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Celebrate Jesus Christ’s victory of grace!





Preface
ଓଡ଼ିଆ at AionianBible.org/Preface

The Holy Bible Aionian Edition ® is the world’s first Bible un-translation! What is an un-
translation? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew,
Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and
these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are Christ,
baptism, angel, and apostle. The meaning is then preserved more accurately through
context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten
additional Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals
and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are aiōn, aiōnios, and aïdios, typically translated as eternal and
also world or eon. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of aiōnios.
Consider that researchers question if aiōn and aiōnios actually mean eternal. Translating
aiōn as eternal in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word
for eternal is aïdios, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon
imprisonment. Yet what about aiōnios in John 3:16? Certainly we do not question
whether salvation is eternal! However, aiōnios means something much more wonderful
than infinite time! Ancient Greeks used aiōn to mean eon or age. They also used the
adjective aiōnios to mean entirety, such as complete or even consummate, but never
infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So aiōnios
is the perfect description of God's Word which has everything we need for life and
godliness! And the aiōnios life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life
in the future, but the invitation through faith to the consummate life beginning now!

The next seven words are Sheol, Hadēs, Geenna, Tartaroō, Abyssos, and Limnē Pyr.
These words are often translated as Hell, the place of eternal punishment. However, Hell
is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, Sheol is the
abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as Hell.
Hadēs is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. Geenna is the Valley of
Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. Tartaroō is a prison for
demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. Abyssos is a temporary prison for the Beast
and Satan. Translators are also inconsistent because Hell is used by the King James
Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible
zero times. Finally, Limnē Pyr is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that
these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our
conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

This un-translation helps us to see these ten underlying words in context. The original
translation is unaltered and a note is added to 63 Old Testament and 200 New Testament
verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed
and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our
sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net.
The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing
100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's
Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple?
King Jesus’ Word is royal… and purple is the color of royalty!
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ଏହିରୂେପ େସ ଆଦମଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ; ପୁଣି, ଅମୃତ ବୃକର ପଥ ରକା କରିବା ନିମିତ ଏଦନ ଉଦ ାନର ପୂବ ଦିଗେର କିରୂବଗଣ ଓ ଚତୁଦଗେର

ଘୂଣାୟମାନ େତେଜାମୟ ଖଡ ସାପନ କେଲ।
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େମାଶାଙ ଲଖତ ପଥମ ପୁସକ
1ଆଦ େର ପରେମଶର ସଗସମୂହ ଓ ପୃଥବୀକୁ ସୃଷି କେଲ। 2 ପୃଥବୀ

ନିଜନ ଓ ଶୂନ ଥଲା, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପେର ଅନକାର ଥଲା; ପୁଣି,

ପରେମଶରଙଆତା ଜଳ ଉପେର ବ ାପ ଥେଲ। 3ଏଥଉତାେର ପରେମଶର

କହିେଲ, “ଦୀପି େହଉ,” ତହେର ଦୀପି େହଲା। 4ଆଉ ପରେମଶର ଦୀପିକୁ

େଦଖେଲ େଯ ତାହା ଉତମ; ତହଁୁ ପରେମଶର ଅନକାରରୁ ଦୀପିକୁ ଭନ

କେଲ। 5ପୁଣି, ପରେମଶର ଦୀପିର ନାମ “ଦିବସ,” ଓ ଅନକାରର ନାମ

“ରାତି” େଦେଲ। ତହଁୁ ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ େହାଇ ପଥମ ଦିବସ େହଲା।

6 ଏଥଉତାେର ପରେମଶର କହିେଲ, “ଜଳ ମ େର ଶୂନ ଜାତ େହାଇ

ଜଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର ଭନ କରୁ।” 7 ଏହିରୂେପ ପରେମଶର ଶୂନ ନିମାଣ

କରି ଶୂନ ର ଊଦସ ଜଳରୁ ଶୂନ ର ଅଧଃସ ଜଳକୁ ଭନ କେଲ; ତହେର

େସହିରୂପ େହଲା। 8ଆଉ ପରେମଶର େସହି ଶୂନ ର ନାମ “ଆକାଶମଣଳ”

େଦେଲ। ପୁଣି, ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ େହାଇ ଦିତୀୟ ଦିବସ େହଲା। 9

ଏଥଉତାେର ପରେମଶର କହିେଲ, “ଆକାଶମଣଳର ଅଧଃସ ସମଗ ଜଳ

ଏକ ସାନେର ସଂଗୃହୀତ େହଉ ଓ ସଳ ପକାଶ େହଉ,” ତହେର େସହିରୂପ

େହଲା। 10 ପୁଣି, ପରେମଶର ସଳର ନାମ “ପୃଥବୀ,” ଓ ଜଳରାଶିର

ନାମ “ସମୁଦ” େଦେଲ; ଆଉ ପରେମଶର ତାହା ଉତମ େଦଖେଲ। 11

ଏଉତାରୁ ପରେମଶର କହିେଲ, “ପୃଥବୀ ତୃଣ ଓ ସବୀଜ ଶାକ ଓ ବୀଜ

ସମଳିତ ସ ସ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫେଳାତାଦକ ଫଳବୃକ ଭୂମି ଉପେର

ଉତନ କରୁ,” ତହେର େସପରି େହଲା। 12 ଅଥା , ପୃଥବୀ ତୃଣ ଓ ସ ସ

ଜାତି ଅନୁସାେର ବୀଜଉତାଦକ ଶାକ ଓ ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର ସବୀଜ

ଫେଳାତାଦକ ବୃକ ଉତନ କଲା; ପୁଣି, ପରେମଶର ତାହା ଉତମ େଦଖେଲ।

13 ତହେର ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ େହାଇ ତୃତୀୟ ଦିବସ େହଲା। 14

ଏଥଉତାେର ପରେମଶର କହିେଲ, “ରାତିରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ

ଆକାଶମଣଳେର େଜ ାତିଗଣ ଉତନ େହଉନୁ; ପୁଣି, େସ ସବୁ ଚିହ ଓ ଋତୁ

ଓ ଦିବସ ଆଉ ବଷର କାରଣ େହଉନୁ। 15ଆଉ ପୃଥବୀେର ଆଲୁଅ େଦବା

ପାଇଁ ଆକାଶମଣଳେର େସହି େଜ ାତିଗଣ ଥାଉନୁ,” ତହେର େସପରି େହଲା।

16 ଏହି ପକାେର ପରେମଶର ଦିବସେର କତୃତ କରିବାକୁ ଏକ ମହାେଜ ାତି

ଓ ରାତିେର କତୃତ କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ େଜ ାତିଃ, ଏହି ଦୁଇ
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ମହାେଜ ାତି, ଆଉ ମ ତାରାଗଣ ନିମାଣ କେଲ। 17 ତହଁୁ ପୃଥବୀେର

ଦୀପି େଦବା ପାଇଁ ଓ ଦିବା ଓ ରାତି ଉପେର କତୃତ କରିବା ପାଇଁ, 18ଆଉ

ଦୀପିକୁ ଅନକାରରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ପରେମଶର ଆକାଶମଣଳେର

େସହି େଜ ାତିଗଣ ସାପନ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶର ଏହି ସମସ ଉତମ

େଦଖେଲ। 19ତହେର ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ େହାଇ ଚତୁଥ ଦିବସ େହଲା। 20

ଏଥଉତାେର ପରେମଶର କହିେଲ, “ଜଳ ବହୁଳ ରୂେପ ଜଙମ ପାଣୀବଗେର

ପାଣୀମୟ େହଉ ଓ ପୃଥବୀର ଉପରିସ ଆକାଶମଣଳେର ପକୀଗଣ ଉଡ଼ନୁ।”

21ଆଉ ପରେମଶର ବୃହତ ତିମିଙିଳ ପଭୃତି ଓ ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର ବହୁଳ

ରୂେପ ଜଳଜ ଜଙମ ପାଣୀବଗ ଓ ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର ପକୀଗଣର ସୃଷି

କେଲ। ପରେମଶର ଏହି ସମସ ଉତମ େଦଖେଲ। 22ପୁଣି, ପରେମଶର

େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି କହିେଲ, “ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ େହାଇ ସମୁଦର

ଜଳ ପରିପୂଣ କର, ଆଉ ପୃଥବୀେର ପକୀଗଣ ବହୁସଂଖ କ େହଉନୁ।” 23

ତହେର ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ େହାଇ ପଞମ ଦିବସ େହଲା। 24 ଏଥଉତାେର

ପରେମଶର କହିେଲ, “ପୃଥବୀେର ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର ପାଣୀବଗ,

(ଅଥା ), ଗାମ ପଶୁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଓ ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର

ପୃଥବୀର ବନ ପଶୁଗଣ ଉତନ େହଉନୁ,” ତହେର େସପରି େହଲା। 25

ଏହିରୂେପ ପରେମଶର ସ ସ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ବନ ପଶୁଗଣ ଓ ସ ସ

ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଗାମ ପଶୁଗଣ ଓ ସ ସ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ପେତ କ ଭୂଚର

ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ନିମାଣ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶର େସସମସ ଉତମ

େଦଖେଲ। 26 ଏଥଉତାେର ପରେମଶର କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଆପଣା

ପତିମୂତେର ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ େର ମନୁଷ କୁ ନିମାଣ କରୁ। େସମାେନ

ଜଳଚର ମତ ଗଣ ଓ େଖଚର ପକୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ ଓ ସମସ ପୃଥବୀ

ଓ ଭୂମିେର ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଉପେର କତୃତ କରିେବ।”

27ଏଥଉତାେର ପରେମଶର ଆପଣା ପତିମୂତେର ମନୁଷ କୁ ସୃଷି କେଲ;

ପରେମଶରଙ ପତିମୂତେର େସ ତାହାକୁ ସୃଷି କେଲ; ପୁରୁଷ ଓ ସୀ କରି

େସ େସମାନଙୁ ସୃଷି କେଲ। 28ଆଉ ପରେମଶର େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ

କେଲ; ପୁଣି, ପରେମଶର େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ,

ପୁଣି, ପୃଥବୀକୁ ପରିପୂଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ଜଳଚର ମତ ଗଣ ଓ

େଖଚର ପକୀଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁଗଣ ଉପେର କତୃତ କର।”
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29 ପରେମଶର ଆହୁରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ଭୂମିସ ସବୁ ସବୀଜ ଶାକ

ଓ ସବୁ ସବୀଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ ତୁମମାନଙୁ େଦଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙର

ଖାଦ େହବ। 30 ପୁଣି, ପୃଥବୀସ ସମସ ପଶୁ ଓ େଖଚର ପକୀ ଓ ଭୂଚର

ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ, ଏହି ସମସ ପାଣୀଙ ଭକ ନିମେନ ଆେମ ସବୁ ହରି

ଶାକ େଦଲୁ,” ତହେର େସହିପରି େହଲା। 31 ପରେମଶର ଆପଣା ନିମତ

ପେତ କ ବସୁ ପତି ଦୃଷି କେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସମସ ଅତୁ ତମ େହଲା।

ତହେର ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ େହାଇ ଷଷ ଦିବସ େହଲା।

2ଏହିରୂେପ ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀର, ପୁଣି, େସହି ଦୁଇସିତ ସମସ ବସୁର

ସୃଷି ସମାପ େହଲା। 2 ପରେମଶର ସପମ ଦିନେର ଆପଣାର କାଯ ସମାପ

କରି େସହି ସପମ ଦିନେର ଆପଣାର କୃତ ସମସ କାଯ ରୁ ବିଶାମ କେଲ। 3

ପୁଣି, ପରେମଶର ସପମ ଦିନକୁ ଆଶୀବାଦ କରି ପବିତ କେଲ। େଯେହତୁ

େସହି ଦିନେର ପରେମଶର ସୃଷିକରଣରୂପ ଆପଣାର କୃତ ସମସ କାଯ ରୁ

ବିଶାମ କେଲ। 4 ସୃଷିକାଳେର ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀର ବିବରଣ ଏହି।

େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀ ନିମାଣ

କେଲ, 5 େସହି ସମୟେର େକତେର େକୗଣସି ତୃଣ ନ ଥଲା ଓ ଭୂମିେର

େକୗଣସି ଶାକ ନ ଥଲା; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ପୃଥବୀେର ବୃଷି

କରାଇ ନ ଥେଲ, ଆଉ କୃଷିକମ କରିବାକୁ ମନୁଷ ହ ନ ଥଲା। 6 ପୁଣି,

ପୃଥବୀରୁ ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଉଠି ସମସ ଭୂମିେର ଜଳ ସିଞିଲା। 7ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦାରା ମନୁଷ କୁ ନିମାଣ କରି ତାହାର

ନାସିକାରନେର ଫୁଙ େଦଇ ପାଣବାୟୁ ପେବଶ କରାଇେଲ; ତହେର ମନୁଷ

ଜୀବିତ ପାଣୀ େହଲା। 8ଆଉ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ପୂବଦିଗସ ଏଦନ

ନାମକ ସାନେର ଏକ ଉଦ ାନ ପସୁତ କରି େସଠାେର ସନିମତ ମନୁଷ କୁ

ରଖେଲ। 9 ସଦାପଭୁ ପରେମଶର େସହି ଭୂମିରୁ ନାନାଜାତୀୟ ସୁଦୃଶ ଓ

ସୁଖାଦ ବୃକ, ପୁଣି, େସହି ଉଦ ାନର ମ ସାନେର ଅମୃତ ବୃକ ଓ ସଦସ

ାନଦାୟକ ବୃକ ଉତନ କେଲ। 10 ଉଦ ାନେର ଜଳେସଚନାେଥ ଏଦନରୁ

େଗାଟିଏ ନଦୀ ନିଗତ େହାଇ େସହି ସାନରୁ ଭନ ଭନ ଚାରିଧାର େହଲା। 11

ପଥମ ନଦୀର ନାମ ପିେଶାନ; ତାହା ସେଣାତାଦକ ହବୀଲା େଦଶସମୂହକୁ

େବଷନ କେର। 12 େସହି େଦଶର ସୁବଣ ଉତମ, ପୁଣି, େସଠାେର ମୁକା ଓ

େଗାେମଦକ ମଣି ଜନଇ। 13 ଦିତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗୀେହାନ; ଏହା ସମସ
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କୂଶ େଦଶ େବଷନ କେର। 14 ତୃତୀୟ ନଦୀର ନାମ ହିେଦକଲ, ଏହା ପୂବ

ଅଶୂରୀୟ େଦଶର ସମୁଖ େଦଇ ଗମନ କେର। ଚତୁଥ ନଦୀର ନାମ ଫରା ।

15 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର େସହି ମନୁଷ କୁ େନଇ ଏଦନ ଉଦ ାନକୁ

ସୁସଜିତ ଓ ରକା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ କେଲ। 16 ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

େସହି ମନୁଷ କୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଦ ାନର ସମସ ବୃକର

ଫଳ ସଚନେର େଭାଜନ କରିପାର, 17 ମାତ, ସଦସ ାନଦାୟକ ବୃକର

ଫଳ େଭାଜନ କରିବ ନାହ, େଯେହତୁ େଯଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ, େସହି

ଦିନ ନିତାନ ମରିବ।” 18 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର କହିେଲ,

“ମନୁଷ ଏକାକୀ ଥବା ଭଲ ନୁେହଁ, ଆେମ ତାହା ନିମେନ ତାହାର ଅନୁରୂପ

ସହକାରିଣୀ ନିମାଣ କରିବା।” 19ଆଉ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଭୂମିରୁ ବିଲର

ପଶୁଗଣ ଓ େଖଚର ପକୀଗଣ ନିମାଣ କରି ଆଦମ େସମାନଙୁ କି ନାମ

େଦେବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସଙୁ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। ତହେର

ଆଦମ େସହି ପାଣୀବଗ ମ ରୁ ଯାହାକୁ େଯଉଁ ନାମ େଦେଲ, ତାହାର େସହି

ନାମ େହଲା। 20 ଏହିରୂେପ ଆଦମ ପଶୁ, େଖଚର ପକୀ ଓ ବିଲର ପେତ କ

ଜନୁର ନାମ େଦେଲ; ମାତ, ମନୁଷ ନିମେନ ତାଙର ଅନୁରୂପ ସହକାରିଣୀ

େଦଖାଗଲା ନାହ। 21 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଆଦମଙୁ େଘାର

ନିଦାଗସ କରାଇ େସହି ନିଦା ସମୟେର ତାଙର ଖେଣ ପଞରା େନଇ ମାଂସ

ଦାରା େସହି ସାନ ପୂଣ କେଲ। 22ଆଉ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଆଦମଙଠାରୁ

େଯଉଁ ପଞରା ଖଣିକ େନେଲ, ତଦାରା ଏକ ସୀ ନିମାଣ କରି ଆଦମଙ

ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 23 ତହଁୁ ଆଦମ କହିେଲ, “ଏଥର େହଲା; ଏ େମାହର

ଅସିର ଅସି ଓ ମାଂସର ମାଂସ; ଏହାର ନାମ ନାରୀ, େଯେହତୁ ଏ ନରଠାରୁ

ନୀତା େହାଇଅଛି।” 24ଏନିମେନ ମନୁଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣା

ଭାଯ ାଠାେର ଆସକ େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଏକାଙ େହେବ। 25ଆଦମ ଓ

ତାଙର ଭାଯ ା, ଦୁେହଁ ଉଲଙ ଥେଲ େହଁ େସମାନଙର ଲଜାେବାଧ ନ ଥଲା।

3ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ନିମତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ ମ େର ସପ

ସବାେପକା ଖଳ ଥଲା। େସ ନାରୀଙୁ କହିଲା, “ଆେଗା, ଏ କି ସତ ,

‘ଉଦ ାନର େକୗଣସି ବୃକର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ ନିେଷଧ

କରିଅଛନି?’” 2 ନାରୀ ସପକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଉଦ ାନର ସମସ

ବୃକରଫଳ ଖାଇପାରୁ; 3 େକବଳ ଉଦ ାନର ମ ସିତ ବୃକର ଫଳ ବିଷୟେର
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ପରେମଶର କହିଅଛନି, ‘ତୁେମମାେନ ତାହା ଖାଇବ ନାହ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହ,

ତାହା କେଲ ମରିବ।’” 4 ସପ ନାରୀଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ େକୗଣସି

ରୂେପ ମରିବ ନାହ; 5 ବରଞ ପରେମଶର ଜାଣନି, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ

ଦିନ ତାହା ଖାଇବ, େସହି ଦିନ ତୁମମାନଙ ଚକୁ ପସନ େହବ, ତହେର

ତୁେମମାେନ ପରେମଶରଙ ପରି ଭଲ ଓ ମନର ାନ ପାଇବ।” 6 ଏଥେର

ନାରୀ େସହି ବୃକକୁ ସୁଖାଦ ର ଉତାଦକ ଓ ନୟନର େଲାଭଜନକ ଓ ାନ

େଦବା ନିମିତ ବାଞନୀୟ େଦଖ ତହରୁ ଫଳ େତାଳି ଖାଇେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା

ସଙସ ସାମୀଙୁ ଦିଅେନ, େସ ମ ଖାଇେଲ। 7 ତହେର େସମାନଙ ଚକୁ

ପସନ ହୁଅେନ, େସମାେନ ନିଜ ଉଲଙତାର େବାଧ ପାଇ ଡିମିରି ବୃକର

ପତ ସଇ ଘାଗରା ବନାଇେଲ। 8 ତହଁୁ ଦିନାବସାନ ସମୟେର ଉଦ ାନ

ମ େର ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ

ତାଙର ଭାଯ ା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଛାମୁରୁ ଉଦ ାନସ ବୃକଗଣ ମ େର

ଲୁଚିେଲ। 9 ତହେର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଆଦମଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁେମ

େକଉଁଠାେର?” 10 େସ ଉତର କେଲ, “ମଁୁ ଉଦ ାନ ମ େର ତୁମ ରବ ଶୁଣି

ଆପଣା ଉଲଙତା ସକାେଶ ଭୀତ େହାଇ ଲୁଚିଲ।” 11 ପରେମଶର କହିେଲ,

“ତୁେମ ଉଲଙ ଅଛ, ଏହା କିଏ ତୁମକୁ ଜଣାଇଲା? ଆେମ େଯଉଁ ବୃକର ଫଳ

ଖାଇବାକୁ ନିେଷଧ କରିଥଲୁ, ତାହା କି ତୁେମ ଖାଇଅଛ?” 12ଆଦମ କହିେଲ,

“ତୁେମ େଯଉଁ ସୀଙୁ େମାହର ସଙିନୀ େହବାକୁ େଦଇଅଛ, େସ େମାେତ େସହି

ବୃକର ଫଳ େଦେଲ, ତହେର ମଁୁ ଖାଇଲ।” 13 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର ନାରୀଙୁ କହିେଲ, “ଏ କି କଲ?” ନାରୀ କହିେଲ, “ସପ େମାେତ

ଭୁଲାଇଲା, ତହେର ମଁୁ ଖାଇଲ।” 14 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ସପକୁ

କହିେଲ, “ଏହି କାଯ କରିବା େହତୁ ତୁେମ ସମସ ଗାମ ଓ ବନ ପଶୁଠାରୁ

ଅଧକ ଶାପଗସ େହଲ, ତୁେମ ଆପଣା େପଟ େଦଇ ଗମନ କରିବ ଓ

ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ। 15ଆଉ ଆେମ ତୁମର ଓ ନାରୀର ମ େର, ପୁଣି,

ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ ବଂଶ ମ େର ଶତୁତା ଜନାଇବା; େସ ତୁମର ମସକକୁ

ଆଘାତ କରିେବ ଓ ତୁେମ ତାହାଙ େଗାଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ।” 16 ତହଁୁ େସ

ନାରୀଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମର ଗଭେବଦନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବା, ତୁେମ

ବ ଥାେର ସନାନ ପସବ କରିବ; ପୁଣି, ସାମୀ ପତି ତୁମର ବାସନା ରହିବ,

େସ ତୁମ ଉପେର କତୃତ କରିବ।” 17ଆଉ େସ ଆଦମଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ
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ବୃକର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟେର ଆେମ ତୁମକୁ ଆ ା େଦଇ କହିଥଲୁ, ତାହା

ଖାଇବ ନାହ, ତୁେମ ଆପଣା ଭାଯ ାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ; ଏଣୁ ତୁମ

ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗସ େହଲା; ତୁେମ ଯାବଜୀବନ େକଶେର ତହରୁ ଭକ

ପାଇବ। 18ତହେର କଣା ଓ େଗାଖରା ଗଛ ଜାତ େହବ, ପୁଣି, ତୁେମ େକତର

ଶାକ େଭାଜନ କରିବ। 19 ତୁେମ େଯଉଁ ମୃତିକାରୁ ଗୃହୀତ େହଲ, ତହେର ନ

ମିଶିବା ପଯ ନ ମୁଖର ଝାଳେର ଆହାର କରିବ; େଯେହତୁ ତୁେମ ଧୂଳି ଓ

ଧୂଳିେର ପୁନବାର ମିଶିଯିବ।” 20ଏଥଉତାେର ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯ ାର

ନାମ ହବା େଦେଲ, େଯେହତୁ େସ ଜୀବିତ େଲାକମାନଙର ମାତା େହେଲ।

21ଆଉ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଚମର ବସ ପସୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତାଙର

ଭାଯ ାଙୁ ପିନାଇେଲ। 22 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର କହିେଲ,

“େଦଖ, ମନୁଷ ଭଲ ଓ ମନର େବାଧ ପାପ େହାଇ ଆମମାନଙ ପରି ଜେଣ

େହାଇଅଛି, ଆଉ ଏେବ େସ େଯପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅମୃତ ବୃକର ଫଳ ମ

େତାଳି ଖାଇ ଅନନଜୀବୀ ନ ହୁଅଇ,” 23 ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

ଏଦନ ଉଦ ାନରୁ ତାଙୁ ବାହାର କରିେଦେଲ ଓ େସ େଯଉଁ ମୃତିକାରୁ ନୀତ

େହାଇଥେଲ, ତହେର କୃଷିକମ କରିବାକୁ ତାଙୁ ନିଯୁକ କେଲ। 24 ଏହିରୂେପ

େସ ଆଦମଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ; ପୁଣି, ଅମୃତ ବୃକର ପଥ ରକା କରିବା ନିମିତ

ଏଦନ ଉଦ ାନର ପୂବ ଦିଗେର କିରୂବଗଣ ଓ ଚତୁଦଗେର ଘୂଣାୟମାନ

େତେଜାମୟ ଖଡ ସାପନ କେଲ।

4ଏଥଉତାେର ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯ ା ହବାଙର ସହବାସ କରେନ, େସ

ଗଭବତୀ େହାଇ କୟିନ (ଅଥା ଲାଭ) ନାମକ େଗାଟିଏ ପୁତ ପସବ କରି

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ସାହାଯ େର େମାହର ଏକ ନର ଲାଭ େହାଇଅଛି।” 2

ଏଥଉତାେର େସ େହବଲ (ଅଥା ଅସାୟୀ) ନାମକ ତାହାର ସେହାଦରକୁ

ପସବ କେଲ। ଏଥର େହବଲ େମଷପାଳକ ଓ କୟିନ କୃଷକ େହେଲ। 3

ସମୟାନୁକେମ କୟିନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଭୂମିରୁ ଉତନ ଫଳ ଆଣି

ଉତଗ କେଲ। 4ଆଉ େହବଲ ମ ନିଜ ପଲର ପଥମଜାତ େକେତକ

ପଶୁ ଓ େସମାନଙ େମଦ ଉତଗ କେଲ। ସଦାପଭୁ େହବଲଙୁ ଓ ତାଙର

େନୖେବଦ କୁ ଗାହ କେଲ। 5 ମାତ କୟିନଙୁ ଓ ତାଙର େନୖେବଦ କୁ େସ

ଅଗାହ କେଲ। ଏେହତୁ କୟିନ ଅତି େକାଧ କରି ଦୁଃଖତ େହେଲ। 6

ତହେର ସଦାପଭୁ କୟିନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କାହକି େକାଧ କରୁଅଛ? ଆଉ
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କାହକି ଦୁଃଖତ େହଉଅଛ? 7 ସତମ କେଲ, କି ତୁେମ ଊଦମୁଖ େହବ

ନାହ? ସତମ ନ କେଲ, ପାପ ଦାରେର ଛକିଥାଏ; ତୁମ ପତି ତାହାର ବାସନା

ରହିବ, ମାତ ତୁେମ ତାହା ଉପେର କତୃତ କରିବା ଉଚିତ।” 8 ଏଥଉତାେର

କୟିନ ଆପଣା ଭାଇ େହବଲ ସହିତ କଥାବାତା କେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ

େକତେର ଥବା େବେଳ କୟିନ ଆପଣା ଭାଇ େହବଲଙୁ ଆକମଣ କରି

ବଧ କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ କୟିନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁମ ଭାଇ

େହବଲ େକଉଁଠାେର?” େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ, ମଁୁ କʼଣ େମାʼ

ଭାଇର ରକକ?” 10 େସ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ କରିଅଛ? ତୁମ ଭାଇର

ରକ ଭୂମିରୁ ଆମ ପତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। 11 ଏଥନିମେନ େଯଉଁ ଭୂମି ତୁମ

ହସରୁ ତୁମ ଭାଇର ରକ ଗହଣାେଥ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ କରିଅଛି, େସହି

ଭୂମିେର ଏେବ ତୁେମ ଶାପଗସ େହଲ; 12 ଭୂମିେର କୃଷିକମ କେଲ େହଁ

ତାହା ଆପଣା ଶକି େଦଇ ଆଉ ତୁମର େସବା କରିବ ନାହ; ତୁେମ ପୃଥବୀେର

ପଳାତକ ଓ ଭମଣକାରୀ େହବ।” 13 କୟିନ ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “େମାହର

ଦଣ ଅସହ । 14 େଦଖ, ତୁେମ ଆଜି େମାେତ ଏ ସାନରୁ ତଡ଼ି େଦଲ, ତହେର

ତୁମ ସମୁଖରୁ ମଁୁ ଗୁପ େହବି; ଏହିରୂେପ ପୃଥବୀେର ପଳାତକ ଓ ଭମଣକାରୀ

େହେଲ ଏପରି େହବ େଯ, େକୗଣସି େଲାକ େମାେତ ପାଇେଲ ବଧ କରିବ।”

15ଆଉ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଏେହତୁ େକହି କୟିନଙୁ ବଧ କେଲ,

ତାହାର ସାତ ଗୁଣ ଦଣ େହବ।” ପୁଣି, େକହି ତାଙୁ େଦଖ େଯପରି ବଧ ନ

କରଇ, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ କୟିନଙ ନିମେନ ଏକ ଚିହ ନିରୂପଣ କେଲ। 16

ଏଥଉତାେର କୟିନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖରୁ ପସାନ କରି ଏଦନର ପୂବଦିଗସ

େନାଦ ନାମକ ସାନେର ବାସ କେଲ। 17ଆଉ କୟିନ ଆପଣା ଭାଯ ାର

ସହବାସ କରେନ, େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ହେନାକକୁ ପସବ କେଲ; ପୁଣି,

େସ ଏକ ନଗର ନିମାଣ କରି ଆପଣା ପୁତର ନାମାନୁସାେର ତହର ନାମ

ହେନାକ େଦେଲ। 18 େସହି ହେନାକର ପୁତ ଈରଦ ଓ ଈରଦର ପୁତ

ମହୁୟାେୟଲ ଓ ମହୁୟାେୟଲର ପୁତ ମଥୁଶାେୟଲ ଓ ମଥୁଶାେୟଲର ପୁତ

େଲମକ। 19 ଏହି େଲମକ ଦୁଇଟି ସୀ ବିବାହ କେଲ, ଏକର ନାମ ଆଦା

ଓ ଅନ ର ନାମ ସିଲା ଥଲା। 20ଆଦାର ଗଭେର ଜାବଳ ଜନିଲା, େସ

ତମୁନିବାସୀ ପଶୁପାଳକମାନଙର ଆଦିପୁରୁଷ ଥଲା। 21 ତାହାର ଭାଇର

ନାମ ଯୁବଳ, େସ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀବାଦକମାନଙର ଆଦିପୁରୁଷ ଥଲା। 22
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ସିଲାର ଗଭେର ତୁବ କୟିନ ଜନିଲା, େସ ପିତଳ ଓ େଲୗହର ନାନା ପକାର

ଅସ ନିମାଣକାରୀ ଥଲା; ତୁବ କୟିନର ନୟମା ନାମୀ ଏକ ଭଗୀ ଥଲା।

23 ଏଥଉତାେର େଲମକ ଆପଣା ଭାଯ ାମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆେଗା ଆଦା ଓ

ସିଲା, େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ଆେଗା େଲମକର ଭାଯ ାଗଣ, ତୁେମମାେନ େମାʼ

ବାକ େର କଣପାତ କର; ମଁୁ ଆଘାତର ପରିେଶାଧେର ଜେଣ ମନୁଷ କୁ ଓ

ପହାରର ପରିେଶାଧେର ଜେଣ ଯୁବାକୁ ବଧ କରିଅଛି; 24 ଯଦି କୟିନର

ବଧର ପତିଫଳ ସାତ ଗୁଣ ହୁଏ, େତେବ େଲମକର ପତିଫଳ ସତସରି

ଗୁଣ ନିଶୟ େହବ।” 25 ଏଥଉତାେର ଆଦମ ପୁନଶ ଆପଣା ଭାଯ ାଙର

ସହବାସ କରେନ, େସ ଏକ ପୁତ ପସବ କରି ତାହାର ନାମ େଶଥ (ଅଥା

ପତିନିଧ) େଦେଲ; େଯେହତୁ େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର େହବଲର ପତିନିଧ

ରୂେପ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁତ େମାେତ େଦଇଅଛନି, କାରଣ କୟିନ ତାକୁ ବଧ

କରିଥଲା।” 26 ତହଁୁ େଶଥର ମ ଏକ ପୁତ ଜନିଲା; ଆଉ େସ ତାହାର

ନାମ ଈେନାଶ େଦଲା। ଏହି ସମୟେର ମନୁଷ ମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

5ଆଦମଙର ବଂଶାବଳୀର ବୃତାନ ଏହି। େଯଉଁ ଦିନ ପରେମଶର ମନୁଷ କୁ

ସୃଷି କେଲ, େସହି ଦିନ ପରେମଶରଙ ସାଦୃଶ େର େସ ତାଙୁ ନିମାଣ କେଲ;

2 ପୁରୁଷ ଓ ସୀ କରି େସ େସମାନଙୁ ସୃଷି କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସୃଷ େହବା

ଦିନ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି ଆଦମ (ମନୁଷ ) ନାମ େଦେଲ। 3ଆଦମ

ଶେହ ତିରିଶ ବଷ ବୟସେର ଆପଣା ସାଦୃଶ ଓ ପତିମୂତେର ଏକ ପୁତ ଜାତ

କରି ତାହାର ନାମ େଶଥ େଦେଲ। 4 େଶଥର ଜନ ଉତାେର ଆଦମ ଆଠ

ଶହ ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କେଲ। 5ଆଦମଙର ବୟସ

ସବସୁଦା ନଅ ଶହ ତିରିଶ ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମେଲ। 6 େଶଥ ଶେହ ପାଞ

ବଷ ବୟସେର ଈେନାଶକୁ ଜାତ କଲା; 7 ଈେନାଶର ଜନ ଉତାେର େଶଥ

ଆଠ ଶହ ସାତ ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କଲା। 8 େଶଥର

ବୟସ ସବସୁଦା ନଅ ଶହ ବାର ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା। 9ଈେନାଶ ନେବ

ବଷ ବୟସେର କୟିନାନକୁ ଜାତ କଲା; 10 ପୁଣି, କୟିନାନର ଜନ ଉତାେର

େସ ଆଠ ଶହ ପନର ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କଲା; 11

ଈେନାଶର ବୟସ ସବସୁଦା ନଅ ଶହ ପାଞ ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା। 12

କୟିନାନ ସତୁରି ବଷ ବୟସେର ମହଲେଲଲକୁ ଜାତ କଲା; 13ମହଲେଲଲ
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ଜନିଲା ଉତାେର େସ ଆଠ ଶହ ଚାଳିଶ ବଷ ବଞି ଆଉ ପୁତକନ ାମାନଙୁ

ଜାତ କଲା; 14ଆଉ କୟିନାନର ବୟସ ସବସୁଦା ନଅ ଶହ ଦଶ ବଷ ଥଲା;

ତହଁୁ େସ ମଲା। 15 ମହଲେଲଲ ପଞଷଠି ବଷ ବୟସେର େଯରଦକୁ ଜାତ

କଲା; 16 େଯରଦ ଜନିଲା ଉତାେର େସ ଆଠ ଶହ ତିରିଶ ବଷ ବଞି ଆହୁରି

ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କଲା; 17 ମହଲେଲଲର ବୟସ ସବସୁଦା ଆଠ ଶହ

ପଞାନେବ ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା। 18 େଯରଦ ଶେହ ବାଷଠି ବଷ

ବୟସେର ହେନାକଙୁ ଜାତ କଲା; 19 ହେନାକଙର ଜନ ଉତାେର େସ ଆଠ

ଶହ ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କଲା; 20 େଯରଦର ବୟସ

ସବସୁଦା ନଅ ଶହ ବାଷଠି ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା। 21 ହେନାକ ପଞଷଠି

ବଷ ବୟସେର ମଥୂେଶଲହକୁ ଜାତ କେଲ; 22 ମଥୂେଶଲହର ଜନ ଉତାେର

ହେନାକ ତିନି ଶହ ବଷ ପଯ ନ ପରେମଶରଙ ସହିତ ଗମନାଗମନ କେଲ,

ପୁଣି, େସ ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କେଲ; 23 ହେନାକଙର ବୟସ

ସବସୁଦା ତିନି ଶହ ପଞଷଠି ବଷ ଥଲା; 24 ହେନାକ ପରେମଶରଙ ସହିତ

ଗମନାଗମନ କେଲ; ଆଉ େସ ଅନହତ େହେଲ; େଯେହତୁ ପରେମଶର

ତାଙୁ ଗହଣ କେଲ। 25 ମଥୂେଶଲହ ଶେହ ଶତାଅଶୀ ବଷ ବୟସେର

େଲମକକୁ ଜାତ କଲା; 26 େଲମକର ଜନ ଉତାେର ମଥୂେଶଲହ ସାତ ଶହ

ବୟାଅଶୀ ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କଲା; 27ମଥୂେଶଲହର

ବୟସ ସବସୁଦା ନଅ ଶହ ଊଣସରି ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା। 28 େଲମକ

ଶେହ ବୟାଅଶୀ ବଷ ବୟସେର ଏକ ପୁତ ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ େନାହ

(ସାନନା) େଦେଲ, 29 େଯେହତୁ େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ଅଭଶପ

ଭୂମିେର ଆମମାନଙର ଶମ ଓ ହସର େକଶ ବିଷୟେର ଏ ଆମମାନଙର

ସାନନା ଜନାଇବ।” 30 େନାହଙର ଜନ ଉତାେର େଲମକ ପାଞ ଶହ

ପଞାନେବ ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଜାତ କେଲ; 31 ତାଙର

ବୟସ ସବସୁଦା ସାତ ଶହ ସତସରି ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମେଲ। 32ଆଉ

େନାହଙୁ ପାଞ ଶହ ବଷ ବୟସ େହଲା; ଆଉ େନାହ, େଶମ ଓ ହାମ ଓ

େଯଫ କୁ ଜାତ କେଲ।

6ଏହିରୂେପ େଯେତେବେଳ ପୃଥବୀେର ମନୁଷ ମାନଙ ସଂଖ ା ବଢ଼ିବାକୁ

ଲାଗିଲା ଓ େସମାନଙର ଅେନକ କନ ା ଜାତ େହେଲ; 2 େସେତେବେଳ

ପରେମଶରଙ ପୁତଗଣ ମନୁଷ ମାନଙ କନ ାଗଣକୁ ରୂପବତୀ େଦଖ,
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େସମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ ପସନ କେଲ, େସ ସମସଙ ମ ରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 3 ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆମର ଆତା ମନୁଷ ଉପେର

ସବଦା ଅଧଷାନ କରିବ ନାହ, େଯେହତୁ େସମାନଙ ବିପଥଗମନେର

େସମାେନ ମାଂସ ମାତ; ଏଥନିମେନ େସମାନଙ ସମୟ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ

ବଷ େହବ।” 4 େସହି ସମୟେର ପୃଥବୀେର ମହାବୀରଗଣ ଥେଲ;

ପୁଣି, ତହ ଉତାେର ପରେମଶରଙ ପୁତଗଣ ମନୁଷ ମାନଙ କନ ାଗଣର

ସହବାସ କରେନ, େସମାନଙଠାରୁ ସନାନଗଣ ଜାତ େହେଲ; େସମାେନ

ମ ପୂବକାଳର ପସିଦ ବୀର ଥେଲ। 5 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େଦଖେଲ

େଯ, ପୃଥବୀେର ମନୁଷ ର ଦୁଷତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନଃକରଣର

ଭାବନାର ପେତ କ କଳନା ଅବିରତ ମନ ମାତ। 6 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ

ପୃଥବୀେର ମନୁଷ କୁ ନିମାଣ କରିବା ସକାଶୁ ଅନୁତାପ କରି ମନେର େଶାକ

କେଲ। 7 ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଭୂମଣଳରୁ ଆପଣାର ସୃଷ

ମନୁଷ କୁ, ଆଉ ମନୁଷ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଓ େଖଚର

ପକୀଗଣକୁ ଲୁପ କରିବା; କାରଣ ଆେମ େସମାନଙୁ ନିମାଣ କରିବାରୁ ଆମର

ଅନୁତାପ େହଉଅଛି।” 8 ମାତ, େନାହ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହପାପ

େହେଲ। 9 େନାହଙର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। େନାହ ଆପଣା େସହି ସମୟର

େଲାକମାନଙ ମ େର ଧାମକ ଓ ସାଧୁ େଲାକ ଥେଲ; େନାହ ପରେମଶରଙ

ସହିତ ଗମନାଗମନ କେଲ। 10 େନାହ, େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫ , ଏହି ତିନି

ପୁତଙୁ ଜାତ କେଲ। 11 େସହି ସମୟେର ପୃଥବୀ ପରେମଶରଙ ସାକାତେର

ଭଷ ଥଲା ଓ ପୃଥବୀ େଦୗରାତ େର ପରିପୂଣ ଥଲା। 12 ପୁଣି, ପରେମଶର

ପୃଥବୀେର ଦୃଷିପାତ କରି େଦଖେଲ େଯ, ତାହା ଭଷ େହାଇଅଛି; େଯେହତୁ

ପୃଥବୀସ ସମସ ପାଣୀ ଭଷାଚାରୀ େହାଇଅଛନି। 13 ତହଁୁ ପରେମଶର

େନାହଙୁ କହିେଲ, “ଆମ େଗାଚରେର ସମୁଦାୟ ପାଣୀର ଅନିମକାଳ

ଉପସିତ େହଲା; େଯେହତୁ େସମାନଙ ଦାରା ପୃଥବୀ େଦୗରାତ େର ପରିପୂଣ

େହାଇଅଛି; ପୁଣି, େଦଖ, ଆେମ ପୃଥବୀ ସହିତ େସମାନଙୁ ବିନଷ କରିବା।

14 ତୁେମ ଆପଣା ନିମେନ େଦବଦାରୁ ଜାତୀୟ ବୃକର କାଷେର େଗାଟିଏ

ଜାହାଜ ନିମାଣ କର; ତହ ମ େର ନାନା େକାଠରି ବନାଇ ତହର ଭତର

ଓ ବାହାର ଝୁଣା ଦାରା େଲପନ କର। 15 ତାହା ଏହି ପକାେର ନିମାଣ

କରିବ; ଦୀଘେର ତିନି ଶହ ହାତ, ପସେର ପଚାଶ ହାତ, ଉଚେର ତିରିଶ ହାତ
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େହବ। 16 ଉପରରୁ ଏକ ହାତ ଛାଡ଼ି ଝରକା କରିବ, ଆଉ ତହର ପାଶେର

ଦାର ରଖବ; ଆଉ ତହର ପଥମ, ଦିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ତଳ ବନାଇବ। 17

ପୁଣି, ଆକାଶ ତେଳ ପାଣବାୟୁ ବିଶିଷ େଯେତ ଜୀବଜନୁ ଅଛନି, େସହି ସବୁ

ବିନଷ କରିବା ନିମେନ, ଆେମ, େଦଖ, ଆେମ ପୃଥବୀ ଉପେର ଜଳପାବନ

କରିବା, ତହେର ପୃଥବୀର ସମସ ପାଣୀ ପାଣତ ାଗ କରିେବ। 18 ମାତ

ଆେମ ତୁମ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସିର କରିବା; ତହେର ତୁେମ ଆପଣା

ପୁତମାନଙୁ ଓ ଭାଯ ା ଓ ପୁତବଧୂମାନଙୁ ସଙେର େଘନି ଜାହାଜେର ପେବଶ

କରିବ। 19 ପୁଣି, ପାଣରକାେଥ ସବପକାର ଜୀବଜନୁର ଏକ ଏକ ଦମତି

ଆପଣା ସଙେର େଘନି ଜାହାଜେର ପେବଶ କରିବ। 20 ସବପକାର ପକୀ ଓ

ସବପକାର ପଶୁ ଓ ସବପକାର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ପେତ କ ଜାତି ଅନୁସାେର

ଏକ ଏକ ଦମତି ଜୀବନରକାେଥ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିେବ। 21ଆଉ ତୁେମ

ଆପଣାର ଓ େସମାନଙର ଆହାର ନିମେନ ସବପକାର ଖାଦ ସାମଗୀ ଆଣି

ଆପଣା ନିକଟେର ସଞୟ କରିବ।” 22 ତହେର େନାହ େସରୂପ କେଲ;

ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର େସ ସମସ କମ କେଲ।

7ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େନାହଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ସପରିବାରେର

ଜାହାଜେର ପେବଶ କର; କାରଣ ଏହି କାଳର େଲାକମାନଙ ମ େର ଆେମ

ଆପଣା ସାକାତେର ତୁମକୁ ଧାମକ େଦଖଅଛୁ। 2ଆଉ ପୃଥବୀେର ବଂଶ

ରକା କରିବା ପାଇଁ ପେତ କ ଶୁଚି ପଶୁଜାତିର ସାତ ସାତ ଦମତି ଓ ପେତ କ

ଅଶୁଚି ପଶୁଜାତିର ଏକ ଏକ ଦମତି; 3 ପେତ କ େଖଚର ପକୀଜାତିର

ସାତ ସାତ ଦମତି ଆପଣା ସଙେର ନିଅ। 4 େଯେହତୁ ସାତ ଦିନ ଉତାେର

ଆେମ ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ ପୃଥବୀେର ବୃଷି କରାଇ ପୃଥବୀସିତ ଆମର ନିମତ

ସମସ ପାଣୀକୁ ଲୁପ କରିବା।” 5 େନାହ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ସବୁ କମ

କେଲ। 6 େନାହଙର ଛଅ ଶହ ବଷ ବୟସେର ପୃଥବୀ ଉପେର ଜଳପାବନ

େହଲା। 7ତହଁୁ ଜଳପାବନରୁ ରକା ପାଇବା ନିମେନ େନାହ ଓ ତାଙର ଭାଯ ା

ଆଉ ପୁତଗଣ ଓ ପୁତବଧୂଗଣ ଜାହାଜେର ପେବଶ କେଲ। 8 ପୁଣି, େନାହଙ

ପତି ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ପଶୁପକୀବଗ ଓ ଭୂଚର

ଉେରାଗାମୀ ଜନୁବଗ େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା େହାଇ 9 େନାହଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ

ଜାହାଜେର ପେବଶ କେଲ। 10ଆଉ େସହି ସାତ ଦିନ ଉତାେର ପୃଥବୀେର

ଜଳପାବନର ଆରମ େହଲା। 11 େନାହଙର ବୟସର ଛଅ ଶହ ବଷ ଦିତୀୟ
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ମାସର ସପଦଶ ଦିନେର ମହାସମୁଦର ସମସ ଜଳାକର ଭାଙିଗଲା, ପୁଣି,

ଆକାଶସ ଦାରସବୁ ମୁକ େହଲା। 12 ତହେର ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ ପୃଥବୀେର

ବୃଷି େହଲା। 13 େସହି ଦିନେର େନାହ, ପୁଣି, େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫ

ନାମକ େନାହଙର ପୁତମାେନ, ଆଉ େସମାନଙ ସହିତ େନାହଙର ଭାଯ ା ଓ

ତିନି ପୁତବଧୂ ଜାହାଜେର ପେବଶ କେଲ। 14ପୁଣି, ସବୁ ଜାତୀୟ ଗାମ

ଓ ବନ ପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉେରାଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଭୂଚର ଓ

େଖଚର ପକୀ; 15 ଅଥା , ପାଣବାୟୁ ବିଶିଷ ସବପକାର ଜୀବଜନୁ େଯାଡ଼ା

େଯାଡ଼ା େହାଇ େନାହଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜେର ପେବଶ କେଲ। 16

ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ସବପକାର ପାଣୀ ଦମତିକେମ ପେବଶ କେଲ;

ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ତାହାର ପାଶଦାର ବନ କେଲ। 17 ଏଥଉତାେର ଚାଳିଶ

ଦିନ ପଯ ନ ପୃଥବୀେର ଜଳପାବନ େହଲା; ପୁଣି, ଜଳ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ

ଭୂମିକୁ ଛାଡ଼ି ଭାସି ଉଠିଲା। 18ଆଉ ପୃଥବୀେର କମଶଃ ଜଳ ପବଳ େହାଇ

ଅତିଶୟ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଜଳ ଉପେର ଭାସିଲା। 19 ପୃଥବୀ ଉପେର ଜଳ

ଅତିଶୟ ବଢ଼ି ଆକାଶ ତଳସ ସବୁ ଉଚ ପବତ ମଗ କଲା। 20 ତହ ଉପେର

ପନର ହାତ ପଯ ନ ଜଳ ଉଠିଲା; ତହଁୁ ପବତମାନ ମଗ େହେଲ। 21 େତଣୁ

ସମଗ ଭୂଚର ପାଣୀ ପାଣତ ାଗ କେଲ, ଅଥା , ପକୀ, ଗାମ ଓ ବନ ପଶୁ

ଓ ପୃଥବୀେର ଗମନଶୀଳ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଓ ପେତ କ ମନୁଷ , 22ଆଉ

ଶୁଷଭୂମିସ େଯେତ ପାଣୀର ନାସିକାେର ପାଣବାୟୁ ଥଲା, ସମେସ ମେଲ।

23 ଏହିରୂେପ ପୃଥବୀର ଉପରିସ ସମୁଦାୟ ପାଣୀ ଲୁପ େହେଲ, ଅଥା ,

ମନୁଷ , ପଶୁ, ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ, େଖଚର ପକୀ, ସମେସ ପୃଥବୀରୁ ଲୁପ

େହେଲ; େକବଳ େନାହ ଓ ଜାହାଜସ ତାଙର ସଙୀ ସମେସ ବଞିେଲ। 24

ଏହିରୂେପ ପୃଥବୀ ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଦିନ ପଯ ନ ଜଳେର ବୁଡ଼ି ରହିଲା।

8ଏଥଉତାେର ପରେମଶର େନାହଙୁ ଓ ତାଙ ସହିତ ଜାହାଜସ ପଶାଦି

ସମସ ପାଣୀଙୁ ସରଣ କରି ପୃଥବୀେର ବାୟୁ ବୁହାଇେଲ, ତହଁୁ ଜଳ ଥମିଲା;

2 ମହାସମୁଦର ଜଳାକାର ଓ ଆକାଶସ ଦାରସକଳ ରୁଦ େହଲା, ପୁଣି,

ଆକାଶରୁ ବୃଷି ନିବୃତ େହଲା। 3 ତହେର ପୃଥବୀରୁ ଜଳ ବହିଯାଇ ଏକ

ଶହ ପଚାଶ ଦିନର େଶଷେର ହାସ େହଲା। 4 ଏଥଉତାେର ସପମ ମାସର

ସପଦଶ ଦିନେର ଆରାରା ପବତ ଉପେର ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। 5

ଏହିରୂେପ ଦଶମ ମାସ ପଯ ନ ଜଳ କମଶଃ ଊଣା ପଡ଼ିଲା; େସହି ଦଶମ
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ମାସର ପଥମ ଦିନେର ପବତଗଣର ଶୃଙ େଦଖାଗଲା। 6 ଏଥଉତାେର ଆଉ

ଚାଳିଶ ଦିନ ଉତାେର େନାହ ସନିମତ ଜାହାଜର ଝରକା ଫଟାଇ େଗାଟିଏ

ଡାମରା କାଉକୁ ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 7 ତହେର ପୃଥବୀର ଜଳ ଶୁଷ େହବା

ପଯ ନ େସ ଏେଣେତେଣ ଗତାୟାତ କଲା। 8 ପୁନଶ, େନାହ ଭୂମିେର

ଜଳର ହାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ କାପା ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 9 େସେତେବେଳ

ପୃଥବୀ ଜଳାଚାଦିତ ଥବାରୁ କାପା ଆପଣା ପାଦ ରଖବାର ସାନ ନ ପାଇ

ଜାହାଜେର ତାଙ ନିକଟକୁ େନଉଟି ଆସିଲା; ତହଁୁ େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ

ଧରି ଜାହାଜ ଭତେର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 10ଆଉ ସାତ ଦିନ ବିଳମ

କଲା ଉତାେର େସ େସହି କାପାକୁ ପୁନବାର ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 11

ତହେର କାପା ସନ ା େବେଳ ତାଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିଲା; ଆଉ େଦଖ,

ତାହାର ଚଞୁେର ଜୀତବୃକର ନବୀନ ପଲବ ଥଲା; ଏଣୁ ପୃଥବୀର ଜଳ ହାସ

େହାଇଅଛି, ଏହା େନାହ ଜାଣିେଲ। 12ଆଉ ସାତ ଦିନ ବିଳମ କରି େସ େସହି

କାପାକୁ ପୁନବାର ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ, ମାତ େସ ଆଉ ଥେର ତାଙ ନିକଟକୁ

େନଉଟି ଆସିଲା ନାହ। 13 (େନାହଙ ବୟସର) ଛଅ ଶହ ଏକ ବଷ ପଥମ

ମାସର ପଥମ ଦିନେର ପୃଥବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁଷ େହଲା; େସେତେବେଳ

େନାହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାେନ, ଭୂମିକୁ ଶୁଷ େଦଖେଲ। 14

ଏହିରୂେପ ଦିତୀୟ ମାସର ସତାଇଶ ଦିନେର ପୃଥବୀ ଶୁଷ େହଲା। 15

ଏଥଉତାେର ପରେମଶର େନାହଙୁ କହିେଲ, 16 “ତୁେମ ଆପଣା ଭାଯ ା ଓ

ପୁତଗଣ ଓ ପୁତବଧୂଗଣଙୁ ସେଙ େଘନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର େହାଇଯାଅ।

17 ପୁଣି, ଆପଣା ସେଙ ଥବା ପଶୁ, ପକୀ ଓ ଭୂଚର, ଉେରାଗାମୀ ଆଦି

ସବୁ ଜୀବଜନୁ ବାହାରକୁ େଘନିଯାଅ; େସମାେନ ପୃଥବୀକୁ ପରିପୂଣ କରନୁ,

ପୁଣି, ପୃଥବୀେର ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ େହଉନୁ।” 18 ତହଁୁ େନାହ ଆପଣା

ଭାଯ ା, ପୁତ ଓ ପୁତବଧୂମାନଙୁ ସଙେର େଘନି ବାହାରକୁ ଆସିେଲ; 19

ପୁଣି, ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର ପେତ କ ପଶୁ, ପେତ କ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଓ

ପେତ କ ପକୀ ପଭୃତି ସମସ ଭୂଚର ପାଣୀ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିେଲ। 20

ଏଥଉତାେର େନାହ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ,

ପୁଣି, ସବପକାର ଶୁଚି ପଶୁ ଓ ଶୁଚି ପକୀଗଣ ମ ରୁ େକେତକ େନଇ େବଦି

ଉପେର େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ। 21 ତହେର ସଦାପଭୁ ତହର ସୁଗନ

ଆଘାଣ କରି ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ଆେମ ମନୁଷ ସକାଶୁ ଆଉ ପୃଥବୀକୁ
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ଅଭଶାପ େଦବା ନାହ; ଯଦ ପି ବାଲ କାଳଠାରୁ ମନୁଷ ମନର କଳନା

ମନ, ତଥାପି ଆେମ େଯପରି କରିଅଛୁ, େସହିପରି ଆଉ ଥେର େକେବ େହଁ

ସବୁ ପାଣୀଙୁ ବିନଷ କରିବା ନାହ। 22 ପୁଣି, େଯପଯ ନ ପୃଥବୀ ଥବ,

େସପଯ ନ ବୁଣାକଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗୀଷ, ପୁଣି, ଗୀଷ ଓ ଶୀତକାଳ,

ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତି, ଏହିସବୁର ନିବୃତି େହବ ନାହ।”

9ଏଥଉତାେର ପରେମଶର େନାହ ଓ ତାଙ ପୁତମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ େହାଇ ପୃଥବୀକୁ ପରିପୂଣ

କର। 2 ପୃଥବୀସ ସମସ ପଶୁ ଓ େଖଚର ପକୀ ଓ ଭୂଚର ଓ ଉେରାଗାମୀ

ଜନୁ ଓ ସମୁଦର ମତ , ସମେସ ତୁମମାନଙଠାରୁ ଭୀତ ଓ ଶଙାଯୁକ େହେବ;

େସହି ସମସ ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପତ ଅଟନି। 3 ପେତ କ ଗମନଶୀଳ

ପାଣୀ ତୁମମାନଙର ଖାଦ େହବ, ଆେମ ହରି ଶାକ ପରି ଏହି ସମସ

ତୁମମାନଙୁ େଦଲୁ। 4 ମାତ ତୁେମମାେନ ସପାଣ (ଅଥା ) ସରକ ମାଂସ

ଖାଇବ ନାହ। 5 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଜୀବନରୂପ ରକପାତର ପରିେଶାଧ

ନିତାନ େନବା; ପେତ କ ପଶୁଠାରୁ େହଉ କି ମନୁଷ ଠାରୁ େହଉ, ତାହାରି

ପରିେଶାଧ େନବା; ଆେମ ପେତ କ ମନୁଷ ର ଭାତାଠାରୁ ମନୁଷ ର ପାଣର

ପରିେଶାଧ େନବା। 6 େଯେକହି ମନୁଷ ର ରକପାତ କରିବ, ମନୁଷ ଦାରା

ତାହାର ରକପାତ କରାଯିବ; େଯେହତୁ ପରେମଶର ଆପଣା ପତିମୂତେର

ମନୁଷ କୁ ନିମାଣ କରିଅଛନି। 7 ତୁେମମାେନ ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ,

ଆଉ ପୃଥବୀକୁ ପରିପୂଣ କରି ବଦଷୁ ହୁଅ।” 8 ଏଥଉତାେର ପରେମଶର

େନାହଙୁ ଓ ତାଙର ସଙୀ ପୁତମାନଙୁ କହିେଲ, 9 “େଦଖ, ତୁମମାନଙ

ସହିତ ଓ ତୁମମାନଙ ଭବିଷ ତ ବଂଶ ସହିତ ଓ ତୁମମାନଙ ସଙୀ ସମସ

ଜୀବଜନୁ ସହିତ, 10 ଅଥା , ଜାହାଜରୁ ବହିଗତ ଗାମ ଓ ବନ ପଶୁ ଓ

ପକୀ ପଭୃତି ପୃଥବୀସ ସମସ ପାଣୀ ସହିତ ଆେମ ଆପଣା ନିୟମ ସିର

କରୁଅଛୁ। 11ଆେମ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସିର କରିବୁ, ସମସ

ପାଣୀ ଜଳପାବନ ଦାରା ଆଉ ଉଚିନ େହେବ ନାହ; ପୁଣି, ପୃଥବୀକୁ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଳପାବନ େହବ ନାହ।” 12 ପୁନଶ, ପରେମଶର

କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଓ ତୁମମାନଙ ସଙୀ ସମସ ପାଣୀବଗ

ସହିତ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳ ପଯ ନ େଯଉଁ ନିୟମ ସିର କଲୁ, ତହର

ଚିହ ଏହି; 13ଆେମ େମଘେର ଆପଣା ଧନୁ ସାପନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ପୃଥବୀ
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ସହିତ ଆମ ନିୟମର ଚିହ େହବ। 14 େଯେତେବେଳ ଆେମ ପୃଥବୀ ଉପେର

େମଘ ସଞାର କରିବା, େସେତେବେଳ େସହି ଧନୁ େମଘେର େଦଖାଯିବ; 15

ତହେର ତୁମମାନଙ ସହିତ ଓ ମାଂସବିଶିଷ ସମୁଦାୟ ପାଣୀ ସହିତ ଆମର

େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଆମର ସରଣ େହବ, ତହେର ସବୁ ପାଣୀର

ବିନାଶାେଥ ଜଳପାବନ ଆଉ େହବ ନାହ। 16 ପୁଣି, େମଘଧନୁ େହେଲ,

ଆେମ ତାହା ପତି ଦୃଷିପାତ କରିବା, ତହେର ପୃଥବୀସ ମାଂସବିଶିଷ ସମସ

ପାଣୀ ସହିତ ପରେମଶରଙର େଯଉଁ ଅନନକାଳସାୟୀ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା

ଆେମ ସରଣ କରିବା।” 17 ପରେମଶର େନାହଙୁ କହିେଲ, “ପୃଥବୀସ

ମାଂସବିଶିଷ ସମସ ପାଣୀ ସହିତ ଆେମ େଯଉଁ ନିୟମ ସିର କରିଅଛୁ, ତହର

ଏହି ଚିହ େହବ।” 18 େନାହଙର େଯଉଁ ପୁତମାେନ ଜାହାଜରୁ ବହିଗତ

େହେଲ, େସମାନଙ ନାମ େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫ ; ହାମ କିଣାନର ପିତା।

19 ଏହି ତିନି ଜଣ େନାହଙର ପୁତ; ଏମାନଙ ବଂଶସବୁ ପୃଥବୀେର ବ ାପ

େହଲା। 20 ଏଥଉତାେର େନାହ କୃଷି କମେର ପବୃତ େହାଇ ଦାକାେକତ

କେଲ। 21 ତହେର େସ ଦାକାରସ ପାନ କରି ମତ େହାଇ ତମୁ ମ େର

ବିବସ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 22 ଏପରି ସମୟେର କିଣାନର ପିତା ହାମ ଆପଣା

ପିତାଙର ଉଲଙତା େଦଖ ବାହାେର ଆପଣା ଦୁଇ ଭାଇଙୁ ସମାଚାର େଦଲା।

23 େସେତେବେଳ େଶମ ଓ େଯଫ ସନେର ବସ େଘନି ପଶା ଗତି କରି

ଆପଣାମାନଙ ପିତାଙର ଉଲଙତା ଆଚାଦନ କେଲ; େସମାେନ ପଛଆଡ଼କୁ

ମୁଖ ରଖ ଯିବାରୁ ପିତାଙର ଉଲଙତା େଦଖେଲ ନାହ। 24 ଏଉତାରୁ େନାହ

ଦାକାରସର ନିଦାରୁ ଜାଗତ େହାଇ ଆପଣା ପତି କନିଷ ପୁତର ଆଚରଣ

ାତ େହେଲ। 25 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “କିଣାନ ଶାପଗସ େହଉ; େସ

ଆପଣା ଭାତୃଗଣର ଦାସାନୁଦାସ େହବ।” 26ଆଉ େସ କହିେଲ, “େଶମର

ପରେମଶର ସଦାପଭୁ ଧନ େହଉନୁ; କିଣାନ େଶମର ଦାସ େହଉ। 27

ପରେମଶର େଯଫ କୁ ବଦଷୁ କରନୁ; ପୁଣି, େସ େଶମର ତମୁେର ବାସ

କରୁ; ଆଉ କିଣାନ ତାହାର ଦାସ େହଉ।” 28 ଜଳପାବନ ଉତାେର େନାହ

ଆଉ ତିନି ଶହ ପଚାଶ ବଷ ବଞିେଲ। 29 ପୁଣି, େନାହଙର ବୟସ ସବସୁଦା

ନଅ ଶହ ପଚାଶ ବଷ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ମେଲ।

10 େଶମ, ହାମ, େଯଫ ନାମକ େନାହଙର ପୁତମାନଙ ବଂଶାବଳୀ

ଏହି। ଜଳପାବନ ପେର େସମାନଙର ଏହି ସମସ ସନାନ ଜନିଥେଲ। 2
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େଗାମର, ମାେଗା , ମାଦୟ, ଯବନ, ତୁବ , େମଶ ଓ ତୀର , ଏମାେନ

େଯଫ ର ସନାନ। 3 ଅସିନ ଓ ରୀଫ ଓ େତାଗମା, ଏମାେନ େଗାମରର

ସନାନ। 4 ପୁଣି, ଇଲୀଶା ଓ ତଶୀଶ ଓ କିତୀମ ଓ େଦାଦାନୀମ, ଏମାେନ

ଯବନର ସନାନ। 5ଏମାନଙଠାରୁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଦୀପନିବାସୀଗଣ

ଆପଣାମାନଙ େଦଶବିେଦଶେର ସ ସ ଭାଷାନୁସାେର ବ ାପ େହାଇ ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶ ଓ େଗାଷୀ ଅନୁସାେର ବିଭକ େହେଲ। 6 କୂଶ, ମିସର, ପୂ

ଓ କିଣାନ, ଏମାେନ ହାମର ସନାନ। 7 ସବା, ହବୀଲା, ସପା, ରୟମା

ଓ ସପକା, ଏମାେନ କୂଶର ସନାନ। ଶିବା ଓ ଦଦାନ, ଏମାେନ ରୟମାର

ସନାନ। 8 ନିେମା କୂଶର ପୁତ; େସ ପୃଥବୀ ମ େର ପରାକମୀ େହବାକୁ

ଲାଗିଲା। 9 େସ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ପରାକାନ ବ ାଧ େହଲା; ଏଣୁ

େଲାକମାେନ ଏପଯ ନ ଏହି ଦୃଷାନ କହନି, “ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର

ପରାକାନ ବ ାଧ ନିେମା ତୁଲ ।” 10 ପୁଣି, ଶିନୀୟର େଦଶେର ବାବିଲ

ଓ ଏରକ ଓ ଅକ ଓ କଲେନ, ଏହିସବୁ ନଗର ତାହାର ପଥମ ରାଜ

େହଲା। 11 େସହି େଦଶରୁ ଅଶୂର ନିଗତ େହାଇ ନୀନିବୀ ଓ ରେହାେବା 

ପୁରୀ ଓ େକଲହ, 12 ପୁଣି, ନୀନିବୀ ଓ େକଲହର ମ ସିତ େରଷ ନଗର

ସାପନ କଲା; ଏହି େରଷ ମହାନଗର। 13 ପୁଣି, ଲୁଦୀୟ ଓ ଅନାମୀୟ ଓ

ଲହାବୀୟ ଓ ନପୂହୀୟ 14 ଓ ପେଥାଷୀୟ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ଆଦିପୁରୁଷ

କସୁହୀୟ ଓ କେପାରୀୟ, ଏମାେନ ମିସରର ସନାନ। 15 ପୁଣି, କିଣାନର

େଜ ଷ ପୁତ ସୀେଦାନ, ତାହା ଉତାେର େହ 16ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ

ଓ ଗିଗାଶୀୟ 17 ଓ ହିବୀୟ ଓ ଅକୀୟ ଓ ସିନୀୟ 18 ଓ ଅବଦୀୟ ଓ

ସମାରୀୟ ଓ ହମାତୀୟ; ଏଥଉତାେର କିଣାନୀୟମାନଙ ବଂଶ ବ ାପିଗେଲ।

19 ତହେର ସୀେଦାନଠାରୁ ଗରାର ଦିଗକୁ ଘସା ପଯ ନ, ପୁଣି, ସେଦାମ ଓ

ହେମାରା ଓ ଅଦା ଓ ସେବାୟୀମ ଦିଗେର େଲଶା ପଯ ନ କିଣାନୀୟମାନଙ

(ବସତିର) ସୀମା ଥଲା। 20ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ ଓ େଗାଷୀେର େସମାନଙ

ବଂଶ ଓ ଭାଷାନୁସାେର ଏସମେସ ହାମର ସନାନ। 21 େଯଫ ର େଜ ଷ

ଭାତା େଶମର ମ ସନାନସନତି ଥେଲ, ଅଥା , େସ ଏବରର ସନାନମାନଙ

ଆଦିପୁରୁଷ ଥଲା। 22 େଶମର ଏହିସବୁ ସନାନ, ଏଲ ଓ ଅଶୂର ଓ

ଅଫକଦ ଓ ଲୁ ଓ ଅରାମ। 23 ଏହି ଅରାମର ସନାନ ଊ ଓ ହୂଲ ଓ

େଗଥର ଓ ମ । 24 ପୁଣି, ଅଫକଦର ସନାନ େଶଲହ ଓ େଶଲହର ସନାନ
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ଏବର। 25 ଏହି ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ; ଏକର ନାମ େପଲ (ବିଭାଗ), କାରଣ

େସହି ସମୟେର ପୃଥବୀ ବିଭକ େହଲା; ତାହାର ଭାତାର ନାମ ଯକ । 26

ପୁଣି, ଯକ ର ପୁତ ଅେ ମାଦଦ ଓ େଶଲ ଓ ହ ସମାବ ଓ େଯରହ 27

ଓ ହେଦାରାମ ଓ ଊଷଲ ଓ ଦିକା 28 ଓ ଓବଲ ଓ ଅବୀମାେୟ ଓ ଶିବା 29

ଓ ଓଫୀର ଓ ହବୀଲା ଓ େଯାବ , ଏହି ସମସ ଯକ ର ସନାନ। 30 େମଷା

ଅବଧ ପୂବ ଦିଗର ସଫାର ପବତ ପଯ ନ େସମାନଙର ବସତି ଥଲା। 31

ଆପଣା ଆପଣା େଦଶେର େସମାନଙର ବଂଶ ଓ ଭାଷା ଓ େଗାଷୀ ଅନୁସାେର

ଏସମେସ େଶମର ସନାନ। 32ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷୀେର େସମାନଙ

ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ଏମାେନ େନାହଙର ସନାନଗଣର ବଂଶ ଥେଲ; ପୁଣି,

ଜଳପାବନ ଉତାେର ଏମାନଙଠାରୁ ଉତନ ନାନା େଗାଷୀ ପୃଥବୀେର ବିଭକ

େହେଲ।

11ପୂେବ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଏକ ଭାଷା ଓ ଏକରୂପ ଉଚାରଣ ଥଲା। 2

ଆଉ ଘଟଣାକେମ େଲାକମାେନ ପୂବ ଦିଗେର ଭମଣ କରୁ କରୁ ଶିନୀୟର

େଦଶେର ଏକ ପାନର ପାଇ େସଠାେର ବସତି କେଲ। 3 ଏଥଉତାେର

େସମାେନ ପରସର କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଇଟା ବନାଇ ଉତମ ରୂେପ

େପାଡ଼ି େଦଉ।” ତହେର ଇଟା େସମାନଙର ପସର ସରୂପ ଓ ମାଟିଆ େତଲ

େସମାନଙର ଚୂନ ସରୂପ େହଲା। 4 ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ, “ଆସ,

ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ନଗର ଓ ଗଗନସଶୀ ଏକ

ଉଚ ଗଡ଼ ନିମାଣ କରୁ; ତହେର ଆମମାନଙର ନାମ ବିଖ ାତ େହବ, ପୁଣି,

ଆେମମାେନ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଛିନଭନ େହବା ନାହ।” 5ଏଥଉତାେର

ମନୁଷ ସନାନମାେନ େଯଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ନିମାଣ କରୁଥେଲ, ତାହା

େଦଖବାକୁ ସଦାପଭୁ ଓହାଇ ଆସିେଲ। 6 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ଏହି େଲାକ ସମେସ ଏକ ଓ ଏମାନଙର ଭାଷା ହ ଏକ, ଆଉ ଏେବ ଏମାେନ

ଏହି କାଯ େର ପବୃତ େହଉଅଛନି; ଏଥଉତାେର ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ

ମନସ କରନି, ତହରୁ ନିବାରିତ େହେବ ନାହ। 7 ଏଥପାଇଁ େସମାେନ

େଯପରି ପରସର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରନି, ଏଥପାଇଁ ଆସ, ଆେମମାେନ ଓହାଇ

ଯାଇ େସହି ସାନେର େସମାନଙ ଭାଷାର େଭଦ ଜନାଉ।” 8 ଏହିରୂେପ

ସଦାପଭୁ େସହି ସାନରୁ େସମାନଙୁ ପୃଥବୀର ସବୁଆେଡ଼ ଛିନଭନ କେଲ;

ଏଣୁ େସମାେନ ନଗର ନିମାଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ େହେଲ। 9 େସଥପାଇଁ େସହି
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ନଗରର ନାମ ବାବିଲ (େଭଦ) େହଲା; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ େସହି ସାନେର

ସମସ ପୃଥବୀର ଭାଷାେଭଦ ଜନାଇେଲ, ପୁଣି, େସହି ସାନରୁ େସମାନଙୁ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଛିନଭନ କେଲ। 10 େଶମର ବଂଶାବଳୀ ଏହି।

ଜଳପାବନର ଦୁଇ ବଷ ଉତାେର େଶମ ଶେହ ବଷ ବୟସେର ଅଫକଦକୁ

ଜାତ କଲା। 11 ଅଫକଦ ଜନିଲା ଉତାେର େଶମ ପାଞ ଶହ ବଷ ବଞି ଆଉ

ସନାନସନତି ଜାତ କଲା। 12 ପୁଣି, ଅଫକଦ ପଞତିରିଶ ବଷ ବୟସେର

େଶଲହକୁ ଜାତ କଲା। 13 େଶଲହର ଜନ ଉତାେର ଅଫକଦ ଚାରି ଶହ ତିନି

ବଷ ଜୀବିତ ରହି ଆଉ ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା। 14ପୁଣି, େଶଲହ ତିରିଶ ବଷ

ବୟସେର ଏବରକୁ ଜାତ କଲା। 15 ଏବରର ଜନ ଉତାେର େଶଲହ ଚାରି

ଶହ ତିନି ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା। 16 ପୁଣି, ଏବର େଚୗତିଶ

ବଷ ବୟସେର େପଲ କୁ ଜାତ କଲା। 17 େପଲ ର ଜନ ଉତାେର ଏବର

ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷ ବଞି ଆହୁରି ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା। 18 େପଲ

ତିରିଶ ବଷ ବୟସେର ରୀୟୂକୁ ଜାତ କଲା। 19 ରୀୟୂର ଜନ ଉତାେର

େପଲ ଦୁଇ ଶହ ନଅ ବଷ ବଞି ଆଉ ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା। 20 ରୀୟୂ

ବତିଶ ବଷ ବୟସେର ସରୁଗକୁ ଜାତ କଲା। 21 ସରୁଗର ଜନ ଉତାେର

ରୀୟୂ ଦୁଇ ଶହ ସାତ ବଷ ବଞି ଆଉ ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା। 22ପୁଣି, ସରୁଗ

ତିରିଶ ବଷ ବୟସେର ନାେହାରକୁ ଜାତ କଲା। 23 ନାେହାରର ଜନ ଉତାେର

ସରୁଗ ଦୁଇ ଶହ ବଷ ବଞି ଆଉ ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା। 24 ପୁଣି, ନାେହାର

ଅଣତିରିଶ ବଷ ବୟସେର େତରହକୁ ଜାତ କଲା। 25 େତରହର ଜନ

ଉତାେର ନାେହାର ଶେହ ଊେଣଇଶ ବଷ ବଞି ଆଉ ପୁତକନ ା ଜାତ କଲା।

26 ପୁଣି, େତରହକୁ ସତୁରି ବଷ ବୟସ େହଲା। େସ ଅବାମ ଓ ନାେହାର ଓ

ହାରଣ, ଏମାନଙୁ ଜାତ କଲା। 27 େତରହର ବଂଶାବଳୀ। େତରହ ଅବାମ ଓ

ନାେହାର ଓ ହାରଣକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି, େସହି ହାରଣ େଲାଟକୁ ଜାତ କଲା;

28 ମାତ ହାରଣ ଆପଣା ପିତା େତରହର ସାକାତେର କ ଦୀୟମାନଙ ଊର

ନାମକ ଆପଣା ଜନ େଦଶେର ମଲା। 29 ଏଥଉତାେର ଅବାମ ଓ ନାେହାର

ବିବାହ କେଲ; ଅବାମଙ ଭାଯ ାଙର ନାମ ସାରୀ ଓ ନାେହାରର ଭାଯ ାର

ନାମ ମିଲା, େସ ହାରଣର କନ ା ଥଲା; େସହି ହାରଣ ମିଲା ଓ ଯିସାର

ପିତା। 30 େସହି ସାରୀ ବନ ା ଥେଲ, ତାଙର େକୗଣସି ସନାନ ନ ଥଲା।

31 ଏଥଉତାେର େତରହ ଆପଣା ପୁତ ଅବାମଙୁ ଓ ହାରଣର ପୁତ େଲାଟ
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ନାମକ େପୗତକୁ, ପୁଣି, ଅବାମଙ ଭାଯ ା ସାରୀ ନାମୀ ପୁତବଧୂଙୁ ସଙେର

େନେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସମେସ କ ଦୀୟମାନଙ ଊରଠାରୁ କିଣାନ େଦଶ

ଉେଦଶ େର ଯାତା କରି ହାରଣ ନଗରେର ଉତରି ବସତି କେଲ। 32 ପୁଣି,

େତରହ ହାରଣ ନଗରେର ଥାଇ ଦୁଇ ଶହ ପାଞ ବଷ ବୟସେର ମଲା।

12ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଅବାମଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା େଦଶ ଓ

ାତି କୁଟୁମ ଓ େପୖତୃକ ଗୃହ ପରିତ ାଗ କରି, ଆେମ େଯଉଁ େଦଶ ତୁମକୁ

େଦଖାଇବା, େସହି େଦଶକୁ ଯାଅ। 2ଆେମ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାେଗାଷୀ

ଉତନ କରିବା, ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହ

କରିବା; ତୁେମ ଆଶୀବାଦର ଆକର େହବ। 3 େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ

କରନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା; ପୁଣି, େଯେକହି ତୁମକୁ

ଅଭଶାପ ଦିଏ, ଆେମ ତାହାକୁ ଅଭଶାପ େଦବା; ଆଉ ତୁମଠାରୁ ପୃଥବୀର

ସବୁ ବଂଶ ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ।” 4 ଏଥଉତାେର ଅବାମ ସଦାପଭୁଙ

ଏହି ବାକ ାନୁସାେର ପସାନ କେଲ, ପୁଣି, େଲାଟ ତାଙ ସଙେର ଗେଲ;

ହାରଣଠାରୁ ପସାନ କରିବା ସମୟେର ଅବାମଙର ବୟସ ପଞସରି ବଷ

େହାଇଥଲା। 5 ଏହିରୂେପ ଅବାମ ଆପଣା ଭାଯ ା ସାରୀଙୁ ଓ ଭାତୃପୁତ

େଲାଟକୁ ଓ ହାରଣଠାେର ଆପଣାମାନଙ ସଞିତ ଧନ ଓ ପାପ ପାଣୀମାନଙୁ

େଘନି କିଣାନ େଦଶ ଉେଦଶ େର ଯାତା କରି କିଣାନେର ଉପସିତ େହେଲ।

6 ଅବାମ େସହି େଦଶ େଦଇ ଭମଣ କରୁ କରୁ ଶିଖମ ନିକଟସ େମାରିର

ଅେଲାନ ବୃକ ମୂଳେର ପହଞିେଲ। େସହି ସମୟେର କିଣାନୀୟମାେନ େସହି

େଦଶେର ବାସ କରୁଥେଲ। 7 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଅବାମଙୁ ଦଶନ େଦଇ

କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମ ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ େଦବା;” ଏଥନିମେନ ଅବାମ

ଆପଣା ନିକଟେର ଦଶନଦାତା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େସହି ସାନେର

ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ। 8 ଏଥଉତାେର େସ େସହି ସାନ ଛାଡ଼ି େବେଥ ର

ପୂବଆଡ଼ ପବତକୁ ଯାଇ ଆପଣା ତମୁ ଠିଆ କେଲ; ତହର ପଶିମେର

େବେଥ ଓ ପୂବ ଦିଗେର ଅୟ ନଗର ଥଲା; ପୁଣି, େସହିଠାେର ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା

କେଲ। 9 ତହ ଉତାେର ଅବାମ ଭମଣ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ଦକିଣ ଦିଗକୁ

ଗେଲ। 10 େସହି ସମୟେର େସହି େଦଶେର ଦୁଭକ େହବାରୁ ଅବାମ ମିସର

େଦଶେର ପବାସ କରିବାକୁ ଯାତା କେଲ; େଯେହତୁ େଦଶେର ଅତିଶୟ ଦୁଭକ
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ପଡ଼ିଥଲା। 11 ଏଥଉତାେର ମିସର େଦଶେର ପେବଶ କରିବାକୁ ଉଦ ତ

ହୁଅେନ, ଅବାମ ଆପଣା ଭାଯ ା ସାରୀଙୁ କହିେଲ, “ଶୁଣ, ତୁେମ େଦଖବାକୁ

ସୁନରୀ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ। 12 ଏଥପାଇଁ ମିସର େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମକୁ

େଦଖ େମାହର ଭାଯ ା େବାଲ ଜାଣିେଲ, େମାେତ ବଧ କରି ତୁମକୁ ଜୀବିତା

ରଖେବ। 13 ଏେହତୁ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାହର ଭଉଣୀ, ଏହା

କହିବ; ତହେର ତୁମ ସକାେଶ େମାହର ମଙଳ େହବ ଓ ତୁମ ସକାଶୁ େମାʼ

ପାଣ ରକା ପାଇବ।” 14 ଏଥଉତାେର ଅବାମ ମିସର େଦଶେର ପେବଶ

କରେନ, ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ େସହି ସୀଙୁ ପରମସୁନରୀ େଦଖେଲ। 15

ପୁଣି, ଫାେରାଙର ଅଧପତିମାେନ ତାଙୁ େଦଖ ଫାେରାଙ ଛାମୁେର ତାଙର

ପଶଂସା କରେନ, େସହି ସୀ ଫାେରାଙର ଗୃହକୁ ଅଣାଗେଲ। 16ଫାେରା ତାଙ

ଲାଗି ଅବାମଙୁ ସମାଦର କରି ତାଙୁ େମଷ, େଗାରୁ, ଗଦଭ ଓ ଦାସଦାସୀ ଓ

ଗଦଭୀ ଓ ଓଟ େଦେଲ। 17 ମାତ ଅବାମଙର ଭାଯ ା ସାରୀଙ ସକାଶୁ

ସଦାପଭୁ ଫାେରା ଓ ତାଙର ପରିବାର ଉପେର ମହାମାରୀ ଘଟାଇେଲ।

18 ଏେହତୁ ଫାେରା ଅବାମଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମ ସହିତ ଏ କି

ବ ବହାର କଲ? 19 େସହି ସୀ ତୁମର ଭାଯ ା, ଏ କଥା ଆମକୁ କାହକି

କହିଲ ନାହ? ତାଙୁ କାହକି ଆପଣାର ଭଗିନୀ େବାଲ କହିଲ? ତହେର

ଆେମ ତାଙୁ ବିବାହ କରିବାକୁ େନଲୁ; ଏେବ ତୁମ ଭାଯ ାଙୁ େଦଖ, ତାଙୁ

େଘନି ଚାଲଯାଅ।” 20ତହଁୁ ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ ତାଙ ବିଷୟେର ଆ ା

େଦେଲ, ଆଉ େସମାେନ ସବସ ସହିତ ତାଙୁ ଓ ତାଙ ଭାଯ ାଙୁ ବିଦାୟ

କେଲ।

13ଏଥଉତାେର ଅବାମ ଆପଣାର ଭାଯ ା ଓ ସବୁ ସମତି େଘନି େଲାଟ

ସହିତ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଦକିଣାଞଳକୁ ଯାତା କେଲ। 2 ଅବାମ ପଶୁ ଓ

ସୁନା ରୂପାେର ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥେଲ। 3 ପୁଣି, େସ ପୂବଯାତାନୁସାେର

ଦକିଣରୁ େବେଥ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ େବେଥ ଓ ଅୟର ମ ବତୀ େଯଉଁ

ସାନେର ପୂେବ ତାଙର ତମୁ ସାପିତ େହାଇଥଲା, 4 େସହି ସାନେର ଉପସିତ

େହାଇ ଆପଣା ପୂବନିମତ ଯ େବଦି ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା

କେଲ। 5 ପୁଣି, ଅବାମଙର ସଙୀ େଲାଟଙର ମ ଅେନକ ଅେନକ େମଷ,

େଗାରୁ ଓ ତମୁ ଥଲା। 6 ଏଥନିମେନ େସହି େଦଶ େସମାନଙର ଏକତ

ବାସ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ େହଲା ନାହ, କାରଣ େସମାନଙର ବହୁତ ସମତି
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ଥବାରୁ େସମାେନ ଏକତ ବାସ କରି ପାରିେଲ ନାହ। 7ପୁଣି, ଅବାମଙର

ପଶୁପାଳକ ଓ େଲାଟଙର ପଶୁପାଳକମାନଙର ପରସର ବିେରାଧ େହଲା।

େସହି ସମୟେର େସହି େଦଶେର କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ େଲାକମାେନ

ବାସ କରୁଥେଲ। 8 ଏଣୁ ଅବାମ େଲାଟଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

ତୁମ ଆମ ମ େର, ପୁଣି, ତୁମର ପଶୁପାଳକ ଓ େମାହର ପଶୁପାଳକମାନଙ

ମ େର ବିବାଦ ନ େହଉ, କାରଣ ଆେମମାେନ ଭାଇ। 9 ତୁମ ସମୁଖେର କି

ଏହି ସମସ େଦଶ ନାହ? ଏେହତୁ ତୁମକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାʼ ଠାରୁ

ପୃଥକ ହୁଅ; ହୁଏତ, ତୁେମ ବାମକୁ ଯାଅ, ମଁୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଏ; େନାହିେଲ

ତୁେମ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ମଁୁ ବାମକୁ ଯିବି।” 10 େସେତେବେଳ େଲାଟ ଅନାଇ

େଦଖେଲ, େସାୟର ପଯ ନ ଯଦନର ସମସ ପାନର ସଦାପଭୁଙ ଉଦ ାନ

ପରି ସବତ ସଜଳ ଓ ମିସର େଦଶ ତୁଲ ଅଟଇ; କାରଣ େସହି ସମୟେର

ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ବିନଷ େହାଇ ନ ଥଲା। 11 ଏଥପାଇଁ

େଲାଟ ଆପଣା ନିମେନ ଯଦନର ସମସ ପାନର ମେନାନୀତ କରି ପୂବ ଦିଗକୁ

ପସାନ କେଲ; ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଏକଆେରକଠାରୁ ପୃଥକ େହେଲ।

12 ତହେର ଅବାମ କିଣାନ େଦଶେର ବସତି କେଲ, ପୁଣି, େଲାଟ େସହି

ପାନରସିତ ସମସ ନଗର ମ େର ବାସ କରି ସେଦାମ ପଯ ନ ତମୁ ସାପନ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13 େସହି ସେଦାମର େଲାକମାେନ ମହା ଦୁଷ ଓ

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଅତି ପାପିଷ ଥେଲ। 14ଏଥଉତାେର ଅବାମଙଠାରୁ

େଲାଟ ପୃଥକ େହଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁ ଅବାମଙୁ କହିେଲ, “ଏେବ ତୁେମ

େଯଉଁଠାେର ଅଛ; େସହିଠାରୁ ଅନାଇ ଉତର, ଦକିଣ, ପୂବ ଓ ପଶିମ ଦିଗକୁ

ଦୃଷିପାତ କର; 15 କାରଣ, ଏହି େଯଉଁ ସକଳ େଦଶ ତୁେମ େଦଖୁଅଛ, ତାହା

ଆେମ ତୁମକୁ ଓ ଯୁଗାନୁକେମ ତୁମର ବଂଶକୁ େଦବା। 16 ପୁଣି, ପୃଥବୀର

ଧୂଳି ପରି ଆେମ ତୁମର ବଂଶ ବୃଦି କରିବା; େକହି ଯଦି ପୃଥବୀସ ଧୂଳି ଗଣି

ପାରଇ, େତେବ ତୁମର ବଂଶ ଗଣ େହବ। 17 ଉଠ, ଏହି େଦଶର ଦୀଘ

ପସେର ଭମଣ କର; େଯଣୁ ଆେମ ତୁମକୁ ତାହା େଦବା।” 18 େସେତେବେଳ

ଅବାମ ତମୁ େତାଳି ହିେବାଣ ନିକଟସ ମମିର ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ ଯାଇ ବାସ

କେଲ, ପୁଣି, େସଠାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏ ଯ େବଦି ନିମାଣ

କେଲ।
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14ଏଥଉତାେର ଶିନୀୟରର ଅମାଫ ରାଜା ଓ ଇଲାସରର ଅରୀେୟା

ରାଜା ଓ ଏଲ ର କଦଲାେୟାମର ରାଜା ଓ େଗାୟିମର ତିଦୀୟ ରାଜାଙର

ଅଧକାର ସମୟେର, 2 ଏମାେନ ସେଦାମର ରାଜା ବିରା ଓ ହେମାରାର

ରାଜା ବିଶା ଓ ଅଦାର ରାଜା ଶିନା ଓ ସେବାୟୀମର ରାଜା ଶିେମବର ଓ

ବିଲାର, ଅଥା , େସାୟରର ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ କେଲ। 3 ଏସମେସ ସୀଦୀମ

ପଦାେର, ଅଥା , ଲବଣ ସମୁଦ ନିକଟେର ଏକତ େହାଇଥେଲ। 4 େଯେହତୁ

େସମାେନ ବାର ବଷ ପଯ ନ କଦଲାେୟାମର ରାଜାଙର ବଶୀଭୂତ ରହି

ତେୟାଦଶ ବଷେର ତାଙର ବିେଦାହୀ େହାଇଥେଲ, 5 ଏେହତୁ ଚତୁଦଶ

ବଷେର କଦଲାେୟାମର ରାଜା ଓ ତାଙର ସହାୟ ରାଜାଗଣ ଆସି ଅସେରା

କଣୟିମେର ରଫାୟୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଓ ହମେର ସୁଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଓ

ଶାବୀ କିରୀୟାଥୟିେ ର ଏମୀୟ େଲାକମାନଙୁ, 6 ଓ ପାନର ନିକଟସ

ଏଲପାରଣ ପଯ ନ େସୟୀର ପବତ ନିବାସୀ େହାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ

ଜୟ କେଲ। 7 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ସାନରୁ ବାହୁଡ଼ି ଐ ମି ପ ,

ଅଥା , କାେଦଶକୁ ଯାଇ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାନଙର ସମସ େଦଶ ଓ

ହ ସେସା ତାମର ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ ପରାସ କେଲ।

8 ଏେହତୁ ସେଦାମର ରାଜା ଓ ହେମାରାର ରାଜା ଓ ଅଦାର ରାଜା ଓ

ସେବାୟୀମର ରାଜା ଓ ବିଲାର, ଅଥା , େସାୟରର ରାଜା, ଏହି ପାଞ ରାଜା

ମିଳିତ େହାଇ, 9 ଏଲ ର କଦଲାେୟାମର ରାଜା ଓ େଗାୟିମର ତିଦୀୟ

ରାଜା ଓ ଶିନୀୟରର ଅମାଫ ରାଜା ଓ ଇଲାସରର ଅରୀେୟା ରାଜା,

ଏହି ଚାରି ରାଜାଙ ସହିତ ସୀଦୀମ ପଦାେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10

େସହି ସୀଦୀମ ପଦାେର ମାଟିଆ େତୖଳର ଅେନକ ଖାତ ଥଲା; ସେଦାମ

ଓ ହେମାରାର ରାଜାଗଣ ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ ତହ ମ େର ପଡ଼ିେଲ, ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ ରହିେଲ, େସମାେନ ପବତକୁ ପଳାଇଗେଲ। 11

ଏଥନିମେନ େସମାେନ ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ସମସ ସମତି ଓ ଭକ ଦବ

ଲୁଟି େନଇ ପସାନ କେଲ। 12 ପୁଣି, ଅବାମଙର ପୁତୁରା ସେଦାମନିବାସୀ

େଲାଟଙୁ ଓ ତାଙର ସମସ ସମତି େନଇ ଚାଲଗେଲ। 13 େସେତେବେଳ

ଜେଣ ପଳାତକ ଏବୀୟ ଅବାମଙୁ ସମାଚାର େଦଲା; େସହି ସମୟେର ଅବାମ

ଇେଷାଲର ଓ ଆେନ ର ଭାତା ଇେମାରୀୟ ମମିର ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ ବାସ

କରୁଥେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ଅବାମଙର ସହାୟ ଥେଲ। 14 େସେତେବେଳ
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ଅବାମ ଆପଣା ାତି ଧରା େହାଇ ଯିବାର ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତେକ

(ଯୁଦ ବିଦ ାେର) ଶିକିତ ଆପଣା ଗୃହଜାତ ତିନି ଶହ ଅଠର ଜଣ େଲାକଙୁ

ସଙେର େଘନି ଶତୁଗଣର ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ଦା ନଗର ପଯ ନ ଗେଲ।

15 ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଦୁଇ ଦଳ କରି ରାତିକାଳେର

ଶତୁମାନଙୁ ଆକମଣ କେଲ, ପୁଣି, ଦେମଶକର ଉତରସିତ େହାବା ପଯ ନ

େସମାନଙର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 16ଆଉ, ସବୁ ସମତି ଓ ଆପଣାର

ାତି େଲାଟ ଓ ତାଙର ସମତି, ପୁଣି, ସୀଗଣ ଓ େଲାକସମୂହକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ

ଆଣିେଲ। 17 ଏହିରୂେପ ଅବାମ କଦଲାେୟାମରକୁ ଓ ତାଙର ସହାୟ

ରାଜାଗଣକୁ ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ିଲା ଉତାେର, ସେଦାମର ରାଜା ତାଙ ସହିତ

ସାକାତ କରିବାକୁ ଶାବୀ ପଦା, ଅଥା , ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କେଲ। 18

ପୁଣି, ଶାେଲ ର ରାଜା ମ କୀେଷଦକ ରୁଟି ଓ ଦାକାରସ େଘନି ଆସିେଲ;

େସ ସେବାପରିସ ପରେମଶରଙର ଯାଜକ; 19 େସ ଅବାମଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି

କହିେଲ, “ଅବାମ ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ଅଧକାରୀ ସେବାପରିସ ପରେମଶରଙର

ଆଶୀବାଦପାତ େହଉନୁ; 20 ସେବାପରିସ ପରେମଶର ଧନ େହଉନୁ,

େସ ତୁମର ଶତୁଗଣଙୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ କେଲ।” େସେତେବେଳ

(ଅବାମ) ସବୁ ଦବ ର ଦଶମାଂଶ ତାଙୁ େଦେଲ। 21 ଏଥଉତାେର ସେଦାମର

ରାଜା ଅବାମଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ସମସ ସମତି ନିଅ, ମାତ ମନୁଷ ସକଳ

ଆମଙୁ ଦିଅ।” 22 ତହେର ଅବାମ ସେଦାମର ରାଜାକୁ ଉତର କେଲ,

“ମଁୁ ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ଅଧକାରୀ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର

ହସ ଉଠାଇ କହିଅଛି େଯ, 23 ମଁୁ ତୁମର କିଛି େନବି ନାହ, ଖଣିଏ ସୂତା

କି େଜାତାର ବନନୀ ହ େନବି ନାହ; ପେଛ ଅବା ତୁେମ କହିବ, ‘ଆେମ

ଅବାମଙୁ ଧନବାନ କରିଅଛୁ।’ 24 େକବଳ େମାହର ଯୁବା େଲାକମାେନ

ଯାହା େଭାଜନ କରିଅଛନି, ତାହା େନବି, ପୁଣି, େମାହର େଯଉଁ ସହାୟଗଣ

ସଙେର ଯାଇଥେଲ, େସମାେନ, ଅଥା , ଆେନ ଓ ଇେଷାଲ ଓ ମମି

ଆପଣା ଆପଣା ପାପବ ଭାଗ ଗହଣ କରନୁ।”

15 େସହି ଘଟଣା ଉତାେର ଦଶନ ଦାରା ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଅବାମଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, “େହ ଅବାମ, ଭୟ କର ନାହ, ଆେମ ତୁମର

ଢାଲ ଓ ମହାପୁରସାର ସରୂପ।” 2 ତହେର ଅବାମ ଉତର କେଲ, “େହ

ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାେତ କʼଣ େଦବ? ମଁୁ ତ ନିଃସନାନ େହାଇ
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ପସାନ କରୁଅଛି, ପୁଣି, ଦେମଶକୀୟ ଇଲୀେୟଜର େମାʼ ଗୃହର ଧନାଧକାରୀ

ଅେଟ।” 3ପୁଣି, ଅବାମ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ େମାେତ ସନାନ େଦଲ ନାହ,

ଏଣୁ େମାʼ ଗୃହଜାତ େକୗଣସି େଲାକ େମାହର ଉତରାଧକାରୀ େହବ।” 4

େସେତେବେଳ ତାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, “େଦଖ,

େସହି ବ କି ତୁମର ଉତରାଧକାରୀ େହବ ନାହ; ମାତ େଯ ତୁମ ଔରସେର

ଜାତ େହବ, େସହି ତୁମର ଉତରାଧକାରୀ େହବ।” 5 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ

ତାଙୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିେଲ, “ତୁେମ ଆକାଶକୁ ଦୃଷି କରି ଯଦି ତାରାସମୂହ

ଗଣିପାର, େତେବ ଗଣି କୁହ।” େସ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଏହି ପକାର ତୁମର

ବଂଶ େହବ।” 6 େସେତେବେଳ ଅବାମ ସଦାପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କରେନ,

େସ ତାଙ ପକେର ତାକୁ ଧାମକତା େବାଲ ଗଣନା କେଲ। 7 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “େଯ ତୁମର ଅଧକାର ନିମେନ ଏହି େଦଶ େଦବା

ପାଇଁ କ ଦୀୟମାନଙ ଊରଠାରୁ ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ ଆେମ।” 8 ତହଁୁ

ଅବାମ କହିେଲ, “େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ମଁୁ େଯ ଏ େଦଶର ଅଧକାରୀ

େହବି, ତାହା ମଁୁ କିପରି ଜାଣିବି?” 9 ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ତିନି ବଷର

େଗାଟିଏ ଗାଭୀ ଓ ତିନି ବଷର େଗାଟିଏ ଛାଗୀ ଓ ତିନି ବଷର େଗାଟିଏ େମଷ

ଓ େଗାଟିଏ ଘୁଘୁ ଓ େଗାଟିଏ କେପାତ ଛୁଆ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣ।” 10

ତହେର ଅବାମ େସହି ସବୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣି ଦୁଇ ଖଣ କରି ଖଣକ

ଆଗେର ଅନ ଖଣ ରଖେଲ; ମାତ ପକୀମାନଙୁ ଦୁଇ ଖଣ କେଲ ନାହ। 11

ଏଥଉତାେର ହିଂସକ ପକୀଗଣ େସହି ମୃତ ଶବମାନଙ ଉପେର ପଡ଼େନ,

ଅବାମ େସମାନଙୁ ଅଡ଼ାଇ େଦେଲ। 12ପୁଣି, ସୂଯ ାସ ସମୟେର ଅବାମ

ଅତି ନିଦିତ େହାଇ େଘାର ଅନକାରେର ଭୟଗସ େହେଲ। 13 େସେତେବେଳ

ସଦାପଭୁ ଅବାମଙୁ କହିେଲ, “ତୁମର ସନାନଗଣ ଚାରି ଶହ ବଷ ଅନ

େଦଶେର ପବାସୀ େହାଇ ଦାସ କମ କରି େକଶ େଭାଗ କରିେବ; ଏହା ନିଶିତ

ଜାଣିବ; 14ମାତ େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙର ଦାସ କମ

କରିେବ, ଆେମ େସମାନଙର ବିଚାର କରିବା; ତହ ଉତାେର େସମାେନ

ବହୁତ ଧନ େଘନି େସହି େଦଶରୁ ବାହାର େହେବ। 15 ମାତ ତୁେମ କୁଶଳେର

ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବ ଓ ଉତମ ବୃଦାବସାେର କବରପାପ

େହବ। 16 ପୁଣି, ତୁମ ବଂଶର ଚତୁଥ ପୁରୁଷ ଏହି େଦଶକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିେବ;

େଯେହତୁ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନଙର ପାପ ଏପଯ ନ ସମୂଣ େହାଇ ନାହ।”
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17ଆଉ େଯେବ ସୂଯ ଅସଗତ ଓ ଅନକାର େହଲା, େଦଖ, ସଧୂମ ଚୁଲ ଓ

ପଜଳିତ ଦିହୁଡ଼ି େସହି ଦୁଇ ଖଣ େଶଣୀର ମ େଦଇ ଚାଲଗଲା। 18 ପୁଣି,

େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ଅବାମଙ ସହିତ ନିୟମ ସିର କରି କହିେଲ, “ଆେମ

ଏହି ମିସରୀୟ ନଦୀଠାରୁ ଫରା ନାମକ ମହାନଦୀ ପଯ ନ ଏହି େଦଶ

ତୁମ ବଂଶକୁ େଦଲୁ, 19 ଅଥା , େକନୀୟ, କନଜୀୟ, କେ ମାନୀୟ, 20

ହିତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ରଫାୟୀୟ, 21 ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ଗିଗାଶୀୟ ଓ

ଯିବୂଷୀୟମାନଙର େଦଶ େଦଲୁ।”

16ଅବାମଙର ଭାଯ ା ସାରୀ ନିଃସନାନା ଥେଲ, ପୁଣି, ହାଗାର ନାମୀ

ତାଙର ଏକ ମିସରୀୟା ଦାସୀ ଥଲା। 2 ତହେର ସାରୀ ଅବାମଙୁ କହିେଲ,

“େଦଖ, ସଦାପଭୁ େମାେତ ବନ ା କରିଅଛନି; ଏଣୁ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

ତୁେମ େମାହର ଏହି ଦାସୀର ସହବାସ କର; େକଜାଣି ମଁୁ ଏହା େଯାଗଁୁ ପୁତ

ପାଇ ପାରିବି।” େତେବ ଅବାମ ସାରୀଙର ବାକ େର ସମତ େହେଲ। 3

ଅବାମ କିଣାନ େଦଶେର ଦଶ ବଷ ବାସ କଲା ଉତାେର ତାଙର ଭାଯ ା

ସାରୀ ଆପଣା ମିସରୀୟା ଦାସୀ ହାଗାରକୁ େନଇ ଆପଣା ସାମୀ ଅବାମ

ସହିତ ବିବାହ େଦେଲ। 4 ଏଥଉତାେର ଅବାମ ହାଗାରର ସହବାସ କରେନ,

େସ ଗଭବତୀ େହଲା; ପୁଣି, ଆପଣାର ଗଭ େହାଇଅଛି, ଏହା ଜାଣି େସ

ନିଜ ସାଆନାଣୀଙୁ ତୁଚ ାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 5 ତହେର ସାରୀ ଅବାମଙୁ

କହିେଲ, “େମାʼ ପତି ଏହି ଅନ ାୟର ଫଳ ତୁମର େହଉ; ମଁୁ ଆପଣାର

େଯଉଁ ଦାସୀକୁ ତୁମ େକାଡ଼େର େଦଇଅଛି, େସ ଏେବ ଆପଣାର ଗଭ ଜାଣି

େମାେତ ତୁଚ ାନ କରୁଅଛି; ସଦାପଭୁ ତୁମର ଓ େମାହର ବିଚାର କରନୁ।”

6 ତହେର ଅବାମ ସାରୀଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁମର ଦାସୀ ତୁମ ହାତେର

ଅଛି; ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ତାʼ ପତି କର।” ତହେର ସାରୀ

ହାଗାର ପତି କଠିନ ବ ବହାର କରେନ, େସ ତାଙ ପାଖରୁ ପଳାଇଗଲା। 7

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ପାନର ମ େର େଗାଟିଏ ନିଝର ନିକଟେର,

ଅଥା , ଶୂରର ପଥେର େଯଉଁ ନିଝର ଅଛି, ତହ ନିକଟେର ତାହାକୁ େଦଖ

କହିେଲ, 8 “ଆେଗା ସାରୀର ଦାସୀ ହାଗାର, ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଲ?

ପୁଣି, େକଉଁଠାକୁ ଯିବ?” ତହେର େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଆପଣା ସାଆନାଣୀ ସାରୀ

ନିକଟରୁ ପଳାଉଅଛି।” 9 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆପଣା ସାଆନାଣୀ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ ନମ ଭାବେର ତାଙର
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ହସର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ।” 10 ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମ

ବଂଶ ଏପରି ବୃଦି କରିବା, େଯ ବାହୁଲ ସକାଶୁ ତାହା ଅଗଣ େହବ।” 11

ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଆହୁରି କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁମର ଗଭ େହାଇଅଛି, ତୁେମ

ପୁତ ପସବ କରିବ, ତାହାର ନାମ ଇଶାେୟଲ େଦବ, େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ଦୁଃଖ ଶୁଣିେଲ। 12ପୁଣି, େସ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ବନ ଗଦଭ ସରୂପ

େହବ, ତାହାର ହସ ସମସଙ ବିରୁଦେର ଓ ସମସଙ ହସ ତାହାର ବିରୁଦେର

ଥବ, ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ସମୁଖେର ବାସ କରିବ।” 13ଆଉ

ହାଗାର ଆପଣା ସହିତ କଥାବାତାକାରୀ ସଦାପଭୁଙର ଏହି ନାମ ରଖଲା,

ଯଥା, “ମଦଶକ ପରେମଶର” (େହ ପରେମଶର, ତୁେମ େମାେତ େଦଖୁଅଛ);

େଯେହତୁ େସ କହିଲା, “େଯ େମାେତ େଦଖନି, ତାଙ ଦଶନ ଉତାେର ମଁୁ କି

ଏଠାେର ଆହୁରି ବଞିଛି!” 14 ଏଣୁ େସହି କୂପର ନାମ େବରଲହୟେରାୟୀ

ରଖାଗଲା। େସହି କୂପ କାେଦଶ ଓ େବରଦ ମ େର ଅଛି। 15 ଏଥଉତାେର

ହାଗାର ଅବାମଙ ନିମେନ ପୁତ ପସବ କରେନ, ଅବାମ ହାଗାରଠାରୁ ଜାତ

ଆପଣାର େସହି ପୁତର ନାମ ଇଶାେୟଲ େଦେଲ। 16 ଅବାମଙର ଛୟାଅଶୀ

ବଷ ବୟସେର ହାଗାର ଅବାମଙ ନିମେନ ଇଶାେୟଲକୁ ପସବ କଲା।

17ଅବାମଙର ଅେନଶତ ବଷ ବୟସେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଦଶନ େଦଇ

କହିେଲ, “ଆେମ ସବଶକିମାନ ପରେମଶର; ଆମ ଛାମୁେର ଧମାଚରଣ କରି

ତୁେମ ସିଦ ହୁଅ। 2ଆେମ ତୁମ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସିର କରି ତୁମକୁ

ଅତିଶୟ ବୃଦି କରିବା।” 3 ତହେର ଅବାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼େନ, ପରେମଶର

ତାଙ ସହିତ ଆଳାପ କରି କହିେଲ, 4 “େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ସହିତ ଆପଣା

ନିୟମ ସିର କରୁଅଛୁ, ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀର ଆଦିପୁରୁଷ େହବ। 5 ପୁଣି,

ତୁମ ନାମ ଅବାମ ଆଉ ରହିବ ନାହ, ମାତ ଅବହାମ େହବ। େଯେହତୁ ଆେମ

ତୁମକୁ ଅେନକ େଗାଷୀର ଆଦିପିତା କଲୁ। 6ଆେମ ତୁମକୁ ଅତିଶୟ ବୃଦି

କରିବା, ତୁମଠାରୁ ଅେନକ େଗାଷୀଜାତ କରାଇବା ଓ ରାଜାମାେନ ତୁମଠାରୁ

ଉତନ େହେବ। 7ଆେମ ତୁମ ସହିତ ଓ ତୁମ ଭବିଷ ତ ବଂଶପରମରା

ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ସିର କଲୁ, ତାହା ଅନନକାଳସାୟୀ େହବ। ତହେର

ଆେମ ତୁମର ଓ ତୁମ ଭବିଷ ତ ବଂଶର ପରେମଶର େହବା। 8 ପୁଣି, ତୁେମ

ଏେବ ଏହି େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶେର ପବାସ କରୁଅଛ, ତହର ସମୁଦାୟ ଆେମ

ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ଭବିଷ ତ ବଂଶକୁ ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାର ନିମେନ େଦବା ଓ
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ଆେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା।” 9ପରେମଶର ଅବହାମଙୁ ଆହୁରି

କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମର ନିୟମ ପାଳନ କରିବ; ତୁେମ ଓ ତୁମର ଭବିଷ ତ

ବଂଶ ପୁରୁଷାନୁକେମ ତାହା ପାଳନ କରିେବ। 10 ତୁମର ଓ ତୁମ ଭବିଷ ତ

ବଂଶର ସହିତ କୃତ ଆମର େଯଉଁ ନିୟମ ତୁେମମାେନ ପାଳନ କରିବ ତାହା

ଏହି, ତୁମମାନଙର ପେତ କ ପୁରୁଷ ସୁନତ େହବ। 11 ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣାର ଲଙାଗ ଚମ େଛଦନ କରିବ; ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ ସହିତ

ଆମ ନିୟମର ଚିହ େହବ। 12 ପୁରୁଷାନୁକେମ ତୁମମାନଙ ପେତ କ ପୁତ

ସନାନର ଆଠ ଦିନ ବୟସେର ସୁନତ େହବ। ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁମର ବଂଶ

ନୁହନି, ଏପରି ବିେଦଶୀୟ େଯଉଁ େଲାକ ତୁମ ଗୃହେର ଜାତ ଅଥବା ମୂଲ େର

କୀତ ହୁଏ, ତାହାର ମ ସୁନତ େହବ। 13 ପୁଣି, ତୁମର ଗୃହଜାତ ଅଥବା

ମୂଲ କୀତ େଲାକର ସୁନତ ଅବଶ କତବ ; ତହେର ଅନନକାଳ ନିମିତ

ତୁମମାନଙ ମାଂସେର ଆମ ନିୟମର ଚିହ ଥବ। 14 ମାତ ଯାହାର ଲଙାଗ

ଚମର େଛଦନ େହବ ନାହ, ଏପରି େଯ ଅସୁନତ ପୁରୁଷ, େସ ପାଣୀ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ; େସ ଆମର ନିୟମ ଲଙନ କଲା।” 15

ତହ ଉତାେର ପରେମଶର ଅବହାମଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ଭାଯ ା

ସାରୀକୁ ଆଉ ସାରୀ େବାଲ ଡାକ ନାହ; ତାହାର ନାମ ସାରା େହଲା। 16

ଆେମ ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ଓ ତାହାଠାରୁ ତୁମକୁ େଗାଟିଏ ପୁତ େଦବା;

ଆେମ ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା, େସ ନାନା େଗାଷୀର ଆଦିମାତା େହବ,

ତାହାଠାରୁ ନାନା େଦଶୀୟ ରାଜାଗଣ ଉତନ େହେବ।” 17 େସେତେବେଳ

ଅବହାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ହସିେଲ, ପୁଣି, ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ପୁରୁଷର

ଶେହ ବଷ ବୟସେର କି ସନାନ ଜାତ େହବ? ନେବ ବଷ ବୟସା ସାରା କି

ପସବ କରିବ?” 18 ତହେର ଅବହାମ ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, “ଇଶାେୟଲ

ତୁମ ଛାମୁେର ବଞି ଥାଉ।” 19 େସେତେବେଳ ପରେମଶର କହିେଲ, “ତୁମର

ଭାଯ ା ସାରା ତୁମ ନିମେନ ନିଶୟ ପୁତ ପସବ କରିବ, ପୁଣି, ତୁେମ ତାହାର

ନାମ ଇ ହାକ ରଖବ, ପୁଣି, ଆେମ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସିର

କରିବା; ତାହା ତାହାର ଭବିଷ ତ ବଂଶ ପକେର ଚିରସାୟୀ ନିୟମ େହବ। 20

ପୁଣି, ଇଶାେୟଲ ବିଷୟେର ତୁମର ପାଥନା ଶୁଣିଲୁ; େଦଖ, ଆେମ ତାହାକୁ

ଆଶୀବାଦ କରିବା, ପୁଣି, ବହୁ ପଜାବନ କରି; ତାହାର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦି

କରିବା। ତାହାଠାରୁ ଦାଦଶ ରାଜା ଜାତ େହେବ ଓ ଆେମ ତାହାକୁ ବଡ଼
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େଗାଷୀ କରିବା। 21 ମାତ ଆଗାମୀ ବଷର ଏହି ସମୟେର ସାରାର ଗଭରୁ

େଯଉଁ ଇ ହାକ ଜନିବ, ତାହା ସହିତ ଆେମ ଆପଣା ନିୟମ ସିର କରିବା।”

22 ଏହି ପକାେର କଥାବାତା େଶଷ କରି ପରେମଶର ଅବହାମଙ ନିକଟରୁ

ଊଦଗମନ କେଲ। 23 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ଆପଣା ପୁତ ଇଶାେୟଲକୁ ଓ

ଆପଣା ଗୃହଜାତ ଓ ମୂଲ କୀତ ସମସ େଲାକଙୁ, ଅଥା ଅବହାମଙର

ଗୃହସିତ ପେତ କ ପୁରୁଷକୁ େଘନି ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର େସହି ଦିନ

ସମସଙ ଲଙାଗ ଚମ େଛଦନ କେଲ। 24 ଅବହାମଙର ଅେନଶତ ବଷ

ବୟସେର ତାଙର ଲଙାଗ ଚମ େଛଦନ େହଲା। 25 ପୁଣି, ତାଙର ପୁତ

ଇଶାେୟଲର େତର ବଷ ବୟସେର ଲଙାଗ ଚମ େଛଦନ େହଲା। 26

ଏହିରୂେପ ଏକ ଦିନେର ଅବହାମଙର ଓ ତାଙ ପୁତ ଇଶାେୟଲର ସୁନତ

େହଲା। 27 ପୁଣି, ତାଙ ଗୃହଜାତ ଓ ବିେଦଶୀୟମାନଙ ନିକଟରୁ ମୂଲ କୀତ

ତାଙ ଗୃହସ ସମସ ପୁରୁଷର ସୁନତ େହଲା।

18ଏଥଉତାେର ଦିନକର ଖରା େବେଳ ଅବହାମ ମମିର ଅେଲାନ ବୃକ

ମୂେଳ ଆପଣା ତମୁ ଦାରେର ବସିଥେଲ; ଏହି ସମୟେର ସଦାପଭୁ େସହି

ସାନେର ତାଙୁ ଦଶନ େଦେଲ। 2 ତହେର େସ ଅନାଇ େଦଖେଲ, ତିେନାଟି

ପୁରୁଷ ତାଙ ସମୁଖେର ଦଣାୟମାନ; ପୁଣି, େଦଖବାମାତ ସାକାତ କରିବାକୁ

ତମୁଦାରରୁ େବେଗ ଯାଇ ଭୂମିଷ େହାଇ କହିେଲ, 3 “େହ ପେଭା, ନିେବଦନ

କରୁଅଛି, ମହାଶୟଗଣ, ଯଦି ତୁେମମାେନ େମା ଉପେର ସନୁଷ ଅଛନି,

େତେବ ଏହି ଦାସର ସାନେର (ଏଠାେର) କିଛି ସମୟ ରୁହନୁ। 4 ବିନୟ

କରୁଅଛି, େମାେତ ଅଳ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନୁ ପୁଣି, ଆପଣମାେନ ପାଦ

ପକାଳନ କରି ଏହି ବୃକ ତେଳ ବିଶାମ କରନୁ 5 େଯେହତୁ ଆପଣମାେନ

ଆପଣଙ ଦାସଙ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନି, ଏଥପାଇଁ େମାେତ କିଛି ଖାଦ ଦବ

ଆଣିବାକୁ ଦିଅନୁ, ପୁଣି େଭାଜନ କଲା ପେର ଆପଣମାେନ ଗମନ କରିେବ।”

େସେତେବେଳ େସମାେନ କହିେଲ, “ଯାହା କହୁଅଛ, ତାହା କର।” 6 ତହେର

ଅବହାମ ଶୀଘ ତମୁଗୃହକୁ ସାରା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ତିନି େସର

ଉତମ ମଇଦା େନଇ ଛାଣି ଶୀଘ ରୁଟି ପସୁତ କର।” 7 ଏଥଉତାେର

ଅବହାମ େଗାଠକୁ ଶୀଘ ଯାଇ ଉତମ େକାମଳ େଗାବତ ଆଣି ଦାସକୁ

ଦିଅେନ, େସ ତାହା ଶୀଘ ରାନିଲା। 8 େସେତେବେଳ େସ ଦହି, ଦୁଗ ଓ ପକ

େଗାବତ ଆଣି େସମାନଙ ନିକଟେର ରଖେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ େଭାଜନ
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ସମୟେର ବୃକ ମୂେଳ େସମାନଙ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହେଲ। 9 ତହ ଉତାେର

େସମାେନ ତାଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁମର ଭାଯ ା ସାରା େକଉଁଠାେର?” େସ

କହିେଲ, “େଦଖନୁ, େସ ତମୁେର ଅଛନି।” 10 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଏହି

ଋତୁ ପୁନବାର ଉପସିତ େହବା ସମୟେର ଆେମ ଅବଶ େଫରି ଆସିବା;

େଦଖ, େସହି ସମୟେର ତୁମ ଭାଯ ା ସାରାର (େକାଳେର) େଗାଟିଏ ପୁତ

ଥବ।” ଏହି କଥା ସାରା ତମୁ ଦାରେର ତାଙ ପେଛ ଥାଇ ଶୁଣିେଲ। 11

େସହି ସମୟେର ଅବହାମ ଓ ସାରା ବୃଦ ଓ ଗତବୟସ ଥେଲ, ପୁଣି,

ସାରାଙର ସୀଧମ ନିବୃତ େହାଇଥଲା। 12 ଏନିମେନ ସାରା ହସି ମେନ ମେନ

କହିେଲ, “େମାହର ଏହି ଶୀଣାବସାେର କି ଏରୂପ ଆନନ େହବ? ବିେଶଷତଃ

େମାହର ପଭୁ ମ ବୃଦ।” 13 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଅବହାମଙୁ କହିେଲ,

“‘ଆପଣାର ବୃଦାବସାେର କି ନିଶୟ ସନାନ ଜନିବ,’ ଏହା ଭାବି ସାରା

କାହକି ହସିଲା? 14 ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ େକୗଣସି କମ କଠିନ ଅେଟ କି?

ଏହି ଋତୁ ପୁନବାର ଉପସିତ େହେଲ, ନିରୂପିତ ସମୟେର ଆେମ େଫରି

ଆସିବା, େସହି ସମୟେର ସାରାର (େକାଳେର) ପୁତ ଥବ।” 15 ତହେର

ସାରା ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, “ମଁୁ ହସି ନାହ,” େଯେହତୁ େସ ଭୟ କେଲ।

ମାତ ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଅବଶ ହସିଲ।” 16 ଏଥଉତାେର େସହି

େଲାକମାେନ େସଠାରୁ ଉଠି ସେଦାମ ଆଡ଼କୁ ପସାନ କରେନ, ଅବହାମ

ବାଟ େଦଖାଇବାକୁ େସମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଚାଲେଲ। 17 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

କହିେଲ, “ଆେମ ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ ତ ଅଟୁ, ତାହା କି ଅବହାମଠାରୁ

ଲୁଚାଇବା? 18 ଅବହାମଠାରୁ ଏକ ମହତୀ ଓ ବଳବତୀ େଗାଷୀ ଉତନ

େହବ ଓ ପୃଥବୀର ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ତାହାଠାରୁ ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ।

19 େଯେହତୁ ତାହାର ଭବିଷ ତ ସନାନଗଣ ଓ ପରିବାରବଗ େଯପରି ନ ାୟ

ଓ ଧମାଚରଣ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙ ପଥେର ଚାଲେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ

େସ େଯପରି ଆ ା େଦବ, ଏହି ଅଭପାୟେର ଆେମ ତାହାକୁ ନିଦାରଣ

କରିଅଛୁ; ତହେର ସଦାପଭୁ ଅବହାମଙ ବିଷୟେରଆପଣା କଥତ ବାକ ସିଦ

କରିେବ।” 20 ସଦାପଭୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ବିରୁଦେର

ମହାଧନି ଉଠୁଅଛି, େସମାନଙର ପାପ ଅତିଶୟ ଗୁରୁତର; 21 ଏଣୁ ଆେମ

ତଳକୁ େଦଖବାକୁ ଯାଇ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଗତ କନନ ଅନୁସାେର େସମାେନ

ସବେତାଭାେବ କରିଅଛନି କି ନାହ, ତାହା ଜାଣିବା।” 22 ଏଥଉତାେର େସହି
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ବ କିମାେନ େସହିଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ସେଦାମ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କେଲ; ମାତ ଅବହାମ

େସ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିେଲ। 23 ଏଥଉତାେର

ଅବହାମ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ଆପଣ କି ଦୁଷ ସହିତ ଧାମକକୁ ସଂହାର

କରିେବ? 24 େହାଇପାେର, ନଗର ମ େର ପଚାଶ ଜଣ ଧାମକ ଥେବ;

ତହ ମ ବତୀ ପଚାଶ ଜଣ ଧାମକଙ ସକାେଶ କି େସହି ସାନ ରକା ନ

କରି ସଂହାର କରିେବ? 25 ଦୁଷ ସହିତ ଧାମକକୁ ବିନାଶ କରିବାର କମ

ଆପଣଙଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ ଓ ଧାମକକୁ ଦୁଷର ସମାନ କରିବା ଆପଣଙଠାରୁ

ଦୂେର ଥାଉ। ସମସ ପୃଥବୀର ବିଚାରକତା କି ନ ାୟବିଚାର କରିେବ ନାହ?”

26 ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଯଦି ସେଦାମ ନଗରେର ପଚାଶ ଜଣ

ଧାମକ େଦଖବା, େତେବ େସମାନଙ ସକାେଶ ସମସ ସାନ ରକା କରିବା।”

27 ତହେର ଅବହାମ ପତୁ ତର କେଲ, “େଦଖନୁ, ମଁୁ ଧୂଳି ଓ ଭସମାତ

େହେଲ େହଁ େମା ପଭୁଙ ଛାମୁେର କଥା କହିବାକୁ ପବୃତ େହାଇଅଛି। 28

େହାଇପାେର, ପଚାଶ ଜଣ ଧାମକ ମ ରୁ ପାଞ ଜଣ ଊଣା ଥେବ; େସହି

ପାଞ ଜଣ ଊଣା େହବା ସକାଶୁ କି ଆପଣ ସମସ ନଗର ବିନଷ କରିେବ?”

ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ପଞଚାଳିଶ ଜଣ ପାଇେଲ, ତାହା ବିନଷ କରିବା

ନାହ।” 29 ଅବହାମ ତାହାଙୁ ପୁନବାର କହିେଲ, “େହାଇପାେର, େସଠାେର

ଚାଳିଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “େସହି ଚାଳିଶ ଜଣ ସକାଶୁ ତାହା

କରିବା ନାହ।” 30 ପୁନବାର ଅବହାମ କହିେଲ, “ପଭୁ ବିରକ େନାହିେଲ

ଆହୁରି କଥାଟିଏ କହିବି; େହାଇପାେର, େସଠାେର ତିରିଶ ଜଣ ମିଳିେବ।”

ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତିରିଶ ଜଣ ପାଇେଲ, ତାହା କରିବା ନାହ।” 31ଅବହାମ

କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ପଭୁଙ ଛାମୁେର ମଁୁ ପୁନବାର କଥା କହିବାକୁ ପବୃତ

େହାଇଅଛି; େହାଇପାେର, େସଠାେର େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପଭୁ

କହିେଲ, “େସହି େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ସକାଶୁ ଆେମ ତାହା ବିନଷ କରିବା ନାହ।”

32 ଅବହାମ କହିେଲ, “ପଭୁ ବିରକ େନାହିେଲ ଆଉ ଥେର ମାତ କହିବି;

େହାଇପାେର, େସଠାେର ଦଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “େସହି

ଦଶ ଜଣ ସକାଶୁ ଆେମ ତାହା ବିନଷ କରିବା ନାହ।” 33 େସେତେବେଳ

ସଦାପଭୁ ଅବହାମଙ ସହିତ ଏପକାର କେଥାପକଥନ ସମାପନ କରି ପସାନ

କେଲ, ପୁଣି, ଅବହାମ ମ ସ ସାନକୁ େଫରିଗେଲ।
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19ଏଥଉତାେର ସନ ା େବେଳ େସହି ଦୁଇ ସଗଦୂତ ସେଦାମେର ଉପସିତ

େହେଲ; େସେତେବେଳ େଲାଟ ସେଦାମ ନଗରର ଦାରେର ଉପବିଷ ଥବାରୁ

େସମାନଙୁ େଦଖ େସମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ଉଠିଲା, ପୁଣି, ଭୂମିଷ

ପଣାମ କରି କହିଲା 2 “େହ େମାହର ପଭୁମାେନ, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜି

ରାତ ଆପଣମାନଙ ଏହି ଦାସର ଗୃହେର ପଦାପଣ କରି ବାସ କରନୁ ଓ ପାଦ

ପକାଳନ କରନୁ; ତହଁୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାତା କରିେବ।” ତହେର େସମାେନ

କହିେଲ, “ନା; ଆେମମାେନ ଦାଣେର ସମସ ରାତି େକପଣ କରିବୁ।” 3

ମାତ େଲାଟ ଅତିଶୟ ବଳାଇବାରୁ େସମାେନ ତାହା ସହିତ ଯାଇ ତାହାର

ଘେର ପେବଶ କେଲ; ତହଁୁ େସ େସମାନଙର ପାଇଁ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ଆଦି

ଖାଦ ଦବ ପସୁତ କରେନ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। 4 ମାତ େସମାେନ

ଶୟନ କରିବା ପୂେବ େସହି ନଗରର େଲାକମାେନ, ଅଥା , ସେଦାମର

ଯୁବାବୃଦାଦି ସମସ େଲାକ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାର ଘର େଘରିେଲ। 5 ପୁଣି,

େଲାଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଆଜି ରାତିେର େଯଉଁ ମନୁଷ ମାେନ ତୁମ ଘରକୁ

ଆସିେଲ, େସମାେନ କାହାନି? େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆମମାନଙ ପାଖକୁ

ଆଣ। ଆେମମାେନ େସମାନଙଠାେର ଉପଗତ େହବା।” 6 ତହେର େଲାଟ

ବାହାରକୁ ଆସି ଦାର ବନ କରି କହିଲା, 7 “େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଏପରି କୁବ ବହାର କର ନାହ। 8 େଦଖ, ପୁରୁଷଅସୃଷା େମାହର

ଦୁଇଟି କନ ା ଅଛନି, େସମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛି, ତୁମମାନଙ

ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା େସମାନଙ ପତି କର, ମାତ େସହି ମନୁଷ ମାନଙ

ପତି କିଛି କର ନାହ, କାରଣ ଏଥନିମେନ େସମାେନ େମାʼ ଛାତ ତେଳ

ଆଶୟ େନଇଅଛନି।” 9 େସେତେବେଳ େସମାେନ କହିେଲ, “ଘୁଞି ଯା।”

ପୁଣି କହିେଲ, “ଏ େଲାକଟା ଆମମାନଙ ମ େର ପବାସ କରିବାକୁ ଆସି

ଆମମାନଙର ବିଚାରକତା େହବାକୁ ଚାେହଁ; ଏେବ େସମାନଙଠାରୁ େତାʼ

ପତି ଆହୁରି କୁବ ବହାର କରିବା।” ତହଁୁ େସମାେନ େସହି ମନୁଷ , ଅଥା ,

େଲାଟ ପତି ବଳ ପେୟାଗ କରି କବାଟ ଭାଙିବାକୁ ଗେଲ। 10 ମାତ େସହି

ଦୁଇ ଜଣ ହସ ବଢ଼ାଇ େଲାଟକୁ ଗୃହ ମ େର ଆପଣାମାନଙ ନିକଟକୁ

ଟାଣି େନଇ ଦାର ବନ କେଲ। 11 ପୁଣି, ଦାର ନିକଟବତୀ ସାନ ଓ ବଡ଼

ସମସଙୁ ଅନ କରାଇେଲ; ତହେର େସମାେନ ଦାର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପରିଶାନ

େହେଲ। 12 ଏଥଉତାେର େସହି ବ କିମାେନ େଲାଟକୁ କହିେଲ, “ଏହି
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ସାନେର ତୁମର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନି? ଜୁଆଁଇ ଓ ତୁମର ପୁତକନ ାଦି

େଯେତ େଲାକ ଏହି ନଗରେର ଅଛନି, େସ ସମସଙୁ ଏହି ସାନରୁ େନଇଯାଅ;

13 େଯେହତୁ ଆେମମାେନ ଏହି ସାନ ଉଚିନ କରିବା। ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର

ଏହି ନଗର ବିରୁଦେର ମହାକନନ ଉଠିଅଛି, ଏଣୁ ସଦାପଭୁ ଏହି ନଗର

ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ ପଠାଇଅଛନି।” 14 ତହଁୁ େଲାଟ ବାହାରକୁ

ଯାଇ ଆପଣା କନ ାମାନଙ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଉଦ ତ ଜୁଆଁଇମାନଙୁ

କହିଲା, “ଉଠ, ଏଠାରୁ ବାହାର ହୁଅ, ସଦାପଭୁ ଏହି ନଗର ଉଚିନ କରିେବ,”

ମାତ ଜୁଆଁଇମାେନ ତାହାକୁ ପରିହାସକ ପରି ମଣିେଲ। 15ଆରଦିନ ପଭାତ

ହୁଅେନ, ଦୂତମାେନ େଲାଟକୁ ଚଞଳ କରାଇ କହିେଲ, “ଉଠ, ଆପଣାର

ଭାଯ ା ଓ ଏହି େଯଉଁ ଦୁଇ କନ ା ଏଠାେର ଅଛନି, େସମାନଙୁ େଘନିଯାଅ;

େନାହିେଲ ନଗରର ଦଣେର ବିନଷ େହବ।” 16 ତଥାପି େସ ବିଳମ କଲା;

ତହେର ତାହା ପତି ସଦାପଭୁଙର ଦୟା ସକାଶୁ େସମାେନ ତାହାର ଓ

ତାହା ଭାଯ ାର ଓ ଦୁଇ କନ ାଙର ହସ ଧରି େସମାନଙୁ ନଗରର ବାହାେର

ରଖେଲ। 17ଏହିରୂେପ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତାେର େସମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ େଲାଟକୁ କହିଲା, “ପାଣରକା ନିମେନ ପଳାଅ; ପଛଆଡ଼କୁ

ଦୃଷି କର ନାହ ଓ ଏହି ସମସ ପାନର ମ େର େହଁ ରୁହ ନାହ; ପବତକୁ

ପଳାଇ ଯାଅ; େନାହିେଲ ବିନଷ େହବ।” 18 ତହେର େଲାଟ ଉତର କଲା,

“େହ େମାହର ପେଭା, ଏପରି ନ େହଉ; 19 ଏେବ ଏହି ଦାସ ପତି ଅନୁଗହ

ଓ ମହାଦୟା କରି ପାଣରକା କେଲ; ମଁୁ ପବତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନ ପାେର;

େକଜାଣି ବିପଦ ଘଟିେଲ ମରିଯିବି। 20 େଦଖନୁ, ପଳାଇ ଯିବାକୁ େସହି

ନଗର ନିକଟବତୀ, ତାହା କୁଦ; େସହି ସାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ଆ ା କରନୁ,

ତହେର େମାହର ପାଣ ବଞିବ; ତାହା କି କୁଦ ନୁେହଁ?” 21 ତହଁୁ େସ କହିେଲ,

“ଭଲ, ଆେମ ଏ ବିଷୟେର ତୁମ ପତି ଅନୁଗହ କରି, େସହି େଯଉଁ ନଗରର

କଥା ତୁେମ କହିଲ, ତାହା ଉତାଟନ କରିବା ନାହ। 22 ତୁେମ ଶୀଘ େସହି

ସାନକୁ ପଳାଅ, େଯେହତୁ ତୁେମ େସଠାେର ଉପସିତ ନ େହେଲ, ଆେମ କିଛି

କରି ନ ପାରୁ।” ଏଣୁ େସହି ସାନର ନାମ େସାୟର େହଲା। 23 ଏଥଉତାେର

େଦଶେର ସୂେଯ ାଦୟ ହୁଅେନ, େଲାଟ େସାୟରେର ପେବଶ କଲା। 24

େତେବ ସଦାପଭୁ ଆକାଶରୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା

ଉପେର ଗନକ ଓ ଅଗି ବୃଷି କରି 25 େସହି ସମୁଦାୟ ନଗର ଓ ପାନର ଓ
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ତନ ସିତ େଲାକ ଓ େସହି ଭୂମିେର ଜାତ ସକଳ ପଦାଥ ଉତାଟନ କେଲ।

26 େସହି ସମୟେର େଲାଟର ଭାଯ ା ପଛଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ େସ ଲବଣ

ସମ େହଲା। 27 ଆଉ ଅବହାମ ପଭାତରୁ ଉଠି ପୂେବ େଯଉଁ ସାନେର

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ, େସହି ସାନେର ଉପସିତ େହାଇ

28 ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଓ ପାନରସ ସମସ ଅଞଳ ପତି ଅନାେନ, େସହି

େଦଶରୁ ଭାଟିର ଧୂମ ତୁଲ ଧୂମ ଉଠିବାର େଦଖେଲ। 29 ଏହିରୂେପ େସହି

ପାନରସିତ ସମସ ନଗରର ବିନାଶ ସମୟେର ପରେମଶର ଅବହାମଙୁ

ସରଣ କେଲ, ପୁଣି, େଲାଟ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରିଥଲା, େସହି

େସହି ନଗରର ଉତାଟନ ସମୟେର ଉତାଟନ ମ ରୁ େଲାଟକୁ ବାହାର

କେଲ। 30 ଏଥଉତାେର େଲାଟ େସାୟରେର ବାସ କରିବାକୁ ଭୟ କରି

େସଠାରୁ ବାହାରି ଆପଣାର ଦୁଇ କନ ାଙୁ େଘନି ପବତେର ବାସ କଲା;

ତହେର େସ ଓ ତାହାର ଦୁଇ କନ ା ଗିରି କନରେର ବାସ କେଲ। 31

ଏଥଉତାେର ତାହାର େଜ ଷା କନ ା କନିଷାକୁ କହିଲା, “ଆମମାନଙର ପିତା

ବୃଦ, ପୁଣି, ସଂସାରର ବ ବହାରାନୁସାେର ଆମମାନଙର ସହବାସ କରିବାକୁ

ଏ େଦଶେର ତ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ନାହ। 32 ଆସ, ଆେମମାେନ ପିତାଙୁ

ଦାକାରସ ପାନ କରାଇ ପିତାଙ ବଂଶ ରକା ନିମିତ ତାଙ ସେଙ ଶୟନ

କରିବା।” 33 ତହଁୁ େସହି ରାତେର େସମାେନ ଆପଣା ପିତାଙୁ ଦାକାରସ

ପାନ କରାେନ, େଜ ଷା କନ ା ଉଠିଯାଇ ପିତା ସେଙ ଶୟନ କଲା; ମାତ

ତାହାର ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠିଯିବାର େଲାଟ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହ। 34

ଆରଦିନ େସହି େଜ ଷା କନ ା କନିଷାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ଗତ ରାତ

ପିତାଙ ସଙେର ଶୟନ କଲ, ଆସ, ଆଜି ରାତ ମ ପିତାଙୁ ଦାକାରସ ପାନ

କରାଉ; ତହଁୁ ତୁେମ ଯାଇ ପିତାଙ ବଂଶ ରକାେଥ ତାଙ ସେଙ ଶୟନ କର।”

35 ତହେର େସମାେନ େସହି ରାତିେର ମ ପିତାଙୁ ଦାକାରସ ପାନ କରାେନ,

କନିଷା କନ ା ଉଠି ତାହା ସେଙ ଶୟନ କଲା; ମାତ ତାହାର ଶୟନ କରିବାର

ଓ ଉଠିଯିବାର େଲାଟ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହ। 36 ଏହିରୂେପ େଲାଟର ଦୁଇ

କନ ା ଆପଣା ପିତା ଦାରା ଗଭବତୀ େହେଲ। 37 ଏଥଉତାେର େଜ ଷା

କନ ା ପୁତ ପସବ କରି ତାହାର ନାମ େମାୟାବ େଦଲା; େସ ବତମାନ କାଳର

େମାୟାବୀୟ େଲାକମାନଙର ଆଦିପିତା। 38ପୁଣି, କନିଷା କନ ା ପୁତ ପସବ
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କରି ତାହାର ନାମ ବିନଅମି େଦଲା; େସ ବତମାନ କାଳର ଅେମାନୀୟ

େଲାକମାନଙର ଆଦିପିତା।

20ଏଥଉତାେର ଅବହାମ େସଠାରୁ ଦକିଣ େଦଶକୁ ଯାତା କରି କାେଦଶ

ଓ ଶୂରର ମ ସାନେର ଥାଇ ଗରାରେର ପବାସ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଅବହାମ

ଆପଣା ଭାଯ ା ସାରା ବିଷୟେର କହିେଲ, “େସ େମାହର ଭଗିନୀ;” ଏେହତୁ

ଗରାରର ରାଜା ଅବିେମଲକ େଲାକ ପଠାଇ ସାରାକୁ େନଇଗେଲ। 3

ତହଁୁ ରାତିକାଳେର ପରେମଶର ସପ େଯାେଗ ଅବିେମଲକଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, “େଦଖ; ତୁେମ ମୃତକଳ, କାରଣ େସହି େଯଉଁ ସୀକୁ ତୁେମ

େନଇଅଛ, ତାହାର ସାମୀ ଅଛି।” 4ମାତ ଅବିେମଲକ ତାହାର ସହବାସ

କରି ନ ଥବାରୁ କହିେଲ, “େହ ପଭୁ, େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ନିେଦାଷ,

େସମାନଙୁ ହ କି ଆପଣ ବଧ କରିେବ? 5 େସହି ବ କି କି ନିେଜ େମାେତ

କହି ନ ଥଲା େଯ, େସ େମାହର ଭଗିନୀ? ପୁଣି, େସହି ସୀ ନିେଜ କହିଲା

କି େସ େମାହର ଭାତା; ଏଣୁ ମନର ସରଳତା ଓ ହସର ନିେଦାଷତାେର

ମଁୁ ଏହି କାଯ କରିଅଛି।” 6 େତେବ ପରେମଶର ସପ େଯାେଗ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ମନର ସରଳତାେର ଏହି କମ କରିଅଛ; ଏହା ଆେମ ଜାଣୁ;

ପୁଣି, ଆେମ ମ ଆମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ବାରଣ କଲୁ;

ଏନିମେନ ତାଙୁ ସଶ କରିବାକୁ ତୁମଙୁ େଦଲୁ ନାହ। 7 ଏେହତୁ ଏେବ େସହି

ମନୁଷ ର ଭାଯ ାକୁ େଫରାଇ ଦିଅ; େଯେହତୁ େସ ଭବିଷ ବକା, େସ ତୁମ

ଲାଗି ପାଥନା କରିବ, ତହେର ତୁେମ ବଞିବ; ମାତ ଯଦି ତାଙୁ େଫରାଇ ନ

େଦବ, େତେବ ଅବଶ ତୁେମ ସପରିବାରେର ମରିବ, ଏହା ଜାଣିଥାଅ।” 8

ଏଥଉତାେର ଅବିେମଲକ ପଭାତେର ଉଠି ଦାସମାନଙୁ ଡାକି ଏସବୁ ବୃତାନ

େସମାନଙ କଣେଗାଚର କରେନ, େସମାେନ ଅତି ଭୟାକୁଳ େହେଲ। 9

ତହେର ଅବିେମଲକ ଅବହାମଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତି ଏ

କି ବ ବହାର କଲ? ତୁେମ େଯ ଆମକୁ ଓ ଆମର ରାଜ କୁ ମହା ପାପଗସ

କଲ, ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଏପରି କି େଦାଷ କରିଅଛୁ? ତୁେମ ଆମ ପତି

ଅକତବ କମ କଲ।” 10 ଅବିେମଲକ ଅବହାମଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ତୁେମ

କʼଣ େଦଖ ଏରୂପ କମ କଲ?” 11 େସେତେବେଳ ଅବହାମ କହିେଲ,

“ଏ େଦଶେର ପରେମଶରଙ ପତି କିଛି ଭୟ ନାହ; ଏନିମେନ ମଁୁ ଭାବିଲ,

ଏମାେନ ଅବା େମାହର ଭାଯ ା େଲାଭେର େମାେତ ବଧ କରିେବ। 12 େସ
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େମାହର ଭଗିନୀ, ଏହା ସତ , େଯେହତୁ େସ େମାହର ପିତୃକନ ା, ମାତୃକନ ା

ନୁେହଁ, ପୁଣି, େମାହର ଭାଯ ା େହଲା। 13 େଯେତେବେଳ ପରେମଶର

େମାେତ େପୖତୃକ ଗୃହରୁ ଭମଣ କରାଇେଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ତାହାକୁ

କହିଲ, ‘ତୁେମ େମାʼ ପତି ଏହି ଅନୁଗହ କରିବ, ଆେମମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ

ସାନକୁ ଯିବୁ, େସହି େସହି ସାନେର ତୁେମ େମାେତ ଭାଇ େବାଲ ପରିଚୟ

େଦବ।’” 14 େସେତେବେଳ ଅବିେମଲକ େମଷ ଓ େଗାରୁ ଓ ଦାସଦାସୀ

ଅଣାଇ ଅବହାମଙୁ େଦେଲ ଓ ତାଙର ଭାଯ ା ସାରାକୁ ମ େଫରାଇ

େଦେଲ। 15 ଏଥଉତାେର ଅବିେମଲକ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆମର ଏହି ସମସ

େଦଶ ତୁମ ସମୁଖେର ଅଛି, ତୁମର େଯଉଁଠାେର ଇଚା, େସହିଠାେର ବାସ

କର।” 16 ପୁଣି, େସ ସାରାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ଭାତାକୁ ସହସ

ଖଣ ରୂପା େଦଲୁ; େଦଖ, ତାହା ତୁମ ପତି ଘଟିଥବା ସକଳ ବିଷୟ ନିମେନ

ସମସଙ ସାକାତେର ଚକୁର ଆବରଣ ସରୂପ; ଆଉ ସମସ ବିଷୟେର ତୁମ

ପତି ନ ାୟବିଚାର କରାଗଲା।” 17 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କରେନ, ପରେମଶର ଅବିେମଲକଙୁ ଓ ତାଙ ଭାଯ ାକୁ

ଓ ତାହାର ଦାସୀଗଣକୁ ସୁସ କେଲ; ତହେର େସମାନଙର ସନାନସନତି

ଜାତ େହେଲ। 18 େଯେହତୁ ଅବହାମଙର ଭାଯ ା ସାରା ସକାେଶ ସଦାପଭୁ

ଅବିେମଲକଙ ଗୃହସିତ େଲାକମାନଙର ଗଭେରାଧ କରିଥେଲ।

21ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର ସାରାର ତତାବଧାନ

କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଯାହା କହିଥେଲ, ସାରା ପତି ତାହା କେଲ। 2

ତହେର ସାରା ଅବହାମଙର ବୃଦାବସାେର ଗଭବତୀ େହାଇ ପରେମଶରଙ

ଦାରା ନିରୂପିତ ସମୟେର ପୁତ ପସବ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ ଅବହାମ

ସାରାର ଗଭଜାତ ନିଜ ପୁତର ନାମ ଇ ହାକ ରଖେଲ। 4ପୁଣି, ଅବହାମ

ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ଆପଣା ପୁତ ଇ ହାକକୁ ଅଷମ ଦିନେର ସୁନତ

କେଲ। 5 ଅବହାମଙର ଶେହ ବଷ ବୟସେର ତାଙର ପୁତ ଇ ହାକ

ଜାତ େହଲା। 6ଆଉ ସାରା କହିେଲ, “ପରେମଶର େମାେତ ହସାଇେଲ,

ଏହା ଶୁଣି ସମେସ େମାʼ ସହିତ ହସିେବ।” 7 େସ ଆହୁରି କହିେଲ, “ସାରା

ସନାନମାନଙୁ ସନପାନ କରାଇବ, ଏ କଥା ଅବହାମଙୁ କିଏ କହିପାରନା?

େଯେହତୁ ମଁୁ ଏେବ ତାଙର ବୃଦାବସାେର ପୁତ ପସବ କଲ।” 8ଆଉ ବାଳକ

ବଡ଼ ହୁଅେନ, େସମାେନ ତାକୁ ସନପାନ ତ ାଗ କରାଇେଲ; ପୁଣି, େଯଉଁ ଦିନ
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ଇ ହାକକୁ ସନପାନ ତ ାଗ କରାଇେଲ, େସହି ଦିନ ଅବହାମ ମହାେଭାଜ

ପସୁତ କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର ମିସରୀୟା ହାଗାର ଅବହାମଙ ନିମେନ

େଯଉଁ ପୁତ ଜନ କରିଥଲା, ସାରା େଦଖଲା, େସ ପରିହାସ କରୁଅଛି। 10

ଏେହତୁ େସ ଅବହାମଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଏହି ଦାସୀକୁ ଓ ଏହାର ପୁତକୁ

ଦୂର କରିଦିଅ; କାରଣ ଏହି ଦାସୀର ପୁତ େମାହର ପୁତ ଇ ହାକ ସହିତ

ଉତରାଧକାରୀ େହବ ନାହ।” 11 ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅବହାମ ଆପଣା ପୁତ

ସକାଶୁ ଅତି ଦୁଃଖତ େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ ପରେମଶର ଅବହାମଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହି ବାଳକ ଓ ତୁମ ଦାସୀ ନିମେନ ଦୁଃଖତ ହୁଅ ନାହ;

ସାରା ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଅଛି, ତାହାର େସହି କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର;

େଯେହତୁ ଇ ହାକଠାରୁ ତୁମର ବଂଶ ବିଖ ାତ େହବ। 13ଆଉ ଏହି ଦାସୀର

ପୁତ ତୁମର ବଂଶ, ଏଣୁ ଆେମ ତାହାଠାରୁ ଏକ େଗାଷୀ ଉତନ କରିବା।”

14 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ପଭାତେର ଉଠି ରୁଟି ଓ ଜଳପୂଣ କୁମା େଘନି

ହାଗାରର ସନେର େଦଇ ବାଳକଙୁ ସମପଣ କରି ତାହାଙୁ ବିଦାୟ କେଲ;

ତହେର େସ ପସାନ କରି େବେ ଶବା ନାମକ ପାନରେର ପଥ ହରାଇଲା।

15 ପୁଣି, କୁମାର ଜଳ େଶଷ ହୁଅେନ, ହାଗାର େଗାଟିଏ ବୁଦାର ମୂଳେର

ବାଳକଙୁ ଛାଡ଼ିେଦଲା। 16ପୁଣି, େସ ତାହା ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ତୀେରକ ପରିମାଣ

ଯାଇ ବସିଲା; କାରଣ େସ କହିଲା, “ବାଳକର ମରଣ ମଁୁ େଦଖବି ନାହ।”

ପୁଣି, େସ ତାହା ଆଗେର ବସି ଉଚସରେର େରାଦନ କଲା। 17 େସେତେବେଳ

ପରେମଶର ବାଳକର ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି, ପରେମଶରଙ ଦୂତ ଆକାଶରୁ

ଡାକି ହାଗାରଙୁ କହିେଲ, “ଆେଗା ହାଗାର, ତୁମର କଅଣ େହଲା? ଭୟ କର

ନାହ; କାରଣ, େଯଉଁ ସାନେର ବାଳକ ଅଛି, େସହି ସାନେର ପରେମଶର

ତାହାର ରବ ଶୁଣିଅଛନି। 18 ତୁେମ ଠିଆ େହାଇ ବାଳକଙୁ ଉଠାଇ ହସେର

ଧର; ଆେମ ତାହାଠାରୁ ଏକ ମହାେଗାଷୀ ଉତନ କରିବା।” 19 େସେତେବେଳ

ପରେମଶର ତାହାର ଚକୁ ପସନ କରେନ, େସ ସଜଳ କୂପ େଦଖବାକୁ

ପାଇ େସଠାକୁ ଯାଇ କୁମାେର ଜଳ ପୂରାଇ ବାଳକକୁ ପାନ କରାଇଲା। 20

ଏଥଉତାେର ପରେମଶର ବାଳକର ସହାୟ ହୁଅେନ, େସ ବଡ଼ େହଲା, ପୁଣି,

ପାନରେର ଥାଇ ଧନୁଦର େହଲା। 21 େସ ପାରଣ ନାମକ ପାନରେର ବସତି

କଲା; ତହ ଉତାେର ତାହାର ମାତା ଏକ ମିସର େଦଶୀୟା କନ ା ସେଙ

ତାହାର ବିବାହ କଲା। 22 ଏହି ସମୟେର ଅବିେମଲକ ଓ ଫୀେଖାଲ ନାମକ
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ତାଙର େସନାପତି ଅବହାମଙୁ କହିେଲ, “ପରେମଶର ତୁମର ସବୁ କାଯ େର

ସହାୟ ଅଟନି। 23 ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆମ ପତି ଓ ଆମର ପୁତେପୗତ ପତି

ବିଶାସଘାତକତା କରିବ ନାହ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ପତି େଯପରି ଅନୁଗହ

କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁେମ ଆମ ପତି ଓ ତୁମର ପବାସ ସାନ ଏହି େଦଶ

ପତି ଅନୁଗହ କରିବ, ଆମ ଆଗେର ପରେମଶରଙ ଶପଥ କରି ଏହି କଥା

କୁହ।” 24 ତହେର ଅବହାମ କହିେଲ, “ମଁୁ ଶପଥ କରିବି।” 25 ଆଉ

ଅବିେମଲକଙ ଦାସଗଣ ଅବହାମଙର ଏକ ସଜଳ କୂପ ବଳେର ଅଧକାର

କରିଥେଲ, େତଣୁକରି ଅବହାମ ଅବିେମଲକଙୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ। 26

ତହେର ଅବିେମଲକ କହିେଲ, “ଏ କମ କିଏ କଲା, ତାହା ଆେମ ଜାଣି

ନାହଁୁ; ପୁଣି, ତୁେମ ହ ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହଁ; ଆେମ େକବଳ ଆଜି ଏ କଥା

ଶୁଣିଲୁ।” 27 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ େମଷ ଓ େଗାରୁ େଘନି ଅବିେମଲକଙୁ

େଦେଲ, ପୁଣି, ଦୁେହଁ େଗାଟିଏ ନିୟମ ସିର କେଲ। 28ଆଉ ଅବହାମ ପଲରୁ

ସାତେଗାଟି େମଷବତା ପୃଥକ କରି ରଖେଲ। 29 ତହେର ଅବିେମଲକ

ଅବହାମଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କି ଅଭପାୟେର ଏହି ସାତେଗାଟି େମଷବତା

ପୃଥକ କରି ରଖଲ?” 30 ଅବହାମ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯ ଏହି କୂପ େଖାଳିଅଛି,

ତହର ପମାଣ ନିମେନ େମାʼ ଠାରୁ ଏହି ସାତେଗାଟି େମଷବତା େନବାକୁ

େହବ।” 31 ଏଣୁ େସହି ସାନର ନାମ େବେ ଶବା (ଶପଥକୂପ) େହଲା,

େଯେହତୁ େସହିଠାେର େସ ଦୁେହଁ ଶପଥ କେଲ। 32 ଏହିରୂେପ େସମାେନ

େବେ ଶବା ନିକଟେର ନିୟମ ସିର କରେନ, ଅବିେମଲକ ଓ ଫୀେଖାଲ

ନାମକ ତାଙର େସନାପତି ଉଠି ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ। 33

ଏଥଉତାେର ଅବହାମ େସହି େବେ ଶବା ନିକଟେର ଏକ ଝାଉଁ ବୃକ େରାପଣ

କରି େସହି ସାନେର ଅନାଦି ଅନନ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା

କେଲ। 34ପୁଣି, ଅବହାମ ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶେର ବହୁ ଦିନ ପବାସ

କେଲ।

22ଏହି ସମସ ଘଟଣା ଉତାେର ପରେମଶର ଅବହାମଙର ପରୀକା

ନିମେନ କହିେଲ, “େହ ଅବହାମ।” ତହେର େସ ଉତର କେଲ, “େଦଖନୁ,

ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି।” 2 େସେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏେବ ଆପଣା

ପୁତକୁ, ତୁମର ଅଦିତୀୟ ପୁତକୁ, ଅଥା , ତୁେମ ଯାହାକୁ େସହ କର, େସହି

ଇ ହାକକୁ େଘନି େମାରୀୟା େଦଶକୁ ଯାଅ; ପୁଣି, ଆେମ େସହି େଦଶେର
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େଯଉଁ ପବତ କହିବା, େସହି ପବତ ଉପେର ତାହାକୁ େହାମାେଥ ବଳିଦାନ

କର।” 3 ତହେର ଅବହାମ ପଭାତେର ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦାସ ଓ

ଆପଣା ପୁତ ଇ ହାକକୁ ସଙେର େନେଲ, ଆଉ େହାମ ନିମେନ କାଠ କାଟି

ପରେମଶରଙ ନିଦଷ ସାନକୁ ଯାତା କେଲ। 4 ଏଥଉତାେର ତୃତୀୟ ଦିନେର

ଅବହାମ ଅନାଇ ଦୂରରୁ େସହି ସାନ େଦଖେଲ। 5 େସେତେବେଳ ଅବହାମ

େସହି ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏହି ସାନେର ଗଧ ସହିତ ଥାଅ,

ମଁୁ ଓ ବାଳକ ଦୁେହଁ େସ ସାନକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରି ପେଛ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିବା।” 6ତହଁୁ ଅବହାମ ଯ କାଷ େଘନି ଆପଣା ପୁତ

ଇ ହାକର ସନେର େଦଇ ନିଜ ହସେର ଅଗି ଓ ଛୁରିକା େଘନିେଲ, ପୁଣି,

ଦୁେହଁ ଏକତ ଚାଲଗେଲ। 7ଆଉ ଇ ହାକ ଆପଣା ପିତା ଅବହାମଙୁ ଡାକି

କହିଲା, “େହ େମାହର ପିତଃ।” ତହେର େସ ଉତର କେଲ, “ପୁତ, େଦଖ,

ମଁୁ ଏଠାେର।” େସେତେବେଳ େସ ପଚାରିଲା, “ଏହି େଦଖ, ଅଗି ଓ କାଷ,

ମାତ େହାମ ନିମେନ େମଣାଛୁଆ କାହ?” 8 ତହେର ଅବହାମ କହିେଲ,

“ପୁତ, ପରେମଶର ଆେପ େହାମ ପାଇଁ େମଣାଛୁଆ େଯାଗାଇେବ।” ତହଁୁ

ଦୁେହଁ ଏକତ ଚାଲଗେଲ। 9ଆଉ ପରେମଶରଙ ନିରୂପିତ ସାନେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, ଅବହାମ େସଠାେର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି ତହ ଉପେର କାଠ

ସଜାଡ଼ି ଆପଣା ପୁତ ଇ ହାକକୁ ବାନି େବଦିର କାଠ ଉପେର ଶୁଆଇେଲ।

10 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ହସ ବିସାରି ପୁତକୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ ଛୁରିକା

ଧରିେଲ। 11 ଏପରି ସମୟେର ଆକାଶରୁ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ତାଙୁ ଡାକି

କହିେଲ, “େହ ଅବହାମ, େହ ଅବହାମ!” ତହେର େସ କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ମଁୁ

ଏଠାେର।” 12 ତହେର େସ କହିେଲ, “ତୁେମ େସହି ବାଳକର ପତିକୂଳେର

ହସ ବିସାର କର ନାହ ଓ ତାହା ପତି କିଛି କର ନାହ; କାରଣ ପରେମଶରଙ

ପତି ତୁମର ଭୟ ଅଛି, ଏହା ଏେବ ଆେମ ବୁଝିଲୁ; େଯେହତୁ ତୁେମ ଆମଙୁ

ଆପଣାର ପୁତ, ଆପଣାର ଏକମାତ ପୁତ େଦବାକୁ ହ ଅସମତ େନାହିଲ।” 13

େସେତେବେଳ ଅବହାମ ଅନାଇ ଆପଣା ପଛଆଡ଼ ବୁଦାର ଲତାେର ବଦଶୃଙ

େଗାଟିଏ େମଷ େଦଖେଲ; ତହେର ଅବହାମ ଯାଇ େସହି େମଷକୁ ଆଣି

ଆପଣା ପୁତ ବଦେଳ ତାକୁ େହାମ ନିମେନ ଉତଗ କେଲ। 14 ପୁଣି, ଅବହାମ

େସହି ସାନର ନାମ “ଯିେହାବାଃଯିରି” ରଖେଲ। ଏଥପାଇଁ ଆଜି ପଯ ନ

େଲାେକ କହନି, “ପବତେର ସଦାପଭୁ େଯାଗାଇେବ।” 15ଆଉ ସଦାପଭୁଙ
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ଦୂତ ଦିତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ ଅବହାମଙୁ ଡାକି କହିେଲ, 16 “ସଦାପଭୁ

କହୁଅଛନି, ତୁେମ ଆମଙୁ ଆପଣାର ପୁତ, ଆପଣାର ଏକମାତ ପୁତ େଦବାକୁ

ଅସମତ େନାହିଲ; 17 ତୁମର ଏହି କମ ସକାଶୁ ଆେମ ଆପଣା ନାମେର

ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ଆେମ ତୁମକୁ ଅବଶ ଆଶୀବାଦ କରି ଆକାଶସ

ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦର ବାଲ ପରି ତୁମର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃଦି କରିବା; ତୁମର

ବଂଶ ଶତୁଗଣର ନଗରଦାର ଅଧକାର କରିେବ। 18 ପୁଣି, ପୃଥବୀସ ସମସ

ଜାତି ତୁମର ବଂଶ ଦାରା ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ; େଯେହତୁ ତୁେମ ଆମର

ବାକ ପାଳନ କରିଅଛ।” 19 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ େସହି ଦାସମାନଙ

ନିକଟକୁ େଫରିଗେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଉଠି ଏକତ େବେ ଶବାକୁ ଗେଲ

ଓ ଅବହାମ େବେ ଶବାେର ବାସ କେଲ। 20 େସହି ଘଟଣା ଉତାେର

ଅବହାମଙୁ ଏହି ସମାଦ ଦିଆଗଲା, “ଶୁଣ, ମିଲା ମ ତୁମ ଭାତା ନାେହାର

ନିମେନ ସନାନସନତି ପସବ କରିଅଛି।” 21 ତାହାର େଜ ଷ ପୁତ ଊ ଓ

ତାହାର ଭାତା ବୂ ଓ ଅରାମର ପିତା କମୂେୟଲ, 22 ପୁଣି, େକଷ ଓ

ହେସା ଓ ପିଲଦ ଓ ଯି ଲ ଓ ବଥୂେୟଲ। 23 େସହି ବଥୂେୟଲର କନ ା

ରିବିକା। ମିଲା ଏହି ଆଠ ଜଣଙୁ ଅବହାମଙର ଭାତା ନାେହାର ନିମେନ ଜନ

କଲା। 24ପୁଣି, ନାେହାରର ରୂମା ନାମୀ ଉପପତୀଠାରୁ େଟବହ, ଗହ ,

ତହ ଓ ମାଖା, ଏମାେନ ଜାତ େହେଲ।

23ସାରାର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଶେହ ସତାଇଶ ବଷ ଥଲା; ସାରାର ଆୟୁ

ଏେତ ବଷ ପରିମିତ। 2 ଏଥଉତାେର ସାରା କିଣାନ େଦଶସ କିରୀୟ 

ଅବେର, ଅଥା , ହିେବାଣେର ମଲା। ଏଣୁ ଅବହାମ ସାରା ନିମେନ େଶାକ

ଓ କନନ କରିବାକୁ ଭତରକୁ ଗେଲ। 3 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ଆପଣା

ମୃତା (ଭାଯ ା) ନିକଟରୁ ଉଠିଯାଇ େହ ର ସନାନମାନଙୁ କହିେଲ, 4

“ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ ଅେଟ; ତୁମମାନଙ ମ େର

େମାେତ କବର ସାନର ଅଧକାର ଦିଅ, ତହେର ମଁୁ େମାʼ ଦୃଷିର ଅେଗାଚରେର

େମାʼ ମୃତକୁ କବର େଦବି।” 5 ତହଁୁ େହ ର ସନାନମାେନ ଅବହାମଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “େହ ପଭୁ, ଆମମାନଙ କଥା ଶୁଣନୁ; 6ଆପଣ ଆମମାନଙ

ମ େର ପରାକାନ ରାଜା ଅଟନି; ଏେବ ଆମମାନଙ ଉତମ କବର ସାନ

ମ େର ଆପଣା ମୃତା ଭାଯ ାକୁ କବର େଦଉନୁ; ଆମମାନଙ ମ ରୁ େକହି

ନିଜ କବରେର ଆପଣଙ ମୃତା ଭାଯ ାକୁ ରଖବା ପାଇଁ ନିେଷଧ କରିବ
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ନାହ।” 7 େସେତେବେଳ ଅବହାମ ଉଠି ତେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ, ଅଥା ,

େହ ର ସନାନମାନଙୁ ପଣାମ କେଲ। 8 ପୁଣି, କେଥାପକଥନ କରି କହିେଲ,

“େମାʼ ଦୃଷିର ବାହାେର େମାʼ ମୃତା ଭାଯ ାକୁ କବରେର ରଖବାକୁ ଯଦି

ଆପଣମାନଙର ସମତି ହୁଏ, େତେବ େମାʼ କଥା ଶୁଣନୁ; ଆପଣମାେନ େମାʼ

ନିମେନ େସାହରର ପୁତ ଇେଫାଣ ନିକଟେର ନିେବଦନ କରନୁ। 9 େସ

ଆପଣମାନଙ ମ େର େମାହର କବର ସାନ ଅଧକାର ନିମେନ ମେ ପଲାେର

ତାଙ େକତ ପାନେର ଥବା ଗୁହା େମାେତ ଦିଅନୁ; ତହେର େଯେତ ମୂଲ ହୁଏ,

ତାହା େନଇ ଦିଅନୁ।” 10 େସେତେବେଳ ଇେଫାଣ େହ ର ସନାନମାନଙ

ମ େର ବସିଥଲା; େତଣୁ, ହିତୀୟ ଇେଫାଣ ଆପଣା ନଗରଦାରେର

ପେବଶକାରୀ େହ ର ସନାନ ସମସଙ ସାକାତେର ଅବହାମଙୁ ଉତର

େଦଲା, 11 “ପେଭା, େସପରି ନ େହଉ, େମାʼ କଥା ଶୁଣନୁ; ମଁୁ ଆପଣଙୁ େସହି

ସାନ ଓ ତନ ସିତ ଗୁହା େଦଲ; ମଁୁ ସବଂଶୀୟ ସନାନମାନଙ ସାକାତେର

ତାହା ଆପଣଙୁ େଦଲ, ଆପଣ ନିଜ ଭାଯ ାର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦଉନୁ।”

12 ତହେର ଅବହାମ େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ଅଗେତ ପଣାମ କେଲ।

13ପୁଣି, େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର ଇେଫାଣକୁ କହିେଲ,

“ଆପଣ ଯଦି େମାେତ ତାହା େଦେବ, େତେବ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, େମାʼ

କଥା ଶୁଣନୁ; ମଁୁ େସହି େକତର ମୂଲ େଦଉଅଛି, ଆପଣ ତାହା ଗହଣ

କରନୁ; ତହ ଉତାେର ମଁୁ େସହି ସାନେର େମାର ଭାଯ ାର ମୃତ େଦହକୁ

କବର େଦବି।” 14 ତହେର ଇେଫାଣ ଅବହାମଙୁ ଉତର େଦଇ କହିଲା, 15

“ପେଭା, େମାʼ କଥା ଶୁଣନୁ; ଭୂମି ଖଣକର ମୂଲ ତ ଚାରି ଶହ େଶକଲ

ରୂପା, ଆପଣଙ ଓ ଆମ ମ େର ତାହା େକେତ ମାତ? ଏଥପାଇଁ ଆପଣ

ନିଜ ଭାଯ ାର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦଉନୁ।” 16 ଇେଫାଣର ଏହି କଥା

ଶୁଣି ଅବହାମ ହିତୀୟ ସନାନମାନଙ କଣେଗାଚରେର ଇେଫାଣ ଦାରା

ଉକ ସଂଖ ାନୁସାେର ତତାଳୀନ ବଣିକମାନଙ ମ େର ପଚଳିତ ଚାରି ଶହ

େଶକଲ ରୂପା େତୗଲ ଇେଫାଣକୁ େଦେଲ। 17 ଏେହତୁ ମମିର ପୂବବତୀ

ମେ ପଲାେର ଇେଫାଣର େଯଉଁ େକତ ଥଲା, େସହି େକତ ଓ ତନ ସିତ

ଗୁହା ଓ ତହର ଚତୁଃସୀମାନଗତ ବୃକସମୂହ, 18 ଏହିସବୁେର େହ ର

ସନାନମାନଙ ସାକାତେର, ଅଥା , ତାହାର ନଗରଦାରେର ପେବଶକାରୀ

ସମସଙ ସାକାତେର ଅବହାମଙର ସତାଧକାର ସିର କରାଗଲା। 19
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ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ମମିର ପୂବବତୀ ମେ ପଲା େକତସିତ ଗୁହାେର

ଆପଣା ଭାଯ ା ସାରାକୁ କବର େଦେଲ। େସହି ସାନ କିଣାନ େଦଶସ

ହିେବାଣ। 20 ଏହିରୂେପ କବର ସାନର ଅଧକାର ନିମେନ େସହି େକତ ଓ

ତନ ସିତ ଗୁହାେର ଅବହାମଙର ଅଧକାର େହ ର ସନାନମାନଙ ଦାରା

ସିରୀକୃତ େହଲା।

24 େସହି ସମୟେର ଅବହାମ ବୃଦ ଓ ଗତବୟସ ଥେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

ଅବହାମଙୁ ସବୁ ବିଷୟେର ଆଶୀବାଦ କରିଥେଲ। 2ଏଣୁ େସ ଆପଣା ଗୃହର

ସବକାଯ ା କ ବୃଦ ଦାସକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାʼ

ଜଙେର ହସ ଦିଅ; 3 ମଁୁ ସଗ ମତ ର ସୃଷିକତା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ନାମେର ତୁମକୁ ଶପଥ କରାଇବି େଯ, େଯଉଁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାନଙ

ମ େର ମଁୁ ବାସ କରୁଅଛି, ତୁେମ େସମାନଙ ମ ରୁ େମାʼ ପୁତର ବିବାହାେଥ

େକୗଣସି କନ ା ଗହଣ କରିବ ନାହ; 4 ମାତ, ତୁେମ ଆମ େଦଶୀୟ

ାତିମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ େମାʼ ପୁତ ଇ ହାକ ନିମେନ କନ ା ଆଣିବ।”

5 େସେତେବେଳ େସହି ଦାସ ତାଙୁ କହିଲା, “ଯଦି େକୗଣସି କନ ା େମାʼ

ସହିତ ଏ େଦଶକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମତ େନାହିବ, େତେବ େଯଉଁ େଦଶରୁ

ତୁେମ ଆସିଅଛ, େସହି େଦଶକୁ କି ତୁମ ପୁତଙୁ େନଇଯିବି?” 6 ତହେର

ଅବହାମ କହିେଲ, “ସାବଧାନ; େମାʼ ପୁତକୁ େକେବ େସଠାକୁ େନଇଯିବ

ନାହ।” 7 “େଯେହତୁ େଯଉଁ ସଗର ସୃଷିକତା ସଦାପଭୁ ପରେମଶର େମାେତ

େପୖତୃକ ଗୃହ ଓ ଜନ େଦଶ ମ ରୁ ଆଣିଅଛନି ଓ େମାʼ ସେଙ ଆଳାପ

କରିଅଛନି, ‘ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ େଦବା େବାଲ ଶପଥ

କରିଅଛନି,’ େସ ତୁମ ଅଗେତ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇେବ; ତହେର ତୁେମ

େମାʼ ପୁତର ବିବାହ ନିମେନ େସହିଠାରୁ େଗାଟିଏ କନ ା ଆଣିବ। 8ଯଦି

େସହି େଦଶରୁ େକୗଣସି କନ ା ଆସିବାକୁ ସମତ େହେବ ନାହ, େତେବ

ତୁେମ େମାହର ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ େହବ; ମାତ ତୁେମ େମାʼ ପୁତକୁ େସହି

େଦଶକୁ େନଇଯିବ ନାହ।” 9 ତହେର େସହି ଦାସ ଆପଣା ପଭୁ ଅବହାମଙର

ଜଙେର ହସ େଦଇ େସହି ବିଷୟେର ଶପଥ କଲା। 10 ଏଥଉତାେର େସହି

ଦାସ ଆପଣା ପଭୁର ଓଟମାନଙ ମ ରୁ ଦଶଟା ଓଟ ଓ ଆପଣା ପଭୁର

ସବପକାର ଉତମ ଦବ ହସେର େଘନି ପସାନ କରି ଅରାମନହରୟି

େଦଶର ନାେହାର ନଗରକୁ ଯାତା କଲା। 11 ଏଥଉତାେର ସନ ା େବେଳ,
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େଯଉଁ ସମୟେର କନ ାଗଣ ଜଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସନି, େସହି ସମୟେର

େସ ନଗରର ବାହାେର କୂପ ନିକଟେର ଓଟମାନଙୁ ଆେଣାଇ ବସାଇଲା।

12 ପୁଣି, ଏହି ପାଥନା କଲା, “େହ େମାହର କତା ଅବହାମଙର ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜି େମାʼ ସମୁଖେର ଶୁଭଫଳ ଉପସିତ

କର, ଆଉ େମାʼ ପଭୁ ଅବହାମଙ ପତି ଦୟା କର। 13 େଦଖ, ମଁୁ ଏହି କୂପ

ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି, ଆଉ ଏ ନଗରବାସୀମାନଙ କନ ାଗଣ ଜଳ

େନବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନି; 14 େସମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି କନ ାକୁ, ‘ତୁେମ

ଆପଣା କଳସ ନୁଆଁଇ େମାେତ ଜଳ ପାନ କରାଅ,’ ଏହି କଥା କହିେଲ େସହି

କନ ା ଯଦି କହିବ, ‘ପାନ କର, ମଁୁ ତୁମର ଓଟମାନଙୁ ହ ପାନ କରାଇବି,’

େତେବ େସ ତୁମ ଦାସ ଇ ହାକ ନିମେନ ତୁମର ନିରୂପିତା କନ ା େହଉ;

ତହେର ତୁେମ େମାʼ ପଭୁଙ ପତି ଅନୁଗହ କରିଅଛ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣିବି।” 15

ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଅବହାମଙର ନାେହାର ନାମକ ଭାତାର ଭାଯ ା ମିଲାର

ପୁତ େଯ ବଥୂେୟଲ, ତାହାର କନ ା ରିବିକା ସନେର କଳସ େଘନି ବାହାରି

ଆସିଲା। 16 େସହି କନ ା ପରମସୁନରୀ ଓ ଅବିବାହିତା, ଆଉ େକୗଣସି

ପୁରୁଷର ଉପଭୁକା ନ ଥଲା। େସ କୂପ ଭତରକୁ ଯାଇ କଳସ ପୂଣ କରି ଉଠି

ଆସୁଅଛି, 17 ଏପରି ସମୟେର େସହି ଦାସ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତାହା ସେଙ େଦଖା

କରି କହିଲା, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ କଳସରୁ େମାେତ କିଛି ଜଳ ପାନ

କରିବାକୁ ଦିଅ।” 18 ତହେର େସ କହିଲା, “ମହାଶୟ, ପାନ କରନୁ,” ଏହା

କହି େସ ଶୀଘ କଳସ ହାତକୁ ଓହାଇ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲା। 19

ପୁଣି, ତାହାକୁ ପାନ କରାଇଲା ଉତାେର କହିଲା, “ମ ତୁମର ଓଟ ସବୁ

ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ଯାଏ ମଁୁ ପାଣି କାଢ଼ିବି।” 20 ତହେର େସ ଶୀଘ କୁଣେର

କଳସରୁ ପାଣି ଢାଳି ପୁନଶ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୂପ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଯାଇ

ସମସ ଓଟ ନିମେନ ଜଳ କାଢ଼ିଲା। 21 ତହେର େସହି ପୁରୁଷ ତାହା ପତି ସିର

ଦୃଷି କରି ଅନାଇ ରହିଲା; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହାର ଯାତା ସଫଳ କରିେବ କି

ନାହ, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେନ ନିରବ ରହିଲା। 22 ପୁଣି, ଓଟମାେନ ଜଳ

ପାନ କଲା ଉତାେର େସହି ପୁରୁଷ ତାହା ନିମେନ ଅଧଭରି ପରିମିତ ସୁବଣ

ନଥ ଓ ତାହାର ହସ ନିମେନ ଦଶଭରି ପରିମିତ ଦୁଇ ସୁବଣ ବଳା େନଇ

କହିଲା, 23 “ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ତୁେମ କାହାର କନ ା, େମାେତ କୁହ। ତୁମ

ପିତାଙ ଗୃହେର ଆମମାନଙର ରାତି େକପଣ କରିବାକୁ କି ସାନ ଅଛି?” 24
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ତହେର େସ ଉତର କଲା, “ନାେହାରର ଔରସେର ମିଲାଠାରୁ ଜାତ ପୁତ େଯ

ବଥୂେୟଲ, ମଁୁ ତାଙର କନ ା।” 25 େସ ଆହୁରି କହିଲା, “ଆମମାନଙର

ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା ଯେଥଷ ଅଛି, ମ ରାତ େକପଣ କରିବାକୁ ସାନ ଅଛି।”

26 େସେତେବେଳ େସହି ମନୁଷ ମସକ ନୁଆଁଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପଣାମ କରି କହିଲା, 27 “େମାହର କତା ଅବହାମଙର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

ଧନ େହଉନୁ, େଯେହତୁ େସ େମାʼ କତା ପତି ଅନୁଗହ ଓ ସତ ାଚରଣ

କରିବାରୁ ନିବୃତ େହାଇ ନାହାନି; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାେତ େମାʼ କତାର

ାତିମାନଙ ଗୃହ ପଥେର କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛନି।” 28 ଆଉ େସହି କନ ା

େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଆପଣା ମାତାର ଗୃହସିତ େଲାକମାନଙୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲା।

29ଆଉ ରିବିକାର ଏକ ଭାତା ଥଲା, ତାହାର ନାମ ଲାବନ; େସହି ଲାବନ

େସହି ମନୁଷ ଉେଦଶ େର କୂପ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା। 30 ପୁଣି, େସହି

ମନୁଷ େମାେତ ଏହି ଏହି କଥା କହିଲା, ଆପଣା ଭଗିନୀ ରିବିକା ମୁଖରୁ

ଏହା ଶୁଣି ଆଉ ଭଗିନୀର ନଥ ଓ ହସେର ବଳା େଦଖ େସହି ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ

ଗଲା, ପୁଣି, ତାହାକୁ କୂପ ପାଖେର ଓଟମାନଙ ସହିତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥବାର

େଦଖ କହିଲା, 31 “େହ ସଦାପଭୁଙ ଆଶୀବାଦପାତ, ଭତରକୁ ଆସ,

ତୁେମ କାହକି ବାହାେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛ? ମଁୁ ତ ଘର ଓ ଓଟମାନଙ ପାଇଁ

ସାନ ପସୁତ କରିଅଛି।” 32 ତହେର େସହି ମନୁଷ ଗୃହେର ପେବଶ କରି

ଓଟମାନଙର ସାଜ ଫଟାେନ, େସ େସମାନଙୁ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା େଦଲା,

ପୁଣି, ତାହାର ଓ ତାହାର ସଙୀମାନଙର ପାଦ ପକାଳନ ନିମେନ ପାଣି

େଦଲା। 33 ଏଥଉତାେର ତାହା ସମୁଖେର େଭାଜନ ସାମଗୀ ରଖାଗଲା; ମାତ

େସ କହିଲା, “ବକବ କଥା ନ କହି ମଁୁ େଭାଜନ କରିବି ନାହ।” ତହେର

ଲାବନ କହିଲା, “କୁହ।” 34 େତେବ େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଅବହାମଙର ଦାସ।

35 ସଦାପଭୁ େମାʼ କତାଙୁ ଅତିଶୟ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି, େତଣୁ େସ ଅତି

ଧନବାନ େହାଇଅଛନି; ଆଉ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ପଲ ପଲ େଗାେମଷାଦି ଓ ରୂପା

ସୁନା ଓ ଦାସଦାସୀ, ପୁଣି, ଓଟ ଗଧ େଦଇଅଛନି। 36 ପୁଣି, େମାʼ ପଭୁଙ

ଭାଯ ା ସାରା ବୃଦାବସାେର ତାଙ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ ପସବ କରିଅଛନି ଓ େସ

ତାଙୁ ଆପଣା ସବସ େଦଇଅଛନି। 37 ପୁଣି, େମାହର ପଭୁ େମାେତ ଶପଥ

କରାଇ କହିେଲ, ‘ଆେମ େଯଉଁମାନଙ ମ େର ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ ଆମ

ପୁତର ବିବାହ ନିମେନ େସହି କିଣାନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି
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କନ ା ଗହଣ କରିବ ନାହ; 38 ମାତ ଆମ େପୖତୃକ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆମ ପୁତ ନିମେନ କନ ା ଆଣିବ।’ 39 େସେତେବେଳ ମଁୁ

ପଭୁଙୁ କହିଲ, ‘େକଜାଣି େକୗଣସି କନ ା େମାʼ ସଙେର ନ ଆସିବ।’ 40

ତହେର େସ କହିେଲ, ‘ଆେମ େଯଉଁ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଗମନାଗମନ

କରୁ, େସ ତୁମ ସଙେର ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ ତୁମ ଯାତା ସଫଳ କରିେବ;

ତହେର ତୁେମ ଆମ େପୖତୃକ ବଂଶରୁ ଆମ ପୁତ ନିମେନ କନ ା ଆଣିବ; 41

ଆଉ ତୁେମ ଆମ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ

େହବ; ଯଦ ପି େସମାେନ କନ ା ନ େଦେବ, ତଥାପି ଶପଥରୁ ମୁକ େହବ।’

42 ଏେହତୁ ଆଜି ମଁୁ ଏହି କୂପ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ଏହି ପାଥନା

କଲ, ‘େହ େମାହର କତା ଅବହାମଙର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର, ତୁେମ ଯଦି

େମାହର କୃତ ଯାତା ସଫଳ କର, 43 େତେବ େଦଖ, ମଁୁ ଏେବ ଏହି ସଜଳ

କୂପ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହାଇଅଛି। ତହେର ଜଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଆଗତା େକୗଣସି

କନ ାକୁ ଯଦି ମଁୁ କେହ, ତୁମ କଳସରୁ େମାେତ କିଛି ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ

ଦିଅ; 44 ପୁଣି, େସ କନ ା ଯଦି କେହ, ତୁେମ ପାନ କର ଓ ତୁମ ଓଟମାନଙ

ନିମେନ େହଁ ପାଣି କାଢ଼ି େଦବି; େତେବ େସ େମାʼ କତାଙ ପୁତ ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ନିରୂପିତା କନ ା େହଉ।’ 45ଏହି କଥା ମଁୁ ମେନ ମେନ

କହୁଥଲ, ଏଥମ େର ରିବିକା ସନେର କଳସ େଘନି ବାହାରକୁ ଆସିଲା।

ପୁଣି, େସ କୂପ ଭତରକୁ ଯାଇ ଜଳ କାଢ଼େନ ମଁୁ କହିଲ, ‘ବିନୟ କରୁଅଛି,

େମାେତ ଜଳ ପାନ କରାଅ।’ 46ତହେର େସ ଶୀଘ ସନରୁ କଳସ ନୁଆଁଇ

କହିଲା, ‘ପାନ କର, ପୁଣି, ମଁୁ ତୁମ ଓଟମାନଙୁ ହ ପାନ କରାଇବି;’ ତହଁୁ ମଁୁ

ପାନ କଲ, ପୁଣି, େସ ଓଟମାନଙୁ ପାନ କରାଇଲା। 47 ଏଥଉତାେର ମଁୁ

ତାହାକୁ ପଚାରିଲ, ‘ତୁେମ କାହାର କନ ା?’ ତହେର େସ କହିଲା, ‘ନାେହାରର

ଔରସେର ମିଲାର ପୁତ େଯ ବଥୂେୟଲ, ମଁୁ ତାଙର କନ ା।’ ତହଁୁ ମଁୁ

ତାହାର ନାସିକାେର ନଥ ଓ ହସେର ବଳା ପିନାଇଲ। 48ଆଉ ମଁୁ ମସକ

ନୁଆଁଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପଣାମ କଲ, ପୁଣି, େଯ େମାʼ କତାଙ

ପୁତ ନିମେନ ତାଙ ଭାତୃକନ ା ଗହଣ କରିବାକୁ େମାେତ ପକୃତ ପଥେର

କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ, େମାʼ କତା ଅବହାମଙର େସହି ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙର

ଧନ ବାଦ କଲ। 49 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଯଦି େମାʼ ପଭୁଙ ସହିତ ଦୟା ଓ

ସତ ବ ବହାର କରିବାକୁ ସମତ ହୁଅ, େତେବ ତାହା କୁହ; ଆଉ ଯଦି ନ
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ହୁଅ, ତାହା ମ କୁହ; ତହେର ମଁୁ ଡାହାଣ ଅଥବା ବାମେର େଫରିଯିବି।

50 େସେତେବେଳ ଲାବନ ଓ ବଥୂେୟଲ ଉତର କେଲ, ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଏହି ଘଟଣା େହାଇଅଛି, ଏଥେର ଆେମମାେନ ଭଲ ଓ ମନ କିଛି କହି ନ

ପାରୁ। 51 େଦଖ, ରିବିକା ତୁମ ସମୁଖେର ଅଛି, ତାହାକୁ େଘନି ପସାନ କର,

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର େସ ତୁମ କତାଙ ପୁତର ଭାଯ ା େହଉ।” 52

େସେତେବେଳ ଅବହାମଙର ଦାସ େସମାନଙଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବାମାେତ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଭୂମିଷ ପଣାମ କଲା। 53 ଏଥଉତାେର େସହି ଦାସ

ରୂପା ଓ ସୁନାର ଆଭରଣ ଓ ବସ ବାହାର କରି ରିବିକାକୁ େଦଲା; ପୁଣି,

ତାହାର ଭାତା ଓ ମାତାକୁ ମ ବହୁମୂଲ ଦବ େଦଲା। 54 ତହେର େସ ଓ

ତାହାର ସଙୀଗଣ େଭାଜନପାନ କରି େସହିଠାେର ରାତି େକପଣ କେଲ;

ଏଥଉତାେର େସମାେନ ପଭାତେର ଉଠେନ, େସହି ଦାସ କହିଲା, “େମାʼ

ପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ େମାେତ ବିଦାୟ କର।” 55 ତହେର ରିବିକାର ଭାତା

ଓ ମାତା କହିେଲ, “ଏହି କନ ା ଆମମାନଙ ନିକଟେର କିଛି ଦିନ, େହାଇ

ପାରିେଲ ଦଶ ଦିନ ଥାଉ, ତହ ଉତାେର େସ ଯିବ।” 56 ମାତ େସ େସମାନଙୁ

କହିଲା, “େମାେତ ବିଳମ କରାଅ ନାହ, େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ େମାହର ଯାତା

ସଫଳ କେଲ; ଏେବ ନିଜ କତାଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବିଦାୟ

କର।” 57 ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ କନ ାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ

ସାକାତେର ପଚାରୁ।” 58 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ରିବିକାକୁ ଡାକି କହିେଲ,

“ତୁେମ କି ଏହି ମନୁଷ ସଙେର ଯିବ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଯିବି।” 59

େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣା ଭଗିନୀ ରିବିକାକୁ ଓ ତାହାର ଧାତୀକୁ,

ପୁଣି, ଅବହାମଙର ଦାସ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ ବିଦାୟ କେଲ। 60

ପୁଣି, ରିବିକାକୁ ଆଶୀବାଦ କରି କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙର ଭଗିନୀ,

ସହସ ସହସ େଲାକର ମାତା ହୁଅ; ତୁମର ବଂଶ ଆପଣା ଶତୁଗଣର ନଗର

ଅଧକାର କରନୁ।” 61ଏଥଉତାେର ରିବିକା ଓ ତାହାର ଦାସୀମାେନ ଉଠି ଓଟ

ଉପେର ଚଢ଼ି େସହି ମନୁଷ ର ପେଛ ପେଛ ଯାତା କେଲ। ଏହିରୂେପ େସହି

ଦାସ ରିବିକାକୁ େଘନି ପସାନ କଲା। 62 େସହି ସମୟେର ଇ ହାକ ଦକିଣ

େଦଶେର ବାସ କରିବାରୁ େବରଲହୟେରାୟୀ ନାମକ ସାନକୁ ଯାଇ େଫରି

ଆସିଥଲା। 63 ପୁଣି, ସନ ା େବେଳ ାନ କରିବା ପାଇଁ େକତକୁ ଯାଇଥଲା;

ଏଥମ େର ଅନାଇ ଓଟଗଣକୁ ଆସିବାର େଦଖଲା। 64 େସେତେବେଳ
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ରିବିକା ଅନାଇ ଇ ହାକକୁ େଦଖ ଓଟ ଉପରୁ ଓହାଇଲା। 65 ପୁଣି, େସ

େସହି ଦାସକୁ ପଚାରିଲା, “ଆମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ େଯ େକତ

ମ େର ଆସୁଅଛି, େସହି ପୁରୁଷ କିଏ?” ତହେର ଦାସ ଉତର କଲା, “େସ

େମାହର ପଭୁ,” ଏଣୁ ରିବିକା େଘାଡ଼ଣୀ େନଇ ଆପଣାକୁ ଆଚାଦନ କଲା। 66

ଏଥଉତାେର େସହି ଦାସ ଇ ହାକକୁ ଆପଣା କୃତ କମର ସମସ ବିବରଣ

କହିଲା। 67 େସେତେବେଳ ଇ ହାକ ରିବିକାକୁ ଗହଣ କରି ଆପଣା ମାତା

ସାରାର ତମୁକୁ େଘନିଯାଇ ତାହାକୁ ବିବାହ କଲା; ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ େପମ

କଲା। ତହେର ଇ ହାକ ମାତୃମରଣ େଶାକରୁ ସାନନା ପାଇଲା।

25ଅବହାମ କଟୂରା ନାମୀ ଆଉ େଗାଟିଏ ସୀ ବିବାହ କରିଥେଲ। 2 େସ

ତାଙ ନିମେନ ସିମ , ଯ ଷ , ମଦା , ମିଦୀୟନ, ଯି ବକ ଓ ଶୂହ,

ଏମାନଙୁ ଜନ କଲା। 3 େସହି ଯ ଷ ଶିବା ଓ ଦଦାନକୁ ଜାତ କଲା।

ଦଦାନ ଅଶୂରୀୟ ଓ ଲଟୂଶୀୟ ଓ ଲୀୟମୀୟ େଲାକମାନଙର ଆଦିପୁରୁଷ।

4 ମିଦୀୟନର ସନାନ ଐଫା ଓ ଏଫର ଓ ହେନାକ ଓ ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା;

ଏସମେସ କଟୂରାର ସନାନ। 5 ଏଥଉତାେର ଅବହାମ ଇ ହାକକୁ ଆପଣାର

ସବସ େଦେଲ। 6 ମାତ ଅବହାମ ଉପପତୀମାନଙ ସନାନଗଣକୁ କିଛି କିଛି

େଦଇ ଆପଣା ଜୀବଦଶାେର ଇ ହାକ ନିକଟରୁ େସମାନଙୁ ପୂବଦିଗସ

େଦଶେର ରହିବାକୁ ବିଦାୟ କେଲ। 7 ଅବହାମଙର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଶେହ

ପଞସରି ବଷ; େସ ଏେତ ବଷ ପଯ ନ ଜୀବିତ ଥେଲ। 8 ଏଥଉତାେର

ଅବହାମ ଉତମ ବୃଦାବସାେର ବୃଦ ଓ ପୂଣାୟୁ େହାଇ ପାଣତ ାଗ କେଲ;

ଆଉ, ପୂବରୁ ମୃତୁ ବରଣ କରିଥବା ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣ ସହିତ ଜଡିତ

େହେଲ। 9ଆଉ ତାଙର ପୁତ ଇ ହାକ ଓ ଇଶାେୟଲ ମମିର ସମୁଖେର

ହିତୀୟ େସାହରର ପୁତ ଇେଫାଣର େକତସିତ ମେ ପଲା ନାମକ ଗୁହାେର

ତାଙୁ କବର େଦେଲ। 10 େଯେହତୁ ଅବହାମ ହିତୀୟ ସନାନମାନଙ ନିକଟରୁ

େସହି େକତ କୟ କରିଥେଲ। େସହି ସାନେର ଅବହାମଙର ଓ ତାଙର ଭାଯ ା

ସାରାର କବର ଦିଆଗଲା। 11 ଅବହାମଙ ମୃତୁୁ ଉତାେର ପରେମଶର

ତାଙର ପୁତ ଇ ହାକଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ; ପୁଣି, ଇ ହାକ େବରଲହୟ

େରାୟୀ ନାମକ ସାନେର ବସତି କେଲ। 12ସାରାର ଦାସୀ ମିସରୀୟା ହାଗାର

ଅବହାମଙ ନିମେନ ଯାହାକୁ ପସବ କରିଥଲା, ଅବହାମଙର େସହି ପୁତ

ଇଶାେୟଲର ବଂଶାବଳୀ। 13 ନାମ ଓ େଗାଷୀ ଅନୁସାେର ଇଶାେୟଲର
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ସନାନମାନଙ ନାମ ଏହି। ଇଶାେୟଲର େଜ ଷ ପୁତ ନବାେୟା ; ତାହା

ଉତାେର େକଦାର ଓ ଅେ ବଲ ଓ ମି ସ , 14 ମିଶା ଓ ଦୂମା ଓ ମସା, 15

ଓ ହଦ ଓ େତମା ଓ ଯିଟୁର ଓ ନାଫୀ ଓ େକଦମା। 16 ଏହି ସମେସ

ଇଶାେୟଲର ସନାନ, ପୁଣି, େସମାନଙ ନାମାନୁସାେର େସମାନଙର ଗାମ ଓ

ଛାଉଣିସାନ ଥଲା; ଆଉ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଗାତାନୁସାେର ଦାଦଶ

ଅଧପତି ଥେଲ। 17 ଇଶାେୟଲର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଶେହ ସଇଁତିରିଶ ବଷ

ଥଲା; ତହଁୁ େସ ପାଣତ ାଗ କଲା; ଆଉ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟେର

ସଂଗୃହୀତ େହଲା। 18 ଏଥଉତାେର ତାହାର ସନାନମାେନ ହବୀଲା ଓ

ମିସରର ପୂବସିତ ଶୂରଠାରୁ ଅଶୂରୀୟା ଦିଗେର ବସତି କେଲ। ଏହିରୂେପ େସ

ଆପଣା ସମସ ଭାତୃଗଣର ସମୁଖସ ବସତି ସାନ ପାଇଲା। 19 ଅବହାମଙର

ପୁତ ଇ ହାକଙର ବଂଶାବଳୀ। ଅବହାମ ଇ ହାକଙୁ ଜାତ କେଲ; 20

େସହି ଇ ହାକ ଚାଳିଶ ବଷ ବୟସେର ପଦ ଅରାମୀୟ ବଥୂେୟଲର

କନ ା, ଅଥା , ଅରାମୀୟ ଲାବନର ଭଗିନୀ ରିବିକାକୁ ବିବାହ କେଲ। 21

ଇ ହାକଙର େସହି ଭାଯ ା ବନ ା େହବାରୁ େସ ତାହା ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ; ତହେର ସଦାପଭୁ ତାଙର ପାଥନା ଶୁଣେନ,

ତାହାର ଭାଯ ା ରିବିକା ଗଭବତୀ େହଲା। 22ଏଥଉତାେର ତାହାର ଗଭ

ମ େର ଶିଶୁମାେନ ଛନାଛନି େହବାରୁ, “େମାହର ଏପରି କାହକି େହଲା?

ଏପରି କି େହାଇଥାଏ?” ଏହା ଭାବି େସ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ ପଚାରିବା

ପାଇଁ ଗଲା। 23 ତହେର ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମ ଗଭେର ଦୁଇ

େଗାଷୀ ଅଛନି ଓ ଦୁଇ େଗାତ ତୁମ ଉଦରରୁ ବିଭନ େହେବ; ଏକ େଗାତ

ଅନ େଗାତଠାରୁ ବଳବାନ େହବ, ପୁଣି, େଜ ଷ କନିଷର େସବା କରିବ।”

24 ଏଥଉତାେର ପସବକାଳ ସମୂଣ ହୁଅେନ, ତାହାର ଗଭରୁ ଯାଆଁଳା ପୁତ

ଜନିେଲ। 25 ତାହାର େଜ ଷ ରକବଣ ଓ ସବାଙ େଲାମଶ ବସ ପରି ଥଲା;

ଏେହତୁ ତାହାର ନାମ ଏେଷୗ ଦିଆଗଲା। 26ତହ ଉତାେର ଏେଷୗର ପାଦମୂଳ

ଧରି ତାହାର ଭାତା ଭୂମିଷ େହଲା; ଏଥପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଯାକୁବ ଦିଆଗଲା।

ଇ ହାକଙର ଷାଠିଏ ବଷ ବୟସେର ଏହି ଯାଆଁଳା ପୁତ ଜାତ େହେଲ।

27 ଏଥଉତାେର ବାଳକମାେନ ବଢ଼ିଲା ଉତାେର ଏେଷୗ ମୃଗୟାନିପୁଣ ଓ

ବନବିହାରୀ େହଲା; ପୁଣି, ଯାକୁବ ମୃଦୁ ମନୁଷ ଓ ତମୁବାସୀ େହଲା।

28 ଇ ହାକ ମୃଗୟା ମାଂସ ଅତି ସୁସାଦୁ େବାଧ କରିବାରୁ ଏେଷୗକୁ ଭଲ
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ପାଇେଲ। ମାତ ରିବିକା ଯାକୁବକୁ ଭଲ ପାଇଲା। 29 ଏକ ଦିନ ଯାକୁବ ଡାଲ

ରାନୁଥଲା, େସହି ସମୟେର ଏେଷୗ କାନ େହାଇ େକତରୁ ଆସିଲା; 30 ତହଁୁ

େସ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, “ମଁୁ କାନ େହାଇଅଛି, ବିନୟ କେର, େସହି ରଙା ଡାଲ

େଦଇ େଭାଜନ କରାଅ,” ଏହି ନିମେନ ତାହାର ନାମ ଇେଦା (ରଙା) ଖ ାତ

େହଲା। 31 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହିଲା, “ଆଜି ତୁେମ େମାେତ ଆପଣା

େଜ ଷାଧକାର ବିକୟ କର।” 32 ଏେଷୗ ଉତର କଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ମଲା

ପରି, େଜ ଷାଧକାରେର େମାର କି ଲାଭ?” 33 ଯାକୁବ କହିଲା, “ତୁେମ ଆଜି

େମାʼ ନିକଟେର ଶପଥ କର,” ତହେର େସ ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ କଲା।

ଏହିରୂେପ େସ ଆପଣା େଜ ଷାଧକାର ଯାକୁବକୁ ବିକୟ କରିେଦଲା। 34 ତହଁୁ

ଯାକୁବ ଏେଷୗକୁ ରୁଟି ଓ ରନା ମସୁର ଡାଲ ଦିଅେନ, େସ େଭାଜନପାନ କରି

ଉଠିଗଲା। ଏହିରୂେପ ଏେଷୗ ଆପଣା େଜ ଷାଧକାର ତୁଚ ାନ କଲା।

26ପୂେବ ଅବହାମଙର, ବତମାନ ସମୟେର େଯରୂପ ଦୁଭକ େହାଇଥଲା,

େସହି େଦଶେର ଆଉ ଥେର େସରୂପ ଦୁଭକ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଇ ହାକ

ଗରାରେର ପେଲଷୀୟମାନଙ ରାଜା ଅବିେମଲକ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 2

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମ ମିସର େଦଶକୁ

ଯାଅ ନାହ; ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ କହିବା, େସଠାେର ବାସ କର। 3

ତୁେମ ଏହି େଦଶେର ପବାସ କର, ତହେର ଆେମ ତୁମର ସହାୟ େହାଇ

ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା, ପୁଣି, ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ବଂଶକୁ ଏହି ସମସ େଦଶ

େଦବା ଓ ତୁମ ପିତା ଅବହାମ ନିକଟେର ଆପଣା କୃତ ଶପଥର ନିୟମ

ସଫଳ କରିବା। 4ଆେମ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି ତୁମର ବଂଶ ବୃଦି କରି

େସମାନଙୁ ଏହିସବୁ େଦଶ େଦବା ଓ ତୁମର ବଂଶ ଦାରା ପୃଥବୀସ ଯାବତୀୟ

ଜାତି ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ। 5 େଯେହତୁ ଅବହାମ ଆମର ବାକ ମାନି

ଆମର ରକଣୀୟ ବିଷୟ ଆମର ଆ ା ଓ ବିଧ ଓ ବ ବସା ପାଳନ କରିଅଛି।”

6 ତହେର ଇ ହାକ ଗରାରଠାେର ବାସ କେଲ। 7 ତହେର େସହି ସାନର

େଲାକମାେନ ତାଙର ଭାଯ ା ବିଷୟେର ପଚାରେନ, େସ କହିେଲ, “େସ

େମାହର ଭଗିନୀ,” େଯେହତୁ େସହି ସାନର େଲାକମାେନ ରିବିକା ଲାଗି

େମାେତ ଅବା ବଧ କରିେବ, ଏହା ଭାବି େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଭାଯ ା େବାଲ

କହିବାକୁ ଭୟ କେଲ; େଯେହତୁ େସ ପରମସୁନରୀ ଥଲା। 8ପୁଣି, େସହି

ସାନେର ବହୁ କାଳ ବାସ କଲା ଉତାେର ଏକ ସମୟେର ପେଲଷୀୟ ରାଜା
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ଅବିେମଲକ ଝରକା ବାେଟ ନିରୀକଣ କରି ଇ ହାକଙୁ ଆପଣା ଭାଯ ା ରିବିକା

ସହିତ େକୗତୁକ କରୁଥବାର େଦଖେଲ। 9 େତଣୁ ଅବିେମଲକ ଇ ହାକଙୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “େସ ସୀ ଅବଶ ତୁମର ଭାଯ ା; େତେବ ‘ତୁେମ ତାହାକୁ

ଆପଣା ଭଗିନୀ’ େବାଲ କିପରି କହିଲ?” େସେତେବେଳ ଇ ହାକ ଉତର

କେଲ, “ମଁୁ ଭାବିଲ, େକଜାଣି ତାହା ଲାଗି େମାହର ମୃତୁୁ େହବ।” 10ତହେର

ଅବିେମଲକ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙ ସହିତ ଏ କି ବ ବହାର କଲ?

େକୗଣସି େଲାକ ତୁମ ଭାଯ ା ସେଙ ଅନାୟାସେର ଶୟନ କରି ପାରନା,

ତାହାେହେଲ ତୁେମ ଆମମାନଙୁ େଦାଷଗସ କରନ।” 11 ଏଥଉତାେର

ଅବିେମଲକ ସବୁ େଲାକଙୁ ଏହି ଆ ା େଦେଲ, “େଯେକହି େସହି ମନୁଷ କୁ

କିଅବା ତାହାର ଭାଯ ାକୁ ସଶ କରିବ, ତାହାର ପାଣଦଣ ଅବଶ େହବ।” 12

ଏଥଉତାେର ଇ ହାକ େସହି େଦଶେର କୃଷିକମ କରି େସହି ବଷ ଶେହ ଗୁଣ

ଲାଭ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 13 ଏନିମେନ େସ

ବଦଷୁ େହେଲ, ପୁଣି, େସ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦି ପାଇ ଅତି ମହାନ େହେଲ 14

ଏବଂ ତାଙର େମଷଧନ ଓ େଗାଧନ, ପୁଣି, ଅେନକ ଦାସଦାସୀ େହେଲ; େତଣୁ

ପେଲଷୀୟ େଲାକମାେନ ତାଙ ପତି ଈଷା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 15 ଏଣୁ

ତାଙର ପିତା ଅବହାମଙ ସମୟେର ତାଙ ପିତାଙ ଦାସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ

କୂପ େଖାଳିଥେଲ, ପେଲଷୀୟ େଲାକମାେନ ମୃତିକା ଦାରା େସହି ସବୁ େପାତି

ପକାଇେଲ। 16 ଏଥଉତାେର ଅବିେମଲକ ଇ ହାକଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ପସାନ କର, େଯେହତୁ ତୁେମ ଆମମାନଙଠାରୁ ଅଧକ

ବଳବାନ େହାଇଅଛ।” 17ତହେର ଇ ହାକ େସହି ସାନରୁ ଯାତା କରି ଗରାର

ଉପତ କାେର ତମୁ ସାପନ କରି େସହିଠାେର ବାସ କେଲ। 18 ପୁଣି, ଆପଣା

ପିତା ଅବହାମଙର ବତମାନ ସମୟେର େଖାଦିତ େଯଉଁ େଯଉଁ ସଜଳ କୂପ

ଅବହାମଙ ମୃତୁୁ ଉତାେର ପେଲଷୀୟମାେନ େପାତି ପକାଇଥେଲ, େସହି

ସମସ ଇ ହାକ ପୁନବାର େଖାଳି ଆପଣା ପିତୃଦତ ନାମ ପୁନରପି ରଖେଲ।

19ଆଉ ଇ ହାକଙର ଦାସମାେନ େସହି ଉପତ କା େଖାଳି େସାତବାହୀ କୂପ

ପାପ େହେଲ। 20 ତହେର ଗରାରେଦଶୀୟ ପଶୁପାଳକମାେନ ଇ ହାକଙର

ପଶୁପାଳକମାନଙ ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିେଲ, “ଏହି ଜଳ ଆମମାନଙର,”

ଏଣୁ େସ େସହି କୂପର ନାମ “ଏଷକ” (ବିବାଦ) ରଖେଲ, େଯେହତୁ େସମାେନ

ତାଙ ସହିତ ବିବାଦ କେଲ। 21 ଏଥଉତାେର ତାଙର ଦାସମାେନ ଆଉ ଏକ
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କୂପ େଖାଳେନ, େସମାେନ ତହ ପାଇଁ ମ ବିବାଦ କେଲ; ତହଁୁ ଇ ହାକ

ତହର ନାମ “ସିଟା” (ଶତୁତା) ରଖେଲ। 22 ପୁଣି, େସ େସଠାରୁ ପସାନ କରି

ଅନ ଏକ କୂପ େଖାଳିେଲ। ତହ ନିମିତ େସମାେନ ବିବାଦ ନ କରିବାରୁ

ତହର ନାମ ରେହାେବା (ପଶସ ସାନ) ରଖେଲ; କାରଣ େସ କହିେଲ,

“ଏେବ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ସାନ େଦେଲ, ଆେମମାେନ େଦଶେର ବଦଷୁ

େହବା।” 23 ଏଥଉତାେର େସ େସହି ସାନରୁ େବେ ଶବାକୁ ଗେଲ। 24

େସହି ରାତେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମ ପିତା

ଅବହାମର ପରେମଶର ଅଟୁ; ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ଆେମ ଆପଣା ଦାସ

ଅବହାମ ସକାଶୁ ତୁମର ସହାୟ ଅଟୁ ଓ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରି ତୁମର ବଂଶ

ବୃଦି କରିବା।” 25 ଏଥଉତାେର ଇ ହାକ େସହି ସାନେର ଯ େବଦି ନିମାଣ

କରି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କେଲ। ଏଥଉତାେର େସ େସହି ସାନେର

ତମୁ ସାପନ କରେନ, ତାଙର ଦାସମାେନ େଗାଟିଏ କୂପ େଖାଳିେଲ। 26

ଏଥଉତାେର ଅବିେମଲକ ଅହୁଷ ନାମକ ଆପଣା ମିତକୁ ଓ ଫୀେଖାଲ

ନାମକ େସନାପତିକୁ ସଙେର େଘନି ଗରାରଠାରୁ ଇ ହାକଙ ନିକଟକୁ

ଗେଲ। 27 ତହେର ଇ ହାକ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ତ େମାେତ

ଘୃଣା କରୁଅଛ, ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ େମାେତ ଦୂର କରି େଦଇଥଲ,

ଏେବ େମାʼ ନିକଟକୁ କାହକି ଆସିଅଛ?” 28 ତହେର େସମାେନ ଉତର

କେଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମର ସହାୟ ଅଟନି, ଏହା ଆେମମାେନ ସଷ େଦଖଲୁ;

ଏେହତୁ କହିଲୁ, ଆମମାନଙ ମ େର େଗାଟିଏ ରାଣ ଥାଉ ଓ ଆମମାନଙ

ସହିତ ତୁମର ଏହି ଏକ ନିୟମ େହଉ; 29ଆେମମାେନ େଯପରି ତୁମକୁ

ସଶ କରି ନାହଁୁ ଓ ତୁମର ମଙଳ ବିନୁ ଆଉ କିଛି କରି ନାହଁୁ, ବରଞ ତୁମକୁ

ଶାନିେର ବିଦାୟ କରିଅଛୁ, େସପରି ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ହିଂସା କରିବ ନାହ;

ତୁେମ ତ ସଦାପଭୁଙର ଆଶୀବାଦପାତ।” 30 େସେତେବେଳ ଇ ହାକ

େସମାନଙ ପାଇଁ େଭାଜ ପସୁତ କରେନ, େସମାେନ େଭାଜନପାନ କେଲ। 31

ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଶୀଘ ପଭାତେର ଉଠି ପରସର ଶପଥ କେଲ। ପୁଣି,

ଇ ହାକ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସମାେନ କୁଶଳେର ତାଙ ନିକଟରୁ

ପସାନ କେଲ। 32 େସହି ଦିନ ଇ ହାକଙର ଦାସମାେନ ଆସି ଆପଣାମାନଙ

େଖାଦିତ କୂପ ବିଷୟେର ସମାଦ େଦଇ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଜଳ

ପାଇଅଛୁ।” 33 ଏେହତୁ େସ େସହି କୂପର ନାମ ଶୀବା ରଖେଲ, ପୁଣି,
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ଆଜି ପଯ ନ େସହି ସାନର ନଗର େବେ ଶବା ନାମେର ଖ ାତ ଅେଟ। 34

ଏଥଉତାେର ଏେଷୗ ଚାଳିଶ ବଷ ବୟସେର ହିତୀୟ େବରିର ଯିହୁଦୀ ନାମୀ

କନ ାକୁ ଓ ହିତୀୟ ଏେଲା ର ବାସମ ନାମୀ କନ ାକୁ ବିବାହ କେଲ। 35

ମାତ େସମାେନ ଇ ହାକ ଓ ରିବିକାଙ ମନର ଦୁଃଖଦାୟିନୀ େହେଲ।

27ଏଥଉତାେର ଇ ହାକ ବୃଦ ହୁଅେନ, ଚକୁ ନିେସଜ େହବାରୁ ଆଉ

େଦଖ ପାରିେଲ ନାହ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା େଜ ଷ ପୁତ ଏେଷୗକୁ ଡାକି

କହିେଲ, “ପୁଅେର,” ତହେର େସ ଉତର କଲା, “େଦଖନୁ, ମଁୁ ଏଠାେର।” 2

ତହଁୁ େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ବୃଦ େହାଇଅଛି, େକଉଁ ଦିନ େମାହର

ମୃତୁୁ େହବ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ। 3 ଏେବ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ

ଏେତେବେଳ ତୂଣ ଓ ଧନୁକାଦି ଶସ େଘନି ପାନରକୁ ଯାଇ େମାʼ ନିମେନ

ମୃଗ ଆଣ। 4 ପୁଣି, ମଁୁ େଯରୂପ ଖାଦ ଭଲ ପାଏ, େସହିପରି ସୁସାଦୁ ଖାଦ

ପସୁତ କରି େଭାଜନ ନିମେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ; ତହେର େମାହର ପାଣ

ମୃତୁୁ ପୂବେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବ।” 5ଇ ହାକ ଆପଣା ପୁତ ଏେଷୗକୁ

ଏହି କଥା କହିବା ସମୟେର ରିବିକା ଶୁଣିଲା। ଏେହତୁ ଏେଷୗ ମୃଗୟା ମାଂସ

ଆଣିବା ନିମେନ େକତକୁ ଗଲା ଉତାେର, 6 ରିବିକା ଆପଣା ପୁତ ଯାକୁବଙୁ

କହିଲା, “େଦଖ, ତୁମର ଭାତା ଏେଷୗ ସହିତ ତୁମ ପିତାଙର କେଥାପକଥନ

ମଁୁ ଶୁଣିଲ, 7 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣି ଆମ ନିମେନ

ସୁସାଦୁ ଖାଦ ପସୁତ କର, ତହେର ଆେମ େଭାଜନ କରି ମୃତୁୁ ପୂବେର

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା।’ 8 ଏନିମେନ, ପୁଅ, ଏେବ

ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଆ ା େଦଉଅଛି, େମାହର େସହି କଥା ଶୁଣ। 9 ତୁେମ ଏେବ

େଗାଠକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଦୁଇେଗାଟି ଉତମ େଛଳିଛୁଆ ଆଣ; ତହେର ତୁମର

ପିତା େଯପରି ଭଲ ପାʼନି, େସହିପରି ସୁସାଦୁ ଖାଦ ମଁୁ ରାନିେଦବି। 10 ତୁେମ

ତାହା େଘନି ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଅ; ତହେର େସ ତାହା େଭାଜନ କରି ମୃତୁୁ

ପୂବରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।” 11 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା

ମାତା ରିବିକାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, େମାହର ଭାତା ଏେଷୗ େଲାମଶ, ମାତ

ମଁୁ ନିେଲାମ। 12 ଏଣୁ ଯଦି ପିତା େମାେତ ସଶ କରିେବ, େତେବ ମଁୁ ତାଙ

ଦୃଷିେର ପବଞକ େଦଖାଯିବି; ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଆଶୀବାଦ

ନ ଆଣି ଅଭଶାପ ଆଣିବି।” 13 ମାତ ତାହାର ମାତା କହିଲା, “ପୁଅ, େସହି

ଅଭଶାପ େମାେତ ଘଟୁ, େକବଳ ତୁେମ େମାʼ କଥା ମାନ ଓ ଯାଇ େଛଳିଛୁଆ
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ଆଣ।” 14 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଯାଇ ତାହା େଘନି ମାତା ନିକଟକୁ ଆଣେନ, ମାତା

ତାହାର ପିତାଙର ରୁଚି ଅନୁସାେର ସୁସାଦୁ ଖାଦ ରନନ କଲା। 15 ତହେର

ରିବିକା ଘେର ଆପଣା ନିକଟେର େଜ ଷ ପୁତ ଏେଷୗର ଥବା ଉତମ ବସ

ଆଣି କନିଷ ପୁତ ଯାକୁବକୁ ପିନାଇଲା। 16 ପୁଣି, େଛଳିଛୁଆର ଛାଲ େଘନି

ତାହା ହସେର ଓ ଗଳେଦଶର ନିେଲାମ ସାନେର ଗୁଡ଼ାଇ େଦଲା। 17ଆଉ

େସହି ରନା ସୁସାଦୁ ଖାଦ ଓ ରୁଟି ଯାକୁବର ହସେର େଦଲା। 18 ତହଁୁ ଯାକୁବ

ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ପିତଃ,” େସ ଉତର କେଲ, “େଦଖ,

ମଁୁ ଏଠାେର ପୁତ, ତୁେମ କିଏ?” 19ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ

ଆପଣଙ େଜ ଷ ପୁତ ଏେଷୗ; ଆପଣ ଯାହା ଆ ା କରିଥେଲ, ମଁୁ ତାହା

କରିଅଛି, ଏେବ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ଆପଣ ଉଠନୁ, ପୁଣି, ବସି େମାହର

ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନ କରନୁ, ତହ ଉତାେର ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବାଦ

କରନୁ।” 20 ତହେର ଇ ହାକ ଆପଣା ପୁତକୁ କହିେଲ, “ପୁତ, ତୁେମ

ଏେତ ଶୀଘ ତାହା କିପରି ପାଇଲ?” େସ କହିଲା, “ଆପଣଙ ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର େମାେତ ତାହା େଭଟାଇ େଦେଲ।” 21 ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ

ଆହୁରି କହିେଲ, “ପୁତ, େମାʼ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁେମ ପକୃତେର େମାହର ପୁତ

ଏେଷୗ କି ନାହ, ତୁମକୁ ସଶ କରି ଜାଣିବି।” 22 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା

ଇ ହାକଙ ନିକଟକୁ ଯାʼେନ, େସ ତାହା ସଶ କରି କହିେଲ, “ଏହି ସର

ଯାକୁବର ସର, ମାତ ଏହି ହସ ଏେଷୗର ହସ ଅଟଇ।” 23 ଏହିରୂେପ େସ

ତାହାକୁ ଚିହି ପାରିେଲ ନାହ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଭାତା ଏେଷୗର ହସ

ନ ାୟ ଆପଣା ହସ େଲାମଯୁକ କରିଥଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ

କେଲ। 24 ଏଥଉତାେର େସ କହିେଲ, “ତୁେମ କି ନିତାନ େମାହର ପୁତ

ଏେଷୗ?” େସ କହିଲା, “ହଁ, ମଁୁ େସହି।” 25 େସେତେବେଳ ଇ ହାକ କହିେଲ,

“ତାହା େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ; ମଁୁ ଆପଣା ପୁତର ଆନୀତ ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନ

କରିବି, ତହଁୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବି।” ତହେର େସ ନିକଟକୁ ଆଣି

ଦିଅେନ, ଇ ହାକ ତାହା େଭାଜନ କେଲ; ପୁଣି, ଦାକାରସ ଆଣି ଦିଅେନ,

ତାହା ପାନ କେଲ। 26 ଏଥଉତାେର ତାହାର ପିତା ଇ ହାକ କହିେଲ, “ପୁତ,

ଏେବ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େମାେତ ଚୁମନ କର।” 27 େସେତେବେଳ େସ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚୁମନ କରେନ, ଇ ହାକ ତାହାର ବସର ଗନ ପାଇ ତାଙୁ

ଆଶୀବାଦ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ଆଶୀବାଦ ପାପ େକତର
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ସୁଗନି ତୁଲ େମାʼ ପୁତର ସୁଗନି; 28 ପରେମଶର ଆକାଶର କାକରରୁ ଓ

ପୃଥବୀର ଉବରତାରୁ ଉତନ (ଫଳ) ଓ ପଚୁର ଶସ ଓ ଦାକାରସ ତୁମକୁ

ଦିଅନୁ; 29 େଲାକସମୂହ ତୁମର େସବା କରନୁ ଓ ନାନା ବଂଶ ତୁମକୁ ପଣାମ

କରନୁ; ତୁେମ ଆପଣା ାତିମାନଙର କତା ହୁଅ, ପୁଣି, ତୁମର ମାତୃପୁତମାେନ

ତୁମକୁ ପଣାମ କରନୁ; େଯ ତୁମକୁ ଅଭଶାପ ଦିଏ, େସ ଅଭଶପ େହଉ,

ପୁଣି, େଯ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କେର, େସ ଆଶୀବାଦ ପାପ େହଉ।” 30 ଏହି

ପକାେର ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ ଆଶୀବାଦ କଲା ଉତାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା

ଇ ହାକଙ ନିକଟରୁ ବାହାର େହବା ମାେତ ତାହାର ଭାତା ଏେଷୗ ଶିକାରରୁ

ଆସିଲା। 31 ପୁଣି, େସ ମ ସୁସାଦୁ ଖାଦ ପସୁତ କରି ପିତା ନିକଟକୁ ଆଣି

କହିଲା, “ପିତଃ, ଆପଣ ଉଠି ପୁତର ଆନୀତ ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନ କରନୁ,

ତହ ଉତାେର ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବାଦ କରନୁ।” 32 ତହେର ତାହାର ପିତା

ଇ ହାକ କହିେଲ, “ତୁେମ କିଏ?” େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଆପଣଙ ପୁତ, ଆପଣଙ

ପଥମଜାତ ଏେଷୗ।” 33 େସେତେବେଳ ଇ ହାକ ଅତିଶୟ କମିତ େହାଇ

କହିେଲ, “େତେବ େଯ େମାʼ ନିକଟକୁ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣିଥଲା, େସ କିଏ?

ତୁମ ଆସିବା ପୂେବ ମଁୁ ତାହା େଭାଜନ କରି ତାକୁ ଆଶୀବାଦ କଲ, ଆହୁରି

େସ ଆଶୀବାଦ ପାପ େହବ।” 34 ଏେଷୗ ପିତାଙର ଏହି କଥା ଶୁଣିବାମାେତ

ଅତ ନ ବ ାକୁଳ ଚିତେର ମହାଚିତାର କଲା, ପୁଣି, ଆପଣା ପିତାଙୁ କହିଲା,

“ପିତଃ, େମାେତ, େମାେତ ମ ଆଶୀବାଦ କରନୁ।” 35 ତହେର ଇ ହାକ

କହିେଲ, “ତୁମର ଭାତା ଆସି ପବଞନା କରି ତୁମର (ପାପବ ) ଆଶୀବାଦ

ହରଣ କରିଅଛି।” 36 ତହେର ଏେଷୗ କହିଲା, “ତାହାର ଯଥାଥ ନାମ କି

ଯାକୁବ ନୁେହଁ? େଯେହତୁ େସ ଦୁଇ ଥର େମାେତ ପବଞନା କରିଅଛି, େସ

ପୂବେର େମାର େଜ ଷାଧକାର ହରଣ କରିଥଲା, ପୁଣି, େଦଖ, ଏେବ େମାର

(ପାପବ ) ଆଶୀବାଦ ମ ହରଣ କରିଅଛି।” େସ ପୁନବାର କହିଲା, “ଆପଣ

କି େମାʼ ନିମେନ େଗାଟିଏ ଆଶୀବାଦ ରଖ ନାହାନି?” 37 ତହଁୁ ଇ ହାକ

ଏେଷୗକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ତାହାକୁ ତୁମର କତା କଲ, ପୁଣି, ତାହାର ାତି

ସମସଙୁ ତାହାର ଅଧୀନ କଲ, ଆଉ ଶସ ଓ ଦାକାରସ ଦାରା ତାହାକୁ

ସବଳ କଲ; ଏେହତୁ ପୁତ, ଏେବ ତୁମ ନିମେନ ଆଉ କଅଣ କରିପାେର?”

38 ତହେର ଏେଷୗ ପୁନବାର ଆପଣା ପିତାଙୁ କହିଲା, “ପିତଃ, ଆପଣଙର

କି େକବଳ େଗାଟିଏ ଆଶୀବାଦ ଥଲା? େହ ପିତଃ, େମାେତ, େମାେତ ମ
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ଆଶୀବାଦ କରନୁ।” ଏହା କହି ଏେଷୗ ଉଚସରେର କାନିବାକୁ ଲାଗିଲା। 39

ତହଁୁ ତାହାର ପିତା ଇ ହାକ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁମର ବସତି

ପୃଥବୀର ଉବରତାବିହୀନ ଓ ଉପରିସ ଆକାଶର କାକରବିହୀନ େହବ।

40 ତୁେମ ଖଡଜୀବୀ ଓ ଆପଣା ଭାତାର ଦାସ େହବ, ମାତ େଯେତେବେଳ

ତୁେମ ବନନ ଛିଣାଇବ, େସେତେବେଳ ଆପଣା କାନରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି

ପକାଇ େଦବ।” 41 ଏହି ପକାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଠାରୁ ଆଶୀବାଦ

ପାଇବା ସକାଶୁ ଏେଷୗ ତାହା ପତି ଈଷାଭାବ ବହି ମେନ ମେନ ଭାଳିଲା,

“େମାହର ପିତାଙ େଶାକକାଳ ପାୟ ଉପସିତ, ତହ ଉତାେର ମଁୁ ଆପଣା

ଭାତା ଯାକୁବକୁ ବଧ କରିବି।” 42 ମାତ, େଜ ଷ ପୁତ ଏେଷୗର ଏରୂପ

କଥା ରିବିକାର କଣେଗାଚର େହଲା; ତହଁୁ େସ େଲାକ ପଠାଇ କନିଷ ପୁତ

ଯାକୁବଙୁ ଡକାଇ କହିଲା, “େଦଖ, ତୁମର ଭାତା ଏେଷୗ ତୁମକୁ ବଧ କରିବା

ମାନସେର ଆପଣାକୁ ପେବାଧତ କରୁଅଛି। 43ଏଥପାଇଁ, ପୁତ, େମାହର

କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ ହାରଣ ନଗରକୁ ପଳାଇ େମାହର ଭାତା ଲାବନ ନିକଟକୁ

ଯାଅ। 44 ପୁଣି, େଯପଯ ନ ତୁମ ଭାତାର ପଚଣ େକାଧ ନିବୃତ ନ ହୁଏ,

େସପଯ ନ କିଛି ଦିନ େସଠାେର ଥାଅ; 45 ଏଥଉତାେର ତୁମ ପତି ତୁମ

ଭାତାର େକାଧ ନିବୃତ େହେଲ ଓ ତୁେମ ତାହା ପତି ଯାହା କରିଅଛ, ତାହା

େସ ପାେସାରିଗେଲ, ମଁୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାରୁ ତୁମକୁ ଅଣାଇବି; େଗାଟିଏ

ଦିନେର ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙୁ କାହକି ହରାଇବି?” 46 ଏଥଉତାେର ରିବିକା

ଇ ହାକଙୁ କହିଲା, “ଏହି ହିତୀୟ କନ ାମାନଙ ସକାଶୁ ମଁୁ ଆପଣା ପାଣେର

ବିରକ େହଉଅଛି; ଯଦି ଯାକୁବ ଏମାନଙ ତୁଲ େକୗଣସି ହିତୀୟ କନ ାକୁ,

ଅଥା , ଏହି େଦଶର କନ ାମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି କନ ାକୁ ବିବାହ କେର,

େତେବ େମାହର ପାଣଧାରଣେର କି ସୁଖ?”

28ଏଥଉତାେର ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ ଡକାଇ ଆଶୀବାଦ କେଲ ଏବଂ ଏହି

ଆ ା େଦଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କିଣାନ େଦଶର େକୗଣସି କନ ାକୁ

ବିବାହ କରିବ ନାହ। 2 ଉଠ, ପଦ ଅରାମେର ଆପଣା ମାତାର ପିତା

ବଥୂେୟଲର ଗୃହକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଆପଣା ମାମଁୁ ଲାବନର େକୗଣସି

କନ ାକୁ ବିବାହ କର। 3 ସବଶକିମାନ ପରେମଶର ଆଶୀବାଦ କରି ତୁମକୁ

ନାନା ଜନସମାଜ କରିବା ପାଇଁ ଫଳବନ ଓ ବହୁ ପଜାବନ କରନୁ। 4ଆଉ

ଅବହାମଙ ପତି ଦତ ଆଶୀବାଦ ତୁମଠାେର ଓ ତୁମ ବଂଶେର ସଫଳ କରନୁ;
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ତହେର ପରେମଶର ତୁମର ପବାସ ସାନ ଏହି େଯଉଁ େଦଶ ଅବହାମଙୁ

େଦଇଅଛନି, େସହି େଦଶେର ତୁମର ଅଧକାର େହଉ।” 5 ଏଥଉତାେର

ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସ ପଦ ଅରାମେର ଅରାମୀୟ

ବଥୂେୟଲର ପୁତ ଲାବନର, ଅଥା , ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗର ମାତା ରିବିକାର

ଭାତା ନିକଟକୁ ଯାତା କଲା। 6 ଏଥଉତାେର ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ ଆଶୀବାଦ

କରି ବିବାହ ନିମେନ ପଦ ଅରାମକୁ ବିଦାୟ କେଲ, ପୁଣି, ଯାକୁବଙୁ

ଆଶୀବାଦ କରିବା ସମୟେର ତାହାଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମ କିଣାନ

େଦଶର େକୗଣସି କନ ା ବିବାହ କର ନାହ।” 7 ଆଉ ଯାକୁବ ଆପଣା

ପିତାମାତାଙର ଆ ା ମାନି ପଦ ଅରାମକୁ ପସାନ କରିଅଛି, 8 ଏହା େଦଖ

ଏେଷୗ ଆପଣା ପିତା ଇ ହାକଙର କିଣାନ େଦଶୀୟ କନ ାମାନଙ ପତି

ଅସେନାଷ ଥବାର ଜାଣି 9ଆପଣାର ଭାଯ ାଗଣ ଥେଲ େହଁ ଇଶାେୟଲ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅବହାମଙର େପୗତୀ ଇଶାେୟଲର ପୁତୀ ନବାେୟା ର

ଭଗିନୀ ମହଲ ନାମୀ କନ ାକୁ ବିବାହ କଲା। 10 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ

େବେ ଶବାରୁ ବାହାରି ହାରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାତା କଲା। 11 ପୁଣି, ସୂଯ ାସ

େହବାରୁ େସ େକୗଣସି ଏକ ସାନେର ରାତି େକପଣ କଲା; ପୁଣି, େସ େସହି

ସାନର ଖଣିଏ ପସର େନଇ ମସକ ତେଳ େଦଇ ନିଦା ଯିବା ନିମେନ େସହି

ସାନେର ଶୟନ କଲା। 12 ତହେର େସ ସପେର ପୃଥବୀେର ସାପିତ େଗାଟିଏ

େସାପାନ େଦଖଲା, ତହର ମସକ ଗଗନସଶୀ; ପୁଣି, େଦଖ, ତାହା େଦଇ

ପରେମଶରଙ ଦୂତଗଣ ଆେରାହଣ ଓ ଅବେରାହଣ କରୁଅଛନି। 13ଆଉ

େଦଖ, ସଦାପଭୁ ତହ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମର ପରେମଶର ଓ ଇ ହାକର ପରେମଶର ଅଟୁ; ତୁେମ

ଏହି େଯଉଁ େଦଶେର ଶୟନ କରୁଅଛ, ତାହା ଆେମ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ବଂଶକୁ

େଦବା। 14 ତୁମର ବଂଶ ପୃଥବୀର ଧୂଳି ପରି (ଅସଂଖ ) େହେବ, ପୁଣି, ତୁେମ

ପୂବ ଓ ପଶିମ ଓ ଉତର ଓ ଦକିଣ, ଚାରିଆେଡ଼ ବୃଦି ପାଇବ; ପୁଣି, ତୁମଠାରୁ

ଓ ତୁମ ବଂଶଠାରୁ ପୃଥବୀସ ଯାବତୀୟ ବଂଶ ଆଶୀବାଦ ପାଇେବ। 15 ପୁଣି,

େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ସହାୟ ଅଟୁ, ଆଉ ତୁେମ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନକୁ ଯିବ,

େସହି େସହି ସାନେର ଆେମ ତୁମକୁ ରକା କରିବା ଓ ପୁନବାର ତୁମକୁ ଏ

େଦଶକୁ ଆଣିବା; କାରଣ ଆେମ ଯାହା ତୁମକୁ କହିଅଛୁ, ତାହା ସଫଳ ନ

କରିବା ପଯ ନ ଆେମ ତୁମକୁ ପରିତ ାଗ କରିବା ନାହ।” 16ଏଥଉତାେର
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ନିଦା ଭଙ ହୁଅେନ, ଯାକୁବ ଜାଗତ େହାଇ କହିଲା, “ଅବଶ ଏହି ସାନେର

ସଦାପଭୁ ଅଛନି; ମାତ ମଁୁ ତାହା ଜାଣିଲ ନାହ।” 17 ପୁଣି, େସ ଭୀତ େହାଇ

ଆହୁରି କହିଲା, “ଏ କିପରି ଭୟାନକ ସାନ! ଏ ତ ନିତାନ ପରେମଶରଙର

ଗୃହ, ଏହି ତ ସଗର ଦାର।” 18 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ପଭାତେର ଉଠି େଯଉଁ

ପସର ମସକ ତେଳ େଦଇଥଲା, ତାହା େନଇ ସମ ରୂେପ ସାପନ କରି ତହ

ଉପେର େତୖଳ ଢାଳିଲା। 19 ପୁଣି, େସହି ସାନର ନାମ େବେଥ ରଖଲା;

ମାତ ପୂେବ େସହି ନଗରର ନାମ ଲୂ ଥଲା। 20ଆଉ ଯାକୁବ ମାନତ କରି

କହିଲା, “ଯଦି ପରେମଶର େମାହର ସହାୟ େହେବ ଓ େମାହର ଏହି ଯିବା

ପଥେର େମାେତ ରକା କରିେବ, ପୁଣି, ଆହାର ନିମେନ ଅନ ଓ ପରିଧାନ

ନିମେନ ବସ େଦେବ, 21ଆଉ ଯଦି ମଁୁ କୁଶଳେର ପିତୃଗୃହକୁ ପୁନବାର

ଆସିବି, େତେବ ସଦାପଭୁ େମାହର ପରେମଶର େହେବ, 22 ପୁଣି, ମଁୁ ଏହି

େଯଉଁ ପସର ସମ ରୂେପ ସାପନ କରିଅଛି, ତାହା ପରେମଶରଙ ଗୃହ େହବ,

ଆଉ ତୁେମ େମାେତ ଯାହାସବୁ େଦବ, ତହର ଦଶମାଂଶ ମଁୁ ତୁମଙୁ ଅବଶ

େଦବି।”

29ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଯାତାେର ଅଗସର େହାଇ ପୂବଦିଗସ େଲାକମାନଙ

େଦଶେର ଉପସିତ େହଲା। 2 ତହଁୁ େସ ଅନାଇଲା, ଆଉ େଦଖ, େକତ

ମ େର େଗାଟିଏ କୂପ, ପୁଣି, େଦଖ, ତହ ନିକଟେର ତିନି ପଲ େମଷ

େଶାଇଛନି; କାରଣ େଲାକମାେନ େମଷପଲକୁ େସହି କୂପରୁ ଜଳ ପାନ

କରାନି; େସହି କୂପ ମୁଖେର ଖଣିଏ ବଡ଼ ପଥର େଘାଡ଼ା େହାଇଥାଏ। 3

େସହି କୂପ ନିକଟେର ସବୁ ପଲ ଏକତ ହୁଅନି; ଆଉ, େଲାକମାେନ ତାʼ

ମୁଖରୁ ପଥର ଘୁଞାଇ େମଷଗଣକୁ ଜଳ ପାନ କରାନି, ପୁନବାର କୂପ ମୁଖେର

ଯଥାସାନେର ପଥରଟା ଢାଙି ଦିଅନି। 4 ଯାକୁବ େସମାନଙୁ ପଚାରିଲା,

“େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ େକଉଁ ସାନର େଲାକ?” େସମାେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ହାରଣ ନଗରର େଲାକ।” 5 େତେବ ଯାକୁବ ପଚାରିଲା,

“ତୁେମମାେନ ନାେହାରର େପୗତ ଲାବନଙୁ ଚିହ କି?” େସମାେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ତାକୁ ଚିହୁ।” 6ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, “େସ କୁଶଳେର ଅଛନି

ତ?” େସମାେନ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଅଛି; ଏହି େଦଖ, ତାହାର କନ ା

ରାେହଲ େମଷପଲ େଘନି ଆସୁଅଛି।” 7 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହିଲା,

“େଦଖ, ଏେବ ବହୁତ େବଳ ଅଛି; େମଷପଲ ଏକତ କରିବାର ସମୟ େହାଇ
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ନାହ; ତୁେମମାେନ େମଷଗଣକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇ ପୁନବାର ଚରାଇବାକୁ

େଘନିଯାଅ।” 8 ମାତ େସମାେନ କହିେଲ, “ତାହା ଆେମମାେନ କରି ନ ପାରୁ;

ସମସ ପଲ ଏକତ େହବାର ଅେପକା କରିବାକୁ ହୁଏ; ତହ ଉତାେର କୂପ

ମୁଖରୁ ପସର ଘୁଞାଯାଏ, ତାହାେହେଲ, ଆେମମାେନ େମଷଗଣକୁ ଜଳ

ପାନ କରାଉ।” 9 ଯାକୁବ େସମାନଙ ସହିତ ଏପକାର କଥାବାତା କରୁଅଛି,

ଏଥମ େର ରାେହଲ ଆପଣା ପିତାଙର େମଷପଲ େଘନି ଉପସିତ େହଲା,

କାରଣ େସ େମଷପାଳିକା ଥଲା। 10 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାମଁୁ

ଲାବନର କନ ା ରାେହଲକୁ ଓ ମାମଁୁର େମଷପଲକୁ େଦଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ

କୂପ ମୁଖରୁ ପସର ଘୁଞାଇ ମାମଁୁ ଲାବନର ପଲକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇଲା। 11

ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ ଚୁମନ କରି ଉଚସରେର କନନ କରିବାକୁ

ଲାଗିଲା। 12 ପୁଣି, ଆେପ େଯ ତାହାର ପିତାଙର କୁଟୁମ ଓ ରିବିକାର ପୁତ,

ଏହି ପରିଚୟ େଦଲା; ତହଁୁ ରାେହଲ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଆପଣା ପିତାକୁ ସମାଚାର

େଦଲା। 13 ତହେର ଲାବନ ଆପଣା ଭଣଜା ଯାକୁବର ସମାଚାର ପାଇ

ତାହା ସେଙ ସାକାତ କରିବାକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, ତାହାକୁ ଆଲଙନ ଓ

ଚୁମନ କରି ଆପଣା ଗୃହକୁ େନଇଗଲା; ତହଁୁ େସ ସମସ ବିବରଣ ଲାବନକୁ

ଜଣାଇଲା। 14 ତହେର ଲାବନ କହିଲା, “ତୁେମ ନିତାନ ଆମର ଅସି ଓ

ମାଂସ ସରୂପ।” େତଣୁ ଯାକୁବ ତାହାର ଗୃହେର ମାେସ କାଳ ବାସ କଲା। 15

ଏଥଉତାେର ଲାବନ ଯାକୁବଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ େମାହର କୁଟୁମ େବାଲ କି

ବିନା େବତନେର େମାହର ଦାସ କମ କରିବ? ଏଣୁ କି େବତନ େନବ? ତାହା

କୁହ।” 16 େସହି ଲାବନର ଦୁଇ କନ ା ଥେଲ; େଜ ଷାର ନାମ େଲୟା,

କନିଷାର ନାମ ରାେହଲ। 17 େଲୟା କୀଣାକୀ, ମାତ ରାେହଲ ସୁନରୀ ଓ

ରୂପବତୀ ଥଲା। 18ଆଉ ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ େପମ କଲା; ଏଥନିମିତ େସ

ଉତର କଲା, “ତୁମର କନିଷା କନ ା ରାେହଲ ନିମେନ ମଁୁ ସାତ ବଷ ତୁମର

ଦାସ କମ କରିବି।” 19 ତହେର ଲାବନ କହିଲା, “ଅନ ପୁରୁଷକୁ ଦାନ

କରିବା ଅେପକା ତୁମକୁ ଦାନ କରିବା ଅଧକ ଉତମ; େମାʼ ନିକଟେର ଥାଅ।”

20 ଏହିରୂେପ ଯାକୁବ ରାେହଲ ନିମେନ ସାତ ବଷ ଦାସ କମ କଲା; ପୁଣି,

ରାେହଲ ପତି ତାହାର ଏରୂପ େପମ ଥଲା, େଯ େସହି ସାତ ବଷ ତାହା ପତି

େକବଳ ଅଳ ଦିନ ପରି େବାଧ େହଲା। 21 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ

କହିଲା, “େମାହର ନିୟମିତ କାଳ ସମୂଣ େହଲା, ଏେବ େମାʼ ଭାଯ ା େମାେତ
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ଦିଅ, ମଁୁ ତାହାର ସହବାସ କରିବି।” 22 ତହେର ଲାବନ େସହି ସାନର ସମସ

େଲାକଙୁ ଏକତ କରି େଭାଜ ପସୁତ କଲା। 23 ସନ ାକାଳେର େସ ଆପଣା

କନ ା େଲୟାକୁ େଘନି ଯାକୁବ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା; ପୁଣି, େସ ତାହାର ସହବାସ

କଲା। 24ଆଉ ଲାବନ ଆପଣା କନ ା େଲୟାର ଦାସୀ େହବା ନିମେନ ସିଳା

ନାମୀ ଆପଣା ଦାସୀକୁ େଦଲା। 25 ମାତ ପଭାତ ହୁଅେନ, େଦଖ, େସ ତ

େଲୟା! ତହଁୁ ଯାକୁବ ଲାବନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ େମାʼ ସହିତ ଏ କି ବ ବହାର

କରିଅଛ? ମଁୁ କʼଣ ରାେହଲ ନିମେନ ତୁମର ଦାସ କମ କରି ନାହ; େତେବ

କାହକି େମାେତ ପବଞନା କରିଅଛ?” 26 ତହେର ଲାବନ କହିଲା, “େଜ ଷା

ଥାଉ ଥାଉ କନିଷାକୁ ଦାନ କରିବା ଆମମାନଙ େଦଶାଚାର ନୁେହଁ। 27ଏହାର

ସପାହ ପୂଣ କର, ତହ ଉତାେର ଯଦି ଆଉ ସାତ ବଷ େମାହର ଦାସ କମ

କରିବ, େତେବ ଅନ କନ ାକୁ ହ ତୁମକୁ ଦାନ କରିବି।” 28 ତହେର ଯାକୁବ

େସହି ପକାେର ତାହାର ସପାହ ପୂଣ କଲା; ତହଁୁ ଲାବନ ତାହା ସହିତ

ଆପଣା କନ ା ରାେହଲକୁ ବିବାହ କରିେଦଲା। 29 ପୁଣି, ରାେହଲର ଦାସୀ

େହବା ନିମେନ େସ ଆପଣାର ବି ହା ନାମୀ ଦାସୀକୁ େଦଲା। 30 ତହଁୁ େସ

ରାେହଲର ମ ସହବାସ କଲା ଓ େଲୟାଠାରୁ ରାେହଲକୁ ଅଧକ େପମ

କଲା; ପୁଣି, ଆଉ ସାତ ବଷ ଲାବନର ଦାସ କମ କଲା। 31 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େଲୟାକୁ ଅପମାନିତା େଦଖ ତାହାକୁ ଗଭଧାରଣର ଶକି େଦେଲ;

ମାତ ରାେହଲ ବନ ା େହଲା। 32ଏଥପାଇଁ େଲୟା ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ

ପସବ କରେନ, ତାହାର ନାମ ରୁେବ (ପୁତକୁ େଦଖ) େଦଲା; େଯେହତୁ

େସ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ େମାହର ଦୁଃଖ େଦଖଅଛନି; ଏେବ େମାʼ ସାମୀ

େମାେତ ଭଲ ପାଇେବ।” 33ଆଉ, େସ ପୁନବାର ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ

ପସବ କରି କହିଲା, “ମଁୁ ଅପମାନିତା ଅେଟ, ଏହା ସଦାପଭୁ ଶବଣ କରି

େମାେତ ଏହି ପୁତ େଦେଲ,” ଏଣୁ େସ ତାହାର ନାମ ଶିମୀେୟାନ (ଶବଣ)

େଦଲା। 34 ପୁନବାର େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ ପସବ କରି କହିଲା, “ଏଥର

ସାମୀ େମାʼ ଠାେର ଆସକ େହେବ, େଯେହତୁ ମଁୁ ତାଙର ତିନି ପୁତ ପସବ

କରିଅଛି,” ଏେହତୁ ତାହାର ନାମ େଲବୀ (ଆସକ) େଦଲା। 35 ଏଥଉତାେର

ପୁନବାର ତାହାର ଗଭ ହୁଅେନ, େସ ପୁତ ପସବ କରି କହିଲା, “ଏେବ ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙ ସବଗାନ କରିବି,” େତଣୁ େସ ତାହାର ନାମ ଯିହୁଦା (ସଦାପଭୁଙ

ସବ) େଦଲା। ଏଥଉତାେର ତାହାର ଗଭନିବୃତି େହଲା।
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30ଏଥଉତାେର ଆପଣାଠାରୁ ଯାକୁବର ପୁତ ଜନ େହଲା ନାହ, ଏହା େଦଖ

ରାେହଲ ଆପଣା ଭଗିନୀ ପତି ଈଷା କରି ଯାକୁବକୁ କହିଲା, “େମାେତ ସନାନ

ଦିଅ, େନାହିେଲ ମଁୁ ମରିବି।” 2 ତହେର ରାେହଲ ପତି ଯାକୁବର େକାଧ

ପଜଳିତ େହଲା; ପୁଣି, େସ କହିଲା, “ମଁୁ କʼଣ ପରେମଶରଙର ପତିନିଧ?

େସ ସିନା ତୁମକୁ ଗଭଫଳ େଦଇ ନାହାନି।” 3 େସେତେବେଳ ରାେହଲ

କହିଲା, “ଏହି େଦଖ, େମାହର ଦାସୀ ବି ହା ଅଛି, ତାହାର ସହବାସ କର;

େସ ପୁତ ପସବ କରି େମାʼ େକାଳେର େଦେଲ ତାହା େଯାଗଁୁ ମଁୁ ମ ପୁତବତୀ

େହବି।” 4 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଦାସୀ ବି ହାକୁ ତାହା ସହିତ ବିବାହ େଦଲା।

5 ତହଁୁ ଯାକୁବ ତାହାର ସହବାସ କରେନ, ବି ହା ଗଭବତୀ େହାଇ ଯାକୁବର

େଗାଟିଏ ପୁତ ପସବ କଲା। 6 େସେତେବେଳ ରାେହଲ କହିଲା, “ପରେମଶର

େମାହର ବିଚାର କେଲ, ମ େମାହର କାକୂକି ଶୁଣି େମାେତ ପୁତ େଦେଲ,”

ଏଥପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ ଦା (ବିଚାର) ରଖଲା। 7 ଏଥଉତାେର

ରାେହଲର ଦାସୀ ବି ହା ପୁନବାର ଗଭଧାରଣ କରି ଯାକୁବ ପାଇଁ ଦିତୀୟ

ପୁତ ପସବ କଲା। 8 େସେତେବେଳ ରାେହଲ କହିଲା, “ମଁୁ ଭଗିନୀ ସହିତ

ପରେମଶର ସମନୀୟ ମଲଯୁଦ କରି ଜୟ କଲ,” ଏଥପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ

ନପାଲ (ମଲଯୁଦ) ରଖଲା। 9 ଏଥଉତାେର େଲୟା ଆପଣାର ଗଭନିବୃତି

ବୁଝି ଆପଣାର ସିଳା ନାମୀ ଦାସୀକୁ େଘନି ଯାକୁବ ସହିତ ବିବାହ େଦଲା। 10

ତହେର େଲୟାର ଦାସୀ ସିଳାଠାରୁ ଯାକୁବର େଗାଟିଏ ପୁତ ଜାତ େହଲା।

11ତହଁୁ େଲୟା କହିଲା, “ଏ କି େସୗଭାଗ !” ଏଥପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଗା

(େସୗଭାଗ ) ରଖଲା। 12 ଏଥଉତାେର େଲୟାର ଦାସୀ ସିଳା ଯାକୁବ ପାଇଁ

ଦିତୀୟ ପୁତ ପସବ କଲା। 13 ତହେର େଲୟା କହିଲା, “େମାହର କି ଆନନ!

ଯୁବତୀଗଣ େମାେତ ଆନନିନୀ େବାଲେବ,” ଏଥପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ

ଆେଶର (ଆନନ) ରଖଲା। 14 ଏଥଉତାେର ଗହମ କଟା ସମୟେର ରୁେବ

ବାହାେର ଯାଇ େକତରୁ ଦୂଦାଫଳ ପାଇ ଆଣି ଆପଣା ମାତା େଲୟାକୁ େଦଲା।

ତହଁୁ ରାେହଲ େଲୟାକୁ କହିଲା, “ତୁମ ପୁତ ଆଣିଥବା ଦୂଦାଫଳ କିଛି େମାେତ

ଦିଅ।” 15 ତହେର େସ କହିଲା, “ତୁେମ େମାʼ ସାମୀକୁ ହରଣ କରିଅଛ, ଏ

କି ଅଳ ବିଷୟ? ତୁେମ େମାʼ ପୁତର ଦୂଦାଫଳ ମ କି ହରଣ କରିବ?”

େତେବ ରାେହଲ କହିଲା, “ତୁମର ପୁତର ଦୂଦାଫଳ ପରିବତେର େସ ଆଜି

ରାତ ତୁମ ସେଙ ଶୟନ କରିେବ।” 16 ଏଥଉତାେର ସନ ା େବେଳ େକତରୁ
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ଯାକୁବର ଆଗମନ ସମୟେର େଲୟା ତାହା ସହିତ ସାକାତ କରିବା ନିମିତ

ବାହାରକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ତୁମକୁ େମାʼ କତିକି ଆସିବାକୁ େହବ; କାରଣ ମଁୁ

ଆପଣା ପୁତର ଦୂଦାଫଳ େଦଇ ତୁମକୁ ଭଡ଼ା େନଲ।” ଏଣୁ େସ େସହି ରାତି

ତାହା ସହିତ େକପଣ କଲା। 17 ତହେର ପରେମଶର େଲୟାର ପାଥନା

ଶୁଣେନ, େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ଯାକୁବର ପଞମ ପୁତ ପସବ କଲା। 18

େତେବ େଲୟା କହିଲା, “ମଁୁ ସାମୀକୁ ଆପଣା ଦାସୀ େଦଇଥଲ, ପରେମଶର

ତାହାର େବତନ େମାେତ େଦଇଅଛନି,” ଏେହତୁ େସ ତାହାର ନାମ ଇଷାଖର

ରଖଲା। 19 ଏଥଉତାେର େଲୟା ପୁନବାର ଗଭଧାରଣ କରି ଯାକୁବର ଷଷ

ପୁତ ପସବ କଲା। 20 ତହଁୁ େଲୟା କହିଲା, “ପରେମଶର େମାେତ ଉତମ

େଯୗତୁକ େଦେଲ; ଏେବ େମାʼ ସାମୀ େମାʼ ସେଙ ବାସ କରିେବ, େଯେହତୁ

ମଁୁ ତାଙର ଛଅ ପୁତ ଜନ କରିଅଛି,” ଏେହତୁ େସ ତାହାର ନାମ ସବୂଲୂନ

ରଖଲା। 21 ଏଉତାେର େସ ଏକ କନ ା ପସବ କରେନ, ତାହାର ନାମ

ଦୀଣା ରଖଲା। 22 ଏଥଉତାେର ପରେମଶର ରାେହଲକୁ ସରଣ କେଲ ଓ

ପରେମଶର ତାହାର ପାଥନା ଶୁଣି ତାହାକୁ ଗଭଧାରଣର ଶକି େଦେଲ। 23

ତହଁୁ େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ ପସବ କରି କହିଲା, “ପରେମଶର ଏେବ

େମାହର ଅପମାନ ଦୂର କେଲ।” 24ଏଣୁ େସ ତାହାର ନାମ େଯାେଷଫ େଦଇ,

କହିଲା, “ସଦାପଭୁ େମାେତ ଆଉ ଏକ ପୁତ ଦିଅନୁ।” 25ଆଉ ରାେହଲଠାରୁ

େଯାେଷଫ ଜନ େହଲା ଉତାେର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହିଲା, “େମାେତ ବିଦାୟ

କର, ମଁୁ ସ ସାନକୁ ଓ ନିଜ େଦଶକୁ ଯିବି। 26 ମଁୁ େଯଉଁମାନଙ ନିମେନ

ତୁମର ଦାସ କମ କରିଅଛି, େମାହର େସହି ଭାଯ ାମାନଙୁ ଓ ପୁତଗଣକୁ

େନଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ; େଯେହତୁ େଯଉଁ ପକାେର ତୁମର ଦାସ କମ କରିଅଛି,

ତାହା ତୁେମ ାତ ଅଟ।” 27 େସେତେବେଳ ଲାବନ ତାହାକୁ କହିଲା, “ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାʼ ପତି ଅନୁଗହ କର, କାରଣ ତୁମ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ

େମାେତ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି, ଏହା ମଁୁ ଗଣକତା ଦାରା ଜାଣିଅଛି।” 28

ଏେହତୁ “ତୁେମ ଆେପ ନିଜ େବତନ ସିର କର, ମଁୁ ତାହା ତୁମକୁ େଦବି।”

29 ତହଁୁ ଯାକୁବ ତାହାଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ତୁମର େଯଉଁ ପକାର ଦାସ କମ

କରିଅଛି ଓ େମାʼ ନିକଟେର ତୁମର ପଶୁଗଣ େଯପରି ଅଛନି, ତାହା ତୁମକୁ

ଜଣାଅଛି। 30 କାରଣ, େମାହର ଆସିବା ପୂବେର ତୁମର ଅଳ ସମତି ଥଲା,

ମାତ ଏେବ ବୃଦି ପାଇ ପଚୁର େହାଇଅଛି; ପୁଣି, ମଁୁ େଯେକୗଣସି ଜାଗାକୁ
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ତୁମର େମଷପଲକୁ ଚରାଇବାକୁ େନଲ ସଦାପଭୁ ତୁମର ମଙଳ କରିଅଛନି;

ମାତ ମଁୁ ଆପଣା ପରିବାର ନିମେନ େକେବ ସଞୟ କରିବି?” 31 ତହେର

ଲାବନ କହିଲା, “ମଁୁ ତୁମକୁ କଅଣ େଦବି?” ଯାକୁବ କହିଲା, “ତୁମକୁ କିଛି

େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ; ଯଦି ତୁେମ େମାʼ ପାଇଁ େଗାଟିଏ କମ କରିବ, େତେବ

ମଁୁ ତୁମର ପଶୁମାନଙୁ ପୁନବାର ଚରାଇ ପତିପାଳନ କରିବି। 32 ଆଜି

ମଁୁ ତୁମର ସକଳ ପଲ ମ େଦଇ ଯାଇ େମଷଗଣ ମ ରୁ ଚିତବିଚିତ ଓ

ବିନୁଚିହିତ ଓ କଳାବଣର େମଷମାନଙୁ, ପୁଣି, ଛାଗଳଗଣ ମ ରୁ ବିନୁଚିହିତ

ଓ ଚିତବିଚିତ ଛାଗଳମାନଙୁ ପୃଥକ କରିବି; େସହି ସବୁ େମାହର େବତନ

ସରୂପ େହବ। 33 ଏଥଉତାେର େଯେତେବେଳ ତୁମ ସାକାତେର େମାହର

େବତନ ବିଷୟ ଉପସିତ େହବ, େସେତେବେଳ େମାହର ଧାମକତା େମାʼ

ବିଷୟେର ସାକ େଦବ, ଅଥା , ଛାଗଳମାନଙ ମ େର ଚିତବିଚିତ ଓ

ବିନୁଚିହିତ ଛାଗଳ ଭନ ଓ େମଷଗଣ ମ େର କଳାବଣର େମଷ ଭନ

େଯେତ ଥେବ, ତାହା େମାହର େଚାରି ରୂେପ ଗଣ େହବ।” 34 ତହଁୁ ଲାବନ

କହିଲା, “ଭଲ, ତୁମ କଥାନୁସାେର େହଉ।” 35 ଏଥଉତାେର େସ େସହି

ଦିନ େରଖାଙିତ ଓ ବିନୁଚିହିତ ଛାଗସକଳ ଓ ଚିତବିଚିତ ଓ ବିନୁଚିହିତ ମ

କିଞିତ ଶୁକବଣ ଛାଗୀସକଳ, ପୁଣି, କଳାବଣର େମଷସକଳ ପୃଥକ ପୃଥକ

କରି ଆପଣା ପୁତମାନଙ ହସେର ସମପଣ କଲା; 36ଆଉ େସ ଆପଣାର

ଓ ଯାକୁବର ମ େର ତିନି ଦିନର ପଥରୁ ଦୂରେର ରଖଲା; ପୁଣି, ଯାକୁବ

ଲାବନର ଅବଶିଷ ପଶୁପଲ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 37ଆଉ ଯାକୁବ ଲ ନୀ

ଓ ଲୂ ଓ ଅେମା ବୃକର ନୂତନ ଶାଖା କାଟି ତହରୁ ବ କଳ କାଢ଼ି କାଷର

ଶୁକେରଖା ବାହାର କଲା। 38ଏଥଉତାେର େଯଉଁ ସାନକୁ ପଶୁଗଣ ଜଳ

ପାନ କରିବା ନିମେନ ଆସନି, େସହି ସାନେର େସମାନଙ ସମୁଖସ ଜଳକୁଣ

ମ େର େସହି ବ କଳଶୂନ ଶାଖାସବୁ ଉଚ କରି ରଖଲା; ତହଁୁ ଜଳ ପାନ

କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ଫଳବତୀ େହେଲ। 39 ପୁଣି, େସହି ଶାଖା

ନିକଟେର େସମାନଙର ସଙମ େହବାରୁ ପଶୁମାେନ େରଖାଙିତ ଓ ଚିତବିଚିତ

ଓ ବିନୁଚିହିତ ଛୁଆ ପସବ କେଲ। 40 ତହେର ଯାକୁବ େସହି ଛୁଆମାନଙୁ

ଭନ ଭନ କଲା, ପୁଣି, ଲାବନର େରଖାଙିତ ଓ କଳାବଣର ସବୁ େମଷ ପତି

େମଷୀମାନଙର ଦୃଷି ରଖାଇଲା; ଏହି ପକାେର େସ ଲାବନର ପଲ ସହିତ

ଆପଣା ପଲ ନ ରଖ ପୃଥକ କଲା। 41 ପୁଣି, ବଳିଷ ପଶୁଗଣ େଯପରି
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ଶାଖା ନିକଟେର ଗଭଧାରଣ କରନି, ଏଥପାଇଁ ଜଳକୁଣ ମ େର ପଶୁମାନଙ

ସମୁଖେର େସହି ଶାଖା ରଖଲା; ମାତ ଦୁବଳ ପଶୁମାନଙ ସମୁଖେର ରଖଲା

ନାହ; 42ତହେର ଦୁବଳ ପଶୁଗଣ ଲାବନର ଓ ବଳିଷ ପଶୁଗଣ ଯାକୁବର

େହେଲ। 43 ଏେହତୁ ଯାକୁବ ଅତିଶୟ ବଦଷୁ େହଲା, ପୁଣି, ତାହାର ପଶୁ,

ଦାସଦାସୀ, ଓଟ ଓ ଗଦଭ ଯେଥଷ େହେଲ।

31ପୁଣି, “ଯାକୁବ ଆମମାନଙ ପିତାଙର ସବସ ହରଣ କରିଅଛି ଓ

ଆମମାନଙ ପିତାଙର ଧନରୁ ତାହାର ଏହି ସମସ ଐଶଯ େହାଇଅଛି,”

ଲାବନର ପୁତମାନଙର ଏହି କଥା ଯାକୁବ ଶୁଣିଲା। 2ପୁଣି, ଲାବନ ତାହା

ପତି ପୂବ ପରି ନୁେହଁ, ଏହା ଯାକୁବ ତାହାର ମୁଖ େଦଖ ବୁଝିଲା। 3

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯାକୁବକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା େପୖତୃକ େଦଶେର

ାତିମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ଆେମ ତୁମର ସହବତୀ େହବା।” 4

ଏଣୁ ଯାକୁବ େକତେର ପଶୁପଲ ନିକଟକୁ ରାେହଲ ଓ େଲୟାକୁ ଡକାଇ

କହିଲା, 5 “ମଁୁ େଦଖୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ପିତାଙର ମୁଖ େମାʼ ପତି ପୂବ ପରି

ନୁେହଁ; ମାତ େମାହର େପୖତୃକ ପରେମଶର େମାହର ସହାୟ ଅଟନି। 6

ମଁୁ ଆପଣାର ସବୁ ବଳ େଦଇ ତୁମମାନଙ ପିତାଙର ଦାସ କମ କରିଅଛି,

ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 7 ତଥାପି ତୁମମାନଙ ପିତା େମାେତ ପବଞନା କରି

ଦଶ ଥର େମାହର େବତନ ପରିବତନ କରିଅଛନି; ମାତ ପରେମଶର ତାଙୁ

େମାହର କତି କରିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି। 8 େଯେହତୁ ‘ଚିତବିଚିତ ପଶୁଗଣ

ତୁମର େବତନ ସରୂପ େହେବ,’ େସ ଆେପ େଯେତେବେଳ ଏହି କଥା

କହିେଲ, େସେତେବେଳ ସମସ ପଶୁ ଚିତବିଚିତ ଛୁଆ ପସବ କେଲ; ପୁଣି,

‘େରଖାଙିତ ପଶୁଗଣ ତୁମର େବତନ ସରୂପ େହେବ,’ େସ େଯେତେବେଳ

ଏହା କହିେଲ, େସେତେବେଳ ସମସ ପଶୁ େରଖାଙିତ ଛୁଆ ପସବ କେଲ।

9 ଏହିରୂେପ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ପିତାଙର ପଶୁଧନ େନଇ େମାେତ

େଦେଲ। 10 କାରଣ ପଶୁମାନଙ ଗଭଧାରଣ ସମୟେର ମଁୁ ସପେର ଅନାଇ

େଦଖଲ, େଦଖ, ପଲ ସଙମକାରୀ ସମସ ଛାଗଳ େରଖାଙିତ ଓ ଚିତବିଚିତ

ଓ ବିନୁଚିହିତ। 11 େସେତେବେଳ ପରେମଶରଙ ଦୂତ ସପେର େମାେତ

‘ଯାକୁବ’ େବାଲ ଡାକେନ, ମଁୁ କହିଲ, ‘େଦଖନୁ, ମଁୁ ଏଠାେର।’ 12 ତହେର

େସ କହିେଲ, ‘ଏେବ ଅନାଇ େଦଖ, ପଲ ସଙମକାରୀ ସମସ ଛାଗଳ

େରଖାଙିତ, ଚିତବିଚିତ ଓ ବିନୁଚିହିତ; େଯେହତୁ ତୁମ ପତି ଲାବନ େଯରୂପ
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ବ ବହାର କରଇ, ତାହା ଆେମ େଦଖଲୁ। 13 େଯଉଁଠାେର ତୁେମ େଗାଟିଏ

ସମ ଅଭେଷକ କରିଅଛ ଓ ଆମ ନିକଟେର ମାନତ କରିଅଛ, େସହି

େବେଥ ର ପରେମଶର ଆେମ; ଏେବ ଉଠି ଏହି େଦଶ ପରିତ ାଗ କରି

ଆପଣା ାତିମାନଙ େଦଶକୁ େଫରିଯାଅ!’” 14 ତହେର ରାେହଲ ଓ େଲୟା

ଉତର କେଲ, “ପିତାଙ ଗୃହେର ଆମମାନଙର କି ଆଉ କିଛି ବାଣ ଓ

ଅଧକାର ଅଛି? 15 ଆେମମାେନ କି ତାଙ ନିକଟେର ବିେଦଶିନୀ ରୂେପ

ଗଣ େନାହଁୁ? େଯେହତୁ େସ ଆମମାନଙୁ ବିକି କରି ଆମମାନଙର ମୂଲ

ସମୂଣ ରୂେପ େଭାଗ କରିଅଛନି। 16 ଏେହତୁ ପରେମଶର ଆମମାନଙ

ପିତାଙଠାରୁ େଯଉଁସବୁ ଧନ େନଇଅଛନି, େସହି ସବୁ ଆମମାନଙର ଓ

ଆମମାନଙ ସନାନଗଣର। ଏଣୁ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଯାହା କହିେଲ, ତୁେମ

ତାହା କର।” 17ତହଁୁ ଯାକୁବ ଉଠି ଆପଣା ସନାନଗଣ ଓ ଭାଯ ାମାନଙୁ ଓଟ

ଉପେର ବସାଇଲା; 18 ପୁଣି, ଆପଣା ଉପାଜତ ପଶାଦି ସକଳ ଧନ, ଅଥା ,

ପଦ ଅରାମେର େଯଉଁ ପଶୁ ଓ େଯଉଁ ସମତି ଉପାଜନ କରିଥଲା, ତାହା

େଘନି କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ପିତା ଇ ହାକ ନିକଟକୁ ପସାନ କଲା।

19 େସହି ସମୟେର ଲାବନ େମଷର େଲାମ େଛଦନ କରିବାକୁ ଯାଇଥଲା;

ପୁଣି, ରାେହଲ ଆପଣା ପିତାଙର ଠାକୁରମାନଙୁ ହରଣ କଲା। 20ଆଉ

ଯାକୁବ ଆପଣା ପଳାୟନର େକୗଣସି ସମାଦ ନ େଦଇ ଅରାମୀୟ ଲାବନକୁ

ପବଞନା କଲା। 21 ଏହି ପକାେର େସ ଆପଣା ସବସ େଘନି ପଳାୟନ

କଲା, ପୁଣି, ଉଠି (ଫରା ) ନଦୀ ପାର େହାଇ ଗିଲୀୟଦ ପବତ ଆେଡ଼

ଦୃଷି କରି ଚାଲଲା। 22 ଏଥଉତାେର ତୃତୀୟ ଦିବସେର ଲାବନକୁ ଯାକୁବର

ପଳାୟନ ସମାଦ ଦିଆଗଲା। 23 ତହେର େସ ଆପଣା କୁଟୁମମାନଙୁ ସେଙ

େଘନି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ସାତ ଦିନର ବାଟ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଗିଲୀୟଦ ପବତ

ନିକଟେର ତାହାର ସଙ ଧରିଲା। 24 ମାତ ପରେମଶର ରାତିକାେଳ ସପେର

ଅରାମୀୟ ଲାବନ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ,

ଯାକୁବକୁ ଭଲ ମନ କିଛି କୁହ ନାହ।” 25 ଏଥଉତାେର ଲାବନ ଯାକୁବର

ସଙ ଧରିଲା ସମୟେର ଯାକୁବର ତମୁ ପବତ ଉପେର ସାପିତ ଥଲା; ତହେର

ଲାବନ ହ କୁଟୁମମାନଙ ସହିତ ଗିଲୀୟଦ ପବତେର ତମୁ ସାପନ କଲା।

26 ପୁଣି, ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, “ତୁେମ କାହକି ଏହିପରି କମ କଲ?

େମାେତ ପବଞନା କଲ, ପୁଣି, େମାʼ କନ ାମାନଙୁ ଖଡଧୃତ ବନୀେଲାକଙ
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ପରି େଘନି ଆସିଲ। 27 ତୁେମ େମାେତ ପବଞନା କରି କାହକି େଗାପନେର

ପଳାଇ ଆସିଲ? କାହକି େମାେତ ସମାଦ େଦଲ ନାହ? େଦଇଥେଲ, ମଁୁ

ତୁମକୁ ଆହାଦ ଓ ଗାୟନ, ପୁଣି, ତବଲା ଓ ବୀଣାବାଦ ସହିତ ବିଦାୟ

କରିଥାʼନି। 28 ତୁେମ େମାହର ପୁତକନ ାମାନଙୁ ଚୁମନ କରିବାକୁ ମ

େମାେତ ସୁେଯାଗ େଦଲ ନାହ, ଏ ଅତି ଅ ାତର କମ। 29 ତୁମକୁ ହିଂସା

କରିବାକୁ େମାହର ହସ ସମଥ ପମାଣ, ମାତ ଗତରାତି ତୁମର େପୖତୃକ

ପରେମଶର େମାେତ କହିେଲ, ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲ ମନ କିଛି କୁହ

ନାହ। 30ଆଉ ପିତୃଗୃହକୁ ଝୁରିବାରୁ ଯଦି ତୁମର ଯିବାର ଆବଶ କ େହଲା,

େତେବ େମାହର େଦବତାମାନଙୁ କାହକି େଚାରି କଲ?” 31 ତହେର ଯାକୁବ

ଲାବନକୁ ଉତର କଲା, “େମାହର ଭୟ େହଲା; କାରଣ େକଜାଣି ତୁେମ େମାʼ

ଠାରୁ ଆପଣା କନ ାଗଣଙୁ ବଳପୂବକ ଛଡ଼ାଇ େନବ, ଏପରି ବିଚାର କଲ।

32 ମାତ ତୁେମ ଯାହା ନିକଟରୁ ତୁମର େଦବତାମାନଙୁ ପାଇବ, େସ ବଞିବ

ନାହ; େମାʼ ଠାେର ତୁମର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆମମାନଙ କୁଟୁମଗଣର

ସାକାତେର ଚିହି କରି ନିଅ,” େଯେହତୁ ଯାକୁବ ରାେହଲର େସହି େଚାରି

କରିବା ବିଷୟ ଜାଣି ନ ଥଲା। 33 ତହଁୁ ଲାବନ ଯାକୁବର ତମୁଗୃହ ଓ

େଲୟାର ତମୁଗୃହ ଓ ଦୁଇ ଦାସୀର ତମୁଗୃହକୁ ଯାଇ ଅେନଷଣ କଲା; ମାତ

ପାଇଲା ନାହ। ଏଣୁ େସ େଲୟାର ତମୁଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାେହଲର ତମୁଗୃହେର

ପେବଶ କଲା। 34 ମାତ ରାେହଲ େସହି ଠାକୁରମାନଙୁ େନଇ ଓଟର ହାଉଦା

ଭତେର ରଖ ତହ ଉପେର ବସିଥଲା। ତହେର ଲାବନ ତାହାର ତମୁଗୃହର

ସବୁ ସାନ େଖାଜିେଲ େହଁ ତାହା ପାଇଲା ନାହ। 35 େସେତେବେଳ ରାେହଲ

ପିତାକୁ କହିଲା, “ମଁୁ ଆପଣଙ ଛାମୁେର ଉଠି ପାରିଲ ନାହ େବାଲ େମାହର

ପଭୁ େକାଧ ନ କରନୁ, କାରଣ ମଁୁ ସୀଧମଣୀ େହାଇଅଛି।” ଏହିରୂେପ େସ

ଅେନଷଣ କେଲ େହଁ ଠାକୁରମାନଙୁ ପାଇଲା ନାହ। 36 ତହଁୁ ଯାକୁବ େକାଧ

େହାଇ ଲାବନକୁ ଭତନା କଲା; ପୁଣି, ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉତର କରି କହିଲା,

“େମାହର କି େଦାଷ ଓ କି ପାପ େହଲା େଯ, ତୁେମ ପଜଳିତ େହାଇ େମାʼ

ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ଆସିଲ? 37 ତୁେମ ତ େମାର ସବୁ ଦବ େଖାଜିଲ,

ଆଉ ତୁମ ଗୃହର େକୗଣସି ଦବ ପାଇଲ କି? ତାହା େମାହର ଓ ତୁମର

ଏହି କୁଟୁମମାନଙ ସାକାତେର ରଖଦିଅ, ଏମାେନ ଆମ ଦୁହଙର ବିଚାର

କରନୁ। 38ଏହି େକାଡ଼ିଏ ବଷ େହଲା ତୁମ ସଙେର ରହିଲ। ତୁମର େମଷୀ ଓ
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ଛାଗୀମାନଙର ଗଭପାତ େହାଇ ନାହ, କିଅବା ମଁୁ ତୁମ ପଲର େମଣାମାନଙୁ

ଖାଇ ନାହ। 39 ବରଞ ହିଂସକ ଜନୁ ଯାହାକୁ ଖଣିଆ କଲା, ତାହା ସୁଦା

ତୁମ କତିକି ଆଣିଲ ନାହ; େସ କତି ଆେପ ସହିଲ; ଦିନେର େଚାରି ଯାଉ

କି ରାତିେର େଚାରି ଯାଉ, ତାହା ତୁେମ େମାʼ ହାତରୁ େନଲ। 40 ଦିନେର

ଖରା, ରାତିେର କାକର, େମାେତ ଗାସ କଲା; େମାʼ ଆଖରୁ ନିଦ ପଳାଇଗଲା;

ଏହିପରି ମଁୁ ଥଲ; 41 ମଁୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷ କାଳ ତୁମ ଘେର ରହିଲ; ତୁମର

ଦୁଇ ଝିଅ ନିମେନ ଚଉଦ ବଷ ଓ ପଶୁମାନଙ ନିମେନ ଛଅ ବଷ ଦାସ କମ

କଲ; ଏଥମ େର ତୁେମ ଦଶ ଥର େମାହର େବତନ ପରିବତନ କରିଅଛ।

42 େମାର େପୖତୃକ ପରେମଶର, ଅବହାମର ପରେମଶର ଓ ଇ ହାକର

ଭୟସାନ ଯଦି େମାହର ସହାୟ େହାଇ ନ ଥାʼେନ, େତେବ ଅବଶ ଏେବ

ତୁେମ େମାେତ ଖାଲ ହାତେର ବିଦାୟ କରିଥାʼନ। ପରେମଶର େମାହର ଦୁଃଖ

ଓ ହସର ପରିଶମ େଦଖଅଛନି; ଏଣୁ ଗତ ରାତିେର ତୁମକୁ ଧମକାଇେଲ।”

43ତହେର ଲାବନ ଯାକୁବକୁ ଉତର କଲା, “ଏହି କନ ାମାେନ େମାହର କନ ା

ଓ ଏହି ବାଳକମାେନ େମାହର ବାଳକ ଓ ଏହି ପଶୁପଲ େମାହର ପଶୁପଲ,

ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହି ସବୁ େମାହର; ଏେହତୁ େମାହର ଏହି

କନ ାମାନଙୁ ଓ ଏମାନଙ ପସୂତ ସନାନମାନଙୁ ମଁୁ କଅଣ କରିବି? 44ଆସ,

ଆେମ ଦୁେହଁ ନିୟମ ସିର କରୁ, ତାହା ଆମମାନଙର ସାକୀ େହଉ।” 45

େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଖଣିଏ ପସର େଘନି ସମ ରୂେପ ସାପନ କଲା। 46

ପୁଣି, ଯାକୁବ ଆପଣା କୁଟୁମମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ପସର ସଂଗହ

କର;” ତହେର େସମାେନ ପସର ଆଣି େଗାଟିଏ ରାଶି କରେନ, ସମେସ େସହି

ସାନେର େସହି ରାଶି ଉପେର େଭାଜନ କେଲ। 47 ଏଥଉତାେର ଲାବନ

ତାହାର ନାମ ଯିଗରସାହଦୂଥା ରଖଲା, ମାତ ଯାକୁବ ତାହାର ନାମ ଗଲୟ

(ସାକୀ ରାଶୀ) ରଖଲା। 48 େସେତେବେଳ ଲାବନ କହିଲା, “ଏହି ରାଶି ଆଜି

ତୁମ ଆମର ସାକୀ େହାଇ ରହିଲା;” ଏଥପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଗଲୟ ଓ ମିସା

(ପହରୀସାନ) ରଖଲା, 49 େଯେହତୁ େସ କହିଲା, “ଆେମମାେନ ପରସର

ଅଦୃଶ େହେଲ, ସଦାପଭୁ େମାହର ଓ ତୁମର ପହରୀ ଥେବ। 50 ତୁେମ

ଯଦି େମାʼ କନ ାମାନଙୁ ଦୁଃଖ େଦବ, ଅଥବା େମାହର କନ ାମାେନ ଥାଉ

ଥାଉ ଅନ ସୀମାନଙୁ ବିବାହ କରିବ, େତେବ େସହି ସମୟେର େକୗଣସି

ମନୁଷ ଆମମାନଙ ନିକଟେର ନ ଥବ, ମାତ େଦଖ, ପରେମଶର ଆମ
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ଓ ତୁମ ମ େର ସାକୀ େହେବ।” 51 ଆହୁରି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା,

“ଏହି ରାଶି େଦଖ, ପୁଣି, ଆମ ଦୁହଙର ମ ବତୀ େମାହର ସାପିତ ଏହି ସମ

େଦଖ। 52 ମଁୁ ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପାର େହାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ

ଯିବି ନାହ, ମ ତୁେମ ଏହି ରାଶି ଓ ଏହି ସମ ପାର େହାଇ େମାʼ ନିକଟକୁ

ଆସିବ ନାହ; ଏଥର ସାକୀ ଏହି ରାଶି ଓ ଏଥର ସାକୀ ଏହି ସମ। 53

ଏହି ବିଷୟେର ଅବହାମଙର ପରେମଶର, ନାେହାରର ପରେମଶର ଓ

େସମାନଙ େପୖତୃକ ପରେମଶର ଆମ ଓ ତୁମ ମ େର ବିଚାର କରିେବ,”

େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇ ହାକର ଭୟସାନର ଶପଥ କଲା।

54 ଏଥଉତାେର େସ େସହି ପବତେର ବଳିଦାନ କରି ଆହାର କରିବା ନିମେନ

ଆପଣା କୁଟୁମମାନଙୁ ଡାକିଲା, ତହେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ପବତେର

ସାରାରାତି ଯାପନ କେଲ। 55 ଏଥଉତାେର ଲାବନ ପଭାତେର ଉଠି ଆପଣା

କନ ାମାନଙୁ ଓ ବାଳକମାନଙୁ ଚୁମନ କରି ଆଶୀବାଦ କଲା; ଏହିରୂେପ

ଲାବନ ସ ସାନକୁ େଫରିଗଲା।

32ତହ ଉତାେର ଯାକୁବ ଯାତା କରେନ, ପରେମଶରଙ ଦୂତଗଣ ତାହା

ସେଙ େଭଟିେଲ। 2 େସଥପାଇଁ ଯାକୁବ େସମାନଙୁ େଦଖ କହିଲା, “ଏମାେନ

ପରେମଶରଙ ଦଳ;” ଏଥପାଇଁ େସହି ସାନର ନାମ ମହନୟିମ (ଦୁଇ ଦଳ)

ରଖଲା। 3 ତହ ଉତାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ଆେଗ େସୟୀର େଦଶସ ଇେଦାମ

ଅଞଳେର ଭାତା ଏେଷୗ ନିକଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ େପରଣ କଲା। 4 ପୁଣି, େସ

େସମାନଙୁ ଏହି ଆ ା େଦଲା, “ତୁେମମାେନ ଆମର ପଭୁ ଏେଷୗଙୁ କହିବ,

ଆପଣଙ ଦାସ ଯାକୁବ ଆପଣଙୁ ଜଣାଇଲା, ‘ମଁୁ ଲାବନ ପାଖେର ପବାସ

କରୁଥଲ, ଆଜି ପଯ ନ େମାହର ବିଳମ େହଲା। 5 େମାହର େଗାରୁ, ଗଧ,

େମଷପଲ ଓ ଦାସଦାସୀ ଅଛନି, ପୁଣି, ମଁୁ ଆପଣା ପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ

ପାଇବା ନିମେନ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ସମାଦ ପଠାଇଲ।’” 6 ଏଥଉତାେର

ଦୂତମାେନ େଫରିଆସି ଯାକୁବକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଆପଣଙ ଭାତା

ଏେଷୗ ନିକଟକୁ ଯାଇଥଲୁ, େସ ଚାରି ଶହ େଲାକ ସଙେର େଘନି ଆପଣଙ

ସହିତ େଦଖା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି।” 7 ତହେର ଯାକୁବ ଅତିଶୟ ଭୀତ ଓ

ଉ ବିଗ େହଲା, ପୁଣି, ସଙୀ େଲାକମାନଙୁ ଓ େଗାେମଷାଦି ସମସ ପଲ ଓ

ଓଟମାନଙୁ ଭନ ଭନ ଦୁଇ ଦଳ କରି କହିଲା, 8 “ଏେଷୗ ଆସି ଯଦି ଏକ ଦଳକୁ

ପହାର କରିବ, ତଥାପି ଅନ ଦଳ ବଞି ପଳାଇଯିେବ,” 9 େସେତେବେଳ



େମାଶାଙ ଲଖତ ପଥମ ପୁସକ 77

ଯାକୁବ କହିଲା, “େହ େମାହର ପିତା ଅବହାମଙର ପରେମଶର, େହ େମାହର

ପିତା ଇ ହାକଙର ପରେମଶର, େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାେତ କହିଥଲ,

‘ତୁେମ ଆପଣା େଦଶ ଓ ାତିମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ତହେର ଆେମ

ତୁମର ମଙଳ କରିବା।’ 10 ତୁେମ ଏହି ଦାସ ପତି େଯଉଁ ସମସ ଦୟା ଓ

େଯଉଁ ସମସ ବିଶସତା ପକାଶ କରିଅଛ, ମଁୁ ତହର ଅଳ ମ ପାଇବାର

େଯାଗ ନୁେହଁ; େଯେହତୁ ମଁୁ ନିଜର ଯଷି ମାତ େଘନି ଏହି ଯଦନ ପାର

େହାଇଥଲ, ମାତ ଏେବ ମଁୁ ଦୁଇ ଦଳ େହାଇଅଛି। 11 ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ

ଭାତାର ହସରୁ, ଏେଷୗର ହସରୁ େମାେତ ରକା କର; କାରଣ ମଁୁ ତାହାକୁ

ଭୟ କରୁଅଛି, େକଜାଣି େସ ଆସି େମାେତ ଓ ମାତା ଓ ବାଳକମାନଙୁ ବଧ

କରିବ। 12 ତୁେମ ତ କହିଅଛ, ‘ଆେମ ଅବଶ ତୁମର ମଙଳ କରିବା, ପୁଣି,

ସମୁଦତୀରସ େଯଉଁ ବାଲ ବାହୁଲ େହତୁ ଗଣାଯାଇ ନ ପାେର, ତାହା ତୁଲ

ତୁମର ବଂଶ ବୃଦି କରିବା।’” 13ଆଉ ଯାକୁବ େସହି ସାନେର େସହି ରାତି

େକପଣ କଲା; ଆଉ ତାହା ନିକଟେର ଯାହା ଥଲା, ତହରୁ ଆପଣା ଭାତା

ଏେଷୗ ନିମେନ େଭଟି ପସୁତ କଲା; 14 ଅଥା , ଦୁଇ ଶହ ଛାଗୀ ଓ େକାଡ଼ିଏ

ଛାଗ, ଦୁଇ ଶହ େମଷୀ ଓ େକାଡ଼ିଏ େମଷ, 15 ପୁଣି, ସବତା ଦୁଗବତୀ

ତିରିଶ ଉଷୀ ଓ ଚାଳିଶ ଗାଭୀ ଓ ଦଶ ବୃଷ, ପୁଣି, େକାଡ଼ିଏ ଗଦଭୀ ଓ

ଦଶଟି ବାଛୁରି ପସୁତ କଲା। 16 ଏଥଉତାେର ପଲସବୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି

ଆପଣା ଦାସମାନଙ ହସେର ଏକ ପଲ ସମପଣ କରି େସମାନଙୁ ଆ ା

େଦଲା, “ତୁେମମାେନ େମାʼ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଅ, ପୁଣି, ମେ ମେ ସାନ ରଖ

ପେତ କ ପଲକୁ ପୃଥକ କର।” 17 ପୁଣି, େସ ସବାଗଗାମୀ ଦାସକୁ ଏହି

ଆ ା େଦଲା, “େମାହର ଭାତା ଏେଷୗ ସହିତ ସାକାତ େହେଲ, େସ ଯଦି

ପଚାରିେବ, ‘ତୁେମ କାହାର ଦାସ? େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ? ପୁଣି, ତୁମର

ଅଗସିତ ଏହି ସମସ କାହାର?’ 18 େତେବ ତୁେମ ଉତର େଦବ, ‘ଏହି

ସମସ ଆପଣଙ ଦାସ ଯାକୁବଙର, ଏହିସବୁ େଭଟି ଆମ ପଭୁ ଏେଷୗଙ

ନିମେନ େପରିତ; େଦଖନୁ, େସ ମ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଅଛନି।’” 19 ଏହି

ପକାେର େସ ଦିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପଲର ପଶା ଗାମୀ ସବୁ ଦାସମାନଙୁ

ଆ ା େଦଇ କହିଲା, “ଏେଷୗ ସଙେର ସାକାତ େହେଲ, ତୁେମମାେନ ଏହି

ପକାର କଥା କହିବ। 20ଆହୁରି କହିବ, ‘େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ଦାସ ଯାକୁବ

ଆମମାନଙ ପେଛ ଆସୁଅଛନି;’” କାରଣ େସ ମେନ କେଲ, “ଆେଗ େଭଟି
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ପଠାଇ ତାଙୁ ଶାନ କରି ପେଛ ତାଙ ସଙେର ସାକାତ କରିବା, ତହେର

େସ ଆମ ପତି ଅନୁଗହ କେଲ କରିପାରନି।” 21 ଏହିରୂେପ ତାହା ଆଗେର

େଭଟି ଦବ ଗଲା; ମାତ େସ ଆେପ େସହି ରାତି ନିଜ ଦଳ ମ େର ରହିଲା।

22ଏଥଉତାେର େସ ରାତିେର ଉଠି ଆପଣାର ଦୁଇ ଭାଯ ା ଓ ଦୁଇ ଦାସୀ

ଓ ଏକାଦଶ ସନାନଙୁ ଯେବା ଘାଟେର ପାର କରାଇବା ପାଇଁ ସଙେର

େନଲା। 23 ପୁଣି, େସମାନଙୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଆପଣାର ସମସ ଦବ

େସପାରିକୁ ପଠାଇେଦଲା। 24 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ େସଠାେର ଏକାକୀ

ରହିଲା; ତହଁୁ ଜେଣ ପୁରୁଷ ପଭାତ ପଯ ନ ତାହା ସହିତ ମଲଯୁଦ କେଲ।

25 ମାତ ତାହାକୁ ଜୟ କରି ପାରିେଲ ନାହ େଦଖ େସ ଯାକୁବର ଊରୁେଦଶର

ସନି ସାନେର ଆଘାତ କେଲ; ତାହାଙ ସହିତ ଏପକାର ମଲଯୁଦ କରିବାରୁ

ଯାକୁବର ଊରୁସନି ଖସିଗଲା। 26 ଏଥଉତାେର େସହି ପୁରୁଷ କହିେଲ,

“ଆମକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ପଭାତ େହଲା।” ତହଁୁ ଯାକୁବ କହିଲା, “ତୁେମ

େମାେତ ଆଶୀବାଦ ନ କେଲ, ମଁୁ ତୁମଙୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହ।” 27 ପୁନବାର େସହି

ମନୁଷ କହିେଲ, “ତୁମର ନାମ କଅଣ?” େସ କହିଲା, “ଯାକୁବ।” 28 େସ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଯାକୁବ ନାମେର ଆଉ ବିଖ ାତ େହବ ନାହ, ମାତ ଇସାଏଲ

ନାମେର ବିଖ ାତ େହବ; କାରଣ, ତୁେମ ପରେମଶର ଓ ମନୁଷ ସହିତ ଯୁଦ

କରି ଜୟୀ େହାଇଅଛ।” 29 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ପଚାରି କହିଲା, “ମଁୁ

ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମର ନାମ କୁହ।” େସ କହିେଲ, “ତୁେମ କାହକି ଆମର

ନାମ ପଚାରୁଅଛ?” ତହଁୁ େସ େସଠାେର ଯାକୁବକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 30

େସେତେବେଳ େସହି ସାନର ନାମ ପନୂେୟଲ ରଖଲା; େଯେହତୁ ଯାକୁବ

କହିଲା, “ମଁୁ ପରେମଶରଙୁ ମୁଖାମୁଖ େଦଖେଲ େହଁ େମାହର ପାଣ ବଞିଲା।”

31 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ପନୂେୟଲ ପାର ହୁଅେନ, ସୂେଯ ାଦୟ େହଲା;

ମାତ େସ ଊରୁସନି ସକାଶୁ େଛାଟାଇ ଚାଲଲା। 32 ଏେହତୁ ଇସାଏଲର

ସନାନମାେନ ଆଜି ପଯ ନ (େକୗଣସି) ଊରୁେଦଶର ଉପରିସ ସନିଶିରା

େଭାଜନ କରନି ନାହ, କାରଣ େସ ଯାକୁବର ଊରୁେଦଶର ସନିଶିରା ସଶ

କରିଥେଲ।

33ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଅନାଇ େଦଖଲା, ଆଉ େଦଖ, ଏେଷୗ ଉପସିତ,

ପୁଣି, ତାହା ସେଙ ଚାରି ଶହ ପୁରୁଷ। ତହେର େସ ଆପଣା ସନାନମାନଙୁ

ବିଭାଗ କରି େଲୟା ଓ ରାେହଲ ଓ ଦୁଇ ଦାସୀଙ ନିକଟେର ସମପଣ କଲା,
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2 ଅଥା , ଆେଗ ଦୁଇ ଦାସୀ ଓ େସମାନଙ ସନାନଗଣକୁ, ତାହା ପେଛ

େଲୟା ଓ ତାହାର ସନାନଗଣକୁ, ସବେଶଷେର ରାେହଲ ଓ େଯାେଷଫକୁ

ରଖଲା। 3 ପୁଣି, ଆେପ ସମସଙ ଆେଗ ଯାଇ ସାତ ଥର ଭୂମିଷ ପଣାମ

କରୁ କରୁ ଆପଣା ଭାତା ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା। 4 େସେତେବେଳ

ଏେଷୗ ତାହାକୁ େଭଟିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସି ତାହାର ଗଳା ଧରି ଆଲଙନ ଓ ଚୁମନ

କଲା, ପୁଣି, ଦୁେହଁ େରାଦନ କେଲ। 5 ଏଉତାେର େସ ଅନାଇ ସୀଗଣକୁ

ଓ ବାଳକଗଣକୁ େଦଖ ପଚାରିଲା, “ତୁମ ସେଙ ଏମାେନ କିଏ?” ତହେର

େସ କହିଲା, “ପରେମଶର କୃପା କରି ଆପଣଙ ଦାସକୁ ଏହି ସମସ ସନାନ

େଦଇଅଛନି।” 6 ତହଁୁ ଦାସୀଗଣ ଓ େସମାନଙ ସନାନମାେନ ନିକଟକୁ

ଆସି ପଣାମ କେଲ। 7 ତହ ପେଛ େଲୟା ଓ ତାହାର ସନାନମାେନ ଆସି

ପଣାମ କେଲ; ସବେଶଷେର େଯାେଷଫ ଓ ରାେହଲ ନିକଟକୁ ଆସି ପଣାମ

କେଲ। 8 ତହେର ଏେଷୗ ପଚାରିଲା, “ମଁୁ ଆେଗ େଯଉଁସବୁ (ପଶାଦି) ଦଳ

ସହିତ େଭଟିଲ; ତାହା କି ନିମେନ?” ଯାକୁବ କହିଲା, “େମାʼ ପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ଅନୁଗହ ପାଇବା ନିମେନ।” 9 ତହଁୁ ଏେଷୗ କହିଲା, “େମାହର ଯେଥଷ ଅଛି;

ଭାଇ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ତୁମର ଥାଉ।” 10ଯାକୁବ କହିଲା, “ନା,

ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଯଦି ଅନୁଗହ ପାଇଲ, େତେବ େମାʼ

ହସରୁ େସହି େଭଟି ଗହଣ କରନୁ; କାରଣ ପରେମଶରଙ ମୁଖ ଦଶନ କଲା

ପରି ମଁୁ ଆପଣଙ ମୁଖ ଦଶନ କରିଅଛି; ମ ଆପଣ େମାʼ ପତି ପସନ

େହାଇଅଛନି। 11 ଏଣୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ଆନୀତ ଏହି

ଆଶୀବାଦ ଗହଣ କରନୁ; କାରଣ ପରେମଶର େମାେତ ଅନୁଗହ କରିଅଛନି,

ପୁଣି, େମାହର ସବୁ ଅଛି।” ଏହିରୂେପ ଅତ ନ ଆଗହ ସହିତ ପାଥନା

କରେନ, ଏେଷୗ ତାହା ଗହଣ କଲା। 12 ଏଥଉତାେର ଏେଷୗ କହିଲା, “ଆସ,

ଆେମମାେନ ଯିବା, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଅଛି।” 13 ତହେର

ଯାକୁବ କହିଲା, “େମାହର ପଭୁ ଜାଣନି, ଏହି ବାଳକମାେନ େକାମଳ, ଆଉ

ଦୁଗବତୀ େମଷୀ ଓ ଗାଭୀ େମାʼ ସଙେର ଅଛନି; ଦିେନ ଅଧକ ଚଳାଇେଲ

ସବୁ ପଲ ମରିଯିେବ। 14 ଏଣୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, େମାହର ପଭୁ ଆପଣା

ଦାସର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରନୁ; େସୟୀର ପେଦଶେର େମାʼ ପଭୁଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହବା ପଯ ନ ମଁୁ ପଶୁଗଣର ଗମନ ଶକି ଅନୁସାେର ଓ

ବାଳକଗଣର ଗମନ ଶକି ଅନୁସାେର ଧୀେର ଧୀେର ଚଳାଇ େନବି।” 15



େମାଶାଙ ଲଖତ ପଥମ ପୁସକ 80

ଏେଷୗ କହିଲା, “େତେବ େମାʼ ସଙୀ େକେତକ େଲାକଙୁ ତୁମ ନିକଟେର ରଖ

ଯାଉଅଛି।” ଯାକୁବ କହିଲା, “କି ପେୟାଜନ? େମାʼ ପତି େକବଳ ପଭୁଙର

ଅନୁଗହ ଦୃଷି ଥାଉ।” 16 ତହଁେର ଏେଷୗ େସହି ଦିନ େସୟୀର ପଥ େଦଇ

ବାହୁଡ଼ି ଗଲା। 17 ମାତ ଯାକୁବ ସୁେକାତକୁ ଗମନ କରି ଆପଣା ପାଇଁ ଗୃହ ଓ

ପଶୁମାନଙ ନିମେନ କୁଡ଼ିଆ ନିମାଣ କଲା; ଏଥପାଇଁ ଏହି ସାନ ସୁେକାତ

ନାମେର ବିଖ ାତ େହାଇଅଛି। 18 ଏହି ପକାେର ଯାକୁବ ପଦ ଅରାମଠାରୁ

ବାହାରି କୁଶଳେର କିଣାନ େଦଶସ ଶିଖମର ଏକ ନଗରେର ଉପସିତ େହାଇ

ନଗରର ବାହାେର ତମୁ ସାପନ କଲା। 19 ଏଥଉତାେର ଶିଖମର ପିତା

ହେମାରର ସନାନମାନଙୁ ଏକ ଶହ କସୀତା େରୗପ ମୁଦା େଦଇ େସହି ତମୁ

ସାପନର ଭୂମିଖଣ କିଣିଲା। 20 ପୁଣି, େସଠାେର ଏକ େବଦି ନିମାଣ କରି

ତାହାର ନାମ ଏଲଇେଲାେହଇସାଏଲ ରଖଲା।

34ଏଥଉତାେର େଲୟାଠାରୁ ଜାତ ଦୀଣା ନାମୀ ଯାକୁବର କନ ା େସହି

େଦଶର କନ ାମାନଙ ସେଙ େଦଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। 2 ତହେର

ହିବୀୟ ହେମାର ନାମକ େଦଶାଧପତିର ପୁତ ଶିଖମ ତାହାକୁ େଦଖଲା;

ପୁଣି, ତାହାକୁ େନଇ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କରି ତାହାକୁ ଭଷା କଲା। 3

ଆଉ ଯାକୁବର େସହି କନ ା ଦୀଣାଠାେର ତାହାର ମନ ଅନୁରକ େହବାରୁ

େସ େସହି ଯୁବତୀକି େପମ କରି ତାକୁ ପୀତିଜନକ ବାକ କହିଲା। 4

ଏଥଉତାେର ଶିଖମ ଆପଣା ପିତା ହେମାରକୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଏହି ଯୁବତୀ

ସେଙ େମାେତ ବିବାହ କରିଦିଅ।” 5 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଆପଣାର କନ ା

ଦୀଣାକୁ ଶିଖମ ଭଷା କରିଥବାର କଥା ଶୁଣିଲା; େସହି ସମୟେର ତାହାର

ପୁତମାେନ େକତେର ପଶୁପଲ ସଙେର ଥବାରୁ ଯାକୁବ େସମାନଙ ଆସିବା

ପଯ ନ ତୁନି େହାଇ ରହିଲା। 6 ଏଥମ େର ଶିଖମର ପିତା ହେମାର ଯାକୁବ

ସହିତ କଥାବାତା କରିବାକୁ ଗଲା। 7 ଆଉ ଯାକୁବର ପୁତମାେନ େସହି

ସମାଦ ପାଇ େକତରୁ ଆସିଥେଲ; ପୁଣି, ଶିଖମ ଯାକୁବର କନ ା ସହିତ

ଶୟନ କରି ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ଅକତବ ମୂଢ଼ କମ କରିଥଲା, ତହ

ସକାେଶ େସମାେନ ମନସାପିତ ଓ ଅତି େକାଧାନିତ ଥେଲ। 8 େସେତେବେଳ

ହେମାର େସମାନଙ ସେଙ କଥାବାତା କରି କହିଲା, “ତୁମମାନଙର ଏହି

କନ ାଠାେର େମାʼ ପୁତ ଶିଖମର ମନ ଆସକ େହାଇଅଛି; ମଁୁ ନିେବଦନ

କରୁଅଛି, େମାʼ ପୁତ ସେଙ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। 9 ପୁଣି, ଆମମାନଙ
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ସେଙ ବିବାହସମନ ରଖ, ତୁମମାନଙ କନ ା ଆମମାନଙୁ ଦିଅ, ଆମମାନଙ

କନ ା ତୁେମମାେନ ନିଅ। 10 ତାହାେହେଲ, ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ସହିତ

ବାସ କରିବ; ସାରା େଦଶ ତୁମମାନଙର ଆଗେର ପଡ଼ିଛି, ତହେର ବାସ କର

ଓ ବାଣିଜ କର ଓ ଅଧକାର କର।” 11ପୁଣି, ଶିଖମ ଦୀଣାର ପିତାକୁ ଓ

ଭାତୃଗଣକୁ କହିଲା, “େମାʼ ପତି ତୁମମାନଙର ଅନୁଗହ ଦୃଷି େହଉ, ତହେର

ଯାହା କହିବ, ତାହା ମଁୁ େଦବି। 12 େଯୗତୁକ ଓ ଦାନ େଯେତ ଅଧକ ମାଗିବ,

ତୁମମାନଙ କଥାନୁସାେର ତାହା େଦବି; ମାତ େକୗଣସିମେତ େମାʼ ସେଙ

ଏହି କନ ାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ।” 13 େତେବ ଶିଖମ ଯାକୁବର ପୁତମାନଙ

ଭଉଣୀ ଦୀଣାକୁ ଭଷା କରିଥବାରୁ େସମାେନ ଶିଖମ ଓ ତାହାର ପିତା

ହେମାର ସେଙ ଛଳ ଭାବେର କଥାବାତା କରି କହିେଲ, 14 “ଆେମମାେନ

ଅସୁନତ େଲାକକୁ ଆପଣା ଭଉଣୀକୁ େଦବାର କମ କରି ନ ପାରୁ, ତାହା

କେଲ, ଆମମାନଙର ଅପଖ ାତି େହବ। 15ଯଦି େକବଳ େଗାଟିଏ କମ

କରିବ, ଆମମାନଙ ପରି ତୁେମମାେନ ପେତ କ ପୁରୁଷ ସୁନତ େହବ,

େତେବ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ କଥାେର ସମତ େହବା। 16ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙୁ କନ ା ଦାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ କନ ା ଗହଣ କରିବା, ପୁଣି,

ତୁମମାନଙ ସଙେର ବାସ କରି ଏକେଲାକ େହବା। 17 ମାତ ତୁେମମାେନ

ଯଦି ସୁନତ ବିଷୟେର ଆମମାନଙ କଥା ନ ଶୁଣ, େତେବ ଆେମମାେନ େସହି

କନ ାକୁ େଘନି ଚାଲଯିବା।” 18 େସେତେବେଳ େସମାନଙର ଏହି କଥାେର

ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ ଶିଖମ ସନୁଷ େହେଲ। 19 ପୁଣି, େସହି ଯୁବା ଅତି

ଶୀଘ େସ କମ କଲା, କାରଣ େସ ଯାକୁବର କନ ାଠାେର ଅତିଶୟ ଆସକ

ଥଲା। େସହି ଶିଖମ ଆପଣା ପିତୃପରିବାର ସମସଙଠାରୁ ଅଧକ ସମାନ

ଥଲା। 20 ଏଥଉତାେର ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ ଶିଖମ ଆପଣା ନଗର

ଦାରକୁ ଆସି ନଗର ନିବାସୀମାନଙ ସହିତ କଥାବାତା କରି କହିେଲ; 21

“ଏହି େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ସହିତ ନିବେରାଧୀ; ଏଥପାଇଁ ଏମାନଙୁ

ଏହି େଦଶେର ବାସ ଓ ବାଣିଜ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ; କାରଣ େଦଖ, ଏ

େଦଶ େସମାନଙ ନିମେନ ଯେଥଷ ଅଟଇ; ପୁଣି, ଆେମମାେନ େସମାନଙ

କନ ା ଗହଣ କରିବା ଓ ଆମମାନଙ କନ ା େସମାନଙୁ େଦବା। 22 ମାତ

େସମାନଙର ଏହି ଏକ ପଣ ଅଛି, କି ଆମମାନଙ ମ େର ପେତ କ ପୁରୁଷ

ଯଦି େସମାନଙ ପରି ସୁନତ େହବ, େତେବ େସମାେନ ଆମମାନଙ ସଙେର
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ବାସ କରି ଏକେଲାକ େହବାକୁ ସମତ େହେବ। 23 େସମାନଙ ଧନ, ସମତି

ଓ ପଶୁଗଣ କି ଆମମାନଙର େହବ ନାହ? େକବଳ ଆେମମାେନ େସମାନଙ

କଥା ଅଙୀକାର କରୁ, ତାହା କେଲ, େସମାେନ ଆମମାନଙ ସେଙ ବାସ

କରିେବ।” 24 େସେତେବେଳ ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ ଶିଖମର ଏହି କଥାେର

ତାହାର ନଗରଦାର େଦଇ ବହିଗମନକାରୀ ସମସ େଲାକ ସମତ େହେଲ;

ତହେର ତାହାର ନଗରଦାର େଦଇ ବହିଗମନକାରୀ ପେତ କ ପୁରୁଷର

ସୁନତ େହଲା। 25ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନେର େସମାେନ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅେନ, ଦୀଣାର

ଭାତା ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ, ଯାକୁବର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ ଆପଣା ଖଡ େଘନି

ନିଭୟେର ନଗର ଆକମଣ କରି ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙୁ ବଧ କେଲ। 26 ପୁଣି,

ହେମାରକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ ଶିଖମକୁ ଖଡାଘାତେର ବଧ କରି ଶିଖମର ଗୃହରୁ

ଦୀଣାକୁ େନଇଗେଲ। 27 ଯାକୁବର ପୁତମାେନ ହତ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆସି ନଗର ଲୁଟ କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ ଭଉଣୀକୁ େସହି େଲାକମାେନ

ଭଷା କରିଥେଲ। 28 ପୁଣି, େସମାନଙ େମଷ ଓ େଗାରୁ ଓ ଗଧସବୁ, ଆଉ

ନଗରସ ଓ େକତସ ସମସ ଦବ ହରଣ କେଲ। 29ଆଉ େସମାନଙ ଶିଶୁ ଓ

ଭାଯ ାମାନଙୁ ବନୀ କରି ସମସ ଧନ ଓ ଗୃହର ସବସ ଲୁଟ କେଲ। 30

ତହଁୁ ଯାକୁବ ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀକୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ଏ େଦଶେର,

ଅଥା , କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର େମାେତ ଦୁଗନ

ସରୂପ କରି ବ ାକୁଳ କଲ; େମାହର େଲାକ ଅଳ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ େମାʼ

ବିରୁଦେର ଏକତ େହାଇ େମାେତ ବଧ କରିେବ; ତହେର ସପରିବାରେର

ବିନଷ େହବି।” 31 େସମାେନ ଉତର କେଲ, “େବଶ ା ପରି ଆମମାନଙ

ଭଉଣୀ ସେଙ ବ ବହାର କରିବା କି ତାହାର କତବ ?”

35ଏଥଉତାେର ପରେମଶର ଯାକୁବଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଠି େବେଥ କୁ

ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କର; ପୁଣି, ତୁମ ଭାତା ଏେଷୗ ସମୁଖରୁ ପଳାଇବା

ସମୟେର େଯଉଁ ପରେମଶର ଦଶନ େଦଇଥେଲ, ତାହାଙ ଉେଦଶ େର

ଯ େବଦି ନିମାଣ କର।” 2 ତହେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ସଙୀ

େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ନିକଟେର େଯଉଁସବୁ ବିେଦଶୀୟ

େଦବତା ଅଛନି, େସମାନଙୁ ଦୂର କର, ଆପଣାମାନଙୁ ଶୁଚି କର, ପୁଣି,

ଆପଣାମାନଙ ବସ ପରିବତନ କର। 3 ପୁଣି, ଆସ, ଆେମମାେନ ଉଠି

େବେଥ କୁ ଯାଉ; େଯଉଁ ପରେମଶର େମାର ଦୁଃଖର ଦିନେର େମାʼ ପାଥନାର
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ଉତର େଦେଲ, ଓ େମାର ଗମନର ପଥେର େମାର ସହାୟ େହାଇଥେଲ,

ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ମଁୁ େସହି ସାନେର େଗାଟିଏ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିବି।”

4 ତହେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିକଟସ ବିେଦଶୀୟ େଦବତା ଓ

କଣକୁଣଳ ସକଳ େଘନି ଯାକୁବଙୁ େଦେଲ, ପୁଣି, େସ ତାହାସବୁ େନଇ ଶିଖମ

ନିକଟବତୀ ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ ଲୁଚାଇ ରଖେଲ। 5 ଏଉତାେର େସମାେନ

ଯାତା କେଲ; େସେତେବେଳ ଚତୁଦଗସ ନଗରେର ପରେମଶରଙଠାରୁ ଭୟ

ଉପସିତ େହବାରୁ େସମାେନ ଯାକୁବଙର ପୁତମାନଙୁ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହ।

6 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଓ ତାଙର ସଙୀସମୂହ କିଣାନ େଦଶସ ଲୂ େର,

ଅଥା , େବେଥେ ର ଉପସିତ େହେଲ। 7 େସଠାେର େସ ଏକ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରି େସହି ସାନର ନାମ ଏଲେବେଥ ରଖେଲ; କାରଣ ଯାକୁବ

ଭାତୃଭୟେର ପଳାଇବା େବେଳ ପରେମଶର େସହି ସାନେର ତାଙୁ ଦଶନ

େଦଇଥେଲ। 8ଆଉ େସହି ସାନେର ରିବିକାର ଦେବାରା ନାମୀ ଧାତୀର

ମୃତୁୁ ହୁଅେନ, େବେଥ ର ଅଧଃସିତ ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ ତାହାର କବର

େହଲା, ପୁଣି, େସହି ସାନର ନାମ ଅେଲାନବାଖୁ େହଲା। 9 ଏଥଉତାେର

ଯାକୁବ ପଦ ଅରାମଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସେନ, ପରେମଶର ପୁନବାର ଦଶନ

େଦଇ ତାଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 10 ପୁଣି, ପରେମଶର ତାଙୁ କହିେଲ,

“ତୁମର ନାମ ଯାକୁବ; ମାତ ତୁମର ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ େହବ ନାହ, ତୁମର

ନାମ ଇସାଏଲ େହବ;” ଆଉ େସ ତାଙର ନାମ ଇସାଏଲ ରଖେଲ। 11

ପରେମଶର ତାଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମ ସବଶକିମାନ ପରେମଶର; ତୁେମ

ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ; ତୁମଠାରୁ ଏକ େଗାଷୀ, ବରଂ େଗାଷୀ ସମାଜ

ଉତନ େହବ, ପୁଣି, ତୁମ କଟିେଦଶରୁ ରାଜାଗଣ ଜାତ େହେବ। 12 ପୁଣି,

ଆେମ ଅବହାମ ଓ ଇ ହାକକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦାନ କରିଅଛୁ, େସହି େଦଶ

ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ଭବିଷ ତ ବଂଶକୁ େଦବା।” 13 େସହି ସାନେର ତାଙ ସହିତ

ଏହିପରି କଥାବାତା କରି ପରେମଶର ତାଙ ନିକଟରୁ ଊଦଗମନ କେଲ।

14 ତହେର ଯାକୁବ େସହି କେଥାପକଥନର ସାନେର ଏକ ସମ, ଅଥା ,

ପସର ସମ ସାପନ କରି ତହ ଉପେର ପାନୀୟ େନୖେବଦ ଉତଗ କେଲ ଓ

େତୖଳ ଢାଳିେଲ। 15 ପୁଣି, ଯାକୁବ ପରେମଶରଙ ସହିତ କେଥାପକଥନ

ସାନର ନାମ େବେଥ ରଖେଲ। 16 ଏଥଉତାେର େସମାେନ େବେଥ ଠାରୁ

ପସାନ କେଲ, ମାତ ଇଫାଥାେର ଉପସିତ େହବା ପାଇଁ ଅଳ ପଥ ଥାଉ
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ଥାଉ ରାେହଲର ପସବେବଦନା େହଲା; ପୁଣି, ତାହାର ପସବ କରିବାେର

ଅତିଶୟ କଷ େହଲା। 17ଆଉ ପସବ ବ ଥା ଅତିଶୟ ହୁଅେନ, ଧାତୀ

ତାହାକୁ କହିଲା, “ଭୟ କର ନାହ, ତୁେମ ଏହିଥର ମ ପୁତ ପସବ କରିବ।”

18 ତଥାପି େସ ମଲା, ପୁଣି, ପାଣତ ାଗ ସମୟେର ପୁତର ନାମ ବିେନାନୀ

ରଖଲା; ମାତ ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ ବିନ ାମୀ ରଖେଲ। 19ଏହି

ପକାେର ରାେହଲର ମୃତୁୁ ହୁଅେନ, ଇଫାଥା, ଅଥା , େବଥଲହିମକୁ ଯିବା

ପଥ ନିକଟେର ତାହାର କବର େହଲା। 20 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ େସହି

କବର ଉପେର ଏକ ସମ ସାପନ କେଲ; ରାେହଲକବରସ େସହି ସମ

ଆଜି ପଯ ନ ଅଛି। 21 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ େସଠାରୁ ପସାନ କରି

ଏଦର ଗଡ଼ ପାର େହାଇ ତହ ନିକଟେର ତମୁ ସାପନ କେଲ। 22 େସହି

େଦଶେର ଇସାଏଲ ବାସ କରିବା େବେଳ ରୁେବ ଯାଇ ଆପଣା ପିତାଙର

ବି ହା ନାମୀ ଉପପତୀ ସଙେର ଶୟନ କଲା, ପୁଣି, ଇସାଏଲ ତାହା

ଶୁଣିେଲ। 23ଯାକୁବଙର ଦାଦଶ ପୁତ ଥେଲ; େସମାନଙ ମ େର ରୁେବ

ଯାକୁବଙର େଜ ଷ ପୁତ, େସ, ପୁଣି, ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଓ ଯିହୁଦା ଓ

ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ, ଏମାେନ େଲୟାର ସନାନ; 24 ପୁଣି, େଯାେଷଫ

ଓ ବିନ ାମୀ ରାେହଲର ସନାନ; 25 ପୁଣି, ଦା ଓ ନପାଲ ରାେହଲର

ଦାସୀ ବି ହାର ସନାନ; 26ଆଉ ଗା ଓ ଆେଶର େଲୟାର ଦାସୀ ସିଳାର

ସନାନ। ଯାକୁବଙର ଏହି ସମସ ପୁତ ପଦ ଅରାମଠାେର ଜନିଥେଲ। 27

ଏଥଉତାେର କିରୀୟ ଅବ, ଅଥା , ହିେବାଣ ନଗରର ନିକଟବତୀ ମମି

ନାମକ େଯଉଁ ସାନେର ଅବହାମ ଓ ଇ ହାକ ପବାସ କରିଥେଲ, େସହି

ସାନେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇ ହାକ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ। 28

ଇ ହାକଙର ଆୟୁର ପରିମାଣ ଏକ ଶହ ଅଶୀ ବଷ ଥଲା। 29 ଏଥଉତାେର

ଇ ହାକ ବୃଦ ଓ ପୂଣାୟୁ େହାଇ ପାଣତ ାଗ କରେନ, ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହେଲ; ପୁଣି, ତାଙର ପୁତ ଏେଷୗ ଓ ଯାକୁବ ତାଙୁ

କବର େଦେଲ।

36ଏେଷୗର ବଂଶାବଳୀ। ତାହାର ଅନ ତମ ନାମ ଇେଦା । 2 ଏେଷୗ

କିଣାନୀୟମାନଙର ଦୁଇ କନ ାକୁ, ଅଥା , ହିତୀୟ ଏେଲା ର କନ ା

ଆଦାକୁ ଓ ଅନାର କନ ା ହିବୀୟ ସିବୀେୟା ର େପୗତୀ ଅହଲୀବାମାକୁ, 3

ତ ଭନ ନବାେୟା ର ଭଗିନୀକୁ, ଅଥା , ଇଶାେୟଲର କନ ା ବାସମ କୁ
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ବିବାହ କଲା। 4 ଏଥଉତାେର ଏେଷୗର ଔରସେର ଆଦା ଇଲୀଫ କୁ ଓ

ବାସମ ରୁେୟଲକୁ ପସବ କେଲ। 5ଆଉ ଅହଲୀବାମା, ଯିୟୂ , ଯାଲ

ଓ େକାରହକୁ ପସବ କଲା; ଏେଷୗର ଏହି ସମସ ସନାନ କିଣାନ େଦଶେର

ଜନିଥେଲ। 6ଏଥଉତାେର ଏେଷୗ ଆପଣା ଭାଯ ାଗଣ ଓ ପୁତକନ ାଗଣ

ଓ ଗୃହସିତ ଅନ ାନ ସମସ େଲାକଙୁ, ପୁଣି, ଆପଣାର ସମସ ପଶାଦି ଓ

କିଣାନ େଦଶେର ଉପାଜତ ସମସ ସମତି େଘନି ଆପଣା ଭାତା ଯାକୁବ

ନିକଟରୁ ଅନ େଦଶକୁ ପସାନ କଲା। 7 େଯେହତୁ େସମାନଙର ସମତି

ପଚୁର ଥବାରୁ େସମାେନ ଏକତ ବାସ କରି ପାରିେଲ ନାହ, ପୁଣି, େସମାନଙର

ପଶାଦି ସକାଶୁ େସହି ପବାସ ସାନେର ନିବାହ ଚଳିଲା ନାହ। 8 ଏହିରୂେପ

ଏେଷୗ େସୟୀର ପବତେର ବାସ କଲା; େସହି ଏେଷୗର ଅନ ତମ ନାମ

ଇେଦା । 9 ଆଉ େସୟୀର ପବତସ ଇେଦାମୀୟମାନଙର ପୂବପୁରୁଷ

ଏେଷୗର ବଂଶାବଳୀ। 10 ଏେଷୗର ସନାନମାନଙର ନାମ ଏହି। ଏେଷୗର

ଆଦା ନାମୀ ଭାଯ ାର ପୁତ ଇଲୀଫ ଓ ବାସମ ନାମୀ ଭାଯ ାର ପୁତ

ରୁେୟଲ। 11 ପୁଣି, ଇଲୀଫ ର ପୁତ େତୖମ ଓ ଓମା ଓ ସେଫା ଓ

ଗୟିତ ଓ କନ । 12 ପୁଣି, ଏେଷୗର ପୁତ ଇଲୀଫ ର ତିମା ନାମୀ

ଏକ ଉପପତୀ ଥଲା, େସ ଇଲୀଫ ଦାରା ଅମାେଲକକୁ ପସବ କଲା;

ଏମାେନ ଏେଷୗର ପତୀ ଆଦାର ସନାନ। 13 ରୁେୟଲର ପୁତ ନହ ଓ

େସରହ ଓ ଶମ ଓ ମିସା, ଏମାେନ ଏେଷୗର ଭାଯ ା ବାସମ ର ସନାନ।

14 ପୁଣି, ସିବୀେୟା ର େପୗତୀ ଅନାର କନ ା େଯ ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର

ଭାଯ ା ଥଲା, ତାହାର ସନାନ ଯିୟୂ ଓ ଯାଲ ଓ େକାରହ। 15 ଏେଷୗର

ସନାନମାନଙ ରାଜାବଳୀ। ଏେଷୗର େଜ ଷ ପୁତ େଯ ଇଲୀଫ , ତାହାର

ପୁତ ରାଜା େତୖମ ଓ ରାଜା ଓମା ଓ ରାଜା ସେଫା ଓ ରାଜା କନ 16 ଓ

ରାଜା େକାରହ ଓ ରାଜା ଗୟିତ ଓ ରାଜା ଅମାେଲ ; ଇେଦାମ େଦଶେର

ଇଲୀଫ ବଂଶୀୟ ଏହି ରାଜଗଣ ଆଦାର ସନାନ ଥେଲ। 17 ଏେଷୗର

ପୁତ ରୁେୟଲର ସନାନ ରାଜା ନହ ଓ ରାଜା େସରହ ଓ ରାଜା ଶମ ଓ

ରାଜା ମିସା; ଇେଦାମ େଦଶେର ରୁେୟଲ ବଂଶୀୟ ଏହି ରାଜାମାେନ ଏେଷୗର

ଭାଯ ା ବାସମ ର ସନାନ ଥେଲ। 18 ପୁଣି, ଏେଷୗର ଭାଯ ା ଅହଲୀବାମାର

ସନାନ ରାଜା ଯିୟୂ ଓ ରାଜା ଯାଲ ଓ ରାଜା େକାରହ; ଅନାର କନ ା

େଯ ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର ଭାଯ ା ଥଲା, ଏମାେନ ତାହାର ସନାନ। 19
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ଏମାେନ ଏେଷୗର, ଅଥା , ଇେଦାମର ସନାନ ଓ ଏମାେନ େସମାନଙର

ରାଜା। 20 (ପୂବକାଳର) େସହି େଦଶ ନିବାସୀ େହାରୀୟ େସୟୀରର ସନାନ

େଲାଟ ଓ େଶାବ ଓ ସିବୀେୟା ଓ ଅନା 21 ଓ ଦିେଶା ଓ ଏତର ଓ

ଦୀଶ ; େସୟୀରର ଏହି ପୁତଗଣ ଇେଦାମ େଦଶର େହାରୀୟ ବଂଶଜ ରାଜା

ଥେଲ। 22 େଲାଟ ର ପୁତ େହାରି ଓ େହମ , ପୁଣି, େଲାଟ ର ତିମା ନାମୀ

ଭଗିନୀ ଥଲା। 23 ପୁଣି, େଶାବ ର ପୁତଗଣ ଅବଲ ଓ ମାନହ ଓ ଏବ

ଓ ଶେଫା ଓ ଓନ । 24 ପୁଣି, ସିବୀେୟା ର ପୁତ ଅୟା ଓ ଅନା; ଏହି

ଅନା ଆପଣା ପିତା ସିବୀେୟା ର ଗଧ ଚରାଇବା ସମୟେର ପାନରେର ଉଷ

ଜଳର ଝର ଆବିଷାର କଲା। 25 େସହି ଅନାର ପୁତ ଦିେଶା ଓ କନ ା

ଅହଲୀବାମା। 26 ପୁଣି, ଦିେଶା ର ପୁତ ହି ଦ ଓ ଇଶବ ଓ ଯିତ ଓ

କରା । 27ଏତରର ପୁତ ବି ହ ଓ ସାବ ଓ ଆକ । 28ପୁଣି, ଦୀଶ ର

ପୁତ ଊ ଓ ଅରା । 29 େହାରୀୟ ବଂଶଜ ରାଜା ଏହି; ରାଜା େଲାଟ ଓ

ରାଜା େଶାବ ଓ ରାଜା ସିବୀେୟା ଓ ରାଜା ଅନା 30 ଓ ରାଜା ଦିେଶା ଓ

ରାଜା ଏତର ଓ ରାଜା ଦୀଶ । ଏମାେନ େସୟୀର େଦଶର େହାରୀୟ ବଂଶଜ

ରାଜା ଥେଲ। 31 ଆଉ, ଇସାଏଲୀୟ ସନାନମାନଙ ଉପେର େକୗଣସି

ରାଜା ରାଜତ କରିବା ପୂେବ ଏହି ରାଜାମାେନ ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜ

କେଲ। 32 ବିେୟାରର େବଲା ନାମକ ପୁତ ଇେଦା େଦଶେର ରାଜତ

କଲା, ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଦି ହାବା। 33 େବଲାର ମରଣ ଉତାେର,

ତାହା ପଦେର ବସା ନିବାସୀ େସରହର ପୁତ େଯାବ ରାଜତ କଲା। 34

ପୁଣି, େଯାବ ର ମରଣ ଉତାେର େତୖମ େଦଶୀୟ ହୂଶ ତାହା ପଦେର

ରାଜତ କଲା। 35 ହୂଶ ର ମରଣ ଉତାେର, ବଦଦର ପୁତ େଯ ହଦ

େମାୟାବ େକତେର ମିଦୀୟନକୁ ଜୟ କଲା, େସ ତାହା ପଦେର ରାଜତ କଲା;

ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଅବୀ । 36 ହଦ ର ମରଣ ଉତାେର ମେସକା

ନିବାସୀ ସମ ତାହା ପଦେର ରାଜତ କଲା। 37 ପୁଣି, ସମର ମରଣ ଉତାେର

(ଫରା ) ନଦୀର ନିକଟସ ରେହାେବା ନିବାସୀ େଶୗଲ ତାହା ପଦେର

ରାଜତ କଲା। 38 େଶୗଲର ମରଣ ଉତାେର, ଅେ ବାରର ପୁତ ବା ହାନ

ତାହା ପଦେର ରାଜତ କଲା। 39 ପୁଣି, ଅେ ବାରର ପୁତ ବା ହାନ ର

ମରଣ ଉତାେର, ହଦର ତାହା ପଦେର ରାଜତ କଲା; ତାହାର ରାଜଧାନୀର

ନାମ ପାଉ ଓ ତାହାର ଭାଯ ାର ନାମ ମେହଟେବଲ ଥଲା; େସ ମେଟଦର
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ପୁତୀ ଓ େମଷାହବର େପୗତୀ। 40 ଏେଷୗଠାରୁ ଉତନ, ପୁଣି, େଗାଷୀ

ଓ ସାନ ଓ ନାମ େଭଦାନୁସାେର େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ଥେଲ, େସମାନଙ

ନାମାବଳୀ; ଯଥା, ରାଜା ତିମା ଓ ରାଜା ଅ ବା ଓ ରାଜା ଯିେଥ । 41 ଓ

ରାଜା ଅହଲୀବାମା ଓ ରାଜା ଏଲା ଓ ରାଜା ପୀେନା 42 ଓ ରାଜା କନ ଓ

ରାଜା େତୖମ ଓ ରାଜା ମି ସ 43 ଓ ରାଜା ମ ଦୀେୟଲ ଓ ରାଜା ଈର ;

ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକୃତ େଦଶେର ବସତି ସାନାନୁସାେର ଇେଦାମର

ରାଜଗଣ ଥେଲ। ଇେଦାମୀୟମାନଙ ଆଦିପୁରୁଷ ଏେଷୗର ବୃତାନ ସମାପ।

37 େସହି ସମୟେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଙର ପବାସ ସାନ କିଣାନ

େଦଶେର ବାସ କରୁଥେଲ। 2 ଯାକୁବଙର ବୃତାନ ଏହି। େଯାେଷଫ, ସତର

ବଷ ବୟସ ସମୟେର, ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ସହିତ ପଶୁପଲ ଚରାଉଥେଲ;

େସ ଆପଣା ପିତୃଭାଯ ା ବି ହା ଓ ସିଳାର ପୁତମାନଙର ସଙୀ ବାଳକ

ଥଲା; ପୁଣି, େଯାେଷଫ େସହି ଭାଇମାନଙ କୁବ ବହାରର ବାତା ପିତା

ନିକଟକୁ ଆଣୁଥାଏ। 3 େସହି େଯାେଷଫ ଇସାଏଲର ବୃଦାବସାର ସନାନ

େହବା ସକାଶୁ ଇସାଏଲ ସମସ ପୁତଠାରୁ ତାକୁ ଅଧକ େସହ କେଲ, ଆଉ

ତାକୁ ନାନା ବଣର ଏକ ଅଙରଖା ପସୁତ କରି େଦଇଥେଲ। 4ମାତ ପିତା

ସମସ ପୁତ ଅେପକା େଯାେଷଫକୁ ଅଧକ େସହ କରିବାର େଦଖ ତାହାର

ଭାଇମାେନ ତାକୁ ଘୃଣା କେଲ ଓ ତାହା ପତି େପମର କଥା କହି ପାରିେଲ

ନାହ। 5 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ େଗାଟିଏ ସପ େଦଖ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ

କହିଲା; ଏଥେର େସମାେନ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧକ ଘୃଣା କେଲ। 6 କାରଣ େସ

େସମାନଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଯଉଁ ସପ େଦଖଅଛି, ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ତାହା

ଶୁଣ। 7 େଦଖ, ଆେମମାେନ େକତେର ବିଡ଼ା ବାନୁଥଲୁ, ତହେର େଦଖ,

େମାହର ବିଡ଼ା ଉଠି ଛିଡ଼ା େହଲା; ପୁଣି, େଦଖ, ତୁମମାନଙ ବିଡ଼ାସବୁ େମାʼ

ବିଡ଼ାକୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ପଣାମ କେଲ।” 8ଏଥେର ତାହାର ଭାଇମାେନ

ତାକୁ କହିେଲ, “ତୁ କି ସେତ ଆମମାନଙର ରାଜା େହବୁ? ତୁ କି ସେତ

ଆମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିବୁ?” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାର ସବୁ ସପ ଓ

କଥା ସକାଶୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧକ ଘୃଣା କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ

ଆଉ େଗାଟିଏ ସପ େଦଖ ଭାଇମାନଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ଆଉ

ଏକ ସପ େଦଖଅଛି, େଦଖ, ସୂଯ ଓ ଚନ ଓ ଏକାଦଶ ନକତ େମାେତ

ପଣାମ କେଲ।” 10 ମାତ େସ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ ସାକାତେର
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ତାହା କହେନ, ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଧମକାଇ କହିେଲ, “ତୁ ଏ କି ପକାର

ସପ େଦଖଲୁ? ମଁୁ ଓ େତାʼ ମାତା ଓ େତାʼ ଭାତୃଗଣ, ଆେମମାେନ କି ଭୂମିଷ

େହାଇ େତାେତ ପଣାମ କରିବାକୁ ଆସିବୁ?” 11 ତହେର ତାହାର ଭାଇମାେନ

ତାକୁ ଈଷା କେଲ, ମାତ ତାହାର ପିତା େସହି କଥା ମେନ ରଖେଲ। 12

ତଦନନର ତାହାର ଭାତୃଗଣ ପିତାଙର ପଶୁପଲ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଶିଖମକୁ

ଗଲା ଉତାେର 13 ଇସାଏଲ େଯାେଷଫକୁ କହିେଲ, “ତୁମର ଭାତୃଗଣ

କି ଶିଖମେର ପଶୁପଲ ଚରାଉ ନାହାନି? ଆସ, ମଁୁ ତୁମକୁ େସମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇବି;” ତହେର େସ କହିଲା, “େଦଖନୁ, ମଁୁ ଉପସିତ ଅଛି।” 14

େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଯାଇ ତୁମର ଭାତୃଗଣ

ଓ ପଶୁପଲ ଭଲ ଅଛନି କି ନାହ, ତାହା େଦଖ େମାʼ ନିକଟକୁ ସମାଦ

ଆଣ।” ଏହିରୂେପ େସ ହିେବାଣର ତଳ ଭୂମିରୁ େଯାେଷଫକୁ ପଠାେନ, େସ

ଶିଖମେର ଉପସିତ େହଲା। 15 େସେତେବେଳ ଜେଣ ମନୁଷ େଯାେଷଫକୁ

େକତେର ଏେଣେତେଣ ଭମଣ କରିବାର େଦଖ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ କଅଣ

େଖାଜୁଅଛ?” 16 େସ କହିଲା, “େମାʼ ଭାଇମାନଙୁ େଖାଜୁଅଛି, େସମାେନ

େକଉଁଠାେର ପଶୁପଲ ଚରାଉଛନି, ଅନୁଗହ କରି େମାେତ କୁହ।” 17 େସ

ମନୁଷ କହିଲା, “େସମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଇଅଛନି; କାରଣ ମଁୁ ଶୁଣିଥଲ,

‘େସମାେନ େଦାଥନକୁ ଯିେବ େବାଲ କହୁଥେଲ।’” ଏଣୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା

ଭାଇମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ େଦାଥନେର େସମାନଙର େଦଖା ପାଇଲା।

18 େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୂରରୁ େଦଖେଲ, ପୁଣି, େସ େସମାନଙ ନିକଟେର

ପହଞିବା ପୂେବ େସମାେନ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମନଣା କେଲ। 19ଆଉ,

େସମାେନ ଏକ ଆେରକକୁ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ, ସପଦଶକ ମହାଶୟ

ଆସୁଅଛନି। 20ଆସ, ଆେମମାେନ ତାକୁ ବଧ କରି େକୗଣସି ଏକ ଗାତେର

ପକାଇ େଦଉ; ପୁଣି, ‘େକୗଣସି ହିଂସକ ଜନୁ ତାକୁ ଖାଇପକାଇଲା େବାଲ

କହିବା;’ ଆଚା େଦଖବା, ତାହାର ସପ ସବୁର କଅଣ େହବ।” 21 ଏ କଥା

ଶୁଣି ରୁେବ େସମାନଙ ହସରୁ ତାକୁ ରକା କରି କହିଲା, “ନା, ଆେମମାେନ

ତାକୁ ପାଣେର ମାରି ପକାଇବା ନାହ।” 22ଆଉ ରୁେବ େସମାନଙ ହସରୁ

ତାକୁ ରକା କରି ପିତା ନିକଟକୁ େଫରି ପଠାଇବା ମାନସେର େସମାନଙୁ

କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ରକପାତ କର ନାହ, ପାନରର ଏହି ଗତ ମ େର

ତାକୁ ପକାଇଦିଅ, ମାତ ତାହା ପତି ହାତ ଉଠାଅ ନାହ।” 23 ଏଥଉତାେର
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େଯାେଷଫ ଭାଇମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସେନ, େସମାେନ ତାହାର ଅଙରଖା,

େସହି ନାନା ବଣର ଅଙରଖା, ତାହା େଦହରୁ କାଢ଼ିେନଇ; 24 ତାକୁ ଧରି

ଗତ ମ େର ପକାଇେଦେଲ, େସହି ଗତ ଶୂନ , ତହେର ଜଳ ନ ଥଲା। 25

ତହଁୁ େସମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସିେଲ; େସମାେନ ଅନାଇ େଦଖେଲ,

େଯ ଗିଲୀୟଦରୁ ଏକ ଦଳ ଇଶାେୟଲୀୟ ପଥକ ଓଟ ଉପେର ସୁଗନି

ଦବ ଓ ଗୁଗୁଳ ଓ ଗନରସ େଘନି ମିସର େଦଶକୁ ଯାଉଅଛନି। 26

େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ଭାଇମାନଙୁ କହିଲା, “ଆମମାନଙ ଭାଇକୁ ବଧ

କରି ତାହାର ରକ େଗାପନ କେଲ, ଆମମାନଙର ଲାଭ କଅଣ? 27ଆସ,

ଆେମମାେନ ତାକୁ ଏହି ଇଶାେୟଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ ବିକୟ କରିେଦଉ,

ଆମମାନଙ ହସ ତାହା ପତିକୂଳେର ନ ଉଠୁ; କାରଣ େସ ଆମମାନଙ

ଭାତା ଓ ଆମମାନଙ ମାଂସ ସରୂପ।” ତହେର ତାହାର ଭାଇମାେନ ସମତ

େହେଲ। 28 େସେତେବେଳ େସହି ମିଦୀୟନୀୟ ବଣିକମାେନ ନିକଟକୁ

ଆସେନ, େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ଗତ ମ ରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ;

ପୁଣି, ଇଶାେୟଲୀୟମାନଙଠାରୁ େକାଡ଼ିଏ େଶେକଲ େରୗପ ମୁଦା େନଇ

େଯାେଷଫକୁ ବିକୟ କରିେଦେଲ; ତହେର େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ମିସର

େଦଶକୁ େନଇଗେଲ। 29ଏଥଉତାେର ରୁେବ ଗତ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ

େଯାେଷଫ ଗତ ଭତେର ନାହ, ଏହା େଦଖ ଆପଣା ବସ ଚିରିଲା। 30

ପୁଣି, ଭାଇମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି କହିଲା, “ବାଳକଟି ନାହ; ଆଉ

ମଁୁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବି?” 31 ଏଥଉତାେର େସମାେନ େଯାେଷଫର ଅଙରଖା

େଘନି େଗାଟିଏ ଛାଗ ମାରି ତାହାର ରକେର ତାହା ଡୁବାଇେଲ। 32ଆଉ,

େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ େସହି ନାନା ବଣର ଅଙରଖା ପଠାଇେଦଇ

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଏତିକି ମାତ ପାଇଲୁ, ଏହା ତୁମ ପୁତର ଅଙରଖା କି

ନାହ, ଚିହ।” 33 ତହେର େସ ତାହା ଚିହି କହିେଲ, “ଏହି ଅଙରଖା ତ େମାʼ

ପୁତର; େକୗଣସି ହିଂସକ ଜନୁ ତାହାକୁ ଖାଇ ପକାଇଅଛି, େଯାେଷଫ ନିଶୟ

ଖଣ ଖଣ େହାଇ ବିଦୀଣ େହାଇଅଛି।” 34 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ବସ ଚିରି

କଟିେଦଶେର ଅଖା ପିନି ପୁତ ନିମେନ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ େଶାକ କେଲ।

35 ଏଥଉତାେର ତାଙର ସମସ ପୁତ ଓ ସମସ କନ ା ଉଠି ତାଙୁ ସାନନା

କରିବାକୁ ଯତ କେଲ; ମାତ େସ ମାନିେଲ ନାହ; ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ

େଶାକ କରୁ କରୁ ପୁତ ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅେଧାଗମନ କରିବି।” ଏହି ପକାେର
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ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମେନ େରାଦନ କେଲ। (Sheol h7585) 36 ଏଥମ େର

େସହି ମିଦୀୟନୀୟମାେନ ମିସର େଦଶେର େପାଟୀଫର ନାମକ ଫାେରାର

ଭୃତ , ଅଥା , ରକକ େସନାପତିକୁ େଯାେଷଫକୁ ବିକୟ କେଲ।

38 େସହି ସମୟେର ଯିହୁଦା ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟରୁ ଅଦୁଲମୀୟ ହୀରା

ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ନିକଟକୁ ଗଲା। 2 େସଠାେର ଶୂୟ ନାମେର େକୗଣସି

କିଣାନୀୟ େଲାକର େଗାଟିଏ କନ ାକୁ େଦଖ ତାକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର

ସହବାସ କଲା। 3 ଏଣୁ େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ ପସବ କରେନ, େସ

ତାହାର ନାମ ଏର େଦଲା। 4 ଏଥଉତାେର ପୁନବାର ତାହାର ଗଭ ହୁଅେନ,

େସ ପୁତ ପସବ କରି ତାହାର ନାମ ଓନ େଦଲା। 5 ପୁନବାର ତାହାର ଗଭ

ହୁଅେନ, େସ ପୁତ ପସବ କରି ତାହାର ନାମ େଶଲା େଦଲା। ଏହାର ଜନ

ସମୟେର ଯିହୁଦା କଷୀବେର ଥଲା। 6 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦା ତାମର ନାମୀ

ଏକ କନ ା ଆଣି ଆପଣା େଜ ଷ ପୁତ ଏର ସହିତ ତାହାକୁ ବିବାହ େଦଲା। 7

ମାତ ଯିହୁଦାର େଜ ଷ ପୁତ ଏର ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଦୁଷ ଥଲା; ଏଣୁ

ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କେଲ। 8ତହେର ଯିହୁଦା ଓନ କୁ କହିଲା, “ତୁେମ

ଆପଣା ଭାତୃଭାଯ ାର ସହବାସ କର ଓ ତାହା ପତି େଦବରର କତବ କମ

କରି ଭାତୃବଂଶ ଉତନ କର।” 9ମାତ େସହି ବଂଶ ଆପଣାର େହବ ନାହ,

ଏହା ବୁଝି ଓନ ଭାତୃଭାଯ ାର ସଙମ କାେଳ ଭାତୃବଂଶ ଉତନ କରିବା

ଅନିଚାେର ଭୂମିେର େରତଃପାତ କଲା। 10 ତାହାର ଏରୂପ କମ ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର ମନ ଥଲା; ଏଣୁ େସ ତାକୁ ମ ନାଶ କେଲ। 11 େସେତେବେଳ

ଯିହୁଦା ଆପଣା ପୁତବଧୂ ତାମରକୁ କହିଲା, “େମାହର ପୁତ େଶଲା ବଡ଼

ନ େହବା ପଯ ନ ତୁେମ ବିଧବା େହାଇ ଆପଣା ପିତୃଗୃହେର ଯାଇ ରୁହ,”

େଯେହତୁ େସ ଭାବିଲା, “େକଜାଣି ଭାଇମାନଙ ପରି େଶଲା ମ ମରିଯିବ।”

ଏଥପାଇଁ ତାମର ପିତୃଗୃହେର ଯାଇ ବାସ କଲା। 12ଆଉ ଅେନକ ଦିନ

ଗତ ହୁଅେନ, ଶୂୟର କନ ା ଯିହୁଦାର ଭାଯ ା ମଲା; ତହ ଉତାେର ଯିହୁଦା

ସାନନାଯୁକ େହାଇ ଅଦୁଲମୀୟ ହୀରା ନାମକ ବନୁ ସହିତ ତିମାେର ଆପଣା

େମଷର େଲାମେଚଦକମାନଙ ନିକଟକୁ ଗଲା। 13 େସେତେବେଳ େକହି

ଜେଣ ତାମରକୁ ସମାଦ େଦଇ କହିଲା, “େଦଖ, ତୁମ ଶଶୁର ଆପଣା େମଷର

େଲାମ େଚଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିମାକୁ ଯାଉଅଛି।” 14 ତହେର ତାମର

ବିଧବା ବସ ପରିତ ାଗ କରି ଆବରକ ବସ ପିନି ଆପଣାକୁ ଆଚାଦନ କରି
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ତିମାର ପଥପାଶସିତ ଐନମର ପେବଶ ସାନେର ବସି ରହିଲା; କାରଣ

େସ େଦଖଲା, େଶଲା ବଡ଼ େହେଲ େହଁ ତାହା ସହିତ ଆପଣାର ବିବାହ

େହଲା ନାହ। 15 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ତାକୁ େଦଖ େବଶ ା ାନ କଲା,

କାରଣ େସ ମୁଖ ଆଚାଦନ କରିଥଲା। 16 ଏନିମେନ େସ ପଥପାଶେର

ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ପୁତବଧୂକୁ ଚିହି ନ ପାରି କହିଲା, “ନିେବଦନ କରୁଅଛି,

ତୁମ କତିକି େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” ତହଁୁ ତାମର କହିଲା, “ତୁେମ େମାʼ

କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଅଣ େଦବ?” 17 େସ କହିଲା, “ପଲରୁ େଗାଟିଏ

େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇେଦବି।” ତାମର କହିଲା, “ତାହା ପଠାଇବା ଯାଏ େମାେତ

କି େକୗଣସି ବନକ େଦବ?” 18ଯିହୁଦା କହିଲା, “କଅଣ ବନକ େଦବା?”

ତାମର କହିଲା, “ତୁମର ଏହି େମାହର ଓ ସୂତ, ଆଉ ହସଯଷି।” ତହଁୁ

ଯିହୁଦା ତାକୁ େସହି ସବୁ େଦଇ ତାହା କତିକି ଗମନ କଲା, ତହେର େସ

ତାହା ଦାରା ଗଭବତୀ େହଲା। 19 ଏଥଉତାେର ତାମର ଉଠି ପସାନ କଲା,

ପୁଣି, ଆବରକ ବସ ପାଲଟି ବିଧବା ବସ ପିନିଲା। 20ଏଉତାେର ଯିହୁଦା

େସହି ସୀଠାରୁ ବନକ ଦବ େନବା ନିମେନ ଆପଣା ଅଦୁଲମୀୟ ବନୁ ଦାରା

େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇେଦଲା, ମାତ େସ ତାହାର େଦଖା ପାଇଲା ନାହ। 21

ଏଣୁ େସ େସଠାର େଲାକମାନଙୁ ପଚାରିଲା, “ଐନମ ପଥ ପାଶେର େଯଉଁ

ମାହାରୀ ଥଲା, େସ କାହ?” େସମାେନ କହିେଲ, “ଏଠାେର େକୗଣସି ମାହାରୀ

ରେହ ନାହ।” 22 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦା ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ କହିଲା, “ମଁୁ

ତାହାର େଦଖା ପାଇଲ ନାହ, ଆଉ େସଠାର େଲାକମାେନ ମ କହିେଲ,

‘ଏହି ସାନେର େକୗଣସି ମାହାରୀ ରେହ ନାହ।’” 23 େତେବ ଯିହୁଦା କହିଲା,

“ତାହାଠାେର ଯାହା ଅଛି, େସ ତାହା ରଖୁ, ଆେମମାେନ କାହକି ଲଜାସଦ

େହବା? େଦଖ, ମଁୁ ଏହି େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇଲ, ମାତ ତୁେମ ତାʼର େଦଖା

ପାଇଲ ନାହ।” 24ଆଉ ପାୟ ତିନି ମାସ ଉତାେର େକହି ଯିହୁଦାକୁ କହିଲା,

“ତୁମର ପୁତବଧୂ ତାମର ବ ଭଚାରିଣୀ େହାଇଅଛି; ଆଉ ବ ଭଚାର କେମ

ତାହାର ଗଭ େହାଇଅଛି।” ତହେର ଯିହୁଦା କହିଲା, “ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି

ଅଗିେର ଦଗ କର।” 25 ଏଥଉତାେର େସ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାʼେନ, ଆପଣା

ଶଶୁର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, “ଏହି ସମସ ବସୁ ଯାହାର, େସହି ପୁରୁଷ

ଦାରା ଆମର ଗଭ େହାଇଅଛି।” ଆହୁରି କହିଲା, “ଏହି େମାହର ଓ ସୂତ ଆଉ

ଯଷି କାହାର? ତାହା ଚିହି େଦଖ।” 26 ତହଁୁ ଯିହୁଦା େସହି ସକଳ ପଦାଥ
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ଆପଣାର େବାଲ ସୀକାର କରି କହିଲା, “େସ େମାʼ ଠାରୁ ଅଧକ ଧମଷା,

କାରଣ ମଁୁ ତାକୁ େମାର ପୁତ େଶଲାକୁ େଦଲ ନାହ।” ମାତ ଯିହୁଦା ଆଉ

ତାହା କତିକି ଗଲା ନାହ। 27 ପୁଣି, ତାମରର ପସବକାଳ ଉପସିତ ହୁଅେନ,

ତାହାର ଉଦରେର ଯାଆଁଳା ସନାନ ଥବାର େଦଖାଗଲା। 28ଆଉ ତାହାର

ପସବକାଳେର ଏକ ବାଳକର ହସ ବାହାର େହଲା; ତହେର ଧାତୀ ତାହାର

େସହି ହସେର ସିନୂର ବଣ ସୂତ ବାନି କହିଲା, “ଏ େଜ ଷ।” 29 ମାତ େସ

ଆପଣା ହସ ଟାଣି ନିଅେନ, େଦଖ, ତାହାର ଭାତା ଭୂମିଷ େହଲା; ତହେର

ଧାତୀ କହିଲା, “ତୁେମ କିପକାେର ଆପଣା ନିମେନ େଭଦ କରି ଆସିଲ!”

ତୁମଠାେର ଏହି େଭଦ େହଉ। େତଣୁ ତାହାର ନାମ େପରସ େହଲା। 30

ଏଥଉତାେର ହସେର ସିନୂରବଣସୂତବଦ ତାହାର ଭାତା ଭୂମିଷ ହୁଅେନ,

ତାହାର ନାମ େସରହ େହଲା।

39 େଯାେଷଫ ମିସର େଦଶକୁ ଅଣାଯାʼେନ, ଫାେରାଙର ଜେଣ ଭୃତ

ଅଥା , ମିସରୀୟ େପାଟୀଫର ନାମକ ରକକ େସନାପତି, ତାଙର

ଆନୟନକାରୀ ଇଶାେୟଲୀୟମାନଙଠାରୁ େଯାେଷଫଙୁ କିଣି ଥଲା। 2 ମାତ

ସଦାପଭୁ େଯାେଷଫଙର ସହବତୀ ଥେଲ, ଏଣୁ େସ ସମୃଦ େହେଲ; ଆଉ

େସ ଆପଣା ମିସରୀୟ କତାର ଗୃହେର ବାସ କେଲ। 3 ଏଥେର ସଦାପଭୁ

ତାଙର ସହବତୀ ଅଛନି ଓ େସ େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯ କେଲ, ସଦାପଭୁ ତାଙ

ହାତେର େସହି ସମସ ସିଦ କରୁଅଛନି, ଏହା ତାଙର କତା େଦଖଲା। 4

ଏଣୁ େଯାେଷଫ ତାହାର ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇ ତାହାର େସବାେର ନିଯୁକ

େହେଲ, ପୁଣି, େସ େଯାେଷଫଙୁ ଆପଣାର ଗୃହା କ କରି ତାଙର ହସେର

ସବସ ସମପଣ କଲା। 5 ଏହି ପକାେର େସ େଯାେଷଫଙୁ ଆପଣା ଗୃହ

ଓ ସବସର ଅ କ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପଭୁ େଯାେଷଫଙ ଲାଗି େସହି

ମିସରୀୟ େଲାକର ଗୃହ ଉପେର ଆଶୀବାଦ କେଲ; ପୁଣି, ଗୃହ ଓ େକତସିତ

ସମସ ସମଦ ପତି ସଦାପଭୁଙର ଆଶୀବାଦ ବତଲା। 6 ଏେହତୁ େସ

େଯାେଷଫଙ ହସେର ଆପଣା ସବସର ଏରୂପ ଭାର େଦଲା, େଯ ଆପଣା

େଭାଜନ ବିନୁ ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟର ତତ େନଲା ନାହ। େଯାେଷଫ ରୂପେର

ଓ େସୗନଯ େର ମେନାହର ଥେଲ। 7ଆଉ ଉକ ଘଟଣା ଉତାେର ତାଙର

ପଭୁର ଭାଯ ା େଯାେଷଫଙ ଉପେର ଦୃଷି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହଁୁ ତାଙୁ

କହିଲା, “ତୁେମ େମାʼ ସେଙ ଶୟନ କର।” 8 ମାତ େଯାେଷଫ ଅସୀକାର
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କରି ଆପଣା ପଭୁର ଭାଯ ାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏ ଗୃହେର ଯାହା ଅଛି

େମାʼ ପଭୁ ତହର ତତ ନିଅନି ନାହ, େସ େମାʼ ହସେର ଆପଣାର ସବସ

ସମପଣ କରିଅଛନି। 9 ଏହି ଗୃହେର େମାʼ ଠାରୁ ବଡ଼ େକହି ନାହ; ତୁେମ

ତାଙର ଭାଯ ା, ଏନିମେନ େକବଳ ତୁମ ଛଡ଼ା େମାʼ ପତି ଆଉ କିଛି ମନା

ନାହ। ଏେହତୁ ମଁୁ କିପରି ଏେଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଷତା ଓ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର

ପାପ କରିପାେର?” 10 ତଥାପି େସ ସୀ ଦିନକୁ ଦିନ େଯାେଷଫଙୁ ଏପରି

କେହ; ମାତ େଯାେଷଫ ତାହା ସେଙ ଶୟନ କରିବାକୁ କିମା ତାହା ନିକଟେର

ରହିବାକୁ ସମତ ହୁଅନି ନାହ। 11 ଏଥଉତାେର ଦିନକେର େଯାେଷଫ ନିଜ

କାଯ ନିମେନ ଗୃହ ଭତରକୁ ଗେଲ, ପୁଣି, ଗୃହର ଦାସ ମ ରୁ େକହି

େସଠାେର ନ ଥଲା। 12 େତଣୁ େସ େଯାେଷଫଙର ବସ ଧରି “େମାʼ ସେଙ

ଶୟନ କର େବାଲ ଟଣାଟଣି କଲା;” ମାତ େଯାେଷଫ ତାହା ହସେର ଆପଣା

ବସ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇଗେଲ। 13 େଯେତେବେଳ େସ ସୀ େଯାେଷଫଙୁ

ତାହା ହସେର ଆପଣା ବସ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାର େଦଖଲା, 14

େସେତେବେଳ େସ ନିଜ ଗୃହର େଲାକମାନଙୁ ଡାକି କହିଲା, “େଦଖ, େସ

ଆମମାନଙ ସଙେର ପରିହାସ କରିବା ନିମେନ ଜେଣ ଏବୀୟକୁ ଆଣିଅଛନି;

େସ େମାʼ ସେଙ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭତରକୁ େମାʼ କତିକି ଆସିଥଲା;

ତହେର ମଁୁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇଲ; 15 େମାହର ବଡ଼ ପାଟି କରି

ଡାକିବାର ଶୁଣି େସ ଆପଣା ବସ େମାʼ ନିକଟେର ପକାଇେଦଇ ବାହାରକୁ

ପଳାଇଗଲା।” 16 ପୁଣି, େସହି ସୀ ତାହାର କତାର ଗୃହାଗମନ ପଯ ନ େସହି

ବସ ଆପଣା ନିକଟେର ରଖଲା। 17ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣା ସାମୀକୁ େସହି

କଥାନୁସାେର କହିଲା, “ତୁେମ େଯଉଁ ଏବୀୟ ଦାସକୁ ଆମମାନଙ ପାଖକୁ

ଆଣିଅଛ, େସ େମାʼ ସେଙ ପରିହାସ କରିବା ନିମେନ େମାʼ କତିକି ଆସିଥଲା,

18 ପୁଣି, ମଁୁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇବାରୁ େସ େମାʼ ନିକଟେର ଏହି ବସ

ପକାଇେଦଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା।” 19 େସେତେବେଳ “ତୁମର ଦାସ େମାʼ

ପତି ଏପକାର ବ ବହାର କରିଅଛି,” ଆପଣା ଭାଯ ାର ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି

େଯାେଷଫଙର ପଭୁ େକାଧେର ପଜଳିତ େହଲା। 20ଆଉ େଯାେଷଫଙର

ପଭୁ ତାଙୁ େନଇ ରାଜବନୀମାନଙ ବାସସାନ କାରାଗାରେର ରଖଲା; ତହଁୁ

େଯାେଷଫ େସହି କାରାଗାରେର ରହିେଲ। 21 ମାତ ସଦାପଭୁ େଯାେଷଫଙର

ସହବତୀ ଥେଲ, ପୁଣି, ତାଙ ପତି କୃପା ପକାଶ କରି କାରାରକକର ଦୃଷିେର
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ତାଙୁ ଅନୁଗହପାତ କେଲ। 22 ତହେର େସହି କାରାରକକ ବନୀଶାଳାସିତ

ସମସ ବନୀେଲାକଙ ଭାର େଯାେଷଫଙ ହସେର ସମପଣ କଲା; ପୁଣି,

େସମାେନ ଯାହା କେଲ, େସହି ସକଳର କତା େସ େହେଲ। 23 କାରାରକକ

େଯାେଷଫଙର ହସଗତ େକୗଣସି ବିଷୟେର ଦୃଷିପାତ କଲା ନାହ, କାରଣ

ସଦାପଭୁ ତାଙର ସହବତୀ ଥେଲ; ପୁଣି, େସ ଯାହା କେଲ, ସଦାପଭୁ ତାହା

ସିଦ କେଲ।

40ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉତାେର ମିସରୀୟ ରାଜାଙର ପାନପାତବାହକ ଓ

ସୂପକାର ଆପଣାମାନଙର ପଭୁ ମିସରୀୟ ରାଜାଙର ପତିକୂଳେର ଅପରାଧ

କେଲ। 2 ତହେର ଫାେରା ଆପଣାର ପଧାନ ପାନପାତବାହକ ଓ ପଧାନ

ସୂପକାର ଏହି ଦୁଇ ଭୃତ ପତି କୁଦ େହେଲ, 3ଆଉ ରକକ େସୖନ ାଧପତିର

େଯଉଁ ବନୀଗୃହେର େଯାେଷଫ ବନୀ ଥେଲ, େସଠାେର େସମାନଙୁ ବନୀ କରି

ରଖେଲ। 4ତହେର ରକକ େସୖନ ାଧପତି େଯାେଷଫଙର ହସେର େସମାନଙୁ

ସମପଣକରେନ, େଯାେଷଫ େସମାନଙରତତାବଧାରଣକରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

ଏହି ପକାେର େସମାେନ କିଛି ଦିନ କାରାଗାରେର ରହିେଲ। 5 ଏଥଉତାେର

ମିସରୀୟ ରାଜାଙର େସହି କାରାବଦ ପାନପାତବାହକ ଓ ସୂପକାର ଦୁଇ

ଜଣ ଏକ ରାତିେର ଦୁଇ ପକାର ଅଥବିଶିଷ ଦୁଇ ସପ େଦଖେଲ। 6 ତହେର

େଯାେଷଫ ପଭାତେର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା େବେଳ େସମାନଙୁ

ବିଷଣ େଦଖେଲ। 7 ତହଁୁ ଫାେରାଙର େଯଉଁ ଭୃତ ମାେନ ତାଙ ସହିତ

ତାଙ ପଭୁର କାରାଗାରେର ବନ ଥେଲ, େସମାନଙୁ େସ ପଚାରିେଲ, “ଆଜି

ତୁମମାନଙ ମୁଖ ବିଷଣ କାହକି?” 8 େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ସପ

େଦଖଅଛୁ, ମାତ ତହର ଅଥ କରିବାକୁ େକହି ନାହ।” େତେବ େଯାେଷଫ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଅଥର ାନ କି ପରେମଶରଙର ଅଧୀନ ନୁେହଁ? ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ସପ େମାେତ କୁହ।” 9 ତହଁୁ ପଧାନ ପାନପାତବାହକ

େଯାେଷଫଙୁ ଆପଣା ସପ କଥା ପକାଶ କରି କହିଲା, “େଦଖ, େଗାଟିଏ

ଦାକାଲତା େମାʼ ସମୁଖେର ଥଲା, 10 େସହି ଦାକାଲତାେର ତିନି ଶାଖା

ଥଲା, ପୁଣି, ତାହା ପଲବିତ ହୁଅେନ, ତହେର ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ସକଳ

େପଣାେର େପନା େପନା ଅଙୁର ପାଚିଲା। 11 େସେତେବେଳ େମାʼ ହସେର

ଫାେରାଙର ପାନପାତ ଥବାରୁ େସହି ପାତେର ମଁୁ େସହି ଦାକାଫଳ େଘନି

ଚିପୁଡ଼ି ଫାେରାଙର ହସେର େସହି ପାତ େଦଲ।” 12ତହେର େଯାେଷଫ
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ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏଥର ଅଥ ଏହି; େସହି ତିନି ଶାଖାେର ତିନି ଦିନ ବୁଝାଏ।

13 ତିନି ଦିନ ମ େର ଫାେରା ତୁମର ମସକ ଉଠାଇ ତୁମକୁ ନିଜ ପଦେର

ପୁନବାର ନିଯୁକ କରିେବ; ତହେର ତୁେମ ପୂବ ପରି ପାନପାତବାହକ େହାଇ

ପୁନବାର ଫାେରାଙର ହସେର ପାନପାତ େଦବ। 14ମାତ ତୁମର ମଙଳ

େହେଲ, େମାେତ ସରଣ କରିବ, ପୁଣି, େମାʼ ପତି ଦୟା କରି ଫାେରାଙ

ଛାମୁେର େମାʼ ବିଷୟ କହି େମାେତ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ କରିବ। 15

କାରଣ ଏବୀୟମାନଙ େଦଶରୁ େଲାକମାେନ େମାେତ ନିତାନ େଚାରି କରି

ଆଣିଅଛନି; ପୁଣି, ଏହି ସାନେର ମ ମଁୁ କିଛି କରି ନାହ, ତଥାପି େସମାେନ

େମାେତ ଏହି କାରାକୂପେର ବନ କରିଅଛନି।” 16 ତହେର େସ ଉତମ ଅଥ

କେଲ, ପଧାନ ସୂପକାର ଏହା େଦଖ େଯାେଷଫଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ମ ସପ

େଦଖଅଛି; େଦଖ, େମାʼ ମସକ ଉପେର ଶୁକ ପିଷକର ତିେନାଟି ଡାଲା। 17

ସବଉପର ଡାଲାେର ଫାେରାଙର େଭାଜନ ନିମେନ ନାନା ପକାର ପକାନ

ଥଲା; ଆଉ ପକୀଗଣ ଆସି େମାର ମସକେର ଥବା ଡାଲାରୁ ତାହା େଘନି

ଖାଇେଲ।” 18 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଉତର କେଲ, “ଏଥର ଅଥ ଏହି,

େସହି ତିନି ଡାଲାେର ତିନି ଦିନ ବୁଝାଏ। 19 ତିନି ଦିନ ମ େର ଫାେରା

ତୁମ ଶରୀରରୁ ତୁମ ମସକ ଉଠାଇ ତୁମକୁ ବୃକ ଉପେର ଟଙାଇେବ, ପୁଣି,

ପକୀଗଣ ଆସି ତୁମ ଗାତରୁ ତୁମ ମାଂସ ଖାଇେବ।” 20 ଏଥଉତାେର

ତୃତୀୟ ଦିନେର ଫାେରାଙର ଜନ ଦିନ ଉପସିତ େହବାରୁ େସ ଆପଣା

ସମସ ଦାସଙ ନିମେନ େଭାଜ ପସୁତ କେଲ। ତହେର େସ ଆପଣା ସମସ

ଦାସଙ ସାକାତେର ପଧାନ ପାନପାତ ବାହକର ଓ ପଧାନ ସୂପକାରର ମସକ

ଉଠାଇେଲ। 21 ପୁଣି, େଯାେଷଫଙର କଥତ ଅଥାନୁସାେର ଫାେରା ପଧାନ

ପାନପାତ ବାହାକକୁ ତାହାର ନିଜ ପଦେର ପୁନବାର ନିଯୁକ କେଲ; ତହେର

େସ ଫାେରାଙର ହସେର ପାନପାତ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା। 22 ମାତ େସ ପଧାନ

ସୂପକାରକୁ ବୃକେର ଟଙାଇେଲ; 23 ତଥାପି, ପଧାନ ପାନପାତବାହକ

େଯାେଷଫଙୁ ସରଣ କଲା ନାହ, ମାତ ତାଙୁ ପାେସାରି ଗଲା।

41ଏଥଉତାେର ସମୂଣ ଦୁଇ ବଷ େଶଷେର ଫାେରା ଏହି ସପ େଦଖେଲ;

େଦଖ, େସ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଅଛନି। 2ଆଉ େଦଖ, ନଦୀ

ଭତରୁ ସାେତାଟି ହୃଷପୁଷ ସୁନର େଗାରୁ ଉଠି ନଳତୃଣ ମ େର ଚରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 3 େସମାନଙ ଉତାେର େଦଖ, ଅନ ସାେତାଟି କୃଶ ଓ କୁତିତ
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େଗାରୁ ନଦୀରୁ ଉଠି ନଦୀ ତଟେର େସହି େଗାରୁମାନଙ ପାଖେର ଠିଆ

େହେଲ। 4 ତହେର େସହି ଦୁବଳ ଓ କୁତିତ େଗାରୁ େସହି ସାେତାଟି ହୃଷପୁଷ

ସୁନର େଗାରୁଙୁ ଖାଇ ପକାଇେଲ। ଏପରି ସମୟେର ଫାେରାଙର ନିଦା ଭଙ

େହଲା। 5 ତହ ଉତାେର େସ ନିଦିତ େହାଇ ଦିତୀୟ ଥର ସପ େଦଖେଲ;

େଗାଟିଏ େଡମେର ସାେତାଟି ପରିପୁଷ ଓ ଉତମ ଶିଷା ବାହାରିଲା। 6

େସମାନଙ ଉତାେର ପୂବୀୟ ବାୟୁେର ଶୁଷ ଆଉ ସାତୁଟା କୀଣ ଶିଷା ଉତନ

େହଲା। 7 ପୁଣି, େସହି ସାତୁଟା କୀଣ ଶିଷା ଏହି ସାେତାଟି ପରିପୁଷ ଓ ପୂଣ

ଶିଷାକୁ ଗାସ କଲା। ଏପରି ସମୟେର ଫାେରାଙର ନିଦା ଭଙ ହୁଅେନ, ସପ

ମାତ ାତ େହଲା। 8 ପୁଣି, ପଭାତେର ତାଙର ମନ ଉ ବିଗ େହଲା, ତହଁୁ

େସ େଲାକ ପଠାଇ ମିସର େଦଶୀୟ ମନ ଓ ପଣିତ ସମସଙୁ ଡକାଇେଲ;

ମାତ ଫାେରା େସମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା ସପର କଥା କହେନ, େସମାନଙ

ମ ରୁ େକହି ଫାେରାଙୁ ତହର ଅଥ କହି ପାରିେଲ ନାହ। 9 େସେତେବେଳ

ପଧାନ ପାନପାତବାହକ ଫାେରାଙ ଛାମୁେର ନିେବଦନ କଲା, “ଆଜି ମଁୁ

ନିଜ ଅପରାଧ ସରଣ କରୁଅଛି। 10ଫାେରା ଆପଣା ଦାସ େମାʼ ପତି ଓ

ପଧାନ ସୂପକାର ପତି େକାଧାନିତ େହାଇ ଆମମାନଙୁ ରକକ େସୖନ ାଧପତିର

କାରାଗାରେର ବନ କରି ରଖଥେଲ। 11 ତହେର ଆେମ ଦୁେହଁ ଏକ ରାତିେର

ସପ େଦଖଲୁ; ପୁଣି, ଦୁହଙ ସପର ଦୁଇ ପକାର ଅଥ େହଲା। 12 େସଠାେର

ଆମମାନଙ ସଙେର ରକକ େସୖନ ାଧପତିର ଦାସ ଜେଣ ଏବୀୟ ଯୁବା

ଥଲା; ଆେମମାେନ ତାକୁ ସପର କଥା କହେନ, େସ ଆମମାନଙୁ ତହର ଅଥ

କହିଲା, ପେତ କ ଜଣର ସପାନୁସାେର ଅଥ କହିଲା। 13 ତହେର େସ ଆମ

ଦୁହଙୁ େଯରୂପ ଅଥ କହିଥଲା, ତଦୂପ ଘଟିଲା; ମଁୁ ପୂବ ପଦେର ନିଯୁକ

େହଲ ଓ େସ ଫାଶୀ ପାଇଲା।” 14 େସେତେବେଳ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ

ଡକାଇ ପଠାେନ, େଲାକମାେନ କାରାଗାରରୁ ତାଙୁ ଶୀଘ ଆଣିେଲ; େସ

େକୗରକମ କରି ଓ ଉତମ ବସ ପିନି ଫାେରାଙ ଛାମୁେର ଉପସିତ େହେଲ।

15 ତହଁୁ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ େଗାଟିଏ ସପ େଦଖଅଛୁ,

େକହି ତହର ଅଥ କରି ପାରୁ ନାହାନି; ମାତ ଆେମ ତୁମ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛୁ,

େଯ ତୁେମ ସପ ଶୁଣିେଲ, ତହର ଅଥ କରିପାର।” 16ତହେର େଯାେଷଫ

କହିେଲ, “ତାହା େମାହର ଆୟତ ନୁେହଁ, ମାତ ପରେମଶର ଫାେରାଙୁ

ମାଙଳିକ ଉତର େଦେବ।” 17 ତହଁୁ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “ଆମ
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ସପେର, େଦଖ, ଆେମ ନଦୀ ତଟେର ଠିଆ େହାଇଥଲୁ। 18 ତହେର ନଦୀ

ଭତରୁ ସାେତାଟି ହୃଷପୁଷ ସୁନର େଗାରୁ ଉଠି ନଳତୃଣ ମ େର ଚରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 19 ଏଥଉତାେର େସମାନଙ ଉତାେର ଆଉ ସାେତାଟି ଦୁବଳ ଅତି

କୁତିତ ଓ କୃଶାଙ େଗାରୁ ଉଠି ଆସିେଲ; ଆେମ େସମାନଙ ପରି କୁତିତ

େଗାରୁ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର କଦାପି େଦଖ ନାହଁୁ। 20 ପୁଣି, େସହି କୀଣ

କୁତିତ େଗାରୁ ପୂବର ହୃଷପୁଷ େସହି ସାେତାଟି େଗାରୁଙୁ ଖାଇ ପକାଇେଲ।

21 ମାତ ଖାଇଲା ଉତାେର େସମାନଙ େପଟ ଖାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲା ନାହ;

େସମାେନ ପୂବ ପରି କୁତିତ ରହିେଲ। ଏପରି ସମୟେର ଆମର ନିଦା ଭଙ

େହଲା। 22 ଏଥଉତାେର ଆେମ ସପେର େଦଖଲୁ େଯ, େଦଖ, େଗାଟିଏ

ଶଣାେର ସାେତାଟି ପୂଣ ଓ ଉତମ ଶିଷା ବାହାରିଲା। 23 ତହ ଉତାେର

ପୂବୀୟ ବାୟୁେର ଶୁଷ, କୀଣ ଓ ମାନ ସାେତାଟି ଶିଷା ଉତନ େହଲା। 24

ପୁଣି, େସହି କୀଣ ଶିଷା, େସହି ଉତମ ସାତ ଶିଷାକୁ ଗାସ କଲା। ଏହି ସପ

ଆେମ ମନ ମାନଙୁ କହିଲୁ, ମାତ େକହି ଏଥର ଅଥ ଆମକୁ କହି ପାରିେଲ

ନାହ।” 25 େତେବ େଯାେଷଫ ଫାେରାଙୁ କହିେଲ, “ଫାେରାଙର ସପ

ଏକ; ପରେମଶର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ ତ, ତାହା ଫାେରାଙ ପତି ପକାଶ

କରିଅଛନି। 26 େସହି ସାେତାଟି ଉତମ େଗାରୁ ସାତ ବଷ ସରୂପ, ପୁଣି,

େସହି ସାେତାଟି ଉତମ ଶିଷା ମ ସାତ ବଷ ସରୂପ, ସପ ଏକମାତ। 27 ତହ

ପଶା ଉତିତ େସହି ସାେତାଟି କୀଣ କୁତିତ େଗାରୁ ସାତ ବଷ ସରୂପ; ଆଉ

ପୂବୀୟ ବାୟୁେର ଶୁଷ ସାେତାଟି ଶିଷା ମ ଦୁଭକର ସାତ ବଷ ସରୂପ। 28ମଁୁ

ଫାେରାଙୁ କହିଅଛି: ପରେମଶର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ ତ, ତାହା ଫାେରାଙୁ

େଦଖାଇଅଛନି। 29 େଦଖନୁ, ସମସ ମିସର େଦଶେର ସାତ ବଷ ମହା ସୁଭକ

ଆସୁଅଛି। 30 ତହ ପେଛ ସାତ ବଷ ଦୁଭକ ପଡ଼ିବ; ସମସ ସୁଭକ ମିସର

େଦଶରୁ ବିସୃତ େହବ; ଦୁଭକ େଦଶକୁ ଧଂସ କରିବ। 31 ପୁଣି, ପଶା ବତୀ

ଦୁଭକ ସକାଶୁ େଦଶେର ସୁଭକ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ଅତି ଭାରୀ

େହବ। 32ଫାେରା ଦୁଇ ଥର ସପ େଦଖବାର ଭାବ ଏହି େଯ, ପରେମଶରଙ

ଦାରା ତାହା ନିଶିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ପରେମଶର ତାହା ଶୀଘ ଘଟାଇେବ।

33 ଏଥପାଇଁ ଏେବ ଫାେରା ଜେଣ ବୁଦିମାନ ାନୀ ପୁରୁଷ େଦଖ ମିସର

େଦଶ ଉପେର ନିଯୁକ କରନୁ। 34ଫାେରା ଏହା କରନୁ, ଆଉ େଦଶେର

ଅ କଗଣ ନିଯୁକ କରି ସାତ ବଷ ସୁଭକ ସମୟେର ମିସର େଦଶରୁ ଶସ ର
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ପଞମାଂଶ ଗହଣ କରନୁ। 35 ଅଥା , େସମାେନ େସହି ଆଗାମୀ ଉତମ

ବଷର ସବୁ ଭକ ସଂଗହ କରନୁ, ପୁଣି, ପତି ନଗରେର ଖାଦ ନିମେନ

ଫାେରାଙ ହସାଧୀନେର ଶସ ସଞୟ କରି ରକା କରନୁ। 36 ଏହିରୂେପ

ମିସର େଦଶେର ଭବିଷ ତ ଦୁଭକର ସାତ ବଷ ନିମେନ େଦଶର ନିବାହାେଥ

େସହି ଭକ ସଞିତ ଥେଲ, ଦୁଭକ ଦାରା େଦଶ ଉଚିନ େହବ ନାହ।” 37

େସେତେବେଳ ଫାେରାଙର ଓ ତାଙର ଦାସମାନଙ ଦୃଷିେର ଏହି କଥା

ଉତମ େବାଧ େହଲା। 38ତହେର ଫାେରା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ କି ଏହାଙ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପାଇ ପାରିବା? ଏହାଙଠାେର

ପରେମଶରଙ ଆତା ଅଛନି।” 39 ତହଁୁ ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ,

“ପରେମଶର ତୁମକୁ ଏସମସ ଜଣାଇଛନି, ଏଣୁ ତୁମ ପରି ବୁଦିମାନ ଓ ାନୀ

େକହି ନାହ; 40 ତୁେମ ଆମର ଗୃହା କ ହୁଅ; ଆମର ସମସ ପଜା ତୁମର

ବାକ ଶିେରାଧାଯ କରିେବ, େକବଳ ସିଂହାସନେର ଆେମ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼

ଥବା।” 41ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ

ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ ଉପେର ନିଯୁକ କଲୁ।” 42 ଏଥଉତାେର ଫାେରା

ଆପଣା ହସରୁ ନିଜ ସନକଅଙୁରୀୟ କାଢ଼ି େଯାେଷଫଙ ହସେର େଦଇ

ତାଙୁ ସୂକବସ ପିନାଇ ତାଙ ଗଳାେର ସୁବଣ ହାର େଦେଲ। 43 ପୁଣି, ତାଙୁ

ଆପଣା ଦିତୀୟ ରଥେର ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙର

ଆେଗ ଆେଗ “ଆଣୁ ପାତ ଆଣୁ ପାତ” େବାଲ େଘାଷଣା କେଲ। ଏହି ପକାେର

େସ ତାଙୁ ସମସ ମିସର େଦଶ ଉପେର ନିଯୁକ କେଲ। 44 ଏଥଉତାେର

ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଫାେରା ଅଟୁ, ଏେହତୁ ତୁମ ଆ ା ବିନୁ

ସମସ ମିସର େଦଶେର େକୗଣସି େଲାକ ହାତ େଗାଡ଼ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହ।”

45 ପୁଣି, ଫାେରା େଯାେଷଫଙର ନାମ “ସାଫନ ପାେନହ ରଖେଲ;” ପୁଣି,

ଓ ନଗର ନିବାସୀ େପାଟୀେଫର ନାମକ ଯାଜକର ଆସନ ନାମୀ କନ ା

ସହିତ ତାଙର ବିବାହ େଦେଲ। ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ସମୁଦାୟ ମିସର

େଦଶେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46 େଯାେଷଫ ତିରିଶ ବଷ

ବୟସ ସମୟେର ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରାଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ;

ତାହା ପେର େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ ନିକଟରୁ ପସାନ କରି ମିସର େଦଶର

ସବତ ଭମଣ କେଲ। 47 ଏଥଉତାେର େସହି ସୁଭକର ସାତ ବଷ ଭୂମିେର

ଅପାର ଅପାର ଶସ ଉତନ େହଲା। 48 େଯାେଷଫ େସହି ସାତ ବଷେର
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ମିସର େଦଶେର ଉତନ ସକଳ ଶସ ସଂଗହ କରି ପତି ନଗରେର ସଞୟ

କେଲ; ପୁଣି, େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରର ଚାରିଆଡ଼ ଭୂମିେର େଯେତ ଶସ ଉତନ

େହଲା, ତାହାସବୁ େସହି େସହି ନଗରେର ସଞୟ କେଲ। 49 ଏହି ପକାେର

େଯାେଷଫ ସମୁଦର ବାଲ ପରି ଏେତ ବହୁଳ ଶସ ସଂଗହ କେଲ େଯ, ତାହା

ଆଉ ମାପିେଲ ନାହ; କାରଣ ତାହା ଅପରିେମୟ ଥଲା। 50ଆଉ ଦୁଭକ

ବଷ ପୂବେର େଯାେଷଫଙର ଦୁଇ ପୁତ ଜାତ େହାଇଥେଲ, ଓ ନଗର

ନିବାସୀ େପାଟୀେଫର ଯାଜକର ଆସନ ନାମୀ କନ ା େସମାନଙୁ ଜନ

କରିଥଲା। 51 ତହେର େଯାେଷଫ େଜ ଷର ନାମ ମନଃଶି ରଖେଲ, କାରଣ

େସ କହିେଲ, “ପରେମଶର େମାହର ସମସ େକଶର ଓ ନିଜ ପିତୃଗୃହର

ବିସୃତି ଜନାଇ ଅଛନି।” 52 ପୁଣି, ଦିତୀୟ ପୁତର ନାମ ଇଫୟିମ ରଖେଲ,

କାରଣ େସ କହିେଲ, “େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗର େଦଶେର ପରେମଶର େମାେତ

ଫଳବାନ କରିଅଛନି।” 53 ଏଥଉତାେର ମିସର େଦଶେର ଘଟିତ ସୁଭକର

ସାତ ବଷ େଶଷ େହଲା। 54ପୁଣି, େଯାେଷଫଙ ବାକ ାନୁସାେର ଦୁଭକର

ସାତ ବଷର ଆରମ େହଲା; ତହେର ଅନ ସମସ େଦଶେର ଦୁଭକ ପଡ଼ିଲା,

ମାତ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଆହାର ଥଲା। 55 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ମିସର

େଦଶେର ଦୁଭକ ପଡ଼େନ, ପଜାମାେନ ଆହାର ନିମେନ ଫାେରାଙ ନିକଟେର

ଡକା ପକାଇେଲ; ତହେର ଫାେରା ସମସ ମିସରୀୟ େଲାକଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ େଯାେଷଫ ନିକଟକୁ ଯାଅ; େସ ଯାହା କହନି, ତାହା କର।” 56

େସେତେବେଳ ସବେଦଶେର ଦୁଭକ ହୁଅେନ, େଯାେଷଫ ସବୁ ସାନର େଗାଲା

ଫଟାଇ ମିସରୀୟମାନଙୁ ଶସ ବିକୟ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ତଥାପି ମିସର

େଦଶେର ଦୁଭକ ପବଳ େହଲା। 57 ପୁଣି, ସବେଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ମିସର

େଦଶେର ଶସ କିଣିବା ପାଇଁ େଯାେଷଫଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। େଯେହତୁ

ସବୁ େଦଶେର ଦୁଭକ ପବଳ ଥଲା।

42ଆଉ ମିସର େଦଶେର ଶସ ଅଛି, ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯାକୁବ ଆପଣା

ପୁତମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କାହକି ପରସର ପତି ଅନାଇ ରହୁଅଛ?”

2 େସ ଆହୁରି କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ଶୁଣିଲ, ମିସର େଦଶେର ଶସ ଅଛି; ଏଣୁ

ତୁେମମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଶସ କିଣି ଆଣ; ତହେର

ଆେମମାେନ ନ ମରି ବଞିବା।” 3 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫଙର ଦଶ ଭାତା

ଶସ କିଣିବା ନିମେନ ମିସର େଦଶକୁ ଗେଲ। 4ମାତ ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙର
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ସେହାଦର ବିନ ାମୀ କୁ ଭାଇମାନଙ ସଙେର ପଠାଇେଲ ନାହ; କାରଣ

େସ କହିେଲ, “େକଜାଣି ଅବା ଏହାକୁ ବିପତି ଘେଟ।” 5 େସେତେବେଳ

େସଠାକୁ ଯିବା େଲାକମାନଙ ମ େର ଇସାଏଲଙର ପୁତମାେନ ଶସ

କିଣିବା ନିମେନ ଗେଲ; େଯେହତୁ କିଣାନ େଦଶେର ମ ଦୁଭକ ଥଲା।

6 େସହି ସମୟେର େଯାେଷଫ େସହି େଦଶର ଅ କ େହବାରୁ େଦଶୀୟ

େଲାକ ସମସଙୁ ଶସ ବିକୟ କରୁଥେଲ; ତହେର େଯାେଷଫଙର ଭାତୃଗଣ

ଆସି ତାଙୁ ଭୂମିଷ ପଣାମ କେଲ। 7 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଆପଣା

ଭାଇମାନଙୁ େଦଖ ଚିହିେଲ, ମାତ େସମାନଙ ଆଗେର ଅପରିଚିତ େଲାକ

ପରି ବ ବହାର କରି କଟୁ କଥାେର କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େକଉଁଠାରୁ

ଆସିଅଛ?” େସମାେନ କହିେଲ, “କିଣାନ େଦଶରୁ ଖାଦ ଦବ କିଣିବାକୁ

ଆସିଅଛୁ।” 8 ମାତ େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ଚିହିେଲ େହଁ େସମାେନ

ତାଙୁ ଚିହି ପାରିେଲ ନାହ। 9 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନଙ ବିଷୟେର େଯସବୁ

ସପ େଦଖଥେଲ, ତାହା ସରଣ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

େଚାର େଲାକ; େଦଶର ଛିଦ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ତୁେମମାେନ ଆସିଅଛ।”

10 େସମାେନ କହିେଲ, “ନା ପେଭା, ତାହା ନୁେହଁ, ଆପଣଙର ଏହି ଦାସମାେନ

ଖାଦ ଦବ କିଣିବାକୁ ଆସିଅଛନି। 11ଆେମମାେନ ସମେସ ଏକ ବ କିର

ପୁତ, ଆେମମାେନ ସେଚାଟ େଲାକ, ଆପଣଙ ଏହି ଦାସମାେନ େଚାର

ନୁହନି।” 12 େତେବ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ନା, ନା, ତୁେମମାେନ

େଦଶର ଛିଦ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛ।” 13 େସମାେନ କହିେଲ,

“ଆପଣଙର ଏହି ଦାସମାେନ ଦାଦଶ ଭାତା, କିଣାନ େଦଶ ନିବାସୀ ଜଣକର

ପୁତ; ଆଉ େଦଖନୁ, ଆମମାନଙର କନିଷ ଭାତା ପିତା ନିକଟେର ଅଛି,

ପୁଣି, ଜେଣ ନାହ।” 14 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ େଚାର େବାଲ ଯାହା କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ ତାହା ହ ପମାଣ।

15 ଏହା ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ପରୀକା କରାଯିବ; ଆେମ ଫାେରାର ଆୟୁର

ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ତୁମମାନଙର କନିଷ ଭାତା ଏଠାକୁ ନ ଆସିେଲ,

ତୁେମମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହ। 16 ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ

ପଠାଅ, େସ ତୁମ ଭାଇକୁ ଆଣୁ, ତୁେମମାେନ ବନୀ ଥାଅ; ତୁମମାନଙ କଥା

ସତ କି ନାହ, ପରୀକା େହେଲ ଜଣାଯିବ; େନାହିେଲ ଆେମ ଫାେରାର

ଆୟୁର ଶପଥ କରି କହୁଅଛୁ, ତୁେମମାେନ ଅବଶ େଚାର ଅଟ।” 17 ତହଁୁ
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େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ ତିନି ଦିନ କାରାଗାରେର ବନ କରି ରଖେଲ। 18

ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଦିନେର େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ପରେମଶରଙ ପତି

ଆମର ଭୟ ଅଛି; ଏଣୁ ଏହି କମ କର, ତହେର ବଞିବ। 19ତୁେମମାେନ ଯଦି

ସେଚାଟ େଲାକ, େତେବ ଆପଣା ମ ରୁ ଏକ ଭାଇକୁ ଏହି କାରାଗାରେର

ବନ ରଖ ଦୁଭକ େହତୁ ଗୃହକୁ ଶସ େଘନିଯାଅ। 20 ମାତ ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ସାନ ଭାଇଙୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣ, ତହେର ତୁମମାନଙ କଥା

ସପମାଣ େହେଲ, ତୁେମମାେନ ମରିବ ନାହ।” ତହଁୁ େସମାେନ େସହି ପକାର

କେଲ। 21ଏଥଉତାେର େସମାେନ ପରସର କୁହାକୁହି େହେଲ, “ଆେମମାେନ

ଆପଣା ଭାଇ ବିଷୟେର ନିଶୟ ଅପରାଧୀ ଅଟୁ; େସ ଆମମାନଙୁ ବିନତି

କରିବା େବେଳ ଆେମମାେନ ତାହା ପାଣର ବ ାକୁଳତା େଦଖେଲ େହଁ

ତାହା ଶୁଣିଲୁ ନାହ, େତଣୁକରି ଆମମାନଙୁ ଏହି ବିପତି ଘଟିଅଛି।” 22

େସେତେବେଳ ରୁେବ େସମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ‘େସହି ବାଳକ

ବିଷୟେର ପାପ କର ନାହ,’ ଏହି କଥା କି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହି ନାହ? ତଥାପି

ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଲ ନାହ; ଏନିମେନ େଦଖ, ଏେବ ତାହାର ରକର ପରିେଶାଧ

ନିଆଯାଉଅଛି।” 23 ମାତ େଯାେଷଫ େଯ େସମାନଙ କଥାବାତା ବୁଝିେଲ,

ଏହା େସମାେନ ଜାଣି ପାରିେଲ ନାହ; କାରଣ େସ ଦିଭାଷୀ ଦାରା େସମାନଙ

ସହିତ କଥା କହୁଥେଲ; 24ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ େସମାନଙ ନିକଟରୁ

ଯାଇ କନନ କେଲ; ପୁନବାର ଆସି େସମାନଙ ସହିତ କଥାବାତା କରି

େସମାନଙ ମ ରୁ ଶିମୀେୟାନକୁ ଧରି େସମାନଙ ସାକାତେର ବାନିେଲ।

25 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନଙ ପାତେର ଶସ ପୂଣ କରି ପେତ କ ଜଣର

ପଟେର ଟଙା େଫରାଇ େଦବାକୁ ଓ େସମାନଙୁ ପାେଥୟ ଦବ େଦବାକୁ

ଆ ା େଦେଲ; ତହେର ତଦୂପ କରାଗଲା, 26 ତହଁୁ େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଗଧ ଉପେର ଶସ ଲଦି େସଠାରୁ ପସାନ କେଲ। 27 ମାତ ଉତରିବା

ସାନେର ଜେଣ ଗଧକୁ ଆହାର େଦବା ନିମେନ ପଟ ଫଟାେନ, ଆପଣା ଟଙା

େଦଖଲା; କାରଣ ପଟ ମୁହଁେର ଟଙା ଥଲା। 28 ତହେର େସ ଭାଇମାନଙୁ

କହିଲା, “େମାହର ଟଙା େଫରି ଆସିଅଛି; ଏହି େଦଖ, ତାହା େମାʼ ପଟେର

ଅଛି।” ଏଣୁ େସମାନଙର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ େସମାେନ କମିତ େହାଇ

ପରସର ପତି ଅନାଇ କହିେଲ, “ପରେମଶର ଆମମାନଙର ପତି ଏ କି

କମ କରିଅଛନି?” 29 ଏଥଉତାେର େସମାେନ କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା
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ପିତା ଯାକୁବଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ପତି ଯାହା ଯାହା

ଘଟିଥଲା, ତାହାସବୁ ତାଙୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, 30 “େଯଉଁ ବ କି େସହି େଦଶର

କତା, େସ ଆମମାନଙୁ େଦଶର େଚାର ାନ କରି କଟୁ କଥା କହିଲା। 31

ତହେର ଆେମମାେନ ତାକୁ କହିଲୁ, ‘ଆେମମାେନ ସେଚାଟ େଲାକ, େଚାର

େନାହଁୁ, 32 ଆେମମାେନ ବାର ଭାଇ, ସମେସ ଏକ ପିତାଙର ସନାନ;

ଆମମାନଙ ମ େର ଜେଣ ନାହ, ପୁଣି, କିଣାନ େଦଶେର ପିତାଙ ନିକଟେର

ଆଉ ଏକ ସାନ ଭାଇ ଅଛି।’ 33 େସେତେବେଳ େଦଶର କତା େସହି ବ କି

ଆମମାନଙୁ କହିଲା, ‘ଏହା କେଲ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ବିଶାସ େଲାକ େବାଲ

ବୁଝି ପାରିବା; ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଏକ ଭାଇକୁ ଆମ ନିକଟେର

ରଖ ଆପଣାମାନଙ ଗୃହର ଦୁଭକ େହତୁ ଶସ େଘନିଯାଅ। 34 ପୁଣି,

ଆପଣାମାନଙ ସାନ ଭାଇଙୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣ, େତେବ ତୁେମମାେନ େଯ

ସେଚାଟ େଲାକ, େଚାର ନୁହଁ, ଏହା ବୁଝିବା; ତହେର ତୁମମାନଙ ଭାଇଙୁ

ତୁମମାନଙୁ ସମପଣ କରିେଦବା, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଏ େଦଶେର ବାଣିଜ

କରି ପାରିବ।’” 35 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ପଟ ଖାଲ କରେନ, ପତି ଜଣ

ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଭତରୁ ଟଙାପୁଡ଼ିଆ ପାଇେଲ। େତେବ େସହି ସବୁ

ଟଙାର ମୁଣା େଦଖ, େସମାେନ ଓ େସମାନଙ ପିତା ଭୀତ େହେଲ। 36

ତହେର େସମାନଙ ପିତା ଯାକୁବ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େମାେତ ପୁତହୀନ

କରୁଅଛ; େଯାେଷଫ ନାହ, ଶିମୀେୟାନ ନାହ, ପୁଣି, ବିନ ାମୀ କୁ ମ

େଘନିଯିବାକୁ ପାଞୁଅଛ, ଏହିସବୁ ସିନା େମାହର ପତିକୂଳ େହଉଅଛି।” 37

ତହେର ରୁେବ ପିତାଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ତାକୁ ନ ଆେଣ,

େତେବ ତୁେମ େମାର ଦୁଇ ପୁଅଙୁ ବଧ କରିବ; େମାʼ ହସେର ତାକୁ ସମପଣ

କର; ମଁୁ ତାକୁ ପୁନବାର ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣି େଦବି।” 38 େତେବ େସ କହିେଲ,

“େମାʼ ପୁଅ ତୁମମାନଙ ସଙେର ଯିବ ନାହ, ତାହାର ସେହାଦର ମରିଅଛି,

େସ ହ େକବଳ ଅଛି; ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, ତହେର ଏହାକୁ

ଯଦି େକୗଣସି ବିପଦ ଘଟିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ େମାେତ େଶାକେର ଏହି

ପକ େକଶେର କବରକୁ ପଠାଇବ।” (Sheol h7585)

43ଏହି ସମୟେର ମ େଦଶେର ଅତିଶୟ ଦୁଭକ ଥଲା। 2ଏଥନିମେନ

େସମାେନ ମିସର େଦଶରୁ େଯଉଁ ଶସ ଆଣିଥେଲ, େସହି ସବୁ ସମାପ

େହବାରୁ େସମାନଙ ପିତା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ପୁନବାର
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ଯାଇ ଆମମାନଙ ନିମେନ କିଛି ଶସ କିଣି ଆଣ।” 3 ତହେର ଯିହୁଦା

ତାଙୁ କହିଲା, “େସ ବ କି ଦୃଢ଼ ପତି ା କରି କହିଅଛି, ‘ତୁମମାନଙ ଭାଇ

ତୁମମାନଙ ସଙେର ନ ଥେଲ, ତୁେମମାେନ ଆମର ମୁଖ େଦଖ ପାରିବ

ନାହ।’ 4 ଏଣୁ ଯଦି ତୁେମ ଆମମାନଙ ଭାଇକୁ ସଙେର ପଠାଇବ, େତେବ

ଆେମମାେନ ତୁମ ପାଇଁ ଶସ କିଣିବାକୁ ଯିବୁ। 5ମାତ ଯଦି ନ ପଠାଇବ,

େତେବ ଆେମମାେନ ଯିବୁ ନାହ; କାରଣ େସ ବ କି କହିଅଛି, ‘ତୁମମାନଙ

ଭାଇ ତୁମମାନଙ ସଙେର ନ ଥେଲ, ତୁେମମାେନ ଆମର ମୁଖ େଦଖ ପାରିବ

ନାହ।’” 6 ତହେର ଇସାଏଲ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର ଆଉ ଏକ ଭାଇ

ଅଛି, ଏହା େସହି ମନୁଷ କୁ କହି େମାʼ ପତି ଏପରି କୁବ ବହାର କାହକି

କଲ?” 7 େସମାେନ କହିେଲ, “େସ ଆମମାନଙ ଓ ଆମମାନଙ ାତିମାନଙ

ବିଷୟ ସୂକ ରୂେପ ପଚାରି କହିଲା, ‘ତୁମମାନଙ ପିତା କି ଆଜି ପଯ ନ

ବଞିଅଛନି? ତୁମମାନଙର କି ଆଉ ଭାଇ ଅଛି?’ ଏଣୁ ଆେମମାେନ େସହି

କଥା ପମାେଣ ଉତର େଦଇଥଲୁ; େସ େଯ ‘ତୁମମାନଙ ଭାଇଙୁ ଏଠାକୁ

ଆଣ େବାଲ କହିବ, ଏହା ଆେମମାେନ କିପକାେର ଜାଣି ପାରନୁ?’” 8

ଯିହୁଦା ଆପଣା ପିତା ଇସାଏଲଙୁ ଆହୁରି କହିଲା, “ତୁେମ େସହି ଯୁବାକୁ େମାʼ

ସଙେର ପଠାଇଦିଅ; ଆେମମାେନ ଉଠି ପସାନ କରୁ, ତହେର ଆେମମାେନ

ଓ ତୁେମ ଓ ବାଳକମାେନ, ସମେସ ବଞିବା, ମରିବା ନାହ। 9ମଁୁ ତାହାର ଲଗା

େହଲ, େମାʼ ହସରୁ ତାକୁ ବୁଝି େନବ; ମଁୁ ଯଦି ତାକୁ ଆଣି ତୁମ ସମୁଖେର

ନ ରେଖ, େତେବ େସହି େଦାଷ ସବଦା େମାʼ ଉପେର ବତବ। 10 ଯଦି

ଆମମାନଙର ଏେତ ବିଳମ େହାଇ ନ ଥାʼନା, େତେବ ଆେମମାେନ ଦିତୀୟ

ଥର ବାହୁଡ଼ି ଆସନୁଣି।” 11 ତହଁୁ େସମାନଙ ପିତା ଇସାଏଲ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, େତେବ େଗାଟିଏ କମ କର; ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପାତେର ଏହି େଦଶର ଉତମ ଦବ , ଅଥା , ଗୁଗୁଳ, ମଧୁ, ସୁଗନି

ଦବ , ଗନରସ, େପସା ଓ ବାଦାମ କିଛି କିଛି େଘନି େସହି ବ କିଙୁ େଭଟି

ଦିଅ। 12 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ହସେର ଦିଗୁଣ ଟଙା ନିଅ ଓ ତୁମମାନଙ

ପଟମୁଖେର େଯଉଁ ଟଙା େଫରି ଆସିଅଛି, ତାହା ମ ହସେର େନଇଯାଅ;

େକଜାଣି ତାହା ଭୁ େହାଇଥବ। 13ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙ ଭାଇଙୁ େଘନି

ଉଠି ପୁନବାର େସହି ବ କି ନିକଟକୁ ଯାଅ। 14 ସବଶକିମାନ ପରେମଶର

ତୁମମାନଙୁ େସହି ବ କି ନିକଟେର ଏପରି ଅନୁଗହପାତ କରନୁ, େଯପରି
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େସ ତୁମମାନଙ ଅନ ଭାଇଙୁ ଓ ବିନ ାମୀ କୁ ଛାଡ଼ିେଦବ। ମାତ ଯଦି

େମାେତ ପୁତହୀନ େହବାକୁ ହୁଏ, େତେବ ପୁତହୀନ େହବି।” 15 ତହଁୁ

େସମାେନ େସହି େଭଟି ଦବ ଓ ଦିଗୁଣ ଟଙା ଓ ବିନ ାମୀ କୁ ସଙେର

େଘନି ଯାତା କରି ମିସର େଦଶେର େଯାେଷଫଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।

16 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ େସମାନଙ ସଙେର ବିନ ାମୀ କୁ େଦଖ

ଆପଣା ଗୃହା କକୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଆମ ଗୃହକୁ େନଇଯାଅ

ଓ ପଶୁ ମାରି ଖାଦ ଦବ ପସୁତ କର; ଏମାେନ ମ ାହ ସମୟେର ଆମ

ସଙେର େଭାଜନ କରିେବ।” 17 ଏଥେର େସହି ମନୁଷ େଯାେଷଫଙର

ଆ ାନୁସାେର କମ କରି େସମାନଙୁ େଯାେଷଫଙ ଗୃହକୁ େନଇଗଲା। 18

ପୁଣି, େଯାେଷଫଙ ଗୃହକୁ ନୀତ େହବାରୁ େସମାେନ ଭୀତ େହାଇ ପରସର

କହିେଲ, “ପୂେବ ଆମମାନଙ ପଟେର େଯଉଁ ଟଙା େଫରି ଯାଇଥଲା, ତହ

ନିମେନ ଆମମାନଙୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଅଛନି; ଏେବ େସ ଆମମାନଙ ଉପେର

ପଡ଼ି ଆକମଣ କରି ଆମମାନଙ ଗଦଭ ସବୁ େନଇ ଆମମାନଙୁ ଦାସ ପରି

ରଖବ।” 19 େତଣୁ େସମାେନ େଯାେଷଫଙ ଗୃହା କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୃହର

ପେବଶ ସାନେର ତାହା ସହିତ କଥାବାତା କରି କହିେଲ, 20 “ପେଭା,

ଆେମମାେନ ପୂେବ ଶସ କିଣିବାକୁ ଆସିଥଲୁ; 21 ପୁଣି, ଉତରିବା ସାନେର

ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫଟାଇ େଦଖଲୁ େଯ, ପତି ଜଣର ପଟମୁଖେର

ତାହାର ଟଙା, ଅଥା , ପୂଣ େତୗଲ ଅନୁସାେର ଆମମାନଙର ଟଙା ଅଛି;

ତାହା ଆେମମାେନ ହସେର ପୁନବାର ଆଣିଅଛୁ। 22 ପୁଣି, ଶସ କିଣିବା

ନିମେନ ଆେମମାେନ ଆଉ ଟଙା ଆଣିଅଛୁ; ମାତ େସହି ଟଙା ଆମମାନଙ

ପଟେର କିଏ ରଖଥଲା, ଆେମମାେନ ତାହା ଜାଣି ନାହଁୁ।” 23 ତହେର େସ

ଗୃହା କ କହିଲା, “ତୁମମାନଙର ମଙଳ େହଉ, ଭୟ କର ନାହ; ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ଓ ତୁମମାନଙ େପୖତୃକ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ପଟେର

ତୁମମାନଙୁ ଗୁପ ଧନ େଦଇଅଛନି; ତୁମମାନଙ ଟଙା େମାʼ ପାଖେର ଥଲା।”

ତହଁୁ େସ ଶିମୀେୟାନକୁ ବାହାର କରି େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା। 24

ଏଥଉତାେର େସ େସମାନଙୁ େଯାେଷଫଙ ଗୃହ ଭତରକୁ େନଇ ଜଳ ଦିଅେନ,

େସମାେନ ପାଦ ପକାଳନ କେଲ; ପୁଣି, େସ େସମାନଙ ଗଦଭମାନଙୁ

ଆହାର େଦଲା। 25ଆଉ ମ ାହ ସମୟେର େଯାେଷଫ ଆସିେବ େବାଲ

େସମାେନ େଭଟି ଦବ ସଜାଇେଲ; କାରଣ େସମାେନ େସଠାେର େଭାଜନ
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କରିେବ େବାଲ ଶୁଣିଥେଲ। 26ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ଗୃହକୁ ଆସେନ,

େସମାେନ ହସସିତ େଭଟି ଦବ ତାଙ ନିକଟକୁ ଗୃହ ମ େର ଆଣି ତାଙୁ

ଭୂମିଷ ପମାଣ କେଲ। 27 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନଙର ମଙଳ ବାତା ପଚାରି

କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର ପିତା କି କୁଶଳେର ଅଛନି? ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ବୃଦ

େଲାକଙର କଥା କହୁଥଲ, େସ କି ଆଜି ପଯ ନ ବଞିଅଛନି?” 28 େସମାେନ

କହିେଲ, “ଆପଣଙ ଦାସ ଆମମାନଙ ପିତା କୁଶଳେର ଅଛନି, େସ ଆଜି

ପଯ ନ ବଞିଅଛନି।” ତହଁୁ େସମାେନ ମସକ ନତ କରି ପଣାମ କେଲ। 29

େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଅନାଇ ଆପଣା ସେହାଦର ବିନ ାମୀ କୁ େଦଖ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ସାନ ଭାଇର କଥା କହିଥଲ, େସ କି ଏହି?”

ଆଉ େସ କହିେଲ, “େହ ଆମର ପୁତ, ପରେମଶର ତୁମଙୁ ଅନୁଗହ କରନୁ।”

30 ତହଁୁ ଭାଇ ପତି େଯାେଷଫଙର ଅନଃକରଣ େସହେର ଉତପ େହବାରୁ େସ

ଶୀଘ େରାଦନ କରିବାକୁ ସାନ େଖାଜିେଲ; ପୁଣି, େସ ଆପଣା େକାଠରିେର

ପେବଶ କରି େସଠାେର େରାଦନ କେଲ। 31ଏଥଉତାେର େସ ମୁଖ ପକାଳନ

କରି ବାହାରକୁ ଆସିେଲ, ପୁଣି, ଆପଣାକୁ ସମାଳି “ଭକ ଦବ ପରିେବଷଣ

କରିବା ନିମେନ” ଆ ା େଦେଲ। 32 ତହେର ଭୃତ ମାେନ େଯାେଷଫଙ

ନିମେନ ଓ ତାଙ ଭାଇମାନଙ ନିମେନ, ପୁଣି, ତାଙ ସେଙ େଭାଜନକାରୀ

ମିସରୀୟ େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରିେବଷଣ କେଲ, କାରଣ

ଏବୀୟମାନଙ ସହିତ େଭାଜନ କରିବାର ମିସରୀୟମାନଙର ବ ବହାର ନ

ଥଲା; ତାହା ମିସରୀୟମାନଙର ଘୃଣିତ କମ। 33 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫଙ

ସମୁଖେର େସମାନଙର େଜ ଷ େଜ ଷ ସାନେର ଓ କନିଷ କନିଷ ସାନେର

ବସିେଲ; ତହେର େସମାେନ ପରସର ଆଶଯ େବାଧ କେଲ। 34 ପୁଣି, େସ

ଆପଣା ସମୁଖରୁ ଭକ ଦବ ଉଠାଇ େସମାନଙୁ ପରିେବଷଣ କରାଇେଲ;

ମାତ ସମସଙ ଭାଗରୁ ବିନ ାମୀ ର ଭାଗ ପାଞଗୁଣ ଅଧକ ଥଲା। ଏଥେର

େସମାେନ ପାନ କରି ତାଙ ସହିତ ଆନନ କେଲ।

44ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଗୃହା କକୁ ଆ ା େଦେଲ, “ଏହି

େଲାକମାନଙ ପଟେର େଯେତ ଶସ ଧରଇ, େସେତ ପରିପୂଣ କରିଦିଅ,

ପୁଣି, ପେତ କର ଟଙା ପେତ କର ପଟମୁଖେର ରଖ। 2ଆଉ କନିଷ

ପଟେର ତାହାର ଶସ କିଣିବା ଟଙା ସେଙ ଆମ ତାଟିଆ, େସ ରୂପା ତାଟିଆ

ରଖ।” ତହେର େସ େଯାେଷଫଙ କଥାନୁସାେର କଲା। 3 ଆଉ ପଭାତ
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େହବା ମାେତ, େସମାେନ ଗଦଭ ସହିତ ବିଦାୟ ପାଇେଲ। 4 ପୁଣି, ନଗରରୁ

ବାହାରି ବହୁତ ଦୂର ନ ଯାଉଣୁ, େଯାେଷଫ ଆପଣା ଗୃହା କକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଉଠି େସହି ମନୁଷ ମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସମାନଙ

ସଙ ଧରି କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଉପକାର ବଦେଳ କାହକି ଅପକାର କଲ?

5 ଆମ ପଭୁ ଯହେର ପାନ କରନି ଓ ଯଦାରା ଗଣକତା କରନି, େସହି

ତାଟିଆ କି ଏ ନୁେହଁ? ଏପରି କମ ଦାରା ତୁେମମାେନ େଦାଷ କରିଅଛ।’” 6

ଏଥଉତାେର େସ େସମାନଙ ସଙ ଧରି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା। 7 ତହେର

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆମର ପଭୁ କାହକି ଏପରି କଥା କହନି? ଆପଣଙ

ଦାସମାନଙର ଏପରି କମ କରିବା ଦୂେର ଥାଉ। 8 େଦଖନୁ, ଆପଣା ଆପଣା

ପଟ ମୁଖରୁ ଆର ଥର େଯଉଁ ଟଙା ପାଇଥଲୁ; ତାହା ଆେମମାେନ କିଣାନ

େଦଶରୁ ପୁନବାର ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ; େତେବ କିପରି ଆପଣଙ

ପଭୁଙ ଗୃହରୁ ରୂପା କି ସୁନା େଚାରି କରିବୁ? 9ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ ମ େର

ଯାହାଠାରୁ ତାହା ମିେଳ, େସ ମରୁ, ପୁଣି, ଆେମମାେନ ମ ପଭୁଙର ଦାସ

େହବୁ।” 10 ତହେର େସ କହିଲା, “ଭଲ, ତୁମମାନଙ କଥାନୁସାେର େହଉ;

ଯାହା ପାଖରୁ ତାହା ମିଳିବ, େସ ଆମର ଦାସ େହବ, ମାତ ଅନ ମାେନ

ନିେଦାଷ େହେବ।” 11 ତହଁୁ େସମାେନ େସହିକଣି ଭୂମିେର ଆପଣା ଆପଣା

ପଟ ଉତାରି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫଟାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 12

େସ ଗୃହା କ େଜ ଷଠାରୁ ଆରମ କରି କନିଷ ପଯ ନ େଖାଜି ଗଲା; ଆଉ

ବିନ ାମୀ ର ପଟରୁ େସହି ତାଟିଆ ମିଳିଲା। 13 େସେତେବେଳ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ, ଆଉ ପେତ େକ ଗଧ େବାଝାଇ କରି ନଗରକୁ

େଫରିଗେଲ। 14ଆଉ ଯିହୁଦା ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ େଯାେଷଫଙ ଗୃହେର

ପେବଶ କେଲ; େଯାେଷଫ େସହି ସମୟ ପଯ ନ େସଠାେର ଥେଲ; ଏଣୁ

େସମାେନ ତାଙ ସାକାତେର ଭୂମିେର ପଡ଼ିେଲ। 15 େତେବ େଯାେଷଫ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏ କିପରି କାଯ କଲ? ଆମ ପରି

େଲାକ େଯ ଅବଶ ଗଣକତା କରି ପାରିବ, ଏହା କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ

ନାହ?” 16 ତହେର ଯିହୁଦା କହିଲା, “ଆେମମାେନ ପଭୁଙ ଛାମୁେର ଆଉ

କି ଉତର େଦବୁ? ଆଉ କି କଥା କହିବୁ? ଅବା କିପରି ଆପଣାମାନଙୁ

ନିେଦାଷ କରିବୁ? ପରେମଶର ଆପଣଙ ଦାସମାନଙର ଅପରାଧ ପକାଶ

କରିଅଛନି; େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ଓ ଯାହାଠାରୁ ତାଟିଆ ମିଳିଅଛି େସ, ପୁଣି
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ଆେମ ସମେସ ଆପଣଙ (ପଭୁଙର) ଦାସ େହବୁ।” 17 ତହେର େଯାେଷଫ

କହିେଲ, “ଏପରି କମ ଆମଠାରୁ ଦୂର େହଉ; ଯାହାଠାରୁ ତାଟିଆ ମିଳିଅଛି,

େସ ଆମର ଦାସ େହବ; ମାତ ତୁେମମାେନ କୁଶଳେର ପିତାଙ ନିକଟକୁ

ଚାଲଯାଅ।” 18 ତହେର ଯିହୁଦା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ପେଭା, ଆପଣଙ

ଏହି ଦାସକୁ ପଭୁଙ କଣେଗାଚରେର ପେଦ ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି

େଦଉନୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ପତି ଆପଣଙ େକାଧ ପଜଳିତ ନ େହଉ; କାରଣ

ଆପଣ ଫାେରାଙ ତୁଲ ଅଟନି। 19 ପଭୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ପଚାରିଥେଲ,

‘ତୁମମାନଙର ପିତା କିଅବା ଭାଇ ଅଛନି କି?’ 20 ତହେର ଆେମମାେନ

ପଭୁଙୁ ଉତର େଦଇଥଲୁ, ‘ଆମମାନଙ ପିତା ଅଛନି, େସ ବୃଦ େଲାକ; ପୁଣି,

ତାଙ ବୃଦାବସାର େଗାଟିଏ ପୁତ ଅଛି, େସହି ଜଣକ କନିଷ; ମାତ ତାହାର

ସେହାଦର ମରିଅଛି, େସହି େକବଳ ତାହାର ମାତାର ଅବଶିଷ ପୁତ; ଏଣୁ

ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େସହ କରନି।’ 21 ଏଥେର ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନଙୁ

କହିଥେଲ, ‘ତୁେମମାେନ ତାକୁ ଆମ କତିକି ଆଣ, ଆେମ ତାକୁ ସଚକୁେର

େଦଖବା।’ 22 େତେବ ଆେମମାେନ ପଭୁଙୁ କହିଥଲୁ, ‘େସ ଯୁବା ପିତାଙୁ

ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହ; େସ ତାହାର ପିତାଙୁ ଛାଡ଼ି ଆସିେଲ, ପିତା ମରିଯିେବ।’

23 ତହେର ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, ‘ତୁମମାନଙ ସଙେର କନିଷ

ଭାଇ ନ ଆସିେଲ, ତୁେମମାେନ ଆଉ ଆମ ମୁଖ େଦଖ ପାରିବ ନାହ।’ 24

ଏଥଉତାେର ଆେମମାେନ ଆପଣଙ ଦାସ େଯ େମାʼ ପିତା, ତାଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହାଇ ତାଙୁ ପଭୁଙର ଏହିସବୁ କଥା କହିଲୁ। 25 ଏଥଉତାେର

ଆମମାନଙ ପିତା କହିେଲ, ‘ତୁେମମାେନ ପୁନବାର ଯାଇ ଆମମାନଙ ନିମେନ

କିଛି ଭକ କିଣି ଆଣ।’ 26 ତହେର ଆେମମାେନ କହିଲୁ, ‘ଯାଇ ପାରିବୁ

ନାହ; ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଆମମାନଙ ସଙେର ଥବ, େତେବ ଯାଇ ପାରିବୁ;

କାରଣ ସାନ ଭାଇ ଆମମାନଙ ସଙେର ନ ଥେଲ, ଆେମମାେନ େସହି

ବ କିଙର ମୁଖ େଦଖ ପାରିବୁ ନାହ।’ 27 ତହେର ଆପଣଙ ଦାସ େଯ

େମାହର ପିତା, େସ ଆମମାନଙୁ କହିେଲ, ‘ତୁେମମାେନ ଜାଣ, ଆମର େସହି

ଭାଯ ାଠାରୁ ଦୁଇଟି ପୁତ େହାଇଥେଲ। 28 େସମାନଙ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ଆମ

ନିକଟରୁ ଚାଲଗଲା, ତହଁୁ ଆେମ କହିଲୁ, େସ ନିଶୟ ଖଣ ଖଣ େହାଇ ବିଦୀଣ

େହାଇଅଛି; ପୁଣି, େସହି ଦିନଠାରୁ ଆେମ ଆଉ ତାକୁ େଦଖ ନାହଁୁ। 29 ଏେବ

ଆମ ପାଖରୁ ଏହାକୁ େନଇଗେଲ ଯଦି ଏହାକୁ େକୗଣସି ବିପତି ଘେଟ, େତେବ
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ତୁେମମାେନ ଆମକୁ େଶାକେର ଏହି ପକ େକଶେର ପାତାଳକୁ ପଠାଇବ।’

(Sheol h7585) 30 ଏେହତୁ ଆପଣଙ ଦାସ େଯ େମାʼ ପିତା, ତାଙ ନିକଟେର

ମଁୁ ଉପସିତ େହେଲ, ଆମମାନଙ ସଙେର ଯଦି ଏହି ଯୁବା ନ ଥବ, େତେବ

ଏହି ଯୁବା ନ ଥବାର େଦଖ େସ ତ କଣା ମରିଯିେବ। 31କାରଣ ତାଙ

ପାଣ ଏହି ଯୁବାର ପାଣେର ବନା ଅେଟ। ତହେର ଆପଣଙର ଏହି ଦାସମାେନ

େଶାକେର ପକ େକଶେର ଆପଣଙ ଦାସ ଆମମାନଙ ପିତାଙୁ କବରକୁ

ପଠାଇେବ। (Sheol h7585) 32ଆହୁରି, ଆପଣଙ ଦାସ ମଁୁ, ଆପଣା ପିତାଙ

ନିକଟେର ଏହି ଯୁବାର ଲଗା େହାଇ କହିଅଛି, ‘ମଁୁ ଯଦି ତାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ନ

ଆେଣ, େତେବ ମଁୁ ଯାବଜୀବନ ପିତାଙ ନିକଟେର ଅପରାଧୀ େହବି।’ 33

ଏଣୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ପଭୁଙ ନିକଟେର ଏହି ଯୁବାର ପରିବେତ ଆପଣଙ

ଦାସ ମଁୁ ଆପଣଙ ଦାସ େହାଇଥାଏ, ମାତ ଏହି ଯୁବାକୁ ଭାଇମାନଙ ସଙେର

ବିଦାୟ କରନୁ। 34କାରଣ ଏହି ଯୁବା େମାʼ ସଙେର ନ ଥେଲ, ମଁୁ କିପରି

ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପାରିବି? ପୁଣି, ପିତାଙୁ େଯଉଁ ବିପଦ ଘଟିବ, ତାହା

କିପରି ଅବା େଦଖ ପାରିବି?”

45ଏଥେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ

ସାକାତେର ଆପଣାକୁ ସମାଳି ନ ପାରି ଉଚସରେର କହିେଲ, “ଆମ

ସମୁଖରୁ ସବୁ େଲାକଙୁ ବାହାର କର।” ତହଁୁ େକହି ତାଙ ନିକଟେର ନ

ରହେନ, େଯାେଷଫ ଭାଇମାନଙ ସାକାତେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 2 େସ ଉଚସରେର ଏପରି େରାଦନ କେଲ େଯ, ମିସରୀୟମାେନ

ଓ ଫାେରାଙ ଗୃହସିତ େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣି ପାରିେଲ। 3 େଯାେଷଫ

ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯାେଷଫ; େମାʼ ପିତା କି ଆଜି ପଯ ନ

ବଞିଅଛନି?” ଏଥେର ତାଙର ଭାଇମାେନ ତାଙ ସାକାତେର ଭୟଭୀତ

େହବାରୁ କିଛି ଉତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହ। 4 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ

ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ ପାଖକୁ ଆସ,”

ତହେର େସମାେନ ପାଖକୁ ଯାଆେନ, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙର

ଭାଇ େଯାେଷଫ, ଯାହାକୁ ତୁେମମାେନ ମିସରଗାମୀ େଲାକମାନଙୁ ବିକୟ

କରିଥଲ। 5 ମାତ, ତୁେମମାେନ େମାେତ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକୟ କଲ

େବାଲ ଏେବ ଦୁଃଖତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପତି ବିରକ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ

ପରେମଶର ପାଣ ବଞାଇବା ନିମେନ ତୁମମାନଙ ଆେଗ େମାେତ ପଠାଇେଲ।
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6 େଦଖ, େକବଳ ଦୁଇ ବଷ େହଲା େଦଶେର ଦୁଭକ େହାଇଅଛି; ଆହୁରି

ପାଞ ବଷ ବାକି ଅଛି, ତହ ମ େର ଚାଷ କି ଶସ ର େଚଦନ େହବ ନାହ।

7 ଏଥପାଇଁ ପରେମଶର ପୃଥବୀେର ତୁମମାନଙୁ ଅବଶିଷାଂଶ ରୂେପ ରକା

କରିବାକୁ ଓ ମହା ଉଦାର ଉପଲକ େର ତୁମମାନଙୁ ପାଣେର ବଞାଇବାକୁ

ତୁମମାନଙ ଆେଗ େମାେତ ପଠାଇଅଛନି। 8 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ େଯ

େମାେତ ଏ ସାନକୁ ପଠାଇଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ, ପରେମଶର ପଠାଇଅଛନି;

ପୁଣି, େସ େମାେତ ଫାେରାଙର ପିତା ଓ ତାଙ ଗୃହର ପଭୁ ଓ ସମସ ମିସର

େଦଶର କତା କରିଅଛନି। 9 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଶୀଘ େମାʼ ପିତାଙ ନିକଟକୁ

ଯାଇ ତାଙୁ କୁହ, ‘ତୁମର ପୁତ େଯାେଷଫ ଏହିପରି କହିଅଛି, ପରେମଶର

େମାେତ ସମସ ମିସର େଦଶର ବିଶିଷ ବ କି କରିଅଛନି; ତୁେମ େମାʼ ନିକଟକୁ

ଆସ, ବିଳମ କର ନାହ। 10 ତୁେମ ପୁତ, େପୗତ ଓ େଗାେମଷାଦି ସବସ

ସହିତ େଗାଶନ ପେଦଶେର ବାସ କରି େମାହର ନିକଟବତୀ େହବ। 11

େସହି ସାନେର, ମଁୁ ତୁମଙୁ ପତିପାଳନ କରିବି; କାରଣ ଆଉ ପାଞ ବଷ

ଦୁଭକ ରହିବ; େନାହିେଲ ତୁମର ଓ ତୁମ ପରିବାରାଦି ସମସଙର ଦରିଦ ଦଶା

ଘଟିବ।’” 12 “େଦଖ, େମାହର ମୁଖ ତୁମମାନଙୁ ଏ କଥା କହୁଅଛି, ଏହା

ତୁମମାନଙ ଚକୁ ଓ େମାʼ ସେହାଦର ବିନ ାମୀ ର ଚକୁ େଦଖୁଅଛି। 13

ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଏହି ମିସର େଦଶେର େମାହର ଐଶଯ ାଦି ଯାହା ଯାହା

େଦଖୁଅଛ, େସ ସମସ େମାʼ ପିତାଙୁ ଜଣାଇ ତାଙୁ ଶୀଘ ଏଠାକୁ ଆଣିବ।”

14 ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣା ସେହାଦର ବିନ ାମୀ ର ଗଳା ଧରି େରାଦନ

କେଲ, ପୁଣି, ବିନ ାମୀ ତାଙର ଗଳା ଧରି େରାଦନ କଲା। 15 ପୁଣି,

େଯାେଷଫ ଅନ ଭାଇମାନଙୁ ଚୁମନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଧରି େରାଦନ

କେଲ। ଏଥଉତାେର ତାଙର ଭାଇମାେନ ତାଙ ସଙେର ଆଳାପ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 16ଆଉ “େଯାେଷଫଙର ଭାଇମାେନ ଆସିଅଛନି,” ଜନରବ

ଫାେରାଙର ଗୃହେର ଶୁଣାଯାଆେନ, ଫାେରା ଓ ତାଙର ଦାସ ସମେସ

ସନୁଷ େହେଲ। 17ପୁଣି, ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା

ଭାଇମାନଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଏହି କମ କର; ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁମାନଙୁ

େବାଝାଇ କରି କିଣାନ େଦଶକୁ ଯାଅ, 18 ପୁଣି, ପିତାଙୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ସମସ ପରିବାରକୁ େଘନି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ; ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ମିସର

େଦଶର ଉତମ ଦବ େଦବା, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଦଶର ସେବାତମ ବିଷୟ
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େଭାଗ କରିବ।’ 19ଏେବ ଆମର ଆ ାନୁସାେର ‘ଏହି କମ କର, ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନଙ ଓ ଭାଯ ାମାନଙ ପାଇଁ ମିସର େଦଶରୁ

ଶଗଡ଼ େନଇଯାଅ, ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙ ପିତାଙୁ େନଇଆସ। 20 ଆଉ

ଆପଣାମାନଙ ଦବ ାଦି ବିଷୟେର ଭାବନା କର ନାହ; ସମସ ମିସର େଦଶର

ଉତମ ଦବ ତୁମମାନଙର ଅେଟ।’” 21 ତହେର ଇସାଏଲଙର ପୁତମାେନ

େସହିପରି କେଲ; ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଫାେରାଙର ଆ ାନୁସାେର େସମାନଙୁ

ଶଗଡ଼ ଓ ପାେଥୟ ଦବ େଦେଲ। 22 ପୁଣି, ପେତ କ ଜଣକୁ ଏକ ଏକ

େଯାଡ଼ା ବସ େଦେଲ, ମାତ ବିନ ାମୀ କୁ ତିନି ଶହ େଶେକଲ େରୗପ ମୁଦା

ଓ ପାଞ େଯାଡ଼ା ବସ େଦେଲ। 23 ପୁଣି, ପିତାଙ ନିମେନ ମିସର େଦଶର

ଉତମ ଉତମ ଦବ େର ନଦା ଦଶ ଗଧ ଓ ପିତାଙ ପାେଥୟ ନିମେନ ଶସ ଓ

ରୁଟି ଆଦି ଭକ ଦବ େର ନଦା ଦଶ ଗଦଭୀ ପଠାଇେଲ। 24 ଏହିରୂେପ

େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସମାେନ ପସାନ କେଲ;

ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ବାଟେର କଳି କରିବ ନାହ।”

25 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ପସାନ କରି କିଣାନ େଦଶେର

ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ। 26 ପୁଣି, େସମାେନ

ତାଙୁ କହିେଲ, “େଯାେଷଫ ଆଜି ପଯ ନ ଜୀବିତ ଅଛି, ଆଉ େସ ସମସ

ମିସର େଦଶର କତା େହାଇଅଛି।” ଏଥେର ଯାକୁବଙର ହୃଦୟ ଜଡ଼ୀଭୂତ

େହଲା, କାରଣ େସ େସମାନଙୁ ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 27 ପୁଣି, େଯାେଷଫ

େଯେତ କଥା େସମାନଙୁ କହିଥେଲ, େସହି ସବୁ କଥା େସମାେନ ତାଙୁ

କହିେଲ। ମାତ େସ େଯେତେବେଳ ତାଙୁ େନବା ପାଇଁ େଯାେଷଫଙ େପରିତ

ଶଗଡ଼ସବୁ େଦଖେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ ପିତା ଯାକୁବଙ ଆତା

ପୁନଜୀବିତ େହଲା। 28 ତହେର ଇସାଏଲ କହିେଲ, “ଯେଥଷ; େମାହର ପୁତ

େଯାେଷଫ ଆଜି ପଯ ନ ବଞିଅଛି; ମଁୁ ଯିବି, ମରଣ ପୂେବ ତାକୁ େଦଖବି।”

46ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ଆପଣା ସବସ େଘନି ଯାତା କେଲ, ପୁଣି,

େବେ ଶବାେର ଓହାଇ େସଠାେର ଆପଣା ପିତା ଇ ହାକଙର ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କେଲ। 2 ତହେର ପରେମଶର ଇସାଏଲଙୁ ରାତିେର

ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “େହ ଯାକୁବ, େହ ଯାକୁବ।” ତହେର େସ ଉତର

କେଲ, “େଦଖନୁ, ମଁୁ ଉପସିତ ଅଛି।” 3 େସେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ଆେମ

ପରେମଶର, ତୁମ ପିତାଙର ପରେମଶର; ତୁେମ ମିସରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ
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କର ନାହ; େଯେହତୁ ଆେମ େସଠାେର ତୁମକୁ ଏକ ବୃହତ େଗାଷୀ କରିବା।

4ଆେମ ତୁମ ସଙେର ମିସର େଦଶକୁ ଯିବା; ପୁଣି, ଆେମ ମ େସଠାରୁ

ତୁମକୁ ନିଶୟ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିବା, ପୁଣି, େଯାେଷଫ ନିଜ ହସେର ତୁମର ଚକୁ

ମୁଦିତ କରିବ।” 5 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ େବେ ଶବାଠାରୁ ଯାତା କେଲ;

ପୁଣି, ତାଙୁ େନବା ନିମେନ ଫାେରା େଯଉଁ ଶଗଡ଼ ପଠାଇଥେଲ, ତହେର

ଇସାଏଲର ପୁତଗଣ ଆପଣାମାନଙ ପିତା ଯାକୁବଙୁ ଓ ବାଳକମାନଙୁ ଓ

ଭାଯ ାମାନଙୁ େନଇଗେଲ। 6 ଏଉତାେର େସମାେନ, ଅଥା , ଯାକୁବ ଓ

ତାଙ ସମସ ବଂଶ, ଆପଣାମାନଙ ପଶୁଗଣ ଓ କିଣାନ େଦଶେର ଉପାଜତ

ସମସ ସମତି େଘନି ମିସର େଦଶେର ପହଞିେଲ। 7 ଏହି ପକାେର ଯାକୁବ

ଆପଣା ପୁତେପୗତ, ପୁତୀ ଓ େପୗତୀ ସମସ ପରିବାର େନଇ ମିସର େଦଶକୁ

ଗେଲ। 8ମିସର େଦଶକୁ ଆଗତ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଅଥା , ଯାକୁବ ଓ ତାଙର

ସନାନମାନଙର ନାମ। ଯାକୁବଙର େଜ ଷ ପୁତ ରୁେବ । 9 ରୁେବ ର

ପୁତ ହେନାକ, ପଲୁ, ହିେଷାଣ ଓ କମ। 10 ଶିମୀେୟାନର ପୁତ ଯିମୂେୟଲ,

ଯାମୀ , ଓହ , ଯାଖୀ ଓ େସାହର ଓ ତାହାର କିଣାନୀୟା ସୀଠାରୁ ଜାତ

ପୁତ େଶୗଲ। 11 େଲବୀର ପୁତ େଗେଶାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 12ଯିହୁଦାର

ପୁତ ଏର, ଓନ , େଶଲା, େପରସ ଓ େସରହ; ମାତ ଏର ଓ ଓନ କିଣାନ

େଦଶେର ମରିଥେଲ। େପରସର ପୁତ ହିେଷାଣ ଓ ହାମୂଲ। 13 ଇଷାଖରର

ସନାନ େତାଲୟ, ପୂୟ, େଯାବ ଓ ଶିେମାଣ। 14 ସବୂଲୂନର ପୁତ େସରଦ,

ଏେଲା ଓ ଯହେଲଲ। 15 ଏମାେନ ଓ କନ ା ଦୀଣା ପଦ ଅରାମେର

ଯାକୁବଙଠାରୁ ଜାତ େଲୟାର ସନାନ। ଏମାେନ ପୁତ କନ ାେର େତତିଶ

ପାଣୀ ଥେଲ। 16 ଗା ର ପୁତ ସିେଫା , ହଗି, ଶୂନୀ, ଇଷେବା , ଏରି,

ଅେରାଦି ଓ ଅେରଲୀ। 17ଆେଶରର ପୁତ ଯିମା, ଯି ବା, ଯି ବି, ବରୀୟ ଓ

େସମାନଙ ଭଗିନୀ େସରହ। ପୁଣି, ବରୀୟର ପୁତ େହବର ଓ ମ କୀେୟଲ।

18ଲାବନ ଆପଣା କନ ା େଲୟାକୁ ସିଳା ନାମୀ େଯଉଁ ଦାସୀ େଦଇଥଲା, େସ

ଯାକୁବଙର ଏହି ସନାନମାନଙୁ ପସବ କରିଥଲା। ଏମାେନ େଷାହଳ ଜଣ।

19 ପୁଣି, ଯାକୁବଙ ଭାଯ ା ରାେହଲର ପୁତ େଯାେଷଫ ଓ ବିନ ାମୀ । 20

େଯାେଷଫଙର ପୁତ ମନଃଶି ଓ ଇଫୟିମ ମିସର େଦଶେର ଜନିଥେଲ; ଓ

ନଗରସ େପାଟୀେଫର ଯାଜକର ଆସନ ନାମୀ କନ ା େସମାନଙୁ ପସବ

କରିଥଲା। 21 ପୁଣି, ବିନ ାମୀ ର ସନାନ େବଲା, େବଖର, ଅେ ବଲ,
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େଗରା, ନାମା , ଏହୀ, େରାଶ, ମୁପୀମ, ହୁପୀ ଓ ଅଦ। 22ଏହି ଚଉଦ ଜଣ

ଯାକୁବଙଠାରୁ ଜାତ ରାେହଲର ସନାନ। 23ଆଉ ଦା ର ପୁତ ହୂଶୀ । 24

ନପାଲର ପୁତ ଯହସୀେୟଲ, ଗୂନି, େଯତର ଓ ଶିେଲମ। 25ଲାବନ ଆପଣା

କନ ା ରାେହଲକୁ ବି ହା ନାମୀ େଯଉଁ ଦାସୀ େଦଇଥଲା, େସ ଯାକୁବଙର

ଏହି ସନାନମାନଙୁ ପସବ କରିଥଲା; ଏମାେନ ସବସୁଦା ସାତ ଜଣ। 26

ଯାକୁବଙ କଟିରୁ ଉତନ େଯଉଁ ପାଣୀଗଣ ତାଙ ସଙେର ମିସରେର ଉପସିତ

େହେଲ, ଯାକୁବଙ ପୁତବଧୂମାନଙ ଛଡ଼ା େସମାେନ ସବସୁଦା ଛଅଷଠି

ପାଣୀ ଥେଲ। 27 ମିସରେର େଯାେଷଫଙର େଯଉଁ ପୁତ ଜାତ େହାଇଥେଲ,

େସମାେନ ଦୁଇ ପାଣୀ। ମିସରକୁ ଆଗତ ଯାକୁବଙର ପରିଜନ ସବସୁଦା

ସତୁରି ଜଣ ଥେଲ। 28 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ େଗାଶନ ପେଦଶକୁ ଯିବାର

ପଥ େଯପରି େଦଖାଇେବ, ଏଥପାଇଁ ଯାକୁବ ଆପଣା ଆେଗ ଯିହୁଦାକୁ ତାଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ; ଏଉତାେର େସମାେନ େଗାଶନ ପେଦଶେର ଉତରିେଲ।

29 ତହଁୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଇସାଏଲଙ ସେଙ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ

ରଥ ସଜାଇ େଗାଶନ ପେଦଶକୁ ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ତାଙୁ େଦଖା େଦଇ

ତାଙ ଗଳା ଧରି ବହୁତ ସମୟ ପଯ ନ େରାଦନ କେଲ। 30 େସେତେବେଳ

ଇସାଏଲ େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “ଏେବ େମାହର ମରଣ େହଉ, ମଁୁ ତୁମ ମୁଖ

େଦଖଲ, ତୁେମ ତ ଆଜି ପଯ ନ ବଞିଅଛ।” 31 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ

ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ଓ ପିତୃପରିବାରକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯାଇ ଫାେରାଙୁ ସମାଦ

େଦଇ କହିବି, ‘କିଣାନ େଦଶରୁ େମାହର ଭାତୃଗଣ ଓ ପିତୃପରିବାର େମାʼ

ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନି। 32 େସମାେନ ପଶୁପାଳକ ଓ ପଶୁ ବ ବସାୟୀ, ଏଣୁ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଗାେମଷାଦି ପଲ ପଭୃତି ସବସ ଆଣିଅଛନି।’ 33

ତହେର ଫାେରା ତୁମମାନଙୁ ଡକାଇ ‘ତୁମମାନଙର େକଉଁ ବ ବସାୟ?’ ଏ

କଥା େଯେତେବେଳ ପଚାରିେବ, 34 େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ କହିବ,

‘ଆପଣଙର ଏହି ଦାସମାେନ ବାଲ ାବଧ ଏପଯ ନ ପୂବପୁରୁଷାନୁକେମ ପଶୁ

ବ ବସାୟୀ;’ ତହେର ତୁେମମାେନ େଗାଶନ ପେଦଶେର ବାସ କରି ପାରିବ;

କାରଣ ପଶୁପାଳକମାେନ ମିସରୀୟମାନଙ ନିକଟେର ଘୃଣାେଯାଗ ଅଟନି।”

47ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ଯାଇ ଫାେରାଙୁ ସମାଦ େଦଇ କହିେଲ, “େମାʼ

ପିତା ଓ ଭାଇମାେନ କିଣାନ େଦଶରୁ ଆପଣା େଗାେମଷାଦି ପଲ ପଭୃତି ସବସ

େନଇ ଆସିଅଛନି; େଦଖନୁ, େସମାେନ େଗାଶନ ପେଦଶେର ଅଛନି।” 2
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ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ପାଞ ଜଣଙୁ େନଇ ଫାେରାଙ

ସହିତ ସାକାତ କରାଇେଲ। 3 ତହେର ଫାେରା େଯାେଷଫଙ ଭାଇମାନଙୁ

ପଚାରିେଲ, “ତୁମମାନଙର େକଉଁ ବ ବସାୟ?” େସମାେନ ଫାେରାଙୁ

କହିେଲ, “ଆପଣଙର ଏହି ଦାସମାେନ ପୂବପୁରୁଷାନୁକେମ ପଶୁପାଳକ।” 4

େସମାେନ ଫାେରାଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଏ େଦଶେର ପବାସ

କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ; େଯଣୁ ଆପଣଙ ଏହି ଦାସମାନଙ ପଶୁପଲ ପାଇଁ କିଛି

ଚରା ନାହ; କିଣାନ େଦଶେର ଅତି ଭାରୀ ଦୁଭକ ପଡ଼ିଅଛି; ଏେହତୁ ବିନତି

କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନଙୁ େଗାଶନ ପେଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ

େଦଉନୁ।” 5 ତହେର ଫାେରା େଯାେଷଫଙୁ ଆ ା େଦେଲ, “ତୁମର ପିତା

ଓ ଭାତୃଗଣ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନି, 6 ମିସର େଦଶ ତୁମ ସମୁଖେର

ଅଛି; େଦଶର ସେବାତମ ସାନେର ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙୁ ବାସ

କରାଅ; େଗାଶନ ପେଦଶେର େସମାେନ ବାସ କରନୁ; ପୁଣି, େସମାନଙ

ମ ରୁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ପାରଙମ େଲାକ େବାଲ ଜାଣୁଅଛ, େସମାନଙୁ ଆମ

ପଶୁପଲର ଅ କ ପଦେର ନିଯୁକ କର।” 7 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ଆପଣା

ପିତା ଯାକୁବଙୁ ଆଣି ଫାେରାଙ ସାକାତେର ଉପସିତ କରାଇେଲ; ତହେର

ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 8 େସେତେବେଳ ଫାେରା ଯାକୁବଙୁ

ପଚାରିେଲ, “ଆପଣଙ ପରମାୟୁର ଦିନ େକେତ?” 9ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ

କହିେଲ, “େମାହର ପବାସ କାଳର ଦିନ ଶେହ ତିରିଶ ବଷ; େମାʼ ପରମାୟୁର

ଦିନ ଅଳ ଓ ଆପଦଜନକ; ପୁଣି, େମାହର ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପବାସକାଳୀନ

ଆୟୁର ଦିନ ତୁଲ ନୁେହଁ।” 10 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଫାେରାଙୁ ଆଶୀବାଦ

କରି ତାଙ ଛାମୁରୁ ବିଦାୟ େହେଲ। 11 ତହଁୁ େଯାେଷଫ ଫାେରାଙର

ଆ ାନୁସାେର ମିସର େଦଶର ସେବାତମ ଅଞଳେର, ଅଥା , ରାମିେଷ

ପେଦଶେର ଅଧକାର େଦଇ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙର ଅବସିତି

କରାଇେଲ। 12ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙୁ ଓ ସମସ

ପିତୃପରିବାରକୁ ପେତ କର ପରିବାରାନୁସାେର ଭକ ଦବ େଦଇ ପତିପାଳନ

କେଲ। 13 େସହି ସମୟେର ଅତିଶୟ ଦୁଭକ େହବାରୁ ସବେଦଶେର

ଖାଦ ଦବ ର ଅଭାବ େହଲା; ତହେର ମିସର େଦଶୀୟ ଓ କିଣାନ େଦଶୀୟ

େଲାକମାେନ ଦୁଭକ େହତୁ ପାୟ ମୂଚାଗତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 14ଆଉ

ମିସର େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର େଯେତ ରୂପା ଥଲା, େଲାକମାେନ ତାହା
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େଦଇ ଶସ କିଣିବାରୁ େଯାେଷଫ େସସବୁ ରୂପା ସଂଗହ କରି ଫାେରାଙର

ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ। 15 ଏଥଉତାେର ମିସର େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର

ରୂପାର ଅଭାବ ହୁଅେନ, ମିସରୀୟ େଲାକ ସମେସ େଯାେଷଫଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, “ଆମମାନଙୁ ଖାଦ ସାମଗୀ େଦଉନୁ, ଆମମାନଙର ରୂପା

େଶଷ େହଉଅଛି େବାଲ କାହକି ଆେମମାେନ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ମରିବୁ?”

16 ତହେର େଯାେଷଫ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର ପଶୁ ଦିଅ; ଯଦି ରୂପା େଶଷ

େହାଇଥାଏ, େତେବ ପଶୁ ବଦେଳ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଶସ େଦବା।” 17

ତହଁୁ େସମାେନ େଯାେଷଫଙ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଆଣିେଲ;

ତହେର େଯାେଷଫ ଅଶ ଓ େମଷ ଓ େଗାରୁପଲ ଓ ଗଦଭ ଆଦି ବଦଳ

େନଇ େସମାନଙୁ ଭକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଏହି ପକାେର େଯାେଷଫ

ପଶୁ ବଦେଳ େସମାନଙୁ ଭକ େଦଇ େସହି ବଷ ଚଳାଇ େନେଲ। 18

ପୁଣି, େସ ବଷ ସମୂଣ ହୁଅେନ, ଦିତୀୟ ବଷେର େସମାେନ େଯାେଷଫଙ

ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆମମାନଙର ସମସ ରୂପା େଶଷ େହାଇଅଛି;

ତାହା ପଭୁଙଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ନାହ; ପୁଣି, ଆମମାନଙର ସମସ ପଶୁଧନ ମ

ପଭୁଙର େହାଇଅଛି; ଏେବ ପଭୁଙ ସାକାତେର ଆମମାନଙର େଦହ ଓ ଭୂମି

ବିନା ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ ନାହ। 19 ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ ଓ ଆମମାନଙର

ଭୂମି ଦୁେହଁ କାହକି ଆପଣଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ମରିବୁ? ଆପଣ ଭକ େଦଇ

ଆମମାନଙୁ ଓ ଆମମାନଙ ଭୂମି କିଣି େନଉନୁ, ତହେର ଆେମମାେନ ଓ

ଆମମାନଙ ଭୂମି ଫାେରାଙର ଦାସ େହବୁ; ତାʼପେର ଆମମାନଙୁ ବିହନ

େଦଉନୁ, ତହେର ବଞିବୁ; େନାହିେଲ ଆେମମାେନ ମରିଯିବୁ, ପୁଣି, ଭୂମି

ମ ବିନଷ େହବ।” 20 ଏହିରୂେପ ଦୁଭକ େସମାନଙ ପତି ଅତି ଅସହ

ହୁଅେନ, ମିସରୀୟମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମି ବିକୟ କେଲ;

ତହେର େଯାେଷଫ ଫାେରାଙ ନିମେନ ମିସର େଦଶର ସମସ ଭୂମି କୟ

କେଲ; େତଣୁ ସମସ ଭୂମି ଫାେରାଙର େହଲା। 21 ତହେର େସ ମିସରର

ଏକ ସୀମାଠାରୁ ଅନ ସୀମା ପଯ ନ ନଗେର ନଗେର ପଜାମାନଙୁ ପବାସ

କରାଇେଲ। 22 େସ େକବଳ ଯାଜକମାନଙର ଭୂମି କୟ କେଲ ନାହ;

କାରଣ ଯାଜକମାେନ ଫାେରାଙଠାରୁ ବୃତି ପାଇେଲ; ଏଣୁ ଫାେରାଙର ଦତ

ବୃତି ଦାରା େସମାନଙର ନିବାହ େହବାରୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମି

ବିକୟ କେଲ ନାହ। 23 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ପଜାମାନଙୁ କହିେଲ,
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“େଦଖ, ଆେମ ଫାେରାଙ ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ ଭୂମି ସବୁ

କିଣିଲୁ; ଏେବ ଏହି ବିହନ େନଇ ଭୂମିେର ବୁଣ। 24 ତହରୁ ଯାହା ଉତନ

େହବ, ତାହାର ପଞମାଂଶ ଫାେରାଙୁ େଦବ, ପୁଣି, ଅନ ଚାରି ଅଂଶ ଭୂମିର

ବିହନ ପାଇଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ବାଳକମାନଙ ନିମେନ ରଖବ।”

25 ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଆପଣ ଆମମାନଙ ପାଣ ରକା କେଲ;

ଆପଣଙ କୃପାଦୃଷି େହେଲ, ଆେମମାେନ ଫାେରାଙର ଦାସ େହବୁ।” 26

ପଞମାଂଶ ଫାେରା ପାଇେବ, ମିସରର ସମସ ଭୂମି ବିଷୟେର େଯାେଷଫଙର

ସାପିତ ଏହି ନିୟମ ଆଜି ପଯ ନ ଚଳୁଅଛି; େକବଳ ଯାଜକମାନଙର ଭୂମି

ଫାେରାଙର େହଲା ନାହ। 27 େସସମୟେର ଇସାଏଲ ମିସରର େଗାଶନ

ପେଦଶେର ବାସ କେଲ, ପୁଣି, େସଠାେର େସମାେନ ଅଧକାର ପାଇ ପଜାବନ

ଓ ଅତିଶୟ ବହୁବଂଶ େହେଲ। 28ଯାକୁବ ମିସର େଦଶେର ସତର ବଷ କାଳ

େକପଣ କେଲ, ତାଙର ପରମାୟୁର ଦିବସ ଶେହ ସତଚାଳିଶ ବଷ ଥଲା। 29

ଇସାଏଲଙର ମରଣ ଦିନ ସନିକଟ େହବାରୁ େସ ଆପଣା ପୁତ େଯାେଷଫଙୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯଦି ତୁମ ସାକାତେର ଅନୁଗହ ପାଇଲ, େତେବ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାʼ ଜଙେର ହସ ଦିଅ; ପୁଣି, େମାʼ ପତି ଦୟା ଓ ସତ

ବ ବହାର କରି ଏହି ମିସର େଦଶେର େମାେତ କବର ଦିଅ ନାହ। 30

ମାତ ମଁୁ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ସହିତ ଶୟନ କେଲ, ତୁେମ େମାେତ

ଏହି ମିସର େଦଶରୁ େଘନିଯାଇ େସମାନଙ କବର ସାନେର କବରଶାୟୀ

କରାଅ।” ତହେର େଯାେଷଫ କହିେଲ, “ତୁମ ଆ ା ପମାେଣ କରିବି।” 31

ତହଁୁ ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙୁ ଶପଥ କରିବାକୁ କହେନ, “େସ ତାଙ ନିକଟେର

ଶପଥ କେଲ।” େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ ଶଯ ାର ମୁଣଆେଡ଼ ପଣାମ କରି

ପରେମଶରଙ ଆରାଧନା କେଲ।

48 େସହି ସବୁ ଘଟଣା ଉତାେର େକହି େଯାେଷଫଙୁ ସମାଦ େଦଇ କହିଲା;

“େଦଖ, ତୁମ ପିତା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନି,” ତହେର େସ ଆପଣାର ଦୁଇ ପୁତ ମନଃଶି

ଓ ଇଫୟିମଙୁ ସଙେର େନଇଗେଲ। 2 େସେତେବେଳ େକହି ଯାକୁବଙୁ

କହିଲା, “େଦଖ, ତୁମ ପୁତ େଯାେଷଫ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି,” ତହେର

ଇସାଏଲ ଆପଣାକୁ ସବଳ କରି ଶଯ ାେର ଉଠି ବସିେଲ। 3 ଏଥଉତାେର

ଯାକୁବ େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “କିଣାନ େଦଶେର ଲୂ ନାମକ ସାନେର

ସବଶକିମାନ ପରେମଶର େମାେତ ଦଶନ େଦଇ ଆଶୀବାଦ କରି ଏହା
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କହିଥେଲ, 4 ‘େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ କରିବା ଓ

ତୁମଠାରୁ ନାନା ଜନସମାଜ ଉତନ କରିବା, ପୁଣି, ତୁମ ଭବିଷ ବଂଶକୁ

ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାର ନିମେନ ଏହି େଦଶ େଦବା।’ 5 ଏେହତୁ ମିସର

େଦଶେର ତୁମ ନିକଟକୁ େମାହରଆସିବା ପୂେବ ତୁମର େଯଉଁ ଦୁଇ ପୁତ ମିସର

େଦଶେର ଜନିଥେଲ, େସମାେନ େମାହର େହେବ; ରୁେବ ଓ ଶିମୀେୟାନ

ତୁଲ ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି େମାହର େହେବ। 6 ପୁଣି, ଏମାନଙ ଉତାେର

ତୁମର େଯଉଁ ସନାନ ଜାତ େହେବ, େସମାେନ ତୁମର େହେବ ଓ େଜ ଷ

ଭାଇମାନଙ ନାମେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରେର ବିଖ ାତ େହେବ। 7

ପଦ ଅରାମଠାରୁ କିଣାନ େଦଶକୁ େମାହର ଆଗମନ କାଳେର ଇଫାଥାେର

ପହଞିବା ନିମିତ କିଛି ଦୂର ଥାଉ ଥାଉ ରାେହଲ ପଥ ମ େର େମାʼ ନିକଟେର

ମଲା; ତହେର ମଁୁ େସଠାେର ଇଫାଥାେର, ଅଥା , େବଥଲହିମର ପଥ

ପାଶେର ତାକୁ କବର େଦଲ।” 8ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ େଯାେଷଫଙର

ପୁତମାନଙୁ େଦଖ ପଚାରିେଲ, “ଏମାେନ କିଏ?” 9 ତହେର େଯାେଷଫ

ପିତାଙୁ କହିେଲ, “ଏମାେନ େମାହର ପୁତ, ପରେମଶର ଏମାନଙୁ ଏହି

େଦଶେର େମାେତ େଦଇଅଛନି।” େତେବ ଇସାଏଲ କହିେଲ, “ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଏମାନଙୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ, ମଁୁ ଏମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିବି।”

10 େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲ ବୃଦାବସା େହତୁ କୀଣଦୃଷି େହବାରୁ ସଷରୂେପ

େଦଖ ପାରିେଲ ନାହ। ଏଣୁ େଯାେଷଫ ତାଙ କତିକି େସମାନଙୁ ଆଣି

ଦିଅେନ, େସ େସମାନଙୁ ଚୁମନ ଓ ଆଲଙନ କେଲ। 11ପୁଣି, ଇସାଏଲ

େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭାବିଥଲ, ତୁମ ମୁଖ ଆଉ େଦଖ ପାରିବି ନାହ;

ମାତ େଦଖ, ପରେମଶର ତୁମର ବଂଶ ମ େମାେତ େଦଖାଇେଲ।” 12

ତହଁୁ େଯାେଷଫ ପିତାଙର ଦୁଇ ଜଙ ମ ରୁ େସମାନଙୁ େନଇ ଆେପ ଭୂମିଷ

ପଣାମ କେଲ। 13 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ େସ ଦୁହଙୁ େନଇ ଆପଣା

ଦକିଣ ହସେର ଇଫୟିମକୁ ଧରି ଇସାଏଲଙ ବାମ ପାଶେର ଓ ବାମ ହସେର

ମନଃଶିକୁ ଧରି ଇସାଏଲଙ ଡାହାଣ ପାଶେର ଉପସିତ କରାଇେଲ। 14

ତହେର ଇସାଏଲ ଆପଣା ଡାହାଣ ହସ ବଢ଼ାଇ କନିଷ ଇଫୟିମର ମସକ

ଉପେର ରଖେଲ, ପୁଣି, ମନଃଶିର ମସକ ଉପେର ବାମ ହସ ରଖେଲ,

େସ ବିେବଚନାପୂବକ ଆପଣା ହସ ଏରୂପ ଚଳାଇେଲ; କାରଣ ମନଃଶି

ପଥମଜାତ ଥଲା। 15 ଏଥଉତାେର େସ େଯାେଷଫଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି
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କହିେଲ, “େଯଉଁ ପରେମଶରଙ ସାକାତେର େମାହର ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମ ଓ

ଇ ହାକ ଗମନାଗମନ କରିଥେଲ, େଯଉଁ ପରେମଶର ଜନ ଦିନଠାରୁ ଆଜି

ପଯ ନ େମାେତ ପତିପାଳନ କରିଅଛନି, 16 େଯଉଁ ଦୂତ ସମସ ଆପଦରୁ

େମାେତ ମୁକ କରିଅଛନି, େସ ଏହି ବାଳକମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରନୁ; ଏମାେନ

େମାʼ ନାମେର ଓ େମାହର ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମ ଓ ଇ ହାକଙ ନାମେର

ବିଖ ାତ େହଉନୁ, ପୁଣି, ଏମାେନ େଦଶ ମ େର ବୃଦି ପାଇ େଲାକସମୂହ

େହଉନୁ।” 17 େସେତେବେଳ ଇଫୟିମର ମସକେର ପିତାଙର ଦକିଣ ହସ

େଦଖ େଯାେଷଫ ଅସନୁଷ େହେଲ; ଏେହତୁ ଇଫୟିମର ମସକରୁ ମନଃଶିର

ମସକେର ତାହା ସାପନ କରିବାକୁ ପିତାଙର ହସ ଉଠାଇ କହିେଲ, 18

“ପିତଃ, ଏପରି ନୁେହଁ, ଏହି ଜଣ େଜ ଷ, ଏହାର ମସକେର ଦକିଣ ହସ

ଦିଅ।” 19 ମାତ ତାଙର ପିତା ଅସମତ େହାଇ କହିେଲ, “େହ ପୁତ; ତାହା ମଁୁ

ଜାେଣ, ମଁୁ ଜାେଣ; େସ ମ ଏକ େଗାଷୀ େହବ ଓ େସ ମ ମହାନ େହବ;

ମାତ ତାହାର କନିଷ ଭାତା ତାହାଠାରୁ ଅଧକ ମହାନ େହବ ଓ ତାହାର ବଂଶ

ବହୁେଗାଷୀକ େହେବ।” 20 େସହି ଦିନ େସ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି

କହିେଲ, “ଇସାଏଲ ବଂଶ ଆଶୀବାଦ କରିବା ସମୟେର ତୁମମାନଙ ନାମ

ଧରି କହିେବ, ‘ପରେମଶର ତୁମକୁ ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି ତୁଲ କରନୁ।’” ଏହି

ପକାେର େସ ମନଃଶିଠାରୁ ଇଫୟିମକୁ ଅଗଗଣ କେଲ। 21ଆଉ ଇସାଏଲ

େଯାେଷଫଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ମରୁଅଛି; ମାତ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ

ସଙେର ଥେବ ଓ ତୁମମାନଙୁ ପୁନବାର େପୖତୃକ େଦଶକୁ େନଇଯିେବ। 22 ମଁୁ

ଆପଣା ଖଡ ଓ ଧନୁ ଦାରା ଇେମାରୀୟମାନଙ ହସରୁ େଯଉଁ ଅଂଶ ପାଇଅଛି,

ତୁମ ଭାତୃଗଣ ଅେପକା େସହି ଅଧକ ଅଂଶ ତୁମକୁ େଦଲ।”

49ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଏକତ ହୁଅ; େଶଷ କାଳେର ତୁମମାନଙ ପତି ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି। 2 େହ ଯାକୁବର ପୁତଗଣ, ଏକତ େହାଇ ଶୁଣ ଓ ତୁମମାନଙ

ପିତା ଇସାଏଲର ବାକ ଶୁଣ। 3 େହ ରୁେବ , ତୁେମ େମାହର ପଥମଜାତ

(ପୁତ), େମାହର ବଳ ଓ େମାʼ ଶକିର ପଥମ ଫଳ; ପୁଣି, ମହିମାେର ପଧାନ

ଓ ପରାକମେର ପଧାନ। 4 ତୁେମ ଉଚଳିତ ଜଳ ତୁଲ , ତୁମର ପଧାନତା

ରହିବ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ପିତୃଶଯ ାକୁ ଗମନ କଲ; େତେବ ତାହା

ଅଶୁଚି କଲ; େସ େମାହର ଶଯ ାକୁ ଗଲା। 5ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଦୁଇ
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ସେହାଦର; େସମାନଙ ଖଡ େଦୗରାତ ର ଅସ। 6 େହ େମାହର ପାଣ,

େସମାନଙ ଗୁପ ମନଣାେର ପେବଶ କର ନାହ; େହ େମାହର େଗୗରବ,

ତୁେମ େସମାନଙ ସଭାେର ମିଳିତ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ େକାଧେର

ନରହତ ା କେଲ ଓ େସଚାଚାରିତାେର ବଳଦଗୁଡ଼ିକର ଲାଙୁଡ଼ କାଟିେଲ। 7

େସମାନଙ େକାଧ ଅଭଶପ େହଉ, କାରଣ ତାହା ପଚଣ ଥଲା; େସମାନଙ

େକାପ ଅଭଶପ େହଉ, କାରଣ ତାହା ନିଷୁର ଥଲା; ମଁୁ ଯାକୁବ ମ େର

େସମାନଙୁ ବିଭାଗ କରିବି ଓ ଇସାଏଲ ମ େର ଛିନଭନ କରିବି। 8 େହ

ଯିହୁଦା, ତୁମର ଭାଇମାେନ ତୁମକୁ ପଶଂସା କରିେବ; ତୁମର ହସ ତୁମ

ଶତୁଗଣର ଗଳା ଉପେର ରହିବ; ତୁମର ପିତୃସନାନମାେନ ତୁମକୁ ପଣାମ

କରିେବ। 9ଯିହୁଦା ସିଂହଶାବକ; େହ ପୁତ, ତୁେମ ମୃଗ ବିଦାରଣରୁ ଉଠି

ଆସିଲ; େସ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା, େସ ସିଂହ ଓ ସିଂହୀର ନ ାୟ ଶୟନ କଲା, କିଏ

ତାହାକୁ ଉଠାଇବ? 10ଶୀେଲାର ଆଗମନ ପଯ ନ ଯିହୁଦାଠାରୁ ରାଜଦଣ ଓ

ତାହାର ଚରଣଦୟ ମ ରୁ ବିଚାରକତାର ଯଷି ଯିବ ନାହ; ତାହାଙ ନିକଟେର

େଲାକମାେନ ଅଧୀନତା ସୀକାର କରିେବ। 11 େସ ଦାକାଲତା ନିକଟେର

ଆପଣା ବାଛରାକୁ ଓ ଉତମ ଦାକାଲତା ନିକଟେର ଆପଣା ଗଦଭ ଶାବକକୁ

ବାନିବ; େସ ଦାକାରସେର ଆପଣା ଉତରୀୟ ବସ ଓ ଦାକାରସେର ଆପଣା

ପରିେଧୟ ବସ େଧାଇବ। 12 ତାହାର ଚକୁ ଦାକାରସେର ରକବଣ େହବ,

ଦୁଗେର ତାହାର ଦନ େଶତବଣ େହବ। 13 ସବୂଲୂନ ସମୁଦ ବନରେର ବାସ

କରିବ ଓ େସ ଜାହାଜର ଆଶିତ ବନର େହବ; ପୁଣି, ସୀେଦାନ ପଯ ନ

ତାହାର ଅଧକାରର ସୀମା େହବ। 14 ଇଷାଖର ବଳବାନ ଗଦଭ ସଦୃଶ, େସ

େମଷ ଖୁଆଡ଼ ମ େର ଶୟନ କେର; 15 େସ ବିଶାମସାନକୁ ଉତମ ଓ

େଦଶକୁ ସୁରମ େଦଖଲା; ଏଣୁ େସ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ ସନ ନତ କଲା,

େବଠିକମ କରିବାକୁ ଦାସ େହଲା। 16 ଦା ଇସାଏଲର ଅନ ାନ ବଂଶ

ତୁଲ େହାଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିବ। 17 ଦା ପଥସିତ

ସପ ତୁଲ ଓ ମାଗସିତ ଫଣି ତୁଲ ; େଯ େଘାଟକର ପାଦ ଦଂଶନ କେଲ

ତଦାରୂଢ଼ ବ କି ପଶା ପଡ଼ିଯାଏ। 18 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ପରିତାଣର

ଅେପକାେର ଅଛି। 19 େସୖନ ଦଳ ଗା କୁ ଆକମଣ କରିେବ; ମାତ େସ

ପଶା େସମାନଙୁ ଆକମଣ କରିବ। 20ଆେଶରଠାରୁ ଅତୁ ତମ ଖାଦ

ଉତନ େହବ; େସ ରାଜକୀୟ ଭକ େଯାଗାଇବ। 21 ନପାଲ ଦୀଘାଙୀ
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ହରିଣୀ ସରୂପ, େସ ମେନାହର ବାକ କହିବ। 22 େଯାେଷଫ ଫଳଦାୟୀ

ବୃକର ପଲବ, େସ ନିଝର ନିକଟସ ଫଳଦାୟୀ ବୃକର ପଲବ ସରୂପ; ତାହାର

ଶାଖା ସକଳ ପାଚୀର ଅତିକମ କେର। 23 ଧନୁଦରମାେନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ

େକଶ େଦଇଅଛନି, ପୁଣି, ତାକୁ ତୀର ବିନି ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି, 24 ମାତ

ତାହାର ଧନୁ ଦୃଢ଼ େହାଇ ରହିଲା, ପୁଣି, େଯ ଯାକୁବର ବଳଦାତା (ତହ

ସକାଶୁ ଇସାଏଲର ପାଳକ ଓ େଶୖଳ େବାଲ ବିଖ ାତ), 25 ଅଥା , େପୖତୃକ

ପରେମଶର, େଯ ତୁମର ଉପକାର କରିେବ ଓ ସବଶକିମାନ, େଯ ଉପରିସ

ଆକାଶରୁ ମଙଳ, ଅଧଃସାନେର ବିସୀଣ ବାରିଧରୁ ମଙଳ, ସନ ଓ ଗଭରୁ

ମଙଳ େଦଇ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ, ତାହାଙ ଦାରା ତାହାର ହସର

ବାହୁ ବଳବାନ େହଲା। 26 େମାହର ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ଆଶୀବାଦଠାରୁ

ତୁମ ପିତାଙର ଆଶୀବାଦ ଅଧକ; ତାହା ଚିରସାୟୀ ପବତର ସୀମା ପଯ ନ

ବ ାପ େହବ; ତାହା େଯାେଷଫର ମସକେର, ଅଥା , ଆପଣା ଭାତୃଗଣଠାରୁ

ପୃଥକ କୃତ ବ କିର ମସକାଗେର ବତବ। 27 ବିନ ାମୀ ବିଦାରକ େକନୁଆ

ତୁଲ ; ପାତଃକାଳେର େସ ମୃଗ ଭକଣ ଓ ସନ ାକାଳେର ଶିକାର ବଣନ

କରିବ।” 28ଏମାେନ ଇସାଏଲଙର ଦାଦଶ ବଂଶ; ଏମାନଙ ପିତା ଆଶୀବାଦ

କରିବା େବେଳ ଏହି କଥା କହି ଏମାନଙର ପତି ଜଣକୁ ବିେଶଷ ବିେଶଷ

ଆଶୀବାଦ କେଲ। 29 ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ େସମାନଙୁ ଆେଦଶ େଦଇ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣା େଲାକଙ ସେଙ ସଂଗୃହୀତ େହବାକୁ ଉଦ ତ। 30

ଏେହତୁ ଅବହାମ କବର ସାନର ଅଧକାର ନିମେନ କିଣାନ େଦଶେର ମମିର

ସମୁଖସ େଯଉଁ ମେ ପଲାର େକତ ହିତୀୟ ଇେଫାଣଠାରୁ କିଣିଥେଲ,

େସହି ହିତୀୟ ଇେଫାଣର େକତସିତ ଗୁହାେର େମାହର ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ନିକଟେର େମାେତ କବର େଦବ। 31 େସହି ସାନେର ଅବହାମଙର ଓ ତାଙର

ଭାଯ ା ସାରାର କବର େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େସହି ସାନେର ଇ ହାକଙର

ଓ ତାଙର ଭାଯ ା ରିବିକାର କବର େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େସହି ସାନେର ମଁୁ

ମ େଲୟାକୁ କବର େଦଇଅଛି; 32 େସହି େକତ ଓ ତନ ସିତ ଗୁହା

ହିତୀୟ ସନାନମାନଙଠାରୁ କିଣା େହାଇଅଛି।” 33 ଏହିରୂେପ ଯାକୁବ ଆପଣା

ପୁତମାନଙୁ ଆ ା େଦବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର ଶଯ ାେର ଦୁଇ ପାଦ

ଏକତ କରି ପାଣତ ାଗ କେଲ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ

େହେଲ।
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50 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙର ମୁଖେର ମୁଖ େଦଇ

େରାଦନ କରି ଚୁମନ କେଲ। 2 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙର ଶବ

ପୂତିଘ ଦବ ାକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦାସ େବୖଦ ମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ;

ତହେର େବୖଦ ମାେନ ଇସାଏଲଙର ଶବକୁ ପୂତିଘ ଦବ ଯୁକ କେଲ। 3

ତାହା ପାଇଁ ଚାଳିଶ ଦିନ ଲାଗିଲା; େଯେହତୁ ପୂତିଘ ଦବ ାକ କରିବାକୁ ଚାଳିଶ

ଦିନ ଲାେଗ; ପୁଣି, ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ତାଙ ନିମେନ ସତୁରି ଦିନ ଯାଏ

େଶାକ କେଲ। 4 େସହି େଶାକ ଦିନ ଗତ ହୁଅେନ, େଯାେଷଫ ଫାେରାଙର

ପରିଜନଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି ମଁୁ ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଥାଏ,

େତେବ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଫାେରାଙ କଣେଗାଚେର ଏହି କଥା କୁହ, 5 େମାʼ

ପିତା େମାେତ ଶପଥ କରାଇ କହିଅଛନି, ‘େଦଖ, ଆେମ ମେଲ, କିଣାନ

େଦଶେର ଆପଣା ନିମେନ େଯଉଁ କବର ଖନନ କରିଅଛୁ, ତହେର ଆମକୁ

କବର େଦବ।’ ଏଣୁ ଏେବ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅନୁ, ମଁୁ ପିତାଙୁ କବର େଦଇ

ପୁନବାର ଆସିବି।” 6 ତହେର ଫାେରା କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁମ ପିତା ତୁମକୁ

େଯଉଁ ଶପଥ କରାଇଅଛନି, ତୁେମ ତଦନୁସାେର ତାଙୁ କବର ଦିଅ।” 7

ତହଁୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତାଙୁ କବର େଦବାକୁ ଯାତା କେଲ; ତହେର

ଫାେରାଙର ଦାସମାେନ ଓ ତାଙ ଗୃହର ପଧାନ େଲାକମାେନ ଓ ମିସର

େଦଶର ପଧାନ େଲାକମାେନ, 8 ପୁଣି, େଯାେଷଫଙର ସମସ ପରିବାର

ଓ ତାଙର ଭାତୃଗଣ ଓ ତାଙର ପିତୃପରିବାର ତାଙ ସେଙ ଗମନ କେଲ;

େଗାଶନ ପେଦଶେର େସମାେନ େକବଳ ଆପଣାମାନଙ ବାଳକଗଣ ଓ

େମଷପଲ ଓ େଗାପଲ ଛାଡ଼ିଗେଲ। 9ତାଙ ସଙେର ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀଗଣ

ଗମନ ଗେଲ; ତହେର ଅତିଶୟ ସମାେରାହ େହଲା। 10 ଏଥଉତାେର

େସମାେନ ଯଦନ ପାରସ ଆଟଦର ଖଳାେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସଠାେର

ମହା ବିଳାପ କରି େରାଦନ କେଲ; େଯାେଷଫ େସଠାେର ଆପଣା ପିତାଙ

ଲାଗି ସାତ ଦିନ ପଯ ନ େଶାକ କେଲ। 11 ପୁଣି, େସହି େଦଶ ନିବାସୀ

କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଆଟଦର ଖଳାେର େସମାନଙର ଏରୂପ େଶାକ

େଦଖ କହିେଲ, “ମିସରୀୟମାନଙର ଏ ଅତି ଦାରୁଣ େଶାକ,” େତଣୁକରି

ଯଦନ ପାରସ େସହି ସାନ ଆେବ ମିସର ନାମେର ବିଖ ାତ େହଲା।

12ଏଥଉତାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ େଯପରି ଆ ା େଦଇଥେଲ,

େସମାେନ ତାଙ ପତି ତଦନୁସାେର କେଲ; 13 ଅଥା , ତାଙର ପୁତମାେନ
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ତାଙୁ କିଣାନ େଦଶକୁ େନଇ ମେ ପଲା େକତେର ମ ବତୀ ଗୁହାେର କବର

େଦେଲ; େସହି ଗୁହା ମମିର ସମୁଖସ େକତ ସହିତ କବର ସାନାଧକାର ନିମିତ

ହିତୀୟ ଇେଫାଣଠାରୁ ଅବହାମଙ ଦାରା କୀତ େହାଇଥଲା। 14 େଯାେଷଫ

ଆପଣା ପିତାଙୁ କବର େଦଲା ଉତାେର େସ ଓ ତାଙର ଭାତୃଗଣ ପଭୃତି

େଯେତ େଲାକ ତାଙ ପିତାଙର କବର େଦବାକୁ ତାଙ ସେଙ ଯାଇଥେଲ,

ସମେସ ମିସରକୁ ପତ ାଗମନ କେଲ। 15ଆଉ ଆପଣାମାନଙର ପିତା

ମରିଅଛନି, ଏହା େଦଖ େଯାେଷଫଙର ଭାଇମାେନ କହିେଲ, “େକଜାଣି

େଯାେଷଫ ଆମମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବ, ପୁଣି, ଆେମମାେନ ତାହାର େଯସକଳ

ମନ କରିଅଛୁ, ତହର ସମୂଣ ପତିଫଳ ଆମମାନଙୁ େଦବ।” 16 ଏେହତୁ

େସମାେନ େଯାେଷଫଙ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁମ ପିତା

ମୃତୁୁ ପୂବେର ଆମମାନଙୁ ଏହା କହିଥେଲ, ତୁେମମାେନ ‘େଯାେଷଫକୁ ଏହି

କଥା କହିବ, 17 ତୁମ ଭାଇମାେନ ତୁମର ମନ କରିଅଛନି; ମାତ ତୁେମ

ଅନୁଗହ କରି େସମାନଙର େସହି ଅଧମ ଓ ପାପ ମାଜନା କରିବ;’ ଏଥପାଇଁ

ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ େପୖତୃକ ପରେମଶରଙ ଦାସଗଣର

ଅଧମ ମାଜନା କର।” େସମାେନ ଏହି କଥା କହିବା େବେଳ େଯାେଷଫ

କାନିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18 ଏଥଉତାେର ତାଙର ଭାଇମାେନ ତାଙ ଆଗକୁ

ଯାଇ ପଣାମ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମମାେନ ତୁମର ଦାସ।” 19 ତହେର

େଯାେଷଫ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କିଛି ଭୟ କର ନାହ, ମଁୁ

କʼଣ ପରେମଶରଙର ପତିନିଧ? 20 ତୁେମମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ମନ

କଳନା କରିଥଲ ପମାଣ, ମାତ ପରେମଶର ତାହା ମଙଳର କଳନା କେଲ;

ଏେବ େଯପରି େଦଖୁଅଛ, େସପରି ଅେନକ େଲାକଙର ପାଣରକା କରିବାକୁ

ତାହାଙର ଅଭପାୟ ଥଲା। 21 ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଏେବ ଭୀତ ହୁଅ

ନାହ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ ବାଳକଗଣକୁ ପତିପାଳନ କରିବି।”

ଏହି ପକାେର ଚିତ ପେବାଧକ କଥା କହି େସ େସମାନଙୁ ସାନନା େଦେଲ।

22 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ଓ ତାଙର ପିତୃପରିବାର ମିସରେର ବାସ କରି

ରହିେଲ; େଯାେଷଫ ଶେହ ଦଶ ବଷ ଜୀବିତ ରହିେଲ। 23 େଯାେଷଫ

ଇଫୟିମର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ସନାନସନତି େଦଖେଲ; ପୁଣି, େଯାେଷଫ

ମନଃଶିର ମାଖୀର ନାମକ ପୁତର ଶିଶୁସନାନମାନଙୁ “େକାଳ କେଲ।”

24 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ ଭାଇମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ମରୁଅଛି, ମାତ
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ପରେମଶର ଅବଶ ତୁମମାନଙର ତତାବଧାନ କରିେବ, ପୁଣି, ଏହି େଦଶରୁ

ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଅବହାମ, ଇ ହାକ

ଓ ଯାକୁବଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି, େସହି େଦଶକୁ ତୁମମାନଙୁ

େନଇଯିେବ।” 25 ଆହୁରି େଯାେଷଫ ଇସାଏଲଙର ସନାନମାନଙୁ ଏହି

ଶପଥ କରାଇ କହିେଲ, “ପରେମଶର ଅବଶ ତୁମମାନଙର ତତାବଧାନ

କରିେବ, େସହି ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଏ ସାନରୁ େମାହର ଅସି େନଇଯିବ।”

26 ଏହି ପକାେର େଯାେଷଫ ଶେହ ଦଶ ବଷ ବୟସେର ମେଲ; ତହେର

େସମାେନ ତାଙର ଶବକୁ ପୂତିଘ ଦବ ଯୁକ କରି ମିସର େଦଶେର ଏକ

ସିନୁକ ମ େର ରଖେଲ।
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େମାଶାଙ ଲଖତ ଦିତୀୟ ପୁସକ
1ଇସାଏଲଙର େଯଉଁ ପୁତଗଣ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଜନ େଘନି

ଯାକୁବଙ ସହିତ ମିସର େଦଶକୁ ଆସିେଲ, େସମାନଙ ନାମ; 2 ରୁେବ ,

ଶିମୀେୟାନ, େଲବୀ ଓ ଯିହୁଦା; 3 ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ ଓ ବିନ ାମୀ ; 4

ଦା ଓ ନପାଲ; ଗା ଓ ଆେଶର। 5 ସବସୁଦା ଯାକୁବଙଠାରୁ ଉତନ

ବଂଶ ସତୁରି ପାଣୀ ଥେଲ; ମାତ େଯାେଷଫ ପୂେବ ମିସରେର ଥେଲ। 6

ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫ, ତାଙର ଭାତୃଗଣ ଓ ତତାଳୀନ ସମସ େଲାକ

ମେଲ। 7 ତଥାପି ଇସାଏଲ ବଂଶ ବହୁପଜ, ବଦଷୁ ଓ ବହୁେଗାଷୀକ େହାଇ

ଅତିଶୟ ପବଳ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ଦାରା େଦଶ ପରିପୂଣ େହଲା। 8

ଏଥଉତାେର େଯ େଯାେଷଫଙୁ ଜାଣି ନ ଥେଲ, ଏପରି ଏକ ନୂତନ ରାଜା

ମିସର େଦଶେର େହେଲ। 9 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ବଂଶ, ବଳେର ଓ ସଂଖ ାେର ଆମମାନଙଠାରୁ

ଅଧକ ଅଟନି। 10 େସମାେନ େଯପରି ବଦତ ନ ହୁଅନି, ପୁଣି, ଯୁଦ ଘଟିେଲ,

ଆମମାନଙର ଶତୁପକ େହାଇ ଆମମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ ନ କରନି ଓ

ଏ େଦଶରୁ ପସାନ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ ଆସ, ଆେମମାେନ େସମାନଙ

ସେଙ ସାବଧାନ େହାଇ ବ ବହାର କରୁ।” 11 ଏଥଉତାେର େସମାେନ

ଭାର ବହନ ଦାରା େସମାନଙୁ େକଶ େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଉପେର

କାଯ ଶାସକମାନଙୁ ନିଯୁକ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ଦାରା ଫାେରାଙ ନିମେନ

ଭଣାରର ନଗର, ଅଥା , ପିେଥା ଓ ରାମିେଷ ନିମାଣ କରାଇେଲ।

12 ମାତ େସମାେନ େସମାନଙୁ େଯେତ ଅଧକ େକଶ େଦେଲ, େସମାେନ

େସେତ ଅଧକ ବୃଦି ପାଇେଲ, ପୁଣି, େସେତ ଅଧକ ବ ାପିଗେଲ। ଏେହତୁ

ଇସାଏଲର ସନାନମାନଙ ନିମେନ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଉ ବିଗ େହେଲ।

13 ତହେର ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ନିଦୟ ଭାବେର ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙୁ

ଦାସ କମ କରାଇେଲ। 14 ପୁଣି, କାଦୁଅ, ଇଟା ଓ ବିଲର ସବୁ କମାଦି

କଠିନ ଦାସ କମ ଦାରା େସମାନଙ ପାଣକୁ ବିରକ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

େସମାେନ େଯଉଁ ସମସ ଦାସ କମ କରାଇେଲ; େସହି ସମସ ନିଦୟ ଭାବେର

କରାଇେଲ। 15 ଏଥଉତାେର ମିସରୀୟ ରାଜା, ଶିଫା ଓ ପୂୟା ନାମୀ ଦୁଇ

ଏବୀୟା ଧାତୀଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 16 “େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମମାେନ

ଏବୀୟା ସୀମାନଙର ଧାତୀ କାଯ କରିବ ଓ େସମାନଙୁ ଜନାସନେର
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େଦଖବ; େସସମୟେର ଯଦି ପୁତସନାନ େହବ, େତେବ ତାକୁ ବଧ କରିବ;

ଆଉ ଯଦି କନ ା େହବ, େତେବ ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖବ।” 17 ମାତ େସହି

ଧାତୀମାେନ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବାରୁ ମିସରୀୟ ରାଜାଙର ଆ ା

ଅନୁସାେର ନ କରି ପୁତସନାନମାନଙୁ ଜୀବିତ ରଖେଲ। 18 େତଣୁ ମିସରର

ରାଜା ଧାତୀମାନଙୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏପରି କାଯ କାହକି

କରୁଅଛ? ପୁତସନାନମାନଙୁ କାହକି ଜୀବିତ ରଖୁଅଛ?” 19 ତହେର

ଧାତୀମାେନ ଫାେରାଙୁ କହିେଲ, “ଏବୀୟା ସୀଗଣ ମିସରୀୟା ସୀଗଣ ପରି

ନୁହନି; େସମାେନ ବଳବତୀ, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଧାତୀ ଆସିବା ପୂବରୁ

େସମାେନ ପସବ କରନି।” 20 ପୁଣି, ପରେମଶର େସହି ଧାତୀମାନଙର

ମଙଳ କେଲ, ତହେର େଲାକମାେନ ଅତ ନ ବୃଦି ପାଇ ଅତିଶୟ ବଳବାନ

େହେଲ। 21 େସହି ଧାତୀମାେନ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବାରୁ େସ େସମାନଙ

ବଂଶ ବୃଦି କେଲ। 22 ଏଥଉତାେର ଫାେରା ଆପଣା ସମସ ପଜାଙୁ ଏହି

ଆ ା େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ନବଜାତ ପେତ କ ପୁତସନାନକୁ ନୀଳ ନଦୀେର

ନିେକପ କର, ମାତ ପେତ କ କନ ାକୁ ଜୀବିତ ରଖ।”

2ଏଥଉତାେର େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ ମନୁଷ ଯାଇ େଲବୀ ବଂଶରୁ ଜାତ

ଏକ କନ ାକୁ ବିବାହ କଲା। 2 ତହଁୁ େସ ସୀ ଗଭଧାରଣ କରି େଗାଟିଏ ପୁତ

ପସବ କଲା; ପୁଣି, ବାଳକକୁ ଅତି ସୁନର େଦଖ େସ ତାକୁ ତିନି ମାସ ଯାଏ

େଗାପନେର ରଖଲା। 3 ତହ ଉତାେର ଆଉ େଗାପନ କରି ନ ପାରି େସ

େଗାଟିଏ ନଳନିମତ େପଡ଼ି େଘନି ମାଟିଆ େତଲ ଓ ଝୁଣା େଲପନ କରି ତହ

ମ େର େସହି ବାଳକକୁ େଥାଇ ନୀଳ ନଦୀତୀରସ ନଳବନେର ରଖଲା।

4 ପୁଣି, ତାହାର କି ଦଶା େହବ, ତାହା େଦଖବା ନିମେନ ତାହାର ଭଗିନୀ

ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା। 5 ଏଥଉତାେର ଫାେରାଙ କନ ା ସାନ ନିମେନ

ନଦୀକୁ ଆସେନ, ତାହାର ସହଚରୀଗଣ ନଦୀ ତୀରେର ଭମଣ କରୁଥେଲ।

ଏଥମ େର େସ ନଳବନେର େଗାଟିଏ େପଡ଼ି େଦଖ ତାହା ଆଣିବାକୁ ଆପଣା

ଦାସୀକୁ ପଠାଇଲା। 6 େସ େପଡ଼ି ଫଟାଇ େସହି ବାଳକକୁ େଦଖଲା; ଆଉ

େଦଖ, େସହି ବାଳକଟି କାନୁଅଛି; ତହେର େସ ଦୟା ବହି କହିଲା, “ଏଇଟି

ଜେଣ ଏବୀୟ ବାଳକ।” 7 େସେତେବେଳ ତାହାର ଭଗିନୀ ଫାେରାଙର

କନ ାକୁ କହିଲା, “ମଁୁ ଯାଇ ଆପଣଙ ନିମେନ ଏହି ବାଳକକୁ ସନ ପାନ

କରାଇବା ପାଇଁ କି ଏବୀୟା ସୀଗଣ ମ ରୁ ଜେଣ ଧାତୀକୁ ଡାକି ଆଣିବି?”
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8 ତହେର ଫାେରାଙର କନ ା କହିଲା, “ଯାଅ,” ତହଁୁ େସ ବାଳିକା ଯାଇ

େସହି ବାଳକର ମାତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। 9 େତେବ ଫାେରାଙର କନ ା

ତାହାଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଏ ବାଳକକୁ େନଇ େମାʼ ନିମେନ ସନ ପାନ

କରାଅ; ମଁୁ ତୁମକୁ େବତନ େଦବି,” ତହେର େସହି ସୀ ବାଳକକୁ େନଇ

ସନ ପାନ କରାଇଲା। 10 ଏଥଉତାେର ବାଳକ ବଢ଼େନ, େସ ତାକୁ େନଇ

ଫାେରାଙର କନ ାକୁ େଦଲା। ତହେର ବାଳକ ତାହାର ପୁତ େହଲା। େତଣୁ

େସ ତାହାର ନାମ େମାଶା େଦଲା; “କାରଣ େସ କହିଲା, ମଁୁ ଜଳରୁ ଏହାକୁ

ଆକଷଣ କଲ।” 11 କାଳକେମ େମାଶା ବଡ଼ େହଲା ଉତାେର ଦିନକେର

େସ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ ଭାର ବହିବାର େଦଖେଲ;

ପୁଣି, ଜେଣ ମିସରୀୟ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ଜେଣ ଏବୀଙୁ ପହାର

କରୁଥବାର େଦଖେଲ। 12 ଏେହତୁ େସ ଏେଣେତେଣ ଅନାଇ କାହାକୁ ନ

େଦଖ େସହି ମିସରୀୟକୁ ବଧ କରି ବାଲେର େପାତି େଦେଲ। 13 ଆଉ

ଦିତୀୟ ଦିନ େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏବୀଙୁ ବିବାଦ କରୁଥବାର

େଦଖ େଦାଷୀ େଲାକଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ଭାଇଙୁ କାହକି ପହାର

କରୁଅଛ?” 14 ତହେର େସ କହିଲା, “କିଏ ତୁମକୁ ଆମମାନଙ ଉପେର

ରାଜା ଓ ବିଚାରକତା କରି ନିଯୁକ କରିଅଛି? ତୁେମ େଯପରି େସହି ମିସରୀୟ

େଲାକକୁ ବଧ କଲ, େସହିପରି କି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହଁୁଅଛ?” ତହେର

େମାଶା ଭୟଭୀତ େହାଇ କହିେଲ, “ଏ କଥା ଅବଶ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି।”

15ଏଥଉତାେର ଫାେରା ଏ କଥା ଶୁଣି େମାଶାଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େଚଷା

କେଲ। ମାତ େମାଶା ଫାେରାଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇ ମିଦୀୟନ େଦଶେର

ବାସ କରିବାକୁ ଯାଇ େଗାଟିଏ କୂପ ନିକଟେର ବସିେଲ। 16 ମିଦୀୟନୀୟ

ଯାଜକଙର ସାେତାଟି କନ ା ଥେଲ; େସମାେନ େସହି ସାନକୁ ଆସି ପିତାଙ

େମଷପଲକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଜଳ କାଢ଼ି କୁଣ ପରିପୂଣ କେଲ। 17

ଏଥମ େର େମଷପାଳକମାେନ ଆସି େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ମାତ େମାଶା ଉଠି େସମାନଙର ସାହାଯ କରି େସମାନଙ େମଷପଲକୁ ଜଳ

ପାନ କରାଇେଲ। 18ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ରୁେୟଲ ନିକଟକୁ

ଯାଆେନ, େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିଲା, “ଆଜି ତୁେମମାେନ ଏେତ ଶୀଘ

କିପରି ଆସିଲ?” 19 ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଜେଣ ମିସରୀୟ େଲାକ

େମଷପାଳକମାନଙ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କଲା, ପୁଣି, ଆମମାନଙ
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ନିମେନ ଜଳ କାଢ଼ି େମଷପଲକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇଲା।” 20 େତେବ େସ

ଆପଣା କନ ାମାନଙୁ କହିଲା, “େସ େକଉଁଠାେର? ତୁେମମାେନ ତାକୁ କାହକି

ଛାଡ଼ି ଆସିଲ? ତାକୁ ଡାକ; େସ ଆମମାନଙ ସହିତ େଭାଜନ କରିବ।” 21

ଏଥଉତାେର େମାଶା େସହି ମନୁଷ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ସମତ େହେଲ;

ପୁଣି, େସ େମାଶାଙ ସହିତ ଆପଣା କନ ା ସିେପାରାର ବିବାହ େଦଲା। 22

ଏଥଉତାେର େସହି ସୀ ପୁତ ପସବ କରେନ, େମାଶା ତାହାର ନାମ େଗେଶାମ

େଦେଲ; କାରଣ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିେଦଶେର ପବାସୀ େହାଇଅଛି।” 23

ବହୁ କାଳ ଉତାେର ମିସରୀୟ ରାଜାଙର ମୃତୁୁ େହଲା, ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଦାସ କମ ସକାଶୁ ହାହାକାର ଓ କନନ କେଲ ଓ ଦାସ କମ

ସକାଶୁ େସମାନଙ ଆତନାଦ ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଉପସିତ େହଲା।

24 ତହେର ପରେମଶର େସମାନଙ ଆତସର ଶୁଣିେଲ, ଆଉ ଅବହାମ

ଓ ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ ସହିତ କୃତ ଆପଣା ନିୟମ ସରଣ କରି, 25

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି ଦୃଷିପାତ କେଲ ଓ େସମାନଙ ଅବସା ଜାଣିେଲ।

3 େସହି ସମୟେର େମାଶା ଆପଣା ଶଶୁର ଯିେଥା ନାମକ ମିଦୀୟନୀୟ

ଯାଜକଙର େମଷପଲ ଚରାଉଥେଲ; ଦିନକେର େସ ପାନରର ପଶା

ଭାଗେର େମଷପଲ େଘନି େହାେରବ ନାମକ ପରେମଶରଙ ପବତେର

ଉପସିତ େହେଲ। 2 ଏଥେର େଗାଟିଏ ବୁଦା ମ ରୁ ଅଗିଶିଖାେର ସଦାପଭୁଙ

ଦୂତ ତାଙୁ ଦଶନ େଦେଲ; ତହଁୁ େସ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ବୁଦା ଅଗିେର

ପଜଳିତ େହଉଅଛି, ତଥାପି ବୁଦା ନଷ େହଉ ନାହ। 3 େତଣୁ େମାଶା କହିେଲ,

“ମଁୁ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହି ମହାଶଯ ବିଷୟ େଦଖବି, ବୁଦାଟା କାହକି

ଦଗ େହଉ ନାହ।” 4 ମାତ ସଦାପଭୁ େଯେତେବେଳ େଦଖେଲ, େଯ େସ

େଦଖବା ନିମେନ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନି, େସେତେବେଳ ପରେମଶର

ବୁଦା ମ ରୁ ତାଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ େମାଶା, େହ େମାଶା।” ତହେର

େସ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖନୁ, ମଁୁ ଉପସିତ ଅଛି।” 5 ତହଁୁ େସ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଏ ସାନର ନିକଟବତୀ ହୁଅ ନାହ, ତୁମ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼;

କାରଣ ତୁେମ େଯଉଁ ସାନେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛ, ତାହା ପବିତ ଭୂମି।” 6 େସ

ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମର େପୖତୃକ ପରେମଶର, ଅଥା , ଅବହାମର

ପରେମଶର ଓ ଇ ହାକର ପରେମଶର ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶର।” ତହେର

େମାଶା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ କେଲ, କାରଣ େସ ପରେମଶରଙ ପତି



େମାଶାଙ ଲଖତ ଦିତୀୟ ପୁସକ 127

ଦୃଷି କରିବାକୁ ଭୀତ େହେଲ। 7 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ

ମିସର େଦଶସିତ ଆପଣା େଲାକମାନଙର େକଶ ନିତାନ େଦଖଅଛୁ ଓ

କାଯ ଶାସକମାନଙ କାରଣରୁ େହଉଥବା େସମାନଙ େରାଦନ ଶୁଣିଅଛୁ;

ଆେମ େସମାନଙର ଯନଣା ଜାଣିଅଛୁ। 8 ଏେହତୁ ମିସରୀୟ େଲାକମାନଙ

ହସରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିବାକୁ, ପୁଣି, େସହି େଦଶରୁ ଉତମ ଓ ପଶସ

ଏକ େଦଶକୁ; ଅଥା , କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ

ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ େଯଉଁ ସାନେର ଥାʼନି, େସହି ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ

େଦଶକୁ େସମାନଙୁ େନଇଯିବାକୁ ଓହାଇ ଆସିଲୁ। 9 େଯେହତୁ େଦଖ,

ଇସାଏଲସନାନଗଣର କନନ ଆମର କଣେଗାଚର େହାଇଅଛି; ଆହୁରି

ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ ପତି େଯଉଁ ଅତ ାଚାର ବ ବହାର କରନି,

ତାହା ଆେମ େଦଖଅଛୁ। 10 ଏଣୁ ଏେବ ଆସ, ଆେମ ତୁମକୁ ଫାେରା

ନିକଟକୁ େପରଣ କରିବା, ତୁେମ ମିସରଠାରୁ ଆମର େଲାକ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ।” 11 ତହେର େମାଶା ପରେମଶରଙୁ

କହିେଲ, “ମଁୁ କିଏ େଯ, ଫାେରାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିସର େଦଶରୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବି?” 12 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଆେମ ଅବଶ

ତୁମର ସହବତୀ େହବା; ପୁଣି, ଆେମ େଯ ତୁମକୁ େପରଣ କଲୁ, ତହର

ଏକ ଚିହ ଜାଣିବ, ତୁେମ ମିସରରୁ େଲାକସମୂହ ବାହାର କରି ଆଣିଲା

ଉତାେର ତୁେମମାେନ ଏହି ପବତେର ପରେମଶରଙର େସବା କରିବ।” 13

ଏଥଉତାେର େମାଶା ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ େଯେତେବେଳ

ଇସାଏଲର ସନାନମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ କହିବି, ‘କି ତୁମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପରେମଶର େମାେତ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛନି;’

ପୁଣି, େସମାେନ ପଚାରିେବ, ‘ତାହାଙର ନାମ କଅଣ?’ େସେତେବେଳ ମଁୁ କି

ଉତର େଦବି?” 14 ତହେର ପରେମଶର େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ େଯ

ଅଛୁ, େସ ଅଛୁ,” ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିବ,

‘ସୟମୂ (ଆେମ ଅଛୁ) ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇଅଛନି।’” 15

ପରେମଶର େମାଶାଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ଏହି କଥା କହିବ, ‘ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର, ଅଥା ,

ଅବହାମର ପରେମଶର, ଇ ହାକର ପରେମଶର ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶର

େଯ ସଦାପଭୁ (ସୟମୂ), େସ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇଅଛନି;
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ଆମର ଏହି ନାମ ଅନନକାଳସାୟୀ, ପୁଣି, ପୁରୁଷାନୁକେମ ସରଣୀୟ ଅେଟ।’

16 ତୁେମ ଯାଇ ଇସାଏଲ ବଂଶର ପାଚୀନଗଣକୁ ଏକତ କରି ଏହି କଥା କୁହ,

‘ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର, ଅଥା , ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ

ଯାକୁବର ପରେମଶର ସଦାପଭୁ େମାେତ ଦଶନ େଦଇ କହିଅଛନି, ଆେମ

ତୁମମାନଙର ଓ ମିସରେର ତୁମମାନଙ ପତି ଯାହା ଯାହା କରାଯାଉଅଛି,

େସସମସ ବିଷୟର ାନ େଦଇଅଛୁ। 17 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ମିସରର

େକଶରୁ ଉଦାର କରି କିଣାନୀୟମାନଙ, ହିତୀୟମାନଙ, ଇେମାରୀୟମାନଙ,

ପରିଷୀୟମାନଙ, ହିବୀୟମାନଙ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙର ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ

େଦଶକୁ େନଇଯିବୁ େବାଲ କହିଅଛୁ।’ 18ଏଥେର େସମାେନ ତୁମ ରବେର

ଅବଧାନ କରିେବ; ତହଁୁ ତୁେମ ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ପାଚୀନବଗ ମିସରର

ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ଏବୀୟ େଲାକମାନଙ ପରେମଶର

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିଅଛନି; ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ଆମମାନଙ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବା ନିମିତ

ଏେବ ଆମମାନଙୁ ତିନି ଦିନର ପଥ ପାନରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦଉନୁ।’

19 ମାତ ଆେମ ଜାଣୁ, ମିସରର ରାଜା ତୁମମାନଙୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦବ

ନାହ, ପରାକାନ ହସ ପକାଶିତ େହେଲ ସୁଦା େଦବ ନାହ। 20 ତହେର ଆେମ

ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି େଦଶ ମ େର େଯସକଳ ଆଶଯ କମ କରିବା;

ତଦାରା ମିସରକୁ ଆଘାତ କଲା ଉତାେର େସ ତୁମମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବ।

21ଆଉ ଆେମ ମିସରୀୟ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର ଏହି େଲାକମାନଙୁ

ଅନୁଗହପାତ କରିବା, ତହେର ତୁେମମାେନ ଯାତା ସମୟେର ଶୂନ ହସେର

ଯିବ ନାହ; 22 ମାତ ପେତ କ ସୀ ଆପଣା ପତିବାସିନୀ ଓ ଆପଣା

ଗୃହପବାସିନୀ ସୀ ନିକଟରୁ େରୗପ ଅଳଙାର ଓ ସଣଅଳଙାର ଓ ବସ

ମାଗି େନଇଯିେବ; ପୁଣି, ତାହା ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପୁତକନ ାଙୁ ପିନାଇବ।

ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ ମିସରୀୟ େଲାକମାନଙ ଦବ ହରଣ କରିବ।”

4ଏଥେର େମାଶା ଉତର କେଲ, “େଦଖନୁ, େସମାେନ େମାେତ ବିଶାସ

କରିେବ ନାହ ଓ େମାʼ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିେବ ନାହ; ମାତ େସମାେନ

କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଦଶନ େଦଇ ନାହାନି?’” 2 େତେବ ସଦାପଭୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ହସେର କʼଣ ଅଛି?” େସ କହିେଲ, “ଯଷି।” 3

ତହଁୁ ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତାକୁ ଭୂମିେର ପକାଅ।” େତଣୁ େସ ତାକୁ ଭୂମିେର
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ପକାେନ, ତାହା ସପ େହଲା; ତହେର େମାଶା ତାହା ଆଗରୁ ପଳାଇଗେଲ। 4

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ସଦାପଭୁ ପରେମଶର, ଅଥା , ଅବହାମର ପରେମଶର, ଇ ହାକର

ପରେମଶର ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶର େଯ ତୁମକୁ ଦଶନ େଦଇଅଛନି,”

ଏହା େଯପରି େସମାେନ ବିଶାସ କରିେବ, 5 “ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା

ହସ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଲାଞ ଧର,” ତହେର େସ ହସ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରେନ,

ତାଙ ହସେର େସ ଯଷି େହଲା। 6 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଆହୁରି

କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ହସ ବକସଳେର ଦିଅ।” ତହେର େସ ଆପଣା

ହସ ବକସଳେର େଦଇ ପୁନବାର ହସ ବାହାର କେଲ, େଦଖ, ତାଙର ହସ

ହିମବଣ ତୁଲ କୁଷଯୁକ େହଲା। 7 ଏଥେର େସ କହିେଲ, “ତୁେମ ପୁନବାର

ଆପଣା ହସ ବକସଳେର ଦିଅ;” େସମାେନ ଯଦି ତୁମକୁ ବିଶାସ ନ କରିେବ 8

ଓ ତୁମର େସହି ପଥମ ଚିହେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ, େତେବ ଦିତୀୟ

ଚିହେର ବିଶାସ କରିେବ। ତହେର େସ ପୁନବାର ଆପଣା ହସ ବକସଳେର

େଦଇ ବାହାର କେଲ, େଦଖ, ତାହା ପକୃତ ମାଂସ େହଲା। 9 ଏହି ଦୁଇ

ଚିହେର ଯଦି େସମାେନ ବିଶାସ ନ କରିେବ ଓ ତୁମ ରବେର ମେନାେଯାଗ

ନ କରିେବ, େତେବ ତୁେମ ନୀଳ ନଦୀରୁ ଜଳ କିଛି େନଇ ଶୁଷ ଭୂମିେର

ଢାଳ; ତହେର ତୁେମ ନଦୀରୁ େଯଉଁ ଜଳ ଆଣିବ, ତାହା ଶୁଷ ଭୂମିେର ରକ

େହବ। 10 ଏଥଉତାେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “େହ ପେଭା, ଏ

ସମୟ ପୂବେର, ଅବା ଆପଣ ନିଜ ଦାସ ସହିତ ଆଳାପ କଲା ଉତାେର େହଁ

ମଁୁ ବାକ ପତି ନୁେହଁ। ମଁୁ ବାକ େର ଧୀର ଓ ଜଡ଼ଜିହ ଅେଟ।” 11 ତହେର

ସଦାପଭୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମନୁଷ ର ମୁଖ କିଏ ନିମାଣ କରିଅଛନି? ପୁଣି,

ମନୁଷ କୁ ମୂକ ବା ବଧର ଅବା ଦୃଷିବିଶିଷ କିଅବା ଦୃଷିହୀନ କିଏ କରନି?

ଆେମ ସଦାପଭୁ କି ତାହା ନ କରୁ? 12 ଏଣୁ ଏେବ ଯାଅ, ଆେମ ତୁମ

ମୁଖର ସହବତୀ େହାଇ ବକବ କଥା ତୁମକୁ ଶିଖାଇବା।” 13 ତହେର େସ

କହିେଲ, “େହ ପେଭା, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯାହା ଦାରା ପଠାଇବାର ହୁଏ,

ତାହା ଦାରା ପଠାନୁ।” 14 ତହେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙର େକାଧ

ପଜଳିତ େହଲା; େତଣୁ େସ କହିେଲ, “େଲବୀୟ ହାେରାଣ କି ତୁମର ଭାଇ

ନୁେହଁ? ଆେମ ଜାଣୁ, େସ ସୁବକା। ଆଉ େଦଖ, େସ ତୁମ ସଙେର ସାକାତ

କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି; ପୁଣି, ତୁମକୁ େଦଖ ହୃଷଚିତ େହବ। 15 ତୁେମ ତାହାକୁ
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କହିବ ଓ ତାହାର ମୁଖେର ବାକ େଦବ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ମୁଖର ଓ ତାହା

ମୁଖର ସହବତୀ େହାଇ ତୁମମାନଙୁ କତବ କମର ଶିକା େଦବା। 16 େସ

େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ତୁମର ପତିନିଧବକା େହବ; େସ ତୁମର ମୁଖ

ସରୂପ େହବ ଓ ତୁେମ ତାହାର ପରେମଶର ତୁଲ େହବ। 17ଆଉ ତୁେମ

ଆପଣା ହସେର ଏହି ଯଷି େଘନ, େଯଣୁ ଏହା ଦାରା ତୁେମ ଏହି ସମସ

ଚିହ େଦଖାଇବ।” 18 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଆପଣା ଶଶୁର ଯିେଥା ନିକଟକୁ

ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମିସରସିତ େମାହର ଭାତୃଗଣ

ନିକଟକୁ ଏେବ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ଓ େସମାେନ ଆଜିଯାଏ ବଞିଅଛନି କି

ନାହ, ତାହା େଦଖବା ପାଇଁ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” ତହେର ଯିେଥା େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” 19ଆଉ ସଦାପଭୁ ମିଦୀୟନେର େମାଶାଙୁ

କହିଥେଲ, “ତୁେମ ମିସରକୁ େଫରିଯାଅ; େଯେହତୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ତୁମ ପାଣ ଅେନଷଣ କରୁଥେଲ, େସମାେନ ସମେସ ମରିଅଛନି।” 20

ତହଁୁ େମାଶା ଆପଣା ଭାଯ ା ଓ ପୁତଗଣକୁ ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ାଇ ମିସର

େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ; ପୁଣି, େସ ଆପଣା ହସେର ପରେମଶରଙର େସହି

ଯଷି େନେଲ। 21 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ,

ତୁେମ ମିସରକୁ େଫରିଗେଲ, ଆେମ ତୁମ ହସେର େଯସବୁ ଆଶଯ କମ

କରିବାକୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଫାେରା ସାକାତେର କରିବ; ମାତ ଆେମ ତାହାର

ମନ କଠିନ କରିବା; ତହେର େସ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବ ନାହ।” 22

ପୁଣି, ତୁେମ ଫାେରାକୁ କହିବ, ସଦାପଭୁ କହନି, “ଇସାଏଲ ଆମର ପୁତ;

ଆମର େଜ ଷ ପୁତ; 23ଆେମ ତୁମକୁ କହିଅଛୁ, ‘ଆମର େସବା କରିବା

ପାଇଁ ତୁେମ ଆମ ପୁତକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; ମାତ ତୁେମ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାସି

କରିଅଛ; େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ପୁତକୁ, ତୁମ େଜ ଷ ପୁତକୁ ବଧ କରିବା।’”

24 ଏଥଉତାେର ପଥ ମ େର ଉତରଣୀୟ ଗୃହେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ପାଇ

ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କେଲ। 25 େସେତେବେଳ ସିେପାରା ଏକ ତୀକ ଅସ

େଘନି ଆପଣା ପୁତକୁ ସୁନତ କରି ତାହା ତାଙ ଚରଣ ତେଳ ପକାଇ କହିଲା,

“ତୁେମ ନିତାନ େମାହର ରକପିୟ ବର।” 26 ଏହିରୂେପ ପରେମଶର ତାଙୁ

ଛାଡ଼ିେଦେଲ। ତହେର େସ ସୀ କହିଲା, “ସୁନତପଯୁକ ତୁେମ ରକପିୟ ବର

ଅଟ।” 27ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େମାଶା ସହିତ

ସାକାତ କରିବା ନିମେନ ପାନରକୁ ଯାଅ।” ତହଁୁ େସ ଯାଇ ପରେମଶରଙ
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ପବତେର ତାଙ ସହିତ ସାକାତ କରି ତାଙୁ ଚୁମନ କେଲ। 28 େସେତେବେଳ

େମାଶା ସଦାପଭୁଙ େପରିତ ସମସ ବାକ ଓ ତାହାଙ ଆ ାପତ ସମସ ଚିହ

ହାେରାଣଙୁ ଜଣାଇେଲ। 29ଏଥଉତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଯାଇ ଇସାଏଲ

ସନାନମାନଙର ପାଚୀନବଗକୁ ଏକତ କେଲ। 30 ପୁଣି, ହାେରାଣ େସମାନଙୁ

େମାଶାଙ ପତି କଥତ ସଦାପଭୁଙ ସମସ ବାକ କହିେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାନଙ

ଦୃଷିେର େସହି ସମସ ଚିହ ପକାଶ କେଲ। 31 ତହେର େଲାକମାେନ ବିଶାସ

କେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ତତାବଧାନ କରି େସମାନଙ

ଦୁଃଖ େଦଖଅଛନି, ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ତାହାଙୁ ମସକ ନତ କରି ଉପାସନା

କେଲ।

5ଏଥଉତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ପେବଶ କରି ଫାେରାଙୁ କହିେଲ,

“ଇସାଏଲର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର କହନି, ‘ପାନରେର ଆମ ଉେଦଶ େର

ଉତବ କରିବାକୁ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ।’” 2 ତହେର ଫାେରା

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ କିଏ, େଯ ଆେମ ତାହାର କଥା ମାନି ଇସାଏଲକୁ ଯିବାକୁ

େଦବୁ? ଆେମ ସଦାପଭୁଙୁ ଚିହି ନାହଁୁ ଓ ଇସାଏଲକୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ ନାହ।”

3 େସମାେନ କହିେଲ, “ଏବୀୟମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ ଦଶନ

େଦଇଅଛନି; ଏଣୁ ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେନ ଆମମାନଙୁ ପାନରେର ତିନି ଦିନର

ପଥ ଯିବାକୁ େଦଉନୁ; େନାହିେଲ େସ ଆମମାନଙୁ ମହାମାରୀେର କିମା ଖଡ

ଦାରା ଆକମଣ କରିେବ।” 4 ତହଁୁ ମିସରର ରାଜା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େହ

େମାଶା ଓ ହାେରାଣ, ତୁେମମାେନ େଲାକମାନଙୁ କାହକି କାଯ ରୁ ନିବୃତ

କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ବହନ କମେର ଯାଅ।” 5

ଫାେରା ଆହୁରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଏେବ ଏ େଦଶେର ଏହି େଲାକ ଅେନକ,

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ଭାର ବହିବାରୁ ନିବୃତ କରୁଅଛ।” 6ଆଉ

ଫାେରା େସହି ଦିନ େଲାକମାନଙ କାଯ ଶାସକ ଓ ଅ କମାନଙୁ ଏହି ଆ ା

େଦେଲ, 7 “ତୁେମମାେନ ଇଟା ନିମାଣ ନିମିତ ପୂବ ପରି ଏହି େଲାକମାନଙୁ

ଆଉ ପାଳ ଦିଅ ନାହ; େସମାେନ ଯାଇ ଆପଣା ନିମେନ ପାଳ ସଂଗହ କରନୁ।

8ପୁଣି, ପୂବେର େସମାନଙ ଉପେର େଯେତ ଇଟା ନିମାଣର ଭାର ଥଲା, ଏେବ

େସହି ଭାର ଦିଅ; ତହରୁ କିଛିମାତ ଊଣା କର ନାହ; େଯେହତୁ େସମାେନ

ଅଳସୁଆ ଅଟନି; ‘ଏଣୁ ଆମମାନଙୁ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ
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କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ େବାଲ ଡାକ ପକାଉଅଛନି;’ 9ଏେହତୁ ଏମାେନ କାଯ

ଭାରେର ଭାରାକାନ େହାଇ ତହେର ବ ସ ଥାʼନୁ; ମିଥ ା କଥାେର ଅବଧାନ

ନ କରନୁ।” 10ତହ ଉତାେର େଲାକମାନଙ କାଯ ଶାସକ ଓ ଅ କଗଣ

ବାହାେର ଯାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଫାେରା ଏହି କଥା କହନି, ‘ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ଆଉ ପାଳ େଦବୁ ନାହ। 11ଯାଅ, େଯଉଁଠାେର ପାଳ ପାଇ ପାରିବ

େସହିଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ତାହା ସଂଗହ କର; ମାତ ତୁମମାନଙର

କାଯ କିଛି ଊଣା େହବ ନାହ।’” 12ତହେର େଲାକମାେନ ପାଳ ବଦେଳ

କୁଟା ସଂଗହ କରିବାକୁ ସମସ ମିସର େଦଶେର ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ।

13 ତଥାପି କାଯ ଶାସକମାେନ ଚଞଳ କରାଇ କହିେଲ, “ପାଳ ପାଇବା

େବେଳ େଯପରି ତୁେମମାେନ କମ କରୁଥଲ, େସପରି ଏେବ ମ ନିରୂପିତ

େଦୖନିକ କମ ପତିଦିନ ସମୂଣ କର।” 14ଫାେରାଙର କାଯ ଶାସକମାେନ

ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ େଯଉଁ କାଯ ା କମାନଙୁ ରଖଥେଲ; େସମାନଙୁ ପହାର

କରି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ପୂବ ପରି ଇଟା ବନାଇବାର ନିରୂପିତ କମ

କାହକି ଆଜିକାଲ ସମୂଣ କରୁ ନାହଁ?” 15 ତହେର ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ

କାଯ ା କମାେନ ଆସି ଫାେରାଙ ନିକଟେର କନନ କରି କହିେଲ, “ଆପଣ

କାହକି ଆପଣା ଦାସମାନଙ ସହିତ ଏପରି ବ ବହାର କରୁଅଛନି? 16

ଆପଣଙ ଦାସମାନଙୁ ପାଳ ଦିଆଯାଏ ନାହ, ତଥାପି େସମାେନ କହନି, ‘ଇଟା

ବନାଅ;’ ଆଉ େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ଦାସମାେନ ପହାରିତ ହୁଅନି, ମାତ େଦାଷ

ଆପଣଙ ନିଜ େଲାକଙର।” 17 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ବହୁତ

ଅଳସୁଆ, ଏଥପାଇଁ କହୁଅଛ, ‘ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ

ଆମମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ।’ 18 ଏେବ ଯାଅ, କମ କର, ତୁମମାନଙୁ ପାଳ

ଦିଆଯିବ ନାହ, ତଥାପି ତୁମମାନଙୁ ଇଟାର ସମୂଣ ସଂଖ ା େଦବାକୁ େହବ।”

19 “ତହେର ତୁମମାନଙ େଦୖନିକ ନିରୂପିତ ଇଟାରୁ କିଛି ଊଣା େହବ ନାହ;”

ଏହି କଥାେର ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ କାଯ ା କମାେନ େଦଖେଲ େଯ, େସମାନଙ

ଦଶା ଅମଙଳସୂଚକ। 20 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଫାେରାଙ ନିକଟରୁ

େଫରିବା ସମୟେର େସମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ ସାକାତ କେଲ, େଯପରି

େସମାେନ େସମାନଙର ଅେପକାେର ଥେଲ; 21 ଏଣୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଦୃଷି କରି ବିଚାର କରନୁ; େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ

ଫାେରା ଓ ତାଙର ଦାସମାନଙ ସାକାତେର ଆମମାନଙୁ ଘୃଣାେଯାଗ କରି
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ଆମମାନଙ ହତ ା ନିମିତ େସମାନଙ ହସେର ଖଡ େଦଲ।” 22 ଏଥଉତାେର

େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ କହିେଲ, “େହ ପେଭା, ତୁେମ

କାହକି ଏହି େଲାକମାନଙର ଅମଙଳ କରିଅଛ? ତୁେମ କାହକି େମାେତ

ପଠାଇଲ? 23 କାରଣ େଯଉଁ ଦିନାବଧ ମଁୁ ତୁମ ନାମେର କଥା କହିବା

ପାଇଁ ଫାେରାଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲ, େସହି ଦିନାବଧ େସ ଏହି େଲାକମାନଙର

ଅମଙଳ କରିଅଛନି, ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙର କିଛିମାତ ଉଦାର

କରି ନାହଁ।”

6 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଫାେରା ପତି ଯାହା

କରିବା, ତାହା ତୁେମ ଏେବ େଦଖବ; କାରଣ ବାହୁ ବଳ ପକାଶିତ େହେଲ,

େସ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବ ଓ ବାହୁ ବଳ ପକାଶିତ େହେଲ, ଆପଣା

େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦବ।” 2 ପରେମଶର େମାଶାଙ ସହିତ ଆଳାପ

କରି ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମ ଯିେହାବାଃ (ସଦାପଭୁ); 3ଆେମ ଅବହାମ,

ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙୁ ସବଶକିମାନ ପରେମଶର େବାଲ ଦଶନ େଦଇଥଲୁ,

ମାତ ଆେମ ଆପଣା ଯିେହାବାଃ ନାମେର େସମାନଙୁ ପରିଚୟ େଦଇ ନ

ଥଲୁ। 4 ପୁଣି, କିଣାନ େଦଶ, ଅଥା , ଯହେର େସମାେନ ପବାସ କେଲ,

େସହି ପବାସେଦଶ ମ େସମାନଙୁ େଦବା େବାଲ େସମାନଙ ସହିତ

ନିୟମ ସିର କରିଥଲୁ। 5 ଏେବ ମିସରୀୟମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ ଦାସତେର

ରଖଅଛନି, େସହି ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଆତନାଦ ଶୁଣି ଆେମ ଆପଣାର

େସହି ନିୟମ ସରଣ କରିଅଛୁ। 6 ଏନିମେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ,

‘ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ମିସରୀୟମାନଙ ଭାରବହନରୁ ନିସାର

କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େସମାନଙ ଦାସତରୁ ମୁକ କରିବା, ପୁଣି, ଆେମ

ବିସୀଣ ବାହୁ ଓ ମହା ମହା ଦଣ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା। 7ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ଆପଣା େଲାକ ରୂେପ ଗହଣ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର େହବା; ତହେର ମିସରୀୟମାନଙ ଭାରବହନରୁ ତୁମମାନଙର

ନିସାରକାରୀ ଆେମ େଯ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ତାହା

ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 8ଆେମ ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦବା ନିମେନ ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ େଘନିଯିବା; ପୁଣି, ଆେମ ଅଧକାରାେଥ ତାହା ତୁମମାନଙୁ େଦବା;

ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ।’” 9 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ
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ତଦନୁସାେର କହିେଲ, ମାତ େସମାେନ ମେନାଦୁଃଖ ଓ କଠିନ ଦାସତ

ସକାଶୁ େମାଶାଙର ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 10 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 11 “ତୁେମ ଯାଇ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ

କୁହ, ତୁମ େଦଶରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” 12 ତହେର

େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ େମାʼ

କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି; େତେବ ଉତମ ବକା େଯ ମଁୁ ନୁେହଁ,

େମାʼ କଥା ଫାେରା କିପରି ଶୁଣିେବ?” 13 ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ

ହାେରାଣଙ ସହିତ ଆଳାପ କେଲ, ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମେନ ମିସର ରାଜା ଫାେରାଙ ନିକଟେର ଓ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିକଟେର ବକବ କଥା େସମାନଙୁ ଆ ା କେଲ।

14 ଏହି ସମସ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ମ େର ପଧାନ ଥେଲ।

ଇସାଏଲଙର େଜ ଷ ପୁତ ରୁେବ ର ସନାନ ହେନାକ, ପଲୁ, ହିେଷାଣ ଓ

କମ; ଏମାେନ ରୁେବ ର ବଂଶ। 15 ପୁଣି, ଶିମୀେୟାନର ପୁତ ଯିମୂେୟଲ,

ଯାମୀ , ଓହ , ଯାଖୀ , େସାହର ଓ କିଣାନୀୟା ସୀର ପୁତ େଶୗଲ; ଏମାେନ

ଶିମୀେୟାନର ବଂଶ ଅଟନି। 16 ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର େଲବୀର ପୁତମାନଙ

ନାମ େଗେଶାନ, କହାତ ଓ ମରାରି; େଲବୀର ବୟସ ଶେହ ସଇଁତିରିଶ ବଷ

ଥଲା। 17 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶାନର ସନାନ ଲ ନି

ଓ ଶିମୀୟି। 18 ପୁଣି, କହାତର ସନାନ ଅମା , ଯି ହର, ହିେବାଣ ଓ

ଉଷୀେୟଲ; େସହି କହାତର ଶେହ େତତିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥଲା। 19

ମରାରିର ସନାନ ମହଲ ଓ ମୂଶି; ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର େଲବୀର

ବଂଶ ଅଟନି। 20 ପୁଣି, ଅମା ଆପଣା ପିଉସୀ େଯାେକବଦକୁ ବିବାହ

କରେନ, େସ ତାହାର ଔରସେର ହାେରାଣଙୁ ଓ େମାଶାଙୁ ପସବ କଲା;

େସହି ଅମା ର ଆୟୁ ଶେହ ସଇଁତିରିଶ ବଷ ଥଲା। 21ଯି ହରର ସନାନ

େକାରହ, େନଫ ଓ ସିଖ। 22 ପୁଣି, ଉଷୀେୟଲର ସନାନ ମୀଶାେୟଲ ଓ

ଇଲୀଷାଫ ଓ ସିଥ। 23 ପୁଣି, ହାେରାଣ ଅମୀନାଦବର କନ ା ନହେଶାନର

ଭଗିନୀ ଇଲୀେଶବାକୁ ବିବାହ କେଲ; ତହେର େସ ତାଙରଔରସେର ନାଦ ,

ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ ପସବ କଲା। 24 ପୁଣି, େକାରହର

ସନାନ ଅସୀର ଓ ଇ କାନା ଓ ଅବୀୟାସଫ; ଏମାେନ େକାରହର ବଂଶ

ଅଟନି। 25 ପୁଣି, ହାେରାଣଙର ପୁତ ଇଲୀୟାସର ଫୂଟୀେୟଲର ଏକ
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କନ ାକୁ ବିବାହ କରେନ, େସ ତାଙର ଔରସେର ପୀନହ କୁ ପସବ କଲା,

ଏମାେନ େଲବୀୟମାନଙ ବଂଶେଭଦାନୁସାେର େସମାନଙ ପିତୃବଂଶ ମ େର

ପଧାନ ଥେଲ। 26 ଏହି େଯ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା, ଏମାନଙୁ ସଦାପଭୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େସୖନ େଶଣୀବଦ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।” 27 ଏମାେନ ମିସରରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାଙ ସହିତ କଥାବାତା

କରିଥେଲ। ଏମାେନ େସହି େମାଶା ଓ ହାେରାଣ। 28 େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପଭୁ

ମିସର େଦଶେର େମାଶାଙ ସହିତ ଆଳାପ କେଲ, 29 େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା

କହୁ; ତାହାସବୁ ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରାକୁ କୁହ।” 30 ତହେର େମାଶା

ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର କହିଥେଲ, “ମନ ବକା େଯ ମଁୁ, େମାʼ କଥା ଫାେରା

କିପକାେର ଶୁଣିେବ?”

7ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ଫାେରା

ନିକଟେର ପରେମଶର ତୁଲ କରି ନିଯୁକ କଲୁ ଓ ତୁମ ଭାତା ହାେରାଣ

ତୁମର ଭବିଷ ବକା େହବ। 2ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା କରିବା,

ତାହାସବୁ ତୁେମ କହିବ; ପୁଣି, ତୁମ ଭାତା ହାେରାଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ଆପଣା େଦଶରୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଫାେରାଙୁ କହିବ। 3ଆଉ, ଆେମ ଫାେରାର

ହୃଦୟ କଠିନ କରିବା, ପୁଣି, ମିସର େଦଶେର ଆମର ଚିହ ଓ ଆଶଯ କମ

ବହୁସଂଖ କ କରିବା। 4 ତଥାପି ଫାେରା ତୁମମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ

କରିବ ନାହ; ଏେହତୁ ଆେମ ମିସର େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହସ େଥାଇ

ମହାଦଣ ଦାରା ମିସରଠାରୁ ଆପଣା େସୖନ ସାମନ, ଆମର େଲାକ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। 5 ପୁଣି, ଆେମ ମିସର ବିରୁଦେର

ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି େସମାନଙ ମ ରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ବାହାର

କରି ଆଣିବା େବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ତାହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।” 6

ଏଥଉତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସହିରୂପ କେଲ; ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

େସମାେନ କମ କେଲ। 7ଫାେରାଙ ସଙେର କେଥାପକଥନ କରିବା େବେଳ

େମାଶାଙୁ ଅଶୀ ଓ ହାେରାଣଙୁ େତୟାଅଶୀ ବଷ େହାଇଥଲା। 8 ଆଉ

ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 9 “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ପାଇଁ ‘େକୗଣସି ଚିହ େଦଖାଅ’ େବାଲ ଯଦି ଫାେରା ତୁମମାନଙୁ କହିବ, େତେବ
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ତୁେମ ହାେରାଣକୁ କହିବ, ‘ତୁମର ଯଷି େନଇ ଫାେରା ଅଗେତ ତେଳ ପକାଅ;

ତହେର େସହି ଯଷି ସପ େହବ।’” 10 ତହଁୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ଆ ା ପମାେଣ କମ କେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣ,

ଫାେରା ଓ ତାଙର ଦାସମାନଙ ସମୁଖେର ଆପଣା ଯଷି ତେଳ ପକାେନ,

ତାହା ସପ େହଲା। 11 େତେବ ଫାେରା ଆପଣା ପଣିତ ଓ ଗୁଣିଆମାନଙୁ

ଡାକିେଲ; ତହେର ମିସରୀୟ ମନ ମାେନ ମ ଆପଣାମାନଙ ମାୟାେର

େସହିପରି କେଲ। 12 ଅଥା , େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଯଷି

ପକାେନ, େସଗୁଡ଼ିକ ସପ େହଲା; ମାତ ହାେରାଣଙ ଯଷି େସମାନଙର ସମସ

ଯଷିକୁ ଗାସ କଲା। 13 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଫାେରାଙର

ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େସମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ।

14 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଫାେରାର ହୃଦୟ କଠିନ

େହାଇଅଛି, େସ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା କରୁଅଛି। 15

ଏେହତୁ ତୁେମ ପଭାତେର ଫାେରା ନିକଟକୁ ଯାଅ; େଦଖ, େସ ଜଳ ଆେଡ଼

ଗେଲ, ତୁେମ ତାହା ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ନୀଳ ନଦୀ ତୀରେର ଠିଆ

ହୁଅ; େଯଉଁ ଯଷି ସପ େହାଇଥଲା, ତାହା ମ ହସେର ନିଅ। 16 ପୁଣି,

ଫାେରାକୁ କୁହ, ‘ଏବୀୟମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର େମାେତ ତୁମ ନିକଟକୁ

ପଠାଇ କହିେଲ, ତୁେମ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ପାନରେର େସବା କରିବାକୁ

ଛାଡ଼ିଦିଅ; ମାତ େଦଖ, ତୁେମ ଏପଯ ନ ଏହି କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି

ନାହଁ। 17 ସଦାପଭୁ ଏହି ପକାେର କହୁଅଛନି, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ତାହା

ତୁେମ ଏତଦାରା ାତ େହବ; େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ହସସିତ ଏହି ଯଷି ଦାରା

ନଦୀର ଜଳ ଉପେର ପହାର କରିବା, ତହେର ତାହା ରକ େହାଇଯିବ। 18

ପୁଣି, ନଦୀେର ଥବା ମତ ସକଳ ମରିଯିେବ ଓ ନଦୀ ଦୁଗନ େହବ; ତହେର

ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିେବ।’” 19

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ହାେରାଣକୁ ଏହି କଥା କୁହ,

‘ତୁେମ ଆପଣା ଯଷି େଘନି ମିସର େଦଶୀୟ ଜଳ ଉପେର, ଅଥା , ତହର

ନଦୀ, ନାଳ, ପୁଷରିଣୀ ଓ ଜଳାଶୟ, ଏସମସ ଉପେର ଆପଣା ହସ ବିସାର

କର, ତହେର ସମସ ଜଳ ରକ େହବ; ପୁଣି, ମିସର େଦଶର ସବତ କାଷ

ପାତ ଓ ପସର ପାତେର େହଁ ରକ େହବ।’” 20 ତହଁୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସହି ପକାର କେଲ; େସ ଯଷି େଘନି ଫାେରା ଓ
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ତାଙର ଦାସମାନଙ ସମୁଖେର ନଦୀର ଜଳ ଉପେର ପହାର କେଲ; ତହେର

ସମୁଦାୟ ନଦୀର ଜଳ ରକ େହାଇଗଲା। 21 ପୁଣି, ନଦୀର ସମସ ମତ

ମେଲ ଓ ନଦୀ ଦୁଗନ େହଲା, ତହେର ମିସରୀୟମାେନ ନଦୀର ଜଳ ପାନ

କରି ପାରିେଲ ନାହ; ମିସର େଦଶର ସବତ ରକ େହଲା। 22 େସେତେବେଳ

ମିସରୀୟ ମନ ମାେନ େହଁ ଆପଣାମାନଙ ମାୟାେର େସହିପରି କେଲ;

ତହେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଫାେରାଙର ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ

େସ େସମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 23 ଏଥଉତାେର ଫାେରା

ମୁଖ େଫରାଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ, ଏଥେର ଆପଣା ମନ େଦେଲ ନାହ।

24 ପୁଣି, ସମସ ମିସରୀୟ େଲାେକ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରି ନ ପାରିବାରୁ

ପିଇବା ଜଳ ନିମେନ ନଦୀର ଚାରିଆେଡ଼ େଖାଳିେଲ। 25 ସଦାପଭୁ ନଦୀକୁ

ଆଘାତ କଲା ଉତାେର ସାତ ଦିନ ସମୂଣ େହଲା।

8ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଫାେରା ନିକଟକୁ

ଯାଇ ତାହାଙୁ କୁହ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆମର େସବା କରିବା

ନିମେନ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। 2 କିନୁ ଯଦି ତୁେମ େସମାନଙୁ

ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା କରିବ, େତେବ େଦଖ, ଆେମ େବଙ ଦାରା

ତୁମର ସମସ େଦଶକୁ ଦଣ େଦବା। 3 ନୀଳ ନଦୀ େବଙେର ପରିପୂଣ

େହବ, ତହେର େସସମସ େବଙ ଉଠି ତୁମ ଗୃହେର, ଶୟନାଗାରେର,

ଶଯ ାେର, ତୁମ ଦାସମାନଙ ଗୃହେର, ତୁମ େଲାକମାନଙ ଉପେର, ତୁମ

ଚୁଲୀେର ଓ ତୁମ ଅଟା ଦଳିବା ପାତେର ପେବଶ କରିେବ; 4 ପୁଣି, ତୁମର ଓ

ତୁମ େଲାକମାନଙର ଓ ଦାସମାନଙ ଉପରକୁ ଉଠିେବ।’” 5 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ, ‘ତୁେମ ନଦୀ, ନାଳ ଓ

ପୁଷରିଣୀ ଉପେର ଆପଣାର ସଯଷି ହସ ବିସାର କରି ମିସର େଦଶ ଉପେର

େବଙ ଅଣାଅ।’” 6 ତହେର ହାେରାଣ ମିସରର ସମସ ଜଳ ଉପେର ଆପଣା

ହସ ବିସାର କରେନ, େବଙସମୂହ ଉଠି ମିସର େଦଶେର ବ ାପିଗେଲ। 7

େସେତେବେଳ ମନ ମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମାୟାେର େସପକାର କରି ମିସର

େଦଶ ଉପେର େବଙ ଆଣିେଲ। 8 ତହଁୁ ଫାେରା େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “ଆମଠାରୁ ଓ ଆମ େଲାକଙଠାରୁ ଏହିସବୁ େବଙ ଦୂର

କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କର; ତହେର ଆେମ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେନ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବା।”
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9 େତେବ େମାଶା ଫାେରାଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ଉପେର ଦପ କର; େବଙ

ସବୁ େଯପରି ଆପଣଙଠାରୁ ଓ ଆପଣଙ ଗୃହରୁ ଉଚିନ େହାଇ େକବଳ

ନଦୀେର ରହନି, ଆପଣଙ ଓ ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ ଓ େଲାକସମସଙ

ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େକେବ ଏହି ପାଥନା କରିବି?” 10 େସ

କହିେଲ, “ଆସନାକାଲ କର।” େସେତେବେଳ େମାଶା କହିେଲ, “ଆମମାନଙ

ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ତୁଲ େକହି ନାହାନି, ଏହା େଯପରି ଆପଣ

ାତ ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ଆପଣଙ ବାକ ାନୁସାେର େହଉ। 11 େବଙମାେନ

ଆପଣଙଠାରୁ ଓ ଆପଣଙ ଗୃହ, ଦାସ ଓ ସମସ େଲାକଙଠାରୁ ଦୂର

େହାଇ େକବଳ ନଦୀେର ରହିେବ।” 12ଏଥଉତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ଫାେରାଙ ନିକଟରୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, େମାଶା ଫାେରାଙ ବିରୁଦେର

ଆନୀତ େବଙ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ। 13

ତହେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ବାକ ାନୁସାେର କରେନ, ଗୃହେର, ପାଙଣେର ଓ

େକତେର ସମସ େବଙ ମେଲ। 14 ତହଁୁ େଲାକମାେନ େସସବୁକୁ ଏକତ

କରି ଗଦା କରେନ, େଦଶ ଦୁଗନମୟ େହଲା। 15 ମାତ ଫାେରା ବିପଦର

ନିବୃତି େଦଖ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପମାେଣ ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ ଓ

େସମାନଙ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 16 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ, ସମସ ମିସର େଦଶେର େଯପରି ଉକୁଣିଆ

େପାକ ହୁଅଇ, ଏଥପାଇଁ ‘ତୁେମ ଆପଣା ଯଷି ଉଠାଇ ଭୂମିର ଧୂଳିେର ପହାର

କର।’” 17 ତହେର େସମାେନ େସପକାର କେଲ; ହାେରାଣ ସଯଷି ହସ

ବିସାର କରି ଭୂମିର ଧୂଳିେର ପହାର କରେନ, ମନୁଷ ଓ ପଶୁମାନଙଠାେର

ଉକୁଣିଆ େପାକ େହଲା; ପୁଣି, ମିସର େଦଶର ଭୂମିସ ସମସ ଧୂଳି ଉକୁଣିଆ

େପାକ େହଲା। 18 େସେତେବେଳ ମନ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାୟାେର

େସପକାର ଉକୁଣିଆ େପାକ ଉତନ କରିବାକୁ େଚଷା କେଲ, ମାତ ପାରିେଲ

ନାହ; ତହେର ମନୁଷ ଓ ପଶୁମାନଙ ଉପେର ଉକୁଣିଆ େପାକ େହଲା। 19

େତେବ ମନ ମାେନ ଫାେରାଙୁ କହିେଲ, “ଏ ତ ପରେମଶରଙ ଅଙୁଳିକୃତ

କମ,” ତଥାପି ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଫାେରାଙର ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା,

ପୁଣି, େସ େସମାନଙ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 20 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ପଭାତେର ଉଠି ଫାେରା ସମୁଖେର

ଠିଆ ହୁଅ; େଦଖ, େସ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ତୁେମ ତାହାଙୁ ଏହି କଥା
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କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମର େସବା କରିବାକୁ ଆମ େଲାକମାନଙୁ

ଯିବାକୁ ଦିଅ। 21 ପୁଣି, ଯଦି ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ନ େଦବ, େତେବ

ଆେମ ତୁମ ଉପେର ଓ ତୁମ ଦାସମାନଙ ଉପେର ଓ ତୁମ େଲାକମାନଙ

ଉପେର ଓ ତୁମ ଗୃହ ଭତେର ଏପରି ଦଂଶକାଦିର ଝିଙ ପଠାଇବା େଯ,

ତଦାରା ମିସରୀୟମାନଙ ଗୃହ ଓ ବାସଭୂମି ପରିପୂଣ େହବ। 22 ପୁଣି,

ପୃଥବୀ ମ େର େକବଳ ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଇବା

ନିମେନ େସହି ଦିନ ଆମ େଲାକମାନଙ ନିବାସ ସାନ େଗାଶନ ପେଦଶ

ଭନ କରିବା; େସଠାେର ଦଂଶକାଦିର ଝିଙ େହବ ନାହ। 23ଆେମ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ଓ ତୁମ େଲାକମାନଙ ମ େର ପେଭଦ କରିବା; ଆସନାକାଲ

ଏହି ଚିହ େହବ।’” 24 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େସହି ପକାର କେଲ;

ତହେର ଫାେରାଙର ଓ ତାଙ ଦାସମାନଙ ଗୃହେର ଦଂଶକାଦିର ବୃହତ

ଝିଙ ଉପସିତ େହଲା; ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ ଦଂଶକାଦି ସକାଶୁ

ନଷ େହଲା। 25 େସେତେବେଳ ଫାେରା େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ ଡକାଇ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ େଦଶ ମ େର ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କର।” 26 ତହେର େମାଶା କହିେଲ, “ତାହା କରିବା

ଉପଯୁକ ନୁେହଁ; କାରଣ ତାହା କେଲ, ଆମମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ମିସରୀୟମାନଙର ଘୃଣାଜନକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ େହବ;

େଦଖ, ମିସରୀୟମାନଙ ଚକୁେଗାଚରେର େସମାନଙର ଘୃଣାଜନକ ବଳିଦାନ

କେଲ, େସମାେନ କି ଆମମାନଙୁ ପଥର ପକାଇ ମାରିେବ ନାହ? 27

ଏଣୁକରି ଆେମମାେନ ତିନି ଦିନର ବାଟ ପାନରକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର େଯଉଁ ଆ ା େଦେବ, ତଦନୁସାେର ତାହାଙ ଉେଦଶ େର

ବଳିଦାନ କରିବା।” 28 ତହଁୁ ଫାେରା କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଯିବାକୁ

େଦବା, ତୁେମମାେନ ପାନରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କର; ମାତ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହ, ପୁଣି, ଆମ

ନିମେନ ପାଥନା କର।” 29 ଏଥଉତାେର େମାଶା କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ

ଆପଣଙ ନିକଟରୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ପାଥନା କରିବି, ତହେର

ଆପଣଙର, ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ ଓ ଆପଣଙ େଲାକମାନଙ ନିକଟରୁ

ଆସନାକାଲ ସମସ ଦଂଶକ ଝିଙ ଦୂର େହାଇଯିେବ; ମାତ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବା ବିଷୟେର
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ଫାେରା ପୁନବାର ପବଞନା କରିେବ ନାହ।” 30 ତହଁୁ େମାଶା ଫାେରାଙ

ନିକଟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ। 31 ତହେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ପାଥନାନୁସାେର ଫାେରାଙଠାରୁ, ତାଙ ଦାସଗଣ ଓ

େଲାକ ସମସଙଠାରୁ ସମସ ଦଂଶକାଦି ଝିଙ ଦୂର କେଲ; େଗାଟିଏ ଅବଶିଷ

ରହିଲା ନାହ। 32 ଏଥର ମ ଫାେରା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ ଓ

େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହ।

9ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଫାେରା ନିକଟକୁ ଯାଇ

ତାହାଙୁ କୁହ, ‘ଏବୀୟମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି,

ଆମର େସବା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। 2

ମାତ ଯଦି େସମାନଙୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାସି କରି ଏେବ ମ ବାଧା େଦବ, 3

େତେବ େଦଖ, ତୁମ େକତସିତ େଘାଡା, ଗଦଭ, ଓଟ, େଗାରୁ ଓ େମଷାଦି

ପଶୁଗଣ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ହସ ଅଛି; ଏଣୁ ଅତିଶୟ ମହାମାରୀ େହବ। 4

ମାତ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲୀୟମାନଙ ଓ ମିସରୀୟମାନଙ ପଶୁଗଣ ମ େର

ପେଭଦ କରିେବ; ତହେର ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର େକୗଣସି ପଶୁ ମରିବ

ନାହ।’” 5 ସଦାପଭୁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରି କହନି, “ଆସନାକାଲ ସଦାପଭୁ ଏ

େଦଶେର ଏହି କମ କରିେବ।” 6ଆରଦିନ ସଦାପଭୁ େସହି କମ କେଲ,

ତହେର ମିସରୀୟମାନଙ ସମସ ପଶୁ ମେଲ; ମାତ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ

ପଶୁଗଣ ମ ରୁ େଗାଟିଏ େହଁ ମଲା ନାହ। 7 ତହଁୁ ଫାେରା େଲାକ ପଠାଇ

ଇସାଏଲୀୟମାନଙର େଗାଟିଏ ମାତ ପଶୁ ମରି ନ ଥବାର େଦଖେଲ। ତଥାପି

ଫାେରାଙ ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ

ନାହ। 8 ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ମୁଷି ପୂଣ କରି ଭାଟିର ଭସ ନିଅ, ପୁଣି, େମାଶା ଫାେରାଙ ସାକାତେର

ତାହା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବିଞି େଦଉ। 9 ତହେର ତାହା ସମୁଦାୟ ମିସର

େଦଶ ଉପେର ସୂକ ଧୂଳି େହାଇ ମିସରୀୟ ସମସ ମନୁଷ ଓ ପଶୁମାନଙ

ଶରୀରେର ଦାହଯୁକ ବଥ ଜନାଇବ।” 10 ତହଁୁ େସମାେନ ଭାଟିର ଭସ

େନଇ ଫାେରା ଆଗେର ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, େମାଶା ଆକାଶ ଆେଡ଼ ତାହା

ବିଞି ଦିଅେନ, ସମସ ମନୁଷ ଓ ପଶୁମାନଙ ଶରୀରେର ଦାହଯୁକ ବଥ

େହଲା। 11 େସହି ବଥ ସକାଶୁ ମନ ମାେନ େମାଶାଙ ସାକାତେର ଠିଆ

େହାଇ ପାରିେଲ ନାହ; କାରଣ ମନ ମାନଙ ଓ ସମସ ମିସରୀୟମାନଙ
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ଶରୀରେର ବଥ ଜାତ େହଲା। 12 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଫାେରାଙର

ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ, ତହେର େସ େମାଶାଙ ପତି ଉକ ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ପମାେଣ େସମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 13 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ପଭାତେର ଉଠି ଫାେରା ସମୁଖେର

ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ ଏହି କଥା କୁହ, ‘ଏବୀୟମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

କହନି, ଆମର େସବା କରିବାକୁ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ; 14

େନାହିେଲ ଏହିଥର ଆେମ ତୁମ ହୃଦୟ ବିରୁଦେର, ପୁଣି, ତୁମ ଦାସଗଣ ଓ

େଲାକମାନଙ ମ େର ଆମର ସବପକାର ମହାମାରୀ ପଠାଇବା; ତହେର

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଆମ ତୁଲ େକହି ନାହାନି, ଏହା ତୁେମ ାତ େହବ।

15 କାରଣ ବତମାନ ସୁଦା ଆେମ ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି ମହାମାରୀ ଦାରା

ତୁମକୁ ଓ ତୁମ େଲାକମାନଙୁ ସଂହାର କରନୁଣି, ପୁଣି, ତୁେମ ପୃଥବୀରୁ

ଉଚିନ େହାଇ ସାରନଣି; 16 ମାତ ତୁମକୁ ଆପଣା ପରାକମ େଦଖାଇବାକୁ

ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର େଯପରି ଆମର ନାମ କୀତତ େହବ, ପକୃତେର

ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ ସାପନ କରି ରଖଅଛୁ। 17 ତଥାପି ତୁେମ ଆମ

େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ନ େଦଇ େସମାନଙ ଉପେର ଦପ କରୁଅଛ? 18

େଦଖ, ଆେମ ଆସନାକାଲ ଏପରି ସମୟେର ମିସର େଦଶେର ଏପରି ଭାରୀ

ଶିଳାବୃଷି କରିବା େଯ, ମିସରର ପତନାବଧ ଆଜିଯାଏ େସପରି େକେବ

େହାଇ ନାହ। 19 ଏନିମେନ ଏେବ େଲାକ ପଠାଇ େକତେର ତୁମର ପଶାଦି

ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ତାହାସବୁ ଶୀଘ ଅଣାଅ, କାରଣ େଯଉଁ ମନୁଷ କି ପଶୁ

େକତେର ରହିେବ, ଗୃହକୁ ଅଣା ନ ଯିେବ, େସମାନଙ ଉପେର ଶିଳାବୃଷି

େହେଲ େସମାେନ ମରିେବ।’” 20 େସେତେବେଳ ଫାେରାଙର ଦାସମାନଙ

ମ ରୁ େଯଉଁ ବ କି ସଦାପଭୁଙ ବାକ େର ଭୀତ େହଲା, େସ ଶୀଘ ଆପଣା

ଦାସ ଓ ପଶୁମାନଙୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା। 21 ମାତ େଯ ସଦାପଭୁଙ ବାକ େର

ମେନାେଯାଗ ନ କଲା, େସ ଆପଣା ଦାସ ଓ ପଶୁମାନଙୁ େକତେର ତ ାଗ

କଲା। 22 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆକାଶ ଆେଡ଼

ଆପଣା ହସ ବିସାର କର, ତହେର ମିସରୀୟ ସମସ ମନୁଷ , ପଶୁ ଓ

େକତସ ତୃଣାଦି ସମସ ଉପେର ଶିଳାବୃଷି େହବ।” 23 ତହଁୁ େମାଶା ଆପଣା

ଯଷି ଆକାଶ ଆେଡ଼ ବିସାର କରେନ, ସଦାପଭୁ େମଘ ଗଜନ ଓ ଶିଳାବୃଷି

କେଲ; ପୁଣି, ବିଜୁଳି ଭୂମି ଆେଡ଼ େବେଗ ଗମନ କଲା; ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ
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ମିସର େଦଶେର ଶିଳାବୃଷି କେଲ। 24 ତହେର ଶିଳାବୃଷି େହଲା ଓ ଶିଳା

ସେଙ ସେଙ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା; ଏପକାର ଅତି ଦୁଃସହ ଶିଳାବୃଷି ମିସର

େଦଶେର ରାଜ ସାପନାବଧ େକେବ େହାଇ ନ ଥଲା। 25 ତହେର ସମୁଦାୟ

ମିସର େଦଶର େକତସ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ସମେସ ଶିଳା ଦାରା ହତ େହେଲ ଓ

େକତସ ସକଳ ତୃଣ ଶିଳାବୃଷିେର ନଷ େହଲା, େକତସ ସବୁ ବୃକ ଭାଙିଗଲା।

26 େକବଳ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ବାସସାନ େଗାଶନ ପେଦଶେର ଶିଳାବୃଷି

େହଲା ନାହ। 27 ଏଥଉତାେର ଫାେରା େଲାକ ପଠାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “ଏହିଥର ମଁୁ ପାପ କରିଅଛି; ସଦାପଭୁ ଧାମକ, ମାତ ଆେମ

ଓ ଆମ େଲାକମାେନ େଦାଷୀ ଅଟୁ। 28 ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କର;

କାରଣ ପରେମଶରକୃତ ଗଜନ ଓ ଶିଳାବୃଷି ଯେଥଷ େହାଇଅଛି; ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବା, ତୁମମାନଙର ଆଉ ବିଳମ େହବ ନାହ।” 29

େସେତେବେଳ େମାଶା ତାଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ନଗରରୁ ବାହାର େହାଇଗଲା

କେଣ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଆପଣ ହସ ବିସାର କରିବି, ତହେର େମଘ

ଗଜନ ନିବୃତ େହବ ଓ ଶିଳାବୃଷି ଆଉ େହବ ନାହ; ପୁଣି, ଏହି ପୃଥବୀ େଯ

ସଦାପଭୁଙର, ତାହା ଆପଣ ଜାଣି ପାରିେବ। 30 ମାତ ମଁୁ ଜାେଣ, ଆପଣ

ଓ ଆପଣଙ ଦାସଗଣ ଆଜି ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରୁ

ନାହାନି।” 31 େସସମୟେର େଫସି ଓ ଯବ ସବୁ ନଷ େହଲା, କାରଣ ଯବ

ଶିଷାଯୁକ ଓ େଫସି ପୁଷିତ ଥଲା। 32 ମାତ ଗହମ ଓ ଜହା ବଡ଼ େହାଇ ନ

ଥବାରୁ ନଷ େହଲା ନାହ। 33 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଫାେରାଙ ନିକଟରୁ

ନଗରର ବାହାରକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରେନ,

େମଘ ଗଜନ ଓ ଶିଳାବୃଷି ନିବୃତ େହଲା, ଭୂମିେର ଆଉ ଜଳ ବୃଷି େହଲା

ନାହ। 34 େସେତେବେଳ ବୃଷି ଓ ଶିଳାପାତ ଓ େମଘ ଗଜନ ନିବୃତ େହବାର

େଦଖ ଫାେରା ଆହୁରି ପାପ କେଲ, ପୁଣି, େସ ଓ ତାଙ ଦାସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ। 35 ତହେର ଫାେରାଙର ହୃଦୟ କଠିନ େହଲା;

ଏଣୁ େମାଶାଙ ଦାରା କଥତ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର େସ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହ।

10ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଫାେରା ନିକଟକୁ

ଯାଅ; କାରଣ ଆେମ େଯପରି େଲାକମାନଙ ମ େର ଏହି ସକଳ ଚିହ

ଦଶାଇବା, 2 ପୁଣି, ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙ ପତି ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ ଓ
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େସମାନଙ ମ େର ଆପଣାର ଚିହ ସରୂେପ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରିଅଛୁ,

େସସବୁର ବୃତାନ ତୁେମ େଯପରି ଆପଣା ପୁତ ଓ େପୗତର କଣେଗାଚରେର

କହିବ, ପୁଣି, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଏହା ାତ େହବ, ଏନିମେନ ଆେମ

ଫାେରା ଓ ତାହାର ଦାସଗଣର ହୃଦୟ କଠିନ କଲୁ।” 3 େସେତେବେଳ

େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ଏବୀୟମାନଙ

ସଦାପଭୁ ପରେମଶର କହନି, ‘ତୁେମ ଆମ ସାକାତେର ନମ େହବାକୁ େକେତ

କାଳ ନାସି କରିବ? ଆମର େସବା କରିବା ନିମେନ ଆମ େଲାକମାନଙୁ

ଯିବାକୁ ଦିଅ। 4 ମାତ ଯଦି େମାହର େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ

ମନା କର, େତେବ େଦଖ, ଆେମ ଆସନାକାଲ ତୁମ ଅଞଳକୁ ପଙପାଳ

ଆଣିବା। 5 େସମାେନ ଭୂମିର ମୁଖ ଏପରି ଆଚନ କରିେବ େଯ, େକହି

ତାହା େଦଖ ପାରିବ ନାହ; ପୁଣି, ଶିଳା ବୃଷିରୁ ରକିତ ଓ ଅବଶିଷ ଯାହା

କିଛି ତୁମମାନଙର ଅଛି, ତାହା େସମାେନ ଖାଇେବ, ପୁଣି, ତୁମମାନଙର

େକେତାତନ ସମସ ବୃକ ଖାଇେବ। 6 ପୁଣି, େସମାନଙ ଦାରା ତୁମର

ଗୃହ, ତୁମ ଦାସଗଣର ଗୃହ ଓ ସକଳ ମିସରୀୟ େଲାକଙ ଗୃହ ପରିପୂଣ

େହବ; ଏ େଦଶେର ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ଓ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ଜନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ େକେବ ଏପରି େଦଖାଯାଇ ନାହ।’” ତହଁୁ େମାଶା ମୁଖ

େଫରାଇ ଫାେରାଙ ନିକଟରୁ ବାହାରିଗେଲ। 7ଏଥଉତାେର ଫାେରାଙର

ଦାସଗଣ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଏ ମନୁଷ େକେତ କାଳ ଆମମାନଙର ଫାନ

ସରୂପ େହାଇଥବ? ଏହି େଲାକମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ େସବା

କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦଉନୁ; ମିସର େଦଶ େଯ ନଷ େହଲାଣି,

ଏହା କି ଆପଣ ଏେବ େହଁ ବୁଝନି ନାହ?” 8 େତେବ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ପୁନବାର ଫାେରାଙ ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଆେନ, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଯାଅ, ତୁମମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙର େସବା କର; ମାତ କିଏ କିଏ

ଯିବ?” 9 ତହେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକ

ଓ ବୃଦ ସମସଙୁ ସେଙ େଘନି ଯିବୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତକନ ାମାନଙୁ,

ପୁଣି, େଗାେମଷାଦି ପଲ ମ ସଙେର େଘନି ଯିବୁ, େଯେହତୁ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଆମମାନଙର ଉତବ କରିବାକୁ େହବ।” 10 େତେବ ଫାେରା

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େହଉ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ସହବତୀ ହୁଅନୁ,

ଆେମ ତ ତୁମମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ ବାଳକମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ; ସାବଧାନ,
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ଅମଙଳ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଅଛି। 11 ଏପରି େହବ ନାହ, ତୁେମମାେନ

େଯେତ ପୁରୁଷ ଅଛ, ଯାଅ, ସଦାପଭୁଙର େସବା କର; କାରଣ ଏହା ହ

ତୁେମମାେନ ଚାହଁ।” ଏଉତାେର େସମାେନ ଫାେରାଙ ସାକାତରୁ ତାଡ଼ିତ

େହେଲ। 12 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ପଙପାଳ

ନିମେନ ମିସର େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କର, ତହେର େସମାେନ

ମିସର େଦଶକୁ ଆସି ଶିଳାବୃଷିର ଅବଶିଷାଂଶ ଭୂମିର ତୃଣାଦି ସମସ ଗାସ

କରିେବ।” 13 ତହଁୁ େମାଶା ମିସର େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ଯଷି ବିସାର

କରେନ, ସଦାପଭୁ େସହି ସାରା ଦିବାରାତି େଦଶେର ପୂବୀୟ ବାୟୁ ବୁହାଇେଲ;

ପଭାତ ହୁଅେନ, ପୂବୀୟ ବାୟୁ ଦାରା ପଙପାଳ ଉପସିତ େହେଲ। 14

ତହେର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ପଙପାଳ ବ ାପିଗେଲ, ମିସରର ସମସ

ଅଞଳେର ପଙପାଳ ପଡ଼ିେଲ; େସମାେନ ଅତ ନ ଭୟାନକ ଥେଲ; େସପରି

ପଙପାଳ ପୂବେର କଦାପି େହାଇ ନ ଥଲା, କି ଆଉ େକେବ େହବ ନାହ।

15 େସମାେନ ସମୁଦାୟ ଭୂମି ଆଚନ କେଲ ଓ େସମାନଙ ଦାରା େଦଶ

ଅନକାରାବୃତ େହଲା, ଭୂମିର େଯ ତୃଣ ଓ ବୃକାଦିର େଯ ଫଳ ଶିଳା ବୃଷିରୁ

ରକା ପାଇଥଲା, ତାହା େସମାେନ ଖାଇ ପକାଇେଲ; ତହେର ସମୁଦାୟ

ମିସର େଦଶେର େକୗଣସି ବୃକ କି େକତର ତୃଣାଦି ହରି ବଣ କିଛିମାତ

ରହିଲା ନାହ। 16 ତହଁୁ ଫାେରା ଶୀଘ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ ଡକାଇ କହିେଲ,

“ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଓ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ପାପ

କରିଅଛି। 17 ବିନୟ କରୁଅଛୁ, େକବଳ ଏହି ଥରକ ଆମର ପାପ କମା କରି

ଆମ ନିକଟରୁ ଏହି କାଳ ସରୂପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ ସଦାପଭୁ

ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରନୁ।” 18 ତହେର େସ ଫାେରାଙ

ନିକଟରୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରେନ, 19 ସଦାପଭୁ

ପବଳ ପଶିମ ବାୟୁ େଫରାଇ େଦଶରୁ ପଙପାଳମାନଙୁ ଉଠାଇ େନଇ ସୂଫ

ସାଗରେର ନିେକପ କେଲ; ତହେର ମିସରର େକୗଣସି ଅଞଳେର େଗାଟିଏ

ପଙପାଳ ରହିଲା ନାହ। 20ମାତ ସଦାପଭୁ ଫାେରାଙର ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ,

ପୁଣି, େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହ। 21ଆଉ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହସ ବିସାର କର; ତହେର

ମିସର େଦଶେର ଅନକାର େହବ ଓ ଅନକାର ସକାଶୁ େଲାକମାେନ ଦରାଣି

େହେବ।” 22 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହସ ବିସାର କରେନ, ତିନି
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ଦିନ ପଯ ନ ମିସର େଦଶର ସବତ ଏପରି ଗାଢ଼ ଅନକାର େହଲା େଯ,

େକହି ପରସରକୁ େଦଖ ପାରିଲା ନାହ। 23 ଓ ତିନି ଦିନ ପଯ ନ େକହି

ଆପଣା ସାନରୁ ଉଠି ପାରିେଲ ନାହ; ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ

ବାସ ସାନେର ଆଲୁଅ ଥଲା। 24 ତହଁୁ ଫାେରା େମାଶାଙୁ ଡକାଇ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ େସବା କରିବାକୁ ଯାଅ; େକବଳ ତୁମମାନଙର

େଗାେମଷାଦି ପଲ ଥାଉନୁ; ତୁମମାନଙ ବାଳକମାେନ ମ ତୁମମାନଙ

ସେଙ ଯାଉନୁ।” 25 ତହେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ବଳି ଓ େହାମଦବ ଉତଗ

କରିବା, ତାହା ମ ଆମମାନଙ ହସେର ଆପଣଙୁ େଦବାକୁ େହବ। 26

ଆମମାନଙ ପଶୁଗଣ ଆମମାନଙ ସଙେର ଯିେବ, େଗାଟିଏ ଖୁରା ହ ଅବଶିଷ

ରହିବ ନାହ; କାରଣ ଆମମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ େସବା ନିମେନ

େସମାନଙ ମ ରୁ ବଳି େନବାକୁ େହବ; ପୁଣି, କି େଦଇ ସଦାପଭୁଙର େସବା

କରିବାକୁ େହବ, ତାହା େସଠାେର ଉପସିତ ନ େହେଲ, ଆେମମାେନ ଜାଣି

ପାରିବୁ ନାହ।” 27 ମାତ ସଦାପଭୁ ଫାେରାଙର ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ, ପୁଣି,

େସ େସମାନଙୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ସମତ େହେଲ ନାହ। 28 ଏଣୁ ଫାେରା

ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆମ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ,

ଆମର ମୁଖ ଆଉ େକେବ େଦଖ ନାହ; େଯଉଁ ଦିନ ଆମର ମୁଖ େଦଖବ,

େସହି ଦିନ ମରିବ।” 29 ତହେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆପଣ ଭଲ କହିେଲ, ମଁୁ

ଆଉ େକେବ ଆପଣଙ ମୁଖ େଦଖବି ନାହ।”

11ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଫାେରା ଓ ମିସର ଉପେର

ଆଉ ଏକ ଉତାତ ଆଣିବା; ତହ ଉତାେର େସ ତୁମମାନଙୁ ଏ ସାନରୁ

ଯିବାକୁ େଦବ; ପୁଣି, ଯିବାକୁ େଦବା ସମୟେର େସ ତୁମମାନଙୁ ନିତାନ ତଡ଼ି

େଦବ। 2 ଏେହତୁ ଏେବ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର କୁହ, ପେତ କ

ପୁରୁଷ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀଠାରୁ ଓ ପେତ କ ସୀ ଆପଣା ଆପଣା

ପତିବାସିନୀଠାରୁ େରୗପ ଅଳଙାର ଓ ସଣଅଳଙାର ମାଗି ନିଅନୁ।” 3ଆଉ

ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙ ଦୃଷିେର େଲାକମାନଙୁ ଅନୁଗହପାପ କେଲ।

ପୁଣି, ମିସର େଦଶେର ଫାେରାଙର ଦାସମାନଙ ଓ େଲାକମାନଙ ଦୃଷିେର

େମାଶା ଅତି ସମାନ ପୁରୁଷ େହେଲ। 4 ଏଥଉତାେର େମାଶା କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘ଆେମ ଦୁଇପହର ରାତିେର ମିସରର ମ େଦଇ
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ଗମନ କରିବା। 5 ତହେର ସିଂହାସେନାପବିଷ ଫାେରାଙର ପଥମଜାତଠାରୁ

ଚକି େପଷଣକାରିଣୀ ଦାସୀର ପଥମଜାତ ପଯ ନ ମିସର େଦଶସିତ ସମସ

ପଥମଜାତ ଓ ପଶୁମାନଙର ପଥମଜାତ ମରିେବ। 6 ଏଣୁ ସମୁଦାୟ ମିସର

େଦଶେର, େଯପରି େକେବ େହାଇ ନାହ ଓ େହବ ନାହ, ଏପରି ମହାେରାଦନ

େହବ। 7 ମାତ ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟ େଲାକଙଠାରୁ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକଙୁ

ପେଭଦ କରନି, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ାତ େହବ, ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲ

ସନାନମାନଙ ମ େର ମନୁଷ କି ପଶୁ ପତି େଗାଟିଏ କୁକୁର ସୁଦା ଜିହା

ପଜାଇବ ନାହ।’ 8 ତହେର ତୁମର ଏହି ସମସ ଦାସମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ

ନତ େହାଇ ଆସିେବ ଓ େମାେତ ପଣାମ କରି କହିେବ, ‘ତୁେମ ଓ ତୁମର

ଅନୁଗତ ସମସ େଲାକ ବାହାରି ଯାଅ;’ ତହ ଉତାେର ମଁୁ ବାହାରି ଯିବି।”

ଏଥଉତାେର େସ ପଚଣ େକାଧେର ଫାେରାଙ ନିକଟରୁ ବାହାରିଗେଲ। 9

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିଥେଲ, “ଆେମ େଯପରି ମିସର େଦଶେର ଆପଣା

ଆଶଯ କିୟା ବହୁସଂଖ କ କରିବା, ଏଥପାଇଁ ଫାେରା ତୁମମାନଙ କଥାେର

ମେନାେଯାଗ କରିବ ନାହ।” 10 ପୁଣି, େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରାଙ

ସମୁଖେର ଏହି ସମସ ଆଶଯ କମ କରିଥେଲ; ମାତ ସଦାପଭୁ ଫାେରାଙର

ହୃଦୟ କଠିନ କରେନ, େସ ଆପଣା େଦଶରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଯିବାକୁ

େଦେଲ ନାହ।

12ଏଥଉତାେର ମିସର େଦଶେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

2 “ଏହି ମାସ ତୁମମାନଙର ପଧାନ ମାସ ଓ ବଷର ପଥମ ମାସ େହବ। 3

ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲୀୟ ସମଗ ମଣଳୀକୁ ଏହି କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର

ଦଶମ ଦିନେର ତୁମମାନଙର ପେତ କ ମନୁଷ ପିତୃଗୃହାନୁସାେର ପେତ କ

ପରିବାର ନିମେନ ଏକ ଏକ େମଷଶାବକ େନବ। 4 ଆଉ, େଗାଟିଏ

େମଷଶାବକ େନବା ନିମେନ ଯଦି େକୗଣସି ପରିଜନ ଅଳ େହବ, େତେବ େସ

ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବତୀ ପତିବାସୀ, ପାଣୀଗଣର ସଂଖ ାନୁସାେର ଏକ

େମଷଶାବକ େନେବ; ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣର େଭାଜନ ଶକି ଅନୁସାେର

େମଷଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। 5 ତୁେମମାେନ େମଷପଲ ବା ଛାଗପଲ

ମ ରୁ ଶାବକ େନବ; ତାହା ନିେଦାଷ, ଏକ ବଷୀୟ ଓ ପୁଂଶାବକ େହବ;

6 େସହି ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ କରି ରଖବ; ଏଥଉତାେର

ଇସାଏଲମଣଳୀର ସମସ ସମାଜ ସନ ାକାଳେର େସହି ଶାବକକୁ ବଧ
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କରିେବ। 7 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତାହାର କିଛି ରକ େନଇ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗୃହ

ମ େର େମଷ େଭାଜନ କରିେବ, େସହି େସହି ଗୃହ ଦାରର ଦୁଇ ବାଜୁବନ

ଓ କପାଳୀ ଉପେର ତାହା ଲଗାଇେବ। 8ଆଉ େସହି ରାତିେର ତାହାର

ମାଂସ େଭାଜନ କରିେବ; ଅଗିେର ଦଗ କରି ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ଓ ପିତା ଶାକ

ସହିତ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ। 9 ତୁେମମାେନ େସହି ମାଂସ ଅପକ କିମା

ଜଳେର ସିଦ କରି େଭାଜନ କରିବ ନାହ, ମାତ ଅଗିେର ତାହାର ମୁଣ ଓ

ଜଙ ଶରୀର ସେମତ ଦଗ କରି େଭାଜନ କରିବ। 10ପୁଣି, ପଭାତ ଯାଏ

ତହର କିଛି ରଖବ ନାହ; ଯଦି ପଭାତ ପଯ ନ କିଛି ଅବଶିଷ ରହିବ, ତାହା

ଅଗିେର ଭସସା କରିବ। 11 ଏହି ପକାେର ତୁେମମାେନ ତାହା ଚଞଳ

େଭାଜନ କରିବ, କାରଣ ତୁେମମାେନ କଟିବନନ କରି ପାଦେର ପାଦୁକା

େଦଇ ହସେର ଯଷି େଘନି ଯାତା କରିବା ନିମେନ ପସୁତ େହବ; ଏହା

ସଦାପଭୁଙର ନିସାର ପବ। 12 େଯେହତୁ ଆେମ ଆଜି ରାତି ମିସର େଦଶର

ମ େଦଇ ଯାଇ ମିସର େଦଶସ ମନୁଷ ଓ ପଶୁର ସମସ ପଥମଜାତକୁ

ସଂହାର କରିବା; ପୁଣି, ମିସରୀୟ ସମସ େଦବତାର ବିଚାର କରି ଦଣ େଦବା;

ଆେମ ସଦାପଭୁ। 13 ଏଣୁକରି ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥାଅ,

େସହି େସହି ଗୃହେର େସହି ରକ ଚିହ ସରୂେପ ରହିବ; ଆଉ ଆେମ ମିସର

େଦଶକୁ ଦଣ େଦବା ସମୟେର େସହି ରକ େଦଖେଲ, ତୁମମାନଙୁ ଛାଡ଼ି

ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣି, ସଂହାରକ ଆଘାତ ତୁମମାନଙ ପତି ଘଟିବ ନାହ। 14

ଆଉ େସହି ଦିନ ତୁମମାନଙର ସରଣୀୟ େହବ, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େସହି

ଦିନକୁ ସଦାପଭୁଙ ପବ ରୂେପ ପାଳନ କରିବ; ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳୀନ

ବିଧମେତ ଏହି ପବ ପାଳନ କରିବ। 15 ତୁେମମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ

ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ଖାଇବ; ବିେଶଷତଃ ପଥମ ଦିନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାଡ଼ି

ଦୂର କରିବ, କାରଣ େଯଉଁ ଜନ ପଥମ ଦିନଠାରୁ ସପମ ଦିନ ପଯ ନ ତାଡ଼ି

ମିଶିତ ରୁଟି ଖାଇବ, େସ ପାଣୀ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 16ଆଉ

ପଥମ ଦିନେର ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା େହବ, ପୁଣି, ସପମ ଦିନେର ମ

ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା େହବ; ଆଉ େସହି ଦୁଇ ଦିନେର ପେତ କ ପାଣୀର

ଖାଦ ର ଆେୟାଜନ ବିନୁ ଆଉ େକୗଣସି କମ କରାଯିବ ନାହ, େକବଳ େସହି

କମ ତୁେମମାେନ କରି ପାରିବ। 17ଏହି ପକାେର ତୁେମମାେନ ତାଡ଼ିଶୂନ

ରୁଟିର ପବ ପାଳନ କରିବ, କାରଣ େସହି ଦିନେର ହ ଆେମ ତୁମମାନଙର
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େସୖନ ମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା; ଏଣୁ ତୁେମମାେନ

ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳୀନ ବିଧମେତ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବ। 18

ତୁେମମାେନ ପଥମ ମାସର ଚଉଦ ଦିନର ସନ ା ସମୟରୁ ଏେକାଇଶ ଦିନର

ସନ ା ପଯ ନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି େଭାଜନ କରିବ। 19 ସପାହ ପଯ ନ

ତୁମମାନଙ ଗୃହେର େଲଶମାତ ତାଡ଼ି ନ ରହୁ, କାରଣ ବିେଦଶୀ ଅବା ସେଦଶୀ

େଯଉଁ ଜନ ଏଥମ େର ତାଡ଼ି ମିଶିତ ଦବ ଖାଇବ, େସ ପାଣୀ ଇସାଏଲ

ମଣଳୀରୁ ଉଚିନ େହବ। 20 ତୁେମମାେନ ତାଡ଼ି ମିଶିତ େକୗଣସି ଦବ ଖାଇବ

ନାହ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ ବାସ ସାନେର ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି

ଖାଇବ।” 21 େସେତେବେଳ େମାଶା ଇସାଏଲର ସମସ ପାଚୀନ େଲାକଙୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପରିଜନାନୁସାେର ଏକ ଏକ େମଷଶାବକ ବାହାର କରି େନଇ ନିସାରପବୀୟ

ବଳି ବଧ କର। 22 ପୁଣି, ବିଡ଼ାଏ ଏେସାବ େଘନି ପାତସିତ ରକେର ବୁଡ଼ାଇ

ଦାରର କପାଳୀ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବନ ଉପେର ପାତସିତ ରକ ଲଗାଅ; ପୁଣି,

ପଭାତ ପଯ ନ ତୁମମାନଙର େକହି ଗୃହ ଦାରେର ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ।

23 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ େସମାନଙ

ମ େଦଇ ଯିେବ; ତହେର ଦାରର କପାଳୀ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବନ ଉପେର େସହି

ରକ େଦଖେଲ, ସଦାପଭୁ େସହି ଦାର ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିେବ, ତୁମମାନଙ

ଗୃହେର ସଂହାରକକୁ ପେବଶ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ େଦେବ ନାହ। 24 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ଓ ଯୁଗାନୁକେମ ତୁମମାନଙ ସନାନମାେନ ବିଧମେତ ଏହି ରୀତି

ପାଳନ କରିବ। 25ଆଉ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପତି ାନୁସାେର; ତୁମମାନଙୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସଠାେର ପେବଶ କେଲ, ଏହି େସବା ସାଧନ

କରିବ। 26 ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ‘ଏହି େସବାର ଅଭପାୟ କଅଣ?’ 27 ଏହା

ତୁମମାନଙ ସନାନମାେନ ପଚାରିେଲ, ‘ତୁେମମାେନ କହିବ, ଏହା ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ନିସାରପବୀୟ ବଳିଦାନ; କାରଣ ମିସରୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ

କରିବା େବେଳ େସ ମିସରେର ପବାସୀ ଇସାଏଲୀୟ ସନାନଗଣର ଗୃହସବୁ

ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ ଗୃହ ରକା କରିଥେଲ।’” େସେତେବେଳ

େଲାକମାେନ ମସକ ନତ କରି ପଣାମ କେଲ। 28 ତହଁୁ ଇସାଏଲୀୟ

ସନାନମାେନ ଯାଇ େସପରି କେଲ; ଆଉ େସମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ

ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର କମ କେଲ। 29 ଏଥଉତାେର ଅଦ ରାତ
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ସମୟେର ସଦାପଭୁ ସିଂହାସେନାପବିଷ ଫାେରାଙର ପଥମଜାତ ସନାନଠାରୁ

କାରାକୂପସ ବନୀର ପଥମଜାତ ସନାନ ପଯ ନ ମିସର େଦଶସିତ ସମସ

ପଥମଜାତ ସନାନମାନଙୁ ଓ ପଶୁମାନଙ ପଥମଜାତ ଶାବକଗଣକୁ ଆଘାତ

କେଲ। 30 ତହେର ଫାେରା ଓ ତାଙର ଦାସଗଣ ଓ ମିସରୀୟ େଲାକ

ସମେସ ରାତିେର ଉଠିେଲ; ପୁଣି, ମିସର େଦଶେର ମହାେରାଦନ େହଲା;

କାରଣ ଏପରି ଗୃହ ନ ଥଲା େଯଉଁ ଗୃହେର େକହି ମରି ନ ଥେଲ। 31 ତହଁୁ

ରାତିକାଳେର ଫାେରା, େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଉଠି ଆମ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ବାହାର ହୁଅ, ତୁମମାନଙ

ବାକ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯାତା କର। 32ତୁମମାନଙ

ବାକ ାନୁସାେର େଗାେମଷାଦି ପଲ ସମସଙୁ େନଇ ଚାଲଯାଅ ଓ ଆମକୁ

ମ ଆଶୀବାଦ କର।” 33 େସେତେବେଳ ମିସରୀୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ

ଶୀଘ େଦଶରୁ ପଠାଇେଦବା ନିମେନ ବ ଗ େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ

କହିେଲ, “ଆେମ ସମେସ ମୃତକଳ।” 34ତହେର ଚକଟା ମଇଦା ତାଡ଼ି ମିଶିତ

େହବା ପୂେବ, େଲାକମାେନ ତାହା େନଇ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତସବୁ ଆପଣା

ଆପଣା ବସେର ବାନି ସନେର େଘନିେଲ। 35 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ

େମାଶାଙର ବାକ ାନୁସାେର ମିସରୀୟମାନଙୁ େରୗପ ଅଳଙାର, ସୁବଣ

ଅଳଙାର ଓ ବସ ମାଗିେଲ। 36 ତହେର ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙ ଦୃଷିେର

େଲାକମାନଙୁ ଅନୁଗହପାତ କରିବାରୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ ଯାହା ମାଗିେଲ,

େସମାେନ ତାହା େଦେଲ। ଏହି ପକାେର, େସମାେନ ମିସରୀୟମାନଙ ଧନ

ହରଣ କେଲ। 37 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ବାଳକ ବ ତୀତ

ପାୟ ଛଅ ଲକ ପୁରୁଷ ପାଦଗତିେର ରାମିେଷ ଠାରୁ ସୁେକାତକୁ ଯାତା

କେଲ। 38 ପୁଣି, ମିଶିତ େଲାକମାନଙର ଏକ ମହାଜନତା ଓ େଗାେମଷାଦି

ଅେନକ ଅେନକ ପଶୁ େସମାନଙ ସହିତ ପସାନ କେଲ। 39 ଏଥଉତାେର

େସମାେନ ମିସରଠାରୁ ଆନୀତ ଚକଟା ମଇଦାେର ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ପସୁତ

କେଲ; କାରଣ ତାହା ତାଡ଼ି ମିଶିତ େହାଇ ନ ଥଲା; େଯେହତୁ େସମାେନ

ମିସରରୁ ତାଡ଼ିତ େହାଇଥେଲ, ଏଥପାଇଁ ବିଳମ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣା

ଆପଣା ନିମେନ କିଛି ଖାଦ ପସୁତ କରିପାରି ନ ଥେଲ। 40 ଇସାଏଲ ବଂଶ

ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷ ପଯ ନ ମିସର େଦଶେର ପବାସ କରିଥେଲ। 41 େସହି

ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷ େଶଷେର, େସହି ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ େସୖନ ସମୂହ
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ମିସରରୁ ବାହାର େହେଲ। 42 ମିସର େଦଶରୁ େସମାେନ ବାହାର େହବା

ସକାଶୁ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅତ ନ ପାଳନୀୟ ରାତି; ତାହା

ସଦାପଭୁଙ ରାତି େବାଲ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ବିେଶଷ

ପାଳନୀୟ ଅଟଇ। 43 ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

“ନିସାର ପବର ଏହି ବିଧ; େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ

ନାହ। 44 ମାତ େରୗପ ଦାରା କୀତ ପେତ କ େଲାକର ଦାସ ସୁନତ େହେଲ

ଖାଇ ପାରିବ; 45 େକୗଣସି ପବାସୀ ବା େବତନଜୀବୀ ଦାସ ତାହା ଖାଇ

ପାରିବ ନାହ। 46 ଏକ ଗୃହ ମ େର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତୁେମ େସହି

ମାଂସର କିଛିମାତ ଗୃହ ବାହାରକୁ େନଇଯିବ ନାହ; କିଅବା ତାହାର େଗାଟିଏ

ଅସି ହ ଭାଙିବ ନାହ। 47 ଇସାଏଲର ସମଗ ମଣଳୀ ତାହା ପାଳନ କରିେବ।

48 ପୁଣି, ତୁମ ସଙେର ପବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ ଯଦି ସଦାପଭୁଙର

ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ, େତେବ ତାହାର ପରିବାରର ସମସ

ପୁରୁଷ ସୁନତ େହଉନୁ, ତହ ଉତାେର େସ ନିକଟକୁ ଆସି ପବ ପାଳନ କରୁ;

ତହେର େସ େଦଶଜାତ େଲାକ ତୁଲ େହବ; ମାତ େକୗଣସି ଅସୁନତ େଲାକ

ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 49ଆଉ େଦଶଜାତ େଲାକ ଓ ତୁମମାନଙ

ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ପତି େଗାଟିଏ ବିଧ େହବ।” 50

ତହେର ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନ ଏହି ପକାର କେଲ; େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ

ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ା େଯପରି ଥଲା, େସହିପରି େସମାେନ କେଲ। 51 ଏହି

ପକାେର ସଦାପଭୁ େସହି ଦିନ େସୖନ େଶଣୀବଦ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ।

13ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ

ମ େର ମନୁଷ େହଉ କି ପଶୁ େହଉ, େଯେକହି ପଥେମ ଜାତ ହୁଏ, େସହି

ପଥମଜାତ ସମସଙୁ ଆମ ଉେଦଶ େର ପତିଷା କର; ତାହା ଆମର ଅେଟ।”

3 ଏଥଉତାେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏହି ଦିନ ସରଣେର ରଖ,

େଯେହତୁ ଏହି ଦିନେର ତୁେମମାେନ ଦାସଗୃହ ସରୂପ ମିସରରୁ ବାହାର

େହଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁ ବାହୁ ବଳ ଦାରା େସଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ; ଏଥେର ତାଡ଼ି ମିଶିତ ରୁଟି େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହ। 4 ତୁେମମାେନ

ଆବୀ ମାସର ଏହି ଦିନେର ବାହାର େହଲ। 5ଆଉ କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ,

ଇେମାରୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙର େଯଉଁ େଦଶ ତୁମଙୁ
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େଦବାକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥେଲ,

େସହି ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶକୁ େଯେତେବେଳ େସ ତୁମଙୁ ଆଣିେବ,

େସହି ସମୟେର ତୁେମ ଏହି ମାସେର ଏହି େସବାର କାଯ ସାଧନ କରିବ।

6 ସପାହ ପଯ ନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ଖାଇବ ଓ ସପମ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉତବ କରିବ। 7 ପୁଣି, େସହି ସପାହ ପଯ ନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି

େଭାଜନ କରାଯିବ ଓ ତୁମ ନିକଟେର ତାଡ଼ି ମିଶିତ ରୁଟି େଦଖାଯିବ ନାହ,

ଆଉ ତୁମର ସମୁଦାୟ େଦଶ ମ େର ତାଡ଼ି ଦୃଷ େହବ ନାହ। 8 ପୁଣି, େସହି

ଦିନ ତୁେମ ଆପଣା ପୁତକୁ କହିବ, ‘ମିସରଠାରୁ ଆେମ ବାହାର େହବା େବେଳ

ସଦାପଭୁ ଆମ ପତି େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରିଥେଲ, େସହିସବୁର ସରଣ

ନିମେନ ଏହା ହୁଏ।’ 9ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ବ ବସା େଯପରି ତୁମ ମୁଖେର

ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ଏହା ଚିହ ସରୂେପ ତୁମ ହସେର ଓ ସରଣର ଉପାୟ

ସରୂପ ତୁମ ଚକୁ ଦୟର ମ ସାନେର ରହିବ; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ପରାକାନ

ହସ ଦାରା ମିସରଠାରୁ ତୁମଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି। 10 ଏେହତୁ

ସମୟାନୁସାେର ତୁେମ ପତି ବଷ ଏହି ବିଧ ପାଳନ କରିବ। 11 ସଦାପଭୁ ତୁମ

ଓ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର

େସ େଯେତେବେଳ କିଣାନୀୟ େଲାକମାନଙର େଦଶେର ପେବଶ କରାଇ

ତୁମଙୁ ତାହା େଦେବ; 12 େସେତେବେଳ ତୁେମ ପଥମଜାତ ସମସ ଗଭଫଳ

ଓ ତୁମ ପଶୁଠାରୁ ଜାତ ପେତ କ ପଥମ ଗଭଫଳ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପୃଥକ କରିବ; ପୁଂସନାନ ସକଳ ସଦାପଭୁଙର େହେବ। 13 ପୁଣି, ତୁେମ

େମଷଶାବକ େଦଇ ପେତ କ ପଥମଜାତ ଗଦଭକୁ ମୁକ କରିବ; ଯଦି ମୁକ

ନ କରିବ, େତେବ ତାʼର େବକ ଭାଙିବ; ମାତ ତୁମ ପୁତମାନଙ ମ ରୁ

ମନୁଷ ର ପଥମଜାତ ସମସଙୁ ମୁକ କରିବାକୁ େହବ। 14ଆଉ ଭବିଷ ତ

କାଳେର ତୁମର ପୁତ ଯଦି ପଚାରିବ, ‘ଏହା କଅଣ?’ େତେବ ତୁେମ କହିବ,

‘ସଦାପଭୁ େଯେତେବେଳ ଆମମାନଙୁ ଆପଣା ବାହୁ ବଳ ଦାରା ଦାସଗୃହ

ସରୂପ ମିସରଠାରୁ ବାହାର କେଲ, 15 େସେତେବେଳ ଫାେରା ଆମମାନଙୁ

ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ କଠିନ ହୁଅେନ, ସଦାପଭୁ ମିସର େଦଶସିତ ମନୁଷ

ଓ ପଶାଦିର ସମସ ପଥମଜାତ ସନାନମାନଙୁ ବଧ କରିଥେଲ; ଏେହତୁ

ଆେମ ପଥମଜାତ ପୁତସନାନମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ

କରୁ; ମାତ ଆମର ପଥମଜାତ ପୁତ ସମସଙୁ ମୁକ କରୁ।’ 16 ଏହା ଚିହ
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ସରୂେପ ତୁମ ହସେର ଓ ଭୂଷଣ ସରୂେପ ତୁମ ଚକୁ ଦୟର ମ ସାନେର

ରହିବ; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ବାହୁ ବଳେର ଆମମାନଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର

କରି ଆଣିେଲ।” 17 ଏଥଉତାେର ଫାେରା େଲାକମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅେନ,

ପେଲଷୀୟ େଲାକମାନଙର େଦଶକୁ ଯିବାର ପଥ ନିକଟ େହେଲ େହଁ

ପରେମଶର େସହି ପଥେର େସମାନଙୁ ଗମନ କରାଇେଲ ନାହ; େଯେହତୁ

ପରେମଶର କହିେଲ, “େଯେବ େଲାକମାେନ ଯୁଦ େଦଖନି େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣାର ମନକୁ ବଦଳାଇ ମିସରକୁ େଫରିଯାଇ ପାରନି।” 18 ଏେହତୁ

ପରେମଶର େସମାନଙୁ ସୂଫ ସାଗରର ପାନରଗାମୀ ବକ ପଥେର ଗମନ

କରାଇେଲ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସସଜ େହାଇ ମିସରଠାରୁ ଯାତା କେଲ।

19 ପୁଣି, େମାଶା େଯାେଷଫଙର ଅସି ଆପଣା ସେଙ େନେଲ; କାରଣ

େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ କରାଇ କହିଥେଲ, “ପରେମଶର

ଅବଶ ତୁମମାନଙର ତତାବଧାନ କରିେବ; େସସମୟେର ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ସହିତ ଆମର ଅସି ଏହି ସାନରୁ େନଇଯିବ।” 20ଏଥଉତାେର

େସମାେନ ସୁେକାତଠାରୁ ଯାତା କରି ପାନରଧାରସିତ ଏଥମେର ଛାଉଣି

କେଲ। 21 େସମାେନ େଯପରି ଦିବସେର ଓ ରାତିେର ଯାତା କରି ପାରିେବ,

ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଦିବସେର ପଥ କଢ଼ାଇବା ନିମେନ େମଘ ସମେର ଓ

ରାତିେର ଦୀପି େଦବା ନିମେନ ଅଗିସମେର ଥାଇ େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ

ଯାତା କେଲ; 22 େସ େଲାକମାନଙ ସମୁଖରୁ ଦିବସେର େମଘସମ ଓ

ରାତିେର ଅଗିସମ ସାନାନର କେଲ ନାହ।

14ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ େଫରି ପୀହହୀେରାତର ପୂବ ଦିଗେର

ମିେ ଦାଲ ଓ ସମୁଦ ମ େର ଛାଉଣି ସାପନ କର; ତୁେମମାେନ ବାଲ

ସେଫାନ ଆଗେର, ଅଥା , ତାହାର ସମୁଖେର ସମୁଦ ନିକଟେର ଛାଉଣି

ସାପନ କର। 3 ତହେର ଫାେରା ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବିଷୟେର କହିବ,

‘େସମାେନ େଦଶ ମ େର ଧନଳା େହାଇ ରହିଅଛନି ଓ ପାନର େସମାନଙ ପଥ

ରୁଦ କରିଅଛି।’ 4ଆଉ, ଆେମ ଫାେରାର ହୃଦୟ କଠିନ କରିବା, ତହେର

େସ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ିବ; ପୁଣି, ଆେମ ଫାେରା ଓ ତାହାର ସକଳ

େସୖନ ଦାରା ସମମ ପାଇବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ଏହା ମିସରୀୟ

େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ।” ତହଁୁ େସମାେନ େସହିପରି କେଲ। 5 ଏଥଉତାେର
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େଲାକମାେନ ପଳାଇଅଛନି, ଏହି ସମାଦ ମିସରୀୟ ରାଜାଙୁ ଜଣାଯାଆେନ,

େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର ଫାେରାଙର ଓ ତାଙର ଦାସମାନଙ ଅନଃକରଣ

ପରିବତତ େହଲା; ତହଁୁ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଏ କି କମ

କରିଅଛୁ? କାହକି ଇସାଏଲକୁ ଆପଣାମାନଙ ଦାସତରୁ ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛୁ?” 6

ତହଁୁ ରାଜା ଆପଣା ରଥ ପସୁତ କରାଇେଲ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ସଙେର

େନେଲ। 7 ପୁଣି, ଛଅ ଶହ ବଛା ରଥ ଓ ମିସରୀୟମାନଙର ସମସ ରଥ ଓ

ପେତ କ ରଥେର େଯାଦାମାନଙୁ େନେଲ। 8ଆଉ ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟ ରାଜା

ଫାେରାଙର ହୃଦୟ କଠିନ କରେନ, େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଊଦ ହସେର

ଯାତା କରୁଥେଲ। 9 ତହଁୁ ମିସରୀୟମାେନ, ଅଥା , ଫାେରାଙର ସମସ ଅଶ,

ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େସୖନ ଗଣ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ବାଲସେଫାନ

ଅଗେତ ପୀହହୀେରାତ ନିକଟେର ସମୁଦ ତୀରେର େସମାେନ ଛାଉଣି କରିବା

ସମୟେର େସମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ। 10 ଆଉ ଫାେରା

ନିକଟବତୀ ହୁଅେନ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଅନାଇ ଆପଣାମାନଙ ପଶା

ପଶା ଆଗମନକାରୀ ମିସରୀୟମାନଙୁ େଦଖ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେଲ,

ପୁଣି, ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକ ପକାଇେଲ। 11 ପୁଣି,

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ମିସରେର କବର ନ ଥଲା େବାଲ କି ପାନରେର ତୁେମ

ଆମମାନଙୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ? ଆମମାନଙ ସଙେର ଏରୂପ ବ ବହାର

କରି ଆମମାନଙୁ ମିସରରୁ କାହକି ବାହାର କରି ଆଣିଲ? 12ଆମମାନଙୁ

ରହିବାକୁ ଦିଅ, ‘ଆେମମାେନ ମିସରୀୟମାନଙର ଦାସ କମ କରିବା, କାରଣ

ପାନରେର ମରିବା ଅେପକା ମିସରୀୟମାନଙର େସବା କରିବା ଆମମାନଙର

ମଙଳ, ଆେମମାେନ କି ମିସରେର ତୁମଙୁ ଏହି କଥା କହି ନ ଥଲୁ?’” 13

ତହଁୁ େମାଶା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଭୟ କର ନାହ, ସୁସିର

ହୁଅ; ସଦାପଭୁ ଆଜି କିପରି ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ, ତାହା େଦଖ;

ତୁେମମାେନ ଆଜି େଯପରି ମିସରୀୟମାନଙୁ େଦଖୁଅଛ, େସପରି ଅନନକାଳ

ପଯ ନ ଆଉ େକେବ େଦଖବ ନାହ। 14 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଯୁଦ

କରିେବ, ତୁେମମାେନ ନୀରବ ରହିବ।” 15 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମଙୁ କାହକି ଡାକୁଅଛ? ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ,

େସମାେନ ଅଗସର େହଉନୁ। 16 ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣା ଯଷି ଉଠାଅ ଓ
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ସମୁଦ ଉପେର ହସ ବିସାର କରି ତାହା ଦୁଇ ଭାଗ କର; ତହେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଶୁଷ ପଥ େଦଇ ସମୁଦ ମ େର ପେବଶ କରିେବ। 17 ପୁଣି,

ଆେମ, େଦଖ, ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙ ହୃଦୟ କଠିନ କରେନ, େସମାେନ

େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଯିେବ, ତହେର ଆେମ ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ

େସୖନ , ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙ ଦାରା ସମମ ପାପ େହବା। 18

ଆଉ ଫାେରା, ତାହାର ରଥ ଓ ତାହାର ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙ ଦାରା ସମମ

ପାପ େହଲା ଉତାେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ଏହା ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ

ଜାଣିେବ।” 19 େସେତେବେଳ ଇସାଏଲୀୟ ଦଳର ଅଗଗାମୀ ପରେମଶରଙ

ଦୂତ ସାନାନର େହାଇ େସମାନଙର ପଶା ଗାମୀ େହେଲ, ପୁଣି, େମଘସମ

େସମାନଙ ସମୁଖରୁ ସାନାନର େହାଇ େସମାନଙ ପେଛ ଛିଡ଼ା େହଲା। 20

େସହି େମଘସମ ମିସରୀୟ ଦଳ ଓ ଇସାଏଲୀୟ ଦଳ ମ କୁ ଆସିଲା, ପୁଣି,

େମଘ ଓ ଅନକାର େହେଲ େହଁ ତାହା ରାତିକୁ ଆେଲାକମୟ କଲା; ଏଥପାଇଁ

ସମସ ରାତି ଏକ ଦଳ ଅନ ଦଳ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରିେଲ ନାହ। 21

ଏଥଉତାେର େମାଶା ସମୁଦ ଉପେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରେନ, ସଦାପଭୁ

େସହି ସମସ ରାତି ପବଳ ପୂବୀୟ ବାୟୁ ଦାରା ସମୁଦକୁ ପଶା ହଟାଇ ଶୁଷ

କେଲ ଓ ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ େହଲା। 22ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଶୁଷ ପଥ

େଦଇ ସମୁଦ ମ େର ଗମନ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ଦକିଣେର ଓ ବାମେର

ଜଳ ପାଚୀର ତୁଲ େହଲା। 23 ଏଥଉତାେର ମିସରୀୟମାେନ, ଅଥା ,

ଫାେରାଙର ସମସ ଅଶ, ରଥ, ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକ ସମେସ େଦୗଡ଼ି େସମାନଙ

ପେଛ ପେଛ ସମୁଦେର ପେବଶ କେଲ। 24 ମାତ ରାତିର େଶଷ ପହରେର

ସଦାପଭୁ ଅଗି ଓ େମଘସମ େଦଇ ମିସରୀୟମାନଙ େସୖନ କୁ ଅନାଇେଲ ଓ

ମିସରୀୟମାନଙ େସୖନ କୁ ଅସବ ସ କେଲ। 25 େସ େସମାନଙ ରଥର ଚକ

ବାହାର କରି ପକାେନ, େସମାେନ ଅତି କଷେର ରଥ ଚଳାଇେଲ; ତହେର

ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଇସାଏଲ ସମୁଖରୁ

ପଳାଇ ଯାଉ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ସପକ େହାଇ ମିସରୀୟମାନଙ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଅଛନି।” 26 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ସମୁଦ ଉପେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କର; ତହେର ମିସରୀୟମାନଙ,

େସମାନଙ ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙ ଉପେର ପୁନବାର ଜଳ ଆସିବ।”

27 ତହଁୁ େମାଶା ସମୁଦ ଉପେର ହସ ବିସାର କେଲ, ଆଉ ପଭାତ ସମୟକୁ



େମାଶାଙ ଲଖତ ଦିତୀୟ ପୁସକ 155

ସମୁଦ ପୁନବାର ସମାନ େହବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହଁୁ ମିସରୀୟମାେନ ଉଜାଣି

ପଳାୟନ କରେନ, ସଦାପଭୁ ସମୁଦ ମ େର େସମାନଙୁ ନିେକପ କେଲ।

28ପୁଣି, ଜଳ ପୁନବାର ଆସି େସମାନଙ ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙୁ

ଆଚାଦନ କଲା; ତହେର ଫାେରାଙର େଯଉଁସବୁ େସୖନ େସମାନଙ ପେଛ

ପେଛ ସମୁଦ ମ େର ପେବଶ କରିଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ମ

ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ। 29 ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଶୁଷ ପଥେର ସମୁଦ

ମ େଦଇ ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ଜଳ େସମାନଙ ବାମ ଓ ଦକିଣେର ପାଚୀର

ତୁଲ େହଲା। 30ଏହି ପକାେର େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙ ହସରୁ

ଇସାଏଲଙୁ ରକା କେଲ ଓ ଇସାଏଲ ମିସରୀୟମାନଙୁ ସମୁଦ ତୀରେର ମୃତ

େଦଖେଲ। 31 ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଏହି େଯଉଁ ମହ କମ

କେଲ, ତାହା ଇସାଏଲ େଦଖେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ

କରି ସଦାପଭୁଙଠାେର ଓ ତାହାଙ ଦାସ େମାଶାଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ।

15 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଏହି ଗୀତ ଗାନ କେଲ, ଯଥା, “ଆେମ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଗାନ କରିବା, କାରଣ େସ ଅତିଶୟ ଉନତ େହାଇଅଛନି; େସ ଅଶ ଓ

ଅଶାେରାହୀଙୁ ସମୁଦେର ନିେକପ କରିଅଛନି। 2 ସଦାପଭୁ ଆମର ବଳ ଓ

ଗାନ, ପୁଣି, େସ ଆମର ପରିତାଣ େହାଇଅଛନି; େସ ଆମର ପରେମଶର,

ଆେମ ତାହାଙର ପଶଂସା କରିବା; େସ ଆମର େପୖତୃକ ପରେମଶର,

ଆେମ ତାହାଙର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା। 3 ସଦାପଭୁ ଯୁଦବୀର; ସଦାପଭୁ

ତାହାଙର ନାମ। 4 େସ ଫାେରାଙର ରଥ ଓ େସୖନ ଗଣକୁ ସମୁଦେର

ନିେକପ କରିଅଛନି; ପୁଣି, ତାଙର ବଛା ବୀରମାେନ ସୂଫ ସାଗରେର ନିମଗ

େହାଇଅଛନି। 5ଗଭୀର ଜଳ େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ କରିଅଛି, େସମାେନ

ପସର ତୁଲ ଅଗାଧ ଜଳେର ବୁଡ଼ିଗେଲ। 6 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁମର ଦକିଣ

ହସ ବଳେର େଗୗରବାନିତ; େହ ସଦାପଭୁ, ତୁମର ଦକିଣ ହସ ଶତୁକୁ ଚୂଣ

କେର, 7ତୁେମ ଆପଣା ଉତୃଷ ମହିମାେର ଆପଣା ପତିକୂଳାଚାରୀମାନଙୁ

ନିପାତ କରିଥାଅ; ତୁେମ ଆପଣା େକାଧାଗି ପଠାଅ, ତାହା େସମାନଙୁ

ନଡ଼ା ପରି ଗାସ କେର। 8 ତୁମ ନାସିକାର ନିଃଶାସ ଦାରା ଜଳ ରାଶୀକୃତ

େହଲା; େସାତସକଳ େସତୁ ପରି ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲା; ସମୁଦ ମ ସଳେର

ଗଭୀର ଜଳ ଜମାଟ େହାଇଗଲା। 9 ଶତୁ କହିଲା: ‘ଆେମ ପେଛ ପେଛ
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େଗାଡ଼ାଇବା, ଆେମ େସମାନଙୁ ଧରିବା, ଆେମ ଲୁଟିତ ଦବ ବିଭାଗ କରି

େନବା; େସମାନଙ ଉପେର ଆମର ଅଭଳାଷ ପୂଣ େହବ; ଆେମ ଆପଣା

ଖଡ ନିେଷାଷ କରିବା, ଆମର ହସ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବ।’ 10 ମାତ

ତୁେମ ଆପଣା ନିଃଶାସ ଦାରା ଫୁଙି େଦଲ, ସମୁଦ େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ

କଲା, େସମାେନ ସୀସା ପରି ଗଭୀର ଜଳେର ବୁଡ଼ିଗେଲ। 11 େହ ସଦାପଭୁ,

େଦବଗଣ ମ େର ତୁମ ତୁଲ କିଏ? ତୁମ ସମାନ ପବିତତାେର ଆଦରଣୀୟ,

ପଶଂସାେର ଭୟାନକ ଓ ଆଶଯ କିୟାକାରୀ କିଏ? 12 ତୁେମ ଆପଣା

ଦକିଣ ହସ ବିସାର କଲ, ପୃଥବୀ େସମାନଙୁ ଗାସ କଲା। 13 ତୁେମ

ଆପଣା ଦୟାେର ନିଜ ମୁକ େଲାକମାନଙୁ ଗମନ କରାଉଅଛ, ତୁେମ ଆପଣା

ପରାକମେର େସମାନଙୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁମ ପବିତ ନିବାସ ସାନକୁ େନଇ

ଯାଉଅଛ। 14 େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣିଅଛନି, େସମାେନ କମୁଅଛନି; େବଦନା

ପେଲଷୀୟ ନିବାସୀମାନଙୁ ଆକାନ କରିଅଛି। 15 େସେତେବେଳ ଇେଦାମର

ରାଜଗଣ ବିହଳ େହେଲ; କମ େମାୟାବର ବଳବାନ େଲାକଙୁ ଆକମଣ

କରୁଅଛି; କିଣାନ ନିବାସୀ ସମେସ ତରଳି ଯାଇଅଛନି। 16 ତାସ ଓ ଆଶଙା

େସମାନଙ ଉପେର ପଡ଼ୁଅଛି; େହ ସଦାପଭୁ, େଯପଯ ନ ତୁମ େଲାକମାେନ

ଚାଲଯାଇ ନାହାନି, େଯପଯ ନ ତୁମ କୀତ େଲାକମାେନ ଚାଲଯାଇ ନାହାନି,

େସପଯ ନ ତୁମ ବାହୁ ବଳ ଦାରା େସମାେନ ପସର ନ ାୟ ସବ େହାଇ

ରହିଅଛନି। 17 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ ନିମେନ େଯଉଁ ସାନ

ପସୁତ କରିଅଛ, ପଭୁ, ତୁମର ହସ େଯଉଁ ଧମଧାମ ସାପନ କରିଅଛି,

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆଣି ଆପଣାର େସହି ଅଧକାରପବତେର େରାପଣ

କରିବ। 18 ସଦାପଭୁ ଯୁଗାନୁକେମ ଅନନକାଳ ରାଜତ କରିେବ।” 19କାରଣ

ଫାେରାଙର ଅଶ, ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକମାେନ ସମୁଦ ମ େର ପେବଶ

କରେନ, ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ଉପେର ପୁନବାର ସମୁଦ ଜଳ ଆଣିେଲ;

ମାତ ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଶୁଷ ପଥ େଦଇ ସମୁଦ ମ େର ଗମନ କେଲ।

20ଏଥଉତାେର ହାେରାଣଙର ଭଗିନୀ ଭବିଷ ବକୀ ମରୀୟମ ହସେର

ଦାରା େନେଲ ଓ ତାଙର ପେଛ ପେଛ ଅନ ସୀସକଳ ଦାରା େନଇ ନୃତ

କରୁ କରୁ ବାହାର େହେଲ। 21 େସେତେବେଳ ମରୀୟମ େଲାକମାନଙୁ

ଉତର କେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାୟନ କର; କାରଣ

େସ ଅତିଶୟ ଉନତ େହାଇଅଛନି; େସ ଅଶ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େଲାକମାନଙୁ
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ସମୁଦେର ନିେକପ କରିଅଛନି।” 22 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲଙୁ ସୂଫ

ସାଗରଠାରୁ ଯାତା କରାଇେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ଶୂରପାନର ଆଡ଼କୁ ଯାତା

କେଲ, େସମାେନ ପାନରେର ତିନି ଦିନ ଯାତା କରି ଜଳ ପାଇେଲ ନାହ। 23

ତହଁୁ େସମାେନ ମାରାଠାେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ତିକତା େହତୁରୁ ମାରାର

ଜଳ ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହ; ଏଣୁ ତାହାର ନାମ ମାରା େହଲା। 24

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ବଚସା କରି କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ କଅଣ ପିଇବା?” 25 ତହେର େସ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କରେନ, ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଏକପକାର କାଷ େଦଖାଇେଲ, େସ

ତାହା େନଇ ଜଳେର ପକାେନ, ଜଳ ମିଷ େହଲା। େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁ

େସମାନଙ ନିମେନ ବିଧ ଓ ଆେଦଶ ନିରୂପଣ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙର

ପରୀକା େନଇ କହିେଲ, 26 “ତୁେମ ଯଦି ଆପଣା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କର, ତାହାଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର,

ତାହାଙ ଆ ାେର କଣ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ ବିଧ ସମସ ପାଳନ କର, େତେବ

ଆେମ ମିସରୀୟ େଲାକମାନଙୁ େଯସବୁ େରାଗ େଭାଗ କରାଇଲୁ, ତାହାସବୁ

ତୁମମାନଙୁ େଭାଗ କରିବାକୁ େଦବା ନାହ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ଆେରାଗ କାରୀ।” 27 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଏଲୀମଠାେର ଉପସିତ

େହେଲ; େସଠାେର ଜଳର ବାର ନିଝର ଓ ସତୁରି ଖଜୁର ବୃକ ଥଲା; ତହେର

େସମାେନ େସହି ଜଳ ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ।

16ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଏଲୀମଠାରୁ ଯାତା କେଲ, ଆଉ ମିସର

େଦଶରୁ ପସାନ କଲା ଉତାେର ଦିତୀୟ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ ଏଲୀମ ଓ ସୀନୟର ମ ବତୀ ସୀ ପାନରେର

ଉପସିତ େହେଲ। 2 େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ସମସ ମଣଳୀ

େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ ବିରୁଦେର ପାନରେର ବଚସା କେଲ। 3 ପୁଣି,

ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଆେମମାେନ

େଯେତେବେଳ ମାଂସ ହାଣି ପାଖେର ବସି ତୃପି ପଯ ନ ଅନ େଭାଜନ

କରୁଥଲୁ, େସେତେବେଳ ଯଦି ଆେମମାେନ ମିସର େଦଶେର ସଦାପଭୁଙ

ହସେର ମରିଥାʼନୁ। ତୁେମମାେନ ଏହି ସମସ ମଣଳୀକୁ କୁଧାେର ମାରିବା

ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ ବାହାର କରି ଏହି ପାନରକୁ ଆଣିଅଛ।” 4 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଆକାଶରୁ ଖାଦ ଦବ
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ବୃଷି କରିବା; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପତିଦିନ ଦିନର ନିରୂପିତ

ପରିମାଣାନୁସାେର ଖାଦ ସଂଗହ କରିେବ; ତହେର େସମାେନ ଆମର

ବ ବସାନୁସାେର ଚାଲେବ କି ନାହ, ଆେମ େସମାନଙର ଏହି ପରୀକା

େନବା। 5 ଷଷ ଦିନେର େସମାେନ ଯାହା ଆଣିେବ, ତାହା ରାନିେଲ ଦିନକୁ

ଦିନ ଯାହା ସଂଗହ କରନି, ତାହା ଦୁଇଗୁଣ େହବ।” 6 ଏଥଉତାେର େମାଶା

ଓ ହାେରାଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ େଯ ତୁମମାନଙୁ

ମିସରଠାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, ଏହା ତୁେମମାେନ ସନ ାକାଳେର

ଜାଣିବ। 7 ପୁଣି, ପାତଃକାଳେର ସଦାପଭୁଙର ମହିମା େଦଖବ; େଯେହତୁ

ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ତୁମମାନଙ ବଚସା େସ ଶୁଣନି; ଆେମମାେନ କିଏ

େଯ, ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ବଚସା କର?” 8ଆହୁରି େମାଶା

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ସନ ାକାଳେର େଭାଜନ ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ମାଂସ

େଦେବ ଓ ପାତଃକାଳେର ତୃପି ପଯ ନ ଅନ େଦେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର କରିଥବା ତୁମମାନଙର ବଚସା େସ ଶୁଣନି। ଆେମମାେନ କିଏ?

ତୁମମାନଙର ବଚସା ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ନୁେହଁ ମାତ ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର ହୁଏ।” 9ଆଉ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀକୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁକୁ

ଆସ, େସ ତୁମମାନଙର ବଚସା ଶୁଣିଅଛନି।’” 10 ତହେର ହାେରାଣ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀକୁ ଏହା କହିବା ସମୟେର େସମାେନ

ପାନର ଆେଡ଼ ଅନାେନ, େଦଖ, େମଘସମ ମ େର ସଦାପଭୁଙର ପତାପ

େଦଖାଗଲା। 11 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 12 “ଆେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ବଚସା ଶୁଣିଅଛୁ; ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ସନ ା

ସମୟେର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ଓ ପଭାତେର ଅନେର ପରିତୃପ େହବ;

ତହେର ଆେମ େଯ ତୁମମାନଙର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଅଟୁ, ତାହା

ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।’” 13ଏଥଉତାେର ସନ ା ସମୟେର ଭାେଟାଇ ପକୀଗଣ

ଆସି ଛାଉଣିସାନ ଆଚାଦନ କେଲ, ପୁଣି, ପାତଃକାଳେର ଛାଉଣି ସାନର

ଚାରିଆେଡ଼ କାକର ପଡ଼ିଲା। 14 ଏଉତାେର ପତିତ କାକର ଊଦଗତ େହଲାରୁ

ଭୂମିସିତ କାକର ପରି େଗାଲାକାର କୁଦ ଦବ ପାନର ଉପେର ପଡ଼ି ରହିଲା।

15ଆଉ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାହା େଦଖ ପରସରକୁ କହିେଲ, “ଏହା କʼଣ

ଅେଟ?” େଯେହତୁ ତାହା କʼଣ ଥଲା, େସମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହ। ତହେର
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େମାଶା କହିେଲ, “ଏହା ତୁମମାନଙ େଭାଜନ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଦତ

ଅନ। 16 ଏ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, ‘ତୁେମମାେନ ପେତ କ

ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା େଭାଜନ ଶକି ବୁଝି ତାହା ସଂଗହ କର; ତୁମମାନଙ

ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁସିତ ପାଣୀମାନଙ ସଂଖ ାନୁସାେର ଏକ

ଏକ ଜଣ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଓମର ପରିମାଣେର ତାହା ସଂଗହ କର।’” 17

ତହେର ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ େସହି ପକାର କେଲ; େକହି ଅଧକ ଓ େକହି

ଅଳ ସଞୟ କେଲ। 18 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଓମରେର ତାହା ପରିମାଣ

କରେନ; େଯ ଅଧକ ସଂଗହ କରିଥଲା, ତାହାର ବଳକା େହଲା ନାହ, ପୁଣି,

େଯ ଅଳ ସଂଗହ କରିଥଲା, ତାହାର ଅଭାବ େହଲା ନାହ; ଏହି ପକାେର

େସମାେନ େଭାଜନ ଶକି ଅନୁସାେର ସଂଗହ କେଲ। 19 ଏଥଉତାେର େମାଶା

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େକହି ପାତଃକାଳ ପଯ ନ କିଛି ରଖ

ନାହ।” 20 ତଥାପି େସମାେନ େମାଶାଙର କଥା ନ ମାନି େକହି େକହି

ପଭାତ ପଯ ନ କିଛି କିଛି ରଖେଲ; ମାତ ତହେର େପାକ ଜନିଲା ଓ ଦୁଗନ

େହଲା। ଏଣୁ େମାଶା େସମାନଙ ଉପେର େକାଧ କେଲ। 21 ଏହିରୂେପ

ପତିଦିନ ପାତଃକାଳେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଭାଜନ ଶକି ଅନୁସାେର

ତାହା ସଂଗହ କେଲ; ମାତ ପଚଣ ଖରା ହୁଅେନ, ତାହା ତରଳି ଗଲା। 22

ଏଥଉତାେର ଷଷ ଦିନେର େସମାେନ ଦୁଇଗୁଣ, ଅଥା , ପତି ଜଣ ଦୁଇ ଦୁଇ

ଓମର ଅନ ସଂଗହ କେଲ, ତହେର ମଣଳୀର ଅ କ ସମେସ ଆସି େମାଶାଙୁ

ଜଣାଇେଲ। 23 େସେତେବେଳ େମାଶା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ତାହା କହିଅଛନି, ଯଥା, ‘କାଲ ମହା ବିଶାମ ଦିନ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ପବିତ ବିଶାମ େହବ; ଏେହତୁ ତୁମମାନଙର ଯାହା ଭାଜିବାର,

ତାହା ଭାଜ; ଯାହା ପାକ କରିବାର, ତାହା ପାକ କର; ପୁଣି, ଯାହା କିଛି

ଅବଶିଷ ରେହ, ତାହା ପଭାତ ପଯ ନ ସଞୟ କରି ରଖ।’” 24 ତହେର

େସମାେନ େମାଶାଙର ଆ ାନୁସାେର ପଭାତ ପଯ ନ ତାହା ରଖେଲ, ଆଉ

ତାହା ଦୁଗନ େହଲା ନାହ, କି ତହେର େକୗଣସି େପାକ ଜନିଲା ନାହ। 25

ଏଥଉତାେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆଜି ତୁେମମାେନ ତାହା େଭାଜନ କର,

େଯେହତୁ ଆଜି ସଦାପଭୁଙର ବିଶାମବାର; ଆଜି େକତେର ତାହା ପାଇବ

ନାହ। 26ତୁେମମାେନ ଛଅ ଦିନ ତାହା ସଂଗହ କରିବ, ମାତ ସପମ ଦିନ

ବିଶାମବାର ଅେଟ, ତହେର କିଛି ମିଳିବ ନାହ।” 27 ତଥାପି ସପମ ଦିନେର
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ମ େକହି େକହି ତାହା ସଂଗହ କରିବାକୁ ଗେଲ, ମାତ କିଛି ପାଇେଲ ନାହ।

28 ତହେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଆମର ଆ ା ଓ

ବ ବସା ପାଳନ କରିବାକୁ େକେତ କାଳ ଅସମତ ଥବ? 29 େଦଖ, ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙୁ ବିଶାମ ଦିନ େଦବା ସକାଶୁ େସ (ସଦାପଭୁ) ତୁମମାନଙୁ ଷଷ

ଦିନେର ଦୁଇ ଦିନର ଖାଦ ଦିଅନି; ତୁେମମାେନ ପତି ଜଣ ସପମ ଦିନେର

ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ସ ସ ସାନେର ଥାଅ।” 30 େତେବ

େଲାକମାେନ ସପମ ଦିନେର ବିଶାମ କେଲ। 31 ପୁଣି, ଇସାଏଲ ବଂଶ େସହି

ଖାଦ ର ନାମ “ମାନା” େଦେଲ; ତାହା ଧନିଆ ପରି ଶୁକବଣ ଓ ତାହାର

ଆସାଦ ମଧୁ ମିଶିତ ରୁଟି ତୁଲ ଥଲା। 32 ଏଥଉତାେର େମାଶା କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଏହି ଆ ା େଦଇଅଛନି, ‘େସ ତୁମମାନଙୁ ମିସର େଦଶଠାରୁ

ଆଣିବା ସମୟେର ପାନର ମ େର େଯଉଁ ଅନ େଭାଜନ କରାଇେଲ, ତାହା

େଯପରି ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷପରମରା େଦଖନି, ଏେହତୁ େସମାନଙ ନିମେନ

ଏକ ଓମର ପରିମାଣ ମାନା ରଖ।’” 33 େସେତେବେଳ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ େଗାଟିଏ ପାତ େନଇ ଏକ ଓମର ପରିମାଣ ମାନା ପୂଣ କରି

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ରଖ; ତାହା ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷପରମରା ନିମେନ

ରଖାଯିବ।” 34 ତହଁୁ ହାେରାଣ େମାଶାଙ ପତି ଉକ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ସାକ ସିନୁକ ନିକଟେର ରଖାଯିବା ନିମିତ ତାହା ସଞୟ କରି ରଖେଲ। 35

ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ବସତି େଦଶେର ଉପସିତ ନ େହବା ଯାଏ ଚାଳିଶ

ବଷ ପଯ ନ େସହି ମାନା େଭାଜନ କେଲ ଓ କିଣାନ େଦଶର ସୀମାେର

ଉପସିତ ନ େହବା ଯାଏ େସମାେନ ତାହା ଖାଇେଲ। 36 ଏକ ଓମର ଐଫାର

ଦଶମାଂଶ।

17ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ ସୀ ପାନରରୁ

ଯାତା କରି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ନିରୂପିତ ସକଳ ଉତରଣସାନ େଦଇ

ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; ମାତ େସ ସାନେର େଲାକମାନଙର

ପାନ କରିବାକୁ ଜଳ ନ ଥଲା। 2 ଏଥପାଇଁ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ସଙେର

ବିବାଦ କରି କହିେଲ, “ଆମମାନଙୁ ଜଳ ଦିଅ, ଆେମମାେନ ପାନ କରିବୁ।”

ତହେର େମାଶା କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େମାʼ ସଙେର କାହକି ବିବାଦ କର?

କାହକି ସଦାପଭୁଙୁ ପରୀକା କର?” 3 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ େସହି

ସାନେର ଜଳାଭାବ େହତୁ ତୃଷାକୂଳ େହାଇ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ବଚସା
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କରି କହିେଲ, “କାହକି ତୁେମ ଆମମାନଙୁ, ଆମମାନଙ ସନାନମାନଙୁ ଓ

ପଶୁଗଣକୁ ପିପାସାେର ମାରିବା ନିମେନ ମିସରଠାରୁ ଆଣିଅଛ?” 4 ତହେର

େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନଙ

ନିମେନ କʼଣ କରିବି? େସମାେନ େମାେତ ପଥର ପକାଇ ମାରିବାକୁ ପାୟ

ଉଦ ତ।” 5 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଯଦାରା ନୀଳ ନଦୀକୁ

ଆଘାତ କରିଥଲ, େସହି ଯଷି ହସେର େଘନି ଇସାଏଲର େକେତକ ପାଚୀନଙ

ସେଙ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଅ। 6 େଦଖ, ଆେମ

େହାେରବେର େସହି େଶୖଳ ଉପେର ତୁମ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା; ତୁେମ େସହି

େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କେଲ, ତହରୁ ଜଳ ନିଗତ େହବ, ଆଉ େଲାକମାେନ ତାହା

ପାନ କରିେବ;” େତେବ େମାଶା ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗଙ ଦୃଷିେର େସହିରୂପ

କେଲ। 7 ପୁଣି, େସହି ସାନେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ବିବାଦ ସକାଶୁ ଓ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ମ େର ଅଛନି କି ନାହ, ଏହା କହି ସଦାପଭୁଙୁ ପରୀକା

କରିବା ସକାଶୁ େସ େସହି ସାନର ନାମ “ମଃସା ଓ ମିରୀବାଃ ରଖେଲ।” 8

େସହି ସମୟେର ଅମାେଲକ ଆସି ରଫୀଦୀମେର ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ

କେଲ। 9 ତହେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙ

ନିମେନ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି ଅମାେଲକ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯାଅ;

ଆସନାକାଲ ମଁୁ ଆପଣା ହସେର ପରେମଶରଙ ଯଷି େଘନି ପବତ ଶୃଙେର

ଠିଆ େହବି।” 10 ତହଁୁ େମାଶାଙ ଆ ାନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅମାେଲକ ସହିତ

ଯୁଦ କେଲ, ପୁଣି, େମାଶା ଓ ହାେରାଣ, ହୂର ପବତ ଶୃଙେର ଆେରାହଣ

କେଲ। 11ପୁଣି, େମାଶା ଆପଣା ହସ ଊଦକୁ େଟକିଥବା ସମୟେର ଇସାଏଲ

ଜୟୀ େହେଲ ଓ େସ ଆପଣା ହସ ନୁଆଁଇଥବା ସମୟେର ଅମାେଲକ ଜୟୀ

େହେଲ। 12 ମାତ େମାଶାଙର ହସ ଭାରୀ େହଲା; ଏେହତୁ େସମାେନ ଖଣିଏ

ପସର ଆଣି ତାହା ତେଳ ରଖେନ, େମାଶା ତହ ଉପେର ବସିେଲ, ପୁଣି,

ହାେରାଣ ଓ ହୂର ଜେଣ ଏପାେଖ ଆଉ ଜେଣ େସପାେଖ ତାଙର ହାତ େଟକି

ଧରିେଲ; ତହେର ସୂଯ ାସ ପଯ ନ ତାଙର ହସ ସିର ରହିଲା। 13 ଏଣୁ

ଯିେହାଶୂୟ ଅମାେଲକକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ ଖଡଧାରେର ପରାସ

କେଲ। 14 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଏହି କଥା ସରଣାେଥ

ପୁସକେର େଲଖ ରଖ, ପୁଣି, ଯିେହାଶୂୟର କଣେଗାଚରେର ତାହା ପାଠ

କର; ଯଥା, ଆେମ ଆକାଶ ତଳରୁ ଅମାେଲକର ସରଣ େଲାପ କରିବା।”
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15ତହେର େମାଶା େଗାଟିଏ େବଦି ନିମାଣ କରି ତହର ନାମ “ଯିେହାବାଃ

ନିଃଷି” ରଖେଲ। 16 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଧଜାେର ହସ େଦଇ କହିେଲ,

“ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅମାେଲକ ସହିତ ସଦାପଭୁଙର ଯୁଦ େହବ।”

18ଏଥଉତାେର ପରେମଶର େମାଶାଙ ନିମେନ ଓ ଆପଣା େଲାକ

ଇସାଏଲ ନିମେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରିଅଛନି, ବିେଶଷେର ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ମିସରଠାରୁ କିପରି ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, ଏହିସବୁ

କଥା େମାଶାଙର ଶଶୁର ମିଦୀୟନୀୟ ଯାଜକ ଯିେଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ। 2

ତହେର େମାଶାଙର ଶଶୁର େସହି ଯିେଥା ଆପଣା ଗୃହକୁ େପରିତା େମାଶାଙର

ଭାଯ ା ସିେପାରାକୁ ଓ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତଙୁ ସଙେର େନେଲ। 3 େସହି

ଦୁଇ ପୁତ ମ େର ଜଣକର ନାମ େଗେଶାମ, କାରଣ େସ କହିଥେଲ, “ମଁୁ

ପରେଦଶେର ପବାସୀ େହଲ।” 4 ପୁଣି, ଅନ ର ନାମ ଇଲୀେୟଜର, କାରଣ

େସ କହିଥେଲ, “େମାʼ ପିତାଙ ପରେମଶର େମାହର ଉପକାରୀ େହାଇ

ଫାେରାଙର ଖଡରୁ େମାେତ ଉଦାର କେଲ।” 5 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙର

ଶଶୁର ଯିେଥା, େମାଶାଙର େସହି ଦୁଇ ପୁତ ଓ ଭାଯ ାକୁ ସଙେର େଘନି

ପାନରେର େମାଶାଙ ନିକଟକୁ, ଅଥା , ପରେମଶରଙ ପବତର େଯଉଁ

ସାନେର େସ ଛାଉଣି ସାପନ କରିଥେଲ, େସହି ସାନକୁ ଆସିେଲ। 6

ପୁଣି, େସ େମାଶାଙୁ ଜଣାଇେଲ, “ତୁମର ଶଶୁର ଯିେଥା, ମଁୁ ଓ ତୁମର

ଭାଯ ା, ତାହା ସହିତ ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ, ଆେମ ସମେସ ତୁମ ନିକଟକୁ

ଆସିଅଛୁ।” 7 େସେତେବେଳ େମାଶା ଆପଣା ଶଶୁର ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ

ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାଙୁ ପଣାମ ଓ ଚୁମନ କେଲ; ପୁଣି, ପରସର ମଙଳ ବାତା

ପଚାରିଲା ଉତାେର େସମାେନ ତମୁେର ପେବଶ କେଲ। 8 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ନିମେନ ଫାେରାଙ ପତି ଓ ମିସରୀୟମାନଙ ପତି ଯାହା

ଯାହା କରିଅଛନି, ପଥେର େସମାନଙ ପତି େଯସବୁ େକଶ ଘଟିଅଛି ଓ

ସଦାପଭୁ େଯପକାେର େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିଅଛନି, ଏହିସବୁ ବୃତାନ

େମାଶା ଆପଣା ଶଶୁରଙୁ ଜଣାଇେଲ। 9 ତହେର ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙ

ହସରୁ ଇସାଏଲକୁ ଉଦାର କରି େଯସବୁ ମଙଳ ପଦାନ କରିଅଛନି, ତହ

ନିମେନ ଯିେଥା ଅତି ଆହାଦିତ େହେଲ। 10 ପୁଣି, ଯିେଥା କହିେଲ, “େଯଉଁ

ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟମାନଙର ଓ ଫାେରାଙର ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର

କରିଅଛନି, ଆଉ ମିସରୀୟମାନଙ ଅଧୀନତାରୁ େଲାକମାନଙୁ ଉଦାର
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କରିଅଛନି, େସ ଧନ । 11 ସଦାପଭୁ ସମସ େଦବଗଣଠାରୁ ଅଧକ ମହାନ,

ଏହା ମଁୁ ଏେବ ଜାଣିଲ। ହଁ, େସମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର େସମାନଙ ବିରୁଦେର

ଗବ କରିଥେଲ, (େସହି ବିଷୟେର େସ ମହାନ।”) 12 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ

ଶଶୁର ଯିେଥା ପରେମଶରଙଉେଦଶ େର େହାମ ଓ େନୖେବଦ ଉତଗ କେଲ;

ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ପାଚୀନବଗ ଆସି ପରେମଶରଙ

ସମୁଖେର େମାଶାଙ ଶଶୁର ସଙେର େଭାଜନ କେଲ। 13 ତହ ଆରଦିନ

େମାଶା େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସେନ, େଲାକମାେନ ପଭାତଠାରୁ

ସନ ା ପଯ ନ ତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 14 େସେତେବେଳ

େମାଶା େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର ଯାହା ଯାହା କେଲ, ତାଙର ଶଶୁର ତାହା

େଦଖ କହିେଲ, “ତୁେମ େଲାକମାନଙ ପତି ଏ କିରୂପ ବ ବହାର କରୁଅଛ?

ତୁେମ କାହକି ଏକାକୀ ବସ ଓ ସମସ େଲାକ ପଭାତଠାରୁ ସନ ା ପଯ ନ

ତୁମ ଚାରିଆେଡ଼ କାହକି ଠିଆ େହାଇ ରହନି?” 15 ତହେର େମାଶା ଆପଣା

ଶଶୁରଙୁ କହିେଲ, “େଲାକମାେନ ପରେମଶରଙ ବିଚାର ବୁଝିବା ପାଇଁ

େମାʼ ପାଖକୁ ଆସନି 16ଓ େସମାନଙର େକୗଣସି ବିବାଦ େହେଲ, େମାʼ

ପାଖକୁ ଆସନି; ତହେର ମଁୁ ବାଦୀ ଓ ପତିବାଦୀ ମ େର ବିଚାର କେର,

ପୁଣି, ପରେମଶରଙ ବିଧ ଓ ବ ବସାସବୁ େସମାନଙୁ ାତ କରାଏ।” 17

ଏଥଉତାେର େମାଶାଙର ଶଶୁର କହିେଲ, “ତୁମର ଏହି କମ ଭଲ ନୁେହଁ।

18 ତୁେମ ଓ ତୁମ ସଙୀ ଏହି େଲାକମାେନ ଦୁେହଁ ନିଶୟ କୀଣ େହାଇଯିବ;

କାରଣ ଏ କାଯ ତୁମ ନିମେନ ଅତି ଭାରୀ; ତୁେମ ଏକାକୀ ଏହା ସାଧନ କରି

ନ ପାର। 19 ଏେହତୁ େମାʼ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର, ମଁୁ ତୁମଙୁ ପରାମଶ

େଦବି, ପୁଣି, ପରେମଶର ତୁମର ସହବତୀ େହଉନୁ; ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର

ତୁେମ େଲାକମାନଙ ପକ େହାଇ େସମାନଙ କଥା ପରେମଶରଙ ନିକଟେର

ଜଣାଅ। 20 ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙୁ ବିଧ ଓ ବ ବସାର ଉପେଦଶ ଦିଅ ଓ

େସମାନଙର ଗନବ ପଥ ଓ କତବ କମ େଦଖାଅ। 21ଆହୁରି, ତୁେମ ଏହି

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ କମକମ, ଅଥା , ପରେମଶରଙ ପତି ଭୟକାରୀ,

ସତ ବାଦୀ ଓ ଅନ ାୟ ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ େଲାକଙୁ ମେନାନୀତ କର; ପୁଣି,

େସମାନଙୁ େଲାକମାନଙ ଉପେର ସହସପତି, ଶତପତି, ପଚାଶପତି ଓ

ଦଶପତି ରୂେପ ନିଯୁକ କର। 22 େସମାେନ ସବଦା େଲାକମାନଙର ବିଚାର

କରନୁ, ପୁଣି, େକୗଣସି ବଡ଼ କଥା େହେଲ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ, ମାତ କୁଦ
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କଥାସବୁ େସମାେନ ଆେପ ବିଚାର କରିେବ, ତାହାେହେଲ ତୁମ ନିଜ କମ

ଉଶାସ େହବ, ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମ ସହିତ ଭାର ବହିେବ। 23 ଯଦି ତୁେମ

ଏହିପରି କରିବ, ପୁଣି, ପରେମଶର ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେବ,

େତେବ ତୁେମ ସହ କରି ପାରିବ? ଆଉ ଏହିସବୁ େଲାକମାେନ କୁଶଳେର

ସ ସାନକୁ ଯିେବ।” 24 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଆପଣା ଶଶୁରଙ କଥାେର

ମେନାେଯାଗ କରି ତାଙର ବାକ ାନୁସାେର ସବୁ କମ କେଲ। 25 ପୁଣି, େମାଶା

ସମଗ ଇସାଏଲ ମ ରୁ କମକମ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି େଲାକମାନଙ

ଉପେର ପଧାନ, ଅଥା , ସହସପତି, ଶତପତି, ପଚାଶପତି ଓ ଦଶପତି

ରୂେପ ନିଯୁକ କେଲ। 26ତହଁୁ େସମାେନ ସବୁ ସମୟେର େଲାକମାନଙର

ବିଚାର କେଲ; କଠିନ ବିଚାରସବୁ େମାଶାଙ ପାଖକୁ ଆଣିେଲ; ମାତ କୁଦ

କୁଦ କଥାସବୁ ଆେପ ଆେପ ବିଚାର କେଲ। 27 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଆପଣା

ଶଶୁରଙୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସ ସେଦଶକୁ ପସାନ କେଲ।

19ମିସର େଦଶରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବାହାର େହବାର ତୃତୀୟ ମାସର

ପଥମ ଦିନେର, େସମାେନ ସୀନୟ ପାନରେର ଉପସିତ େହେଲ। 2 େସମାେନ

ରଫୀଦୀମଠାରୁ ଯାତା କରି ସୀନୟ ପାନରେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସହି

ପାନରେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; ଇସାଏଲ େସହି ସାନେର ପବତ ସମୁଖେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 3 ଏଥଉତାେର େମାଶା ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ

ଆେରାହଣ କରେନ, ସଦାପଭୁ ପବତରୁ ତାଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁେମ ଯାକୁବ

ବଂଶକୁ ଏହି କଥା କୁହ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଏହା ଜଣାଅ। 4ଆେମ

ମିସରୀୟମାନଙ ପତି ଯାହା କଲୁ ଓ ତୁମମାନଙୁ କିପରି ଉେତାଶ ପକୀର

ପକେର ବହି ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ, ତାହା ତୁେମମାେନ େଦଖଅଛ।

5 ଏେବ ତୁେମମାେନ ଯଦି ଆମ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିବ ଓ ଆମ

ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ ସମସ େଲାକଙ ଅେପକା

ଆମ ନିଜର ସଞିତ ଧନ େହବ; କାରଣ ସମସ ପୃଥବୀ ଆମର। 6 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ଆମ ନିମେନ ଯାଜକମାନଙର ଏକ ରାଜବଂଶ ଓ ଏକ ପବିତ

େଗାଷୀ େହବ; ଏହିସବୁ କଥା ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ।” 7 ତହଁୁ

େମାଶା ଆସି େଲାକମାନଙର ପାଚୀନବଗଙୁ ଡକାଇ ସଦାପଭୁଙ ଦାରା

ଆେଦଶପାପ ଏହିସବୁ କଥା େସମାନଙ ଅଗେତ ପସାବ କେଲ। 8 ତହେର

ସମସ େଲାକ ଏକସଙେର ଅଙୀକାର କରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ େଯଉଁ
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କଥା କହିଅଛନି, ତାହାସବୁ ଆେମମାେନ କରିବା।” େସେତେବେଳ େମାଶା

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର େଲାକମାନଙ କଥା ଜଣାଇେଲ। 9 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ସହିତ କଥା କହିବା ସମୟେର

େଲାକମାେନ େଯପରି ତାହା ଶୁଣି ପାରିେବ, ମ ତୁମଠାେର ସବଦା ବିଶାସ

କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ନିବିଡ଼ େମଘେର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ।”

ଏଥଉତାେର େମାଶା େଲାକମାନଙ କଥା ସଦାପଭୁଙୁ ଜଣାଇେଲ। 10ତହଁୁ

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଜି

ଓ କାଲ େସମାନଙୁ ପବିତ କର, ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ

େଧୗତ କରନୁ 11 ଓ ତୃତୀୟ ଦିନ ନିମେନ ସମେସ ପସୁତ େହଉନୁ; କାରଣ

ତୃତୀୟ ଦିନେର ସଦାପଭୁ ସମସ େଲାକଙ ସାକାତେର ସୀନୟ ପବତ

ଉପରକୁ ଓହାଇ ଆସିେବ। 12 ଏେହତୁ ତୁେମ େଲାକମାନଙ ଚତୁଦଗେର

ସୀମା ନିରୂପଣ କରି ଏହି କଥା କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ପବତାେରାହଣ ଓ ତହର

ସୀମା ସଶ କରିବାକୁ ସାବଧାନ ହୁଅ; େଯେକହି ପବତ ସଶ କରିବ, େସ

ଅବଶ ହତ େହବ।’ 13 କାହାର ହାତ ତାହାକୁ ସଶ କରିବ ନାହ, ମାତ େସ

ଅବଶ ପସରାଘାତେର ହତ େହବ, କିମା ବାଣ ଦାରା ବିଦ େହବ; ପଶୁ େହଉ

କି ମନୁଷ େହଉ, କଦାପି ବଞିବ ନାହ; ତୂରୀର ଦୀଘଧନି େହେଲ େସମାେନ

ପବତ ପଯ ନ ଉଠି ଆସିେବ।” 14 ଏଥଉତାେର େମାଶା ପବତରୁ ଓହାଇ

େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙୁ ପବିତ କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ବସସବୁ େଧୗତ କେଲ। 15 ତହଁୁ େସ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ତୃତୀୟ ଦିନ ନିମେନ ପସୁତ ହୁଅ; ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା

ଭାଯ ା ସହ ଶୟନ କର ନାହ।” 16 ଏଥଉତାେର ତୃତୀୟ ଦିନର ପଭାତ

ହୁଅେନ, େମଘ ଗଜନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ ପବତ ଉପେର ନିବିଡ଼ େମଘ ଓ ଅତିଶୟ

ଉଚସରେର ତୂରୀଧନି େହବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହେର ଛାଉଣିସିତ ସମସ େଲାକ

କମାନିତ େହେଲ। 17 ତହଁୁ ପରେମଶରଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବା ନିମେନ

େମାଶା େଲାକମାନଙୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ତହେର େସମାେନ

ପବତର ତେଳ ଠିଆ େହେଲ। 18 େସେତେବେଳ ସୀନୟ ପବତ ଧୂମମୟ

ଥଲା, କାରଣ ସଦାପଭୁ ଅଗି ବାହନେର ତହ ଉପେର ଅବେରାହଣ କେଲ;

ତହେର ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ତହରୁ ଧୂମ ଉଠିଲା, ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ପବତ

ଅତିଶୟ କମିଲା। 19 ପୁଣି, ତୂରୀ ଶବ କମଶଃ ଅତିଶୟ ଉଚ ହୁଅେନ,



େମାଶାଙ ଲଖତ ଦିତୀୟ ପୁସକ 166

େମାଶା କଥା କହିେଲ, ତହେର ପରେମଶର ଏକ ରବ ଦାରା ତାଙୁ ଉତର

େଦେଲ। 20 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପବତ ଉପେର, ଅଥା , ପବତ

ଶୃଙେର ଅବେରାହଣ କଲା ଉତାେର େମାଶାଙୁ େସହି ପବତ ଶୃଙକୁ ଡ଼ାକିେଲ;

ତହେର େମାଶା ଆେରାହଣ କେଲ। 21 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଓହାଇ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ କର, େନାହିେଲ

ସଦାପଭୁଙୁ େଦଖବା ପାଇଁ ସୀମା ଲଙନ କେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ

ବିନଷ େହେବ। 22ଆଉ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙର ନିକଟବତୀ

େହାଇଥାʼନି, େସମାେନ ମ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କରନୁ, େନାହିେଲ େସ

େସମାନଙୁ ଆକମଣ କରିେବ।” 23 ତହେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ,

“େଲାକମାେନ ସୀନୟ ପବତେର ଆେରାହଣ କରିପାରନି ନାହ; କାରଣ

ତୁେମ ଦୃଢ଼ ଆ ା େଦଇ ଆମମାନଙୁ କହିଅଛ, ‘ପବତର ସୀମା ନିରୂପଣ କର

ଓ ତାହା ପବିତ କର।’” 24 େତେବ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ଓହାଅ;

ପୁଣି, ତୁେମ ହାେରାଣଙୁ ସଙେର େନଇ ଆେରାହଣ କରିବ; ମାତ ଯାଜକଗଣ

ଓ େଲାକମାନଙ ଉପେର ସଦାପଭୁ େଯପରି ଆକମଣ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ

େସମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୀମା ଅତିକମ ନ କରନୁ।” 25 ତହଁୁ

େମାଶା େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଓହାଇ ଯାଇ େସମାନଙୁ େସହି ପକାର ଆ ା

େଦେଲ।

20ଏଥଉତାେର ପରେମଶର ଏହିସବୁ କଥା କହିେଲ, ଯଥା, 2 “େଯ

ତୁମକୁ ଦାସଗୃହ ସରୂପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, ତୁମର

େସହି ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଆେମ ଅଟୁ।” 3ଆମ ସାକାତେର ତୁମର ଆଉ

େକୗଣସି େଦବତା େହବ ନାହ। 4 ତୁେମ ଆପଣା ନିମେନ େକୗଣସି େଖାଦିତ

ପତିମା ନିମାଣ କରିବ ନାହ; କି ଉପରିସ ସଗେର, କି ନୀଚସ ପୃଥବୀେର, କି

ପୃଥବୀର ନୀଚସ ଜଳେର ଥବା େକୗଣସି ବସୁର ପତିମୂତ ନିମାଣ କରିବ

ନାହ। 5 ତୁେମ େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ ନାହ, କି େସମାନଙର େସବା

କରିବ ନାହ; େଯେହତୁ ଆେମ ତୁମର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ସେଗୗରବ

ରକଣେର ଉେ ଯାଗୀ ପରେମଶର ଅଟୁ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆମଙୁ ଘୃଣା

କରନି, ଆେମ େସମାନଙ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ସନାନମାନଙ

ଉପେର େପୖତୃକ ଅପରାଧର ପତିଫଳଦାତା; 6 ମାତ େଯଉଁମାେନ ଆମଙୁ

େପମ କରନି ଓ ଆମର ଆ ା ପାଳନ କରନି, ଆେମ େସମାନଙର ସହସ
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ପୁରୁଷ ପଯ ନ ଦୟାକାରୀ। 7 ତୁେମ ଆପଣା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ନାମ ମିଥ ାେର େନବ ନାହ; େଯେହତୁ େଯେକହି ତାହାଙର ନାମ ମିଥ ାେର

ନିଏ, ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ ଗଣନା କରିେବ ନାହ। 8 ବିଶାମ ଦିନ

ପବିତ ରୂେପ ପାଳିବାକୁ ସରଣ କର। 9 ଛଅ ଦିନ ପରିଶମ ଓ ଆପଣାର

ସବୁ କମ କରିବ; 10 ମାତ ସପମ ଦିନ ତୁମ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙର

ବିଶାମ ଦିନ ଅେଟ; ତହେର ତୁେମ, କି ତୁମର ପୁତ, କି ତୁମର କନ ା, ତୁମର

ଦାସ, କି ଦାସୀ, ତୁମର ପଶୁ, କି ତୁମର ନଗରଦାରବତୀ ବିେଦଶୀ, େକହି

େକୗଣସି କାଯ କରିବ ନାହ। 11 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ଆକାଶମଣଳ ଓ

ପୃଥବୀ ଓ ସମୁଦ ଓ ତନ ସିତ ସମସ ବସୁ ଛଅ ଦିନେର ନିମାଣ କରି ସପମ

ଦିନେର ବିଶାମ କେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ବିଶାମ ଦିନକୁ ଆଶୀବାଦ କରି

ପବିତ କରିଅଛନି। 12 ତୁେମ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙୁ ସମମ

କର; ତହେର ତୁମର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,

େସହି େଦଶେର ତୁମର ଦୀଘ ପରମାୟୁ େହବ। 13 ତୁେମ ନରହତ ା କରିବ

ନାହ। 14 ତୁେମ ବ ଭଚାର କରିବ ନାହ। 15 ତୁେମ େଚାରି କରିବ ନାହ। 16

ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀ ବିରୁଦେର ମିଥ ା ସାକ େଦବ ନାହ। 17 ତୁେମ

ଆପଣା ପତିବାସୀର ଗୃହକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହ, ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀର

ଭାଯ ା, କି ଦାସ, କି ଦାସୀ, କି ତାହାର େଗାରୁ, କି ଗଧ, କି ତୁମ ପତିବାସୀର

େକୗଣସି ବସୁକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହ। 18 େସେତେବେଳ ସମସ େଲାକ େମଘ

ଗଜନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ ତୂରୀଧନି ଓ ଧୂମଯୁକ ପବତ େଦଖେଲ; ପୁଣି, ତାହା

େଦଖ େସମାେନ କମିତ େହାଇ ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ। 19ଆଉ େସମାେନ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙ ସେଙ କଥା କୁହ, ଆେମମାେନ

ଶୁଣିବୁ; ମାତ ପରେମଶର ଆମମାନଙ ସେଙ କଥା ନ କହନୁ, େନାହିେଲ

ଆେମମାେନ ମରିଯିବୁ।” 20 ତହେର େମାଶା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ

କର ନାହ; କାରଣ ତୁମମାନଙୁ ପରୀକା କରିବାକୁ ଓ ତୁେମମାେନ େଯପରି

ପାପ ନ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ଆପଣାର ଭୟାନକତା ତୁମମାନଙ ଚକୁେଗାଚର

କରିବାକୁ ପରେମଶର ଆସିଅଛନି।” 21 େତଣୁ େଲାକମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ

େହାଇ ରହିେଲ; ମାତ େଯଉଁଠାେର ପରେମଶର ଥେଲ, େମାଶା େସହି େଘାର

ଅନକାର ନିକଟକୁ ଗମନ କେଲ। 22 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଏହି କଥା କୁହ, ‘ଆେମ ଆକାଶେର
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ଥାଇ ତୁମମାନଙ ସହିତ କଥା କହିଲୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ନିେଜ େଦଖଅଛ।

23 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଆମର ପତିେଯାଗୀ, ଅନ େଦବତାଗଣ ନିମାଣ

କରିବ ନାହ; ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େରୗପ ମୟ େଦବତା ଓ ସଣମୟ

େଦବତା ନିମାଣ କରିବ ନାହ। 24 ତୁେମ ଆମ ନିମେନ ଏକ ମୃତିକାର

େବଦି ନିମାଣ କରିବ, ପୁଣି, ତହ ଉପେର ତୁମର େଗାେମଷାଦି େହାମବଳି ଓ

ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବ; ଆେମ େଯଉଁ ପେତ କ ସାନେର ଆପଣା

ନାମ ସରଣ କରାଇବା, େସହି ପେତ କ ସାନେର ଆେମ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି

ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା। 25 ଯଦି ତୁେମ ଆମ ନିମେନ ପସର େବଦି

ନିମାଣ କରିବ, େତେବ େଖାଦିତ ପସରେର ତାହା ନିମାଣ କରିବ ନାହ;

କାରଣ ତହ ଉପେର ତୁେମ ଆପଣା ଅସ ଉଞାଇେଲ, ତାହା ଅପବିତ କରିବ।

26ଆଉ ତୁମର ଉଲଙତା ଆମ େବଦି ଉପେର େଯପରି ଅନାବୃତ ନ ହୁଏ,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ପାହାଚ େଦଇ ଆମ େବଦି ଉପରକୁ ଯିବ ନାହ।’”

21ଆଉ ତୁେମ ଏହିସବୁ ନିୟମ େସମାନଙୁ ାତ କରାଇବ। ଯଥା, 2 ତୁେମ

ଏବୀୟ ଦାସ କୟ କେଲ, େସ ଛଅ ବଷ େସବା କରିବ; ପୁଣି, ସପମ ବଷେର

େସ ବିନାମୂଲ େର ମୁକ େହାଇଯିବ। 3 ଯଦି େସ ଏକାକୀ ଆସିଥାଏ, େତେବ

େସ ଏକାକୀ ଯିବ; ଆଉ ଯଦି େସ ବିବାହିତ େହାଇ ଆସିଥାଏ, େତେବ ତାହାର

ଭାଯ ା ତାହା ସେଙ ବାହାରି ଯିବ। 4 ପୁଣି, ଯଦି ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ ବିବାହ

କରି େଦଇଥାଏ ଓ େସହି ସୀଠାରୁ ପୁତକନ ାର ଜନ େହାଇଥାଏ, େତେବ

େସହି ସୀ ଓ ତାହାର ସନାନମାନଙ ଉପେର ତାହାର ପଭୁର ଅଧକାର େହବ

ଓ େସ ଏକାକୀ ବାହାରି ଯିବ। 5ମାତ “ମଁୁ ଆପଣା ପଭୁଙୁ, ପୁଣି, ଆପଣା

ଭାଯ ା ଓ ସନାନଗଣଙୁ େପମ କେର, ଏଣୁ ମଁୁ ମୁକ େହାଇଯିବି ନାହ,” ଏପରି

କଥା ଯଦି େସହି ଦାସ ଦୃଢ଼ ରୂେପ କହିବ, 6 େତେବ ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ

ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େନଇଯିବ, ପୁଣି, ତାହାକୁ କବାଟ ବା ବାଜୁବନ

ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାର ପଭୁ ବିନଣୀେର ତାହାର କଣ ବିନିବ; ତହେର େସ

ସଦାକାଳ ତାହାର େସବା କରିବ। 7ଆଉ େକହି ଯଦି ଆପଣା କନ ାକୁ ଦାସୀ

ରୂେପ ବିକୟ କେର, େତେବ େସ ଦାସମାନଙ ପରି ମୁକ େହାଇଯିବ ନାହ। 8

ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କେଲ େହଁ, ଯଦି ତାହା ପତି

ଅସନୁଷ ହୁଏ, େତେବ େସ ତାହାକୁ ମୁକ େହବାକୁ େଦବ; ତାହା ପତି ପବଞନା

କରିଥବାରୁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ନିକଟେର ତାହାକୁ ବିକୟ କରିବାର
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ଅଧକାର ପାଇବ ନାହ। 9କିଅବା ଯଦି େସହି ପଭୁ ଆପଣା ପୁତ ନିମେନ

ତାହାକୁ ନିରୂପଣ କରିଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ପତି କନ ା ବିଷୟକ ରୀତି

ଅନୁସାେର ବ ବହାର କରିବ। 10 ଯଦି େସ ଅନ ସୀ ସହିତ ବିବାହ କେର,

େତେବ େହଁ ତାହାର ଅନ ବସ ଓ ବିବାେହାଚିତ କତବ ରୁ ବଞିତ େହବ ନାହ।

11ଯଦି େସ ଏହି ତିନିର ତୁଟି କେର, େତେବ େସ ସୀ ବିନାମୂଲ େର ମୁକ

େହାଇଯିବ। 12 େକହି ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ କୁ ଏପରି ପହାର କେର େଯ

େସ ମରିଯାଏ, େତେବ ଅବଶ ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ। 13 ଯଦି େକୗଣସି

ମନୁଷ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ େଚଷା କେର ନାହ, ମାତ ପରେମଶରଙ ଇଚାେର

ତାହାର ହସ ଦାରା ତାହାର ମୃତୁୁ ହୁଏ, େତେବ େଯଉଁ ସାନକୁ େସ ପଳାଇ

ପାେର, ଏପରି ସାନ ଆେମ ତୁମ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିବା। 14 ମାତ ଯଦି

େକହି ଛଳନା ପୂବକ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କେର,

େତେବ ତୁେମ ତାହାର ପାଣଦଣ କରିବା ନିମେନ ଆମ େବଦି ନିକଟରୁ ତାହାକୁ

େନଇଯିବ। 15 ପୁଣି, େଯେକହି ଆପଣା ପିତା କିମା ମାତାକୁ ପହାର କେର,

ତାହାର ଅବଶ ପାଣଦଣ େହବ। 16ଆଉ େଯେକହି ମନୁଷ କୁ େଚାରି କରି

ଯଦି ବିକୟ କେର, ଅବା େସ ଯଦି ତାହାର ଅଧକାରେର ପାପ ହୁଏ, େତେବ

ତାହାର ଅବଶ ପାଣଦଣ େହବ। 17 େଯେକହି ଆପଣା ପିତା କିମା ମାତାକୁ

ଅଭଶାପ ଦିଏ, ତାହାର ଅବଶ ପାଣଦଣ େହବ। 18ଆଉ ଯଦି େଲାକମାେନ

ଏକଆେରକ ସହିତ ବିବାଦ କରୁ କରୁ ଏକ ଜଣ ଅନ ଜଣକୁ ପସରେର ବା

ମୁଷିେର ଆଘାତ କେଲ, େସ ଯଦି ନ ମରି ଶଯ ାଗତ ହୁଏ 19 ଓ ପଶା ଉଠି

ଯଷି ଧରି ବାହାେର ବୁେଲ, େତେବ େସହି ପହାରକ ନିେଦାଷ େହବ; େକବଳ

ତାହାକୁ ତାହାର କମକତିର ଓ ଚିକିତାର ବ ୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। 20ଆଉ

ଯଦି େକହି ଆପଣା ଦାସ ବା ଦାସୀକୁ ଯଷି ଦାରା ପହାର କେଲ, େସ ଯଦି

ତାହା ହସେର ମେର, େତେବ େସ ଅବଶ ଦଣନୀୟ େହବ। 21 ମାତ େସ

ଯଦି ଏକ ବା ଦୁଇ ଦିନ ବେଞ, େତେବ େସ ଦଣନୀୟ େହବ ନାହ; କାରଣ

େସ ତାହାର ଧନ ସରୂପ। 22 ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଷମାେନ ପରସର ବିବାଦ

କରୁ କରୁ େକୗଣସି ଗଭବତୀ ସୀକୁ ପହାର କରନି ଯଦି ତାହାର ଗଭପାତ

ହୁଏ, ମାତ ପଶା ଆଉ େକୗଣସି ଆପଦ ନ ଘେଟ, େତେବ େସହି ସୀର

ସାମୀ େଯରୂପ ଦାବି କରିବ, ତଦନୁସାେର ତାହାର ଅବଶ ଅଥଦଣ େହବ,

ପୁଣି, େସ ବିଚାରକତାମାନଙ ନିଦାରଣାନୁସାେର ତାହା େଦବ। 23 ମାତ
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ଯଦି େକୗଣସି ଆପଦ ଘେଟ, େତେବ ତାହାର ପାଣ ପରିେଶାଧେର ପାଣ,

24 ଚକୁ ପରିେଶାଧେର ଚକୁ, ଦନ ପରିେଶାଧେର ଦନ, ହସ ପରିେଶାଧେର

ହସ, ଚରଣ ପରିେଶାଧେର ଚରଣ, 25 ଦାହ ପରିେଶାଧେର ଦାହ, କତ

ପରିେଶାଧେର କତ, େନାଳା ପରିେଶାଧେର େନାଳା, ଦଣ େହବ। 26ଆଉ

ଯଦି େକହି ଆପଣା ଦାସ କି ଦାସୀର ଚକୁେର ଆଘାତ କେଲ ଯଦି ତାହା

ନଷ ହୁଏ, େତେବ େସ ତାହାର ଚକୁ ସକାେଶ ତାହାକୁ ମୁକ କରିେଦବ। 27

ପୁଣି, ଆଘାତ ଦାରା ଆପଣା ଦାସ କି ଦାସୀର ଦନ ଭଗ କେଲ, େସ େସହି

ଦନ ସକାେଶ ତାହାକୁ ମୁକ କରିେଦବ। 28ଆଉ, େଗାରୁ େକୗଣସି ପୁରୁଷ

କିମା ସୀକୁ ବିନିେଲ ଯଦି େସ ମେର, େତେବ େସହି େଗାରୁ ପସର ଦାରା

ହତ େହବ, ପୁଣି, ତାହାର ମାଂସ ଅଖାଦ େହବ; ମାତ େଗାରୁର ସାମୀ

ଦଣେଯାଗ େହବ ନାହ। 29ମାତ େସହି େଗାରୁ ପୂେବ ବିନୁଥାଏ, ଏଥର

ପମାଣ ତାହାର ସାମୀକୁ ଦିଆଗେଲ େହଁ ତାକୁ ନ ବାନିବା ସକାଶୁ ତାହା ଯଦି

େକୗଣସି ପୁରୁଷ କିମା ସୀକୁ ବଧ କେର, େତେବ େସହି େଗାରୁ ପସର ଦାରା

ହତ େହବ; ପୁଣି, ତାହାର ସାମୀର ମ ପାଣଦଣ େହବ। 30ଯଦ ପି ତାହାର

(ପାଣ) ନିମେନ ପାୟଶିତ ନିରୂପିତ ହୁଏ, େତେବ େସ ପାଣମୁକି ନିମେନ

ସମୁଦାୟ ନିରୂପିତ ମୂଲ େଦବ। 31 େଗାରୁ ପୁତକୁ କି କନ ାକୁ ବିନିେଲ, ଏହି

ଶାସନାନୁସାେର ଦଣିତ େହବ। 32 କାହାର େଗାରୁ ଯଦି କାହାର ଦାସ କିମା

ଦାସୀକୁ ବିେନ, େତେବ େସ ତାହାର ପଭୁଙୁ ତିରିଶ େଶକଲ ରୂପା େଦବ;

ଆଉ େଗାରୁ ପସର ଦାରା ହତ େହବ। 33ଆଉ େକହି ଯଦି େକୗଣସି କୂପ

ଅନାବୃତ କେର, କିଅବା କୂପ େଖାଳି ତାହା ଆବୃତ ନ କେର, େତେବ ତହ

ଭତେର େକୗଣସି େଗାରୁ କି ଗଧ ପଡ଼ିେଲ, 34 େସହି କୂପର କତା ତହର

ପରିେଶାଧ କରିବ; େସ େସମାନଙ ସାମୀକୁ ରୂପା ମୂଲ େଦବ, ମାତ ମୃତ

ପଶୁ ତାହାର େହବ। 35ଆଉ ଏକ ଜଣର େଗାରୁ ଅନ ଜଣର େଗାରୁକୁ

ବିନିେଲ େସହି େଗାରୁ ଯଦି ମରିଯାଏ, େତେବ େସମାେନ ଜୀବିତ େଗାରୁକୁ

ବିକୟ କରି ତହର ମୂଲ ଦୁଇ ଭାଗ କରିେବ; ପୁଣି, ମୃତ େଗାରୁକୁ ମ ଦୁଇ

ଭାଗ କରି େନେବ। 36 ମାତ େଗାରୁ ପୂେବ ବିନୁଥବାର ଜାଣି ଯଦି ତାʼର

ସାମୀ ତାକୁ ସାବଧାନେର ରଖ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ େଗାରୁ ପରିେଶାଧେର

େଗାରୁ ଅବଶ େଦବ, ମାତ ମୃତ େଗାରୁ ତାହାର ନିଜର େହବ।
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22ଯଦି େକହି େଗାରୁ କି େମଷ େଚାରି କରି ବଧ କେର ଅବା ବିକୟ

କେର, େତେବ େସ ଏକ େଗାରୁ ପରିେଶାଧେର ପାଞ େଗାରୁ ଓ ଏକ େମଷ

ପରିେଶାଧେର ଚାରି େମଷ େଦବ। 2ଆଉ େଚାର ସିନି କାଟିଧରା ପଡ଼ିେଲ,

ଯଦି େକହି ତାହାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ପକାଏ, େତେବ େସ ରକପାତର େଦାଷୀ

େହବ ନାହ। 3 ମାତ ଯଦି ସୂେଯ ାଦୟ ଉତାେର ତାହାକୁ ବଧ କେର, େତେବ

େସ ରକପାତର େଦାଷୀ େହବ; ଆଉ େଚାରା ଦବ ପରିେଶାଧ କରିବା

େଚାରର କତବ ; ଯଦି ତାହାର କିଛି ନ ଥାଏ, େତେବ େଚାରି ସକାଶୁ େସ ବିକି

େହବ। 4 େଗାରୁ ଅବା ଗଦଭ କି େମଷାଦି େଚାରା ଦବ ଯଦି େଚାର ହସେର

ଜୀବିତ ମିେଳ, େତେବ େସ ତହର ଦୁଇଗୁଣ େଦବ। 5ଆଉ େକହି ଯଦି

ଅନ ର େକତେର କି ଦାକାେକତେର େଗାରୁ ଚରାଏ, କିଅବା ଆପଣା ପଶୁକୁ

ଛାଡ଼ିେଦେଲ ଯଦି େସ ଅନ ର େକତେର ଚେର, େତେବ େସ େଲାକ ତହର

ପରିବେତ ତାହାକୁ ଆପଣା େକତର ଉତମ ଶସ ଅବା ଆପଣା ଦାକାେକତର

ଉତମ ଫଳ େଦବ। 6ଆଉ ଅଗି ଜଳି କଣକ ବନେର ଲାଗିେଲ ଯଦି କାହାର

କେଳଇ ଗଦା ଅବା ବଢ଼ନା ଶସ କି େକତ େପାଡ଼ିଯାଏ, େତେବ େସହି ଅଗି

ଲଗାଇବା େଲାକ ଅବଶ ତହର ମୂଲ େଦବ। 7ଆଉ, େକହି ଯଦି ଆପଣା

ପତିବାସୀ ନିକଟେର ମୁଦା ଅବା ଆଉ େକୗଣସି ଦବ ରଖବା ପାଇଁ ସମପଣ

କେର, ତାହା ଯଦି େକହି େସହି ମନୁଷ ର ଗୃହରୁ େଚାରି କେର ଓ େସହି

େଚାର ଧରା ପେଡ଼, େତେବ େସ ତହର ଦୁଇଗୁଣ େଦବ। 8 ଯଦି େଚାର ଧରା

ନ ପେଡ଼, େତେବ ଗୃହର ସାମୀ ପତିବାସୀର ଦବ େର ହସ େଦଇଅଛି କି

ନାହ, ଏହା ଜଣା ଯିବା ନିମେନ େସ ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ଉପସିତ

େହବ। 9ପୁଣି, ସବପକାର ଅଧମ ବିଷୟେର, ଅଥା , େଗାରୁ, ଗଦଭ, େମଷ

କିଅବା ବସାଦି, େଯେକୗଣସି ହଜିଲା ଦବ ବିଷୟେର ଯଦି େକହି କେହ,

“ଏହା େସହି ଦବ ,” େତେବ ଉଭୟ ପକର କଥା ପରେମଶରଙ ସାକାତେର

ଉପସିତ େହବ; ତହେର ପରେମଶର ଯାହାକୁ େଦାଷୀ କରିେବ, େସ ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ଦୁଇଗୁଣ େଦବ। 10ଆଉ ଯଦି େକହି ପତିବାସୀ ନିକଟେର

ଆପଣା ଗଧ, େଗାରୁ, େମଷ, କିଅବା େକୗଣସି ପଶୁ ପତିପାଳନାେଥ ରଖନି

ପୁଣି, ଯଦି କାହାରି ନ େଦଖବାେର େସହି ପଶୁ ମେର, ଅବା ଭଗାଙ ହୁଏ

କିଅବା ଅଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, 11 େତେବ େସ ପତିବାସୀର ଦବ େର ହସ

େଦଇଅଛି କି ନାହ, ଏ ବିଷୟେର ଉଭୟଙ ମ େର ସଦାପଭୁଙର ଶପଥ
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େହବ; ପଶୁର ମାଲକ େସହି ଶପଥ ଗହଣ କରିବ, ପୁଣି, େସ ପରିେଶାଧ

କରିବ ନାହ। 12 ମାତ ଯଦି ତାହା ନିକଟରୁ େଚାରି େହାଇଅଛି, େତେବ େସ

ତାହାର ମାଲକକୁ ତାହାର ମୂଲ େଦବ। 13ଯଦି େସହି ପଶୁ ବିଦୀଣ ହୁଏ,

େତେବ େସ ପମାଣ ନିମେନ ତାହା ଆଣୁ; େସ େସହି ବିଦୀଣ ପଶୁର ମୂଲ

େଦବ ନାହ। 14ଆଉ, େକହି ଯଦି ଆପଣା ପତିବାସୀର ପଶୁ ମାଗି ନିଏ ଓ

ତାହାର ମାଲକ ତାହା ସହିତ ନ ଥାଇ େସ ଭଗାଙ ହୁଏ କି ମେର, େତେବ

େସ ନିତାନ ତାହାର ମୂଲ େଦବ। 15 ମାତ ଯଦି ତାହାର ମାଲକ ତାହା

ନିକଟେର ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ମୂଲ େଦବ ନାହ; ଯଦି େସ ଭଡ଼ାଟିଆ

ପଶୁ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଭଡ଼ା ମ େର ଆସିବ। 16 ଆଉ, େକହି ଯଦି

ଅବା ଦତା କନ ାକୁ ପେଲାଭତ କରି ତାହା ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ

େସ ତାହାକୁ କନ ା ମୂଲ େଦଇ ଅବଶ ବିବାହ କରିବ। 17 ଯଦି ପିତା ତାହା

ସହିତ ଆପଣା କନ ାର ବିବାହ େଦବାକୁ ନିତାନ ଅସମତ ହୁଏ, େତେବ େସ

କନ ା ମୂଲ ର ବ ବସାନୁସାେର ରୂପା େତୗଲ େଦବ। 18 ତୁେମ ମାୟାବିନୀକୁ

ଜୀବିତା ରଖବ ନାହ। 19 େଯେକହି ପଶୁ ସହିତ େଯୗନ ସମକ ରେଖ,

ତାହାର ଅବଶ ପାଣଦଣ େହବ। 20 େଯଉଁ େଲାକ େକବଳ ସଦାପଭୁଙ

ବିନା େକୗଣସି େଦବତା ନିକଟେର ବଳିଦାନ କେର, େସ ସମୂଣ ରୂେପ

ବିନଷ େହବ। 21 ତୁେମ ବିେଦଶୀ ପତି ଅନ ାୟ ଓ ତାହା ପତି ଉପଦବ

କରିବ ନାହ, େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ ମିସର େଦଶେର ବିେଦଶୀ ଥଲ। 22

ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବିଧବା କି ପିତୃହୀନ ସନାନକୁ େକଶ େଦବ ନାହ। 23

ତୁେମ େସମାନଙୁ େକୗଣସି ପକାେର େକଶ େଦେଲ, େସମାେନ ଯଦି ଆମ

ନିକଟେର ଖାଲ ଡାକ ପକାଇେବ, େତେବ ଆେମ ଅବଶ େସମାନଙର ଡାକ

ଶୁଣିବା। 24 ପୁଣି, ଆମର େକାଧ ପଜଳିତ େହେଲ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ଖଡ ଦାରା ମାରିବା; ତହେର ତୁମମାନଙର ଭାଯ ାମାେନ ବିଧବା େହେବ ଓ

ସନାନଗଣ ପିତୃହୀନ େହେବ। 25 ତୁେମ ଯଦି ଆମ େଲାକମାନଙ ମ େର

ତୁମର ପତିବାସୀ େକୗଣସି ଦରିଦ େଲାକଙୁ ଋଣ ଦିଅ, େତେବ ତାହା ପତି

ମହାଜନ ତୁଲ େହବ ନାହ ଓ ତାହାଠାରୁ ସୁଧ େନବ ନାହ। 26ଯଦି ତୁେମ

ଆପଣା ପତିବାସୀର ବସ ବନକ ରଖବ, େତେବ ତୁେମ ସୂଯ ାସ ପୂେବ ତାହା

ତାହାକୁ େଫରାଇ େଦବ। 27 କାରଣ ତାହା ତାହାର ଏକମାତ ଆଚାଦନ ଓ

ଚମ ଆଚାଦକ ବସ; େସ କାହେର ଶୟନ କରିବ? ପୁଣି, େସ ଯଦି ଆମ
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ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇବ, େତେବ ଆେମ ତାହା ଶୁଣିବା, କାରଣ ଆେମ

କୃପାବାନ ଅଟୁ। 28 ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଅବ ା କରିବ ନାହ,

ପୁଣି, ଆପଣା େଲାକମାନଙର ଅ କଙୁ ଅଭଶାପ େଦବ ନାହ। 29 ତୁେମ

ଆପଣା ଶସ ର ପୂଣତାରୁ ଓ (ଫଳାଦିର) ରସରୁ ଉତଗ କରିବାକୁ ବିଳମ

କରିବ ନାହ। ତୁେମ ଆପଣା ପଥମଜାତ ପୁତମାନଙୁ ଆମଙୁ େଦବ। 30

ପୁଣି, ଆପଣା େଗାରୁ ଓ େମଷାଦି ପତି ତଦୂପ କରିବ; େସ ସାତ ଦିନ ଆପଣା

ମାତା ସହିତ ରହିବ, ଅଷମ ଦିନେର ତୁେମ ତାହା ଆମଙୁ େଦବ। 31 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ଆମ ଉେଦଶ େର ପବିତ େଲାକ େହବ; ଏନିମେନ ପଶୁ ଦାରା

େକତେର ବିଦୀଣ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହ; ତୁେମମାେନ ତାହା କୁକୁରମାନଙ

ଆଗେର ପକାଇ େଦବ।

23ତୁେମ ମିଥ ାପବାଦ ଉତାପନ କରିବ ନାହ; ଅନ ାୟ ସାକୀ େହାଇ

ଦୁଷର ସାହାଯ କରିବ ନାହ। 2 ତୁେମ ଦୁଷମ କରିବାକୁ ବହୁ େଲାକର

ପଶା ବତୀ େହବ ନାହ, ପୁଣି, ନ ାୟବିଚାର ଅନ ଥା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ

େଲାକର ପକ େହାଇ ପତିବାଦ କରିବ ନାହ; 3କିଅବା ବିଚାରେର ଦରିଦର

ପକପାତ କରିବ ନାହ। 4 ତୁେମ ଆପଣା ଶତୁର େଗାରୁ କି ଗଧକୁ ପଥ ହୁଡ଼ି

ଯିବାର େଦଖେଲ, ଅବଶ ତାହା ନିକଟକୁ ତାକୁ େଘନିଯିବ। 5 ଯଦି ତୁେମ

ଆପଣା ଶତୁର ଗଦଭକୁ ଭାର ତେଳ ପଡ଼ିଥବାର େଦଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାରୁ

ନିବୃତ ହୁଅ, ତୁେମ ଅବଶ ତାହା ସଙେର ତାକୁ ମୁକ କରିବ। 6 ଦରିଦର

ବିଚାରେର ତୁେମ ତାହା ପତି ଅନ ାୟ କରିବ ନାହ। 7 ମିଥ ା ବିଷୟରୁ

ଆପଣାକୁ ଦୂରେର ରଖ; ପୁଣି, ନିେଦାଷକୁ ଓ ଧାମକକୁ ନଷ କର ନାହ;

େଯେହତୁ ଆେମ ଦୁଷକୁ ନିେଦାଷ କରିବା ନାହ। 8 ତୁେମ ଲାଞ େନବ ନାହ,

କାରଣ ଲାଞ ଦୃଷି ଥବା େଲାକମାନଙୁ ଅନ କରିଦିଏ ଓ ଧାମକମାନଙର

ବାକ ଅନ ଥା କେର। 9 ତୁେମ ବିେଦଶୀ ପତି ଅତ ାଚାର କରିବ ନାହ,

କାରଣ ତୁେମ ବିେଦଶୀର ମନ ଜାଣୁଅଛ, େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ ମିସର

େଦଶେର ବିେଦଶୀ ଥଲ। 10 ଆଉ ତୁେମ ଆପଣା ଭୂମିେର ଛଅ ବଷ

ପଯ ନ ବୀଜ ବପନ କରିବ ଓ ତହରୁ ଉତନ ଶସ ାଦି ସଂଗହ କରିବ।

11 ମାତ ସପମ ବଷେର ତାକୁ ବିଶାମ େଦବ ଓ ପଡ଼ିଆ ରଖବ; ତହେର

ତୁମର ଦରିଦମାେନ ଖାଇବାକୁ ପାଇେବ; େସମାେନ ଯାହା ଅବଶିଷ ରଖେବ,

ତାହା ବନ ପଶୁମାେନ ଖାଇେବ। ପୁଣି, ତୁମ ଦାକାେକତ ଓ ଜୀତବୃକ ପତି
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ମ େସହିରୂପ କରିବ। 12 ତୁେମ ଛଅ ଦିନ ଆପଣା କମ କରି ସପମ

ଦିନେର ବିଶାମ କରିବ, ତହେର ତୁମର େଗାରୁ ଓ ଗଦଭ ବିଶାମ ପାଇେବ,

ପୁଣି, ତୁମ ଦାସୀପୁତ ଓ ବିେଦଶୀ େଲାକ ଆଶାସ ପାଇେବ। 13 ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ, େସସମସ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ; ଅନ

େଦବଗଣର ନାମ ସରଣ କରାଅ ନାହ, କିଅବା ତୁମମାନଙ ମୁଖରୁ ତାହା

ଶୁଣା ନ ଯାଉ। 14 ତୁେମ ବଷ ମ େର ତିନି ଥର ଆମ ଉେଦଶ େର ଉତବ

କରିବ। 15 ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ଉତବ ପାଳନ କରିବ; ଆମ ଆ ାନୁସାେର

ଆବୀ ମାସର ନିରୂପିତ ସମୟେର ସାତ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି େଭାଜନ

କରିବ, େଯେହତୁ ତୁେମ େସହି ସମୟେର ମିସର େଦଶରୁ ମୁକି ପାଇଅଛ;

ପୁଣି, େକହି ରିକ ହସେର ଆମ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ ନାହ। 16ଆଉ,

ତୁେମ ଶସ େଚଦନ ଉତବ, ଅଥା , େକତେର ଯାହା ବୁଣ, ତହର ପଥମ

ସଂଗୃହୀତ ଫଳର ଉତବ ପାଳନ କର; ପୁଣି, ବଷ େଶଷେର େକତରୁ ଫଳ

ସଂଗହ କରିବା ସମୟେର ଫଳ ସଞୟର ଉତବ ପାଳନ କର। 17 ବଷ

ମ େର ତିନି ଥର ତୁମର ସମସ ପୁଂଜାତି, ପଭୁ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର

ଉପସିତ େହେବ। 18 ତୁେମ ତାଡ଼ିଯୁକ ଦବ ସହିତ ଆମ ବଳିର ରକ

ଉତଗ କରିବ ନାହ; ପୁଣି, ଆମ ଉତବସମକୀୟ େମଦ ରାତିଯାକ ପଭାତ

ପଯ ନ ରଖବ ନାହ। 19 ତୁମ ଭୂମିର ପଥମଜାତ ଫଳ ତୁମ ସଦାପଭୁ

ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଆଣିବ। ତୁେମ ଛାଗବତକୁ ତାହାର ମାତୃ ଦୁଗେର

ପାକ କରିବ ନାହ। 20 େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ପଥେର ରକା କରିବା ପାଇଁ ଓ

ତୁମକୁ ଆମର ପସୁତ ସାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ଆେଗ ଆେଗ ଏକ ଦୂତ

େପରଣ କରୁଅଛୁ। 21 ତାହାଙ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ତାହାଙ ରବେର

ଅବଧାନ କର; ତାହାଙର ଅସେନାଷ ଜନାଅ ନାହ; କାରଣ େସ ତୁମମାନଙ

ଅଧମ କମା କରିେବ ନାହ; େଯେହତୁ ତାହାଙଠାେର ଆମର ନାମ ଅଛି। 22

ମାତ ତୁେମ ଯଦି ନିତାନ ତାହାଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, ପୁଣି, ଆେମ

ଯାହାସବୁ କହୁ, ତାହା କରିବ; େତେବ ଆେମ ତୁମ ଶତୁମାନଙର ଶତୁ ଓ

ତୁମ େବୖରୀମାନଙର େବୖରୀ େହବା। 23କାରଣ ଆମର ଦୂତ ତୁମ ଆେଗ

ଆେଗ ଯାଇ ତୁମକୁ ଇେମାରୀୟ, ହିତୀୟ, ପରିଷୀୟ, କିଣାନୀୟ, ହିବୀୟ ଓ

ଯିବୂଷୀୟମାନଙ େଦଶକୁ ଆଣିେବ, ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବା।

24 ତୁେମ େସମାନଙ େଦବଗଣକୁ ପଣାମ କରିବ ନାହ ଓ େସମାନଙର
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େସବା କରିବ ନାହ, ପୁଣି, େସମାନଙ କିୟାନୁସାେର କିୟା କରିବ ନାହ; ମାତ

େସମାନଙୁ ସମୂେଳ ଉତାଟନ କରିବ ଓ େସମାନଙ ସମସବୁ ଭାଙି ପକାଇବ।

25ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙର େସବା କରିବ;

ତହେର େସ ତୁମମାନଙ ଅନ ଓ ଜଳେର ଆଶୀବାଦ କରିେବ, ପୁଣି, ଆେମ

ତୁମ ମ ରୁ େରାଗ ଦୂର କରିବା। 26 ତୁମ େଦଶେର କାହାରି ଗଭପାତ େହବ

ନାହ, ପୁଣି, େକହି ବନ ା େହବ ନାହ; ଆେମ ତୁମ ଆୟୁର ପରିମାଣ ପୂଣ

କରିବା। 27ଆେମ ତୁମ ଆେଗ ଆେଗ ଆମ ବିଷୟକ ଭୟ େପରଣ କରିବା;

ପୁଣି, ତୁେମ େଯଉଁସବୁ େଲାକଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ, େସମାନଙୁ

ବ ାକୁଳ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମର ଶତୁଗଣକୁ ବିମୁଖ କରିବା। 28ଆେମ ତୁମ

ଆେଗ ଆେଗ ବିରୁଡ଼ିମାନଙୁ ପଠାଇବା; େସମାେନ ହିବୀୟ, କିଣାନୀୟ ଓ

ହିତୀୟମାନଙୁ ତୁମ ସମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ। 29 ମାତ ଏକ ବଷେର

ତୁମ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା ନାହ, ତାହାେହେଲ େଦଶ ଶୂନ

େହାଇଯିବ ଓ ତୁମ ପତିକୂଳେର ବନ ପଶୁମାନଙ ସଂଖ ା ବୃଦି ପାଇବ।

30 ତୁେମ େଯପଯ ନ ବଦତ େହାଇ ନାହଁ ଓ େଦଶ ଅଧକାର କରି ନାହଁ,

େସପଯ ନ ଆେମ ତୁମ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ କେମ କେମ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା।

31 ପୁଣି, ଆେମ ସୂଫ ସାଗରଠାରୁ ପେଲଷୀୟମାନଙର ସମୁଦ ପଯ ନ ଓ

ପାନରଠାରୁ ଫରା ନଦୀ ପଯ ନ ତୁମର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବା; କାରଣ

ଆେମ େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ କରିବା; ତହେର

ତୁେମ ଆପଣା ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ। 32 ତୁେମ େସମାନଙ

ସହିତ କିମା େସମାନଙ େଦବଗଣ ସହିତ େକୗଣସି ନିୟମ ସିର କରିବ

ନାହ। 33 େସମାେନ ତୁମ େଦଶେର ବାସ କରିେବ ନାହ, କେଲ େସମାେନ

ଆମ ବିରୁଦେର ତୁମକୁ ପାପ କରାଇେବ; େଯେହତୁ ତୁେମ ଯଦି େସମାନଙ

େଦବଗଣର େସବା କର, େତେବ ତାହା ଅବଶ ତୁମର ଫାନ ସରୂପ େହବ।

24ଏଥଉତାେର େସ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ, ହାେରାଣ, ନାଦ ,

ଅବୀହୂ ଓ ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗର ସତୁରି ଜଣ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରି ଆସି ଦୂରେର ରହି ତାହାଙର ଭଜନା କର। 2

େକବଳ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ମାତ େସମାେନ ନିକଟକୁ

ଆସିେବ ନାହ, କିଅବା େଲାକମାେନ ତାହା ସେଙ ଆେରାହଣ କରିେବ ନାହ।”

3 େତେବ େମାଶା ଆସି ସଦାପଭୁଙର େସହି ସବୁ ବାକ ଓ ନିୟମ ବିଷୟ
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େଲାକମାନଙୁ କହେନ, ସମେସ ଏକସରେର ଉତର କେଲ, “ସଦାପଭୁ

େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଅଛନି, ତାହାସବୁ ଆେମମାେନ ପାଳନ କରିବା।” 4

ଏଥଉତାେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙର ସମସ ବାକ େଲଖେଲ, ପୁଣି, ପଭାତେର

ଉଠି ପବତ ତେଳ େଗାଟିଏ ଯ େବଦି ଓ ଇସାଏଲର ଦାଦଶ ବଂଶାନୁସାେର

ଦାଦଶ ସମ ନିମାଣ କେଲ। 5ଆଉ, େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଯୁବାମାନଙୁ

ପଠାେନ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମାେଥ ଓ ମଙଳାେଥ

ବୃଷମାନଙୁ ବଳିଦାନ କେଲ। 6 ତହଁୁ େମାଶା ରକ େଘନି ତହର ଅେଦକ

ପାତେର ରଖେଲ, ଆଉ ଅେଦକ ରକ େବଦି ଉପେର େସଚନ କେଲ। 7

ପୁଣି, ନିୟମପୁସକ େନଇ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର ପାଠ କେଲ;

ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛନି, ତାହାସବୁ

ଆେମମାେନ ପାଳନ କରିବା ଓ ଆ ାବହ େହବା।” 8 ତହଁୁ େମାଶା େସହି

ରକ େଘନି େଲାକମାନଙ ଉପେର େସଚନ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ସହିତ ଏହି ସମସ ବାକ ସମନୀୟ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛନି,

େସହି ନିୟମର ରକ ଏହି।” 9 େତେବ େମାଶା, ହାେରାଣ, ନାଦ , ଅବୀହୂ ଓ

ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗର ସତୁରି ଜଣ ଆେରାହଣ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ

ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙୁ ଦଶନ କେଲ। 10 ପୁଣି, ତାହାଙ ଚରଣତଳ

ସାନ ଉଜଳ ନୀଳକାନମଣି ନିମତ କାଯ ତୁଲ ଓ ନିମଳତାେର ଠି

ଆକାଶ ପରି ଥଲା। 11ଆଉ େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଅ କମାନଙ

ବିରୁଦେର ହସ ବିସାର କେଲ ନାହ; ମାତ େସମାେନ ପରେମଶରଙୁ ଦଶନ

କେଲ, ପୁଣି, େଭାଜନ ଓ ପାନ କେଲ। 12 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ପବତ ଆେରାହଣ କରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ସାନେର

ଥାଅ; ତହେର ଆେମ େଲାକମାନଙ ଶିକା ନିମେନ ଯାହା େଲଖଅଛୁ, ତାହା,

ଅଥା , ବ ବସା ଓ ଆ ା ସମନୀୟ ଦୁଇ ଖଣ ପସର ଫଳକ ତୁମକୁ

େଦବା।” 13 ତହେର େମାଶା ଓ ତାଙର ପରିଚାରକ ଯିେହାଶୂୟ ଉଠିେଲ;

ପୁଣି, େମାଶା ପରେମଶରଙ ପବତେର ଆେରାହଣ କେଲ। 14ଆଉ େସ

ପାଚୀନବଗଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େଯପଯ ନ ତୁମ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ

ଆସୁ, େସପଯ ନ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ଅେପକାେର ଏହିଠାେର ଥାଅ;

େଦଖ, ହାେରାଣ ଓ ହୂର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଅଛନି, କାହାରି େକୗଣସି

ବିବାଦର କଥା ଉପସିତ େହେଲ, େସ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଉ।” 15
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ଏଉତାେର େମାଶା ପବତେର ଚଢ଼ିେଲ, ପୁଣି, େମଘ ପବତକୁ ଆଚାଦନ

କଲା। 16 ତହେର ସୀନୟ ପବତ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ଅବସିତି

କଲା; ଆଉ ତାହା ଛଅ ଦିନ େମଘାଚନ େହାଇ ରହିଲା; ତହ ଉତାେର େସ

ସପମ ଦିନ େମଘ ମ ରୁ େମାଶାଙୁ ଡାକିେଲ। 17 ତହେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ଦୃଷିେର ପବତ ଶୃଙେର ଗାସକାରୀ ଅଗି ତୁଲ ସଦାପଭୁଙର

ପତାପ ପକାଶିତ େହଲା। 18 ପୁଣି, େମାଶା େମଘ ମ େର ପେବଶ କରି

ପବତ ଉପେର ଉଠି ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ େସହି ପବତ ଉପେର ରହିେଲ।

25ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙୁ ଆମ ନିମେନ ଉପହାର ସଂଗହ କରିବାକୁ କୁହ; ଯାହାର ହୃଦୟ

ଯାହାକୁ ଇଚୁକ କରାଏ, ତାହାଠାରୁ ତୁେମମାେନ ଆମର େସହି ଉପହାର

ଗହଣ କରିବ। 3 ଅଥା , ସଣ, େରୗପ ଓ ପିତଳ; 4 ପୁଣି, ନୀଳବଣ,

ଧୂମବଣ, ସିନୂର ବଣ, ଶୁଭ େକୗମସୂତ, ଛାଗର େଲାମ, 5 ରକୀକୃତ େମଷର

ଚମ ଓ ଶିଶୁକ ଚମ, ଶିଟୀ କାଷ, 6ଦୀପ ନିମେନ େତୖଳ ପୁଣି, ଅଭେଷକାଥ

େତୖଳ ଓ ସୁଗନି ଧୂପ ନିମେନ ଗନଦବ , 7 ପୁଣି, ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା

ନିମେନ େଗାେମଦକ ମଣି ପଭୃତି ଖଚନୀୟ ପସର; ଏହି ସମସ ଉପହାର

େସମାନଙଠାରୁ ଗହଣ କରିବ। 8 େସମାେନ ଆମ ନିମେନ େଗାଟିଏ ପବିତ

ସାନ ନିମାଣ କରନୁ; ତହେର ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ବାସ କରିବା। 9

ଆବାସର ଆକାର ଓ ତହର ସମସ ପାତର ଆକାରାଦିର େଯଉଁ ଆଦଶ ଆେମ

ତୁମକୁ େଦଖାଇବା, ତଦନୁସାେର ତୁେମମାେନ ସମସ କରିବ। 10ଆଉ,

େସମାେନ ଅଢ଼ାଇ ହସ ଦୀଘ, େଦଢ଼ ହସ ପସ ଓ େଦଢ଼ ହସ ଉଚ ଶିଟୀ

କାଷର ଏକ ସିନୁକ ନିମାଣ କରିେବ। 11 ତହଁୁ ତୁେମ ନିମଳ ସୁବଣେର ତାହା

ମଡ଼ାଇବ; ପୁଣି, ତହର ଭତର ଓ ବାହାର ହ ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣି, ତହ ଉପର

ଚତୁଦଗେର ସଣର କାନି କରିବ। 12 ପୁଣି, ତହ ନିମେନ ସଣର ଚାରି କଡ଼ା

ଛାଞେର ଢାଳି ତହର ଚାରି େକାଣେର େଦବ; ତହର ଏକ ପାଶେର ଦୁଇ କଡ଼ା

ଓ ଅନ ପାଶେର ଦୁଇ କଡ଼ା ରହିବ। 13ଆଉ ତୁେମ ଶିଟୀ କାଷେର ଦୁଇ

ସାଙୀ କରି ସଣେର ମଡ଼ାଇବ। 14ପୁଣି, ସିନୁକ ବହିବା ନିମେନ ସିନୁକର ଦୁଇ

ପାଶସ କଡ଼ାେର େସହି ସାଙୀ ପେବଶ କରାଇବ। 15 େସହି ସାଙୀ ସିନୁକର

କଡ଼ାେର ଥବ, ତହରୁ ବାହାର କରାଯିବ ନାହ। 16 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ

ସାକ ପତ େଦବା, ତାହା େସହି ସିନୁକେର ରଖବ। 17 ଏଉତାେର ତୁେମ
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ଶୁଦ ସୁବଣେର ଅଢ଼ାଇ ହସ ଦୀଘ ଓ େଦଢ଼ ହସ ପସ ଏକ ପାପାଚାଦନ

ନିମାଣ କରିବ। 18 ତୁେମ ସୁବଣର ଦୁଇ କିରୂବ ପସୁତ କରିବ; ପିଟାକମେର

ତାହା ପସୁତ କରି େସହି ପାପାଚାଦନର ଦୁଇ ମୁଣେର େଦବ। 19 ଏକ କିରୂବ

ଏକ ମୁଣେର ଓ ଅନ କିରୂବ ଅନ ମୁଣେର ସାପନ କରିବ; ଦୁଇ କିରୂବକୁ

ପାପାଚାଦନ ସହିତ ସଂଲଗ ଓ ତହର ଦୁଇ ପାନେର ଉଭା କରି ସାପନ

କରିବ। 20ପୁଣି, କିରୂବମାେନ ପରସର ସମୁଖୀନ େହାଇ ପକ ଊଦକୁ ବିସାର

କରି ପାପାଚାଦନ ଆବରଣ କରିେବ; ପାପାଚାଦନ ପତି କିରୂବମାନଙର

ମୁଖ ରହିବ। 21 ତୁେମ େସହି ପାପାଚାଦନ େସହି ସିନୁକ ଉପେର ରଖବ,

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ ସାକ ପତ େଦବା, ତାହା େସହି ସିନୁକ ଭତେର

େଥାଇବ। 22ଆଉ ଆେମ େସହି ସାନେର ତୁମ ସହିତ ସାକାତ କରିବା ଓ

ପାପାଚାଦନର ଉପରି ଭାଗରୁ, ଅଥା , ସାକ ସିନୁକର ଉପରିସ କିରୂବ ଦୟ

ମ ରୁ ତୁମ ସେଙ ଆଳାପ କରି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବିଷୟକ ଆମର

ସମସ ଆ ା ତୁମକୁ ଜଣାଇବା। 23 ତହ ଉତାେର ତୁେମ ଶିଟୀ କାଷେର

ଦୁଇ ହସ ଦୀଘ ଓ ଏକ ହସ ପସ ଓ େଦଢ଼ ହସ ଉଚ େଗାଟିଏ େମଜ ନିମାଣ

କରି 24 ନିମଳ ସଣେର ତାହା ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣି, ତହର ଚତୁଦଗେର ସଣର

କାନି କରିବ। 25 ପୁଣି, ତହର ଚତୁଦଗେର ଚତୁରଙୁଳି ପରିମିତ ଏକ େବଷନ

କରିବ ଓ େସହି େବଷନର ଚତୁଦଗେର ସୁବଣ କାନି କରିବ। 26ଆଉ ସୁବଣ

ନିମତ ଚାରି କଡ଼ା କରି ତହର ଚାରି ପାହ ାର ଚାରି େକାଣେର ରଖବ। 27

େମଜ ବହନାେଥ ସାଙୀର ଘରା ନିମେନ େସହି କଡ଼ା େବଷନପାଶେର ଥବ।

28ପୁଣି, େସହି େମଜ ବହନାେଥ ଶିଟୀ କାଷେର ସାଙୀ ପସୁତ କରି ସଣେର

ମଡ଼ାଇବ। 29ପୁଣି, ଥାଳୀ, ଚାମଚ, ଗଡ଼ୁ ଓ ଢାଳିବା ନିମେନ ପାତ ନିମାଣ

କରିବ, ଏହି ସମସ ଶୁଦ ସୁବଣେର ନିମାଣ କରିବ। 30 ତୁେମ େସହି େମଜ

ଉପେର ଆମ ସମୁଖେର ସବଦା ଦଶନୀୟ ରୁଟି ରଖବ। 31ଆହୁରି, ତୁେମ

ନିମଳ ସୁବଣର ଏକ ଦୀପବୃକ ନିମାଣ କରିବ; ପିଟାକମେର ଦୀପବୃକ,

ତହର ଗଣି ଓ ଶାଖା ନିମତ େହବ; ଆଉ େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ

ତହେର ସଂଲଗ ରହିବ। 32 ଅଥା , ତହର ଏକ ପାଶରୁ ତିନି ଦୀପଶାଖା ଓ

ଅନ ପାଶରୁ ତିନି ଦୀପଶାଖା, ଏହିରୂେପ ଦୁଇ ପାଶରୁ ଛଅ ଶାଖା ନିଗତ

େହବ। 33 ତହର ଏକ ଶାଖାେର ବାଦାମପୁଷାକୃତି ତିନି େଗାଲାଧାର, କଳିକା

ଓ ପୁଷ ରହିବ, ପୁଣି, ଅନ ଶାଖାେର ବାଦାମପୁଷାକୃତି ତିନି େଗାଲାଧାର,
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କଳିକା ଓ ପୁଷ ରହିବ; େସହି ଦୀପବୃକରୁ ନିଗତ ଛଅ ଶାଖାେର ଏହିରୂେପ

େହବ। 34 ମାତ ଦୀପବୃକେର ବାଦାମପୁଷାକୃତି ଚାରି େଗାଲାଧାର, କଳିକା

ଓ ପୁଷ ରହିବ; 35 ପୁଣି, େସହି ଦୀପବୃକରୁ େଯଉଁ ଛଅ ଶାଖା ନିଗତ ହୁଏ,

େସମାନଙ ଏକ ଶାଖାଦୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ଦିତୀୟ ଶାଖାଦୟର

ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ତୃତୀୟ ଶାଖାଦୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ରହିବ। 36

ଆଉ, କଳିକା, ଶାଖା ତହର ଅଂଶ େହବ ଓ ସମସ ନିମଳ ସଣେର ନିମତ

ଏକ ପିଟାକମ େହବ। 37 ଆଉ, ତୁେମ ତହ ପାଇଁ ସପ ପଦୀପ ନିମାଣ

କରିବ; ତହେର େଲାକମାେନ େସହି ପଦୀପ ଜଳାଇେଲ, ତହର ସମୁଖେର

ଆଲୁଅ େହବ 38 ଏବଂ ନିମଳ ସୁବଣେର ତହର ଚିମୁଟା ଓ ଅଙାରଦାନି

ନିମାଣ କରିବ। 39 ଏହି ଦୀପବୃକ ଓ ତହର ସାମଗୀ ସବସୁଦା ଏକ ତାଳନ

ନିମଳ ସୁବଣେର ନିମତ େହବ। 40 ସାବଧାନ, ପବତେର ତୁମକୁ ତହର

େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଦଶ ପଦଶତ େହାଇଅଛି, େସହିରୂେପ ସମସ କର।

26ଆହୁରି ତୁେମ ଦଶ ଯବନିକା ଦାରା ଆବାସ ପସୁତ କରିବ; େସହି

ସବୁ ଯବନିକା ଶୁଭ େକାମ, ନୀଳ, ଧୂମ ଓ ସିନୂର ବଣ ସୂତେର ନିମତ

େହବ, ତହେର ଶିଳିତ କିରୂବମାନଙର ଆକୃତି ରହିବ। 2 େସହି ପେତ କ

ଯବନିକା ଅଠାଇଶ ହସ ଦୀଘ ଓ ଚାରି ହସ ପସ, ସମସ ଯବନିକାର ଏକ

ପରିମାଣ େହବ। 3 ପୁଣି, ଏକତ ପାଞ ଯବନିକାର ପରସର େଯାଗ ରହିବ,

ଆଉ ଅବଶିଷ ପାଞ ଯବନିକାର ପରସର େଯାଗ ରହିବ। 4ଆଉ େଯାଡ଼

ସାନେର ପଥମ େଶଷ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ନୀଳ ସୂତର ଫାଶ କରିବ ଓ

େଯାଡ଼ ସାନେର ଦିତୀୟ ଅନ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ତଦୂପ କରିବ। 5

ଅଥା , ପଥମ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ ଓ େଯାଡ଼ସାନର

ଦିତୀୟ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ; େସହି ଦୁଇ ଫାଶେଶଣୀ

ପରସର ସମୁଖୀନ ରହିବ। 6 ପୁଣି, ପଚାଶ ସଣ ଆଙୁଡ଼ା କରି ଆଙୁଡ଼ାେର

ଯବନିକାସକଳ ପରସର େଯାଡ଼ିବ; ତହେର ଏକ ଆବାସ େହବ। 7ଆଉ

େସହି ଆବାସ ଉପେର ଆଚାଦନାଥକ ତମୁ ନିମେନ ଛାଗ େଲାମର ଏକାଦଶ

ଯବନିକା ପସୁତ କରିବ। 8 େସହି ପେତ କ ଯବନିକାର େଦୖଘ ତିରିଶ ହସ

ଓ ପସ ଚାରି ହସ; ଏହି ଏକାଦଶ ଯବନିକାର ଏକ ପରିମାଣ େହବ। 9

ଏଉତାେର ପାଞ ଯବନିକା ପରସର େଯାଡ଼ି ପୃଥକ ରଖବ ଓ ଅନ ଛଅ

ଯବନିକା ପୃଥକ ରଖବ, ପୁଣି, ଏମାନଙ ମ ରୁ ଷଷ ଯବନିକା େଦାହରା
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କରି ତମୁ ସମୁଖେର ରଖବ। 10 ଆଉ େଯାଡ଼ ସାନେର ପଥମ େଶଷ

ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ ଓ ଦିତୀୟ ଯବନିକାର େଯାଡ଼ସାନ

ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ। 11ଆଉ ପିତଳର ପଚାଶ ଆଙୁଡ଼ା କରି େସହି

ଫାଶେର ପେବଶ କରାଇ ତମୁ େଯାଡ଼ିବ; ତହେର ତାହା ଏକ ତମୁ େହବ।

12 େସହି ତମୁ ଯବନିକାର ଅତିରିକ ଅଂଶ, ଅଥା , େଯଉଁ ଅଦ ଯବନିକା

ଅତିରିକ ଥବ, ତାହା ଆବାସର ପଶା ପାଶେର ଓହଳି ରହିବ। 13ଆଉ

ତମୁ ଯବନିକାର ଅବଶିଷ େଯଉଁ ଦୀଘ ଅଂଶ ଏ ପାଶେର ଏକ ହସ ଓ େସ

ପାଶେର ଏକ ହସ ଅତିରିକ ରହିବ, ତାହା ଆବାସର ଏ ପାଶ େସ ପାଶେର

ଆଚାଦନାେଥ ଝୁଲବ। 14 ଏଉତାେର ତୁେମ ରକୀକୃତ େମଷର ଚମେର

ତମୁର ଏକ ଛାତ କରିବ, ଆଉ ତହ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମେର ଏକ ଛାତ

କରିବ। 15 ଏଥଉତାେର ତୁେମ ଆବାସ ନିମେନ ଶିଟୀ କାଷର ଠିଆପଟା

ପସୁତ କରିବ। 16 ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହସ ଦୀଘ ଓ େଦଢ଼ ହସ ପସ

େହବ। 17 ତହର ପରସର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ପାଦ କରିବ; ଏହିରୂେପ ଆବାସର

ସମସ ପଟା ନିମେନ ପସୁତ କରିବ। 18ଆଉ ଆବାସ ନିମେନ େଯଉଁସବୁ

ପଟା କରିବ, େସ ସବୁ ମ ରୁ ଦକିଣ ଦିଗେର ଦକିଣ ପାଶ ନିମେନ େକାଡ଼ିଏ

ପଟା। 19 ପୁଣି, େସହି େକାଡ଼ିଏ ପଟା ତେଳ ଚାଳିଶ ରୂପାର ଚୁଙୀ କରିବ;

ଏକ ପଟା ତେଳ ତହର ଦୁଇ ପଦ ନିମେନ ଦୁଇ ଚୁଙୀ ଓ ଅନ ାନ ପଟା

ତେଳ ମ େସମାନଙ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ନିମେନ ଦୁଇ ଚୁଙୀ େହବ। 20 ପୁଣି,

ଆବାସର ଅନ ପାଶ ନିମେନ ଉତର ଦିଗେର େକାଡ଼ିଏ ପଟା େହବ। 21 ଏକ

ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙୀ ଓ ଅନ ାନ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙୀ; ଏରୂେପ

ରୂପାର ଚାଳିଶ ଚୁଙୀ େହବ। 22ଆବାସର ପଶିମ ଦିଗସ ପଶା ପାଶ

ନିମେନ ଛଅ ଖଣ ପଟା େହବ। 23 ପୁଣି, ଆବାସର େସହି ପଶା ଭାଗର

ଦୁଇ େକାଣେର ଦୁଇ ଖଣ ପଟା େଦବ। 24 ଏହି େକାଣେର ଥବା ପଟାଗୁଡ଼ିକ

େଯାଡ଼ା େହାଇ ଉପର ମୁଣ ପଯ ନ ସଂଯୁକ େହବ, ଦୁଇ େକାଣେର ଥବା

ଦୁଇଟି ପଟା ଏହିପରି ତିଆରି େହବ। 25ତହେର ତହର ପଟା ଆଠ ଖଣ

େହବ ଓ ତହର େଷାଳ ରୂପାଚୁଙୀ େହବ; ଏକ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙୀ ଓ

ଅନ ାନ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁଙୀ େହବ। 26ଆଉ ତୁେମ ଶିଟୀ କାଷର

ଅଗଳ ପସୁତ କରିବ; ଆବାସର ଏକ ପାଶସ ପଟାେର ପାଞ ଅଗଳ ଓ ଅନ

ପାଶସ ପଟାେର ପାଞ ଅଗଳ 27 ଓ ଆବାସର ପଶିମ ଦିଗସ ପଶା ପାଶର
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ପଟାେର ପାଞ ଅଗଳ େଦବ। 28 ପୁଣି, ମ ସିତ ଅଗଳ ପଟାର ମ େଦଶେର

ଏ ମୁଣରୁ େସମୁଣ ଯାଏ ପାଇବ। 29 ଆଉ େସହି ସବୁ ପଟା ସୁବଣେର

ମଡ଼ାଇବ ଓ ଅଗଳର ଘରା ନିମେନ ସୁବଣ କଡ଼ା କରିବ, ପୁଣି, ଅଗଳସକଳ

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇବ। 30 ଏହି ପକାେର ଆବାସର େଯଉଁ ଆଦଶ ପବତେର

ତୁମକୁ ପଦଶତ େହାଇଅଛି; ତଦନୁସାେର ତାହା ପସୁତ କରିବ। 31ଆଉ

ତୁେମ ନୀଳବଣ, ଧୂମବଣ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର ଏକ

ବିେଚଦ ବସ ପସୁତ କରିବ; ତାହା ନିପୁଣ ଶିଳାକାରର କମେର କିରୂବଗଣର

ଆକୃତିବିଶିଷ କରାଯିବ। 32 ତୁେମ ତାହା ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇ ଶିଟୀ କାଷର

ଚାରି ସମ ଉପେର ଟଙାଇବ; ପୁଣି, ରୂପାର ଚାରି ଚୁଙୀ ଉପେର େସମାନଙ

ସଣର ଆଙୁଡ଼ାସବୁ ବସାଇବ। 33 ପୁଣି, ଆଙୁଡ଼ା ସବୁର ତେଳ ବିେଚଦ ବସ

ଟଙାଇ େସହି ବିେଚଦ ବସ ମ କୁ ସାକ ରୂପ ସିନୁକ ଆଣିବ; ତହେର େସହି

ବିେଚଦ ବସ ପବିତ ସାନ ଓ ମହାପବିତ ସାନ ମ େର େଭଦକ େହବ। 34

ଆଉ ତୁେମ ମହାପବିତ ସାନେର ସାକ ସିନୁକ ଉପେର ପାପାଚାଦନ ରଖବ।

35 ବିେଚଦ ବସର ବାହାେର େମଜ ରଖବ ଓ େମଜ ସମୁଖେର ଆବାସର

ଦକିଣ ଦିଗେର ଦୀପବୃକ ରଖବ ଓ ଉତର ଦିଗେର େମଜ ରଖବ। 36 ପୁଣି,

ଆବାସର ଦାର ନିମେନ ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ

ନିମତ ଚିତବିଚିତ ଏକ ଆଚାଦନ ବସ ପସୁତ କରିବ। 37 େସହି ଆଚାଦନ

ବସ ନିମେନ ପାଞେଗାଟି ଶିଟୀ କାଷର ସମ ନିମାଣ କରି ସଣ ମଡ଼ାଇବ,

ପୁଣି, ସଣେର ତହର ଆଙୁଡ଼ା କରିବ ଓ ତହ ନିମେନ ପିତଳର ପାଞ ଚୁଙୀ

ଢାଳିବ।

27ଆଉ ତୁେମ ଶିଟୀ କାଷେର ପାଞ ହସ ଦୀଘ ଓ ପାଞ ହସ ପସର

େବଦି ନିମାଣ କରିବ, େସହି େବଦି ଚତୁେଷାଣ େହବ; ତହର ଉଚତା ତିନି

ହସ େହବ। 2 ପୁଣି, ତହର ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଶୃଙ କରିବ, ଆଉ େସହି

ଶୃଙ େବଦିର ଏକାଂଶ େହବ ଓ ତାହା ପିତଳେର ମଡ଼ାଯିବ। 3ଆଉ ତହରୁ

ଭସ କାଢ଼ି େନବା ପାଇଁ ଭସଧାନୀ କରିବ, ତହର କରଚୁଲ, କୁଣ, ତିଶୂଳ

ଓ ଅଙାରଧାନୀ କରିବ; ତହର ସମସ ପାତ ପିତଳେର ପସୁତ କରିବ। 4

ପୁଣି, ପିତଳେର ଏକ ଜାଲ ଝାଞିରୀ କରିବ ଓ ତହ ଉପେର ଚାରି େକାଣେର

ପିତଳର ଚାରି କଡ଼ା ପସୁତ କରିବ। 5 ଏହି ଝାଞିରୀ େବଦିେବଢ଼ ତେଳ

ନିମ ଭାଗେର ରଖବ ଓ ଝାଞିରୀ େବଦିର ମ ପଯ ନ ପାଇବ। 6ଆଉ
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େବଦି ନିମେନ ଶିଟୀ କାଷର ସାଙୀ କରିବ ଓ ତାହା ପିତଳେର ମଡ଼ାଇବ।

7 ପୁଣି, େବଦି ବହିବା େବେଳ ତହର ଦୁଇ ପାଶ ଉପେର କଡ଼ା ମ େର

େସହି ସାଙୀ ରହିବ। 8 ତୁେମ ଫମା ରଖ ପଟାେର ତାହା କରିବ, ପବତେର

ତୁମକୁ େଯରୂପ ପଦଶତ େହାଇଥଲା, େସରୂେପ େଲାକମାେନ କରିେବ।

9 ଏଥଉତାେର ତୁେମ ଆବାସର ପାଙଣ କରିବ; େସହି ପାଙଣର ଦକିଣ

ଦିଗେର ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ ନିମତ ପରଦା କରିବ; ତହର ଏକ ପାଶର

େଦୖଘ ଏକ ଶହ ହସ େହବ। 10 ତହର େକାଡ଼ିଏ ସମ ଓ େକାଡ଼ିଏ ଚୁଙୀ

ପିତଳର େହବ, ପୁଣି, ସମର ଆଙୁଡ଼ା ଓ ବନନୀ ରୂପାର େହବ। 11 ତଦୂପ

ଉତର ପାଶେର ଏକ ଶହ ହସ ଦୀଘ ପରଦା େହବ, ତହର େକାଡ଼ିଏ ସମ ଓ

େକାଡ଼ିଏ ଚୁଙୀ ପିତଳର େହବ; ପୁଣି, ସମର ଆଙୁଡ଼ା ଓ ବନନୀ ରୂପାର

େହବ। 12ଆଉ ପଶିମ ଦିଗେର ପାଙଣର ପସ ନିମେନ ପଚାଶ ହସ ପରଦା,

ତହର ଦଶ ସମ ଓ ଦଶ ଚୁଙୀ କରିବ। 13 ପୁଣି, ପୂବ ଦିଗେର ପାଙଣର ପସ

ପଚାଶ ହସ େହବ। 14 (ଦାରର) ଏକ ପାଶେର ପନର ହସ ପରଦା ଓ ତିନି

ସମ ଓ ତିନି ଚୁଙୀ େହବ। 15ଆଉ ଅନ ପାଶେର ପନର ହସ ପରଦା ଓ

ତିନି ସମ ଓ ତିନି ଚୁଙୀ େହବ। 16ପୁଣି, ପାଙଣର ଦାର ନିମେନ ନୀଳ, ଧୂମ,

ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକାମସୂତେର ଶିଳକମବିଶିଷ େକାଡ଼ିଏ ହସ ଏକ

ଆଚାଦନ ବସ ଓ ତହର ଚାରି ସମ ଓ ଚାରି ଚୁଙୀ େହବ। 17 ପୁଣି, ପାଙଣର

ଚତୁଦଗସ ସମସକଳ ରୂପାବନନୀେର ବନ େହବ ଓ ତହର ଆଙୁଡ଼ା ରୂପାର

ଓ ଚୁଙୀ ପିତଳର େହବ। 18 ପାଙଣ ଏକ ଶହ ହସ ଦୀଘ ଓ ସବତ ପଚାଶ

ହସ ପସ ଓ ପାଞ ହସ ଉଚ, ପୁଣି, ସବୁ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର ପସୁତ

ଓ ତହର ପିତଳର ଚୁଙୀ େହବ। 19 ଆଉ ଆବାସର ସମୁଦାୟ କାଯ

ସମନୀୟ ପାତ, କଣା ଓ ପାଙଣର ସମସ କଣା ପିତଳର େହବ। 20ଆଉ

ନିତ ପଦୀପ ଜାଳି ଆଲୁଅ କରିବା ନିମେନ ନିମଳ େପଷା ଜୀତ େତୖଳ

ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଆ ା େଦବ। 21ଆଉ

ସମାଗମତମୁେର ସାକ ସିନୁକ ସମୁଖସ ବିେଚଦ ବସର ବାହାେର ହାେରାଣ

ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ସନ ା ସମୟରୁ ପଭାତ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର

ତାହା ସଜାଇ ରଖେବ; ଏହା ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ

ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ।
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28ଆଉ ଆମ ଉେଦଶ େର ଯାଜକ କମ କରିବା ନିମେନ ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଆପଣା ଭାତା ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହା ସେଙ ତାହାର

ପୁତଗଣଙୁ, ଅଥା , ହାେରାଣ, ନାଦ ଓ ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓଈଥାମରକୁ

ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 2 ତୁମର ଭାତା ହାେରାଣର ଶୀ ଓ େଶାଭା ନିମେନ

ପବିତ ବସ ପସୁତ କରିବ। 3 ଆଉ ଆେମ େଯଉଁମାନଙୁ ାନଦାୟକ

ଆତାେର ପୂଣ କରିଅଛୁ, େସହି ସମସ ବି ମନା େଲାକଙୁ ଆେଦଶ କର; ଆମ

ଉେଦଶ େର ଯାଜକ କମ କରିବା ନିମେନ ହାେରାଣକୁ ପବିତ କରିବା ପାଇଁ

େସମାେନ ତାହାର ବସ ପସୁତ କରିେବ। 4 ଅଥା , ବୁକୁପଟା, ଏେଫାଦ,

େଚାଗା, ବୁଟାଦାର ଜାମା, ପାଗ ଓ କଟିବନନ, ଏହି ସକଳ ବସ େସମାେନ

ପସୁତ କରିେବ; ଆମ ଉେଦଶ େର ଯାଜକ କମ କରିବା ନିମେନ ତୁମ ଭାତା

ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ପାଇଁ େସମାେନ ପବିତ ବସ ପସୁତ କରିେବ। 5

େସମାେନ ସୁବଣ, ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ େନେବ।

6 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ସଣ, ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ

େକୗମସୂତେର ନିପୁଣ ଶିଳକାରର କମ ଦାରା ଏେଫାଦବସ ପସୁତ କରିେବ।

7 ତହର ଦୁଇ ମୁଣେର ପରସର ସଂଯୁକ ଦୁଇ ସନପଟି ରହିବ; ଏହିରୂେପ

ତାହା ଯୁକ େହବ। 8ପୁଣି, ଏେଫାଦର େଯଉଁ ଚିତିତ ପଟୁକା ତହ ଉପେର

ରହିବ, ତହର ଚିତିତ କମ େସହି ବସାନୁସାେର େହବ; ଅଥା , ସଣେର,

ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର େହବ। 9 ଏଥଉତାେର

ତୁେମ ଦୁଇ େଗାେମଦକ ମଣି େଘନି ତହ ଉପେର ଇସାଏଲର ପୁତମାନଙ

ନାମ େଖାଦିତ କରିବ। 10 ଅଥା , େସମାନଙ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ଛଅ

ନାମ ଏକ ମଣି ଉପେର ଓ ଅବଶିଷ ଛଅ ନାମ ଅନ ମଣି ଉପେର େଖାଦିତ

କରିବ। 11 ଶିଳକମେର ମୁଦା େଖାଦିତ କରିବା ନ ାୟ େସହି ଦୁଇ ମଣି

ଉପେର ଇସାଏଲର ପୁତଗଣର ନାମ େଖାଦିତ କରିବ, ପୁଣି, ତାହା ଦୁଇ

ସଣାଧାରେର ବନ କରିବ। 12ପୁଣି, ଇସାଏଲର ସନାନଗଣଙୁ ସରଣ କରିବା

ନିମେନ ତୁେମ େସହି ଦୁଇ ମଣି ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସନପଟିେର େଦବ; ତହେର

ହାେରାଣ ସରଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଆପଣା ଦୁଇ ସନେର େସମାନଙ

ନାମ ବହିବ। 13ଆଉ ତୁେମ ଦୁଇ ସଣାଧାର କରିବ 14 ଓ ନିମଳ ସୁବଣ

ଦାରା ଦୁଇ େମାଡ଼ା ଜଞିର କରି େସହି େମାଡ଼ା ଜଞିର େସହି ଦୁଇ ଆଧାରେର

ଲଗାଇବ। 15ପୁଣି, ଶିଳକମେର ବିଚାରାଥକ ବୁକୁପଟା କରିବ, ଅଥା ,
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ଏେଫାଦର କମାନୁସାେର ସଣେର ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ

େକୗମସୂତେର ନିପୁଣ ଶିଳକାରର କମ ଦାରା ତାହା ପସୁତ କରିବ। 16 ତାହା

ଚତୁେଷାଣ ଓ େଦାହରା େହବ; ତହର େଦୖଘ ଏକ ଚାଖଣ ଓ ପସ ଏକ

ଚାଖଣ େହବ। 17 ପୁଣି, ତାହାକୁ ଚାରି ଧାଡ଼ି ମଣିେର ଖଚିତ କରିବ, ତହର

ପଥମ ଧାଡିେର ଚୂଣୀ, ପୀତମଣି ଓ ମରକତ; 18 ଦିତୀୟ ଧାଡ଼ିେର ପଦରାଗ,

ନୀଳକାନ ଓ ହୀରକ 19 ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିେର େପେରାଜ, ଯିସ ଓ କଟାେହଳା

20 ପୁଣି, ଚତୁଥ ଧାଡ଼ିେର େବୖଦୁଯ , େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯ କାନ; ଏହି ସମସ

ସଣେର ସ ସ ଧାଡ଼ିେର ବସାଯିବ। 21ଏହି ମଣି ଇସାଏଲର ପୁତମାନଙ ନାମ

ନିମେନ େସମାନଙ ନାମ ଅନୁସାେର ଦାଦଶ େହେବ; ମୁଦାନ ାୟ େଖାଦିତ

ପେତ କ ମଣିେର େସହି ଦାଦଶ ବଂଶ ନିମେନ ପେତ କ ପୁତର ନାମ ରହିବ।

22 ତୁେମ ନିମଳ ସଣ ଦାରା ବୁକୁପଟା ନିମେନ ମାଳା ତୁଲ େମାଡ଼ା ଦୁଇ

ଜଞିର ନିମାଣ କରିବ। 23 ପୁଣି, ବୁକୁପଟା ଉପେର ସଣର ଦୁଇ କଡ଼ା

କରିବ ଓ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପାନେର େସହି ଦୁଇ କଡ଼ା ଲଗାଇବ। 24ଆଉ

ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପାନସିତ ଦୁଇ କଡ଼ା ମ େର େସହି ଦୁଇ େମାଡ଼ା ସଣ ଜଞିର

ଲଗାଇବ। 25 ପୁଣି, େମାଡ଼ା ଜଞିରର ଦୁଇ ମୁଣ ଦୁଇ ଆଧାରେର ବନ କରି

ଏେଫାଦ ବସର ସମୁଖସ ଦୁଇ ସନପଟି ଉପେର ରଖବ। 26 ତୁେମ ସଣର

ଦୁଇ କଡ଼ା ନିମାଣ କରି ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପାନେର ଏେଫାଦ ବସର ସମୁଖସ

ଭତର ଭାଗେର ରଖବ। 27ଆହୁରି ଦୁଇ ସଣର କଡ଼ା କରି ଏେଫାଦ ବସର

ଦୁଇ ସନପଟି ତେଳ ତହର ସମୁଖ ଭାଗର େଯାଡ଼ା ସାନର ଏେଫାଦର ଚିତିତ

ପଟୁକା ଉପେର ତାହା ରଖବ। 28ତହେର ବୁକୁପଟା େଯପରି ଏେଫାଦର

ଚିତିତ ପଟୁକା ଉପେର ଥାଇ ଏେଫାଦରୁ ଖସି ନ ପେଡ଼, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ

ବୁକୁପଟାକୁ ନିଜ କଡ଼ାେର ନୀଳ ସୂତ ଦାରା ଏେଫାଦର କଡ଼ା ସହିତ ବନନ

କରି ରଖେବ। 29 େଯଉଁ ସମୟେର ହାେରାଣ ପବିତ ସାନେର ପେବଶ

କରିବ, େସହି ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ନିତ ସରଣାେଥ େସ

ବିଚାରାଥକ ବୁକୁପଟାେର ଇସାଏଲପୁତଗଣର ନାମସକଳ ଆପଣା ହୃଦୟ

ଉପେର ବହନ କରିବ। 30 େସହି ବିଚାରାଥକ ବୁକୁପଟାେର ତୁେମ ଉରୀ

ଓ ତୁମୀ (ଦୀପି ଓ ସିଦି) ରଖବ; ତହେର ହାେରାଣ େଯଉଁ ସମୟେର

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ପେବଶ କରିବ, େସହି ସମୟେର ହାେରାଣର ହୃଦୟ

ଉପେର ତାହା ରହିବ, ପୁଣି, ହାେରାଣ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ନିତ ନିତ
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ଇସାଏଲସନାନଗଣର ବିଚାର ଆପଣା ହୃଦୟ ଉପେର ବହିବ। 31 ତୁେମ

ଏେଫାଦର େଚାଗା ସମୂଣ ନୀଳବଣ କରିବ। 32ତହ ମ ସଳେର ମସକ

ପେବଶ ନିମେନ ଏକ ଛିଦ ରହିବ; ସାଞୁଆର ଗଳେଦଶ ନ ାୟ େସହି ଛିଦର

ଚତୁଦଗେର ବୁଣାକମ େହବ, ତହେର ତାହା ଛିଣିଯିବ ନାହ। 33 ପୁଣି, ତୁେମ

ତହର ଅଞଳର ଚତୁଦଗେର ନୀଳ, ଧୂମ ଓ ସିନୂର ବଣର ଡାଳିମ କରିବ;

ଆଉ ତହ ଚତୁଦଗର ମେ ମେ ସଣ ଘଣି ରହିବ। 34 େସହି େଚାଗାର

ଧଡ଼ିର ଚତୁଦଗେର େଗାଟିଏ ସଣ ଘଣି ଓ େଗାଟିଏ ଡାଳିମ, ପୁଣି, େଗାଟିଏ

ସଣ ଘଣି ଓ େଗାଟିଏ ଡାଳିମ ରହିବ। 35ଆଉ ହାେରାଣ େସବା କରିବା

ସମୟେର ତାହା ପିନିବ; ତହେର େସ େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର

ପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରିବ ଓ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାରୁ ବାହାର

େହବ, େସେତେବେଳ ତହର ଶବ ଶୁଣାଯିବ; ତାହାେହେଲ େସ ମରିବ ନାହ।

36ଆଉ ତୁେମ ନିମଳ ସୁବଣେର ଏକ ପତ ପସୁତ କରି େମାହର ନ ାୟ

ତହ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େଖାଦନ କରିବ। 37ପୁଣି,

ପଗଡ଼ି ଉପେର ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ନୀଳ ସୂତେର ବାନି ପଗଡ଼ିର ସମୁଖେର

ରଖବ। 38 ତାହା ହାେରାଣର କପାଳ ଉପେର ରହିବ, ତହେର ପବିତ

ଦବ ଘଟିତ ଅପରାଧ, ଅଥା , ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙର

ପବିତୀକୃତ ପବିତ ଦାନାଦି ସକଳ ଦବ ସମନେର େଯଉଁ ଅପରାଧ କରିେବ,

ତାହା ହାେରାଣ େବାହିବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େସମାେନ େଯପରି ଗାହ

ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ତାହା ନିତ ନିତ ତାହାର କପାଳେର ରହିବ। 39 ତୁେମ

ଜାମାକୁ ବୁଟାଦାର ଶୁଭ େକୗମବସେର ଓ ପଗଡି଼କୁ ଶୁଭ େକୗମସୂତେର

ପସୁତ କରିବ; ପୁଣି, କଟିବନନ ସୂଚି କମ ଦାରା ଚିତବିଚିତ କରିବ। 40

ଆଉ ହାେରାଣର ପୁତଗଣ ନିମେନ ଜାମା ଓ କଟିବନନ ପସୁତ କରିବ, ଆଉ

େସମାନଙର ଶୀ ଓ େସୗନଯ ନିମେନ ଶିେରାଭୂଷଣ କରିବ। 41 ପୁଣି,

ତୁମ ଭାତା ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ତାହାସବୁ ପରିଧାନ କରାଇବ;

ପୁଣି, େସମାନଙୁ ଅଭେଷକ କରି ପଦେର ନିଯୁକ ଓ ପବିତ କରିବ, ତହେର

େସମାେନ ଆମର ଯାଜକ କମ କରିେବ। 42 ତୁେମ େସମାନଙ ଶରୀରର

ଉଲଙତା ଆଚାଦନ ନିମେନ କଟିଠାରୁ ଜଙ ପଯ ନ ଶୁକ ଜଙିଆ ପିନାଇବ।

43 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ସମାଗମତମୁେର

ପେବଶ କରିେବ, କିଅବା ପବିତ ସାନେର େସବା କରିବା ନିମେନ େବଦିର
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ନିକଟବତୀ େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯପରି ଅପରାଧ କରି ନ

ମରନି, ଏନିମେନ େସମାେନ ଏହି ବସ ପରିଧାନ କରିେବ; ଏହା ହାେରାଣର

ଓ ତାହାର ଭବିଷ ତ ବଂଶର ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ।

29ଆଉ ଆମ ଉେଦଶ େର ଯାଜକ କମ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ

ପତିଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ଏହି ସମସ କମ କରିବ;

ନିଖୁନ ଏକ େଗାବତ ଓ ଦୁଇ େମଷ େନବ, 2 ପୁଣି, ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି,

େତୖଳ ମିଶିତ ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠା ଓ େତୖଳଯୁକ ତାଡ଼ିଶୂନ ସରୁ ଚକୁଳି ଗହମ

ମଇଦାେର ପସୁତ କରିବ। 3 ପୁଣି, େଗାଟିଏ ଡାଲାେର ତାହା ରଖବ, େସହି

େଗାବତ ଓ ଦୁଇ େମଷ ସଙେର େଘନି େସହି ଡାଲା ଆଣିବ। 4 ଆଉ

ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ସମାଗମତମୁ ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣି

ଜଳେର େସମାନଙୁ ସାନ କରାଇବ। 5 ତାʼପେର େସହି ସମସ ବସ େନଇ

ହାେରାଣକୁ ଜାମା, ଏେଫାଦର େଚାଗା, ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ପରିଧାନ

କରାଇବ, ଆଉ ଏେଫାଦର ଚିତିତ ପଟୁକାେର ତାହାର କଟି ବାନିବ। 6

ତାହାର ମସକେର ପଗଡ଼ି ବାନି ତହ ଉପେର ପବିତ ମୁକୁଟ େଦବ। 7

ଏଉତାେର ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ େଘନି ତାହାର ମସକ ଉପେର ଢ଼ାଳି ତାହାକୁ

ଅଭେଷକ କରିବ। 8 ତହଁୁ ତୁେମ ହାେରାଣର ପୁତଗଣକୁ ଆଣି ଜାମା ପରିଧାନ

କରାଇବ। 9ପୁଣି, ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ କଟିବନନ ପରିଧାନ

କରାଇବ ଓ େସମାନଙ ମସକେର ଶିେରାଭୂଷଣ ବାନିବ; ତହେର େସମାେନ

ଅନନକାଳୀନ ବିଧ ଦାରା ଯାଜକତ ପଦ ପାପ େହେବ। ଏହିରୂେପ ତୁେମ

ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ନିଯୁକ କରିବ। 10 ଏଥଉତାେର ତୁେମ

ସମାଗମତମୁ ସମୁଖକୁ େସହି େଗାବତ ଅଣାଇବ, ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର

ପୁତଗଣ େସହି େଗାବତର ମସକେର ଆପଣା ଆପଣା ହସ ରଖେବ। 11

ତହଁୁ ତୁେମ ସମାଗମତମୁର ଦାର ସମୀପେର ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େସହି

େଗାବତକୁ ବଧ କରିବ। 12 ଏଥଉତାେର େଗାବତର ରକରୁ କିଛି େନଇ

ଅଙୁଳି ଦାରା େବଦିର ଶୃଙ ଉପେର େଦବ, ପୁଣି, େବଦି ମୂଳେର ଆଉ ସବୁ

ରକ ଢାଳି େଦବ। 13ଆଉ ତାହାର ଅେନାପରିସିତ େମଦ ଓ ଯକୃତ ଉପରିସ

ଅନାପାବକ ଓ ଦୁଇ ବୃକ ଓ ତହ ଉପରିସ େମଦ େଘନି େବଦିେର ଦଗ

କରିବ। 14ମାତ େଗାବତର ମାଂସ, ଚମ ଓ େଗାମୟ ଛାଉଣିର ବାହାେର

ଅଗିେର ଦଗ କରିବ; ଏହା ପାପାଥକ ବଳି ଅେଟ। 15 ଏଥଉତାେର ତୁେମ
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ପଥମ େମଷ େନବ; ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ େସହି େମଷର

ମସକେର ଆପଣା ଆପଣା ହସ ରଖେବ। 16 ତହଁୁ ତୁେମ େସହି େମଷକୁ

ବଧ କରି ତାହାର ରକ େନଇ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛିଞିବ। 17

ତହ ଉତାେର େମଷକୁ ଖଣ ଖଣ କରି ତାହାର ଅନ ଓ େଗାଡ଼ େଧୗତ କରି

ତାହାସବୁ େସହି ଖଣସକଳ ଓ ମସକ ସହ ରଖବ। 18 ପୁଣି, ତୁେମ ସମୂଣ

େମଷକୁ େବଦି ଉପେର ଦଗ କରିବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙର େହାମବଳି ଓ

ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଅେଟ।

19 ଏଥଉତାେର ତୁେମ ଦିତୀୟ େମଷକୁ େନବ, ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର

ପୁତଗଣ େସହି େମଷର ମସକେର ଆପଣା ଆପଣା ହସ ରଖେବ। 20 ତହଁୁ

ତୁେମ େସହି େମଷକୁ ବଧ କରି ତାହାର କିଛି ରକ େଘନି ହାେରାଣର ଦକିଣ

କଣପାନେର ଓ ତାହାର ପୁତଗଣର ଦକିଣ କଣପାନେର, େସମାନଙ ଦକିଣ

ହସର ବୃଦାଙୁଷି ଉପେର ଓ ଦକିଣ ପାଦର ବୃଦାଙୁଷି ଉପେର ଲଗାଇବ, ପୁଣି,

େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ରକ ଛିଞିବ। 21 ଏଥଉତାେର େବଦିର ଉପରିସିତ

ରକରୁ ଓ ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ ହାେରାଣ ଉପେର ଓ ତାହାର

ବସ ଉପେର, ପୁଣି, ତାହା ସହିତ ତାହାର ପୁତଗଣ ଉପେର ଓ େସମାନଙ

ବସ ଉପେର ଛିଞିବ; ତହେର େସ ଓ ତାହା ସହିତ ତାହାର ବସ, ପୁଣି,

ତାହାର ପୁତଗଣ ଓ େସମାନଙ ବସ ପବିତ େହବ। 22ଆହୁରି, ତୁେମ େସହି

େମଷର େମଦ, େମଦମୟ ଲାଙୁଳ, ଅନ ଉପରିସ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ

ଅନାପାବକ, ଦୁଇ ଗୁଦା, ତହ ଉପରିସ େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁଆ େନବ,

େଯେହତୁ ତାହା ଉତଗୀକୃତ େମଷ ଅେଟ। 23 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁସିତ

ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ଡାଲାରୁ ଏକ ରୁଟି, େତୖଳ ମିଶିତ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ସରୁ

ଚକୁଳି େନଇ 24 ତାହାସବୁ ହାେରାଣର ହସେର ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ହସେର

େଦଇ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ତାହା େଦାଳାଇବ।

25 ଏଥଉତାେର ତୁେମ େସମାନଙ ହସରୁ ତାହାସବୁ େନଇ ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େବଦିେର େହାମାଥକ ବଳି ଉପେର ଦଗ

କରିବ। ଏହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଅେଟ। 26

ଏଥଉତାେର ତୁେମ ହାେରାଣର ଉତଗୀକୃତ େମଷର ବକ େଘନି େଦାଳନୀୟ

େନୖେବଦ ାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େଦାଳାଇବ; େସହି ଖଣ ତୁମର ଅଂଶ

େହବ। 27 ଆଉ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତଗଣର ପଦନିେଯାଗାଥକ
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େମଷର େଯଉଁ ବୁକୁ ରୂପ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ େଦାଳାୟିତ ଓ େଯଉଁ

ଚଟୁଆ ରୂପ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉେତାଳିତ େହଲା, ତାହା ତୁେମ ପବିତ

କରିବ। 28 ତହେର ଅନନକାଳୀନ ବିଧ ଦାରା ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ

ତାହା ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତଗଣର ଅଧକାର େହବ, େଯେହତୁ ତାହା

ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଅେଟ; ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଏହି ଉେତାଳନୀୟ

ଉପହାର େସମାନଙ ମଙଳାଥକ ବଳିରୁ େଦୟ େହବ; ଏହା ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େସମାନଙର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଅେଟ। 29 ପୁଣି,

ହାେରାଣର (ମୃତୁ ) ଉତାେର ତାହାର ପବିତ ବସସକଳ ତାହାର ପୁତଗଣର

େହବ; ଅଭେଷକ ଓ ପଦ ନିଯୁକି ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ପରିଧାନ

କରିେବ। 30 ତାହାର ପୁତମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ପଦେର ଯାଜକ

େହାଇ ପବିତ ସାନେର େସବା କରିବା ନିମେନ ସମାଗମତମୁକୁ ଆସିବ,

େସ େସହି ବସ ସାତ ଦିନ ପରିଧାନ କରିବ। 31 ଏଥଉତାେର ତୁେମ େସହି

ଉତଗୀକୃତ େମଷର ମାଂସ େଘନି େଗାଟିଏ ପବିତ ସାନେର ପାକ କରିବ,

32 ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର

େସହି େମଷ ମାଂସ ଓ ଡାଲାସିତ େସହି ରୁଟି େଭାଜନ କରିେବ। 33 ପୁଣି,

େସମାନଙୁ ପଦେର ନିଯୁକ ଓ ପତିଷା କରିବା ନିମେନ ଯାହା ଦାରା ପାୟଶିତ

େହଲା, ତାହା େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ; ମାତ େକୗଣସି ଅନ ବଂଶୀୟ

େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହ, କାରଣ ତାହାସବୁ ପବିତ ବସୁ। 34ଆଉ

େସହି ପଦନିେଯାଗାଥକ ମାଂସ ଓ ରୁଟିରୁ ଯଦି ପଭାତ ପଯ ନ କିଛି ଅବଶିଷ

ରହିବ, େତେବ େସହି ଅବଶିଷାଂଶ ଅଗିେର ଭସସା କରିବ, େକହି ତାହା

ଖାଇବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ପବିତ ବସୁ ଅେଟ। 35ଆେମ ତୁମକୁ େଯପରି

ଆ ା େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁେମ ହାେରାଣ ପତି ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ

ପତି କରିବ; େସମାନଙ ଉତଗୀକୃତେର ସାତ ଦିନ ଲାଗିବ। 36ଆଉ ତୁେମ

ପାୟଶିତ ନିମେନ ପତିଦିନ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ପୁଂେଗାବତ ଉତଗ

କରିବ, ପୁଣି, େବଦି ନିମେନ ପାୟଶିତ କରି ତାହା ପାପମୁକ କରିବ ଓ ତାହା

ପବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଭେଷକ କରିବ। 37 ତୁେମ େବଦି ନିମେନ ସାତ

ଦିନ ପାୟଶିତ କରି ତାହା ପବିତ କରିବ; ତହେର େବଦି ମହାପବିତ େହବ,

ପୁଣି, ଯାହା କିଛି େବଦି ସଶ କେର, େସସବୁ ପବିତ େହବ। 38 େସହି େବଦି

ଉପେର ତୁେମ ଏହି ବଳି ଉତଗ କରିବ; ତୁେମ ନିୟମିତ ଭାବେର ପତିଦିନ
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ଏକ ବଷୀୟ ଦୁଇ େମଷଶାବକ, 39 ଅଥା , ତାହାର ପଥମ େମଷଶାବକକୁ

ପଭାତେର ଉତଗ କରିବ ଓ ଦିତୀୟ େମଷଶାବକକୁ ସନ ା େବେଳ ଉତଗ

କରିବ। 40 ପୁଣି, ପଥମ େମଷଶାବକ ସହିତ ହି ପାତର ଚତୁଥାଂଶ ନିମଳ

େପଷା େତୖଳେର ମିଶିତ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ମଇଦା ଓ େପୟେନୖେବଦ

ନିମେନ ହି ର ଚତୁଥାଂଶ ଦାକାରସ େଦବ। 41ଆଉ ସନ ା ସମୟେର

ଦିତୀୟ େମଷଶାବକ ଉତଗ କରିବ, ପୁଣି, ପଭାତର ଭକ େନୖେବଦ ଓ

େପୟେନୖେବଦ ପମାେଣ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ସରୂେପ ତାହା ଉତଗ କରିବ। 42 ଏହା ସମାଗମତମୁର

ଦାର ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତୁମମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ନିତ

(କତବ ) େହାମ େହବ; େସହି ସାନେର ଆେମ ତୁମ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବା। 43 ଆଉ େସହି ସାନେର

ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସହିତ ସାକାତ କରିବା; ପୁଣି, ଆମ ପତାପେର

(ତମୁ) ପବିତୀକୃତ େହବ। 44 ଆଉ, ଆେମ ସମାଗମତମୁ ଓ େବଦିକୁ

ପବିତ କରିବା, ପୁଣି, ଆମର ଯାଜକ କମ କରଣାେଥ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର

ପୁତଗଣକୁ ପବିତ କରିବା। 45ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ବାସ

କରି େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା। 46 ତହେର ଆେମ େଯ େସମାନଙର

ସଦାପଭୁ ପରେମଶର, େସମାନଙ ମ େର ବାସ କରିବା ନିମେନ ମିସର

େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ତାହା େସମାେନ ଜାଣିେବ; ଆେମ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ପରେମଶର।

30 “ଆଉ ତୁେମ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଶିଟୀ କାଷର ଏକ େବଦି ନିମାଣ

କରିବ। 2ତାହା ଏକ ହସ ଦୀଘ ଓ ଏକ ହସ ପସ ଓ ଚତୁେଷାଣ େହବ, ପୁଣି,

ଦୁଇ ହସ ଉଚ େହବ; ତହର ଶୃଙସକଳ ତହର ଅଂଶ େହବ। 3 ତହର ପୃଷ

ଓ ଚାରି ପାଶ ଓ ଶୃଙ ନିମଳ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇବ ଓ ତହର ଚାରିଆେଡ଼ ସଣର

କାନି କରିବ। 4 ପୁଣି, ତହର କାନି ତେଳ ଦୁଇ ପାଶର ଦୁଇ େକାଣ ନିକଟେର

ସଣର ଦୁଇ ଦୁଇ କଡ଼ା କରିବ; ଆଉ ତାହା ବହନାଥକ ସାଙୀର ଘରା େହବ।

5 େସହି ସାଙୀ ଶିଟୀ କାଷେର ନିମାଣ କରି ସଣେର ମଡ଼ାଇବ। 6 ପୁଣି,

ଆେମ େଯଉଁ ସାନେର ତୁମ ସହିତ ସାକାତ କରିବା, େସହି ସାନେର, ଅଥା ,

ସାକ ସିନୁକର ଉପରିସ ପାପାଚାଦନ ସମୁଖେର ସାକ ସିନୁକର ଅଗସିତ

ବିେଚଦ ବସର ଆଗେର ତାହା ରଖବ। 7 ହାେରାଣ ତହ ଉପେର ସୁଗନି
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ଧୂପ ଜଳାଇବ, େସ ପତି ପଭାତେର ପଦୀପ ପରିଷାର କରିବା ସମୟେର

େସହି ଧୂପ ଜଳାଇବ। 8 ପୁଣି, ସନ ାକାେଳ ହାେରାଣ ପଦୀପ ଜଳାଇବା

ସମୟେର ଧୂପ ଜଳାଇବ, ତହେର ତୁମମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ନିତ ନିତ ଧୂପଦାହ େହବ। 9 ତୁେମମାେନ ତହ ଉପେର ଅନ

େକୗଣସି ଧୂପ ଅବା େହାମବଳି କିଅବା ଭକ େନୖେବଦ ଉତଗ କରିବ ନାହ

ଓ ତହ ଉପେର େପୟେନୖେବଦ ଢାଳିବ ନାହ। 10ପୁଣି, ହାେରାଣ ବଷ

ମ େର ଥେର ତହର ଶୃଙ ଉପେର ପାୟଶିତ କରିବ; େସ ପାୟଶିତାଥକ

ପାପବଳିର ରକ ଦାରା ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ବଷେକ ଥେର ତହ

ଉପେର ପାୟଶିତ କରିବ। ଏହି େବଦି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମହାପବିତ

ଅେଟ।” 11ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 12 “େଯେତେବେଳ

ତୁେମ ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ାନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଗଣନା

କରିବ, େସେତେବେଳ େସମାନଙର ପେତ କ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର

ଆପଣା ଆପଣା ପାଣାେଥ ଗଣନା ସମୟେର ପାୟଶିତ କରିେବ, ତହେର

େସମାନଙ ମ େର ଗଣନା ସମୟେର େକୗଣସି ମହାମାରୀ େହବ ନାହ। 13

େଯେକହି ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ମ େର ଅନଭୁକ, େସ ପବିତ ସାନର େଶକଲ

ଅନୁସାେର ଅଦ େଶକଲ େଦବ; (େକାଡ଼ିଏ େଗରାେର ଏକ େଶକଲ); େସହି

ଅଦ େଶକଲ ସଦାପଭୁଙ ପାପ ଉପହାର େହବ। 14 େକାଡ଼ିଏ ବଷ କିଅବା

ତହରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ େଯେକହି ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ମ େର ଅନଭୁକ,

େସ ସଦାପଭୁଙୁ ଏହି ଉପହାର େଦବ। 15 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ

ନିମେନ ପାୟଶିତ କରଣାେଥ ସଦାପଭୁଙୁ େସହି ଉପହାର େଦବା ସମୟେର

ଧନବାନ ଅଦ େଶକଲରୁ ଅଧକ େଦବ ନାହ, ପୁଣି, ଦରିଦ ତହରୁ ଊଣା

େଦବ ନାହ। 16 ତହଁୁ ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ େସହି ପାୟଶିତ

ରୂପା େନଇ ସମାଗମତମୁର କାଯ ାେଥ ନିରୂପଣ କରିବ; ତାହା ତୁମମାନଙ

ପାଣର ପାୟଶିତ ନିମେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସରଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ରହିବ।” 17 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 18

“ତୁେମ ପକାଳନ ନିମେନ ପିତଳର କୁଣ ଓ ତହର ପିତଳର େବୖଠିକି ପସୁତ

କରିବ; ପୁଣି, ସମାଗମତମୁ ଓ େବଦି ମ ସାନେର ରଖ ତହ ମ େର ଜଳ

ପୂରାଇବ। 19ଆଉ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ତହେର ଆପଣା ଆପଣା

ହସ ଓ ପଦ ପକାଳନ କରିେବ। 20 େସମାେନ ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ
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କରିବା ସମୟେର େଯପରି ନ ମରନି, ଏଥପାଇଁ ଜଳେର ଆପଣାମାନଙୁ

େଧୗତ କରିେବ; କିଅବା ସଦାପଭୁଙର େସବା ନିମେନ, ଅଥା , ଅଗିକୃତ

ଉପହାର ଧୂପନ ାୟ ଦଗ କରିବା ନିମେନ େବଦି ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟେର

େଯପରି ନ ମରନି, 21 ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହସ ଓ ପଦ

େଧୗତ କରିେବ; ଏହା ତାହାର ଓ ତାହା ବଂଶର ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ

ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ।” 22ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 23

“ତୁେମ ଆପଣା ନିକଟେର ଏହିସବୁ ଅତୁ ତମ ସୁଗନି ଦବ , ଅଥା , ପବିତ

ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ପାଞ ଶହ େଶକଲ ନିମଳ ଗନରସ ଓ ତହର

ଅଦ, ଅଥା , ଅଢ଼ାଇଶତ େଶକଲ ସୁଗନି ଦାରୁଚିନି, ଅଢ଼ାଇଶତ େଶକଲ

ସୁଗନି, 24 ପାଞ ଶହ େଶକଲ ଗୁଡ଼ତ ଓ ଏକ ହି ଜୀତ େତୖଳ ସଂଗହ

କରିବ। 25 ଏହିସବୁ ଦାରା ତୁେମ ଅଭେଷକାଥକ ପବିତ େତୖଳ, ଅଥା ,

ଗନବଣିକର କିୟାନୁସାେର େତୖଳ ପସୁତ କରିବ, ତାହା ଅଭେଷକାଥକ

ପବିତ େତୖଳ େହବ। 26 ତାହା ତୁେମ େନଇ ସମାଗମତମୁ ଓ ସାକ ସିନୁକ,

27 ପୁଣି, େମଜ, ତହର ସକଳ ପାତ, ଦୀପବୃକ ଓ ତହର ସକଳ ପାତ, 28

ଆଉ ଧୂପେବଦି, ତହର ସକଳ ପାତ, ପକାଳନପାତ ଓ ତହର େବୖଠିକି

ଅଭେଷକ କରିବ। 29 ପୁଣି, ଏହିସବୁ ବସୁକୁ ପବିତ କରିବ, ତହେର ତାହା

ମହାପବିତ େହବ, ଯାହା କିଛି ତାହା ସଶ କେର, େସସବୁ ପବିତ େହବ।

30 ପୁଣି, ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ଆମର ଯାଜକ କମ

କରଣାେଥ ଅଭେଷକ କରି ପବିତ କରିବ। 31ଆଉ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

କହିବ, ‘ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଆମ ନିମେନ ତାହା ଅଭେଷକାଥକ

ପବିତ େତୖଳ େହବ। 32 ମନୁଷ ର ଶରୀରେର ତାହା ଢ଼ଳାଯିବ ନାହ; ଅଥବା

ତୁେମମାେନ ତହର ମିଶିତ ଦବ ର ପରିମାଣାନୁସାେର ଆଉ େକୗଣସି େତୖଳ

କରିବ ନାହ; ତାହା ପବିତ ଅେଟ, ଆଉ ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ପବିତ େହବ।

33 େଯେକହି ତହ ତୁଲ କିଛି ପସୁତ କରିବ, ଅବା େଯେକହି ଅପରିଚିତ

େଲାକର ଶରୀରେର ତହରୁ କିଛି ଲଗାଇବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ।’” 34 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଆପଣା ନିକଟେର ସୁଗନି ଦବ , ଅଥା , ଗୁଗୁଳ, ନଖୀ, କୁନୁରୁ ଓ ନିମଳ

େଲାବା , ଏହି ପେତ କ ସୁଗନି ଦବ ସମଭାଗେର ସଂଗହ କର। 35 ପୁଣି,

ତଦାରା ଗନବଣିକର କିୟାେର ପସୁତ ଓ ଲବଣାକ ଏକ ନିମଳ ପବିତ ସୁଗନି
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ଧୂପ ପସୁତ କର। 36 ତହରୁ କିଛି ଚୂଣ କରି େଯଉଁ ସମାଗମତମୁେର ଆେମ

ତୁମ ସହିତ ସାକାତ କରିବା, ତହ ମ େର ସାକ ସିନୁକ ସମୁଖେର ରଖବ;

ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ମହାପବିତ େହବ। 37 ପୁଣି, ତୁେମ େଯଉଁ ସୁଗନି ଧୂପ

କରିବ, ତହର ମିଶିତ ଦବ ର ପରିମାଣାନୁସାେର ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ

କର ନାହ, ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ।

38 େଯେକହି ଆପଣା ଆଘାଣାେଥ ତତୁଲ ସୁଗନି ଧୂପ ପସୁତ କରିବ, େସ

ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ।”

31ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 2 “େଦଖ,

ଆେମ ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ହୂରର େପୗତ ଊରିର ପୁତ ବତେଲଲକୁ ନାମ ଧରି

ଆହାନ କରିଅଛୁ 3 ପୁଣି, ଶିଳକମ, ଅଥା , ସଣ, େରୗପ ଓ ପିତଳେର

େଖାଦନ ଓ ଖଚନାଥକ ମଣିକତନ ଓ କାଷ େଖାଦନ ପଭୃତି 4 ସବପକାର

ଶିଳକମ କରଣାେଥ 5 ତାହାକୁ ାନ, ବୃଦି, ବିଦ ା ଓ କମେନୖପୁଣ ଦାୟକ

ପରେମଶରଙ ଆତାେର ପରିପୂଣ କରିଅଛୁ। 6ଆଉ େଦଖ, ଆେମ ଦା

ବଂଶଜାତ ଅହୀଷାମକର ପୁତ ଅହଲୀୟାବକୁ ତାହାର ସହକାରୀ େହବା

ପାଇଁ ନିଯୁକ କରିଅଛୁ; ପୁଣି, ସମସ ବି ମନା େଲାକମାନଙ ହୃଦୟେର

ାନ େଦଇଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେମ ତୁମକୁ େଯସମସ ଆ ା େଦଇଅଛୁ, ତାହାସବୁ

େସମାେନ ନିମାଣ କରି ପାରିେବ। 7 ଅଥା , ସମାଗମତମୁ ଓ ସାକ ସିନୁକ

ଓ ତହର ଉପରିସ ପାପାଚାଦନ ଓ ତମୁର ସମସ ପାତ, 8ଆଉ େମଜ,

ତହର ପାତାଦି, ନିମଳ ସଣ ଦୀପବୃକ, ତହର ସମସ ପାତ, ଧୂପେବଦି, 9

େହାମେବଦି, ତହର ସମସ ପାତ, ପକାଳନପାତ ଓ ତହର େବୖଠିକି, 10

ପୁଣି, ସୁେଶାଭତ ବସ, ଯାଜକ କମ କରଣାେଥ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପବିତ

ବସ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣର ବସ, 11 ପୁଣି, ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ ଓ ପବିତ

ସାନ ନିମେନ ସୁଗନି ଧୂପ, ଏହି େଯଉଁ ସମସ ଆ ା ଆେମ ତୁମକୁ େଦଇଅଛୁ,

ତଦନୁସାେର େସମାେନ କରିେବ।” 12 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 13 “ତୁେମ ଆହୁରି ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଏହି କଥା କୁହ, ‘ନିଶୟ

ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଶାମବାର ପାଳନ କରିବ; େଯେହତୁ ଆେମ େଯ

ତୁମମାନଙର ପବିତକାରୀ ସଦାପଭୁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ,

ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଆମ ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ତାହା

ଏକ ଚିହ େହବ। 14 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ବିଶାମବାର ପାଳନ କରିବ; କାରଣ
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ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ପବିତ ଅେଟ; େଯେକହି ତାହା ଅପବିତ କେର,

ନିଶୟ ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ; ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ବ କି େସହି ଦିନେର

କାଯ କରିବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 15 ଛଅ

ଦିନ ପଯ ନ କାଯ କରାଯିବ, ମାତ ସପମ ଦିନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପବିତ ମହା ବିଶାମବାର ଅେଟ; େସହି ବିଶାମବାରେର େଯେକହି କାଯ

କେର, ନିଶୟ ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ। 16 ଏେହତୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ଅନନକାଳୀନ ନିୟମ ରୂେପ ପୁରୁଷାନୁକେମ ମାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶାମବାର

ପାଳନ କରିେବ। 17 ତାହା ଆମ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର େଗାଟିଏ

ଅନନକାଳୀନ ଚିହ େହବ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ଛଅ ଦିନେର ଆକାଶମଣଳ ଓ

ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରି ସପମ ଦିନେର ବିଶାମ କରି ଆଶାସିତ େହାଇଥେଲ।’”

18 ତହଁୁ େସ ସୀନୟ ପବତେର େମାଶାଙ ସହିତ କଥା ସମାପ କରି ସାକ

ସରୂପ ଦୁଇ ପଟା, ଅଥା , ପରେମଶରଙ ଅଙୁଳି ଲଖତ ଦୁଇ ପସର ପଟା

ତାଙୁ େଦେଲ।

32ଏଥଉତାେର େମାଶାଙର ପବତରୁ ଓହାଇବାର ବିଳମ େଦଖ

େଲାକମାେନ ହାେରାଣଙ ନିକଟେର ଏକତ େହାଇ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ,

ଆମମାନଙର ଅଗଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ନିମେନ େଦବତା ନିମାଣ

କର, େଯେହତୁ େଯଉଁ ବ କି ମିସର େଦଶରୁ ଆମମାନଙୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ, େସହି େମାଶାଙ ପତି କଅଣ ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ

ନାହଁୁ।” 2 ତହଁୁ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େତେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଭାଯ ା ଓ ପୁତକନ ାଗଣର କଣରୁ ସଣକୁଣଳ କାଢ଼ି େମାʼ ପାଖକୁ

ଆଣ।” 3 ତହେର ସମସ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା କଣରୁ ସଣକୁଣଳସବୁ

କାଢ଼ି ହାେରାଣଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 4 େସ େସମାନଙ ହସରୁ ତାହା

େନଇ ଶିଳାସେର ଛାଞ ପସୁତ କରି ଏକ ଢଳା ବାଛୁରି ନିମାଣ କେଲ;

ତହଁୁ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “େହ ଇସାଏଲ, େଯଉଁ େଦବତା ତୁମଙୁ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସ ଏହି।” 5 ତହେର ହାେରାଣ ତାହା

େଦଖ ତାହାର ସମୁଖେର େଗାଟିଏ େବଦି ନିମାଣ କେଲ, “ପୁଣି, ଆସନାକାଲ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତବ େହବ,” ଏହା େଘାଷଣା କରାଇେଲ। 6

ଏଥେର େଲାକମାେନ ପରଦିନ ପଭାତେର ଉଠି େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ

ଓ ମଙଳାଥକ େନୖେବଦ ଆଣିେଲ; ତହଁୁ େଲାକମାେନ େଭାଜନ ଓ ପାନ
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କରିବାକୁ ବସିେଲ; ଏଉତାେର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଉଠିେଲ। 7 େତେବ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଓହାଇ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ

ତୁେମ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଭଷ

କରିଅଛନି। 8 ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆ ା େଦଲୁ,

େସମାେନ ଶୀଘ ତହରୁ ବିମୁଖ େହେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ

ଏକ ଛାଞେର ଢଳା ବାଛୁରି ନିମାଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା କେଲ, ପୁଣି, ତାହା

ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରି କହିେଲ, ‘େହ ଇସାଏଲ, େଯଉଁ େଦବତା ତୁମଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସ ଏହି।’” 9 ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ େଦଖଅଛୁ; େଦଖ, େସମାେନ

ଅତିଶୟ ଶକଗୀବ େଲାକ। 10 ଏଣୁ ତୁେମ ଏେବ ଆମଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େମାହର

େକାଧ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ପଜଳିତ େହଉ, ତହେର ଆେମ େସମାନଙୁ

ସଂହାର କରିବା; ମାତ ଆେମ ତୁମକୁ ମହାେଗାଷୀ କରିବା।” 11 ତହେର

େମାଶା ଆପଣା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙୁ ନିେବଦନ କରି କହିେଲ, “େହ

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ଆପଣା ମହାପରାକମ ଓ

ବାହୁ ବଳେର ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ, େସମାନଙ ପତିକୂଳେର

ତୁମର େକାଧ କାହକି ପଜଳିତ େହବ? 12 ‘େସ ପବତମୟ ଅଞଳେର

େସମାନଙୁ ନଷ କରି ପୃଥବୀରୁ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ, ଅନିଷ ନିମେନ ବାହାର

କରି ଆଣିେଲ,’ ଏପରି କଥା ମିସରୀୟମାେନ କାହକି ଗଳ କରିେବ? ତୁେମ

ଆପଣା ପଚଣ େକାଧରୁ େଫର ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ପତିକୂଳେର ଏପରି

ଅନିଷ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ ହୁଅ। 13 ଆପଣା ଦାସ ଅବହାମ ଓ ଇ ହାକ

ଓ ଇସାଏଲଙୁ ସରଣ କର, ତୁେମ ଆପଣା ନିଜ ନାମେର ଶପଥ କରି

େସମାନଙୁ କହିଅଛ, ‘ଆେମ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ନ ାୟ ତୁମମାନଙ ବଂଶ

ବୃଦି କରିବା ଓ ଏହି େଯଉଁସବୁ େଦଶର କଥା କହିଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ

ବଂଶକୁ େଦବା, େସମାେନ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ତାହା ଅଧକାର କରିେବ।’”

14 େତେବ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ପତି େଯଉଁ ଅନିଷ କରିବାର

କଥା କହିଥେଲ, ତହରୁ ନିବୃତ େହେଲ। 15 ଏଥଉତାେର େମାଶା ମୁଖ

େଫରାଇ ସାକ ସରୂପ ଦୁଇ ପସର ପଟା ହସେର େଘନି ପବତରୁ ଓହାଇେଲ;

େସହି ପସର ପଟାର ଉଭୟ ପାଶେର େଲଖାଥଲା। 16 େସହି ପସର ପଟା

ପରେମଶରଙ ନିମତ; ପୁଣି, ତହେର େଖାଦିତ ଲଖନ ହ ପରେମଶରଙ
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ଲଖନ ଥଲା। 17 ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ ଉଚ ରବ କରେନ, ଯିେହାଶୂୟ

େଲାକମାନଙର େକାଳାହଳ ଶୁଣି େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଛାଉଣିେର ଯୁଦ ଶବ

େହଉଅଛି।” 18 ତହେର େସ କହିେଲ, “ଏହା ଜୟଧନିର ଶବ ନୁେହଁ, କିଅବା

ପରାଜୟ ସରର ଶବ ନୁେହଁ, ମାତ ମଁୁ ଗାୟନର ଶବ ଶୁଣୁଅଛି।” 19 ଏଥେର

େସ ଛାଉଣିର ନିକଟବତୀ େହବା ମାେତ େସହି ବାଛୁରି ଓ ନୃତ େଦଖେଲ;

ତହେର େମାଶାଙର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା; ଏଣୁ େସ ଆପଣା ହସରୁ େସହି

ଦୁଇ ପସର ପଟା େଫାପାଡ଼ି େଦଇ ପବତ ତେଳ ତାହା ଭାଙିେଲ। 20 ପୁଣି,

େସମାନଙ ନିମତ ବାଛୁରି େଘନି ଅଗିେର େପାଡ଼ିେଲ ଓ ତାହା େପଷି ଧୂଳି

କେଲ, ଆଉ ଜଳ ଉପେର ବିଞି େଦଇ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ପିଆଇେଲ।

21 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ ତୁମ ପତି କʼଣ

କେଲ େଯ, ତୁେମ େସମାନଙ ଉପେର ଏପରି ମହାପାପ ବତାଇଅଛ?”

22ତହେର ହାେରାଣ କହିେଲ, “ଆମ ପଭୁଙର େକାଧ ପଜଳିତ ନ େହଉ;

ଆପଣ ଜାଣନି େଯ, ଏହି େଲାକମାେନ ଦୁଷତାେର ଆସକ। 23 ଏମାେନ

େମାେତ କହିେଲ, ‘ଆମମାନଙର ଅଗଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ

ନିମେନ େଦବତା ନିମାଣ କର; କାରଣ େଯଉଁ ବ କି ଆମମାନଙୁ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି େମାଶାଙର କଅଣ େହାଇଅଛି, ତାହା

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ।’ 24 େତେବ ମଁୁ କହିଲ, ‘ତୁମମାନଙ ମ େର

ଯାହାର େଯେକୗଣସି ସୁନା ଅଛି, ତାହା େସମାେନ କାଢ଼ି ଦିଅନୁ; ତହେର

େସମାେନ େମାେତ ତାହା େଦେଲ; ମଁୁ ତାହା େନଇ ଅଗିେର ପକାଇଲ, ତହଁୁ

ଏହି ବାଛୁରି ବାହାରି ଆସିଲା।’” 25ଆଉ େମାଶା େଲାକମାନଙୁ େସଚାଚାରୀ

େଦଖେଲ, କାରଣ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ ଶତୁଗଣ ମ େର ହାସ ାସଦ େହବା

ଭଳି େସଚାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ିଥେଲ। 26 ଏଥେର େମାଶା ଛାଉଣି ଦାରେର

ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ପକେର କିଏ ଅଛି? େସ େମାʼ ନିକଟକୁ

ଆସୁ,” ତହେର େଲବୀର ସନାନଗଣ ତାଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ। 27

ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଇସାଏଲର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି, ‘ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜଙେର ଖଡ ବାନି

ଛାଉଣିର ମ େଦଇ ଏକ ଦାରରୁ ଅନ ଦାର ପଯ ନ ଗତାୟାତ କର, ପତି

ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇ, ମିତ ଓ ପତିବାସୀକୁ ବଧ କର।’” 28 ତହେର

େଲବୀର ସନାନମାେନ େମାଶାଙର ବାକ ାନୁସାେର ତଦୂପ କରେନ, େସହି
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ଦିନ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଊଣାଧକ ତିନି ହଜାର େଲାକ ମେଲ। 29ଆଉ

େମାଶା କହିଥେଲ, “ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ ଓ

ଭାଇମାନଙର ବିପକ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙୁ ନିଯୁକ

କର, ତହେର େସ ଏହି ଦିନେର ତୁମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।” 30 ତହ

ପରଦିନ େମାଶା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ମହାପାପ କରିଅଛ,

ଏେବ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରୁଅଛି; ଯଦି େହାଇପାେର,

େତେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପାପର ପାୟଶିତ କରିବି।” 31 ଏଥଉତାେର େମାଶା

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ କହିେଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଏହି େଲାକମାେନ

ମହାପାପ କରି ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ସଣ େଦବତା ନିମାଣ କରିଅଛନି।

32 ତଥାପି ଏେବ, ତୁେମ ଯଦି େସମାନଙର ପାପ କମା କରିବ; କିନୁ ଯଦି

ନ କରିବ, େତେବ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମର ଲଖତ ପୁସକରୁ େମାହର

ନାମ କାଟି ପକାଅ।” 33 ତହେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ

େଲାକ ଆମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି, ଆେମ ଆପଣା ପୁସକରୁ ତାହାର

ନାମ କାଟି ପକାଇବା। 34 ଏେବ ଯାଅ, ଆେମ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର

ତୁମକୁ କହିଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ େଲାକମାନଙୁ େନଇଯାଅ; େଦଖ, ଆମ

ଦୂତ ତୁମ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିେବ; ମାତ ଆେମ ପତିଫଳ େଦବା

ଦିନେର େସମାନଙ ପାପର ପତିଫଳ େସମାନଙୁ େଦବା।” 35 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

େଲାକମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ, େଯେହତୁ ହାେରାଣନିମତ ବାଛୁରି େସମାେନ

ନିମାଣ କରିଥେଲ।

33ଏହାପେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଅବହାମ ଓ ଇ ହାକ

ଓ ଯାକୁବ ନିକଟେର ଶପଥ କରି େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର କହିଥଲୁ, ତୁମ

ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ େଦବା, େସହି େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଓ ମିସରରୁ

ଆନୀତ େଲାକମାେନ ଏହି ସାନରୁ ପସାନ କର; 2 ଆେମ ତୁମ ଆେଗ

ଆେଗ ଏକ ଦୂତ ପଠାଇବା; ପୁଣି, ଆେମ କିଣାନୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ହିତୀୟ,

ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦବା। 3 ଏନିମେନ

େସହି ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶକୁ ଯାଅ; ମାତ ଆେମ ତୁମର ମ ବତୀ

େହାଇ ଯିବା ନାହ; ଗେଲ ଆେମ ପଥ ମ େର ତୁମଙୁ ସଂହାର କରିବା,

କାରଣ ତୁେମ ଶକଗୀବ େଲାକ।” 4 େଲାକମାେନ ଏହି ଅଶୁଭ ସମାଦ ଶୁଣି

େଶାକ କେଲ; େକହି ଆପଣା ଶରୀରେର ଆଭରଣ ପରିଧାନ କେଲ ନାହ। 5
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କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିଥେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଏହି

କଥା କୁହ, ତୁେମମାେନ ଶକଗୀବ େଲାକ; ଯଦି ଆେମ ଏକ ନିମିଷ ତୁମ

ମ କୁ ଯିବା, େତେବ ତୁମଙୁ ସଂହାର କରିବା; ତୁେମ ଏେବ ଆପଣା ଶରୀରରୁ

ଆଭରଣ ଦୂର କର, ତହେର ତୁମ ପତି କି କତବ ତାହା ଜାଣିବା।” 6ଏଥେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ େହାେରବ ପବତ ନିକଟରୁ ଅଗସର େହାଇଯାଉ ଯାଉ

ଆପଣା ଆପଣା ସମସ ଆଭରଣ ଦୂର କେଲ। 7 ଏସମୟେର ଏପରି

ଥଲା େଯ, େମାଶା ଆପଣା ତମୁ େନଇ ଛାଉଣିର ବାହାେର ଓ ଛାଉଣିଠାରୁ

ଦୂରେର ସାପନ କେଲ ଓ ତାହାର ନାମ ସମାଗମତମୁ େଦେଲ। ସଦାପଭୁଙ

ଅେନଷଣକାରୀ ପେତ କ େଲାକ ଛାଉଣିର ବାହାରସିତ େସହି ସମାଗମତମୁ

ନିକଟକୁ ଯାʼନି। 8 ପୁଣି, ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, େମାଶା ବାହାର େହାଇ େସହି

ତମୁ ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟେର ସମସ େଲାକ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ତମୁ

ଦାରେର ଠିଆ େହେଲ, ଆଉ େଯପଯ ନ େମାଶା େସହି ତମୁେର ପେବଶ

କେଲ ନାହ, େସପଯ ନ େସମାେନ ତାଙର ପଶା ଅନାଇ ରହିେଲ। 9

ଏଉତାେର େମାଶା ତମୁେର ପେବଶ କରେନ, େମଘସମ ଓହାଇ ତମୁ ଦାରେର

ଅବସିତ େହଲା; ତହେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ସହିତ ଆଳାପ କେଲ। 10

ତମୁ ଦାରେର ଅବସିତ େମଘସମ େଦଖେନ, ସମସ େଲାକ ଉଠି ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ତମୁ ଦାରେର ଥାଇ ପଣାମ କେଲ। 11ମନୁଷ େଯପରି

ମିତ ସହିତ ଆଳାପ କେର, େସପରି ସଦାପଭୁ ମୁଖାମୁଖ େହାଇ େମାଶାଙ

ସହିତ ଆଳାପ କେଲ; ଏଉତାେର େମାଶା ଛାଉଣିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିେଲ, ମାତ

ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ ତାଙର ଯୁବା ପରିଚାରକ ତମୁ ମ ରୁ ପସାନ

କେଲ ନାହ। 12 ଏଥଉତାେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ

ଏହି େଲାକମାନଙୁ େଘନିଯିବା ନିମେନ େମାେତ କହୁଅଛ; ମାତ ତୁେମ େମାʼ

ସଙେର କାହାକୁ ପଠାଇବ, ଏହା ତୁେମ େମାେତ ଜଣାଇ ନାହଁ। ତଥାପି

ତୁେମ କହିଅଛ, ଆେମ ନାମ ଦାରା ତୁମକୁ ଜାଣୁ ଓ ତୁେମ ଆମ ଦୃଷିେର

ଅନୁଗହପାତ େହାଇଅଛ। 13 ଉତମ, ମଁୁ ଯଦି ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହପାତ

େହାଇଅଛି, େତେବ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇବା ପାଇଁ

େଯପରି ତୁମଙୁ ଜାଣି ପାରିବି, ଏଥପାଇଁ ଏେବ ତୁେମ େମାେତ ଆପଣା ମାଗ

ଜଣାଅ; ପୁଣି, ଏହି େଗାଷୀ େଯ ତୁମର େଲାକ, ଏହା ବିେବଚନା କର।” 14

େସେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “େମାହର ଉପସିତି ତୁମ ସହିତ ଗମନ କରିବ,
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ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ବିଶାମ େଦବା।” 15ତହେର େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି

ତୁମର ଉପସିତି ଆମମାନଙ ସହିତ ଗମନ ନ କରନି, େତେବ ଏହି ସାନରୁ

ଆମମାନଙୁ େନଇଯାଅ ନାହ।” 16କାରଣ ମଁୁ ଓ ତୁମର ଏହି େଲାକମାେନ

େଯ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ଏେବ କିପରି ଜଣାଯିବ? େଯପରି

ମଁୁ ଓ ତୁମର େଲାକମାେନ ପୃଥବୀସ ସମସ େଲାକଠାରୁ ବିେଶଷ େଲାକ

େହବା, ଆମମାନଙ ସହିତ ତୁମର ଗମନ ଦାରା କି ଏହା ଜଣାଯାଏ ନାହ? 17

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଏହି େଯଉଁ କଥା ତୁେମ କହିଅଛ,

ତାହା ହ ଆେମ କରିବା, କାରଣ ତୁେମ େମାʼ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛ,

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ନାମ ଦାରା ଜାଣିଅଛୁ।” 18 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାେତ ଆପଣା ମହିମା େଦଖାଅ।” 19 େସ ଉତର କେଲ,

“ଆେମ ତୁମ ସମୁଖ େଦଇ ଆପଣାର ସମସ ଉତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ

ସମୁଖେର ସଦାପଭୁଙର ନାମ େଘାଷଣା କରିବା; ଆେମ ଯାହାକୁ ଅନୁଗହ

କରୁ, ତାହାକୁ ଅନୁଗହ କରିବା ଓ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ, ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା।”

20 େସ ଆହୁରି କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମର ମୁଖ େଦଖ ପାରିବ ନାହ; କାରଣ

ମନୁଷ ଆମଙୁ େଦଖ ବଞିବ ନାହ।” 21 ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆମ

ନିକଟେର ଏକ ସାନ ଅଛି, ତୁେମ େସହି େଶୖଳ ଉପେର ଠିଆ େହବ; 22

ତହେର ତୁମ ନିକଟ େଦଇ ଆମ ମହିମାର ଗମନ ସମୟେର ଆେମ ତୁମକୁ

େଶୖଳର େସହି ଛିଦେର ରଖବା ଓ ଆମ ଗମନର େଶଷ ପଯ ନ ଆପଣା

ହସେର ତୁମକୁ ଆଚନ କରିବା। 23 ଏଥଉତାେର ଆେମ ଆପଣା ହସ କାଢ଼ି

େନେଲ ତୁେମ ଆମର ପୃଷ େଦଖବ, ମାତ ଆମର ମୁଖ େଦଖାଯିବ ନାହ।”

34ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ପୂବ ପରି ଦୁଇ

ପସର ପଟା େଖାଳ। ତୁେମ େଯଉଁ ପସର ପଟା ଭାଙିଅଛ, ତହ ଉପେର ଯାହା

ଯାହା େଲଖାଥଲା, େସହି ସବୁ କଥା ଆେମ ଏହି ଦୁଇ ପସରେର େଲଖବା। 2

ଆଉ ତୁେମ ପାତଃକାଳେର ପସୁତ ହୁଅ ଓ ପାତଃକାଳେର ସୀନୟ ପବତ

ଆେରାହଣ କରି େସଠାେର ପବତ ଶୃଙେର ଆମ ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅ।

3 ମାତ ତୁମ ସେଙ ଆଉ େକହି ଉପରକୁ ଆସିେବ ନାହ, ପୁଣି, ଏହି ସମୁଦାୟ

ପବତେର େକହି େଦଖା ନ ଯିେବ ଓ େଗାେମଷାଦି ପଲ ମ ଏହି ପବତ

ସମୁଖେର ଚରିେବ ନାହ।” 4 ତହଁୁ େମାଶା ପଥମ ପସର ପରି ଦୁଇ ପସର

ପଟା େଖାଳିେଲ; ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ପଭାତେର ଉଠି
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ସୀନୟ ପବତ ଉପରକୁ ଗେଲ ଓ େସହି ଦୁଇ ପସର ପଟା ହସେର େନେଲ।

5 େତେବ ସଦାପଭୁ େମଘେର ଅବେରାହଣ କରି େସ ସାନେର ତାଙ ସହିତ

ଠିଆ େହାଇ “ସଦାପଭୁଙ” ନାମ େଘାଷଣା କେଲ। 6ଆଉ ସଦାପଭୁ ତାଙ

ସମୁଖ େଦଇ ଗମନ କରି ଏହା େଘାଷଣା କେଲ, “ସଦାପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର େସହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ, େକାଧେର ଧୀର, ଦୟା ଓ ସତ ତାେର

ପରିପୂଣ; 7 ସହସ ସହସ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ଦୟାରକାକାରୀ, ଅପରାଧ ଓ

ଆ ାଲଙନ ଓ ପାପ କମାକାରୀ, ତଥାପି ନିତାନ ତହର ଦଣଦାତା, ତୃତୀୟ

ଓ ଚତୁଥ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ପୁତେପୗତାଦି ଉପେର ପିତୃଗଣର ଅପରାଧର

ପତିଫଳଦାତା।” 8 ତହଁୁ େମାଶା ଶୀଘ ଭୂମିେର ନତ ମସକ େହାଇ ପଣାମ

କରି କହିେଲ, 9 “ପେଭା, ମଁୁ ଯଦି ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, େତେବ

ବିନୟ କରୁଅଛି, ପଭୁ ଆମମାନଙ ମ ବତୀ େହାଇ ଗମନ କରନୁ; କାରଣ

ଏମାେନ ଶକଗୀବ େଲାକ, ଆଉ ଆମମାନଙ ଅପରାଧ ଓ ପାପ େମାଚନ କରି

ଆପଣା ଅଧକାରାେଥ ଆମମାନଙୁ ଗହଣ କରନୁ।” 10 େତେବ େସ କହିେଲ,

“େଦଖ, ମଁୁ େଗାଟିଏ ନିୟମ କରିବି; ସମସ ପୃଥବୀେର ଅବା େକୗଣସି େଗାଷୀ

ମ େର ଯାହା େକେବ କରାଯାଇ ନାହ, ଏପରି ଆଶଯ କମ ଆେମ ତୁମର

ସମସ େଲାକଙ ସାକାତେର କରିବା; ତହେର େଯଉଁସବୁ େଲାକଙ ମ େର

ତୁେମ ଅଛ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର େସହି କମ େଦଖେବ, କାରଣ ଆେମ

ତୁମ ନିକଟେର ଯାହା କରିବା, ତାହା ଭୟଙର ଅେଟ। 11ଆଜି ଆେମ ତୁମକୁ

ଯାହା ଆ ା କରୁ, ତହେର ମେନାେଯାଗ କର; େଦଖ, ଆେମ ଇେମାରୀୟ,

କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ତୁମ

ଆଗରୁ ତଡ଼ିେଦବା। 12 ତୁେମ ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଯଉଁ

େଦଶକୁ ତୁେମ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶର ନିବାସୀମାନଙ ସହିତ ନିୟମ

କର ନାହ; କାେଳ ତାହା ତୁମମାନଙ ମ େର େଗାଟିଏ ଫାନ ସରୂପ େହବ।

13 ମାତ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ େବଦିସବୁ ଭଗ କରିବ ଓ େସମାନଙ

ସମସବୁ ଭାଙି ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂତ କାଟି ପକାଇବ। 14 େଯେହତୁ

ତୁେମ ଅନ େକୗଣସି େଦବତାକୁ ପଣାମ କରିବ ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁଙ

ନାମ (ସେଗୗରବ ରକଣେର) ଉେ ଯାଗୀ, େସ (ସେଗୗରବ ରକଣେର)

ଉେ ଯାଗୀ ପରେମଶର ଅଟନି। 15 େକଜାଣି ଅବା ତୁେମ େସହି େଦଶ

ନିବାସୀ େଲାକମାନଙ ସହିତ ନିୟମ କରିବ; କେଲ େଯଉଁ ସମୟେର
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େସମାେନ ନିେଜ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ବ ଭଚାର କରନି ଓ ନିଜ

େଦବଗଣ ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରନି, େସସମୟେର େକହି ତୁମକୁ ଡାକିେଲ,

ତୁେମ ତାହାର ବଳିଦବ ଖାଇବ; 16 କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା ପୁତମାନଙ

ନିମେନ େସମାନଙ କନ ାଗଣକୁ ଗହଣ କେଲ, େସମାନଙ କନ ାଗଣ ନିଜ

େଦବଗଣର ଅନୁଗାମିନୀ େହାଇ ତୁମ ପୁତଗଣକୁ ଆପଣାମାନଙ େଦବଗଣର

ଅନୁଗାମୀ କରି ବ ଭଚାର କରାଇେବ। 17 ତୁେମ ଆପଣା ନିମେନ ଛାଞେର

ଢଳା େକୗଣସି େଦବତା କର ନାହ। 18 ତୁେମ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ଉତବ

ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି, ଆବୀ ମାସର େଯଉଁ ସମୟେର େଯରୂପ କରିବାକୁ

ତୁମକୁ ଆ ା େଦଇଅଛୁ, େସହିରୂେପ ତୁେମ ସାତ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି

ଖାଇବ; କାରଣ େସହି ଆବୀ ମାସେର ତୁେମ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର

େହାଇ ଆସିଥଲ। 19ଆଉ ସମସ ପଥମଜାତ ଗଭଫଳ ଓ େଗାେମଷାଦି

ପଲ ମ ରୁ ପଥମଜାତ ପୁଂପଶୁ ସକଳ ଆମର। 20 ମାତ ପଥମଜାତ ଗଦଭ

ପରିବତେର ତୁେମ େମଷଶାବକ େଦଇ ତାକୁ ମୁକ କରିବ; ଯଦି ମୁକ ନ

କରିବ, େତେବ ତାʼର େବକ ଭାଙିବ। ତୁମର ପଥମଜାତ ପୁତ ସକଳକୁ

ତୁେମ ମୁକ କରିବ। ଆଉ, େକହି ଶୂନ ହସେର ଆମ ସମୁଖେର ଉପସିତ

େହବ ନାହ। 21 ତୁେମ ଛଅ ଦିନ କମ କରିବ, ମାତ ସପମ ଦିନେର ବିଶାମ

କରିବ; କୃଷି ଓ ଶସ େଚଦନ ସମୟେର ମ ବିଶାମ କରିବ। 22 ତୁେମ

ସପାହର ଉତବ, ଅଥା , କଟା ଗହମର ପଥମ ଫଳର ଉତବ ଓ ବଷର

େଶଷ ଭାଗେର ଫଳ ସଂଗହର ଉତବ କରିବ। 23 ତୁମମାନଙର ସମସ

ପୁରୁଷ ବଷ ମ େର ତିନି ଥର ଇସାଏଲର ପଭୁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ଛାମୁେର ଉପସିତ େହେବ। 24 କାରଣ ଆେମ ତୁମ ସମୁଖରୁ ଅନ େଦଶୀୟ

େଲାକମାନଙୁ ଦୂର କରିବା ଓ ତୁମର ସୀମା ବିସାର କରିବା, ପୁଣି, ତୁେମ ବଷ

ମ େର ତିନି ଥର ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଉପସିତ େହବା ନିମେନ

ଗମନ କେଲ, ତୁମ ଭୂମି ପତି େକହି େଲାଭ କରିବ ନାହ। 25 ତୁେମ ଆମ

ବଳିର ରକ ତାଡ଼ିଯୁକ ଦବ ସହିତ ଉତଗ କରିବ ନାହ ଓ ନିସାରପବୀୟ

ଉତବର ବଳିଦବ ପାତଃକାଳ ପଯ ନ ରଖବ ନାହ। 26 ତୁେମ ଆପଣା

ଭୂମିର ପଥମଜାତ ଫଳର ଅଗିମାଂଶ ଆପଣା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ

ଆଣିବ। ପୁଣି, ତୁେମ ଛାଗର ଶାବକକୁ ତାହାର ମାତାର ଦୁଗେର ପାକ କରିବ

ନାହ।” 27ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହିସବୁ ବାକ େଲଖ,
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କାରଣ ଆେମ ଏହି ବାକ ାନୁସାେର ତୁମ ସହିତ ଓ ଇସାଏଲ ସହିତ ନିୟମ

ସିର କରିଅଛୁ।” 28 େସହି ସମୟେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ସହିତ େସହି

ସାନେର ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ ଅବସାନ କେଲ; େସ ଅନ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ

କେଲ ନାହ। େସ େସହି ଦୁଇ ପସରେର ନିୟମବାକ , ଅଥା , ଦଶ ଆ ା

େଲଖେଲ। 29 ଏଥଉତାେର େମାଶା ସୀନୟ ପବତରୁ ଓହାଇବା ସମୟେର

ସାକ ରୂପ ଦୁଇ ଖଣ ପସର ହସେର େଘନି ପବତରୁ ଓହାଇେଲ, ମାତ

ସଦାପଭୁଙ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ଚମ େଯ ଉଜଳ

େହାଇଥଲା, ତାହା େମାଶା ଜାଣି ନ ଥେଲ। 30ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ

ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େମାଶାଙୁ େଦଖେଲ, େସେତେବେଳ ତାଙର ମୁଖର

ଚମ ଉଜଳ ଥଲା; ଏଣୁ େସମାେନ ତାଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୀତ େହେଲ।

31 ମାତ େମାଶା େସମାନଙୁ ଡାକେନ, ହାେରାଣ ଓ ମଣଳୀର ଅ କଗଣ ତାଙ

ନିକଟକୁ େଫରିଗେଲ; ତହେର େମାଶା େସମାନଙ ସହିତ ଆଳାପ କେଲ।

32 ତହ ଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ; ତହେର

ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପବତେର ତାଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ କଥା କହିଥେଲ, ତାହାସବୁ

େସ ଆ ା ରୂେପ େସମାନଙୁ ଜଣାଇେଲ। 33ଆଉ, େମାଶା େସମାନଙ ସହିତ

କେଥାପକଥନ ସମାପନ କଲା ଉତାେର ଆପଣା ମୁଖେର ଘୁମୁଟା େଦେଲ।

34 ମାତ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭତେର ତାହାଙ

ସାକାତକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପଯ ନ େସହି ଘୁମୁଟା କାଢ଼ି ରଖେଲ;

ଆଉ େଯଉଁ ଆ ା ପାଇେଲ, ବାହାେର ଆସି ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ତାହା

କହିେଲ। 35 ତହେର େମାଶାଙର ମୁଖର ଚମ ଉଜଳ ଅେଟ, ଏହା ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ତାଙର ମୁଖ ପତି ଅନାଇ େଦଖେଲ; େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ସହିତ

କଥା କହିବାକୁ େଯପଯ ନ ଭତରକୁ ନ ଗେଲ; େସପଯ ନ ଆପଣା ମୁଖେର

ଘୁମୁଟା େଦେଲ।

35ତହ ଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀକୁ ଏକତ

କରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହି ସମସ ବାକ ପାଳନ କରିବାକୁ

ଆ ା େଦଇଅଛନି। 2 ଛଅ ଦିନ କମ କରାଯିବ, ମାତ ସପମ ଦିନ

ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପବିତ ଦିନ େହବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ମହା ବିଶାମବାର େହବ, େଯେକହି େସହି ଦିନ କମ କରିବ, ତାହାର ପାଣଦଣ

େହବ। 3 ତୁେମମାେନ ବିଶାମବାରେର ଆପଣାମାନଙ େକୗଣସି ବାସ
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ସାନେର ଅଗି ଜାଳିବ ନାହ।” 4ଆଉ, େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ

ମଣଳୀକୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି ଆ ା େଦଇଅଛନି। 5ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ ଉପହାର ସଂଗହ କର; େଯେକହି

ସଚନମନା, େସ ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ ସଣ, େରୗପ ଓ ପିତଳ, 6 ପୁଣି,

ନୀଳବଣ, ଧୂମବଣ, ସିନୂର ବଣ, ଶୁଭ, େକୗମସୂତ ଓ ଛାଗର େଲାମ, 7

ପୁଣି, ରକୀକୃତ େମଷ ଚମ, ଶିଶୁକ ଚମ ଓ ଶିଟୀ କାଷ, 8 ପୁଣି, ଦୀପାଥକ

େତୖଳ, ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ ଓ ସୁଗନି ଧୂପାଥକ ଗନଦବ , 9ପୁଣି, ଏେଫାଦ

ଓ ବୁକୁପଟା ନିମେନ େଗାେମଦକ ମଣି ପଭୃତି ଖଚନୀୟ ପସର, ଏହି ସମସ

ସଦାପଭୁଙର ଉପହାର ଆଣିବ। 10 ଆଉ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ପେତ କ

ବି ମନା େଲାକ ଆସି ସଦାପଭୁଙର ଆଦିଷ ସକଳ ବସୁ ନିମାଣ କରନୁ, 11

ଅଥା , ଆବାସ, ତହର ତମୁ, ଛାତ, ଆଙୁଡ଼ା, ପଟା, ଅଗଳ, ସମ ଓ ଚୁଙୀ,

12 ପୁଣି, ସିନୁକ, ତହର ସାଙୀ, ପାପାଚାଦନ ଓ ଆଚାଦନର ବିେଚଦ ବସ,

13 ପୁଣି, େମଜ, ତହର ସାଙୀ, ପାତସକଳ ଓ ଦଶନୀୟ ରୁଟି, 14 ପୁଣି,

ଦୀପି ନିମେନ ଦୀପବୃକ, ତହର ପାତ, ପଦୀପ ଓ ଦୀପାଥକ େତୖଳ, 15 ପୁଣି,

ଧୂପେବଦି, ତହର ସାଙୀ, ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ, ସୁଗନି ଧୂପ ଓ ଆବାସ

ପେବଶ ଦାରର ଆଚାଦନ ବସ, 16 ପୁଣି, େହାମେବଦି, ତହର ପିତଳ

ଝାଞିରୀ, ସାଙୀ, ପାତସକଳ, ପକାଳନପାତ ଓ ତହର େବୖଠିକି, 17 ପୁଣି,

ପାଙଣର ପରଦା, ତହର ସମ, ଚୁଙୀ ଓ ପାଙଣ ଦାରର ଆଚାଦନ ବସ, 18

ପୁଣି, ଆବାସର କଣା, ପାଙଣର କଣା ଓ ଉଭୟର ରଜୁ, 19 ପୁଣି, ପବିତ

ସାନେର େସବା କରିବା ନିମେନ ସୁେଶାଭତ ବସ, ଅଥା , ହାେରାଣ ଯାଜକଙ

ନିମେନ ପବିତ ବସ ଓ ଯାଜକ କମ ନିମେନ ତାଙର ପୁତମାନଙର ବସ,

ଏହି ସମସ ପସୁତ କରିବ।” 20 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ

ମଣଳୀ େମାଶାଙ ସମୁଖରୁ ପସାନ କେଲ। 21 ପୁଣି, ଯାହାର ମନ ଯାହାକୁ

ପବତାଇଲା ଓ ଯାହାର ଆତା ଯାହାକୁ ଇଚୁକ କଲା, େସମାେନ ସମାଗମ

ତମୁ ନିମାଣ ନିମେନ ଓ ତ ସମନୀୟ ସମସ କାଯ ଓ ପବିତ ବସ ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙର ଉପହାର ଆଣିେଲ। 22 ପୁଣି, ପୁରୁଷ ଓ ସୀ େଯେତ େଲାକ

ସଚନମନା ଥେଲ, େସସମେସ ଆସି ଉେରାମଣି, କୁଣଳ, ଅଙୁରୀୟ ଓ ହାର

ପଭୃତି ସଣ ଅଳଙାରସବୁ ଆଣିେଲ; ପେତ କ ଜଣ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ସଣର ଉପହାର ଉତଗ କେଲ। 23 ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙ ନିକଟେର ନୀଳ,
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ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ, ଶୁଭ େକୗମସୂତ, ଛାଗର େଲାମ, ରକୀକୃତ େମଷ ଚମ ଓ

ଶିଶୁକ ଚମ ଥଲା, େସମାେନ ପେତ େକ ତାହା ଆଣିେଲ। 24 ପୁଣି, େଯ

ରୂପାର କି ପିତଳର ଉପହାର ଉତଗ କଲା, େସ ସଦାପଭୁଙର ଉପହାର

ଆଣିଲା; ଆଉ ଯାହା ନିକଟେର େସବାର େକୗଣସି କମ ନିମେନ ଶିଟୀ

କାଷ ଥଲା, େସ ତାହା ଆଣିଲା। 25 ବୁଦିମତୀ ସୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ହସେର ସୂତା କାଟି ନୀଳ ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ଶୁଭ େକୗମସୂତ ଆଣିେଲ। 26

ପୁଣି, େଯଉଁ ସୀମାନଙର ମନ ାନେର ପବୃତ େହଲା, େସସମେସ ଛାଗ

େଲାମର ସୂତା କାଟିେଲ। 27 ପୁଣି, ଅ କଗଣ ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନିମେନ

େଗାେମଦକାଦି ଖଚନାଥକ ମଣି, 28ଆଉ ଦୀପ ଓ ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ ଓ

ସୁଗନି ଧୂପ ନିମେନ ଗନଦବ ଓ େତୖଳ ଆଣିେଲ। 29 ଇସାଏଲସନାନଗଣ

େସଚାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଆଣିେଲ; ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ

ଦାରା ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତହର େକୗଣସି ପକାର

କମ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ସୀମାନଙର ମନ େସମାନଙୁ

ଇଚୁକ କଲା, େସମାେନ ପେତ େକ ଉପହାର ଆଣିେଲ। 30ଏଥଉତାେର

େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପଭୁ ଯିହୁଦା

ବଂଶୀୟ ହୂରର େପୗତ ଊରିର ପୁତ ବତେଲଲକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଅଛନି। 31

ପୁଣି, ତାହାକୁ ାନ, ବୁଦି, ବିଦ ା ଓ କମେନୖପୁଣ ଦାୟକ ପରେମଶରଙ

ଆତାେର ପରିପୂଣ କରି 32 ଚିତ କମ ଓ ସଣ, େରୗପ ଓ ପିତଳ େଖାଦନ

33 ଓ ଖଚନାଥକ ମଣିର କତନ ଓ ନାନା ଶିଳକମ ନିମେନ କାଷ େଖାଦନ,

ଏହିସବୁ ଶିଳକମ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନିପୁଣ କରିଅଛନି। 34 ପୁଣି, ଶିକା

େଦବା ପାଇଁ ତାହାର ଓ ଦା ବଂଶୀୟ ଅହୀଷାମକର ପୁତ ଅହଲୀୟାବର

ମନେର ପବୃତି େଦେଲ। 35ଆଉ େଖାଦନ ଓ ଶିଳକମ କରିବା ନିମେନ,

ପୁଣି, ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ଶୁଭ େକୗମସୂତେର ସୂଚି କମ ଓ ତନୀ କମ

କରିବା ନିମେନ, ଅଥା , ଯାବତୀୟ ଶିଳକମ ଓ ଚିତ କମ କରିବା ପାଇଁ

େସମାନଙ ମନକୁ ାନେର ପରିପୂଣ କରିଅଛନି।”

36 “ଏନିମେନ ସଦାପଭୁଙର ସମସ ଆ ାନୁସାେର ପବିତ ସାନର

କାଯ ସକଳ ନିମାଣ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ବତେଲଲ ଓ ଅହଲୀୟାବ ପଭୃତି

େଯଉଁମାନଙୁ ାନ ଓ ବୁଦି େଦଇଅଛନି, େସହି ସବୁ ବି ମନା େଲାେକ

କମ କରିେବ।” 2ଏଥଉତାେର େମାଶା େସହି ବତେଲଲ, ଅହଲୀୟାବକୁ,
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ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ମନେର ାନପାପ ଅନ ସବୁ ବି ମନା େଲାକଙୁ ଓ

େସହି କମ କରିବା ପାଇଁ ମନେର ପବୃତିପାପ େଲାକମାନଙୁ ଡାକିେଲ। 3

ତହେର େସମାେନ ପବିତ ସାନର କାଯ ନିମାଣ କରିବା ନିମେନ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ଆନୀତ ଉପହାର ସବୁ େମାଶାଙଠାରୁ ଗହଣ କେଲ; ତଥାପି

େଲାକମାେନ ପତି ପଭାତେର ତାଙ ନିକଟକୁ େସଚାେର ଆହୁରି ଉପହାର

ଆଣିେଲ। 4 ତହଁୁ ପବିତ ସାନର ସମସ କମକାରୀ ବି ମନା େଲାକମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା କମରୁ ଆସି େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 5 “ସଦାପଭୁ ଯାହା ଯାହା

ନିମାଣ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, େଲାକମାେନ େସହି କାଯ ନିମେନ

ପେୟାଜନୀୟ ଦବ ରୁ ଅତି ଅଧକ ଆଣୁଅଛନି।” 6 ତହେର େମାଶା ଆ ା

େଦଇ ଛାଉଣିର ସବତ ଏହା େଘାଷଣା କରାଇେଲ, ପୁରୁଷ କି ସୀ ପବିତ

ସାନ ନିମେନ ଆଉ ଉପହାର ପସୁତ ନ କରନୁ; ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଆଣିବାରୁ

ନିବୃତ େହେଲ। 7 କାରଣ ସମସ କମ କରିବାକୁ େସମାନଙର ଦବ ପଚୁର

ଓ ତେତାଧକ ଥଲା। 8 ଏଥଉତାେର କମକାରୀମାନଙ ମ େର ପେତ କ

ବି ମନା େଲାକ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ, ନୀଳ, ଧୂମ ଓ ସିନୂର ବଣ ସୂତ ଦାରା

ଆବାସର ଦଶ ଯବନିକା ପସୁତ କେଲ; ପୁଣି, ତହ ମ େର ଶିଳକମେର

କିରୂବରଆକୃତି କେଲ। 9ପେତ କ ଯବନିକା ଅଠାଇଶ ହସ ଦୀଘ, ପେତ କ

ଯବନିକା ଚାରି ହସ ପସ ଓ ସମସ ଯବନିକାର ସମାନ ପରିମାଣ ଥଲା। 10

ପୁଣି, େସ ପାଞ ଯବନିକା ଏକତ େଯାଗ କେଲ; ଅନ ପାଞ ଯବନିକା ଏକତ

େଯାଗ କେଲ। 11ଆଉ, େସ େଯାଡ଼ ସାନେର ପଥମ ଅନ ଯବନିକାର

ଧଡ଼ିେର ନୀଳ ସୂତର ଫାଶ କେଲ; େଯାଡ଼ସାନର ଦିତୀୟ ଅନ ଯବନିକାର

ଧଡ଼ିେର ତଦୂପ କେଲ। 12 େସ ପଥମ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ

ଓ େଯାଡ଼ସାନର ଦିତୀୟ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କେଲ; େସହି

ଫାଶସବୁ ପରସର ସମୁଖୀନ ରହିଲା। 13ଆଉ େସ ପଚାଶ ସଣ ଆଙୁଡ଼ା

କରି ଆଙୁଡ଼ାେର ଯବନିକାସକଳ ପରସର େଯାଡ଼ିେଲ; ତହେର ଆବାସ ଏକ

ହ େହଲା। 14 ଏଉତାେର େସ ଆବାସର ଆଚାଦନାଥକ ତମୁ ନିମେନ ଛାଗ

େଲାମର ଏକାଦଶ ଯବନିକା ପସୁତ କେଲ। 15 ପେତ କ ଯବନିକାର େଦୖଘ

ତିରିଶ ହସ ଓ ପସ ଚାରି ହସ, େସହି ଏକାଦଶ ଯବନିକାର ସମାନ ପରିମାଣ

ଥଲା। 16 ପୁଣି, େସ ପାଞ ଯବନିକା ପରସର େଯାଡ଼ି ପୃଥକ ରଖେଲ ଓ

ଅନ ଛଅ ଯବନିକା େଯାଡ଼ି ପୃଥକ ରଖେଲ। 17 େଯାଡ଼ସାନର ପଥମ ଅନ
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ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କେଲ ଓ ଦିତୀୟ ଯବନିକାର େଯାଡ଼ସାନ

ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କେଲ। 18ଆଉ େସ େଯାଡି଼ େଦଇ ଏକ ତମୁ କରିବା

ପାଇଁ ପିତଳର ପଚାଶ ଆଙୁଡ଼ା କେଲ। 19 ପୁଣି, େସ ରକୀକୃତ େମଷ

ଚମେର ତମୁର ଏକ ଛାତ ଓ ତହ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର ଏକ ଛାତ ପସୁତ

କେଲ। 20 ଏଥଉତାେର େସ ଆବାସ ନିମିତ ଶିଟୀ କାଷର ଠିଆପଟା

ପସୁତ କେଲ। 21 ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହସ ଦୀଘ ଓ େଦଢ଼ ହସ ପସ ଥଲା।

22 ପେତ କ ପଟାର ପରସର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ଥଲା; ଏହିରୂେପ େସ

ଆବାସର ସମସ ପଟା ନିମେନ ପସୁତ କେଲ। 23ଆଉ େସ ଆବାସର ଦକିଣ

ଦିଗସ ଦକିଣ ପାଶ ନିମେନ େକାଡ଼ିଏ ପଟା ପସୁତ କେଲ। 24 ପୁଣି, େସ

େସହି େକାଡ଼ିଏ ପଟା ତେଳ ଚାଳିଶଟି ରୂପାର ଚୁଙୀ କେଲ; ଏକ ପଟା ତେଳ

ତହର ଦୁଇ ପଦ ନିମେନ ଦୁଇ ଚୁଙୀ ଓ ଅନ ାନ ପଟା ତେଳ େସମାନଙ

ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ନିମେନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙୀ କେଲ। 25 ପୁଣି, ଆବାସର ଅନ

ପାଶ ନିମେନ ଉତର ଦିଗେର େକାଡ଼ିଏ ପଟା କେଲ। 26 ଏକ ପଟା ତେଳ

ଦୁଇ ଚୁଙୀ ଓ ଅନ ାନ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙୀ, ଏରୂେପ ରୂପାର

ଚାଳିଶ ଚୁଙୀ କେଲ। 27 େସ ଆବାସର ପଶିମ ଦିଗସ ପଶା ପାଶ ନିମେନ

ଛଅ ଖଣ ପଟା କେଲ। 28 ପୁଣି, ଆବାସର େସହି ପଶା ଭାଗର ଦୁଇ

େକାଣ ନିମେନ ଦୁଇ ଖଣ ପଟା କେଲ। 29 ପୁଣି, ତହ ତେଳ େଯାଡ଼ା ରହିଲା

ଓ େସହିରୂପ ତହର ମୁଣେର ପଥମ କଡ଼ା ପାଖେର େଯାଡ଼ ରହିଲା; ଏହି

ପକାେର େସ ଦୁଇ େକାଣର ପଟା େଯାଡ଼ିେଲ। 30 ତହେର ଆଠ ପଟା, ପୁଣି,

ଏକ ଏକ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁଙୀ, ଏରୂେପ େଷାଳ ରୂପାଚୁଙୀ କେଲ।

31ଆଉ େସ ଶିଟୀ କାଷେର ଅଗଳ ପସୁତ କରି ଆବାସର ଏକ ପାଶସ

ପଟାେର ପାଞ ଅଗଳ 32 ଓ ଅନ ପାଶସ ପଟାେର ପାଞ ଅଗଳ, ପୁଣି,

ଆବାସର ପଶିମ ଦିଗସ ପଶା ପାଶର ପଟାେର ପାଞ ଅଗଳ େଦେଲ।

33 ପୁଣି, ମ ସିତ ଅଗଳ, ପଟାର ମ େଦଶେର ଏ ମୁଣରୁ େସମୁଣ ଯାଏ

ପାଇଲା। 34ଆଉ, େସ େସହି ସବୁ ପଟା ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ଅଗଳର

ଘରା ନିମେନ ସୁବଣର କଡ଼ା କେଲ, ଅଗଳସକଳ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 35

ଏଥଉତାେର େସ ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ, ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ ନିମତ ଓ

କିରୂବାକୃତିେର ଚିତିତ ଏକ ବିେଚଦ ବସ ପସୁତ କେଲ। 36 ପୁଣି, େସ ତହ

ନିମେନ ଶିଟୀ କାଷର ଚାରି ସମ କରି ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ େସସବୁର
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ଆଙୁଡ଼ା ସୁବଣେର କେଲ ଓ ତହ ନିମେନ ରୂପାର ଚାରି ଚୁଙୀ ଢାଳିେଲ।

37 ଆଉ, େସ ତମୁଦାର ନିମେନ ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ

େକୗମସୂତ ନିମତ ଚିତବିଚିତ ଏକ ଆଚାଦନ ବସ ପସୁତ କେଲ। 38 ତହର

ପାଞ ସମ ଓ େସସବୁର ଆଙୁଡ଼ା କେଲ; ପୁଣି, େସହିସବୁର ମୁଣାଳି ଓ ବନନୀ

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ, ମାତ େସମାନଙର ପାଞ ଚୁଙୀ ପିତଳର ଥଲା।

37ଏଥଉତାେର ବତେଲଲ ଶିଟୀ କାଷେର ଅଢ଼ାଇ ହସ ଦୀଘ ଓ େଦଢ଼

ହସ ପସ ଓ େଦଢ଼ ହସ ଉଚ, ଏକ ସିନୁକ ନିମାଣ କେଲ 2 ଓ ତହର ଭତର

ଓ ବାହାର ନିମଳ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇ ତହର ଚତୁଦଗେର ସୁବଣର କାନି

କେଲ। 3 ପୁଣି, ତହର ଚାରି େକାଣ ନିମେନ ଚାରି ସଣକଡ଼ା ଢାଳିେଲ; ତହର

ଏକ ପାଶେର ଦୁଇ କଡ଼ା ଓ ଅନ ପାଶେର ଦୁଇ କଡ଼ା େଦେଲ। 4ଆଉ

େସ ଶିଟୀ କାଷେର ସାଙୀ କରି ସୁବଣ ମଡ଼ାଇେଲ 5 ଓ ସିନୁକ ବହିବା

ନିମେନ ସିନୁକର ପାଶସ କଡ଼ାେର େସହି ସାଙୀ ପେବଶ କରାଇେଲ। 6

ଏଉତାେର େସ ନିମଳ ସୁବଣେର ଅଢ଼ାଇ ହସ ଦୀଘ ଓ େଦଢ଼ ହସ ପସ ଏକ

ପାପାଚାଦନ ନିମାଣ କେଲ। 7 ପୁଣି, ପିଟା ସୁବଣେର ଦୁଇ କିରୂବ ନିମାଣ

କରି ପାପାଚାଦନର ଦୁଇ ମୁଣେର ରଖେଲ। 8 ତହର ଏକ ମୁଣେର ଏକ

କିରୂବ ଓ ଅନ ମୁଣେର ଅନ କିରୂବ ସାପନ କେଲ; ପାପାଚାଦନର ଦୁଇ

ମୁଣେର ଦୁଇ କିରୂବକୁ ତହର ଅଂଶ କରି ରଖେଲ। 9 ପୁଣି, କିରୂବମାନଙର

ପକ ଉଦକୁ ବିସାରିତ େହାଇ ପାପାଚାଦନକୁ ଆବରଣ କଲା ଓ େସମାନଙର

ମୁଖ ପରସର ସମୁଖୀନ େହଲା; ମାତ ପାପାଚାଦନ ପତି କିରୂବମାନଙର ମୁଖ

ରହିଲା। 10 ତହ ଉତାେର େସ ଶିଟୀ କାଷେର ଦୁଇ ହସ ଦୀଘ ଓ ଏକ ହସ

ପସ ଓ େଦଢ଼ ହସ ଉଚ େଗାଟିଏ େମଜ ନିମାଣ କେଲ। 11ପୁଣି, ତାହା ନିମଳ

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ତହର ଚତୁଦଗେର ସୁବଣର କାନି କେଲ। 12 ପୁଣି,

େସ ତହର ଚତୁଦଗେର ଚତୁରଙୁଳି ପରିମିତ ଏକ େବଷନ କେଲ ଓ େସହି

େବଷନର ଚତୁଦଗେର ସୁବଣର କାନି କେଲ। 13ଆଉ ସୁବଣେର ଚାରି କଡ଼ା

ଢାଳି ତହର ଚାରି ପାହ ାର ଚାରି େକାଣେର ରଖେଲ। 14 େସହି କଡ଼ା ପାଶ

କାଷର ସନିକଟ ଓ େମଜ ବହିବା ନିମେନ ସାଙୀର ଘରା ଥଲା। 15 ପୁଣି,

େସ େସହି େମଜ ବହନାେଥ ଶିଟୀ କାଷେର ସାଙୀ ନିମାଣ କରି ସୁବଣେର

ମଡ଼ାଇେଲ। 16ଆହୁରି, େସ େମଜର ଉପରିସିତ ପାତସକଳ, ଅଥା , ତହର

ଥାଳୀ ଓ ଚାମଚ ଓ ପାତ, ଢାଳିବା ନିମେନ ଗଡ଼ୁସକଳ ନିମଳ ସୁବଣେର
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ନିମାଣ କେଲ। 17ଆହୁରି, େସ ନିମଳ ସୁବଣେର ଏକ ଦୀପବୃକ ନିମାଣ

କେଲ, େସ ପିଟାକମେର ଦୀପବୃକ, ତହର ଗଣି ଓ ଶାଖା ନିମାଣ କେଲ,

ଆଉ ତହର େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ ତହେର ସଂଲଗ େହଲା। 18 େସହି

ଦୀପବୃକର ଏକ ପାଶରୁ ତିନି ଶାଖା ଓ ଦୀପବୃକର ଅନ ପାଶରୁ ତିନି ଶାଖା,

ଏହି ଛଅ ଶାଖା ତହର ପାଶରୁ ନିଗତ େହଲା। 19 ପୁଣି, ଏକ ଶାଖାେର

ବାଦାମପୁଷାକୃତି ତିନି େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ, ପୁଣି, ଅନ ଶାଖାେର

ବାଦାମପୁଷାକୃତି ତିନି େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁଷ, ଏହିରୂେପ ଦୀପବୃକରୁ

ନିଗତ ଛଅ ଶାଖାେର ରହିଲା। 20 ମାତ ଦୀପବୃକେର ବାଦାମପୁଷାକୃତି ଚାରି

େଗାଲାଧାର ଓ ତହର କଳିକା ଓ ପୁଷ ରହିଲା। 21ଆଉ, ତହରୁ େଯଉଁ ଛଅ

ଶାଖା ନିଗତ େହଲା, ତଦନୁସାେର ଏକ ଶାଖାଦୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା

ଓ ଅନ ଶାଖାଦୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ଅନ ତର ଶାଖାଦୟର ତେଳ

ଏକ କଳିକା ରହିଲା। 22 ଏହି କଳିକା ଓ ଶାଖା ତହର ଅଂଶ େହଲା ଓ

ସମସ ନିମଳ ସୁବଣ ନିମତ ଏକ ପିଟାକମ େହଲା। 23ଆଉ, େସ ତହ ପାଇଁ

ସପ ପଦୀପ, ଚିମୁଟା ଓ ଅଙାରଧାନୀ ନିମଳ ସୁବଣେର ନିମାଣ କେଲ। 24

େସ ଏକ ତାଳନ ପରିମିତ ନିମଳ ସୁବଣେର ତାହା ଓ ତହର ସମସ ପାତ

ନିମାଣ କେଲ। 25 ଏଥଉତାେର େସ ଶିଟୀ କାଷେର ଏକ ହସ ଦୀଘ, ଏକ

ହସ ପସ ଓ ଦୁଇ ହସ ଉଚ ଚତୁେଷାଣ ଧୂପେବଦି ନିମାଣ କେଲ, ତହର

ଶୃଙସକଳ ତହର ଅଂଶ େହଲା। 26ଆଉ, ତାହା, ତହର ପୃଷ, ତହର ଚାରି

ପାଶ ଓ ତହର ଶୃଙସକଳ ନିମଳ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି, େସ ତହର

ଚାରିଆେଡ଼ ସୁବଣର କାନି କେଲ। 27 ପୁଣି, ତହର ବହନାଥକ ସାଙୀର

ଘରା ନିମେନ ତହର କାନି ତେଳ ଦୁଇ ପାଶର ଦୁଇ େକାଣେର ସୁବଣର ଦୁଇ

ଦୁଇ କଡ଼ା ନିମାଣ କେଲ। 28ଆଉ ଶିଟୀ କାଷେର ସାଙୀ କେଲ ଓ ତାହା

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 29 ଏଉତାେର େସ ଅଭେଷକାଥକ ପବିତ େତୖଳ ଓ

ଧୂପ ନିମେନ ଗନବଣିକର କିୟାନୁଯାୟୀ ସୁଗନି ଦବ ପସୁତ କେଲ।

38ଏଥଉତାେର େସ ଶିଟୀ କାଷେର ପାଞ ହସ ଦୀଘ ଓ ପାଞ ହସ ପସ

ଓ ତିନି ହସ ଉଚ ଏକ ଚତୁେଷାଣ େହାମେବଦି ନିମାଣ କେଲ। 2 ପୁଣି, ତହର

ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଶୃଙ ନିମାଣ କରି ପିତଳ ମଡ଼ାଇେଲ; େସହି ଶୃଙସବୁ

ତହର ଅଂଶ େହଲା। 3ଆଉ େସ େବଦିର ସମସ ପାତ, ଅଥା , ଭସଧାନୀ,

କରଚୁଲ, କୁଣ, ତିଶୂଳ ଓ ଅଙାରଧାନୀ, ଏହି ସମସ ପାତ ପିତଳେର ପସୁତ
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କେଲ। 4 ଏହି େବଦିର େବଢ଼ ତେଳ ନିମରୁ ମ ପଯ ନ ପିତଳ ନିମତ ଜାଲ

ଝାଞିରୀ କେଲ। 5 ପୁଣି, ସାଙୀର ଘରା ନିମେନ େସହି ପିତଳ ଝାଞିରୀର

ଚାରି େକାଣେର ଚାରି କଡ଼ା ଢାଳିେଲ। 6ଆଉ, େସ ଶିଟୀ କାଷେର େସହି

ସାଙୀ ନିମାଣ କରି ପିତଳେର ମଡ଼ାଇେଲ। 7 େବଦି ବହନାେଥ ତହର

ପାଶ ଉପେର େସହି ସାଙୀ କଡ଼ାେର ପେବଶ କରାଇେଲ; ପୁଣି, ଫମା ରଖ

ପଟାେର େବଦି ନିମାଣ କେଲ। 8ଆଉ, େଯଉଁ ସୀଗଣ ସମାଗମତମୁର

ଦାର ସମୀପେର େସବା କେଲ, େସହି େସବାକାରିଣୀ ସୀଗଣର ପିତଳ ନିମତ

ଦପଣ ଦାରା େସ ପକାଳନପାତ ଓ ତହର େବୖଠିକି ନିମାଣ କେଲ। 9

ଏଥଉତାେର େସ ପାଙଣ ପସୁତ କେଲ; ଦକିଣ ଦିଗେର ପାଙଣର ଦକିଣ

ପାଶେର ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର ଏକ ଶହ ହସ ପରିମିତ ପରଦା କେଲ।

10 ତହର େକାଡ଼ିଏ ସମ ଓ େକାଡ଼ିଏ ଚୁଙୀ ପିତଳର, ପୁଣି, େସହି ସମର

ଆଙୁଡ଼ା ଓ ବନନୀ ରୂପାର ଥଲା। 11 ଉତର ଦିଗର ପରଦା ଏକ ଶହ ହସ,

ପୁଣି, ତହର େକାଡ଼ିଏ ସମ, େକାଡ଼ିଏ ଚୁଙୀ ପିତଳର ଓ ସମର ଆଙୁଡ଼ା

ବନନୀ ରୂପାର ଥଲା। 12 ପଶିମ ପାଶର ପରଦା ପଚାଶ ହସ ଥଲା, ତହର

ଦଶ ସମ ଓ ଦଶ ଚୁଙୀ, ପୁଣି, ସମର ଆଙୁଡ଼ା ଓ ବନନୀ ରୂପାର ଥଲା।

13 ପୂବ ଦିଗେର ପୂବ ପାଶ ନିମେନ ପଚାଶ ହସ ଥଲା। 14 ଦାରର ଏକ

ପାଶ ନିମେନ ପନର ହସ ପରଦା ଓ ତହର ତିନି ସମ ଓ ତିନି ଚୁଙୀ ଥଲା;

15 ତଦୂେପ ଅନ ପାଶ ନିମେନ ଥଲା। ପାଙଣଦାର ସନିକଟ ଏ ପାଶେର

ଓ େସ ପାଶେର ପନର ହସ ପରଦା ଓ ତହର ତିନି ସମ ଓ ତିନି ଚୁଙୀ

ଥଲା। 16ପାଙଣର ଚତୁଦଗର ସକଳ ପରଦା ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର

ନିମତ ଥଲା। 17 ପୁଣି, ସମର ଚୁଙୀସବୁ ପିତଳର ଥଲା; ସମର ଆଙୁଡ଼ା

ଓ ବନନୀ ରୂପାର; ତହର ମୁଣାଳି େରୗପ ମଣିତ; ପୁଣି, ରୂପାବନନୀେର

ପାଙଣର ସକଳ ସମ ସଂଯୁକ ଥଲା। 18ଆଉ, ପାଙଣ ଦାରର ଆଚାଦନ

ବସ ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର ଶିଳକମବିଶିଷ

ଓ ପାଙଣର ପରଦା ତୁଲ ତାହା ଦୀଘେର େକାଡ଼ିଏ ହସ ଓ ପସେର ପାଞ

ହସ ଉଚ ଥଲା। 19 ପୁଣି, ତହର ପିତଳର ଚାରି ସମ, ଚାରି ଚୁଙୀ, ରୂପାର

ଆଙୁଡ଼ା ଓ ତହର ମୁଣାଳି େରୗପ ମଣିତ ଓ ବନନୀ ରୂପାର ଥଲା। 20 ପୁଣି,

ଆବାସର ଓ ପାଙଣର ଚତୁଦଗର କଣାସବୁ ପିତଳର ଥଲା। 21 େଲବୀୟ

େଲାକମାନଙର କାଯ ନିମେନ ହାେରାଣ ଯାଜକଙର ପୁତ ଈଥାମରଙ
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ଦାରା େମାଶାଙର ଆ ାନୁସାେର ଆବାସର, ଅଥା , ସାକ ରୂେପ ଆବାସର

ଗଣନୀୟ ବସୁ ସମୂହର ଏହି ଗଣନା କରାଗଲା। 22ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ

ଦାରା େଯଉଁ ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଯିହୁଦା ବଂଶଜାତ ହୂରର େପୗତ

ଊରିର ପୁତ ବତେଲଲ େସସବୁ ନିମାଣ କରିଥେଲ। 23ଆଉ ନୀଳ, ଧୂମ,

ସିନୂର ବଣ, ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତେର ଶିଳକାରୀ, େଖାଦକ ଓ ବି ତନୁବାୟ

ଦା ବଂଶଜାତ ଅହୀଷାମକଙ ପୁତ ଅହଲୀୟାବ ସହକାରୀ ଥେଲ। 24

ପବିତ ସାନ ନିମାଣର ସମସ କାଯ େର ଏହିସବୁ ସୁବଣ ଲାଗିଲା, ଅଥା ,

େନୖେବଦ ର; ସମସ ସଣ ପବିତ ସାନର େଶକଲାନୁସାେର ଅଣତିରିଶ ତାଳନ

ସାତ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ଥଲା। 25ପୁଣି, ମଣଳୀର ଗଣିତ େଲାକଙର ରୂପା

ପବିତ ସାନର େଶକଲାନୁସାେର ଏକ ଶହ ତାଳନ ଏକ ସହସ ସାତ ଶହ

ପଞସରି େଶକଲ ଥଲା। 26 ପେତ କ ଗଣିତ େଲାକଙ ନିମେନ, ଅଥା ,

େଯଉଁମାେନ ବିଂଶତି ବଷ ବୟସ ଅବା ତହରୁ ଅଧକ ବୟସ ଥେଲ, େସହି

ଛଅ ଲକ ତିନି ସହସ ପାଞ ଶହ ପଚାଶ େଲାକଙ ମ ରୁ ପେତ କ ଜଣ

ନିମେନ ଏକ ଏକ େବକା, ଅଥା , ପବିତ ସାନର େଶକଲାନୁସାେର ଅଦ ଅଦ

େଶକଲ େଦବାକୁ େହାଇଥଲା। 27 ଏଣୁ େସହି ଏକ ଶହ ତାଳନ ରୂପାେର

ପବିତ ସାନର ଓ ବିେଚଦ ବସର ଚୁଙୀ ଢଳାଗଲା; ଏକ ଶହ ଚୁଙୀ ନିମେନ

ଏକ ଶହ ତାଳନ, ଅଥା , ଏକ ଏକ ଚୁଙୀ ନିମେନ ଏକ ଏକ ତାଳନ

ବ ୟ େହଲା। 28 ପୁଣି, େସହି ଏକ ସହସ ସାତ ଶହ ପଞସରି େଶକଲ

ରୂପାେର େସ ସମ ନିମେନ ଆଙୁଡ଼ା ନିମାଣ କେଲ ଓ ତହର ମୁଣାଳି ମଣିତ ଓ

ବନନୀେର ସଂଯୁକ କେଲ। 29 ପୁଣି, େନୖେବଦ ର ପିତଳ ସତୁରି ତାଳନ ଦୁଇ

ସହସ ଚାରି ଶହ େଶକଲ ଥଲା। 30 ଏଣୁ େସ ତାହା ଦାରା ସମାଗମତମୁ

ଦାରର ଚୁଙୀ, ପିତଳର େବଦି, ତହର ପିତଳର ଝାଞିରୀ ଓ େବଦିର ସମସ

ପାତ, 31 ପୁଣି, ପାଙଣର ଚତୁଦଗର ଚୁଙୀ, ପାଙଣ ଦାରର ଚୁଙୀ, ଆବାସର

ସମସ େମଖ ଓ ପାଙଣର ଚତୁଦଗର େମଖସକଳ ନିମାଣ କେଲ।

39ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ନୀଳ, ଧୂମ ଓ ସିନୂର ବଣ ସୂତ ଦାରା ପବିତ ସାନେର େସବା କରିବା

ନିମେନ ସୁେଶାଭତ ବସ ପସୁତ କେଲ, ଆଉ ହାେରାଣଙ ନିମେନ ପବିତ

ବସ ପସୁତ କେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ସୁବଣ ଦାରା, ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ

ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ ଦାରା ଏେଫାଦବସ ପସୁତ କେଲ। 3 ଅଥା ,
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େସମାେନ ସଣ ପିଟାଇ ପାତଳ ପତ କରି ଶିଳକମ ଦାରା ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର

ବଣ ଓ ଶୁଭ େକୗମସୂତ ମ େର ବୁଣିବା ପାଇଁ ତାହା କାଟି ଜରୀ କେଲ।

4 େସମାେନ ପରସର ସଂଯୁକ ଦୁଇ ସନପଟି କେଲ; ତହର ଦୁଇ ମୁଣେର

ପରସର େଯାଡ଼ ଦିଆଗଲା। 5 େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ଏେଫାଦର ଉପରିସ େଯଉଁ ଚିତିତ ପଟୁକା ତହର ଅଂଶ ଥଲା, ତାହା ମ

େସହି କମାନୁସାେର ସୁବଣ ଦାରା, ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ

େକୗମସୂତ ଦାରା ନିମତ େହଲା। 6ଆହୁରି େସମାେନ ଇସାଏଲପୁତଗଣର

ନାମାନୁସାେର େଖାଦିତ ମୁଦାନ ାୟ େଖାଦିତ ଓ ସଣାଧାରେର ଖଚିତ ଦୁଇ

େଗାେମଦକ ମଣି ପସୁତ କେଲ। 7 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସନପଟି ଉପେର ଇସାଏଲପୁତମାନଙ ସରଣାଥକ ମଣି

ରୂେପ ତାହା ବସାଇେଲ। 8 ଏଥଉତାେର େସ ଏେଫାଦର କମନ ାୟ ସୁବଣ

ଦାରା, ନୀଳ, ଧୂମ, ସିନୂର ବଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ ଦାରା ନିପୁଣ

ଶିଳକାରର କମେର ବୁକୁପଟା ନିମାଣ କେଲ। 9ତାହା ଚତୁେଷାଣ ଥଲା,

ଅଥା , େସମାେନ େସହି ବୁକୁପଟା େଦାହରା କରି ଏକ ଚାଖଣ ଦୀଘ ଓ

ଏକ ଚାଖଣ ପସ କେଲ। 10 ପୁଣି, ତାହା ଚାରି ଧାଡ଼ି ମଣିେର ଖଚିତ କେଲ;

ତହର ପଥମ ଧାଡ଼ିେର ଚୁଣି, ପୀତମଣି ଓ ମରକତ, 11 ଦିତୀୟ ଧାଡ଼ିେର

ପଦରାଗ, ନୀଳକାନ ଓ ହୀରକ, 12 ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିେର େପେରାଜ, ଯିସ ଓ

କଟାେହଳା, 13 ପୁଣି, ଚତୁଥ ଧାଡ଼ିେର େବୖଦୁଯ , େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯ କାନ

ମଣି ଥଲା; ଏହିସବୁ ମଣି ସଣାଧାରେର ବସାଗଲା। 14 ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ପୁତମାନଙ ନାମାଙିତ ଏହିସବୁ ମଣି େସମାନଙ ନାମାନୁସାେର ଦାଦଶ େହଲା

ଓ ମୁଦାନ ାୟ ଏକ ଏକ ମଣିେର ଦାଦଶ ବଂଶର ଏକ ଏକ ନାମ ରହିଲା।

15 ଏଉତାେର େସମାେନ ବୁକୁପଟାେର ନିମଳ ସୁବଣ ଦାରା ମାଳା ତୁଲ

େମାଡ଼ା ଜଞିର ନିମାଣ କେଲ। 16 ଦୁଇ ସଣାଧାରା ଓ ଦୁଇ ସଣକଡ଼ା ନିମାଣ

କରି ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପାନେର େସହି ଦୁଇ କଡ଼ା ଲଗାଇେଲ। 17 ଆଉ

ବୁକୁପଟାର ପାନସିତ ଦୁଇ କଡ଼ା ମ େର େସହି ଦୁଇ େମାଡ଼ା ସଣ ଜଞିର

ଲଗାଇେଲ। 18 ପୁଣି, େମାଡ଼ା ଜଞିରର ଦୁଇ ମୁଣ ଦୁଇ ଆଧାରେର ବନ

କରି ଏେଫାଦବସ ସମୁଖସ ଦୁଇ ସନପଟି ଉପେର ରଖେଲ। 19 ପୁଣି,

େସମାେନ ଦୁଇ ସଣକଡ଼ା ନିମାଣ କରି ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପାନେର ଏେଫାଦର

ସମୁଖସ ଭତର ଭାଗେର ରଖେଲ। 20 େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ସଣକଡ଼ା
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କରି ଏେଫାଦର ଦୁଇ ସନପଟି ତେଳ ତହ ସମୁଖ ଭାଗର େଯାଡ଼ ସାନେର

ଏେଫାଦର ଚିତିତ ପଟୁକା ଉପେର ତାହା ରଖେଲ। 21 ଆଉ ବୁକୁପଟା

େଯପରି ଏେଫାଦର ଚିତିତ ପଟୁକା ଉପେର ଥାଇ ଏେଫାଦରୁ ଖସି ନ ପେଡ଼,

ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ବୁକୁପଟାକୁ ନିଜ କଡ଼ାେର ନୀଳ ସୂତ ଦାରା ଏେଫାଦର

କଡ଼ା ସହିତ ବନ କରି ରଖେଲ; େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ଏହା କରାଗଲା। 22 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

େସ ବୁଣା କମେର ଏେଫାଦର େଚାଗା ସମୂଣ ନୀଳବଣ କେଲ। 23 େସହି

େଚାଗାର ମ ସଳେର ସାଞୁଆର ଗଳେଦଶ ନ ାୟ ଛିଦ ଥଲା; ତାହା େଯପରି

ଛିଣି ନ ଯାଏ, ଏଥପାଇଁ େସହି ଗଳାର ଚାରିପାଖେର ବୁଣାକମ ଥଲା। 24

ପୁଣି, େସମାେନ େଚାଗାର ଅଞଳର ଚତୁଦଗେର ନୀଳ, ଧୂମ ଓ ସିନୂର ବଣ

ବଳା ସୂତେର ଡାଳିମ ନିମାଣ କେଲ। 25ଆଉ େସମାେନ ଡାଳିମ ମ େର

ନିମଳ ସଣ ଦାରା ଘଣି କରି େଚାଗା ଅଞଳର ଚାରିଆଡ଼େର ଡାଳିମର ମେ

ମେ ରଖେଲ; 26 ଅଥା , େସବାକରଣାଥକ େଚାଗା ଅଞଳର ଚାରିଆଡ଼େର

ଏକ ଘଣି ଉତାେର ଏକ ଡାଳିମ ଓ ଏକ ଘଣି ଉତାେର ଏକ ଡାଳିମ, ଏହିରୂେପ

କେଲ। 27 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସମାେନ

ହାେରାଣ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ ନିମେନ ଶୁଭ େକୗମସୂତ ଦାରା ତନୁବାୟ

ନିମତ ଜାମା 28 ଓ ଶୁଭ େକୗମସୂତ ନିମତ ପଗଡ଼ି, ଶୁଭ େକୗମସୂତ ନିମତ

ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ େକୗମସୂତ ନିମତ ଶୁକ ଜଙିଆ ପସୁତ କେଲ। 29

ଆଉ ବଳା ଶୁଭ େକାମ, ନୀଳ, ଧୂମ ଓ ସିନୂର ବଣ ସୂତେର ସୂଚି କମ ବିଶିଷ

ଏକ କଟିବନନ ପସୁତ କେଲ। 30 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର େସମାେନ ନିମଳ ସୁବଣେର ପବିତ ମୁକୁଟର ପତ ପସୁତ କରି

େଖାଦିତ ମୁଦାନ ାୟ ତହ ଉପେର “ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ” ଏହା

େଲଖେଲ। 31ପୁଣି, ଊଦେର ପାଗ ଉପେର ରଖବା ନିମେନ ତାହା ନୀଳ

ସୂତେର ବାନିେଲ। 32 ଏହି ପକାେର ସମାଗମତମୁରୂପ ଆବାସର ସମସ

କାଯ ସମାପ େହଲା; ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାହା କେଲ, େମାଶାଙ ପତି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସମାେନ ସମସ କମ କେଲ। 33 ଏଥଉତାେର

େସମାେନ େମାଶାଙ ନିକଟକୁ େସହି ଆବାସ ଆଣିେଲ, ଅଥା , ତମୁ ଓ

ତହର ସକଳ ପାତ, ଆଙୁଡ଼ା, ପଟା, ଅଗଳ, ଆଉ ସମ ଓ ଚୁଙୀ; 34 ପୁଣି,

ରକୀକୃତ େମଷ ଚମ ନିମତ ଛାତ ଓ ଶିଶୁକ ଚମ ନିମତ ଛାତ ଓ ଆଚାଦନର
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ବିେଚଦ ବସ; 35 ସାକ ସିନୁକ, ତହର ସାଙୀ ଓ ପାପାଚାଦନ େମଜ, 36

ତହର ସକଳ ପାତ ଓ ଦଶନୀୟ ରୁଟି, 37 ନିମଳ ଦୀପବୃକ, ତହର ପଦୀପ,

ଅଥା , ପଦୀପାବଳୀ ଓ ତହର ସକଳ ପାତ ଓ ଦୀପାଥକ େତୖଳ; 38ଆଉ

ସଣମୟ େବଦି, ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ, ଧୂପାଥକ ସୁଗନି ଦବ ଓ ତମୁଦାରର

ଆଚାଦନ ବସ; 39 ପିତଳର େବଦି ଓ ତହର ପିତଳଝାଞିରୀ, ତହର ସାଙୀ

ଓ ସକଳ ପାତ, ପକାଳନପାତ ଓ ତହର େବୖଠିକି; 40 ପାଙଣର ପରଦା,

ତହର ସମ ଓ ଚୁଙୀ ଓ ପାଙଣ ଦାରର ଆଚାଦନ ବସ, ତହର ରଜୁ ଓ

େମଖ ଓ ସମାଗମତମୁ ନିମେନ ଆବାସର କାଯ ସମନୀୟ ସକଳ ପାତ;

41 ପବିତ ସାନେର େସବାକରଣାଥକ ସୁେଶାଭତ ବସ, ଅଥା , ହାେରାଣ

ଯାଜକର ପବିତ ବସ ଓ ତାହାର ପୁତମାନଙର ଯାଜକ କମ ସମନୀୟ ବସ,

42ଇତ ାଦି େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯ କରିବାକୁ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁ ଆ ା

େଦଇଥେଲ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାହାସବୁ ସମନ କେଲ। 43 ଏଥେର

େମାଶା େସହି ସମସ କାଯ ପତି ଦୃଷି କେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ସବୁ

କରିଅଛନି; ସଦାପଭୁ େଯପରି ଆ ା େଦଇଥେଲ, େସମାେନ େସହିପରି ସବୁ

କରିଥେଲ; ତହେର େମାଶା େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ।

40ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ପଥମ ମାସେର

ପଥମ ଦିନେର ସମାଗମତମୁର ଆବାସ ସାପନ କରିବ। 3 ପୁଣି, ତହ

ମ େର ସାକ ସିନୁକ ରଖ ବିେଚଦ ବସ ଟଙାଇ େସହି ସିନୁକ ଆଚାଦନ

କରିବ। 4 ଏଉତାେର େମଜ ଭତରକୁ ଆଣି ତହ ଉପରିସିତ ଦବ ମାନ

ଧାରାନୁସାେର ରଖବ; ଆଉ ଦୀପବୃକ ଭତରକୁ ଆଣି ତହର ପଦୀପସକଳ

ଜାଳିବ। 5 ସାକ ସିନୁକ ସମୁଖେର ସଣର ଧୂପେବଦି ରଖବ, ପୁଣି, ଆବାସ

ଦାରର ଆଚାଦନ ବସ ଟଙାଇବ। 6ଆଉ ସମାଗମତମୁର ଆବାସ ଦାର

ସମୁଖେର େହାମେବଦି ରଖବ। 7ସମାଗମତମୁ ଓ େବଦି ମ େର ପକାଳନ

ପାତ ରଖ ତହେର ଜଳ େଦବ। 8 ପୁଣି, ଚତୁଦଗେର ପାଙଣ ପସୁତ କରିବ

ଓ ପାଙଣ ଦାରେର ଆଚାଦନ ବସ ଟଙାଇବ। 9 ଏଉତାେର ଅଭେଷକାଥକ

େତୖଳ େନଇ ଆବାସ ଓ ତନ ସିତ ସମସ ବସୁ ଅଭେଷକ କରି ତାହା ଓ

ତହର ସକଳ ପାତ ପବିତ କରିବ; ତହେର ତାହା ପବିତ େହବ। 10ଆଉ,

ତୁେମ େହାମେବଦି ଓ ତହର ସକଳ ପାତ ଅଭେଷକ କରି ପବିତ କରିବ;

ତହେର େସହି େବଦି ମହାପବିତ େହବ। 11ଆଉ ତୁେମ ପକାଳନପାତ
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ଓ ତହର େବୖଠିକି ଅଭେଷକ କରି ପବିତ କରିବ। 12 ଏଉତାେର ତୁେମ

ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣି

ଜଳେର ସାନ କରାଇବ। 13 ପୁଣି, ଆମ ଉେଦଶ େର ଯାଜକ କମ କରିବା

ନିମେନ ହାେରାଣକୁ ପବିତ ବସ ପରିଧାନ କରାଇ ଅଭେଷକ କରି ପତିଷା

କରିବ। 14 ଆଉ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ଆଣି ଜାମା ପିନାଇବ। 15 ପୁଣି,

େସମାନଙ ପିତାକୁ େଯରୂପ ଅଭେଷକ କଲ, େସହିରୂପ େସମାନଙୁ ଅଭେଷକ

କରିବ, ତହେର େସମାେନ ଆମର ଯାଜକ କମ କରିେବ; େସହି ଅଭେଷକ

େସମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକତର ମୂଳ େହବ।” 16

େମାଶା ଏହିରୂପ କେଲ; େସ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ସମସ କେଲ।

17ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଦିତୀୟ ବଷର

ପଥମ ମାସର ପଥମ ଦିନେର ଆବାସ ସାପିତ େହଲା। 18 ପୁଣି, େମାଶା

ଆବାସ ସାପନ କରି ତହର ଚୁଙୀ େଦଇ ପଟା ବସାଇ ଅଗଳ ପେବଶ

କରାଇ ତହର ସମ ଠିଆ କେଲ। 19 ତହଁୁ େସ ଆବାସ ଉପେର ତମୁ ବିସାର

କେଲ ଓ ତମୁ ଉପେର ଛାତ େଦେଲ; 20 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ ପତି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସ ସାକ ପତ େଘନି ସିନୁକ ଭତେର ରଖେଲ

ଓ ସିନୁକେର ସାଙୀ ଲଗାଇ ସିନୁକ ଉପେର ପାପାଚାଦନ ରଖେଲ; 21

ପୁଣି, ଆବାସ ଭତରକୁ ସିନୁକ ଆଣିେଲ ଓ ଆଚାଦନର ବିେଚଦ ବସ ଟଙାଇ

ସାକ ସିନୁକ ଆଚାଦନ କେଲ। 22ଏଉତାେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର େସ ଆବାସର ଉତର ପାଶେର ବିେଚଦ ବସର ବାହାେର

ସମାଗମତମୁେର େମଜ ରଖେଲ; 23 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଧାରାନୁସାେର ତହ ଉପେର ରୁଟି ରଖେଲ। 24 ଏଥଉତାେର େମାଶାଙ

ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମଜ ସମୁଖେର ଆବାସର ଦକିଣ ପାଶେର

ସମାଗମତମୁେର ଦୀପବୃକ ରଖେଲ 25 ଓ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପଦୀପ

ଜାଳିେଲ। 26ଆଉ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସ ସମାଗମ

ତମୁେର ବିେଚଦ ବସ ସମୁଖେର ସଣେବଦି ରଖେଲ 27 ଓ ତହ ଉପେର

ସୁଗନି ଧୂପ ଜାଳିେଲ। 28 ପୁଣି, େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

େସ ଆବାସଦାରେର ଆଚାଦନ ବସ ଟଙାଇେଲ 29ଓ ସମାଗମତମୁର

ଆବାସ ଦାର ନିକଟେର େହାମେବଦି ରଖ ତହ ଉପେର େହାମବଳି ଓ

େନୖେବଦ ଉତଗ କେଲ। 30 ଏଉତାେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ



େମାଶାଙ ଲଖତ ଦିତୀୟ ପୁସକ 214

ଆ ାନୁସାେର େସ ସମାଗମତମୁ ଓ େବଦି ମ ସାନେର ପକାଳନପାତ

ରଖ ତହ ମ େର ପକାଳନ ନିମେନ ଜଳ େଦେଲ। 31 ତହେର େମାଶା,

ହାେରାଣ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ହସ ପଦ ପକାଳନ କେଲ।

32 େଯେକୗଣସି ସମୟେର େସମାେନ ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ କେଲ ବା

େବଦିର ନିକଟବତୀ େହେଲ, େସହି ସମୟେର େସମାେନ ପକାଳନ କେଲ।

33 ଏଉତାେର େସ ଆବାସର ଓ େବଦିର ଚତୁଦଗେର ପାଙଣ ପସୁତ କେଲ ଓ

ପାଙଣ ଦାରେର ଆଚାଦନ ବସ ଟଙାଇେଲ, ଏହିରୂେପ େମାଶା େସହି କାଯ

ସମାପ କେଲ। 34 ଏଥଉତାେର େମଘ େସହି ସମାଗମତମୁକୁ ଆଚାଦନ

କଲା ଓ ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ଆବାସକୁ ପରିପୂଣ କଲା। 35 ତହେର େମାଶା

ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହ, କାରଣ େମଘ ତହ ଉପେର

ଅବସିତି କରିଥଲା ଓ ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ଆବାସକୁ ପରିପୂଣ କରିଥଲା।

36ପୁଣି, ଆବାସ ଉପରୁ େଯେତେବେଳ େମଘ ନିଆଗଲା, େସେତେବେଳ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ ଯାତାେର ଅଗସର େହେଲ। 37 ମାତ

େମଘ େଯେତେବେଳ ଊଦକୁ ନିତ େହଲା ନାହ, େସେତେବେଳ ଊଦକୁ ନିତ

ନ େହବା ଦିନ ପଯ ନ େସମାେନ ଯାତା କେଲ ନାହ। 38 କାରଣ, ସମସ

ଇସାଏଲ ବଂଶର ଦୃଷିେଗାଚରେର େସମାନଙ ସମସ ଯାତାେର ଦିନ େବେଳ

ସଦାପଭୁଙର େମଘ ଓ ରାତିେର ଅଗି ଆବାସ ଉପେର ଅବସିତି କଲା।
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େମାଶାଙ ଲଖତ ତୃତୀୟ ପୁସକ
1ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ସମାଗମତମୁରୁ େମାଶାଙୁ ଡାକି କହିେଲ, 2 “ତୁେମ

ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଯଦି ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ବଳି ଉତଗ କେର, େତେବ େସ େଗାରୁ ଅବା େମଷପଲରୁ

ଆପଣା ବଳି ଆଣି ଉତଗ କରୁ। 3 େସ ଯଦି େଗାଠରୁ (ଗାଈେଗାରୁ ପଲରୁ)

େହାମାଥକ ବଳି ଉତଗ କେର, େତେବ ନିଖୁନ ପୁଂପଶୁ ସମାଗମତମୁର ଦାର

ନିକଟକୁ ଆଣିବ; େଯପରି ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଗାହ େହବ। 4 ପୁଣି,

େସ େହାମବଳିର ମସକେର ଆପଣା ହସ ରଖବ; ତହେର େସହି ବଳି ତାହାର

ପାୟଶିତ ରୂେପ ଗାହ େହବ। 5 ତହଁୁ େସ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େସହି

େଗାବତକୁ ବଧ କରିବ; ଆଉ, ହାେରାଣର ପୁତ ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ

େନଇ ସମାଗମତମୁର ଦାର ସମୀପସ େବଦି ଉପର ଚାରିଆେଡ଼ ଛିଞିେବ।

6 ପୁଣି େସ େସହି େହାମବଳିର ଚମ କାଢ଼ି ତାହା ଖଣ ଖଣ କରିବ। 7

ଏଥଉତାେର ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତଗଣ େସହି େବଦି ଉପେର ଅଗି ରଖେବ

ଓ ଅଗି ଉପେର କାଷ ସଜାଇେବ। 8ପୁଣି ହାେରାଣର ପୁତ ଯାଜକମାେନ

େବଦି ଉପରିସ ଅଗି ଓ କାଷ ଉପେର େସହି ପଶୁର ଖଣସକଳ, ମସକ ଓ

େମଦ ସଜାଇ ରଖେବ। 9 ମାତ େସ ତାହାର ଅନ ଓ ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ

କରିବ; ତହଁୁ ଯାଜକ େବଦି ଉପେର ତାହାସବୁ ଦଗ କରିବ, ତାହା େହାମବଳି,

ଅଥା , ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର

େହବ। 10ଆଉ ଯଦି େସ େମଷ କି ଛାଗପଲରୁ େହାମବଳି ଉତଗ କେର,

11 େତେବ େସ ନିଖୁନ ପୁଂପଶୁ େଘନି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଯ େବଦିର

ଉତର ଦିଗେର ବଧ କରିବ; ପୁଣି ହାେରାଣର ପୁତ ଯାଜକଗଣ େବଦିର

ଉପର ଚତୁଦଗେର ତାହାର ରକ ଛିଞିେବ। 12ଆଉ େସ ତାହାର ମସକ

ଓ େମଦ ସହିତ ତାକୁ ଖଣ ଖଣ କରିବ; ତହେର ଯାଜକ େବଦି ଉପରିସ

ଅଗି ଓ କାଷ ଉପେର ତାହା ସଜାଇ ରଖବ। 13 ମାତ େସ ତାହାର ଅନ ଓ

ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କରିବ; ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ସମସ ଉତଗ କରି େବଦି

ଉପେର ଦଗ କରିବ, ତାହା େହାମବଳି, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ ଉପହାର େହବ। 14 ଆଉ ଯଦି େସ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପକୀମାନଙ ମ ରୁ େହାମବଳି ଉତଗ କେର,

େତେବ କେପାତ ଅବା ପାରାଛୁଆ ମ ରୁ ତାହା େନବ। 15 ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା
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େବଦି ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାର ମସକ େମାଡ଼ି ତାକୁ େବଦି ଉପେର ଦଗ କରିବ;

ଆଉ ତାହାର ରକ େବଦି ପାଶେର ନିଗାଡ଼ିବ। 16 ଏଥଉତାେର େସ ତାହାର

ମଳ ସହିତ ଗଳା ଥଳୀ େଘନି େବଦିର ପୂବପାଶସ ଭସ ସାନେର ନିେକପ

କରିବ। 17ଆଉ, ପକମୂଳ ଚିରିବ, ମାତ ଦିଖଣ କରିବ ନାହ; ପୁଣି ଯାଜକ

େବଦି ଉପରିସ ଅଗି ଓ କାଷ ଉପେର ଦଗ କରିବ, ତହେର ତାହା େହାମବଳି,

ଅଥା , ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର

େହବ।

2ଆଉ, େକହି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଭକ େନୖେବଦ ଆଣିେଲ, ସରୁ

ମଇଦା ତାହାର େନୖେବଦ େହବ; ପୁଣି େସ ତହ ଉପେର େତୖଳ ଢାଳି କୁନୁରୁ

େଦବ; 2 ପୁଣି ତାହା ହାେରାଣର ପୁତ ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିବ;

ତହେର ଯାଜକ ତହରୁ ମୁଠାଏ ସରୁ ମଇଦା ଓ କିଛି େତୖଳ ଓ ସମସ କୁନୁରୁ

େନବ; ପୁଣି ଯାଜକ ସରଣାଥକ ଅଂଶ ରୂେପ ତାହା େବଦି ଉପେର ଦଗ

କରିବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ

ଉପହାର େହବ। 3 ଏହି ଭକ େନୖେବଦ ର ଅବଶିଷ ଅଂଶ ହାେରାଣର

ଓ ତାହାର ପୁତମାନଙର େହବ; ସଦାପଭୁଙର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ମ େର

ତାହା ମହାପବିତ। 4ଆଉ ଯଦି ତୁେମ ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ ତନୁରେର

ରନନ େହାଇଥବା ଦବ ଦିଅ, େତେବ ତାହା େତୖଳ ମିଶିତ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ

ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା ଅବା େତୖଳାକ ସରୁ ଚକୁଳି େହବ। 5 ଆଉ ଯଦି

ପଲମେର ଭଜା ଦବ ତୁମର ଭକ େନୖେବଦ ହୁଏ, େତେବ ତାହା େତୖଳ

ମିଶିତ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା େହବ। 6 ତୁେମ ତାହା ଖଣ ଖଣ

କରି ତହ ଉପେର େତୖଳ ଢାଳିବ; ତାହା ଭକ େନୖେବଦ । 7ଆଉ ଯଦି

କେରଇେର ରନନ େହାଇଥବା ଦବ ତୁମର ଭକ େନୖେବଦ ହୁଏ, େତେବ

ତାହା େତୖଳେର ରନନ େହାଇଥବା ସରୁ ମଇଦାର େହବ। 8 ତୁେମ ଏହିସବୁ

ଦବ େର ପସୁତ ଭକ େନୖେବଦ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁକୁ ଆଣିବ; ଆଉ ତାହା

ଯାଜକକୁ େଦବ, ତହଁୁ େସ େବଦି ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 9 ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି

ଭକ େନୖେବଦ ରୁ ସରଣାଥକ ଅଂଶ େନଇ େବଦି ଉପେର ଦଗ କରିବ;

ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ ଉପହାର

େହବ। 10 ପୁଣି େସହି ଭକ େନୖେବଦ ର ଅବଶିଷ ଅଂଶ ହାେରାଣର ଓ

ତାହାର ପୁତଗଣଙର େହବ; ସଦାପଭୁଙର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ମ େର
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ତାହା ମହାପବିତ। 11ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯେକୗଣସି

ଭକ େନୖେବଦ ଉତଗ କରିବ, ତାହା ତାଡ଼ିଯୁକ େହବ ନାହ, େଯେହତୁ

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂେପ ତାଡ଼ି କି

ମଧୁ ଦଗ କରିବ ନାହ। 12 ତୁେମମାେନ ପଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ

ରୂେପ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ, ମାତ ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ତାହା େବଦି ଉପରକୁ ଆସିବ ନାହ। 13ଆଉ ତୁେମ ଆପଣା

ଭକ େନୖେବଦ ର ପେତ କ ଦବ ଲବଣାକ କରିବ; କଦାପି ତୁେମ ଆପଣା

ଭକ େନୖେବଦ କୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିୟମସୂଚକ ଲବଣରହିତ େହବାକୁ

େଦବ ନାହ; ତୁମର ସମସ େନୖେବଦ ସହିତ ଲବଣ ଉତଗ କରିବ। 14

ପୁଣି ଯଦି ତୁେମ ଆପଣା ପଥମ ଫଳର େନୖେବଦ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉତଗ କର, େତେବ ତୁମ ପଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ ରୂେପ ଅଗିେର ଭଜା

ଶିଷା, ଅଥା , ମଦତ େକାମଳ ଶିଷା ଉତଗ କରିବ। 15 ପୁଣି ତହ ଉପେର

େତୖଳ େଦବ ଓ କୁନୁରୁ ରଖବ; ତାହା ଭକ େନୖେବଦ । 16 ତହଁୁ ଯାଜକ

ତହର ସରଣାଥକ ଅଂଶ ରୂେପ କିଛି ମଦତ ଶସ , କିଛି େତୖଳ ଓ ସମସ

କୁନୁରୁ ଦଗ କରିବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର।

3ଆଉ, େକୗଣସି ବ କିର ଉପହାର ଯଦି ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ହୁଏ;

ଯଦି େସ ପଲରୁ ଅଣିରା କି ମାଈ େଗାରୁ ଦିଏ, େତେବ େସ ସଦାପଭୁଙ

ଛାମୁକୁ ନିଖୁନ ପଶୁ ଆଣିବ। 2 ପୁଣି, େସ ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର

ଆପଣା ବଳିର ମସକେର ହସ ରଖ ତାକୁ ବଧ କରିବ; ତହଁୁ ହାେରାଣର

ପୁତ ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ େବଦି ଉପେର ଚତୁଦଗେର ଛିଞିେବ। 3

ଏଥଉତାେର େସ େସହି ମଙଳାଥକ ବଳିରୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ

ଉପହାର ଉତଗ କରିବ, ଅଥା , ଅନ ଆଚାଦକ େମଦ, ଅନ ଉପରିସ

େମଦ, 4 ଦୁଇ ଗୁଦା, ତହ ଉପରିସ ପାଶବତୀ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ

ଅନପାବକ, ଗୁଦା ସହିତ େନବ। 5 ତହଁୁ ହାେରାଣର ପୁତଗଣ େବଦି ଉପରିସ

ଅଗି, କାଷ ଓ େହାମଦବ ଉପେର ତାହା ଦଗ କରିେବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ ଉପହାର େହବ। 6ଆଉ,

ଯଦି େକହି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େମଷାଦିପଲରୁ ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ

କେର, େତେବ େସ ନିଖୁନ ଅଣିରା କି ମାଈ ପଶୁ ଉତଗ କରିବ। 7 ଯଦି

େସ ଉପହାର ନିମେନ େମଷବତ ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ସଦାପଭୁଙ
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ଛାମୁକୁ ତାହା ଆଣିବ; 8 ପୁଣି ଆପଣା ବଳିର ମସକେର ହସ ରଖ ସମାଗମ

ତମୁ ନିକଟେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। ତହଁୁ ହାେରାଣର ପୁତଗଣ େବଦି ଉପେର

ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ରକ ଛିଞିେବ। 9 ଏଥଉତାେର େସ େସହି ମଙଳାଥକ

ବଳିରୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ; ଅଥା ,

ତହର େମଦ, ସମସ େମଦମୟ ଲାଙୁଳ େମରୁଦଣ ନିକଟରୁ େନବ, ଅନ

ଆଚାଦକ େମଦ, ଅନ ଉପରିସ ସମସ େମଦ, 10 ଦୁଇ ଗୁଦା, ତହ ଉପରିସ

ପାଶବତୀ େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ ଅନପାବକ, ଗୁଦା ସହିତ େନବ।

11 ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା େବଦି ଉପେର ଦଗ କରିବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂପ େଭାଜନ। 12ଆଉ, େକହି ଯଦି ଛାଗଳ

ବଳିଦାନ କେର, େତେବ େସ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁକୁ ଆଣିବ, 13 ପୁଣି,

ଆପଣା ବଳିର ମସକେର ହସ ରଖ ସମାଗମତମୁ ନିକଟେର ତାକୁ ବଧ

କରିବ; ତହଁୁ ହାେରାଣର ପୁତଗଣ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହାର ରକ

ଛିଞିେବ। 14ଆଉ, େସ ତହରୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର

ଉତଗ କରିବ, ଅଥା , ଅନ ଆଚାଦକ େମଦ, ଅନ ଉପରିସ ସମସ େମଦ,

15 ଦୁଇ ଗୁଦା, ତାହାର ଉପରିସ ପାଶବତୀ େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ

ଅନପାବକ, ଗୁଦା ସହିତ େନବ। 16 ତହଁୁ ଯାଜକ େବଦି ଉପେର ତାହା ଦଗ

କରିବ; ତାହା ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂପ େଭାଜନ;

ସମସ େମଦ ସଦାପଭୁଙର। 17 ତାହା ତୁମମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ସମସ

ଗୃହେର ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ; ତୁେମମାେନ େମଦ ଓ ରକ, କିଛି

େଭାଜନ କରିବ ନାହ।”

4ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, ଯଦି

େକୗଣସି ବ କି ତହ ମ ରୁ େକୗଣସି କମ କରି ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କେର; 3

ବିେଶଷତଃ ଅଭଷିକ ଯାଜକ ଯଦି େଲାକମାନଙର େଦାଷଜନକ ପାପ କେର;

େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ନିଖୁନ ଏକ

େଗାବତ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରିବ। 4 ପୁଣି େସ ସମାଗମତମୁର

ଦାର ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େସହି େଗାବତ ଆଣି ତାହା ମସକେର

ହସ ରଖ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 5 ଆଉ, ଅଭଷିକ

ଯାଜକ େସହି େଗାବତର ରକରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମତମୁ ମ କୁ ଆଣିବ।
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6 ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ରକେର ଆପଣା ଅଙୁଳି ଡୁବାଇ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର

ପବିତ ସାନର ବିେଚଦ ବସ ଆଗେର ସାତ ଥର ଛିଞିବ। 7ଆଉ, ଯାଜକ

େସହି ରକରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମତମୁର ମ ସିତ ସୁଗନି ଧୂପେବଦିର

ଶୃଙେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦବ; ତହଁୁ େଗାବତର ସମସ ରକ େନଇ

ସମାଗମତମୁର ଦାରସିତ େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 8ଆଉ, ପାପାଥକ

ବଳିରୂପ େଗାବତର ସମସ େମଦ, ଅଥା , ଅନ ଆଚାଦକ େମଦ, ଅନ

ଉପରିସ େମଦ, 9 ଦୁଇ ଗୁଦା, ତହ ଉପରିସ ପାଶବତୀ େମଦ ଓ ଯକୃତର

ଉପରିସ ଅନପାବକ, ଗୁଦା ସହିତ େନବ। 10 ମଙଳାଥକ ବଳିର େଗାରୁ

େହେଲ େଯରୂପ କରିବାକୁ ହୁଏ, େସରୂପ କରିବ; ପୁଣି ଯାଜକ େହାମେବଦି

ଉପେର ତାହା ଦଗ କରିବ। 11ଆଉ, େସହି େଗାବତର ଚମ, ସମସ ମାଂସ,

ମସକ, ପାଦ, ଅନ ଓ େଗାମୟ, 12 ସବସେମତ େଗାବତକୁ େନଇ ଛାଉଣି

ବାହାେର ଶୁଚି ସାନେର, ଅଥା , ଭସ ନିେକପ ସାନକୁ ଆଣି କାଷ ଉପେର

ଅଗିେର ଦଗ କରିବ; ଭସ ନିେକପ ସାନେର ତାହା ଦଗ କରିବାକୁ େହବ। 13

ଆଉ, ଇସାଏଲର ସମଗ ମଣଳୀ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କରନି ଓ ତାହା

ସମାଜର ଦୃଷିେର ଅେଗାଚର ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ଆ ା

େଦଇଅଛନି, ତହ ମ ରୁ େସମାେନ ଯଦି େକୗଣସି କମ କରି େଦାଷୀ ହୁଅନି;

14 େତେବ େସମାନଙ କୃତ େସହି ପାପ ଜଣାପଡ଼ିେଲ, ସମାଜ ପାପାଥକ ବଳି

ରୂେପ ଏକ େଗାବତ ଉତଗ କରିେବ, ପୁଣି ସମାଗମତମୁ ନିକଟକୁ ତାହା

ଆଣିେବ। 15ଏଥଉତାେର ମଣଳୀର ପାଚୀନବଗ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

େସହି େଗାବତ ମସକେର ହସ ରଖେବ; ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େସହି

େଗାବତ ବଧ କରାଯିବ। 16ଆଉ, ଅଭଷିକ ଯାଜକ େସହି େଗାବତର ରକରୁ

କିଛି େନଇ ସମାଗମତମୁ ମ କୁ ଆଣିବ। 17 ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ରକେର

ଆପଣା ଅଙୁଳି ଡୁବାଇ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ବିେଚଦ ବସ ଆଗେର ସାତ

ଥର ଛିଞିବ। 18 ପୁଣି େସହି ରକରୁ କିଛି େନଇ ସମାଗମତମୁ ମ େର

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖସ େବଦିର ଶୃଙ ଉପେର େଦବ, ଆଉ ସମାଗମତମୁର

ଦାର ସମୀପସ େହାମେବଦି ମୂଳେର ତାହାର ସମସ ରକ ଢାଳିବ। 19 ପୁଣି,

ବଳିରୁ ସମସ େମଦ େନଇ େବଦି ଉପେର ଦଗ କରିବ। 20 ପୁଣି, େସ େସହି

ପାପାଥକ ବଳିର େଗାବତକୁ େଯରୂପ କଲା, ଏହାକୁ ହ େସରୂପ କରିବ;

ଏହିରୂେପ ଯାଜକ େସମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ, ତହେର େସମାେନ
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କମାପାପ େହେବ। 21 ଏଥଉତାେର େସ େଗାବତକୁ ଛାଉଣିର ବାହାେର

େନଇ ପଥମ େଗାବତ ତୁଲ ତାକୁ ଦଗ କରିବ; ତାହା ସମାଜର ପାପାଥକ

ବଳିଦାନ। 22ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ଅ କ ପାପ କେର ଓ ଯାହା ନ କରିବାକୁ

ତାହାର ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଆ ା େଦଇଅଛନି, େସସମସ ମ ରୁ େକୗଣସି

ଏକ କମ ଭୁଲବଶତଃ କରି େଦାଷୀ ହୁଏ; 23 େତେବ େସ େଯଉଁ ବିଷୟେର

ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ତାହାକୁ ାତ କରାଗେଲ, େସ ଏକ

ନିଖୁନ ପୁଂ ଛାଗ ଉପହାର ଆଣିବ। 24 ପୁଣି, େସ େସହି ଛାଗର ମସକେର

ହସ ରଖ େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସାନେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାକୁ ବଧ

କରିବ; ତାହା ପାପାଥକ ବଳିଦାନ। 25 ତହଁୁ ଯାଜକ ଆପଣା ଅଙୁଳିେର

େସହି ପାପାଥକ ବଳିର ରକରୁ କିଛି େନଇ େହାମେବଦିର ଶୃଙ ଉପେର େଦବ

ଓ ତାହାର ସମସ ରକ େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 26 ପୁଣି ମଙଳାଥକ

ବଳିଦାନର େମଦ ତୁଲ ତାହାର ସକଳ େମଦ େନଇ େବଦି ଉପେର ଦଗ

କରିବ; ଏହିରୂେପ ଯାଜକ ତାହାର ପାପେମାଚନାଥକ ପାୟଶିତ କରିବ,

ତହେର େସ କମାପାପ େହବ। 27ଆଉ, ସଦାପଭୁ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଆ ା

କରିଅଛନି, ତହରୁ େକୗଣସି କମ କରିବାେର ଯଦି ସାଧାରଣ େଲାକଙ ମ ରୁ

େକୗଣସି ପାଣୀ ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କରି େଦାଷୀ ହୁଏ 28 ଓ େସ େଯଉଁ

ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ଯଦି ତାହାକୁ ାତ କରାଯାଏ, େତେବ

େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ନିମେନ ଏକ ନିଖୁନ ଛାଗୀ

ଉପହାର ଆଣିବ। 29 ପୁଣି େସ େସହି ପାପାଥକ ବଳିର ମସକେର ହସ

ରଖ େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସାନେର େସହି ପାପାଥକ ବଳି ବଧ କରିବ।

30 ତହଁୁ ଯାଜକ ଅଙୁଳିେର ତାହାର ରକରୁ କିଛି େନଇ େହାମେବଦିର ଶୃଙ

ଉପେର େଦବ, ଆଉ ତାହାର ସମସ ରକ େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 31

ପୁଣି, ମଙଳାଥକ ବଳିରୁ ନିଆଯାଇଥବା େମଦ ତୁଲ ଏହାର ସକଳ େମଦ

େନବ; ତହଁୁ ଯାଜକ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େବଦି

ଉପେର ତାହା ଦଗ କରିବ; ଏହିରୂେପ ଯାଜକ ତାହା ନିମେନ ପାୟଶିତ

କରିବ, ତହେର େସ କମାପାପ େହବ। 32ମାତ ଯଦି େସ ପାପାଥକ ବଳିଦାନ

ନିମେନ େମଷବତା ଆେଣ, େତେବ ନିଖୁନ େମଷବତା ଆଣିବ। 33 ପୁଣି

େସହି ପାପାଥକ ବଳିର ମସକେର ହସ ରଖ େହାମବଳି ବଧ କରିବା ସାନେର

ପାପାଥକ ବଳିକୁ ବଧ କରିବ। 34 ତହଁୁ ଯାଜକ ଅଙୁଳିେର େସହି ପାପାଥକ
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ବଳିର ରକରୁ କିଛି େନଇ େହାମେବଦିର ଶୃଙ ଉପେର େଦବ ଓ ତାହାର

ସମସ ରକ େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ। 35ଆଉ, ମଙଳାଥକ ବଳିର

େମଷବତଠାରୁ ନିଆଯାଇଥବା େମଦ ତୁଲ ଏହାର ସକଳ େମଦ େନବ, ପୁଣି

ଯାଜକ େବଦିେର ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉପେର ତାହା ଦଗ କରିବ;

ଏହିରୂେପ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, େସହି ପାପ ସକାଶୁ ଯାଜକ ତାହା

ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ, ତହେର େସ କମାପାପ େହବ।

5ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ବ କି ସାକୀ େହାଇ ଶପଥ କରାଇବାର କଥା ଶୁଣିେଲ

େହଁ, ଯାହା େସ େଦଖଅଛି ବା ଜାଣିଅଛି, ତାହା ପକାଶ ନ କରି ପାପ କେର,

େତେବ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ। 2 ଅବା ଯଦି େକହି େକୗଣସି ଅଶୁଚି

ଦବ , ଅଥା , ଅଶୁଚି ପଶୁର ଶବ, କି ଅଶୁଚି େଗାେମଷାଦିର ଶବ, କି

ଅଶୁଚି ଉେରାଗାମୀ ପାଣୀର ଶବ ସଶ କେର, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁପ

ଥାଏ ଓ େସ ଅଶୁଚି ହୁଏ, େତେବ େସ େଦାଷୀ େହବ। 3 କିଅବା ଯଦି େସ

ମନୁଷ ର ଅଶୁଚିକାରୀ େକୗଣସି ଦବ , ଅଥା , ଯଦାରା ମନୁଷ ଅଶୁଚି

ହୁଏ, ଏପରି କିଛି ଦବ ସଶ କେର, ପୁଣି ତାହା ତାହାଠାରୁ ଗୁପ ଥାଏ,

େତେବ େସ ତାହା ାତ େହେଲ େଦାଷୀ େହବ। 4 ଅଥବା େକହି ଯଦି ମନ

କରିବାକୁ କି ଭଲ କରିବାକୁ ବିଚାରହୀନତା ପୂବକ ଶପଥ କେର, ମନୁଷ

େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ଶପଥପୂବକ ବିଚାରହୀନତା କେର, ପୁଣି ତାହା

ତାହାଠାରୁ ଗୁପ ଥାଏ; େତେବ େସ ତାହା ାତ େହେଲ, ଉକ େକୗଣସି ଏକ

ବିଷୟେର େଦାଷୀ େହବ। 5 ପୁଣି ଉକ େକୗଣସି ଏକ ବିଷୟେର େସ େଦାଷୀ

େହେଲ, ଆପଣାର େସହି କୃତ ପାପ ସୀକାର କରିବା ତାହାର କତବ । 6

ତହଁୁ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ନିମେନ ପାପାଥକ

ବଳିଦାନ ରୂେପ ପଲରୁ େମଷବତା କି ଛାଗବତା େନଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖକୁ

େଦାଷାଥକ ବଳି ଆଣିବ; ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାର ପାପ ନିମେନ ପାୟଶିତ

କରିବ। 7ଆଉ, ଯଦି େସ େମଷବତା ଆଣିବାକୁ ଅସମଥ ହୁଏ, େତେବ େସ

ଆପଣା କୃତ ପାପ ନିମେନ େଦାଷାଥକ ବଳି ରୂେପ ଦୁଇ କେପାତ ବା ଦୁଇ

ପାରାଛୁଆ ଆଣି ତହରୁ େଗାଟିଏକୁ ପାପ ନିମେନ ଓ ଅନ ଟିକୁ େହାମ ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ। 8 ପୁଣି େସ ଯାଜକ ନିକଟକୁ

େସମାନଙୁ ଆଣିବ, ତହଁୁ ଯାଜକ ପଥେମ ପାପାଥକ ବଳି ଉତଗ କରି ତାହାର

େବକରୁ ମୁଣ େମାଡ଼ିବ, ମାତ ଦୁଇ ଖଣ କରିବ ନାହ। 9 ତହଁୁ େସ ପାପାଥକ
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ବଳିର ରକରୁ କିଛି େନଇ େବଦି ପାଶେର ଛିଞିବ, ପୁଣି ଅବଶିଷ ତାହାର

ସମସ ରକ େହାମେବଦି ମୂଳେର ଢାଳିବ; ତାହା ପାପାଥକ ବଳିଦାନ। 10

ତହ ଉତାେର େସ ବିଧ ଅନୁସାେର ଅନ ଟିକୁ େହାମାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବ;

ଏହିରୂେପ େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ନିମେନ ଯାଜକ

ପାୟଶିତ କରିବ; ତହେର େସ କମାପାପ େହବ। 11ମାତ େସ ଯଦି ଦୁଇ

କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ ଆଣିବାକୁ ଅସମଥ ହୁଏ, େତେବ େସ ଆପଣା

କୃତ ପାପ ନିମେନ ଆପଣାର ଉପହାର ରୂେପ ପାପାଥକ େନୖେବଦ ପାଇଁ

ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା ଆଣିବ; େସ ତହ ଉପେର େତୖଳ େଦବ

ନାହ, କି କୁନୁରୁ ରଖବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ପାପାଥକ େନୖେବଦ । 12 ତହଁୁ

େସ ତାହା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ଯାଜକ ତହର ସରଣାଥକ ଅଂଶ

ରୂେପ ତହରୁ ଏକ ମୁଷି େନଇ େବଦିେର ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ ଉପହାର

ଉପେର ତାହା ଦଗ କରିବ; ଏହା ପାପାଥକ େନୖେବଦ । 13 ଏହିରୂେପ

ଉକ େକୗଣସି ବିଷୟେର େସ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ

ସକାଶୁ ତାହା ନିମେନ ଯାଜକ ପାୟଶିତ କରିବ, ତହେର େସ କମାପାପ

େହବ; ଆଉ, ଅବଶିଷ ଦବ ଭକ େନୖେବଦ ତୁଲ ଯାଜକର େହବ।” 14

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 15 “େକହି ଯଦି ସତ ଲଙନ

କରି ସଦାପଭୁଙ ପବିତ ବସୁ ବିଷୟେର ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କେର, େତେବ

େସ ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ତୁମର ନିରୂପିତ ପରିମାଣର ରୂପା

େଦଇ ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ େମଷ ଆଣି େଦାଷାଥକ ବଳି ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ। 16 ପୁଣି ପବିତ ବସୁ ବିଷୟେର େସ େଯଉଁ ତୁଟି

କରିଅଛି, ତହର ପରିେଶାଧ କରିବ, ତାହା ବ ତୀତ ପଞମାଂଶର ଏକାଂଶ

ମ ଯାଜକକୁ େଦବ, ତହଁୁ ଯାଜକ େଦାଷାଥକ େମଷବଳି ଦାରା ତାହା

ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ, ତହେର େସ କମାପାପ େହବ। 17ଆଉ, ଯାହା ନ

କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, ଯଦି େକୗଣସି ବ କି ତହ ମ ରୁ

େକୗଣସି କମ କରି ପାପ କେର; ଯଦ ପି େସ ତାହା ଜାଣି ନ ଥାଏ, ତଥାପି େସ

େଦାଷୀ ଅେଟ, ପୁଣି ଆପଣାର ଅପରାଧ େବାହିବ। 18 େସ ତୁମର ନିରୂପିତ

ମୂଲ ଅନୁସାେର ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ େମଷ େଦାଷାଥକ ବଳି ରୂେପ ଯାଜକ

ନିକଟକୁ ଆଣିବ; ପୁଣି େଯଉଁ ବିଷୟେର େସ ଭୁଲବଶତଃ ପାପ କଲା ଓ

ତାହା ଜାଣିଲା ନାହ, ଯାଜକ ତହ ସକାଶୁ ତାହା ପାଇଁ ପାୟଶିତ କରିବ,
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ତହେର େସ କମାପାପ େହବ। 19 ତାହା େଦାଷାଥକ ବଳି, େସ ସଦାପଭୁଙ

ଛାମୁେର ନିତାନ େଦାଷୀ।”

6ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “େକହି ଯଦି ପାପ କରି

ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କେର, ଅଥା , ଗଚିତ ବା ହସେର

ସମପତ କିଅବା ଅପହୃତ ଦବ ବିଷୟେର ଆପଣା ପତିବାସୀ ସହିତ ଅସତ

ବ ବହାର କେର, ଅଥବା ଆପଣା ପତିବାସୀ ପତି ଅନ ାୟ କେର; 3 କିଅବା

ହଜାଦବ ପାଇ ତ ବିଷୟେର ଅସତ ବ ବହାର କେର ଓ ମିଥ ା କହି

ଶପଥ କେର; ଏହି ପକାର େଯେକୗଣସି କମେର ମନୁଷ ପାପ କେର;

4 େତେବ େସ ପାପ କରି େଦାଷୀ େହେଲ, ଯାହା େସ ଅପହରଣ ଦାରା

େନଇଅଛି, ଅବା ଅନ ାୟେର ପାପ େହାଇଅଛି, ଅବା େଯଉଁ ଗଚିତ ଦବ

ତାହା ନିକଟେର ସମପତ େହାଇଅଛି, ଅବା େଯଉଁ ହଜାଦବ ପାଇଅଛି,

5 ଅବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ମିଥ ା ଶପଥ କରିଅଛି, େସହି ସବୁ ଦବ

େଫରାଇ େଦବ; ମ େସ ତାହା ସମୂଣ ରୂେପ ଓ ତହ ସେଙ ତହର ପଞମାଂଶ

ଅଧକ େଫରାଇ େଦବ; େସ େଦାଷୀ େବାଲ ନିଶିତ େହବା ଦିନେର େସହି

ଦବ ର ମାଲକକୁ ତାହା େଦବ। 6 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଆପଣାର େଦାଷାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବ; ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ଅନୁସାେର

ପଲରୁ ଏକ ନିଖୁନ େମଷ େଦାଷାଥକ ବଳି ନିମେନ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ।

7 ତହଁୁ ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ତାହା ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ, ତହେର

େସ େଯେକୗଣସି କମ ଦାରା େଦାଷୀ େହାଇଥାଏ, ତହରୁ କମାପାପ େହବ।”

8ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 9 “ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର

ପୁତଗଣଙୁ ଏହି ଆ ା ଦିଅ, େହାମବଳିର ବ ବସା ଏହି; େହାମଦବ ସମସ

ରାତି, ପଭାତ ପଯ ନ େବଦିର ଅଗିସାନ ଉପେର ରହିବ, ପୁଣି େବଦିର ଅଗି

ପଜଳିତ ରହିବ। 10 ପୁଣି ଯାଜକ ଆପଣା ଶୁକବସ ଓ ଶରୀରେର ଶୁକ

ଜଙିଆ ପିନିବ; ଆଉ େସ େବଦି ଉପେର ଅଗିଦଗ େହାମବଳିର ଭସ ଉଠାଇ

େବଦି ପାଶେର ରଖବ। 11 ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣାର େସହି ବସ ତ ାଗ

କରି ଅନ ବସ ପିନି ଛାଉଣିର ବାହାେର େକୗଣସି ଶୁଚି ସାନକୁ େସହି ଭସ

େନଇଯିବ। 12 ମାତ େବଦିର ଉପରିସ ଅଗି ସବଦା ପଜଳିତ ରହିବ, ତାହା

ଲଭବ ନାହ; ଯାଜକ ପେତ କ ପଭାତେର ତହ ଉପେର କାଷ ଜାଳିବ;

ପୁଣି େସ ତହ ଉପେର େହାମବଳି ସଜାଇ ରଖବ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳିର
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େମଦ ତହ ଉପେର ଦଗ କରିବ। 13 େବଦି ଉପେର ଅଗି ସବଦା ପଜଳିତ

ରହିବ, ତାହା କଦାପି ଲଭବ ନାହ। 14ଆଉ ଭକ େନୖେବଦ ର ବ ବସା

ଏହି; ହାେରାଣର ପୁତଗଣ େବଦି ସମୁଖେର ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁକୁ ତାହା

ଆଣିେବ। 15 ତହଁୁ ଯାଜକ ଆପଣା ମୁଷି ପୂଣ କରି େସହି ଭକ େନୖେବଦ ରୁ

କିଛି ସରୁ ମଇଦା ଓ କିଛି େତୖଳ ଓ େନୖେବଦ ଉପରିସ ସମସ କୁନୁରୁ

େନଇ ତହର ସରଣାଥକ ଅଂଶ ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ େବଦିେର ଦଗ କରିବ। 16 ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ

ତହର ଅବଶିଷାଂଶ େଭାଜନ କରିେବ; େକୗଣସି ପବିତ ସାନେର ତାଡ଼ି ବିନା

ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; େସମାେନ ସମାଗମତମୁର ପାଙଣେର ତାହା

େଭାଜନ କରିେବ। 17 ତାଡ଼ି ସହିତ ତାହା ରନନ େହବ ନାହ। ଆେମ ଆପଣା

ଅଗିକୃତ ଉପହାରରୁ େସମାନଙ ଅଂଶ ନିମେନ ତାହା େଦଲୁ; ପାପାଥକ ବଳି

ଓ େଦାଷାଥକ ବଳି ତୁଲ ତାହା ମହାପବିତ। 18 ହାେରାଣର ସନାନଗଣ

ମ େର ପେତ କ ପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ

ଉପହାରରୁ ଏହା ଗହଣ କରିବା େହଉଛି ପୁରୁଷାନୁକମେର ତୁମମାନଙର

ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାର। େଯେକହି ତାହା ସଶ କେର, େସ ପବିତ େହବ।”

19ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 20 “ଅଭେଷକ ଦିନେର ହାେରାଣ

ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ଉପହାର ଉତଗ

କରିେବ, ତାହା ଏହି; େସମାେନ ନିତ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ ଐଫାର

ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ଅେଦକ ପଭାତେର ଓ ଅେଦକ ସନ ାକାଳେର

ଉତଗ କରିେବ। 21 ପଲମେର ଯାହା େତୖଳ ସହିତ ପସୁତ କରାଯିବ, ଓଦା

େହେଲ ତୁେମ ତାହା ଭତରକୁ ଆଣିବ; ପୁଣି େସହି ରନନ କରାଯାଇଥବା

ଭକ େନୖେବଦ ର ଖଣ ଖଣ ଖାଦ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ। 22 ଏଥଉତାେର ହାେରାଣର ପୁତଗଣ ମ ରୁ

େଯ ତାହାର ପଦେର ଅଭଷିକ ଯାଜକ େହବ, େସ ତାହା ଉତଗ କରିବ; ଏହା

ଅନନକାଳୀନ ବିଧେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ସମୂଣ ଦଗ େହବ। 23

ଅଥା , ଯାଜକର ପେତ କ ଭକ େନୖେବଦ ସମୂଣ ରୂେପ ଦଗ େହବ;

ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହ।” 24ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

25 “ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ କୁହ, ପାପାଥକ ବଳିଦାନର

ବ ବସା ଏହି; େଯଉଁ ସାନେର େହାମବଳି ବଧ କରାଯାଏ, େସହି ସାନେର
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ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପାପାଥକ ବଳି ବଧ କରାଯିବ; ତାହା ମହାପବିତ। 26

େଯଉଁ ଯାଜକ ପାପାେଥ ତାହା ଉତଗ କେର, େସ ତାହା େଭାଜନ କରିବ;

ସମାଗମତମୁ ପାଙଣର େକୗଣସି ପବିତ ସାନେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ।

27 େଯେକହି ତହର ମାଂସ ସଶ କେର, ତାହା ପବିତ େହବ; ପୁଣି ଯଦି

େକୗଣସି ବସେର ତହର ରକର ଛିଟା ପେଡ଼; େତେବ ତୁେମ େସହି ରକ

େସଚିତ ବସ ପବିତ ସାନେର େଧୗତ କରିବ। 28 ମାତ େଯଉଁ ମୃତିକାର

ପାତେର ତାହା ପାକ ହୁଏ, ତାହା ଭଙାଯିବ; ଯଦି ପିତଳ ପାତେର ତାହା ପାକ

ହୁଏ, େତେବ ତାହା ମଜାଯିବ ଓ ଜଳେର ପରିଷୃତ େହବ। 29ଯାଜକଗଣ

ମ େର ସମସ ପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; ତାହା ମହାପବିତ। 30 ମାତ

ପବିତ ସାନେର ପାୟଶିତ କରିବା ନିମେନ େଯେକୗଣସି ପାପାଥକ ବଳିର

ରକ ସମାଗମତମୁ ଭତରକୁ ଅଣାଯାଏ, ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହ,

ତାହା ଅଗିେର ଦଗ େହବ।”

7 “ଆଉ, େଦାଷାଥକ ବଳିର ବ ବସା ଏହି; ତାହା ମହାପବିତ। 2 େଯଉଁ

ସାନେର େଲାକମାେନ େହାମବଳି ବଧ କରନି, େସହି ସାନେର େସମାେନ

େଦାଷାଥକ ବଳି ବଧ କରିେବ; ପୁଣି, ଯାଜକ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼

ତାହାର ରକ ଛିଞିବ। 3ଆଉ, େସ ତାହାର ସବୁ େମଦ, ଅଥା , େମଦମୟ

ଲାଙୁଳ, ଅନ ଆଚାଦକ େମଦ, ଦୁଇ ଗୁଦା 4 ଓ ତହ ଉପରିସ ପାଶବତୀ

େମଦ ଓ ଦୁଇ ଗୁଦା ସହିତ ଯକୃତର ଉପରିସ ଅନପାବକ େନଇ ଉତଗ

କରିବ। 5 ପୁଣି, ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାରାେଥ

େବଦି ଉପେର ତାହାସବୁ ଦଗ କରିବ; ଏହା େଦାଷାଥକ ବଳି। 6ଯାଜକଗଣ

ମ େର ପେତ କ ପୁରୁଷ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; େକୗଣସି ପବିତ ସାନେର

ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତାହା ମହାପବିତ। 7 େଯପରି ପାପାଥକ ବଳି,

େସପରି େଦାଷାଥକ ବଳି; େଯଉଁ ଯାଜକ ତଦାରା ପାୟଶିତ କେର, ତାହା

ତାହାରି େହବ; ଦୁଇଟିର ବ ବସା ଏକ। 8 ପୁଣି ଯାଜକ େଯଉଁ େଲାକର

େହାମବଳି ଉତଗ କେର, ତାହାର େସହି ଉତଗତ େହାମବଳି ପଶୁର ଚମ

େସହି ଯାଜକର ନିଜ ପାଇଁ େହବ। 9 ପୁଣି, ତନୁରେର ବା କେରଇେର

ଅବା ପଲମେର ରନନ େହାଇଥବା େଯେତ ଭକ େନୖେବଦ , ତାହାସବୁ

ଉତଗକାରୀ ଯାଜକର େହବ। 10 ମାତ େତୖଳ ମିଶିତ ବା ଶୁଷ ଭକ

େନୖେବଦ ସବୁ ହାେରାଣଙର ପୁତଗଣ ମ େର ପେତ କଙର ସମାନ ଅଂଶ
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େହବ।” 11 “ଆଉ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗତ ମଙଳାଥକ ଉପହାର

ବଳିର ବ ବସା ଏହି। 12 େକହି ଯଦି ପଶଂସାଥକ ବଳି ଆେଣ, େତେବ

େସ ପଶଂସାଥକ ବଳି ସହିତ େତୖଳ ମିଶିତ ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠା, େତୖଳେଲପିତ

ତାଡ଼ିଶୂନ ଚକୁଳି ଓ ସରୁ ମଇଦାର େତୖଳ ମିଶିତ ରନନ େହାଇଥବା

ପିଠା ଉତଗ କରିବ। 13 ଆଉ, େସ ମଙଳାଥକ ପଶଂସା ବଳି ସହିତ

ତାଡ଼ିଯୁକ ରୁଟିର ପିଠା େଦଇ ଆପଣା ଉପହାର ଆଣିବ। 14 ତହଁୁ େସ

ପେତ କ ଉପହାରରୁ ଏକ ଏକ ପିଠା େନଇ ଉେତାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ; େଯଉଁ ଯାଜକ ମଙଳାଥକ ବଳିର

ରକ ଛିଞିବ, ତାହା ତାହାରି େହବ। 15ପୁଣି, ମଙଳାଥକ ପଶଂସା ବଳିର

ମାଂସ ତାହାର ଉତଗ ଦିନେର େଭାଜନ କରାଯିବ; େସ ପାତଃକାଳ ପଯ ନ

ତହରୁ କିଛି ରଖବ ନାହ। 16 ମାତ ଯଦି େସହି ଉପହାର ବଳି ତାହାର

ମାନତ ବା େସଚାଦତ େନୖେବଦ ହୁଏ, େତେବ ତାହାର େସହି ବଳି ଉତଗ

କରିବା ଦିନେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ପୁଣି ତହରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ

ରହିବ, ତାହା ଆରଦିନ ପାତଃକାଳେର େଭାଜନ କରାଯିବ। 17 ମାତ ତୃତୀୟ

ଦିନେର ବଳିର ଅବଶିଷ ମାଂସ ଅଗିେର ଦଗ କରାଯିବ। 18ଯଦି ତୃତୀୟ

ଦିନେର ତାହାର େସହି ମଙଳାଥକ ଉପହାର ବଳିରୁ କିଛିମାତ େଭାଜନ

କରାଯାଏ, େତେବ ତାହା ଗାହ େହବ ନାହ, କିଅବା ତହର ଉତଗକାରୀ

ପକେର ତାହା ଗଣାଯିବ ନାହ; ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ ପାଣୀ

ତାହା େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ। 19ଆଉ, େସହି

ମାଂସ େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବସୁେର ଲାଗିେଲ, ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହ;

ତାହା ଅଗିେର ଦଗ େହବ। ଆଉ, େସହି ଶୁଚି ମାଂସ ପେତ କ ଶୁଚି େଲାକ

େଭାଜନ କରିବ। 20 ମାତ େଯଉଁ ପାଣୀ ଆପଣା ଶରୀରେର ଅଶୁଚିତା ଥାଉ

ଥାଉ ସଦାପଭୁଙ ସମନୀୟ ମଙଳାଥକ ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ କେର,

େସହି ପାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 21 େଯେବ େକହି

େକୗଣସି ବସୁ, ଅଥା , ମନୁଷ ର ଅଶୁଚିତା, କି ଅଶୁଚି ପଶୁ, କିଅବା େକୗଣସି

ଘୃଣାେଯାଗ ଅଶୁଚି ବସୁ ସଶ କରି ସଦାପଭୁଙ ସମନୀୟ ମଙଳାଥକ

ବଳିର ମାଂସ େଭାଜନ କେର, େତେବ େସହି େଭାଜନକାରୀ ପାଣୀ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ।” 22ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ

23 “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ େଗାରୁର, କି େମଷର
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କି େଛଳିର େମଦ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 24 ପୁଣି ସୟଂମୃତ ବା ପଶୁ ଦାରା

ବିଦୀଣ ପଶୁର େମଦ ଅନ େକୗଣସି କାଯ େର ବ ବହାର କରାଯାଇପାେର;

ମାତ ତୁେମମାେନ େକୗଣସିମେତ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 25କାରଣ

ମନୁଷ ମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େଯଉଁ ପଶୁ

ଉତଗ କରନି, ତାହାର େମଦ େଯେବ େକହି େଭାଜନ କେର; େତେବ ତାହା

େଭାଜନକାରୀ େସହି ପାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 26

ପୁଣି, ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ବାସ ସାନେର ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକୀର କି

ପଶୁର ରକ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 27 େଯେକୗଣସି ରକ ଯିଏ େଭାଜନ

କେର, େସ ଯିଏ େହଉ, େସହି ପାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ

େହବ।’” 28ଆଉ, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

କୁହ, 29 “େଯେକହି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କେର,

େସ ଆପଣା ମଙଳାଥକ ବଳିରୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଆପଣା େନୖେବଦ

ଆଣିବ। 30 ତାହାର ନିଜ ହସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର

ଆଣିବ; େସ ବକ ସହିତ େମଦ ଆଣିବ, ତହେର େସହି ବକ େଦାଳନୀୟ

େନୖେବଦ ାେଥ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର େଦାଳାୟିତ େହବ। 31 ପୁଣି ଯାଜକ

େବଦି ଉପେର େସହି େମଦ ଦଗ କରିବ, ମାତ ବକ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର

ପୁତଗଣଙର େହବ। 32 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମଙଳାଥକ

ବଳିରୁ ଡାହାଣ ଜଙ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ ଯାଜକକୁ େଦବ। 33

ହାେରାଣର ପୁତଗଣଙ ମ େର େଯେକହି ମଙଳାଥକ ବଳିର ରକ ଓ େମଦ

ଉତଗ କେର, େସ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂେପ ମଙଳାଥକ ବଳିର ଡାହାଣ ଜଙ

ପାଇବ। 34 େଯେହତୁ ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମଙଳାଥକ ବଳିରୁ

େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ର ବକ ଓ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜଙ େନଇ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଅନନକାଳୀନ େଦୟ ରୂେପ ହାେରାଣ ଯାଜକକୁ

ଓ ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ େଦଇଅଛୁ। 35 େଯଉଁ ଦିନ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ

ଛାମୁେର ଯାଜକ କମ କରିବା ନିମେନ ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ

ଉପସିତ କରାଇେଲ, େସହି ଦିନଠାରୁ ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ ଉପହାର ମ ରୁ

ଏହା ହ େସମାନଙର ଅଭେଷକ ଅଂଶ; 36 େସ େସମାନଙୁ ଅଭେଷକ

କରିବା ଦିନ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ ତାହା ଦତ େହବା ନିମେନ

ଆ ା େଦେଲ। ତାହା େସମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳୀନ େଦୟ।”
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37 େହାମବଳି, ଭକ େନୖେବଦ , ପାପାଥକ ବଳି, େଦାଷାଥକ ବଳି ଓ

ପଦନିେଯାଗାଥକ; ପୁଣି ମଙଳାଥକ ବଳିର ଏହି ବ ବସା। 38ସଦାପଭୁ େଯଉଁ

ଦିନ ସୀନୟ ପାନରସିତ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର େଦବାକୁ ଆ ା େଦେଲ, େସହି ଦିନ ସୀନୟ

ପବତେର େମାଶାଙୁ ଆ ା େଦେଲ।

8ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ

ତାହା ସହିତ ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ, ଆଉ ବସସକଳ, ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ,

ପାପାଥକ ବଳିର େଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର େଟାେକଇ

ଆପଣା ସେଙ ନିଅ। 3 ପୁଣି ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର ସମଗ

ମଣଳୀକୁ ଏକତ କର।” 4ଆଉ, ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା କେଲ;

ତହେର ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର ସମଗ ମଣଳୀ ଏକତ େହେଲ।

5 ପୁଣି େମାଶା ମଣଳୀକୁ କହିେଲ, “ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଆ ା

େଦଇଅଛନି, େସହି କଥା ଏହି।” 6 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାଙର

ପୁତଗଣଙୁ ଆଣି ଜଳେର ସାନ କରାଇେଲ। 7 ପୁଣି ହାେରାଣଙୁ େପାଷାକ

ପିନାଇେଲ ଓ କଟିବନନୀେର ତାଙର କଟି ବାନିେଲ ଓ ତାଙୁ େଚାଗା

ପିନାଇେଲ ଓ ତହ ଉପେର ଏେଫାଦ େଦେଲ, ପୁଣି ଏେଫାଦର ଚିତିତ

ପଟୁକା ବାନି ତହ ସେଙ ଏେଫାଦକୁ ବାନିେଲ। 8ଆଉ, େସ ତାହା ଉପେର

ବୁକୁପଟା େଦେଲ ଆଉ, ବୁକୁପଟାେର ଊରୀ ଓ ତୁମୀ ରଖେଲ। 9

ପୁଣି, ତାଙର ମସକେର ପଗଡ଼ି ରଖେଲ; ପଗଡ଼ି ସମୁଖେର ସଣପତର

ପବିତ ମୁକୁଟ େଦେଲ; େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଏହା କେଲ। 10

ଏଥଉତାେର େମାଶା ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ େନଇ ଆବାସ ଓ ତହ ମ ସିତ

ସମସ ବସୁ ଅଭେଷକ କରି ପବିତ କେଲ। 11 ପୁଣି, େସ ତହରୁ କିଛି େନଇ

େବଦି ଉପେର ସାତ ଥର େସଚନ କେଲ; ଆଉ, େବଦି ଓ ତହର ସମସ

ପାତ ଓ ପକାଳନପାତ ଓ ତହର େବୖଠିକି ପବିତ କରିବାକୁ ଅଭେଷକ

କେଲ। 12 ଏଥଉତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ ପବିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙର

ମସକେର କିଛି ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ ଢାଳି ତାଙୁ ଅଭେଷକ କେଲ। 13

ଏଥଉତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙର ପୁତଗଣଙୁ ଆଣି େସମାନଙୁ େପାଷାକ

ପିନାଇେଲ ଓ କଟିବନନୀେର େସମାନଙର କଟି ବାନିେଲ ଓ େସମାନଙୁ

ଶିେରାଭୂଷଣେର ଭୂଷିତ କେଲ; ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଏହା
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କେଲ। 14ଆଉ, େସ ପାପାଥକ ବଳିର େଗାବତ ଆଣିେଲ; ପୁଣି ହାେରାଣ ଓ

ତାଙର ପୁତଗଣ େସହି ପାପାଥକ ବଳିର େଗାବତ ମସକେର ହସ ରଖେଲ।

15 ତହଁୁ େସ ତାକୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି େମାଶା ରକ େନଇ ଅଙୁଳି ଦାରା େବଦିର

ଚାରିଆେଡ଼ ଶୃଙ ଉପେର େଦଇ େବଦିକୁ ପବିତ କେଲ; ଆଉ, େବଦି ମୂଳେର

େସହି ରକ ଢାଳିେଦେଲ ଓ ତହ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ

କେଲ। 16 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଅନ ଉପରିସ ସମସ େମଦ, ଯକୃତର

ଉପରିସ ଅନପାବକ, ଦୁଇ ଗୁଦା ଓ ତହର େମଦ େନଇ େବଦି ଉପେର

ଦଗ କେଲ। 17 ମାତ େସହି େଗାବତର ଚମ, ମାଂସ ଓ େଗାମୟ େନଇ

ଛାଉଣିର ବାହାେର ଦଗ କେଲ; ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଏହା

କେଲ। 18 ଏଥଉତାେର େସ େହାମାଥକ େମଷ ଆଣିେଲ; ତହେର ହାେରାଣ

ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ େମଷର ମସକେର ହସ ରଖେଲ। 19 ତହଁୁ େସ ତାକୁ

ବଧ କେଲ, ପୁଣି େମାଶା େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ରକ େସଚନ କେଲ। 20

ଆଉ, େସ େମଷକୁ ଖଣ ଖଣ କରି କାଟିେଲ; ପୁଣି, େମାଶା ତାହାର ମସକ,

ମାଂସଖଣସକଳ ଓ େମଦ ଦଗ କେଲ। 21 ଆଉ, େସ ତାହାର ଅନ ଓ

ପାଦ ଜଳେର େଧୗତ କେଲ। ପୁଣି, େମାଶା େବଦି ଉପେର େମଷ ସେମତ

ଦଗ କେଲ, ଏହା ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାଥକ େହାମବଳି; ଏହା ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର। ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଏହା

କେଲ। 22 ଏଥଉତାେର େସ ଅନ େମଷ, ଅଥା , ପଦନିେଯାଗାଥକ େମଷ

ଆଣିେଲ, ତହେର ହାେରାଣ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ େମଷର ମସକ ଉପେର ହସ

ରଖେଲ। 23ଆଉ, େସ ତାକୁ ବଧ କେଲ; ତହଁୁ େମାଶା ତାହାର କିଛି ରକ

େନଇ ହାେରାଣଙର ଡାହାଣ କଣପାନେର ଓ ତାଙର ଡାହାଣ ହସର ବୃଦାଙୁଳି

ଉପେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦାଙୁଳି ଉପେର େଦେଲ। 24 ଏଥଉତାେର େସ

ହାେରାଣଙର ପୁତଗଣଙୁ ଆଣିେଲ, ତହଁୁ େମାଶା େସହି ରକରୁ କିଛି େନଇ

େସମାନଙ ଡାହାଣ କଣପାନେର ଓ େସମାନଙ ଡାହାଣ ହସର ବୃଦାଙୁଳି

ଉପେର ଓ େସମାନଙ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦାଙୁଳି ଉପେର େଦେଲ; ଆଉ

େମାଶା େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ରକ େସଚନ କେଲ। 25 ପୁଣି, େସ

େମଦ, େମଦମୟ ଲାଙୁଳ, ଅନ ଉପରିସ ସକଳ େମଦ, ଯକୃତର ଉପରିସ

ଅନପାବକ, ଦୁଇ ଗୁଦା, ତହର େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଜଙ େନେଲ; 26ଆଉ, େସ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖସ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର େଟାେକଇରୁ େଗାଟିଏ ତାଡ଼ିଶୂନ
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ପିଠା ଓ େତୖଳେଲପିତ ରନନ େହାଇଥବା ରୁଟିର େଗାଟିଏ ପିଠା ଓ େଗାଟିଏ

ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଜଙ ଉପେର ରଖେଲ; 27ତହଁୁ େସ

ହାେରାଣଙର ଓ ତାଙର ପୁତଗଣଙର ହସେର େସହି ସବୁ େଦଇ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାେଥ େଦାଳାଇେଲ। 28 ଏଥଉତାେର

େମାଶା େସମାନଙ ହସରୁ େସହି ସବୁ େନଇ େବଦିସିତ େହାମବଳି ଉପେର

ଦଗ କେଲ; ଏହିସବୁ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ପଦନିେଯାଗାଥକ େନୖେବଦ ;

ଏହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର। 29ଆଉ, େମାଶା ବକ

େନଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାେଥ େଦାଳାଇେଲ;

ପଦନିେଯାଗାଥକ େମଷର ଏହି ଅଂଶ େମାଶାଙର େହଲା; ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଏହା କେଲ। 30 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଅଭେଷକାଥକ

େତୖଳରୁ ଓ େବଦି ଉପରିସ ରକରୁ କିଛି େନଇ ହାେରାଣଙ ଉପେର ଓ ତାଙର

ବସ ଉପେର, ପୁଣି ତାଙ ସେଙ ତାଙର ପୁତଗଣଙ ଉପେର ଓ େସମାନଙ

ବସ ଉପେର ତାହା େସଚନ କେଲ; ଆଉ ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାଙର ବସସକଳକୁ

ଓ ତାଙର ପୁତଗଣଙୁ ଓ େସମାନଙ ବସସକଳକୁ ପବିତ କେଲ। 31 ତହଁୁ

େମାଶା ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣଙୁ କହିେଲ, “ସମାଗମତମୁର ଦାର

ନିକଟେର ମାଂସ ରନନ କର; ଆଉ ‘ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ତାହା

େଭାଜନ କରିେବ,’ ଆମର ଏହି ଆ ାନୁସାେର େସହି ସାନେର ତାହା ଓ

ପଦନିେଯାଗାଥକ େଟାେକଇେର ଥବା ରୁଟି େଭାଜନ କର। 32 ପୁଣି, ମାଂସ

ଓ ରୁଟିରୁ ଯାହା ଅବଶିଷ ରହିବ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଅଗିେର ଦଗ କରିବ।

33ଆଉ, ତୁେମମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ, ଅଥା , ତୁମମାନଙ ପଦନିେଯାଗ

ଦିନର ସମାପି ପଯ ନ ସମାଗମତମୁର ଦାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପଦେର ନିଯୁକ କରିେବ।

34 େଯପରି ଆଜି କରାଯାଇଅଛି, େସପରି ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ

କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି। 35 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯପରି ନ

ମର, ଏଥପାଇଁ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ସମାଗମତମୁର ଦାରେର ଦିବାରାତ

ରହିବ ଓ ସଦାପଭୁଙର ରକଣୀୟ ରକା କରିବ। କାରଣ ଏହିପରି ଆେମ

ଆ ା ପାଇଅଛୁ।” 36 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ଦାରା ଯାହା ଆ ା କରିଥେଲ,

ହାେରାଣ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ େସହି ସବୁ କଥା ପାଳନ କେଲ।
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9ଏଥଉତାେର ଅଷମ ଦିନେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣଙୁ

ଓ ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗଙୁ ଡାକିେଲ, 2 ପୁଣି େସ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ ନିଖୁନ ଏକ ବୃଷର ବତ ଓ େହାମବଳି

ନିମେନ ନିଖୁନ ଏକ େମଷ େନଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଉତଗ କର। 3

ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିବ, ‘ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର

ବଳିଦାନାେଥ ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ ଛାଗ ଓ େହାମବଳି ନିମେନ

ଏକ େଗାବତ ଓ ଏକ େମଷବତ େନବ, ଦୁେହଁ ଏକ ବଷୀୟ ଓ ନିଖୁନ

ଥେବ, 4 ପୁଣି ମଙଳାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ େଗାରୁ ଓ ଏକ େମଷ, ପୁଣି

େତୖଳ ମିଶିତ ଭକ େନୖେବଦ େନବ; େଯେହତୁ ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ

ଦଶନ େଦଉଅଛନି।’” 5 ତହଁୁ େମାଶା ଯାହା ଆ ା କେଲ, ତାହା େସମାେନ

ସମାଗମତମୁ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି ସମସ ମଣଳୀ ନିକଟବତୀ େହାଇ

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହେଲ। 6ଆଉ େମାଶା କହିେଲ, “ଏହି କଥା

କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ; ଏହା କେଲ, ତୁମମାନଙ

ପତି ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ପକାଶ ପାଇବ।” 7 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ େବଦି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଆପଣାର

ପାପାଥକ ବଳି ଓ ଆପଣା େହାମବଳି ଉତଗ କର, ପୁଣି ଆପଣା ନିମେନ

ଓ େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କର; ତହ ଉତାେର େଲାକମାନଙର

ଉପହାର ଉତଗ କରି େସମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କର।” 8 ତହେର

େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ହାେରାଣ େବଦି ନିକଟକୁ ଯାଇ

ଆପଣା ପାପାଥକ ବଳିର େଗାବତ ବଧ କେଲ। 9ତହଁୁ ହାେରାଣଙର ପୁତଗଣ

ତାଙ ନିକଟକୁ ରକ ଆଣିେଲ; ତହେର େସ ଆପଣା ଅଙୁଳି ରକେର ଡୁବାଇ

େବଦିର ଶୃଙ ଉପେର େଦେଲ ଓ ଅବଶିଷ ରକ େବଦି ମୂଳେର ଢାଳିେଲ; 10

ମାତ ପାପାଥକ ବଳିର େମଦ, ଗୁଦା ଓ ଯକୃତର ଅନପାବକ େବଦି ଉପେର

ଦଗ କେଲ। 11ପୁଣି, ମାଂସ ଓ ଚମ ଛାଉଣିର ବାହାେର ଅଗିେର ଦଗ କେଲ।

12 ଏଥଉତାେର ହାେରାଣ େହାମାଥକ ବଳି ବଧ କେଲ; ପୁଣି ତାହାଙର

ପୁତଗଣ ତାଙ ନିକଟକୁ ରକ ଆଣେନ, େସ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହା

େସଚନ କେଲ। 13 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ତାଙ ନିକଟେର େହାମବଳିର

ଖଣକୁ ଖଣ ମାଂସ ସହିତ ମସକ ସମପଣ କେଲ; ତହେର େସହି ସମସ

େସ େବଦି ଉପେର ଦଗ କେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ଅନ ଓ ପାଦ େଧୗତ କରି
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େହାମଦବ ସହିତ େବଦି ଉପେର ଦଗ କେଲ। 15 ଏଥଉତାେର େସ

େଲାକମାନଙର ଉପହାର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି େଲାକମାନଙ ପାପାଥକ

ଛାଗ େନଇ ପଥମଟିର ତୁଲ ବଧ କରି ପାପାେଥ ତାହା ଉତଗ କେଲ; 16

ଏଥଉତାେର େସ େହାମବଳି ଆଣି ବିଧ ଅନୁସାେର ଉତଗ କେଲ। 17ଆଉ,

େସ ଭକ େନୖେବଦ ଆଣି ତହରୁ ମୁଠାଏ େନଇ ପଭାତର େହାମବଳି ସହିତ

େବଦି ଉପେର ତାହା ଦଗ କେଲ। 18 ମ େସ େଲାକମାନଙର ମଙଳାଥକ

ବଳିର େଗାରୁ ଓ େମଷ ବଧ କେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣଙର ପୁତଗଣ ତାଙ

ନିକଟେର ରକ ସମପଣ କରେନ, େସ େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ତାହା

େସଚନ କେଲ; 19 ପୁଣି େଗାରୁର େମଦ, େମଷର େମଦମୟ ଲାଙୁଳ, ଆଉ

ଅନ, ଗୁଦାର ଉପରିସ େମଦ ଓ ଯକୃତର ଉପରିସ ଅନପାବକ, 20 ଏହି

ସମସ େମଦ େସମାେନ ବକ ଉପେର ରଖେଲ, ପୁଣି, େସ େବଦି ଉପେର

େମଦ ଦଗ କେଲ; 21 ପୁଣି, େମାଶାଙର ଆ ାନୁସାେର ହାେରାଣ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ବକ ଓ ଡାହାଣ ଜଙ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ େଦାଳାଇେଲ।

22 ତହଁୁ ହାେରାଣ େଲାକମାନଙ ପତି ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି େସମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କେଲ; ଏହିରୂେପ ପାପାଥକ ବଳି ଓ େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ

ବଳି ଉତଗ କରି ଓହାଇ ଆସିେଲ। 23 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ କେଲ; ପୁଣି, ବାହାେର ଆସି େଲାକମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କେଲ; େସେତେବେଳ ସମସ େଲାକଙ ପତି ସଦାପଭୁଙର ପତାପ

ପକାଶ ପାଇଲା। 24 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖରୁ ଅଗି ନିଗତ େହାଇ େବଦି

ଉପରିସ େହାମବଳି ଓ େମଦ ଭସ କଲା, ପୁଣି, ସମସ େଲାେକ ତାହା େଦଖ

ଉଚଧନି କରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିେଲ।

10ଏଥଉତାେର ହାେରାଣଙର ପୁତ ନାଦ ଓ ଅବୀହୂ ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଅଙାରଧାନୀ େନଇ ତହେର ଅଗି େଦଇ ତହ ଉପେର ଧୂପ ରଖେଲ;

ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଯାହା ଆ ା କରି ନ ଥେଲ, ଏପରି ଭନ ଇତର ଅଗି ତାହାଙ

ଛାମୁେର ଉତଗ କେଲ। 2 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖରୁ ଅଗି ନିଗତ େହାଇ

େସମାନଙୁ ଗାସ କଲା ଓ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ମେଲ। 3 ତହଁୁ

େମାଶା ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, ‘େଯଉଁମାେନ

ଆମ ନିକଟକୁ ଆସନି, େସମାନଙ ମ େର ଆେମ ପବିତ ରୂେପ ମାନ

େହବା; ଓ ସମସ େଲାକଙ ସମୁଖେର ଆେମ େଗୗରବାନିତ େହବା।’” ତହେର
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ହାେରାଣ େମୗନ େହେଲ। 4 ଏଥଉତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙର କକା

ଉଷୀେୟଲର ପୁତ ମୀଶାେୟଲକୁ ଓ ଇଲୀଷାଫ କୁ ଡାକି କହିେଲ, “ନିକଟକୁ

ଆସି ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ପବିତ ସାନର ସମୁଖରୁ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ

େନଇଯାଅ।” 5 ତହେର େସମାେନ େମାଶାଙର ବାକ ାନୁସାେର ନିକଟକୁ

ଯାଇ େସମାନଙୁ େପାଷାକ ସେମତ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ େନଇଗେଲ।

6 ପୁଣି, େମାଶା ହାେରାଣଙୁ, ତାଙର ପୁତ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଯପରି ନ ମର ଓ ସମସ ମଣଳୀ ପତି ସଦାପଭୁ

େଯପରି େକାଧ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ମସକର େକଶ ମୁକୁଳା

ନ େହଉ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିର ନାହ; ମାତ ସଦାପଭୁ େଯଉଁ

ଅଗିଦାହ ପଜଳିତ କରିଅଛନି, ତହ ସକାଶୁ ତୁମମାନଙର ଭାତୃବଗ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ବଂଶ େରାଦନ କରନୁ। 7ଆଉ ତୁେମମାେନ ସମାଗମତମୁର

ଦାରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହ, ଗେଲ ମରିବ। କାରଣ ତୁମମାନଙ େଦହେର

ସଦାପଭୁଙର ଅଭେଷକ େତୖଳ ଅଛି।” ତହେର େସମାେନ େମାଶାଙର

ବାକ ାନୁସାେର େସହିପରି କେଲ। 8 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ହାେରାଣଙୁ

କହିେଲ, 9 “ତୁମମାନଙର ମୃତୁୁ େଯପରି ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େଯଉଁ ସମୟେର

ତୁେମମାେନ ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ କରିବ, େସହି ସମୟେର ତୁେମ

କି ତୁମ ସଙୀ ତୁମର ପୁତଗଣ ଦାକାରସ ଓ ମଦ ପାନ କରିବ ନାହ;

ଏହା ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ;

10 ତହେର ତୁେମମାେନ ପବିତ ଓ ସାମାନ , ପୁଣି ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ମ େର

ଭନତା ଜାଣି ପାରିବ; 11 ପୁଣି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ଦାରା ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ େଯଉଁ ସକଳ ବିଧ େଦଇଅଛନି, ତାହା େସମାନଙୁ ଶିକା େଦଇ

ପାରିବ।” 12 ଏଥଉତାେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ, ତାଙର ଅବଶିଷ ପୁତ

ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ

ଉପହାରର ଅବଶିଷ େଯଉଁ ଭକ େନୖେବଦ , ତାହା ତୁେମମାେନ େନଇ

େବଦି ନିକଟେର ତାଡ଼ି ବିନା େଭାଜନ କର, େଯେହତୁ ତାହା ମହାପବିତ; 13

ଏଣୁ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପବିତ ସାନେର ତାହା େଭାଜନ କର; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ମ ରୁ ତାହା ହ ତୁମର ଓ ତୁମ

ପୁତଗଣଙର ପାପବ ଅଂଶ; େଯେହତୁ ଆେମ ଏହି ଆ ା ପାଇଅଛୁ। 14

ପୁଣି ତୁେମ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପୁତଗଣ ଓ ତୁମ କନ ାଗଣ େଦାଳନୀୟ
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େନୖେବଦ ର ବକ ଓ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜଙ େକୗଣସି ଶୁଚି ସାନେର

େଭାଜନ କରିବ, େଯେହତୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମଙଳାଥକ ବଳି ମ ରୁ

ତାହା ତୁମର ଓ ତୁମ ସନାନଗଣର ପାପବ ଅଂଶ। 15 େସମାେନ େମଦମୟ

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ସହିତ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାରର ଜଙ ଓ େଦାଳନୀୟ

େନୖେବଦ ର ବକ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳାଇବା ନିମେନ ଆଣିେବ;

ପୁଣି ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ତୁମର ଓ ତୁମ ସନାନଗଣଙର

ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାର େହବ।” 16 ଆଉ, େମାଶା ପାପାଥକ ଛାଗର

ବହୁତ ଅେନଷଣ କେଲ, ମାତ େଦଖ, ତାହା ଦଗ େହାଇଥଲା; ଏଣୁ େସ

ହାେରାଣଙର ଅବଶିଷ ଦୁଇ ପୁତ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରଙ ପତି େକାଧ

କରି କହିେଲ, 17 “ତୁେମମାେନ କାହକି ପବିତ ସାନେର େସହି ପାପାଥକ

ବଳି େଭାଜନ କଲ ନାହ? ତାହା ତ ମହାପବିତ, ପୁଣି ମଣଳୀର ଅପରାଧ

େବାହି ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ପାୟଶିତ କରିବା ନିମେନ େସ ତାହା ତୁମମାନଙୁ

େଦଇଅଛନି। 18 େଦଖ, ପବିତ ସାନ ଭତରକୁ ତାହାର ରକ ଅଣାଗଲା ନାହ;

େଯପରି ଆେମ ଆ ା େଦଇଥଲୁ, େସପରି ତୁେମମାେନ ପବିତ ସାନେର ତାହା

ତ େଭାଜନ କରିଥାʼନ।” 19 େତେବ ହାେରାଣ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

େସମାେନ ଆଜି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙର ପାପାଥକ ବଳି ଓ

ଆପଣାମାନଙର େହାମାଥକ ବଳି ଉତଗ କେଲ, ତଥାପି େମାʼ ପତି ଏପରି

ଘଟିଲା; େଯେବ ମଁୁ ଆଜି ପାପାଥକ ବଳି େଭାଜନ କରିଥାʼନି, େତେବ ତାହା

କି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଭଲ େହାଇଥାʼନା?” 20 ତହଁୁ େମାଶା ତାହା ଶୁଣେନ,

ତାହା ତାଙ ଦୃଷିେର ଭଲ େଦଖାଗଲା।

11ତାʼପେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ ପୃଥବୀସିତ ପଶୁମାନଙ ମ େର ଏହି ସମସ

ଜୀବ େଭାଜନ କରିବ। 3 ପଶୁମାନଙ ମ େର ଯାହାର ଖୁରା ବିଭକ ଓ

ପାଦ ଚିରା ଓ େଯ ପାକୁଳି କେର, ତାହାକୁ ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବ।

4 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି, ଅଥବା ବିଭକ ଖୁରାବିଶିଷ ଅଟନି,

େସମାନଙ ମ ରୁ ଏହି ଏହି ପଶୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହ, ଯଥା, ଓଟ, େଯେହତୁ

େସ ପାକୁଳି କେର, ମାତ ବିଭକ ଖୁରାବିଶିଷ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମମାନଙ

ପତି ଅଶୁଚି। 5 ପୁଣି ଶାଫ (ଓଧ) ପଶୁ, େଯେହତୁ େସ ପାକୁଳି କେର,

ମାତ ବିଭକ ଖୁରାବିଶିଷ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି। 6ଆଉ,
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େଠକୁଆ, େଯେହତୁ େସ ପାକୁଳି କେର, ମାତ ବିଭକ ଖୁରାବିଶିଷ ନୁେହଁ, ତାହା

ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି। 7 ପୁଣି, ଶୂକର, େଯେହତୁ େସ ବିଭକଖୁରା ଓ

ଚିରାପାଦବିଶିଷ, ମାତ ପାକୁଳି କେର ନାହ, ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି।

8ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହ ଓ େସମାନଙର ଶବ

ସଶ କରିବ ନାହ, େସମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି। 9ଜଳଜନୁ ମ ରୁ

ଏହିସବୁ ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବ; ଜଳେର, ସମୁଦେର ଓ ନଦୀେର ସିତ

ଜନୁ ମ େର ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତି ଅଛି, ତାହା ତୁେମମାେନ େଭାଜନ

କରିବ। 10 ମାତ ସମୁଦେର ଓ ନଦୀେର ସିତ ସମସ ଜଳଚର, ଅବା ଜଳସିତ

ପାଣୀମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାନଙର େଡଣା ଓ କାତି ନାହ, େସମାେନ

ତୁମମାନଙ ପତି ଘୃଣାେଯାଗ ଅଟନି, 11ଆଉ, େସମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି

ଘୃଣାେଯାଗ େହେବ; ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହ,

ପୁଣି େସମାନଙ ଶବକୁ ଘୃଣା କରିବ। 12 ଜଳଜନୁ ମ େର େଯଉଁମାନଙର

େଡଣା ଓ କାତି ନାହ, େସହି ସମସ ତୁମମାନଙ ପତି ଘୃଣାେଯାଗ । 13

ଆଉ, ପକୀମାନଙ ମ ରୁ ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ େହେବ;

େସମାେନ ଖାଦ ନୁହନି; ଉେତାଶ ଓ ହାଡ଼ଭଙା ଓ ବହୀରି, 14 ପୁଣି, ଚିଲ ଓ

ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ବାଜ, 15 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି

ଅନୁସାେର ସମସ ଡାମରା କାଉ, 16 ଓଟପକୀ, ତାମସ ପକୀ, ସମୁଦ ଚିଲ,

ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ଛଞାଣ, 17 ପୁଣି, େକାଷପକୀ, ପାଣିକୁଆ,

ବଗ, 18ଦୀଘଗଳ ହଂସ, ପାଣିେଭଳା, ଶାଗୁଣା; 19ପୁଣି ବଗ, ଆପଣା

ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର କଙ, ଟିଟିଭ ଓ ଚାମଚିକା। 20 ପୁଣି, ଚାରି ପାଦେର

ଗମନକାରୀ ପକବିଶିଷ ଜନୁସକଳ ତୁମମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ େହେବ।

21 ତଥାପି ଚାରି ପାଦେର ଗମନକାରୀ ପକବିଶିଷ ଜନୁ ମ େର ଭୂମିେର

େଡଇଁବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙର େଗାଡ଼ନଳୀ ଦୀଘ, େସମାେନ ତୁମମାନଙର

ଖାଦ େହେବ। 22 ଅଥା , ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ପଙପାଳ,

ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ବାଘୁଆଫଡ଼ିଙ, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି

ଅନୁସାେର ଝିଙାରୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ଝିଣିକା, ଏହି

ସକଳ ତୁମମାନଙର ଖାଦ େହେବ। 23 ମାତ ଏହାଛଡ଼ା ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ

ଉଡ଼ନା ସମସ ପତଙ ତୁମମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ େହେବ। 24 ଆଉ,

ଏମାନଙ ଦାରା ତୁେମମାେନ ଅଶୁଚି େହବ; େଯେକହି େସମାନଙର ଶବ
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ଛୁଇଁବ, େସ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 25 ପୁଣି, େଯେକହି େସମାନଙ

ଶବର େକୗଣସି ଅଂଶ ବହିବ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ

ଅଶୁଚି ରହିବ। 26 େଯଉଁସବୁ ପଶୁର ଖୁରା ବିଭକ, ମାତ ପାଦ ଚିରା

ନୁେହଁ, କିଅବା େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି ନାହ, େସମାେନ ତୁମମାନଙ

ନିକଟେର ଅଶୁଚି; େଯେକହି େସମାନଙୁ ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚି େହବ। 27 ପୁଣି

ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ବନ ଜନୁମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାେନ ତଳିପାେର ଚାଲନି,

େସମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି; େଯେକହି େସମାନଙର ଶବ ଛୁଇଁବ, େସ

ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 28 ପୁଣି, େଯେକହି େସମାନଙର ଶବ ବହିବ,

େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ; େସମାେନ

ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି। 29ଆଉ, ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁମାନଙ ମ େର

ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି େହେବ; େଖାେଲଦ (େଗାଧ) ଓ ମୂଷା;

ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ବଡ଼ ଏଣୁଅ; 30 ଆଉ, ଏଣୁଅ

ଓ ସଳ କୁମୀର, ଝିଟିପିଟି, ବାଲଏଣୁଅ ଓ ବହୁରୂପୀ (େପାହଳା ଏଣୁଅ)।

31ଉେରାଗାମୀ ଜନୁମାନଙ ମ େର ଏହି ସମସ ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି

େହେବ; େସମାେନ ମେଲ େଯେକହି େସମାନଙୁ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ ା ପଯ ନ

ଅଶୁଚି ରହିବ। 32 େସମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି ଶବ େକୗଣସି ଦବ ଉପେର

ପଡ଼ିେଲ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ; କାଠ ପାତ, ବସ, ଚମ କି ଅଖା, େଯେକୗଣସି

କମେଯାଗ ପାତ ଉପେର ପଡ଼ିେଲ, ତାହା ଜଳେର ଡୁବାଯିବ, ଆଉ ତାହା

ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ; ତହ ଉତାେର ତାହା ଶୁଚି େହବ। 33ପୁଣି,

େକୗଣସି ମାଟି ପାତ ମ େର େସମାନଙର ଶବ ପଡ଼ିେଲ, ତହ ମ ସିତ

ସମସ ଦବ ଅଶୁଚି େହବ ଓ ତୁେମମାେନ ତାହା ଭାଙି ପକାଇବ। 34

ପୁଣି, େଯଉଁସବୁ ଖାଦ ଦବ ଉପେର ଜଳ ଥାଏ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ;

ପୁଣି, ସବପକାର ପାତେର ସବପକାର େପୟଦବ ଅଶୁଚି େହବ; 35 ପୁଣି,

େଯେକୗଣସି ଦବ ଉପେର େସମାନଙ ଶବର କିଛି ପେଡ଼, ତାହା ଅଶୁଚି

େହବ; ତନୁର େହଉ କି ଚୁଲ େହଉ, ତାହା ଭଙାଯିବ; ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ

ଓ ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି େହବ। 36 ତଥାପି ନିଝର କିଅବା େଯଉଁ

କୂପେର ଅେନକ ଜଳ ଥାଏ, ତାହା ଶୁଚି େହବ; ମାତ େଯ େସମାନଙର ଶବ

ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚି େହବ। 37 ପୁଣି, େଯଉଁ ବିହନ ବୁଣା ଯିବାକୁ ଅଛି, ତହ

ଉପେର େଯେବ େସମାନଙ ଶବର କିଛି ପେଡ଼, େତେବ ତାହା ଶୁଚି ରହିବ।
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38ମାତ ବିହନ ଉପେର ଜଳ ଥେଲ, େଯେବ େସମାନଙ ଶବର କିଛି ତହ

ଉପେର ପେଡ଼, େତେବ ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି େହବ। 39ଆଉ,

ତୁମମାନଙର ଖାଦ େଯାଗ େକୗଣସି ପଶୁ ମେଲ, େଯେକହି ତାହାର ଶବ

ଛୁଇଁବ, େସ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 40 ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାର ଶବ

ଖାଏ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ, ପୁଣି ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ; ଆଉ,

େଯେକହି ତାହା ବେହ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି

ରହିବ। 41ଆଉ, ଭୂଚର ପେତ କ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଘୃଣାେଯାଗ ଅେଟ;

ତାହା ଖାଦ େହବ ନାହ। 42 େଯଉଁମାେନ େପଟ େଦଇ ଗମନ କରନି ଓ

େଯଉଁମାେନ ଚାରି ପାଦେର ଗମନ କରନି, ଅବା େଯଉଁମାନଙର ଅେନକ

ପାଦ ଅଛି, ଏପରି ସମସ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ ଜନୁକୁ ତୁେମମାେନ ଖାଇବ

ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ । 43 ତୁେମମାେନ ଏହିସବୁ ଭୂଚର

ଉେରାଗାମୀ ଜନୁ ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଘୃଣାେଯାଗ କରିବ ନାହ, କିଅବା

ତୁେମମାେନ ଅଶୁଚି େହବା ନିମେନ େସମାନଙ ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି

କରିବ ନାହ। 44କାରଣ ମଁୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅେଟ;

ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କର ଓ ତୁେମମାେନ ପବିତ ହୁଅ;

େଯେହତୁ ମଁୁ ପବିତ; ତୁେମମାେନ ଭୂମିେର ଗମନକାରୀ େକୗଣସି ଉେରାଗାମୀ

ଜୀବ ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ। 45 କାରଣ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର େହବା ନିମେନ ମଁୁ ସଦାପଭୁ ମିସର େଦଶରୁ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର

କରି ଆଣିଅଛି; ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ପବିତ େହବ, କାରଣ ମଁୁ ପବିତ

ଅେଟ। 46 ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ଏବଂ ଖାଦ ଓ ଅଖାଦ ପଶୁମାନଙ ପେଭଦ

ଜଣାଇବା ପାଇଁ, 47 ପଶୁ, ପକୀ, ଜଳଚର ପାଣୀ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଭୂଚର

ପାଣୀମାନଙ ବିଷୟେର ଏହି ବ ବସା।”

12ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, ଯଦି େକୗଣସି ସୀ ଗଭଧାରଣ କରି ପୁତ ପସବ କେର,

େତେବ ସୀର ରଜଧମର ଅଶୁଚିତା ସମୟ ପରି େସ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ଅଶୁଚି

ରହିବ। 3 ତହଁୁ ଅଷମ ଦିନେର ବାଳକର ପୁରୁଷାଙଚମର େଛଦନ େହବ।

4ପୁଣି େସହି ସୀ େତତିଶ ଦିନ ପଯ ନ ଆପଣାର ଶୁଚି ନିମେନ ରକସାବ

ଅବସାେର ରହିବ; ଆଉ େଯପଯ ନ ଶୁଚିର ଦିନ ପୂଣ ନ ହୁଏ, େସପଯ ନ

େସହି େକୗଣସି ପବିତ ବସୁ ଛୁଇଁବ ନାହ; କିଅବା ପବିତ ସାନେର ପେବଶ
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କରିବ ନାହ। 5ମାତ ଯଦି େସ କନ ା ପସବ କେର, େତେବ ସୀର ରଜଧମର

ଅଶୁଚିତା ସମୟ ପରି େସ ଦୁଇ ସପାହ ଅଶୁଚି ରହିବ; ପୁଣି େସ ଛଷଠି ଦିନ

ଆପଣା ଶୁଚି ନିମେନ ରକସାବ ଅବସାେର ରହିବ। 6ତହ ଉତାେର ପୁତ

ବା କନ ା ପସବର ଅଶୁଚି ଦିନ ପୂଣ େହେଲ, େସ େହାମବଳି ନିମେନ ଏକ

ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ ଓ ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ ପାରାଛୁଆ ବା ଏକ

କେପାତ ସମାଗମତମୁର ଦାରର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 7 ତହଁୁ େସ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହା ଉତଗ କରି ତାହା ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ,

ତହେର େସ ଆପଣା ରକସାବରୁ ଶୁଚି େହବ; ପୁତ ବା କନ ା ପସବକାରିଣୀ

ନିମେନ ଏହି ବ ବସା। 8 ମାତ ଯଦି େସ େମଷବତ ଆଣିବାକୁ ଅସମଥ ହୁଏ,

େତେବ େସ ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ େନଇ, ତହରୁ େଗାଟିଏକୁ

େହାମାଥକ ବଳି ରୂେପ ଓ ଅନ ଟିକୁ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରିବ;

ପୁଣି ଯାଜକ ତାହା ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ, ତହେର େସ ଶୁଚି େହବ।”

13ତାʼପେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 2 “ଯଦି େକୗଣସି

ମନୁଷ ର ଶରୀରର ଚମେର ଫୁଲା କି କାଛୁକୁଣିଆ କି ଚିକଣ ଚିହ ହୁଏ ଓ

ତାହା ଶରୀରର ଚମେର କୁଷେରାଗର ଘାʼ ହୁଏ, େତେବ େସ ହାେରାଣ ଯାଜକ

ନିକଟକୁ କିଅବା ତାହାର ପୁତଗଣଙ ମ େର େକୗଣସି ଯାଜକ ନିକଟକୁ

ଅଣାଯିବ। 3 ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା ଶରୀରର ଚମସିତ ଘାʼ େଦଖବ; ଆଉ

ଯଦି ଘାʼର େଲାମ େଶତବଣ େହାଇଥାଏ, ପୁଣି ଘାʼ ଯଦି ତାହା ଶରୀରର

ଚମଠାରୁ ନୀଚ େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା କୁଷେରାଗର ଘାʼ ଅେଟ; ଆଉ

ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖବ ଓ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ। 4 ପୁଣି,

ଚିକଣ ଚିହ ଯଦି ତାହା ଶରୀରର ଚମେର େଶତବଣ େହାଇଥାଏ ଓ ତାହା

ଚମଠାରୁ ନୀଚ ନ ଥାଏ ଓ ତାହାର େଲାମ େଶତବଣ େହାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ

ଯାହାର ଘାʼ େହାଇଅଛି, ଯାଜକ ତାହାକୁ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପୃଥକ କରି

ରଖବ। 5 ତହଁୁ ସପମ ଦିନେର ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖବ; ପୁଣି, ଯଦି ତାହାର

ଦୃଷିେର େସହି ଘାʼ େସହି ପକାର ଥାଏ ଓ ଚମେର ବ ାପି ନ ଥାଏ, େତେବ

ଯାଜକ ତାହାକୁ ଆହୁରି ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ବନ କରି ରଖବ। 6 ପୁଣି,

ସପମ ଦିନେର ଯାଜକ ତାହାକୁ ପୁନବାର େଦଖବ; ଆଉ, ଯଦି ଘାʼ ମଳିନ

େହାଇଥାଏ ଓ ଘାʼ ଚମେର ବ ାପି ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି

େବାଲ ପକାଶ କରିବ; ତାହା କାଛୁକୁଣିଆ ଅେଟ; ତହଁୁ େସ ଆପଣା ବସ
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େଧାଇ ଶୁଚି େହବ। 7 ମାତ େସ ଶୁଚି େହବା ନିମେନ ଆପଣାକୁ ଯାଜକକୁ

େଦଖାଇଲା ଉତାେର ଯଦି ତାହାର କାଛୁକୁଣିଆ ଚମେର ବ ାେପ, େତେବ

େସ ଆପଣାକୁ ପୁନବାର ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ। 8 ତହେର କାଛୁକୁଣିଆ

ତାହାର ଚମେର ବ ାପିଲା, ଏପରି ଯଦି ଯାଜକ େଦେଖ, େତେବ େସ ତାହାକୁ

ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ, କାରଣ ତାହା କୁଷେରାଗ ଅେଟ। 9 େକୗଣସି

ମନୁଷ ଠାେର କୁଷେରାଗର ଘାʼ େହେଲ, େସ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ;

10ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖବ; ଆଉ, ଯଦି ତାହାର ଚମେର େଶତବଣ

ଫୁଲା ଥାଏ ଓ ତହର େଲାମ େଶତବଣ େହାଇଥାଏ ଓ େସହି ଫୁଲାେର କଞା

ମାଂସ ବୃଦି ପାଉଥାଏ, 11 େତେବ ତାହାର ଶରୀରର ଚମେର ତାହା ପୁରାତନ

କୁଷେରାଗ ଅେଟ, ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ; େସ

ତାହାକୁ ରୁଦ କରିବ ନାହ, କାରଣ େସ ଅଶୁଚି। 12ଆଉ, ଯଦି କୁଷେରାଗ

ଚମେର ଫୁଟି ବାହାେର ଓ େଯେତ ଦୂର ଯାଜକକୁ େଦଖାଯାଏ, ତଦନୁସାେର

ଘାʼଯୁକ େଲାକର ମସକ ଠାରୁ ପାଦ ପଯ ନ ଚମ କୁଷେରାଗେର ଆଚନ

େହାଇଥାଏ, 13 େତେବ ଯାଜକ େଦଖବ; ପୁଣି, ଯଦି କୁଷେରାଗ ତାହାର

ସବାଙ ଆଚନ କରିଥାଏ, େତେବ େସ େରାଗୀକୁ ଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ;

ସବାଙ େଶତବଣ େହାଇଅଛି; େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 14 ମାତ େଯେତେବେଳ

କଞା ମାଂସ ତାହା େଦହେର ପକାଶ ପାଏ, େସେତେବେଳ େସ ଅଶୁଚି େହବ।

15ଆଉ, ଯାଜକ େସହି କଞା ମାଂସ େଦଖ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ

କରିବ; େସହି କଞା ମାଂସ ଅଶୁଚି; ତାହା କୁଷେରାଗ। 16 ଅଥବା ଯଦି େସହି

କଞା ମାଂସ ପୁନବାର ପାଲଟି େଶତବଣ େହାଇଯାଏ, େତେବ େସ ଯାଜକ

ନିକଟକୁ ଯିବ, 17ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖବ; ପୁଣି େଦଖ, ଯଦି େସହି

ଘାʼ େଶତବଣ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ େସ ଘାʼଯୁକ େଲାକକୁ ଶୁଚି େବାଲ

ପକାଶ କରିବ; େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 18ଆଉ ଶରୀରର ଚମେର ବଥ େହାଇ

ଭଲ େହଲା ଉତାେର, 19 ଯଦି େସହି ବଥ ସାନେର େଶତବଣ ଫୁଲା ଅବା

ରକ େଶତବଣ ଚିକଣ ଚିହ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଯାଜକକୁ େଦଖାଇବ; 20

ତହେର ଯାଜକ ତାହା େଦଖବ, ଆଉ, ଯଦି ତାହା ଚମର ନୀଚସ େଦଖାଯାଏ

ଓ ତହର େଲାମ େଶତବଣ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି

େବାଲ ପକାଶ କରିବ; ତାହା ବଥରୁ ଉତନ କୁଷେରାଗର ଘାʼ ଅେଟ। 21

ମାତ ଯାଜକ ତାହା େଦଖେନ, ଯଦି, ତହେର େଶତବଣ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ
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ତାହା ଚମର ନୀଚସ ନ େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ

ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପୃଥକ କରି ରଖବ। 22 ଆଉ, ଯଦି ତାହା ଚମେର

ବ ାେପ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ; କାରଣ ତାହା

କୁଷେରାଗର ଘାʼ ଅେଟ। 23 ମାତ ଯଦି େସହି ଚିକଣ ଚିହ ସ ସାନେର

ଥାଇ ନ ବେଢ଼, େତେବ ତାହା ବଥର ଚିହ ଅେଟ; ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି

େବାଲ ପକାଶ କରିବ। 24 କିଅବା ଯଦି ମାଂସର ଚମେର ଅଗିଦାହ ହୁଏ

ଓ େସହି ଦାହର ବଢ଼ିଲା ମାଂସେର ରକ େଶତବଣ ଅବା େଶତବଣ ଚିକଣ

ଚିହ ହୁଏ; 25 େତେବ ଯାଜକ ତାହା େଦଖବ; ଆଉ, ଯଦି ଚିକଣ ଚିହେର

ଥବା େଲାମ େଶତବଣ ହୁଏ ଓ ଚମର ନୀଚସ େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା

କୁଷେରାଗ, ତାହା ଅଗିଦାହରୁ ଉତନ େହାଇଅଛି; ପୁଣି ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି

େବାଲ ପକାଶ କରିବ; ତାହା କୁଷେରାଗର ଘାʼ ଅେଟ। 26 ମାତ ଯାଜକ

ତାହା େଦଖେନ, ଯଦି େସହି ଚିକଣ ଚିହେର େଶତବଣ େଲାମ ନ ଥାଏ ଓ

ତାହା ଚମର ନୀଚସ ନ େହାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ

ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପୃଥକ କରି ରଖବ। 27 ତହଁୁ ସପମ ଦିନେର ଯାଜକ

ତାହାକୁ େଦଖବ; ଯଦି ତାହା ଚମେର ବ ାପିଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ

ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ; ତାହା କୁଷେରାଗର ଘାʼ ଅେଟ। 28ଆଉ, ଯଦି

ଚିକଣ ଚିହ ସ ସାନେର ଥାଏ ଓ ଚମେର ବୃଦି ନ ପାଇ ମଳିନ େହାଇଥାଏ;

େତେବ ତାହା ଦାହର ଫୁଲା, ଆଉ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ

କରିବ; େଯେହତୁ ତାହା ଅଗିକୃତ କତର ଚିହ। 29ଆଉ, ପୁରୁଷ ଅବା ସୀର

ମସକେର ଅବା ଦାଢ଼ିେର ଘାʼ େହେଲ ଯାଜକ େସହି ଘାʼ େଦଖବ; 30ଆଉ

େଦଖ, ଯଦି ତାହା ଚମର ନୀଚସ େଦଖାଯାଏ ଓ ତହେର ହଳଦି ବଣ ସରୁ

େଲାମ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ; ତାହା

ଛଉ ଅେଟ, ତାହା ମସକ ଅବା ଦାଢ଼ିର କୁଷେରାଗ ଅେଟ। 31ଆଉ, ଯାଜକ

ଛଉର ଘାʼ େଦଖେନ, ଯଦି ତାହା ଚମର ନୀଚସ ନ ଥାଏ ଓ ତହେର କୃଷବଣ

େଲାମ ନ ଥାଏ, େତେବ ଯାଜକ େସହି ଛଉ ଘାʼଯୁକ େଲାକକୁ ସାତ ଦିନ

ପଯ ନ ପୃଥକ କରି ରଖବ। 32 ତହଁୁ ସପମ ଦିନେର ଯାଜକ ତାହା େଦଖବ;

ପୁଣି, ଯଦି େସହି ଛଉ ବଢ଼ି ନ ଥାଏ ଓ ତହେର ହଳଦି ବଣ େଲାମ େହାଇ ନ

ଥାଏ; ଆଉ, ତାହା ଚମର ନୀଚସ େଦଖା ନ ଯାଏ, 33 େତେବ େସ ଲଣା

େହବ, ମାତ ଛଉ ସାନ ଲଣା କରିବ ନାହ; ପୁଣି ଯାଜକ େସହି ଛଉଯୁକ
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େଲାକକୁ ଆଉ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପୃଥକ କରି ରଖବ। 34 ପୁଣି, ସପମ

ଦିନେର ଯାଜକ େସହି ଛଉ େଦଖବ; ଆଉ, ଯଦି େସହି ଛଉ ଚମେର ବଢ଼ି ନ

ଥାଏ ଓ ତାହା ଚମର ନୀଚସ େଦଖା ନ ଯାଏ, େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି

େବାଲ ପକାଶ କରିବ; ପୁଣି େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇ ଶୁଚି େହବ। 35 ମାତ

ତାହାର ଶୁଚି େହଲା ଉତାେର ଯଦି ଚମେର େସହି ଛଉ ବ ାପିଯାଏ, 36

େତେବ ଯାଜକ ତାହାକୁ େଦଖବ; ପୁଣି, ଯଦି ଛଉ ଚମେର ବୃଦି ପାଇଥାଏ,

େତେବ ଯାଜକ ହଳଦି ବଣ େଲାମର ଅେନଷଣ କରିବ ନାହ; କାରଣ େସ

ଅଶୁଚି ଅେଟ। 37 ମାତ ତାହାର ଦୃଷିେର ଯଦି େସହି ଛଉ ବଢ଼ି ନ ଥାଏ

ଓ ତହେର କୃଷବଣ େଲାମ ଉଠିଥାଏ, େତେବ େସହି ଛଉର ଆେରାଗ

େହାଇଅଛି; େସ ଶୁଚି େହାଇଅଛି; ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାକୁ ଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ

କରିବ। 38 ପୁଣି, ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷ କି ସୀର ଶରୀରର ଚମେର ଚିକଣ

ଚିହଗୁଡ଼ିକ, ଅଥା , େଶତବଣ ଚିକଣ ଚିହଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ; 39 େତେବ ଯାଜକ

ତାହା େଦଖବ; ପୁଣି ପକୃତେର, ଯଦି େସମାନଙ ଶରୀରର ଚମେର େସହି

ଚିକଣ ଚିହ ଅଳ ମଳିନ େଶତବଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଚମରୁ ଉତନ

ଜାଦୁେରାଗ; େସ େଲାକ ଶୁଚି ଅେଟ। 40ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ ର

ମସକରୁ େକଶ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, େତେବ େସ ଚନା; ତଥାପି େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 41

ଆଉ, ଯଦି ତାହାର େକଶ ମସକର ସମୁଖ ଭାଗରୁ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, େତେବ

େସ ଚନା କପାଳ; ତଥାପି େସ ଶୁଚି ଅେଟ। 42 ମାତ ଯଦି ଚନା ମସକେର

କି ଚନା କପାଳେର ରକ େଶତବଣ ଘାʼ ହୁଏ; େତେବ ତାହା ତାହାର ଚନା

ମସକେର କି ଚନା କପାଳେର ଉତନ କୁଷେରାଗ ଅେଟ। 43ତହଁୁ ଯାଜକ

ତାହା େଦଖବ; ପୁଣି, ଯଦି ଶରୀରର ଚମସିତ କୁଷେରାଗ ପରି ଚନା ମସକ

କି ଚନା କପାଳେର ରକ େଶତବଣ ଘାʼର ଫୁଲା େଦଖାଯାଏ; 44 େତେବ େସ

କୁଷୀ, େସ ଅଶୁଚି ଅେଟ; ଯାଜକ ତାହାକୁ ଅବଶ ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ

କରିବ; ତାହାର ମସକେର ଘାʼ େହାଇଅଛି। 45ଆଉ, େଯଉଁ କୁଷୀର ଘାʼ

େହାଇଅଛି, ତାହାର ବସ ଚିରାଯିବ ଓ ତାହାର ମସକର େକଶ ମୁକୁଳା ରହିବ

ଓ େସ ଆପଣାର ଉପର ଓଷ ବସେର ଢାଙିବ, ପୁଣି ‘ଅଶୁଚି ଅଶୁଚି’ େବାଲ

ଡାକ ପକାଇବ। 46ତାହାଠାେର େଯେତ ଦିନ ଘାʼ ଥବ, େସେତ ଦିନ େସ

ଅଶୁଚି ରହିବ; କାରଣ େସ ଅଶୁଚି ଅେଟ; େସ ଏକାକୀ ବାସ କରିବ; ଛାଉଣିର

ବାହାେର ତାହାର ବାସସାନ େହବ। 47ମ େଯଉଁ ବସେର କୁଷେରାଗର
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ଦାଗ ହୁଏ, ତାହା େଲାମ ବସ େହଉ କି ମସିନା ବସ େହଉ, 48 ଅବା ତାହା

େଲାମ କି ମସିନାର ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର େହଉ; କିଅବା ଚମେର

କି ଚମ ନିମତ େକୗଣସି ଦବ େର େହଉ; 49ଯଦି େସହି ଦାଗ ବସେର କି

ଚମେର, ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିମା ଚମ ନିମତ େକୗଣସି ଦବ େର

ଶାଗୁଆ ବଣ କି ରକବଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କୁଷେରାଗର ଦାଗ; ପୁଣି, ତାହା

ଯାଜକକୁ େଦଖାଇ ଦିଆଯିବ। 50 ତହେର ଯାଜକ େସହି ଦାଗ େଦଖବ, ପୁଣି

େଯଉଁଥେର େସହି ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ସାତ ଦିନ ବନ କରି ରଖବ। 51 ତହଁୁ

େସ ସପମ ଦିନେର େସହି ଦାଗ େଦଖବ; ଯଦି ବସେର କି ଟାଣୀେର କି

ପଡୀୟାଣେର କିଅବା ଚମେର, େଯେକୗଣସି ଚମ ନିମତ ବସୁେର ଯଦି େସହି

ଦାଗ ବଢ଼ିଥାଏ, େତେବ ତାହା କୟ କୁଷେରାଗ; ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ। 52 ଏଣୁ

ବସେର ଅବା େଲାମନିମତ କି ମସିନା ନିମତ ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କି

ଚମ ନିମତ େକୗଣସି ଦବ େର େସହି ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା େସ ଦଗ କରିବ;

କାରଣ ତାହା କୟ କୁଷେରାଗ; ତାହା ଅଗିେର ଦଗ େହବ। 53 ମାତ ଯାଜକ

ତାହା େଦଖେନ, ଯଦି, େସହି ଦାଗ ବସେର କି ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର

କିଅବା ଚମ ନିମତ େକୗଣସି ଦବ େର ବଢ଼ି ନ ଥାଏ; 54 େତେବ ଯାଜକ

େସହି ଦାଗଯୁକ ଦବ େଧାଇବାକୁ ଆ ା େଦବ, ପୁଣି େସ ଆଉ ସାତ ଦିନ

ପଯ ନ ତାହା ପୃଥକ କରି ରଖବ; 55ଆଉ େସହି ଦାଗ ଧୁଆଗଲା ଉତାେର

ଯାଜକ ତାହା େଦଖବ; ପୁଣି, ଯଦି େସହି ଦାଗର ବଣ ବଦଳି ନ ଥାଏ ଓ

େସହି ଦାଗ ବଢ଼ି ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ; ତୁେମ ତାହା ଅଗିେର

ଦଗ କରିବ; କାରଣ େସହି ଦାଗ ଭତେର ଥାଉ କି ବାହାେର ଥାଉ, ତାହା

କୟକାରକ। 56 ମାତ ଧୁଆଗଲା ଉତାେର ଯାଜକ େଦଖେନ, ଯଦି, େସହି

ଦାଗ ମଳିନ େହାଇଥାଏ, େତେବ େସ େସହି ବସରୁ କି ଚମରୁ କିଅବା ଟାଣୀରୁ

କି ପଡୀୟାଣରୁ ତାହା ଚିରି ପକାଇବ। 57ତଥାପି ଯଦି େସହି ବସେର କି

ଟାଣୀେର କି ପଡୀୟାଣେର କିଅବା ଚମ ନିମତ େକୗଣସି ଦବ େର ତାହା

େଦଖାଯାଏ, େତେବ ତାହା ବଢ଼ୁଅଛି; ଯହେର େସହି ଦାଗ ଥାଏ, ତାହା ତୁେମ

ଅଗିେର େପାଡ଼ି ପକାଇବ। 58 ପୁଣି େଯଉଁ ବସ କି ଟାଣୀ କି ପଡୀୟାଣ କି

ଚମ ନିମତ େକୗଣସି ଦବ େଧୗତ କରିବ, ତହରୁ ଯଦି େସହି ଦାଗ ଯାଏ,

େତେବ ଦିତୀୟ ଥର ତାହା ଧୁଆଯିବ; ତହେର ତାହା ଶୁଚି େହବ।” 59 େଲାମ

କି ମସିନା ନିମତ ବସର କିଅବା ଟାଣୀର କି ପଡୀୟାଣର କିଅବା ଚମ ନିମତ
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େକୗଣସି ଦବ ର କୁଷେରାଗର ଦାଗ ବିଷୟେର ଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବା

ବା ଅଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବାର ବ ବସା ଏହି।

14ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “କୁଷେରାଗୀର ଶୁଚି

େହବା ଦିନେର ତାହାର ଏହି ବ ବସା; େସ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ; 3

ତହଁୁ ଯାଜକ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ଯିବ; ପୁଣି ଯାଜକ େଦଖବ, ଆଉ, ଯଦି

କୁଷୀର କୁଷେରାଗର ଘାʼ ସୁସ େହାଇଥାଏ, 4 େତେବ େଯଉଁ େଲାକ ଶୁଚି

େହବାକୁ ଅଛି, ଯାଜକ େସହି େଲାକ ନିମେନ ଦୁଇ ଜୀଅନା ଶୁଚି ପକୀ,

ଏରସ କାଠ, ସିନୂର ବଣ (େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନବା ପାଇଁ ଆ ା େଦବ।

5 ପୁଣି ଯାଜକ ମୃତିକା ପାତସିତ େସାତଜଳ ଉପେର ଏକ ପକୀକୁ ବଧ

କରିବାକୁ ଆ ା େଦବ। 6 ତହ ଉତାେର େସ େସହି ଜୀଅନା ପକୀକୁ, ଏରସ

କାଠ, ସିନୂର ବଣ (େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନଇ େସହି େସାତଜଳ ଉପେର

ହତ ପକୀର ରକେର ଜୀଅନା ପକୀକୁ ଓ େସହି ସବୁ ଡୁବାଇବ; 7 ପୁଣି

େସ କୁଷେରାଗରୁ ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକ ଉପେର ସାତ ଥର ତାହା ଛିଞି; େସ

ଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ, ଆଉ େସହି ଜୀଅନା ପକୀକୁ େକତ ଆେଡ଼

ଛାଡ଼ିେଦବ। 8 ତହଁୁ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକ ଆପଣା ବସ େଧାଇ ଓ

ସମସ େକଶ େକୗର କରି ଜଳେର ସାନ କରିବ, ତହେର େସ ଶୁଚି େହବ;

ତହ ଉତାେର େସ ଛାଉଣି ଭତରକୁ ଆସିବ, ମାତ େସ ସାତ ଦିନ ଆପଣା

ତମୁର ବାହାେର ରହିବ। 9ଆଉ, ସପମ ଦିନେର େସ ଆପଣାର ସମସ

େକଶ, ଅଥା , ମସକ, ଦାଢ଼ି ଓ ଭୂଲତାର ସମସ େକଶ େକୗର କରିବ,

ପୁଣି ଆପଣା ବସ େଧାଇ ଆେପ ଜଳେର ସାନ କରି ଶୁଚି େହବ। 10 ପୁଣି,

ଅଷମ ଦିନେର ଦୁଇ ନିଖୁନ େମଷବତ, ଏକବଷୀୟା ଏକ ନିଖୁନ େମଷବତା

ଓ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ ଏକ ଐଫାର ତିନି ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ

ସରୁ ମଇଦା ଓ ଏକ େଲା େତୖଳ େନବ। 11 ତହଁୁ ଶୁଚିକାରୀ ଯାଜକ

େସହି ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକକୁ ଓ େସହି ସବୁ ଦବ େନଇ ସମାଗମତମୁର

ଦାର ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ସାପନ କରିବ; 12 ପୁଣି ଯାଜକ

େସହି ଦୁଇ େମଷବତ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ଓ େସହି ଏକ େଲା େତୖଳ େନଇ

େଦାଷାଥକ ବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରିବ, ଆଉ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳାଇବ। 13ଆଉ, େଯଉଁ ସାନେର ପାପାଥକ ଓ

େହାମାଥକ ବଳି ବଧ କରାଯାଏ, େସହି ପବିତ ସାନେର େସହି େମଷବତ ବଧ
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କରିବ; କାରଣ େଯପରି ପାପାଥକ ବଳି, େସପରି େଦାଷାଥକ ବଳି ଯାଜକର

ଅଟଇ; ତାହା ମହାପବିତ ଅେଟ। 14 ଏଥଉତାେର ଯାଜକ େସହି େଦାଷାଥକ

ବଳିର କିଛି ରକ େନବ; ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକର ଡାହାଣ

କଣପାନେର, ଡାହାଣ ହସର ବୃଦାଙୁଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦାଙୁଳିେର

ତାହା ଲଗାଇବ; 15ଆଉ, ଯାଜକ େସହି ଏକ େଲା େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ

ଆପଣା ବାମ ହସର ପାପୁଲେର ଢାଳିବ; 16 ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ବାମ ହସର

ପାପୁଲସିତ େତୖଳେର ଆପଣା ଡାହାଣ ଅଙୁଳି ଡୁବାଇ ଅଙୁଳି ଦାରା େସହି

େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ସାତ ଥର ଛିଞିବ; 17 ପୁଣି,

ଯାଜକ ଆପଣା ହସସିତ ଅବଶିଷ େତୖଳ େନଇ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକର

ଡାହାଣ କଣପାନେର, ଡାହାଣ ହସର ବୃଦାଙୁଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର

ବୃଦାଙୁଳିେର ଲାଗିଥବା େଦାଷାଥକ ବଳିର ରକ ଉପେର ଲଗାଇବ; 18

ଏଥଉତାେର ଯାଜକ ଆପଣା ହସସିତ ଅବଶିଷ େତୖଳ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ

େଲାକର ମସକେର ଲଗାଇବ; ପୁଣି ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହା

ପାଇଁ ପାୟଶିତ କରିବ। 19ଆଉ ଯାଜକ ପାପାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବ ଓ

େସହି ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକର ଅଶୁଚିତା େହତୁ ପାୟଶିତ କରିବ; ଏଥଉତାେର

େସ େହାମାଥକ ବଳି ବଧ କରିବ। 20ଆଉ, ଯାଜକ େହାମବଳି ଓ ଭକ

େନୖେବଦ ଆଣି େବଦିେର ଉତଗ କରିବ, ତହଁୁ ଯାଜକ ତାହା ନିମେନ

ପାୟଶିତ କେଲ େସ ଶୁଚି େହବ। 21ଆଉ, ଯଦି େସ ଦରିଦ ଓ େସହି ସମସ

ବଳିଦାନ ଆଣି ନ ପାେର, େତେବ େସ ଆପଣା ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବାକୁ

େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ େଦାଷାଥକ ବଳି ପାଇଁ େଗାଟିଏ େମଷବତ

ଓ ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ

ମଇଦା ଓ ଏକ େଲା େତୖଳ; 22 ପୁଣି, ତାହାର ପାପିର ସା ାନୁସାେର ଦୁଇ

କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ ଆଣିବ; ଆଉ, ଏଥରୁ େଗାଟିଏ ପାପାଥକ

ବଳି ଓ ଅନ ଟି େହାମବଳି େହବ। 23ଆଉ, ଅଷମ ଦିନେର େସ ଆପଣାର

ଶୁଚିକାଯ ନିମେନ ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଯାଜକ ନିକଟକୁ େସମାନଙୁ ଆଣିବ। 24 ତହଁୁ ଯାଜକ େଦାଷାଥକ ବଳିର

େମଷବତ ଓ େସହି ଏକ େଲା େତୖଳ େନବ; ପୁଣି, ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାେଥ ତାହା େଦାଳାଇବ। 25ପୁଣି, େସ େସହି

େଦାଷାଥକ ବଳିର େମଷବତ ବଧ କରିବ; ଆଉ ଯାଜକ େସହି େଦାଷାଥକ
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ବଳିର କିଛି ରକ େନଇ ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକର ଡାହାଣ କଣପାନେର, ଡାହାଣ

ହସର ବୃଦାଙୁଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର ବୃଦାଙୁଳିେର ଲଗାଇବ; 26 ତହ

ଉତାେର ଯାଜକ େସହି େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ ଆପଣା ବାମ ହସ ପାପୁଲେର

ଢାଳିବ; 27ଆଉ, ଯାଜକ ଆପଣା ଡାହାଣ ଅଙୁଳି ଦାରା େସହି ବାମ ହସସିତ

େତୖଳରୁ କିଛି କିଛି େନଇ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ସାତ ଥର ଛିଞିବ; 28 ତହଁୁ

ଯାଜକ ଆପଣା ହସସିତ େତୖଳ େନଇ େସହି ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକର ଡାହାଣ

କଣପାନେର, ତାହାର ଡାହାଣ ହସର ବୃଦାଙୁଳିେର ଓ ଡାହାଣ ପାଦର

ବୃଦାଙୁଳିେର ଲାଗିଥବା େଦାଷାଥକ ବଳିର ରକ ସାନେର ଲଗାଇବ। 29 ପୁଣି

ଯାଜକ ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ପାୟଶିତ କରିବା

ପାଇଁ ଆପଣା ହସସିତ ଅବଶିଷ େତୖଳ ତାହାର ମସକେର ଲଗାଇବ। 30ପୁଣି,

େସ ତାହାର ପାପିର ସା ାନୁସାେର େସହି ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ

ମ ରୁ େଗାଟିଏ ଉତଗ କରିବ; 31 ଅଥା , ତାହାର ପାପିର ସା ାନୁସାେର

ଭକ େନୖେବଦ ସହିତ େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଓ ଅନ ଟିକୁ

େହାମବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରିବ; ପୁଣି, ଯାଜକ ଶୁଚିେଯାଗ େଲାକ ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପାୟଶିତ କରିବ। 32 େଯଉଁ କୁଷେରାଗର ଘାʼଯୁକ

େଲାକ ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯ ସମନୀୟ ଦବ ପାଇବାକୁ ଅସମଥ, ତାହା ପାଇଁ

ଏହି ବ ବସା।” 33 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

34 “ଆେମ େଯଉଁ େଦଶ ତୁମମାନଙ ଅଧକାର ନିମେନ େଦବା, େସହି କିଣାନ

େଦଶେର ତୁେମମାେନ ପେବଶ କେଲ, େଯେବ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଅଧକୃତ

େଦଶର େକୗଣସି ଗୃହେର କୁଷେରାଗର ଦାଗ ଉତନ କରୁ; 35 େତେବ େସହି

ଗୃହସାମୀ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସି କହିବ, ଯଥା, ‘େମାʼ ଗୃହେର ଦାଗ ଥଲା

ପରି େମାେତ େଦଖାଯାଉଅଛି;’ 36 ତହଁୁ ଗୃହର ସମସ ଦବ େଯପରି ଅଶୁଚି

ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଯାଜକ ଦାଗ େଦଖବାକୁ ପେବଶ କରିବା ପୂେବ ଗୃହ

ଶୂନ କରିବାକୁ ଯାଜକ ଆ ା େଦବ; ତହ ଉତାେର ଯାଜକ ଗୃହ େଦଖବାକୁ

ପେବଶ କରିବ। 37ପୁଣି, େସ େସହି ଦାଗ େଦଖବ, ପୁଣି ପକୃତେର, ଯଦି

େସହି ଦାଗ ଗୃହର କାନେର େଟାଲାେପାଲା େହାଇ ବସିଯାଇ ଅଳ ଶାଗୁଆ

ବଣ ବା ରକବଣ େହାଇଥାଏ, ପୁଣି ତାହା କାନର ନୀଚସ େଦଖାଯାଏ, 38

େତେବ ଯାଜକ ଗୃହରୁ ବାହାର େହାଇ ଦାର ନିକଟକୁ ଯିବ ଓ େସହି ଗୃହକୁ

ସାତ ଦିନ ବନ କରି ରଖବ। 39 ପୁଣି, ଯାଜକ ସପମ ଦିନେର ପୁନବାର
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ଆସି େଦଖବ; ପୁଣି ପକୃତେର, ଯଦି ଗୃହର କାନେର େସହି ଦାଗ ବଢ଼ିଥାଏ,

40 େତେବ ଯାଜକ ଦାଗଯୁକ ପସରସବୁ ବାହାର କରି ନଗରର ବାହାେର

ଅଶୁଚି ସାନେର ପକାଇ େଦବାକୁ େଲାକମାନଙୁ ଆ ା େଦବ। 41 ପୁଣି, େସ

େସହି ଗୃହର ଭତର ଚାରିଆେଡ଼ ଚଞାଇବ ଓ େସହି ଚଞା ଧୂଳି ନଗରର

ବାହାେର ଅଶୁଚି ସାନେର ପକାଇ େଦବ। 42ଆଉ, େସମାେନ ଅନ ପସର

େନଇ େସହି ପସର ସାନେର ବସାଇେବ ଓ ଅନ େଲପ େନଇ ଗୃହ େଲପନ

କରିେବ। 43ଆଉ, େସହି ପସର ବଦଳ କଲା ଉତାେର ଓ ଗୃହ ଚାଞିଲା

ଉତାେର ଓ େଲପନ କଲା ଉତାେର େଯେବ େସହି ଦାଗ ପୁନବାର ଗୃହେର

ଫୁଟି ବାହାେର, 44 େତେବ ଯାଜକ ଆସି େଦଖବ, ପୁଣି ପକୃତେର, ଯଦି

େସହି ଦାଗ ଗୃହେର ବୃଦି ପାଇଥାଏ, େତେବ େସହି ଗୃହେର କୟ କୁଷେରାଗ

ଅଛି; ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ। 45 ତହେର େସ େସହି ଗୃହ ଭାଙି ପକାଇବ,

ତହର ପସର ଓ କାଷ ଓ ଧୂଳିସବୁ ନଗରର ବାହାେର ଅଶୁଚି ସାନକୁ େବାହି

େନଇଯିବ। 46ଆହୁରି, େସହି ଗୃହ ବନ େହାଇଥବା ସମୟେର େଯେକହି

ତହ ଭତରକୁ ଯାଏ, େସ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି େହାଇ ରହିବ। 47 ପୁଣି, େଯ

େସହି ଗୃହେର ଶୟନ କେର, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ େସହି ଘେର

େଯ େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ। 48ଆଉ, ଯାଜକ ଆସି

େଦଖେନ, ଯଦି, େସହି ଗୃହ େଲପନ କଲା ଉତାେର ଦାଗ େସହି ଗୃହେର ବଢ଼ି

ନାହ, େତେବ ଯାଜକ େସହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି େବାଲ ପକାଶ କରିବ, କାରଣ ଦାଗ

ଅଦୃଶ େହାଇଅଛି। 49 ତହଁୁ େସ େସହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକୀ,

ଏରସ କାଠ, ସିନୂର ବଣ (େଲାମ) ଓ ଏେସାବ େନବ; 50 ପୁଣି, ମୃତିକା

ପାତସିତ େସାତଜଳ ଉପେର ଏକ ପକୀକୁ ବଧ କରିବ; 51 ତହଁୁ େସ େସହି

ଏରସ କାଠ, ଏେସାବ, ସିନୂର ବଣ (େଲାମ) ଓ ଜୀଅନା ପକୀକୁ େନଇ

ହତ ପକୀର ରକେର ଓ େସହି େସାତଜଳେର ଡୁବାଇବ ଓ େସହି ଗୃହେର

ସାତ ଥର ଛିଞିବ। 52 ଏହି ପକାେର ପକୀର ରକ ଦାରା, େସାତଜଳ ଦାରା,

ଜୀଅନା ପକୀ ଦାରା, ଏରସ କାଠ ଦାରା, ଏେସାବ ଦାରା ଓ ସିନୂର ବଣ

(େଲାମ) ଦାରା େସହି ଗୃହକୁ ଶୁଚି କରିବ। 53 ମାତ େସ ଜୀଅନା ପକୀକୁ

ନଗରର ବାହାରସ େକତ ଆେଡ଼ ଛାଡ଼ିେଦବ; ଏହିରୂେପ େସ ଗୃହ ନିମେନ

ପାୟଶିତ କରିବ; ତହେର ତାହା ଶୁଚି େହବ।” 54 କୁଷେରାଗର ସବପକାର

ଘାଆ ଓ ଛଉର ଏହି ବ ବସା; 55 ପୁଣି, ବସସିତ ଓ ଗୃହସିତ କୁଷେରାଗ;
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56ଆଉ, ଫୁଲା ଓ ପାମା ଓ ଚିକଣ ଚିହ, 57 ଏହିସବୁ େକଉଁ ସମୟେର ଶୁଚି

ଓ େକଉଁ ସମୟେର ଅଶୁଚି, ଏହା ଜଣାଇବା ନିମେନ କୁଷେରାଗର ଏହି

ବ ବସା।

15ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙୁ କୁହ, ଯଦି ପୁରୁଷର ଶରୀରେର ପେମହ େରାଗ ହୁଏ, େସ

ଆପଣାର େସହି ପେମହ ସକାଶୁ ଅଶୁଚି େହବ। 3 ପୁଣି ପେମହ ସକାଶୁ

ତାହାର ଅଶୁଚିତାର ବିଧ ଏହି; ତାହାର ଶରୀରରୁ ପେମହ ଝରୁ ଥାଉ ଅବା

ଶରୀରେର ବନ ଥାଉ, ତାହା ତାହାର ଅଶୁଚିତା ଅେଟ। 4 ପେମହୀ େଲାକ

େଯଉଁ ପେତ କ ଶଯ ାେର ଶୟନ କେର, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ ଓ େଯଉଁ

ପେତ କ ପଦାଥ ଉପେର େସ ବେସ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 5 ପୁଣି, େଯେକହି

ତାହାର ଶଯ ା ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସାନ କରିବ

ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 6ଆଉ, େଯେକୗଣସି ପଦାଥ ଉପେର

ପେମହୀ ବେସ, ତହ ଉପେର ଯଦି େକହି ବେସ, େତେବ େସ ଆପଣା ବସ

େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 7 ପୁଣି,

େଯେକହି ପେମହୀର ଶରୀର ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର

ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 8ଆଉ, ପେମହୀ ଯଦି ଶୁଚି

େଲାକର େଦହେର େଛପ ପକାଏ, େତେବ େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ

ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 9ପୁଣି, ପେମହୀ

େଯଉଁ ବାହନ ଉପେର ଚେଢ଼, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 10ଆଉ, େଯେକହି

ତାହାର ତଳସ େକୗଣସି ବସୁ ଛୁଇଁବ, େତେବ େସ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି

ରହିବ; ପୁଣି େଯେକହି ତାହା େବାହିବ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ଆେପ

ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 11 ପୁଣି, ପେମହୀ

ଆପଣା ହସ ଜଳେର ନ େଧାଇ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ

ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 12 ପୁଣି, ପେମହୀ

େଯଉଁ ମୃତିକା ପାତ ଛୁଇଁବ, ତାହା ଭଙାଯିବ ଓ ସମସ କାଷ ପାତ ଜଳେର

ଧୁଆଯିବ। 13ଆଉ, ପେମହୀ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ପେମହରୁ ଶୁଚି ହୁଏ,

େସେତେବେଳ େସ ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯ ନିମେନ ସାତ ଦିନ ଗଣନା କରିବ ଓ

ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ େସାତଜଳେର ସାନ କରିବ; ତହଁୁ େସ ଶୁଚି େହବ।

14 ପୁଣି, ଅଷମ ଦିନେର େସ ଆପଣାର ଶୁଚିକାଯ ନିମେନ ଦୁଇ କେପାତ
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ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ େନଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ସମାଗମତମୁର ଦାର

ନିକଟକୁ ଆସି ଯାଜକର ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିବ। 15 ତହେର

ଯାଜକ େସଥରୁ େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥକ ବଳି ଓ ଅନ ଟିକୁ େହାମବଳି ରୂେପ

ଉତଗ କରିବ; ପୁଣି, ଯାଜକ ତାହାର ପେମହ େହତୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ପାୟଶିତ କରିବ। 16 ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷର ବୀଯ ପାତ ହୁଏ,

େତେବ େସ ଆପଣା ସମସ ଶରୀର ଜଳେର େଧୗତ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ

ଅଶୁଚି ରହିବ। 17ଆଉ, େଯଉଁ ପେତ କ ବସେର କି ଚମେର ବୀଯ ପାତ

ହୁଏ, ତାହା ଜଳେର େଧାଇବ ଓ ତାହା ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 18

ମ େସ ସୀ, ଯାହା ସେଙ ସଳିତ ବୀଯ ପୁରୁଷ ଶୟନ କରିବ, େସ ଦୁେହଁ

ଜଳେର ସାନ କରିେବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିେବ। 19ଆଉ, ଯଦି

ସୀ ରଜସଳା ହୁଏ ଓ ତାହାର େଦହରୁ ରକ ଝେର, େତେବ େସ ସାତ ଦିନ

ଆପଣା ଅଶୁଚିତାେର ରହିବ; ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାକୁ ଛୁଇଁବ, େସ ସନ ା

ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 20ଆଉ େସ ଆପଣା ସୀଧମ ସମୟେର େଯେକୗଣସି

ଶଯ ାେର ଶୟନ କରିବ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ ଓ ଯହ ଉପେର େସ ବସିବ,

ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 21 ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାର ଶଯ ା ଛୁଇଁବ, େସ ଆପଣା

ବସ େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି

ରହିବ। 22 ପୁଣି, େଯେକହି ତାହାର ବସିବାର େକୗଣସି ଆସନ ଉପେର

ବେସ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା

ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 23ଆଉ, ତାହାର ଶଯ ା କି ଆସନ ଉପେର କିଛି

ଥେଲ, େଯେକହି ତାହା ଛୁଇଁବ, େସ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 24ଆଉ,

େଯଉଁ ପୁରୁଷ ତାହା ସେଙ ଶୟନ କେର ଓ ତାହାର ରଜ ତାହାଠାେର ଲାେଗ,

େସ ସାତ ଦିନ ଅଶୁଚି ରହିବ; ପୁଣି େସ େଯେକୗଣସି ଶଯ ାେର ଶୟନ

କେର, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 25ଆଉ, ସୀର ରଜଧମ ସମୟ ଛଡ଼ା େଯେବ

େକୗଣସି ସୀର ବହୁ ଦିନ ପଯ ନ ରକସାବ ହୁଏ, କିଅବା ସୀର ରଜଧମ

ସମୟ ଉତାେର େଯେବ ରକସାବ ହୁଏ; େତେବ େଯପରି ସୀର ରଜଧମ

ସମୟେର, େସପରି ଅଶୁଚି ରକସାବର ସକଳ ଦିନ େହବ, େସ ଅଶୁଚି ଅେଟ।

26 େସହି ରକସାବର ସକଳ ଦିନ େଯେକୗଣସି ଶଯ ାେର େସ ଶୟନ କେର,

ତାହା ସୀଧମ ସମୟର ଶଯ ା ସଦୃଶ ଅଶୁଚି େହବ, ଆଉ େସ େଯେକୗଣସି

ଆସନେର ବେସ, ତାହା ସୀର ରଜଧମ ସମୟର ଅଶୁଚିତା ସଦୃଶ ଅଶୁଚି
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େହବ। 27 ପୁଣି, େଯେକହି େସହି ସମସ ଛୁଇଁବ, େସ ଅଶୁଚି େହବ ଓ ଆପଣା

ବସ େଧାଇବ ଓ ଆେପ ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି

ରହିବ। 28 ମାତ େସହି ସୀର ରକସାବ ବନ େହେଲ, େସ ଆପଣା ନିମେନ

ସାତ ଦିନ ଗଣନା କରିବ, ତହ ଉତାେର େସ ଶୁଚି େହବ। 29ପୁଣି, ଅଷମ

ଦିନେର େସ ଆପଣା ନିମେନ ଦୁଇ କେପାତ ଅବା ଦୁଇ ପାରାଛୁଆ େନଇ

ସମାଗମତମୁର ଦାରେର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 30ତହେର ଯାଜକ

େସଥରୁ େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥକ ବଳି ଓ ଅନ ଟିକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତଗ

କରିବ; ଆଉ, ଯାଜକ ତାହାର ରକସାବର ଅଶୁଚିତା େହତୁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ତାହା ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ। 31 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ େସମାନଙର ମ ବତୀ ଆମର ଆବାସ ଅଶୁଚି କେଲ, େଯପରି

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଅଶୁଚିତାେର ନ ମରନି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଅଶୁଚିତାରୁ ପୃଥକ କରିବ।” 32 ପେମହ େରାଗୀର

ଓ ବୀଯ ପାତେର ଅଶୁଚି େଲାକର, 33ପୁଣି ରଜସଳା ସୀର ଓ ପେମହୀ

ପୁରୁଷ ଓ ସୀର, ଆଉ, ସୀର ଅଶୁଚିତା ସମୟେର ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ

ପୁରୁଷର, ଏହି ବ ବସା।

16ଆଉ, ହାେରାଣଙର ଦୁଇ ପୁତ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟବତୀ େହାଇ ମଲା

ଉତାେର, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ; 2 ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆପଣା ଭାତା ହାେରାଣକୁ କୁହ, େଯପରି ତାହାର ମୃତୁୁ ନ ହୁଏ,

ଏଥପାଇଁ ବିେଚଦ ବସ ଭତେର ସିନୁକର ଉପରିସ ପାପାଚାଦନ ସମୁଖସ

ପବିତ ସାନେର ସବଦା ପେବଶ କରିବ ନାହ; କାରଣ ଆେମ ପାପାଚାଦନ

ଉପେର େମଘେର ଦଶନ େଦବା। 3 ହାେରାଣ ପାପାେଥ ଏକ େଗାବତ ଓ

େହାମାେଥ ଏକ େମଷ ସେଙ େନଇ ଏହିରୂେପ ପବିତ ସାନେର ପେବଶ

କରିବ। 4 େସ ପବିତ ଶୁଭ େପାଷାକ ପିନିବ, େଦହେର ଶୁଭ ଜଙିଆ

ପିନିବ, ଶୁଭ କଟିବନନୀେର କଟି ବାନିବ ଓ ଶୁଭ ପଗଡ଼ିେର ଭୂଷିତ େହବ;

ଏହିସବୁ ପବିତ ବସ; ଏଥପାଇଁ େସ ଜଳେର ଆପଣା ଶରୀର େଧୗତ କରି

ତାହାସବୁ ପିନିବ। 5 ପୁଣି, େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମଣଳୀରୁ ପାପାେଥ

ଦୁଇ ଛାଗ ଓ େହାମାେଥ ଏକ େମଷ େନବ। 6ଆଉ, ହାେରାଣ ଆପଣା

ନିମେନ ପାପାଥକ ବଳିର େଯଉଁ େଗାବତ, ତାକୁ ଆଣି ଆପଣା ନିମେନ ଓ

ଆପଣା ପରିବାର ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ। 7 ତହଁୁ େସହି ଦୁଇ ଛାଗ େନଇ
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ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ କରାଇବ। 8

ପୁଣି, ହାେରାଣ େସହି ଦୁଇ ଛାଗ ମ େର ଗୁଲବାଣ କରିବ; ତହରୁ େଗାଟିଏ

ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ ଓ ଅନ ଟି ତ ାଗ ନିମେନ େହବ। 9 ପୁଣି, େଯଉଁ ଛାଗ

ଗୁଲବାଣ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ େହବ, ହାେରାଣ ତାକୁ େନଇ ପାପାେଥ

ବଳିଦାନ କରିବ। 10 ମାତ େଯଉଁ ଛାଗ ଗୁଲବାଣ ଦାରା ତ ାଗ ନିମେନ

େହବ, େସ େଯପରି ତ ାଗ ନିମେନ ପାନରକୁ ପଠାଯାଇ ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ

ତାହା ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାକୁ ଜୀଅନା

ଠିଆ କରିବ। 11 ଏଥଉତାେର ହାେରାଣ ଆପଣା ନିମେନ ପାପାଥକ ବଳିର

େଯଉଁ େଗାବତ, ତାକୁ ଆଣି ଆପଣା ନିମେନ ଓ ଆପଣା ପରିବାର ନିମେନ

ପାୟଶିତ କରିବ; ପୁଣି, ଆପଣା ପାପାଥକ ବଳିର େସହି େଗାବତକୁ ବଧ

କରିବ। 12 ଆଉ, େସ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖସ େବଦିରୁ ପଜଳିତ ଅଙାର

ଧୂପଧାନୀେର ପୂଣ କରି ଓ ମୁଠିଏ ଚୂଣ ସୁଗନି ଧୂପ େନଇ ବିେଚଦ ବସର

ଭତରକୁ ଯିବ। 13 ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଅଗି ଉପେର େସହି ସୁଗନି

ଧୂପ େଦବ, ତହେର ସାକ ସିନୁକର ଉପରିସ ପାପାଚାଦନ ଧୂପର ଧୂମ

େମଘେର ଆଚନ େହେଲ େସ ମରିବ ନାହ। 14 ତହଁୁ େସ େସହି େଗାବତର

କିଛି ରକ େନଇ ପାପାଚାଦନର ପୂବ ଆେଡ଼ ଅଙୁଳି ଦାରା ଛିଞିବ; ପୁଣି,

ପାପାଚାଦନ ସମୁଖେର ଅଙୁଳି ଦାରା ସାତ ଥର େସହି ରକ ଛିଞିବ। 15

ଏଥଉତାେର େସ େଲାକମାନଙର ପାପାଥକ ବଳିର ଛାଗ େନଇ ବଧ କରିବ

ଓ ତାହାର ରକ ବିେଚଦ ବସର ଭତରକୁ ଆଣି, େଯପରି େଗାବତର ରକ

େନଇ କରିଥଲା, େସପରି ତାହାର ରକ େନଇ କରିବ, ଅଥା , ପାପାଚାଦନ

ଉପେର ଓ ପାପାଚାଦନ ସମୁଖେର ତାହା ଛିଞିବ। 16 ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ଅଶୁଚିତା ଓ େସମାନଙ ଅଧମ, ଅଥା , େସମାନଙର ସମସ

ପାପ ସକାଶୁ େସ ପବିତ ସାନ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ; ପୁଣି, େସମାନଙ

ଅଶୁଚିତା ମ େର େସମାନଙ ସହିତ ବାସ କେର େଯଉଁ ସମାଗମତମୁ,

ତାହା ନିମେନ େସହି ପକାର କରିବ। 17 ଆଉ, େସ ପାୟଶିତ କରିବା

ନିମେନ ପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରିବା ସମୟଠାରୁ େଯପଯ ନ ବାହାର

େହାଇ ନାହ; ପୁଣି, ଆପଣା ନିମେନ ଓ ଆପଣା ଘର ନିମେନ ଓ ଇସାଏଲର

ସମସ ସମାଜ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରି ନାହ, େସପଯ ନ ସମାଗମତମୁେର

େକୗଣସି ମନୁଷ ରହିବ ନାହ, 18 ଆଉ, େସ ବାହାର େହାଇ ସମୁଖସ
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େବଦି ପାଖକୁ ଯାଇ ତହ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ; ପୁଣି େସହି େଗାବତର

କିଛି ରକ ଓ ଛାଗର କିଛି ରକ େନଇ େବଦିର ଶୃଙ ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼

େଦବ। 19 ପୁଣି, େସ ରକରୁ କିଛି େନଇ ଅଙୁଳି ଦାରା ସାତ ଥର ଛିଞି ତାହା

ଶୁଚି କରିବ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଅଶୁଚିତାରୁ ତାହା ଶୁଚି କରିବ। 20

ଏହି ପକାେର େସ ପବିତ ସାନ, ସମାଗମତମୁ ଓ େବଦି ନିମେନ ପାୟଶିତ

କରି ସାରିଲା ଉତାେର େସହି ଜୀଅନା ଛାଗକୁ ଆଣିବ। 21 ପୁଣି, ହାେରାଣ

େସହି ଜୀଅନା ଛାଗର ମସକେର ଆପଣା ଦୁଇ ହସର ନିଭର େଦଇ ତାହା

ଉପେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ଅପରାଧ, ସମସ ଅଧମ ଓ ସମସ

ପାପ ସୀକାର କରିବ; ଆଉ, ତାହାସବୁ େସହି ଛାଗର ମସକେର ଅପଣ କରି

ପସୁତ ଥବା ମନୁଷ ହସେର ତାହାକୁ ପାନରକୁ ପଠାଇେଦବ। 22 ତହେର

େସହି ଛାଗ ଆପଣା ଉପେର େସମାନଙର ସମସ ଅପରାଧ େବାହି ନରଶୂନ

େଦଶକୁ େନବ; ଆଉ େସ େସହି ସାନେର େସହି ଛାଗକୁ ଛାଡ଼ିେଦବ। 23

ତହଁୁ ହାେରାଣ ସମାଗମତମୁକୁ ଆସି ପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରିବା

ସମୟେର େଯଉଁ ଶୁଭ ବସ ପିନିଥଲା, ତାହା ପାଲଟି େସହି ସାନେର ରଖବ।

24 ତହ ଉତାେର େସ େକୗଣସି ପବିତ ସାନେର ଆପଣା ଶରୀର ଜଳେର

େଧୗତ କରି ନିଜ ବସ ପିନି ବାହାରକୁ ଆସିବ; ପୁଣି, ଆପଣାର େହାମବଳି ଓ

େଲାକମାନଙର େହାମବଳି ଉତଗ କରି ଆପଣା ନିମେନ ଓ େଲାକମାନଙ

ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ। 25ଆଉ, େସ ପାପାଥକ ବଳିର େମଦ େବଦିେର

ଦଗ କରିବ। 26 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ ତ ାଗର ଛାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, େସ ଆପଣା

ବସ େଧାଇ ଜଳେର ସାନ କରିବ, ତହ ଉତାେର ଛାଉଣିକୁ ଆସିବ। 27 ପୁଣି,

ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ େଯଉଁ େଗାବତର ଓ ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ େଯଉଁ

ଛାଗର ରକ ପାୟଶିତ କରିବା ନିମେନ ପବିତ ସାନକୁ ଅଣାଯାଇ ଥଲା,

େଲାକମାେନ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ େସଗୁଡ଼ିକର ଚମ,

ମାଂସ ଓ ମଳ ଅଗିେର ଦଗ କରିେବ। 28 ପୁଣି େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ଦଗ

କରିବ, େସ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ଜଳେର ସାନ କରିବ, ତହ ଉତାେର

େସ ଛାଉଣି ଭତରକୁ ଆସିବ। 29 ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହା ଅନନକାଳୀନ

ବିଧ େହବ; ସପମ ମାସେର ଓ େସହି ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ସେଦଶୀୟ

ବା ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ େହଉ, ତୁେମମାେନ

େକୗଣସି ପକାର ଖାଦ ଖାଇବ ନାହ ଓ େକୗଣସି ପକାର କମ କରିବ ନାହ।
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30 କାରଣ େସହି ଦିନେର ତୁମମାନଙୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙ ପାଇଁ

ପାୟଶିତ କରାଯିବ; ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣାର

ସକଳ ପାପରୁ ପରିଷୃତ େହବ। 31 ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ମହା ବିଶାମ

ଦିନ, ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାର ଖାଦ ଖାଇବ ନାହ; ଏହା ଅନନକାଳୀନ

ବିଧ। 32 ପୁଣି, ପିତାର ବଦେଳ ଯାଜକତ ପଦେର େଯ ଅଭଷିକ ଓ ନିଯୁକ

େହବ, େସହି ଯାଜକ ପାୟଶିତ କରିବ ଓ ଶୁଭ ବସ, ଅଥା , ପବିତ ବସସବୁ

ପିନିବ। 33ଆଉ, େସ ପବିତ ସାନ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ; ସମାଗମ

ତମୁ ଓ େବଦି ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ; ଆଉ, େସ ଯାଜକଗଣ ନିମେନ ଓ

ସମାଜର ସମସ େଲାକ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ। 34 ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ନିମେନ େସମାନଙର ସମସ ପାପ ସକାଶୁ ବଷ ମ େର ଏକ

ଥର ପାୟଶିତ କରିବାର ତୁମମାନଙ ପତି ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ।” ତହଁୁ

ହାେରାଣ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର କମ କେଲ।

17ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ହାେରାଣକୁ,

ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନଗଣଙୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ

ଏହି ଆ ା େଦଇଅଛନି। 3 ଇସାଏଲ ବଂଶରୁ ଜାତ େଯେକହି େଗାରୁ, କି

େମଷ, କି ଛାଗ ଛାଉଣି ମ େର କିମା ଛାଉଣି ବାହାେର ବଧ କେର, 4 ମାତ

ସଦାପଭୁଙ ଆବାସ ସମୁଖେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଉତଗ

କରିବା ପାଇଁ ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟକୁ ତାହା ନ ଆେଣ, ତାହା ପତି

ରକପାତର ଅପରାଧ ଗଣିତ େହବ; େସ ରକପାତ କରିଅଛି; େସହି ମନୁଷ

ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 5 ଏେହତୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ଆପଣାମାନଙର େଯଉଁ େଯଉଁ ବଳି େକତକୁ ନିଅନି, େସହି ସମସ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ସମାଗମତମୁର ଦାରେର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣି ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଉତଗ କରିେବ। 6 ପୁଣି, ଯାଜକ

ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ େବଦି ଉପେର େସହି ରକ

ଛିଞିବ, ଆଉ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େମଦ ଦଗ

କରିବ। 7 ତହେର େସମାେନ େଯଉଁ ଛାଗ େଦବତାମାନଙ ସହିତ ବ ଭଚାର

କରୁଅଛନି, େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ଆଉ ବଳିଦାନ କରିେବ ନାହ। ଏହା

େସମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ। 8ଆଉ,

ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ଇସାଏଲ ବଂଶରୁ ଜାତ େକୗଣସି େଲାକ ଅବା
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ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ ଯଦି େହାମ କି

ବଳିଦାନ କେର, 9 ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହା

ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 10 ଆଉ, ଇସାଏଲ ବଂଶଜାତ େକୗଣସି େଲାକ,

ଅବା େସମାନଙ ମ େର ପବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ, ଯଦି େକୗଣସି

ପକାର ରକ େଭାଜନ କେର, େତେବ ଆେମ େସହି ରକ େଭାଜନକାରୀ ବ କି

ବିରୁଦେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତାହାକୁ

ଉଚିନ କରିବା; 11 କାରଣ ରକେର ପାଣୀର ପାଣ ଥାଏ; ପୁଣି, ତୁମମାନଙ

ପାଣ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବାକୁ ଆେମ ତାହା େବଦି ଉପେର ତୁମମାନଙୁ

େଦଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ପାଣର ଗୁଣେର ରକ ହ ପାୟଶିତ କେର। 12 ଏେହତୁ

ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିଲୁ, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି ବ କି

ରକ େଭାଜନ କରିବ ନାହ ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ

େଲାକ ରକ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 13ଆଉ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ

େକୗଣସି େଲାକ ଅବା େସମାନଙ ମ େର ପବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଲାକ

ଯଦି ଶିକାରେର େକୗଣସି ଖାଦ େଯାଗ ପଶୁକୁ ବା ପକୀକୁ ବଧ କେର,

େତେବ େସ ତାହାର ରକ ଢାଳି ଧୂଳିେର ଢାଙିବ। 14କାରଣ ସବୁ ପାଣୀର

ପାଣ ସମନେର ରକ ହ ତାହାର ପାଣ ଅେଟ; ଏେହତୁ ଆେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାର ପାଣୀର ରକ େଭାଜନ

କରିବ ନାହ, େଯେହତୁ ସକଳ ପାଣୀର ରକ ହ ତାହାର ପାଣ; େଯେକହି

ତାହା େଭାଜନ କରିବ, େସ ଉଚିନ େହବ। 15ଆଉ, ସେଦଶୀ କି ବିେଦଶୀ

ମ ରୁ େଯେକହି ସୟଂମୃତ କିଅବା ବିଦୀଣ ପଶୁ େଭାଜନ କେର, େସ ଆପଣା

ବସ େଧୗତ କରି ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ; ତହ

ଉତାେର ଶୁଚି େହବ। 16 ମାତ ଯଦି େସ (ବସ) େଧୗତ ନ କେର କି ସାନ ନ

କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ।”

18ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 3

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ମିସର େଦଶେର ବାସ କଲ, େସହି େଦଶର ଆଚରଣ

ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ନାହ; ପୁଣି, େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶକୁ ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହି େଦଶର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ
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କରିବ ନାହ ଓ େସମାନଙ ବିଧ ଅନୁସାେର ଚ଼ାଲବ ନାହ। 4ତୁେମମାେନ

ଆମର ଶାସନ ମାନ କରିବ ଓ ଆମର ବିଧ ପାଳନ କରିବ ଓ ତଦନୁସାେର

ଆଚରଣ କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 5

ଏଥନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଧ ଓ ଆମର ଶାସନ ପାଳନ କରିବ;

ମନୁଷ ତାହା କେଲ, ତହେର ହ େସ ବଞିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 6

ତୁମମାନଙର େକହି ଆପଣା ନିକଟକୁଟୁମ ମ ରୁ କାହାରି ଆବରଣୀୟ

ଅନାବୃତ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହ, ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 7 ତୁେମ ଆପଣା

ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅବା ଆପଣା ମାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ

ନାହ; େସ ତୁମର ମାତା; ତୁେମ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ।

8 ତୁେମ ଆପଣା ପିତୃଭାଯ ାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ; ତାହା

ତୁମ ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅେଟ। 9 ତୁେମ ଆପଣା ଭଗିନୀ, ଅଥା , ତୁମ

ପିତୃକନ ା କି ମାତୃକନ ା, େସ ଗୃହେର ଜନ େହଉ କି ଅନ ତ ଜନ େହଉ,

ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ। 10 ତୁେମ ଆପଣା େପୗତୀର କି

େଦୗହିତୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ତୁମ ନିଜର

ଆବରଣୀୟ। 11ତୁେମ ଆପଣା ସାବତ ଭଉଣୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ

କରିବ ନାହ; କାରଣ େସ ତୁମ ପିତାଠାରୁ ଜନିଅଛି, େସ ତୁମର ଭଗିନୀ,

ତୁେମ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ। 12 ତୁେମ ଆପଣା

ପିତୃଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ, େସ ତୁମର ପିତୃେଗାତେର

ଜନ େହାଇଛି। 13 ତୁେମ ଆପଣା ମାତୃଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ

କରିବ ନାହ, କାରଣ େସ ତୁମର ମାତୃେଗାତେର ଜନ େହାଇଛି। 14 ତୁେମ

ଆପଣା ପିତୃଭାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ, ତୁେମ ତାହାର

ଭାଯ ା ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ, କାରଣ େସ ତୁମର ପିତୃବ ପତୀ। 15 ତୁେମ

ଆପଣା ପୁତବଧୂର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ; େସ ତୁମର ପୁତବଧୂ;

ତୁେମ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ। 16 ତୁେମ ଆପଣା

ଭାତୃଭାଯ ାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ; ତାହା ତୁମ ଭାତାର

ଆବରଣୀୟ। 17 ତୁେମ େକୗଣସି ସୀର ଓ ତାହାର କନ ାର ଆବରଣୀୟ

ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ; ତୁେମ ତାହାର େପୗତୀର କି େଦୗହିତୀର ଆବରଣୀୟ

ଅନାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଗହଣ କରିବ ନାହ; େସମାେନ େଗାତେର

ଜନ େହାଇଛନି; ଏହା ଦୁଷତା ଅେଟ। 18ଆଉ ଭଗିନୀ ଜୀବିତା ଥାଉ ଥାଉ
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ତୁେମ ତାହା ପାଶେର ତାହାର ସପତୀ ରୂେପ ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବା

ପାଇଁ ତାʼର ଭଗିନୀକୁ ଗହଣ କରିବ ନାହ। 19 ପୁଣି, େକୗଣସି ସୀ ତାହାର

ରଜଧମ େହତୁ ଅଶୁଚି ଥବା ପଯ ନ ତୁେମ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ

କରିବା ନିମେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ। 20ଆଉ, ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି

କରିବା ନିମେନ ପତିବାସୀର ଭାଯ ା ନିକଟକୁ ଗମନ କରିବ ନାହ। 21

ତୁେମ ଆପଣା ବଂଶଜାତ କାହାକୁ ହ, େମାଲ େଦବତାର ଉେଦଶ େର

ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇବାକୁ େଦବ ନାହ, କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ନାମ ଅପବିତ କରିବ ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 22

ତୁେମ ସୀର ନ ାୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂସଗ କରିବ ନାହ, ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ

କମ। 23 ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ନିମେନ େକୗଣସି ପଶୁଠାେର

ଗମନ କରିବ ନାହ; କିଅବା େକୗଣସି ସୀ ଆପଣା ସହିତ ସଂସଗ କରାଇବାକୁ

େକୗଣସି ପଶୁର ସମୁଖେର ଠିଆ େହବ ନାହ; ଏହା ତ ପାଷାଣତା। 24

ତୁେମମାେନ ଏହିସବୁ ମ ରୁ େକୗଣସି କିୟା ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କର

ନାହ; କାରଣ ଆେମ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ତୁମ ସମୁଖରୁ ଦୂର

କରୁଅଛୁ, େସମାେନ ଏହିସବୁ କିୟା ଦାରା ଅଶୁଚି େହାଇଅଛନି। 25 ପୁଣି,

େଦଶ ହ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି; ଏେହତୁ ଆେମ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହାକୁ େଭାଗ

କରାଉଅଛୁ ଓ େସହି େଦଶ ତାହାର ନିବାସୀମାନଙୁ ଉଦାର କରୁଅଛି। 26

ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଧ ଓ ବ ବସା ପାଳନ କରିବ, ସେଦଶୀୟ

ବା ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀୟ େହଉ, ତୁେମମାେନ ଏହି

ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କମ ମ ରୁ େକୗଣସି କମ କରିବ ନାହ। 27 କାରଣ

ତୁମମାନଙ ପୂବବତୀ େଦଶ ନିବାସୀମାେନ ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ କମ

କରିଅଛନି ଓ େଦଶ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି। 28 ତୁେମମାେନ ତାହା ଅଶୁଚି କେଲ,

େସହି େଦଶ େଯପରି ତୁମମାନଙ ପୂବବତୀ ନିବାସୀ େଲାକମାନଙୁ ଉଦାର

କଲା, େସହିପରି ତୁମମାନଙୁ ମ ଉଦାର କରିବ। 29 େତଣୁ େଯଉଁମାେନ

ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ କମ ମ ରୁ େକୗଣସି କମ କରିେବ, େସହି କମକାରୀ

ପାଣୀମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହେବ। 30 ଏଣୁକରି

ତୁମମାନଙ ପୂବେର େଯଉଁସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ କମ କରାଯାଇଅଛି, େସହି

ସବୁ ମ ରୁ େକୗଣସି କମ କରି ତଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ
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ଓ ଆମର ବିଧ ମାନ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟୁ।”

19ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀକୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ ପବିତ େହବ, କାରଣ

ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ପବିତ ଅଟୁ। 3 ତୁେମମାେନ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ମାତାକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାକୁ ଭୟ କରିବ;

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଶାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 4 ଆଉ, ତୁେମମାେନ ପତିମାଗଣର

ପଶା ଗାମୀ ହୁଅ ନାହ ଓ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଛାଞେର ଢଳା େଦବତା

ନିମାଣ କର ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 5

ପୁଣି, ଯଦି ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ କର,

େତେବ ଗାହ େହବା ନିମେନ ତାହା ବଳିଦାନ କରିବ। 6 ବଳିଦାନ ଦିନ

ଓ ତହ ଆରଦିନ ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଦିନ ପଯ ନ

ତହରୁ କିଛି ଅବଶିଷ ରହିେଲ, ତାହା ଦଗ କରାଯିବ। 7ଯଦି ତୃତୀୟ ଦିନ

ତହରୁ କିଛି େଭାଜନ କରାଯିବ, େତେବ ତାହା ଘୃଣାେଯାଗ ଓ ଅଗାହ

େହବ। 8ଆଉ, ତହର େଭାଜନକାରୀ ନିଜ ଅପରାଧ େବାହିବ; କାରଣ େସ

ସଦାପଭୁଙ ପବିତ ବସୁ ଅପବିତ କରିଅଛି; ଏଣୁକରି େସହି ପାଣୀ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 9ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ଭୂମିର ଶସ କାଟିବା େବେଳ ତୁେମ ନିଜ େକତର େକାଣ ସମୂଣ ରୂେପ

କାଟିବ ନାହ, କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା େକତେର ଛାଡ଼ିଥବା ଶସ ସାଉଣିବ

ନାହ। 10 ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣା ଦାକାେକତ ସମୂଣ ଖୁଣି େତାଳିବ ନାହ,

କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା ଦାକାେକତର ପଡ଼ିଲା ଫଳ ସାଉଣିବ ନାହ; ତୁେମ

ତାହା ଦରିଦ ଓ ବିେଦଶୀମାନଙ ନିମେନ ଛାଡ଼ିେଦବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 11 ତୁେମମାେନ େଚାରି କରିବ ନାହ,

କିଅବା ପବଞନା କରିବ ନାହ, କି ପରସର ମିଥ ା କହିବ ନାହ। 12ଆଉ,

ତୁେମମାେନ ଆମ ନାମ େନଇ ମିଥ ା ଶପଥ କରିବ ନାହ, ତାହା କେଲ,

ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନାମ ଅପବିତ କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ। 13

ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀ ପତି ଅନ ାୟ କରିବ ନାହ ଓ ଅପହରଣ କରିବ

ନାହ; ପୁଣି, େବତନଜୀବୀର େବତନ ରାତିଠାରୁ ସକାଳ ଯାଏ ତୁମ ପାଖେର
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ରହିବ ନାହ। 14 ତୁେମ ବଧରକୁ ଅଭଶାପ େଦବ ନାହ ଓ ଅନ ଆଗେର

ଝୁଣିବାର ଦବ ରଖବ ନାହ, ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଭୟ

କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ। 15 ତୁେମମାେନ ବିଚାରେର ଅଧମ କରିବ ନାହ;

ତୁେମ ଦରିଦର ମୁଖାେପକା କରିବ ନାହ, କିଅବା ଧନୀର ସମମ କରିବ ନାହ,

ମାତ ତୁେମ ଧମେର ଆପଣା ପତିବାସୀର ବିଚାର କରିବ। 16 ତୁେମ ଖଚୁଆ

େହାଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ େର ଏେଣେତେଣ ବୁଲବ ନାହ; କିଅବା

ତୁମ ପତିବାସୀର ରକ ବିରୁଦେର ଠିଆ େହବ ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ। 17

ତୁେମ ମେନ ମେନ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହ; ତୁେମ ନିତାନ ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବ, ତହେର ତୁେମ ତାହାର ଅପରାଧ େବାହିବ

ନାହ। 18 ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣକୁ ପତିହିଂସା କି େଦଷ

କରିବ ନାହ, ବରଞ ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କରିବ;

ଆେମ ସଦାପଭୁ। 19 ତୁେମମାେନ ଆମର ସକଳ ବିଧ ପାଳନ କରିବ;

ତୁେମ ଭନଜାତୀୟ ପଶୁ ସହିତ ଆପଣା ପଶୁମାନଙୁ ସଙମ କରିବାକୁ େଦବ

ନାହ; ତୁେମ ଆପଣା େକତେର ମିଶିତ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହ; କିଅବା ଦୁଇ

ପକାର ସୂତମିଶିତ ବସ େଦହେର େଦବ ନାହ। 20 ପୁଣି, ମୂଲ ଦାରା ଅବା

ଅନ ରୂେପ ମୁକ ନୁେହଁ, ଏପରି େଯ ସାମୀ ପତି ବା ଦତା ଦାସୀ, ତାହା

ସହିତ ଯଦି େକହି ଶୟନ କେର, େତେବ େସମାେନ ଦଣନୀୟ େହେବ;

େସମାନଙର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ, କାରଣ େସ ମୁକ ନୁେହଁ। 21 ପୁଣି, େସ

ପୁରୁଷ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ସମାଗମତମୁର ଦାର ନିକଟକୁ ଆପଣାର

େଦାଷାଥକ ବଳି, ଅଥା , େଦାଷାଥକ େମଷ ଆଣିବ। 22ଆଉ, ଯାଜକ

ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର େସହି େଦାଷାଥକ େମଷ ଦାରା, େସ େଯଉଁ ପାପ

କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ ସକାେଶ ପାୟଶିତ କରିବ; ତହେର େସ େଯଉଁ

ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପ କମା େହବ। 23ଆଉ, ତୁେମମାେନ

େଦଶେର ପେବଶ କରି େଭାଜନାେଥ ନାନା ପକାର ବୃକ େରାପଣ କେଲ,

ତହର ଫଳକୁ ଅସୁନତ େବାଲ ାନ କରିବ, ତାହାସବୁ ତିନି ବଷ ପଯ ନ

ତୁମମାନଙ ପତି ଅସୁନତ ସରୂପ େହବ; ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ ନାହ। 24

ମାତ ଚତୁଥ ବଷେର ତହର ସମସ ଫଳ ସଦାପଭୁଙ ପଶଂସାଥକ ଉପହାର

ରୂେପ ପବିତ େହବ। 25 ପୁଣି, ପଞମ ବଷେର ତୁେମମାେନ ତହର ଫଳ

େଭାଜନ କରିବ, ତହେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପଚୁର ଫଳ ଫଳିବ; ଆେମ
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ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 26 ତୁେମମାେନ ରକ ସହିତ

େକୗଣସି ଦବ େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ତୁେମମାେନ ଗଣକତା ବା ଶୁଭାଶୁଭ

କହିବାର ବିଦ ା ବ ବହାର କରିବ ନାହ। 27 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ମସକର େକାଣସବୁ େଗାଲାକାର କରିବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା

ଦାଢ଼ିର େକାଣ ମୁଣନ କରିବ ନାହ। 28 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ମୃତ େଲାକ

ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର ଅସାଘାତ କରିବ ନାହ, ଅବା େଦହେର

ଚିତା କୁଟାଇବ ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 29 ତୁେମ ଆପଣା କନ ାକୁ

େବଶ ା କରି ଅପବିତ କର ନାହ; କେଲ, େଦଶ େବଶ ାବୃତିେର ପତିତ େହବ

ଓ େଦଶ ଦୁଷତାେର ପରିପୂଣ େହବ। 30 ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଶାମ ଦିନ

ପାଳନ କରିବ ଓ ଆମର ପବିତ ସାନକୁ ସମାଦର କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ। 31 ତୁେମମାେନ ଭୂତୁଡ଼ିଆ କି ଗୁଣିଆମାନଙର ଅନୁସରଣ କର ନାହ;

େସମାନଙ ଦାରା ଅପବିତ େହବା ନିମେନ େସମାନଙର ଅେନଷଣ କର

ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଅଟୁ। 32 ତୁେମ ପକେକଶ

ପାଚୀନଙ ସମୁଖେର ଉଠି ଠିଆ େହବ ଓ ବୃଦ େଲାକକୁ ସମାଦର କରିବ;

ପୁଣି, ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 33

ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ବିେଦଶୀ ତୁମମାନଙ େଦଶେର ତୁମ ସହିତ ବାସ

କେର, େତେବ ତୁେମମାେନ ତାହା ପତି ଉପଦବ କରିବ ନାହ। 34 େଯପରି

ତୁମମାନଙର ସେଦଶୀୟ େଲାକ େସପରି ତୁମମାନଙ ସହବାସୀ ବିେଦଶୀୟ

େଲାକ ତୁମମାନଙ ପତି େହବ, ପୁଣି ତୁେମ ତାହାକୁ ଆତତୁଲ େପମ କରିବ;

କାରଣ ମିସର େଦଶେର ତୁେମମାେନ ବିେଦଶୀ ଥଲ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 35 ତୁେମମାେନ ବିଚାର ଅବା ମାପ ଅବା

େତୗଲ କିଅବା ପରିମାଣ ବିଷୟେର ଅଧମ କରିବ ନାହ। 36ଯଥାଥ ଦଣି,

ଯଥାଥ ବଟଖରା, ଯଥାଥ ଐଫା ଓ ଯଥାଥ ହି , ତୁମମାନଙର େହବ; େଯ

ମିସର େଦଶରୁ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ଆେମ େସହି ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 37 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଆମର ସମସ ବିଧ

ଓ ଆମର ସମସ ଶାସନ ମାନ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ।”

20ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ଆହୁରି କହିବ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ଅବା ଇସାଏଲ

ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି େଲାକ ଯଦି ଆପଣା
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ବଂଶର କାହାକୁ େମାଲ େଦବତାର ଉେଦଶ େର ପଦାନ କେର, େତେବ

ତାହାର ନିଶୟ ପାଣଦଣ େହବ ଓ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ପଥର

ମାରି ବଧ କରିେବ। 3 ପୁଣି, ଆେମ ମ େସହି ମନୁଷ ବିରୁଦେର ଆପଣା

ମୁଖ ରଖବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତାହାକୁ ଉଚିନ କରିବା; କାରଣ

େସ ଆମର ପବିତ ସାନ ଅପବିତ କରିବାକୁ ଓ ଆମର ପବିତ ନାମ ଅପବିତ

କରିବାକୁ େମାଲ େଦବତା ଉେଦଶ େର ଆପଣା ସନାନକୁ େଦଇଅଛି। 4

ଆଉ, େଯଉଁ ସମୟେର େସହି େଲାକ ଆପଣା ସନାନକୁ େମାଲ େଦବତା

ଉେଦଶ େର ଉତଗ କେର, େସହି ସମୟେର ଯଦି େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ

େକୗଣସି ରୂେପ ତାହା ପତି ଚକୁ ବନ କରନି ଓ ତାହାକୁ ବଧ ନ କରନି, 5

େତେବ ଆେମ େସହି େଲାକ ଓ ତାହାର ପରିବାରକୁ ଦଣ େଦବା; ପୁଣି,

ତାହାକୁ ଓ େମାଲ େଦବତା ସହିତ ବ ଭଚାର କରିବା ନିମେନ ତାହାର

ପଶା ଗାମୀ ବ ଭଚାରୀ ସମସଙୁ େସମାନଙ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ

କରିବା। 6ଆଉ, େଯଉଁ ପାଣୀ ବ ଭଚାର କରିବାକୁ ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ

େଲାକର ପଶା ଗାମୀ ହୁଏ, ଆେମ େସହି ପାଣୀ ବିରୁଦେର ଆପଣା ମୁଖ

ରଖବା ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତାହାକୁ ଉଚିନ କରିବା। 7 ଏେହତୁ

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କର ଓ ପବିତ ହୁଅ; କାରଣ ଆେମ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 8ଆହୁରି ତୁେମମାେନ ଆମର

ବିଧ ମାନ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ ତୁମମାନଙର ପବିତକାରୀ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ। 9 େଯେକହି ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ ଅଭଶାପ ଦିଏ, େସ

ନିତାନ ହତ େହବ; େସ ତାହାର ପିତାକୁ କି ତାହାର ମାତାକୁ ଅଭଶାପ

େଦଇଅଛି; ତାହା ଉପେର ତାହାର ରକ ବତବ। 10ଆଉ, େଯେକହି ପରର

ଭାଯ ା ସହିତ ବ ଭଚାର କେର, େଯ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ା ସହିତ

ବ ଭଚାର କେର, େସହି ବ ଭଚାରୀ ଓ ବ ଭଚାରିଣୀ ଦୁେହଁ ନିତାନ ହତ

େହେବ। 11 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ପିତୃର ଭାଯ ା ସହିତ ଶାରୀରିକ

ସମକ ରେଖ, େସ ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସ

ଦୁେହଁ ନିତାନ ହତ େହେବ; େସମାନଙ ରକ େସମାନଙ ଉପେର ବତବ।

12 ପୁଣି, ଯଦି େକହି ଆପଣା ପୁତବଧୂ ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ େସ

ଦୁେହଁ ନିତାନ ହତ େହେବ; େସମାେନ ପାଷାଣ କମ କରିଅଛନି; େସମାନଙର

ରକ େସମାନଙ ଉପେର ବତବ। 13ପୁଣି, ପୁରୁଷ ଯଦି ପୁରୁଷ ସହିତ ସୀ
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ତୁଲ େଯୗନ ସମକ ରେଖ, େତେବ େସ ଦୁେହଁ ଘୃଣାେଯାଗ କମ କରିଅଛନି;

େସମାେନ ନିତାନ ହତ େହେବ; େସମାନଙ ରକ େସମାନଙ ଉପେର ବତବ।

14 ଆଉ, େକହି ଯଦି େକୗଣସି ସୀକୁ ଓ ତାହାର ମାତାକୁ ଗହଣ କେର,

େତେବ ତାହା ଦୁଷତା ଅେଟ; ତୁମମାନଙ ମ େର େଯପରି ଏପରି ଦୁଷତା ନ

ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େସ ଓ େସମାେନ ଉଭୟ ଅଗିେର ଦଗ େହେବ। 15 ପୁଣି,

ଯଦି େକହି ପଶୁ ସହିତ ସହବାସ କେର, େତେବ େସ ନିତାନ ହତ େହବ; ପୁଣି

ତୁେମମାେନ େସହି ପଶୁକୁ ମ ବଧ କରିବ। 16 ପୁଣି, େକୗଣସି ସୀ ଯଦି

େକୗଣସି ପଶୁ ସହିତ ସହବାସ କରିବାକୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ଆଗେର

ଶୟନ କେର, େତେବ ତୁେମ େସହି ସୀକୁ ଓ ପଶୁକୁ ବଧ କରିବ; େସମାେନ

ନିତାନ ହତ େହେବ; େସମାନଙ ରକ େସମାନଙ ଉପେର ବତବ। 17ଆଉ,

ଯଦି େକହି ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ, ଅଥା , ଆପଣା ପିତୃକନ ା କି ମାତୃକନ ାକୁ

ଗହଣ କେର ଓ ଦୁେହଁ ପରସରର ଉଲଙତା େଦଖନି, େତେବ ତାହା ଲଜାର

ବିଷୟ; େସମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣର ସାକାତେର ଉଚିନ

େହେବ; େସ ଆପଣା ଭଗିନୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସ ଆପଣା

ଅପରାଧ େବାହିବ। 18 ପୁଣି, ଯଦି େକହି ରଜସଳା ସୀ ସହିତ ଶୟନ କେର

ଓ ତାହାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କେର, େତେବ େସହି ପୁରୁଷ ତାହାର

ରକର କରଣ ପକାଶ କରିବାରୁ ଓ େସହି ସୀ ଆପଣା ରକର କରଣ ଅନାବୃତ

କରିବାରୁ, େସ ଦୁେହଁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହେବ। 19ଆଉ,

ତୁେମ ଆପଣା ମାଉସୀର ବା ପିଉସୀର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ;

ତାହା କେଲ, ଆପଣା ନିକଟବତୀ କୁଟୁମର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରାଯାଏ।

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିେବ। 20 ଆଉ, ଯଦି େକହି

ଆପଣା ପିତୃବ ପତୀ ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ପିତୃବ ର

ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ

େବାହିେବ; େସମାେନ ନିଃସନାନ େହାଇ ମରିେବ। 21 ପୁଣି, ଯଦି େକହି

ଆପଣା ଭାତୃଭାଯ ାକୁ ଗହଣ କେର, େତେବ ତାହା ଅଶୁଚି କମ; େସ ଆପଣା

ଭାତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି; େସମାେନ ନିଃସନାନ େହେବ।

22 ଏଥନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆମର ସମସ ବିଧ ଓ ଆମର ସମସ ଆ ା

ମାନ କରି ପାଳନ କରିବ; ତହେର ଆେମ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରିବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ େନଇ ଯାଉଅଛୁ, େସହି େଦଶ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବ
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ନାହ। 23 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ

ଦୂର କରୁଅଛୁ, େସମାନଙ ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ତୁେମମାେନ ଚ଼ାଲବ ନାହ;

କାରଣ େସମାେନ େସହି ସବୁ ଦୁଷମ କେଲ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙୁ

ଘୃଣା କଲୁ। 24ମାତ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛୁ, ତୁେମମାେନ େସମାନଙ

େଦଶ ଅଧକାର କରିବ; ଆଉ, ଆେମ ଅଧକାର ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ େସହି

ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ େଦବା; େଯ ଅନ େଲାକଙଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ

ପୃଥକ କରିଅଛନି, ଆେମ େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ।

25 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ପଶୁ ପୁଣି ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ପକୀ

ମ େର ପୃଥକ କରିବ; ଆେମ େଯଉଁ େଯଉଁ ପଶୁ, ପକୀ ଓ ଭୂଚର ଜନୁକୁ

ଅଶୁଚି େବାଲ ତୁମମାନଙଠାରୁ ପୃଥକ କରିଅଛୁ, ତଦାରା ଆପଣା ଆପଣା

ପାଣକୁ ଘୃଣାେଯାଗ କରିବ ନାହ। 26 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆମ ଉେଦଶ େର

ପବିତ େହବ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ପବିତ ଅଟୁ। ଆଉ, ତୁେମମାେନ

େଯପରି ଆମର େହବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଅନ େଲାକଙଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ

ପୃଥକ କରିଅଛୁ। 27ଆଉ, ପୁରୁଷ ଅବା ସୀ େଯେକହି ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଅବା ଗୁଣିଆ

ହୁଏ, େସ ନିତାନ ହତ େହବ; େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ପଥର ମାରି ବଧ

କରିେବ; େସମାନଙ ରକ େସମାନଙ ଉପେର ବତବ।”

21ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ହାେରାଣର ପୁତ

ଯାଜକଗଣଙୁ କୁହ, ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ମୃତ େକୗଣସି େଲାକ

ସକାଶୁ େସମାନଙର େକହି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ। 2 େକବଳ

ଆପଣାର ନିକଟ ାତି, ଅଥା , ଆପଣା ମାତା, ଆପଣା ପିତା, ଆପଣା ପୁତ,

ଆପଣା କନ ା ଓ ଆପଣା ଭାତା ନିମେନ ଅଶୁଚି େହବ। 3 ପୁଣି, େଯଉଁ

ନିକଟସ ଭଗିନୀର ସାମୀ େହାଇ ନାହ, ଏପରି ଅବିବାହିତା ଭଗିନୀ ସକାଶୁ

େସ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରି ପାରିବ। 4 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ େର

ସାମୀ େହବାରୁ ଆପଣାକୁ ଅପବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୁଚି େହବ ନାହ। 5

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ମୁଣନ କରିେବ ନାହ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ଦାଢ଼ିର େକାଣ େକୗର କରିେବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର

ଅସାଘାତ କରିେବ ନାହ। 6 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ପବିତ େହେବ ଓ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ନାମ ଅପବିତ

କରିେବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ ଉପହାର, ଅଥା ,
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ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଭକ ଉତଗ କରନି; ଏେହତୁ େସମାେନ

ପବିତ େହେବ। 7 େସମାେନ େବଶ ାକୁ ଅବା କଳଙିନୀକୁ ବିବାହ କରିେବ

ନାହ ଓ ସାମୀତ କା ସୀକୁ ବିବାହ କରିେବ ନାହ, କାରଣ େସ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ। 8 ଏେହତୁ ତୁେମ ତାହାକୁ ପବିତ କରିବ;

କାରଣ େସ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଭକ ଉତଗ କେର; େସ ତୁମ ନିକଟେର

ପବିତ େହବ; କାରଣ ତୁମମାନଙୁ ପବିତ କରୁ େଯ ସଦାପଭୁ ଆେମ, ଆେମ

ପବିତ ଅଟୁ। 9ଆଉ, େକୗଣସି ଯାଜକର କନ ା ଯଦି ବ ଭଚାର କିୟା ଦାରା

ଆପଣାକୁ ଅପବିତ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଅପବିତ କେର;

େସ ଅଗିେର େପାଡ଼ାଯିବ। 10ଆଉ, ଆପଣା ଭାତାମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ

ଜନ ପଧାନ ଯାଜକ େହାଇଅଛି, ଯାହାର ମସକେର ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ

ଢଳା ଯାଇଅଛି ଓ େଯ ପବିତ ବସ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦେର ନିଯୁକ

େହାଇଅଛି, େସ ଆପଣା ମସକର େକଶ ମୁକୁଳା କରିବ ନାହ ଓ ଆପଣା ବସ

ଚିରିବ ନାହ। 11 କିଅବା େସ ଗୃହ ଭତେର ଶବ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ, ଅବା

ଆପଣା ପିତା ବା ଆପଣା ମାତା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ। 12

ଅଥବା ପବିତ ସାନରୁ ବାହାରିବ ନାହ, ଅବା ଆପଣା ପରେମଶରଙ ପବିତ

ସାନକୁ ଅପବିତ କରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହାର ପରେମଶରଙ ଅଭେଷକାଥକ

େତୖଳରୂପ ମୁକୁଟ ତାହା ଉପେର ଅଛି; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 13 ପୁଣି, େସ

େକବଳ ଅନୂଢ଼ାକୁ ବିବାହ କରିବ; 14 ବିଧବା, ତ କା, କଳଙିନୀ କିଅବା

େବଶ ାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହ; ମାତ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ

େକୗଣସି ଏକ କନ ାକୁ ବିବାହ କରିବ। 15ଆଉ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ମ େର ଆପଣା ବଂଶ ଅପବିତ କରିବ ନାହ, କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତାହାକୁ ପବିତ କରୁ।” 16ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 17 “ତୁେମ

ହାେରାଣକୁ କୁହ, ପୁରୁଷାନୁକେମ ତୁମ ବଂଶ ମ େର ଯାହାର ଶରୀରେର

ଖୁଣ ଥାଏ, େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ‘ଭକ ଦବ ’ ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ

ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ। 18 େଯେକୗଣସି େଲାକର ଖୁଣ ଅଛି, େସ ନିକଟବତୀ

େହବ ନାହ; ବିେଶଷେର ଅନ େଲାକ, େଛାଟା, ଯାହାର ନାକ ବିକୃତ, ଅଧକ

ଅଙ, 19 ଭଗପାଦ, ଭଗହସ, 20 କୁଜା, ବାମନ, ଅବା ଯାହାର ଚକୁେର

ଖୁଣ ଅଛି, ଜାଦୁ େରାଗୀ, କାଛୁ େରାଗୀ, ଭଗେକାଷ; 21 ଏପରି ଖୁଣବିଶିଷ

େଯଉଁ ପୁରୁଷ ହାେରାଣ ଯାଜକଙର ବଂଶ ମ େର ଥାଏ, େସ ସଦାପଭୁଙ
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ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ;

ତାହାର ଖୁଣ ଅଛି; େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ‘ଭକ ’ ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ

ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ। 22 େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙର ମହାପବିତ ବା

ପବିତ ‘ଭକ ’ େଭାଜନ କରିବ। 23 ମାତ ବିେଚଦ ବସର ଭତରକୁ ଯିବ

ନାହ, କିଅବା େବଦି ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ, କାରଣ ତାହାର ଖୁଣ ଅଛି; େସ

ଆମର ପବିତ ସାନସକଳ ଅପବିତ କରିବ ନାହ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ

େସହି ସମସ ପବିତ କରୁ।” 24 ଏହି ପକାେର େମାଶା ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାଙର

ପୁତଗଣଙୁ ଓ ସମସ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ।

22ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ

ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ପବିତୀକୃତ

ଦବ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େସମାେନ ଆମ ଉେଦଶ େର ଯାହା ପବିତ

କରନି, ତଦାରା ଆମର ପବିତ ନାମକୁ ଅପବିତ କରିେବ ନାହ; ଆେମ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 3 ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ, ପୁରୁଷାନୁକେମ ତୁମମାନଙ ବଂଶ

ମ େର େଯେକହି ଅଶୁଚି େହାଇ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ପବିତୀକୃତ ଦବ ନିକଟକୁ ଯିବ, େସ ପାଣୀ ଆମ ସମୁଖରୁ

ଉଚିନ େହବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 4 ପୁଣି, ହାେରାଣବଂଶର େଯେକହି

କୁଷୀ ଅବା ପେମହୀ ହୁଏ, େସ ଶୁଚି ନ େହବା ପଯ ନ ପବିତ ଦବ େଭାଜନ

କରିବ ନାହ। େଯେକହି ଶବ ଦାରା ଅଶୁଚି େହାଇଥବା େକୗଣସି ଦବ କୁ, ଅବା

ଯାହାର ବୀଯ ପାତ େହଉଥାଏ, ଏପରି େକୗଣସି ମନୁଷ କୁ ଛୁଇଁବ; 5 ଅଥବା

ଯାହା ଦାରା େସ ଅଶୁଚି େହାଇପାେର, ଏପରି େକୗଣସି ଉେରାଗାମୀ ଜନୁକୁ,

କି େକୗଣସି ପକାର ଅଶୁଚି ମନୁଷ କୁ ଛୁଇଁବ, 6 େସହି ସଶକାରୀ ବ କି ସନ ା

ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ; ଆଉ, େସ ଜଳେର ଆପଣା ଶରୀର ନ େଧାଇେଲ

ପବିତ ଦବ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 7 ତହ ଉତାେର ସୂଯ ଅସ େହେଲ, େସ

ଶୁଚି େହାଇ ପବିତ ଦବ େଭାଜନ କରିବ, କାରଣ ତାହା ତାହାର ଖାଦ

ଅେଟ। 8 େସ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ନିମେନ ସୟଂମୃତ ବା ପଶୁ ଦାରା

ବିଦୀଣ ଜନୁର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 9ଏେହତୁ

େସମାେନ ଆମର ବିଧ ମାନ କରି ପାଳନ କରିେବ; େନାହିେଲ, େଯେବ

େସମାେନ ତାହା ଅପବିତ କରନି, େତେବ ତହ ସକାଶୁ ଆପଣା ଆପଣା

ଅପରାଧ େବାହିବ ଓ ତହେର ମରିେବ; େଯ େସମାନଙୁ ପବିତ କରନି, େସହି
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ସଦାପଭୁ ଆେମ। 10ଆଉ, ଭନ ବଂଶୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ପବିତ ଦବ

େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ଯାଜକର ଗୃହେର ପବାସୀ ଅବା େବତନଜୀବୀ ଦାସ

ପବିତ ଦବ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 11 ମାତ ଯାଜକ ଯଦି େକୗଣସି ପାଣୀକୁ

କୟ କେର, େତେବ ତାହାର ରୂପାେର କୟ କରାଯାଇଥବା େସହି େଲାକ

ତାହା େଭାଜନ କରିବ; ପୁଣି, ତାହାର ଗୃହେର ଜନ େହାଇଥବା େଲାକମାେନ

ତାହାର ଅନ େଭାଜନ କରିେବ। 12ଆଉ ଯାଜକର କନ ା ଯଦି େକୗଣସି

ଭନ ବଂଶୀୟ େଲାକ ସହିତ ବିବାହିତା ହୁଏ, େତେବ େସ ପବିତ ଦବ ାଦି

ମ ରୁ ଉେତାଳନୀୟ େନୖେବଦ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 13 ମାତ ଯାଜକର

କନ ା ଯଦି ବିଧବା କି ତ କା େହାଇ ନିଃସନାନ େହାଇଥାଏ ଓ ପୁନବାର ଆସି

ବାଲ ାବସା ତୁଲ ପିତୃଗୃହେର ବାସ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ପିତାର

ଅନ େଭାଜନ କରିବ; ମାତ ଭନ ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ

ନାହ। 14ଆଉ, ଯଦି େକହି ଅ ାତସାରେର ପବିତ ଦବ େଭାଜନ କେର,

େତେବ େସ ତହର ପଞମାଂଶ ଅଧକା କରି ଯାଜକକୁ ପବିତ ଦବ େଦବ। 15

ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ େଯଉଁ

ପବିତ ଦବ ଉତଗ କରନି, େସମାେନ ତାହାସବୁ ଅପବିତ କରିେବ ନାହ। 16

ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପବିତ ଦବ େଭାଜନ କରି େଦାଷଜନକ

ଅପରାଧ ବହନ କରିେବ ନାହ; କାରଣ େଯ େସମାନଙୁ ପବିତ କରନି, େସହି

ସଦାପଭୁ ଆେମ ଅଟୁ।” 17ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 18 “ତୁେମ

ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନଗଣକୁ

କୁହ, ‘ଇସାଏଲ ବଂଶ କିଅବା ଇସାଏଲ ମ େର ବିେଦଶୀମାନଙ ମ ରୁ

େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ନିମେନ ମାନତପୂବକ

ବା େସଚାପୂବକ େକୗଣସି ଉପହାର ଆଣନି, 19 େସମାେନ ଗାହ େହବା

ନିମେନ େଗାରୁ କି େମଷ କି ଛାଗ ମ ରୁ ନିଖୁନ ପୁଂପଶୁ ଉତଗ କରିେବ। 20

ମାତ ଯାହାର ଖୁଣ ଥାଏ, ତାକୁ ତୁେମମାେନ ଉତଗ କରିବ ନାହ; କାରଣ

ତାହା ତୁମମାନଙ ପକେର ଗାହ େହବ ନାହ। 21ଆଉ, େକୗଣସି େଲାକ

ଯଦି ମାନତ ସିଦି ନିମେନ ଅବା େସଚାଦତ ଉପହାର ନିମେନ େଗାଠରୁ

(ଗାଈେଗାରୁ ପଲ) ଅବା ପଲରୁ (େମଷ, ଛାଗପଲ) ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କେର, େତେବ ତାହା ଗାହ େହବା ନିମେନ ନିଖୁନ

େହବ; ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଖୁଣ ନ ଥବ। 22 ଅନ, ଭଗ, େଛାଟା, ଆବୁଆ,
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ଜାଦୁଆ କି ଖାରସିଆ, ଏମାନଙୁ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉତଗ କରିବ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ

ଉପହାର ରୂେପ େବଦି ଉପେର ଉତଗ କରିବ ନାହ। 23 ତୁେମ ଅଧକ ଅଙ

କି ହୀନାଙ େଗାରୁ କି େମଷ େସଚାଦତ ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ କରିପାର;

ମାତ ମାନତ ନିମେନ ତାହା ଗାହ େହବ ନାହ। 24ଆଉ, ଯାହାର େକାଷ

ମଳା, େଛଚା, ଭଙା, କଟା, ଏପରି (ପଶୁ) ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ

କରିବ ନାହ; କିଅବା ତୁେମମାେନ ଆପଣା େଦଶେର ଏପରି ବଳି ଉତଗ

କରିବ ନାହ। 25 କିଅବା ବିେଦଶୀର ହସରୁ ଏହିସବୁରୁ କିଛି ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙର ଭକ ରୂେପ ଉତଗ କରିବ ନାହ; କାରଣ େସମାନଙର

ନଷତା େସମାନଙଠାେର ଅଛି, େସମାନଙଠାେର ଖୁଣ ଅଛି; େସମାେନ

ତୁମମାନଙ ପକେର ଗାହ େହେବ ନାହ।’” 26ଆଉ, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 27 “େଗାରୁ କି େମଷ କି ଛାଗ ଜନିଲା ଉତାେର ସାତ ଦିନ ପଯ ନ

ମାତା ସହିତ ରହିବ; ପୁଣି, ଅଷମ ଦିନଠାରୁ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ନିମେନ ଗାହ େହବ। 28 ଆଉ, େଗାରୁ କି େମଷୀ

େହଉ, ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଛୁଆକୁ ଏକାଦିେନ ଦୁହଙୁ ବଧ କରିବ ନାହ।

29 ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସାଥକ

ବଳି ଉତଗ କରିବ, େସହି ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଗାହ େହବା ନିମେନ

ତାହା କରିବ। 30 େସହି ଦିନ ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତୁେମମାେନ ପଭାତ

ପଯ ନ ତହରୁ କିଛି ଅବଶିଷ ରଖବ ନାହ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 31

ଏଥନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆମର ଆ ା ମାନ କରି ପାଳନ କରିବ; ଆେମ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 32ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆମର ପବିତ ନାମ ଅପବିତ କରିବ

ନାହ; ମାତ ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ପବିତ ରୂେପ ମାନ େହବା।

33 େଯ ତୁମମାନଙୁ ପବିତ କରନି, େଯ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େହବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ

ଆେମ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ।”

23ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ସକଳ ନିରୂପିତ ପବ

ପବିତ ସଭା େବାଲ େଘାଷଣା କରିବ, ଆମର େସହି ସକଳ ପବ ଏହି। 3 ଛଅ

ଦିନ କମ କରାଯିବ; ମାତ ସପମ ଦିନ ମହା ବିଶାମ, ଅଥା , ପବିତ ସଭା
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େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାର କମ କରିବ ନାହ; ତାହା ତୁମମାନଙର

ସମସ ନିବାସ ସାନେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବିଶାମ ଦିନ େହବ। 4

ତୁେମମାେନ ନିରୂପିତ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ସାପିତ ପବ, ଅଥା , ପବିତ

ସଭା େବାଲ ଯାହା େଘାଷଣା କରିବ, ତାହା ଏହି। 5 ପଥମ ମାସେର, ମାସର

ଚତୁଦଶ ଦିନର ସନ ା ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ନିସାର ପବ

େହବ। 6ପୁଣି, େସହି ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ପବ େହବ; ସାତ ଦିନ ଯାଏ ତୁେମମାେନ ତାଡ଼ିଶୂନ

ରୁଟି େଭାଜନ କରିବ। 7 ପଥମ ଦିନ ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା େହବ;

ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ। 8 ମାତ ତୁେମମାେନ

ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ

କରିବ; ସପମ ଦିନେର ପବିତ ସଭା େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ

କମ କରିବ ନାହ।” 9ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 10 “ତୁେମ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା,

େସହି େଦଶେର ପେବଶ କରି େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଶସ କାଟିବ,

େସେତେବେଳ ତୁମମାନଙର ପଥମ କଟା ଶସ ର ଏକ ବିଡ଼ା ଯାଜକ ନିକଟକୁ

ଆଣିବ। 11 ତହେର ତୁମମାନଙ ପକେର ଗାହ େହବା ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େସହି ବିଡ଼ା େଦାଳାଇବ; ବିଶାମବାରର ପରଦିନ ଯାଜକ ତାହା

େଦାଳାଇବ। 12ପୁଣି, େଯଉଁ ଦିନ ତୁେମମାେନ େସହି ବିଡ଼ା େଦାଳାଇବ, େସହି

ଦିନ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମ ନିମେନ ପଥମବଷୀୟ

ନିଖୁନ ଏକ େମଷବତ ଉତଗ କରିବ। 13ପୁଣି, ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ

େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦା ତହର ଭକ େନୖେବଦ େହବ, ତାହା ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର େହବ; ଆଉ,

ଏକ ହି ଦାକାରସର ଚତୁଥାଂଶ ତହର େପୟେନୖେବଦ େହବ। 14

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଦିନ ପଯ ନ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଏହି

ଉପହାର ଆଣି ନାହଁ, େସହି ଦିନ ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ରୁଟି କି ଭଜା ଶସ କି

ଛିଣା ଶିଷା ଖାଇବ ନାହ; ତୁମମାନଙର ସମୁଦାୟ ନିବାସ ସାନେର ଏହା

ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ। 15ଆହୁରି େସହି

ବିଶାମବାରର ପରଦିନଠାରୁ େଯଉଁ ଦିନ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂପ ବିଡ଼ା

ଆଣିଲ, େସହି ଦିନଠାରୁ ପୂଣ ସାତ ସପାହ ଗଣନା କରିବ। 16 ଏହିରୂେପ
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ସପମ ବିଶାମବାରର ପରଦିନ ପଯ ନ ପଚାଶ ଦିନ ଗଣନା କରିବ; ଆଉ,

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ନୂତନ ଭକ େନୖେବଦ ଉତଗ କରିବ।

17 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସରୁ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାେଥ ଏକ

ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶର ଦୁଇ ରୁଟି ଆଣିବ; ତାହା ସରୁ ମଇଦାେର ପସୁତ

େହବ ଓ ତାଡ଼ିେର ରନନ କରାଯିବ, ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପଥମ

ଫଳ େହବ। 18 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େସହି ରୁଟି ସହିତ ପଥମବଷୀୟ ନିଖୁନ

ସାତ େମଷବତ ଓ େଗାଟିଏ ଯୁବା ବୃଷ ଓ ଦୁଇ େମଷ ବଳିଦାନ କରିବ; ତାହା

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି େହବ; ପୁଣି, ଭକ େନୖେବଦ ଓ େପୟ

େନୖେବଦ ସହିତ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ

ଉପହାର େହବ। 19 ତହ ଉତାେର ତୁେମମାେନ ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ

ଛାଗ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ ବଷୀୟ ଦୁଇ େମଷବତ ବଳିଦାନ

କରିବ। 20 ପୁଣି, ଯାଜକ ପଥମ ଫଳର ରୁଟି ସହିତ ଓ ଦୁଇ େମଷବତ

ମ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ େଦାଳାଇବ;

ତାହାସବୁ ଯାଜକ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ। 21ଆଉ,

ତୁେମମାେନ େସହି ଦିନ (ସଭାର) େଘାଷଣା କରିବ; ତହେର ତୁମମାନଙର

ପବିତ ସଭା େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ;

ଏହା ତୁମମାନଙର ସମୁଦାୟ ନିବାସ ସାନେର ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ

ଅନନକାଳୀନ ବିଧ। 22 ଆଉ, ତୁମମାନଙ ଭୂମିର ଶସ ତୁେମମାେନ

କାଟିବା େବେଳ, ତୁେମ ଆପଣା େକତର େକାଣ ନିଃେଶଷ ରୂେପ କାଟିବ

ନାହ, କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା େକତେର ଛାଡ଼ିଥବା ଶସ ସଂଗହ କରିବ

ନାହ; ତୁେମ ତାହା ଦୁଃଖୀ ଓ ବିେଦଶୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ।” 23ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

24 “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ସପମ ମାସେର, ମାସର ପଥମ

ଦିନେର ତୁମମାନଙର ମହା ବିଶାମ, ଅଥା , ତୂରୀଧନି ଦାରା ସରଣାଥକ

ପବିତ ସଭା େହବ। 25 ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ;

ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ।’” 26

ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 27 “େସହି ସପମ ମାସର ଦଶମ

ଦିନ ଅବଶ ପାୟଶିତର ଦିନ େହବ; େସହି ଦିନ ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା

େହବ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣକୁ େକଶ େଦବ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ
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ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ। 28 େସହି

ଦିନ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାର କାଯ କରିବ ନାହ; କାରଣ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବା

ପାଇଁ ତାହା ପାୟଶିତର ଦିନ େହବ। 29 େସହି ଦିନେର େଯେକହି ଆପଣା

ପାଣକୁ େକଶ େଦବ ନାହ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ।

30 ପୁଣି େସହି ଦିନ େଯେକୗଣସି ପାଣୀ େକୗଣସି ପକାର କାଯ କେର, େସହି

ପାଣୀକୁ ତାହାର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଆେମ ଉଚିନ କରିବା। 31ତୁେମମାେନ

େକୗଣସି ପକାର କାଯ କରିବ ନାହ; ଏହା ତୁମମାନଙର ସମୁଦାୟ ନିବାସ

ସାନେର ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ। 32 େସହି ଦିନ

ତୁମମାନଙର ମହା ବିଶାମ ଦିନ େହବ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣକୁ

େକଶ େଦବ; ମାସର ନବମ ଦିନର ସନ ାକାଳେର, ଏକ ସନ ାଠାରୁ ଆର

ସନ ା ପଯ ନ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ବିଶାମ ଦିନ ପାଳନ କରିବ।”

33ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 34 “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

କୁହ, ଏହି ସପମ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନଠାରୁ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ପତକୁଟୀର ପବ େହବ। 35 ପଥମ ଦିନେର ପବିତ ସଭା

େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ। 36 ସାତ ଦିନ

ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ

କରିବ; ଅଷମ ଦିନେର ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା େହବ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ; ତାହା ମହାସଭା

ଅେଟ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହଁ। 37 ଏହିସବୁ

ସଦାପଭୁଙର ସାପିତ ପବ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ପେତ କ ପବର ନିରୂପିତ

ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର, େହାମବଳି, ଭକ

େନୖେବଦ , ବଳି ଓ େପୟେନୖେବଦ ଉତଗ କରିବାକୁ ପବିତ ସଭାର

େଘାଷଣା କରିବ। 38 ନିୟମିତ ଭାବେର ସାପାହିକ ବିଶାମବାର ପାଳନ

କରିବା ବ ତୀତ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଦଉଥବା ତୁମମାନଙର ସକଳ

ଦାନ, ସକଳ ମାନତ ଓ େସଚାଦତ େନୖେବଦ ସକଳ ବ ତୀତ ନିରୂପିତ

ପବମାନଙେର ଉତଗ କରିବ। 39ଆହୁରି, ଭୂମିରୁ ଉତନ ଫଳ ସଂଗହ କଲା

ଉତାେର ସପମ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ତୁେମମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅବଶ ପବ ପାଳନ କରିବ; ପଥମ ଦିନ ମହା
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ବିଶାମ େହବ ଓ ଅଷମ ଦିନ ମହା ବିଶାମ େହବ। 40ଆଉ, ତୁେମମାେନ

ପଥମ ଦିନେର ଉତମ ବୃକର ଫଳ, ଖଜୁର ବାହୁଙା, ଗହଳିଆ ବୃକର ଶାଖା

ଓ ନଦୀତୀରସ ବାଇଶୀ ବୃକ େଘନି ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ସାତ ଦିନ ଆନନ କରିବ। 41ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ବଷ ମ େର ସାତ

ଦିନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େସହି ପବ ପାଳନ କରିବ; ଏହା ତୁମମାନଙର

ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ; ତୁେମମାେନ ସପମ ମାସେର

ତାହା ପାଳନ କରିବ। 42 ତୁେମମାେନ ସାତ ଦିନ ପତକୁଟୀରେର ବାସ

କରିବ; ଇସାଏଲ ବଂଶଜାତ ସମେସ ପତକୁଟୀରେର ବାସ କରିେବ। 43

ତହେର ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା

େବେଳ େସମାନଙୁ ପତକୁଟୀରେର ବାସ କରାଇଥଲୁ, ଏହା ତୁମମାନଙର

ଭବିଷ ତ ପୁରୁଷମାେନ ଜାଣି ପାରିେବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟୁ।” 44 ତହଁୁ େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ସଦାପଭୁଙର

ସମସ ସାପିତ ପବର କଥା କହିେଲ।

24ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ଏହି ଆ ା ଦିଅ, ନିତ ନିତ ପଦୀପ ଜଳାଇବା ନିମେନ

େସମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ନିମଳ େପଷା ଜୀତ େତୖଳ ଆଣିେବ। 3 ହାେରାଣ

ସମାଗମତମୁ ମ େର ସାକ ସିନୁକର ବିେଚଦ ବସ ବାହାେର ସନ ାଠାରୁ

ପଭାତ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ନିତ ନିତ ତାହା ସାପନ କରିବ;

ଏହା ତୁମମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ। 4

େସ ନିମଳ ଦୀପବୃକ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ନିତ ନିତ େସହି

ପଦୀପସକଳ ସାପନ କରିବ। 5ଆଉ, ତୁେମ ସରୁ ମଇଦା େନଇ ତହେର

ବାରେଗାଟି ପିଠା ପସୁତ କରିବ; ପେତ କ ପିଠା ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ

େହବ। 6 ପୁଣି, ତୁେମ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ିେର ଛଅ ଛଅ, ଏପରି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି

କରି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ନିମଳ େମଜ ଉପେର ତାହାସବୁ ରଖବ। 7

ଆଉ, ପେତ କ ଧାଡ଼ି ଉପେର ନିମଳ କୁନୁରୁ େଦବ, ତାହା େସହି ରୁଟିର

ସରଣାଥକ ଅଂଶ ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର େହବ।

8 ପୁଣି, ଯାଜକ ପେତ କ ବିଶାମବାର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହା ନିତ

ନିତ ସାପନ କରିବ; ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପକେର ଏହା ଅନନକାଳୀନ

ନିୟମ। 9 ପୁଣି, ତାହା ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣଙର େହବ; ଆଉ,
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େସମାେନ େକୗଣସି ଏକ ପବିତ ସାନେର ତାହା େଭାଜନ କରିେବ, କାରଣ

ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ ଉପହାର ମ େର ତାହା ପତି ମହାପବିତ ଅେଟ;

ଏହା ଅନନକାଳୀନ ବିଧ।” 10 ଏଥଉତାେର ମିସରୀୟ ପୁରୁଷର ଔରସେର

ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟା ସୀଠାରୁ ଜାତ ଏକ ପୁତ ବାହାର େହାଇ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ମ େର ଗଲା; ପୁଣି ଛାଉଣି ମ େର େସହି ଇସାଏଲୀୟା ସୀର

ପୁତ ଓ ଇସାଏଲୀୟ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ମ େର ବିବାଦ େହଲା। 11 ତହେର

େସହି ଇସାଏଲୀୟା ସୀର ପୁତ (ସଦାପଭୁଙ) ନାମକୁ ନିନା କରି ଅଭଶାପ

େଦଲା; ତହଁୁ େଲାକମାେନ ତାହାକୁ େମାଶାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; ତାହାର

ମାତାର ନାମ ଶେଲାମୀ , େସ ଦା ବଂଶୀୟ ଦିବିର କନ ା ଥଲା। 12 ପୁଣି

େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖରୁ ଆେଦଶ ପାଇବା ଅେପକାେର ତାହାକୁ ରୁଦ

କରି ରଖେଲ। 13 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 14 “େଯଉଁ େଲାକ

ଅଭଶାପ େଦଇଅଛି, ତାହାକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ ଆଣ; ପୁଣି େଯଉଁମାେନ

ତାହାର କଥା ଶୁଣିଅଛନି, େସମାେନ ସମେସ ତାହାର ମସକେର ହସ ଦିଅନୁ,

ପୁଣି ସମୁଦାୟ ମଣଳୀ ପଥର ମାରି ତାହାକୁ ବଧ କରନୁ। 15ଆଉ, ତୁେମ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ, େଯେକହି ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଅଭଶାପ

ଦିଏ, େସ ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ। 16ପୁଣି, େଯେକହି ଆପଣା ସଦାପଭୁଙ

ନାମର ନିନା କେର, େସ ଅବଶ ହତ େହବ; ସମସ ମଣଳୀ ତାହାକୁ ନିଶୟ

ପଥର ମାରି ବଧ କରିେବ; ବିେଦଶୀ େହଉ ବା ସେଦଶୀ େହଉ, ସଦାପଭୁଙ

ନାମର ନିନା କେଲ ହତ େହବ। 17ଆଉ, େଯେକହି େକୗଣସି ମନୁଷ କୁ

ପାଣାନକ ଆଘାତ କେର, େସ ନିଶୟ ହତ େହବ। 18 ପୁଣି, େଯେକହି

େକୗଣସି ପଶୁକୁ ପାଣାନକ ଆଘାତ କେର, େସ ତହର ପରିେଶାଧ େଦବ; ପାଣ

ପରିେଶାଧେର ପାଣ। 19ଆଉ, େକୗଣସି ମନୁଷ ଯଦି ଆପଣା ପତିବାସୀର

ଶରୀରେର ଖୁଣ କେର, େତେବ େସ େଯପରି କରିଅଛି, େସହିପରି ତାହା ପତି

କରାଯିବ। 20 କତ ପରିେଶାଧେର କତ, ଚକୁ ପରିେଶାଧେର ଚକୁ, ଦନ

ପରିେଶାଧେର ଦନ; ମନୁଷ ର େଦହେର େଯ େଯପରି ଖୁଣ କରିଅଛି, ତାହା

ପତି େସହି ପକାର କରାଯିବ। 21 େଯଉଁ ଜନ ପଶୁ ବଧ କେର, େସ ତହର

ପରିେଶାଧ େଦବ; ପୁଣି େଯଉଁ ଜନ ନରହତ ା କେର, େସ ହତ େହବ। 22

ବିେଦଶୀ େହଉ କି ସେଦଶୀ େହଉ, େସମାନଙ ନିମେନ ତୁମମାନଙର ଏକ

ପକାର ବ ବସା େହବ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର
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ଅଟୁ।” 23 ତହଁୁ େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହେନ, େଯଉଁ େଲାକ

ଅଭଶାପ େଦଇଥଲା, ତାହାକୁ େସମାେନ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ଆଣି ପଥର

ମାରି ବଧ କେଲ; େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ କମ କେଲ।

25ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପବତେର େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା,

ତୁେମମାେନ େସହି େଦଶେର ପେବଶ କେଲ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଭୂମି

ବିଶାମ େଭାଗ କରିବ। 3 ଛଅ ବଷ ପଯ ନ ତୁେମ ଆପଣା େକତେର ବୀଜ

ବୁଣିବ ଓ ଛଅ ବଷ ପଯ ନ ତୁେମ ଆପଣା ଦାକାଲତା ଝାଡ଼ିବ ଓ ତହର ଫଳ

ସଂଗହ କରିବ। 4 ମାତ ସପମ ବଷେର ଭୂମିର ମହା ବିଶାମ, ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ବିଶାମ େହବ; ତୁେମ ଆପଣା େକତେର ବୁଣିବ ନାହ, କି ଆପଣା

ଦାକାଲତା ଝାଡ଼ିବ ନାହ। 5 େଯଉଁ ଶସ ତୁମ େକତେର ଆେପ ବେଢ଼,

ତାହା ତୁେମ କାଟିବ ନାହ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ଅଝଡ଼ା ଦାକାଲତାର ଫଳ

ସଂଗହ କରିବ ନାହ; ତାହା ଭୂମିର ମହା ବିଶାମ ବଷ େହବ। 6ଆଉ, ଭୂମିର

ବିଶାମ ତୁମମାନଙର ଭକ ସରୂପ େହବ; ତୁମର େକେତାତନ ସମସ ଦବ

ତୁମର, ତୁମ ଦାସର, ତୁମ ଦାସୀର, ତୁମ େବତନଜୀବୀର ଓ ତୁମ ସହବାସୀ

ବିେଦଶୀର; 7 ପୁଣି, ତୁମ ପଶୁର ଓ ତୁମ େଦଶୀୟ ବନ ପଶୁର ଆହାର

ନିମେନ େହବ। 8ଆଉ, ତୁେମ ଆପଣା ନିମେନ ସାତ ବିଶାମ ବଷ, ଅଥା ,

ସାତ ଗୁଣ ସାତ ବଷ ଗଣନା କରିବ; ତହେର େସହି ସାତ ଗୁଣ ସାତ ବଷର

ଦିନ ତୁମ ପତି ଅଣଞାଶ ବଷ େହବ। 9 ତହଁୁ ସପମ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର

ତୁେମ ମହାଶବକାରୀ ତୂରୀ ବଜାଇବ; ପାୟଶିତ ଦିନେର ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ସମସ େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଇବ। 10 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ

ପଚାଶତମ ବଷକୁ ପବିତ ରୂେପ ମାନ କରିବ, ଆଉ ସମୁଦାୟ େଦଶେର

ତହର ସମସ ନିବାସୀମାନଙ ପତି ମୁକି େଘାଷଣା କରିବ; ତାହା ତୁମମାନଙ

ନିମେନ େଯାେବଲ (ମହା ଉଲାସ ଉତବ) େହବ ଓ ତୁେମମାେନ ପତି ଜଣ

ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରକୁ େଫରିଯିବ ଓ ପତି ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ

ନିକଟକୁ େଫରିଯିବ। 11 େସହି ପଚାଶତମ ବଷ ବ ାପି ତୁମମାନଙ ନିମେନ

େଯାେବଲ େହବ; ତୁେମମାେନ ବୁଣିବ ନାହ କିଅବା େଯଉଁ ଶସ ଆେପ

ବେଢ଼, ତାହା କାଟିବ ନାହ ଓ ଅଝଡ଼ା ଦାକାଲତାର ଫଳ ସଂଗହ କରିବ ନାହ।



େମାଶାଙ ଲଖତ ତୃତୀୟ ପୁସକ 272

12କାରଣ ତାହା େଯାେବଲ ବଷ ଅେଟ; ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ପବିତ େହବ;

ତଥାପି ତୁେମମାେନ େକେତାତନ ଶସ ାଦି ଖାଇ ପାରିବ। 13 େସହି େଯାେବଲ

ବଷେର ପତି ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରକୁ େଫରିଯିବ। 14ଯଦି ତୁେମ

ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ େକୗଣସି ଭୂମ ାଦି ବିକୟ କର, ଅବା ଆପଣା ପତିବାସୀ

ହସରୁ କୟ କର, େତେବ ତୁେମମାେନ ପରସର ପତି ଅନ ାୟ କରିବ ନାହ।

15 ତୁେମ େଯାେବଲ ପରବଷର ସଂଖ ାନୁସାେର ଆପଣା ପତିବାସୀଠାରୁ

କୟ କରିବ ଓ ଫଳ ଉତତି ବଷର ସଂଖ ାନୁସାେର େସ ତୁମକୁ ବିକୟ

କରିବ। 16 ତୁେମ ବଷର ଆଧକ ଅନୁସାେର ତହର ମୂଲ ବୃଦି କରିବ ଓ

ବଷର ନୂ ନତାନୁସାେର ମୂଲ ଊଣା କରିବ; କାରଣ େସ ତୁମକୁ ଫଳ ଉତତି

ବଷର ସଂଖ ାନୁସାେର ଭୂମି ବିକୟ କରିବ। 17 ତୁେମମାେନ ପରସରର

ଅନ ାୟ କରିବ ନାହ, ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବ,

କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 18 ଏଥନିମେନ

ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଧ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବ ଓ ଆମର ଶାସନସକଳ

ମାନିବ ଓ ପାଳନ କରିବ; ତହେର ତୁେମମାେନ େଦଶେର ନିଭୟେର ବାସ

କରିବ। 19 ପୁଣି, ଭୂମି ନିଜ ଫଳ ଉତନ କରିବ, ତହେର ତୁେମମାେନ ତୃପି

ପଯ ନ େଭାଜନ କରିବ ଓ େଦଶେର ନିଭୟେର ବାସ କରିବ। 20ଆଉ

ତୁେମମାେନ ଯଦି କହିବ, େଦଖ, ଆେମମାେନ ତ ବୁଣିବୁ ନାହ, କି ଉତନ ଫଳ

ସଂଗହ କରିବୁ ନାହ, େତେବ ଆେମମାେନ ସପମ ବଷେର କଅଣ ଖାଇବୁ?

21 ଆେମ ଷଷ ବଷେର ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆଶୀବାଦ ଆ ା କରିବା,

ତହେର ତାହା ତିନି ବଷର ଫଳ ଉତନ କରିବ। 22 ପୁଣି, ଅଷମ ବଷେର

ତୁେମମାେନ ବୁଣିବ ଓ ପୁରାତନ ଶସ ଖାଇବ; ନବମ ବଷ ପଯ ନ ଫଳ

ଉତନ େହବା ପଯ ନ, ତୁେମମାେନ ପୁରାତନ ଶସ େଭାଜନ କରିବ। 23

ଆଉ, ଭୂମି ସଦାକାଳ ନିମେନ ବିକୟ କରାଯିବ ନାହ; କାରଣ ଭୂମି ଆମର;

ତୁେମମାେନ ଆମ ସହିତ ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ ଅଟ। 24ଆଉ, ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଅଧକୃତ େଦଶର ସମସ ଭୂମି ମୁକ କରିବାକୁ େଦବ। 25

ଯଦି ତୁମର ଭାତା ଦରିଦ େହାଇ ଆପଣା ଅଧକାରରୁ କିଛି ବିକୟ କେର,

େତେବ ତାହାର ମୁକିକତା ନିକଟସ ାତି ଆସି ଆପଣା ଭାତାର ବିକୀତ ଭୂମି

ମୁକ କରି େନବ। 26 ପୁଣି, ଯଦି ତାହା ମୁକ କରିବାକୁ ତାହାର େକହି ନ

ଥାଏ ଓ େସ ବଦଷୁ େହାଇ ତାହା ମୁକ କରିବାକୁ ଯେଥଷ ଧନ ପାଏ, 27
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େତେବ େସ ତହର ବିକୟ ବଷ ଗଣନା କରୁ ଓ ତଦନୁସାେର ଅତିରିକ ମୂଲ

କୟକତାକୁ େଫରାଇ େଦଉ; ତହେର େସ ପୁନବାର ଆପଣା ଅଧକାରକୁ

େଫରିଯିବ। 28 ମାତ ଯଦି େସ ତାହା େଫରାଇ େନବାକୁ ଅସମଥ ହୁଏ,

େତେବ େସ ଯାହା ବିକୟ କରିଅଛି, ତାହା େଯାେବଲ ପଯ ନ କୟକତାର

ହସେର ରହିବ; ପୁଣି, ତାହା େଯାେବଲ ସମୟେର ମୁକ େହବ ଓ େସ

ପୁନବାର ଆପଣା ଅଧକାରକୁ େଫରିଯିବ। 29ଆଉ, ଯଦି େକହି ପାଚୀର

େବଷିତ ନଗରର ମ ବତୀ ବାସଗୃହ ବିକୟ କେର, େତେବ େସ ବିକୟ

ବଷର େଶଷ ପଯ ନ ତାହା ମୁକ କରି ପାରିବ; ପୂଣ ଏକ ବଷ ପଯ ନ େସ

ତାହା ମୁକ କରିବାର ଅଧକାର ପାଇବ। 30 ମାତ ଯଦି ପୂଣ ଏକ ବଷ ମ େର

ତାହା ମୁକ କରା ନ ଯାଏ, େତେବ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ମ ବତୀ େସହି

ଗୃହ ପୁରୁଷପରମରାେର କୟକତାର ନିତ ଅଧକାର େହବ; େଯାେବଲ

ସମୟେର ତାହା ମୁକ େହବ ନାହ। 31 ମାତ ପାଚୀରହୀନ ଗାମର ମ ବତୀ

ଗୃହଗୁଡ଼ିକ େଦଶର େକତ ମ େର ଗଣାଯିବ ତାହା ମୁକ େହାଇପାେର,

ପୁଣି େଯାେବଲ ସମୟେର ତାହା ମୁକ େହବ। 32 ମାତ େଲବୀୟମାନଙର

ନଗରସକଳ, େସମାନଙ ଅଧକୃତ ନଗରର ଗୃହସକଳ ମୁକ କରିବାର

ଅଧକାର େଲବୀୟମାନଙ ପକେର ଅନନକାଳସାୟୀ େହବ। 33 ପୁଣି,

ଯଦି େକହି େଲବୀୟମାନଙଠାରୁ ତାହା ମୁକ କେର, େତେବ େସହି ବିକୀତ

ଗୃହ ଓ ତାହାର ଅଧକୃତ ନଗର େଯାେବଲ ସମୟେର ମୁକ େହବ; କାରଣ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର େଲବୀୟମାନଙ ଗୃହସକଳ େସମାନଙର

ଅଧକାର। 34 ମାତ େସମାନଙ ନଗରର ପାନର ଭୂମି ବିକୟ କରାଯିବ

ନାହ; କାରଣ ତାହା େସମାନଙର ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାର। 35ଆଉ ଯଦି

ତୁମର ଭାଇ ଦରିଦ େହାଇଯାଏ ଓ ତୁମ ନିକଟେର ତାହାର ହାତ ପଡ଼ିଯାଏ,

େତେବ ତୁେମ ତାହାକୁ ଧରି ରଖବ; େସ ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ ପରି ତୁମ ସହିତ

ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। 36 ତୁେମ ତାହାଠାରୁ ସୁଧ କି େଦଢ଼ି (େଦଢ଼ଗୁଣ

ସୁଧହାର) ନିଅ ନାହ; ମାତ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କର; ତହେର

ତୁମର ଭାଇ ତୁମ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। 37 ତୁେମ ସୁଧେର ତାହାକୁ

ଟଙା େଦବ ନାହ, କିଅବା େଦଢ଼ି (େଦଢ଼ଗୁଣ ସୁଧହାର) ପାଇଁ ତାହାକୁ

ଆପଣା ଅନ େଦବ ନାହ। 38 େଯ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େହବା ପାଇଁ

ତୁମମାନଙୁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା ନିମେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
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ଆଣିେଲ, ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େସହି ସଦାପଭୁ ଆେମ ଅଟୁ। 39ଆଉ

ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ଦରିଦ େହାଇଯାଏ ଓ ତୁମ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ବିକୟ

କେର, େତେବ ତୁେମ ତାହାକୁ ବନାଦାସ ପରି ପରିଶମ କରାଇବ ନାହ।

40 େସ େବତନଜୀବୀ ଓ ପବାସୀ ନ ାୟ ତୁମ ସହିତ ବାସ କରିବ; େସ

େଯାେବଲ ବଷ ପଯ ନ ତୁମର ଦାସ କମ କରିବ। 41 ତହଁୁ େସ ଆପଣା

ସନାନଗଣ ସହିତ ତୁମଠାରୁ ମୁକ େହାଇ ଆପଣା ବଂଶ ନିକଟକୁ ଓ ତାହାର

େପୖତୃକ ଅଧକାରକୁ େଫରିଯିବ। 42 କାରଣ େସମାେନ ଆମର ଦାସ, ଆେମ

େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ; େସମାେନ ବନାଦାସ

ତୁଲ ବିକୀତ େହେବ ନାହ। 43 ତୁେମ ତାହା ଉପେର କଠିନ କତୃତ କରିବ

ନାହ; ମାତ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବ। 44 ତୁମର ବନାଦାସ

ଓ ବନାଦାସୀ ରଖବାର େହେଲ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଚତୁଦଗସ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙଠାରୁ ବନାଦାସ ଓ ବନାଦାସୀ କୟ କରିବ। 45ଆହୁରି

ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସୀ ବିେଦଶୀୟ ସନାନଗଣଠାରୁ ଓ ତୁମମାନଙ

େଦଶେର େସମାନଙଠାରୁ ଉତନ େଯଉଁ େଯଉଁ ବଂଶ ତୁମମାନଙର ସହବତୀ

ଥାʼନି, େସମାନଙଠାରୁ କୟ କରିବ, ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମମାନଙର ଅଧକାର

େହେବ। 46 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଉତାେର ଆପଣା ଭବିଷ ତ

ସନାନଗଣର ଅଧକାର ନିମେନ େପୖତୃକ ସମତି ରୂେପ େସମାନଙୁ େଦଇ

ପାରିବ; ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ନିତ ଆପଣାମାନଙର ଦାସ କମ କରାଇ

ପାରିବ; ମାତ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଭାତା ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ଉପେର ପରସର କଠିନ କତୃତ କରିବ ନାହ। 47ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ

ମ େର େକୗଣସି ବିେଦଶୀ କି ପବାସୀ େଲାକର ହସ ଧନେର ବେଢ଼, ପୁଣି,

ତାହାର ନିକଟବତୀ ତୁମର ଭାତା ଦରିଦ େହାଇଯାଏ ଓ େସହି ବିେଦଶୀ କି

ପବାସୀ କିଅବା େସହି ବିେଦଶୀ ବଂଶରୁ ଉତନ କାହାରି ନିକଟେର ଆପଣାକୁ

ବିକୟ କେର; 48 େତେବ େସହି ବିକୟ ଉତାେର ତାହାର ମୁକି େହାଇ

ପାରିବ; ତାହାର ାତି ମ ରୁ େକହି ତାହାକୁ ମୁକ କରି ପାରିବ। 49 କିଅବା

ତାହାର ପିତୃବ କି ପିତୃବ ପୁତ ତାହାକୁ ମୁକ କରି ପାରିବ, ଅବା ତାହାର

ବଂଶଜାତ ନିକଟବତୀ େକୗଣସି ାତି ତାହାକୁ ମୁକ କରି ପାରିବ; ଅବା ଯଦି

ତାହାର ହସ ଧନେର ବୃଦି ପାଏ, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ମୁକ କରି ପାରିବ।

50 ତହେର ତାହାର ବିକୟ ବଷଠାରୁ େଯାେବଲ ବଷ ପଯ ନ େସ କୟକତା
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ସହିତ ଗଣନା କରିବ, ପୁଣି ବିକୟ ବଷର ସଂଖ ାନୁସାେର ତାହାର ମୂଲ

େହବ; େବତନଜୀବୀର ଦିନ ତୁଲ ତାହାର ଦାସତ କାଳ େହବ। 51ଯଦି

ଅେନକ ବଷ ବାକି ଥାଏ, େତେବ ତଦନୁସାେର େସ କୟମୂଲ ରୁ ଆପଣା

ମୁକିର ମୂଲ େଫରାଇ େଦବ। 52ଆଉ ଯଦି େଯାେବଲ ବଷ ପଯ ନ ଅଳ

ବଷ ବାକି ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହା ସହିତ ଗଣନା କରିବ; େସହି େସହି

ବଷାନୁସାେର େସ ଆପଣା ମୁକିର ମୂଲ େଫରାଇ େଦବ। 53 ବଷକୁ ବଷ

ନିଯୁକ ଦାସ ତୁଲ େସ ତାହା ସହିତ ରହିବ; ତୁମ ସାକାତେର ତାହା ଉପେର

େକହି କଠିନ କତୃତ କରିବ ନାହ। 54ଆଉ ଯଦି େସ ଏହିରୂେପ ମୁକ ନ

ହୁଏ, େତେବ େସ େଯାେବଲ ବଷେର ଆପଣା ସନାନଗଣ ସହିତ ମୁକ େହାଇ

ବାହାରି ଯିବ। 55 କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େକବଳ ଆମର ଦାସ,

େସମାେନ ଆମର ଦାସ, ଆେମ େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଅଛୁ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ।”

26 “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େଦବମୂତ ନିମାଣ କରିବ ନାହ,

କିଅବା ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େଖାଦିତ ପତିମା କି ସମ ସାପନ କରିବ

ନାହ ଓ ତାହା ନିକଟେର ପଣାମ କରିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙ େଦଶେର

େକୗଣସି େଖାଦିତ ପସର ରଖବ ନାହ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟୁ। 2 ତୁେମମାେନ ଆମର ସକଳ ବିଶାମ ଦିବସ ପାଳନ

କରିବ ଓ ଆମର ପବିତ ସାନକୁ ସମାଦର କରିବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 3

ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଧ ଅନୁସାେର ଚ଼ାଲବ ଓ ଆମର ଆ ା ମାନ କରି

ପାଳନ କରିବ; 4 େତେବ ଆେମ ଉପଯୁକ ସମୟେର ତୁମମାନଙୁ ବୃଷିଦାନ

କରିବା, ତହେର ଭୂମି ନିଜ ଶସ ର ପୂଣତା ଉତନ କରିବ ଓ େକତର

ବୃକସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ଫଳ ଉତନ କରିବ। 5ଆଉ ତୁମମାନଙର

ଶସ ମଦନର ସମୟ ଦାକା ସଂଗହର ସମୟ ପଯ ନ ଲାଗିବ ଓ ଦାକା

ସଂଗହର ସମୟ ବୀଜ ବୁଣିବାର ସମୟ ପଯ ନ ଲାଗିବ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ

ତୃପି ପଯ ନ ଅନ େଭାଜନ କରିବ ଓ ଆପଣା େଦଶେର ନିଭୟେର ବାସ

କରିବ। 6ଆଉ, ଆେମ େଦଶେର ଶାନି ପଦାନ କରିବା, ତହେର ତୁେମମାେନ

ଶୟନ କେଲ, େକହି ତୁମମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହ; ପୁଣି ଆେମ ହିଂସକ

ଜନୁମାନଙୁ େଦଶରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ େଦଶେର ଖଡ ଭମଣ

କରିବ ନାହ। 7ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଶତୁମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ
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େସମାେନ ତୁମମାନଙ ଆେଗ ଖଡେର ପଡ଼ିେବ। 8 ପୁଣି ତୁମମାନଙର ପାଞ

ଜଣ ଶେହ ଜଣଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ ତୁମମାନଙର ଶେହ ଜଣ ଦଶ ସହସ

ଜଣଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ; ଆଉ ତୁମମାନଙର ଶତୁଗଣ ତୁମମାନଙ ଆେଗ

ଖଡେର ପଡ଼ିେବ। 9ଆଉ ଆେମ ତୁମମାନଙ ପତି ପସନମୁଖ େହବା ଓ

ତୁମମାନଙୁ ପଜାବନ ଓ ବହୁବଂଶ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଆପଣା

ନିୟମ ସିର କରିବା। 10ପୁଣି ତୁେମମାେନ ବହୁସମୟର ସଞିତ ପୁରାତନ

ଶସ େଭାଜନ କରିବ ଓ ତୁେମମାେନ ନୂତନ ଶସ େହତୁ ପୁରାତନ ଶସ

ବାହାର କରିବ। 11ଆଉ ଆେମ ଆପଣା ଆବାସ ତୁମମାନଙ ମ େର ସାପନ

କରିବା ଓ ଆମର ପାଣ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହ। 12 ପୁଣି ଆେମ

ତୁମମାନଙ ମ େର ଗମନାଗମନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର

େହବା ଓ ତୁେମମାେନ ଆମର େଲାକ େହବ। 13 ତୁେମମାେନ େଯପରି

େସମାନଙର ଦାସ ନ େହବ, ଏଥପାଇଁ େଯ ତୁମମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ

ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଆେମ ଅଟୁ;

ଆେମ ତୁମମାନଙ ଯୁଆଳିର େଯାତ ଭାଙିଅଛୁ ଓ ତୁମମାନଙୁ ସିଧା ଚାଲବାକୁ

େଦଇଅଛୁ। 14 ମାତ, ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ ନ

କରିବ ଓ େସହି ସକଳ ଆ ା ପାଳନ ନ କରିବ; 15 ପୁଣି, ଯଦି ତୁେମମାେନ

ଆମ ବିଧ ଅବ ା କରିବ ଓ ତୁମମାନଙ ପାଣ ଆମର ସକଳ ଶାସନ ଘୃଣା

କରିବାରୁ ତୁେମମାେନ ଆମର ଆ ାସକଳ ପାଳନ ନ କରିବ, ମାତ ଆମର

ନିୟମ ଲଙନ କରିବ, 16 େତେବ ଆେମ ମ ତୁମମାନଙ ପତି ଏହିରୂେପ

ବ ବହାର କରିବା; ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର ବ ାକୁଳତା ନିରୂପଣ କରିବା;

ଅଥା , ଯକା ଓ ଜର, ତାହା ତୁମମାନଙ ଚକୁ କୀଣ କରିବ ଓ ପାଣ କୟ

କରିବ; ଆଉ ତୁେମମାେନ ବୃଥାେର ଆପଣାମାନଙ ବୀଜ ବୁଣିବ, କାରଣ

ତୁମମାନଙ ଶତୁମାେନ ତାହା ଖାଇେବ। 17ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ମୁଖ ରଖବା, ତହେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣଠାରୁ

ପରାସ େହବ; େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାେନ ତୁମମାନଙ

ଉପେର କତୃତ କରିେବ ଓ େକହି ତୁମମାନଙ ପେଛ ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ

ତୁେମମାେନ ପଳାଇଯିବ। 18ଆଉ ଏହା େହେଲ ମ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମ

ବାକ େର ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ, େତେବ ଆେମ ତୁମମାନଙ ପାପ ସକାଶୁ

ତୁମମାନଙୁ ସାତ ଗୁଣ ଅଧକ ଦଣ େଦବା। 19 ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙ
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ବଳର ଗବ ଖବ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଆକାଶ େଲୗହ ତୁଲ ଓ ଭୂମି

ପିତଳ ତୁଲ କରିବା। 20 ତହେର ତୁେମମାେନ ବୃଥାେର ବଳ ବ ୟ କରିବ,

କାରଣ ତୁମମାନଙ ଭୂମି ଶସ ଉତନ କରିବ ନାହ ଓ େକତର ବୃକସକଳ

ଫଳ ଉତନ କରିବ ନାହ। 21ଆଉ, ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମର ବିରୁଦାଚରଣ

କରି ଆମ ବାକ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହବ; େତେବ ଆେମ ତୁମମାନଙ

ପାପ ଅନୁସାେର ତୁମମାନଙୁ ସାତ ଗୁଣ େକଶ େଦବା। 22 ପୁଣି ଆେମ

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ବନ ପଶୁମାନଙୁ ପଠାଇବା, ତହେର େସମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ସନାନହୀନ କରିେବ ଓ ତୁମମାନଙ ପଶୁମାନଙୁ ବିନଷ କରିେବ,

ପୁଣି ତୁମମାନଙୁ ଅଳସଂଖ କ କରିେବ; ଆଉ ତୁମମାନଙ ରାଜପଥସକଳ

ଜନମାନବ ଶୂନ େହବ। 23 ଏହା େହେଲ ମ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି

ସୁଧୁରିବ ନାହ, ମାତ ଆମର ବିରୁଦାଚରଣ କରିବ, 24 େତେବ ଆେମ ମ

ତୁମମାନଙର ବିରୁଦାଚରଣ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙୁ ପହାର କରିବା, ଆେମ

ନିେଜ ତୁମମାନଙ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମମାନଙୁ ସାତ ଗୁଣ ପହାର କରିବା।

25 ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପରକୁ ଖଡ ଆଣିବା, ତାହା ନିୟମ ଲଙନର

ପତିଫଳ େଦବ ଓ ତୁେମମାେନ ନଗର ମ େର ଏକତ େହେଲ, ଆେମ

ତୁମମାନଙ ମ କୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା; ତହେର ତୁେମମାେନ ଶତୁ ହସେର

ସମପତ େହବ। 26ଆେମ ତୁମମାନଙର ଅନରୂପ ଯଷି ଭାଙିେଲ ଦଶ ଜଣ

ସୀ େଗାଟିଏ ଚୁଲୀେର ତୁମମାନଙର ରୁଟି ରନନ କରିେବ ଓ ପୁନବାର େତୗଲ

ତୁମମାନଙୁ ରୁଟି େଦେବ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରିବ, ମାତ ତୃପ

େହବ ନାହ। 27 ଏହା େହେଲ େହଁ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ ନାହ,

ମାତ ଆମର ବିରୁଦାଚରଣ କରିବ; 28 େତେବଆେମ େକାଧେର ତୁମମାନଙର

ବିରୁଦାଚରଣ କରିବା ଓ ଆେମ ମ ତୁମମାନଙ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମମାନଙୁ

ସାତ ଗୁଣ ଶାସି େଦବା। 29 ତହେର ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପୁତଗଣର ଓ

କନ ାଗଣର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 30 ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙର ଉଚ

ସଳସକଳ ଭାଙିବା ଓ ତୁମମାନଙ ସୂଯ ପତିମାସକଳ କାଟି ପକାଇବା ଓ

ତୁମମାନଙ ପତିମାଗଣର େଦହ ଉପେର ତୁମମାନଙ ମୃତ େଦହ ପକାଇବା ଓ

ଆମର ପାଣ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବ। 31ଆେମ ତୁମମାନଙ ନଗରସକଳ

ମରୁଭୂମି କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ ପବିତ ସାନସକଳ ଶୂନ କରିବା ଓ ଆେମ

ତୁମମାନଙର (ଦତ) ତୁଷିଜନକ ସୁଗନି ଆଘାଣ କରିବା ନାହ। 32 ପୁଣି
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ଆେମ େଦଶକୁ ଶୂନ ସାନ କରିବା ଓ ତନିବାସୀ ତୁମମାନଙ ଶତୁଗଣ ତହେର

ଆଶଯ ାନ କରିେବ। 33 ଆଉ ଆେମ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ

ମ େର ତୁମମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ ପଶା ଖଡ

ନିେଷାଷ କରିବା; ତହେର ତୁମମାନଙ େଦଶ ଶୂନ ସାନ େହବ ଓ ତୁମମାନଙ

ନଗରସକଳ ମରୁଭୂମି େହବ। 34 େତେବ େଯପଯ ନ େଦଶ ଶୂନ ସାନ

େହାଇଥବ ଓ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଶତୁଗଣର େଦଶେର ରହିବ, େସପଯ ନ

ଭୂମି ଆପଣା ବିଶାମ ଗହଣ କରିବ; ଅଥା , େସହି ସମୟେର ଭୂମି ବିଶାମ

କରି ଆପଣା ବିଶାମ ଗହଣ କରିବ। 35 େଯେତକାଳ ତାହା ଶୂନ ସାନ

େହାଇ ରହିବ, େସେତକାଳ ତାହା ବିଶାମ ପାଇବ; ଅଥା , ତୁେମମାେନ ତହ

ମ େର ବାସ କରିବା ସମୟେର ତୁମମାନଙ ବିଶାମ କାଳେର ତାହା େଯଉଁ

ବିଶାମ ପାଇ ନ ଥଲା, ତାହା ପାଇବ। 36 ପୁଣି ତୁମମାନଙ ମ େର େଯେତ

ଅବଶିଷ ରହିେବ, ଆେମ ଶତୁଗଣର େଦଶେର େସମାନଙ ହୃଦୟେର ଭୀରୁତା

ପଠାଇବା ଯଦାରା (ବାୟୁେର) ଚାଳିତ ପତର ଶବ ମ େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ

େଦବ; ପୁଣି ଖଡଧାରରୁ ପଳାଇଲା େଲାକ ପରି େସମାେନ ପଳାଇେବ ଓ େକହି

େସମାନଙୁ ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ େସମାେନ ପତିତ େହେବ। 37 ପୁଣି େକହି ନ

େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ େଯପରି ଖଡ ସମୁଖେର, େସପରି େସମାେନ ପରସର

ଉପେର ଝୁଣି ପଡ଼ିେବ ଓ ଶତୁଗଣ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େସମାନଙର

ବଳ ପାଇବ ନାହ। 38ଆଉ ତୁେମମାେନ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ

ମ େର ବିନଷ େହବ ଓ ତୁମମାନଙ ଶତୁଗଣର େଦଶ ତୁମମାନଙୁ ଗାସ

କରିବ। 39 ପୁଣି ତୁମମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ ରହିେବ,

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତୁମମାନଙ ଶତୁଗଣର େଦଶେର

କୟ ପାଇେବ ଓ ମ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗଣର ଅପରାଧ

ସକାଶୁ େସମାନଙ ସଙେର କୟ ପାଇେବ। 40ଆଉ ଆମ ବିରୁଦେର ସତ 

ଲଙନ କରି େସମାେନ ଓ େସମାନଙ ପିତୃଗଣ େଯଉଁ ସତ ଲଙନ ଅପରାଧ

କେଲ, ଆପଣାମାନଙର େସହି ଅପରାଧ; 41 ଓ ମ େସମାେନ ଆମର

ବିରୁଦାଚରଣ କରିବା େହତୁ ଆେମ ହ େଯ େସମାନଙର ବିରୁଦାଚରଣ କରି

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଶତୁଗଣର େଦଶକୁ ଆଣିଲୁ, ଏହା େସମାେନ ସୀକାର

କରିେବ; ତହେର ଯଦି େସମାନଙ ଅସୁନତ ହୃଦୟ ନମ େହବ ଓ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧର ଦଣ ଗହଣ କରିେବ; 42 େତେବ ଆେମ ଯାକୁବ
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ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସରଣ କରିବା ଓ ମ ଇ ହାକ ସହିତ ଆପଣା

ନିୟମ ଓ ମ ଅବହାମ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସରଣ କରିବା; ପୁଣି ଆେମ

େଦଶକୁ ସରଣ କରିବା। 43 େଦଶ ମ େସମାନଙ ଦାରା ତ କ େହାଇ

ରହିବ ଓ େସମାନଙ ଅନୁପସିତିେର ଶୂନ ସାନ େହାଇ ପଡ଼ିଥବା ସମୟେର

ଆପଣା ବିଶାମ ଗହଣ କରିବ; ପୁଣି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧର

ଦଣ ଗହଣ କରିେବ; ଏଥର କାରଣ ଏହି େଯ, େସମାେନ ଆମର ଆ ା

ଅଗାହ କେଲ ଓ େସମାନଙ ପାଣ ଆମ ବିଧ ଘୃଣା କଲା। 44 ତଥାପି

ଏହିସବୁ କାରଣରୁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣର େଦଶେର ଥବା

ସମୟେର ଆେମ େସମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ ଓ

େସମାନଙ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ଭାଙିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ ଅଗାହ

କରିବା ନାହ, କିଅବା େସମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ। 45 ମାତ ଆେମ େସମାନଙ ଲାଗି େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ସହିତ କରିଥବା ଆପଣା ନିୟମ ସରଣ କରିବା, ଆେମ

େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା ନିମେନ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ

ସାକାତେର େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ; ଆେମ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ।” 46 ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପବତେର େମାଶାଙ ଦାରା ଆପଣାର

ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମ େର ଏହି ସକଳ ବିଧ, ଶାସନ ଓ ବ ବସା

ସାପନ କେଲ।

27ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ମନୁଷ ର ମାନତ ପୂଣ କରିବାକୁ େହେଲ,

ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ଅନୁସାେର ପାଣୀସକଳ ସଦାପଭୁଙର େହେବ। 3

ପୁରୁଷ େହେଲ, େକାଡ଼ିଏ ବଷଠାରୁ ଷାଠିଏ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ ତୁମର

ନିରୂପିତ ମୂଲ ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ପଚାଶ େଶକଲ ରୂପା

େହବ। 4 ପୁଣି ସୀ େହେଲ, ତୁମ ନିରୂପିତ ମୂଲ ତିରିଶ େଶକଲ ରୂପା

େହବ। 5 ଆଉ ପାଞ ବଷଠାରୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େହେଲ,

ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ପୁରୁଷ ନିମେନ େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ ଓ ସୀ ନିମେନ ଦଶ

େଶକଲ ରୂପା େହବ। 6ଆଉ ଏକ ମାସଠାରୁ ପାଞ ବଷ ବୟସ େହେଲ,

ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ପୁରୁଷ ନିମେନ ପାଞ େଶକଲ ରୂପା େହବ ଓ ସୀ

ନିମେନ ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ତିନି େଶକଲ ରୂପା େହବ। 7 ପୁଣି ଷାଠିଏ
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ବଷଠାରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ େହେଲ, ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ପୁରୁଷ ନିମେନ

ପନର େଶକଲ ଓ ସୀ ନିମେନ ଦଶ େଶକଲ େହବ। 8 ମାତ େସ ତୁମର

ନିରୂପିତ ମୂଲ ଅେପକା ଦରିଦ େହେଲ, ଯାଜକ ସମୁଖକୁ ଅଣାଯିବ, ତହଁୁ

ଯାଜକ ତାହାର ମୂଲ ନିରୂପଣ କରିବ; ମାନତକାରୀର ଶକି ଅନୁସାେର

ଯାଜକ ତାହାର ମୂଲ ନିରୂପଣ କରିବ। 9ଆଉ େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ଉପହାର ଉତଗ କରନି, ତାହା ପଶୁ େହେଲ, ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଦତ େସହି ସବୁ ପଶୁ ପବିତ େହବ। 10 େସ ତାହା ଅନ ଥା

କି ପରିବତନ କରିବ ନାହ; ମନ ପାଲେଟ ଭଲ, କି ଭଲ ପାଲେଟ ମନ

େଦବ ନାହ; ଯଦି େସ େକୗଣସିମେତ ପଶୁର ପାଲେଟ ପଶୁ େଦବ, େତେବ

ତାହା ଓ ତହ ପାଇଁ ଯାହା ବଦଳ କରାଯାଏ, ଦୁେହଁ ପବିତ େହେବ। 11ଆଉ

ଯାହା ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଉତଗ କରାଯାଏ ନାହ,

ଏପରି େକୗଣସି ଅଶୁଚି ପଶୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ, େତେବ େସ େସହି ପଶୁକୁ

ଯାଜକ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରିବ। 12 ପୁଣି େସହି ପଶୁ ଭଲ କି ମନ େହଉ,

ଯାଜକ ତହର ମୂଲ ନିରୂପଣ କରିବ; ତୁମର, ଅଥା , ଯାଜକର ନିରୂପଣ

ଅନୁସାେର ତହର ମୂଲ େହବ। 13 ମାତ, ଯଦି େସ େକୗଣସିମେତ ତାହା

ମୁକ କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ େସ ତୁମ ନିରୂପିତ ମୂଲ ର ପଞମାଂଶ

ଅଧକ େଦବ। 14ଆଉ, ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଗୃହ ପତିଷା କେର, େତେବ ତାହା ଭଲ କି

ମନ େହଉ, ଯାଜକ ତହର ମୂଲ ନିରୂପଣ କରିବ; ଯାଜକ ତହର େଯଉଁ

ମୂଲ ନିରୂପଣ କରିବ, ତାହା ସିର େହବ। 15ଆଉ, ଯଦି ଗୃହ ପତିଷାକାରୀ

ଆପଣା ଗୃହ ମୁକ କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ େସ ତୁମ ନିରୂପିତ ମୂଲ ର

ପଞମାଂଶ ଅଧକ େଦବ, ତହେର ତାହା ତାହାର େହବ। 16 ଆଉ, ଯଦି

େକୗଣସି ମନୁଷ ଆପଣା ଅଧକୃତ େକତର େକୗଣସି ଅଂଶ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଶୁଚି କେର, େତେବ ତୁମର ମୂଲ ନିରୂପଣ େସହି େକତେର

ବୁଣିବା ନିମେନ ଆବଶ କୀୟ ପରିମାଣର ବିହନ ଅନୁସାେର େହବ; ଏକ

େହାମର ପରିମିତ ଯବ ବିହନର ମୂଲ ପଚାଶ େଶକଲ ରୂପା େହବ। 17

ଯଦି େସ େଯାେବଲ ବଷଠାରୁ ଆପଣା େକତ ଶୁଚି କେର, େତେବ ତୁମର

ନିରୂପିତ ମୂଲ ଅନୁସାେର ତାହା ସିର େହବ। 18 ମାତ, ଯଦି େସ େଯାେବଲ

ଉତାେର ଆପଣା େକତ ଶୁଚି କେର, େତେବ ଯାଜକ େଯାେବଲ ବଷ ପଯ ନ



େମାଶାଙ ଲଖତ ତୃତୀୟ ପୁସକ 281

ଅବଶିଷ ବଷର ସଂଖ ାନୁସାେର ତାହା ସହିତ ମୂଲ ର ଗଣନା କରିବ, ପୁଣି

ତଦନୁସାେର ତୁମ ନିରୂପିତ ମୂଲ ରୁ ଊଣା କରାଯିବ। 19ଆଉ େସହି େକତ

ଶୁଚିକାରୀ େଲାକ ଯଦି େକୗଣସିମେତ ତାହା ମୁକ କରିବାକୁ ଇଚା କେର,

େତେବ େସ ତୁମ ନିରୂପିତ ରୂପାର ପଞମାଂଶ ଅଧକ େଦବ, ତହେର ତାହା

ତାହାର େହବ। 20 ମାତ ଯଦି େସ ଆପଣା େକତ ମୁକ ନ କେର, କିଅବା ଯଦି

େସ େସହି େକତ ଅନ କୁ ବିକୟ କେର, େତେବ ତାହା ଆଉ େକେବ ମୁକ

େହବ ନାହ। 21 ମାତ େସହି େକତ େଯାେବଲ ସମୟେର ମୁକ େହେଲ, ତାହା

ସମୂଣ ରୂେପ ଉତଗତ େକତ ତୁଲ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ;

ତହେର େସହି େକତ ଯାଜକର ଅଧକାର େହବ। 22ଆଉ େଯଉଁ େକତ

ଆପଣାର ସମତି ନୁେହଁ, ତାହା େକହି ଯଦି କୟ କରି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଶୁଚି କେର; 23 େତେବ ଯାଜକ ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ଅନୁସାେର େଯାେବଲ

ବଷ ପଯ ନ ତାହା ପାଇଁ ଗଣନା କରିବ; ପୁଣି େସ େସହି ଦିନ ତୁମର

ନିରୂପିତ ମୂଲ େଦବ, ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ ବସୁ ତୁଲ ।

24ଯାହାଠାରୁ େସହି େକତ କୟ କରାଗଲା, ଅଥା , ଭୂମି ଯାହାର ସମତି

ଅେଟ, ତାହା େଯାେବଲ ବଷେର ତାହାକୁ େଫରାଇ ଦିଆଯିବ। 25 ପୁଣି

ତୁମର ନିରୂପିତ ସମସ ମୂଲ ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର େହବ;

େକାଡ଼ିଏ େଗରାେର ଏକ େଶକଲ ହୁଏ। 26 ପଶୁମାନଙ ମ େର େକବଳ

ପଥମଜାତ ପଶୁ, ଯାହା ସଦାପଭୁଙର ପଥମଜାତ ହୁଏ, ତାହା େକୗଣସି

ମନୁଷ ଶୁଚି କରିବ ନାହ; େଗାରୁ କି େମଷ େହଉ, ତାହା ସଦାପଭୁଙର

ଅେଟ। 27 ପୁଣି ଯଦି ତାହା ଅଶୁଚି ପଶୁ ହୁଏ, େତେବ େସ ତୁମ ନିରୂପିତ

ମୂଲ ଅନୁସାେର ତାହା ମୁକ କରିବ, ପୁଣି େସହି ମୂଲ ର ପଞମାଂଶ ଅଧକ

େଦବ; ମୁକ କରା ନ ଗେଲ ତୁମର ନିରୂପିତ ମୂଲ ଅନୁସାେର ତାହା ବିକୀତ

େହବ। 28ଆଉ େକୗଣସି ମନୁଷ ଆପଣା ସବସରୁ, ଅଥା , ମନୁଷ କି ପଶୁ

କି ଅଧକୃତ େକତରୁ ଯାହା କିଛି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କେର,

ଏପରି େକୗଣସି ଉତଗତ ବସୁ ବିକୀତ ବା ମୁକ େହବ ନାହ; ପେତ କ

ଉତଗତ ବସୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ ଅେଟ। 29 ମନୁଷ ମାନଙ

ମ େର େଯ ଦଣିତ େହବା ନିମେନ ଉତଗତ େହବ, ଏପରି ଉତଗତ େକହି

ମୁକ କରାଯିବ ନାହ; େସ ନିତାନ ହତ େହବ। 30 ପୁଣି ଭୂମିର ଶସ କି

ବୃକର ଫଳ େହଉ, ଭୂମିରୁ ଉତନ ସମସ ଦବ ର ଦଶମାଂଶ ସଦାପଭୁଙର
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େହବ, ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ। 31ଆଉ, ଯଦି େକହି ଆପଣା

ଦଶମାଂଶରୁ କିଛି ମୁକ କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ େସ ତହର ମୂଲ ର

ପଞମାଂଶ ଅଧକ େଦବ। 32 ପୁଣି େଗାେମଷାଦି ପଲର ଦଶମାଂଶ, ଅଥା ,

ପାଞଣ ତଳ େଦଇ ଗମନକାରୀ ସବୁ ପଶୁ ମ େର ପେତ କ ଦଶମ ପଶୁ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ। 33 ତାହା ଭଲ କି ମନ, ଏଥର େସ

ଅନୁସନାନ କରିବ ନାହ, କିଅବା ତହର ବଦଳ କରିବ ନାହ; ପୁଣି ଯଦି େସ

େକୗଣସିମେତ ବଦଳ କେର, େତେବ ତାହା ଓ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ବଦଳ

କରାଯାଏ, ଦୁେହଁ ପବିତ େହେବ, ତାହା ମୁକ କରାଯିବ ନାହ।” 34 ସଦାପଭୁ

ସୀନୟ ପବତେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିମେନ େମାଶାଙୁ େଯଉଁ ଆ ା

େଦଇଥେଲ, େସହି ସକଳ ଆ ା ଏହି।
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େମାଶାଙ ଲଖତ ଚତୁଥ ପୁସକ
1ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହବାର ଦିତୀୟ ବଷର

ଦିତୀୟ ମାସର ପଥମ ଦିନେର ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପାନରେର ସମାଗମତମୁ

ମ େର େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ

ମଣଳୀର ବଂଶ ଅନୁସାେର ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର

ପେତ କ ପୁରୁଷର ମସକ ଗଣନା କର। 3 େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ

ବୟସ େଯେତ ପୁରୁଷ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଯୁଦକୁ ଯିବାର େଯାଗ , େସମାନଙ

େସୖନ ାନୁସାେର ତୁେମ ଓ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ ଗଣନା କର। 4 ପୁଣି,

ପେତ କ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ, ଅଥା , ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର

ପଧାନ େଲାକ ତୁମମାନଙର ସହକାରୀ େହେବ। 5 ଆଉ େଯଉଁମାେନ

ତୁମମାନଙର ସହକାରୀ େହେବ, େସମାନଙର ନାମ ଏହି: ଯଥା, ରୁେବ

ବଂଶର ଶେଦୟରର ପୁତ ଇଲୀଷୂର। 6 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶର ସୂରୀଶଦୟର

ପୁତ ଶଲୁମୀେୟଲ। 7 ଯିହୁଦା ବଂଶର; ଅମୀନାଦବର ପୁତ ନହେଶାନ

8 ଇଷାଖର ବଂଶର; ସୂୟାରର ପୁତ ନଥେନଲ। 9 ସବୂଲୂନ ବଂଶର

େହେଲାନର ପୁତ ଇଲୀୟା 10 େଯାେଷଫର ପୁତଗଣ ମ ରୁ ଇଫୟିମ

ବଂଶର; ଅମୀହୂଦର ପୁତ ଇଲୀଶାମା; ମନଃଶି ବଂଶର; ପଦାହସୂରର ପୁତ

ଗମଲୀେୟଲ। 11 ବିନ ାମୀ ବଂଶର; ଗିଦୀେୟାନର ପୁତ ଅବୀଦା । 12

ଦା ବଂଶର; ଅମୀଶଦୟର ପୁତ ଅହୀେୟଷର। 13ଆେଶର ବଂଶର;

ଅକଣର ପୁତ ପଗୀେୟଲ। 14ଗା ବଂଶର; ଦୂ େୟଲର ପୁତ ଇଲୀୟାସ ।

15 ନପାଲ ବଂଶର; ଐନନର ପୁତ ଅହୀର।” 16 ଏମାେନ ମଣଳୀର

ଆହୂତ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ଅଧପତି, ଆଉ ଇସାଏଲର

ସହସପତି ଥେଲ। 17 େତେବ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏହିସବୁ ନାମବିଶିଷ

େଲାକମାନଙୁ ଗହଣ କେଲ। 18 ପୁଣି, ଦିତୀୟ ମାସର ପଥମ ଦିନେର

ସମଗ ମଣଳୀକୁ ଏକତ କରି ମସକସଂଖ ାେର େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ

ବୟସ େଲାକମାନଙ ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର େସମାନଙର

ବଂଶାବଳୀ େଲଖେଲ। 19 ଏହିରୂେପ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ସୀନୟ ପାନରେର େସମାନଙୁ ଗଣନା କେଲ। 20ଇସାଏଲଙର େଜ ଷ ପୁତ

େଯ ରୁେବ , ତାହାର ସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ, ନାମସଂଖ ା ଓ ମସକ

ଗଣନାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ
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ପୁରୁଷମାନଙର ବଂଶାବଳୀ; 21 ରୁେବ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ

ସଂଖ ା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ େହଲା। 22ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣ

ମ ରୁ ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ

ଅଧକ ବଷ ବୟସ େଯଉଁ ପୁରୁଷମାେନ ନାମସଂଖ ା ଓ ମସକ ଗଣନାନୁସାେର

ଗଣାଗେଲ, େସମାନଙର ବଂଶାବଳୀ; 23 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶର ଗଣିତ

େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ଊଣଷଠି ହଜାର ତିନି ଶହ େହଲା। 24 ଗା 

ସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ

େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର ବଂଶାବଳୀ; 25 ଗା

ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ପଞଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ପଚାଶ

େହଲା। 26 ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର

ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର

ବଂଶାବଳୀ; 27 ଯିହୁଦା ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ଚଉସରି

ହଜାର ଛଅ ଶହ େହଲା। 28 ଇଷାଖରସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ

ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ

ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର ବଂଶାବଳୀ; 29ଇଷାଖର ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକ

ସଂଖ ା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା। 30 ସବୂଲୂନସନାନଗଣର

ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ

ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର ବଂଶାବଳୀ; 31 ସବୂଲୂନ ବଂଶର

ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ସତାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା। 32

େଯାେଷଫସନାନଗଣର, ଯଥା, ଇଫୟିମସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ

ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ

ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙ ବଂଶାବଳୀ; 33ଇଫୟିମ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ

ସଂଖ ା ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ େହଲା। 34 ମନଃଶିସନାନଗଣର ବଂଶ,

ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ

ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର ବଂଶାବଳୀ; 35 ମନଃଶି ବଂଶର ଗଣିତ

େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ବତିଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େହଲା। 36 ବିନ ାମୀ 

ସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ

େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙ ବଂଶାବଳୀ; 37ବିନ ାମୀ

ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ପଞତିରିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା।
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38 ଦା ସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା

େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର ବଂଶାବଳୀ;

39 ଦା ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ବାଷଠି ହଜାର ସାତ ଶହ

େହଲା। 40ଆେଶରସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ ନାମସଂଖ ାନୁସାେର

ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙର

ବଂଶାବଳୀ; 41ଆେଶର ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙର ସଂଖ ା ଏକଚାଳିଶ

ହଜାର ପାଞ ଶହ େହଲା। 42 ନପାଲସନାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃଗୃହ ଓ

ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ

ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙ ବଂଶାବଳୀ; 43 ନପାଲ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ

ସଂଖ ା େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା। 44 ଏହି େଲାକମାେନ ଗଣିତ

େହେଲ; େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସାଏଲର ବାର ଜଣ ଅଧପତି, ଅଥା ,

ଏକ ଏକ ପିତୃଗୃହ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଅଧପତି େସମାନଙୁ ଗଣନା କେଲ।

45 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାେର

ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଯୁଦକୁ ଯିବା େଯାଗ େକାଡ଼ିଏ ବଷରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ

େଲାକମାେନ ଗଣିତ େହେଲ। 46 ଏହିସବୁ ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ଛଅ

ଲକ ତିନି ହଜାର ପାଞ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ େହଲା। 47 ମାତ େଲବୀୟମାେନ

ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର େସମାନଙ ମ େର ଗଣାଗେଲ ନାହ। 48 କାରଣ

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିଥେଲ, 49 “ତୁେମ େକବଳ େଲବୀୟ ବଂଶର

ଗଣନା କରିବ ନାହ, କିଅବା ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର େସମାନଙର

ସଂଖ ା େନବ ନାହ; 50 ମାତ ତୁେମ ସାକ ର ଆବାସ, ତହର ସକଳ ଦବ

ଓ ତ ସମନୀୟ ସମସ ବିଷୟ ଉପେର େଲବୀୟମାନଙୁ ନିଯୁକ କରିବ;

େସମାେନ ଆବାସ ଓ ତହର ସମସ ଦବ ବହିେବ ଓ େସମାେନ ତହର

େସବା କରିେବ ଓ ଆବାସର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି କରି ରହିେବ। 51 ପୁଣି,

ଆବାସ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ ତାହା ଭାଙିେବ ଓ ଆବାସ

ସାପନ କରିବା ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ ତାହା ସାପନ କରିେବ ଓ ଅନ

ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ, ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ। 52

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା

ଛାଉଣିେର ଆପଣା ଆପଣା ଧଜା ନିକଟେର ତମୁ ସାପନ କରିେବ। 53 ମାତ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମଣଳୀ ପତି େଯପରି େକାଧ ନ ଘେଟ, ଏଥପାଇଁ
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େଲବୀୟମାେନ ସାକ ଆବାସର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ; ପୁଣି,

େଲବୀୟମାେନ ସାକ ଆବାସ ରକା କରିେବ।” 54ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ଏହିରୂେପ କେଲ; ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯଉଁ ସମସ ଆ ା େଦଇଥେଲ,

ତଦନୁସାେର େସମାେନ କେଲ।

2ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହର ନିଶାଣ ସରୂପ ଧଜା

ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ; େସମାେନ ସମାଗମତମୁ ଆଗେର

ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ। 3 େଯଉଁମାେନ ପୂବ ଦିଗେର ସୂେଯ ାଦୟ

ଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ, େସମାେନ

ଯିହୁଦାଧଜାର ପଶା ଗାମୀ େଲାକ; ପୁଣି, ଅମୀନାଦବର ପୁତ ନହେଶାନ

ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ; 4 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା

ଚଉସରି ହଜାର ଛଅ ଶହ। 5 ତାହା ପାଖେର ଇଷାଖର ବଂଶ ଛାଉଣି ସାପନ

କରିେବ, ସୂୟାରର ପୁତ ନଥେନଲ ଇଷାଖରସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ;

6ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 7ତହଁୁ ସବୂଲୂନ

ବଂଶ; େହେଲାନର ପୁତ ଇଲୀୟା ସବୂଲୂନସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ;

8 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ସତାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 9

ଯିହୁଦାଛାଉଣିର ଗଣିତ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ଏକ

ଲକ ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଚାରି ଶହ। େସମାେନ ପଥେମ ଅଗସର େହେବ।

10 ଦକିଣ ଦିଗେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ରୁେବ ଛାଉଣିର

ଧଜା ରହିବ; ଶେଦୟରର ପୁତ ଇଲୀଷୂର ରୁେବ ସନାନଗଣର ଅଧପତି

େହବ; 11 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ

ଶହ। 12 ତାହା ପାଖେର ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ ଓ

ସୂରୀଶଦୟର ପୁତ ଶଲୁମୀେୟଲ ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ;

13 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ଊଣଷଠି ହଜାର ତିନି ଶହ। 14 ତହଁୁ

ଗା ର ବଂଶ; ରୁେୟଲର ପୁତ ଇଲୀୟାସ ଗା ସନାନଗଣର ଅଧପତି

େହବ; 15 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ପଞଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ

ଶହ ପଚାଶ। 16 ରୁେବ ଛାଉଣିର ଗଣିତ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

େସୖନ ାନୁସାେର ଏକ ଲକ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ ପଚାଶ। େସମାେନ

ଦିତୀୟେର ଅଗସର େହେବ। 17 ଏଉତାେର ସମାଗମତମୁ େଲବୀୟମାନଙ
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ଛାଉଣି ସହିତ ଛାଉଣିମାନଙ ମ ବତୀ େହାଇ ଅଗସର େହବ; େଯପରି

େସମାେନ ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ, େସପରି ପେତ େକ ସ ସ ସାନେର

ଧଜାର ନିକଟବତୀ େହାଇ ଅଗସର େହେବ। 18ପଶିମ ଦିଗେର ଆପଣା

ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ଇଫୟିମଛାଉଣିର ଧଜା ରହିବ; ପୁଣି, ଅମୀହୂଦର

ପୁତ ଇଲୀଶାମା ଇଫୟିମସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ; 19ଆଉ ତାହାର

ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ। 20 ତାହା ପାଖେର

ମନଃଶି ବଂଶ ରହିେବ, ପୁଣି, ପଦାହସୂରର ପୁତ ଗମଲୀେୟଲ ମନଃଶି

ସନାନମାନଙର ଅଧପତି େହବ; 21 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ବତିଶ

ହଜାର ଦୁଇ ଶହ। 22 ତହଁୁ ବିନ ାମୀ ବଂଶ; ପୁଣି, ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ

ଅବୀଦା ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ; 23 ତାହାର ଗଣିତ

େସୖନ ସଂଖ ା ପଞତିରିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 24 ଇଫୟିମଛାଉଣିର

ଗଣିତ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ଏକ ଲକ ଆଠ

ହଜାର ଏକ ଶହ। େସମାେନ ତୃତୀୟେର ଅଗସର େହେବ। 25 ଉତର

ଦିଗେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ ାନୁସାେର ଦା ଛାଉଣିର ଧଜା ରହିବ; ପୁଣି,

ଅମୀଶଦୟର ପୁତ ଅହୀେୟଷର ଦା ସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ; 26

ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ବାଷଠି ହଜାର ସାତ ଶହ। 27 ତାହା ପାଖେର

ଆେଶର ବଂଶର ଛାଉଣି ରହିବ; ଅକଣର ପୁତ ପଗୀେୟଲ ଆେଶର

ସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ; 28 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା ଏକଚାଳିଶ

ହଜାର ପାଞ ଶହ। 29 ତହଁୁ ନପାଲ ବଂଶ; ଐନନର ପୁତ ଅହୀର ନପାଲ

ସନାନଗଣର ଅଧପତି େହବ; 30 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ ସଂଖ ା େତପନ

ହଜାର ଚାରି ଶହ। 31 ଦା ଛାଉଣିର ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା ଏକ

ଲକ ସତାବନ ହଜାର ଛଅ ଶହ। େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଧଜା େନଇ

ସମସଙ ପେଛ ଅଗସର େହେବ।” 32 ଏମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ମ େର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାେର ଗଣିତ େହେଲ; ଆପଣା ଆପଣା

େସୖନ ାନୁସାେର ସମସ ଛାଉଣିର ଗଣିତ େଲାକ ସଂଖ ା ଛଅ ଲକ ତିନି

ହଜାର ପାଞ ଶହ ପଚାଶ େହଲା। 33 ମାତ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର େଲବୀୟମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ଗଣିତ େହେଲ

ନାହ। 34 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲସନାନଗଣ କେଲ; ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

େଯପରି ଆ ାସବୁ େଦଇଥେଲ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ
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ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ଧଜା ନିକଟେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ ଓ େସହିପରି େସମାେନ ଅଗସର େହେଲ।

3 େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପବତେର େମାଶାଙ ସେଙ କଥା କହିେଲ,

େସହି ଦିନ ହାେରାଣ ଓ େମାଶାଙର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। 2 ହାେରାଣଙର

ପୁତଗଣର ନାମ ଏହି; ପଥମଜାତ ନାଦ , ତହଁୁ ଅବୀହୂ ଓ ଇଲୀୟାସର

ଓ ଈଥାମର। 3 ହାେରାଣଙର େଯଉଁ ପୁତମାେନ ଯାଜକ ରୂେପ ଅଭଷିକ

େହାଇଥେଲ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ େସ ଯାଜକର କମ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ

କରିଥେଲ, େସମାନଙର ନାମ ଏହି। 4 ମାତ ନାଦ ଓ ଅବୀହୂ ସୀନୟ

ପାନରେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଇତର ଅଗି ଉତଗ କରି ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ପାଣତ ାଗ କରିଥେଲ, େସମାନଙର ସନାନ ନ ଥଲା; ଏଥସକାଶୁ

ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଆପଣା ପିତା ହାେରାଣଙ ସାକାତେର ଯାଜକ

କମ କେଲ। 5 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 6 “ତୁେମ

େଲବୀୟ ବଂଶକୁ ଆଣି ହାେରାଣ ଯାଜକଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରାଅ,

େସମାେନ ତାହାର େସବା କରିେବ। 7ଆଉ େସମାେନ ଆବାସର େସବାକମ

କରିବା ନିମେନ ସମାଗମତମୁ ସମୁଖେର ତାହାର ଓ ସମସ ମଣଳୀର

ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ। 8 ପୁଣି, େସମାେନ ଆବାସର େସବାକମ କରିବା

ନିମେନ ସମାଗମତମୁର ସମସ ଦବ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ରକଣୀୟ

ରକା କରିେବ। 9 ଆଉ ତୁେମ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣର ହସେର

େଲବୀୟମାନଙୁ ସମପଣ କରିବ; େସମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପକେର

ତାହା ପତି ସମୂଣ ରୂେପ ଦତ େଲାକ, 10 ପୁଣି, ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର

ପୁତଗଣକୁ ନିଯୁକ କରିବ, ତହେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଯାଜକତ

ପଦ ରକା କରିେବ ଓ ଅନ ବଂଶୀୟ େଯେକହି ନିକଟବତୀ େହବ, ତାହାର

ପାଣଦଣ େହବ।” 11 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 12 “ଆେମ,

େଦଖ, ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ସମସ ପଥମଜାତ ଗଭଫଳ

ପରିବତେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ ଗହଣ କଲୁ, ଏଣୁ

େଲବୀୟମାେନ ଆମର େହେବ। 13 କାରଣ ପଥମଜାତ ସମସ ଆମର;

େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ ମିସର େଦଶେର ପଥମଜାତ ସକଳକୁ ଆଘାତ କଲୁ,

େସହି ଦିନ ଆେମ ଇସାଏଲ ମ େର ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ସମସ ପଥମଜାତକୁ

ଆପଣା ଉେଦଶ େର ପବିତ କଲୁ; େସମାେନ ଆମର; ଆେମ ସଦାପଭୁ
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ଅଟୁ।” 14 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ସୀନୟ ପାନରେର େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

15 “ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଲବୀୟ

ସନାନଗଣକୁ ଗଣନା କର; ତୁେମ ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ ସମସ

ପୁରୁଷଙୁ ଗଣନା କରିବ।” 16 ତହେର େମାଶା ଆ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ାନୁସାେର େସମାନଙୁ ଗଣନା କେଲ। 17ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାେର

ଏମାେନ େଲବୀର ପୁତଗଣ; ଯଥା, େଗେଶାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 18

ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶାନର ସନାନମାନଙ ନାମ

ଲ ନି ଓ ଶିମୀୟି। 19 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର କହାତର

ସନାନମାନଙ ନାମ ଅମା , ଯି ହର, ହିେବାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 20 ପୁଣି,

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ମରାରିର ସନାନମାନଙ ନାମ ମହଲ ଓ ମୂଶି;

ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାେର େଲବୀୟମାନଙ ବଂଶ। 21

େଗେଶାନଠାରୁ ଲ ନୀୟ ବଂଶ ଓ ଶିମୀୟିର ବଂଶ ଉତନ େହେଲ; ଏମାେନ

େଗେଶାନୀୟ ବଂଶ। 22 ଏମାନଙ ମ େର ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ

େଯଉଁ ସମସ ପୁରୁଷ ଗଣିତ େହେଲ, େସମାନଙର ଗଣିତ େଲାକ ସଂଖ ା

ସାତ ହଜାର ପାଞ ଶହ େହଲା। 23 େଗେଶାନୀୟ ବଂଶ ପଶିମ ଦିଗେର

ଆବାସର ପଶା ଭାଗେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ। 24 ପୁଣି, ଲାେୟଲର

ପୁତ ଇଲୀୟାସ େଗେଶାନୀୟମାନଙ ପିତୃଗୃହର ଅଧପତି େହବ। 25 ପୁଣି,

ସମାଗମତମୁର ଏହି ସମସ ଦବ େଗେଶାନୀୟ ସନାନମାନଙର ରକଣୀୟ

େହବ, ଯଥା, ଆବାସ ଓ ତମୁ, ତହର ଛାତ ଓ ସମାଗମତମୁ ଦାରର

ଆଚାଦନ ବସ, 26ପାଙଣର ପରଦାସକଳ, ଆବାସ ଓ େବଦିର ଚତୁଦଗସିତ

ପାଙଣ ଦାରର ଆଚାଦନ ବସ ଓ ତହର େସବାକାଯ ନିମିତ ସମସ ରଜୁ।

27ଆଉ କହାତଠାରୁ ଅମାମୀୟ ବଂଶ, ଯି ହରୀୟ ବଂଶ, ହିେବାଣୀୟ ବଂଶ

ଓ ଉଷୀେୟଲୀୟ ବଂଶ ଉତନ େହେଲ; ଏମାେନ କହାତୀୟ ବଂଶ। 28

ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙ ଗଣନାନୁସାେର ଆଠ ହଜାର ଛଅ

ଶହ େଲାକ ପବିତ ସାନର ରକକ େହେଲ। 29 କହାତୀୟ ସନାନମାନଙ

ବଂଶ ଦକିଣ ଦିଗେର ଆବାସ ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ। 30ଆଉ

ଉଷୀେୟଲର ପୁତ ଇଲୀଶାଫ କହାତୀୟ ବଂଶର ଅଧପତି େହବ। 31

ପୁଣି, ସିନୁକ, େମଜ, ଦୀପବୃକ, ଯ େବଦି, ପବିତ ସାନର େସବା ସମନୀୟ

ସକଳ ପାତ, ପରଦା ଓ ତ ସମନୀୟ ସମସ େସବାକାଯ େସମାନଙର
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ରକଣୀୟ େହବ। 32ପୁଣି, ହାେରାଣ ଯାଜକଙର ପୁତ ଇଲୀୟାସର େଲବୀୟ

ଅଧପତିମାନଙର ଅଧପତି େହବ ଓ ପବିତ ସାନର ରକକମାନଙ ଉପେର

ତତାବଧାନ କରିବ। 33 ଆଉ ମରାରିଠାରୁ ମହଲୀୟ ବଂଶ ଓ ମୂଶୀୟ

ବଂଶ ଉତନ େହେଲ; ଏମାେନ ମରାରୀୟ ବଂଶ। 34 ପୁଣି, ଏମାନଙ

ମ େର ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙ ଗଣନାନୁସାେର ଛଅ

ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ େହେଲ। 35ଆଉ ଅବୀହୟିଲର ପୁତ ସୂରୀେୟଲ

ମରାରି ବଂଶର ପିତୃଗୃହର ଅଧପତି େହଲା; େସମାେନ ଉତର ଦିଗେର

ଆବାସ ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିେବ। 36 ଆଉ ଆବାସର ପଟା,

ଅଗଳ, ସମ, ଚୁଙୀ, ତହର ସମସ ଦବ ଓ ତ ସମନୀୟ େସବାକାଯ ,

37 ପାଙଣର ଚତୁଦଗସିତ ସମ, ତହର ସକଳ ଚୁଙୀ, େମଖ ଓ ରଜୁ

ମରାରିସନାନଗଣର ନିରୂପିତ ରକଣୀୟ େହବ। 38 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ

ଆବାସର ପୂବ ଦିଗେର ସମାଗମତମୁ ସମୁଖେର ସୂେଯ ାଦୟ ଆେଡ଼ ଛାଉଣି

ସାପନ କରିେବ, େସମାେନ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ; ଏମାେନ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ରକଣୀୟ େବାଲ ପବିତ ସାନର ରକଣୀୟ ରକା

କରିେବ; ଆଉ ଅନ ବଂଶୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ତହର ନିକଟବତୀ େହେଲ

ହତ େହବ। 39 େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ଗଣିତ େହେଲ,

େଯଉଁମାନଙୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପଭୁଙ ଆ ା ପମାେଣ େସମାନଙ

ବଂଶାନୁସାେର ଗଣନା କେଲ, େସମାନଙର ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ ସମସ

ପୁରୁଷ ସଂଖ ାେର ବାଇଶ ହଜାର େହେଲ। 40 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ ସମସ

ପଥମଜାତ ପୁରୁଷଙୁ ଗଣନା କର ଓ େସମାନଙ ନାମସଂଖ ା କର। 41

ଆେମ ସଦାପଭୁ; ଆମ ନିମେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ପଥମଜାତ

େଲାକ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙୁ ଗହଣ କରିବ; ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ସମସ ପଥମଜାତ ପଶୁ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙର ପଶୁ ଗହଣ କରିବ।” 42

ତହେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର

ସମସ ପଥମଜାତ େଲାକର ଗଣନା କେଲ। 43 ପୁଣି, େସମାନଙର ଏକ

ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ ସମସ ପଥମଜାତ ପୁରୁଷର ନାମସଂଖ ାନୁସାେର

େଯଉଁମାେନ ଗଣିତ େହେଲ, େସମାନଙ ସଂଖ ା ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ

େତସରି େହଲା। 44 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 45 “ତୁେମ
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ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ପଥମଜାତ େଲାକ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙୁ

ଓ େସମାନଙ ପଶୁ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନଙର ପଶୁମାନଙୁ ଗହଣ କର; ଆଉ

େଲବୀୟମାେନ ଆମର େହେବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ। 46 ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ପଥମଜାତ େଲାକମାନଙ ମ େର େଲବୀୟମାନଙ ସଂଖ ାରୁ

ଅଧକ ଦୁଇ ଶହ େତସରି େଲାକର ମୁକି ନିମେନ, 47 ତୁେମ ମୁଣ ପିଛା ପାଞ

େଶକଲ େଲଖାଏଁ େନବ; ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ତୁେମ ତାହା

େନବ, (େକାଡ଼ିଏ େଗରାେର ଏକ େଶକଲ)। 48ଆଉ ତୁେମ େସହି ବଳକା

େଲାକମାନଙ ମୁକିର ମୂଲ େନଇ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତମାନଙୁ େଦବ।”

49 ତହଁୁ େମାଶା େଲବୀୟମାନଙ ଦାରା ମୁକ େଲାକଙ ବ ତୀତ ଅବଶିଷ

େଲାକମାନଙ ମୁକିମୂଲ େନେଲ। 50ଇସାଏଲସନାନଗଣର ପଥମଜାତ

େଲାକମାନଙଠାରୁ େସ େସହି ମୂଲ େନେଲ; େସ ପବିତ ସାନର େଶକଲ

ଅନୁସାେର ଏକ ହଜାର ତିନି ଶହ ପଞଷଠି େଶକଲ େନେଲ; 51 ପୁଣି,

େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପମାେଣ

େସହି ମୁକିମୂଲ ହାେରାଣଙୁ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣଙୁ େଦେଲ।

4ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମମାେନ

େଲବୀର ସନାନଗଣ ମ ରୁ କହାତସନାନମାନଙର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ

ଅନୁସାେର, 3 ତିରିଶ ବଷ ବୟସଠାରୁ ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ

େଯଉଁମାେନ ସମାଗମତମୁେର କାଯ କରିବାକୁ େସବକ େଶଣୀଭୁକ ହୁଅନି,

େସମାନଙୁ ଗଣନା କର। 4 ସମାଗମତମୁେର ମହାପବିତ ଦବ ାଦିର (ରକା)

କହାତସନାନଗଣର େସବା ଅେଟ। 5 ଛାଉଣି ଅଗସର େହବା ସମୟେର

ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ଭତେର ଯାଇ ଆଚାଦନର ବିେଚଦ ବସ

େନଇ ସାକ ସିନୁକ ଢାଙିେବ 6 ଓ ତହ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର ଆଚାଦନ

େଦେବ ଓ ତହ ଉପେର ସମୂଣ ନୀଳବଣ ଏକ ବସ େଦେବ, ତହ ଉତାେର

ତହର ସାଙୀ ଲଗାଇେବ। 7 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଦଶନୀୟ ରୁଟିର େମଜ

ଉପେର ନୀଳବଣ ଏକ ବସ ବିଛାଇେବ, ତହ ଉପେର ଥାଳୀ, ଚାମଚ, ଗଡ଼ୁ

ଓ ଢାଳିବା ପାତସକଳ ରଖେବ ଓ ତହ ଉପେର ନିତ ରୁଟି ରହିବ। 8 େସହି

ସମସର ଉପେର େସମାେନ ଏକ ସିନୂର ବଣ ବସ ବିଛାଇେବ ଓ ଶିଶୁକ

ଚମର ଆଚାଦନ େଦଇ ତାହା ଢାଙିେବ, ତହଁୁ ତହର ସାଙୀ ଲଗାଇେବ।

9 ଏଉତାେର େସମାେନ ଏକ ନୀଳବଣ ବସ େନଇ ଆଲୁଅର ଦୀପବୃକ,
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ତହର ପଦୀପ, ଚିମୁଟା, ଅଙାରଧାନୀ ଓ ତହର େସବାଥକ ସମସ େତୖଳପାତ

ଆଚାଦନ କରିେବ। 10 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ଓ ତହର ସମସ ପାତ

ଶିଶୁକ ଚମର ଏକ ଆଚାଦନେର ରଖ େଦାଳା ଉପେର େଥାଇେବ। 11 ପୁଣି,

େସମାେନ ସଣମୟ େବଦି ଉପେର ନୀଳବଣ ଏକ ବସ ବିଛାଇ ତାହା ଶିଶୁକ

ଚମେର ଢ଼ାଙିେବ ଓ ତହେର ସାଙୀ ଲଗାଇେବ। 12ଆଉ େସମାେନ ପବିତ

ସାନର େସବାଥକ ସମସ ପାତ େନଇ ନୀଳବଣ ବସ ମ େର ରଖେବ ଓ

ଶିଶୁକ ଚମର ଏକ ଆଚାଦନେର ତାହା ଢାଙି େଦାଳା ଉପେର ରଖେବ। 13

ପୁଣି, େସମାେନ େବଦିରୁ ଭସ କାଢ଼ିେନଇ ତହ ଉପେର ବାଇଗଣିଆ ବଣ

ବସ ବିଛାଇେବ। 14ଆଉ ତହ ଉପେର େସମାେନ ଅଙାରଧାନୀ, ତିଶୂଳ,

କରଚୁଲ ଓ କୁଣ ପଭୃତି େବଦିର େସବାଥକ ସମସ ପାତ ରଖେବ; ତହଁୁ

େସମାେନ ତହ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର ଆଚାଦନ େଦଇ ସାଙୀ ଲଗାଇେବ।

15 ଏହିରୂେପ ଛାଉଣି ଅଗସର େହବା ସମୟେର ହାେରାଣ, ତାଙର ପୁତଗଣ

ପବିତ ସାନ ଓ ପବିତ ସାନର ସମସ ଦବ ଢାଙିବାର େଶଷ କଲା ଉତାେର

କହାତସନାନଗଣ ତାହା ବହିବା ପାଇଁ ଆସିେବ; ମାତ େସମାନଙର ମୃତୁୁ

େଯପରି ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ପବିତ ସାନ ସଶ କରିେବ ନାହ।

ଏହା ହ ସମାଗମତମୁେର କହାତସନାନଗଣର ଭାର େହବ। 16ଆଉ

ସମସ ଆବାସର ଓ ତନ ସିତ ସମସ ଦବ ର, ପବିତ ସାନର ଓ ତହେର

ସିତ ସମସ ଦବ ର ତତାବଧାନ, ଅଥା , ଦୀପାଥକ େତୖଳ, ଧୂପାଥକ

ସୁଗନି ଦବ , ନିତ ଭକ େନୖେବଦ ଓ ଅଭେଷକାଥକ େତୖଳ, ଏହିସବୁର

ତତାବଧାନ କାଯ ହାେରାଣଙ ପୁତ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର େହବ।” 17

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 18 “ତୁେମମାେନ

େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ କହାତ ବଂଶୀୟ େଗାଷୀକୁ ଉଚିନ କର ନାହ! 19

ମାତ େସମାେନ ମହାପବିତ ସାନର ନିକଟବତୀ େହଲା ସମୟେର େଯପରି

ନ ମରି ବଞନି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ପତି ଏରୂପ କରିବ;

ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ଭତେର ଯାଇ େସମାନଙର ପେତ କ ଜଣକୁ

ଆପଣା ଆପଣା େସବାେର ଓ ଭାର ବହନେର ନିଯୁକ କରିେବ। 20ମାତ

େସମାେନ େଯପରି ନ ମରନି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ପବିତ ସାନ େଦଖବା

ନିମେନ ଏକ ନିମିଷ ପଯ ନ ଭତରକୁ ଯିେବ ନାହ।” 21 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 22 “ତୁେମ େଗେଶାନସନାନଗଣର ପିତୃଗୃହ



େମାଶାଙ ଲଖତ ଚତୁଥ ପୁସକ 293

ଓ ବଂଶାନୁସାେର େସମାନଙର ସଂଖ ା ନିଅ; 23 ତିରିଶ ବଷ ବୟସଠାରୁ

ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମତମୁେର କାଯ କରିବା

ନିମେନ େସବକ େଶଣୀଭୁକ ହୁଅନି, େସମାନଙୁ ଗଣନା କର। 24 େସବା

କରିବା ଓ ଭାର ବହିବା କାଯ ମ େର େଗେଶାନୀୟ ବଂଶର େସବା ଏହି; 25

େସମାେନ ଆବାସର ଯବନିକାସକଳ ଓ ସମାଗମତମୁ, ତହର ଆଚାଦନ ଓ

ତହର ଉପରିସିତ ଶିଶୁକର ଚମର ଛାତ ଓ ସମାଗମତମୁ ଦାରର ଆଚାଦନ

ବସ; 26ଆଉ ପାଙଣର ପରଦାସକଳ, ଆବାସର ଓ େବଦିର ଚତୁଦଗସିତ

ପାଙଣ ଦାରର ଆଚାଦନ ବସ, ତହର ରଜୁ ଓ ତହର େସବାଥକ ସମସ

ଦବ ବହିେବ ଓ େସହି ସବୁେର େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯ କରିବାକୁ ହୁଏ,

ତାହାସବୁ କରିେବ। 27 ହାେରାଣ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣର ଆ ାନୁସାେର

େଗେଶାନର ସନାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ଓ େସବା ସମନୀୟ ସମସ

କମ କରିେବ ଆଉ ତୁେମମାେନ ରକଣୀୟ େବାଲ େସମାନଙ ସମସ ଭାରେର

େସମାନଙୁ ନିଯୁକ କରିବ। 28ସମାଗମତମୁେର େଗେଶାନୀୟ ସନାନମାନଙ

ବଂଶର ଏହି େସବା; ପୁଣି, େସମାନଙ ରକଣୀୟ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ

ଈଥାମରର ହସଗତ େହବ। 29 ଏଉତାେର ତୁେମ ମରାରିସନାନଗଣର

ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ ଗଣନା କରିବ। 30 ତିରିଶ ବଷ

ବୟସଠାରୁ ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମତମୁେର

କାଯ କରିବା ନିମେନ େସବକ େଶଣୀଭୁକ ହୁଅନି, େସମାନଙୁ ଗଣନା

କରିବ। 31 ପୁଣି, ସମାଗମତମୁେର େସମାନଙର ସମସ େସବାକମ

ସମନୀୟ ଏହି ଏହି ଭାର େସମାନଙର ରକଣୀୟ େହବ; ଆବାସର ପଟା,

ତହର ଅଗଳ, ସମ ଓ ଚୁଙୀସକଳ, 32 ପାଙଣର ଚତୁଦଗସ ସମ, ତହର

ଚୁଙୀ, େମଖ, ରଜୁ ଓ ତହ ସମନୀୟ ସମସ ଦବ ଓ କାଯ ; ତୁେମମାେନ

େସମାନଙ ରକଣୀୟଭାରର ଦବ ାଦି ନାମ ଦାରା ନିରୂପଣ କରିବ। 33

ସମାଗମତମୁେର ମରାରିସନାନମାନଙ ବଂଶର ସମସ େସବା ସମନୀୟ

ଏହି କାଯ ; ଏହା ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ ଈଥାମରର ହସଗତ େହବ।”

34ଏଥଉତାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଓ ମଣଳୀର ଅଧପତିଗଣ କହାତୀୟ

ସନାନମାନଙର ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର େସମାନଙ ମ ରୁ 35 ତିରିଶ

ବଷ ବୟସଠାରୁ ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ

ତମୁେର କମ କରିବା ନିମେନ େସବକ େଶଣୀଭୁକ େହେଲ, େସମାନଙୁ
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ଗଣନା କେଲ। 36 ତହେର େସମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଗଣିତ େଲାକ ଦୁଇ

ହଜାର ସାତ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ େହେଲ; 37 ଏମାେନ କହାତୀୟ ବଂଶର

ଗଣିତ ଓ ସମାଗମତମୁର େସବାକମେର ନିଯୁକ େଲାକ; େମାଶାଙ ପତି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏମାନଙୁ ଗଣନା କେଲ। 38

ପୁଣି, େଗେଶାନର ସନାନଗଣ ମ େର େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ

ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣାଗେଲ, 39 ଅଥା , ତିରିଶ ବଷ ବୟସଠାରୁ

ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମତମୁେର କମ କରିବା

ନିମେନ େସବକ େଶଣୀଭୁକ େହେଲ, 40 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ

ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣାଯାʼେନ, ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ ତିରିଶ ଜଣ େହେଲ।

41 ଏମାେନ େଗେଶାନସନାନଗଣର ବଂଶେର ଗଣିତ ଓ ସମାଗମତମୁର

େସବାକମେର ନିଯୁକ େଲାକ; େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ଏମାନଙୁ ଗଣନା କେଲ। 42ଆଉ ମରାରିସନାନଗଣର ବଂଶ ମ େର

େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣାଗେଲ, 43

ଅଥା , ତିରିଶ ବଷ ବୟସଠାରୁ ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େଯଉଁମାେନ

ସମାଗମତମୁେର କମ କରିବା ନିମେନ େସବକ େଶଣୀଭୁକ େହେଲ, 44

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣାଯାʼେନ, ତିନି

ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଜଣ େହେଲ। 45 ଏମାେନ ମରାରିସନାନଗଣ ବଂଶର

ଗଣିତ େଲାକ; େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ଏମାନଙୁ ଗଣନା କେଲ। 46ଏହିରୂେପ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସାଏଲର

ଅଧପତିଗଣ ଦାରା େଯଉଁ େଲବୀୟ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ

ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣିତ େହେଲ, 47 ଅଥା , ତିରିଶ ବଷ ବୟସଠାରୁ

ପଚାଶ ବଷ ବୟସ ପଯ ନ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମତମୁେର େସବାକମେର

ଓ ଭାର ବହିବା କମେର ନିଯୁକ େହେଲ, 48 େସମାେନ ଗଣାଯାʼେନ, ଆଠ

ହଜାର ପାଞ ଶହ ଅଶୀ ଜଣ େହେଲ। 49 ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

େସମାେନ ପେତ େକ େମାଶାଙର ହସ ଦାରା ଆପଣା ଆପଣା େସବା ଓ ଭାର

ବହିବା କମ ଅନୁସାେର ଗଣିତ େହେଲ; ଏହିରୂେପ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର ତାଙ ଦାରା େସମାେନ ଗଣିତ େହେଲ।

5ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ପେତ କ କୁଷୀକୁ ଓ

ପେତ କ ପେମହୀକୁ ଓ ଶବ ଛୁଇଁ ଅଶୁଚି େହବା ପେତ କ ପାଣୀକୁ ଛାଉଣିରୁ
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ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଆ ା ଦିଅ। 3

ତୁେମମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଦୁହଙୁ ବାହାର କରିବ, ତୁେମମାେନ ଛାଉଣିର

ବାହାେର େସମାନଙୁ ରଖବ; େସମାନଙର େଯଉଁ ଛାଉଣି ମ େର ଆେମ

ବାସ କରୁ, ତାହା େସମାେନ ଅଶୁଚି ନ କରନୁ।” 4 ତହେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ େସହିରୂପ କେଲ, ପୁଣି, ଛାଉଣିର ବାହାେର େସମାନଙୁ ରଖେଲ;

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯପରି କହିେଲ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସପରି କେଲ।

5 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 6 “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

କୁହ, େକୗଣସି ପୁରୁଷ କିମା ସୀ ଯଦି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ

କରି ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ପଚଳିତ େକୗଣସି ପାପ କେର ଓ େସହି ପାଣୀ

ଦଣନୀୟ ହୁଏ, 7 େତେବ େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ ସୀକାର କରିବ ଓ

ସମୂଣ ରୂେପ ଆପଣା େଦାଷ ସକାଶୁ କତିପୂରଣ େଦବ ଓ ତହର ପଞମାଂଶ

ଅଧକ ମିଶାଇ ଯାହା ବିରୁଦେର େଦାଷ କରିଅଛି, ତାହାକୁ େଦବ। 8 ମାତ

ଯାହାକୁ େଦାଷ ନିମେନ କତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ପାେର, ଏପରି ମୁକିକତା

ାତି ଯଦି େସହି େଲାକର ନ ଥାଏ, େତେବ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ

େଦାଷାଥକ କତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଯାଜକର େହବ; ତାହା ବ ତୀତ

ଯଦାରା ତାହା ପାଇଁ ପାୟଶିତ କରାଯିବ, େସହି ପାୟଶିତାଥକ େମଷବଳି

ହ େଦବାକୁ େହବ। 9ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ ପବିତ

ବସୁ ମ ରୁ େଯେତ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣନି,

ତାହାସବୁ ତାହାର େହବ। 10 ପେତ କ ମନୁଷ ର ଉତଗତ ପବିତ ବସୁ

ତାହାର େହବ; ମନୁଷ େଯେକୗଣସି ବସୁ ଯାଜକକୁ ଦିଏ, ତାହା ତାହାର

େହବ।” 11 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 12 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ମନୁଷ ର ଭାଯ ା ଯଦି ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇ

ତାହା ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କେର, 13 ଅଥା , ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷ

ତାହା ସହିତ ସହବାସ କେର ଓ ତାହା ତାହାର ସାମୀର ଦୃଷିରୁ ଅେଗାଚର

େହାଇ ଗୁପ ହୁଏ ଓ େସ ଅଶୁଚି ହୁଏ, ପୁଣି, ତାହା ବିରୁଦେର େକହି ସାକୀ ନ

ଥାଏ, କିଅବା େସ କମ ସମୟେର ଧରା ପଡ଼ି ନ ଥାଏ; 14ଆଉ ଯଦି ସାମୀ

ଈଷାଜନକ ଆତାେର ଆବିଷ ହୁଏ ଓ ଭାଯ ା ଅଶୁଚି େହବାରୁ ତାହା ପତି

ଈଷାେର ଜେଳ; ଅବା ଭାଯ ା ଅଶୁଚି େନାହିେଲ େହଁ ଯଦି ସାମୀ ଈଷାଜନକ

ଆତାେର ଆବିଷ େହାଇ ତାହା ପତି ଈଷାେର ଜେଳ; 15 େତେବ େସହି
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ପୁରୁଷ ଆପଣା ଭାଯ ାକୁ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ଓ ତାହା ନିମେନ ଐଫାର

ଦଶମାଂଶ ଯବ ମଇଦା ଉପହାର ଆଣିବ; େସ ତହ ଉପେର େତୖଳ ଢାଳିବ

ନାହ ଅବା କୁନୁରୁ େଦବ ନାହ, କାରଣ ତାହା ଈଷାର ଭକ େନୖେବଦ ,

ଅଥା ଅପରାଧସରଣକାରୀ ସରଣାଥକ ଭକ େନୖେବଦ । 16 ଏଉତାେର

ଯାଜକ େସହି ସୀକୁ ନିକଟକୁ ଆଣି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରିବ।

17 ପୁଣି, ଯାଜକ ମୃତିକା ପାତେର ପବିତ ଜଳ େନବ ଓ ଯାଜକ ଆବାସର

ଚଟାଣରୁ ଧୂଳି େନଇ େସହି ଜଳେର ପକାଇବ। 18 ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ସୀକୁ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରିବ ଓ େସହି ସୀର ମସକର େକଶ ମୁକୁଳା

କରି େସହି ସରଣାଥକ ଭକ େନୖେବଦ , ଅଥା ଈଷାର ଭକ େନୖେବଦ

ତାହାର ହସେର େଦବ; ପୁଣି, ଯାଜକ ଆପଣା ହସେର ଅଭଶାପଜନକ ତିକ

ଜଳ ରଖବ। 19ଆଉ ଯାଜକ େସହି ସୀକୁ ଶପଥ କରାଇ କହିବ, ଯଦି

େକୗଣସି ପୁରୁଷ ତୁମ ସହିତ ଶୟନ କରି ନ ଥାଏ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ସାମୀର

ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇ ଅଶୁଚି କିୟା କରି ନ ଥାଅ,

େତେବ ତୁେମ ଏହି ଅଭଶାପଜନକ ତିକ ଜଳରୁ ମୁକ ହୁଅ। 20ମାତ ଯଦି

ତୁେମ ଆପଣା ସାମୀର ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇଥାଅ ଓ

ତୁେମ ଅଶୁଚି େହାଇଥାଅ, ପୁଣି, ତୁମ ସାମୀ ବ ତୀତ ଅନ େକୗଣସି ପୁରୁଷ

ତୁମ ସହିତ ଶୟନ କରିଥାଏ; 21 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମର ଊରୁ ଅବଶ

କରାଇ ଓ ତୁମର ଉଦର ଫୁଲାଇ ତୁମ େଲାକମାନଙ ମ େର ତୁମଙୁ ଶପଥ

ଓ ରାଣର ଫଳ େଭାଗ କରାଉନୁ; 22 ତହେର ଏହି ଅଭଶାପଜନକ ଜଳ ତୁମ

ଉଦର ଫୁଲାଇବାକୁ ଓ ଊରୁ ଅବଶ କରାଇବାକୁ ତୁମ ଉଦରେର ପେବଶ

କରୁ; ଏହି ସକଳ କଥା କହି ଯାଜକ ରାଣଯୁକ ଶପଥ ଦାରା େସହି ସୀକୁ

ଶପଥ କରାଇବ; ତହେର େସହି ସୀ ଆେମ କହିବ। 23ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି

ଅଭଶାପର କଥା ନଳାକାର ପୁସକେର େଲଖବ ଓ ତାହା େପାଛି ତିକ ଜଳେର

ପକାଇବ। 24 ତହଁୁ େସ େସହି ସୀକୁ ଅଭଶାପଜନକ ତିକ ଜଳ ପିଆଇବ;

ତହେର େସହି ଅଭଶାପଜନକ ଜଳ ତାହା ଉଦରେର ପେବଶ କରି ତିକ

େହବ। 25ଆଉ ଯାଜକ େସହି ସୀର ହସରୁ େସହି ଈଷାର ଭକ େନୖେବଦ

େନଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳାଇବ, ପୁଣି, େବଦି ଉପରକୁ ଆଣିବ; 26

ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ଭକ େନୖେବଦ ରୁ ମୁଠିଏ ତହର ସରଣାଥକ ଅଂଶ ରୂେପ

େନଇ େବଦି ଉପେର ଦଗ କରିବ ଓ ତହ ଉତାେର େସହି ସୀକୁ େସହି ଜଳ
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ପାନ କରାଇବ। 27 ପୁଣି, େସ େସହି ସୀକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇେଲ ଏପରି

େହବ, ଯଦି େସହି ସୀ ଆପଣା ସାମୀ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କରି ଅଶୁଚି

େହାଇଥାଏ, େତେବ େସହି ଅଭଶାପଜନକ ଜଳ ତାହା ମ େର ପେବଶ କରି

ତିକ େହବ ଓ ତାହାର ଉଦର ଫୁଲବ ଓ ତାହାର ଊରୁ ଅବଶ େହବ; ଆଉ

େସହି ସୀ ଆପଣା େଲାକଙ ମ େର ଅଭଶାପ ସରୂପ େହବ। 28ଆଉ ଯଦି

େସହି ସୀ ଅଶୁଚି ନ େହାଇ ଶୁଚି ଥାଏ, େତେବ େସ ମୁକ େହବ ଓ ଗଭଧାରଣ

କରିବ। 29 ଏହା ଈଷା ବିଷୟକ ବ ବସା, ଯଥା, ଭାଯ ା ସାମୀର ଅଧୀନେର

ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇ ଅଶୁଚି େହେଲ, 30 ଅବା େକୗଣସି ପୁରୁଷ

ଈଷାଜନକ ଆତାେର ଆବିଷ େହାଇ ଆପଣା ଭାଯ ା ପତି ଈଷାେର ଜଳିେଲ,

େସ େସହି ସୀକୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରାଇବ, ପୁଣି, ଯାଜକ

େସହି ସୀ ପତି ଏହି ସମସ ବ ବସା ପାଳନ କରିବ। 31ତହେର େସହି ପୁରୁଷ

ଅପରାଧରୁ ମୁକ େହବ ଓ େସହି ସୀ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ।”

6ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ପୁରୁଷ କିମା ସୀ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପୃଥକ େହବା ନିମେନ ଯଦି ନାସରୀୟ େକୗଣସି ବିେଶଷ ବତ କେର, 3

େତେବ େସ ଦାକାରସ ଓ ସୁରାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କରିବ; େସ ଦାକାରସର

ସିକା ଓ ସୁରାର ସିକା ପାନ କରିବ ନାହ, କିଅବା େସ ଦାକାଫଳ ଜାତ

େକୗଣସି େପୟ ପାନ କରିବ ନାହ ଓ କଞା କିମା ଶୁଖଲା ଦାକାଫଳ ଖାଇବ

ନାହ। 4 େସ ତାହାର ପୃଥକ ଥବା ସମସ ଦିନ ଦାକାଫଳେର ପସୁତ େକୗଣସି

ଦବ କିମା ତହର ମଞିଠାରୁ େଚାପା ପଯ ନ କିଛି ଖାଇବ ନାହ। 5 ତାହାର

ବତ େହତୁ ପୃଥକ ଥବା ସମସ ଦିନ ତାହାର ମସକେର କୁର ଲାଗିବ ନାହ;

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପୃଥକ ଥବା ଦିନ ସମାପ େହବା ପଯ ନ େସ

ପବିତ ରହିବ, େସ ଆପଣା ମସକର େକଶ ବୃଦି ପାଇବାକୁ େଦବ। 6 େସ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପୃଥକ ଥବା ସମସ ଦିନ େକୗଣସି ଶବ ନିକଟକୁ

ଯିବ ନାହ। 7ଆପଣା ପିତା କିମା ମାତା କିମା ଭାତା କିମା ଭଗିନୀ ମେଲ,

େସ େସମାନଙ ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ; କାରଣ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ପୃଥକ େହବାର ଚିହ ତାହାର ମସକେର ଅଛି। 8 ତାହାର ପୃଥକ

ଥବା ସମସ ଦିନ େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ। 9ଆଉ ଯଦି େକୗଣସି

ମନୁଷ ହଠା ତାହା ନିକଟେର ମରିବାରୁ େସ ଆପଣା ପତିଷିତ ମସକ
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ଅଶୁଚି କେର, େତେବ େସ େଶୗଚଦିନେର ଆପଣା ମସକ ମୁଣନ କରିବ,

ଅଥା , େସ ସପମ ଦିନେର ତାହା ମୁଣନ କରିବ। 10 ପୁଣି, ଅଷମ ଦିନେର

େସ ଦୁଇ ଘୁଘୁ ଅବା ଦୁଇ କେପାତ ଛୁଆ ସମାଗମତମୁ ଦାରେର ଯାଜକ

ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 11ଆଉ ଯାଜକ ତହରୁ େଗାଟିକୁ ପାପାେଥ ଓ ଅନ ଟିକୁ

େହାମାେଥ ଉତଗ କରିବ ଓ େସ ଶବଘଟିତ େଯଉଁ ପାପ କଲା, ତହ ଲାଗି

ପାୟଶିତ କରିବ ଓ େସ େସହି ଦିନ ତାହାର ମସକ ପବିତ କରିବ। 12 ତହଁୁ

େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପୃଥକ େହାଇ ରହିବା ଦିନମାନ ପୃଥକ କରିବ,

ପୁଣି, େଦାଷାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ ବଷୀୟ େଗାଟିଏ େମଷବତ ଆଣିବ;

ମାତ ପୂବ ଦିନସବୁ ବୃଥା େହବ, କାରଣ ତାହାର ପୃଥକକରଣ ଅଶୁଚି େହଲା।

13ଆଉ ପୃଥକ ରହିବା ଦିନ ସମୂଣ େହେଲ, ନାସରୀୟ ବତର ଏହି ବ ବସା

ବତକାରୀ ସମାଗମତମୁ ଦାର ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ। 14 ପୁଣି, େସ େହାମାେଥ

ଏକ ବଷୀୟ ନିଖୁନ ଏକ େମଷବତ ଓ ପାପାେଥ ଏକ ବଷୀୟ ନିଖୁନ ଏକ

େମଷବତା ଓ ମଙଳାେଥ ନିଖୁନ ଏକ େମଷ 15 ଓ ଏକ ଡାଲା ତାଡ଼ିଶୂନ

ରୁଟି, େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାର ପିଠା, ତାଡ଼ିଶୂନ େତୖଳାକ ସରୁ ଚକୁଳି,

ତହର ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ , ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ।

16 ତହଁୁ ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଏହିସବୁ ଆଣି ତାହାର ପାପାଥକ ବଳି

ଓ େହାମାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବ। 17 ତହ ଉତାେର େସ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର

ଡାଲା ସହିତ ମଙଳାଥକ େମଷବଳି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ;

ମ ଯାଜକ ତହର ଭକ େନୖେବଦ ଓ େପୟେନୖେବଦ ଉତଗ କରିବ। 18

େତେବ ନାସରୀୟ େଲାକ ସମାଗମତମୁ ଦାରେର ଆପଣା ପତିଷିତ ମସକ

ମୁଣନ କରିବ ଓ ଆପଣା ପତିଷିତ ମସକର େକଶ େନଇ ମଙଳାଥକ ବଳିର

ଅଧଃସିତ ଅଗିେର ପକାଇବ। 19 ପୁଣି, ନାସରୀୟ େଲାକ ଆପଣା ପତିଷିତ

ମସକ ମୁଣନ କଲା ଉତାେର, ଯାଜକ େସହି େମଷର ଜଳସିଦ ସନ, ଡାଲାରୁ

େଗାଟିଏ ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠା ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ ତାହାର ହସେର

େଦବ। 20ଆଉ, ଯାଜକ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାେଥ ତାହାସବୁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େଦାଳାଇବ; ତହେର େଦାଳନୀୟ ବକ ଓ ଉେତାଳନୀୟ ଚଟୁଆ

ସହିତ ତାହା ଯାଜକର ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ; ତହ ଉତାେର େସହି

ନାସରୀୟ େଲାକ ଦାକାରସ ପାନ କରି ପାରିବ। 21 ନାସରୀୟ ବତଧାରୀ

େଲାକ ଯାହା େଦବାକୁ ସକମ, ତାହା ବ ତୀତ ଓ ତାହାର ପୃଥକ ରହିବା



େମାଶାଙ ଲଖତ ଚତୁଥ ପୁସକ 299

ସକାଶୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େନୖେବଦ ଦାନର ବ ବସା ଏହି; େସ

େଯରୂପ ବତ କେର, ପୃଥକ ରହିବା ବ ବସାନୁସାେର ତାହା ତାହାକୁ କରିବାକୁ

େହବ।” 22 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 23 “ତୁେମ ହାେରାଣ

ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଏହିରୂେପ

ଆଶୀବାଦ କରିବ; ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ କହିବ, 24 ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ

ଆଶୀବାଦ କରନୁ ଓ ତୁମକୁ ରକା କରନୁ; 25 ସଦାପଭୁ ତୁମ ଉପେର ଆପଣା

ମୁଖର େତଜ ପକାଶ କରନୁ ଓ ତୁମକୁ ଅନୁଗହ କରନୁ; 26 ସଦାପଭୁ ତୁମ

ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଉନୁ ଓ ତୁମକୁ ଶାନି େଦଉନୁ।’” 27 ଏହିରୂେପ

େସମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଉପେର ଆମର ନାମ ରଖେବ; ତହେର

ଆେମ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା।

7ଏଥଉତାେର େଯଉଁ ଦିନ େମାଶା ଆବାସ ସାପନ ସମାପ କରି ତାହା

ଅଭେଷକ ଓ ପବିତ କେଲ ଓ ତହର ସକଳ ଦବ ଓ େବଦି ଓ ତହର

ସକଳ ପାତ ଅଭେଷକ କରି ପବିତ କେଲ; 2 େସହି ଦିନ ଇସାଏଲର

ଅଧପତିଗଣ, େସମାନଙ ପିତୃଗୃହର ପଧାନଗଣ େନୖେବଦ ଦାନ କେଲ;

ଏମାେନ ବଂଶସମୂହର ଅଧପତି ଥେଲ ଓ ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ଉପେର

ନିଯୁକ ଥେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େନୖେବଦ

ନିମେନ ଛଅେଗାଟି ଆଚାଦିତ ଶଗଡ଼ ଓ ବାରଟି େଗାରୁ, ଅଥା , ଦୁଇ ଦୁଇ

ଅଧପତି ଏକ ଏକ ଶଗଡ଼ ଓ ଏକ ଏକ ଜଣ ଏକ ଏକ େଗାରୁ ଆଣି ଆବାସ

ସମୁଖେର ଉପସିତ କରାଇେଲ। 4 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 5

“ତୁେମ େସମାନଙଠାରୁ ତାହା ଗହଣ କର, ତାହାସବୁ ସମାଗମତମୁର େସବା

ନିମେନ େହବ; ଆଉ ତୁେମ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା େସବାନୁସାେର

େଲବୀୟମାନଙୁ ତାହାସବୁ େଦବ।” 6 ତହଁୁ େମାଶା େସହି ଶଗଡ଼ ଓ େଗାରୁ

େନଇ େଲବୀୟମାନଙୁ େଦେଲ। 7 େଗେଶାନୀୟସନାନଗଣକୁ େସମାନଙ

େସବାନୁସାେର େସ ଦୁଇ ଶଗଡ଼ ଓ ଚାରି େଗାରୁ େଦେଲ। 8 ହାେରାଣ

ଯାଜକଙର ପୁତ ଈଥାମରର ହସାଧୀନେର ମରାରିସନାନଗଣକୁ େସମାନଙ

େସବାନୁସାେର େସ ଚାରି ଶଗଡ଼ ଓ ଆଠ େଗାରୁ େଦେଲ। 9 ମାତ େସ

କହାତସନାନଗଣକୁ କିଛି େଦେଲ ନାହ, କାରଣ ପବିତ ସାନର େସବାକମ

େସମାନଙର ଥଲା; େସମାେନ ସନେର ତାହା େବାହିେଲ। 10ଆଉ େବଦିର

ଅଭେଷକ ଦିନ ଅଧପତିଗଣ ତହର ପତିଷା ନିମେନ ଦାନ କେଲ, ଅଥା ,
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େସହି ଅଧପତିଗଣ େବଦି ସମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର ଉତଗ

କେଲ। 11 ତହେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ପେତ କ ଅଧପତି ଆପଣା

ଆପଣା ଦିନେର େବଦିର ପତିଷା ନିମେନ ଉପହାର ଉତଗ କରିେବ।” 12

ତହେର ପଥମ ଦିନ ଯିହୁଦା ବଂଶଜାତ ଅମୀନାଦବର ପୁତ ନହେଶାନ

ଆପଣା ଉପହାର ଉତଗ କଲା; 13 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ

ଅନୁସାେର ଶେହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି

େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ; ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ାେଥ େତୖଳ

ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 14 ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ

ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 15 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ

ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 16 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ 17 ଓ

ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ

ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ ଏହା ଅମୀନାଦବର ପୁତ ନହେଶାନର ଉପହାର।

18 ଦିତୀୟ ଦିନ ଇଷାଖରର ଅଧପତି ସୂୟାରର ପୁତ ନଥେନଲ ଆପଣା

ଉପହାର ଉତଗ କଲା, 19 େସ ଆପଣା ଉପହାର ନିମେନ ପବିତ ସାନର

େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏହା େଦଲା, ଅଥା , ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ

ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ, ଏହି ଦୁଇ

ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 20 ଧୂପେର

ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 21 େହାମ ନିମେନ ଏକ

େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 22ପାପାଥକ ବଳିଦାନ

ନିମେନ ଏକ ଛାଗ, 23ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ

େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ; ଏହା ସୂୟାରର ପୁତ

ନଥେନଲର ଉପହାର। 24ତୃତୀୟ ଦିନ ସବୂଲୂନସନାନଗଣର ଅଧପତି

େହେଲାନର ପୁତ ଇଲୀୟା ଆଣିଲା; 25 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ ସାନର

େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ

ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ, ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ

ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 26 ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ

େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 27 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ,

ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 28 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଏକ ଛାଗ, 29 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ
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ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ; ଏହା େହେଲାନର ପୁତ ଇଲୀୟା ର

ଉପହାର। 30 ଚତୁଥ ଦିନ ରୁେବ ସନାନଗଣର ଅଧପତି ଶେଦୟରର ପୁତ

ଇଲୀଷୂର ଆଣିଲା; 31 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର

ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ

ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ, ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ

ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 32 ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର

ଏକ ଚାମଚ; 33 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ

ଏକ େମଷବତ; 34 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ; 35 ମଙଳାଥକ

ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ

ପାଞ େମଷବତ; ଏହା ଶେଦୟରର ପୁତ ଇଲୀଷୂରର ଉପହାର। 36 ପଞମ

ଦିନ ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣର ଅଧପତି ସୂରୀଶଦୟର ପୁତ ଶଲୁମୀେୟଲ

ଆଣିଲା; 37 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ

ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାେର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ

ରୂପାର ଏକ କୁଣ; ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ

ମଇଦାେର ପୂଣ; 38 ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ

ଚାମଚ; 39 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ

େମଷବତ; 40 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ, 41 ମଙଳାଥକ

ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ

େମଷବତ ଏହା ସୂରୀଶଦୟର ପୁତ ଶଲୁମୀେୟଲର ଉପହାର। 42 ଷଷ

ଦିନ ଗା ସନାନଗଣର ଅଧପତି ଦୂ େୟଲର ପୁତ ଇଲୀୟାସ ଆଣିଲା;

43 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ

େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର

ଏକ କୁଣ, ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର

ପୂଣ; 44ଆଉ ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ;

45 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ;

46 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ; 47 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ; ଏହା

ଦୂ େୟଲର ପୁତ ଇଲୀୟାସ ର ଉପହାର। 48 ସପମ ଦିନ ଇଫୟିମ

ସନାନଗଣର ଅଧପତି ଅମୀହୂଦର ପୁତ ଇଲୀଶାମା ଆଣିଲା; 49 ତାହାର
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ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ

ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ,

ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 50

ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 51 େହାମ

ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 52

ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ; 53 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ;

ଏହା ଅମୀହୂଦର ପୁତ ଇଲୀଶାମାର ଉପହାର। 54 ଅଷମ ଦିନ ମନଃଶି

ସନାନଗଣର ଅଧପତି ପଦାହସୂରର ପୁତ ଗମଲୀେୟଲ ଆଣିଲା; 55 ତାହାର

ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ

ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ,

ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 56

ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 57 େହାମ

ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 58

ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ, 59 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ; ଏହା

ପଦାହସୂରର ପୁତ ଗମଲୀେୟଲର ଉପହାର। 60 ନବମ ଦିନ ବିନ ାମୀ 

ସନାନଗଣର ଅଧପତି ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ ଅବୀଦା ଆଣିଲା; 61 ତାହାର

ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ

ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ,

ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 62

ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 63 େହାମ

ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 64

ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ, 65 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ;

ଏହା ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ ଅବୀଦା ର ଉପହାର। 66 ଦଶମ ଦିନ ଦା 

ସନାନଗଣର ଅଧପତି ଅମୀଶଦୟର ପୁତ ଅହୀେୟଷର ଆଣିଲା; 67ତାହାର

ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ

ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ,
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ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 68

ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 69 େହାମ

ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ େମଷବତ; 70 ପାପାଥକ

ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ, 71 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ,

ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ ଏହା ଅମୀଶଦୟର

ପୁତ ଅହୀେୟଷରର ଉପହାର। 72 ଏକାଦଶ ଦିନ ଆେଶରସନାନଗଣର

ଅଧପତି ଅକଣର ପୁତ ପଗୀେୟଲ ଆଣିଲା; 73 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ

ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର

ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ, ଏହି ଦୁଇ ଭକ

େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 74 ଧୂପେର ପରିପୂଣ

ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର ଏକ ଚାମଚ; 75 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ,

ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଏକ େମଷବତ; 76 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଏକ ଛାଗ, 77 ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ

ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ େମଷବତ ଏହା ଅକଣର ପୁତ ପଗୀେୟଲର

ଉପହାର। 78 ଦାଦଶ ଦିନ ନପାଲସନାନଗଣର ଅଧପତି ଐନନର ପୁତ

ଅହୀର ଆଣିଲା; 79 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର

ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁରି େଶକଲ

ପରିମିତ ରୂପାର ଏକ କୁଣ, ଏହି ଦୁଇ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ େତୖଳ ମିଶିତ

ସରୁ ମଇଦାେର ପୂଣ; 80 ଧୂପେର ପରିପୂଣ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ସଣର

ଏକ ଚାମଚ; 81 େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ

ଏକ େମଷବତ, 82 ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଏକ ଛାଗ, 83 ମଙଳାଥକ

ବଳିଦାନ ନିମେନ ଦୁଇ େଗାରୁ, ପାଞ େମଷ, ପାଞ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ପାଞ

େମଷବତ ଏହା ଐନନର ପୁତ ଅହୀରର ଉପହାର। 84 େବଦିର ଅଭେଷକ

ଦିନ, ତହର ପତିଷାଥକ ଏହି ଉପହାର ଇସାଏଲର ଅଧପତିଗଣ ଦାରା

ଦତ େହାଇଥଲା; ରୂପାର ଦାଦଶ ଥାଳୀ, ରୂପାର ଦାଦଶ କୁଣ ଓ ସଣର

ଦାଦଶ ଚାମଚ; 85 ତହର ପେତ କ ରୂପାଥାଳୀ ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ଓ

ପେତ କ କୁଣ ସତୁରି େଶକଲ ପରିମିତ; ସମସ ପାତର ରୂପା ପବିତ ସାନର

େଶକଲ ଅନୁସାେର ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ଶହ େଶକଲ ଥଲା; 86 ପୁଣି, ଧୂପପୂଣ

ଦାଦଶ ସଣ ଚାମଚ, ପେତ େକ ପବିତ ସାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଦଶ
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େଶକଲ ପରିମିତ; ଚାମଚର ସମସ ସଣ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ ଥଲା। 87

େହାମ ନିମେନ ସମୁଦାୟ ଦାଦଶ େଗାରୁ, ଦାଦଶ େମଷ, ଏକ ବଷୀୟ ଦାଦଶ

େମଷବତ ଓ େସସବୁର ଭକ େନୖେବଦ ; ଆଉ ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ

ଦାଦଶ ଛାଗ; 88 ପୁଣି, ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ସମୁଦାୟ ଚବିଶ

େଗାରୁ, ଷାଠିଏ େମଷ, ଷାଠିଏ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଷାଠିଏ େମଷବତ;

ଏହା େବଦିର ଅଭେଷକ ଉତାେର ତହର ପତିଷା ନିମେନ ଦତ ଉପହାର। 89

ଏଉତାେର େମାଶା ତାହାଙ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ

କରେନ, ସାକ ସିନୁକର ଉପରିସିତ ପାପାଚାଦନର ଉପରୁ, କିରୂବ ଦୟ

ମ ରୁ ଆପଣା ପତି ବାକ ବାଦୀ ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି, େସ ତାଙ ସହିତ କଥା

କହିେଲ।

8ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ହାେରାଣକୁ କୁହ,

‘ତୁେମ ପଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟେର େସହି ସପ ପଦୀପ ଦୀପବୃକର ସମୁଖ

ଭାଗେର ଆଲୁଅ େଦବ।’” 3 ତହେର ହାେରାଣ େସହିରୂପ କେଲ; େମାଶାଙ

ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର, େଯପରି ଦୀପବୃକର ସମୁଖ ଭାଗେର ଆଲୁଅ

େହବ, େସ େସହିପରି ଦୀପମାନ ଜଳାଇେଲ। 4 େସହି ଦୀପବୃକର କମ

ସଣର ପିଟାକମ ଥଲା; ତହର ଗଣି ଓ ପୁଷ ପଯ ନ ପିଟାକମ ଥଲା; ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ େଯଉଁ ଆଦଶ େଦଖାଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଦୀପବୃକ ନିମାଣ

କେଲ। 5 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 6 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ମ ରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ େନଇ ଶୁଚି କର। 7ତୁେମ େସମାନଙୁ

ଶୁଚି କରିବା ନିମେନ ଏହିରୂପ କରିବ; େସମାନଙ ଉପେର ପବିତୀକରଣ

ଜଳ ପେକପ କର ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ ଶରୀରେର କୁର

ଚଳାନୁ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ େଧାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି

କରନୁ। 8ତହ ଉତାେର େସମାେନ ଏକ େଗାବତ ଓ ତହର େତୖଳ ମିଶିତ

ସରୁ ମଇଦାର ଭକ େନୖେବଦ ଆଣନୁ, ପୁଣି, ତୁେମ ଆଉ ଏକ େଗାବତ

ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ େନବ। 9ତହଁୁ ତୁେମ େଲବୀୟମାନଙୁ ସମାଗମ

ତମୁ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରାଇବ; ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ

ମଣଳୀକୁ ଏକତ କରିବ। 10 ଆଉ ତୁେମ େଲବୀୟମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ଉପସିତ କରାଇବ; ତହଁୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଲବୀୟମାନଙ

ଉପେର ଆପଣାମାନଙ ହସ ରଖେବ। 11 ଆଉ ହାେରାଣ ଇସାଏଲ
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ସନାନଗଣ ପକେର େଲବୀୟମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳନୀୟ

ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ କରିବ, ତହେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର େସବା କରି

ପାରିେବ। 12ତହ ଉତାେର େଲବୀୟମାେନ େସହି ଦୁଇ େଗାବତର ମସକେର

ଆପଣାମାନଙ ହସ ରଖେବ; ତହଁୁ ତୁେମ େଲବୀୟମାନଙ ପାଇଁ ପାୟଶିତ

କରିବା ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ

ଓ ଅନ ଟିକୁ େହାମାଥକ ବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରିବ। 13 ପୁଣି, ତୁେମ

ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ସମୁଖେର େଲବୀୟମାନଙୁ ଉପସିତ କରାଇ

େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ। 14

ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ ପୃଥକ କରିବ;

ତହେର େଲବୀୟମାେନ ଆମର େହେବ। 15 ତହ ଉତାେର େଲବୀୟମାେନ

େସବା କରିବା ନିମେନ ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ କରିେବ; ପୁଣି, ତୁେମ

େସମାନଙୁ ଶୁଚି କରି େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ ଉତଗ କରିବ। 16

କାରଣ େସମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ ଆମ ଉେଦଶ େର ସମୂଣ

ରୂେପ ଦତ େଲାକ; ଆେମ ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ସମସ ପଥମଜାତ

ଗଭଫଳ ବଦେଳ େସମାନଙୁ ଆପଣା ନିମେନ ଗହଣ କଲୁ। 17 େଯେହତୁ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ମନୁଷ ଓ ପଶୁ, ଉଭୟର ସମସ ପଥମଜାତ

ଆମର ମିସର େଦଶର ସମସ ପଥମଜାତଙୁ ଆଘାତ କରିବା ଦିନ ଆେମ

େସମାନଙୁ ଆପଣା ନିମେନ ପବିତ କଲୁ। 18 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ସମସ ପଥମଜାତ ବଦେଳ ଆେମ େଲବୀୟମାନଙୁ ଗହଣ କଲୁ। 19ଆଉ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପବିତ ସାନ ନିକଟକୁ ଆସିବା ସମୟେର େଯପରି

େସମାନଙ ମ େର ମହାମାରୀ ଉପସିତ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ସମାଗମ

ତମୁେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବଦେଳ େସବା ଓ େସମାନଙ ନିମେନ

ପାୟଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ ଦାନ

ରୂେପ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣଙୁ େଦଲୁ।” 20 ଏହିରୂେପ େମାଶା,

ହାେରାଣ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ସମସ ମଣଳୀ େଲବୀୟମାନଙ

ପତି କେଲ; ସଦାପଭୁ େଲବୀୟମାନଙ ବିଷୟେର େମାଶାଙୁ େଯଉଁ ସମସ

ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସମାନଙ ପତି

କେଲ। 21 ପୁଣି, େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପରୁ ପରିଷାର

କେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବସ େଧୗତ କେଲ; ତହଁୁ ହାେରାଣ େସମାନଙୁ
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ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ରୂେପ ଉତଗ କେଲ; ଆଉ

ହାେରାଣ େସମାନଙୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମେନ ପାୟଶିତ କେଲ। 22ତହ ଉତାେର

େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣର ସମୁଖେର ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ସମୁଖେର ଆପଣା

ଆପଣା େସବାକମ କରିବା ନିମେନ ସମାଗମତମୁେର ପେବଶ କେଲ;

ସଦାପଭୁ େଲବୀୟମାନଙ ବିଷୟେର େମାଶାଙୁ େଯପରି ଆ ା େଦଇଥେଲ,

ତଦନୁସାେର େସମାନଙ ପତି କେଲ। 23 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 24 “େଲବୀୟମାନଙ ବିଷୟେର ଏହି ବ ବସା ପଚିଶ ବଷ ବୟସରୁ

େଲବୀୟମାେନ ସମାଗମତମୁେର େସବାକମ କରିବା ନିମେନ େସବକ

େଶଣୀଭୁକ େହେବ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ପଚାଶ ବଷ ବୟସ େହେଲ,

େସବାକମରୁ ନିବୃତ େହାଇ ଆଉ େସବା କରିେବ ନାହ; 26 ତଥାପି େସମାେନ

ରକଣୀୟ ରକା କରିବାେର ସମାଗମତମୁେର ଆପଣା ଆପଣା ଭାତା ସହିତ

େସବାକମ କରିେବ ଓ ଅନ େସବା କରିେବ ନାହ; େଲବୀୟମାନଙ ରକଣୀୟ

ବିଷୟେର ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ଏରୂପ କରିବ।”

9ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହଲା ଉତାେର

ଦିତୀୟ ବଷର ପଥମ ମାସେର ସୀନୟ ପାନରେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିରୂପିତ ସମୟେର ନିସାର ପବ ପାଳନ

କରନୁ; 3 ଏହି ମାସ ଚତୁଦଶ ଦିନର ସନ ାକାଳର ନିରୂପିତ ସମୟେର

ତୁେମମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିବ; ତହର ସମସ ବିଧ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାେର

ତାହା ପାଳନ କରିବ।” 4 ତହଁୁ େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ନିସାର ପବ

ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହିେଲ। 5 ତହେର େସମାେନ ପଥମ ମାସ ଚତୁଦଶ

ଦିନର ସନ ା ସମୟେର ସୀନୟ ପାନରେର ନିସାର ପବ ପାଳନ କେଲ;

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯପରି ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସବୁ କମ କେଲ। 6 ମାତ େକେତକ େଲାକ ମନୁଷ ର ଶବ

ସଶ କରି ଅଶୁଚି େହବାରୁ େସହି ଦିନ େସମାେନ ନିସାର ପବ ପାଳନ କରି

ପାରିେଲ ନାହ; ଏନିମେନ େସମାେନ େସହି ଦିନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 7 େସହି େଲାକମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ

ମନୁଷ ର ଶବ ଦାରା ଅଶୁଚି େହାଇଅଛୁ; ଏେହତୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ମ େର ନିରୂପିତ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଉତଗ

କରିବା ପାଇଁ କି କାରଣରୁ ଆେମମାେନ ନିବାରିତ େହଉଅଛୁ?” 8 େତେବ
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େମାଶା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ରହିଥାଅ; ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁ କି ଆ ା େଦେବ, ତାହା ଶୁେଣ।” 9ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 10 “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ତୁମମାନଙ ମ େର

କିଅବା ତୁମମାନଙ ଭବିଷ ତ ସନାନଗଣ ମ େର ଯଦି େକହି ଶବ ଦାରା

ଅଶୁଚି ହୁଏ, କିଅବା ଦୂର ସାନେର ପଥକ ହୁଏ, େତେବ େହଁ େସ ସଦାପଭୁଙ

ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବ;’ 11 ଦିତୀୟ ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନ ସନ ା

ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିେବ; େସମାେନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ଓ

ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ; 12 େସମାେନ ପଭାତ ପଯ ନ

ତହରୁ କିଛି ରଖେବ ନାହ କିଅବା ତହର େକୗଣସି ହାଡ଼ ଭାଙିେବ ନାହ;

େସମାେନ ନିସାର ପବର ସମସ ବିଧ ଅନୁସାେର ପାଳନ କରିେବ। 13 ମାତ

େଯେକହି ଶୁଚି ଥାଇ ଓ ପଥକ ନ େହାଇ ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବାରୁ

କାନ ହୁଏ, େସହି ପାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ; େସ

ନିରୂପିତ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଉତଗ କଲା ନାହ,

ଏଥପାଇଁ େସହି ମନୁଷ ଆପଣା ପାପ େବାହିବ; 14ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ

ମ େର ପବାସକାରୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ େସ ନିସାର ପବର ବିଧ

ଅନୁସାେର ଓ ତହର ନିୟମାନୁସାେର ତାହା ପାଳନ କରିବ; ସେଦଶଜାତ

କିମା ବିେଦଶଜାତ, ଦୁହଙ ପାଇଁ ତୁମମାନଙର ଏକ ବିଧ େହବ।” 15ଆଉ

େଯଉଁ ଦିନ ଆବାସ ସାପିତ େହଲା, େସହି ଦିନ େମଘ ଆବାସକୁ, ଅଥା ,

ସାକ ତମୁକୁ ଆଚାଦନ କଲା; ପୁଣି, ତାହା ସନ ା ସମୟରୁ ପଭାତ ପଯ ନ

ଆବାସ ଉପେର ଅଗି ତୁଲ େଦଖାଗଲା 16 ଏହିରୂେପ ସବଦା େହଲା; େମଘ

ଆବାସକୁ ଆଚାଦନ କଲା, ପୁଣି, ରାତିେର ଅଗି ତୁଲ େଦଖାଗଲା। 17

ଆଉ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ତମୁ ଉପରୁ େସହି େମଘ ଉପରକୁ ନିଆଗଲା,

େସେତେବେଳ ଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାତା କେଲ; ପୁଣି, େସହି

େମଘ େଯଉଁଠାେର ରହିଲା, ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସହିଠାେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ। 18 ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାତା

କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; େଯପଯ ନ

େସହି େମଘ ଆବାସ ଉପେର ରହିଲା, େସପଯ ନ େସମାେନ ଛାଉଣି ସାପନ

କରି ରହିେଲ। 19 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସହି େମଘ ଆବାସ ଉପେର ବହୁ
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ଦିନ ବିଳମ କରି ରହିଲା, େସେତେବେଳ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ

ରକଣୀୟ ରକା କେଲ ଓ ଯାତା କେଲ ନାହ। 20 ପୁଣି, େକେବ େକେବ େସହି

େମଘ ଆବାସ ଉପେର ଅଳ ଦିନ ରହିଲା, େସହି ସମୟେର ମ େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଛାଉଣି କରି ରହିେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ଯାତା କେଲ। 21ଆଉ େକେବ େକେବ େମଘ ସନ ାଠାରୁ ପଭାତ ପଯ ନ

ରହିଲା ଓ ପଭାତେର େମଘ ଉପରକୁ ନିଆଯାʼେନ, େସମାେନ ଯାତା କେଲ;

ଅବା ଯଦି ତାହା ଦିବାରାତ ରହିଲା, େତେବ େମଘ ଉପରକୁ ନିଆଯାʼେନ,

େସମାେନ ଯାତା କେଲ। 22 ଦୁଇ ଦିନ କିମା ଏକ ମାସ କିମା ଏକ ବଷ

େହଉ, ଆବାସ ଉପେର େମଘ େଯେତକାଳ ବିଳମ କରି ଅବସିତି କଲା,

େସେତକାଳ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାତା ନ କରି ଛାଉଣିେର ରହିେଲ; ମାତ

ତାହା ନିଆଯାʼେନ, େସମାେନ ଯାତା କେଲ। 23 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାେର ଯାତା କେଲ;

େସମାେନ େମାଶାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ରକଣୀୟ

ରକା କେଲ।

10ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ରୂପାର ଦୁଇ ତୂରୀ

ନିମାଣ କର; ତୁେମ ପିଟାକମେର ତାହା ନିମାଣ କରିବ; ଆଉ ତୁେମ ମଣଳୀକୁ

ଆହାନ କରିବା ସମୟେର ଓ ଛାଉଣିସମୂହ ପସାନ କରିବା ସମୟେର

ତାହା ବ ବହାର କରିବ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ଦୁଇ ତୂରୀ ବଜାେନ,

ସମସ ମଣଳୀ ସମାଗମତମୁ ଦାରେର ତୁମ ନିକଟେର ଏକତିତ େହେବ।

4 ଆଉ ଯଦି େସମାେନ ଏକ ତୂରୀ ବଜାଇେବ, େତେବ ଅଧପତିମାେନ,

ଅଥା , ଇସାଏଲର ସହସପତିମାେନ, ତୁମ ନିକଟେର ଏକତିତ େହେବ। 5

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ରଣତୂରୀ ବଜାେନ, ପୂବଦିଗସିତ ଛାଉଣିର େଲାକମାେନ

ଯାତା କରିେବ। 6 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଦିତୀୟ ଥର ରଣତୂରୀ ବଜାେନ,

ଦକିଣ ଦିଗସିତ ଛାଉଣିର େଲାକମାେନ ଯାତା କରିେବ; ଏହି କମେର

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଯାତା ନିମେନ ରଣତୂରୀ ବଜାଇେବ। 7 ସମାଜକୁ

ଏକତ କରିବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇବ, ମାତ ରଣତୂରୀ

ବଜାଇବ ନାହ। 8ଆଉ ହାେରାଣର ପୁତ ଯାଜକମାେନ େସହି ଦୁଇ ତୂରୀ

ବଜାଇେବ; ପୁଣି, ତାହା ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ତୁମମାନଙ ପତି

ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ। 9ଆଉ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଆପଣା
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େଦଶେର େକଶଦାୟୀ ବିପକଗଣର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯିବ, େସହି

ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଏହି ତୂରୀେର ରଣବାଦ ବଜାଇବ; ତହେର ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ତୁେମମାେନ ସରଣ କରାଯିବ ଓ

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣଠାରୁ ରକା ପାଇବ। 10 ଆହୁରି

ତୁମମାନଙ ଆନନ ଦିନେର, ତୁମମାନଙ ନିରୂପିତ ପବେର ଓ ତୁମମାନଙ

ମାସର ଆରମେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ

ବଳି ଉପେର ଏହି ତୂରୀ ବଜାଇବ; ତହେର ତାହା ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ସମୁଖେର ତୁମମାନଙର ସରଣାେଥ େହବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟୁ।” 11 ଆଉ ଦିତୀୟ ବଷର ଦିତୀୟ ମାସର େକାଡ଼ିଏ

ଦିନେର େସହି େମଘ ସାକ ରୂପ ଆବାସ ଉପରୁ ନିଆଗଲା। 12 ତହେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାତା କରିବାର ନିୟମାନୁସାେର ସୀନୟ ପାନରରୁ

ଅଗସର େହେଲ; ପୁଣି, େସହି େମଘ ପାରଣ ପାନରେର ଅବସିତି କଲା।

13ଆଉ େମାଶାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସମାେନ ପଥମ ଥର

ଯାତା କେଲ। 14 ପଥମେର ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ଛାଉଣିର ଧଜା େସମାନଙ

େସୖନ ାନୁସାେର ଚଳିଲା; ପୁଣି, ଅମୀନାଦବର ପୁତ ନହେଶାନ େସମାନଙ

େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 15 ଆଉ ସୂୟାରର ପୁତ ନଥେନଲ, ଇଷାଖର

ସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 16ଆଉ େହେଲାନର ପୁତ

ଇଲୀୟା , ସବୂଲୂନସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 17

ଏଉତାେର ଆବାସ ଭଙାଯାʼେନ, େଗେଶାନର ସନାନଗଣ ଓ ମରାରିର

ସନାନଗଣ େସହି ଆବାସ େବାହି ଅଗସର େହେଲ। 18 ତହଁୁ ରୁେବ 

ଛାଉଣିର ଧଜା େସମାନଙ େସୖନ ାନୁସାେର ଚଳିଲା; ପୁଣି, ଶେଦୟରର

ପୁତ ଇଲୀଷୂର େସମାନଙ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 19ଆଉ ସୂରୀଶଦୟର

ପୁତ ଶଲୁମୀେୟଲ ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର

ଥଲା। 20 ଆଉ ଦୂ େୟଲର ପୁତ ଇଲୀୟାସ ଗା ସନାନଗଣଙର

ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 21 ତହ ଉତାେର କହାତୀୟମାେନ ପବିତ

ସାନର ଭାର େବାହି ଅଗସର େହେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ପହଞିବା ପୂବରୁ

ଅନ ମାେନ ଆବାସ ସାପନ କରିଥେଲ। 22ଆଉ ଇଫୟିମସନାନଗଣର

ଛାଉଣିର ଧଜା େସମାନଙ େସୖନ ାନୁସାେର ଚଳିଲା ଓ ଅମୀହୂଦର ପୁତ

ଇଲୀଶାମା େସମାନଙ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 23ଆଉ ପଦାହସୂରର ପୁତ
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ଗମଲୀେୟଲ ମନଃଶି ସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 24

ପୁଣି, ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ ଅବୀଦା ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ

ଉପେର ଥଲା। 25 ତହଁୁ ସମସ ଛାଉଣିର ପଶା ଦା ସନାନଗଣଙର

ଛାଉଣିର ଧଜା େସମାନଙ େସୖନ ାନୁସାେର ଚଳିଲା ଓ ଅମୀଶଦୟର ପୁତ

ଅହୀେୟଷର େସମାନଙ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 26ଆଉ ଅକଣର ପୁତ

ପଗୀେୟଲ ଆେଶରସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର ଥଲା। 27ପୁଣି,

ଐନନର ପୁତ ଅହୀର ନପାଲସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ ଉପେର ଥଲା।

28 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ଯାତା େସମାନଙ େସୖନ ାନୁସାେର

େହଲା ଓ େସମାେନ ଅଗସର େହେଲ। 29 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଆପଣା

ଶଶୁର ମିଦୀୟନୀୟ ରୁେୟଲର ପୁତ େହାବ କୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ େଯଉଁ

ସାନ ବିଷୟେର କହିଅଛନି, ‘ଆେମ ତାହା ତୁମମାନଙୁ େଦବା,’ େସହି ସାନକୁ

ଆେମମାେନ ଯାତା କରୁଅଛୁ; ତୁେମ ଆମମାନଙ ସଙେର ଆସ, ତହେର

ଆେମମାେନ ତୁମର ମଙଳ କରିବା; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ବିଷୟେର

ମଙଳ କଥା କହିଅଛନି।” 30 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଯିବି ନାହ; ମାତ ମଁୁ

ଆପଣା ନିଜ େଦଶକୁ ଓ ଆପଣା ାତିମାନଙ ନିକଟକୁ ପସାନ କରିବି।” 31

େତେବ େମାଶା କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ, ଆମମାନଙୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅ

ନାହ; କାରଣ ପାନର ମ େର କିପକାେର ଆମମାନଙର ଛାଉଣି ସାପନ

କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ତୁେମ ଜାଣ, ଏେହତୁ ତୁେମ ଆମମାନଙ ଚକୁର

ବଦେଳ େହବ। 32ଆଉ ତୁେମ ଆମମାନଙ ସେଙ ଗେଲ ଏହା େହବ, ନିଶୟ

ଏହା େହବ େଯ, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପତି େଯେକୗଣସି ମଙଳ କରିେବ,

ତାହା ଆେମମାେନ ତୁମ ପତି କରିବୁ।” 33 ଏଉତାେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ପବତରୁ ତିନି ଦିନର ପଥ ଗେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ େସମାନଙ

ନିମେନ ବିଶାମସାନ ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଆଗେର ତିନି

ଦିନର ପଥ ଗଲା। 34 ପୁଣି, େସମାେନ ଛାଉଣିରୁ ଯାତା କରିବା ସମୟେର

ସଦାପଭୁଙ େମଘ ଦିବସେର େସମାନଙ ଉପେର ରହିଲା। 35 ପୁଣି, ସିନୁକ

ଅଗସର େହବା ସମୟେର େମାଶା କହନି, “ସଦାପେଭା, ଉଠ, ପୁଣି, ତୁମର

ଶତୁମାେନ ଛିନଭନ େହଉନୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାେନ

ତୁମ ସମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରନୁ।” 36ଆଉ ତାହା ବିଶାମ କରିବା ସମୟେର
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େସ କହନି, “ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଇସାଏଲର ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସହସ ପତି

େଫର।”

11ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ କଣେଗାଚରେର ମନ କଥା କହି

ବଚସାକାରୀ େଲାକମାନଙ ତୁଲ େହେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହା ଶୁଣେନ,

ତାହାଙର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା; ତହେର ସଦାପଭୁଙର ଅଗି େସମାନଙ

ମ େର ପଜଳିତ େହାଇ ଛାଉଣିର ପାନଭାଗ ଗାସ କଲା। 2 ଏନିମେନ

େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ନିକଟେର କନନ କେଲ; ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କରେନ, େସହି ଅଗି ଲଭଗଲା। 3 େତଣୁ େସହି ସାନର

ନାମ ତବୀେୟରା େହଲା, କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଅଗି େସମାନଙ ମ େର

ଦହନ କଲା। 4 ଏଥଉତାେର େସମାନଙ ମ ବତୀ ମିଶିତ େଲାକମାନଙର

ଜନତା େଲାଭାକାନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ

ପୁନବାର େରାଦନ କରି କହିେଲ, “କିଏ ଆମମାନଙୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ?

5ଆେମମାେନ ମିସର େଦଶେର ବିନାମୂଲ େର େଯଉଁ ମାଛ ଖାଉଥଲୁ, ତାହା

ମନେର ପେଡ଼; େସ କାକୁଡ଼ି, େସ ଖରଭୁଜ, େସ ପରୁ, େସ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ

(ମନେର ପେଡ଼); 6ମାତ ଏେବ ଆମମାନଙର ପାଣ ଶୁଷ େହଉଅଛି; ଏଠି

କିଛି ନାହ; ଏହି ମାନା ବ ତୀତ ଆଉ େଦଖବାକୁ କିଛି ନାହ।” 7 ଆଉ

େସହି ମାନା ଧନିଆ ପରି ଓ ତହର ଦୃଶ ମୁକା ସଦୃଶ। 8 େଲାକମାେନ

ଏେଣେତେଣ ଭମଣ କରି ତାହା ସାଉଣିେଲ ଓ ଚକିେର ତାହା େପଷିେଲ,

ଅବା କୁଟଣୀେର ତାହା ଚୂଣ କରି କହାଇେର ସିେଝଇ କରି ପିଠା ପସୁତ

କେଲ; ଆଉ େତୖଳପକ ପିଠା ପରି ତହର ସାଦ ଥଲା। 9 ରାତିେର ଛାଉଣି

ଉପେର କାକର ପଡ଼ିଲା ସମୟେର େସହି ମାନା ତହ ସଙେର ପଡ଼ିଲା।

10 ଏଉତାେର େଲାକମାେନ ସମୁଦାୟ ପରିବାର ସହିତ, ପେତ କ େଲାକ

ଆପଣା ତମୁଦାର ନିକଟେର େରାଦନ କରିବାର େମାଶା ଶୁଣିେଲ; ତହେର

ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ଅତିଶୟ ପଜଳିତ େହଲା; ପୁଣି, େମାଶା ମ ଅସନୁଷ

େହେଲ। 11 ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କାହକି ଆପଣା ଦାସ

ପତି ଅନିଷ ବ ବହାର କରିଅଛ? ଓ କାହକି ମଁୁ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇ

ନାହ, େଯ ତୁେମ େମାʼ ଉପେର ଏହି ସମସ େଲାକଙ ଭାର େଦଉଅଛ? 12

ମଁୁ କʼଣ ଏହି ସମସ େଲାକଙୁ ଗଭେର ଧାରଣ କରିଅଛି? ମଁୁ କʼଣ େସମାନଙୁ

ଜନ କରିଅଛି େଯ, ତୁେମ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର େଯଉଁ
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େଦଶ ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଥଲ, ‘େସହି େଦଶ ପଯ ନ ଦୁଗେପାଷ ଶିଶୁ

ପାଳନକାରୀ ପିତା ତୁଲ େସମାନଙୁ େକାଳେର ବହି େଘନିଯିବା ପାଇଁ େମାେତ

କହୁଅଛ?’ 13 ମଁୁ ଏହି ସମସ େଲାକଙୁ େଦବା ପାଇଁ ମାଂସ େକଉଁଠାରୁ

ପାଇବି? କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ନିକଟେର କାନି କହୁଅଛନି, ‘ଆମମାନଙୁ

ମାଂସ ଦିଅ,’ ଆେମମାେନ ଖାଇବା। 14 ମଁୁ ଏକାକୀ ଏେତ େଲାକଙର

ଭାର ବହି ନ ପାେର, କାରଣ ଏହା େମାʼ ପାଇଁ ଅସହ ଅେଟ। 15ଆଉ

ଯଦି ତୁେମ େମାʼ ପତି ଏପରି ବ ବହାର କର, େତେବ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ

ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହପାତ େହାଇଥେଲ, େସହିକଣି େମାେତ ମାରି ପକାଅ;

ପୁଣି, େମାେତ ଆପଣା ଦୁଗତି େଦଖବାକୁ ଦିଅ ନାହ।” 16 େସେତେବେଳ

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ େଲାକମାନଙର ପାଚୀନ

ଓ ଅଧପତି େବାଲ ଜାଣୁଅଛ, ଇସାଏଲର ଏପରି ସତୁରି ଜଣ ପାଚୀନ

େଲାକଙୁ ଆମ ନିକଟେର ଏକତ କର; ପୁଣି, େସମାନଙୁ ସମାଗମତମୁ

ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣ, େସମାେନ ତୁମ ସେଙ େସଠାେର ଠିଆ େହେବ। 17

ତହେର ଆେମ େସହି ସାନକୁ ଓହାଇ ଆସି ତୁମ ସେଙ କଥା କହିବା ଓ

ତୁମଠାେର େଯଉଁ ଆତା ଅଛି, ତହରୁ େନଇ େସମାନଙୁ େଦବା; ତହେର ତୁେମ

େଯପରି ଏକାକୀ େଲାକମାନଙର ଭାର ନ ବହିବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତୁମ

ସହିତ େଲାକମାନଙର ଭାର ବହିେବ। 18 ପୁଣି, ତୁେମ େଲାକମାନଙୁ କୁହ,

‘ତୁେମମାେନ କାଲ ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ କର, ଆଉ ତୁେମମାେନ

ମାଂସ ଖାଇବ; କାରଣ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ କଣେଗାଚରେର କନନ କରି

କହିଅଛ, କିଏ ଆମମାନଙୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ? ବରଞ ମିସର େଦଶେର

ଆମମାନଙର ମଙଳ ଥଲା; ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ମାଂସ େଦେବ,

ତୁେମମାେନ ତାହା ଖାଇବ। 19 ତୁେମମାେନ ଦିେନ କିମା ଦୁଇ ଦିନ କିମା

ପାଞ ଦିନ କିମା ଦଶ ଦିନ କିମା େକାଡ଼ିଏ ଦିନ ଖାଇବ, ତାହା ନୁେହଁ; 20

ମାତ ସମୂଣ ଏକ ମାସ, େଯପଯ ନ ତାହା ତୁମମାନଙ ନାସିକାରୁ ନିଗତ ଓ

ତୁମମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ ନ ହୁଏ, େସପଯ ନ ଖାଇବ; କାରଣ ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ମ ବତୀ ସଦାପଭୁଙୁ ଅଗାହ କରି ତାହାଙ ସମୁଖେର

କନନ କରି କହିଅଛ, ଆେମମାେନ କାହକି ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ।’” 21

େତେବ େମାଶା କହିେଲ, “ମଁୁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙ ମ େର ଅଛି, େସମାେନ

ଛଅ ଲକ ପଦାତିକ; ତଥାପି ତୁେମ କହୁଅଛ, ‘ଆେମ େସମାନଙୁ ମାଂସ
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େଦବା, େସମାେନ ତାହା ସମୂଣ ଏକ ମାସ ଖାଇେବ।’ 22 େସମାନଙୁ ଅଣିବା

ଭଳି କʼଣ ପଲ ପଲ େଗାେମଷ ବଧ କରାଯିବ? ଅବା େସମାନଙୁ ଅଣିବା

ଭଳି ସମୁଦର ସବୁ ମାଛ କʼଣ ଏକତ କରାଯିବ?” 23ତହେର ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙର ହସ କି ସଙୁଚିତ େହାଇଅଛି? ତୁମ ପତି

ଆମର ବାକ ସଫଳ େହବ କି ନାହ, ତୁେମ ଏେବ ତାହା େଦଖବ।” 24

ଏଥେର େମାଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙର କଥା କହିେଲ,

ପୁଣି, େସ େଲାକମାନଙର ପାଚୀନବଗ ମ ରୁ ସତୁରି ଜଣଙୁ ଏକତ କରି

ତମୁର ଚତୁଦଗେର ରଖେଲ। 25 ତହେର ସଦାପଭୁ େମଘେର ଓହାଇ

ତାଙ ସହିତ କଥା କହିେଲ, ଆଉ େଯଉଁ ଆତା ତାଙଠାେର ଥଲା, ତହରୁ

େନଇ ସତୁରି ପାଚୀନଙୁ େଦେଲ; ପୁଣି, େସହି ଆତା େସମାନଙ ଉପେର

ଅବସାନ କରେନ, େସମାେନ ଭବିଷ ତ କଥା ପଚାର କେଲ, ମାତ ତହ

ଉତାେର ଆଉ କେଲ ନାହ। 26 ମାତ ଛାଉଣି ମ େର ଦୁଇ ଜଣ ଅବଶିଷ

ରହିେଲ, ଜଣକର ନାମ ଇଲଦ ଓ ଅନ ର ନାମ େମଦ ; େସମାନଙ

ଉପେର େସହି ଆତା ଅବସିତି କଲା; େସମାେନ େସହି ଲଖତ େଲାକମାନଙ

ମ େର ଥେଲ, ମାତ ବାହାର େହାଇ ତମୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନ ଥେଲ; େସମାେନ

ଛାଉଣି ମ େର ଥାଇ ଭବିଷ ତ କଥା ପଚାର କେଲ। 27 ତହଁୁ ଜେଣ

ଯୁବା େଦୗଡ଼ିଯାଇ େମାଶାଙୁ କହିଲା, “ଇଲଦ ଓ େମଦ ଛାଉଣି ମ େର

ଭବିଷ ତ କଥା ପଚାର କରୁଅଛନି।” 28 ତହେର (ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ

ନାମକ) େମାଶାଙର ଜେଣ ମେନାନୀତ ପରିଚାରକ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େହ

େମାହର ପଭୁ େମାଶା, େସମାନଙୁ ନିେଷଧ କରନୁ।” 29 େତେବ େମାଶା

କହିେଲ, “ତୁେମ େମାʼ ସକାଶୁ କʼଣ ଈଷା କରୁଅଛ? ପରେମଶର କରନୁ,

ସଦାପଭୁଙର ସମସ େଲାକ ଭବିଷ ବକା ହୁଅନୁ ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ଉପେର ଆପଣା ଆତା ଦିଅନୁ!” 30 ଏଉତାେର େମାଶା ଓ ଇସାଏଲର

ପାଚୀନଗଣ ଛାଉଣିକୁ ଗମନ କେଲ। 31 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ

ବାୟୁ ବହିଲା ଓ ତାହା ସମୁଦରୁ ଭାେଟାଇ ପକୀ ଆଣିଲା, ପୁଣି, ଛାଉଣିର

ଚତୁଦଗେର ଏପାେଖ ଦିନକର ପଥ ଓ େସପାେଖ ଦିନକର ପଥ ପଯ ନ

େସମାନଙୁ ଭୂମିଠାରୁ ପାୟ ଦୁଇ ହସ ଊଦେର ପକାଇଲା। 32 ତହେର

େଲାକମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇ େସହି ସମସ ଦିବାରାତ ଓ ପରଦିନ ସମସ ଦିବସ

େସହି ଭାେଟାଇ ପକୀ ସଂଗହ କେଲ; େକହି ଦଶ େହାମରରୁ ଊଣା ସଂଗହ
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କଲା ନାହ; ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଛାଉଣିର ଚାରିଆେଡ଼

ତାହା ବିଛାଇ ରଖେଲ। 33 ମାତ େସମାନଙ ଦନ ମ େର ମାଂସ ଥାଉ ଥାଉ,

େଚାବାଇଲା ପୂେବ, େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ

େହଲା, ତହେର ସଦାପଭୁ େଲାକମାନଙୁ ଅତି ମହାମାରୀେର ସଂହାର କେଲ।

34 ତହେର େସହି ସାନର ନାମ କିେବା ହତାବା େହଲା; େଯେହତୁ େସମାେନ

େସହି ସାନେର େଲାକମାନଙୁ କବର େଦେଲ। 35 େଲାକମାେନ କିେବା 

ହତାବାଠାରୁ ହେତେରାତକୁ ଯାତା କରି େସହିଠାେର ରହିେଲ।

12 େମାଶା ଏକ କୂଶୀୟା ସୀକୁ ବିବାହ କରିଥେଲ, ଏଣୁ ମରୀୟମ ଓ

ହାେରାଣ େସହି କୂଶୀୟା ସୀ ସକାଶୁ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର କଥା କହିେଲ। 2

େସମାେନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ କି େକବଳ େମାଶାଙ ସହିତ କଥା କହିଅଛନି?

େସ କି ଆମମାନଙ ସହିତ ମ କଥା କହି ନାହାନି?” ମାତ ଏ କଥା ସଦାପଭୁ

ଶୁଣିେଲ। 3 େମାଶା ପୃଥବୀସ ସମସ େଲାକଙଠାରୁ ଅତି ନମ େଲାକ ଥେଲ।

4 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଅକସା େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙୁ ଓ ମରୀୟମକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ତିନି ଜଣ ବାହାର େହାଇ ସମାଗମତମୁ ନିକଟକୁ ଆସ”

ତହେର େସ ତିନି ଜଣ ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ; 5 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ

େମଘ ସମେର ଓହାଇ ତମୁ ଦାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ହାେରାଣ ଓ ମରୀୟମଙୁ

ଡାକିେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଦୁେହଁ ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ। 6 େତେବ େସ

କହିେଲ, “ଆମର ବାକ ଶୁଣ; ଯଦି ତୁମମାନଙ ମ େର େକହି ଭବିଷ ବକା

ଥାଏ, େତେବ ଆେମ ସଦାପଭୁ େକୗଣସି ଦଶନ ଦାରା ତାହା ପତି ଆପଣାକୁ

ପକାଶ କରିବା, ଆେମ ସପ ଦାରା ତାହା ସହିତ କଥା କହିବା। 7ଆମର

େସବକ େମାଶା ତଦୂପ ନୁେହଁ; େସ ଆମର ସମସ ଗୃହ ମ େର ବିଶାସପାତ

ଅେଟ। 8ଆେମ ତାହା ସହିତ ଗୂଢ଼ ବାକ େର ନୁେହଁ, ମାତ ମୁଖାମୁଖୀ େହାଇ

ପକାଶ ରୂେପ କଥା କହିବା ଓ େସ ସଦାପଭୁଙର ଆକାର ଦଶନ କରିବ;

ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଆମ େସବକ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର କଥା କହିବାକୁ

କାହକି ଭୀତ େହଲ ନାହ?” 9 ଏହିରୂେପ େସମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ େକାଧ

ପଜଳିତ େହଲା; ତହଁୁ େସ ପସାନ କେଲ। 10 ପୁଣି, ତମୁ ଉପରୁ େମଘ

ସାନାନରିତ େହଲା ଆଉ େଦଖ, ମରୀୟମ କୁଷଗସା, ହିମ ତୁଲ େଶତ;

ପୁଣି, ହାେରାଣ ମରୀୟମଙୁ ଅନାେନ, େଦଖ, େସ କୁଷଗସ। 11ତହେର

ହାେରାଣ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପଭୁ, ଆେମମାେନ ମୂଖତାର
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କମ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

ଆମମାନଙ ଉପେର େସହି ପାପ ଥୁଅ ନାହ। 12 ମାତାର ଗଭରୁ ନିଗତ

େହଲା ସମୟେର ଯାହାର ମାଂସ ଅଦନଷ, ଏପରି ମୃତ େଲାକ ତୁଲ େସ ନ

େହଉ।” 13 ତହେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିେଲ,

“େହ ପରେମଶର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତାହାକୁ ସୁସ କର।” 14 ଏଥେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତାହାର ପିତା ତାହାର ମୁଖେର େକବଳ

େଛପ ପକାଇଥାʼନା, େତେବ େସ କି ସାତ ଦିନ ଲଜିତା ହୁଅନା ନାହ? େସ

ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ଛାଉଣି ବାହାେର ରୁଦା େହାଇ ରହୁ; ତହ ଉତାେର େସ

ଭତରକୁ ଅଣାଯିବ।” 15 ତହଁୁ ମରୀୟମ ସାତ ଦିନ ଛାଉଣିର ବାହାେର ରୁଦା

େହଲା, ଆଉ ମରୀୟମ ପୁନବାର ଭତରକୁ ଅଣା ନ ଯିବାଯାଏ େଲାକମାେନ

ଯାତା କେଲ ନାହ। 16 ତହ ଉତାେର େଲାକମାେନ ହେତେରାତଠାରୁ ଯାତା

କରି ପାରଣ ପବତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ।

13ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ଆେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙୁ େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା, ତାହା ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ତୁେମ

େଲାକ ପଠାଅ, େସମାନଙର ପେତ କ ପିତୃବଂଶ ମ େର େଯଉଁମାେନ

ଅଧପତି, େସମାନଙୁ ପଠାଅ।” 3 ତହେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ପାରଣ ପାନରରୁ େସମାନଙୁ ପଠାଇେଲ; େସହି େଲାକ ସମେସ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ପଧାନ ଥେଲ। 4 େସମାନଙର ନାମ ଏହି: ରୁେବ ବଂଶ

ମ ରୁ ସକୁରର ପୁତ ଶମୂୟ; 5 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ମ ରୁ େହାରିର ପୁତ

ଶାଫଟ; 6 ଯିହୁଦା ବଂଶ ମ ରୁ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ; 7 ଇଷାଖର ବଂଶ

ମ ରୁ େଯାେଷଫର ପୁତ ଯିଗାଲ; 8 ଇଫୟିମ ବଂଶ ମ ରୁ ନୂନର ପୁତ

େହାେଶୟ; 9 ବିନ ାମୀ ବଂଶ ମ ରୁ ରାଫୂର ପୁତ ପଲ; 10 ସବୂଲୂନ

ବଂଶ ମ ରୁ େସାଦିର ପୁତ ଗଦୀେୟଲ; 11 େଯାେଷଫବଂଶ ମ ରୁ,

ଅଥା , ମନଃଶି ବଂଶ ମ ରୁ ସୂଷିର ପୁତ ଗଦି; 12 ଦା ବଂଶ ମ ରୁ

ଗମଲୀର ପୁତ ଅମୀେୟଲ; 13ଆେଶର ବଂଶ ମ ରୁ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ

ସଥୁର; 14 ନପାଲ ବଂଶ ମ ରୁ ବପିର ପୁତ ନହବି; 15 ଗା ବଂଶ ମ ରୁ

ମାଖର ପୁତ ଗୂେୟଲ। 16 େମାଶା େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ େଦଶ ଅନୁସନାନ

କରିବାକୁ ପଠାଇଥେଲ, େସମାନଙର ନାମ ଏହି, ଆଉ େମାଶା, ନୂନର

ପୁତ େହାେଶୟଙୁ ଯିେହାଶୂୟ ନାମ େଦେଲ। 17ଆଉ େମାଶା ଏମାନଙୁ
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କିଣାନ େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏହି

ଦକିଣ ଦିଗ େଦଇ ପବତ ଆେରାହଣ କର; 18 ପୁଣି, େସହି େଦଶ କିପରି ଓ

ତହେର ବାସକାରୀ େଲାକମାେନ ବଳବାନ କି ଦୁବଳ ଓ ଅଳ କି ଅେନକ;

19 ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରନି, ତାହା ଭଲ କି ମନ ଓ

େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରନି, ତାହା କି ପକାର; େସମାେନ ତମୁେର

କି ଗଡ଼େର, କାହେର ବାସ କରନି; 20 ପୁଣି, େସହି ଭୂମି କି ପକାର,

ଉବର କି ଅନୁବର, ତହ ମ େର ବୃକ ଅଛି କି ନାହ, ତାହା େଦଖ। ଆଉ

ତୁେମମାେନ ସାହସୀ େହାଇ େସହି େଦଶର ଫଳରୁ କିଛି ସଙେର ଆଣ।”

େସହି ସମୟେର ପଥମ ପକ ଦାକାଫଳର ସମୟ ଥଲା। 21 ଏଣୁ େସମାେନ

ସୀ ପାନରରୁ ଯାତା କରି ହମାତର ପେବଶ ସାନସିତ ରେହାବ ପଯ ନ

େଦଶ ଅନୁସନାନ କେଲ। 22 ଆଉ େସମାେନ ଦକିଣ ଦିଗ େଦଇ ଯାଇ

ହିେବାଣେର ଉପସିତ େହେଲ; େସହି ସାନେର ଅହୀମା , େଶଶୟ ଓ ତଲୟ,

ଅନାକର ଏହି ସନାନମାେନ ଥେଲ। ମିସରସିତ େସାୟନପତନର ସାତ ବଷ

ପୂେବ ହିେବାଣର ପତନ େହାଇଥଲା। 23 ଏଉତାେର େସମାେନ ଇେଷାଲ

ଉପତ କାେର ଉପସିତ େହାଇ େସଠାେର ଏକ େପଣା ଫଳଯୁକ ଦାକାଲତାର

ଏକ ଡାଳ କାଟି ତାହା ଦୁଇ ଜଣ ସାଙୀେର ବହିେଲ; େସମାେନ ଡାଳିମ ଓ

ଡିମିରି ଫଳ ମ ଆଣିେଲ। 24ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଯଉଁ ଦାକାେପଣା

କାଟିଥେଲ, ତହ ସକାଶୁ େସହି ସାନ ଇେଷାଲ (େପଣା) ଉପତ କା ନାମେର

ପସିଦ େହଲା। 25ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ ଉତାେର େସମାେନ େଦଶ ଅନୁସନାନ

କରି େଫରି ଆସିେଲ। 26ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଆସି ପାରଣ ପାନରସ

କାେଦଶ ନାମକ ସାନେର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର

ସମସ ମଣଳୀ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ େସମାନଙୁ ଓ ସମସ ମଣଳୀକୁ

ସମାଚାର େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ େସହି େଦଶର ଫଳ େଦଖାଇେଲ। 27

ପୁଣି, େସମାେନ ବଣନା କରି ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ

େଦଶକୁ ପଠାଇଥଲ, ଆେମମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇଥଲୁ; ଆଉ ତାହା ଦୁଗ

ଓ ମଧୁ ପବାହୀ ଅେଟ ଓ ଏହା ତହର ଫଳ। 28 ତଥାପି େସହି େଦଶ

ନିବାସୀମାେନ ବଳବାନ ଓ ନଗରସବୁ ପାଚୀରେବଷିତ ଓ ଅତି ବଡ଼; ଆହୁରି

ଆେମମାେନ େସଠାେର ଅନାକର ସନାନଗଣକୁ େଦଖଲୁ। 29ଦକିଣ େଦଶେର

ଅମାେଲକ ବାସ କରନି; ପୁଣି, ପବତେର ହିତୀୟ, ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ
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େଲାକମାେନ ବାସ କରନି; ଆଉ ସମୁଦ ନିକଟେର ଓ ଯଦନ ତୀରେର

କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରନି।” 30 ତହେର କାେଲବ େମାଶାଙ

ପକରୁ େଲାକମାନଙୁ କାନ କରି କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଏହିକଣି

ଉଠିଯାଇ ତାହା ଅଧକାର କରୁ; ତାହା ପରାସ କରିବାକୁ ଆେମମାେନ ସକମ

ଅଟୁ।” 31ମାତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାଙ ସହିତ ଯାଇଥେଲ, େସମାେନ

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େସହି େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାଇ ନ ପାରୁ,

କାରଣ େସମାେନ ଆମମାନଙଠାରୁ ବଳବାନ।” 32 ଏହିରୂେପ େସମାେନ

େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିଥେଲ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିକଟେର େସହି

େଦଶର ଅଖ ାତି କରି କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶର ମ େଦଇ

ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥଲୁ, େସହି େଦଶ ସନିବାସୀମାନଙୁ ଗାସ କେର,

ପୁଣି, ତହ ମ େର ଆେମମାେନ େଯେତ େଲାକଙୁ େଦଖଲୁ, େସମାେନ ବଡ଼

େଡଙା। 33ଆଉ େସ ସାନେର ଆେମମାେନ ମହାବୀରଜାତ ଅନାକର ସନାନ

ମହାବୀରଗଣକୁ େଦଖଲୁ; ଆଉ ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଦୃଷିେର ଫଡ଼ିଙ

ପରି େହଲୁ ଓ େସମାନଙ ଦୃଷିେର ମ େସରୂପ ଥଲୁ।”

14ଏଥେର ସମସ ମଣଳୀ ଉଚସରେର େକାଳାହଳ କେଲ ଓ େଲାକମାେନ

େସହି ରାତି େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମେସ

େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ଓ ହାେରାଣଙ ବିରୁଦେର ବଚସା କେଲ ଓ ସମସ

ମଣଳୀ େସମାନଙ ଆଗେର କହିେଲ, “ଆହା, ଆେମମାେନ ମିସର େଦଶେର

ନେଚ ଏହି ପାନରେର ମରିଥାʼନୁ! ଆହା, ଆେମମାେନ ଯଦି ଏହି ପାନରେର

ମରିଥାʼନୁ! 3 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଖଡେର ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କାହକି

ଏ େଦଶକୁ ଆଣିଅଛନି? ଯଦାରା ଆମମାନଙର ଭାଯ ା ଓ ବାଳକମାେନ

ଲୁଟିତ େହେବ; ମିସରକୁ େଫରିଗେଲ କି ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନା

ନାହ?” 4 ଏଥେର େସମାେନ ପରସରକୁ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ

ଜଣକୁ ପଧାନ କରି ମିସରକୁ େଫରିଯାଉ।” 5 ତହେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ସମାଜ ଆଗେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ। 6 ତହଁୁ

େଦଶ ଅନୁସନାନକାରୀ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଓ

ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ; 7ଆଉ େସମାେନ

ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ସମସ ମଣଳୀକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େଯଉଁ

େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥଲୁ, ତାହା ଅତ ନ ଉତମ େଦଶ ଅେଟ। 8
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ଯଦି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙଠାେର ସନୁଷ ହୁଅନି, େତେବ େସ ଆମମାନଙୁ

େସହି େଦଶକୁ େନେବ ଓ ତାହା ଆମମାନଙୁ େଦେବ; େସହି େଦଶ ଦୁଗ

ଓ ମଧୁ ପବାହୀ ଅେଟ। 9 େକବଳ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହୀ

ହୁଅ ନାହ, କିଅବା େସହି େଦଶର େଲାକମାନଙୁ ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ

େସମାେନ ଆମମାନଙର ଭକ ସରୂପ; େସମାନଙ ଆଶୟ େସମାନଙ ଉପରୁ

ଘୁଞାଗଲାଣି, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ସଙେର ଅଛନି; େସମାନଙୁ ଭୟ

କର ନାହ।” 10 ମାତ ସମସ ମଣଳୀ େସମାନଙୁ ପଥରେର ମାରିବାକୁ

କହିେଲ। େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ସମାଗମତମୁେର ଇସାଏଲର

ସମସ ସନାନ ପତି ପକାଶିତ େହଲା। 11 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ େକେତ କାଳ ପଯ ନ ଆମଙୁ ଅବ ା କରିେବ?

ଆଉ ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ଚିହ ସରୂେପ େଯଉଁ ସମସ କମ କରିଅଛୁ,

ତାହା କେଲ େହଁ େସମାେନ େକେତ କାଳ ପଯ ନ ଆମଠାେର ବିଶାସ କରିେବ

ନାହ? 12ଆେମ ମହାମାରୀ ଦାରା େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିବା ଓ େସମାନଙୁ

ଅଧକାରଚୁ ତ କରିବା, ପୁଣି, େସମାନଙଠାରୁ ତୁମକୁ ବଡ଼ ଓ ବଳବାନ

େଗାଷୀ କରିବା।” 13 ଏଥେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “େତେବ

ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ତ ଏହା ଶୁଣିେବ; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ପରାକମ

ଦାରା େସମାନଙ ମ ରୁ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଆଣିଅଛ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ

ଏ େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ତାହା କହିେବ; େସମାେନ ଶୁଣିଅଛନି େଯ, ତୁେମ

ସଦାପଭୁ ଏହି େଲାକମାନଙ ମ ବତୀ ଅଟ; କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ପତ କ

ଦଶନ େଦଉଅଛ ଓ ତୁମ େମଘ େସମାନଙ ଉପେର ସିତି କରୁଅଛି ଓ ତୁେମ

ଦିନ ସମୟେର େମଘ ସମେର ଓ ରାତି ସମୟେର ଅଗିସମେର େସମାନଙ

ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛ। 15 ବତମାନ ଯଦି ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ

ଏକ ମନୁଷ ତୁଲ ବଧ କରିବ, େତେବ େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ

ତୁମର କୀତର କଥା ଶୁଣିଅଛନି, େସମାେନ କହିେବ, 16 ‘ସଦାପଭୁ ଏହି

େଲାକମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଥେଲ, େସହି େଦଶକୁ

େସମାନଙୁ ଆଣି ପାରିେଲ ନାହ, ଏେହତୁ େସ େସମାନଙୁ ପାନରେର ବଧ

କରିଅଛନି।’ 17 ଏେବ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ପଭୁଙ ପରାକମ ମହାନ େହଉ,

େଯପରି ତୁେମ କହିଅଛ, 18 ‘ସଦାପଭୁ େକାଧେର ଧୀର, ଦୟାେର ପରିପୂଣ,

ଅପରାଧ ଓ ଆ ାଲଙନର କମାକାରୀ, ତଥାପି ନିତାନ ତହର ଦଣଦାତା;
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ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ସନାନଗଣ ଉପେର ପିତୃଗଣଙର

ଅପରାଧର ପତିଫଳଦାତା।’ 19 ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ ଆପଣା ଦୟାର

ମହତ ଅନୁସାେର ଓ ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ମିସରଠାରୁ ଏପଯ ନ େଯପରି

କମା କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର ଏହି େଲାକମାନଙର ଅପରାଧ କମା କର।” 20

ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମର ଅନୁେରାଧନୁସାେର େସମାନଙୁ

କମା କଲୁ। 21 ମାତ ଯଦି ଆେମ ଜୀବିତ େହଉ, ଆଉ ଯଦି ଏହି ସମସ

ପୃଥବୀ ସଦାପଭୁଙ ପତାପେର ପରିପୂଣ େହବ, 22 େତେବ ଏମାନଙ ମ ରୁ

େଯେତ େଲାକ ଆମର ପତାପ, ପୁଣି, ମିସରେର ଓ ପାନରେର କୃତ ଆମର

ଚିହସରୂପ କମ େଦଖେଲ ମ ଦଶ ଥର ଆମର ପରୀକା କରିଅଛନି ଓ ଆମ

ରବେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛନି, 23 େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ପତି ଆେମ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, ନିଶୟ ଏମାନଙ

ମ ରୁ େକହି େସହି େଦଶ େଦଖ ପାରିେବ ନାହ; କିଅବା େଯଉଁମାେନ ଆମଙୁ

ଅବ ା କରିଅଛନି, େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି ତାହା େଦଖବ ନାହ; 24 ମାତ

ଆମର େସବକ କାେଲବଠାେର ଅନ ଆତା ଅଛି ଓ େସ ସମୂଣ ରୂେପ

ଆମର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛି, ଏଥପାଇଁ େସ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଇଥଲା, େସହି

େଦଶେର ଆେମ ତାହାକୁ ପେବଶ କରାଇବା ଓ ତାହାର ବଂଶ ତାହା ଅଧକାର

କରିେବ। 25 ବତମାନ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟମାେନ ତଳଭୂମିେର ବାସ

କରନି; କାଲ ତୁେମମାେନ େଫରି ସୂଫ ସାଗରକୁ ଯିବା ପଥ େଦଇ ପାନରକୁ

ଗମନ କର।” 26 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

27 “ଆମ ବିରୁଦେର ବଚସା କରୁଅଛି, ଏହି େଯଉଁ ଦୁଷ ମଣଳୀ, ତାହାକୁ

ଆେମ େକେତ କାଳ ସହିବା? ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆମ ପତିକୂଳେର େଯଉଁ

ବଚସା କରୁଅଛନି, ତାହା ଆେମ ଶୁଣିଅଛୁ। 28 େସମାନଙୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ‘ଆେମ ଯଦି ଜୀବିତ େହଉ, େତେବ ତୁେମମାେନ ଆମ

କଣେଗାଚରେର ଯାହା କହିଅଛ, ତାହା ହ ଆେମ ତୁମମାନଙ ପତି କରିବା।

29 ତୁମମାନଙର ଶବ ଏହି ପାନରେର ପଡ଼ିବ; ତୁମମାନଙ ମ େର େକାଡ଼ିଏ

ବଷ ଓ ତହରୁ ଅଧକ ବଷ ବୟସ େଲାକମାନଙର ସମୂଣ ସଂଖ ାନୁସାେର

ଗଣିତ େଯେତ େଲାକ, ତୁେମମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର ବଚସା କରିଅଛ, 30

ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରାଇବାକୁ ପତି ା କରିଅଛୁ,

ନିଶୟ େସହି େଦଶେର ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟଙ
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ବ ତୀତ ତୁେମମାେନ େକହି ପେବଶ କରିବ ନାହ। 31 ମାତ ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣାର େଯଉଁ ବାଳକଗଣଙ ବିଷୟେର େସମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ

େବାଲ କହିଥଲ, େସମାନଙୁ ଆେମ େସହି ସାନକୁ ଆଣିବା ଓ ତୁେମମାେନ

େଯଉଁ େଦଶକୁ ତୁଚ ାନ କରିଅଛ, େସମାେନ ତହର ପରିଚୟ ପାଇେବ।

32 ମାତ ତୁମମାନଙର ଶବ ଏହି ପାନରେର ପଡ଼ିବ। 33 ପୁଣି, ତୁମମାନଙ

ସନାନଗଣଙ ଚାଳିଶ ବଷ ଏହି ପାନରେର ଭମଣକାରୀ େହେବ ଓ ଏହି

ପାନରେର ତୁମମାନଙ ଶବ ନଷ ନ େହବା ପଯ ନ େସମାେନ ତୁମମାନଙ

ବ ଭଚାରର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 34ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଚାଳିଶ ଦିନ େଦଶ

ଅନୁସନାନ କରିଅଛ, େସହି ଦିନର ସଂଖ ାନୁସାେର ଏକ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ

ଏକ ଏକ ବଷ, ଏରୂେପ ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ଅପରାଧର ଦଣ େଭାଗିବ ଓ ଆମର ବିପକତା କିପରି, ତାହା ାତ େହବ। 35

ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ, ଆମ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ଦୁଷ ମଣଳୀ ଏକତିତ

େହାଇଅଛି, ତାହା ପତି ଆେମ ତାହା ନିଶୟ କରିବା, ପୁଣି, େସମାେନ ଏହି

ପାନରେର ନଷ େହେବ ଓ ଏହି ସାନେର େସମାେନ ମରିେବ।’” 36ଆଉ େଦଶ

ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ େମାଶାଙର େପରିତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ େଫରିଆସି

େସହି େଦଶର ଅଖ ାତି ଆଣି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ସମସ ମଣଳୀକୁ ବଚସା

କରାଇଥେଲ, 37 େଦଶର ଅଖ ାତିକାରୀ େସହି େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ମହାମାରୀ ଦାରା ମେଲ। 38 ମାତ େଯଉଁ ମନୁଷ ମାେନ େଦଶ

ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ େକବଳ ନୂନର ପୁତ

ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ ଜୀବିତ ରହିେଲ। 39ଆଉ େମାଶା

ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ

ଅତିଶୟ ବିଳାପ କେଲ। 40ପୁଣି, େସମାେନ ଅତି ପାତଃକାଳେର ଉଠି ପବତ

ଶୃଙ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ,

ତଥାପି ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ସାନ ବିଷୟେର ପତି ା କରିଅଛନି, େସହି ସାନକୁ

ଯିବା ନିମେନ; ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛୁ।” 41 ତହେର େମାଶା କହିେଲ,

“ଏେବ ତୁେମମାେନ କାହକି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାଲଙନ କରୁଅଛ? ତୁମମାନଙର

ଏହି କମ ସଫଳ େହବ ନାହ। 42କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ମ େର

ନାହାନି; େଯପରି ତୁେମମାେନ ଶତୁଗଣର ସମୁଖେର ପରାସ େହବ ନାହ,

ଏଥପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହ। 43 େଯେହତୁ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ
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େଲାକମାେନ େସଠାେର ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଅଛନି ଓ ତୁେମମାେନ ଖଡେର

ପତିତ େହବ; ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ବିମୁଖ େହବାରୁ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ସହବତୀ େହେବ ନାହ।” 44 ତଥାପି େସମାେନ ପବତ ଶୃଙ

ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କେଲ; ମାତ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଓ

େମାଶା ଛାଉଣିରୁ ପସାନ କେଲ ନାହ। 45 େସେତେବେଳ େସହି ପବତବାସୀ

ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଓହାଇ ଆସି େସମାନଙୁ ଆଘାତ

କେଲ ଓ େସମାନଙୁ ପରାସ କରି ହମା ପଯ ନ ତଡ଼ିେଦେଲ।

15ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

କୁହ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

େସହି ନିବାସ େଦଶେର େଯେତେବେଳ ପେବଶ କରିବ, 3ପୁଣି, ତୁମମାନଙର

ମାନତ ପୂଣ କରିବା ନିମେନ, କିଅବା େସଚାଦତ ଉପହାର ନିମେନ, କିଅବା

ତୁମମାନଙ ନିରୂପିତ ପବେର େଗାେମଷାଦି ପଲରୁ ସଦାପଭୁଙ ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େହାମ ବା

ବଳି ଉତଗ କରିବ; 4 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର

ଉତଗକାରୀ େଲାକ େହାମାଦି ବଳିଦାନାଥକ ପେତ କ େମଷବତ ନିମେନ ଏକ

ହିନର ଚତୁଥାଂଶ େତୖଳେର ମିଶିତ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର

େନୖେବଦ ଆଣିବ, 5 ପୁଣି, ଏକ ହିନର ଚତୁଥାଂଶ ଦାକାରସର େପୟ

େନୖେବଦ ପସୁତ କରିବ। 6 ଅଥବା ଏକ େମଷ ନିମେନ, ତୁେମ ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ହିନର ତୃତୀୟାଂଶ େତୖଳେର

ମିଶିତ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର େନୖେବଦ ପସୁତ କରିବ,

7 ପୁଣି, ତୁେମ େପୟେନୖେବଦ ନିମେନ ଏକ ହିନର ତୃତୀୟାଂଶ ଦାକାରସ

ଉତଗ କରିବ। 8ଆଉ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମ ନିମେନ,

ଅବା ମାନତପୂଣକରଣାଥକ ବଳି ନିମେନ, କିଅବା ମଙଳାଥକ ଉପହାର

ନିମେନ, ଯଦି େଗାବତ ପସୁତ କରିବ, 9 େତେବ େସହି େଗାବତ ସହିତ

ଅଦହୀ େତୖଳ ମିଶିତ ଏକ ଐଫାର ତିନି ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ

େନୖେବଦ ଆଣିବ। 10ପୁଣି, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାଥକ

ଅଗିକୃତ ଉପହାରର େପୟେନୖେବଦ ନିମେନ ଅଦହୀ ଦାକାରସ ଆଣିବ।

11 ଏହିରୂେପ ପେତ କ େଗାରୁ, ପେତ କ େମଷ ଓ ପେତ କ େମଷବତ ଅବା

ଛାଗବତ ପତି କରାଯିବ। 12 ତୁେମମାେନ ପସୁତ କରିବା ସଂଖ ାନୁସାେର
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ପେତ କ ପଶୁ ପତି େସମାନଙ ସଂଖ ା ପମାେଣ େସରୂପ କରିବ। 13

ଗୃହଜାତ ସମସ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ କେଲ, ଏହି ବ ବସାନୁସାେର ଏହିସବୁ କାଯ

କରିବ। 14ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ

େଲାକ କିଅବା ତୁମମାନଙ ମ େର ପୁରୁଷାନୁକେମ ବାସକାରୀ େକୗଣସି

େଲାକ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର

ଉତଗ କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ ତୁେମମାେନ େଯପକାର କର, େସ

େସହି ପକାର କରିବ। 15 ସମାଜ ନିମେନ, (ଅଥା ) ତୁମମାନଙ ନିମେନ

ଓ ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ େଲାକ ନିମେନ ଏକ ବ ବସା େହବ, ଏହା

ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ; ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େଯପରି

ତୁେମମାେନ ଅଟ, େସପରି ବିେଦଶୀ େଲାକମାେନ େହେବ। 16 ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ ନିମେନ ଏକ ବ ବସା

ଓ ଏକ ଆେଦଶ େହବ।” 17 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

“ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ, 18ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶକୁ େନଇ

ଯାଉଅଛୁ, େସହି େଦଶେର ଉପସିତ େହେଲ ତୁେମମାେନ ଏରୂପ କରିବ, 19

ତୁେମମାେନ େସହି େଦଶର ଅନ େଭାଜନ କରିବା ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ। 20ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପଥମ ସୂଜିରୁ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ନିମେନ ଏକ ପିଠା ଉତଗ

କରିବ; େଯପରି ଶସ ମଦନ ସାନର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର, େସପରି

ତାହା ଉେତାଳନ କରିବ। 21 ତୁେମମାେନ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଆପଣା ଆପଣା

ପଥମ ସୂଜିରୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉତଗ

କରିବ। 22ଆଉ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଭାନିେର ତୁଟି କର ଓ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

ଯାହା କହିଅଛନି, େସହି ସବୁ ଆ ା, 23 ଅଥା , ସଦାପଭୁ ଆ ା େଦବା

ଦିନାବଧ ତୁମମାନଙ ପୁରୁଷାନୁକେମ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ଦାରା େଯଉଁସବୁ

ଆ ା େଦଇଅଛନି, ତାହାସବୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କର; 24ଯଦି ତାହା ମଣଳୀର

ଅେଗାଚରେର ଭାନିେର େହାଇଥାଏ, େତେବ ସମସ ମଣଳୀ ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମ ନିମେନ ଏକ େଗାବତ ଓ

ବିଧମେତ ତାହା ସହିତ ତହର ଭକ େନୖେବଦ ଓ ତହର େପୟେନୖେବଦ

ଓ ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ ଏକ ଛାଗ ଉତଗ କରିେବ। 25ଆଉ ଯାଜକ
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ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ; ତହେର

େସମାେନ କମା ପାଇେବ, କାରଣ ତାହା ଭାନି ଓ େସମାେନ େସହି ଭାନି

ସକାଶୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙ ଉପହାର, ଅଥା , ଅଗିକୃତ

ଉପହାର ଓ ପାପାଥକ ବଳି ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁକୁ ଆଣିଅଛନି। 26 ତହେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ ଓ େସମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ

ବିେଦଶୀ େଲାକମାେନ କମା ପାଇେବ; କାରଣ ସମସ େଲାକଙ ସମନେର

ଏହା ଭାନିେର କରାଯାଇଥଲା। 27ଆଉ ଯଦି ଏକ ପାଣୀ ଭାନିେର ପାପ

କେର, େତେବ େସ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ବଷୀୟ ଏକଛାଗବତା ଆଣିବ।

28 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ ଭାନିେର ପାପ କେର, ଯାଜକ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ପାୟଶିତ କରଣାେଥ େସହି ଭାନ ପାଣୀ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ;

ତହେର େସ କମାପାପ େହବ। 29 ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ଗୃହଜାତ

ଓ େସମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ନିମେନ

ଭାନିେର େକୗଣସି କମକାରୀର ଏକ ବ ବସା େହବ। 30 ମାତ େଯଉଁ

ପାଣୀ ଊଦ ହସେର େକୗଣସି (ପାପ) କମ କେର, େସ ଗୃହଜାତ େହଉ

ବା ବିେଦଶୀ େହଉ, ସଦାପଭୁଙର ନିନା କେର; ଏଣୁ େସହି ପାଣୀ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ। 31 କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ଅବ ା କଲା ଓ ତାହାଙର ଆ ାଲଙନ କଲା; େସହି ପାଣୀ ନିତାନ ଉଚିନ

େହବ, ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର ବତବ।” 32 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ପାନରେର ଥବା ସମୟେର ଏକ ମନୁଷ କୁ ବିଶାମବାରେର କାଠ

ସାଉଣିବାର େଦଖେଲ। 33 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାକୁ କାଠ ସାଉଣିବାର

େଦଖେଲ, େସମାେନ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ସମସ ମଣଳୀ ସାକାତକୁ ତାହାକୁ

ଆଣିେଲ। 34ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ରୁଦ କରି ରଖେଲ, କାରଣ ତାହା

ପତି କି କତବ , ତାହା ପକାଶ େହାଇ ନ ଥଲା। 35 ଏଥେର ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େସ ମନୁଷ ଅବଶ ହତ େହବ; ସମଗ ମଣଳୀ ତାହାକୁ

ଛାଉଣିର ବାହାେର ପଥର ପକାଇ ବଧ କରିେବ।” 36 ତହେର େମାଶାଙ ପତି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ସମଗ ମଣଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ ଆଣି

ପଥର ପକାଇେଲ, ତହଁୁ େସ ମଲା। 37 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 38 “ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ ଓ େସମାନଙୁ ଏହି ଆ ା ଦିଅ,

େସମାେନ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଆପଣା ଆପଣା ବସର ଅଞଳେର ଝାଲର ପସୁତ
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କରନୁ ଓ ପେତ କ ଅଞଳର ଝାଲର ଉପେର ନୀଳ ସୂତ ଦିଅନୁ; 39

ତୁେମମାେନ େଯପରି େସହି ଝାଲର େଦଖ ସଦାପଭୁଙର ସମସ ଆ ା ସରଣ

କରି ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର େଯଉଁ ମନ ଓ ଚକୁ

ଅନୁସାେର ବ ଭଚାର କରିଥାଅ, ତଦନୁସାେର େଯପରି ଭମଣ ନ କରିବ, 40

ଆମର ସମସ ଆ ା ସରଣ କରି ପାଳନ କରିବ ଓ େଯପରି ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ, ଏଥପାଇଁ େସହି ଝାଲର େହବ।

41 ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ସଦାପଭୁ, ଆେମ, ତୁମମାନଙର ପରେମଶର

େହବା ନିମେନ ମିସର େଦଶରୁ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ; ଆେମ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ସଦାପଭୁ ଅଟୁ।”

16ଏଥଉତାେର େଲବୀର ପେପୗତ, କହାତର େପୗତ, ଯି ହରର ପୁତ

େକାରହ, ପୁଣି, ରୁେବ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଇଲୀୟା ର ପୁତ ଦାଥନ,

ଅବୀରାମ ଓ େପଲ ର ପୁତ ଓ , ଦଳ ବାନିେଲ; 2 ପୁଣି, େସମାେନ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ ସୁଖ ାତିମନ ଓ ସମାଜକୁ ଆହୂତ ମଣଳୀର

ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଅଧପତିଙ ସହିତ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ଉଠିେଲ। 3ଆଉ

େସମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙବିରୁଦେର ଏକତ େହାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ବହୁତ େନଲଣି, ସମସ ମଣଳୀର

ପେତ କ ଜଣ ତ ପବିତ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ମ େର ଅଛନି, େତେବ

କାହକି ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସମାଜ ଉପେର ଆପଣାମାନଙୁ ଉନତ

କରୁଅଛ?” 4 ତହଁୁ େମାଶା ତାହା ଶୁଣି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ; 5 ପୁଣି, େସ

େକାରହକୁ ଓ ତାହାର ଦଳସ ସମସଙୁ କହିେଲ, “କିଏ ତାହାଙର େଲାକ ଓ

କିଏ ପବିତ, ଏହା ସଦାପଭୁ କାଲ େଦଖାଇେବ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣା

ନିକଟକୁ ଆଣିେବ; େସ ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହାକୁ ଆପଣା

ନିକଟକୁ ଆଣିେବ। 6 େତେବ ଏହା କର, ତୁେମମାେନ ଅଙାରଧାନୀ ନିଅ,

େକାରହ ଓ ତାହାର ଦଳସ ସମେସ; 7 ପୁଣି, କାଲ ତହେର ଅଗି ଦିଅ,

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତହ ଉପେର ଧୂପ ଥୁଅ; ତହେର ସଦାପଭୁ େଯଉଁ

ବ କିକୁ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସ ହ ପବିତ େହବ; େହ େଲବୀର ପୁତମାେନ,

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ବହୁତ େନଲଣି।” 8 ଆଉ େମାଶା

େକାରହକୁ କହିେଲ, “େହ େଲବୀର ସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଟିକିଏ ଶୁଣ।

9ଇସାଏଲଙର ପରେମଶର େଯ ତୁମମାନଙୁ ଇସାଏଲମଣଳୀରୁ ପୃଥକ
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କରି ସଦାପଭୁଙ ଆବାସର େସବା କରିବା ନିମେନ ଓ ମଣଳୀ ସମୁଖେର

ଠିଆ େହାଇ େସବା କରିବା ନିମେନ ଆପଣାର ନିକଟବତୀ କରିଅଛନି,

10 ପୁଣି, େସ େଯ ତୁମଙୁ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମର ସମସ ଭାତା େଲବୀର

ସନାନଗଣକୁ ଆପଣାର ନିକଟବତୀ କରିଅଛନି, ଏହା କି ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର

କୁଦ ବିଷୟ? ଆହୁରି କି ତୁେମମାେନ ଯାଜକତର େଚଷା କରୁଅଛ? 11

ଏଥପାଇଁ ସିନା ତୁେମ ଓ ତୁମର ଦଳସ ସମେସ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର

ଏକେମଳି େହାଇଅଛ; େଯେହତୁ ହାେରାଣ କିଏ େଯ, ତୁେମମାେନ ତାଙର

ବିରୁଦେର ବଚସା କରୁଅଛ?” 12ତହେର େମାଶା ଇଲୀୟା ର ପୁତ ଦାଥନକୁ

ଓ ଅବୀରାମଙୁ ଡାକିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ େସମାେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ଯିବା ନାହ। 13 ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଏହି ପାନରେର ମାରିବାକୁ ଆଣିଅଛ, ଏହା କି କୁଦ

ବିଷୟ? ଆହୁରି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜା କରୁଅଛ। 14

ତାହା ବ ତୀତ ତୁେମ ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶକୁ ଆମମାନଙୁ ଆଣି ନାହଁ,

କିଅବା ଶସ େକତ ଓ ଦାକାେକତର ଅଧକାର ଆମମାନଙୁ େଦଇ ନାହ;

ତୁେମ କି ଏହି ସମସ େଲାକଙର ଆଖ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ? ଆେମମାେନ ଯିବା

ନାହ।” 15 ତହେର େମାଶା ଅତିଶୟ େକାଧାନିତ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣି, େସ

ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େସମାନଙର େନୖେବଦ ଗହଣ କର ନାହ;

ଆେମ େସମାନଙଠାରୁ େଗାଟିଏ ଗଧ େନଇ ନାହଁୁ, ଅବା େସମାନଙ ମ ରୁ

କାହାକୁ ହ ହିଂସା କରି ନାହଁୁ।” 16 େତେବ େମାଶା େକାରହକୁ କହିେଲ,

“କାଲ ତୁେମ ଓ ତୁମର ସମସ ମଣଳୀ, ତୁେମ ଓ େସମାେନ, ପୁଣି, ହାେରାଣ,

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ ହୁଅ; 17 ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଅଙାରଧାନୀ ନିଅ ଓ ତହ ଉପେର ଧୂପ ଥୁଅ, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ

ପେତ କ ଜଣ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙାରଧାନୀ, ଦୁଇ

ଶହ ପଚାଶ ଅଙାରଧାନୀ ଆଣ; ମ ତୁେମ ଓ ହାେରାଣ, ଦୁେହଁ ଆପଣା

ଆପଣା ଅଙାରଧାନୀ ଆଣ।” 18 ଏଥେର େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଅଙାରଧାନୀ େନଇ ତହେର ଅଗି େଦେଲ, ପୁଣି, ତହ ଉପେର ଧୂପ

େଥାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙ ସହିତ ସମାଗମତମୁ ଦାର ନିକଟେର ଠିଆ

େହେଲ। 19 ପୁଣି, େକାରହ ସମାଗମତମୁ ଦାର ନିକଟେର େସମାନଙ

ପତିକୂଳେର ସମସ ମଣଳୀକୁ ଏକତ କଲା; େସେତେବେଳ ସମସ ମଣଳୀ
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ପତି ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ପକାଶିତ େହଲା। 20 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 21 “ତୁେମମାେନ ଏହି ମଣଳୀ ମ ରୁ

ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ କର, ତହେର ଆେମ ଏକ ନିମିଷେର େସମାନଙୁ

ସଂହାର କରିବା।” 22 ତହେର େସମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିେଲ, “େହ

ପରେମଶର, େହ ସମସ ଶରୀରସ ଆତାର ପରେମଶର, ଏକ ଜଣ ପାପ

କେଲ କି ତୁେମ ସମସ ମଣଳୀ ଉପେର େକାପାନିତ େହବ?” 23 ତହଁୁ

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 24 “ତୁେମ ମଣଳୀକୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ

େକାରହର, ଦାଥନର ଓ ଅବୀରାମର ଆବାସଚତୁଦଗରୁ ଉଠିଯାଅ।’” 25

ତହେର େମାଶା ଉଠି ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ ନିକଟକୁ ଗେଲ ଓ ଇସାଏଲର

ପାଚୀନବଗ ତାଙର ପଶା ଗମନ କେଲ। 26 ତହଁୁ େସ ମଣଳୀକୁ କହିେଲ,

“ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ଏହି ଦୁଷ େଲାକମାନଙ ତମୁରୁ ଉଠିଯାଅ ଓ

େସମାନଙର କିଛିମାତ ସଶ କର ନାହ, େନାହିେଲ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ

ପାପସମୂହେର ବିନଷ େହବ।” 27 ଏଥେର େସମାେନ େକାରହର, ଦାଥନର

ଓ ଅବୀରାମର ଆବାସଚତୁଦଗରୁ ଉଠିଗେଲ ପୁଣି, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ

ବାହାରକୁ ଆସି ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯ ା ଓ ପୁତ ଓ ପିଲାମାନଙ ସହିତ ଆପଣା

ଆପଣା ତମୁ ଦାରେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 28 ତହଁୁ େମାଶା କହିେଲ, “ଏହି

ସମସ କାଯ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େମାେତ ପଠାଇଅଛନି; ମଁୁ ଆପଣା ନିଜ

ମନରୁ ତାହାସବୁ କରି ନାହ, ତାହା ଏଥେର ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 29ଯଦି

ଏହି େଲାକମାେନ ସମସ େଲାକଙ ସାଧାରଣ ମରଣେର ମରନି, କିଅବା ଯଦି

ସମସ େଲାକଙ ଦଣ ଅନୁସାେର େସମାନଙ ଉପେର ଦଣ ଘେଟ; େତେବ

ସଦାପଭୁ େମାେତ ପଠାଇ ନାହାନି। 30 ମାତ ସଦାପଭୁ ଯଦି େକୗଣସି ନୂତନ

କମ କରନି ଓ ପୃଥବୀ ଆପଣା ମୁଖ ବିସାର କରି େସମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ

ସବସ ଗାସ କେର ଓ େସମାେନ ଜୀଅନା େହାଇ ପାତାଳକୁ ଧସି ଯାଆନି;

େତେବ େସମାେନ େଯ ସଦାପଭୁଙୁ ଅବ ା କରିଅଛନି, ତାହା ତୁେମମାେନ

ବୁଝିବ।” (Sheol h7585) 31 ଏଥଉତାେର ଏପରି େହଲା େଯ, େସ ଏହି କଥା

କହିବାର ସମାପ କରେନ, େସମାନଙ ଅଧଃସ ଭୂମି ଫାଟିଗଲା; 32 ପୁଣି,

ପୃଥବୀ ଆପଣା ମୁଖ ବିସାର କରି େସମାନଙୁ, େସମାନଙ ପରିଜନଗଣକୁ,

େକାରହର ସପକ ସମସ େଲାକଙୁ ଓ େସମାନଙ ସକଳ ସମତି ଗାସ କଲା।

33 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଓ େସମାନଙର ସମସ ପରିଜନ ଜୀଅନା ଥାଉ
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ଥାଉ ପାତାଳକୁ ଧସି ଗେଲ ଓ ପୃଥବୀ େସମାନଙ ଉପେର ଆଚାଦନ କଲା,

ତହେର େସମାେନ ସମାଜ ମ ରୁ ଲୁପ େହେଲ। (Sheol h7585) 34 ପୁଣି,

େସମାନଙ ରବେର େସମାନଙ ଚତୁଦଗସ ସମସ ଇସାଏଲ ପଳାୟନ କେଲ,

େଯେହତୁ େସମାେନ କହିେଲ, “େକଜାଣି ପୃଥବୀ ଆମମାନଙୁ ଗାସ କରିବ।”

35 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଅଗି ନିଗତ େହାଇ ଧୂପ ଉତଗକାରୀ େସହି

ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ େଲାକଙୁ ଗାସ କଲା। 36 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 37 “ତୁେମ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ ଇଲୀୟାସରକୁ କୁହ, େସ

ଦାହ ମ ରୁ େସହି ସବୁ ଅଙାରଧାନୀ ବାହାର କରିେନଉ, ପୁଣି, ତୁେମ େସହି

ଅଗି େସଠାେର ବିଞି ଦିଅ; କାରଣ େସହି ସବୁ ପବିତ; 38ଆପଣା ଆପଣା

ପାଣର ବିରୁଦେର ଏହି ପାପକମକାରୀମାନଙର ଅଙାରଧାନୀ ହ (ପବିତ);

ଏଣୁ ତାହାସବୁ ଯ େବଦିର ମଣଣି ନିମେନ ପିଟାପାତ କରାଯାଉ; େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହାସବୁ ଉତଗ କରିଥେଲ, ଏହି କାରଣରୁ ତାହାସବୁ

ପବିତ; ପୁଣି, ତାହାସବୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି ଚିହସରୂପ େହବ।”

39 ତହେର େସହି ଦଗ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ପିତଳ ଅଙାରଧାନୀ

ଉତଗ କରିଥେଲ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ େସହି ସବୁ େନଲା; 40 େମାଶାଙ

ଦାରା ସଦାପଭୁ େଯରୂପ କହିଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ସରଣାେଥ, ଅଥା , ହାେରାଣବଂଶ ଭନ ଅନ ବଂଶୀୟ େକୗଣସି ମନୁଷ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଧୂପ ଜାଳିବା ପାଇଁ େଯପରି ନିକଟକୁ ନ ଯାଏ; ପୁଣି,

େକାରହ ଓ ତାହାର ଦଳସ େଲାକମାନଙ ପରି ନ ହୁଏ; ଏଥପାଇଁ େଲାେକ

ଯ େବଦିର ମଣଣି ନିମେନ ତାହାସବୁ ପିଟିେଲ। 41 ତଥାପି ଆରଦିନ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ଓ ହାେରାଣଙ

ବିରୁଦେର ବଚସା କରି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ େଲାକମାନଙୁ ବଧ

କଲ।” 42 ତହଁୁ ସମସ ମଣଳୀ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ଓ ହାେରାଣଙ ବିରୁଦେର

ଏକତ େହବା ସମୟେର େସମାେନ ସମାଗମତମୁ ଆେଡ଼ ଅନାଇେଲ; ଆଉ

େଦଖ, େମଘ ତାହା ଆଚାଦନ କରିଅଛି ଓ ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ପତ କ

େହାଇଅଛି। 43 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଗମତମୁ ସମୁଖକୁ

ଆସିେଲ। 44 ତହେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 45 “ତୁେମମାେନ

ଏହି ମଣଳୀ ମ ରୁ ଉଠିଯାଅ, ଆେମ ଏକ ନିମିଷେର େସମାନଙୁ ସଂହାର

କରିବା; ଏଥେର େସମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ।” 46 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣଙୁ
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କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ଅଙାରଧାନୀ େନଇ ତହ ମ େର ଯ େବଦିରୁ

ଅଗି ଦିଅ, ପୁଣି, ତହ ଉପେର ଧୂପ େଥାଇ ଶୀଘ ମଣଳୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ

େସମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ େକାଧ ନିଗତ

େହାଇଅଛି; ମହାମାରୀ ଆରମ େହଲାଣି।” 47 ତହେର ହାେରାଣ େମାଶାଙର

କଥା ଅନୁସାେର ତାହା େନଇ ସମାଜ ମ କୁ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ; େସହି ସମୟେର

େଦଖ, େଲାକମାନଙ ମ େର ମହାମାରୀ ଆରମ େହାଇଥଲା; ତହେର େସ

ଧୂପ େଦଇ େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କେଲ। 48 ପୁଣି, େସ ମୃତ ଓ

ଜୀବିତ େଲାକମାନଙ ମ େର ଠିଆ େହେଲ ତହେର ମହାମାରୀ ନିବୃତ

େହଲା। 49 େଯଉଁମାେନ େକାରହର କଥା ସକାଶୁ ମରିଥେଲ, େସମାନଙ

ବ ତୀତ ଚଉଦ ହଜାର ସାତ ଶହ େଲାକ ଏହି ମହାମାରୀେର ମେଲ। 50

ପୁଣି, ମହାମାରୀ ନିବୃତ ହୁଅେନ, ହାେରାଣ ସମାଗମତମୁ ଦାରେର େମାଶାଙ

ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେଲ।

17ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କଥା କୁହ, େସମାନଙ ପିତୃଗୃହର ଅ କମାନଙଠାରୁ ପେତ କ

ପିତୃଗୃହ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଯଷି, ଏହିରୂେପ ବାର ଯଷି ଗହଣ କର; ତୁେମ

ପେତ କର ଯଷିେର ପେତ କ େଲାକର ନାମ େଲଖ। 3ପୁଣି, ତୁେମ େଲବୀର

ଯଷିେର ହାେରାଣର ନାମ େଲଖବ; କାରଣ େସମାନଙ ପେତ କ ପିତୃଗୃହର

ଅ କ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଯଷି େହବ। 4 ଆଉ ସମାଗମତମୁର େଯଉଁ

ସାନେର ଆେମ ତୁମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରୁ, େସହି ସାନେର ସାକ 

ସିନୁକ ସମୁଖେର ତୁେମ େସହି ସବୁ ରଖବ। 5 ଏହା କଲା ଉତାେର, ଆେମ

େଯଉଁ ବ କିକୁ ମେନାନୀତ କରିବା, ତାହାର ଯଷି ପୁଷିତ େହବ; ତହେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ବଚସା କରନି, େସହି

ବଚସା ଆେମ ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିବୃତ କରାଇବା।” 6 ଏଥେର େମାଶା

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହେନ, େସମାନଙର ଅ କ ସମେସ ଆପଣା

ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ପେତ କ ଅ କ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଯଷି,

ଏହିରୂେପ ବାର ଯଷି ତାଙୁ େଦେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣଙର ଯଷି େସମାନଙ

ଯଷିସକଳର ମ େର ଥଲା। 7 ତହଁୁ େମାଶା ସାକ ତମୁେର ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େସହି ସମସ ଯଷି ରଖେଲ। 8ଏଥଉତାେର ଆରଦିନ େମାଶା

ସାକ ତମୁେର ପେବଶ କେଲ; ଆଉ େଦଖ, େଲବୀ ଗୃହ ନିମେନ ଥବା
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ହାେରାଣଙର ଯଷି ଅଙୁରିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ଅଙୁର ବାହାର େହଲା, ପୁଷ

ଫୁଟିଲା ଓ ପକ ବାଦାମ ଫଳିଲା। 9 େତେବ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖରୁ

େସହି ସକଳ ଯଷି ବାହାର କରି ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନଗଣର ସାକାତକୁ

ଆଣିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା େଦଖ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଯଷି

େନେଲ। 10 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଆମ ବିରୁଦେର

ଏହି ବିେଦାହୀ ସନାନଗଣର ବଚସା େଯପରି ନିବୃତ ହୁଏ ଓ େସମାନଙର

ମୃତୁୁ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଚିହ ସରୂେପ ରଖାଯିବା

ନିମେନ ତୁେମ ହାେରାଣଙ ଯଷି ସାକ ସିନୁକ ସମୁଖେର ରଖ।” 11 େମାଶା

େସରୂପ କେଲ; ସଦାପଭୁ ତାଙୁ େଯପରି ଆ ା େଦେଲ, େସ େସହିପରି

କେଲ। 12 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ଆମମାନଙର ପାଣ ଯାଉଛି, ଆେମମାେନ ଉଚିନ େହଉ, ଆେମ ସମେସ

ଉଚିନ େହଉ। 13 େଯେକହି ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ଆବାସ

ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି, େସ ମରୁଅଛି; ଆେମ ସମେସ କି ପାଣ ଛାଡ଼ି ଉଚିନ

େହବା?”

18ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଓ ତୁମ ସହିତ

ତୁମ ପୁତଗଣ ଓ ତୁମର ପିତୃବଂଶ, ତୁେମମାେନ ପବିତ ସାନଘଟିତ ଅପରାଧ

ବହିବ; ପୁଣି, ତୁେମ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପୁତଗଣ ଯାଜକତପଦଘଟିତ

ଅପରାଧ େବାହିବ। 2ଆଉ ତୁେମ େଲବୀ ବଂଶୀୟ ତୁମର ଭାତୃଗଣକୁ,

ଅଥା , ତୁମର ପିତୃବଂଶୀୟମାନଙୁ ଆପଣା ସେଙ ନିକଟକୁ ଆଣ, େସମାେନ

ତୁମ ସହିତ େଯାଗ େଦେବ ଓ ତୁମର େସବା କରିେବ; ମାତ ତୁେମ ଓ ତୁମ

ସହିତ ତୁମ ପୁତଗଣ ସାକ ତମୁ ସମୁଖେର ରହିବ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ

ତୁମର ରକଣୀୟ ଓ ସମୁଦାୟ ତମୁର ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ; େଯପରି

େସମାେନ, ଅବା ତୁେମମାେନ ନ ମର, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ େକବଳ ପବିତ

ସାନର ପାତ ନିକଟକୁ ଓ େବଦି ନିକଟକୁ ଯିେବ ନାହ। 4 େସମାେନ ତୁମ

ସହିତ େଯାଗ େଦଇ ତମୁର ସମସ େସବାକମ ଅନୁସାେର ସମାଗମତମୁର

ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ, ଆଉ େକୗଣସି ଅନ ବଂଶୀୟ େଲାକ େସମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ। 5 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି େଯପରି ଆଉ

େକାଧ ଉପସିତ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ପବିତ ସାନର ରକଣୀୟ ଓ

େବଦିର ରକଣୀୟ ରକା କରିବ। 6ଆଉ ଆେମ, େଦଖ, ଆେମ ଇସାଏଲ
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ସନାନଗଣ ମ ରୁ ତୁମମାନଙର ଭାତୃଗଣ େଲବୀୟମାନଙୁ ଗହଣ କରିଅଛୁ,

େସମାେନ ସମାଗମତମୁର େସବାକମ ନିମେନ ତୁମମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଦତ ଦାନ ଅଟନି। 7 ଏଣୁ ତୁେମ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପୁତଗଣ,

ତୁେମମାେନ େବଦି ସମନୀୟ ସକଳ ବିଷୟେର ଓ ବିେଚଦ ବସ ଭତେର

ଆପଣାର ଯାଜକତ ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମମାେନ େସବା କରିବ। ଆେମ

(ଆପଣା) ଦାନଜନିତ େସବା ରୂେପ ତୁମମାନଙୁ ଯାଜକତ ପଦ େଦଲୁ; ମାତ

େଯଉଁ ଅନ ବଂଶୀୟ େଲାକ ନିକଟକୁ ଆେସ, ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ।” 8

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “ଆହୁରି ଆେମ, େଦଖ, ଆେମ

ଆପଣା ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର, ଅଥା , ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ

ପବିତୀକୃତ ଦବ ର ଭାର ତୁମଙୁ େଦଲୁ, ତୁମର ଅଭେଷକ ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଓ

ତୁମର ସନାନଗଣକୁ ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାର ନିମେନ ତାହାସବୁ େଦଲୁ।

9 ଅଗିକୃତ ମହାପବିତ ଉପହାର ମ ରୁ ରକିତ ଏହାସବୁ ତୁମର େହବ;

ଆମ ଉେଦଶ େର େସମାେନ ଯାହା ଉତଗ କରିେବ, ଏପରି େସମାନଙର

ପେତ କ ଉପହାର, ଅଥା , େସମାନଙର ପେତ କ ଭକ େନୖେବଦ ଓ

େସମାନଙର ପେତ କ ପାପାଥକ ବଳି ଓ େସମାନଙର ପେତ କ େଦାଷାଥକ

ବଳି ତୁମ ଓ ତୁମ ପୁତଗଣ ନିମେନ ମହାପବିତ େହବ। 10 ତୁେମ ତାହା

ମହାପବିତ ଦବ ଭାବି ତହରୁ େଭାଜନ କରିବ; ପେତ କ ପୁରୁଷ ତହରୁ

େଭାଜନ କରିବ; ତାହା ତୁମ ପତି ପବିତ େହବ। 11 ଆଉ ଏହା ତୁମର

ଅେଟ; ଅଥା , ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ସମସ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ର

ଦାନ ମ ରୁ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର; ଆେମ ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାରାେଥ

ତାହାସବୁ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମର ପୁତ ଓ କନ ାଗଣଙୁ େଦଲୁ; ତୁମ

ଗୃହସିତ ପେତ କ ଶୁଚି େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 12 େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙର ସମସ ଉତମ େତୖଳ ଓ ସମସ

ଉତମ ଦାକାଫଳ ଓ ଶସ , େଯଉଁ େଯଉଁ ପଥମଜାତ ଫଳ ଉତଗ କରିେବ,

ତାହାସବୁ ଆେମ ତୁମକୁ େଦଲୁ। 13 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିରୁ ଉତନ

େଯଉଁସବୁ ପଥମ ପକ ଫଳ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରନି, େସହି

ସବୁ ତୁମର େହବ; ତୁମ ଗୃହସିତ ପେତ କ ଶୁଚି େଲାକ ତାହା େଭାଜନ

କରିବ। 14ଇସାଏଲ ମ େର ସମସ ଉତଗୀକୃତ ବସୁସବୁ ତୁମର େହବ।

15 େସମାେନ ମନୁଷ କିମା ପଶୁମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ ସମସ ପଥମଜାତ
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ଗଭର ଫଳ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରନି, େସହି ସମସ ତୁମର

େହବ; ତଥାପି ତୁେମ ମନୁଷ ର ପଥମଜାତକୁ ଅବଶ ମୁକ କରିବ, ପୁଣି,

ତୁେମ ଅଶୁଚି ପଶୁର ପଥମଜାତକୁ ମୁକ କରିବ। 16 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଏକ

ମାସ ବୟସ ଅବଧ ମୁକ କରାଯିେବ, େସହି ସମସଙୁ ତୁମର ନିରୂପଣୀୟ

ମୂଲ େର ପବିତ ସାନର େକାଡ଼ିଏ େଗରା ପରିମିତ େଶକଲ ଅନୁସାେର ପାଞ

େଶକଲ ରୂପାେର ମୁକ କରିବ। 17 ମାତ ତୁେମ େଗାରୁର ପଥମଜାତକୁ

ଅବା େମଷର ପଥମଜାତକୁ ଅବା ଛାଗର ପଥମଜାତକୁ ମୁକ କରିବ ନାହ,

େସମାେନ ପବିତ; ତୁେମ େବଦି ଉପେର େସମାନଙର ରକ େସଚନ କରିବ,

ପୁଣି, ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର

ନିମେନ େସମାନଙର େମଦ ଦଗ କରିବ। 18ଆଉ େସମାନଙର ମାଂସ

ତୁମର େହବ, େଯପରି େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ ାଥକ ବକ ଓ ଦକିଣ ଚଟୁଆ,

େସପରି ତାହା ତୁମର େହବ। 19ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଯଉଁ ସମସ ବସୁ

ପବିତ କରି ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ

କରନି, େସସକଳ ଆେମ ଅନନକାଳୀନ ଅଧକାରାେଥ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ

ସହିତ ତୁମ ପୁତ ଓ କନ ାଗଣଙୁ େଦଲୁ; ତୁମ ଓ ତୁମ ସେଙ ତୁମ ବଂଶ

ପକେର ଏହା ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଅନନକାଳୀନ ଲବଣର ନିୟମ।” 20

ଆହୁରି ସଦାପଭୁ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, “େସମାନଙ ଭୂମିେର ତୁମର େକୗଣସି

ଅଧକାର ରହିବ ନାହ; ଓ େସମାନଙ ମ େର ତୁମର େକୗଣସି ବାଣ ରହିବ

ନାହ; ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ମ େର ଆେମ ହ ତୁମର ବାଣ ଓ ତୁମର

ଅଧକାର। 21ଆଉ େଦଖ, େଲବୀସନାନଗଣ େଯଉଁ େସବାକାଯ କରନି,

ସମାଗମତମୁ ସମନୀୟ େସମାନଙ େସହି େସବାକାଯ ର ପରିେଶାଧେର

ଆେମ େସମାନଙ ଅଧକାରାେଥ ଇସାଏଲ ମ େର ସମସ ଦଶମାଂଶ େଦଲୁ।

22ଆଉ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ପାପ େବାହି େଯପରି ନ ମରନି, ଏଥପାଇଁ,

ଏହି ସମୟଠାରୁ େସମାେନ ସମାଗମତମୁ ନିକଟକୁ ଆସିେବ ନାହ। 23

ମାତ େଲବୀୟମାେନ ସମାଗମତମୁର େସବାକାଯ କରିେବ ଓ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିେବ; ଏହା ତୁମମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକମସାୟୀ

ଅନନକାଳୀନ ବିଧ, ପୁଣି, େସମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର େକୗଣସି

ଅଧକାର ପାଇେବ ନାହ। 24 କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ଉତଗ
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କରନି, ତାହା ଆେମ େଲବୀୟମାନଙୁ ଅଧକାରାେଥ େଦଲୁ; ଏେହତୁ ଆେମ

େସମାନଙ ବିଷୟେର କହିଲୁ, ‘ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର େସମାେନ

େକୗଣସି ଅଧକାର ପାଇେବ ନାହ।’” 25 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 26 “ଆହୁରି ତୁେମ େଲବୀୟମାନଙୁ କହିବ, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ଅଧକାରାେଥ ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ତୁମମାନଙୁ

େଦଲୁ, ‘ତାହା େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମ େସମାନଙଠାରୁ ଗହଣ କରିବ, େସହି

ସମୟେର ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର

ରୂେପ େସହି ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଉତଗ କରିବ। 27 ତୁମମାନଙ ଏହି

ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଖଳାର ଶସ ତୁଲ ଓ ଦାକାଯନର ପୂଣତା ତୁଲ

ତୁମମାନଙ ପକେର ଗଣାଯିବ। 28 ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଠାରୁ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ଗହଣ କରିବ, ତହରୁ ତୁେମମାେନ ହ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ; ପୁଣି, ତହରୁ

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ହାେରାଣ ଯାଜକକୁ େଦବ।

29 ତୁମମାନଙର ପାପ ସମସ ଦାନ ମ ରୁ େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେତାଳନୀୟ

ଉପହାର, ଅଥା , ତହର ସମସ ଉତମ ଦବ ରୁ ତହର ପବିତ ଅଂଶ

ଉତଗ କରିବ।’ 30 ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ତୁେମମାେନ େଯଉଁ

ସମୟେର ତହରୁ ଉତମ ଦବ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ କରିବ,

େସହି ସମୟେର ତାହା େଲବୀୟମାନଙ ପକେର ଖଳାରୁ ଉତନ ଦବ

ଓ ଦାକାଯନରୁ ଉତନ ଦବ େବାଲ ଗଣାଯିବ। 31 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଓ

ତୁମମାନଙ ପରିଜନଗଣ ସବୁ ସାନେର ତାହା େଭାଜନ କରିବ; କାରଣ ତାହା

ସମାଗମତମୁେର କୃତ ତୁମମାନଙ େସବାକାଯ ପରିେଶାଧେର ତୁମମାନଙର

ପୁରସାର ଅେଟ। 32ଆଉ ତହରୁ େସହି ଉତମ ଦବ ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ

କେଲ, ତୁେମମାେନ ତଦାରା ଘଟିତ େକୗଣସି ପାପ େବାହିବ ନାହ; ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ େଯପରି ନ ମର, ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ପବିତ ଦବ

ଅପବିତ କରିବ ନାହ।’”

19ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 2 “ସଦାପଭୁ

ଏହି ଶାସୀୟ ବିଧ କହି ଆ ା େଦଇଅଛନି, ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ,

େଯଉଁଠାେର କଳଙ ନାହ ଓ ଯାହା ଉପେର େକେବ ଯୁଆଳି ଦିଆଯାଇ ନାହ,

ଏପରି ଏକ ନିଖୁନା ଲାଲ ଗାଭୀକୁ େସମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣନୁ। 3 ତହଁୁ
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ତୁେମମାେନ େସହି ଗାଭୀକୁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ େଦବ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ

ଛାଉଣି ବାହାରକୁ ଆଣେନ, ଜେଣ ତାହା ସମୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 4

ତହେର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଆପଣା ଅଙୁଳି ଦାରା ତାହାର ରକରୁ େନଇ

ସମାଗମତମୁ ସମୁଖେର ସାତ ଥର ତାହାର ରକ େସଚନ କରିବ। 5ଆଉ

ଜେଣ ତାହାର ଦୃଷିେଗାଚରେର େସହି ଗାଭୀକୁ ଦଗ କରିବ; େସ ତାହାର

େଗାମୟ ସହିତ ଚମ ଓ ମାଂସ ଓ ରକ ଦଗ କରିବ। 6 ତହଁୁ ଯାଜକ ଏରସ

କାଠ, ଏେସାବ ଓ ସିନୂର ବଣ (େଲାମ) େନଇ େସହି ଗାଭୀଦାହର ଅଗି

ମ େର ପକାଇବ। 7 େତେବ ଯାଜକ ଆପଣା ବସ େଧାଇବ ଓ ଶରୀରକୁ

ଜଳେର ସାନ କରାଇବ; ତହ ଉତାେର େସ ଛାଉଣିକୁ ଆସିବ, ପୁଣି, ଯାଜକ

ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 8ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େସହି ଗାଭୀକୁ ଦଗ

କରିବ, େସ ଜଳେର ଆପଣା ବସ େଧାଇବ, ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଜଳେର

ସାନ କରାଇବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ। 9 ଏଉତାେର େକୗଣସି

ଶୁଚି େଲାକ େସହି ଗାଭୀର ଭସ ସଂଗହ କରି ଛାଉଣିର ବାହାେର େକୗଣସି

ଶୁଚି ସାନେର ରହିବ; ପୁଣି, ତାହା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ମଣଳୀ ପାଇଁ

ଅେଶୗଚାଥକ ଜଳ ନିମେନ ରଖାଯିବ; ତାହା ପାପାଥକ ବଳି ଅେଟ। 10

ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େସହି ଗାଭୀର ଭସ ସଂଗହ କେର, େସ ଆପଣା ବସ

େଧାଇବ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ; ଏହା ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଓ

େସମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀର ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ

େହବ। 11ପୁଣି, େଯେକହି େକୗଣସି ମନୁଷ ର ଶବ ଛୁଏଁ, େସ ସାତ ଦିନ

ଅଶୁଚି େହବ। 12 େସ ତୃତୀୟ ଦିନେର ତଦାରା ଆପଣାକୁ ପରିଷାର କରିବ,

ସପମ ଦିନେର େସ ଶୁଚି େହବ; ମାତ ଯଦି େସ ତୃତୀୟ ଦିନେର ଆପଣାକୁ

ପରିଷାର ନ କେର, େତେବ େସ ସପମ ଦିନେର ଶୁଚି େହବ ନାହ। 13 ଯଦି

େକହି େକୗଣସି ମୃତ ମନୁଷ ର ଶବ ଛୁଇଁ ଆପଣାକୁ ପରିଷାର ନ କେର,

େତେବ େସ ସଦାପଭୁଙ ଆବାସ ଅଶୁଚି କେର; େସହି ପାଣୀ ଇସାଏଲ ମ ରୁ

ଉଚିନ େହବ; ତାହା ଉପେର ଅେଶୗଚାଥକ ଜଳ ଛିଞା ଯାଇ ନ ଥବାରୁ େସ

ଅଶୁଚି େହବ; ତାହାର ଅଶୁଚିତା ତାହାଠାେର ଥାଏ। 14 େକୗଣସି ମନୁଷ

ତମୁ ଭତେର ମେଲ, ତହର ବ ବସା ଏହି; େଯେକହି େସହି ତମୁକୁ ଆେସ ଓ

େସହି ତମୁେର ଥାଏ, େସ ସାତ ଦିନ ଅଶୁଚି େହାଇ ରହିବ। 15ଆଉ ପେତ କ

େମଲା ପାତ, ଯହେର ଢାଙୁଣୀ ବନା ନ ଥାଏ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 16 ପୁଣି,
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େଯେକହି େମଲା େକତେର ଖଡହତ କିମା ମୃତ େଦହ କିମା ମନୁଷ ର ଅସି

କିମା କବର ଛୁଏଁ, େସ ସାତ ଦିନ ଅଶୁଚି େହବ। 17ଆଉ େଲାକମାେନ େସହି

ଅଶୁଚି େଲାକ ନିମେନ ପାପାଥେର ଦଗ ବଳିର ଭସ େନେବ ଓ ଏକ ପାତେର

ତାହା ରଖ ତହ ଉପେର େସାତଜଳ ଦିଆଯିବ। 18 ଏଉତାେର େକୗଣସି ଶୁଚି

ମନୁଷ ଏେସାବ ଶାଖା େନଇ ଏହି ଜଳେର ଡୁବାଇ େସହି ତମୁ ଉପେର ଓ

ସମସ ପାତ ଉପେର ଓ େସଠାେର ଥବା ସମସ େଲାକ ଉପେର, ପୁଣି, ଅସି

କିମା ହତ କିମା ମୃତ କିମା କବର ଛୁଇଁବା େଲାକ ଉପେର ତାହା ଛିଞିବ। 19

ପୁଣି, େସହି ଶୁଚି େଲାକ ତୃତୀୟ ଦିନେର ଓ ସପମ ଦିନେର ଅଶୁଚି େଲାକ

ଉପେର ତାହା ଛିଞିବ; ତହଁୁ େସ ସପମ ଦିନେର ଆପଣାକୁ ପରିଷାର କରିବ

ଓ ଆପଣା ବସ େଧାଇ ଆେପ ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସନ ା ସମୟେର ଶୁଚି

େହବ। 20 ମାତ େଯଉଁ େଲାକ ଅଶୁଚି େହାଇ ଆପଣାକୁ ପରିଷାର ନ କରିବ,

େସହି ପାଣୀ ସମାଜ ମ ରୁ ଉଚିନ େହବ, କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙର ପବିତ

ସାନ ଅଶୁଚି କଲା; ତାହା ଉପେର ଅେଶୗଚାଥକ ଜଳ େସଚିତ େହଲା ନାହ;

େସ ଅଶୁଚି। 21 ଏହା େସମାନଙ ପାଳନୀୟ ଅନନକାଳୀନ ବିଧ େହବ;

ଆଉ େଯେକହି େସହି ଅେଶୗଚାଥକ ଜଳ େସଚନ କେର, େସ ଆପଣା ବସ

େଧାଇବ; ପୁଣି, େଯେକହି େସହି ଅେଶୗଚାଥକ ଜଳ ଛୁଏଁ, େସ ସନ ା ପଯ ନ

ଅଶୁଚି େହବ। 22 ପୁଣି, େସ ଅଶୁଚି େଲାକ ଯାହା କିଛି ଛୁଏଁ, ତାହା ଅଶୁଚି

େହବ; ଆଉ େଯଉଁ ପାଣୀ ତାହା ଛୁଏଁ, େସ ସନ ା ପଯ ନ ଅଶୁଚି ରହିବ।”

20ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ସମସ ମଣଳୀ ପଥମ ମାସେର

ସୀ ପାନରେର ଉପସିତ େହେଲ ଓ େଲାକମାେନ କାେଦଶେର ବାସ

କେଲ; ପୁଣି, େସହି ସାନେର ମରୀୟମ ମେଲ ଓ େସଠାେର ତାଙୁ କବର

ଦିଆଗଲା। 2ଆଉ େସହି ସାନେର ମଣଳୀ ନିମେନ ଜଳ ନ ଥଲା; ତହେର

େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ଓ ହାେରାଣଙ ବିରୁଦେର ଏକତ େହେଲ। 3ପୁଣି,

େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିେଲ, “ହାୟ, ଆମମାନଙ

ଭାଇମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ମେଲ, େସହି ସମୟେର

ଯଦି ଆେମମାେନ ମରିଥାʼନୁ। 4 ତୁେମମାେନ କାହକି ସଦାପଭୁଙ ସମାଜକୁ

ବାହାର କରି ଏହି ପାନରକୁ ଆଣିଲ, େଯପରିକି ଆେମମାେନ ଓଆମମାନଙର

ପଶୁମାେନ ଏହିଠାେର ମରିବୁ? 5ଆଉ ତୁେମମାେନ କାହକି ଆମମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, କି ଏହି କଦଯ ସାନକୁ ଆଣିବାକୁ? ଏ
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ତ ଶସ କି ଡିମିରି କି ଦାକା କି ଡାଳିମର ସାନ ନୁେହଁ; କିଅବା ଏଠାେର

ପିଇବାକୁ ଜଳ ନାହ।” 6 ଏଥେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଜ ସାକାତରୁ

ସମାଗମତମୁ ଦାରକୁ ଯାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ; ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙ ପତାପ

େସମାନଙ ପତି ପକାଶ ପାଇଲା। 7 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 8 “ତୁେମ ଯଷି ନିଅ, ପୁଣି, ତୁେମ ଓ ତୁମ ଭାଇ ହାେରାଣ ମଣଳୀକୁ

ଏକତ କର, ଆଉ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର େସହି େଶୖଳକୁ

ଆପଣା ଜଳ େଦବା ପାଇଁ ଆ ା ଦିଅ; ତହେର ତୁେମ େସମାନଙ ନିମେନ

େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ମଣଳୀକୁ ଓ େସମାନଙ ପଶୁଗଣକୁ ପାନ

କରାଇବ।” 9 ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖରୁ ତାହାଙ ଆ ା ପମାେଣ ଯଷି

େନେଲ। 10 ପୁଣି, େମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସହି େଶୖଳ ସମୁଖେର ସମାଜକୁ

ଏକତ କେଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େହ ବିେଦାହୀଗଣ, ଶୁଣ,

ଆେମମାେନ କି ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହି େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା?”

11 ଏଉତାେର େମାଶା ହସ ଉଠାଇ ଆପଣା ଯଷିେର େସହି େଶୖଳକୁ ଦୁଇ ଥର

ଆଘାତ କେଲ; ତହେର ପଚୁର ଜଳ ବାହାରିଲା, ପୁଣି, ମଣଳୀ ଓ େସମାନଙ

ପଶୁଗଣ ପାନ କେଲ। 12 ଏଥେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ସାକାତେର ଆମକୁ ପବିତ େବାଲ

ମାନ କରିବାକୁ ଆମଠାେର ବିଶାସ କଲ ନାହ, ଏେହତୁ ଆେମ ଏହି ମଣଳୀକୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହି େଦଶେର ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ପେବଶ

କରାଇବ ନାହ।” 13 ଏହିସବୁ ମିରୀବାଃ ଜଳ, (ବିବାଦର ଜଳ); େଯେହତୁ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ସହିତ ବିବାଦ କେଲ ଓ େସମାନଙ

ମ େର ପବିତ ରୂେପ ମାନ େହେଲ। 14 ଏଥଉତାେର େମାଶା କାେଦଶରୁ

ଇେଦାମୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତମାନଙ ଦାରା କହି ପଠାଇେଲ, ତୁମର

ଭାତା ଇସାଏଲ ଏରୂପ କହଇ, “ଆମମାନଙ ପତି େଯଉଁ ସମସ େକଶ

ଘଟିଅଛି, 15 ଅଥା , କିପରି ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ ମିସରକୁ ଗେଲ

ଓ ମିସରେର ଦୀଘ କାଳ ବାସ କେଲ ଆଉ ମିସରୀୟମାେନ ଆମମାନଙ

ପତି ଓ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପତି କୁବ ବହାର କେଲ, ତାହା

ତୁେମ ଜାଣ। 16 େସହି ସମୟେର ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

କନନ କରେନ, େସ ଆମମାନଙ ରବ ଶୁଣିେଲ, ପୁଣି, ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ

ଆମମାନଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଏେବ ଆେମମାେନ
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ତୁମ େଦଶର ପାନସିତ କାେଦଶ ନଗରେର ଅଛୁ; 17 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

ତୁମ େଦଶ େଦଇ ଆମମାନଙୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ; ଆେମମାେନ ଶସ େକତ କିମା

ଦାକାେକତ ମ େଦଇ ଯିବୁ ନାହ, କିଅବା କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବୁ ନାହ;

ଆେମମାେନ ରାଜପଥ େଦଇ ଗମନ କରିବୁ; ଆେମମାେନ ତୁମ ସୀମା ପାର

େହବା ପଯ ନ ଦକିଣେର କି ବାମେର େଫରିବୁ ନାହ।” 18 ତହେର ଇେଦାମ

ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମ (େଦଶର) ମ େଦଇ ଯିବ ନାହ, ଗେଲ ଆେମ

ଖଡ େନଇ ତୁମ ବିରୁଦେର ବାହାର େହବା।” 19 େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େକବଳ ସଡ଼କ େଦଇ ଯିବୁ ଯଦି

ଆେମମାେନ, ଆେମ କି ଆମ ପଶୁମାେନ ତୁମ ଜଳ ପାନ କରିବୁ, େତେବ

ଆେମ ତହର ମୂଲ େଦବୁ; ଆଉ କିଛି କଥା ନାହ, େକବଳ ଆମକୁ ଆପଣା

ପାଦେର (େଦଶ) େଦଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” 20ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ତୁେମ (େଦଶ)

େଦଇ ଯିବ ନାହ। ଏଉତାେର ଇେଦାମ ଅେନକ େଲାକ ସଙେର େନଇ

ମହାବଳେର ତାଙ ବିରୁଦେର ବାହାର େହେଲ।” 21 ଏହିରୂେପ ଇେଦାମ

ଇସାଏଲକୁ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବାର ଅନୁମତି େଦବାକୁ ଅସୀକାର କେଲ;

ଏଣୁ ଇସାଏଲ ତାଙ ନିକଟରୁ େଫରିଗେଲ। 22 ଏଥଉତାେର େସମାେନ

କାେଦଶରୁ ଯାତା କେଲ ତହଁୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ଅଥା , ସମସ ମଣଳୀ

େହାର ପବତେର ଉପସିତ େହେଲ। 23 େସେତେବେଳ ଇେଦାମ େଦଶର

ସୀମା ନିକଟସ େହାର ପବତେର ସଦାପଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ,

24 “ଏହା ହାେରାଣର ମୃତୁ ର ସମୟ ଅେଟ; କାରଣ ଆେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହି େଦଶେର େସ ପେବଶ କରିବ

ନାହ, େଯେହତୁ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନିକଟେର ତୁେମମାେନ ଆମ ଆ ାର ବିରୁଦ

କମ କରିଥଲ। 25 ତୁେମ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟାସରକୁ େହାର

ପବତ ଉପରକୁ େନଇଯାଅ। 26 ପୁଣି, ହାେରାଣଠାରୁ ତାହାର ବସ କାଢ଼ି

ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟାସରକୁ ପିନାଅ; େଯଣୁ ହାେରାଣ (ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ନିକଟେର) ସଂଗୃହୀତ େହବ ଓ େସ େସହି ସାନେର ମରିବ।” 27 ତହଁୁ େମାଶା

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର କମ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସମେସ ମଣଳୀର

ସାକାତେର େହାର ପବତକୁ ଉଠିଗେଲ। 28 େତେବ େମାଶା ହାେରାଣଙର

ବସ କାଢ଼ି ତାଙର ପୁତ ଇଲୀୟାସରକୁ ପିନାଇେଲ, ପୁଣି, ହାେରାଣ େସହି

ସାନେର ପବତ ଶୃଙେର ମେଲ; ତହଁୁ େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ପବତରୁ
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ଓହାଇ ଆସିେଲ। 29 ଏଉତାେର ହାେରାଣ ମରିଅଛନି, ଏହା ସମସ ମଣଳୀ

େଦଖେନ, େସମାେନ, ଅଥା , ଇସାଏଲର ସମସ ବଂଶ ହାେରାଣଙ ନିମେନ

ତିରିଶ ଦିନ ପଯ ନ େରାଦନ କେଲ।

21ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ଅଥାରୀମର ପଥ େଦଇ ଆସୁଅଛନି, ଏହି କଥା

ଶୁଣି ଦକିଣ ପେଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନ ବଂଶୀୟ ଅରାଦର ରାଜା ଇସାଏଲର

ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କେଲ ଓ େସମାନଙର େକେତକ େଲାକଙୁ ଧରି ବନୀ

କେଲ। 2 ତହେର ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମାନତ କରି କହିେଲ,

“ଯଦି ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଆମ ହସେର ସମପଣ କରିବ, ଯଦି ଆେମ

େସମାନଙ ନଗରସବୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା।” 3 ଏଥେର ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ରବେର କଣପାତ କରି େସହି କିଣାନୀୟମାନଙୁ ସମପଣ କେଲ;

ତହେର େସମାେନ େସମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ସମସ ନଗର ସମୂଣ ରୂେପ

ବିନାଶ କେଲ, ପୁଣି, େସହି ସାନର ନାମ ହମା େହଲା। 4 ଏଥଉତାେର

େସମାେନ ଇେଦାମ େଦଶ ପଦକିଣ କରିବା ନିମେନ େହାର ପବତରୁ ସୂଫ

ସାଗର ପଥ େଦଇ ଯାତା କେଲ; ପୁଣି, ପଥ ସକାଶୁ େଲାକମାନଙର ପାଣ ଅତି

ସାହସହୀନ େହଲା। 5 ତହେର େଲାକମାେନ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ଓ

େମାଶାଙ ବିରୁଦେର କହିେଲ, “କାହକି ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙୁ ପାନରେର

ମାରିବାକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ?” େଦଖ, ଏଠାେର ରୁଟି ନାହ

ଓ ଜଳ ନାହ; ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପାଣ ଏହି ଲଘୁ ଅନକୁ ଘୃଣା କେର। 6

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େଲାକମାନଙ ମ କୁ ବିଷାକ ସପଗୁଡ଼ିକୁ େପରଣ

କରେନ, େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ଦଂଶନ କେଲ; ତହେର ଇସାଏଲର

ଅେନକ େଲାକ ମେଲ। 7 ଏନିମେନ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ନିକଟକୁ ଆସି

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର ଓ ତୁମ ବିରୁଦେର କଥା କହିଅଛୁ; ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା

କର େଯପରି େସ ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ଏହି ସପମାନଙୁ ଦୂର କରିେବ।”

େତଣୁ େମାଶା େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କେଲ। 8 େତେବ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଗାଟିଏ ବିଷାକ ସପର ନମୁନା ନିମାଣ କରି

ପତାକାଦଣ ଉପେର ରଖ; ତହେର ସପଦଂଷ ପେତ କ େଲାକ ତାହା ପତି

ଅନାଇେଲ ବଞିବ।” 9 ତହଁୁ େମାଶା ପିତଳର ଏକ ସପ ନିମାଣ କରି ପତାକା

ଦଣ ଉପେର ରଖେଲ; ତହେର ସପ େକୗଣସି ମନୁଷ କୁ ଦଂଶନ କେଲ,
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େସ େସହି ପିତଳ ସପ ପତି ଦୃଷିପାତ କରେନ, ବଞିଲା। 10ଏଥଉତାେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାତା କରି ଓେବାତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 11

ତହ ଉତାେର ଓେବାତରୁ ଯାତା କରି ସୂେଯ ାଦୟ ଦିଗେର େମାୟାବର

ସମୁଖସିତ ପାନରେର ଇୟୀଅବାରୀମେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 12

େସମାେନ େସଠାରୁ ଯାତା କରି େସର ଉପତ କାେର ଛାଉଣି ସାପନ

କେଲ। 13 େସଠାରୁ େସମାେନ ଯାତା କରି ଇେମାରୀୟମାନଙର ସୀମାରୁ

ନିଗତ ଅେଣାନର ଅନ ପାରିସିତ ପାନରେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; କାରଣ

େମାୟାବର ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙର ମ ବତୀ ଅେଣାନ େମାୟାବର ସୀମା

ଥଲା। 14 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଯୁଦର ନଳାକାର ପୁସକେର କଥତ ଅଛି,

ଯଥା “ସୁଫଃେର ବାେହବକୁ ଓ ଅେଣାନର ସକଳ ଉପତ କା, 15ପୁଣି, ଆରର

ବାସସାନଗାମୀ ଓ େମାୟାବସୀମାର ପାଶସିତ ଗଡ଼ନି ଉପତ କାସକଳକୁ

(େସ ଜୟ କେଲ।”) 16 େସଠାରୁ େସମାେନ (ଯାତା କରି) େବର (କୂପ)

ନାମକ ସାନକୁ ଆସିେଲ। େସହି କୂପ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଏହି ସାନେର େଲାକମାନଙୁ ଏକତ କର, ଆେମ େସମାନଙୁ ଜଳ

େଦବା।” 17 େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କେଲ, “େହ କୂପ,

ଉଚୁଳି ଉଠ ତୁେମମାେନ ତହ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର; 18 ଅଧପତିମାେନ

େସହି କୂପ େଖାଳିଛନି, େଲାକମାନଙର କୁଳୀନମାେନ ରାଜଦଣ ଓ ଆପଣା

ଆପଣା ଯଷି େଘନି ତାହା େଖାଳିଛନି।” 19 ଏଉତାେର େସମାେନ ପାନରରୁ

ମତାନକୁ ଓ ମତାନଠାରୁ ନହଲୀେୟଲକୁ ଓ ନହଲୀେୟଲଠାରୁ ବାେମାତକୁ

20 ଓ ବାେମାତଠାରୁ େମାୟାବ େକତସିତ ଉପତ କା େଦଇ ପିସା ପବତର

ଶୃଙକୁ ଯାତା କେଲ, ତାହା ମରୁଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଥଲା। 21ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ଦୂତ ପଠାଇେଲ;

22 “ତୁମ େଦଶ େଦଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ; ଆେମମାେନ ଶସ େକତ କି

ଦାକାେକତ ଆେଡ଼ େଫରିବୁ ନାହ; ଆେମମାେନ କୂପରୁ ଜଳ ପାନ କରିବୁ

ନାହ; ଆେମମାେନ ତୁମ ସୀମା ପାର େହବା ପଯ ନ ରାଜପଥ େଦଇ ଗମନ

କରିବୁ।” 23 ଏଥେର ସୀେହାନ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଇସାଏଲକୁ ଯିବା

ପାଇଁ େଦେଲ ନାହ; ମାତ ସୀେହାନ ଆପଣାର ସମସ େଲାକଙୁ ଏକତ କରି

ଇସାଏଲର ପତିକୂଳେର ପାନରକୁ ବାହାର େହେଲ, ପୁଣି, ଯହସେର ଉପସିତ

େହାଇ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେଲ। 24 ତହେର ଇସାଏଲ ଖଡଧାରେର
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ତାଙୁ ଆଘାତ କରି ଅେଣାନଠାରୁ ଯେବା ପଯ ନ, ଅଥା , ଅେମାନ

ସନାନଗଣଙର ସୀମା ପଯ ନ, ତାହାର େଦଶ ଅଧକାର କେଲ; କାରଣ

ଅେମାନସନାନଗଣଙର ସୀମା ଦୃଢ଼ ଥଲା। 25 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲ େସହି

ସମସ ନଗର ହସଗତ କେଲ ଓ ଇସାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙର ସମସ

ନଗରେର, ଅଥା ହିେ ବାନେର ଓ ତହର ସମସ ନଗରେର ବାସ କେଲ।

26କାରଣ ହିେ ବାନ ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନଙ ନଗର ଥଲା,

େସ େମାୟାବର ପୂବ ରାଜାର ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି ତାହା ହସରୁ ଅେଣାନ

ପଯ ନ ତାହାର ସମସ େଦଶ େନଇଥେଲ। 27 ଏନିମେନ କବିମାେନ କହନି,

“ତୁେମମାେନ ହିେ ବାନକୁ ଆସ, ସୀେହାନର ନଗର ନିମତ ଓ ଦୃଢ଼ୀକୃତ

େହଉ; 28 କାରଣ ହିେ ବାନଠାରୁ ଅଗି, ସୀେହାନ ନଗରଠାରୁ ଅଗିଶିଖା

ନିଗତ େହାଇଅଛି; ତାହା େମାୟାବର ଆର ନଗରକୁ, ଅେଣାନସ ଉଚସଳୀର

େଦବଗଣକୁ ଗାସ କରିଅଛି। 29 େହ େମାୟାବ, ତୁମର ସନାପ େହଲା! େହ

କେମାଶର େଲାକଗଣ, ତୁେମମାେନ ଉଚିନ େହଲ; େସ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ

ପଳାତକ ରୂେପ ଓ ତାହାର କନ ାଗଣକୁ ବନୀ ରୂେପ ଇେମାରୀୟ ରାଜା

ସୀେହାନର ହସେର ସମପଣ କରିଅଛି; 30ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ବାଣ

ମାରିଅଛୁ; ହିେ ବାନ ଦୀେବା ପଯ ନ ବିନଷ େହଲା, ଆେମମାେନ େନାଫହ

ପଯ ନ ଧଂସ କଲୁ, ତାହା େମଦବା ପଯ ନ ବ ାପଇ।” 31 ଏହିରୂେପ

ଇସାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନଙ େଦଶେର ବାସ କେଲ। 32 ଏଥଉତାେର

େମାଶା ଯାେସର ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେନ, େସମାେନ ତହର

ସକଳ ନଗର ହସଗତ କେଲ ଓ େସଠାସିତ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ।

33 ତହଁୁ େସମାେନ େଫରି ବାଶନର ପଥ େଦଇ ଉଠିଗେଲ; ତହେର ବାଶନର

ରାଜା ଓ , େସ ଓ ତାହାର ସମସ େଲାକ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ବାହାର

େହାଇ ଇଦିୟୀେର ଯୁଦ କେଲ। 34 େସହି ସମୟେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର

ସମସ େଲାକଙୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛୁ; ତୁେମ

ହିେ ବାନବାସୀ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ପତି େଯରୂପ କଲ, ତାହା

ପତି େସରୂପ କରିବ।” 35 ଏଣୁ ତାହାର େକହି ଅବଶିଷ ନ ରହିବା ପଯ ନ

େସମାେନ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମସ େଲାକଙୁ ଆଘାତ

କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାର େଦଶ ଅଧକାର କେଲ।
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22ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାତା କରି ଯିରୀେହା ନିକଟସ

ଯଦନ ଆଗେର େମାୟାବପଦାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ପତି ଯାହା ଯାହା କରିଥେଲ, ତାହା ସିେପାରର ପୁତ

ବାଲାକ େଦଖେଲ। 3 ଏଣୁ େମାୟାବ େଲାକମାନଙ ସକାଶୁ ଅତିଶୟ

ଭୀତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ବହୁତ ଥେଲ; ଆଉ େମାୟାବ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙ ସକାଶୁ ଉ ବିଗ େହେଲ। 4 ଏଥେର େମାୟାବ ମିଦୀୟନୀୟ

ପାଚୀନଗଣକୁ କହିେଲ, “େଗାରୁ େଯପରି ପଦାରୁ ଘାସ ଚାଟି ଖାଏ,

େସପରି ଏହି ଜନତା ଆମମାନଙ ଚତୁଦଗସ ସବୁ ଚାଟି ପକାଇେବ।

ଏହି ସମୟେର ସିେପାରର ପୁତ ବାଲାକ େମାୟାବର ରାଜା ଥେଲ।”

5 ଏନିମେନ େସ ବିେୟାରର ପୁତ ବିଲୀୟ କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣର େଦଶନିକଟସ ନଦୀର ନିକଟବତୀ ପେଥାର

ନଗରକୁ ବାତାବହ ପଠାଇ ଏହା କହିେଲ, “େଦଖ, ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ

ଏକ ଜନତା ଆସିଅଛନି; େଦଖ, େସମାେନ ପୃଥବୀର ମୁଖ ଆଚନ କରନି;

ପୁଣି, ଆମ ସମୁଖେର ବାସ କରନି। 6 ଏେହତୁ ଆେମ ନିେବଦନ କରୁଅଛୁ,

ତୁେମ ଆସି ଆମ ନିମେନ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଅ; କାରଣ

େସମାେନ ଆମ ପତି ଅତି ବଳବାନ; େହାଇପାେର, ଆେମ େସମାନଙୁ

ପରାଜୟ କରି େଦଶରୁ ଦୂର କରି ପାରିବା; େଯେହତୁ ଆେମ ଜାଣୁ, ତୁେମ

ଯାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କର, େସ ଆଶୀବାଦ ପାଏ, ପୁଣି, ତୁେମ ଯାହାକୁ

ଅଭଶାପ ଦିଅ, େସ ଅଭଶପ ହୁଏ।” 7 ତହେର େମାୟାବର ପାଚୀନବଗ ଓ

ମିଦୀୟନର ପାଚୀନବଗ ମନର ପୁରସାର ହସେର େଘନି ପସାନ କେଲ;

ପୁଣି, େସମାେନ ବିଲୀୟ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ବାଲାକଙ କଥା

ତାହାକୁ କହିେଲ। 8 ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ଆଜି ରାତି

ଏଠାେର ରୁହ, ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଯାହା କହିେବ, ତାହା ମଁୁ ପୁନବାର

ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବି,” ତହେର େମାୟାବର ଅଧପତିମାେନ ବିଲୀୟ

ସଙେର ରହିେଲ। 9 ଏଉତାେର ପରେମଶର ବିଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମ ସଙେର ଏହି େଲାକମାେନ କିଏ?” 10ତହଁୁ ବିଲୀୟ

ପରେମଶରଙୁ କହିଲା, “େମାୟାବର ରାଜା ସିେପାରର ପୁତ ବାଲାକ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଅଛନି; 11 ‘େଦଖ, ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନି, େସମାେନ ସମଗ େଦଶକୁ ଆଚନ କରିଅଛନି;
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ଏେବ ତୁେମ ଆସି ଆମ ନିମେନ େସମାନଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଅ, େହାଇପାେର,

ଆେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିବା।’” 12

ତହେର ପରେମଶର ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େସମାନଙ ସେଙ ଯିବ

ନାହ; ତୁେମ େସହି େଲାକମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ଆଶୀବାଦ ପାପ ଅଟନି।” 13 ଏଥେର ବିଲୀୟ ପାତଃକାଳେର ଉଠି

ବାଲାକଙ ଅଧପତିମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ଆପଣା େଦଶକୁ ଯାଅ,

କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାେତ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦବାକୁ

ମନା କରିଅଛନି।” 14 ଏଣୁ େମାୟାବର ଅଧପତିମାେନ ଉଠି ବାଲାକଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ବିଲୀୟ ଆମମାନଙ ସେଙ ଆସିବାକୁ ମନା

କରୁଅଛି।” 15 ଏଉତାେର ବାଲାକ େସମାନଙଠାରୁ ଅଧକ ସଂଖ କ ଓ ଅଧକ

ସମାନ ଅଧପତିମାନଙୁ ପୁନବାର ପଠାଇେଲ। 16 ତହଁୁ େସମାେନ ବିଲୀୟ

ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସିେପାରର ପୁତ ବାଲାକ ଏହି କଥା କହନି,

‘ଆେମ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ କତିକି ଆସିବାକୁ ତୁେମ ନିବାରିତ ହୁଅ ନାହ।

17 କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ ସମମ େଦଇ ମହାସମାନ କରିବା, ପୁଣି, ଯାହା

ତୁେମ ଆମକୁ କହିବ, ଆେମ ତାହା କରିବା; ଏଣୁ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆସ,

ଆମ ନିମେନ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଅ।’” 18 ଏଥେର ବିଲୀୟ

ଉତର େଦଇ ବାଲାକଙ ଦାସମାନଙୁ କହିଲା, “ଯଦ ପି ବାଲାକ ରୂପା ଓ

ସୁନାେର ପରିପୂଣ ଆପଣା ଗୃହ େମାେତ ଦିଅନି, ତଥାପି ଊଣା କି ଅଧକ

କରିବାକୁ ମଁୁ ଆପଣା ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ର ବାହାେର ଯାଇପାେର

ନାହ। 19 ଏନିମେନ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େହଁ ଆଜି ରାତି ଏଠାେର

ରୁହ, ସଦାପଭୁ େମାେତ ଆଉ ଯାହା କହିେବ, ତାହା ମଁୁ ଜାଣିବି।” 20

ଏଥେର ପରେମଶର ରାତିେର ବିଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଯଦି ଏହି

େଲାକମାେନ ତୁମକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସନି, େତେବ ଉଠ, େସମାନଙ ସେଙ

ଯାଅ; ମାତ ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ କଥା କହିବା; େକବଳ ତାହା ହ ତୁେମ

କହିବ।” 21 ତହେର ବିଲୀୟ ପାତଃକାଳେର ଉଠି ଆପଣା ଗଦଭୀ ସଜାଇ

େମାୟାବର ଅଧପତିମାନଙ ସହିତ ଗମନ କଲା। 22 ଏଥେର େସ ଯିବା

ସକାଶୁ ପରେମଶରଙ େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

ତାହାର ଶତୁ ରୂେପ ପଥ ମ େର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ; େସେତେବେଳ େସ

ଆପଣା ଗଦଭୀ ଉପେର ଚଢ଼ି ଯାଉଥଲା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଦାସ ତାହା ସଙେର
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ଥେଲ। 23 ଏଥେର େସହି ଗଦଭୀ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ ପଥ ମ େର ନିେଷାଷ

ଖଡ ହସେର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥବାର େଦଖଲା; ତହଁୁ ଗଦଭୀ ବାଟ ଛାଡ଼ି ବିଲ

ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତହେର ବିଲୀୟ ଗଦଭୀକୁ ବାଟକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ

ପହାର କଲା; 24 େତେବ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଦୁଇ ଦାକାେକତର ଏପାେଖ

ପାଚୀର ଓ େସପାେଖ ପାଚୀର ଥବା ଗଳିପଥେର ଠିଆ େହେଲ। 25 େସହି

ସମୟେର ଗଦଭୀ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ େଦଖ କାନ ଆଡ଼କୁ େଠଲ େହାଇ

ଯିବାରୁ ବିଲୀୟ ର େଗାଡ଼ କାନେର ଘଷି େହଲା; ତହେର େସ ପୁନବାର

ତାହାକୁ ପହାର କଲା। 26 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଆହୁରି ଆଗକୁ

ଯାଇ ଏକ ସଂକୀଣ ସାନେର ଠିଆ େହେଲ, େସଠାେର ଡାହାଣେର କିମା

ବାମେର େଫରିବାର ସାନ ନ ଥଲା। 27 େସେତେବେଳ ଗଦଭୀ ସଦାପଭୁଙ

ଦୂତଙୁ େଦଖ ବିଲୀୟ ର ତେଳ େଶାଇ ପଡ଼ିଲା; ତହେର ବିଲୀୟ ର େକାଧ

ପଜଳିତ ହୁଅେନ, େସ ଗଦଭୀକୁ ଆପଣା ଯଷିେର ପହାର କଲା। 28 ତହଁୁ

ସଦାପଭୁ ଗଦଭୀର ମୁଖ ଫଟାଇେଲ, େତଣୁ େସ ବିଲୀୟ କୁ କହିଲା, “ମଁୁ

ତୁମର କଅଣ କଲ େଯ, ତୁେମ େମାେତ ଏହି ତିନି ଥର ପହାର କଲ।” 29

େତେବ ବିଲୀୟ ଗଦଭୀକୁ କହିଲା, “କାରଣ ତୁ େମାେତ ପରିହାସ କରୁଅଛୁ;

େମାʼ ହାତେର ଖଣା ଥେଲ ମଁୁ ଏେବ େତାେତ ବଧ କରନି।” 30 ପୁଣି, ଗଦଭୀ

ବିଲୀୟ କୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଜନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ ଯାହା ଉପେର ଚଢ଼ି

ଆସିଅଛ, ମଁୁ କି ତୁମର େସହି ଗଦଭୀ ନୁେହଁ? ମଁୁ କି ପୂେବ େକେବ ତୁମ

ପତି ଏପରି କରିଥଲ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ନା।” 31 ଏଥେର ସଦାପଭୁ

ବିଲୀୟ ର ଚକୁ ପସନ କରେନ, େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ ପଥ ମ େର

ନିେଷାଷ ଖଡ ହସେର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥବାର େଦଖଲା; ତହେର େସ

ମସକ ନୁଆଁଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। 32 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହି ତିନି ଥର ଆପଣା ଗଦଭୀକୁ କାହକି ପହାର

କଲ? େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ଶତୁ ରୂେପ ବାହାର େହାଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ଆମ

ସାକାତେର ତୁମର ଗତି ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛି; 33 ପୁଣି, ଗଦଭୀ ଆମକୁ

େଦଖ ଏହି ତିନି ଥର ଆମ ସମୁଖରୁ େଫରିଲା; େସ ଯଦି ଆମ ସମୁଖରୁ େଫରି

ନ ଥାʼନା, େତେବ ନିଶୟଆେମ ତୁମକୁ ବଧ କରିଥାʼନୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଜୀଅନା

ରଖଥାʼନୁ।” 34ତହେର ବିଲୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ପାପ

କରିଅଛି; କାରଣ ତୁେମ େଯ େମାʼ ବିପକେର ପଥେର ଠିଆ େହାଇଅଛ; ତାହା
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ମଁୁ ଜାଣିଲ ନାହ; ଏଣୁ ଏେବ, ଯଦି ତାହା ତୁମ ଦୃଷିେର ମନ ହୁଏ, େତେବ ମଁୁ

େଫରିଯିବି।” 35ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ, “େସହି

େଲାକମାନଙ ସେଙ ଯାଅ; ମାତ ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ କଥା କହିବା, େକବଳ

ତାହା ତୁେମ କହିବ।” ତହେର ବିଲୀୟ ବାଲାକଙ ଅଧପତିମାନଙ ସହିତ

ଗମନ କଲା। 36 ଏଥଉତାେର ବିଲୀୟ ର ଆଗମନ ସମାଦ ଶୁଣି ବାଲାକ

ତାହା ସେଙ େଭଟିବା ପାଇଁ େଦଶର ପାନସିତ ଅେଣାନର ସୀମାନବତୀ

େମାୟାବ ନଗରକୁ ଗମନ କେଲ। 37 ପୁଣି, ବାଲାକ ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ,

“ଆେମ କି ତୁମକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅତି ଯତେର େଲାକ ପଠାଇଲୁ ନାହ? ତୁେମ

କାହକି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲ ନାହ? ଆେମ କି ତୁମକୁ ସମମ େଦଇ ସମାନ

କରିବାକୁ ନିତାନ ଅସମଥ?” 38 ତହଁୁ ବିଲୀୟ ବାଲାକଙୁ କହିଲା, “ଏହି

େଦଖ, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି; ମାତ ଏେବ େକୗଣସି କଥା କହିବାକୁ

କି େମାହର କିଛି ସାମଥ ଅଛି? ପରେମଶର େମାʼ ମୁଖେର େଯଉଁ ବାକ

େଦେବ ତାହା ହ ମଁୁ କହିବି।” 39 ଏଉତାେର ବିଲୀୟ ବାଲାକ ସହିତ ଗମନ

କରି କିରୀୟ ହୁେଷାତେର ଉପସିତ େହଲା। 40ତହଁୁ ବାଲାକ େଗାରୁ ଓ

େମଷ ବଳିଦାନ କରି ବିଲୀୟ ଓ ତାହାର ସଙୀ ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇେଲ। 41 ପୁଣି, ପଭାତେର ବାଲାକ ବିଲୀୟ କୁ ସେଙ େନଇ ବା ର

ଉଚସଳୀେର ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; ଆଉ େସହିଠାରୁ େସ େଲାକମାନଙର

େଶଷ ସୀମା ପଯ ନ େଦଖେଲ।

23ଏଥଉତାେର ବିଲୀୟ ବାଲାକଙୁ କହିଲା, “ଏହି ସାନେର େମାʼ ପାଇଁ

ସାତେଗାଟି ଯ େବଦି ନିମାଣ କର ଓ ଏହି ସାନେର େମାʼ ପାଇଁ ସାତ

େଗାବତ ଓ ସାତ େମଷ ଆେୟାଜନ କର।” 2 ତହେର ବାଲାକ ବିଲୀୟ ର

କଥାନୁସାେର କେଲ; ପୁଣି, ବାଲାକ ଓ ବିଲୀୟ ପେତ କ ଯ େବଦିେର

ଏକ ଏକ େଗାବତ ଓ ଏକ ଏକ େମଷ ଉତଗ କେଲ। 3 ତହଁୁ ବିଲୀୟ

ବାଲାକଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ ହୁଅ, ମଁୁ

ଯିବି େକଜାଣି ସଦାପଭୁ େମାେତ ସାକାତ କରିବାକୁ ଆସିେବ; ଆଉ େସ

ଯାହା େମାେତ େଦଖାଇେବ, ତାହା ମଁୁ ତୁମକୁ କହିବି।” ପୁଣି, େସ ଏକ

ଉଚସାନକୁ ଗଲା। 4 େସେତେବେଳ ପରେମଶର ବିଲୀୟ କୁ ସାକାତ

କେଲ; ତହେର େସ ତାହାଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ସାତ ଯ େବଦି ପସୁତ କରିଅଛି ଓ

ମଁୁ ପେତ କ ଯ େବଦିେର ଏକ େଗାବତ ଓ ଏକ େମଷ ଉତଗ କରିଅଛି।” 5
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େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ବିଲୀୟ ର ମୁଖେର ଏକ ବାକ େଦଇ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ବାଲାକ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ପୁଣି, ତାହାକୁ ଏହିପରି କୁହ।”

6 ତହେର େସ ତାଙ ନିକଟକୁ େଫରିଗଲା, େସହି ସମୟେର େଦଖ, େସ

ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ, େସ ଓ େମାୟାବର ଅଧପତି

ସମେସ (ଠିଆ େହାଇଥେଲ)। 7 ତହଁୁ େସ ଆପଣା ପସଙ େନଇ କହିଲା,

“ବାଲାକ ଅରାମଠାରୁ, େମାୟାବର ରାଜା ପୂବଦିଗସିତ ପବତେଶଣୀରୁ

େମାେତ ଆଣିଅଛି; ‘ଆସ, ଆମ ନିମେନ ଯାକୁବକୁ ଅଭଶାପ ଦିଅ;’ ପୁଣି,

‘ଆସ, ଇସାଏଲକୁ ଅଭଶପ କର।’ 8 ପରେମଶର ଯାହାକୁ ଅଭଶାପ

େଦଇ ନାହାନି, ମଁୁ କିପରି ତାହାକୁ ଅଭଶାପ େଦବି? ସଦାପଭୁ ଯାହାକୁ

ଅଭଶପ କରି ନାହାନି, ମଁୁ କିପରି ତାହାକୁ ଅଭଶପ କରିବି? 9 କାରଣ

େଶୖଳମାଳାର ଶିଖରରୁ ମଁୁ ତାହାକୁ େଦଖୁଅଛି ଓ ଗିରିେଶଣୀରୁ ମଁୁ ତାହାକୁ

ଦଶନ କରୁଅଛି। େଦଖ, ଏହି େଲାକମାେନ ଅଲଗା ବାସ କରନି, େସମାେନ

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଗଣିତ େହେବ ନାହ। 10 ଯାକୁବର ଧୂଳି

କିଏ ଗଣିପାେର ଅବା ଇସାଏଲର ଚତୁଥାଂଶର ସଂଖ ା କିଏ କହିପାେର;

ଧାମକର ମରଣ ମଁୁ ମେର, େମାହର େଶଷାବସା ତାହାର ତୁଲ େହଉ।” 11

ଏଥେର ବାଲାକ ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମ ପତି ଏ କି କଲ? ଆମର

ଶତୁମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ େନଇଗଲୁ, ଆଉ େଦଖ,

ତୁେମ େସମାନଙୁ ସେବାେତାଭାେବ ଆଶୀବାଦ କଲ।” 12ତହେର େସ ଉତର

େଦଇ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ େମାʼ ମୁଖେର େଯଉଁ କଥା ଦିଅନି, ସାବଧାନ େହାଇ

ତାହା ହ କହିବା କି େମାହର ଉଚିତ ନୁେହଁ?” 13ଏଉତାେର ବାଲାକ କହିେଲ,

“ଆେମ ନିେବଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ େଯଉଁ ସାନରୁ େସମାନଙୁ େଦଖ ପାରିବ,

ଏପରି ଅନ ଏକ ସାନକୁ ଆମ ସେଙ ଆସ; ତୁେମ େକବଳ େସମାନଙର

େଶଷସୀମାସିତ େଲାକମାନଙୁ େଦଖବ, ମାତ ସମସଙୁ େଦଖ ପାରିବ ନାହ;

େସହିଠାରୁ ଆମ ନିମେନ େସମାନଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଅ।” 14 େସେତେବେଳ

ବାଲାକ ତାହାକୁ ପିସାର ପୃଷସିତ େସାଫୀ େକତକୁ େନଇଯାଇ େସହି

ସାନେର ସାତ େବଦି ନିମାଣ କେଲ, ପୁଣି, ପେତ କ େବଦିେର ଏକ ଏକ

େଗାବତ ଓ ଏକ ଏକ େମଷ ଉତଗ କେଲ। 15 ତହଁୁ େସ ବାଲାକଙୁ

କହିଲା, “ମଁୁ େଯପଯ ନ େସହି ସାନେର ପରେମଶରଙ ସହିତ ସାକାତ

କରିବି, େସପଯ ନ ତୁେମ ଏହି ସାନେର ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ
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େହାଇଥାଅ।” 16 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ବିଲୀୟ ସହିତ ସାକାତ କେଲ, ପୁଣି,

ତାହାର ମୁଖେର େଗାଟିଏ, ବାକ େଦଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ବାଲାକ

ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ ତାହାକୁ ଏହି କଥା କହିବ।” 17 ତହଁୁ େସ ତାଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଲା, ଆଉ େଦଖ, େସ ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ,

ଆଉ େମାୟାବର ଅଧପତିମାେନ ତାଙ ସଙେର ଥେଲ। େତେବ ବାଲାକ ତାକୁ

ପଚାରିେଲ, “ସଦାପଭୁ କଅଣ କହିଅଛନି?” 18 ତହେର େସ ଆପଣା ପସଙ

େନଇ କହିଲା, “େହ ବାଲାକ, ଉଠ, ଶବଣ କର; େହ ସିେପାରର ପୁତ, େମାʼ

କଥାେର କଣପାତ କର। 19 ପରେମଶର ମନୁଷ ନୁହନି େଯ, େସ ମିଥ ା

କହିେବ; କିଅବା େସ ମନୁଷ ର ସନାନ ନୁହନି େଯ, େସ ଅନୁତାପ କରିେବ;

େସ କହିଅଛନି, ଆଉ େସ କି ତାହା କରିେବ ନାହ? େସ କହିଅଛନି, ଆଉ

ତାହା କି େସ ସିଦ କରିେବ ନାହ? 20 େଦଖ, ମଁୁ ଆଶୀବାଦ କରିବାକୁ ଆ ା

ପାଇଅଛି; ପୁଣି, େସ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି, ଏଣୁ ମଁୁ ତାହା ଅନ ଥା କରି ନ

ପାେର। 21 େସ ଯାକୁବ ମ େର ଅଧମ ଦୃଷିେଗାଚର କରି ନାହାନି, କିଅବା

େସ ଇସାଏଲ ମ େର ଉପଦବ େଦଖ ନାହାନି; େସମାନଙର ପରେମଶର

ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ସଙେର ଅଛନି, ପୁଣି, ରାଜାର ଜୟଧନି େସମାନଙ

ମ େର ଅଛି। 22ପରେମଶର େସମାନଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛନି;

ଅରଣା ଷଣ ତୁଲ େସମାନଙର ବଳ। 23 ନିତାନ ଯାକୁବ ପାଇଁ େକୗଣସି

ଗଣକତା ନାହ, କିଅବା ଇସାଏଲ ପାଇଁ େକୗଣସି ମନ ନାହ; ଏହିକଣି ଯାକୁବ

ଓ ଇସାଏଲ ବିଷୟେର କୁହାଯିବ, ‘ପରେମଶର କି କମ କରିଅଛନି!’ 24

େଦଖ, େସହି େଲାକସମୂହ ସିଂହୀ ପରି ଉଠୁଅଛନି; ପୁଣି, େସ ସିଂହ ପରି

ଆପଣାକୁ ଉଠାଉଅଛି; େଯପଯ ନ େସ ଶିକାର େଭାଜନ ନ କେର ଓ ହତ

େଲାକମାନଙର ରକ ପାନ ନ କେର, େସପଯ ନ ଶୟନ କରିବ ନାହ।”

25 ଏଥଉତାେର ବାଲାକ ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େସମାନଙୁ କିଛି

ଅଭଶାପ ଦିଅ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙୁ କିଛି ଆଶୀବାଦ କର ନାହ।” 26

ତହେର ବିଲୀୟ ଉତର େଦଇ ବାଲାକଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ େମାେତ

ଯାହା କିଛି କହିେବ, ତାହା ହ ମଁୁ କରିବି; ଏହା କି ମଁୁ ତୁମକୁ କହି ନାହ?”

27 ତହଁୁ ବାଲାକ ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆସ, ଆେମ

ତୁମକୁ ଅନ ଏକ ସାନକୁ େନଇଯିବା; େହାଇପାେର, େସହି ସାନେର ଆମ

ନିମେନ େସମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦବାର ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର ଉପଯୁକ
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େହବ।” 28 ଏଣୁ ବାଲାକ ବିଲୀୟ କୁ ମରୁଭୂମି ଅଭମୁଖେର ପିେୟାର

ଶିଖରକୁ େନଇଗେଲ। 29 ତହେର ବିଲୀୟ ବାଲାକଙୁ କହିଲା, “ଏହି

ସାନେର େମାʼ ପାଇଁ ସାତେଗାଟି େବଦି ନିମାଣ କର ଓ ଏହି ସାନେର େମାʼ

ନିମେନ ସାତ େଗାବତ ଓ ସାତ େମଷ ଆେୟାଜନ କର।” 30 ତହଁୁ ବାଲାକ

ବିଲୀୟ ର କଥାନୁସାେର କେଲ ଓ ପେତ କ େବଦିେର ଏକ ଏକ େଗାବତ

ଓ ଏକ ଏକ େମଷ ଉତଗ କେଲ।

24ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଭଲ,

ଏହା େଦଖ ବିଲୀୟ ପୂବ ପରି ଗଣକତା ସାଧବା ପାଇଁ ଗଲା ନାହ, ମାତ

ପାନରଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ ରଖଲା। 2ତହେର ବିଲୀୟ ଅନାଇ ଇସାଏଲକୁ

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବାସ କରିବାର େଦଖଲା; ପୁଣି, ପରେମଶରଙ ଆତା

ତାହା ଉପେର ଅଧଷାନ କେଲ। 3 େତେବ େସ ଆପଣା ପସଙ େନଇ

କହିଲା, “ବିେୟାରର ପୁତ ବିଲୀୟ କହୁଅଛି ଓ ଯାହାର ଚକୁ ପସନ

େହାଇଅଛି, େସହି ବ କି କହୁଅଛି, 4 େଯ ପରେମଶରଙ ବାକ ଶୁଣୁଅଛି,

େଯ ସବଶକିମାନଙର ଦଶନ ପାଉଅଛି, େସ ତେଳ ପଡ଼ି ଓ ପସନ ଚକୁ

େହାଇ କହୁଅଛି। 5 େହ ଯାକୁବ, ତୁମର ତମୁସବୁ, େହ ଇସାଏଲ, ତୁମର

ଆବାସ ସବୁ କିପରି ମେନାହର! 6ତାହାସବୁ ଉପତ କା ତୁଲ ବିସାରିତ,

ନଦୀତୀରସ ଉଦ ାନ ତୁଲ , ସଦାପଭୁଙ େରାପିତ ଅଗୁରୁ ବୃକ ସଦୃଶ, ଜଳ

ନିକଟସ ଏରସ ବୃକ ସଦୃଶ ଅେଟ। 7 ତାହାର କଳସରୁ ଜଳ ଉଚୁଳିବ,

ତାହାର ବୀଜ ଅେନକ ଜଳେର ପଡ଼ିବ, ପୁଣି, ତାହାର ରାଜା ଆଗାଗଠାରୁ

ଉଚୀକୃତ େହେବ ଓ ତାହାର ରାଜ ଉନତ େହବ। 8 ପରେମଶର ତାହାକୁ

ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛନି; ତାହାର ବଳ ଅରଣାର ଷଣ ତୁଲ ; େସ

ଆପଣା ବିପକ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଗାସ କରିବ ଓ େସମାନଙର ଅସିସବୁ ଚୂଣ

କରିବ ଓ ଆପଣା ବାଣ ଦାରା େସମାନଙୁ େଭଦ କରିବ। 9 େସ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା,

େସ ସିଂହ ତୁଲ ଓ ସିଂହୀ ତୁଲ ଶୟନ କଲା; କିଏ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ?

େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରନି, େସମାେନ ପେତ େକ ଆଶୀବାଦ

ପାପ େହଉନୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଅଭଶାପ ଦିଅନି, େସମାେନ ପେତ େକ

ଅଭଶପ େହଉନୁ।” 10 ଏଥେର ବିଲୀୟ ବିରୁଦେର ବାଲାକଙ େକାଧ

ପଜଳିତ େହଲା, ତହଁୁ େସ ଆପଣା ହାତେର ହାତ ମାରିେଲ; ପୁଣି, ବାଲାକ

ବିଲୀୟ କୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଆପଣା ଶତୁମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦବା ପାଇଁ
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ତୁମକୁ ଡାକିଲୁ, ମାତ େଦଖ, ତୁେମ ଏହି ତିନି ଥର େସମାନଙୁ ସେବାତଭାେବ

ଆଶୀବାଦ କଲ। 11 ଏନିମେନ ତୁେମ ଏେବ ଆପଣା ସାନକୁ ପଳାଅ; ତୁମକୁ

ଅତି ସମାନ କରିବାକୁ ଆମର ବିଚାର ଥଲା; ମାତ େଦଖ, ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ

ସମମ ପାଇବାରୁ ବାରଣ କରିଅଛନି।” 12 ତହେର ବିଲୀୟ ବାଲାକଙୁ

କହିଲା, “େମାʼ ନିକଟକୁ ତୁେମ େଯଉଁ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇଥଲ, େସମାନଙୁ ମଁୁ

କʼଣ କହି ନାହ? 13 ‘ଯଦିଓ ବାଲାକ ସୁନା ରୂପାେର ପୂଣ ଆପଣା ଗୃହ

େମାେତ େଦବ, େତେବ ମଁୁ ଆପଣା ଇଚାେର ଭଲ କି ମନ କରିବା ପାଇଁ

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ର ବାହାେର ଯାଇ ନ ପାେର; ଯାହା ସଦାପଭୁ କହନି,

ତାହା ହ ମଁୁ କହିବି।’ 14 ଏେବ େଦଖ, ମଁୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯାଉଅଛି; ଆସ, ଏହି େଲାକମାେନ ଭବିଷ ତେର ତୁମ େଲାକମାନଙ ପତି

ଯାହା କରିେବ, ତାହା ମଁୁ ତୁମକୁ ାତ କରାଇବି।” 15 ଏଥେର େସ ଆପଣା

ପସଙ େନଇ କହିଲା, “ବିେୟାରର ପୁତ ବିଲୀୟ କହୁଅଛି, ଯାହାର ଚକୁ

ପସନ େହାଇଅଛି, େସହି ବ କି କହୁଅଛି; 16 େଯ ପରେମଶରଙ ବାକ

ଶୁଣୁଅଛି ଓ ସେବାପରିସଙର ତତ ଜାଣୁଅଛି, େଯ ସବଶକିମାନଙର ଦଶନ

ପାଉଅଛି, େସ ତେଳ ପଡ଼ି ଓ ପସନ ଚକୁ େହାଇ କହୁଅଛି; 17 ମଁୁ ତାହାଙୁ

େଦଖୁଅଛି, ମାତ େସ ବତମାନ ନୁହନି; ମଁୁ ତାହାଙର ଦଶନ ପାଉଅଛି,

ମାତ େସ ନିକଟବତୀ ନୁହନି; ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ େହବ ଓ

ଇସାଏଲଠାରୁ ଏକ ରାଜଦଣ ଉତିତ େହବ, ତାହା େମାୟାବର ପାଶ େଭଦ

କରିବ ଓ େଶଥର ସମସ ସନାନକୁ ଚୂଣ କରିବ। 18ପୁଣି, ଇେଦାମ ଏକ

ଅଧକାର େହବ, େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଶତୁ ଥେଲ, ଏପରି େସୟୀର ମ

ଏକ ଅଧକାର େହବ, ମାତ ଇସାଏଲ ବୀରର କମ କରିବ। 19 ପୁଣି,

ଯାକୁବଠାରୁ ଉତନ ଏକ ଜଣ କତୃତ କରିେବ ଓ ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ

ନଗରରୁ ବିନଷ କରିେବ।” 20 ଏଉତାେର େସ ଅମାେଲକ ପତି ଦୃଷି କରି

ଆପଣା ପସଙ େନଇ କହିଲା, “ଅମାେଲକ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର

ଅଗଗଣ ଥଲା; ମାତ ତାହାର େଶଷାବସା ବିନାଶେର ଉପସିତ େହବ।” 21

ତହଁୁ େସ େକନୀୟମାନଙ ପତି ଦୃଷି କରି ଆପଣା ପସଙ େନଇ କହିଲା,

“ତୁମର ନିବାସ ସାନ ଅତି ଦୃଢ଼ ଓ ତୁମର ବସା େଶୖଳ ଉପେର ସାପିତ।

22 ତଥାପି େକନୀୟ କୟପାପ େହବ, େଶଷେର ଅଶୂର ତୁମକୁ ବନୀ କରି

େନଇଯିବ।” 23 ଏଉତାେର େସ ଆପଣା ପସଙ େନଇ କହିଲା, “ହାୟ ହାୟ,



େମାଶାଙ ଲଖତ ଚତୁଥ ପୁସକ 348

େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଏହା କରିେବ, େସେତେବେଳ କିଏ ବଞିବ? 24

ମାତ କିତୀମତୀରରୁ ଜାହାଜମାନ ଆସିବ ଓ େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଦୁଃଖ

େଦେବ, ଆଉ ଏବରକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ, ପୁଣି, େସ ମ ବିନାଶେର ଉପସିତ

େହବ।” 25 ଏଉତାେର ବିଲୀୟ ଉଠି ସ ସାନକୁ ପସାନ କଲା ଓ ବାଲାକ

ମ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲଗେଲ।

25ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ଶିଟୀମେର ବାସ କେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ

େମାୟାବର କନ ାଗଣ ସହିତ ବ ଭଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 ପୁଣି,

େସହି କନ ାମାେନ େଲାକମାନଙୁ ଆପଣାମାନଙ େଦବଗଣର ବଳିଦାନ

ଉପଲକ େର ନିମନଣ କେଲ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ େଭାଜନ କେଲ ଓ

େସମାନଙ େଦବଗଣକୁ ପଣାମ କେଲ। 3ଆଉ ଇସାଏଲ ଆେପ ବା 

ପିେୟାର ପତି ଆସକ େହେଲ; ଏଣୁ ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ଇସାଏଲର

ପତିକୂଳେର ପଜଳିତ େହଲା। 4 ଏଥେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

“େଲାକମାନଙର ସମସ ପଧାନବଗଙୁ େନଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ସୂଯ

ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ଟଙାଅ, ତହେର ଇସାଏଲଠାରୁ ସଦାପଭୁଙର ପଚଣ

େକାଧ େଫରିବ।” 5 ତହଁୁ େମାଶା ଇସାଏଲର ବିଚାରକତୃଗଣକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ବା ପିେୟାର ପତି ଆସକ ଆପଣା ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ ବଧ କର।” 6 ଏଥେର େଦଖ, ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ମ ରୁ

ଜେଣ େମାଶାଙର ସାକାତେର ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ସମସ ମଣଳୀ

ସାକାତେର ଆପଣା ାତିମାନଙ ନିକଟକୁ ଏକ ମିଦୀୟନୀୟା ସୀକୁ ଆଣିଲା,

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସମାଗମତମୁ ନିକଟେର େରାଦନ କରୁଥେଲ।

7 େତେବ ହାେରାଣ ଯାଜକର େପୗତ, ଇଲୀୟାସରର ପୁତ ପୀନହ ତାହା

େଦଖ ମଣଳୀ ମ ରୁ ଉଠି ହାତେର ଏକ ବଚା େନଲା; 8 ପୁଣି, େସ

ଇସାଏଲୀୟ େସହି ପୁରୁଷର ପେଛ ପେଛ ତମୁ ଭତେର ପେବଶ କରି େସହି

ଦୁଇ ଜଣକୁ, ଅଥା , େସହି ଇସାଏଲୀୟ ପୁରୁଷକୁ ଓ େସହି ସୀର େପଟକୁ

ବିନି ପକାଇଲା। ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ ମାରୀ ନିବୃତ େହଲା।

9 ତଥାପି ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଏହି ମାରୀେର ମେଲ। 10 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 11 “ହାେରାଣ ଯାଜକର େପୗତ, ଇଲୀୟାସରର

ପୁତ ପୀନହ େଲାକମାନଙ ପତି ଆମ ଅନଜାଳାେର ଅନଜାଳା ପକାଶ କରି

ଇସାଏଲସନାନଗଣଠାରୁ ଆମର େକାଧ େଫରାଇଅଛି, ତହେର ଆେମ
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ଆପଣା ଅନଜାଳାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର

କଲୁ ନାହ।” 12 ଏେହତୁ ତୁେମ କୁହ, “େଦଖ, ଆେମ ତାହାକୁ ଆପଣା

ଶାନିକର ନିୟମ େଦଲୁ; 13 ତହେର ତାହା ପତି ଓ ତାହା ଉତାେର ତାହାର

ସନାନଗଣଙ ପତି ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକତର ନିୟମ େହବ; କାରଣ େସ

ଆପଣା ପରେମଶରଙ ପକେର ଅନଜାଳା ପକାଶ କଲା ଓ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କଲା।” 14ଇସାଏଲୀୟ େଯଉଁ ହତ ପୁରୁଷ,

େଯ େସହି ମିଦୀୟନୀୟା ସୀ ସହିତ ହତ େହାଇଥଲା, ତାହାର ନାମ ସିମି,

େସ ଶିମୀେୟାନୀୟ ପିତୃଗୃହର ଅଧପତି ସାଲୂର ପୁତ। 15 ପୁଣି, େସହି ହତ

ମିଦୀୟନୀୟା ସୀର ନାମ କସୀ, େସ ସୂରର କନ ା; େସହି ସୂ ମିଦୀୟନୀୟ

ଏକ ପିତୃଗୃହର େଲାକମାନଙ ମ େର ପଧାନ ଥଲା। 16 ଏଥଉତାେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 17 “ମିଦୀୟନୀୟ େଲାକମାନଙୁ େକଶ ଦିଅ ଓ

େସମାନଙୁ ବଧ କର; 18 କାରଣ ପିେୟାର (େଦବତା) ବିଷୟକ ଛଳେର ଓ

େସହି ପିେୟାର ଲାଗି ମାରୀ ଦିନେର ହତ େହଲା େଯ େସମାନଙ ଆତୀୟା

କସୀ ନାମୀ ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜକୁମାରୀ, ତାହାରି ବିଷୟକ ଛଳେର େସମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ଛଳ କରି େକଶ େଦେଲ।”

26 େସହି ମାରୀ ଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙ ପୁତ

ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ, କହିେଲ, 2 “ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ସମସ ମଣଳୀ ମ ରୁ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବୟସ

ଓ ତହରୁ ଅଧକ ବୟସ େଲାକମାନଙର, ଅଥା , ଇସାଏଲ େସୖନ େଶଣୀଭୁକ

ସମସ େଲାକଙର ଗଣନା କର।” 3 ତହେର େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ

ଯିରୀେହାର ନିକଟସିତ ଯଦନ ସମୀପେର େମାୟାବପଦାେର େଲାକମାନଙ

ସେଙ କଥା କହିେଲ, 4 “େମାଶା ପତି ଓ ମିସର େଦଶରୁ ବହିଗତ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର, େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବୟସ ଅବଧ

ସମସ େଲାକର ଗଣନା କର।” 5 ରୁେବ , ଇସାଏଲର େଜ ଷ ପୁତ;

ରୁେବ ର ସନାନ ହେନାକଠାରୁ ହେନାକୀୟ ବଂଶ; ପଲୁଠାରୁ ପଲୁୟୀୟ

ବଂଶ; 6 ହିେଷାଣଠାରୁ ହିେଷାଣୀୟ ବଂଶ; କମଠାରୁ କମୟ ବଂଶ। 7

ଏମାେନ ରୁେବ ର ବଂଶ; ପୁଣି, ଏମାେନ ଗଣାଯାʼେନ, େତୟାଳିଶ ହଜାର

ସାତ ଶହ ତିରିଶ େଲାକ େହେଲ। 8 ପଲୁର ସନାନ ଇଲୀୟା । 9

େସହି ଇଲୀୟା ର ସନାନ ନମୂେୟଲ, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ; େକାରହର
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ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ପତିକୂଳେର ବିବାଦ କେଲ,

େସେତେବେଳ େସମାନଙ ମ ରୁ ମଣଳୀର ଆହୂତ େଲାକ େଯ ଦାଥନ ଓ

ଅବୀରାମ େମାଶାଙ ବିରୁଦେର ଓ ହାେରାଣଙ ବିରୁଦେର ବିବାଦ କରିଥେଲ,

େସମାେନ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ। 10 େସହି ସମୟେର ପୃଥବୀ ଆପଣା ମୁଖ

େମଲାଇ େସମାନଙୁ ଓ େକାରହକୁ ଗାସ କଲା, ତହେର େସହି ଦଳ ନଷ

େହେଲ, ପୁଣି, ଅଗି ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଜଣକୁ ଦଗ କଲା, େସମାେନ ଚିହସରୂପ

େହେଲ। 11 ତଥାପି େକାରହର ସନାନମାେନ ମେଲ ନାହ। 12ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନର ସନାନ; ନମୂେୟଲଠାରୁ ନମୂେୟଲୀୟ

ବଂଶ; ଯାମୀ ଠାରୁ ଯାମୀନୀୟ ବଂଶ; ଯାଖୀ ଠାରୁ ଯାଖୀନୀୟ ବଂଶ;

13 େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ ବଂଶ; େଶୗଲଠାରୁ େଶୗଲୀୟ ବଂଶ। 14

ଶିମୀେୟାନୀୟ ଏହି ସକଳ ବଂଶ ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଥେଲ। 15

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଗା ର ସନାନ; ସିେଫାନଠାରୁ ସିେଫାନୀୟ

ବଂଶ; ହଗିଠାରୁ ହଗୀୟ ବଂଶ; ଶୂନୀଠାରୁ ଶୂନୀୟ ବଂଶ; 16 ଓଷିଠାରୁ

ଓଷୀୟ ବଂଶ, ଏରିଠାରୁ ଏରୀୟ ବଂଶ; 17 ଅେରାଦିଠାରୁ ଅେରାଦୀୟ ବଂଶ,

ଅେରଲୀଠାରୁ ଅେରଲୀୟ ବଂଶ। 18 ଗା ସନାନମାନଙର ଏହି ସକଳ

ବଂଶ ଗଣାଯାʼେନ, ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ େଲାକ େହେଲ। 19ଯିହୁଦାର

ପୁତ ଏର ଓ ଓନ ; େସହି ଏର ଓ ଓନ କିଣାନ େଦଶେର ମରିଥେଲ। 20

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଯିହୁଦାର ସନାନ; େଶଲାଠାରୁ େଶଲାୟୀୟ

ବଂଶ; େପରସଠାରୁ େପରସୀୟ ବଂଶ; େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ ବଂଶ।

21 ପୁଣି, େପରସର ଏହି ସକଳ ସନାନ ହିେଷାଣଠାରୁ ହିେଷାଣୀୟ ବଂଶ;

ହାମୂଲଠାରୁ ହାମୂଲୀୟ ବଂଶ। 22 ଯିହୁଦାର ଏହିସବୁ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେନ,

ଛସରି ହଜାର ପାଞ ଶହ େଲାକ େହେଲ। 23ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ଇଷାଖରର ସନାନ; େତାଲୟଠାରୁ େତାଲୟୀୟ ବଂଶ; ପୂୟଠାରୁ ପୂୟୀୟ

ବଂଶ; 24 ଯାଶୂବଠାରୁ ଯାଶୂବୀୟ ବଂଶ; ଶିେମାଣଠାରୁ ଶିେମାଣୀୟ ବଂଶ।

25 ଇଷାଖରର ଏହି ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେନ, ଚଉଷଠି ହଜାର ତିନି

ଶହ େଲାକ େହେଲ। 26 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ସବୂଲୂନର

ସନାନ; େସରଦଠାରୁ େସରଦୀୟ ବଂଶ; ଏେଲା ଠାରୁ ଏେଲାନୀୟ ବଂଶ;

ଯହେଲଲଠାରୁ ଯହେଲଲୀୟ ବଂଶ। 27 ସବୂଲୂନର ଏହି ସକଳ ବଂଶ

ଗଣାଯାʼେନ, ଷାଠିଏ ହଜାର ପାଞ ଶହ େଲାକ େହେଲ। 28ଆପଣା ଆପଣା
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ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫଙ ପୁତ ମନଃଶି ଓ ଇଫୟିମ। 29 ମନଃଶିର

ସନାନ; ମାଖୀରଠାରୁ ମାଖରୀୟ ବଂଶ; େସହି ମାଖୀରର ପୁତ ଗିଲୀୟଦ;

େସହି ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବଂଶ। 30 ଗିଲୀୟଦର ସନାନ ଏମାେନ;

ଈେୟଷରଠାରୁ ଈେୟଷୀୟ ବଂଶ; େହଲକଠାରୁ େହଲକୀୟ ବଂଶ, 31

ଅସୀେୟଲଠାରୁ ଅସୀେୟଲୀୟ ବଂଶ ଓ େଶଖମଠାରୁ େଶଖମୀୟ ବଂଶ,

32 ଶମୀଦାଠାରୁ ଶମୀଦାୟୀୟ ବଂଶ ଓ େହଫରଠାରୁ େହଫରୀୟ ବଂଶ।

33 େସହି େହଫରର ପୁତ େଯ ସଲଫାଦ, ତାହାର ପୁତ ନ ଥଲା, େକବଳ

କନ ା ଥଲା; େସହି ସଲଫାଦର କନ ାମାନଙ ନାମ ମହଲା, େନାୟା,

ହଗା, ମିଲା ଓ ତିସା। 34 ଏମାେନ ମନଃଶିର ବଂଶ, ଏମାନଙର ଗଣିତ

େଲାକ ବାବନ ହଜାର ସାତ ଶହ ଜଣ। 35ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ଇଫୟିମର ସନାନ; ଶୂେଥଲହଠାରୁ ଶୂଥଲହୀୟ ବଂଶ; େବଖରଠାରୁ

େବଖୀୟ ବଂଶ; ତହନଠାରୁ ତହନୀୟ ବଂଶ। 36 ପୁଣି, ଶୂେଥଲହର ସନାନ

ଏମାେନ; ଏରଣଠାରୁ ଏରଣୀୟ ବଂଶ। 37 ଇଫୟିମର ସନାନମାନଙ

ଏହି ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେନ, ବତିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ େଲାକ େହେଲ;

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ େଯାେଷଫର ସନାନ। 38ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବିନ ାମୀ ର ସନାନ; େବଲାଠାରୁ େବଲାୟୀୟ

ବଂଶ: ଅେ ବଲଠାରୁ ଅେ ବଲୀୟ ବଂଶ; ଅହୀରାମଠାରୁ ଅହୀରାମୀୟ

ବଂଶ; 39 ଶୂଫମଠାରୁ ଶୂଫମୀୟ ବଂଶ; ହୂଫମଠାରୁ ହୂଫମୀୟ ବଂଶ।

40 ପୁଣି, େବଲାର ସନାନ ଅଦ ଓ ନାମା ; ଅଦଠାରୁ ଅଦୀୟ ବଂଶ;

ନାମା ଠାରୁ ନାମାନୀୟ ବଂଶ। 41ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ

ବିନ ାମୀ ର ସନାନ। ଏମାନଙର ଗଣିତ େଲାକ ପଞଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ

ଶହ ଜଣ। 42ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ ଦାନର ସନାନ;

ଶୂହମଠାରୁ ଶୂହମୀୟ ବଂଶ। ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ଦା ର ବଂଶ। 43 ଶୂହମୀୟ ସମସ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେନ, ଚଉଷଠି ହଜାର

ଚାରି ଶହ େଲାକ େହେଲ। 44ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଆେଶରର

ସନାନ; ଯିମାଠାରୁ ଯିମୀୟ ବଂଶ; ଯି ବିଠାରୁ ଯି ବିୟ ବଂଶ; ବରୀୟଠାରୁ

ବରୀୟୀୟ ବଂଶ। 45 ବରୀୟର ସନାନ ଏମାେନ; େହବରଠାରୁ େହବରୀୟ

ବଂଶ; ମ କୀେୟଲଠାରୁ ମ କୀେୟଲୀୟ ବଂଶ। 46ଆେଶରର କନ ାର

ନାମ େସରହ। 47ଆେଶରର ସନାନମାନଙ ଏହି ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେନ;
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େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େଲାକ େହେଲ। 48ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ନପାଲର ସନାନ; ଯହସୀେୟଲଠାରୁ ଯହସୀେୟଲୀୟ ବଂଶ; ଗୂନିଠାରୁ

ଗୂନୀୟ ବଂଶ; 49 େଯତରଠାରୁ େଯତରୀୟ ବଂଶ; ଶିେଲମଠାରୁ ଶିେଲମୀୟ

ବଂଶ। 50ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏହି ସକଳ ନପାଲର ବଂଶ।

ଏମାନଙର ଗଣିତ େଲାକ ପଞଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ ଜଣ। 51ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙ ମ େର ଗଣିତ େଲାକମାନଙର ସଂଖ ା ଛଅ ଲକ ଏକ

ହଜାର ସାତ ଶହ ତିରିଶ ଥଲା। 52 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, 53 “ନାମସଂଖ ାନୁସାେର ଅଧକାର ନିମେନ ଏମାନଙ ମ େର

େଦଶ ବିଭକ େହବ। 54 ଯାହାର େଲାକ ବହୁତ, ତୁେମ ତାହାକୁ ବହୁତ

ଅଧକାର େଦବ, ପୁଣି, ଯାହାର େଲାକ ଅଳ, ତୁେମ ତାହାକୁ ଅଳ ଅଧକାର

େଦବ, ଯାହାର େଯେତ ଗଣିତ େଲାକ, ତାହାକୁ େସେତ ଅଧକାର ଦିଆଯିବ।

55 ତଥାପି ଗୁଲବାଣ ଦାରା େଦଶ ବିଭକ େହବ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃବଂଶ ନାମାନୁସାେର ଅଧକାର ପାଇେବ। 56 ବହୁତ ଓ ଅଳ େଲାକଙ

ମ େର ଗୁଲବାଣ ଅନୁସାେର େସମାନଙର ଅଧକାର ବିଭକ େହବ।” 57

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଗଣିତ

େହେଲ; େଗେଶାନଠାରୁ େଗେଶାନୀୟ ବଂଶ; କହାତଠାରୁ କହାତୀୟ ବଂଶ;

ମରାରିଠାରୁ ମରାରୀୟ ବଂଶ। 58 େଲବୀୟ ବଂଶ ଏହି; ଲ ନୀୟ ବଂଶ,

ହିେବାଣୀୟ ବଂଶ, ମହଲୀୟ ବଂଶ, ମୂଶୀୟ ବଂଶ, େକାରହୀ ବଂଶ। 59

େସହି କହାତର ପୁତ ଅମା ; େସହି ଅମମର େଯାେକବଦ ନାମୀ ଭାଯ ା

ମିସର େଦଶେର େଲବୀରଔରସଜାତା କନ ା ଥଲା। େସ ଅମମରଔରସେର

ହାେରାଣ, େମାଶା ଓ େସମାନଙ ଭଗିନୀ ମରୀୟମଙୁ ପସବ କଲା। 60

ହାେରାଣଠାରୁ ନାଦ ଓ ଅବୀହୂ, ପୁଣି, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଜନିେଲ।

61 ମାତ ନାଦ ଓ ଅବୀହୂ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଇତର ଅଗି ଉତଗ

କରେନ ମେଲ। 62 ଏମାନଙ ମ େର ଏକ ମାସରୁ ଅଧକ ବୟସ େଲାକ

ଗଣାଯାʼେନ, େତଇଶ ହଜାର ଜଣ େହେଲ; କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ମ େର େସମାନଙୁ େକୗଣସି ଅଧକାର ଦତ େନାହିବାରୁ େସମାେନ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ମ େର ଗଣିତ େହେଲ ନାହ। 63ଯିରୀେହା ନିକଟସ ଯଦନ

ସମୀପେର େମାୟାବପଦାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ଗଣନାକାରୀ

େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଦାରା ଏସମେସ ଗଣାଗେଲ। 64 ମାତ
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ସୀନୟ ପାନରେର ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ଗଣନାକାରୀ େମାଶା ଓ

ହାେରାଣ ଯାଜକ ଦାରା େଯଉଁମାେନ ଗଣିତ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ଏମାନଙ ମ େର ନ ଥଲା। 65କାରଣ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ବିଷୟେର

କହିଥେଲ େଯ, “େସମାେନ ଅବଶ ଏହି ପାନରେର ମରିେବ; ଏେହତୁ

େସମାନଙ ମ ରୁ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ବ ତୀତ

ଏକ ଜଣ ହ ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ।”

27ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫଙ ପୁତ ମନଃଶି ବଂଶୀୟମାନଙ ମ ରୁ

ମନଃଶିର ବୃଦ ପେପୗତ, ମାଖୀରର ପେପୗତ, ଗିଲୀୟଦର େପୗତ, େହଫରର

ପୁତ େଯ ସଲଫାଦ; ତାହାର କନ ାଗଣ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ତାହାର

କନ ାମାନଙ ନାମ ଏହି, ମହଲା, େନାୟା, ହଗା, ମିଲା ଓ ତିସା। 2 ଏମାେନ

େମାଶାଙ ସମୁଖେର ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସମୁଖେର, ପୁଣି, ଅଧପତିଗଣ

ଓ ସମସ ମଣଳୀର ସମୁଖେର ସମାଗମତମୁ ଦାରେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,

3 “ଆମମାନଙ ପିତା ପାନରେର ମେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁ େକାରହର ଦଳ

ସଦାପଭୁଙ ପତିକୂଳେର ଆପଣାମାନଙୁ ଏକତ କରିଥେଲ, େସହି ଦଳ

ମ େର େସ ନ ଥେଲ; ମାତ େସ ଆପଣା ପାପେର ମେଲ; ଆଉ ତାଙର ପୁତ

ନ ଥଲା। 4ଆମମାନଙ ପିତାଙର ପୁତ ନ ଥବା ସକାଶୁ କାହକି ତାଙର

ନାମ ତାଙ ବଂଶରୁ େଲାପ ପାଇବ? ଆମମାନଙ ପିତୃବଂଶୀୟ ଭାଇମାନଙ

ମ େର ଆମମାନଙୁ ଅଧକାର ଦିଅ।” 5 ଏଥେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େସମାନଙର ବିଚାର ଉପସିତ କରାଇେଲ। 6 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 7 “ସଲଫାଦର କନ ାଗଣ ଯଥାଥ କହୁଅଛନି; ତୁେମ

େସମାନଙ ପିତୃବଂଶୀୟ ଭାତୃଗଣ ମ େର ଅବଶ େସମାନଙୁ େପୖତୃକ

ଅଧକାର େଦବ; ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙୁ େସମାନଙ େପୖତୃକ ଅଧକାର

ସମପଣ କରିବ। 8ଆଉ ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ, ‘େକୗଣସି

ମନୁଷ ମେଲ ଯଦି ତାହାର ପୁତ ନ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମମାେନ ତାହାର

ଅଧକାର ତାହାର କନ ାକୁ ସମପଣ କରିବ। 9 ଯଦି ତାହାର କନ ା ନ

ଥାଏ, ଯଦି ତାହାର ଅଧକାର ତାହାର ଭାଇମାନଙୁ େଦବ। 10 ପୁଣି, ଯଦି

ତାହାର ଭାଇ ନ ଥାଏ, ଯଦି ତାହାର ପିତୃବ ମାନଙୁ ତାହାର ଅଧକାର

େଦବ। 11ଆଉ ଯଦି ତାହାର ପିତୃବ ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ବଂଶ ମ ରୁ

ନିକଟସ ାତିକୁ ତାହା ଅଧକାର େଦବ ଓ େସ ତାହା ଅଧକାର କରିବ; େମାଶା
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ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଏହା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ବିଚାର

ବିଧ େହବ।’” 12 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହି

ଅବାରୀ ପବତ ଆେରାହଣ କର, ପୁଣି, ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ନିରୀକଣ କର। 13 ତାହା ନିରୀକଣ କଲା

ଉତାେର ତୁମ ଭାତା ହାେରାଣ ତୁଲ ତୁେମ ମ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିକଟେର

ସଂଗୃହୀତ େହବ। 14 େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ ସୀ ପାନରେର ମଣଳୀର

ବିବାଦେର େଲାକମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ଜଳ ନିକଟେର ଆମକୁ ପବିତ

ରୂେପ ମାନ କରିବା ବିଷୟକଆମଆ ାର ବିରୁଦାଚରଣ କଲ।” (େସହି ଜଳ

ସୀ ପାନରର କାେଦଶସ ମିରୀବାଃ ଜଳ।) 15 ତହେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙୁ

କହିେଲ, 16 “ସଦାପଭୁ ସବଶରୀରସ ଆତାଗଣର ପରେମଶର ମଣଳୀ

ଉପେର ଏକ ଜଣ ନିଯୁକ କରନୁ, 17 େଯ େସମାନଙ ଅଗଗାମୀ େହାଇ

ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ ଓ େସମାନଙ ଅଗଗାମୀ େହାଇ ଭତରକୁ ଆସିପାରିବ,

ପୁଣି, େଯ େସମାନଙର ପଥପଦଶକ େହାଇ େସମାନଙୁ ବାହାରକୁ େନଇ

ପାରିବ ଓ ଭତରକୁ ଆଣି ପାରିବ; ତାହା କେଲ ସଦାପଭୁଙର ମଣଳୀ

ପାଳକବିହୀନ େମଷପଲ ତୁଲ େହବ ନାହ।” 18 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟକୁ ନିଅ, େସହି େଲାକଠାେର ଆତା ଅଛନି,

ପୁଣି, ତୁେମ ତାହା ଉପେର ହସାପଣ କର; 19ଆଉ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ

ସମୁଖେର ଓ ସମସ ମଣଳୀ ସମୁଖେର ତାହାକୁ ଉପସିତ କରାଇ େସମାନଙ

ସାକାତେର ଆ ା ଦିଅ। 20ଆହୁରି ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ସମସ ମଣଳୀ

େଯପରି ତାହାର ଆ ାବହ େହେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା ସମମ ତାହା

ଉପେର ଅପଣ କର। 21 ପୁଣି, େସ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହବ ଓ ଇଲୀୟାସର ତାହା ପାଇଁ ଊରୀ ର ବିଚାର ଦାରା ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ପଚାରିବ; େସମାେନ, ଅଥା , େସ ଓ ତାହା ସହିତ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ସମୁଦାୟ ମଣଳୀ, ଉଭୟ ତାହାର ଆ ାେର ବାହାରକୁ ଯିେବ

ଓ ତାହାର ଆ ାେର ଭତରକୁ ଆସିେବ।” 22 ଏଥେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର କମ କେଲ; େସ ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସମୁଖେର

ଓ ସମୁଦାୟ ମଣଳୀ ସମୁଖେର ଉପସିତ କରାଇେଲ। 23 ପୁଣି, େସ ତାଙ

ଉପେର ହସାପଣ କେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ହାତେର େଯରୂପ

କହିଥେଲ, େସରୂପ େସ ତାଙୁ ଆ ା େଦେଲ।
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28ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ଆ ା ଦିଅ ଓ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଆମର ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ଆମର ଉପହାର, ଅଥା , ଆମ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ନାନା

େନୖେବଦ ାଥକ ଆମର େଯଉଁ ଭକ , ତାହା ତହର ନିରୂପିତ ସମୟେର

ଉତଗ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ।’ 3ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ,

‘ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଉତଗ

କରିବ, ତାହା ଏହି; ପତିଦିନ ନିତ େହାମ ନିମେନ ଏକ ବଷୀୟ ନିଖୁନ ଦୁଇ

େମଷବତ। 4ପାତଃକାଳେର ଏକ େମଷବତ ଉତଗ କରିବ ଓ ସନ ାକାଳେର

ଏକ େମଷବତ ଉତଗ କରିବ। 5 ପୁଣି, ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ ଏକ ହିନର

ଚତୁଥାଂଶ େପଷା େତୖଳ ମିଶିତ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦା େଦବ।

6 ଏହା ନିତ େହାମବଳି, ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂେପ ଏହା ସୀନୟ ପବତେର ନିରୂପିତ େହାଇଥଲା। 7

ପୁଣି, ତହର ଏକ େମଷବତ ନିମେନ ଏକ ହିନର ଚତୁଥାଂଶ େପୟେନୖେବଦ

େହବ। ତୁେମ ପବିତ ସାନେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େପୟେନୖେବଦ

ରୂେପ ମଦ ଢାଳିବ। 8ଆଉ ତୁେମ ଅନ େମଷବତକୁ ସନ ାକାଳେର ଉତଗ

କରିବ; େଯପରି ପାତଃକାଳର ଭକ େନୖେବଦ ଓ ତହର େପୟେନୖେବଦ ,

େସପରି ତୁେମ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ କରିବ। 9 ଆଉ ବିଶାମବାରେର ଏକ

ବଷୀୟ ନିଖୁନ ଦୁଇ େମଷବତ ଓ େତୖଳ ମିଶିତ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ

ସରୁ ମଇଦାର ଭକ େନୖେବଦ ଓ ତହର େପୟେନୖେବଦ ଉତଗ କରିବ।

10ନିତ େହାମ ଓ ତହର େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ପତି ବିଶାମବାରର ଏହି

େହାମବଳି େହବ। 11ଆଉ ପତି ମାସର ଆରମେର ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େହାମ ନିମେନ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ

ସାତ ନିଖୁନ େମଷବତ ଉତଗ କରିବ। 12 ପୁଣି, ଏକ େଗାବତ ନିମେନ

ଏକ ଐଫାର ତିନି ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ େନୖେବଦ

ଆଉ ଏକ େମଷ ନିମେନ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ

େନୖେବଦ ; 13 ପୁଣି, ଏକ ଏକ େମଷବତ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଐଫାର

ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ େନୖେବଦ େହବ; ତହେର

େସହି େହାମବଳି ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ
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ଉପହାର େହବ। 14ଆଉ ଏକ େଗାବତ ନିମେନ ଏକ ହିନର ଅେଦକ, ଏକ

େମଷ ନିମେନ ଏକ ହିନର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଏକ େମଷବତ ନିମେନ ଏକ

ହିନର ଚତୁଥାଂଶ ଦାକାରସ େପୟେନୖେବଦ େହବ; ଏହିସବୁ େନୖେବଦ

ବଷର ପତି ମାସର ପଥମ ଦିନେର ଅଣାଯିବ ପୁଣି, ତାହସବୁ ସମୂଣ େହାମ

େହବ। 15 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ

ଛାଗ ଉତଗ କରାଯିବ ନିତ େହାମ ଓ ତହର େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ

ତାହା େହବ। 16ଆହୁରି ପଥମ ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙର

ନିସାର ପବ େହବ। 17 ପୁଣି, େସହି ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ଉତବ େହବ;

ସାତ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି େଭାଜନ କରାଯିବ। 18ପଥମ ଦିନେର ପବିତ

ସଭା େହବ; େସହି ଦିନେର ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ

ନାହ। 19 ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଉପହାର ରୂେପ େହାମ

ନିମେନ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ସାତ େମଷବତ,

ଏହିସବୁ ନିଖୁନ ପଶୁ; 20 ପୁଣି, ଏକ େଗାବତ ନିମେନ ତିନି ଦଶମାଂଶ ଓ

ଏକ େମଷ ନିମେନ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ, 21 ଆଉ ସାତ େମଷବତ ମ େର

ଏକ ଏକ ବତ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାର

ଭକ େନୖେବଦ , 22 ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବା ପାଇଁ

ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, 23 ଏହି ସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମର

ପାତଃକାଳୀନ େହାମ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 24ତୁେମମାେନ ଏହି ବିଧ

ଅନୁସାେର ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପତିଦିନ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଅଗିକୃତ ଭକ ରୂପ ଉପହାର ଉତଗ କରିବ; ନିତ େହାମ ଓ

ତହର େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ତାହା ଉତଗତ େହବ। 25 ପୁଣି, ସପମ

ଦିନେର ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ

କମ କରିବ ନାହ। 26ଆହୁରି ପଥମ ପକ ଫଳର ଦିନେର, ଅଥା , େଯଉଁ

ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉତବସପାହମାନଙେର ସଦାପଭୁଙ

ଛାମୁକୁ ନୂତନ ଭକ େନୖେବଦ ଆଣିବ, େସେତେବେଳ ତୁମମାନଙର ପବିତ

ସଭା େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ। 27 ମାତ

ତୁେମମାେନ ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି

ରୂେପ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବତ, ଏକ େମଷ, ଏକ ବଷୀୟ ସାତ େମଷବତ; 28 ପୁଣି,

ଏକ େଗାବତ ନିମେନ ତିନି ଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନିମେନ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ
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29 ଓ ସାତ େମଷବତ ମ ରୁ ଏକ ଏକ ବତ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ

େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ େନୖେବଦ ; 30ଆଉ ତୁମମାନଙ ନିମେନ

ପାୟଶିତ କରଣାଥ ଏକ ଛାଗ ଉତଗ କରିବ। 31 ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ

ଓ ତହର ଭକ େନୖେବଦ ବ ତୀତ ଏହି ସମସ ଓ ତହର େପୟେନୖେବଦ

ଉତଗ କରିବ, ଏହିସବୁ ନିଖୁନ େହବ।’”

29 “ଆଉ ସପମ ମାସର ପଥମ ଦିନେର ତୁମମାନଙର େଗାଟିଏ ପବିତ

ସଭା େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ; େସହି

ଦିନ ତୁମମାନଙ ପତି ତୂରୀଧନିର ଦିନ। 2ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ତୁଷିଜନକ

ଆଘାଣାେଥ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ରୂେପ ନିଖୁନ ଏକ

ପୁଂେଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ସାତ େମଷବତ; 3ଆଉ ତହର

ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ ଏକ େଗାବତ ନିମେନ ତିନି ଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ

ନିମେନ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ 4 ଓ ସାତ େମଷବତର ଏକ ଏକ ବତ ନିମେନ

ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦା ଉତଗ କରିବ; 5 ପୁଣି,

ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ

ଛାଗ ଉତଗ କରିବ। 6 ଏହି ସମସ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଅମାବାସ ାର େହାମ ଓ ତହର ଅଗିକୃତ ଉପହାରର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ

ଭକ େନୖେବଦ ଓ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ େନୖେବଦ ପୁଣି, ବିଧମେତ

ଉଭୟର େପୟେନୖେବଦ , ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 7 ଆହୁରି େସହି

ସପମ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ତୁମମାନଙର ଏକ ପବିତ ସଭା େହବ; ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାର ଖାଦ େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ତୁେମମାେନ

େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ; 8 ମାତ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ େହାମବଳି ରୂେପ ଏକ ପୁଂେଗାବତ,

ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ସାତ େମଷବତ, ତୁମ ପତି ଏମାେନ ନିଖୁନ

େହେବ; 9 ପୁଣି, ତହର ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ ଏକ େଗାବତ ନିମେନ ତିନି

ଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନିମେନ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ 10 ଓ ସାତ େମଷବତର ଏକ

ଏକ େମଷବତ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ ମଇଦା; 11

ପୁଣି, ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ ଏହି ସମସ ତୁେମମାେନ ପାୟଶିତାଥକ

ପାପବଳି, ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ

କରିବ। 12ଆଉ ସପମ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ତୁମମାନଙର ପବିତ ସଭା
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େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ ନାହ, ପୁଣି, ସାତ ଦିନ

ଯାଏ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତବ ପାଳନ କରିବ। 13ଆଉ ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ େହାମବଳି ରୂେପ

େତର ପୁଂେଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ ଉତଗ

କରିବ; ଏମାେନ ନିଖୁନ େହେବ। 14 ପୁଣି, ତହର ଭକ େନୖେବଦ , େତର

ପୁଂେଗାବତ ମ ରୁ ପେତ କ ବତ ନିମେନ ତିନି ତିନି ଦଶମାଂଶ, ଦୁଇ େମଷ

ମ ରୁ ପେତ କ େମଷ ନିମେନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ 15 ଓ ଚଉଦ େମଷବତ

ମ ରୁ ପେତ କ ବତ ନିମେନ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶିତ ସରୁ

ମଇଦା; 16ଆଉ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏହି ସମସ ତୁେମମାେନ

ନିତ େହାମ, ତହର ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ।

17 ଆଉ ଦିତୀୟ ଦିନେର ନିଖୁନ ବାର ପୁଂେଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକ

ବଷୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ, 18ପୁଣି, େଗାବତର, େମଷର ଓ େମଷବତମାନଙ

ସଂଖ ାନୁସାେର ବିଧମେତ ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ , 19ଆଉ ପାପାଥକ

ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ ଓ

େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 20ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନେର ନିଖୁନ

ଏଗାର େଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ, 21 ପୁଣି,

େଗାବତର, େମଷର ଓ େମଷବତମାନଙର ସଂଖ ାନୁସାେର ବିଧମେତ ଭକ

ଓ େପୟେନୖେବଦ , 22ଆଉ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ

ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ

ଉତଗ କରିବ। 23ଆଉ ଚତୁଥ ଦିନେର ନିଖୁନ ଦଶ େଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ,

ଏକ ବଷୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ, 24 େଗାବତର, େମଷର, େମଷବତମାନଙ

ସଂଖ ାନୁସାେର ବିଧମେତ ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ , 25 ପୁଣି, ପାପାଥକ

ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ

ଓ େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 26 ଆଉ ପଞମ ଦିନେର

ନିଖୁନ ନଅ େଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ, 27

ପୁଣି, େଗାବତର, େମଷର ଓ େମଷବତମାନଙ ସଂଖ ାନୁସାେର ବିଧମେତ

ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ , 28 ପୁଣି, ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ,

ଏସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ

ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 29ଆଉ ଷଷ ଦିନେର ନିଖୁନ ଆଠ େଗାବତ, ଦୁଇ
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େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ଚଉଦ େମଷବତ, 30ଆଉ େଗାବତର, େମଷର ଓ

େମଷବତମାନଙ ସଂଖ ାନୁସାେର ବିଧମେତ ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ ,

31 ପୁଣି, ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ

େହାମ ଓ ତହର ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 32

ଆଉ ସପମ ଦିନେର ନିଖୁନ ସାତ େଗାବତ, ଦୁଇ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ

ଚଉଦ େମଷବତ, 33ଆଉ େଗାବତର, େମଷର ଓ େମଷବତମାନଙର

ସଂଖ ାନୁସାେର ବିଧମେତ ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ , 34 ପୁଣି, ପାପାଥକ

ବଳି ରୂେପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ

ଓ େପୟେନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 35 ଆଉ ଅଷମ ଦିନେର

ତୁମମାନଙର ମହାସଭା େହବ; ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ବ ବସାୟ କମ କରିବ

ନାହ। 36ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତୁଷିଜନକ ଆଘାଣାେଥ ଅଗିକୃତ

େହାମବଳି ରୂେପ ନିଖୁନ ଏକ େଗାବତ, ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷୀୟ ସାତ

େମଷବତ, 37ଆଉ େଗାବତର, େମଷର ଓ େମଷବତମାନଙ ସଂଖ ାନୁସାେର

ବିଧମେତ ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ , 38 ପୁଣି, ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ

ଏକ ଛାଗ, ଏସମସ ତୁେମମାେନ ନିତ େହାମ ଓ ତହର ଭକ ଓ େପୟ

େନୖେବଦ ବ ତୀତ ଉତଗ କରିବ। 39 ତୁେମମାେନ ଏହି ସମସ, ଆପଣା

ଆପଣା ମାନତ, େସଚାଦତ ଉପହାର ସମନୀୟ ତୁମମାନଙ େହାମବଳି,

ତୁମମାନଙ ଭକ େନୖେବଦ , ତୁମମାନଙ େପୟେନୖେବଦ ଓ ତୁମମାନଙ

ମଙଳାଥକ ବଳି ବ ତୀତ ନିରୂପିତ ପବମାନଙେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉତଗ କରିବ।” 40 ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା େଦେଲ, େମାଶା

େସହି ସମସ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କହିେଲ।

30ଏଥଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ବଂଶର ପଧାନବଗଙୁ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି ଆ ା େଦଇଅଛନି। 2 େକୗଣସି ପୁରୁଷ ଯଦି

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମାନତ କେର, କିଅବା ବତ ଦାରା ଆପଣା ପାଣକୁ

ଆବଦ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ବାକ ଲଙନ

କରିବ ନାହ; େସ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନିଗତ ସମସ (ବାକ ) ଅନୁସାେର ସାଧନ

କରିବ। 3 ମ େକୗଣସି ସୀ ଯଦି େଯୗବନାବସାେର ଆପଣା ପିତୃଗୃହେର

ଥବା ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମାନତ କେର ଓ ବତ ଦାରା

ଆପଣାକୁ ଆବଦ କେର, 4 ପୁଣି, ତାହାର ପିତା ଯଦି ତାହାର ମାନତ ଓ
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ଯଦାରା େସ ଆପଣା ପାଣକୁ ଆବଦ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପତି ାର କଥା

ଶୁଣି ତାହାକୁ କିଛି ନ କେହ, ଯଦି ତାହାର ସକଳ ମାନତ ସିର େହବ; ପୁଣି,

ଯଦାରା େସ ଆପଣା ପାଣକୁ ଆବଦ କରିଅଛି, େସହି ବତ ସିର େହବ। 5

ମାତ ତାହାର ପିତା ଯଦି ଶୁଣିବା ଦିନ ତାହାକୁ ନିେଷଧ କେର, େତେବ ତାହାର

ମାନତ ଓ ଯଦାରା େସ ଆପଣା ପାଣକୁ ଆବଦ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ବତ

ସିର େହବ ନାହ; ପୁଣି, ତାହାର ପିତା ନିେଷଧ କରିବା ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ

ତାହାକୁ କମା କରିେବ। 6ଆଉ ଯଦି େସ ଆପଣା ମାନତର ଅବା ଯଦାରା

େସ ଆପଣା ପାଣକୁ ଆବଦ କଲା, ତାହାର ମୁଖନିଗତ େସହି ଚଞଳ ବାକ ର

ଅଧୀନା ଥାଉ ଥାଉ େକୗଣସି ସାମୀକୁ ବିବାହ କେର; 7 ପୁଣି, ତାହାର ସାମୀ

ତାହା ଶୁେଣ ଓ େସ ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନ ତୁନି େହାଇ ରେହ; େତେବ ତାହାର

ମାନତ ସିର େହବ ଓ ଯଦାରା େସ ଆପଣା ପାଣକୁ ଆବଦ କରିଅଛି, ତାହାର

େସହି ବତ ସିର େହବ। 8 ମାତ ତାହାର ସାମୀ ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନ ଯଦି

ତାହାକୁ ନିେଷଧ କେର, େତେବ େସ ତାହାର ମାନତ ଓ ଯଦାରା େସ ଆପଣା

ପାଣକୁ ଆବଦ କରିଅଛି, ତାହାର ମୁଖନିଗତ େସହି ଚଞଳ ବାକ ବ ଥ

କରିବ। ତହେର ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କମା କରିେବ। 9 ମାତ ବିଧବା କିମା

ସାମୀତ କା ସୀର ମାନତ ଓ େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର େସ ଆପଣା ପାଣକୁ

ଆବଦ କରିଅଛି; େସହି ସବୁ ତାହା ନିମେନ ସିର େହବ। 10ଆଉ େସ ଯଦି

ସାମୀର ଗୃହେର ମାନତ କରିଥାଏ, ଅବା ଶପଥପୂବକ ବତ ଦାରା ଆପଣା

ପାଣକୁ ଆବଦ କରିଥାଏ, 11 ପୁଣି, ତାହାର ସାମୀ ତାହା ଶୁଣି ତାହା ପତି ତୁନି

େହାଇ ରେହ ଓ ତାହାକୁ ନିେଷଧ ନ କେର, େତେବ ତାହାର ସମସ ମାନତ

ସିର େହବ; ପୁଣି, େସ େଯଉଁସବୁ ପତି ା ଦାରା ଆପଣା ପାଣକୁ ଆବଦ କଲା,

ତାହାସବୁ ସିର େହବ। 12 ମାତ ତାହାର ସାମୀ ଯଦି ଶୁଣିବା ଦିନ ତାହାସବୁ

ରହିତ ଓ ବ ଥ କେର, େତେବ ତାହାର ମାନତ ବିଷୟେର ଓ ତାହାର ପାଣର

ବନନ ବିଷୟେର େଯସବୁ କଥା ତାହାର ମୁଖରୁ ନିଗତ େହାଇଥଲା, େସସବୁ

ସିର େହବ ନାହ; ତାହାର ସାମୀ େସସବୁ ବ ଥ କଲା, ଏଣୁ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ

କମା କରିେବ। 13 ତାହାର ସାମୀ ତାହାର ପେତ କ ମାନତ ଓ ପାଣକୁ େକଶ

େଦବାର ପତି ାଯୁକ ପେତ କ ଶପଥ ସିର କରିପାେର, ଅବା ତାହାର ସାମୀ

ବ ଥ କରିପାେର। 14 ମାତ ତାହାର ସାମୀ ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ତାହା ପତି

ସବେତାଭାେବ ତୁନି େହାଇ ରେହ, େତେବ େସ ତାହାର ସମସ ମାନତ ଅବା
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ତାହାର ସମସ ପତି ା ସିର କେର। େସ ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନ ତୁନି େହାଇ

ରହିବାରୁ ତାହା ସିର କଲା। 15 ମାତ ତାହା ଶୁଣିଲା ଉତାେର ଯଦି େସ ତାହା

ରହିତ ଓ ବ ଥ କେର, େତେବ େସ ସୀର ଅପରାଧ େବାହିବ।” 16 ପୁରୁଷ ଓ

ତାହାର ଭାଯ ା ବିଷୟେର, ପିତା ଓ ପିତୃଗୃହସିତା ଯୁବତୀ କନ ା ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଏହି ସମସ ଆ ା େଦେଲ।

31ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସକାେଶ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ ପତିଫଳ ଦିଅ; ତହ ଉତାେର

ତୁେମ ଆପଣା େଲାକଙ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହବ।” 3 ତହେର େମାଶା

େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯୁଦ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ

େକେତକ େଲାକଙୁ ପସୁତ କର; େସମାେନ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ ଉପେର

ସଦାପଭୁଙ ଦଣା ା ସଫଳ କରିବା ନିମେନ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର

ଯିେବ। 4 ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ ବଂଶର ପେତ କ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ

େଲାକ ଯୁଦକୁ ପଠାଇବ।” 5 ତହଁୁ ସହସ ସହସ ଇସାଏଲ ମ େର ପେତ କ

ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ େଲାକ, ଏହିରୂେପ ବାର ସହସ େଲାକ ଯୁଦ

ପାଇଁ ସଜିତ େହେଲ। 6 ପୁଣି, େମାଶା ଏକ ଏକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ

େଲାକଙୁ ଯୁଦକୁ ପଠାଇେଲ ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ ପୀନହ ର

ହସେର ପବିତ ସାନର ପାତ ଓ ରଣତୂରୀ େଦଇ ତାହାକୁ େସମାନଙ

ସେଙ ଯୁଦକୁ ପଠାଇେଲ। 7 ତହଁୁ େସମାେନ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ

ପେତ କ ପୁରୁଷକୁ ବଧ କେଲ। 8ଆଉ ଅନ ାନ ହତ େଲାକଙ ସହିତ

େସମାେନ ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜାମାନଙୁ, ଅଥା ଇବି, େରକ , ସୂ , ହୂର

ଓ େରବା, ଏହି ମିଦୀୟନୀୟ ପାଞ ରାଜାଙୁ ବଧ କେଲ; ବିେୟାରର ପୁତ

ବିଲୀୟ କୁ ମ େସମାେନ ଖଡେର ବଧ କେଲ। 9 ଆଉ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ମିଦୀୟନର ସୀେଲାକମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ପିଲାମାନଙୁ ବନୀ

କରି େନେଲ; ଆଉ େସମାନଙର ସମସ ପଶୁ, ସମସ େମଷପଲ ଓ ସମସ

ସମତି ଲୁଟି କରି େନେଲ। 10ଆଉ େସମାନଙର ସକଳ ନିବାସ ନଗର

ଓ ସକଳ ଛାଉଣି ଅଗିେର ଦଗ କେଲ। 11ଆଉ େସମାେନ ସମସ ଲୁଟିତ

ଦବ , ପୁଣି, ସମସ ଧୃତ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ େନଇଗେଲ। 12 ପୁଣି, େସମାେନ

ଯିରୀେହା ନିକଟବତୀ ଯଦନ ତୀରସ େମାୟାବପଦାେର ସାପିତ ଛାଉଣିକୁ
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େମାଶାଙର, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର, ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ

ନିକଟକୁ େସହି ବନୀମାନଙୁ, ଧୃତ ପାଣୀମାନଙୁ ଓ ସକଳ ଲୁଟିତ ଦବ

ଆଣିେଲ। 13 ତହେର େମାଶା, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ମଣଳୀର ଅ କଗଣ

େସମାନଙୁ େଭଟିବାକୁ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ଗେଲ। 14 େସେତେବେଳ

େମାଶା ଯୁଦେକତରୁ ଆଗତ େସନାପତିମାନଙ ପତି, ଅଥା , ସହସପତି

ଓ ଶତପତିମାନଙ ପତି େକାଧ କେଲ। 15 ଆଉ େମାଶା େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କି ସମସ ସୀେଲାକଙୁ ଜୀବିତ ରଖଅଛ? 16 େଦଖ,

ଏମାେନ ବିଲୀୟ ର ପରାମଶେର ପିେୟାର େଦବତା ବିଷୟେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣଙୁ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କରାଇେଲ, ତହ ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙ ମଣଳୀ ମ େର ମହାମାରୀ େହଲା। 17 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ

ପିଲାମାନଙ ମ ରୁ ସମସ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙୁ ବଧ କର, ପୁଣି, େଯଉଁ

ସୀେଲାକମାେନ ପୁରୁଷର ସହବାସ ାତ େହାଇଅଛନି, େସମାନଙୁ ବଧ

କର। 18 ମାତ େଯଉଁ ସୀର ପିଲାମାେନ ପୁରୁଷର ସହବାସ ାତ େହାଇ

ନାହାନି, େସହି ସମସଙୁ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଜୀବିତ ରଖ। 19ଆଉ

ତୁେମମାେନ ସାତ ଦିନ ଛାଉଣିର ବାହାେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିବ; ତୁେମମାେନ

େଯେତ େଲାକ ମନୁଷ ର ହତ ା କରିଅଛ ଓ ହତ େଲାକଙୁ ସଶ କରିଅଛ,

ସମେସ ତୃତୀୟ ଦିନେର, ସପମ ଦିନେର ଆପଣାମାନଙୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ବନୀମାନଙୁ ପାପରୁ ପରିଷାର କର। 20 ପୁଣି, ଯାବତୀୟ ବସ, ଚମ ନିମତ

ଯାବତୀୟ ବସୁ, ଛାଗର େଲାମେର ନିମତ ଯାବତୀୟ ବସୁ ଓ କାଷନିମତ

ଯାବତୀୟ ବସୁ ସମନେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ପାପରୁ ପରିଷାର

କରିବ।” 21 ତହଁୁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଯୁଦକୁ ଯାଇଥବା େଯାଦାମାନଙୁ

କହିଲା, “ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯଉଁ ବ ବସାର ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତହର

ବିଧ ଏହି; 22 ତଥାପି ସୁନା, ରୂପା, ପିତଳ, ଲୁହା, ଦସା ଓ ସୀସା, 23

େଯଉଁ ସମସ ଦବ ଅଗି ସହିପାେର, େସସବୁକୁ ଅଗିେର ପକାଇବ, ତହେର

ତାହା ଶୁଚି େହବ; େତେବ େହଁ ତାହା ପାପାଥକ ଜଳେର ପରିଷୃତ କରାଯିବ;

ପୁଣି, େଯଉଁସବୁ ଦବ ଅଗି ସେହ ନାହ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଜଳେର

ପକାଇବ। 24 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ସପମ ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ବସ

େଧାଇବ, ତହେର ତୁେମମାେନ ଶୁଚି େହବ; ତହ ଉତାେର ତୁେମମାେନ

ଛାଉଣିେର ପେବଶ କରିବ।” 25 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,
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26 “ତୁେମ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ମଣଳୀସ ପିତୃଗୃହର ପଧାନମାେନ

ଯୁଦେର ଧୃତ ଜୀବଗଣର, ଅଥା , ବନୀ ମନୁଷ ର ଓ ପଶୁର ସଂଖ ା

କର। 27 ପୁଣି, ଯୁଦେର ଧୃତ େସହି ଜୀବମାନଙୁ ଯୁଦକୁ ଯାଇଥବା ନିପୁଣ

େଯାଦାମାନଙର ଓ ସମସ ମଣଳୀର ମ େର ବିଭାଗ କର। 28 ପୁଣି,

ଯୁଦକୁ ଯାଇଥବା େଯାଦାମାନଙଠାରୁ ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ କର ଗହଣ କର;

େସମାନଙର ଲଭ ଅଦାଂଶରୁ ମନୁଷ , େଗାରୁ, ଗଦଭ ଓ େମଷମାନଙର,

29 ପତି ପାଞଶହରୁ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ଜୀବ େନଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ନିମେନ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ ଦିଅ; 30 ପୁଣି,

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଲଭ ଅଦାଂଶରୁ ତୁେମ ମନୁଷ , େଗାରୁ, ଗଦଭ

ଓ େମଷାଦି ସମସ ପଶୁର ପେତ କ ପାଞଶହରୁ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ େନଇ

ସଦାପଭୁଙ ଆବାସ ରକଣୀୟରକକ େଲବୀୟମାନଙୁ ଦିଅ;” 31 ତହେର

େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ

କେଲ। 32 େଯାଦାମାେନ ଲୁଟିତ ସମତି ବ ତୀତ େଯଉଁସବୁ ଜୀବ ଧରିଥେଲ,

େସମାନଙ ସଂଖ ା, 33 ଛଅ ଲକ ପଞସରି ହଜାର େମଷ 34 ଓ ବାସରି

ହଜାର େଗାରୁ, ଏକଷଠି ହଜାର ଗଦଭ; 35ଆଉ ପୁରୁଷସହବାସ ଅ ାତା

ସୀେଲାକ ସବସୁଦା ବତିଶ ହଜାର ଥେଲ। 36ତହେର ଯୁଦକୁ ଯାଇଥବା

େଲାକମାନଙର ଲଭ ଅଦାଂଶର ସଂଖ ା ତିନି ଲକ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର

ପାଞ ଶହ େମଷ। 37ପୁଣି, େସହି େମଷ ମ ରୁ ଛଅ ଶହ ପଞସରି େମଷ

ସଦାପଭୁଙର କର ସରୂପ ଥଲା। 38ଆଉ େଗାରୁ ଛତିଶ ହଜାର, େସମାନଙ

ମ ରୁ ବାସରି େଗାରୁ ସଦାପଭୁଙର କର ସରୂପ ଥଲା। 39ଆଉ ଗଦଭ

ତିରିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଏକଷଠି ସଦାପଭୁଙର କର

ସରୂପ ଥଲା। 40 ପୁଣି, ମନୁଷ େଷାଳ ସହସ, େସମାନଙ ମ ରୁ ବତିଶ ଜଣ

ସଦାପଭୁଙର କର ସରୂପ ଥଲା। 41 ତହେର େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ସରୂେପ େସହି

କର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ େଦେଲ। 42ପୁଣି, େଯାଦାମାନଙ ଅଂଶ ଭନ

େଯଉଁ ଅଦାଂଶ େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ େଦଇଥେଲ; 43ମଣଳୀର

ଲଭ େସହି ଅଦାଂଶ ସଂଖ ାେର ତିନି ଲକ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ

େମଷ, 44 ଛତିଶ ହଜାର େଗାରୁ, 45 ତିରିଶ ହଜାର ପାଞ ଶହ ଗଦଭ 46 ଓ

େଷାଳ ସହସ ମନୁଷ ଥେଲ। 47 ତହେର େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର
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ଲଭ େସହି ଅଦାଂଶରୁ ମନୁଷ ଓ ପଶୁର ପେତ କ ପଚାଶ ମ ରୁ େଗାଟିଏ

େଲଖାଏଁ େନଇ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ

ଆବାସର ରକଣୀୟରକକ େଲବୀୟମାନଙୁ େଦେଲ। 48 ଏଉତାେର ସହସ

ସହସ େସୖନ ମାନଙ ଉପେର କତୃତକାରୀଗଣ, ଅଥା , ସହସପତି ଓ

ଶତପତିମାେନ େମାଶାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, 49 ପୁଣି, େସମାେନ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁମର ଏହି ଦାସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ହସଗତ େଯାଦାମାନଙର

ସଂଖ ା େନଇଅଛନି, େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ହ ଊଣା େହାଇ ନାହ। 50

ଏେହତୁ ଆେମମାେନ ପତି ଜଣ ସଣଅଳଙାର, ନୂପୁର ଓ ବଳା, ଅଙୁରୀୟକ,

କୁଣଳ ଓ ହାର, ଏହି େଯସବୁ ପାଇଅଛୁ, ତହରୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙ ଉପହାର

ଆଣିଅଛୁ।” 51 ତହଁୁ େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ େସମାନଙଠାରୁ େସହି

ସଣ, ଅଥା , ଶିଳିତ ଅଳଙାର େନେଲ। 52ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ସହସପତି ଓ ଶତପତିମାେନ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂେପ େଯଉଁ ସଣ

ଉତଗ କେଲ, େସସମସ ସଣ େଷାହଳ ହଜାର ସାତ ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ

ପରିମିତ ଥଲା। 53 କାରଣ େଯାଦାମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ନିମେନ ଲୁଟିତ ଦବ େନଇଥେଲ। 54 ଏଉତାେର େମାଶା, ଇଲୀୟାସର

ଯାଜକ ସହସପତି ଓ ଶତପତିମାନଙଠାରୁ େସହି ସଣ ଗହଣ କେଲ, ପୁଣି,

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସରଣାଥକ ଚିହ ରୂେପ ତାହା

ସମାଗମତମୁେର ରଖେଲ।

32ରୁେବ ସନାନଗଣର ଓ ଗା ସନାନଗଣର ଅେନକ ପଶୁପଲ ଥଲା;

ଏଣୁ େସମାେନ ଯାେସର େଦଶକୁ ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ େଦଖେଲ େଯଉଁ

ସାନ ପଶୁପଲ ନିମେନ ଉପଯୁକ ସାନ ଥଲା। 2 ଏଥେର ଗା ର ସନାନଗଣ,

ରୁେବ ର ସନାନଗଣ ଆସି େମାଶାଙୁ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ ଓ ମଣଳୀର

ଅ କଗଣକୁ କହିେଲ; 3 “ଅଟାେରା , ଦୀେବା , ଯାେସର, ନିମା, ହିେ ବାନ,

ଇଲୀୟାଲୀ, ସିବମା, ନେବା ଓ ବିେୟାନ, 4 ଏହି େଯଉଁସବୁ େଦଶକୁ

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲମଣଳୀ ସମୁଖେର ପରାସ କରିଅଛନି, ତାହା ପଶୁପଲ

ନିମେନ ଉପଯୁକ ସାନ ଅେଟ। ପୁଣି, ତୁମର ଏହି ଦାସମାନଙର ପଶୁପଲ

ଅଛି।” 5 େସମାେନ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଯଦି ତୁମ ଦୃଷିେର

ଅନୁଗହ ପାଇଅଛୁ, େତେବ ତୁମର ଦାସଗଣକୁ ଅଧକାରାେଥ ଏହି େଦଶ
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ଦିଆଯାଉ; ଆମମାନଙୁ ଯଦନ ପାରିକୁ େନଇଯାଅ ନାହ।” 6 ଏଥେର େମାଶା

ଗା ର ସନାନଗଣକୁ ଓ ରୁେବ ର ସନାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର

ଭାଇମାେନ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯିେବ, ଆଉ ତୁେମମାେନ କି ଏଠାେର ବସି

ରହିବ? 7ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ପାର

େହାଇ େସହି େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହକି େସମାନଙ ମନକୁ ସାହସହୀନ

କରୁଅଛ? 8ମଁୁ ତୁମର ପିତୃେଲାକମାନଙୁ କାେଦଶବେଣୟଠାରୁ େସହି େଦଶ

େଦଖବାକୁ ପଠାଇବା ସମୟେର େସମାେନ ଏହିରୂେପ କରିଥେଲ। 9 କାରଣ

େସମାେନ ଇେଷାଲଉପତ କା ପଯ ନ ଗମନ କରି େଦଶ େଦଖ ସଦାପଭୁଙ

ଦତ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମନକୁ ସାହସହୀନ କେଲ।

10 ଏନିମେନ େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା, ପୁଣି, େସ

ଶପଥ କରି ଏହି କଥା କହିେଲ, 11 ‘ଆେମ ଅବହାମଙୁ, ଇ ହାକକୁ ଓ

ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ମିସରରୁ ଆଗତ

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଓ ତେତାଧକ ବଷ ବୟସ େକହି େସହି

େଦଶ େଦଖ ପାରିବ ନାହ, ଏହା ନିଶିତ; କାରଣ େସମାେନ ସମୂଣ ରୂେପ

ଆମର ଅନୁଗତ େହାଇ ନାହାନି। 12 େକବଳ କନିସୀୟ ଯିଫୁନିର ପୁତ

କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ତାହା େଦଖେବ; କାରଣ େସମାେନ ସମୂଣ

ରୂେପ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛନି।’ 13 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲ ପତି

ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମକାରୀ

ସମସ ବଂଶର ନିଃେଶଷ ନ େହବା ପଯ ନ େସ େସମାନଙୁ ଚାଳିଶ ବଷ

ପଯ ନ ଏ ପାନରେର ଭମଣ କରାଇେଲ। 14 ଏେବ େଦଖ, ପାପିଷ

େଲାକମାନଙର ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ ପତି ସଦାପଭୁଙର ପଚଣ

େକାଧ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗଣର ସାନେର

ଉଠିଅଛ। 15 କାରଣ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଏହିରୂେପ ତାହାଙ ପଶା ଗମନରୁ

ବିମୁଖ େହବ, େତେବ େସ ପୁନବାର ଇସାଏଲକୁ ପାନରେର ପରିତ ାଗ

କରିେବ, ତହେର ତୁେମମାେନ ଏହି ସକଳ େଲାକଙୁ ବିନଷ କରାଇବ।”

16 ଏଥେର େସମାେନ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଏହି

ସାନେର ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁମାନଙ ନିମେନ େମଷଶାଳା ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ବାଳକମାନଙ ନିମେନ ନଗର ନିମାଣ କରିବା। 17 ମାତ ଆେମମାେନ ନିେଜ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ େସମାନଙ ସାନକୁ ନ ଆଣିବା ପଯ ନ ସସଜ େହାଇ
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େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିବୁ; େକବଳ ଆମମାନଙର ବାଳକମାେନ

େଦଶନିବାସୀମାନଙ ସକାଶୁ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରେର ବାସ କରିେବ। 18

ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ନ

ପାଇବା ପଯ ନଆେମମାେନଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରି ଆସିବୁ ନାହ। 19

ମାତ ଆେମମାେନ ଯଦନର ଆରପାରିେର ଓ ତହ ଆଗେର େସମାନଙ ସହିତ

ଅଧକାର ଗହଣ କରିବୁ ନାହ; କାରଣ ଯଦନର ଏହି ପାରିେର ଆମମାନଙ

ଅଧକାର ପଡ଼ିଅଛି।” 20 ଏଥେର େମାଶା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଯଦି ଏହି କମ କର, ଯଦି ସସଜ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଯୁଦ କରିବାକୁ

ଗମନ କର, 21ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େଯପଯ ନ ଆପଣା ଶତୁଗଣକୁ ଆପଣା

ଆଗରୁ ତଡ଼ି ନ ଦିଅନି 22 ଓ େଦଶ ସଦାପଭୁଙ ଆଗେର ବଶୀଭୂତ ନ ହୁଏ,

େସପଯ ନ ତୁମମାନଙର ପେତ କ ସସଜ େଲାକ ଯଦି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଯଦନ ପାର ହୁଅ; େତେବ ତହ ଉତାେର ତୁେମମାେନ େଫରି ଆସିେଲ,

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଓ ଇସାଏଲ ନିକଟେର ନିେଦାଷ େହବ; ଆଉ େସହି

େଦଶ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତୁମମାନଙର ଅଧକାର େହବ। 23 ମାତ

ତୁେମମାେନ ଯଦି େସହିପରି ନ କର, େତେବ େଦଖ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାପୀ େହବ; ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ପାପ େଯ ତୁମମାନଙୁ ଧରିବ,

ଏହା ନିଶିତ ଜାଣ। 24 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନଙ ପାଇଁ

ନଗର ଓ େମଷମାନଙ ପାଇଁ ଶାଳା ନିମାଣ କର, ଆଉ ଆପଣାମାନଙ

ମୁଖରୁ ନିଗତ ବାକ ପମାେଣ କମ କର।” 25 େତେବ ଗା ସନାନଗଣ ଓ

ରୁେବ ସନାନଗଣ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, “ଆମମାନଙର ପଭୁ ଯାହା ଆ ା

କେଲ, ତଦନୁସାେର ତୁମର ଦାସମାେନ କମ କରିେବ। 26ଆମମାନଙର

ବାଳକ, ସୀ, ପଲ ଓ ପଶୁସକଳ ଗିଲୀୟଦର ନଗରମାନଙେର ରହିେବ। 27

ମାତ ଆମମାନଙ ପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ତୁମର ଦାସମାେନ ପେତ େକ

ସସଜ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଆଗେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ପାର େହାଇଯିେବ।” 28

ତହଁୁ େମାଶା େସମାନଙ ବିଷୟେର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ, ନୂନର ପୁତ

ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ ପିତୃଗୃହର ପଧାନମାନଙୁ

ଆ ା େଦେଲ। 29 ପୁଣି, େମାଶା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଗା ସନାନଗଣର ଓ

ରୁେବ ସନାନଗଣର, ଯୁଦାେଥ ସସଜ ପେତ କ େଲାକ ଯଦି ତୁମମାନଙ

ସହିତ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଯଦନ ପାର େହେବ ଓ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର
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େଦଶ ବଶୀଭୂତ େହବ; େତେବ ତୁେମମାେନ ଅଧକାରାେଥ େସମାନଙୁ

ଗିଲୀୟଦ େଦଶ େଦବ। 30 ମାତ ଯଦି େସମାେନ ସସଜ େହାଇ ତୁମମାନଙ

ସହିତ ପାର ନ େହେବ, େତେବ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ମ େର କିଣାନ

େଦଶେର ଅଧକାର ପାଇେବ।” 31 ତହେର ଗା ସନାନଗଣ ଓ ରୁେବ 

ସନାନଗଣ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଯାହା

କହିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ଆେମମାେନ କମ କରିବୁ। 32 ଆେମମାେନ

ସସଜ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶକୁ ଯିବୁ

ମାତ ଯଦନର ପୂବ ଆେଡ଼ ଆମମାନଙ ଅଧକାରେର ଆମମାନଙ ସତ

ରହିବ।” 33 ଏଉତାେର େମାଶା େସମାନଙୁ, ଅଥା , ଗା ସନାନଗଣକୁ,

ରୁେବ ସନାନଗଣକୁ ଓ େଯାେଷଫର ପୁତ ମନଃଶି ବଂଶର ଅେଦକକୁ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନର ରାଜ ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓ ର

ରାଜ , ଅଥା , ସ ସ ସୀମା ସହିତ ନାନା ନଗରବିଶିଷ େଦଶ, ଏହିରୂେପ

ଚତୁଦଗସ େଦଶର ସମସ ନଗର େଦେଲ। 34ତହେର ଗା ସନାନଗଣ

ଦୀେବା , ଅଟାେରା ଓ ଅେରାେୟର; 35 ଅେ ରା େଶାଫନ, ଯାେସର,

ଯ ବିହ, 36 େବ ନିମା, େବ ହାରଣ ନାମକ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର

ଓ େମଷଶାଳା ନିମାଣ କେଲ। 37 ପୁଣି, ରୁେବ ସନାନଗଣ ହିେ ବାନ,

ଇଲୀୟାଲୀ ଓ କିରୀୟାଥୟି ; 38 ପୁଣି, ନାମାନରେର ନେବା, ବା 

ମୀେୟା ଓ ସି ମା, ଏହି ସମସ ନଗର ନିମାଣ କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ

େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ନିମାଣ କେଲ, େସହି ସମସଙୁ ଅନ ନାମ େଦେଲ।

39 ପୁଣି, ମନଃଶିର ପୁତ ମାଖୀରର ସନାନଗଣ ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ତାହା

ଆକମଣ କେଲ ଓ ତନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ ଅଧକାରଚୁ ତ କେଲ।

40 ତହଁୁ େମାଶା ମନଃଶିର ପୁତ ମାଖୀରକୁ ଗିଲୀୟଦ େଦେଲ; ଆଉ େସ

େସଠାେର ବାସ କଲା। 41 ପୁଣି, ମନଃଶିର ପୁତ ଯାୟୀର ଯାଇ େସମାନଙ

ଗାମସବୁ ହସଗତ କରି େସମାନଙ ନାମ ହେବା ଯାୟୀର ରଖଲା। 42ଆଉ

େନାବହ ଯାଇ କନା ଓ ତାହାର ନଗର ହସଗତ କରି ଆପଣା ନାମାନୁସାେର

ତାହାର ନାମ େନାବହ ରଖଲା।

33ଇସାଏଲସନାନଗଣ େମାଶା ଓ ହାେରାଣଙର ହସାଧୀନ େହାଇ ଆପଣା

ଆପଣା େସୖନ େଶଣୀ କେମ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟେର

େଯଉଁ ଯାତା କରିଥେଲ, ତହର ବିବରଣ ଏହି। 2 େମାଶା ସଦାପଭୁଙ
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ଆ ାେର େସମାନଙ ଯାତାନୁସାେର େସମାନଙ ଗମନର ବିବରଣ େଲଖେଲ;

େସମାନଙ ଗମନାନୁସାେର େସମାନଙ ଯାତାର ବିବରଣ ଏହି। 3 ପଥମ

ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର େସମାେନ ରାମିେଷ ଠାରୁ ଯାତା କେଲ; 4 ନିସାର

ପବର ପରଦିନ ପାତଃକାଳେର ମିସରୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ସଂହାରିତ

ପଥମଜାତ ସମସଙୁ କବର େଦଉଥବା ସମୟେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ମିସରୀୟ ସମସ େଲାକଙ ସାକାତେର ଊଦ ହସେର ବାହାରିେଲ; ସଦାପଭୁ

େସମାନଙ େଦବଗଣକୁ ମ ଦଣ େଦଇଥେଲ। 5 ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ରାମିେଷ ଠାରୁ ଯାତା କରି ସୁେକାତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 6 ପୁଣି,

େସମାେନ ସୁେକାତରୁ ଯାତା କରି ପାନରର ସୀମାସିତ ଏଥମେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ। 7 ତହଁୁ େସମାେନ ଏଥମରୁ ଯାତା କରି ବାଲସେଫାନର

ସମୁଖସିତ ପୀହହୀେରାତକୁ େଫରି ଆସିେଲ ଓ ମିେ ଦାଲର ପୂବ ଦିଗେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 8 ଏଉତାେର େସମାେନ ପୀହହୀେରାତର ସମୁଖରୁ

ଯାତା କରି ସମୁଦ ମ େଦଇ ପାନରେର ପେବଶ କେଲ ଓ ଏଥମ ପାନରେର

ତିନି ଦିନର ପଥ ଯାଇ ମାରାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 9ପୁଣି, ମାରାରୁ

ଯାତା କରି ଏଲୀମେର ଉପସିତ େହେଲ; େସହି ଏଲୀମେର ଜଳର ବାର

ନିଝର ଓ ସତୁରି ଖଜୁର ବୃକ ଥଲା; ଏଣୁ େସମାେନ େସହି ସାନେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ। 10 ତହଁୁ େସମାେନ ଏଲୀମରୁ ଯାତା କରି ସୂଫ ସାଗର

ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 11 ପୁଣି, େସମାେନ ସୂଫ ସାଗର ନିକଟରୁ

ଯାତା କରି ସୀ ପାନରେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 12 ପୁଣି, େସମାେନ

ସୀ ପାନରରୁ ଯାତା କରି ଦପାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 13 େସମାେନ

ଦପାରୁ ଯାତା କରି ଆଲୁଶେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ

ଆଲୁଶରୁ ଯାତା କରି ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; େସହି ସାନେର

େଲାକମାନଙର ପିଇବା ନିମେନ ଜଳ ନ ଥଲା। 15ଏଉତାେର େସମାେନ

ରଫୀଦୀମରୁ ଯାତା କରି ସୀନୟ ପାନରେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ 16 ଓ

େସମାେନ ସୀନୟ ପାନରରୁ ଯାତା କରି କିେବା ହତାବାେର ଛାଉଣି ସାପନ

କେଲ। 17 ପୁଣି, େସମାେନ କିେବା ହତାବାରୁ ଯାତା କରି ହେତେରାତେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 18 ପୁଣି, େସମାେନ ହେତେରାତରୁ ଯାତା କରି

ରିତାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ 19 ଓ େସମାେନ ରିତାରୁ ଯାତା କରି

ରିେମା େପରସେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 20 ପୁଣି, େସମାେନ ରିେମା 
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େପରସରୁ ଯାତା କରି ଲ ନାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 21 ପୁଣି, େସମାେନ

ଲ ନାରୁ ଯାତା କରି ରିସାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 22 ପୁଣି, େସମାେନ

ରିସାରୁ ଯାତା କରି କେହଲାତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 23 ଓ େସମାେନ

କେହଲାତରୁ ଯାତା କରି େଶଫର ପବତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ 24

ତହଁୁ େସମାେନ େଶଫର ପବତରୁ ଯାତା କରି ହରାଦାେର ଛାଉଣି ସାପନ

କେଲ, 25 ଓ େସମାେନ ହରାଦାରୁ ଯାତା କରି ମେଖେଲାତେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ, 26 ଓ େସମାେନ ମେଖେଲାତରୁ ଯାତା କରି ତହତେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ। 27 େସମାେନ ତହତରୁ ଯାତା କରି େତରହେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ, 28 ଓ େସମାେନ େତରହରୁ ଯାତା କରି ମି କାେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ 29 ଓ େସମାେନ ମି କାରୁ ଯାତା କରି ହେ ମାନାେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ, 30 ଓ େସମାେନ ହେ ମାନାରୁ ଯାତା କରି େମାେଷେରାତେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 31 ପୁଣି, େସମାେନ େମାେଷେରାତରୁ ଯାତା କରି

ବେନୟାକନେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 32 ଓ େସମାେନ ବେନୟାକନରୁ

ଯାତା କରି େହାହଗି ଗଦେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ 33 ଓ େସମାେନ

େହାହଗି ଗଦରୁ ଯାତା କରି ଯ ବାଥାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 34 ଓ

େସମାେନ ଯ ବାଥାରୁ ଯାତା କରି ଆେବାଣାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 35

ପୁଣି, େସମାେନ ଆେବାଣାରୁ ଯାତା କରି ଇ ସିେୟାନେଗବରେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ। 36 ପୁଣି, େସମାେନ ଇ ସିେୟାନେଗବରରୁ ଯାତା କରି

ସୀ ପାନରେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ (ଏହାକୁ କାେଦଶ କହନି), 37

ଓ େସମାେନ କାେଦଶରୁ ଯାତା କରି ଇେଦାମ େଦଶର ପାନରସିତ େହାର

ପବତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 38 ଏଥଉତାେର ହାେରାଣ ଯାଜକ

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାେର େହାର ପବତେର ଆେରାହଣ କେଲ, ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବାର ଚାଳିଶତମ ବଷର ପଞମ

ମାସର ପଥମ ଦିନେର େସହି ସାନେର ମେଲ। 39ଆଉ େହାର ପବତେର

ମରିବା ସମୟେର ହାେରାଣଙର ବୟସ ଏକ ଶହ େତଇଶ ବଷ ଥଲା। 40

ଏଥଉତାେର କିଣାନର ଦକିଣ ପେଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନୀୟ ଅରାଦର ରାଜା

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଆଗମନ ସମାଦ ଶୁଣିେଲ। 41ଆଉ େସମାେନ

େହାର ପବତରୁ ଯାତା କରି ସେ ମାନାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 42ଓ

େସମାେନ ସେ ମାନାରୁ ଯାତା କରି ପୂେନାନେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 43ଓ
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େସମାେନ ପୂେନାନରୁ ଯାତା କରି ଓେବାତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 44ତହଁୁ

େସମାେନ ଓେବାତରୁ ଯାତା କରି େମାୟାବ ପାନସିତ ଇୟୀଅବାରୀମେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 45 ଓ େସମାେନ ଇୟୀଅବାରୀମରୁ ଯାତା କରି

ଦୀେବା ଗାେ ର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, 46 ଓ େସମାେନ ଦୀେବା 

ଗା ରୁ ଯାତା କରି ଅଲେମାନଦି ଲାଥୟିମେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 47

ତହଁୁ େସମାେନ ଅଲେମାନଦି ଲାଥୟିମରୁ ଯାତା କରି ନେବାସମୁଖସିତ

ଅବାରୀ ପବତେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 48 ପୁଣି, େସମାେନ ଅବାରୀ

ପବତରୁ ଯାତା କରି ଯିରୀେହା ସମୁଖସିତ ଯଦନ ନିକଟବତୀ େମାୟାବ

ପଦାେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 49ଆଉ େସଠାେର ଯଦନ ନିକଟସ େବ 

ଯିଶିେମାତଠାରୁ ଆେବ ଶିଟୀମ ପଯ ନ େମାୟାବପଦାେର ଛାଉଣି ସାପନ

କରି ରହିେଲ। 50 ଏଥଉତାେର ଯିରୀେହାସିତ ଯଦନ ନିକଟବତୀ େମାୟାବ

ପଦାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 51 “ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ କୁହ,

ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶେର ଉପସିତ େହେଲ, 52

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ସମୁଖରୁ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମସଙୁ ତଡ଼ି

ବାହାର କରିେଦବ ଓ େସମାନଙର ସମସ ମୂତବିଶିଷ ପାଷାଣ ଭାଙି ପକାଇବ

ଓ େସମାନଙର ଛାଞଢଳା ପତିମାସବୁ ବିନଷ କରିବ ଓ େସମାନଙର

ଉଚସଳୀସବୁ ଉଚିନ କରିବ। 53 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େସହି େଦଶ ଅଧକାର

କରି ତହ ମ େର ବାସ କରିବ; କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଅଧକାରାେଥ

େସହି େଦଶ େଦଇଅଛୁ। 54ଆଉ ତୁେମମାେନ ଗୁଲବାଣ ଦାରା ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଦଶାଧକାର ବିଭାଗ କରି େନବ; ତୁେମମାେନ ଅଧକ

େଲାକଙୁ ଅଧକ ବାଣ ଓ ଅଳ େଲାକଙୁ ଅଳ ବାଣ େଦବ; ଯାହାର ବାଣ

େଯଉଁ ସାନେର ପଡ଼ିବ, ତାହାର ବାଣ େସହି ସାନେର େହବ; ଏହିରୂେପ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଅଧକାର କରିବ। 55 ମାତ

ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ସମୁଖରୁ େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ି

ବାହାର କରି ନ େଦବ, େତେବ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାନଙୁ

ଅବଶିଷ ରଖବ, େସମାେନ ତୁମମାନଙ ଚକୁେର କଣା ସରୂପ ଓ ତୁମମାନଙ

ପାଶେର କଣକ ସରୂପ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ ତୁମମାନଙ େସହି ନିବାସ

େଦଶେର ତୁମମାନଙୁ େକଶ େଦେବ। 56 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ପତି ଯାହା

କରିବାକୁ ମନସ କରିଥଲୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି କରିବା।”
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34ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ

ଆ ା ଦିଅ ଓ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶ, ତହର

ଚତୁଃସୀମାନୁସାେର ତୁମମାନଙ ଅଧକାରେର ପଡ଼ିବ, ତୁେମମାେନ େସହି

କିଣାନ େଦଶେର ଉପସିତ େହେଲ, 3 ତୁମମାନଙ ଦକିଣ ଅଞଳ ଇେଦାମ

ନିକଟସିତ ସୀ ପାନରଠାରୁ େହବ ଓ ପୂବ ଦିଗେର ଲବଣ ସମୁଦର

ପାନଠାରୁ ତୁମମାନଙର ଦକିଣ ସୀମା େହବ। 4 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର

ସୀମା ଦକିଣ ଦିଗରୁ େଫରି ଅକବୀମ ଘାଟ େଦଇ ସୀ ପଯ ନ ଯିବ

ଓ େସଠାରୁ କାେଦଶବେଣୟର ଦକିଣ େଦଇ ହ ସରଅଦରକୁ ଆସି

ଅେସାନ ପଯ ନ ଯିବ। 5 ଏଉତାେର େସହି ସୀମା ଅେସାନରୁ ମିସରର

ନଦୀ ପଯ ନ ବୁଲ ଆସିବ ଓ େସହି ସୀମା ମହାସମୁଦ ନିକଟେର େଶଷ

େହବ। 6 ଆଉ ମହାସମୁଦ ଓ ତହର ସୀମା ପଶିମ ସୀମା େହବ; ଏହା

ତୁମମାନଙର ପଶିମ ସୀମା େହବ। 7ଆଉ ତୁମମାନଙର ଉତର ସୀମା

ଏହି ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ମହାସମୁଦଠାରୁ େହାର ପବତ

ପଯ ନ ଚିହିତ କରିବ; 8 େହାର ପବତଠାରୁ ତୁେମମାେନ ହମାତର ପେବଶ

ସାନ ପଯ ନ ଚିହିତ କରିବ; ପୁଣି, େସଠାରୁ େସହି ସୀମା ସଦା ନିକଟେର

େଶଷ େହବ। 9 ପୁଣି, େସହି ସୀମା ସିେଫାଣ ପଯ ନ ଯିବ ଓ ହ ସର

ଐନେ ର ତହର େଶଷ େହବ; ଏହା ତୁମମାନଙର ଉତର ସୀମା େହବ।

10 ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପୂବ ସୀମା ହ ସରଐନ ଠାରୁ

ଶଫା ପଯ ନ ଚିହିତ କରିବ। 11 ତହଁୁ େସହି ସୀମା ଶଫା ଠାରୁ ଐ ର

ପୂବଦିଗ େହାଇ ରିବା ପଯ ନ ତଳକୁ ଯିବ; ତହ ଉତାେର େସହି ସୀମା

ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଇ କିେନର ହଦର ପୂବ ପାଶ େଦଇ ଯିବ। 12 ପୁଣି,

େସହି ସୀମା ଯଦନ େଦଇ ଯିବ ଓ ଲବଣ ସମୁଦ ନିକଟେର ତହର େଶଷ

େହବ; ଏହି ଚତୁଃସୀମାନୁସାେର ତୁମମାନଙର େଦଶ େହବ।’” 13 ପୁନଶ,

େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ନଅ ବଂଶ

ଓ ଅଦ ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆ ା େଦଇଅଛନି ଓ ତୁେମମାେନ

ଯାହା ଗୁଲବାଣ ଦାରା ଅଧକାର କରିବ, େସହି େଦଶ ଏହି। 14 କାରଣ

ରୁେବ ସନାନଗଣଙର ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଓ ଗା 

ସନାନଗଣଙର ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃଗୃହ ଅନୁସାେର ଓ ମନଃଶିର ଅଦ

ବଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ପାଇଅଛନି; 15 ଏହି ଦୁଇ ବଂଶ ଓ ଅଦ
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ବଂଶ ଯିରୀେହା ନିକଟସ ଯଦନର ପୂବପାରିେର ସୂେଯ ାଦୟ ଦିଗେର ଆପଣା

ଆପଣା ଅଧକାର ପାଇଅଛନି।” 16ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

17 “େଯଉଁମାେନ େଦଶ ବିଭାଗ କରି ତୁମମାନଙୁ େଦେବ, େସମାନଙର ନାମ

ଏହି; ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ। 18 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ

େଦଶ ବିଭାଗ କରିବା ନିମେନ ପେତ କ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଅଧପତି ଗହଣ

କରିବ। 19 ପୁଣି, େସହି େଲାକମାନଙର ନାମ ଏହି; ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ

ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ, 20 ଓ ଶିମୀେୟାନର ସନାନମାନଙ ବଂଶୀୟ

ଅମୀହୂଦର ପୁତ େଶମୂେୟଲ। 21 ବିନ ାମୀ ବଂଶୀୟ କିଶେଲାନର ପୁତ

ଇଲୀଦ । 22ଆଉ ଦା ସନାନଗଣର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧପତି, ଯଗିର

ପୁତ ବୁକି। 23 େଯାେଷଫସନାନଗଣ ମ ରୁ; ମନଃଶି ସନାନଗଣଙର

ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧପତି, ଏେଫାଦର ପୁତ ହନୀେୟଲ। 24 ପୁଣି, ଇଫୟିମ

ସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧପତି, ଶିପନର ପୁତ କମୂେୟଲ। 25

ଆଉ ସବୂଲୂନସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧପତି, ପଣକର ପୁତ

ଇଲୀଶାଫ , 26 ଓ ଇଷାଖରସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧପତି,

ଅସନର ପୁତ ପଲୀେୟଲ, 27 ଓ ଆେଶରସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ

ଜେଣ ଅଧପତି, ଶେଲାମିର ପୁତ ଅହୀହୂ । 28 ନପାଲସନାନଗଣଙର

ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧପତି, ଅମୀହୂଦର ପୁତ ପଦେହ ।” 29 କିଣାନ େଦଶେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ନିମେନ ଅଧକାର ବିଭାଗ କରି େଦବାକୁ ସଦାପଭୁ

ଏହି ସମସ େଲାକଙୁ ଆ ା େଦେଲ।

35ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାୟାବପଦାେର ଯିରୀେହା ନିକଟସ ଯଦନ

ନଦୀ ସମୀପେର େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଏହି

ଆ ା ଦିଅ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକୃତ ବାଣରୁ େକେତକ ବସତି

ନଗର େଲବୀୟମାନଙୁ ଦିଅନୁ, ଆଉ ତୁେମମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ େସହି

ନଗରମାନର ତଳିଭୂମି ନିମେନ େସସବୁର ଚତୁଦଗସ ଭୂମି େଦବ। 3 ତହେର

େସହି ସବୁ ନଗରେର େସମାନଙର ନିବାସ େହବ; ପୁଣି, ତହର ତଳିଭୂମିସବୁ

େସମାନଙ ପଶୁ, ସମତି ଓ ଜୀବମାନଙ ନିମେନ େହବ। 4ଆଉ ତୁେମମାେନ

େଲବୀୟମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, େସହିସବୁର ତଳିଭୂମି ନଗର

ପାଚୀରଠାରୁ ବାହାେର ଚତୁଦଗେର ଏକ ସହସ ହସ େହବ। 5 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ନଗରର ବାହାେର ତହର ପୂବ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ ହସ, ଦକିଣ
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ସୀମା ଦୁଇ ସହସ ହସ, ପଶିମ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ ହସ ଓ ଉତର ସୀମା

ଦୁଇ ସହସ ହସ ପରିମିତ କରିବ; ନଗର ତହର ମ ସଳେର ରହିବ। ଏହା

େସମାନଙ ନଗରର ତଳିଭୂମି େହବ। 6ଆଉ ତୁେମମାେନ େଲବୀୟମାନଙୁ

େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, ତହରୁ ଛଅେଗାଟି ଆଶୟ ନଗର େହବ,

ନରହତ ାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇବା ନିମେନ ତୁେମମାେନ ତାହା େଦବ; ଆଉ

ତାହା ବ ତୀତ ଆହୁରି ବୟାଳିଶ ନଗର େଦବ। 7ସବସୁଦା ତୁେମମାେନ

େଲବୀୟମାନଙୁ ଅଠଚାଳିଶ ନଗର େଦବ; ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ନଗର

ସେଙ ତହର ତଳିଭୂମି େଦବ। 8 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ଅଧକାରରୁ

େସହି ସବୁ ନଗର େଦବା ନିମେନ ତୁେମମାେନ ଅଧକ େଲାକଙଠାରୁ ଅଧକ

େନବ ଓ ଅଳ େଲାକଙଠାରୁ ଅଳ େନବ; ପେତ କ ବଂଶ ଆପଣାର ଅଧକୃତ

ଅଧକାରାନୁସାେର ଆପଣା ନଗରମାନଙରୁ େଲବୀୟମାନଙୁ େଦେବ।” 9

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 10 “ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ

କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶେର ଉପସିତ େହେଲ,

11ଆପଣାମାନଙର ଆଶୟ ନଗର େହବା ନିମେନ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ନଗର

ନିରୂପଣ କରିବ, ତହେର େଯଉଁ ଜନ ଭାନିେର େକୗଣସି ମନୁଷ କୁ ବଧ

କେର, ଏପରି ନରହତ ାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ। 12 ପୁଣି,

ନରହତ ାକାରୀ ବିଚାରାେଥ ମଣଳୀ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହବା ପଯ ନ

େଯପରି ନ ମେର, ଏଥପାଇଁ େସହି ନଗରମାନ ପତିହନାଠାରୁ ତୁମମାନଙ

ପତି ଆଶୟ ସାନ େହବ; 13 ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର

େଦବ, ତାହା ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଛଅ ଆଶୟ ନଗର େହବ। 14ତୁେମମାେନ

ଯଦନର ପୂବପାରିେର ତିନି ନଗର େଦବ ଓ କିଣାନ େଦଶ ମ େର ତିନି

ନଗର େଦବ; ତାହାସବୁ ଆଶୟ ନଗର େହବ। 15 ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ

ନିମେନ ଓ େସମାନଙ ମ େର ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ ନିମେନ େସହି ଛଅ

ନଗର ଆଶୟ ସାନ େହବ; ତହେର େଯଉଁ ପେତ କ ଜନ ଭାନିେର େକୗଣସି

ମନୁଷ କୁ ବଧ କେର, େସ େସହି ସାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାେର। 16 ମାତ

ଯଦି େକହି େଲୗହ ଅସ ଦାରା କାହାରିକୁ ଏପରି ଆଘାତ କେର େଯ, ତହେର

େସ ମେର, େତେବ େସ ନରହତ ାକାରୀ; େସହି ନରହତ ାକାରୀର ଅବଶ

ପାଣଦଣ େହବ। 17ଆଉ ଯାହା ଦାରା ମନୁଷ ମରିପାେର, ଏପରି ପଥର

ହସେର େନଇ ଯଦି େସ କାହାକୁ ଆଘାତ କେର ଓ ତହେର େସ ମେର,
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େତେବ େସ ନରହତ ାକାରୀ; େସହି ନରହତ ାକାରୀର ଅବଶ ପାଣଦଣ

େହବ। 18 ଅବା ଯାହା ଦାରା ମନୁଷ ମରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସି କାଷ

ଅସ ହସେର େନଇ ଯଦି େସ କାହାକୁ ଆଘାତ କେର ଓ ତହେର େସ ମେର,

େତେବ େସ ନରହତ ାକାରୀ; େସହି ନରହତ ାକାରୀର ଅବଶ ପାଣଦଣ

େହବ। 19 ରକର ପତିହନା ନିେଜ େସହି ନରହତ ାକାରୀକୁ ବଧ କରିବ; େସ

ତାହାର େଦଖା ପାଇେଲ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। 20ଆଉ ଯଦି ହିଂସା କରି

େକହି କାହାକୁ ଧକା ମାେର, ଅବା ଛକି ବସି ତାହା ଉପେର କିଛି ପକାଏ

ଓ ତହେର େସ ମେର; 21କିଅବା ଶତୁତା କରି ଯଦି େସ କାହାକୁ ଆପଣା

ହସେର ଆଘାତ କେର ଓ ତହେର େସ ମେର, େତେବ େଯ ତାହାକୁ ଆଘାତ

କଲା, ତାହାର ଅବଶ ପାଣଦଣ େହବ; େସ ନରହତ ାକାରୀ ରକର ପତିହନା

େସହି ନରହତ ାକାରୀର େଦଖା ପାଇେଲ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। 22 ମାତ ଯଦି

େକହି ଶତୁତା ବିନା ହଠା କାହାକୁ ଆଘାତ କେର, ଅବା ଛକି ନ ବସି କାହା

ଉପେର େକୗଣସି ଅସ ପକାଏ, 23 କିଅବା ଯାହା ଦାରା ମନୁଷ ମରିପାେର,

ଏପରି େକୗଣସି ପଥର କାହାରି ଉପେର ନ େଦଖ ପକାଏ ଓ ତହେର େସ

ମେର, ଅଥଚ େସ ତାହାର ଶତୁ କି ଅନିଷ େଚଷାକାରୀ େହାଇ ନ ଥାଏ,

24 େତେବ ମଣଳୀ େସହି ବଧକାରୀର ଓ ରକର ପତିହନାର ବିଷୟ ଏହି

ଶାସନାନୁସାେର ବିଚାର କରିେବ। 25 ଆଉ ମଣଳୀ ରକର ପତିହନାର

ହସରୁ େସହି ନରହତ ାକାରୀକୁ ଉଦାର କରିେବ; ପୁଣି, େସ େଯଉଁ ସାନକୁ

ପଳାଇ ଯାଇଥଲା, େସହି ଆଶୟ ନଗରେର ମଣଳୀ ପୁନବାର ତାହାକୁ

ପହୁଞାଇ େଦେବ ଓ େଯପଯ ନ ପବିତ େତୖଳେର ଅଭଷିକ ମହାଯାଜକର

ମୃତୁୁ ନ ହୁଏ, େସ ପଯ ନ େସ େସହି ସାନେର ବାସ କରିବ। 26 ମାତ

େସହି ନରହତ ାକାରୀ େଯଉଁ ଆଶୟ ନଗରକୁ ପଳାଇଅଛି, ଯଦି େକୗଣସି

ସମୟେର େସ ତହର ସୀମାର ବାହାରକୁ ଯାଏ 27 ଓ ରକର ପତିହନା

ଆଶୟ ନଗରସୀମାର ବାହାେର ତାହାକୁ ପାଏ ଓ ତହର ପତିହନା ତାହାକୁ

ବଧ କେର, େତେବ େସ ରକପାତର ଅପରାଧୀ େହବ ନାହ। 28 କାରଣ

ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ ପଯ ନ ଆପଣା ଆଶୟ ନଗରେର ତାହାର ଥବା ଉଚିତ;

ମାତ ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ େହଲା ଉତାେର େସହି ନରହତ ାକାରୀ ଆପଣା

ଅଧକାର ଗୃହକୁ େଫରିଯାଇ ପାରିବ। 29ଆଉ ତୁମମାନଙର ପୁରୁଷାନୁକେମ

ସକଳ ନିବାସ ସାନେର ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙ ବିଚାରର ବିଧ େହବ। 30 େଯଉଁ
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ବ କି େକୗଣସି େଲାକକୁ ବଧ କେର, େସହି ନରହତ ାକାରୀ ସାକୀମାନଙ

ସାକ ଦାରା ହତ େହବ; ମାତ ଏକ ସାକୀର ସାକ େକୗଣସି େଲାକର

ପତିକୂଳେର ପାଣଦଣ ନିମେନ ଗାହ େହବ ନାହ। 31ଆହୁରି ପାଣଦଣ

େଯାଗ ନରହତ ାକାରୀର ପାଣ ନିମେନ େକୗଣସି ପାୟଶିତ ଗହଣ କରିବ

ନାହ; ମାତ େସ ଅବଶ ହତ େହବ। 32 ପୁଣି, େକହି େଯପରି ଆପଣା

ଆଶୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ ପୁନବାର ଆପଣା େଦଶକୁ ଆସି ବାସ କେର,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଯାଜକର ମରଣ ପଯ ନ ତାହା ନିମେନ େକୗଣସି

ପାୟଶିତ ଗହଣ କରିବ ନାହ। 33ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ନିବାସ େଦଶ ଅପବିତ କରିବ ନାହ; କାରଣ ରକ ହ େଦଶକୁ ଅପବିତ କେର;

ଆଉ େଦଶେର େଯଉଁ ରକପାତ ହୁଏ, ରକପାତୀର ରକ ବିନା ତହ ନିମେନ

େକୗଣସି ପାୟଶିତ କରାଯାଇ ନ ପାେର। 34 ଏଣୁ ତୁମମାନଙର େଯଉଁ

ନିବାସ େଦଶେର ଆେମ ବାସ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ;

କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ମ େର ବାସ କରୁଅଛୁ।’”

36ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫସନାନଗଣଙର ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ

ମନଃଶିର େପୗତ ମାଖୀରର ପୁତ ଗିଲୀୟଦ ବଂଶୀୟ ପିତୃଗୃହର ପଧାନମାେନ

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ପୁଣି, େମାଶାଙର ସମୁଖେର ଓ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ

ପିତୃଗୃହର ପଧାନ ସରୂପ ଅଧପତିବଗଙ ସମୁଖେର ପସାବ କେଲ; 2ଆଉ

େସମାେନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଗୁଲବାଣ ଦାରା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ

େଦଶାଧକାର େଦବା ନିମେନ ଆମ ପଭୁଙୁ ଆ ା େଦେଲ; ଆଉ ଆମ ପଭୁ

ଆମମାନଙ ଭାତା ସଲଫାଦର ଅଧକାର ତାହାର କନ ାମାନଙୁ େଦବା ପାଇଁ

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଆ ା ପାଇଥେଲ। 3 ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର

ବଂଶସମୂହର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି ସେଙ ଯଦି େସମାନଙର

ବିବାହ ହୁଏ, େତେବ ଆମମାନଙ େପୖତୃକ ଅଧକାରରୁ େସମାନଙ ଅଧକାର

କଟାଯିବ; ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ ବଂଶେର ଗୃହୀତ େହେବ, େସହି ବଂଶର

ଅଧକାରେର ତାହା ଯୁକ େହବ; ଏହିରୂେପ ତାହା ଆମମାନଙ ଅଧକାରର

ଅଂଶରୁ କଟାଯିବ। 4 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର

େଯାେବଲ ଉପସିତ େହବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯଉଁମାନଙ ମ େର

ଗୃହୀତା, େସହି ବଂଶର ଅଧକାରେର େସମାନଙର ଅଧକାରଯୁକ େହବ;

ଏହିରୂେପ ଆମମାନଙ େପୖତୃକ ବଂଶରୁ େସମାନଙ ଅଧକାର କଟାଯିବ।”
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5 ତହେର େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଇସାଏଲକୁ ଆ ା େଦଇ

କହିେଲ, “େଯାେଷଫସନାନଗଣଙର ବଂଶ ଯଥାଥ କହୁଅଛନି। 6 ସଦାପଭୁ

ସଲଫାଦର କନ ାମାନଙ ବିଷୟେର ଏହି ଆ ା େଦଉଅଛନି, େସମାେନ

େଯଉଁମାନଙୁ ଅତି ଭଲ ବିଚାର କରନି, ‘େସମାନଙୁ ବିବାହ େହଉନୁ; କିନୁ

େକବଳ େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃବଂଶୀୟ େକୗଣସି ବଂଶ ମ େର ବିବାହ

କରିେବ।’ 7 ତାହା କେଲ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ଅଧକାର ଏକ ବଂଶରୁ

ଅନ ବଂଶକୁ ଯିବ ନାହ; ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

େପୖତୃକ ବଂଶର ଅଧକାର ମ େର ରହିେବ। 8 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ

ପେତ େକ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧକାର େଭାଗ କରିେବ,

ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର େକୗଣସି ବଂଶ ମ େର େଯଉଁ କନ ାର

ଅଧକାର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ପିତୃବଂଶୀୟ ପରିବାର ମ େର ଜଣକର

ଭାଯ ା େହବ। 9 ତହେର ଏକ ବଂଶରୁ ଅନ ବଂଶକୁ ଅଧକାର ଯିବ ନାହ;

ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ବଂଶସମୂହ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

େପୖତୃକ ଅଧକାର ମ େର ରହିେବ।” 10 ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯପରି ଆ ା

େଦେଲ, ତଦନୁସାେର ସଲଫାଦର କନ ାମାେନ କମ କେଲ। 11 ଅଥା ,

ମହଲା, ତିସା, ହଗା, ମିଲା ଓ େନାୟା, ସଲଫାଦର ଏହି କନ ାଗଣ ଆପଣା

ଆପଣା ପିତୃବ ପୁତମାନଙ ସହିତ ବିବାହ କେଲ। 12 େଯାେଷଫଙର ପୁତ

ମନଃଶି ସନାନଗଣଙର ବଂଶ ମ େର େସମାନଙର ବିବାହ େହଲା, ତହେର

େସମାନଙର ଅଧକାର େସମାନଙ ପିତୃବଂଶୀୟ ବଂଶ ମ େର ରହିଲା। 13

ସଦାପଭୁ ଯିରୀେହା ନିକଟସ ଯଦନ ସମୀପେର େମାୟାବପଦାେର େମାଶାଙ

ଦାରା ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ପତି ଏହି ସମସ ଆ ା ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ

କରିଥେଲ।
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େମାଶାଙ ଲଖତ ପଞମ ପୁସକ
1ପାରଣ ଓ େତାଫଲ ଓ ଲାବନ ଓ ହେତେରାତ ଓ ଦୀଷାହବର ମ ସାନେର

ସୂଫ ସମୁଖସିତ ପଦାେର, ଅଥା , ଯଦନର ପୂବପାରିସିତ ପାନରେର

େମାଶା ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲଙୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିେଲ, 2 େସୟୀର ପବତ

େଦଇ େହାେରବଠାରୁ କାେଦଶବେଣୟ ପଯ ନ ଏଗାର ଦିନର ଯାତା

ଅେଟ। 3 ସଦାପଭୁ େଯଉଁ େଯଉଁ କଥା ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିବା

ପାଇଁ େମାଶାଙୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର େମାଶା ଚାଳିଶତମ ବଷର

ଏକାଦଶ ମାସର ପଥମ ଦିନେର େସମାନଙୁ କହିେଲ, 4 “ହିେ ବାନ ନିବାସୀ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ଓ ଅଷାେରା ନିବାସୀ ବାଶନର

ରାଜା ଓ କୁ ଇଦିୟୀେର ସଂହାର କଲା ଉତାେର 5ଯଦନର ପୂବପାରସିତ

େମାୟାବ େଦଶେର େମାଶା ଏହି ବ ବସା ବ ାଖ ା କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ।

6 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ପରେମଶର େହାେରବେର ଆମମାନଙୁ କହିେଲ,

‘ତୁେମମାେନ ଏହି ପବତେର ଯେଥଷ କାଳ ବାସ କରିଅଛ; 7 ଏେବ େଫରି

ଇେମାରୀୟମାନଙ ପବତମୟ େଦଶ ଓ ତନିକଟବତୀ ପଦା ଓ ପବତ

ଓ ତଳଭୂମି ଓ ଦକିଣ ପେଦଶ ଓ ସମୁଦତୀର ଇତ ାଦି କିଣାନୀୟମାନଙ

ସମସ େଦଶ ଓ ଲବାେନାନ େଦଇ ମହାନଦୀ ଫରା ପଯ ନ ଯାତା

କର। 8 େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଆଗେର ଏହି େଦଶ ସମପଣ କରିଅଛୁ;

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମଙୁ ଓ ଇ ହାକକୁ ଓ ଯାକୁବକୁ

ଓ େସମାନଙ ଉତାେର େସମାନଙ ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ

କରିଥେଲ, ତୁେମମାେନ େସହି େଦଶକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧକାର କର।’” 9

ପୁଣି େସସମୟେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଲ, “ମଁୁ ଏକାକୀ ତୁମମାନଙ ଭାର

ବହିବାକୁ ଅସମଥ; 10 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ

ବୃଦି କରିଅଛନି, ଏଣୁ େଦଖ, ତୁେମମାେନ ଆଜି ଆକାଶର ତାରାଗଣ ତୁଲ

ବହୁସଂଖ କ େହାଇଅଛ। 11 ତୁେମମାେନ ଏେବ େଯେତ ଅଛ, ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ େପୖତୃକ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ ତହର ସହସ ଗୁଣ କରନୁ ଓ

େସ େଯରୂପ ତୁମମାନଙୁ ପତି ା କରିଅଛନି, ତଦୂପ ତୁମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ

କରନୁ। 12 ମଁୁ କିପରି ଏକାକୀ ତୁମମାନଙର ଏେତ େବାଝ ଓ ଭାର ଓ ବିବାଦ

ସହ କରି ପାରିବି? 13 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ାନୀ

ଓ ବୁଦିମାନ ଓ ବିଖ ାତ େଲାକମାନଙୁ ମେନାନୀତ କର, ମଁୁ େସମାନଙୁ
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ତୁମମାନଙ ଉପେର ପଧାନ ରୂେପ ନିଯୁକ କରିବି।” 14 ଏଥେର ତୁେମମାେନ

େମାେତ ଉତର େଦଇ କହିଲ, “ତୁେମ ଯାହା କହିଲ, ତାହା ଆମମାନଙର

କରିବା ଭଲ।” 15 ତହଁୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବଂଶ ଅନୁସାେର ପଧାନ, ାନୀ ଓ

ବିଖ ାତ େଲାକମାନଙୁ େନଇ ତୁମମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ତୁମମାନଙ ଉପେର

ପଧାନ, ସହସପତି, ଶତପତି, ପଚାଶପତି, ଦଶପତି ଓ ଅ କମାନଙୁ ନିଯୁକ

କଲ। 16 ପୁଣି ମଁୁ େସସମୟେର ତୁମମାନଙର ବିଚାରକତୃଗଣକୁ ଆ ା େଦଇ

କହିଲ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ମ େର ବିବାଦ ଶୁଣ,

ପୁଣି ମନୁଷ ଓ ତାହାର ଭାଇ ଓ ତାହାର ସହବାସୀ ବିେଦଶୀ ମ େର ଯଥାଥ

ବିଚାର କର। 17 ତୁେମମାେନ ବିଚାରେର କାହାରି ମୁଖାେପକା କରିବ ନାହ;

ତୁେମମାେନ ସାନ ଓ ବଡ଼ େଲାକର କଥା ସମଭାବେର ଶୁଣିବ; ତୁେମମାେନ

ମନୁଷ ର ମୁଖକୁ ଭୟ କରିବ ନାହ; କାରଣ ବିଚାର ପରେମଶରଙର ଅେଟ;

ପୁଣି େଯଉଁ କଥା ତୁମମାନଙ ପତି କଠିନ ହୁଏ, ତାହା ତୁେମମାେନ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଆଣିବ, ମଁୁ ତାହା ଶୁଣିବି।” 18 ପୁଣି ମଁୁ େସସମୟେର ତୁମମାନଙର

ସମସ କତବ କମ ବିଷୟ ଆ ା େଦଇଥଲ। 19 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ଆେମମାେନ େହାେରବଠାରୁ

ଯାତା କଲୁ, ପୁଣି ଇେମାରୀୟମାନଙ ପବତମୟ େଦଶକୁ ଯିବା ପଥେର

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ବିସୀଣ ଓ ଭୟଙର ପାନର େଦଖଲ, ତହର ମ େଦଇ

ଯାଇ କାେଦଶବେଣୟେର ପହଞିଲୁ। 20 ଏଉତାେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଲ,

“ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ ଇେମାରୀୟମାନଙର େଯଉଁ

ପବତମୟ େଦଶ େଦେବ, େସଠାେର ତୁେମମାେନ ଉପସିତ େହାଇଅଛ। 21

େଦଖ, ସଦାପଭୁ ତୁମର ପରେମଶର ତୁମ ଆଗେର େସହି େଦଶ ସମପଣ

କରିଅଛନି; ସଦାପଭୁ ଆପଣା େପୖତୃକ ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ତୁେମ

ଯାଇ ତାହା ଅଧକାର କର; ଭୟ କର ନାହ, କିଅବା ନିରାଶ ହୁଅ ନାହ।” 22

ତହେର ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲ, “ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଆେଗ େଲାକ ପଠାଉ, ତହେର େସମାେନ ଆମମାନଙ

ନିମେନ େଦଶ ଅନୁସନାନ କରି ଆମମାନଙୁ େକଉଁ ପଥ େଦଇ ଯିବାକୁ

େହବ ଓ େକଉଁ େକଉଁ ନଗରେର ଉପସିତ େହବାକୁ େହବ, ତହର ସମାଦ

ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣନୁ।” 23 େତେବ ଆେମ ଏହି କଥାେର ସନୁଷ

େହଲୁ, ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙର ପେତ କ ବଂଶ ନିମେନ ଜେଣ େଲଖାଏଁ
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ବାର ଜଣଙୁ େନଲୁ। 24 ତହଁୁ େସମାେନ ଗମନ କରି ପବତ ପାର େହାଇ

ଇେଷାଲଉପତ କାେର ପହଞି େଦଶର ଅନୁସନାନ କେଲ। 25 ଆଉ

େସମାେନ ହସେର େସହି େଦଶର କିଛି କିଛି ଫଳ େଘନି ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିେଲ ଓ ଆମମାନଙୁ ସମାଦ େଦଇ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଆମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତାହା ଏକ ଉତମ େଦଶ।” 26

ତଥାପି ତୁେମମାେନ ଯିବାକୁ ସମତ େହଲ ନାହ, ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଆ ାର ବିେଦାହାଚରଣ କଲ। 27 ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ତମୁେର ବଚସା କରି କହିଲ, “ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବା

ସକାଶୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରି ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ

ଆମମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି। 28ଆେମମାେନ

େକଉଁଠାକୁ ଯିବା? ‘େସହି େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ବଳବାନ

ଓ ଉଚ; ନଗରମାନ ବୃହତ ଓ ଗଗନସଶୀ ପାଚୀରେବଷିତ ଆହୁରି େସହି

ସାନେର ଆେମମାେନ ଅନାକୀୟମାନଙ ସନାନଗଣକୁ େଦଖଅଛୁ, ଏହି କଥା

କହି ଆମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଆମମାନଙର ମେନାଭଙ କରିଅଛନି।’” 29

େତେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଲ, “ଭୟଯୁକ ହୁଅ ନାହ, କି େସମାନଙ ସକାଶୁ

ଭୟ କର ନାହ। 30 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର, େଯ ତୁମମାନଙ

ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛନି, େସ ମିସରେର ଓ ପାନରେର ତୁମମାନଙ

ଦୃଷିେଗାଚରେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ େଯସମସ କାଯ କେଲ, ତଦନୁସାେର

େସ ତୁମମାନଙ ପକେର ଯୁଦ କରିେବ। 31 େଯେହତୁ ପାନରେର ତୁେମ

େଦଖଅଛ େଯ, ମନୁଷ ଆପଣା ପୁତକୁ ବହିବା ପରି ସଦାପଭୁ ତୁମର

ପରେମଶର ଏହି ସାନେର ପହଞିବା ପଯ ନ ତୁମମାନଙ ଗମନର ସମସ

ପଥେର ତୁମକୁ କିପରି ବହିଅଛନି।” 32 ତଥାପି ଏହି ବିଷୟ ସକାେଶ

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙଠାେର ବିଶାସ କଲ ନାହ!

33 େସ ତୁମମାନଙ ଛାଉଣି ସାପନ କରିବାର ସାନ ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ

ରାତିେର ଅଗି ଦାରା ଓ ଦିବସେର େମଘ ଦାରା ତୁମମାନଙର ଗନବ ପଥ

େଦଖାଇବାକୁ ପଥେର ତୁମମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କେଲ। 34ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ବାକ ର ରବ ଶୁଣି ରାଗିେଲ ଓ ଶପଥ କରି କହିେଲ,

35 “ଆେମ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ

କରିଅଛୁ, ନିଶୟ ଏହି ଦୁଷ ବଂଶୀୟ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି େଲାକ
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େସହି ଉତମ େଦଶ େଦଖ ପାରିବ ନାହ, 36 େକବଳ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ

ତାହା େଦଖବ ପୁଣି େସ େଯଉଁ ଭୂମିେର ପଦାପଣ କରିଅଛି, େସହି ଭୂମି ଆେମ

ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସନାନଗଣକୁ େଦବା; କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙର ସମୂଣ

ଅନୁଗତ େଲାକ।” 37ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ସକାଶୁ େମାʼ ପତି େକାଧ

କରି କହିେଲ, “ତୁେମ ମ େସହି ସାନେର ପେବଶ କରିବ ନାହ, 38 ତୁମର

ପରିଚାରକ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ େସହି ସାନେର ପେବଶ କରିବ ତୁେମ

ତାହାକୁ ସାହସ ଦିଅ େଯେହତୁ େସ ଇସାଏଲକୁ ତାହା ଅଧକାର କରାଇବ।

39ଆହୁରି ତୁମମାନଙର ବାଳକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ େବାଲ

ତୁେମମାେନ କହିଥଲ ଓ ତୁମମାନଙର ସନାନମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଆଜି

ପଯ ନ ଭଲ ମନର ାନ ପାଇ ନାହାନି, େସମାେନ େସହି ସାନେର ପେବଶ

କରିେବ; ପୁଣି ଆେମ େସମାନଙୁ େସହି େଦଶ େଦବା ଓ େସମାେନ ତାହା

ଅଧକାର କରିେବ। 40 ମାତ ତୁେମମାେନ ବାହୁଡ଼ି ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ

ପାନରକୁ ଯାତା କର।” 41 ଏଥେର ତୁେମମାେନ ଉତର କରି େମାେତ କହିଲ,

“ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ; ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ ସମସ ଆ ା େଦଇଅଛନି, ଆେମମାେନ

ତଦନୁସାେର ଉଠିଯାଇ ଯୁଦ କରିବୁ।” ପୁଣି ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ

ଆପଣା ଆପଣା ଯୁଦାସ ବାନି ପବତ ଆେରାହଣ କରିବାକୁ ବ ଗ େହଲ।

42 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େସମାନଙୁ କୁହ, ଆେମ

ତୁମମାନଙ ମ ବତୀ ନାହଁୁ, ‘ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଆେରାହଣ କର ନାହ,

କିଅବା ଯୁଦ କର ନାହ;’ କେଲ ଶତୁମାନଙ ସମୁଖେର ଆହତ େହବ।” 43

ତହଁୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େସହି କଥା କହିଲ, ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଲ ନାହ;

ମାତ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାର ବିେଦାହାଚରଣ କଲ ଓ ଦୁଃସାହସୀ

େହଲ, ଆଉ ପବତ େଦଶକୁ ଆକମଣ କଲ। 44 କିନୁ େସହି ପବତବାସୀ

ଇେମାରୀୟ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ବାହାର େହାଇ ମହୁମାଛି

ପରି ତୁମମାନଙୁ ତଡ଼ି େସୟୀରେର ହମା ପଯ ନ ତୁମମାନଙୁ ପରାସ କେଲ।

45 େତେବ ତୁେମମାେନ େଫରିଆସି ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର େରାଦନ କଲ; ମାତ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ, କିଅବା ତୁମମାନଙ

ପତି କଣପାତ କେଲ ନାହ। 46 ତହେର ତୁେମମାେନ କାେଦଶେର ବାସ କରି

େସହି ସାନେର ବହୁ ବଷ ରହିଲ।
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2ଏଥଉତାେର େମାʼ ପତି କଥତ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଆେମମାେନ

େଫରି ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ ପାନର ଆେଡ଼ ଯାତା କଲୁ; ପୁଣି େସୟୀର

ପବତ ବୁଲ ଆସିବାକୁ ଆମମାନଙୁ ଅେନକ ଦିନ ଲାଗିଲା। 2 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

େମାେତ କହିେଲ, 3 “ତୁେମମାେନ ଯେଥଷ ସମୟଏହି ପବତ ବୁଲଅଛ; ଏେବ

ଉତର ଦିଗକୁ େଫର। 4 ତୁେମ େଲାକମାନଙୁ ଏହି ଆ ା ଦିଅ, ‘େସୟୀର

ନିବାସୀ ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣର, ଅଥା , ଏେଷୗ ସନାନଗଣର ସୀମା େଦଇ

ତୁମମାନଙୁ ଯିବାକୁ େହବ; ତହେର େସମାେନ ଭୀତ େହେବ; ଏଣୁ ତୁେମମାେନ

ଅତି ସାବଧାନ ହୁଅ। 5 େସମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ େସମାନଙ େଦଶରୁ କିଛି େଦବା ନାହ। ଏକ ପାଦ ପରିମିତ

ଭୂମି ହ େଦବା ନାହ; େଯେହତୁ ଆେମ ଏେଷୗକୁ ଅଧକାରାେଥ େସୟୀର

ପବତ େଦଇଅଛୁ। 6 ତୁେମମାେନ ରୂପା (ଟଙା) େଦଇ େସମାନଙଠାରୁ ଅନ

କିଣି େଭାଜନ କରିବ ଓ ରୂପା େଦଇ ଜଳ କିଣି ପାନ କରିବ। 7 କାରଣ

ସଦାପଭୁ ତୁମର ପରେମଶର ତୁମ ହସର ସମସ କମେର ତୁମଙୁ ଆଶୀବାଦ

କରିଅଛନି; େସ ଏହି ବିସୀଣ ପାନରେର ତୁମ ଯିବାର ଜାଣିଅଛନି; ଏହି ଚାଳିଶ

ବଷସାରା ସଦାପଭୁ ତୁମର ପରେମଶର ତୁମର ସହବତୀ େହାଇଅଛନି;

ତୁମର କିଛି ଅଭାବ େହାଇ ନାହ।’” 8 ଏଉତାେର ଆେମମାେନ େସୟୀର

ନିବାସୀ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଏେଷୗସନାନମାନଙ ନିକଟ େଦଇ ଏଲ ଓ

ଇ ସିେୟାନେଗବର ପଦାଭୂମିର ପଥଠାରୁ ଯାତା କଲୁ। ତହଁୁ ଆେମମାେନ

େଫରି େମାୟାବପାନର ପଥ େଦଇ ଯାତା କଲୁ। 9 ତହେର ସଦାପଭୁ

େମାେତ କହିେଲ, “େମାୟାବକୁ େକଶ ଦିଅ ନାହ, ଅବା େସମାନଙ ସହିତ

ଯୁଦ କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ ଅଧକାରାେଥ େସମାନଙ େଦଶରୁ

କିଛି େଦବା ନାହ; େଯେହତୁ ଆେମ େଲାଟର ସନାନଗଣକୁ ଆର ନଗର

ଅଧକାରାେଥ େଦଇଅଛୁ।” 10 (ପୂେବ େସହି ସାନେର ଏମୀୟ େଲାକମାେନ

ବାସ କରୁଥେଲ, େସମାେନ ବଳବାନ ଓ ଅେନକ ଓ ଅନାକୀୟମାନଙ ପରି

ଉଚ ଥେଲ। 11 ଅନାକୀୟମାନଙ ତୁଲ େସମାେନ ମ ରଫାୟୀୟମାନଙ

ମ େର ଗଣିତ ଥେଲ, ମାତ େମାୟାବୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଏମୀୟ

େବାଲ କହିେଲ। 12 ପୁଣି ପୂେବ େହାରୀୟ େଲାକମାେନ େସୟୀରେର ବାସ

କେଲ, ମାତ ଏେଷୗର ସନାନଗଣ େସମାନଙୁ ଅଧକାରଚୁ ତ କେଲ ଓ

ଆପଣାମାନଙ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ବିନଷ କରି େସମାନଙ ସାନେର ବାସ
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କେଲ; େଯରୂେପ ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙ ଦତ ଆପଣା ଅଧକାରଭୂମିେର

କେଲ)। 13 “ଏେବ ତୁେମମାେନ ଉଠ ଓ େସର ନଦୀ ପାର ହୁଅ।” ତହେର

ଆେମମାେନ େସର ନଦୀ ପାର େହଲୁ। 14 କାେଦଶବେଣୟଠାରୁ େସର

ନଦୀ ପାର େହବା ପଯ ନ ଆମମାନଙୁ ଅଠତିରିଶି ବଷ ଲାଗିଲା, େସହି

ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ଶପଥ ଅନୁସାେର ଛାଉଣି ମ ରୁ େସହି ପୁରୁଷର

ସମସ େଯାଦା ଉଚିନ େହାଇଥେଲ। 15 କାରଣ ଛାଉଣି ମ ରୁ େସମାନଙୁ

ସମୂଣ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ସଦାପଭୁଙ ହସ ଥଲା।

16 ଏହିରୂେପ େସହି ସମସ େଯାଦା ମରି େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଉଚିନ େହଲା

ଉତାେର 17 ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, 18 “ଆଜି ତୁମକୁ େମାୟାବର ସୀମା

ଆର େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ; 19 ପୁଣି ତୁେମ ଅେମାନସନାନଗଣର ସମୁଖେର

ଉପସିତ େହେଲ େସମାନଙୁ େକଶ ଦିଅ ନାହ, କି େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କର

ନାହ, କାରଣ ଆେମ ଅଧକାରାେଥ ତୁମକୁ ଅେମାନସନାନଗଣର େଦଶରୁ

କିଛି େଦବା ନାହ; େଯେହତୁ ଆେମ େଲାଟର ସନାନଗଣକୁ ତାହା ଅଧକାର

କରିବା ପାଇଁ େଦଇଅଛୁ।” 20 (େସହି େଦଶ ମ ରଫାୟୀୟମାନଙ େଦଶ

େବାଲ ଗଣିତ; ପୂେବ ରଫାୟୀୟମାେନ େସଠାେର ବାସ କରୁଥେଲ; ମାତ

ଅେମାନୀୟମାେନ େସମାନଙୁ ସମୁମୀୟ େବାଲ କହିେଲ; 21 େସମାେନ

ବଳବାନ ଓ ଅେନକ ଓ ଅନାକୀୟମାନଙ ପରି ଉଚ େଲାକ ଥେଲ; ମାତ

ସଦାପଭୁ ଅେମାନୀୟମାନଙ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ବିନଷ କେଲ; ପୁଣି

େସମାେନ େସମାନଙୁ ଅଧକାରଚୁ ତ କରି େସମାନଙ ସାନେର ବସତି

କେଲ। 22 େସ େସୟୀର ନିବାସୀ ଏେଷୗସନାନଗଣ ନିମେନ େସହିରୂପ କମ

କରିଥେଲ, ଅଥା , େସମାନଙ ସମୁଖରୁ େହାରୀୟମାନଙୁ ବିନଷ କେଲ,

ତହେର ଏେଷୗସନାନଗଣ େସମାନଙୁ ଅଧକାରଚୁ ତ କରି ଆଜି ପଯ ନ

େସମାନଙ ସାନେର ବାସ କରୁଅଛନି। 23ପୁଣି କେପାରରୁ ଆଗତକେପାରୀୟ

େଲାକମାେନ ଘସା ପଯ ନ ଗାମମାନଙେର ବାସକାରୀ ଅବୀୟମାନଙୁ

ବିନଷ କରି େସମାନଙ ସାନେର ବାସ କେଲ)। 24 “ତୁେମମାେନ ଉଠ ଓ

ଯାତା କରି ଅେଣାନଉପତ କା ପାର ହୁଅ; େଦଖ, ଆେମ ହିେ ବାନର

ରାଜା ଇେମାରୀୟ ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ

କରିଅଛୁ; ତାହା ଅଧକାର କରିବାକୁ ଆରମ କର ଓ ତାହା ସେଙ ଯୁଦ କର।

25ଆଜି ଆେମ ସମସ ଆକାଶମଣଳର ଅଧଃସିତ େଲାକମାନଙ ମନେର
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ତୁମ ବିଷୟକ ଆଶଙା ଓ ଭୟ ଜନାଇବାକୁ ଆରମ କରିବା, େସମାେନ

ତୁମ ବିଷୟର ସମାଦ ଶୁଣିେଲ ତୁମ ସକାଶୁ କମିତ ଓ ବ ଥତ େହେବ।”

26ଆଉ ମଁୁ କେଦେମା ପାନରରୁ ହିେ ବାନର ରାଜା ସୀେହାନ ନିକଟକୁ

ବାତାବହମାନଙ ଦାରା ଏହି ଶାନି ସୂଚକ ବାକ କହି ପଠାଇଲ, 27 “ତୁମ

େଦଶ େଦଇ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମଁୁ ବାେଟ ବାେଟ ଯିବି, ଦକିଣେର କି

ବାମେର େଫରିବି ନାହ। 28 େସୟୀର ନିବାସୀ ଏେଷୗସନାନଗଣ ଓ ଆର

ନିବାସୀ େମାୟାବୀୟ େଲାକମାେନ େମାʼ ପତି େଯରୂପ କେଲ, ତଦୂପ ତୁେମ

କର; 29 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ

େଦଉଅଛନି, ଆେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ େଯପଯ ନ େସହି େଦଶେର

ଉପସିତ ନ େହଉ, େସପଯ ନ ତୁେମ ରୂପା େନଇ େମାେତ େଭାଜନର ଅନ

ଦିଅ ଓ ରୂପା େନଇ ପିଇବାର ଜଳ ଦିଅ ମଁୁ େକବଳ ଆପଣା ପାଦ େଦଇ ପାର

େହାଇଯିବି।” 30ମାତ ହିେ ବାନର ରାଜା ସୀେହାନ ଆପଣା େଦଶ ମ େଦଇ

ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ ଅନୁମତି େଦଲା ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ପରେମଶର ତୁମ ହସେର ଆଜିର ନ ାୟ ତାହାକୁ ସମପଣ କରିବା ପାଇଁ

ତାହାର ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ତାହାର ହୃଦୟ ଶକ କେଲ। 31 ପୁଣି ସଦାପଭୁ

େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ

ଆଗେର ସମପଣ କରିବାକୁ ପବୃତ େହଲୁଣି ତୁେମ ତାହାର େଦଶ ଅଧକାର

କରିବାକୁ ପବୃତ ହୁଅ।” 32 େସେତେବେଳ ସୀେହାନ, େସ ଓ ତାହାର ସମସ

ପଜା ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ବାହାରି ଯହସେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆସିେଲ। 33

େତେବ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙ ଆଗେର ତାହାକୁ

ସମପଣ କେଲ; ତହେର ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣକୁ ଓ

ତାହାର ସମସ ପଜାଙୁ ବଧ କଲୁ। 34ଆଉ େସହି ସମୟେର ଆେମମାେନ

ତାହାର ସମସ ନଗର ହସଗତ କରି ସୀ ଓ ବାଳକ ସେମତ ପେତ କ

ବସତିନଗର ସମୂଣ ରୂେପ ବିନଷ କଲୁ; ଆେମମାେନ କାହାକୁ ହ ବଞାଇ

ରଖଲୁ ନାହ। 35 େକବଳ ପଶୁଗଣକୁ ଓ େଯ େଯ ନଗର ହସଗତ କରିଥଲୁ,

ତହର ଲୁଟିତ ଦବ ସବୁକୁ ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଗହଣ

କଲୁ। 36 ଅେଣାନଉପତ କା ନିକଟସ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ କାର

ମ ବତୀ ନଗରଠାରୁ ଗିଲୀୟଦ ପଯ ନ ଏକ ନଗର ହ ଆମମାନଙ ଶକିର

ଅତିରିକ ନ ଥଲା; ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙ ଆଗେର
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ସମଗ ସମପଣ କେଲ। 37 େକବଳ ଅେମାନସନାନମାନଙ େଦଶ, ଅଥା ,

ଯେବା ନଦୀର ପାଶସ ପେଦଶ ଓ ପବତମୟ ସକଳ ନଗର ପଭୃତି େଯଉଁ

େଦଶ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ନିେଷଧ କରିଥେଲ;

ତହ ନିକଟେର ତୁେମ ଉପସିତ େହଲ ନାହ।

3ଏଉତାେର ଆେମମାେନ େଫରି ବାଶନର ପଥ େଦଇ ଗମନ କଲୁ; ତହେର

ବାଶନର ରାଜା ଓ ଅ◌ାସି ଅ◌ାକମଣ କେଲ, ପୁଣି େସ ଓ ତାହାର ସମସ

ପଜା ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାରି ଇଦିୟୀକୁ ଆସିେଲ। 2

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ

ଆେମ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ ପଜାଙୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ ହସେର

ସମପଣ କରିଅଛୁ; ତୁେମ େଯପରି ହିେ ବାନ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ

ରାଜା ସୀେହାନ ପତି କରିଅଛ, େସପରି ତାହା ପତି ମ କରିବ।” 3

ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ମ ବାଶନରାଜା ଓ କୁ

ଓ ତାହାର ସମସ ପଜାଙୁ ଆମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ; ତହେର

ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଏପରି ପରାଜୟ କଲୁ େଯ, ତାହାର େକହି ଅବଶିଷ

ରହିଲା ନାହ। 4 େସସମୟେର ଆେମମାେନ ତାହାର ସମସ ନଗର ହସଗତ

କଲୁ, େସମାନଙଠାରୁ ଯାହା ହସଗତ ନ କଲୁ, ଏପରି େଗାଟିଏ ନଗର

ରହିଲା ନାହ; ଷାଠିଏ ନଗର, ଅେଗାବର ସମସ ଅଞଳ, ଅଥା , ବାଶନସ

ଓ ର ରାଜ (ହସଗତ କଲୁ)। 5 େସହି ସବୁ ନଗର ଉଚ ପାଚୀର ଓ ଦାର

ଓ ଅଗଳେର ସୁରକିତ ଥଲା; ତାହା ଛଡ଼ା ଅେନକ ପାଚୀରହୀନ ନଗର ଥଲା।

6ଆେମମାେନ ହିେ ବାନରାଜା ସୀେହାନ ପତି େଯରୂପ କରିଥଲୁ, େସରୂପ

େସମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନଷ କଲୁ, ସୀ ଓ ବାଳକ ସେମତ ପେତ କ

ବସତିନଗର ସମୂଣ ରୂେପ ବିନଷ କଲୁ। 7ମାତ ଆେମମାେନ ସମସ ପଶୁ ଓ

ନଗରର ଲୁଟିତ ଦବ ାଦି ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଲୁଟ ସରୂେପ ଗହଣ କଲୁ।

8 େସହି ସମୟେର ଆେମମାେନ ଯଦନର ପୂବପାରିସ ଇେମାରୀୟମାନଙ

ଦୁଇ ରାଜାଙର ହସରୁ ଅେଣାନଉପତ କାଠାରୁ ହେମାଣ ପବତ ପଯ ନ

ସମସ େଦଶ ହସଗତ କଲୁ। 9 (ସୀେଦାନୀୟମାେନ େସହି ହେମାଣ ପବତକୁ

ସିରିେୟାନ କହନି ଓ ଇେମାରୀୟମାେନ ତାହାକୁ ସନୀ କହନି)। 10

ଆେମମାେନ ସମଭୂମିର ସମସ ନଗର ଓ ସଲଖା ଓ ଇଦିୟୀ ପଯ ନ ସମସ

ଗିଲୀୟଦ ଓ ସମସ ବାଶନ, ଅଥା , ବାଶନସିତ ଓ ରାଜ ର ସମସ ନଗର
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ହସଗତ କଲୁ। 11 (ଅବଶିଷ ରଫାୟୀୟମାନଙ ମ ରୁ େକବଳ ବାଶନ

ରାଜା ଓ ଅବଶିଷ ରହିଲା, େଦଖ, ତାହାର ଖଟ େଲୗହମୟ ଖଟ; ତାହା କି

ଅେମାନସନାନଗଣର ରବାେର ନାହ? ମନୁଷ ହସର ପରିମାଣାନୁସାେର

ତାହା ଲମାେର ନଅ ହାତ ଓ ଓସାରେର ଚାରି ହାତ)। 12 ଏହି ସମୟେର

ଆେମମାେନ ଅେଣାନଉପତ କା ନିକଟସ ଅେରାେୟରଠାରୁ େସହି ସମସ

େଦଶ ଅଧକାର କଲୁ; ତହେର ମଁୁ ଗିଲୀୟଦର ପବତମୟ େଦଶର ଅେଦକ

ଓ ତହର ନଗରସବୁ ରୁେବନୀୟମାନଙୁ ଓ ଗାଦୀୟମାନଙୁ େଦଲ। 13 ପୁଣି

ମଁୁ ଗିଲୀୟଦର ଅବଶିଷ ଅଂଶ ଓ ସମସ ବାଶନ, ଅଥା , ଓ ର ରାଜ ,

ବିେଶଷେର ସମୁଦାୟ ବାଶନ ସହିତ ଅେଗାବର ସମସ ଅଞଳ ମନଃଶିର ଅଦ

ବଂଶକୁ େଦଲ (ତାହା ରଫାୟୀୟ େଦଶ େବାଲ ବିଖ ାତ। 14 ମନଃଶିର ପୁତ

ଯାୟୀର, ଗଶୂରୀୟ ଓ ମାଖାଥୀୟ ସୀମା ପଯ ନ ଅେଗାବର ସମସ ଅଞଳ

ହସଗତ କରି ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଆଜି ପଯ ନ ବାଶନ େଦଶର େସହି

ସମସ ସାନର ନାମ ହେବା ଯାୟୀର ରଖଲା)। 15 ପୁଣି ମଁୁ ମାଖୀରକୁ

ଗିଲୀୟଦ େଦଲ। 16ଆଉ ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଅେଣାନଉପତ କା, ଅଥା ,

ଉପତ କାର ମ ସାନ ଓ ତହର ସୀମା ସେମତ, ପୁଣି େସହିଠାରୁ ଅେମାନ

ସନାନଗଣର ସୀମା ଯେବା ନଦୀ ପଯ ନ; 17 ଆଉ କିେନର ଠାରୁ

ପାଦଭୂମିସ ସମୁଦ, ଅଥା , ପିସାର ଅଧଃସିତ ଲବଣ ସମୁଦ ପଯ ନ ପୂବ

ଦିଗବତୀ ପଦାଭୂମି ଓ ଯଦନ ଓ ତହର ଅଞଳ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ

େଲାକମାନଙୁ େଦଲ। 18 ଏଥଉତାେର ମଁୁ େସହି ସମୟେର ତୁମମାନଙୁ

ଆ ା େଦଇ କହିଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ

ତୁମମାନଙୁ ଏହି େଦଶ େଦଇଅଛନି; ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ସମସ ବୀରପୁରୁଷ

ସସଜ େହାଇ ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ସମୁଖେର

ପାର େହାଇଯିେବ। 19 ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦଇଅଛି,

େସହି ସବୁ ନଗରେର ତୁମମାନଙ ଭାଯ ା ଓ ବାଳକଗଣ ଓ ପଶୁମାେନ ବାସ

କରିେବ; କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁମମାନଙର ଅେନକ ପଶୁ ଅଛି। 20 ଏଉତାେର

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣକୁ ତୁମମାନଙ ତୁଲ ବିଶାମ େଦେଲ ଓ

ଯଦନର େସପାରିେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର େଯଉଁ େଦଶ

େସମାନଙୁ େଦେବ, େସମାେନ ମ େସହି େଦଶ ଅଧକାର କେଲ ତୁେମମାେନ

ପେତ େକ େମାହର ଦତ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରକୁ େଫରିଯିବ।” 21ଆଉ
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ମଁୁ େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ଏହି ଦୁଇ ରାଜାଙ ପତି ଯାହା କରିଅଛନି, ତୁେମ ତାହା ସଚକୁେର

େଦଖଅଛ; ତୁେମ ପାର େହାଇ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜ ବିରୁଦେର ଯାଉଅଛ,

େସସବୁ ରାଜ ପତି ସଦାପଭୁ ତଦୂପ କରିେବ। 22 ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ

ଭୟ କରିବ ନାହ; କାରଣ େଯ ତୁମମାନଙ ସପକେର ଯୁଦ କରନି, େସହି

ସଦାପଭୁ ତ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଅଟନି।” 23 େସହି ସମୟେର ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙୁ ବିନତି କରି କହିଲ, 24 “େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା

ଦାସ ନିକଟେର ଆପଣା ମହିମା ଓ ବଳବାନ ହସ ପକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ

କରିଅଛ; ତୁମର କିୟା ତୁଲ ଓ ତୁମର ପରାକାନ କମ ତୁଲ େଯ କରିପାେର,

ସଗେର କି ମତ େର ଏପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି? 25 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

େମାେତ େସପାରିକି ଯିବାକୁ ଓ ଯଦନର େସପାରିସିତ େସହି ଉତମ େଦଶ,

େସହି ରମଣୀୟ ପବତ ଓ ଲବାେନାନ େଦଖବାକୁ ଦିଅ।” 26 ମାତ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ସକାଶୁ େମାʼ ଉପେର େକାଧ କେଲ ଓ େମାʼ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ;

ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁମର ଯେଥଷ େହଲାଣି ଏ ବିଷୟେର

ଆମକୁ ଆଉ କୁହ ନାହ। 27ପିସାର ଶୃଙକୁ ଚଢ଼ି ଯାଅ, ଆଉ ପଶିମ ଓ ଉତର

ଓ ଦକିଣ ଓ ପୂବ ଆେଡ଼ ଅନାଇ େଦଖ ଓ ଆପଣା ଚକୁେର ତାହା ନିରୀକଣ

କର; କାରଣ ତୁେମ ଏହି ଯଦନ ପାର େହବ ନାହ। 28 ମାତ ଯିେହାଶୂୟକୁ

ଆ ା ଦିଅ ଓ ତାହାକୁ ସାହସ ଦିଅ ଓ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରାଅ; କାରଣ େସ

ଏହି େଲାକମାନଙର ଆେଗ ଆେଗ ପାର େହାଇଯିବ; ପୁଣି ତୁେମ େଯଉଁ

େଦଶ େଦଖବ, ତାହା େସ େସମାନଙୁ ଅଧକାର କରାଇବ।” 29ଏହିରୂେପ

ଆେମମାେନ େବ ପିେୟାର ସମୁଖସିତ ଉପତ କାେର ବାସ କଲୁ।

4ଏେବ େହ ଇସାଏଲ, ମଁୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧ ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବା

ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ଶିକା େଦଉଅଛି, ତହେର ମେନାେଯାଗ କର; ତାହା

କେଲ ତୁେମମାେନ ବଞିବ ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତହେର ପେବଶ କରି ତାହା

ଅଧକାର କରିବ। 2ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଆ ା କରୁଅଛି, େସହି ବାକ େର

ତୁେମମାେନ କିଛି ମିଶାଇବ ନାହ, କିଅବା ତହରୁ କିଛି ଊଣା କରିବ ନାହ, ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙର େସହି ସବୁ ଆ ା ପାଳନ କର। 3 ବା ପିେୟାର ବିଷୟେର
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ସଦାପଭୁ ଯାହା କେଲ, ତାହା ତୁମମାନଙ ଚକୁ େଦଖଅଛି; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ବାଲପିେୟାରର ପଶା ଗାମୀ ସମସ େଲାକଙୁ ତୁମ ମ ରୁ

ବିନଷ କରିଅଛନି। 4ମାତ ତୁେମମାେନ େଯେତ େଲାକ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙଠାେର ଆସକ େହଲ, ତୁମମାନଙର େସହି ପେତ କ ଜଣ

ଆଜି ପଯ ନ ଜୀବିତ ଅଛ। 5 େଦଖ, ସଦାପଭୁ େମାହର ପରେମଶର

େମାେତ େଯପରି ଆ ା େଦେଲ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େସପରି ବିଧ ଓ ଶାସନ

ଶିକା େଦଇଅଛି; ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ,

ତହ ମ େର ତୁମମାନଙୁ େସହିପରି ବ ବହାର କରିବାକୁ େହବ। 6 ଏଣୁ

ତୁେମମାେନ ତାହାସବୁ ପାଳନ କର; କାରଣ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ

ସାକାତେର ଏହା ହ ତୁମମାନଙର ାନ ଓ ବୁଦି ସରୂପ େହବ; େସମାେନ

ଏହିସବୁ ବିଧ ଶୁଣି କହିେବ, “ଏହି ମହାେଗାଷୀ ନିତାନ ାନବାନ ଓ

ବୁଦିମାନ େଲାକ ଅଟନି।” 7 େଯେହତୁ ଆେମମାେନ େଯେକୗଣସି ସମୟେର

ପାଥନା କରୁ, େସସମୟେର ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର େଯପରି

ଆମମାନଙର ନିକଟବତୀ ହୁଅନି, େସପରି ଆଉ େକଉଁ ମହାେଗାଷୀର

ପରେମଶର େସମାନଙର ନିକଟବତୀ ହୁଅନି? 8 ପୁଣି ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ

ସାକାତେର େଯଉଁ ସମସ ବ ବସା େଦଉଅଛି, ତାହା ତୁଲ ଯଥାଥ ବିଧ ଓ

ଶାସନଆଉ େକଉଁ ମହାେଗାଷୀର ଅଛି? 9 େକବଳ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ

ହୁଅ ଓ ନିଜ ପାଣକୁ ଯତପୂବକ ରକା କର, େନାହିେଲ ଯାହା ତୁମର ଚକୁ

େଦଖଅଛି, ତାହା ତୁେମ ପାେସାରି ଯିବ ଓ ତାହା ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ହୃଦୟରୁ

େଲାପ ପାଇବ; ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପୁତେପୗତମାନଙୁ ତାହା ଶିଖାଅ। 10

େଯଉଁ ଦିନ ତୁେମ େହାେରବେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର

ଠିଆ େହାଇଥଲ, େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େଲାକମାନଙୁ

ଆମ ନିକଟେର ଏକତ କର, ଆେମ ଆପଣା ବାକ େସମାନଙୁ ଶୁଣାଇବା

ତହେର େସମାେନ ପୃଥବୀେର ଜୀବନ ସାରା ଆମଙୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖେବ

ଓ ଆପଣା ସନାନମାନଙୁ ଶିଖାଇେବ।” 11 ତହଁୁ ତୁେମମାେନ ନିକଟବତୀ

େହାଇ ପବତ ତେଳ ଠିଆ େହଲ; େସହି ସମୟେର େସହି ପବତ ଅନକାର,

େମଘ ଓ େଘାର ଅନାରେର ବ ାପ େହାଇ ଗଗନର ମ ପଯ ନ ଅଗିେର

ଜଳିଲା। 12 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େସହି ଅଗି ମ ରୁ ତୁମମାନଙ ପତି

କଥା କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ବାକ ର ଶବ ଶୁଣିଲ, ମାତ େକୗଣସି ମୂତ
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େଦଖଲ ନାହ, ତୁେମମାେନ େକବଳ ଶବ ଶୁଣିଲ।” 13 ପୁଣି େସ ଆପଣାର

େଯଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ଆେଦଶ କେଲ, ଆପଣାର

େସହି ନିୟମର ଦଶ ଆ ା ତୁମମାନଙ ପତି ପକାଶ କେଲ; ଆଉ େସ

ଦୁଇ ପଥର ପଟାେର ତାହା େଲଖେଲ। 14 ପୁଣି ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ତୁମମାନଙର

ପାଳନୀୟ ବିଧ ଓ ଶାସନସକଳ ତୁମମାନଙୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ

େସହି ସମୟେର େମାେତ ଆ ା େଦେଲ। 15 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପାଣ ବିଷୟେର ଅତିଶୟ ସାବଧାନ ହୁଅ; କାରଣ େଯଉଁ ଦିନ

ସଦାପଭୁ େହାେରବେର ଅଗି ମ ରୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ କଥା କହିେଲ,

େସଦିନ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ମୂତ େଦଖଲ ନାହ। 16 (ସାବଧାନ), େନାହିେଲ

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଭଷ କରି ପୁରୁଷର କି ସୀର ମୂତ, 17 କି

ପୃଥବୀସ େକୗଣସି ପଶୁର ମୂତ, କି ଆକାଶେର ଉଡ଼ନା େକୗଣସି ପକୀର ମୂତ,

18 କି ଭୂଚର େକୗଣସି ଉେରାଗାମୀ ଜନୁର ମୂତ, କି ଭୂମିର ନୀଚସ ଜଳଚର

େକୗଣସି ଜନୁର ମୂତ କରି ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େକୗଣସି େଖାଦିତ ପତିମା

ନିମାଣ କରିବ। 19କିଅବା ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର େଯଉଁମାନଙୁ

ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣଳର ଅଧଃସିତ ସମସ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ନିମେନ

ନିଯୁକ କରିଅଛନି, ଏପରି ସୂଯ ଓ ଚନ ଓ ତାରା ପଭୃତି ଆକାଶର ସମସ

ବାହିନୀ ପତି ଊଦଦୃଷି କରି ଅନାଇେଲ ଭାନ େହାଇ ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ

ପଣାମ କରିବ ଓ େସବା କରିବ। 20 ମାତ ତୁେମମାେନ ଆଜି ଦିନର ପରି

େଯପରି ସଦାପଭୁଙ ଅଧକାରର େଲାକ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ େସ ତୁମମାନଙୁ

ଗହଣ କରିଅଛନି ଓ ତୁମମାନଙୁ ଲୁହାଭାଟି ସରୂପ ମିସରରୁ ଉଦାର କରି

ଆଣିଅଛନି। 21ଆହୁରି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ସକାେଶ େମାʼ ଉପେର େକାଧ

କେଲ। ପୁଣି, ମଁୁ େଯପରି ଯଦନ ପାର େହାଇ ନ ଯିବି ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ େଦେବ, େସହି

ଉତମ େଦଶେର ମଁୁ ପେବଶ ନ କରିବି, ଏଥପାଇଁ ଶପଥ କେଲ। 22 ଏଣୁ

ଏହି େଦଶେର ମଁୁ ମରିବି, ମଁୁ ଯଦନ ପାର େହାଇଯିବି ନାହ; ମାତ ତୁେମମାେନ

ପାର େହାଇଯିବ ଓ େସହି ଉତମ େଦଶ ଅଧକାର କରିବ। 23 ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େନାହିେଲ ତୁମମାନଙ ସହିତ

ସିରୀକୃତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିୟମ ତୁେମମାେନ ପାେସାରି
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ଯିବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିଷିଦ େକୗଣସି ବସୁର ପତିମୂତବିଶିଷ

େଖାଦିତ ପତିମା ନିମାଣ କରିବ। 24 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଗାସକାରୀ ଅଗି, ସେଗୗରବ ରକଣେର ଉେ ଯାଗୀ ପରେମଶର ଅଟନି।

25 ତୁେମ େସହି େଦଶେର ପୁତ େପୗତଗଣକୁ ଜନ େଦଇ ବହୁ କାଳ ବାସ

କଲା ଉତାେର େଯେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଭଷ କରି େକୗଣସି

ବସୁର ପତିମୂତବିଶିଷ େଖାଦିତ ପତିମା ନିମାଣ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙୁ କୁଦ କରାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ ସାକାତେର ଦୁଷମ କରିବ।

26 େତେବ ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର ସଗ ଓ ମତ କୁ ସାକୀ କରି

କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯଦନ ପାର େହାଇ

ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶରୁ ଶୀଘ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନଷ େହବ; ତୁେମମାେନ

ତହ ମ େର ଦୀଘାୟୁ ପାଇବ ନାହ, ମାତ ନିମୂଳେର ଉଚିନ େହବ। 27

ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ମ େର ତୁମମାନଙୁ ଛିନଭନ

କରିେବ; ପୁଣି େଯଉଁ ସାନକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ େନଇଯିେବ, େସହି

ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ମ େର ତୁେମମାେନ ଅଳସଂଖ କ େହାଇ

ଅବଶିଷ ରହିବ। 28ଆଉ େସହି ସାନେର ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ର ହସକୃତ

କାଷମୟ ଓ ପସରମୟ, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ େଦଖନି ନାହ, କି ଶୁଣନି ନାହ,

କି େଭାଜନ କରନି ନାହ, କି ଆଘାଣ କରନି ନାହ, ଏପରି େଦବଗଣର

େସବା କରିବ। 29 ମାତ େସହି ସାନରୁ େଯେବ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବ, େତେବ ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ

ସମସ ପାଣ ସହିତ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କେଲ, ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇବ।

30 େଯେତେବେଳ ତୁେମ ସଙଟେର ପଡ଼ିବ ଓ ଏହି ସମସ ତୁମ ଉପେର

ଘଟିବ, େସହି େଶଷ କାଳେର ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ପତି

େଫରିବ ଓ ତାହାଙ ରବ ଶୁଣିବ। 31 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଦୟାଳୁ ପରେମଶର ଅଟନି; େସ ତୁମକୁ ତ ାଗ କରିେବ ନାହ, କି ତୁମକୁ

ବିନଷ କରିେବ ନାହ, କିଅବା ଶପଥ ଦାରା ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର

େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛନି, ତାହା ପାେସାରିେବ ନାହ। 32 ପରେମଶର

ମନୁଷ କୁ ପୃଥବୀେର ସୃଷି କରିବା ଦିନାବଧ ତୁମ ପୂେବ ଗତ କାଳକୁ ଓ

ଆକାଶମଣଳର ଏକ ପାନରୁ ଅନ ପାନ ପଯ ନ ପଚାର, ଏହି ମହାକାଯ

ତୁଲ କି ଆଉ େକୗଣସି କାଯ ଅଛି, ଅବା ଏପକାର କି ଶୁଣାଯାଇଅଛି? 33
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ଆଉ ତୁେମ େଯପରି ଶୁଣିଅଛ, େସପରି କି ଅନ େକୗଣସି େଦଶୀୟ େଲାେକ

ପରେମଶରଙ ରବ ଅଗି ମ ରୁ କହିବାର ଶୁଣି ବଞିଅଛନି? 34 କିଅବା

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ମିସରେର ତୁମମାନଙ ସାକାତେର େଯଉଁ

ସକଳ କମ କରିଅଛନି, କି ତଦନୁସାେର ପରୀକାସିଦ ପମାଣ ଦାରା, ଚିହ

ଦାରା, ଆଶଯ କମ ଦାରା, ଯୁଦ ଦାରା, ପରାକାନ ହସ ଦାରା, ବିସାରିତ ବାହୁ

ଦାରା ଓ ଭୟଙର ମହାକମ ଦାରା ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକଙ ମ ରୁ ଆପଣା

ନିମେନ ଏକ େଗାଷୀ ଗହଣ କରିବାକୁ ଆସି ଉପକମ କରିଅଛନି। 35 ଏସବୁ

ତୁମ ପତି ପକାଶିତ େହଲା, େଯପରି ତୁେମ ଜାଣିବ େଯ, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

ଅଟନି, ତାହାଙ ତୁଲ ଆଉ େକହି ନାହ। 36 େସ ଉପେଦଶ େଦବା ନିମେନ

ସଗରୁ ତୁମକୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେଲ ଓ ପୃଥବୀେର ତୁମକୁ ଆପଣା ମହା

ଅଗି େଦଖାଇେଲ, ତୁେମ ଅଗି ମ ରୁ ତାହାଙର ବାକ ଶୁଣିଲ। 37 େସ ତୁମର

ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େସହ କରିବାରୁ େସମାନଙ ଉତାେର େସମାନଙ ବଂଶକୁ ହ

ମେନାନୀତ କେଲ, 38 ପୁଣି େସ ତୁମଠାରୁ ଅଧକ ବଳବାନ ଓ ବହୁସଂଖ କ

ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ତୁମ ଆଗରୁ ତଡ଼ିେଦଇ େସମାନଙ େଦଶେର

ତୁମକୁ ପେବଶ କରାଇ ଆଜି ଦିନ ତୁଲ ଅଧକାରାେଥ ତାହା ତୁମକୁ େଦବା

ପାଇଁ ଆପଣା ଶୀମୁଖ ଓ ମହାପରାକମ ଦାରା ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ। 39 ଏନିମେନ ତୁେମ ଆଜି ଏହା ାତ ହୁଅ ଓ ଆପଣା ହୃଦୟେର

ଏହା ବିେବଚନା କର, ଊଦସ ସଗେର ଓ ଅଧଃସ ପୃଥବୀେର ସଦାପଭୁ

ହ ପରେମଶର ଅଟନି, ଅନ େକହି ନାହାନି। 40 ପୁଣି େଯପରି ତୁମର

ମଙଳ ଓ ତୁମ ଉତାେର ତୁମ ସନାନଗଣର ମଙଳ ହୁଏ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ସଦାକାଳ ନିମେନ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଭୂମି ଦିଅନି, ତହ ଉପେର

େଯପରି ତୁମର ଦୀଘ ପରମାୟୁ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତାହାଙର େଯଉଁ େଯଉଁ

ବିଧ ଓ ଆ ା ଆଜି ତୁମକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛି, ତାହା ପାଳନ କର। 41

ଏଥଉତାେର େମାଶା ହତ ାକାରୀର ଆଶୟ ନିମେନ ଯଦନର ସୂେଯ ାଦୟ

ଦିଗସିତ କୂଳେର ତିେନାଟି ନଗର ନିଣୟ କେଲ। 42 େଯପରି େକହି ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ପୂେବ ହିଂସା ନ କରି ଅ ାତସାରେର ବଧ କେଲ, େସ ତହ ମ ରୁ

େକୗଣସି ଏକ ନଗରକୁ ପଳାଇ ବଞିପାେର। 43ଯଥା, ରୁେବନୀୟମାନଙ

ନିମେନ ପଦାଭୂମିସିତ ପାନରେର େବତର; ପୁଣି ଗାଦୀୟମାନଙ ନିମେନ

ଗିଲୀୟଦେର ରାେମା ଆଉ ମନଃଶିୟମାନଙ ନିମେନ ବାଶନେର େଗାଲ ।
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44 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମୁଖେର ଏହି ବ ବସା

ସାପନ କେଲ; 45ଅଥା , ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବା ସମୟେର େମାଶା

ଯଦନପୂବପାରିେର େବ ପିେୟାର ସମୁଖସ ଉପତ କାେର ହିେ ବାନ

ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନର େଦଶେର ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ

ଏହିସବୁ ପମାଣବାକ ଓ ବିଧ ଓ ଶାସନ େଦେଲ। 46 କାରଣ ମିସରରୁ

ବାହାର େହାଇ ଆସିବା ସମୟେର େମାଶା, ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସହି

ରାଜାକୁ ବଧ କରି ତାହାର ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓ ର, 47ଯଦନପୂବଦିଗସ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ଏହି ଦୁଇ ରାଜାର େଦଶ, 48ଅଥା , ଅେଣାନଉପତ କା

ନିକଟସ ଅେରାେୟର ଅବଧ ସିେୟାନ, ଅଥା , ହେମାଣ ନାମକ ପବତ

ପଯ ନ ସମସ େଦଶ, 49 ପୁଣି ଅେସାଦପିସାର ଅଧଃସିତ ସମତଳ ଭୂମିର

ସମୁଦ ପଯ ନ ଯଦନପୂବପାରିସିତ ସମସ ପଦାଭୂମି ଅଧକାର କରିଥେଲ।

5ତହଁୁ େମାଶା ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ

ଇସାଏଲ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ଶିକାେଥ, ରକାେଥ ଓ ପାଳନାେଥ ଆଜି ତୁମମାନଙ

କଣେଗାଚରେର େଯଉଁସବୁ ବିଧ ଓ ଶାସନ କହୁଅଛି, ତହେର ମେନାେଯାଗ

କର। 2 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର େହାେରବେର ଆମମାନଙ

ସହିତ େଗାଟିଏ ନିୟମ କେଲ। 3 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ସହିତ େସହି ନିୟମ କେଲ ନାହ; ମାତ ଆଜି ଏହି ସାନେର ଜୀବିତ ଅଟୁ େଯ

ଆେମମାେନ, ଆମ ସମସଙ ସହିତ ତାହା କେଲ। 4 ସଦାପଭୁ ପବତେର

ଅଗି ମ ରୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ମୁଖାମୁଖୀ କଥା କହିେଲ। 5 େସହି ସମୟେର

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାତ କରାଇବା ନିମେନ େସହି ସାନେର

ସଦାପଭୁଙ ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ଠିଆ େହଲ; କାରଣ ତୁେମମାେନ ଅଗି

ସକାଶୁ ଭୀତ େହବାରୁ ପବତ ଆେରାହଣ କଲ ନାହ; ତାହାଙର ବାକ

ଏହି, ଯଥା, 6 େଯ ତୁମଙୁ ଦାସ ଗୃହ ସରୂପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର

କରି ଆଣିଅଛନି, ଆେମ େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମର ପରେମଶର ଅଟୁ। 7

ଆମ ସାକାତେର ତୁମର ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା େହବ ନାହ। 8 ତୁେମ

ଆପଣା ନିମେନ େକୗଣସି େଖାଦିତ ପତିମା ନିମାଣ କରିବ ନାହ; ଉପରିସ

ସଗେର, କି ନୀଚସ ପୃଥବୀେର, କି ପୃଥବୀର ନୀଚସ ଜଳେର ଥବା େକୗଣସି

(ବସୁର) ପତିମୂତ (ନିମାଣ କରିବ ନାହ)। 9 ତୁେମ େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ

ନାହ; କି େସମାନଙର େସବା କରିବ ନାହ; େଯେହତୁ ଆେମ ସଦାପଭୁ
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ତୁମ ପରେମଶର ସେଗୗରବ ରକଣେର ଉେ ଯାଗୀ ପରେମଶର ଅଟୁ।

େଯଉଁମାେନ ଆମଙୁ ଘୃଣା କରନି, ଆେମ େସମାନଙର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁଥ

ପୁରୁଷ ପଯ ନ ସନାନମାନଙ ଉପେର େପୖତୃକ ଅପରାଧର ପତିଫଳଦାତା;

10 ମାତ େଯଉଁମାେନ ଆମଙୁ େପମ କରନି ଓ ଆମର ଆ ା ପାଳନ କରନି,

ଆେମ େସମାନଙର ସହସ (ପୁରୁଷ) ପଯ ନ ଦୟାକାରୀ। 11ତୁେମ ମିଥ ାେର

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର ନାମ େନବ ନାହ; େଯେହତୁ େଯେକହି

ମିଥ ାେର ତାହାଙ ନାମ ନିଏ, ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ ଗଣନା କରିେବ

ନାହ। 12 ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ବିଶାମବାର

ପାଳନ କରି ପବିତ କର। 13 ତୁେମ ଛଅ ଦିନ ପରିଶମ ଓ ଆପଣାର

ସବୁ କମ କରିବ; 14 ମାତ ସପମ ଦିନ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର

ବିଶାମ ଦିନ ଅେଟ; ତହେର ତୁେମ, ତୁମର ପୁତ, କି ତୁମର କନ ା, ତୁମର

ଦାସ, କି ତୁମର ଦାସୀ, ତୁମର େଗାରୁ, କି ତୁମର ଗଦଭ, ତୁମର େକୗଣସି

ପଶୁ, କି ତୁମର ନଗରଦାରବତୀ ବିେଦଶୀ, େକହି େକୗଣସି କାଯ କରିବ

ନାହ; ତହେର ତୁମର ଦାସ ଓ ଦାସୀ ତୁମ ପରି ବିଶାମ କରିେବ। 15 ତୁେମ

ସରଣ କରିବ େଯ, ତୁେମ ମିସର େଦଶେର ଦାସ େହାଇଥଲ, ମାତ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ପରାକାନ ହସ ଓ ବିସାରିତ ବାହୁ ଦାରା େସଠାରୁ ତୁମକୁ

ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ବିଶାମବାର

ପାଳନାେଥ ତୁମକୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି। 16ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ଆ ାନୁସାେର ତୁେମ ଆପଣା ପିତାଙୁ ଓ ଆପଣା ମାତାଙୁ ସମାଦର କର;

ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହି

େଦଶେର ତୁମର ଦୀଘ ପରମାୟୁ ଓ ମଙଳ େହବ। 17 ତୁେମ ନରହତ ା

କରିବ ନାହ। 18କିଅବା ତୁେମ ବ ଭଚାର କରିବ ନାହ। 19କିଅବା ତୁେମ

େଚାରି କରିବ ନାହ। 20 କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀ ବିରୁଦେର ମିଥ ା

ସାକ େଦବ ନାହ। 21 କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ାକୁ େଲାଭ

କରିବ ନାହ; କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଗୃହ, କି ତାହାର େକତ,

ତାହାର ଦାସ, କି ତାହାର ଦାସୀ, ତାହାର େଗାରୁ, କି ତାହାର ଗଦଭ, କି ତୁମ

ପତିବାସୀର େକୗଣସି ବସୁକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହ। 22 ସଦାପଭୁ ପବତେର

ଅଗି ଓ େମଘ ଓ େଘାର ଅନାର ମ ରୁ ତୁମମାନଙର ସମସ ସମାଜ ପତି

ଏହି ସମସ ବାକ ଉଚସରେର କହିେଲ, ଆଉ କିଛି କହିେଲ ନାହ। ତହଁୁ େସ
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ଏହି ସମସ କଥା ଦୁଇ ଖଣ ପସର ପଟାେର େଲଖ େମାେତ ସମପଣ କେଲ।

23 ମାତ ପବତ ଅଗିେର ଜଳିବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଅନକାର ମ ରୁ

ରବ ଶୁଣି, ତୁେମମାେନ ଅଥା , ତୁମମାନଙ ବଂଶା କ ଓ ପାଚୀନମାେନ,

େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିଲ; 24 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ କହିଲ, ‘େଦଖ, ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା ପତାପ ଓ ମହିମା

ପକାଶ କରିଅଛନି, ଆଉ ଆେମମାେନ ଅଗି ମ ରୁ ତାହାଙ ରବ ଶୁଣିଅଛୁ;

ଆେମମାେନ ଆଜି େଦଖଅଛୁ େଯ, ପରେମଶର ମନୁଷ ସହିତ କଥା କହିେଲ

ସୁଦା େସ ବଞିପାେର। 25 ମାତ ଆେମମାେନ ଏେବ କାହକି ମରିବା? କାରଣ

ଏହି ମହାଅଗି ଆମମାନଙୁ ଗାସ କରିବ; ଆେମମାେନ େଯେବ ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ରବ ଆଉ ଥେର ଶୁଣିବା, େତେବ ଆେମମାେନ

ମରିଯିବା। 26 କାରଣ ଆେମମାେନ େଯପରି ଜୀବିତ ପରେମଶରଙ ରବ

ଅଗି ମ ରୁ କହିବାର ଶୁଣି ବଞିଅଛୁ, ପାଣୀମାନଙ ମ େର କିଏ ଏପରି

େହାଇଅଛି? 27 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଯାହା କହିେବ, ତୁେମ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ଶୁଣ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମକୁ

ଯାହା କହିେବ, େସସମସ କଥା ତୁେମ ଆମମାନଙୁ କୁହ; ଆେମମାେନ ତାହା

ଶୁଣି ପାଳନ କରିବା।’ 28 ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ େମାେତ ଏହି କଥା

କହିଲ, ‘େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର େସହି ବାକ ର ରବ ଶୁଣି

େମାେତ କହିେଲ, ଏହି େଲାକମାେନ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଅଛନି, ଆେମ େସହି

ବାକ ର ରବ ଶୁଣିଅଛୁ; େସମାେନ ଯାହା କହିଅଛନି, ତାହା ଭଲ କହିଅଛନି।

29ଆହା, େଯପରି େସମାନଙର ଓ େସମାନଙ ସନାନଗଣର ଅନନକାଳସାୟୀ

ମଙଳ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ସବଦା ଆମଙୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଆମ ଆ ାସବୁ

ପାଳନ କରିବାକୁ େଯେବ େସମାନଙର ଏପରି ହୃଦୟ ହୁଅନା! 30 ତୁେମ

ଯାଇ େସମାନଙୁ କୁହ େଯ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ େଫରିଯାଅ।

31 ମାତ ତୁେମ ଏହି ସାନେର ଆମ ନିକଟେର ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ େସମାନଙ

ଅଧକାରାେଥ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସହି େଦଶେର େସମାେନ ପାଳନ କରିବା

ପାଇଁ ତୁେମ େଯଉଁ ବିଧ ଓ ଆ ା ଓ ଶାସନ େସମାନଙୁ ଶିଖାଇବ ତାହାସବୁ

ଆେମ ତୁମକୁ କହିବା।’ 32 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର

େଯପରି ଆ ା େଦଇଅଛନି, ତଦନୁସାେର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ

କରିବ; ତୁେମମାେନ ତହର ଦକିଣେର କି ବାମେର େଫରିବ ନାହ। 33
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େଯପରି ତୁେମମାେନ ବଞିବ ଓ ତୁମମାନଙର ମଙଳ େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ

େଦଶ ତୁେମମାେନ ଅଧକାର କରିବ, ତହେର େଯପରି ତୁମମାନଙର ଦୀଘ

ପରମାୟୁ େହବ, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େଯଉଁ େଯଉଁ

ପଥେର ଚାଲବାକୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, େସହି ସମସ ପଥେର ଚାଲ।”

6ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ,

େସହି େଦଶେର ତୁମମାନଙ ପାଳନାେଥ ଏହିସବୁ ଆ ା ଓ ବିଧ ଓ ଶାସନ

ତୁମମାନଙୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଆ ା

େଦଇଅଛନି। 2 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର େଯଉଁ ସକଳ ବିଧ ଓ ଆ ା

ମଁୁ ଆେଦଶ କେର, ତୁେମ ଯାବଜୀବନ ପୁତେପୗତାଦିକେମ ତାହା ପାଳନ

କରିବା ପାଇଁ ତାଙୁ ଭୟ କେଲ, ତୁମର ଦୀଘାୟୁ େହବ। 3 ଏେହତୁ େହ

ଇସାଏଲ, ଶୁଣ ଓ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କର; ତହେର

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯରୂପ ପତି ା

କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶେର ତୁମର ମଙଳ େହବ

ଓ ତୁେମମାେନ ଅତିଶୟ ବଦଷୁ େହବ। 4 େହ ଇସାଏଲ, ଶୁଣ, ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଏକମାତ ସଦାପଭୁ ଅଟନି। 5 ଏନିମେନ ତୁେମ

ଆପଣା ସମସ ଅନଃକରଣ, ସମସ ପାଣ ଓ ସମସ ଶକି ସହିତ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙୁ େପମ କରିବ। 6 ପୁଣି ଏହି େଯଉଁ ସକଳ କଥା ମଁୁ ଆଜି

ତୁମକୁ ଆ ା କରୁଅଛି, ତାହା ତୁେମ ଆପଣା ହୃଦୟେର ରଖବ। 7ଆଉ ତୁେମ

ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ଯତପୂବକ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହେର

ବସିବା େବେଳ ଓ ତୁେମ ପଥେର ଚାଲବା େବେଳ ଓ ତୁେମ ଶୟନ କରିବା

େବେଳ ଓ ତୁେମ ଉଠିବା େବେଳ, େସମାନଙ ସେଙ େସ ବିଷୟେର କଥାବାତା

କରିବ। 8ଆଉ ତୁେମ ଚିହସରୂପ ଆପଣା ହସେର ତାହା ବାନିବ ଓ ତାହା ତୁମ

ଚକୁଦୟ ମ େର ଭୂଷଣ ସରୂପ େହବ। 9ଆହୁରି ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହଦାର

ଚଉକାଠେର ଓ ବାହାର ଦାରେର ତାହା େଲଖବ। 10 ତୁମ ପୂବପୁରୁଷ

ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନିକଟେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନି, େସହି େଦଶେର େସ ତୁମକୁ

ଉପସିତ କରାଇଲା ଉତାେର ତୁେମ ଯାହା ନିମାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ବୃହତ

ଓ ସୁନର ନଗର, 11ଆଉ ଯାହା ତୁେମ ପୂଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ସକଳ ଉତମ

ଦବ େର ପରିପୂଣ ଗୃହ ଓ ଯାହା ତୁେମ େଖାଳିଲ ନାହ, ଏପରି େଖାଦିତ
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କୂପ, ଯାହା େରାପଣ କଲ ନାହ, ଏପରି ଦାକାେକତ ଓ ଜୀତବୃକ ପାଇ

େଯେତେବେଳ ତୁେମ େଭାଗ କରି ତୃପ େହବ, 12 େସେତେବେଳ ସାବଧାନ,

େଯ ତୁମକୁ ଦାସ ଗୃହରୂପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, େସହି

ସଦାପଭୁଙୁ ପାେସାର ନାହ। 13 ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ

କରିବ ଓ ତୁେମ ତାହାଙର େସବା କରିବ ଓ ତାହାଙ ନାମେର ଶପଥ କରିବ।

14ତୁେମମାେନ ଅନ େଦବଗଣର, ତୁମମାନଙ ଚତୁଦଗସ ଅନ େଦଶୀୟ

େଲାକଙ େଦବଗଣର ପଶା ଗାମୀ େହବ ନାହ; 15 େହେଲ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ େକାଧ ତୁମ ପତିକୂଳେର ପଜଳିତ େହବ ଓ େସ ଭୂମଣଳରୁ

ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିେବ; କାରଣ ତୁମ ମ ବତୀ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ସେଗୗରବ ରକଣେର ଉେ ଯାଗୀ ପରେମଶର ଅଟନି। 16 ତୁେମମାେନ

ମଃସାେର େଯପରି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ପରୀକା କରିଥଲ,

େସପରି ତାହାଙୁ ପରୀକା କରିବ ନାହ। 17ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙର ତୁମ ପତି ଆଦିଷ ସମସ ଆ ା, ତାହାଙ ପମାଣବାକ

ଓ ତାହାଙ ବିଧ ଯତପୂବକ ପାଳନ କରିବ। 18 ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ଯାହା ନ ାୟ ଓ ଉତମ, ତୁେମ ତାହା କରିବ; ତହେର ତୁମର ମଙଳ େହବ ଓ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର ତୁମ ସମୁଖରୁ ତୁମର ସମସ ଶତୁଙୁ ଦୂର

କରିବା ପାଇଁ, 19 େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର

ଶପଥ କରିଥେଲ, ତୁେମ େସହି ଉତମ େଦଶେର ପେବଶ କରି ତାହା ଅଧକାର

କରିବ। 20 “ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ ସକଳ

ପମାଣବାକ ଓ ବିଧ ଓ ଶାସନ େଦଇଅଛନି, େସସବୁର ଅଭପାୟ କଅଣ?”

ଏହା ଭବିଷ ତ କାଳେର ତୁମର ସନାନ ତୁମକୁ ପଚାରିେଲ, 21ତୁେମ ଆପଣା

ସନାନକୁ କହିବ, “ଆେମମାେନ ମିସରେର ଫାେରାର ବନାଦାସ ଥଲୁ; ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ବଳବାନ ହସ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ;

22ଆଉ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ସାକାତେର ମିସର ପତି, ଫାେରାଙ ପତି ଓ

ତାଙର ସମସ ପରିବାର ପତି, ମହ ଓ େକଶଦାୟକ ଚିହ ଓ ଆଶଯ କିୟା

େଦଖାଇେଲ। 23ପୁଣି ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର େଯଉଁ େଦଶ

ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଥେଲ, େସ େଦଶେର େସ ଆମମାନଙୁ ପହଞାଇ ତାହା

େଦବା ନିମେନ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 24 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆଜି ଦିନ

ତୁଲ େଯପରି ଆମମାନଙୁ ଜୀବିତ ରଖେବ, ଏଥପାଇଁ ଆମମାନଙ ନିତ
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ମଙଳ ନିମେନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ େସ

ଆମମାନଙ ପାଳନାେଥ ଏହି ସକଳ ବିଧ ଆମମାନଙୁ ଆ ା କେଲ। 25

ଆଉ େଯେବ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର

ତାହାଙ ଆ ାନୁସାେର ଏହି ସମସ ଆ ା ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ

କରିବା, େତେବ ତାହା ଆମମାନଙ ନିମେନ ଧାମକତା େହବ।”

7ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର

େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ପେବଶ କରାଇେବ ଓ ତୁମ

ସାକାତରୁ ନାନା େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ, ହିତୀୟ, ଗିଗାଶୀୟ, ଇେମାରୀୟ,

କିଣାନୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ, ତୁମଠାରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ

ଏହି ସାତ େଗାଷୀଙୁ ଦୂର କରିେବ; 2 ପୁଣି େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମ ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିେବ ଓ ତୁେମ େସମାନଙୁ

ପରାସ କରିବ; େସେତେବେଳ ତୁେମ େସମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବ;

ତୁେମ େସମାନଙ ସହିତ େକୗଣସି ନିୟମ କରିବ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ

ପତି ଦୟା ପକାଶ କରିବ ନାହ। 3 ଅଥବା ତୁେମ େସମାନଙ ସହିତ ବିବାହ

ସମନ କରିବ ନାହ; ତୁେମ ତାହାର ପୁତକୁ ଆପଣା କନ ା େଦବ ନାହ, ଅବା

ଆପଣା ପୁତ ନିମେନ ତାହାର କନ ା ଗହଣ କରିବ ନାହ। 4 କାରଣ େସ ତୁମ

ପୁତକୁ ଆମ ଅନୁସରଣରୁ େଫରାଇବ, ତହେର େସମାେନ ଅନ େଦବଗଣର

େସବା କରିେବ ତାହାେହେଲ, ତୁମମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ

େହବ ଓ େସ ତୁମକୁ ଶୀଘ ବିନାଶ କରିେବ। 5 ମାତ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ

ପତି ଏରୂପ ବ ବହାର କରିବ; ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ଯ େବଦିସକଳ ଭଗ

କରିବ ଓ େସମାନଙ ସମସକଳ ଭାଙି ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂତସକଳ

ହାଣି ପକାଇବ, ପୁଣି େସମାନଙ େଖାଦିତ ପତିମାସକଳ ଅଗିେର ଦଗ କରିବ।

6 କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ପବିତ େଲାକ ଅଟ; ପୃଥବୀସ

ସମସ େଗାଷୀରୁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ସଞିତ ଧନ କରିବା ନିମେନ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି। 7 ତୁେମମାେନ ଅନ େଲାକଙ

ଅେପକା ଅଧକ ସଂଖ କ ଥଲ େବାଲ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ଉପେର େସହ

ରଖେଲ ନାହ କି ତୁମମାନଙୁ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

ସମସ େଲାକଙ ଅେପକା ଅଳସଂଖ କ ଥଲ। 8 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ

େସହ କରିବାରୁ ଓ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର େସ େଯଉଁ
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ଶପଥ କରିଥେଲ, ତାହା ପତିପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚୁକ େହବାରୁ ସଦାପଭୁ

ବଳବାନ ହସ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି ଓ ଦାସ ଗୃହରୁ,

ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ମୁକ କରିଅଛନି। 9 ଏେହତୁ

ଜାଣ େଯ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର, େକବଳ େସ ପରେମଶର ଅଟନି;

େସ ବିଶସନୀୟ ପରେମଶର ଅଟନି; େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ େପମ କରନି ଓ

ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ କରନି, େସମାନଙ ପକେର େସ ସହସ ପିଢ଼ି ପଯ ନ

ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକା କରନି। 10 ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ ଘୃଣା କରନି,

େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିବା ନିମେନ େସ େସମାନଙ ସମୁଖେର ପରିେଶାଧ

କରନି; େଯ ତାହାଙୁ ଘୃଣା କେର, େସ ତାହା ପତି ବିଳମ କରିେବ ନାହ, େସ

ତାହାର ସମୁଖେର ପରିେଶାଧ କରିେବ। 11 ଏନିମେନ ମଁୁ ଆଜି ତୁମକୁ େଯଉଁ

େଯଉଁ ଆ ା, ବିଧ ଓ ଶାସନ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତାହା ମାନ କରି ପାଳନ

କରିବ। 12 ତୁେମମାେନ ଏହି ସକଳ ଶାସନ ଶୁଣି, ମାନି ଓ ପାଳନ କରିବାରୁ

ଏପରି େହବ େଯ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ନିକଟେର େଯଉଁ ନିୟମ ଓ ଦୟା ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଅଛନି, େସ ତାହା

ତୁମ ପକେର ରକା କରିେବ। 13 ପୁଣି େସ ତୁମକୁ େସହ କରିେବ, ତୁମକୁ

ଆଶୀବାଦ କରିେବ ଓ ତୁମକୁ ବଦଷୁ କରିେବ; ମ େସ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ

େଦବା ପାଇଁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି, େସହି

େଦଶେର େସ ତୁମ ଗଭଫଳ, ତୁମ ଭୂମିଫଳ, ତୁମ ଶସ , ତୁମ ଦାକାରସ,

ତୁମ େତୖଳ, ତୁମ େଗାରୁମାନଙ ବତ ଓ ତୁମ ପଲର ଶାବକ, ଏହି ସମସଙୁ

ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 14 ତୁେମ ସମସ େଲାକଙ ଅେପକା ଅଧକ ଆଶୀବାଦ

ପାଇବ; ତୁମମାନଙ ମ େର ପୁରୁଷ କି ସୀ କିଅବା ତୁମମାନଙ ପଶୁଗଣ

ମ େର େକହି ନିଃସନାନ େହେବ ନାହ। 15 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମଠାରୁ ସମସ

େରାଗ ଦୂର କରିେବ; ଆଉ ତୁେମ େଯଉଁସବୁ ମିସରୀୟ ମନ ବ ାଧ ଜାଣିଅଛ,

ତାହା େସ ତୁମ ଉପେର ବତାଇେବ ନାହ, ମାତ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଘୃଣା

କରନି, େସହି ସମସଙ ଉପେର ତାହା ବତାଇେବ। 16 ପୁଣି ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ହସେର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ସମପଣ କରିେବ,

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଗାସ କରିବ; ତୁମର ଚକୁ େସମାନଙୁ ଦୟା କରିବ ନାହ;

କିଅବା ତୁେମ େସମାନଙ େଦବଗଣକୁ େସବା କରିବ ନାହ, କାରଣ ତାହା

ତୁମର ଫାନ ସରୂପ େହବ। 17 େଯେବ ତୁେମ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିବ,
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“ଏହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାେନ ଆମଠାରୁ ଅଧକ; ଆେମ କିପରି େସମାନଙୁ

ଅଧକାରଚୁ ତ କରି ପାରିବା?” ତଥାପି ତୁେମ େସମାନଙଠାରୁ ଭୀତ େହବ

ନାହ। 18 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଫାେରା ଓ ସମସ ମିସର ପତି େଯଉଁ

େଯଉଁ କମ କରିଅଛନି; 19 ତୁେମ ନିଜ ଆଖେର େଯଉଁ ମହା ମହା ପରଖ

େଦଖଅଛ, େଯଉଁ େଯଉଁ ଚିହ, ଆଶଯ କିୟା, ପରାକାନ ହସ ଓ ବିସାରିତ

ବାହୁ ଦାରା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି,

ତାହାସବୁ ଉତମ ରୂେପ ସରଣ କରିବ। ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ ଭୟ କରୁଅଛ,

େସସମସ େଲାକଙ ପତି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େସହିପରି କରିେବ। 20

ଆହୁରି େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ ରହିେବ ଓ ଆପଣାମାନଙୁ ଲୁଚାଇ ରଖେବ,

େସମାେନ ତୁମ ସମୁଖରୁ ବିନଷ ନ େହବା ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

େସମାନଙ ମ କୁ ବିରୁଡ଼ି ପଠାଇେବ। 21ତୁେମ େସମାନଙଠାରୁ ଭୟଯୁକ

େହବ ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ମ ବତୀ, େସ

ମହାନ ଓ ଭୟଙର ପରେମଶର ଅଟନି। 22ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତୁମ ସମୁଖରୁ େସହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅଳ ଅଳ କରି କାଢ଼ି େଦେବ;

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଏକାେବେଳ ବିନାଶ କରିବ ନାହ, କେଲ ବନ ପଶୁମାେନ

ତୁମ ପତିକୂଳେର ବଢ଼ି ଉଠିେବ। 23 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ

ଆଗେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିେବ ଓ େସମାେନ ବିନଷ ନ େହବା ପଯ ନ

େସମାନଙୁ ମହାବ ାକୁଳତାେର ବ ାକୁଳ କରିେବ। 24ଆଉ େସ େସମାନଙ

ରାଜାଗଣକୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ କରିେବ, ତହେର ତୁେମ ଆକାଶମଣଳର

ତଳୁ େସମାନଙ ନାମ େଲାପ କରିବ; ତୁେମ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ପଯ ନ େକହି ତୁମ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବାକୁ ସମଥ େହବ ନାହ। 25

ତୁେମମାେନ େସମାନଙ େଦବଗଣର େଖାଦିତ ପତିମାସକଳ ଅଗିେର ଦଗ

କରିବ; ତୁେମ େଯପରି ଫାନେର ନ ପଡ଼ିବ, ଏଥପାଇଁ େସହି ସବୁେର ଥବା

ରୂପା କି ସୁନା ପତି େଲାଭ କରିବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ନିମେନ ତାହା ଗହଣ

କରିବ ନାହ, କାରଣ ତାହା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର ଘୃଣିତ ବସୁ; 26

ପୁଣି ତୁେମ େସହି ଘୃଣିତ ବସୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହ, ଆଣିେଲ ତାହା

ତୁଲ ବଜତ େହବ; ତୁେମ ତାହା ଅତିଶୟ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅତିଶୟ ତୁଚ ାନ

କରିବ; େଯେହତୁ ତାହା ବଜନୀୟ ବସୁ।
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8ଆଜି ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ସମସ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତାହାସବୁ ତୁେମମାେନ

ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ, ତହେର ତୁେମମାେନ ବଞିବ ଓ ବଦଷୁ

େହବ, ଆଉ ସଦାପଭୁ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ

ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛନି, େସହି େଦଶେର ପେବଶ କରି ତାହା ଅଧକାର

କରିବ। 2 ପୁଣି ତୁେମ ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ କରିବ କି ନାହ, ଏ ବିଷୟେର

ତୁମର ପରୀକା େନବା ପାଇଁ, ତୁମର ମାନସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମକୁ ନମ

କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଏହି ଚାଳିଶ ବଷ ପାନର ମ େର

ତୁମକୁ େଯଉଁ ସକଳ ପଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି, ତାହା ସରଣ କର। 3

ଆଉ ମନୁଷ େଯ େକବଳ ରୁଟିେର ବେଞ ନାହ, ମାତ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖରୁ

ଯାହା ଯାହା ନିଗତ ହୁଏ, ତହେର ହ ବେଞ, ଏହା ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ

େସ ତୁମକୁ ନମ ଓ କୁଧତ କରି ତୁମର ଅ ାତ ଓ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ଅ ାତ ମାନା େଦଇ ପତିପାଳନ କରିଅଛନି। 4 ଏହି ଚାଳିଶ ବଷସାରା

ତୁମ ଶରୀରେର ବସ ଜୀଣ େହଲା ନାହ ଓ ତୁମର ପାଦ ଫୁଲଲା ନାହ।

5 ପୁଣି ମନୁଷ େଯପରି ଆପଣା ପୁତକୁ ଶାସନ କେର, ତଦୂପ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଶାସନ କରନି, ଏହା ତୁେମ ଆପଣା ମନେର

ବିେବଚନା କରିବ। 6 ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଆ ା ପାଳନ

କରି ତାହାଙ ପଥେର ଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙୁ ଭୟ କରିବ। 7 କାରଣ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଏକ ଉତମ େଦଶକୁ େନଇ ଯାଉଅଛନି;

ତାହା ସମସଳୀ ଓ ପବତେର ପବାହିତ େସାତ ଓ ନିଝର ଓ ଜଳାଶୟର

େଦଶ; 8 େସହି େଦଶ ଗହମ, ଯବ, ଦାକା, ଡିମିରି ଓ ଡାଳିମ ବୃକମୟ

େସହି େଦଶ ଜୀତ େତୖଳ ଓ ମଧୁମୟ; 9 େସହି େଦଶେର ତୁେମ ଅଭାବ

ବିନା ଆହାର େଭାଜନ କରିବ, େସଠାେର ତୁମର େକୗଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ

େହବ ନାହ; େସହି େଦଶର ପଥର ଲୁହା ଓ ତୁେମ ତହର ପବତରୁ ପିତଳ

େଖାଳି ପାରିବ। 10ଆଉ ତୁେମ େଭାଜନ କରି ତୃପ େହବ, ପୁଣି ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ ଉତମ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତହ ସକାଶୁ

ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କରିବ। 11ସାବଧାନ, ମଁୁ ଆଜି ତୁମକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ

ଆ ା, ବିଧ ଓ ଶାସନ ଆ ା କରୁଅଛି, ତାହା ପାଳନ ନ କରି େଯପରି ତୁେମ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରି ନ ଯାଅ। 12 େନାହିେଲ ତୁେମ

େଭାଜନ କରି ତୃପ େହେଲ ଓ ଉତମ ଗୃହ ନିମାଣ କରି ତହେର ବାସ କେଲ,
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13 ପୁଣି ତୁମର େଗାେମଷାଦି ପଲ ବୃଦି ପାଇେଲ, ତୁମର ରୂପା ଓ ସୁନା

ପଚୁର େହେଲ ଓ ତୁମର ଯାହା ଅଛି, ତାହାସବୁ ବୃଦି ପାଇେଲ, 14 ତୁମର

ଅନଃକରଣ ଅହଙାରୀ େହବ, ପୁଣି େଯ ମିସର େଦଶରୁ, ଦାସ ଗୃହରୁ ତୁମକୁ

ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, 15 େଯ ତୁମର ଭବିଷ ତ ମଙଳ ନିମେନ ତୁମକୁ

ନମ କରିବାକୁ ଓ ତୁମର ପରୀକା େନବାକୁ ଜାଳାଦାୟୀ ସପ ଓ ବିଚା, ପୁଣି

ନିଜଳ ଶୁଷ ଭୂମି ଥବା ଏହି ବିସୀଣ ଓ ଭୟାନକ ପାନର େଦଇ ତୁମକୁ ଗମନ

କରାଇେଲ; େଯ ତୁମ ନିମେନ ଚ ମକିପସରମୟ େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର

କେଲ; 16 େଯ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ଅ ାତ ମାନା ଦାରା ପାନରେର ତୁମକୁ

ପତିପାଳନ କେଲ, ଏପରି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙୁ ତୁେମ ପାେସାରି

ଯିବ। 17 ପୁଣି ତୁେମ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିବ, “ଆମର ପରାକମ ଓ ବାହୁ

ବଳ ଏହିସବୁ ଐଶଯ ଲାଭ କରିଅଛି।” 18 ମାତ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙୁ ସରଣ କରିବ, କାରଣ େସ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର

ଆପଣାର େଯଉଁ ନିୟମ ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଥେଲ, ତାହା େସ ଆଜି ଦିନ

ପରି ସିର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଐଶଯ ପାଇବାର ସାମଥ େଦେଲ। 19

ଆଉ େଯେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରିବ, ଅନ

େଦବତାଗଣର ପଶା ଗାମୀ େହାଇ େସମାନଙ େସବା କରିବ ଓ େସମାନଙୁ

ପଣାମ କରିବ, େତେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଆଜି ଏହି ସାକ େଦଉଅଛି

େଯ, ତୁେମମାେନ ନିତାନ ବିନଷ େହବ। 20 ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ସଦାପଭୁ

େଯଉଁ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ବିନାଶ କରନି, େସମାନଙ ପରି ତୁେମମାେନ

ବିନଷ େହବ; କାରଣ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ରବେର

ଅବଧାନ ନ କେଲ ତୁମମାନଙୁ ଏହା ଘଟିବ।

9 େହ ଇସାଏଲ, ଶୁଣ ତୁେମ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧକ ପବଳ ଓ ବଳବାନ

େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ, ଆଉ ପାଚୀରେବଷିତ ବୃହତ ଓ ଗଗନସଶୀ

ନଗରମାନଙୁ ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯଦନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ; 2

େସହି େଲାକମାେନ ଅନାକୀୟମାନଙ ସନାନ, ବଳବାନ ଓ ଲମା, ତୁେମ

େସମାନଙୁ ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି େସମାନଙ ବିଷୟେର ଏହା କୁହାଯିବାର ତୁେମ

ଶୁଣିଅଛ େଯ, “ଅନାକର ସନାନମାନଙ ସମୁଖେର କିଏ ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର?”

3 ଏଣୁ ଆଜି ାତ ହୁଅ େଯ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ସୟଂ ଗାସକାରୀ

ଅଗି ସରୂପ େହାଇ ତୁମ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରୁଅଛନି; େସ େସମାନଙୁ
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ସଂହାର କରିେବ ଓ େସମାନଙୁ ତୁମ ସମୁଖେର ନତ କରିେବ; ତହେର

ତୁମ ପତି ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ତୁେମ େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦବ ଓ

େସମାନଙୁ ଶୀଘ ବିନାଶ କରିବ। 4ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ସମୁଖରୁ

େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଲା ଉତାେର ତୁେମ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିବ ନାହ େଯ,

“ଆମ ଧାମକତା ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ଆମକୁ ଏହି େଦଶ ଅଧକାର କରଣାେଥ

ଆଣିଅଛନି;” େଯେହତୁ େସହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ଦୁଷତା ସକାଶୁ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦେବ। 5 ତୁେମ ଆପଣା ଧାମକତା

ଅବା ହୃଦୟର ସରଳତା ସକାଶୁ େସମାନଙ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ

ଯାଉଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ ମାତ େସହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ଦୁଷତା ସକାଶୁ,

ଆଉ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମଙୁ, ଇ ହାକଙୁ ଓ ଯାକୁବଙୁ ଶପଥପୂବକ

େଯଉଁ ବାକ କହିଥେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦେବ। 6 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ଧାମକତା ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଏହି ଉତମ େଦଶ ଅଧକାର

କରିବାକୁ େଦଉ ନାହାନି, ଏହା ାତ ହୁଅ େଯେହତୁ ତୁେମ ଶକଗୀବ େଲାକ।

7 ତୁେମ ଏହି ପାନର ମ େର ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ କିପରି କୁଦ

କରାଇଅଛ, ତାହା ସରଣ କର, ତୁେମ ତାହା ପାେସାର ନାହ; ତୁେମ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର େହବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ସାନକୁ ଆସିବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହାଚାରୀ େହାଇଅଛ। 8 ମ ତୁେମମାେନ େହାେରବେର

ସଦାପଭୁଙୁ କୁଦ କରାଇଲ, ତହେର ସଦାପଭୁ େକାଧ କରି ତୁମମାନଙୁ

ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ ତ େହେଲ। 9 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ପସରଦୟ, ଅଥା ,

ତୁମମାନଙ ସହିତ ସଦାପଭୁଙ କୃତ ନିୟମର ଦୁଇ ପସର ଫଳକ ଗହଣ

କରିବା ପାଇଁ ପବତ ଉପରକୁ ଗଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ପବତେର ଚାଳିଶ

ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ରହିଲ; ମଁୁ ଅନ େଭାଜନ କିଅବା ଜଳ ପାନ କଲ

ନାହ, 10 େସସମୟେର ସଦାପଭୁ େମାେତ ପରେମଶରଙ ଅଙୁଳି ଲଖତ

େସହି ଦୁଇ ପସର ଫଳକ େଦେଲ; ପୁଣି ପବତେର ସମାଜଦିନେର ଅଗି

ମ ରୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥେଲ, େସହି ସକଳ ବାକ

ପମାେଣ ତହେର େଲଖାଯାଇଥଲା। 11ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତିର

େଶଷେର ସଦାପଭୁ େସହି ଦୁଇ ପସର ଫଳକ, ଅଥା , ନିୟମର ଫଳକ

େମାେତ େଦେଲ। 12 ପୁଣି ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉଠ, ଏ ସାନରୁ
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ଶୀଘ ଓହାଇ ଯାଅ କାରଣ ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଅଛ, ତୁମର େସହି େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଭଷ କରିଅଛନି; ଆେମ

େସମାନଙୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆ ା େଦଲୁ, ତହରୁ େସମାେନ ଶୀଘ

ବିମୁଖ େହାଇଅଛନି; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଛାଞେର ଢଳା ଏକ

ପତିମା ନିମାଣ କରିଅଛନି।” 13ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି

େଲାକମାନଙୁ େଦଖଅଛି, ଆଉ େଦଖ, ଏମାେନ ପକୃତେର ଶକଗୀବ େଲାକ

ଅଟନି। 14ଆମଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତହେର ଆେମ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା ଓ

ଆକାଶମଣଳ ତଳୁ େସମାନଙ ନାମ େଲାପ କରିବା; ମାତ ଆେମ ତୁମଠାରୁ

େସମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ଶକିଶାଳୀ ଓ ଏକ ମହାନ େଗାଷୀ ଉତନ

କରିବା।” 15 ତହେର ମଁୁ େଫରି ପବତ ତଳକୁ ଆସିଲ, ଆଉ ପବତ ଅଗିେର

ଜଳୁଥଲା; ଆଉ ନିୟମର େସହି ଦୁଇ ପସର ଫଳକ େମାହର ଦୁଇ ହସେର

ଥଲା। 16 ତହଁୁ ମଁୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ପତିକୂଳେର ପାପ କରିଥଲ; ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ନିମେନ ଛାଞେର ଢଳା ଏକ ବାଛୁରି ନିମାଣ କରିଥଲ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ

େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତୁେମମାେନ ଶୀଘ ତହରୁ ବିମୁଖ

େହାଇଥଲ। 17 ଏଥେର ମଁୁ େସହି ଦୁଇ ପସର ଫଳକ ଧରି ଆପଣା ଦୁଇ

ହସରୁ ଫଙି େଦଲ ଓ ତୁମମାନଙ ସାକାତେର ତାହା ଭାଙିଲ। 18 ପୁଣି

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ ଦୃଷିେର ଦୁଷମ କରି

େଯଉଁ ପାପ କରିଥଲ, ତୁମମାନଙର େସହି ସମସ ପାପ ସକାଶୁ ମଁୁ ପୂବଥର

ପରି ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି

ରହିଲ; ମଁୁ ଅନ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କଲ ନାହ। 19 କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର େଯଉଁ େକାଧ କେଲ,

େସହି େକାପ ଓ ପଚଣତା ଆଗେର ମଁୁ ଭୀତ େହଲ। ମାତ ସଦାପଭୁ େସହି

ଥର ମ େମାʼ ପତି କଣପାତ କେଲ। 20ଆଉ ସଦାପଭୁ ହାେରାଣଙୁ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ ଅତିଶୟ େକାପ କେଲ; ମଁୁ େସସମୟେର ମ ହାେରାଣଙ ପାଇଁ

ପାଥନା କଲ। 21 ପୁଣି ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପାପ ସରୂପ, ଅଥା , େସହି େଯଉଁ

ବାଛୁରି ତୁେମମାେନ ନିମାଣ କରିଥଲ, ତାହା େନଇ ଅଗିେର ଦଗ କଲ ଓ ତାହା

ଧୂଳି ପରି ସୂକ େହବା ପଯ ନ େପଷି ଚୂଣ କଲ; ତହଁୁ ମଁୁ ତହର ଧୂଳି ପବତ

ନିଗତ ଜଳେସାତେର ନିେକପ କଲ। 22 ପୁଣି ତୁେମମାେନ ତବୀେୟରାେର,
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ମଃସାେର ଓ କିେବା ହତାବାେର ସଦାପଭୁଙୁ କୁଦ କରାଇଲ। 23 ତହ

ଉତାେର ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ସମୟେର କାେଦଶବେଣୟଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ

ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତୁେମମାେନ

ଉଠିଯାଇ ତାହା ଅଧକାର କର; େସସମୟେର ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ଆ ାର ବିେଦାହାଚାରୀ େହଲ ଓ ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ବିଶାସ

କଲ ନାହ, କିଅବା ତାହାଙ ରବ ଶୁଣିଲ ନାହ।” 24 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜାଣିବା

ଦିନଠାରୁ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହାଚାରୀ େହାଇ ଆସିଅଛ। 25

ଏହିରୂେପ େମାହର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପୂବଥର ପରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ କହିଥେଲ। 26 ପୁଣି ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କରି କହିଲ, “େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା େଲାକଙୁ ଓ

ଆପଣା ଅଧକାରକୁ ବିନାଶ କର ନାହ, ତୁେମ ଆପଣା ମହିମାେର େସମାନଙୁ

ମୁକ କରିଅଛ, ତୁେମ େସମାନଙୁ ବଳବାନ ହସ ଦାରା ମିସରରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଅଛ। 27 ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବ, ତୁମର ଏହି ଦାସମାନଙୁ

ସରଣ କର; ଏହି େଲାକମାନଙ ଅବା ତା ପତି, କି େସମାନଙ ଦୁଷତା

ପତି, କିଅବା େସମାନଙ ପାପ ପତି ଦୃଷି କର ନାହ। 28 େକଜାଣି, ତୁେମ

ଆମମାନଙୁ େଯଉଁଠାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ, େସହି େଦଶର େଲାେକ

କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ ଏମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ପତି ା କରିଥେଲ,

େସଠାକୁ େସମାନଙୁ େନଇଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଓ େସମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବାରୁ

ଏହି ପାନରେର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି।’ 29ତଥାପି

େସମାେନ ତ ତୁମର େଲାକ ଓ ତୁମର ଅଧକାର, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆପଣା

ମହାଶକି ଓ ବିସାରିତ ବାହୁ ଦାରା ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ।”

10 େସହି ସମୟେର ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ପଥମ ପରି ଦୁଇ

ପସର ଫଳକ େଖାଳି ପବତ ଉପେର ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ, ପୁଣି ଆପଣା

ପାଇଁ କାଷର ଏକ ସିନୁକ ନିମାଣ କର। 2ଆଉ ତୁେମ େଯଉଁ ପଥମ ପସର

ଫଳକ ଭାଙିଲ, ତହେର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ ଥଲା, ତାହା ଆେମ ଏହି

ପସର ଫଳକେର େଲଖବା, ପୁଣି ତୁେମ ତାହା ଏହି ସିନୁକେର ରଖବ।”

3 ତହଁୁ ମଁୁ ଶିଟୀ କାଷେର ଏକ ସିନୁକ ନିମାଣ କଲ ଓ ପଥମ ପରି ଦୁଇ

ପସର ଫଳକ େଖାଳିଲ, ଆଉ େସହି ଦୁଇ ପସର ଫଳକ ହସେର େନଇ
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ପବତ ଉପରକୁ ଗଲ। 4 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ପବତେର ସମାଜଦିନେର

ଅଗି ମ ରୁ େଯଉଁ ଦଶ ଆ ା ତୁମମାନଙୁ କହିଥେଲ, େସ ତାହା ପଥମ

େଲଖାନୁସାେର େସହି ପସର ଫଳକେର େଲଖେଲ; ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ତାହା

େମାେତ େଦେଲ। 5 ଏଉତାେର ମଁୁ ମୁଖ େଫରାଇ ପବତରୁ ଓହାଇଲ ଓ

େମାହର ନିମତ ସିନୁକେର େସହି ଦୁଇ ପସର ଫଳକ ରଖଲ; ଆଉ େମାʼ ପତି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ତାହା େସହି ସାନେର ରହିଅଛି। 6 (ଏଥଉତାେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ େବେରା ବେନୟାକନଠାରୁ େମାେଷେରାତକୁ ଯାତା

କେଲ, େସ ସାନେର ହାେରାଣ ମେଲ ଓ େସହି ସାନେର େସ କବର ପାଇେଲ;

ପୁଣି ତାଙର ପୁତ ଇଲୀୟାସର ତାଙ ପଦେର ଯାଜକ କମ କଲା। 7 େସଠାରୁ

େସମାେନ ଗୁେ ଗାଦାକୁ ଯାତା କେଲ ଓ ଗୁେ ଗାଦାରୁ ଜଳେସାତମୟ

େଦଶ ଯ ବାଥାକୁ ଯାତା କେଲ। 8 େସହି ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ନିୟମ

ସିନୁକ ବହିବା ପାଇଁ, ସଦାପଭୁଙ େସବାକମ ପାଇଁ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଠିଆ

େହବାକୁ ଓ ତାହାଙ ନାମେର ଆଶୀବାଦ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ଆଜି ପଯ ନ

େଲବୀୟମାନଙୁ ପୃଥକ କରିଅଛନି। 9 ଏନିମେନ େଲବୀର ଆପଣା ଭାତୃଗଣ

ମ େର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧକାର ନାହ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତାହାକୁ ଯାହା କହିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ସଦାପଭୁ ହ ତାହାର ଅଧକାର

ଅଟନି)। 10 ପଥମ ଥର ପରି ମଁୁ ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ପବତେର

ରହିଲ; ପୁଣି େସହି ଥର ମ ସଦାପଭୁ େମାʼ ପତି କଣପାତ କେଲ; ସଦାପଭୁ

ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମତ େହେଲ ନାହ, 11 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ

େମାେତ କହିେଲ, “ଉଠ, ଯାତା ନିମେନ େଲାକମାନଙର ଅଗଗାମୀ ହୁଅ; ପୁଣି

ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ନିମେନ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସମାେନ େସହି େଦଶେର ପେବଶ କରି ତାହା

ଅଧକାର କରିେବ।” 12 ଏେବ େହ ଇସାଏଲ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙୁ

ଭୟ କରିବାର, ତାହାଙ ସକଳ ପଥେର ଗମନ କରିବାର ଓ ତାହାଙୁ

େପମ କରିବାର, ପୁଣି ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ଆପଣାର ସମସ

ପାଣ ସହିତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ େସବା କରିବାର, 13 ଆଉ

ଆଜି ମଁୁ ତୁମର ହିତ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା ଓ ବିଧ

ତୁମମାନଙୁ େଦଉଅଛି, େସସମସ ପାଳନ କରିବାର, ଏସବୁ ଛଡ଼ା ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ଚାହାନି? 14 େଦଖ, ଆକାଶମଣଳ
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ଓ ତହ ଉପରିସ ସଗ, ପୁଣି ପୃଥବୀ ଓ ତହ ମ ସିତ ସମସ ବସୁ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙର ଅେଟ। 15 େକବଳ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପତି େସହ

କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙର ସେନାଷ ଥବାରୁ େସମାନଙ ଉତାେର େସମାନଙ

ବଂଶ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙୁ ଆଜି ଦିନ ପରି େସ ସବେଗାଷୀୟ

େଲାକମାନଙଠାରୁ ମେନାନୀତ କେଲ। 16ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ହୃଦୟର ଅଗଚମ ସୁନତ କର, ଆଉ ଶକଗୀବ ହୁଅ ନାହ। 17

କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର, େସ େଦବଗଣର େଦବ, ପଭୁମାନଙର

ପଭୁ, ମହାନ, ସବଶକିମାନ ଓ ଭୟଙର ପରେମଶର ଅଟନି, େସ ମନୁଷ ର

ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ, କିଅବା ଲାଞ ଗହଣ କରନି ନାହ। 18 େସ

ପିତୃହୀନ, ବିଧବାର ବିଚାର ନିଷତି କରନି ଓ ବିେଦଶୀକୁ ଅନ ଓ ବସ େଦଇ

େପମ କରନି। 19 ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ବିେଦଶୀକୁ େପମ କର, କାରଣ

ତୁେମମାେନ ମିସର େଦଶେର ବିେଦଶୀ ଥଲ। 20ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବ; ତାହାଙର ତୁେମ େସବା କରିବ ଓ ତାହାଙଠାେର

ତୁେମ ଆସକ େହବ, ପୁଣି ତାହାଙ ନାମେର ତୁେମ ଶପଥ କରିବ। 21 େସ

ତୁମର ପଶଂସାର େଯାଗ , ପୁଣି େସ ତୁମର ପରେମଶର ଅଟନି, ତୁମର

ଚକୁ ଯାହା ଯାହା େଦଖଅଛି, େସହି ସବୁ ମହ ଓ ଭୟଙର କମ େସ

ତୁମ ନିମେନ କରିଅଛନି। 22 ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାେନ ସତୁରି ପାଣୀ ସହିତ

ମିସରକୁ ଯାଇଥେଲ; ମାତ ଏେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଆକାଶମଣଳର

ତାରାଗଣ ପରି ତୁମକୁ ବହୁସଂଖ କ କରିଅଛନି।

11ଏେହତୁ ତୁେମ ସବୁେବେଳ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ େପମ

କରିବ ଓ ତାହାଙ ରକଣୀୟ ଓ ବିଧ ଓ ଶାସନ ଓ ଆ ାସକଳ ପାଳନ କରିବ।

2 ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ାନବାନ ହୁଅ କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବାଳକମାନଙୁ କହୁ

ନାହ, େସମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ କୃତ ଶାସି ଜାଣି

ନାହାନି, ତାହାଙ ମହିମା, ତାହାଙ ବଳବାନ ହସ ଓ ବିସାରିତ ବାହୁ, 3

ପୁଣି ତାହାଙ ଚିହସକଳ, ମିସର ମ େର ମିସରର ରାଜା ଫାେରାଙ ପତି

ଓ ତାଙର ସମୁଦାୟ େଦଶ ପତି କୃତ ତାହାଙର କମ; 4 ପୁଣି ମିସରୀୟ

େସୖନ , େସମାନଙ ଅଶ ଓ େସମାନଙ ରଥ ପତି ଯାହା େସ କେଲ; େସମାେନ

ତୁମମାନଙୁ େଗାଡ଼ାଇବା େବେଳ େସ େଯଉଁ ପକାେର ସୂଫ ସାଗରର ଜଳ

େସମାନଙ ଉପେର ବୁହାଇେଲ ଓ ସଦାପଭୁ େଯରୂେପ େସମାନଙୁ ଆଜିଯାଏ
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ନଷ କରିଅଛନି; 5 ପୁଣି ଏହି ସାନେର ତୁମମାନଙ ଆଗମନ ପଯ ନ

ତୁମମାନଙ ପତି ପାନରେର େସ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନି; 6ଆଉ ରୁେବ ର

ପୁତ ଇଲୀୟା ର ସନାନ ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ ପତି ଯାହା େସ କରିଅଛନି;

ପୃଥବୀ େଯରୂେପ ଆପଣା ମୁଖ ବିସାର କରି ସମସ ଇସାଏଲ ମ ବତୀ

େସମାନଙୁ, େସମାନଙ ପରିଜନବଗଙୁ, େସମାନଙ ତମୁ ଓ େସମାନଙ

ପଶା ବତୀ ସମସ ପାଣୀକୁ ଗାସ କଲା, ଏହି ସମସ େସମାେନ େଦଖ

ନାହାନି; 7 ମାତ ତୁମମାନଙର ଚକୁ ସଦାପଭୁଙ କୃତ ସକଳ ମହାକମ

େଦଖଅଛି। 8 ଏଥପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା େଦଉଅଛି,

ତୁେମମାେନ େସହି ସବୁ ଆ ା ପାଳନ କରିବ; ତହେର ତୁେମମାେନ ବଳବାନ

େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ,

ତହେର ପେବଶ କରି ଅଧକାର କରିବ; 9 ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ

କରିଅଛନି, େସହି ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ଦିନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। 10 ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ

ଆସିଲ, େସଠାେର ବୀଜ ବୁଣି ଶାକଉଦ ାନ ତୁଲ ପାଦ ଦାରା ଜଳ େସଚନ

କରୁଥଲ; ମାତ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା େସପରି

ନୁେହଁ। 11 ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ

ଯାଉଅଛ, ତାହା ପବତ ଓ ସମସଳୀମୟ େଦଶ, ପୁଣି ତାହା ଆକାଶରୁ

ବୃଷିଜଳ ପାନ କେର; 12 େସହି େଦଶ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ମେନାେଯାଗ କରନି; ବଷର ଆରମରୁ ବଷର େଶଷ ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ଦୃଷି ତହ ଉପେର ସବଦା ଥାଏ। 13 ଆଉ ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ େପମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙୁ େସବା କରିବାକୁ

ଆଜି ଆେମ େଯଉଁ ଆ ା େଦଉଅଛୁ, ତାହା ଯଦି ଯତପୂବକ ଶୁଣିବ; 14

େତେବ ଆେମ ଉପଯୁକ ସମୟେର ତୁମ େଦଶେର ବୃଷି, ଅଥା , ଆଦ

ବୃଷି ଓ େଶଷ ବୃଷି ପଦାନ କରିବା, ତହେର ତୁେମ ଆପଣା ଶସ , ଆପଣା

ଦାକାରସ ଓ ଆପଣା େତୖଳ ସଂଗହ କରି ପାରିବ। 15 ପୁଣି ଆେମ ତୁମ

ପଶୁଗଣ ନିମେନ ତୁମ େକତେର ତୃଣ େଦବା, ଆଉ ତୁେମ େଭାଜନ କରି

ତୃପ େହବ। 16 ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େନାହିେଲ
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ତୁମମାନଙ ଅନଃକରଣ ଭାନ େହବ, ପୁଣି ତୁେମମାେନ ବିମୁଖ େହାଇ

ଅନ େଦବତାମାନଙର େସବା କରିବ ଓ େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ; 17

ତାହା କେଲ ତୁମମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ େହବ, ପୁଣି େସ

ଆକାଶ ରୁଦ କେଲ ବୃଷି େହବ ନାହ ଓ ଭୂମି ନିଜ ଫଳ ପଦାନ କରିବ

ନାହ, ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ ଉତମ େଦଶ େଦଉଅଛନି, ତହରୁ

ତୁେମମାେନ ଶୀଘ ଉଚିନ େହବ। 18 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ େମାହର ଏହି

ସକଳ ବାକ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣେର

ରଖବ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଚିହ ସରୂେପ ଆପଣା ଆପଣା ହସେର ତାହା

ବାନିବ ଓ ତାହା ତୁମମାନଙ ଚକୁଦୟ ମ େର ଭୂଷଣ ସରୂପ େହବ। 19

ଆଉ ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହେର ବସିବା େବେଳ ଓ ତୁେମ ପଥେର ଚାଲବା

େବେଳ, ତୁେମ େଶାଇବା େବେଳ ଓ ଉଠିବା େବେଳ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର

କଥାବାତା କରି ଆପଣା ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ଶିକା େଦବ। 20 ଆଉ

ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହ ଦାରର ଚଉକାଠେର ଓ ଆପଣା ବାହାର ଦାରେର ତାହା

େଲଖ ରଖବ। 21 ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛନି, ତହେର ତୁମମାନଙ ଅବସିତି କାଳ ଓ

ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣର ଅବସିତି କାଳ ଭୂମଣଳ ଉପେର ଆକାଶମଣଳର

ଅବସିତି କାଳ ତୁଲ େହବ। 22 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ

େପମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ ସମସ ପଥେର ଚାଲବାକୁ ଓ ତାହାଙଠାେର ଦୃଢ଼

ରୂେପ ଆସକ େହବାକୁ ଏହି େଯଉଁ ସମସ ଆ ା ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ପାଳନ

କରିବାକୁ େଦଉଅଛି, ତାହାସବୁ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଯତପୂବକ ମାନ କରିବ;

23 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ ଏହିସବୁ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ

ତଡ଼ି େଦେବ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙଠାରୁ ଅଧକ ପବଳ ଓ

ବଳବାନ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅଧକାର କରିବ। 24 େଯଉଁ େଯଉଁଠାେର

ତୁମମାନଙ ତଳିପା ପଡ଼ିବ, େସ ପେତ କ ସାନ ତୁମମାନଙର େହବ; ପାନର

ଓ ଲବାେନାନଠାରୁ ନଦୀ, ଅଥା , ଫରା ନଦୀଠାରୁ ପଶିମ ସମୁଦ ପଯ ନ

ତୁମମାନଙର ସୀମା େହବ। 25 ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର େକୗଣସି ମନୁଷ

ଛିଡ଼ା େହବାକୁ ସମଥ େହବ ନାହ; ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର ପାଦ

ପକାଇବ, େସହି ସମସ େଦଶେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଆପଣା

ବାକ ାନୁସାେର ତୁମମାନଙ ବିଷୟକ ଆଶଙା ଓ ତୁମମାନଙ ବିଷୟକ ଭୟ
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ଉପସିତ କରାଇେବ। 26 େଦଖ, ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଆଶୀବାଦ

ଓ ଅଭଶାପ ରଖୁଅଛି। 27 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର େଯଉଁ

େଯଉଁ ଆ ା ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଦଉଅଛି, ତାହାସବୁ ଯଦି ଶୁଣିବ, େତେବ

ଆଶୀବାଦ। 28 ମାତ ଯଦି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଆ ା

ନ ଶୁଣିବ ଓ ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆ ା କରୁଅଛି,

ତହରୁ ବାହୁଡ଼ି ତୁମମାନଙ ଅ ାତ ଅନ େଦବତାଗଣର ପଶା ଗମନ

କରିବ, େତେବ ଅଭଶାପ। 29ଆଉ ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ

ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ ସମୟେର

ତୁମକୁ ପେବଶ କରାଇେବ, େସହି ସମୟେର ତୁେମ ଗରିଷୀମ ପବତେର

େସହି ଆଶୀବାଦ ଓ ଏବଲ ପବତେର େସହି ଅଭଶାପ ରଖବ। 30 େସହି ଦୁଇ

ପବତ କି ଯଦନର େସପାରି ସୂଯ ାସ ପଥ ପାନେର ଗି ଗ ସମୁଖସ ପଦା

ନିବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙ େଦଶେର େମାରିର ଅେଲାନ େତାଟା ନିକଟେର

ନାହ? 31 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦଉଅଛନି, ତହେର ପେବଶ କରି ତାହା ଅଧକାର କରିବା ନିମେନ

ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇଯିବ, ପୁଣି ତୁେମମାେନ ତାହା ଅଧକାର

କରିବ ଓ ତହେର ବାସ କରିବ। 32ଏନିମେନ ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର

େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧ ଓ ଶାସନ ରଖଲ, େସସବୁ ମାନ କରି ପାଳନ କରିବ।

12ସଦାପଭୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ

ଅଧକାର ନିମେନ େଦଇଅଛନି, େସହି େଦଶେର ତୁମମାନଙର ଏହି ପୃଥବୀେର

ଜୀବିତ ଥବା ସମସ ଦିନ େଯଉଁ ସକଳ ବିଧ ଓ ଶାସନ ମାନ କରି

ପାଳନ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଏହି। 2 ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ

େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅଧକାର କରିବ, େସମାେନ ଉଚ ପବତଗଣ

ଉପେର, ଉପପବତସମୂହ ଉପେର ଓ ପେତ କ ସେତଜ ବୃକ ତେଳ,

େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାମାନଙୁ ପୂଜା କେଲ, େସହି

ସକଳ ସାନ ନିଶୟ ବିନଷ କରିବ। 3 ଆଉ, ତୁେମମାେନ େସମାନଙ

ଯ େବଦିସକଳ ଭଗ କରିବ, େସମାନଙ ସମସକଳ ଭାଙି ପକାଇବ ଓ

ଆେଶରାର ମୂତସକଳ ଅଗିେର ଦଗ କରିବ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ େସମାନଙ

େଖାଦିତ େଦବ ପତିମାମାନଙୁ ହାଣି ପକାଇବ; ଆଉ ତୁେମମାେନ େସହି

ସାନରୁ େସମାନଙ ନାମ େଲାପ କରିବ। 4 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣା
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ପରେମଶରଙ ପତି େସରୂପ କରିବ ନାହ। 5ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ଆପଣା ନାମ ରଖବା ନିମେନ ତୁମମାନଙ ସମସ ବଂଶ ମ ରୁ

େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହାଙ େସହି ନିବାସ ସାନ ତୁେମମାେନ

ଅେନଷଣ କରିବ ଓ େସହି ସାନକୁ ତୁେମ ଯିବ; 6 ପୁଣି ତୁେମମାେନ େସହି

ସାନକୁ ଆପଣା ଆପଣା େହାମେନୖେବଦ , ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ,

ଆପଣା ଆପଣା ଦଶମାଂଶ, ଆପଣା ଆପଣା ହସର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର,

ଆପଣା ଆପଣା ମାନତ ଦବ , ଆପଣା ଆପଣା େସଚାଦତ େନୖେବଦ

ଓ ଆପଣା ଆପଣା େଗାେମଷଦି ପଲର ପଥମଜାତ ସମସଙୁ ଆଣିବ; 7

ପୁଣି େସହି ସାନେର ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ସମୁଖେର େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ େଯଉଁ

ବିଷୟେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି, ଏପରି େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର

ତୁେମମାେନ ହାତ େଦବ, ତହେର ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙ ପରିବାର

ଆନନ କରିବ। 8ଯାହାର ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, ଏପରି କାଯ ଆେମମାେନ

ପେତ େକ ଆଜି ଏ ସାନେର କରୁଅଛୁ, େସହିପରି ତୁେମମାେନ କରିବ

ନାହ। 9 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ ବିଶାମ ଓ

ଅଧକାର େଦେବ, ତହେର ତୁେମମାେନ ଏପଯ ନ ଉପସିତ େହାଇ ନାହଁ। 10

ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରାଇେବ,

େସଠାକୁ େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇଯିବ ଓ ତହେର

ବାସ କରିବ, ଆଉ େସ ତୁମମାନଙ ଚତୁଦଗସ ସମସ ଶତୁଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ

ବିଶାମ େଦେଲ ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ନିଭୟେର ବାସ କରିବ; 11

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଆପଣା ନାମ ବାସ

କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନକୁ ତୁେମମାେନ

େମାହର ଆ ାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା େହାମେନୖେବଦ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ବଳିଦାନ, ଆପଣା ଆପଣା ଦଶମାଂଶ, ଆପଣା ଆପଣା ହସର ଉେତାଳନୀୟ

ଉପହାର ଓ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମନାସିବାର ତୁମମାନଙ ସକଳ

ମେନାନୀତ ମାନତ ଆଣିବ। 12ଆଉ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ ପୁତଗଣ,

ତୁମମାନଙ କନ ାଗଣ, ତୁମମାନଙ ଦାସଗଣ ଓ ତୁମମାନଙ ଦାସୀଗଣ,

ପୁଣି ତୁମମାନଙ ନଗରଦାରବତୀ େଲବୀୟ େଲାକର େକୗଣସି ଅଂଶ କି

ଅଧକାର ତୁମମାନଙ ମ େର ନ ଥବା ସକାଶୁ େସ ଏବଂ ତୁେମ ସମେସ
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ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଆନନ କରିବ। 13ଆପଣା

ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଯଉଁ ପେତ କ ସାନ ତୁେମ େଦଖବ, େଯପରି

େସସବୁ ସାନେର ଆପଣା େହାମବଳି ଉତଗ ନ କର। 14ମାତ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ବଂଶ ମ ରୁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନେର ତୁେମ

ଆପଣା େହାମବଳିଦାନାଦି ଉତଗ କରିବ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା

କରୁଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସଠାେର କରିବ। 15 ତଥାପି ତୁେମ ଆପଣା ପାଣର

ବାଞାମେତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙଠାରୁ ପାପ ଆଶୀବାଦ ଅନୁସାେର

ଆପଣାର ସମସ ନଗରଦାର ଭତେର ପଶୁ ବଧ କରି ମାଂସ େଭାଜନ କରି

ପାରିବ; ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି େଲାକ, କୃଷସାର ଓ ହରିଣର ମାଂସ ତୁଲ ତାହା

େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। 16 େକବଳ ତୁେମମାେନ ରକ େଭାଜନ କରିବ ନାହ;

ତୁେମ ଜଳ ତୁଲ ତାହା ଭୂମିେର ଢାଳି େଦବ। 17 ତୁେମ ଆପଣା ଶସ ର କି

ଦାକାରସର କି େତୖଳର ଦଶମାଂଶ, କି େଗାେମଷାଦିର ପଥମଜାତ, କିଅବା

ତୁମ ମନାସିବାର ମାନତ ଦବ କି ତୁମ େସଚାଦତ େନୖେବଦ କି ତୁମ

ହସର ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର, ଆପଣା ନଗରଦାର ମ େର େଭାଜନ କରି

ପାରିବ ନାହ। 18 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ

କରିେବ, େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ତୁେମ

ତାହା େଭାଜନ କରିବ, ତୁେମ, ତୁମ ପୁତ, ତୁମ କନ ା, ତୁମ ଦାସ, ତୁମ ଦାସୀ

ଓ ତୁମ ନଗରଦାର ମ ବତୀ େଲବୀୟ େଲାକ (ତାହା େଭାଜନ କରିବ)

େଯସମସ ବିଷୟେର ତୁେମ ହାତ େଦବ, ତହେର ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଆନନ କରିବ। 19 ତୁେମ ଆପଣା ବିଷୟେର

ସାବଧାନ ହୁଅ, େଯପରି ତୁେମ ଆପଣା ଭୂମିେର ବଞିଥବା ଯାଏ େଲବୀୟ

େଲାକକୁ ତ ାଗ କରିବ ନାହ। 20 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯରୂପ

ପତି ା କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର େସ େଯେତେବେଳ ତୁମ ସୀମା ବିସାର

କରିେବ, ପୁଣି ମାଂସ େଭାଜନ କରିବାକୁ ତୁମର ବାଞା ହୁଅେନ, ତୁେମ କହିବ,

“ଆେମ ମାଂସ େଭାଜନ କରିବା,” େସେତେବେଳ ତୁେମ ଆପଣା ପାଣର

ବାଞାନୁସାେର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 21 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଆପଣା ନାମ ରଖବା ନିମେନ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା ଯଦି

ତୁମ ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଦତ େଗାେମଷାଦି

ପଲରୁ ପଶୁ େନଇ ଆମ ଆ ାମେତ ବଧ କରି ଆପଣା ପାଣର ବାଞାନୁସାେର
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ନଗରଦାର ଭତେର େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 22 େଯପରି କୃଷସାର ମୃଗ

ଓ ହରିଣ େଭାଜନ କରାଯାଏ, େସହିପରି ତାହା େଭାଜନ କରିବ; ଶୁଚି ଓ

ଅଶୁଚି େଲାକ ସମାନ ରୂେପ େଭାଜନ କରିେବ। 23 େକବଳ ରକ େଭାଜନ ନ

କରିବା ବିଷୟେର ସତକ ହୁଅ, କାରଣ ରକ ହ ପାଣ ଅେଟ; ଆଉ ମାଂସ

ସହିତ ପାଣ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 24 ତୁେମ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହ

ତୁେମ ଜଳ ତୁଲ ଭୂମିେର ତାହା ଢାଳି େଦବ। 25 ତୁେମ ତାହା େଭାଜନ

କରିବ ନାହ ତହେର ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ, ତୁମର

ଓ ତୁମ ଉତାେର ତୁମ ସନାନଗଣର ମଙଳ େହବ। 26 ମାତ ତୁେମ ଆପଣା

ପବିତ ବସୁ ଓ ମାନତ ବସୁ େଘନି ସଦାପଭୁଙ ମେନାନୀତ ସାନକୁ ଯିବ। 27

ପୁଣି ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଯ େବଦି ଉପେର ମାଂସ ଓ ରକ

ସେମତ ଆପଣା େହାମବଳି ଉତଗ କରିବ, ଆଉ ତୁମ ବଳିଦାନାଦିର ରକ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଯ େବଦି ଉପେର ଢଳାଯିବ, ତହଁୁ ତୁେମ

େସହି ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 28 ମଁୁ ତୁମକୁ ଏହି େଯଉଁ ସକଳ କଥା

ଆ ା େଦଉଅଛି, ତାହା ମେନାେଯାଗ କରି ଶୁଣ, ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଉତମ ଓ ଯଥାଥ, ତାହା କେଲ ତୁମର ଓ

ତୁମ ଉତାେର ତୁମ ସନାନଗଣର ଯୁଗାନୁକେମ ମଙଳ େହବ। 29 ତୁେମ

େଯଉଁ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସମାନଙୁ

େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ସମୁଖରୁ ଉଚିନ କରିେବ ଓ

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଅଧକାର କରି େସମାନଙ େଦଶେର ବାସ କରିବ; 30

େସେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମ ସମୁଖେର ବିନଷ େହଲା ଉତାେର ତୁେମ

େଯପରି େସମାନଙ ପଶା ଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଫାନେର ନ ପଡ଼; ପୁଣି

“ଏହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାେନ କିପରି ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାଗଣର େସବା

କରନି? ଆେମ ମ େସହିପରି କରିବା,” ଏହା କହି େଯପରି େସମାନଙ

େଦବତାଗଣର ଅେନଷଣ ନ କର, ଏଥପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ

ହୁଅ। 31 ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ପତି ତଦୂପ କରିବ

ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଯାହା ଘୃଣା କରନି; ଏପରି ସମଗ ଘୃଣ କମ

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାଗଣର ଉେଦଶ େର କରିଅଛନି; ମ

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାଗଣ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ

ଓ ଆପଣା ଆପଣା କନ ାଗଣକୁ ମ ଅଗିେର ଦଗ କରନି। 32 ମଁୁ ଯାହା
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ଯାହା ତୁମମାନଙୁ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତାହାସବୁ ତୁେମମାେନ ପାଳନ କରିବାକୁ

ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁେମ ତହେର େଯାଗ କରିବ ନାହ କି ତହରୁ ଊଣା

କରିବ ନାହ।

13ଯଦି ତୁମ ମ େର େକୗଣସି ଭବିଷ ବକା ଅବା େକୗଣସି ସପଦଶକ

ଉେଠ, ପୁଣି େସ େକୗଣସି ଚିହ କି ଆଶଯ କମ ନିରୂପଣ କେର, 2ଆଉ

େସହି ଚିହ ଓ ଆଶଯ କମ ସଫଳ େହେଲ, “ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ ଜାଣି ନାହଁ,

ଏପରି ଅନ େଦବତାଗଣ ବିଷୟେର କେହ, ଆସ, ଆେମମାେନ େସମାନଙ

ପଶା ଗାମୀ େହବା ଓ େସମାନଙ େସବା କରିବା;” 3 େତେବ ତୁେମ େସହି

ଭବିଷ ବକାର କି ସପଦଶକର କଥା ଶୁଣିବ ନାହ; କାରଣ ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ

ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ େପମ କରୁଅଛ କି ନାହ; ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ ପରୀକା କରୁଅଛନି। 4 ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପଶା ଗମନ କରିବ, ତାହାଙୁ ଭୟ

କରିବ, ତାହାଙ ଆ ାସବୁ ପାଳନ କରିବ, ତାହାଙ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ

ଓ ତାହାଙ େସବା କରିବ, ଆଉ ତାହାଙଠାେର ଆସକ େହବ। 5 େସହି

ଭବିଷ ବକାର କି ସପଦଶକର ପାଣଦଣ େହବ; କାରଣ େଯ ତୁମମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ ଓ ଦାସ ଗୃହରୁ ତୁମକୁ ମୁକ କେଲ,

େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କରିବା

ନିମେନ ତୁମକୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, ତହରୁ ଭୁଲାଇ େନଇଯିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପତିକୂଳେର େସ ବିେଦାହର କଥା କହିଅଛି।

ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ ଦୁଷତାକୁ ଉଚିନ କରିବ। 6ଆଉ ତୁମର କି

ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙର ଅ ାତ େକୗଣସି େଦବତା, ଅଥା , “ତୁମମାନଙ

ଚତୁଦଗସିତ ନିକଟବତୀ ବା ତୁମଠାରୁ ଦୂରବତୀ, ପୃଥବୀର ଏକ ପାନରୁ

ଅନ ପାନ ମ େର େଯେକୗଣସି େଗାଷୀର େଯେକୗଣସି େଦବତା େହଉ, 7

ତାହା ବିଷୟେର ତୁମକୁ ଭୁଲାଇ େଯେବ ତୁମ ମାତୃପୁତ ଭାତା, କି ତୁମ ପୁତ,

କି ତୁମ କନ ା, କି ତୁମ ବକଃସାୟିନୀ ଭାଯ ା, କିଅବା ତୁମ ପାଣ ସମାନ

ମିତ େଗାପନେର କେହ, ଚାଲ, ଆେମମାେନ ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା

କରୁ;” 8 େତେବ ତୁେମ େସହି େଲାକର କଥାେର ସମତ େହବ ନାହ, କି

ତାହାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହ; କିଅବା ତାହା ପତି ଚକୁଲଜା କରିବ ନାହ, ଅବା
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ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହ, କି ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖବ ନାହ। 9 ମାତ ତୁେମ

ନିଶୟ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ; ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ହସ ପଥେମ

ତାହା ଉପେର ଉଠିବ, ତହ ଉତାେର ସମସ େଲାକଙ ହସ ଉଠିବ। 10

ତାହାର ମରଣ ପଯ ନ ତାହାକୁ ପସରାଘାତ କରିବ; େଯେହତୁ େଯ ତୁମକୁ

ଦାସ ଗୃହରୂପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ନିକଟରୁ ଭୁଲାଇ େନବା ପାଇଁ େସ େଚଷା କଲା। 11 ତହେର

ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ତାହା ଶୁଣିେବ ଓ ଭୟ କରିେବ, ପୁଣି ତୁମ ମ େର ଆଉ

ଏପରି ଦୁଷତା କରିେବ ନାହ। 12ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ

ବାସ କରିବା ନିମେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦେବ, ତହର େକୗଣସି ଏକ

ନଗର ବିଷୟେର େଯେବ ତୁେମ ଶୁଣିବ, 13 େଯ େକେତକ ଦୁଷ େଲାକ ତୁମ

ମ ରୁ ବାହାରି, “ଚାଲ, ଆେମମାେନ ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା କରୁ,”

ତୁମମାନଙ ଅ ାତ େଦବତାଗଣ ବିଷୟେର ଏହା କହି େସମାନଙ ନଗର

ନିବାସୀମାନଙୁ ଭୁଲାଇ େନଇଅଛନି; 14 େତେବ ତୁେମ ବୁଝିବ ଓ େଖାଜିବ ଓ

ଭଲ ରୂେପ ପଚାରିବ ଆଉ େଦଖ, େଯେବ ତାହା ସତ , ପୁଣି କଥା ନିଶିତ

ହୁଏ େଯ, ତୁମ ମ େର ଏରୂପ ଘୃଣ କମ କରାଯାଇଅଛି; 15 େତେବ ତୁେମ

ନିଶୟ େସହି ନଗର ନିବାସୀମାନଙୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ କରିବ, ପୁଣି

ନଗର, ତହ ମ ସିତ ସମୁଦାୟ ଓ ତହର ପଶୁମାନଙୁ ଖଡଧାରେର ସମୂଣ

ରୂେପ ବିନଷ କରିବ; 16ଆଉ ତୁେମ ତହର ଲୁଟିତ ଦବ ସବୁ ତହର ଛକ

ମ େର ସଂଗହ କରି େସହି ନଗର ଓ େସହି ସମସ ଦବ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଅଗିେର ଦଗ କରିବ, ପୁଣି ତାହା ଅନନକାଳୀନ

ଢିପି େହବ; ତାହା ପୁନବାର ନିମତ େହବ ନାହ। 17ଆଉ େସହି ବଜତ

ଦବ ର କିଛି ହ ତୁମ ହସେର ଲାଗିବ ନାହ; ତହେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପଚଣ

େକାଧରୁ େଫରି ତୁମ ପତି କରୁଣା କରିେବ; 18 ପୁଣି ମଁୁ ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁେମ େଯେବ ତାହାଙ

ରବେର ଅବଧାନ କରି େସହି ସକଳ ଆ ା ପାଳନ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଯଥାଥ, ତାହା କରିବ, େତେବ େସ ତୁମ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ତୁମ

ପତି କୃପା କରି ତୁମକୁ ବୃଦି କରିେବ।
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14ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସନାନ ଅଟ;

ତୁେମମାେନ ମୃତ େଲାକମାନଙ ନିମେନଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରେର କଟାକଟି

କରିବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣାମାନଙ ଭୂଲତାର ମ ସଳ େକୗର କରିବ ନାହ।

2 କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ପବିତ େଲାକ ଅଟ, ପୁଣି

ପୃଥବୀସ ସମସ େଗାଷୀରୁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ସଞିତ ଧନ କରିବା ନିମେନ

ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି। 3 ତୁେମ େକୗଣସି ଘୃଣାେଯାଗ

ଦବ େଭାଜନ କରିବ ନାହ। 4ଏହି ସକଳ ପଶୁ ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବ

ଯଥା, 5 େଗାରୁ, େମଷ, େଛଳି, ହରିଣ, କୃଷସାର ମୃଗ, ବନେଗାରୁ, ବନଛାଗ,

ଗବୟ, ବାହୁଟିଆ ହରିଣ ଓ ଚମୂରୁ, 6 ପଶୁଗଣ ମ ରୁ େଯେତ ପଶୁ ବିଭକ

ଖୁରା, ଦିଖଣଖୁରାବିଶିଷ ଓ ପାକୁଳି କରନି, େସସବୁ ତୁେମମାେନ େଭାଜନ

କରିବ। 7 ମାତ େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରନି, ଅବା ଦିଖଣଖୁରାବିଶିଷ

ଅଟନି, େସମାନଙ ମ ରୁ ଏହିସବୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହ ଯଥା, ଓଟ,

େଠକୁଆ ଓ ଶାଫ ପଶୁ, କାରଣ େସମାେନ ପାକୁଳି କରନି, ମାତ ଦିଖଣ

ଖୁରାବିଶିଷ ନୁହନି, େସମାେନ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଅଶୁଚି ଅଟନି; 8ପୁଣି

ଶୂକର, େଯେହତୁ େସ ବିଭକ ଖୁରାବିଶିଷ, ମାତ ପାକୁଳି କେର ନାହ, ତାହା

ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି ଅେଟ; ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ମାଂସ େଭାଜନ

କରିବ ନାହ ଓ େସମାନଙ ଶବ ସଶ କରିବ ନାହ। 9 ଜଳଜନୁ ମ ରୁ

ଏହିସବୁ ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବ; ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତି ଅଛି, ତାହା

ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବ; 10 ପୁଣି ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତି ନାହ,

ତାହା ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ତାହା ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଅଶୁଚି

ଅେଟ। 11 ତୁେମମାେନ ସବୁ ପକାର ଶୁଚି ପକୀ େଭାଜନ କରିପାର, 12

ମାତ ଏହିସବୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହ, ଯଥା, ଉେତାଶ ଓ ଶାଗୁଣା ଓ ବାଜ

ଜାତୀୟ ପକୀ; 13 ବାଜପକୀ ଓ ଚିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର

ବାଜ 14 ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ସମସ ଡାମରା କାଉ; 15

ପୁଣି ଉଷପକୀ, ତାମସ ପକୀ (େପଚା), ସମୁଦ ଚିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ଜାତି ଅନୁସାେର ଛଞାଣ; 16ଆଉ େକାଷପକୀ ଓ ବଗ ଓ ଦୀଘଗଳ ହଂସ;

17 ପାଣିେଭଳା ଓ ଶାଗୁଣା ଓ ପାଣିକୁଆ 18 ଓ ବଗ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ଜାତି ଅନୁସାେର କଙ, ଟିଟିଭ ଓ ବାଦୁଢ଼ି; 19 ପୁଣି ଗମନକାରୀ ପକବାନ

ଜନୁସକଳ ତୁମମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି ଅଟନି; େସଗୁଡ଼ିକୁ େଭାଜନ କରିବ
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ନାହ। 20 ତୁେମମାେନ ସମସ ଶୁଚି ପକୀକୁୁ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 21

ତୁେମମାେନ ସୟଂମୃତ େକୗଣସି ପାଣୀର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ତୁେମ

ଆପଣା ନଗରଦାରବତୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀକୁ ତାହା େଭାଜନାେଥ େଦଇ

ପାର; ଅବା ତୁେମ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ ନିକଟେର ତାହା ବିକୟ କରିପାର;

କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ପବିତ େଲାକ ଅଟ। ତୁେମ

ଛାଗବତକୁ ତାହାର ମାତାର ଦୁଗେର ପାକ କରିବ ନାହ। 22 ତୁେମ ପତି

ବଷ ଆପଣା େକତରୁ ଉତନ ବୀଜର ଦଶମାଂଶ ଅବଶ ପୃଥକ କରିବ। 23

ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଆପଣା ନାମ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ

ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନେର ତୁେମ ଆପଣା ଶସ ର, ଆପଣା

ଦାକାରସର ଓ ଆପଣା େତୖଳର ଦଶମାଂଶ ଓ ଆପଣା େଗାେମଷାଦି ପଲର

ପଥମଜାତମାନଙୁ ତାହାଙ ସମୁଖେର େଭାଜନ କରିବ; ଏହିରୂେପ ତୁେମ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ସବଦା ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକା ପାଇବ।

24ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା େବେଳ ଯଦି

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଆପଣା ନାମ ସାପନାେଥ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ

କରିେବ, ତାହା ତୁମଠାରୁ ଅତିରିକ ଦୂର ହୁଏ, େତଣୁ େସହି ପଥ ତୁମ ପତି

ଅତିରିକ ଦୀଘ େହବା ସକାଶୁ ତୁେମ େସହି ଦବ େବାହି େନବା ପାଇଁ ଅସମଥ

ହୁଅ; 25 େତେବ ତୁେମ ତାହା ଟଙା କରି େସହି ଟଙା ବାନି ଆପଣା ହାତେର

େନଇ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ମେନାନୀତ ସାନକୁ ଯିବ। 26 ପୁଣି

ତୁମ ପାଣ ଯାହା ବାଞା କେର, େଗାରୁ, କି େମଷ, କି ଦାକାରସ, କି ମଦ ,

କିଅବା ଯାହା କିଛି ତୁମ ପାଣ ତୁମଠାରୁ ଚାେହଁ, ତହ ପାଇଁ ତୁେମ େସହି

ଟଙା େଦବ, ପୁଣି ତୁେମ େସଠାେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର

େଭାଜନ କରି ତୁେମ ଓ ତୁମ ପରିବାର ଆନନ କରିବ; 27ଆଉ ତୁେମ ଆପଣା

ନଗରଦାରବତୀ େଲବୀୟ େଲାକକୁ ତ ାଗ କରିବ ନାହ; କାରଣ େସ ତୁମ

ସଙେର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧକାର ପାଇ ନାହ। 28 ପତି ତୃତୀୟ ବଷର

େଶଷେର ତୁେମ େସହି ବଷେର ଉତନ ଆପଣା ଶସ ାଦିର ସମସ ଦଶମାଂଶ

ବାହାର କରି ଆଣି ଆପଣା ନଗରଦାର ଭତେର ସଞୟ କରି ରଖବ; 29

ଆଉ େଲବୀୟ େଲାକ ତୁମ ସଙେର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧକାର ନ ପାଇବାରୁ

େସ ଓ ତୁମ ନଗରଦାରେର ଥବା ବିେଦଶୀ ଓ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବା, ଏମାେନ
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ଆସି େଭାଜନ କରି ତୃପ େହେବ; ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ

ହସକୃତ ସମସ କମେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।

15ପତି ସାତ ବଷର େଶଷେର ତୁେମ ଋଣ କମା କରିବ। 2ଋଣକମାର

ବ ବସା ଏହି େଯ ପେତ କ ମହାଜନ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ େଯଉଁ ଋଣ

େଦଇଥାଏ, ତାହା େସ କମା କରିବ; େସ ଆପଣା ପତିବାସୀ ଓ ଆପଣା

ଭାଇଠାରୁ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଋଣକମାର େଘାଷଣା େହାଇଅଛି। 3 ତୁେମ ବିେଦଶୀଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରି

ପାରିବ; ମାତ ତୁମ ଭାଇଠାେର ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତୁମର ହସ ତାହା

କମା କରିବ। 4 ତଥାପି ତୁମ ମ େର େକହି ଦରିଦ େହବ ନାହ; କାରଣ

ଆଜି ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ସମସ ଆ ା ପାଳିବାକୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି, େଯେବ

ତୁେମ େକବଳ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ରବ ଯତପୂବକ ଶୁଣିବ; 5

େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦଇଅଛନି, େସଠାେର େସ ନିଶୟ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 6

ପୁଣି ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଋଣ େଦବ, ମାତ ତୁେମ ଋଣ

କରିବ ନାହ; ଆଉ ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ଉପେର କତୃତ

କରିବ, ମାତ େସମାେନ ତୁମ ଉପେର କତୃତ କରିେବ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ପତି ଆପଣା ପତି ାନୁସାେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ

କରିେବ। 7 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତୁମର

େସହି େଦଶସିତ େକୗଣସି ନଗରଦାରେର େଯେବ ତୁମ ଭାଇମାନଙ ମ େର

େକହି ଦରିଦ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କରିବ ନାହ,

କିଅବା ଆପଣା ଦରିଦ ଭାଇ ପତି ଆପଣା ହସ ରୁଦ କରିବ ନାହ; 8 ମାତ

ତୁେମ ତାହା ପତି ନିଶୟ ଆପଣା ହସ ମୁକ କରିବ, ପୁଣି ଯାହା େସ ଚାେହଁ,

ତାହାର ପେୟାଜନାନୁସାେର ତୁେମ ତାହା ଯେଥଷ ରୂେପ ତାହାକୁ ନିଶୟ

ଋଣ େଦବ। 9 “ସପମ ବଷ, ଋଣକମାର ବଷ ନିକଟବତୀ,” ଏହା କହି

େଯପରି ତୁମ ହୃଦୟେର ମନ ଚିନା ନ ହୁଏ ଓ ତୁମ ଦରିଦ ଭାଇ ପତି ତୁମର

କୁଦୃଷି େହବା ସକାଶୁ ତୁେମ ତାହାକୁ କିଛି ନ ଦିଅ, ଏ ବିଷୟେର ସାବଧାନ

ହୁଅ; କାରଣ େସ ତୁମ ପତିକୂଳେର ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକ ପକାଇେଲ, ତୁମର

ପାପ େହବ। 10 ତୁେମ ତାହାକୁ ଅବଶ େଦବ, ପୁଣି ତାହାକୁ େଦବା େବେଳ

ତୁମର ହୃଦୟ ଦୁଃଖତ େହବ ନାହ; କାରଣ େସହି କମ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ
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ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ସମସ କମେର ଓ ତୁେମ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟେର

ହାତ ଦିଅ, େସସବୁେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 11 କାରଣ େଦଶରୁ

ଦରିଦମାେନ େକେବ େହଁ େଲାପ ପାଇେବ ନାହ; ଏନିମେନ ମଁୁ ତୁମକୁ ଆ ା

େଦଇ କହୁଅଛି, “ତୁେମ ନିଶୟ ଆପଣା େଦଶସ ଭାଇ ପତି, ଆପଣା ଦୁଃଖୀ

ପତି ଓ ଆପଣା ଦୀନହୀନ ପତି ଆପଣା ହସ ମୁକ କରିବ। 12 େଯେବ ତୁମ

ଭାଇ, େକୗଣସି ଏବୀୟ ପୁରୁଷ, କି ଏବୀୟା ସୀ, ତୁମ ନିକଟେର ବିକାଯାଏ

ଓ ଛଅ ବଷ ତୁମର େସବା କେର; େତେବ ସପମ ବଷେର ତୁେମ ତାହାକୁ

ମୁକ କରି ଆପଣା ନିକଟରୁ ବିଦାୟ କରିବ। 13 ମାତ ତୁେମ ତାହାକୁ ମୁକ

କରି ଆପଣା ନିକଟରୁ ବିଦାୟ କରିବା େବେଳ ଖାଲ ହାତେର ଯିବାକୁ େଦବ

ନାହ। 14ତୁେମ ଆପଣା ପଲରୁ, ଆପଣା ଖଳାରୁ ଓ ଆପଣା ଦାକାଯନରୁ

ତାହାକୁ ଉଦାର ଭାବେର ଯେଥଷ ଦାନ େଦବ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ଅନୁସାେର ତାହାକୁ ଦାନ କରିବ।” 15 ତୁେମ

ସରଣ କରିବ େଯ, ତୁେମ ମିସର େଦଶେର ବନାଦାସ େହାଇଥଲ, ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ମୁକ କେଲ; ଏନିମେନ ମଁୁ ଆଜି ତୁମକୁ

ଏହି ଆ ା େଦଉଅଛି। 16 ମାତ ତୁମ ନିକଟେର ସୁଖେର ରହିବାରୁ େସ

ଯଦି ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ପରିବାରକୁ େସହ କରି କେହ, “ମଁୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି

ନାହ;” 17 େତେବ ତୁେମ ଏକ ବିନଣୀ େନଇ କବାଟେର ତାହାର କଣ ବିନିବ,

ତହେର େସ ସଦାସବଦା ତୁମର ଦାସ େହାଇ ରହିବ। ପୁଣି ତୁେମ ଆପଣା

ଦାସୀ ପତି ମ ତଦୂପ କରିବ। 18 ତୁେମ ତାହାକୁ ମୁକ କରି ବିଦାୟ କରିବା

େବେଳ ଏହା ତୁମ ଦୃଷିେର କଠିନ େବାଧ ନ େହଉ; କାରଣ େସ ଛଅ ବଷ

ପଯ ନ ଏକ େବତନଜୀବୀର ଦିଗୁଣ େବତନର ଦାସ କମ କରିଅଛି; ତହେର

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ସକଳ କାଯ େର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ

କରିେବ। 19 ତୁେମ ଆପଣା େଗାରୁପଲରୁ ଓ େମଷପଲରୁ ଉତନ ସମସ

ପଥମଜାତ ପୁଂପଶୁକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ

କରିବ; ତୁେମ ଆପଣା େଗାରୁର ପଥମଜାତ ଦାରା େକୗଣସି କମ କରିବ

ନାହ, କିଅବା ଆପଣା େମଷପଲର ପଥମଜାତର େଲାମ େଛଦ କରିବ ନାହ,

20 ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନେର ତୁେମ ଓ ତୁମ

ପରିବାର ପତି ବଷ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ତାହା େଭାଜନ

କରିବ। 21 ଯଦି ତହେର େକୗଣସି ଖୁଣ ଥାଏ, େସହି ପଶୁ ଯଦି େଛାଟା କି
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ଅନ କି ଅନ େକୗଣସି ପକାର ମନଖୁଣଯୁକ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ତାହାକୁ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହ। 22 ତୁେମ

ଆପଣା ନଗରଦାର ମ େର ତାହା େଭାଜନ କରିବ; ଶୁଚି କି ଅଶୁଚି େଲାକ

ସମାନ ରୂେପ କୃଷସାର ଓ ହରିଣର ମାଂସ ତୁଲ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ।

23 େକବଳ ତୁେମ ତାହାର ରକ େଭାଜନ କରିବ ନାହ, ତୁେମ ଜଳ ପରି ତାହା

ଭୂମିେର ଢାଳି େଦବ।

16ଆବୀ ମାସକୁ ମାନ କର ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ନିସାର ପବ ପାଳନ କର; କାରଣ ଆବୀ ମାସେର ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ରାତିକାଳେର ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 2

ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ନାମ ପତିଷା କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ

କରିେବ, େସହି ସାନେର ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର

େଗାେମଷାଦି ପଲରୁ ନିସାରପବୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ। 3 ତୁେମ ତାହା ସହିତ

ତାଡ଼ିଯୁକ କିଛି େଭାଜନ କରିବ ନାହ; ତୁେମ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ତାହା ସହିତ

ତାଡ଼ିଶୂନ , ଅଥା , ଦୁଃଖରୂପ ରୁଟି େଭାଜନ କରିବ; କାରଣ ତୁେମ ତରତର

େହାଇ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇଥଲ; ଏଣୁ ତୁେମ ଯାବଜୀବନ ମିସର େଦଶରୁ

ଆପଣା ବାହାରିବାର ଦିନ ସରଣ କରିବ। 4 ପୁଣି ସାତ ଦିନ ତୁମର ସମସ

ଅଞଳେର ତାଡ଼ି େଦଖା ନ ଯାଉ ଅବା ପଥମ ଦିନର ସନ ା େବେଳ ତୁେମ

େଯଉଁ ବଳି ଉତଗ କରିବ, ତହର କିଛି ମାଂସ ରାତିଯାକ ପଭାତ ପଯ ନ

ଅବଶିଷ ନ ରହୁ। 5 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର

ଦାର େଦେବ, ତହର େକୗଣସି ଦାର ମ େର ତୁେମ ନିସାରପବୀୟ ବଳିଦାନ

କରି ପାରିବ ନାହ। 6 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଆପଣା ନାମ

ପତିଷା କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନେର

ସନ ା ସମୟେର, ସୂଯ ାସ େବେଳ ତୁେମ ମିସରରୁ ବାହାରିବା ଋତୁେର

ନିସାରପବୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ। 7ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ

ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନେର ତୁେମ ତାହା ପାକ କରି େଭାଜନ

କରିବ; ତହଁୁ ତୁେମ ପାତଃକାଳେର ଆପଣା ତମୁକୁ େଫରିଯିବ। 8 ତୁେମ

ଛଅ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି େଭାଜନ କରିବ, ପୁଣି ସପମ ଦିନେର ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ମହାସଭା େହବ; ତହେର ତୁେମ େକୗଣସି

କାଯ କରିବ ନାହ। 9ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ସାତ ସପାହ ଗଣନା କରିବ;
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ତୁେମ େକତସିତ ଶସ େର ଦାଆ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟାବଧ

ସାତ ସପାହ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆରମ କରିବ। 10 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ଆଶୀବାଦ ଅନୁସାେର ତୁେମ ପଚୁର ପରିମାଣେର ଆପଣା

ହସର େସଚାଦତ ଉପହାର େଦଇ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର

ସପାହ ସମୂହର ଉତବ ପାଳନ କରିବ; 11ଆଉ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଆପଣା ନାମ ପତିଷା କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ; େସହି

ସାନେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ତୁେମ, ତୁମ ପୁତ, ତୁମ

କନ ା, ତୁମ ଦାସ, ତୁମ ଦାସୀ ଓ ତୁମ ନଗରଦାରବତୀ େଲବୀୟ େଲାକ ଓ

ତୁମ ମ େର ଥବା ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ଓ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବା (ତୁେମ) ସମେସ

ଆନନ କରିବ। 12 ପୁଣି ତୁେମ େଯ ମିସରେର ବନାଦାସ େହାଇଥଲ, ତାହା

ସରଣ କରିବ ଓ ତୁେମ ଏହି ସକଳ ବିଧ ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ।

13 ତୁେମ ଆପଣା ଶସ ମଦନ ସାନରୁ ଓ ଆପଣା ଦାକାଯନରୁ ସଂଗହ କଲା

ଉତାେର ସାତ ଦିନ ପତକୁଟୀର ପବ ପାଳନ କରିବ; 14ଆଉ ଆପଣା ଉତବ

ସମୟେର ତୁେମ, ତୁମ ପୁତ, ତୁମ କନ ା, ତୁମ ଦାସ, ତୁମ ଦାସୀ, ତୁମ

ନଗରଦାରବତୀ େଲବୀୟ େଲାକ, ବିେଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବା, (ତୁେମ)

ସମେସ ଆନନ କରିବ। 15 ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ,

େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ତୁେମ ସାତ ଦିନ

ଉତବ ପାଳନ କରିବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ଭୂମିରୁ ଉତନ

ସମସ ଦବ େର ଓ ତୁମ ହସକୃତ ସମସ କମେର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ;

ପୁଣି ତୁେମ ସବେତାଭାେବ ଆନନିତ େହବ। 16 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନେର ତାହାଙ ସମୁଖେର ବଷେକ

ତିନି ଥର ତୁମର ପୁରୁଷ ସମେସ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ପବ ସମୟେର, ସପାହ

ସମୂହର ପବ ସମୟେର ଓ ପତକୁଟୀର ପବ ସମୟେର େଦଖା େଦେବ; ମାତ

େସମାେନ ଖାଲ ହାତେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦଖା େଦେବ ନାହ। 17

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର ତୁମ ପତି ଦତ ଆଶୀବାଦ ଅନୁସାେର ତୁମର

ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ସା ପମାେଣ େଦବ। 18 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତୁମର ସମସ ବଂଶାନୁସାେର ତୁମକୁ େଯଉଁ ସମସ ନଗର େଦେବ, ତହର

ଦାର ମ େର ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ବିଚାରକତା ଓ ଅ କମାନଙୁ ନିଯୁକ

କରିବ; ପୁଣି େସମାେନ ନ ାୟବିଚାରେର େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିେବ।
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19 ତୁେମ ଅନ ାୟ ବିଚାର କରିବ ନାହ; ତୁେମ ମନୁଷ ର ମୁଖାେପକା କରିବ

ନାହ; କିଅବା ତୁେମ ଲାଞ େନବ ନାହ; କାରଣ ଲାଞ ାନୀମାନଙର ଚକୁ

ଅନ କେର ଓ ଧାମକମାନଙ ବାକ ଅନ ଥା କେର। 20ଯାହା ସବେତାଭାେବ

ଯଥାଥ, ତୁେମ ତହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ, ତହେର ତୁେମ ବଞିବ ଓ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅନି, ତାହା ଅଧକାର କରିବ। 21 ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ତୁେମ େଯଉଁ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିବ,

ତହ ନିକଟେର ଆେଶରାର ମୂତ େବାଲ େକୗଣସି ପକାର କାଷ ସାପନ କରିବ

ନାହ। 22 କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ େକୗଣସି ସମ ଉତାପନ କରିବ ନାହ;

ଏହା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଘୃଣା କରନି।

17ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ତୁେମ େକୗଣସି ପକାର ଖୁନ

କି ମନତା ବିଶିଷ େଗାରୁ କି େମଷ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଘୃଣିତ ବସୁ ଅେଟ। 2 ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଦିଅନି, ତହର େକୗଣସି ନଗର

ଦାର ମ େର ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷ କି ସୀ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ନିୟମ ଲଙନ କରି ତାହାଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କରୁଥବାର େଦଖାଯାଏ 3 ଓ

େମାହର ଆ ା ବିରୁଦେର େସ ଯାଇ ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଥାଏ ଓ

େସମାନଙ, କି ସୂଯ , କି ଚନ, କି େକୗଣସି ଆକାଶୀୟ ବାହିନୀକୁୁ ପୂଜା

କରିଥାଏ; 4 େତେବ, ତାହା ତୁମକୁ କୁହାଗେଲ ଓ ତୁେମ ତାହା ଶୁଣିେଲ, ତାହା

ଭଲ ରୂେପ ବୁଝିବ; ଆଉ େଦଖ, ଯଦି ତାହା ସତ , ପୁଣି କଥା ନିଶିତ ହୁଏ

େଯ, ଇସାଏଲ ମ େର ଏରୂପ ଘୃଣ କମ କରାଯାଇଅଛି; 5 େତେବ େଯଉଁ

ପୁରୁଷ କି େଯଉଁ ସୀ େସହି କୁକମ କରିଅଛି, ତୁେମ େସହି ପୁରୁଷକୁ କି େସହି

ସୀକୁ ନଗରଦାର ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ; ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙର

ମରଣ ପଯ ନ େସମାନଙୁ ପସରାଘାତ କରିବ। 6 ପାଣଦଣ େଯାଗ ବ କି

ଦୁଇ ସାକୀର ବା ତିନି ସାକୀର ମୁଖ ଦାରା ହତ େହବ; ଏକ ସାକୀର ମୁଖ

ଦାରା ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ। 7 ତାହାର ପାଣଦଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା

ଉପେର ପଥେମ ସାକୀମାନଙର ହସ, ତହ ଉତାେର ସମସ େଲାକଙର

ହସ ଉଠିବ। ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ ଦୁଷତା ଦୂର କରିବ। 8 ତୁମ

ନଗରଦାର ଭତେର, ରକପାତ ଓ ରକପାତ ମ େର, ବିବାଦ ଓ ବିବାଦ

ମ େର ପୁଣି ଆଘାତ ଓ ଆଘାତ ମ େର ବିେରାଧ ଉଠିେଲ, ଯଦି ତହର
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ବିଚାର ତୁମ ପତି ଅତି କଠିନ େବାଧ ହୁଏ; େତେବ ତୁେମ ଉଠି ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ମେନାନୀତ ସାନକୁ ଯିବ; 9 ପୁଣି ତୁେମ େଲବୀୟ

ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ ଓ େସହି ସମୟର ବିଚାରକତାଙ ନିକଟକୁ ଯିବ;

ଆଉ ତୁେମ ବୁଝିବ; ତହେର େସମାେନ ତୁମକୁ ବିଚାରର ନିଷତି ଜଣାଇେବ;

10 ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙ ମେନାନୀତ ସାନରୁ େସମାେନ ତୁମକୁ େଯଉଁ ନିଷତି

ଜଣାଇେବ, ତହର ମମ ଅନୁସାେର ତୁେମ କମ କରିବ ଓ େସମାେନ ତୁମକୁ

ଯାହା ଶିଖାଇେବ, ତୁେମ ତଦନୁସାେର କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 11

ବ ବସାର ମମ ଅନୁସାେର େସମାେନ ତୁମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇେବ ଓ ବିଚାରର

ନିଷତି ବିଷୟେର େସମାେନ ତୁମକୁ ଯାହା କହିେବ, ତୁେମ ତଦନୁସାେର

କରିବ; େସମାେନ ତୁମକୁ େଯଉଁ ନିଷତି ଜଣାଇେବ, ତହର ଦକିଣକୁ କି

ବାମକୁ େଫରିବ ନାହ। 12 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର

େସବା କରିବା ପାଇଁ େସହି ସାନେର ଠିଆ େହବା ଯାଜକର କି ବିଚାରକତାର

ବାକ େର କଣପାତ ନ କରି େଯଉଁ େଲାକ ଦୁଃସାହସେର କମ କେର, େସହି

େଲାକ ହତ େହବ; ପୁଣି ତୁେମ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଏହି ଦୁଷତା ଦୂର କରିବ। 13

ତହେର ସମସ େଲାକ ତାହା ଶୁଣି ଭୟ କରିେବ ଓ ଦୁଃସାହସେର ଆଉ କମ

କରିେବ ନାହ। 14 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅନି,

େଯେତେବେଳ ତୁେମ ତହେର ପେବଶ କରି ତାହା ଅଧକାର କରିବ ଓ ତହ

ମ େର ବାସ କରିବ; “ଆଉ ଆମର ଚତୁଦଗସିତ ସକଳ େଗାଷୀୟମାନଙ

ପରି ଆେମ ମ ଆପଣା ଉପେର ଏକ ରାଜା ନିଯୁକ କରିବା,” େଯେବ ଏହି

କଥା କହିବ; 15 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ

କରିେବ, ତାହାକୁ ହ ତୁେମ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା କରିବ; ତୁେମ ଆପଣା

ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା କରି ନିଯୁକ କରିବ; େଯ

ତୁମର ଭାତା ନୁେହଁ, ଏପରି ବିେଦଶୀୟ ବ କିକୁ ରାଜା କରି ପାରିବ ନାହ।

16 ମାତ େସ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଅେନକ ଅଶ ରଖବ ନାହ, କିଅବା

ଅେନକ ଅଶ ରଖବା ଅଭପାୟେର େଲାକମାନଙୁ “ପୁନବାର ମିସରକୁ ଗମନ

କରାଇବ ନାହ;” କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛନି, ତୁେମମାେନ

ଏହି ସମୟଠାରୁ େସହି ପଥେର ଆଉ େଫରିଯିବ ନାହ। 17 କିଅବା େସ

ଅେନକ ସୀ ବିବାହ କରିବ ନାହ, କେଲ ତାହାର ହୃଦୟ ବିପଥଗାମୀ େହବ;

ଅଥବା େସ ଆପଣା ପାଇଁ ରୂପା କି ସୁନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବ ନାହ। 18 ପୁଣି
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େସ ଆପଣା ରାଜ ର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହେଲ, ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ

ନଳାକାର ପୁସକେର େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ ସମୁଖସିତ ଏହି ବ ବସାରୁ

ଉତାରି ଏକ ପତିଲପି େଲଖ ରଖବ। 19ଆଉ ତାହା ତାହାର ନିକଟେର

ରହିବ ଓ େସ ଯାବଜୀବନ ତାହା ପାଠ କରିବ; ତହେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ବ ବସାର ସମସ ବାକ ଓ ବିଧ

ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିଖବ; 20ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଉପେର ତାହାର ହୃଦୟ

ଅହଙାରୀ େହବ ନାହ, ପୁଣି େସ ଆ ାର ଦକିଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିବ ନାହ;

ତହେର େସ ଇସାଏଲ ମ େର ତାହାର ଓ ତାହାର ସନାନମାନଙ ରାଜତର

ଦିନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ।

18ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲବୀର ସମସ ବଂଶ ଇସାଏଲ

ସଙେର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧକାର ପାଇେବ ନାହ; େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଅଗିକୃତ ଉପହାର ଓ ତାହାଙର ଅଧକୃତ ଦବ େଭାଗ କରିେବ। 2 ପୁଣି

େସମାେନ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ମ େର େକୗଣସି ଅଧକାର ପାଇେବ ନାହ,

ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପତି ଉକ ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର େସମାନଙର

ଅଧକାର ଅଟନି। 3 ପୁଣି େଲାକମାନଙଠାରୁ ଯାଜକମାନଙର ପାପବ ଏହି,

େଯଉଁମାେନ େଗାରୁ କି େମଷ ବଳିଦାନ କରିେବ, େସମାେନ ଯାଜକକୁ ତହର

ଆଗଚଟୁଆ ଓ ଦୁଇ ଗାଲ ଓ ପାକସଳୀ େଦେବ। 4 ତୁେମ ଆପଣା ଶସ ର,

ଆପଣା ଦାକାରସର, ଓ ଆପଣା େତୖଳର ଓଆପଣା େମଷେଲାମର ଅଗିମାଂଶ

ତାହାକୁ େଦବ। 5 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର େସବା କରିବାକୁ ନିତ ଠିଆ

େହବା ନିମେନ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ସମସ ବଂଶ ମ ରୁ ତାହାକୁ

ଓ ତାହାର ସନାନଗଣକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି। 6ଆଉ ସମସ ଇସାଏଲ

ମ େର ତୁମର େକୗଣସି ନଗରଦାରେର େଯଉଁ େଲବୀୟ େଲାକ ପବାସ

କେର, େସ ଯଦି ଆପଣା ପାଣର ସମୂଣ ବାଞା ସହିତ ସଦାପଭୁଙ ମେନାନୀତ

ସାନକୁ ଆସିବ, 7 େତେବ େସହି ସାନେର େସ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହବାର ଆପଣା ସମସ େଲବୀୟ ଭାଇମାନଙ ପରି ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ନାମେର େସବା କରିବ। 8 େସ ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧକାର

ବିକୟର ମୂଲ ଛଡ଼ା େସମାନଙ ସମାନ େଭାଜନର ଅଂଶ ପାଇବ। 9

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅନି, େସଠାେର ଉପସିତ

େହେଲ େସହି ସାନର େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାଗୁଡ଼ିକୁ
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ଅନୁକରଣ କରିବା ତୁେମ ଶିଖବ ନାହ। 10 େସଠାେର ଆପଣା ପୁତକୁ କି

ଆପଣା କନ ାକୁ ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇବା େଲାକ, ଅବା ମନ ,

ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ, କି ଗଣକ, କି ମାୟାବୀ, 11 କି େମାହକ, କି ଭୂତୁଡ଼ିଆ,

କି ଗୁଣିଆ, କି େପତପରାମଶୀ େଲାକ ତୁମ ମ େର େଦଖାଯିବ ନାହ। 12

େଯେହତୁ େଯେକହି ଏପରି କମ କେର, େସ ସଦାପଭୁଙର ଘୃଣାପାତ ଅଟନି;

ପୁଣି େସହି ଘୃଣ କମ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େସମାନଙୁ ତୁମ

ସମୁଖରୁ ତଡ଼ି େଦଉଅଛନି। 13ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ପତି ତୁେମ

ସିଦ େହବ। 14 କାରଣ ଏହି େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅଧକାର କରିବ,

େସମାେନ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ ଓ ମନ ମାନଙ କଥା ଶୁଣନି; ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମକୁ େସହିପରି କରିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି। 15 ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମ ନିମେନ ତୁମ ଭତରୁ, ତୁମ ଭାଇମାନଙ ମ ରୁ ଆମର

ସଦୃଶ ଏକ ଭବିଷ ବକା ଉତନ କରିେବ; ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ବାକ େର

କଣପାତ କରିବ। 16 କାରଣ େହାେରବେର ସମାଜ ଦିନ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ତୁେମ ପାଥନା କରି କହିଥଲ, “ଆେମ େଯପରି ନ

ମରୁ, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଆମ ପରେମଶରଙ ରବ ପୁନବାର ନ ଶୁଣୁ, କିଅବା

ଏହି ମହାଅଗି ଆଉ ନ େଦଖୁ।” 17 ତହେର ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ,

“େସମାେନ ଯାହା କହିଅଛନି, ତାହା ଭଲ କହିଅଛନି। 18ଆେମ େସମାନଙ

ନିମେନ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ତୁମ ସଦୃଶ ଜେଣ ଭବିଷ ବକା

ଉତନ କରିବା ଓ ଆେମ ତାହାଙ ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ େଦବା ଓ ଆେମ

ତାହାଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା େଦବା, ତାହା େସ େସମାନଙୁ କହିେବ। 19 ପୁଣି

ଆମ ନାମେର େସ ଆମର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ କହିେବ, ତାହା ଯିଏ ଶୁଣିବ

ନାହ, ତାହାଠାରୁ ଆେମ ତହର ପରିେଶାଧ େନବା। 20 ମାତ ଆେମ ଯାହା

କହିବାକୁ ଆ ା େଦଇ ନାହଁୁ, ଆମ ନାମେର ଏପରି େକୗଣସି କଥା କହିବାକୁ

େଯଉଁ ଭବିଷ ବକା ଦୁଃସାହସ କରିବ, ଅବା ଅନ େଦବତାଗଣର ନାମେର

କହିବ, େସହି ଭବିଷ ବକା ମରିବ। 21 ମାତ େଯେବ ତୁେମ ଆପଣା ମେନ

ମେନ କୁହ, ‘ସଦାପଭୁ େଯଉଁ କଥା କହି ନାହାନି, ତାହା ଆେମମାେନ କିପରି

ଜାଣିବା?’ 22 େକୗଣସି ଭବିଷ ବକା ସଦାପଭୁଙ ନାମେର କଥା କହିେଲ,

େଯେବ ତାହା ନ ହୁଏ, ଅବା ନ ଘେଟ, େତେବ େସହି କଥା ସଦାପଭୁ କହି
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ନାହାନି; େସ ଭବିଷ ବକା ଦୁଃସାହସେର ତାହା କହିଅଛି, ତୁେମ ତାହାକୁ

ଭୟ କରିବ ନାହ।”

19ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁମାନଙର େଦଶ େଦେବ,

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଉଚିନ କେଲ ଓ

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଅଧକାର କରି େସମାନଙ ନଗରେର ଓ େସମାନଙ ଗୃହେର

ବାସ କେଲ, 2 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ଅଧକାରାେଥ େଯଉଁ େଦଶ

ଦିଅନି, ତୁମର େସହି େଦଶ ମ େର ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ତିେନାଟି ନଗର

ପୃଥକ କରିବ। 3 ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥ ପସୁତ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରାଇେବ, ତୁେମ େସହି େଦଶର

ଭୂମି ତିନି ଭାଗ କରିବ, ତହେର ପେତ କ ନରହତ ାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇ

ଯାଇ ପାରିବ। 4 େଯଉଁ ନରହତ ାକାରୀ େସହି ସାନକୁ ପଳାଇ ବଞିପାେର,

ତାହାର କଥା ଏହି େକହି େଯେବ ପୂେବ ହିଂସା ନ କରି ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ

ଅ ାତସାରେର ବଧ କେର; 5 ଯଥା, େକହି ଆପଣା ପତିବାସୀ ସଙେର

କାଠ ହାଣିବାକୁ ବନକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ ତାହାର ହସ କୁହାଡ଼ି

ଉଞାେନ, କୁହାଡ଼ିମୁଣ େବଣରୁ ଖସି ପତିବାସୀ ଉପେର ପଡ଼ିଲା, ତହେର

େସ ମଲା; ଏପରି େଲାକ େସହି ନଗରମାନ ମ ରୁ ଏକ ନଗରକୁ ପଳାଇ

ବଞିବ। 6 େନାହିେଲ ରକର ପତିହନା ତପଚିତ େହାଇ ନରହତ ାକାରୀର

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଦୂର ପଥ ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଧରି ପାଣେର ମାରି ପକାଇବ;

ମାତ େସ େଲାକ ପାଣଦଣ େଯାଗ ନୁେହଁ, କାରଣ େସ ପୂେବ ତାହାକୁ ହିଂସା

କରି ନ ଥଲା। 7 ଏନିମେନ ମଁୁ ତୁମକୁ ଆପଣା ନିମେନ ତିେନାଟି ନଗର

ପୃଥକ କରିବାକୁ କହି ଆ ା େଦଉଅଛି। 8 ଆଉ ମଁୁ ଆଜି ତୁମକୁ େଯଉଁ

େଯଉଁ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତୁେମ ତାହାସବୁ ପାଳନ କରି ଯାବଜୀବନ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ େପମ କେଲ ଓ ତାହାଙ ପଥେର ଚାଲେଲ, 9 େଯେବ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପତି ଆପଣା ଶପଥ

ଅନୁସାେର ତୁମ ସୀମା ବୃଦି କରନି ଓ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର

ପତି ାତ ସମସ େଦଶ ତୁମକୁ ଦିଅନି; େତେବ ତୁେମ େସହି ତିନି ନଗର

ବ ତୀତ ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ତିେନାଟି ନଗର ନିରୂପଣ କରିବ; 10 େନାହିେଲ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାରାେଥ ଦିଅନି, ତହ

ମ େର ନିେଦାଷର ରକପାତ େହବ, ତହଁୁ ତୁମ ଉପେର ରକପାତର ଅପରାଧ
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ବତବ। 11 ମାତ େକହି େଯେବ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ହିଂସା କରି ତାହା ପାଇଁ

ଛକି ବେସ ଓ ତାହାର ପତିକୂଳେର ଉଠି ତାହାକୁ ପାଣେର ମାେର ଓ େସ

ମରେନ, ଏହି ନଗରମାନ ମ ରୁ େକୗଣସି ଏକ ନଗରକୁ ପଳାଏ; 12 େତେବ

ତାହାର ନଗରସ ପାଚୀନମାେନ େଲାକ ପଠାଇ େସସାନରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଇେବ

ଓ ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରକର ପତିହନା ହସେର ସମପଣ କରିେବ।

13 ତୁମର ଚକୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହ, ମାତ ତୁେମ ଇସାଏଲ ମ ରୁ

ନିେଦାଷ ରକପାତର ଅପରାଧ ଦୂର କରିବ, ତହେର ତୁମର ମଙଳ େହବ।

14 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,

େସହି େଦଶେର ତୁେମ ଯାହା ଅଧକାର କରିବ, ତୁମର େସହି ଅଧକାରେର

ପୂବକାଳର େଲାକମାନଙ ଦାରା ସାପିତ ତୁମ ସୀମାର ଚିହ ଘୁଞାଇବ ନାହ।

15 ମନୁଷ େକୗଣସି ଅପରାଧ କି େକୗଣସି ପାପ କେଲ, ତାହାର କୃତ େସହି

ପାପ ଲାଗି ଏକ ସାକୀ ତାହାର ପତିକୂଳେର ଉଠିବ ନାହ; ଦୁଇ ସାକୀଙ ମୁଖ

ଦାରା କିଅବା ତିନି ସାକୀଙ ମୁଖ ଦାରା ବିଚାର ନିଷନ େହବ। 16 େଯେବ

ଅଧମୀ ସାକୀ କାହାରି ବିରୁଦେର ଉଠି ଅବିଧ କାଯ ବିଷୟେର ସାକ ଦିଏ,

17 େତେବ େଯଉଁ ଦୁଇ ବ କି ମ େର ବିେରାଧ ଥାଏ, େସ ଦୁେହଁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େସହି ସମୟର ଯାଜକ ଓ ବିଚାରକତାମାନଙ ଆଗେର ଠିଆ

େହେବ। 18ତହଁୁ ବିଚାରକତାମାେନ ଯତପୂବକ ଅନୁସନାନ କରିେବ; ଆଉ

େଦଖ, େସ ସାକୀ େଯେବ ମିଥ ାସାକୀ ଓ ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁଦେର ମିଥ ା

ସାକ େଦଇଥାଏ; 19 େତେବ େସ ଆପଣା ଭାଇ ପତି େଯପରି କରିବାକୁ

କଳନା କରିଥଲା, ତାହା ପତି ତୁେମମାେନ େସହିପରି କରିବ; ଏହିରୂେପ ତୁେମ

ଆପଣା ମ ରୁ ଦୁଷତା ଦୂର କରିବ। 20 ପୁଣି ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ତାହା

ଶୁଣି ଭୟ କରିେବ ଓ େସହି ସମୟାବଧ ତୁମ ମ େର ଆଉ େସରୂପ ମନ

କମ କରିେବ ନାହ। 21 ତୁମର ଚକୁ ଦୟା କରିବ ନାହ; ପାଣ ପରିେଶାଧେର

ପାଣ, ଚକୁ ପରିେଶାଧେର ଚକୁ, ଦନ ପରିେଶାଧେର ଦନ, ହସ ପରିେଶାଧେର

ହସ, ପାଦ ପରିେଶାଧେର ପାଦ ନିଆଯିବ।

20ତୁେମ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ,

େଯେବ ଆପଣା ଅେପକା ଅଧକ ଅଶ, ରଥ ଓ େଲାକ େଦଖବ, େତେବ

ତୁେମ େସମାନଙ ବିଷୟେର ଭୀତ େହବ ନାହ। କାରଣ େଯ ତୁମକୁ ମିସର

େଦଶରୁ ଆଣିଅଛନି, େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ସଙେର ଅଛନି।
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2 ଆଉ ତୁେମମାେନ ଯୁଦର ନିକଟବତୀ େହେଲ, ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସି

େଲାକମାନଙୁ କହିବ, 3 େହ ଇସାଏଲ, “ଶୁଣ, ତୁେମମାେନ ଆଜି ଆପଣା

ଶତୁମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ; ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ଦୁବଳ ନ

େହଉ; ଭୟ କର ନାହ, କିଅବା କମମାନ ହୁଅ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ

ବିଷୟେର ଭୟଯୁକ ହୁଅ ନାହ। 4 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର

ତୁମମାନଙ ସପକ େହାଇ ତୁମମାନଙ ଶତୁଗଣର ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି

ରକା କରିବାକୁ ତୁମମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଯାଉଅଛନି।” 5 ପୁଣି ଅ କଗଣ

େଲାକମାନଙୁ କହିେବ, “େକଉଁ େଲାକ ନୂତନ ଗୃହ ନିମାଣ କରି ତାହା ପତିଷା

କରି ନାହ? େସ େଫରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଉ, େକଜାଣି େସ ଯୁଦେର ମେଲ

ଅନ େଲାକ ତହର ପତିଷା କରିବ। 6ଆଉ େକଉଁ େଲାକ ଦାକାେକତ ପସୁତ

କରି ତହର ଫଳ େଭାଗ କରି ନାହ? େସ େଫରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଉ,

େକଜାଣି େସ ଯୁଦେର ମେଲ ଅନ େଲାକ ତହର ଫଳ େଭାଗ କରିବ। 7

ଆଉ େକଉଁ େଲାକ େକୗଣସି ସୀକୁ ବା ଦାନ କରି ତାହାକୁ ବିବାହ କରି

ନାହ? େସ େଫରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଉ, େକଜାଣି େସ ଯୁଦେର ମେଲ

ଅନ େଲାକ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବ।” 8ଆହୁରି ଅ କଗଣ େଲାକମାନଙୁ

କହିେବ, “ଭୟାଳୁ ଓ ଦୁବଳ ହୃଦୟ େଲାକ କିଏ ଅଛି? େସ େଫରି ଆପଣା

ଗୃହକୁ ଯାଉ, େକଜାଣି ତାହାର ହୃଦୟ ପରି ତାହାର ଭାତୃଗଣର ହୃଦୟ

ତରଳି ଯିବ।” 9 ପୁଣି ଅ କଗଣ େଲାକମାନଙ ସହିତ କଥା ସମାପ କଲା

ଉତାେର େସମାେନ େସୖନ ଉପେର େସନାପତିମାନଙୁ ନିଯୁକ କରିେବ। 10

େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ନଗରର ନିକଟବତୀ େହବ,

େସେତେବେଳ ତହ ପତି ସନିର କଥା େଘାଷଣା କରିବ। 11 ତହେର େସ

େଯେବ ସନିେର ସମତ େହାଇ ତୁମ ନିମେନ ଦାର ଫଟାଇ ଦିଏ, େତେବ ତହ

ମ େର େଯେତ େଲାକ େଦଖାଯିେବ, େସମାେନ ତୁମର ଦାସ େହେବ ଓ ତୁମର

େସବା କରିେବ। 12 ମାତ ଯଦି େସ ତୁମ ସହିତ ସନି ନ କରି ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ

କେର, େତେବ ତୁେମ େସହି ନଗର ଅବେରାଧ କରିବ। 13 ପୁଣି ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର େଯେତେବେଳ ତାହା ତୁମ ହସେର ସମପଣ କରିେବ,

େସେତେବେଳ ତୁେମ ତହର ସମସ ପୁରୁଷଙୁ ଖଡଧାରେର ବଧ କରିବ।

14ମାତ ତୁେମ ସୀମାନଙୁ, ବାଳକମାନଙୁ, ପଶୁମାନଙୁ ଓ ନଗରର ସବସ

ଆପଣା ନିମେନ ଲୁଟ ସରୂପ ଗହଣ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର
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ତୁମ ଶତୁମାନଙର େଯଉଁ ଲୁଟ ତୁମଙୁ ଦିଅନି, ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 15

େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଏହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙର ନୁେହଁ, ତୁମଠାରୁ ଅତି

ଦୂରବତୀ ଏପରି ସମସ ନଗର ପତି ଏହି ପକାର କରିବ। 16 ମାତ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ଏହି େଲାକମାନଙର େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ତୁମର ଅଧକାର

ପାଇଁ ଦିଅନି, ତୁେମ ତହ ମ େର ନିଃଶାସଧାରୀ କାହାରିକୁ ଜୀବିତ ରଖବ

ନାହ। 17 ମାତ ତୁମ ପତି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର

ତୁେମ େସମାନଙୁ ହିତୀୟ, ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ

ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବ। 18 େନାହିେଲ

େକଜାଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାମାନଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁସବୁ

ଘୃଣାେଯାଗ କମ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ

ଶିଖାଇେବ; ତହେର ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର

ପାପ କରିବ। 19 େଯେତେବେଳ ତୁେମ େକୗଣସି ନଗର ହସଗତ କରିବା ପାଇଁ

ଯୁଦ କରି ବହୁ କାଳ ତାହା ଅବେରାଧ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ କୁହାଡ଼ି

ଦାରା େସଠାେର ଥବା ବୃକଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣିବ ନାହ; ତୁେମ ତହରୁ େଭାଜନ କରି

ପାରିବ, ଏଣୁ ତାହା କାଟିବ ନାହ; କାରଣ େକତର ବୃକ ମନୁଷ ଜୀବନର

ଆଧାର େହାଇଥବାରୁ ତାହା ତୁମ ସାକାତେର ଅବରୁଦ େହବ ନାହ। 20

େକବଳ େଯଉଁ ବୃକ ଖାଦ ନିମେନ ନୁେହଁ େବାଲ ଜାଣ, ତାହା ତୁେମ ନଷ

କରିବ ଓ କାଟିବ; ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦକାରୀ ନଗର ପରାଜିତ େହବା

ପଯ ନ ତହ ବିରୁଦେର ଅବେରାଧକ ଉପାୟ ନିମାଣ କରିବ।

21ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅନି,

ତହ ମ େର ଯଦି େକତେର ପତିତ େକୗଣସି ହତ େଲାକ େଦଖାଯାଏ,

ମାତ ତାହାକୁ କିଏ ବଧ କରିଅଛି, ତାହା ଜଣା ନ ଯାଏ, 2 େତେବ ତୁମର

ପାଚୀନବଗ ଓ ବିଚାରକତାମାେନ ବାହାେର ଯାଇ େସହି ହତ େଲାକର

ଚତୁପାଶସ େକଉଁ ନଗର େକେତ ଦୂର, ତାହା ମାପିେବ। 3 ତହେର େଯଉଁ

ନଗର େସହି ହତ େଲାକର ନିକଟସ େହବ, ତହର ପାଚୀନବଗ େଗାଠରୁ

ଏପରି ଏକ ଗାଭୀ େନେବ, ଯାହା ଦାରା େକେବ ଯୁଆଳି ବହନାଦି େକୗଣସି

କମ କରାଯାଇ ନାହ। 4ଆଉ ଯହେର ଚାଷ କି ବୁଣା େହାଇ ନାହ, ଏପରି

ନିତ ଜଳେସାତବାହୀ ତଳଭୂମିକୁ େସହି ନଗରର ପାଚୀନବଗ େସହି

ଗାଭୀକୁ ଆଣି େସଠାେର ତାହାର େବକ ଭାଙିେବ। 5 ତହଁୁ େଲବୀସନାନ
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ଯାଜକମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଆପଣା େସବାେଥ ଓ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଆଶୀବାଦକରଣାେଥ େସମାନଙୁ

ମେନାନୀତ କରିଅଛନି; ଏଣୁ େସମାନଙ ବାକ ାନୁସାେର ପେତ କ ବିେରାଧର

ଓ ଆଘାତର ବିଚାର େହବ। 6 ତହ ଉତାେର ହତ େଲାକର ନିକଟସ େସହି

ନଗରର ସମସ ପାଚୀନବଗ େସହି ତଳଭୂମିେର େବକଭଙା ଗାଭୀ ଉପେର

ଆପଣା ଆପଣା ହସ ପକାଳନ କରିେବ। 7ଆଉ େସମାେନ ଉତର େଦଇ

କହିେବ, “ଆମମାନଙ ହସ ଏହି ରକପାତ କରି ନାହ, କିଅବା ଆମମାନଙ

ଚକୁ ଏହା େଦଖ ନାହ। 8 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣାର େଯଉଁ ଇସାଏଲ

େଲାକଙୁ ମୁକ କରିଅଛ, େସମାନଙୁ କମା କର; ଆପଣା ଇସାଏଲ େଲାକ

ମ େର ନିରପରାଧର ରକପାତେଦାଷ ରହିବାକୁ ଦିଅ ନାହ।” ତହେର

େସମାନଙ ପତି େସହି ରକପାତେଦାଷ କମା େହବ; 9 ଏହିରୂେପ ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ, ଆପଣା ମ ରୁ ନିରପରାଧର

ରକପାତେଦାଷ ଦୂର କରିବ। 10 ତୁେମ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ

କରିବାକୁ ଗମନ କେଲ, େଯେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େସମାନଙୁ ତୁମ

ହସେର ସମପଣ କରନି ଓ ତୁେମ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି େଘନିଯାଅ; 11 ପୁଣି

େସହି ବନୀମାନଙ ମ େର େକୗଣସି ସୁନରୀ ସୀ େଦଖ ତାହା ପତି େପମାସକ

େହେଲ, େଯେବ ତୁେମ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚା କର, 12 େତେବ

ତୁେମ ତାହାକୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣିବ, ପୁଣି େସ ଆପଣା ମସକ ମୁଣନ କରି

ନଖ କାଟିବ; 13ଆଉ େସ ଆପଣା ବନୀତାବସାର ବସ ତ ାଗ କରି ତୁମ

ଗୃହେର ରହିବ, ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ନିମେନ ପୂଣ ଏକ ମାସ

ବିଳାପ କରିବ। ତହ ଉତାେର ତୁେମ ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହାର

ସାମୀ େହବ, ଆଉ େସ ତୁମର ଭାଯ ା େହବ। 14 େଯେବ ତାହା ଉପେର

ତୁମର ସେନାଷ ନ ହୁଏ, େତେବ ତାହାର ଇଚାନୁସାେର ତାହାକୁ ଯିବାକୁ େଦବ;

ମାତ ତୁେମ ଟଙା େନଇ େକୗଣସି ପକାେର ତାହାକୁ ବିକିବ ନାହ, ତୁେମ ତାହା

ପତି ଦାସୀ ପରି ବ ବହାର କରିବ ନାହ, କାରଣ ତୁେମ ତାହାର ସହବାସ

କରିଅଛ। 15 େଯେବ େକୗଣସି ପୁରୁଷର ଦୁଇ ଭାଯ ା ଥାଏ, ଜେଣ ପିୟା

ଓ ଜେଣ ଅପିୟା, ପୁଣି ପିୟା ଓ ଅପିୟା ଦୁେହଁ ତାହାର ଔରସେର ସନାନ

ପସବ କରନି; ମାତ ପଥମଜାତ ପୁତ ଅପିୟାର ସନାନ ହୁଏ; 16 େତେବ

େସ ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ ସବସର ଅଧକାର େଦବା ସମୟେର ଅପିୟାଜାତ
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େଜ ଷ ପୁତ ଥାଉ ଥାଉ େସ ପିୟାଜାତ ପୁତକୁ େଜ ଷାଧକାର େଦଇ ପାରିବ

ନାହ। 17ମାତ େସ ଅପିୟା ପୁତକୁ େଜ ଷ େବାଲ ସୀକାର କରି ଆପଣା

ସବସରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଅଂଶ ତାହାକୁ େଦବ; କାରଣ େସ ତାହାର ଶକିର ପଥମ

ଫଳ େଜ ଷାଧକାର ତାହାରି ଅେଟ। 18 େଯେବ କାହାରି ପୁତ ଅବା ଓ

ବିେରାଧୀ ହୁଏ, ଆପଣା ପିତାର କଥା କି ଆପଣା ମାତାର କଥା ନ ମାେନ,

ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ ଶାସନ କେଲ େହଁ େସମାନଙ କଥା ନ ଶୁେଣ; 19

େତେବ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ନଗରସ ପାଚୀନମାନଙ

ନିକଟକୁ ତାହାର ନଗରଦାରକୁ େନଇଯିେବ; 20ପୁଣି େସମାେନ ତାହାର

ନଗରସ ପାଚୀନମାନଙୁ କହିେବ, “ଆମମାନଙର ଏହି ପୁତ ଅବା ଓ

ବିେରାଧୀ, େସ ଆମମାନଙ କଥା ମାେନ ନାହ; େସ େପଟୁକ ଓ ମଦୁଆ

ଅେଟ।” 21 ତହେର ତାହାର ନଗରସ ସମସ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ପଥର ପକାଇ

ବଧ କରିେବ; ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ ଦୁଷତା ଦୂର କରିବ, ତହେର

ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଶୁଣିେବ ଓ ଭୟ କରିେବ। 22ଆଉ େକୗଣସି ମନୁଷ

ମୃତୁୁ େଯାଗ ପାପ କେଲ, େଯେବ ତାହାର ପାଣଦଣ ହୁଏ ଓ ତୁେମ ତାହାକୁ

ବୃକେର ଟଙାଇ ଦିଅ। 23 େତେବ ତାହାର ଶବ ରାତିସାରା ବୃକେର ଟଙା

େହାଇ ରହିବ ନାହ; ମାତ ତୁେମ େକୗଣସି ପକାେର େସହି ଦିନ ତାହାକୁ କବର

େଦବ; କାରଣ େଯ ଟଙାଯାଏ, େସ ପରେମଶରଙ ଅଭଶାପ ପାତ ଅେଟ।

ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଭୂମି େଦେବ,

ତୁେମ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହ।

22ତୁେମ ଆପଣା ଭାଇର ବଳଦ କି େମଷ ବଣା େହବାର େଦଖେଲ,

େସମାନଙ ବିଷୟେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହବ ନାହ; ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆପଣା

ଭାଇ କତିକି ନିଶୟ େଫରାଇ ଆଣିବ। 2 ପୁଣି ଯଦି ତୁମର େସହି ଭାଇ

ତୁମର ନିକଟବତୀ ନ ଥାଏ, କିମା ତୁେମ ଯଦି ତାହାକୁ ନ ଚିହ, େତେବ ତୁେମ

ଆପଣା ଗୃହକୁ େସହି ପଶୁ ଆଣିବ, ତୁମର େସହି ଭାଇ ତାହାକୁ ଅେନଷଣ

କରିବା ପଯ ନ ତାହା ତୁମ ପାଖେର ରହିବ, ତହ ଉତାେର ତୁେମ ତାହାକୁ

ତାହା େଫରାଇ େଦବ। 3 ତୁେମ ତାହାର ଗଧ ପତି େସରୂପ କରିବ ଓ

ତୁେମ ତାହାର ବସ ପତି େସରୂପ କରିବ; ପୁଣି ତୁମ ଭାଇ େଯେକୗଣସି ବସୁ

ହଜାଇଥାଏ, ତାହାର େସହି ହଜିଲା ବସୁ ତୁେମ ପାଇେଲ, ତହ ବିଷୟେର

େସରୂପ କରିବ; ତହେର ଅମେନାେଯାଗ କରିବା ତୁମର ଅକତବ । 4 ତୁେମ
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ଆପଣା ଭାଇର ଗଧ କି ବଳଦ ବାଟେର ପଡ଼ିଯିବାର େଦଖେଲ, ତହ ପତି

ଅମେନାେଯାଗୀ େହବ ନାହ; ତୁେମ େସମାନଙୁ ପୁନବାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ

ଅବଶ ତାହାର ଉପକାର କରିବ। 5 ଯାହା ପୁରୁଷର, ତାହା ସୀ ପିନିବ

ନାହ, କିଅବା ସୀର େପାଷାକ ପୁରୁଷ ପିନିବ ନାହ; କାରଣ େଯେକହି ତାହା

କେର, େସ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର ଘୃଣାେଯାଗ ଅେଟ। 6 େଯେବ

ପଥପାଶସ େକୗଣସି ବୃକେର କିଅବା ଭୂମିେର ତୁମ ସମୁଖେର େକୗଣସି

ପକୀର ବସାେର ଛୁଆ କି ଡିମ ଥାଏ, ଆଉ େସହି ଛୁଆ କି ଡିମ ଉପେର

ପକିଣୀ ବସିଥାଏ, େତେବ ତୁେମ ଛୁଆ ସଙେର ପକିଣୀକୁ ଧରିବ ନାହ। 7

ତୁେମ େକୗଣସିମେତ ପକିଣୀକୁ ଛାଡ଼ିେଦବ, ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ନିମେନ

ଛୁଆମାନଙୁ େନଇପାର, ତହେର ତୁମର ମଙଳ େହବ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ଦିନ

ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। 8 ତୁେମ ନୂତନ ଗୃହ ନିମାଣ କେଲ, ତହର ଛାତେର ଲୁହାର

ବାଡ଼ ପସୁତ କରିବ, େଯପରି ତହ ଉପରୁ େକୗଣସି ମନୁଷ ପଡ଼ିଗେଲ,

ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହ ଉପେର ରକପାତର ଅପରାଧ ବତାଇବ ନାହ। 9 ତୁେମ

ଆପଣା ଦାକାେକତେର ମିଶିତ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହ; ତାହା କେଲ ତୁମ ବୁଣା

ବୀଜ ଓ ଦାକାେକତର ସମୁଦାୟ ଫଳ ଜବତ ରୂେପ ନିଆଯିବ ନାହ। 10

ତୁେମ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ େଯାଚି ଚାଷ କରିବ ନାହ। 11 ତୁେମ େଲାମ ଓ

ମସିନା େକୗଣସି ମିଶିତ ସୂତନିମତ ବସ ପିନିବ ନାହ। 12 ତୁେମ ଆପଣା

ଶରୀରର ଉତରୀୟ ବସର ଚାରି ଅଞଳେର ଝୁମା ବନାଇବ। 13 େକୗଣସି

ପୁରୁଷ େକୗଣସି ସୀକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କଲା ଉତାେର ଯଦି

ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର 14 ଓ ତାହା ବିରୁଦେର ମନ କଥା ଆେରାପ କେର

ଓ ତାହାର ଦୁନାମ କରି କେହ କି, “ଆେମ ଏହି ସୀକୁ ବିବାହ କଲୁ, ମାତ

ସହବାସ ସମୟେର ଏହାର େକୗମାଯ ର ଲକଣ ପାଇଲୁ ନାହ;” 15 େତେବ

େସହି କନ ାର ପିତାମାତା ତାହାର େକୗମାଯ ର ଚିହ େନଇ ନଗରଦାରେର

ନଗରସ ପାଚୀନମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ। 16ତହଁୁ େସହି କନ ାର ପିତା

ପାଚୀନବଗଙୁ କହିବ, “ଆେମ ଏହି େଲାକ ସଙେର ଆମ କନ ାକୁ ବିବାହ

େଦଲୁ; 17 ମାତ େସ ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର ଆଉ େଦଖ, େସ ତାହା ବିରୁଦେର

ମନ କଥା ଆେରାପ କରି କେହ କି, ‘ଆେମ ତୁମ କନ ାର େକୗମାଯ ଲକଣ

ପାଇଲୁ ନାହ;’ ମାତ ଆମ କନ ାର େକୗମାଯ ଚିହ ଏହି;” ତହଁୁ େସମାେନ

ନଗରସ ପାଚୀନମାନଙ ସାକାତେର େସହି ଲୁଗା େମଲାଇ େଦେବ। 18
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ଏଉତାରୁ ନଗରର ପାଚୀନମାେନ େସହି ପୁରୁଷକୁ ଧରି ଶାସି େଦେବ। 19

ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ ଶେହ େଶକଲ ରୂପା ଦଣ କରି କନ ାର ପିତାକୁ

େଦେବ, କାରଣ େସ ଇସାଏଲୀୟା ଏକ କନ ା ଉପେର ଦୁନାମ ଆଣିଅଛି;

ତହେର େସ ତାହାର ଭାଯ ା େହବ, େସ ତାହାକୁ ଯାବଜୀବନ ତ ାଗ କରି

ପାରିବ ନାହ। 20 ମାତ କଥା େଯେବ ସତ ହୁଏ େଯ, କନ ାର େକୗମାଯ

ଚିହ େଦଖା ନ ଯାଏ; 21 େତେବ େସମାେନ େସହି କନ ାକୁ ବାହାର କରି

ପିତୃଗୃହର ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣିେବ, ଆଉ ନଗରସ େଲାକମାେନ ପସରାଘାତ

କରି ତାହାକୁ ବଧ କରିେବ; କାରଣ ପିତୃଗୃହେର ବ ଭଚାର କରିବାରୁ େସ

ଇସାଏଲ ମ େର ମୂଢ଼ତାର କମ କଲା; ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ

ଦୁଷତା ଦୂର କରିବ। 22 ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷ ବିବାହିତା ସୀ ସହିତ ଶୟନ

ସମୟେର ଧରା ପେଡ଼, େତେବ େସହି ସୀ ସହିତ ଶୟନକାରୀ ପୁରୁଷ ଓ

େସହି ସୀ, ଦୁେହଁ ହତ େହେବ। ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଦୁଷତା ଦୂର

କରିବ। 23 େଯେବ େକୗଣସି କନ ା େକୗଣସି ପୁରୁଷ ପତି ବା ଦତା ଥାଏ ଓ

େକୗଣସି ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ନଗର ମ େର ପାଇ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କେର; 24

େତେବ ତୁେମମାେନ େସହି ଦୁଇ ଜଣଙୁ ବାହାର କରି ନଗରଦାର ନିକଟକୁ

ଆଣି ପସରାଘାତ କରି ବଧ କରିବ; କାରଣ େସହି କନ ା ନଗର ମ େର ଥାଇ

ମ ଡାକ ପକାଇଲା ନାହ; ପୁଣି େସହି ପୁରୁଷ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ାକୁ

ଭଷ କଲା; ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ ଦୁଷତା ଦୂର କରିବ। 25 ମାତ

ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁଷ ବା ଦତା କନ ାକୁ େକତେର ପାଇ ବଳାତାରେର

ତାହା ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ େସହି ପୁରୁଷ

େକବଳ ହତ େହବ; 26 ମାତ େସହି କନ ା ପତି ତୁେମ କିଛି କରିବ ନାହ;

େସହି କନ ାଠାେର ପାଣଦଣ େଯାଗ ପାପ ନାହ; କାରଣ େକୗଣସି ମନୁଷ

େଯପରି ଆପଣା ପତିବାସୀର ପତିକୂଳେର ଉଠି ତାହାକୁ ବଧ କେର, ଏହି

କଥା େସହିପରି ଅେଟ। 27 େଯେହତୁ େସ ପୁରୁଷ େକତେର ତାହାକୁ ପାଇଲା

େସହି ବା ଦତା କନ ା ଡାକ ପକାଇଲା, ତଥାପି ତାହାକୁ ରକା କରିବାକୁ

େକହି ନ ଥଲା। 28 େଯେବ େକୗଣସି ପୁରୁଷ ଅବା ଦତା କୁମାରୀ କନ ାକୁ

ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହା ସେଙ ଶୟନ କେର ଓ େସମାେନ ଧରାପଡ଼ନି, 29

େତେବ ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ େସହି ପୁରୁଷ କନ ାର ପିତାକୁ ପଚାଶ

େଶକଲ ରୂପା େଦବ ଓ େସ ତାହାକୁ ଭଷ କରିବାରୁ େସ ତାହାର ଭାଯ ା
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େହବ; େସହି ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ଯାବଜୀବନ ତ ାଗ କରି ପାରିବ ନାହ। 30

େକୗଣସି ପୁରୁଷ ଆପଣା ପିତୃଭାଯ ାକୁ ଗହଣ କରିବ ନାହ ଓ ଆପଣା ପିତାର

ଅଞଳ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହ।

23ଚୂଣେକାଷ କିଅବା ଛିନଲଙ ବ କି ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର ପେବଶ

କରିବ ନାହ। 2 ଜାରଜ ବ କି ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର ପେବଶ କରିବ

ନାହ; ଦଶ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ତାହାର େକହି ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର ପେବଶ

କରିବ ନାହ। 3 ଅେମାନୀୟ କି େମାୟାବୀୟ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର

ପେବଶ କରିବ ନାହ; ଦଶ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ଚିରକାଳ େସମାନଙର େକହି

ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର ପେବଶ କରିବ ନାହ। 4 କାରଣ ତୁେମମାେନ

ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବା େବେଳ େସମାେନ ଅନ ଓ ଜଳ େନଇ

ତୁମମାନଙୁ ପଥେର େଭଟିେଲ ନାହ; ପୁଣି େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଅଭଶାପ

େଦବା ନିମେନ ତୁମ ପତିକୂଳେର ଅରାମନହରୟି ସ ପେଥାର ନିବାସୀ

ବିେୟାରର ପୁତ ବିଲୀୟ କୁ େବତନ େଦେଲ। 5 ତଥାପି ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ବିଲୀୟ ର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମତ େହେଲ ନାହ। ମାତ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େପମ କରିବାରୁ େସହି ଅଭଶାପକୁ ଆଶୀବାଦେର

ପରିଣତ କେଲ। 6 ତୁେମ ଯାବଜୀବନ ଚିରକାଳ େସମାନଙର ଶାନି ଓ

ମଙଳ େଲାଡ଼ିବ ନାହ। 7 ତୁେମ ଇେଦାମୀୟ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହ;

କାରଣ େସ ତୁମର ଭାଇ; ତୁେମ ମିସରୀୟ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହ,

କାରଣ ତୁେମ ତାହାର େଦଶେର ପବାସୀ ଥଲ। 8 େସମାନଙ ତୃତୀୟ

ପୁରୁଷେର ଉତନ ସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର ପେବଶ କରିେବ। 9

ତୁେମ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦଯାତା କରିବା ସମୟେର ଆପଣାକୁ

ସକଳ ମନ ବିଷୟରୁ ରକା କରିବ। 10 ତୁମମାନଙ ମ େର ଯଦି େକୗଣସି

ବ କି ରାତିଘଟିତ େକୗଣସି ଅଶୁଚିତାେର ଅଶୁଚି ହୁଏ, େତେବ େସ ଛାଉଣି

ଭତରୁ ବାହାରି ଯିବ, େସ ଛାଉଣି ମ େର ପେବଶ କରିବ ନାହ। 11 ମାତ

ସନ ା ଉପସିତ େହେଲ, େସ ଜଳେର ସାନ କରିବ ଓ ସୂଯ ଅସ େହଲା

ଉତାେର େସ ଛାଉଣି ଭତରକୁ ଆସିବ। 12ଆଉ ତୁେମ ମ ବାହାରକୁ ଯିବା

ନିମେନ ଛାଉଣି ବାହାେର ଏକ ସାନ କରିବ; 13 ତୁେମ ଆପଣା ସାମଗୀ

ସେଙ େଗାଟିଏ ଖଣତି ରଖବ; ପୁଣି ତୁେମ ବାହାରକୁ ବସିବା ସମୟେର

ତଦାରା େଖାଳିବ ଓ ନିଗତ ମଳକୁ େପାତି ପକାଇବ। 14 କାରଣ ତୁମକୁ
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ରକା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ ସମୁଖେର ତୁମ ଶତୁମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା

ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ଛାଉଣି ମ େର ଗମନାଗମନ କରନି,

ଏନିମେନ େସ େଯପରି ତୁମ ମ େର ଲଜାକର ବିଷୟ ନ େଦଖନି ଓ ତୁମ

ନିକଟରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ତୁମ ଛାଉଣି ପବିତ େହବ। 15 େଯଉଁ

ଦାସ ଆପଣା ସାମୀ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି, ତୁେମ ତାହାକୁ

ତାହାର େସହି ସାମୀ ହସେର ସମପଣ କରିବ ନାହ। 16 େସ ତୁମର େକୗଣସି

ଏକ ନଗରଦାରେର ଆପଣା ଇଚାମତ ମେନାନୀତ ସାନେର ତୁମ ମ େର

ବାସ କରିବ, ତୁେମ ତାହା ପତି ଅତ ାଚାର କରିବ ନାହ। 17ଇସାଏଲର

କନ ାମାନଙ ମ ରୁ େକହି େବଶ ାବୃତି କରିବ ନାହ, କିଅବା ଇସାଏଲର

ପୁତମାନଙ ମ ରୁ େକହି ସେଦାମୀ େହବ ନାହ। 18 ତୁେମ େକୗଣସି ମାନତ

ନିମେନ େକୗଣସି େବଶ ାର େବତନ କିଅବା କୁକୁରର ମୂଲ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଆଣିବ ନାହ; କାରଣ େସ ଉଭୟ, ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ଘୃଣ ବିଷୟ ଅଟନି। 19 ତୁେମ ସୁଧ ନିମେନ, ଅଥା ,

ରୂପାର ସୁଧ, ଖାଦ ସାମଗୀର ସୁଧ, କିଅବା େଯେକୗଣସି ଦବ ସୁଧ ନିମେନ

ଦିଆଯାଏ, ତହର ସୁଧ ପାଇବା ନିମେନ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଋଣ େଦବ ନାହ।

20 ତୁେମ ସୁଧ ନିମେନ ବିେଦଶୀକୁ ଋଣ େଦଇ ପାର; ମାତ ସୁଧ ପାଇବା

ନିମେନ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଋଣ େଦବ ନାହ; ତହେର ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ତୁମ ହସକୃତ ସମସ କମେର

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 21 ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ତୁେମ ମାନତ ମନାସିେଲ, ତାହା େଦବାକୁ ବିଳମ

କରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ତୁମର ପାପ େହବ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଅବଶ ତୁମଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରିେବ। 22 ମାତ େଯେବ ମାନତ ନ

କର, େତେବ ତହେର ପାପ େହବ ନାହ। 23 ଯାହା ତୁମ ଓଷରୁ ନିଗତ

େହାଇଅଛି, ତାହା କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁେମ ଆପଣା ମୁଖେର

ପତି ା କରି େଯରୂପ େସଚାଦତ ଉପହାର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ମାନତ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର କରିବ। 24 ତୁେମ ଆପଣା

ପତିବାସୀର ଦାକାେକତକୁ ଗେଲ, େସଚାନୁସାେର ଆପଣା ତୃପି ପଯ ନ

ଦାକାଫଳ େଭାଜନ କରି ପାରିବ; ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପାତେର କିଛି ରଖବ

ନାହ। 25 ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀର ବଢ଼ନା ଶସ େକତକୁ ଗେଲ, ଆପଣା
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ହାତେର ଶିଷା ଛିଣାଇ ଖାଇ ପାରିବ; ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀର ବଢ଼ନା

ଶସ େର ଦାଆ ଚଳାଇବ ନାହ।

24 େକୗଣସି ପୁରୁଷ େକୗଣସି ସୀକୁ ବିବାହ କରି ଗହଣ କଲା ଉତାେର

େଯେବ େସ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଅବିଶସ ବିଷୟ ପାଇବାରୁ େସହି ସୀ ତାହା

ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ନ ପାଏ, େତେବ େସ ପୁରୁଷ ତାହା ନିମେନ ଏକ ଛାଡ଼ପତ

େଲଖ ତାହା ହସେର େଦଇ ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାହାକୁ ବିଦାୟ କରିବ। 2 ପୁଣି

େସ ସୀ ତାହାର ଗୃହରୁ ବାହାରିଗଲା ଉତାେର, େସ ଯାଇ ଅନ ପୁରୁଷର

ଭାଯ ା େହାଇ ପାରିବ। 3 ମାତ େସହି େଶଷ ସାମୀ ଯଦି ତାହାକୁ ଘୃଣା

କେର ଓ ଏକ ଛାଡ଼ପତ େଲଖ ତାହାର ହସେର େଦଇ ତାହାକୁ ଆପଣା

ଗୃହରୁ ବିଦାୟ କରିଦିଏ; ଅବା େଯ ତାହାକୁ ଭାଯ ା ରୂେପ ଗହଣ କରିଥଲା,

େସହି େଶଷ ସାମୀ େଯେବ ମେର; 4 େତେବ େସ କଳଙିତା େହଲା ଉତାେର

ତାହାର ପଥମ ସାମୀ, େଯ ତାହାକୁ ବିଦାୟ େଦଇଥଲା, ତାହାକୁ ପୁନବାର

ବିବାହ କରି ପାରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଘୃଣାେଯାଗ

ଅେଟ; ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ େଯଉଁ େଦଶ ତୁମକୁ

ଦିଅନି, ତୁେମ ତାହା ପାପେର ଲପ କରିବ ନାହ। 5 େକୗଣସି ବ କି ନୂତନ

ଭାଯ ା ଗହଣ କେଲ, େସ େସୖନ ସେଙ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହ, କିଅବା

ତାହାକୁ େକୗଣସି କମର ଭାର ଦିଆଯିବ ନାହ; େସ ଏକ ବଷ ପଯ ନ ଆପଣା

ଗୃହେର ନିଷମେର ରହି ଆପଣା ଗୃହୀତା ଭାଯ ାର ମେନାରଞନ କରିବ।

6 େକହି ଚକି ବା ଚକିର ଉପରପଟ ବନକ ରଖବ ନାହ; ତାହା କେଲ,

ମନୁଷ ର ପାଣ ବନକ ରଖବାର ହୁଏ। 7 େକୗଣସି ମନୁଷ େଯେବ ଆପଣା

ଭାଇ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ େକୗଣସି ପାଣୀକୁ େଚାରି କରିବାର ଧରା

ପେଡ଼, ପୁଣି େସ ତାହାକୁ ଦାସ ପରି ବ ବହାର କେର, ବା ତାହାକୁ ବିକି ଦିଏ;

େତେବ େସହି େଚାର ହତ େହବ; ଏହିରୂେପ ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ ଦୁଷତା

ଦୂର କରିବ। 8 କୁଷେରାଗର ଘାʼ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ, େଲବୀୟ

ଯାଜକମାେନ ତୁମକୁ େଯଉଁ ସକଳ ଶିକା ଦିଅନି, ତଦନୁସାେର କରିବା ପାଇଁ

ଯତପୂବକ ମେନାେଯାଗ କର। ଆେମ େସମାନଙୁ େଯରୂପ ଆ ା େଦଇଅଛୁ,

େସରୂପ କରିବାକୁ ତୁେମମାେନ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 9 ତୁେମମାେନ ମିସରରୁ

ବାହାର େହାଇ ଆସିବା େବେଳ ପଥ ମ େର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ମରୀୟମ ପତି ଯାହା କରିଥେଲ, ତାହା ସରଣ କର। 10 ତୁେମ ଆପଣା
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ପତିବାସୀକୁ େକୗଣସି ପକାର ଋଣ େଦେଲ, ତାହାର ବନକି ଦବ ଆଣିବା

ପାଇଁ ତୁେମ ତାହା ଘର ଭତରକୁ ଯିବ ନାହ। 11 ତୁେମ ବାହାେର ଠିଆ

େହାଇ ରହିବ, ଆଉ ତୁେମ ଯାହାକୁ ଋଣ େଦଇଅଛ, େସ ବ କି ଆପଣା

ବନକି ଦବ ବାହାର କରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 12 ପୁଣି େସ େଯେବ

ଦୁଃଖୀେଲାକ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ ତାହାର ବନକି ଦବ େଘନି ନିଦା ଯିବ

ନାହ। 13 େସ େଯପରି ଆପଣା ବସ େଘନି ଶୟନ କରି ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ

କରିବ, ଏଥପାଇଁ ସୂଯ ାସ ସମୟେର ତାହାର ବନକି ଦବ ତାହାକୁ ଅବଶ

େଫରାଇ େଦବ; ତହେର ତାହା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସାକାତେର

ତୁମ ପତି ଧାମକତା େହବ। 14 ତୁମ ଭାଇମାନଙ ମ ରୁ େକହି େହଉ,

କିଅବା ତୁମ େଦଶସିତ ନଗରଦାରବତୀ ତୁମ ବିେଦଶୀ ମ ରୁ େକହି େହଉ,

ଦୁଃଖୀ, ଦରିଦ େବତନଜୀବୀ ପତି ତୁେମ ଉପଦବ କରିବ ନାହ। 15 ତାହାରି

ଦିନେର ତାହାକୁ ତାହାର େବତନ େଦବ; ସୂଯ ାସ ଯାଏ ତାହା ରଖବ ନାହ;

କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀେଲାକ, ତହ ଉପେର ତାହାର ମନ ଥାଏ େକଜାଣି େସ

ତୁମ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକ ପକାଇବ, ତହେର ତୁମର ପାପ େହବ। 16

ସନାନମାନଙ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ, କିଅବା ପିତୃଗଣ ପାଇଁ

ସନାନମାନଙର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ; ପେତ କ େଲାକ ନିଜ ପାପ ଲାଗି

ପାଣଦଣ େଭାଗ କରିବ। 17 ତୁେମ ବିେଦଶୀର କି ପିତୃହୀନର ବିଚାରେର

ଅନ ାୟ କରିବ ନାହ, କିଅବା ବିଧବାର ବସ ବନକ ରଖବ ନାହ। 18 ମାତ

ତୁେମ େଯ ମିସରେର ବନାଦାସ ଥଲ, ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ

େସଠାରୁ ମୁକ କରିଅଛନି, ଏହା ସରଣ କରିବ; ଏେହତୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଏହି

କମ କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦଉଅଛୁ। 19 ତୁେମ ଆପଣା େକତେର ଶସ

କାଟିବା େବେଳ େଗାଟିଏ ବିଡ଼ା େକତେର ପାେସାରି ଆସିେଲ, ତାହା ଆଣିବା

ପାଇଁ େଫରିଯିବ ନାହ; ତାହା ବିେଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର େହବ।

ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ହସକୃତ ସମସ କମେର ତୁମକୁ

ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 20 ତୁେମ ଆପଣା ଜୀତବୃକରୁ ଫଳ େତାଳିବା ଉତାେର

ଆଉ ଥେର ଡାଳକୁ ଯିବ ନାହ; ତାହା ବିେଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର

େହବ। 21 ତୁେମ ଆପଣା ଦାକାେକତରୁ ଦାକାଫଳ ସଂଗହ କଲା ଉତାେର

ପୁନବାର ତାହା ସାଉଣିବ ନାହ; ତାହା ବିେଦଶୀର, ପିତୃହୀନର ଓ ବିଧବାର
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େହବ। 22ଆଉ ତୁେମ ମିସର େଦଶେର ବନାଦାସ ଥଲ, ଏହା ସରଣ କରିବ;

ଏେହତୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଏହି କମ କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦଉଅଛୁ।

25ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ବିବାଦ ଉପସିତ େହେଲ, ଯଦି େସମାେନ

ବିଚାରାେଥ ଆସନି ଓ ବିଚାରକତାମାେନ େସମାନଙ ବିଚାର କରନି; େତେବ

େସମାେନ ନିେଦାଷକୁ ନିେଦାଷ ଓ େଦାଷୀକୁ େଦାଷୀ କରିେବ। 2 ପୁଣି ଯଦି

େଦାଷୀ େଲାକ ପହାରିତ େହବାର େଯାଗ ହୁଏ, େତେବ ବିଚାରକତା ତାହାକୁ

ଶୁଆଇବ, ପୁଣି ତାହାର େଦାଷ ଅନୁସାେର ଗଣି ଗଣି ଆପଣା ସମୁଖେର

ତାହାକୁ ପହାର କରାଇବ। 3 େସ ତାହାକୁ ଚାଳିଶ ପହାର େଦଇ ପାରିବ,

ତହରୁ ବଢ଼ିବ ନାହ; େନାହିେଲ, େଯେବ ତାହା ବେଢ଼ ଓ ତହରୁ ବହୁତ

ପହାର କେର, େତେବ ତୁମ ଭାଇ ତୁମ ଦୃଷିେର ତୁଚେଯାଗ େହବ। 4

ବଳଦ େବଙଳାେର ବୁଲଲା େବେଳ ତୁେମ ତାହାର ତୁଣି ବାନିବ ନାହ। 5

ଭାଇମାେନ ଏକତ ବାସ କରୁଥେଲ, େଯେବ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ମେର

ଓ ତାହାର ସନାନ ନ ଥାଏ, େତେବ େସହି ମୃତ େଲାକର ଭାଯ ା ବାହାରର

ଅନ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହ; ତାହାର ଦିଅର ତାହାକୁ ବିବାହ କରି

ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହା ପତି େଦବରର କତବ କମ କରିବ। 6

ପୁଣି େସହି ସୀ େଯଉଁ ପଥମ ସନାନ ଜନ କରିବ, େସ ତାହାର ମୃତ ଭାତାର

ଉତରାଧକାରୀ େହବ; ତହେର ତାହାର ନାମ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଲୁପ େହବ

ନାହ। 7ଆଉ େସହି ପୁରୁଷ ଯଦି ଆପଣା ଭାତୃର ଭାଯ ାକୁ ଗହଣ କରିବା

ପାଇଁ ଅସମତ ହୁଏ, େତେବ େସହି ସୀ ନଗରଦାରେର ପାଚୀନବଗଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବ, “ଆମ େଦବର ଇସାଏଲ ମ େର ଆପଣା ଭାତାର

ନାମ ରଖବାକୁ ଅସମତ, େସ ଆମ ପତି େଦବରର କତବ କମ କରିବାକୁ

ଇଚା କେର ନାହ।” 8 େତେବ ତାହାର ନଗରସ ପାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ

ଡାକି କହିେବ; ତହେର େଯେବ େସ ଠିଆ େହାଇ କେହ େଯ, “ତାହାକୁ

ଗହଣ କରିବାକୁ େମାʼ ର ଇଚା ନାହ;” 9 େତେବ ତାହାର ଭାତୃର ଭାଯ ା

ପାଚୀନମାନଙ ସାକାତେର ତାହାର ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ପାଦରୁ ପାଦୁକା

କାଢ଼ି ତାହା ମୁଖେର େଛପ ପକାଇବ; ପୁଣି ପତୁ ତର କରି କହିବ, େଯେକହି

ଆପଣା ଭାଇର ଘର ନ େତାେଳ, ତାହା ପତି ଏହିରୂପ କରାଯିବ। 10ଆଉ

ଇସାଏଲ ମ େର “େସ ଚୁ ତପାଦୁକ ବଂଶ େବାଲ ବିଖ ାତ େହବ।” 11

ପୁରୁଷମାେନ ପରସର ବିେରାଧ କେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି ଭାଯ ା
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ଯଦି ପହାରକ ହସରୁ ଆପଣା ସାମୀକୁ ରକା କରିବାକୁ ଆେସ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ

ପହାରକର ଗୁପାଙ ଧେର, 12 େତେବ ତୁେମ ତାହାର ହସ କାଟି ପକାଇବ;

ତୁମ ଚକୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହ। 13 ତୁେମ ଆପଣା ଥଳୀେର ଊଣା

ଅଧକ ଓଜନର ନାନା ପକାର ବଟଖରା ରଖବ ନାହ। 14 ତୁେମ ଆପଣା

ଗୃହେର ଊଣା ଅଧକ ପରିମାଣର ପାତ ରଖବ ନାହ। 15ତୁେମ ଯଥାଥ ଓ

ନ ାୟ ବଟଖରା ରଖବ, ପୁଣି ଯଥାଥ ଓ ନ ାୟ ପରିମାଣ ପାତ ରଖବ;

ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହି

େଦଶେର ତୁମର ଦିନ ଦୀଘ େହବ। 16କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଏପରି ଅଧମ

କମ କରନି, େସହି ସମେସ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର ଘୃଣାେଯାଗ ।

17 ତୁେମମାେନ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବା େବେଳ ପଥ ମ େର

ଅମାେଲକ ତୁମକୁ ଯାହା କଲା; 18 ତୁେମ ଶାନ ଓ କାନ େହବା ସମୟେର

େସ ପଥେର ତୁମକୁ େଭଟି ତୁମ ପଶା ବତୀ ଦୁବଳ େଲାକମାନଙୁ ତୁମ

ପଛେର କିପରି ଆକମଣ କଲା ଓ େସ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କଲା ନାହ;

ଏହା ସରଣ କର। 19ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ

ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହି େଦଶେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଚତୁଦଗସ ତୁମ ଶତୁମାନଙଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଶାମ େଦେଲ, ତୁେମ ଆକାଶ

ତଳରୁ ଅମାେଲକର ସରଣ ଚିହ େଲାପ କରିବ; ତୁେମ ପାେସାରିବ ନାହ।

26ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଅଧକାରାେଥ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,

ତୁେମ େସହି େଦଶେର ଉପସିତ େହାଇ ତାହା ଅଧକାର କରି ବାସ କେଲ; 2

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଦତ ଆପଣା େସହି େଦଶର ଭୂମିଜାତ ସମସ

ପଥମ ଫଳରୁ କିଛି କିଛି ରଖବ ଓ ଚାଙୁଡ଼ିେର ତାହା େନଇ, ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ଆପଣା ନାମ ପତିଷା କରାଇବା ନିମେନ େଯଉଁ ସାନ

ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ସାନକୁ ଗମନ କରିବ। 3 ପୁଣି ତୁେମ ତତାଳୀନ

ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିବ, “ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ

େଦବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥେଲ, େସହି

େଦଶେର ଆେମ ଉପସିତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା ଆଜି ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ପକାଶ କରୁଅଛୁ।” 4 ତହଁୁ ଯାଜକ ତୁମ ହସରୁ

େସହି ଚାଙୁଡ଼ି େନଇ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଯ େବଦି ସମୁଖେର

ରଖବ। 5 ପୁଣି ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଉତର େଦଇ
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କହିବ, “ଏକ ଜଣ ଭମଣକାରୀ ଅରାମୀୟ େଲାକ ଆମର ପିତା ଥଲା ଓ

େସ ଅଳସଂଖ କ େହାଇ ମିସରକୁ ଯାଇ ପବାସ କଲା; ପୁଣି େସ ସାନେର

େସ ମହାନ, ବଳବାନ ଓ ବହୁସଂଖ କ ଏକ େଗାଷୀ େହାଇ ଉଠିଲା। 6

ତହେର ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ପତି େଦୗରାତ କେଲ ଓ

ଆମମାନଙୁ େକଶ େଦଇ କଠିନ ଦାସତ କରାଇେଲ। 7 ତହଁୁ ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ େପୖତୃକ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇଲୁ,

ଆଉ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ରବ ଶୁଣିେଲ ଓ ଆମମାନଙ େକଶ, ଶମ ଓ

ଅତ ାଚାର େଦଖେଲ। 8 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ବଳବାନ ହସ ଦାରା, ବିସୀଣ ବାହୁ

ଦାରା, ମହାଭୟ ଓ ନାନା ଚିହ ପୁଣି ଆଶଯ କମ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ମିସରରୁ

ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 9ଆଉ େସ ଆମମାନଙୁ ଏହି ସାନକୁ ଆଣିଅଛନି ଓ

ଏହି େଦଶ, ଏକ ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ ଆମମାନଙୁ େଦଇଅଛନି।

10 ଏେବ, େହ ସଦାପେଭା, େଦଖ, ତୁେମ ଆମକୁ େଯଉଁ ଭୂମି େଦଇଅଛ,

ଆେମ ତହର ପଥମ ଫଳ ଆଣିଅଛୁ।” ଏଉତାେର ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ତାହା ରଖବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ସମୁଖେର ପଣାମ କରିବ। 11 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ପତି

ଓ ତୁମ ପରିବାର ପତି େଯଉଁ େଯଉଁ ମଙଳ କରିଅଛନି, େସହି ସବୁେର

ତୁେମ, େଲବୀୟ ଓ ତୁମ ମ ବତୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ, ତୁେମ ସମେସ

ଆନନ କରିବ। 12 ତୃତୀୟ ବଷେର, ଅଥା , ଦଶମାଂଶବଷେର ତୁେମ

ଆପଣା ଉତନ ଶସ ାଦିର ଦଶମାଂଶ େଦବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର ତୁେମ

େଲବୀୟକୁ, ବିେଦଶୀକୁ, ପିତୃହୀନକୁ ଓ ବିଧବାକୁ ତାହା େଦବ, ତହେର

େସମାେନ ତୁମ ନଗରଦାର ମ େର େଭାଜନ କରି ତୃପ େହେବ। 13

ତହଁୁ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଏହା କହିବ, େମାʼ

ପତି ତୁମର ସମସ ଆ ାନୁସାେର “ମଁୁ ଆପଣା ଗୃହରୁ ପବିତ ବସୁ ବାହାର

କରି ପୃଥକ ରଖଅଛି, ମ େଲବୀୟକୁ ଓ ବିେଦଶୀକୁ, ପିତୃହୀନକୁ ଓ

ବିଧବାକୁ େଦଇଅଛି; ମଁୁ ତୁମର େକୗଣସି ଆ ାଲଙନ କରି ନାହ, କିଅବା

ତାହା ପାେସାରି ନାହ। 14 ମଁୁ ଆପଣା େଶାକ ସମୟେର ତହରୁ କିଛି େଭାଜନ

କରି ନାହ, ଅବା ଅଶୁଚି େହାଇ ତହରୁ କିଛି ରଖ ନାହ, କିଅବା ମୃତ େଲାକ

ଉେଦଶ େର ତହରୁ କିଛି େଦଇ ନାହ। ମଁୁ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ

ରବେର ଅବଧାନ କରିଅଛି, ତୁେମ େମାେତ ଯାହା ଯାହା ଆ ା କଲ, େସହି
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ସମସ ମଁୁ କରିଅଛି। 15 ତୁେମ ଆପଣା ପବିତ ନିବାସ ସଗରୁ ଦୃଷିପାତ କର,

ପୁଣି ତୁମର େଲାକ ଇସାଏଲକୁ ଓ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ପତି କୃତ

ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର େଯଉଁ ଭୂମି ଆମମାନଙୁ େଦଇଅଛ, େସହି ଦୁଗ ଓ

ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶକୁ ଆଶୀବାଦ କର।” 16 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଆଜି ତୁମକୁ ଏହିସବୁ ବିଧ ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଉଅଛନି;

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା ସମସ ହୃଦୟ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ ତାହାସବୁ

ମାନିବ ଓ କରିବ, 17 ତୁେମ ଆଜି ସୀକାର କରିଅଛ େଯ, ସଦାପଭୁ ତୁମର

ପରେମଶର େହେବ ଓ ତୁେମ ତାହାଙ ପଥେର ଚାଲବ ଓ ତାହାଙ ବିଧ,

ଆ ା ଓ ଶାସନ ମାନିବ ଓ ତାହାଙ ରବେର କଣପାତ କରିବ। 18 ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ଆଜି ଏହି ଅଙୀକାର କରିଅଛନି େଯ, ତାହାଙ ପତି ାନୁସାେର

ତୁେମ ତାହାଙର ସଞିତ ଧନ େହବ ଓ ତାହାଙର ସମସ ଆ ା ମାନିବ;

19 ପୁଣି େସ ତୁମକୁ ପଶଂସାେର, ନାମେର ଓ ସମାନେର ଆପଣାର ସୃଷ

ସମସ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ଅେପକା େଶଷ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ ତାହାଙ

ବାକ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େଲାକ

େହବ।

27ଏଥଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗ େଲାକମାନଙୁ ଆ ା

େଦଇ କହିେଲ, “ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା େଦଉଅଛି,

ତୁେମମାେନ େସହି ସବୁ ପାଳନ କର। 2ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତୁେମ େଯଉଁ ଦିନ ଯଦନ ପାର େହାଇ େସଠାେର

ଉପସିତ େହବ, େସହି ଦିନ ଆପଣା ନିମେନ େକେତକ ବୃହତ ପସର ସାପନ

କରିବ ଓ ତାହା ଚୂନେର େଲପିବ। 3 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ପରେମଶର ତୁମ ନିକଟେର େଯଉଁ ପତି ା କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ େଦେବ,

ତହ ମ େର ତୁେମ େଯପରି ପେବଶ କରି ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ପାର େହବା

ସମୟେର ତୁେମ େସହି ପସରଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଏହି ବ ବସାର ସମସ କଥା

େଲଖବ। 4 ପୁଣି ଆଜି ମଁୁ େଯଉଁ ପସରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙୁ ଏହି

ଆ ା େଦଲ, ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହଲା ଉତାେର ଏବଲ ପବତେର

େସହି ପସରସବୁ ସାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଚୂନେର େଲପିବ। 5ଆଉ ତୁେମ

େସଠାେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି,



େମାଶାଙ ଲଖତ ପଞମ ପୁସକ 440

ଅଥା , ପସରର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିବ; େସହି ସବୁ ପସର ଉପେର

େଲୗହ ଅସ ଉଞାଇବ ନାହ। 6 ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ

ଯ େବଦି ଅଚଞା ପସରେର ନିମାଣ କରିବ ଓ ତୁେମ ତହ ଉପେର ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଉତଗ କରିବ; 7ଆଉ ତୁେମ

ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ କରି େସଠାେର େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଆନନ କରିବ। 8 ପୁଣି ତୁେମ େସହି ପସର

ଉପେର ଏହି ବ ବସାର ସମସ କଥା ଉତମ ରୂେପ େଖାଳି େଲଖବ।” 9

ଏଉତାେର େମାଶା ଓ େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ସମସ ଇସାଏଲକୁ କହିେଲ,

“େହ ଇସାଏଲ, ନୀରବ େହାଇ ଅବଧାନ କର, ଆଜି ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙର େଲାକ େହଲ। 10 ଏେହତୁ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ରବେର କଣପାତ କରିବ ଓ ଆଜି ମଁୁ ତାହାଙର େଯଉଁ ସମସ

ଆ ା ଓ ବିଧ ତୁମକୁ ଆ ା କରୁଅଛି, ତାହା ପାଳନ କରିବ।” 11 େସହି ଦିନ

େମାଶା େଲାକମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, 12ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର

େହଲା ଉତାେର ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଓ ଯିହୁଦା ଓ ଇଷାଖର, େଯାେଷଫ

ଓ ବିନ ାମୀ , ଏସବୁ (ବଂଶ) େଲାକମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ନିମେନ

ଗରିଷୀମ ପବତେର ଠିଆ େହେବ। 13 ପୁଣି ରୁେବ ଓ ଗା ଓ ଆେଶର

ଓ ସବୂଲୂନ ଓ ଦା ଓ ନପାଲ, ଏସବୁ (ବଂଶ) ଅଭଶାପ େଦବା ନିମେନ

ଏବଲ ପବତେର ଠିଆ େହେବ। 14 ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ଉଚସରେର

ସମସ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକଙୁ ଉତର େଦଇ କହିେବ: 15 “େଯଉଁ ମନୁଷ

ସଦାପଭୁଙ ଘୃଣିତ, ଶିଳକରର ହସକୃତ େକୗଣସି େଖାଦିତ କି ଛାଞେର ଢଳା

ପତିମା ନିମାଣ କରି େଗାପନେର ସାପନ କେର, େସ ଶାପଗସ େହଉ।”

ତହେର ସମସ େଲାକ ଉତର େଦଇ କହିେବ, “ଆେମ ” (ଏହିପରି େହଉ)।

16 “େଯେକହି ଆପଣା ପିତାଙୁ କି ଆପଣା ମାତାଙୁ ଅବ ା କରଇ, େସ

ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 17 “େଯେକହି

ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭୂମିଚିହ ଘୁଞାଏ, େସ ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ

େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 18 “େଯେକହି ଅନକୁ ବାଟରୁ ବୁଲାଏ, େସ

ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 19 “େଯେକହି

ବିେଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାର ବିଚାର ଅନ ାୟ କେର, େସ ଶାପଗସ

େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 20 “େଯେକହି ଆପଣା
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ପିତୃର ଭାଯ ା ସେଙ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗସ େହଉ।” େଯେହତୁ େସ

ଆପଣା ପିତାର ଅଧକାରକୁ ଅନାବୃତ କଲା। ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ,

ଆେମ । 21 “େଯେକହି େକୗଣସି ପକାର ପଶୁ ସେଙ ଶୟନ କେର, େସ

ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 22 “େଯେକହି

ଆପଣା ଭଗିନୀ, ଅଥା , ଆପଣା ପିତୃଙ କନ ା କି ଆପଣା ମାତୃଙ କନ ା

ସେଙ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ,

ଆେମ । 23 “େଯେକହି ଆପଣା ଶାଶୁ ସେଙ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗସ

େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 24 “େଯେକହି ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ େଗାପନେର ବଧ କେର, େସ ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ

େଲାକ କହିେବ, ଆେମ । 25 “େଯେକହି ନିେଦାଷ ପାଣୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ

ଲାଞ ନିଏ, େସ ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ ।

26 “େଯେକହି ଏହି ବ ବସାର କଥାସବୁ ପାଳିବାକୁ ତହେର ଆସା ନ କେର,

େସ ଶାପଗସ େହଉ।” ତହେର ସମସ େଲାକ କହିେବ, ଆେମ ।

28ମଁୁ ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା ତୁମକୁ

ଆେଦଶ କରୁଅଛି, େସହି ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁେମ

ତାହାଙ ରବେର ଯତପୂବକ କଣପାତ କରିବ, େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର ପୃଥବୀସ ସମସ େଦଶୀୟ େଲାକଙ ଅେପକା ତୁମକୁ େଶଷ

କରିେବ। 2ଯଦି ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ରବ ଶୁଣିବ, େତେବ

ଏହିସବୁ ଆଶୀବାଦ ତୁମ ଉପେର ବତବ ଓ ତୁମର ସଙ ଧରିବ। 3 ତୁେମ

ନଗରେର ଧନ େହବ ଓ େକତେର ଧନ େହବ। 4 ତୁମ ଶରୀରର ଫଳ,

ତୁମ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ତୁମ ପଶୁର ଫଳ, ଅଥା , େଗାବତ ଓ େମଷପଲର

ଶାବକ ଧନ େହବ। 5 ତୁମ ଚାଙୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ ଧନ େହବ। 6

ତୁେମ ଗୃହକୁ ଆସିବା େବେଳ ଧନ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାେର ଯିବା େବେଳ ଧନ

େହବ। 7 ସଦାପଭୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଉଠିବା ଶତୁମାନଙୁ ତୁମ ଆେଗ ଆେଗ

ପରାସ କରାଇେବ; େସମାେନ ଏକ ପଥ େଦଇ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆସିେବ,

ମାତ ସାତ ପଥ େଦଇ ତୁମ ସମୁଖରୁ ପଳାଇେବ। 8ସଦାପଭୁ ତୁମ ଅମାରେର

ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ କମେର ତୁେମ ହସ େଦବ, େସହି ସବୁେର ଆଶୀବାଦପାପି

ଆ ା କରିେବ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ

େଦେବ, ତହେର େସ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 9 ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା
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ପରେମଶରଙ ଆ ା ପାଳନ ଓ ତାହାଙ ପଥେର ଗମନ କେଲ, ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର ତୁମକୁ ଆପଣା ପବିତ େଲାକ କରି ସାପନ

କରିେବ। 10 ପୁଣି ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପସିଦ ଅଛ େବାଲ ପୃଥବୀସ

ସମସ େଲାକ େଦଖେବ ଓ େସମାେନ ତୁମ ବିଷୟେର ଭୀତ େହେବ। 11

ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର

ଶପଥ କରିଅଛନି, େସଠାେର ତୁମକୁ ସନାନ େଦଇ, ତୁମ ପଶୁମାନଙୁ ଫଳ

େଦଇ ଓ ତୁମ ଭୂମିରୁ ଫଳ େଦଇ ତୁମକୁ ବଦଷୁ କରିେବ। 12 ସଦାପଭୁ

ଯଥା ସମୟେର ତୁମ ଭୂମିେର ବୃଷି େଦବାକୁ ଓ ତୁମ ହସର ସମସ କମେର

ଆଶୀବାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶ ରୂପ ଉତମ ଭଣାର ତୁମ ପତି ମୁକ

କରିେବ; ତହେର ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଋଣ େଦବ, ମାତ

ତୁେମ ଋଣ େନବ ନାହ। 13ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର େଯଉଁ

େଯଉଁ ଆ ା ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ମଁୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛି,

େସହି ସବୁ ଯଦି ତୁେମ ଶୁଣିବ ଓ ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ

ଆ ା କରୁଅଛି, ତୁେମ ତହ ମ ରୁ େକୗଣସି ବାକ ର ଦକିଣେର କି ବାମେର

େଫରି ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଅନୁଗାମୀ ନ

େହବ, 14 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ମସକ କରିେବ, ଲାଙୁଳ କରିେବ ନାହ;

ତୁେମ େକବଳ ଉପରିସ େହବ, ପୁଣି ନୀଚସ େହବ ନାହ। 15 ମାତ ମଁୁ ଆଜି

ତୁମକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା ଓ ବିଧ ଆେଦଶ

କରୁଅଛି, େସହି ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁେମ ତାହାଙ

ରବେର କଣପାତ ନ କରିବ, େତେବ ଏହିସବୁ ଅଭଶାପ ତୁମ ଉପେର ବତବ

ଓ ତୁମ ସଙ ଧରିବ। 16 ତୁେମ ନଗରେର ଶାପଗସ େହବ ଓ େକତେର

ଶାପଗସ େହବ। 17 ତୁମର ଚାଙୁଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ ଶାପଗସ େହବ।

18 ତୁମ ଔରସର ସନାନ, ଭୂମିର ଫଳ, ତୁମ େଗାବତ ଓ େମଷପଲର

ଶାବକ ଶାପଗସ େହବ; 19 ତୁେମ ଗୃହକୁ ଆସିବା େବେଳ ଶାପଗସ େହବ ଓ

ତୁେମ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ଶାପଗସ େହବ। 20 ତୁେମ ଆପଣାର

େଯଉଁ ମନ କମ ଦାରା େମାେତ ତ ାଗ କଲ, ତହ େହତୁ ତୁମର ସଂହାର ଓ

ଶୀଘ ବିନାଶ େହବା ପଯ ନ ତୁମ ହସର ସମସ କମେର ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପତି ଅଭଶାପ, ବ ାକୁଳତା ଓ ଭତନା ପଠାଇେବ। 21 ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସଠାରୁ ତୁେମମାେନ ଉଚିନ େହବା ପଯ ନ
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ସଦାପଭୁ ତୁମଠାେର ମହାମାରୀ ଲଗାଇ ରଖେବ। 22 ସଦାପଭୁ ଯକା

ଓ ଜର ଓ ଜାଳା ଓ ଅତିଦାହ ଓ ଖଡ ଓ ଶସ ର େଶାଷ ଓ ମାନି ଦାରା

ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିେବ; ତୁମର ବିନାଶ େହବା ପଯ ନ େସହି ସବୁ ତୁମର

ପଶା ଗାମୀ େହେବ। 23 ପୁଣି ତୁମ ମସକଉପରିସ ଆକାଶ ପିତଳ େହବ

ଓ ତୁମ ନୀଚସିତ ପୃଥବୀ ଲୁହା େହବ। 24 ସଦାପଭୁ ତୁମ େଦଶେର ଜଳ

ବଦେଳ ଧୂଳି ଓ ବାଲ ବଷାଇେବ, ତୁମର ବିନାଶ େହବା ପଯ ନ ତାହା

ଆକାଶରୁ ତୁମ ଉପେର ପଡ଼ିବ। 25 ସଦାପଭୁ ତୁମ ଶତୁମାନଙ ସମୁଖେର

ତୁମକୁ ପରାସ କରାଇେବ ତୁେମ ଏକ ପଥ େଦଇ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର

ଯିବ ମାତ ସାତ ପଥ େଦଇ େସମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇବ; ପୁଣି ପୃଥବୀର

ସମସ ରାଜ ମ େର ତୁେମ ଏେଣେତେଣ ସାନାନରିତ େହବ। 26ଆଉ

ତୁମ ଶବ ଖଚର ପକୀଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଭକ େହବ; େକହି

େସମାନଙୁ ଅଡ଼ାଇ େଦବାକୁ ନ ଥବ। 27 ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ମିସରୀୟ ବଥ ଓ

ଅଶ ଓ ଜାଦୁ ଓ କୁଣିଆ ଦାରା ଆଘାତ କରିେବ, ଏହିସବୁରୁ ତୁେମ ସୁସ େହାଇ

ପାରିବ ନାହ। 28 ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଉନାଦ ଓ ଅନତା ଓ ଚିତର ସବତା

ଦାରା ଆଘାତ କରିେବ। 29 ତହେର ଅନ ଅନକାରେର ଦରାଣି େହଲା ପରି

ତୁେମ ମ ାହ ସମୟେର ଦରାଣି ବୁଲବ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ପଥେର କୃତକାଯ

େହବ ନାହ; ତୁେମ ସବଦା େକବଳ ଉପଦବଗସ ଓ ଅପହୃତ େହବ, େକହି

ତୁମକୁ ଉଦାର କରିବାକୁ ନ ଥବ। 30 ତୁେମ କନ ା ସେଙ ବିବାହ ନିବନ

କରିବ, ମାତ ଅନ ପୁରୁଷ ତାହାର ସହବାସ କରିବ; ତୁେମ ଗୃହ ନିମାଣ

କରିବ, ମାତ ତୁେମ ତହେର ବାସ କରି ପାରିବ ନାହ; ତୁେମ ଦାକାେକତ

ପସୁତ କରିବ, ମାତ ତହର ଫଳ େଭାଗ କରି ପାରିବ ନାହ, 31 ତୁମ େଗାରୁ

ତୁମ ଆଗେର ହତ େହବ, ମାତ ତୁେମ ତାହାର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ

ନାହ; ତୁମ ଗଦଭ ତୁମ ସାକାତେର ବଳପୂବକ ନିଆଯିବ, ମାତ ତାହା ତୁମକୁ

େଫରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହ; ତୁମ େମଷ ତୁମ ଶତୁମାନଙୁ ଦିଆଯିବ, ମାତ

ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ତୁମର ନ ଥବ। 32 ତୁମ ପୁତକନ ାଗଣ ଅନ

େଲାକଙୁ ଦିଆଯିେବ ଓ ସମସ ଦିନ େସମାନଙ ପାଇଁ ଚାହ ଚାହ ତୁମ ଚକୁ

କୀଣ େହବ, ମାତ ତୁମ ହାତର ବଳେର କିଛି େହବ ନାହ। 33 ତୁମର ଅ ାତ

ଏକ େଗାଷୀ ତୁମ ଭୂମିର ଓ ତୁମ ସକଳ ପରିଶମର ଫଳ େଭାଗ କରିବ; ପୁଣି

ତୁେମ ସବଦା େକବଳ ଉପଦବଗସ ଓ େକଶପାପ େହବ। 34 ତୁମର ଚକୁ
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ଯାହା େଦଖବ, ତହ ସକାଶୁ ତୁେମ ପାଗଳ େହବ। 35 ସଦାପଭୁ ତୁମର ଜାନୁ,

ଜଙ ଓ ତଳିପାରୁ ମସକ ପଯ ନ ବ ଥାଦାୟୀ ବଥ ଦାରା ତୁମକୁ ଆଘାତ

କରିେବ, ତହରୁ ତୁେମ ସୁସ େହାଇ ପାରିବ ନାହ। 36 ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଓ

ତୁେମ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପେର ନିଯୁକ କରିବ, ତୁମର େସହି ରାଜାକୁ, ତୁମର

ଓ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଅ ାତ ଏକ େଗାଷୀୟ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ,

େସଠାେର ତୁେମ ପସରମୟ ଓ କାଷମୟ ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା

କରିବ। 37 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ େଯଉଁସବୁ େଗାଷୀୟ େଲାକଙ ମ କୁ

େନଇଯିେବ, େସମାନଙ ନିକଟେର ତୁେମ ଆଶଙାର, ଗଳର ଓ ଉପହାସର

ବିଷୟ େହବ। 38ତୁେମ େକତକୁ ବହୁତ ବିହନ ବହି େନବ, ମାତ ଅଳ ସଂଗହ

କରିବ; କାରଣ ପଙପାଳ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। 39 ତୁେମ ଦାକାେକତ

େରାପି ପସୁତ କରିବ, ମାତ ଦାକାରସ ପାନ କରିବାକୁ କି ଦାକାଫଳ ସଂଗହ

କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହ; କାରଣ େପାକ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। 40ତୁମର

ସମସ ସୀମାେର ଜୀତବୃକ େହବ, ମାତ ତୁେମ ଆେପ େତୖଳ ମଦନ କରିବାକୁ

ପାଇବ ନାହ; କାରଣ ତୁମ ଜୀତବୃକର ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। 41 ତୁେମ ପୁତ ଓ

କନ ା ଜନ କରିବ, ମାତ େସମାେନ ତୁମର େହେବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ବନୀ େହାଇଯିେବ। 42 ତୁମର ସମୁଦାୟ ବୃକ ଓ ଭୂମିର ଫଳ ପଙପାଳ

ନଷ କରିବ। 43 ତୁମ ମ ବତୀ ବିେଦଶୀ େଲାକ ତୁମଠାରୁ ଆହୁରି ଆହୁରି

ଉପରକୁ ଉଠିବ, ମାତ ତୁେମ ଆହୁରି ଆହୁରି ତଳକୁ ଆସିବ। 44 େସ ତୁମକୁ

ଋଣ େଦବ, ମାତ ତୁେମ ତାହାକୁ ଋଣ େଦଇ ପାରିବ ନାହ; େସ ମସକ

େହବ, ତୁେମ ଲାଙୁଳ େହବ। 45ଆଉ ତୁେମ ବିନଷ େହବା ପଯ ନ ଏହିସବୁ

ଅଭଶାପ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିବ, ତୁମ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ଓ ତୁମ ସଙ

ଧରିବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଆପଣାର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା

ଓ ବିଧ ତୁମକୁ ଆ ା କେଲ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ତାହାଙ

ରବେର କଣପାତ କଲ ନାହ। 46ଆଉ େସହି ସବୁ ଅଭଶାପ ତୁମ ଉପେର ଓ

ଯୁଗାନୁକେମ ତୁମ ବଂଶ ଉପେର ଚିହ ଓ ଆଶଯ କମ ସରୂପ େହାଇ ରହିବ;

47 କାରଣ ତୁେମ ସବପକାର ସମତି ବହୁଳ ରୂେପ ପାଇେଲ େହଁ ଆନନେର ଓ

ପଫୁଲ ଚିତେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙୁ େସବା କଲ ନାହ। 48 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ଶତୁମାନଙୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ପଠାଇେବ, ତୁେମ କୁଧାେର,

ତୃଷାେର, ଉଲଙତାେର ଓ ସବପକାର ଅଭାବେର େସମାନଙର ଦାସ କମ
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କରିବ; ଆଉ ଶତୁ ତୁମକୁ ବିନଷ କରିବା ପଯ ନ ତୁମ କାନେର ଲୁହାର

ଯୁଆଳି େଦବ। 49 େଯପରି ଉେତାଶ ପକୀ ଉେଡ଼, େସପରି ସଦାପଭୁ ଦୂରରୁ

ପୃଥବୀର ପାନରୁ ଏକ େଗାଷୀକୁ ତୁମ ପତିକୂଳେର ଆଣିେବ; େସହି େଗାଷୀର

ଭାଷା ତୁେମ ବୁଝି ପାରିବ ନାହ; 50 େସହି େଗାଷୀ ଭୟଙର ବଦନବିଶିଷ, େସ

ବୃଦର ମୁଖାେପକା କରିବ ନାହ, କିଅବା ଯୁବାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହ। 51 ପୁଣି,

ତୁେମ ବିନଷ େହବା ପଯ ନ ତୁମ ପଶୁର ଶାବକ ଓ ତୁମ ଭୂମିର ଫଳ ଗାସ

କରିବ; ମ ତୁେମ ସଂହାରିତ େହବା ପଯ ନ େସ ତୁମ ପାଇଁ ଶସ , ଦାକାରସ

ଅବା େତୖଳ, ତୁମ େଗାବତ ଅବା େମଷପଲର ଶାବକ ଅବଶିଷ ରଖବ ନାହ।

52ଆଉ ତୁମର ସମୁଦାୟ େଦଶସ େଯଉଁ ସମସ ଉଚ ଓ ଦୁଗମ ପାଚୀରେର

ତୁେମ ଭରସା ରଖଲ, ତାହାସବୁ ପତିତ େହବା ପଯ ନ େସ ତୁମର ସମସ

ନଗରଦାରେର ତୁମକୁ ଅବେରାଧ କରିବ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତହର ସମସ ନଗରଦାରେର େସ ତୁମକୁ

ଅବେରାଧ କରିବ। 53 ଅବେରାଧ କାେଳ ଓ ତୁମ ଶତୁମାେନ ତୁମକୁ େଯଉଁ

ବିପଦେର ପକାଇେବ, େସହି ସମୟେର ତୁେମ ନିଜ ଶରୀରର ଫଳ, ଅଥା ,

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଦତ ନିଜ ପୁତ ଓ ନିଜ କନ ାମାନଙ ମାଂସ

ଖାଇବ। 54 େସହି ସମୟେର ତୁମମାନଙ ମ େର ଥବା େଲାକ େକାମଳ ଓ

ଅତି ସୁକୁମାର ଆପଣା ଭାଇ ପତି ଓ ଆପଣା ବକଃସାୟିନୀ ଭାଯ ା ପତି

ଓ ଆପଣାର ଅବଶିଷ ରହିଥବା ସନାନମାନଙ ପତି ଏପରି କୁଦୃଷି କରିବ,

55 େଯ ତାହାର କିଛିମାତ ନ ଥବାରୁ େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ସନାନର ମାଂସ

ଖାଇବ, ତହରୁ େସମାନଙର କାହାରିକୁ କିଛି େଦବ ନାହ। 56 ଅବେରାଧ

କାେଳ ଓ ଶତୁ ତୁମ ନଗରଦାରମାନଙେର ତୁମକୁ େଯଉଁ ବିପଦେର ପକାଇବ,

େସହି ବିପଦେର ତୁମମାନଙ ମ ବତନୀ େଯଉଁ େକାମଳାଙୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ

ସୀ ଆପଣା ସୁକୁମାରତା ଓ େକାମଳତା ସକାଶୁ ଆପଣା ତଳିପା ଭୂମିେର

ରଖବାକୁ ସାହାସ ନାହ, େସ ଆପଣା ବକସାୟୀ ସାମୀ ପତି ଓ ଆପଣା ପୁତ

ପତି ଓ ଆପଣା କନ ା ପତି କୁଦୃଷି କରିବ; 57ଆହୁରି ଆପଣା ଦୁଇ ପାଦ

ମ ରୁ ନିଗତ ଗଭପୁଷ ପତି ଓ ଆପଣା ଜନ କରିଥବା ସନାନମାନଙ ପତି

(କୁଦୃଷି କରିବ), କାରଣ ସବୁ ବିଷୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ େସ େସମାନଙୁ

େଗାପନେର ଖାଇବ। 58 “ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର, ଏହି େଗୗରବମୟ ଓ

ଭୟଙର ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ପୁସକେର ଲଖତ ବ ବସାର
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ସମସ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ; 59 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ଆଘାତ ଓ ତୁମ ବଂଶର ଆଘାତ, ଅଥା , ମହ ଓ ଚିରସାୟୀ ଆଘାତ, ପୁଣି

ବ ଥାଜନକ ଓ ଚିରସାୟୀ େରାଗ ଆଶଯ ରୂପ କରିେବ। 60 ପୁଣି ତୁେମ

େଯଉଁ ମିସରୀୟ ମହାବ ାଧ ବିଷୟେର ଭୀତ େହଲ, ତାହାସବୁ େସ ପୁନବାର

ତୁମ ପତି ଘଟାଇେବ; ତାହାସବୁ ତୁମଠାେର ଲାଗି ରହିବ। 61 ମ ଏହି

ବ ବସାପୁସକେର େଲଖା ନ ଥବା ସମସ େରାଗ ଓ ଆଘାତ ତୁମର ବିନାଶ

େହବା ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପତି ଘଟାଇେବ। 62ତହେର ତୁେମମାେନ

ବହୁସଂଖ କ ସକାଶୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି େହେଲ ମ ଅଳସଂଖ କ

େହାଇ ରହିବ; େଯେହତୁ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ରବେର

କଣପାତ କଲ ନାହ। 63ଆହୁରି ଏହିପରି ଘଟିବ େଯ, ତୁମମାନଙର ମଙଳ

କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମମାନଙୁ ବହୁସଂଖ କ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େଯପରି

ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆହାଦିତ େହାଇଥେଲ, େସହିପରି ତୁମମାନଙର ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମମାନଙୁ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ଉପେର ଆହାଦିତ େହେବ। ତହେର ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର

କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହରୁ ଉତାଟିତ େହବ। 64ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀର

ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ ସୀମା ପଯ ନ ସମସ େଗାଷୀ ମ େର ତୁମକୁ ଛିନଭନ

କରିେବ; ଆଉ େସଠାେର ତୁେମ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ଅ ାତ କାଷ ଓ ପସରମୟ ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା କରିବ। 65

ତୁେମ େସହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ମ େର କିଛି ସୁଖ ପାଇବ ନାହ ଓ

େସଠାେର ତୁମ ତଳିପାର କିଛି ବିଶାମ େହବ ନାହ; ମାତ ସଦାପଭୁ େସଠାେର

ତୁମକୁ ହୃ କମ, ଚକୁକୀଣତା ଓ ପାଣବ ଥା େଦେବ। 66 ତୁମ ଜୀବନ

ତୁମ ସାକାତେର ସଂଶୟେର େଦାହଲବ ପୁଣି, ତୁେମ ରାତି ଓ ଦିନ ଆଶଙା

କରିବ ଓ ତୁମ ଜୀବନ ଉପେର ତୁେମ ନିଭର କରି ପାରିବ ନାହ; 67 ତୁେମ

େଯଉଁ ଆଶଙା କରିବ, ତୁମ ହୃଦୟର େସହି ଆଶଙା ସକାଶୁ ଓ ତୁେମ

ଯାହା େଦଖବ, ତୁମ ଚକୁର େସହି ଦଶନ ସକାଶୁ ସକାଳ େହେଲ ତୁେମ

କହିବ, ‘ଆହା, ସନ ା ହୁଅନା କି!’ ପୁଣି ସନ ା େହେଲ ତୁେମ କହିବ, ‘ଆହା,

ସକାଳ ହୁଅନା କି!’ 68ଆଉ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ମଁୁ ତୁମକୁ କହିଲ େଯ,

‘ତୁେମ ଆଉ ତାହା େଦଖବ ନାହ,’ ସଦାପଭୁ େସହି ପଥ େଦଇ ଜାହାଜେର

ପୁନବାର ମିସରକୁ ତୁମକୁ ଆଣିେବ; ପୁଣି, େସଠାେର ତୁେମମାେନ ଆପଣା
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ଶତୁମାନଙ ହସେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ରୂେପ ବିକିବ, ମାତ

େକହି ତୁମମାନଙୁ କିଣିବ ନାହ।”

29ସଦାପଭୁ େହାେରବେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ

କରିଥେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା େମାୟାବ େଦଶେର େସମାନଙ ସହିତ େଯଉଁ

ନିୟମ କରିବାକୁ େମାଶାଙୁ ଆ ା େଦେଲ, େସହି ନିୟମର କଥା ଏହି।

2 ଏଥଉତାେର େମାଶା ସମସ ଇସାଏଲଙୁ ଡାକି େସମାନଙୁ କହିେଲ,

ସଦାପଭୁ ମିସର େଦଶେର ଫାେରାଙ ପତି ଓ ତାଙ ସମସ ଦାସ ପତି ଓ

ତାଙ େଦଶ ପତି େଯଉଁସବୁ କମ ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର କରିଥେଲ,

ତାହାସବୁ ତୁେମମାେନ େଦଖଅଛ, 3 େସହି ମହା ମହା ପରଖ, ଚିହ ଓ

ମହ ଆଶଯ କମସକଳ ତୁମର ଚକୁ େଦଖଅଛି, 4 ମାତ ସଦାପଭୁ

ଆଜି ପଯ ନ ତୁମମାନଙୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଓ େଦଖବା ପାଇଁ ଚକୁ ଓ

ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ େଦଇ ନାହାନି। 5 ପୁଣି, ଆେମ ଏହି ପାନରେର ଚାଳିଶ

ବଷ କାଳ ତୁମମାନଙୁ ଗମନ କରାଇଅଛୁ; ତୁମମାନଙ ବସ ତୁମମାନଙ

ଶରୀରେର ଅଭାବ େହାଇ ନାହ ଓ ତୁମ ପାଦୁକା ତୁମ ପାଦେର ନଷ େହାଇ

ନାହ। 6ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଅଟୁ, ଏହା େଯପରି

ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ରୁଟି େଭାଜନ କରି ନାହଁ,

କିଅବା ଦାକାରସ କି ମଦ ପାନ କରି ନାହଁ। 7 ଆଉ େଯେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ ଏହି ସାନେର ଉପସିତ େହଲ, େସେତେବେଳ ହିେ ବାନର ରାଜା

ସୀେହାନ ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓ ଆମମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାର

େହେଲ, ତହଁୁ ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ସଂହାର କଲୁ। 8 ପୁଣି, ଆେମମାେନ

େସମାନଙ େଦଶ େନଇ ଅଧକାର କରିବା ନିମେନ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ

େଲାକମାନଙୁ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶକୁ େଦଲୁ। 9 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ

ଏହି ନିୟମର ସକଳ ବାକ ମାନି ପାଳନ କର, ତହେର ତୁେମମାେନ ଯାହା

ଯାହା କରିବ, େସହି ସବୁେର କୁଶଳତା ପାପ େହବ। 10 ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ

େଯପରି କହିଅଛନି ଓ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ

ପତି େଯପରି ଶପଥ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର େସ େଯପରି ଆଜି ତୁମକୁ

ଆପଣା େଲାକ ରୂେପ ସାପନ କରନି ଓ ତୁମର ପରେମଶର ହୁଅନି; 11

ପୁଣି, େଯଉଁ ନିୟମ ଓ େଯଉଁ ଶପଥ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଆଜି ତୁମ

ସେଙ ସିର କରିେବ, ତୁେମ େଯପରି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସହିତ
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ତାହା ସିର କରିବ, 12 ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ପଧାନମାେନ, ତୁମମାନଙ

ବଂଶସମୂହ, ତୁମମାନଙ ପାଚୀନଗଣ ଓ ତୁମମାନଙ ଅ କଗଣ, ଇସାଏଲର

ସମସ ପୁରୁଷ, ତୁମମାନଙ ବାଳକଗଣ, ତୁମମାନଙ ଭାଯ ାଗଣ 13 ଓ

ତୁମ ଛାଉଣିେର ଥବା ବିେଦଶୀ, ତୁମ କାଠକଟାଳୀଠାରୁ ତୁମ ଜଳକଢ଼ାଳୀ

ପଯ ନ, ଏପରି ତୁେମ ସମେସ ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର

ଛିଡ଼ା େହଉଅଛ। 14ଆଉ ମଁୁ ଏହି ନିୟମ ଓ ଶପଥ େକବଳ ତୁମମାନଙ

ସହିତ କରୁ ନାହ; 15 ମାତ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର

ଆମମାନଙ ସେଙ ଆଜି ଏଠାେର େଯଉଁ େଲାକ ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି, ଆଉ

ମ େଯଉଁ େଲାକ ଏଠାେର ନାହ, (େସ ସମସଙ ସେଙ ମଁୁ ଏହି ନିୟମ

କରୁଅଛି)। 16କାରଣ ଆେମମାେନ ମିସର େଦଶେର େଯପରି ବାସ କଲୁ,

ଆଉ ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ପାର େହାଇ ଆସିଅଛ,

େସମାନଙ ମ େଦଇ ଆେମମାେନ େଯପରି ଆସିଲୁ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ;

17ଆଉ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ମ େର ଥବା ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ, େସମାନଙ

କାଠ ଓ ପଥର ଓ ରୂପା ଓ ସୁନାର ପତିମାମାନ େଦଖଅଛ। 18 ଏନିମେନ

ସାବଧାନ, େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ େଦବତାଗଣର ପଶା ଗାମୀ େହାଇ

େସବା କରିବା ନିମେନ ଆଜି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙଠାରୁ

ଯାହାର ହୃଦୟ ବିମୁଖ ହୁଏ, ଏପରି େକୗଣସି ପୁରୁଷ, କି ସୀ, କି ପରିବାର, କି

ବଂଶ େଯପରି ତୁମମାନଙ ମ େର ନ ରେହ, େଯପରି ବିଷ ଓ ନାଗଦଅଣାର

ମୂଳ ତୁମମାନଙ ମ େର ନ ରେହ; 19ଆଉ େକହି େଯପରି ଏହି ଅଭଶାପର

କଥା ଶୁଣି ମେନ ମେନ ଆପଣାର ଧନ ବାଦ କରି ନ କେହ େଯ, ଆେମ

ଶୁଖଲା ସେଙ ଓଦାକୁ ଧଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହୃଦୟର କଠିନତା

ଅନୁସାେର ଚଳିେଲ ମ ଆମର ମଙଳ େହବ। 20 ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କମା

କରିବାକୁ ସମତ େହେବ ନାହ, ମାତ ତ କେଣ େସହି େଲାକ ପତି ସଦାପଭୁଙ

େକାଧ ଓ ଅନଜାଳା ସଧୂମ େହାଇ ଉଠିବ, ପୁଣି ଏହି ପୁସକେର ଲଖତ ସମସ

ଅଭଶାପ ତାହା ପାଇଁ ଛକି ରହିବ, ଆଉ ସଦାପଭୁ ଆକାଶମଣଳ ତଳୁ ତାହାର

ନାମ େଲାପ କରିେବ। 21 ପୁଣି ଏହି ବ ବସା ପୁସକର ଲଖତ ନିୟମର

ସମସ ଅଭଶାପ ଅନୁସାେର ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ଇସାଏଲର ସମସ ବଂଶ

ମ ରୁ ଅମଙଳ ନିମେନ ପୃଥକ କରିେବ। 22 ତହେର ସଦାପଭୁ େସହି େଦଶ

ପତି େଯଉଁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ େଯଉଁ େରାଗେର ତାକୁ େରାଗଗସ କରିେବ,
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ତାହା ଭବିଷ ତ ପୁରୁଷ, ତୁମ ଉତାେର ଉତନ ତୁମ ସନାନସନତି ଓ ଦୂର

େଦଶରୁ ଆଗତ ବିେଦଶୀମାେନ େଦଖେବ; 23 ଅଥା , ସଦାପଭୁ ଆପଣା

େକାଧ ଓ େକାପେର େଯଉଁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଓ ଅଦା ଓ ସେବାୟୀମ

ନଗରମାନ ଉତାଟନ କରିଥେଲ, ତାହା ପରି ଏହି େଦଶର ସମସ ଭୂମି ଗନକ,

ଲବଣ ଓ ଦହନେର ପରିପୂଣ େହାଇଅଛି, ତହେର କିଛି ବୁଣାଯାଏ ନାହ,

କି ଫଳ ଉତନ ହୁଏ ନାହ, କି ତହେର େକୗଣସି ତୃଣ ବେଢ଼ ନାହ (ଏସବୁ

େଯେତେବେଳ େଦଖେବ); 24 େସେତେବେଳ ସବୁ େଗାଷୀୟ େଲାକମାେନ

କହିେବ, “ସଦାପଭୁ ଏ େଦଶ ପତି କାହକି ଏପରି କରିଅଛନି? ଏରୂପ

ମହାେକାଧ ପଜଳିତ େହବାର କାରଣ କଅଣ?” 25 ତହେର େଲାକମାେନ

କହିେବ, “ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶର ମିସର େଦଶରୁ େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର େସମାନଙ ସହିତ

େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥେଲ, ତାହା େସମାେନ ତ ାଗ କରିଅଛନି। 26 େସ

େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ ନିଷିଦ କରିଥେଲ ଏବଂ େସମାନଙ ଦୃଷିେର େଯଉଁ

େଦବତାମାେନ ଅଜଣା ଥେଲ, େସମାେନ ଯାଇ େସହି େଦବତାଗଣର େସବା

କେଲ ଓ େସମାନଙୁ ପଣାମ କେଲ। 27 ଏେହତୁ ଏହି ପୁସକେର ଲଖତ

ସମସ ଅଭଶାପ େସହି େଦଶ ଉପେର ବତାଇବାକୁ ତହ ପତି ସଦାପଭୁଙ

େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା। 28 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େକାଧେର ଓ ପଚଣତାେର ଓ

ମହାେକାପେର େସମାନଙ େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ଉତାଟନ କେଲ ଓ ଆଜିର

ପରି ଅନ େଦଶେର େସମାନଙୁ ନିେକପ କେଲ।” 29 ଗୁପ ବିଷୟସବୁ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଅଧକାର; ମାତ ଆେମମାେନ େଯପରି

ଏହି ବ ବସାର ସବୁ ବଚନ ପାଳନ କରିବା, ଏଥପାଇଁ ପକାଶିତ ବିଷୟସବୁ

ଯୁଗାନୁକେମ ଆମମାନଙର ଓ ଆମମାନଙ ସନାନଗଣର ଅଧକାର।

30ମଁୁ ତୁମ ସମୁଖେର ଏହି େଯଉଁ ଆଶୀବାଦ ଓ ଅଭଶାପ େଥାଇଲ,

େସହି ସବୁ େଯେତେବେଳ ତୁମ ପତି ଘଟିବ, େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର େଯଉଁ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ମ କୁ ତୁମକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛନି,

େସମାନଙ ମ େର ଥାଇ େଯେବ ତୁେମ େସହି ସବୁ ସରଣ କରିବ; 2ଆଉ

ତୁେମ ଓ ତୁମ ସନାନଗଣ େଯେବ ସମସ ହୃଦୟ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିବ ଓ ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

େଯଉଁସବୁ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତଦନୁସାେର େଯେବ ତାହାଙ ରବେର ଅବଧାନ
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କରିବ; 3 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ବନୀତ େଫରାଇେବ,

ତୁମକୁ କରୁଣା କରିେବ ଓ େଫରିଆସି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ

େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙ ମ େର ତୁମକୁ ଛିନଭନ କରିଅଛନି, ତହ ମ ରୁ

ତୁମକୁ ସଂଗହ କରିେବ। 4ଯଦି ତୁମର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକହି

ଆକାଶମଣଳର ପାନସୀମାେର ଥାଏ, େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

େସଠାରୁ ମ ତୁମକୁ ସଂଗହ କରିେବ ଓ େସଠାରୁ ତୁମକୁ େନଇ ଆସିେବ। 5

ପୁଣି ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିଥେଲ, ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶର େସହି େଦଶକୁ ତୁମକୁ ଆଣିେବ ଓ ତୁେମ ତାହା ଅଧକାର

କରିବ; ଆଉ େସ ତୁମର ମଙଳ କରି ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ଅେପକା ତୁମର

ସଂଖ ା ଅଧକ ବୃଦି କରିେବ। 6 ପୁଣି, ତୁେମ େଯପରି ଆପଣାର ସମସ

ହୃଦୟ ଓ ଆପଣାର ସମସ ପାଣ ସହିତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙୁ

େପମ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ହୃଦୟ ଓ ତୁମ

ବଂଶର ହୃଦୟ ସୁନତ କରିେବ, ତହେର ତୁେମ ବଞିବ। 7ଆଉ େଯଉଁମାେନ

ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କେଲ, ତୁମର େସହି ଶତୁ ଓ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ ଉପେର

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଏହିସବୁ ଅଭଶାପ ବତାଇେବ। 8ଆଉ ତୁେମ

େଫରିଆସି ସଦାପଭୁଙ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ ଓ ମଁୁ ଆଜି ତାହାଙର େଯଉଁ

ସମସ ଆ ା ତୁମକୁ ଆେଦଶ କରୁଅଛି, ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବ। 9 େଯେବ

ତୁେମ ଏହି ବ ବସାପୁସକେର ଲଖତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଆ ା

ଓ ବିଧସବୁ ମାନିବାକୁ ତାହାଙ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ; େଯେବ ତୁେମ

ଆପଣା ସମସ ହୃଦୟ ଓ ଆପଣା ସମସ ପାଣ ସହିତ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ପତି େଫରିବ; 10 େତେବ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ

ମଙଳାେଥ ତୁମ ହସକୃତ କମେର, ତୁମକୁ ସନାନ େଦଇ, ତୁମ ପଶୁଫଳେର

ଓ ତୁମ ଭୂମିର ଫଳେର ତୁମକୁ ବଦଷୁ କରିେବ େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙଠାେର େଯପରି ଆନନ କରିଥେଲ, େସପରି ତୁମ ମଙଳାେଥ

େସ ପୁନବାର ତୁମଠାେର ଆନନ କରିେବ। 11ଆଜି ମଁୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଆ ା

େଦଉଅଛି, ତାହା ଅତିରିକ କଠିନ ନୁେହଁ କିଅବା ଦୂରବତୀ ନୁେହଁ। 12 ତାହା

ସଗେର ନାହ େଯ, ତୁେମ କହିବ, ଆେମମାେନ େଯପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ,

ଏଥପାଇଁ କିଏ ଆମମାନଙ ନିମେନ ସଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିବ ଓ ଆମମାନଙୁ ଶୁଣାଇବ? 13କିଅବା ତାହା ସମୁଦ େସପାରିେର ନାହ
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େଯ, ତୁେମ କହିବ, ଆେମମାେନ େଯପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ, ଏଥପାଇଁ

କିଏ ଆମମାନଙ ନିମେନ ସମୁଦ ପାର େହାଇ ତାହା ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିବ ଓ ଆମମାନଙୁ ଶୁଣାଇବ? 14 ମାତ ତୁମ ପାଳନାେଥ େସ ବାକ

ତୁମର ଅତି ନିକଟେର, ତୁମ ମୁଖେର ଓ ତୁମ ହୃଦୟେର ଅଛି। 15 େଦଖ,

ଆଜି ମଁୁ ତୁମ ସମୁଖେର ଜୀବନ ଓ ମଙଳ, ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙଳ ରଖଅଛି।

16ଆଜି ମଁୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙୁ େପମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ ପଥେର

ଚାଲବାକୁ ଓ ତାହାଙ ଆ ା, ବିଧ ଓ ଶାସନ ପାଳିବାକୁ ତୁମକୁ େଯଉଁ ଆ ା

େଦଉଅଛି, ତାହା କେଲ ତୁେମ ବଞିବ ଓ ବଦଷୁ େହବ, ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ

ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 17ମାତ ଯଦି ତୁମର ହୃଦୟ ବିମୁଖ େହବ ଓ ତୁେମ

ଶୁଣିବ ନାହ, ମାତ ଭାନ େହାଇ ଅନ େଦବତାମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ ଓ

େସମାନଙୁ େସବା କରିବ; 18 େତେବ ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶ

କରୁଅଛି େଯ, ତୁେମମାେନ ନିତାନ ବିନଷ େହବ; ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, ତହେର ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଦିନ ବଢ଼ାଇବ ନାହ। 19ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର

ସଗ ଓ ମତ କୁ ସାକୀ କରି କହୁଅଛି େଯ, ମଁୁ ତୁମ ସମୁଖେର ଜୀବନ ଓ

ମରଣ, ଆଶୀବାଦ ଓ ଅଭଶାପ ରଖଅଛି; ଏନିମେନ ତୁେମ ଓ ତୁମର ବଂଶ

େଯପରି ବଞିବ, ଏଥପାଇଁ ଜୀବନ ମେନାନୀତ କର; 20 ଅଥା , ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ େପମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ ରବେର ଅବଧାନ କରିବାକୁ

ଓ ତାହାଙଠାେର ଆସକ େହବାକୁ (ମେନାନୀତ କର); କାରଣ େସ ତୁମର

ଜୀବନ ଓ ଦୀଘ ପରମାୟୁ ଅଟନି; ତାହା କେଲ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷ

ଅବହାମଙୁ ଓ ଇ ହାକଙୁ ଓ ଯାକୁବଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ

କରିଅଛନି, ତହେର ତୁେମ ବାସ କରି ପାରିବ।

31ଏଥଉତାେର େମାଶା ଯାଇ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲକୁ ଏହି କଥା କହିେଲ।

2 ପୁଣି େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆଜି େମାହର ବୟସ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ବଷ;

ମଁୁ ଆଉ ବାହାେର ଭତେର ଯାଇ ଆସି ପାରୁ ନାହ, ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାେତ

କହିଅଛନି, ‘ତୁେମ ଏହି ଯଦନ ପାର େହାଇଯିବ ନାହ।’ 3 ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶର, ଆେପ ତୁମର ଅଗଗାମୀ େହାଇପାର େହାଇଯିେବ; େସ ତୁମ

ସମୁଖରୁ ଏହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ନାଶ କରିେବ ଓ ତୁେମ େସମାନଙୁ



େମାଶାଙ ଲଖତ ପଞମ ପୁସକ 452

ଅଧକାର କରିବ; ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ ତୁମର ଅଗଗାମୀ

େହାଇପାର େହେବ। 4 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ ସୀେହାନ ଓ

ଓ ନାମକ ରାଜାମାନଙୁ ନାଶ କରି େସମାନଙ ପତି ଓ େସମାନଙ େଦଶ

ପତି େଯରୂପ କେଲ, ଏମାନଙ ପତି େସରୂପ କରିେବ। 5 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିେବ, ତହେର ମଁୁ େଯଉଁସବୁ

ଆ ା ତୁମମାନଙୁ ଆେଦଶ କରିଅଛି, ତଦନୁସାେର ତୁେମମାେନ େସମାନଙ

ପତି କରିବ। 6 ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହ, କିଅବା

େସମାନଙ ସକାଶୁ ଭୟଯୁକ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର,

େସ ଆେପ ତୁମ ସେଙ ଗମନ କରୁଅଛନି, େସ ତୁମ ପତି ହତାଶ େହେବ ନାହ,

କିଅବା େସ ତୁମକୁ ତ ାଗ କରିେବ ନାହ।” 7 ଏଥେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ

ଡାକି ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲଙ ସାକାତେର ତାଙୁ କହିେଲ, “ବଳବାନ ଓ

ସାହସିକ ହୁଅ; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ

େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥେଲ, େସହି େଦଶକୁ

ତୁେମ ଏହି େଲାକଙ ସହିତ ଯିବ; ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙୁ ତାହା ଅଧକାର

କରାଇବ। 8 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ, େସ ଆେପ ତୁମର ଅଗଗାମୀ େହାଇ ଗମନ

କରୁଅଛନି; େସ ତୁମର ସଙୀ େହେବ, େସ ତୁମ ପତି ନିରସ େହେବ ନାହ,

କିଅବା ତୁମକୁ ତ ାଗ କରିେବ ନାହ; ଭୟ କର ନାହ, କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହ।”

9 ଏଥଉତାେର େମାଶା ଏହି ବ ବସା େଲଖ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକବାହକ

େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙୁ ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ପାଚୀନବଗଙଠାେର ସମପଣ

କେଲ। 10 ପୁଣି, େମାଶା େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ପେତ କ

ସାତ ବଷ େଶଷେର ଋଣ କମା ବଷର ନିରୂପିତ ସମୟେର, ପତକୁଟୀର

ପବେର, 11 େଯେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ମେନାନୀତ ସାନେର ତାହାଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହେବ, େସେତେବେଳ

ସମସ ଇସାଏଲ ସାକାତେର େସମାନଙ କଣେଗାଚରେର ତୁେମ ଏହି ବ ବସା

ପାଠ କରିବ। 12 ପୁଣି, େସମାେନ େଯପରି ତାହା ଶୁଣି ଶିକା ପାʼନି ଓ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରି ଏହି ବ ବସାର ସମସ କଥା

ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଓ

ବାଳକ ଓ ଆପଣା ନଗରଦାରବତୀ ବିେଦଶୀ ସମସ େଲାକଙୁ ସମାଜେର

ଏକତ କରିବ। 13 ତହେର େସମାନଙ େଯଉଁ ସନାନଗଣ ଏସବୁ ଜାଣି
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ନାହାନି, େସମାେନ ତାହା ଶୁଣିେବ ଓ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ

ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର େଯେତକାଳ ପାଣ

ଧାରଣ କରିବ, େସେତକାଳ େସମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ

ଭୟ କରିବା ଶିଖେବ।” 14 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ କହିେଲ,

“େଦଖ, ତୁମ ମରଣ ଦିନ ଆସି ପହଞିଲାଣି, ଯିେହାଶୂୟକୁ ଡାକ, ପୁଣି,

ଦୁେହଁ ସମାଗମତମୁେର ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ ତାହାକୁ ଆ ା େଦବା।” ତହେର

େମାଶା ଓ ଯିେହାଶୂୟ ଯାଇ ସମାଗମତମୁେର ଠିଆ େହେଲ। 15ଏଥେର

ସଦାପଭୁ େସହି ତମୁେର େମଘସମ ମ େର ଦଶନ େଦେଲ ଓ େମଘସମ

ତମୁଦାର ଉପେର ସିର େହାଇ ରହିଲା। 16 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ସହିତ ଶୟନ କରିବ; ତହ

ଉତାେର ଏହି େଲାକମାେନ ଉଠିେବ, ପୁଣି େଯଉଁ େଦଶେର ପେବଶ କରିବାକୁ

ଯାଉଅଛନି, େସହି ସାନର ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ

ବ ଭଚାର କରିେବ, ଆମକୁ ତ ାଗ କରିେବ ଓ ଆେମ େସମାନଙ ସହିତ

େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛୁ, ତାହା ଲଙନ କରିେବ। 17 େସସମୟେର େସମାନଙ

ପତିକୂଳେର ଆମର େକାଧ ପଜଳିତ େହବ, େତଣୁ ଆେମ େସମାନଙୁ ତ ାଗ

କରିବା ଓ ଆେମ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବା, ତହେର େସମାେନ

ଗାସିତ େହେବ ଓ େସମାନଙ ପତି ଅେନକ ଅମଙଳ ଓ େକଶ ଘଟିବ; ତହଁୁ

େସହି ସମୟେର େସମାେନ କହିେବ, ‘ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙ

ମ େର ନ ଥବାରୁ କି ଏହିସବୁ ଅମଙଳ ଆମମାନଙୁ ଘଟୁ ନାହ?’ 18 ମାତ

େସମାେନ ଅନ େଦବତାଗଣ ପତି େଫରି େଯଉଁ େଯଉଁ କୁକମ କରିେବ,

ତହ ନିମେନ େସହି ସମୟେର ଆେମ ଅବଶ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା

ମୁଖ ଢାଙିବା। 19 ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଏହି

ଗୀତ େଲଖ ଓ ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ତାହା ଶିଖାଅ; ଆଉ ଏହି

ଗୀତ େଯପରି ଇସାଏଲସନାନଗଣର ପତିକୂଳେର ଆମର ସାକୀ େହବ,

ଏଥପାଇଁ ତାହା େସମାନଙୁ ମୁଖସ କରାଅ। 20 କାରଣ ଆେମ େଯଉଁ େଦଶ

ବିଷୟେର େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହି ଦୁଗ

ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ େନଇଗଲା ଉତାେର େଯେତେବେଳ

େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃପ ଓ ହୃଷପୁଷ େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ

ଅନ େଦବତାମାନଙ ପତି େଫରି େସମାନଙ େସବା କରିେବ ଓ ଆମଙୁ
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ଅଗାହ କରି ଆମ ନିୟମ ଲଙନ କରିେବ। 21 ତହେର େଯେତେବେଳ

େସମାନଙ ପତି ଅେନକ ଅମଙଳ ଓ େକଶ ଘଟିବ, େସେତେବେଳ ଏହି

ଗୀତ ସାକୀ ସରୂପ େହାଇ େସମାନଙ ସମୁଖେର ସାକ େଦବ; େଯେହତୁ

େସମାନଙ ବଂଶର ମୁଖରୁ ଏହି ଗୀତ ବିସୃତ େହବ ନାହ; ଆେମ େଯଉଁ େଦଶ

ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ େସମାନଙୁ ଆଣିବା ପୂେବ ଏେବ

ମ େସମାେନ େଯଉଁ କଳନା କରୁଅଛନି, ତାହା ଆେମ ଜାଣୁ।” 22 ଏଣୁ

େମାଶା େସହି ଦିନ ଏହି ଗୀତ େଲଖ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଶିଖାଇେଲ।

23 ପୁଣି, େସ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ବଳବାନ

ଓ ସାହସିକ ହୁଅ; କାରଣ ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ

ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ େନଇଯିବ,

ଆଉ ଆେମ ତୁମର ସଙୀ େହବା।” 24 ଏଥଉତାେର େମାଶା ସମାପି ପଯ ନ

ଏହି ବ ବସାର ସକଳ ବାକ ପୁସକେର େଲଖ ସାରିଲା ଉତାେର 25

େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକବାହକ େଲବୀୟମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ

କହିେଲ, 26 “ତୁେମମାେନ ଏହି ବ ବସାପୁସକ େନଇ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ନିୟମସିନୁକ ପାଖେର ରଖ; ତାହା େସହି ସାନେର ତୁମ

ପତିକୂଳେର ସାକୀ ସରୂପ େହାଇ ରହିବ। 27 େଯେହତୁ ମଁୁ ତୁମର ବିେଦାହିତା

ଓ ଶକଗୀବତା ଜାେଣ; େଦଖ, ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ବଞି ଥାଉ ଥାଉ

ତ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହୀ େହଉଅଛ, ପୁଣି େମାʼ ମରଣ ଉତାେର

ଆଉ େକେତ ଅଧକ ନ େହବ? 28 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶର

ପାଚୀନବଗଙୁ ଓ ଅ କମାନଙୁ େମାʼ ନିକଟେର ଏକତ କର; ମଁୁ େସମାନଙ

କଣେଗାଚରେର ଏହିସବୁ କଥା କହି େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ସଗ ଓ ମତ କୁ

ସାକୀ କରିବି। 29 େଯେହତୁ େମାʼ ମରଣ ଉତାେର ତୁେମମାେନ ନିତାନ ଭଷ

େହାଇ େମାହର ଆ ାପଥରୁ ବିମୁଖ େହବ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ହସକୃତ କମ ଦାରା ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ

ସାକାତେର ଦୁଷମ କରିବ, ତହ ସକାଶୁ େଶଷ କାଳେର ତୁମମାନଙ ପତି

ଅମଙଳ ଘଟିବ।” 30 ଏଉତାେର େମାଶା ଇସାଏଲର ସମସ ସମାଜର

କଣେଗାଚରେର ଏହି ଗୀତର ବଚନସବୁ ସମାପି ପଯ ନ କହିେଲ ଯଥା: 

32 େହ ଆକାଶମଣଳ, କଣ ଦିଅ, ଆେମ କହିବା; ପୁଣି ପୃଥବୀ ଆମ ମୁଖର

ବାକ ଶବଣ କରୁ; 2 େମାହର ଉପେଦଶ ବୃଷି ପରି ବଷବ; େମାହର କଥା
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ଶିଶିର ପରି କରିବ; ତାହା େକାମଳ ତୃଣ ଉପେର ବୁନା ବୃଷି ତୁଲ ଓ ଶାକ

ଉପେର ଅସରା ବୃଷି ତୁଲ େହବ। 3କାରଣ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମ ପଚାର

କରିବି; ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପତି ମହିମା ଆେରାପ କର।

4 େସ ତ େଶୖଳ, ତାହାଙ କମ ସିଦ; କାରଣ ତାହାଙର ସକଳ ପଥ ନ ାୟ;

େସ ବିଶସ ଓ ଅଧମରହିତ ପରେମଶର; େସ ଧାମକ ଓ ସରଳ ଅଟନି। 5

େସମାେନ ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ଭଷାଚରଣ କରିଅଛନି, େସମାେନ ତାହାଙର

ସନାନ ନୁହନି, ମାତ ସନାନମାନଙର କଳଙ; େସମାେନ ବିପଥଗାମୀ ଓ

କୁଟିଳ ବଂଶ। 6 େହ ମୂଢ଼ ଓ ଅ ାନ େଲାେକ, ତୁେମମାେନ କି ସଦାପଭୁଙୁ

ଏପରି ପରିେଶାଧ କରୁଅଛ; େସ କି ତୁମର କୟକାରୀ ପିତା ନୁହନି? େସ

ତୁମର ସୃଷି ଓ ସିତିକତା ଅଟନି। 7ପୂବକାଳର ଦିନସବୁ ସରଣକର, ଗତ ବହୁ

ପୁରୁଷର ବଷ ବିେବଚନା କର; ତୁମ ପିତାଙୁ ପଚାର, େସ ତୁମକୁ ଜଣାଇେବ;

ତୁମ ପାଚୀନମାନଙୁ ପଚାର, େସମାେନ ତୁମକୁ କହିେବ। 8ସେବାପରିସ

େଯେତେବେଳ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ ଅଧକାର େଦେଲ;

େଯେତେବେଳ େସ ମନୁଷ ସନାନମାନଙୁ ପୃଥକ କେଲ, େସେତେବେଳ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସଂଖ ାନୁସାେର େସ େଲାକମାନଙର ସୀମା ସାପନ

କେଲ। 9କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଅଂଶ ତାହାଙର େଲାକ ଯାକୁବ ତାହାଙର

ଅଧକାରର ବାଣ। 10 େସ ତାହାକୁ ପାନର େଦଶେର ଓ ପଶୁେବାବାଳିପୂଣ

େଘାର ମରୁଭୂମିେର ପାଇେଲ; େସ ତାହାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆେବାରିେଲ, େସ

ତାହା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ, େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଚକୁର ପିତୁଳା

ପରି ରଖେଲ। 11 େଯପରି ଉେତାଶ ପକୀ ଆପଣା ବସାକୁ ଉେତଜିତ କେର,

ଛୁଆମାନଙ ଉପେର ପକ ଧଡ଼ଧଡ଼ କେର, (େସପରି) େସ ଆପଣା ପକ

ବିସାର କେଲ, େସ େସମାନଙୁ େତାଳି େନେଲ, େସ ଆପଣା େଡଣାେର

େସମାନଙୁ େବାହିେଲ; 12 ସଦାପଭୁ ଏକାକୀ ତାହାକୁ ଗମନ କରାଇେଲ,

ପୁଣି ତାହା ସହିତ େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଦବତା ନ ଥଲା। 13 େସ ପୃଥବୀର

ଉଚସଳୀ ଉପେର ତାହାକୁ ବାହନଆେରାହଣ ତୁଲ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ

େସ େକତଜାତ ଫଳ େଭାଜନ କଲା; େସ ତାହାକୁ ପାଷାଣରୁ ମଧୁ ଓ ଚକମକି

ପସରମୟ େଶୖଳରୁ େତୖଳ ପାନ କରାଇେଲ; 14 ତୁେମ େଗାଦଧ, ଛାଗର ଦୁଗ

ସହିତ େମଷର େମଦ, ବାଶନ େଦଶୀୟ େମଷ ଓ ଛାଗର ମାଂସ ସହିତ ଉତମ

ଗହମର ସାର (ଖାଇଲ), ପୁଣି ତୁେମ ଦାକାର ରକବଣ ରସ ପାନ କଲ। 15
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ମାତ ଯିଶୁରୁଣ ଚବେର ଫୁଲ ପଦାଘାତ କଲା; ତୁେମ ଚବେର ଫୁଲଅଛ,

ତୁେମ େମାଟା େହାଇଅଛ, ତୁେମ ଚିକଣ େହାଇଅଛ; ତହଁୁ େସ ଆପଣା

ସୃଷିକତା ପରେମଶରଙୁ ତ ାଗ କଲା, ପୁଣି ଆପଣା ତାଣ ରୂପ େଶୖଳଙୁ ଲଘୁ

ାନ କଲା। 16 େସମାେନ ଅନ େଦବତାମାନଙ ଦାରା ତାହାଙର େଦଷ

ଜନାଇେଲ, ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ ଦାରା େସମାେନ ତାହାଙୁ ବିରକ କେଲ। 17

େଯଉଁମାେନ ଭୂତ, ପରେମଶର ନୁହନି, େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ େସମାେନ

ଜାଣିେଲ ନାହ, ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ ଡରିେଲ ନାହ,

ଏପରି ସଦ ଉତନ ନୂତନ େଦବତାମାନଙ ଉେଦଶ େର େସମାେନ ବଳିଦାନ

କେଲ। 18 େଯଉଁ େଶୖଳ ତୁମକୁ ଉତନ କେଲ, ତାହାଙ ବିଷୟେର ତୁେମ

ଅମେନାେଯାଗୀ େହଲ ଓ େଯଉଁ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଜନ େଦେଲ, ତୁେମ

ତାହାଙୁ ଭୁଲ ଗଲ। 19 ସଦାପଭୁ ତାହା େଦଖେଲ, ପୁଣି ତାହାଙର ପୁତ ଓ

କନ ାମାେନ ତାହାଙର ବିରକି ଜନାଇବାରୁ େସ େସମାନଙୁ ଘୃଣା କେଲ।

20ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଆେମ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବା,”

“େସମାନଙର େଶଷ ଦଶା କʼଣ େହବ, ତାହା ଆେମ େଦଖବା; କାରଣ

େସମାେନ ନିତାନ ବକଗାମୀ ବଂଶ, ଏପରି ସନାନ, େଯଉଁମାନଙଠାେର

କିଛି ବିଶସତା ନାହ। 21 େଯ ପରେମଶର ନୁହନି, ତାହା ଦାରା େସମାେନ

ଆମର ଅନଜାଳା ଜନାଇେଲ; େସମାେନ ଅସାର ବସୁ ଦାରା ଆମଙୁ ବିରକ

କେଲ; ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ େଲାକେର ଗଣା ନୁହନି, େସମାନଙ ଦାରା ଆେମ

େସମାନଙର ଅନଜାଳା ଜନାଇବା; ଆେମ ମୂଢ଼ େଗାଷୀ ଦାରା େସମାନଙୁ

ବିରକ କରିବା। 22 କାରଣ ଆମ େକାଧେର ଅଗି ପଜଳିତ େହଲା, ତାହା

ନୀଚତମ ପାତାଳ ପଯ ନ ଜଳୁଅଛି ଓ ପୃଥବୀକୁ ତଦୁତନ ବସୁ ସହିତ

ଗାସ କେର, ଆଉ ପବତମାନର ମୂଳଦୁଆ ଜଳାଏ। (Sheol h7585) 23

ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଅେନକ ଅମଙଳ ଗଦା କରି େଥାଇବା, ଆେମ

େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା ବାଣସବୁ ବ ୟ କରିବା। 24 େସମାେନ କୁଧାେର

କୀଣ େହେବ, େସମାେନ ବ ାଧର ଜାଳାେର ଓ ବିଷାକ ମହାମାରୀେର

ଗାସିତ େହେବ; ଆେମ ଧୂଳିର ଉେରାଗାମୀର ବିଷ ସହିତ ଜନୁଗଣର ଦନ

ପଠାଇବା। 25 ବାହାେର ଖଡ ଶୂନ କରିବ ଓ ଗୃହ ଭତେର ଭୟ; ତାହା

ଯୁବା ଓ ଯୁବତୀ ଦୁହଙୁ, ପୁଣି ଦୁଗେପାଷ ଶିଶୁ ସହିତ ପକେକଶ ବୃଦକୁ

(ବିନାଶ କରିବ)। 26ଆେମ କହିଲୁ, ଶତୁର ବିରକିକି, େକଜାଣି ବିପକମାେନ
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ବିପରୀତ ବିଚାର କରିେବ, େକଜାଣି େସମାେନ କହିେବ, ଆମମାନଙ ହସ

ଉନତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଏହିସବୁ କରି ନାହାନି, ଏ କଥା େଯେବ

ଆେମ ଚିନା ନ କରନୁ; 27 େତେବ ଆେମ େସମାନଙୁ ଦୂରେର ଛିନଭନ

କରନୁ, ଆେମ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ େସମାନଙ ସରଣ େଲାପ କରନୁ। 28

େଯେହତୁ େସମାେନ ଯୁକିହୀନେଗାଷୀ, େସମାନଙର ବିେବଚନା ନାହ। 29

ଆହା, େସମାେନ େଯେବ ାନବାନ ହୁଅେନ, େସମାେନ ଏ କଥା ବୁଝେନ,

େସମାେନ େଯେବ ଆପଣାମାନଙ େଶଷାବସା ବିେବଚନା କରେନ। 30

େଯେବ େସମାନଙର େଶୖଳ େସମାନଙୁ ବିକୟ କରିେଦଇ ନ ଥାʼେନ ଓ

େଯେବ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିେଦଇ ନ ଥାʼେନ, େତେବ ସହସ

ଜଣଙୁ ଏକ ଜଣ କିପରି ତଡ଼ି ଦିଅନା, ପୁଣି ଦଶ ସହସ ଜଣଙୁ ଦୁଇ ଜଣ

କିପରି ବିମୁଖ କରେନ? 31 କାରଣ େସମାନଙର େଶୖଳ ଆମମାନଙ େଶୖଳ

ତୁଲ ନୁେହଁ େବାଲ ଆମମାନଙ ଶତୁମାେନ ଆେପ ବିଚାରକତା େହେଲ

େହଁ (ଜାଣନି)। 32 କାରଣ େସମାନଙ ଦାକାଲତା ସେଦାମର ଦାକାଲତାରୁ

ଓ ହେମାରାର େକତରୁ ଜାତ େସମାନଙ ଦାକାଫଳ ବିଷମୟ ଦାକାଫଳ,

େସମାନଙ େପଣା ତିକ; 33 େସମାନଙ ଦାକାରସ ନାଗସପର ଗରଳ ଓ

କାଳସପର କୂର ବିଷ। 34 ଏହା କି ଆମ ନିକଟେର ସଞିତ େହାଇ ନାହ ଓ

ଆମ ଭଣାରେର ମୁଦାଙିତ େହାଇ ରହି ନାହ? 35 େସମାନଙ ପାଦ ଖସି

ପଡ଼ିବା େବେଳ ସମୁଚିତ ଦଣ ଓ ପତିଫଳ େଦବା ଆମର କମ; କାରଣ

େସମାନଙ ବିପଦର ଦିନ ସନିକଟ ଓ େସମାନଙ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପିତ,

ତାହା ଶୀଘ ଆସୁଅଛି।” 36 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଶକିହୀନ ଓ

େସମାନଙ ମ େର ବଦ କି ମୁକ େକହି ଅବଶିଷ ନ ଥବାର େଦଖେଲ,

େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ପତି

ସଦୟ େହେବ। 37 ପୁଣି େସ କହିେବ, “େସମାନଙ େଦବତାମାେନ କାହାନି?

େଯଉଁ େଶୖଳେର େସମାେନ ଶରଣ େନେଲ, େସ କାହ? 38 େଯଉଁମାେନ

େସମାନଙ ବଳିର େମଦ େଭାଜନ କେଲ ଓ େପୟେନୖେବଦ ର ଦାକାରସ

ପାନ କେଲ, େସମାେନ କାହାନି? େସମାେନ ଉଠି ତୁମମାନଙର ଉପକାର

କରନୁ, େସମାେନ ତୁମମାନଙର ଆଶୟ େହଉନୁ। 39 ଏେବ େଦଖ, ଆେମ,

ଆେମ ହ େସ ଅଟୁ; ଆମ ସେଙ ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା ନାହ; ଆେମ ବଧ

କରୁ ଓ ଆେମ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ; ଆେମ କତ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ ସୁସ କରୁ;
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ପୁଣି, ଆମ ହସରୁ େଯ ଉଦାର କରିପାେର, ଏପରି େକହି ନାହ। 40 କାରଣ

ଆେମ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହସ ଉଠାଇ କହୁ, ‘ଆେମ େଯେବ ଅନନଜୀବୀ ଅଟୁ,

41 େତେବ ଆେମ ଆପଣା ବଜ ତୁଲ ଖଡେର ଶାଣ େଦେଲ ଓ ବିଚାର ସାଧନ

କରିବା ପାଇଁ ହସେକପ କେଲ, ଆେମ ଆପଣା ବିପକଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ

େନବା, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ଆମଙୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାନଙୁ ଆେମ ପତିଫଳ

େଦବା। 42 ଆେମ ଆପଣା ବାଣମାନଙୁ ରକେର, ହତ ଓ ବନୀମାନଙ

ରକେର ମତ କରିବା ଓ ଆମ ଖଡ ଶତୁମାନଙ ରାଜଗଣର ମସକରୁ ମାଂସ

େଭାଜନ କରିବ।’” 43 େହ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ

ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ସଙେର ଆନନ କର; କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙ

ରକପାତର ପତିକାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ବିପକଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନେବ,

ପୁଣି େସ ଆପଣା େଦଶ ନିମେନ, ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ

କରିେବ। 44ଏହିରୂେପ େମାଶା ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଆସି େଲାକମାନଙ

କଣେଗାଚରେର ଏହି ଗୀତର ସମସ କଥା କହିେଲ। 45 ପୁଣି, େମାଶା ସମସ

ଇସାଏଲଙ ନିକଟେର ଏହି ସମସ କଥା ସମାପ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ;

46 “ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ସାକ େଦଇ େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଲ,

ତୁେମମାେନ ତହେର ମନ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ ସନାନମାେନ େଯପରି

ଏହି ବ ବସାର ସମସ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ

େସମାନଙୁ ତୁେମମାେନ ତାହା ଆେଦଶ କରିବ।” 47 େଯଣୁ ତାହା ତୁମମାନଙ

ପକେର ବ ଥ କଥା ନୁେହଁ; ମାତ ତାହା ତୁମମାନଙର ଜୀବନ ଅେଟ ଓ

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯଦନ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ,

େସଠାେର ଏହି କଥା ଦାରା ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଦିନ ବଢ଼ାଇବ। 48

ଆହୁରି ସଦାପଭୁ େସହି ଦିନ େମାଶାଙୁ କହିେଲ, 49 “ତୁେମ ଏହି ଅବାରୀ

ପବତ, ଅଥା , ଯିରୀେହା ସମୁଖସିତ େମାୟାବ େଦଶୀୟ ନେବା ପବତ

ଉପରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଅଧକାରାେଥ େଯଉଁ

େଦଶ େଦଉଅଛୁ, େସହି କିଣାନ େଦଶ େଦଖ। 50 ଆଉ େଯପରି ତୁମ

ଭାଇ ହାେରାଣ େହାର ପବତେର ମରି ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟେର

ସଂଗୃହୀତ େହାଇଥଲା, େସପରି ତୁେମ େଯଉଁ ପବତକୁ ଯାଉଅଛ, େସଠାେର

ମରି ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ ହୁଅ। 51 େଯେହତୁ ସୀ

ପାନରେର କାେଦଶସ ମିରୀବାଃ ଝରଣା ନିକଟେର ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ
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ସନାନଗଣ ମ େର ଆମ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କଲ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ଆମଙୁ ପବିତ େବାଲ ମାନ କଲ ନାହ।

52 ତଥାପି ତୁେମ ଆପଣା ସମୁଖେର େସହି େଦଶ େଦଖବ; ମାତ ଆେମ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସଠାକୁ ତୁେମ ଯାଇ ପାରିବ

ନାହ।”

33ପରେମଶରଙ େଲାକ େମାଶା ଆପଣା ମୃତୁୁ ପୁବରୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ େଯଉଁ ଆଶୀବାଦ କେଲ, େସହି ଆଶୀବାଦ ଏହି। 2 େସ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ସୀନୟରୁ ଆସିେଲ, େସ େସୟୀରରୁ େସମାନଙ ପତି

ଉଦିତ େହେଲ; େସ ପାରଣ ପବତରୁ ସୁପକାଶିତ େହେଲ ଓ େସ ଅୟୁତ

ଅୟୁତ ପବିତ ପାଣୀମାନଙ ନିକଟରୁ ଆସିେଲ; ତାହାଙ ଦକିଣ ହସେର

େସମାନଙ ପାଇଁ ଅଗିମୟ ବ ବସା ଥଲା।” 3 ହଁ, େସ େଲାକମାନଙୁ େପମ

କରନି; ତାହାଙର ସମସ ପବିତ େଲାକ ତୁମର ହସଗତ ଓ େସମାେନ

ତୁମର ଚରଣ ତେଳ ବସିେଲ; ପେତ କ ଜଣ ତୁମ ବାକ ରୁ ଗହଣ କରିେବ।

4 େମାଶା ଆମମାନଙୁ ବ ବସା ଆେଦଶ କେଲ, ତାହା ଯାକୁବସମାଜର

ଅଧକାର। 5 େଲାକମାନଙ ପଧାନବଗର ସମାଗମ ସମୟେର, ସମସ

ଇସାଏଲ ବଂଶ ଏକତ େହବା େବେଳ େସ ଯିଶୁରୁଣେର ରାଜା ଥେଲ। 6

ରୁେବ ବଞି ଥାଉ ଓ ନ ମରୁ; ତଥାପି ତାହାର େଲାକ ସଂଖ କ େହଉନୁ। 7

ଯିହୁଦା ପତି ଆଶୀବାଦ ଏହି େସ କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ଯିହୁଦାର ରବ

ଶୁଣ ଓ ତାହାର ନିଜ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣ; େସ ନିଜ ହସେର

ଆପଣା ପାଇଁ ଯୁଦ କଲା; ତାହାର ବିପକଗଣ ବିରୁଦେର ତୁେମ ତାହାର

ଉପକାରୀ େହବ।” 8 ପୁଣି, େସ େଲବୀ ବିଷୟେର କହିେଲ, “ତୁମର ତୁମୀ

ଓ ଉରୀ ତୁମ ଧାମକ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅଛି, ତୁେମ ମଃସାେର ତାହାର ପରୀକା

କଲ, ମିରୀବାଃ ଜଳ ନିକଟେର ତୁେମ ତାହା ସେଙ ବିେରାଧ କଲ।” 9

େସ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ବିଷୟେର କହିଲା, “ଆେମ େସମାନଙୁ

େଦଖ ନାହଁୁ; ଅବା େସ ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ସୀକାର କଲା ନାହ, କିଅବା

େସ ତାହାର ନିଜ ସନାନମାନଙୁ ଚିହିଲା ନାହ। େସମାେନ ତୁମର ବାକ

ମାନିଅଛନି ଓ ତୁମର ନିୟମ ରକା କରନି।” 10 େସମାେନ ଯାକୁବକୁ

ତୁମର ଶାସନ ଓ ଇସାଏଲକୁ ତୁମର ବ ବସା ଶିକା େଦେବ। େସମାେନ

ତୁମ ସମୁଖେର ଧୂପ ଓ ତୁମ େବଦି ଉପେର େହାମବଳି ରଖେବ। 11 େହ
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ସଦାପେଭା, ତାହାର ସମତିକୁ ଆଶୀବାଦ କର ଓ ତାହା ହସର କମ ଗହଣ

କର; େଯଉଁମାେନ ତାହା ବିରୁଦେର ଉଠନି ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା

କରନି, େସମାନଙ କଟିେଦଶ ଭାଙି ପକାଅ, େଯପରି େସମାେନ ପୁନବାର

ଉଠି ନ ପାରିେବ। 12 େସ ବିନ ାମୀ ବିଷୟେର କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ

ପିୟ େଲାକ ତାହାଙ ନିକଟେର ନିଭୟେର ବାସ କରିବ; େସ ସାରାଦିନ

ତାହାକୁ ଆେବାରି ରଖନି ଓ େସ ତାହାର ସନଦୟ ମ େର ବାସ କରନି।”

13ଆଉ େସ େଯାେଷଫ ବିଷୟେର କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ତାହାର

େଦଶ ଆଶୀବାଦ ପାପ େହଉ; ଆକାଶର ଉତମ ଦବ େର, ଶିଶିରେର ଓ

ଅଧଃସାନେର ବିସୀଣ ବାରିଧେର, 14 ପୁଣି, ସୂଯ ର ଫଳ ସରୂପ ଉତମ

ଦବ େର ଓ ଚନର ଫଳ ସରୂପ ଉତମ ଦବ େର, 15 ପୁରାତନ ପବତମାନର

ଉତମ ଦବ େର ଓ ନିତ ସାୟୀ ଗିରିଗଣର ଉତମ ଦବ େର, 16 ଆଉ

ପୃଥବୀର ଓ ତ ପୂରକ ବସୁର ଉତମ ଦବ େର ଓ େଯ ବୁଦାେର ବାସ କେଲ,

ତାହାଙ ଅନୁଗହେର (ତାହାର େଦଶ ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ଆଶୀବାଦ ପାପ

େହଉ) େଯାେଷଫର ମସକେର ଆଶୀବାଦ ବତୁ, େଯ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ

ନିକଟରୁ ପୃଥକ େହାଇଥଲା, ତାହାର ମସକାଗେର ଆଶୀବାଦ ବତୁ। 17

ତାହାର ବୃଷଭର ପଥମଜାତ ତାହାର ମହିମା ସରୂପ, ପୁଣି ତାହାର ଶୃଙ

ଅରଣା ଷଣର ଶୃଙ ତୁଲ ତଦାରା େସ ସବୁ େଗାଷୀକୁ, ପୃଥବୀର ସୀମାସିତ

ସମସଙୁ ଭୁସି ପକାଇବ। େସ ଶୃଙ ଇଫୟିମର ଅୟୁତ େଲାକ ଓ େସ ଶୃଙ

ମନଃଶିର ସହସ ସହସ େଲାକ।” 18 ସବୂଲୂନ ବିଷୟେର େସ କହିେଲ, “େହ

ସବୂଲୂନ, ତୁେମ ଆପଣା ଯାତାେର ଓ େହ ଇଷାଖର, ତୁେମ ଆପଣା ତମୁେର

ଆନନ କର; 19 େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ପବତକୁ ନିମନଣ କରିେବ;

େସଠାେର େସମାେନ ଧମବଳି ଉତଗ କରିେବ; କାରଣ େସମାେନ ସମୁଦର

ବହୁଳ ପଦାଥ ଓ ବାଲୁକାର ଗୁପ ଧନ େଭାଗ କରିେବ।” 20 ପୁଣି, ଗା

ବିଷୟେର େସ କହିେଲ, “େଯ ଗା କୁ ବିସାର କରନି, େସ ଧନ ; େସ ସିଂହ

ପରି ବାସ କେର, ପୁଣି, େସ ବାହୁ, ମସକର ତାଳୁ ସୁଦା ବିଦୀଣ କେର।

21 େସ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥମ ଅଂଶ ନିରୀକଣ କଲା; କାରଣ େସଠାେର

ବ ବସାପକର (ଦତ) ଅଂଶ ରକିତ ଥଲା; ମାତ େସ େଲାକମାନଙ ପଧାନବଗ

ସହିତ ଆସିଲା; େସ ସଦାପଭୁଙ ନ ାୟକମ ଓ ଇସାଏଲ ସହିତ ତାହାଙର

ଶାସନ ସିଦ କଲା।” 22ପୁଣି, େସ ଦା ବିଷୟେର କହିେଲ, “ଦା ସିଂହଛୁଆ
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େସ ବାଶନରୁ କୁଦା ମାେର।” 23 ପୁଣି, େସ ନପାଲ ବିଷୟେର କହିେଲ, “େହ

ନପାଲ, ତୁେମ ଅନୁଗହେର ତୃପ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆଶୀବାଦେର ପରିପୂଣ;

ତୁେମ ପଶିମ ଓ ଦକିଣ ଦିଗ ଅଧକାର କର।” 24 ପୁଣି, େସ ଆେଶର

ବିଷୟେର କହିେଲ, “ଆେଶର ସନାନସନତିେର ଆଶୀବାଦ ପାପ େହଉ; େସ

ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟେର ଗାହ େହଉ ଓ େସ ଆପଣା ଚରଣ େତୖଳେର

ବୁଡ଼ାଉ। 25 ତୁମର ଅଗଳ େଲୗହ ଓ ପିତଳମୟ େହବ; ପୁଣି, େଯପରି ତୁମର

ଦିନ, େସପରି ତୁମର ବଳ େହବ।” 26 େହ ଯିଶୁରୁଣ, ପରେମଶରଙ ତୁଲ

େକହି ନାହ, େସ ତୁମ ଉପକାରାେଥ ଆକାଶମଣଳେର ଓ ନିଜ େଗୗରବେର

ଗଗନମଣଳେର ଆେରାହଣ କରି ଗମନ କରନି। 27 ଅନାଦି ପରେମଶର

ତୁମର ବାସସାନ ଓ ତେଳ ତାହାଙର ଅନନକାଳସାୟୀ ବାହୁ ଅଛି; ପୁଣି େସ

ତୁମ ସମୁଖରୁ ଶତୁମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ, ଆଉ “ବିନାଶ କର” େବାଲ କହିେଲ।

28 ତହେର ଇସାଏଲ ନିଭୟେର ବାସ କଲା, ଯାକୁବର ନିଝର ଏକାକୀ ଶସ

ଓ ଦାକାରସମୟ େଦଶେର ବାସ କଲା ହଁ, ତାହାର ଆକାଶରୁ ମ ଶିଶିର

କେର। 29 େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଧନ ଅଟ; ତୁମ ତୁଲ କିଏ ଅଛି? ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ଉଦାର ପାପ େଲାକ, େସ ତୁମର ଉପକାର ରୂପ ଢାଲ

ଓ େସ ତୁମର ମାହାତ ରୂପ ଖଡ! ଏଣୁ ତୁମର ଶତୁମାେନ ଆେପ ତୁମର

ବଶୀଭୂତ େହେବ; ପୁଣି ତୁେମ େସମାନଙ ଉଚସଳୀମାନ ଦଳନ କରିବ।

34ଏଥଉତାେର େମାଶା େମାୟାବ ପଦାରୁ ନେବା ପବତକୁ, ଅଥା ,

ଯିରୀେହା ସମୁଖସିତ ପିସା ଶୃଙ ଆେରାହଣ କେଲ। ତହେର ସଦାପଭୁ

ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଦା ପଯ ନ ସବୁ େଦଶ; 2 ପୁଣି, ପଶିମ ସମୁଦ ପଯ ନ

ନପାଲ ଓ ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ େଦଶ; 3ଆଉ େସାୟର

ପଯ ନ ଦକିଣ େଦଶ ଓ ଖଜୁରପୁରଯିରୀେହା େଦଶସ ଉପତ କାର ପଦା

େଦଖାଇେଲ। 4ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମ ବଂଶକୁ ଏହି

େଦଶ େଦବା େବାଲ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ

ନିକଟେର ଶପଥ କରି କହିଥଲୁ, େସହି େଦଶ ଏହି; ଆେମ ତାହା ତୁମକୁ

ସଚକୁେର େଦଖାଇଲୁ, ମାତ ତୁେମ ପାର େହାଇ େସଠାକୁ ଯିବ ନାହ।” 5 ତହଁୁ

ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର େସହି ସାନେର

େମାୟାବ େଦଶେର ମେଲ। 6 ପୁଣି, େସ େମାୟାବ େଦଶେର େବ ପିେୟାର

ସମୁଖସ ଉପତ କାେର ତାଙୁ କବର େଦେଲ; ମାତ ଆଜି ପଯ ନ ତାଙର
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କବର ସାନ େକହି ଜାେଣ ନାହ। 7 ମରଣକାଳେର େମାଶାଙୁ ଏକ ଶହ

େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବୟସ େହାଇଥଲା; ତାଙର ଚକୁ ଧନଳା େହାଇ ନ ଥଲା

କିଅବା ତାଙର ସାଭାବିକ ବଳ ହାସ ପାଇ ନ ଥଲା। 8 ଏଉତାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ େମାୟାବପଦାେର ତିରିଶ ଦିନ େରାଦନ କେଲ; ଏଥେର େମାଶାଙ

େହତୁ େଶାକେର େସମାନଙ େରାଦନର ଦିନ ସମୂଣ େହଲା। 9 େମାଶା

ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟଙର ମସକେର ହସାପଣ କରିଥବାରୁ େସ ାନଦାୟକ

ଆତାେର ପରିପୂଣ ଥେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାଙର କଥା ଶୁଣି

େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର କମ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10

ମାତ ସଦାପଭୁ ଯାହା ସେଙ ମୁଖାମୁଖ ଆଳାପ କରିଥେଲ 11 ଓ ଯାହାଙୁ

ସଦାପଭୁ ମିସର େଦଶେର ଫାେରା ପତି ଓ ତାଙର ସମସ ଦାସ ପତି ଓ

ତାଙର ସମସ େଦଶ ପତି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥେଲ, େସହି ସବୁ

ଚିହ ଓ ଆଶଯ କମ ବିଷୟେର, 12 ପୁଣି, େମାଶା ସମସ ବାହୁ ବଳ ଏବଂ

େଯଉଁସବୁ ଭୟାନକ କମ ସମଗ ଇସାଏଲ ଦୃଷିେର କରିଥେଲ, େସହି ସବୁ

ତୁଳନାେର େମାଶାଙ ସଦୃଶ ଆଉ େକୗଣସି ଭବିଷ ବକା େସହି ଦିନଠାରୁ

ଇସାଏଲ ମ େର ଉତନ େହାଇ ନାହାନି।
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ଯିେହାଶୂୟ
1ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶାଙର ମୃତୁୁ ଉତାେର ସଦାପଭୁ ନୂନର ପୁତ

ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ େମାଶାଙର ପରିଚାରକଙୁ କହିେଲ, 2 “ଆମର େସବକ

େମାଶା ମରିଅଛି, ଏନିମେନ ତୁେମ ଏେବ ଉଠ,ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଉଦ ତ ଅଛୁ, େସଠାକୁ ତୁେମ ଓ ଏହି େଲାକ ସମେସ

ଯଦନ ପାର େହାଇଯାଅ। 3 େଯ େଯ ସାନେର ତୁମମାନଙ ତଳିପା ପଡ଼ିବ,

େସସବୁ ସାନ େମାଶା ପତି ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

େଦଲୁ। 4 ପାନର ଓ ଏହି ଲବାେନାନଠାରୁ ମହାନଦୀ, ଅଥା , ଫରା ନଦୀ

ପଯ ନ ହିତୀୟମାନଙ ସମସ େଦଶ, ପୁଣି ସୂଯ ାସ ଦିଗେର ମହାସମୁଦ

ପଯ ନ ତୁମମାନଙର ସୀମା େହବ। 5 ତୁମର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମୁଖେର

େକହି ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ ନାହ; ଆେମ େଯପରି େମାଶା ସଙେର ଥଲୁ,

େସପରି ଆେମ ତୁମ ସଙେର ଥବା; ଆେମ ତୁମ ପତି ନିରସ େହବା ନାହ,

କି ତୁମକୁ ତ ାଗ କରିବା ନାହ। 6 ତୁେମ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ;

କାରଣ ଏମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟେର େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଆେମ

ଶପଥ କରିଅଛୁ, ତାହା ତୁେମ ଏମାନଙୁ ଅଧକାର କରାଇବ। 7 ମାତ

ଆମର େସବକ େମାଶା ତୁମକୁ େଯସମସ ବ ବସା ଆେଦଶ କରିଅଛି,

େସସବୁ ତୁେମ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ;

ତହର ଦକିଣକୁ କି ବାମକୁ େଫର ନାହ, ତହେର ତୁେମ େଯେକୗଣସି ସାନକୁ

ଯିବ, େସଠାେର କୁଶଳ ପାପ େହବ। 8 ଏହି ବ ବସାପୁସକ ତୁମ ମୁଖରୁ

ବିଚଳିତ ନ େହଉ, ମାତ ତୁେମ ତହର େଲଖାନୁସାେର ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ

ଦିବାରାତ ତାହା ାନ କର; ତାହା କେଲ, ତୁେମ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ

ଓ ତୁେମ କୁଶଳ ପାପ େହବ। 9 ଆେମ କି ତୁମକୁ ଆ ା େଦଇ ନାହଁୁ?

ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ; ତାସଯୁକ ହୁଅ ନାହ, କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହ;

କାରଣ ତୁେମ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ସଙୀ

େହେବ।” 10ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ ଅ କମାନଙୁ ଆ ା

େଦଇ କହିେଲ, 11 “ଛାଉଣି ମ େଦଇ ଯାଅ ଓ େଲାକମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ

କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ପାେଥୟ ସାମଗୀ ପସୁତ କର;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର

କରିବାକୁ େଦେବ, ତହେର ପେବଶ କରି ତାହା ଅଧକାର କରିବା ନିମେନ
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ତିନି ଦିନ ମ େର ତୁମମାନଙୁ ଏହି ଯଦନ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ େହବ।’”

12ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ରୁେବନୀୟମାନଙୁ ଓ ଗାଦୀୟମାନଙୁ ଓ ମନଃଶିର

ଅଦ ବଂଶକୁ କହିେଲ, 13 “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ

ବିଶାମ ପଦାନ କରି ଏହି େଦଶ େଦେବ, ଏହା କହି ସଦାପଭୁଙ େସବକ

େମାଶା ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ କଥା ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତାହା ସରଣ କର।

14 େମାଶା ଯଦନର ପୂବପାରିେର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି,

େସଠାେର ତୁମମାନଙର ସୀେଲାକ ଓ ବାଳକ ଓ ପଶୁମାେନ ରହିେବ;

ମାତ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକମାେନ, ସସଜ

େହାଇ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ପାର େହାଇଯିବ, 15 ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ େଯପରି ବିଶାମ େଦଇଅଛନି, େସପରି ତୁମମାନଙ

ଭାଇମାନଙୁ ବିଶାମ େଦବା ଯାଏ, ମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର

େସମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଉଦ ତ ଅଛନି, ତାହା େସମାେନ ଅଧକାର

କରିବା ଯାଏ ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ଉପକାର କରିବ; ତହ ଉତାେର

ଯଦନର ପୂବପାରିେର ସୂେଯ ାଦୟ ଦିଗେର ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା

ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ େସହି

ଅଧକୃତ େଦଶକୁ େଫରିଆସି ତାହା ଅଧକାର କରିବ।” 16 ଏଥେର େସମାେନ

ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା

କରିଅଛ, ତାହାସବୁ ଆେମମାେନ କରିବୁ ଓ ତୁେମ ଆମମାନଙୁ େଯେକୗଣସି

ସାନକୁ ପଠାଇବ; ଆେମମାେନ େସସାନକୁ ଯିବୁ। 17ଆେମମାେନ ସବୁ

ବିଷୟେର େଯପରି େମାଶାଙର କଥା ଶୁଣୁଥଲୁ, େସପରି ଆେମମାେନ ତୁମ

କଥା ଶୁଣିବୁ। ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯପରି େମାଶାଙ ସଙେର

ଥେଲ, େସପରି େସ ତୁମ ସଙେର େହଉନୁ। 18 େଯଉଁ ବ କି ତୁମ ଆ ାର

ବିରୁଦାଚରଣ କରିବ ଓ ତୁେମ େଯ େଯ କଥା ଆେଦଶ କରିବ, ତାହାସବୁ

ଶୁଣିବ ନାହ, େସ େଯେକହି େହଉ, ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ। ତୁେମ େକବଳ

ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ।”

2ଏଥଉତାେର ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଶିଟୀମଠାରୁ ଗୁପଚର ରୂେପ ଦୁଇ

ମନୁଷ ଙୁ ଏହି କଥା କହି େଗାପନେର ପଠାଇେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ େସହି

େଦଶ ଓ ଯିରୀେହା ନଗର ନିରୀକଣ କର।” ତହଁୁ େସମାେନ ଯାଇ ରାହାବ

ନାମୀ ଏକ େବଶ ାର ଗୃହେର ଉପସିତ େହାଇ େସଠାେର ଅସାୟୀ ଭାବେର
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ବସା କେଲ। 2ଏଥେର େକହି ଯିରୀେହାରାଜାଙୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଆଜି ରାତ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ େଲାେକ େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି

ସାନକୁ ଆସିଅଛନି।” 3 ତହେର ଯିରୀେହାର ରାଜା ରାହାବ ନିକଟକୁ କହି

ପଠାଇେଲ, “େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ ଗୃହେର ପେବଶ

କରିଅଛନି, େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣ, େଯେହତୁ େସମାେନ ସମସ େଦଶ

ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛନି।” 4 ଏଥେର େସ ସୀ େସହି ଦୁଇ େଲାକଙୁ

େନଇ ଲୁଚାଇ ରଖଲା; ଆଉ େସ କହିଲା, “ହଁ, େସହି େଲାକମାେନ େମାʼ

କତିକି ଆସିଥେଲ, ମାତ େସମାେନ େକଉଁଠାର େଲାକ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ

ନାହ। 5 ମାତ ଅନକାର ହୁଅେନ, ପାୟ ନଗରଦାର ବନ କରିବା ସମୟେର

େସହି େଲାକମାେନ ବାହାରିଗେଲ; ମାତ େସମାେନ େକଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ତାହା

ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ; ଶୀଘ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ, େତେବ େସମାନଙୁ

ଧରି ପାରିବ।” 6ମାତ େସ ସୀ େସମାନଙୁ ଛାତ ଉପରକୁ େନଇ ଛାତ ଉପେର

ସଜାଇ ରଖଥବା ଆପଣା ମସିନାଝାଟିେର ଲୁଚାଇ ରଖଥଲା। 7 ଏଣୁ େସହି

େଲାକମାେନ ଯଦନ ବାଟେର ଘାଟ ପଯ ନ ଧାଇଁେଲ; ପୁଣି ଗୁପଚରମାନଙୁ

େଗାଡ଼ାଇବା େଲାେକ ବାହାରି ଯିବା କେଣ େଲାକମାେନ ନଗରଦାର ବନ

କେଲ। 8ଆଉ ଗୁପଚରମାେନ ଶୟନ କରିବା ପୂେବ େସ ସୀ ଛାତ ଉପେର

େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ କହିଲା, 9 “ମଁୁ ଜାେଣ, ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙୁ ଏହି େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତୁମମାନଙ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମମାନଙ

ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି ଓ ଏହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମେସ ତୁମମାନଙ ଆଗେର

ତରଳି ଯାଉଅଛନି। 10 କାରଣ ତୁେମମାେନ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସିବା

େବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର କିପକାେର ସୂଫ ସାଗରର ଜଳ ଶୁଷ

କେଲ, ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଯଦନ େସପାରିସିତ ସୀେହାନ ଓ ଓ ନାମକ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ଦୁଇ ରାଜାଙ ପତି କି ପକାର ବ ବହାର କରି େସମାନଙୁ

ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିଅଛ, ତାହା ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ; 11ଆଉ ତାହା

ଶୁଣିବାମାେତ ଆମମାନଙ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା; ପୁଣି ତୁମମାନଙ ମୁଖ ସକାଶୁ

େକୗଣସି ପୁରୁଷର ଆତା ଆଉ ଉଠିଲା ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ଉପରିସ ସଗେର ଓ ନୀଚସ ପୃଥବୀେର ପରେମଶର ଅଟନି। 12

ଏଣୁ ଏେବ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର େମାʼ ସେଙ

ଏକ ଶପଥ କର, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଦୟା କରିଅଛି, ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ
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ମ େଯ େମାʼ ପିତୃକୁଳ ପତି ଦୟା କରିବ, ଏ ବିଷୟେର େମାେତ ଏକ

ସତ ଚିହ ଦିଅ। 13 ପୁଣି ତୁେମମାେନ େମାର ପିତା ଓ େମାର ମାତା ଓ

େମାର ଭାତୃଗଣ ଓ େମାର ଭଗିନୀଗଣ ଓ େସମାନଙର ସମସଙୁ ବଞାଇ

ରଖବ; ପୁଣି ମରଣରୁ ଆମମାନଙ ପାଣ ଉଦାର କରିବ।” 14 ଏଥେର

େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଯେବ ଆମମାନଙର ଏହି କଥା

ପକାଶ ନ କରିବ, େତେବ ତୁମମାନଙ ପାଣ ବଦେଳ ଆମମାନଙ ପାଣ ଯିବ;

େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଏହି େଦଶ େଦେବ, େସେତେବେଳ

ଆେମମାେନ ତୁମ ପତି ଦୟା ଓ ସତ ବ ବହାର କରିବା।” 15 ଏଥେର େସ

ସୀ େସମାନଙୁ ଝରକା ବାେଟ ଦଉଡ଼ିେର ଓହାଇ େଦଲା, କାରଣ ତାହାର ଗୃହ

ନଗରର ପାଚୀରେର ଥଲା ଓ େସ ପାଚୀର ଉପେର ବାସ କରୁଥଲା। 16 ପୁଣି

େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, “େକଜାଣି େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙୁ

ହାବୁଡ଼ିେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ପବତକୁ ଯାଅ, ଆଉ େସମାେନ େନଉଟି

ଆସିବା ପଯ ନ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ଲୁଚି ରୁହ, ତହ ଉତାେର ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ବାଟେର ଚାଲଯିବ।” 17 ତହେର େସହି େଲାକମାେନ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ ଶପଥ କରାଇଅଛ, େସ ବିଷୟେର

ଆେମମାେନ ନିେଦାଷ େହବା। 18 େଦଖ, ତୁେମ େଯଉଁ ଝରକା େଦଇ

ଆମମାନଙୁ ଓହାଇ େଦଲ, ଆେମମାେନ ଏ େଦଶକୁ ଆସିଲା େବେଳ ତୁେମ

େସହି ଝରକାେର ଏହି ସିନୂର ବଣ ସୂତାେଡାରି ବାନି ରଖବ; ପୁଣି ତୁେମ

ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ଓ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଓ ଆପଣା ପିତୃକୁଳର

ସମସଙୁ ଆପଣା ନିକଟେର ଗୃହେର ଏକତ କରିବ। 19 ତହେର େଯେକହି

ତୁମ ଗୃହଦାରରୁ ବାହାରି ଦାଣକୁ ଯିବ, ତାହାର ରକପାତ ଅପରାଧ ତାହାର

ନିଜ ମସକେର ବତବ, ଆଉ ଆେମମାେନ ନିେଦାଷ େହବୁ; ମାତ େଯେକହି

ତୁମ ସେଙ ଗୃହ ମ େର ଥାଏ, ତାହା ଉପେର ଯଦି େକହି ହାତ ଦିଏ, େତେବ

ତାହାର ରକପାତ ଅପରାଧ ଆମମାନଙ ମସକେର ବତବ। 20 ମାତ ତୁେମ

େଯେବ ଆମମାନଙର ଏହି କଥା ପକାଶ କର, େତେବ ତୁେମ ଆମମାନଙୁ

େଯଉଁ ଶପଥ କରାଇଅଛ, ତୁମ େସହି ଶପଥରୁ ଆେମମାେନ ନିେଦାଷ େହବୁ।”

21ତହେର େସ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ େଯପରି କହିଲ, େସପରି େହଉ।”

ଏଉତାେର େସ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସମାେନ ପସାନ କେଲ; ପୁଣି

େସ େସହି ସିନୂର ବଣ େଡାରି ଝରକାେର ବାନି ରଖଲା। 22 ତହଁୁ େସମାେନ
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ପବତକୁ ଯାଇ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ େନଉଟି ଆସିବା ଯାଏ େସଠାେର

ତିନି ଦିନ ରହିେଲ; ଏଣୁ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ବାଟଯାକ େଖାଜିେଲ,

ମାତ ପାଇେଲ ନାହ। 23 ଏଉତାେର େସହି ଦୁଇ େଲାକ େଫରି ପବତରୁ

ଓହାଇେଲ, ପୁଣି ପାର େହାଇ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ;

ଆଉ େସମାନଙ ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥଲା, ତାହାସବୁ ତାଙୁ କହିେଲ। 24

ଆହୁରି େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ସତ , ସଦାପଭୁ ଏହି ସମସ େଦଶ

ଆମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି, ଏହାଛଡ଼ା େସ େଦଶ ନିବାସୀ

ସମେସ ଆମମାନଙ ସମୁଖେର ତରଳି ଯାଉଅଛନି।”

3ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପଭାତେର ଉଠିେଲ; ପୁଣି େସ ଓ ଇସାଏଲର

ସମସ ସନାନ ଶିଟୀମରୁ ଯାତା କରି ଯଦନେର ଉପସିତ େହେଲ; ମାତ

େସମାେନ ପାର େହବା ପୂେବ େସଠାେର ବସା କେଲ। 2 ତହଁୁ ତିନି

ଦିନ ଉତାେର ଅ କମାେନ ଛାଉଣି ମ େଦଇ ଗେଲ; 3 ପୁଣି େସମାେନ

େଲାକମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିୟମସିନୁକ ଓ ତହର ବାହକ େଲବୀୟ

ଯାଜକମାନଙୁ େଦଖବ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ

ଉଠି ତହର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କରିବ। 4 ତଥାପି ପରିମାଣାନୁସାେର

ତୁମମାନଙର ଓ ତାହାର ମ େର ପାୟ ଦୁଇ ହଜାର ହାତ ଅନର ରହିବ;

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଗମନର ପଥ ଜାଣିବା ନିମେନ ତାହା ନିକଟକୁ

ଆସିବ ନାହ, କାରଣ ଏଥପୂେବ ତୁେମମାେନ ଏହି ପଥ ପାର େହାଇଯାଇ

ନାହଁ।” 5 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ କର, କାରଣ କାଲ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ମ େର

ଆଶଯ କିୟା କରିେବ।” 6 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ କହିେଲ,

“ନିୟମସିନୁକ େଘନି େଲାକମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କର।” ତହେର

େସମାେନ ନିୟମସିନୁକ େଘନି େଲାକମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କେଲ।

7 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଆଜି ଦିନ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲଙ ସାକାତେର ତୁମକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା, ତହେର

ଆେମ େଯପରି େମାଶା ସଙେର ଥଲୁ, େସହିପରି ତୁମ ସଙେର େହବା,

ଏହା େସମାେନ ାତ େହେବ। 8 ଏନିମେନ ତୁେମ ନିୟମସିନୁକବାହକ

ଯାଜକମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଯଦନ ଜଳଧାରେର ଉପସିତ
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େହେଲ, େସଠାେର ଯଦନ ତୀରେର ଠିଆ େହାଇ ରହିବ।’” 9 ତହେର

ଯିେହାଶୂୟ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏହି ସାନକୁ

ଆସି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ ଶୁଣ। 10 ଯିେହାଶୂୟ

ଆହୁରି କହିେଲ, ଜୀବିତ ପରେମଶର େଯ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅଛନି,

ପୁଣି କିଣାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ଗିଗାଶୀୟ ଓ

ଇେମାରୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ େଯ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ ନିତାନ

ତଡ଼ି େଦେବ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଏହା ଦାରା ଜାଣି ପାରିବ। 11 େଦଖ,

ସମଗ ଜଗତର ପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଯଦନକୁ

ଯାଉଅଛି। 12 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲର ଏକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ

ଜଣ, ଏରୂେପ ବାର ବଂଶରୁ ବାର ଜଣ ଗହଣ କର। 13 ସମଗ ଜଗତର

ପଭୁ ସଦାପଭୁଙର ସିନୁକବାହକ ଯାଜକମାନଙ ପଦତଳ ଯଦନ ଜଳେର

ପବିଷ େହବାମାତ େସହି ଯଦନର ଜଳ, ଅଥା , ଊଦସାନରୁ େଯଉଁ ଜଳ ବହି

ଆସୁଅଛି, ତାହା କଟା େହବ ଓ ତାହା ଏକ ରାଶି େହାଇ ସଗିତ େହବ।” 14

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଯଦନ ପାର େହବା ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା

ତମୁରୁ ଯାତା କରେନ, ଯାଜକମାେନ ନିୟମସିନୁକ ବହି େଲାକମାନଙ

ସମୁଖସ େହେଲ। 15ଆଉ ଯଦ ପି ଶସ େଚଦନର ସମସ କାଳ ଯଦନର

ସବୁତୀର ଉପରକୁ ବଢ଼ି ଉେଠ, ତଥାପି ସିନୁକବାହକମାେନ େଯେତେବେଳ

ଯଦନ ସମୀପେର ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ଜଳଧାରେର ସିନୁକ

ବାହକ ଯାଜକମାନଙ ପାଦ ଜଳେର ଡୁବିବା ମାତ, 16ଊଦରୁ ଆଗତ ସମସ

ଜଳ ସଗିତ େହାଇ ସତନ ନିକଟବତୀ ଆଦମ ନଗରଠାରୁ ଅତି ଦୂରେର ଏକ

ରାଶି େହାଇ ଉଠିଲା; ପୁଣି ପଦାଭୂମିର ସମୁଦ, ଅଥା , ଲବଣ ସମୁଦଗାମୀ

ଜଳ ସମୂଣ ରୂେପ କଟା େହଲା; ତହେର େଲାକମାେନ ଯିରୀେହା ସମୁଖେର

ପାର େହାଇଗେଲ। 17ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକବାହକ ଯାଜକମାେନ

ଯଦନ ମ େର ଶୁଷ ଭୂମିେର ସିର ରୂେପ ସଗିତ ରହିେଲ; ତହେର ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ େଗାଷୀ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ଯଦନ ପାର େହବା ଯାଏ ସମେସ ଶୁଷ

ଭୂମି େଦଇ ପାର େହାଇଗେଲ।

4ଏହିରୂେପ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ସମୂଣ ରୂେପ ଯଦନ ପାର େହଲା ଉତାେର

ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମମାେନ େଲାକମାନଙର ଏକ

ଏକ ବଂଶ ମ ରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ, ଏରୂେପ ବାରେଗାଟି ଜଣ ଗହଣ କରି 3
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େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କୁହ, ‘ଯଦନର େଯଉଁ ମ ସାନେର ଯାଜକମାନଙ

ଚରଣ ସିର େହାଇ ରହିଥଲା, େସହି ସାନରୁ ତୁେମମାେନ ବାରେଗାଟି ପସର

ଗହଣ କରି ଆପଣାମାନଙ ସେଙ େସପାରିକି େନଇଯାଅ, ପୁଣି ଆଜି ରାତ

େଯଉଁ ସାନେର ତୁେମମାେନ ବସା କରିବ, େସହି ସାନେର ତାହା ରଖବ।’” 4

େତେବ ଯିେହାଶୂୟ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ପେତ କ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ

କରି େଯଉଁ ବାର ଜଣ ନିରୂପଣ କରିଥେଲ, େସମାନଙୁ ଡାକିେଲ; 5 ପୁଣି

ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ସମୁଖେର ଯଦନ ମ କୁ ଯାଅ ଓ ତୁମମାନଙର

ପେତ କ ଜଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ବଂଶ ସଂଖ ାନୁସାେର ଏକ ଏକ ପଥର

ଆପଣା ଆପଣା କାନେର େଘନ; 6ତାହା ତୁମମାନଙ ମ େର ଚିହସରୂପ

େହବ, ପୁଣି ‘ତୁମମାନଙର ଏସବୁ ପଥର କʼଣ?’ ଭବିଷ ତ କାଳେର

ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣ ଏହା ପଚାରିେଲ, 7 ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ କହିବ,

‘ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ସମୁଖେର ଯଦନର ଜଳ କଟା େହାଇଥଲା; ତାହା

ଯଦନ ପାର େହବା ସମୟେର ଯଦନର ଜଳ କଟା େହାଇଥଲା; ଏେହତୁ ଏହି

ପସରସବୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି ଅନନକାଳଯାଏ ସରଣୀୟ େହବ।’” 8

ଏଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯିେହାଶୂୟଙର ଆ ାନୁସାେର କମ କେଲ,

ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସପରି େସମାେନ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ବଂଶର ସଂଖ ାନୁସାେର ଯଦନ ମ ରୁ ବାରେଗାଟି ପସର

ଉଠାଇ ଆପଣାମାନଙ ସେଙ େସପାରିକି େନଇ ବସା କରିବା ସାନେର

ରଖେଲ। 9ଆହୁରି େଯଉଁ ସାନେର ନିୟମସିନୁକବାହକ ଯାଜକଗଣର

ଚରଣ ସଗିତ ଥଲା, ଯଦନର େସହି ସାନେର ଯିେହାଶୂୟ ବାରେଗାଟି

ପସର ସାପନ କେଲ; େସସବୁ ଆଜି ପଯ ନ େସହି ସାନେର ଅଛି। 10

ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟଙ ପତି େମାଶାଙର ଆେଦଶାନୁସାେର େଯସମସ କଥା

େଲାକମାନଙୁ କହିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ,

େସସବୁର ସମାପି ପଯ ନ ସିନୁକବାହକ ଯାଜକଗଣ ଯଦନ ମ େର ସଗିତ

େହାଇ ରହିେଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ ଶୀଘ ପାର େହାଇଗେଲ। 11 ଏହିରୂେପ

ସମସ େଲାକ ସମୂଣ ରୂେପ ପାର େହଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଓ

ଯାଜକଗଣ େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର ପାର େହାଇଗେଲ। 12 େସସମୟେର

ରୁେବ ର ସନାନଗଣ ଓ ଗା ର ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ,
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ଆପଣାମାନଙ ପତି େମାଶାଙର ବାକ ାନୁସାେର ସସଜ େହାଇ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସମୁଖେର ପାର େହାଇଗେଲ; 13ଯୁଦ ନିମେନ ପସୁତ ପାୟ

ଚାଳିଶ ସହସ େଲାକ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପାର େହାଇ

ଯିରୀେହାପଦାକୁ ଗେଲ। 14 େସଦିନ ସଦାପଭୁ ସମସ ଇସାଏଲ ସାକାତେର

ଯିେହାଶୂୟଙୁ ସମାନ କେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ େଯପରି େମାଶାଙୁ ଭୟ

କରିଥେଲ, େସପରି ତାଙର ଯାବଜୀବନ ତାଙୁ ଭୟ କେଲ। 15 ତହଁୁ

ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, 16 “ସାକ ସିନୁକବାହୀ ଯାଜକମାନଙୁ

ଯଦନରୁ ଉଠି ଆସିବାକୁ ଆ ା ଦିଅ।” 17 ଏଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ

ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯଦନରୁ ଉଠି ଆସ।” 18 ଏଥେର

ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକବାହୀ ଯାଜକମାେନ ଯଦନ ମ ରୁ ଉଠି ଆସିବା

ସମୟେର, ଯାଜକମାେନ ଶୁଷ ଭୂମିକୁ ତଳିପା ଉଠାେନ, ଯଦନର ଜଳସମୂହ

ସ ସ ସାନକୁ େଫରିଆସି ପୂବ ପରି ସମସ ତୀରମାନଙ ଉପେର ଉଠିଲା। 19

ଏହିରୂେପ େଲାକମାେନ ପଥମ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ଯଦନରୁ ଉଠି ଆସି

ଯିରୀେହାର ପୂବସୀମାସିତ ଗି ଗେ ର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 20ଆଉ

େଲାକମାେନ ଯଦନରୁ େଯଉଁ ବାର ପସର େନଇଥେଲ, ଯିେହାଶୂୟ ତାହାସବୁ

ଗି ଗେ ର ସାପନ କେଲ। 21 ପୁଣି େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିେଲ,

“ଏସବୁ ପଥର କଅଣ? ଭବିଷ ତ କାଳେର ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣ ଆପଣା

ଆପଣା ପିତୃଗଣକୁ ଏହା ପଚାରିେଲ, 22 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ସନାନମାନଙୁ ଜଣାଇବ, ଇସାଏଲ ଶୁଷ ଭୂମି େଦଇ ଏହି ଯଦନ ପାର େହାଇ

ଆସିଥେଲ। 23କାରଣ ଆେମମାେନ ପାର େହବା ଯାଏ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ସୂଫ ସାଗର ପତି େଯପରି କରି ଆମମାନଙ ସମୁଖରୁ ତାହା ଶୁଷ

କରିଥେଲ, େସପରି ତୁେମମାେନ ପାର େହବା ଯାଏ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ ଯଦନଜଳ ଶୁଷ କେଲ; 24 (ଏଥର

ଅଭପାୟ ଏହି), େଯପରି ପୃଥବୀସ ସମୁଦାୟ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ହସ

ବଳବାନ େବାଲ ଜାଣି ପାରିେବ, ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ

ସବଦା ଭୟ କରି ପାରିେବ।”

5ଏଥଉତାେର ଆେମମାେନ ପାର େହବା ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ ଯଦନ ନଦୀର ଜଳ କିପରି ଶୁଷ କେଲ, ଏହା

େଯେତେବେଳ ଯଦନର ପଶିମପାରିସିତ ଇେମାରୀୟ ରାଜାଗଣ ଓ ସମୁଦ
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ନିକଟସ କିଣାନୀୟ ରାଜାଗଣ ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ ହୃଦୟ

ତରଳି ଗଲା ଓ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ମୁଖ ସକାଶୁ େସମାନଙଠାେର

ଆତା ଆଉ ରହିଲା ନାହ। 2 େସସମୟେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଶିଳାର ଛୁରୀମାନ ନିମାଣ କରି ପୁନବାର ଦିତୀୟ ଥର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ସୁନତ କର।” 3 ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ଶିଳାଛୁରୀମାନ ନିମାଣ

କରି ତ ପବତ ନିକଟେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସୁନତ କରାଇେଲ। 4

ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ସୁନତ କରାଇବାର କାରଣ ଏହି; ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସିବା

ସମସ େଲାକ ମ େର େଯେତ ପୁରୁଷ ଥେଲ, େଯାଦା ମନୁଷ ସମେସ,

ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଉତାେର ପାନର ମ େର ବାଟେର ମେଲ। 5

ବାହାରି ଆସିଥବା ସମସ େଲାକ ସୁନତ େହାଇଥେଲ; ମାତ ମିସରରୁ ବାହାରି

ଆସୁ ଆସୁ େଯେତ େଲାକ ବାଟେର ପାନର ମ େର ଜନିଥେଲ, େସମାନଙର

ସୁନତ େହାଇ ନ ଥଲା। 6 ମିସରରୁ ନିଗତ ସମସ େଗାଷୀୟ େଲାକ,

େଯାଦା ମନୁଷ ମାେନ, ସଦାପଭୁଙ ରବ ନ ଶୁଣିବା ସକାଶୁ େସସମସଙ

ସଂହାର ପଯ ନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଚାଳିଶ ବଷ ପାନରେର ଭମଣ କେଲ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ବିଷୟେର େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥେଲ, ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ େସହି

ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ େଦଖବାକୁ େଦେବ ନାହ େବାଲ ଶପଥ କେଲ। 7

ଏଣୁ େସମାନଙ ପରିବେତ େସମାନଙ େଯଉଁ ସନାନଗଣକୁ େସ ଉଠାଇେଲ,

ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙର ସୁନତ କରାଇେଲ; େସମାେନ ଅସୁନତ ଥେଲ,

େଯେହତୁ ପଥ ମ େର େସମାନଙର ସୁନତ କରାଯାଇ ନ ଥଲା। 8 େସହି

ସମସ େଗାଷୀୟ େଲାକଙର ସୁନତ କାଯ ସମାପ େହଲା ଉତାେର େସମାେନ

ଛାଉଣି ମ େର ଆପଣା ଆପଣା ସାନେର ସେତଜ େହବା ପଯ ନ ରହିେଲ।

9 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ଆଜି ଆେମ ତୁମମାନଙଠାରୁ

ମିସରର ଦୁନାମ ଘୁଞାଇଲୁ;” ଏେହତୁ ଆଜିଯାଏ େସହି ସାନର ନାମ ଗି ଗ

ରହିଲା। 10 ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଗି ଗେ ର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; ପୁଣି

େସମାେନ େସହି ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନ ସନ ା େବେଳ ଯିରୀେହା ପଦାେର

ନିସାର ପବ ପାଳନ କେଲ। 11ଆଉ ନିସାର ପବର ପରଦିନ େସମାେନ

େଦଶର ପୁରାତନ ଶସ େଭାଜନ କେଲ, େସହି ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ଓ ଭଜା

ଶସ ଖାଇେଲ। 12ପୁଣି େଦଶର ପୁରାତନ ଶସ େଭାଜନ କରିବାର ପରଦିନ
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ମାନା ନିବୃତ େହଲା; ତହଁୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆଉ ମାନା ପାଇେଲ ନାହ;

ମାତ େସମାେନ େସହି ବଷ କିଣାନ େଦଶର ଫଳ େଭାଜନ କେଲ। 13 ପୁଣି

ଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହା ନିକଟେର ଥବା େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ, େସ ଚକୁ

େମଲାଇ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ନିେଷାଷ ଖଡ ହସ ଏକ ପୁରୁଷ ତାଙ

ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା େହେଲ; ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ

ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙ ପକ କି ଆମମାନଙ ବିପକମାନଙ ପକ?”

14ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ନା; ମାତ ଆେମ ସଦାପଭୁଙ େସୖନ ର େସନାପତି,

ଏେବ ଆସିଲୁ;” ତହେର ଯିେହାଶୂୟ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପଣାମ କରି

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ପଭୁ ଆପଣା ଦାସକୁ କି ଆ ା େଦଉଅଛନି?” 15

ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙ େସୖନ ର େସନାପତି ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ପାଦରୁ

ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ େଯଉଁ ସାନେର ତୁେମ ଠିଆ େହଉଅଛ, ତାହା ପବିତ।”

ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସପରି କେଲ।

6 (େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସକାଶୁ ଯିରୀେହା ରୁଦ ଥଲା;

ଦୃଢ଼ ରୂେପ ରୁଦ େହାଇଥଲା; େକହି ବାହାରକୁ ଗେଲ ନାହ ଓ େକହି ଭତରକୁ

ଆସିେଲ ନାହ।) 2ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମ

ହସେର ଯିରୀେହା ନଗର ଓ ତହର ରାଜା ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକମାନଙୁ

ସମପଣ କଲୁ। 3 ତୁେମମାେନ ନଗର େବଷନ କରିବ, ସମସ େଯାଦା

ଥେର ନଗର ଚାରିଆେଡ଼ ପଦକିଣ କରିେବ। ଏହି ପକାେର ତୁେମ ଛଅ ଦିନ

କରିବ। 4 ପୁଣି ସାତ ଜଣ ଯାଜକ ସିନୁକର ଅଗସର େହାଇ ମହାଶବକାରୀ

ସାତ ତୂରୀ ବହିେବ; ଆଉ ସପମ ଦିନ ତୁେମମାେନ ସାତ ଥର ନଗର

ପଦକିଣ କରିବ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେବ; 5ଏଥେର େଯେତେବେଳ

େସମାେନ ମହାଶବକାରୀ ଶିଙାେର ଦୀଘଧନି କରିେବ ଓ େଯେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ େସହି ତୂରୀ ଶବ ଶୁଣିବ, େସେତେବେଳ ସମସ େଲାକ ମହା

ଜୟଧନିେର ଜୟଧନି କରିେବ; ତହେର ନଗରର ପାଚୀର ପଡ଼ି ସମଭୂମି

େହବ ଓ େଲାକମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସମୁଖସ ପଥ େଦଇ

ଉଠିଯିେବ।” 6ତହଁୁ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନଙୁ ଡାକି କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ନିୟମସିନୁକ େଘନ ଓ ସାତ ଜଣ ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକର

ଅଗସର େହାଇ ମହାଶବକାରୀ ସାତ ତୂରୀ ବହନୁ।” 7 ଏଥେର େସମାେନ

େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଅଗସର େହାଇ ନଗର େବଷନ କର
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ଓ ସସଜ େଲାେକ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ସମୁଖବତୀ େହାଇ ଗମନ କରନୁ।”

8 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ କହିଲା ଉତାେର ସାତ ଜଣ ଯାଜକ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ମହାଶବକାରୀ ତୂରୀ ବହି ବଜାଇ ବଜାଇ ଚାଲେଲ

ଓ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଚଳିଲା। 9ଆଉ

ସସଜ େଲାକମାେନ ତୂରୀବାଦକ ଯାଜକମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲେଲ,

ପୁଣି ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ ଯାଉ ଯାଉ ପଶା ଗାମୀ େଲାକମାେନ

ସିନୁକର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ। 10ମାତ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ

ଆ ା େଦଇ କହିଥେଲ, “ତୁେମମାେନ ଜୟଧନି କରିବ ନାହ, କି ଆପଣା

ରବ ଶୁଣାଇବ ନାହ, କିଅବା ତୁମମାନଙ ମୁଖରୁ େକୗଣସି ବାକ ନିଗତ

େହବ ନାହ, ମଁୁ ଜୟଧନି କରିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ, ତୁେମମାେନ ଜୟଧନି

କରିବ।” 11 ଏହିରୂେପ େସ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକକୁ ନଗରର ଚାରିଆେଡ଼

ଥେର େଲଖାଏଁ ପଦକିଣ କରାଇେଲ; ତହଁୁ େଲାକମାେନ ଛାଉଣିକୁ ଆସିେଲ,

ଆଉ ଛାଉଣିେର ବାସ କେଲ। 12 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପଭାତେର

ଉଠିେଲ, ପୁଣି ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ େଘନିେଲ। 13ଆଉ ସାତ

ଯାଜକ ମହାଶବକାରୀ ସାତ ତୂରୀ ଧରି ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଆେଗ ଆେଗ

କମାଗତ ଗମନ କରି ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ସସଜ େଲାକମାେନ େସମାନଙ

ଅଗସର େହାଇ ଚାଲେଲ; ପୁଣି ପଶା ବତୀ େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ

ପେଛ ପେଛ ଚାଲେଲ, ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ ବଜାଇ ଗମନ କେଲ।

14 ଆଉ ଦିତୀୟ ଦିନ େସମାେନ ଥେର ନଗର ପଦକିଣ କରି ଛାଉଣିକୁ

େଫରି ଆସିେଲ; ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଛଅ ଦିନ କେଲ। 15 ତହଁୁ ସପମ

ଦିନ ପଭାତେର ଅରୁେଣାଦୟ ସମୟେର େସମାେନ ଉଠି େସହିରୂେପ ସାତ

ଥର ନଗର ପଦକିଣ କେଲ; େକବଳ େସହି ଦିନ େସମାେନ ସାତ ଥର

ନଗର ପଦକିଣ କେଲ। 16 ପୁଣି ଯାଜକମାେନ ସପମ ଥର ତୂରୀ ବଜାଇବା

େବେଳ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଜୟଧନି କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙୁ ଏ ନଗର େଦେଲ। 17 ମାତ ନଗର ଓ ତନ ସ ସମସ ବସୁ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଜତ େହବ; େକବଳ ରାହାବ େବଶ ା, େସ ଓ

ଗୃହେର ତାହା ସେଙ ଥବା ସମସ େଲାକ ଜୀବିତ ରହିେବ, କାରଣ େସ

ଆମମାନଙ େପରିତ ଗୁପଚରଙୁ ଲୁଚାଇ ରଖଥଲା। 18ଆଉ ତୁେମମାେନ

େସହି ବଜତ ଦବ ରୁ ଆପଣାମାନଙୁ େକୗଣସିମେତ ରକା କରିବ, େନାହିେଲ
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େକଜାଣି ତୁେମମାେନ ତାହା ବଜତ କଲା ଉତାେର େସହି ବଜତ ବସୁରୁ

କିଛି ଗହଣ କରିବ; ତାହା କେଲ, ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ ଛାଉଣିକୁ ବଜତ

କରିବ ଓ ତାକୁ ଦୁଃଖ େଦବ। 19 ମାତ ସମୁଦାୟ ରୂପା ଓ ସୁନା, ପୁଣି

ସମସ ପିତଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ; ତାହାସବୁ

ସଦାପଭୁଙ ଭଣାରକୁ ଆସିବ।” 20 ଏରୂେପ େଲାକମାେନ ଜୟଧନି କେଲ ଓ

ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ପୁଣି େଲାକମାେନ ତୂରୀଧନି ଶୁଣି ମହା

ଜୟଧନିେର ଜୟଧନି କରେନ, ପାଚୀର ପଡ଼ି ସମଭୂମି େହଲା; େତଣୁ

େଲାକମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସମୁଖସ ପଥ େଦଇ ନଗରକୁ

ଉଠିଗେଲ ଓ ନଗର ହସଗତ କେଲ। 21 ପୁଣି େସମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ,

ଯୁବା ଓ ବୃଦ, ପୁଣି େଗାରୁ ଓ େମଷ ଓ ଗଦଭ ଆଦି ଯାହା ଯାହା ନଗରେର

ଥଲା, େସସବୁକୁ ଖଡମୁଖେର ବଜତ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ। 22 ମାତ

େଯଉଁ ଦୁଇ ବ କି େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିଥେଲ, ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େସହି େବଶ ାର ଘରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ତାହା ନିକଟେର

େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର େସହି ସୀକୁ ଓ ତାହାର ଯାହା ଯାହା

ଅଛି, େସସବୁକୁ େସଠାରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।” 23 ଏଥେର େସହି ଯୁବା

ଗୁପଚରମାେନ ଗେଲ, ପୁଣି ରାହାବକୁ ଓ ତାହାର ପିତା ଓ ତାହାର ମାତା ଓ

ତାହାର ଭାଇମାନଙୁ, ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ତାହାର ଥଲା, େସସବୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ, ମ େସମାେନ ତାହାର ାତି ସମସଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; ଆଉ

େସମାନଙୁ ଇସାଏଲଛାଉଣି ବାହାେର ରଖେଲ। 24ଆହୁରି େଲାକମାେନ

ନଗର ଓ ତନ ସିତସକଳ ବସୁ ଅଗିେର ଦଗ କେଲ; େକବଳ ରୂପା ଓ

ସୁନା, ପୁଣି ପିତଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭଣାରେର ରଖେଲ।

25 ମାତ ଯିେହାଶୂୟ ରାହାବ େବଶ ାକୁ ଓ ତାହାର ପିତୃପରିବାରକୁ ଓ

ତାହାର ସବସ ଜୀବିତ ରଖେଲ; ପୁଣି େସ ଆଜି ପଯ ନ ଇସାଏଲ ମ େର

ବସତି କରୁଅଛି; କାରଣ ଯିରୀେହା ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିେହାଶୂୟ

େଯଉଁ ଗୁପଚରଙୁ ପଠାଇଥେଲ, େସମାନଙୁ େସ ଲୁଚାଇ ରଖଥଲା। 26

େସସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ ଶପଥ କରାଇ କହିେଲ, େଯେକହି ଉଠି

ପୁନବାର ଏହି ଯିରୀେହା ନଗର ନିମାଣ କେର, େସ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର

ଶାପଗସ େହଉ; “େସ ଆପଣା େଜ ଷ ପୁତର ମୃତୁୁ ସହିତ ତହର ଭତିମୂଳ

ସାପନ କରିବ ଓ ଆପଣା କନିଷ ପୁତର ମୃତୁୁ ସହିତ ତହର ଦାରମାନ
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ସାପନ କରିବ।” 27 ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙର ସହବତୀ େହେଲ

ଓ ତାଙର କୀତ େଦଶଯାକ ବ ାପିଲା।

7ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବଜତ ବସୁ ବିଷୟେର ସତ ଲଙନ କେଲ;

କାରଣ ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ େସରହର ପେପୗତ, ସ ଦିର େପୗତ, କମର ପୁତ

ଆଖ ବଜତ ବସୁରୁ କିଛି ହରଣ କଲା; ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ପତି ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା। 2 ଏଥମ େର ଯିେହାଶୂୟ

ଯିରୀେହାଠାରୁ େବେଥ ର ପୂବଦିଗସିତ େବ ଆବନର ପାଶସ ଅୟକୁ

େଲାକ ପଠାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଯାଇ େଦଶ ଅନୁସନାନ କର;”

ଏଥେର େଲାକମାେନ ଯାଇ ଅୟ ନଗର ଅନୁସନାନ କେଲ। 3 ଏଉତାେର

େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ତାଙୁ କହିେଲ, “ସମସ େଲାକ

ନ ଯାଉନୁ; େକବଳ ଦୁଇ ତିନି ସହସ େଲାକ ଯାଇ ଅୟ ନଗର ପରାସ କରନୁ;

େସଠାେର ସମସ େଲାକଙୁ ପରିଶମ କରାଅ ନାହ, େଯେହତୁ େସଠାର

େଲାେକ ଅଳମାତ।” 4 େତଣୁ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଊଣାଧକ ତିନି ସହସ

େସଠାକୁ ଗେଲ, ମାତ େସମାେନ ଅୟ ନଗରସ େଲାକମାନଙ ସମୁଖରୁ

ପଳାଇେଲ। 5 ପୁଣି ଅୟର େଲାକମାେନ େସମାନଙ ମ ରୁ ଊଣାଧକ

ଛତିଶ ଜଣଙୁ ଆଘାତ କେଲ; ନଗରଦାରରୁ ଶବାରୀମ ପଯ ନ େସମାନଙୁ

ତଡ଼ିେନଇ ଗଡ଼ନି ବାଟେର ଆଘାତ କେଲ; ତହେର େଲାକମାନଙ ହୃଦୟ

ତରଳି ପାଣି େହାଇଗଲା। 6 ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲର ପାଚୀନଗଣ

ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରି ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ସମୁଖେର ଅେଧାମୁଖ େହାଇ

ସନ ା ପଯ ନ ଭୂମିେର ପଡ଼ି ରହିେଲ; ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ମସକେର ଧୂଳି

ପକାଇେଲ। 7ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ, “ହାୟ ହାୟ େହ ପେଭା ସଦାପେଭା,

ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଯଦନ ପାର କରାଇ ଆଣିଲ କାହକି, କି ଆମମାନଙୁ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରି ବିନାଶ କରିବାକୁ? ଆହା, େଯେବ

ଆେମମାେନ ସନୁଷ େହାଇ ଯଦନ େସପାରିେର ରହିଥାʼନୁ! 8 େହ ପେଭା,

ମଁୁ କଅଣ କହିବି, ଇସାଏଲ ତ ଶତୁ ସମୁଖରୁ ପିଠି କରି ଆସିଲାଣି। 9

କାରଣ କିଣାନୀୟମାେନ ଓ ଏ େଦଶ ନିବାସୀ ସମେସ ଏହା ଶୁଣିେବ, ପୁଣି

ଆମମାନଙୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ପୃଥବୀରୁ ଆମମାନଙ ନାମ ଉଚିନ କରିେବ,

ତହେର ତୁେମ ଆପଣା ମହାନାମ ନିମେନ କʼଣ କରିବ?” 10 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଏ କଅଣ, ତୁେମ କାହକି ଅେଧାମୁଖ େହାଇ
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ପଡ଼ିଅଛ? 11 ଇସାଏଲ ପାପ କରିଅଛନି; ମ ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ

ନିୟମ ଆ ା କରିଥଲୁ, ତାହା େସମାେନ ଲଙନ କରିଅଛନି; ମ େସମାେନ

ବଜତ ବସୁରୁ କିଛି େନଇଅଛନି, ମ େଚାରି କରିଅଛନି, ମ ପବଞନା

କରିଅଛନି, ଆଉ ମ ଆପଣାମାନଙ ସାମଗୀ ମ େର ତାହା ରଖଅଛନି।

12 ଏଥଲାଗି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବଜତ େହବାରୁ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ

ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇପାରୁ ନାହାନି, େସମାେନ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ସମୁଖରୁ

ପିଠି କରି େଫରୁ ଅଛନି, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ େସହି ବଜତ

ବସୁ ଉତାଟନ ନ କେଲ, ଆେମ ଆଉ ତୁମମାନଙ ସଙେର ରହିବା ନାହ। 13

ଉଠ, େଲାକମାନଙୁ ପବିତ କର, ଆଉ କୁହ, ତୁେମମାେନ କାଲ ପାଇଁ ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ପବିତ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି, େହ ଇସାଏଲ, ତୁମ ମ େର ବଜତ ବସୁ ଅଛି, ଆପଣା ମ ରୁ େସହି

ବଜତ ବସୁ ଦୂର କରିବା ଯାଏ ତୁେମ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହାଇ ପାରିବ ନାହ। 14 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ପାତଃକାଳେର ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ; ତହେର ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ବଂଶ

ନିଣୟ କରିେବ, େସହି ବଂଶର ଏକ ଏକ େଗାଷୀ ନିକଟକୁ ଆସିେବ ଓ

ସଦାପଭୁ େଯଉଁ େଗାଷୀ ନିଣୟ କରିେବ, େସହି େଗାଷୀର ଏକ ଏକ ପରିବାର

ନିକଟକୁ ଆସିେବ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ପରିବାର ନିଣୟ କରିେବ, େସହି

ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଆସିେବ। 15 ତହେର ଯାହାଠାେର

ବଜତ ବସୁ ଥବାର ନିଣୟ କରାଯିବ, େସ ଓ ତାହାର ସବସ ଅଗିେର ଦଗ

େହବ; େଯେହତୁ େସ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମ ଲଙନ କଲା ଓ େସ ଇସାଏଲ

ମ େର ମୂଢ଼ତାର କମ କଲା।” 16 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପଭାତେର

ଉଠି ଇସାଏଲକୁ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନିକଟକୁ ଅଣାଇେଲ;

ତହେର ଯିହୁଦା ବଂଶ ନିଣୀତ େହଲା। 17 ତହଁୁ େସ ଯିହୁଦା େଗାଷୀକୁ

ନିକଟକୁ ଅଣାେନ, େସରହର େଗାଷୀ ନିଣୀତ େହଲା; ତହଁୁ େସ େସରହ

େଗାଷୀର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଅଣାେନ, ସ ଦି ନିଣୀତ େହଲା। 18

ତହଁୁ େସ ତାହାର ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଅଣାେନ, ଯିହୁଦା

ବଂଶୀୟ େସରହର ପେପୗତ, ସ ଦିର େପୗତ, କମର ପୁତ ଆଖ ନିଣୀତ

େହଲା। 19 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ ଆଖ କୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପୁତ,

ବିନୟ କରୁଅଛି, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙୁ େଗୗରବ ଦିଅ ଓ
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ତାହାଙ ନିକଟେର ସୀକାର କର; ଆଚା, ତୁେମ କଅଣ କରିଅଛ, େମାେତ

କୁହ; େମାʼ ଠାରୁ ତାହା ଲୁଚାଅ ନାହ।” 20 ତହେର ଆଖ ଉତର କରି

ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିଲା, “ସତ , ମଁୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି, ମଁୁ ଅମୁକ ଅମୁକ କାଯ କରିଅଛି। 21 ମଁୁ ଲୁଟିତ

ଦବ ମ େର ଖଣିଏ ସୁନର ବାବିଲୀୟ ବସ ଓ ଦୁଇ ଶହ େଶକଲ ରୂପା ଓ

ପଚାଶ େଶକଲ ପରିମିତ ଏକ ସୁନାମୁଣା େଦଖ େଲାଭ କରି ତାହା େନଲ;

ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ େମାʼ ତମୁ ମ େର ଭୂମିେର େପାତା ଅଛି, ଆଉ ରୂପା

ତହ ତେଳ ଅଛି।” 22 ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ଦୂତ ପଠାେନ, େସମାେନ ତମୁକୁ

େଦୗଡ଼ି ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତାହା ତାହାର ତମୁେର େପାତା ଓ ତହ ତେଳ

ରୂପା ଅଛି। 23 େତେବ େସମାେନ ତମୁ ମ ରୁ େସସବୁ େନଇ ଯିେହାଶୂୟଙର

ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନଗଣର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ତାହା େଥାଇେଦେଲ। 24 ପୁଣି, ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ

େସରହର ସନାନ େସହି ଆଖ କୁ ଓ େସହି ରୂପା ଓ ବସ ଓ ସୁନାମୁଣା ଓ

ତାହାର ପୁତ ଓ କନ ାମାନଙୁ ଓ ତାହାର େଗାରୁ ଓ ଗଧ ଓ େମଣା ଓ ତମୁ,

ସବସ େନଇ ଆେଖା ଉପତ କାକୁ ଆଣିେଲ। 25 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ,

“ତୁେମ କାହକି ଆମମାନଙୁ ଦୁଃଖ େଦଲ? ସଦାପଭୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ

େଦେବ।” ଏଥେର ସମଗ ଇସାଏଲ ତାହାକୁ ପସରାଘାତ କରି ବଧ କେଲ;

ପୁଣି େସମାେନ େସସବୁ ଅଗିେର ଦଗ କରି ପସରେର େପାତି ପକାଇେଲ।

26ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଉପେର ଏକ ବୃହତ ପସର ଢିପି କେଲ, ତାହା

ଆଜିଯାଏ ଅଛି; ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପଚଣ େକାଧରୁ ନିବୃତ େହେଲ।

ଏେହତୁ େସହି ସାନ ଆଜିଯାଏ ଆେଖା ଉପତ କା େବାଲ ଖ ାତ ଅଛି।

8ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହ, କିଅବା

ନିରାଶ ହୁଅ ନାହ; ସମସ େସୖନ ସେଙ େନଇ ଉଠି ଅୟକୁ ଯାତା କର;

େଦଖ, ଆେମ ଅୟର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ ଓ ତାହାର ନଗର

ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ କଲୁ। 2 ତୁେମ ଯିରୀେହା ଓ

ତହର ରାଜା ପତି େଯରୂପ କଲ, ଅୟ ଓ ତହର ରାଜା ପତି େସରୂପ କରିବ;

େକବଳ ତୁେମମାେନ ତହର ଲୁଟଦବ ଓ ପଶୁ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ

େନବ; ତୁେମ ନଗରର ପଶା ଆପଣାର ଏକ ଦଳ େସୖନ େଗାପନ କରି

ରଖ।” 3 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସକଳ େସୖନ ଉଠି ଅୟକୁ ଯାତା କେଲ;
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ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ତିରିଶ ହଜାର ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି

ରାତିେର େସମାନଙୁ ପଠାଇେଲ। 4 ପୁଣି େସ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ

କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମମାେନ ନଗର ପତିକୂଳେର ନଗରର ପଛଭାଗେର

େଗାପନେର ରହିବ; ନଗରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବ ନାହ, ମାତ ସମେସ ପସୁତ

େହାଇଥବ। 5 ତହ ଉତାେର ମଁୁ ଓ େମାର ସଙୀ ସମସ େଲାକ ନଗର

ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ତହେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପୂବ ପରି ଆମମାନଙ

ବିରୁଦେର ବାହାର େହାଇ ଆସିେବ, େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ େସମାନଙ

ଆଗରୁ ପଳାଇବୁ। 6ତହଁୁ େସମାେନ ଆମମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଆସିେଲ,

ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ନଗରରୁ କେମ କେମ ଦୂରକୁ ଆକଷଣ କରି

ଆଣିବୁ; କାରଣ େସମାେନ କହିେବ, ଏମାେନ ପୂବ ପରି ଆମମାନଙ ଆଗରୁ

ପଳାଉଅଛନି; ଏହିରୂେପ ଆେମମାେନ େସମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇବୁ; 7 ତହଁୁ

ତୁେମମାେନ େଗାପନସାନରୁ ଉଠି ନଗର ଅଧକାର କରିବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତାହା ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ।

8 ତୁେମମାେନ ନଗର ଆକମଣ କଲାକେଣ ନଗରେର ଅଗି ଲଗାଇବ;

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର କମ କରିବ; େଦଖ, ଏହା ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ଆ ା କଲ।” 9 ଏରୂେପ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ େପରଣ କେଲ;

ଆଉ େସମାେନ ଯାଇ ଅୟର ପଶିମେର େବେଥ ଓ ଅୟର ମ ସାନେର

େଗାପନେର ରହିେଲ; ମାତ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙ ମ େର େସ ରାତ

ରହିେଲ। 10 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି େଲାକମାନଙୁ

ଗଣନା କେଲ, ତହ ଉତାେର େସ ଓ ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗ େଲାକମାନଙ

ଆେଗ ଆେଗ ଅୟକୁ ଯାତା କେଲ। 11 ପୁଣି ତାଙର ସଙୀ ସମସ େସୖନ

ଯାଇ ନିକଟବତୀ େହାଇ ନଗର ସମୁଖେର ଉପସିତ େହେଲ ଓ ଅୟର

ଉତର ଦିଗେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; େସମାନଙର ଓ ଅୟର ମ େର

ଏକ ଉପତ କା ଥଲା। 12 ପୁଣି େସ ନୂ ନାଧକ ପାଞ ହଜାର େଲାକ େନଇ

ନଗରର ପଶିମ ଦିଗେର େବେଥ ଓ ଅୟର ମ ସାନେର େଗାପନେର

ରଖେଲ। 13ଏହିରୂେପ େସମାେନ ନଗରର ଉତର ଦିଗସ ସମସ ଛାଉଣିକୁ ଓ

ନଗରର ପଶିମ ଦିଗସ ଆପଣାମାନଙ ଗୁପ ଦଳକୁ ରଖେଲ; ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ

େସହି ରାତି ତଳଭୂମି ମ କୁ ଗମନ କେଲ। 14 େସେତେବେଳ ଅୟର

ରାଜା ତାହା େଦଖେନ, େସ ଓ ତାଙର ସମସ େଲାକ ପଭାତେର ଶୀଘ
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ଉଠିେଲ ଓ ନଗରସ େଲାକମାେନ ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାରି

ନିରୂପିତ ସମୟେର ପଦାଭୂମି ସମୁଖେର ଉପସିତ େହେଲ; ମାତ ତାଙ

ବିରୁଦେର ଏକ ଦଳ େସୖନ ନଗର ପେଛ େଗାପନେର ଅଛନି େବାଲ େସ

ଜାଣି ନ ଥେଲ। 15 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ େସମାନଙ

ସମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ ପରାସ େହଲା ପରି େଦଖାଇ ପାନରପଥ େଦଇ

ପଳାୟନ କେଲ। 16 ତହେର ନଗରସିତ ସମସ େଲାକ େସମାନଙ ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକତ ଡକାଗେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙର

ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ନଗରରୁ ଦୂରକୁ ଆକଷତ େହେଲ। 17

ପୁଣି ଇସାଏଲର ପଛେର େଯ ନ ଗଲା, ଏପରି ଜେଣ େହେଲ ଅୟ କି

େବେଥେ ର ଅବଶିଷ ନ ଥଲା; ସମେସ ନଗର ମୁକ କରି ଇସାଏଲ ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 18 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆପଣା ହସସିତ ବଚା ଅୟ ନଗର ଆେଡ଼ ବିସାର କର; କାରଣ ଆେମ

ତାହା ତୁମ ହସଗତ କରିବା।” ତହେର ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣା ହସସିତ ବଚା

ନଗର ଆେଡ଼ ବିସାର କେଲ। 19 େସ ହସ ବିସାର କରିବା ମାେତ େଗାପନେର

ଥବା େସୖନ ଦଳ ଶୀଘ ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ ଉଠି େଦୗଡ଼ିଯାଇ ନଗରେର

ପେବଶ କରି ତାହା ହସଗତ କେଲ ଓ ଶୀଘ ନଗରେର ଅଗି ଲଗାଇେଲ। 20

ଏଉତାେର ଅୟର େଲାକମାେନ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ େଦଖେଲ, ଆଉ

େଦଖ, ନଗରର ଧୂମ ଆକାଶକୁ ଉଠୁଅଛି, ମାତ ଏଆେଡ଼ କି େସଆେଡ଼

ପଳାଇବାକୁ େସମାନଙର ବଳ ନ ଥଲା; ଆଉ େଯଉଁମାେନ ପାନରକୁ

ପଳାଉଥେଲ, େସମାେନ େଫରି େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନଙୁ ଆକମଣ କେଲ।

21ପୁଣି େଗାପନେର ଥବା େସୖନ ଦଳ ନଗର ହସଗତ କରିଅଛନି ଓ ନଗରର

ଧୂମ ଉଠୁଅଛି, ଏହା େଦଖ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମସ ଇସାଏଲ େଫରି ଅୟର

େଲାକମାନଙୁ ବଧ କେଲ। 22ଆଉ ଅନ ଦଳ ନଗରରୁ ବାହାରି େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଆସିେଲ; ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଏପାେଖ େକେତକ ଓ େସପାେଖ

େକେତକ େହାଇ ଇସାଏଲ ମ େର ପଡ଼ିେଲ; େତଣୁ ଇସାଏଲ େସମାନଙୁ

ଏପରି ସଂହାର କେଲ େଯ, େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ,

କି େକହି ପଳାଇ ପାରିଲା ନାହ। 23 ମାତ େସମାେନ ଅୟର ରାଜାଙୁ ଜୀବିତ

ଧରି ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 24 ଏହିରୂେପ େଯଉଁ ପାନରେର

ଅୟ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଥେଲ, େସହି
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େକତେର ଇସାଏଲ େସମାନଙୁ ନିଃେଶଷିତ େହବା ପଯ ନ ବଧ କରି ସାରିଲା

ଉତାେର େସମାେନ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ, ତହ ଉତାେର ସମଗ ଇସାଏଲ

େଫରିଆସି ଅୟେର ଥବା ପେତ କ ଜଣଙୁ ସଂହାର କେଲ। 25 ପୁଣି େସହି

ଦିନ ଅୟ ନିବାସୀ ସମସ େଲାକ ସୀ ପୁରୁଷ ସବସୁଦା ବାର ହଜାର େଲାକ

ହତ େହେଲ। 26କାରଣ ଅୟ ନିବାସୀ ସମସଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା

ଯାଏ ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣାର େଯଉଁ ହସ ବଚା ଧରି ବିସାର କରିଥେଲ, ତାହା

େସ ସଙୁଚିତ କେଲ ନାହ। 27 ଯିେହାଶୂୟଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର

ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େକବଳ େସହି ନଗରର ପଶୁ ଓ ଲୁଟ ଦବ ସବୁ

ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଗହଣ କେଲ। 28 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଅୟ ନଗରକୁ

ଅଗିେର ଦଗ କରି ଅନନକାଳୀନ ଢିପି ଓ ଆଜିଯାଏ ଏକ ଶୂନ ସାନ

କେଲ। 29 ଏଉତାେର େସ ଅୟର ରାଜାଙୁ ସନ ା ପଯ ନ ବୃକେର ଟଙାଇ

ରଖେଲ, ମାତ ସୂଯ ାସ ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆ ା ଦିଅେନ, େଲାକମାେନ

ତାଙର ଶବ ବୃକରୁ ତଳକୁ ଆଣି ନଗରଦାରପେବଶ ସାନେର ପକାଇ;

ତହ ଉପେର ପସରର ଏକ ବଡ଼ ଢିପି କେଲ; ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛି। 30

ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଲ ପବତେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ। 31 ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ େଯରୂପ ଆ ା େଦଇଥେଲ, େସରୂପ େମାଶାଙର

ବ ବସାଗନର େଲଖାନୁସାେର, ଯହ ଉପେର େକୗଣସି ମନୁଷ ଲୁହା ଉଞାଇ

ନାହ, ଏପରି ଅଚଞା ପଥରର ଏକ ଯ େବଦି େସ ନିମାଣ କେଲ; ତହ

ଉପେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି

ଉତଗ କେଲ। 32 ପୁଣି େସ େସହି ପସର ଉପେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ସମୁଖେର େମାଶାଙ ଦାରା ଲଖତ ବ ବସାଗନର ଅଂଶ ଉତାରି େଲଖେଲ।

33 ଏଉତାେର ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଓ େସମାନଙ ପାଚୀନବଗ ଓ ଅ କଗଣ

ଓ େସମାନଙ ବିଚାରକତୃଗଣ, େଯପରି ବିେଦଶୀ, େସପରି ଗୃହଜାତ, ଅେଧ

ଗରିଷୀମ ପବତ ଆଗେର ଓ ଅେଧ ଏବଲ ପବତ ଆଗେର, ସଦାପଭୁଙ

ନିୟମସିନୁକବାହୀ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ ସମୁଖେର ସିନୁକର ଏପାେଖ

ଓ େସପାେଖ ଠିଆ େହେଲ; କାରଣ ପଥେମ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା େସମାନଙୁ ଆେଦଶ

େଦଇଥେଲ। 34 ତହଁୁ ବ ବସାଗନର ସମସ େଲଖାନୁସାେର େସ ଆଶୀବାଦ
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ଓ ଅଭଶାପ ବିଷୟକ ବ ବସାର ସମସ କଥା ପାଠ କେଲ। 35ଯିେହାଶୂୟ

ଇସାଏଲୀୟ ସମସ ସମାଜର ଓ ସୀଗଣର ଓ ବାଳକଗଣର ଓ େସମାନଙ

ମ େର ପରିଚିତ ବିେଦଶୀମାନଙ ସମୁଖେର ଯାହା ପାଠ କେଲ ନାହ,

େମାଶାଙର ସମସ ଆେଦଶ ମ େର ଏପରି େଗାଟିଏ କଥା ନ ଥଲା।

9ଏଥଉତାେର ଯଦନ ଏପାରସ ସମୁଦାୟ ରାଜାଗଣ, ଅଥା , ପବତ ଓ

ତଳଭୂମି ନିବାସୀ ଓ ଲବାେନାନ ସମୁଖସ ମହାସମୁଦର ସମସ ତୀର ନିବାସୀ

ହିତୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ

ରାଜାଗଣ ଏହି କଥା ଶୁଣିେଲ; 2 ତହେର େସମାେନ ଏକ ମନେର ଯିେହାଶୂୟ

ଓ ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଏକତ େହେଲ। 3 ମାତ ଯିରୀେହା ପତି

ଓ ଅୟ ପତି ଯିେହାଶୂୟ େଯ େଯ କମ କରିଥେଲ, ତାହା େଯେତେବେଳ

ଗିବୀେୟା ନିବାସୀମାେନ ଶୁଣିେଲ, 4 େସେତେବେଳ େସମାେନ ମ

ସତକ େହାଇ କମ କେଲ, େସମାେନ ଯାଇ ରାଜଦୂତ େବଶ ଧରି ଆପଣା

ଆପଣା ଗଦଭ ଉପେର ପୁରୁଣା ଅଖା, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଓ ଚିରା ଓ ଗଣିପଡ଼ା

ଦାକାରସ କୁମା ଲଦିେଲ; 5ଆଉ େସମାନଙ ପାଦେର ପୁରୁଣା ଓ ତାଳିପଡ଼ା

େଜାତା, ପୁଣି େଦହେର ପୁରୁଣା ଲୁଗା େଦେଲ; ପୁଣି େସମାନଙ ପାେଥୟ ରୁଟି

ଶୁଖଲା ଓ ଗମରା େହାଇ ଯାଇଥଲା। 6 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଗି ଗ ସିତ

ଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ ଓ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଦୂର େଦଶରୁ ଆସିଲୁ, ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ

ଆମମାନଙ ସହିତ ନିୟମ ସିର କର।” 7 ତହେର ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ

େସହି ହିବୀୟମାନଙୁ ଉତର କେଲ, “େକଜାଣି ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ

ମ େର ବାସ କରୁଥବ; ଆେମମାେନ କିପରି ତୁମମାନଙ ସହିତ ନିୟମ

କରି ପାରିବୁ?” 8 ତହଁୁ େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ

ଆପଣଙର ଦାସ।” େତେବ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

କିଏ? ପୁଣି େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ?” 9 େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ଆପଣଙପରେମଶରଙ ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣଙ ଦାସମାେନ ଅତି ଦୂର େଦଶରୁ

ଆସିଅଛନି; କାରଣ ତାହାଙର କୀତ ଓ େସ ମିସରେର େଯସମସ କମ

କରିଅଛନି।” 10 ପୁଣି େସ ଯଦନ େସପାରିସ ହିେ ବାନରାଜା ସୀେହାନ ଓ

ଅଷାେରା ନିବାସୀ ବାଶନରାଜା ଓ , ଇେମାରୀୟମାନଙ ଏହି ଦୁଇ ରାଜା

ପତି େଯ େଯ କମ କରିଅଛନି, ତାହାସବୁ ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ। 11 ଏେହତୁ
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ଆମମାନଙ ପାଚୀନବଗ ଓ େଦଶ ନିବାସୀ ସମେସ ଆମମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ହସେର ପାେଥୟ ଦବ େନଇ େସମାନଙ ସହିତ ସାକାତ

କରିବାକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ ଏହି କଥା କୁହ, ‘ଆେମମାେନ ଆପଣମାନଙ

ଦାସ; ଏଣୁ ଆପଣମାେନ ଆମମାନଙ ସହିତ ନିୟମ ସିର କରନୁ।’” 12

ଆେମମାେନ ଆପଣମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା ନିମେନ ଯାତା କରିବା ଦିନ

ଗୃହରୁ ତତଲା ରୁଟି ଆଣିଥଲୁ; ମାତ ଏେବ େଦଖନୁ, ତାହା ଶୁଖଲା ଓ

ଗମରା େହାଇ ଯାଇଅଛି। 13 ପୁଣି ଏହି େଯସବୁ ଦାକାରସ କୁମା ଭତ

କରି ଆଣିଥଲୁ, ତାହା ନୂଆ ଥଲା, ମାତ େଦଖନୁ, ସବୁ ଆସି ଚିରି ଗଲାଣି;

ଆଉ ଆମମାନଙ ଏହି ଲୁଗା ଓ େଜାତା ଅତି ଦୂର ଯାତା ସକାଶୁ ପୁରୁଣା

େହାଇଗଲାଣି। 14 ତହେର (ଇସାଏଲ) େଲାକମାେନ େସମାନଙ ପାେଥୟ

ଦବ ଗହଣ କେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖରୁ ପରାମଶ େଲାଡ଼ିେଲ ନାହ।

15 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ ସହିତ ସନି କେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଜୀବିତ

ରଖବାକୁ ନିୟମ କେଲ, ଆଉ ମଣଳୀର ଅଧପତିମାେନ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଶପଥ କେଲ। 16 ଏହିରୂେପ େସମାନଙ ସହିତ ନିୟମ ସିର କରିବାର ତିନି

ଦିନ ଗତ ହୁଅେନ, େସମାେନ ଶୁଣିେଲ େଯ, ଏମାେନ ଆମମାନଙ ନିକଟସ

େଲାକ ଓ ଆମମାନଙ ମ େର ବାସ କରୁଅଛନି। 17 ଏଉତାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଯାତା କରି ତୃତୀୟ ଦିବସେର େସମାନଙ ନଗରମାନଙେର

ଉପସିତ େହେଲ। ଗିବୀେୟା ଓ କଫୀରା ଓ େବେରାତ ଓ କିରୀୟ 

ଯିୟାରୀ େସମାନଙ ନଗର ଥଲା। 18 ମାତ ମଣଳୀର ଅଧପତିଗଣ

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ନାମେର େସମାନଙ ସହିତ ଶପଥ

କରିଥବାରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ ନାହ, ଏେହତୁ

ସମସ ମଣଳୀ ଅଧପତିମାନଙ ବିରୁଦେର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 19

ତହେର ଅଧପତିଗଣ ସମସ ମଣଳୀକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େସମାନଙ

ସହିତ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛୁ,

ଏେହତୁ ଏେବ େସମାନଙୁ ସଶ କରି ନ ପାରୁ।” 20ଆେମମାେନ େସମାନଙ

ପତି ଏହା କରିବା, େସମାନଙୁ ଜୀବନେର ରଖବା; େନାହିେଲ େସମାନଙ

ସହିତ େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହି ଶପଥ ସକାଶୁ ଆମମାନଙ ପତି

େକାଧ ଉପସିତ େହବ। 21 ଏନିମେନ ଅଧପତିମାେନ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

ଏମାେନ ଜୀବିତ ଥାଉନୁ; ମାତ ଅଧପତିଗଣର ବାକ ାନୁସାେର େସମାେନ
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ସମସ ମଣଳୀର କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ େହେବ। 22 ଏଉତାେର

ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙଠାରୁ ଅତି

ଦୂରସ େଲାକ ଏହା କହି କାହକି ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙୁ ପବଞନା କଲ?

ତୁେମମାେନ ତ ଆମମାନଙ ମ େର ବାସ କରୁଅଛ। 23ଏନିମେନ ଏେବ

ତୁେମମାେନ ଶାପଗସ େହଲ; ଆମ ପରେମଶରଙ ଗୃହର କାଠକଟାଳୀ ଓ

ଜଳକଢ଼ାଳୀ େହବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙମ ରୁ ବନାଦାସର ଅଭାବ େହବ ନାହ।”

24 ଏଥେର େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “ତୁମମାନଙୁ ଏହି

ସମସ େଦଶ େଦବାକୁ ଓ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ ଏହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମସ

େଲାକଙୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଆପଣା େସବକ

େମାଶାଙୁ େଯପରି ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତାହା ନିଶିତ ରୂେପ ତୁମ ଦାସମାନଙୁ

କୁହାଯାଇଅଛି; ଏେହତୁ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା

ପାଣ ବିଷୟେର ଅତିଶୟ ଭୀତ େହାଇ ଏହି କାଯ କରିଅଛୁ। 25 ଏେବ

େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ଆପଣଙ ହସେର ଅଛୁ, ଆମମାନଙ ପତି ଯାହା

କରିବା ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଉତମ ଓ ନ ାୟ, ତାହା କରନୁ।” 26 ତହେର େସ

େସମାନଙ ପତି ତାହା ହ କରି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ହସରୁ ରକା କେଲ,

ଏଣୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ ବଧ କେଲ ନାହ। 27ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ

େସହି ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏ, ସଦାପଭୁଙ ମେନାନୀତ ସାନେର ମଣଳୀର ଓ

ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦିର କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ କେଲ।

10ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅୟକୁ ହସଗତ କରି ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ

କରିଅଛନି, ପୁଣି ଯିରୀେହା ଓ ତହର ରାଜା ପତି େଯରୂପ କରିଥେଲ, େସରୂପ

ଅୟ ଓ ତହର ରାଜା ପତି କରିଅଛନି, ଆଉ ଗିବୀେୟା ନିବାସୀମାେନ

ଇସାଏଲ ସହିତ ସନି କରି େସମାନଙ ମ ବତୀ େହାଇଅଛନି, ଏହିସବୁ

କଥା ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା ଅେଦାନିେଷଦକ ଶୁଣେନ, େଲାକମାେନ ଅତିଶୟ

ଭୀତ େହେଲ। 2 କାରଣ ଗିବୀେୟା ଏକ ରାଜଧାନୀ ତୁଲ ବୃହତ ନଗର

ଓ ଅୟ ଅେପକା ବଡ଼ ଥଲା, ପୁଣି ତହର େଲାକମାେନ ବୀର ଥେଲ। 3

ଏଣୁ ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା ଅେଦାନିେଷଦକ ହିେବାଣର େହାହ ରାଜାର ଓ

ଯମୂତର କିରା ରାଜାର ଓ ଲାଖୀ ର ଯାଫୀୟ ରାଜାର ଓ ଇେଗା ର

ଦବୀର ରାଜାର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, 4 “େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େମାର

ସାହାଯ କର, ଆସ, ଆେମମାେନ ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଆଘାତ



ଯିେହାଶୂୟ 484

କରୁ; କାରଣ େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସହିତ ସନି

କରିଅଛନି।” 5 ଏନିମେନ ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା, ହିେବାଣର ରାଜା, ଯମୂତର

ରାଜା, ଲାଖୀ ର ରାଜା ଓ ଇେଗା ର ରାଜା, ଇେମାରୀୟମାନଙ ଏହି ପାଞ

ରାଜା ଆପଣା ଆପଣା ସମସ େସୖନ ସହିତ ଏକତ ଉଠିଯାଇ ଗିବୀେୟା

ସମୁଖେର ଛାଉଣି ସାପନ କରି ତହ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେଲ। 6 ଏଥେର

ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ ଗି ଗ ସିତ ଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ

କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁେମ ଆପଣାର ଏହି ଦାସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ହାତ କାଢ଼ି

ନ ନିଅ; ଶୀଘ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କର ଓ

ଆମମାନଙର ଉପକାର କର; କାରଣ ପବତ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ

ସମସ ରାଜା ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଏକତ େହାଇଅଛନି।” 7 ତହେର

ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସହିତ ସମସ େଯାଦା ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ ସମସ

େଲାକ ଗି ଗ ରୁ ଯାତା କେଲ। 8 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ

କହିେଲ, “େସମାନଙୁ ଭୟ ନ କର; କାରଣ ଆେମ େସମାନଙୁ ତୁମ ହସେର

ସମପଣ କଲୁ; େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ େହେଲ ତୁମ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା

େହାଇ ପାରିବ ନାହ।” 9 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ଅକସା େସମାନଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହେଲ; କାରଣ େସ ଗି ଗ ଠାରୁ ରାତିଯାକ ଚାଲଥେଲ। 10

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ସାକାତେର େସମାନଙୁ ଉ ବିଗ କେଲ ଓ

େସ ଗିବୀେୟାେ ର େସମାନଙୁ ମହାସଂହାରେର ସଂହାର କେଲ, ପୁଣି େବ 

େହାରଣର ଘାଟି ପଥ େଦଇ େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ, ଆଉ ଅେସକା ଓ

ମେକଦା ପଯ ନ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ। 11ଏଥେର େସମାେନ ଇସାଏଲ

ସମୁଖରୁ ପଳାଉ ପଳାଉ େଯେତେବେଳ େବ େହାରଣର ଗଡ଼ାଣି ପଥେର

ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଅେସକା ପଯ ନ େସମାନଙ

ଉପେର ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାବୃଷି କେଲ, ତହେର େସମାେନ ମେଲ;

ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଖଡେର େଯେତ େଲାକ ବଧ କରିଥେଲ, ତେତାଧକ

େଲାକ ଶିଳାବୃଷିେର ମେଲ। 12 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖେର

ଇେମାରୀୟମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା ଦିନ ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ;

ପୁଣି େସ ଇସାଏଲଙ ସାକାତେର କହିେଲ, “ସୂଯ , ଗିବୀେୟା ଉପେର

ତୁେମ ସବ ହୁଅ; ଆଉ ଚନ, ତୁେମ ଅୟାେଲା ର ତଳଭୂମିେର (ସବ

ହୁଅ)।” 13 ତହେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତୁମାନଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ



ଯିେହାଶୂୟ 485

େନବା ପଯ ନ ସୂଯ ସବ େହଲା ଓ ଚନ ସଗିତ େହଲା। ଏହା କି ନ ାୟ

ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? ଆଉ ସୂଯ ଆକାଶର ମ ସାନେର ସଗିତ ରହିଲା

ଓ ପାୟ ସମୂଣ ଏକ ଦିନ ଅସ ଯିବାକୁ ଚଞଳ େହଲା ନାହ। 14 େଯଉଁ

ଦିନ ସଦାପଭୁ ମନୁଷ ର ରବ ଏରୂପ ଶୁଣିେଲ, ଏଥପୂେବ ବା ଏଉତାେର

ଏପରି ଦିନ ଆଉ େହାଇ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ପକେର ଯୁଦ

କେଲ। 15 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ଗି ଗ ଛାଉଣିକୁ େନଉଟି ଆସିେଲ। 16 ଏଥମ େର େସହି ପାଞ ରାଜା

ପଳାଇ ମେକଦା ଗୁମାେର ଆପଣାମାନଙୁ ଲୁଚାଇେଲ। 17 ତହଁୁ “େସହି

ପାଞ ରାଜା ମେକଦା ଗୁମାେର ଲୁଚି ରହିଅଛନି,” ଏ କଥା ଯିେହାଶୂୟଙୁ

କୁହାଯାʼେନ, 18 ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ, “ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁମା ମୁହଁକୁ

ଗଡ଼ାଇଦିଅ ଓ େସମାନଙୁ ରକା କରିବା ପାଇଁ େଲାକ ନିଯୁକ କର। 19 ମାତ

ତୁେମମାେନ ସଗିତ େହାଇ ରୁହ ନାହ; ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଅ, େସମାନଙ ପଛେର ଥବା େଲାକମାନଙୁ ଉଚିନ କର; େସମାନଙୁ

ତାଙ ନଗର ଭତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର େସମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି।” 20

ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସମାନଙ ସବନାଶ ପଯ ନ

ଓ େସମାନଙ ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ େକୗଣସି େକୗଣସି ପାଚୀରେବଷିତ

ନଗରକୁ ପଳାଇବା ପଯ ନ େସମାନଙୁ ମହାସଂହାରେର ସଂହାର କେଲ। 21

ତହଁୁ ସମସ େଲାକ ମେକଦା ଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ କୁଶଳେର

େଫରି ଆସିେଲ; ଇସାଏଲସନାନଗଣର କାହାରି ପତିକୂଳେର େକହି ମୁଖ

େଖାଲବା ପାଇଁ ସାହସ କେଲ ନାହ। 22 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ,

“େସହି ଗୁମା ମୁହଁ ମୁକୁଳା କରି ଗୁମାରୁ େସହି ପାଞ ରାଜାଙୁ ବାହାର କରି

େମାହର ନିକଟକୁ ଆଣ।” 23 ତହେର େସମାେନ େସପରି କେଲ, ପୁଣି

ଯିରୂଶାଲମର ରାଜାକୁ, ହିେବାଣର ରାଜାକୁ, ଯମୂତର ରାଜାକୁ, ଲାଖୀ ର

ରାଜାକୁ, ଇେଗା ର ରାଜାକୁ, ଏହି ପାଞ ରାଜାଙୁ େସହି ଗୁମାରୁ ବାହାର

କରି ତାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 24 ଏହିରୂେପ େସମାେନ େସହି ରାଜାମାନଙୁ

ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା ଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସାଏଲର ସମସ

ପୁରୁଷଙୁ ଡାକି ତାଙ ସେଙ ଯାଇଥବା େସନାପତିମାନଙୁ କହିେଲ, “ନିକଟକୁ

ଆସି ଏହି ରାଜାମାନଙ େବକେର ପାଦ ଦିଅ।” ତହେର େସମାେନ ନିକଟକୁ
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ଆସି େସମାନଙ େବକେର ପାଦ େଦେଲ। 25 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଭୟ ନ କର, ଅବା ନିରାଶ ନ ହୁଅ; ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ;

କାରଣ ତୁେମମାେନ େଯଉଁମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବ, ତୁମମାନଙର େସହି

ସମସ ଶତୁଙୁ ସଦାପଭୁ ଏହି ପକାର କରିେବ।” 26 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ

ଆଘାତ ଦାରା େସମାନଙୁ ବଧ କରି ପାଞ ବୃକେର ଟଙାଇେଲ; ଆଉ େସମାେନ

ସନ ା ପଯ ନ େସହି ବୃକମାନଙେର ଟଙା େହାଇ ରହିେଲ। 27ପୁଣି ସୂଯ ାସ

ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆ ା ଦିଅେନ, େଲାକମାେନ େସହି ବୃକମାନଙରୁ

େସମାନଙୁ ତଳକୁ େନେଲ ଓ େଯଉଁ ଗୁମାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ

ଲୁଚାଇଥେଲ, ତହ ଭତେର ପକାଇେଦେଲ ଓ େସହି ଗୁମା ମୁହଁେର ବଡ଼

ବଡ଼ ପଥର େଥାଇେଲ; ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛି। 28 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ

େସହି ଦିନ ମେକଦା ହସଗତ କରି ଖଡଧାରେର ନଗରକୁ ଓ ତହର ରାଜାକୁ

ଆଘାତ କେଲ; େସ େସମାନଙୁ ଓ ତନ ସିତ ସମସ ପାଣୀଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ

ବିନାଶ କେଲ; କାହାକୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ; ପୁଣି େସ େଯପରି ଯିରୀେହା

ରାଜା ପତି କରିଥେଲ, େସପରି ମେକଦା ରାଜା ପତି କେଲ। 29 ଏଥଉତାେର

ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସେଙ ସମସ ଇସାଏଲ ମେକଦାରୁ ଲ ନାକୁ ଗେଲ ଓ

ଲ ନା ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କେଲ; 30 ତହେର ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ, ମ ତହର

ରାଜାକୁ ଇସାଏଲ ହସେର ସମପଣ କେଲ; େତଣୁ େସ ତାହା ଓ ତନ ସ

ସମସ ପାଣୀକୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ କେଲ, େସ କାହାକୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ

ନାହ; େସ େଯପରି ଯିରୀେହା ରାଜା ପତି କରିଥେଲ, େସପରି ତହର ରାଜା

ପତି କେଲ। 31 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସେଙ ସମସ ଇସାଏଲ

ଲ ନାରୁ ଲାଖୀ କୁ ଯାଇ ତହ ନିକଟେର ଛାଉଣି କରି ତହ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କେଲ। 32 ତହେର ସଦାପଭୁ ଲାଖୀ କୁ ଇସାଏଲର ହସଗତ କରେନ,

େସମାେନ ଦିତୀୟ ଦିନ ଲାଖୀ ଆକମଣ କରି େଯପରି ଲ ନା ପତି

କରିଥେଲ, େସହିପରି ତାହାକୁ ଓ ତନ ସ ସମସ ପାଣୀଙୁ ଖଡଧାରେର

ଆଘାତ କେଲ। 33 େସସମୟେର େଗଷରର ରାଜା େହାର ଲାଖୀ ର

ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଥଲା; େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ତାହାର କାହାକୁ ଅବଶିଷ

ନ ରଖବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ। 34 ତହଁୁ

ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସେଙ ସମସ ଇସାଏଲ ଲାଖୀ ରୁ ଇେଗା କୁ ଗେଲ ଓ

େସମାେନ ତହ ନିକଟେର ଛାଉଣି କରି ତହ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେଲ। 35
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ପୁଣି େସହି ଦିନ େସମାେନ ତାହା ହସଗତ କରି ତାକୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ

କେଲ ଓ େସ େଯପରି ଲାଖୀ ପତି କରିଥେଲ, େସପରି ତହ ମ ସ ସମସ

ପାଣୀଙୁ େସହି ଦିନ ବଜତ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ। 36 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ

ଓ ତାଙ ସେଙ ସମସ ଇସାଏଲ ଇେଗା ରୁ ହିେବାଣକୁ ଗେଲ ଓ େସମାେନ

ତହ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କେଲ; 37 ପୁଣି େସମାେନ ତାହା ହସଗତ କରି

ତାହାକୁ ଓ ତହର ରାଜାକୁ, ଆଉ ତହର ସମସ ନଗର ଓ ତନ ସିତ ସମସ

ପାଣୀଙୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ କେଲ; େଯପରି େସ ଇେଗା ପତି କରିଥେଲ,

ତଦନୁସାେର େସ କାହାକୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ; ମାତ େସ ତାହାକୁ ଓ

ତନ ସିତ ସମସ ପାଣୀଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ। 38ଏଥଉତାେର

ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସେଙ ସମସ ଇସାଏଲ ଦବୀରକୁ େଫରିେଲ ଓ ତହ

ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କେଲ। 39 ପୁଣି, େସ ତାହା ଓ ତହର ରାଜା ଓ ତହର

ନଗରସବୁ ହସଗତ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଖଡଧାରେର େସମାନଙୁ ଆଘାତ

କରି ତନ ସିତ ସମସ ପାଣୀଙୁ ବଜତ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ, େସ କାହାକୁ

ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ; େଯପରି େସ ହିେବାଣ ପତି, ମ ଲ ନା ଓ ତହର

ରାଜା ପତି କରିଥେଲ, େସପରି େସ ଦବୀର ଓ ତହର ରାଜା ପତି କେଲ।

40 ଏହିରୂେପ ଯିେହାଶୂୟ ପବତମୟ େଦଶ ଓ ଦକିଣ ପେଦଶ ଓ ତଳଭୂମି

ଓ ଅଧତ କାଦି ସମସ େଦଶ ଓ ତହର ସମସ ରାଜାଙୁ ପରାସ କରି ବଧ

କେଲ; େସ କାହାକୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ; ମାତ େସ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ନିଃଶାସପଶାସଧାରୀ ସମସଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ

ବିନାଶ କେଲ। 41ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ କାେଦଶବେଣୟଠାରୁ ଘସା ପଯ ନ

େସମାନଙୁ ଓ ଗିବୀେୟା ପଯ ନ େଗାଶନର ସମସ େଦଶ ପରାସ କେଲ।

42 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଏହି ସମସ େଦଶ ଓ ରାଜାଗଣକୁ ଏକାେବେଳ ହସଗତ

କେଲ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଇସାଏଲ ପକେର ଯୁଦ

କେଲ। 43 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତାଙ ସେଙ ସମସ ଇସାଏଲ ଗି ଗ

ଛାଉଣିକୁ େଫରି ଆସିେଲ।

11ଏଥଉତାେର ହାେସାରର ରାଜା ଯାବୀ େସହି ବିଷୟ ଶୁଣେନ, େସ

ମାେଦାନର ରାଜା େଯାବ ଓ ଶିେମାଣର ରାଜା ଓ ଅ ଷଫର ରାଜା

ନିକଟକୁ, 2 ପୁଣି ଉତର େଦଶୀୟ ପବତେର ଓ କିେନର ର ଦକିଣସ

ପଦାଭୂମିେର ଓ ତଳଭୂମିେର ଓ ପଶିମସ େଦାର ନାମକ ଉପପବତେର ଥବା
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ରାଜାଗଣ ନିକଟକୁ, 3 ଅଥା , ପୂବ ଓ ପଶିମ େଦଶୀୟ କିଣାନୀୟମାନଙ

ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ ଓ ହିତୀୟମାନଙ ଓ ପରିଷୀୟମାନଙ ଓ ପବତସ

ଯିବୂଷୀୟମାନଙ ଓ ହେମାଣର ଅଧଃସିତ ମିସା େଦଶୀୟ ହିବୀୟମାନଙ

ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 4 ତହେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ

ସହିତ ଅପାର େଲାକ ସମୁଦତୀରସ ବାଲୁକା ତୁଲ େଲାକାରଣ େହାଇ

ଅେନକ ଅେନକ ଅଶ ଓ ରଥ ସେଙ େନଇ ବାହାର େହେଲ। 5 ପୁଣି ଏସମସ

ରାଜା ଏକତ ମିଳିେଲ ଓ ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସି େମେରା

ନାମକ ଜଳାଶୟ ନିକଟେର ଏକତ ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 6 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “େସମାନଙ ସମୁଖେର ଭୀତ ନ ହୁଅ; କାରଣ କାଲ

ଏହି ସମୟେର ଆେମ େସସମସଙୁ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ହତ କରି ସମପଣ

କରିବା; ତୁେମ େସମାନଙ ଅଶଗଣର ପାଦଶିରା କାଟିବ ଓ େସମାନଙ

ରଥସବୁ ଅଗିେର ଦଗ କରିବ।” 7 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମସ େଯାଦା

େମେରା ଜଳାଶୟ ନିକଟେର ହଠା େସମାନଙ ବିରୁଦେରଆସି େସମାନଙୁ

ଆକମଣ କେଲ। 8 ତହେର ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଇସାଏଲ ହସେର

ସମପଣ କରେନ, େସମାେନ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ ମହାସୀେଦାନ ଓ

ମିଷେଫା ମୟି ପଯ ନ, ଆଉ ପୂବ ଦିଗେର ମିେସର ସମସଳୀ ପଯ ନ

େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େନେଲ, ପୁଣି େସମାନଙର େକହି ଅବଶିଷ ନ ରହିବା

ପଯ ନ େସମାନଙୁ ସଂହାର କେଲ। 9ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ ପତି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର କମ କେଲ; େସ େସମାନଙ ଅଶଗଣର ପାଦଶିରା

କାଟି ପକାଇେଲ ଓ େସମାନଙ ରଥସବୁ ଅଗିେର ଦଗ କେଲ। 10 େସହି

ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ େଫରିଆସି ହାେସାର ହସଗତ କେଲ ଓ ତହର ରାଜାକୁ

ଖଡେର ଆଘାତ କେଲ; ପୂବକାଳେର ହାେସାର େସହି ସବୁ ରାଜ ର ମସକ

ଥଲା। 11ଆଉ େଲାକମାେନ ତହର ନିବାସୀ ସମସ ପାଣୀଙୁ ଖଡଧାରେର

ଆଘାତ କରି ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ; ନିଃଶାସପଶାସଧାରୀ େକହି

ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ ଓ େସ ହାେସାରକୁ ଅଗିେର ଦଗ କେଲ। 12 ପୁଣି

ଯିେହାଶୂୟ େସହି ରାଜାଗଣର ସମସ ନଗର ଓ େସସବୁର ରାଜାମାନଙୁ

ହସଗତ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶାଙ ଆ ାନୁସାେର ଖଡଧାରେର

େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରି ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ। 13 ମାତ ଆପଣା

ଆପଣା ଟିକର ଉପେର ସାପିତ ନଗରମାନ ମ ରୁ େକବଳ ହାେସାର ବିନୁ
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ଆଉ େକୗଣସି ନଗର ଇସାଏଲ ଦଗ କେଲ ନାହ; ତାହା ଯିେହାଶୂୟ ଦଗ

କେଲ। 14 ଆଉ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସସବୁ ନଗରର ଦବ ାଦି ଓ

ପଶୁଗଣକୁ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଲୁଟ କରି େନେଲ; ମାତ ସମୂଣ ରୂେପ

ବଧ କରିବା ଯାଏ େସମାେନ ଖଡଧାରେର ପେତ କ ମନୁଷ କୁ ଆଘାତ

କେଲ, ପୁଣି େସମାେନ ନିଃଶାସପଶାସଧାରୀ କାହାକୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ।

15 ସଦାପଭୁ ଆପଣା େସବକ େମାଶାଙୁ େଯରୂପ ଆ ା େଦଇଥେଲ, େସରୂପ

େମାଶା ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଆ ା େଦେଲ; ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ତଦନୁସାେର କମ

କେଲ; ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ େଯ େଯ ଆ ା େଦଇଥେଲ, େସସବୁ ମ ରୁ

େକୗଣସି କଥା େସ ଅନ ଥା କେଲ ନାହ। 16ଏହିରୂେପ ଯିେହାଶୂୟ େସହି ସବୁ

ପେଦଶ ଓ େସଠାର ପବତମୟ େଦଶ ଓ ସମସ ଦକିଣାଞଳ ଓ େଗାଶନର

ସମସ ପେଦଶ ଓ ତଳଭୂମି ଓ ପଦାଭୂମି ଓ ଇସାଏଲର ପବତମୟ େଦଶ ଓ

ତହର ତଳଭୂମି; 17 େସୟୀରଗାମୀ ହାଲ ପବତଠାରୁ ହେମାଣ ପବତର

ନୀଚସ ଲବାେନାନ ସମସଳୀେର ଥବା ବା ଗା ପଯ ନ ସମସ େଦଶ

ହସଗତ କେଲ; ପୁଣି େସମାନଙର ସମସ ରାଜାଙୁ ଧରି ଆଘାତପୂବକ

ବଧ କେଲ। 18ଯିେହାଶୂୟ େସହି ରାଜାମାନଙ ସେଙ ଅେନକ ଦିନ ଯୁଦ

କେଲ। 19 ଗିବୀେୟା ନିବାସୀ ହିବୀୟ େଲାକମାନଙ ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସି

ନଗରୀୟ େଲାକମାେନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଙେର ସନି କେଲ ନାହ;

େସମାେନ ଯୁଦ କରି ଅନ ସମସ ହସଗତ କେଲ। 20କାରଣ େସମାେନ

ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆସି େଯପରି ସମୂଣ ରୂେପ ବିନଷ େହାଇ

ଦୟା ନ ପାଇେବ, ମାତ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଉଚିନ

େହେବ, ଏନିମେନ େସମାନଙ ହୃଦୟ କଠିନ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙର ମାନସ

ଥଲା। 21ଆଉ େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆସି ପବତମୟ େଦଶରୁ,

ହିେବାଣରୁ, ଦବୀରରୁ, ଅନାବରୁ ଓ ଯିହୁଦାର ସମସ ପବତମୟ େଦଶରୁ ଓ

ଇସାଏଲର ସମସ ପବତମୟ େଦଶରୁ ଅନାକୀୟମାନଙୁ ଉଚିନ କେଲ;

ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙ ନଗର ସେମତ େସମାନଙୁ ବଜତ ରୂେପ ବିନାଶ

କେଲ। 22ଇସାଏଲସନାନଗଣର େଦଶେର ଅନାକୀୟମାନଙର େକହି

ଅବଶିଷ ରହିେଲ ନାହ, େକବଳ ଘସାେର, ଗା ଓ ଅେସାଦେର େକହି

େକହି ରହିେଲ। 23 ଏହିରୂେପ େମାଶାଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର

ଯିେହାଶୂୟ େସସମସ େଦଶ ହସଗତ କେଲ ଓ ଯିେହାଶୂୟ ପେତ କ ବଂଶର
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ବିଭାଗାନୁସାେର ଅଧକାର କରିବାକୁ ଇସାଏଲଙୁ ତାହା େଦେଲ। ତହଁୁ େଦଶ

ଯୁଦରୁ ବିଶାମ ପାଇଲା।

12ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଯଉଁ େଦଶୀୟ ରାଜାମାନଙୁ ବଧ କରି ଯଦନ

େସପାରି ସୂେଯ ାଦୟ ଆେଡ଼ ଅେଣାନ ଉପତ କାରୁ ହେମାଣ ପବତ ପଯ ନ

ଓ ପୂବଦିଗସିତ ସମସ ପଦାଭୂମି ଅଧକାର କେଲ, େସମାେନ ଏହି। 2

ହିେ ବାନ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ ସୀେହାନ ରାଜା, େସ ଅେଣାନ

ଉପତ କା ନିକଟସ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ କାର ମ ବତୀ ନଗର ଓ

ଗିଲୀୟଦର ଅଦ େଦଶଠାରୁ ଅେମାନସନାନଗଣର ସୀମାସିତ ଯେବା

ନଦୀ ପଯ ନ 3 ଓ ପଦାଭୂମିସିତ କିେନର ହଦର ପୂବ ତୀର ପଯ ନ

ଓ େବ ଯିଶିେମାତର ପଥେର ପଦାଭୂମିସିତ ଲବଣ ସମୁଦର ପୂବ ତୀର

ପଯ ନ ଓ ପିସାର ଅଧଃସିତ ଦକିଣ େଦଶେର କତୃତ କେଲ। 4 ପୁଣି

ବାଶନୀୟ ଓ ରାଜାର ଅଞଳ (ଅଧକାର କେଲ) େସ ଅବଶିଷ ରଫାୟୀୟ

ବଂଶଜାତ, େସ ଅଷାେରା ଓ ଇଦିୟୀେର ବାସ କଲା, 5 ପୁଣି େସ ହେମାଣ

ପବତେର ଓ ସଲଖାେର ଓ ଗଶୂରୀୟମାନଙ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙ ସୀମା

ପଯ ନ ସମୁଦାୟ ବାଶନ େଦଶେର ଓ ହିେ ବାନର ରାଜା ସୀେହାନର ସୀମା

ପଯ ନ ଗିଲୀୟଦର ଅଦ େଦଶେର କତୃତ କେଲ। 6 ସଦାପଭୁଙ େସବକ

େମାଶା ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଏମାନଙୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ

େସବକ େମାଶା େସହି େଦଶ ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ

େଲାକମାନଙୁ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶକୁ େଦେଲ। 7ଯଦନ ଏପାରି ପଶିମ

ଦିଗେର ଲବାେନାନର ସମସଳୀସିତ ବା ଗା ଠାରୁ େସୟୀରଗାମୀ ହାଲ

ପବତ ପଯ ନ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଦଶୀୟ େଯଉଁ େଯଉଁ

ରାଜାଙୁ ବଧ କେଲ 8 ଓ ଯିେହାଶୂୟ େଯଉଁ େଯଉଁ ପବତମୟ େଦଶ ଓ

ତଳଭୂମି ଓ ପଦାଭୂମି ଓ ଅଧତ କା ଓ ପାନର ଓ ଦକିଣାଞଳସ ହିତୀୟ,

ଇେମାରୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ ସ ସ ବିଭାଗାନୁସାେର ଇସାଏଲବଂଶମାନଙୁ େଦେଲ,

େସହି ସବୁ ରାଜା ଏହି; 9ଯିରୀେହାର ରାଜା, ଏକ; େବେଥ ର ନିକଟସ

ଅୟର ରାଜା 10ଯିରୂଶାଲମର ରାଜା, ଏକ; ହିେବାଣର ରାଜା, ଏକ; 11

ଯମୂତର ରାଜା, ଏକ; ଲାଖୀ ର ରାଜା, ଏକ; 12 ଇେଗା ର ରାଜା, ଏକ;

େଗଷରର ରାଜା, ଏକ; 13 ଦବୀରର ରାଜା, ଏକ; େଗଦରର ରାଜା, ଏକ;
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14 ହମାର ରାଜା, ଏକ; ଅରାଦର ରାଜା, ଏକ; 15ଲ ନାର ରାଜା, ଏକ;

ଅଦୁଲମର ରାଜା, ଏକ; 16ମେକଦାର ରାଜା, ଏକ; େବେଥ ର ରାଜା, ଏକ;

17 ତପୂହର ରାଜା, ଏକ; େହଫରର ରାଜା, ଏକ; 18 ଅେଫକର ରାଜା, ଏକ;

ଲାଶାେରାଣର ରାଜା, ଏକ; 19 ମାେଦାନର ରାଜା, ଏକ; ହାେସାରର ରାଜା,

ଏକ; 20 ଶିେମାଣମେରାଣର ରାଜା, ଏକ; ଅ ଷଫର ରାଜା, ଏକ; 21

ତାନ ର ରାଜା, ଏକ; ମଗିେଦାର ରାଜା, ଏକ; 22 େକଦଶର ରାଜା, ଏକ;

କମଲସ ଯଗିୟାମର ରାଜା, ଏକ; 23 େଦାର ଉପପବତସିତ େଦାରର ରାଜା,

ଏକ; ଗି ଗ ସ େଗାୟିମର ରାଜା, ଏକ; 24 ତିସାର ରାଜା, ଏକ; ସବସୁଦା

ଏକତିରିଶ ରାଜା।

13ଏହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ବୃଦ ଓ ଗତବୟସ େହାଇଥେଲ; ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ବୃଦ ଓ ଗତବୟସ େହଲ; ମାତ ଏେବ େହଁ

ବହୁତ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଅବଶିଷ ଅଛି। 2 େସହି ଅବଶିଷ େଦଶ

ଏହି; ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମସ ମଣଳ ଓ ଗଶୂରୀୟମାନଙ ସମସ ଅଞଳ; 3

ଅଥା , ମିସରସମୁଖସିତ ଶୀେହାରଠାରୁ ଇେକାଣର ଉତର ସୀମା ପଯ ନ

କିଣାନୀୟମାନଙ େଦଶ; ଘସାତୀୟ ଓ ଅେସାଦୀୟ, ଅସିେଲାନୀୟ, ଗାଥୀୟ

ଓ ଇେକାଣୀୟ, ପେଲଷୀୟ ଏହି ପାଞ ଅଧପତିମାନଙ େଦଶ; 4 ଆଉ

ଦକିଣ ଦିଗସ ଅବୀୟମାନଙ େଦଶ; କିଣାନୀୟମାନଙ ସମସ େଦଶ ଓ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ସୀମାସିତ ଅେଫକ ପଯ ନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ ଅଧୀନ

ମୀୟାରା। 5 ପୁଣି ଗିବୀୟମାନଙ େଦଶ ଓ ହେମାଣ ପବତର ତଳସିତ

ବା ଗା ଠାରୁ ହମାତେର ପେବଶ ସାନ ପଯ ନ ସୂେଯ ାଦୟ ଦିଗସ ସମସ

ଲବାେନାନ। 6 ଲବାେନାନଠାରୁ ମିଷେଫା ମୟି ପଯ ନ ପବତ ନିବାସୀ

ସମସ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ େଦଶ; ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ

େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦବା; ତୁେମ ଆମ ଆ ାନୁସାେର ତାହା ଅଧକାର କରିବା

ପାଇଁ ଇସାଏଲଙୁ େକବଳ ବାଣି ଦିଅ। 7 ଏନିମେନ ଏେବ ଅଧକାର ନିମିତ

ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ ବିଭାଗ କରିଦିଅ।” 8ତାହା

ସେଙ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ େଲାକମାେନ ଯଦନର ପୂବପାରିେର େମାଶାଦତ

ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ପାଇଅଛନି, େଯେହତୁ ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା

େସମାନଙୁ, 9ଅେଣାନଉପତ କା ନିକଟସ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ କାର

ମ ବତୀ ନଗର ଓ ଦୀେବା ପଯ ନ େମଦବାର ସମସ ସମଭୂମି, 10
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ଆଉ ଅେମାନସନାନଗଣର ସୀମା ପଯ ନ ହିେ ବାନେର କତୃତକାରୀ

ଇେମାରୀୟମାନଙ ସୀେହାନ ରାଜାର ସମସ ନଗର; 11 ପୁଣି ଗିଲୀୟଦ ଓ

ଗଶୂରୀୟମାନଙ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙ ଅଞଳ ଓ ସମୁଦାୟ ହେମାଣ ପବତ

ଓ ସଲଖା ପଯ ନ ସମସ ବାଶନ, 12 ଅଥା , ଅଷାେରାେ ର ଓ ଇଦିୟୀେର

ରାଜତକାରୀ ରଫାୟୀୟମାନଙ ମ େର ଅବଶିଷ ଓ ବାଶନ ରାଜ

େଦଇଥଲା; କାରଣ େମାଶା ଏମାନଙୁ ପରାଜୟ କରି ଘଉଡ଼ାଇ େଦଇଥେଲ।

13 ତଥାପି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଗଶୂରୀୟମାନଙୁ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନଙୁ

ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ ନାହ; େସହି ଗଶୂରୀୟ ଓ ମାଖାଥୀୟମାେନ ଆଜିଯାଏ

ଇସାଏଲ ମ େର ବାସ କରୁଅଛନି। 14 େକବଳ େଲବୀ ବଂଶକୁ େମାଶା କିଛି

ଅଧକାର େଦେଲ ନାହ; କାରଣ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଅଗିକୃତ

ଉପହାର େସମାନଙର ଅଧକାର େହଲା, େଯପରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

କହିଥେଲ। 15 ପୁଣି େମାଶା ରୁେବ ବଂଶର ସନାନଗଣକୁ େସମାନଙ

ବଂଶ ଅନୁସାେର ଅଧକାର େଦେଲ। 16 ଅେଣାନଉପତ କା ନିକଟସ

ଅେରାେୟରଠାରୁ େସମାନଙର ସୀମା ଥଲା ଓ ଉପତ କା ମ ବତୀ ନଗର ଓ

େମଦବା ନିକଟସ ସମସ ସମଭୂମି; 17 ହିେ ବାନ ଓ ସମଭୂମିସିତ ଦୀେବା

ଓ ବାମ ବାଲ ଓ େବ ବାଲମିେୟାନ, 18 ଯହସ ଓ କେଦେମା ଓ

େମଫା 19 ଓ କିରୀୟାଥୟି ଓ ସି ମା ଓ ତଳଭୂମିର ପବତସ େସର

ସହର 20ଓ େବ ପିେୟାର ଓ ଅସେଦା ପିସା ଓ େବ ଯିଶିେମାତ, ତହର

ଏହି ସମସ ନଗର। 21 ପୁଣି ସମଭୂମିସିତ ସମସ ନଗର ଓ ହିେ ବାନେର

ରାଜତକାରୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ ସୀେହାନ ରାଜାର ସମୁଦାୟ ରାଜ , କାରଣ

େମାଶା ତାହାକୁ ଓ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ ମିଦୀୟନର ପଧାନବଗ ଇବି ଓ

େରକ ଓ ସୂ ଓ ହୂର ଓ େରବା ନାମକ ସୀେହାନର ଏହି ଅଧପତିମାନଙୁ

ବିନାଶ କରିଥେଲ। 22 ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଖଡଧାରେର େଯଉଁମାନଙୁ ବଧ

କରିଥେଲ, େସମାନଙ ମ େର ବିେୟାରର ପୁତ ମନ ବିଲୀୟ କୁ ମ

ବଧ କରିଥେଲ। 23ଆଉ ଯଦନ ଓ ତହର ଅଞଳ ରୁେବ ସନାନଗଣର

ସୀମା ଥଲା, ରୁେବ ସନାନମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଏହିସବୁ ନଗର ତହର

ଗାମ ସେମତ େସମାନଙର ଅଧକାର େହଲା। 24 ଆଉ େମାଶା ଗା

ବଂଶୀୟ ଗା ସନାନମାନକୁ େସମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଅଧକାର େଦେଲ।

25 ଯାେସର ଓ ଗିଲୀୟଦର ସମସ ନଗର ଓ ରବାର ସମୁଖସ ଅେରାେୟର
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ପଯ ନ ଅେମାନସନାନଗଣର ଅଦ େଦଶ େସମାନଙର ସୀମା େହଲା। 26

ପୁଣି ହିେ ବାନଠାରୁ ରାମ ମିେସ ଓ ବଟନୀ ପଯ ନ ଓ ମହନୟିମଠାରୁ

ଦବୀର ସୀମା ପଯ ନ 27 ଓ ତଳଭୂମିେର େବ ହାର ଓ େବ ନିମା ଓ

ସୁେକାତ ଓ ସାେଫା ଓ ହିେ ବାନସ ସୀେହାନ ରାଜାର ଅବଶିଷ ରାଜ ,

ପୁଣି ଯଦନର ପୂବ ତୀରସ କିେନର ହଦର ପାନ ପଯ ନ ଯଦନ ଓ ତହର

ଅଞଳ। 28ଗା ର ସନାନମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଏହିସବୁ ନଗର ତହର

ଗାମ ସେମତ େସମାନଙର ଅଧକାର େହଲା। 29ଆଉ େମାଶା ମନଃଶିର

ଅଦ ବଂଶକୁ ଅଧକାର େଦେଲ; ମନଃଶିସନାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ତାହା

େସମାନଙ ଅଦ ବଂଶର େହଲା। 30 େସମାନଙର ସୀମା ମହନୟିମଠାରୁ

ସମସ ବାଶନ େଦଶ, ବାଶନର ରାଜା ଓ ର ସମସ ରାଜ ଓ ବାଶନର

ଅନଗତ ଯାୟୀରର ସମସ ଉପନଗର, ଏରୂେପ ଷାଠିଏ ନଗର 31 ପୁଣି

ଅଦ ଗିଲୀୟଦ ଓ ଅଷାେରା ଓ ଇଦିୟୀ, ଓ ର ବାଶନ ରାଜ ସିତ ଏହି

ଏହି ନଗର ମନଃଶିର ପୁତ ମାଖୀରସନାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ମାଖୀର

ସନାନଗଣର ଅଦ ବଂଶର େହଲା। 32 ଯଦନପୂବପାରିେର ଯିରୀେହା

ନିକଟସ େମାୟାବପଦାେର େମାଶା ଏହିସବୁ ଅଧକାର ବିଭାଗ କରିେଦେଲ।

33 ମାତ େମାଶା େଲବୀ ବଂଶକୁ େକୗଣସି ଅଧକାର େଦେଲ ନାହ। ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର େସମାନଙ ପତି ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର େସମାନଙ

ଅଧକାର ଅଟନି।

14କିଣାନ େଦଶେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଏହିସବୁ ଅଧକାର ପାଇେଲ,

ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ପିତୃବଂଶୀୟ ପଧାନବଗ, 2 େଯପରି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ ଦାରା ଆ ା

େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ ତାହା ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ଅଦ ବଂଶକୁ

ଗୁଲବାଣ ଦାରା ବିଭାଗ କରିେଦେଲ। 3 କାରଣ େମାଶା ଯଦନପୂବପାରିେର

ଦୁଇ ବଂଶ ଓ ଅଦ ବଂଶକୁ ଅଧକାର େଦଇଥେଲ; ମାତ େସ େସମାନଙ

ମ େର େଲବୀୟମାନଙୁ େକୗଣସି ଅଧକାର େଦେଲ ନାହ। 4 େଯାେଷଫର

ସନାନଗଣ ମନଃଶି ଓ ଇଫୟିମ ଦୁଇ ବଂଶ ଥେଲ। ପୁଣି େସମାେନ

େଲବୀୟମାନଙୁ େକେତକ ବସତିନଗର ଓ ପଶୁ ଓ ସମତି ନିମେନ ତଳିଭୂମି

ଛଡ଼ା େଦଶ ମ େର ଆଉ େକୗଣସି ଅଂଶ େଦେଲ ନାହ। 5ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

େଯପରି ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ କମ କରି
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େଦଶ ବିଭାଗ କେଲ। 6 େସହି ସମୟେର ଯିହୁଦାସନାନଗଣ ଗି ଗେ ର

ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ତହଁୁ କନିସୀୟ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବ

ତାଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଓ ଆମ ବିଷୟେର ପରେମଶରଙ

େଲାକ େମାଶାଙୁ କାେଦଶବେଣୟେର ଯାହା କହିଥେଲ, ତାହା ତୁେମ ଜାଣ।

7 େମାହର ଚାଳିଶ ବଷ ବୟସେର ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା େଦଶ

ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ କାେଦଶବେଣୟଠାରୁ େମାେତ ପଠାଇଥେଲ;

ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ମନେର ଯାହା ଥଲା, ତଦନୁସାେର ତାଙୁ ସମାଦ ଆଣି

େଦଲ। 8 ତଥାପି େମାହର େଯଉଁ ଭାତୃଗଣ େମାର ସେଙ ଯାଇଥେଲ,

େସମାେନ େଲାକମାନଙ ହୃଦୟ ତରଳାଇ ପକାଇେଲ; ମାତ ମଁୁ ସମୂଣ ରୂେପ

ସଦାପଭୁ େମାର ପରେମଶରଙର ଅନୁଗତ େହଲ। 9 ଏେହତୁ େମାଶା େସହି

ଦିନ ଶପଥ କରି କହିେଲ, ‘େଯଉଁ ଭୂମିେର ତୁମର ପାଦ ପଡ଼ିଅଛି, ତାହା

ଅବଶ ତୁମର ଓ ଯୁଗାନୁକେମ ତୁମ ସନାନଗଣର ଅଧକାର େହବ, େଯେହତୁ

ତୁେମ ସମୂଣ ରୂେପ ସଦାପଭୁ ଆମ ପରେମଶରଙର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛ।’ 10

ଏେବ େଦଖ, ପାନରେର ଇସାଏଲ ଭମଣ କରିବା େବେଳ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ

େସହି େଯଉଁ କଥା କହିଥେଲ, ତଦବଧ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର

େମାେତ ପଞଚାଳିଶ ବଷ େହଲା ଜୀବିତ ରଖଅଛନି; ଏଣୁ ଏେବ େଦଖ,

ମଁୁ ଆଜି ପଞାଅଶୀ ବଷ ବୟସ େହାଇଅଛି। 11 ତଥାପି େମାଶା େଯଉଁ

ଦିନ େମାେତ ପଠାଇଥେଲ, େସଦିନ ମଁୁ େଯପରି ବଳବାନ ଥଲ, େସପରି

ଆଜି ଅଛି; ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବାହାେର ଭତେର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ

େସସମୟେର େମାହର େଯପରି ବଳ ଥଲା, େସପରି ଏେବ ମ େମାହର ବଳ

ଅଛି। 12ଏେହତୁ େସଦିନ ଏହି େଯଉଁ ପବତ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ କହିଥେଲ,

ତାହା େମାେତ ଦିଅ; କାରଣ ଅନାକୀୟମାେନ େସଠାେର ଥାʼନି ଓ ନଗରମାନ

ବୃହତ ଓ ପାଚୀରେବଷିତ, ଏହା ତୁେମ େସଦିନ ଶୁଣିଥଲ; େହାଇପାେର,

ସଦାପଭୁ େମାହର ସଙେର େହେବ, ପୁଣି ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର

େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦବି।” 13 ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ;

ପୁଣି େସ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବଙୁ ଅଧକାରାେଥ ହିେବାଣ େଦେଲ। 14

ଏେହତୁ ଆଜି ପଯ ନ ହିେବାଣ କନିସୀୟ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବଙର

ଅଧକାର େହାଇଅଛି, େଯେହତୁ େସ ସମୂଣ ରୂେପ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ଅନୁଗତ େହାଇଥେଲ। 15 ପୂବକାଳେର ଏହି ହିେବାଣର ନାମ
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କିରୀୟ ଅବ (ଅବର ନଗର) ଥଲା; େସହି ଅବ ଅନାକୀୟମାନଙ ମ େର

ସବପଧାନ େଲାକ ଥଲା। ଏଉତାରୁ େଦଶ ଯୁଦରୁ ବିଶାମ ପାଇଲା।

15ଯିହୁଦାସନାନମାନଙ ବଂଶର ବାଣ େସମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଇେଦାମ

ସୀମା ପାଶସ ସୀ ପାନରର ଦକିଣ ଦିଗେର ଦକିଣ ପାନଭାଗେର ଥଲା। 2

ପୁଣି େସମାନଙ ଦକିଣ ସୀମା ଲବଣ ସମୁଦର ପାନଭାଗ, ଅଥା , ଦକିଣ ଦିଗ

ଅଭମୁଖ ଆଖାତଠାରୁ 3 ଦକିଣ ଦିଗେର ଅକବୀମ ଘାଟି େଦଇ ସୀ ପଯ ନ

ଗଲା, ପୁଣି ଦକିଣେର କାେଦଶବେଣୟ ପଯ ନ ଉପରକୁ ଉଠିଲା; ତହଁୁ

ହିେଷାଣ େଦଇ ଯାଇ ଅଦର ଉପରକୁ ଉଠି କକା ପଯ ନ ବୁଲକରି ଗଲା।

4 ଏଉତାେର ଅେସାନକୁ ଯାଇ ମିସର ନଦୀ ପାେଖ ପାେଖ ବାହାରିଗଲା;

େସହି ସୀମାର ପାନଭାଗ ସମୁଦ ଥଲା; ଏହା ତୁମମାନଙର ଦକିଣ ସୀମା

େହବ। 5 ପୁଣି ପୂବ ସୀମା ଯଦନର ପାନ ପଯ ନ ଲବଣ ସମୁଦ ଥଲା।

ପୁଣି ଉତର ସୀମା ଯଦନର ପାନେର ସମୁଦର ଆଖାତଠାରୁ ଥଲା 6 ଓ

େସହି ସୀମା େବ େହାଗା ପଯ ନ ଉଠି େବ ଅରାବାର ଉତର େଦଇ

ଗଲା; ତହଁୁ େସ ସୀମା ରୁେବ ବଂଶୀୟ େବାହନର ପସର ପଯ ନ ଗଲା। 7

ଏଉତାେର େସହି ସୀମା ଆେଖା ଉପତ କାଠାରୁ ଦବୀର ଆଡ଼କୁ ଗଲା;

ଏରୂେପ ନଦୀର ଦକିଣ ପାରିସ ଅଦୁମୀ ଘାଟି ସମୁଖସ ଗି ଗ ଆଡ଼କୁ

ମୁଖ କରି ଉତର ଦିଗକୁ ଗଲା ଓ ଐ େଶମ ନାମକ ଜଳାଶୟ ଆଡ଼କୁ

ଚଳିଲା ଓ ତହର ପାନଭାଗ ଐ େରାେଗଲ ନିକଟେର ଥଲା। 8 େସ ସୀମା

ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କା େଦଇ ଉଠି ଦକିଣ ଦିଗେର ଯିବୂଷ ଆଡ଼କୁ ଗଲା,

ଏହାକୁ ଯିରୂଶାଲମ କହନି; ଏଉତାେର େସହି ସୀମା ପଶିମେର ହିେନାମ

ଉପତ କା ସମୁଖେର ରଫାୟୀମ ନାମକ ତଳଭୂମିର ଉତର ପାନସିତ ପବତ

ଶୃଙ ପଯ ନ ଗଲା। 9 ଏଉତାେର େସହି ସୀମା େସହି ପବତ ଶୃଙଠାରୁ

ନିେପାହର ଜଳ ନିଝର ପଯ ନ ବିସୃତ େହଲା ଓ ଇେଫାଣ ପବତସ ନଗର

ଆଡ଼କୁ ଗଲା; ପୁଣି େସ ସୀମା କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ନାମେର ପସିଦ ବାଲା

ପଯ ନ ବିସୃତ େହଲା। 10 ତହଁୁ େସ ସୀମା ବାଲାଠାରୁ େସୟୀର ପବତ

ପଯ ନ ପଶିମ ଦିଗେର ବୁଲକରି ବସାେଲାନ ନାମେର ପସିଦ ଯିୟାରୀମ

ପବତର ଉତର ପାଶ ପଯ ନ ଗଲା; ତହଁୁ ତାହା େବ େଶମଶେର ପଡ଼ି

ତିମା ପଯ ନ ଗଲା। 11 ପୁଣି େସ ସୀମା ଇେକାଣର ଉତର ପାଶ ପଯ ନ

ଗଲା; ତହଁୁ େସ ସୀମା ଶେ କେରା ପଯ ନ ବିସୃତ େହଲା ଓ ବାଲା
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ପବତେର ପଡ଼ି ଯ ନୀେୟଲକୁ ଗଲା; େସହି ସୀମାର ପାନଭାଗ ସମୁଦେର

ଥଲା। 12 ପୁଣି ପଶିମ ସୀମା ମହାସମୁଦ ଓ ତହର ଅଞଳ ପଯ ନ ଥଲା;

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ଚତୁଦଗସିତ ସୀମା

ଏହି। 13 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସ

ଯିହୁଦାସନାନଗଣ ମ େର ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବଙର ଭାଗ ନିମେନ

ହିେବାଣ ନାମେର ପସିଦ କିରୀୟ ଅବ େଦେଲ, ଅବ ଅନାକର ପିତା

ଥଲା। 14 ପୁଣି କାେଲବ େସଠାରୁ ଅନାକର ବଂଶ େଶଶୟ ଓ ଅହୀମା ଓ

ତଲୟ ନାମକ ଅନାକର ତିନି ପୁତଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 15 ଏଉତାେର େସଠାରୁ

ଦବୀର ନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଗମନ କେଲ; ପୂବକାଳେର େସହି ଦବୀର

କିରୀୟ େସଫର ନାମେର ବିଖ ାତ ଥଲା। 16 େସହି ସମୟେର କାେଲବ

କହିେଲ, “େଯଉଁ ଜନ କିରୀୟ େସଫର ଆକମଣ କରି ହସଗତ କରିବ,

ତାହା ସହିତ ମଁୁ ଆପଣା କନ ା ଅ ଷାର ବିବାହ େଦବି।” 17 ତହେର

କାେଲବର ଭାତା କନସର ପୁତ ଅତୀେୟଲ ତାହା ହସଗତ କରେନ, େସ

ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ ା ଅ ଷାର ବିବାହ େଦେଲ। 18 ତହଁୁ େସ

ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖେଣ େକତ ମାଗିବା ପାଇଁ ସାମୀକୁ

ମଣାଇଲା; ମାତ େସ ଆେପ ଗଦଭରୁ ଓହାଇ ପଡ଼ିଲା; ଏଥେର କାେଲବ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ଚାହଁ?” 19 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଆପଣ

େମାେତ ଏକ ଆଶୀବାଦ କରନୁ; କାରଣ ଆପଣ ଦକିଣ ଆଡ଼ ଭୂମି େମାେତ

େଦଇଅଛନି, ମ ଜଳ ନିଝର େମାେତ େଦଉନୁ।” ତହେର େସ ଉପରିସ ଓ

ତଳସ ନିଝର ତାହାକୁ େଦେଲ। 20ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ସନାନମାନଙର ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏହି ସକଳ ଅଧକାର। 21 ଦକିଣାଞଳେର ଇେଦାମ

ସୀମା ନିକଟେର ଯିହୁଦାସନାନମାନଙ ବଂଶର ପାନଭାଗସ ଏସବୁ ନଗର

ଥଲା, କେ ସଲ ଓ ଏଦର ଓ ଯାଗୁର 22 ଓ କୀନା ଓ ଦୀେମାନା ଓ ଅଦାଦା

23 ଓ େକଦ ଓ ହାେସାର ଓ ଯିତ ; 24 ସୀ ଓ େଟଲ ଓ ବାେଲା 25

ଓ ହାେସାରହଦତା ଓ କରିେୟା ହିେଷାଣ (ଅବା ହାେସାର 26 ଅମା ଓ

େଶମା ଓ େମାଲାଦା 27 ଓ ହ ସରଗଦା ଓ ହିେ ମା ଓ େବ େପଲଟ

28 ଓ ହ ସରଶୁୟା ଓ େବେ ଶବା ଓ ବିଷିେୟାଥୟା; 29 ବାଲା ଓ

ଇୟୀ ଓ ଏତ ; 30ଇଲେତାଲ ଓ କସୀଲ ଓ ହମା 31 ଓ ସିକ ଓ

ମ ମନା ଓ ସ ସନା 32 ଓ ଲବାେୟା ଓ ଶିଲହୀ ଓ ଐ ଓ ରିେମା ;
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ଗାମ ସେମତ ସବସୁଦା ଅଣତିରିଶ ନଗର। 33 ତଳଭୂମିେର ଇଷାେୟାଲ ଓ

ସରାୟ ଓ ଅ ନା 34 ଓ ସାେନାହ ଓ ଐ ଗନୀ ଓ ତପୂହ ଓ ଐନ ; 35

ଯମୂତ ଓ ଅଦୁଲମ, େସାେଖା ଓ ଅେସକା 36 ଓ ଶାରୟି ଓ ଅଦୀଥୟି ଓ

ଗେଦରା ଓ ଗେଦେରାଥୟି ; ଗାମ ସେମତ ଏହି ଚଉଦ ନଗର। 37 ସନା

ଓ ହଦାଶା ଓ ମି ଦଲଗାଦ 38 ଓ ଦିଲୀୟ ଓ ମିେସ ଓ ଯେକଲ; 39

ଲାଖୀ ଓ ବସ ଓ ଇେଗା ; 40 େକେବା ଓ ଲହମମ ଓ କିତୀ 41 ଓ

ଗେଦେରା , େବ ଦାେଗା ଓ ନୟମା ଓ ମେକଦା, ଗାମ ସେମତ ଏହି

େଷାଅଳ ନଗର। 42 ଲ ନା ଓ ଏଥ ଓ ଆଶ 43 ଓ ଯିପହ ଓ ଅ ନା ଓ

ନତୀ ; 44 କିୟୀଲା ଓ ଅକଷୀ ଓ ମାେରଶା; ଗାମ ସେମତ ନଅ ନଗର।

45 ଇେକାଣ, ତହର ଉପନଗର ଓ ଗାମମାନ; 46 ଇେକାଣଠାରୁ ସମୁଦ

ପଯ ନ ଅେସାଦ ନିକଟସିତ ସମସ ସାନ ଓ ଗାମ। 47 ଅେସାଦ, ତହର

ଉପନଗର ଓ ଗାମମାନ; ଘସା, ତହର ଉପନଗର ଓ ଗାମମାନ; ମିସର

ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ ଓ ତହର ଅଞଳ ପଯ ନ। 48 ପବତମୟ େଦଶେର

ଶାମୀର ଓ ଯତୀର ଓ େସାେଖା; 49 ପୁଣି ଦନା ଓ କିରୀୟ ସନା (ଏହାକୁ

ଦବୀର କହନି) 50 ଓ ଅନା ଓ ଇଷିେମାୟ ଓ ଆନୀ 51 ଓ େଗାଶନ ଓ

େହାେଲା ଓ ଗୀେଲା; ଏହିସବୁ ଗାମ ସେମତ ଏଗାର ନଗର। 52 ଅରା ଓ

ଦୂମା ଓ ଇଶୀୟ 53 ଓ ଯାନୁ ଓ େବ ତପୂହ ଓ ଅେଫକା 54 ଓ ହୁମା ଓ

କିରୀୟ ଅବ (ଏହାକୁ ହିେବାଣ କହନି) ଓ ସୀେୟାର, ଏସବୁ ଗାମ ସେମତ

ନଅ ନଗର। 55 ମାେୟା , କମଲ ଓ ସୀ ଓ ଯୁଟା 56 ଓ ଯିଷିେୟଲ ଓ

ଯ ଦୀୟା ଓ ସାେନାହ; 57 କୟିନ ଓ ଗିବୀୟା ଓ ତିମା; ଏସବୁ ଗାମ

ସେମତ ଦଶ ନଗର। 58 ହଲହୁଲ ଓ େବ ସୁର ଓ ଗେଦାର 59 ଓ ମାର

ଓ େବ ଅେନା ଓ ଇ ତେକାନ; ଏସବୁ ଗାମ ସେମତ ଛଅ ନଗର। 60

କିରୀୟ ବାଲ (ଏହାକୁ କିରୀୟ ଯିୟାରୀ କହନି) ଓ ରବା; ଏଥର ଗାମ

ସେମତ ଦୁଇ ନଗର। 61 ପାନରେର େବ ଅରାବା, ମିଦୀ ଓ ସକାଖା

62 ଓ ନି ଶ ଓ ଲବଣ ନଗର ଓ ଐନଗଦୀ; ଏସବୁ ଗାମ ସେମତ ଛଅ

ନଗର। 63 ମାତ ଯିହୁଦାସନାନଗଣ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ

ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିେଲ ନାହ; ଏେହତୁ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଅଦ ାବଧ ଯିହୁଦା

ସନାନଗଣ ସହିତ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରୁଅଛନି।
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16ପୂବଦିଗସିତ ଯିରୀେହାର ଜଳ ନିକଟବତୀ ଯିରୀେହା ସନିକଟ ଯଦନ

ଅବଧ ଯିରୀେହାଠାରୁ ପବତମୟ େଦଶ େଦଇ େବେଥ କୁ ଉଦଗାମୀ ପାନର

େଯାେଷଫସନାନମାନଙ ବାଣ େହଲା। 2 ତହଁୁ େସ ସୀମା େବେଥ ଠାରୁ

ଲୂ କୁ ଗଲା ଓ ଅକୀୟ ସୀମା େଦଇ ଅଟାେରା କୁ ଗଲା; 3ପୁଣି ପଶିମ

ଦିଗେର ଯେଫଟୀୟ ସୀମା ଆେଡ଼ ନିମଗାମୀ େବ େହାରଣର ସୀମା ଓ

େଗଷର ପଯ ନ ଗଲା ଓ ତହର ପାନଭାଗ ସମୁଦେର ଥଲା। 4ଏହିରୂେପ

େଯାେଷଫର ସନାନ ମନଃଶି ଓ ଇଫୟିମ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ଗହଣ

କେଲ। 5ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫୟିମସନାନଗଣର ସୀମା

ଏରୂପ ଥଲା; ପୂବ ଦିଗେର ଉଚତର େବ େହାରଣ ପଯ ନ ଅଟାେରା 

ଅଦର େସମାନଙ ଅଧକାରର ସୀମା େହଲା। 6 ତହଁୁ େସ ସୀମା ପଶିମ

ଦିଗେର ମି ମଥ ଉତରେର ବାହାରିଗଲା; େସଠାରୁ େସ ସୀମା ପୂବଦିଗ

ବୁଲ ତାନ ଶୀେଲା ପଯ ନ ତହ ନିକଟ େଦଇ ଯାଇ ପୂବ ଦିଗେର ଯାେନାହକୁ

ଗଲା। 7 ପୁଣି ଯାେନାହଠାରୁ ଅଟାେରା ଓ ନାରା େହାଇ ଯିରୀେହା ପଯ ନ

ଯାଇ ଯଦନେର ବାହାରିଲା। 8ତହଁୁ େସ ସୀମା ତପୂହଠାରୁ ପଶିମ ଦିଗ େହାଇ

କାନା ନଦୀ େଦଇ ଗଲା ଓ ତହର ପାନଭାଗ ସମୁଦେର ଥଲା। ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ଇଫୟିମ ସନାନମାନଙ ବଂଶର ଏହି ଅଧକାର। 9 ଏହାଛଡ଼ା

ମନଃଶିସନାନଗଣର ଅଧକାର ମ େର ଇଫୟିମସନାନଗଣର ପୃଥକସିତ

ଗାମ ସେମତ ନାନା ନଗର ଥଲା। 10 ମାତ େସମାେନ େଗଷରବାସୀ

କିଣାନୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହ; େତଣୁ କିଣାନୀୟମାେନ ଆଜି ପଯ ନ

ଇଫୟିମ ମ େର ବାସ କରି େସମାନଙର େବଠିକମ କରି ଦାସ େହାଇ

ରହିଅଛନି।

17ମନଃଶି ବଂଶର ଏହି ବାଣ; େଯେହତୁ େସ େଯାେଷଫର େଜ ଷ

ପୁତ ଥଲା। ଗିଲୀୟଦର ପିତା, ମନଃଶିର େଜ ଷ ପୁତ ମାଖୀର, େଯାଦା

େହବା େହତୁରୁ ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନ ପାଇଥଲା। 2 ମନଃଶିର ଅବଶିଷ

ସନାନମାନଙର ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବାଣ େହଲା; ଯଥା,

ଅବୀେୟଷରସନାନଗଣ ଓ େହଲକସନାନଗଣ ଓ ଅସୀେୟଲସନାନଗଣ

ଓ େଶଖମସନାନଗଣ ଓ େହଫରସନାନଗଣ ଓ ଶମୀଦାସନାନଗଣ

ନିମେନ ବାଣ େହଲା; ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫର

ପୁତ ମନଃଶିର ପୁତସନାନ ଥେଲ। 3 ମାତ ମନଃଶିର ବୃଦ ପେପୗତ,
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ମାଖୀରର ପେପୗତ, ଗିଲୀୟଦର େପୗତ, େହଫରର ପୁତ ସଲଫାଦର

ପୁତସନାନ ନ ଥେଲ, େକବଳ େକେତକ କନ ା ଥେଲ; ତାହାର କନ ାମାନଙ

ନାମ ମହଲା ଓ େନାୟା ଓ ହଗା ଓ ମିଲା ଓ ତିସା। 4 ଏମାେନ ଇଲୀୟାସର

ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଅ କମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,

ଆମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମ େର ଆମମାନଙୁ ଏକ ଅଧକାର େଦବାକୁ ସଦାପଭୁ

େମାଶାଙୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର େସ

େସମାନଙ ପିତାର ଭାତୃଗଣ ମ େର େସମାନଙୁ ଏକ ଅଧକାର େଦେଲ। 5

ଏଣୁ ଯଦନର େସପାରିସ ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନ ଛଡ଼ା ମନଃଶିର ବାଣେର ଦଶ

ଅଂଶ ପଡ଼ିଲା। 6କାରଣ ମନଃଶିର କନ ାମାେନ ତାହାର ପୁତମାନଙ ମ େର

ଅଧକାର ପାଇେଲ; ପୁଣି ଗିଲୀୟଦ େଦଶ ମନଃଶିର ଅବଶିଷ ପୁତମାନଙର

େହଲା। 7 ମନଃଶିର ସୀମା ଆେଶରଠାରୁ ଶିଖମ ସମୁଖସିତ ମି ମଥ

ପଯ ନ ଥଲା; ତହଁୁ େସ ସୀମା ଦକିଣ ଦିଗ େହାଇ ଐ ତପୂହ ନିବାସୀମାନଙ

ନିକଟ ପଯ ନ ଗଲା। 8ତପୂହ େଦଶ ମନଃଶିର େହଲା; ମାତ ମନଃଶିର

ସୀମାନଗତ ତପୂହନଗର ଇଫୟିମସନାନଗଣର େହଲା। 9ପୁଣି େସହି

ସୀମା କାନା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି େସହି ନଦୀର ଦକିଣକୁ ଗଲା; ମନଃଶିର

ସକଳ ନଗର ମ େର ଏହିସବୁ ନଗର ଇଫୟିମର ଥଲା, ମନଃଶିର ସୀମା

ନଦୀର ଉତର ଦିଗେର ଥଲା ଓ ତହର ଅନଭାଗ ସମୁଦେର ଥଲା। 10

ଦକିଣ ଦିଗ ଇଫୟିମର ଓ ଉତର ଦିଗ ମନଃଶିର ଥଲା ଓ ସମୁଦ ତାହାର

ସୀମା ଥଲା; ପୁଣି ତାହା ଉତର ଦିଗେର ଆେଶର ପଯ ନ ଓ ପୂବ ଦିଗେର

ଇଷାଖର ପଯ ନ ଗଲା। 11 ପୁଣି ଇଷାଖର ଓ ଆେଶର ମ େର େବ 

ଶାନ ଓ ତହର ଉପନଗର, ଯିବିୟିମ ଓ ତହର ଉପନଗର, େଦାର ଓ ତହର

ଉପନଗର ନିବାସୀଗଣ, ଐ େଦାର ଓ ତହର ଉପନଗର ନିବାସୀଗଣ,

ତାନ ଓ ତହର ଉପନଗର ନିବାସୀଗଣ, ମଗିେଦା ଓ ତହର ଉପନଗର

ନିବାସୀଗଣ, ଏହି ତିନି ଉପପବତ ମନଃଶି ପାଇଲା। 12 ତଥାପି ମନଃଶିର

ସନାନଗଣ େସହି ସବୁ ନଗରବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିେଲ ନାହ; େତଣୁ

କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ େସହି େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ମନସ କେଲ।

13 ଏଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପରାକାନ ହୁଅେନ, କିଣାନୀୟମାନଙୁ

େବଠି କମେର ରଖେଲ, ମାତ ସମୂଣ ରୂେପ େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହ।

14 ଏଉତାେର େଯାେଷଫସନାନଗଣ ଯିେହାଶୂୟଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,
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“ତୁେମ ଅଧକାରାେଥ ଆମକୁ େକବଳ ଏକ ବାଣ ଓ ଏକ ଅଂଶ କାହକି

େଦଲ? ଆଜି ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଆଶୀବାଦ କରିବାରୁ ଆେମ ତ ବହୁେଗାଷୀ

େହାଇଅଛୁ।” 15ତହେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯେବ

ବହୁେଗାଷୀ େହାଇଅଛ ଓ ତହ ସକାଶୁ େଯେବ ଇଫୟିମର ପବତମୟ

େଦଶ ତୁମ ପାଇଁ ସଂକୀଣ େହଉଅଛି, େତେବ େସହି ବନକୁ ଉଠିଯାଅ; ଆଉ

େସଠାେର ପରିଷୀୟ ଓ ରଫାୟୀୟମାନଙ େଦଶେର ଆପଣା ପାଇଁ ବନ

କାଟ।” 16ତହେର େଯାେଷଫର ସନାନଗଣ କହିେଲ, “ଏହି ପବତମୟ

େଦଶ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଯେଥଷ ନୁେହଁ, ପୁଣି ତଳଭୂମିେର ବିେଶଷତଃ

େବ ଶାନେର ଓ ତହର ଉପନଗରମାନେର ଓ ଯିଷିେୟଲର ତଳଭୂମିେର

େଯସବୁ କିଣାନୀୟ େଲାକ ବାସ କରନି, େସମାନଙର େଲୗହ ରଥ ଅଛି।” 17

ତହେର ଯିେହାଶୂୟ େଯାେଷଫଙର ବଂଶ ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶିକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ବହୁେଗାଷୀ ଓ ତୁମର ମହାପରାକମ ଅଛି; ତୁେମ େକବଳ ଏକ ବାଣ

ପାଇବ ନାହ। 18 ମାତ ପବତମୟ େଦଶ ତୁମର େହବ; ପୁଣି ତାହା ବନ

େହେଲ େହଁ ତୁେମ ତାହା କାଟି ପକାଇବ ଓ ତହର ସୀମା ତୁମର େହବ;

କାରଣ କିଣାନୀୟମାନଙ େଲୗହ ରଥ ଥେଲ େହଁ ଓ େସମାେନ ପରାକାନ

େହେଲ େହଁ ତୁେମ େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦବ।”

18ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମସ ମଣଳୀ ଶୀେଲାେର

ଆପଣାମାନଙୁ ଏକତ କରି େସଠାେର ସମାଗମତମୁ ସାପନ କେଲ; େଦଶ

େସମାନଙ ସମୁଖେର ପରାଜିତ ଥଲା। 2 େସସମୟେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ମ ରୁ ଅଧକାରଅପାପ ସାତ ବଂଶ ଅବଶିଷ ଥେଲ। 3 ତହେର ଯିେହାଶୂୟ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି, େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହା

ଅଧକାର କରିବାକୁ ତୁେମମାେନ େକେତ କାଳ ଆଳସ କରିବ?” 4

ତୁେମମାେନ ପେତ କ ବଂଶ ପାଇଁ ତିନି ତିନି ଜଣ ଦିଅ; ତହେର ଆେମ

େସମାନଙୁ ପଠାଇବା, େସମାେନ ଉଠି େଦଶ େଦଇ ଭମଣ କରି େଲାକମାନଙ

ଅଧକାରାନୁସାେର ତାହା େଲଖ ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେବ। 5 ପୁଣି

େସମାେନ ତାହା ସାତ ଭାଗେର ବିଭାଗ କରିେବ; ଦକିଣ ଦିଗେର ଆପଣା

ସୀମାେର ଯିହୁଦା ରହିବ ଓ ଉତର ଦିଗେର ଆପଣା ସୀମାେର େଯାେଷଫ

ବଂଶ ରହିେବ। 6ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ େଦଶକୁ ସାତ ଭାଗ କରି ତାହା େଲଖ
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ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣିବ; ତହେର ଆେମ ଏ ସାନେର ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କରିବା। 7 କାରଣ

ତୁମମାନଙ ମ େର େଲବୀୟମାନଙର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହ, େଯେହତୁ

ସଦାପଭୁଙର ଯାଜକତ ପଦ େସମାନଙର ଅଧକାର; ଆଉ ଗା ଓ ରୁେବ

ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ଯଦନପୂବପାରିେର ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶାଙ

ଦାରା ଦତ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ପାଇଅଛନି। 8 ଏଥେର େସହି

େଲାକମାେନ ଉଠି ଯାତା କେଲ; ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସହି େଦଶ ବିଷୟ

େଲଖବା ପାଇଁ ଯିବା େଲାକମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ

େଦଶ େଦଇ ଭମଣ କରି ତହ ବିଷୟ େଲଖ ଓ ଆମ ନିକଟକୁ ପୁନବାର ଆସ;

ତହେର ଆେମ ଏହି ଶୀେଲାେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ

ଗୁଲବାଣ କରିବା।” 9 ଏଥେର େସହି େଲାକମାେନ ଯାଇ େଦଶ େଦଇ ଭମଣ

କେଲ ଓ ନଗର ଅନୁସାେର ସାତ ଭାଗ କରି ନଳାକାର ପୁସକେର େଲଖେଲ;

ତହଁୁ ଶୀେଲାସିତ ଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟଙର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେଲ। 10

ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ ଶୀେଲାେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େସମାନଙ ନିମେନ

ଗୁଲବାଣ କେଲ; ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସହି ସାନେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ବିଭାଗାନୁସାେର େଦଶ ବାଣ କରି େସମାନଙୁ େଦେଲ। 11 ତହଁୁ ବିନ ାମୀ 

ସନାନମାନଙ ବଂଶର ବାଣ େସମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଉଠିଲା। େସମାନଙ

ବାଣର ସୀମା ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ଓ େଯାେଷଫସନାନଗଣର ମ େର

େହଲା। 12 େସମାନଙ ଉତର ସୀମା ଯଦନଠାରୁ େହଲା; ଆଉ େସ ସୀମା

ଯିରୀେହାର ଉତର ପାଶ େଦଇ ଗଲା, ତହଁୁ ପଶିମ ଦିଗସିତ ପବତମୟ

େଦଶ େଦଇ ଗଲା; ପୁଣି େବ ଆବନ ପାନର ନିକଟେର ତହର ସୀମା

େହଲା। 13 େସଠାରୁ େସ ସୀମା ଲୂ କୁ ବା ଦକିଣ ଆେଡ଼ ଲୂ ର ପାଶ

ପଯ ନ ଗଲା, (ଏହାକୁ େବେଥ କହନି); ପୁଣି ନୀଚସ େବ େହାରଣର

ଦକିଣସିତ ପବତ େଦଇ ଅଟାେରା ଅଦର ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଗଲା। 14 େସଠାରୁ

େସ ସୀମା େଫରି ପଶିମାଭମୁଖ େହାଇ େବ େହାରଣ ଦକିଣସିତ ପବତଠାରୁ

ଦକିଣ ଆେଡ଼ ଯାଇ ଯିହୁଦାସନାନଗଣର କିରୀୟ ବାଲବା କିରୀୟ 

ଯିୟାରୀ ନାମକ ନଗର ପଯ ନ ଗଲା; ଏ ପଶିମ ସୀମା। 15 ପୁଣି ଦକିଣ

ସୀମା କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ର ପାନରୁ ଗଲା ଓ େସ ସୀମା ପଶିମ ଦିଗେର

ବାହାରି ନିେପାହର ନିଝର ପଯ ନ ଗଲା। 16ଆଉ େସହି ସୀମା ରଫାୟୀମ
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ତଳଭୂମିର ଉତର ଦିଗସିତ ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କା ସମୁଖସ ପବତର

ପାନ ପଯ ନ ଗଡ଼ିଗଲା ଓ ହିେନାମ ଉପତ କା େଦଇ ଯିବୂଷର ଦକିଣ ପାଶକୁ

ଗଡ଼ିଆସି ଐ େରାେଗଲକୁ ଗଲା। 17 ପୁଣି ଉତର ଦିଗେର େଫରି ଐ 

େଶମ ନିକଟେର ଗଲା ଓ ଅଦୁମୀ ଘାଟି ସମୁଖସ ଗଲୀେଲାତ ଆଡ଼କୁ

ଯାଇ ରୁେବ ବଂଶୀୟ େବାହନର ପସର ପଯ ନ ଗଡ଼ିଗଲା। 18 ପୁଣି

ଉତର ଦିଗେର ପଦାଭୂମିର ସମୁଖ ପାଶ େଦଇ ପଦାଭୂମିକୁ ଗଡ଼ିଗଲା 19 ଓ

େସହି ସୀମା େବ େହାଗାର ଉତର ପାଶ ପଯ ନ ଗଲା; ଯଦନର ଦକିଣ

ପାନସ ଲବଣ ସମୁଦର ଉତର ଉପସାଗର େସହି ସୀମାର ପାନ ଥଲା, ଏ

ଦକିଣ ସୀମା। 20 ପୂବ ଦିଗେର ଯଦନ ତହର ସୀମା ଥଲା; ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ଚତୁଦଗସିତ ଏହି ଅଧକାର ଥଲା।

21ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ବଂଶର ନଗର

ଯିରୀେହା ଓ େବ େହାଗା ଓ ଏମ କ ଶି 22 ଓ େବ ଅରାବା ଓ

ସୀମାରୟ ଓ େବେଥ 23 ଓ ଅବୀ ଓ ପାରା ଓ ଅଫା, 24 କଫରେମାନି

ଓ ଅଫନି ଓ େଗବା; ଗାମ ସେମତ ବାର ନଗର। 25 ଗିବୀେୟା ଓ ରାମା ଓ

େବେରାତ 26 ଓ ମିେସ ଓ କଫୀରା ଓ େମାତା 27 ଓ େରକମ ଓ ଯିେପଲ ଓ

ତରଲା 28 ଓ େସଲା ଓ ଏଲଫ ଓ ଯିବୂଷ (ଏହାକୁ ଯିରୂଶାଲମ କହନି),

ଗିବୀୟା ଓ କିରୀୟ ; ଗାମ ସେମତ ଏହି ଚଉଦ ନଗର। ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ଏହି ଅଧକାର।

19ଏଥଉତାେର ଶିମୀେୟାନର, ଅଥା , ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ଶିମୀେୟାନସନାନମାନଙ ବଂଶ ପାଇଁ ଦିତୀୟ ବାଣ ଉଠିଲା; େସମାନଙ

ଅଧକାର ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ଅଧକାର ମ େର ଥଲା। 2 େସମାନଙ

ଅଧକାରେର ଏହିସବୁ ନଗର ଥଲା, ଯଥା, େବେ ଶବା ବା େଶବଃ ଓ

େମାଲାଦା 3 ଓ ହ ସରଶୁୟା ଓ ବାଲା ଓ ଏତ 4 ଓ ଇଲେତାଲ ଓ

ବଥୁଲ ଓ ହମା 5 ଓ ସିକ ଓ େବ ମକାେବା ଓ ହ ସରସୂଷୀ 6 ଓ

େବ ଲବାେୟା ଓ ଶାରୁହ ; ଗାମ ସେମତ ଏହି େତର ନଗର। 7ଐ ଓ

ରିେମା ଓ ଏଥ ଓ ଆଶ ; ଗାମ ସେମତ ଏହି ଚାରି ନଗର 8 ଓ ବାଲ 

େବର ଓ ଦକିଣ ଦିଗସିତ ରାମ ପଯ ନ ଏହିସବୁ ନଗରର ଚତୁଦଗସିତ ଗାମ

ସମସ। ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନସନାନମାନଙ ବଂଶର

ଏହି ଅଧକାର ଥଲା। 9 ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣର ଏହି ଅଧକାର ଯିହୁଦା
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ସନାନଗଣର ଅଧକାରର ଏକ ଅଂଶ ଥଲା, କାରଣ ଯିହୁଦାସନାନଗଣର

ଅଂଶ େସମାନଙ ପାଇଁ ଅତି ଅଧକ ଥଲା; ଏେହତୁ ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣ

େସମାନଙ ଅଧକାର ମ େର ଅଧକାର ପାଇେଲ। 10 ଏଥଉତାେର ସବୂଲୂନ

ସନାନଗଣ ପାଇଁ େସମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ତୃତୀୟ ବାଣ ଉଠିଲା; ସାରୀଦ

ପଯ ନ େସମାନଙ ଅଧକାରର ସୀମା ଥଲା। 11 ପୁଣି େସମାନଙ ସୀମା

ପଶିମେର ମରୀୟଲା ଦିଗେର ଉଠି ଦେବଶ ପଯ ନ ଯାଇ ଯଗିୟାମର

ସମୁଖସ ନଦୀ ପଯ ନ ଗଲା। 12 ପୁଣି ସାରୀଦରୁ ପୂବ ଦିଗେର ସୂେଯ ାଦୟ

ଆେଡ଼ େଫରି କିେଶା ତାେବାରର ସୀମା ପଯ ନ ଗଲା; ତହଁୁ ଦାବରେ ର

ବାହାରି ଯାଫୀୟକୁ ଉଠିଗଲା। 13 ପୁଣି େସଠାରୁ ପୂବଦିଗ େହାଇ ଗା 

େହଫର େଦଇ ଏତା ସୀନ ପଯ ନ ଯାଇ େନୟ ଆେଡ଼ ବିସୃତ ରିେମା କୁ

ଗଲା। 14ପୁଣି େସହି ସୀମା ଉତର ଦିଗେର ତାହା େବଷନ କରି ହନାେଥାନକୁ

ଗଲା; ପୁଣି ତହର ସୀମା ଯିପେହଲ ଉପତ କା ପଯ ନ ଗଲା। 15 ପୁଣି

କଟ ଓ ନହେଲା ଓ ଶିେମାଣ ଓ ଯିଦାଲା ଓ େବଥଲହିମ; ଗାମ ସେମତ

ଏହି ବାର ନଗର। 16 ଗାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ସବୂଲୂନସନାନମାନଙ

ବଂଶାନୁସାେର େସମାନଙ ଅଧକାର ଥଲା। 17 ଏଥଉତାେର ଇଷାଖରର,

ଅଥା , ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଷାଖରସନାନମାନଙ ବଂଶ ପାଇଁ

ଚତୁଥ ବାଣ ଉଠିଲା। 18 େସମାନଙ ସୀମା ଯିଷିେୟଲ ଓ କସୁେଲାତ ଓ

ଶୂେନମ 19 ଓ ହଫାରୟି ଓ ଶୀେୟାନ ଓ ଅନହର 20 ଓ ରାବୀ ଓ

କିଶୀେୟା ଓ ଏବସ 21 ଓ େରମ ଓ ଐ ଗନୀ ଓ ଐ ହଦା ଓ

େବ ପେ ସସ ପଯ ନ ଗଲା। 22ପୁଣି େସ ସୀମା ତାେବାର ଓ ଶହତୀ ଓ

େବ େଶମଶ ପଯ ନ ଗଲା ଓ ଯଦନ େସମାନଙ ସୀମାର ପାନ ଥଲା; ଗାମ

ସେମତ ଏହି େଷାଅଳ ନଗର। 23 ଗାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ଇଷାଖର

ବଂଶୀୟ ସନାନଗଣର େସମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଅଧକାର େହଲା। 24

ଏଉତାେର ଆେଶରସନାନମାନଙ ବଂଶର ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ପଞମ ବାଣ ଉଠିଲା। 25ଆଉ େସମାନଙର ସୀମା ହିଲକ ଓ ହଲୀ ଓ

େବଟନ ଓ ଅ ଷଫ 26 ଓ ଅଲେମଲ ଓ ଅମୀୟା ଓ ମିଶାଲ; ଆଉ

ତାହା ପଶିମ ଦିଗେର କମଲ ଓ ଶୀେହାରଲ ନତ ପଯ ନ ଗଲା। 27 ପୁଣି

ସୂେଯ ାଦୟ ଦିଗେର େବ ଦାଗୁ ଆେଡ଼ ବୁଲ େବ ଏମକ ଓ ନୀେୟଲର

ଉତର ଦିଗେର ସବୂଲୂନସିତ ଯିପେହଲ ଉପତ କା ପଯ ନ ଗଲା; ତହଁୁ
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ତାହା ବାମ ଦିଗେର କାବୂଲ 28 ଓ ହିେବାଣ ଓ ରେହାବ ଓ ହେମାନ ଓ

କାନା ଓ ମହାସୀେଦାନ ପଯ ନ ଗଲା; 29ତହଁୁ େସ ସୀମା ବୁଲ ରାମା ଓ

େସାର ନାମକ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରକୁ ଗଲା; ଏଉତାେର େସ ସୀମା ବୁଲ

େହାଷାକୁ ଗଲା; ପୁଣି ଅକଷୀ ଅଞଳସ ସମୁଦ ତହର ପାନ ଥଲା। 30 ମ

ଉମା ଓ ଅେଫକ ଓ ରେହାବ; ଏପରି ଗାମ ସେମତ ବାଇଶ ନଗର ଥଲା। 31

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଆେଶରସନାନମାନଙ ବଂଶର ଅଧକାର

ଗାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର େହଲା। 32 ଏଥଉତାେର ନପାଲର, ଅଥା ,

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନପାଲସନାନମାନଙ ବଂଶ ପାଇଁ ଷଷ ବାଣ

ଉଠିଲା। 33 େସମାନଙ ସୀମା େହଲଫଠାରୁ, ଅଥା , ସାନନୀମ ନିକଟସ

ଅେଲାନଠାରୁ ଅଦାମୀ େନ ବ ଓ ଯ ନୀେୟଲ େଦଇ ଲକୁମ ପଯ ନ ଗଲା;

ଯଦନ ନିକଟେର ତହର ପାନ ଥଲା। 34ପୁଣି େସ ସୀମା ପଶିମ ଦିଗେର

େଫରି ଅେ ନା ତାେବାରକୁ ଗଲା ଓ େସଠାରୁ ହୁେକା ପଯ ନ ଗଲା

ଓ ଦକିଣ ଦିଗେର ସବୂଲୂନ ପଯ ନ ଓ ପଶିମ ଦିଗେର ଆେଶର ପଯ ନ

ଓ ସୂେଯ ାଦୟ ଆେଡ଼ ଯଦନ ନିକଟସ ଯିହୁଦା ପଯ ନ ଗଲା। 35 ପୁଣି

ସବୀମ ଓ େସର ଓ ହମ , ରକ ଓ କିେନର 36 ଓ ଆଦାମା ଓ ରାମା ଓ

ହାେସାର 37 ଓ େକଦଶ ଓ ଇଦିୟୀ ଓ ଐନହାେସାର 38 ଓ ଯିେରାଣ ଓ

ମି ଦେଲଲ ଓ େହାେର ଓ େବ ଆନା ଓ େବ େଶମଶ; ଏହିସବୁ

ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ଥଲା; ଗାମ ସେମତ ଊେଣଇଶ ନଗର। 39ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନପାଲସନାନମାନଙ ବଂଶର ଅଧକାର ଗାମ ସେମତ

ଏସବୁ ନଗର। 40 ଏଉତାେର ଦା ସନାନମାନଙ ବଂଶର ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ସପମ ବାଣ ଉଠିଲା। 41 େସମାନଙ ଅଧକାରର ସୀମା

ସରାୟ ଓ ଇଷାେୟାଲ ଓ ଇରେଶମ 42 ଓ ଶାଲବୀ ଓ ଅୟାେଲା ଓ

ଯିତା 43 ଓ ଏେଲାନ ଓ ତିମାଥା ଓ ଇେକାଣ 44 ଓ ଇଲ କୀ ଓ ଗିବେଥାନ

ଓ ବାଲ 45 ଓ ଯିହୂ ଓ ବେନବର ଓ ଗା ରିେମାନ 46 ଓ େମୟେକା

ଓ ରେକାନ ଓ ଯାେଫାର ସମୁଖସ ଅଞଳ। 47 ମାତ ଦା ସନାନଗଣର

ସୀମା େସହି ସବୁ ସାନ ପାର େହାଇଗଲା, କାରଣ ଦା ସନାନଗଣ େଲଶମ

ନଗର ପତିକୂଳେର ଯାଇ ଯୁଦ କେଲ, ତାହା ହସଗତ କରି ଖଡଧାରେର

ଆଘାତ କରି ତାହା ଅଧକାର କେଲ ଓ ତହ ମ େର ବାସ କରି ଆପଣାମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷ ଦା ର ନାମାନୁସାେର େଲଶମର ନାମ ଦା ରଖେଲ। 48
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ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଦା ସନାନମାନଙ ବଂଶର ଅଧକାର ଗାମ

ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ଥଲା, 49 ଏହିରୂେପ ଆପଣା ଆପଣା ସୀମାନୁସାେର

ଅଧକାର କରିବାକୁ େସମାେନ େଦଶ ବିଭାଗ କରିବା ସମାପ କେଲ; ପୁଣି

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ ମ େର ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଏକ

ଅଧକାର େଦେଲ। 50 େସ େଯଉଁ ନଗର ମାଗିେଲ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶେର ତିମାେ ସରହ ତାଙୁ େଦେଲ,

ତହଁୁ େସ ନଗର ନିମାଣ କରି ତହେର ବାସ କେଲ। 51 ଇଲୀୟାସର

ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ବଂଶସମୂହର

ପିତୃବଂଶୀୟ ପଧାନଗଣ ଶୀେଲାେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ସମାଗମତମୁ

ଦାର ନିକଟେର ଗୁଲବାଣ ଦାରା ଏହିସବୁ ଅଧକାର ବାଣି େଦେଲ। ଏରୂେପ

େସମାେନ େଦଶ ବିଭାଗ କରିବା ସମାପ କେଲ।

20ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ; 2 ‘ଆେମ େମାଶା ହାତେର େଯଉଁସବୁ ଆଶୟ ନଗର

ବିଷୟ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛୁ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ନିରୂପଣ

କର। 3 ତହେର େଯଉଁ ନରହତ ାକାରୀ ଭାନିେର ଓ ଅ ାତସାରେର କାହାକୁ

ବଧ କେର, େସ େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ; ପୁଣି େସହି ସବୁ ନଗର

ରକର ପତିହନାଠାରୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଆଶୟ ନଗର େହବ। 4ଆଉ ତହ

ମ ରୁ େକୗଣସି ନଗରକୁ ପଳାୟନକାରୀ େଲାକ ନଗର ଦାରର ପେବଶ

ସାନେର ଠିଆ େହାଇ ନଗରର ପାଚୀନମାନଙ କଣେଗାଚରେର ଆପଣାର

କଥା କହିବ, ତହଁୁ େସମାେନ ନଗର ମ େର ଆପଣାମାନଙ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ

ଆଣି ଆପଣାମାନଙ ମ େର ବାସ କରିବାକୁ ସାନ େଦେବ। 5 ପୁଣି ରକର

ପତିହନା ତାହା ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ ନରହତ ାକାରୀକୁ

ତାହା ହସେର ସମପଣ କରିେବ ନାହ; କାରଣ େସ ଅ ାତସାରେର ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ବଧ କରିଅଛି ଓ େସ ପୂବେର ତାହାକୁ ହିଂସା କରି ନ ଥଲା। 6

ଏହି ନିମେନ େସ ବିଚାରାେଥ ମଣଳୀ ସାକାତେର ଠିଆ େହବା ଯାଏ, ପୁଣି

େସହି ସମୟର ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ େହବା ଯାଏ େସ େସହି ନଗରେର ବାସ

କରିବ; ତହ ଉତାେର େସହି ନରହତ ାକାରୀ େଯଉଁ ନଗରରୁ ପଳାୟନ

କରିଥଲା, ଆପଣା ନିଜର େସହି ନଗରକୁ ଓ ଆପଣା ନିଜ ଗୃହକୁ େଫରି

ଆସିବ।’” 7 ଏଣୁ େସମାେନ ନପାଲର ପବତମୟ େଦଶସ ଗାଲଲୀେର
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େକଦଶ ଓ ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶେର ଶିଖମ ଓ ଯିହୁଦାର ପବତମୟ

େଦଶେର କିରୀୟ ଅବ (ଏହାକୁ ହିେବାଣ କହନି) ପତିଷା କେଲ। 8

ପୁଣି ଯିରୀେହା ନିକଟସ ଯଦନପୂବପାରିେର ରୁେବ ବଂଶର ସମଭୂମି

ପାନରେର େବତର ଓ ଗା ବଂଶର ଗିଲୀୟଦେର ରାେମା ଓ ମନଃଶି

ବଂଶର ବାଶନେର େଗାଲ ନିରୂପଣ କେଲ। 9 େକହି ଭାନିେର ନରହତ ା

କେଲ, ମଣଳୀ ସାକାତେର ଠିଆ େହବା ପଯ ନ େସହି ସାନକୁ ପଳାଇ

େଯପରି ରକର ପତିହନାର ହସେର ନ ମେର, ଏନିମେନ ଇସାଏଲ ସନାନ

ସମସଙ ପାଇଁ ଓ େସମାନଙ ମ େର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ େଲାକ ପାଇଁ

ଏସବୁ ନଗର ନିରୂପିତ େହଲା।

21ଏଉତାେର େଲବୀୟମାନଙ ପିତୃଗୃହର ପଧାନମାେନ ଇଲୀୟାସର

ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ବଂଶସମୂହର

ପିତୃଗୃହର ପଧାନମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; 2ଆଉ େସମାେନ କିଣାନ

େଦଶସଶୀେଲା ନିକଟେର େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆମମାନଙନିମେନ ବସତି

ନଗର ଓ ପଶୁଗଣ ନିମେନ ତହର ତଳିଭୂମି େଦବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙ

ଦାରା ଆ ା େଦଇଥେଲ।” 3 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଆ ାନୁସାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ମ ରୁ େଲବୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଏହି

ନଗରସମୂହ ଓ ତହର ତଳିଭୂମି େଦେଲ। 4 ତହଁୁ କହାତୀୟ ବଂଶ ନିମେନ

ବାଣ ଉଠିଲା, େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ ହାେରାଣ ଯାଜକର ସନାନଗଣ

ଗୁଲବାଣ ଦାରା ଯିହୁଦା ବଂଶ ଓ ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ଓ ବିନ ାମୀ ବଂଶରୁ

େତର ନଗର ପାଇେଲ। 5 ପୁଣି କହାତର ଅବଶିଷ ସନାନମାେନ ଗୁଲବାଣ

ଦାରା ଇଫୟିମ ବଂଶର ସମସ ବଂଶରୁ ଓ ଦା ବଂଶ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ

ବଂଶରୁ ଦଶ ନଗର ପାଇେଲ। 6 ପୁଣି େଗେଶାନର ସନାନଗଣ ଗୁଲବାଣ

ଦାରା ଇଷାଖର ବଂଶର ସମସ ବଂଶରୁ ଓ ଆେଶର ବଂଶ ଓ ନପାଲ

ବଂଶ ଓ ବାଶନସ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶରୁ େତର ନଗର ପାଇେଲ। 7

ଆଉ ମରାରିସନାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ରୁେବ ବଂଶ

ଓ ଗା ବଂଶ ଓ ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ବାର ନଗର ପାଇେଲ। 8 ଏହିରୂେପ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ, େମାଶାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁ େଯରୂପ ଆ ା େଦଇଥେଲ,

ତଦନୁସାେର ଗୁଲବାଣ କରି େଲବୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଏହିସବୁ ନଗର ଓ

ତହର ତଳିଭୂମି େଦେଲ। 9ଆହୁରି େସମାେନ ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ବଂଶରୁ
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ଓ ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣର ବଂଶରୁ ଏହିସବୁ ନଗର େଦେଲ, ଏଠାେର

େସସବୁର ନାମ ଲଖତ ଅଛି। 10 େସସବୁ ନଗର େଲବୀସନାନ କହାତ

ବଂଶୀୟ ହାେରାଣସନାନମାନଙର େହଲା; କାରଣ େସମାନଙର ପଥମ

ବାଣ ଥଲା। 11 ପୁଣି େସମାେନ େସମାନଙୁ ଯିହୁଦାର ପବତମୟ େଦଶେର

କିରୀୟ ଅବ ଓ ତହ ଚତୁଦଗସିତ ତଳିଭୂମି େଦେଲ, (ଏହାକୁ ହିେବାଣ

କହନି); ଅବ ଅନାକର ପିତା ଥଲା। 12 ମାତ େସହି ନଗରର େକତ

ଓ ତହର ଗାମମାନ ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଯିଫୁନିର ପୁତ

କାେଲବଙୁ େଦେଲ। 13 ପୁଣି ହାେରାଣ ଯାଜକଙର ସନାନଗଣକୁ େସମାେନ

ନରହତ ାକାରୀର ଆଶୟ ନଗରର ହିେବାଣ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି ଓ ଲ ନା ଓ

ତହ ତଳିଭୂମି, 14ଯତୀର ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଇଷିେମାୟ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

15 େହାେଲା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଦବୀର ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, 16ଐ ଓ ତହ

ତଳିଭୂମି, ଯୁଟା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, େବ େଶମଶ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, େସହି ଦୁଇ

ବଂଶରୁ ଏହି ନଅ ନଗର େଦେଲ। 17 ପୁଣି ବିନ ାମୀ ବଂଶରୁ ଗିବୀେୟା

ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, େଗବା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, 18 ଅନାେଥା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

ଅଲେମାନ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି; ଚାରି ନଗର। 19 ହାେରାଣଙର ସନାନ

ଯାଜକମାନଙର ସବସୁଦା ତଳିଭୂମି ସେମତ େତର ନଗର େହଲା। 20ଆଉ

କହାତର ଅବଶିଷ ସନାନଗଣ, ଅଥା , କହାତସନାନ େଲବୀୟମାନଙ

ବଂଶସମୂହ ଇଫୟିମ ବଂଶରୁ ଆପଣାମାନଙ ନଗର ବାଣ ପାଇେଲ। 21

ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସମାନଙୁ ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶାନଗତ

ନରହତ ାକାରୀର ଆଶୟ ନଗର ଶିଖମ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି ଓ େଗଷର ଓ ତହ

ତଳିଭୂମି, 22 କି ସୟି ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, େବ େହାରଣ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 23 ପୁଣି ଦା ବଂଶରୁ ଇଲ କୀ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

ଗିବେଥାନ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, 24ଅୟାେଲା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଗା ରିେମାନ

ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 25ଆଉ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶରୁ

ତାନ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଗା ରିେମାନ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଏହି ଦୁଇ ନଗର

େଦେଲ। 26କହାତର ଅବଶିଷ ସନାନମାନଙ ବଂଶର ସବସୁଦା ତଳିଭୂମି

ସେମତ ଦଶ ନଗର େହଲା। 27 ପୁଣି େସମାେନ େଲବୀ ବଂଶୀୟ େଗେଶାନ

ସନାନମାନଙୁ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶରୁ ବାଶନ ଅନଗତ ନରହତ ାକାରୀର

ଆଶୟ ନଗର େଗାଲ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଆଉ ବୀଷରା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,
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ଏହି ଦୁଇ ନଗର େଦେଲ। 28 ପୁଣି ଇଷାଖର ବଂଶରୁ କିଶୀେୟା ଓ ତହ

ତଳିଭୂମି, ଦାବର ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, 29 ଯମୂ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଐ 

ଗନୀ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 30ଆଉ ଆେଶର

ବଂଶରୁ ମିଶାଲ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଅବେଦା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, 31 ହିଲକ

ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ରେହାବ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 32

ନପାଲ ବଂଶରୁ ଗାଲଲୀ ଅନଗତ ନରହତ ାକାରୀର ଆଶୟ ନଗର େକଦଶ

ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ହେମା େଦାର ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, କତନ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

ଏହି ତିନି ନଗର େଦେଲ। 33ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶାନୀୟ

େଲାକମାେନ ସବସୁଦା ତଳିଭୂମି ସେମତ େତର ନଗର ପାଇେଲ। 34

ଏଉତାେର େସମାେନ ମରାରିସନାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ଅବଶିଷ େଲବୀୟ

େଲାକମାନଙୁ ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ଯଗିୟାମ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, କାତା ଓ ତହ

ତଳିଭୂମି, 35 ଦିମା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ନହେଲା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଏହି ଚାରି

ନଗର େଦେଲ। 36ପୁଣି ରୁେବ ବଂଶରୁ େବତର ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଯହସ ଓ

ତହ ତଳିଭୂମି, 37 କେଦେମା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, େମଫା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 38 ଆଉ ଗା ବଂଶରୁ ଗିଲୀୟଦ ଅନଗତ

ନରହତ ାକାରୀର ଆଶୟ ନଗର ରାେମା ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ମହନୟିମ ଓ

ତହ ତଳିଭୂମି, 39 ହିେ ବାନ ଓ ତହ ତଳିଭୂମି, ଯାେସର ଓ ତହ ତଳିଭୂମି,

ସବସୁଦା ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 40 ଏରୂେପ େଲବୀୟମାନଙ ଅବଶିଷ ବଂଶ,

ଅଥା , ମରାରିସନାନଗଣର ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏହିସବୁ

ନଗର େହଲା; େସମାନଙ ବାଣେର ବାର ନଗର ପଡ଼ିଲା। 41ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ଅଧକାର ମ େର ସବସୁଦା ତଳିଭୂମି ସହିତ ଅଠଚାଳିଶ ନଗର

େଲବୀୟମାନଙର େହଲା। 42 ଏହି ପେତ କ ନଗରର ଚାରିଆେଡ଼ ତଳିଭୂମି

ଥଲା; ଏରୂେପ ଏହି ସମସ ନଗର ଥଲା। 43 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲୀୟମାନଙୁ

େଯ େଯ େଦଶ େଦବାକୁ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥ

କରିଥେଲ, େସ ସମସ େଦଶ େସ େସମାନଙୁ େଦେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ତାହା

ଅଧକାର କରି ତହ ମ େର ବାସ କେଲ। 44ଆଉ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟେର କୃତ ଆପଣା ସମସ ଶପଥ ଅନୁସାେର ଚାରିଆେଡ଼

େସମାନଙୁ ବିଶାମ େଦେଲ; ପୁଣି େସମାନଙ ଶତୁମାନଙ ମ ରୁ େକହି

େସମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିଲା ନାହ; ସଦାପଭୁ େସମାନଙ
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ସମସ ଶତୁଙୁ େସମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ। 45 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ

ବଂଶକୁ େଯ େଯ ମଙଳର କଥା କହିଥେଲ, ତହ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ମାତ କଥା

ବିଫଳ େହଲା ନାହ; ସବୁ ସଫଳ େହଲା।

22ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶକୁ ଓ ମନଃଶିର

ଅଦ ବଂଶକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ କହିେଲ, 2 “ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା

ତୁମମାନଙୁ େଯ େଯ ଆ ା େଦଇଥେଲ, େସ ସବୁ ତୁେମମାେନ ପାଳନ

କରିଅଛ; ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯ େଯ ଆ ା େଦଇଅଛୁ, େସସବୁେର

ତୁେମମାେନ ଆମ ରବ ଶୁଣିଅଛ; 3 ତୁେମମାେନ ବହୁଦିନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ

ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣକୁ ତ ାଗ କରି ନାହଁ, ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଆ ା ପାଳନ କରିଅଛ। 4 ଏେବ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ଆପଣା ପତି ାନୁସାେର ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣକୁ ବିଶାମ

େଦଇଅଛନି; ଏନିମେନ ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା ଯଦନ େସପାରିେର

ତୁମମାନଙ େଯଉଁ ଅଧକାର େଦଇଅଛନି, ତୁେମମାେନ ଏେବ ଆପଣାମାନଙୁ

େସହି ଅଧକୃତ େଦଶକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ େଫରିଯାଅ। 5 ମାତ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ େପମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙର ସମସ

ପଥେର ଗମନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙଠାେର

ଆସକ ରହିବାକୁ ଓ ସମସ ହୃଦୟ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ ତାହାଙୁ େସବା

କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶା ତୁମମାନଙୁ େଯ େଯ ଆ ା ଓ ବ ବସା

େଦଇଅଛନି, ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅତିଶୟ ଯତବାନ ହୁଅ।” 6

ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି ବିଦାୟ କେଲ, ତହେର

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ପସାନ କେଲ। 7 େମାଶା ମନଃଶିର

ଅଦ ବଂଶକୁ ବାଶନେର ଅଧକାର େଦଇଥେଲ; ମାତ ଅନ ଅଦ ବଂଶକୁ

ଯିେହାଶୂୟ ଯଦନର ପଶିମ ପାରିେର େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମ େର ଅଧକାର

େଦେଲ।ଆହୁରି େସମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ବିଦାୟ କରିବା ସମୟେର

ଯିେହାଶୂୟ ଆଶୀବାଦ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ, 8 “ତୁେମମାେନ ପଚୁର

ସମତି ଓ ପଲ ପଲ ପଶୁ, ରୂପା, ସୁନା ଓ ପିତଳ ଓ ଲୁହା ଓ ଅପାର ବସ ସେଙ

େନଇ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ େଫରିଯାଅ; ଆପଣା ଶତୁମାନଙଠାରୁ ଲୁଟିତ

ଦବ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ମ େର ବିଭାଗ କର।” 9 ତହେର ରୁେବ 

ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ କିଣାନ େଦଶାନଗତ
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ଶୀେଲାଠାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ େନଇ େମାଶାଙ ଦାରା

ସଦାପଭୁଙ ଦତ ଆ ାନୁସାେର େସମାେନ ଯହର ଅଧକାରୀ େହାଇଥେଲ,

ଆପଣାମାନଙ େସହି ଅଧକୃତ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ। 10ପୁଣି

େଯେତେବେଳ ରୁେବ ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ

ବଂଶ କିଣାନ େଦଶାନଗତ ଯଦନ ସୀମାେର ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ

େସମାେନ େସଠାେର ଯଦନ ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ,

େସହି େବଦି େଦଖବାକୁ ବଡ଼। 11ଏଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଏହି କଥା

ଶୁଣିେଲ, େଦଖ, ରୁେବ ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ

ବଂଶ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ଅଧକୃତ ପାଶେର ଯଦନ ସୀମାନଗତ କିଣାନ

େଦଶ ଆଗେର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିଅଛନି। 12 ତହଁୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ େଯେତେବେଳ ଏହି କଥା ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ

ପତିକୂଳେର ଯୁଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସମଗ ମଣଳୀ

ଶୀେଲାେର ଏକତିତ େହେଲ। 13 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ

ରୁେବ ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ନିକଟକୁ

ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ ପୀନହ କୁ 14 ଓ ତାହା ସେଙ ଇସାଏଲର

ପେତ କ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ପିତୃଗୃହାଧପତି, ଏରୂେପ ଦଶ ଅଧପତି ଗିଲୀୟଦ

େଦଶକୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ଇସାଏଲର ସହସ ସହସ ମ େର ଆପଣା

ଆପଣା ପିତୃଗୃହର ପଧାନ ଥେଲ। 15 ତହଁୁ େସମାେନ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର

ରୁେବ ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ନିକଟକୁ

ଆସି େସମାନଙୁ କହିେଲ, 16 “ସଦାପଭୁଙ ସମଗ ମଣଳୀ ଏରୂପ କହନି,

‘ଆଜି ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହୀ େହବା ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଏକ

ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ େହାଇ

ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଏହି େଯ ସତ ଲଙନ କରିଅଛ,

ଏ କʼଣ? 17 ପିେୟାର ବିଷୟକ େଯଉଁ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁଙ

ମଣଳୀ ମ େର ମହାମାରୀ େହେଲ େହଁ ତହରୁ ଆେମମାେନ ଆଜି ପଯ ନ

ଆପଣାମାନଙୁ ପରିଷୃତ କରିପାରି ନାହଁୁ, ଏହା କି ଆମମାନଙ ନିମେନ

ଯେଥଷ ନୁେହଁ, 18 େଯ ଆଜି ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁସରଣରୁ

ବିମୁଖ େହଉଅଛ? ତୁେମମାେନ ଆଜି ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହୀ େହେଲ, େସ

କାଲ ଇସାଏଲର ସମଗ ମଣଳୀ ଉପେର େକାଧ କରିେବ। 19 େଯେବ
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ତୁମମାନଙ ଅଧକାରେଦଶ ଅଶୁଚି ହୁଏ, େତେବ ପାର େହାଇ େଯଉଁ ସାନେର

ସଦାପଭୁଙ ଆବାସ ବାସ କେର, ସଦାପଭୁଙ େସହି ଅଧକାରେଦଶକୁ ଆସ

ଓ ଆମମାନଙ ମ େର ଅଧକାର ଗହଣ କର; ମାତ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଯ େବଦି ଛଡ଼ା ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଏକ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରି ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହୀ ନ ହୁଅ, କିଅବା ଆମମାନଙର ବିେଦାହୀ

ନ ହୁଅ। 20 େସରହର ପୁତ ଆଖ ବଜତ ବସୁ ବିଷୟେର ସତ ଲଙନ

କରେନ, ଇସାଏଲର ସମଗ ମଣଳୀ ଉପେର କି େକାଧ ପଡ଼ିଲା ନାହ?

ଆଉ େସ ବ କି ଆପଣା ଅପରାଧେର ଏକାକୀ ବିନଷ େହଲା ନାହ?’” 21

ତହେର ରୁେବ ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ

ଇସାଏଲୀୟ ସହସ ସହସର ପଧାନମାନଙୁ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, 22

“ପରେମଶର, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର, ପରେମଶର, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର,

େସ ଜାଣନି ଓ ଇସାଏଲ ମ ଜାଣିବ; େଯେବ ଏହା ବିେଦାହ ଭାବେର,

ଅବା େଯେବ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ସତ ଲଙନ ଭାବେର େହାଇଥାଏ,

େତେବ ତୁେମ ଆଜି ଆମମାନଙୁ ରକା ନ କର; 23 େଯେବ ସଦାପଭୁଙ

ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ େହବା ପାଇଁ ଅବା ଏହି ଯ େବଦି ଉପେର େହାମ କି

ଭକ େନୖେବଦ କି ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିମାଣ

କରିଥାଉ, େତେବ ସଦାପଭୁ ସୟଂ ତହର ପତିଫଳ େଦଉନୁ; 24 ବରଞ

ଆେମମାେନ ଚିନାଶୀଳ େହାଇ ଓ ବିଚାର କରି ଏହା କରିଅଛୁ, ଆସନା

ସମୟେର େକଜାଣି ତୁମମାନଙ ସନାନମାେନ ଆମମାନଙ ସନାନମାନଙୁ

କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ସେଙ ତୁମମାନଙର କି

ସମକ ଅଛି। 25 କାରଣ େହ ରୁେବ ସନାନଗଣ, େହ ଗା ସନାନଗଣ,

ସଦାପଭୁ ଆମ ଓ ତୁମ ମ େର ଯଦନକୁ ସୀମା କରିଅଛନି; ସଦାପଭୁଙଠାେର

ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହ;’ ଏରୂେପ ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣ େକଜାଣି

ଆମମାନଙ ସନାନଗଣକୁ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରିବାରୁ କାନ କରାଇେବ;

26 ଏେହତୁ ଆେମମାେନ କହିଲୁ, ‘ଆସ, ଆେମମାେନ ଏକ େବଦି ନିମାଣ

କରିବାକୁ ଉେ ଯାଗ କରୁ, େହାମ କି ବଳିଦାନ ନିମେନ ନୁେହଁ, 27 ମାତ

ଆେମମାେନ େଯ େହାମ ଓ ବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ଉପହାର ଦାରା ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର େସବା କରି ପାରୁ, ଏଥପାଇଁ ତାହା ତୁମମାନଙ ଓ ଆମମାନଙ

ମ େର, ପୁଣି ଆମମାନଙ ଭବିଷ ତ ପୁରୁଷ ମ େର ଏକ ସାକୀ େହବ;
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ତହେର ସଦାପଭୁଙଠାେର ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହ, ଏପରି

କଥା ଆସନା କାଳେର ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣ ଆମମାନଙ ସନାନଗଣକୁ

କହି ପାରିେବ ନାହ।’ 28ଆହୁରି ଆେମମାେନ କହିଲୁ, ‘େସମାେନ େଯେବ

ଆମମାନଙୁ କି ଆମମାନଙ ଭବିଷ ତ ପୁରୁଷକୁ ଏରୂପ କଥା କହିେବ,

େତେବ ଆେମମାେନ କହିବୁ, ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦିର ଆଦଶ େଦଖ, ଏହା

ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାେନ ନିମାଣ କରିଅଛନି, େହାମ କି ବଳିଦାନାେଥ

ନୁେହଁ, ମାତ ଆମମାନଙ ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ଏହା ଏକ ସାକୀ ଅେଟ।’ 29

ଆେମମାେନ େଯ େହାମ କି ଭକ େନୖେବଦ ଓ ବଳିଦାନ ନିମେନଆମମାନଙ

ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ଆବାସସମୁଖସିତ ତାହାଙ ଯ େବଦି ଛଡ଼ା ଅନ

ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି ସଦାପଭୁଙର ବିେଦାହୀ େହବୁ, କି ଆଜି ସଦାପଭୁଙ

ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ େହବୁ, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ।” 30 େସେତେବେଳ ରୁେବ 

ସନାନଗଣ ଓ ଗା ସନାନଗଣ ଓ ମନଃଶିସନାନଗଣ ଯାହା କହିେଲ,

ତାହା ଶୁଣି ପୀନହ ଯାଜକ ଓ ତାହାର ସଙୀ ମଣଳୀର ଅଧପତିମାେନ

ଓ ଇସାଏଲୀୟ ସହସ ସହସର ପଧାନମାେନ ସନୁଷ େହେଲ। 31 ପୁଣି

ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ ପୀନହ ରୁେବ ସନାନଗଣକୁ ଓ ଗା 

ସନାନଗଣକୁ ଓ ମନଃଶିସନାନଗଣକୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ େଯ ଆମମାନଙ

ମ େର ଅଛନି, ଏହା ଆେମମାେନ ଆଜି ଜାଣିଲୁ, େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ସତ ଲଙନ କରି ନାହଁ; ଏେବ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ ସଦାପଭୁଙ ହସରୁ ଉଦାର କଲ।” 32 ତହଁୁ ଇଲୀୟାସର

ଯାଜକର ପୁତ ପୀନହ ଓ ଅଧପତିମାେନ ରୁେବ ସନାନଗଣ ଓ ଗା 

ସନାନଗଣ ନିକଟରୁ ଗିଲୀୟଦ େଦଶରୁ ବାହାରି କିଣାନ େଦଶକୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ େସମାନଙୁ ସମାଦ େଦେଲ। 33 ତହେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସହି କଥାେର ସନୁଷ େହେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ କେଲ, ଆଉ ରୁେବ ସନାନଗଣର

ଓ ଗା ସନାନଗଣର ବସତିେଦଶ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଯୁଦକୁ ଯିବା କଥା ଆଉ କହିେଲ ନାହ। 34 ଏଉତାେର ରୁେବ 

ସନାନମାେନ ଓ ଗା ସନାନମାେନ େସହି େବଦିର ନାମ ଏ ରଖେଲ,

କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ େଯ ପରେମଶର ଅଟନି, ଆମମାନଙ

ମ େର ଏଥର ସାକୀ ଏହି।”
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23ଏଥଉତାେର ବହୁ ଦିନ ଉତାେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲଙୁ େସମାନଙ

ଚତୁଦଗସିତ ସମସ ଶତୁଙଠାରୁ ବିଶାମ ଦିଅେନ; ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ବୃଦ ଓ

ଗତବୟସ ହୁଅେନ, ଏପରି ଘଟିଲା, 2 େଯ ଯିେହାଶୂୟ ସମସ ଇସାଏଲଙୁ,

େସମାନଙ ପାଚୀନବଗଙୁ ଓ େସମାନଙ ପଧାନମାନଙୁ, ପୁଣି େସମାନଙ

ବିଚାରକତା ଓ ଅ କମାନଙୁ ଡକାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବୃଦ ଓ

ଗତବୟସ େହଲ। 3 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ସକାଶୁ

ଏହିସବୁ େଦଶୀୟମାନଙ ପତି ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନି, ତାହାସବୁ ତୁେମମାେନ

େଦଖଅଛ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଆେପ ତୁମମାନଙ

ପକେର ଯୁଦ କରିଅଛନି। 4 େଦଖ, ଯଦନ ଅବଧ ସୂଯ ାସ ଦିଗେର

ମହାସମୁଦ ପଯ ନ େଯସମସ େଦଶୀୟମାନଙୁ ମଁୁ ଉଚିନ କରିଅଛି, ଆଉ

େଯଉଁ େଦଶୀୟମାେନ ଅବଶିଷ ଅଛନି, େସମାନଙ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବଂଶାନୁସାେର ଗୁଲବାଣ ଦାରା ବିଭାଗ କରି ତୁମମାନଙୁ

େଦଲ। 5 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଆେପ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ

େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ ଓ ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରରୁ ତଡ଼ି େଦେବ;

ତହେର ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ ାନୁସାେର

େସମାନଙ େଦଶ ଅଧକାର କରିବ। 6 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ େମାଶାଙର

ବ ବସା ଗନେର ଲଖତ ସମସ କଥା ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ସାହସିକ ହୁଅ,

ତହର ଦକିଣେର କି ବାମେର ନ େଫର; 7ପୁଣି େସହି େଗାଷୀୟମାନଙର

େଯ ଅବଶିଷ େଲାକ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅଛନି, େସମାନଙ ମ େର

ପେବଶ ନ କର; କି େସମାନଙ େଦବତାମାନଙ ନାମ ଉଚାରଣ ନ କର,

କି େସମାନଙ ନାମେର ଶପଥ ନ କରାଅ, କି େସମାନଙ େସବା ନ କର,

କିଅବା େସମାନଙୁ ପଣାମ ନ କର। 8 ମାତ େଯପରି ଆଜି ପଯ ନ କରି

ଆସୁଅଛ, େସପରି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙଠାେର ଆସକ

ଥାଅ। 9 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ

େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛନି; ପୁଣି ଆଜି ପଯ ନ େକୗଣସି ମନୁଷ

ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରି ନାହ। 10ତୁମମାନଙର ଏକ େଲାକ

ସହସ େଲାକଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର

ତୁମମାନଙୁ େଯରୂପ କହିଅଛନି, ତଦନୁସାେର େସ ଆେପ ତୁମମାନଙ

ପକେର ଯୁଦ କରୁଅଛନି। 11 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ
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ବିଷୟେର ଅତି ସାବଧାନ େହାଇ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ େପମ

କର। 12 େନାହିେଲ େଯେବ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାେର ବିମୁଖ ହୁଅ ଓ

ଏହି େଗାଷୀୟମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅବଶିଷ

ଅଛନି, େସମାନଙଠାେର ଆସକ ହୁଅ ଓ େସମାନଙ ସହିତ ବିବାହସମନ

ରଖ ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ସହବାସ କର ଓ େସମାେନ ତୁମମାନଙର

ସହବାସ କରନି; 13 େତେବ ଏହା ନିଶୟ ଜାଣ େଯ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶର ଏହି େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରରୁ ଆଉ ତଡ଼ି

େଦେବ ନାହ; ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ ଏହି

େଯଉଁ ଉତମ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତହରୁ ତୁେମମାେନ ବିନଷ େହବା ପଯ ନ

େସମାେନ ତୁମମାନଙର ଜାଲ ଓ ଫାନ ଓ ପାଶେର େକାରଡ଼ା ଓ ଚକୁେର

କଣକ ସରୂପ େହେବ। 14ଆଉ େଦଖ, ଆଜି ମଁୁ ସମଗ ମତ ର ମାଗେର

ଯାଉଅଛି। ତୁେମମାେନ ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ବୁଦିେର ାତ ଅଛ

େଯ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର େଯେତ

ମଙଳ କଥା କହିଥେଲ, ତହ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ମାତ କଥା ବିଫଳ େହାଇ

ନାହ; ତୁମମାନଙ ପକେର ସବୁ ସଫଳ େହାଇଅଛି, ତହରୁ େଗାଟିଏ କଥା ହ

ବିଫଳ େହାଇ ନାହ। 15 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ

ପତି େଯସକଳ ମଙଳ କଥା କହିଥେଲ, ତାହା େଯପରି ତୁମମାନଙ ପକେର

ସଫଳ େହଲା, େସପରି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ

ଉତମ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତହରୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ଯାଏ ତୁମମାନଙ ପତି ଅମଙଳ କଥାସବୁ ସଫଳ କରିେବ। 16 ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ ନିୟମ ଆ ା କରିଅଛନି, ତାହା

େଯେବ ତୁେମମାେନ ଲଙନ କରିବ ଓ ଯାଇ ଅନ େଦବତାମାନଙର େସବା

କରିବ, ପୁଣି େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ, େତେବ ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର

ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ େହବ ଓ େସ େଯଉଁ ଉତମ େଦଶ ତୁମମାନଙୁ

େଦଇଅଛନି, ତହରୁ ତୁେମମାେନ ଶୀଘ ବିନଷ େହବ।”

24ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସାଏଲ ବଂଶସମୂହକୁ ଶିଖମେର ଏକତ

କରି େସମାନଙ ପାଚୀନବଗକୁ ଓ େସମାନଙ ପଧାନମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ

ବିଚାରକତୃଗଣଙୁ ଓ େସମାନଙ ଅ କମାନଙୁ ଡକାଇେଲ, ତହେର େସମାେନ

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 2 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ସମସ େଲାକଙୁ



ଯିେହାଶୂୟ 515

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ‘ପୂବକାଳେର

ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମ ଓ ନାେହାରର ପିତା େତରହ ପଭୃତି ନଦୀ

େସପାରିେର ବାସ କରି ଅନ େଦବତାମାନଙର େସବା କରୁଥେଲ; 3 ତହେର

ଆେମ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମଙୁ େସହି ନଦୀ େସପାରିରୁ େନଇ

କିଣାନ େଦଶର ସବତ ଭମଣ କରାଇଲୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ବହୁପଜ କଲୁ ଓ

ତାହାକୁ ଇ ହାକ େଦଲୁ। 4ଆଉ ଆେମ ଇ ହାକକୁ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗ

େଦଲୁ; ପୁଣି ଆେମ ଅଧକାରାେଥ ଏେଷୗକୁ େସୟୀର ପବତ େଦଲୁ; ଆଉ

ଯାକୁବ ଓ ତାହାର ସନାନମାେନ ମିସରକୁ ଗେଲ। 5 ଏଉତାେର ଆେମ

େମାଶା ଓ ହାେରାଣକୁ ପଠାଇଲୁ ଓ ମିସର ମ େର େଯଉଁ କାଯ କଲୁ,

ତଦାରା ତାହାକୁ ଦଣ େଦଲୁ; ତହ ଉତାେର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଲୁ। 6 ପୁଣି ଆେମ ମିସରରୁ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଲୁ; ତହଁୁ ତୁେମମାେନ ସମୁଦ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲ; େସେତେବେଳ

ମିସରୀୟମାେନ ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ େସୖନ େନଇ ସୂଫ ସାଗର ପଯ ନ

ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 7 ତହେର

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକ ପକାେନ, େସ ତୁମମାନଙ ଓ ମିସରୀୟମାନଙ

ମ େର ଅନକାର ସାପନ କେଲ, ଆଉ େସମାନଙ ଉପରକୁ ସମୁଦ ଆଣି

େସମାନଙୁ ଆଚନ କେଲ; ଆେମ ମିସରେର ଯାହା କଲୁ; ତାହା ତୁମମାନଙ

ଚକୁ େଦଖଲା, ତହ ଉତାେର ତୁେମମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପାନରେର ବାସ କଲ।

8ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଯଦନ େସପାରିେର ବାସକାରୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ

େଦଶକୁ ଆଣିଲୁ; ପୁଣି େସମାେନ ତୁମମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କେଲ; ତହେର

ଆେମ େସମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କଲୁ ଓ ତୁେମମାେନ

େସମାନଙ େଦଶ ଅଧକାର କଲ; ଏହିରୂେପ ଆେମ ତୁମମାନଙ ସାକାତେର

େସମାନଙୁ ବିନାଶ କଲୁ। 9 େତେବ େମାୟାବରାଜା ସିେପାରର ପୁତ ବାଲାକ

ଉଠି ଇସାଏଲ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କଲା, ପୁଣି େସ େଲାକ ପଠାଇ ତୁମମାନଙୁ

ଶାପ େଦବା ନିମେନ ବିେୟାରର ପୁତ ବିଲୀୟ କୁ ଡକାଇଲା। 10 ମାତ

ଆେମ ବିଲୀୟ ର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହଲୁ; ତହେର େସ ତୁମମାନଙୁ

େକବଳ ଆଶୀବାଦ କଲା; ଏରୂେପ ଆେମ ତାହା ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର

କଲୁ। 11 ଏଉତାେର ତୁେମମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ ଯିରୀେହାେର ଉପସିତ

େହଲ; ତହେର ଯିରୀେହା ନିବାସୀମାେନ, ପୁଣି ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ
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ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ଗିଗାଶୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ

ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରେନ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ହସେର େସମାନଙୁ

ସମପଣ କଲୁ, 12 ଆଉ ତୁମର ଖଡ କି ତୁମର ଧନୁ ଦାରା ନୁେହଁ, ମାତ

ଆେମ ତୁମମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ବିରୁଡ଼ି ପଠାଇଲୁ, େଯ େସମାନଙୁ, ଅଥା ,

ଇେମାରୀୟମାନଙ ଦୁଇ ରାଜାଙୁ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଲା। 13

ଆଉ ତୁେମମାେନ ଯହେର ପରିଶମ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ େଦଶ ଓ ଯାହା

ଯାହା ତୁେମମାେନ ନିମାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ନଗରମାନ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

େଦଲୁ, ତହେର ତୁେମମାେନ ବାସ କରୁଅଛ; ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଦାକାେକତ

ଓ ଜୀତେକତ େରାପଣ ନ କଲ, ତାହା ତୁେମମାେନ େଭାଗ କରୁଅଛ।’ 14

ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସମୂଣ ରୂେପ ଓ ସତ ତାେର

ତାହାଙର େସବା କର; ଆଉ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାେନ ନଦୀ େସପାରିେର

ଓ ମିସରେର େଯଉଁ େଦବତାମାନଙର େସବା କେଲ, େସମାନଙୁ ଦୂର କର;

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର େସବା କର। 15 ଯଦିବା ସଦାପଭୁଙୁ େସବା

କରିବା ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର ମନ ଦିେଶ, େତେବ ତୁେମମାେନ କାହାର େସବା

କରିବ, ତାହା ଆଜି ମେନାନୀତ କର; କି ନଦୀ େସପାରିେର ତୁମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ େସବା କେଲ, େସମାନଙ, କିଅବା

େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନଙ େଦଶେର ତୁେମମାେନ ବାସ କରୁଅଛ, େସମାନଙ

େଦବତାମାନଙୁ (େସବା କରିବ, ଏହା ମେନାନୀତ କର); ମାତ ମଁୁ ଓ

େମାହର ପରିଜନ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ େସବା କରିବା।” 16ଏଥେର

େଲାକମାେନ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ଅନ େଦବତାମାନଙ େସବା କରିବା

ନିମେନ ଆେମମାେନ େଯ ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରିବୁ, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ।

17 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ପରେମଶର, େସ ଆେପ ଆମମାନଙୁ

ଓ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ମିସର େଦଶର ଦାସଗୃହରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ ଓ ଆମମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ଏହିସବୁ ମହା ଚିହ ପକାଶ କେଲ,

ପୁଣି େଯଉଁ ସକଳ ପଥେର ଓ େଯ େଯ େଗାଷୀ େଦଇ ଆେମମାେନ ଆସିଅଛୁ,

େସମାନଙ ମ େର େସ ଆମମାନଙୁ ରକା କରିଅଛନି। 18ଆହୁରି େସହି

ସଦାପଭୁ ଏ େଦଶ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟ ଆଦି ସବୁ େଗାଷୀକୁ ଆମମାନଙ

ସମୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦଇଅଛନି; ଏଣୁ ଆେମମାେନ ମ ସଦାପଭୁଙର େସବା

କରିବୁ, କାରଣ େସ ଆମମାନଙର ପରେମଶର।” 19ଏଥେର ଯିେହାଶୂୟ
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େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ େସବା କରି ପାରିବ ନାହ,

କାରଣ େସ ପବିତ ପରେମଶର; େସ (ସେଗୗରବ ରକଣେର) ଉେ ଯାଗୀ

ପରେମଶର; େସ ତୁମମାନଙର ଅଧମ କି ପାପ କମା କରିେବ ନାହ। 20

ତୁେମମାେନ େଯେବ ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ବିେଦଶୀୟ େଦବତାମାନଙୁ

େସବା କରିବ, େତେବ େସ ତୁମମାନଙ ପତି େଫରି ଅମଙଳ କରିେବ,

ପୁଣି ତୁମମାନଙର ମଙଳ କରିଥେଲ େହଁ ତୁମମାନଙୁ ସଂହାର କରିେବ।”

21 ତହଁୁ େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ନାହ; ମାତ ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର େସବା କରିବା।” 22 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଯ ସଦାପଭୁଙ େସବା କରିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ

ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ଏ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ନିେଜ

ନିେଜ ଆପଣାମାନଙ ପତିକୂଳେର ସାକୀ।” ତହେର େସମାେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ସାକୀ।” 23 େସ କହିେଲ, “େତେବ ତୁମମାନଙ ମ େର େଯଉଁ

ବିେଦଶୀୟ େଦବତାମାେନ ଅଛନି, େସମାନଙୁ ଏେବ ବାହାର କରିଦିଅ,

ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ

େଡର।” 24 ତହେର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙର ପରେମଶରଙ େସବା ଆେମମାେନ କରିବୁ ଓ ତାହାଙ ରବ

ଶୁଣିବୁ।” 25ତହେର ଯିେହାଶୂୟ େସହି ଦିନ େଲାକମାନଙ ସହିତ ନିୟମ

ସିର କରି ଶିଖମେର େସମାନଙ ନିମେନ ବିଧ ଓ ଶାସନ ସାପନ କେଲ।

26 ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ େସହି ସକଳ କଥା ପରେମଶରଙ ବ ବସା

ଗନେର େଲଖେଲ ଓ ଏକ ବୃହତ ପସର େନଇ ସଦାପଭୁଙ ପବିତ ଆବାସର

ନିକଟବତୀ ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ ସାପନ କେଲ। 27 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ସମସ

େଲାକଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏହି ପସର ଆମମାନଙ ପତିକୂଳେର ସାକୀ

େହବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା କହିେଲ, େସସବୁ କଥା

ଏ ଶୁଣିଅଛି; ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙୁ

ଅସୀକାର ନ କର, ଏଥପାଇଁ ଏ ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର ସାକୀ େହବ।”

28 ଏଉତାେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନଙର ପତି ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା

ଅଧକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ କେଲ। 29 ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉତାେର

ସଦାପଭୁଙ େସବକ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ବଷ ବୟସ େହାଇ

ମେଲ। 30 ତହେର େଲାକମାେନ ଗା ପବତର ଉତର ପାଶେର ଇଫୟିମର
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ପବତମୟ େଦଶସ ତିମାେ ସରହେର ତାଙର ଅଧକାରସୀମା ମ େର ତାଙୁ

କବର େଦେଲ। 31ଯିେହାଶୂୟଙର ଜୀବନଯାଏ ଓ େଯଉଁ ପାଚୀନମାେନ

ଇସାଏଲ ପକେର ସଦାପଭୁଙ କୃତ ସମସ କାଯ ାତ ଥେଲ, େସମାନଙ

ମ ରୁ ଯିେହାଶୂୟଙ ଉତାେର େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତ ଥେଲ, େସମାନଙ

ଜୀବନଯାଏ ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙର େସବା କେଲ। 32 ପୁଣି ଯାକୁବ ଏକ

ଶହ େରୗପ ମୁଦାେର ଶିଖମର ପିତା ହେମାର ସନାନମାନଙଠାରୁ େଯଉଁ

ଭୂମି କୟ କରିଥେଲ, ଶିଖମସିତ େସହି ଭୂମିଖଣେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

େଯାେଷଫଙର େଯଉଁ ଅସି ମିସରରୁ ଆଣିଥେଲ, ତାହା େପାତିେଲ, ଆଉ

ତାହା େଯାେଷଫସନାନମାନଙ ଅଧକାର େହଲା। 33 ଏଉତାେର ହାେରାଣଙ

ପୁତ ଇଲୀୟାସର ମଲା; ତହେର େଲାକମାେନ ଇଫୟିମର ପବତମୟ

େଦଶେର ତାହାର ପୁତ ପୀନହ କୁ ଦତ ପବତେର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ।
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ବିଚାରକତା
1ଯିେହାଶୂୟଙରମୃତୁୁ ପେର ଇସାଏଲସନାନଗଣସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରିେଲ,

“କିଣାନୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଯୁଦ କରିବାକୁ କିଏ ପଥେମ

ଯିବ?” 2 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଯିହୁଦା ଯିବ; େଦଖ, ଆେମ ତାହା

ହସେର େସହି େଦଶ ସମପଣ କରିଅଛୁ।” 3 ତହେର ଯିହୁଦା ଆପଣା

ଭାତା ଶିମୀେୟାନକୁ କହିଲା, “ଗୁଲବାଣ କେମ ନିରୂପିତ ଆମ ଭାଗକୁ

ଆସ, ଆେମମାେନ କିଣାନୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା; ପୁଣି ଆେମ

ମ ତୁମ ସେଙ ତୁମ ଭାଗକୁ ଯିବା।” ତହେର ଶିମୀେୟାନ ତାହା ସେଙ

ଗଲା। 4 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦା ଯାତା କଲା; ପୁଣି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ହସେର କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟମାନଙୁ ସମପଣ କେଲ; ତହେର େସମାେନ

େବଷକେର େସମାନଙର ଦଶ ହଜାର େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ। 5ପୁଣି େସମାେନ

େବଷକେର ଅେଦାନୀେବଷ ରାଜାଙୁ ପାଇ ତାହା ସେଙ ଯୁଦ କରି କିଣାନୀୟ

ଓ ପରିଷୀୟମାନଙୁ ବଧ କେଲ। 6 ମାତ ଅେଦାନୀେବଷ ପଳାଇଗଲା;

ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାକୁ ଧରିେଲ ଏବଂ ତାହାର ହସ ଓ

ପାଦର ବୃଦାଙୁଳି େଛଦନ କେଲ। 7 ଏଥେର ଅେଦାନୀେବଷ କହିଲା,

“ସତୁରି ଜଣ ରାଜା ଯାହାଙର ହସ ଓ ପାଦର ବୃଦାଙୁଳି ଛିନ କରାଯାଇଥଲା,

େସମାେନ ଆମ େମଜ ତେଳ ଆପଣାମାନଙ ଆହାର ସାଉଣୁ ଥେଲ; ମଁୁ

େଯପରି କଲ, ପରେମଶର େସପରି େମାେତ ପତିଫଳ େଦେଲ।” ପୁଣି,

େଲାକମାେନ ତାକୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ ଓ େସ େସଠାେର ମଲା। 8

ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାସନାନମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି ତାହା

ହସଗତ କେଲ ଓ ଖଡଧାରେର ସମସଙୁ ଆଘାତ କରି ଅଗିେର ନଗର ଦଗ

କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାସନାନମାେନ ପବତମୟ େଦଶ ଓ ଦକିଣ

ଦିଗ ଓ ତଳଭୂମିେର ବାସକାରୀ କିଣାନୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ

ଗେଲ। 10 ପୁଣି ଯିହୁଦା ହିେବାଣବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାଇ

େଶଶୟକୁ ଓ ଅହୀମା କୁ ଓ ତଲୟକୁ ବଧ କଲା; ପୂେବ ଏହି ହିେବାଣର

ନାମ କିରୀୟ ଅବ ଥଲା। 11ଆଉ େସ େସଠାରୁ ଦବୀର ନିବାସୀମାନଙ

ବିରୁଦେର ଗଲା। ପୂେବ ଏହି ଦବୀରର ନାମ କିରୀୟ େସଫର ଥଲା।

12 ପୁଣି କାେଲବ କହିେଲ, “େଯେକହି କିରୀୟ େସଫରକୁ ଆଘାତ କରି

ହସଗତ କରିବ, ମଁୁ ତାହା ସହିତ େମାʼ କନ ା ଅ ଷାର ବିବାହ େଦବି।” 13
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ଏଥେର କାେଲବଙର କନିଷ ଭାତା କନସର ପୁତ ଅତୀେୟଲ ତାହା ହସଗତ

କରେନ, େସ ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ ା ଅ ଷାର ବିବାହ େଦେଲ। 14

ତହଁୁ େସ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖେଣ େକତ ମାଗିବା ପାଇଁ

ସାମୀକୁ ମଣାଇଲା; ମାତ େସ ଆେପ ଗଦଭରୁ ଓହାଇ ପଡ଼ିଲା; ଏଥେର

କାେଲବ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ଚାହଁ?” 15 ତହଁୁ େସ କହିଲା,

“େମାେତ ଏକ ଆଶୀବାଦ ପଦାନ କରନୁ; କାରଣ ଆପଣ ଦକିଣ ଆଡ଼

ଭୂମି େମାେତ େଦଇଅଛନି, ମ ଜଳ ନିଝର େମାେତ େଦଉନୁ;” ତହେର

କାେଲବ ଉପରିସ ଓ ତଳସ ନିଝର ତାହାକୁ େଦେଲ। 16 ଏଥଉତାେର

େମାଶାଙର ପତୀଭାତା େକନୀୟର ସନାନମାେନ ଯିହୁଦାସନାନମାନଙ

ସହିତ ଖଜୁରପୁରରୁ ଅରାଦର ଦକିଣ ଦିଗସିତ ଯିହୁଦା ପାନରକୁ ଉଠିଯାଇ େସ

ସାନେର େଲାକମାନଙ ମ େର ବାସ କେଲ। 17 ପୁଣି ଯିହୁଦା ଆପଣା ଭାତା

ଶିମୀେୟାନ ସହିତ ଗମନ କଲା ଓ େସମାେନ ସଫା ବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ

ଆକମଣ କରି େସହି ନଗରକୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ ଓ େସହି

ନଗରର ନାମ ହମା େହଲା। 18 ଯିହୁଦା ମ ଘସା ଓ ତହର ଅଞଳ,

ଅସିେଲାନ ଓ ତହର ଅଞଳ, ପୁଣି ଇେକାଣ ଓ ତହର ଅଞଳ ହସଗତ

କଲା। 19 ସଦାପଭୁ ଯିହୁଦାର ସହାୟ ଥେଲ; ଏଣୁ େସ େସହି ପବତମୟ

େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଲା; ମାତ େସ ତଳଭୂମି ନିବାସୀମାନଙୁ

ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିଲା ନାହ, କାରଣ େସମାନଙର େଲୗହ ରଥ ଥଲା। 20

ପୁଣି େସମାେନ େମାଶାଙ ଆ ାନୁସାେର କାେଲବଙୁ ହିେବାଣ େଦେଲ, ଆଉ

େସ େସହି ସାନରୁ ଅନାକର ତିନି ପୁତଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 21 ବିନ ାମୀ 

ସନାନମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହ;

ମାତ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଆଜି ପଯ ନ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ସହିତ ବାସ

କରୁଅଛନି। 22 ଏଥଉତାେର େଯାେଷଫବଂଶ ମ େବେଥ ପତିକୂଳେର

ଗେଲ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଥେଲ। 23 େସେତେବେଳ

େଯାେଷଫବଂଶ େବେଥ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ପୂେବ

େସହି ନଗରର ନାମ ଲୂ ଥଲା। 24ତହେର େସହି ନିରୀକକମାେନ େସ

ନଗରରୁ ଜଣକୁ ବାହାେର ଆସିବାର େଦଖ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

େସହି ନଗରେର ପେବଶ କରିବା ପଥ ଆମମାନଙୁ େଦଖାଅ; ତାହା କେଲ

ଆେମମାେନ ତୁମ ପତି ଦୟା ବ ବହାର କରିବା।” 25 ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ
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ନଗରେର ପେବଶ କରିବା ପଥ େଦଖାେନ, େସମାେନ ଖଡଧାରେର େସହି

ନଗରକୁ ଆଘାତ କେଲ, ମାତ େସହି େଲାକକୁ ଓ ତାହାର ସବୁ ବଂଶକୁ

ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 26ଏଥଉତାେର େସ େଲାକ ହିତୀୟମାନଙ େଦଶକୁ ଯାଇ

ଏକ ନଗର ସାପନ କରି ତହର ନାମ ଲୂ ରଖଲା; ତହର େସହି ନାମ

ଆଜି ପଯ ନ ଅଛି। 27ଆଉ ମନଃଶି, େବ ଶାନ ଓ ତହର ଉପନଗର,

ତାନ ଓ ତହର ଉପନଗରନିବାସୀମାନଙୁ, େଦାର ଓ ତହର ଉପନଗର

ନିବାସୀମାନଙୁ, ଯିବିୟିମ ଓ ତହର ଉପନଗରନିବାସୀମାନଙୁ, ମଗିେଦା ଓ

ତହର ଉପନଗରନିବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଲା ନାହ, େତଣୁ କିଣାନୀୟମାେନ

େସହି େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ମନସ କେଲ। 28ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ

ପରାକାନ ହୁଅେନ, େସହି କିଣାନୀୟମାନଙୁ େବଠି କମେର ରଖେଲ, ମାତ

ସମୂଣ ରୂେପ େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହ। 29ଆଉ ଇଫୟିମ େଗଷର

ନିବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହ; ତହେର କିଣାନୀୟମାେନ

େଗଷରେର ବାସ କେଲ। 30ସବୂଲୂନ କିେଟାଣ ଓ ନହେଲା ନିବାସୀମାନଙୁ

ତଡ଼ିେଦଲା ନାହ; ତହେର କିଣାନୀୟମାେନ େସମାନଙ ମ େର ବାସ କରି

େବଠିକମ କେଲ। 31ଆେଶର ଅେକାନିବାସୀମାନଙୁ କିଅବା ସୀେଦାନ କି

ଅହଲ ଓ ଅକଷୀ କି ହିଲବା କି ଅଫ କି ରେହାବନି ବାସୀମାନଙୁ

ତଡ଼ିେଦଲା ନାହ। 32 ମାତ ଆେଶରୀୟମାେନ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ

କିଣାନୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ି ନ େଦବାରୁ େସମାନଙ ମ େର ବାସ କେଲ। 33

ନପାଲ େବ େଶମଶ କି େବଥାତ ନିବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଲା ନାହ; ମାତ

େସ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙ ମ େର ବାସ କଲା, ତଥାପି

େବ େଶମଶ ଓ େବ ଆନା ନିବାସୀମାେନ େସମାନଙର େବଠିକମ

କେଲ। 34ଆଉ ଇେମାରୀୟମାେନ ଦା ସନାନଗଣକୁ ପବତମୟ େଦଶେର

ରହିବାକୁ ବା କେଲ; ଆଉ ତଳିଭୂମିକି େସମାନଙୁ ଆସିବାକୁ େଦେଲ

ନାହ। 35ମାତ ଇେମାରୀୟମାେନ େହରସ ପବତେର ଅୟାେଲାେ ର ଓ

ଶାଲବୀେ ର ବାସ କରିବାକୁ ମନସ କେଲ; ତଥାପି େଯାେଷଫବଂଶର ହସ

ପବଳ ହୁଅେନ, େସମାେନ େବଠିକମ କେଲ। 36 ପୁଣି ଅକବୀମଘାଟୀ

େଶୖଳଠାରୁ ଆଗକୁ ଇେମାରୀୟମାନଙ ସୀମା ଥଲା।

2ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଗି ଗ ରୁ େବାଖୀମକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ

େସ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ମିସରରୁ ଆଣିଲୁ ଓ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା
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ପାଇଁ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥଲୁ, େସଠାକୁ

ତୁମମାନଙୁ ଆଣିଅଛୁ; ପୁଣି ଆେମ କହିଲୁ, ‘ଆେମ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଆପଣା

ନିୟମ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଲଙନ କରିବା ନାହ। 2ଆଉ ତୁେମମାେନ ଏହି

େଦଶନିବାସୀମାନଙ ସହିତ େକୗଣସି ନିୟମ ସିର କରିବ ନାହ; ତୁେମମାେନ

େସମାନଙ ଯ େବଦିସକଳ ଭାଙି ପକାଇବ;’ ମାତ ତୁେମମାେନ ଆମ ରବ

ଶୁଣି ନାହଁ, କାହକି ତୁେମମାେନ ଏହି କମ କରିଅଛ? 3 ଏଥପାଇଁ ଆେମ ମ

କହିଲୁ, ‘ଆେମ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା ନାହ;

ମାତ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ପାଶେର କଣକ ଓ େସମାନଙ େଦବତାମାେନ

ତୁମମାନଙ ପତି ଫାନ େହେବ।’” 4 େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ

ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 5ଏନିମେନ େସମାେନ େସହି ସାନର ନାମ

େବାଖୀମ ରଖେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େସଠାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ବଳିଦାନ କେଲ। 6 ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣା ନିକଟରୁ େଲାକମାନଙୁ ବିଦାୟ

କଲା ଉତାେର ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର ପେତ େକ ଅଧକାର କରିବା

ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ। 7ଯିେହାଶୂୟଙର ଜୀବନଯାଏ ଓ

େଯଉଁ ପାଚୀନମାେନ ଇସାଏଲ ପକେର ସଦାପଭୁଙ କୃତ ସମସ ମହତ

କମ େଦଖଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ ଉତାେର

ଜୀବିତ ଥେଲ, େସମାନଙ ଜୀବନଯାଏ େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ େସବା

କେଲ। 8 ସଦାପଭୁଙ େସବକ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ବଷ

ବୟସ େହାଇ ମେଲ। 9 ତହଁୁ େଲାକମାେନ ଗା ପବତର ଉତର ପାଶେର

ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶସ ତିମ େହରସେର ତାଙର ଅଧକାରସୀମା

ମ େର ତାଙୁ କବର େଦେଲ। 10 ପୁଣି େସହି ପିଢ଼ିର ସମସ େଲାେକ ମ

ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହେଲ; େସମାନଙ ପେର େଯଉଁ

ପିଢ଼ିର େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଜାଣି ନ ଥେଲ, କି ଇସାଏଲ ପକେର

ସଦାପଭୁଙର କୃତ କମ େଦଖ ନ ଥେଲ, ଏପରି େଲାେକ େସମାନଙ ଉତାେର

ଉଠିେଲ। 11 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙର ଦୃଷିେର

ଯାହା ମନ, ତାହା କେଲ ଓ ବା େଦବତାଗଣର େସବା କେଲ। 12ପୁଣି

େଯ େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ େପୖତୃକ ପରେମଶରଙୁ ତ ାଗ କେଲ ଓ ଅନ େଦବତାଗଣର,
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ଅଥା , େସମାନଙ ଚତୁଦଗସିତ େଲାକମାନଙ େଦବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ

େହାଇ େସମାନଙୁ ପଣାମ କେଲ; ଏରୂେପ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ

କେଲ। 13ଆହୁରି େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ବାେ ଦବ ଓ

ଅଷାେରା େଦବୀଗଣର େସବା କେଲ। 14 ତହେର ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର

ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ ହୁଅେନ, େସ େସମାନଙୁ ଲୁଟକାରୀମାନଙ

ହସେର ସମପେଲ, େତଣୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ ଲୁଟିେଲ; ଆହୁରି େସ

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଚତୁଦଗସିତ ଶତୁମାନଙ ହସେର ବିକୟ କେଲ,

ତହେର େସମାେନ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ସମୁଖେର ଆଉ ଠିଆ େହାଇ

ପାରିେଲ ନାହ। 15ସଦାପଭୁ େଯପରି କହିଥେଲ ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ନିକଟେର େଯପରି ଶପଥ କରିଥେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ େଯଉଁଆେଡ଼

ଗେଲ, େସଆେଡ଼ ଅମଙଳ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙ ହସ େସମାନଙର ବିରୁଦ

େହଲା; ଏହିପରି େସମାେନ ଭାରୀ େକଶେର ପଡ଼ିେଲ। 16 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

ବିଚାରକତାଗଣଙୁ ଉତାପନ କରି ଲୁଟକାରୀମାନଙ ହସରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର

କେଲ। 17 ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ବିଚାରକତାମାନଙ କଥା

ଶୁଣିେଲ ନାହ, ମାତ ଅନ େଦବତାଗଣର ଅନୁଗମନ କରି ବ ଭଚାର କେଲ

ଓ େସମାନଙୁ ପଣାମ କେଲ; େସମାନଙର ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଆ ା ପାଳନ କରି େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କେଲ, େସମାେନ ତଦନୁସାେର ନ

କରି େସହି ପଥରୁ ଶୀଘ ବିମୁଖ େହେଲ। 18ଆଉ ସଦାପଭୁ େଯେତେବେଳ

େସମାନଙ ନିମେନ େକୗଣସି ବିଚାରକତାକୁ ଉତାପନ କେଲ, େସେତେବେଳ

େସହି ବିଚାରକତାର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପଭୁ ତାହାର ସେଙ ସେଙ ଥାଇ

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଶତୁଗଣ ହସରୁ ଉଦାର କେଲ; କାରଣ ଉପଦବ

ଓ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙ ସକାଶୁ େସମାେନ େଯଉଁ କାତେରାକି କେଲ, ତହ

େହତୁ ସଦାପଭୁ ସଦୟ େହେଲ। 19 ମାତ େସହି ବିଚାରକତାର ମୃତୁୁ

ହୁଅେନ, େସମାେନ ପୁନବାର େଫରି େସମାନଙ ପିତୃେଲାକଙ ଅେପକା

ଅଧକ ଭଷାଚରଣ କେଲ ଓ ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା କରି ଓ େସମାନଙୁ

ପଣାମ କରି େସମାନଙର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

କିୟାରୁ ଓ ଅବା ତାମାଗରୁ କାନ େହେଲ ନାହ। 20 ଏେହତୁ ଇସାଏଲ

ପତିକୂଳେର ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା; ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ଆେମ

ଏହି େଲାକମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ ନିୟମ ଆ ା କରିଥଲୁ, ତାହା
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ଏମାେନ ଲଙନ କରିଅଛନି ଓ ଆମର ରବ ଶୁଣୁ ନାହାନି। 21 ଏେହତୁ

ଯିେହାଶୂୟ ମରଣକାଳେର େଯଉଁ େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅବଶିଷ ରଖଲା,

ଆେମ ମ େସମାନଙୁ ଏମାନଙ ସମୁଖରୁ ଅଦ ାବଧ ଆଉ ତଡ଼ିେଦବା

ନାହ; 22 େଯପରି ଏମାନଙ ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମାଗ ରକା

କରିଥେଲ, େସପରି ଏମାେନ ତହେର ଗମନ କରି ତାହା ରକା କରିେବ

କି ନାହ, ଏ ବିଷୟେର େସହି େଗାଷୀୟମାନଙ ଦାରା ଆେମ ଇସାଏଲକୁ

ପରୀକା କରିବା।” 23 ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ େସହି େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ

ଶୀଘ ତଡ଼ି ନ େଦଇ ଅବା ଯିେହାଶୂୟଙ ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ ନ କରି

ଅବଶିଷ ରଖେଲ।

3ଇସାଏଲ ମ େର େଯଉଁମାେନ କିଣାନ େଦଶୀୟ ଯୁଦସକଳ ଜାଣି ନ

ଥେଲ, େସହି େଲାକମାନଙୁ ପରୀକା କରିବା ନିମେନ 2 ଓ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ପୁରୁଷପରମରାକୁ ଶିକା େଦବା ନିମେନ, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ

ଆେଗ ଯୁଦ ଜାଣି ନ ଥେଲ, େସମାନଙୁ ତାହା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଏହି

େଗାଷୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ, ଯଥା, 3 ପେଲଷୀୟମାନଙ

ପାଞ ଅଧପତି, ପୁଣି ବା ହେମା ପବତଠାରୁ ହମାତେର ପେବଶ କରିବା

ପଥ ପଯ ନ ଲବାେନାନ ପବତ ନିବାସୀ ସମସ କିଣାନୀୟ ଓ ସୀେଦାନୀୟ

ଓ ହିବୀୟ େଲାକ। 4 ଏମାନଙ ଦାରା ଇସାଏଲକୁ ପରୀକା କରିବା ନିମେନ,

ଅଥା , ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପିତୃେଲାକଙୁ େମାଶାଙ ଦାରା େଯ େଯ

ଆ ା ଆେଦଶ କରିଥେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ଶୁଣିେବ କି ନାହ, ଏହା

ଜାଣିବା ନିମେନ, ଅବଶିଷ ରଖାଗେଲ। 5ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ହିତୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ

େଲାକମାନଙମ େରବାସ କେଲ। 6ପୁଣି େସମାେନ େସମାନଙକନ ାଗଣଙୁ

ଆପଣାମାନଙର ଭାଯ ା ରୂେପ ଗହଣ କେଲ ଓଆପଣା ଆପଣା କନ ାମାନଙୁ

େସମାନଙ ପୁତଗଣଙୁ ବିବାହ କରିବା ନିମେନ େଦେଲ, ଆଉ େସମାନଙ

େଦବତାମାନଙର େସବା କେଲ। 7 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା କେଲ ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରି ବା େଦବଗଣର ଓ ଆେଶରା େଦବୀଗଣର େସବା

କେଲ। 8 ତହେର ଇସାଏଲ ପତି ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ପଜଳିତ ହୁଅେନ,

େସ ଅରାମନହରୟି ର ରାଜା କୂଶ ରିଶୀୟାଥୟି ର ହସେର େସମାନଙୁ
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ବିକୟ କେଲ; ତହଁୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆଠ ବଷ ପଯ ନ େସହି କୂଶ 

ରିଶୀୟାଥୟି ର େସବା କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କରେନ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପାଇଁ

କାେଲବଙର କନିଷ ଭାତା କନସର ପୁତ ଅତୀେୟଲଙୁ ଉଦାରକତା ରୂେପ

ଉତାପନ କେଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 10 ପୁଣି ସଦାପଭୁଙର

ଆତା ତାଙଠାେର ଅଧଷିତ ହୁଅେନ, େସ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ ଓ

େସ ଯୁଦ କରିବା ନିମେନ ବାହାରିେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁ େସହି ଅରାମୀୟ

ରାଜା କୂଶ ରିଶୀୟାଥୟି କୁ ତାହା ହସେର ସମପଣ କେଲ; ପୁଣି କୂଶ 

ରିଶୀୟାଥୟି ଉପେର ତାହାର ହସ ପବଳ େହଲା। 11ତହେର ଚାଳିଶ

ବଷ ପଯ ନ େଦଶ ବିଶାମ ପାଇଲା। ଏଉତାେର କନସର ପୁତ ଅତୀେୟଲ

ମଲା। 12 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା

ମନ, ତାହା ପୁନବାର କେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ,

ତାହା େସମାେନ କରିବାରୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର େମାୟାବର ରାଜା

ଇେଗାନକୁ ସବଳ କେଲ। 13 ତହଁୁ େସ ଅେମାନ ଓ ଅମାେଲକସନାନଗଣକୁ

ଆପଣା ନିକଟେର ଏକତ କଲା ଓ େସ ଯାଇ ଇସାଏଲକୁ ଆଘାତ କରି

ଖଜୁରପୁର ଅଧକାର କଲା। 14 ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଅଠର ବଷ

ପଯ ନ େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗାନର େସବା କେଲ। 15 ତହଁୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କରେନ, ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ପାଇଁ ଉଦାରକତା ରୂେପ ବିନ ାମୀ ବଂଶୀୟ େଗରାର ପୁତ ଏହୂଦକୁ ଉତନ

କେଲ, େସ ବଁାହାତିଆ ଥେଲ। ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାହା ଦାରା

େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗାନ ନିକଟକୁ େଭଟି ପଠାଇେଲ। 16 ତହେର ଏହୂଦ

ଆପଣା ନିମେନ ଏକ ହସ ଦୀଘ ଦିଧାର ଖଡ ନିମାଣ କରାଇ ଆପଣା ଦକିଣ

ଜଙେର ବସ ଭତେର ବାନିେଲ। 17 ତହଁୁ େସ େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗାନ

ନିକଟକୁ େସହି େଭଟି େନେଲ; େସହି ଇେଗାନ ଏକ େମାଟା େଲାକ ଥଲା। 18

ଆଉ େସ େଭଟି େଦଇ ସାରିଲା ଉତାେର େଭଟି ଦବ ବାହକ େଲାକମାନଙୁ

ପଠାଇେଦେଲ। 19 ମାତ େସ ଆେପ ଗି ଗ ସ ପଥରଖଣିଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି

ଆସି କହିେଲ, େହ ରାଜ , “ମଁୁ ଆପଣଙ ପାଇଁ ଏକ ଗୁପ ଖବର ଆଣିଛି।”

େତେବ ରାଜା କହିଲା, “ତୁନି େହାଇଥାଅ।” ତହଁୁ ତାହା ନିକଟେର ଠିଆ

େହବାର ସମସ େଲାକ ତାହା ଛାମୁରୁ ବାହାରିଗେଲ। 20 ଏଥେର ଏହୂଦ
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ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ଗୀଷକାଳୀନ ଉପର

ମହଲାେର ଏକାକୀ ବସିଥଲା। ତହେର ଏହୂଦ କହିେଲ, “ଆପଣଙ ପାଇଁ

ପରେମଶରଙଠାରୁ ଆମର ଏକ କଥା ଅଛି;” ତହଁୁ େସ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ

ଉଠିଲା। 21 େତେବ ଏହୂଦ ଆପଣା ବାମ ହସ ବଢ଼ାଇ ଦକିଣ ଜଙରୁ

ଖଡ େନଇ ତାହାର େପଟ ଭୁସିେଲ; 22 ତହେର ଖଡ ସହିତ ମୁଠା ମ

ପଶିଗଲା, ଆଉ ଖଡ ଚବେର ଲାଖ ରହିବାରୁ େସ ତାହା େପଟରୁ ବାହାର

କେଲ ନାହ ଓ ଖଡ ପଛଭାଗେର ବାହାରିଲା। 23 ଏଉତାେର ଏହୂଦ ତାହାକୁ

ରୁଦକରଣାେଥ େସହି ଉପର ମହଲାର କବାଟ ବନ କରି ଅଗଳ ଲଗାଇ

ପାବଚ ପଥ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗେଲ। 24 େସ ବାହାରିଗଲା ଉତାେର ରାଜାର

ଦାସମାେନ ଆସିେଲ ଓ େସମାେନ େଦଖେଲ େଯ, େଦଖ, େସହି ଉପର

ମହଲାର କବାଟ ଅଗଳବଦ େହାଇଅଛି; ଏଥେର େସମାେନ କହିେଲ, “େସ

ଅବଶ ଆପଣା ଗୀଷକାଳୀନ ଭତର େକାଠରିେର ଆପଣା ପାଦ ଢାଙୁ

ଅଛନି।” 25 ତହଁୁ େସମାେନ ଲଜିତ େହବା ପଯ ନ ଅେପକା କେଲ; ମାତ

େଦଖ, େସ ଉପର ମହଲାର କବାଟ ଫଟାଇଲା ନାହ; ଏେହତୁ େସମାେନ

କଞିକାଠି େନଇ କବାଟ ଫଟାଇେଲ; ତହେର େଦଖ, େସମାନଙର ପଭୁ

ମରି ଭୂମିେର ପଡ଼ିଅଛି। 26 ମାତ େସମାେନ ବିଳମ କରି ରହିବା େବେଳ

ଏହୂଦ ପଳାଇ େସହି ପଥର ଖଣି ପାର େହାଇ ସିୟୀରାକୁ ଚାଲଗେଲ।

27ପୁଣି େସ େସହି ସାନେର ପହୁଞି ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶେର ତୂରୀ

ବଜାଇେଲ, ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାଙ ସହିତ ପବତମୟ େଦଶରୁ

ଆସେନ, େସ େସମାନଙର ଅଗଗାମୀ େହାଇ ଚାଲେଲ। 28 ପୁଣି େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ପେଛ ପେଛ ଆସ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ଶତୁ େମାୟାବୀୟମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି।” ତହଁୁ

େସମାେନ ତାଙ ପେଛ ପେଛ ଚାଲ େମାୟାବୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯଦନ

ଘାଟମାନ ହସଗତ କରି େକୗଣସି େଲାକକୁ ପାର େହବାକୁ େଦେଲ ନାହ। 29

େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାୟାବର ଊଣାଧକ ଦଶ ହଜାର େଲାକଙୁ ବଧ

କେଲ, ପେତ େକ ବୃହତକାୟ ଓ ବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥଲା; େକହି ପଳାଇ

ପାରିଲା ନାହ। 30 ଏହିରୂେପ େମାୟାବ େସହି ଦିନ ଇସାଏଲ ହସାଧୀନେର

ବଶୀଭୂତ େହଲା। ତହଁୁ େଦଶ ଅଶୀ ବଷ ପଯ ନ ବିଶାମ ପାଇଲା। 31

ଆଉ ଏହୂଦଙ ପେର ଅନାତର ପୁତ ଶ ଗର (ବିଚାରକତା) େହେଲ, େସ
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ପେଲଷୀୟ ଛଅ ଶହ େଲାକଙୁ େଗାକଣକ ପାଞଣ ଦାରା ବଧ କେଲ; େସ

ମ ଇସାଏଲର ଏକ ଉଦାରକତା ଥେଲ।

4ଏଥଉତାେର ଏହୂଦଙର ମୃତୁୁ ପେର, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା ପୁନବାର କେଲ। 2ତହେର ସଦାପଭୁ ହାେସାରେର

ରାଜତକାରୀ କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀ ର ହସେର େସମାନଙୁ ବିକୟ କେଲ;

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ହେରାେଶା ନିବାସୀ ସୀଷରା ତାହାର େସନାପତି

ଥଲା। 3 ଏଥେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ

କେଲ; କାରଣ ତାହାର ନଅ ଶହ େଲୗହ ରଥ ଥଲା; ପୁଣି େସ େକାଡ଼ିଏ

ବଷ ପଯ ନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି େଶାଷଣ ଓ କେଠାର ଅତ ାଚାର

କଲା। 4 େସସମୟେର ଲପିେଦାତର ଭାଯ ା ଦେବାରା ଭବିଷ ବକୀ

ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 5 େସ ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶସିତ ରାମା

ଓ େବେଥ ମ େର ଥବା ଦେବାରା ନାମକ ଖଜୁର ବୃକ ମୂେଳ ବାସ

କେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବିଚାରାେଥ ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ। 6

ଆଉ େସ େଲାକ ପଠାଇ େକଦଶନପାଲରୁ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ ବାର କୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର କି ଆ ା େଦଇ କହି

ନାହାନି, େଯ ତାେବାର ପବତକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଆପଣା ସେଙ ନପାଲସନାନ ଓ

ସବୂଲୂନସନାନଗଣର ଦଶ ହଜାର େଲାକଙୁ କଢ଼ାଇ ନିଅ? 7ତହେର ଆେମ

ଯାବୀ ର େସନାପତି ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ କୀେଶା

ନଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବା ଓ ଆେମ ତାହାକୁ ତୁମ ହସେର

ସମପଣ କରିବା।” 8 ତହଁୁ ବାର ଦେବାରାଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ େଯେବ

େମାʼ ସେଙ ଯିବ, େତେବ ମଁୁ ଯିବି; ମାତ ତୁେମ େମାʼ ସେଙ ନ ଗେଲ, ମଁୁ

ଯିବି ନାହ।” 9 େତେବ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ନିଶୟ ତୁମ ସେଙ ଯିବି; ତଥାପି

ଏହି ଯାତାେର ତୁମର ଯଶ େହବ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ସୀଷରାକୁ ଏକ

ସୀ ହସେର ବିକୟ କରିେବ।” ଏଉତାେର ଦେବାରା ଉଠି ବାର ସଙେର

େକଦଶକୁ ଗେଲ। 10 ପୁଣି ବାର , ସବୂଲୂନ ଓ ନପାଲକି ଏକତ େକଦଶକୁ

ଡକାଇଲା; ଏରୂେପ େସ ଦଶ ହଜାର ପଦାତିକ େସୖନ ଆପଣା ସଙେର େଘନି

ଯାତା କଲା ଓ ଦେବାରା ତାହା ସେଙ ଗେଲ। 11 େସସମୟେର େକନୀୟ

େହବର େକନୀୟମାନଙଠାରୁ, ଅଥା , େମାଶାଙ ପତୀଭାତା େହାବ ର

ସନାନମାନଙଠାରୁ ପୃଥକ େହାଇ େକଦଶ ନିକଟବତୀ ସାନନୀମେର ଥବା
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ଅେଲାନ ବୃକ ପଯ ନ ତମୁ ସାପନ କରିଥଲା। 12 େଲାକମାେନ ସୀଷରାକୁ

କହିେଲ େଯ, ବାର (ଅବୀେନାୟମର ପୁତ) ତାେବାର ପବତ ଉପରକୁ

ଯାଇଅଛି। 13 ତହେର ସୀଷରା ଆପଣାର ନଅ ଶହ େଲୗହରଥଯାକ ଓ

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ହେରାେଶା ଠାରୁ କୀେଶା ନଦୀ ପଯ ନ ଆପଣା

ସଙୀ ସମସ େଲାକଙୁ ଏକତ କଲା। 14 େସେତେବେଳ ଦେବାରା ବାର କୁ

କହିେଲ, “ଉଠ, କାରଣ ଆଜି ସଦାପଭୁ ସୀଷରାକୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ

କରିବାର ଦିନ; ସଦାପଭୁ କି ତୁମର ଅଗଗାମୀ େହାଇଯାଇ ନାହାନି?” ତହେର

ବାର ଓ ତାହା ପେଛ ଦଶ ହଜାର େଲାକ ତାେବାର ପବତରୁ ଓହାଇ

ଗେଲ। 15 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ବାର ସମୁଖେର ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ

ରଥ ଓ ତାହାର େସୖନ ସମୂହକୁ ଖଡଧାରେର ଅସବ ସ କେଲ; ଏଥେର

ସୀଷରା ରଥରୁ ଓହାଇ ପାଦଗତିେର ପଳାଇଲା। 16 ମାତ ବାର ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙ ହେରାେଶା ପଯ ନ ସମସ ରଥ ଓ େସୖନ ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଇଲା; ତହେର ସୀଷରାର ସମସ େସୖନ ଖଡଧାରେର ପତିତ େହେଲ;

ଜେଣ େହଁ ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ। 17 ତଥାପି ସୀଷରା ପାଦଗତିେର ପଳାଇ

େସହି େକନୀୟ େହବରର ଭାଯ ା ଯାେୟଲର ତମୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା; କାରଣ

େସସମୟେର ହାେସାରର ରାଜା ଯାବୀ ଓ େକନୀୟ େହବରବଂଶ ମ େର

ଶାନିଚୁକି ଥଲା। 18 ଏଥେର ଯାେୟଲ ସୀଷରାକୁ େଭଟିବାକୁ ବାହାେର

ଯାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, “େହ େମାହର ପେଭା, ଭତରକୁ ଆସନୁ, େମାହର

ନିକଟକୁ ଆସନୁ, ଭୟ ନ କରନୁ;” ତହେର େସ ତାହା ଆଡ଼କୁ େଫରି ତମୁ

ଭତରକୁ ଯାଆେନ, େସ ଏକ କମଳେର ତାହାକୁ େଘାଡ଼ାଇ ରଖଲା; 19

େସେତେବେଳ ସୀଷରା ତାହାକୁ କହିଲା, “େମାେତ ଟିକିଏ ଜଳ ପିଆଅନା;”

ମଁୁ ତୃଷିତ ଅେଟ। ତହେର େସ ଦୁଗକୁମା ଫଟାଇ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇ

ତାକୁ େଘାଡ଼ାଇ ରଖଲା। 20 ଏଉତାେର ସୀଷରା ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁେମ

ତମୁ ଦାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଅ, େଯେବ େକହି ଆସି ତୁମକୁ ପଚାରି କେହ,

‘ଏଠାେର େକୗଣସି ମନୁଷ ଅଛି କି?’ େତେବ ତୁେମ କହିବ, ‘େକହି ନାହ।’”

21 ଏଥଉତାେର େହବରର ଭାଯ ା ଯାେୟଲ ତମୁର େଗାଟିଏ େମଖ ଓ ହାତୁଡ଼ି

ହାତେର େନଇ ଧୀେର ଧୀେର ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କଣମୂଳେର େସହି

େମଖ ମାରେନ, ତାହା ଫୁଟି ଭୂମିକୁ ଗଲା; କାରଣ େସ େଘାର ନିଦାେର ଥଲା;

େତଣୁ େସ ମୂଚତ େହାଇ ମଲା। 22ଆଉ େଦଖ, ବାର ସୀଷରାର ପେଛ
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ପେଛ େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ଯାେୟଲ ତାହାକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ

କହିଲା, “ଆସ, ତୁେମ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମଁୁ େସହି ମନୁଷ କୁ େଦଖାଇବି।”

ତହେର େସ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲା; ଆଉ େଦଖ, ସୀଷରା ମୃତ େହାଇ

ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ ତାହାର କଣ ମୂଳ ଭତେର ତମୁ େମଖ ରହିଅଛି। 23

ଏହିରୂେପ ପରେମଶର େସହି ଦିନ କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀ ଙୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସମୁଖେର ନତ କେଲ। 24ଏଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀ ଙୁ ସଂହାର କରିବା ପଯ ନ େସହି କିଣାନୀୟ ରାଜା

ଯାବୀ ବିରୁଦେର େସମାନଙ ହସ ଆହୁରି ଆହୁରି ପବଳ େହଲା।

5 େସହି ଦିନ ଦେବାରା ଓ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ ବାର ଗାୟନ କରି

କହିେଲ: 2 “ଇସାଏଲ ମ େର ଅଗଗାମୀମାେନ ଅଗସର େହେଲ,

େଲାକମାେନ େସଚାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଉତଗ କେଲ, ଏଥପାଇଁ

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର! 3 େହ ରାଜାଗଣ, ଶୁଣ; େହ

ଭୂପତିଗଣ, କଣ େଡର; ମଁୁ, ମଁୁ ହ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରିବି;

ମଁୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 4 େହ

ସଦାପଭୁ, ତୁେମ େସୟୀରରୁ ବାହାରିବା େବେଳ, ତୁେମ ଇେଦାମ େକତରୁ

ଯାତା କରିବା େବେଳ ପୃଥବୀ କମିଲା, ଆକାଶ ମ ବିନୁପାତ କଲା, ହଁ,

େମଘମାଳା ଜଳପାତ କଲା। 5 ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପବତମାନ କମମାନ

େହେଲ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ସୀନୟ ମ

(କମମାନ େହଲା) 6 ଅନାତପୁତ ଶ ଗର ସମୟେର, ଯାେୟଲ ସମୟେର

ରାଜପଥସକଳ ଶୂନ ଥଲା ଓ ପଥକମାେନ ବକ ଉପପଥ େଦଇ ଗମନ

କେଲ। 7ଇସାଏଲ ମ େର ଶାସନକତୃଗଣ ଶୂନ ଥେଲ, ମଁୁ ଦେବାରା ଉତନ

େହବା ପଯ ନ, ମଁୁ ଇସାଏଲ ମ େର ମାତୃ ତୁଲ ଉତନ େହବା ପଯ ନ

େସମାେନ ଶୂନ ଥେଲ। 8 େସମାେନ ନୂତନ େଦବତାମାନଙୁ ମେନାନୀତ

କେଲ, େତଣୁ ନଗରଦାରସବୁେର ଯୁଦ େହଲା; ଇସାଏଲ ମ େର, ଚାଳିଶ

ସହସ େଲାକଙ ମ େର କି େଗାଟିଏ ଢାଲ ଅବା ବଚା େଦଖାଗଲା? 9

େମାହର ହୃଦୟ ଇସାଏଲର ଶାସନକତାମାନଙ ଆେଡ଼ ଅଛି, େଯଉଁମାେନ

େସଚାେର େଲାକମାନଙ ମ େର ଆପଣାମାନଙୁ ଉତଗ କେଲ। ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। 10 େହ େଶତ ଗଦଭୀଆେରାହୀମାେନ,

େହ ଗାଲଚାେର ବସିବା େଲାକମାେନ ଓ ପଥେର ଗମନକାରୀମାେନ,
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ତୁେମମାେନ ଗାନ କର। 11 ଧନୁଦରମାନଙ ଶବରୁ ଦୂରେର, ଜଳକଢ଼ା

ସଳମାନେର, େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଧମକିୟା ଓ ଇସାଏଲ ମ େର

ତାହାଙ ଶାସନ ସମନୀୟ ଧମକିୟା ସଂକୀତନ କରିେବ। େସସମୟେର

ସଦାପଭୁଙ େଲାକମାେନ ନଗରଦାରରୁ ଓହାଇ ଆସିେଲ। 12 େହ ଦେବାେର,

ଜାଗ, ଜାଗ; ଜାଗ, ଜାଗ, ଗୀତ ଗାନ କର; େହ ବାର , ଉଠ; େହ

ଅବୀେନାୟମର ପୁତ, ଆପଣା ବନୀଗଣକୁ ବନୀସାନକୁ େନଇଯାଅ। 13 ତହଁୁ

ପଧାନମାନଙ ମ ରୁ ଅବଶିଷ େଥାକାଏ ଓ େଲାକମାେନ ଓହାଇ ଆସିେଲ,

ସଦାପଭୁ ଆମର ସପକ େହାଇ େସହି ବୀରମାନଙ ବିରୁଦେର ଓହାଇ

ଆସିେଲ। 14 ଅମାେଲକ (େଦଶ)େର େଯଉଁମାନଙର ମୂଳ ଥଲା, େସମାେନ

ଇଫୟିମରୁ ଆସିେଲ; ତୁମ ପେଛ ବିନ ାମୀ ତୁମ େଲାକମାନଙ ମ େର

ଥଲା; ମାଖୀରଠାରୁ ଶାସନକତାମାେନ ଓ ସବୂଲୂନଠାରୁ େସୖନ ଗଣନାକାରୀ

ଦଣଧରମାେନ ଓହାଇ ଆସିେଲ। 15 ପୁଣି ଇଷାଖରର ଅଧପତିମାେନ

ଦେବାରା ସେଙ ଥେଲ; େଯପରି ଇଷାଖର, େସପରି ବାର ଥଲା; େସମାେନ

ତଳଭୂମିେର ତାହାର େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼ ମାଡ଼ିଗେଲ। ରୁେବ େସାତସମୂହ

ନିକଟେର ଗୁରୁତର ମେନାଭାବନା େହଲା। 16 ତୁେମ କାହକି େମଷଶାଳା

ମ େର ବସିଲ, କି େମଷପଲ ନିକଟେର ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣିବାକୁ? ରୁେବ ର

େସାତସମୂହ ନିକଟେର ଗୁରୁତର ମେନାଭାବନା େହଲା। 17ଗିଲୀୟଦ ଯଦନ

େସପାରିେର ବାସ କଲା, ଆଉ ଦା କାହକି ଜାହାଜେର ରହିଲା? ଆେଶର

ସମୁଦ ତୀରେର ବସି ରହିଲା ଓ ଆପଣା ବନର ନିକଟେର ବାସ କଲା। 18

ସବୂଲୂନ ମରଣ ପଯ ନ ପାଣପଣକାରୀ େଲାକ େହଲା। ଆଉ ନପାଲ (ଯୁଦ)

େକତର ଉଚସାନ ଉପେର (ପାଣପଣ କଲା)। 19 ରାଜାମାେନ ଆସି ଯୁଦ

କେଲ; ତହଁୁ କିଣାନର ରାଜାଗଣ ମଗିେଦାର ଜଳତୀରସ ତାନ େର ଯୁଦ

କେଲ, େସମାେନ କିଛି ରୂପା ଲାଭ କେଲ ନାହ। 20 ତାରାଗଣ ଆକାଶରୁ

ଯୁଦ କେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ସୀଷରା ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କେଲ। 21 କିେଶା ନଦୀ, େସ ପୁରାତନ ନଦୀ, େସହି କୀେଶା ନଦୀ

ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ ଭସାଇ େନଲା। େହ େମାହର

ପାଣ, ତୁେମ ବଳେର ଅଗସର ହୁଅ। 22 େସେତେବେଳ ଅଶମାନଙ ଖୁରା

ଭୂମି ମନି ପକାଇଲା, େଯେହତୁ େସମାେନ କୁଦା ମାରିେଲ, େସମାନଙ

ବଳିଷମାେନ କୁଦା ମାରିେଲ। 23 ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ କହିେଲ, ‘ତୁେମମାେନ
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େମେରାସକୁ ଶାପ ଦିଅ,’ ‘ତୁେମମାେନ ତହ ନିବାସୀମାନଙୁ ଦାରୁଣ ଶାପ

ଦିଅ; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସାହାଯ କୁ, ବୀରମାନଙ ବିରୁଦେର

ସଦାପଭୁଙ ସାହାଯ କୁ ଆସିେଲ ନାହ।’ 24 ସୀମାନଙ ମ େର େକନୀୟ

େହବରର ଭାଯ ା ଯାେୟଲ ଧନ େହବ, ତମୁନିବାସୀ ସୀମାନଙ ମ େର

େସ ଧନ େହବ। 25 ସୀଷରା ଜଳ ମାଗେନ, େସ ତାହାକୁ ଦୁଗ େଦଲା;

େସ ରାେଜାପଯୁକ ପାତେର ଦଧ ଆଣି ତାହାକୁ େଦଲା। 26 େସ ତମୁ େମଖ

ଧରିବାକୁ ଆପଣା ହସ ଓ କାରିଗରର ପିଟଣା ଧରିବାକୁ ଆପଣା ଦକିଣ ହସ

ବଢ଼ାଇଲା; େସ ସୀଷରାକୁ ପିଟିଲା, େସ ତାହାର ମସକ ବିନି ପକାଇଲା, ହଁ,

େସ ତାହାର କଣମୂଳ େଫାଡ଼ି େଭଦ କଲା। 27 େସହି ସୀର ପାଦ ତେଳ େସ

ନଇଁଲା, େସ ପଡ଼ିଲା, େସ େଶାଇଲା; େସହି ସୀର ପାଦ ତେଳ େସ ନଇଁଲା,

େସ ପଡ଼ିଲା; େଯଉଁଠାେର େସ ନଇଁଲା, େସହିଠାେର େସ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିଲା।

28 ସୀଷରାର ମାତା ଝରକା େଦଇ ଚାହ ଚାହ ଡାକି କହିଲା, େସ ଜାଲ

ପରଦା େଦଇ ଡାକି କହିଲା, ‘ତାହାର ରଥ ଆସିବାକୁ କାହକି ଏେତ ବିଳମ

କରୁଛି? ତାହାର ରଥଚକ କାହକି ପେଛ ପଡ଼ୁଅଛି?’ 29ତାହାର ାନବତୀ

ସହଚରୀମାେନ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, ହଁ, େସ ମ ଆେପ ଆପଣାକୁ ଉତର

େଦଇ କହିଲା, 30 ‘େସମାେନ କି ଲୁଟ ପାଇ ନାହାନି, େସମାେନ କି ବିଭାଗ

କରି ନାହାନି? ପେତ କ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏକ କାମିନୀ, କିମା ଦୁଇ କାମିନୀ;

ସୀଷରା ପାଇଁ ନାନା ବଣର ଲୁଟ, ନାନା ବଣର ସୂଚିକମନିମତ ଚିତିତ ବସର

ଲୁଟ, ଲୁଟିତମାନଙ ଗଳାରୁ ଦୁଇ ପାଖେର ସୂଚିକମନିମତ ନାନା ରଙର

ଚିତିତ ବସ।’ 31 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ସମସ ଶତୁ ଏହିରୂେପ ବିନଷ

େହଉନୁ, ମାତ ତାହାଙ େପମକାରୀମାେନ ସପରାକମେର ଗତିକାରୀ ସୂଯ

ତୁଲ େହଉନୁ।” ଏଥଉତାେର ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ େଦଶ ବିଶାମ ପାଇଲା।

6ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାହା

କେଲ; ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ସାତ ବଷ ପଯ ନ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କେଲ। 2 େତଣୁ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ ହସ ଇସାଏଲ

ବିରୁଦେର ପବଳ େହଲା; ପୁଣି ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ ସକାଶୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣପବତସ େଗାହିରୀ ଓ ଗୁମା ଓ ଦୁଗମ ସାନମାନଙେରବସା କେଲ।

3 ତହଁୁ ଏହିପରି େହଲା େଯ, ଇସାଏଲୀୟମାେନ ବୀଜ ବୁଣିେଲ ମିଦୀୟନୀୟ

ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବେଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଚଢ଼ି
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ଆସନି; େସମାେନ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଚଢ଼ି ଆସି 4 େସମାନଙ ସମୁଖେର

ଛାଉଣି କରି ଘସା ପଯ ନ ଭୂମିଜାତ ଶସ ାଦି ବିନାଶ କରନି, ପୁଣି ଇସାଏଲଙ

ମ େର ପାଣ ବଞିବାର େକୗଣସି ଉପାୟ, କି େମଷ, କି େଗାରୁ, କି ଗଧ, କିଛି

ରଖନି ନାହ। 5 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଓ ତମୁ େଘନି ଚଢ଼ି

ଆସନି, େସମାେନ ପଙପାଳ ପରି ବହୁସଂଖ କ େହାଇ ଆସନି, େସମାେନ ଓ

େସମାନଙ ଓଟ ଉଭୟ ଅସଂଖ ; ଆଉ େସମାେନ େଦଶକୁ ଉଚିନ କରିବାକୁ

ଆସନି। 6 ଏଣୁ ଇସାଏଲ ମିଦୀୟନ ସମୁଖେର ଅତି କୀଣ େହେଲ; ପୁଣି

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କେଲ। 7 ଏଥେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମିଦୀୟନ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ

କରେନ, 8 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିକଟକୁ ଏକ ଭବିଷ ବକା

େପରଣ କେଲ; ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ମିସରରୁ ଆଣିଲୁ ଓ

ଦାସଗୃହରୁ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ; 9 ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ମିସରୀୟମାନଙ ହସରୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଉପଦବ କେଲ, େସ

ସମସଙ ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କଲୁ ଓ ତୁମମାନଙ ସମୁଖରୁ େସମାନଙୁ

ଘଉଡ଼ାଇ େଦଲୁ, ଆଉ େସମାନଙ େଦଶ ତୁମମାନଙୁ େଦଲୁ; 10 ପୁଣି

ଆେମ ତୁମମାନଙୁ କହିଲୁ, ‘ଆେମ ହ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର;

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନଙ େଦଶେର ବାସ କରୁଅଛ, େସମାନଙ

େଦବତାଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହ;’ ମାତ ତୁେମମାେନ ଆମ ରବ ଶୁଣି

ନାହଁ।” 11 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଦୂତ ଆସି ଅବୀେୟଷୀୟ େଯାୟା ର

ଅଧକାରସ ଅଫାେର ଅେଲାନ ବୃକ ମୂଳେର ବସିେଲ; େସହି ସମୟେର

ତାହାର ପୁତ ଗିଦିେୟା ମିଦୀୟନୀୟମାନଙଠାରୁ ଗହମ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ

ଦାକାରସକୁଣ ଭତେର ତାହା ମଳୁଥେଲ। 12 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

ତାହାକୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “େହ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ, ସଦାପଭୁ ତୁମ

ସେଙ ଅଛନି।” 13 ଏଥେର ଗିଦିେୟା ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ େମାହର

ପେଭା, େଯେବ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ସେଙ ଥାଆନି, େତେବ ଆମମାନଙ

ପତି ଏହିସବୁ ଘଟିଅଛି କାହକି? ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ କି ମିସରରୁ

ଆଣି ନାହାନି, ଏହା କହି ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାେନ ଆମମାନଙ ଆଗେର

ତାହାଙର େଯସବୁ ଆଶଯ କିୟାର କୀତନ କରିଥେଲ, େସସବୁ କାହ? ମାତ
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ଏେବ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ ଆମମାନଙୁ ମିଦୀୟନର

ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି। 14 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଅନାଇ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ଏହି ବଳେର ଯାଇ ମିଦୀୟନ ହସରୁ ଇସାଏଲକୁ

ଉଦାର କର; ଆେମ କି ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହଁୁ?” 15 ତହଁୁ େସ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “େହ ପେଭା, ମଁୁ କାହେର ଇସାଏଲକୁ ଉଦାର କରିବି? େଦଖ,

ମନଃଶି (ବଂଶ) ମ େର େମାହର ପରିବାର ସବୁଠାରୁ କୀଣ, ପୁଣି େମାʼ

ପିତୃଗୃହ ମ େର ମଁୁ ସବୁଠଁୁ କନିଷ।” 16 େତେବ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ଆେମ ନିଶୟ ତୁମ ସେଙ େହବା, ତହେର ତୁେମ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ

ଏପରି ସଂହାର କରିବ େଯପରି ଏକ ଜଣକୁ ସଂହାର କରୁଅଛ।” 17 ତହଁୁ େସ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଯେବ ମଁୁ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଏେବ ଅନୁଗହ ପାଇଲ,

େତେବ ଆପଣ େଯ େମାହର ସଙେର କଥା କହୁଅଛନି, ତହର ଏକ ଚିହ

େମାେତ େଦଖାଉନୁ। 18 ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ ଆପଣା େଭଟି େଘନିଆସି

ଆପଣଙ ସମୁଖେର େଥାଇବା ପଯ ନ ଏ ସାନରୁ ପସାନ କରନୁ ନାହ।”

ତହେର େସ କହିେଲ, “ତୁେମ େଫରି ଆସିବା ଯାଏ ଆେମ ରହିବା।” 19

ତହଁୁ ଗିଦିେୟା ଭତରକୁ ଯାଇ ଏକ େଛଳିଛୁଆ ଓ ଏକ ଐଫା ମଇଦାର

ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠା ପସୁତ କେଲ; ମାଂସ େଗାଟିଏ ଡାଲାେର ଓ େଝାଳ େଗାଟିଏ

କହାଇେର ରଖ ବାହାେର ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣି ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ

େଥାଇେଲ। 20 ତହଁୁ ପରେମଶରଙ ଦୂତ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଏହି ମାଂସ ଓ

ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠାସବୁ େନଇ ଏହି େଶୖଳ ଉପେର ରଖ ଓ ତହ ଉପେର େଝାଳ

ଢାଳ;” ତହଁୁ େସ େସପରି କେଲ। 21 େତେବ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଆପଣା

ହସସିତ ଯଷିର ଅଗ ବଢ଼ାଇ େସହି ମାଂସ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠା ସଶ କେଲ;

ଏଥେର େସହି େଶୖଳରୁ ଅଗି ବାହାରି େସହି ମାଂସ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ ପିଠା

ଦଗ କଲା; ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ତାହାର ଦୃଷିେଗାଚରରୁ ପସାନ କେଲ।

22 ତହେର େସ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ, ଏହା ଗିଦିେୟା ବୁଝିେଲ; ପୁଣି

ଗିଦିେୟା କହିେଲ, “ହାୟ ହାୟ! େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ମଁୁ ସମୁଖାସମୁଖୀ

େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ େଦଖଲ।” 23 ତହେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ,

“ତୁମର ଶାନି େହଉ; ଭୟ ନ କର; ତୁେମ ମରିବ ନାହ।” 24 ତହଁୁ ଗିଦିେୟା

େସଠାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ, ତହର

ନାମ ଯିେହାବାଃ ଶାେଲା ରଖେଲ; ତାହା ଅବୀେୟଷୀୟମାନଙ ଅଫାେର
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ଆଜି ପଯ ନ ଅଛି। 25 ଏଥଉତାେର େସହି ରାତିେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ପିତାର େଗାବତକୁ, ଅଥା , ସାତ ବଷର ଦିତୀୟ

େଗାବତକୁ ନିଅ, ତୁମ ପିତାର ଥବା ବାେ ଦବତାର ଯ େବଦି ଭାଙି ପକାଅ

ଓ ତନିକଟସ ଆେଶରାର ମୂତ କାଟି ପକାଅ; 26 ପୁଣି ଏହି ଗଡ଼ ଉପେର

ରୀତି ଅନୁସାେର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କର, ଆଉ ତୁେମ େଯଉଁ ଆେଶରାର ମୂତ େଛଦନ କରିବ, ତହର

କାଷ େନଇ େସହି ଦିତୀୟ େଗାବତକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତଗ କର।” 27

ତହେର ଗିଦିେୟା ଆପଣା ଦାସମାନଙ ମ ରୁ ଦଶଜଣଙୁ ସଙେର େନେଲ

ଓ ସଦାପଭୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସପରି କେଲ, ମାତ ଆପଣା ପିତୃପରିବାର

ଓ ନଗରସ େଲାକମାନଙୁ ଭୟ କରିବାରୁ େସ ଦିନ େବେଳ ତାହା କରି ନ

ପାରି ରାତି େବେଳ ତାହା କେଲ। 28 ତହଁୁ ନଗରସ େଲାକମାେନ ପଭାତେର

ଉଠେନ, େଦଖ, ବା ର ଯ େବଦି ଭଙା ଓ ତନିକଟସ ଆେଶରା ମୂତ

କଟା; ପୁଣି ନିମତ ଯ େବଦି ଉପେର େସହି ଦିତୀୟ େଗାବତର ଉତଗ

େହାଇଅଛି। 29 ତହଁୁ େସମାେନ ପରସର କହିେଲ, “ଏ କଥା କିଏ କରିଅଛି;”

ପୁଣି େସମାେନ ପଚାରି ବୁଝି କହିେଲ, “େଯାୟା ର ପୁତ ଗିଦିେୟା ଏ

କଥା କରିଅଛି।” 30 େତେବ ନଗରସ େଲାକମାେନ େଯାୟା କୁ କହିେଲ,

“ତୁମ ପୁତକୁ ବାହାର କରି ଆଣ, େସ ହତ େହବ; କାରଣ େସ ବା ର

ଯ େବଦି ଭାଙିଅଛି ଓ ତନିକଟସ ଆେଶରା ମୂତ କାଟି ପକାଇଅଛି।” 31

ତହେର େଯାୟା ଆପଣା ପତିକୂଳେର ଠିଆ େହବା ସମସଙୁ କହିଲା,

“ତୁେମମାେନ କି ବା ପକେର ବିବାଦ କରିବ? ଅବା ତୁେମମାେନ କି ତାହାକୁ

ଉଦାର କରିବ? େଯ ତାହାର ପକେର ବିବାଦ କରିବ, ଏହି ସକାଳ ଥାଉ

ଥାଉ ତାହାର ପାଣଦଣ େହଉ; େଯେବ େସ େଦବତା, େତେବ େସ ଆପଣା

ପକେର ଆେପ ବିବାଦ କରୁ, କାରଣ େକହି ତାହାର ଯ େବଦି ଭାଙିଅଛି।”

32 ଏେହତୁ େସ ବା ର ଯ େବଦି ଭାଙିବାରୁ “େସ ତାହା ପତିକୂଳେର ବିବାଦ

କରୁ,” ଏହା କହି ତାହାର ପିତା େସହି ଦିନ ଗିଦିେୟା ଙ ନାମ “ଯିରୁବା ”

(ବା ବିବାଦ କରୁ) ରଖଲା। 33 େସସମୟେର ସମସ ମିଦୀୟନୀୟ ଓ

ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବେଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଏକତ କେଲ;

ପୁଣି େସମାେନ ପାର େହାଇ ଯିଷିେୟଲର ତଳଭୂମିେର ଛାଉଣି କେଲ। 34

ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଆତା ଗିଦିେୟା ଙ ଉପେର ଅଧଷାନ କରେନ, େସ ତୂରୀ
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ବଜାଇେଲ; ତହେର ଅବୀେୟଷୀୟ (ବଂଶ) ତାଙ ପେଛ ଏକତ େହେଲ। 35

ପୁଣି େସ ମନଃଶି (େଦଶର) ସବତ ଦୂତ ପଠାେନ, େସମାେନ ମ ତାହାର

ପେଛ ଏକତ େହେଲ, ତହଁୁ େସ ଆେଶର ଓ ସବୂଲୂନ ଓ ନପାଲ (ବଂଶ)

ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାେନ, େସମାେନ େସମାନଙ ସେଙ ମିଳିବାକୁ ଆସିେଲ। 36

ଏଉତାେର ଗିଦିେୟା ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, “େଯେବ ତୁେମ ଆପଣା

ବାକ ପମାେଣ େମାʼ ହସ ଦାରା ଇସାଏଲକୁ ଉଦାର କରିବ, 37 େତେବ

େଦଖ, ମଁୁ ଖଳାେର ଗଦାଏ େମଷେଲାମ ରଖବି; େଯେବ େକବଳ େସହି

େଲାମଗଦା ଉପେର କାକର ପେଡ଼ ଓ ସମସ ଭୂମି ଶୁଷ ରେହ, େତେବ ତୁେମ

ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର େମାʼ ହସ ଦାରା ଇସାଏଲକୁ ଉଦାର କରିବ େବାଲ

ମଁୁ ଜାଣିବି।” 38 ତହେର େସରୂପ େହଲା; େସ ପରଦିନ ପଭାତେର ଉଠି

େସହି େଲାମ ଏକତ ଚିପି କାକର ଚିପୁଡ଼େନ, େଲାମରୁ ପୂଣ ଏକ ପାତ ଜଳ

ବାହାରିଲା। 39 େସେତେବେଳ ଗିଦିେୟା ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ

ପତିକୂଳେର ତୁମର େକାଧ ପଜଳିତ ନ େହଉ, ମଁୁ ଏହି ଥରକ ମାତ କହିବି;

ବିନୟ କରୁଅଛି; ଏହି େଲାମ ଦାରା େମାେତ ଏହି ଥରକ ମାତ ପରୀକା

େନବାକୁ ଦିଅ; ବିନୟ କରୁଅଛି, େକବଳ େଲାମ ଉପେର ଶୁଷତା େହଉ

ଓ ସମସ ଭୂମି ଉପେର କାକର ପଡ଼ୁ।” 40 ତହଁୁ ପରେମଶର େସହି ରାତି

େସରୂପ କେଲ; େକବଳ େଲାମ ଉପେର ଶୁଷତା େହଲା ଓ ସମସ ଭୂମିେର

କାକର ପଡ଼ିଲା।

7ଏଥଉତାେର ଯିରୁବା , ଅଥା , ଗିଦିେୟା ଓ ତାଙର ସଙୀ ସମସ େଲାକ

ପଭାତେର ଉଠି ହାେରାଦ ନିଝର ନିକଟେର ଛାଉଣି କେଲ; େସସମୟେର

ମିଦୀୟନର ଛାଉଣି େସମାନଙ ଉତର ଆେଡ଼ େମାରି ପବତ ନିକଟସ

ତଳଭୂମିେର ଥଲା। 2 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଗିଦିେୟା ଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ

ସଙୀ େଲାକମାେନ ଏେତ ଅଧକ େଯ, ଆେମ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ େସମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କରି ନ ପାରୁ; କେଲ, ଆମ ନିଜ ହସ ଆମକୁ ଉଦାର

କରିଅଛି, ଏହା କହି ଇସାଏଲ ଅବା ଆମ ବିରୁଦେର ଦପ କରିବ। 3 ଏଣୁ

ଏେବ ଏହା କର, ‘େଯେକହି ଭୟାତ ଓ କମିତ, େସ େଫରି ଗିଲୀୟଦ

ପବତରୁ ଚାଲଯାଉ, ଏହା କହି େଲାକମାନଙ କଣେର େଘାଷଣା କର।’”

ତହେର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ବାଇଶ ହଜାର େଲାକ େଫରିଗେଲ ଓ ଦଶ

ହଜାର େଲାକ ରହିେଲ। 4 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଗିଦିେୟା ଙୁ କହିେଲ, “ତଥାପି
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ବହୁତ େଲାକ ଅଛନି; େସମାନଙୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣ, େସଠାେର ଆେମ

ତୁମ ନିମେନ େସମାନଙୁ ପରୀକା କରିବା; ତହେର ଆେମ ଯାହା ବିଷୟେର

ତୁମକୁ କହିବା, ‘ଏ ତୁମ ସଙେର ଯିବ,’ େସ ତୁମ ସଙେର ଯିବ; ପୁଣି ଯାହା

ବିଷୟେର ଆେମ ତୁମକୁ କହିବା, ‘ଏ ତୁମ ସଙେର ଯିବ ନାହ,’ େସ ଯିବ

ନାହ।” 5 େତଣୁ େସ େଲାକମାନଙୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; ତହେର ସଦାପଭୁ

ଗିଦିେୟା ଙୁ କହିେଲ, “କୁକୁର ପରି ଆପଣା ଜିହାେର ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ

ଖାଇବା ପେତ କ େଲାକକୁ, େସହିପରି ପାନ କରିବାକୁ ଆଣୁ ଉପେର ନଇଁ

ପଡ଼ିବା ପେତ କ େଲାକକୁ ପୃଥକ କର।” 6 ତହେର େଯଉଁମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ େଦଇ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ ଖାଇେଲ, େସମାେନ

ସଂଖ ାେର ତିନି ଶହ େଲାକ େହେଲ; ମାତ ଅବଶିଷ େଲାକ ସମେସ ଜଳ

ପାନ କରିବାକୁ ଆଣୁ ଉପେର ନଇଁ ପଡ଼ିେଲ। 7 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଗିଦିେୟା ଙୁ

କହିେଲ, “େଯଉଁ ତିନି ଶହ େଲାକ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ ଖାଇେଲ, େସମାନଙ

ଦାରା ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ଓ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙୁ ତୁମ ହସେର

ସମପଣ କରିବା; ଆଉ ସମସ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ସାନକୁ ଚାଲଯାଆନୁ।”

8 ଏଥେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହସେର ଖାଦ ଦବ ଓ ତୂରୀ

େଘନିେଲ; ପୁଣି େସ ଇସାଏଲର ସମସ େଲାକଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ

ବିଦାୟ କେଲ, ମାତ େସହି ତିନି ଶହ େଲାକଙୁ ରଖେଲ; େସସମୟେର

ମିଦୀୟନୀୟ ଛାଉଣି ତାହାର ନୀଚସ ତଳଭୂମିେର ଥଲା। 9 ଏଥଉତାେର

େସହି ରାତିେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ, େସହି ଛାଉଣିକୁ ଓହାଇ

ଯାଅ; କାରଣ ଆେମ ତୁମ ହସେର ତାହା ସମପଣ କଲୁ। 10 ମାତ ତୁେମ

ଯିବାକୁ ଭୟ କେଲ, ତୁମ ଦାସ ଫୁରାକୁ ସେଙ େନଇ ଛାଉଣିକୁ ଓହାଇ

ଯାଅ। 11ଆଉ, େସମାେନ ଯାହା କହନି, ତୁେମ ତାହା ଶୁଣିବ; ତହ ଉତାେର

ଛାଉଣିକୁ ଓହାଇ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ ହସ ବଳବାନ େହବ।” ତହେର େସ

ଆପଣା ଦାସ ଫୁରା ସହିତ ଛାଉଣିେର ଥବା ସସଜ େଲାକମାନଙ ବାହାରସ

ସୀମାର ପାନ ପଯ ନ ଗେଲ। 12 େସହି ମିଦୀୟନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ

ପୂବେଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ବହୁସଂଖ କ େହତୁରୁ ପଙପାଳ ପରି ତଳଭୂମିେର

ପଡ଼ି ରହିଥେଲ; େସମାନଙର ଓଟ ବହୁସଂଖ କ େହତୁରୁ ସମୁଦତୀରସ ବାଲ

ପରି ଅସଂଖ ଥେଲ। 13 ପୁଣି ଗିଦିେୟା ଉପସିତ େହଲା େବେଳ, “େଦଖ,

ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ସଙୀକୁ େଗାଟିଏ ସପ ଜଣାଇ କହିଲା, େଦଖ, ମଁୁ ସପ
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େଦଖଲ େଯ, ଏକ ଯବ ରୁଟି ମିଦୀୟନୀୟ ଛାଉଣି ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ତମୁକୁ ଆସି

ଆଘାତ କରେନ, ତାହା ପଡ଼ିଗଲା; ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟାଇ ପକାେନ, େସହି

ତମୁ େଶାଇ ପଡ଼ିଲା।” 14 ତହଁୁ ତାହାର ସଙୀ ଉତର କରି କହିଲା, “ଏହା

ଇସାଏଲୀୟ େଯାୟା ର ପୁତ ଗିଦିେୟା ଙର ଖଡ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ;

ପରେମଶର ମିଦୀୟନକୁ ଓ ସମୁଦାୟ େସୖନ ଦଳକୁ ତାହା ହସେର ସମପଣ

କରିଅଛନି।” 15 େସେତେବେଳ ଗିଦିେୟା େସହି ସପର କଥା ଓ ତହର

ଅଥ ଶୁଣି ପଣାମ କେଲ; ପୁଣି େସ ଇସାଏଲ ଛାଉଣିକୁ େଫରିଆସି କହିେଲ,

“ଉଠ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ହସେର ମିଦୀୟନୀୟ େସୖନ ଦଳକୁ

ସମପଣ କରିଅଛନି।” 16 ତହଁୁ େସ େସହି ତିନି ଶହ େଲାକଙୁ ତିନି ଦଳେର

ବିଭାଗ କରି େସସମସଙ ହସେର ତୂରୀ ଓ ଶୂନ କଳସ ଓ କଳସ ମ େର

ଦିହୁଡ଼ି େଦେଲ। 17ଆଉ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େମାʼ ପତି

ଦୃଷି ରଖ େମାʼ ପରି କମ କର; ପୁଣି ମଁୁ ଛାଉଣି ବାହାରସ ସୀମାପାନେର

ଉପସିତ େହେଲ େଯରୂପ କରିବି, ତୁେମମାେନ ମ େସରୂପ କରିବ। 18

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଓ ଆମ ସଙୀ ସମେସ ତୂରୀ ବଜାଇବୁ, େସେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ ମ ସମୁଦାୟ ଛାଉଣିର ଚାରିଆେଡ଼ ତୂରୀ ବଜାଅ ଓ କୁହ,

(ଖଡ) ‘ସଦାପଭୁଙ ପକ ଓ ଗିଦିେୟା ଙର ପକ।’” 19ଏଥଉତାେର ମ ାହ

ପହରର ଆରମେର ମିଦୀୟନୀୟମାେନ ନୂତନ ପହରୀ ସାପନ କରେନ,

ଗିଦିେୟା ଓ ତାଙର ସଙୀ ଏକ ଶହ େଲାକ ଛାଉଣିର ବାହାରସ ସୀମା

ପାନେର ଉପସିତ େହେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ େସମାନଙ ହସେର

ଥବା କଳସ କଚାଡ଼ି ଭାଙି ପକାଇେଲ। 20 ଏରୂେପ ତିନିଦଳସ େଲାକ

ତୂରୀ ବଜାଇେଲ ଓ କଳସ ଭାଙିେଲ, ପୁଣି ବାମ ହସେର ଦିହୁଡ଼ି ଓ ଦକିଣ

ହସେର ବଜାଇବା ତୂରୀ ଧରିେଲ ଓ େସମାେନ ଡାକ ପକାଇ କହିେଲ, “ଖଡ,

ସଦାପଭୁଙ ପକ ଓ ଗିଦିେୟା ଙର ପକ।” 21ପୁଣି େସମାେନ ପେତ କ

ଛାଉଣି ଚାରିଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା ସାନେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ; ତହେର

େସୖନ ଦଳ ଦଉଡ଼ାଦଉଡ଼ି କେଲ; େତେବ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଜୟଧନି

କରି େସମାନଙୁ ପଳାୟନ କରାଇେଲ। 22 ପୁଣି େସମାେନ େସହି ତିନି

ଶହ ତୂରୀ ବଜାେନ, ସଦାପଭୁ ପେତ କ େଲାକର ଖଡ ଆପଣା ସଙୀ ଓ

ସମୁଦାୟ େସୖନ ଦଳ ବିରୁଦେର ଚଳାଇେଲ; ତହେର େସୖନ ଦଳ ସେରାଦା

ଆେଡ଼ େବ ଶିଟା ପଯ ନ, ଟବତ ନିକଟସ ଆେବ ମେହାଲାର ସୀମା
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ପଯ ନ ପଳାୟନ କେଲ। 23 ଏଥଉତାେର ନପାଲ ଓ ଆେଶର ଓ ସମୁଦାୟ

ମନଃଶି େଦଶରୁ ଇସାଏଲୀୟ େଲାେକ ଏକତିତ େହାଇ ମିଦୀୟନୀୟମାନଙ

ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 24 ପୁଣି ଗିଦିେୟା ଇଫୟିମର ପବତମୟ

ସମସ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ, “ମିଦୀୟନ

ବିରୁଦେର ଓହାଇ ଆସ ଓ େସମାନଙ ଆେଗ େବ ବାରା ପଯ ନ ସମସ

ଜଳ, ମ ଯଦନ ହସଗତ କର;” ତହେର ଇଫୟିମର ସମସ େଲାକ ଏକତିତ

େହାଇ େବ ବାରା ପଯ ନ ସମସ ଜଳ, ମ ଯଦନ ହସଗତ କେଲ। 25

ଏଥେର େସମାେନ ଓେର ଓ େସ ନାମକ ମିଦୀୟନର ଦୁଇ ଅଧପତିଙୁ

ଧରିେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଓେର କୁ ଓେର େଶୖଳ ନିକଟେର ବଧ କେଲ,

ଆଉ େସ କୁ େସମାେନ େସ ଦାକାଯନ ନିକଟେର ବଧ କରି ମିଦୀୟନର

ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଓେର ଓ େସ ର ମସକ ଯଦନ

େସପାରିକି ଗିଦିେୟା ଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

8ଏଥଉତାେର ଇଫୟିମର େଲାକମାେନ ଗିଦିେୟା ଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ମିଦୀୟନ ସେଙ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଗଲା େବେଳ ଆମମାନଙୁ େଯ ଡାକିଲ

ନାହ, ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତି ଏ କି କଥା କଲ?” ପୁଣି େସମାେନ ତାଙ

ସଙେର ଅତ ନ ବିବାଦ କେଲ। 2 ଏଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଏେବ ତୁମମାନଙ ତୁଲ ମଁୁ େକଉଁ କମ କରିଅଛି? ଅବୀେୟଷୀୟର ସମସ

ଦାକାଫଳ ସଂଗହଠାରୁ କି ଇଫୟିମର ଦାକାଫଳ ରଁା କରିବାର େଶଷ ନୁେହଁ?

3 ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ହସେର ସିନା ମିଦୀୟନର ଓେର ଓ େସ ଦୁଇ

ଅଧପତିଙୁ ସମପଣ କେଲ, ମାତ ତୁମମାନଙ ତୁଲ ମଁୁ େକଉଁ କମ କରି

ପାରିଲ?” େତେବ ତାଙର ଏହି କଥା କହିବାେର ତାଙ ପତି େସମାନଙର

େକାଧ ନିବୃତ େହଲା। 4 ଏଉତାେର ଗିଦିେୟା ଯଦନକୁ ଆସି ତାହା ପାର

େହେଲ; େସ ଓ ତାଙ ସଙୀ େସହି ତିନି ଶହ େଲାକ କାନ େହେଲ େହଁ ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଥାଆନି। 5 ପୁଣି େସ ସୁେକାତର େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ଆମର ପଶା ଗାମୀ େଲାକମାନଙୁ ରୁଟି ଦିଅ; କାରଣ

େସମାେନ କାନ େହାଇଅଛନି ଓ ମଁୁ ମିଦୀୟନର ରାଜା େସବହ ଓ ସଲମୁନର

ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଅଛି।” 6 ତହେର ସୁେକାତର ଅଧପତିମାେନ କହିେଲ,

“େସବହ ଓ ସଲମୁନର ହାତ ତୁମର ହସଗତ େହଲାଣି େଯ, ଆେମମାେନ

ତୁମ େସୖନ ଗଣକୁ ରୁଟି େଦବୁ?” 7 ତହେର ଗିଦିେୟା କହିେଲ, “ଏସକାଶୁ
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ସଦାପଭୁ େସବହ ଓ ସଲମୁନକୁ େମାʼ ହସେର ସମପଣ କେଲ, ମଁୁ ପାନରର

କାନେକାଳି କଣକାଦି ଦାରା ତୁମମାନଙ ମାଂସ ଚିରିବି।” 8 ତହଁୁ େସ

େସଠାରୁ ପନୂେୟଲକୁ ଉଠିଯାଇ େସଠାର େଲାକମାନଙୁ େସହିପରି କହିେଲ,

ତହେର ସୁେକାତର େଲାକମାେନ େଯପରି ଉତର କରିଥେଲ, ପନୂେୟଲର

େଲାକମାେନ ମ େସହିପରି ଉତର େଦେଲ। 9 େତେବ େସ ପନୂେୟଲର

େସହି େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସିେଲ (ତୁମମାନଙ)

ଏହି ଗଡ଼ ଭାଙି ପକାଇବି।” 10 ଏହି ସମୟେର େସବହ ଓ ସଲମୁନ

କେକାରେର ଥେଲ ଓ େସମାନଙର ସଙୀ େସୖନ ଦଳ ଊଣାଧକ ପନର

ହଜାର େଲାକ ଥେଲ; ପୂବେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙର ସମସ େସୖନ ଦଳ

ମ ରୁ ଏମାେନ େକବଳ ଅବଶିଷ ରହିଥେଲ; କାରଣ ଖଡଧାରୀ ଏକ ଲକ

େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େଲାକ ହତ େହାଇଥେଲ। 11 ଏଉତାେର ଗିଦିେୟା

େନାବହ ଓ ଯ ବିହର ପୂବ ଦିଗେର ତମୁ ନିବାସୀମାନଙ ପଥ େଦଇ

ଉଠିଯାଇ େସହି େସୖନ ଦଳକୁ ଆଘାତ କେଲ; େଯେହତୁ େସହି େସୖନ ଦଳ

ନିଭୟେର ଥେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସବହ ଓ ସଲମୁନ ପଳାୟନ କେଲ;

ଏଣୁ େସ େସମାନଙର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି ମିଦୀୟନର େସହି

ଦୁଇ ରାଜା େସବହ ଓ ସଲମୁନକୁ ଧରି ସମସ େସୖନ ଙୁ ଉ ବିଗ କେଲ।

13 ତହଁୁ େଯାୟା ର ପୁତ ଗିଦିେୟା େହରସର ଘାଟି େଦଇ ଯୁଦରୁ େଫରି

ଆସିେଲ। 14 ପୁଣି େସ ସୁେକାତର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଯୁବାକୁ ଧରି

ପଚାରିେଲ; ତହେର େସ ସୁେକାତର ଅଧପତି ଓ ତହର ପାଚୀନମାନଙ

ସତସରି ଜଣର ନାମ ତାଙ ପାଇଁ େଲଖାଇ େଦଲା। 15ଏଥଉତାେର େସ

ସୁେକାତର େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “େସବହ ଓ ସଲମୁନକୁ

େଦଖ, ଏମାନଙ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ପରା ଆମକୁ ତୁଚ କରି କହିଥଲ,

‘େସବହ ଓ ସଲମୁନର ହାତ କି ତୁମର ହସଗତ େହଲାଣି େଯ, ଆେମମାେନ

ତୁମର କାନ େଲାକମାନଙୁ ରୁଟି େଦବୁ?’” 16 ତହଁୁ େସ େସହି ନଗରର

ପାଚୀନମାନଙୁ ଧରିେଲ ଓ ପାନରର କାନେକାଳି କଣକାଦି େନଇ ତଦାରା

ସୁେକାତର େଲାକମାନଙୁ ଶିକା େଦେଲ। 17 ପୁଣି େସ ପନୂେୟଲ ଗଡ଼ ଭାଙି

ପକାଇେଲ ଓ ନଗରସ େଲାକମାନଙୁ ବଧ କେଲ। 18ଆଉ େସ େସବହକୁ

ଓ ସଲମୁନକୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ତାେବାରେର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ବଧ

କଲ, େସମାେନ କି ପକାର େଲାକ?” ତହେର େସମାେନ ଉତର କେଲ,
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“ଆପଣ େଯପରି େସମାେନ େସପରି, ପେତ େକ ରାଜପୁତ ପରି ଥେଲ।”

19 େତେବ େସ କହିେଲ, “େସମାେନ ତ େମାହର ଭାଇ, େମାʼ ମାତାର

ପୁତ; ମଁୁ ଜୀବିତ ସଦାପଭୁଙ ନାମ େନଇ କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େଯେବ

େସମାନଙୁ ବଞାଇ ରଖଥାʼନ େତେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ବଧ କରନି ନାହ।” 20

ତହଁୁ େସ ଆପଣା େଜ ଷ ପୁତ େଯଥରକୁ କହିେଲ, “ଉଠ, େସମାନଙୁ ବଧ

କର,” ମାତ େସ ଯୁବା ଆପଣା ଖଡ ବାହାର କଲା ନାହ, କାରଣ େସ ଯୁବା

ଥବାରୁ ଭୟ କଲା। 21 ତହେର େସବହ ଓ ସଲମୁନ କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଠି

ଆମମାନଙୁ ଆଘାତ କର; କାରଣ େଯ େଯପରି ପୁରୁଷ, ତାହାର େସପରି

ବୀରତ।” ଏଉତାେର ଗିଦିେୟା ଉଠି େସବହକୁ ଓ ସଲମୁନକୁ ବଧ କେଲ,

ପୁଣି େସମାନଙ ଓଟମାନଙ ଗଳାର ସମସ ଚନହାର କାଢ଼ି େନେଲ। 22

ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଗିଦିେୟା ଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଓ ତୁମ

ପୁତ, ମ ତୁମ ପୁତର ପୁତ ଆମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କର; କାରଣ ତୁେମ

ମିଦୀୟନର ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିଅଛ।” 23 ତହେର ଗିଦିେୟା

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିବି ନାହ, କିଅବା

େମାʼ ପୁତ ତୁମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିବ ନାହ; ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ଉପେର କତୃତ କରିେବ।” 24 ପୁଣି ଗିଦିେୟା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଏହି ନିେବଦନ କରୁଅଛି େଯ, ତୁେମମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଟିତ ନଥ ଆମକୁ ଦିଅ।” କାରଣ େସମାେନ ଇଶାେୟଲୀୟ

େଲାକ ଥବାରୁ େସମାନଙର ସୁବଣ ନଥ ଥଲା। 25 ତହେର େସମାେନ ଉତର

କେଲ, “ଆେମମାେନ ତାହା ଅବଶ େଦବୁ।” ପୁଣି େସମାେନ ବସ ବିଛାଇ

ପେତ େକ ତହ ମ େର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଟିତ ନଥ ପକାଇେଲ। 26ତହେର

ଚନହାର ଓ ଝୁମୁକା ଓ ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜାମାନଙ ପରିେଧୟ ବାଇଗଣିଆ

ରଙ ବସ ଓ େସମାନଙ ଓଟର ଗଳାହାର ଛଡ଼ା ତାଙର ବାଞିତ ସୁବଣ

ନଥର ପରିମାଣ ଏକ ସହସ ସାତ ଶହ େଶକଲ ସୁବଣ େହଲା। 27 ତହଁୁ

ଗିଦିେୟା ତହେର ଏକ ଏେଫାଦ ବନାଇ ଆପଣାର ଅଫା ନାମକ ନଗରେର

ରଖେଲ; ଆଉ ସମସ ଇସାଏଲ ତହର ପଶା ଗମନ କରି େସଠାେର

ବ ଭଚାରୀ େହେଲ; ପୁଣି ତାହା ଗିଦିେୟା ଙ ପତି ଓ ତାଙର ବଂଶ ପତି ଫାନ

ସରୂପ େହଲା। 28 ଏହିରୂେପ ମିଦୀୟନ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ସମୁଖେର

ବଶୀଭୂତ େହଲା ଓ େସମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନଙ ମସକ ଉଠାଇେଲ ନାହ।
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ତହଁୁ ଗିଦିେୟା ଙର ସମୟେର େଦଶ ଚାଳିଶ ବଷ ବିଶାମ ପାଇଲା। 29

ଏଥଉତାେର େଯାୟା ର ପୁତ ଯିରୁବା ଯାଇ ତାଙ ନିଜ ଗୃହେର ବାସ

କେଲ। 30 େସହି ଗିଦିେୟା ର ଔରସଜାତ ସତୁରି ଜଣ ପୁତ ଥେଲ; କାରଣ

ତାଙର ଅେନକ ଭାଯ ା ଥେଲ। 31 ପୁଣି ଶିଖମେର ତାଙର େଯଉଁ ଉପପତୀ

ଥଲା, େସ ମ ତାଙର ଏକ ପୁତ ଜନ କଲା, ତହେର େସ ତାହାର ନାମ

ଅବୀେମଲ ରଖେଲ। 32 ଏଥଉତାେର େଯାୟା ର ପୁତ ଗିଦିେୟା

ଉତମ ବୃଦାବସାେର ମେଲ, ପୁଣି ଅବୀେୟଷୀୟମାନଙ ଅଫାେର ତାଙ

ପିତା େଯାୟା ର କବରେର କବର ପାଇେଲ। 33 ଏଥଉତାେର ଗିଦିେୟା

ମଲା କଣି ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ େଫରି ବା େଦବତାଗଣର ପଶା ଗାମୀ

େହାଇ ବ ଭଚାରୀ େହେଲ, ପୁଣି ବା ବରୀତକୁ ଆପଣାମାନଙର େଦବତା

ମାନିେଲ। 34ଆଉ ଚତୁଦଗସିତ ଶତୁଗଣ ହସରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ରକା କରିଥେଲ େଯଉଁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶର, ତାହାଙୁ େସମାେନ

ସରଣ କେଲ ନାହ। 35 କିଅବା ଯିରୁବା , ଅଥା , ଗିଦିେୟା ଇସାଏଲ

ପତି େଯରୂପ ସଦୟ େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ତଦନୁସାେର ତାଙର ବଂଶ ପତି

ଦୟା ବ ବହାର କେଲ ନାହ।

9ଏଥଉତାେର ଯିରୁବା ର ପୁତ ଅବୀେମଲ ଶିଖମେର ଆପଣା ମାତାର

ଭାଇମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ ଓ ନିଜ ମାତାର ପିତୃଗୃହର ସମସ

ବଂଶକୁ କହିଲା; 2 “ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ଶିଖମ ନିବାସୀ

େଲାକମାନଙକଣେଗାଚରେର କୁହ, ଯିରୁବା ର ସତୁରି ପୁତଯାକ ତୁମମାନଙ

ଉପେର କତୃତ କରିେବ, ନା ଜେଣ ତୁମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିବ,

‘ତୁମମାନଙ ପକେର କି ଭଲ?’ ଏହା ମ ମେନ କର େଯ, ମଁୁ ତୁମମାନଙର

ଅସି ଓ ମାଂସ ଅେଟ।” 3ତହେର ତାହାର ମାତାର ଭାଇମାେନ ଶିଖମ ନିବାସୀ

େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର ତାହାର ପକେର ଏସବୁ କଥା କହେନ,

ଅବୀେମଲ ର ପଶା ଗାମୀ େହବାକୁ େସମାନଙ ମନ ମଙିଲା; କାରଣ

େସମାେନ କହିେଲ, େସ ଆମମାନଙର ଭାଇ। 4ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ

ବା ବରୀତର ମନିରରୁ ସତୁରି ଖଣ ରୂପା େଦେଲ, ତହେର ଅବୀେମଲ

େବତନ େଦଇ ଅଦରକାରୀ ଓ ଦୁଃସାହସୀ େଲାକମାନଙୁ ରଖଲା, େସମାେନ

ତାହାର ପଶା ଗାମୀ େହେଲ। 5ତହଁୁ େସ ଅଫାସିତ ଆପଣା ପିତୃଗୃହକୁ

ଯାଇ ଆପଣାର ସତୁରି ଭାଇ ଯିରୁବା ର ପୁତମାନଙୁ ଏକ ପସର ଉପେର
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ବଧ କଲା; ମାତ ଯିରୁବା ର କନିଷ ପୁତ େଯାଥ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବାରୁ

ଅବଶିଷ ରହିଲା। 6ପୁଣି, ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ ଓ ମିେଲା ନିବାସୀ

ସମେସ ଏକତିତ େହାଇଯାଇ ଶିଖମେର ଥବା ସମ ନିକଟସ ଅେଲାନ ବୃକ

ମୂଳେର ଅବୀେମଲ କୁ ରାଜା କେଲ। 7 ତହଁୁ େଲାକମାେନ େଯାଥ କୁ

ଏହି ସମାଦ ଦିଅେନ, େସ ଯାଇ ଗରିଷୀମ ପବତ ଶିଖରେର ଠିଆ େହାଇ

ଉଚସରେର ଡାକି େସମାନଙୁ କହିଲା, େହ ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣ,

“ଆମ କଥା ଶୁଣ, ତହେର ପରେମଶର ତୁମମାନଙ କଥା ଶୁଣିେବ। 8

ଏକ ସମୟେର ବୃକମାେନ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା ଅଭେଷକ କରିବାକୁ

ଗେଲ; େସମାେନ ଜୀତ ବୃକକୁ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜତ

କର;’ 9 ମାତ ଜୀତବୃକ େସମାନଙୁ କହିଲା, ‘େମାହର େଯଉଁ େତୖଳ େଘନି

େଲାକମାେନ େମାʼ ଦାରା ପରେମଶରଙର ଓ ମନୁଷ ର େଗୗରବ କରନି,

ତାହା ତ ାଗ କରି ମଁୁ କି ବୃକମାନଙ ଉପେର ଏେଣେତେଣ େଦାହଲବାକୁ

ଯିବି?’ 10 ତହଁୁ ବୃକମାେନ ଡିମିରିବୃକକୁ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ଆସ, ଆମମାନଙ

ଉପେର ରାଜତ କର।’ 11 ମାତ ଡିମିରିବୃକ େସମାନଙୁ କହିଲା, ‘ମଁୁ କି

ଆପଣା ମିଷତା ଓ ଉତମ ଫଳ ତ ାଗ କରି ବୃକମାନଙ ଉପେର ଏେଣେତେଣ

େଦାହଲବାକୁ ଯିବି?’ 12 ଏଉତାେର ବୃକମାେନ ଦାକାଲତାକୁ କହିେଲ,

‘ତୁେମ ଆସ, ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜତ କର।’ 13 ତହେର ଦାକାଲତା

େସମାନଙୁ କହିଲା, େମାହର େଯଉଁ ଦାକାରସ ପରେମଶରଙୁ ଓ ମନୁଷ କୁ

ପସନ କେର, ତାହା ତ ାଗ କରି ମଁୁ କି ବୃକମାନଙ ଉପେର ଏେଣେତେଣ

େଦାହଲବାକୁ ଯିବି? 14 ତହଁୁ ବୃକଯାକ କଣକଲତାକୁ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ଆସ,

ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜତ କର।’ 15ତହେର କଣକଲତା ବୃକମାନଙୁ

କହିଲା, ‘େଯେବ ତୁେମମାେନ େମାେତ ତୁମମାନଙ ଉପେର ସତ େର ରାଜା

କରିବାକୁ ଅଭେଷକ କର, େତେବ ଆସି େମାର ଛାୟାେର ଆଶୟ ନିଅ;

େନାହିେଲ କଣକଲତାରୁ ଅଗି ବାହାରି ଲବାେନାନର ଏରସ ବୃକମାନଙୁ

ଗାସ କରୁ।’ 16 ଏେବ ତୁେମମାେନ ଅବୀେମଲ କୁ ରାଜା କରିବାେର

େଯେବ ସତ ଓ ସରଳ ବ ବହାର କରିଥାଅ ଓ ଯିରୁବା ଓ ତାଙ ବଂଶ

ପତି ଭଲ ବ ବହାର କରିଥାଅ ଓ ତାଙର ହସକୃତ କମାନୁସାେର ତାଙ

ପତି ବ ବହାର କରିଥାଅ, (େତେବ ଉତମ); 17 କାରଣ େମାର ପିତା

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଯୁଦ କରିଥେଲ ଓ ପାଣପଣ କରି ମିଦୀୟନର ହସରୁ
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ତୁମମାନଙୁ ରକା କରିଥେଲ; 18ମାତ ତୁେମମାେନ ଆଜି େମାର ପିତୃଗୃହ

ବିରୁଦେର ଉଠିଅଛ ଓ ତାଙର ସତୁରି ପୁତଙୁ ଏକ ପସର ଉପେର ବଧ

କରିଅଛ ଓ ତାଙ ଦାସୀପୁତ ଅବୀେମଲ ତୁମମାନଙ ଭାଇ େହବା ସକାଶୁ

ତାହାକୁ ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକମାନଙ ଉପେର ରାଜା କରିଅଛ। 19 ଏେହତୁ

େଯେବ ଆଜି ତୁେମମାେନ ଯିରୁବା ଓ ତାଙର ବଂଶ ସେଙ ସତ ଓ ସରଳ

ବ ବହାର କରିଥାଅ, େତେବ ଅବୀେମଲ କୁ େଘନି ଆନନ କର ଓ େସ

ମ ତୁମମାନଙୁ େଘନି ଆନନ କରୁ। 20ମାତ େଯେବ କରି ନାହଁ, େତେବ

ଅବୀେମଲ ଠାରୁ ଅଗି ବାହାରି ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣଙୁ ଓ ମିେଲା

ନିବାସୀମାନଙୁ ଗାସ କରୁ; ପୁଣି ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣଠାରୁ ଓ ମିେଲା

ନିବାସୀମାନଙଠାରୁ ଅଗି ବାହାରି ଅବୀେମଲ କୁ ଗାସ କରୁ।” 21ଏଉତାେର

େଯାଥ େବେଗ ପଳାଇଲା, ପୁଣି ଆପଣା ଭାଇ ଅବୀେମଲ ଭୟେର

େବରେର ଯାଇ ବାସ କଲା। 22 ଏଥଉତାେର ଅବୀେମଲ ଇସାଏଲ

ଉପେର ତିନି ବଷ ଅଧପତି େହଲା। 23 ପରେମଶର ଅବୀେମଲ ଓ

ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକମାନଙ ମ େର ମନ ଆତା ପଠାଇେଲ, ତହେର

ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲ ପତି ବିଶାସଘାତକତା କେଲ, 24

େଯପରି ଯିରୁବା ର ସତୁରି ପୁତଙ ପତି ନିଷୁରତାର ପତିଫଳ ଘେଟ ଓ

େସମାନଙୁ ବଧ କରିଥଲା େଯ େସମାନଙ ଭାଇ ଅବୀେମଲ ଉପେର ଏବଂ

ଭାଇମାନଙୁ ବଧ କରିବାେର ତାହାର ସାହାଯ କାରୀ ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକଙ

ଉପେର େସହି ରକପାତର ଅପରାଧ ବେତ। 25 ଆଉ ଶିଖମ ନିବାସୀ

େଲାକଗଣ ତାହା ଲାଗି ପବତ ଶୃଙମାନଙେର େଲାକମାନଙୁ େଗାପନେର

ଛକି ବସାଇେଲ, ତହେର େସମାନଙ ନିକଟ େଦଇ େସହି ବାେଟ ଯାହା କିଛି

ଗଲା, ତାହାସବୁ େସମାେନ ଲୁଟ କେଲ; ପୁଣି ଅବୀେମଲ ତହର ସମାଦ

ପାଇଲା। 26 ଏଥଉତାେର ଏବଦର ପୁତ ଗା ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ସେଙ

େନଇ ଶିଖମକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ ତାହା ଉପେର

ନିଭର ରଖେଲ। 27ଆଉ େସମାେନ ଦାକାେକତକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା

ଦାକାଫଳ ସଂଗହ କରି ଦଳିେଲ ଓ ଉତବ କରି ଆପଣା େଦବତାର ମନିରକୁ

ଯାଇ େଭାଜନପାନ କରି ଅବୀେମଲ କୁ ଶାପ େଦେଲ। 28 ତହେର ଏବଦର

ପୁତ ଗା କହିଲା, “ଅବୀେମଲ କିଏ ଓ ଶିଖମ କିଏ େଯ, ଆେମମାେନ

ତାହାର େସବା କରିବୁ? େସ କି ଯିରୁବା ର ପୁତ ନୁେହଁ? ଓ ସବୂ କି ତାହାର
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େସନାପତି ନୁେହଁ? ତୁେମମାେନ ଶିଖମର ପିତା ହେମାରର େଲାକମାନଙୁ

େସବା କର, ମାତ କାହକି ଆେମମାେନ ତାହାର େସବା କରିବୁ? 29ଆଃ, ଏହି

େଲାକମାେନ େଯେବ େମାର ହସଗତ ହୁଅେନ! େତେବ ଆେମ ଅବୀେମଲ କୁ

ଦୂର କରି ଦିଅନୁ।” ପୁଣି େସ ଅବୀେମଲ କୁ ଲକ କରି କହିଲା, “ତୁେମ

ଆପଣା େସୖନ ବଢ଼ାଇ ବାହାରକୁ ଆସ।” 30 ଏବଦର ପୁତ ଗା ର ଏ

କଥା ନଗରର ଅଧପତି ସବୂ ଶୁଣେନ, ତାହାର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା।

31 ପୁଣି େସ ଛଳେର ଅବୀେମଲ ନିକଟକୁ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇ କହିଲା,

“େଦଖ, ଏବଦର ପୁତ ଗା ଓ ତାହାର ଭାଇମାେନ ଶିଖମକୁ ଆସିଅଛନି;

ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ନଗରେର କୁପବୃତି େଦଉଅଛନି।

32 ଏେହତୁ ତୁେମ ଓ ତୁମ ସଙୀ େଲାକମାେନ ରାତିେର ଉଠି େକତେର

ଛକି ବସ। 33ପୁଣି ସକାେଳ ସୂେଯ ାଦୟ େହବାମାତ ଚଞଳ ଉଠି ନଗର

ଆକମଣ କରିବ; ତହେର େଦଖ, େସ ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକମାେନ ତୁମ

ବିରୁଦେର ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ ତୁମ ଦାରା େଯପରି େହବ, େସପରି

କରିବ।” 34 ଏଥେର ଅବୀେମଲ ଓ ତାହାର ସଙୀ ସମେସ ରାତିେର

ଉଠି ଚାରିଦଳ େହାଇ ଶିଖମ ବିରୁଦେର ଛକି ବସିେଲ। 35ପୁଣି ଏବଦର

ପୁତ ଗା ବାହାେର ଯାଇ ନଗରଦାରପେବଶ ସାନେର ଠିଆ େହଲା; ଆଉ

ଅବୀେମଲ ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକମାେନ ଛକିବା ସାନରୁ ଉଠିେଲ। 36

ଆଉ ଗା େଲାକମାନଙୁ େଦଖେନ, େସ ସବୂ କୁ କହିଲା, “େଦଖ, ପବତ

ଶିଖରରୁ େଲାକମାେନ ଓହାଇ ଆସୁଅଛନି। ତହେର ସବୂ ତାହାକୁ କହିଲା,

ପବତର ଛାୟା ତୁମକୁ ମନୁଷ ପରି ଦିଶୁଅଛି।” 37 ଏଥଉତାେର ଗା

ପୁନବାର କହିଲା, “େଦଖ, େଲାକମାେନ େଦଶ ମ େଦଇ ଓହାଇ ଆସୁଅଛନି,

ଆଉ ଏକ ଦଳ ମିଓନିନିମ ଅେଲାନ ବୃକର ପଥ େଦଇ ଆସୁଅଛନି।” 38

ତହଁୁ ସବୂ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁେମ େଯ କହିଥଲ, “ଅବୀେମଲ କିଏ େଯ,

ଆେମମାେନ ତାହାର େସବା କରିବୁ, ତୁମର େସହି ମୁହଁଟି ଏେବ କାହ?

ତୁେମ କି ଏହି େଲାକମାନଙୁ ତୁଚ କରି ନ ଥଲ? େତଣୁ, ଏେବ ବାହାରି

େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କର?” 39 ଏଥେର ଗା ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣ

ସମୁଖେର ବାହାର େହାଇ ଅବୀେମଲ ସଙେର ଯୁଦ କଲା। 40 ତହେର

ଅବୀେମଲ ତାହାକୁ େଗାଡ଼ାେନ, େସ ତାହା ସମୁଖରୁ ପଳାଇଲା ଓ ଦାର

ପେବଶ ସାନ ପଯ ନ ଅେନେକ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 41 ଏଉତାେର
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ଅବୀେମଲ ଅରୁମାେର ରହିଲା; ପୁଣି ସବୂ ଗା କୁ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣକୁ

ତଡ଼ିେଦଲା, େସମାନଙୁ ଶିଖମେର ବାସ କରିବାକୁ େଦଲା ନାହ। 42 ପରଦିନ

େଲାକମାେନ ବାହାର େହାଇ େକତକୁ ଯାଆେନ, େକହି ଜେଣ ଅବୀେମଲ କୁ

ସମାଦ େଦଲା। 43 େତଣୁ େସ େଲାକ େନଇ ତିନି ଦଳ କରି େକତ ମ େର

ଛକି ବସିଲା; ପୁଣି େସ ଅନାଇଲା େଯ, େଦଖ, େଲାକମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି

ଆସୁଅଛନି; ତହେର େସ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଉଠି େସମାନଙୁ ଆଘାତ

କଲା। 44 ପୁଣି ଅବୀେମଲ ଓ ତାହାର ସଙୀଦଳ ଶୀଘ ଆକମଣ କରି

ନଗରଦାରପେବଶ ସାନେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ ଓ ଅନ ଦୁଇ ଦଳ

େକତସିତ ସମସ େଲାକଙୁ ଆକମଣ କରି ବଧ କେଲ। 45 ପୁଣି ଅବୀେମଲ

େସହି ସାରାଦିନ ନଗର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କଲା ଓ ନଗର ହସଗତ କରି ତହ

ମ ବତୀ େଲାକମାନଙୁ ବଧ କଲା; ପୁଣି େସ ନଗରକୁ ସମଭୂମି କରି ତହ

ଉପେର ଲବଣ ବୁଣିଲା। 46 ଏଥଉତାେର ଶିଖମ ଗଡ଼ସିତ େଲାକଗଣ ଏ

କଥା ଶୁଣି ଏ ବରୀ ମନିରସିତ ଉଚ ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ। 47 ପୁଣି

ଶିଖମ ଗଡ଼ର େଲାକମାେନ ଏକତିତ େହାଇଅଛନି, ଏ କଥା ଅବୀେମଲ ର

କଣେଗାଚର େହଲା। 48 ତହେର ଅବୀେମଲ ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକ

ସମେସ ସଲେମା ପବତକୁ ଉଠିଗେଲ ଓ ଅବୀେମଲ ହାତେର କୁହାଡ଼ି

େଘନି ବୃକରୁ ଖଣିଏ ଡାଳ ହାଣିଲା ଓ ତାହା ଉଠାଇ ଆପଣା କାନେର ରଖଲା;

ଆଉ ଆପଣା ସଙୀମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ େମାେତ ଯାହା କରିବାର

େଦଖଲ, ତାହା ଶୀଘ କର ଓ ମଁୁ େଯପରି କଲ, େସପରି କର;” 49 ତହେର

ସମସ େଲାକ ପେତ େକ େସହିପରି ଏକ ଏକ ଡାଳ କାଟି ଅବୀେମଲ ର

ପେଛ ପେଛ ଯାଇ େସହି ଉଚ ଗୃହ ପାଖେର ରଖେଲ ଓ େସହି ଉଚ ଗୃହେର

େସମାନଙ ଉପେର ଅଗି ଲଗାଇେଲ; େତଣୁ ଶିଖମ ଗଡ଼ର ସମସ େଲାକ

ମ ମେଲ, େସମାେନ ସୀ ପୁରୁଷ ଊଣାଧକ ଏକ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 50

ଏଉତାେର ଅବୀେମଲ େତେବସକୁ ଗଲା ଓ େତବସ ବିରୁଦେର ଛାଉଣି

ସାପନ କରି ତାହା ହସଗତ କଲା। 51 ମାତ େସହି ନଗର ଭତେର େଗାଟିଏ

ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଥଲା; ଏଣୁ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ସମେସ ଓ ନଗରର େଲାକମାେନ

େସସାନକୁ ପଳାଇ ତହ ଭତେର ଆପଣାମାନଙୁ ରୁଦ କରି ଗଡ଼ର ଛାତ

ଉପରକୁ ଗେଲ। 52 ତହଁୁ ଅବୀେମଲ େସହି ଗଡ଼କୁ ଆସି ତହ ବିରୁଦେର

ଯୁଦ କଲା ଓ ତାହା ଅଗିେର ଦଗ କରିବା ନିମେନ ଗଡ଼ଦାରର ଅତି ନିକଟକୁ
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ଗଲା। 53 ତହେର ଜେଣ ସୀ ଚକିର ଉପରପଟ ଅବୀେମଲ ର ମୁଣ

ଉପରକୁ ପକାଇ ତାହାର ଖପୁରି ଭାଙି ପକାଇଲା। 54 େତଣୁ େସ ଶୀଘ

ଆପଣା ଅସବାହକ ଯୁବାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁମ ଖଡ ବାହାର କରି

େମାେତ ବଧ କର, େଯପରି େଲାକମାେନ ଆମ ବିଷୟେର ନ କହିେବ େଯ,

‘ଜେଣ ସୀ ତାହାକୁ ବଧ କଲା।’” ତହେର ତାହାର ଯୁବା େଲାକ ତାହାକୁ ଭୁସି

ଦିଅେନ, େସ ମଲା। 55 ତହେର ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲ ର

ମରଣ େଦଖ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସାନକୁ ଚାଲଗେଲ। 56 ଏହିରୂେପ

ଅବୀେମଲ ଆପଣାର ସତୁରି ଭାଇଙୁ ବଧ କରି ଆପଣା ପିତା ବିରୁଦେର

େଯଉଁ ଦୁଷମ କରିଥଲା, ପରେମଶର ତହର ପତିଫଳ ତାହାକୁ େଦେଲ; 57

ପୁଣି ପରେମଶର ଶିଖମ ନିବାସୀ େଲାକମାନଙୁ ସମସ ଦୁଷମର ପତିଫଳ

େସମାନଙ ମସକେର ବତାଇେଲ ଓ ଯିରୁବା ଙ ପୁତ େଯାଥ ର ଅଭଶାପ

େସମାନଙ ଉପେର ଫଳିଲା।

10ଅବୀେମଲ ର ମରଣ ଉତାେର ଇଷାଖର ବଂଶୀୟ େଦାଦୟର େପୗତ,

ପୂୟାର ପୁତ େତାଲୟ ଇସାଏଲର ଉଦାର ନିମେନ ଉତନ େହେଲ; େସ

ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶସ ଶାମୀରେର ବାସ କେଲ। 2 ପୁଣି େସ

େତଇଶ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ; ତହ ଉତାେର େସ ମେଲ ଓ

ଶାମୀରେର କବର ପାଇେଲ। 3 ତାହା ଉତାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯାୟୀର

ବିଚାରକତା େହାଇ ଉଠିେଲ, େସ ବାଇଶ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 4

ପୁଣି ତାଙର ତିରିଶ ପୁତ ଥେଲ, େସମାେନ ତିରିଶ ଗଦଭେର ଚଢ଼ିେଲ ଓ

େସମାନଙର ତିରିଶ ନଗର ଥଲା, େସହି ସବୁକୁ ଆଜି ପଯ ନ ହେବା 

ଯାୟୀର (ଯାୟୀର ଗାମ) େବାଲାଯାଏ; ତାହାସବୁ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର

ଅଛି। 5 ଏଉତାେର ଯାୟୀର ମେଲ ଓ କାେମାନେର କବର ପାଇେଲ। 6

ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା

ପୁନବାର କେଲ, ଆଉ ବା େଦବତାଗଣର ଓ ଅଷାେରା େଦବୀଗଣର ଓ

ଅରାମ େଦବଗଣର ଓ ସୀେଦାନ େଦବଗଣର ଓ େମାୟାବ େଦବଗଣର

ଓ ଅେମାନସନାନମାନଙ େଦବଗଣର ଓ ପେଲଷୀୟ େଦବଗଣର େସବା

କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପାେସାରିେଲ ଓ ତାହାଙର େସବା

କେଲ ନାହ। 7 ଏନିମେନ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ

େହଲା, ପୁଣି େସ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସେର ଓ ଅେମାନସନାନମାନଙ
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ହସେର େସମାନଙୁ ବିକୟ କେଲ। 8 ତହେର େସମାେନ େସହି ବଷ

ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଚୂଣଶୀଣ କେଲ; େସମାେନ ଅଠର ବଷ ପଯ ନ

ଯଦନପାରିସ ଗିଲୀୟଦର ଅନଗତ ଇେମାରୀୟ େଦଶ ନିବାସୀ ସମସ

ଇସାଏଲ ସନାନ ପତି (ଏପରି କେଲ)। 9ଆହୁରି ଅେମାନସନାନମାେନ

ଯିହୁଦା ବିରୁଦେର, ବିନ ାମୀ ବିରୁଦେର, ଇଫୟିମ ବଂଶ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କରିବା ପାଇଁ ଯଦନ ପାର େହାଇଗେଲ; ତହେର ଇସାଏଲ ଅତିଶୟ େକଶ

ପାଇେଲ। 10 େତଣୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କରି

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛୁ ଓ ବା େଦବତାଗଣର

େସବା କରିଅଛୁ।” 11 ତହେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ କହିେଲ,

“ଆେମ କି ମିସରୀୟମାନଙଠାରୁ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙଠାରୁ, ଅେମାନ

ସନାନମାନଙଠାରୁ ଓପେଲଷୀୟମାନଙଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାରକରି ନାହଁୁ?

12ଆହୁରି ସୀେଦାନୀୟମାେନ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାେନ ଓ ମାେୟାନୀୟମାେନ

ତୁମମାନଙ ପତି ଉପଦବ କେଲ; ତହେର ତୁେମମାେନ ଆମ ନିକଟେର କନନ

କରେନ, ଆେମ େସମାନଙ ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କଲୁ। 13ତଥାପି

ତୁେମମାେନଆମକୁ ପରିତ ାଗକରିଅଛଓଅନ େଦବଗଣର େସବା କରିଅଛ;

ଏେହତୁ ଆେମ ଆଉ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ନାହ। 14 ତୁେମମାେନ

େଯଉଁ େଦବଗଣକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କନନ

କର; ତୁମମାନଙ ସଙଟ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରନୁ।”

15 ଏଥେର ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ

ପାପ କରିଅଛୁ; ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ଆମମାନଙ ପତି କର

ପେଛ, ମାତ ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆଜି ଆମମାନଙୁ ରକା କର।”

16ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ ବିେଦଶୀୟ େଦବଗଣକୁ

ଦୂର କରି ସଦାପଭୁଙର େସବା କେଲ; ତହେର ଇସାଏଲର ଦୁଃଖେର

ତାହାଙର ପାଣ ଅସିର େହଲା। 17 େସସମୟେର ଅେମାନସନାନଗଣ

ଏକତିତ େହାଇ ଗିଲୀୟଦେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିଥେଲ। ପୁଣି ଇସାଏଲ

ସନାନମାେନ ଏକତିତ େହାଇ ମିସାେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିଥେଲ। 18

ତହେର ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ, ଅଥା , ଅଧପତିମାେନ ଏକକୁ ଆେରକ
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କହିେଲ, “ଅେମାନସନାନମାନଙ ସଙେର କିଏ ଯୁଦ ଆରମ କରିବ? େସ

ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀ ସମସ େଲାକଙର ମସକ ସରୂପ େହବ।”

11ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯିପହ ନାମେର ଏକ ମହାବିକମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥେଲ,

େସ ଏକ େବଶ ାର ପୁତ; ଗିଲୀୟଦ ଯିପହଙୁ ଜାତ କରିଥଲା। 2 ମାତ

ଗିଲୀୟଦର ଭାଯ ା ତାହାର େକେତକ ପୁତ ପସବ କଲା, ପୁଣି ତାହାର

ଭାଯ ାର ପୁତମାେନ ବଢ଼େନ, େସମାେନ ଯିପହଙୁ ତଡ଼ିେଦଇ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆମମାନଙ ପିତୃଗୃହେର ଅଧକାର ପାଇବ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ

ଅନ ସୀର ପୁତ।” 3 ତହେର ଯିପହ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇ

େଟାବ େଦଶେର ବାସ କେଲ; ତହେର େକେତଗୁଡ଼ିଏ ଅଦରକାରୀ େଲାକ

ଯିପହ ସେଙ ମିଳି ତାଙର ସହଚର େହେଲ। 4 କିଛି ଦିନ ପେର ଅେମାନ

ସନାନଗଣ ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5 ପୁଣି ଅେମାନ

ସନାନଗଣ େଯେତେବେଳ ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କେଲ, େସେତେବେଳ

ଗିଲୀୟଦର ପାଚୀନବଗ ଯିପହଙୁ େଟାବ େଦଶରୁ ଆଣିବାକୁ ଗେଲ। 6ଆଉ

େସମାେନ ଯିପହଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଅେମାନସନାନଗଣ ସହିତ

େଯପରି ଯୁଦ କରିବା, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆସି ଆମମାନଙର ଶାସନକତା

ହୁଅ।” 7 ତହେର ଯିପହ ଗିଲୀୟଦର ପାଚୀନବଗଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

କି େମାେତ ଘୃଣା କରି େମାହର ପିତୃଗୃହରୁ େମାେତ ତଡ଼ିେଦଇ ନାହଁ? ପୁଣି

ଏେବ ଦୁଦଶାେର ପଡ଼ିଅଛ େବାଲ େମାର ନିକଟକୁ କାହକି ଆସିଅଛ?” 8ତହଁୁ

ଗିଲୀୟଦର ପାଚୀନବଗ ଯିପହଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯପରି ଆମମାନଙ

ସଙେର ଯିବ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ ସହିତ ଯୁଦ କରିବ, ପୁଣି ଗିଲୀୟଦ

ନିବାସୀ ଆମ ସମସଙ ଉପେର ମସକ ସରୂପ େହବ, ଏଥପାଇଁ ସିନା ଏେବ

ଆେମମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ପୁନବାର ଆସିଅଛୁ।” 9 େସେତେବେଳ ଯିପହ

ଗିଲୀୟଦର ପାଚୀନବଗଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ତ ଅେମାନସନାନଗଣ

ସହିତ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଘରକୁ େଫରାଇ େନଉଅଛ; େଯେବ

ସଦାପଭୁ େମାହର ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିେବ, େତେବ ସେତକି

ମଁୁ ତୁମମାନଙର ମସକ ସରୂପ େହବି?” 10ତହେର ଗିଲୀୟଦର ପାଚୀନବଗ

ଯିପହଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ମ େର କଥା ଶୁଣୁଅଛନି; ନିଶୟ

ଆେମମାେନ ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର କରିବୁ।” 11 ଏଥେର ଯିପହ ଗିଲୀୟଦର

ପାଚୀନବଗ ସହିତ ଗେଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଆପଣାମାନଙର
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ମସକ ସରୂପ ଓ ଶାସନକତା କେଲ; ପୁଣି ଯିପହ ମିସାେର ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ଆପଣାର ସମସ କଥା କହିେଲ। 12ଏଥଉତାେର ଯିପହ ଅେମାନ

ସନାନଗଣର ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ, “େମାହର ବିରୁଦେର

ତୁମର କି ସମସ ା ଅଛି େଯ, ତୁେମ େମାହର େଦଶ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା

ପାଇଁ େମାହର ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ?” 13 ତହେର ଅେମାନସନାନଗଣର

ରାଜା ଯିପହଙ ଦୂତମାନଙୁ କହିଲା, “କାରଣ ଏହି, ଇସାଏଲ େଯେତେବେଳ

ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ ଅେଣାନଠାରୁ ଯେବା ଓ

ଯଦନ ପଯ ନ େମାହର ଭୂମି ହରଣ କେଲ; ଏଣୁ ଏେବ ବିେରାଧ ନ କରି

ତାହା େଫରାଇ ଦିଅ।” 14 ତହେର ଯିପହ ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା

ନିକଟକୁ ପୁନବାର ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ; 15 “ଯିପହ ଏହି କଥା

କେହ, େମାୟାବର ଭୂମି କିଅବା ଅେମାନସନାନଗଣର ଭୂମି ଇସାଏଲ ହରଣ

କରି ନାହ। 16 ମାତ ଇସାଏଲ ମିସରରୁ ଆସିବା େବେଳ ଇସାଏଲ ସୂଫ

ସାଗର ପଯ ନ ପାନରେର ଭମଣ କଲା ଉତାେର କାେଦଶେର ଉପସିତ

େହେଲ। 17 େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ ଇେଦାମର ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ

କହିେଲ, ‘ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ େଦଶ େଦଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ;’ ମାତ

ଇେଦାମର ରାଜା ଶୁଣିଲା ନାହ। ପୁଣି େସହି ପକାର େସ େମାୟାବର ରାଜା

ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ; େସ ମ ସମତ େହଲା ନାହ; େତଣୁ ଇସାଏଲ

କାେଦଶେର ରହିେଲ। 18ଏଥଉତାେର େସ ପାନର େଦଇ ଯାଇ ଇେଦାମ

େଦଶ ଓ େମାୟାବ େଦଶ ଘୁରି େମାୟାବ େଦଶର ପୂବଦିଗ େଦଇ ଆସି

ଅେଣାନର େସପାରିେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; ମାତ େସମାେନ େମାୟାବ

ସୀମା ଭତେର ପେବଶ କେଲ ନାହ, କାରଣ ଅେଣାନ େମାୟାବର ସୀମା

ଥଲା। 19 ପୁଣି ଇସାଏଲ ହିେ ବାନର ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ନିକଟକୁ

ଦୂତ ପଠାଇେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ

େଦଶ େଦଇ ଆମମାନଙ ସାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ ଦିଅ।’ 20 ମାତ

ସୀେହାନ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲକୁ ବିଶାସ କରୁ ନ

ଥବାରୁ ଅନୁମତି େଦଲା ନାହ; ପୁଣି ସୀେହାନ ଆପଣାର ସମସ େଲାକଙୁ

ଏକତ କରି ଯହସେର ଛାଉଣି ସାପନ କରି ଇସାଏଲ ସେଙ ଯୁଦ କଲା।

21 ତହେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର

ସମସ େଲାକଙୁ ଇସାଏଲ ହସେର ସମପଣ କରେନ, େସମାେନ େସମାନଙୁ
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ଆଘାତ କେଲ। ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନଙ

ସମସ େଦଶ ଅଧକାର କେଲ। 22 େସମାେନ ଅେଣାନଠାରୁ ଯେବା

ପଯ ନ ଓ ପାନରଠାରୁ ଯଦନ ପଯ ନ ଇେମାରୀୟମାନଙର ସମସ ସୀମା

ଅଧକାର କେଲ। 23 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଆପଣା

େଲାକ ଇସାଏଲୀୟମାନଙ ସମୁଖରୁ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ ଅଧକାରଚୁ ତ

କରିଅଛନି, ଏେବ ତୁେମ କି େସସବୁ ଅଧକାର କରିବ? 24 ତୁମର କେମାଶ

େଦବ ଯାହା ତୁମକୁ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଦିଅନି, ତାହା କି ତୁେମ ଅଧକାର

କରିବ ନାହ? େସରୂେପ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର େଯଉଁମାନଙୁ

ଆମମାନଙ ସମୁଖରୁ ଅଧକାରଚୁ ତ କରିଅଛନି, େସମାନଙୁ ଆେମମାେନ

ଅଧକାର କରିବୁ। 25 କୁହ େଦଖ, ତୁେମ କି େମାୟାବରାଜା ସିେପାରର

ପୁତ ବାଲାକଠାରୁ କିଛି ଅଧକ? େସ କି ଇସାଏଲ ସେଙ େକେବ ବିବାଦ

କରିଥେଲ? ଅବା େସ କି େକେବ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିଥେଲ? 26

ଇସାଏଲ ତିନି ଶତ ବଷ େହଲା ହିେ ବାନ ଓ ତହ ଉପନଗରେର, ପୁଣି

ଅେରାୟର ଓ ତହ ଉପନଗରେର, ଆଉ ଅେଣାନ ତୀରସିତ ସମସ ନଗରେର

ବାସ କରୁଅଛନି; ଏଥମ େର ତୁେମମାେନ କାହକି େସସବୁ େଫରାଇ ନ

େନଲ? 27 ଏେହତୁ ମଁୁ ତୁମ ବିରୁଦେର େକୗଣସି ପାପ କରି ନାହ, ମାତ

ତୁେମ େମାହର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାେର େମାʼ ପତି ଅନ ାୟ କମ କରୁଅଛ;

ସଦାପଭୁ େଯ ବିଚାରକତା, େସ ଆଜି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଓ ଅେମାନ

ସନାନଗଣ ମ େର ବିଚାରକତା େହଉନୁ।” 28 ତଥାପି ଯିପହଙ େପରିତ

କଥା ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା ଶୁଣିଲା ନାହ। 29 ତହେର ସଦାପଭୁଙ

ଆତା ଯିପହଙ ଉପେର ଅଧଷାନ କରେନ, େସ ଗିଲୀୟଦ ଓ ମନଃଶି

ପେଦଶ େଦଇ ଗିଲୀୟଦସିତ ମିେସକୁ ଗେଲ ଓ ଗିଲୀୟଦସିତ ମିେସରୁ

ଅେମାନସନାନଗଣ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 30 େସସମୟେର ଯିପହ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ମାନତ ମନାସି କହିେଲ, “େଯେବ ତୁେମ ଅେମାନସନାନମାନଙୁ

ନିଃସେନହ େମାହର ହସେର ସମପଣ କରିବ, 31 େତେବ ମଁୁ ଅେମାନ

ସନାନଗଣ ନିକଟରୁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସିବା େବେଳ େଯେକହି େମାେତ

େଭଟିବା ପାଇଁ େମାହର ଗୃହଦାରରୁ ବାହାରି ଆସିବ, େସ ନିେଶ ସଦାପଭୁଙର

େହବ ଓ ମଁୁ ତାହାକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରିବି।” 32 ଏଉତାେର

ଯିପହ ଅେମାନସନାନଗଣ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ପାର େହାଇଗେଲ ଓ
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ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ତାଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ। 33 ତହେର େସ

ଅେରାୟରଠାରୁ ମିନୀତ ନିକଟ ପଯ ନ େକାଡ଼ିଏ ନଗର ଓ ଅେବ 

କରାମୀ ପଯ ନ ଅତି ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ ସଂହାର କେଲ। ଏରୂେପ

ଅେମାନସନାନଗଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖେର ପରାସ େହେଲ।

34 ଏଥଉତାେର ଯିପହ ମିସାେର ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ େଦଖ,

ତାଙର କନ ା ତାଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଦାରା େନଇ ନୃତ କରୁ କରୁ ଆସିଲା;

େସ ତାଙର ଏକମାତ ସନତି ଥଲା; ତାହା ଛଡ଼ା ତାଙର ପୁତ କି କନ ା ନ

ଥଲା। 35 େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା କନ ାକୁ େଦଖ ଆପଣା ବସ ଚିରି

କହିେଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଆମର କେନ ! ତୁେମ େମାେତ େଘାର ସନାପେର

ପକାଇଲ, ତୁେମ େମାହର ଦୁଃଖଦାୟୀମାନଙ ମ େର ଜେଣ େହଲ; କାରଣ

ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇଅଛି, ଆଉ ପଛକୁ ହଟି

ନ ପାେର।” 36 ତହେର େସ ତାଙୁ କହିଲା, “େହ ଆମର ପିତଃ, ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇଅଛ; ତୁମ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିଗତ

େହାଇଅଛି, ତଦନୁସାେର େମାʼ ପତି କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ନିମେନ

ତୁମ ଶତୁ ଅେମାନସନାନମାନଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନଇଅଛନି।” 37ଆହୁରି

େସ ଆପଣା ପିତାକୁ କହିଲା, “େମାʼ ପାଇଁ ଏହି କଥା କରାଯାଉ; େମାେତ ଦୁଇ

ମାସ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ସଖୀମାନଙ ସଙେର ପବତମୟ ସାନକୁ

ଯାଇ ଆପଣା କୁମାରୀତ ବିଷୟେର ବିଳାପ କରିବି।” 38 ତହଁୁ େସ କହିେଲ,

“ଯାଅ।” ଆଉ େସ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବିଦାୟ କେଲ; ତହେର େସ ଓ

ତାହାର ସଖୀମାେନ ପବତମୟ ସାନକୁ ଯାଇ ତାହାର କୁମାରୀତ ବିଷୟେର

ବିଳାପ କେଲ। 39 ପୁଣି, ଦୁଇ ମାସ େଶଷେର େସ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ

େଫରି ଆସିଲା, ତହେର ପିତା ଆପଣା ମନାସିଲାର ମାନତ ଅନୁସାେର ତାହା

ପତି କେଲ। େସ ପୁରୁଷର ପରିଚୟ ପାଇ ନ ଥଲା। 40 େସହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି

ପଯ ନ ଇସାଏଲୀୟ କନ ାମାେନ ବଷକୁ ବଷ ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯିପହକନ ାର

ଗୁଣ କୀତନ କରିବାକୁ ବଷେର ଚାରି ଦିନ ଯିବାର ରୀତି ଇସାଏଲ ମ େର

ଚଳିଲା।

12ଏଥଉତାେର ଇଫୟିମ େଲାକମାେନ ଏକତ େହାଇ ଉତର ଦିଗକୁ

ଗମନ କେଲ, ପୁଣି େସମାେନ ଯିପହଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଅେମାନସନାନଗଣ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ପାରି େହବା େବେଳ ତୁମ ସେଙ ଯିବା ପାଇଁ
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ଆମମାନଙୁ କାହକି ଡାକିଲ ନାହ? ଆେମମାେନ ତୁମ ଉପେର ତୁମ

ଘର ଅଗିେର ଦଗ କରିବା।” 2 ତହେର ଯିପହ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଅେମାନସନାନଗଣ ସହିତ େମାହର ଓ େମାʼ େଲାକମାନଙର ବଡ଼ ବିବାଦ

େହାଇଥଲା; ପୁଣି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଡାକେନ, ତୁେମ େସମାନଙ ହସରୁ ଆମକୁ

ଉଦାର କଲ ନାହ। 3 ଆଉ ତୁେମମାେନ େମାେତ ଉଦାର କଲ ନାହ,

ଏହା େଦଖ ମଁୁ ଆପଣା ପାଣ ଆପଣା ହସେର େଘନି ଅେମାନସନାନଗଣ

ବିରୁଦେର ପାର େହାଇଗଲ, ତହଁୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ େମାର ହସେର

ସମପଣ କେଲ; ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଆଜି କାହକି େମାʼ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କରିବାକୁ ଆସିଲ?” 4 େତେବ ଯିପହ ଗିଲୀୟଦର ସମସ େଲାକଙୁ ଏକତ

କରି ଇଫୟିମ ସହିତ ଯୁଦ କେଲ; ତହେର ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ

ଇଫୟିମକୁ ପରାସ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ କହିଥେଲ, “େହ ଇଫୟିମ ଓ

ମନଃଶିର ମ ବତୀ ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ, ତୁେମମାେନ ଇଫୟିମର ପଳାତକ

େଲାକ।” 5 ପୁଣି ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ ଇଫୟିମୀୟମାନଙ ନିକଟସ

ଯଦନ ଘାଟ ହସଗତ କେଲ; ତହେର ଇଫୟିମର ପଳାତକ େକୗଣସି

େଲାକ େଯେତେବେଳ “ଆମକୁ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ” େବାଲ କହିଲା,

େସେତେବେଳ ଗିଲୀୟଦର େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କି

ଇଫୟିମୀୟ େଲାକ?” େଯେବ େସ କହିଲା, “ନା;” 6 େତେବ େସମାେନ

ତାହାକୁ କହିେଲ, କହ ତ “ଶିେବାେଲ ” ତହେର େସ କହିଲା, “ସିେବାେଲ ,”

କାରଣ େସ ତାହା ଶୁଦ ରୂେପ ଉଚାରଣ କରି ପାରିଲା ନାହ; େତେବ େସମାେନ

ତାହାକୁ ଧରି ଯଦନ ଘାଟେର ବଧ କେଲ; ଆଉ େସହି ସମୟେର ଇଫୟିମର

ବୟାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ମାରା ପଡ଼ିେଲ। 7ଯିପହ ଛଅ ବଷ ଇସାଏଲର

ବିଚାର କେଲ। ଏଥଉତାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯିପହ ମେଲ ଓ ଗିଲୀୟଦୀୟ

ଏକ ନଗରେର କବର ପାଇେଲ। 8 ତାହା ଉତାେର େବଥଲହିମର ଇ ସ

ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 9 ତାଙର ତିରିଶ ପୁତ ଥେଲ ଓ େସ ତିରିଶ

କନ ା ବାହାେର େଦେଲ ଓ ଆପଣା ପୁତମାନଙ ପାଇଁ ତିରିଶ କନ ା

ବାହାରୁ ଆଣିେଲ। ପୁଣି େସ ସାତ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 10

ଏଥଉତାେର ଇ ସ ମେଲ ଓ େବଥଲହିମେର କବର ପାଇେଲ। 11 ତାହା

ଉତାେର ସବୂଲୂନୀୟ ଏେଲା ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ ଓ େସ ଦଶ ବଷ

ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 12 ଏଥଉତାେର ସବୂଲୂନୀୟ ଏେଲା ମେଲ
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ଓ ସବୂଲୂନ େଦଶସ ଅୟାେଲାେ ର କବର ପାଇେଲ। 13 ତାହା ଉତାେର

ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ହିେଲଲର ପୁତ ଅେ ଦା ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 14

ଆଉ ତାହାର ଚାଳିଶ ପୁତ ଓ ତିରିଶ େପୗତ ଥେଲ, େସମାେନ ସତୁରି ଗଦଭ

ଚଢ଼ିେଲ; ପୁଣି େସ ଆଠ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 15 ଏଥଉତାେର

ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ହିେଲଲର ପୁତ ଅେ ଦା ମେଲ ଓ ଅମାେଲକୀୟ

ପବତମୟ େଦଶ ଅନଗତ ଇଫୟିମ େଦଶସ ଫରୀୟାେଥାନେର କବର

ପାଇେଲ।

13ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ,

ତାହା ପୁନବାର କେଲ; ତହେର ସଦାପଭୁ ଚାଳିଶ ବଷ ଯାଏ େସମାନଙୁ

ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ। 2 େସହି ସମୟେର ଦାନୀୟ

େଗାଷୀ ମ େର ସରାୟ ନିବାସୀ ଏକ ମନୁଷ ଥଲା, ତାହାର ନାମ ମାେନାହ;

ତାହାର ଭାଯ ା ବନ ା ଓ ପସବ କରି ନ ଥଲା। 3 ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

େସହି ସୀକୁ ଦଶନ େଦଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ ବନ ା ଓ ପସବ

କରି ନାହଁ; ମାତ ତୁେମ ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ ପସବ କରିବ। 4 ଏେହତୁ

ଏେବ ଏହା କର ଓ ତୁେମ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଦାକାରସ କି ମଦ ପାନ କର

ନାହ ଓ େକୗଣସି ଅଶୁଚି ଦବ େଭାଜନ କର ନାହ; 5 କାରଣ େଦଖ,

ତୁେମ ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ ପସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାର ମସକେର କୁର

ଲାଗିବ ନାହ; େଯେହତୁ େସ ବାଳକ ଗଭାବଧ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର

ନାସରୀୟ େହବ ଓ େସ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ଇସାଏଲକୁ ଉଦାର

କରିବାକୁ ଆରମ କରିବ।” 6 ଏଉତାେର େସହି ସୀ ଆସି ଆପଣା ସାମୀକୁ

କହିଲା, “ପରେମଶରଙର ଏକ େଲାକ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। ତାହାଙ

ରୂପ ପରେମଶରଙ ଦୂତଙ ରୂପ ତୁଲ ଅତି ଭୟଙର; ମାତ େସ େକଉଁଠାରୁ

ଆସିେଲ, ଏହା ମଁୁ ତାହାଙୁ ପଚାରିଲ ନାହ, କିଅବା େସ ଆପଣା ନାମ େମାେତ

କହିେଲ ନାହ; 7 ମାତ େସ େମାେତ କହିେଲ, ‘େଦଖ, ତୁେମ ଗଭବତୀ େହାଇ

ପୁତ ପସବ କରିବ; ଏେହତୁ ଦାକାରସ କି ମଦ ପାନ କର ନାହ ଓ େକୗଣସି

ଅଶୁଚି ଦବ େଭାଜନ କର ନାହ; କାରଣ େସହି ବାଳକ ଗଭାବଧ ମରଣ

ଦିନ ପଯ ନ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ନାସରୀୟ େହବ,’” 8 ତହେର

ମାେନାହ ସଦାପଭୁଙୁ ବିନତି କରି କହିଲା, “େହ ପେଭା, ବିନୟ କରୁଅଛି,

ପରେମଶରଙ େଯଉଁ େଲାକଙୁ ଆପଣ ପଠାଇଥେଲ, େସ ଆମମାନଙ
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ନିକଟକୁ ପୁନବାର ଆସନୁ ଓ େଯଉଁ ବାଳକ ଜନିବ, ତାହା ପତି ଆମମାନଙର

କି କତବ , ଏହା ଆମମାନଙୁ ଶିଖାଉନୁ।” 9 ତହଁୁ ପରେମଶର ମାେନାହର

ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି େସ ସୀ େକତେର ବସିଥବା େବେଳ ପରେମଶରଙ ଦୂତ

ପୁନବାର ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ମାତ ତାହାର ସାମୀ ମାେନାହ ତାହା

ସଙେର ନ ଥଲା। 10 ଏଣୁ େସ ସୀ ଶୀଘ ଧାଇଁଯାଇ ଆପଣା ସାମୀକୁ ସମାଦ

େଦଇ କହିଲା, “େଦଖ, େସଦିନ େଯଉଁ େଲାକ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ, େସ

େମାେତ ଦଶନ େଦଇଅଛନି।” 11 ତହେର ମାେନାହ ଉଠି ଆପଣା ଭାଯ ାର

ପେଛ ପେଛ ଗଲା ଓ େସହି େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙୁ କହିଲା, “ଏହି

ସୀ ସଙେର େଯ କଥା କହିଥେଲ, େସ କି ଆପଣ?” େସ କହିେଲ, “ହଁ, ମଁୁ

େସହି।” 12 ତହଁୁ ମାେନାହ କହିଲା, “ଆପଣଙ ବାକ ସଫଳ େହଉ; ବାଳକ

ପତି କି ବିଧ ଓ ତାହାର କି କାଯ େହବ?” 13 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

ମାେନାହକୁ କହିେଲ, “ଆେମ େସହି ସୀକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ, ତାହାସବୁ

େସ ମାନୁ। 14 େସ ଦାକାଲତାଜାତ େକୗଣସି ଦବ େଭାଜନ କରିବ ନାହ,

ଅବା େସ ଦାକାରସ କି ମଦ ପାନ ନ କରୁ, କିଅବା େକୗଣସି ଅଶୁଚି ଦବ

େଭାଜନ ନ କରୁ; ଆେମ ତାହାକୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା କରିଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସ

ମାନୁ।” 15ଆହୁରି ମାେନାହ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ କହିଲା, “ବିନୟ କରୁଅଛି,

ଆପଣଙ ପାଇଁ େଛଳି ଛୁଆଟିଏ ପସୁତ କରିବା ଯାଏ ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ

ଅଟକାଇ ରଖୁ।” 16 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ମାେନାହକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଆମକୁ ଅଟକାଇ ରଖେଲ େହଁ ଆେମ ତୁମ ଆହାର େଭାଜନ କରିବୁ ନାହ;

ପୁଣି େଯେବ ତୁେମ େହାମବଳି ପସୁତ କର, େତେବ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ତାହା ଉତଗ କର।” େସ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ, ଏହା ମାେନାହ ଜାଣି ନ

ଥଲା। 17 ଏଥଉତାେର ମାେନାହ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତଙୁ କହିଲା, “ଆପଣଙର

ନାମ କଅଣ? ଆପଣଙ ବାକ ସଫଳ େହେଲ, ଆେମମାେନ ଆପଣଙର

େଗୗରବ କରିବୁ।” 18ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଆମ ନାମ କାହକି ପଚାରୁଅଛ, ତାହା ତ ଆଶଯ ?” 19 ତହେର ମାେନାହ

େସହି େଛଳିଛୁଆ ଓ ତହର ଭକ େନୖେବଦ େନଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

େଶୖଳ ଉପେର ଉତଗ କଲା। ତହଁୁ ଦୂତ ଆଶଯ ପକାର କମ କେଲ, ଆଉ

ମାେନାହ ଓ ତାହାର ଭାଯ ା ଅନାଉଥେଲ। 20 େଯେତେବେଳ ଅଗିଶିଖା

ଯ େବଦିରୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା, େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ େସହି
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ଯ େବଦିର ଅଗିଶିଖାେର ଊଦଗମନ କେଲ। େସସମୟେର ମାେନାହ ଓ

ତାହାର ଭାଯ ା ଅନାଉଥେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ।

21 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ମାେନାହକୁ ଓ ତାହାର ଭାଯ ାକୁ ଆଉ

ଦଶନ େଦେଲ ନାହ। ତହଁୁ େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ େବାଲ ମାେନାହ ଜାଣିଲା।

22ଏଣୁ ମାେନାହ ଆପଣା ଭାଯ ାକୁ କହିଲା, “ଆେମମାେନ ପରେମଶରଙୁ

େଦଖଅଛୁ, ଏଣୁ ଅବଶ ମରିବା।” 23 ମାତ ତାହାର ଭାଯ ା ତାହାକୁ କହିଲା,

“େଯେବ ଆମମାନଙୁ ବଧ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙର ସେନାଷ ଥାଆନା, େତେବ

େସ ଆମମାନଙ ହସରୁ େହାମବଳି ଓ ଭକ େନୖେବଦ ଗହଣ କରି ନ

ଥାଆେନ, ଅବା େସ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ େଦଖାଇ ନ ଥାଆେନ, କିଅବା

ଏସମୟେର ଏପରି କଥା ଶୁଣାଇ ନ ଥାଆେନ।” 24 ଏଥଉତାେର େସହି ସୀ

ପୁତ ପସବ କରି ତାହାର ନାମ ଶାେ ଶା େଦଲା। ତହଁୁ େସହି ବାଳକ ବଢ଼ିଲା

ଓ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 25 ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଆତା ସରାୟ

ଓ ଇଷାେୟାଲ ମ ବତୀ ମହନୀଦାନେର ତାହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।

14ଏଥଉତାେର ଶାେ ଶା ତିମାକୁ ଯାଇ େସ ସାନେର ପେଲଷୀୟମାନଙ

କନ ାଗଣ ମ େର େଗାଟିଏ ଅବିବାହିତ ସୀେଲାକକୁ େଦଖଲା। 2 ତହଁୁ େସ

ଆସି ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତାକୁ କହିଲା, “ମଁୁ ତିମାେର ପେଲଷୀୟମାନଙ

କନ ାଗଣ ମ େର େଗାଟିଏ ସୀେଲାକ େଦଖଅଛି; ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ

ତାହାକୁ ଆଣି େମାେତ ବିବାହ ଦିଅ।” 3 େତେବ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁମ ଭାତୃଗଣର ଅବା ଆମ ସମୁଦାୟ େଲାକଙର କନ ାଗଣ

ମ େର କି ଜେଣ ସୀ ନାହ, େଯ ତୁେମ ଅସୁନତ ପେଲଷୀୟମାନଙ ମ ରୁ

ଭାଯ ା ଗହଣ କରିବାକୁ ଯିବ?” ତହେର ଶାେ ଶା ଆପଣା ପିତାକୁ

କହିଲା, “ତାହାକୁ େମାʼ ପାଇଁ ଆଣ; େସ େମାʼ ଦୃଷିେର ପସନ।” 4

ମାତ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପତିକୂଳେର ଛିଦ ପାଇବା େଚଷାେର ଏହି ଘଟଣା

େଯ ସଦାପଭୁଙ ଆଡ଼ୁ େହଲା, ଏହା ତାହାର ପିତାମାତା ଜାଣିେଲ ନାହ।

େସସମୟେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ଉପେର କତୃତ କରୁଥେଲ। 5

ଏଥଉତାେର ଶାେ ଶା ଓ ତାହାର ପିତାମାତା ତିମାକୁ ଯାଇ ତିମାସିତ

ଦାକାେକତେର ଉପସିତ େହେଲ। ତହେର େଦଖ, ଏକ ଯୁବା ସିଂହ ତାହାକୁ

ହାବୁଡ଼ି ଗଜନ କଲା। 6 ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଆତା ଶାେ ଶା ଉପେର ଆସିବା

କଣି, େସ େଛଳିଛୁଆକୁ ବିଦୀଣ କଲା ପରି ତାହାକୁ ବିଦୀଣ କରି ପକାଇଲା,
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ମାତ ଶାେ ଶା ହାତେର କିଛି ନ ଥଲା। ତଥାପି େସ ଆପଣାର ଏହି କମର

କଥା ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ କହିଲା ନାହ। 7 ଏଥଉତାେର ଶାେ ଶା ଯାଇ

େସହି ସୀ ସଙେର କଥାବାତା କଲା ଓ େସ ସୀ ଦୃଷିେର ପସନ େହଲା। 8

ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଉତାେର େସ େସହି ସୀକୁ ଗହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବାର ଗଲା,

େସେତେବେଳ େସ େସହି ସିଂହର ଶବ େଦଖବାକୁ ବାଟ ବୁଲ ଯାଆେନ,

େଦଖ, େସହି ସିଂହ େଦହେର ମହୁମାଛିର ଦଳ ଓ ମହୁ ଅଛି। 9 େତଣୁ େସ

ହାତେର କିଛି େନଇ ତାହା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ ନିକଟକୁ ଗଲା

ଓ େସ େସମାନଙୁ ଦିଅେନ, େସମାେନ ଖାଇେଲ। ମାତ େସ େଯ ସିଂହ

େଦହରୁ େସହି ମହୁ େନଇଥଲା, ଏହା େସମାନଙୁ ଜଣାଇଲା ନାହ। 10

ଏଥଉତାେର ତାହାର ପିତା େସହି ସୀ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଶାେ ଶା

ତିମାେର େଗାଟିଏ େଭାଜି କଲା; କାରଣ ଯୁବାମାନଙର େସପରି କରିବାର

ରୀତି ଥଲା। 11 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ େଦଖେନ, ତାହା ସେଙ ରହିବା ପାଇଁ

ତିରିଶ ଜଣ ମିତ ଆଣିେଲ। 12 ତହେର ଶାେ ଶା େସମାନଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ ପେହଳିକା କେହ। ତୁେମମାେନ େଯେବ ଏହି େଭାଜିର

ସାତ ଦିନ ମ େର ତହର ଅଥ ବାହାର କରି େମାେତ ଜଣାଇବ, େତେବ

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ତିରିଶ ମସିନା ବସ ଓ ତିରିଶ ସାଜ େପାଷାକ େଦବି। 13

ମାତ େଯେବ ତୁେମମାେନ େମାେତ ତହର ଅଥ ଜଣାଇ ନ ପାରିବ, େତେବ

ତୁେମମାେନ େମାେତ ତିରିଶ ମସିନା ବସ ଓ ତିରିଶ ସାଜ େପାଷାକ େଦବ।”

ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମର ପେହଳିକା କୁହ, ଆେମମାେନ

ତାହା ଶୁଣିବୁ।” 14 ତହେର େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, “ଖାଦକଠାରୁ ଖାଦ

ଓ ବଳବାନଠାରୁ ମିଷତା ନିଗତ େହଲା।” ମାତ େସମାେନ ତିନି ଦିନ ଯାଏ

ପେହଳିକାର ଅଥ ଜଣାଇ ପାରିେଲ ନାହ। 15 ତହଁୁ ଚତୁଥ ଦିନେର େସମାେନ

ଶାେ ଶା ର ଭାଯ ାକୁ କହିେଲ, “ପେହଳିକାର ଅଥ କହିବା ପାଇଁ ତୁେମ

ଆପଣା ସାମୀକୁ ମଣାଅ, େନାହିେଲ ଆେମମାେନ ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ପିତୃଗୃହକୁ

ଅଗିେର ଦଗ କରିବୁ। ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙୁ ନିଦନ କରିବାକୁ ଡାକିଛ

ପରା? ନୁେହଁ?” 16ତହେର ଶାେ ଶା ର ଭାଯ ା ତାହାକୁ ଧରି କାନି କହିଲା,

“ତୁେମ େକବଳ େମାେତ ଘୃଣା କରୁଅଛ, କିଛି େପମ କରୁ ନାହଁ; ତୁେମ େମାʼ

େଲାକଙ ସନାନମାନଙୁ େଗାଟିଏ ପେହଳିକା କହିଅଛ, ମାତ ତାହା େମାେତ

ବୁଝାଇ େଦଇ ନାହଁ।” ତହେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ଆପଣା ପିତା
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କି ମାତାକୁ ବୁଝାଇ େଦଇ ନାହ, ଆଉ କି ତୁମକୁ ବୁଝାଇେଦବି?” 17 ପୁଣି େସ

େଭାଜିର ସପମ ଦିନ ପଯ ନ ତାହାକୁ ଧରି କାନିଲା; ତହେର େସ ତାହାକୁ

ନିତାନ ଅନୁେରାଧ କରିବାରୁ ଶାେ ଶା ସପମ ଦିନେର ତାହା ତାହାକୁ

ବୁଝାଇେଦଲା; ତହଁୁ େସ ଆପଣା େଲାକଙ ସନାନମାନଙୁ େସହି ପେହଳିକା

ବୁଝାଇେଦଲା। 18 ଏଥଉତାେର ସପମ ଦିନ ସୂଯ ାସ ପୂବେର ନଗରସ

େଲାକମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମଧୁଠାରୁ ଆଉ ମିଷ କଅଣ? ଓ ସିଂହଠାରୁ

ବଳବାନ କିଏ?” ତହେର ଶାେ ଶା େସମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ

େମାର ଛଡ଼ାେର (ଅଳବୟଷା ଗାଈ) ହଳ କରି ନ ଥେଲ, େମାର ପେହଳିକାର

େଭଦ ପାଇ ନ ଥାଆନ।” 19 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଆତା ଶାେ ଶା

ଉପେର ଆସିବା କଣି, େସ ଅସିେଲାନକୁ ଯାଇ େସଠାେର ତିରିଶ ଜଣଙୁ ବଧ

କଲା ଓ େସମାନଙଠାରୁ ଲୁଟଦବ େନଇ ପେହଳିକାର ଅଥକାରୀମାନଙୁ

ଏକ ଏକ ସାଜ େପାଷାକ େଦଲା। କିନୁ ତାହାର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା, ପୁଣି

େସ ଆପଣା ପିତୃଗୃହକୁ ଚାଲଗଲା। 20 ମାତ ଶାେ ଶା ଯାହାକୁ ଆପଣାର

ବନୁ ପରି କରିଥଲା, ତାହାକୁ ତାହାର ଭାଯ ା ଦିଆଗଲା।

15ମାତ କିଛି ଦିନ ଉତାେର ଗହମ କଟା ସମୟେର ଶାେ ଶା େଗାଟିଏ

େଛଳିଛୁଆ େନଇ ଆପଣା ଭାଯ ାକୁ େଦଖବା ପାଇଁ ଗଲା; ଆଉ େସ କହିଲା,

“ମଁୁ ଅନଃପୁରେର ଭାଯ ା ନିକଟକୁ ଯିବି।” ମାତ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ

ଭତରକୁ ଯିବାକୁ େଦଲା ନାହ। 2ପୁଣି ତାହାର ପିତା କହିଲା, “ମଁୁ ନିଶୟ

େବାଧ କଲ େଯ, ତୁେମ ତାହାକୁ ନିତାନ ଘୃଣା କଲ; ଏଣୁ ମଁୁ ତାହାକୁ ତୁମ

ମିତକୁ େଦଲ; ତାହାର ସାନ ଭଉଣୀ କି ତାହାଠାରୁ ସୁନରୀ ନୁେହଁ? ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତାହା ବଦେଳ ତାହାକୁ ଗହଣ କର।” 3 ତହେର ଶାେ ଶା

େସମାନଙୁ କହିଲା, “ଏଥର ମଁୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପତି ଅନିଷ ବ ବହାର

କେଲ େହଁ େସମାନଙ ବିଷୟେର ନିେଦାଷ େହବି।” 4 ତହଁୁ ଶାେ ଶା ଯାଇ

ତିନି ଶହ ବିଲୁଆ ଧରି ଓ ଦିହୁଡ଼ି େନଇ ଲାଙୁଳକୁ ଲାଙୁଳ ବାନିଲା, ଆଉ

ଦୁଇ ଦୁଇ ଲାଙୁଳ ମ େର ଏକ ଏକ ଦିହୁଡ଼ି େଦଲା। 5 ତହଁୁ େସ ଦିହୁଡ଼ି

ଜଳାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ବଢ଼ନା ଦାକାେକତ ମ କୁ େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦଲା,

ପୁଣି କେଳଇ ବିଡ଼ା ଓ ବଢ଼ନା ଶସ ଉଭୟ ଓ ମ ଜୀତେକତସବୁ େପାଡ଼ି

ପକାଇଲା। 6 େସେତେବେଳ ପେଲଷୀୟମାେନ ପଚାରିେଲ, “ଏହା କିଏ

କରିଅଛି?” ତହେର େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ତିମୀୟର ଜୁଆଁଇ ଶାେ ଶା ,
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େଯେହତୁ େସ ତାହାର ଭାଯ ାକୁ େନଇ ତାହାର ମିତକୁ େଦଲା।” ଏଥେର

ପେଲଷୀୟମାେନ ଆସି େସହି ସୀକୁ ଓ ତାହାର ପିତାକୁ ଅଗିେର ଦଗ

କେଲ। 7 ତହଁୁ ଶାେ ଶା େସମାନଙୁ କହିଲା, “େଯେବ ତୁେମମାେନ ଏପରି

କଲ, େତେବ ଅବଶ ମଁୁ ତହର ପରିେଶାଧ େନବି ଓ ତହ ଉତାେର କାନ

େହବି।” 8 ଏଣୁ େସ ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ପରାସ

କଲା; ତହଁୁ େସ ଯାଇ ଐଟ େଶୖଳର ସୁଡ଼ଙେର ବାସ କଲା। 9 େତଣୁ

ପେଲଷୀୟମାେନ ଉପରକୁ ଯାଇ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଛାଉଣି ସାପନ କରି

ଲହୀେର ବ ାପି ରହିେଲ। 10 ତହେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ପଚାରିେଲ,

“ତୁେମମାେନ କାହକି ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଆସିଅଛ?” େସମାେନ କହିେଲ,

“ଶାେ ଶା କୁ ବାନି େସ େଯପରି ଆମମାନଙ ପତି କରିଅଛି, େସପରି

ଆେମମାେନ ତାହା ପତି କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ।” 11 ଏଥେର ଯିହୁଦାର ତିନି

ହଜାର େଲାକ ଐଟ େଶୖଳର ସୁଡ଼ଙକୁ ଯାଇ ଶାେ ଶା କୁ କହିେଲ,

“ପେଲଷୀୟମାେନ େଯ ଆମମାନଙ କତା ଅଟନି, ଏହା କି ତୁେମ ଜାଣ ନାହ?

େତେବ ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତି ଏ କି କମ କଲ?” ପୁଣି େସ େସମାନଙୁ

କହିଲା, “େସମାେନ େମାʼ ପତି େଯପରି କେଲ, ମଁୁ େସପରି େସମାନଙୁ

କଲ।” 12 ତହେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସେର

ତୁମକୁ ସମପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ ତୁମକୁ ବାନିବାକୁ ଆସିଅଛୁ।” ତହଁୁ

ଶାେ ଶା େସମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ନିେଜ େମାେତ ଆକମଣ ନ

କରିବ େବାଲ ଶପଥ କର।” 13 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ନା; କିନୁ

ଆେମମାେନ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ବାନି େସମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିବୁ;

ମାତ ଆେମମାେନ େକେବ ତୁମକୁ ବଧ କରିବୁ ନାହ।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାକୁ

ଦୁଇ ନୂଆ ଦଉଡ଼ିେର ବାନି େଶୖଳ ଉପରୁ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ। 14 େସ ଲହୀେର

ଉପସିତ ହୁଅେନ, ପେଲଷୀୟମାେନ ତାହାକୁ େଭଟି ଜୟଧନି କେଲ; ତହଁୁ

ସଦାପଭୁଙ ଆତା ଶକିର ସହ ଶାେ ଶା ଉପେର ଆସିବା କଣି, ତହେର

ତାହାର ବାହୁେର ଥବା ଦଉଡ଼ି ଅଗିଦଗ ଛଣପଟ ପରି େହଲା, ଆଉ ତାହା

ହାତରୁ ବନନ ଖସି ପଡ଼ିଲା। 15 େସେତେବେଳ େସ ଗଦଭର େଗାଟିଏ କଞା

େଥାମଣି ପାଇ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା େନଲା ଓ ତଦାରା ଏକ ହଜାର େଲାକଙୁ

ବଧ କଲା। 16 ତହଁୁ ଶାେ ଶା କହିଲା:  “ଗଧ େଥାମଣିେର େହେଲ ଗଦା

ଗଦା, ଗଧ େଥାମଣିେର କଲ ହଜାର େଲାକ ପଦା।” 17 ଏହା କହିବାର େଶଷ
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କଲା ଉତାେର େସ ଆପଣା ହସରୁ ଗଧ େଥାମଣି ପକାଇେଦଲା; ପୁଣି େସହି

ସାନର ନାମ ରାମ ଲହୀ େହଲା। 18 ଏଥଉତାେର େସ ଅତି ତୃଷାତ େହାଇ

ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକି କହିଲା, “ତୁେମ ଆପଣା ଦାସର ହସ ଦାରା ଏହି ମହା

ଉଦାର ସାଧନ କରିଅଛ; ଏେବ ମଁୁ ତୃଷାେର ମରିବି ଓ ଏହି ଅସୁନତମାନଙ

ହସେର ପଡ଼ିବି।” 19 ତହେର ପରେମଶର ଲହୀସିତ ଏକ ଖାଲ ବିଦୀଣ

କରେନ, ତହରୁ ଜଳ ନିଗତ େହଲା, ପୁଣି େସ ତାହା ପାନ କରେନ, ତାହାର

ଆତା େଫରି ଆସିଲା ଓ େସ ସେଚତନ େହଲା; ଏେହତୁ େସହି ସାନର ନାମ

ଐ ହେ କାରୀ େଦଲା, ତାହା ଆଜି ପଯ ନ ଲହୀେର ଅଛି। 20ଆଉ େସ

ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୟେର େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କଲା।

16ଏଥଉତାେର ଶାେ ଶା ଘସା ନଗରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଏକ େବଶ ା

େଦଖ ତାହା ସେଙ ଶୟନ କଲା। 2 ତହେର ଶାେ ଶା ଏହି ସାନକୁ

ଆସିଅଛି, ଏହି କଥା ଘସାତୀୟ େଲାକମାନଙୁ କୁହାଗଲା। ତହଁୁ େସମାେନ

ତାହାକୁ େଘରି ସମସ ରାତି ତାହା ପାଇଁ ନଗରଦାରେର ଛକି ବସିେଲ, ପୁଣି

ସାରାରାତି ତୁନି ରହି କହିେଲ, ସକାେଳ ଆଲୁଅ େହେଲ ଆେମମାେନ ତାହାକୁ

ବଧ କରିବୁ। 3 ମାତ ଶାେ ଶା ଅଦରାତି ପଯ ନ ଶୟନ କରି ଅଦରାତିେର

ଉଠି ନଗର ଦାରର କବାଟ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବନ ଧରି ଅଗଳ ସେମତ ଉପାଡ଼ି

ପକାଇଲା, ଆଉ ତାହା କାନେର େଥାଇ ହିେବାଣ ସମୁଖସ ପବତ ଶୃଙକୁ

େଘନିଗଲା। 4 ଏଉତାେର େସ େସାେର ଉପତ କାେର ଏକ ସୀକୁ େପମ

କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଲୀଲା। 5 ତହେର ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ େସହି

ସୀ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “କାହେର ତାହାର ଏହି ମହାବଳ

ଥାଏ ଓ କି ଉପାୟେର ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ପରାସ କରି ତାହାକୁ େକଶ

େଦବା ପାଇଁ ବାନି ପାରିବୁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁେମ ତାହାକୁ ମଣାଅ; ତାହା

କେଲ, ଆେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ତୁମକୁ ଏଗାର ଶହ େଲଖାଏଁ େରୗପ

ମୁଦା େଦବୁ।” 6 ତହଁୁ ଦଲୀଲା ଶାେ ଶା କୁ କହିଲା, “ବିନୟ କରୁଅଛି,

କାହେର ତୁମର ମହାବଳ ଥାଏ ଓ ତୁମର େକଶାେଥ ତୁେମ କାହେର ବନା

ଯାଇପାର, ଏହା େମାେତ କୁହ?” 7ତହେର ଶାେ ଶା ତାହାକୁ କହିଲା,

“ଯାହା େକେବ ଶୁଷ େହାଇ ନାହ, ଏପରି ସାେତାଟି କଞା ତନେର େଯେବ

େସମାେନ େମାେତ ବାନିେବ, େତେବ ମଁୁ ଦୁବଳ େହାଇ ଅନ େଲାକ ପରି

େହାଇଯିବି।” 8 ତହଁୁ ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ ଅଶୁଷ ସାେତାଟି କଞା
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ତନ ଆଣି େସହି ସୀକୁ େଦେଲ; େତଣୁ େସ ତାହାକୁ ତହେର ବାନିଲା। 9

େସସମୟେର ତାହାର ଅନଃପୁରେର େଲାକମାେନ ଛକି ବସିେଲ। ଏଥେର େସ

ତାହାକୁ କହିଲା, “ଶାେ ଶା , ପେଲଷୀୟମାେନ ତୁମକୁ ଧରିେଲ।” ତହେର

ଅଗି ବାସନା ବାଜିେଲ େଯପରି ଛଣପଟ ସୁତୁଲ ଛିଣିଯାଏ, େସପରି େସ

ସବୁ ତନ ଛିଣାଇ ପକାଇଲା। ଏହିରୂେପ ତାହାର ବଳର ରହସ ଜଣାଗଲା

ନାହ। 10 ଏଥଉତାେର ଦଲୀଲା ଶାେ ଶା କୁ କହିଲା, “ତୁେମ େମାେତ

ଉପହାସ କଲ ଓ ତୁେମ େମାେତ ମିଥ ା କହିଲ; ଏେବ ତୁେମ କାହେର

ବନା ଯାଇପାର, ତାହା େମାେତ କୁହ?” 11 ତହେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା,

“େଯଉଁ ରଜୁେର େକୗଣସି କମ କରାଯାଇ ନାହ, ଏପରି ନୂତନ ରଜୁେର

େମାେତ ବାନିେଲ, ମଁୁ ଦୁବଳ େହାଇ ଅନ େଲାକର ସମାନ େହାଇଯିବି।”

12 ତହଁୁ ଦଲୀଲା ନୂତନ ରଜୁ େନଇ ତାହାକୁ ବାନି କହିଲା, “ଶାେ ଶା

ପେଲଷୀୟମାେନ ତୁମକୁ ଧରିେଲ।” େସସମୟେର ଛକିଥବା େଲାକମାେନ

ଅନଃପୁରେର ଥେଲ। ଏଥେର େସ ଖେଣ ସୂତା ପରି ଆପଣା ବାହୁ ଉପରୁ

ତାହା ଛିଣାଇ ପକାଇଲା। 13 େତେବ ଦଲୀଲା ଶାେ ଶା କୁ କହିଲା, “ତୁେମ

ଏପଯ ନ େମାେତ ଉପହାସ କରିଅଛ ଓ ମିଥ ା କହିଅଛ; ତୁେମ କାହେର

ବନା ଯାଇପାର, ତାହା େମାେତ କୁହ।” ତହେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଯେବ

ତୁେମ ବୁଣା ଯାଉଥବା ବସେର େମାର ମସକ େକଶର ସାତ େବଣୀ ବୁଣିବ,

େତେବ େହାଇପାେର।” 14 ତହଁୁ େସ ତନଖୁଣିେର ତାହା ବାନି ତାହାକୁ

କହିଲା, “ଶାେ ଶା , ପେଲଷୀୟମାେନ ତୁମକୁ ଧରିେଲ।” ତହେର େସ

ନିଦାରୁ ଉଠି ତନଖୁଣି ଉପାଡ଼ି ବସ େନଇ ଚାଲଗଲା। 15 ଏଣୁ େସ ତାହାକୁ

କହିଲା, “େମାହର ପତି ତ ତୁମର ମନ ନାହ, ‘ତୁେମ େମାେତ େପମ କରୁଅଛ’

େବାଲ କିପରି କହୁଅଛ? ଏ ତିନିଥରଯାକ ତୁେମ େମାେତ ଉପହାସ କଲ ଓ

ତୁମର ମହାବଳ କାହେର ଥାଏ, ତାହା େମାେତ କହିଲ ନାହ।” 16 ଏହିରୂେପ

େସ ନିତି ନିତି କଥାେର ତାହାକୁ ଅନୁେରାଧ କରି ଏପରି ବ ସ କଲା େଯ,

ତାହାର ଆତା ମରଣ ପାଇଁ ଅସିର େହଲା। 17 ତହେର େସ ତାହାକୁ ଆପଣା

ମନର ସମସ କଥା ଜଣାଇ କହିଲା, “େମାହର ମସକେର େକେବ କୁର

ଲାଗି ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ଆପଣା ମାତାର ଗଭରୁ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର

ନାସରୀୟ େଲାକ େହାଇଅଛି; େଯେବ ମଁୁ େକୗର େହବି, େତେବ େମାର

ବଳ େମାʼ ଠାରୁ ଯିବ ଓ ମଁୁ ଦୁବଳ େହାଇ ଅନ ସକଳ େଲାକର ସମାନ
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େହାଇଯିବି।” 18 େସେତେବେଳ େସ େଯ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମସ

କଥା କହିଅଛି, ଏହା ଦଲୀଲା େଦଖ ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇଲା ଓ “ତୁେମମାେନ ଏହି ଥରକ ଆସ, କାରଣ େସ େମାେତ

ଆପଣା ମନର ସମସ କଥା କହିଅଛି,” ଏହା କହି େସମାନଙୁ ଡାକିଲା।

ତହେର ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ ହସେର ରୂପା େନଇ ତାହା ପାଖକୁ

ଆସିେଲ; 19 ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଆଣୁେର ଶୁଆଇଲା। ଆଉ ମନୁଷ

ଡକାଇ ତାହାର ମସକର ସାତ େବଣୀ େକୗର କଲା; ଏହିରୂେପ େସ ତାହାକୁ

େକଶ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାହାର ବଳ ତାହାଠାରୁ ଗଲା। 20 ତହଁୁ େସ

କହିଲା, “ଶାେ ଶା , ପେଲଷୀୟମାେନ ତୁମକୁ ଧରିେଲ।” ତହେର େସ

ନିଦାରୁ ଜାଗତ େହାଇ କହିଲା, “ମଁୁ ଅନ ାନ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ

ଆପଣାକୁ ଝାଡ଼ିବି।” ମାତ ସଦାପଭୁ େଯ ତାହାକୁ ତ ାଗ କରିଥେଲ, ଏହା େସ

ଜାଣିଲା ନାହ। 21 ଏଥଉତାେର ପେଲଷୀୟମାେନ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଚକୁ

ଉପାଡ଼ି ପକାଇେଲ; ପୁଣି ତାହାକୁ ଘସାକୁ ଆଣି ଦୁଇ ପିତଳ େବଡ଼ିେର ତାହାକୁ

ବାନିେଲ; ଆଉ େସ କାରାଗାରେର ଚକି େପଷିଲା। 22 ତଥାପି ତାହାର େକୗର

େହଲା ଉତାେର ତାହାର ମସକର େକଶ ପୁନବାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 23

ଏଥଉତାେର ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଦବତା ଦାେଗା

ଉେଦଶ େର ମହାଯ କରି ଆନନ କରିବାକୁ ଏକତିତ େହେଲ। କାରଣ

େସମାେନ କହିେଲ, “ଆମମାନଙ େଦବତା ଆମମାନଙ ଶତୁ ଶାେ ଶା କୁ

ଆମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି।” 24 ପୁଣି େଲାକମାେନ ତାହାକୁ

େଦଖ ଆପଣାମାନଙ େଦବତାର ପଶଂସା କେଲ। କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ,

“େଯ ଆମମାନଙର ଅେନକଙୁ ବଧ କଲା, ଆମମାନଙର ଏପରି ଶତୁ

ଓ େଦଶନାଶକକୁ ଆମମାନଙ େଦବତା ଆମମାନଙ ହସେର ସମପଣ

କରିଅଛନି।” 25ପୁଣି େସମାନଙ ମନ ଆନନିତ ହୁଅେନ, େସମାେନ କହିେଲ,

“ଶାେ ଶା କୁ ଡାକ, େସ ଆମମାନଙ ସାକାତେର େକୗତୁକ କରିବ।” ତହଁୁ

େସମାେନ ଶାେ ଶା କୁ କାରାଗାରରୁ ଡାକି ଆଣିେଲ ଓ େସ େସମାନଙ

ସାକାତେର େକୗତୁକ କଲା। ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଇ ସମ ମ େର

ଠିଆ କରାଇେଲ। 26 ତହଁୁ ଶାେ ଶା ଆପଣା ହସଧାରୀ ବାଳକକୁ କହିଲା,

“େଯଉଁ ଦୁଇ ସମ ଉପେର ଗୃହର ନିଭର ଅଛି, ତାହା େମାେତ ସଶ କରିବାକୁ

ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମଁୁ ତହ ଉପେର ଆଉଜିବି।” 27 େସସମୟେର ଗୃହ ପୁରୁଷ ଓ
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ସୀେର ପରିପୂଣ ଥଲା; ପେଲଷୀୟ ସମସ ଅଧପତି େସଠାେର ଥେଲ; ଆଉ

ଛାତ ଉପେର ଊଣାଧକ ତିନି ହଜାର ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଥାଇ ଶାେ ଶା ର

େକୗତୁକ େଦଖୁଥେଲ। 28 େସେତେବେଳ ଶାେ ଶା ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକି

କହିଲା, “େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ନିେବଦନ କରୁଅଛି, େମାେତ ସରଣ କର,

େହ ପରେମଶର, ନିେବଦନ କରୁଅଛି; ମଁୁ େଯପରି ପେଲଷୀୟମାନଙଠାରୁ

ଏକାେବଳେକ େମାହର ଦୁଇ ଚକୁର ପରିେଶାଧ େନଇ ପାରିବି, ଏଥପାଇଁ

େକବଳ ଏହି ଥରକ େମାେତ ବଳବାନ କର।” 29 ତହଁୁ ମ ସିତ େଯଉଁ ଦୁଇ

ସମ ଉପେର ଗୃହର ଭାର ଥଲା, ଶାେ ଶା ତହର େଗାଟିଏକୁ ଆପଣା

ଦକିଣ ହସେର ଓ ଆରଟିକୁ ବାମ ହସେର ଧରି ତହ ଉପେର ଆଉଜି

ପଡ଼ିଲା। 30 ପୁଣି ଶାେ ଶା କହିଲା, “ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ େମାହର

ପାଣ ଯାଉ।” ଏହା କହି େସ ବଳେର ଆପଣାକୁ ନୁଆଁଇଲା; ତହଁୁ ଭତେର

ଥବା ଅଧପତିମାନଙ ଓ ସମସ େଲାକଙ ଉପେର େସହି ଗୃହ ପଡ଼ିଗଲା।

ଏହିରୂେପ ତାହାର ଜୀବନ କାଳର ହତ େଲାକ ଅେପକା ତାହାର ମରଣ

କାଳର ହତ େଲାକ ଅଧକ େହେଲ। 31 ଏଥଉତାେର ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଓ

ତାହାର ପିତୃଗୃହସ ସମେସ ଆସି ତାହାକୁ େନଇ ସରାୟ ଓ ଇଷାେୟାଲର

ମ ସାନେର ତାହାର ପିତା ମାେନାହର କବର ସାନେର ତାହାକୁ କବର

େଦେଲ। େସ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କଲା।

17ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶେର ମୀଖା ନାମେର ଜେଣ େଲାକ ଥଲା।

2 େସ ଆପଣା ମାତାକୁ କହିଲା, “ତୁମଠାରୁ େଯଉଁ ଏଗାର ଶହ ଖଣ ରୂପା

ନିଆଯାଇଅଛି, ଯହ ବିଷୟେର ତୁେମ ଅଭଶାପ େଦଇଅଛ ଓ ମ େମାହର

କଣେର କହିଅଛ, େଦଖ, େସହି ରୂପା େମାର ନିକଟେର ଅଛି, ମଁୁ ତାହା

େନଇଅଛି;” ତହେର ତାହାର ମାତା କହିଲା, “ଆମ ପୁତ ସଦାପଭୁଙର

ଆଶୀବାଦପାତ େହଉ।” 3 ଏଥେର େସ େସହି ଏଗାର ଶହ ଖଣ ରୂପା

ଆପଣା ମାତାକୁ େଫରାଇ ଦିଅେନ, ତାହାର ମାତା କହିଲା, “େଗାଟିଏ େଖାଦିତ

ଓ େଗାଟିଏ ଢଳା ପତିମା ବନାଇବାକୁ ମଁୁ ଆପଣା ପୁତ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଆପଣା ହସରୁ ଏହି ରୂପା ନିତାନ ପବିତ କରୁଅଛି; ଏଣୁ ଏେବ

ମଁୁ ତାହା ତୁମକୁ େଫରାଇ େଦବି।” 4 ମୀଖା ଆପଣା ମାତାକୁ େସହି ରୂପା

େଫରାଇ େଦଲା ଉତାେର ତାହାର ମାତା ଦୁଇ ଶହ ଖଣ ରୂପା ସୁନାରୀକୁ

ଦିଅେନ, େସ େଗାଟିଏ େଖାଦିତ ପତିମା ଓ େଗାଟିଏ ଢଳା ପତିମା ବନାଇଲା ଓ
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ତାହା ମୀଖାର ଗୃହେର ରହିଲା। 5 ପୁଣି ଏହି ମୀଖାର ଏକ େଦବାଳୟ ଥଲା

ଓ େସ ଏକ ଏେଫାଦ ଓ େକେତକ ଠାକୁର ନିମାଣ କରି ଆପଣା ପୁତମାନଙ

ମ ରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ କରେନ, େସ ଯାଜକ େହଲା। 6 େସସମୟେର

ଇସାଏଲ ମ େର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥଲା ଓ ଯାହା ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ

ଦିଶିଲା, େସ ତାହା କଲା। 7 େସସମୟେର ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ େବଥଲହିମ

ଯିହୁଦାର ଏକ େଲବୀୟ ଯୁବା େଲାକ େସଠାେର ପବାସ କରୁଥଲା। 8 ପୁଣି

େସ େଯଉଁଠାେର ସାନ ପାଇ ପାେର, େସଠାେର ପବାସ କରିବା ନିମେନ େସ

ନଗରରୁ, ଅଥା , େବଥଲହିମଯିହୁଦାରୁ ପସାନ କଲା ଓ େସ ଯାତା କରୁ

କରୁ ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶସ ଏହି ମୀଖାର ଗୃହ ପଯ ନ ଆସିଲା। 9

ତହେର ମୀଖା ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଲ?” େସ ଉତର

କଲା, “ମଁୁ େବଥଲହିମଯିହୁଦାର ଏକ େଲବୀୟ େଲାକ, େଯଉଁଠାେର ମଁୁ

ସାନ ପାଇ ପାରିବି, େସଠାେର ପବାସ କରିବାକୁ ମଁୁ ଯାଉଅଛି।” 10 ତହେର

ମୀଖା ତାହାକୁ କହିଲା, “େମାର ସେଙ ବାସ କର, େମାର ପିତା ଓ ଯାଜକ

ହୁଅ; ତହେର ମଁୁ ତୁମକୁ ବାଷକ ଦଶ ଖଣ ରୂପା ଓ ଏକ ସାଜ ପୂରା େପାଷାକ

ଓ ତୁମର ପଡ଼ି େଦବି।” ତହେର େସ େଲବୀୟ େଲାକ ଗଲା। 11 ପୁଣି େସ

େଲବୀୟ େଲାକ େସହି ମନୁଷ ସେଙ ବାସ କରିବାକୁ ସମତ େହଲା; ଆଉ

େସ ଯୁବା େଲାକ ତାହାର େଗାଟିଏ ପୁତ ପରି େହଲା। 12 ଏଥଉତାେର ମୀଖା

େସହି େଲବୀୟକୁ ନିଯୁକ କରେନ, େସ ଯୁବା େଲାକ ମୀଖାର ଯାଜକ େହାଇ

ତାହାର ଗୃହେର ରହିଲା। 13 ତହେର ମୀଖା କହିଲା, ମଁୁ ଜାେଣ, ଏେବ

ସଦାପଭୁ େମାହର ମଙଳ କରିେବ, କାରଣ େମାହର ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ମଁୁ

ଜେଣ େଲବୀୟକୁ ପାଇଲ।

18 େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲ ମ େର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥଲା;

େସେତେବେଳ ଦା ବଂଶ ବସତି ନିମେନ ଅଧକାର େଖାଜୁଥେଲ; କାରଣ

େସଦିନ ପଯ ନ ଇସାଏଲ ବଂଶ ମ େର େସମାନଙ ଅଧକାର ପାଇ ନ

ଥଲା। 2 ଏଣୁ ଦା ସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ ସଂଖ ା ମ ରୁ ସେଗାଷୀୟ

ପାଞ ଜଣ ବୀର ପୁରୁଷଙୁ େଦଶ ଭମଣ ଓ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ସରାୟ ଓ

ଇଷାେୟାଲଠାରୁ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଯାଇ େଦଶ ଅନୁସନାନ

କର;” ତହେର େସମାେନ ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶସିତ ମୀଖାର ଗୃହ

ପଯ ନ ଆସି େସଠାେର ରାତି େକପଣ କେଲ। 3 େସମାେନ ମୀଖାର ଗୃହ
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ନିକଟେର ଥବା େବେଳ େସହି େଲବୀୟ ଯୁବା େଲାକର ରବ ଚିହିେଲ; ତହଁୁ

େସମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁମକୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଲା?

ତୁେମ ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛ? ଓ ତୁମର ଏଠାେର କଅଣ ଅଛି?” 4

ତହେର େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, ମୀଖା େମାହର ପତି ଏହି ଏହି ପକାର

ବ ବହାର କଲା, “େସ େମାେତ େବତନ େଦଇ ନିଯୁକ କରିଅଛି ଓ ମଁୁ ତାହାର

ଯାଜକ େହାଇଅଛି।” 5 ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ

ତୁମକୁ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପଚାର, ଆମମାନଙ

ଯିବା ବାଟେର ମଙଳ େହବ କି ନାହ, ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣିବାକୁ

ଚାହଁୁ।” 6 ତହଁୁ ଯାଜକ େସମାନଙୁ କହିଲା, କୁଶଳେର ଯାଅ; “ତୁମମାନଙ

ଗନବ ପଥ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଅଛି।” 7 ଏଉତାେର େସହି ପାଞ ଜଣ

ପସାନ କରି ଲୟିେ ର ଉପସିତ େହେଲ, ପୁଣି େସଠାସିତ େଲାକମାେନ

କିରୂେପ ନିଭୟେର ବାସ କରି ସୀେଦାନୀୟମାନଙ ରୀତି ଅନୁସାେର ଶାନ ଓ

ନିଭୟ େହାଇଅଛନି, ଏହା େଦଖେଲ; କାରଣ େକୗଣସି କଥାେର େସମାନଙୁ

ଲଜିତ କରିବା ପାଇଁ େସହି େଦଶେର କତୃତବିଶିଷ େକହି ନ ଥେଲ, ଆଉ

େସମାେନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙଠାରୁ ଦୂରେର ଥେଲ ଓ ଅନ କାହାରି ସହିତ

େସମାନଙର ସମକ ନ ଥଲା। 8 ଏଥଉତାେର େସହି ପାଞ ଜଣ ସରାୟ ଓ

ଇଷାେୟାଲେର ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ; ତହେର

େସମାନଙର ଭାତୃଗଣ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “କି ବିଚାର?” 9 ତହେର

େସମାେନ କହିେଲ, “ଉଠ, େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯିବା; କାରଣ ଆେମମାେନ

େସ େଦଶ େଦଖଲୁ, େଦଖ, େସ େଦଶ ଅତି ଉତମ; ଆଉ ତୁେମମାେନ କି ତୁନି

େହାଇ ରହିଅଛ? େସହି େଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଓ ପେବଶ କରି ତାହା ଅଧକାର

କରିବାକୁ ଆଳସ କର ନାହ। 10 ତୁେମମାେନ ଗେଲ ନିଭୟେର ଥବା

େଲାକମାନଙୁ ପାଇବ ଓ େଦଶ ଅତି ବିସୃତ; ପରେମଶର ତାହା ତୁମମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି; େସ ସାନେର ପୃଥବୀସ େକୗଣସି କଥାର ଅଭାବ

ନାହ।” 11 ତହେର େସଠାରୁ ଦାନୀୟ େଗାଷୀର ଛଅ ଶହ େଲାକ ଯୁଦାସେର

ସସଜ େହାଇ ସରାୟ ଓ ଇଷାେୟାଲରୁ ଯାତା କେଲ। 12ପୁଣି େସମାେନ

ଉଠିଯାଇ ଯିହୁଦାଅନଗତ କିରୀୟ ଯିୟାରୀେ ର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ;

ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ପଯ ନ େସହି ସାନକୁ ମହନୀଦାନ (ଦା ର ଛାଉଣି)

କହନି; େଦଖ, ତାହା କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ର ପଛେର ଅଛି। 13 ଏଥଉତାେର
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େସମାେନ େସଠାରୁ ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶ ଆେଡ଼ ଯାଇ ମୀଖାର ଗୃହ

ପଯ ନ ଗେଲ। 14 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ପାଞ ଜଣ ଲୟି େଦଶ ଅନୁସନାନ

କରିବାକୁ ଯାଇଥେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଭାତୃଗଣକୁ କହିେଲ, “ଏହି ଗୃହେର

େଯ ଏକ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ, ଆଉ ଏକ େଖାଦିତ ପତିମା ଓ ଏକ

ଢଳା ପତିମା ଅଛି, ଏହା କʼଣ ତୁେମମାେନ ଜାଣ? ଏଣୁ ତୁମମାନଙର କି

କତବ , ତାହା ବିେବଚନା କର।” 15 ତହଁୁ େସମାେନ େସଆେଡ଼ ଯାଇ

ମୀଖାର ଗୃହେର େସହି େଲବୀୟ ଯୁବାର ଗୃହକୁ ଆସି ତାହାର ମଙଳ ବାତା

ପଚାରିେଲ। 16 ପୁଣି ଯୁଦାସେର ସସଜ ଦା ସନାନଗଣର େସହି ଛଅ

ଶହ ପୁରୁଷ ଦାରପେବଶ ସାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିେଲ। 17 ଏଥେର

େଦଶାନୁସନାନ ନିମିତ ଯାଇଥବା େସହି ପାଞ ଜଣ ଉପରକୁ ଗେଲ, ପୁଣି ତହ

ଭତରକୁ ଯାଇ େଖାଦିତ ପତିମା ଓ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ ଓ ଢଳା ପତିମା

ଉଠାଇ େନେଲ; େସସମୟେର ଯାଜକ ଦାରପେବଶ ସାନେର ଯୁଦାସେର

ସସଜ େସହି ଛଅ ଶହ େଲାକ ସଙେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥଲା। 18ଆଉ େସହି

େଲାକମାେନ ମୀଖା ଗୃହକୁ ଯାଇ େଖାଦିତ ପତିମା, ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ

ଓ ଢଳା ପତିମା ଆଣେନ, ଯାଜକ େସମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ କଅଣ

କରୁଅଛ?” 19ତହେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁନି ହୁଅ, ଆପଣା

ମୁହଁେର ହାତ ଦିଅ, ଆମମାନଙ ସେଙ ଚାଲ ଓ ଆମମାନଙ ପିତା ଓ ଯାଜକ

ହୁଅ; ଏକ େଲାକର ଗୃହେର ଯାଜକ େହବା ତୁମର ଭଲ, କି ଇସାଏଲୀୟ

ଏକ ବଂଶ ଓ େଗାଷୀର ଯାଜକ େହବା ଭଲ?” 20 ଏଥେର ଯାଜକର ମନ

ଆନନିତ େହଲା, ତହଁୁ େସ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ ଓ େଖାଦିତ ପତିମା େନଇ

େଲାକମାନଙ ମ େର ଚାଲଲା। 21 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ମୁଖ େଫରାଇ

ପସାନ କେଲ, ପୁଣି ବାଳକ ଓ ପଶୁ ଓ ସାମଗୀ ଆପଣାମାନଙ ଆେଗ

ଚଳାଇେଲ। 22 େସମାେନ ମୀଖାର ଗୃହରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ଉତାେର ମୀଖାର

ଗୃହ ନିକଟ ଗୃହବାସୀମାେନ ଦଳବଦ େହାଇ ଦା ସନାନଗଣର ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଇେଲ। 23 ପୁଣି ଦା ସନାନଗଣକୁ ଡାକ ପକାଇେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ

ମୁଖ େଫରାଇ ମୀଖାକୁ କହିେଲ, ତୁମର କଅଣ େହଲା େଯ, “ତୁେମ ଏପରି

ଦଳବଦ େହାଇ ଆସୁଅଛ?” 24 ତହେର େସ କହିଲା, “େମାର ବନାଇଲା

େଦବତାମାନଙୁ, ପୁଣି ଯାଜକକୁ ତୁେମମାେନ ତ େନଇ ଚାଲ ଆସିଲ, ବାକି

େମାହର ଆଉ କଅଣ ଅଛି? ଆହୁରି କହୁଅଛ, ‘ତୁମର କଅଣ େହଲା?’” 25
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ତହେର ଦା ସନାନଗଣ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆମମାନଙ ମ େର ତୁମ ରବ

ଶୁଣା ନ ଯାଉ, େକଜାଣି େକାଧୀ େଲାେକ ତୁମକୁ ଆକମଣ କରିେବ, ତହେର

ତୁେମ ଆପଣା ପାଣ ଓ ଆପଣା ପରିବାରର ପାଣ ହରାଇବ।” 26 ଏଉତାେର

ଦା ସନାନଗଣ ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କେଲ; ପୁଣି ମୀଖା େସମାନଙୁ

ଆପଣାଠାରୁ ଅଧକ ବଳବାନ େଦଖ, ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗଲା। 27 ତହଁୁ

େସମାେନ ମୀଖାର ନିମତ ବସୁସବୁ ଓ ତାହାର ଯାଜକକୁ େନଇ ଲୟିେ ର

େସହି ଶାନ ଓ ନିଭୟ େହାଇ ରହିଥବା େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ କରି ଅଗିେର ନଗର ଦଗ କେଲ।

28 ପୁଣି ଉଦାରକତା େକହି ନ ଥଲା, କାରଣ ତାହା ସୀେଦାନଠାରୁ ଦୂର ଥଲା,

ଆଉ ଅନ କାହାରି ସେଙ େସମାନଙର ସମକ ନ ଥଲା; ଆଉ ତାହା େବ 

ରେହାବ ନିକଟସ ତଳଭୂମିେର ଥଲା। ଏଉତାେର େସମାେନ େସହି ନଗର

ନିମାଣ କରି େସଠାେର ବାସ କେଲ। 29ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ ପୂବପୁରୁଷ

େଯ ଇସାଏଲର ପୁତ ଦା , ତାହାର ନାମାନୁସାେର େସହି ନଗରର ନାମ

ଦା ରଖେଲ; ମାତ ଆଦ େର େସହି ନଗରର ନାମ ଲୟି ଥଲା। 30

ପୁଣି ଦା ସନାନଗଣ େସହି େଖାଦିତ ପତିମା ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ସାପନ

କେଲ; ପୁଣି େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ବନୀ ରୂେପ େଦଶାନରିତ େହବା

ଯାଏ େମାଶାର େପୗତ, େଗେଶାମର ପୁତ େଯାନାଥନ ଓ ତାହାର ସନାନଗଣ

ଦା ବଂଶର ଯାଜକ େହେଲ। 31 ଶୀେଲାେର ପରେମଶରଙ ଗୃହ ଥବାର

ସମସ ସମୟ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ମୀଖାର ନିମତ େସହି େଖାଦିତ

ପତିମା ସାପନ କରି ରଖେଲ।

19ଇସାଏଲ ମ େର ରାଜା ନ ଥବା ସମୟେର ଏପରି ଘଟିଲା େଯ,

ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶର ଅନଃପେଦଶେର ପବାସୀ ଏକ େଲବୀୟ

େଲାକ େବଥଲହିମଯିହୁଦାରୁ ଏକ ଉପପତୀ ଗହଣ କଲା। 2 ପୁଣି

ତାହାର ଉପପତୀ ତାହା ବିରୁଦେର େକାଧ କରି ତାହା ନିକଟରୁ ବାହାରିଯାଇ

େବଥଲହିମ ଯିହୁଦାେର ଆପଣା ପିତୃଗୃହେର ଚାରି ମାସ କାଳ ରହିଲା। 3

ଏଥଉତାେର ତାହାର ଉପପତି ତାହାକୁ ପୀତିବଚନ କହି େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ

ଆପଣା ସେଙ ଏକ ଦାସ ଓ ଦୁଇ ଗଦଭ େନଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲା; ତହେର

େସହି ସୀ ତାହାକୁ ଆପଣା ପିତୃଗୃହକୁ ଆଣିଲା; ତହେର େସହି ଯୁବତୀର

ପିତା େସହି ବ କିକୁ େଦଖ ତାହା ସହିତ ସାକାତ କରି ଆନନିତ େହଲା।
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4 ଏେହତୁରୁ େଲବୀୟ େଲାକର ଶଶୁର େସହି ଯୁବତୀର ପିତା ତାହାକୁ

ଅଟକାଇଲା, ତହଁୁ େସ ତାହା ସେଙ ତିନି ଦିନ ରହିଲା, ପୁଣି େସମାେନ

େଭାଜନପାନ କରି େସଠାେର ରାତି େକପଣ କେଲ। 5 ପୁଣି ଚତୁଥ ଦିନ

େସମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠିେଲ ଓ େସ ପସାନ କରିବାକୁ ଉଦ ତ ହୁଅେନ,

େସହି ଯୁବତୀର ପିତା ଆପଣା ଜୁଆଁଇକି କହିଲା, “ମୁଠିଏ ଆହାର କରି ପାଣ

ତୃପ କର; ତହ ଉତାେର ଆପଣା ବାଟେର ଯିବ।” 6 ତହଁୁ େସ ଦୁେହଁ ଏକତ

ବସି େଭାଜନପାନ କେଲ; ଏଥେର େସହି ଯୁବତୀର ପିତା େସହି େଲବୀୟ

େଲାକକୁ କହିଲା, “ଅନୁଗହ କରି ଏହି ରାତିଟି ରହି ଯାଅ, ଆପଣା ମନକୁ

ଖୁସି କର।” 7 ତଥାପି େସ ପସାନ କରିବାକୁ ଉଠିଲା; ମାତ ତାହାର ଶଶୁର

ତାହାକୁ ଅନୁେରାଧ କରେନ, େସ ପୁନବାର ରାତି େକପଣ କଲା। 8 ପୁଣି େସ

ପଞମ ଦିନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି ପସାନ କରିବାକୁ ଉଦ ତ େହଲା; ତହେର

ଯୁବତୀର ପିତା କହିଲା, “ଅନୁଗହ କରି ଆପଣା ପାଣ ତୃପ କର, ତୁେମମାେନ

ଅପରାହ ପଯ ନ ରୁହ;” ଏଥେର େସ ଦୁେହଁ େଭାଜନ କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର

େସ େଲବୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ଉପପତୀ ଓ ଦାସ ପସାନ କରିବାକୁ ଉଠେନ,

ତାହାର ଶଶୁର େସହି ଯୁବତୀର ପିତା ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଏେବ ତ

ସନ ା ନିକଟ େହଉଅଛି, ଅନୁଗହ କରି ରାତିଟି ରହି ଯାଅନ େଦଖ, ଦିନ ଗଡ଼ି

ଯାଉଛି, ଏଠାେର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରାତିଟି େକପଣ କର; କାଲ ବଡ଼ି

ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣା ବାଟେର ଘରକୁ ଯିବ।” 10ମାତ େସ େଲାକ େସହି ରାତି

ରହିବାକୁ ଅସମତ େହାଇ ଉଠି ପସାନ କଲା ଓ ଯିବୂଷ, ଅଥା , ଯିରୂଶାଲମ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା; ପୁଣି ତାହା ସେଙ ସସଜ େଯାଡ଼ିଏ ଗଧ ଓ ମ

ତାହାର ଉପପତୀ ଥେଲ। 11 େସମାେନ ଯିବୂଷର ନିକଟବତୀ େହବା େବଳକୁ

ପାୟ ଦିନ େଶଷ େହାଇଥଲା; ଏଥେର ଦାସ ତାହାର ମୁନିବକୁ କହିଲା,

“ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆସ, ଆେମମାେନ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ ଏହି ନଗରକୁ ଯାଇ

େସଠାେର ରାତି େକପଣ କରୁ।” 12 ମାତ ତାହାର ମୁନିବ ତାହାକୁ କହିଲା,

“ଆେମମାେନ ବିେଦଶୀୟମାନଙ ନଗରକୁ ଯିବୁ ନାହ, ତାହା ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ନୁେହଁ; ମାତ ଆେମମାେନ ଗିବୀୟା ଯାଏ ଯିବୁ।” 13 ପୁଣି େସ

ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଏହି ଦୁଇ ସାନରୁ େକୗଣସି

ଏକ ସାନକୁ ଯାଉ; ପୁଣି ଗିବୀୟା କି ରାମାେର ରାତି କାଟିବା।” 14 େତଣୁ

େସମାେନ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲଗେଲ; ପୁଣି ବିନ ାମୀ ର ଅଧକାରସ
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ଗିବୀୟାର ନିକଟବତୀ େହବା େବେଳ ସୂଯ ଅସ େହଲା। 15 ତହଁୁ େସମାେନ

ଗିବୀୟାେର ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଗେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ନଗର

ଭତରକୁ ଯାଇ ଦାଣେର ବସିେଲ; କାରଣ ରାତି କାଟିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ

ଆପଣା ଘରକୁ େନବାକୁ େକହି ନ ଥଲା। 16 େସେତେବେଳ େଦଖ, ଜେଣ

ବୃଦ ସନ ାକାେଳ ଆପଣା େକତର କମରୁ ଆସୁଥଲା; େସ ଇଫୟିମ

ପବତମୟ େଦଶର େଲାକ ଓ ଗିବୀୟାେର ପବାସ କରୁଥଲା; ମାତ େସ

ସାନର େଲାକମାେନ ବିନ ାମୀ ବଂଶୀୟ ଥେଲ। 17 ପୁଣି େସ େଲାକ

ଅନାଇ ନଗରର ଦାଣେର େସହି ପଥକକୁ େଦଖଲା ଓ େସହି ବୃଦ େଲାକ

ପଚାରିଲା, “ତୁେମ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ? ପୁଣି େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ?” 18

ତହେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେମମାେନ େବଥଲହିମଯିହୁଦାରୁ ଇଫୟିମ

ପବତମୟ େଦଶର ଅନଃପେଦଶକୁ ଯାଉଅଛୁ; ଆେମ େସହି ସାନର େଲାକ

ଓ େବଥଲହିମ ଯିହୁଦାକୁ ଯାଇଥଲୁ; ଏେବ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଯାଉଅଛି;

ମାତ େକହି େମାେତ ଆପଣା ଘରକୁ େନବାକୁ ନାହ। 19ତଥାପି ଆମ ପାଖେର

ଆମମାନଙ ଗଧ ପାଇଁ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା, ଉଭୟ ଅଛି; ମ େମାʼ ପାଇଁ ଓ

ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ପାଇଁ ଓ ତୁମ ଦାସ ସେଙ ଥବା ଏହି ଯୁବା ପାଇଁ ରୁଟି ଓ

ଦାକାରସ ଅଛି; େକୗଣସି ବିଷୟେର କିଛି ଅଭାବ ନାହ।” 20 ତହଁୁ େସହି

ବୃଦ େଲାକ କହିଲା, “ତୁମର ମଙଳ େହଉ; େଯ େକୗଣସିମେତ େହଉ,

ତୁମର ସବୁ ଅଭାବର ଭାର େମାହର ଉପେର; େକୗଣସିମେତ ଦାଣେର ରୁହ

ନାହ।” 21 ତହେର େସ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣି ଗଧମାନଙୁ ଖାଦ

େଦଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପାଦ େଧାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ। 22 େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ଖୁସି କଲା େବେଳ, େଦଖ, ନଗରର େଲାକ େକେତକ

ଦୁଷ େଲାକମାେନ କବାଟେର ମାରି ମାରି ଘରର ଚାରିପାଖ େଘରିେଲ; ପୁଣି

େସମାେନ େସହି ଗୃହକତା ବୃଦ େଲାକକୁ କହିେଲ, “ତୁମ ଗୃହକୁ େଯଉଁ

ମନୁଷ ଆସିଅଛି, ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ, ଆେମମାେନ ତାହା ସହିତ

ଶାରୀରିକ ସମନ କରିବା।” 23ତହେର େସହି ଗୃହକତା ବାହାରକୁ େସମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ନାହ ନାହ, ଆମର ଭାତୃଗଣ, ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ଏପରି ଦୁଷମ କର ନାହ; ଏ ପୁରୁଷ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଅଛି, ଏଥପାଇଁ ଏହି

ମୂଢ଼ତାର କମ ନ କର। 24 େଦଖ, େମାହର ଅବିବାହିତା କନ ା ଓ େସ

େଲାକର ଉପପତୀ ଅଛି; ମଁୁ େସମାନଙୁ ଆଣି େଦଉଅଛି ପେଛ, ତୁେମମାେନ
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େସମାନଙୁ ଭଷ କର ଓ ଯାହା ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର ଭଲ, ତାହା େସମାନଙ

ସେଙ କର; ମାତ ଏହି ପୁରୁଷ ପତି ଏପରି େକୗଣସି ମୂଢ଼ତା ନ କର।” 25

ତଥାପି େସମାେନ ତାହା କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ; େତଣୁ େସହି େଲବୀୟ ପୁରୁଷ

ଆପଣା ଉପପତୀ କି ଧରି ବାହାରକୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା; ତହେର

େସମାେନ େସହି ସୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମନ କେଲ ଓ ପଭାତ ପଯ ନ

ରାତିସାରା ତାହା ପତି ଅତ ାଚାର କେଲ; ପୁଣି ପଭାତ େହବା େବଳକୁ

ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 26 ତହଁୁ ରାତି ପାହାନା େବଳକୁ େସହି ସୀ ତାହାର

ସାମୀ ରହୁଥବା େଲାକର ଗୃହଦାର ନିକଟେର ଆଲୁଅ େହବା ପଯ ନ ପଡ଼ି

ରହିଲା। 27 ଏଥଉତାେର ପଭାତ ହୁଅେନ, ତାହାର ସାମୀ ଉଠି ଆପଣା

ବାଟେର ଯିବା ପାଇଁ ଗୃହଦାର ଫଟାଇ ବାହାରକୁ ଗଲା; ମାତ େଦଖ, ତାହାର

ଉପପତୀ େସହି ସୀ ଗୃହଦାର ନିକଟେର ପଡ଼ିଛି, ତାହାର ଦୁଇ ହାତ ଦାରବନ

ଉପେର ଅଛି। 28 ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଉଠ, ଚାଲ ଆେମମାେନ

ଯିବା;” ମାତ େସ ଉତର େଦଲା ନାହ; େତେବ େସ ତାହାକୁ ଗଧ ଉପରକୁ

େନଲା; ଆଉ େସହି େଲବୀୟ ପୁରୁଷ ଉଠି ଆପଣା ସାନକୁ ପସାନ କଲା। 29

ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣା ଗୃହେର ପହଞିଲା ଉତାେର ଖେଣ ଛୁରୀ େନଇ

ଆପଣା ଉପପତୀର ଅସିର ଖଞ ଅନୁସାେର ବାର ଖଣେର ବିଭକ କରି

ଇସାଏଲର ସମସ ଅଞଳକୁ ପଠାଇଲା। 30 ତହେର େଯେତ େଲାକ ତାହା

େଦଖେଲ, ସମେସ କହିେଲ, “ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି

ଆସିବା ଦିନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ ଏପରି କମ େକେବ କରାଯାଇ ନାହ କି

େଦଖାଯାଇ ନାହ; ଏ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କର, ମନଣା ନିଅ ଓ କୁହ।”

20ଏଥଉତାେର ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶ

ପଯ ନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମେସ ବାହାର େହେଲ ଓ ସମଗ ମଣଳୀ

ଏକ ମନୁଷ ପରି ମିସାେର ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଏକତିତ େହେଲ। 2

ପରେମଶରଙ େଲାକଗଣର େସହି ସମାଜେର ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶୀୟ

େଲାକଙ ପଧାନବଗ ଓ ଚାରି ଲକ ଖଡଧାରୀ ପଦାତିକ ଉପସିତ େହେଲ। 3

(ତହଁୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଯ ମିସାକୁ ଯାଇଅଛନି, ଏହା ବିନ ାମୀନୀୟ

ସନାନଗଣ ଶୁଣିେଲ)। ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପଚାରିେଲ, “ଏହି ଦୁଷତା

କିପକାେର େହଲା? ତାହା ଆମମାନଙୁ କୁହ।” 4 ତହେର େସହି ହତ ସୀର

େଲବୀୟ ଉପପତି ଉତର େଦଇ କହିଲା, “ମଁୁ ଓ େମାର ଉପପତୀ ରାତି
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େକପଣ ନିମେନ ବିନ ାମୀ ର ଅଧକାରସ ଗିବୀୟାକୁ ଆସିଥଲୁ। 5ପୁଣି

ଗିବୀୟାର େଲାକମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠି ରାତିେର ଗୃହ ଚତୁଦଗେର

େମାେତ େଘରିେଲ; େମାେତ େସମାେନ ବଧ କରିବାକୁ ବିଚାର କେଲ, ପୁଣି

େମାର ଉପପତୀକୁ ବଳାତାର କେଲ, ତହେର େସ ମଲା। 6ତହଁୁ ମଁୁ ନିଜ

ଉପପତୀକୁ େନଇ ଖଣ ଖଣ କରି ଇସାଏଲର ଅଧକାରସ ପେଦଶର ସବତ

ପଠାଇଲ; କାରଣ େସମାେନ ଇସାଏଲ ମ େର ଦୁଷତା ଓ ମୂଢ଼ତାର କମ

କରିଅଛନି। 7 େଦଖ, େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମ ସମେସ ଏ ବିଷୟେର

ଆପଣା ଆପଣା ମତ ଓ ମନଣା ଦିଅ।” 8 ତହେର ସମେସ ଏକ େଲାକ

ପରି ଉଠି କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େକହି ଆପଣା ତମୁକୁ ଯିବୁ ନାହ, କିଅବା

ଆେମମାେନ େକହି ଆପଣା ଘରକୁ େଫରିବୁ ନାହ। 9 ମାତ ଗିବୀୟା ପତି

ଏେବ ଆେମମାେନ ଏହି କଥା କରିବୁ; ଗୁଲବାଣ କେମ ତାହା ବିରୁଦେର

ଯିବୁ; 10 ପୁଣି େଲାକମାନଙ ନିମେନ ଖାଦ ଦବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ

ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ ରୁ ଶହେକ ଦଶ ଜଣ, ହଜାରେକ ଏକ

ଶହ ଜଣ, ଦଶ ହଜାରେର ଏକ ହଜାର ଜଣ େଲଖାଏଁ େନବୁ, ତହେର

େଲାକମାେନ ବିନ ାମୀ ର ଅଧକାରସ ଗିବୀୟାକୁ ଆସିେଲ, େସମାେନ

ଇସାଏଲ ମ େର େଯସମସ ମୂଢ଼ତାର କମ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର

େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦେବ।” 11ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲୀୟ ସମସ େଲାକ

ଏକ ମନୁଷ ପରି ଯୁକ େହାଇ େସହି ନଗର ବିରୁଦେର ଏକତିତ େହେଲ।

12 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ବଂଶ ବିନ ାମୀ ର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ମ େର ଏ କି ଦୁଷତା ଘଟିଅଛି? 13

ଏେବ ତୁେମମାେନ େସହି ଗିବୀୟାର ଦୁଷ େଲାକମାନଙୁ ସମପଣ କର,

ତହେର ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ବଧ କରି ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଦୁଷତା ଦୂର

କରିବା।” ମାତ ବିନ ାମୀ ଆପଣା ଭାତା ଇସାଏଲସନାନଗଣର ରବ

ଶୁଣିବାକୁ ସମତ େହେଲ ନାହ। 14 ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସେଙ ଯୁଦ

କରିବା ପାଇଁ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ନଗରମାନରୁ ବାହାରି ଗିବୀୟାକୁ ଯାଇ

ଏକତିତ େହେଲ। 15 େସହି ଦିନ ନଗରମାନରୁ ଆସିଥବା ବିନ ାମୀ 

ସନାନଗଣର ଛବିଶ ହଜାର ଖଡଧାରୀ େଲାକ ଗଣିତ େହେଲ, ଏହାଛଡ଼ା

ଗିବୀୟା ନିବାସୀ େଲାକମାନଙର ସାତ ଶହ ବଛା େଲାକ ଗଣିତ େହେଲ।

16 ଏହି େଲାକସମୂହ ମ େର ସାତ ଶହ ବଛା େଲାକ ବଁାହାତିଆ ଥେଲ;
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େସମାେନ ପେତ େକ ବଣା ନ େହାଇ ଏକ େକଶକୁ ହ ଲକ କରି ଛାଟିଣୀ

ମାରି ପାରନି। 17 ବିନ ାମୀ ଛଡ଼ା ଇସାଏଲର ଖଡଧାରୀ ଚାରି ଲକ

େଲାକ ଗଣିତ େହେଲ; ଏସମେସ େଯାଦା। 18 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଉଠି େବେଥ କୁ ଯାଇ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପଚାରି କହିେଲ;

“ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ସହିତ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପକରୁ

ପଥେମ କିଏ ଯିବ?” ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଯିହୁଦା ପଥେମ ଯିବ।” 19

ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପଭାତେର ଉଠି ଗିବୀୟା ବିରୁଦେର ଛାଉଣି

ସାପନ କେଲ। 20 ପୁଣି ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ବିନ ାମୀ ସେଙ ଯୁଦ

କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ ଓ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୀୟା ନିକଟେର

େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ ସଜାଇେଲ। 21 ତହେର ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ

ଗିବୀୟାରୁ ବାହାରି େସହି ଦିନ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ବାଇଶ ହଜାର େଲାକଙୁ

ସଂହାର କରି ଭୂମିେର ନିପାତ କେଲ। 22 ତହ ଉତାେର ଇସାଏଲୀୟ

େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଆଶାସ େଦଇ ପଥମ ଦିନ େଯଉଁ ସାନେର

ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଇଥେଲ, ପୁନବାର େସହି ସାନେର ଯୁଦ ସଜାଇେଲ। 23

ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଉଠିଯାଇ ସନ ା ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

େରାଦନ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ଆେମ କି

ଆପଣା ଭାଇ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ନିକଟବତୀ

େହବା?” ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତାହା ବିରୁଦେର ଯାଅ।” 24ଏଉତାେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଦିତୀୟ ଦିନ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କରିବାକୁ ନିକଟବତୀ େହେଲ। 25 ପୁଣି ବିନ ାମୀ େସହି ଦିତୀୟ ଦିନ

େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଗିବୀୟାରୁ ବାହାରି ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଅଠର

ହଜାର େଲାକଙୁ ପୁନବାର ସଂହାର କରି ଭୂମିେର ନିପାତ କେଲ; ଏସମେସ

ଖଡଧାରୀ ଥେଲ। 26 େତେବ ସମସ ଇସାଏଲ ସନାନ ଓ ସମସ େଲାକ

ଉଠି େବେଥ କୁ ଯାଇ େରାଦନ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ବସି

େସଦିନ ସନ ା ପଯ ନ ଉପବାସ କେଲ ଓ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କେଲ। 27 େସହି ସମୟେର

ପରେମଶରଙ ନିୟମସିନୁକ େସଠାେର ଥଲା, ପୁଣି ହାେରାଣର େପୗତ,

ଇଲୀୟାସରର ପୁତ ପୀନହ େସହି ସମୟେର ତହ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା

ବ କି ଥଲା। 28 ଏେହତୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି କହିେଲ,
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“ଆେମ ଆପଣା ଭାଇ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ

ଏେବ େହଁ କି ପୁନବାର ଯିବା, ଅବା କାନ େହବା?” ସଦାପଭୁ କହିେଲ, ଯାଅ;

“ଆେମ କାଲ ତୁମ ହସେର ତାହାକୁ ସମପଣ କରିବା।” 29 ତହଁୁ ଇସାଏଲ

ଗିବୀୟାର ଚତୁଦଗେର େଲାକ ଛକି ବସାଇ ରଖଲା। 30ଏଥଉତାେର ତୃତୀୟ

ଦିନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ବିରୁଦେର ଉଠିଗେଲ

ଓ ପୂବ ପରି ଗିବୀୟା ନିକଟେର ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଇେଲ। 31 ତହଁୁ

ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ େସହି େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାଇ ନଗରଠାରୁ

ଦୂରକୁ ଆକଷତ େହେଲ; ପୁଣି ପୂବ ସମୟ ପରି େଲାକମାନଙୁ ଆଘାତ ଓ ବଧ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େବେଥ ଆେଡ଼ ଓ େକତ େଦଇ ଗିବୀୟା ଆେଡ଼

ଯିବା ଦୁଇ ସଡ଼କେର େସମାେନ ଊଣାଧକ ଇସାଏଲୀୟ ତିରିଶ େଲାକଙୁ ବଧ

କେଲ। 32 ତହଁୁ ବିନ ାମୀ ସନାନମାେନ କହିେଲ, “ଏମାେନ ତ ପୂବ ପରି

ଆମମାନଙ ସମୁଖେର ପରାସ େହଉଅଛନି।” ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ପଳାଇ ନଗରରୁ ସଡ଼କକୁ େସମାନଙୁ ଆକଷଣ

କରିେନଉ।” 33 ତହଁୁ ଇସାଏଲ େଲାକ ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ ଉଠି

ବା ତାମରେର ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଇେଲ; ଏଥମ େର ଇସାଏଲର ଛକି

ବସିବା େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାସ ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ ଏକାେବେଳ ଉଠି

ଆସିେଲ। 34 ତହଁୁ ଇସାଏଲୀୟ ସମସ େଲାକଙ ମ ରୁ ଦଶ ହଜାର ବଛା

େଲାକ ଗିବୀୟା ନିକଟକୁ ଆସେନ, ଭାରୀ ଯୁଦ େହଲା; ମାତ ଅମଙଳ ଆସି

େଯ େସମାନଙ ଉପେର ପଡ଼ିଲାଣି, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହ। 35

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ବିନ ାମୀ କୁ ଆଘାତ କେଲ;

ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସହି ଦିନ ବିନ ାମୀ ର ପଚିଶ ହଜାର

ଏକ ଶହ େଲାକ ବଧ କେଲ; ଏସମେସ ଖଡଧାରୀ ଥେଲ। 36 ଏହିରୂେପ

ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙୁ ପରାସ େହବାର େଦଖେଲ; କାରଣ

ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାେର ଛକି ବସାଇଥବା େଲାକମାନଙ

ଉପେର ନିଭର ରଖ ବିନ ାମୀ କୁ ସାନ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 37 ଏଥମ େର

ଛକି ବସିବା େଲାକମାେନ ଶୀଘ ମାଡ଼ି ଆସି ଗିବୀୟା ଆକମଣ କେଲ; ପୁଣି

ଛକି ବସିବା େଲାକମାେନ ଆସି ଖଡଧାରେର ସମସ ନଗର ଆଘାତ କେଲ।

38ଆଉ େସହି ଛକି ବସିବା େଲାକମାେନ େଯପରି ନଗରରୁ ବୃହତ ଧୂମ

େମଘ ଉଠାଇେବ; ଇସାଏଲୀୟ େଲାକଙ ସହିତ େସମାନଙର ଏହି ଚିହ
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ସିର େହାଇଥଲା। 39 ଏେହତୁ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଯୁଦ େବେଳ ମୁଖ

େଫରାଇେଲ, ତହଁୁ ବିନ ାମୀ ଇସାଏଲର େଲାକମାନଙୁ ଆଘାତ କରି

ଊଣାଧକ ତିରିଶ ଜଣଙୁ ବଧ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, ପଥମ

ଯୁଦେର େଯପରି, ଏେବ ମ େସପରି, ନିଶୟ ଏମାେନଆମମାନଙ ସମୁଖେର

ପରାସ େହଉଅଛନି। 40 ମାତ େଯେତେବେଳ ନଗରରୁ ସମାକାରେର ଧୂମ

େମଘ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ ପଛକୁ

ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସମୁଦାୟ ନଗରର ଧୂମଆକାଶକୁ ଉଠୁଅଛି। 41ତହଁୁ

ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େନଉଟିେଲ, ପୁଣି ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ

ଅବା େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ଅମଙଳ ଆସି

ପଡ଼ିଲା େବାଲ େଦଖେଲ। 42 ଏଣୁ େସମାେନ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାନଙ

ସମୁଖରୁ ପାନରପଥ ଆେଡ଼ େଫରିେଲ; ମାତ ଯୁଦ େସମାନଙ ପେଛ

ପେଛ ଲାଗି ରହିଲା; ପୁଣି ନଗରମାନରୁ ଆସିଥବା େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ

ପଥ ମ େର ସଂହାର କେଲ। 43 େସମାେନ ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକମାନଙୁ

ଚାରିଆଡ଼ୁ େଘରିେଲ ଓ େସମାନଙୁ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନଙ ବିଶାମ ସାନେର

ସୂେଯ ାଦୟ ଆେଡ଼ ଗିବୀୟା ସମୁଖସ ସାନ ପଯ ନ େସମାନଙୁ ଭୂମିେର

ଦଳି ପକାଇେଲ। 44 ତହେର ବିନ ାମୀ ର ଅଠର ହଜାର େଲାକ ହତ

େହେଲ; େସସମେସ ବୀର ଥେଲ। 45 ଏଉତାେର େସମାେନ େଫରି ପାନର

ଆେଡ଼ ରିେମା େଶୖଳକୁ ପଳାଇେଲ; ତହଁୁ ଏମାେନ ସଡ଼କେର ପାଞ ହଜାର

େଲାକଙୁ େଗାଟାଇ ସାଉଣି ମାରିେଲ; ପୁଣି ଗିଦୀେୟା ପଯ ନ େସମାନଙ

ପେଛ ଲାଗି ରହି େସମାନଙର ଦୁଇ ହଜାର େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ। 46

ଏହିରୂେପ େସହି ଦିନ ବିନ ାମୀ ର ଖଡଧାରୀ ପଚିଶ ହଜାର େଲାକ ହତ

େହେଲ; େସସମେସ ବୀର ଥେଲ। 47 ମାତ ଛଅ ଶହ େଲାକ େନଉଟି

ପାନର ଆେଡ଼ ରିେମା େଶୖଳକୁ ପଳାଇେଲ ଓ ରିେମା େଶୖଳେର ଚାରି

ମାସ ରହିେଲ। 48 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ବିନ ାମୀ 

ସନାନଗଣର ବିରୁଦେର େଫରି ସମୁଦାୟ ନଗର ଓ ପଶୁ ଓ ଯାହା କିଛି

ପାଇେଲ, େସସବୁକୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ କେଲ; ଆହୁରି େସମାେନ େଯେତ

ନଗର ପାଇେଲ, େସସବୁେର ଅଗି ଲଗାଇେଲ।

21ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ମିସାେର ଶପଥ କରି କହିଥେଲ,

“ଆମମାନଙର େକହି ବିନ ାମୀ ସହିତ ଆପଣା କନ ାର ବିବାହ େଦବ
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ନାହ।” 2 େତଣୁ େଲାକମାେନ େବେଥ କୁ ଆସି ସନ ା ପଯ ନ େସହି

ସାନେର ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ବସି ରବ ଉଠାଇ ଅତ ନ େରାଦନ କେଲ।

3ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “େହ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପେଭା, ଆଜି

େଯ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଏକ ବଂଶର ଊଣା େହଲା, ଇସାଏଲ ମ େର ଏପରି

କାହକି ଘଟିଲା?” 4 ତହଁୁ ଆରଦିନ େଲାକମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି ଏକ

ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କେଲ। 5

ପୁଣି ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ କହିେଲ, “ସମାଜ ସହିତ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ

େଯ ନ ଆସିଲା, ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ େର ଏପରି କିଏ ଅଛି?”

କାରଣ ମିସାକୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଯ ନ ଆସିବ, “େସ ଅବଶ ହତ

େହବ,” ଏହା କହି େସମାେନ ମହା ଶପଥ କରିଥେଲ। 6 ପୁଣି ଇସାଏଲ

ସନାନମାେନ ଆପଣା ଭାଇ ବିନ ାମୀ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି କହିେଲ, “ଆଜି

ଇସାଏଲ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ବଂଶ ଉଚିନ େହଲା। 7 େସମାନଙ ମ େର

େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ ଅଛନି, େସମାନଙ ବିବାହ ବିଷୟେର ଆେମମାେନ

କଅଣ କରିବା? କାରଣ େସମାନଙ ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା କନ ାର ବିବାହ

େଦବୁ ନାହ େବାଲ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଆେମମାେନ ଶପଥ କରିଅଛୁ।” 8

ପୁଣି େସମାେନ କହିେଲ, “ମିସାକୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଯ ନ ଆସିଲା,

ଇସାଏଲ ବଂଶସମୂହ ମ େର ଏପରି େକଉଁ ବଂଶ ଅଛି?” ତହେର େଦଖ,

ଯାେବଶଗିଲୀୟଦରୁ େକହି ଛାଉଣିସ ସମାଜକୁ ଆସି ନ ଥେଲ। 9 କାରଣ

େଲାକମାେନ ଗଣିତ େହବା େବେଳ, େଦଖ, େସଠାେର ଯାେବଶଗିଲୀୟଦ

ନିବାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି ନ ଥେଲ। 10 ତହଁୁ ମଣଳୀ େସ ସାନକୁ

ବାର ହଜାର ମହାବୀର ପୁରୁଷ ପଠାଇ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ,

“ଯାଇ ସୀ ବାଳକ ସେମତ ଯାେବଶଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାନଙୁ ଖଡଧାରେର

ଆଘାତ କର। 11ଆହୁରି ତୁେମମାେନ ଏହା କରିବ; ତୁେମମାେନ ପେତ କ

ପୁରୁଷକୁ ଓ ପୁରୁଷସହବାସିନୀ ପେତ କ ସୀକୁ ବଜତ ରୂେପ ବିନାଶ

କରିବ।” 12 ତହଁୁ େସମାେନ ଯାେବଶଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାନଙ ମ େର

ପୁରୁଷସହବାସରହିତା ଚାରି ଶହ ଅବିବାହିତା କନ ା ପାଇେଲ; ଆଉ

େସମାନଙୁ କିଣାନ େଦଶସ ଶୀେଲା ଛାଉଣିକୁ ଆଣିେଲ। 13 ଏଥଉତାେର

ସମଗ ମଣଳୀ ରିେମା େଶୖଳସିତ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ସହିତ ଆଳାପ

କେଲ ଓ ଦୂତ ପଠାଇ େସମାନଙ ନିକଟେର ଶାନି ପଚାର କେଲ। 14



ବିଚାରକତା 575

େସସମୟେର ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସିେଲ; ତହଁୁ ଯାେବଶ

ଗିଲୀୟଦର େଯଉଁ ସୀମାନଙୁ ଇସାଏଲୀୟମାେନ ବଞାଇ ରଖଥେଲ,

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ସହିତ ବିବାହ କରିେଦେଲ, ତଥାପି େସମାନଙ ପାଇଁ

କନ ା ଅଣିେଲ ନାହ। 15 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ବଂଶସମୂହ ମ େର

ଛିଦ କରିବାରୁ େଲାକମାେନ ବିନ ାମୀନୀୟମାନଙ ବିଷୟେର ଅନୁତାପ

କେଲ। 16 େତେବ ମଣଳୀର ପାଚୀନମାେନ କହିେଲ, “ବିନ ାମୀ ମ ରୁ

ସୀମାେନ ଉଚିନ େହାଇଅଛନି, ଏଣୁ ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙ ବିବାହ ବିଷୟେର

ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା?” 17ଆହୁରି େସମାେନ କହିେଲ, “ଇସାଏଲ

ମ ରୁ ଏକ ବଂଶର େଲାପ େଯପରି ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ବିନ ାମୀ ର ଅଧକାର

େସହି ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙର େହଉ। 18 ତଥାପି ଆେମମାେନ େସମାନଙ

ସହିତ ଆପଣାମାନଙ କନ ାର ବିବାହ େଦଇ ନ ପାରୁ, କାରଣ େଯେକହି

ବିନ ାମୀ କୁ କନ ା େଦବ, ‘େସ ଶାପଗସ େହଉ େବାଲ କହି ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଶପଥ କରିଅଛନି।’” 19ଆହୁରି େସମାେନ କହିେଲ, “େଦଖ,

େବେଥ ର ଉତର ଦିଗେର, େବେଥ ରୁ ଶିଖମକୁ ଯିବା ସଡ଼କର ପୂବ

ଆେଡ଼ ଓ ଲେବାନାର ଦକିଣ ଦିଗେର ସିତ ଶୀେଲାେର ପତି ବଷ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ଉତବ େହାଇଥାଏ।” 20 ଏେହତୁ େସମାେନ ବିନ ାମୀ 

ସନାନଗଣକୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ ଦାକାେକତେର

ଛକି ବସି ଅନାଅ; 21ଆଉ େଦଖ, ଶୀେଲାର କନ ାମାେନ େମଳ ମ େର

ନାଚିବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ, ତୁେମମାେନ ଦାକାେକତରୁ ବାହାରି

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ଶୀେଲା କନ ାଗଣ ମ ରୁ ଭାଯ ା ଧରି

ବିନ ାମୀ େଦଶକୁ ଚାଲଯାଅ। 22 ପୁଣି େସମାନଙ ପିତା ଅବା ଭାଇମାେନ

ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ବିବାଦ କରିବାକୁ ଆସିେଲ ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ

କହିବୁ, ‘ଆମମାନଙୁ ଅନୁଗହ କରି େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାରଣଆେମମାେନ

ଯୁଦେର େସମାନଙର ପତି ଜଣ ପାଇଁ ଭାଯ ା େନଇ ନାହଁୁ; ଅବା ତୁେମମାେନ

ହ େସମାନଙୁ ତୁମମାନଙ କନ ାଗଣ ବିବାହ ନିମେନ େଦଇ ନାହଁ; େନାହିେଲ

ତୁେମମାେନ ଏେବ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ।’” 23 ତହେର ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ

େସରୂପ କରି ଆପଣାମାନଙ ସଂଖ ାନୁସାେର ନୃତ କାରିଣୀମାନଙ ମ ରୁ

ଭାଯ ା େନଇ ଚାଲଗେଲ ଆଉ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରକୁ

େଫରିଯାଇ ନଗର ନିମାଣ କରି ତହ ମ େର ବାସ କେଲ। 24ତହଁୁ ଇସାଏଲ
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ସନାନଗଣ େସେତେବେଳ େସଠାରୁ ପସାନ କରି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶ ଓ େଗାଷୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରକୁ ଗେଲ।

25 େସସମୟେର ଇସାଏଲ ମ େର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥଲା; ଯାହା ଦୃଷିେର

ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କଲା।
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ରୂତ
1ବିଚାରକଗଣ ଶାସନ କରୁଥବା ଏକ ସମୟେର େଦଶେର ଦୁଭକ ପଡ଼ିଲା।

ତହେର େବଥଲହିମଯିହୁଦାର ଜେଣ େଲାକ ନିଜ ସୀ ଓ ଦୁଇ ପୁତଙୁ େନଇ

େମାୟାବ େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଗେଲ। 2 େସ େଲାକର ନାମ ଏଲେମଲକ

ଓ ତାହାର ସୀଙ ନାମ ନୟମୀ, ପୁଣି ତାହାର ଦୁଇ ପୁତଙ ନାମ ମହେଲାନ

ଓ କିଲୀେୟାନ; ଏମାେନ େବଥଲହିମଯିହୁଦାର ଇଫାଥୀୟ େଲାକ; ପୁଣି

ଏମାେନ େମାୟାବ େଦଶକୁ ଆସି େସଠାେର ରହିେଲ। 3 ଏଉତାରୁ ନୟମୀର

ସାମୀ ଏଲେମଲକର ମୃତୁୁ ହୁଅେନ, େସ ଓ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ ଅବଶିଷ

ରହିେଲ। 4 ଏହି ପୁତମାେନ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ସୀମାନଙ ମ ରୁ ବିବାହ

କେଲ, ଜଣକର ସୀର ନାମ ଅପା, ଅନ ଜଣର ନାମ ରୂତ; ପୁଣି େସମାେନ

ପାୟ ଦଶ ବଷ ଯାଏ େସଠାେର ବାସ କେଲ। 5 ତହଁୁ ମହେଲାନ ଓ

କିଲୀେୟାନ ଦୁଇ ଜଣଙର ମୃତୁୁ ହୁଅେନ, େସ ସୀ, ଦୁଇ ପୁତବଧୂ ଓ

ସାମୀବିହୀନା େହାଇ ରହିଲା। 6 ପେର ନୟମୀ ନିଜର ପୁତବଧୂମାନଙୁ େନଇଁ

େମାୟାବ େଦଶରୁ ପସାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ

େଯ ନିଜ େଲାକଙର ତତାବଧାରଣ କରି ଆହାର େଦଇଅଛନି, ଏହି କଥା

ନୟମୀ େମାୟାବ େଦଶେର ଥାଇ ଶୁଣିଲା। 7 ଏଣୁ ନିଜର ବାସସାନ ଛାଡ଼ି

େସ ଓ ତାହା ସହିତ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତବଧୂ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ

ପଥେର ଗମନ କେଲ। 8 ଏଥେର ନୟମୀ ନିଜ ଦୁଇ ପୁତବଧୂଙୁ କହିଲା,

“ତୁେମମାେନ ନିଜ ନିଜର ମାତାର ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ; ପୁଣି ମୃତମାନଙ ପତି

ଓ ଆମ ପତି ତୁେମମାେନ େଯରୂପ ଦୟା କରିଅଛ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପତି େସହିପରି ଦୟା କରନୁ। 9 ତୁେମ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ସାମୀ ଗୃହେର

େଯପରି ବିଶାମ ପାଅ,” ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଏପରି କୃପା କରନୁ,

ପୁଣି େସ େସମାନଙୁ ଚୁମନ କଲା; ତହେର େସମାେନ ଉଚସରେର େରାଦନ

କେଲ। 10 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ନା, ଆେମମାେନ ତୁମ

ସଙେର ତୁମ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯିବା।” 11 ନୟମୀ ଉତର

େଦେଲ, “େହ ଆମର କନ ାମାେନ, େଫରିଯାଅ, ଆମ ସଙେର କାହକି ଯିବ?

ତୁମମାନଙ ସାମୀ େହବା ପାଇଁ ଏେବ େହଁ କି ଆମ ଗଭେର ପୁତ ଅଛି?

12 େହ ଆମର କନ ାମାେନ, େଫରିଯାଅ, େଯେହତୁ ମଁୁ ବୃଦା, ପୁନବାର

ବିବାହ କରି ନ ପାେର; ଆଉ େମାହର ଭରସା ଅଛି, ଏହା େବାଲ ଯଦ ପି
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ଆଜି ରାତିେର ସାମୀ ଗହଣ କେର ଓ ସନାନ ମ ପସବ କେର, 13

େତେବ ତୁେମମାେନ କି େସମାନଙର ବୟସପାପି ପଯ ନ ଅେପକା କରିବ?

ତୁେମମାେନ କି ଏଥନିମେନ ଅନ ସାମୀ ଗହଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ େହବ?

ନା, େହ େମାହର କନ ାମାେନ; କାରଣ ତୁମମାନଙ େହତୁରୁ େମାହର ଦୁଃଖ

ଅତିଶୟ େହାଇଅଛି କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ହସ େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠିଅଛି।”

14 ଏଥେର େସମାେନ ପୁନବାର ଉଚସରେର େରାଦନ କେଲ, ପୁଣି ଅପା

ନିଜ ଶାଶୁକୁ ଚୁମନ କଲା, ମାତ ରୂତ ତାକୁ ଧରି ରହିଲା। 15 େସ ତାକୁ

କହିଲା, “େଦଖ, ତୁମର ଜାଆ ନିଜ େଲାକମାନଙ ଓ ନିଜ େଦବତା ନିକଟକୁ

େଫରିଗଲା, ତୁେମ ମ ନିଜ ଜାଆ ପେଛ େଫରିଯାଅ।” 16 ରୂତ କହିଲା,

“ତୁମକୁ ତ ାଗ କରି ତୁମର ପଶା ଗମନ କରି େଫରି ଯିବାକୁ େମାେତ ବିନୟ

ନ କର, େଯେହତୁ ତୁେମ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବ, ମଁୁ ମ େସହିଠାକୁ ଯିବି; ତୁେମ

େଯଉଁଠାେର ରହିବ, ମଁୁ ମ େସହିଠାେର ରହିବି; ତୁମର େଲାକ ହ େମାହର

େଲାକ ଓ ତୁମର ପରେମଶର ହ େମାହର ପରେମଶର େହେବ। 17 ତୁେମ

େଯଉଁଠାେର ମରିବ, ମଁୁ ମ େସହିଠାେର ମରିବି ଓ େସହିଠାେର େମାହର

କବର େହବ; େକବଳ ମୃତୁୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହ େଯେବ ତୁମକୁ ଓ େମାେତ

ବିେଚଦ କରଇ, େତେବ ସଦାପଭୁ େସହି ଦଣ, ମ ତହରୁ ଅଧକ େମାେତ

େଦଉନୁ।” 18 ଏରୂେପ ତାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରୂତ ଦୃଢ଼ମନସ ଅେଟ, ଏହା

େଦଖ େସ ତାହାକୁ ତକ ନ କରି ଶାନ େହଲା। 19 ଏଣୁ େସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ

ଯାଉ େବଥଲହିମେର ଉପସିତ େହେଲ। ପୁଣି େଯେତେବେଳ େସମାେନ

େବଥଲହିମେର ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ ବିଷୟେର

ନଗରଯାକ ଜନରବ ହୁଅେନ, ସୀେଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏ କି ନୟମୀ?”

20 େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, “େମାେତ ନୟମୀ (ମଧୁର) େବାଲ ନ

ଡାକ, ପୁଣି ମାରା (ତିକ) େବାଲ ଡାକ; େଯେହତୁ ସବଶକିମାନ େମାʼ ପତି

ଅତି ତିକ ବ ବହାର କରିଅଛନି। 21 ମଁୁ ପରିପୂଣ େହାଇ ଯାତା କରିଥଲ,

ମାତ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଶୂନ କରି େଫରାଇ ଆଣିଅଛନି। ସଦାପଭୁ େଯେବ

େମାʼ ପତିକୂଳେର ପମାଣ େଦଇଅଛନି ଓ ସବଶକିମାନ େଯେବ େମାେତ

ଦୁଃଖ େଦଇଅଛନି, େତେବ େମାେତ ନୟମୀ େବାଲ କାହକି ଡାକୁଅଛ?” 22

ଏହିରୂେପ ନୟମୀ ଓ େମାୟାବ େଦଶରୁ ଆସିଥବା ତାହାର ପୁତବଧୂ େସହି
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େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତ େଫରି ଆସିେଲ; େସମାେନ ଯବଶସ େଚଦନର

ଆରମ ସମୟେର େବଥଲହିମେର ଉପସିତ େହେଲ।

2ନୟମୀର ସାମୀ ଏଲେମଲକ ବଂଶୀୟ େବାୟଜ ନାମେର ଜେଣ ଧନୀ

ଓ ପଭାବଶାଳୀ ବ କି ଥଲା। 2 ତହଁୁ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତ ନୟମୀକି

କହିଲା, “େମାେତ େକତକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମଁୁ ଯାହାର ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ

ପାଇବି, ତାହାର ପେଛ ପେଛ ବଳକା ଶସ ଗୁଡ଼ିକ ସାଉଣିବି,” ତହେର

େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେହ ଆମର କନ ା, ଯାଅ।” 3 ଏଥେର େସ

ଯାଇ େକତେର ଉପସିତ େହାଇ ଶସ କଟାଳିମାନଙର ପେଛ ପେଛ ବଳକା

ଶସ ସଂଗହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; ଆଉ ଘଟଣାକେମ େସ ଏଲେମଲକ

ବଂଶୀୟ େବାୟଜର େକତଖଣେର ପହଁଞିଲା। 4ଆଉ େଦଖ, େବାୟଜ

େବଥଲହିମଠାରୁ ଆସି ଶସ କଟାଳିମାନଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ସହିତ ଥାଉନୁ,” େସମାେନ ଉତର କେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆପଣଙୁ ଆଶୀବାଦ

କରନୁ।” 5 େତେବ େବାୟଜ ଶସ କଟାଳିମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ନିଜ

ଯୁବାକୁ ପଚାରିଲା, “ଏହି ଯୁବତୀଟି କାହାର?” 6ତହେର ଶସ କଟାଳିମାନଙ

ଉପେର ନିଯୁକ ଯୁବା ଉତର େଦଇ କହିଲା, “େଯଉଁ େମାୟାବ େଦଶୀୟା

ଯୁବତୀ ନୟମୀ ସହିତ େମାୟାବ େଦଶରୁ ଆସିଅଛି, େସ ଏହି। 7ଆଉ େସ

େମାେତ କହିଲା, ‘ମଁୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ଶସ କଟାଳିମାନଙର ପେଛ ପେଛ

ବିଡ଼ାର ମେ ମେ ବଳକା ଶସ ସଂଗହ କରିବାକୁ େମାେତ ଦିଅ;’ ଏଣୁ

େସ ଆସି ସକାଳରୁ ଏପଯ ନ ଏଠାେର ରହିଅଛି; େକବଳ ଅଳ ସମୟ

େସ ଗୃହେର ବସି ରହିଥଲା।” 8 ତହେର େବାୟଜ ରୂତକୁ କହିଲା, “ଆେହ

େମାହର କନ ା, େମାର କଥା କି ଶୁଣୁ ନାହଁ? ତୁେମ ବଳକା ଶସ ସଂଗହ

କରିବା ପାଇଁ ଅନ େକତକୁ ନ ଯାଅ, ପୁଣି ଏହି ସାନରୁ ନ ଯାଅ, ମାତ

ଏଠାେର େମାର ଦାସୀଗଣର ସେଙ ସେଙ ଥାଅ। 9ଶସ କଟାଳିମାେନ େଯଉଁ

େକତର ଶସ କାଟିେବ, ତାହା ପତି ଦୃଷି ରଖ ତୁେମ ଦାସୀଗଣର ପେଛ

ଯାଅ, ତୁମକୁ ସଶ କରିବାକୁ ମଁୁ କି େସ ଯୁବାମାନଙୁ ନିେଷଧ କରି ନାହ? ଆଉ

ତୁେମ ତୃଷିତ େହେଲ, ପାତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୁବାମାନଙର କାଢ଼ିବା ଜଳରୁ

ପାନ କର।” 10 ଏଥେର େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିେର ପଡ଼ି ତାହାକୁ କହିଲା, “ମଁୁ

ବିେଦଶିନୀ େହେଲ େହଁ ଆପଣ େମାହର ପରିଚୟ େନଉଅଛନି, ଆପଣଙ

ଦୃଷିେର ଏେତ ଅନୁଗହ ମଁୁ କିପରି ପାଇଲ?” 11 େବାୟଜ ତାହାକୁ ଉତର
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େଦଇ କହିଲା, “ତୁମ ସାମୀର ମୃତୁୁ ଉତାେର ତୁେମ ନିଜ ଶାଶୁ ପତି େଯରୂପ

ବ ବହାର କରିଅଛ, ପୁଣି ନିଜ ପିତା ଓ ନିଜ ମାତା ଓ ନିଜ ଜନ େଦଶ

ତ ାଗ କରି ପୂେବ େଯଉଁମାନଙୁ ଜାଣିଲ ନାହ, ଏପରି େଲାକଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଅଛ, ଏହିସବୁ କଥା େମାେତ ସମୂଣ ରୂେପ କୁହାଯାଇଅଛି। 12 ସଦାପଭୁ

ତୁମ କମର ଫଳ େଦଉନୁ; ଇସାଏଲର େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ

ପକ ତେଳ ତୁେମ ଆଶୟ େନବାକୁ ଆସିଅଛ, େସ ତୁମକୁ ସମୂଣ ପୁରସାର

େଦଉନୁ।” 13 ଏଥେର େସ କହିଲା, “େହ େମାହର ପେଭା, ଆପଣଙ ଦୃଷିେର

ମଁୁ ଅନୁଗହ ପାଏ; ଆପଣ େମାେତ ସାନନା କେଲ, ପୁଣି ଆପଣଙର ଏହି

ଦାସୀ ପତି କରୁଣାର କଥା କହିେଲ, ମଁୁ ତ ଆପଣଙର ଏକ ଦାସୀ ତୁଲ

ନୁେହଁ।” 14 େଭାଜନ ସମୟେର େବାୟଜ ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଏଠାକୁ

ଆସି ରୁଟି େଭାଜନ କର ଓ ନିଜ ରୁଟିଖଣ ଅମରସେର ବୁଡ଼ାଅ,” ତହେର େସ

ଶସ କଟାଳିମାନଙ ନିକଟେର ବସିଲା; ପୁଣି (େବାୟଜ) ତାହାକୁ ଭଜା ଶସ

ଆଣି େଦଲା; ତହେର େସ େଭାଜନ କରି ତୃପ େହଲା ଓ କିଛି ବଳକା ରଖଲା।

15 ତହଁୁ େସ ବଳକା ଶସ ସଂଗହ କରିବାକୁ ଉଠେନ, େବାୟଜ ତାହାର

ଯୁବାଗଣକୁ ଆ ା େଦଇ କହିଲା, “ଏହାକୁ ବିଡ଼ା ମ େର ସୁଦା ସାଉଣିବାକୁ

ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାକୁ ଲଜା ଦିଅ ନାହ। 16 ପୁଣି ଏହା ପାଇଁ ବିଡ଼ାରୁ କିଛି

କିଛି ପକାଇ ଯାଅ, େସ ତାହା ସାଉଣୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଧମକାଅ ନାହ।” 17

ତହେର େସ ସନ ା ପଯ ନ େସହି େକତେର ବଳକା ଶସ ସଂଗହ କଲା;

ପୁଣି ନିଜ ସାଉଣିଲା ଶସ ମଳେନ, ପାୟ ଏକ ଐଫା ଯବ େହଲା। 18 େସ

ତାହା େନଇ ନଗରକୁ ଗଲା; ଆଉ େସ ଯାହା ସାଉଣିଥଲା, ତାହାର ଶାଶୁ

ତାହା େଦଖଲା ଓ େଭାଜନ ସମୟେର ତୃପ େହଲା ଉତାେର ଯାହା ବଳକା

ରଖଥଲା ତାହା ମ ବାହାର କରି ତାହାକୁ େଦଲା। 19 ତହଁୁ ତାହାର ଶାଶୁ

ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ ଆଜି େକଉଁଠାେର ବଳକା ଶସ ସଂଗହ କଲ?

ଓ େକଉଁଠାେର କମ କଲ? େଯ ତୁମର ପରିଚୟ େନଲା, େସ ଧନ େହଉ।”

େତଣୁ େସ ଯାହା ପାଖେର କମ କରିଥଲା, ତାହା ଶାଶୁକୁ ଜଣାଇ କହିଲା,

“ଯାହା ପାଖେର ଆଜି କମ କଲ, ତାହାର ନାମ େବାୟଜ।” 20 ଏଥେର

ନୟମୀ ନିଜ ପୁତବଧୂକୁ କହିଲା, “େଯ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ େଲାକମାନଙ ପତି

ଅନୁଗହ ନିବୃତ କରି ନାହାନି, େସହି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ େସ ଆଶୀବାଦ ପାପ

େହଉ।” ନୟମୀ ଆହୁରି କହିଲା, “େସ ଜଣ ଆମମାନଙର ନିକଟକୁଟୁମ,
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ଆମମାନଙର ମୁକିକତା ାତିମାନଙ ମ େର ଜେଣ ଅଟଇ।” 21 େମାୟାବ

େଦଶୀୟା ରୂତ କହିଲା, “େସ େମାେତ ଆହୁରି କହିେଲ, ‘େମାହର ସବୁ ଶସ

କାଟିବା ସମାପ ନ େହବା ପଯ ନ ତୁେମ େମାʼ ଯୁବାମାନଙ ସଙେର ଥାଅ।’”

22 ତହେର ନୟମୀ ନିଜ ପୁତବଧୂ ରୂତକୁ କହିଲା, “ଆେହ େମାହର କନ ା,

ତୁେମ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସଙେର ଗେଲ ଭଲ; ତାହାେହେଲ, ଅନ େକୗଣସି

େକତେର େକହି ତୁମର ଅପମାନ କରିବ ନାହ।” 23 ଏଣୁ ଯବ ଓ ଗହମ

ଶସ କାଟିବା ସମାପି ପଯ ନ େସ ବଳକା ଶସ ସଂଗହ କରିବା ପାଇଁ

େବାୟଜର ଦାସୀଗଣ ସଙେର ରହିଲା, ପୁଣି ନିଜ ଶାଶୁ ସହିତ ବାସ କଲା।

3ଏଥଉତାେର ତାହାର ଶାଶୁ ନୟମୀ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେହ େମାହର

କନ ା, େଯଉଁଥେର ତୁମର ମଙଳ େହବ, ଏପରି ଆଶୟ ସାନ ମଁୁ କି ତୁମ

ପାଇଁ େଚଷା କରିବି ନାହ? 2 ତୁେମ େଯଉଁ େବାୟଜର ଦାସୀଗଣ ସଙେର

ଥଲ, େସ କି ଆମମାନଙ ାତି ନୁେହଁ? େଦଖ, େସ ଆଜି ରାତି ନିଜ ଖଳାେର

ଯବ ଝାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ ତ ଅଛି। 3 ଏଣୁ ତୁେମ ଏେବ ସାନ କର ଓ େତୖଳ

ମଦନ କର ଓ ନିଜ (ଉତମ) ବସ ପରିଧାନ କରି େସହି ଖଳାକୁ ଯାଅ; ମାତ

େସ ମନୁଷ େଭାଜନପାନ ନ ସାରିବା ପଯ ନ ତାହାକୁ ନିଜର ପରିଚୟ

ଦିଅ ନାହ। 4 େସ େଯେତେବେଳ ଶୟନ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ

ତାହାର ଶୟନ ସାନ େଦଖ ନିଣୟ କର; ତହଁୁ େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହାର

ଚରଣ ସମୀପସ ସାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କର, ତହେର ତୁମକୁ କʼଣ

କରିବାକୁ େହବ, ତାହା େସ ଜଣାଇବ।” 5 େସ ଉତର କଲା, “ତୁେମ ଯାହା

କହୁଅଛ, େସସମସ ମଁୁ କରିବି।” 6 ଏଣୁ େସ େସହି ଖଳାକୁ ଯାଇ ନିଜ

ଶାଶୁର ଆେଦଶାନୁସାେର ସମସ କମ କଲା। 7 ପୁଣି େଭାଜନପାନ ସାରି

େବାୟଜର ମନ ଆନନିତ ହୁଅେନ, େସ ଶସ ରାଶିର ଏକ ପାନଭାଗେର

ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା, ତହେର ରୂତ ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ

ସମୀପସ ସାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନ କଲା। 8 ତହଁୁ ମ ରାତି ସମୟେର େସ

ପୁରୁଷ ଚମତୃତ େହାଇ ଉଠି ଅନାଇଲା, ଆଉ େଦଖ, ତାହାର ପାଦ ନିକଟେର

ଜେଣ ସୀ ଶୟନ କରିଅଛି। ତହେର େସ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ କିଏ?” 9 େସ

ଉତର କଲା, “ମଁୁ ଆପଣଙର ଦାସୀ ରୂତ; ଏଣୁ ନିଜ ଚାଦର ଆପଣଙ ଦାସୀ

ଉପେର ବିସାର କରନୁ, କାରଣ ଆପଣ ମୁକିକତା ାତି ଅଟନି।” 10 େସ

କହିଲା, “ଆେହ େମାହର କନ ା, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙର ଆଶୀବାଦପାତୀ ହୁଅ,
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େଯେହତୁ ତୁେମ ଧନବାନ କି ଦରିଦ େକୗଣସି ଯୁବାପୁରୁଷର ଅନୁଗାମିନୀ

ନ େହାଇ ପଥମାେପକା େଶଷେର ଅଧକ ସାଧୁତା େଦଖାଇଅଛ। 11 ଏଣୁ

ଆେହ େମାହର କନ ା, ଭୟ କର ନାହ, ତୁେମ ଯାହା କହିଲ, ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ

େସସମସ କରିବି; 12 େଯେହତୁ ତୁେମ େଯ ସମାନୀୟ ସୀ, ଏହା େମାହର

ନଗରସ ସମସ େଲାକ ଜାଣନି। ମଁୁ ମୁକିକତା ାତି ଅେଟ, ଏହା ସତ , ମାତ

େମାʼ ଠାରୁ ନିକଟ ସମକୀୟ ଆଉ ଜେଣ ମୁକିକତା ାତି ଅଛି। 13 ଏହି ରାତି

ଥାଅ; ସକାେଳ େସ େଯେବ ତୁମକୁ ମୁକ କେର, େତେବ ଭଲ, େସ ମୁକ

କରୁ; ମାତ େଯେବ େସ ତୁମକୁ ମୁକ ନ କେର, େତେବ ଜୀବିତ ସଦାପଭୁଙ

ନାମେର ସତ କହୁଅଛି େଯ, ମଁୁ ତୁମକୁ ମୁକ କରିବି; ତୁେମ ସକାଳ ପଯ ନ

ଶୟନ କର।” 14 ତହେର ରୂତ ସକାଳ ଯାଏ ତାହାର ପାଦ ନିକଟେର େଶାଇ

ରହିଲା, ପୁଣି େକହି କାହାକୁ ଚିହି ପାରିବା ସମୟ ପୂେବ େସ ଉଠିଲା କାରଣ

େବାୟଜ କହିଲା, “ଖଳାକୁ ଏ ସୀ େଯ ଆସିଥଲା, ଏହା ଜଣା ନ ଯାଉ।”

15 େସ ଆହୁରି କହିଲା, “ତୁମର ଆବରଣୀୟ ବସ ବିଛାଇ ଧର,” ତହେର

ରୂତ ତାହା ବିଛାଇ ଧରେନ, େସ ଛଅ ପାତ ଯବ ମାପି ତାହାର ମସକେର

େଦଇ ନଗରକୁ ଚାଲଗଲା। 16 ତହଁୁ ରୂତ ନିଜ ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ଆସେନ,

େସ କହିଲା, “ଆେହ ଆମର କନ ା, କଅଣ େହଲା?” ତହେର େସ ନିଜ

ପତି େସହି ପୁରୁଷର କୃତ ସମସ କମ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା। 17 ପୁଣି ଆହୁରି

କହିଲା, “ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ମୁକ ହସେର ନ ଯାଅ” େବାଲ କହି େସ େମାେତ

ଏହି ଛଅ ପାତ ଯବ େଦଇଅଛନି। 18ତହଁୁ ତାହାର ଶାଶୁ ତାହାକୁ କହିଲା,

“ଆେହ ଆମର କନ ା, ଏ ବିଷୟ କʼଣ େହବ, ଏହା ତୁମକୁ ଜଣା େହବା

ପଯ ନ ବସିଥାଅ; କାରଣ େସ ମନୁଷ ଆଜି ଏ କମ ସମାପ ନ କରି ବିଶାମ

କରିବ ନାହ।”

4ଏଥଉତାେର େବାୟଜ ନଗରଦାରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସିଲା, ତହେର

େଦଖ, େସ େଯଉଁ ମୁକିକତା ାତି ବିଷୟ କହିଥଲା, େସ େସଠାକୁ ଆସେନ,

େବାୟଜ ତାହାକୁ ଡାକି କହିଲା, “େହ ବନୁ, ଏଠିକି ଆସି ବସ,” ଏଣୁ େସ

ଆସି େସଠାେର ବସିଲା। 2 ତହଁୁ େସ ନଗରସ ଦଶ ଜଣ ପାଚୀନଙୁ େନଇ

କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ଏଠାେର ବସ,” େତଣୁ େସମାେନ ବସିେଲ। 3 ଏଥେର

େବାୟଜ େସହି ମୁକିକତା ାତିକୁ କହିଲା, “ଆମମାନଙ ଭାତା ଏଲେମଲକର

େଯଉଁ ଭୂମିଖଣ ଥଲା, ତାହା େମାୟାବ େଦଶରୁ େଫରି ଆସିଥବା ନୟମୀ
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ବିକୟ କରୁଅଛି। 4 ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ମନସ କଲ, ‘ତୁେମ

ନଗରଦାରେର ଉପସିତ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର ଓ ଆମ ବଂଶୀୟ

ପାଚୀନଗଣର ସାକାତେର ତାହା କୟ କର।’ େଯେବ ତୁେମ ମୁକ କରିବ,

େତେବ କର, ମାତ େଯେବ ନ କରିବ, େତେବ େମାେତ ଜଣାଅ, ମଁୁ ଜାଣିବାକୁ

ଚାେହଁ; େଯେହତୁ ତୁେମ ମୁକ କେଲ ଆଉ େକହି କରି ନ ପାେର, ମାତ

ତୁମ ଉତାେର ମଁୁ ଅଛି।” ତହେର େସ କହିଲା, “ମଁୁ ତାହା ମୁକ କରିବି।”

5 େତେବ େବାୟଜ କହିଲା, “ତୁେମ େଯଉଁ ଦିନ ନୟମୀର ହସରୁ େସହି

େକତ କିଣିବ, େସହି ଦିନ ମୃତ େଲାକର ଅଧକାରେର ତାହାର ନାମ ରକା

କରିବା ନିମେନ ତାହାର ସୀ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତଠାରୁ ହ ତାହା କିଣିବାକୁ

େହବ।” 6 ଏଥେର େସହି ମୁକିକତା ାତି କହିଲା, “ମଁୁ ନିଜ ନିମେନ ତାହା

ମୁକ କରି ନ ପାେର, ତାହା କେଲ, େମାହର ନିଜ ଅଧକାରର କତି େହବ;

ତୁେମ େମାହର ମୁକି କରିବା କମତା ନିଅ, କାରଣ ମଁୁ ମୁକ କରି ନ ପାେର।”

7 ମୁକି ଓ ପାଲଟ ବିଷୟକ ସବୁ କଥା ସିର କରିବା ପାଇଁ ପୂବକାଳେର

ଇସାଏଲ ବଂଶର ଏହିରୂପ ରୀତି ଥଲା େଯ, ଜେଣ ନିଜ ପାଦୁକା କାଢ଼ି

ଅନ ଜଣକୁ େଦଲା, ଆଉ ଏହା ଇସାଏଲ ମ େର ସାକ ସରୂପ େହଲା।

8 ଏଣୁ େସ ମୁକିକତା ାତି େଯେତେବେଳ େବାୟଜକୁ କହିଲା, “ତୁେମ

ଆେପ ତାହା କିଣ,” େସେତେବେଳ େସ ନିଜ ପାଦୁକା କାଢ଼ି େଦଲା। 9 ତହଁୁ

େବାୟଜ ପାଚୀନଗଣକୁ ଓ ସମସ େଲାକଙୁ କହିଲା, “ଏଲେମଲକର ଯାହା

ଯାହା ଥଲା ଓ କିଲୀେୟାନର ଓ ମହେଲାନର ଯାହା ଯାହା ଥଲା, ତାହା ମଁୁ

ନୟମୀଠାରୁ କୟ କଲ, ଏ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ଆଜି େମାହର ସାକୀ

େହଲ। 10ଆହୁରି ନିଜ ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ଓ ନିଜ ବସତି ସାନର ଦାରରୁ

େସହି ମୃତ ବ କିର ନାମ େଯପରି େଲାପ େନାହିବ, ଏଥପାଇଁ େସହି ମୃତ

େଲାକର ଅଧକାରେର ତାହାର ନାମ ରକା କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ମହେଲାନର ସୀ

େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂତକୁ ନିଜ ସୀ ରୂେପ ଲାଭ କଲ ଆଜି ତୁେମମାେନ

ଏ ବିଷୟର ସାକୀ େହଲ।” 11 ତହେର ନଗରଦାରବତୀ ସମସ େଲାକ

ଓ ପାଚୀନଗଣ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ସାକୀ େହଲୁ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ

ବଂଶର ବୃଦିକାରିଣୀ ରାେହଲ ଓ େଲୟା, ଦୁଇ ସୀର ତୁଲ ତୁମ ଗୃହକୁ

ଆଗତା ଏହି ସୀକୁ କରନୁ; ଆଉ, ତୁେମ ଇଫାଥାେର ବିକମଶାଳୀ ହୁଅ ଓ

େବଥଲହିମେର ତୁମର ବିଖ ାତ େହଉ। 12 ସଦାପଭୁ ଏହି ଯୁବତୀ ଦାରା
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ତୁମକୁ େଯଉଁ ସନାନ େଦେବ, ତାହା ଦାରା ତୁମର ବଂଶ ତାମର ଗଭେର

ଯିହୁଦାର ଜନିତ େପରସର ବଂଶ ତୁଲ େହଉ।” 13 ଏରୂେପ େବାୟଜ ରୂତକୁ

ବିବାହ କରେନ, େସ ତାହାର ସୀ େହଲା, ପୁଣି ତାହାର ସହବାସ କରେନ,

େସ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଗଭଧାରଣ ଶକି ପାଇ ପୁତ ପସବ କଲା। 14 ଏଣୁ

ସୀମାେନ ନୟମୀକି କହିେଲ, “ଧନ ସଦାପଭୁ, େସ ଆଜି ତୁମକୁ ମୁକିକତା

ାତିହୀନ କରି ନାହାନି; ଇସାଏଲ ବଂଶେର ଏହି ବାଳକର ନାମ ବିଖ ାତ

େହଉ। 15 ପୁଣି େସ ତୁମର ପାଣ ସଜୀବକାରୀ ଓ ତୁମ ବୃଦାବସାେର ତୁମର

ପତିପାଳକ େହବ; େଯେହତୁ େଯ ତୁମକୁ େପମ କେର ଓ ସାତ ପୁତଠାରୁ ତୁମ

ପତି ଅଧକ ଉତମ େଯ ତୁମର ପୁତବଧୂ, େସ ତାହାକୁ ପସବ କରିଅଛି।” 16

େସେତେବେଳ ନୟମୀ ବାଳକକୁ େଘନି ନିଜ େକାଳେର ରଖଲା ଓ ତାହାକୁ

ପତିପାଳନ କଲା। 17 “ଏଉତାରୁ ନୟମୀର ଏକ ପୁତ ଜନିଅଛି,” ଏହି କଥା

କହି ପତିବାସିନୀ ସୀମାେନ ତାହାର ନାମକରଣ କେଲ; େସମାେନ ତାହାର

ନାମ ଓେବ (େସବକ) ରଖେଲ। େସ ଦାଉଦର ପିତାମହ ଯିଶୀର ପିତାମହ।

18 େପରସର ବଂଶାବଳୀ ଏହି, େପରସର ପୁତ ହିେଷାଣ; 19 ହିେଷାଣର ପୁତ

ରା ଓ ରା ର ପୁତ ଅମୀନାଦବ 20 ଓ ଅମୀନାଦବର ପୁତ ନହେଶାନ

ଓ ନହେଶାନର ପୁତ ସଲେମାନ 21 ଓ ସଲେମାନର ପୁତ େବାୟଜ ଓ

େବାୟଜର ପୁତ ଓେବ 22 ଓେବ ର ପୁତ ଯିଶୀ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ ଦାଉଦ।
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ପଥମ ଶାମୁେୟଲ
1ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶସ ରାମାଥୟି ସୂଫୀମର ଏକ ଇଫୟିମୀୟ

େଲାକ ଥଲା, ତାହାର ନାମ ଇ କାନା, େସ ସୂଫର ବୃଦ ପେପୗତ, େତାହର

ପେପୗତ, ଇଲୀହୂର ପୁତ, ଯିେରାହମର ପୁତ; 2 ପୁଣି, ତାହାର ଦୁଇ ଭାଯ ା

ଥେଲ; ଜଣକର ନାମ ହାନା, ଅନ ର ନାମ ପନିନା; ପନିନାର ସନାନସନତି

ଥେଲ, ମାତ ହାନାର େକୗଣସି ସନାନସନତି ନ ଥେଲ। 3 େସହି ବ କି ବଷକୁ

ବଷ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଆରାଧନା ଓ ବଳିଦାନ କରିବା

ନିମେନ ଆପଣା ନଗରରୁ ଶୀେଲାକୁ ଯାଉଥାଏ। େସହି ସାନେର ଏଲଙର

ଦୁଇ ପୁତ ହଫ ଓ ପୀନହ ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକ ଥେଲ। 4 ପୁଣି, ଇ କାନା

ବଳିଦାନ କରିବା ଦିନେର େସ ଆପଣା ଭାଯ ା ପନିନାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତକନ ା

ସମସଙୁ ଅଂଶ େଦଲା; 5 ମାତ େସ ହାନାକୁ ଦିଗୁଣ ଅଂଶ େଦଲା; କାରଣ େସ

ହାନାକୁ େପମ କରୁଥେଲ, ମାତ ସଦାପଭୁ ତାହାର ଗଭାଶୟ ରୁଦ କରିଥେଲ।

6 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହାର ଗଭାଶୟ ରୁଦ କରିବାରୁ ତାହାର ସପତୀ ତାହାର

େରାଷ ଜନାଇବା ନିମେନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ବିରକ କେର। 7 େସ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହକୁ ଗଲା େବେଳ ତାହାର ସାମୀ ବଷକୁ ବଷ ଏପରି କେର, ତାହାର

ସପତୀ ମ େସହିପରି ତାହାକୁ ବିରକ କେର; ଏେହତୁ େସ େରାଦନ କେର,

ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନାହ। 8 ଏଥେର ତାହାର ସାମୀ ଇ କାନା ତାହାକୁ କହିଲା,

“ହାନା, କାହକି େରାଦନ କରୁଅଛ? କାହକି ଖାଉ ନାହଁ? କାହକି ତୁମ ମନ

ଦୁଃଖତ େହାଇଅଛି? ମଁୁ କି ଦଶ ପୁତଠାରୁ ତୁମ ପତି ଉତମ ନୁେହଁ?” 9

ଏହିରୂେପ ଏକ ସମୟେର େସମାେନ ଶୀେଲାେର େଭାଜନପାନ ସମାପ କଲା

ଉତାେର ହାନା ଉଠିଲା। େସସମୟେର ଏଲ ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ମନିର

ଦାରବନ ନିକଟସ ଆପଣା ଆସନେର ବସିଥେଲ। 10 ପୁଣି, ହାନା ତିକମନା

େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲା।

11 ପୁଣି, େସ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା; “େହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପେଭା,

େଯେବ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପତି ନିତାନ ଦୃଷିପାତ କରିବ ଓ

େମାେତ ସରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀକୁ ପାେସାରିବ ନାହ, ମାତ ଆପଣା

ଦାସୀକୁ େଗାଟିଏ ପୁରୁଷସନାନ େଦବ, େତେବ ମଁୁ ତାହାର ଯାବଜୀବନ

ତାହାକୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସକେର କୁର

ଲାଗିବ ନାହ।” 12 ଏହିରୂେପ େସ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ପାଥନା କରୁଥବା
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ସମୟେର ଏଲ ତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇେଲ। 13 େସସମୟେର ହାନା ଆପଣା

ମେନ ମେନ କଥା କହୁଥଲା; େକବଳ ତାହାର ଓଷ ହଲୁଥଲା, ମାତ ତାହାର

ରବ ଶୁଣାଯାଉ ନ ଥଲା; େତଣୁ େସ ମତ େହାଇଥବ େବାଲ ଏଲ ବିଚାର

କେଲ। 14 ତହେର ଏଲ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େକେତ କାଳ ମତ

େହାଇଥବ? ତୁମ ଦାକାରସ ତୁମଠାରୁ ଦୂର କର।” 15 ଏଥେର ହାନା ଉତର

େଦଇ କହିଲା, “ନା, େମାହର ପେଭା, ମଁୁ ଦୁଃଖନୀ ସୀ; ମଁୁ ଦାକାରସ କି ମଦ

ପାନ କରି ନାହ, ମାତ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ମଁୁ ଆପଣା ପାଣ (େବଦନା)

ଢାଳୁଥଲ।” 16 ଆପଣା ଦାସୀକୁ େବକାର ସୀ େବାଲ ାନ ନ କର; ମଁୁ

ଆପଣା ଚିନା ଓ ବିରକିର ବାହୁଲ ସକାଶୁ ଏପଯ ନ କଥା କହୁଥଲ। 17

ତହେର ଏଲ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ; ଯାହା ତୁେମ ମାଗିଲ,

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ତୁମର େସହି ନିେବଦନ ଅନୁସାେର ତୁମକୁ େଦଉନୁ।”

18 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ତୁମ ଦାସୀ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହପାପ େହଉ।” ଆଉ

େସ ସୀ ଆପଣା ପଥେର ଗଲା ଓ େଭାଜନ କଲା, ପୁଣି, ତାହାର ମୁଖ ଆଉ

ବିଷଣ େନାହିଲା। 19 ଏଉତାେର େସମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି ସଦାପଭୁଙ

ଆରାଧନା କରି େଫରିେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ ବାସସାନ ରାମାକୁ ଆସିେଲ;

ଆଉ ଇ କାନା ଆପଣା ଭାଯ ା ହାନାର ସହବାସ କରେନ, ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ

ସରଣ କେଲ। 20 ପୁଣି, ସମୟ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ହାନା ଗଭଧାରଣ କରି

ପୁତ ପସବ କଲା; “ଆଉ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ ମାଗିଥଲ, ଏହା କହି ତାହାର ନାମ

ଶାମୁେୟଲ (ପରେମଶର ଦତ) ରଖଲା।” 21 ଏଉତାେର ଇ କାନା ଓ

ତାହାର ଗୃହସ ସମେସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବାଷକ ବଳିଦାନ ଓ ଆପଣା

ମାନତ ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଗେଲ। 22 ମାତ ହାନା ଗଲା ନାହ; କାରଣ େସ

ଆପଣା ସାମୀକୁ କହିଲା, “ବାଳକ ସନ ପାନ ତ ାଗ କରିବା ପଯ ନ (ମଁୁ

ଯିବି ନାହ), ତହ ଉତାେର ମଁୁ ତାହାକୁ େନଇଯିବି, ତହେର େସ ସଦାପଭୁଙ

ସାକାତେର ଉପସିତ େହବ ଓ େସଠାେର ସବଦା ରହିବ।” 23 ତହଁୁ ତାହାର

ସାମୀ ଇ କାନା ତାହାକୁ କହିଲା, “ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଦିେଶ, କର; ତାହାକୁ

ସନ ପାନ ତ ାଗ କରାଇବା ପଯ ନ ରୁହ; ସଦାପଭୁ େକବଳ ଆପଣା ବାକ

ସିର କରନୁ।” େତଣୁ େସହି ସୀ ଆପଣା ପୁତକୁ ସନ ପାନ ତ ାଗ କରାଇବା

ପଯ ନ ଅେପକା କରି ସନ ପାନ କରାଇଲା। 24 ଏଥଉତାେର େସ ତାହାକୁ

ସନ ପାନ ତ ାଗ କରାେନ, ତିନି େଗାବତ ଓ ଏକ ଐଫା ମଇଦା ଓ ଏକ
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କୁମା ଦାକାରସ ସହିତ ତାହାକୁ ଶୀେଲାସିତ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା;

େସେତେବେଳ ବାଳକ ଅଳ ବୟସ ଥଲା। 25 ତହଁୁ େସମାେନ େଗାବତ ବଧ

କରି ବାଳକକୁ ଏଲଙ କତିକି ଆଣିେଲ। 26 ତହେର େସ ସୀ କହିଲା, “େହ

େମାହର ପେଭା, ତୁମ ପାଣ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ, େହ େମାହର ପେଭା,

େଯଉଁ ସୀ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରୁ କରୁ ଏହି ସାନେର ତୁମ

ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥଲା, ମଁୁ େସହି। 27 ଏହି ବାଳକ ନିମେନ ମଁୁ ପାଥନା

କରିଥଲ; ଆଉ ମଁୁ ଯାହା ମାଗିଥଲ, ସଦାପଭୁ େମାହର େସହି ନିେବଦନ

ଅନୁସାେର େମାେତ େଦଇଅଛନି। 28 ଏଣୁ ମଁୁ ମ ତାହାକୁ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ନିେବଦନ କଲ; େସ ଯାବଜୀବନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ସମପଣ େହଲା,” ଏଉତାେର େସ େସଠାେର ସଦାପଭୁଙର ଆରାଧନା କଲା।

2ପୁଣି, ହାନା ପାଥନା କରି କହିଲା; “େମାହର ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁଙଠାେର

ମହା ଉଲାସ କରୁଅଛି, ସଦାପଭୁଙଠାେର େମାହର ଶୃଙ ଉନତ େହାଇଅଛି;

େମାହର ମୁଖ େମାର ଶତୁମାନଙ ନିକଟେର େଖାଲଅଛି; େଯେହତୁ ମଁୁ ତୁମ

ପରିତାଣେର ଆନନ କେର। 2 ସଦାପଭୁଙ ତୁଲ ପବିତ ଆଉ େକହି ନାହ;

େଯେହତୁ ତୁମ ଭନ ଆଉ େକହି ନାହ; କିଅବା ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ତୁଲ େକୗଣସି େଶୖଳ ନାହ। 3 ଏପରି ଅତି ଅହଙାରେର ଆଉ କଥା ନ

କୁହ; ତୁମମାନଙ ମୁଖରୁ ଦାମିକତା ନିଗତ ନ େହଉ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ସବ ପରେମଶର ଅଟନି, ତାହାଙ ଦାରା ସକଳ କିୟା େତୗଲାଯାଏ। 4

ବୀରମାନଙର ଧନୁ ଭଙା ଯାଇଅଛି ଓ ଝୁଣି ପଡ଼ିବା େଲାକମାନଙର କଟି

ବଳେର ବନାଯାଇଅଛି। 5 େଯଉଁମାେନ ପରିତୃପ ଥେଲ, େସମାେନ ଆେପ

ଖାଦ ନିମେନ େବତନଜୀବୀ େହାଇଅଛନି ଓ େଯଉଁମାେନ କୁଧତ ଥେଲ,

େସମାେନ ବିଶାମ ପାଇଅଛନି; ହଁ, ବନ ା ସପ ସନାନ ପସବ କରିଅଛି ଓ

ଯାହାର ଅେନକ ସନାନସନତି ଥେଲ, େସ ନିେସଜ େହଉଅଛି। 6 ସଦାପଭୁ

ମୃତୁୁ ଘଟାନି ଓ ସଜୀବ କରନି; େସ ପାତାଳକୁ ଓହାଇ ଆଣନି ଓ ଉପରକୁ

ଉଠାଇ ନିଅନି। (Sheol h7585) 7 ସଦାପଭୁ ନିଦନ କରନି ଓ ଧନବାନ

କରନି; େସ ନତ କରନି, େସ ମ ଉନତ କରନି। 8 େସ କୁଳୀନମାନଙ

ସେଙ ବସାଇବା ପାଇଁ ଓ େଗୗରବ ସିଂହାସନ ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ ଧୂଳିରୁ

ଦୀନହୀନକୁ ଉଠାନି ଓ ଦରିଦକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉନତ କରନି; କାରଣ ପୃଥବୀର

ସମସକଳ ସଦାପଭୁଙର ଓ େସ ତହ ଉପେର ଜଗତ ସାପନ କରିଅଛନି। 9
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େସ ଆପଣା ଧାମକ େଲାକମାନଙର ଚରଣ ରକା କରିେବ; ମାତ ଦୁଷମାେନ

ଅନକାରେର ନୀରବ କରାଯିେବ; େଯେହତୁ େକୗଣସି ମନୁଷ ବଳେର ଜୟୀ

େହାଇ ପାରିବ ନାହ। 10 େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସହିତ ବିବାଦ କରନି,

େସମାେନ ଭଗ େହେବ; େସ ସଗେର ଥାଇ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଗଜନ

କରିେବ; ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀର ପାନଭାଗ ପଯ ନ ଶାସନ କରିେବ ଓ େସ

ଆପଣା ରାଜାକୁ ବଳ େଦେବ, ପୁଣି, ଆପଣା ଅଭେଷକୀଙ ଶୃଙ ଉନତ

କରିେବ।” 11 ଏଉତାେର ଇ କାନା ରାମାସିତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା। ପୁଣି,

ବାଳକ ଏଲ ଯାଜକଙ ସମୁଖେର ଥାଇ ସଦାପଭୁଙର ପରିଚଯ ା କଲା। 12

ଏଲଙର ପୁତମାେନ ଦୁଷ ଥେଲ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଜାଣିେଲ ନାହ। 13

େସହି ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଏପରି ବ ବହାର କରୁଥେଲ େଯ,

େକୗଣସି େଲାକ ବଳିଦାନ କେଲ, ମାଂସ ସିଦ େହବା ସମୟେର ଯାଜକର

ଦାସ ହସେର ତିଶୂଳ େଘନି ଆେସ; 14ଆଉ େସ ପାତ, ବା ତସଲା, ବା ହଣା,

ବା କହାଇ ଭତେର ମାେର; େଯେତକ ତିଶୂଳେର ଆେସ, େସସବୁ ଯାଜକ

ନିଏ। ଇସାଏଲର େଯେତ େଲାକ ଶୀେଲାକୁ ଆସିେଲ, େସଠାେର େସମାେନ

େସସମସଙ ପତି ଏହିପରି କରୁଥେଲ। 15ଆହୁରି େମଦ ଦଗ କରିବା ପୂବରୁ

ଯାଜକର ଦାସ ବଳିଦାନକାରୀ େଲାକ ନିକଟକୁ ଆସି କେହ, “ଯାଜକ ପାଇଁ

ମାଂସ ଦିଅ; କାରଣ େସ ତୁମଠାରୁ ସିଦ ମାଂସ େନେବ ନାହ, କଞା େନେବ।”

16 ଏଥେର େଯେବ େସ େଲାକ ତାହାକୁ କେହ, “େମଦ ଏହିକଣି ଦଗ େହବ,

ତହ ଉତାେର ତୁମ ପାଣ େଯେତ ଚାେହଁ େସେତ ନିଅ;” େତେବ େସ ଉତର

କେର, “ନାହ, ମାତ ଏହିକଣି ତାହା େମାେତ େଦବାକୁ େହବ; ତୁେମ ନ େଦେଲ

ତାହା ବଳେର େନବି।” 17 ଏରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର େସହି ଯୁବା

େଲାକଙର ପାପ ଅତି ଭାରୀ େହଲା; କାରଣ େସହି େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ

େନୖେବଦ ତୁଚ ାନ କେଲ। 18 େସସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ବାଳକ ଶୁକ

ଏେଫାଦ ପିନି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପରିଚଯ ା କେଲ। 19ଆହୁରି ତାଙର

ମାତା ପତି ବଷ ଆପଣା ସାମୀ ସେଙ ବାଷକ ବଳି ଉତଗ କରିବାକୁ ଆସିବା

େବେଳ ତାଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସାନ େଚାଗା ବନାଇ ତାଙ କତିକି ଆଣିଥାଏ।

20 ପୁଣି, ଏଲ ଇ କାନାକୁ ଓ ତାହାର ଭାଯ ାକୁ ଆଶୀବାଦ କରି କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଯାହା ନିେବଦିତ େହାଇଅଛି, େସହି ନିେବଦନ ସକାଶୁ

ସଦାପଭୁ ଏହି ସୀଠାରୁ ତୁମକୁ ସନାନ େଦଉନୁ।” 21 ଏଉତାେର େସମାେନ
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ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗେଲ। ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ହାନାର ତତାବଧାରଣ କେଲ ଓ

େସ ଗଭଧାରଣ କରି ତିନି ପୁତ ଓ ଦୁଇ କନ ା ପସବ କେଲ। ଏଥମ େର

ଶାମୁେୟଲ ବାଳକ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 22 ଏଲ

ଅତି ବୃଦ େହେଲ; ପୁଣି, ତାଙର ପୁତମାେନ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ପତି ଯାହା

ଯାହା କେଲ ଓ ସମାଗମତମୁ ଦାର ନିକଟେର େସବାକାରିଣୀ ସୀଗଣ ସହିତ

କିପରି ଶୟନ କେଲ, ଏସବୁ କଥା େସ ଶୁଣିେଲ। 23 ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କାହକି ଏପରି କଥା କରୁଅଛ? କାରଣ ମଁୁ ଏହି ସମସ

େଲାକଙଠାରୁ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ନାନା ମନ କଥା ଶୁଣୁଅଛି। 24 ନାହ,

ନାହ, େମାହର ପୁତମାେନ, ମଁୁ େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣୁଅଛି, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ;

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ େଲାକମାନଙୁ ଆ ାଲଙନ କରାଉଅଛ। 25 ମନୁଷ

ଯଦି ମନୁଷ ବିରୁଦେର ପାପ କେର, େତେବ ପରେମଶର ତାହାର ବିଚାର

କରିେବ; ମାତ ମନୁଷ ଯଦି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କେର, େତେବ କିଏ

ତାହା ପକେର ପାଥନା କରିବ?” ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣା ପିତାଙ ରବ

ଶୁଣିେଲ ନାହ, କାରଣ େସମାନଙୁ ବଧ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙର ଇଚା ଥଲା।

26 ମାତ ବାଳକ ଶାମୁେୟଲ କେମ କେମ ବୃଦି ପାଇେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙର

ଓ ମ ମନୁଷ ର ସାକାତେର ଅନୁଗହପାପ େହେଲ। 27 ଏଥଉତାେର

ପରେମଶରଙର ଏକ େଲାକ ଏଲଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ‘େଯଉଁ ସମୟେର ତୁମ ପିତୃଗୃହ ମିସରେର ଫାେରାର

ଦାସତେର ଥେଲ, େସସମୟେର ଆେମ କି ପତ କ ରୂେପ େସମାନଙୁ ଦଶନ

େଦଇ ନାହଁୁ 28ଓ ଆେମ କି ଆମ େବଦି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇବାକୁ

ଓ ଆମ ସମୁଖେର ଏେଫାଦ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ସମଗ ଇସାଏଲ େଗାଷୀ

ମ ରୁ ତାହାକୁ ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ? ଆହୁରି, ଆେମ

କି ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଅଗିକୃତ ସମସ ଉପହାର ତୁମ ପିତୃଗୃହକୁ େଦଇ

ନାହଁୁ? 29 େତେବ ଆେମ ଆପଣା ଆବାସେର େଯ େଯ ବଳି ଓ େନୖେବଦ

ଉତଗ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଇଅଛୁ, ତୁେମମାେନ କାହକି ତହେର ପଦାଘାତ

କରୁଅଛ? ପୁଣି, ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲର ସେବାତମ ସମସ େନୖେବଦ େର

ଆପଣାମାନଙୁ ହୃଷପୁଷ କରିବା ନିମେନ ଆମ ଅେପକା ଆପଣା ପୁତମାନଙର

ଅଧକ େଗୗରବ କରୁଅଛ?’ 30 ଏଣୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

କହନି, ‘ତୁମ ଗୃହ ଓ ତୁମ ପିତୃଗୃହ ଆମ ସମୁଖେର ଅନନକାଳ ଗମନାଗମନ
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କରିେବ େବାଲ ଆେମ କହିଥଲୁ ପମାଣ,’ ମାତ ଏେବ ସଦାପଭୁ କହନି,

‘ତାହା ଆମଠାରୁ ଦୂର େହଉ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆମର େଗୗରବ କରନି,

ଆେମ େସମାନଙର େଗୗରବ କରିବା, ମାତ େଯଉଁମାେନ ଆମକୁ ତୁଚ ାନ

କରନି, େସମାେନ ଲଘୁ ାନ କରାଯିେବ। 31 େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ

ତୁମର ବାହୁ ଓ ତୁମ ପିତୃଗୃହର ବାହୁ କାଟି ପକାଇବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି,

ତହେର ତୁମ ଗୃହେର ଜେଣ ବୃଦ େଲାକ ରହିବ ନାହ। 32 ପୁଣି, ପରେମଶର

ଇସାଏଲକୁ େଯ େଯ ମଙଳ ପଦାନ କରିେବ, େସସବୁ ମ େର ତୁେମ ଆମ

ଆବାସେର ବିପତି େଦଖବ; ଆଉ ତୁମ ଗୃହେର େକହି କଦାପି ବୃଦ େହବ

ନାହ। 33ଆଉ ତୁମର େଯଉଁ େଲାକକୁ ଆେମ ଆପଣା ଯ େବଦିରୁ ଉଚିନ

ନ କରିବା, େସ ତୁମ ଚକୁର କୟ ଓ ତୁମ ହୃଦୟର େଶାକ ଜନାଇବାକୁ

ରହିବ; ପୁଣି, ତୁମ ବଂଶଜାତ ସମେସ େଯୗବନାବସାେର ମରିେବ। 34 ପୁଣି,

ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ ହଫ ଓ ପୀନହ ପତି ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ

ଚିହସରୂପ େହବ; େସ ଦୁେହଁ ଏକ ଦିନେର ମରିେବ। 35 ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା

ନିମେନ ଏକ ବିଶସ ଯାଜକ ଉତନ କରିବା, େସ ଆମ ମନ ଓ ଆମ ହୃଦୟ

ଅନୁସାେର କମ କରିବ; ଆଉ ଆେମ ତାହାର ବଂଶ ସିର କରିବା; ପୁଣି, େସ

ଆମ ଅଭଷିକଙ ସମୁଖେର ସବଦା ଗମନାଗମନ କରିବ। 36ଆଉ, ତୁମ

ବଂଶର ଅବଶିଷ ପେତ କ ଜଣ ଏକ ରୂପା ମୁଦା ଓ ଏକ ରୁଟି ପାଇଁ ତାହା

ପାଖକୁ ଆସି ପଣାମ କରି କହିେବ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ େଯପରି ଖେଣ ରୁଟି

ଖାଇବାକୁ ପାଇବି, ଏଥପାଇଁ େକୗଣସି ଯାଜକତ ପଦେର େମାେତ ରଖ।’”

3 େସସମୟେରବାଳକଶାମୁେୟଲଏଲଙସମୁଖେର ସଦାପଭୁଙ ପରିଚଯ ା

କେଲ। େସ କାଳେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଦୁଲଭ ଥଲା; ପକାଶ ଦଶନ ନ

ଥଲା। 2 ଏହି ସମୟେର ଏଲଙର ଚକୁ ଧନଳା େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ

େସ େଦଖ ପାରିେଲ ନାହ। ଏକ ଦିନ େସ ଆପଣା ସାନେର େଶାଇଥେଲ

3 ଓ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ େଯଉଁ ସାନେର ଥାଏ, ଏପରି ସଦାପଭୁଙ

ମନିରେର ପରେମଶରଙ ପଦୀପ ଲଭବା ପୂେବ େଯେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ

େଶାଇଥେଲ, 4 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ ଡାକିେଲ; େସ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି।” 5 ପୁଣି, େସ ଏଲଙ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଯାଇ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ ପରା?” େସ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଡାକି ନାହ; େଫରିଯାଇ ଶୁଅ।” ତହଁୁ େସ ଯାଇ େଶାଇେଲ; 6 ଏଉତାେର
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ସଦାପଭୁ “ଶାମୁେୟଲ” େବାଲ ପୁନବାର ଡାକିେଲ। ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଉଠି

ଏଲଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ

ପରା?” େସ ଉତର େଦେଲ, “େହ ପୁତ, ମଁୁ ଡାକି ନାହ; େଫରିଯାଇ ଶୁଅ।” 7

େସସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପଭୁଙର ପରିଚୟ ପାଇ ନ ଥେଲ, କିଅବା

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ତାଙ ପତି ପକାଶିତ େହାଇ ନ ଥଲା। 8 ଏଉତାେର

ସଦାପଭୁ ପୁନବାର ତୃତୀୟ ଥର ଶାମୁେୟଲଙୁ ଡାକିେଲ। ତହଁୁ େସ ଉଠି

ଏଲଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି, ଆପଣ େମାେତ ଡାକିେଲ

ପରା?” ଏଥେର ସଦାପଭୁ େଯ ବାଳକକୁ ଡାକୁଅଛନି, ଏହା ଏଲ ବୁଝିେଲ। 9

େତଣୁ, ଏଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “ଯାଇ ଶୁଅ; େଯେବ େସ ତୁମକୁ ଡାକନି,

େତେବ ତୁେମ କହିବ, ‘େହ ସଦାପେଭା କହନୁ, ଆପଣଙ ଦାସ ଶୁଣୁଅଛି।’”

ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ ଆପଣା ସାନେର େଶାଇେଲ। 10 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁ

ଆସିେଲ, ପୁଣି, ଠିଆ େହାଇ ଅନ ସମୟ ପରି “ଶାମୁେୟଲ, ଶାମୁେୟଲ,”

େବାଲ ଡାକିେଲ। େତେବ ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “କହନୁ; ଆପଣଙ ଦାସ

ଶୁଣୁଅଛି।” 11 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ

ଇସାଏଲ ମ େର ଏକ କମ କରିବା, େଯ ପେତ କ େଲାକ ତାହା ଶୁଣିବ,

ତାହାର ଦୁଇ କଣ ଝଁା ଝଁା େହବ। 12ଆେମ ଏଲ ବିରୁଦେର ତାହାର ପରିବାର

ବିଷୟେର ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ, େସସମସ ପଥମାବଧ େଶଷ ପଯ ନ େସହି

ଦିନ ସଫଳ କରିବା। 13 େଯେହତୁ େଯଉଁ ଅପରାଧ ବିଷୟ େସ ାତ େହଲା,

ତହ ନିମେନ ଆେମ ତାହାର ବଂଶକୁ ସବଦା ଦଣ େଦବା େବାଲ ତାହାକୁ

କହିଅଛୁ, କାରଣ ତାହାର ପୁତମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଅଭଶପ କେଲ େହଁ

େସ େସମାନଙୁ ଦମନ କଲା ନାହ। 14 ଏେହତୁ ଏଲ ବଂଶର ଅପରାଧ,

ବଳିଦାନ କି େନୖେବଦ ଦାରା ସଦାକାଳ ପରିଷୃତ େନାହିବ େବାଲ ଏଲ

ବଂଶ ବିଷୟେର ଆେମ ଶପଥ କରିଅଛୁ।” 15 ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ପଭାତ

ପଯ ନ ଶୟନ କେଲ, ତହ ଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହଦାର ଫଟାଇେଲ।

ପୁଣି, ଏଲଙୁ େସହି ଦଶନ ବିଷୟ ଜଣାଇବାକୁ ଶାମୁେୟଲ ଭୟ କେଲ।

16 ପୁଣି, “େହ େମାହର ପୁତ ଶାମୁେୟଲ,” ଏହା କହି ଏଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ

ଡାକିେଲ। ତହେର େସ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି।” 17 େତେବ େସ

ପଚାରିେଲ, “ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ କି କଥା କହିେଲ? ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ

ଠାରୁ ତାହା ଗୁପ ନ କର; େସ େଯସମସ କଥା କହିଅଛନି, ତହରୁ େକୗଣସି
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କଥା ତୁେମ େମାʼ ଠାରୁ ଗୁପ କେଲ, ପରେମଶର େସହି ଦଣ, ମ ତହରୁ

ଅଧକ ତୁମକୁ େଦଉନୁ।” 18ତହେର ଶାମୁେୟଲ କିଛି ଗୁପ ନ କରି ତାଙୁ

ସବୁ କଥା ଜଣାଇେଲ। ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “େସ ତ ସଦାପଭୁ; ଯାହା ତାହାଙ

ଦୃଷିେର ଭଲ, ତାହା େସ କରନୁ।” 19 ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ବଢ଼ିେଲ ଓ

ସଦାପଭୁ ତାଙ ସେଙ ଥାଇ ଶାମୁେୟଲଙ େକୗଣସି କଥା ତେଳ ପଡ଼ିବାକୁ

େଦେଲ ନାହ। 20 ତହେର ଶାମୁେୟଲ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଭବିଷ ବକା

େହବାକୁ ନିଯୁକ େହାଇଅଛନି, ଏହା ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ ସମସ

ଇସାଏଲ ାତ େହେଲ। 21ଆହୁରି ସଦାପଭୁ ଶୀେଲାେର ପୁନବାର ଦଶନ

େଦେଲ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଶୀେଲାେର ଶାମୁେୟଲଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ଦାରା ଆପଣାକୁ ପକାଶ କେଲ।

4ଆଉ ଶାମୁେୟଲଙ କଥା ସମସ ଇସାଏଲ ମ େର ପଚଳିତ େହଲା।

ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାରି

ଏବ ଏଜର ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାେନ

ଅେଫକେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 2 ତହଁୁ ପେଲଷୀୟମାେନ ଇସାଏଲ

ବିରୁଦେର ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଇେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଯୁଦେର ଲାଗେନ,

ଇସାଏଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖେର ପରାଜିତ େହେଲ ଓ େସମାେନ

େସହି ଯୁଦେକତସ େସୖନ ମ ରୁ ଊଣାଧକ ଚାରି ସହସ େଲାକ ବଧ

କେଲ। 3 ତହଁୁ େଲାକମାେନ ଛାଉଣିକୁ ଆସେନ, ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆଜି ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖେର ଆମମାନଙୁ କାହକି

ପରାସ କେଲ? ଆସ, େଯପରି ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଆମମାନଙ

ମ କୁ ଆସି ତାହା ଆମମାନଙ ଶତୁଗଣ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ରକା କରିବ,

ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ ଶୀେଲାରୁ ତାହା ଆପଣାମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣୁ।” 4

ତହେର େସମାେନ ଶୀେଲାକୁ େଲାକ ପଠାଇ କିରୂବମାନଙ ମ େର ଅବସିତ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ େସଠାରୁ ଆଣିେଲ; େସେତେବେଳ

ଏଲଙର ଦୁଇ ପୁତ ହଫ ଓ ପୀନହ େସ ସାନେର ପରେମଶରଙ ନିୟମ

ସିନୁକ ସେଙ ଥେଲ। 5 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଛାଉଣିକୁ

ଆସେନ, ସମଗ ଇସାଏଲ ଏପରି ମହା ଜୟଧନିେର ଜୟଧନି କେଲ େଯ,

ପୃଥବୀ କମିଲା। 6 ତହଁୁ ପେଲଷୀୟମାେନ େସହି ଜୟଧନି ଶୁଣି କହିେଲ,

“ଏବୀୟମାନଙ ଛାଉଣିେର ଏହି ମହାଜୟଧନି ଶବର ଅଭପାୟ କଅଣ?”
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ଆଉ େସମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ, ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଛାଉଣିକୁ ଆସିଅଛି। 7

ତହେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଭୀତ େହାଇ କହିେଲ, “ପରେମଶର ଛାଉଣିକୁ

ଆସିଅଛନି।” ଆହୁରି େସମାେନ କହିେଲ, “ହାୟ ହାୟ! ପୂବେର ଏପରି

େକେବ େହାଇ ନାହ। 8 ହାୟ ହାୟ! ଏହି ବଳବାନ େଦବଗଣ ହସରୁ

ଆମମାନଙୁ କିଏ ଉଦାର କରିବ? ଏହି େଦବଗଣ ପାନରେର ସବପକାର

ଆଘାତ ଦାରା ମିସରୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରିଥେଲ। 9 େହ ପେଲଷୀୟମାେନ,

ତୁେମମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ପୁରୁଷତ ପକାଶ କର, ତହେର ଏବୀୟମାେନ

େଯପରି ତୁମମାନଙର ଦାସ େହାଇଅଛନି, େସପରି ତୁେମମାେନ େସମାନଙର

ଦାସ େହବ ନାହ; ତୁେମମାେନ ପୁରୁଷତ ପକାଶ କର ଓ ଯୁଦ କର।” 10

ତହେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଯୁଦ କେଲ ଓ ଇସାଏଲ ପରାସ େହାଇ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ପଳାଇେଲ; େସେତେବେଳ ଅତି ମହାସଂହାର େହଲା;

କାରଣ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ତିରିଶ ହଜାର ପଦାତିକ ମାରା ପଡ଼ିେଲ। 11

ପୁଣି, ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଧରାପଡ଼ିଲା; ଆଉ ଏଲଙର ଦୁଇ ପୁତ ହଫ

ଓ ପୀନହ ହତ େହେଲ। 12 ପୁଣି, େସୖନ ମ ରୁ ବିନ ାମୀନୀୟ ଜେଣ

େଲାକ େଦୗଡ଼ିଲା, ପୁଣି, େସ ଆପଣା ବସ ଚିରି ମସକେର ମାଟି େଦଇ

େସହି ଦିନ ଶୀେଲାେର ଉପସିତ େହଲା। 13 ପୁଣି, େସ ଉପସିତ େହବା

ସମୟେର, େଦଖ, ଏଲ ବାଟ ପାଖେର ଅେପକା କରି ଆପଣା ଆସନେର

ବସି ରହିଅଛନି; କାରଣ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ନିମେନ ତାଙର ଅନଃକରଣ

କମିତ େହଉଥଲା। ଏଥେର େସହି େଲାକ ନଗରକୁ ଆସି ସମାଦ ଦିଅେନ,

ନଗରଯାକ କାନି ଉଠିେଲ। 14 ପୁଣି, ଏଲ େସହି କନନ ଶବ ଶୁଣି କହିେଲ,

“ଏହି େକାଳାହଳ ଶବର ଅଭପାୟ କଅଣ?” ତହଁୁ େସହି େଲାକ ଶୀଘ ଆସି

ଏଲଙୁ ସମାଦ େଦଲା। 15 େସସମୟେର ଏଲ ଅଠାନେବ ବଷ ବୟସ ଥେଲ

ଓ ତାଙର ଚକୁ ସବ େହବାରୁ େସ େଦଖ ପାରିେଲ ନାହ। 16ପୁଣି, େସହି

ମନୁଷ ଏଲଙୁ କହିଲା, “ଆେମ େସୖନ ମ ରୁ ଆଗତ େଲାକ ଓ ଆେମ

ଆଜି େସୖନ ମ ରୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ।” ତହେର େସ କହିେଲ, “େହ ପୁତ, କି

କଥା େହଲା?” 17 ତହଁୁ ସମାଚାର ଆଣିବା େଲାକ ଉତର କରି କହିଲା,

“ଇସାଏଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ ଓ େଲାକମାନଙ ମ େର

ମହାସଂହାର େହଲା; ମ ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ ହଫ ଓ ପୀନହ ମେଲ, ପୁଣି,

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଧରାଗଲା।” 18ଆଉ େସ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ବିଷୟ
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କହିବା କେଣ ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, ଏଲ ଦାର ପାଖେର ଆପଣା ଆସନରୁ

ପଛଆେଡ଼ ପଡ଼ିଗେଲ, ତହଁୁ ତାଙର େବକ ଭାଙିଯାଇ େସ ମେଲ; କାରଣ େସ

ବୃଦ େଲାକ ଓ ଭାରୀ ଥେଲ। େସ ଚାଳିଶ ବଷ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ।

19 େସସମୟେର ତାଙର ପୁତବଧୂ ପୀନହ ର ଭାଯ ା ଗଭବତୀ, ପସବକାଳ

ନିକଟ ଥଲା; ଏଣୁ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଧରାଗଲା, ଆଉ ତାହାର ଶଶୁର ଓ

ସାମୀ ମେଲ; ଏହି ସମାଦ ଶୁଣିବାମାେତ େସ ଆେଣାଇପଡ଼ି ପସବ କଲା;

କାରଣ େସହିକଣି ତାହାର େବଦନା ଉପସିତ େହଲା। 20 ତହଁୁ ପାୟ ତାହାର

ମରଣ ସମୟେର ତାହା ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥବା ସୀମାେନ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହ, ତୁେମ ତ ପୁତ ପସବ କରିଅଛ।” ମାତ େସ

କିଛି ଉତର େଦଲା ନାହ, କିଅବା ତହେର ମନ େଦଲା ନାହ। 21 ଆଉ

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଧରାଯିବାରୁ ଓ ତାହାର ଶଶୁର ଆଉ ସାମୀ େହତୁରୁ

“ଇସାଏଲ ମ ରୁ େଗୗରବ ଚାଲଗଲା,” ଏହା କହି େସ ବାଳକର ନାମ

ଐକାେବାଦ (ହୀନ େଗୗରବ) ରଖଲା। 22ଆଉ େସ କହିଲା, “ଇସାଏଲ

ମ ରୁ େଗୗରବ ଚାଲଗଲା, କାରଣ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଧରାଗଲା।”

5ଏଥମ େର ପେଲଷୀୟମାେନ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ େନଇ ଏବ 

ଏଜରରୁ ଅେସାଦକୁ ଯାଇଥେଲ। 2 ତହ ଉତାେର ପେଲଷୀୟମାେନ

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ େନଇ ଦାେଗା ମନିରକୁ ଆଣି ଦାେଗା େଦବତା

ନିକଟେର ରଖେଲ। 3 ତହ ପରଦିନ ଅେସାଦୀୟମାେନ ଶୀଘ ଉଠେନ,

େଦଖ, ଦାେଗା ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିେର ପଡ଼ିଅଛି।

େତଣୁ େସମାେନ ଦାେଗା କୁ ପୁନବାର ଉଠାଇ ତାହା ସାନେର ରଖେଲ। 4

ପୁଣି, େସମାେନ ତହ ଆରଦିନ ପଭାତେର ଶୀଘ ଉଠେନ, େଦଖ, ଦାେଗା

ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିେର ପଡ଼ିଅଛି; ପୁଣି, ଦାେଗା ର

ମୁଣ ଓ ହାତର ଦୁଇ ପାପୁଲ କଟା େହାଇ ଦାରବନ ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି; େକବଳ

ତାହାର ମତ ାକାର ବାକି ରହିଅଛି। 5 ଏେହତୁ ଦାେଗା ର ଯାଜକମାେନ

ଅବା େଯଉଁମାେନ ଦାେଗା ମନିରକୁ ଆସନି, େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଆଜି

ପଯ ନ ଅେସାଦସିତ ଦାେଗା ର ଦାରବନ ମାଡ଼ନି ନାହ। 6ମାତ ଅେସାଦୀୟ

େଲାକମାନଙ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ହସ ଭାରୀ େହଲା ଓ େସ ଅେସାଦକୁ

ଓ ତହ ସୀମାସିତ େଲାକମାନଙୁ ଅଶ େରାଗେର ଆଘାତ କରି ସଂହାର

କେଲ। 7 ତହଁୁ ଅେସାଦୀୟ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖ କହିେଲ, “ଇସାଏଲର
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ପରେମଶରଙସିନୁକଆମମାନଙନିକଟେରରହିବନାହ, କାରଣଆମମାନଙ

ଉପେର ଓ ଆମମାନଙ େଦବତା ଦାେଗା ଉପେର ତାହାଙର ହସ ନିଷୁର

େହାଇଅଛି।” 8 ଏଣୁ େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମସ

ଅଧପତିଙୁ ଆପଣାମାନଙ ନିକଟେର ଏକତ କରି କହିେଲ, “ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ବିଷୟେର ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା?” ତହେର

େସମାେନ ଉତର କେଲ, “ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଗା କୁ

ନିଆଯାଉ।” ତହଁୁ େସମାେନ େସଠାକୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ

େନଇଗେଲ। 9 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା େନଇଗଲା ଉତାେର ଏପରି େହଲା

େଯ, ସଦାପଭୁଙ ହସ ନଗର ବିରୁଦେର ଅତି ମହା ବ ାକୁଳତାଜନକ େହଲା;

ପୁଣି, େସ ନଗରସ ସାନ ବଡ଼ ଉଭୟଙୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସମାନଙଠାେର

ଅଶ େରାଗ ବାହାରିଲା। 10 ତହଁୁ େସମାେନ ଇେକାଣକୁ ପରେମଶରଙ

ସିନୁକ ପଠାଇେଲ। ତହେର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଇେକାଣେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, ଇେକାଣୀୟମାେନ କନନ କରି କହିେଲ, “ଆମମାନଙୁ ଓ ଆମ

େଲାକମାନଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ

ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଅଛନି।” 11 ଏେହତୁ େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ

ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମସ ଅଧପତିଙୁ ଏକତିତ କରି କହିେଲ, “ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ପଠାଇଦିଅ, ତାହା ସ ସାନକୁ େଫରିଯାଉ, ତାହା

ଆମମାନଙୁ ଓ ଆମମାନଙ େଲାକମାନଙୁ ବଧ ନ କରୁ;” କାରଣ ନଗରର

ସବତ ମୃତୁୁ ଜନକ ବ ାକୁଳତା ଜନିଥଲା; ପରେମଶରଙ ହସ େସଠାେର

ଅତି ଭାରୀ ଥଲା। 12 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମେଲ ନାହ, େସମାେନ ଅଶ

େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େହେଲ; ଆଉ ନଗରର ଆତନାଦ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା।

6ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶେର ସାତ ମାସ ରହିଲା।

2 ଏଥେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ ଓ ମନ ମାନଙୁ ଡକାଇ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ବିଷୟେର ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା,

କି େଦଇ ଆେମମାେନ ତାହା ସ ସାନକୁ ପଠାଇବା? ଏହା ଆମମାନଙୁ

ଜଣାଅ।” 3 ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “େଯେବ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ପଠାଇେଦବ, େତେବ ତାହା ରିକ ପଠାଅ ନାହ; ମାତ

େକୗଣସିମେତ େହେଲ େଗାଟିଏ େଦାଷାଥକ ଉପହାର ତାହାଙ ନିକଟକୁ

େଫରି ପଠାଅ; େତେବ ତୁେମମାେନ ସୁସ େହବ ଓ ତୁମମାନଙଠାରୁ ତାହାଙ
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ହସ କାହକି ଘୁଞା ଯାଉ ନାହ, ଏହା ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଯିବ।” 4ତହଁୁ େସମାେନ

ପଚାରିେଲ, “ଆେମମାେନ କି ପକାର େଦାଷାଥକ ଉପହାର ତାହାଙ ନିକଟକୁ

େଫରି ପଠାଇବା?” ଏଥେର େସମାେନ କହିେଲ, “ପେଲଷୀୟମାନଙ

ଅଧପତିଗଣର ସଂଖ ାନୁସାେର ସଣମୟ ପାଞ ଅଶ ଓ ସଣମୟ ପାଞ

ମୂଷିକ, କାରଣ ତୁମ ସମସଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ ଅଧପତିଗଣଙୁ ଏକରୂପ

ମହାମାରୀ ଘଟିଥଲା। 5 ଏନିମେନ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଅଶପତିମା

ଓ ତୁମମାନଙ େଦଶନାଶକାରୀ ମୂଷିକପତିମା ନିମାଣ କର ଓ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙୁ େଗୗରବ ଦିଅ, େହାଇପାେର େସ ତୁମମାନଙ ଉପରୁ ଓ

ତୁମମାନଙ େଦବତାମାନଙ ଉପରୁ ଓ ତୁମମାନଙ େଦଶ ଉପରୁ ଆପଣା ହସ

ହାଲୁକା କରିେବ। 6 େଯପରି ମିସରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରା ଆପଣାମାନଙ

ହୃଦୟ ଭାରୀ କରିଥେଲ, େସପରି ତୁେମମାେନ କାହକି ଆପଣମାନଙ ହୃଦୟ

ଭାରୀ କରୁଅଛ? େସ େସମାନଙ ମ େର ଆପଣା ମହାଶକି ପକାଶ କରେନ,

େସମାେନ କି େଲାକମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ନାହ ଓ େଲାକମାେନ କି ପସାନ

କେଲ ନାହ? 7 ଏେହତୁ ଏେବ େଗାଟିଏ ନୂଆ ଶଗଡ଼ ପସୁତ କର ଓ େଯଉଁ

ଦୁଗବତୀ ଗାଭୀମାନଙ ଉପେର ଯୁଆଳି ଲାଗି ନାହ, ଏପରି ଦୁଇ ଗାଭୀ

ଶଗଡ଼େର େଯାଚ ଓ େସମାନଙଠାରୁ େସମାନଙ ବାଛୁରିକୁ ଘରକୁ ଆଣ;

8 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ େନଇ େସହି ଶଗଡ଼ ଉପେର ରଖ ଓ େଯଉଁ

ସଣମୟ ପଦାଥ େଦାଷାଥକ ଉପହାର ରୂେପ ତାହାଙ ନିକଟକୁ େଫରି

ପଠାଇବ, ତାହା ତହ ପାଶେର ଏକ ସିନୁକେର ରଖ; ତହଁୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା

ପଠାଇଦିଅ। 9ଆଉ େଦଖ, େଯେବ ତାହା ଆପଣା ସୀମାସ ପଥ େଦଇ

େବ େଶମଶକୁ ଯାଏ, େତେବ େସ ଆମମାନଙ ପତି ଏହି ମହା ଅମଙଳ

ଘଟାଇଅଛନି, ମାତ େଯେବ ନ ଯାଏ, େତେବ ଆେମମାେନ ଜାଣିବୁ େଯ,

ତାହାଙ ହସ ଆମମାନଙୁ ଆଘାତ କରି ନାହ; ତାହା ଘଟଣାକେମ ଆମମାନଙୁ

ଘଟିଅଛି।” 10 ତହେର େଲାକମାେନ େସପରି କେଲ; ପୁଣି, ଦୁଇ ଦୁଗବତୀ

ଗାଭୀ େନଇ ଶଗଡ଼େର େଯାଚିେଲ ଓ େସମାନଙ ବାଛୁରିକୁ ଘେର ବନ

କେଲ। 11ଆଉ େସମାେନ ଶଗଡ଼ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଓ ସଣ ମୂଷିକ

ଓ େସମାନଙ ଅଶପତିମାର ସିନୁକ ରଖେଲ। 12 ତହଁୁ େସହି ଗାଭୀମାେନ

ସଳଖ ପଥ ଧରି େବ େଶମଶକୁ ଯିବା ବାଟେର ଗେଲ; େସମାେନ ଯାଉ

ଯାଉ ହମାରବ ପକାଇ ସଡ଼କେର ଗେଲ, ଦକିଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିେଲ
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ନାହ; ଆଉ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ େବ 

େଶମଶ ସୀମା ପଯ ନ ଗେଲ। 13 େସହି ସମୟେର େବ େଶମଶର

େଲାକମାେନ ତଳଭୂମିେର ଆପଣାମାନଙ ଗହମ କାଟୁଥେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ

ଅନାଇ ସିନୁକ େଦଖେଲ ଓ ତାହା େଦଖ ଆନନିତ େହେଲ। 14 ଏଉତାେର

େସହି ଶଗଡ଼ େବ େଶମଶୀୟ ଯିେହାଶୂୟର େକତକୁ ଆସି ଏକ ବଡ଼

ପଥର ଥବା ସାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲା; ତହେର େସମାେନ େସ ଶଗଡ଼ର

କାଠ ଚିରି େସହି ଗାଭୀମାନଙୁ େହାମବଳି ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉତଗ କେଲ। 15 ପୁଣି, େଲବୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଓ ତହ

ସହିତ ଥବା ସଣ ପଦାଥର ସିନୁକ ଓହାଇ େସହି ବଡ଼ ପଥର ଉପେର

େଥାଇେଲ; ଆଉ େବ େଶମଶର େଲାକମାେନ େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େହାମାଥକ ଉପହାର େଦେଲ ଓ ବଳି ଉତଗ କେଲ। 16

ତହଁୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପାଞ ଅଧପତି ତାହା େଦଖ େସହି ଦିନ ଇେକାଣକୁ

େଫରି ଆସିେଲ। 17 ପେଲଷୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଦାଷାଥକ

ଉପହାର ରୂେପ ଏହିସବୁ ସଣମୟ ଅଶ ପଠାଇଥେଲ; ଯଥା, ଅେସାଦ ପାଇଁ

ଏକ, ଘସା ପାଇଁ ଏକ, ଅସିେଲାନ ପାଇଁ ଏକ, ଗା ପାଇଁ ଏକ, ଇେକାଣ

ପାଇଁ ଏକ; 18 ପୁଣି, େବ େଶମଶୀୟ ଯିେହାଶୂୟର େକତସିତ େଯଉଁ

ବଡ଼ ପଥର ଆଜି ପଯ ନ ଅଛି, ଯହ ଉପେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ

ରଖଥେଲ, େସପଯ ନ ପାଞ ଅଧପତିଙ ଅଧୀନସ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର

େହଉ କି େଦଶୀୟ ଗାମମାନ େହଉ, ପେଲଷୀୟମାନଙ ନଗରସକଳର

ସଂଖ ାନୁସାେର ସଣମୟ ମୂଷିକ ପଠାଇେଲ। 19 ପୁଣି, େବ େଶମଶୀୟ

େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକକୁ ଅନାଇବାରୁ େସ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ

ସତୁରି ଜଣଙୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ମହାସଂହାରେର େଲାକମାନଙର

ସଂହାର କରିବାରୁ େସମାେନ ବିଳାପ କେଲ। 20ଆହୁରି େବ େଶମଶୀୟ

େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏହି ପବିତ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର କିଏ

ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର? ଏେବ ଆମମାନଙଠାରୁ େସ କାହା ନିକଟକୁ ଯିେବ?” 21

ତହଁୁ େସମାେନ କିରୀୟ ଯିୟାରୀମୀୟ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ

କହିେଲ, “ପେଲଷୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ େଫରାଇ ଆଣିଅଛନି;

ତୁେମମାେନ ଆସି ଆପଣାମାନଙ ନିକଟକୁ ତାହା େନଇଯାଅ।”
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7ଏଥଉତାେର କିରୀୟ ଯିୟାରୀମୀୟ େଲାକମାେନ ଆସି ସଦାପଭୁଙ

ସିନୁକ େନଇଯାଇ ପବତସିତ ଅବୀନାଦବର ଗୃହେର ରଖେଲ; ପୁଣି,

ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକରକାେଥ ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟାସରକୁ ପବିତ କେଲ।

2 ସିନୁକ କିରୀୟ ଯିୟାରୀେ ର ବାସ କରିବା ଦିନାବଧ ଦୀଘ କାଳ,

ଅଥା , େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଗତ େହଲା; ଏଥେର ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶ

ସଦାପଭୁଙ ପଶା ବିଳାପ କେଲ। 3 ତହେର ଶାମୁେୟଲ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କହିେଲ, “େଯେବ ତୁେମମାେନ ସମସ ଅନଃକରଣ ସହିତ

ସଦାପଭୁଙ ପତି େଫରୁଅଛ, େତେବ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ ବିେଦଶୀୟ

େଦବତାମାନଙୁ ଓ ଅଷାେରା େଦବୀଗଣକୁ ଦୂର କର ଓ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙ ଅନଃକରଣ ପସୁତ କର ଓ େକବଳ ତାହାଙୁ

େସବା କର; ତହେର େସ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର

କରିେବ।” 4 େତେବ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବା େଦବତାମାନଙୁ ଓ

ଅଷାେରା େଦବୀଗଣକୁ ଦୂର କେଲ ଓ େକବଳ ସଦାପଭୁଙୁ େସବା

କେଲ। 5 ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲକୁ ମିସାେର ଏକତ କର, ତହେର ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କରିବି।” 6 ତହଁୁ େସମାେନ ମିସାେର ଏକତିତ େହାଇ

ଜଳ କାଢ଼ିେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହା ଢାଳି େସହି ଦିନ ଉପବାସ

କରି େସହିଠାେର କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ

କରିଅଛୁ।” ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ମିସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣର ବିଚାର

କେଲ। 7ଏଥମ େର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମିସାେର ଏକତିତ େହାଇଅଛନି,

ପେଲଷୀୟମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣେନ, ପେଲଷୀୟମାନଙ ଅଧପତିଗଣ

ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଉଠି ଆସିେଲ। ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତାହା

ଶୁଣି ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖେର ଭୀତ େହେଲ। 8 ପୁଣି, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର

େଯପରି ଆମମାନଙୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ରକା କରିେବ, ଏଥପାଇଁ

ତୁେମ ଆମମାନଙ ନିମେନ ତାହାଙ ଛାମୁେର କନନ କରିବାରୁ ନିରସ ନ

ହୁଅ।” 9ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଏକ ଦୁଗେପାଷ େମଷବତ େନଇ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ସମୁଦାୟ େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ; ଆଉ ଶାମୁେୟଲ ଇସାଏଲ

ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଉତର
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େଦେଲ। 10 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ େହାମବଳି ଉତଗ କରୁଥବା ସମୟେର

ପେଲଷୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ନିକଟବତୀ େହେଲ;

ମାତ ସଦାପଭୁ େସଦିନ ପେଲଷୀୟମାନଙ ଉପେର ମହାରବେର େମଘ

ଗଜନ କରି େସମାନଙୁ ବ ାକୁଳ କେଲ; ତହେର େସମାେନ ଇସାଏଲ

ସମୁଖେର ପରାଜିତ େହେଲ। 11 ତହଁୁ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ମିସାରୁ

ବାହାରି ପେଲଷୀୟମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ େବ କର ତଳ ପଯ ନ

େସମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ। 12 ତହେର ଶାମୁେୟଲ ଖେଣ ପଥର େନଇ ମିସା

ଓ େଶନ ମ ସାନେର ସାପନ କରି ତହର ନାମ ଏବ ଏଜର (ଉପକାର

ସରଣାଥକ ପସର) ରଖ କହିେଲ, “ଏପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର

ଉପକାର କରିଅଛନି।” 13 ଏହି ପକାେର ପେଲଷୀୟମାେନ ବଶୀଭୂତ

େହାଇ ଇସାଏଲର ଅଞଳ ମ କୁ ଆଉ ଆସିେଲ ନାହ; ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲଙର

ଯାବଜୀବନ ସଦାପଭୁଙ ହସ ପେଲଷୀୟମାନଙର ପତିକୂଳ େହଲା। 14

ଆଉ ପେଲଷୀୟମାେନ ଇସାଏଲଠାରୁ େଯସମସ ନଗର ହରଣ କରିଥେଲ,

ଇେକାଣଠାରୁ ଗା ପଯ ନ େସସମସ ଇସାଏଲକୁ େଫରାଇ ଦିଆଗଲା;

ପୁଣି, ଇସାଏଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ତହର ସୀମା ଉଦାର କେଲ।

ଏଉତାେର ଇସାଏଲ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙ ମ େର ସନି େହଲା। 15

ଶାମୁେୟଲ ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ ଇସାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 16 େସ

ପତି ବଷ େବେଥ ଓ ଗି ଗ ଓ ମିସାେର ଭମଣ କରି େସସବୁ ସାନେର

ଇସାଏଲର ବିଚାର କରୁଥେଲ। 17 ପୁଣି, ରାମାେର ତାଙର ଗୃହ ଥବାରୁ

େସଠାକୁ େସ େଫରି ଆସୁଥେଲ ଓ େସଠାେର ଇସାଏଲ ବଂଶର ବିଚାର

କରୁଥେଲ; ଆଉ େସଠାେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରିଥେଲ।

8ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ବୃଦ ହୁଅେନ, ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ ଇସାଏଲ

ଉପେର ବିଚାରକତା କେଲ। 2 ତାଙର େଜ ଷ ପୁତର ନାମ େଯାେୟଲ ଓ

ଦିତୀୟର ନାମ ଅବୀୟ; ଏମାେନ େବେ ଶବାେର ବିଚାରକତା ଥେଲ। 3

ମାତ ତାଙର ପୁତମାେନ ତାଙର ପଥେର ନ ଚାଲ ଅନ ାୟ ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ

େହେଲ ଓ ଲାଞ େନଇ ବିଚାର ବିପରୀତ କେଲ। 4 ତହେର ଇସାଏଲର

ସମସ ପାଚୀନବଗ ଏକତ େହାଇ ରାମାେର ଶାମୁେୟଲଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ;

5ପୁଣି, େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ ବୃଦ େହଲ, ପୁଣି, ତୁମର
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ପୁତମାେନ ତୁମ ପଥେର ଚାଲୁ ନାହାନି; ଏେହତୁ ଅନ ସକଳ େଦଶୀୟମାନଙ

ପରି ଆମମାନଙର ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁେମ ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଏକ ରାଜା

ନିଯୁକ କର।” 6 ମାତ ଆମମାନଙର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ

ଏକ ରାଜା ଦିଅ, େସମାେନ ଏହି କଥା କହିବା େବେଳ ଶାମୁେୟଲଙର

ଦୃଷିେର ତାହା ମନ େବାଧ େହଲା। ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କେଲ। 7 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “ଏହି

େଲାକମାେନ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା କହନି, େସହି ସବୁ ରବେର କଣପାତ

କର; କାରଣ େସମାେନ େକବଳ ତୁମକୁ ଅଗାହ କରି ନାହାନି, ମାତ

ଆେମ େଯପରି େସମାନଙ ଉପେର ରାଜା େନାହିବା, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ

ଆମକୁ ଅଗାହ କରିଅଛନି। 8ଆେମ େସମାନଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିବା ଦିନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ େସମାେନ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ

େଦବଗଣର େସବା କରି େଯସମସ କମ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର େସମାେନ

ତୁମ ପତି ମ କରୁଅଛନି। 9 ଏେହତୁ ଏେବ େସମାନଙ ରବେର କଣପାତ

କର; ତଥାପି ତୁେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ସଷ ସାକ ଦିଅ ଓ େସମାନଙ

ଉପେର େଯ ରାଜତ କରିେବ, େସହି ରାଜାର ବିଧ େସମାନଙୁ ଜଣାଅ।” 10

ଏଉତାେର େଯଉଁମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ ରାଜା ମାଗିଥେଲ, େସହି େଲାକମାନଙୁ

େସ ସଦାପଭୁଙର ସମସ କଥା ଜଣାଇେଲ। 11 ଆହୁରି େସ କହିେଲ,

“ତୁମମାନଙ ଉପେର େଯ ରାଜତ କରିବ, େସହି ରାଜାର ଏହି ପକାର

ବିଧ େହବ; େସ ତୁମମାନଙର ପୁତଗଣକୁ େନଇ ଆପଣା ରଥ ନିମେନ

ଓ ଆପଣାର ଅଶାେରାହୀ େହବା ନିମେନ ନିଯୁକ କରିବ ଓ େସମାେନ

ତାହାର ରଥ ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ିେବ। 12 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ଆପଣାର

ସହସପତି ଓ ପଚାଶପତି କରି ନିଯୁକ କରିବ ଓ େସ ଆପଣା ଭୂମି ଚାଷ

କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଶସ କାଟିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଯୁଦାସ ଓ ଆପଣା

ରଥସଜା ନିମାଣ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନିଯୁକ କରିବ।

13ଆଉ େସ ତୁମମାନଙ କନ ାଗଣକୁ େନଇ ଗନଦବ ପସୁତକାରିଣୀ ଓ

ପାଚିକା ଓ ସୂପକାରିଣୀ କରିବ। 14ଆହୁରି େସ ତୁମମାନଙ ଶସ େକତ

ଓ ତୁମମାନଙ ଦାକାେକତ ଓ ତୁମମାନଙ ଜୀତେକତ ମ ରୁ ସେବାତମ

େକତସବୁ େନଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ େଦବ। 15 ପୁଣି, େସ ତୁମମାନଙ

ବିହନର ଓ ତୁମମାନଙ ଦାକାର ଦଶମାଂଶ େନଇ ଆପଣାର ଗୃହା କ ଓ
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ଦାସମାନଙୁ େଦବ। 16ଆଉ େସ ତୁମମାନଙ ଦାସମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ

ଦାସୀମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ ସେବାତମ ଯୁବା ପୁରୁଷମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ

ଗଦଭ ସକଳ େନଇ ଆପଣା କାଯ େର ଲଗାଇବ। 17 େସ ତୁମମାନଙ

େମଷପଲର ଦଶମାଂଶ େନବ ଓ ତୁେମମାେନ ତାହାର ଦାସ େହବ। 18 ପୁଣି,

େସସମୟେର ତୁେମମାେନ ଆପଣା ମେନାନୀତ ରାଜା ସକାଶୁ କନନ କରିବ;

ମାତ େସସମୟେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ଉତର େଦେବ ନାହ।” 19 ତଥାପି

େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙର ରବ ଶୁଣିବାକୁ ନାସି କେଲ; ଆଉ େସମାେନ

କହିେଲ, “ନା; ଆମମାନଙ ଉପେର ଜେଣ ରାଜା େହଉନୁ; 20 ତହେର

ଆେମମାେନ ମ ଅନ ସବୁ େଦଶୀୟଙ ପରି େହବା; ଆମମାନଙ ରାଜା

ଆମମାନଙୁ ବିଚାର କରିେବ ଓ ଆମମାନଙ ଅଗସର େହାଇ ଆମମାନଙ

ପାଇଁ ଯୁଦ କରିେବ।” 21 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙର ସମସ

କଥା ଶୁଣି ସଦାପଭୁଙ କଣେଗାଚରେର ତାହା କହିେଲ। 22 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “େସମାନଙ ରବ ଶୁଣ ଓ େସମାନଙ ପାଇଁ ଜେଣ

ରାଜା ସିର କର।” ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଅ।”

9 େସହି ସମୟେର ବିନ ାମୀ ବଂଶୀୟ ଅଫୀହର ବୃଦ ପେପୗତ,

ବେଖାରତର ପେପୗତ, ସେରାରର େପୗତ, ଅବୀେୟଲର ପୁତ କୀ ନାମକ

ଜେଣ ମହାବିକମଶାଳୀ ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକ ଥଲା। 2 ପୁଣି, ତାହାର

ଶାଉଲ ନାମେର ଏକ ପୁତ ଥେଲ, େସ ସୁନର ଯୁବା ପୁରୁଷ; ଆଉ ଇସାଏଲ

ସନାନମାନଙ ମ େର ତାଙଠାରୁ ଅଧକ ସୁନର ପୁରୁଷ ନ ଥେଲ; େସ

ସମସ େଲାକଙ ଅେପକା ସନରୁ ଊଦକୁ ଉଚ ଥେଲ। 3 ଏକ ସମୟେର

ଶାଉଲଙ ପିତା କୀ ର ଗଧସବୁ ହଜିେଲ। ତହେର କୀ ଆପଣା ପୁତ

ଶାଉଲଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଯୁବାମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ ସେଙ େନଇ ଗଧ

େଖାଜିବାକୁ ଉଠିଯାଅ।” 4 େତଣୁ େସ ଇଫୟିମପବତମୟ େଦଶ େଦଇ

ଗେଲ, ତହଁୁ ଶାଲଶା ପେଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ମାତ େସମାେନ େସମାନଙୁ

ପାଇେଲ ନାହ; େତେବ େସମାେନ ଶାଲୀ ପେଦଶ େଦଇ ଗେଲ, ପୁଣି,

େସଠାେର ଗଧମାେନ ନ ଥେଲ; ତହ ଉତାେର େସ ବିନ ାମୀନ ପେଦଶ

େଦଇ ଗେଲ, ମାତ େସଠାେର େସମାନଙୁ ପାଇେଲ ନାହ। 5 େଯେତେବେଳ

େସମାେନ ସୂଫ ପେଦଶେର ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ଶାଉଲ
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ଆପଣା ସଙୀ ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ଆସ ଆେମମାେନ େଫରିଯାଉ; େନାହିେଲ

େମାହର ପିତା ଗଧମାନଙ ବିଷୟେର ଚିନା କରିବା ଛାଡ଼ି ଆମମାନଙ

ବିଷୟେର ଚିନା କରିେବ।” 6 ତହେର େସ ତାଙୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଏହି

ନଗରେର ପରେମଶରଙର ଏକ େଲାକ ଅଛନି, େସ ଅତି ମାନ ଗଣ

େଲାକ; େସ ଯାହାସବୁ କହନି, ନିଶୟ ସଫଳ ହୁଏ; ଆସ, ଆେମମାେନ

େସଠାକୁ ଯାଉ; େହାଇପାେର, ଆେମମାେନ େଯଉଁ ଯାତା କରୁଅଛୁ, େସ

ବିଷୟ େସ ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇ ପାରିେବ।” 7 େତେବ ଶାଉଲ ଆପଣା

ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ମାତ େଦଖ, ଆେମମାେନ ଗେଲ, େସ େଲାକଙ ନିକଟକୁ

କଅଣ େନବା? କାରଣ ଆମମାନଙ ପାତରୁ ଖାଦ ସାମଗୀ ସରିଲାଣି,

ପରେମଶରଙ େଲାକଙ ନିକଟକୁ େନବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଦଶନୀ ନାହ;

ଆମମାନଙ ପାଖେର କଅଣ ଅଛି?” 8 ତହେର େସହି ଯୁବା ଶାଉଲଙୁ

ପୁନବାର ଉତର େଦଇ କହିଲା, “େଦଖ, ଆମ ହାତେର ଏକ େଶକଲ ରୂପାର

ଚତୁଥାଂଶ ଅଛି; ଆମମାନଙ ଯାତା ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ

ଆେମ ପରେମଶରଙ େଲାକଙୁ ତାହା େଦବା।” 9 (ପୂବକାେଳ ଇସାଏଲ

ମ େର କାହାରି ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯିବାର େହେଲ,

େସ ଏପରି କେହ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଦଶକ ନିକଟକୁ ଯାଉ;” କାରଣ,

ବତମାନ ଯାହାକୁ ଭବିଷ ବକା କହନି, ପୂବକାଳେର ତାହାକୁ ଦଶକ

କହୁଥେଲ)। 10 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ଭଲ କହିଲ;

ଆସ, ଆେମମାେନ ଯାଉ।” ତହେର ପରେମଶରଙ େଲାକ େଯଉଁ ନଗରେର

ଥେଲ, େସଠାକୁ େସମାେନ ଗେଲ। 11 େସମାେନ ନଗରକୁ ଯିବା ଉଠାଣି

ପଥେର ଗଲା େବେଳ ଜଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା େକେତକ ଯୁବତୀଙି

େଦଖ ପଚାରିେଲ, “ଏଠାେର ଦଶକ ଅଛନି କି?” 12 ତହେର େସମାେନ

ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ଅଛନି; େଦଖ, େସ ତୁମ ଆଗେର ଅଛନି; ଶୀଘ ଯାଅ,

କାରଣ େସ ଆଜି ନଗରକୁ ଆସିଅଛନି; ଆଜି ଉଚସଳୀେର େଲାକମାନଙର

ଏକ ବଳିଦାନ ଅଛି; 13 େସ େଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚସଳୀକି ଯିବା ପୂେବ

ତୁେମମାେନ ନଗରେର ପହଞିେଲ, େସହିକଣି ତାଙୁ େଦଖବ; କାରଣ, େସ ନ

ଆସିବା ଯାଏ େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରିେବ ନାହ, େଯେହତୁ େସ ବଳିକୁ

ଆଶୀବାଦ କଲା ଉତାେର ନିମନିତ େଲାକମାେନ େଭାଜନ କରନି। ଏଣୁ

ତୁେମମାେନ ଏହିକଣି ଉଠିଯାଅ, ଏେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ତାଙୁ ପାଇବ।”
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14 ତହଁୁ େସମାେନ ନଗରକୁ ଉଠିଗେଲ; ନଗର ମ େର ଉପସିତ େହବା

ମାେତ, େଦଖ, ଉଚସଳୀକି ଯିବା ପାଇଁ ଶାମୁେୟଲ ବାହାରି ଆସି େସମାନଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ। 15ଶାଉଲ ଆସିବାର ଦିନକ ପୂେବ ସଦାପଭୁ

ଶାମୁେୟଲଙ କଣେର ଏହି କଥା କହିଥେଲ, 16 “କାଲ ପାୟ ଏହି ସମୟେର

ଆେମ ବିନ ାମୀ ପେଦଶରୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଜେଣ େଲାକ ପଠାଇବା, ଆଉ

ତୁେମ ତାହାକୁ ଆମ ଇସାଏଲ େଲାକଙ ଉପେର ରାଜା କରି ଅଭଷିକ କରିବ

ଓ େସ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ଉଦାର କରିବ; କାରଣ

ଆମ େଲାକମାନଙ କନନ ଆମ କଣେଗାଚର େହବାରୁ ଆେମ େସମାନଙ

ପତି ଦୃଷିପାତ କଲୁ।” 17 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ େଦଖେନ, ସଦାପଭୁ

ତାଙୁ କହିେଲ, “ଯାହା ବିଷୟେର ଆେମ ତୁମକୁ କହିଥଲୁ, େସହି ବ କିକୁ

େଦଖ! େସ ଆମ େଲାକମାନଙ ଉପେର ଶାସନ କରିବ।” 18 େସେତେବେଳ

ଶାଉଲ ନଗରଦାର ଭତେର ଶାମୁେୟଲଙର ନିକଟବତୀ େହାଇ କହିେଲ,

“ବିନୟ କରୁଅଛି, ଦଶକର ଗୃହ େକଉଁଠାେର, େମାେତ କୁହ।” 19 ତହେର

ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି ଦଶକ; େସ

ଉଚସଳୀକି େମାହର ଆେଗ ଯାଅ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆଜି େମାହର

ସେଙ େଭାଜନ କରିବ; ଆଉ ସକାେଳ ମଁୁ ତୁମକୁ ବିଦାୟ କରିବି ଓ ତୁମ

ମନେର େଯସବୁ କଥା ଅଛି, ତାହାସବୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି। 20 ପୁଣି, ତିନି ଦିନ

େହଲା ତୁମର େଯଉଁସବୁ ଗଧ ହଜିଛନି; େସମାନଙଠାେର ମନ ଦିଅ ନାହ;

କାରଣ େସମାେନ ମିଳିେଲଣି। ପୁଣି, ଇସାଏଲ ମ େର ସମସ ବାଞନୀୟ

ବିଷୟ କାହା ପାଇଁ? ତାହା କି ତୁମ ନିମେନ ଓ ତୁମର ସମସ ପିତୃଗୃହ

ନିମେନ ନୁେହଁ?” 21 ତହଁୁ ଶାଉଲ ଉତର କରି କହିେଲ, “ମଁୁ କି ଇସାଏଲ

ବଂଶସମୂହ ମ େର କୁଦତମ ବିନ ାମୀ ବଂଶୀୟ ନୁେହଁ? ଆଉ ବିନ ାମୀ

ବଂଶୀୟ ସମସ ପରିବାର ମ େର େମାର ପରିବାର କି କୁଦତମ ନୁେହଁ?

େତେବ ତୁେମ େମାେତ ଏପକାର କଥା କାହକି କହୁଅଛ?” 22 ଏଥେର

ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ ଓ ତାଙର ଯୁବାକୁ େନଇ େଭାଜନଶାଳାକୁ ଗେଲ ଓ

ଊଣାଧକ ତିରିଶ ନିମନିତ େଲାକଙ ମ େର େସମାନଙୁ ସେବାତମ ସାନେର

ବସାଇେଲ। 23 ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ପାଚକକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମକୁ

େଯଉଁ ଅଂଶ େଦଇ ଆପଣା ନିକଟେର ରଖଥାଅ େବାଲ କହିଥଲ, ତାହା

ଆଣ।” 24 ତହେର ପାଚକ ଚଟୁଆ ଓ ତହ ଉପେର ଯାହା ଥଲା, ତାହା
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ଆଣି ଶାଉଲଙ ଆଗେର େଥାଇଲା। ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “େଦଖ!

ଏହା ରଖାଯାଇଥଲା, ଆପଣା ଆଗେର ରଖ େଭାଜନ କର; େଯେହତୁ

ନିରୂପିତ ସମୟ ଅେପକାେର ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ମଁୁ

େଲାକମାନଙୁ ନିମନଣ କରିଅଛି େବାଲ କହିଥଲ।” ତହେର େସହି ଦିନ

ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙ ସେଙ େଭାଜନ କେଲ। 25 ତହଁୁ େସମାେନ ଉଚସଳୀରୁ

ଓହାଇ ନଗରକୁ ଆସେନ, ଶାମୁେୟଲ ଗୃହଛାତ ଉପେର ଶାଉଲଙ ସେଙ

ଆଳାପ କେଲ। 26ଏଉତାେର େସମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠିେଲ; ପୁଣି,

ପାୟ ଦିବସପକାଶ ସମୟେର ଶାମୁେୟଲ ଗୃହଛାତ ଉପେର ଶାଉଲଙୁ

ଡାକି କହିେଲ, “ଉଠ, ମଁୁ ତୁମଙୁ ବିଦାୟ କରିବି।” ତହେର ଶାଉଲ ଉଠିେଲ,

ପୁଣି, େସ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଦୁେହଁ ବାହାରକୁ ଗେଲ। 27 ଆଉ େସମାେନ

ନଗରପାନେର େହବା େବେଳ ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ଏହି ଯୁବାକୁ

ଆମମାନଙ ଆେଗ ଯିବାକୁ କୁହ; (ତହଁୁ େସ ଆେଗ ଗଲା); ମାତ ତୁେମ

ବତମାନ ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ ତୁମକୁ ପରେମଶରଙ ବାକ ଶୁଣାଇବା।”

10ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ େତୖଳପାତ େନଇ ତାଙର ମସକେର ଢାଳିେଲ

ଓ ତାଙୁ ଚୁମନ କରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ କି ଆପଣା ଅଧକାର ଉପେର ତୁମକୁ

ଅଗଣୀ େହବା ପାଇଁ ଅଭେଷକ କରି ନାହାନି? 2ଆଜି ତୁେମ େଯେତେବେଳ

େମାହର ନିକଟରୁ ପସାନ କରିବ, େସେତେବେଳ ବିନ ାମୀ ର ସୀମାସିତ

େସ ସହେର ରାେହଲକବର ନିକଟେର ଦୁଇ ପୁରୁଷଙର ସାକାତ ପାଇବ;

ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମକୁ କହିେବ, ‘ତୁେମ େଯଉଁ ଗଧମାନଙୁ େଖାଜିବାକୁ

ଯାଇଥଲ, େସମାେନ ମିଳିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତୁମ ପିତା ଗଧମାନଙ ଚିନା ଛାଡ଼ି

ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଚିନା କରି କହୁଛନି, ମଁୁ ଆପଣା ପୁତ ପାଇଁ କଅଣ

କରିବି?’ 3 େତେବ ତୁେମ େସଠାରୁ ଆଗକୁ ଗେଲ, ତାେବାରର ଅେଲାନ ବୃକ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ, େସଠାେର ଜେଣ ତିେନାଟି େଛଳିଛୁଆ, ଆଉ

ଜେଣ ତିେନାଟି ରୁଟି, ପୁଣି, ଆଉ ଜେଣ କୁମାଏ ଦାକାରସ େଘନି େବେଥ କୁ

ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଥବାର ଏପରି ତିନି ପୁରୁଷଙର ସାକାତ ପାଇବ;

4 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମର ମଙଳ ବାତା ପଚାରି ତୁମକୁ ଦୁଇେଗାଟି ରୁଟି

େଦେବ; ତୁେମ େସମାନଙ ହସରୁ ତାହା ଗହଣ କରିବ। 5 ଏଉତାେର ତୁେମ

ପରେମଶରଙ ପବତେର ଉପସିତ େହବ, େସଠାେର ପେଲଷୀୟମାନଙ

ପହରୀେସୖନ ଦଳ ଅଛନି; ଆଉ, େସଠାେର ନଗରପେବଶ ସାନକୁ ଆସିେଲ
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େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ ବଂଶୀ ଓ ବୀଣା େନଇ ଉଚସଳୀରୁ ଓହାଇ ଆସିବାର

ଏକ ଦଳ ଭବିଷ ବକାଙ ସହିତ ତୁମର ସାକାତ େହବ; େସମାେନ

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରୁଥେବ; 6 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଆତା

ତୁମକୁ ଆକାନ କରିେବ, ତହେର ତୁେମ େସମାନଙ ସହିତ ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରିବ ଓ ପରିବତତ େହାଇ ଅନ ପକାର େଲାକ େହାଇଯିବ। 7

ଏହିସବୁ ଚିହ ତୁମ ପତି ଘଟିେଲ, ତୁମ ଦାରା େଯପରି େହବ, େସପରି କର;

କାରଣ ପରେମଶର ତୁମ ସଙେର ଅଛନି। 8 ମାତ ତୁେମ େମାର ଆେଗ

ଗି ଗ କୁ ଯିବ; ଆଉ େଦଖ, ମଁୁ େହାମବଳି ଉତଗ କରିବାକୁ ଓ ମଙଳାଥକ

ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ତୁମ କତିକି ଯିବି; ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ

ତୁମର କତବ ବିଷୟ ତୁମକୁ ାତ କରାଇବା ପଯ ନ ତୁେମ ସାତ ଦିନ

ବିଳମ କରିବ।” 9 ଏଥଉତାେର େସ ଶାମୁେୟଲଙ ନିକଟରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଠି

େଫରାେନ, ପରେମଶର ତାଙର ଅନ ଅନଃକରଣ କରିେଦେଲ ଓ େସହି ଦିନ

େସସମସ ଚିହ ଘଟିଲା। 10 ଏଥଉତାେର େସମାେନ େସସାନେର ପବତେର

ଉପସିତ ହୁଅେନ, େଦଖ, ଏକ ଦଳ ଭବିଷ ବକା ତାଙୁ େଭଟିେଲ; ପୁଣି,

ପରେମଶରଙ ଆତା ତାଙୁ ଆକାନ କରେନ, େସ େସମାନଙ ମ େର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 11 ଏଥେର େଯଉଁମାେନ

ପୂବାବଧ ତାଙୁ ଜାଣିଥେଲ, େସସମେସ େଯେତେବେଳ େଦଖେଲ େଯ, େଦଖ,

େସ ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରୁଅଛନି,

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ପରସର କହିେଲ, “କୀ ର ପୁତ ପତି କଅଣ

ଘଟିଲା?” ଶାଉଲ ହ କି ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର ଜେଣ? 12 ତହେର

େସହି ସାନର ଜେଣ ଉତର କରି କହିଲା, “ଆଚା, େସମାନଙ ପିତା କିଏ?”

ଏେହତୁ “ଶାଉଲ କି ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର ଜେଣ” ଏହି କଥା ଏକ

ପବାଦ େହାଇ ଉଠିଲା। 13 ତହଁୁ େସ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବା

ସମାପ କଲା ଉତାେର ଉଚସଳୀକି ଗେଲ। 14ଏଥଉତାେର ଶାଉଲଙର

ପିତୃବ ତାଙୁ ଓ ତାଙର ଯୁବାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ େକଉଁଠାକୁ

ଯାଇଥଲ?” େସ କହିେଲ, “ଗଧ େଖାଜିବା ପାଇଁ; ମାତ େସମାେନ ମିଳିେଲ

ନାହ େବାଲ େଦଖ, ଆେମମାେନ ଶାମୁେୟଲଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ।” 15

ଏଥେର ଶାଉଲଙର ପିତୃବ କହିେଲ, “ମଁୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ଶାମୁେୟଲ

ତୁମମାନଙୁ କʼଣ କହିେଲ,” େମାେତ କୁହ। 16 ତହେର ଶାଉଲ ଆପଣା
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ପିତୃବ ଙୁ କହିେଲ, “ଗଧସବୁ ମିଳିେଲ େବାଲ େସ ଆମମାନଙୁ ସଷରୂେପ

କହିେଲ।” ମାତ ରାଜତର େଯଉଁ କଥା ଶାମୁେୟଲ କହିଥେଲ, ତାହା େସ

ତାଙୁ ଜଣାଇେଲ ନାହ। 17 ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ ମିସାେର

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଏକତ ଡକାଇେଲ। 18 ଓ େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙୁ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର କହନି, ‘ଆେମ ଇସାଏଲକୁ

ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ଓ ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙ ହସରୁ ଓ େଯସକଳ

ରାଜ ର େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି ଉପଦବ କେଲ, େସମାନଙ ହସରୁ

ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କଲୁ;’ 19 ମାତ ତୁମମାନଙର େଯଉଁ ପରେମଶର ଆେପ,

ତୁମମାନଙର ସମସ ଅମଙଳ ଓ େକଶରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରନି,

ତୁେମମାେନ ଆଜି ତାହାଙୁ ଅଗାହ କଲ ଓ ତାହାଙୁ କହିଲ, ଯାହାେହଉ,

‘ଆମମାନଙ ଉପେର ଏକ ରାଜା ନିଯୁକ କର,’ ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ

ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଓ ସହସ ସହସ ଅନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ

ସାକାତେର ଉପସିତ ହୁଅ।” 20 ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ଇସାଏଲର ସମସ

ବଂଶକୁ ନିକଟକୁ ଅଣାେନ, ବିନ ାମୀ ବଂଶ ନିଣୀତ େହଲା। 21 ପୁଣି, େସ

ବିନ ାମୀ ବଂଶକୁ ଏକ ଏକ େଗାଷୀ ଅନୁସାେର ନିକଟକୁ ଅଣାେନ, ମଟିର

େଗାଷୀ ନିଣୀତ େହଲା ଓ ତହ ମ ରୁ କୀ ର ପୁତ ଶାଉଲ ନିଣୀତ େହେଲ;

ମାତ େସମାେନ ତାଙୁ େଖାଜେନ, େସ ମିଳିେଲ ନାହ। 22ଏନିମେନ େସମାେନ

ପୁନବାର ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରିେଲ, “କି ଆଉ େକୗଣସି େଲାକ ଏଠାକୁ ଆସିବାର

ଅଛି?” ତହେର ସଦାପଭୁ ଉତର କେଲ, “େଦଖ, େସ ସାମଗୀ ମ େର

ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଅଛି।” 23 ତହଁୁ େସମାେନ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସଠାରୁ ତାଙୁ

ଆଣିେଲ; ପୁଣି, େସ େଲାକମାନଙ ମ େର ଛିଡ଼ା ହୁଅେନ, ଅନ ସକଳ

େଲାକଙ ଅେପକା ସନରୁ ଊଦକୁ ଉଚ େହେଲ। 24ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ ସମସ

େଲାକଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଯାହାଙୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି, ତୁେମମାେନ

କି ତାଙୁ େଦଖୁଅଛ, ସମସ େଲାକଙ ମ େର ତାଙ ପରି େକହି ନାହ?”

ତହେର ସମସ େଲାକ ଜୟଧନି କରି କହିେଲ, “ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ।”

25ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ ରାଜନୀତି ଜଣାଇେଲ ଓ ତାହା

ଖେଣ ପୁସକେର େଲଖ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ରଖେଲ, ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ

େଲାକମାନଙର ପେତ କକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ବିଦାୟ କେଲ। 26

ପୁଣି, ଶାଉଲ ମ ଆପଣା ଗୃହ ଗିବୀୟାକୁ ଗେଲ; ଆଉ ପରେମଶର
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େଯଉଁମାନଙର ହୃଦୟ ସଶ କେଲ, ଏପରି ବିକମଶାଳୀ େଲାକମାେନ ତାଙ

ସହିତ ଗମନ କେଲ। 27 ମାତ େକେତକ ଦୁଷ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏହି

େଲାକ କିପରି ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବ?” ଆଉ େସମାେନ ତାଙୁ ତୁଚ ାନ

କରି କିଛି ଦଶନୀ ଆଣିେଲ ନାହ। ମାତ େସ େମୗନ େହାଇ ରହିେଲ।

11ଏଥଉତାେର ଅେମାନୀୟ ନାହ ଆସି ଯାେବଶଗିଲୀୟଦ ସମୁଖେର

ଛାଉଣି ସାପନ କଲା; ତହେର ଯାେବଶର ସମସ େଲାକ ନାହ କୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆମମାନଙ ସହିତ ଏକ ନିୟମ ସିର କର, େତେବ ଆେମମାେନ

ତୁମର େସବା କରିବା।” 2 ତହଁୁ ଅେମାନୀୟ ନାହ େସମାନଙୁ ଉତର କଲା,

“ତୁମ ସମସଙର ଦକିଣ ଚକୁ ଉପୁଡ଼ାଗେଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ନିୟମ ସିର

କରିବି; ଆଉ ମଁୁ ତଦାରା ସମସ ଇସାଏଲ ଉପେର ଅପମାନ େଥାଇବି।” 3

େତେବ ଯାେବଶର ପାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସାତ ଦିନ ଆମମାନଙୁ

ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆେମମାେନ ଇସାଏଲ ସୀମାର ସବତ ଦୂତ ପଠାଇବା; ତହେର

େକହି େଯେବ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, େତେବ ଆେମମାେନ

ବାହାର େହାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ।” 4 ଏଥଉତାେର ଦୂତମାେନ ଶାଉଲଙ

ବାସସାନ ଗିବୀୟାକୁ ଆସି େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର େସହି ସବୁ କଥା

କହିେଲ; ତହେର ସମସ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ

କେଲ। 5 ଏହି ସମୟେର େଦଖ, ଶାଉଲ େକତରୁ ବଳଦମାନଙ ପେଛ

ଆସୁ ଆସୁ ଉପସିତ େହେଲ; ଆଉ ଶାଉଲ ପଚାରିେଲ, “େଲାକମାନଙର

କଅଣ େହଲା େଯ, େସମାେନ େରାଦନ କରୁଅଛନି?” ତହେର େସମାେନ

ଯାେବଶର େଲାକମାନଙ କଥା ତାଙୁ ଜଣାଇେଲ। 6 େସହି କଥା ଶୁଣିବାମାେତ

ପରେମଶରଙ ଆତା ଶାଉଲଙୁ ଆକାନ କରେନ, ତାଙର େକାଧ ଅତିଶୟ

ପଜଳିତ େହଲା। 7 ତହଁୁ େସ ଏକ ହଳ ବଳଦ େନଇ ଖଣ ଖଣ କରି କାଟିେଲ

ଓ ଦୂତମାନଙ ହସେର ଇସାଏଲ ସୀମାର ସବତ ତାହା ପଠାଇ କହିେଲ,

“େଯେକହି ବାହାରି ଶାଉଲ ଓ ଶାମୁେୟଲଙର ପଶା ଗମନ ନ କେର,

ତାହାର ବଳଦମାନଙ ପତି ଏହିପରି କରାଯିବ।” ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

େଲାକମାନଙ ଉପେର ଆଶଙା ପଡ଼େନ, େସମାେନ ଏକ ମନୁଷ ପରି

ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ। 8 େତେବ େସ େବଷକେର େସମାନଙୁ ଗଣନା

କେଲ; ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତିନି ଲକ ଓ ଯିହୁଦାର ତିରିଶ ହଜାର

େଲାକ େହେଲ। 9 ଏଥଉତାେର େସମାେନ େସହି ଆଗତ ଦୂତମାନଙୁ
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କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାେବଶଗିଲୀୟଦର େଲାକମାନଙୁ କୁହ, କାଲ

ଖରା େବେଳ ତୁେମମାେନ ଉଦାର ପାଇବ;” ତହେର ଦୂତମାେନ ଆସି

ଯାେବଶର େଲାକମାନଙୁ ତାହା ଜଣାେନ, େସମାେନ ଆନନିତ େହେଲ। 10

ଏନିମେନ ଯାେବଶର େଲାକମାେନ (ନାହ କୁ) କହିେଲ, “କାଲ ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାର େହାଇ ଯିବା, ତହେର ତୁମମାନଙ ଦୃଷିକି

ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ଆମ ସମସଙ ପତି କରିବ।” 11 ପରଦିନ ଶାଉଲ

େଲାକମାନଙୁ ତିନି ଦଳ କେଲ; େତଣୁ େସମାେନ ପଭାତୀୟ ପହରେର

ଅେମାନୀୟମାନଙ ଛାଉଣି ମ କୁ ଯାଇ ଖରାେବଳ ପଯ ନ େସମାନଙୁ

ସଂହାର କେଲ; ତହେର େସମାନଙର ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ଏପରି ଛିନଭନ

େହେଲ େଯ, େସମାନଙର ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ ରହିେଲ ନାହ। 12 ଏଥଉତାେର

େଲାକମାେନ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “କିଏ କହୁଥଲା କି, ‘ଶାଉଲଆମମାନଙ

ଉପେର ରାଜା େହବ?’ େସହି େଲାକମାନଙୁ ଆଣ, ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ

ବଧ କରିବା।” 13 ମାତ ଶାଉଲ କହିେଲ, “ଆଜି େକୗଣସି େଲାକର ପାଣଦଣ

େହବ ନାହ, କାରଣ ଆଜି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ମ େର ଉଦାର ସାଧନ

କରିଅଛନି।” 14ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆସ,

ଆେମମାେନ ଗି ଗ କୁ ଯାଇ େସଠାେର ପୁନବାର ରାଜତ ସିର କରିବା।” 15

ତହେର ସମସ େଲାକ ଗି ଗ କୁ ଗେଲ ଓ େସହି ଗି ଗେ ର ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ଶାଉଲଙୁ ରାଜା କେଲ; ଆଉ େସସାନେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

େସମାେନ ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ କେଲ; ପୁଣି, େସହି ସାନେର ଶାଉଲ ଓ

ଇସାଏଲର ସମସ େଲାକ ମହାଆନନ କେଲ।

12ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ସମସ ଇସାଏଲଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ତୁେମମାେନ େମାେତ ଯାହା ଯାହା କହିଲ, ମଁୁ ତୁମମାନଙର େସହି ରବ ଶୁଣିଲ

ଓ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଏକ ଜଣକୁ ରାଜା କଲ। 2 ଆଉ ଏେବ େଦଖ,

ରାଜା ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନି; ପୁଣି, ମଁୁ ବୃଦ ଓ

ପକେକଶ େହାଇଅଛି; ଆଉ େଦଖ, େମାହର ପୁତମାେନ ତୁମମାନଙ ସଙେର

ଅଛନି, ପୁଣି, ମଁୁ େଯୗବନାକାଳାବଧ ଆଜି ପଯ ନ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର

ଗମନାଗମନ କରିଅଛି। 3 େଦଖ, ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି; ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଓ

ତାହାଙ ଅଭଷିକଙ ସମୁଖେର, େମାହର ବିରୁଦେର ସାକ ଦିଅ; ମଁୁ କାହାର

େଗାରୁ େନଇଅଛି? ଅବା ମଁୁ କାହାର ଗଧ େନଇଅଛି? ଅବା ମଁୁ କାହାର
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ଅନ ାୟ କରିଅଛି? ମଁୁ କାହା ପତି ଉପଦବ କରିଅଛି? କିଅବା ମଁୁ ଆପଣା

ଚକୁକୁ ଅନ କରିବା ପାଇଁ କାହା ହସରୁ ଲାଞ େନଇଅଛି? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ତାହା

େଫରାଇ େଦବି।” 4 ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମମାନଙର

ଅନ ାୟ କରି ନାହଁ, କି ଆମମାନଙ ପତି ଉପଦବ କରି ନାହଁ, କିଅବା ତୁେମ

େକୗଣସି େଲାକ ହସରୁ କିଛି େନଇ ନାହଁ।” 5 େତଣୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

ତୁେମମାେନ େମାହର ହସେର େକୗଣସି ଦବ ପାଇଲ ନାହ, “ଏଥେର

ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ସାକୀ ଅଛନି ଓ ତାହାଙର ଅଭଷିକ

ବ କି ସାକୀ ଅଛନି;” ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ସାକୀ ଅଛନି।” 6

ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “େସହି ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଓ

ହାେରାଣଙୁ ନିଯୁକ କରିଥେଲ ଓ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥେଲ। 7 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଏହିକେଣ ଛିଡ଼ା

ହୁଅ, ତୁମମାନଙ ପତି ଓ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ପତି ସଦାପଭୁଙର

କୃତ ସମସ ଧମକମ ବିଷୟ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତୁମମାନଙ ସହିତ

ବିେବଚନା କରିବି। 8 ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଆସିଲା ଉତାେର େଯେତେବେଳ

ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କେଲ,

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଓ ହାେରାଣଙୁ ପଠାଇେଲ; ତହେର

େସମାେନ ମିସରରୁ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ ଓ

ଏହି ସାନେର େସମାନଙୁ ବାସ କରାଇେଲ। 9 ମାତ େସମାେନ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରେନ, େସ ହାେସାରର େସନାପତି

ସୀଷରାର ହସେର ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସେର ଓ େମାୟାବର ରାଜା

ହସେର େସମାନଙୁ ବିକୟ କେଲ ଓ େସମାେନ େସମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ

କେଲ। 10 େସେତେବେଳ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କରି

କହିେଲ, ‘ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, େଯେହତୁ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ

ତ ାଗ କରି ବା େଦବଗଣର ଓ ଅଷାେରା େଦବୀଗଣର ପୂଜା କରିଅଛୁ;

ମାତ ଏେବ ଆମମାନଙ ଶତୁଗଣ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ରକା କର, ତହେର

ଆେମମାେନ ତୁମର େସବା କରିବା।’ 11 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିରୁବା କୁ

ଓ ବଦାନକୁ ଓ ଯିପହକୁ ଓ ଶାମୁେୟଲଙୁ ପଠାଇ ତୁମମାନଙ ଚତୁଦଗସିତ

ଶତୁମାନଙ ହସରୁ ତୁମମାନଙୁ ରକା କେଲ, ତହେର ତୁେମମାେନ ନିଭୟେର

ବାସ କଲ। 12 ଏଥଉତାେର େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ େଦଖଲ େଯ,
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ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା ନାହ ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର ବାହାର େହାଇ

ଆସୁଅଛି, େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙର

ରାଜା ଥେଲ େହଁ ତୁେମମାେନ େମାେତ କହିଲ; ‘ନାହ, ମାତ ଜେଣ ରାଜା

ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜତ କରିବ।’ 13 ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଯାହାକୁ

ମେନାନୀତ କଲ ଓ ତୁେମମାେନ ଯାହା ପାଇଁ ପାଥନା କଲ, ତୁମମାନଙର

େସହି ରାଜାଙୁ ଏେବ େଦଖ; େଦଖ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଏକ ରାଜା

ନିଯୁକ କେଲ। 14 େଯେବ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙର

େସବା କରିବ ଓ ତାହାଙ ରବ ଶୁଣିବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାର ବିେଦାହାଚରଣ

ନ କରିବ, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଓ ମ ତୁମମାନଙ ଉପେର କତୃତକାରୀ

ରାଜା, ଉଭୟ େଯେବ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଅନୁବତୀ

େହବ, େତେବ ଭଲ; 15 ମାତ େଯେବ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ରବ ନ

ଶୁଣିବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାର ବିେଦାହାଚରଣ କରିବ, େତେବ ସଦାପଭୁଙ

ହସ େଯପରି ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପତିକୂଳେର ଥଲା, େସପରି

ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର େହବ। 16 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଓ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ସାକାତେର େଯଉଁ ମହତ କମ କରିେବ, ତାହା େଦଖ।

17ଆଜି କି ଗହମ କାଟିବା ସମୟ ନୁେହଁ? ସଦାପଭୁ େଯପରି େମଘ ଗଜନ

ଓ ବୃଷି ପଠାଇେବ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତାହାଙୁ ଡାକିବି; ତହେର ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର େଯଉଁ ମନତା କରିଅଛ,

ତାହା େଯ ବଡ଼, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ ଓ େଦଖବ।” 18 ଏଥେର

ଶାମୁେୟଲ ସଦାପଭୁଙୁ ଡ଼ାକିେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େସହି ଦିନ େମଘ ଗଜନ

ଓ ବୃଷି ପଠାଇେଲ; ତହେର ସମସ େଲାକ ସଦାପଭୁଙୁ ଓ ଶାମୁେୟଲଙୁ

ଅତ ନ ଭୟ କେଲ। 19 ପୁଣି, ସମସ େଲାକ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ େଯପରି ନ ମରୁ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ନିମେନ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କର; କାରଣ ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ସବୁ ପାପ ଉପେର ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ରାଜା ମାଗି ମନତା

ବୃଦି କରିଅଛୁ।” 20 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ ନ

କର; ତୁେମମାେନ ଏହି ସମସ ମନତା କରିଅଛ, ପମାଣ; ତଥାପି ସଦାପଭୁଙ

ପଶା ଗମନରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁଅ, ମାତ ଆପଣାମାନଙ ସମସ ଅନଃକରଣ

ସହିତ ସଦାପଭୁଙର େସବା କର; 21ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ବିପଥଗାମୀ ନ ହୁଅ;
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ଯଦି ହୁଅ, େତେବ ତୁେମମାେନ ଅବସୁସକଳର ଅନୁଗାମୀ େହବ; େସମାେନ

ଉପକାର କି ରକା କରିବାକୁ ଅସମଥ, େଯେହତୁ େସମାେନ ଅବସୁ। 22

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ମହାନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ତ ାଗ କରିେବ

ନାହ; କାରଣ ତୁମମାନଙୁ ଆପଣା େଲାକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ସନୁଷ

େହାଇଅଛନି। 23ଆହୁରି ମଁୁ େଯ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରିବାରୁ

ନିବୃତ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବି, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ;

ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଉତମ ଓ ସରଳ ପଥ ବିଷୟ ଶିକା କରାଇବି। 24

େକବଳ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କର, ପୁଣି, ସତ ରୂେପ ସମସ ଅନଃକରଣ ସହିତ

ତାହାଙର େସବା କର; କାରଣ େଦଖ, େସ ତୁମମାନଙ ନିମେନ କିପରି ମହତ

କମମାନ କରିଅଛନି। 25 ମାତ େଯେବ ତୁେମମାେନ ନିତାନ ମନ ଆଚରଣ

କରିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙ ରାଜା ଉଭୟ ବିନଷ େହବ।”

13ଶାଉଲ ତିରିଶ ବଷ ବୟସେର ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କେଲ। 2

ପୁଣି, ଶାଉଲ ଆପଣା ପାଇଁ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ତିନି ହଜାର େଲାକ ମେନାନୀତ

କେଲ; ଏମାନଙର ଦୁଇ ହଜାର ମି ମେ ର ଓ େବେଥ ପବତେର

ଶାଉଲଙ ସଙେର ରହିେଲ, ଆଉ ଏକ ହଜାର ବିନ ାମୀ ପେଦଶସ

ଗିବୀୟାେର େଯାନାଥନ ସଙେର ରହିେଲ; ପୁଣି, ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙର

ପେତ କକୁ େସ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ବିଦାୟ କେଲ। 3ଆଉ େଯାନାଥନ

େଗବାସିତ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀେସୖନ ଦଳକୁ ସଂହାର କରେନ,

ପେଲଷୀୟମାେନ ତାହା ଶୁଣିେଲ। େସେତେବେଳ ଶାଉଲ େଦଶର ସବତ

ତୂରୀ ବଜାଇ କହିେଲ, “ଏବୀୟ େଲାକମାେନ ଶୁଣନୁ।” 4 ତହଁୁ ଶାଉଲ

େଯ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀେସୖନ ଦଳକୁ ସଂହାର କରିଅଛନି ଓ ମ

ଇସାଏଲ େଯ ପେଲଷୀୟମାନଙ ନିକଟେର ଦୁଗନ ସରୂପ େହାଇଅଛନି,

ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଶୁଣିେଲ। ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙ ପାଖେର

ଗି ଗେ ର ଏକତ େହେଲ। 5ଏଉତାେର ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବା

ପାଇଁ ପେଲଷୀୟମାନଙର ତିରିଶ ସହସ ରଥ ଓ ଛଅ ସହସ ଅଶାେରାହୀ ଓ

ସମୁଦତୀରସ ବାଲୁକାର ନ ାୟ େଲାକସମୂହ ଏକତ େହେଲ; େସମାେନ

ଆସି ମି ମେ ର େବ ଆବନର ପୂବ ଦିଗେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 6

ଏଣୁ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ବିପଦଗସ େଦଖେଲ; (କାରଣ

େଲାକମାେନ ବଡ଼ କଷ େଭାଗ କେଲ), ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ଗୁମାେର ଓ
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କଣାବଣେର ଓ େଶୖଳେର ଓ ଦୁଗମ ସାନେର ଓ ଗାତେର ଆପଣାମାନଙୁ

ଲୁଚାଇେଲ। 7ଏହି ସମୟେର ଏବୀୟମାନଙର େକେତକ େଲାକ ଯଦନ

ପାର େହାଇ ଗା ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ ଯାଇଥେଲ; ମାତ ଶାଉଲ ଏଯାଏ

ଗି ଗେ ର ଥେଲ, ଆଉ ସମସ େଲାକ ଥରଥର େହାଇ ତାଙର ପଶା ଗାମୀ

େହେଲ। 8 ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲଙର ନିରୂପିତ ସମୟାନୁସାେର ଶାଉଲ

ସାତ ଦିନ ବିଳମ କେଲ; ମାତ ଶାମୁେୟଲ ଗି ଗ କୁ ଆସିେଲ ନାହ;

ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ତାଙ ନିକଟରୁ ଛିନଭନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 ଏଥେର

ଶାଉଲ କହିେଲ, “ଏଠାେର େମାʼ ନିକଟକୁ େସହି େହାମବଳି ଓ େସହି

ମଙଳାଥକ ବଳି ଆଣ।” ଆଉ େସ େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ। 10 ପୁଣି,

େସ େହାମବଳି ଉତଗ କରିବାର ସମାପ କରିବା ମାେତ େଦଖ, ଶାମୁେୟଲ

ଉପସିତ େହେଲ; ତହେର ଶାଉଲ ତାଙୁ ମଙଳବାଦ କରିବା ପାଇଁ େଭଟିବାକୁ

ଗେଲ। 11 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ କଲ?” ଶାଉଲ

ଉତର କେଲ, “ମଁୁ େଦଖଲ, େଯ େଲାକମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ ଛିନଭନ

େହଉଅଛନି, ପୁଣି, ନିରୂପିତ ଦିବସ ମ େର ତୁେମ ଆସିଲ ନାହ, ମ

ପେଲଷୀୟମାେନ ମି ମେ ର ଏକତ େହାଇଅଛନି; 12 ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କହିଲ,

‘ପେଲଷୀୟମାେନ ଏହିକଣି େମାʼ ବିରୁଦେର ଗି ଗ କୁ ଓହାଇ ଆସିେବ,

ମାତ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗହ ମାଗି ନାହ।’ ଏନିମେନ ମଁୁ ସାହସ ବାନି

େହାମବଳି ଉତଗ କଲ।” 13 ତହେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ମୂଖର କମ କରିଅଛ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ େଯଉଁ ଆ ା

େଦଇଥେଲ, ତାହା ତୁେମ ପାଳନ କଲ ନାହ; କରିଥେଲ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ

ଉପେର ତୁମର ରାଜତ ଏେବ ଅନନକାଳସାୟୀ କରିଥାʼେନ। 14 ମାତ ଏେବ

ତୁମର ରାଜତ ସିର େହବ ନାହ; ସଦାପଭୁ ନିଜ ମନର ମତ ଏକ ଜଣ

ଆପଣା ପାଇଁ ଅେନଷଣ କରିଅଛନି, ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ଉପେର

ତାହାକୁ ଅଗଣୀ ନିରୂପଣ କରିଅଛନି, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଆ ା

କରିଥେଲ, ତୁେମ ତାହା ପାଳନ କଲ ନାହ।” 15ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ

ଉଠି ଗି ଗ ରୁ ବିନ ାମୀ ପେଦଶସ ଗିବୀୟାକୁ ଗେଲ। େସେତେବେଳ

ଶାଉଲ ଗଣନା କରି ଊଣାଧକ ଛଅ ଶତ େଲାକ ଆପଣା ନିକଟେର ଥବାର

େଦଖେଲ। 16 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ଓ େସମାନଙ

ନିକଟେର ବତମାନ ଥବା େଲାକମାେନ ବିନ ାମୀ ପେଦଶସ େଗବାେର
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ରହିେଲ; ମାତ ପେଲଷୀୟମାେନ ମି ମେ ର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 17

ଏଉତାେର ପେଲଷୀୟମାନଙ ଛାଉଣିରୁ ତିନି ଦଳ ବିନାଶକ େଲାକ ଆସିେଲ;

ଏକ ଦଳ ଅଫା ପଥେର ଗମନ କରି ଶୂୟାଲ ପେଦଶକୁ ଗେଲ; 18ପୁଣି,

ଅନ ଏକ ଦଳ େବ େହାରଣ ପଥ ଆେଡ଼ େଫରିେଲ; ଆଉ ଅନ ଏକ ଦଳ

ପାନର ଆେଡ଼ ସିେବାୟିମ ଉପତ କାର ଅଭମୁଖସ ଅଞଳର ପଥ େଦଇ

ଗମନ କେଲ। 19 େସସମୟେର ସମସ ଇସାଏଲ େଦଶେର କମାର ମିଳୁ

ନ ଥେଲ; କାରଣ ପେଲଷୀୟମାେନ କହିେଲ, “େକଜାଣି ଏବୀୟମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଖଡ ବା ବଚା ନିମାଣ କରିେବ;” 20ଏଣୁ ଆପଣା ଆପଣା

ଫାଳ ଓ ଛୁରୀ ଓ କୁହାଡ଼ି ଓ େକାଡ଼ି ପଜାଇବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର ସମସ

େଲାକଙୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବାର େହଲା; 21 େତଣୁ ସମସଙର

େକାଡ଼ି ଓ ଛୁରୀ ଓ ବିଦା ଓ କୁହାଡ଼ି ଦନଡ଼ା େହାଇଥାଏ; ମ ଅଙୁଶ ଧାର

କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର (ପେଲଷୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବାର େହଲା)। 22

ଏଣୁ ଯୁଦ ସମୟେର ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନର ସଙୀ େଲାକମାନଙ କାହାରି

ହସେର ଖଡ କି ବଚା ନ ଥଲା; େକବଳ ଶାଉଲ ଓ ତାଙ ପୁତ େଯାନାଥନର

ହସେର ଥଲା। 23 ଏଉତାେର ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀଦଳ ବାହାର

େହାଇ ମି ମ ଘାଟିକୁ ଗେଲ।

14ଏକ ଦିନ ଶାଉଲଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅସବାହକ ଯୁବାକୁ

କହିଲା, “ଆସ, ଆେମମାେନ େସପାଖସିତ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀ

ଦଳ ନିକଟକୁ ଯାଉ।” ମାତ େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହ। 2

େସସମୟେର ଶାଉଲ ଗିବୀୟାର ପାନଭାଗେର ମିେଗାଣସ ଡାଳିମ ବୃକ

ମୂଳେର ଥେଲ; ପୁଣି, ଊଣାଧକ ଛଅ ଶହ େଲାକ ତାଙ ସଙେର ଥେଲ; 3

ମ େଯଉଁ ଏଲ ଶୀେଲାେର ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକ ଥେଲ, ତାଙ ପେପୗତ,

ପୀନହ ର େପୗତ, ଐକାେବାଦର ଭାତା ଅହୀଟୂ ର ପୁତ ଅହୀୟ ଏେଫାଦ

ପିନି େସଠାେର ଥଲା। ଆଉ େଯାନାଥନ େଯ ବାହାର େହାଇ ଯାଇଅଛି,

ଏ କଥା େଲାକମାେନ ଜାଣି ନ ଥେଲ। 4 ପୁଣି, େଯାନାଥନ େଯଉଁ ଘାଟି

େଦଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀଦଳ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ େଚଷା କଲା, ତହର

ମ ସଳେର ଏକପାେଖ ଦନାକାର ଏକ େଶୖଳ ଓ ଅନ ପାେଖ ଦନାକାର ଏକ

େଶୖଳ ଥଲା; ତହର ଏକର ନାମ େବାେ ସସ ଓ ଅନ ର ନାମ େସନି। 5

ତହ ମ ରୁ ଏକ ସମାକାର ଦନ ଉତର ଆଡ଼ ମି ମ ର ଅଭମୁଖେର ଓ
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ଅନ ଟି ଦକିଣ ଆେଡ଼ େଗବା ଅଭମୁଖେର ଥଲା। 6ପୁଣି, େଯାନାଥନ ଆପଣା

ଅସବାହକ ଯୁବାକୁ କହିଲା, “ଆସ, ଆେମମାେନ େସହି ଅସୁନତମାନଙ

ପହରୀଦଳ ନିକଟକୁ ଯାଉ; େହାଇପାେର, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପକେର

କମ କରିେବ; େଯେହତୁ ଅେନକ ଦାରା େହଉ କି ଅଳ ଦାରା େହଉ, ଉଦାର

କରିବାେର ସଦାପଭୁଙର େକୗଣସି ପତିବନକ ନାହ।” 7 ତହେର ତାହାର

ଅସବାହକ କହିଲା, “ତୁମ ମନେର ଯାହା ଅଛି, ସବୁ କର; ଚାଲ, େଦଖ

ଆେମ ତୁମ ମନ ପରି ତୁମ ସଙେର ଅଛୁ।” 8 େତେବ େଯାନାଥନ କହିଲା,

“େଦଖ, ଆେମମାେନ େସହି େଲାକମାନଙ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଆପଣାମାନଙୁ େଦଖାଇବା। 9 େଯେବ େସମାେନ ଆମମାନଙୁ କହିେବ,

‘ରହିଥାଅ, ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ କତିକି ଆସିବା;’ େତେବ ଆେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ସାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିବା, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଉଠି

ଯିବା ନାହ। 10 ମାତ ‘ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଉଠି ଆସ’ େବାଲ େଯେବ

େସମାେନ କହିେବ, େତେବ ଆେମମାେନ ଉଠି ଯିବା; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କେଲ; ଆଉ, ଏହା ଆମମାନଙ

ପତି ଚିହ େହବ।” 11 ତହଁୁ େସ ଦୁେହଁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀଦଳ

ନିକଟେର ଆପଣାମାନଙୁ େଦଖାଇେଲ; ଏଥେର ପେଲଷୀୟମାେନ କହିେଲ,

“ଏହି େଦଖ, ଏବୀୟ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗାଡ଼େର ଲୁଚିଥେଲ,

େସଠାରୁ ଏେବ ବାହାରି ଆସୁଅଛନି।” 12 ପୁଣି, ପହରୀ ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ

େଯାନାଥନକୁ ଓ ତାହାର ଅସବାହକକୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଆମମାନଙ

କତିକି ଉଠି ଆସ, ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ େକୗତୁକ େଦଖାଇବା।”

ଏଥେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ଅସବାହକକୁ କହିଲା, “େମାʼ ପେଛ ପେଛ ଉଠି

ଆସ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଇସାଏଲ ହସେର ସମପଣ କେଲଣି।”

13 ଏଥେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ହାତ ଓ େଗାଡ଼ େଦଇ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଓ

ତାହାର ଅସବାହକ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଗଲା; ତହେର େସହି େଲାକମାେନ

େଯାନାଥନରଆେଗଆେଗ ପତିତ େହେଲ, ପୁଣି, ତାହାର ଅସବାହକ ତାହାର

ପେଛ ପେଛ ବଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 14 େଯାନାଥନ ଓ ତାହାର ଅସବାହକର

କୃତ ଏହି ପଥମ ହତ ାେର ପାୟ ଅଦ ଏକର ଭୂମିେର ଊଣାଧକ େକାଡ଼ିଏ

ଜଣ ହତ େହେଲ। 15 ତହେର େକତସିତ ଛାଉଣି ମ େର ଓ ସବୁ େଲାକଙ

ମ େର କମ େହଲା; ପହରୀଦଳ ଓ ବିନାଶକମାେନ ମ କମିେଲ ଓ
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ଭୂମିକମ େହଲା; ଏହିରୂେପ େଘାରତର ମହାକମ େହଲା। 16 େସେତେବେଳ

ବିନ ାମୀ ପେଦଶସ ଗିବୀୟାେର ଶାଉଲଙର ପହରୀମାେନ ଅନାଇେଲ;

ଆଉ େଦଖ, େଲାକଗହଳ ଭାଙିଯାଇ ଏଆେଡ଼ େସଆେଡ଼ ଯାଉଅଛନି।

17 େତଣୁ ଶାଉଲ ଆପଣା ସଙୀ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏେବ ଗଣନା

କରି େଦଖଲ, ଆମମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ଯାଇଅଛି?” ତହେର େସମାେନ

ଗଣନା କରେନ, େଦଖ, େଯାନାଥନ ଓ ତାହାର ଅସବାହକ ନାହାନି। 18

ତହଁୁ ଶାଉଲ ଅହୀୟକୁ କହିେଲ, “ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଏଠାକୁ ଆଣ,”

କାରଣ, େସସମୟେର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର

େସଠାେର ଥଲା। 19 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଯାଜକ ସେଙ କଥା କହିବା େବେଳ

ଏପରି େହଲା େଯ, ପେଲଷୀୟମାନଙ ଛାଉଣିେର ଆହୁରି ଆହୁରି େକାଳାହଳ

ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହେର ଶାଉଲ ଯାଜକକୁ କହିେଲ, “କମ ବନ କର।” 20

ତହଁୁ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ସଙୀ ସମସ େଲାକ ଏକତ େହାଇ ଯୁଦଭୂମିକୁ ଗେଲ;

େସେତେବେଳ େଦଖ, ପେତ କ େଲାକର ଖଡ ଆପଣା ସଙୀ ବିରୁଦେର

ଉଠୁଅଛି ଓ ମହା େକାଳାହଳ େହଉଅଛି। 21ଆହୁରି, େଯଉଁ ଏବୀୟମାେନ

ଚାରିଆଡ଼ସ େଦଶରୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ଛାଉଣିକୁ ଯାଇ ପୂବ ପରି େସମାନଙ

ସହିତ ଥେଲ, େସମାେନ ମ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ସହିତ ଥବା ଇସାଏଲ

େଲାକମାନଙ ସଙୀ େହବା ପାଇଁ େଫରି ଆସିେଲ। 22 େସହିପରି େଯଉଁ

ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶେର ଲୁଚି ରହିଥେଲ,

େସସମେସ ମ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପଳାୟନ ସମାଦ ଶୁଣି ଯୁଦସଳେର

େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ଲାଗି ରହିେଲ। 23 ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ

େସହି ଦିନ ଇସାଏଲକୁ ଉଦାର କେଲ ଓ େବ ଆବନର ପାର ପଯ ନ

ଯୁଦ ବ ାପିଗଲା। 24ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ବଡ଼ କଷ

େଭାଗିେଲ; ତଥାପି ଶାଉଲ େଲାକମାନଙୁ ଏହି ଶପଥ କରାଇେଲ, “ସନ ା

ପଯ ନ, ଅଥା , ମଁୁ ଆପଣା ଶତୁଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା ପଯ ନ

େଯଉଁ େଲାକ କିଛି ଖାଦ େଭାଜନ କେର, େସ ଶାପଗସ େହଉ।” ଏେହତୁ

େଲାକମାନଙର େକହି ଖାଦ ଦବ ଆସାଦନ କଲା ନାହ। 25ପୁଣି, ସମସ

େଲାକମାେନ ବନକୁ ଆସିେଲ; ମୃତିକା ଉପେର ମହୁ ଥଲା। 26 ଆଉ

େଲାକମାେନ ବନେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େଦଖ, ଏକ ମହୁର ଝରଣା; ମାତ

େକହି ଆପଣା ମୁହଁକୁ ହାତ େନଲା ନାହ; କାରଣ େଲାକମାେନ େସହି ଶପଥକୁ
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ଭୟ କେଲ। 27 ମାତ େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା େଲାକମାନଙୁ ଶପଥ

କରାଇବା େବେଳ ଶୁଣି ନ ଥଲା; ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ହସସିତ ଯଷିର

ଅଗଭାଗ ବଢ଼ାଇ ମହୁଚାକେର ବୁଡ଼ାଇଲା ଓ ମୁଖକୁ ହସ େନଲା; ତହେର

ତାହାର ଚକୁ ସେତଜ େହଲା। 28 େସେତେବେଳ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

ଉତର କରି କହିଲା, “ତୁମ ପିତା େଲାକମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଏହି ଶପଥ

କରାଇଅଛନି େଯ, ‘ଆଜି େଯଉଁ ଜନ ଖାଦ େଭାଜନ କେର, େସ ଶାପଗସ

େହଉ।’ ମାତ େଲାକମାେନ କାନ େହାଇଅଛନି।” 29 ତହେର େଯାନାଥନ

କହିଲା, “େମାʼ ପିତା େଦଶକୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛନି; େଦଖଲ, ଏହି ମହୁରୁ

ଟିକିଏ ଆସାଦ କରିବାରୁ େମାର ଚକୁ କିପରି ସେତଜ େହାଇଅଛି! 30 େଯେବ

େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତୁମାନଙଠାରୁ ପାପ ଲୁଟଦବ ରୁ ଆଜି ସଚନେର

େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାଇଥାଆେନ, େତେବ େକେତ ଅଧକ ଭଲ ହୁଅନା?

କାରଣ ଏେବ ତ ପେଲଷୀୟମାନଙ ମ େର େକୗଣସି ମହାହତ ା େହାଇ

ନାହ।” 31 ପୁଣି, େସଦିନ େସମାେନ ମି ମ ଠାରୁ ଅୟାେଲା ପଯ ନ

ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ ଅତିଶୟ କାନ

େହେଲ। 32ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ଲୁଟଦବ ଉପେର ଉଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ, ପୁଣି,

େମଣା, େଗାରୁ ଓ ବାଛୁରି େନଇ ଭୂମିେର ବଧ କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ରକ

ସେମତ ତାହା େଭାଜନ କେଲ। 33 ଏଥେର େକହି େକହି ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ,

େଦଖନୁ, େଲାକମାେନ ରକ ସେମତ େଭାଜନ କରି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର

ପାପ କରୁଅଛନି। ତହେର େସ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ବିଶାସଘାତକ କମ

କରିଅଛ; ଏହିକେଣ େମାହର ପାଖକୁ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଆଣ।”

34ଆହୁରି ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଲାକମାନଙ ମ େର ଛିନଭନ

େହାଇଯାଇ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା େଗାରୁ

ଓ ଆପଣା ଆପଣା େମଷ ଏଠାକୁ େମାʼ କତିକି ଆଣି ବଧ କରି େଭାଜନ

କର; ମାତ ରକ ସେମତ ମାଂସ େଭାଜନ କରି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ

ନ କର।’” ତହେର େସହି ରାତି ସମସ େଲାକ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

େଗାରୁ ସଙେର ଆଣି େସଠାେର ବଧ କେଲ। 35 ପୁଣି, ଶାଉଲ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ; ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ତାଙର ନିମତ ପଥମ ଯ େବଦି ଏହି। 36 ଏଉତାେର ଶାଉଲ କହିେଲ,

“ଆସ, ଆେମମାେନ ରାତି େବେଳ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ
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ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯ ନ େସମାନଙ ଦବ ଲୁଟୁ ଓ େସମାନଙର ଜଣକୁ ହ

ବାକି ନ ରଖୁ।” ତହେର େସମାେନ କହିେଲ, “ତୁମ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ,”

ତାହାସବୁ କର। େତେବ ଯାଜକ କହିଲା, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଏହି ସାନେର

ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଉ।” 37 ତହଁୁ ଶାଉଲ ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ କʼଣ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପଛେର ଯିବି? ତୁେମ

କʼଣ େସମାନଙୁ ଇସାଏଲ ହସେର ସମପଣ କରିବ?” ମାତ େସଦିନ େସ

ତାଙୁ ଉତର େଦେଲ ନାହ। 38 ତହେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “େହ େଲାକମାନଙ

ପଧାନ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ଏହି ସାନେର ଉପସିତ ହୁଅ; ଆଜିର ଏହି ପାପ

କିପରି େହଲା, ଏହା ବିେବଚନା କରି େଦଖ। 39 କାରଣ େଯ ଇସାଏଲକୁ

ଉଦାର କରନି, ମଁୁ େସହି ଜୀବିତ ସଦାପଭୁଙ ନାମ େନଇ କହୁଅଛି, େଯେବ

େସ ପାପ େମାହର ପୁତ େଯାନାଥନଠାେର ଥାଏ, େତେବ େସ ନିତାନ ମରିବ।”

ମାତ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ ମ ରୁ େକହି ତାଙୁ ଉତର େଦଲା ନାହ। 40 ଏଥେର

ଶାଉଲ ସମସ ଇସାଏଲଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏକ ପାଖେର ଥାଅ, ପୁଣି,

ମଁୁ ଓ େମାର ପୁତ େଯାନାଥନ ଅନ ପାଖେର ଥବା।” ତହେର େଲାକମାେନ

ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା କର।” 41 ଏନିମେନ

ଶାଉଲ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, “ଯଥାଥ (ନିଷତି)

ଦିଅ।” ତହେର େଯାନାଥନ ଓ ଶାଉଲ ନିଣୀତ େହେଲ; ମାତ େଲାକମାେନ

ଛାଡ଼ ପାଇେଲ। 42 ଏଉତାେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “େମାହର ଓ େମାର

ପୁତ େଯାନାଥନର ମ େର ଗୁଲବାଣ କର,” ତହେର େଯାନାଥନ ନିଣୀତ

େହଲା। 43 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ

କରିଅଛ, େମାେତ ଜଣାଅ।” ତହେର େଯାନାଥନ ତାଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା,

“ମଁୁ ଆପଣା ହାତେର ଥବା ଯଷିର ଅଗଭାଗେର ଅଳ ମହୁ େନଇ ଆସାଦନ

କରିଅଛି ପମାଣ; ଆଉ େଦଖନୁ, ମଁୁ ମରିବି।” 44 େତେବ ଶାଉଲ କହିେଲ,

“ପରେମଶର େସହି ଦଣ, ମ ତହରୁ ଅଧକ େଦଉନୁ; େଯାନାଥନ, ତୁେମ

ନିତାନ ମରିବ।” 45 ଏଥେର େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ଇସାଏଲ

ମ େର େଯ ଏହି ମହା ଉଦାର ସାଧନ କରିଅଛି, େସହି େଯାନାଥନ କʼଣ

ମରିବ? ଏହା ଦୂେର ଥାଉ; ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତାହାର ମସକର

େଗାଟିଏ େକଶ ହ ତେଳ ପଡ଼ିବ ନାହ; କାରଣ, େସ ଆଜି ପରେମଶରଙ

ସହିତ କମ କରିଅଛି;” ଏହିରୂେପ େଲାକମାେନ େଯାନାଥନକୁ ମୁକ କରିବାରୁ
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ତାହାର ମୃତୁୁ େହଲା ନାହ। 46 ଏଉତାେର ଶାଉଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ

ପଶା ଗମନରୁ େଫରିଗେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାନକୁ

ଗେଲ। 47 ଶାଉଲ ଇସାଏଲର ରାଜତ ଗହଣ କଲା ଉତାେର, େସ ଆପଣା

ଚତୁଦଗସିତ ସମସ ଶତୁ ସହିତ, ଅଥା , େମାୟାବ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ

ଓ ଇେଦାମ ଓ େସାବାର ରାଜାଗଣ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ

କେଲ, ଆଉ େସ େଯଉଁଆେଡ଼ େଫରିେଲ, େସଆେଡ଼ ଦଣ େଦେଲ। 48

ପୁଣି, େସ ବୀରତ ପକାଶ କେଲ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ ସଂହାର କେଲ ଓ

ଇସାଏଲର ଲୁଟକାରୀମାନଙ ହସରୁ େସମାନଙୁ ରକା କେଲ। 49 େଯାନାଥନ

ଓ ଯି ବି ଓ ମ କୀଶୂୟ ଶାଉଲଙର ପୁତ ଥେଲ; ଆଉ ତାଙର ଦୁଇ

କନ ାର ନାମ ଏହି; େଜ ଷାର ନାମ େମର ଓ କନିଷାର ନାମ ମୀଖଲ, 50

ଶାଉଲଙର ଭାଯ ାର ନାମ ଅହୀେନାୟ , େସ ଅହୀମାସର କନ ା; ପୁଣି,

ତାଙର େସନାପତିର ନାମ ଅ ନର, େସ ଶାଉଲଙର ପିତୃବ , େନ ର

ପୁତ। 51ଆଉ ଶାଉଲଙର ପିତା କୀ ଓ ଅ ନରର ପିତା େନ , ଏ ଦୁେହଁ

ଅବୀେୟଲର ପୁତ ଥେଲ। 52ଶାଉଲଙର ଯାବଜୀବନ ପେଲଷୀୟମାନଙ

ସହିତ େଘାରତର ଯୁଦ େହଲା; ଏେହତୁ ଶାଉଲ େକୗଣସି ବୀର କି େକୗଣସି

ବିକମଶାଳୀ ପୁରୁଷ େଦଖେଲ, ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟେର ସଂଗହ କେଲ।

15ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକ

ଇସାଏଲ ଉପେର ତୁମକୁ ରାଜପଦେର ଅଭେଷକ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ

ପଠାଇଥେଲ; ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ର ରବ ଶୁଣ। 2

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘ଇସାଏଲ ମିସରରୁ ବାହାରି

ଆସିବା େବେଳ ପଥ ମ େର ଅମାେଲକ ତାହା ବିରୁଦେର ଉଠି ତାହା ପତି

ଯାହା କରିଥଲା, ଆେମ ତହର ତତାନୁସନାନ କରିଅଛୁ। 3 ଏେବ ତୁେମ

ଯାଇ ଅମାେଲକକୁ ଆଘାତ କର ଓ େସମାନଙର ସବସ ସମୂଣ ରୂେପ

ବିନାଶ କର ଓ େସମାନଙୁ ଦୟା କର ନାହ; ମାତ ପୁରୁଷଠାରୁ ସୀ ପଯ ନ,

ବାଳକଠାରୁ ସନ ପାୟୀ ଶିଶୁ ପଯ ନ, େଗାରୁଠାରୁ େମଷ ପଯ ନ, ଓଟଠାରୁ

ଗଧ ପଯ ନ ସମସଙୁ ବଧ କର।’” 4 ଏଥଉତାେର ଶାଉଲ େଲାକମାନଙୁ

ଡକାଇ ଟଲାୟୀମେର େସମାନଙର ଗଣନା କେଲ, ତହେର ଦୁଇ ଲକ

ପଦାତିକ ଓ ଯିହୁଦାର ଦଶ ସହସ େଲାକ େହେଲ, 5 ତହଁୁ ଶାଉଲ ଅମାେଲକ

ନଗରକୁ ଆସି ଉପତ କାେର ଛକି ବସିେଲ। 6ପୁଣି, ଶାଉଲ େକନୀୟମାନଙୁ



ପଥମ ଶାମୁେୟଲ 619

କହିେଲ, “ଯାଅ, ଚାଲଯାଅ, ଅମାେଲକୀୟମାନଙ ମ ରୁ ବାହାର ହୁଅ,

େକଜାଣି ମଁୁ େସମାନଙ ସହିତ ତୁମମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବି; କାରଣ ମିସରରୁ

ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ବାହାରି ଆସିବା େବେଳ, ତୁେମମାେନ େସସମସଙ

ପତି ଦୟା କରିଥଲ।” ତହେର େକନୀୟମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ

ମ ରୁ ବାହାରିଗେଲ। 7 ଏଉତାେର ଶାଉଲ ହବୀଲାଠାରୁ ମିସର ସମୁଖସ

ଶୂରର ନିକଟ ପଯ ନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ। 8 ପୁଣି, େସ

ଅମାେଲକୀୟମାନଙ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଜିଅନା ଧରିେଲ ଓ େଲାକ ସମସଙୁ

ଖଡଧାରେର ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ। 9 ମାତ ଶାଉଲ ଓ େଲାକମାେନ

ଅଗାଗ ପତି ଓ ଉତମ ଉତମ େମଷ ଓ େଗାରୁ ପତି ଓ ହୃଷପୁଷ ବାଛୁରି ଓ

େମଷଛୁଆ ପତି ଓ ଯାବତୀୟ ଉତମ ବସୁ ପତି ଦୟା କରି େସମାନଙୁ ସମୂଣ

ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ ନାହ; ମାତ ଯାହା କିଛି ତୁଚ ଓ େରାଗା ଥଲା, ତାହା

େସମାେନ ବଜତ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ। 10ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲଙ ପତି

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା; 11 “ଆେମ େଯ ଶାଉଲକୁ ରାଜା

କଲୁ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଦୁଃଖତ; କାରଣ େସ ଆମଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି ଓ

ଆମର ବାକ ସଫଳ କରି ନାହ।” ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ କୁଦ େହେଲ, ତଥାପି

ସମସ ରାତି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କେଲ। 12 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ

ଶାଉଲଙ ସହିତ ପଭାତେର ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ ଉଠିେଲ, ତହଁୁ

ଶାମୁେୟଲଙୁ ଏହି ସମାଦ ଦିଆଗଲା େଯ, “ଶାଉଲ କମଲକୁ ଆସିଥେଲ,

ଆଉ େଦଖ, େସ ଆପଣା ପାଇଁ ଜୟସମ ସାପନ କରି େସଠାରୁ େଫରି,

ପସାନ କରି ଗି ଗ କୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛନି।” 13 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ

ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, ଶାଉଲ ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ

ଆଶୀବାଦପାତ, ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସଫଳ କରିଅଛି।” 14 ତହେର

ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “େତେବ େମାʼ କଣେର େଯ େମଷରବ େହଉଛି ଓ ମଁୁ

େଯ େଗାରୁରବ ଶୁଣୁଛି, ଏଥର ଅଥ କଅଣ?” 15 ତହଁୁ ଶାଉଲ କହିେଲ,

“େସମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙଠାରୁ େସସବୁ ଆଣିଛନି; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେନ େଲାକମାେନ

ଉତମ ଉତମ େମଷ ଓ େଗାରୁ ପତି ଦୟା କେଲ; ମାତ ଅବଶିଷ ସକଳକୁ

ଆେମମାେନ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିଅଛୁ।” 16 େସେତେବେଳ ଶାମୁେୟଲ

ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ତାହା ଛାଡ଼, ସଦାପଭୁ ଆଜି ରାତିେର େମାେତ ଯାହା
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କହିଅଛନି, ତାହା ମଁୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି।” ଏଥେର େସ କହିେଲ, “କୁହ।” 17

େତଣୁ ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “କୁହ େଦଖ, ତୁେମ ଆପଣା ଦୃଷିେର କୁଦ େହେଲ

େହଁ କି ଇସାଏଲ ବଂଶସମୂହର ମସକ େହାଇ ନାହଁ? ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ

ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା କରି ଅଭଷିକ କେଲ; 18ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଯୁଦ

ଯାତାେର ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ଯାଅ, େସହି ଅମାେଲକୀୟ ପାପୀମାନଙୁ ସମୂଣ

ରୂେପ ବିନାଶ କର, ଆଉ େସମାେନ ନିଃେଶଷେର ଉଚିନ େହବା ପଯ ନ

େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କର।’ 19 ଏଣୁ ତୁେମ କାହକି ସଦାପଭୁଙ ରବ

ଶୁଣିଲ ନାହ, ମାତ ଲୁଟଦବ ଉପେର ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ଯାହା ମନ, ତାହା କଲ?” 20 ଏଥେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ରବ ଶୁଣିଲ ଓ ସଦାପଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଯାତା କରିବାକୁ

ପଠାଇେଲ, ତାହା କଲ ଓ ଅମାେଲକର ରାଜା ଅଗାଗକୁ ଆଣିଲ, ପୁଣି,

ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କଲ। 21 ମାତ େଲାକମାେନ

ଗି ଗେ ର ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବା

ପାଇଁ ବିନାଶାେଥ ବଜତ ଦବ ମ ରୁ ଲୁଟ ରୂେପ ଉତମ ଉତମ େମଷ ଓ

େଗାରୁ େନେଲ।” 22ତହେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “େଯପରି ସଦାପଭୁଙ

ରବ ଶୁଣିବାେର, େସପରି କି େହାମ ଓ ବଳିଦାନେର ସଦାପଭୁଙର ସେନାଷ

ହୁଏ? େଦଖ, ଶୁଣିବା ବଳିଦାନଠାରୁ ଓ ମେନାେଯାଗୀ େହବା େମଷେମଦଠାରୁ

ଉତମ। 23 େଯେହତୁ ବିେଦାହ ମନ ପାଠ ପାପ ତୁଲ ଓ ଅବା ତା ଅବସୁର

ଓ ଠାକୁରମାନର ପୂଜା ତୁଲ । ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ତୁଚ କରିଅଛ,

ଏଥପାଇଁ େସ ମ ତୁମକୁ ରାଜା େହାଇଥବା ପାଇଁ ତୁଚ କରିଅଛନି।” 24

ଏଥେର ଶାଉଲ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ପାପ କରିଅଛି; କାରଣ ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙର ଆ ା ଓ ତୁମ ବାକ ଲଙନ କରିଅଛି; ମଁୁ େଲାକମାନଙୁ ଭୟ

କରି େସମାନଙ ରବ ଶୁଣିଲ। 25 ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏେବ େମାʼ ପାପ

କମା କର ଓ ମଁୁ େଯପରି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପଣାମ କରିବି, ଏଥପାଇଁ

େମାʼ ସେଙ େଫରି ଆସ।” 26 ତହେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ତୁମ ସେଙ େଫରିଯିବି ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ତୁଚ

କରିଅଛ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହାଇଥବା ପାଇଁ ତୁଚ

କରିଅଛନି।” 27 ଏଥେର ଶାଉଲଙୁ ଚାଲଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ େଫରାେନ, େସ

ତାଙ େଚାଗାର ଅଞଳ ଧରି ଟାଣିେଲ, ତହେର ତାହା ଚିରିଗଲା। 28 ଏଣୁ
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ଶାମୁେୟଲ ତାଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆଜି ତୁମଠାରୁ ଇସାଏଲର ରାଜତ

ଟାଣି ଚିରିେଲ ଓ ତୁମଠାରୁ ଉତମ ତୁମର ଏକ ପତିବାସୀକୁ ତାହା େଦେଲ।

29ଆହୁରି ଇସାଏଲର ବିଶାସଭୂମି ମିଥ ା କହିେବ ନାହ, କି ମତ ପରିବତନ

କରିେବ ନାହ; କାରଣ େସ ମନୁଷ ନୁହନି େଯ, େସ ଦିମତ େହେବ।”

30 େତେବ େସ କହିେଲ, “ଆେମ ପାପ କରିଅଛୁ; ତଥାପି ଏେବ େମାହର

େଲାକମାନଙ ପାଚୀନବଗ ଓ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର େମାହର େଗୗରବ ରଖ

ଓ ମଁୁ େଯପରି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପଣାମ କରିବି,

ଏଥପାଇଁ େମାʼ ସେଙ େଫରି ଆସ।” 31 ତହେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙର

ପଶା େଫରିଯାଆେନ, ଶାଉଲ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପଣାମ କେଲ। 32

ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଅମାେଲକୀୟମାନଙ ରାଜା

ଅଗାଗକୁ ଏଠାେର ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣ।” ତହେର ଅଗାଗ ଖୁସି େହାଇ ତାଙ

ନିକଟକୁ ଆସିଲା; କାରଣ ଅଗାଗ କହିଲା, “ଅବଶ ମୃତୁ ର ତିକତା ଗଲା।”

33 ମାତ ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ତୁମର ଖଡ େଯପରି ସୀମାନଙୁ ସନାନହୀନ

କରିଅଛି, େସପରି ସୀମାନଙ ମ େର ତୁମର ମାତା ସନାନହୀନ େହବ।”

ତହଁୁ ଶାମୁେୟଲ ଗି ଗେ ର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଅଗାଗକୁ ଖଣ ଖଣ

କରି ହାଣିେଲ। 34 ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ରାମାକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, ଶାଉଲ

ଗିବୀୟାଶାଉଲେର ସିତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ। 35 ମାତ ଶାଉଲଙର

ମରଣ ଦିନ ପଯ ନ ଶାମୁେୟଲ ଆଉ ତାଙୁ ସାକାତ କେଲ ନାହ; କାରଣ

ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙ ପାଇଁ େଶାକ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ଉପେର

ଶାଉଲଙୁ ରାଜା କରିବାରୁ ଦୁଃଖତ େହେଲ।

16ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େକେତ କାଳ

ଶାଉଲ ପାଇଁ େଶାକ କରିବ? ଆେମ ତ ତାହାକୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା

େହାଇଥବା ପାଇଁ ତୁଚ କଲୁ, ତୁେମ ଆପଣା ଶୃଙ େତୖଳେର ପୂଣ କରି ଚାଲ,

ଆେମ ତୁମକୁ େବଥଲହିମୀୟ ଯିଶୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, କାରଣ ତାହାର

ପୁତମାନଙ ମ େର ଆେମ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ରାଜା େଦଖଅଛୁ।” 2 ତହେର

ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ମଁୁ କିପରି ଯାଇ ପାରିବି? ଶାଉଲ ଏହା ଶୁଣିେଲ େମାେତ

ବଧ କରିେବ।” ଆଉ ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଗାଟିଏ ଛଡ଼ା ସଙେର ନିଅ

ଓ କୁହ, ‘ଆେମ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ।’

3ପୁଣି, ଯିଶୀକୁ େସ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ନିମନଣ କର, ତହେର ତୁମର ଯାହା
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କତବ , ତାହା ଆେମ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା, ପୁଣି, ଆେମ ଯାହାକୁ କହିବା, ତୁେମ

ଆମ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଅଭେଷକ କରିବ।” 4 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ାନୁସାେର କାଯ କରି େବଥଲହିମେର ଉପସିତ େହେଲ। ତହେର

ନଗରର ପାଚୀନମାେନ କମମାନ େହାଇ ତାଙୁ େଭଟିବାକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ,

“ଆପଣଙ ଆଗମନ କୁଶଳ?” 5 େସ କହିେଲ, କୁଶଳ; “ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି; ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ

ପବିତ କର, ପୁଣି, େମାʼ ସେଙ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆସ।” ଏଉତାେର େସ

ଯିଶୀକୁ ଓ ତାହାର ପୁତମାନଙୁ ପବିତ କରି ବଳିଦାନ ନିମେନ ଆସିବା

ପାଇଁ ନିମନଣ କେଲ। 6 ପୁଣି, େସମାେନ ଆସିଲା ଉତାେର େସ ଇଲୀୟା

ପତି ଦୃଷି କରି କହିେଲ, “ଅବଶ ସଦାପଭୁଙ ଆଗେର ତାହାଙର ଅଭଷିକ

େଲାକ ଉପସିତ।” 7 ମାତ ସଦାପଭୁ ଶାମୁେୟଲଙୁ କହିେଲ, “ଏହାର ରୂପ

କି ଶରୀରର ଉଚତା ପତି ଦୃଷି ନ କର; େଯେହତୁ ଆେମ ଏହାକୁ ଅଗାହ

କଲୁ; ପୁଣି, ମନୁଷ େଯପରି େଦେଖ, ସଦାପଭୁ େସପରି େଦଖନି ନାହ;

କାରଣ ମନୁଷ ବାହ ରୂପ େଦେଖ ମାତ ସଦାପଭୁ ଅନଃକରଣ େଦଖନି;” 8

ଏଉତାେର ଯିଶୀ ଅବୀନାଦବକୁ ଡାକି ଶାମୁେୟଲଙର ସମୁଖ େଦଇ ଗମନ

କରାଇଲା। ତହେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହାକୁ ହ ମେନାନୀତ

କରି ନାହାନି।” 9 େତେବ ଯିଶୀ ଶମକୁ ଗମନ କରାଇଲା; ତହେର େସ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହାକୁ ମ ମେନାନୀତ କରି ନାହାନି।” 10 ଏହିରୂେପ

ଯିଶୀ ଆପଣାର ସାତ ପୁତଙୁ ଶାମୁେୟଲଙ ସମୁଖେର ଗମନ କରାଇଲା; ମାତ

ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏମାନଙୁ ମେନାନୀତ କରି ନାହାନି।”

11 ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକୁ କହିେଲ, “ତୁମର ସବୁ ସନାନ କି ଏଠାେର

ଅଛନି?” େସ କହିଲା, “େକବଳ କନିଷଟି ବାକି ଅଛି, ଆଉ େଦଖ, େସ

େମଷପଲ ଚରାଉଛି।” ତହେର ଶାମୁେୟଲ ଯିଶୀକୁ କହିେଲ, “େଲାକ ପଠାଇ

ତାକୁ ଅଣାଅ; େସ ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପଯ ନ ଆେମମାେନ (େଭାଜନେର)

ବସିବୁ ନାହ।” 12 ତହେର େସ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଅଣାଇଲା। େସ

ଈଷ ରକବଣ ଓ ସୁନୟନ ଓ େଦଖବାକୁ ସୁନର। େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ

କହିେଲ, “ଉଠ, ଏହାକୁ ଅଭେଷକ କର; ଏ େସହି େଲାକ।” 13 ତହଁୁ

ଶାମୁେୟଲ େତୖଳଶୃଙ େନଇ ତାଙ ଭାତୃଗଣ ମ େର ତାଙୁ ଅଭେଷକ କେଲ;

ତହେର େସହି ଦିନାବଧ ସଦାପଭୁଙର ଆତା ଦାଉଦଙୁ ଆକାନ କେଲ।
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ଏଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ଉଠି ରାମାକୁ ଚାଲଗେଲ। 14 ମାତ ସଦାପଭୁଙ

ଆତା ଶାଉଲଙଠାରୁ ପସାନ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏକ ମନ ଆତା

ତାଙୁ ବିରକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 15 ଏଉତାେର ଶାଉଲଙର ଦାସମାେନ

ତାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ପରେମଶରଙଠାରୁ ଏକ ମନ ଆତା ଆପଣଙୁ

ବିରକ କରୁଅଛି। 16 ଏଣୁ ଜେଣ ନିପୁଣ ବୀଣାବାଦକ ଅେନଷଣ କରିବା

ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଆପଣା ସମୁଖସ ଦାସମାନଙୁ ଆ ା କରନୁ; ତହେର

ପରେମଶରଙଠାରୁ େସହି ମନ ଆତା ଆପଣଙ ଉପେର ଥବା େବେଳ, େସ

େଲାକ ଆପଣା ହାତେର ବଜାଇେଲ ଆପଣ ଭଲ େହାଇଯିେବ।” 17 ତହଁୁ

ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆଚା, େଯ ଭଲ ବଜାଇ ପାେର,

ଏପରି ଏକ ଜଣ େମାʼ ପାଇଁ େଦଖ ତାହାକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ।” 18

ତହେର ଯୁବାମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଉତର େଦଇ କହିଲା; “େଦଖନୁ, ମଁୁ

େବଥଲହିମୀୟ ଯିଶୀର ଏକ ପୁତଙୁ େଦଖଅଛି, େସ ବଜାଇବାେର ନିପୁଣ

ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ ଓ େଯାଦା ଓ କଥାେର ବି , ଆଉ ରୂପବାନ, ପୁଣି,

ସଦାପଭୁ ତାଙର ସେଙ ସେଙ ଅଛନି।” 19 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଯିଶୀ ନିକଟକୁ

ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମର ପୁତ ଦାଉଦ, େଯ େମଷପଲ

ସଙେର ଥାଏ, ତାକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦିଅ।” 20 ତହେର ଯିଶୀ ରୁଟିେର

ନଦା ଏକ ଗଧ, ଏକ କୁମା ଦାକାରସ ଓ ଏକ େଛଳିଛୁଆ େନଇ ଆପଣା ପୁତ

ଦାଉଦଙ ହସେର ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। 21 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ

ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ ଶାଉଲ ତାଙୁ ଅତିଶୟ େସହ

କେଲ; ତହେର େସ ତାଙର ଅସବାହକ େହେଲ। 22 ଏଉତାେର ଶାଉଲ

ଯିଶୀକୁ କହି ପଠାଇେଲ, ବିନୟ କରୁଅଛି, “ଦାଉଦଙୁ େମାʼ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା

େହବାକୁ ଦିଅ; କାରଣ େସ େମାʼ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି।” 23 ଏଣୁ

ପରେମଶରଙଠାରୁ େସହି ମନ ଆତା େଯେତେବେଳ ଶାଉଲଙ ଉପେର

ଥାଏ, େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ବୀଣା େନଇ ଆପଣା ହାତେର ବଜାନି; ତହେର

ଶାଉଲ ଆଶାସ ପାଆନି ଓ ଭଲ ହୁଅନି, ପୁଣି, ମନ ଆତା ତାଙୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ।

17ଏଥଉତାେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆପଣାମାନଙ

େସୖନ ସାମନ ସଂଗହ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯିହୁଦାର ଅଧକାରସ

େସାେଖାେର ସଂଗୃହୀତ େହାଇ େସାେଖା ଓ ଅେସକା ମ େର ଏଫ 

ଦମୀମେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଓ ଇସାଏଲ
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େଲାକମାେନ ସଂଗୃହୀତ େହାଇ ଏଲା ତଳଭୂମିେର ଛାଉଣି ସାପନ

କେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର େସୖନ ସଜାଇେଲ। 3 ତହେର

ପେଲଷୀୟମାେନ ପବତର ଏକ ଦିଗେର ଓ ଇସାଏଲୀୟମାେନ ପବତର

ଅନ ଦିଗେର ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, ଉଭୟଙ ମ େର ଉପତ କା ଥଲା। 4

ଏଥେର ଗା ନିବାସୀ ଗଲୀୟାତ ନାମକ ଏକ ମଲେଯାଦା ପେଲଷୀୟମାନଙ

ଛାଉଣିରୁ ବାହାର େହଲା, େସ ସାେଢ଼ ଛଅ ହାତ ଉଚ। 5 ପୁଣି, ତାହାର

ମସକେର ପିତଳର େଟାପର ଥଲା ଓ େସ ମାଛକାତି ତୁଲ ସାଞୁଆେର

ସଜିତ ଥଲା ଓ େସହି ସାଞୁଆ ପାଞ ସହସ େଶକଲ ପରିମିତ ପିତଳର

ଥଲା। 6 ତାହାର ପାଦ ପିତଳପତେର ଆବୃତ ଓ ତାହାର କାନେର ପିତଳର

ଶଲ ଥଲା। 7 ତାହାର ବଚାର ଦଣ ତନୀର ନରାଜ ତୁଲ ଓ ତାହାର

ବଚାର ଫଳକର ପରିମାଣ ଛଅ ଶହ େଶକଲ ଲୁହା ଥଲା; ପୁଣି, ତାହା ଆେଗ

ଆେଗ ତାହାର ଢାଲବାହକ ଚାଲଲା। 8ଆଉ େସ ଛିଡ଼ା େହାଇ ଇସାଏଲର

େସୖନ େଶଣୀ ଆେଡ଼ ଡାକି େସମାନଙୁ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ କାହକି ଯୁଦ

ସାଜିବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସିଅଛ? ମଁୁ କି େସହି ପେଲଷୀୟ େଲାକ

ନୁେହଁ? ଓ ତୁେମମାେନ କି ଶାଉଲର ଦାସ ନୁହଁ? ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ ମେନାନୀତ କର ଓ େସ େମାହର କତିକି ଓହାଇ ଆସୁ।

9 େସ େଯେବ େମାʼ ସେଙ ଯୁଦ କରି ପାରିବ ଓ େମାେତ ବଧ କରିବ,

େତେବ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙର ଦାସ େହବୁ; ମାତ େଯେବ ମଁୁ ତାହାକୁ

ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି, େତେବ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙର ଦାସ େହବ ଓ

ଆମମାନଙର ଦାସ କମ କରିବ।” 10ଆହୁରି େସ ପେଲଷୀୟ କହିଲା,

“ଆଜି ମଁୁ ଇସାଏଲର େସୖନ େଶଣୀକୁ ତୁଚ କରୁଅଛି; େମାେତ ଜେଣ େଲାକ

ଦିଅ, ଆେମମାେନ ପରସର ଯୁଦ କରିବୁ।” 11ପୁଣି, ଶାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ େସହି ପେଲଷୀୟର ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣେନ, େସମାେନ ହତାଶ

େହେଲ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ। 12 ଦାଉଦ େବଥଲହିମ ଯିହୁଦା ନିବାସୀ

ଏକ ଇଫାଥୀୟ ପୁରୁଷର ପୁତ ଥେଲ, ତାହାର ନାମ ଯିଶୀ; ତାହାର ଆଠ

ପୁତ ଥେଲ; ପୁଣି, ଶାଉଲଙ ସମୟେର େସ ପୁରୁଷ ବୃଦ ଓ େଲାକମାନଙ

ମ େର ଗତବୟସ େବାଲ ଗଣିତ ଥଲା। 13 ଯିଶୀର ତିନି ବଡ଼ ପୁତ

ଶାଉଲଙର ପଶା ଯୁଦକୁ ଯାଇଥେଲ; ପୁଣି, ଯୁଦକୁ ଯାଇଥବା ତାହାର ତିନି

ପୁତ ମ େର େଜ ଷର ନାମ ଇଲୀୟା ଓ ଦିତୀୟର ନାମ ଅବୀନାଦବ ଓ
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ତୃତୀୟର ନାମ ଶମ, ଆଉ ଦାଉଦ କନିଷ ଥେଲ। 14 େକବଳ ବଡ଼ ତିନି

ଜଣ ଶାଉଲଙର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଥେଲ। 15 ମାତ ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତାର

େମଷପଲ ଚରାଇବା ନିମେନ ଶାଉଲଙ ନିକଟରୁ େବଥଲହିମକୁ ଯାʼଆସ

କରୁଥାଆନି। 16 ପୁଣି, େସହି ପେଲଷୀୟ େଲାକ ଚାଳିଶ ଦିନ ପଯ ନ

ପାତଃକାଳେର ଓ ସନ ାକାଳେର ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣାକୁ େଦଖାଉଥାଏ।

17 ଏହି ସମୟେର ଯିଶୀ ଆପଣାର ପୁତ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ଆପଣା

ଭାଇମାନଙ ପାଇଁ ଏହି ଭଜାଶସ ରୁ ଏକ ଐଫା ଓ ଏହି ଦଶଟା ରୁଟି ନିଅ

ଓ ଛାଉଣିକୁ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ନିକଟକୁ ଶୀଘ େଘନିଯାଅ। 18 ପୁଣି,

ଏହି ଦଶ ଖଣ େଛନାଚକି େସମାନଙର ସହସପତି ନିକଟକୁ େଘନିଯାଅ

ଓ ତୁମ ଭାଇମାନଙର କୁଶଳବାତା ପଚାରି େସମାନଙର େକୗଣସି ଚିହ

ଆଣ। 19 ଏହି ସମୟେର ଶାଉଲ ଓ େସମାେନ ଓ ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ

ଏଲା ତଳଭୂମିେର ଥାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କରୁଥେଲ।” 20

ଏଉତାେର ଦାଉଦ ପଭାତେର ଉଠି ଜେଣ ରଖୁଆଳ ହସେର େମଷପଲ

ଛାଡ଼ି ଯିଶୀର ଆ ାନୁସାେର େସସବୁ ଦବ େନଇ ଗମନ କେଲ; ପୁଣି,

େସୖନ ଗଣ ବାହାରି ଯୁଦ ନିମେନ ମହାନାଦ କରିବା ସମୟେର େସ ଶଗଡ଼ବନି

ସାନେର ଉପସିତ େହେଲ। 21ତହଁୁ ଇସାଏଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାେନ ଯୁଦ

ସଜାଇେଲ ଓ େସୖନ େଶଣୀ ପରସର ସମୁଖାସମୁଖୀ େହେଲ। 22 ପୁଣି,

ଦାଉଦ ସାମଗୀରକକ ହସେର ଆପଣା ସାମଗୀ ରଖ େସୖନ େଶଣୀ ମ କୁ

େଦୗଡ଼ିଆସି ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ କୁଶଳବାତା ପଚାରିଲା। 23 େସ େସମାନଙ

ସେଙ କଥାବାତା କରୁଥବା ସମୟେର, େଦଖ, ଗା ନିବାସୀ ପେଲଷୀୟ

ଗଲୀୟାତ ନାମକ ମଲେଯାଦା ପେଲଷୀୟ େସୖନ େଶଣୀ ମ ରୁ ଉଠି

ଆସି ପୂବ ପରି କଥା କହିଲା; ପୁଣି, ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣିେଲ। 24 ମାତ

ଇସାଏଲ େଲାକ ସମେସ େସହି ପୁରୁଷକୁ େଦଖ ତାହା ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ

ଓ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେଲ। 25 ତହଁୁ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏହି

େଯ େଲାକ ଉଠି ଆସିଅଛି, ଏହାକୁ କʼଣ ତୁେମମାେନ େଦଖଲ? ନିଶୟ

ଇସାଏଲକୁ ତୁଚ କରିବା ପାଇଁ େସ ଉଠି ଆସିଅଛି; ପୁଣି, ଏହାକୁ େଯଉଁ

େଲାକ ବଧ କରିବ, ରାଜା ତାହାକୁ ବହୁତ ଧନେର ଧନବାନ କରିେବ ଓ

ତାହାକୁ ଆପଣା କନ ା େଦେବ, ଆଉ ଇସାଏଲ ମ େର ତାହାର ପିତୃଗୃହକୁ

କରମୁକ କରିେବ।” 26 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଆପଣା ନିକଟେର ଠିଆ
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େହାଇଥବା େଲାକମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “େଯଉଁ ଜନ ଏହି ପେଲଷୀୟକୁ

ବଧ କରି ଇସାଏଲର ଅପମାନ ଦୂର କରିବ, ତାହା ପତି କʼଣ କରାଯିବ?

କାରଣ, ଏହି ଅସୁନତ ପେଲଷୀୟ କିଏ େଯ, େସ ଜୀବିତ ପରେମଶରଙ

େସୖନ େଶଣୀକୁ ତୁଚ କରିବ?” 27 ତହେର େଲାକମାେନ ପୂବ ପରି ଉତର

େଦଇ କହିେଲ, େଯ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ, ତାହା ପତି ଉପେରାକ ପକାେର

କରାଯିବ। 28 େସ େଲାକମାନଙୁ କହିବା େବେଳ ତାଙର େଜ ଷ ଭାତା

ଇଲୀୟା ଶୁଣିଲା; ତହେର ଇଲୀୟା ର େକାଧ ଦାଉଦଙ ଉପେର ପଜଳିତ

େହଲା, ଆଉ େସ କହିଲା, “ତୁ କାହକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ? ପାନରେର ତୁ େସ

େମଣା େକେତାଟି କାହା ପାଖେର ଛାଡ଼ିଲୁ? ମଁୁ େତାʼ ଗବ ଓ େତାʼ ମନର

ଦୁଷତା ଜାେଣ; କାରଣ ତୁ ଯୁଦ େଦଖବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ।” 29ଏଥେର ଦାଉଦ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଏେବ କଅଣ କଲ? ଏଥେର କି େକୗଣସି କାରଣ ନାହ?” 30

ପୁଣି, େସ ତାହା ପାଖରୁ େଫରି ଅନ େଲାକ ଆଡ଼କୁ ଗେଲ ଓ ପୂବ ପରି

କହିେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ ପୁନବାର ପୂବ ପରି ଉତର େଦେଲ। 31

ଦାଉଦଙର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣାଯାʼେନ, େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙ ସମୁଖେର

ତାହା କହିେଲ, େତଣୁ େସ ତାଙୁ ଡକାଇେଲ। 32 ଏଥେର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ

କହିେଲ, “ତାହା ସକାଶୁ କାହାରି ହୃଦୟ ନିରାଶ ନ େହଉ; ଆପଣଙ ଦାସ

ଯାଇ େସହି ପେଲଷୀୟ ସେଙ ଯୁଦ କରିବ।” 33 ତହେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ େସହି ପେଲଷୀୟ ବିରୁଦେର ଯାଇ ତାହା ସେଙ ଯୁଦ କରି

ପାରିବ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ତ ଯୁବା, ମାତ େସ େଯୗବନାବଧ େଯାଦା।” 34

ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ଆପଣଙ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର େମଷ

ଚରାଉଥାଏ; ପୁଣି, େକୗଣସି ସମୟେର େଗାଟିଏ ସିଂହ କି େଗାଟିଏ ଭାଲୁ

ଆସି ପଲ ମ ରୁ ଛୁଆ େଘନିଗେଲ, 35 ମଁୁ ତାହା ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାକୁ

ମାରି ତାʼ ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକା କେର; ପୁଣି, େସ େମାʼ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ, ମଁୁ

ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କେର। 36ଆପଣଙ ଦାସ ସିଂହ ଓ

ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି; ପୁଣି, ଏହି ଅସୁନତ ପେଲଷୀୟ େସମାନଙର

େଗାଟିକ ପରି େହବ, କାରଣ େସ ଜୀବିତ ପରେମଶରଙ େସୖନ େଶଣୀକୁ ତୁଚ

କରିଅଛି।” 37ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ

ଭାଲୁ ହାତରୁ େମାେତ ରକା କରିଅଛନି; େସ ଏହି ପେଲଷୀୟ ହାତରୁ େମାେତ

ରକା କରିେବ।” ଏଥେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ସଦାପଭୁ ତୁମର
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ସଙୀ େହେବ।” 38 ତହଁୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ ଆପଣା ବସ ପିନାଇ ତାଙର

ମସକେର ପିତଳ େଟାପର େଦଇ ତାଙୁ ସାଞୁଆ ପିନାଇେଲ। 39 ପୁଣି, ଦାଉଦ

ଆପଣା ବସ ଉପେର ଖଡ ବାନି ଚାଲବାକୁ େଚଷା କେଲ; କାରଣ େସ ତାହା

ପରଖ କରି ନ ଥେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି େବଶେର

ଯାଇ ନ ପାେର, କାରଣ ମଁୁ େସସବୁ ପରଖ କରି ନାହ।” ଏଣୁ ଦାଉଦ ତାହା

କାଢ଼ି ରଖେଲ। 40 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଯଷି ହାତେର େଘନି ନଦୀରୁ ପାେଞାଟି

ଚିକଣ ପଥର ବାଛିେଲ ଓ ଆପଣା ପାଖେର େମଷପାଳକର େଯଉଁ ଝୁଲ ଥଲା,

େସହି ଝୁଲେର ତାହା ରଖେଲ; ଆଉ େସ ହାତେର ଆପଣା ଛାଟିଣୀ ଧରି

େସହି ପେଲଷୀୟ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 41 ଏଥେର ପେଲଷୀୟ ଅଗସର େହାଇ

ଦାଉଦଙର ସନିକଟ େହଲା ଓ ତାହାର ଢାଲବାହକ ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ

ଚାଲଲା। 42 ତହଁୁ ପେଲଷୀୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦାଉଦଙୁ େଦଖ ତୁଚ ାନ

କଲା, କାରଣ େସ ଯୁବା ଓ ଈଷ ରକବଣ ଓ ସୁନରବଦନ ଥେଲ। 43ପୁଣି,

େସହି ପେଲଷୀୟ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ କି କୁକୁର, େଯ ତୁ ଯଷି େନଇ େମାʼ

ପାଖକୁ ଆସିଛୁ?” ତହେର ପେଲଷୀୟ ଆପଣା େଦବତାମାନଙ ନାମେର

ଦାଉଦଙୁ ଶାପ େଦଲା। 44ଆଉ େସହି ପେଲଷୀୟ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “େମାʼ

କତିକି ଆ, ମଁୁ େତାର ମାଂସ ଆକାଶପକୀ ଓ ବିଲପଶୁମାନଙୁ େଦବି।” 45

େତେବ ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଖଡ େଘନି, ବଚା େଘନି ଓ

ଶଲ େଘନି େମାʼ କତିକି ଆସିଅଛ; ମାତ ତୁେମ ଯାହାଙୁ ତୁଚ କରିଅଛ,

େସହି ଇସାଏଲ େସୖନ େଶଣୀର ପରେମଶର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ

ନାମେର ତୁମ ନିକଟକୁ ମଁୁ ଆସୁଅଛି। 46ଆଜି ଦିନ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ େମାʼ

ହସେର ସମପ େଦେବ; ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରି ତୁମଠାରୁ ତୁମ ମସକ

ଅଲଗା କରିବି; ପୁଣି, ମଁୁ ଆଜି ପେଲଷୀୟମାନଙ େସୖନ ଗଣର ଶବ ଆକାଶ

ପକୀଗଣକୁ ଓ ପୃଥବୀସ ବନପଶୁମାନଙୁ େଦବି; ତହେର ଇସାଏଲ ମ େର

ଏକ ପରେମଶର ଅଛନି େବାଲ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଜାଣିେବ। 47ଆଉ ଏହି

ସମସ ସମାଜ ଜାଣିେବ େଯ, ସଦାପଭୁ ଖଡ ଓ ବଚା ଦାରା ଉଦାର କରନି

ନାହ; କାରଣ ଏହି ଯୁଦ ସଦାପଭୁଙର ଓ େସ ତୁମମାନଙୁ ଆମମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କରିେବ।” 48 ଏଉତାେର େସହି ପେଲଷୀୟ ଉଠି ଦାଉଦଙ

ସେଙ େଭଟିବାକୁ ଆସି ନିକଟବତୀ ହୁଅେନ, ଦାଉଦ ଶୀଘ େସହି ପେଲଷୀୟ

ସହିତ େଭଟିବାକୁ େସୖନ େଶଣୀ ଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ିେଲ। 49 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଆପଣା



ପଥମ ଶାମୁେୟଲ 628

ଝୁଲେର ହାତ ପୂରାଇ ତହରୁ େଗାଟିଏ ପଥର କାଢ଼ି ଛାଟିଣୀେର ମାରି େସହି

ପେଲଷୀୟର କପାଳକୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହେର େସ ପଥର ତାହା କପାଳେର

ପଶିଯାʼେନ, େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା। 50 ଏହି ପକାେର ଦାଉଦ

ଛାଟିଣୀ ଓ ପଥର ଦାରା େସହି ପେଲଷୀୟ ଉପେର ଜୟଲାଭ କେଲ ଓ

ପେଲଷୀୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ, ମାତ ଦାଉଦଙ ହସେର ଖଡ ନ

ଥଲା। 51 ତହଁୁ ଦାଉଦ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସହି ପେଲଷୀୟ ଉପେର ଠିଆ େହେଲ

ଓ ତାହାର ଖଡ ଧରି ଖାପରୁ କାଢ଼ି ତାହାକୁ ବଧ କେଲ ଓ ତଦାରା ତାହାର

ମସକ େଛଦନ କେଲ। ଆଉ ପେଲଷୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ ବୀରକୁ ମୃତ

େଦଖ ପଳାଇେଲ। 52ତହଁୁ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଉଠି ଜୟଧନି

କେଲ ଓ ଗା ନଗର ସନିକଟ ଓ ଇେକାଣ ଦାର ପଯ ନ ପେଲଷୀୟମାନଙ

ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। ତହେର ପେଲଷୀୟମାନଙ ହତ େଲାକମାେନ

ଶାରୟି ପଥେର ଗା ଓ ଇେକାଣ ପଯ ନ ପଡ଼ିେଲ। 53 ଏଉତାେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େନଉଟି

ଆସି େସମାନଙ ଛାଉଣି ଲୁଟ କେଲ। 54 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ପେଲଷୀୟର

ମସକ େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ; ମାତ ତାହାର ସଜା ଆପଣା ତମୁେର

ରଖେଲ। 55 େସହି ପେଲଷୀୟ ବିରୁଦେର ଦାଉଦଙୁ ବାହାରିବାର େଦଖ

ଶାଉଲ େସୖନ ର େସନାପତି ଅ ନରକୁ କହିେଲ; “ଅ ନର, ଏ ଯୁବା କାହାର

ପୁଅ?” ଅ ନର କହିଲା, “େହ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ ପାଣ ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ କହୁଛି, ମଁୁ କହି ପାରିବି ନାହ।” 56ତହେର ରାଜା କହିେଲ, “ପଚାର,

ଏ େଭଣିଆଟି କାହାର ପୁଅ?” 57ଆଉ ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟକୁ ବଧ କରି

ପେଲଷୀୟର ମସକ ହସେର ଧରି େଫରି ଆସିବା େବେଳ ଅ ନର ତାଙୁ

େନଇ ଶାଉଲଙ ସମୁଖକୁ ଆଣିଲା। 58 ତହଁୁ ଶାଉଲ ତାଙୁ ପଚାରିେଲ, “େହ

ଯୁବକ, ତୁେମ କାହାର ପୁଅ?” ଦାଉଦ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ଆପଣଙ ଦାସ

େବଥଲହିମୀୟ ଯିଶୀର ପୁଅ।”

18ଏଥଉତାେର ଶାଉଲଙ ସହିତ ତାଙର କଥା ସମାପ ହୁଅେନ,

େଯାନାଥନର ପାଣ ଦାଉଦଙର ପାଣେର ସଂଲଗ େହଲା, ଆଉ େଯାନାଥନ

ଆପଣା ପାଣ ପରି ତାଙୁ େସହ କଲା। 2ପୁଣି, ଶାଉଲ େସହି ଦିନ ତାଙୁ ଗହଣ

କରି ତାଙର ପିତୃଗୃହକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହ। 3ଆଉ େଯାନାଥନ

ଦାଉଦଙୁ ଆପଣା ପାଣ ପରି େସହ କରିବାରୁ େସମାେନ ଏକ ନିୟମ କେଲ।
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4ପୁଣି, େଯାନାଥନ ଆପଣା େଦହରୁ େଚାଗା କାଢ଼ି ଦାଉଦଙୁ େଦଲା, ମ

ଆପଣା ବସ ଓ ଖଡ ଓ ଧନୁ ଓ କଟିବନନ ପଯ ନ ତାଙୁ େଦଲା। 5ଆଉ

ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ େଯେକୗଣସି ସାନକୁ ପଠାନି, େସ େସଠାକୁ ଯାଇ ବୁଦିେର

କାଯ କରନି, ଏେହତୁ ଶାଉଲ ତାଙୁ େଯାଦାମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ କେଲ

ଓ ଏହା ସମସ େଲାକଙ ଦୃଷିେର ଓ ଶାଉଲଙ ଦାସମାନଙ ଦୃଷିେର ମ

ଉତମ େଦଖାଗଲା। 6 ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟକୁ ବଧ କରି େଫରିଲା େବେଳ

େଲାକମାେନ ଆସୁ ଆସୁ ଏପରି େହଲା େଯ, ଇସାଏଲୀୟ ସମସ ନଗରରୁ

ସୀମାେନ ବାହାରି ଦାରା, ଆନନଧନି ଓ ତିତନୀ ବାଦ ସହିତ ଗାୟନ ଓ ନୃତ

କରୁ କରୁ ଶାଉଲ ରାଜାଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସିେଲ। 7ଆଉ େସହି ସୀମାେନ

ବାଦ କରୁ କରୁ ଉତର ପତୁ ତର କେମ ଗାୟନ କରି କହିେଲ: “ଶାଉଲ ବଧ

କେଲ ସହସ ସହସ, ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ।” 8 ଏଥେର ଶାଉଲ

ଅତି କୁଦ େହେଲ ଓ ଏହି କଥା ତାଙର ଦୃଷିେର ମନ େବାଧ େହଲା; ଏଣୁ େସ

କହିେଲ, “େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଅୟୁତ ଅୟୁତର ଜୟୀ ଓ ଆମଙୁ େକବଳ

ସହସ ସହସର ଜୟୀ େବାଲ କହିେଲ; ରାଜତ ଛଡ଼ା ତାହାର ଆଉ କଅଣ

ପାଇବାର ବାକି ଅଛି?” 9 େସହି ଦିନାବଧ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙ ପତି କୁଦୃଷି

ରଖେଲ। 10 ପରଦିନ ପରେମଶରଙଠାରୁ ମନ ଆତା ଶାଉଲଙୁ ଆକାନ

କରେନ, େସ ଗୃହ ମ େର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣି,

ଦାଉଦ ପତିଦିନ ପରି ହସେର ବାଦ ବଜାଇେଲ; େସସମୟେର ଶାଉଲଙ

ହସେର ବଚା ଥଲା। 11 ତହଁୁ ଶାଉଲ ବଚା ଫଙିେଲ; କାରଣ େସ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଦାଉଦଙୁ କାନେର େଫାଡ଼ିବି।” ମାତ ଦାଉଦ ତାଙ ନିକଟରୁ ଦୁଇ ଥର

ଘୁଞିଗେଲ। 12 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତାଙ

ସଙେର ଥେଲ ଓ ଶାଉଲଙୁ ତ ାଗ କରିଥେଲ। 13 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଆପଣା

ନିକଟରୁ ତାଙୁ ଅନର କରି ତାଙୁ ସହସ ଉପେର ଆପଣାର େସନାପତି

କେଲ; ଆଉ େସ େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର ଗତାୟାତ କେଲ। 14 ଆଉ

ଦାଉଦ ଆପଣାର ସବୁ କଥାେର ବୁଦିମାନ େହେଲ ଓ ସଦାପଭୁ ତାଙ ସଙେର

େହେଲ। 15 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଶାଉଲ ତାଙୁ ଅତି ବୁଦିମାନ େଦଖେଲ,

େସ ତାଙ ବିଷୟେର ଭୀତ େହେଲ। 16 ମାତ ସମସ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା

ଦାଉଦଙୁ େପମ କେଲ; କାରଣ େସ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଗତାୟାତ କେଲ।

17 ଏଥଉତାେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “େମର ନାମୀ େମାହର େଜ ଷା
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କନ ାକୁ େଦଖ, ମଁୁ ତୁମ ସଙେର ତାହାର ବିବାହ େଦବି; େକବଳ ତୁେମ

େମାହର ପକେର ବିକମୀ ହୁଅ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଯୁଦେର ଯୁଦ କର।” ଶାଉଲ

ମେନ କେଲ, “େମାହର ହସ ତାହା ଉପେର ନ ଉଠୁ, ମାତ ପେଲଷୀୟମାନଙ

ହସ ତାହା ଉପେର ଉଠୁ।” 18 ଏଥେର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

କିଏ ଓ େମାହର ଜୀବନ କଅଣ ଓ ଇସାଏଲ ମ େର େମାହର ପିତୃବଂଶ

କଅଣ େଯ, ମଁୁ ମହାରାଜାଙ ଜୁଆଁଇ େହବି?” 19ମାତ େଯଉଁ ସମୟେର

ଦାଉଦଙୁ ଶାଉଲଙର କନ ା େମର ଦତ େହାଇଥାʼନା, େସସମୟେର

ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, େସ ମେହାଲାତୀୟ ଅଦୀେୟଲକୁ ଭାଯ ା ରୂେପ ଦତ

େହଲା। 20 ପୁଣି, ଶାଉଲଙର କନ ା ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ େପମ କଲା; ତହଁୁ

େଲାକମାେନ ଶାଉଲଙୁ ତାହା ଜଣାେନ, େସ କଥା ତାଙ ଦୃଷିେର ପସନ

େହଲା। 21 ପୁଣି, ଶାଉଲ କହିେଲ, ମଁୁ ତାହାକୁ େସହି କନ ା େଦବି, ତହେର

େସ ତାହାର ଫାନ ସରୂପ େହବ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସ ତାହାର ପତିକୂଳ

େହବ। ଏଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆଜି ଦିତୀୟ ଥର େମାର

ଜୁଆଁଇ େହବ।” 22 ଏଉତାେର ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଗାପନେର ଦାଉଦ ସେଙ ଆଳାପ କରି କୁହ, ‘େଦଖ,

ରାଜା ତୁମ ଉପେର ସନୁଷ ଅଛନି ଓ ତାଙର ସମସ ଦାସ ତୁମଙୁ େପମ

କରୁଅଛନି; ଏେହତୁ ତୁେମ ରାଜାଙର ଜୁଆଁଇ ହୁଅ।’” 23ତହେର ଶାଉଲଙର

ଦାସମାେନ ଦାଉଦଙର କଣେଗାଚରେର ଏହି କଥା କହିେଲ। ତହଁୁ ଦାଉଦ

କହିେଲ, “ରାଜାଙର ଜୁଆଁଇ େହବା ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର କି କୁଦ କଥା?

କାରଣ ମଁୁ ଦରିଦ େଲାକ ଓ ଅଳମାନ ।” 24 ଏଥେର ଦାଉଦ ଏପରି ଏପରି

କହିେଲ େବାଲ ଶାଉଲଙ ଦାସମାେନ ତାଙୁ ଜଣାଇ କହିେଲ। 25 ତହେର

ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଏପରି କୁହ, ‘ରାଜା କିଛି ମୂଲ

ଚାହାନି ନାହ, ମାତ ରାଜାଙ ଶତୁମାନଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା ନିମେନ

ପେଲଷୀୟମାନଙର ଶେହ ସୁନତ ଚମ ଚାହାନି।’” ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସ

ଦାରା ଦାଉଦଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲଙର ବିଚାର ଥଲା। 26 ପୁଣି,

ତାଙର ଦାସମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଏହି କଥା ଜଣାେନ, ରାଜାଙର ଜୁଆଁଇ େହବା

ପାଇଁ ଦାଉଦଙ ଦୃଷିେର ପସନ େହଲା। 27 ଏଥଉତାେର କାଳ ସମୂଣ

େନାହୁଣୁ, ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଉଠିଯାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙର

ଦୁଇ ଶହ େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି, ଦାଉଦ େସମାନଙର ସୁନତ ଚମ
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ଆଣିେଲ, ତହଁୁ େସ େଯପରି ରାଜାଙର ଜୁଆଁଇ େହେବ, ଏଥପାଇଁ ପୂଣ

ସଂଖ ାନୁସାେର ତାହା ରାଜାଙୁ େଦେଲ। ତହେର ଶାଉଲ ତାଙୁ ଆପଣା କନ ା

ମୀଖଲକୁ ଭାଯ ା ରୂେପ ଦାନ କେଲ। 28ଆଉ ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙର ସଙେର

ଅଛନି; ଏହା ଶାଉଲ େଦଖେଲ ଓ ଜାଣିେଲ; ମ ଶାଉଲଙର କନ ା ମୀଖଲ

ତାଙୁ େପମ କଲା। 29 ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙର ବିଷୟେର ଅଧକ ଭୀତ

େହେଲ; ଆଉ ଶାଉଲ ସବଦା ଦାଉଦଙର ଶତୁ େହେଲ। 30 ଏଥଉତାେର

ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େଯେତ

ଥର ବାହାରିେଲ, େସେତଥର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙର ସମସ ଦାସ ଅେପକା

ଅଧକ ବୁଦିର କାଯ କେଲ; ଏଣୁ ତାଙର ନାମ ଅତିଶୟ ମାନ େହଲା।

19ଏଥଉତାେର ଦାଉଦଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଆପଣା ପୁତ

େଯାନାଥନକୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ସମସଙୁ କହିେଲ। 2 ମାତ ଶାଉଲଙର ପୁତ

େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙଠାେର ଅତ ନ ଅନୁରକ ଥଲା। ଏେହତୁ େଯାନାଥନ

ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “େମାର ପିତା ଶାଉଲ ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହାନି;

ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ ପାତଃକାଳେର ଆପଣା ବିଷୟେର

ସାବଧାନ େହାଇ େକୗଣସି ଗୁପ ସାନେର ରହି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ; 3 ପୁଣି,

ତୁେମ େଯଉଁ େକତେର ଥବ, େସସାନକୁ ମଁୁ ଯାଇ େମାହର ପିତାଙ ପାଖେର

ଠିଆ େହାଇ ତୁମ ବିଷୟେର େମାର ପିତାଙ ସେଙ କେଥାପକଥନ କରିବି;

େଯେବ ମଁୁ କିଛି େଦଖବି, େତେବ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି।” 4 ପୁଣି, େଯାନାଥନ

ଆପଣା ପିତା ଶାଉଲଙୁ ଦାଉଦଙ ବିଷୟେର ଭଲ କଥା କହି ତାଙୁ କହିଲା,

“ମହାରାଜ, ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ବିରୁଦେର ପାପ ନ କରନୁ, େଯେହତୁ େସ

ଆପଣଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରି ନାହ; ମାତ ତାହାର ସମସ କମ ଆପଣଙ

ପକେର ଅତି ମଙଳଜନକ େହାଇଅଛି; 5 କାରଣ େସ ଆପଣା ପାଣ ହସେର

ଧରି େସହି ପେଲଷୀୟକୁ ବଧ କଲା, ତହେର ସଦାପଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ନିମେନ ମହା ଉଦାର ସାଧନ କେଲ; ଆପଣ ତାହା େଦଖଥେଲ ଓ ଆନନ

କରିଥେଲ; େତେବ ଆପଣ ବିନା କାରଣେର ଦାଉଦଙୁ ବଧ କରି କାହକି

ନିେଦାଷ ରକ ବିରୁଦେର ପାପ କରିେବ?” 6 ଏଥେର ଶାଉଲ େଯାନାଥନର

ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି, “ଶାଉଲ ଶପଥ କରି କହିେଲ, ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ େସ ହତ େହେବ ନାହ।” 7 ଏଉତାେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ

ଡାକିଲା ଓ େଯାନାଥନ ତାଙୁ େସ ସମସ କଥା ଜଣାଇଲା। ପୁଣି, େଯାନାଥନ
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ଦାଉଦଙୁ ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା, ତହେର େସ ପୂବ ପରି ତାଙ ସମୁଖେର

ରହିେଲ। 8 ଏଥଉତାେର ପୁନବାର ଯୁଦ େହଲା; ତହେର ଦାଉଦ ବାହାରି

ପେଲଷୀୟମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରି େସମାନଙୁ ମହାସଂହାରେର ବଧ କେଲ;

ତହଁୁ େସମାେନ ତାଙ ସମୁଖରୁ ପଳାୟନ କେଲ। 9 ଏଉତାେର ଶାଉଲ

ଆପଣା ହାତେର ବଚା ଧରି ଗୃହେର ବସିଥବା େବେଳ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଏକ ମନ ଆତା ତାଙ ଉପରକୁ ଆସିଲା; େସସମୟେର ଦାଉଦ ଆପଣା

ହସେର ବାଦ ବଜାଉଥେଲ, 10 ଏପରି ସମୟେର ଶାଉଲ ବଚାେର

ଦାଉଦଙୁ କାନେର େଫାଡ଼ି ପକାଇବାକୁ ଚାହେଲ; ମାତ େସ ଶାଉଲଙ

ସମୁଖରୁ ଘୁଞିଯିବାରୁ ବଚା କାନେର େଫାଡ଼ି େହାଇଗଲା; ପୁଣି, ଦାଉଦ

ପଳାଇ େସହି ରାତି ରକା ପାଇେଲ। 11 ତହଁୁ ଦାଉଦଙୁ ଜଗି ସକାେଳ

ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙର ଗୃହକୁ ଶାଉଲ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେଲ; ଏଥେର

ଦାଉଦଙର ଭାଯ ା ମୀଖଲ ତାଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଆଜି ରାତି ଆପଣା

ପାଣରକା ନ କେଲ, କାଲ ହତ େହବ।” 12 େତଣୁ ମୀଖଲ ଝରକା େଦଇ

ଦାଉଦଙୁ ଓହାଇ େଦଲା; ଏଥେର େସ ଗେଲ ଓ ପଳାଇ ରକା ପାଇେଲ।

13 ତହଁୁ ମୀଖଲ ମୂତ େନଇ ଶଯ ାେର ଶୁଆଇଲା ଓ ଛାଗେଲାମ ନିମତ

େରଜାଇ ତହର ମସକେର େଦଇ ତାହାକୁ ଚାଦରେର େଘାଡ଼ାଇ ରଖଲା। 14

ଏଉତାେର ଦାଉଦଙୁ ଧରି େନବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାେନ, ମୀଖଲ

କହିଲା, “େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନି।” 15 ତହେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ େଦଖବା

ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଶଯ ାେର େମାʼ ନିକଟକୁ

ଆଣ, ମଁୁ ତାହାକୁ ବଧ କରିବି।” 16 ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ଭତେର ଯାଆେନ,

େଦଖ, ଶଯ ାେର ମୂତ ଅଛି ଓ ତହର ମସକେର ଛାଗେଲାମ ନିମତ େରଜାଇ

ଅଛି। 17 ଏଣୁ ଶାଉଲ ମୀଖଲକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କାହକି େମାେତ ଏରୂପ

ପବଞନା କଲ ଓ େମାʼ ଶତୁକୁ ଛାଡ଼ିେଦଲ େଯ, େସ ପଳାଇଗଲା?” ତହେର

ମୀଖଲ ଶାଉଲଙୁ ଉତର କଲା, “େସ େମାେତ କହିେଲ, ‘େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ;

ମଁୁ କାହକି ତୁମକୁ ବଧ କରିବି?’” 18 ଏଥମ େର ଦାଉଦ ପଳାଇ ରକା

ପାଇେଲ ଓ ରାମାେର ଶାମୁେୟଲଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶାଉଲ ତାଙ ପତି ଯାହା

କରିଥେଲ, ତାହାସବୁ ତାଙୁ ଜଣାଇେଲ। ତହଁୁ େସ ଓ ଶାମୁେୟଲ ଯାଇ

ନାେୟାତେର ବାସ କେଲ। 19 ଏଉତାେର ଶାଉଲଙୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା,

େଦଖ, ଦାଉଦ ରାମାସିତ ନାେୟାତେର ଅଛନି। 20 େତଣୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ
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ଧରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେଲ; ମାତ େସମାେନ ଭବିଷ ବକା ଦଳକୁ

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବାର ଓ େସମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ଶାମୁେୟଲଙୁ

ଠିଆ େହବାର େଦଖେନ, ପରେମଶରଙ ଆତା ଶାଉଲଙର ଦୂତମାନଙ

ଉପରକୁ ଆସିେଲ, ତହେର େସମାେନ ମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ।

21ଆଉ ଏହି କଥା ଶାଉଲଙୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଆେନ, େସ ଅନ ଦୂତମାନଙୁ

ପଠାଇେଲ, ମାତ େସମାେନ ମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। ଏଉତାେର

ଶାଉଲ ପୁନବାର ତୃତୀୟ ଥର ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ ମ

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। 22 େତେବ େସ ନିେଜ ମ ରାମାକୁ ଯାଇ

େସଖୁସିତ ବୃହତ କୂପ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ; ପୁଣି, େସ ପଚାରି

କହିେଲ, “ଶାମୁେୟଲ ଓ ଦାଉଦ େକଉଁଠାେର ଅଛନି?” ଏଥେର ଜେଣ

କହିଲା, “େଦଖ, େସମାେନ ରାମାସିତ ନାେୟାତେର ଅଛନି।” 23 େତଣୁ େସ

ରାମାସିତ ନାେୟାତକୁ ଗେଲ; ତହେର ପରେମଶରଙ ଆତା ତାଙ ଉପରକୁ

ମ ଆସେନ, େସ ଯାଉ ଯାଉ ରାମାସିତ ନାେୟାତେର ଉପସିତ େହବା

ପଯ ନ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। 24ପୁଣି, େସ ମ ଆପଣା ବସ

କାଢ଼ି ଶାମୁେୟଲଙ ସମୁଖେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ, ଆଉ େସହି

ସାରାଦିନ ଓ ସାରାରାତି େପାଷାକ ନ ପିନି ପଡ଼ି ରହିେଲ। େତଣୁ େଲାେକ

କହନି, “ଶାଉଲ ହ କି ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର ଜେଣ?”

20ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ରାମାସିତ ନାେୟାତରୁ ପଳାଇ ଆସି େଯାନାଥନ

ଆଗେର କହିେଲ, “ମଁୁ କଅଣ କଲ? େମାହର ଅପରାଧ କଅଣ? ଓ ତୁମ

ପିତାଙ ଛାମୁେର େମାହର ପାପ କଅଣ େଯ, େସ େମାର ପାଣ ଚାହଁୁଅଛନି?”

2 ତହଁୁ େସ ତାଙୁ କହିଲା; “ଏହା ନ େହଉ; ତୁେମ ମରିବ ନାହ; େଦଖ,

େମାହର ପିତା େମାର କଣେଗାଚର ନ କରି ବଡ଼ କି ସାନ େକୗଣସି କମ

କରନି ନାହ; େତେବ େମାହର ପିତା େମାʼ ଠାରୁ ଏହି କଥା କାହକି େଗାପନ

କରିେବ? େସପରି ନୁେହଁ।” 3ତହେର ଦାଉଦ ଶପଥ କରି ପୁନବାର କହିେଲ,

“ମଁୁ େଯ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, ଏହା ତୁମ ପିତା ଉତମ ରୂେପ

ଜାଣନି; ଏଣୁ େସ କହନି, େଯାନାଥନ ଏହା ନ ଜାଣୁ, ଜାଣିେଲ େସ ଦୁଃଖତ

େହବ; ମାତ ଯାହାେହଉ, ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଓ ତୁମ ପାଣ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ କହୁଅଛି େଯ, େମାର ଓ ମରଣ ମ େର ପାହୁେଣ

ମାତ ଅଛି।” 4 େତେବ େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ତୁମ ପାଣ ଯାହା
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ବାଞା କେର, ତାହା ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ କରିବି।” 5 ତହଁୁ ଦାଉଦ େଯାନାଥନକୁ

କହିେଲ, “େଦଖ, କାଲ ଅମାବାସ ା, ପୁଣି, ରାଜାଙ ସେଙ େଭାଜନେର

ବସିବା ପାଇଁ େମାେତ ତୁଟି କରିବାକୁ େହବ ନାହ; ମାତ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ,

ମଁୁ ତୃତୀୟ ଦିନର ସନ ା ପଯ ନ େକତେର ଲୁଚି ରହିବି। 6 େଯେବ ତୁମ

ପିତା େମାʼ ବିଷୟ କିଛି ପଚାରିେବ, େତେବ କହିବ, ‘ଦାଉଦ ଆପଣା ନଗର

େବଥଲହିମକୁ ଧାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବହୁତ କହିଲା, କାରଣ େସସାନେର

ସମୁଦାୟ ପରିବାର ନିମେନ ବାଷକ ବଳିଦାନ େହବ।’ 7 ଏଥେର େସ େଯେବ

କହିେବ, ‘ଭଲ,’ େତେବ ତୁମ ଦାସର କୁଶଳ େହବ; ମାତ େସ େଯେବ ଅତି

େକାଧ କରନି, େତେବ ଜାଣ େଯ, ତାଙ ଦାରା ଅମଙଳ ସିର େହାଇଅଛି। 8

ଏେହତୁ ତୁେମ ଆପଣାର ଦାସ ପତି ଦୟା କର; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ସହିତ

ଆପଣା ଦାସକୁ ସଦାପଭୁଙ ଏକ ନିୟମେର ଆବଦ କରିଅଛ; ମାତ େମାହର

େଯେବ େକୗଣସି ଅପରାଧ ଥାଏ, େତେବ ତୁେମ ନିେଜ େମାେତ ବଧ କର;

ତୁମ ପିତାଙ ନିକଟକୁ କାହକି େମାେତ େନଇଯିବ?” 9 ତହେର େଯାନାଥନ

କହିଲା, “ତାହା ତୁମଠାରୁ ଦୂର େହଉ; କାରଣ ତୁମ ପତି ଅମଙଳ ଘଟଣା

େମାʼ ପିତାଙ ଦାରା ସିର େହାଇଥବାର େଯେବ ମଁୁ ଜାଣିବି, େତେବ ମଁୁ କି

ତାହା ତୁମକୁ କହିବି ନାହ?” 10 ତହଁୁ ଦାଉଦ େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “ତୁମ

ପିତା େଯେବ କଟୁ ଭାବେର ତୁମକୁ ଉତର େଦେବ, େତେବ କିଏ େମାେତ

କହିବ?” 11 ତହେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ଆସ, ଆେମମାେନ

େକତକୁ ଯାଉ।” ତହେର େସ ଦୁେହଁ ବାହାରି େକତକୁ ଗେଲ। 12 ଏଉତାେର

େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସାକୀ

ରହିେଲ; ମଁୁ କାଲ ଏହି ସମୟେର ବା ତୃତୀୟ ଦିନେର ଆପଣା ପିତାଙ ମନ

ବୁଝିଲା ଉତାେର, େଦଖ, େଯେବ ଦାଉଦଙ ପକେର ମଙଳ ଥାଏ, େତେବ

ମଁୁ ତୁମ କତିକି େଲାକ ପଠାଇ କି ତାହା ତୁମ କଣେଗାଚର ନ କରିବି? 13

ତୁମର ଅମଙଳ କରିବା େମାʼ ପିତାଙର ମାନସ ଥେଲ, େଯେବ ମଁୁ ତାହା

ତୁମ କଣେଗାଚର ନ କେର ଓ ତୁେମ କୁଶଳେର ଯିବା ପାଇଁ େଯେବ ତୁମକୁ

ପଠାଇ ନ ଦିଏ, େତେବ ସଦାପଭୁ େସହି ଦଣ, ମ ତହରୁ ଅଧକ େମାେତ

େଦଉନୁ। ସଦାପଭୁ େଯପରି େମା ପିତାଙ ସଙୀ େହାଇଅଛନି, େସପରି ତୁମ

ସଙେର େହଉନୁ। 14 େହେଲ ମଁୁ େଯପରି ନ ମେର, ଏଥପାଇଁ େମାହର

ଯାବଜୀବନ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଦୟା େମାʼ ପତି ପକାଶ କରିବ; 15 େକବଳ
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ତାହା ନୁେହଁ, ସଦାକାଳ େମାʼ ବଂଶରୁ ତୁେମ ଆପଣା ଦୟା ଉଚିନ କରିବ

ନାହ; ନା, ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙର ପେତ କ ଶତୁକୁ ଭୂତଳରୁ ଉଚିନ କଲା

ଉତାେର ମ କରିବ ନାହ।” 16 ଏହିରୂେପ େଯାନାଥନ ଦାଉଦ ବଂଶ ସହିତ

ନିୟମ ସିର କରି କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙ ଶତୁମାନଙ ହସରୁ ପରିେଶାଧ

େନେବ।” 17ଆଉ େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ େସହ କରିବାରୁ ପୁନବାର ତାଙୁ

ଶପଥ କରାଇଲା, କାରଣ େସ ତାଙୁ ଆପଣା ପାଣ ସମାନ େସହ କଲା। 18

ପୁଣି, େଯାନାଥନ ତାଙୁ କହିଲା, “କାଲ ଅମାବାସ ା; ଆଉ ତୁମ ଆସନ ଶୂନ

େହେଲ ତୁେମ େଖାଜାଯିବ। 19 ଏଣୁ ତୁେମ ତିନି ଦିନ ରହିଲା ଉତାେର ଶୀଘ

ଯାଇ କାଯ ଦିନେର େଯଉଁଠାେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଥଲ, େସହି ସାନେର

ଏଷଲ ନାମକ ପଥର ପାଖେର ରହିବ। 20 ପୁଣି, ମଁୁ ଲକ କରିବା ଛଳେର

ତହର ପାଶକୁ ତିନି ତୀର ମାରିବି। 21 ଆଉ େଦଖ, ମଁୁ ଏକ ବାଳକକୁ

ପଠାଇ କହିବି, ‘ଯାଇ ତୀର େଖାଜ।’ ମଁୁ େଯେବ େସହି ବାଳକକୁ କେହ,

‘େଦଖ, ତୀର ତୁମ ଏପାଖେର ଅଛି,’ ତାହା େନଇଆସ; େତେବ ସଦାପଭୁ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁମ ପାଇଁ ମଙଳ ଅଛି, େକୗଣସି ଭୟ ନାହ। 22

ମାତ େଦଖ, ତୁମ େସପାଖେର ତୀର ଅଛି, େଯେବ ମଁୁ େସ ବାଳକକୁ ଏପରି

କେହ; େତେବ ତୁେମ ଚାଲଯାଅ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ବିଦାୟ କେଲ।

23ଆଉ େଦଖ, ତୁମର ଓ େମାହର ଏହି କେଥାପକଥନ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ

ତୁମ ଓ େମାʼ ମ େର ସାକୀ ରହିେଲ।” 24 ତହେର ଦାଉଦ େକତେର

ଲୁଚିେଲ; ପୁଣି, ଅମାବାସ ା ଉପସିତ ହୁଅେନ, ରାଜା େଭାଜନେର ବସିେଲ।

25ଆଉ ରାଜା ଅନ ସମୟ ପରି କାନ ନିକଟସ ଆପଣା ଆସନେର ବସିେଲ;

ଏଥେର େଯାନାଥନ ଠିଆ େହଲା ଓ ଅ ନର ଶାଉଲଙ ପାଖେର ବସିଲା;

ମାତ ଦାଉଦଙର ସାନ ଶୂନ ଥଲା। 26 ତଥାପି େସହି ଦିନ ଶାଉଲ କିଛି

କହିେଲ ନାହ; କାରଣ େସ ବିଚାର କେଲ, ତାହାକୁ କିଛି ଘଟିଅଛି, େସ

ଶୁଚି ନାହ; େସ ଅବଶ ଶୁଚି ନ ଥବ। 27 ମାତ ଅମାବାସ ାର ପର ଦିବସ

ଦିତୀୟ ଦିନେର ଦାଉଦଙର ସାନ ଶୂନ େହଲା; ତହେର ଶାଉଲ ଆପଣା

ପୁତ େଯାନାଥନକୁ କହିେଲ, “ଯିଶୀର ପୁତ କାହକି େଭାଜନକୁ ଆସୁ ନାହ,

କାଲ ନାହ କି ଆଜି ନାହ?” 28 ତହଁୁ େଯାନାଥନ ଶାଉଲଙୁ ଉତର କଲା,

“ଦାଉଦ େବଥଲହିମକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବହୁତ କହିଲା, 29ଆଉ େସ

କହିଲା, ‘ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ; କାରଣ ନଗରେର େମାର
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ପରିବାର ପାଇଁ ବଳିଦାନ େହବାର ଅଛି ଓ େସଠାେର ଉପସିତ େହବା

ପାଇଁ େମାହର ଭାଇ େମାେତ ଆ ା େଦଇଅଛନି।’ ଏେହତୁ ମଁୁ େଯେବ ତୁମ

ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, େତେବ ବିନୟ କରୁଅଛି େମାର ଭାଇମାନଙୁ

େଦଖବା ପାଇଁ େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି କାରଣରୁ େସ ରାଜାଙ େମଜକୁ ଆସି

ନାହ।” 30 ଏଥେର େଯାନାଥନ ପତି ଶାଉଲଙ େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା ଓ

େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେର ବିପଥଗାମିନୀ େଦାହିଣୀର ପୁତ, ତୁ େଯ

ଆପଣାର ଲଜା ଓ ଆପଣା ମାତାର ଆବରଣୀୟର ଲଜା ନିମେନ ଯିଶୀର

ପୁତକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, ଏହା କʼଣ ମଁୁ ଜାଣୁ ନାହ? 31 କାରଣ େସହି

ଯିଶୀର ପୁତ େଯଯାଏ ଭୂତଳେର ବଞିଥାଏ, େସଯାଏ, ତୁ, କି େତାʼ ରାଜ

ସିର େହବ ନାହ। ଏଥପାଇଁ ଏେବ େଲାକ ପଠାଇ ତାକୁ େମାʼ କତିକି ଆଣ,

କାରଣ େସ ନିଶୟ ମରିବ।” 32 ତହେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ପିତା ଶାଉଲଙୁ

ଉତର କରି କହିଲା, “େସ କାହକି ହତ େହବ? େସ କଅଣ କରିଅଛି?” 33

ତହଁୁ ଶାଉଲ ତାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଉପରକୁ ଆପଣା ବଚା

େଫାପାଡ଼ିେଲ; ତଦାରା େଯାନାଥନ ଜାଣିଲା େଯ, ଦାଉଦଙୁ ବଧ କରିବା

ଆପଣା ପିତାଙ ଦାରା ସିରୀକୃତ େହାଇଅଛି। 34 ଏେହତୁ େଯାନାଥନ ପଚଣ

େକାଧେର େମଜରୁ ଉଠିଲା ଓ ମାସର ଦିତୀୟ ଦିନେର କିଛି େଭାଜନ କଲା

ନାହ; କାରଣ ତାହାର ପିତା ଦାଉଦଙର ଅପକାର କରିବାରୁ େସ ତାଙ ଲାଗି

ଦୁଃଖତ େହଲା। 35 ଏଉତାେର ପାତଃକାଳେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙ ସହିତ

ନିରୂପିତ ସମୟେର େକତକୁ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ତାହା ସେଙ େଗାଟିଏ ସାନ

ବାଳକ ଥଲା। 36 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ବାଳକକୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଯଉଁ ତୀର

ମାରିବି, ତାହାସବୁ ତୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଖାଜ।” ଏଥେର ବାଳକ େଦୗଡ଼େନ,

େସ ତାହା ଉପର େଦଇ ଯିବାକୁ ତୀର ମାରିଲା। 37 ଆଉ େଯାନାଥନ

େଯଉଁ ସାନକୁ ତୀର ମାରିଥଲା, େସହି ସାନେର ବାଳକ ଉପସିତ ହୁଅେନ,

େଯାନାଥନ ବାଳକକୁ ଡାକି କହିଲା, “ତୀର େତାʼ େସପାଖେର ଅଛି ପରା?”

38ଆହୁରି େଯାନାଥନ ବାଳକକୁ ଡାକି କହିଲା, “ଚଞଳ େଦୗଡ଼୍, ରହ ନା।”

ତହେର େଯାନାଥନର ବାଳକ ତୀର ସାଉଣି ଆପଣା ପଭୁ ନିକଟକୁ ଆସିଲା।

39 ମାତ େସ ବାଳକ କିଛି ଜାଣିଲା ନାହ; େକବଳ େଯାନାଥନ ଓ ଦାଉଦ

େସ କଥା ଜାଣିେଲ। 40 ଏଉତାେର େଯାନାଥନ ଆପଣା ବାଳକ ହସେର

ଆପଣା ଶସାଦି େଦଇ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଯା, ଏସବୁ ନଗରକୁ େନ।” 41
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ପୁଣି, ବାଳକ ଯିବା ମାେତ ଦାଉଦ ଦକିଣ ଆଡ଼ର ଏକ ସାନରୁ ଉଠିେଲ ଓ

ଭୂମିଷ େହାଇ ତିନି ଥର ପଣାମ କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ପରସରକୁ ଚୁମନ

କେଲ ଓ ଏକଆେରକ ସେଙ େରାଦନ କେଲ, ମାତ ଦାଉଦ ବଳି ପଡ଼ିେଲ।

42ଏଥେର େଯାନାଥନ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “କୁଶଳେର ଯାଅ, ଆେମ ଦୁେହଁ

ତ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଶପଥ କରି କହିଅଛୁ, ସଦାପଭୁ ସବଦା େମାର ଓ

ତୁମର, ପୁଣି, େମାʼ ବଂଶ ଓ ତୁମ ବଂଶର ମ ବତୀ େହଉନୁ।” ତହଁୁ େସ ଉଠି

ପସାନ କେଲ, ପୁଣି, େଯାନାଥନ ନଗରକୁ ଗଲା।

21ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ େନାବେର ଅହୀେମଲ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ;

ତହେର ଅହୀେମଲ କମମାନ େହାଇ ଦାଉଦଙୁ ସାକାତ କରିବାକୁ ଆସି

ତାଙୁ କହିଲା, “ତୁମ ସଙେର େକୗଣସି େଲାକ ନାହ, ତୁେମ ଏକା କାହକି?” 2

ଏଥେର ଦାଉଦ ଅହୀେମଲ ଯାଜକକୁ କହିେଲ, “ରାଜା େମାେତ େଗାଟିଏ

କାଯ କରିବାକୁ ଆ ା କରିଅଛନି ଓ େମାେତ କହିଅଛନି, ‘େଯଉଁ କାଯ

ନିମେନ ମଁୁ ତୁମକୁ ପଠାଏ ଓ ମଁୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଆ ା କରିଅଛି, େସହି ବିଷୟ

େକହି କିଛି ନ ଜାଣୁ;’ ଆଉ ମଁୁ ଯୁବାମାନଙୁ ନିଦଷ ସାନମାନଙେର ନିଯୁକ

କରିଅଛି। 3 ଏେବ ତୁମ ହସେର କଅଣ ଅଛି? ପାେଞାଟି ରୁଟି, ଅବା ଯାହା

କିଛି ଅଛି, ତାହା େମାʼ ହସେର ଦିଅ।” 4 ଏଥେର ଯାଜକ ଦାଉଦଙୁ ଉତର

କରି କହିଲା, “େମାʼ ହସେର ସାଧାରଣ ରୁଟି ନାହ; େଯେବ ଯୁବାମାେନ

ସୀମାନଙଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ ରଖଥେବ, େତେବ େକବଳ ପବିତ

ରୁଟି ଅଛି।” 5 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଯାଜକକୁ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ପକୃତେର

ଊଣାଧକ ଏହି ତିନି ଦିନ େହଲା, ସୀମାେନ ଆମମାନଙଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ

େହାଇଅଛନି, ଏ େକବଳ ସାମାନ ଯାତା େହେଲ େହଁ, ମଁୁ ବାହାରିବା େବେଳ

ଯୁବାମାନଙ ପାତ ପବିତ ଥଲା; େତେବ ଆଜି େସମାନଙ ପାତ େକେତ ଅଧକ

ପବିତ ନ ଥବ?” 6 ତହେର ଯାଜକ ତାଙୁ ପବିତ ରୁଟି େଦଲା; କାରଣ

େସ ସାନେର ଆଉ ରୁଟି ନ ଥଲା, େକବଳ ଦଶନୀୟ ରୁଟି ଥଲା, ତାହା

ଉଠାଇ େନବା ଦିନ ତପ ରୁଟି ରଖବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖରୁ ତାହା

ସାନାନରିତ କରାଯାଇଥଲା। 7 େସହି ଦିନ ଶାଉଲଙର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଅଟକା ଯାଇଥଲା; ତାହାର ନାମ ଇେଦାମୀୟ

େଦାେୟ , େସ ଶାଉଲଙର ପଶୁପାଳକମାନଙ ମ େର ପଧାନ ଥଲା।

8 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଅହୀେମଲ କୁ କହିେଲ, “ଏଠାେର ତୁମ ହସେର ବଚା
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କି ଖଡ ନାହ? କାରଣ ମଁୁ ଆପଣା ଖଡ କି ଅସଶସ ସଙେର ଆଣି ନାହ,

େଯଣୁ ରାଜାଙ କାଯ ଶୀଘ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।” 9 ତହେର ଯାଜକ କହିଲା,

“ତୁେମ ଏଲା ତଳଭୂମିେର ଯାହାକୁ ବଧ କରିଥଲ, େଦଖ; େସହି ପେଲଷୀୟ

ଗଲୀୟାତର ଖଡ ଏେଫାଦ ପେଛ ବସେର ଗୁଡ଼ା େହାଇଅଛି, େଯେବ ତାହା

େନବ, ନିଅ; ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଠାେର କିଛି ନାହ।” ତହଁୁ ଦାଉଦ କହିେଲ

“ତାହା ପରି ଆଉ କିଛି ନାହ; ତାହା େମାେତ ଦିଅ।” 10 ଏଉତାେର ଦାଉଦ

ଉଠି ଶାଉଲଙର ସମୁଖରୁ େସହି ଦିନ ପଳାଇ ଗା ର ରାଜା ଆଖୀ ନିକଟକୁ

ଗେଲ। 11 ତହେର ଆଖୀ ର ଦାସମାେନ ତାକୁ କହିେଲ, “ଏହି ଦାଉଦ

କି େଦଶର ରାଜା ନୁହନି? ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତାଙ ବିଷୟେର ନୃତ କରି

କି ପରସର କହି ନ ଥେଲ, ‘ଶାଉଲ ବଧ କେଲ ସହସ ସହସ, ଦାଉଦ

ବଧ କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ?’” 12 ମାତ ଦାଉଦ ଏ କଥା ମେନ ରଖେଲ,

ପୁଣି, ଗା ର ରାଜା ଆଖୀ କୁ ବଡ଼ ଭୟ କେଲ। 13 ଏଣୁ େସ େସମାନଙ

ସାକାତେର ଆପଣା ମତି ବଦଳାଇେଲ ଓ େସମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ

ବାତୁଳ ପରି େଦଖାଇ ଦାର କବାଟ ଆଞୁଡ଼ିେଲ ଓ ଆପଣା ଦାଢ଼ିେର ଲାଳ

େବାହିବାକୁ େଦେଲ। 14 ତହେର ଆଖୀ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିଲା,

“େଦଖ, ଏ ବାତୁଳ, ଏହା ତୁେମମାେନ େଦଖୁଅଛ; ତୁେମମାେନ କାହକି ଏହାକୁ

େମାର ପାଖକୁ ଆଣିଲ? 15 େମାହର କʼଣ ବାତୁଳ େଲାକର ଅଭାବ ଅଛି

େଯ, ତୁେମମାେନ ଏହାକୁ େମାର ଆଗେର ବାତୁଳ ବ ବହାର କରିବାକୁ

ଆଣିଅଛ? ଏ େଲାକ କʼଣ େମାହର ଘରକୁ ଆସିବ?”

22ଏେହତୁ ଦାଉଦ େସଠାରୁ ପସାନ କରି ଅଦୁଲମ ଗୁମାକୁ ପଳାଇେଲ,

ପୁଣି, ତାଙର ଭାତୃଗଣ ଓ ତାଙର ପିତୃଗୃହସ ସମେସ ତାହା ଶୁଣେନ,

େସମାେନ େସଠାକୁ ତାଙ କତିକି ଗେଲ। 2ଆଉ ପେତ କ କିଷ ଓ ପେତ କ

ଋଣଗସ ଓ ପେତ କ ତିକମନା େଲାକ ତାଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ;

ତହେର େସ େସମାନଙର େସନାପତି େହେଲ; ଏହିରୂେପ ଊଣାଧକ ଚାରି ଶହ

େଲାକ ତାଙର ସଙୀ େହେଲ। 3 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ େସଠାରୁ େମାୟାବ

େଦଶସ ମିେସକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, େସ େମାୟାବର ରାଜାକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ପରେମଶର େମାʼ ପତି କଅଣ କରିେବ, ତାହା ମଁୁ ଜାଣିବା ପଯ ନ

େମାର ପିତାମାତାଙୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ଆସି ରହିବାକୁ ଦିଅ।” 4 ତହଁୁ େସ

େସମାନଙୁ େମାୟାବରାଜାର ସାକାତକୁ ଆଣିେଲ ତହେର ଦାଉଦ ଦୁଗମ
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ସାନେର ରହିବା ସମୟଯାକ େସମାେନ େସହି ରାଜା ସହିତ ବାସ କେଲ। 5

ଏଥମ େର ଭବିଷ ବକା ଗା ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ଏହି ଦୁଗମ ସାନେର ନ

ରୁହ; ପସାନ କରି ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ଯାଅ।” େତେବ ଦାଉଦ ପସାନ କରି

େହର ବଣେର ଉପସିତ େହେଲ। 6 ଏଥଉତାେର ଶାଉଲ ଶୁଣିେଲ େଯ,

ଦାଉଦ ଓ ତାଙର ସଙୀ େଲାକମାନଙର ସନାନ ମିଳିଅଛି; ଏହି ସମୟେର

ଶାଉଲ ନିଜ ହସେର ବଚା ଧରି ଗିବୀୟାସିତ ରାମାେର ଝାଉଁଗଛ ତେଳ

ବସିଥେଲ ଓ ତାଙର ଚାରିଆେଡ଼ ତାଙର ଦାସ ସମେସ ଠିଆ େହାଇଥେଲ। 7

ତହେର ଶାଉଲ ଚାରିଆେଡ଼ ଠିଆ େହାଇଥବା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ,

“େହ ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ, ଶୁଣ; ଯିଶୀର ପୁତ କʼଣ ତୁମମାନଙ ପତି

ଜଣକୁ େକତ ଓ ଦାକାେକତ େଦବ, େସ କʼଣ ତୁମ ସମସଙୁ ସହସପତି

ଓ ଶତପତି କରିବ, 8 ଏଥପାଇଁ କʼଣ ତୁେମ ସମେସ େମାହର ବିରୁଦେର

କୁମନଣା କରୁଅଛ? ଆଉ, େମାହର ପୁତ ଯିଶୀର ପୁତ ସେଙ ନିୟମ କଲା

େବେଳ େକହି େମାହର କଣେଗାଚର କଲ ନାହ ଓ ତୁମମାନଙର େକହି

େମାʼ ପାଇଁ ଚିନିତ େହଲ ନାହ, କିଅବା ଆଜିର ପରି େମାହର ପତିକୂଳେର

ଛକି ବସି ଆକମଣ କରିବା ପାଇଁ େମାର ପୁତ େଯ େମାର ଦାସକୁ ମତାଇ

ଅଛି, ଏହା େକହି େମାର କଣେଗାଚର କଲ ନାହ?” 9 େତେବ ଶାଉଲଙର

ଦାସମାନଙ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥବା ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟ ଉତର

େଦଇ କହିଲା, “ମଁୁ ଯିଶୀର ପୁତକୁ େନାବେର ଅହୀଟୂ ର ପୁତ ଅହୀେମଲ

ନିକଟକୁ ଯିବାର େଦଖଥଲ। 10 ପୁଣି, ଅହୀେମଲ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପଚାରିଲା ଓ ତାହାକୁ ଖାଦ ଦବ ଓ ପେଲଷୀୟ ଗଲୀୟାତର

ଖଡ େଦଲା।” 11 ତହଁୁ ରାଜା ଅହୀଟୂ ର ପୁତ ଅହୀେମଲ ଯାଜକକୁ

ଓ େନାବ ନିବାସୀ ତାହାର ପିତୃବଂଶୀୟ ସମସ ଯାଜକଙୁ ଡାକିବା ପାଇଁ

େଲାକ ପଠାଇେଲ; ତହେର େସମାେନ ସମେସ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ।

12 ଏଥେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “େହ ଅହୀଟୂ ର ପୁତ, ତୁେମ ଶୁଣ।” େସ

ଉତର କଲା, “େହ େମାହର ପେଭା, ମଁୁ ଏଠାେର ଅଛି।” 13 ପୁଣି, ଶାଉଲ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ କାହକି େମାʼ ବିରୁଦେର କୁମନଣା

କରିଅଛ? ଆଜିର ପରି ଯିଶୀର ପୁତ େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠି ଛକି ବସିବା

ପାଇଁ ତୁେମ ତ ତାହାକୁ ରୁଟି ଓ ଖଡ େଦଇଅଛ ଓ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର

ତାହା ପାଇଁ ପଚାରିଅଛ।” 14 ଏଥେର ଅହୀେମଲ ରାଜାଙୁ ଉତର େଦଇ
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କହିଲା, ଆପଣଙ ସମସ ଦାସ ମ େର ଦାଉଦ ପରି କିଏ ବିଶସ? େସ

ତ ମହାରାଜାଙର ଜୁଆଁଇ ଓ ଆପଣଙର ସଭାସ ଓ ଆପଣଙ ଗୃହେର

ସମାନ। 15 ମଁୁ କʼଣ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ତାହା ଲାଗି ପଚାରିବାକୁ ଆଜି

ଆରମ କଲ? ତାହା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର େହଉ; ମହାରାଜ ଆପଣାର ଏହି ଦାସକୁ

ବା େମାହର ସମସ ପିତୃଗୃହକୁ େକୗଣସି େଦାଷ ନ େଦଉନୁ; କାରଣ ଆପଣଙ

ଦାସ ଏସବୁ ବିଷୟେର ଅଳ କି ବହୁତ କିଛି ଜାେଣ ନାହ। 16 ଏଥେର ରାଜା

କହିେଲ, “େହ ଅହୀେମଲ , ତୁେମ ଓ ତୁମ ପିତୃଗୃହ ସମେସ ନିଶୟ ମରିବ।”

17 ତହଁୁ ରାଜା ଆପଣା ଚତୁଦଗେର ଠିଆ େହାଇଥବା ଧାଉଡ଼ିଆମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଫରି ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକମାନଙୁ ବଧ କର; କାରଣ

ଦାଉଦ ପକେର େସମାନଙର ମ ହସ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ଦାଉଦର

ପଳାଇବା କଥା ଜାଣିେଲ େହଁ ତାହା େମାହର କଣେଗାଚର କେଲ ନାହ।”

ମାତ ରାଜାଙର ଦାସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକମାନଙୁ ଆକମଣ କରିବା

ପାଇଁ ହସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅସମତ େହେଲ। 18 ଏଣୁ ରାଜା େଦାେୟ କୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ େଫରି ଏହି ଯାଜକମାନଙୁ ଆକମଣ କର।” ତହେର

ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟ େଫରି ଯାଜକମାନଙୁ ଆକମଣ କଲା ଓ େସହି

ଦିନ େସ ଶୁକ ଏେଫାଦପରିଧାନକାରୀ ପଞାଅଶୀ ଜଣଙୁ ବଧ କଲା। 19

ପୁଣି, େସ ଯାଜକମାନଙର େନାବ ନଗରକୁ ଖଡଧାରେର ଆଘାତ କଲା;

େସ ଖଡଧାରେର ପୁରୁଷ ଓ ସୀ, ବାଳକ ଓ ସନ ପାୟୀ ଶିଶୁ ଉଭୟଙୁ,

ପୁଣି, େଗାରୁ ଓ ଗଦଭ ଓ େମଷାଦିକୁ ଆଘାତ କଲା। 20 େସହି ସମୟେର

ଅହୀଟୂ ର ପୁତ ଅହୀେମଲ ର ପୁତମାନଙ ମ ରୁ ଅବୀୟାଥର ନାମେର

ଜେଣ ରକା ପାଇ ଦାଉଦଙ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲା। 21 ପୁଣି, ଅବୀୟାଥର

ଦାଉଦଙୁ ଜଣାଇଲା େଯ, ଶାଉଲ ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକମାନଙୁ ବଧ କରିଅଛି।

22 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଅବୀୟାଥରକୁ କହିେଲ, “ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟ େସଠାେର

ଥବା େବେଳ ମଁୁ େସହି ଦିନ ଜାଣିଲ େଯ, େସ ନିଶୟ ଶାଉଲଙୁ ଜଣାଇବ; ମଁୁ

ତୁମ ପିତୃଗୃହସ ସମସ ପାଣୀଙର ମୃତୁୁ ଘଟାଇଅଛି। 23 ତୁେମ େମାʼ ସେଙ

ରୁହ, ଭୟ ନ କର; କାରଣ େଯ େମାର ପାଣ ଚାେହଁ, େସ ତୁମ ପାଣ ଚାେହଁ;

ମାତ େମାʼ ସେଙ ତୁେମ ସୁରକିତ େହବ।”

23ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, େଦଖ,

ପେଲଷୀୟମାେନ କିୟୀଲା ନଗର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି ଖଳାରୁ ଶସ
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ଲୁଟୁଅଛନି। 2ଏନିମେନ ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ମଁୁ ଯାଇ

କି ଏହି ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରିବି?” ତହେର ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙୁ

କହିେଲ, “ଯାଅ, ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରି କିୟୀଲାକୁ ଉଦାର କର।”

3 ଏଥେର ଦାଉଦଙର େଲାକମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମମାେନ ଏ

ଯିହୁଦା େଦଶେର ଭୟ କରୁଅଛୁ; େଯେବ ପେଲଷୀୟମାନଙ େସୖନ ଗଣ

ବିରୁଦେର କିୟୀଲାକୁ ଯିବା, େତେବ େକେତ ଅଧକ ଭୟ ନ କରିବା?” 4

େତଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙୁ ପୁନବାର ପଚାରିେଲ। ତହେର ସଦାପଭୁ ଉତର

େଦଇ କହିେଲ, “ଉଠ, କିୟୀଲାକୁ ଯାଅ; କାରଣ ଆେମ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ

ତୁମ ହସେର ସମପଣ କରିବା।” 5 ଏଥେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ

କିୟୀଲାକୁ ଯାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସଙେର ଯୁଦ କେଲ ଓ େସମାନଙ

ପଶୁଗଣକୁ େନଇଗେଲ ଓ ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ ସଂହାର କେଲ।

ଏହିରୂେପ ଦାଉଦ କିୟୀଲା ନିବାସୀମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 6 େଯେତେବେଳ

ଅହୀେମଲ ର ପୁତ ଅବୀୟାଥର କିୟୀଲାକୁ ଦାଉଦଙ କତିକି ପଳାଇ

ଆସିଥଲା, େସେତେବେଳ ଏକ ଏେଫାଦ ହାତେର େନଇ ଆସିଥଲା। 7

ପୁଣି, ଦାଉଦ କିୟୀଲାକୁ ଆସିଅଛି େବାଲ ଶାଉଲଙୁ କୁହାଯାଆେନ, ଶାଉଲ

କହିେଲ, “ପରେମଶର ତାହାକୁ େମାʼ ହସେର ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି;

େଯେହତୁ େସ ଦାର ଓ ଅଗଳବିଶିଷ ନଗରେର ପେବଶ କରିବା େହତୁରୁ

ଅବରୁଦ େହାଇଅଛି।” 8 ଏଥେର କିୟୀଲାକୁ ଯାଇ ଦାଉଦଙୁ ଓ ତାଙର

େଲାକମାନଙୁ େଘରିବା ପାଇଁ ଶାଉଲ ଆପଣାର ସମସ େଲାକଙୁ ଯୁଦକୁ

ଡକାଇେଲ। 9 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଜାଣିେଲ େଯ, ଶାଉଲ ତାଙ ପତିକୂଳେର ମନ

କଳନା କରିଅଛନି; ଏଣୁ େସ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକକୁ କହିେଲ, “ଏଠାକୁ

ଏେଫାଦ ଆଣ।” 10 େତେବ ଦାଉଦ କହିେଲ, େହ ସଦାପେଭା, “ଇସାଏଲର

ପରେମଶର, ଶାଉଲ କିୟୀଲାକୁ ଆସି େମାʼ ସକାେଶ େସହି ନଗର ଉଚିନ

କରିବାକୁ ଚାହଁୁଅଛନି େବାଲ ତୁମ ଦାସ ନିଶିତ ରୂେପ ଶୁଣିଅଛି। 11 କିୟୀଲା

ନିବାସୀମାେନ କʼଣ େମାେତ ତାଙ ହସେର ସମପ େଦେବ? ତୁମ ଦାସ

େଯପରି ଶୁଣିଅଛି, େସପରି କʼଣ ଶାଉଲ ଆସିେବ? େହ ସଦାପେଭା,

ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣା ଦାସକୁ ଏହା ଜଣାଅ।”

ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “େସ ଆସିବ।” 12 େତେବ ଦାଉଦ କହିେଲ,

“କିୟୀଲା ନିବାସୀମାେନ େମାେତ ଓ େମାʼ େଲାକମାନଙୁ କʼଣ ଶାଉଲଙ
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ହସେର ସମପଣ କରିେବ?” ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “େସମାେନ ତୁମକୁ

ସମପଣ କରିେବ।” 13 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର ଊଣାଧକ ଛଅ ଶହ େଲାକ

ଉଠି କିୟୀଲାରୁ ପସାନ କେଲ ଓ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ, େସଠାକୁ ଗେଲ।

ଏଥେର ଦାଉଦ କିୟୀଲାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଅଛି େବାଲ ଶାଉଲଙୁ କୁହାଗଲା;

େତଣୁ େସ ଯିବାରୁ କାନ େହେଲ। 14 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ପାନରସ ନାନା

ଦୁଗମ ସାନେର ବାସ କରି ସୀ ପାନରସ ପବତମୟ େଦଶେର ରହିେଲ।

ପୁଣି, ଶାଉଲ ପତିଦିନ ତାଙର ଅେନଷଣ କେଲ, ମାତ ପରେମଶର ତାଙୁ

ତାଙ ହାତେର େଦେଲ ନାହ। 15 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଜାଣିେଲ େଯ, ଶାଉଲ

ତାଙ ପାଣ େନବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସିଅଛନି; େସସମୟେର ଦାଉଦ

ସୀ ପାନରସ ବଣେର ଥେଲ। 16 ଏଣୁ ଶାଉଲଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ଉଠି

ଦାଉଦଙ କତିକି ବଣକୁ ଗଲା ଓ ପରେମଶରଙଠାେର ତାଙ ହସ ସବଳ

କଲା। 17 ପୁଣି, େସ ତାଙୁ କହିଲା, “ଭୟ ନ କର; କାରଣ େମାର ପିତା

ଶାଉଲଙର ହସ ତୁମକୁ ପାଇବ ନାହ; ପୁଣି, ତୁେମ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା

େହବ ଓ ମଁୁ ତୁମର ଦିତୀୟ େହବି; ଏହା ମ େମାର ପିତା ଶାଉଲ ଜାଣନି।”

18ଏଥେର େସ ଦୁେହଁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ନିୟମ କେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ

ବଣେର ବାସ କେଲ ଓ େଯାନାଥନ ଆପଣା ଘରକୁ ଗଲା। 19 ଏଉତାେର

ସୀଫୀୟ େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାକୁ ଶାଉଲଙ କତିକି ଆସି କହିେଲ, “ଦାଉଦ

କʼଣ ଆମମାନଙ ମ େର ମରୁଭୂମିର ଦକିଣ ଦିଗସ ହଖୀଲା ପବତର

ବଣେର ନାନା ଦୁଗମ ସାନେର ଲୁଚି ରହି ନାହ? 20 ଏେହତୁ େହ ମହାରାଜ,

ଆପଣଙ ଆଗମନର ସମସ ମେନାବାଞାନୁସାେର ଆସନୁ, ପୁଣି, ମହାରାଜଙ

ହସେର ତାହାକୁ ସମପଣ କରିବା ଭାର ଆମମାନଙର।” 21 ତହଁୁ ଶାଉଲ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଆଶୀବାଦର ପାତ; କାରଣ ତୁେମମାେନ

େମାʼ ପତି କୃପା କଲ। 22 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ଯାଇ ଆହୁରି

ସିର କର ଓ େକଉଁଠାେର ତାହାର େଖାଜ ପଡ଼ିଅଛି, କିଏ ତାହାକୁ େସଠାେର

େଦଖଅଛି, ଏହା ବୁଝି େଦଖ; କାରଣ େମାେତ କୁହାଯାଇଅଛି େଯ, େସ ଅତି

ସତକ େହାଇ ଚଳୁଅଛି। 23 ଏେହତୁ େଯ େଯ ଲୁଚିବା ସାନେର େସ ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଏ, େସସବୁ େଦଖ ବୁଝ ଓ ତୁେମମାେନ େମାʼ କତିକି ନିଶୟ େଫରି ଆସ,

ତହେର ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସେଙ ଯିବି; େସ େଯେବ େଦଶେର ଥାଏ, େତେବ ମଁୁ

ଯିହୁଦାର ସମୁଦାୟ ସହସ ମ େର ତାହାକୁ େଖାଜିବି।” 24 ତହଁୁ େସମାେନ
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ଉଠି ଶାଉଲଙ ଆେଗ ସୀ କୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର

େଲାକମାେନ ମରୁଭୂମିର ଦକିଣସିତ ପଦାେର ମାେୟା ପାନରେର ଥେଲ।

25 ଏଣୁ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ତାଙୁ େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ; ମାତ

େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଏହା ଜଣାେନ, େସ େଶୖଳକୁ ଓହାଇ ଆସି ମାେୟା

ପାନରେର ରହିେଲ। ଏଉତାେର ଶାଉଲ ତାହା ଶୁଣି ମାେୟା ପାନରେର

ଦାଉଦଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 26 ପୁଣି, ଶାଉଲ ପବତର ଏକ

ପାଶକୁ ଗେଲ, ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଅନ ପାଶକୁ ଗେଲ;

ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ ଭୟରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚଞଳ େହେଲ; କାରଣ ଶାଉଲ

ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଓ ତାଙର େଲାକଙୁ ଧରିବା ନିମେନ

େସମାନଙ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଥେଲ। 27 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ ଦୂତ

ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ଶୀଘ ଆସନୁ; କାରଣ ପେଲଷୀୟମାେନ

େଦଶଆକମଣ କେଲଣି।” 28ତହଁୁ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙର ପଶା େଗାଡ଼ାଇବାରୁ

େଫରି ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାତା କେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ େସହି

ସାନର ନାମ େସଲାହମହଲେକା (ବିଭାଗକାରୀ େଶୖଳ) ରଖେଲ। 29

ଏଉତାେର ଦାଉଦ େସହି ସାନରୁ ଯାଇ ଐନଗଦୀସ ଦୁଗମ ସାନେର ବାସ

କେଲ।

24ଏଥଉତାେର ଶାଉଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପଶା ଗମନରୁ େଫରେନ,

େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, େଦଖନୁ, ଦାଉଦ ଐନଗଦୀସ ପାନରେର

ଅଛି। 2 ତହଁୁ ଶାଉଲ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ତିନି ହଜାର ବଛା େଲାକ

େନଇ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାନଙୁ ବନ ଛାଗର େଶୖଳ ସବୁେର

େଖାଜିବାକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣି, େସ ପଥ ନିକଟସ େମଷଶାଳାେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, େସଠାେର େଗାଟିଏ ଗୁମା ଥଲା; ପୁଣି, ଶାଉଲ ପାଦ ଢାଙିବା ପାଇଁ

ତହ ଭତରକୁ ଗେଲ। େସହି ସମୟେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ

େସହି ଗୁମାର ଅନଭାଗେର ଥେଲ। 4 ଏଥେର ଦାଉଦଙର େଲାକମାେନ

ତାଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ଦିନ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ କହିଥେଲ, େଦଖ,

‘ଆେମ ତୁମ ଶତୁକୁ ତୁମ ହସେର େଦବା, ତହେର ତୁମକୁ େଯପରି ଭଲ

ଦିଶିବ, େସପରି ତୁେମ ତାହା ପତି କରିବ, େସଦିନ ଏହି େଦଖ।’” ତହଁୁ ଦାଉଦ

ଉଠି େଗାପନେର ଶାଉଲଙର େଚାଗାଧଡ଼ି କାଟି େନେଲ। 5 ମାତ ଶାଉଲଙର

ବସଧଡ଼ି କାଟିବାରୁ ପେଛ ଦାଉଦଙର ଅନଃକରଣ ତାଙୁ ଆଘାତ କଲା। 6
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ଏଣୁ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକ

େମାର ପଭୁଙ ପତିକୂଳେର ହାତ ଉଠାଇବି, ସଦାପଭୁ ଏହା କରିବାକୁ େମାେତ

ନ େଦଉନୁ; କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକ।” 7 ଏସବୁ କଥା ଦାରା ଦାଉଦ

ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଦମନ କେଲ ଓ ଶାଉଲଙ ପତିକୂଳେର େସମାନଙୁ

ଉଠିବାକୁ େଦେଲ ନାହ। ଏଉତାେର ଶାଉଲ ଗୁମାରୁ ବାହାରି ଆପଣା ପଥେର

ଗେଲ। 8 ଦାଉଦ ମ ତହ ଉତାେର ଉଠି ଗୁମାରୁ ବାହାରକୁ ଗେଲ ଓ

ଶାଉଲଙର ପେଛ ଡାକି କହିେଲ, “େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ।” ତହେର

ଶାଉଲ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାେନ, ଦାଉଦ ଭୂମିଷ େହାଇ ପଣାମ କେଲ।

9ଆଉ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଦାଉଦ ଆପଣଙର ଅନିଷ

ଚାହଁୁଅଛି, େଲାକମାନଙର ଏପରି କଥା ଆପଣ କାହକି ଶୁଣୁଅଛନି?” 10

େଦଖନୁ, ଆଜି ସଦାପଭୁ ଗୁମା ମ େର କିପରି ଆପଣଙୁ େମାହର ହସେର

େଦଇଥେଲ, ଏହା ଆଜି ଆପଣଙ ଚକୁ େଦଖଅଛି; ଆପଣଙୁ ବଧ କରିବା

ପାଇଁ େକହି େକହି େମାେତ କହିଥେଲ; ମାତ େମାର ଚକୁ ଆପଣଙୁ ଦୟା

କଲା ଓ ମଁୁ କହିଲ, ମଁୁ ଆପଣା ପଭୁଙ ବିରୁଦେର ହାତ ଉଠାଇବି ନାହ,

କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକ। 11ଆହୁରି େମାହର ପିତା, େଦଖନୁ, ହଁ,

େମାର ହାତେର ଆପଣଙ େଚାଗାଧଡ଼ି େଦଖନୁ; ମଁୁ େଯ ଆପଣଙ େଚାଗାଧଡ଼ି

କାଟିଲ, ମାତ ଆପଣଙୁ ବଧ ନ କଲ, ଏଥରୁ ଆପଣ ବୁଝନୁ ଓ େଦଖନୁ

େଯ, େମାʼ ହାତେର କିଛି ମନ ବା ଅଧମ ନାହ, ଆପଣ େମାʼ ପାଣକୁ

ଧରିବା ପାଇଁ ଅେନଷଣ କେଲ େହଁ ମଁୁ ଆପଣଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରି ନାହ।

12 ସଦାପଭୁ େମାହର ଓ ଆପଣଙ ମ େର ବିଚାର କରନୁ ଓ ସଦାପଭୁ

ଆପଣଙଠାରୁ େମାହର ପରିେଶାଧ େନଉନୁ; ମାତ େମାହର ହସ ଆପଣଙ

ପତିକୂଳ େହବ ନାହ। 13ପାଚୀନମାନଙ ପବାଦ କେହ, ଯଥା, ଦୁଷଠାରୁ

ଦୁଷତା ବାହାେର; ମାତ େମାହର ହସ ଆପଣଙ ପତିକୂଳ େହବ ନାହ। 14

ଇସାଏଲର ରାଜା କାହା ପଛେର ବାହାର େହାଇ ଆସିଅଛନି? ଆପଣ କାହା

ପଛେର େଗାଡ଼ାଇଅଛନି? େଗାଟିଏ ମଲା କୁକୁର ପଛେର, େଗାଟିଏ ଡାଉଁଶ

ପଛେର। 15 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ବିଚାରକତା େହଉନୁ, ଆଉ େମାହର ଓ

ଆପଣଙ ମ େର ବିଚାର କରନୁ, ପୁଣି, ଦୃଷି କରି େମାହର ବିବାଦ ନିଷତି

କରନୁ ଓ ଆପଣଙ ହସରୁ େମାେତ ରକା କରନୁ। 16 ଦାଉଦ ଶାଉଲଙୁ

ଏହିସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ଉତାେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “ଆମର ପୁତ ଦାଉଦ,
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ଏ କʼଣ ତୁମର ରବ?” ତହଁୁ ଶାଉଲ ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 17 ପୁଣି,

େସ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େମାʼ ଠାରୁ ଅଧକ ଧାମକ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମର

ମନ କେଲ େହଁ ତୁେମ େମାହର ଭଲ କରିଅଛ। 18 ତୁେମ େମାʼ ପତି କିପରି

ଉତମ ବ ବହାର କରିଅଛ, ତାହା ଆଜି ପକାଶ କରିଅଛ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

େମାେତ ତୁମ ହସେର େଦେଲ େହଁ ତୁେମ େମାେତ ବଧ କଲ ନାହ। 19ମନୁଷ

ଆପଣା ଶତୁକୁ ପାଇେଲ, େସ କʼଣ ତାକୁ ଭଲେର ଯିବାକୁ େଦବ? ଏଣୁ ଆଜି

ତୁେମ େମାʼ ପତି ଯାହା କରିଅଛ, ତହ ଲାଗି ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଉତମ ପୁରସାର

େଦଉନୁ। 20 ଏେବ େଦଖ, ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁେମ ଅବଶ ରାଜା େହବ ଓ ତୁମ

ହସେର ଇସାଏଲର ରାଜ ସିର େହବ। 21 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପଭୁଙ

ନାମେର େମାର ନିକଟେର ଶପଥ କର େଯ, ତୁେମ େମାʼ ଉତାେର େମାହର

ବଂଶକୁ ଉଚିନ କରିବ ନାହ ଓ େମାହର ପିତୃଗୃହରୁ େମାʼ ନାମ େଲାପ କରିବ

ନାହ।” 22 ତହେର ଦାଉଦ ଶାଉଲଙ ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ। ଏଉତାେର

ଶାଉଲ ଗୃହକୁ ଗେଲ; ମାତ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଦୁଗମ ସାନକୁ

ଆେରାହୀ ଗେଲ।

25ଏଥଉତାେର ଶାମୁେୟଲ ମେଲ; ତହଁୁ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଏକତ

େହାଇ ତାଙ ପାଇଁ ବିଳାପ କେଲ ଓ ରାମାସିତ ତାଙର ଗୃହେର ତାଙୁ କବର

େଦେଲ। ପୁଣି, ଦାଉଦ ଉଠି ପାରଣ ପାନରକୁ ଗେଲ। 2 େସହି ସମୟେର

ମାେୟା ସିତ ଜେଣ େଲାକ କମଲେର ବ ବସାୟ କରୁଥଲା; େସ ଅତି

ବଡ଼ େଲାକ ଓ ତାହାର ତିନି ସହସ େମଷ ଓ ଏକ ସହସ ଛାଗୀ ଥେଲ;

ପୁଣି, େସ କମଲେର ଆପଣା େମଷେଲାମ େଛଦନ କରୁଥଲା। 3 େସହି

ମନୁଷ ର ନାମ ନାବଲ ଓ ତାହାର ଭାଯ ାର ନାମ ଅବୀଗଲ; େସହି ସୀ

ବୁଦିମତୀ ଓ ରୂପବତୀ; ମାତ େସହି ପୁରୁଷ କଟୁଭାଷୀ ଓ କୁକମକାରୀ ଓ େସ

କାେଲବ ବଂଶଜ ଥଲା। 4ଆଉ ନାବଲ ଆପଣା େମଷର େଲାମ େଛଦନ

କରୁଅଛି େବାଲ ଦାଉଦ ପାନରେର ଶୁଣିେଲ। 5 ତହେର ଦାଉଦ ଦଶ ଜଣ

ଯୁବାଙୁ ପଠାଇେଲ ଓ ଦାଉଦ େସହି ଯୁବାମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

କମଲକୁ ଉଠି ନାବଲ କତିକି ଯାଅ ଓ େମାହର ନାମେର ତାହାକୁ ନମସାର

ଜଣାଅ। 6 ପୁଣି, ତାହାକୁ ଏପରି କୁହ, ‘ତୁେମ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅ, ତୁମର ମଙଳ

େହଉ, ତୁମ ଗୃହର ମଙଳ େହଉ ଓ ତୁମ ସବସର ମଙଳ େହଉ। 7ଆେମ

ଶୁଣିଲୁ, ତୁମର େଲାମେଛଦକମାେନ ଅଛନି; ତୁମର େମଷପାଳକମାେନ
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ଏେବ ଆମମାନଙ ସଙେର ଅଛନି, ଆେମମାେନ େସମାନଙର େକୗଣସି

ଅପକାର କରି ନାହଁୁ, କିଅବା କମଲେର ଥବା ସମୟଯାକ େସମାନଙର

କିଛି ହଜି ନାହ। 8 ତୁେମ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ ପଚାର, େସମାେନ କହିେବ;

ଏେହତୁ ଏହି ଯୁବାମାେନ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଉନୁ; କାରଣ ଆେମମାେନ

ଶୁଭ ଦିନେର ଆସିଅଛୁ। ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ହସେର ଯାହା ଆେସ,

ତାହା ତୁେମ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଓ ଆପଣା ପୁତ ଦାଉଦଙୁ ଦିଅ।’” 9 ତହଁୁ

ଦାଉଦଙର ଯୁବାମାେନ ଯାଇ ଦାଉଦଙ ନାମେର ନାବଲକୁ ଏହିସବୁ କଥା

କହି କାନ େହେଲ। 10ତହେର ନାବଲ ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙୁ ଉତର େଦଇ

କହିଲା, “ଦାଉଦ କିଏ? ଯିଶୀର ପୁତ କିଏ? ଆଜିକାଲ ଅେନକ ଦାସ ଅଛନି,

େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁନିବଠାରୁ ବିଗିଡ଼ି ବୁଲୁଛନି। 11 େତେବ

ମଁୁ କʼଣ ଆପଣା ରୁଟି ଓ ଆପଣା ଜଳ ଓ ଆପଣା େଲାମେଛଦକମାନଙ

ନିମେନ ହତ ପଶୁମାନଙ ମାଂସ େନଇ େକଉଁଆଡ଼ର ଅ ାତ େଲାକମାନଙୁ

େଦବି?” 12 ତହଁୁ ଦାଉଦଙର ଯୁବାମାେନ ଆପଣା ବାଟେର େଫରିଗେଲ ଓ

ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସହି ସବୁ କଥା ତାଙୁ ଜଣାଇେଲ। 13 ଏଥେର ଦାଉଦ

ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ଖଡ ବାନ।” ତହେର େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ ବାନିେଲ ଓ

ଦାଉଦ ହ ଆପଣା ଖଡ ବାନିେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦଙର ପଛେର ଊଣାଧକ ଚାରି

ଶହ େଲାକ ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ସାମଗୀ ପାଖେର ରହିେଲ।

14 ଏଥମ େର ଯୁବାମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ନାବଲର ଭାଯ ା ଅବୀଗଲକୁ

ଜଣାଇ କହିଲା, “େଦଖ, ଦାଉଦ ଆମମାନଙ କତାଙୁ ମଙଳବାଦ କରିବା

ନିମେନ ପାନରରୁ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇଥେଲ, ତହେର େସ େସମାନଙୁ ଖାଇ

େଗାଡ଼ାଇେଲ। 15 ମାତ େସହି େଲାକମାେନ ଆମମାନଙର ବଡ଼ ଉପକାରୀ,

ପୁଣି, ଆେମମାେନ େକତେର େସମାନଙ ସେଙ ଥବାଯାଏ ଆମମାନଙର

େକୗଣସି ଅପକାର େହାଇ ନାହ, କି ଆେମମାେନ କିଛି ହରାଇ ନାହଁୁ। 16

ଆେମମାେନ େସମାନଙ ସେଙ େମଷ ଜଗିବାର ସମୟଯାକ େସମାେନ

ରାତିେର ଓ ଦିନେର ଆମମାନଙ ପତି ପାଚୀର ସରୂପ ଥେଲ। 17ଏେହତୁ

ଏେବ ତୁମର କି କତବ , ଏହା ବିେବଚନା କରି ବୁଝ; କାରଣ ଆମମାନଙ

କତା ଓ ତାଙର ସମସ ଗୃହ ପତିକୂଳେର ଅମଙଳ ସିର େହାଇଅଛି; ମାତ େସ

ଏପରି ଦୁଷ େଲାକ େଯ, ତାଙୁ େକହି କିଛି କହି ନ ପାେର।” 18ତହଁୁ ଅବୀଗଲ
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ଶୀଘ ଦୁଇ ଶହ ରୁଟି ଓ ଦୁଇ କୁମା ଦାକାରସ ଓ ପାେଞାଟି କଟା େମଷ ଓ

ପାଞ ଗଉଣୀ ଭଜା ଶସ ଓ ଶେହ େପଣା ଦାକାଫଳ ଓ ଦୁଇ ଶହ ଡିମିରି

ଚକି େନଇ ଗଧମାନଙ ଉପେର ନଦିଲା। 19 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ

କହିଲା, “େମାହର ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲ; େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପେଛ ପେଛ

ଯାଉଅଛି।” ମାତ େସ ଆପଣା ସାମୀ ନାବଲକୁ ଏହା ଜଣାଇଲା ନାହ। 20

ଏରୂେପ େସ ଗଦଭ ଉପେର ଚଢ଼ି ପବତ ଉହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସେନ, େଦଖ,

ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଅବୀଗଲ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହେଲ ଓ

େସ େସମାନଙୁ େଭଟିଲା। 21 ପୂବେର ଦାଉଦ କହିଥେଲ, “ମଁୁ ଏଇଟାର

ପାନରେର ଥବା ଦବ ସବୁ ଖାଲ ମିଛେର ଜଗିଲ, ଏହାର ସବୁ ଦବ ରୁ କିଛି

ହରଣ େହାଇ ନାହ; ମାତ େସ ଭଲ ପାଲେଟ େମାର ମନ କରିଅଛି। 22

ଏହାର ଯାହା କିଛି ଅଛି, େସସବୁ ମ ରୁ େଯେବ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯ ନ

େଗାଟିଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ଅବଶିଷ ରେଖ, େତେବ ପରେମଶର ଦାଉଦଙର

ଶତୁମାନଙୁ େସହି ଦଣ, ମ ତହରୁ ଅଧକ େଦଉନୁ।” 23 ଏଣୁ ଅବୀଗଲ

ଦାଉଦଙୁ େଦଖେନ, ଶୀଘ ଗଦଭରୁ ଓହାଇ ଦାଉଦଙ ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି

ପଡ଼ି ଭୂମିଷ ପଣାମ କଲା। 24 ପୁଣି, ତାଙ ଚରଣେର ପଡ଼ି କହିଲା, “େହ

େମାହର ପେଭା, େମାʼ ଉପେର, େମାହର ଉପେର ହ େସହି ଅପରାଧ ବତୁ;

ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣଙ କଣେଗାଚରେର କହିବାକୁ େଦଉନୁ ଓ ଆପଣା

ଦାସୀର କଥା ଆପଣ ଶୁଣନୁ। 25 ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାହର ପେଭା, େସହି

ଦୁଷ ମନୁଷ ନାବଲକୁ ମନେର ନ କରନୁ; କାରଣ ତାହାର ନାମ େଯପରି,

େସ େସପରି; ତାହାର ନାମ ନାବଲ ଓ ମୂଢ଼ତା ତାହାଠାେର ଅଛି; ମାତ

ଆପଣଙ ଏହି ଦାସୀ େମାହର ପଭୁଙ େପରିତ ଯୁବାମାନଙୁ େଦଖ ନାହ।

26 େହ େମାହର ପେଭା, ସଦାପଭୁ ତ ଆପଣଙୁ ରକପାତ େଦାଷରୁ ଓ

ଆପଣଙ ନିଜ ହସେର ଆତପତିକାର କରିବାରୁ ବାରଣ କେଲ, ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଓ ଆପଣ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଆପଣଙ

ଶତୁମାେନ ଓ େମାର ପଭୁଙ ଅମଙଳ ଅେନଷଣକାରୀମାେନ ନାବଲ ପରି

େହଉନୁ। 27 ଏଣୁ ଆପଣଙ ଦାସୀ େମାର ପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଯଉଁ େଭଟି

ଆଣିଅଛି, ତାହା େମାର ପଭୁଙ ଅନୁଗାମୀ ଯୁବାମାନଙୁ ଦିଆଯାଉ। 28

ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ ଦାସୀର ଅପରାଧ କମା କରନୁ; େମାର ପଭୁ

ସଦାପଭୁଙ ପକେର ଯୁଦ କରୁଅଛନି, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ େମାର ପଭୁଙ
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ଗୃହ ନିଶୟ ସୁସିର କରିେବ ଓ ଯାବଜୀବନ ଆପଣଙଠାେର ମନତା େଦଖା

ନ ଯିବ। 29 ପୁଣି, ମନୁଷ ଆପଣଙୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଓ ଆପଣଙ ପାଣ

େନବାକୁ ଉଠିେଲ େହଁ ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର େମାର

ପଭୁଙ ପାଣ ଜୀବନରୂପ ଗଣିଲୀେର ଗଣି ପଡ଼ି ରହିବ; ମାତ େସ ଆପଣଙ

ଶତୁମାନଙ ପାଣକୁ ଛାଟିଣୀେଖାଲରୁ ଫଙିେଦଲା ପରି ଫଙି େଦେବ। 30

ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ବିଷୟେର େଯସମସ ମଙଳ କଥା କହିଅଛନି, ତାହା

େଯେତେବେଳ େସ େମାର ପଭୁଙ ପତି ସଫଳ କରି ଆପଣଙୁ ଇସାଏଲର

ଅଗଣୀ ରୂେପ ନିଯୁକ କରିେବ, 31 େସେତେବେଳ ଆପଣ ଅକାରଣେର

ରକପାତ କେଲ, କିଅବା େମାର ପଭୁ ନିେଜ ଆତପତିକାର କେଲ େବାଲ

ଆପଣଙର ବିଘ କି ହୃଦୟର ବ ସତା ଜନିବ ନାହ; ମାତ ସଦାପଭୁ େମାର

ପଭୁଙ ମଙଳ କରିବା େବେଳ ଆପଣଙର ଏହି ଦାସୀକୁ ସରଣ କରିେବ।”

32 ଏଥେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ କହିେଲ, “ଆଜି େଯ େମାʼ ସଙେର ସାକାତ

କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପଠାଇେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଧନ

େହଉନୁ; 33 ପୁଣି, ତୁମର ସୁବିଚାର ଧନ େହଉ ଓ ଆଜି େମାେତ ରକପାତ

େଦାଷରୁ ଓ େମାର ନିଜ ହସେର ଆତପତିକାରରୁ ନିବୃତ କଲ େଯ ତୁେମ,

ତୁେମ ଧନ ା ହୁଅ। 34 କାରଣ ତୁମକୁ ହିଂସା କରିବାରୁ େମାେତ ବାରଣ କେଲ

େଯ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତାହାଙର ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ

ଏହା ସତ େଯ, ତୁେମ ଶୀଘ େମାେତ େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସି ନ ଥେଲ, ସକାଳ

ଆଲୁଅ େବଳକୁ ନାବଲର େଗାଟିଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ଅବଶିଷ ନ ଥାଆନା।” 35

ତହଁୁ େସ ତାଙ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିଥଲା, ଦାଉଦ ତାହା ହସରୁ ତାହା ଗହଣ

କେଲ ଓ ତାହାକୁ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଅ; େଦଖ, ମଁୁ

ତୁମ ରବ ଶୁଣିଲ ଓ ତୁମକୁ ଗାହ କଲ।” 36 ଏଉତାେର ଅବୀଗଲ ନାବଲ

ନିକଟକୁ ଆସିଲା, େସେତେବେଳ େଦଖ, େସ ଆପଣା ଗୃହେର ରାଜେଭାଜ

ପରି େଭାଜ କରିଥଲା; ପୁଣି, ନାବଲ ଅତିଶୟ ମତ ଥବାରୁ ତାହାର ମନ ଅତି

ପଫୁଲ ଥଲା; ଏେହତୁ ସକାଳ ଆଲୁଅ ପଯ ନ ଅବୀଗଲ ତାହାକୁ ଅଳ ବା

ବହୁତ େକୗଣସି କଥା ଜଣାଇଲା ନାହ। 37 ମାତ ପାତଃକାଳେର ନାବଲର

ମତତା ତୁଟେନ, ତାହାର ଭାଯ ା ତାହାକୁ େସହି ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା;

ତହେର ତାହାର ହୃଦୟ ତାହା ଅନରେର ମରିଗଲା ଓ େସ ପଥର ପରି

େହାଇଗଲା। 38 ଏଥଉତାେର ଊଣାଧକ ଦଶ ଦିନ ଉତାେର ସଦାପଭୁ



ପଥମ ଶାମୁେୟଲ 649

ନାବଲକୁ ଆଘାତ କରେନ, େସ ମଲା। 39 ଏଉତାେର ନାବଲ ମରିଅଛି, ଏହା

ଦାଉଦ ଶୁଣି କହିେଲ, “ନାବଲ ହସରୁ େମାହର ଅପମାନଜନକ ବିବାଦର

ପତିବାଦ କେଲ ଓ ଆପଣା ଦାସକୁ ମନ କମରୁ ନିବୃତ କେଲ େଯ ସଦାପଭୁ,

େସ ଧନ େହଉନୁ; ଆଉ ସଦାପଭୁ ନାବଲର ମନ କମର ପତିଫଳ ତାହା

ମସକେର ବତାଇଅଛନି।” ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଅବୀଗଲକୁ ବିବାହ କରିବା

ବିଷୟ କଥାବାତା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 40

ତହଁୁ ଦାଉଦଙର ଦାସମାେନ କମଲକୁ; ଅବୀଗଲ କତିକି ଆସି ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ଦାଉଦ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ ନିକଟକୁ େନବାକୁ

ଆମମାନଙୁ ତୁମ କତିକି ପଠାଇଅଛନି।” 41 ଏଥେର େସ ଉଠି ଭୂମିଷ

ପଣାମ କରି କହିଲା, “େଦଖ, ତୁମ ଦାସୀ େମାହର ପଭୁଙ ଦାସମାନଙ ପାଦ

େଧାଇବା ଦାସୀ।” 42 ତହଁୁ ଅବୀଗଲ ନିଜର ପାଞ ଅନୁଚରୀ ଯୁବତୀଙି ସେଙ

େଘନି ଶୀଘ ଉଠି ଗଦଭ ଉପେର ଆେରାହଣ କଲା; ପୁଣି, େସ ଦାଉଦଙର

ଦୂତମାନଙ ପଶା ଗମନ କରି ତାଙର ଭାଯ ା େହଲା। 43 ମ ଦାଉଦ

ଯିଷିେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟମକୁ ବିବାହ କେଲ; ତହେର େସ ଦୁେହଁ ତାଙର

ଭାଯ ା େହେଲ। 44 ମାତ ଶାଉଲ ଆପଣା ମୀଖଲ ନାମୀ କନ ା ଦାଉଦଙର

ଭାଯ ାକୁ ଗଲୀମ ନିବାସୀ ଲୟିଶର ପୁତ ପଲକୁ େଦଇଥେଲ।

26ଏଥଉତାେର ସୀଫୀୟମାେନ ଗିବୀୟାକୁ ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ ଆସି

କହିେଲ, “ଦାଉଦ କʼଣ ମରୁଭୂମି ସମୁଖସ ହଖୀଲା ପବତେର ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଇ ନାହ।” 2 ଏଥେର ଶାଉଲ ଉଠି ସୀ ପାନରେର ଦାଉଦଙୁ େଖାଜିବା

ପାଇଁ ଇସାଏଲର ତିନି ସହସ ବଛା େଲାକ ସେଙ େନଇ ସୀ ପାନରକୁ

ଗେଲ। 3 ପୁଣି, ଶାଉଲ ପଥ ପାଶେର ମରୁଭୂମି ସମୁଖସ ହଖୀଲା ପବତେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। ମାତ ଦାଉଦ ପାନରେର ବାସ କରୁଥେଲ, ପୁଣି,

ଶାଉଲ ତାଙ ପେଛ ପେଛ ପାନରକୁ ଆସିଅଛନି, ଏହା େସ େଦଖେଲ। 4

ଏଣୁ ଦାଉଦ େଚାର ପଠାଇ ଶାଉଲ ନିଶୟ ଆସିଅଛନି େବାଲ ଜାଣିେଲ। 5

ଏଥେର ଦାଉଦ ଉଠି ଶାଉଲଙର ଛାଉଣିସାନକୁ ଆସିେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ

ଶାଉଲଙର ଓ ତାଙ େସନାପତି େନ ର ପୁତ ଅ ନରର ଶୟନ ସାନ

େଦଖେଲ; ଶାଉଲ ଶଗଡ଼ବନି ସାନ ମ େର େଶାଇଥେଲ ଓ ତାଙର

ଚାରିଆେଡ଼ େଲାକମାେନ ଛାଉଣି କରିଥେଲ। 6 ଏଥେର ଦାଉଦ ହିତୀୟ

ଅହୀେମଲ କୁ ଓ ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବର ଭାତା ଅବୀଶୟକୁ ଉତର
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େଦଇ କହିେଲ, “େମାʼ ସଙେର ଛାଉଣିକୁ ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ କିଏ ଯିବ?”

ତହେର ଅବୀଶୟ କହିଲା, “ମଁୁ ତୁମ ସେଙ ଯିବି।” 7 ତହଁୁ ରାତି େବେଳ

ଦାଉଦ ଓ ଅବୀଶୟ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଶାଉଲ

ଶଗଡ଼ବନି ସାନ ମ େର ଶୟନ କରି ନିଦିତ େହାଇଅଛନି, ତାଙର ବଚା

ତାଙ ମସକ ପାଖ ଭୂମିେର ମରା େହାଇଅଛି; ପୁଣି, ଅ ନର ଓ େଲାକମାେନ

ତାଙର ଚାରିଆେଡ଼ େଶାଇଅଛନି। 8 େସେତେବେଳ ଅବୀଶୟ ଦାଉଦଙୁ

କହିେଲ, “ପରେମଶର ଆଜି ଆପଣଙ ଶତୁକୁ ଆପଣଙ ହସେର ସମପଣ

କରିଅଛନି; ଏଣୁ ଏେବ ଏହି ବଚାେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ଏକାଥରେକ

ଭୂମିେର ବିଦ କରିବାକୁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦଉନୁ, ମଁୁ ତାହାକୁ ଦୁଇ ଥର

ଆଘାତ କରିବି ନାହ।” 9 ଏଥେର ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହିେଲ, “ତାଙୁ

ବିନାଶ କର ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକଙର ପତିକୂଳେର କିଏ

ହସ ବିସାର କରି ନିେଦାଷ େହାଇପାେର?” 10ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଆଘାତ କରିେବ; ଅବା

ତାଙର ମରଣ ଦିନ ଉପସିତ େହବ; କିଅବା େସ ଯୁଦକୁ ଯାଇ ବିନଷ େହେବ।

11 ମଁୁ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକଙର ପତିକୂଳେର ହସ ବିସାର କରିବି, ଏହା

ସଦାପଭୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର କରନୁ; ମାତ ତୁେମ ତାଙ ମସକ ପାଖରୁ ବଚା ଓ

ଜଳପାତ େନଇଆସ, ଆେମମାେନ ଯିବା।” 12 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଶାଉଲଙର

ମସକ ପାଖରୁ ବଚା ଓ ଜଳପାତ େନେଲ ଓ େସମାେନ ବାହାରିଗେଲ, ମାତ

ସମେସ ନିଦିତ ଥବାରୁ େକହି ତାହା େଦଖଲା ନାହ, କି ଜାଣିଲା ନାହ, କି

େକହି ଜାଗିଲା ନାହ; କାରଣ ସମେସ ନିଦିତ ଥେଲ; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙୁ େଘାର ନିଦାଗସ କରିଥେଲ। 13 ଏଉତାେର ଦାଉଦ େସପାଖକୁ

ଯାଇ ଦୂର ପବତ ଶିଖରେର ଠିଆ େହେଲ; େସମାନଙ ମ େର ବହୁତ ସାନ

ଅନର ଥଲା। 14ଆଉ ଦାଉଦ େଲାକମାନଙୁ ଓ େନ ର ପୁତ ଅ ନରକୁ

ଡାକି କହିେଲ, “େହ ଅ ନର, ତୁେମ କʼଣ ଉତର େଦବ ନାହ?” େତେବ

ଅ ନର ଉତର େଦଇ କହିଲା, “ରାଜାଙୁ ଡାକ ପକାଇବା େଲାକ ତୁେମ

କିଏ?” 15 ଏଥେର ଦାଉଦ ଅ ନରକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କି ଜେଣ ପୁରୁଷ

ନୁହଁ? ଇସାଏଲ ମ େର ତୁମ ପରି କିଏ ଅଛି? େତେବ ତୁେମ କାହକି ଆପଣା

ପଭୁ ରାଜାଙୁ ଜଗି ରହିଲ ନାହ? କାରଣ ତୁମ ପଭୁ ରାଜାଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ପାଇଁ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଆସିଥଲା। 16 ତୁେମ ଏହି େଯଉଁ କମ
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କଲ, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ। ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁେମମାେନ

ପାଣଦଣ େଯାଗ , କାରଣ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକ ତୁମମାନଙ

ପଭୁଙୁ ଜଗି ରହିଲ ନାହ। ଏେବ ରାଜାଙ ବଚା ଓ ତାଙ ମସକ ନିକଟେର

ଥବା ଜଳପାତ କାହ, େଦଖଲ?” 17 େସେତେବେଳ ଶାଉଲ ଦାଉଦଙର ରବ

ବାରି କହିେଲ, “େହ େମାର ପୁତ ଦାଉଦ, ଏ କʼଣ ତୁମର ରବ?” ତହେର

ଦାଉଦ କହିେଲ, “େମାହର ରବ, େମାହର ପଭୁ, ମହାରାଜ।” 18ଆହୁରି େସ

କହିେଲ, “େମାର ପଭୁ ଆପଣା ଦାସ ପେଛ ପେଛ କାହକି େଗାଡ଼ାଇଅଛନି?

ମଁୁ କଅଣ କରିଅଛି? ଅବା େମାʼ ହାତେର େକଉଁ ମନତା ଅଛି? 19 ଏେହତୁ

ଏେବ େମାର ପଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ କଥା ଶୁଣନୁ। େଯେବ ସଦାପଭୁ

ଆପଣଙୁ େମାର ପତିକୂଳେର ପବତାଇଥାʼନି, େତେବ େସ ଉପହାର ଗହଣ

କରନୁ; ମାତ େଯେବ ମନୁଷ ସନାନମାେନ ତାହା କରିଥାʼନି, େତେବ

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଶାପଗସ େହଉନୁ; କାରଣ ମଁୁ େଯପରି

ସଦାପଭୁଙ ଅଧକାରେର ସଂଲଗ େହାଇ ନ ରହିବି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଆଜି

େମାେତ ତଡ଼ିେଦଇ କହିଅଛନି, ‘ଯାଅ ଅନ େଦବଗଣର େସବା କର।’ 20

ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁରୁ ଦୂରେର େମାହର ରକ ଭୂମିେର ପତିତ ନ

େହଉ। କାରଣ େଯପରି େକହି ପବତେର ତିତିର ପକୀ ପେଛ ମୃଗୟା କେର,

େସପରି ଇସାଏଲର ରାଜା େଗାଟିଏ ଡାଉଁଶର ଅେନଷଣେର ବାହାର େହାଇ

ଆସିଅଛନି।” 21 ଏଥେର ଶାଉଲ କହିେଲ, “ମଁୁ ପାପ କଲ; େହ େମାହର

ପୁତ ଦାଉଦ, େଫରି ଆସ; ମଁୁ ତୁମକୁ ଆଉ ହିଂସା କରିବି ନାହ, କାରଣ ଆଜି

େମାହର ପାଣ ତୁମ ଦୃଷିେର ବହୁମୂଲ େହଲା; େଦଖ, ମଁୁ ମୂଖତାର କମ

କରିଅଛି ଓ ଅତିଶୟ ଭାନ େହାଇଅଛି।” 22 ତହେର ଦାଉଦ ଉତର େଦଇ

କହିେଲ, “ମହାରାଜ, ଏ ବଚା େଦଖନୁ! ଯୁବାମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ପାର

େହାଇ ଆସି ଏହା େନଇ ଯାଉ। 23 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ପେତ କ ମନୁଷ କୁ

ତାହାର ଧାମକତା ଓ ବିଶସତା ପମାେଣ ଫଳ େଦଉନୁ; ସଦାପଭୁ ଆଜି

ଆପଣଙୁ େମାହର ହସେର ସମପଣ କେଲ େହଁ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକଙର

ପତିକୂଳେର ହସ ବିସାର କରିବାକୁ ଇଚା କଲ ନାହ। 24 ଏେହତୁ େଦଖନୁ,

ଆଜି େଯପରି େମାʼ ଦୃଷିେର ଆପଣଙ ପାଣ ବଡ଼ େହଲା, େସପରି ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର େମାହର ପାଣ ବଡ଼ େହଉ ଓ େସ େମାେତ ସମସ େକଶରୁ ଉଦାର

କରନୁ।” 25 ଏଥେର ଶାଉଲ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପୁତ ଦାଉଦ,
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ତୁେମ ଧନ ; ତୁେମ ମହତ କମ କରିବ ଓ ଅବଶ କୃତକାଯ େହବ।” ତହଁୁ

ଦାଉଦ ଆପଣା ପଥେର ଗେଲ ଓ ଶାଉଲ ଆପଣା ସାନକୁ େଫରିଗେଲ।

27ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ଏେବ ମଁୁ େକୗଣସି ଦିନ

ଶାଉଲଙ ହସେର ବିନଷ େହବି; ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶକୁ ପଳାଇ ରକା

ପାଇବା ବିନୁ େମାହର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ନାହ; ତହେର ଶାଉଲ

ଇସାଏଲର ସମସ ଅଞଳେର େମାେତ େଖାଜି େଖାଜି ନିରାଶ େହେବ;

ଏହିରୂେପ ମଁୁ ତାଙ ହସରୁ ରକା ପାଇବି।” 2 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଓ

ତାଙ ସଙେର ଥବା ଛଅ ଶହ େଲାକ ଉଠି ପାର େହାଇ େମାୟାବର ପୁତ

ଆଖୀ ନାମକ ଗା ର ରାଜା ନିକଟକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଓ ତାଙର

େଲାକମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପରିବାର ସହିତ ଆଖୀ

ନିକଟେର ଗା ନଗରେର ବାସ କେଲ, ବିେଶଷତଃ ଦାଉଦ ଓ ଯିଷିେୟଲୀୟା

ଅହୀେନାୟ ଓ ନାବଲର ଭାଯ ା କମଲୀୟା ଅବୀଗଲ ନାମୀ ତାଙର ଏହି

ଦୁଇ ଭାଯ ା େସଠାେର ବାସ କେଲ। 4 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଗା କୁ ପଳାଇଅଛି,

ଏହି କଥା ଶାଉଲଙୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଆେନ, େସ ପୁନବାର ତାଙର ଆଉ

ଅେନଷଣ କେଲ ନାହ। 5 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଆଖୀ କୁ କହିେଲ, “େଯେବ

ମଁୁ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, େତେବ େମାହର ବାସ ନିମେନ

େଦଶର େଲାକମାେନ େକୗଣସି ନଗରେର େମାେତ ସାନ େଦଉନୁ; କାହକି

ଆପଣଙ ଦାସ ଆପଣଙ ସହିତ ରାଜଧାନୀେର ବାସ କରିବ?” 6 ତହେର

ଆଖୀ େସହି ଦିନ ତାହାକୁ ସିକ ନଗର େଦଲା; ଏହି େହତୁ ଆଜି ପଯ ନ

ସିକ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଅଧକାରେର ଅଛି। 7 ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟମାନଙ

େଦଶେର ବାସ କରିବା ଦିନର ସଂଖ ା ସମୂଣ ଏକ ବଷ ଚାରି ମାସ ଥଲା। 8

ଏଥମ େର ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଯାଇ ଗଶୂରୀୟ ଓ ଗିଷରୀୟ

ଓ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଆକମଣ କରୁଥାଆନି; କାରଣ ଶୂରର

ସନିକଟ ଓ ମିସର ପଯ ନ େଯଉଁ େଦଶ, ତହ ମ େର ପୂବକାଳରୁ େସମାେନ

ବାସ କରୁଥେଲ। 9 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ଆଘାତ

କରି ପୁରୁଷ ଓ ସୀ କାହାକୁ ହ ଜୀବିତ ରଖନି ନାହ ଓ େମଷ, େଗାରୁ,

ଗଦଭ, ଉଷ ଓ ବସାଦି ଲୁଟ କରି ଆଖୀ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସନି। 10

ଏଥେର “ଆଜି ତୁେମମାେନ େକଉଁ ସାନ ଆକମଣ କଲ” େବାଲ ଆଖୀ

ପଚାରେନ, ଦାଉଦ କହନି, “ଯିହୁଦାର ଦକିଣାଞଳ ଓ ଯିରହେମଲୀୟମାନଙ
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ଦକିଣାଞଳ ଓ େକନୀୟମାନଙ ଦକିଣାଞଳ।” 11 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଏପରି କରନି

ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶେର ବାସ କରିବା ସମୟାବଧ ଏପରି କରିବାର

ତାଙର ରୀତି େହାଇଅଛି, “ଏହି କଥା େକହି ଅବା ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର

କହିବ” େବାଲ ଭାବି ଦାଉଦ ଗା କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ କି ସୀ କାହାକୁ

ଜୀବିତ ରଖନି ନାହ। 12 ଏେହତୁ ଆଖୀ ଦାଉଦଙୁ ବିଶାସ କରି କହିଲା,

“େସ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ନିତାନ ଦୁଗନ ସରୂପ

କରିଅଛି; ଏଣୁ େସ ସବଦା େମାହର ଦାସ େହାଇ ରହିବ।”

28 େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ କରିବା ନିମେନ

ପେଲଷୀୟମାେନ ସଂଗାମ ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ େସୖନ ସାମନ ସଂଗହ

କେଲ। ଏଣୁ ଆଖୀ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ତୁମକୁ ଓ ତୁମ େଲାକମାନଙୁ

େସୖନ ସାମନଭୁକ େହାଇ େମାʼ ସେଙ ଯିବାକୁ େହବ, ଏହା ତୁେମ ନିଶୟ

ଜାଣ।” 2 ତହେର ଦାଉଦ ଆଖୀ କୁ କହିେଲ, “ତାହାେହେଲ ଆପଣଙ ଦାସ

କଅଣ କରିବ, ତାହା ଆପଣ ଜାଣିେବ।” େତଣୁ ଆଖୀ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା,

“େସଥପାଇଁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଯାବଜୀବନ ଆପଣା ମସକରକକ କରିବି।” 3 ଏହି

ସମୟକୁ ଶାମୁେୟଲ ମରିଯାଇଥେଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ତାଙ ପାଇଁ େଶାକ

କରି ତାଙର ନିଜ ନଗର ରାମାେର ତାଙୁ କବର େଦଇଥେଲ। ପୁଣି, ଶାଉଲ

ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆ େଲାକମାନଙୁ େଦଶରୁ ଦୂର କରି େଦଇଥେଲ। 4ଏଥେର

ପେଲଷୀୟମାେନ ଏକତ େହାଇ ଆସି ଶୂେନମେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ;

ପୁଣି, ଶାଉଲ ସମସ ଇସାଏଲକୁ ଏକତ କରେନ, େସମାେନ ଗିେ ବାୟେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 5 ମାତ ଶାଉଲ ପେଲଷୀୟମାନଙ େସୖନ ସାମନ

େଦଖ ଭୀତ େହେଲ ଓ ତାଙର ହୃଦୟ ଅତ ନ କମିତ େହଲା। 6 ତହଁୁ

ଶାଉଲ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପଚାରେନ, ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଉତର େଦେଲ

ନାହ; ନା ସପ ଦାରା, ନା ଊରୀ ଦାରା, ନା ଭବିଷ ବକାମାନଙ ଦାରା।

7 େତେବ ଶାଉଲ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ପାଇଁ େଗାଟିଏ

ଭୂତୁଡ଼ିଆ ସୀ େଖାଜ, ମଁୁ ତାହା କତିକି ଯାଇ ତାହାଠାରୁ ବୁଝିବି।” ଏଥେର

ତାଙର ଦାସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଐ େଦାରେର ଏକ ଭୂତୁଡ଼ିଆ

ସୀ ଅଛି।” 8 ତହଁୁ ଶାଉଲ ଅନ ବସ ପିନି ଛଦେବଶ ଧରି ଦୁଇ ଜଣ

ପୁରୁଷଙୁ ସେଙ େନଇଗେଲ ଓ େସମାେନ ରାତି େବେଳ େସହି ସୀ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହେଲ; ତହଁୁ ଶାଉଲ କହିେଲ, “ତୁେମ ଭୂତ ଦାରା େମାʼ ପାଇଁ



ପଥମ ଶାମୁେୟଲ 654

ଟିକିଏ ମନ ପଢ଼, ମଁୁ ତୁମକୁ ଯାହାଙର ନାମ କହିବି, ତାଙୁ େମାʼ କତିକି

ଉଠାଇ ଆଣ।” 9 ଏଥେର େସ ସୀ କହିଲା, “େଦଖ, ଶାଉଲ ଯାହା କରିଅଛି,

କିପରି େସ ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନଙୁ େଦଶରୁ ଉଚିନ କରିଅଛି, ତାହା

ତୁେମ ଜାଣ; ଏଣୁ େମାହର ମୃତୁୁ ଘଟାଇବା ପାଇଁ କାହକି େମାହର ପାଣ

ବିରୁଦେର ଫାନ ପାତୁଅଛ?” 10 ଏଥେର ଶାଉଲ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ଶପଥ କରି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଏହି କଥା

ସକାଶୁ ତୁମ ପତି େକୗଣସି ଦଣ ବତବ ନାହ।” 11 େସେତେବେଳ େସହି ସୀ

କହିଲା, “ମଁୁ କାହାକୁ ତୁମ କତିକି ଉଠାଇ ଆଣିବି?” େସ କହିେଲ, “େମାʼ

କତିକି ଶାମୁେୟଲଙୁ ଉଠାଇ ଆଣ।” 12 ଏଥେର େସ ସୀ ଶାମୁେୟଲଙୁ

େଦଖ ଉଚସରେର କନନ କଲା, ଆଉ େସ ଶାଉଲଙୁ କହିଲା, “ଆପଣ

କାହକି େମାେତ ପତାରଣା କେଲ? କାରଣ ଆପଣ ଶାଉଲ।” 13 ତହଁୁ ରାଜା

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଭୟ ନ କର; ତୁେମ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହେର େସ ସୀ

ଶାଉଲଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଦବଗଣ (ତୁଲ ଏକ ବ କି) ଭୂମିରୁ ଉଠି ଆସିବାର

େଦଖୁଅଛି।” 14 ଏଥେର ଶାଉଲ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତାହାର ରୂପ କି

ପକାର?” େସ କହିଲା, “ଜେଣ ବୃଦ େଲାକ ଉଠି ଆସୁଅଛି; େସ େଚାଗାେର

ଆଚନ!” ତହଁୁ ଶାଉଲ ଜାଣିେଲ େଯ, େସ ଶାମୁେୟଲ, ଏଣୁ େସ ଭୂମିଷ

ପଣାମ କେଲ। 15 ତହେର ଶାମୁେୟଲ ଶାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େମାେତ

ଉଠାଇ ଆଣି କାହକି ବ ସ କଲ?” ତହଁୁ ଶାଉଲ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ଅତ ନ

ବିପଦଗସ େହାଇଅଛି; କାରଣ ପେଲଷୀୟମାେନ େମାʼ ସେଙ ଯୁଦ କରୁଅଛନି

ଓ ପରେମଶର େମାେତ ତ ାଗ କରିଅଛନି, ପୁଣି, େମାେତ ଆଉ ଉତର େଦଉ

ନାହାନି, ନା ଭବିଷ ବକାମାନଙ ହାତେର, ନା ସପେର (ଉତର େଦଉ

ନାହାନି); ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କଅଣ କରିବି, ଏହା େମାେତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ତୁମକୁ

ଡକାଇଲ।” 16 ଏଥେର ଶାମୁେୟଲ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ତ ତୁମକୁ ତ ାଗ

କରିଅଛନି ଓ ତୁମର ବିପକ େହାଇଅଛନି, େତେବ ତୁେମ େମାେତ କାହକି

ପଚାରୁଅଛ? 17ସଦାପଭୁ େମାʼ ଦାରା େଯପରି କହିଥେଲ, େସ ଆପଣା ପାଇଁ

େସପରି କରିଅଛନି; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତୁମ ହସରୁ ରାଜତ ଟାଣି ଚିରିଅଛନି ଓ

ତୁମ ପତିବାସୀ ଦାଉଦଙୁ ତାହା େଦଇଅଛନି। 18 େଯେହତୁ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ

ରବ ଶୁଣିଲ ନାହ ଓ ଅମାେଲକ ପତି ତାହାଙ ପଚଣ େକାପ ସଫଳ କଲ

ନାହ, ଏେହତୁ ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପତି ଏହି କମ କରିଅଛନି। 19ଆହୁରି
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ସଦାପଭୁ ତୁମ ସହିତ ଇସାଏଲକୁ ମ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ

କରିେବ; ଏଣୁ କାଲ ତୁେମ ଓ ତୁମ ପୁତମାେନ ଆମ ସଙୀ େହବ; ମ

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର େସୖନ ସାମନଙୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ

କରିେବ।” 20 ତହେର ଶାଉଲ େସହିକଣି ଭୂମିେର ଲମ େହାଇ ପଡ଼ିଗେଲ ଓ

ଶାମୁେୟଲଙର କଥା ସକାଶୁ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ ଓ ତାଙଠାେର ଆଉ କିଛି

ବଳ ରହିଲା ନାହ; କାରଣ େସ ସାରାଦିନ ଓ ସାରାରାତି କିଛି େଭାଜନ କରି

ନ ଥେଲ। 21 ଏଥେର େସ ସୀ ଶାଉଲଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ ଅତିଶୟ

ବିହଳ େଦଖ କହିଲା, “େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ଦାସୀ ଆପଣଙ ରବ ଶୁଣିଅଛି

ଓ ମଁୁ େମାʼ ପାଣ ଆପଣା ହାତେର ଧରି ଯାହା ଆପଣ େମାେତ କହିେଲ,

ଆପଣଙ େସହି କଥା ମଁୁ ଶୁଣିଲ। 22 ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏେବ ଆପଣ

ମ ଆପଣା ଦାସୀର ରବ ଶୁଣନୁ ଓ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ମୁଠିଏ ଆହାର

େଥାଇବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦଉନୁ ଓ େଭାଜନ କରନୁ, ତହେର

ନିଜ ପଥେର ଗଲା େବେଳ ବଳ ପାଇେବ।” 23 ମାତ େସ ଅସମତ େହାଇ

କହିେଲ, “ମଁୁ େଭାଜନ କରିବି ନାହ।” ତଥାପି ତାଙର ଦାସମାେନ ଓ େସ ସୀ

ମିଶି ତାଙୁ ବଳାେନ, େସ େସମାନଙ ରବ ଶୁଣିେଲ। ପୁଣି, େସ ଭୂମିରୁ ଉଠି

ଶଯ ା ଉପେର ବସିେଲ। 24 େସେତେବେଳ େସ ସୀର ଗୃହେର େଗାଟିଏ

ହୃଷପୁଷ ବାଛୁରି ଥଲା; ଏଣୁ େସ ଶୀଘ ତାକୁ ମାରିଲା ଓ ମଇଦା େନଇ ତାହା

ଦଳି ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି ପସୁତ କଲା। 25 ତହଁୁ େସ ଶାଉଲଙ ସମୁଖକୁ ଓ

ତାଙର ଦାସମାନଙ ସମୁଖକୁ ତାହା ଆଣେନ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ।

ତହ ଉତାେର େସହି ରାତିେର େସମାେନ ଉଠି ଚାଲଗେଲ।

29 େସହି ସମୟେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ େସୖନ ସାମନ

ସକଳ ଅେଫକେର ଏକତ କେଲ ଓ ଇସାଏଲୀୟମାେନ ଯିଷିେୟଲସ

ନିଝର ନିକଟେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 2 ଏଥେର ପେଲଷୀୟମାନଙ

ଅଧପତିମାେନ ଶତ ଶତ ଓ ସହସ ସହସ େସୖନ େନଇ କେମ କେମ ଅଗସର

େହେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ଆଖୀ ସହିତ ପେଛ ପେଛ

ଅଗସର େହେଲ। 3 ତହେର ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ କହିେଲ, “ଏହି

ଏବୀୟମାେନ ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛନି?” ତହଁୁ ଆଖୀ ପେଲଷୀୟ

ଅଧପତିମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏ କʼଣ ଇସାଏଲର ରାଜା ଶାଉଲଙର ଦାସ

ଦାଉଦ ନୁେହଁ? େସ ଏେତ ଦିନ ଓ ଏେତ ବଷ େହଲା େମାʼ ସଙେର ଅଛି
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ଓ େମାହର ପକ େହବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ମଁୁ ତାହାଠାେର େକୗଣସି

େଦାଷ ପାଇ ନାହ।” 4 ମାତ ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ ତାହା ଉପେର

କୁଦ େହେଲ ଓ ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େସ

େଲାକକୁ େଫରାଇ ଦିଅ, ତୁେମ ତାହା ପାଇଁ େଯଉଁ ସାନ ନିରୂପଣ କରିଅଛ,

େସ ଆପଣାର େସହି ସାନକୁ େଫରିଯାଉ, େସ ଆମମାନଙ ସଙେର ଯୁଦକୁ

ଯିବ ନାହ, େକଜାଣି ଯୁଦ ସମୟେର େସ ଆମମାନଙର ବିପକ େହାଇ ପଡ଼ିବ;

ଏଇଟା ଆଉ କାହେର ଆପଣା ପଭୁକୁ ପସନ କରିବ? କି ଏହି େଲାକମାନଙ

ମସକ ଦାରା ନୁେହଁ? 5 ଏଇଟା କି େସହି ଦାଉଦ ନୁେହଁ, ଯାହାର ବିଷୟ

େଲାକମାେନ ନୃତ କରୁ କରୁ ପରସର ଗାନ କରି କହିଥେଲ; ‘ଶାଉଲ ବଧ

କେଲ ସହସ ସହସ, ଦାଉଦ ବଧ କେଲ ଅୟୁତ ଅୟୁତ?’” 6ଏଥେର ଆଖୀ

ଦାଉଦଙୁ ଡାକି କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁେମ ସରଳ

େଲାକ ଓ େମାʼ ସହିତ େସୖନ ସାମନ ମ େର ତୁମର ଗମନାଗମନ େମାʼ

ଦୃଷିେର ଉତମ; କାରଣ ତୁେମ େମାʼ କତିକି ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ

ତୁମଠାେର େକୗଣସି ମନତା ପାଇ ନାହ; ତଥାପି ଅଧପତିମାନଙ ଦୃଷିେର

ତୁେମ ଉତମ ନୁହଁ। 7 ଏଣୁ ଏେବ େଫର ଓ କୁଶଳେର ଯାଅ, ପେଲଷୀୟ

ଅଧପତିମାନଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା ନ କର।” 8 ତହଁୁ ଦାଉଦ

ଆଖୀ କୁ କହିେଲ, “ମାତ ମଁୁ କଅଣ କଲ? ଓ ମଁୁ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଥବା

ଦିନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ ଆପଣଙ ଏହି ଦାସଠାେର ଆପଣ କʼଣ ପାଇେଲ

େଯ, ମଁୁ ଯାଇ େମାʼ ପଭୁ ରାଜାଙ ଶତୁମାନଙ ବିପକେର ଯୁଦ କରିବି ନାହ?”

9 ଏଥେର ଆଖୀ ଦାଉଦଙୁ ଉତର େଦଇ କହିଲା, “ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁେମ େମାʼ

ଦୃଷିେର ପରେମଶରଙ ଦୂତ ପରି ଉତମ; ତଥାପି ପେଲଷୀୟ ଅଧପତିମାେନ

କହୁଅଛନି, ‘େସ ଆମମାନଙ ସଙେର ଯୁଦକୁ ଯିବ ନାହ।’ 10 ଏେହତୁ ତୁେମ

ଓ ତୁମ ସହିତ ଆଗତ ତୁମ ପଭୁର ଦାସମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠ ଓ ଅତି

ପଭାତେର ଉଠିଲାକଣି ଆଲୁଅ େହେଲ ପସାନ କର।” 11 ତହେର ଦାଉଦ ଓ

ତାଙର େଲାକମାେନ ପଭାତେର ପସାନ କରି ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶକୁ

େଫରିଯିବା ପାଇଁ ଶୀଘ ଉଠିେଲ। ଆଉ ପେଲଷୀୟମାେନ ଯିଷିେୟଲକୁ

ଗମନ କେଲ।

30ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ତୃତୀୟ ଦିନେର ସିକ

ନଗରେର ଉପସିତ େହେଲ, େସସମୟକୁ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାେନ



ପଥମ ଶାମୁେୟଲ 657

ଦକିଣାଞଳ ଓ ସିକ ଆକମଣ କରିଥେଲ ଓ ସିକ କୁ ଆଘାତ କରି ଅଗିେର

ଦଗ କରିଥେଲ। 2 ପୁଣି, ତନ ସିତ ସୀମାନଙୁ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସଙୁ ବନୀ

କରି େନଇ ଯାଇଥେଲ; େସମାେନ କାହାକୁ ବଧ ନ କରି ସମସଙୁ େନଇ

ଆପଣା ପଥେର ଚାଲ ଯାଇଥେଲ। 3 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ

ନଗରେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େଦଖ, ନଗର ଅଗିେର ଦଗ ଓ େସମାନଙ

ଭାଯ ା, ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ ବନୀ ରୂେପ ନୀତ େହାଇଅଛନି। 4 ତହଁୁ ଦାଉଦ

ଓ ତାଙର ସଙୀ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ,

ଏପରି କି ଆଉ େରାଦନ କରିବାକୁ େସମାନଙଠାେର କିଛି ବଳ ରହିଲା

ନାହ। 5 ପୁଣି, ଯିଷିେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟ ଓ କମଲୀୟ ନାବଲର ଭାଯ ା

ଅବୀଗଲ ନାମୀ ଦାଉଦଙର ଦୁଇ ଭାଯ ା ବନୀ େହାଇଥେଲ। 6ଏଥେର

ଦାଉଦ ଅତିଶୟ ଉ ବିଗ େହେଲ; କାରଣ ପେତ କ େଲାକର ମନ ଆପଣା

ଆପଣା ପୁତକନ ା ସକାଶୁ ବିରକ େହବାରୁ େଲାକମାେନ ତାଙୁ ପଥରେର

ମାରିବାକୁ କହିେଲ; ମାତ, ଦାଉଦ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙଠାେର

ଆପଣାକୁ ସବଳ କେଲ। 7 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଅହୀେମଲ ର ପୁତ

ଅବୀୟାଥର ଯାଜକକୁ କହିେଲ, “େମାʼ କତିକି ଟିକିଏ ଏେଫାଦ ଆଣିଲ।”

ତହେର ଅବୀୟାଥର ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଏେଫାଦ ଆଣିଲା। 8 େସେତେବେଳ

ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପଚାରି କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି େସୖନ ଦଳର ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ କି େସମାନଙର ସଙ ଧରି ପାରିବି?” ତହେର େସ ତାଙୁ

କହିେଲ, “ପେଛ ପେଛ ଯାଅ; କାରଣ ତୁେମ ନିଶୟ େସମାନଙର ସଙ ଧରିବ

ଓ ବିଫଳ ନ େହାଇ ସମସଙୁ ଉଦାର କରିବ।” 9 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର

ସଙୀ ଛଅ ଶହ େଲାକ ଯାଇ ବିେଷାର ନଦୀ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ,

େସଠାେର ପଶା ପରିତ କ େଲାକମାେନ ରହିଗେଲ। 10 ମାତ ଦାଉଦ

ଓ ଚାରି ଶହ େଲାକ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; କାରଣ ଦୁଇ ଶହ େଲାକ

ଏପରି କାନ େହାଇଥେଲ େଯ, େସମାେନ ବିେଷାର ନଦୀ ପାର େହାଇ ନ

ପାରି ପଛେର ରହିଗେଲ। 11 ଏଉତାେର େଲାକମାେନ େକତେର ଜେଣ

ମିସରୀୟକୁ ପାଇ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ ଓ ତାହାକୁ ଆହାର ଦିଅେନ

େସ େଭାଜନ କଲା; ମ େସମାେନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ଜଳ େଦେଲ;

12 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାକୁ ଡିମିରିଚକିରୁ ଏକ ଖଣ ଓ ଦୁଇ େପଣା ଦାକା

େଦେଲ; ଆଉ େସ େଭାଜନ କରେନ େଚତନା ପାଇଲା, କାରଣ େସ ତିନି ଦିନ
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ତିନି ରାତି କିଛି ଆହାର କରି ନ ଥଲା, କି କିଛି ଜଳ ପାନ କରି ନ ଥଲା।

13 ଏଥେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କାହାର େଲାକ? ଓ ତୁେମ

େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଜେଣ ମିସରୀୟ ଯୁବା ଓ ଏକ

ଅମାେଲକୀୟ େଲାକର ଦାସ; ପୁଣି, ତିନି ଦିନ େହଲା ମଁୁ ପୀଡ଼ିତ େହବାରୁ

େମାହର ମୁନିବ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଚାଲଗଲା। 14ଆେମମାେନ କେରଥୀୟମାନଙ

ଦକିଣାଞଳ ଆକମଣ କଲୁ ଓ ଆେମମାେନ ସିକ କୁ ଅଗିେର ଓ ଯିହୁଦାର

ଅଧକାର ଓ କାେଲବର ଦକିଣାଞଳ ଦଗ କଲୁ।” 15 ତହେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ କʼଣ ଆମକୁ େସହି େସୖନ ଦଳ ନିକଟକୁ େନଇଯିବ?”

ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ତୁେମ େଯ େମାେତ ବଧ କରିବ ନାହ, ଅବା େମାହର

ମୁନିବ ହସେର େମାେତ ସମପଣ କରିବ ନାହ, ଏହା ପରେମଶରଙ ନାମେର

ଶପଥ କର, େତେବ ମଁୁ େସହି େସୖନ ଦଳ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ େନଇଯିବି।”

16 ଏଉତାେର େସ ତାଙୁ େନଇଯାଆେନ, େଦଖ, ପେଲଷୀୟମାନଙର ଓ

ଯିହୁଦାର େଦଶରୁ ପଚୁର ଲୁଟଦବ ଆଣିଥବାରୁ େସମାେନ ଭୂମିଯାକ ବ ାପି

େଭାଜନପାନ ଓ ଉତବ କରୁଅଛନି। 17 ଏେହତୁ ଦାଉଦ େଗାଧୂଳି ସମୟାବଧ

ପରଦିନ ସନ ା ପଯ ନ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ; ଆଉ େଯଉଁ ଚାରି ଶହ

ଯୁବା େଲାକ ଓଟ ଚଢ଼ି ପଳାଇେଲ, େସମାନଙ ଛଡ଼ା େସହି େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ; ଜେଣ ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ। 18 ପୁଣି, ଅମାେଲକୀୟମାେନ ଯାହା

କିଛି େନଇ ଯାଇଥେଲ, ଦାଉଦ େସସମସ ଉଦାର କେଲ; ମ ଦାଉଦ

ଆପଣାର ଦୁଇ ଭାଯ ାଙୁ ମୁକ କେଲ। 19 ପୁଣି, େସମାନଙର ସାନ କି ବଡ଼,

ପୁତ କି କନ ା, ଲୁଟଦବ କି ଯାହା କିଛି ଅମାେଲକୀୟମାେନ େନଇଥେଲ,

ତହରୁ କିଛି ଊଣା େହଲା ନାହ; ଦାଉଦ ସବୁ େଫରି ପାଇେଲ। 20ଆଉ

େସମାେନ ନିଜ ପଶୁପଲ ଆେଗ ଆେଗ େଯଉଁ ଅନ େଗାେମଷାଦି ପଲ

ଅଡ଼ାଇ େନଉଥେଲ, ଦାଉଦ େସସବୁ େନେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ କହିେଲ,

ଏ ଦାଉଦଙ ଲୁଟଦବ । 21 ଏଉତାେର ଅତି କାନ େହାଇ ଦାଉଦଙର

ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ େଯଉଁ ଦୁଇ ଶହ େଲାକଙୁ େସମାେନ

ବିେଷାର ନଦୀ ନିକଟେର ରଖ ଯାଇଥେଲ, ଦାଉଦ େସମାନଙ ନିକଟକୁ

ଗେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ େଭଟିବାକୁ ଓ ତାଙ ସଙୀ େଲାକମାନଙୁ

େଭଟିବାକୁ ବାହାରିେଲ; ପୁଣି, ଦାଉଦ େଲାକମାନଙ ନିକଟବତୀ େହାଇ

େସମାନଙୁ କୁଶଳବାତା ପଚାରିେଲ। 22 େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙ ସଙେର
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େଯଉଁମାେନ ଯାଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଷ ଓ ପାପାଧମ ମନୁଷ

ସମେସ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “େସମାେନ ଆମ ସଙେର ଗେଲ ନାହ,

ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ ପାପ ଲୁଟଦବ ରୁ େସମାନଙୁ କିଛି େଦବୁ ନାହ,

େକବଳ େସମାନଙର ପେତ କ େଲାକକୁ ତାହାର ଭାଯ ା ଓ ସନାନସନତି

େଦବୁ, େସମାେନ ତାଙୁ େନଇ ଚାଲଯାଆନୁ।” 23 ଏଥେର ଦାଉଦ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “େହ େମାହର ଭାତୃଗଣ, େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ରକା କରି

ଆମମାନଙ ପତିକୂଳଗାମୀ େସୖନ ଦଳକୁ ଆମମାନଙ ହସେର ସମପଣ

କେଲ, େସ ଆମମାନଙୁ ଯାହା େଦଇଅଛନି, ତାହା େନଇ ତୁମମାନଙର

ଏରୂପ କରିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ। 24ପୁଣି, ଏ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର କଥା କିଏ

ଶୁଣିବ? କାରଣ ଯୁଦକୁ ଗମନକାରୀ େଲାକ େଯପରି ଆପଣା ଅଂଶ ପାଇବ,

ସାମଗୀ ନିକଟେର ରହିବା େଲାକ େସପରି ଅଂଶ ପାଇବ, େସମାେନ ସମାନ

ଅଂଶ ପାଇେବ।” 25 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ଦିନାବଧ ଇସାଏଲ ନିମେନ ଏହି

ବିଧ ଓ ଶାସନ ସିର କେଲ, ତାହା ଆଜି ପଯ ନ ଚଳୁଅଛି। 26 ଏଉତାେର

ଦାଉଦ ସିକେ ର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ େବେଥ ଓ ଦକିଣାଞଳସ ରାମ

ଓ ଯତୀର 27 ଓ ଅେରାେୟର ଓ ଶିେ ମା ଓ ଇଷିେମାୟ; 28 ରାଖଲ ଓ

ଯିରହେମଲୀୟମାନଙ ନଗର ଓ େକନୀୟମାନଙ ନଗର 29 ଓ ହମା ଓ

େକାରାଶନ ଓ ଅଥା 30 ଓ ହିେବାଣ ଓ େଯ େଯ ସାନେର ଦାଉଦଙର ଓ

ତାଙ େଲାକମାନଙର ଗମନାଗମନ େହାଇଥଲା, 31 େସହି ସମସ ସାନସିତ

ଆପଣା ମିତ ଯିହୁଦାର ପାଚୀନବଗଙ ନିକଟକୁ ଲୁଟିତ ଦବ ରୁ କିଛି କିଛି

ପଠାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ଶତୁମାନଙଠାରୁ ଲୁଟିତ ଦବ ମ ରୁ

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହି େଭଟି।”

31ଏଥମ େର ପେଲଷୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେଲ; ପୁଣି,

ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇ ଗିେ ବାୟ

ପବତେର ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 2 ଆଉ ପେଲଷୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ

ତାଙର ପୁତମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାେନ

ଶାଉଲଙର ପୁତ େଯାନାଥନକୁ ଓ ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ମ କୀଶୂୟକୁ ବଧ

କେଲ। 3 ଏହିରୂେପ ଶାଉଲଙ ସଙେର ଭାରୀ ଯୁଦ େହଲା ଓ ଧନୁଦରମାେନ

ତାଙୁ ଧରିେଲ; ଆଉ ଧନୁଦରମାନଙ ସକାଶୁ େସ ଅତିଶୟ ଆହତ େହେଲ।

4 ତହେର ଶାଉଲ ଆପଣା ଅସବାହକକୁ କହିେଲ, “ତୁମ ଖଡ ବାହାର
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କରି ତହେର େମାେତ ଭୁସି ପକାଅ;” େକଜାଣି ଏହି ଅସୁନତମାେନ ଆସି

େମାେତ ଭୁସି ପକାଇ େକୗତୁକ କରିେବ। ମାତ ତାଙର ଅସବାହକ ଅତିଶୟ

ଭୀତ େହବାରୁ ସମତ େହଲା ନାହ। ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଖଡ େନଇ ଆେପ

ତହ ଉପେର ପଡ଼ିେଲ। 5 ତହେର ଶାଉଲ ମରିଅଛନି, ଏହା େଦଖ ତାଙ

ଅସବାହକ େସହିପରି ଆପଣା ଖଡ ଉପେର ପଡ଼ି ତାଙ ସଙେର ମଲା। 6

ଏହିରୂେପ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ତିନି ପୁତ ଓ ତାଙର ଅସବାହକ ଓ ତାଙର ନିଜ

େଲାକ ସମେସ େସହି ଦିନ ଏକସଙେର ମେଲ। 7 ଏଉତାେର ଇସାଏଲ

େଲାକମାେନ ପଳାଇେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ପୁତମାେନ ମେଲ, ଏହା

େଦଖ ତଳଭୂମିର ଅନ ପାଶସ ଓ ଯଦନ େସପାରିସ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ

ନଗର ପରିତ ାଗ କରି ପଳାଇେଲ; ତହଁୁ ପେଲଷୀୟମାେନ ଆସି ତହ

ମ େର ବାସ କେଲ। 8 ଏଥଉତାେର ପର ଦିବସ ପେଲଷୀୟମାେନ ହତ

େଲାକମାନଙ ସଜାଦି ଫଟାଇ େନବା ପାଇଁ ଆସେନ, େସମାେନ ଶାଉଲଙୁ ଓ

ତାଙର ତିନି ପୁତଙୁ ଗିେ ବାୟ ପବତେର ପଡ଼ିଥବାର େଦଖେଲ। 9 ତହଁୁ

େସମାେନ ତାଙର ମସକ େଛଦନ କରି ତାଙର ସଜାଦି ଫଟାଇ େନେଲ, ଆଉ

ଆପଣାମାନଙ େଦବପତିମାଗଣର ଗୃହକୁ ଓ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ସମାଦ

େଦବା ପାଇଁ ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ। 10 ପୁଣି,

େସମାେନ ତାଙର ସଜା ଅଷାେରା େଦବୀ ଗୃହେର ରଖେଲ ଓ ତାଙର

ଶରୀରକୁ େବ ଶାନ ପାଚୀରେର ଟାଙି େଦେଲ। 11 ଏଉତାେର ଯାେବଶ

ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାେନ ଶାଉଲଙ ପତି ପେଲଷୀୟମାନଙ କୃତ କମର

ସମାଦ ପାଆେନ, 12 ସମସ ବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଉଠି େସହି ରାତିସାରା

ଗମନ କରି ଶାଉଲଙର ଓ ତାଙର ପୁତମାନଙ ଶରୀର େବ ଶାନ ପାଚୀରରୁ

ଯାେବଶକୁ େନଇ େସଠାେର େସସବୁ ଦଗ କେଲ। 13 ପୁଣି, େସମାେନ

େସମାନଙର ଅସି େନଇ ଯାେବଶସ ଝାଉଁ ବୃକ ତେଳ େପାତି ରଖେଲ ଓ

ସାତ ଦିନ ଉପବାସ କେଲ।
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ଦିତୀୟ ଶାମୁେୟଲ
1ଶାଉଲଙ ମୃତୁୁ ପେର, ଦାଉଦ ଅମାେଲକୀୟମାନଙୁ ବଧ କରି େଫରି

ସିକ ନଗରେର ଦୁଇ ଦିନ ରହିେଲ। 2 ତୃତୀୟ ଦିନେର ଶାଉଲଙ ଛାଉଣି

ଭତରୁ ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା ବସ ଚିରି ଓ ମସକେର ମାଟି େଦଇ ଆସିଲା;

ପୁଣି େସ ଦାଉଦଙ ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଭୂମିେର ପଡ଼ି ପଣାମ କଲା।

3 ତହେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ?” ତହଁୁ

େସ କହିଲା, “ମଁୁ ଇସାଏଲ ଛାଉଣିରୁ ପଳାଇ ଆସିଲ।” 4 ତହେର ଦାଉଦ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “କଥା କଅଣ, େମାେତ କହିଲ?” ତହଁୁ େସ ଉତର କଲା,

“େଲାକମାେନ ଯୁଦରୁ ପଳାଇେଲ, ପୁଣି ଅେନକ େଲାକ ପତିତ େହେଲ ଓ

ମେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ମ ମେଲ।” 5 ତହେର

ଦାଉଦ େସହି ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ମେଲ

େବାଲ ତୁେମ କିପରି ଜାଣିଲ?” 6 ତହେର େସହି ଯୁବା ତାଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ

ଅଚାନକ ଗିେ ବାୟ ପବତେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଶାଉଲ ଆପଣା ବଚା

ଉପେର ଆଉଜି ପଡ଼ିଅଛନି; ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀମାେନ ତାଙ ପେଛ ଲାଗି

ରହିଅଛନି। 7 ଶାଉଲ ପଛକୁ ଅନାେନ, େମାେତ େଦଖ ଡାକିେଲ। ତହେର ମଁୁ

ଉତର କଲ, ‘ଏଠାେର ମଁୁ ଅଛି।’ 8 େତଣୁ େସ େମାେତ କହିେଲ, ‘ତୁେମ

କିଏ?’ ମଁୁ ଉତର କଲ, ‘ମଁୁ ଜେଣ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକ।’ 9 େତେବ େସ

େମାେତ କହିେଲ, ‘ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ େମାେତ ବଧ

କର, େମାେତ ବଡ଼ କଷ େହଉଅଛି; କାରଣ ଏପଯ ନ େମାʼ ଠାେର ପାଣ

ସମୂଣ ରହିଅଛି।’ 10 ତହେର ମଁୁ ତାଙ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ତାଙୁ ବଧ

କଲ; କାରଣ େସ ପତନ େହଲା ଉତାେର େସ ଆଉ ବଞିେବ ନାହ େବାଲ ମଁୁ

ଜାଣିଲ; ପୁଣି ମଁୁ ତାଙ ମସକର ମୁକୁଟ ଓ ବାହୁର ବାଜୁ େନଇ ଏଠାକୁ େମାʼ

ସାମୀଙ କତିକି ଆଣିଅଛି।” 11 ଏଥେର ଦାଉଦ ଦୁଖଃ ସକାଶୁ ଆପଣା ବସ

ଧରି ଚିରିେଲ ଓ ତାଙ ସଙୀ େଲାକମାେନ ମ େସହିପରି କେଲ; 12 ପୁଣି

ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ଓ ସଦାପଭୁଙ େଲାକମାେନ ଓ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ଖଡେର ପତିତ େହବାରୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ ସଙୀମାେନ େସମାନଙ

ନିମେନ ବିଳାପ ଓ େରାଦନ କେଲ ଓ ସନ ା ପଯ ନ ଉପବାସ କେଲ। 13

ଏଉତାେର ଦାଉଦ େସହି ଯୁବାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େକଉଁ ସାନର େଲାକ?”

େସ ଉତର କଲା, “ମଁୁ ଜେଣ ବିେଦଶୀ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକର ପୁତ।” 14
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ତହଁୁ ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକଙୁ ନାଶ

କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭୟ ନ କଲ, ଏ କିପରି?” 15

ଏଥେର ଦାଉଦ ଯୁବାମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ପାଖକୁ ଯାଇ

ତାକୁ ଆକମଣ କର।” ତହେର େସ ତାକୁ ଆଘାତ କରେନ, େସ ଅମାେଲକୀୟ

ମଲା। 16 ପୁଣି ଦାଉଦ ମୃତ ଅମାେଲକୀୟକୁ କହିେଲ, “ତୁମ ରକ ତୁମ

ମସକେର ବତୁ; କାରଣ ତୁମର ମୁଖ ତୁମ ବିରୁଦେର ସାକ େଦଇ କହିଅଛି,

ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକଙୁ ବଧ କରିଅଛି।” 17 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଶାଉଲ

ଓ ତାଙ ପୁତ େଯାନାଥନଙ ମୃତୁୁ େର ବିଳାପ କେଲ; 18 ପୁଣି ଯିହୁଦା

ସନାନମାନଙୁ େସହି ଧନୁଗୀତ ଶିଖାଇବାକୁ ଆ ା େଦେଲ; େଦଖ, ତାହା

ଯାେଶ ପୁସକେର େଲଖାଅଛି। 19 “େହ ଇସାଏଲ, ତୁମର ଭୂଷଣ ସରୂପ,

ତୁମ ଉଚସଳୀେର ହତ େହେଲ! ବୀରମାେନ କିପରି ପତିତ େହେଲ! 20

ଗାେ ର ଏହା ନ ଜଣାଅ, ଅସିେଲାନର ଦାଣେର ଏହା ପଚାର ନ କର; କେଲ

ପେଲଷୀୟ କନ ାମାେନ ଆନନ କରିେବ ଓ ଅସୁନତମାନଙ କନ ାଗଣ

ଜୟଧନି କରିେବ। 21 େହ ଗିେ ବାୟ ପବତଗଣ, ତୁମମାନଙ ଉପେର

କାକର କି ବୃଷି ନ ପଡ଼ୁ କିଅବା ଉପହାରଜନକ େକତ ନ େହଉ; କାରଣ

େସଠାେର ବୀରମାନଙର ଢାଲ ମଳିନ େହଲା, ଶାଉଲଙର ଢାଲ େତୖଳେର

ଅନଭଷିକ ରହିଲା। 22 ହତ େଲାକମାନଙ ରକରୁ, ବୀରମାନଙ େମଦରୁ

େଯାନାଥନଙ ଧନୁ େଫେର ନାହ ଓ ଶାଉଲଙର ଖଡ ଖାଲ େହାଇ େଫେର

ନାହ। 23 ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ ଜୀବଦଶାେର ପରସର ପିୟ ଓ ତୁଷିଜନକ

ଥେଲ, ମରଣ ସମୟେର େହଁ େସମାେନ ଭନ େହେଲ ନାହ; େସମାେନ

ଉେତାଶ ପକୀଠାରୁ େବଗବାନ, େସମାେନ ସିଂହଠାରୁ ବଳବାନ ଥେଲ। 24

େହ ଇସାଏଲର କନ ାଗଣ, ଶାଉଲଙ ପାଇଁ େରାଦନ କର, େସ ତୁମମାନଙୁ

ସିନୂର ବଣ ବସେର ସୁନର ରୂେପ ବସାନିତ କେଲ, େସ ତୁମମାନଙ ବସ

ଉପେର ସଣଅଳଙାର ମଣିେଲ। 25 ବୀରମାେନ ଯୁଦ ମ େର କିପରି

ମରିଅଛନି। େଯାନାଥନ ତୁମ ଉଚସଳୀେର ହତ େହେଲ। 26 େହ େମାହର

ଭାଇ େଯାନାଥନ, ମଁୁ ତୁମ ଲାଗି ବ ାକୁଳ େହଉଅଛି; ତୁେମ େମାହର ଅତି

ତୁଷିଜନକ ଥଲ; େମାʼ ପତି ତୁମର େପମ ଆଶଯ , ତାହା ସୀମାନଙ େପମରୁ

ବଳିଗଲା। 27 ବୀରମାେନ କିପରି ପତିତ େହେଲ ଓ ଯୁଦାସସକଳ ବିନଷ

େହଲା।”



ଦିତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 663

2ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ମଁୁ କʼଣ ଯିହୁଦାର

େକୗଣସି ଏକ ନଗରକୁ ଯିବି?” ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ।” ପୁଣି

ଦାଉଦ କହିେଲ, “ମଁୁ େକଉଁ ସହରକୁ ଯିବି?” େସ କହିେଲ “ହିେବାଣକୁ।”

2 ଏଣୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର ଦୁଇ ଭାଯ ା ଯିଷିେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟ ଓ

କମଲୀୟ ନାବଲର ଭାଯ ା ଅବୀଗଲ ନାମୀ େସହି ସାନକୁ ଗେଲ। 3

ଆଉ ଦାଉଦ ମ ଆପଣା ସଙୀମାନଙୁ ପୁଣି େସମାନଙର ପରିବାରବଗଙୁ

େନେଲ; ତହେର େସମାେନ ହିେବାଣର ନଗରମାନେର ବାସ କେଲ। 4

ତହଁୁ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଆସି େସହି ସାନେର ଦାଉଦଙୁ ଯିହୁଦା ବଂଶ

ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କେଲ। ଏଉତାେର େଯେବ େଲାକମାେନ ଯାେବଶ

ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ କବର େଦେଲ େବାଲ ଦାଉଦଙୁ ଜଣାଇେଲ।

5 ତହେର ଦାଉଦ ଯାେବଶଗିଲୀୟଦର େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ

ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ଆଶୀବାଦପାତ, କାରଣ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ରାଜା ଶାଉଲଙ ପତି ଏହି ଦୟା ପକାଶ କରି ତାଙୁ

କବର େଦଇଅଛ। 6ଏଣୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଦୟା ଓ ସତ ତା ପକାଶ

କରନୁ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଏହି କମ କରିବାରୁ ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ େସହି

ଦୟାର ପତିଦାନ କରିବି। 7 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁମମାନଙ ହସ ସବଳ େହଉ ଓ

ତୁେମମାେନ ସାହସିକ ହୁଅ; କାରଣ ତୁମମାନଙ ରାଜା ଶାଉଲ ମରିଅଛନି,

ମ ଯିହୁଦା ବଂଶ ଆପଣା ଉପେର େମାେତ ରାଜାଭଷିକ କରିଅଛନି।”

8 ଏଥମ େର େନ ର ପୁତ ଅ ନର ନାମକ ଶାଉଲଙର େସୖନ ଦଳର

େସନାପତି ଶାଉଲଙର ପୁତ ଈେ ବାଶତକୁ ମହନୟିମକୁ େନଇଯାଇ, 9

ଗିଲୀୟଦ ଓ ଅଶୂରି ଓ ଯିଷିେୟଲ ଓ ଇଫୟିମ ଓ ବିନ ାମୀ ଓ ସମସ

ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ। 10ଶାଉଲଙର ପୁତ ଈେ ବାଶତ ଚାଳିଶ

ବଷ ବୟସେର ଇସାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରି ଦୁଇ

ବଷ ରାଜତ କଲା। ମାତ ଯିହୁଦା ବଂଶ ଦାଉଦଙର ପଶା ଗାମୀ େହେଲ।

11 ପୁଣି ହିେବାଣେର ଯିହୁଦା ବଂଶ ଉପେର ଦାଉଦଙ ରାଜା େହବାର ସାତ

ବଷ ଛଅ ମାସ ଥଲା। 12 େନ ର ପୁତ ଅ ନର ଓ ଶାଉଲଙର ପୁତ

ଈେ ବାଶତର ଦାସମାେନ ମହନୟିମରୁ ବାହାରି ଗିବୀେୟା କୁ ଗେଲ। 13

େସେତେବେଳ ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ ଓ ଦାଉଦଙର ଦାସଗଣ ବାହାରି

ଗିବୀେୟା ର ପୁଷରିଣୀ ନିକଟେର େସମାନଙୁ େଭଟିେଲ; ପୁଣି େସମାନଙର
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ଏକ ଦଳ ପୁଷରିଣୀର ଏକ ପାଖେର, ଅନ ଦଳ ପୁଷରିଣୀର ଅନ ପାଖେର

ବସିେଲ। 14ଏଥେର ଅ ନର େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “ଯୁବାମାନଙୁ ଆମମାନଙ

ସମୁଖେର ଉଠି େଖଳିବା ପାଇଁ କହନୁ।” ତହଁୁ େଯାୟାବ କହିଲା, “ଉଠନୁ।”

15 େତଣୁ େସମାେନ ସଂଖ ାନୁସାେର ଉଠିେଲ; ବିନ ାମୀ ଓ ଶାଉଲଙର

ପୁତ ଈେ ବାଶତ ପକେର ବାର ଜଣ ଓ ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ

ବାର ଜଣ ଅଗସର େହେଲ। 16 ତହଁୁ େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ସହେଯାଦାର ମସକ ଧରି ଏକଆେରକ ବକେର ଖଡ ଭୁସିେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ

ସମେସ ଏକତ ମେଲ; ଏେହତୁ ଗିବୀେୟା ମ ବତୀ େସହି ସାନର ନାମ

ହି କ ହ ସୂରୀ େହଲା। 17 େସହି ଦିନ ଅତି େଘାର ଯୁଦ େହଲା; ପୁଣି

ଅ ନର ଓ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙ ସମୁଖେର

ପରାସ େହେଲ। 18 େସହି ସାନେର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଓ ଅସାେହଲ

ନାମେର ସରୁୟାର ତିନି ପୁତ ଥେଲ; େସହି ଅସାେହଲ େକତସ ମୃଗ ପରି

ଦୁତଗତି ଥଲା। 19 ପୁଣି ଅସାେହଲ ଅ ନର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇଲା;

ଆଉ ଅ ନରର ପେଛ ଗଲା େବେଳ େସ ଦକିଣ କି ବାମକୁ େଫରିଲା

ନାହ। 20 େତେବ ଅ ନର ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ କହିଲା, “ଅସାେହଲ,

ଏ କି ତୁେମ?” େସ ଉତର କଲା, “ମଁୁ।” 21 ଏଥେର ଅ ନର ତାହାକୁ

କହିଲା, “ତୁେମ ଆପଣା ଡାହାଣ କି ବାମ ଆେଡ଼ େଫରି ଏହି ଯୁବାମାନଙର

େକୗଣସି ଜଣକୁ ଧରି ତାହାର ସଜା ଲୁଟି ନିଅ।” ମାତ ଅସାେହଲ ତାହାର

ପଶା ଗମନରୁ େଫରିଲା ନାହ। 22 ତହଁୁ ଅ ନର ପୁନବାର ଅସାେହଲକୁ

କହିଲା, “େମାହର ପଶା ଗମନରୁ େଫର; ମଁୁ କାହକି ତୁମକୁ ଆଘାତ କରି

ଭୂମିସା କରିବି? ତାହା କେଲ ମଁୁ କିପରି ତୁମ ଭାଇ େଯାୟାବ ଆଗେର

ମୁଖ େଦଖାଇବି?” 23 ତଥାପି େସ େଫରିବାକୁ ମନା କଲା; ଏଣୁ ଅ ନର

ବଚାର ପଛ ଅଗେର ତାହାର େପଟ ଭୁସି ଦିଅେନ, ବଚା ତାହାର ପଛଆେଡ଼

ଫୁଟି ବାହାରିଲା; ତହଁୁ େସ େସହିଠାେର ପଡ଼ି େସହି ସାନେର ମଲା; ପୁଣି

େଯେତ େଲାକ ଅସାେହଲର ପଡ଼ିବା ଓ ମରିବା ସାନକୁ ଆସିେଲ, େସମାେନ

ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 24ମାତ େଯାୟାବ ଓ ଅବୀଶୟ ଅ ନରର ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଗିବୀେୟା ପାନରର ପଥ ନିକଟବତୀ

ଗୀଆ ସମୁଖସ ଅମା ପବତ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବା େବଳକୁ ସୂଯ ାସ

େହଲା। 25ଏଥମ େର ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ଅ ନରର ପଶା ମିଳି ଏକ
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ଦଳ େହାଇ େଗାଟିଏ ପବତ ଶୃଙେର ଠିଆ େହେଲ। 26 େତେବ ଅ ନର

େଯାୟାବକୁ ଡାକି କହିଲା, “ଖଡ କʼଣ ସବଦା ଗାସ କରିବ? େଶଷେର ତାହା

େଯ ତିକ େହବ, ଏହା କʼଣ ତୁେମ ଜାଣ ନାହ? େତେବ ତୁେମ େଲାକମାନଙୁ

େସମାନଙ ଭାଇମାନଙ ପଶା ଗମନରୁ େଫରିବା ପାଇଁ େକେତ କାଳ ଆ ା

ନ େଦବ?” 27 ଏଥେର େଯାୟାବ କହିଲା, “ପରେମଶର ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ (କହୁ), ତୁେମ କହି ନ ଥେଲ ତ େମାର େସୖନିକମାେନ ନିଶୟ

ସକାଳ ପଯ ନ ପେତ େକ ଆପଣା ଭାଇ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇ ଥାʼେନ।” 28

ତହଁୁ େଯାୟାବ ତୂରୀ ବଜାେନ, ସମସ େଲାକ ଅଟକି ରହିେଲ ଓ ଇସାଏଲ

ପଛେର ଆଉ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହ, କି ଆଉ ଯୁଦ କେଲ ନାହ। 29 ଏଉତାେର

ଅ ନର ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ େସହି ରାତିସାରା ପଦାଭୂମି େଦଇ ଗମନ

କେଲ ଓ େସମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ ସମୁଦାୟ ବିେଥାଣ େଦଶ େଦଇ

ଯାଇ ମହନୟିମେର ଉପସିତ େହେଲ। 30 ଆଉ େଯାୟାବ ଅ ନରର

ପଶା ଗମନରୁ େଫରିଲା; ପୁଣି େସ ସମୁଦାୟ େଲାକଙୁ ଏକତ କରେନ,

ଦାଉଦଙର େସୖନିକମାନଙ ମ ରୁ ଊେଣଇଶ ଜଣ ଓ ଅସାେହଲ ଅନୁପସିତ

ଥେଲ। 31 ମାତ ଦାଉଦଙର ଦାସମାେନ ଆଘାତ କରିବାରୁ ବିନ ାମୀ ର ଓ

ଅ ନରର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତିନି ଶହ ଷାଠିଏ େଲାକ ମରିଥେଲ। 32

ଏଉତାେର େସମାେନ ଅସାେହଲକୁ ଉଠାଇ େନଇ େବଥଲହିମସିତ ତାହାର

ପିତାର କବରେର କବର େଦେଲ। ପୁଣି େଯାୟାବ ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ

ସାରାରାତି ଯାତା କେଲ ଓ ହିେବାଣ ନିକଟେର େସମାେନ ସକାଳ ପହଞିେଲ।

3ଏଥଉତାେର ଶାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମ େର ଦୀଘ କାଳ ଯୁଦ

େହଲା; ପୁଣି ଦାଉଦ ଧୀେର ଧୀେର ବଳବାନ େହେଲ, ମାତ ଶାଉଲ ବଂଶ

ଧୀେର ଧୀେର କୀଣ େହେଲ। 2 ପୁଣି ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙର େକେତକ

ପୁତ ଜାତ େହେଲ; ତାଙର ପଥମଜାତ ଅେମାନ, େସ ଯିଷିେୟଲୀୟା

ଅହୀେନାୟ ଠାରୁ ଜାତ; 3 ପୁଣି ଦିତୀୟ ପୁତ କିଲା , େସ କମଲୀୟ

ନାବଲର ଭାଯ ା ଅବୀଗଲଠାରୁ ଜାତ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅବଶାେଲାମ, େସ

ଗଶୂରର ରାଜା ତଲୟର କନ ା ମାଖାର ପୁତ। 4 ପୁଣି ଚତୁଥ ଅେଦାନୀୟ,

େସ ହଗୀତର ପୁତ; ପୁଣି ପଞମ ଶଫଟୀୟ, େସ ଅବିଟଲର ପୁତ। 5ଷଷ

ଯିତୀୟମ, େସ ଦାଉଦଙର ଭାଯ ା ଇଗାର ପୁତ; ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙର

ଏହିସବୁ ପୁତ ଜାତ େହେଲ। 6 ଶାଉଲ ବଂଶ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ମ େର
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ଯୁଦ ଲାଗିଥବା େବେଳ ଅ ନର ଶାଉଲ ବଂଶ ମ େର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ

କଲା। 7 ମାତ ଶାଉଲଙର ଏକ ଉପପତୀ ଥଲା, ତାହାର ନାମ ରିସା,

େସ ଅୟାର କନ ା; ପୁଣି ଈେ ବାଶତ ଅ ନରକୁ କହିଲା, “ତୁେମ କାହକି

େମାହର ପିତାଙ ଉପପତୀ ସହିତ ସହବାସ କଲ?” 8 େତେବ ଅ ନର

ଈେ ବାଶତର କଥା ସକାଶୁ ଅତି େକାଧ କରି କହିଲା, “ମଁୁ କି ଯିହୁଦାର

କୁକୁର ମୁଣ? ମଁୁ ଆଜି ତୁମ ପିତା ଶାଉଲ ବଂଶକୁ ଓ ତାଙର ଭାଇ ଓ

ବନୁମାନଙୁ ଦୟା କରୁଅଛି, ମ ତୁମକୁ ଦାଉଦ ହସେର ସମପଣ କରି ନାହ,

ତଥାପି ତୁେମ ଆଜି ଏହି ସୀ ବିଷୟେର େମାʼ ଉପେର ଆେରାପ କରୁଅଛ? 9

ଶାଉଲ ବଂଶରୁ ରାଜ ଅନର କରିବାକୁ ଓ ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ

ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର ଦାଉଦଙର ସିଂହାସନ ସାପନ କରିବାକୁ, 10

ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙ ବିଷୟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ଯଦି

ମଁୁ ତାଙ ପତି ନ କେର, େତେବ ପରେମଶର ଅ ନରକୁ େସହି ଦଣ ଓ ତହରୁ

ଅଧକ ଦିଅନୁ।” 11 ତହେର େସ ଅ ନରକୁ େଗାଟିଏ କଥା ଉତର େଦଇ

ପାରିଲା ନାହ, କାରଣ େସ ତାହାକୁ ଭୟ କଲା। 12 ଏଉତାେର ଅ ନର

ଆପଣା ପକରୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ବାତାବହ ପଠାଇ କହିଲା, “ଏ େଦଶ

କାହାର?” ଆହୁରି କହିଲା, “ଆପଣ େମାʼ ସଙେର ନିୟମ କରନୁ, ତହେର

େଦଖନୁ, ସମସ ଇସାଏଲକୁ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େମାʼ ହସ

ଆପଣଙର ସହାୟ େହବ।” 13ଏଥେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଭଲ; ମଁୁ ତୁମ

ସଙେର ନିୟମ କରିବି; ମାତ ମଁୁ ତୁମଠାରୁ େଗାଟିଏ କଥା ଚାେହଁ, ତାହା

ଏହି, ତୁେମ େମାʼ ମୁଖ େଦଖବାକୁ ଆସିବା େବେଳ ପଥେମ ଶାଉଲଙର

କନ ା ମୀଖଲକୁ ନ ଆଣିେଲ େମାʼ ମୁଖ େଦଖ ପାରିବ ନାହ।” 14 ତହଁୁ

ଦାଉଦ ଶାଉଲଙର ପୁତ ଈେ ବାଶତ ନିକଟକୁ ବାତାବହମାନଙୁ ପଠାଇ

କହିେଲ, “ମଁୁ ପେଲଷୀୟମାନଙର ଏକ ଶହ ସୁନତ ଚମ େଦଇ ଯାହାକୁ

ବିବାହ କରିଅଛି, େମାହର ଭାଯ ା େସହି ମୀଖଲକୁ େମାେତ ଦିଅ।” 15

ତହେର ଈେ ବାଶତ େଲାକ ପଠାଇ ଲୟିଶର ପୁତ ପଲୀେୟଲ ନାମକ

ତାହାର ସାମୀ ନିକଟରୁ ମୀଖଲକୁ େନଲା। 16 ଏଣୁ ତାହାର ସାମୀ େରାଦନ

କରି କରି ତାହା ସେଙ ଆସି ବହୁରୀମ ନଗର ପଯ ନ ତାହା ପେଛ ପେଛ

ଗଲା। ଏଥେର ଅ ନର ତାହାକୁ କହିଲା, “ଯାଅ ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ,” ତହଁୁ

େସ େଫରିଗଲା। 17 ଏଥଉତାେର ଅ ନର ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗ ସହିତ
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ଏରୂପ କଥାବାତା କଲା, “ପୂବେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର

ରାଜା େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ ଚାହ ଥଲ; 18 ଏେବ ତାହା କର; କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙ ବିଷୟେର କହିଅଛନି, ‘ଆେମ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦର

ହସ ଦାରା ଆପଣା ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ

ଓ େସମାନଙ ସମସ ଶତୁ ହସରୁ ଉଦାର କରିବା।’” 19 ଆଉ ଅ ନର

ବିନ ାମୀ ର କଣେଗାଚରେର ମ େସହି କଥା କହିଲା; ପୁଣି ଇସାଏଲ

ଓ ବିନ ାମୀ ର ସମସ ବଂଶ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ େଦଖାଗଲା, ଅ ନର

େସହି ସମସ କଥା ଦାଉଦଙର କଣେଗାଚରେର ମ କହିବା ପାଇଁ ହିେବାଣକୁ

ଯାତା କଲା। 20 ଏରୂେପ ଅ ନର ଆପଣା ସଙେର େକାଡ଼ିଏ ଜଣକୁ େନଇ

ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା। ତହେର ଦାଉଦ ଅ ନର

ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକମାନଙ ପାଇଁ େଭାଜ ପସୁତ କେଲ। 21 ଏଉତାେର

ଅ ନର ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ଉଠିଯାଇ ସମସ ଇସାଏଲକୁ େମାହର

ପଭୁ ମହାରାଜଙ ନିକଟେର ସଂଗହ କରିବି; ତହେର େସମାେନ ଆପଣଙ

ସହିତ ନିୟମ କରିେବ ଓ ଆପଣ ସମସଙ ଉପେର ନିଜ ପାଣର ଇଚାମେତ

ରାଜତ କରିେବ।” ତହଁୁ ଦାଉଦ ଅ ନରକୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସ କୁଶଳେର

ପସାନ କଲା। 22 ଏଉତାେର, ଦାଉଦଙର େସୖନ ଦଳ ଓ େଯାୟାବ ପଚୁର

ଲୁଟିତ ଦବ ସଙେର େନଇ ଆସିେଲ; ମାତ ଅ ନର ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙ

ସଙେର ନ ଥଲା, କାରଣ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ବିଦାୟ କରିବାରୁ େସ କୁଶଳେର

ଯାଇଥଲା। 23 େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସଙୀ େସୖନ ଦଳ ଉପସିତ ହୁଅେନ,

େଲାକମାେନ େଯାୟାବକୁ କହିେଲ, “େନ ର ପୁତ ଅ ନର ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଥଲା ଓ େସ ତାହାକୁ ବିଦାୟ କରିବାରୁ େସ କୁଶଳେର ଯାଇଅଛି।” 24

ଏଥେର େଯାୟାବ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ଆପଣ କଅଣ କେଲ?

େଦଖନୁ, ଅ ନର ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ଆସିଥଲା, ଆପଣ କାହକି ତାହାକୁ

ବିଦାୟ କରିେଦେଲ, େସ ତ ଗଲାଣି? 25ଆପଣ କʼଣ ଜାଣନି ନାହ, େନ ର

ପୁତ ଅ ନର ଆପଣଙୁ ଭୁଲାଇବାକୁ ଓ ଆପଣଙ ଗମନାଗମନ ଜାଣିବାକୁ ଓ

ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରନି, େସହି ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଥଲା?” 26ଏଉତାେର

େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଆସି ଅ ନରର ପଛେର ବାତାବହ

ପଠାେନ, େସମାେନ ସିରା କୂପ ନିକଟରୁ ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ; ମାତ

ଦାଉଦ ଏହା ଜାଣିେଲ ନାହ। 27 ପୁଣି ଅ ନର ହିେବାଣକୁ େଫରି ଆସେନ,
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େଯାୟାବ ତାହା ସଙେର ନିେରାଳାେର ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନଗରର

ଦାର ଭତରକୁ େନଇଗଲା, ମାତ ଆପଣା ଭାଇ ଅସାେହଲର ରକପାତ

ସକାଶୁ ତାହାର େପଟେର ଆଘାତ କରେନ, େସ ମଲା। 28 ଏଥଉତାେର

ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “େନ ର ପୁତ ଅ ନରର ରକପାତ ବିଷୟେର

ମଁୁ ଓ େମାହର ରାଜ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଅନନକାଳ ନିେଦାଷ; 29

ତାହା େଯାୟାବର ମସକେର ଓ ତାହାର ପିତୃବଂଶ ସମସଙ ଉପେର ବତୁ ଓ

େଯାୟାବବଂଶେର ପେମହୀ କି କୁଷୀ କି ଯଷିେର ନିଭରଶୀଳ କି ଖଡହତ କି

ଭକ ହୀନ େଲାକର ଅଭାବ ନ େହଉ।” 30 ଏହିରୂେପ େଯାୟାବ ଓ ତାହାର

ଭାଇ ଅବୀଶୟ, ଅ ନରକୁ ବଧ କେଲ; େଯେହତୁ େସ ଗିବୀେୟାେ ର

ଯୁଦ ସମୟେର େସମାନଙ ଭାଇ ଅସାେହଲକୁ ମାରିଥଲା। 31 ଏଥଉତାେର

ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକ ସମସଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରି ଅଖା ପିନ ଓ ଅ ନରର ଆେଗ ଆେଗ େଶାକ କରି

ଚାଲ।” ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜା ଶବଶଯ ାର ପେଛ ପେଛ ଚାଲେଲ। 32ଆଉ

େସମାେନ ହିେବାଣେର ଅ ନରକୁ କବର େଦେଲ ଓ ରାଜା ରବ ଉଠାଇ

ଅ ନରକବର ନିକଟେର େରାଦନ କେଲ ଓ ସମସ େଲାକ ମ େରାଦନ

କେଲ। 33 ପୁଣି ରାଜା ଅ ନର ପାଇଁ ବିଳାପ କରି କହିେଲ, “େଯପରି ମୂଢ଼

ମେର, େସପରି କି ଅ ନରକୁ ମରିବାକୁ େହଲା? 34 ତୁମ ହାତ ବନା ନ

ଥଲା, କି େବଡ଼ିେର ତୁମ ପାଦ ବନା ନ ଥଲା; େଯପରି ମନୁଷ ଅଧମୀ

ସନାନମାନଙ ଆଗେର ପେଡ଼, େସପରି ତୁେମ ପଡ଼ିଲ।” ଏଥେର ସମସ

େଲାକ ପୁନବାର ତାହା ପାଇଁ େରାଦନ କେଲ। 35 ଏଉତାେର ଦିନ ଥାଉ

ଥାଉ ଦାଉଦଙୁ େଭାଜନ କରାଇବା ନିମେନ ସମସ େଲାକ ଆସିେଲ; ମାତ

ଦାଉଦ ଶପଥ କରି କହିେଲ, “ସୂଯ ାସ ପଯ ନ େଯେବ ମଁୁ ରୁଟି କି ଆଉ

କିଛି ସଶ କେର, େତେବ ପରେମଶର େମାେତ େସହି ଦଣ ଓ ତହରୁ ଅଧକ

ଦିଅନୁ।” 36 ତହେର ସମସ େଲାକ ବୁଝିେଲ ଓ ତାହା େସମାନଙ ଦୃଷିେର

ଭଲ େଦଖାଗଲା; ରାଜା ମ ଯାହା ଯାହା କେଲ, ତାହାସବୁ ସମସ େଲାକଙ

ଦୃଷିେର ଭଲ ଥଲା। 37 ଏହିରୂେପ େନ ର ପୁତ ଅ ନରକୁ ବଧ କରାଇବା

େଯ ରାଜାଙ ଆଡ଼ୁ େହାଇ ନାହ, ଏହା ସମସ େଲାକ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

େସହି ଦିନ ଜାଣିେଲ। 38ଆହୁରି ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆଜି

ଇସାଏଲ ମ େର ଜେଣ ଅଧପତି ଓ ମହାନ ପୁରୁଷ େଯ ପତିତ େହଲା, ଏହା
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କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? 39ଏଣୁ ମଁୁ ରାଜାଭଷିକ େହେଲ େହଁ ଆଜି ଦୁବଳ

େହଲ; ଏହି ପୁରୁଷମାେନ, ଅଥା , ସରୁୟାର ପୁତମାେନ ଆମ ପତି ନିଷୁର;

ସଦାପଭୁ ଏହି କୁକିୟାକାରୀକୁ ତାହାର କୁକମ ଅନୁସାେର ପତିଫଳ ଦିଅନୁ।”

4ଆଉ ଶାଉଲଙର ପୁତ ଈେ ବାଶତ େଯେତେବେଳ ଶୁଣିଲା େଯ,

ହିେବାଣେର ଅ ନର ମରିଅଛି, େସେତେବେଳ ତାହାର ହସ ଦୁବଳ େହଲା

ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ନିରାଶ େହେଲ। 2 ପୁଣି ଶାଉଲଙର ପୁତ

ଈେ ବାଶତର ଦୁଇ ଜଣ ଦଳପତି ଥେଲ; ଜଣକର ନାମ ବାନା ଓ ଅନ ର

ନାମ େରଖବ; ଏମାେନ ବିନ ାମୀ ବଂଶଜାତ େବେରାତୀୟ ରିେମା ର

ପୁତ। (କାରଣ େବେରାତ ମ ବିନ ାମୀ ର ଅଧକାରେର ଗଣିତ; 3 ମାତ

େବେରାତୀୟମାେନ ଗିତୟିମକୁ ପଳାଇେଲ ଓ େସହି ସାନେର ଆଜି ପଯ ନ

ବାସ କରୁଅଛନି।) 4 ଶାଉଲଙର ପୁତ େଯାନାଥନଙର େଗାଟିଏ ପୁତ

ଥଲା, ତାହାର ଦୁଇ ପାଦ େଛାଟା। ଯିଷିେୟଲରୁ ଶାଉଲ ଓ େଯାନାଥନ

ବିଷୟକ ସମାଦ ଆସିବା େବେଳ ତାହାକୁ ପାଞ ବଷ େହାଇଥଲା, ପୁଣି

ତାହାର େସବିକା ତାହାକୁ େନଇ ପଳାଇଲା; ମାତ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଚଞଳ

େହବାରୁ ପିଲା ପଡ଼ିଯାଇ େଛାଟା େହଲା। ତାହାର ନାମ ମଫୀେବାଶ ।

5 ଏଥଉତାେର ଈେ ବାଶତ ମ ାହ ସମୟେର ବିଶାମ େନବା େବେଳ

େବେରାତୀୟ ରିେମା ର ପୁତ େରଖବ ଓ ବାନା ଯାଇ ପାୟ ଖରା େବେଳ

ତାହାର ଗୃହେର ଉପସିତ େହେଲ। 6 ପୁଣି େସମାେନ େସଠାେର ପେବଶ

କରି ଗହମ ଆଣିବା ଛଳେର ଗୃହ ଭତରକୁ ଯାଇ ତାହାର େପଟେର ଆଘାତ

କେଲ। ତହଁୁ େରଖବ ଓ ତାହାର ଭାଇ ବାନା ପଳାଇଗେଲ। 7 (ଘଟଣା)

ଏରୂପ େହଲା େଯ, େସମାେନ ଗୃହ ଭତରକୁ ଆସି େସ ଆପଣା ଶୟନ

ଗୃହେର ଶଯ ା ଉପେର େଶାଇଥବା ସମୟେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ

କେଲ ଓ ତାହାର ମସକ କାଟି େସହି ମସକ େନଇ ଆରବା ନାମକ ଅଥା

ଯଦନ ଉପତ କା େଦଇ ରାତିସାରା ଗମନ କେଲ। 8 ଏଉତାେର େସମାେନ

ଈେ ବାଶତର ମସକ ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙ କତିକି ଆଣିେଲ ଓ ରାଜାଙୁ

କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ପାଣ ଅେନଷଣକାରୀ ଶତୁ େଯ ଶାଉଲ, ତାଙର

ପୁତ ଈେ ବାଶତର ମସକ ଏହି; ସଦାପଭୁ ଆଜି ଆମ ପଭୁ ମହାରାଜାଙ

ପକେର ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ବଂଶଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନଇଅଛନି।” 9ମାତ

ଦାଉଦ େବେରାତୀୟ ରିେମା ର ପୁତ େରଖବକୁ ଓ ତାହାର ଭାଇ ବାନାକୁ
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ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “େଯ ସମୁଦାୟ େକଶରୁ େମାʼ ପାଣକୁ ମୁକ କରିଅଛନି,

େସହି ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ କହୁଅଛି, 10 େଯେତେବେଳ ଜେଣ

ଆପଣାକୁ ଶୁଭ ବାତାବାହକ ମେନ କରି େମାେତ କହିଲା, ‘େଦଖନୁ, ଶାଉଲ

ମରିଅଛି,’ େସେତେବେଳ ମଁୁ ତହର ପୁରସାର େଦବା ନିମେନ ତାହାକୁ ଧରି

ସିକ ଠାେର ବଧ କଲ। 11 େତେବ େଯଉଁମାେନ ଧାମକ େଲାକକୁ ତାହାର

ନିଜ ଗୃହ ଭତେର, ତାହାର ଶଯ ା ଉପେର ମାରି ପକାଇଅଛନି, ଏପରି ଦୁଷ

େଲାକଙୁ କି ତେତାଧକ ନ କରିବି, ଏେବ ମଁୁ କି ତୁମମାନଙ ହସରୁ ତାହାର

ରକର ପରିେଶାଧ ନ େନବି ଓ ପୃଥବୀରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଚିନ ନ କରିବି?” 12

ତହେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ ଆ ା ଦିଅେନ, େସମାେନ େସମାନଙୁ

ବଧ କେଲ, ଆଉ େସମାନଙର ହସ ଓ ପାଦ େଛଦନ କରି ହିେବାଣର

ପୁଷରିଣୀ ନିକଟେର ଟଙାଇ େଦେଲ। ମାତ େସମାେନ ଈେ ବାଶତର ମସକ

େନଇ ହିେବାଣେର ଅ ନରକବରେର କବର େଦେଲ।

5ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲର ସମସ ବଂଶ ହିେବାଣକୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମମାେନ ତୁମର ଅସି ଓ ତୁମର ମାଂସ। 2

ଅତୀତେର ଶାଉଲ ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜା ଥବା ସମୟେର ତୁେମ

ଇସାଏଲର େସନାକୁ େନତୃତ େଦଉଥଲ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ କହିଅଛନି,

‘ତୁେମ ଆମ ଇସାଏଲ େଲାକଙୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମ ଇସାଏଲର ଅଗଣୀ

େହବ।’” 3 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲର ସମସ ପାଚୀନ ହିେବାଣକୁ ରାଜାଙ

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ତହେର ଦାଉଦ ରାଜା ହିେବାଣେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

େସମାନଙ ସଙେର ନିୟମ କେଲ ଓ େସମାେନ ଇସାଏଲ ଉପେର ଦାଉଦଙୁ

ରାଜାଭଷିକ କେଲ। 4 ଦାଉଦ ତିରିଶ ବଷ ବୟସେର ରାଜତ କରିବାକୁ

ଆରମ କେଲ ଓ େସ ଚାଳିଶ ବଷ ରାଜତ କେଲ। 5 େସ ହିେବାଣେର ଯିହୁଦା

ଉପେର ସାତ ବଷ ଛଅ ମାସ ରାଜତ କେଲ; ପୁଣି େସ ଯିରୂଶାଲମେର ସମସ

ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର େତତିଶ ବଷ ରାଜତ କେଲ। 6 ଏଉତାେର

ରାଜା ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ େଦଶବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତା କେଲ, ତହେର ଦାଉଦ ଏହି ସାନକୁ ଆସି ପାରିେବ

ନାହ େବାଲ ମେନ କରି େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଅନ ଓ

େଛାଟାମାନଙୁ ଦୂର ନ କେଲ, ଏହି ସାନକୁ ଆସିପାରିବ ନାହ।” 7 ତଥାପି

ଦାଉଦ ସିେୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼କୁ ଅଧକାର କେଲ; ଯାହା ଦାଉଦନଗର
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େହଲା। 8 ପୁଣି ଦାଉଦ େସହି ଦିନ କହିେଲ, “େଯେକହି ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ

ବଧ କେର, େସ ଜଳ ପଣାଳୀକୁ ଯାଇ ଦାଉଦପାଣର ଘୃଣିତ େସହି ‘େଛାଟା

ଓ ଅନମାନଙୁ’ ବଧ କରୁ।” ଏେହତୁ େଲାେକ କହନି, “ଅନ ଓ େଛାଟାମାେନ

େସଠାେର ଅଛନି; େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଭତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହ।” 9

ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ େସହି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼େର ବାସ କରି ତାହାର ନାମ ଦାଉଦ

ନଗର ରଖେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ ମିେଲାଠାରୁ ଭତର ଆେଡ଼ ଚତୁଦଗେର ଗଡ଼

ନିମାଣ କେଲ। 10ଆଉ ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର ଦାଉଦଙର

ସହାୟ େହବାରୁ େସ ଅଧକରୁ ଅଧକ ମହାନ େହେଲ। 11 ଏଥଉତାେର

େସାରର ରାଜା ହୂର ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ଓ ଏରସ କାଠ ଓ ବେଢ଼ଇ

ଓ ରାଜମିସୀମାନଙୁ ପଠାଇଲା; ତହେର େସମାେନ ଦାଉଦଙ ନିମେନ ଗୃହ

ନିମାଣ କେଲ। 12ତହେର ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙୁ ଇସାଏଲର ରାଜପଦେର

ସିର କେଲ ଓ ଆପଣା ଇସାଏଲ େଲାକଙ ସକାଶୁ ତାଙ ରାଜ ଉନତ

କେଲ, ଏହା େସ ବୁଝିେଲ। 13 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ହିେବାଣରୁ ଆସିଲା

ଉତାେର ଯିରୂଶାଲମେର ଆଉ ଅେନକ ଉପପତୀ ଓ ଭାଯ ା ଗହଣ କେଲ;

ତହେର ଦାଉଦଙର ଆହୁରି ପୁତକନ ା ଜାତ େହେଲ। 14ଯିରୂଶାଲମେର

ତାଙର ଔରସେର େଯଉଁମାେନ ଜନିେଲ, େସମାନଙର ନାମ ଏହି: ଯଥା: 

ଶମୂୟ ଓ େଶାବ ଓ ନାଥନ ଓ ଶେଲାମନ 15 ଓ ୟିଭର ଓ ଇଲୀଶୂୟ ଓ

େନଫ ଓ ଯାଫୀୟ 16 ଓ ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲ ।

17 ଏଉତାେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ

କରିଅଛନି, ଏହା ପେଲଷୀୟମାେନ ଶୁଣି ସମସ ପେଲଷୀୟ େଲାକ ଦାଉଦଙୁ

ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଆସିେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି ଗଡ଼କୁ ଚାଲଗେଲ।

18 ଏହି ସମୟେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଆସି ରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର ବିସାର

େହାଇଥେଲ 19ଏଥେର ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ସାହାଯ ମାଗି କହିେଲ,

“ମଁୁ କି ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଉଠି ଯିବି? ତୁେମ କି େସମାନଙୁ

େମାʼ ହସେର ସମପଣ କରିବ?” ତହେର ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ,

“ଉଠିଯାଅ, କାରଣ ଆେମ ନିଶୟ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ

କରିବା।” 20 ତହଁୁ ଦାଉଦ ବା ପରାସୀ କୁ ଆସିେଲ ଓ ଦାଉଦ େସଠାେର

େସମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ; ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ େମାʼ ସମୁଖେର

େମାʼ ଶତୁମାନଙୁ ଜଳ ଦାରା େସତୁଭଙ ତୁଲ ଭଗ କରିଅଛନି।” ଏେହତୁ
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େସ େସହି ସାନର ନାମ ବା ପରାସୀ (ଭଗ ସାନ) ରଖେଲ। 21 େସହି

ସାନେର େସମାେନ ଆପଣା ପତିମାଗଣକୁ ପରିତ ାଗ କରିଥେଲ, ତହେର

ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ େସହି ସବୁ ଦଗ କେଲ। 22ଏଥଉତାେର

ପେଲଷୀୟମାେନ ପୁନବାର ଆସି ରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର ବିସାର (ବିଶାମ

େନେଲ) େହେଲ। 23 ତହେର ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙୁ ସାହାଯ ମାଗେନ, େସ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଠି ଉଠିଯାଅ ନାହ; େସମାନଙ ପଶା ଘୁରି ଆସି ତୂତ

ବୃକ େତାଟା ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ଆକମଣ କର। 24 ପୁଣି ତୁେମ େସହି ତୂତ

ବୃକ େତାଟା ଉପେର େସୖନ ଗମନର ଶବ ଶୁଣିେଲ ଆକମଣ କରିବ; କାରଣ

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ େସୖନ ଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା

ପାଇଁ ତୁମ ସମୁଖେର ଅଗସର େହେବ।” 25 ତହେର ସଦାପଭୁ େଯପରି

ଆ ା େଦେଲ, ଦାଉଦ େସପରି କେଲ ଓ େଗବାଠାରୁ େଗଷର ନିକଟ ପଯ ନ

ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ।

6ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ପୁନବାର ଇସାଏଲର ତିରିଶ ହଜାର ବଛା େଲାକ

ସମସଙୁ ସଂଗହ କେଲ। 2 ଆଉ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର ସଙୀ େଲାକ

ସମେସ ଉଠି, େସହି ନାମେର ଖ ାତ, ଅଥା , କିରୂବଗଣ ମ େର ଉପବିଷ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଖ ାତ, ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ବାଲ

ଯିହୁଦାଠାରୁ ଆଣିବାକୁ ଗେଲ। 3 ପୁଣି େସମାେନ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ

ଏକ ନୂଆ ଶଗଡ଼େର ରଖ ପବତସ ଅବୀନାଦବର ଗୃହରୁ ଆଣିେଲ; ପୁଣି

ଅବୀନାଦବର ପୁତ ଉଷ ଓ ଅହୀେୟା େସହି ନୂଆ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇେଲ। 4

ଆଉ େସମାେନ ପବତସ ଅବୀନାଦବର ଗୃହରୁ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ସହିତ

ତାହା ଆଣିେଲ; ଅହୀେୟା ସିନୁକର ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲଲା। 5 ପୁଣି ଦାଉଦ

ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େଦବଦାରୁ କାଷେର

ନିମତ ନାନା ପକାର ବାଦ ଯନ, ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ ମନିରା ଓ

କରତାଳ ବଜାଇେଲ। 6ଆଉ େସମାେନ ନାେଖାନ ନାମକ ଶସ ମଦନ

ସାନେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହସ ବିସାର

କରି ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଧରିଲା। 7 େସେତେବେଳ ଉଷ ପତି ସଦାପଭୁଙ

େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା; ଏଣୁ ପରେମଶର ତାହାର ଭମ ସକାଶୁ ତାହାକୁ

ଆଘାତ କରେନ, େସ େସହିଠାେର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ପାଖେର ମଲା। 8

ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଉଷକୁ ଆକମଣ କରିବାରୁ ଦାଉଦ ଅସନୁଷ େହେଲ, ଏଣୁ
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େସ େସହି ସାନର ନାମ େପରସଉଷ (ଉଷ ପତି ଆକମଣ) ରଖେଲ; ଆଜି

ପଯ ନ େସହି ନାମ ଅଛି। 9 ପୁଣି ଦାଉଦ େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ

କରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ କିପକାେର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିବ?” 10

ତହଁୁ ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଦାଉଦନଗରକୁ ଆପଣା କତିକି ଆଣିବାକୁ

ଅନିଚୁକ େହେଲ; ମାତ ଦାଉଦ ତାହା େନଇ ପଥପାଶସ ଗାଥୀୟ ଓେବ 

ଇେଦାମର ଗୃହେର ରଖେଲ, 11 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଗାଥୀୟ

ଓେବ ଇେଦାମର ଗୃହେର ତିନି ମାସ ରହିଲା; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଓେବ 

ଇେଦାମକୁ ଓ ତାହାର ସମସ ପରିବାରକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 12 ଏଉତାେର

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ଓେବ ଇେଦାମର ପରିବାରକୁ

ଓ ତାହାର ସବସକୁ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି େବାଲ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ାତ

କରାଗଲା। ତହଁୁ ଦାଉଦ ଯାଇ ଓେବ ଇେଦାମର ଗୃହରୁ ଆନନପୂବକ

ପରେମଶରଙ ସିନୁକକୁ ଦାଉଦନଗରକୁ ଆଣିେଲ। 13ଆଉ, ସଦାପଭୁଙ

ସିନୁକବାହକମାେନ ଛଅ ପାଦ ଗଲା ଉତାେର େସ ଏକ େଗାରୁ ଓ ଏକ ପୁଷ

ପଶୁ ବଳିଦାନ କେଲ। 14 ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ ବଳେର ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ନୃତ କେଲ; େସହି ସମୟେର ଦାଉଦ ଶୁକ ଏେଫାଦ ପିନିଥେଲ।

15 ଏହିରୂେପ ଦାଉଦ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଜୟଧନି ଓ ତୂରୀଧନି

କରି ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଆଣିେଲ। 16 ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଦାଉଦ

ନଗରେର ଉପସିତ େହବା େବେଳ ଶାଉଲଙର କନ ା ମୀଖଲ ଝରକା

େଦଇ ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର କୁଦିବାର ଓ ନାଚିବାର

େଦଖଲା; ଏଣୁ େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ ତାଙୁ ତୁଚ କଲା। 17 ଏଉତାେର

େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଭତରକୁ ଆଣି େସହି ସାନେର, ଅଥା ,

ତହ ପାଇଁ ଦାଉଦ େଯଉଁ ତମୁ ସାପନ କରିଥେଲ, ତହ ମ େର ରଖେଲ;

ତହଁୁ ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ

କେଲ। 18 ପୁଣି ଦାଉଦ େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରି ସାରିଲା

ଉତାେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର େସ େଲାକମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ

କେଲ। 19 ପୁଣି େସ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜନତା ମ େର ସମସ େଲାକଙୁ,

ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଉଭୟ ମ େର ପେତ କଙୁ ଏକ ଏକ ଖଣ ରୁଟି ଓ ଏକ ଏକ

ଅଂଶ ମାଂସ ଓ ଏକ ଏକ ଦାକାଚକି ପରିେବଷଣ କେଲ। ତହେର ସମସ

େଲାକ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ପସାନ କେଲ। 20 ଏଥଉତାେର
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ଦାଉଦ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ପାଇଁ େଫରିଗେଲ। ତହେର

ଶାଉଲଙର କନ ା ମୀଖଲ ଦାଉଦଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ବାହାେର ଆସି କହିଲା,

“ଆଜି ଇସାଏଲର ରାଜା େକେଡ଼ େଗୗରବ ପାଇେଲ, େସ ଆଜି ଆପଣା

ଦାସଗଣର ଦାସୀମାନଙ ସାକାତେର ବିବସ େହାଇଥେଲ, େଯପରି େକୗଣସି

ଅଗାଡ଼ି େଲାକ ନିଲଜ ରୂେପ ବିବସ ହୁଏ!” 21 ଏଥେର ଦାଉଦ ମୀଖଲକୁ

କହିେଲ, “ତାହା ତ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େହଲା, େସ ତ ତୁମ ପିତା ଓ

ତାଙର ସମସ ବଂଶ ଅେପକା ସଦାପଭୁଙ େଲାକ ଇସାଏଲ ଉପେର ଅଗଣୀ

ରୂେପ ନିଯୁକ କରିବାକୁ େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ମଁୁ ଆେମାଦ କରିବି। 22 ପୁଣି ମଁୁ ଏଥରୁ ହ ଆହୁରି କୁଦ େହବି ଓ

ନିଜ ଦୃଷିେର ନୀଚ େହବି; ତଥାପି ତୁେମ େଯଉଁ ଦାସୀମାନଙ କଥା କହିଲ,

େସମାନଙଠାରୁ ମଁୁ େଗୗରବ ପାଇବି।” 23 ଏେହତୁ ଶାଉଲଙର କନ ା

ମୀଖଲର ମରଣ ଦିନ ପଯ ନ ସନାନ େହଲା ନାହ।

7ଏଥଉତାେର ରାଜା ଆପଣା ଗୃହେର ବାସ କରିବା େବେଳ ଓ ସଦାପଭୁ

ତାଙର ଚତୁଦଗସିତ ଶତୁମାନଙଠାରୁ ତାଙୁ ବିଶାମ େଦଲା ଉତାେର 2 ରାଜା

ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏେବ ମଁୁ ଏରସ କାଷେର ନିମତ

ଗୃହେର ବାସ କରୁଅଛି, ମାତ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ପରଦା ପଛେର ବାସ

କରୁଅଛି।” 3ତହେର ନାଥନ ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁମ ହୃଦୟେର ଯାହା

ଅଛି, ତାହାସବୁ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମ ସଙେର ଅଛନି।” 4 ଏଉତାେର

େସହି ରାତି ସଦାପଭୁଙ ବାକ ନାଥନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା,

5 “ଯାଅ, ଆମ ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ଜଣାଅ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ କି

ଆମ ନିମେନ ବସତିଗୃହ ନିମାଣ କରିବ? 6ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନାବଧ ଆଜି ପଯ ନ େକୗଣସି ଗୃହେର

ବାସ କରି ନାହଁୁ, ମାତ ତମୁ ଓ ଆବାସ ମ େର ଗତାୟାତ କରିଅଛୁ। 7

ଆେମ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ସନାନ ସହିତ େଯଉଁସବୁ ସାନେର ଗମନାଗମନ

କଲୁ, ତହ ମ ରୁ େକୗଣସି ସାନେର, ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲକୁ ପାଳନ

କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙୁ ଆ ା େଦଇଥଲୁ, ଇସାଏଲର ଏପରି େକୗଣସି

ବଂଶକୁ, ତୁେମମାେନ କାହକି ଆମ ନିମେନ ଏରସ କାଷର ଗୃହ ନିମାଣ କରି

ନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା କି ଆେମ କହିଅଛୁ?’ 8 ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମ ଆମ

ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ଏପରି କୁହ, ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,
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ତୁେମ େଯପରି ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲ ଉପେର ଅଗଣୀ େହବ, ଏଥପାଇଁ

ଆେମ ତୁମକୁ େମଷଶାଳାରୁ, େମଷମାନଙ ପଶା ଗମନରୁ ଗହଣ କଲୁ; 9

ପୁଣି ତୁେମ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନକୁ ଗଲ, ଆେମ ତୁମର ସଙୀ େହଲୁ ଓ ତୁମ

ସମୁଖରୁ ତୁମର ସମସ ଶତୁଙୁ ଉଚିନ କଲୁ; ଆହୁରି ଆେମ ପୃଥବୀସ ମହାନ

େଲାକମାନଙ ନାମ ତୁଲ ତୁମର ମହାନାମ କରିବା। 10 ପୁଣି ଆେମ ଆପଣା

ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ସାନ ନିରୂପଣ କରି େସମାନଙୁ

େରାପଣ କରିବା, ତହେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େସହି ସାନେର ବାସ

କରି ଆଉ ଶାସିତ େହେବ ନାହ; 11 କିଅବା େଯପରି ପୂବକାଳେର ଓ େଯଉଁ

ସମୟାବଧ ଆେମ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲ ଉପେର ବିଚାରକତୃଗଣକୁ

ନିଯୁକ କରିଅଛୁ, େସସମୟାବଧ େଯପରି େହାଇଅଛି, େସପରି ଅଧମର

ସନାନମାେନ େସମାନଙୁ ଆଉ େକଶ େଦେବ ନାହ; ପୁଣି ଆେମ ତୁମର ସମସ

ଶତୁଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଶାମ େଦବା। ଆଉ ମ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ କହନି େଯ,

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସାପନ କରିେବ। 12ତୁମର ଦିନ ପୂଣ େହେଲ

ଓ ତୁେମ ଆପଣା ପିତୃେଲାକମାନଙ ସଙେର ଶୟନ କେଲ, ଆେମ ତୁମ

ଔରସଜାତ ବଂଶକୁ ତୁମ ଉତାେର ସାପନ କରିବା ଓ ଆେମ ତାହାର ରାଜ

ସିର କରିବା। 13 େସ ଆମ ନାମ ନିମେନ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ ଓ ଆେମ

ତାହାର ରାଜ ସିଂହାସନ ଅନନକାଳସାୟୀ କରିବା। 14ଆେମ ତାହାର

ପିତା େହବା ଓ େସ ଆମର ପୁତ େହବ; େସ ଅପରାଧ କେଲ ଆେମ ତାହାକୁ

ମନୁଷ ମାନଙ ଦଣେର ଓ ମନୁଷ ସନାନମାନଙ ପହାରେର ଶାସି େଦବା।

15 ମାତ ତୁମ ସମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ ଶାଉଲଠାରୁ େଯପରି ଆେମ ଆପଣା ଦୟା

ଦୂର କଲୁ, େସପରି ତାହାଠାରୁ ଆମର ଦୟା ଦୂର େହବ ନାହ। 16 ପୁଣି ତୁମ

ବଂଶ ଓ ତୁମ ରାଜତ ତୁମ ସମୁଖେର ଅନନକାଳ ସିରୀକୃତ େହବ; ତୁମର

ସିଂହାସନ ଅନନକାଳସାୟୀ େହବ।’” 17 ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ ଏସମସ ବାକ

ଓ ଦଶନ ସମନେର କଥା କହିେଲ। 18 ଏଥେର ଦାଉଦ ରାଜା ଭତରକୁ ଯାଇ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ବସିେଲ ଓ କହିେଲ, “େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ମଁୁ କିଏ

ଓ େମାର ବଂଶ ବା କଅଣ େଯ, ତୁେମ େମାେତ ଏପଯ ନ ଆଣିଅଛ? 19

ତଥାପି, େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁମ ଦୃଷିେର ଏହା ହ କୁଦ ବିଷୟ େହଲା;

ଏେହତୁ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବିଷୟେର ଆଗତ ଦୀଘକାଳର କଥା

ମ କହିଅଛ; େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ଏହା କʼଣ ମନୁଷ ର ବ ବସା? 20
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ଏଣୁ ଦାଉଦ ତୁମକୁ ଆଉ କଅଣ କହିପାେର? କାରଣ େହ ପେଭା ସଦାପେଭା,

ତୁେମ ଆପଣା ଦାସକୁ ଜାଣୁଅଛ। 21 ତୁେମ ନିଜ ବାକ ସକାଶୁ ଓ ନିଜ

ଇଚାନୁସାେର ଏହିସବୁ ମହାନ କାଯ କରି ଆପଣା ଦାସକୁ ଜଣାଇଅଛ। 22

ଏେହତୁ େହ ସଦାପେଭା ପରେମଶର, ତୁେମ ମହାନ; କାରଣ ତୁମ ତୁଲ ଆଉ

େକହି ନାହ, କିଅବା ଆେମମାେନ ନିଜ କଣେର ଯାହା ଶୁଣିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର

ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମଶର େକହି ନାହ। 23 ତୁମ େଲାକ ଇସାଏଲ ତୁଲ

ପୃଥବୀେର ଆଉ େକଉଁ େଗାଷୀ ଅଛି? େସମାନଙୁ ଆପଣା ଉେଦଶ େର ଏକ

େଲାକ ରୂେପ ମୁକ କରିବାକୁ, ଓ ଆପଣା ନାମ କରିବାକୁ ପୁଣି ମିସରରୁ, ନାନା

େଗାଷୀ ଓ େସମାନଙ େଦବଗଣଠାରୁ ତୁମ ଉେଦଶ େର ମୁକ ତୁମର େସହି

େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର େସମାନଙ ପାଇଁ ମହ କମ ଓ ତୁମ େଦଶ ପାଇଁ

ଭୟାନକ କମ କରିବାକୁ ପରେମଶର ଆଗମନ କରିଥେଲ। 24 ପୁଣି ତୁେମ

ଅନନକାଳଯାଏ ଆପଣା ଉେଦଶ େର ଏକ େଲାକ କରିବା ନିମେନ ଆପଣା

େଲାକ ଇସାଏଲକୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସାୟୀ କରିଅଛ। ଆଉ େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହାଇଅଛ। 25ଏେବ େହ ସଦାପେଭା,

ପରେମଶର, ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ ବିଷୟେର ଓ ତାହାର ବଂଶ ବିଷୟେର

େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛ, ତାହା ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଦୃଢ଼ କର ଓ େଯପରି

କହିଅଛ, େସପରି କର। 26 ପୁଣି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଅଟନି ଓ ତୁମ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ ତୁମ ସମୁଖେର ସାୟୀ

େହବ, ଏହି କଥା ଦାରା ତୁମ ନାମ ଅନନକାଳ ମହ େହଉ। 27 କାରଣ େହ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ

ସାପନ କରିବି େବାଲ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସର କଣେଗାଚର କରିଅଛ; ଏେହତୁ

ତୁମ ନିକଟେର ଏହି ପାଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଦାସ ସାହସ ପାଇଲା। 28

ଆଉ ଏେବ, େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁେମ ହ ପରେମଶର ଓ ତୁମର ବାକ

ସତ , ପୁଣି ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ ପତି ଏହି ମଙଳ ପତି ା କରିଅଛ; 29

ଏେହତୁ େଯପରି ତୁମ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ ସମୁଖେର ଅନନକାଳ ବିଦ ମାନ

ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ଅନୁଗହ କରି ତାକୁ ଆଶୀବାଦ କର; କାରଣ େହ ପେଭା

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆେପ ଏହା କହିଅଛ; ଏଣୁ ତୁମ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ

ଆଶୀବାଦେର ଅନନକାଳ ଆଶୀବାଦଯୁକ େହଉ।”
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8ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ପରାସ କରି ନତ କେଲ ଓ

ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ଗା ଏବଂ ମାତୃନଗରର କତୃତ େନେଲ।

2 ପୁଣି େସ େମାୟାବକୁ ପରାସ କରି େସହି େଲାକମାନଙୁ ଭୂମିେର ଶୟନ

କରାଇ ଦଉଡ଼ିେର ମାପିେଲ ଓ େସ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଉଡ଼ି ଓ ଜୀବିତ

ରଖବା ପାଇଁ ସମୂଣ ଏକ ଦଉଡ଼ି ମାପିେଲ। ତହେର େମାୟାବୀୟମାେନ

ଦାଉଦଙର ଦାସ େହାଇ ତାଙୁ କର େଦେଲ। 3 େସାବାର ରାଜା ରେହାବର

ପୁତ ହଦେଦଷର ଫରା ନଦୀ ନିକଟେର ଆପଣା ରାଜ ପୁନବାର ପାଇବାକୁ

ଯିବା ସମୟେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପରାସ କେଲ। 4ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ

ଏକ ସହସ ସାତ ଶହ ଅଶାରୂଢ଼ ଓ େକାଡ଼ିଏ ସହସ ପଦାତିକ େସୖନ

େନେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ରଥଅଶ ସମସର େଗାଡ଼ଶିରା କାଟି ପକାଇେଲ,

ମାତ ତହ ମ ରୁ ଶେହ ରଥ ପାଇଁ ଅଶ ରଖେଲ। 5 ଏଉତାେର ଦେମଶକର

ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର ହଦେଦଷର ରାଜାର ସାହାଯ କରିବାକୁ ଆସେନ,

ଦାଉଦ େସହି ଅରାମୀୟମାନଙର ବାଇଶ ହଜାର େଲାକଙୁ ଆଘାତ କେଲ।

6 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଦେମଶକର ଅରାମ େଦଶେର ପହରୀଦଳ ସାପନ କେଲ;

ପୁଣି ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙର ଦାସ େହାଇ କର ଆଣିେଲ। ଏହି

ପକାେର ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଜୟ େଦେଲ। 7ଆଉ,

ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର ଦାସମାନଙ ସୁବଣଢାଲସବୁ େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଆଣିେଲ। 8 ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜା ହଦେଦଷରଅଧକାରସ େବଟହ ଓ

େବେରାଥା ନଗରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ପିତଳଆଣିେଲ। 9ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ

ହଦେଦଷରର ସମସ େସୖନ ଦଳକୁ ପରାସ କରିଅଛନି, ଏହା ହମାତର ରାଜା

ତୟି ଶୁଣେନ, 10 ଦାଉଦ ରାଜାଙର ମଙଳ ବାତା ପଚାରିବା ନିମେନ ଓ

ହଦେଦଷର ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି ପରାସ କରିବା ସକାଶୁ ତାଙୁ ଧନ ବାଦ

େଦବା ନିମେନ େସ ଆପଣା ପୁତ େଯାରା କୁ ତାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା;

େଯେହତୁ ହଦେଦଷର ସେଙ ତୟିର ଯୁଦ ଥଲା। ପୁଣି େଯାରା ଆପଣା

ସେଙ ରୂପା, ସୁନା, ଓ ପିତଳର ପାତ େନଇ ଆସିଥଲା। 11 ଦାଉଦ ରାଜା

ଏହିସବୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ କେଲ, ପୁଣି େଯଉଁ ସମସ େଗାଷୀକୁ

ବଶୀଭୂତ କରିଥେଲ, େସମାନଙଠାରୁ, 12 ଅଥା , ଅରାମ ଓ େମାୟାବ ଓ

ଅେମାନସନାନଗଣ ଓ ପେଲଷୀୟ େଲାକ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାନଙଠାରୁ

ପାପ ସୁନା ଓ ରୂପା, ପୁଣି େସାବାର ରାଜା ରେହାବର ପୁତ ହଦେଦଷରଠାରୁ
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ପାପ ଲୁଟିତ ଦବ ମ ପବିତ କରିଥେଲ। 13 ଆହୁରି ଦାଉଦ ଲବଣ

ଉପତ କାେର ଅରାମୀୟମାନଙର ଅଠରହଜାର େଲାକ ବଧ କରି େଫରିଆସି

ବଡ଼ ନାମ ପାଇେଲ। 14 ପୁଣି େସ ଇେଦାମ େଦଶେର ପହରୀଦଳ ସାପନ

କେଲ; େସ ଇେଦାମର ସବତ ପହରୀଦଳ ସାପନ କେଲ, ଆଉ ଇେଦାମୀୟ

େଲାକ ସମେସ ଦାଉଦଙର ଦାସ େହେଲ। ଆଉ ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ,

ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଜୟ େଦେଲ। 15 ଏହିରୂେପ ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ଉପେର ରାଜତ କେଲ; ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ େଲାକ ପତି ବିଚାର

ଓ ନ ାୟ କେଲ। 16 ଆଉ ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ େସୖନ ଉପେର

ପଧାନ ଥଲା; ଅହୀଲୂଦର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ଇତିହାସ େଲଖକ ଥଲା;

17 ପୁଣି ଅହୀଟୂ ର ପୁତ ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ ଅହୀେମଲ

ଯାଜକ ଥେଲ; ସରାୟ େଲଖକ ଥଲା; 18ଆଉ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ

କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ଥଲା, ପୁଣି ଦାଉଦଙର

ପୁତମାେନ ରାଜକୀୟ ଉପେଦଷା ଥେଲ।

9ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ପଚାରିେଲ, “େଯାନାଥନ ସକାଶୁ ମଁୁ ଯାହା ପତି ଦୟା

ପକାଶ କରିପାେର, ଏପରି େକହି କି ଶାଉଲଙ ବଂଶେର ଅବଶିଷ ଅଛି?” 2

ତହେର େଲାକମାେନ ସୀବଃ ନାମକ ଶାଉଲଙ ବଂଶର ଏକ ଦାସକୁ ଦାଉଦଙ

ନିକଟକୁ ଡାକେନ, ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କି ସୀବଃ?” ତହଁୁ େସ

କହିଲା, “ଆପଣଙ ଦାସ େସହି।” 3ତହେର ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ ଯାହା ପତି

ପରେମଶରଙ ଦୟା ପକାଶ କରିପାେର, ଏପରି େକହି କି ଏେବ ଶାଉଲଙ

ବଂଶେର ଅଛି?” ଏଥେର ସୀବଃ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େଯାନାଥନର ଏକ ପୁତ

ଏେବ ଅଛି, ତାହାର ପାଦ େଛାଟା।” 4 ତହଁୁ ରାଜା ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ,

“େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି?” ତହେର ସୀବଃ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େଦଖନୁ, େସ

େଲାଦବାରେର ଅମୀେୟଲର ପୁତ ମାଖୀରର ଗୃହେର ଅଛି।” 5 େତେବ

ଦାଉଦ ରାଜା େଲାଦବାରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଅମୀେୟଲର ପୁତ ମାଖୀରର

ଗୃହରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଇେଲ। 6 ଏଥେର ଶାଉଲଙର େପୗତ, େଯାନାଥନର

ପୁତ ମଫୀେବାଶ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପଣାମ କଲା।

ତହଁୁ ଦାଉଦ କହିେଲ, “େହ ମଫୀେବାଶ ।” େସ ଉତର କଲା, “େଦଖନୁ,

ଆପଣଙ ଦାସ ଉପସିତ ଅଛି।” 7 ତହେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଭୟ

ନ କର; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ପିତା େଯାନାଥନ ସକାଶୁ ଅବଶ ତୁମ ପତି ଦୟା
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ପକାଶ କରିବି ଓ ତୁମ ପିତାମହ ଶାଉଲଙର ସମସ ଭୂମି ତୁମକୁ େଫରାଇ

େଦବି ଓ ତୁେମ ନିତ େମାହର େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” 8 େତଣୁ

େସ ପଣାମ କରି କହିଲା, “ମଁୁ ତ ମଲା କୁକୁର ପରି, ଆପଣ େଯ େମାେତ

ଅନାଇେବ, ଆପଣଙ ଦାସ ଏପରି କଅଣ?” 9 େତେବ ରାଜା ଶାଉଲଙର

ଦାସ ସୀବଃକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମ କତାର ପୁତକୁ ଶାଉଲଙର ଓ ତାଙ

ବଂଶର ସବସ େଦଲ। 10ଆଉ ତୁେମ ଓ ତୁମ ପୁତମାେନ ଓ ତୁମ ଦାସମାେନ

ତାହା ପାଇଁ ଭୂମିର କୃଷିକମ କରିବ ଓ ତୁମ କତାର ପୁତର ଖାଦ ନିମେନ

ତହର ଫଳ ଆଣି େଦବ; ମାତ ତୁମ କତାର ପୁତ ମଫୀେବାଶ ନିତ

େମାହର େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” ଏହି ସୀବଃର ପନର ପୁତ ଓ େକାଡ଼ିଏ

ଦାସ ଥେଲ। 11 େତେବ ସୀବଃ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ଆମ ପଭୁ ମହାରାଜ

ଆପଣା ଦାସକୁ େଯଉଁସବୁ ଆ ା େଦଉଅଛନି, ତଦନୁସାେର ଆପଣଙ ଦାସ

କରିବ।” ମଫୀେବାଶ ବିଷୟେର ରାଜା କହିେଲ, “େସ ଏକ ରାଜପୁତ

ପରି ଆମ େମଜେର େଭାଜନ କରିବ।” 12 େସହି ମଫୀେବାଶ ର ଏକ

ସାନ ପୁତ ଥଲା, ତାହାର ନାମ ମୀକା। ପୁଣି ସୀବଃର ଗୃହେର ବାସକାରୀ

ସମସ େଲାକ ମଫୀେବାଶ ର ଦାସ େହେଲ। 13 ଏହିରୂେପ, ମଫୀେବାଶ

ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କଲା; େସ ନିତ ରାଜେମଜେର େଭାଜନ କଲା; ଯଦିଓ

ତାହାର ଦୁଇ ପାଦ େଛାଟା ଥଲା।

10ଏଥଉତାେର ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା ମରେନ, ତାହାର ପୁତ

ହାନୂ ତାହାର ବଦଳେର ରାଜା େହଲା। 2 ତହେର ଦାଉଦ କହିେଲ,

“ହାନୂ ର ପିତା ନାହ େଯପରି େମାʼ ପତି ଦୟା ପକାଶ କରିଥଲା, େସପରି

ମଁୁ ହାନୂ ପତି ଦୟା ପକାଶ କରିବି।” େତଣୁ ତାହାକୁ ପିତୃେଶାକରୁ ସାନନା

କରିବା ନିମେନ ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ ଦାଉଦଙର

ଦାସମାେନ ଅେମାନସନାନଗଣର େଦଶେର ଉପସିତ େହେଲ। 3 ମାତ

ଅେମାନସନାନଗଣର ଅଧପତିମାେନ େସମାନଙ ପଭୁ ହାନୂ କୁ କହିେଲ,

“ଦାଉଦ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ସାନନାକାରୀମାନଙୁ ପଠାଇଅଛି େବାଲ େସ େଯ

ଆପଣଙ ପିତାଙର ସମମ କରୁଅଛି, ଏହା କି ଆପଣ ବିଚାର କରନି? ଦାଉଦ

କି ନଗର ଅନୁସନାନ କରିବା ଅଭପାୟେର ତହେର ଭମଣ କରିବାକୁ ଓ ତାହା

ନାଶ କରିବାକୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ତୁମ କତିକି ପଠାଇ ନାହ?” 4 ତହେର

ହାନୂ ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙୁ ଧରି େସମାନଙ ଦାଢ଼ିର ଅେଧ େକୗର କଲା
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ଓ େସମାନଙ ପିଚା ପାଖ ବସ ମଝିରୁ କାଟି ପକାଇ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ

କରିେଦଲା। 5 ତହଁୁ େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ ଏହା ାତ କରାେନ, େସ େସମାନଙୁ

େଭଟିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଲଜିତ ଥେଲ।

ପୁଣି ରାଜା କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିବା ପଯ ନ ଯିରୀେହା ନଗରେର

ଥାଅ, ତହ ଉତାେର େଫରି ଆସିବ।” 6 ଏଥେର ଅେମାନସନାନମାେନ

େଦଖେଲ େଯ, େସମାେନ ଦାଉଦଙ ସମୁଖେର ଦୁଗନ ସରୂପ େହାଇଅଛନି,

ଏେହତୁ ଅେମାନସନାନଗଣ େଲାକ ପଠାଇ େବ ରେହାବସ ଓ େସାବାସିତ

ଅରାମୀୟ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ପଦାତିକକୁ ଓ ଏକ ହଜାର େଲାକ ସହିତ ମାଖାର

ରାଜାକୁ ଓ େଟାବର ବାର ହଜାର େଲାକଙୁ େବତନ େଦଇ ରଖେଲ। 7

ଆଉ ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣି େଯାୟାବକୁ ଓ ବୀର େସୖନ ସମସଙୁ ପଠାଇେଲ।

8 ତହେର ଅେମାନସନାନଗଣ ବାହାର େହାଇ ଆସି ଦାରପେବଶ ସାନ

ନିକଟେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ପସୁତ କେଲ; ପୁଣି େସାବା ଓ ରେହାବର ଅରାମୀୟ

େଲାକମାେନ, ଆଉ େଟାବର ଓ ମାଖାର େଲାକମାେନ େକତେର ଅଲଗା

ରହିେଲ। 9 ଏହିରୂେପ େଯାୟାବ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଆେଗ ଓ ପେଛ ଯୁଦ

ପସୁତ େହବାର େଦଖ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା େଲାକ ମ ରୁ େଲାକ

ବାଛି ଅରାମୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର େସୖନ ସଜାଇଲା। 10 ପୁଣି େସ ଅବଶିଷ

େଲାକମାନଙୁ ଆପଣା ଭାଇ ଅବୀଶୟ ହସେର ସମପଣ କଲା; ତହେର େସ

େସମାନଙୁ େନଇ ଅେମାନସନାନଗଣ ବିରୁଦେର େସୖନ ସଜାଇଲା। 11

ପୁଣି େସ କହିଲା, “ଯଦି ଅରାମୀୟମାେନ େମା ନିମେନ ଅଧକ ଶକିଶାଳୀ

େହେବ, େତେବ ତୁେମ େମାେତ ସାହାଯ କରିବ; ମାତ ଯଦି ଅେମାନ

ସନାନମାେନ ତୁମ ନିମେନ ଅଧକ ଶକିଶାଳୀ େହେବ, େତେବ ମଁୁ ଆସି ତୁମକୁ

ସାହାଯ କରିବି। 12 ବଳବାନ ହୁଅ, ଆେମମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ନିମେନ ଓ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନଗରମାନଙ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙୁ

ବଳବାନ କରୁ; ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କରନୁ।”

13 ତହେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସେନ, େସମାେନ ତାଙ ସମୁଖରୁ

ପଳାଇେଲ। 14 ଏଥେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ ପଳାଇବାର େଦଖ ଅେମାନ

ସନାନଗଣ ମ ଅବୀଶୟ ସମୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପେବଶ କେଲ।

େତେବ େଯାୟାବ ଅେମାନସନାନମାନଙ ନିକଟରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି
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ଆସିଲା। 15ଏଉତାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ

ପରାସ େଦଖ ଏକତ େହେଲ। 16 ପୁଣି ହଦେଦଷର େଲାକ ପଠାଇ ଫରା

ନଦୀର େସପାରିସିତ ଅରାମୀୟମାନଙୁ ଅଣାଇଲା; ତହଁୁ େସମାେନ େହଲମକୁ

ଆସିେଲ; ହଦେଦଷରର େସନାପତି େଶାବକ େସମାନଙର ଅଗଗାମୀ

ଥଲା। 17 ଏଉତାେର ଦାଉଦଙୁ ଏହା ାତ କରାଯାʼେନ, େସ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲକୁ ଏକତ କରି ଯଦନ ପାର େହାଇ େହଲମକୁ ଆସିେଲ। ତହେର

ଅରାମୀୟମାେନ ଦାଉଦଙ ସମୁଖେର େସୖନ ସଜାଇ ତାଙ ସେଙ ଯୁଦ

କେଲ। 18 ମାତ ଅରାମୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣି

ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙ ସାତ ଶହ ରଥାରୂଢ଼ ଓ ଚାଳିଶ ହଜାର ଅଶାରୂଢ଼

େସୖନ ବଧ କେଲ, ପୁଣି େସ େସମାନଙ େସନାପତି େଶାବକକୁ ଆଘାତ

କରେନ, େସ େସହିଠାେର ମଲା। 19 ତହଁୁ ହଦେଦଷରର ଅଧୀନ ସମସ

ରାଜା ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ ପରାସ େଦଖ ଇସାଏଲ ସହିତ

ଶାନିର ଚୁକି କରି େସମାନଙର ଦାସ େହେଲ। ଏେହତୁ ଅରାମୀୟମାେନ

ଅେମାନସନାନଗଣକୁ ଆଉ ସାହାଯ କରିବାକୁ ଭୟ କେଲ।

11ଏଥଉତାେର ବଷର ପରିବତନ ସମୟେର ରାଜାମାେନ ଯୁଦକୁ ଯିବା

େବେଳ ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ ଓ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଓ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲକୁ ପଠାଇେଲ; ତହେର େସମାେନ ଅେମାନସନାନମାନଙୁ ସଂହାର

କରି ରବା ନଗର ଅବେରାଧ କେଲ। ମାତ ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମେର ରହିେଲ।

2 ଦିେନ ସନ ା ସମୟେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ ାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ

ଉପେର ବୁଲୁଥେଲ; ପୁଣି େସହି ଛାତ ଉପରୁ େସ ଏକ ସୀକୁ ସାନ କରୁଥବା

େଦଖେଲ; େସହି ସୀ େଦଖବାକୁ ଅତି ସୁନରୀ ଥଲା। 3 େତଣୁ ଦାଉଦ େସହି

ସୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେନ ଜେଣ କହିଲା, “େସ କʼଣ

ଇଲୀୟାମର କନ ା ହିତୀୟ ଊରୀୟର ଭାଯ ା ବେ ଶବା ନୁେହଁ?” 4 ତହଁୁ

ଦାଉଦ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି େସ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସେନ,

ଦାଉଦ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କେଲ; େସସମୟେର େସହି ସୀ ଋତୁସାନ

କରିଥଲା। ଏଉତାେର େସ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗଲା। 5 ଏଥଉତାେର

େସହି ସୀ ଗଭବତୀ ହୁଅେନ, ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଜଣାଇ

କହିଲା, ମଁୁ ଗଭବତୀ େହାଇଅଛି। 6 ତହଁୁ ଦାଉଦ େଯାୟାବ ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ହିତୀୟ ଊରୀୟକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦିଅ।”
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ତହେର େଯାୟାବ ଊରୀୟକୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦଲା। 7 େତଣୁ

ଊରୀୟ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଦାଉଦ ତାହାକୁ େଯାୟାବର କୁଶଳବାତା ଓ

େଲାକମାନଙର କୁଶଳବାତା ଓ ଯୁଦର କୁଶଳବାତା ପଚାରିେଲ। 8 ପୁଣି

ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହିେଲ, “ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ପାଦ ପକାଳନ କର।”

ତହେର ଊରୀୟ ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରିଗଲା, ପୁଣି ତାʼ ପେଛ ପେଛ ରାଜାଙ

ନିକଟରୁ ଉପହାର ଗଲା। 9 ମାତ ଊରୀୟ ଆପଣା ପଭୁର ଦାସଗଣ ସହିତ

ରାଜଗୃହ ଦାରେର ଶୟନ କଲା, ଆଉ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା ନାହ। 10

ଏଥେର “ଊରୀୟ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ନାହ,” ଏହା େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ

ଜଣାେନ, ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କʼଣ ଯାତାରୁ ଆସି ନାହଁ?

ଆପଣା ଗୃହକୁ କାହକି ଗଲ ନାହ?” 11 େତେବ ଊରୀୟ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା,

“ସିନୁକ ଓ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ପତକୁଟୀରେର ଅଛନି ଓ େମାʼ ପଭୁ େଯାୟାବ

ଓ େମାହର ପଭୁଙ ଦାସମାେନ ପଦାେର ଛାଉଣି କରିଅଛନି, େତେବ ମଁୁ କʼଣ

େଭାଜନ କରିବାକୁ ଓ ପାନ କରିବାକୁ ଓ ଭାଯ ା ସେଙ ଶୟନ କରିବାକୁ

ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯିବି? ଆପଣ ଜୀବିତ ଓ ଆପଣଙ ପାଣ ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ ମଁୁ ଏ କଥା କରିବି ନାହ।” 12 ଏଥେର ଦାଉଦ ଊରୀୟକୁ କହିେଲ,

“ଆଜି ମ ଏଠାେର ଥାଅ, ମଁୁ କାଲ ତୁମକୁ ବିଦାୟ କରିବି।” ତହଁୁ ଊରୀୟ େସ

ଦିନ ଓ ପରଦିନ ଯିରୂଶାଲମେର ରହିଲା। 13ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ନିମନଣ

କରେନ, େସ ତାଙ ସମୁଖେର େଭାଜନପାନ କଲା; ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାକୁ

ମାତାଲ କରାଇେଲ; ତଥାପି ସନ ାକାେଳ େସ ଆପଣା ପଭୁର ଦାସଗଣ

ସହିତ ଆପଣା ଶଯ ାେର ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା, ମାତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲା

ନାହ। 14 ଏଣୁ ଦାଉଦ ସକାେଳ େଯାୟାବ ନିକଟକୁ ପତ େଲଖ ଊରୀୟ

ହାତେର ତାହା ପଠାଇେଲ। 15 ପତେର େସ ଏହା େଲଖଥେଲ, ଯଥା,

“େଯପରି ଊରୀୟ ଆହତ େହାଇ ମରିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ େଘାର ଯୁଦ

ସମୁଖେର ତାହାକୁ ନିଯୁକ କରି ତାହା ନିକଟରୁ ଘୁଞିଯିବ।” 16 ପୁଣି େଯାୟାବ

ନଗର ନିରୀକଣ କରିବା େବେଳ ବିକମଶାଳୀ େଲାକମାେନ େକଉଁଠାେର

ଅଛନି, ଏହା ଜାଣି େସ ଊରୀୟକୁ େସଠାେର ନିଯୁକ କଲା। 17 ଏଉତାେର

ନଗରର େଲାକମାେନ ବାହାେର ଯାଇ େଯାୟାବ ସେଙ ଯୁଦ କେଲ, ତହେର

ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ େକେତ େଲାକ ମେଲ ଓ ହିତୀୟ ଊରୀୟ ମ

ମଲା। 18 େତେବ େଯାୟାବ ବାତାବାହକଙୁ ପଠାଇ ଦାଉଦଙୁ ଯୁଦର ସମସ
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କଥା ଜଣାଇଲା; 19 ପୁଣି ତାହାଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିଲା, “ତୁେମ ରାଜାଙୁ

ଯୁଦର ସମସ କଥା ଜଣାଇଲା ଉତାେର, 20ଯଦି ରାଜାଙର େକାଧ ଉେଠ

ଓ େସ ତୁମକୁ କହନି, ‘କାହକି ତୁେମମାେନ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ନଗରର

ଏେତ ନିକଟକୁ ଗଲ? େସମାେନ ପାଚୀରରୁ ବାଣ ମାରିେବ େବାଲ କʼଣ

ତୁେମମାେନ ଜାଣିଲ ନାହ? 21ଯିରୁେବଶତର ପୁତ ଅବୀେମଲ କୁ କିଏ

ମାରିଲା? ଜେଣ ସୀ ପାଚୀରରୁ ତାହା ଉପରକୁ ଚକି ଉପରପଟ ପକାେନ,

େସ କʼଣ େତେବସେର ମଲା ନାହ? କାହକି ତୁେମମାେନ ପାଚୀରର ଏେତ

ନିକଟକୁ ଗଲ?’ େତେବ ତୁେମ କହିବ, ‘ଆପଣଙ ଦାସ ହିତୀୟ ଊରୀୟ

ମ ମରିଅଛି।’” 22 ତହେର େସହି ଦୂତ ପସାନ କରି, େଯାୟାବ ଯହ ପାଇଁ

ତାହାକୁ ପଠାଇଥଲା, େସହି ସବୁ ଦାଉଦଙୁ ଯାଇ ଜଣାଇଲା। 23 େସହି

ଦୂତ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “େସ େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ଉପେର ପବଳ

େହାଇ ପଦାକୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସିେଲ, ତହଁୁ ଆେମମାେନ

ଦାରପେବଶ ସାନ ପଯ ନ େସମାନଙୁ ଆକମଣ କରି କରି ଗଲୁ। 24

ଏଥେର ଧନୁଦରମାେନ ପାଚୀରରୁ ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ ଉପେର ବାଣ

ନିେକପ କେଲ; ତହଁୁ ମହାରାଜଙର େକେତକ ଦାସ ମେଲ ଓ ଆପଣଙ

ଦାସ ହିତୀୟ ଊରୀୟ ମ ମଲା।” 25 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ େସହି ଦୂତକୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ େଯାୟାବକୁ ଏପରି କହିବ, ‘ଏଥେର ତୁେମ ଦୁଃଖତ ହୁଅ

ନାହ, କାରଣ ଖଡ େଯପରି ଏକକୁ, େସପରି ଅନ କୁ ଗାସ କେର; ତୁେମ

ନଗର ପତିକୂଳେର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଯୁଦ କରି ତାହା ଉଚିନ କର,’ ଏହିରୂେପ

ତୁେମ ତାହାକୁ ସାହସିକ କର।” 26 ଏଉତାେର ଊରୀୟର ଭାଯ ା ଆପଣା

ସାମୀ ଊରୀୟର ମୃତୁୁ ସମାଦ ପାଇ ଆପଣା ସାମୀ ନିମେନ ବିଳାପ କଲା।

27 ପୁଣି େଶାକ କରିବା ସମୟ ଗତ ହୁଅେନ, ଦାଉଦ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ

ଆପଣା ଗୃହକୁ େନେଲ, ତହଁୁ େସ ତାଙର ଭାଯ ା େହଲା ଓ ତାଙର ଏକ

ପୁତ ପସବ କଲା। ମାତ ଦାଉଦ ଏହି େଯଉଁ କମ କେଲ, ତାହା ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର ମନ ଥଲା।

12ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ନାଥନଙୁ େପରଣ କେଲ।

ତହଁୁ େସ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ କହିେଲ, “ଏକ ନଗରେର ଦୁଇ େଲାକ

ଥେଲ; ଜେଣ ଧନୀ ଓ ଜେଣ ଦରିଦ। 2 ଧନୀ େଲାକର ଅତି ପଚୁର

େଗାେମଷାଦି ଓ ପଲ ଥଲା; 3ମାତ ଦରିଦ େଲାକର େଗାଟିଏ ସାନ େମଷବତା
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ବିନା ଅନ ଆଉ କିଛି ନ ଥଲା, ଯାହା େସ କିଣି ପାଳିଥଲା; ତାହା ସେଙ

ଓ ତାହାର ବାଳକମାନଙ ସେଙ େସ ଏକତ ବଢ଼ିଲା; େସ ତାହାର ନିଜ

ତୁଣର ଆହାରରୁ ଖାଇଲା ଓ ତାହାର ନିଜ ପାତରୁ ପାନ କଲା ଓ ତାହାର

େକାଳେର ଶୟନ କଲା, ପୁଣି ତାହା ପତି େସ କନ ା ତୁଲ ଥଲା। 4 ଦିେନ

େସହି ଧନୀ େଲାକ ନିକଟକୁ ଜେଣ ଯାତୀ ଆସିଲା, କିନୁ େସ ଧନୀ େଲାକ

ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଗତ ପଥକ ପାଇଁ ରାନିବାକୁ ନିଜ ପଲରୁ ଓ ନିଜ େଗାଠରୁ

େନବାକୁ କୁଣିତ େହଲା, ମାତ େସହି ଦରିଦ େଲାକର େମଷବତାଟିକୁ େନଇ

ଆଗନୁକ େଲାକ ପାଇଁ ରାନିଲା।” 5 ଏଥେର େସହି ଧନୀ େଲାକ ପତି

ଦାଉଦଙର େକାଧ ଅତିଶୟ ପଜଳିତ େହଲା; ପୁଣି େସ ନାଥନଙୁ କହିେଲ,

“େଯଉଁ ବ କି ଏହା କରିଅଛି, ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ େସ ମୃତୁ ର

େଯାଗ ; 6 େସ ଏହି କମ କରିବାରୁ ଓ େସ କିଛି ଦୟା ନ କରିବାରୁ େସହି

େମଷବତାର ଚାରିଗୁଣ େଫରାଇ େଦବ।” 7 ଏଥେର ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ

କହିେଲ, “େସହି ବ କି ତ ତୁେମ। ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି

କଥା କହନି, ‘ଆେମ ତୁମକୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କଲୁ, ଆେମ

ତୁମକୁ ଶାଉଲଙ ହସରୁ ରକା କଲୁ; 8 ପୁଣି ଆେମ ତୁମକୁ ତୁମ ପଭୁର

ଗୃହ ଓ ତୁମ େକାଳେର ତୁମ ପଭୁର ଭାଯ ାମାନଙୁ େଦଲୁ, ପୁଣି ଇସାଏଲ

ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ମ ତୁମକୁ େଦଲୁ; ଆଉ ଯଦି ଏହା ଅଳ େହାଇଥାʼନା,

େତେବ ଆେମ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଅନ ାନ ବିଷୟ େଦଇଥାʼନୁ। 9 ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ କାହକି ତାହାଙ ବାକ ତୁଚ

କଲ? ତୁେମ ଖଡ ଦାରା ହିତୀୟ ଊରୀୟକୁ ମାରିଅଛ ଓ ତାହାର ଭାଯ ାକୁ

ତୁମର ଭାଯ ା େହବା ପାଇଁ େନଇଅଛ, ପୁଣି ଅେମାନସନାନଗଣର ଖଡ

ଦାରା ଊରୀୟକୁ ବଧ କରିଅଛ। 10 ଏେହତୁ ତୁମ ଗୃହରୁ ଖଡ େକେବ ଯିବ

ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ଆମକୁ ତୁଚ କରି ତୁମ ଭାଯ ା େହବା ପାଇଁ ହିତୀୟ

ଊରୀୟର ଭାଯ ାକୁ େନଇଅଛ।’ 11 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘େଦଖ,

ଆେମ ତୁମ ନିଜ ବଂଶରୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଅମଙଳ ଉତନ କରିବା ଓ ଆେମ

ତୁମ ଭାଯ ାମାନଙୁ ତୁମ ସମୁଖେର େନଇ ତୁମ ଆତୀୟକୁ େଦବା; ତହେର

େସ ପକାଶ େର ତୁମ ଭାଯ ାଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରିବ। 12 ତୁେମ ଏହା

େଗାପନେର କଲ, ମାତ ଆେମ ଏହି କମ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଆଗେର ଓ

ପକାଶ େର କରିବା।’” 13 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ନାଥନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ
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ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି।” ଏଥେର ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ତୁମର ପାପ ମ ଦୂର କରିଅଛନି; ତୁେମ ମରିବ ନାହ। 14

ତଥାପି ଏହି କମ ଦାରା ତୁେମ ସଦାପଭୁଙୁ ନିନା କରିଅଛ, ଏେହତୁ ତୁମର

ଏହି େଯଉଁ ସନାନ ଜନିଅଛି, େସ ନିଶୟ ମରିବ।” 15 ଏଥଉତାେର ନାଥନ

ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲଗେଲ। ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଊରୀୟର ଭାଯ ାଠାରୁ

ଜାତ ଦାଉଦଙର ପୁତକୁ ଆଘାତ କରେନ, େସ ଅତ ନ ପୀଡ଼ିତ େହଲା।

16 ଏେହତୁ ଦାଉଦ ବାଳକ ନିମେନ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ନିେବଦନ

କେଲ ଓ ଦାଉଦ ଉପବାସ କେଲ ଓ ଭତେର ଯାଇ ସାରା ରାତି ଭୂମିେର ପଡ଼ି

ରହିେଲ। 17 ଏଥେର ଦାଉଦଙ ଗୃହସ ପାଚୀନମାେନ ଉଠି ତାଙୁ ଭୂମିରୁ

ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତାଙ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହେଲ; ମାତ େସ ଉଠିେଲ ନାହ,

କିଅବା େସମାନଙ ସେଙ େଭାଜନ କେଲ ନାହ। 18 ଏଉତାେର ସପମ

ଦିନେର ବାଳକ ମଲା। ମାତ ବାଳକ େଯ ମରିଅଛି, ଏହି କଥା ଦାଉଦଙୁ

ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙର ଦାସମାେନ ଭୟ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ,

“େଦଖ, ବାଳକ ବଞିଥବା େବେଳ ଆେମମାେନ ବହୁତ କହିେଲ େହଁ େସ

ଆମମାନଙ ରବ ଶୁଣିେଲ ନାହ; ଏେବ ବାଳକ ମରିଅଛି, ଏ କଥା ତାଙୁ

ଜଣାଇେଲ, େସ ଆପଣାର କି ଅନିଷ ନ କରିେବ?” 19 ମାତ ଦାଉଦ ଆପଣା

ଦାସମାନଙୁ ପରସର ଫୁ ଫୁ େହଉଥବାର େଦଖ ଅନୁମାନ କେଲ େଯ,

ବାଳକ ମରିଅଛି; ଏଣୁ ଦାଉଦ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ବାଳକ

ମଲାଣି କି?” େସମାେନ କହିେଲ, “ମଲାଣି।” 20 ଏଥେର ଦାଉଦ ଭୂମିରୁ

ଉଠି ସାନ ଓ ମଦନ ଓ ବସ ପରିବତନ କରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପଣାମ

କେଲ; ତହ ଉତାେର େସ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସି ଆ ା ଦିଅେନ, େଲାକମାେନ

ତାଙ ସମୁଖେର ଖାଦ ଦବ ରଖେଲ, ତହଁୁ େସ େଭାଜନ କେଲ। 21 ଏଥେର

ତାଙର ଦାସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆପଣ ଏ କି ପକାର କମ କେଲ?

ବାଳକ ବଞିଥବା େବେଳ ଆପଣ ତାହା ପାଇଁ ଉପବାସ ଓ େରାଦନ କେଲ;

ମାତ ବାଳକ ମଲା ଉତାେର ଆପଣ ଉଠି େଭାଜନ କେଲ।” 22 ତହେର

େସ କହିେଲ, “ବାଳକ ବଞିଥବା େବେଳ ମଁୁ ଉପବାସ ଓ େରାଦନ କଲ;

କାରଣ ମଁୁ କହିଲ, େକଜାଣି ସଦାପଭୁ େମାʼ ପତି କୃପା କେଲ, େମାହର

ବାଳକଟି ବଞି ପାରିବ। 23 ମାତ ଏେବ ତ େସ ମଲା, ମଁୁ କାହକି ଉପବାସ

କରିବି? ମଁୁ କି ତାକୁ େଫରାଇ ଆଣି ପାରିବି? ମଁୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବି,
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ମାତ େସ େମାʼ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିବ ନାହ।” 24 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ

ଆପଣା ଭାଯ ା ବେ ଶବାକୁ ସାନନା କେଲ ଓ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାର

ସହବାସ କେଲ; ଏଥଉତାେର ବେ ଶବା ପୁତ ପସବ କରେନ, ଦାଉଦ

ତାହାର ନାମ ଶେଲାମନ େଦେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ େପମ କେଲ। 25

ପୁଣି େସ ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା କହି ପଠାେନ, ସଦାପଭୁଙ ସକାଶୁ

େସ ତାହାର ନାମ ଯିଦିଦୀୟ େଦେଲ। 26 ଏଥମ େର େଯାୟାବ ଅେମାନ

ସନାନଗଣର ରବା ନଗର ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି ରାଜନଗର ଅଧକାର

କଲା। 27 ପୁଣି େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, “ମଁୁ

ରବା ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିଅଛି, ଆହୁରି ଜଳନଗର ଅଧକାର କରିଅଛି। 28

ଏେହତୁ ଆପଣ ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ ଏକତ କରି ନଗର ନିକଟେର ଛାଉଣି

ସାପନ କରି ତାହା ଅଧକାର କରନୁ, େନାହିେଲ ମଁୁ େସ ନଗର ଅଧକାର

କେଲ, ତାହା େମାʼ ନାମାନୁସାେର ଖ ାତ େହବ।” 29 ଏଣୁ ଦାଉଦ ସମସ

େଲାକଙୁ ଏକତ କରି ରବାକୁ ଗେଲ ଓ ତହ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି ତାହା

ଅଧକାର କେଲ। 30 ପୁଣି ଦାଉଦ େସମାନଙର ରାଜାର ମସକରୁ ମୁକୁଟ

କାଢ଼ି େନେଲ; ତାହା ଏକ ତାଳନ ପରିମିତ ସୁବଣ ଓ ତହେର ବହୁମୂଲ

ପସରମାନ ଥଲା; ଆଉ ତାହା ଦାଉଦଙର ମସକେର ଦିଆଗଲା। ପୁଣି େସ

େସହି ନଗରରୁ ପଚୁର ଲୁଟିତ ଦବ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 31ଆହୁରି େସ

ତନ ବତୀ େଲାକମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣି େସମାନଙୁ କରତ ଓ ଲୁହା

ମଇ ଓ ଲୁହା କୁହାଡ଼ି ଦାରା ଦଣ େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଇଟା ଭାଟିେର କାମ

କରାଇେଲ; େସ ଅେମାନସନାନଗଣର ସମୁଦାୟ ନଗର ପତି ଏହି ପକାର

କେଲ। ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଓ ସମସ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରି ଆସିେଲ।

13ଏଥଉତାେର ଏହି ଘଟଣା େହଲା; ଦାଉଦଙର ପୁତ ଅବଶାେଲାମର

ତାମର ନାମେର ଏକ ସୁନରୀ ଭଉଣୀ ଥଲା; ନିଜର ସାବତ ଭଉଣୀ ପତି

ଦାଉଦଙର ପୁତ ଅେମାନ କାମାସକ େହଲା। 2 ପୁଣି ଅେମାନ ଆପଣା

ଭଉଣୀ ତାମର ଲାଗି ଏପରି ଆକୁଳ େହଲା େଯ, େସ ପୀଡ଼ିତ େହଲା; କାରଣ

ତାମର ଅନୂଢ଼ା ଥଲା ଓ ତାହା ପତି କିଛି କରିବାକୁ ଅେମାନକୁ କଷକର

େବାଧ େହଲା। 3 ମାତ ଦାଉଦଙର ଭାତା ଶିମୀୟର ପୁତ େଯାନାଦ

ନାମେର ଅେମାନର ଜେଣ ବନୁ ଥଲା; େସହି େଯାନାଦ ଅତି ଚତୁର। 4

ଏଣୁ େଯାନାଦ ଅେମାନକୁ କହିଲା, “େହ ରାଜପୁତ, ତୁେମ କାହକି ଦିନକୁ
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ଦିନ ଏପରି କୀଣ େହାଇ ଯାଉଅଛ; େମାେତ କʼଣ ତାହା କହିବ ନାହ?”

ଏଥେର ଅେମାନ ତାହାକୁ କହିଲା, “ମଁୁ େମାର ଭାତା ଅବଶାେଲାମର ଭଉଣୀ

ତାମର ପତି କାମାସକ ଅେଟ।” 5 ଏଥେର େଯାନାଦ ତାହାକୁ କହିଲା,

“ତୁେମ ଶଯ ାେର ପଡ଼ି େରାଗର ବାହାନା କର; ପୁଣି ତୁମ ପିତା ତୁମକୁ

େଦଖବାକୁ ଆସିେଲ ତାଙୁ କୁହ, ‘େମାହର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ

ଆସି େମାେତ ଖାଦ େଦବାକୁ ଅନୁମତି େଦଉନୁ, େସ େମାʼ ଆଗେର ଖାଦ

ରାନିବ, ତହେର ମଁୁ ତାହା େଦଖ ତାହା ହାତରୁ େଭାଜନ କରିବି।’” 6 ଏଣୁ

ଅେମାନ େରାଗର ବାହାନା କରି ପଡ଼ି ରହିଲା; ପୁଣି ରାଜା ତାହାକୁ େଦଖବାକୁ

ଆସେନ, ଅେମାନ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ଦୟାକରି େମାʼ ଭଗିନୀ ତାମରକୁ

ଆସିବାକୁ େଦଉନୁ, ପୁଣି ମଁୁ େଦଖବା ସମୟେର େସ େମାʼ ନିମେନ ଦୁଇ ରୁଟି

ପସୁତ କରୁ, ତହେର ମଁୁ ତାହା ହାତରୁ ଖାଇବି।” 7 େତେବ ଦାଉଦ ତାମରର

ଗୃହକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁମ ଭାଇ ଅେମାନର ଘରକୁ ଟିକିଏ ଯାଇ

ତାହାର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ରାନିଦିଅ।” 8 ତହେର ତାମର ଆପଣା ଭାଇ

ଅେମାନର ଗୃହକୁ ଗଲା; େସେତେବେଳ େସ ଶଯ ାେର ଥଲା। ତହଁୁ ତାମର

ଚକଟା ମଇଦା େନଇ ଦଳି ତାହା ଆଗେର ରୁଟି ପସୁତ କରି ତାହା େସକିଲା।

9 ପୁଣି େସ ପାତ େନଇ ତାହା ଆଗେର ତାହା େଦଲା, ମାତ େସ େଭାଜନ

କରିବାକୁ ମନା କଲା। ଆଉ ଅେମାନ େସବକଙୁ କହିଲା, “ଆମ ନିକଟରୁ

ସମସଙୁ ବାହାର କରିଦିଅ।” ତହେର ସମେସ ତାହା ନିକଟରୁ ବାହାରିଗେଲ।

10 ତହଁୁ ଅେମାନ ତାମରକୁ କହିଲା, “ଖାଦ ଦବ ଶୟନଗୃହକୁ ଆଣ, ମଁୁ

ତୁମ ହାତେର େଭାଜନ କରିବି।” ଏଥେର ତାମର ଆପଣା ପସୁତ ରୁଟି େନଇ

ତାହା ଭାଇ ଅେମାନର ଶୟନଗୃହକୁ ଗଲା। 11 ପୁଣି ତାହାକୁ ଖୁଆଇବା

ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ନିଅେନ, େସ ତାମରକୁ ଧରି କହିଲା, “ଆସ, େମାʼ

ଭଉଣୀ, େମାʼ ସଙେର ଶୁଅ।” 12 ତହେର େସ ଉତର କଲା, “ନା ନା, େମାର

ଭାଇ, େମାେତ ଭଷ ନ କର; କାରଣ ଇସାଏଲ ମ େର ଏହିପରି କମ ନ

କରାଯିବା ଉଚିତ। ତୁେମ ଏହି ମୂଢ଼ କମ ନ କର! 13 ମଁୁ ମ ଆପଣା କଳଙ

େକଉଁଠାକୁ େନଇଯିବି? ପୁଣି ତୁେମ ମ ଇସାଏଲର ମୂଢ଼ମାନଙ ମ େର

ଜଣକ ପରି େହବ। ଏଣୁ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ରାଜାଙ ସେଙ କଥାବାତା

କର, େସ ତୁମ ପତି େମାେତ େଦବା ପାଇଁ ଅସମତ େହେବ ନାହ।” 14

ତଥାପି ଅେମାନ ତାହାର ରବ ଶୁଣିଲା ନାହ; ମାତ ଆେପ ତାହା ଅେପକା
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ବଳବାନ େହବାରୁ ତାହାକୁ ବଳାତାର କରି ତାହା ସେଙ ଶୟନ କଲା। 15

ଏଉତାେର ଅେମାନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କଲା; େସ ତାହାକୁ େଯପରି

େପମ କରିଥଲା, ତାʼଠାରୁ ଅଧକ ଘୃଣା କଲା। ଏଣୁ ଅେମାନ ତାହାକୁ କହିଲା,

ଉଠ, ଯା। 16 ତହେର େସ କହିଲା, “େସପରି ନ େହଉ! କାରଣ ତୁେମ

େମାʼ ପତି ଯାହା କରିଅଛ, ତା ଅେପକା େମାେତ ଏପରି ବାହାର କରିେଦବା

ଅଧକ ଅନ ାୟ!” ମାତ େସ ତାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହଲା। 17

ଏଥେର ଅେମାନ ଆପଣା େସବାକାରୀ ଯୁବାକୁ ଡାକି କହିଲା, “ତାମରକୁ

ଆମ ନିକଟରୁ ବାହାର କରି କବାଟେର ଅଗଳ ଦିଅ।” 18 ତାମର େଦହେର

ଲମା ଅଙରଖା ଥଲା, କାରଣ ଅନୂଢ଼ା ରାଜକନ ାମାେନ େସହି ପକାର ବସ

ପିନୁଥେଲ। ଏଥେର ଅେମାନର ଦାସ ତାହାକୁ ବାହାେର ଆଣି ତାହା ପେଛ

କବାଟେର ଅଗଳ େଦଲା। 19 ତହଁୁ ତାମର ଆପଣା ମସକେର ଭସ େଦଇ

ତାହା େଦହର ଲମା ଅଙରଖା ଚିରିଲା, ପୁଣି େସ ଆପଣା ମସକେର ହସ

େଦଇ କନନ କରୁ କରୁ ଚାଲଗଲା। 20 ଏଥେର ତାହାର ଭାଇ ଅବଶାେଲାମ

ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁମ ଭାଇ ଅେମାନ କି ତୁମର ବଳାତାର କରିଅଛି? େହଉ,

ଆମ ଭଉଣୀ, ଏେବ ତୁନି ହୁଅ, େସ ତୁମର ଭାଇ; ଏ କଥା ମେନ ଧର

ନାହ।” ତହେର ତାମର ଉଦାସିନୀ େହାଇ ଆପଣା ସେହାଦର ଅବଶାେଲାମର

ଗୃହେର ରହିଲା। 21 ମାତ ଦାଉଦ ରାଜା ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଅତ ନ କୁଦ

େହେଲ। 22 ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ଅେମାନକୁ ଭଲ କି ମନ କିଛି କହିଲା

ନାହ; କାରଣ ତାହାର ଭଉଣୀ ତାମରକୁ ବଳାତାର କରିବାରୁ ଅବଶାେଲାମ

ଅେମାନକୁ ଘୃଣା କଲା। 23 ଏଥଉତାେର ସମୂଣ ଦୁଇ ବଷ ଉତାେର ଇଫୟିମ

ନିକଟସ ବାଲହାେସାରେର ଅବଶାେଲାମର େମଷର େଲାମ େଛଦନ େହଲା;

ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମ ସମସ ରାଜପୁତଙୁ ନିମନଣ କଲା। 24 ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ଦାସର େମଷେଲାମ

େଛଦନ େହଉଅଛି, ଏଣୁ ମହାରାଜ ଓ ରାଜାଙ ଦାସମାେନ ଆପଣଙ ଏହି

ଦାସର ସଙେରଆସନୁ।” 25ଏଥେର ରାଜା ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିେଲ, “ନାହ,

େମାହର ପୁତ, ଆେମ ସମେସ ନ ଯାଉ, ଗେଲ ତୁମ ପତି ଭାର ସରୂପ େହବୁ।”

ମାତ େସ ବହୁତ ବା କଲା; ତଥାପି ରାଜା ଯିବାକୁ ସମତ ନ େହାଇ ତାହାକୁ

ଆଶୀବାଦ କେଲ। 26 ଏଥେର ଅବଶାେଲାମ କହିଲା, “େଯେବ ଏହା ନ ହୁଏ,

େତେବ ଆପଣ ଆମ ଭାଇ ଅେମାନକୁ ଆମମାନଙ ସଙେର ଯିବାକୁ ଦିଅନୁ।”
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େତେବ ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଅେମାନ କାହକି ତୁମ ସେଙ ଯିବ?” 27

ମାତ ଅବଶାେଲାମ ବା କରିବାରୁ ରାଜା ଅେମାନକୁ ଓ ସବୁ ରାଜପୁତଙୁ

ତାହା ସେଙ ପଠାଇେଲ। 28 ଏଉତାେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙୁ

ଆ ା େଦଇ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ େଦଖୁଥାଅ, ଦାକାରସେର ଅେମାନର

ଚିତ ପଫୁଲ େହେଲ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିବି, ‘ଅେମାନକୁ

ମାର,’ େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ, ଭୟ କରିବ ନାହ;

ମଁୁ କʼଣ ତୁମମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ ନାହ? ବଳ ବାନ ଓ ବିକମଶାଳୀ ହୁଅ।”

29 ଏଥେର ଅବଶାେଲାମର ଆ ା ପମାେଣ ଅବଶାେଲାମର ଯୁବାମାେନ

ଅେମାନ ପତି କେଲ। ତହଁୁ ରାଜପୁତ ସମେସ ଉଠି ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଖଚର ଉପେର ଚଢ଼ି ପଳାଇେଲ। 30 େସମାେନ ବାଟେର ଥାଉ ଥାଉ

ଦାଉଦଙ ନିକଟେର ସମାଦ ଉପସିତ େହଲା େଯ, “ଅବଶାେଲାମ ସମସ

ରାଜପୁତଙୁ ବଧ କରିଅଛି, େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଅବଶିଷ ନାହ।” 31

ତହେର ରାଜା ଉଠି ଆପଣା ବସ ଚିରି ଭୂମିେର ଲମ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ ଓ

ତାଙର ଦାସ ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରି ତାଙ ନିକଟେର ଠିଆ

େହେଲ। 32 େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙର ଭାତା ଶିମୀୟର ପୁତ େଯାନାଦ

ଉତର େଦଇ କହିଲା, “େସମାେନ ରାଜକୁମାର ସମସଙୁ ବଧ କରିଅଛନି

େବାଲ େମାହର ପଭୁ େବାଧ ନ କରନୁ; େକବଳ ଅେମାନ ମରିଅଛି, କାରଣ

ଅବଶାେଲାମର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ଅେମାନ ବଳାତାର କରିବା ଦିନାବଧ

ଅବଶାେଲାମର ମୁଖେର ଏହା ସିରୀକୃତ େହାଇଥଲା। 33 ଏେହତୁ ସମସ

ରାଜପୁତ ମରିଅଛନି େବାଲ େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜ ମନେର ନ େଘନନୁ;

କାରଣ େକବଳ ଅେମାନ ମରିଅଛି।” 34 ଏଥମ େର ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ

ଯାଇଥଲା। ଏଉତାେର େଯଉଁ ଯୁବା େଲାକ ପହରୀକମ କରୁଥଲା, େସ

ଅନାେନ, େଦଖଲା େଯ, େଦଖ, ଆପଣା ପଶାଦିଗରୁ ପବତପାଶସ ପଥ

େଦଇ ଅେନକ େଲାକ ଆସୁଅଛନି। 35 ତହେର େଯାନାଦ ରାଜାଙୁ କହିଲା,

“େଦଖନୁ, ରାଜପୁତମାେନ ଆସୁଅଛନି; ଆପଣଙ ଦାସ େଯପରି କହିଲା,

େସପରି େହଲା।” 36 େସ ଏହି କଥା କହିବା ସମାପ କଲାକେଣ େଦଖ,

ରାଜପୁତମାେନ ଉପସିତ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ

କେଲ; ଆଉ ରାଜା ଓ ତାଙ ଦାସମାେନ ମ ଅତିଶୟ େରାଦନ କେଲ। 37

ମାତ ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରର ରାଜା ଅମୀହୂଦର ପୁତ ତଲୟ ନିକଟକୁ
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ଗଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ପତିଦିନ ଆପଣା ପୁତ ପାଇଁ େଶାକ କେଲ। 38 ଏହିରୂେପ

ଅବଶାେଲାମ ପଳାଇ ଗଶୂରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ତିନି ବଷ ରହିଲା। 39 ପୁଣି

ଦାଉଦ ରାଜାଙର ପାଣ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଯିବା ଆକାଂକାେର ବ ାକୁଳ

େହଲା; କାରଣ େସ ଅେମାନକୁ ମୃତ ଜାଣି ତାହା ବିଷୟେର ସାନନାପାପ

େହେଲ।

14ଏଥଉତାେର ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ େଦଖଲା େଯ, ରାଜାଙର ହୃଦୟ

ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛି। 2 ଏଣୁ େଯାୟାବ ତେକାୟକୁ େଲାକ ପଠାଇ

େସଠାରୁ ଏକ ାନବତୀ ସୀକୁ ଅଣାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେଗା, ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତୁେମ େଶାକକାରିଣୀର େବଶ ଧର ଓ େଶାକସୂଚକ ବସ ପିନ,

ତୁେମ େତଲ ଲଗାଅ ନାହ, ମାତ ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ େଶାକକାରିଣୀ

ସୀ ପରି ହୁଅ; 3 ପୁଣି ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପକାେର ତାଙୁ କୁହ।”

ଆଉ େଯାୟାବ ତାହାକୁ ବକବ କଥା ଶିଖାଇଲା। 4 ତହଁୁ ତେକାୟର େସହି

ସୀ ରାଜାଙୁ କଥା କହିବା େବେଳ ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ କରି କହିଲା,

“ମହାରାଜ, ରକା କରନୁ।” 5 ତହେର ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମର

କଅଣ େହଲା?” େସ ଉତର କଲା, “ମଁୁ ସତ କହୁଛି, ମଁୁ ବିଧବା ସୀ, େମାʼ

ସାମୀ ମରିଯାଇଅଛି। 6ଆପଣଙ ଏହି ଦାସୀର ଦୁଇ ପୁତ ଥେଲ, େସ ଦୁେହଁ

େକତେର ଝଗଡା କେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନଙୁ ଛଡ଼ାଇ େଦବାକୁ େକହି

ନ ଥବାରୁ ଜେଣ ଅନ ଜଣକୁ ମାରି ବଧ କଲା। 7 ଏେବ େଦଖନୁ, ସମୁଦାୟ

େଗାଷୀ ଆପଣଙ ଦାସୀ ବିରୁଦେର ଉଠି କହୁଛନି, ‘ଆପଣା ଭାଇକୁ େଯ

ମାରିଲା, ତାହାକୁ ସମପଣ କର, ତହେର ଆେମମାେନ ତାହାର ହତ ଭାଇର

ପାଣ ବଦେଳ ତାହାର ପାଣ େନବୁ,’ ପୁଣି ଉତରାଧକାରୀଙୁ ମ ଉଚିନ

କରିବୁ; ଏହା କେଲ େସମାେନ େମାର ବାକି ଥବା ନିଆଁ ଲଭାଇ େଦେବ

ଓ ପୃଥବୀରୁ େମାʼ ସାମୀର ନାମ ଓ ଅବଶିଷ କିଛି ରଖେବ ନାହ।” 8

ଏଥେର ରାଜା େସହି ସୀଙୁ କହିେଲ, “ଘରକୁ ଯାଅ, ମଁୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଆ ା

େଦବି।” 9ତହଁୁ ତେକାୟର େସହି ସୀ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େହ େମାହର ପେଭା,

ମହାରାଜ, ଏ ଅପରାଧଟି େମାʼ ଉପେର ଓ େମାʼ ପିତୃଗୃହ ଉପେର ଥାଉ;

ମାତ ମହାରାଜ ଓ ତାଙ ସିଂହାସନ େଦାଷରହିତ େହଉନୁ।” 10ତହେର ରାଜା

କହିେଲ, “େକହି େଯେବ ତୁମକୁ କିଛି କେହ, ତାଙୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ,

େତେବ େସ ତୁମକୁ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହ।” 11ତହେର େସ ସୀ କହିେଲ, “ରକର
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ପତିହନା (ନାଶକ) େଯପରି ଆଉ ବିନାଶ ନ କେର, ଏଥପାଇଁ ମହାରାଜ

ଆପଣା ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙୁ ସରଣ କରନୁ, େନାହିେଲ, େସମାେନ େମାʼ

ପୁତକୁ ଉଚିନ କରିେବ।” ତହଁୁ ରାଜା କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ ତୁମ ପୁତର ଏକ େକଶ ହ ତେଳ ପଡ଼ିବ ନାହ।” 12 େସେତେବେଳ

େସହି ସୀ କହିଲା, “ଆପଣଙ ଦାସୀଙୁ େମାର ପଭୁ ମହାରାଜଙ ନିକଟେର

େଗାଟିଏ କଥା କହିବାକୁ େଦଉନୁ;” େସ କହିେଲ, “କୁହ।” 13 ତହଁୁ େସହି ସୀ

କହିଲା, “େତେବ ଆପଣ କାହକି ପରେମଶରଙ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର

ଏରୂପ ସଂକଳ କରିଅଛନି? ମହାରାଜ ଯାହା କହିେଲ, ତଦାରା େଦାଷୀ େଲାକ

ପରି େହାଇଅଛନି, କାରଣ ମହାରାଜ ଆପଣା ନିବାସିତ େଲାକଙୁ େଫରାଇ

ଆଣୁ ନାହାନି। 14ଆେମମାେନ ତ ନିତାନ ମରିବା, ପୁଣି ଭୂମିେର ଢଳାଗଲା

ଉତାେର ଯାହା ପୁନବାର ସଂଗୃହୀତ େହାଇ ନ ପାେର, ଏପରି ଜଳ ତୁଲ

େହବା; କିନୁ ପରେମଶର ଜୀବନ ହରଣ କରନି ନାହ; ମାତ ନିବାସିତ େଲାକ

େଯପରି ତାହାଙଠାରୁ ନିବାସିତ ନ ହୁଏ, ଏପରି ଉପାୟର ସଂକଳ କରନି।

15 ଏେବ ମଁୁ େଯ େମାର ପଭୁ ମହାରାଜଙ ନିକଟେର ଏହି କଥା ନିେବଦନ

କରିବାକୁ ଆସିଲ, ତହର କାରଣ ଏହି େଯ, େଲାକମାେନ େମାର ଭୟ

ଜନାଇେଲ; ତହେର ଆପଣଙ ଦାସୀ କହିଲା, ‘ମଁୁ ଏେବ ମହାରାଜଙୁ କହିବି;

େହାଇପାେର, ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସୀର ନିେବଦନାନୁସାେର କରିେବ। 16

େଯଉଁ େଲାକ େମାେତ ଓ େମାʼ ପୁତକୁ ଏକତ ପରେମଶରଙ ଅଧକାରରୁ

ଉଚିନ କରିବାକୁ ଇଚା କେର, ତାହା ହସରୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସୀଙୁ

ରକା କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିେବ।’ 17ଆପଣଙ ଦାସୀ ଆହୁରି କହିଲା,

‘େମାର ପଭୁ ମହାରାଜଙ ବାକ ଅବଶ ଶାନିଦାୟକ େହବ, କାରଣ ଭଲ

ମନ ଶୁଣିବାକୁ େମାର ପଭୁ ମହାରାଜ ପରେମଶରଙ ଦୂତ ତୁଲ ,’ ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର ଆପଣଙ ସେଙ ଥାଉନୁ।” 18ଏଥେର ରାଜା

ଉତର େଦଇ େସହି ସୀକୁ କହିେଲ, “ଭଲ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଯାହା ପଚାରିବି, ତାହା

େମାʼ ଠାରୁ େଗାପନ କରିବ ନାହ।” ତହଁୁ େସହି ସୀ କହିଲା, “େମାର ପଭୁ

ମହାରାଜ କହନୁ।” 19 ଏଥେର ରାଜା କହିେଲ, “ଏସମସ କଥାେର କି ତୁମ

ସେଙ େଯାୟାବର ହାତ ନାହ?” େସହି ସୀ ଉତର େଦଇ କହିଲା, “େହ େମାର

ପେଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ ପାଣ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ କହୁଛି, େମାʼ ପଭୁ

ମହାରାଜ ଯାହା କହିଅଛନି, ତହର ଡାହାଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିବାକୁ କାହାରି
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ଆୟତ ନାହ; କାରଣ ଆପଣଙ ଦାସ େଯାୟାବ େମାେତ ଆେଦଶ କରି

ଆପଣଙ ଦାସୀଙୁ ଏହି ସମସ କଥା ଶିଖାଇଅଛନି। 20କଥାକୁ ଏପରି ବୁଲାଇ

କହିବାକୁ ଆପଣଙ ଦାସ େଯାୟାବ ଏହା କରିଅଛନି; ଯାହାେହଉ, େମାର ପଭୁ

ପୃଥବୀର ସମସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରେମଶରଙ ଦୂତଙ ାନ ପମାେଣ

ାନବାନ ଅଟନି।” 21 ଏଥଉତାେର ରାଜା େଯାୟାବକୁ କହିେଲ, “ଆଚା,

େଦଖ, ମଁୁ ଏହି କଥା କରିବି, ଏଣୁ ଯାଅ, େସ ଯୁବା ଅବଶାେଲାମଙୁ ପୁନବାର

ଆଣ।” 22 ତହେର େଯାୟାବ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ କରି ରାଜାଙର ଧନ ବାଦ

କଲା; ଆଉ େଯାୟାବ କହିଲା, “େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ, ମଁୁ େଯ

ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ ଦାସ ଆଜି ଜାଣିଲା,

େଯେହତୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସର ନିେବଦନାନୁସାେର କେଲ।” 23 ତହଁୁ

େଯାୟାବ ଉଠି ଗଶୂରକୁ ଯାଇ ଅବଶାେଲାମଙୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିଲା। 24

ଆଉ ରାଜା କହିେଲ, “େସ େଫରି ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଉ, ମାତ େସ େମାହର

ମୁଖ ନ େଦଖୁ।” ତହେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗଲା ଓ

ରାଜାଙର ମୁଖ େଦଖଲା ନାହ। 25ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ମ େର ଅବଶାେଲାମ

ପରି ଅତି ପଶଂସନୀୟ େସୗନଯ ପୁରୁଷ େକହି ନ ଥଲା; ତାହାର ତଳିପାରୁ

ମସକର ଅଗଭାଗ ପଯ ନ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଖୁଣ ନ ଥଲା। 26 ତାହାର

ମସକର େକଶ ଭାରୀ େହବାରୁ ପତି ବଷର େଶଷେର େସ ତାହା କଟାଏ।

ପୁଣି େସ ଆପଣା ମସକର େକଶ କଟାଇବା େବେଳ ରାଜପରିମାଣାନୁସାେର

ତାହା ଦୁଇ ଶହ େଶକଲ ପରିମିତ ହୁଏ। 27 େସହି ଅବଶାେଲାମର ତିନି

ପୁତ ଓ େଗାଟିଏ କନ ା ଜାତ େହାଇଥେଲ; କନ ାର ନାମ ତାମର ଥଲା,

େସ ପରମାସୁନରୀ। 28 ଅବଶାେଲାମ ଯିରୂଶାଲମେର ସମୂଣ ଦୁଇ ବଷ

ବାସ କଲା; ମାତ ରାଜାଙର ମୁଖ େଦଖଲା ନାହ। 29 ଏଣୁ ଅବଶାେଲାମ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ େଯାୟାବଙୁ ଡକାଇଲା; ମାତ େସ ଆସିଲା

ନାହ; ତହଁୁ େସ ଦିତୀୟ ଥର ପୁଣି େଲାକ ପଠାଇଲା, ମାତ େସ ଆସିଲା

ନାହ। 30 ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଆମ େକତ

ପାଖେର େଯାୟାବର େକତ ଅଛି, େସ ତହେର ଯବ କରିଅଛି; ଯାଅ, ତହେର

ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ।” ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମର ଦାସମାେନ େସହି େକତେର ନିଆଁ

ଲଗାଇେଦେଲ। 31 ଏଥେର େଯାୟାବ ଉଠି ଅବଶାେଲାମ ପାଖକୁ ତାହାର

ଗୃହକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁମ ଦାସମାେନ କାହକି େମାʼ େକତେର ନିଆଁ
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ଲଗାଇେଲ?” 32 ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବଙୁ ଉତର କଲା, “େଦଖ

ମଁୁ ତୁମ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିଲ, ତୁେମ ଏଠାକୁ ଆସ, ମଁୁ କାହକି

ଗଶୂରରୁ ଆସିଲ? ଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ

ପଠାଇବି। ଆଜି ପଯ ନ େସଠାେର ଥେଲ, େମାହର ଭଲ େହାଇଥାʼନା;

ଏେବ େମାେତ ରାଜାଙ ମୁଖ େଦଖବାକୁ ଦିଅ, େଯେବ େମାʼ ଠାେର ଅପରାଧ

ଥାଏ, େତେବ େସ େମାେତ ବଧ କରନୁ।” 33 ତହଁୁ େଯାୟାବ ଯାଇ ରାଜାଙୁ

ଏହା ଜଣାଇଲା; ତହେର ରାଜା ଅବଶାେଲାମଙୁ ଡକାେନ, େସ ରାଜାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ ସମୁଖେର ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ କଲା, ପୁଣି ରାଜା

ଅବଶାେଲାମଙୁ ଚୁମନ କେଲ।

15ଏଥଉତାେର ଅବଶାେଲାମ ଆପଣା ନିମେନ ଏକ ରଥ ଓ ଅଶମାନ ଓ

ଆପଣା ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ିବା ନିମେନ ପଚାଶ ଅଙରକକ ରଖଲା। 2 ପୁଣି

ଅବଶାେଲାମ ପଭାତେର ଉଠି ରାଜଦାରର ପଥ ପାଶେର ଠିଆ ହୁଏ; ଆଉ

ଏପରି କେର େଯ, କାହାରି ବିଚାରାେଥ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସିବାର େଯାଗ

େକୗଣସି ବିବାଦ ଥେଲ, ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ ଡାକି କେହ, “ତୁେମ େକଉଁ

ନଗରର େଲାକ?” ତହେର “ଆପଣଙ ଦାସ ଆେମ ଇସାଏଲର େଗାଟିଏ

ବଂଶର େଲାକ େବାଲ କହିେଲ,” 3 ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ କେହ, “େଦଖ,

ତୁମ କଥା ଉତମ ଓ ଯଥାଥ; ମାତ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜାଙର େକୗଣସି

େଲାକ ନିଯୁକ ନାହ।” 4 ଅବଶାେଲାମ ଆହୁରି କେହ, “ଆଃ, ମଁୁ େଯେବ

େଦଶର ବିଚାରକତା ହୁଅନି ଓ କାହାରି େକୗଣସି ବିବାଦ ବା େକୗଣସି କଥା

ଥେଲ େଯେବ େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସନା, େତେବ ମଁୁ ତାହାର ଯଥାଥ ବିଚାର

କରନି।” 5ଆହୁରି େକହି ପଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, େସ

ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମନ କେର। 6 ଇସାଏଲର େଯେତ

େଲାକ ବିଚାରାେଥ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସନି, ଅବଶାେଲାମ େସହି ସମସଙ

ପତି ଏହିପରି କେର; ଏହି ପକାେର ଅବଶାେଲାମ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙ

ମନ ହରଣ କଲା। 7ଏଥଉତାେର ଚାରି ବଷ େଶଷେର ଅବଶାେଲାମ ରାଜାଙୁ

କହିଲା, “ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମାନତ କରିଅଛି, ତାହା ପୂଣ କରିବା

ପାଇଁ େମାେତ ହିେବାଣକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନୁ। 8 କାରଣ ଆପଣଙ ଦାସ ଅରାମ

େଦଶସ ଗଶୂରେର ଥବା େବେଳ ମାନତ କରି କହିଅଛି, ‘ଯଦି ସଦାପଭୁ

ନିଶୟ େମାେତ ପୁନବାର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେବ, େତେବ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙର
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େସବା କରିବି।’” 9 ତହେର ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” ତହଁୁ

େସ ଉଠି ହିେବାଣକୁ ଗଲା। 10 ମାତ ଅବଶାେଲାମ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ନିକଟକୁ ଗୁପଚର ପଠାଇ କହିଥଲା, “ତୁେମମାେନ ତୂରୀଧନି ଶୁଣିବା

କେଣ ‘ଅବଶାେଲାମ ହିେବାଣେର ରାଜା େହେଲ’ େବାଲ କହିବ।” 11ଆଉ

ଅବଶାେଲାମ ସେଙ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଗେଲ; େସମାେନ

ନିମନିତ େହାଇ ସରଳ ମନେର ଗେଲ; େସମାେନ େକୗଣସି କଥା ଜାଣି

ନ ଥେଲ। 12 ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ବଳିଦାନ କରିବା ସମୟେର େଲାକ

ପଠାଇ ଦାଉଦଙର ମନୀ ଗୀେଲାନୀୟ ଅହୀେଥାଫଲକୁ ତାହାର ନଗର

ଗୀେଲାରୁ ଡକାଇଲା। ତାଙର ଚକାନ ଦୃଢ଼ େହଲା; କାରଣ ଅବଶାେଲାମର

ସପକ େଲାକ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅେନକ ବୃଦି ପାଇେଲ। 13 ଏଥଉତାେର

ଜେଣ ଦାସ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙର

ମନ ଅବଶାେଲାମ ଆେଡ଼ ଅଛି।” 14 ତହେର ଦାଉଦ ଆପଣା ସେଙ

ଯିରୂଶାଲମେର ଥବା ସମସ ଦାସଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଆେମମାେନ ପଳାଉ;

େନାହିେଲ ଆେମମାେନ େକହି ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ରକା ପାଇବୁ ନାହ; ଏଣୁ

ଚଞଳ ଚାଲ, େକଜାଣି େସ ଶୀଘ ଆମମାନଙୁ ଧରି ଆମମାନଙୁ ବିପଦଗସ

କରିବ ଓ ଖଡଧାରେର ନଗର ଆଘାତ କରିବ।” 15 ତହଁୁ ରାଜାଙ ଦାସମାେନ

ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଆମମାନଙ ପଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା ପସନ

କରନି, ତାହା କରିବାକୁ ଆପଣଙ ଦାସମାେନ ପସୁତ ଅଛନି।” 16 ତହଁୁ

ରାଜା ଓ ତାଙ ପେଛ ପେଛ ତାଙର ସମସ ପରିବାର ପସାନ କେଲ। କିନୁ

ରାଜା ଗୃହ ଜଗିବା ନିମେନ ଦଶ ଜଣ ଉପପତୀ ଛାଡ଼ିଗେଲ। 17ଏରୂେପ

ରାଜା ଓ ତାଙ ପେଛ ତାଙର ସମସ େଲାକ ପସାନ କରି େବ ହମିହକେର

(ଦୂର ସାନେର) ରହିେଲ। 18ପୁଣି ତାଙର ସମସ ଦାସ ଅଗସର େହେଲ

ଓ ଗା ନଗରରୁ ତାଙ ପେଛ େଯଉଁ ଛଅ ଶହ େଲାକ ଆସିଥେଲ, େସହି

କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ ଓ ଗାଥୀୟ େଲାକ ସମେସ ରାଜାଙ ସମୁଖେର

ପାର େହାଇଗେଲ। 19 େସେତେବେଳ ରାଜା ଗାଥୀୟ ଇତୟକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ କାହକି ଆମମାନଙ ସେଙ ଯାଉଅଛ? େଫରିଯାଅ, ରାଜାଙ ସେଙ

ରୁହ; କାରଣ ତୁେମ ତ ଜେଣ ବିେଦଶୀ, ମ ନିବାସିତ େଲାକ; ତୁେମ

ନିଜ ସାନକୁ େଫରିଯାଅ। 20 ଆେମ େଯଉଁଆେଡ଼ ପାରିବୁ, େସହିଆେଡ଼

ଯିବୁ, ତୁେମ ତ େକବଳ କାଲ ଆସିଲ, ଆଜି ଆେମ କି ତୁମକୁ ଆମମାନଙ
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ସେଙ େନଇ ଏେଣେତେଣ ବୁଲାଇବା? ତୁେମ େଫରିଯାଅ, ତୁମ ଭାଇମାନଙୁ

େଫରାଇ ନିଅ; ଦୟା ଓ ସତ ତା ତୁମ ସହବତୀ େହଉ।” 21 ଏଥେର

ଇତୟ ରାଜାଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ

ଓ େମାର ପଭୁ ମହାରାଜ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ, ଜୀବନ ପାଇଁ େହଉ ବା

ମରଣ ପାଇଁ େହଉ, ଅବଶ େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜ େଯଉଁଠାେର ରହିେବ,

େସଠାେର ମ ଆପଣଙ ଦାସ ରହିବ।” 22 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଇତୟକୁ କହିେଲ,

“େତେବ ଯାଅ, ଅଗସର ହୁଅ।” ତହେର ଗାଥୀୟ ଇତୟ ଓ ତାହାର ସମସ

େଲାକ ଓ ତାହା ସହିତ ଥବା ସମସ ବାଳକ ଅଗସର େହାଇଗେଲ। 23

େତଣୁ େଦଶଯାକ ଉଚସର କରି େରାଦନ କେଲ ଓ ସମସ େଲାକ ଅଗସର

େହେଲ; ରାଜା ମ ଆେପ କିେଦାଣ ନଦୀ ପାର େହାଇଗେଲ ଓ ସମସ

େଲାକ ପାର େହାଇ ପାନରପଥ ଆେଡ଼ ଗେଲ। 24ଆଉ େଦଖ, ସାେଦାକ

ମ ଓ ତାହା ସେଙ ସମସ େଲବୀୟ େଲାକ ପରେମଶରଙ ନିୟମସିନୁକ

ବହି ଆସିେଲ, ପୁଣି ନଗରରୁ ସମସ େଲାକ ବାହାର େହାଇ ଯିବା ପଯ ନ

େସମାେନ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଓହାଇ ରଖେଲ ଓ ଅବୀୟାଥର ଉପରକୁ

ଗଲା। 25 ତହଁୁ ରାଜା ସାେଦାକଙୁ କହିେଲ, “ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ନଗରକୁ

େଫରାଇ ନିଅ; େଯେବ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଏ, େତେବ େସ

େମାେତ ପୁନବାର ଆଣିେବ, ପୁଣି ଏହା ଓ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ େମାେତ

େଦଖାଇେବ। 26 ମାତ ‘ତୁମଠାେର ଆମର ସେନାଷ ନାହ,’ ଯଦି େସ ଏପରି

କହିେବ, େତେବ େଦଖ, ମଁୁ ଉପସିତ ଅଛି, ଯାହା ତାହାଙୁ ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା

େସ େମାʼ ପତି କରନୁ।” 27 ରାଜା ସାେଦାକ ଯାଜକକୁ ଆହୁରି କହିେଲ,

“ତୁେମ କି ଦଶକ ନୁହଁ? ତୁେମ ଓ ତୁମ ସହିତ ତୁମ ପୁତ ଅହୀମା ଓ

ଅବୀୟାଥରର ପୁତ େଯାନାଥନ, ତୁମମାନଙର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ କୁଶଳେର

ନଗରକୁ େଫରିଯାଅ। 28 େଦଖ, ତୁମମାନଙଠାରୁ େମାʼ ଠାକୁ ତଥ ବାତା

ଆସିବା ପଯ ନ ମଁୁ ପାନରସ ଘାଟି ପାଖେର ଅେପକା କରିବି।” 29 ଏଣୁ

ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ପୁନବାର ଯିରୂଶାଲମକୁ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ

େନଇଗେଲ ଓ େସମାେନ େସଠାେର ରହିେଲ। 30 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ

େଜୖତୁନ ପବତର ଉଠାଣି େଦଇ ଗେଲ ଓ ଉପରକୁ ଯିବା େବେଳ େରାଦନ

କରି କରି ଉପରକୁ ଗେଲ; େସହି ସମୟେର ତାଙର ମସକ ଆଚାଦିତ

ଥଲା ଓ େସ ଖାଲ ପାଦେର ଚାଲୁଥେଲ; ପୁଣି ତାଙର ସଙୀ େଲାକମାେନ
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ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ଆଚାଦନ କରିଥେଲ ଓ େସମାେନ

ଉପରକୁ ଯିବା େବେଳ େରାଦନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଗେଲ। 31 ଏଥମ େର

ଜେଣ ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ଅବଶାେଲାମ ସେଙ ଚକାନକାରୀମାନଙ ମ େର

ଅହୀେଥାଫଲ ଅଛି।” ତହେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଅହୀେଥାଫଲର ମନଣାକୁ ମୂଖତା କର।” 32 ଏଉତାେର େଲାେକ

େଯଉଁଠାେର ପରେମଶରଙର ଆରାଧନା କରନି, ଉଠାଣିର େସହି ଶୃଙ

ନିକଟେର ଦାଉଦ ଉପସିତ ହୁଅେନ, େଦଖ, ଅକୀୟ ହୂଶୟ ଆପଣା ଚିରା

ଜାମା ପିନି ଓ ମସକେର ମୃତିକା େଦଇ ତାଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଉପସିତ େହଲା।

33 ତହେର ଦାଉଦ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଯେବ ତୁେମ େମାʼ ସେଙ ଅଗସର

ହୁଅ, େତେବ ତୁେମ େମାʼ ପତି ଭାର ସରୂପ େହବ। 34 ମାତ େଯେବ

ତୁେମ ନଗରକୁ େଫରିଯାଇ ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିବ, ‘େହ ମହାରାଜ, ମଁୁ

ଆପଣଙର ଦାସ େହବି; ମଁୁ ପୂବେର େଯପରି ଆପଣଙ ପିତାଙର ଦାସ ଥଲ,

େସପରି ଏେବ ମଁୁ ଆପଣଙର ଦାସ େହବି,’ େତେବ ତୁେମ ଆମ ପକେର

ଅହୀେଥାଫଲର ମନଣା ବ ଥ କରି ପାରିବ। 35 େସଠାେର ତୁମ ସେଙ କି

ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାେନ ନ ଥେବ? ଏଣୁ ତୁେମ ରାଜଗୃହରୁ

ଯାହା କିଛି ଶୁଣିବ, ତାହା ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙୁ ଜଣାଇବ।

36 େଦଖ, େସହି ସାନେର େସମାନଙ ସେଙ େସମାନଙର ଦୁଇ ପୁତ, ଅଥା ,

ସାେଦାକର ପୁତ ଅହୀମା ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ େଯାନାଥନ ଅଛନି,

ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିବ, େସହି ସବୁ କଥା େସମାନଙ ହାତେର

େମାʼ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇବ।” 37 ତହଁୁ ଦାଉଦଙର ମିତ ହୂଶୟ ନଗରକୁ

ଆସିଲା; ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିଲା।

16ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଉଠାଣି ଶୃଙ ପାର େହାଇ ଅଳ ବାଟ ଅଗସର

େହଲା ଉତାେର େଦଖ, ମଫୀେବାଶ ର ଦାସ ସୀବଃ ସଜିତ ଦୁଇ ଗଦଭ

ସେଙ େନଇ ତାଙୁ େଭଟିଲା, େସହି ଗଦଭମାନଙ ଉପେର ଦୁଇ ଶହ

ରୁଟି, ଶେହ େପନା ଦାକାଫଳ ଓ ଶେହ ଗୀଷକାଳୀନ ଫଳ ଓ ଏକ

କୁମା (େବାେତା ) ଦାକାରସ ଥଲା। 2 ତହେର ରାଜା ସୀବଃକୁ କହିେଲ,

“ଏସବୁେର ତୁମର ଅଭପାୟ କଅଣ?” ତହଁୁ ସୀବଃ କହିଲା, “ଏ ଗଦଭ

ଦୁଇଟି ରାଜପରିବାରଙ ଚଢ଼ିବା ନିମେନ; ପୁଣି ଏହି ରୁଟି ଓ ଗୀଷକାଳୀନ

ଫଳ ଯୁବାମାନଙ ଆହାର ନିମେନ, ଆଉ ଦାକାରସ ପାନରେର କାନ େହବା
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େଲାକମାେନ ପାନ କରିେବ।” 3 େତେବ ରାଜା କହିେଲ, “ତୁମ ପଭୁର ପୁତ

କାହ?” ତହେର ସୀବଃ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େଦଖନୁ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର

ଅଛନି, କାରଣ େସ କହିେଲ, ‘ଇସାଏଲ ବଂଶ ଆଜି ଆମ େପୖତୃକ ରାଜ

ଆମକୁ େଫରାଇ େଦେବ।’” 4 ଏଥେର ରାଜା ସୀବଃକୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ମଫୀେବାଶ ର ସବସ ତୁମର େହଲା।” ତହଁୁ ସୀବଃ କହିଲା, “ମଁୁ ପଣାମ

କରୁଅଛି, େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ, ମଁୁ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର େଯପରି

ଅନୁଗହ ପାଏ।” 5 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ବହୁରୀମେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, େଦଖ, ଶାଉଲ ବଂଶର ପରିବାରଭୁକ ଏକ ବ କି େସଠାରୁ ବାହାର

େହାଇ ଆସିଲା, ତାହାର ନାମ ଶିମୀୟି, େସ େଗରାର ପୁତ; େସ ବାହାରି

ଆସିବା େବେଳ ଅଭଶାପ େଦଉ େଦଉ ଆସିଲା। 6ଆଉ େସ ଦାଉଦଙୁ

ଓ ଦାଉଦ ରାଜାଙର ସବୁ ଦାସଙୁ ପଥର ମାରିଲା; େସେତେବେଳ ସମସ

େଲାକ ଓ ସମସ ବୀର ତାଙର ଦକିଣେର ଓ ବାମେର ଥେଲ। 7 ପୁଣି

ଶିମୀୟି ଅଭଶାପ େଦଉ େଦଉ ଏପରି କହିଲା, “ଆେର ରକପାତୀ ମନୁଷ ,

ଆେର ପାପାଧମ େଲାକ, ଦୁ ହୁଅ, ଚାଲଯାଅ! 8 ଯାହାର ପଦେର ତୁ

ରାଜ କରୁଥଲୁ, େସହି ଶାଉଲ ବଂଶର ସମସ ରକପାତର ପତିଫଳ େତାେତ

ସଦାପଭୁ େଦଉଅଛନି; ପୁଣି ସଦାପଭୁ େତାର ପୁତ ଅବଶାେଲାମ ହସେର

ରାଜ ସମପଣ କରିଅଛନି; ଆଉ େଦ , ତୁ େତାʼ ନିଜ ଦୁଷତାେର ଧରା

ପଡ଼ିଅଛୁ, କାରଣ ତୁ ରକପାତୀ ମନୁଷ ।” 9 େସେତେବେଳ ସରୁୟାର

ପୁତ ଅବୀଶୟ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ଏ ମଲା କୁକୁରଟା କାହକି େମାʼ ପଭୁ

ମହାରାଜାଙୁ ଅଭଶାପ େଦବ? ଅନୁମତି େଦଉନୁ, ମଁୁ ପାର େହାଇଯାଇ

ତାହାର ମୁଣ କାଟି ପକାଏ।” 10 ତହେର ରାଜା କହିେଲ, “େହ ସରୁୟାର

ପୁତମାେନ, ତୁମମାନଙ ସହିତ େମାʼ ର କʼଣ କରିବାର ଅଛି? େସ ତ

ଅଭଶାପ େଦଉଅଛି, ପୁଣି ଦାଉଦଙୁ ‘ଅଭଶାପ ଦିଅ’ େବାଲ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ

କହିଅଛନି? ‘ଏଥପାଇଁ କିଏ କହିବ, ତୁେମ କାହକି ଏପରି କଲ?’” 11ଆହୁରି

ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ ଓ ଆପଣାର ଦାସ ସମସଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, େମାହର

ଔରସରୁ ଜାତ େମାର ପୁତ େମାର ପାଣ େନବାକୁ ଚାହଁୁଅଛି, େତେବ ଏ

ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକ କି ଏେବ ତେତାଧକ ନ କରିବ? ତାଙୁ ଛାଡ଼, େସ

ଅଭଶାପ େଦଉ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ଅନୁମତି େଦଇଅଛନି। 12

େହାଇପାେର, େମାʼ ପତି କୃତ ଏହି ଅପରାଧକୁ ସଦାପଭୁ ଦୃଷିପାତ କରିେବ ଓ
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ଆଜି ତାହାର ଦତ ଅଭଶାପ ପରିବେତ ସଦାପଭୁ େମାହର ମଙଳ କରିେବ।”

13ଏହିରୂେପ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ପଥ େଦଇ ଗେଲ; ପୁଣି ଶିମୀୟି

ତାଙ ପାେଖ ପାେଖ ପବତ ପାଶ େଦଇ ଚାଲଲା, ପୁଣି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅଭଶାପ

େଦଲା ଓ ତାଙ ଉପେର ପଥର ଓ ଧୂଳି ପକାଇଲା। 14ଏଉତାେର ରାଜା

ଓ ତାଙର ସଙୀ େଲାକ ସମେସ କାନ େହାଇ ଆସିେଲ; ପୁଣି େସଠାେର

େସମାେନ ରାତିେର ବିଶାମ କେଲ। 15 ଏଥମ େର ଅବଶାେଲାମ ଓ ତାହା

ସେଙ ଅହୀେଥାଫଲ ଓ ସମସ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ।

16 ପୁଣି ଦାଉଦଙର ମିତ ଅକୀୟ ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମ ନିକଟକୁ ଆସେନ,

ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିଲା, “ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ, ମହାରାଜ

ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ!” 17 ତହେର ଅବଶାେଲାମ ହୂଶୟକୁ କହିଲା, “ତୁମ ମିତ

ପତି ତୁମର କି ଏହି ଦୟା? ତୁେମ କାହକି ଆପଣା ମିତ ସଙେର ଗଲ ନାହ?”

18 ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିଲା, “ତାହା ନୁେହଁ! ମାତ ସଦାପଭୁ ଓ ଏହି

େଲାକମାେନ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ େଲାକ ଯାହାଙୁ ମେନାନୀତ କେଲ, ମଁୁ

ତାଙରି େହବି ଓ ତାଙ ସେଙ ମଁୁ ରହିବି। 19ପୁନଶ ମଁୁ କାହାର େସବା କରିବି?

ମଁୁ କି ତାଙ ପୁତ ସାକାତେର େସବା କରିବି ନାହ? ମଁୁ େଯପରି ତୁମ ପିତାଙ

ସାକାତେର େସବା କରିଅଛି, େସପରି ଆପଣଙ ସାକାତେର ମ କରିବି।” 20

େସେତେବେଳ ଅବଶାେଲାମ ଅହୀେଥାଫଲକୁ କହିଲା, “ଏେବ ଆମମାନଙର

କି କତବ , ଏ ବିଷୟେର ତୁେମ ପରାମଶ ଦିଅ।” 21 ତହେର ଅହୀେଥାଫଲ

ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିଲା, “ତୁମ ପିତା ଗୃହ ଜଗିବା ନିମେନ ଆପଣାର େଯଉଁ

ଉପପତୀମାନଙୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛନି, ତୁେମ େସମାନଙ ସହିତ ସହବାସ

କର; ତହେର ତୁେମ ଆପଣା ପିତାର ଦୁଗନ ସରୂପ େହବ, ଏହା ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ଶୁଣିେବ; ତହଁୁ ତୁମ ସଙୀ ସମସ େଲାକଙ ହସ ସବଳ େହବ।”

22 ଏଉତାେର େଲାକମାେନ ଅବଶାେଲାମ ନିମେନ ଗୃହର ଛାତ ଉପେର

ଏକ ତମୁ ପସାରିେଲ; ତହଁୁ ଅବଶାେଲାମ ସମସ ଇସାଏଲ ସାକାତେର

ଆପଣା ପିତାଙ ଉପପତୀମାନଙ ସହିତ ସହବାସ କଲା। 23 େସସମୟେର

ଅହୀେଥାଫଲ େଯଉଁ ମନଣା ଦିଏ, େସହି ମନଣା ପରେମଶରଙ ବାକ

ଦାରା ଉତର ପାଇବା ତୁଲ ଥଲା; ଦାଉଦ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଉଭୟଙ ପତି

ଅହୀେଥାଫଲର ସମସ ମନଣା ଏହି ପକାର ଥଲା।
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17ଆହୁରି ଅହୀେଥାଫଲ ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ବାର ହଜାର େଲାକ

ବାଛି ଆଜି ରାତି ଉଠି ଦାଉଦଙର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବି। 2 ପୁଣି େସ କାନ ଓ

ଶିଥଳ ହସ ଥବା େବେଳ ମଁୁ ତାଙୁ ଆକମଣ କରି ଭୟ େଦଖାଇବି; ତହେର

ତାଙର ସମସ ସଙୀ େଲାକ ପଳାଇେବ; ପୁଣି ମଁୁ େକବଳ ରାଜାଙୁ ଆଘାତ

କରିବି। 3ଆଉ େଯପରି ଜେଣ ସୀ ବିବାହ ପେର ସାମୀଙ ନିକଟକୁ ଆେସ;

େସହିପରି ମଁୁ ସମସ େଲାକଙୁ ତୁମ ନିକଟକୁ େଫରାଇ ଆଣିବି; ତହେର

ସମସ େଲାକ ତୁମ ଅଧୀନେର ଶାନିେର ରହିେବ।” 4 େସେତେବେଳ ଏହି

କଥା ଅବଶାେଲାମର ଓ ଇସାଏଲୀୟ ସମସ ପାଚୀନବଗର ଦୃଷିେର ପସନ

େହଲା। 5 େତେବ ଅବଶାେଲାମ କହିଲା, “ଅକୀୟ ହୂଶୟକୁ ମ ଡାକ,

ଆଉ େସ କʼଣ କେହ, ତାହା ମ ଶୁଣିବା।” 6 ତହଁୁ ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମ

ନିକଟକୁ ଆସେନ, ଅବଶାେଲାମ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଅହୀେଥାଫଲ ଏପରି

ଏପରି କହୁଅଛି; ଆେମମାେନ ତାହା କଥାନୁସାେର କରିବା କି? ଯଦି ନ

କରିବା, େତେବ ତୁେମ କୁହ।” 7 ତହେର ହୂଶୟ ଅବଶାେଲାମଙୁ କହିଲା,

“ଅହୀେଥାଫଲ େଯଉଁ ମନଣା େଦଇଅଛି, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ।” 8 ହୂଶୟ

ଆହୁରି କହିଲା, “ଆପଣ ଆପଣା ପିତାଙୁ ଓ ତାଙ େଲାକମାନଙୁ ଜାଣନି,

େସମାେନ ତ ବୀର ଓ େକତେର ଛୁଆହରା ଭଲୁକୀ ପରି େସମାେନ ଉଗ

େହାଇଥେବ, ପୁଣି ଆପଣଙ ପିତା େଯାଦା ଓ େସ ରାତିେର େଲାକମାନଙ

ସଙେର ରହିେବ ନାହ। 9 େଦଖନୁ, େସ ଏେବ େକୗଣସି ଗତେର କି

ଅନ େକୗଣସି ସାନେର ଲୁଚି କରିଅଛନି; ଆଉ ପଥେମ ଏମାନଙ ମ ରୁ

େକେତକ ପତିତ େହେଲ େବାଲ େକହି ଶୁଣିେଲ କହିବ େଯ, ‘ଅବଶାେଲାମର

ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାନଙ ମ େର ସଂହାର େହଉଅଛି।’ 10ତାହାେହେଲ,

େଯଉଁ ବିକମଶାଳୀର ହୃଦୟ ସିଂହର ହୃଦୟ ତୁଲ , େସ ମ ନିତାନ ତରଳି

ଯିବ; କାରଣ ଆପଣଙ ପିତା େଯ ବୀର ଓ ତାଙ ସଙୀମାେନ େଯ ବିକମଶାଳୀ

େଲାକ, ଏହା ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଜାଣନି। 11 ମାତ େମାହର ମନଣା ଏହି

େଯ, ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ସମୁଦତୀରସ

ବାଲୁକା ତୁଲ ଅସଂଖ େହାଇ ଆପଣଙ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହଉନୁ; ପୁଣି

ଆପଣ ସୟଂ ଯୁଦକୁ ଯାଉନୁ। 12 ତହେର େଯଉଁ ସାନେର ତାଙର ସନାନ

ମିଳିବ, େସହି ସାନେର ଆେମମାେନ ତାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବୁ ଓ

ଭୂମିେର ଶିଶିର ପଡ଼ିବା ପରି ତାଙ ଉପେର ପଡ଼ିବୁ; ପୁଣି ତାଙର ଓ ତାଙ
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ସଙୀମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ ହ ଅବଶିଷ ରଖବୁ ନାହ। 13ଆହୁରି ଯଦି େସ

େକୗଣସି ନଗରକୁ ଯାଇଥେବ, େତେବ ସମସ ଇସାଏଲ େସହି ନଗରକୁ

ଦଉଡ଼ି ଆଣିେବ ଓ ତହେର େଗାଟିଏ େଗାଡ଼ି ନ ରହିବା ପଯ ନ ଆେମମାେନ

ତାହା ନଦୀକୁ ଟାଣି େନବୁ।” 14 ତହେର ଅବଶାେଲାମ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

େଲାକ କହିେଲ, “ଅହୀେଥାଫଲର ମନଣା ଅେପକା ଅକୀୟ ହୂଶୟର

ମନଣା ଉତମ।” େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ଅବଶାେଲାମ ପତି ଅମଙଳ ଘଟାଇବା

ଅଭପାୟେର ଅହୀେଥାଫଲର ଉତମ ମନଣା ବ ଥ କରିବା ପାଇଁ ସିର

କରିଥେଲ। 15 ଏଥଉତାେର ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙୁ ହୂଶୟ

କହିଲା, “ଅବଶାେଲାମଙୁ ଓ ଇସାଏଲର ପାଚୀନଗଣଙୁ ଅହୀେଥାଫଲ

ଏହିପରି ଭାବେର ମନଣା େଦଇଥଲା, ମାତ ମଁୁ ଏହିପରି ଭାବେର ମନଣା

େଦଲ। 16 ଏେହତୁ ଏେବ ଶୀଘ େଲାକ ପଠାଇ ଦାଉଦଙୁ ଜଣାଇ କୁହ,

‘ପାନରସ ଘାଟି ନିକଟେର ଆଜି ରାତି ଯାପନ କର ନାହ, ମାତ େକୗଣସିମେତ

ପାର େହାଇ ଚାଲଯାଅ; େନାହିେଲ ମହାରାଜା ଓ ତାଙ ସଙୀ େଲାକ ସମେସ

ସଂହାରିତ େହେବ।’” 17 େସହି ସମୟେର େଯାନାଥନ ଓ ଅହୀମା ଐ 

େରାେଗଲେର ରହିଥେଲ; ଆଉ େସମାେନ େଯପରି ନଗରକୁ ଆସିବାର େଦଖା

ନ ଯିେବ, ଏଥପାଇଁ ଏକ ଦାସୀ ଯାଇ େସମାନଙୁ ସମାଦ େଦଉଥାଏ; ଆଉ

େସମାେନ ଯାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ସମାଦ େଦଉଥାʼନି। 18 ମାତ ଏକ ଯୁବା

େସମାନଙୁ େଦଖ ଅବଶାେଲାମଙୁ ଜଣାଇଲା; ତହଁୁ େସ ଦୁେହଁ ଶୀଘ ଯାଇ

ବହୁରୀମେର ଜଣକର ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ ଓ ତାହାର ପାଙଣ ମ େର

ଏକ କୂପ ଥବାରୁ, େସମାେନ ତହ ଭତରକୁ ଗେଲ। 19 ତହେର ଗୃହିଣୀ

େଗାଟିଏ ଢାଙୁଣୀ େନଇ କୂପ ମୁଖେର େଦଇ ତହ ଉପେର ମଦତ ଶସ

ବିଛାଇ େଦଲା; ଏଣୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହ। 20 ଏଉତାେର ଅବଶାେଲାମର

ଦାସମାେନ େସହି ସୀର ଗୃହକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, “ଅହୀମା ଓ େଯାନାଥନ

କାହାନି?” ତହେର େସ ସୀ େସମାନଙୁ କହିଲା, “େସମାେନ ନଦୀ ପାର େହାଇ

ଗେଲଣି।” ତହଁୁ େସମାେନ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

21 ଏଣୁ େସମାେନ ଗଲା ଉତାେର େସ ଦୁଇ ଜଣ କୂପରୁ ବାହାରି ଦାଉଦ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜଣାଇେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଉଠ, ଶୀଘ ଜଳ ପାର େହାଇଯାଅ, କାରଣ ଅହୀେଥାଫଲ

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଏପରି ଏପରି ମନଣା େଦଇଅଛି।” 22 ଏଥେର ଦାଉଦ
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ଓ ତାଙ ସଙୀ ସମସ େଲାକ ଉଠି ଯଦନ ପାର େହାଇଗେଲ; ପଭାତ ଆଲୁଅ

ସମୟ ପୁବରୁ େଯ ଯଦନ ପାର େହାଇଯାଇ ନ ଥଲା, ଏପରି ଜେଣ ଅବଶିଷ

ରହିଲା ନାହ। 23 ଏଉତାେର ଅହୀେଥାଫଲ ଆପଣା ମନଣାନୁସାେର କମ

କରା ନ ଯିବାର େଦଖ ଆପଣା ଗଦଭ ସଜାଇ ଉଠି ନିଜ ଗୃହ ଓ ନିଜ

ନଗରକୁ ଗଲା ଓ ଆପଣା ଗୃହ ସମସ ବିଷୟ ସଜାଡ଼ି ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ

େଦଲା; ଏରୂେପ େସ ମଲା, ପୁଣି ଆପଣା ପିତାର କବରେର କବର ପାଇଲା।

24 ଏଥମ େର ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ଉପସିତ େହେଲ। ପୁଣି ଅବଶାେଲାମ

ଓ ତାହାର ସଙୀ ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ ଯଦନ ପାର େହେଲ। 25ଆଉ

ଅବଶାେଲାମ େଯାୟାବ ବଦଳେର ଅମାସାଙୁ େସୖନ ଉପେର ନିଯୁକ କଲା।

ଏହି ଅମାସା ଇସାଏଲୀୟ େଯଥର ନାମକ ଏକ ବ କିର ପୁତ, େସ ବ କି

େଯାୟାବର ମାତା ସରୁୟାର ଭଗିନୀ, ନାହଶର କନ ା ଅବୀଗଲ ସହିତ

ସହବାସ କରିଥଲା। 26 ପୁଣି ଇସାଏଲ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର

ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। 27 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ମହନୟିମେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, ଅେମାନସନାନଗଣର ରବା ନିବାସୀ ନାହଶର ପୁତ େଶାବି ଓ

େଲାଦବାର ନିବାସୀ ଅମୀେୟଲର ପୁତ ମାଖୀର, ଆଉ େରାଗଲୀମ ନିବାସୀ

ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସଲୟ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର ସଙୀ େଲାକମାନଙ ନିମେନ 28

ଶଯ ା, ପାନପାତ, ମୃତିକା ପାତ, ପୁଣି ଆହାରାେଥ ଗହମ, ଯବ, ମଇଦା,

ଭଜା ଶସ , ଶିମ, ମସୁର ଓ ଭଜା ବିରି 29 ପୁଣି ମଧୁ, ଦହି, େମଷ ଓ େଗା

େଛନା ଆଣିେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ତାଙ ସହିତ ଥବା େଲାକମାେନ ଖାଇେଲ;

କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, “େଲାକମାେନ ପାନରେର କୁଧତ ଓ କାନ ଓ

ତୃଷିତ େହାଇଥେବ।”

18ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା େସୖନ ମାନଙୁ ଗଣନା କରି େସମାନଙ

ଉପେର ସହସପତି ଓ ଶତପତିଗଣଙୁ ନିଯୁକ କେଲ। 2 ପୁଣି ଦାଉଦ

େଯାୟାବ ହସେର େସୖନ ମାନଙର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ େଯାୟାବର ଭାତା,

ସରୁୟାର ପୁତ ଅବୀଶୟ ହସେର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ଗାଥୀୟ ଇତୟ ହସେର

ତୃତୀୟାଂଶ ସମପଣ କରି ପଠାଇେଲ। ଆଉ ରାଜା େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ନିେଜ ମ ତୁମମାନଙ ସେଙ ନିଶୟ ଯିବି।” 3 ମାତ େଲାକମାେନ

କହିେଲ, “ଆପଣ ଆମ ସେଙ ଯୁଦକୁ ଯିେବ ନାହ; କାରଣ ଆେମମାେନ

ପଳାଇେଲ େସମାେନ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଚିନା କରିେବ ନାହ; କିଅବା
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ଆମମାନଙର ଅେଦକ ମେଲ େହଁ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଚିନା କରିେବ ନାହ;

ମାତ ଆପଣ ଆମମାନଙ ଦଶ ହଜାର ସମାନ; ଏେହତୁ ନଗରରୁ ଆମମାନଙୁ

ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପସୁତ ରହିେଲ ଭଲ।” 4 ତହେର ରାଜା

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ମଁୁ କରିବି।”

ଏଉତାେର ରାଜା ନଗର ଦାରର ପାଶେର ଠିଆ େହଲା ସମୟେର ସମସ

େଲାକ ଶହ ଶହ ଓ ହଜାର ହଜାର େହାଇ ବାହାରିଗେଲ। 5 େସେତେବେଳ

ରାଜା େଯାୟାବକୁ ଓ ଅବୀଶୟକୁ ଓ ଇତୟକୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “େମାʼ

ଲାଗି େସହି ଯୁବା ଅବଶାେଲାମ ପତି େକାମଳ ବ ବହାର କର।” ପୁଣି ରାଜା

ଅବଶାେଲାମ ବିଷୟେର ସମସ େସନାପତିଙୁ ଏହି ଆ ା େଦବା ସମୟେର

ସମସ େଲାକ ତାହା ଶୁଣିେଲ। 6 ଏହିରୂେପ େସୖନ ଦଳ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର

ଯୁଦେକତକୁ ଗେଲ ଓ ଇଫୟିମ ନାମକ ବନେର ଯୁଦ େହଲା। 7 ତହେର

ଇସାଏଲର େସୖନ ଦଳ େସଠାେର ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙ ସମୁଖେର

ପରାସ େହେଲ ଓ େସହି ଦିନ େସଠାେର ମହାସଂହାର େହଲା, ପୁଣି େକାଡ଼ିଏ

ହଜାର େଲାକ ହତ େହେଲ। 8 େଦଶସାରା ଯୁଦ ବ ାପିଗଲା; ପୁଣି େସହି

ଦିନ ଖଡ ଗାସ କରିବା ଅେପକା ବନ ଅଧକ େଲାକକୁ ଗାସ କଲା। 9

ଆଉ ଅବଶାେଲାମ ଅକସା ଦାଉଦଙର େସୖନ ମାନଙୁ େଭଟିଲା। େସହି

ସମୟେର ଅବଶାେଲାମ ଖଚର ଉପେର ଚଢ଼ିଥଲା, େସହି ଖଚର ଏକ ବଡ଼

ଅେଲାନ ବୃକର ଛନାଛନି ଶାଖା ତେଳ ଯିବାରୁ ଅବଶାେଲାମର ମସକ େସହି

ଅେଲାନ ବୃକେର ଅଟକି ରହିଲା, ତହେର େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ ମ େର

ଝୁଲଲା ଓ ଖଚର ତାହା ତଳୁ ଚାଲଗଲା। 10 େସେତେବେଳ ଜେଣ ତାହା

େଦଖ େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ଅବଶାେଲାମଙୁ ଅେଲାନ ବୃକେର

ଟଙାଥବାର େଦଖଲ!” 11 ତହଁୁ େଯାୟାବ ତାହା ଜଣାଇବା େଲାକଙୁ କହିଲା,

“େଦଖ! ତୁେମ ଏହା େଦଖଲ, ମାତ କାହକି ତୁେମ େସଠାେର ତାଙୁ ମାରି

ଭୂମିେର ପକାଇ ନ େଦଲ? ତାହା କରିଥେଲ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଦଶ ଖଣ ରୂପା

ଓ ଏକ କଟିବନନ େଦଇଥାʼନି।” 12 ତହେର େସହି ବ କି େଯାୟାବକୁ

କହିଲା, “ମଁୁ ଆପଣା ଅଞଳିେର ସହସ ଖଣ ରୂପା ପାପ େହେଲ େହଁ େସହି

ରାଜପୁତ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ପସାର କରନି ନାହ, କାରଣ ଆମମାନଙ

କଣେଗାଚରେର ରାଜା ତୁମକୁ ଓ ଅବୀଶୟକୁ ଓ ଇତୟକୁ ଏହି ଆ ା

େଦଇଥେଲ, ‘ତୁେମମାେନ େକହି ଯୁବା ଅବଶାେଲାମଙୁ ସଶ କରିବ ନାହ।’
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13 ଯଦି ମଁୁ ତାହାର ପାଣ ବିରୁଦେର ବିଶାସଘାତକତା କରିଥାʼନି, େତେବ

ତୁେମ ନିେଜ ତ ଅଲଗା େହାଇ ଠିଆ େହାଇଥାʼନ; କାରଣ ରାଜାଙଠାରୁ

େକୗଣସି ବିଷୟ ଗୁପ ରେହ ନାହ।” 14 େତେବ େଯାୟାବ କହିଲା, “ମଁୁ ଏପରି

ବିଳମ କରି ନ ପାେର।” ତହଁୁ େସ ଆପଣା ହସେର ତିେନାଟି ବଚା େନଇ

ଅବଶାେଲାମ ଅେଲାନ ବୃକେର ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ତାହା େଦହେର ବିନିଲା।

15 ଏଉତାେର େଯାୟାବର ଅସବାହକ ଦଶ ଜଣ ଯୁବା ଅବଶାେଲାମଙୁ

ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ତାହାକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ। 16 ତହଁୁ େଯାୟାବ

ତୂରୀ ବଜାେନ, େସୖନ ମାେନ ଇସାଏଲର ପଶା ଗମନରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିେଲ;

କାରଣ େଯାୟାବ େସୖନ ମାନଙୁ ଅଟକାଇଲା। 17 ଆଉ େସୖନ ମାେନ

ଅବଶାେଲାମଙୁ େନଇ ବନ ମ େର ଥବା ଗତେର ପକାଇ ତାହା ଉପେର

ଏକ ବଡ଼ ପସରରାଶି କେଲ; ତହଁୁ ସମସ ଇସାଏଲ ଆପଣା ତମୁକୁ ଗେଲ।

18 ଅବଶାେଲାମ ବଞିଥବା େବେଳ ରାଜାଙର ତଳଭୂମିେର ଏକ ସମ ନିମାଣ

କରି ଆପଣା ପାଇଁ ସାପନ କରିଥଲା; କାରଣ େସ କହିଥଲା, “େମାʼ ନାମ

ସରଣେର ରଖବାକୁ େମାହର ପୁତ ନାହ;” ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ନାମାନୁସାେର

େସହି ସମର ନାମ ରଖଲା; େସହି ଦିନଠାରୁ ଅ◌ାଜି ପଯ ନ ଅବଶାେଲାମର

ସରଣାଥକ ସମ େବାଲ ତହର ନାମ ରହିଅଛି। 19ଏଉତାେର ସାେଦାକର

ପୁତ ଅହୀମା କହିଲା, “ସଦାପଭୁ କିପରି ରାଜାଙର ଶତୁମାନଙଠାରୁ ସୁରକା

େଦଇଅଛନି, ଏହି ସୁସମାଦ ତାଙ ନିକଟକୁ େନବା ପାଇଁ ମଁୁ ଏେବ େଦୗଡ଼ି

ଯାଏ।” 20 ତହେର େଯାୟାବ ତାହାଙୁ କହିଲା, “ଆଜି ତୁେମ ସୁସମାଦବାହକ

େହବ ନାହ, ମାତ ଅନ ଦିନ ସୁସମାଦ େନବ; ରାଜାଙ ପୁତ ମରିଅଛି,

ଏେହତୁ ଆଜି ତୁେମ ସୁସମାଦ େନବ ନାହ।” 21 େତେବ େଯାୟାବ କୂଶୀୟଙୁ

କହିଲା, “ତୁେମ ଯାହା େଦଖଅଛ, ତାହା ତୁେମ ରାଜାଙୁ ଯାଇ ଜଣାଅ।”

ଏଥେର କୂଶୀୟ େଯାୟାବକୁ ପଣାମ କରି େଦୗଡ଼ିଲା। 22 ତହଁୁ ସାେଦାକର

ପୁତ ଅହୀମା ପୁନବାର େଯାୟାବଙୁ କହିଲା, “ଯାହାେହଉ, ବିନୟ କରୁଅଛି,

ମଁୁ ମ େସହି କୂଶୀୟର ପେଛ େଦୗେଡ଼।” ତହେର େଯାୟାବ କହିଲା,

“େମାʼ ପୁତ, ତୁେମ କାହକି େଦୗଡ଼ିବ, କାରଣ େସହି ସମାଦ ପାଇଁ ତୁେମ ତ

େକୗଣସି ପୁରସାର ପାଇବ ନାହଁ?” 23 ମାତ େସ କହିଲା, “ଯାହାେହଉ, ମଁୁ

େଦୗଡ଼ୁଅଛି।” ତହେର େଯାୟାବ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦୗଡ଼।” ତହଁୁ ଅହୀମା

ପାନରପଥ େଦଇ େଦୗଡ଼ି କୂଶୀୟକୁ ପଛେର ପକାଇ ଗଲା। 24 ଏହି
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ସମୟେର ନଗରର ଦାରଦୟର ମ ସାନେର ଦାଉଦ ବସିଥେଲ; ଏଥେର

ପହରୀ ଦାରଛାତର କାନ ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନାଇ େଦଖେନ, େଦଖ, ଜେଣ

େଲାକ ଏକାକୀ େଦୗଡ଼ି ଆସୁଅଛି। 25 ତହଁୁ ପହରୀ ଉଚସରେର ରାଜାଙୁ

ତାହା ଜଣାେନ, ରାଜା କହିେଲ, “ଯଦି େସ ଏକାକୀ ଅଛି, େତେବ ତାହା

ମୁଖେର ସୁସମାଦ ଅଛି।” ଏଥେର େସ ଆସୁ ଆସୁ ସହରର ନିକଟବତୀ

େହଲା। 26 ଏଉତାେର ପହରୀ ଆଉ ଜଣକୁ େଦୗଡ଼ି ଆସୁଥବାର େଦଖଲା;

ତହେର ପହରୀ ଉଚସରେର ଦାରୀକୁ ଡାକି କହିଲା, “େଦଖ, ଆଉ ଜେଣ

ଏକାକୀ େଦୗଡ଼ି ଆସୁଅଛି।” ତହେର ରାଜା କହିେଲ, “େସ ମ ସୁସମାଦ

ଆଣୁଅଛି।” 27 ଏଥେର ପହରୀ କହିଲା, “ପଥମ େଲାକର େଦୗଡ଼ ସାେଦାକର

ପୁତ ଅହୀମା ର େଦୗଡ଼ ପରି େମାହର େବାଧ ହୁଏ।” େତେବ ରାଜା କହିେଲ,

“େସ ଭଲ େଲାକ, େସ ଭଲ ସମାଦ େନଇ ଆସୁଅଛି।” 28 େସେତେବେଳ

ଅହୀମା ଡାକ ପକାଇ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ସବୁ ମଙଳ।” ତହଁୁ େସ ରାଜାଙର

ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ କରି କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର

ଧନ , େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜଙ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ମନୁଷ ମାେନ ହସ

ଉଠାଇଥେଲ, େସମାନଙୁ େସ ସମପଣ କରିେଦଇଅଛନି।” 29 ତହେର ରାଜା

କହିେଲ, “େସ ଯୁବା େଲାକ ଅବଶାେଲାମର ମଙଳ ତ?” ତହଁୁ ଅହୀମା

ଉତର କଲା, “େଯାୟାବ ମହାରାଜଙ ଦାସକୁ, ଅଥା , ଆପଣଙ ଦାସ

େମାେତ ପଠାଇବା େବେଳ ମହାେଲାକ ଗହଳି େଦଖଲ, ମାତ କଅଣ େହଲା,

ତାହା ଜାଣି ନାହ।” 30 ଏଥେର ରାଜା କହିେଲ, “ଏଆେଡ଼ ଆସି ଠିଆ

ହୁଅ।” ତହଁୁ େସ ଏଆେଡ଼ ଯାଇ ଠିଆ େହଲା। 31 ଏଥମ େର େଦଖ, େସହି

କୂଶୀୟ ପହଞି କହିଲା, “େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜଙ ପାଇଁ ସୁସମାଦ ଅଛି;

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙ ବିରୁଦେର ଉଠିଥେଲ, ସଦାପଭୁ ଆଜି େସହି

ସମସଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନଇଅଛନି।” 32 ତହେର ରାଜା େସହି କୂଶୀୟଙୁ

ପଚାରିେଲ, “େସହି ଯୁବା େଲାକ ଅବଶାେଲାମର ମଙଳ ତ?” ତହେର

କୂଶୀୟ ଉତର କଲା, “େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜଙ ଶତୁଗଣ ଓ ଆପଣଙର

ଅମଙଳ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙ ବିରୁଦେର ଉଠନି, େସମାେନ

ସମେସ େସହି ଯୁବା େଲାକ ପରି େହଉନୁ।” 33 ତହେର ରାଜା ଅତି କମିତ

େହାଇ ନଗରଦାରଉପରିସ େକାଠରିକୁ ଯାଇ େରାଦନ କେଲ; ପୁଣି େସ

ଯାଉ ଯାଉ ଏପରି କହିେଲ, “ହାୟ ଆମର ପୁତ ଅବଶାେଲାମ! ଆମର
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ପୁତ, ଆମ ପୁତ ଅବଶାେଲାମ! ହୁଏତ ତୁମ ବଦେଳ ଆେମ ମରିଥାʼନୁ, ହାୟ

ଅବଶାେଲାମ! ଆମର ପୁତ, ଆମର ପୁତ!”

19ଏଥଉତାେର େକହି େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ରାଜା ଅବଶାେଲାମ

ନିମେନ େରାଦନ ଓ େଶାକ କରୁଅଛନି।” 2 ଏଣୁ େସହି ଦିବସର ଜୟ

ସକଳ େସୖନ ମାନଙ ପତି େଶାକଜନକ େହଲା; କାରଣ ରାଜା ଆପଣା ପୁତ

ବିଷୟେର େରାଦନ କରୁଅଛନି, ଏହା େଲାକମାେନ େସହି ଦିନ ଶୁଣିେଲ।

3 ପୁଣି ଯୁଦେକତରୁ ପଳାଇବା େବେଳ େଲାକମାେନ େଯପରି ଲଜିତ

େହାଇ େଚାର ପରି ଚାଲନି, େସପରି େସହି ଦିନ େଚାର ପରି େସୖନ ମାେନ

ନଗରେର ପେବଶ କେଲ। 4 ଆଉ ରାଜା ମ ଆପଣା ମୁଖ ଢାଙିେଲ,

ପୁଣି ରାଜା ଉଚସରେର କାନି କହିେଲ, “ହାୟ ଆମ ପୁତ ଅବଶାେଲାମ,

ହାୟ ଅବଶାେଲାମ, ଆମ ପୁତ, ଆମ ପୁତ।” 5 ଏଉତାେର େଯାୟାବ ଗୃହ

ଭତରକୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “େଯଉଁମାେନ ଆଜି ଆପଣଙ

ଜୀବନ ଓ ଆପଣଙ ପୁତକନ ାଗଣର ଜୀବନ ଓ ଭାଯ ାମାନଙ ଜୀବନ

ଓ ଆପଣଙ ଉପପତୀମାନଙ ଜୀବନ ରକା କେଲ, ଆପଣ ଆଜି ନିଜର

େସହି ସମସ ଦାସଙୁ ଲଜିତ କରିଅଛନି; 6କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆପଣଙୁ

ଘୃଣା କରୁଅଛନି, ଆପଣ େସମାନଙୁ େପମ କରୁଅଛନି ଓ େଯଉଁମାେନ

ଆପଣଙୁ େପମ କରୁଅଛନି, ଆପଣ େସମାନଙୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନି। େଯେହତୁ

ଆପଣ ଆଜି ଜଣାଇ ଅଛନି େଯ, ଅଧପତିମାେନ ଓ ଦାସମାେନ ଆପଣଙ

ପତି କିଛି ନୁହନି; କାରଣ ମଁୁ ଆଜି େଦଖୁଅଛି େଯ, ଯଦି ଅବଶାେଲାମ

ବଞିଥାʼନା ଓ ଆେମ ସମେସ ଆଜି ମରିଥାʼନୁ, େତେବ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର

ଭଲ େହାଇଥାʼନା। 7 ଏଣୁ ଏେବ ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ

ଦୟାେର କଥା କହନୁ; କାରଣ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛି,

ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ନ ଯାʼନି, େତେବ ଏହି ରାତି ଆପଣଙ ସହିତ ଜେଣ

େହଁ ରହିବ ନାହ; ଆଉ ଆପଣଙ େଯୗବନକାଳ ଠାରୁ ବତମାନ ପଯ ନ

େଯେତ ଅମଙଳ ଆପଣଙୁ ଘଟିଅଛି, େସ ସବୁରୁ ହ ଏହି ଅମଙଳ ଆପଣଙ

ପତି ଅଧକ େହବ।” 8 ତହେର ରାଜା ଉଠି ନଗରଦାରେର ବସିେଲ।

େସେତେବେଳ ସମସ େଲାକଙୁ କୁହାଗଲା, େଦଖ, ରାଜା ନଗରଦାରେର

ବସିଅଛନି; ତହଁୁ ସମସ େଲାକ ରାଜାଙ ସମୁଖକୁ ଆସିେଲ। ଏଥମ େର

ଇସାଏଲର ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥେଲ। 9
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ଆଉ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ େର ସମସ େଲାକ ପରସର କଳହ

କରି କହୁଥେଲ, “ରାଜା ଆମମାନଙ ଶତୁମାନଙ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ରକା

କରିଥେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିଥେଲ ଏେବ

େସ ଅବଶାେଲାମ ଭୟେର େଦଶରୁ ପଳାଇଅଛନି। 10ପୁଣି ଆେମମାେନ

େଯଉଁ ଅବଶାେଲାମଙୁ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ଅଭଷିକ କରିଥଲୁ, େସ

ଯୁଦେର ମରିଅଛି। ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ ଏେବ ରାଜାଙୁ େଫରାଇ ଆଣିବା

ବିଷୟେର କାହକି ତୁନି େହାଇ ରହିଅଛ?” 11 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ରାଜା

ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଯିହୁଦାର ପାଚୀନବଗଙୁ କୁହ, ‘ରାଜାଙୁ ତାଙ ଗୃହକୁ ଆଣିବା

ପାଇଁ ସମସ ଇସାଏଲର କଥା ତାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲାଣି, ଏନିମେନ

ରାଜାଙୁ ତାଙ ଗୃହକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ କାହକି ପଛଘୁଞା

େହଉଅଛ? 12 ତୁେମମାେନ ଆମର ଭାତା, ତୁେମମାେନ ଆମର ଅସି ଓ

ଆମର ମାଂସ; େତେବ ତୁେମମାେନ କାହକି ରାଜାଙୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ

ପଛଘୁଞା େହଉଅଛ?’ 13 ପୁଣି ତୁେମମାେନ ଅମାସାଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମ କି

ଆମର ଅସି ଓ ଆମର ମାଂସ ନୁହଁ? ଯଦି ତୁେମ େଯାୟାବ ପଦେର ନିତ

ଆମ ସାକାତେର େସନାପତି ନ ହୁଅ, େତେବ ପରେମଶର ଆମକୁ େସହି ଦଣ,

ମ ତହରୁ ଅଧକ େଦଉନୁ।’” 14 ଏହିରୂେପ େସ ଯିହୁଦାର ସମସ େଲାକଙ

ହୃଦୟକୁ ଜଣକର ହୃଦୟ ତୁଲ ଜୟ କେଲ; ତହେର େସମାେନ ରାଜାଙ

ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ ସମସ ଦାସ େଫରି

ଆସନୁ।” 15 ତହଁୁ ରାଜା େଫରି ଯଦନ ପଯ ନ ଗେଲ, ତହେର ଯିହୁଦାର

େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ େଭଟିବା ନିମେନ ଗି ଗ କୁ ଯାଇ ଯଦନ ପାର କରି

ରାଜାଙୁ ଆଣିେଲ। 16 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ

ବହୁରୀମ ନିବାସୀ େଗରାର ପୁତ ବିନ ାମୀନୀୟ ଶିମୀୟି ଶୀଘ ଯିହୁଦାର

େଲାକମାନଙ ସଙେର ଆସିଲା। 17 ପୁଣି ତାହା ସେଙ ବିନ ାମୀନୀୟ ଏକ

ସହସ େଲାକ ଥେଲ, ଆଉ ଶାଉଲଙ ଗୃହର ଦାସ ସୀବଃ ଓ ତାଙର ପନର

ପୁତ ଓ େକାଡ଼ିଏ ଦାସ ତାଙ ସଙେର ଥେଲ। େସମାେନ ରାଜାଙ ସାକାତେର

ଯଦନେର ପଶି ପାର େହାଇଗେଲ। 18 େସେତେବେଳ େସମାେନ ରାଜାଙର

ପରିବାରବଗଙୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ ତାହା

କେଲ। ଏଣୁ ରାଜା ଯଦନ ପାର େହବା ସମୟେର େଗରାର ପୁତ ଶିମୀୟି
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ରାଜାଙ ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। 19ଆଉ ଶିମୀୟି ରାଜାଙୁ କହିଲା,

“େମାʼ ପଭୁ, େମାହର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରନୁ, ଅବା େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ

ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାହାରି ଯିବା ଦିନ ଆପଣଙ ଦାସ ଅବା ତାପୂବକ ଯାହା

କରିଅଛି, ତାହା ଆପଣ ସରଣ ନ କରନୁ, ମହାରାଜ ତାହା ଆପଣା ମନକୁ ନ

େନଉନୁ। 20 କାରଣ ଆପଣଙ ଦାସ ମଁୁ େଯ ପାପ କରିଅଛି, ଏହା ଜାେଣ;

ଏେହତୁ େଦଖନୁ, େଯାେଷଫର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ େର ପଥେମ ମଁୁ ଆଜି

େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜାଙୁ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ।” 21 ମାତ ସରୁୟାର

ପୁତ ଅବୀଶୟ ଉତର କରି କହିଲା, “ଶିମୀୟି ସଦାପଭୁଙ ଅଭଷିକଙୁ ଶାପ

େଦଇଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ କି ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ?” 22 ଏଥେର

ଦାଉଦ କହିେଲ, “େହ ସରୁୟାର ପୁତଗଣ, ତୁମମାନଙ ସହିତ ଆମର ବିଷୟ

କʼଣ େଯ, ତୁେମମାେନ ଆଜି େମାର ବିପକ େହଉଅଛ? ଆଜି ଇସାଏଲ

ମ େର କʼଣ କାହାରି ପାଣଦଣ େହବ? ଆଜି ମଁୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା

ଅେଟ, ଏହା କʼଣ ମଁୁ ଜାଣୁ ନାହ?” 23 ତହଁୁ ରାଜା ଶିମୀୟିଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ମରିବ ନାହ।” ପୁଣି ରାଜା ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ। 24

ଏଉତାେର ଶାଉଲଙ େପୗତ ମଫୀେବାଶ ରାଜାଙୁ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ

ଆସିଲା; ଆଉ ରାଜା ପସାନ କରିବା ଦିନଠାରୁ କୁଶଳେର ଗୃହକୁ ଆସିବା

ଦିନ ପଯ ନ ମଫୀେବାଶ ଆପଣା ପାଦ ପରିଷାର କରି ନ ଥଲା, କି ଦାଢ଼ି

େକୗର େହାଇ ନ ଥଲା, କିଅବା ଆପଣା ବସ େଧୗତ କରି ନ ଥଲା। 25

ପୁଣି େସ ରାଜାଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସେନ, ରାଜା ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ମଫୀେବାଶ , ତୁେମ କାହକି େମାʼ ସଙେର ଗଲ ନାହ?” 26

ତହେର େସ ଉତର କଲା, “େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ

ଦାସ ତ େଛାଟା, ‘ଗଦଭ ସଜାଇ ତାହା ଉପେର ଚଢ଼ି ମହାରାଜଙ ନିକଟକୁ

ଯିବା ପାଇଁ େମାହର ମନସ ଥଲା,’ ମାତ େମାହର ଦାସ େମାେତ ପବଞନା

କଲା। 27ଆହୁରି େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜଙ ନିକଟେର େସ ଆପଣଙ ଏହି

ଦାସର ଅପମାନ କରିଅଛି; ମାତ େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜ ପରେମଶରଙ ଦୂତ

ତୁଲ ; ଏଣୁ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା କରନୁ। 28 େମାହର ପଭୁ

ମହାରାଜଙ ସାକାତେର େମାʼ ପିତୃବଂଶ ସମେସ ନିତାନ ମୃତୁ ର େଯାଗ

ଥେଲ; ତଥାପି ଆପଣ ଆପଣଙର ଏହି ଦାସକୁ ନିଜ େମଜେର େଭାଜନକାରୀ

େଲାକମାନଙ ସଙେର ସାନ େଦେଲ। ଏେହତୁ ଏେବ ମହାରାଜଙ ନିକଟେର
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ଆଉ କନନ କରିବା ପାଇଁ େମାହର େକଉଁ ଅଧକାର ଅଛି?” 29 ତହେର

ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ବିଷୟ ଆଉ କାହକି କହୁଅଛ? ମଁୁ

କହୁଅଛି, ତୁେମ ଓ ସୀବଃ େସହି ଭୂମି ବାଣି ନିଅ।” 30 ତହଁୁ ମଫୀେବାଶ

ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େହଉ, େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜ ତ କୁଶଳେର ଆପଣା

ଗୃହକୁ ଆସିେଲଣି, େତେବ େସ ସବୁ େନଉ।” 31 ଏଉତାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ

ବସଲୟ େରାଗଲୀମରୁ ଆସିଲା ଓ େସ ରାଜାଙୁ ଯଦନ ନଦୀ ପାର କରାଇ

େନବା ପାଇଁ ତାଙ ସେଙ ଯଦନକୁ ପାର େହାଇଗଲା। 32 େସହି ବସଲୟ

ଅଶୀ ବଷ ବୟସ ଅତି ବୃଦ େଲାକ ଥଲା; ଆଉ େସ ଅତି ଧନୀ େଲାକ ଥବାରୁ

ରାଜା ମହନୟିମେର ଥବା େବେଳ ତାଙୁ ଖାଦ ସାମଗୀ େଯାଗାଇଥଲା। 33

ପୁଣି ରାଜା ବସଲୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େମାʼ ସେଙ ପାର େହାଇ ଆସ, ମଁୁ

ତୁମକୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ସେଙ ପତିପାଳନ କରିବି।” 34 ଏଥେର

ବସଲୟ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େମାହର ପରମାୟୁ ବଷର ଆଉ େକେତ ଦିନ

ଅଛି େଯ, ମଁୁ ମହାରାଜଙ ସେଙ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବି? 35ଆଜି ମଁୁ ଅଶୀ ବଷ

ବୟସ; ମଁୁ କʼଣ ଭଲ ଓ ମନର ପେଭଦ କରିପାେର? ଆପଣଙ ଦାସ ମଁୁ

ଯାହା େଭାଜନ କି ପାନ କେର, କʼଣ ତହର ଆସାଦ ପାଇ ପାେର? ମଁୁ କି

ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକାମାନଙ ସର ଆଉ ଶୁଣି ପାେର? େତେବ କାହକି ଆପଣଙ

ଦାସ େମାହର ସାମୀ ମହାରାଜଙ ପତି ଭାର ସରୂପ େହବ? 36ଆପଣଙ

ଦାସ େକବଳ ଯଦନ ପାର େହାଇ ମହାରାଜଙ ସେଙ ଯିବ; ଆଉ ମହାରାଜ

ତହ ପାଇଁ କାହକି େମାେତ ଏପରି ପୁରସାର େଦେବ? 37 ମଁୁ େଯପରି ନିଜ

ନଗରେର େମାର ପିତା ଓ େମାʼ ମାତାଙ କବର ନିକଟେର ମରିବି, ଏଥପାଇଁ

ଆପଣଙ ଏହି ଦାସକୁ େଫରି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି େଦଉନୁ। ମାତ ଆପଣଙ ଦାସ

କି ହ କୁ େଦଖନୁ; େସ େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜଙ ସେଙ ପାର େହାଇଯାଉ,

ଆଉ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ପତି ତାହା କରନୁ।” 38

ଏଥେର ରାଜା ଉତର କେଲ, “କି ହ େମାʼ ସେଙ ପାର େହାଇଯିବ, ଯାହା

ତୁମକୁ ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ମଁୁ ତାହା ପତି କରିବି; ପୁଣି ତୁେମ େମାʼ ଉପେର

େଯଉଁ ଭାର େଦବାକୁ ମେନାନୀତ କରିବ, ତାହା ମଁୁ ତୁମ ନିମେନ କରିବି।”

39 ଏଉତାେର ସମସ େଲାକ ଯଦନ ପାର େହେଲ, ଏବଂ ରାଜା ମ ପାର

େହେଲ; ପୁଣି ରାଜା ବସଲୟଙୁ ଚୁମନ କରି ଆଶୀବାଦ କେଲ; ତହଁୁ ବସଲୟ

ଆପଣା ସାନକୁ େଫରିଗଲା। 40 ଏହିରୂେପ ରାଜା ପାର େହାଇ ଗି ଗ କୁ
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ଗେଲ ଓ କି ହ ତାଙ ସେଙ ପାର େହାଇଗଲା; ପୁଣି ଯିହୁଦାର ସମସ

େସୖନ , ଏବଂ ଇସାଏଲର ଅେଦକ େସୖନ ମ ରାଜାଙୁ େଘନି ଆସିେଲ। 41

ଏଥେର େଦଖ, ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ େଲାକ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜାଙୁ

କହିେଲ, “ଆମମାନଙ ଭାତୃବଗ ଯିହୁଦାେଲାେକ କାହକି ଆପଣଙୁ େଚାରି

କରି େନେଲ, ଆଉ ମହାରାଜଙୁ ଓ ତାଙ ପରିଜନବଗଙୁ ଓ ଦାଉଦଙ

ସେଙ ତାଙର ସମସ େଲାକଙୁ ଯଦନ ପାର କରି ଆଣିେଲ? େସେତେବେଳ

ଦାଉଦଙର ସମସ େଲାକ ତାଙ ସଙେର ଥେଲ।” 42 ତହଁୁ ଯିହୁଦାର ସମସ

େଲାକ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙୁ ଉତର କେଲ, “ରାଜା ତ ଆମମାନଙର

ନିକଟକୁଟୁମ; େତେବ ତୁେମମାେନ କାହକି ଏ ବିଷୟେର େକାଧ କରୁଅଛ?

ଆେମମାେନ କʼଣ ରାଜାଙର କିଛି ଖାଇଅଛୁ? ଅବା େସ କʼଣ ଆମମାନଙୁ

କିଛି େଭଟି େଦଇଅଛନି?” 43 ତହେର ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦା

େଲାକମାନଙୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “ରାଜାଙଠାେର ଆମମାନଙର ଦଶ

ଅଂଶ ଅଧକାର ଅଛି, କାରଣ ଦଶ େଗାଷୀର ସମକ ରାଜାଙ ସହିତ ଅଛି

ଏବଂ ଦାଉଦଙଠାେର ତୁମମାନଙ ଅେପକା ମ ଆମମାନଙ ଅଧକାର

ଅଧକ; େତେବ ଆମମାନଙ ରାଜାଙୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ

ପରାମଶ ପଥେମ ନ େନଇ ତୁେମମାେନ କାହକି ଆମମାନଙୁ ତୁଚ କଲ?”

ତହଁୁ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙ ବାକ ଅେପକା ଯିହୁଦା େଲାକମାନଙ ବାକ

ଅଧକ କେଠାର େହଲା।

20 େସହି ସମୟେର ବିନ ାମୀନୀୟ ବିଖର ପୁତ େଶବଃ ନାମେର ଜେଣ

ଅସୁବିଧା ସୃଷିକାରୀ େଲାକ େସଠାେର ଥଲା; ପୁଣି େସ ତୂରୀ ବଜାଇ

କହିଲା, “ଦାଉଦଠାେର ଆମମାନଙର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହ, କିଅବା ଯିଶୀର

ପୁତଠାେର ଆମମାନଙର ଅଧକାର ନାହ; େହ ଇସାଏଲ, ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ତମୁକୁ ଚାଲ।” 2 ତହେର ସମଗ ଇସାଏଲ େଲାକ ଦାଉଦଙର

ପଶା ଗମନରୁ େଫରି ବିଖିର ପୁତ େଶବଃର ପଶା ଗମନ କେଲ; ମାତ

ଯଦନଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମ ପଯ ନ ଯିହୁଦାେଲାକମାେନ ଆପଣା ରାଜାଙଠାେର

ଆସକ ରହିେଲ। 3 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମର ଆପଣା ପାସାଦକୁ

ଆସିେଲ; ପୁଣି ରାଜା ଆପଣାର େଯଉଁ ଦଶ ଉପପତୀଙୁ ପାସାଦ ଜଗିବାକୁ

ଛାଡ଼ି ଯାଇଥେଲ, େସମାନଙୁ ପହରୀଗୃହେର ରଖ ଖାଦ େଯାଗାଇେଲ,

ମାତ େସମାନଙ ସହିତ ସହବାସ କେଲ ନାହ। ଏଣୁ େସମାେନ ମରଣ ଦିନ
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ପଯ ନ ରୁଦ େହାଇ ବିଧବା ପରି ରହିେଲ। 4 ଏଉତାେର ରାଜା ଅମାସାଙୁ

କହିେଲ, “ତିନି ଦିନ ମ େର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ ଡକାଇ େମାʼ ଠାେର

ଏକତ କର ଓ ତୁେମ ମ ଉପସିତ ହୁଅ।” 5 ତହେର ଅମାସା ଯିହୁଦାର

େଲାକମାନଙୁ ଡାକି ଏକତ କରିବାକୁ ଗଲା; ମାତ େସ ରାଜାଙ ଦତ ନିରୂପିତ

ସମୟରୁ ଅଧକ ବିଳମ କଲା। 6 ତହେର ଦାଉଦ ଅବୀଶୟକୁ କହିେଲ,

“ଏେବ ଅବଶାେଲାମ ଅେପକା ବିଖିର ପୁତ େଶବଃ ଆମମାନଙର ଅଧକ

ଅନିଷ କରିବ; ତୁେମ ଆପଣା ପଭୁଙ ଦାସମାନଙୁ ଓ େସୖନ ମାନଙୁ େନଇ

ତାହାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ, େନାହିେଲ େସ ପାଚୀରେବଷିତ େକୗଣସି

େକୗଣସି ନଗରକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ ଦୃଷିରୁ ପଳାଇବ।” 7 ଏଣୁ େଯାୟାବର

େଲାକ ଓ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟ େଲାକ ଓ ସମସ ବୀର େଲାକମାେନ

ତାହା ପଛେର ବାହାରିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାହାରି ବିଖିର

ପୁତ େଶବଃର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 8 େସମାେନ ଗିବୀେୟା ସ ବୃହତ

ପସର ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଅମାସା େସମାନଙର ନିକଟକୁ ଆସିେଲ।

େସହି ସମୟେର େଯାୟାବ ଆପଣା ପରିହିତ ଯୁଦବସ ଭଡ଼ି ପିନିଥଲା, ତହ

ଉପେର ଏକ କଟିବନନ ଓ େକାଷାବଦ ଖଡ ତାହାର କଟିେଦଶେର ବନା

ଥଲା; ପୁଣି େସ ଯାଉ ଯାଉ ତାହା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। 9 ଏଥେର େଯାୟାବ

ଅମାସାଙୁ ପଚାରିଲା, “କି ଭାଇ, ସବୁ ମଙଳ ତ?” ତହଁୁ େଯାୟାବ ଅମାସାଙୁ

ଚୁମନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦକିଣ ହସେର ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରିଲା। 10

ମାତ େଯାୟାବର ବାମ ହସେର ଥବା ଖଡ ପତି ଅମାସା କିଛି ମେନାେଯାଗ

କଲା ନାହ; ତହଁୁ େଯାୟାବ େସହି ଖଡେର ତାହାର ଉଦରକୁ ଆଘାତ କରି

ତାହାର ଅନବୁଜୁଳି କାଢ଼ି ଭୂମିେର ପକାଇେଦଲା, େସ ଦିତୀୟ ଥର ଆଘାତ

କଲା ନାହ; ତହେର ହ େସ ମଲା। ଏଉତାେର େଯାୟାବ ଓ ତାହାର ଭାତା

ଅବୀଶୟ ବିଖିର ପୁତ େଶବଃର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 11 ଏଥମ େର

େଯାୟାବର ଜେଣ େଲାକ ତାହା ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ କହିଲା, “େଯ

େଯାୟାବକୁ ଭଲ ପାଏ ଓ େଯ ଦାଉଦଙର ପକ, େସ େଯାୟାବର ପେଛ

ଯାଉ।” 12 େସସମୟେର ଅମାସା ରାସା ମ େର ଆପଣା ରକେର ଲ ପ

େହାଇ ପଡ଼ିଥଲା। ପୁଣି େସହି ମନୁଷ ସମସ େଲାକଙୁ ଠିଆ େହବାର

େଦଖ ଅମାସାଙୁ ରାସାରୁ େକତକୁ େନଇଗଲା, ଆଉ େଯେତ େଲାକ ତାହା

ନିକଟ େଦଇ ଆସିେଲ, ପେତ କଙୁ ଠିଆ େହବାର େଦଖେନ, େସ ତାହା
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ଉପେର ଖେଣ ବସ ପକାଇେଦଲା। 13 ଅମାସା ରାସାରୁ ବାହର କରାଯାʼେନ,

ସମସ େଲାକ ବିଖିର ପୁତ େଶବଃର ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ େଯାୟାବର

ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। 14 ଏଉତାେର େଯାୟାବ ଇସାଏଲର ସମସ ବଂଶ

ମ େଦଇ ଆେବ ଓ େବ ମାଖା ଓ ସମସ େବରୀ ଅଞଳ ପଯ ନ ଗମନ

କଲା; ତହେର େଲାକମାେନ ଏକତିତ େହେଲ, ମ ତାହାର ପେଛ ପେଛ

ଗମନ କେଲ। 15 ପୁଣି େସମାେନ ଆସି େବ ମାଖାସିତ ଆେବେ ର

େଶବଃଙୁ ଆକମଣ କେଲ ଓ ନଗର ନିକଟେର ଓ ଗଡ଼ପାେଚରୀ ନିକଟେର

ଏକ ଢିପିନିମତ େହଲା; ତହେର େଯାୟାବର ସହିତ ଥବା ସମସ େସୖନ

ପାେଚରୀ ଭୂମିସା କରିବା ପାଇଁ ଭାଙିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16 େସେତେବେଳ

ନଗର ମ ରୁ ଏକ ବୁଦିମତୀ ସୀ ଡାକି କହିଲା, “ଶୁଣ, ଶୁଣ! ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, େଯାୟାବକୁ ଏହି ସାନକୁ ଆସିବାକୁ କୁହ, େଯପରି ମଁୁ ତାଙ ସହିତ

କଥାବାତା କରିପାେର।” 17 ତହଁୁ େସ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସେନ, େସ ସୀ

ପଚାରିଲା, “ଆପଣ କʼଣ େଯାୟାବ?” େସ ଉତର କଲା, “ହଁ।” େତେବ େସ

ସୀ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆପଣା ଦାସୀର କଥା ଶୁଣନୁ।” େସ ଉତର କଲା, “ମଁୁ

ଶୁଣୁଅଛି।” 18ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ପୂବକାଳେର େଲାକମାେନ କହୁଥାʼନି,

‘େଲାେକ ଆେବେ ର ଅବଶ ପରାମଶ ପଚାରିେବ,’ ଆଉ ଏହିରୂେପ କାଯ

ସମାପ େହବ। 19 ମଁୁ ଇସାଏଲର ଶାନ ଓ ବିଶସ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ; ଆପଣ ଏକ ନଗରକୁ ଓ ଇସାଏଲ ମ େର ଏକ ମାତାକୁ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ େଚଷା କରୁଅଛନି; ଆପଣ ସଦାପଭୁଙ ଅଧକାରକୁ କାହକି ଗାସ

କରିେବ?” 20 ଏଥେର େଯାୟାବ ଉତର କରି କହିଲା, “ଏହା ଦୂର େହଉ,

ମଁୁ େଯ ଗାସ କରିବି କି ବିନାଶ କରିବି, ତାହା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର େହଉ। 21

କଥା େସପରି ନୁେହଁ; ମାତ ବିଖିର ପୁତ େଶବଃ ନାମେର ଜେଣ ଇଫୟିମ

ପବତମୟ େଦଶୀୟ େଲାକ ଦାଉଦ ରାଜାଙ ପତିକୂଳେର ଆପଣା ହସ

ଉଠାଇଅଛି; େକବଳ ତାଙୁ ସମପ ଦିଅ, ତହେର ମଁୁ ଏ ନଗରରୁ ପସାନ

କରିବି।” ତହଁୁ େସ ସୀ େଯାୟାବକୁ କହିଲା, “େଦଖନୁ, ପାଚୀର େଦଇ ତାହାର

ମସକ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ପକାଯିବ।” 22 ଏଉତାେର େସ ସୀ ଆପଣା

ବୁଦିେର ସମସ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଗଲା। ତହଁୁ େଲାକମାେନ ବିଖିର ପୁତ

େଶବଃର ମସକ କାଟି େଯାୟାବ ନିକଟକୁ ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ। ତହେର

େସ ତୂରୀ ବଜାେନ, େଲାକମାେନ ନଗରରୁ ଛିନଭନ େହାଇ ପେତ କ େଲାକ
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ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ଗେଲ। ପୁଣି େଯାୟାବ ଯିରୂଶାଲମକୁ ରାଜାଙ

ନିକଟକୁ େଫରିଗଲା। 23 େସସମୟେର େଯାୟାବ ଇସାଏଲର ସମସ

େସୖନ ଦଳର ଉପେର ଥଲା; ପୁଣି ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ

ପେଲଥୀୟମାନଙ ଉପେର ଥଲା। 24ଆଉ ଅେଦାନୀରା େବଠିକମକାରୀଙ

ଅ କ ଥଲା ଓ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ଇତିହାସ େଲଖକ, 25

ଶିବା େଲଖକ ଥଲା; ପୁଣି ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଥେଲ; 26 ପୁଣି

ଯାୟୀରୀୟ ଈରା ମ ଦାଉଦଙର ଯାଜକ ଥଲା।

21ଦାଉଦଙର ସମୟେର କମାଗତ ତିନି ବଷ ଦୁଭକ େହଲା; ତହେର

ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖ ଅେନଷଣ କରେନ, ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଶାଉଲ

ଓ ତାହାର ରକପାତୀ ବଂଶ ସକାଶୁ ଏହା େହଉଅଛି, େଯେହତୁ େସ

ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନଙୁ ବଧ କରିଥଲା।” 2 ତହଁୁ ରାଜା ଗିବୀେୟାନୀୟ

େଲାକମାନଙୁ ଡକାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ। (ଏହି ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ

ଇସାଏଲ ସନାନ ନ ଥେଲ, ମାତ ଇେମାରୀୟମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶ ମ େର

ଥେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ େସମାନଙୁ ବଧ ନ କରିବା ପାଇଁ

ଶପଥ କରିଥେଲ; ତଥାପି ଶାଉଲ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାସନାନଗଣ ପକେର

ଉେ ଯାଗୀ େହାଇ େସମାନଙୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କରିଥେଲ।) 3ଏଣୁ

ଦାଉଦ ଏହି ଗିବୀେୟାନୀୟମାନଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପାଇଁ

କଅଣ କରିବି? ଓ ତୁେମମାେନ େଯପରି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ପାପ ଦୟା

ଓ ପତି ା ପାପ େଲାକମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କଅଣ

େଦଇ ପାୟଶିତ କରିବି?” 4 ତହେର ଗିବୀେୟାନୀୟମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ,

“ଆମମାନଙର ପୁଣି ଶାଉଲ କିଅବା ତାହା ବଂଶର ମ େର ରୂପା କି ସୁନା

ସମନୀୟ କିଛି କଥା ନାହ; କିଅବା ଇସାଏଲ ମ େର େକୗଣସି ମନୁଷ ର

ପାଣଦଣ କରିବା ଆମମାନଙର ଉଚିତ ନୁେହଁ।” ତହଁୁ ଦାଉଦ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଯାହା କହିବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପାଇଁ ତାହା କରିବି।” 5 ତହେର

େସମାେନ ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଆମମାନଙୁ ସଂହାର କରିଅଛି

ଓ ଆେମମାେନ େଯପରି ବିନଷ େହାଇ ଇସାଏଲର େକୗଣସି ସୀମାେର

ରହି ନ ପାରିବୁ, ଏଥପାଇଁ କୁମନଣା କରିଅଛି, 6 ତାହାରି ସନାନମାନଙ

ମ ରୁ ସାତ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆମମାନଙ ହସେର ସମପତ େହଉନୁ, ତହେର

ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମେନାନୀତ ଶାଉଲର ଗିବୀୟାେର ସଦାପଭୁଙ
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ଉେଦଶ େର େସମାନଙୁ ଟଙାଇ େଦବା।” ଏଥେର ରାଜା କହିେଲ, “ମଁୁ

େସମାନଙୁ ସମପ େଦବି।” 7 ମାତ ଶାଉଲଙର େପୗତ, େଯାନାଥନର

ପୁତ ମଫୀେବାଶ ଙୁ ରାଜା ରକା କେଲ, େଯେହତୁ େସମାନଙ ମ େର,

ଅଥା , ଦାଉଦ ଓ ଶାଉଲଙର ପୁତ େଯାନାଥନ ମ େର ସଦାପଭୁଙର

ଶପଥ ଥଲା। 8 ମାତ ଅୟାର କନ ା, ରିସା ଅେମୗଣି ଓ ମଫୀେବାଶ

ନାମେର ଶାଉଲଙର େଯଉଁ ଦୁଇ ପୁତ ପସବ କରିଥଲା, ପୁଣି ଶାଉଲଙର

କନ ା ମୀଖଲ ମେହାଲାତୀୟ ବସଲୟର ପୁତ ଅଦୀେୟଲର େଯଉଁ ପାଞ

ପୁତ ପସବ କରିଥଲା, େସମାନଙୁ ରାଜା େନଇ 9ଗିବୀେୟାନୀୟମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କେଲ, ତହଁୁ େସମାେନ ପବତେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

େସମାନଙୁ ଟାଙି େଦେଲ, ପୁଣି େସ ସାତ ଜଣଯାକ ଏକାେବେଳ ମେଲ;

େସମାେନ ପଥମ ଶସ େଚଦନ ସମୟେର, ଅଥା , ଯବେଚଦନର ଆରମ

ସମୟେର ହତ େହେଲ। 10ଏଉତାେର ଅୟାର କନ ା ରିସା ଅଖା େନଇ

ଶସ େଚଦନର ଆରମାବଧ ଆକାଶରୁ େସମାନଙ ଉପେର ଜଳ ବଷବା

ପଯ ନ େସହି େଶୖଳ ଉପେର ଓ ଶବ ନିକଟେର ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା

ପସାରିଲା; ଆଉ େସ ଦିନ େବେଳ ଆକାଶର ପକୀଗଣକୁ େସମାନଙ ଉପେର

ବସିବାକୁ, କିଅବା ରାତି େବେଳ ବନ ପଶୁଗଣକୁ ଆସିବାକୁ େଦଲା ନାହ। 11

ଏଥେର ଶାଉଲଙର ଉପପତୀ ଅୟାର କନ ା ରିସାର ଏହି କମ ଦାଉଦଙୁ

ାତ କରାଗଲା। 12 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ ଯାଇ ଯାେବଶଗିଲୀୟଦ

ନିବାସୀମାନଙ ନିକଟରୁ ଶାଉଲଙର ଅସି ଓ ତାହାଙର ପୁତ େଯାନାଥନର

ଅସି େନେଲ, କାରଣ ଗିେ ବାୟେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଶାଉଲଙୁ ବଧ

କରିବା ଦିନ େସମାନଙ ଶବ ପେଲଷୀୟମାନଙ ଦାର େବ ଶା ଛକେର

ଟଙାଗଲା ଉତାେର ଯାେବଶଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ େସହି ସାନରୁ ତାହା

େଚାରି କରି େନଇଥେଲ। 13 ଏନିମେନ େସ େସଠାରୁ ଶାଉଲଙର ଅସି

ଓ ତାଙର ପୁତ େଯାନାଥନର ଅସି ଆଣିେଲ; ପୁଣି େଲାକମାେନ ଟଙାଯିବା

େଲାକମାନଙ ଅସି ସଂଗହ କେଲ। 14 ଏଉତାେର େସମାେନ ଶାଉଲଙର ଓ

ତାଙ ପୁତ େଯାନାଥନର ଅସି ବିନ ାମୀ େଦଶସ େସଲାେର ତାହାର ପିତା

କୀ ର କବର ମ େର େପାତିେଲ; ରାଜା ଯାହା ଆ ା କେଲ, େଲାକମାେନ

ତାହାସବୁ କେଲ। ତହ ଉତାେର ପରେମଶର ପାଥନା ଶୁଣି େଦଶ ପତି

ପସନ େହେଲ। 15 ଏଥଉତାେର ପେଲଷୀୟମାନଙର ଇସାଏଲ ସହିତ
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ପୁନବାର ଯୁଦ େହଲା; ପୁଣି ଦାଉଦ ଓ ତାଙ ସେଙ ତାଙର େସୖନ ମାେନ

ଯାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କେଲ; ତହେର ଦାଉଦ କାନ େହେଲ।

16 େସସମୟେର ଇ ବୀ ବେନା ନାମେର ତିନି ଶହ େଶକଲ ପରିମିତ

ପିତଳମୟ ବଚାଧାରୀ ଦୀଘକାୟ ବଂଶଜାତ ଜେଣ ନୂତନ ଖଡେର ସସଜ

େହାଇ ଦାଉଦଙୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ମନସ କଲା। 17 ମାତ ସରୁୟାର ପୁତ

ଅବୀଶୟ ଦାଉଦଙର ସାହାଯ କଲା ଓ େସହି ପେଲଷୀୟକୁ ଆଘାତ

କରି ବଧ କଲା। େସେତେବେଳ ଦାଉଦଙର େଲାକମାେନ ତାଙ ନିକଟେର

ଶପଥ କରି କହିେଲ, “େଯପରି ତୁେମ ଇସାଏଲର ପଦୀପ ନ ଲଭାଅ,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆମମାନଙ ସଙେର ଆଉ ଯୁଦକୁ ଯିବ ନାହ।” 18

ଏଥଉତାେର ପୁନବାର େଗାେ ର ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ େହଲା;

ତହେର ହୂଶାତୀୟ ସିବଖୟ ଦୀଘକାୟ ବଂଶଜାତ ସଫକୁ ବଧ କଲା। 19

ଏଉତାେର ପୁନବାର ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ େଗାେ ର ଯୁଦ େହଲା;

ତହେର େବଥଲହିମୀୟ ଯାେରଓରଗୀମର ପୁତ ଇ ହାନ , ତନୀ ନରାଜ

ତୁଲ ବଚାଧାରୀ ଗାଥୀୟ ଗଲୀୟାତକୁ ବଧ କଲା। 20 ଏହାପେର ପୁନବାର

ଗାେ ର ଯୁଦ େହଲା; େସଠାେର ଅତି ଦୀଘକାୟ, ପୁଣି ପତି ହସ ଓ ପାଦେର

ଛଅ ଛଅ ଅଙୁଳି, ସବସୁଦା ଚବିଶ ଅଙୁଳିବିଶିଷ ଏକ ଜଣ ଥଲା; େସ ମ

ଦୀଘକାୟ ବଂଶଜାତ। 21 ପୁଣି େସ ଇସାଏଲକୁ ତୁଚ କରେନ, ଦାଉଦଙର

ଭାତା ଶିମୀୟିର ପୁତ େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 22 ଏହି ଚାରି ଜଣ

ଗାେ ର ଦୀଘକାୟ ବଂଶେର ଜନିଥେଲ; ଏମାେନ ଦାଉଦଙ ଓ ତାଙ

ଦାସମାନଙ ହସ ଦାରା ବଧ େହାଇଥେଲ।

22 େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପଭୁ ସମସ ଶତୁ ହସରୁ ଓ ଶାଉଲଙର ହସରୁ

ଦାଉଦଙୁ ଉଦାର କେଲ, େସହି ସମୟେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏହି

ଗୀତ ଗାନ କେଲ; 2 େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର

ଗଡ଼ ଓ େମାହର ରକାକତା, 3 େମାହର େଶୖଳ ସରୂପ ପରେମଶର, ମଁୁ

ତାହାଙଠାେର ଆଶୟ େନବି। େମାହର ଢାଲ ଓ େମାହର ପରିତାଣ ସରୂପ

ଶୃଙ, େମାହର ଉଚ ଦୁଗ ଓ େମାହର ଆଶୟ; େମାହର ତାଣକତା, ତୁେମ

େମାେତ େଦୗରାତ ରୁ ଉଦାର କରିଥାଅ। 4 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ ଆହାନ କରିବି,

େସ ପଶଂସିତ େହବା େଯାଗ ; ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ଶତୁଗଣଠାରୁ ଉଦାର

ପାଇବି। 5 କାରଣ ମୃତୁୁ ରୂପ ଲହରୀ େମାେତ େବଷନ କଲା, ଦୁଷମାନଙ
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ପାବନ(ଜୁଆର) େମାେତ ଭୀତ କଲା। 6 ପାତାଳର ବନନ େମାେତ େବଷନ

କଲା, ମୃତୁ ର ଫାନ େମାହର ସମୁଖବତୀ େହଲା। (Sheol h7585) 7 େମାହର

ସଙଟ େବେଳ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକିଲ, ହଁ, ମଁୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ

ଡାକିଲ; ତହଁୁ େସ ଆପଣା ମନିରେର ଥାଇ େମାହର ରବ ଶୁଣିେଲ ଓ େମାହର

ଆତନାଦ ତାହାଙ କଣେର ଉପସିତ େହଲା। 8 େସେତେବେଳ ପୃଥବୀ

ଟଳମଳ ଓ କମିତ େହଲା, ଗଗନମଣଳର ମୂଳସକଳ ଉ ବିଗ ଓ ଟଳମଳ

େହଲା, କାରଣ ସଦାପଭୁ ପଜଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ। 9 ତାହାଙ ନାସାରନରୁ

ଧୂମ ନିଗତ େହଲା ଓ ତାହାଙ ମୁଖରୁ ନିଗତ ଅଗି ଗାସ କଲା; ତଦାରା

ଅଙାର ପଜଳିତ େହଲା। 10 ମ େସ ଆକାଶମଣଳକୁ େମଲା କରି ଓହାଇ

ଆସିେଲ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନକାର ତାହାଙ ପାଦ ତେଳ ଥଲା। 11 ପୁଣି େସ

କିରୂବ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଉଡୀୟମାନ େହେଲ; ହଁ, େସ ବାୟୁର

ପକ ଉପେର େଦଖାଗେଲ। 12 େସ ଅନକାରକୁ, ଅଥା , ଜଳରାଶି ଓ

ଆକାଶର ନିବିଡ଼ େମଘକୁ ଆପଣା ଚତୁଦଗସ କୁଟୀର ସରୂପ କେଲ। 13

ତାହାଙ ସମୁଖବତୀ େତଜେର ଆେଗୟଅଙାର ପତିତ େହଲା। 14 ସଦାପଭୁ

ଆକାଶରୁ ଗଜନ କେଲ ଓ ସେବାପରିସ େଯ, େସ ଆପଣା ରବ ଉଚାରଣ

କେଲ। 15 ପୁଣି େସ ବାଣ ନିେକପ କରି େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କେଲ; ବିଜୁଳି

ଦାରା େସମାନଙୁ ବିଚିନ କେଲ। 16 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ତଜନେର

ଓ ତାହାଙ ନାସିକାର ପଶାସ ବାୟୁେର ସମୁଦର ଗଭ ପକାଶ ପାଇଲା ଓ

ଭୂମଣଳର ମୂଳସକଳ େଦଖାଗଲା। 17 େସ ଉଦରୁ (ହାତ) ବଢ଼ାଇେଲ,

େସ େମାେତ ଧରିେଲ; େସ ଅପାର ଜଳ ମ ରୁ େମାେତ ଟାଣି େନେଲ।

18 େସ େମାହର ବଳବାନ ଶତୁଠାରୁ ଓ େମାହର ଘୃଣାକାରୀମାନଙଠାରୁ

େମାେତ ରକା କେଲ; କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଠାରୁ ଅତି ବଳବାନ ଥେଲ।

19 େସମାେନ େମାହର ବିପଦ ଦିନେର େମାର ସମୁଖବତୀ େହେଲ; ମାତ

ସଦାପଭୁ େମାର ସହାୟ େହେଲ। 20 େସ ମ େମାେତ ବାହାର କରି ପଶସ

ସାନକୁ ପହଞାଇେଲ; େସ େମାେତ ରକା କେଲ, କାରଣ େସ େମାʼ ଠାେର

ସନୁଷ େହେଲ। 21ସଦାପଭୁ େମାର ଧାମକତାନୁସାେର େମାେତ ପୁରସାର

େଦେଲ; େମାର ହସର ପବିତତାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦେଲ। 22 କାରଣ

ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ପଥ ଧରିଲ ଓ ଦୁଷତାପୂବକ ମଁୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ତ ାଗ

କଲ ନାହ। 23 େଯେହତୁ ତାହାଙର ସମସ ଶାସନ େମାହର ସମୁଖେର ଥଲା



ଦିତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 716

ଓ ତାହାଙର ବିଧସକଳ ମଁୁ ପରିତ ାଗ କଲ ନାହ। 24 ମଁୁ ମ ତାହାଙ ପତି

ସିଦ ଥଲ ଓ ମଁୁ ଆପଣା ଅଧମରୁ ଆପଣାକୁ ରକା କଲ। 25 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ

େମାର ଧାମକତାନୁସାେର ଓ ତାହାଙ ଦୃଷିେର େମାହର ପବିତତାନୁସାେର

େମାେତ ଫଳ େଦେଲ। 26ତୁେମ ଦୟାଳୁ ପତି ଆପଣାକୁ ଦୟାଳୁ ଓ ସିଦ

େଲାକ ପତି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ସିଦ େଦଖାଇବ। 27 ଶୁଚି େଲାକ ପତି ତୁେମ

ଆପଣାକୁ ଶୁଚି େଦଖାଇବ ଓ କୁଟିଳ େଲାକ ପତି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଚତୁର

େଦଖାଇବ। 28 ତୁେମ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙୁ ଉଦାର କର; ମାତ ଉଦତ

େଲାକମାନଙୁ ନତ କରିବାକୁ େସମାନଙ ଉପେର ତୁମର ଦୃଷି ଥାଏ। 29

େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାହର ପଦୀପ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ େମାହର ଅନକାର

ଆେଲାକମୟ କରିେବ। 30 କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ଦାରା େସୖନ ଉପେର େଦୗେଡ଼;

ମଁୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଦାରା ପାେଚରୀ ଡିଏଁ। 31 େସ ପରେମଶର,

ତାହାଙ ପଥ ଯଥାଥ; ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପରୀକାସିଦ; େସ ଆପଣା ଆଶିତ

ସମସଙର ଢାଲ। 32ସଦାପଭୁଙ ବିନା ଆଉ କିଏ ପରେମଶର? ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େଶୖଳ? 33 ପରେମଶର େମାହର ଦୃଢ଼

ଆଶୟ; େସ ସିଦ େଲାକଙୁ ଆପଣା ପଥେର କଢ଼ାଇ ନିଅନି। 34 େସ େମାʼ ର

ପାଦକୁ ହରିଣୀର ପାଦ ତୁଲ କରନି ଓ େସ େମାେତ େମାʼ ର ଉଚସଳୀେର

ବସାନି। 35 େସ େମାʼ ହସକୁ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନି; ତହେର େମାହର

ବାହୁ ପିତଳ ଧନୁ ବଙା କେର। 36 ତୁେମ ମ େମାେତ ନିଜ ପରିତାଣରୂପ

ଢାଲ େଦଇଅଛ; ତୁମର ନମତା (ଦୟା) େମାେତ ବୃଦିପାପ କରିଅଛି। 37

ତୁେମ େମାʼ ତେଳ େମାର ପାଦ ରଖବା ସାନ ପଶସ କରିଅଛ ଓ େମାହର

େଗାଇଠି ଖସି ଯାଇ ନାହ। 38 ମଁୁ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ

େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିଅଛି ଓ େସମାେନ ସଂହାରିତ େହବା ପଯ ନ ମଁୁ

େଫରିଲ ନାହ। 39 ମଁୁ େସମାନଙୁ ଏପରି ସଂହାର ଓ ଚୂଣ କରିଅଛି େଯ,

େସମାେନ ଆଉ ଉଠି ନ ପାରନି; ହଁ, େସମାେନ େମାର ପାଦ ତେଳ ପତିତ

େହାଇଅଛନି। 40 ତୁେମ ଯୁଦ ନିମେନ ବଳରୂପ ବନନୀେର କଟି ପରି

ବଳ େଦଇଅଛ; େମାʼ ବିରୁଦେର ଉତିତ େଲାକମାନଙୁ େମାହର ବଶୀଭୂତ

କରିଅଛ। 41 ତୁେମ ମ େମାହର ଶତୁମାନଙ ପିଠି େମାʼ ଆେଡ଼ େଫରାଇଲ,

ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ ଉଚିନ କଲ। 42 େସମାେନ କନନ

କେଲ, ମାତ ଉଦାରକତା େକହି ନ ଥଲା; ସଦାପଭୁଙ ପତି ମ (ଅନାଇେଲ),
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ମାତ େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ ନାହ। 43 ତହଁୁ ମଁୁ ପୃଥବୀର ଧୂଳି

ପରି େସମାନଙୁ ଚୂଣ କଲ, ମଁୁ ସଡ଼କର କାଦୁଅ ପରି େସମାନଙୁ ଦଳିଲ ଓ

େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କଲ। 44 ତୁେମ ମ େମାʼ େଲାକମାନଙ ବିବାଦରୁ

େମାେତ ରକା କରିଅଛ; ତୁେମ େମାେତ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମସକ େହବା

ପାଇଁ ରଖଅଛ; େମାହର ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ େମାହର େସବା କରିେବ।

45ବିେଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ େମାହର ବଶୀଭୂତ କେଲ; େସମାେନ

େମାʼ ବିଷୟ ଶୁଣିବାମାେତ େମାହର ଆ ାବହ େହେଲ। 46 ବିେଦଶୀୟମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଗୁପ ସାନରୁ ଥରହର େହାଇ ବାହାରି ଆସିେଲ। 47 ସଦାପଭୁ

ନିତ ଜୀବୀ; େମାହର େଶୖଳ ଧନ େହଉନୁ ଓ େମାʼ ପରିତାଣର େଶୖଳ

ସରୂପ ପରେମଶର ଉନତ େହଉନୁ। 48 େସହି ପରେମଶର େମାʼ ପକେର

ପରିେଶାଧ ନିଅନି ଓ େଗାଷୀୟମାନଙୁ େମାʼ ତେଳ ନତ କରନି। 49ପୁଣି

େସ େମାʼ ଶତୁଗଣଠାରୁ େମାେତ ବାହାର କରି ଆଣନି; ହଁ, ତୁେମ େମାʼ

ବିରୁଦେର ଉତିତ େଲାକମାନଙ ଉପେର େମାେତ ଉଚୀକୃତ କରୁଅଛ; ତୁେମ

ଉପଦବୀ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ରକା କରୁଅଛ। 50 ଏେହତୁ େହ ସଦାପେଭା,

ମଁୁ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ ନାମର ପଶଂସା

ଗାନ କରିବି। 51 େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତାଣ ପଦାନ କରନି; େସ

ଆପଣା ଅଭଷିକ ପତି, ଦାଉଦ ଓ ତାହାର ବଂଶ ପତି ଅନନକାଳ ଦୟା

ପକାଶ କରନି।”

23 “ଯିଶୀର ପୁତ ଦାଉଦ, େଯ ବ କି ଉଚୀକୃତ, େଯ ଯାକୁବର

ପରେମଶରଙ ଅଭଷିକ ଓ ଇସାଏଲର ମଧୁର ଗାୟକ, ଦାଉଦଙର େଶଷ

କଥା ଏହି; 2 େମାʼ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଆତା କହିେଲ ଓ ତାହାଙର ବାକ

େମାʼ ଜିହାେର ଥଲା। 3 ଇସାଏଲର ପରେମଶର କହିେଲ, ଇସାଏଲର

େଶୖଳ େମାେତ କହିେଲ; େଯଉଁ ବ କି ଧମେର େଲାକମାନଙ ଉପେର ରାଜତ

କରିବ, େସ ପରେମଶରଙ ଭୟେର ରାଜତ କରିବ। 4 େସ ସୂେଯ ାଦୟ

ସମୟର ପାତଃକାଳୀନ ଦୀପି ତୁଲ , େମଘରହିତ ପଭାତ ତୁଲ େହବ; େସହି

ସମୟେର ବୃଷି ଉତାେର ନିମଳ କିରଣ ଦାରା ଭୂମିରୁ େକାମଳ ତୃଣ ଅଙୁରିତ

ହୁଏ। 5 ସତ , େମାହର ବଂଶ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର େସପରି ନୁେହଁ କି?

େସ େମାʼ ସହିତ ସବ ବିଷୟେର ସୁସମନ ଓ ସୁରକିତ ଏକ ଅନନକାଳୀନ

ନିୟମ କରି ନାହାନି କି? େସ କି େମାର ରକା କରିେବ ନାହ? 6 ମାତ
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ପାପାଧମ ସମେସ ଉତାଟନୀୟ କଣକ ସରୂପ, କାରଣ େସମାେନ ହସେର

ଧରା ଯାଇ ନ ପାରନି; 7 ମାତ େଯଉଁ େଲାକ େସମାନଙୁ ସଶ କରିବ, େଲୗହ

ଓ ବଚାଦଣେର ତାହାକୁ ସଜିତ େହବାକୁ େହବ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ସାନେର ସମୂଣ ରୂେପ ଅଗିେର ଦଗ େହେବ।” 8ଦାଉଦଙର ବୀରମାନଙ

ନାମାବଳୀ ଏହି; ତଖେମାନୀୟ େଯାେଶ ବେଶବ , େସନାପତିମାନଙର

ପଧାନ ଥଲା; େସ ଏକକାଳୀନ ଆଠ ଶହ େଲାକର ହତ ା କଲା। 9 ପୁଣି

ତାହା ଉତାେର ଅେହାହୀୟ ବଂଶଜ େଦାଦୟର ପୁତ ଇଲୀୟାସର, ଦାଉଦଙ

ସେଙ ଥବା ତିନି ବୀରଙ ମ େର ଜେଣ ଥଲା, େସମାେନ ଯୁଦାେଥ ଏକତିତ

ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ଧକାର କରେନ ଓ ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ପଳାେନ, 10

େସ ଉଠି ଆପଣା ହସ କାନ ଓ ଆପଣା ହସ ଖଡେର ଜଡ଼ିତ େହବା ପଯ ନ

ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ବଧ କଲା; ପୁଣି େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ମହା ଜୟ ସାଧନ

କେଲ; ଆଉ େସୖନ ଦଳ େକବଳ ଲୁଟିବାକୁ ତାହାର ପଶା ଗାମୀ େହେଲ।

11 ପୁଣି ତାହା ଉତାେର ହରାରୀୟ ଆଗିର ପୁତ ଶମ। ଏକ ସମୟେର

ପେଲଷୀୟମାେନ େକୗଣସି ମସୁରପୂଣ େକତ ନିକଟେର ଏକତ ଦଳବଦ

ହୁଅେନ, େଲାକମାେନ ପେଲଷୀୟମାନଙ ଆଗରୁ ପଳାଇେଲ। 12 ମାତ ଶମ

େସହି େକତ ମ େର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ରକା କଲା ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ

ବଧ କଲା; ତହେର ସଦାପଭୁ ମହା ଜୟ ସାଧନ କେଲ। 13ଆଉ ତିରିଶ ଜଣ

ପଧାନ େସୖନ ମାନଙ ମ ରୁ ତିନି ଜଣ ଶସ େଚଦନ ସମୟେର ଅଦୁଲମ

ଗୁମାକୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ; େସେତେବେଳ ପେଲଷୀୟମାନଙ

େସୖନ ରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିଥେଲ। 14 େସସମୟେର

ଦାଉଦ ଦୁଗମ ସାନେର ଥେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପହରୀେସୖନ ଦଳ

େବଥଲହିମେର ଥେଲ। 15 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ତୃଷାତ େହାଇ କହିେଲ,

“ଆଃ, େକହି େବଥଲହିମନଗରଦାର ନିକଟସ କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ

େମାେତ ଦିଅନା କି!” 16 ତହେର େସହି ତିନି ବୀର ପେଲଷୀୟମାନଙ

େସୖନ ମ େଦଇ ପଶିଯାଇ େବଥଲହିମନଗରଦାର ନିକଟସ କୂପରୁ ଜଳ

କାଢ଼ି ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିେଲ; ମାତ େସ ତହରୁ ପାନ କରିବାକୁ

ସମତ ନ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତାହା ଢାଳିେଦେଲ। 17 ପୁଣି

େସ କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ େଯ ଏ କମ କରିବି, ଏହା େମାʼ ଠାରୁ

ଦୂର େହଉ; ପାଣପଣେର ଗମନକାରୀ ମନୁଷ ମାନଙ ରକ କି ମଁୁ ପାନ



ଦିତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 719

କରିବି? ଏଣୁ େସ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସମତ େନାହିେଲ।” ଏହି ସକଳ

କମ େସହି ତିନି ବୀର କରିଥେଲ। 18 େସହି ତିନି ଜଣଙ ମ େର ସରୁୟାର

ପୁତ େଯାୟାବର ଭାତା ଅବୀଶୟ ପଧାନ ଥଲା। େସ ତିନି ଶହ େଲାକ

ବିରୁଦେର ଆପଣା ବଚା ଉଠାଇ େସମାନଙୁ ବଧ କରିଥଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି

ତିନିଙ ମ େର ନାମ ପାଇଲା। 19 ଏହି ତିନିଙ ମ େର େସ କʼଣ ଅତ ନ

ମଯ ାଦାପନ ନ ଥଲା? ଏେହତୁ େସ େସମାନଙର େସନାପତି େହଲା; ତଥାପି

େସ ପଥମ ତିନି ଜଣଙ ତୁଲ ନ ଥଲା। 20 ଆଉ ପରାକାନ କମକାରୀ

କେ ସଲୀୟ ଏକ ବିକମୀ ପୁରୁଷର େପୗତ, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ େଯ ବନାୟ,

େସ େମାୟାବୀୟ ଅରୀୟଲର ଦୁଇ ପୁତଙୁ ବଧ କଲା; ମ େସ ହିମପାତ

ସମୟେର ଯାଇ ଗତ ମ େର ଏକ ସିଂହକୁ ବଧ କଲା। 21 ଆହୁରି େସ

ଏକ ଜଣ ମିସରୀୟ ବଳବାନ ପୁରୁଷକୁ ବଧ କଲା ଓ େସହି ମିସରୀୟ

ଆପଣା ହସେର ବଚା ଧରିଥଲା; ତଥାପି ବନାୟ ଏକ ଯଷି େନଇ ତାହା

ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ େସହି ମିସରୀୟ ହସରୁ ବଚା ଛଡ଼ାଇ ତାହାରି ବଚାେର

ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 22 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ ଏହି ସକଳ କମ

କଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନି ବୀରଙ ମ େର ନାମ ପାଇଲା। 23 େସ ତିରିଶ

ଜଣ ଅେପକା ଅଧକ ମଯ ାଦାପନ ଥଲା, ତଥାପି େସ ପଥମ ତିନି ଜଣଙ

ତୁଲ ନ ଥଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଆପଣା ପହରୀଦଳ ଉପେର ନିଯୁକ

କେଲ। 24 େଯାୟାବର ଭାତା ଅସାେହଲ ଉକ ତିରିଶ ଜଣ ମ େର ଜେଣ

ଥଲା; େବଥଲହିମସ େଦାଦୟର ପୁତ ଇ ହାନ ; 25 ହେରାଦୀୟ ଶମ,

ହେରାଦୀୟ ଇଲୀକା; 26 ପଲୀୟ େହଲ , ତେକାୟୀୟ ଇେ କଶର ପୁତ

ଈରା; 27 ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର, ହୂଶାତୀୟ ମବୁନୟ; 28 ଅେହାହୀୟ

ସଲେମା , ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ; 29 ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ

େହଲବ, ବିନ ାମୀ ବଂଶୀୟ ଗିବୀୟା ନିବାସୀ ରୀବୟର ପୁତ ଇତୟ; 30

ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ, ଗା ନଦୀତୀର ନିବାସୀ ହିଦୟ; 31 ଅବତୀୟ

ଅବିେୟେ ବାନ, ବରହୂମୀୟ ଅସାବ ; 32 ଶାେ ବାନୀୟ ଇଲୀୟହବା,

ଯାେଶ ର ପୁତଗଣ, େଯାନାଥନ; 33 ହରାରୀୟ ଶମ, ହରାରୀୟ ଶାରରର

ପୁତ ଅହୀୟାମ; 34ମାଖାଥୀୟର େପୗତ ଅହସୟର ପୁତ ଇଲୀେଫଲ ,

ଗୀେଲାନୀୟ ଅହୀେଥାଫଲର ପୁତ ଇଲୀୟାମ; 35 କମଲୀୟ ହିଷୟ,

ଅବୀୟ ପାରୟ; 36 େସାବା ନିବାସୀ ନାଥନର ପୁତ ଯିଗାଲ, ଗାଦୀୟ
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ବାନି; 37 ଅେମାନୀୟ େସଲ , ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବର ଅସବାହକ

େବେରାତୀୟ ନହରୟ; 38 ଯିତୀୟ ଈରା, ଯିତୀୟ ଗାେର ; 39 ହିତୀୟ

ଊରୀୟ; ସବସୁଦା ସଇଁତିରିଶ ଜଣ।

24ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପୁନବାର ପଜଳିତ

େହଲା, ଆଉ େସ ଦାଉଦଙୁ ପବତାଇ କହିେଲ, “ଯାଅ, ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ

ଗଣନା କର।” 2 ତହେର ରାଜା ଆପଣା ନିକଟସ େସନାପତି େଯାୟାବଙୁ

କହିେଲ; “ତୁେମମାେନ ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ

ବଂଶ ମ େଦଇ ଭମଣ କରି େଲାକମାନଙୁ ଗଣନା କର, ତାହାେହେଲ ମଁୁ

େଲାକମାନଙର ସଂଖ ା ଜାଣି ପାରିବି।” 3 ଏଥେର େଯାୟାବ ରାଜାଙୁ

କହିଲା, “ଏେବ େଯେତ େଲାକ ଅଛନି; ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର

େସମାନଙୁ ଶତଗୁଣ ବୃଦି କରନୁ ଓ େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜଙ ଚକୁ ତାହା େଦଖୁ;

ମାତ େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ କାହକି ଚାହଁୁଅଛନି?” 4

ତଥାପି େଯାୟାବ ଉପେର ଓ େସନାପତିମାନଙ ଉପେର ରାଜାଙ ବାକ

ପବଳ େହଲା। ତହଁୁ େଯାୟାବ ଓ େସନାପତିମାେନ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙୁ

ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ ସାକାତରୁ ଗମନ କେଲ। 5 ଏଉତାେର

େସମାେନ ଯଦନ ପାର େହାଇ ଅେରାେୟରେର ଗା ଉପତ କାର ମ ବତୀ

ନଗରର ଦକିଣ ପାଖେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ, ଓ ଗା ରୁ ଯାେସର ପଯ ନ

ଯାତା କେଲ; 6ତହ ଉତାେର େସମାେନ ଗିଲୀୟଦକୁ ଓ ତହତୀ ହ ଶି

େଦଶକୁ ଆସିେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଦା ଯାନକୁ ଓ େସଠାରୁ ବୁଲ ସୀେଦାନକୁ

ଆସିେଲ। 7 ତହଁୁ େସାର ଗଡ଼େର ଓ ହିବୀୟମାନଙର ଓ କିଣାନୀୟମାନଙ

ସମସ ନଗରେର ଉପସିତ େହେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େବେ ଶବାେର ଯିହୁଦାର

ଦକିଣାଞଳକୁ ବାହାରିଗେଲ। 8 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ସମୁଦାୟ େଦଶ େଦଇ

ଭମଣ କଲା ଉତାେର ନଅ ମାସ େକାଡ଼ିଏ ଦିନର େଶଷେର ଯିରୂଶାଲମେର

ଉପସିତ େହେଲ। 9ତହେର େଯାୟାବ ଗଣିତ େଯାଦାମାନଙ ସଂଖ ା ରାଜାଙ

ନିକଟେର ସମପଣ କଲା; ଇସାଏଲର ଖଡଧାରୀ ଆଠ ଲକ ବଳବାନ େଲାକ

ଓ ଯିହୁଦାର ପାଞ ଲକ େଲାକ ଥେଲ। 10 ଏହିରୂେପ ଦାଉଦ େଲାକମାନଙୁ

ଗଣନା କରାଇଲା ଉତାେର ତାଙ ହୃଦୟ ତାଙୁ ଆଘାତ କଲା। ତହଁୁ ଦାଉଦ

ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “ଏହି କମ କରିବାେର ମଁୁ ମହାପାପ କରିଅଛି; ମାତ

ଏେବ େହ ସଦାପେଭା, ବିନୟ କରୁଅଛି, ନିଜ ଦାସର ଅପରାଧ କମା କର;
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କାରଣ ମଁୁ ଅତି ମୂଖର କମ କରିଅଛି।” 11 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ପଭାତେର

ଉଠେନ, ଦାଉଦଙ ଦଶକ ଗା ଭବିଷ ବକା ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 12 “ଦାଉଦ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କୁହ,

‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ତୁମ ଆଗେର ତିନି କଥା ରଖୁଅଛୁ; ତହ

ମ ରୁ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ମେନାନୀତ କର, ତାହା ହ ଆେମ ତୁମ ପତି

କରିବୁ।’” 13 ତହଁୁ ଗା ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ତୁମ

େଦଶେର ତିନି ବଷ ଦୁଭକ େହବ? କି ତୁମ ଶତୁମାେନ ତୁମ ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଇବା େବେଳ ତୁେମ େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ତିନି ମାସ ପଯ ନ

ପଳାଇବ? କିଅବା ତିନି ଦିନ ପଯ ନ ତୁମ େଦଶେର ମହାମାରୀ େହବ?

ଏହା ବୁଝ, ଆଉ େମାʼ େପରଣା କତାଙୁ ମଁୁ େଫରି କି ଉତର େଦବି, ତାହା

ବିେବଚନା କର।” 14 ତହେର ଦାଉଦ ଗା କୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବଡ଼ ଅକଳେର

ପଡ଼ିଲ, ଆସ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ହସେର ପଡ଼ୁ; କାରଣ ତାହାଙ

ଦୟା ପଚୁର; ମାତ ମଁୁ ମନୁଷ ହସେର ନ ପେଡ଼।” 15 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

ପାତଃକାଳ ଅବଧ ନିରୂପିତ ସମୟ ପଯ ନ ଇସାଏଲ ଉପେର ମହାମାରୀ

ପଠାଇେଲ; ତହେର ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ

ସତୁରି ହଜାର େଲାକ ମେଲ। 16ଆଉ ଦୂତ ଯିରୂଶାଲମକୁ ବିନାଶ କରିବା

ପାଇଁ ତହ ଆଡ଼କୁ ହସ ବିସାର କରେନ, ସଦାପଭୁ େସହି ବିପଦ ସକାଶୁ

ଦୁଃଖତ େହାଇ େସହି ବିନାଶକ ଦୂତକୁ କହିେଲ, “ଯେଥଷ େହଲା; ଏେବ ତୁମ

ହସ ସଙୁଚିତ କର।” ଏହି ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ େସହି ଦୂତ ଯିବୂଷୀୟ

ଅେରୗଣାର ଶସ ମଦନ ସାନ ନିକଟେର ଥଲା। 17 ପୁଣି ଦାଉଦ େସହି

ବିନାଶକ ଦୂତଙୁ େଦଖ ସଦାପଭୁଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ପାପ କଲ ଓ ମଁୁ ହ

ଅପରାଧୀ େହଲ; ମାତ ଏହି େମଷଗଣ କଅଣ କେଲ? ବିନୟ କରୁଅଛି,

ତୁମ ହସ େମାʼ ବିରୁଦେର ଓ େମାʼ ପିତୃଗୃହର ବିରୁଦେର େହଉ।” 18

େସହି ଦିନ ଗା ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙୁ କହିଲା, “ଯାଅ, ଯିବୂଷୀୟ

ଅେରୗଣାର ଶସ ମଦନ ସାନେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି

ସାପନ କର।” 19 େତଣୁ ଦାଉଦ ସଦାପଭୁଙ ଆ ା ପମାେଣ ଗା ର

ବାକ ାନୁସାେର ଉଠିଗେଲ। 20 େସେତେବେଳ ଅେରୗଣା ଅନାଇ େଦଖଲା

େଯ, ରାଜା ଓ ତାଙର ଦାସମାେନ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଅଛନି; ତହେର

ଅେରୗଣା ବାହାେର ଆସି ରାଜାଙ ନିକଟେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିଷ ପଣାମ କଲା।



ଦିତୀୟ ଶାମୁେୟଲ 722

21 ପୁଣି ଅେରୗଣା ପଚାରିଲା, “େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ କି

ନିମେନ ଆସିେଲ?” ତହେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େଯପରି

ମହାମାରୀ ନିବୃତ େହବ, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରିବା, େତଣୁ ତୁମଠାରୁ ଶସ ମଦନ ସାନ କିଣିବାକୁ ଆସିଲ।” 22

ତହଁୁ ଅେରୗଣା ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜଙୁ ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ,

ତାହା େନଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରନୁ; େଦଖନୁ, େହାମବଳି

ନିମେନ ଏହି ବୃଷସବୁ ଓ କାଷ ନିମେନ ଏହି ମଦନ ଯନ ଓ ବୃଷମାନଙ ସାଜ

ଅଛି;” 23 େହ ମହାରାଜ, ଅେରୗଣା ଏସମସ ମହାରାଜଙୁ େଦଉଅଛି। ଆହୁରି

ଅେରୗଣା ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର ଆପଣଙୁ ଗହଣ

କରନୁ।” 24 ତହେର ରାଜା ଅେରୗଣାକୁ କହିେଲ, “ନା, ମାତ ମଁୁ ଅବଶ

ମୂଲ େଦଇ ତୁମଠାରୁ ଏସବୁ କିଣିବି; ଆଉ ମଁୁ ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ବିନାମୂଲ ର େହାମବଳି ଉତଗ କରିବି ନାହ।” ତହଁୁ ଦାଉଦ

ପଚାଶ େଶକଲ (ଏକ େଶକଲ ୧୨ ଗା ) ରୂପାେର େସହି ଶସ ମଦନ

ସାନ ଓ ବୃଷସବୁ କିଣିେଲ। 25 ପୁଣି ଦାଉଦ େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି

ଉତଗ କେଲ। ତହେର ସଦାପଭୁ ବିନତି ଶୁଣି େଦଶ ପତି ପସନ େହେଲ,

ପୁଣି ଇସାଏଲ ମ ରୁ ମହାମାରୀ ନିବୃତ େହଲା।
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ପଥମ ରାଜାବଳୀ
1ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ବୃଦ ଓ ଗତବୟସ େହେଲ; ତହେର

େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଅେନକ ବସ େଘାଡ଼ାଇେଲ, ମାତ େସ କିଛି ଉଷତା

ପାଇେଲ ନାହ। 2 ଏଥପାଇଁ, ତାଙ ଦାସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, ଆମମାନଙ

ପଭୁ ମହାରାଜଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ଯୁବତୀ କନ ା ଅେନଷଣ କରାଯାଉ ଓ

େସ ମହାରାଜଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇ େସବା କରୁ; ଆଉ ଆମମାନଙ ପଭୁ

ମହାରାଜ େଯପରି ଉଷତା ପାଇେବ, ଏଥପାଇଁ େସ ଆପଣଙ େକାଳେର

ଶୟନ କରୁ। 3 ତହେର େଲାକମାେନ ଇସାଏଲର ସମସ ଅଞଳେର ସୁନରୀ

କନ ାର ଅେନଷଣ କରି ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗ ନାମକ ଏକ କନ ାକୁ ପାଇ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 4 େସହି ଯୁବତୀ ଅତି ସୁନରୀ ଥଲା ଓ େସ

ରାଜାଙର େସବା ଓ ପରିଚଯ ା କଲା; ମାତ ରାଜା ତାହାର ସହବାସ କେଲ

ନାହ। 5 ଏହି ସମୟେର ହଗୀତର ପୁତ ଅେଦାନୀୟ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରି

କହିଲା, “ମଁୁ ରାଜା େହବି,” ଏଣୁ େସ ଆପଣା ପାଇଁ ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀଗଣ

ଓ ଆପଣା ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଚାଶ ଜଣ େଦହରକୀକୁ ପସୁତ

କେଲ। 6 ମାତ, ତୁେମ କାହକି ଏପରି କରୁଅଛ େବାଲ କହି ତାହାର

ପିତା ତାହାକୁ େକୗଣସି ସମୟେର ଅସନୁଷ କରି ନ ଥେଲ। ମ େସ ଅତି

ସୁନର ପୁରୁଷ ଓ ଅବଶାେଲାମ ଉତାେର ଜାତ େହାଇଥଲା। 7 ପୁଣି, େସ

ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ସହିତ ପରାମଶ କଲା; ଆଉ

େସମାେନ ଅେଦାନୀୟର ଅନୁଗତ େହାଇ ତାହାକୁ ସାହାଯ କେଲ। 8 ମାତ,

ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ ଓ ନାଥନ ଭବିଷ ବକା

ଓ ଶିମୀୟି ଓ େରୟି ଓ ଦାଉଦଙର ବୀରଗଣ ଅେଦାନୀୟର ପକ ନ

ଥେଲ। 9 ଏଉତାେର ଅେଦାନୀୟ ଐ େରାେଗଲର ପାଶସ େସାେହଲ 

ପସର ନିକଟେର େମଷ, ବୃଷ ଓ ପୁଷ ପଶୁମାନଙୁ ମାରି ଆପଣା ଭାତା

ସମସ ରାଜପୁତଙୁ ଓ ରାଜାଙ ଦାସ ଯିହୁଦାର ସମସ େଲାକଙୁ ନିମନଣ

କେଲ। 10 ମାତ, ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙୁ ଓ ବନାୟକୁ ଓ ବୀରମାନଙୁ

ଓ ଆପଣା ଭାଇ ଶେଲାମନକୁ େସ ନିମନଣ କେଲ ନାହ। 11 ଏଥେର

ନାଥନ ଶେଲାମନଙର ମାତା ବେ ଶବାକୁ କହିେଲ, “ଆମମାନଙ ପଭୁ

ଦାଉଦଙ ଅ ାତସାରେର ହଗୀତର ପୁତ ଅେଦାନୀୟ ରାଜା େହାଇଅଛି,

ଏହା କʼଣ ତୁେମ ଶୁଣି ନାହଁ? 12 ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏେବ ଆସ,
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ମଁୁ ତୁମକୁ ପରାମଶ େଦବି; ତହେର ତୁେମ ଆପଣା ପାଣ ଓ ଆପଣା ପୁତ

ଶେଲାମନର ପାଣ ରକା କରିବ। 13 ତୁେମ ଦାଉଦ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ

ତାଙୁ କୁହ, ‘େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣ କି ଶପଥ କରି ଆପଣା

ଦାସୀକୁ କହି ନାହାନି, େମାʼ ଉତାେର ତୁମ ପୁତ ଶେଲାମନ ନିଶୟ ରାଜ

କରିବ ଓ େସ େମାʼ ସିଂହାସନେର ବସିବ? େତେବ, କାହକି ଅେଦାନୀୟ

ରାଜା େହାଇଅଛି?’ 14 େଦଖ, ତୁେମ ରାଜାଙ ସେଙ କଥାବାତା କରୁଥବା

େବେଳ ମଁୁ ମ ତୁମ ପେଛ ଯାଇ ତୁମ କଥା ଦୃଢ଼ କରିବି।” 15 ଏଥେର

ବେ ଶବା େକାଠରି ଭତେର ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଗଲା; େସହି ସମୟେର

ରାଜା ଅତି ବୃଦ ଥେଲ; ଆଉ ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗ ରାଜାଙର ପରିଚଯ ା

କରୁଥଲା। 16 ତହଁୁ ବେ ଶବା ନଇଁପଡ଼ି ରାଜାଙୁ ପଣାମ କଲା। ତହେର

ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ଇଚା କରୁଅଛ?” 17ଏଥେର େସ ତାଙୁ

କହିଲା, “େହ େମାହର ପେଭା, ଆପଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ

ନାମେର ଆପଣା ଦାସୀ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥେଲ େଯ, େମାʼ ଉତାେର ତୁମ

ପୁତ ଶେଲାମନ ନିଶୟ ରାଜ କରିବ ଓ େସ େମାʼ ସିଂହାସନେର ବସିବ।”

18 ମାତ, ଏେବ େଦଖନୁ, ଅେଦାନୀୟ ରାଜ କରୁଅଛି, ଆଉ େମାʼ ପଭୁ

ମହାରାଜ ତାହା ଜାଣନି ନାହ। 19ଆଉ, େସ ଅେନକ ବୃଷ, ପୁଷ ପଶୁ ଓ

େମଷ ମାରି ମହାରାଜଙ ସମସ ପୁତଙୁ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକଙୁ ଓ େଯାୟାବ

େସନାପତିଙୁ ନିମନଣ କରିଅଛନି; ମାତ, ଆପଣଙ ଦାସ ଶେଲାମନକୁ

ନିମନଣ କରି ନାହ। 20 ପୁଣି, େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ, େମାହର

ପଭୁ ମହାରାଜଙ ସିଂହାସନେର ତାଙ ଉତାେର କିଏ ବସିବ, ଏହା େଯପରି

ଆପଣ ସମଗ ଇସାଏଲକୁ କହିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ଦୃଷି ଆପଣଙ

ଉପେର ଅଛି। 21 େନାହିେଲ େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ପିତୃେଲାକମାନଙ

ସହିତ ଶୟନ କଲା ଉତାେର ମଁୁ ଓ େମାʼ ପୁତ ଶେଲାମନ େଦାଷୀ ଗଣିତ

େହବୁ। 22 ଆଉ, େସ ରାଜାଙ ସହିତ କଥାବାତା କରୁଥବା ସମୟେର,

େଦଖ, ନାଥନ ଭବିଷ ବକା ଉପସିତ େହେଲ। 23 ଏଣୁ, େସମାେନ ରାଜାଙୁ

କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଏହି ନାଥନ ଭବିଷ ବକା। ତହେର େସ ରାଜାଙ

ସମୁଖକୁ ଆସି ଭୂମିଷ େହାଇ ରାଜାଙୁ ପଣାମ କେଲ।” 24 ପୁଣି, ନାଥନ

କହିେଲ, “େହ େମାହର ପେଭା ମହାରାଜ, େମାʼ ଉତାେର ଅେଦାନୀୟ ରାଜ

କରିବ ଓ େମାʼ ସିଂହାସନେର ବସିବ, ଏହା କଅଣ ଆପଣ କହିଅଛନି?” 25
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କାରଣ, େସ ଆଜି ଯାଇ ଅେନକ ବୃଷ, ପୁଷ ପଶୁ ଓ େମଷ ମାରି ରାଜପୁତ

ସମସଙୁ ଓ େସନାପତିମାନଙୁ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକଙୁ ନିମନଣ କରିଅଛନି;

ଆଉ େଦଖନୁ, େସମାେନ ତାହା ସାକାତେର େଭାଜନପାନ କରି କହୁଅଛନି,

ଅେଦାନୀୟ ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ। 26 ମାତ, ଆପଣଙ ଦାସ େଯ ମଁୁ,

େମାେତ ଓ ସାେଦାକ ଯାଜକଙୁ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟକୁ ଓ ଆପଣଙ

ଦାସ ଶେଲାମନକୁ େସ ନିମନଣ କରି ନାହାନି। 27 ଏହି କମ କି େମାʼ ପଭୁ

ମହରାଜଙ ଦାରା େହଲା, ଆଉ େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜଙ ସିଂହାସନେର ତାଙ

ଉତାେର କିଏ ବସିବ, ଏହା ଆପଣ ନିଜ ଦାସମାନଙୁ ଜଣାଇ ନାହାନି? 28

େତେବ, ଦାଉଦ ରାଜା ଉତର କରି କହିେଲ, “ବେ ଶବାକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ

ଡାକ। ତହଁୁ େସ ରାଜାଙ ଛାମୁକୁ ଆସି ରାଜାଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହଲା।”

29 ଏଥେର ରାଜା ଶପଥ କରି କହିେଲ, “ମଁୁ ଅବଶ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ନାମେର 30 େଯପରି ତୁମ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛି େଯ,

େମାʼ ଉତାେର ତୁମ ପୁତ ଶେଲାମନ ନିଶୟ ରାଜା େହବ ଓ େମାʼ ପଦେର

େମାʼ ସିଂହାସନେର ବସିବ, ସବୁ େକଶରୁ େମାʼ ପାଣ ମୁକକାରୀ ସଦାପଭୁ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ ଅବଶ ଆଜି େସପରି କରିବି।” 31 ତହଁୁ ବେ ଶବା

ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ରାଜାଙୁ ପଣାମ କରି କହିଲା, “େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ

ଦାଉଦ ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ।” 32 ଏଥେର ଦାଉଦ ରାଜା କହିେଲ, “ସାେଦାକ

ଯାଜକଙୁ ଓ ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙୁ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟକୁ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଡାକ।” ଏଣୁ, େସମାେନ ରାଜାଙ ସମୁଖକୁ ଆସିେଲ। 33 ତହେର,

ରାଜା େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପଭୁଙ ଦାସମାନଙୁ ସେଙ

େନଇ ଓ େମାʼ ପୁତ ଶେଲାମନକୁ େମାʼ ନିଜ ଖଚରେର ଆେରାହଣ କରାଇ

ଗୀେହାନ ଝରଣାକୁ େନଇଯାଅ।” 34ଆଉ, େସଠାେର ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ

ନାଥନ ଭବିଷ ବକା ତାହାକୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କରନୁ; ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ କୁହ, ଶେଲାମନ ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ। 35

ତହ ଉତାେର ତୁେମମାେନ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଆସ ଓ େସ ଆସି େମାʼ

ସିଂହାସନେର ବସୁ; କାରଣ, େସ େମାʼ ପଦେର ରାଜା େହବ; ଆଉ, ମଁୁ

ତାହାକୁ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଗଣୀ କରି ନିଯୁକ କରିଅଛି। 36 ଏଥେର

ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ ରାଜାଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ଆେମ ,” େମାʼ

ପଭୁ ମହାରାଜଙୁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ମ ଏପରି କହନୁ। 37 ସଦାପଭୁ
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େଯପରି େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜାଙର ସହବତୀ େହାଇଅଛନି, େସହିପରି

ଶେଲାମନଙର ସହବତୀ େହଉନୁ ଓ େସ େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ ଦାଉଦଙ

ସିଂହାସନ ଅେପକା ତାଙ ସିଂହାସନ ବଡ଼ କରନୁ। 38 ଏଥେର ସାେଦାକ

ଯାଜକ, ନାଥନ ଭବିଷ ବକା, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ, କେରଥୀୟ

ଓ ପେଲଥୀୟ େଲାକମାେନ ଯାଇ ଶେଲାମନଙୁ ଦାଉଦ ରାଜାଙର ଖଚର

ଉପେରଆେରାହଣ କରାଇ ଗୀେହାନକୁ ଆଣିେଲ। 39ପୁଣି, ସାେଦାକ ଯାଜକ

ତମୁ ମ ରୁ େତୖଳପୂଣ ଶୃଙ େନଇ ଶେଲାମନଙୁ ଅଭେଷକ କେଲ। ତହଁୁ

େଲାକମାେନ ତୂରୀ ବଜାେନ, ସମେସ କହିେଲ, “ଶେଲାମନ ରାଜା ଚିରଜୀବୀ

େହଉନୁ।” 40ଆଉ, ସମସ େଲାକ ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଉଠି ଆସିେଲ ଓ

େଲାକମାେନ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଏପରି ମହାହଷନାଦ କେଲ େଯ, େସମାନଙ

ଶବେର ପୃଥବୀ ବିଦୀଣ େହଲା। 41 ପୁଣି, ଅେଦାନୀୟ ଓ ତାହାର ସଙୀ

ନିମନିତ ସମସ େଲାକ େଭାଜନ େଶଷ କରିବା ସମୟେର ତାହା ଶୁଣିେଲ।

ଆଉ, େଯାୟାବ ତୂରୀ ଶବ ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ନଗରେର ଏହି େକାଳାହଳ ଶବ

କାହକି େହଉଅଛି? 42 େସ ଏପରି କହୁଥବା ସମୟେର, େଦଖ, ଅବୀୟାଥର

ଯାଜକର ପୁତ େଯାନାଥନ ଉପସିତ େହଲା; ତହେର ଅେଦାନୀୟ କହିଲା,

“ଭତରକୁ ଆସ; କାରଣ ତୁେମ େଯାଗ ପୁରୁଷ ଓ ସୁସମାଚାର ଆଣିଥବ।” 43

ତହେର େଯାନାଥନ ଅେଦାନୀୟକୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ସତ , ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଶେଲାମନଙୁ ରାଜା କରିଅଛନି; 44 ପୁଣି, ରାଜା ସାେଦାକ

ଯାଜକଙୁ, ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙୁ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟକୁ, ପୁଣି,

କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙୁ ତାଙ ସେଙ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ

ତାଙୁ ରାଜାଙ ନିଜ ଖଚରେର ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; 45ଆଉ, ସାେଦାକ

ଯାଜକ ଓ ନାଥନ ଭବିଷ ବକା ତାଙୁ ଗୀେହାନେର ରାଜାଭଷିକ କେଲ ଓ

େସମାେନ େସଠାରୁ ଏପରି ଆନନ କରି କରି ଆସିେଲ େଯ, ତହର ଶବେର

ନଗରେର େକାଳାହଳ େହଲା। ତୁେମମାେନ ଯାହା ଶୁଣିଲ, ତାହା େସହି

ଶବ। 46ଶେଲାମନ ମ ରାଜ ର ସିଂହାସନେର ବସୁଅଛନି। 47ଆହୁରି

ରାଜାଙର ଦାସମାେନ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଦାଉଦ ରାଜାଙର ମଙଳବାଦ

କରିବାକୁ ଆସି କହିେଲ, ‘ଆପଣଙ ପରେମଶର ଆପଣଙ ନାମ ଅେପକା

ଶେଲାମନଙ ନାମ ଅଧକ କରନୁ ଓ ଆପଣଙ ସିଂହାସନ ଅେପକା ତାଙ

ସିଂହାସନ ବଡ଼ କରନୁ,’ ତହେର ରାଜା ଶଯ ାେର ଥାଇ ପଣାମ କେଲ। 48
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ଆଉ, ମ ରାଜା ଏପରି କହିେଲ, ‘ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଧନ ,

େସ ଆଜି େମାʼ ସିଂହାସନେର ବସିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ େଯାଗାଇେଲ, ଏହା

ହ େମାହର ଚକୁ େଦଖଲା।’” 49 ଏଥେର ଅେଦାନୀୟର ନିମନିତ େଲାକ

ସମେସ ଭୀତ େହେଲ, ପୁଣି, ଉଠି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟେର

ଚାଲଗେଲ। 50 ଆଉ, ଅେଦାନୀୟ ଶେଲାମନଙ ସକାଶୁ ଭୀତ େହଲା

ଓ େସ ଉଠିଯାଇ ଯ େବଦିର ଶୃଙ ଧରିପକାଇଲା। 51 ଏଉତାେର େକହି

ଶେଲାମନଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “େଦଖନୁ, ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ ଅେଦାନୀୟ

ଭୟ କରୁଅଛି; କାରଣ, େସ ଯ େବଦିର ଶୃଙ ଅବଲମନ କରି କହୁଅଛି,

‘ଶେଲାମନ ରାଜା େଯ ଆପଣା ଦାସକୁ ଖଡେର ବଧ କରିେବ ନାହ, ଏହା େସ

ଆଜି େମାʼ ନିକଟେର ଶପଥ କରନୁ।’” 52 ତହେର ଶେଲାମନ କହିେଲ,

“େଯେବ େସ ଆପଣାକୁ େଯାଗ େଲାକ େଦଖାଇବ, େତେବ ତାହାର ଏକ

େକଶ ହ ଭୂମିେର ପଡ଼ିବ ନାହ; ମାତ, ତାହାଠାେର ଦୁଷତା େଦଖାଗେଲ, େସ

ମରିବ।” 53 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ରାଜା େଲାକ ପଠାେନ, େସମାେନ ତାହାକୁ

ଯ େବଦିରୁ ଓହାଇ ଆଣିେଲ। ତହେର େସ ଆସି ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ ପଣାମ

କଲା, ପୁଣି, ଶେଲାମନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଅ।”

2ଏଥଉତାେର ଦାଉଦଙର ମରଣକାଳ ସନିକଟ ହୁଅେନ, େସ ଆପଣା ପୁତ

ଶେଲାମନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, 2 “ମଁୁ ସମଗ ମତ ର ମାଗେର ଯାଉଅଛି;

ଏେହତୁ ତୁେମ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ପୁରୁଷତ ପକାଶ କର। 3 ତୁେମ ଯାହା

ଯାହା କରିବ ଓ େଯେକୗଣସି ସାନକୁ ଯିବ, େସହି ସବୁେର େଯପରି କୁଶଳ

ପାପ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ େମାଶାଙ ବ ବସାଲଖତ ବାକ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ବିଧ ଓ ଆ ା ଓ ଶାସନ ଓ ପମାଣବାକ ପାଳନ

କରି ତାହାଙ ପଥେର ଚାଲ ଓ ତାହାଙର ରକଣୀୟ ରକା କର; 4 ତହେର

ସଦାପଭୁ େମାʼ ବିଷୟେର ଯାହା କହିଅଛନି, ଯଥା, ‘ଯଦି ତୁମ ସନାନମାେନ

ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ ଆମ ଛାମୁେର ସତ ାଚରଣ

କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ସାବଧାନ େହେବ, େତେବ ଇସାଏଲର

ସିଂହାସନେର ବସିବାକୁ ତୁମ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ, େସ

ଆପଣାର ଏହି ବାକ ସଫଳ କରିେବ।’ 5ଆହୁରି ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ

େମାʼ ପତି ଯାହା କରିଅଛି, ପୁଣି, ଇସାଏଲର ଦୁଇ େସନାପତି, େନ ର ପୁତ

ଅ ନର ଓ େଯଥରର ପୁତ ଅମାସା ପତି ଯାହା କରିଅଛି, ତାହା ତୁେମ ଜାଣ;
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େସ େସମାନଙୁ ବଧ କରି ସନି ସମୟେର ଯୁଦ ସମୟର ନ ାୟ ରକପାତ

କଲା ଓ େସହି ଯୁଦେଯାଗ ରକ ଆପଣା କଟିସିତ ବନନୀେର ଓ ପାଦସିତ

ପାଦୁକାେର ଲଗାଇଲା। 6 ଏେହତୁ ତୁେମ ଆପଣା ାନାନୁସାେର ତାହା ପତି

ବ ବହାର କର ଓ ତାହାର ପକେକଶମସକକୁ ଶାନିେର ପାତାଳକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ନ ଦିଅ। (Sheol h7585) 7 ମାତ, ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସଲୟର ପୁତମାନଙ

ପତି ଦୟା ପକାଶ କର, ଆଉ, ତୁମ େମଜେର େଭାଜନକାରୀମାନଙ ମ େର

େସମାନଙୁ ସାନ ଦିଅ; କାରଣ, ମଁୁ ତୁମ ଭାତା ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ପଳାଇବା

ସମୟେର େସମାେନ େସପରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ। 8ଆଉ େଦଖ,

ତୁମ ନିକଟେର ବିନ ାମୀନୀୟ େଗରାର ପୁତ ବହୁରୀମ ନିବାସୀ ଶିମୀୟି

ଅଛି; ମଁୁ ମହନୟିମକୁ ଯିବା ଦିନ େସ େମାେତ ଦାରୁଣ ଅଭଶାପେର ଅଭଶାପ

େଦଇଥଲା, ମାତ, େସ ଯଦନ ନିକଟେର େମାେତ େଭଟିବାକୁ ଆସିଥଲା ଓ

ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଶପଥ କରି ତାହାକୁ କହିଥଲ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଖଡେର

ବଧ କରିବି ନାହ। 9 ତୁେମ ତ ାନୀ େଲାକ; ଏଣୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ

ମଣିବ ନାହ; ଆଉ ତୁମର ତାହା ପତି ଯାହା କତବ , ତାହା ବୁଝିବ ଓ ତୁେମ

ତାହାର ପକେକଶମସକ ରକ ସହିତ ପାତାଳକୁ ଆଣିବ।” (Sheol h7585)

10 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ ଶୟନ କେଲ ଓ

ଦାଉଦନଗରେର କବର ପାଇେଲ। 11 ଦାଉଦ ଇସାଏଲ ଉପେର ଚାଳିଶ

ବଷ ରାଜ କେଲ; େସ ସାତ ବଷ ହିେବାଣେର ରାଜ କେଲ ଓ େତତିଶ

ବଷ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜ କେଲ। 12ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ଆପଣାର

ପିତା ଦାଉଦଙର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହେଲ ଓ ତାଙର ରାଜ ଅତିଶୟ

ଦୃଢ଼ େହଲା। 13 ତହେର ହଗୀତର ପୁତ ଅେଦାନୀୟ ଶେଲାମନଙର ମାତା

ବେ ଶବା ନିକଟକୁ ଆସେନ, େସ ପଚାରିେଲ, “କୁଶଳେର ଆସିଲ?” େସ

ଉତର କଲା, “କୁଶଳେର।” 14 େସ ଆହୁରି କହିଲା, “େମାହର ତୁମକୁ

କିଛି କହିବାର ଅଛି।” ବେ ଶବା କହିେଲ, “କୁହ।” 15 ତହଁୁ େସ କହିଲା,

“ତୁେମ ଜାଣ େଯ, ରାଜ େମାହର ଥଲା ଓ ମଁୁ ରାଜ କରିବି େବାଲ ସମଗ

ଇସାଏଲ େମାʼ ପତି ଅନାଇଥେଲ; ଯାହାେହଉ, ରାଜ ବଦଳି ଯାଇ େମାʼ

ଭାଇଙର େହାଇଅଛି; କାରଣ, ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଆଡ଼ୁ ତାଙର ଥଲା।

16 ଏଣୁ ଏେବ ମଁୁ ତୁମକୁ େଗାଟିଏ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, େମାେତ ମନା ନ

କର।” ବେ ଶବା ତାହାକୁ କହିେଲ, “କୁହ।” 17 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ତୁେମ
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ଅନୁଗହ କରି ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ େମାʼ ସେଙ ବିବାହ େଦବା ପାଇଁ

ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ କୁହ, େସ ତ ତୁମକୁ ନାସି କରିେବ ନାହ।” 18 ଏଥେର

ବେ ଶବା କହିେଲ, “ଭଲ; ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ ରାଜାଙୁ କହିବି।” 19 ଏେହତୁ

ବେ ଶବା ଅେଦାନୀୟ ନିମେନ କହିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ଗେଲ। ତହଁୁ ରାଜା ତାଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଉଠି ପଣାମ କେଲ ଓ ଆପଣା

ସିଂହାସନେର ବସି ରାଜମାତାଙ ନିମେନ ଆସନ ରଖାଇେଲ; ତହେର େସ

ତାଙର ଦକିଣ ପାଖେର ବସିେଲ। 20 େତେବ େସ କହିେଲ, “ତୁମଠାେର

େମାହର ଏକ କୁଦ ନିେବଦନ ଅଛି; େମାେତ ନାସି ନ କର।” ତହଁୁ ରାଜା ତାଙୁ

କହିେଲ, “େମାହର ମାତା, କୁହ; କାରଣ, ମଁୁ ତୁମକୁ ନାସି କରିବି ନାହ।” 21

ଏଥେର େସ କହିେଲ, “ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ ତୁମ ଭାଇ ଅେଦାନୀୟ

ସହିତ ବିବାହ ଦିଆଯାଉ।” 22 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ରାଜା ଉତର କରି ଆପଣା

ମାତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଅେଦାନୀୟ ନିମେନ ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ

କାହକି ମାଗୁଅଛ? ତାହା ପାଇଁ ରାଜ ମ ମାଗ, କାରଣ, େସ ତ େମାହର

ବଡ଼ ଭାଇ; ହଁ ତାହା ପାଇଁ, ପୁଣି, ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଓ ସରୁୟାର ପୁତ

େଯାୟାବ ପାଇଁ ମ ମାଗ।” 23 େସେତେବେଳ ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପଭୁଙ

ନାମେର ଶପଥ କରି କହିେଲ, “େଯେବ ଅେଦାନୀୟ ଏହି କଥା ଆପଣା ପାଣ

ବିରୁଦେର କହି ନ ଥାଏ, େତେବ ପରେମଶର େମାେତ େସହି ଦଣ, ମ

ତହରୁ ଅଧକ େଦଉନୁ। 24ଏେହତୁ େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ନିଜ ପତି ାନୁସାେର

େମାେତ ସୁସିର କରି େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ ସିଂହାସନେର େମାେତ ବସାଇ

ଅଛନି ଓ େଯ େମାʼ ଗୃହ ଦୃଢ଼ କରିଅଛନି, ତାହାଙ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ

ଅେଦାନୀୟ ନିଶୟ ଆଜି ହତ େହବ।” 25 ଏଉତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା

ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟକୁ ପଠାଇେଲ; ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ ଆକମଣ

କରେନ, େସ ମଲା। 26 ଏଥଉତାେର ରାଜା ଅବୀୟାଥର ଯାଜକଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଅନାେଥା କୁ ଆପଣା େକତକୁ ଯାଅ; କାରଣ, ତୁେମ ମୃତୁୁ େଯାଗ ;

ମାତ, ମଁୁ ତୁମକୁ ବତମାନ ବଧ କରିବି ନାହ, େଯେହତୁ ତୁେମ େମାʼ ପିତା

ଦାଉଦଙ ସମୁଖେର ପଭୁ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ବହିଥଲ, ଆହୁରି େମାʼ ପିତାଙ

ସମସ ଦୁଃଖେଭାଗେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥଲ।” 27 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ

ଶୀେଲାେର ଏଲର ବଂଶ ବିଷୟେର ଯାହା କହିଥେଲ, ତାହାଙର େସହି

ବାକ ସିଦ କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ଅବୀୟାଥରକୁ ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକ
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କମରୁ ଦୂର କରିେଦେଲ। 28 ଏଉତାେର େଯାୟାବ ନିକଟେର ସମାଦ

ଉପସିତ େହଲା, କାରଣ େଯାୟାବ ଯଦ ପି ଅବଶାେଲାମର ଅନୁଗାମୀ

େହବା ପାଇଁ ବିପଥଗାମୀ େହାଇ ନ ଥଲା, ତଥାପି ଅେଦାନୀୟର ଅନୁଗାମୀ

େହବା ପାଇଁ ବିପଥଗାମୀ େହଲା। େସଥସକାଶୁ େଯାୟାବ ସଦାପଭୁଙ ତମୁକୁ

ପଳାଇ ଯ େବଦିର ଶୃଙ ଧରିପକାଇଲା। 29 ଏଉତାେର େଦଖ, “େଯାୟାବ

ସଦାପଭୁଙ ତମୁକୁ ପଳାଇ େବଦି ନିକଟେର ଅଛି,” ଏହି ସମାଦ ଶେଲାମନ

ରାଜାଙୁ ଦିଆଯାଆେନ, େସ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟକୁ ପଠାଇ କହିେଲ,

ଯାଅ, ତାକୁ ଆକମଣ କର। 30 ତହେର ବନାୟ ସଦାପଭୁଙ ତମୁକୁ ଯାଇ

ତାହାକୁ କହିଲା, “ରାଜା କହିଅଛନି, ବାହାରକୁ ଆସ।” ମାତ େସ କହିଲା,

“ନା, ମଁୁ ଏଠାେର ମରିବି।” ଏଥେର ବନାୟ ପୁଣି, ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ସମାଦ

ଆଣି କହିଲା, “େଯାୟାବ ଏପରି କହିଲା ଓ େମାେତ ଏପରି ଉତର େଦଲା।”

31 େତେବ ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “େସ େଯପରି କହିଅଛି, େସପରି କର,

ତାହାକୁ ଆଘାତ କର ଓ ତାହାକୁ କବର ଦିଅ; ତହେର େଯାୟାବ ଅକାରଣେର

େଯଉଁ ରକପାତ କରିଅଛି, ତହର ଅପରାଧ ତୁେମ େମାʼ ଠାରୁ ଓ େମାʼ

ପିତୃଗୃହରୁ ଦୂର କରିବ। 32ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହାର ରକପାତର ଅପରାଧ

ତାହାର ନିଜ ମସକେର ବତାଇେବ, କାରଣ, େସ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ

ଅ ାତସାରେର ଆପଣାଠାରୁ ଧାମକ ଓ ଉତମ, ଇସାଏଲର େସନାପତି

େନ ର ପୁତ ଅ ନର ଓ ଯିହୁଦାର େସନାପତି େଯଥରର ପୁତ ଅମାସା, ଏ

ଦୁଇ ଜଣଙୁ ଆକମଣ କରି ଖଡେର ବଧ କରିଥଲା। 33 ତହଁୁ େସମାନଙ

ରକପାତର ଅପରାଧ େଯାୟାବର ମସକେର ଓ ସଦାକାଳ ତାହାର ବଂଶର

ମସକେର ବତବ; ମାତ ଦାଉଦଙ ପତି ଓ ତାଙ ବଂଶ ପତି ଓ ତାଙ ଗୃହ

ପତି ଓ ତାଙ ସିଂହାସନ ପତି, ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ସଦାକାଳ ଶାନି ବତବ।”

34 ଏଉତାେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକମଣ କରି

ବଧ କଲା ଓ ପାନରସ ତାହାର ନିଜ ଗୃହେର ତାହାକୁ କବର ଦିଆଗଲା।

35 ପୁଣି, ରାଜା ତାହାର ପଦେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟକୁ େସନାପତି

କରି ନିଯୁକ କେଲ ଓ ରାଜା ଅବୀୟାଥର ପଦେର ସାେଦାକଙୁ ଯାଜକ କରି

ନିଯୁକ କେଲ। 36 ଏଉତାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଶିମୀୟିକୁ ଡକାଇ

କହିେଲ, “ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରି େସଠାେର

ବାସ କର, ଆଉ େସଠାରୁ ଅନ େକୗଣସି ସାନକୁ ଯାଅ ନାହ। 37 କାରଣ,
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ତୁେମ େଯଉଁ ଦିନ ବାହାରି କିେଦାଣ ନଦୀ ପାର େହବ; େସହି ଦିନ ତୁେମ

ନିତାନ ମରିବ, ଏହା ନିଶୟ ଜାଣ; ତୁମ ରକପାତର ଅପରାଧ ତୁମ ନିଜ

ମସକେର ବତବ।” 38 ତହେର ଶିମୀୟି ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ଏ ଉତମ କଥା;

େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ େଯପରି କହିଅଛନି, ଆପଣଙ ଦାସ େସପରି କରିବ।”

ଏଣୁ ଶିମୀୟି ଅେନକ ଦିନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କଲା। 39 ଏଥଉତାେର

ତିନି ବଷ େଶଷେର ଶିମୀୟିର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଖାର ପୁତ

ଗାଥୀୟ ରାଜା ଆଖୀ ନିକଟକୁ ପଳାଇେଲ। ଏଥେର େଲାେକ ଶିମୀୟିକୁ

ଜଣାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁମ ଦାସମାେନ ଗା ନଗରେର ଅଛନି।” 40

ତହଁୁ ଶିମୀୟି ଉଠି ଗଦଭ ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଅେନଷଣ କରିବା

ପାଇଁ ଗା ନଗରକୁ ଆଖୀ ନିକଟକୁ ଗଲା; ପୁଣି, ଶିମୀୟି ଯାଇ ଗା ରୁ

ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଆଣିଲା। 41 ତହଁୁ ଶେଲାମନଙୁ ସମାଦ ଦିଆଗଲା େଯ,

“ଶିମୀୟି ଯିରୂଶାଲମରୁ ଗା କୁ ଯାଇଥଲା, ପୁଣି, େଫରି ଆସିଅଛି।” 42

ଏଥେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଶିମୀୟିକୁ ଡକାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

େଯଉଁ ଦିନ ବାହାରି ଅନ େକୗଣସି ସାନେର ଭମଣ କରିବ, େସହି ଦିନ

ତୁେମ ନିତାନ ମରିବ, ‘ଏହା ନିଶୟ ଜାଣ, ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ତୁମକୁ

ଶପଥ କରାଇ ତୁମ ବିପକେର କʼଣ ଏହି ସାକ େଦଇ ନାହ?’ ଆଉ ତୁେମ

େମାେତ କହିଥଲ, ‘ମଁୁ େଯଉଁ କଥା ଶୁଣିଲ, ତାହା ଉତମ।’ 43 େତେବ ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଶପଥ ଓ ତୁମକୁ ଦତ େମାହର ଆ ା କାହକି ପାଳନ ନ କଲ?”

44 ରାଜା ଆହୁରି ଶିମୀୟିକୁ କହିେଲ, “େମାହର ପିତା ଦାଉଦଙ ପତି ତୁମର

କୃତ େଯସକଳ ଦୁଷତା ବିଷୟ ତୁମ ମନ ପମାଣ ଦିଏ, ତାହା ତୁେମ ଜାଣୁଅଛ;

ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମ ଦୁଷତା ତୁମ ନିଜ ମସକେର ବତାଇେବ। 45 ମାତ,

ଶେଲାମନ ରାଜା ଆଶୀବାଦ ପାପ େହବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଦାଉଦଙ

ସିଂହାସନ ଅନନକାଳ ସିରୀକୃତ େହବ।” 46 ଏଉତାେର ରାଜା ଯିେହାୟାଦାର

ପୁତ ବନାୟକୁ ଆ ା କରେନ, େସ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକମଣ କଲା, ତହଁୁ େସ

ମଲା। ଏହିରୂେପ ଶେଲାମନଙ ହସେର ରାଜ ଦୃଢ଼ େହଲା।

3ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ସହିତ ଆତୀୟତା କରି

ଫାେରାର କନ ାକୁ ବିବାହ କେଲ ଓ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ

ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗସ ପାଚୀରର ନିମାଣ ସମାପ େହବା ପଯ ନ

ତାହାକୁ ଆଣି ଦାଉଦନଗରେର ରଖେଲ। 2 ମାତ, େଲାକମାେନ ନାନା
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ଉଚସଳୀେର ବଳିଦାନ କରୁଥେଲ, କାରଣ େସହି ସମୟ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ

ନାମ ଉେଦଶ େର େକୗଣସି ଗୃହ ନିମତ େହାଇ ନ ଥଲା। 3 ପୁଣି, ଶେଲାମନ

ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ବିଧ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ସଦାପଭୁଙୁ େପମ

କେଲ; େକବଳ େସ ଉଚସଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

4 ପୁଣି, ରାଜା ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେନ ଗିବୀେୟା ନଗରକୁ ଗେଲ; କାରଣ

ତାହା ବଡ଼ ଉଚସଳୀ ଥଲା; ଶେଲାମନ େସହି ଯ େବଦି ଉପେର ଏକ

ସହସ େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ। 5 ଗିବୀେୟାେ ର ସଦାପଭୁ ରାତିେର ସପ

ଦାରା ଶେଲାମନଙୁ ଦଶନ େଦେଲ; ଆଉ, ପରେମଶର କହିେଲ, “ଆେମ

ତୁମକୁ କଅଣ େଦବା, ତାହା ମାଗ।” 6 ତହେର ଶେଲାମନ କହିେଲ, “ତୁମ

ଦାସ ଆମ ପିତା ଦାଉଦ ତୁମ ଛାମୁେର ସତ ତା ଓ ଧାମକତା ଓ ମନର

ସରଳତାେର ତୁମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପମାେଣ ତୁେମ ତାଙ ପତି

ମହାଦୟା ପକାଶ କଲ; ଆହୁରି ତୁେମ ତାଙ ପାଇଁ ଏହି ମହାଦୟା ରଖଅଛ

େଯ, ଆଜିର ନ ାୟ ତାଙର ସିଂହାସନେର ବସିବା ପାଇଁ ତାଙୁ ଏକ ପୁତ

େଦଇଅଛ। 7 ଏେବ େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ପରେମଶର, ତୁେମ େମାʼ

ପିତା ଦାଉଦଙ ପଦେର ଆପଣାର ଏହି ଦାସକୁ ରାଜା କରିଅଛ; ମାତ, ମଁୁ ତ

କୁଦ ବାଳକ; କିପରି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ଭତରକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ମଁୁ

ଜାେଣ ନାହ। 8ଆଉ ତୁମର ଦାସ ତୁମ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ ମ େର

ଅଛି, େସମାେନ ବାହୁଲ ସକାଶୁ ଅଗଣ ଓ ଅସଂଖ ଏକ ମହାେଗାଷୀ

ଅଟନି। 9 ଏେହତୁ େଯପରି ଆେମ ଭଲ ଓ ମନର ପେଭଦ ଜାଣି ପାରିବୁ,

ଏଥପାଇଁ ତୁମ େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିବା ନିମେନ ତୁମର ଏହି ଦାସକୁ

ାନୀ ମନ ଦିଅ; କାରଣ, ତୁମର ଏହି ମହାେଗାଷୀର ବିଚାର କରିବାକୁ

କିଏ ସମଥ?” 10 ଶେଲାମନ େଯ ଏହି ବିଷୟ ମାଗିେଲ, ଏହି କଥାେର

ପଭୁ ସନୁଷ େହେଲ। 11 ଏଥେର ପରେମଶର ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହି

ବିଷୟ ମାଗିଅଛ, ପୁଣି, ଆପଣା ନିମେନ ଦୀଘାୟୁ ମାଗି ନାହଁ; କିଅବା ଆପଣା

ନିମେନ ଐଶଯ ମାଗି ନାହଁ; ଅଥବା ଆପଣା ଶତୁମାନଙର ପାଣ ମାଗି ନାହଁ;

ମାତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ନିମେନ ାନ ମାଗିଅଛ; 12 ଏେହତୁ

େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର କଲୁ; େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ଏପରି ାନ

ଓ ବୁଦିବିଶିଷ ମନ େଦଲୁ େଯ, ତୁମ ପୂେବ ତୁମ ସମାନ େକହି େହାଇ ନାହ,

କିଅବା ତୁମ ଉତାେର ତୁମ ସମାନ େକହି ଉତନ େହବ ନାହ। 13ଆହୁରି
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ତୁେମ େଯଉଁ ଐଶଯ ଓ ପତାପ ମାଗି ନାହଁ, େସହି ଦୁଇ ମ ଆେମ ତୁମକୁ

ଏପରି େଦଲୁ େଯ, ତୁମର ଯାବଜୀବନ ରାଜାମାନଙ ମ େର େକହି ତୁମ

ସମାନ େହବ ନାହ। 14 ପୁଣି, ତୁମ ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଗମନ କଲା,

େସପରି ତୁେମ ଯଦି ଆମର ବିଧ ଓ ଆ ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଥେର

ଗମନ କରିବ, େତେବ ଆେମ ତୁମର ଆୟୁଷ ବୃଦି କରିବା।” 15 ଏଉତାେର

ଶେଲାମନ ଜାଗତ ହୁଅେନ, େଦଖ, ଏହା ସପମାତ; ତହଁୁ େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ େହାମବଳି ଉତଗ

କେଲ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରି ଆପଣା ସମସ ଦାସଙ ନିମେନ ଏକ

େଭାଜ କେଲ। 16 େସହି ସମୟେର ଦୁଇ େବଶ ା ସୀ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି

ତାଙର ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 17 ପୁଣି, ଏକ ସୀ କହିଲା, “େହ େମାହର

ପେଭା, ମଁୁ ଓ ଏହି ସୀ ଏକ ଘେର ବାସ କରୁ; ଆଉ, ମଁୁ େସହି ଗୃହେର

ତାହା ସେଙ ଥାଇ ଏକ ସନାନ ପସବ କଲ। 18 ପୁଣି, େମାହର ପସବର

ତୃତୀୟ ଦିନେର ଏହି ସୀ ମ ପସବ କଲା ଓ ଆେମ ଦୁେହଁ ଏକତ ଥଲୁ,

େସହି ଘେର ଆମ ଦୁହଙ ଛଡ଼ା ଅନ େକୗଣସି ବାହାର େଲାକ ନ ଥଲା।

19ଆଉ ଏହି ସୀ ଆପଣା ପିଲା ଉପେର ଲଦି େହାଇ େଶାଇବାରୁ ତାହାର

ପିଲା ରାତିେର ମରିଗଲା। 20 ଏଣୁ େସ ମ ରାତେର ଉଠି ଆପଣଙ ଦାସୀ

ନିଦିତା ଥବା େବେଳ େମାʼ ପାଖରୁ େମାହର ପୁତକୁ େନଇ ଆପଣା େକାଳେର

ଶୁଆଇଲା ଓ ତାହାର ମଲା ପିଲାକୁ େମାʼ େକାଳେର ଶୁଆଇ େଦଲା। 21 ତହଁୁ

ମଁୁ ସକାେଳ ଆପଣା ପିଲାକୁ ସନ ପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଠାେନ, େଦଖ,

େସ ମରିଯାଇଅଛି; ମାତ, ସକାେଳ ମଁୁ ଭଲ କରି ପରଖ କରେନ, େଦଖ,

ଏ ତ େମାହର ଜନ କଲା ପୁତ ନୁେହଁ।” 22 ତହଁୁ େସ ଅନ ସୀ କହିଲା,

“ନା, ମାତ ଜୀଅନାଟି େମାହର ପୁଅ ଓ ମଲାଟି ତୁମର ପୁଅ।” ଆଉ, ଏ ସୀ

କହିଲା, “ନା; ମଲାଟି ତୁମର ପୁଅ ଓ ଜୀଅନାଟି େମାହର ପୁଅ।” ଏହିରୂେପ

େସମାେନ ରାଜାଙ ଛାମୁେର ଗୁହାରି କେଲ। 23 େତେବ ରାଜା କହିେଲ,

“ଜେଣ କହୁଛି, ‘ଜୀଅନାଟି େମାହର ପୁଅ ଓ ମଲାଟି ତୁମର ପୁଅ; ପୁଣି, ଅନ

ଜଣ କହୁଛି, ନା; ମାତ, ମଲାଟି ତୁମର ପୁଅ ଓ ଜୀଅନାଟି େମାହର ପୁଅ।’”

24 ଏଥେର ରାଜା କହିେଲ, “େମାହର ନିକଟକୁ େଗାଟିଏ ଖଣା ଆଣ।” ତହଁୁ

େସମାେନ ରାଜାଙ ଛାମୁକୁ ଖଣା ଆଣିେଲ। 25 ତହେର ରାଜା କହିେଲ,

“ଏହି ଜୀଅନା ପିଲାକୁ ଦୁଇ ଖଣ କରି ଜଣକୁ ଅେଧ ଓ ଅନ ଜଣକୁ ଅେଧ
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ଦିଅ।” 26 ଏଥେର େଯଉଁ ସୀର ପିଲା ଜୀବିତ ଥଲା, ତାହାର ଅନଃକରଣ

ଆପଣା ପୁତ ପତି େସହେର ଉତପ େହଲା, ଏଣୁ େସ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େହ

େମାହର ପେଭା, ଜୀଅନା ପିଲାଟି ତାକୁ େଦଉନୁ, େକୗଣସିମେତ ତାକୁ ବଧ ନ

କରନୁ।” ମାତ, ଅନ ସୀ କହିଲା, “େସ େମାହର ନ େହଉ କି ତୁମର ନ

େହଉ; ତାକୁ ଦୁଇ ଖଣ କର।” 27 େସେତେବେଳ ରାଜା ଉତର କରି କହିେଲ,

“ଏହାକୁ ଜୀବିତ ବାଳକଟି ଦିଅ, େକୗଣସିମେତ ବଧ ନ କର; େସ ତ ତାହାର

ମାତା।” 28ଆଉ ସମଗ ଇସାଏଲ ରାଜାଙର ଏହି ବିଚାରର ନିଷତି ବିଷୟ

ଶୁଣି ରାଜାଙୁ ଭୟ କେଲ; କାରଣ, େସମାେନ େଦଖେଲ େଯ, ବିଚାର କରିବା

ନିମେନ ତାଙର ଅନରେର ପରେମଶର ଦତ ାନ ଅଛି।

4ଏହିରୂେପ ଶେଲାମନ ରାଜା ସମଗ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହେଲ।

2 ଏମାେନ ତାଙର ଅଧପତି ଥେଲ, ଯଥା, ସାେଦାକର ପୁତ ଅସରୀୟ

ଯାଜକ ଥେଲ। 3 ଶୀଶାର ପୁତ ଇଲୀେହାରଫ ଓ ଅହୀୟ ସମାଦକ;

ଅହୀଲୂଦର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ଇତିହାସ େଲଖକ 4 ଓ ଯିେହାୟାଦାର

ପୁତ ବନାୟ େସନାପତି ଥଲା; ପୁଣି, ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ

ଥେଲ; 5 ନାଥନର ପୁତ ଅସରୀୟ େଦଶା କମାନଙର ପଧାନ ଥଲା ଓ

ନାଥନର ପୁତ ସାବୁ ଯାଜକ ଓ ରାଜାଙ ମିତ ଥଲା। 6ପୁଣି, ଅହୀଶା

ଗୃହା କ ଥଲା ଓ ଅ ଦର ପୁତ ଅେଦାନୀରା େବଠିକମର ଅ କ ଥଲା।

7 ଆଉ ସମଗ ଇସାଏଲ ଉପେର ଶେଲାମନଙର ବାର ଜଣ େଦଶା କ

ଥେଲ, େସମାେନ ରାଜା ଓ ତାଙର ଗୃହ ପାଇଁ ଖାଦ ଦବ େଯାଗାଇେଲ;

ପତି ଜଣ ବଷ ମ େର ଏକ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଦବ େଯାଗାଇେଲ। 8ଆଉ

େସମାନଙର ନାମ ଏହି; ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶେର ବି ହୂର। 9

ମାକ , ଶାଲବୀ , େବ େଶମଶ ଓ ଏେଲାନେବ ହାନେ ର ବି 

େଦକର; 10 ଅରୁେବାତେର ବି େହଷ ; େସାେଖା ଓ ସମୁଦାୟ େହଫର

ପେଦଶ ତାହାର ଅଧୀନ ଥଲା; 11ସମୁଦାୟ େଦାର ଉପପବତେର ବି 

ଅବୀନାଦ ; ତାହାର ଭାଯ ା ଶେଲାମନଙର କନ ା ଟାଫ ଥଲା। 12

ତାନ , ମଗିେଦା, େବ ଶା ଠାରୁ ଆେବ ମେହାଲା ଓ ଯକମୀୟା ପାରି

ପଯ ନ ସତନ ନିକଟବତୀ ଯିଷିେୟଲ ତେଳ ଥବା ସମଗ େବ ଶାନେର

ଅହୀଲୂଦର ପୁତ ବାନା। 13ରାେମା ଗିଲୀୟଦେର ବି େଗବର; ମନଃଶିର

ପୁତ ଯାୟୀରର ଗିଲୀୟଦସିତ ସମସ ଗାମ ତାହାର ଅଧୀନ ଥଲା, ଅଥା
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ବାଶନସ ଅେଗାବଅଞଳେର ଥବା ପାଚୀରେବଷିତ ଓ ପିତଳ ଅଗଳବିଶିଷ

ଷାଠିଏ ବୃହତ ନଗର ତାହାର ଅଧୀନ ଥଲା; 14ମହନୟିମେର ଇେଦାର

ପୁତ ଅହୀନାଦ । 15ନପାଲେର ଅହୀମା ; େସ ଶେଲାମନଙର କନ ା

ବାସମ କୁ ବିବାହ କରିଥଲା। 16ଆେଶର ଓ ବାେଲାେ ର ହୂଶୟର ପୁତ

ବାନା। 17 ଇଷାଖରେର ପାରୁହର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ; 18 ବିନ ାମୀେ ର

ଏଲାର ପୁତ ଶିମୀୟି; 19 ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନର ଓ ବାଶନର

ରାଜା ଓ ର ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ଊରିର ପୁତ େଗବର; େସ େଦଶେର େସ

ଏକମାତ େଦଶା କ ଥଲା। 20ଯିହୁଦା ଓ ଇସାଏଲ େଭାଜନପାନ ଓଆେମାଦ

ପେମାଦ କରି ବାହୁଲ େହତୁରୁ ସମୁଦତୀରସ ବାଲୁକା ନ ାୟ ବହୁସଂଖ କ

ଥେଲ। 21 ପୁଣି, ଶେଲାମନ (ଫରା ) ନଦୀଠାରୁ ପେଲଷୀୟମାନଙ

େଦଶ ଓ ମିସରସୀମା ପଯ ନ ସମସ ରାଜ ଉପେର ରାଜତ କେଲ;

ଶେଲାମନଙର ଯାବଜୀବନ େସମାେନ େଭଟି ଆଣିେଲ ଓ ତାଙର େସବା

କେଲ। 22 ଶେଲାମନଙର ପାତ ହିକ ଆେୟାଜନୀୟ ଦବ ତିରିଶ ମହଣ

ସରୁ ମଇଦା ଓ ଷାଠିଏ ମହଣ ସୁଜି, 23ଆଉ ଦଶ ପୁଷ େଗାରୁ ଓ ଚରାସାନରୁ

େକାଡ଼ିଏ େଗାରୁ ଓ ଏକ ଶହ େମଷ, ଏହାଛଡ଼ା ଅେନକ ହରିଣ ଓ କୃଷସାର

ଓ ବନେଗାରୁ ଓ ପୁଷ ପକୀ ଥଲା। 24 କାରଣ, େସ ତିପହଠାରୁ ଘସା

ପଯ ନ (ଫରା ) ନଦୀର ଏପାରିସିତ ସମସ ଅଞଳର ରାଜାମାନଙ ଉପେର

କତୃତ କେଲ; ପୁଣି, ତାଙର ଚତୁଦଗସ ସବୁଆେଡ଼ ଶାନି ଥଲା। 25 ଏଣୁ

ଶେଲାମନଙର ଯାବଜୀବନ ଦା ଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ ଯିହୁଦା ଓ

ଇସାଏଲର ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାକାଲତା ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ଡିମିରିବୃକ ମୂଳେର ନିରାପଦେର ବାସ କେଲ। 26ଆଉ ଶେଲାମନଙର

ରଥ ନିମେନ ଚାଳିଶ ସହସ ଅଶଶାଳା ଓ ବାର ସହସ ଅଶାେରାହୀ ଥେଲ।

27ଆଉ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିମେନ ଓ ଶେଲାମନ ରାଜାଙର େମଜେର

େଭାଜନକାରୀ ସମସଙ ନିମେନ ପୂେବାକ େଦଶା କମାନଙର ପେତ କ ଜଣ

ଆପଣା ଆପଣା ନିରୂପିତ ମାସେର ଖାଦ ଦବ େଯାଗାଇେଲ; େସମାେନ

କିଛି ଊଣା କେଲ ନାହ। 28 େସମାନଙର ପେତ କ ଜଣ ମ ଆପଣା

ଆପଣା ନିରୂପିତ କମାନୁସାେର ଅଶ ଓ ଦୁତଗାମୀ ବାହନସକଳ ନିମେନ

ଅ କମାନଙ ଥବା ସାନକୁ ଯବ ଓ ତୃଣ ଆଣିେଲ। 29ଆହୁରି ପରେମଶର

ଶେଲାମନଙୁ ଅତିଶୟ ାନ ଓ ବୁଦି, ପୁଣି, ସମୁଦତୀରସ ବାଲୁକା ନ ାୟ
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ମନର ବିସୀଣତା ପଦାନ କେଲ। 30 ପୂବେଦଶୀୟ ଓ ମିସରୀୟ ସମସ

େଲାକଙର ସମୁଦାୟ ାନ ଅେପକା ଶେଲାମନଙର ାନ ଅଧକ େହଲା।

31 କାରଣ, େସ ସମସ େଲାକଙଠାରୁ, ଇଷାହୀୟ ଏଥ ଓ ମାେହାଲର

ପୁତ େହମନ ଓ କେ କା ଓ ଦଦା, ଏମାନଙଠାରୁ ଅଧକ ାନବାନ ଥେଲ

ଓ ଚତୁଦଗସ ସକଳ େଗାଷୀ ମ େର ତାଙର ସୁଖ ାତି ବ ାପିଲା। 32 େସ

ତିନି ସହସ ନୀତିକଥା କହିେଲ ଓ ତାଙର ଗୀତ ଏକ ସହସ ପାଞ ଥଲା।

33 ପୁଣି, େସ ଲବାେନାନର ଏରସ ବୃକଠାରୁ ପାଚୀରେର ଉତନ ଏେସାବ

ତୃଣ ପଯ ନ ବୃକମାନର ବଣନା କେଲ; େସ ପଶୁ ଓ ପକୀ ଓ ଉେରାଗାମୀ

ପାଣୀ ଓ ମତ ମାନଙର ମ ବଣନା କେଲ। 34 ପୁଣି, ପୃଥବୀସ େଯଉଁ

େଯଉଁ ରାଜା ଶେଲାମନଙର ାନ ବିଷୟ ଶୁଣିଥେଲ, େସମାନଙ ନିକଟରୁ

ସବେଦଶୀୟ େଲାେକ ତାଙର ାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିେଲ।

5ଏଥଉତାେର େସାରର ରାଜା ହୂର ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ ଆପଣା

ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ ତାଙ ପିତାଙର ବଦେଳ ତାଙୁ

ରାଜାଭଷିକ କେଲ େବାଲ େସ ଶୁଣିଥଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ସବଦା ହୂର ର

ପିୟପାତ ଥେଲ। 2 ଏଣୁ ଶେଲାମନ ହୂର ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି

ପଠାଇେଲ, 3 “ଆପଣ ଜାଣନି, େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ନାମ ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରି ପାରିେଲ ନାହ,

କାରଣ ସଦାପଭୁ (ଶତୁମାନଙୁ) ତାଙର ପଦତଳସ କରିବା ପଯ ନ ତାଙ

ଚାରିଆେଡ଼ ଯୁଦ େଘରିଥଲା। 4ମାତ ଏେବ ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶର

ଚତୁଦଗେର େମାେତ ବିଶାମ େଦଇଅଛନି; ବିପକ େକହି ନାହ, ବା ବିପଦ

ଘଟଣା କିଛି ନାହ। 5 ଏେହତୁ େଦଖନୁ, ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶରଙ ନାମ

ଉେଦଶ େର ମଁୁ େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ମନସ କରୁଅଛି, କାରଣ

ସଦାପଭୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙୁ କହିଥେଲ, ‘ଆେମ ତୁମ ବଦେଳ ତୁମର େଯଉଁ

ପୁତକୁ ତୁମ ସିଂହାସନେର ବସାଇବା, େସ ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଗୃହ

ନିମାଣ କରିବ।’ 6ଏଣୁ ଏେବ େମାʼ ପାଇଁ ଲବାେନାନରୁ ଏରସ ବୃକ କାଟିବାକୁ

ଆପଣ େଲାକମାନଙୁ ଆ ା େଦଉନୁ; ପୁଣି, େମାʼ ଦାସମାେନ ଆପଣଙ

ଦାସମାନଙ ସଙେର ଥେବ; ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିେବ, ତଦନୁସାେର

ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ମୂଲ େଦବି; କାରଣ, ଆପଣ

ଜାଣନି େଯ, କାଠ କାଟିବା କାଯ େର ସୀେଦାନୀୟମାନଙ ପରି ନିପୁଣ େଲାକ
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ଆମମାନଙ ମ େର େକହି ନାହ।” 7 େସେତେବେଳ ହୂର ଶେଲାମନଙର

ଏହି କଥା ଶୁଣେନ, ଅତି ଆନନିତ େହାଇ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଆଜି ଧନ

େହଉନୁ, େସ ଏହି ମହାେଗାଷୀ ଉପେର ଦାଉଦଙୁ ଏକ ାନବାନ ପୁତ

େଦଇଅଛନି।” 8 ଏଉତାେର ହୂର ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା,

“ଆପଣ େମାʼ ନିକଟକୁ େଯଉଁ କଥା କହି ପଠାଇେଲ, ତାହା ମଁୁ ଶୁଣିଲ; ମଁୁ

ଏରସ ଓ େଦବଦାରୁ କାଷ ବିଷୟେର ଆପଣଙର ସମସ ବାଞା ସଫଳ

କରିବି। 9 େମାʼ ଦାସମାେନ ଲବାେନାନଠାରୁ ସମୁଦ ପଯ ନ ତାହା ଆଣିେବ;

ପୁଣି, ଆପଣ େଯଉଁ ସାନ ନିରୂପଣ କରିେବ, େସଠାକୁ ମଁୁ େଭଳା ବାନି ସମୁଦ

ପଥେର ପଠାଇ େସଠାେର ତାହା ଫଟାଇେଦବି, ତହଁୁ ଆପଣ େନଇଯିେବ;

ଆଉ ଆପଣ େମାʼ ଗୃହ ପାଇଁ ଖାଦ ଦବ େଯାଗାଇ େମାʼ ବାଞା ସଫଳ

କରିେବ।” 10 ଏହିରୂେପ ହୂର ଶେଲାମନଙର ସମସ ବାଞାନୁସାେର ତାଙୁ

ଏରସ ଓ େଦବଦାରୁ କାଷ େଦଲା। 11 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ହୂର ଗୃହର

ଖାଦ ନିମେନ ତାହାକୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ ଗହମ ଓ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର

ମହଣ େପଷା େତଲ େଦେଲ; ଏହିରୂେପ ବଷକୁ ବଷ ଶେଲାମନ ହୂର କୁ

େଦେଲ। 12 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପତି ାନୁସାେର ଶେଲାମନଙୁ ାନ

େଦେଲ; ଆଉ ହୂର ଓ ଶେଲାମନଙ ମ େର ସନି ଥଲା ଓ େସ ଦୁେହଁ

ପରସର ନିୟମ କେଲ। 13 ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ମ ରୁ େବଠିକମ ନିମେନ େଲାକ ସଂଗହ କେଲ; ତହେର ତିରିଶ

ହଜାର େଲାକ ସଂଗୃହୀତ େହେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ପାଳି ଅନୁସାେର ମାସକୁ

ଦଶ ହଜାର େଲାକ ଲବାେନାନକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ମାେସ େଲଖାଏଁ

ଲବାେନାନେର ଓ ଦୁଇ ମାସ େଲଖାଏଁ ଘେର ରହିେଲ ଓ ଅେଦାନୀରା

େବଠିକମକାରୀମାନଙର ଅ କ ଥଲା। 15 ପୁଣି, ଶେଲାମନଙର ସତୁରି

ହଜାର ଭାରବାହକ ଓ ପବତେର ଅଶୀ ହଜାର ପଥରକଟାଳୀ ଥେଲ। 16

ଏହାଛଡ଼ା କମକାରୀ େଲାକମାନଙ ଉପେର ଶେଲାମନଙର ତିନି ହଜାର

ତିନି ଶହ ପଧାନ କାଯ ା କ ନିଯୁକ ଥେଲ। 17 ପୁଣି, ପସୁତ ପସରେର

ଗୃହର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିବା ନିମେନ େସମାେନ ରାଜା ାେର ବୃହତ

ପସର ଓ ମୂଲ ବାନ ପସର େଖାଳିେଲ। 18ଆଉ ଶେଲାମନଙର, ହୂର ର

ରାଜମିସୀମାେନ ଓ ଗିବୀୟ େଲାକମାେନ େସସବୁର ଗଠନ କେଲ, ଏହିରୂେପ

େସମାେନ ଗୃହ ନିମାଣ ନିମେନ କାଷ ଓ ପସର ପସୁତ କେଲ।
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6ମିସର େଦଶରୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବାହାରି ଆସିଲା ଉତାେର ଚାରି ଶହ

ଅଶୀ ବଷେର ଓ ଇସାଏଲ ଉପେର ଶେଲାମନଙର ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷର

ସି ନାମକ ଦିତୀୟ ମାସେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗୃହ ନିମାଣ

କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କେଲ, ତହର େଦୖଘ ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ପସ େକାଡ଼ିଏ ହାତ

ଓ ଉଚତା ତିରିଶ ହାତ। 3ଆଉ ଗୃହର ପବିତ ସାନ ସମୁଖସ ବାରଣା, ଗୃହର

ପସାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଦୀଘ ଓ ଗୃହର ସମୁଖେର ତହର ପସ ଦଶ ହାତ

ଥଲା। 4 ପୁଣି, ଗୃହ ନିମେନ େସ ବନ ଜାଲଝରକା ନିମାଣ କେଲ। 5 ପୁଣି,

େସ ଗୃହର କାନ ଚାରିଆେଡ଼, ଅଥା , ମନିର ଓ ମହାପବିତ ସାନର କାନକୁ

ଲଗାଇ ଚାରିଆେଡ଼ ମହଲା ବନାଇେଲ ଓ ଚାରିଆେଡ଼ େକାଠରି ନିମାଣ

କେଲ। 6 ତହେର ତଳ ମହଲା ପାଞ ହାତ ପସ, ମ ମହଲା ଛଅ ହାତ ପସ

ଓ ତୃତୀୟ ମହଲା ସାତ ହାତ ପସ ଥଲା। କାରଣ, କଡ଼ିକାଠ େଯପରି ଗୃହର

କାନେର ବନ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଗୃହର କାନର ବାହାର

ଭାଗେର ଆଧାର କେଲ। 7 େସହି ଗୃହ ନିମତ େହବା ସମୟେର ତାହା

ପଥରଖଣିେର ପସୁତ ପଥରେର ଗଢ଼ାଯାଇଥଲା; ଏଣୁ େସ ଗୃହ ନିମତ େହବା

ସମୟଯାକ ତହ ମ େର ହାତୁଡ଼ି କି କଟାଳି, େକୗଣସି େଲୗହାସର ଶବ ଶୁଣା

ନ ଗଲା। 8 ମ ମ େକାଠରିମାନର ଦାର ଗୃହର ଦକିଣ ଭାଗେର ଥଲା;

ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଘୂଣତ େସାପାନ େଦଇ ମ ମ େକାଠରିକୁ ଓ ମ ମ

େକାଠରିରୁ ତୃତୀୟ େକାଠରିକୁ ଚଢ଼ିଗେଲ। 9 ଏହିରୂେପ େସ ଗୃହ ନିମାଣ

କାଯ ସମାପ କେଲ, ଏରସ କାଷର କଡ଼ି ଓ ପଟାେର ଗୃହ ଆଚାଦନ କେଲ।

10 ଆଉ, େସ ସମୁଦାୟ ଗୃହକୁ ଲଗାଇ ପାଞ ପାଞ ହାତ ଉଚର ମହଲା

ବନାଇେଲ ଓ ଏରସ କାଷ ଦାରା ଗୃହ ଉପେର େସହିସବୁର ଭାର ରହିଲା।

11 ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା, 12 “ତୁେମ ତ ଏହି ଗୃହ ନିମାଣ କରୁଅଛ, ଯଦି ତୁେମ ଆମର ସମସ

ବିଧ ଅନୁସାେର ଚାଲବ ଓ ଆମର ସକଳ ଶାସନ ରକା କରିବ ଓ ଆମର

ଆ ାସବୁ ପାଳନ କରି ତଦନୁସାେର ଚାଲବ; େତେବ ଆେମ ତୁମ ପିତା

ଦାଉଦଙୁ ଯାହା କହିଅଛୁ, ଆେମ ଆପଣାର େସହି ବାକ ତୁମ ପତି ସଫଳ

କରିବା। 13 ପୁଣି, ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ମ େର ବାସ କରିବା

ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲକୁ ପରିତ ାଗ କରିବା ନାହ।” 14 ଏହିରୂେପ
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ଶେଲାମନ ଗୃହ ନିମାଣ କରି ତାହା ସମାପ କେଲ। 15 େସ ଗୃହର ଭତର

କାନସବୁେର ଏରସ କାଷର ପଟା େଦେଲ; ଗୃହର ଚଟାଣରୁ କାନର ଛାତ

ପଯ ନ ଭତରଯାକ େସ େସହି କାଷେର ଆଚାଦନ କେଲ; ପୁଣି, େଦବଦାରୁ

ପଟାେର ଗୃହର ଚଟାଣ ଆଚାଦନ କେଲ। 16 ପୁଣି, େସ ଗୃହର ପଶା ଭାଗ

େକାଡ଼ିଏ ହାତ କରି ଚଟାଣରୁ କାନ ପଯ ନ ଏରସ କାଷର ପଟା େଦେଲ;

େସ ଭତେର ମହାପବିତ ସାନ, ଅଥା , ମହାପବିତ ସାନ ନିମେନ ତାହା

ପସୁତ କେଲ। 17 ତହେର ଗୃହ, ଅଥା , ମହାପବିତ ସାନର ସମୁଖସ ମନିର

ଚାଳିଶ ହାତ ଦୀଘ େହଲା। 18 ପୁଣି, ଗୃହ ଭତେର ଏରସ କାଷେର କଳିକା

ଓ ପସୁଟିତ ପୁଷ େଖାଦିତ କେଲ; ସବୁ ଏରସ କାଷର ଥଲା; କିଛିମାତ ପସର

ଦୃଶ େନାହିଲା। 19ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ସାପନାେଥ ଅନଃସ

ଗୃହ ମ େର େସ ମହାପବିତ ସାନ ପସୁତ କେଲ। 20ଆଉ େସହି ମହାପବିତ

ସାନ ଭତର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଦୀଘ, େକାଡ଼ିଏ ହାତ ପସ ଓ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଉଚ

ଥଲା, ଆଉ େସ ତହେର ନିମଳ ସୁବଣ ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ଧୂପେବଦି ଏରସ

କାଷେର ଆଚାଦନ କେଲ। 21 ଏହିରୂେପ ଶେଲାମନ ଗୃହ ଭତର ନିମଳ

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ମହାପବିତ ସାନ ସମୁଖେର ସୁବଣ ଜଞିରମାନ

ଟଙାଇେଲ ଓ େସ ତାହା ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 22 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ଗୃହ

ସମାପ େହବା ପଯ ନ ସମସ ଗୃହ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ; ମ ମହାପବିତ

ସାନର ଧୂପେବଦି ସମୂଣ ରୂେପ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 23 ପୁଣି, େସ

ମହାପବିତ ସାନ ମ େର ଦଶ ହାତ ଉଚ ଜୀତ କାଷର ଦୁଇ କିରୂବ ନିମାଣ

କେଲ। 24 ଏକ କିରୂବର ଏକ ପକ ପାଞ ହାତ ଓ ଅନ ପକ ହ ପାଞ ହାତ

ଥଲା; ଏକ ପକର ଅଗଭାଗରୁ ଅନ ପକର ଅଗଭାଗ ପଯ ନ ଦଶ ହାତ

ଥଲା। 25 େସରୂେପ ଅନ କିରୂବ ହ ଦଶ ହାତ ଥଲା; ଦୁଇ କିରୂବଯାକ

ଏକ ମାପ ଓ ଏକ ଆକାରର ଥେଲ। 26 ଏକ କିରୂବର ଉଚତା ଦଶ ହାତ,

ଅନ କିରୂବର ମ େସହିପରି ଥଲା। 27 ପୁଣି, େସ େସହି କିରୂବଦୟକୁ

ଅନରାଗାର ମ େର ରଖେଲ; ଆଉ େସହି କିରୂବମାନଙର ପକ ଏପରି

ବିସୀଣ େହାଇଥଲା େଯ, ଏକର ପକ ଏକ କାନକୁ ଓ ଅନ ର ପକ ଅନ

କାନକୁ ସଶ କଲା; ପୁଣି, ଗୃହ ମ େର େସମାନଙ ପକ ପରସର ସଶ କଲା।

28 ତହଁୁ େସ କିରୂବମାନଙୁ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 29 ପୁଣି, େସ ଗୃହର

ସକଳ କାନର ଭତେର ବାହାେର ଚାରିଆେଡ଼ େଖାଦିତ କିରୂବ ଓ ଖଜୁର ବୃକ
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ଓ ପସୁଟିତ ପୁଷମାନଙର ଆକୃତି େଖାଳିେଲ। 30ଆହୁରି ଗୃହଚଟାଣର

ଭତର ବାହାର ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 31ଆଉ, େସ ମହାପବିତ ସାନର

ପେବଶଦାର ଜୀତ କାଷେର ନିମାଣ କେଲ, ତହର କପାଳୀ ଓ ବାଜୁବନ

କାନର ପଞମାଂଶ ଥଲା। 32 ଏହିରୂେପ େସ ଜୀତ କାଷେର ଦୁଇ କବାଟ

କେଲ; ତହ ଉପେର କିରୂବ ଓ ଖଜୁର ବୃକ ଓ ପସୁଟିତ ପୁଷମାନର ଆକୃତି

େଖାଦାଇେଲ ଓ ତାହା ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ; ଆଉ କିରୂବ ଓ ଖଜୁରବୃକମାନ

ଉପେର ସୁବଣ ମଡ଼ାଇେଲ। 33 ତଦୂପ ମନିରର ପେବଶଦାର ନିମେନ

କାନର ଚତୁଥାଂଶେର ଜୀତ କାଷର େଚୗକାଠ କେଲ; 34ଆଉ, େଦବଦାରୁ

କାଷେର ଦୁଇ କବାଟ କେଲ; ଏକ କବାଟର ଦୁଇ ପଟ େଦାହରା ଥଲା, ଅନ

କବାଟର ଦୁଇ ପଟ େଦାହରା ଥଲା। 35ପୁଣି, େସ ତହ ଉପେର କିରୂବ ଓ

ଖଜୁର ବୃକ ଓ ପସୁଟିତ ପୁଷମାନ େଖାଳି େସହି େଖାଦିତ କମର ଆକୃତି

ଅନୁସାେର ସୁବଣ ମଡ଼ାଇେଲ। 36 ପୁଣି, େସ ତିନି ଧାଡ଼ି େଖାଦିତ ପସରେର

ଓ ଏକ ଧାଡ଼ି ଏରସ କାଷର କଡ଼ିେର ଭତର ପାଙଣ ନିମାଣ କେଲ। 37

ଚତୁଥ ବଷର ସି ମାସେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭତିମୂଳ ସାପିତ େହଲା।

38 ପୁଣି, ଏକାଦଶ ବଷର ବୂଲ ନାମକ ଅଷମ ମାସେର ନିରୂପିତ ଆକୃତି

ଅନୁସାେର ସମୁଦାୟ ଅଂଶେର ଗୃହର ନିମାଣ କାଯ ସମାପ େହଲା। ଏରୂେପ

ତାହା ନିମାଣ କରିବାେର ତାଙୁ ସାତ ବଷ ଲାଗିଲା।

7ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ େତର ବଷ ଆପଣା ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାେର

ଲାଗି ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଗୃହ ସମାପ କେଲ। 2 କାରଣ, େସ ଲବାେନାନ

ଅରଣ ନାମକ ଗୃହ ନିମାଣ କେଲ; ତହର ଦୀଘତା ଏକ ଶହ ହାତ, ତହର

ପସ ପଚାଶ ହାତ ଓ ତହର ଉଚତା ତିରିଶ ହାତ, ଚାରି ଧାଡ଼ି ଏରସ କାଷର

ସମ ଉପେର ଏରସ କାଷର କଡ଼ି େଦଇ ତାହା ନିମାଣ କେଲ। 3ଆଉ,

ସମମାନର ଉପରିସିତ ପଞଚାଳିଶ କଡ଼ି ଉପେର ଏରସ କାଷର ଛାତ କେଲ;

ଧାଡ଼ିେକ ପନର େଲଖାଏଁ। 4 ପୁଣି, ତିନି ଧାଡ଼ି ଖଡ଼ିକି ଥଲା ଓ ତିନି ଧାଡ଼ିର

ଆଲୁଅ ସମୁଖାସମୁଖୀ ଥଲା। 5ଖଡ଼ିକିର ସମସ ଦାର ଓ େଚୗକାଠ ଚାରି

େଚୗରସ ଥଲା ଓ ତିନି ଧାଡ଼ିର ଆଲୁଅ ସମୁଖାସମୁଖୀ ଥଲା। 6ଆହୁରି େସ

ସମେଶଣୀର ବାରଣା କେଲ; ତହର ଦୀଘତା ପଚାଶ ହାତ, ପସ ତିରିଶ ହାତ;

ତହ ସମୁଖେର ଆଉ ଏକ ବାରଣା କେଲ ଓ ତହ ସମୁଖେର ସମ ଓ େମାଟ

କଡ଼ିମାନ େଦେଲ। 7 ପୁଣି, େସ ବିଚାରାେଥ ସିଂହାସନର ବାରଣା, ଅଥା ,
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ବିଚାରବାରଣା କେଲ; ଆଉ ଚଟାଣକୁ ଚଟାଣ ଏରସ କାଷେର ଆଚାଦିତ

କେଲ। 8ଆଉ, ତାଙର ବାସଗୃହ, ବାରଣା ଭତର ଅନ ପାଙଣର କାଯ

ପରି ଥଲା। ଆଉ, ଶେଲାମନ ଆପଣା ଭାଯ ା ଫାେରାର କନ ା ନିମେନ

େସହି ବାରଣା ପରି ଏକ ଗୃହ ମ ନିମାଣ କେଲ। 9 ଏହିସବୁ ଭତିମୂଳ ଠାରୁ

ଛାତ ପଯ ନ ଭତେର ଓ ବାହାେର େଖାଦିତ ପସରର ପରିମାଣାନୁସାେର

କରତେର ଚିରା ବହୁମୂଲ ପସର ଦାରା ନିମତ େହଲା। ପୁଣି, ବାହାେର

ବୃହତ ପାଙଣ ପଯ ନ େସହିରୂପ େହଲା। 10ଆଉ ଦଶ ହାତ ଓ ଆଠ

ହାତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ବହୁମୂଲ ପସରେର ଭତିମୂଳ େହଲା। 11 ପୁଣି, ଉପେର

ପରିମାଣାନୁସାେର ବହୁମୂଲ ଓ େଖାଦିତ ପସର ଓ ଏରସ କାଷ ଥଲା।

12ଆଉ େଯପରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭତର ପାଙଣ ଓ ଗୃହବାରଣାେର,

େସପରି ବୃହତ ପାଙଣର ଚତୁଦଗେର ତିନି ଧାଡ଼ି େଖାଦିତ ପସର ଓ ଏକ

ଧାଡ଼ି ଏରସକଡ଼ି ଥଲା। 13 ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ

ହୂର କୁ େସାରରୁ ଅଣାଇେଲ। 14 େସ ନପାଲବଂଶୀୟ ଏକ ବିଧବା ସୀର

ପୁତ, ତାହାର ପିତା େସାର ନଗରସ ଏକ କାଂସ କାର ଥଲା; ପୁଣି, େସ

ପିତଳର ସମସ କାଯ କରିବାକୁ ାନ ଓ ବୁଦି ଓ ବିଦ ାେର ପରିପୂଣ ଥଲା।

ପୁଣି, େସ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙର ସମସ କାଯ କଲା।

15ଆଉ େସ ଅଠର ହାତ ଉଚ ଓ ବାର ହାତ ପରିଧେର ଦୁଇ ପିତଳ ସମ

ନିମାଣ କଲା। 16 ପୁଣି, େସ ଦୁଇ ସମର ମଥାନେର େଦବା ପାଇଁ ଢଳା

ପିତଳର ଦୁଇ ମୁଣାଳି କଲା; ଏକ ମୁଣାଳିର ଉଚତା ପାଞ ହାତ ଓ ଅନ

ମୁଣାଳିର ଉଚତା ପାଞ ହାତ ଥଲା। 17 ସମମଥାନର େସହି ମୁଣାଳି ନିମେନ

ଜାଲକାଯ ର ଜାଲ ଓ ଜଞିର କାଯ ର ମାଳା ଥଲା, ଏକ ମୁଣାଳି ପାଇଁ ସାତ

ଓ ଅନ ମୁଣାଳି ପାଇଁ ସାତ। 18 ଏହିପରି େସ ସମ ନିମାଣ କଲା; ସମ

ମଥାନେର ଥବା ମୁଣାଳିର ଆଚାଦନାଥକ ପେତ କ ଜାଲକାଯ ଉପେର

ଚତୁଦଗେର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ ଥଲା ଓ େସ ଅନ ମୁଣାଳି ନିମେନ ତଦୂପ

କଲା। 19 ପୁଣି, ବାରଣା ଭତର ସମମଥାନର ମୁଣାଳି ଚାରି ହାତ କଇଁଫୁଲ

କମବିଶିଷ ଥଲା। 20ଆଉ, ଦୁଇ ସମର ଉପରି ଭାଗେର ମ ମୁଣାଳି ଥଲା,

ତାହା ଜାଲକମ ସନିକଟ ଗଭ ପାଖେର ଥଲା; ପୁଣି, ଅନ ମୁଣାଳି ଉପେର

ଚତୁଦଗେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େହାଇ ଦୁଇ ଶହ ଡାଳିମ ଥଲା। 21ଆହୁରି େସ

ମନିରର ବାରଣାେର େସହି ସମମାନ ସାପନ କଲା; ଆଉ େସ ଦକିଣ ସମ
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ସାପନ କରି ତହର ନାମ ଯାଖୀ (େସ ସିର କରିେବ) େଦଲା ଓ େସ ବାମ

ସମ ସାପନ କରି ତହର ନାମ େବାୟ (ତହେର ବଳ) େଦଲା। 22 ପୁଣି,

େସହି ସମମଥାନ ଉପେର କଇଁଫୁଲକମ ଥଲା; ଏହିରୂେପ ସମ କାଯ

ସମାପ େହଲା। 23 ଏଥଉତାେର େସ ଛାଞେର ଢଳା େଗାଲାକାର ସମୁଦରୂପ

ପାତ ନିମାଣ କଲା, ତାହା ଏକ ଫନରୁ ଅନ ଫନ ଯାଏ ଦଶ ହାତ ଓ ତହର

ଉଚତା ପାଞ ହାତ ଓ ତହର ପରିଧ ତିରିଶ ହାତ ପରିମିତ ଥଲା। 24ଆଉ

ଫନ ତେଳ ଚତୁଦଗେର କଳିକାମାନ ପରିେବଷିତ ଥଲା, ତାହା ହାତେକ

ଦଶ େଲଖାଏଁ ସମୁଦରୂପ ପାତକୁ େବଷନ କରି ରହିଲା; ପାତ ଢଳା େହବା

େବେଳ ଏହି କଳିକାମାନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିେର ଢଳା ଯାଇଥଲା। 25 ଏହି ପାତ

ଦାଦଶ େଗାରୁ ଉପେର ସାପିତ ଥଲା, େସମାନଙ ତିନିର ମୁଖ ଉତରକୁ

ଓ ତିନିର ମୁଖ ପଶିମକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ଦକିଣକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ପୂବକୁ

ଥଲା; େସମାନଙ ଉପେର ସମୁଦରୂପ ପାତ ସାପିତ ଥଲା ଓ େସସମସର

ପଶା ଭାଗ ଭତରକୁ ଥଲା। 26 େସହି ପାତ ଚାରି ଅଙୁଳି େମାଟ, ତହର ଫନ

ତାଟିଆର ଫନ ପରି ନିମତ, କଇଁଫୁଲ ତୁଲ ଥଲା; ତହେର ଦୁଇ ହଜାର

ମହଣ ଧରିଲା। 27 ପୁଣି, େସ ଦଶ ପିତଳ ବଇଠି କଲା; ପେତ କ ବଇଠିର

େଦୖଘ ଚାରି ହାତ, ପସ ଚାରି ହାତ ଓ ଉଚତା ତିନି ହାତ ଥଲା। 28 େସସବୁ

ବଇଠିର ଗଠନ ଏହିରୂପ, ଯଥା, େସସବୁର ମ େଦଶ ଥଲା; େସହି ସବୁ

ମ େଦଶ ବିଟମାନର ମ େର ଥଲା; 29 ପୁଣି, ବିଟର ମ ବତା େସହି ସବୁ

ମ େଦଶେର ସିଂହ, େଗାରୁ ଓ କିରୂବମାେନ ଥେଲ; ଆଉ ବିଟ ଉପେର ଏକ

ବଇଠି ଥଲା; ପୁଣି, ସିଂହ ଓ େଗାରୁମାନଙ ତେଳ ସୂକ କାଯ ର ମାଳା ଥଲା।

30ଆହୁରି ପେତ କ ବଇଠିର ପିତଳମୟ ଚାରି ଚକ, ପିତଳର ଅଖ ଥଲା ଓ

ଚାରି େକାଣେର ସାପିତ ଅବଲମନ ଥଲା; େସହି ସବୁ ଢଳାକମର ଅବଲମନ

ପକାଳନପାତ ତେଳ ଥଲା ଓ ପେତ କର ପାଶେର ମାଳା ଥଲା। 31 ପୁଣି,

ତହର ମୁଣାଳି ମ େର ଓ ତାହା ଉପେର ତହର ମୁଖ ଏକ ହସ, ଆଉ ତହର

ମୁଖ ବଇଠିର କମାନୁସାେର େଗାଲାକାର ଓ େଦଢ଼ ହସ ପରିମିତ; ମ ତହର

ମୁଖ ଉପେର ଶିଳକାଯ ଓ ତହର ମ େଦଶସବୁ େଗାଲାକାର ନ େହାଇ

ଚତୁେଷାଣ ଥଲା। 32 ପୁଣି, ମ େଦଶ ତେଳ ଚାରି ଚକ ଓ ଚକର ଅଖ

ବଇଠିକିେର ସଂଯୁକ ଥଲା; ଆଉ ପେତ କ ଚକ େଦଢ଼ ହସ ଉଚ ଥଲା। 33

ଆଉ େସହି ସବୁ ଚକର କମ ରଥଚକର କମ ତୁଲ ଥଲା; ତହର ଅଖ,
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େନମୀ, ନାଭ ଓ ଅରସବୁ ଢଳାକମର ଥଲା। 34 ପୁଣି, ପେତ କ ବଇଠିକିର

ଚାରି େକାଣେର ଚାରି ଅବଲମନ ଥଲା, େସହି ଅବଲମନ ବଇଠିକି େଦହେର

ନିମତ ଥଲା। 35ଆଉ ବଇଠିକି ମୁଣେର ଅଦ ହସ ଉଚ ଏକ େଗାଲାକାର

ବନନୀ ଥଲା; ପୁଣି, ବଇଠିକି ଉପରିସ ଅବଲମନ ଓ ମ େଦଶ ତହ ସେଙ

ନିମତ ଥଲା। 36 ପୁଣି, େସ ତହର ଅବଲମନ ପେଦଶେର ଓ ତହର

ମ େଦଶେର ପେତ କର ପରିମାଣାନୁଯାୟୀ କିରୂବ, ସିଂହ ଓ ଖଜୁର ବୃକ

େଖାଦନ କରି ଚତୁଦଗେର ମାଳା େଦଲା। 37 ଏହିରୂେପ େସ ଏକ ଛାଞ,

ଏକ ପରିମାଣ ଓ ଏକ ଆକାରେର େସହି ଦଶ ବଇଠିକିଯାକ ନିମାଣ କଲା।

38 ଏଉତାେର େସ ପିତଳର ଦଶ ପକାଳନପାତ ନିମାଣ କଲା; ଏକ ଏକ

ପାତ ଚାଳିଶ ମହଣ ଧେର; ପେତ କ ପାତ ଚାରି ହସ ପରିମିତ; ପୁଣି, ଦଶ

ବଇଠିକିର ପେତ କର ଉପେର ଏକ ଏକ ପକାଳନପାତ ରହିଲା। 39 ପୁଣି,

େସ ଗୃହର ଦକିଣ ପାଶେର ପାଞ ଓ ଗୃହର ବାମ ପାଶେର ପାଞ ବଇଠିକି

ରଖଲା; ଆଉ ଗୃହର ଦକିଣ ପାଶେର ପୂବ ଦିଗେର ଦକିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦରୂପ

ପାତ ସାପନ କଲା। 40 ପୁଣି, ହୂର ଏହିସବୁ ପକାଳନପାତ ଓ କରଚୁଲ

ଓ କୁଣ ନିମାଣ କଲା। ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ

ନିମେନ ହୂର େଯ େଯ କମେର ପବୃତ େହାଇଥଲା, େସସକଳ ସମାପ

କଲା; 41 ଦୁଇ ସମ ଓ େସହି ସମ ଉପରିସ ମୁଣାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଓ

ସମ ଉପରିସ ମୁଣାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚାଦନାେଥ ଦୁଇ ଜାଲକମ;

42ଆଉ, େସହି ଦୁଇ ଜାଲକମ ନିମେନ ଚାରି ଶହ ଡାଳିମ; ଅଥା , ସମ

ଉପରିସ ମୁଣାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚାଦନାେଥ ପେତ କ ଜାଲକମ ପାଇଁ

ଦୁଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ; 43ଆଉ, ଦଶ ବଇଠିକି ଓ େସହି ସବୁ ବଇଠିକି

ଉପେର ଦଶ ପକାଳନପାତ, 44 ଏକ ସମୁଦରୂପ ପାତ, େସହି ସମୁଦପାତ

ତେଳ ବାର େଗାରୁ, 45 ହାଣି, କରଚୁଲ ଓ କୁଣ, ଏହି େଯସକଳ ପାତ ହୂର

ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ନିମାଣ କଲା, ତାହାସବୁ

ଉଜଳ ପିତଳର ଥଲା। 46ରାଜା ଯଦନପଦାେର ସୁେକାତ ଓ ସତନ ମ ସିତ

ଚିକଣ ଭୂମିେର ତାହାସବୁ ଢଳାଇେଲ। 47ଆଉ, ଅତ ନ ବାହୁଲ େହତୁ

ଶେଲାମନ େସହି ସବୁ ପାତ େତୗଲ କେଲ ନାହ; ପିତଳର ଓଜନ ଜଣାଗଲା

ନାହ। 48ଆହୁରି ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହସିତ ସମସ ସାମଗୀ ନିମାଣ

କରାଇେଲ; ଅଥା , ସଣେବଦି ଓ ଦଶନୀୟ ରୁଟି ସାପନାେଥ ସଣର େମଜ;
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49ପୁଣି, ମହାପବିତ ସାନ ସମୁଖର ଦକିଣେର ପାଞ, ବାମେର ପାଞ ନିମଳ

ସୁବଣର ଦୀପବୃକ, ସୁବଣର ପୁଷ, ପଦୀପ, ଚିମୁଟା, 50ନିମଳ ସୁବଣର

ପାତ, କତୁରୀ, କୁଣ, ଚାମର ଓ ଅଙାରଧାନୀ; ପୁଣି, ଅନରାଗାରର, ଅଥା ,

ମହାପବିତ ସାନର କବାଟ ପାଇଁ ଓ ଗୃହର, ଅଥା , ମନିରର କବାଟ ପାଇଁ

ସୁବଣର କ ଜା କେଲ। 51 ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଶେଲାମନ

ରାଜା େଯସକଳ କାଯ େର ପବୃତ େହେଲ, ତାହା ସମାପ କେଲ। ପୁଣି,

ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ପବିତୀକୃତ ସାମଗୀ, ଅଥା , ରୂପା,

ସୁନା ଓ ପାତସବୁ ଆଣି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହସିତ ଭଣାରେର ରଖେଲ।

8ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ଦାଉଦନଗର ସିେୟାନରୁ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମ

ସିନୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗଙୁ ଓ ବଂଶସମୂହର

ପଧାନବଗଙୁ, ଅଥା , ଇସାଏଲସନାନଗଣଙର ପିତୃଗୃହାଧପତି ସମସଙୁ

ଯିରୂଶାଲମେର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଏକତ କେଲ। 2ତହେର

ଏଥାନୀମ ନାମକ ସପମ ମାସେର ପବ ସମୟେର ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ

ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ। 3 ପୁଣି, ଇସାଏଲର ପାଚୀନ

ସମେସ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଯାଜକମାେନ ସିନୁକ ଉଠାଇେଲ। 4 ଆଉ

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଓ ସମାଗମତମୁ ଓ ତମୁେର ଥବା ସମସ

ପବିତ ପାତ ଆଣିେଲ; ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଏହିସବୁ ଆଣିେଲ। 5

ତହଁୁ ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ ସହିତ ତାଙ ନିକଟେର ଏକତିତ ସମଗ

ଇସାଏଲମଣଳୀ ସିନୁକ ସମୁଖେର େମଷ ଓ େଗାରୁ ବଳିଦାନ କେଲ, ତାହା

ବାହୁଲ େହତୁ ଅସଂଖ ଓ ଅପରିେମୟ ଥଲା। 6 ଏଉତାେର ଯାଜକମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ତାହାର ସ ସାନକୁ, ଅଥା , ଗୃହର ମହାପବିତ

ସାନ ମହାପବିତ ସାନସ କିରୂବମାନଙ ପକ ତଳକୁ ଆଣିେଲ। 7କାରଣ,

କିରୂବମାେନ ସିନୁକର ସାନ ଉପେର ଆପଣାମାନଙ ପକ ବିସାର କରିଥେଲ,

ପୁଣି, କିରୂବମାେନ ସିନୁକ ଓ ତହ ସାଙୀ ଉପର ଆଚାଦନ କରିଥେଲ। 8

ଆଉ େସହି ସାଙୀ ଏେତ ଦୀଘ ଥଲା େଯ, ତହର ଅଗଭାଗ ମହାପବିତ ସାନ

ସମୁଖସ ପବିତ ସାନରୁ େଦଖାଗଲା; ମାତ ବାହାେର େଦଖାଗଲା ନାହ। ଆଜି

ପଯ ନ ତାହା େସଠାେର ଅଛି। 9 ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ

ବାହାରି ଆସିବା େବେଳ ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ସହିତ ନିୟମ କଲା େବେଳ

େହାେରବ ନିକଟେର େମାଶା େଯଉଁ ଦୁଇ ପସର ଫଳକ ସିନୁକ ମ େର
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ରଖଥେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତହେର ନ ଥଲା। 10ଆଉ, ଯାଜକମାେନ

ପବିତ ସାନ ମ ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ େମଘେର

ପରିପୂଣ େହଲା; 11 ତହେର େସହି େମଘ ସକାଶୁ ଯାଜକମାେନ ପରିଚଯ ା

କରିବାକୁ ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହ; କାରଣ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ସଦାପଭୁଙ

ପତାପେର ପରିପୂଣ େହଲା। 12 ତହଁୁ ଶେଲାମନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ନିବିଡ଼

େମଘେର ବାସ କରିେବ େବାଲ କହିଅଛନି। 13 ମଁୁ ନିଶୟ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ

ବସତିଗୃହ, ତୁମର ଅନନକାଳ ବାସ ନିମେନ ଏକ ସାନ ନିମାଣ କରିଅଛି।”

14 ତହଁୁ ରାଜା ମୁଖ େଫରାଇ ଇସାଏଲର ସମଗ ସମାଜକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ;

ପୁଣି, ଇସାଏଲର ସମଗ ସମାଜ ଠିଆ େହେଲ। 15ଆଉ େସ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଧନ , େଯ ଆପଣା ମୁଖେର ଆମ ପିତା

ଦାଉଦଙୁ ଏହି କଥା କହିଥେଲ ଓ ଆପଣା ହସେର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛନି,

ଯଥା, 16 ‘ଆେମ ଆପଣା ଇସାଏଲ େଲାକଙୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା

ଦିନାବଧ ଆମ ନାମ ସାପନାେଥ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର

ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ ରୁ େକୗଣସି ନଗର ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ; ମାତ ଆେମ

ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ଅ କ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ ମେନାନୀତ କଲୁ।’

17ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ନାମ ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏ ଗୃହ

ନିମାଣ କରିବାକୁ େମାହର ପିତା ଦାଉଦଙର ସଂକଳ ଥଲା। 18 ମାତ,

ସଦାପଭୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, ‘ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଏକ ଗୃହ

ନିମାଣ କରିବାକୁ ତୁମର ସଂକଳ ଅଛି, ତୁମର ଏହି ସଂକଳ କରିବା ଉତମ; 19

ତଥାପି ତୁେମ େସହି ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ ନାହ; ମାତ, ତୁମ ଔରସଜାତ ତୁମ

ପୁତ ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ।’ 20 ସଦାପଭୁ ଆପଣାର

ଉକ ଏହି କଥା ସଫଳ କରିଅଛନି; କାରଣ, ସଦାପଭୁଙ ପତି ାନୁସାେର

ମଁୁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ପଦେର ଉତନ ଓ ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର

ଉପବିଷ େହାଇ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଉେଦଶ େର

େସହି ଗୃହ ନିମାଣ କଲ। 21 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର େସମାନଙ ସହିତ େଯଉଁ

ନିୟମ କରିଥେଲ, ତାହାଙ େସହି ନିୟମର ଆଧାରସିନୁକ ନିମେନ ମଁୁ

ତହ ମ େର ଏକ ସାନ ନିରୂପଣ କରିଅଛି।” 22 ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ

ଇସାଏଲର ସମଗ ସମାଜ ସାକାତେର ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦି ସମୁଖେର
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ଠିଆ େହେଲ ଓ ସଗ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି କହିେଲ; 23 “େହ

ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ଉପରିସ ସଗେର କିଅବା ନୀଚସ

ପୃଥବୀେର ତୁମ ତୁଲ ପରେମଶର େକହି ନାହ; ତୁମର େଯଉଁ ଦାସମାେନ

ସବାନଃକରଣ ସହିତ ତୁମ ସମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରନି, ତୁେମ େସମାନଙ

ପତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ; 24 ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ େମାʼ ପିତା

ଦାଉଦଙୁ ଯାହା ପତି ା କରିଥଲ, ତାହା ପାଳନ କରିଅଛ; ହଁ, ତୁେମ ଆପଣା

ମୁଖେର କହିଥଲ, ପୁଣି, ଆଜି ଆପଣା ହସେର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛ। 25

ତୁେମ େମାʼ ପିତା ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ କହିଥଲ, ‘ତୁେମ ଆମ ସମୁଖେର

େଯପରି ଗମନାଗମନ କରିଅଛ, େସହିପରି ତୁମର ସନାନମାେନ େଯେବ ଆମ

ସମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େକବଳ ସାବଧାନ

େହେବ, େତେବ ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହବା ପାଇଁ ଆମ

ଦୃଷିେର ତୁମ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ; ଏେହତୁ େହ ସଦାପେଭା,

ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁେମ ଆପଣାର ଏହି ପତି ା ଏେବ ସଫଳ କର।’

26 ଏେହତୁ େହ ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ ଦାସ

େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ ପତି େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛ, ତାହା ଦୃଢ଼ େହଉ। 27

ମାତ, ପରେମଶର କʼଣ ପୃଥବୀେର ନିତାନ ବାସ କରିେବ? େଦଖ, ସଗ ଓ

ସଗର (ଉପରିସ) ସଗ ତୁମକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାେର; େତେବ େମାʼ ନିମତ

ଏହି ଗୃହ କʼଣ ପାରିବ? 28 ତଥାପି, େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ପରେମଶର,

ତୁମ ଦାସ ଆଜି ତୁମ ନିକଟେର େଯଉଁ କାକୂକି ଓ ପାଥନା ନିେବଦନ କରୁଅଛି,

ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସର ପାଥନା ଓ ବିନତିେର ମେନାେଯାଗ

କର; 29 ପୁଣି, େଯଉଁ ସାନ ବିଷୟେର ତୁେମ କହିଅଛ, ‘ଏହିଠାେର ଆମ

ନାମ ରହିବ,’ େସହି ସାନ, ଅଥା , ଏହି ଗୃହ ପତି ତୁମର ଚକୁ ଦିବାରାତ ମୁକ

ଥାଉ; ଏହି ସାନ ଅଭମୁଖେର ତୁମ ଦାସ ଯାହା ପାଥନା କରିବ, ତାହା ଶୁଣ।

30 ପୁଣି, ଏହି ସାନ ଅଭମୁଖେର ତୁମ ଦାସ ଓ ତୁମ େଲାକ ଇସାଏଲ ପାଥନା

କେଲ, ତୁେମ େସମାନଙ ବିନତିେର ମେନାେଯାଗ କର; ହଁ, ତୁେମ ଆପଣା

ନିବାସ ସାନ ସଗେର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣି କମା କର। 31 େକହି ଆପଣା

ପତିବାସୀ ବିରୁଦେର ପାପ କେଲ େଯେବ ତାହାକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ

େକୗଣସି ଶପଥ; ନିରୂପିତ ହୁଏ ଓ େସ ଆସି ଏହି ଗୃହସିତ ତୁମ ଯ େବଦି

ସମୁଖେର ଶପଥ କେର, 32 େତେବ, ତୁେମ ସଗେର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣି ନିଷତି
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କର ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙର ବିଚାର କରି େଦାଷୀର କମର ଫଳ ତାହାର

ନିଜ ମସକେର ବତାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କର; ପୁଣି, ଧାମକକୁ ତାହାର

ଧାମକତା ପମାେଣ ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଧାମକ କର। 33 ତୁମ େଲାକ ଇସାଏଲ

ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଶତୁ ସମୁଖେର ପରାସ େହେଲ େଯେବ

େସମାେନ ତୁମ ପତି ପୁନବାର େଫରି ତୁମ ନାମ ସୀକାର କରନି ଓ ଏହି

ଗୃହେର ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା ଓ ବିନତି କରନି, 34 େତେବ, ତୁେମ ସଗେର

ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ପାପ କମା କର ଓ େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସଠାକୁ ପୁନବାର େସମାନଙୁ

ଆଣ। 35 େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ େଯେବ ଆକାଶ

ରୁଦ େହାଇ ବୃଷି ନ ହୁଏ, େତେବ, ତୁେମ େସମାନଙୁ େକଶ େଦବା େବେଳ

େଯେବ େସମାେନ ଏହି ସାନ ଅଭମୁଖେର ପାଥନା କରନି ଓ ତୁମ ନାମ

ସୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ େଫରନି, 36 େତେବ, ତୁେମ ସଗେର

ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସମାନଙ ଗନବ ସ ପଥ ବିଷୟେର ଶିକା େଦଇ

ଆପଣା ଦାସମାନଙର ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ପାପ କମା କର; ପୁଣି,

ତୁମ େଲାକମାନଙର ଅଧକାରାେଥ ଦତ ତୁମ େଦଶ ଉପେର ବୃଷି କର। 37

େଯେବ େଦଶେର ଦୁଭକ ହୁଏ, େଯେବ ମହାମାରୀ ହୁଏ, େଯେବ ଶସ ର

କୟ କି ମାନି, ପଙପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ; େଯେବ େସମାନଙ ଶତୁ େସମାନଙ

େଦଶସ ନଗରସମୂହେର େସମାନଙୁ ଅବେରାଧ କେର; େକୗଣସି ମାରୀ

ହୁଏ; େକୗଣସି େରାଗ ଘେଟ; 38 େତେବ, ଆପଣା ଆପଣା ମନଃପୀଡ଼ା ଜାଣି

େକୗଣସି େଲାକ କିଅବା ତୁମର ସମଗ ଇସାଏଲ େଲାକ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ହସ

ବିସାର କରି େକୗଣସି ପାଥନା କି ବିନତି କେଲ; 39 ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ

ସାନ ସଗେର ଥାଇ ଶବଣ କରି କମା କର ଓ ସିଦ କର, ଆଉ ପେତ କ

ମନୁଷ ର ଅନଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି ଅନୁସାେର ପତିଫଳ ଦିଅ;

କାରଣ ତୁେମ, େକବଳ ତୁେମ ହ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ ସନାନର ଅନଃକରଣ

ଜାଣୁଅଛ; 40 ତାହାେହେଲ, ତୁେମ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦଇଅଛ, ତହେର େସମାନଙ ବସତିର ସମସ ଦିନ େସମାେନ ତୁମଙୁ

ଭୟ କରିେବ। 41ଆହୁରି େଯ ତୁମର ଇସାଏଲ େଲାକଙର ମ ବତୀ ନୁେହଁ,

ଏପରି େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଯେବ ତୁମ ନାମ ସକାଶୁ ଦୂର େଦଶରୁ ଆେସ;

42 କାରଣ, ବିେଦଶୀମାେନ ତୁମର ମହାନାମ ଓ ତୁମର ବଳବାନ ହସ ଓ
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ତୁମର ବିସୀଣ ବାହୁର କଥା ଅବଶ ଶୁଣିେବ; ଏପରି େଲାକ ଆସି େଯେବ

ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ପାଥନା କେର, 43 େତେବ, ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ

ସଗେର ଥାଇ ଶୁଣ ଓ େସ ବିେଦଶୀ ତୁମ ନିକଟେର ଯାହା ଯାହା ପାଥନା

କେର, ତଦନୁସାେର ତାହା ପତି କର; ତହେର ତୁମ ଇସାଏଲ େଲାକ ତୁଲ

ତୁମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥବୀସ ସମସ େଗାଷୀ ତୁମ ନାମ ାତ େହେବ

ଓ ଆମ ନିମତ ଏହି ଗୃହ ତୁମ ନାମେର ଖ ାତ େବାଲ ଜାଣିେବ। 44 ତୁେମ

ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େଯେକୗଣସି ଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ େଯେବ େସମାେନ

ଆପଣା ଶତୁ ସେଙ ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାେର ଯାଇ ତୁମର ମେନାନୀତ ଏହି

ନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ ନାମ ନିମେନ େମା ନିମତ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କରିେବ, 45 େତେବ, ତୁେମ ସଗେର ଥାଇ େସମାନଙ

ପାଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣି େସମାନଙ ବିଚାର ନିଷତି କର। 46 େଯେବ େସମାେନ

ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରନି, କାରଣ େଯ ପାପ ନ କେର, ଏପରି େକୗଣସି

ମନୁଷ ନାହ, ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙ ପତି କୁଦ େହାଇ େସମାନଙୁ ଶତୁ

ହସେର ସମପଣ କେଲ େଯେବ ଶତୁଗଣ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି ଦୂରସ

ଅବା ନିକଟସ ଶତୁ େଦଶକୁ େନଇଯାʼନି; 47 େତେବ େସମାେନ େଯଉଁ

େଦଶକୁ ବନୀ ରୂେପ ନୀତ ହୁଅନି, େସହି ସାନେର େଯେବ େସମାେନ ମେନ

ମେନ ବିେବଚନା କରି ଅନୁତାପ କରନି ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ ବନୀ

କରି େନଇଗେଲ, େସମାନଙ େଦଶେର ତୁମ ନିକଟେର ବିନତି କରି କହନି,

‘ଆେମମାେନ ପାପ କଲୁ ଓ ବିପଥଗାମୀ େହଲୁ ଓ ଦୁଷପଣ କଲୁ;’ 48

ଆଉ, େଯଉଁ ଶତୁମାେନ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ, େସମାନଙ

େଦଶେର ଥାଇ େଯେବ େସମାେନ ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ

ସହିତ ତୁମ ପତି େଫରନି, ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦଇଅଛ, ଆପଣାମାନଙର େସହି େଦଶ ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ ମେନାନୀତ

ନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ ନାମ ନିମେନ େମାʼ ନିମତ ଗୃହ ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି

ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା କରନି, 49 େତେବ ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ

ସଗେର ଥାଇ େସମାନଙ ପାଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣ ଓ େସମାନଙ ବିଚାର ନିଷତି

କର; 50 ପୁଣି, ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପକାରୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଓ ତୁମ

ବିରୁଦେର କୃତ େସମାନଙର ସମସ ଅଧମ କମା କର; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ

େସମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ, େସମାେନ େଯପରି ଦୟା କରିେବ,
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ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ଦୃଷିେର େସମାନଙୁ ଦୟାପାତ କର। 51 କାରଣ,

େସମାେନ ତୁମର େଲାକ ଓ ତୁମର ଅଧକାର, ତୁେମ େସମାନଙୁ ମିସରରୁ,

େଲୗହଅଗିକୁଣ ମ ରୁ ଆଣିଅଛ; 52 ତୁମ ଦାସର ବିନତି ପତି ଓ ତୁମ େଲାକ

ଇସାଏଲର ବିନତି ପତି ତୁମର ଚକୁ ପସନ ଥାଉ ଓ େସମାେନ େଯେକୗଣସି

ସମୟେର ତୁମକୁ ଡାକି ପାଥନା କରନି, େସସମୟେର ତାହା ଶୁଣ। 53

କାରଣ, େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ

ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ ହସେର

େଯପରି କହିଥଲ, ତଦନୁସାେର ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଅଧକାର େଦବା

ପାଇଁ ପୃଥବୀସ ସମସ େଗାଷୀ ମ ରୁ ପୃଥକ କରିଅଛ।” 54 ଏଥଉତାେର

ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଏହିସବୁ ପାଥନା ଓ ବିନତିନିେବଦନ

କରିବାର ସମାପ କରେନ, େସ ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦି ସମୁଖେର ଜାନୁପାତରୁ

ଓ ସଗ ଆେଡ଼ ହସବିସାରକରଣରୁ ଉଠିେଲ। 55ପୁଣି, େସ ଠିଆ େହାଇ

ଉଚସରେର ଇସାଏଲର ସମଗ ସମାଜକୁ ଆଶୀବାଦ କରି କହିେଲ, 56

“େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ପତି ାନୁସାେର ନିଜ େଲାକ ଇସାଏଲକୁ

ବିଶାମ େଦଇଅଛନି, େସ ଧନ େହଉନୁ; େସ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ ହସେର

େଯ େଯ ପତି ା କରିଥେଲ, େସହି ସକଳ ଉତମ ପତି ାର ଏକ କଥା ହ

ବିଫଳ େହାଇ ନାହ। 57 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙ

ପିତୃେଲାକଙ ସେଙ େଯପରି ଥେଲ, େସହିପରି ଆମମାନଙ ସେଙ ସେଙ

ଥାଉନୁ; େସ ଆମମାନଙୁ ତ ାଗ ନ କରନୁ, କିଅବା ଆମମାନଙଠାରୁ

ଦୂରବତୀ ନ େହଉନୁ। 58 ତାହାଙର ସମସ ପଥେର ଚାଲବା ପାଇଁ ଓ

ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ଦତ ତାହାଙ ସମସ ଆ ା, ବିଧ ଓ ଶାସନ

ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆମମାନଙ ଅନଃକରଣକୁ ଆପଣା ପତି ଆକଷଣ

କରନୁ। 59ଆଉ, ମଁୁ ଏହି େଯସବୁ କଥାେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ନିେବଦନ

କଲ, ତାହା ଦିବାରାତ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ େଗାଚରେର

ଥାଉ, ପୁଣି, ପତିଦିନର ପେୟାଜନାନୁସାେର େସ ଆପଣା ଦାସର ବିଚାର ଓ

ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ବିଚାର ନିଷତି କରନୁ; 60 ତହେର ସଦାପଭୁ

େଯ ପରେମଶର, ତାହାଙ ଛଡ଼ା ଅନ ନାହ, ଏହା ପୃଥବୀସ ସମୁଦାୟ

େଗାଷୀ ାତ େହେବ। 61 ଏେହତୁ ଆଜିର ନ ାୟ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ବିଧରୂପ ପଥେର ଚାଲବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ
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କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ ଅନଃକରଣ ତାହାଙଠାେର ସିଦ ଥାଉ।” 62

ଏଉତାେର ରାଜା ଓ ତାଙ ସେଙ ସମଗ ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ବଳି ଉତଗ କେଲ। 63 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବାଇଶ

ହଜାର େଗାରୁ ଓ ଏକ ଲକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େମଷ ମଙଳାଥକ ବଳି ନିମେନ

ଉତଗ କେଲ। ଏହିରୂେପ ରାଜା ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ସନାନ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହ ପତିଷା କେଲ। 64 େସହି ଦିନ ରାଜା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ସମୁଖସ

ପାଙଣର ମ େଦଶ ପବିତ କେଲ; କାରଣ, େସଠାେର େସ େହାମବଳି, ଭକ

େନୖେବଦ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳିର େମଦ ଉତଗ କେଲ; େଯେହତୁ େହାମବଳି,

ଭକ େନୖେବଦ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳିର େମଦ ଧରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖସ ପିତଳମୟ ଯ େବଦି ସାନ ଥଲା। 65 େସସମୟେର ଶେଲାମନ ଓ

ତାଙ ସେଙ ହମା ର ପେବଶ ସାନଠାରୁ ମିସରର ନଦୀ ପଯ ନ ସମଗ

ଇସାଏଲର ମହାସମାଜ ସାତ ଦିନ ଆଉ ସାତ ଦିନ, ଏପରି ଚଉଦ ଦିନ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଉତବ କେଲ। 66 ଅଷମ

ଦିନେର େସ େଲାକମାନଙୁ ବିଦାୟ କରେନ, େସମାେନ ରାଜାଙୁ ଧନ ବାଦ

କେଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ ପତି ଓ ଆପଣା େଲାକ

ଇସାଏଲ ପତି େଯସବୁ ମଙଳ େଦଖାଇଥେଲ, ତହ ସକାଶୁ ଆନନିତ ଓ

ହୃଷଚିତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ଗେଲ।

9ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ଓ ଆପଣାର

ଇଚାମତ େଯଉଁ ସମସ କମ କରିବାକୁ ସନୁଷ େହେଲ, େସସବୁର ନିମାଣ

ସମାପ କରେନ, 2 ସଦାପଭୁ େଯପରି ଶେଲାମନଙୁ ଗିବୀେୟାେ ର ଦଶନ

େଦଇଥେଲ, େସପରି ଦିତୀୟ ଥର ତାଙୁ ଦଶନ େଦେଲ। 3 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମ ସାକାତେର େଯଉଁ ପାଥନା ଓ ବିନତି କରିଅଛ,

ତାହା ଆେମ ଶୁଣିଲୁ; ଆମର ନାମ ସଦାକାଳ ସାପନ କରିବା ନିମେନ

ତୁେମ ଏହି େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ ପବିତ କଲୁ, ପୁଣି,

ତହ ପତି ଆମ ଦୃଷି ଓ ଆମ ଅନଃକରଣ ନିତ ରହିବ। 4ଆଉ ଆେମ

ତୁମକୁ େଯଉଁ ସମସ ଆ ା େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର କମ କରିବା ପାଇଁ

ଯଦି ତୁେମ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ପରି ଏକାନ ଚିତେର ଓ ସରଳ ଭାବେର

ଆମ ସାକାତେର ଚାଲବ, ପୁଣି, ଆମ ବିଧ ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବ; 5

‘େତେବ ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହବା ପାଇଁ ତୁମ ବଂଶେର
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େଲାକର ଅଭାବ େହବ ନାହ,’ ଏହି େଯଉଁ ପତି ା ଆେମ ତୁମ ପିତା ଦାଉଦ

ପତି କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆେମ ଇସାଏଲ ଉପେର ତୁମ ରାଜସିଂହାସନ

ଅନନକାଳ ସିର କରିବା। 6 ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ, ଅବା ତୁମମାନଙ

ସନାନମାେନ ଆମ ପଶା ଗମନରୁ େଫରିବ ଓ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଆମ

ସାପିତ ଆ ା ଓ ବିଧ ପାଳନ ନ କରିବ, ମାତ ଯାଇ ଅନ େଦବଗଣକୁ

େସବା କରିବ ଓ େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ; 7 େତେବ ଆେମ ଇସାଏଲକୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହରୁ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବା; ପୁଣି, ଆପଣା

ନାମ ନିମେନ ଏହି େଯଉଁ ଗୃହ ପବିତ କଲୁ, ତାହା ଆପଣା ଦୃଷିରୁ ଦୂର

କରିବା ଓ ଇସାଏଲ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ମ େର ଗଳର ଓ ଉପହାସର ଏକ

ବିଷୟ େହବ; 8 ଆଉ ଏହି ଗୃହ ଏେଡ଼ ଉଚ େହେଲ େହଁ, ତହ ନିକଟ

େଦଇ ଗମନକାରୀ ପେତ କ େଲାକ ଚମତୃତ େହାଇ ବିଦୂପ କରି କହିେବ,

‘ସଦାପଭୁ କାହକି ଏହି େଦଶ ଓ ଏହି ଗୃହ ପତି ଏପରି କେଲ?’ 9 ତହେର

େଲାକମାେନ ଉତର କରିେବ, ‘ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶର, େଯ

େସମାନଙ ପିତୃଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, ତାହାଙୁ

େସମାେନ ତ ାଗ କେଲ ଓ ଅନ େଦବଗଣର ଆଶୟ େନଇ େସମାନଙୁ

ପଣାମ ଓ େସବା କେଲ; ଏହି େହତୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ଉପେର ଏହିସବୁ

ଅମଙଳ ଘଟାଇଅଛନି।’” 10 ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ, ଏହି ଦୁଇ

ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନଙୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଲାଗିଲା; 11 ତହର

େଶଷେର ଶେଲାମନ ରାଜା େସାରର ରାଜା ହୂର କୁ; ଗାଲଲୀ େଦଶସ

େକାଡ଼ିଏ ନଗର େଦେଲ; ଏହି ହୂର ଶେଲାମନଙର ସମସ ବାଞାନୁସାେର

ତାଙୁ ଏରସ କାଷ ଓ େଦବଦାରୁ କାଷ ଓ ସୁବଣ େଯାଗାଇ େଦଇଥଲା। 12

ଏଉତାେର ହୂର ଶେଲାମନଙର ଦତ ନଗରମାନ େଦଖବାକୁ େସାରରୁ

ଆସିଲା, ମାତ େସସବୁ ତାହାର ସେନାଷଜନକ େହଲା ନାହ। 13 ତହଁୁ େସ

କହିଲା, “େହ େମାହର ଭାଇ, ଏସବୁ କିପରି ନଗର େମାେତ େଦଇଅଛ?”

ପୁଣି, େସ େସହିସବୁର ନାମ କାବୂଲ େଦଶ େଦଲା, େସହି ନାମ ଆଜି

ପଯ ନ ଅଛି। 14 ପୁଣି, ହୂର ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳନ ସୁନା ରାଜାଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦଲା। 15 ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ, ଆପଣା ନିଜ ଗୃହ, ମିେଲା,

ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀର, ହାେସାର, ମଗିେଦା ଓ େଗଷର ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ

ରାଜା ଶେଲାମନ େଯଉଁ େବଠିକମକାରୀମାନଙୁ ସଂଗହ କରିଥେଲ, ତହର
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ବିବରଣ। 16ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ଯାଇ େଗଷର ହସଗତ କରି ତାହା

ଅଗିେର ଦଗ କରି ତନିବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ ବଧ କରି ତାହା େଯୗତୁକ

ରୂେପ ଆପଣା କନ ା ଶେଲାମନଙର ଭାଯ ାକୁ େଦଇଥଲା। 17 ଏେହତୁ

ଶେଲାମନ େଦଶ ମ େର େଗଷର, ଅଧଃସିତ େବ େହାରଣ, 18 ବାଲ ଓ

ପାନରସ ତାେମାର, 19ଆଉ ଶେଲାମନଙର େଯ େଯ ଭଣାର ନଗର ଥଲା,

ତାହାସବୁ ଓ ରଥ ପାଇଁ ନଗର ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙ ପାଇଁ ନଗର, ପୁଣି,

ଯିରୂଶାଲମେର ଓ ଲବାେନାନେର ଓ ଆପଣା ଅଧକୃତ େଦଶର ସବତ ଯାହା

ଯାହା ନିମାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନ ସନୁଷ େହେଲ, ତାହାସବୁ ନିମାଣ କେଲ।

20 େଯଉଁମାେନ ଇସାଏଲ ସନାନ ନୁହନି, ଏପରି େଯସକଳ ଇେମାରୀୟ,

ହିତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ ଅବଶିଷ ରହିଥେଲ;

21 ଅଥା , େସମାନଙ ଉତାେର େଦଶେର ଅବଶିଷ େସମାନଙର େଯଉଁ

ସନାନଗଣକୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିପାରି ନ ଥେଲ,

େସମାନଙ ମ ରୁ ଶେଲାମନ ଆଜି ପଯ ନ େବଠିକମ କରିବା ପାଇଁ ଦାସ

ସଂଗହ କେଲ। 22 ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ମ ରୁ ଶେଲାମନ କାହାକୁ

ଦାସ କେଲ ନାହ; େସମାେନ େଯାଦା ଓ ତାଙ ରାଜଭୃତ , ତାଙ ଅଧପତି,

ତାଙର େସନାପତି, ତାଙ ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙ ଉପେର ଅ କ ଥେଲ।

23 େସମାନଙ ମ ରୁ ପାଞ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଶେଲାମନଙର କମେର ନିଯୁକ

ପଧାନ ଅ କ ଥେଲ। େସମାେନ କମକାରୀ େଲାକମାନଙ ଉପେର କତୃତ

କେଲ। 24ମାତ ଫାେରାର କନ ା ଦାଉଦନଗରରୁ ଶେଲାମନଙ ଦାରା ତାହା

ପାଇଁ ନିମତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିଲା; େତେବ ଶେଲାମନ ମିେଲା ନିମାଣ

କେଲ। 25 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରିଥେଲ, ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖସ େସହି ଯ େବଦି ଉପେର େସ ଧୂପ

ଜଳାଇ ବଷେକ ତିନି ଥର େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କେଲ।

ଏହିରୂେପ େସ ଗୃହ ନିମାଣ ସମାପ କେଲ। 26ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ରାଜା

ଇେଦାମ େଦଶେର ସୂଫ ସାଗରତୀରସ ଏଲ ନିକଟବତୀ ଇ ସିେୟାନ

େଗବରେର ଜାହାଜମାନ ନିମାଣ କେଲ। 27 ପୁଣି, ହୂର େସହି ଜାହାଜେର

ଶେଲାମନଙର ଦାସମାନଙ ସହିତ ସାମୁଦିକ କମେର ନିପୁଣ ଆପଣା ଦାସ

ନାବିକମାନଙୁ ପଠାଇଲା। 28ଆଉ େସମାେନ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଚାରି

ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳନ ସୁନା େନଇ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।
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10ଏଥଉତାେର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ସଦାପଭୁଙ ନାମ ସମନେର

ଶେଲାମନଙର ସୁଖ ାତି ଶୁଣି ନିଗୂଢ଼ ପଶ ଦାରା ତାଙୁ ପରୀକା କରିବା

ପାଇଁ ଆସିେଲ। 2 େସ ସୁଗନି ଦବ ଓ ଅତି ପଚୁର ସଣ ଓ ମଣିବାହକ

ଉଷଗଣ ସେଙ େନଇ ମହାସମାେରାହେର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିଲା; ପୁଣି, େସ

ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ମନେର ଯାହା ଯାହା ଥଲା, େସସବୁ

ବିଷୟେର ତାଙ ସେଙ କଥାବାତା କେଲ। 3 ତହେର ଶେଲାମନ ତାହାର

ସମସ ପଶର ଉତର େଦେଲ; ରାଜାଙର େବାଧଗମ େକୗଣସି ବିଷୟ ନ

ଥଲା, େସ ତାହାକୁ ସବୁ କହିେଲ। 4 ପୁଣି, ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙର

ସମସ ାନ, ତାଙର ନିମତ ଗୃହ, 5 ତାଙର େମଜର ଖାଦ ଦବ ,

ତାଙର ଭୃତ ମାନଙ ଆସନ, ତାଙ ମନୀମାନଙ େସବା, େସମାନଙ ବସ,

ପାନପାତବାହକଗଣ ଓ େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର କିପରି ଭାେବ େହାମବଳି

ଉତଗ କେଲ, ଏହିସବୁ େଦଖ େସ ହତ ାନ େହଲା। 6 ତହଁୁ େସ ରାଜାଙୁ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣା େଦଶେର ଥାଇ ଆପଣଙ କାଯ ଓ ଆପଣଙ ାନ

ବିଷୟେର େଯଉଁ ସମାଦ ପାଇଥଲ, ତାହା ସତ । 7 ତଥାପି ମଁୁ ଆସି ଆପଣା

ଚକୁେର ନ େଦଖବା ଯାଏ େସ କଥା ବିଶାସ ନ କଲ; ଆଉ େଦଖନୁ, ଅେଦକ

େମାେତ କୁହାଯାଇ ନ ଥଲା; ମଁୁ େଯଉଁ ସୁଖ ାତି ଶୁଣିଲ, ତଦେପକା ଆପଣଙ

ାନ ଓ ଐଶଯ ଅଧକ। 8ଆପଣଙ େଲାକମାେନ ଧନ , ଆପଣଙ ଏହି

ଦାସମାେନ ଧନ , େସମାେନ ନିତ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇଆପଣଙ

ାନର କଥା ଶୁଣନି। 9ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର ଧନ , େସ ଆପଣଙୁ

ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ ପତି ସନୁଷ

େହେଲ; ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲକୁ ସଦାକାଳ େପମ କରନି, ଏେହତୁ ବିଚାର ଓ

ନ ାୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙୁ ରାଜା କେଲ।” 10 ଏଉତାେର େସ ରାଜାଙୁ ଏକ

ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳନ ସୁନା, ଆଉ ଅତି ପଚୁର ସୁଗନି ଦବ ଓ ମଣି େଦଲା;

ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ େଯେତ ସୁଗନି ଦବ େଦଲା, େସେତ

ବହୁଳ ପରିମାଣେର ଆଉ େକେବ ଆସି ନାହ। 11ଆଉ ହୂର ର େଯଉଁ

େଯଉଁ ଜାହାଜେର ଓଫୀରରୁ ସୁନା ଆସିଲା, େସହି ସବୁେର ମ ଓଫୀରରୁ

ଅତି ପଚୁର ଚନନ କାଷ ଓ ମଣି ଆସିଲା। 12 େସହି ଚନନ କାଷେର ରାଜା

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ ସମ ଓ ଗାୟକମାନଙ ନିମେନ ବୀଣା ଓ

େନବଲ ନିମାଣ କେଲ; ଏରୂପ ଚନନ କାଷ ଆଜି ପଯ ନ େକେବ ଆସି
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ନାହ କି େଦଖାଯାଇ ନାହ। 13 ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା, ତାହାର

ମେନାବାଞାନୁସାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ତାହାସବୁ ତାହାକୁ େଦେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା

ଶେଲାମନ ରାଜେଯାଗ ଦାନାନୁସାେର ତାହାକୁ େଦେଲ। ଏଉତାେର ରାଣୀ

ଓ ତାହାର ଦାସମାେନ େଫରି ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ। 14 ବଷକ ମ େର

ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ତାଳନ ପରିମିତ ସୁବଣ ଆେସ। 15

ଏହାଛଡ଼ା ପାଇକରମାେନ ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ବଣିକମାନଙ ବ ବସାୟରୁ ଓ

ମିଶିତ େଗାଷୀୟମାନଙ ସମସ ରାଜାଠାରୁ ଓ େଦଶା କମାନଙଠାରୁ ସୁବଣ

ଆସିଲା। 16 ତହେର ଶେଲାମନ ରାଜା ପିଟାସୁନାେର ଦୁଇ ଶହ ବଡ଼ ଢାଲ

ପସୁତ କେଲ; ପେତ କ ଢାଲେର ଛଅ ଶହ େଶକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। 17ଆଉ

େସ ପିଟାସୁନାେର ତିନି ଶହ ଢାଲ ପସୁତ କେଲ; ପେତ କ ଢାଲେର ତିନି

ମିନା ସୁନା ଲାଗିଲା; ଆଉ ରାଜା ଲବାେନାନଅରଣ ଗୃହେର ତାହାସବୁ

ରଖେଲ। 18ଆହୁରି ରାଜା ହସୀଦନର େଗାଟିଏ ବୃହତ ସିଂହାସନ ନିମାଣ

କରି ଅତୁ ତମ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 19 େସହି ସିଂହାସନର ଛଅ ପାବଚ

ଥଲା, େସହି ସିଂହାସନ ଉପରି ଭାଗର ପଛଆଡ଼ େଗାଲାକାର ଥଲା ଓ

ଆସନର ଦୁଇ ପାଶେର ଦୁଇ ହସାବଲମନ ଥଲା ଓ େସହି ହସାବଲମନ

ନିକଟେର ଦୁଇ ସିଂହମୂତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥେଲ। 20ଆଉ େସହି ଛଅ ପାବଚ

ଉପେର ଦୁଇପାେଖ ବାର ସିଂହମୂତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥେଲ; ଏରୂପ ସିଂହାସନ

େକୗଣସି ରାଜ େର ପସୁତ େହାଇ ନ ଥଲା। 21 ଶେଲାମନ ରାଜାଙର

ପାନପାତସବୁ ସୁନାର ଥଲା ଓ ଲବାେନାନଅରଣ ଗୃହର ସମସ ପାତ

ସୁଦା ସୁବଣର ଥଲା; ରୂପାର କିଛି ନ ଥଲା; ଶେଲାମନଙ ସମୟେର ରୂପା

କିଛି େବାଲ ଗଣା େନାହିଲା। 22 କାରଣ, ସମୁଦେର ହୂର ର ଜାହାଜ

ସେଙ ରାଜାଙର ତଶୀଶଗାମୀ ଜାହାଜ ଥଲା; େସହି ତଶୀଶର ଜାହାଜମାନ

ତିନି ବଷେର ଥେର ସୁନା ଓ ରୂପା, ହସୀଦନ, ବାନର ଓ ମୟୂର େନଇ

ଆସନି। 23 ଏହିରୂେପ ଶେଲାମନ ରାଜା ଐଶଯ େର ଓ ାନେର ପୃଥବୀସ

ସମସ ରାଜାଙୁ ବଳିଗେଲ। 24ଆଉ ପରେମଶର ଶେଲାମନଙର ହୃଦୟେର

େଯଉଁ ାନ େଦଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥବୀସ

ସମେସ ତାଙର ସାକାତ କରିବାକୁ ଚାହେଲ। 25 ପୁଣି, ପେତ କ େଲାକ

ନିରୂପଣାନୁସାେର ବଷକୁ ବଷ ଆପଣା ଆପଣା େଭଟି ରୂେପ ରୂପାପାତ,

ସୁନାପାତ, ବସ, ଅସଶସ, ସୁଗନି ଦବ , ଅଶ ଓ ଖଚର ଆଣିେଲ। 26
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ଆଉ ଶେଲାମନ ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙୁ ସଂଗହ କେଲ; ତାଙର ଏକ

ହଜାର ଚାରି ଶହ ରଥ ଓ ବାର ହଜାର ଅଶାେରାହୀ ଥେଲ, େସମାନଙୁ

େସ ରଥନଗରମାନେର ଓ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଯିରୂଶାଲମେର ରଖେଲ।

27 ପୁଣି, ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ରୂପାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ େହତୁରୁ

ଏରସ କାଷକୁ ତଳଭୂମିସ ଡିମିରିବୃକ ପରି କେଲ। 28ଆଉ ଶେଲାମନଙର

ଅଶସବୁ ମିସରରୁ ଅଣାଗଲା; ରାଜାଙର ବଣିକମାେନ ପେତ କ ପଲର ମୂଲ

େଦଇ ପଲ ପଲ କରି ପାଇେଲ। 29 ଏହିରୂେପ େସମାନଙ ଦାରା ହିତୀୟ ଓ

ଅରାମୀୟ ସମସ ରାଜାଙ ନିମେନ ହ େସସବୁ ଅଣାଗଲା; ପୁଣି, ମିସରର

ଏକ ଏକ ରଥ ଛଅ ଶହ େଶକଲ େରୗପ ମୁଦାେର ଓ ଏକ ଏକ ଅଶ ଏକ

ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ େରୗପ ମୁଦାେର ଆସିଲା ଓ ଗଲା।

11ଶେଲାମନ ରାଜା ଫାେରାର କନ ା ଛଡ଼ା େମାୟାବୀୟ, ଅେମାନୀୟ,

ଇେଦାମୀୟ, ସୀେଦାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଅେନକ ବିେଦଶୀୟା ସୀମାନଙୁ

େପମ କେଲ; 2 ଏହି େଗାଷୀୟମାନଙ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ କହିଥେଲ, “ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ମ କୁ ଯିବ ନାହ,

କିଅବା େସମାେନ ତୁମମାନଙ ମ କୁ ଆସିେବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ନିଶୟ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ ପତି ତୁମମାନଙ ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ

କରିେବ;” ଶେଲାମନ ଏମାନଙ ପତି େପମେର ଆସକ େହେଲ। 3 ଏଣୁ

ତାଙର ସାତ ଶହ ରାଜପତୀ ଓ ତିନି ଶହ ଉପପତୀ େହେଲ; ଆଉ ତାଙର

ପତୀମାେନ ତାଙର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କେଲ। 4କାରଣ ଶେଲାମନ ବୃଦ

ହୁଅେନ ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, ତାଙର ପତୀମାେନ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣ

ପତି ତାଙର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କେଲ; ପୁଣି, ତାଙର ପିତା ଦାଉଦଙର

ଅନଃକରଣ ପରି ତାଙର ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ପତି ସିଦ

େନାହିଲା। 5 ମାତ ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ େଦବୀ ଅଷାେରା ର ଓ

ଅେମାନୀୟମାନଙ ମି କ ନାମକ ଘୃଣାେଯାଗ େଦବତାର ପଶା ଗାମୀ

େହେଲ। 6 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା ଶେଲାମନ କେଲ

ଓ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ ପରି ସମୂଣ ରୂେପ ସଦାପଭୁଙର ପଶା ଗାମୀ

େନାହିେଲ। 7 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମ ସମୁଖସ ପବତେର େମାୟାବର

ଘୃଣାେଯାଗ କେମାଶ ନିମେନ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣର େମାଲ ନାମକ

ଘୃଣାେଯାଗ େଦବତା ନିମେନ ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କେଲ। 8ଏହିରୂେପ ତାଙର
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େଯଉଁ ବିେଦଶୀୟା ପତୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର

ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ ବଳିଦାନ କେଲ, େସହି ସମସଙ ପାଇଁ େସ େସହିପରି

କେଲ। 9 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଶେଲାମନଙ ପତି କୁଦ େହେଲ, କାରଣ ତାଙର

ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥଲା;

ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଦୁଇ ଥର ଦଶନ େଦଇଥେଲ 10 ଓ େସହି ବିଷୟେର ଆ ା

କରି ଅନ େଦବଗଣର ପଶା ଗାମୀ େହବାକୁ ନିେଷଧ କରିଥେଲ; ମାତ

ସଦାପଭୁ ଯାହା ଆ ା କେଲ, ତାହା େସ ପତିପାଳନ କେଲ ନାହ। 11

ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଶେଲାମନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ଦାରା ଏହିପରି େହବାରୁ ଓ

ଆେମ ତୁମକୁ ଆପଣାର େଯଉଁ ନିୟମ ଓ ବିଧ ଆ ା କଲୁ, ତାହା ତୁେମ

ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଆେମ ନିଶୟ ତୁମଠାରୁ ରାଜ ଚିରି େନଇ ତୁମ ଦାସକୁ

େଦବା। 12 ତଥାପି ତୁମ ପିତା ଦାଉଦଙ ସକାଶୁ ଆେମ ତୁମ ସମୟେର

ଏହା କରିବା ନାହ; ମାତ ଆେମ ତୁମ ପୁତ ହସରୁ ତାହା ଚିରି େନବା। 13

ତଥାପି ସମୁଦାୟ ରାଜ ଚିରି େନବା ନାହ; ମାତ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ

ଓ ଆମର ମେନାନୀତ ଯିରୂଶାଲମ ସକାଶୁ ଆେମ ତୁମ ପୁତକୁ ଏକ େଗାଷୀ

େଦବା।” 14 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଇେଦାମୀୟ ହଦ କୁ ଶେଲାମନଙର

ବିପକ କରି ଉତନ କେଲ; େସ ଇେଦାମୀୟ ରାଜବଂଶଜ ଥେଲ। 15

େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ଇେଦାମେର ଥେଲ ଓ େଯାୟାବ େସନାପତି ହତ

େଲାକମାନଙୁ କବର େଦବା ପାଇଁ ଯାଇ ଇେଦାମର ପେତ କ ପୁରୁଷକୁ

ଆଘାତ କରିଥଲା; 16 େସେତେବେଳ େଯାୟାବ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ

ଇେଦାମର ପେତ କ ପୁରୁଷକୁ ଉଚିନ ନ କରିବା ପଯ ନ ଛଅ ମାସ କାଳ

େସଠାେର ରହିଥେଲ; 17 େସସମୟେର ହଦ ଓ ତାହା ସେଙ ତାହା

ପିତାର ଦାସ େକେତକ ଇେଦାମୀୟ େଲାକ ମିସରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥେଲ;

େସେତେବେଳ ହଦ ସାନ ବାଳକ ଥଲା। 18 େସମାେନ ମିଦୀୟନଠାରୁ

ଉଠି ପାରଣକୁ ଆସିେଲ; ପୁଣି, ପାରଣରୁ ସଙେର େଲାକ େନଇ ମିସରେର

ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ; େସ ତାହାକୁ ଗୃହ େଦଇ

ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ ସାମଗୀ ନିରୂପଣ କରି ତାହାକୁ ଭୂମି େଦଲା। 19 ପୁଣି,

ହଦ ଫାେରା ଦୃଷିେର ଅତିଶୟ ଅନୁଗହ ପାଇଲା, େତଣୁ େସ ଆପଣା

ଭାଯ ା ତହପେନ ରାଣୀର ଭଗିନୀକୁ ତାହା ସେଙ ବିବାହ େଦଲା; 20

ଏଉତାେର ତହପେନ ର ଭଗିନୀ ତାହାର ଔରସେର ଗନୁବ ନାମକ ପୁତ
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ପସବ କଲା, ତହେର ତହପେନ ଫାେରାର ଗୃହେର ତାହାର ସନ ତ ାଗ

କରାଇଲା; ଆଉ ଗନୁବ ଫାେରାର ଗୃହେର ଫାେରାର ପୁତମାନଙ ସଙେର

ରହିଲା। 21 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ ଶୟନ

କରିଅଛି ଓ େସନାପତି େଯାୟାବ ମରିଅଛି, ଏହି ସମାଚାର ହଦ ମିସରେର

ଶୁଣେନ ଫାେରାକୁ କହିଲା, “େମାେତ ପସାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି େଦଉନୁ, ମଁୁ

ସେଦଶକୁ ଯିବି।” 22 ତହେର ଫାେରା ତାହାକୁ କହିଲା, “ମାତ େମାʼ ସେଙ

ଥାଇ ତୁମର କି ଅଭାବ େହଲା େଯ, େଦଖ, ତୁେମ ସେଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଞା

କରୁଅଛ?” ଏଥେର େସ ଉତର କଲା, “କିଛି ନାହ; ତଥାପି େକୗଣସିମେତ

ପସାନ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦଉନୁ।” 23ଆହୁରି ପରେମଶର

ଇଲୀୟାଦାର ପୁତ ରେଷାଣକୁ ଶେଲାମନଙର ଅନ ଏକ ବିପକ କରି ଉତନ

କେଲ, େସ େଲାକ ଆପଣା ପଭୁ େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷର ନିକଟରୁ

ପଳାଇ ଯାଇଥଲା; 24 େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ େସାବାର େଲାକମାନଙୁ ବଧ

କେଲ, େସସମୟେର େସ ଆପଣା ନିକଟେର େଲାକମାନଙୁ ସଂଗହ କରି ଏକ

ଦଳପତି େହାଇଥଲା; ତହ ଉତାେର େସମାେନ ଦେମଶକକୁ ଯାଇ େସଠାେର

ବାସ କରି ଦେମଶକେର ରାଜ କେଲ। 25ଆଉ େସ ହଦ ର କୃତ ମନ

କମ ଛଡ଼ା ଶେଲାମନଙର ଯାବଜୀବନ ଇସାଏଲର ବିପକ େହାଇଥଲା; େସ

ଇସାଏଲକୁ ଘୃଣା କରି ଅରାମ ଉପେର ରାଜ କଲା। 26 ପୁଣି, ସେରଦା

ନିବାସୀ ଇଫୟିମୀୟ ନବାଟର ପୁତ ଶେଲାମନଙର ଦାସ ଯାରବୀୟାମ

ମ ରାଜାଙର ପତିକୂଳେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇେଲ; ତାଙର ମାତାର ନାମ

ସରୁୟା, େସ ଏକ ବିଧବା ସୀ ଥଲା। 27 ରାଜାଙ ପତିକୂଳେର ତାଙର ହସ

ଉଠାଇବାର କାରଣ ଏହି; ଶେଲାମନ ମିେଲା ଦୃଢ଼ କରୁଥେଲ ଓ ଆପଣା ପିତା

ଦାଉଦଙ ନଗରର ଭଗ ସାନ ପୁନଃନିମାଣ କରୁଥେଲ। 28 େସସମୟେର

ଯାରବୀୟାମ ମହାବିକମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥେଲ; ଏଣୁ ଶେଲାମନ େସହି ଯୁବା

େଲାକଙୁ ପରିଶମୀ େଦଖ େଯାେଷଫ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ ସମୁଦାୟ

କମଭାର ତାଙ ଉପେର ଅପଣ କେଲ। 29 ଘଟଣାକେମ େସହି ସମୟେର

ଯାରବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମର ବାହାରକୁ ଯାʼେନ, ପଥେର ଶୀେଲାନୀୟ

ଅହୀୟ ଭବିଷ ବକା ତାଙର େଦଖା ପାଇଲା; ଅହୀୟ ଆପଣାକୁ ନୂତନ

ବସେର ଆଚାଦନ କରିଥଲା ଓ େକତେର େକବଳ େସ ଦୁେହଁ ଥେଲ। 30

ତହେର ଅହୀୟ ଆପଣା େଦହର ନୂତନ ବସ ଧରି ବାରଖଣ କରି ଚିରିଲା।
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31 ଆଉ ଯାରବୀୟାମଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ଦଶ ଖଣ ନିଅ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ‘େଦଖ, ଆେମ

ଶେଲାମନର ହସରୁ ରାଜ ଚିରି େନବା ଓ ତୁମକୁ ଦଶ େଗାଷୀ େଦବା।

32 ମାତ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଓ ଇସାଏଲର ସମସ େଗାଷୀ ମ ରୁ

ଆମର ମେନାନୀତ ନଗର ଯିରୂଶାଲମ ସକାଶୁ େସ ଏକ େଗାଷୀ ପାଇବ। 33

େଯେହତୁ େସମାେନ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରି ସୀେଦାନୀୟମାନଙ ଅଷାେରା

େଦବୀକି ଓ େମାୟାବର କେମାଶ େଦବକୁ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣର ମି କ

େଦବକୁ ପଣାମ କରିଅଛନି; ପୁଣି, ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଆମ

ଦୃଷିେର ନ ାୟ ବ ବହାର କଲା ଓ ଆମର ବିଧ ଓ ଆମର ଶାସନ ପାଳନ

କଲା, େସପରି କରିବାକୁ େସମାେନ ଆମ ପଥେର ଚାଲ ନାହାନି। 34 ତଥାପି

ଆେମ ସମୁଦାୟ ରାଜ ତାହା ହସରୁ େନବା ନାହ, ମାତ ଆମ ମେନାନୀତ

ଦାସ େଯଉଁ ଦାଉଦ ଆମର ଆ ା ଓ ଆମର ବିଧସକଳ ପାଳନ କଲା, ତାହା

ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଯାବଜୀବନ ଅଧପତି କରି ରଖବା; 35 ମାତ ଆେମ ତାହାର

ପୁତ ହସରୁ ରାଜ େନବା ଓ ତାହା, ଅଥା , ଦଶ େଗାଷୀ ତୁମକୁ େଦବା। 36

ଆଉ ଆେମ ଆପଣା ନାମ ସାପନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ନଗର ମେନାନୀତ

କରିଅଛୁ, େସହି ଯିରୂଶାଲମେର େଯପରି ଆମ ଦାସ ଦାଉଦର ପଦୀପ ଆମ

ସମୁଖେର ସବଦା ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାର ପୁତକୁ ଏକ େଗାଷୀ େଦବା। 37

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ଗହଣ କରିବା, ତହେର ତୁେମ ଆପଣା ପାଣର ସମସ

ବାଞାନୁସାେର ରାଜ କରି ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହବ। 38ଆଉ େଯେବ

ତୁେମ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦ ପରି ଆମର ସମସ ଆେଦଶେର ମେନାେଯାଗ

କରିବ, ଆମ ବିଧ ଓ ଆ ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଥେର ଚାଲବ ଓ

ଆମ ଦୃଷିେର ନ ାୟ ବ ବହାର କରିବ, େତେବ ଆେମ ତୁମର ସହବତୀ

େହବା ଓ ଆେମ େଯପରି ଦାଉଦ ପାଇଁ କଲୁ, େସପରି ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼

ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ଓ ତୁମକୁ ଇସାଏଲ େଦବା। 39 ଆେମ ଏହି କମ

ସକାଶୁ ଦାଉଦବଂଶକୁ େକଶ େଦବା, ମାତ ସଦାକାଳ ନୁେହଁ।’” 40ଉକ

କାରଣରୁ ଶେଲାମନ ଯାରବୀୟାମଙୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କେଲ; ମାତ

ଯାରବୀୟାମ ଉଠି ମିସରକୁ ମିସରୀୟ ରାଜା ଶୀଶ ନିକଟକୁ ପଳାଇେଲ ଓ

ଶେଲାମନଙର ମରଣ ପଯ ନ ମିସରେର ରହିେଲ। 41 ଶେଲାମନଙର

ଅବଶିଷ ବିଷୟ ଓ ତାଙର ସମସ କୃତ କମ ଓ ତାଙର ାନ କି ଶେଲାମନ
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ବିଷୟକ ପୁସକେର ଲଖତ େହାଇ ନାହ? 42 ଶେଲାମନ ଚାଳିଶ ବଷ

ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମେର ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜ କେଲ। 43

ତହ ଉତାେର ଶେଲାମନ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ପୁଣି ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙର

ସହିତ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦନଗରେର କବର ପାଇେଲ; ତହଁୁ ତାଙ ପୁତ

ରିହବୀୟାମ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।

12ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମ ଶିଖମକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ତାଙୁ ରାଜା କରିବା ନିମେନ ଶିଖମେର ଉପସିତ େହାଇଥେଲ। 2 ଏଥମ େର

ନବାଟର ପୁତ େସହି େଯ ଯାରବୀୟାମ ଶେଲାମନ ରାଜାଙର ଛାମୁରୁ ପଳାଇ

ମିସରେର ଏଯାଏ ଥେଲ, େସ ତାଙର ମୃତୁୁ ସମାଦ ପାଇେଲ; େସ ମିସରେର

ବାସ କରୁଥବା େବେଳ େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ। 3 ତହେର

ଯାରବୀୟାମ ଓ ଇସାଏଲର ସମସ ସମାଜ ରିହବୀୟାମଙ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି

କଥା କହିେଲ, 4 “ଆପଣଙ ପିତା ଆମମାନଙ ଯୁଆଳି ଅସହ କରିଥେଲ;

ଏେହତୁ ଆପଣଙ ପିତା ଆମମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ ଅସହ ଦାସ କମର

ଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଦଇଥେଲ, ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କରନୁ; ତହେର

ଆେମମାେନ ଆପଣଙ େସବା କରିବୁ।” 5 ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଏେବ ଯାଅ, ତିନି ଦିନ ଉତାେର ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ।” ତହେର

େଲାକମାେନ ଚାଲଗେଲ। 6 ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଆପଣା ପିତା

ଶେଲାମନଙର ଜୀବନ କାଳେର େଯଉଁ ପାଚୀନମାେନ ତାଙ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା

େହାଇଥେଲ, େସମାନଙ ସହିତ ପରାମଶ କରି କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାନଙୁ

ଉତର େଦବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ େମାେତ କି ପରାମଶ େଦଉଅଛ?” 7

େତେବ େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯେବ ଆଜି ଏହି େଲାକମାନଙର

େସବକ େହବ ଓ େସମାନଙର େସବା କରି େସମାନଙୁ ଉତର େଦବ ଓ

େସମାନଙୁ ଉତମ ବାକ କହିବ, େତେବ େସମାେନ ସବଦା ତୁମର ଦାସ

େହାଇ ରହିେବ।” 8ମାତ େସ େସହି ପାଚୀନମାନଙ ଦତ ପରାମଶ ତ ାଗ

କରି େଯଉଁ ଯୁବାମାେନ ତାଙ ସେଙ ବଢ଼ି ତାଙ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା େହଉଥେଲ,

େସମାନଙ ସେଙ ପରାମଶ କେଲ। 9 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏହି

େଲାକମାେନ େମାେତ କହୁଛନି, ‘ତୁମ ପିତା ଆମମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ

ଯୁଆଳି େଥାଇଅଛନି, ତାହା ହାଲୁକା କର; େସମାନଙୁ ଉତର େଦବା ପାଇଁ

ତୁେମମାେନ ଆମଙୁ କି ପରାମଶ େଦଉଅଛ?’” 10 ତହେର ତାଙ ସେଙ
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ବଢ଼ିଥବା ଯୁବାମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ପିତା ଆମମାନଙ ଯୁଆଳି ଭାରୀ

କରିଅଛନି, ‘ତୁେମ ଆମମାନଙ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର େବାଲ କହୁଛନି

ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ, େସମାନଙୁ ତୁେମ ଏପରି କହିବ; େମାର କନିଷ

ଅଙୁଳି େମାʼ ପିତାଙ କଟିଠାରୁ େମାଟ। 11 ଏଥପାଇଁ େମାʼ ପିତା େଯଉଁ

ଭାରୀ ଯୁଆଳି ତୁମମାନଙ ଉପେର େଥାଇଅଛନି, ମଁୁ ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ

କରିବି; େମାʼ ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦେଲ, ମାତ ମଁୁ ବିଚାେର

ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦବି।’” 12 ତୃତୀୟ ଦିନେର େମାʼ ନିକଟକୁ ପୁଣି, ଆସ

େବାଲ ରାଜା େଯଉଁ ଆ ା େଦଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଯାରବୀୟାମ ଓ ସମସ

େଲାକ ରିହବୀୟାମଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 13 ତହେର ପାଚୀନମାନଙ

ଦତ ପରାମଶ ତ ାଗ କରି ରାଜା େଲାକମାନଙୁ କଟୁ ଉତର େଦେଲ; 14

ପୁଣି, ଯୁବାମାନଙ ପରାମଶନୁସାେର େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ପିତା

ତୁମମାନଙ ଉପେର ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଥାଇଥେଲ, ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙ

ଯୁଆଳି ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବି; େମାʼ ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି

େଦଇଥେଲ, ମାତ ମଁୁ ବିଚାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦବି।” 15ଏହିରୂେପ ରାଜା

େଲାକମାନଙ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ

ଦାରା ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମଙୁ ଯାହା କହିଥେଲ, ଆପଣାର େସହି କଥା

ସଫଳ କରିବା ନିମେନ ଏହା ସଦାପଭୁଙ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଲା। 16 େଯେତେବେଳ

ସମଗ ଇସାଏଲ େଦଖେଲ େଯ, ରାଜା େସମାନଙ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ,

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଦାଉଦଙଠାେର

ଆମମାନଙର କି ଅଂଶ ଅଛି? ଏଣିକି ଯିଶୀର ପୁତଠାେର; ଆମମାନଙର

ଅଧକାର ନାହ; େହ ଇସାଏଲ, ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ଯାଅ; େହ ଦାଉଦ,

ତୁେମ ଏେବଆପଣା ଘର କଥା ବୁଝ। ତହଁୁ ଇସାଏଲୀୟମାେନଆପଣା ଆପଣା

ତମୁକୁ ଚାଲଗେଲ।” 17 ତଥାପି ଇସାଏଲର େଯଉଁ ସନାନମାେନ ଯିହୁଦାର

ନାନା ନଗରେର ବାସ କେଲ, େସମାନଙ ଉପେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ

କେଲ। 18 ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େବଠିକମା କ ଅେଦାନୀରା କୁ

ପଠାଇେଲ; ମାତ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ତାହାକୁ ପସରାଘାତ କରେନ, େସ

ମଲା। ତହେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଯିରୂଶାଲମକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ ରଥ

ଉପେର ଚଢ଼ିେଲ। 19 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲ ଆଜି ପଯ ନ ଦାଉଦବଂଶର

ବିେଦାହୀ େହେଲ। 20 ଏଉତାେର ଯାରବୀୟାମ େଫରି ଆସିଅଛନି େବାଲ
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ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଶୁଣେନ, େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ତାଙୁ ମଣଳୀକୁ

ଡକାଇେଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଉପେର ତାଙୁ ରାଜା କେଲ; େକବଳ

ଯିହୁଦାେଗାଷୀ ଛଡ଼ା େକହି ଦାଉଦବଂଶର ଅନୁଗାମୀ େହଲା ନାହ। 21

ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଯିହୁଦାର ସମସ ବଂଶର

ଓ ବିନ ାମୀ େଗାଷୀର ଏକ ଲକ ଅଶୀ ହଜାର ବଛା େଯାଦା େଲାକଙୁ

ଏକତ କେଲ ଓ ଶେଲାମନଙର ପୁତ ରିହବୀୟାମଙର ଅଧୀନକୁ ରାଜ

େଫରାଇ ଆଣିବା ନିମେନ ଇସାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯୁଦ େହଲା। 22 ମାତ

ପରେମଶରଙ େଲାକ ଶମୟୀୟ ନିକଟେର ପରେମଶରଙର ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା, 23 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ଶେଲାମନର ପୁତ ରିହବୀୟାମକୁ,

ପୁଣି, ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ର ସମସ ବଂଶକୁ ଓ ଅବଶିଷ ସମସ େଲାକଙୁ

କୁହ: 24 ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଯାତା କରିବ ନାହ,

କିଅବା ଆପଣା ଭାତା ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବିପକେର ଯୁଦ କରିବ ନାହ;

ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ; କାରଣ ଏହି କାଯ

ଆମ ଆଡ଼ୁ େହାଇଅଛି।’” େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଶୁଣିେଲ ଓ

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପମାେଣ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େଫରିଗେଲ। 25 ଏହି

ସମୟେର ଯାରବୀୟାମ ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶେର ଶିଖମ ନିମାଣ

କରି ତହେର ବାସ କେଲ; ପୁଣି, େସ େସଠାରୁ ଯାଇ ପନୂେୟଲ ନିମାଣ

କେଲ। 26 ତହଁୁ ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ଏେବ ରାଜ

ପୁନବାର ଦାଉଦବଂଶର ଅଧୀନ େହବ; 27 େଯେବ ଏହି େଲାକମାେନ

ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଯିେବ, େତେବ

ଏହି େଲାକମାନଙର ଅନଃକରଣ ଆପଣାମାନଙ ପଭୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ରିହବୀୟାମ ପତି େଫରିବ; ତହେର େସମାେନ େମାେତ ବଧ କରି ଯିହୁଦାର

ରାଜା ରିହବୀୟାମ ନିକଟକୁ େଫରିଯିେବ।” 28 ଏେହତୁ ରାଜା ପରାମଶ କରି

ସୁବଣର ଦୁଇ େଗାବତ ନିମାଣ କେଲ; ପୁଣି, େସ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ବହୁତ କଷ ପଡ଼ୁଅଛି; େହ ଇସାଏଲ,

ତୁମ େଦବତାମାନଙୁ େଦଖ, େସମାେନ ତୁମକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ।” 29 ତହଁୁ େସ େଗାଟିକୁ େବେଥେ ର ଓ ଅନ ଟିକୁ ଦାେ ର ସାପନ

କେଲ। 30ଏହି କମ ପାପର କାରଣ େହଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ େଗାଟିକର

ପୂଜା କରିବା ନିମେନ ଦା ପଯ ନ ସୁଦା ଗେଲ। 31 ଏଉତାେର େସ
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ଉଚସଳୀର ଗୃହମାନ ନିମାଣ କେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ େଲବୀସନାନ ନୁହନି,

ଏପରି ସମୁଦାୟ େଲାକଙ ମ ରୁ ଯାଜକ କେଲ। 32 ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମ

ଅଷମ ମାସେର, ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ଯିହୁଦାର ପବ ତୁଲ ଏକ ପବ

ନିରୂପଣ କେଲ ଓ ଯ େବଦିକୁ ଗେଲ; ଏହିରୂେପ େସ ସନିମତ େଗାବତ

ଉେଦଶ େର େବେଥେ ର ବଳିଦାନ କେଲ; ପୁଣି, େସ ଆପଣାର କୃତ

ଉଚସଳୀର ଯାଜକମାନଙୁ େବେଥେ ର ସାପନ କେଲ। 33 ଏହିପରି େସ

ଅଷମ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର, ଅଥା , ଆପଣା ମନର ସଂକଳିତ ମାସେର

େବେଥ ସିତ ସନିମତ ଯ େବଦିକୁ ଗେଲ ଓ େସ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ନିମେନ ପବ ନିରୂପଣ କରି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯ େବଦିକୁ ଗେଲ।

13ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯ େବଦି ନିକଟେର ଛିଡ଼ା

େହବା ସମୟେର େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଦାରା ଯିହୁଦାରୁ ପରେମଶରଙ

ଏକ େଲାକ େବେଥେ ର ଉପସିତ େହଲା। 2 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ଦାରା ଯ େବଦି ବିରୁଦେର ଉଚସର କରି କହିଲା, “େହ ଯ େବଦି,

ଯ େବଦି, ସଦାପଭୁ ଏହିପରି କହନି; େଦଖ, ଦାଉଦବଂଶେର େଯାଶୀୟ

ନାମେର ଏକ ସନାନ ଜନିବ; ପୁଣି, ଉଚସଳୀର େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ତୁମ

ଉପେର ଧୂପ ଜଳାଉ ଅଛନି, େସମାନଙୁ ତୁମ ଉପେର େସ ବଳିଦାନ କରିବ

ଓ େଲାକମାେନ ମନୁଷ ର ଅସି ତୁମ ଉପେର ଦଗ କରିେବ।” 3ଆହୁରି େସ

େଲାକ େସହି ଦିନ ଏକ ଚିହ େଦଇ କହିଲା, “ସଦାପଭୁଙ କଥତ ଚିହ ଏହି;

େଦଖ, ଏହି େବଦି ଫାଟିଯିବ ଓ ତହ ଉପରିସ ଭସ ଅଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିବ।”

4 ତହେର ପରେମଶରଙ େଲାକ େବେଥ ସିତ ଯ େବଦି ବିରୁଦେର ଉଚସର

କରି େଯଉଁ କଥା କହିଲା, ଯାରବୀୟାମ ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ଯ େବଦିଠାରୁ

ହସ ବଢ଼ାଇ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଧର।” ଏଥେର େସ ତାହା ବିରୁଦେର େଯଉଁ

ହସ ବଢ଼ାଇ ଥେଲ; ତାହା ଶୁଷ େହାଇଗଲା, େତଣୁ େସ ତାହା ଆଉ େଫରାଇ

ପାରିେଲ ନାହ। 5 ମ ପରେମଶରଙ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଦାରା

େଯଉଁ ଚିହ େଦଇଥଲା, ତଦନୁସାେର ଯ େବଦି ଫାଟିଗଲା ଓ ଯ େବଦିରୁ

ଭସ ଅଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଲା। 6 େସେତେବେଳ ରାଜା ପରେମଶରଙ େଲାକକୁ

ଉତର କରି କହିେଲ, “େଯପରି େମାହର ହସ ପୂବ ପରି ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ

ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଅନୁଗହ ନିେବଦନ କର ଓ େମାʼ

ପାଇଁ ପାଥନା କର।” ତହେର ପରେମଶରଙ େଲାକ ସଦାପଭୁଙଠାେର
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ନିେବଦନ କରେନ, ରାଜାଙର ହସ ସୁସ େହାଇ ପୂବ ପରି େହାଇଗଲା। 7

ତହଁୁ ରାଜା ପରେମଶରଙ େଲାକଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ସେଙ ଗୃହକୁ ଆସି

ଆରାମ କର, ମଁୁ ତୁମକୁ ପୁରସାର େଦବି।” 8 ଏଥେର ପରେମଶରଙ େଲାକ

ରାଜାଙୁ କହିଲା, “େଯେବ ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହର ଅେଦକ େମାେତ େଦବ,

େତେବ େହଁ ମଁୁ ତୁମ ସେଙ ଯିବି ନାହ କିଅବା ଏହି ସାନେର ଅନ େଭାଜନ

କି ଜଳ ପାନ କରିବି ନାହ, 9 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଦାରା େମାେତ

ଏହି ଆ ା ଦିଆଯାଇଅଛି େଯ, ତୁେମ ଅନ େଭାଜନ କରିବ ନାହ, କି ଜଳ

ପାନ କରିବ ନାହ, କିଅବା େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, େସହି ପଥେର େଫରି

ଆସିବ ନାହ।” 10 ତହଁୁ େସ ଅନ ପଥେର ଗଲା, େଯଉଁ ପଥେର େବେଥ କୁ

ଆସିଥଲା, େସ ପଥେର େସ େଫରିଲା ନାହ। 11 େସହି େବେଥେ ର ଜେଣ

ପାଚୀନ ଭବିଷ ବକା ବାସ କରୁଥଲା; ଆଉ ତାହାର ପୁତମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େସହି ଦିନ ପରେମଶରଙ େଲାକ େବେଥେ ର

ଯାହା ଯାହା କରିଥଲା, ତାହାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା; ମ ରାଜାଙୁ େସ

େଯଉଁ େଯଉଁ କଥା କହିଥଲା, ତାହା େସମାେନ ଆପଣା ପିତାକୁ ଜଣାଇେଲ।

12 ତହେର େସମାନଙ ପିତା େସମାନଙୁ ପଚାରିଲା, “େସ େକଉଁ ପଥେର

ଗଲା?” ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରେମଶରଙ େଲାକ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଇଥଲା,

ତାହା ତାହାର ପୁତମାେନ େଦଖଥେଲ। 13 ଏଥେର େସ ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ

କହିଲା, “େମାʼ ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାେନ,

େସ ତହେର ଚଢ଼ିଲା। 14 ଏଉତାେର େସ ପରେମଶରଙ େଲାକର ପେଛ

ପେଛ ଯାଇ ଏକ ଅେଲାନ ବୃକ ମୂେଳ ତାହାକୁ ବସିଥବାର େଦଖଲା; ପୁଣି,

େସ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁେମ କି ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରେମଶରଙ େଲାକ?”

େସ କହିଲା, “ହଁ, ମଁୁ।” 15 େତେବ େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େମାʼ ସେଙ

ଗୃହକୁ ଆସ ଓ ଅନ େଭାଜନ କର।” 16 ତହେର େସ କହିଲା, “ମଁୁ ତୁମ

ସେଙ େଫରି ନ ପାେର, କି ତୁମ ସେଙ ଗୃହକୁ ଯାଇ ନ ପାେର; କିଅବା

ଏହି ସାନେର ତୁମ ସେଙ ମଁୁ ଅନ େଭାଜନ କରିବି ନାହ, କି ଜଳ ପାନ

କରିବି ନାହ; 17 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଦାରା େମାେତ କୁହାଯାଇଅଛି,

ତୁେମ େସସାନେର ଅନ େଭାଜନ କରିବ ନାହ, କି ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହ,

କିଅବା େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, େସ ପଥେର େଫରି ଆସିବ ନାହ।” 18

ଏଥେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ମଁୁ ମ ତୁମ ପରି ଜେଣ ଭବିଷ ବକା;
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ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଦାରା ଏକ ଦୂତ େମାେତ ଏହି କଥା କହିେଲ, େଯପରି

େସ ଅନ େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ତାହାକୁ େଫରାଇ

ଆପଣା ସେଙ ଗୃହକୁ ଆଣ।” ମାତ େସ ତାହାକୁ ମିଥ ା କହିଲା। 19

ଏେହତୁ େସ ତାହା ସେଙ େଫରିଯାଇ ତାହା ଗୃହେର ଅନ େଭାଜନ ଓ ଜଳ

ପାନ କଲା। 20 ଏଉତାେର େସମାେନ େମଜ ନିକଟେର ବସିଥବା େବେଳ

ଏପରି େହଲା େଯ, େଯଉଁ ଭବିଷ ବକା ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣିଥଲା,

ତାହା ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 21 ଏଥେର େସ

ଯିହୁଦାରୁ ଆଗତ ପରେମଶରଙ େଲାକକୁ ଉଚସରେର କହିଲା, “ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ର ବିରୁଦାଚରଣ କରିଅଛ, ପୁଣି,

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ଯାହା ଆ ା କରିଥେଲ, ତୁେମ ତାହା

ପାଳନ କରି ନାହଁ; 22ମାତ େଫରି ଆସିଅଛ, ପୁଣି, େଯଉଁ ସାନେର ଅନ

େଭାଜନ ନ କର ଓ ଜଳ ପାନ ନ କର, େବାଲ େସ ତୁମକୁ କହିଥେଲ,

‘େସହି ସାନେର ତୁେମ ଅନ େଭାଜନ କରିଅଛ ଓ ଜଳ ପାନ କରିଅଛ;’

ଏେହତୁ ତୁମ ଶବ ତୁମ ପିତୃେଲାକମାନଙ କବରେର ପବିଷ େନାହିବ।”

23 ଏଥେର େସ ଅନ େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କଲା ଉତାେର ତାହା ପାଇଁ,

ଅଥା , େସ ଯାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣିଥଲା, େସହି ଭବିଷ ବକା ପାଇଁ ଗଧ

ସଜାଇଲା। 24 ତହଁୁ େସ ଯାତା କରେନ, ପଥ ମ େର ଏକ ସିଂହ ତାହାକୁ

େଭଟି ବଧ କଲା। ପୁଣି, ପଥ ମ େର ତାହାର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା ଓ ଗଧ ତାହା

ନିକଟେର ଠିଆ େହଲା; ସିଂହ ମ େସହି ଶବ ନିକଟେର ଠିଆ େହଲା। 25

ଏଉତାେର େଦଖ, େଲାକମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମ େର ଶବ ପଡ଼ିଥବାର ଓ

ଶବ ପାଖେର ସିଂହ ଠିଆ େହାଇଥବାର େଦଖେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଆସି

େସହି ପାଚୀନ ଭବିଷ ବକାର ନିବାସନଗରେର ତାହା ଜଣାଇେଲ। 26

ଏଥେର େଯଉଁ ଭବିଷ ବକା ତାହାଙୁ ପଥରୁ େଫରାଇ ଆଣିଥଲା, େସ

େସହି କଥା ଶୁଣି କହିଲା, “େଯ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ର ବିରୁଦାଚରଣ କରିଥଲା,

ଏ ପରେମଶରଙ େସହି େଲାକ; ଏେହତୁ ତାହା ପତି କଥତ ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ସିଂହ ହସେର ସମପଣ କରେନ, େସ

ତାହାକୁ ବିଦୀଣ କରି ବଧ କରିଅଛି।” 27 ଏଣୁ େସ ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ

କହିଲା, “େମାʼ ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଗଧ ସଜାଇେଲ। 28

ଏଥେର େସ ଯାଇ ପଥ ମ େର ତାହାର ଶବ ପଡ଼ିଥବାର, ପୁଣି, ଗଧ ଓ ସିଂହ
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ଶବ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥବାର େଦଖଲା; ସିଂହ ଶବ ଖାଇ ନ ଥଲା, କି

ଗଧକୁ ବିଦୀଣ କରି ନ ଥଲା। 29 ପୁଣି, େସ ଭବିଷ ବକା ପରେମଶରଙ

େଲାକର ଶବ ଉଠାଇ େନଇ ଗଧ ଉପେର େଥାଇ ତାହା େଫରାଇ ଆଣିଲା;

ଆଉ େସହି ପାଚୀନ ଭବିଷ ବକା େଶାକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ କବର

େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ନଗରକୁ ଆସିଲା। 30 ପୁଣି, େସ ଆପଣା କବରେର

ତାହାର ଶବ େଥାଇଲା; ତହଁୁ େସମାେନ, “ହାୟ, େମାହର ଭାଇ!” େବାଲ

ତାହା ଲାଗି ବିଳାପ କେଲ। 31ଆଉ େସ ତାହାକୁ କବର େଦଲା ଉତାେର

ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ମେଲ, େଯଉଁ କବରେର ପରେମଶରଙ ଏହି

େଲାକ କବର ପାଇଅଛି, ତହେର େମାେତ କବର େଦଇ ତାହାର ଅସି ପାଖେର

େମାହର ଅସି ରଖବ। 32କାରଣ େସ େବେଥ ସ ଯ େବଦି ବିରୁଦେର ଓ

ଶମରୀୟାର ନାନା ନଗରସିତ ଉଚସଳୀର ସମସ ଗୃହ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ଦାରା ଉଚସରେର ଯାହା କହିଅଛି, ତାହା ନିଶୟ ସଫଳ େହବ।” 33

ଏ ଘଟଣା ଉତାେର ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେଲ ନାହ, ମାତ

ପୁନବାର ସମୁଦାୟ େଲାକଙ ମ ରୁ ଉଚସଳୀର ଯାଜକ ନିଯୁକ କେଲ;

ସମସ ଉଚସଳୀ ପାଇଁ େଯପରି ଯାଜକ େହେବ ଏଥପାଇଁ େଯ ଇଚା କଲା,

ତାହାକୁ େସ ନିଯୁକ କେଲ। 34 ମାତ ଏହି କାଯ ଯାରବୀୟାମବଂଶକୁ

ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପୃଥବୀରୁ ଲୁପ କରିବା ପାଇଁ ତହ ପତି ପାପର କାରଣ

େହଲା।

14 େସହି ସମୟେର ଯାରବୀୟାମଙର ପୁତ ଅବୀୟ ପୀଡ଼ିତ େହଲା। 2ତହଁୁ

ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା ଭାଯ ାକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଉଠ, ପୁଣି,

ତୁେମ ଯାରବୀୟାମଙର ଭାଯ ା େବାଲ େଯପରି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ, ଏଥପାଇଁ

ଛଦେବଶ ଧରି ଶୀେଲାକୁ ଯାଅ; େଦଖ, ମଁୁ ଏହି େଲାକଙ ଉପେର ରାଜା

େହବି େବାଲ େମାʼ ବିଷୟେର େଯ କହିଥଲା, େସହି ଅହୀୟ ଭବିଷ ବକା

େସଠାେର ଅଛି। 3ପୁଣି, ଆପଣା ସେଙ ଦଶ ରୁଟି ଓ କିଛି ତିଲୁଆ ଓ ଏକ

ପାତ ମଧୁ େନଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଅ; ବାଳକର କଅଣ େହବ, ତାହା େସ

ତୁମକୁ ଜଣାଇବ।” 4 ଏଥେର ଯାରବୀୟାମଙର ଭାଯ ା େସପରି କଲା

ଓ େସ ଉଠି ଶୀେଲାକୁ ଯାଇ ଅହୀୟର ଗୃହେର ଉପସିତ େହଲା। େସହି

ସମୟେର ଅହୀୟ େଦଖ ପାରୁ ନ ଥଲା; କାରଣ ବୟସ େହତୁରୁ ତାହାର ଚକୁ

ସବ େହାଇଥଲା। 5 ଏଥମ େର ସଦାପଭୁ ଅହୀୟଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,
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ଯାରବୀୟାମଙର ଭାଯ ା ଆପଣା ପୁତ ବିଷୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ

ଆସୁଅଛି; କାରଣ େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି; ତାହାକୁ ତୁେମ ଏପରି ଏପରି କହିବ;

କାରଣ େସ ଆସିବା େବେଳ ଆପଣାକୁ ଅନ ସୀ ପରି େଦଖାଇବ।” 6

ଆଉ େସ ଦାର େଦଇ ଆସିବା େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ, ଅହୀୟ ତାହାର

ପାଦଶବ ଶୁଣି କହିଲା, “େହ ଯାରବୀୟାମଙର ଭାଯ ା, ତୁେମ ଭତରକୁ

ଆସ; କାହକି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଅନ ପରି େଦଖାଉଅଛ? ମଁୁ ଦୁଃସହନୀୟ

ସମାଦ େଦବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ େପରିତ େହାଇଅଛି। 7 ତୁେମ ଯାଇ

ଯାରବୀୟାମକୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି;

‘ଆେମ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତୁମକୁ ଉନତ କରି ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲ

ଉପେର ତୁମକୁ ରାଜା କଲୁ; 8 ଓ ଦାଉଦବଂଶଠାରୁ ରାଜ ଚିରି େନଇ

ତୁମକୁ େଦଲୁ; ତଥାପି ଆମ ଦାସ ଦାଉଦ, େଯ ଆମ ଆ ାସବୁ ପାଳନ

କଲା ଓ ଆମ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, େକବଳ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା

ସବାନଃକରଣ ସହିତ ଆମର ଅନୁଗତ େହଲା, ତାହା ପରି ତୁେମ େହାଇ ନାହଁ;

9 ମାତ ତୁମ ପୂବେର େଯଉଁମାେନ ଥେଲ, େସସମସଙ ଅେପକା ତୁେମ ଅଧକ

କୁକମ କରିଅଛ, ପୁଣି, ଆମକୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଯାଇ ଆପଣା

ନିମେନ ଅନ େଦବଗଣ ଓ ଛାଞେର ଢଳା ପତିମାମାନ ନିମାଣ କରିଅଛ ଓ

ଆମକୁ ଆପଣା ପଛଆେଡ଼ ପକାଇ େଦଇଅଛ; 10 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ

ଯାରବୀୟାମବଂଶ ପତି ଅମଙଳ ଘଟାଇବା, ପୁଣି, ଇସାଏଲ ମ େର ବଦ

ବା ମୁକ ପେତ କ ପୁଂସନାନକୁ ଯାରବୀୟାମଠାରୁ େଲାପ କରିବା ଓ େଯପରି

େକୗଣସି ମନୁଷ ମଇଳା ସମୂଣ ଯିବା ପଯ ନ ଝାଡୁ କେର, େସପରି ଆେମ

ଯାରବୀୟାମ ଗୃହକୁ ନିଃେଶଷେର ବିନାଶ କରିବା। 11 ଯାରବୀୟାମର େକହି

ନଗରେର ମେଲ, କୁକୁରମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ ଓ େକହି େକତେର ମେଲ,

ଆକାଶର ପକୀମାେନ ତାକୁ ଖାଇେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛନି।’

12 ଏନିମେନ ତୁେମ ଉଠି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଅ; ନଗରେର ତୁମ ପାଦ ପଡ଼ିଲା

କେଣ ବାଳକ ମରିବ। 13 ପୁଣି, ତାହା ନିମେନ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ େଶାକ

କରି ତାହାକୁ କବର େଦେବ; ମାତ ଯାରବୀୟାମ ସମକୀୟର େକବଳ େସ ହ

କବର ପାଇବ; କାରଣ ଯାରବୀୟାମବଂଶ ମ େର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ପତି ତାହାରିଠାେର କିଛି ସ ଭାବ େଦଖାଯାଇଅଛି। 14

ଆହୁରି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଇସାଏଲ ଉପେର ଏକ ରାଜା ଉତନ କରିେବ,
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େସ େସହି ଦିନ ଯାରବୀୟାମବଂଶକୁ ଉଚିନ କରିବ; ମାତ କଅଣ? ଏେବ

ତାହା ଘଟିବ। 15କାରଣ ସଦାପଭୁ ଜଳେର ହଲଲା ନଳ ପରି ଇସାଏଲକୁ

ଆଘାତ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ଏହି େଯଉଁ ଉତମ

େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତହରୁ ଇସାଏଲକୁ ଉତାଟନ କରି ନଦୀ େସପାରିେର

େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିେବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙରଆେଶରା

ମୂତମାନ ନିମାଣ କରି ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିଅଛନି। 16ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମ

େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି ଓ ଯଦାରା େସ ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛି, ତାହାର

େସହି ସବୁ ପାପ ସକାଶୁ େସ ଇସାଏଲକୁ ତ ାଗ କରିେବ।” 17 ଏଉତାେର

ଯାରବୀୟାମଙର ଭାଯ ା ଉଠି ଚାଲଗଲା ଓ ତିସାେର ଉପସିତ େହଲା;

ଆଉ େସ ଗୃହର ଦାରବନ ନିକଟେର ପହଞିଲା କେଣ ବାଳକ ମଲା। 18

ତହେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଅହୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା େଯପରି

କହିଥେଲ, ତଦନୁସାେର ସମସ ଇସାଏଲ ତାହାକୁ କବର େଦେଲ ଓ ତାହା

ପାଇଁ େଶାକ କେଲ। 19 ଏହି ଯାରବୀୟାମଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ, େସ

କିପରି ଯୁଦ କେଲ ଓ କିପରି ରାଜ କେଲ, େଦଖ, ଏସବୁ ଇସାଏଲୀୟ

ରାଜାମାନଙର ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖାଅଛି। 20 ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମଙର

ରାଜତକାଳ ବାଇଶ ବଷ; ତହ ଉତାେର େସ ମୃତୁ ବରଣ କଲା ପେର ଆପଣା

ପିତୃଗଣ ସହିତ କବର ପାଇେଲ ଓ ତାଙର ପୁତ ନାଦ ତାଙର ପଦେର

ରାଜ କେଲ। 21 ଶେଲାମନଙର ପୁତ ରିହବୀୟାମ ଯିହୁଦା େଦଶେର

ରାଜ କେଲ। ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ରିହବୀୟାମଙୁ

ଏକଚାଳିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥଲା, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆପଣା ନାମ ସାପନାେଥ

ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶ ମ ରୁ େଯଉଁ ନଗର ମେନାନୀତ କରିଥେଲ,

େସହି ଯିରୂଶାଲମେର େସ ସତର ବଷ ରାଜ କେଲ ଓ ତାଙର ମାତାର

ନାମ ନୟମା େଯ ଅେମାନୀୟା ଥେଲ। 22 ମାତ ଯିହୁଦା ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର କୁକମ କଲା; ପୁଣି, େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାେନ ଯାହା ଯାହା

କରିଥେଲ, େସସବୁ ଅେପକା େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ କୃତ ପାପ ଦାରା

ତାହାଙୁ ଅଧକ େକାପାନିତ କେଲ। 23 କାରଣ େସମାେନ ମ ପେତ କ

ଉଚ ପବତେର ଓ ପେତ କ ହରି ବଣ ବୃକ ମୂେଳ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ

ଉଚସଳୀ, ସମ ଓ ଆେଶରା ମୂତମାନ ନିମାଣ କେଲ; 24 ପୁଣି, େଦଶେର

ମ ସେଦାମୀ େଲାେକ ଥେଲ; ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ
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େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଥେଲ, େସମାନଙର ସମସ ଘୃଣାେଯାଗ

କମାନୁସାେର େସମାେନ କମ କେଲ। 25ଆଉ ରିହବୀୟାମ ରାଜାଙର ପଞମ

ବଷେର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶ ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଆସିଲା; 26ପୁଣି, େସ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ େନଇଗଲା; େସ ସମସ ପଦାଥ

େନଇଗଲା; ଆହୁରି ଶେଲାମନଙର ନିମତ ସୁବଣଢାଲ େନଇଗଲା। 27

ଏଥେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େସସବୁର ବଦେଳ ପିତଳଢାଲ କରି ରାଜଗୃହର

ଦାରପାଳ ପହରୀବଗର ଅ କମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ। 28ପୁଣି,

ରାଜା େଯେତ ଥର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗେଲ, େସେତଥର ପହରୀମାେନ

ତାହା େନଇଗେଲ, ଆଉ ତାହାସବୁ ପହରୀଶାଳାକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ।

29 ଏହି ରିହବୀୟାମଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ସମସ କିୟା କିମା ଯିହୁଦା

ରାଜାଗଣର ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 30 ଏହି ରିହବୀୟାମ ଓ

ଯାରବୀୟାମଙ ମ େର ସବଦା ଯୁଦ ଚାଲଥଲା। 31 ଏଉତାେର ରିହବୀୟାମ

ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ ଦାଉଦନଗରେର କବର

ପାଇେଲ; ତାଙର ମାତାର ନାମ ନୟମା, େଯ ଅେମାନୀୟା ଥେଲ। ଆଉ

ତାଙର ପୁତ ଅବୀୟାମ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।

15ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ରାଜାଙର ରାଜତର ଅଠର ବଷେର

ଅବୀୟାମ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 େସ ଯିରୂଶାଲମେର

ତିନି ବଷ ରାଜତ କେଲ ଓ ତାଙର ମାତାର ନାମ ମାଖା, େସ ଅବଶାେଲାମର

କନ ା ଥଲା। 3ତାଙପୂବେରତାଙରପିତା େଯସବୁ ପାପପଥେରଚାଲଥେଲ,

େସ େସହିପରି ଚାଲେଲ; ଆଉ ତାଙର ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର ଅନଃକରଣ

େଯପରି ଥଲା, ତାଙର ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ପତି

େସପରି ସିଦ ନ ଥଲା। 4 ତଥାପି ଦାଉଦଙ ସକାଶୁ ତାଙ ଉତାେର ତାଙର

ପୁତକୁ ସାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସୁସିର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ

ତାଙର ପରେମଶର ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙୁ ଏକ ପଦୀପ େଦେଲ। 5 କାରଣ

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଯଥାଥ, ତାହା ଦାଉଦ କରିଥେଲ ଓ େକବଳ

ହିତୀୟ ଊରୀୟର କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟେର େସ ଆପଣାର

ଯାବଜୀବନ ତାହାଙର ଦତ ଆ ାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନ ଥେଲ। 6 ଆଉ

ଯାରବୀୟାମଙର ଯାବଜୀବନ ତାଙର ଓ ରିହବୀୟାମଙର ମ େର ଯୁଦ

ଚାଲଲା। 7 ପୁଣି, ଅବୀୟାମଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ସମସ କିୟା କି
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ଯିହୁଦାରାଜାଗଣର ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? ଆଉ ଅବୀୟାମ

ଓ ଯାରବୀୟାମ ମ େର ଯୁଦ ଥଲା। 8 ପୁଣି, ଅବୀୟାମଙ ମୃତୁ ପେର,

େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ଦାଉଦନଗରେର କବର େଦେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ

ଆସା ତାହାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 9 ଇସାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମଙର

ରାଜତର େକାଡ଼ିଏ ବଷେର ଆସା ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ

କେଲ। 10 େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକଚାଳିଶ ବଷ ରାଜତ କେଲ, ଆଉ

ତାଙର ମାତାମହୀର ନାମ ମାଖା, େସ ଅବଶାେଲାମର କନ ା ଥଲା। 11

ପୁଣି, ଆସା ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର ନ ାୟ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ଯାହା ଯଥାଥ, ତାହା କେଲ। 12 ଆଉ େସ େଦଶରୁ ସେଦାମୀମାନଙୁ

ତଡ଼ିେଦେଲ ଓ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ନିମତ େଦବତା ସମସ ଦୂର କରିେଦେଲ।

13 ମ ଆପଣା ମାତାମହୀ ମାଖା ଆେଶରା େଦବୀ ରୂେପ ଏକ ଘୃଣାେଯାଗ

ପତିମା ନିମାଣ କରିଥବାରୁ େସ ତାହାକୁ ରାଣୀପଦରୁ ଚୁ ତ କେଲ ଓ ଆସା

ତାହାର େସହି ପତିମା େଛଦନ କରି କିେଦାଣ ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା େପାଡ଼ି

େଦେଲ। 14 ମାତ ଉଚସଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େନାହିଲା; ତଥାପି ଆସାଙର

ଅନଃକରଣ ଯାବଜୀବନ ସଦାପଭୁଙ ପତି ସିଦ ଥଲା। 15 ପୁଣି, େସ ଆପଣା

ପିତାଙର ପତିଷିତ, ଆପଣାର ପତିଷିତ ରୂପା, ସୁନା ଓ ପାତସବୁ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ। 16 ପୁଣି, ଆସା ଓ ଇସାଏଲର ରାଜା ବାଶାଙ ମ େର

େସମାନଙର ଯାବଜୀବନ ଯୁଦ ଚାଲଲା। 17ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ

ନିକଟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ନ େଦବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର ରାଜା

ବାଶା ଯିହୁଦା ବିରୁଦେର ଯାତା କରି ରାମା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ। 18 ତହେର

ଆସା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭଣାରରୁ, ରାଜଗୃହର ଭଣାରରୁ ଅବଶିଷ ସବୁ

ରୂପା ଓ ସୁନା େନଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ ଓ ଆସା

ରାଜା ହିଷୀେୟାଣର େପୗତ ଟବିେମାଣର ପୁତ ବି ହଦ ନାମକ ଦେମଶକ

ନିବାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ େସମାନଙୁ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିେଲ,

19 “େମାର ଓ ତୁମ ମ େର, େମାʼ ପିତା ଓ ତୁମ ପିତାଙ ମ େର ନିୟମ

ଅଛି; େଦଖ, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ରୂପା ଓ ସୁନାର େଭଟି ପଠାଇଲ; ଯାଅ,

ଇସାଏଲର ରାଜା ବାଶା ସେଙ ତୁମର େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଭାଙିଦିଅ,

ତହେର େସ େମାʼ ନିକଟରୁ ପସାନ କରିବ।” 20 ଏଥେର ବି ହଦ ଆସା

ରାଜାଙର କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ଆପଣା େସନାପତିମାନଙୁ ଇସାଏଲର
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ନାନା ନଗର ବିରୁଦେର ପଠାଇ ଇେୟା , ଦା , ଆେବ େବ ମାଖା,

ସମୁଦାୟ କିେନର ଓ ନପାଲର ସମସ େଦଶ ପରାସ କଲା। 21 ତହଁୁ ବାଶା

ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମା ଦୃଢ଼କରଣରୁ କାନ େହାଇ ତିସାେର ବାସ କେଲ। 22

େତେବ ଆସା ରାଜା ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ନିକଟେର େଘାଷଣା କେଲ; କାହାକୁ ହ

ଛାଡ଼ିେଲ ନାହ; ତହଁୁ ବାଶା େଯଉଁ ପସର ଓ କାଷ େନଇ ରାମା ନଗର ନିମାଣ

କରିଥେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ବହି େନଇଗେଲ। ତହେର ଆସା ରାଜା

ବିନ ାମୀ ର େଗବା ଓ ମିସା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ। 23ଏହି ଆସାଙର ଅବଶିଷ

ସମସ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ ପରାକମ ଓ ସମସ କିୟା, ପୁଣି, େଯ େଯ

ନଗର େସ ଦୃଢ଼ କରିଥେଲ, େସହି ସବୁ କଥା କି ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ

ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? ମାତ ବୃଦାବସାେର ତାଙର ପାଦେର

େରାଗ େହାଇଥଲା। 24 ଏଥଉତାେର ଆସାଙ ମୃତୁ ପେର, େସ ଆପଣା

ପିତା ଦାଉଦନଗରେର ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ କବର ପାଇେଲ,

ପୁଣି, ତାଙର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ତାହାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 25

ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙର ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷେର ଯାରବୀୟାମଙର ପୁତ

ନାଦ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ ଓ େସ ଇସାଏଲ

ଉପେର ଦୁଇ ବଷ ରାଜ କେଲ। 26ଆଉ େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ ଓ ଆପଣା ପିତାଙର ପଥେର ଓ ତାଙର ପିତା ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ

ପାପ କରାଇଥେଲ, େସହି ପାପେର ଚାଲେଲ। 27 ଏଥଉତାେର ଇଷାଖର

ବଂଶୀୟ ଅହୀୟର ପୁତ ବାଶା ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କେଲ; ପୁଣି, ବାଶା

ପେଲଷୀୟମାନଙ ଗିବେଥାନ ନଗର ନିକଟେର ତାଙୁ ବଧ କେଲ; କାରଣ

ନାଦ ଓ ସମସ ଇସାଏଲ େସସମୟେର ଗିବେଥାନ ଅବେରାଧ କରୁଥେଲ।

28 ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙ ରାଜତର ତୃତୀୟ ବଷେର ବାଶା ନାଦ କୁ

ବଧ କରି ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 29 ପୁଣି, େସ ରାଜା େହବାକେଣ

ଯାରବୀୟାମଙର ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ ଉଚିନ କେଲ; ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସ

ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ହସେର େଯଉଁ କଥା କହିଥେଲ, ତଦନୁସାେର ବାଶା

ଯାରବୀୟାମଙର ଏକ ପାଣୀକୁ ହ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ, ସମସଙୁ ସଂହାର

କେଲ। 30 କାରଣ ଯାରବୀୟାମ ନିେଜ ପାପ କରି ତଦାରା ଇସାଏଲକୁ ପାପ

କରାଇେଲ ଓ ବିରକିଜନକ କମ ଦାରା ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙୁ

ବିରକ କେଲ। 31 ଏହି ନାଦ ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ସକଳ କିୟା କି
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ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 32 ପୁଣି, ଆସା

ଓ ଇସାଏଲର ରାଜା ବାଶାଙର ମ େର େସମାନଙର ଯାବଜୀବନ ଯୁଦ

ଚାଲଲା। 33ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙର ରାଜତର ତୃତୀୟ ବଷେର ଅହୀୟର

ପୁତ ବାଶା ତିସାେର ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ

କରି ଚବିଶ ବଷ ରାଜତ କେଲ। 34 େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ

ଓ ଯାରବୀୟାମଙର ପଥେର ଓ ଯଦାରା ଯାରବୀୟାମ ଇସାଏଲକୁ ପାପ

କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ପାପେର ଚାଲେଲ।

16ଏଥଉତାେର ବାଶାଙ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ ହନାନିର ପୁତ

େଯହୂଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 2 “େଯପରି ଆେମ ତୁମକୁ ଧୂଳିରୁ

ଉଠାଇ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲ ଉପେର ତୁମକୁ ରାଜା କଲୁ; ମାତ ତୁେମ

ଯାରବୀୟାମର ପଥେର ଚାଲଅଛ ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲକୁ ପାପ

କରାଇଅଛ ଓ େସମାନଙ ପାପ ଦାରା ଆମକୁ ବିରକ କଲ; 3 େଦଖ, ଆେମ

ବାଶାକୁ ଓ ତାହାର ଗୃହକୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମ

ଗୃହକୁ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମର ଗୃହ ତୁଲ କରିବା। 4 ବାଶାର େକହି

ନଗରେର ମେଲ, କୁକୁରମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ ଓ ତାହାର େକହି େକତେର

ମେଲ, ଆକାଶର ପକୀମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ।” 5 ବାଶାଙର ଅବଶିଷ

ବୃତାନ ଓ ତାଙର କିୟା ଓ ପରାକମ ବିଷୟ କି ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ

ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 6 ଏଥଉତାେର ବାଶାଙ ମୃତୁ ପେର, େସ

ତିସାେର କବର ପାଇେଲ ଓ ତାହାଙ ପୁତ ଏଲା ତାହାଙ ପଦେର ରାଜ

କେଲ। 7 ତଥାପି ବାଶା ଓ ତାଙର ବଂଶ ବିରୁଦେର ହନାନିର ପୁତ େଯହୂ

ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଉପସିତ େହଲା, େଯେହତୁ େସ

ଆପଣା ହସକୃତ କମ ଦାରା ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ

ଦୃଷିେର ସବୁ କୁକମ କରି ଯାରବୀୟାମଙର ବଂଶ ତୁଲ େହାଇଥେଲ ଓ

ତାହାକୁ ଉଚିନ କରିଥେଲ। 8 ଯିହୁଦାର ଆସା ରାଜାଙ ରାଜତର ଛବିଶ

ବଷେର ବାଶାଙର ପୁତ ଏଲା ତିସାେର ଇସାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ରାଜତ

କରିବାକୁ ଆରମ କରି ଦୁଇ ବଷ ରାଜ କେଲ। 9 ତହ ଉତାେର ତାଙର

ରଥସମୂହର ଅେଦକର ଅଧପତି ସିମି ନାମକ ତାଙର ଦାସ ତାଙ ବିରୁଦେର

ଚକାନ କେଲ; ଏଲା ତିସାେର ଥାଇ ତିସାସିତ ଆପଣା ଗୃହର ଅ କ ଅସାର

ଗୃହେର ପାନ କରି ମତ େହଉଥେଲ; 10ଏପରି ସମୟେର ସିମି ଭତରକୁ
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ଯାଇ ଯିହୁଦାରାଜା ଆସାଙ ରାଜତର ସତାଇଶ ବଷେର ତାଙୁ ଆଘାତ

କରି ବଧ କେଲ ଓ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 11 ପୁଣି, େସ ରାଜ

କରିବାକୁ ଆରମ କରି ଆପଣା ସିଂହାସନେର ବସିବା ମାତ େସ ବାଶାଙର

ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ ସଂହାର କେଲ; େସ ତାଙର କି ତାଙ ାତିମାନଙର କି

ତାଙ ମିତମାନଙର କାହାରି େଗାଟିଏ ପୁଂସନାନ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ। 12

ଏହି ପକାେର ସଦାପଭୁ େଯହୂ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା ବାଶାଙ ବିରୁଦେର

େଯଉଁ କଥା କହିଥେଲ, ତଦନୁସାେର ସିମି ବାଶାଙର ସମଗ ବଂଶ ଉଚିନ

କେଲ; 13 ବାଶା ଓ ତାଙର ପୁତ ଏଲା ଆପଣାମାନଙ ଅସାରତା ଦାରା

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ପାପ କେଲ

ଓ ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇେଲ, ବାଶାଙର େସହି ସମସ ପାପ ଓ ତାଙର

ପୁତ ଏଲାଙର ପାପ ଏଥର କାରଣ। 14 ଏଲାଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ତାଙର ସମସ କିୟା କି ଇସାଏଲରାଜାମାନଙର ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା

ନାହ? 15 ଯିହୁଦାରାଜା ଆସାଙ ରାଜତର ସତାଇଶ ବଷେର ସିମି ତିସାେର

ସାତ ଦିନ ରାଜତ କେଲ। େସହି ସମୟେର େଲାକମାେନ ପେଲଷୀୟମାନଙ

ଗିବେଥାନ ବିରୁଦେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିଥେଲ। 16ଏଥମ େର ଛାଉଣି

ସାପନ କରିଥବା େଲାକମାେନ ଶୁଣିେଲ େଯ, ସିମି ଚକାନ କରିଅଛନି, ମ

ରାଜାଙୁ ବଧ କରିଅଛନି; ଏେହତୁ ସମସ ଇସାଏଲ େସହି ଦିନ ଛାଉଣି ମ େର

ଅମି ନାମକ େସନାପତିଙୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ। 17 ତହଁୁ ଅମି ଓ

ତାଙ ସହିତ ସମଗ ଇସାଏଲ ଗିବେଥାନରୁ ଯାତା କରି ତିସା ଅବେରାଧ

କେଲ। 18 ତହେର ସିମି ନଗର ହସଗତ େହବାର େଦଖ ରାଜଗୃହର ଦୁଗକୁ

ଯାଇ ଆପଣା ଉପେର ରାଜଗୃହେର ଅଗି ଲଗାଇ ତାହା ଦଗ କେଲ; 19

ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କରିବାେର, ଯାରବୀୟାମଙର ପଥେର

ଚାଲବାେର ଓ ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇବାେର ଆେପ େଯଉଁ ପାପ କେଲ,

ତାଙ କୃତ େସହି ପାପ ସକାଶୁ ମେଲ। 20 ସିମିଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ତାଙ କୃତ ରାଜେଦାହ ବିଷୟ କି ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର

େଲଖା ନାହ? 21 େସସମୟେର ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଦୁଇ ଭାଗେର

ବିଭକ େହେଲ; ଅେଦକ େଲାକ ଗୀନତର ପୁତ ତିବିକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ

ତାହାର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ଓ ଅେଦକ ଅମିଙର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ। 22

ମାତ ଅମିଙର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାେନ ଗୀନତର ପୁତ ତିବିର ଅନୁଗାମୀ
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େଲାକମାନଙୁ ପରାସ କେଲ; ତିବି ମଲା ଓ ଅମି ରାଜ କେଲ। 23 ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଆସାଙ ରାଜତର ଏକତିରିଶ ବଷେର ଅମି ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ

କରିବାକୁ ଆରମ କରିବାର ବଷ ରାଜ କେଲ; ତିସାେର େସ ଛଅ ବଷ

ରାଜ କେଲ। 24 ପୁଣି, େସ ଦୁଇ ତାଳନ ରୂପାେର େଶମରଠାରୁ ଶମିେରା

ପବତ କୟ କେଲ ଓ େସହି ପବତ ଉପେର ଏକ ନଗର ନିମାଣ କରି େସହି

ପବତର ଅଧକାରୀ େଶମରର ନାମାନୁସାେର ଆପଣା ନିମତ ନଗରର ନାମ

ଶମରୀୟା ରଖେଲ। 25 ଆଉ ଅମି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ

ଓ ତାଙର ପୂବବତୀ ସମସଙ ଅେପକା ଅଧକ ଦୁଷାଚରଣ କେଲ। 26

କାରଣ େସ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମଙର ସକଳ ପଥେର ଓ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙୁ ଆପଣାମାନଙ ଅସାରତା ଦାରା ବିରକ କରିବା

ପାଇଁ ଯଦାରା େସ ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ପାପ

ପଥେର ଅମି ଚାଲେଲ। 27 ଅମିଙର ଅବଶିଷ କିୟାର ବୃତାନ ଓ ତାଙ

ପକାଶିତ ପରାକମସବୁ କି ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର

େଲଖା ନାହ? 28 ଅମିଙ ମୃତୁ ପେର, େସ ଶମରୀୟାେର କବରପାପ

େହେଲ; ପୁଣି, ତାଙର ପୁତ ଆହାବ ତାହାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 29

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ ରାଜତର ଅଠତିରିଶି ବଷେର ଅମିଙର ପୁତ ଆହାବ

ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ ଓ ଅମିଙ ପୁତ ଆହାବ

ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର ବାଇଶ ବଷ ରାଜ କେଲ। 30ପୁଣି, ଅମିଙ

ପୁତ ଆହାବ ଆପଣା ପୂବବତୀ ସମସଙ ଅେପକା ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ଅଧକ କୁକମ କେଲ। 31 ପୁଣି, ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମଙ ପାପପଥେର

ଚାଲବାର ତାଙ ପତି ତୁଚ ବିଷୟ େହଲା ପରି େସ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ

ଇ ବାଲ ରାଜାର କନ ା ଈେଷବ କୁ ବିବାହ କେଲ ଓ ଯାଇ ବା ର େସବା

କରି ତାହାକୁ ପଣାମ କେଲ। 32ଆଉ େସ ଶମରୀୟାସିତ ଆପଣା ନିମତ

ବା ର ଗୃହେର ବା ପାଇଁ ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ। 33ଆଉ ଆହାବ

ଆେଶରା ମୂତ ନିମାଣ କେଲ ଓ ଆହାବ ଆପଣା ପୂବବତୀ ସମସ ଇସାଏଲ

ରାଜାଙ ଅେପକା ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙର ଆହୁରି ଅଧକ

ବିରକିଜନକ କମ କେଲ। 34ତାଙର ସମୟେର େବେଥଲୀୟ ହୀେୟଲ

ଯିରୀେହା ନଗର ପୁନବାର ନିମାଣ କେଲ; ସଦାପଭୁ ନୂନର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟଙ

େଦଇ ଯାହା କହିଥେଲ; େସହି ବାକ ାନୁସାେର େସ ଆପଣା େଜ ଷ ପୁତ



ପଥମ ରାଜାବଳୀ 774

ଅବୀରାମର ମୃତୁୁ ସହିତ ନଗରର ଭତିମୂଳ ସାପନ କେଲ ଓ ଆପଣା କନିଷ

ପୁତ ସଗୂବର ମୃତୁୁ ସହିତ ତହର ଦାରମାନ ସାପନ କେଲ।

17ଏଥଉତାେର ଗିଲୀୟଦର ପବାସୀ ତି ବୀୟ ଏଲୀୟ ଆହାବଙୁ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଯାହାଙ ସାକାତେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି, େସହି ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଏହି େକେତକ ବଷ କାକର କି

ବୃଷି ପଡ଼ିବ ନାହ, େକବଳ େମାʼ ବାକ ାନୁସାେର େହବ।” 2 ଏଉତାେର

ତାଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 3 ଯଥା, “ତୁେମ

ଏଠାରୁ ଯାଇ ପୂବ ଦିଗକୁ େଫରି ଯଦନ ସମୁଖସ କରୀ ନଦୀ ନିକଟେର

ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। 4 େସସାନେର ତୁେମ ନଦୀରୁ ପାନ କରିବ ଓ ତୁମକୁ

ଖାଦ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଆେମ କାକମାନଙୁ ଆ ା େଦଇଅଛୁ।” 5 ତହେର

େସ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର କମ କେଲ; େସ ଯଦନ ସମୁଖସ

କରୀ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବାସ କେଲ। 6ପୁଣି, କାକମାେନ ପାତଃକାଳେର

ରୁଟି ଓ ମାଂସ, ପୁଣି, ସନ ା େବେଳ ରୁଟି ଓ ମାଂସ ତାଙ ପାଇଁ ଆଣିେଲ;

ଆଉ େସ ନଦୀରୁ ପାନ କେଲ। 7 ପୁଣି, େଦଶେର ବୃଷି େନାହିବାରୁ କିଛି

କାଳ ଉତାେର ନଦୀ ଶୁଷ େହାଇଗଲା। 8 ଏଥଉତାେର ତାଙ ନିକଟେର

ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 9 ଯଥା, “ଉଠ, ସୀେଦାନର

ସାରିଫ କୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କର। େଦଖ, ଆେମ େସଠାସିତ ଏକ

ବିଧବା ସୀକୁ ତୁମକୁ ପତିେପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦଇଅଛୁ।” 10

ତହେର େସ ଉଠି ସାରିଫ କୁ ଗେଲ ଓ େସ ନଗରଦାର ନିକଟେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, େଦଖ, ଏକ ବିଧବା ସୀ େସଠାେର କାଠ ସାଉଣୁଅଛି; ତହଁୁ େସ

ତାହାକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛି, େଗାଟିଏ ପାତେର କିଛି ଜଳ

ଆଣ, ମଁୁ ପାନ କରିବି।” 11 ଏଣୁ େସ ସୀ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା େବେଳ

େସ ତାହାକୁ ପୁନବାର ଡାକି କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ ପାଇଁ ଖେଣ

ରୁଟି ହାତେର ଆଣ।” 12 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ େମାʼ ଠାେର େଗାଟିଏ ପିଠା ନାହ, େକବଳ କଳସେର

ମୁଠିଏ ମଇଦା ଓ ପାତେର ଅଳ େତଲ ଅଛି; ଆଉ େଦଖ, ମଁୁ ଦୁଇ ଖଣ କାଠ

ସାଉଣୁଅଛି, େଯପରି ତାହା େନଇଯାଇ େମାʼ ପାଇଁ ଓ େମାʼ ପୁତ ପାଇଁ ପାକ

କରି ଖାଇବୁ, ତହ ଉତାେର ମରିବୁ।” 13 ଏଥେର ଏଲୀୟ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ଭୟ କର ନାହ; ଯାହା କହିଲ, ତାହା ଯାଇ କର; ମାତ ତହରୁ ପଥେମ େମାʼ



ପଥମ ରାଜାବଳୀ 775

ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସାନ ପିଠା କରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ, ତହ ଉତାେର ତୁମ ପାଇଁ

ଓ ତୁମ ପୁତ ପାଇଁ କର। 14 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି

କଥା କହନି, େଯପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଭୂମିେର ବୃଷି ନ ବଷାନି, େସଦିନ ପଯ ନ

ମଇଦାକଳସ ଶୂନ େହବ ନାହ, କିଅବା ପାତେର େତୖଳର ଅଭାବ େହବ

ନାହ।” 15 ତହେର େସ ଯାଇ ଏଲୀୟଙ ବାକ ାନୁସାେର କଲା; ପୁଣି, େସ ଓ

ଏଲୀୟ ଓ େସହି ସୀର ପରିଜନ ଅେନକ ଦିନ ଯାଏ େଭାଜନ କେଲ। 16

ଏଲୀୟଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ କଥତ ବାକ ାନୁସାେର ମଇଦାକଳସ ଶୂନ

େହଲା ନାହ, କିଅବା ପାତେର େତୖଳର ଅଭାବ େହଲା ନାହ। 17 ଏହିସବୁ

ଘଟଣା ଉତାେର ଗୃହର କତୀ େସହି ସୀର ପୁତ ପୀଡ଼ିତ େହଲା; ପୁଣି, ତାହାର

ପୀଡ଼ା ଏପରି ପବଳ େହଲା େଯ, ତାହାଠାେର ଶାସବାୟୁ ରହିଲା ନାହ।

18 ତହେର େସ ସୀ ଏଲୀୟଙୁ କହିଲା, “େହ ପରେମଶରଙ େଲାକ, ତୁମ

ସେଙ େମାହର କଅଣ ଅଛି? ତୁେମ େମାହର ପାପ ସରଣ କରାଇବାକୁ ଓ

େମାʼ ପୁତକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିଅଛ!” 19 ତହଁୁ ଏଲୀୟ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“େମାେତ ତୁମ ପୁତକୁ ଦିଅ।” ତହେର େସ ତାହା େକାଳରୁ ବାଳକକୁ େନଇ

ଆପଣା ରହିବା ଉପର େକାଠରିକୁ େଘନିଯାଇ ଆପଣା ଶଯ ାେର ତାହାକୁ

ଶୁଆଇେଲ। 20 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା,

େମାʼ ପରେମଶର, ମଁୁ େଯଉଁ ବିଧବାର ଗୃହେର ପବାସ କରୁଅଛି, ତୁେମ

ତାହାର ପୁତକୁ ବଧ କରି ତାହା ପତି ହ କʼଣ ଅମଙଳ ଘଟାଇଲ?” 21 ତହଁୁ

ବାଳକ ଉପେର େସ ତିନି ଥର ଆପଣାକୁ ଲମାଇେଲ, ଆଉ େସ ସଦାପଭୁଙୁ

ଡାକି କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ପରେମଶର, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

ଏହି ବାଳକର ପାଣ ତାହା ମ କୁ େଫରିଆସୁ।” 22 ଏଥେର ସଦାପଭୁ

ଏଲୀୟଙର ରବେର କଣପାତ କେଲ; ପୁଣି, ବାଳକର ପାଣ ପୁନବାର ତାହା

ମ କୁ ଆସେନ, େସ ପୁନଜୀବିତ େହଲା। 23 ତହଁୁ ଏଲୀୟ ବାଳକକୁ େନଇ

େକାଠରିରୁ ଓହାଇ ଗୃହକୁ ଆଣି ତାହାର ମାତାର ହସେର ତାହାକୁ ସମପଣ

କେଲ; ପୁଣି, ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ, ତୁମର ପୁତ ଜୀବିତ େହଲା।”

24 ଏଥେର େସ ସୀ ଏଲୀୟଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ େଯ ପରେମଶରଙ େଲାକ ଓ

ତୁମ ମୁଖେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ େଯ ସତ , ଏହା ଏେବ ମଁୁ ଜାଣିଲ।”

18ଅେନକ ଦିନ ଉତାେର ତୃତୀୟ ବଷେର ଏଲୀୟଙନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, “ତୁେମ ଯାଇ ଆହାବକୁ େଦଖା ଦିଅ; ତହଁୁ
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ଆେମ ଭୂମିକୁ ବୃଷି ପଠାଇବା।” 2 ଏଥେର ଏଲୀୟ ଆହାବଙୁ େଦଖା

େଦବା ପାଇଁ ଗମନ କେଲ। େସହି ସମୟେର ଶମରୀୟାେର ପବଳ ଦୁଭକ

େହାଇଥଲା। 3 ଏଣୁ ଆହାବ ରାଜଗୃହର ଅ କ ଓବଦୀୟକୁ ଡକାଇେଲ।

(େସହି ଓବଦୀୟ ସଦାପଭୁଙୁ ଅତିଶୟ ଭୟ କରିଥଲା। 4 ପୁଣି, େଯଉଁ

ସମୟେର ଈେଷବ ସଦାପଭୁଙ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ଉଚିନ କରୁଥଲା,

େସସମୟେର ଓବଦୀୟ ଏକ ଶହ ଭବିଷ ବକାଙୁ େନଇ ପଚାଶ ପଚାଶ

ଜଣ କରି ଗହର ମ େର ଲୁଚାଇ ରଖ ଅନ ଓ ଜଳ େଦଇ େସମାନଙୁ

ପତିପାଳନ କରିଥଲା।) 5 ପୁଣି, ଆହାବ ଓବଦୀୟକୁ କହିେଲ, “େଦଶ

ମ େଦଇ ସବୁ ଜଳ ନିଝର ଓ ସବୁ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ; େହାଇପାେର,

ଆେମମାେନ ଅଶ ଓ ଖଚରମାନଙୁ ବଞାଇ ରଖବା ପାଇଁ ତୃଣ ପାଇ ପାରିବା,

ତାହାେହେଲ ପଶୁମାନଙୁ ହରାଇବା ନାହ।” 6 ତହଁୁ େସମାେନ ସବୁଆେଡ଼

ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ ମ େର େଦଶ ବିଭାଗ କେଲ; ଆହାବ ଆେପ

ଏକଆେଡ଼ ଗେଲ ଓ ଓବଦୀୟ ଆେପ ଅନ ଆେଡ଼ ଗଲା। 7 ଓବଦୀୟ

ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େଦଖ, ଏଲୀୟ ତାହାକୁ େଭଟିେଲ; ତହଁୁ ଓବଦୀୟ

ତାଙୁ ଚିହି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିଲା, “ଆପଣ କʼଣ େମାʼ ପଭୁ ଏଲୀୟ?”

8 ତହେର େସ ଉତର କେଲ; “ହଁ, ମଁୁ; ଯାଅ, ତୁମ ପଭୁକୁ କୁହ, ‘େଦଖ,

ଏଲୀୟ ଏଠାେର ଅଛନି।’” 9 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ମଁୁ କିପରି ପାପ କରିଅଛି

େଯ, ଆପଣ ଆପଣା ଦାସଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହାବଙ ହସେର ସମପଣ

କରୁଅଛନି? 10 ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ

କହୁଅଛି, େମାʼ ପଭୁ ଆପଣଙୁ ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇ ନାହାନି, ଏପରି େକୗଣସି େଗାଷୀ କିମା ରାଜ ନାହ। ପୁଣି,

‘େସ ଏଠାେର ନାହ’ େବାଲ େସମାେନ କହିେଲ, େସ େସହି ରାଜ ଓ

େଗାଷୀକୁ ଆପଣଙୁ େଦଖ ନ ଥବା ବିଷୟେର ଶପଥ କରାଇେଲ। 11 ଏେବ

ଆପଣ କହୁଅଛନି, ‘ଯାଅ, ତୁମ ପଭୁଙୁ କୁହ, େଦଖ, ଏଲୀୟ ଏଠାେର

ଅଛନି।’ 12 ମାତ ମଁୁ ଆପଣଙ ନିକଟରୁ ଗଲା କେଣ େଯେବ ସଦାପଭୁଙ

ଆତା େମାହର ଅ ାତ େକୗଣସି ସାନକୁ ଆପଣଙୁ େନଇଯିେବ, େତେବ

ମଁୁ ଯାଇ ଆହାବଙୁ ସମାଦ େଦେଲ, େସ ଆପଣଙୁ ପାଇ ନ ପାରି େମାେତ

ବଧ କରିେବ; ମାତ ଆପଣଙ ଦାସ ମଁୁ ବାଲ କାଳାବଧ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ

କରୁଅଛି। 13 ଈେଷବ େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ
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ବଧ କରୁଥଲା, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଯାହା କରିଥଲ ଓ କିପରି ସଦାପଭୁଙର

ଏକ ଶତ ଭବିଷ ବକାଙୁ ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି ଗହରେର ଲୁଚାଇ

ରଖ ଅନ ଓ ଜଳ େଦଇ େସମାନଙୁ ପତିପାଳନ କରିଥଲ, ଏହା କʼଣ ଆମ

ପଭୁଙୁ ାତ କରାଯାଇ ନାହ? 14 ତଥାପି ଆପଣ ଏେବ କହୁଅଛନି, ‘ଯାଅ,

ତୁମ ପଭୁଙୁ କୁହ, େଦଖ, ଏଲୀୟ ଏଠାେର ଅଛନି;’ ତହେର େସ େମାେତ

ବଧ କରିେବ।” 15 ତହଁୁ ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯାହାଙ ସମୁଖେର ଛିଡ଼ା

େହଉଅଛି, େସହି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ ନିଶୟ

ଆଜି ତାହାକୁ େଦଖା େଦବି।” 16 ଏଥେର ଓବଦୀୟ ଆହାବଙ ସହିତ

ସାକାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙୁ ସମାଦ େଦଲା; ତହେର ଆହାବ ଏଲୀୟ

ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ଗେଲ। 17 ପୁଣି, ଆହାବ ଏଲୀୟଙୁ େଦଖବାମାତ

ଆହାବ ତାଙୁ କହିେଲ, “େହ ଇସାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏ କʼଣ ତୁେମ?” 18

ତହଁୁ େସ ଉତର କେଲ, “ମଁୁ ଇସାଏଲକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହ, ମାତ ତୁେମ ଓ

ତୁମ ପିତୃବଂଶ େଦଇଅଛ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଆ ାସକଳ

ତ ାଗ କରିଅଛ ଓ ତୁେମ ବା େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ। 19

ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମ େଲାକ ପଠାଇ ସମଗ ଇସାଏଲକୁ ଓ ଈେଷବ ର

େମଜେର େଭାଜନକାରୀ ବା ର ଚାରି ଶହ ପଚାଶ ଭବିଷ ବକାଙୁ ଓ

ଆେଶରାର ଚାରି ଶହ ଭବିଷ ବକାଙୁ କମଲ ପବତେର େମାʼ ନିକଟେର

ଏକତ କର।” 20 ତହେର ଆହାବ ସମସ ଇସାଏଲସନାନଗଣଙ ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇେଲ ଓ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ କମଲ ପବତେର ଏକତ କେଲ।

21 ଏଉତାେର ଏଲୀୟ ସମଗ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

େକେତ କାଳ ଦୁଇ ମତ ମ େର ସନିଗ େହାଇ ରହିବ? ସଦାପଭୁ େଯେବ

ପରେମଶର ହୁଅନି, େତେବ ତାହାଙର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ; ମାତ େଯେବ ବା ,

େତେବ ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ।” ଏଥେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ େଗାଟିଏ

କଥା ଉତର େଦେଲ ନାହ। 22 ତହଁୁ ଏଲୀୟ େଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ,

େକବଳ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙର ଏକ ଭବିଷ ବକା ଅବଶିଷ ଅଛି; ମାତ ବା ର

ଭବିଷ ବକା ଚାରି ଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଅଛନି। 23 ଏେହତୁ େସମାେନ

ଆମମାନଙୁ ଦୁଇ ବୃଷ େଦଉନୁ, ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ

ବୃଷ ପସନ କରନୁ ଓ ତାହା ଖଣ ଖଣ କରି କାଷ ଉପେର ରଖନୁ, ମାତ

ତେଳ ଅଗି ନ େଦଉନୁ; ଆଉ ମଁୁ ଅନ ବୃଷଟିକୁ ପସୁତ କରି କାଷ ଉପେର
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ରଖବି, ମାତ ତେଳ ଅଗି େଦବି ନାହ। 24 ତହଁୁ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

େଦବତା ନାମେର ଡାକି ପାଥନା କର, ପୁଣି, ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଡାକି

ପାଥନା କରିବି; ତହେର େଯ ଅଗି ଦାରା ଉତର େଦେବ, େସ ପରେମଶର

େହଉନୁ।” ଏଥେର ସମସ େଲାକ ଉତର କେଲ, “ଏ କଥା ଉତମ।” 25

ଏଥଉତାେର ଏଲୀୟ ବା ର ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଏକ ବୃଷ ପସନ କରି ପଥେମ ତାହା ପସୁତ କର;

କାରଣ ତୁେମମାେନ ଅେନକ; ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଦବତା

ନାମେର ଡାକି ପାଥନା କର; ମାତ ତେଳ ଅଗି ନ ଦିଅ।” 26 ତହଁୁ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙୁ ଦତ ବୃଷ େନଇ ତାହା ପସୁତ କେଲ, ପୁଣି, ପାତଃକାଳରୁ

ମ ାହ ପଯ ନ ବା ନାମେର ଡାକି ପାଥନା କରି କହିେଲ, “େହ ବା ,

ଆମମାନଙ କଥା ଶୁଣ।” ମାତ େକୗଣସି ରବ େନାହିଲା, ଅବା େକହି ଉତର

େଦଲା ନାହ। ତହେର େସମାେନ େସହି ନିମତ ଯ େବଦିର ଚାରିଆେଡ଼

ନାଚିେଲ। 27 ଏଣୁ ମ ାହ ସମୟେର ଏଲୀୟ େସମାନଙୁ ପରିହାସ କରି

କହିେଲ, “ଉଚସର କରି ଡାକ; କାରଣ େସ ତ େଦବତା; େସ ାନ କରୁଥବ,

ଅବା ବାହାେର ଯାଇଥବ, କିଅବା ଯାତା କରୁଥବ, ଅବା େହାଇପାେର ନିଦିତ

ଥବ, ଏଣୁ ତାହାକୁ ଜଗାଇବାକୁ େହବ।” 28 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଚସର କରି

ଡାକିେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ ବ ବହାରାନୁସାେର େଦହରୁ ରକ ବହିଯିବା

ପଯ ନ େସମାେନ ଛୁରୀ ଓ ବଚାେର ଆପଣାମାନଙୁ କତବିକତ କେଲ। 29

ପୁଣି, ମ ାହ କାଳ ଗତ େହଲା ଉତାେର େସମାେନ ସନ ାକାଳୀନ ବଳିଦାନ

ଉତଗ କରିବା ପଯ ନ ପଳାେପାକି କେଲ; ମାତ େକୗଣସି ରବ େନାହିଲା, କି

ଉତର େଦବାକୁ େକହି ନ ଥଲା, ଅବା େକହି ମେନାେଯାଗ କଲା ନାହ। 30

ଏଥେର ଏଲୀୟ ସମଗ େଲାକଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ,” ତହଁୁ

ସମଗ େଲାକ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। ତହେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଉତାଟିତ

ଯ େବଦି ପୁନଃନିମାଣ କେଲ। 31ପୁଣି, େଯଉଁ ଯାକୁବ ନିକଟେର “ତୁମର

ନାମ ଇସାଏଲ େହବ” େବାଲ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଉପସିତ େହାଇଥଲା,

ତାହାର ପୁତମାନଙ େଗାଷୀର ସଂଖ ାନୁସାେର ଏଲୀୟ ବାର ପଥର େନେଲ।

32ଆଉ େସହି ପଥର ସବୁେର େସ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଏକ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରି ଯ େବଦିର ଚାରିଆେଡ଼ ଦୁଇ ମହଣ ବିହନ ଧରୁଥବା ଭଳି ଖାଇ

ନିମାଣ କେଲ। 33 ତହଁୁ େସ କାଷ ସଜାଇ ବୃଷକୁ ଖଣ ଖଣ କରି କାଟି କାଷ
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ଉପେର େଥାଇେଲ। ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଚାରି କଳସ ଜଳେର ପୂଣ କରି

େହାମାଥକ ବଳି ଓ କାଷ ଉପେର ତାହା ଢାଳ।” 34 ପୁଣି, େସ କହିେଲ,

“ଦିତୀୟ ଥର ତାହା କର,” ତହଁୁ େସମାେନ ଦିତୀୟ ଥର ତାହା କେଲ।

ଆହୁରି େସ କହିେଲ, “ତୃତୀୟ ଥର ତାହା କର,” ତହଁୁ େସମାେନ ତୃତୀୟ

ଥର ତାହା କେଲ। 35 ତହେର ଯ େବଦିର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳ ବହିଗଲା;

ଏଲୀୟ ଖାଇକୁ ମ ଜଳେର ପୂଣ କେଲ। 36 ଏଉତାେର ସନ ାକାଳୀନ

ବଳିଦାନ ଉତଗ କରିବା ସମୟେର ଏଲୀୟ ଭବିଷ ବକା ନିକଟବତୀ

େହାଇ କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ଅବହାମର ଓ ଇ ହାକର ଓ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର, ତୁେମ େଯ ଇସାଏଲ ମ େର ପରେମଶର ଅଟ ଓ ମଁୁ େଯ

ତୁମର େସବକ ଓ ମଁୁ େଯ ତୁମ ବାକ ପମାେଣ ଏହିସବୁ କାଯ କରିଅଛି,

ଏହା ଆଜି ଜଣାଯାଉ।” 37 ତୁେମ ସଦାପଭୁ େଯ ପରେମଶର ଅଟ ଓ

ତୁେମ େଯ େସମାନଙର ଅନଃକରଣ େଫରାଇଅଛ, ଏହା ଏହି େଲାକମାେନ

େଯପରି ଜାଣି ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ େମାʼ କଥା ଶୁଣ, େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ

କଥା ଶୁଣ। 38 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଅଗି ପତିତ େହାଇ େହାମାଥକ

ବଳି, କାଷ, ପସରସବୁ, ଧୂଳି ଗାସ କରି ଖାଇେର ଥବା ଜଳ ଚାଟି ପକାଇଲା।

39 ଏଥେର ସମଗ େଲାକ ଏହା େଦଖ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ହ

ପରେମଶର, ସଦାପଭୁ ହ ପରେମଶର ଅଟନି।” 40 ତହଁୁ ଏଲୀୟ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ବା ର ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ଧର; େସମାନଙର କାହାରିକୁ

ପଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହ।” ତହେର େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଧରିେଲ, ପୁଣି,

ଏଲୀୟ େସମାନଙୁ କୀେଶା ନଦୀ ନିକଟକୁ େନଇ େସଠାେର େସମାନଙୁ

ବଧ କେଲ। 41 ଏଥଉତାେର ଏଲୀୟ ଆହାବଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଠିଯାଇ

େଭାଜନପାନ କର; କାରଣ ଅତିଶୟ ବୃଷିର ଶବ େହଉଅଛି।” 42 ତହଁୁ

ଆହାବ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ଉଠିଗେଲ। ପୁଣି, ଏଲୀୟ କମଲର ଶୃଙକୁ

ଯାଇ ଭୂମିେର ନଇଁପଡ଼ି ଆପଣା ଆଣୁ ମ େର ମୁଖ ରଖେଲ। 43 ପୁଣି,

େସ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିେଲ, “ଉଠିଯାଇ ସମୁଦ ଆେଡ଼ ଅନାଅ।” ତହଁୁ

େସ ଉଠିଯାଇ ଅନାଇ କହିଲା, “କିଛି ନାହ।” ଏଥେର ଏଲୀୟ କହିେଲ,

“ପୁନବାର ସାତ ଥର ଯାଅ।” 44 ତହଁୁ େସ ସପମ ଥର କହିଲା, “େଦଖନୁ,

ମନୁଷ ର ହାତ ପରି ଖେଣ କୁଦ େମଘ ସମୁଦରୁ ଉଠୁଅଛି।” ଏଥେର ଏଲୀୟ

କହିେଲ, “ଉଠିଯାଇ ଆହାବଙୁ କୁହ, ବୃଷି େଯପରି ତୁମକୁ ନ ଅଟକାଏ,
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ଏଥପାଇଁ ରଥ ପସୁତ କରି ତଳକୁ ଯାଅ।” 45 ତହଁୁ ଅଳକଣ ମ େର େମଘ

ଓ ବାୟୁେର ଆକାଶ କଳା େହାଇଗଲା ଓ ମହାବୃଷି େହଲା। ପୁଣି, ଆହାବ

ରଥେର ଚଢ଼ି ଯିଷିେୟଲକୁ ଗେଲ। 46 ଏଥେର ସଦାପଭୁଙ ହସ ଏଲୀୟଙ

ଉପେର ଅବସାନ କରେନ, େସ ଆପଣା କଟି ବାନି ଯିଷିେୟଲର ପେବଶ

ସାନ ପଯ ନ ଆହାବଙର ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ।

19ଏଥଉତାେର ଆହାବ ଏଲୀୟଙର କୃତ ସମସ କମର ବୃତାନ ଓ େସ

କିପରି ଖଡେର ସମସ ଭବିଷ ବକାଙୁ ବଧ କରିଥେଲ, ତାହା ଈେଷବ କୁ

ଜଣାଇେଲ। 2ତହେର ଈେଷବ ଏଲୀୟଙ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଏହି

କଥା କହିଲା, “ପାୟ କାଲ ଏହି ସମୟକୁ େଯେବ ମଁୁ ତୁମ ପାଣକୁ େସମାନଙ

ଜଣକର ପାଣ ତୁଲ ନ କେର, େତେବ େଦବତାମାେନ େମାେତ େସହି ଦଣ,

ମ ତହରୁ ଅଧକ େଦଉନୁ।” 3 ତହଁୁ ଏଲୀୟ ଏହା େଦଖ ଆପଣା ପାଣ

ସକାେଶ ଉଠିଯାଇ ଯିହୁଦାର େବେ ଶବା ନଗରେର ଉପସିତ େହେଲ ଓ

େସଠାେର ଆପଣା ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିେଲ। 4ମାତ େସ ଆେପ ପାନର ଭତରକୁ

ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ େରତମବୃକ ମୂଳେର ଉପସିତ େହାଇ ବସିେଲ

ଓ ଆପଣା ମୃତୁୁ ପାଥନା କରି କହିେଲ, “ଯେଥଷ େହଲାଣି; ଏେବ େହ

ସଦାପେଭା, େମାର ପାଣ ନିଅ; କାରଣ ମଁୁ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷମାନଙଠାରୁ

ଭଲ ନୁେହଁ।” 5 ତହଁୁ େସ େରତମବୃକ ମୂେଳ ଶୟନ କରି ନିଦା ଗେଲ;

ଏଥେର େଦଖ, ଏକ ଦୂତ ତାଙୁ ସଶ କରି କହିେଲ, “ଉଠ, େଭାଜନ କର।”

6 ତହେର େସ ଅନାେନ, େଦଖ, ତାଙ ମସକ ପାଖେର ଅଙାରେର ପକ ଏକ

ପିଠା ଓ ଏକ ପାତ ଜଳ ଅଛି। ଏଣୁ େସ େଭାଜନପାନ କରି ପୁନବାର ଶୟନ

କେଲ। 7ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ପୁନବାର ଦିତୀୟ ଥର ଆସି ତାଙୁ ସଶ

କରି କହିେଲ, “ଉଠ, େଭାଜନ କର; କାରଣ ତୁମ ଶକିରୁ ପଥ ଅଧକ।” 8

ତହଁୁ େସ ଉଠି େଭାଜନପାନ କେଲ ଓ େସହି ଖାଦ ର ବଳେର ପରେମଶରଙ

ପବତ େହାେରବ ପଯ ନ ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ଗମନ କେଲ। 9

ଆଉ େସ େସଠାସିତ ଏକ ଗହରେର ଉପସିତ େହାଇ ରାତି େକପଣ କେଲ;

େସେତେବେଳ େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ବାକ ତାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଓ

େସ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଏଲୀୟ, ତୁେମ ଏଠାେର କʼଣ କରୁଅଛ?” 10 ତହଁୁ

ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ମଁୁ ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶରଙ ପକେର ଅତ ନ

ଉେ ଯାଗୀ େହଲ; କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତୁମ ନିୟମ ପରିତ ାଗ
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କେଲ, ତୁମର ଯ େବଦିସବୁ ଉତାଟନ କେଲ ଓ ତୁମ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ

ଖଡେର ବଧ କେଲ; ତହେର ମଁୁ, େକବଳ ମଁୁ ଅବଶିଷ ରହିଲ; ଆଉ େସମାେନ

େମାʼ ପାଣ େନବାକୁ ଅେନଷଣ କରୁଅଛନି।” 11ଏଥେର େସ କହିେଲ, “ତୁେମ

ବାହାର େହାଇ ଏହି ପବତେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅ।” ଆଉ

େଦଖ, ସଦାପଭୁ ନିକଟ େଦଇ ଗମନ କେଲ, ତହେର ପବଳ ଓ ପଚଣ ବାୟୁ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପବତଗଣକୁ ବିଦୀଣ କଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ଭାଙି ଖଣ

ଖଣ କଲା; ମାତ ସଦାପଭୁ େସହି ବାୟୁେର ନ ଥେଲ; ପୁଣି, ବାୟୁ ଉତାେର

ଭୂମିକମ େହଲା; ମାତ ସଦାପଭୁ େସହି ଭୂମିକମେର ନ ଥେଲ। 12ଆଉ

ଭୂମିକମ ଉତାେର ଅଗି େହଲା; ମାତ ସଦାପଭୁ େସହି ଅଗିେର ନ ଥେଲ; ପୁଣି,

ଅଗି ଉତାେର ଏକ ଶାନ କୁଦ ରବ େହଲା। 13 ତହଁୁ ଏଲୀୟ ତାହା ଶୁଣେନ,

ଆପଣା ବସେର ମୁଖ ଆଚାଦନ କରି ବାହାେର ଯାଇ ଗହରମୁଖ ନିକଟେର

ଠିଆ େହେଲ। ତହେର େଦଖ, ଏକ ରବ ତାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ

କହିଲା, “ଏଲୀୟ, ତୁେମ ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛ?” 14 ତହଁୁ େସ କହିେଲ,

“ମଁୁ ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶରଙ ପକେର ଅତ ନ ଉେ ଯାଗୀ

େହଲ; କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ତୁମ ନିୟମ ପରିତ ାଗ କେଲ, ତୁମ

ଯ େବଦିସବୁ ଉତାଟନ କେଲ ଓ ତୁମ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ଖଡେର ବଧ

କେଲ; ତହେର, େକବଳ ମଁୁ ଅବଶିଷ ରହିଲ; ଆଉ େସମାେନ େମାହର ପାଣ

େନବାକୁ ଅେନଷଣ କରୁଅଛନି।” 15 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ,

“ଆପଣା ପଥେର େଫରି ଦେମଶକ ପାନରକୁ ଯାଅ; ଆଉ ତୁେମ େସଠାେର

ଉପସିତ େହେଲ, ହସାେୟଲକୁ ଅରାମ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କର; 16ଆଉ

ନି ଶିର ପୁତ େଯହୂଙୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କର; ଆଉ ଆେବ 

ମେହାଲା ନିବାସୀ ଶାଫ ର ପୁତ ଇଲୀଶାୟଙୁ ତୁମ ପଦେର ଭବିଷ ବକା

କରି ଅଭେଷକ କର। 17 ତହେର େଯଉଁ େଲାକ ହସାେୟଲର ଖଡରୁ

ବଞିବ, େଯହୂ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବ ଓ େଯ େଯହୂର ଖଡରୁ ବଞିବ, ତାହାକୁ

ଇଲୀଶାୟ ବଧ କରିବ। 18 ତଥାପି ଆେମ ଇସାଏଲ ମ େର ଆପଣା ପାଇଁ

ସାତ ସହସ େଲାକ ଅବଶିଷ ରଖବା, େଯଉଁମାନଙର ଆଣୁ ବା ସମୁଖେର

ନତ େହାଇ ନାହ ଓ େଯଉଁମାନଙର ମୁଖ ତାହାକୁ ଚୁମନ କରି ନାହ।” 19

ଏଥେର ଏଲୀୟ ଏଠାରୁ ପସାନ କରି ଶାଫ ର ପୁତ ଇଲୀଶାୟଙର ସନାନ

ପାଇେଲ। େସସମୟେର େସ ହଳ ବୁଲାଉଥେଲ, ତାଙ ଆଗେର ବାର ହଳ
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ବଳଦ ଥେଲ, ପୁଣି, େସ ଦାଦଶ ହଳେର ଥେଲ; ତହେର ଏଲୀୟ ତାଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା ବସ ତାଙ ଉପେର ପକାଇେଲ। 20 ତହେର େସ

ବଳଦ ଛାଡ଼ି ଏଲୀୟଙ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ତାଙୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ

ପିତା ଓ ମାତାଙୁ ଚୁମନ େଦବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦଉନୁ, ତହ ଉତାେର ମଁୁ

ଆପଣଙ ପେଛ ଯିବି।” ତହଁୁ ଏଲୀୟ ତାଙୁ କହିେଲ, “େଫରିଯାଅ; କିନୁ ଚିନା

କର ଆେମ ତୁମର କଅଣ କଲୁ।” 21 ତହେର େସ ତାଙ ପଶା ଗମନରୁ

େଫରିଗେଲ ଓ େସହି ବଳଦ ହଳକ େନଇ ବଧ କରି ଯୁଆଳି କାଠେର େସହି

ମାଂସ ସିଦ କରି େଲାକମାନଙୁ ଦିଅେନ, େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। ତହଁୁ େସ

ଉଠି ଏଲୀୟଙର ପଶା ଗମନ କରି ତାଙର ପରିଚଯ ା କେଲ।

20ଏଥଉତାେର ଅରାମର ରାଜା ବି ହଦ ଆପଣାର ସମସ େସୖନ

ଏକତ କଲା; ପୁଣି, ତାହା ସେଙ ବତିଶ ରାଜା, ଆଉ ଅଶ ଓ ରଥମାନ

ଥେଲ; ପୁଣି, େସ ଯାଇ ଶମରୀୟା ଅବେରାଧ କରି ତହ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କଲା। 2ଆଉ ନଗର ମ କୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ

ପଠାଇ ତାଙୁ କହିଲା, “ବି ହଦ ଏହି କଥା କହନି, 3 ‘ତୁମର ରୂପା ଓ

ତୁମର ସୁନା େମାହର ଅେଟ, ତୁମର ଭାଯ ା ଓ ତୁମର ସନାନମାେନ, ମ

ସେବାତମ େଯେତ, େମାହର ଅଟନି।’” 4 ଏଥେର ଇସାଏଲର ରାଜା ଉତର

କରି କହିେଲ, “େହ େମାହର ପେଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ ବାକ ାନୁସାେର

ମଁୁ ଓ େମାର ସବସ ହ ଆପଣଙର।” 5 ଏଉତାେର ଦୂତମାେନ ପୁନବାର

ଆସି କହିେଲ, “ବି ହଦ ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁେମ ଆପଣା ରୂପା, ଆପଣା

ସୁନା, ଆପଣା ଭାଯ ା ଓ ଆପଣା ସନାନମାନଙୁ େମାʼ ହସେର ସମପଣ କର

େବାଲ ମଁୁ ତୁମକୁ କହି ପଠାଇଲ; 6 ମାତ କାଲ ପାୟ ଏହି ସମୟେର ମଁୁ

ତୁମ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇବି, ଆଉ େସମାେନ ତୁମ ଗୃହ ଓ

ତୁମ ଦାସମାନଙ ଗୃହ ଅନୁସନାନ କରିେବ; ପୁଣି, ତୁମ ଦୃଷିେର ଯାହା ଯାହା

ମେନାହର, ତାହାସବୁ େସମାେନ ହାତେର ଧରି େନଇଯିେବ।’” 7 େତେବ

ଇସାଏଲର ରାଜା େଦଶର ସମସ ପାଚୀନବଗଙୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ବିନୟ

କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ବିଚାର କରି େଦଖ, ଏ େଲାକ କିପରି ଅନିଷ େଚଷା

କରୁଅଛି; କାରଣ େସ େମାʼ ଭାଯ ା ଓ ସନାନଗଣ ପାଇଁ, ପୁଣି, େମାହର

ରୂପା ଓ ସୁନା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେନ, ମଁୁ ତାହାକୁ ମନା କଲ ନାହ।” 8

ଏଥେର ସମସ ପାଚୀନବଗ ଓ ସମୁଦାୟ େଲାକ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆପଣ
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ତାହାର କଥାେର କଣ ନ େଦଉନୁ, ଅବା ସମତ ନ େହଉନୁ।” 9 ଏେହତୁ େସ

ବି ହଦ ର ଦୂତମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ପଭୁ ମହାରାଜଙୁ କୁହ, ଆପଣ

ପଥେମ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ ଯହ ପାଇଁ ପଠାଇଥେଲ, େସସବୁ ମଁୁ କରିବି;

ମାତ ଏହି କାଯ ମଁୁ କରି ପାରିବି ନାହ।” ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ପସାନ କରି ତାହାକୁ

ସମାଦ େଦେଲ। 10 ଏଉତାେର ବି ହଦ ତାଙ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ

କହିଲା, “େଯେବ ଶମରୀୟାର ଧୂଳି େମାʼ ପଶା ଗାମୀ ସମସ େଲାକଙ

ପୂଣ ମୁଷି ନିମେନ ଯେଥଷ ହୁଏ, େତେବ େଦବତାମାେନ େସହି ଦଣ, ମ

ତହରୁ ଅଧକ େମାେତ େଦଉନୁ।” 11 ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଉତର କରି

କହିେଲ, “ତାହାକୁ କୁହ, େଯ ସଜା ପରିଧାନ କେର, େସ ସଜା ତ ାଗ କରିବା

େଲାକ ତୁଲ ଦପ ନ କରୁ।” 12 ବି ହଦ ଓ ରାଜାମାେନ କୁଟୀରେର ପାନ

କରୁଥବା ସମୟେର େସ ଏହି ସମାଦ ଶୁଣି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିଲା,

“ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ନଗର ବିରୁଦେର ଆପଣାମାନଙୁ

ସଜାଇେଲ। 13 ଏଥମ େର େଦଖ, ଜେଣ ଭବିଷ ବକା ଇସାଏଲର ରାଜା

ଆହାବଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁେମ

କି ଏହି ସମସ ମହାଜନତା େଦଖଅଛ? େଦଖ, ଆେମ ଆଜି ତାହା ତୁମ

ହସେର ସମପଣ କରିବା, ଆଉ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ ାତ

େହବ।’” 14 ତହେର ଆହାବ ପଚାରିେଲ, “କାହା ଦାରା?” େସ କହିେଲ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ପେଦଶର ଅଧପତିମାନଙ ଯୁବା େଲାକଙ ଦାରା।

େତେବ େସ ପଚାରିେଲ, “କିଏ ଯୁଦ ଆରମ କରିବ?” ତହେର େସ ଉତର

କେଲ, “ତୁେମ।” 15 ତହଁୁ େସ ପେଦଶର ଅଧପତିମାନଙ ଯୁବା େଲାକଙୁ

ଗଣନା କେଲ, େସମାେନ ଦୁଇ ଶହ ବତିଶ ଜଣ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ

ଉତାେର ସମୁଦାୟ େଲାକଙୁ, ଅଥା , ସମଗ ଇସାଏଲସନାନଙୁ ଗଣନା

କରେନ, ସାତ ସହସ ଜଣ େହେଲ। 16 ଏଉତାେର େସମାେନ ମ ାହ

କାଳେର ବାହାରିେଲ। ମାତ ବି ହଦ ଓ ତାହାର ସାହାଯ କାରୀ ବତିଶ

ଜଣ ରାଜା କୁଟୀରେର ପାନ କରି ମତ େହଉଥେଲ। 17 ଏହି ସମୟେର

ପେଦଶର ଅଧପତିମାନଙ ଯୁବା େଲାେକ ପଥେମ ବାହାରିେଲ; ତହେର

ବି ହଦ େଲାକ ପଠାେନ, େସମାେନ ତାହାକୁ ସମାଦ େଦଇ କହିେଲ,

“ଶମରୀୟାରୁ େଲାେକ ଆସିଅଛନି।” 18 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “େସମାେନ ସନି

ପାଇଁ ଆସିଥେଲ, େସମାନଙୁ ଜୀବିତ ଧର, ପୁଣି, ଯୁଦ ପାଇଁ ଆସିଥେଲ ମ
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େସମାନଙୁ ଜୀବିତ ଧର।” 19 ଏଥମ େର ପେଦଶର ଅଧପତିମାନଙ େସହି

ଯୁବାମାେନ ଓ େସମାନଙ ପଶା ଗାମୀ େସୖନ ଦଳ ନଗରରୁ ବାହାରିେଲ।

20 ପୁଣି, େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିେଯାଦାକୁ ବଧ କେଲ;

ତହେର ଅରାମୀୟମାେନ ପଳାଇେଲ ଓ ଇସାଏଲ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି, ଅରାମର ରାଜା ବି ହଦ ଅଶାେରାହୀମାନଙ ସହିତ

ଏକ ଅଶ ଆେରାହଣ କରି ରକା ପାଇଲା। 21 ଏଥେର ଇସାଏଲର ରାଜା

ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅଶ ଓ ରଥସକଳ ଆଘାତ କେଲ ଓ ଅରାମୀୟମାନଙୁ

ମହାସଂହାରେର ବଧ କେଲ। 22ଏଉତାେର େସହି ଭବିଷ ବକା ଇସାଏଲର

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ସବଳ କର ଓ

ଯାହା କରୁଅଛ, ତାହା ବିଚାର କରି େଦଖ; କାରଣ ଆସନା ବଷ ଅରାମର

ରାଜା ପୁନବାର ତୁମ ବିରୁଦେର ଆସିବ।” 23 ଏଥଉତାେର ଅରାମରାଜାର

ଦାସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େସମାନଙ େଦବତା ପବତଗଣର େଦବତା

ଅଟନି; ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଆମମାନଙ ଅେପକା ବଳବାନ େହେଲ; ମାତ

ଆେମମାେନ ଯଦି ପଦାେର େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରୁ, େତେବ ଆେମମାେନ

େସମାନଙ ଅେପକା ନିଶୟ ଅଧକ ବଳବାନ େହବା। 24ଏଣୁ ଏହି କାଯ

କରନୁ; ରାଜାମାନଙର ପତି ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ କାଢ଼ି େଦଉନୁ ଓ

େସମାନଙ ସାନେର େସନାପତିମାନଙୁ ରଖନୁ; 25ଆଉଆପଣ େଯଉଁ େସୖନ

ହରାଇଅଛନି, ତାହାରି ପରି େସୖନ ଓ ଅଶ ବଦେଳ ଅଶ ଓ ରଥ ବଦେଳ ରଥ

ସଂଗହ କରନୁ; ତହଁୁ ଆେମମାେନ ପଦାେର େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବା,

ଆଉ ନିଶୟ ଆେମମାେନ େସମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ବଳବାନ େହବା।”

ଏଥେର ରାଜା େସମାନଙ କଥା ଶୁଣି େସହିରୂପ କଲା। 26 ଏଥଉତାେର ପର

ବଷ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ବି ହଦ ଅରାମୀୟମାନଙୁ ଗଣନା କରି ଇସାଏଲ

ସେଙ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଅେଫକକୁ ଗଲା। 27ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ଗଣିତ େହାଇ ଖାଦ ଦବ ାଦି ପସୁତ କରି େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାତା

କେଲ; ପୁଣି, ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଦୁଇ କୁଦ ଛାଗପଲ ପରି େସମାନଙ

ସମୁଖେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ; ମାତ ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ େଦଶଯାକ

ବ ାପିେଲ। 28 ତହେର ପରେମଶରଙର ଜେଣ େଲାକ ଇସାଏଲର ରାଜାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘ଅରାମୀୟମାେନ

କହିଅଛନି, ସଦାପଭୁ ପବତଗଣର େଦବତା, ମାତ ତଳଭୂମିର େଦବତା
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ନୁହନି; ଏେହତୁ ଆେମ ଏହି ସମସ ମହାଜନତାକୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ

କରିବା, ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ାତ େହବ।’”

29ପୁଣି, େସମାେନ ସାତ ଦିନ ସମୁଖାସମୁଖୀ େହାଇ ଛାଉଣି ସାପନ କରି

ରହିେଲ। ତହଁୁ ସପମ ଦିନେର ଯୁଦ ସଂଘଟନ େହଲା; ତହେର ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଏକ ଦିନେର ଅରାମୀୟମାନଙର ଏକ ଲକ ପଦାତିକ େସୖନ

ବଧ କେଲ। 30 ମାତ ଅବଶିଷ ସମେସ ଅେଫକକୁ ପଳାଇ ନଗରେର

ପେବଶ କେଲ; ଆଉ ଅବଶିଷ ସତାଇଶ ହଜାର େଲାକଙ ଉପେର ପାେଚରୀ

ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି, ବି ହଦ ପଳାଇ ନଗରେର ପେବଶ କରି େଗାଟିଏ ଭତର

େକାଠରିକୁ ଗଲା। 31 ଏଥେର ତାହାର ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ ଦୟାଳୁ

ଅଟନି; ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆସନୁ, ଆେମମାେନ

କଟିେର ଅଖା ପିନି ଓ ମସକେର ରଜୁ ବାନି ଇସାଏଲର ରାଜା ନିକଟକୁ

ଯାଉ; େକଜାଣି େସ ଆପଣଙ ପାଣ ବଞାଇେବ।” 32 ତହଁୁ େସମାେନ କଟିେର

ଅଖା ଓ ମସକେର ରଜୁ ବାନି ଇସାଏଲର ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,

“ଆପଣଙ ଦାସ ବି ହଦ କହୁଅଛି, ‘ମଁୁ ଆପଣଙୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାେତ

ବଞାଉନୁ।’” ଏଥେର େସ କହିେଲ, “େସ କʼଣ ଏଯାଏ ବଞିଅଛି? େସ

ତ େମାହର ଭାଇ।” 33 େସେତେବେଳ େସହି େଲାକମାେନ ଯତପୂବକ

ନିରୀକଣ କରି ତାହାର ମନ େସପରି କି ନାହ, ଏହା ଧରିବାକୁ ଚଞଳ

େହେଲ; ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆପଣଙ ଭାତା ବି ହଦ ।” େତେବ

େସ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଣ।” ତହଁୁ ବି ହଦ ତାଙ

ନିକଟକୁ ଆସେନ, େସ ତାହାକୁ ରଥ ଉପରକୁ ଅଣାଇେଲ। 34 େସେତେବେଳ

ବି ହଦ ତାଙୁ କହିଲା, “େମାʼ ପିତା ଆପଣଙ ପିତାଙଠାରୁ େଯଉଁ େଯଉଁ

ନଗର େନଇଅଛନି, ତାହା ମଁୁ େଫରାଇ େଦବି; ପୁଣି, େଯପରି େମାʼ ପିତା

ଶମରୀୟାେର ନଗରଗୁଡ଼ିକ କରିଥେଲ, େସପରି ଆପଣ ଦେମଶକେର

ଆପଣା ପାଇଁ କରିେବ।” ଏଥେର ଆହାବ କହିେଲ, “ମଁୁ ଏହି ନିୟମେର

ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିେଦବି।” ତହଁୁ େସ ତାହା ସେଙ ନିୟମ କରି ତାହାଙୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ।

35 ଏଥଉତାେର ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ମ ରୁ େକହି ଜେଣ ସଦାପଭୁଙ

ବାକ େର ଆପଣା ସଙୀକୁ କହିଲା, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି; େମାେତ ମାର।”

ମାତ େସ େଲାକ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। 36 ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ
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କହିଲା, “ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ମାନିଲ ନାହ, ଏେହତୁ େଦଖ, ତୁେମ େମାʼ

ନିକଟରୁ ପସାନ କଲାକେଣ ସିଂହ ତୁମକୁ ବଧ କରିବ।” ଏଥଉତାେର େସ

ପସାନ କଲାକେଣ ସିଂହ ତାହାକୁ େଭଟି ବଧ କଲା। 37 ପୁଣି, େସ ଆଉ

ଏକ ମନୁଷ କୁ େଭଟି କହିଲା, “ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାେତ ମାର।” ତହଁୁ

େସ େଲାକ ତାହାକୁ ମାରିଲା ଓ ମାରି ମାରି ତାହାକୁ କତବିକତ କଲା। 38

ଏଥେର ଭବିଷ ବକା ପସାନ କରି ପଥେର ରାଜାଙ ଅେପକାେର ରହିଲା ଓ

ଆପଣା ଚକୁ ଉପେର ପାଗ ବାନି ଛଦେବଶ ଧରିଲା। 39 ତହଁୁ ରାଜା ନିକଟ

େଦଇ ଯିବା େବେଳ େସ ଡାକ ପକାଇ ରାଜାଙୁ କହିଲା; “ଆପଣଙ ଦାସ

ବାହାରି ଯୁଦ ମ କୁ ଯାଇଥଲା; ଆଉ େଦଖନୁ, ଜେଣ ମନୁଷ େମାʼ ପାଖକୁ

େଫରି ଏକ େଲାକକୁ ଆଣି କହିଲା, ‘ଏ େଲାକକୁ ରଖ; େଯେବ େକୗଣସି

ରୂେପ ତାହାର ସନାନ ନ ମିେଳ, େତେବ ତାହାର ପାଣ ବଦେଳ ତୁମର ପାଣ

ଯିବ, େନାହିେଲ ତୁେମ ଏକ ତାଳନ ରୂପା େଦବ।’ 40 ମାତ ଆପଣଙ ଦାସ

ଏେଣେତେଣ କାଯ େର ବ ସ େହବା େବେଳ େସ ଚାଲଗଲା।” ତହେର

ଇସାଏଲର ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମର େସହି ପକାର ଦଣ େହବ;

ତୁେମ ଆେପ ତାହା ନିଷତି କରିଅଛ।” 41 ଏଉତାେର େସ ଶୀଘ ଆପଣା

ଚକୁରୁ ପାଗ କାଢ଼ି ପକାଇଲା; ତହଁୁ େସ େଯ ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର

ଜେଣ, ଏହା ଇସାଏଲର ରାଜା ଚିହିେଲ। 42 ପୁଣି, ଭବିଷ ବକା ତାଙୁ

କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ େଯଉଁ େଲାକକୁ ବିନାଶାେଥ

ନିଯୁକ କରିଥଲୁ, ତୁେମ ତାହାକୁ ଆପଣା ହସରୁ ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛ, ‘ଏେହତୁ

ତାହାର ପାଣ ବଦେଳ ତୁମର ପାଣ ଯିବ ଓ ତାହାର େଲାକଙ ବଦେଳ ତୁମ

େଲାକମାେନ ଯିେବ।’” 43 ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ବିଷଣ ଓ ଅତୁଷ େହାଇ

ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଇ ଶମରୀୟାେର ଉପସିତ େହେଲ।

21ଏଉତାେର ଏହିପରି ଘଟିଲା; ଯିଷିେୟଲେର ଶମରୀୟାର ରାଜା

ଆହାବଙର ଅଟାଳିକା ସନିକଟେର ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଖେଣ

ଦାକାେକତ ଥଲା। 2 ଏଣୁ ଆହାବ ନାେବାତକୁ କହିେଲ, “େମାେତ ତୁମ

ଦାକାେକତ ଦିଅ, ମଁୁ ତାହା ଶାକେକତ କରିବି, କାରଣ ତାହା େମାʼ ଗୃହ

ନିକଟେର ଅଛି; ଆଉ ମଁୁ ତହ ବଦେଳ ତୁମକୁ ତହରୁ ଉତମ ଏକ ଦାକାେକତ

େଦବି; ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ େଦଖାଯାଏ, ମଁୁ ରୂପାମୁଦାେର ତହର ମୂଲ ତୁମକୁ

େଦବି।” 3 ଏଥେର ନାେବାତ ଆହାବଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଯ ଆପଣା େପୖତୃକ
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ଅଧକାର ଆପଣଙୁ େଦବି, ଏହା ସଦାପଭୁ ନ କରନୁ।” 4 ତହଁୁ ଆହାବ

ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଉକ କଥା ସକାଶୁ ବିଷଣ ଓ ଅତୁଷ େହାଇ ଆପଣା

ଗୃହକୁ ଆସିେଲ; କାରଣ ନାେବାତ କହିଥଲା େଯ, “ମଁୁ ଆପଣା େପୖତୃକ

ଅଧକାର ଆପଣଙୁ େଦବି ନାହ।” ଏଣୁ ଆହାବ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇ

ଶଯ ାେର ପଡ଼ି େଭାଜନ କରିବାକୁ ଅସମତ େହେଲ। 5ମାତ ତାଙ ଭାଯ ା

ଈେଷବ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ତୁମ ମନ କାହକି ଏେଡ଼ ଦୁଃଖତ

େଯ, ତୁେମ େଭାଜନ କରୁ ନାହଁ?” 6 ତହେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତକୁ କହିଲ, ତୁେମ ରୂପା ମୁଦା େନଇ େମାେତ ତୁମ

ଦାକାେକତ ଦିଅ; ଅବା େଯେବ ତୁମର ସେନାଷ ହୁଏ, େତେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ତହ

ବଦେଳ ଆଉ ଏକ ଦାକାେକତ େଦବି,” ମାତ େସ ଉତର କଲା, “ମଁୁ ତୁମକୁ

ଆପଣା ଦାକାେକତ େଦବି ନାହ।” 7 ତହଁୁ ତାଙର ଭାଯ ା ଈେଷବ ତାଙୁ

କହିଲା, “ତୁେମ କʼଣ ଏେବ ଇସାଏଲର ରାଜ ଉପେର କତୃତ କରୁ ନାହଁ?

ଉଠ, େଭାଜନ କର ଓ ତୁମ ମନ ଆନନିତ େହଉ; ମଁୁ ତୁମକୁ ଯିଷିେୟଲୀୟ

ନାେବାତର ଦାକାେକତ େଦବି।” 8 ତହଁୁ େସ ଆହାବଙ ନାମେର ପତ

େଲଖ ଓ ତାଙର ମୁଦାେର ମୁଦାଙିତ କରି ନାେବାତର ନଗରସ ଓ ତାହାର

ପତିବାସୀ ପାଚୀନ ଓ ପଧାନ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ େସହି ପତ ପଠାଇଲା।

9ପୁଣି, େସହି ପତେର େସ ଏହା େଲଖଥଲା, ଯଥା, ଉପବାସର େଘାଷଣା

କର ଓ େଲାକମାନଙ ମ େର ନାେବାତକୁ ଉଚସାନେର ବସାଅ; 10ଆଉ

ତାହା ସମୁଖେର ଦୁଇେଗାଟି ଦୁଷ ମନୁଷ କୁ ବସାଅ ଓ େସମାେନ ତାହା

ବିରୁଦେର ସାକ େଦଇ କହନୁ, ତୁେମ ପରେମଶରଙୁ ଓ ରାଜାଙୁ ଅଭଶାପ

େଦଇଅଛ। ତହ ଉତାେର ତାହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇ ପସରାଘାତ କରି ବଧ

କର। 11 ତହଁୁ ନାେବାତର ନଗରସ େଲାକମାନଙୁ, ଅଥା , ତାହାର ନଗର

ନିବାସୀ ପାଚୀନ ଓ ପଧାନବଗଙୁ ଈେଷବ େଯପରି କହି ପଠାଇଥଲା

ଓ ତାହାର େପରିତ ପତେର େଯପରି େଲଖାଥଲା, ତଦନୁସାେର େସମାେନ

କମ କେଲ। 12 େସମାେନ ଉପବାସର େଘାଷଣା କେଲ ଓ ନାେବାତକୁ

େଲାକମାନଙ ମ େର ଉଚସାନେର ବସାଇେଲ। 13 ଆଉ ଦୁଇେଗାଟି

ଦୁଷ ମନୁଷ ଆସି ତାହା ସମୁଖେର ବସିେଲ; ପୁଣି, େସହି ପାପାଧମ

ମନୁଷ ମାେନ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର ନାେବାତ ବିରୁଦେର ସାକ େଦଇ

କହିେଲ, “ନାେବାତ ପରେମଶରଙୁ ଓ ରାଜାଙୁ ଅଭଶାପ େଦଇଅଛି।” ତହଁୁ
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େସମାେନ ତାହାକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ ପସରାଘାତ କରି ବଧ

କେଲ। 14 ତହ ଉତାେର େସମାେନ ଈେଷବ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ,

ନାେବାତ ପସରାଘାତେର ମରିଅଛି। 15 ଏଥେର ଈେଷବ , ପସରାଘାତେର

ନାେବାତର ମରିଥବା ବିଷୟ ଶୁଣେନ, ଈେଷବ ଆହାବଙୁ କହିଲା, “ଉଠ,

ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତ ରୂପାମୁଦାେର ତୁମକୁ େଯଉଁ ଦାକାେକତ େଦବାକୁ

ମନା କଲା, ତାହା ଅଧକାରେର ଆଣ; କାରଣ ନାେବାତ ଜୀବିତ ନାହ, ମାତ

ମଲାଣି।” 16 େସେତେବେଳ ଆହାବ ନାେବାତର ମରଣ କଥା ଶୁଣେନ,

ଆହାବ ଉଠି ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଦାକାେକତ ଅଧକାରେର ଆଣିବା

ପାଇଁ ଗେଲ। 17 ଏଥଉତାେର ତି ବୀୟ ଏଲୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 18ଉଠ, ଶମରୀୟାନିବାସୀ ଇସାଏଲର

ରାଜା ଆହାବ ସେଙ ସାକାତ କରିବାକୁ ଯାଅ; େଦଖ, େସ ନାେବାତର

ଦାକାେକତେର ଅଛି, େସ ତାହା ଅଧକାରେର ଆଣିବା ପାଇଁ େସସାନକୁ

ଯାଇଅଛି। 19 ଏେହତୁ ତୁେମ ତାହାକୁ କହିବ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ତୁେମ କି ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଧକାର ମ ଆତସା କରିଅଛ?” ଆହୁରି ତୁେମ

ତାହାକୁ କହିବ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଯଉଁ ସାନେର କୁକୁରମାେନ

ନାେବାତର ରକ ଚାଟି ଖାଇେଲ, େସହି ସାନେର କୁକୁରମାେନ ତୁମର ରକ

ମ ଚାଟି ଖାଇେବ।” 20 ତହେର ଆହାବ ଏଲୀୟଙୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର

ଶତୁ, ତୁେମ କʼଣ େମାେତ ପାଇଲ?” ତହଁୁ େସ ଉତର କେଲ, “ମଁୁ ତୁମକୁ

ପାଇଲ; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ମନ କମ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ

ଆପଣାକୁ ବିକି କରିଅଛ। 21 େଦଖ, ମଁୁ ତୁମ ପତି ଅମଙଳ ଘଟାଇବି ଓ

ତୁମକୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବି, ପୁଣି, ଇସାଏଲ ମ େର ବଦ ବା

ମୁକ ପେତ କ ପୁଂସନାନକୁ ଆହାବଠାରୁ ଉଚିନ କରିବି। 22 ପୁଣି, ତୁେମ

େଯଉଁ ବିରକିଜନକ କମ ଦାରା େମାେତ ବିରକ କରିଅଛ ଓ ଇସାଏଲକୁ ପାପ

କରାଇଅଛ, ତହ ନିମେନ ମଁୁ ତୁମ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମର

ବଂଶ ତୁଲ ଓ ଅହୀୟର ପୁତ ବାଶାର ବଂଶ ତୁଲ କରିବି। 23 ଆଉ

ଈେଷବ ବିଷୟେର ମ ସଦାପଭୁ କହୁଅଛନି, ଯିଷିେୟଲର ଗଡ଼ପାେଚରୀ

ନିକଟେର କୁକୁରମାେନ ଈେଷବ କୁ ଖାଇେବ।” 24ଆହାବର େଯଉଁ େଲାକ

ନଗରେର ମରିବ, କୁକୁରମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ; ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକ

େକତେର ମରିବ, ଆକାଶର ପକୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇେବ। 25 େଯପରି
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ଏହି ଆହାବ ଆପଣା ଭାଯ ା ଈେଷବ ଦାରା ପବତତ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର ମନ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ବିକୟ କେଲ, େସପରି ଆଉ

େକହି କରିବ ନାହ। 26 ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନଙୁ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ ଦୂର କରିେଦେଲ, େସମାନଙ ସମସ କିୟାନୁସାେର େସ

ପତିମାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଅତିଶୟ ଘୃଣାେଯାଗ କମ କେଲ। 27

ଆହାବ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣେନ, ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ ଓ ଆପଣା େଦହେର

ଅଖା ପିନି ଉପବାସ କରି ଅଖାେର େଶାଇେଲ, ପୁଣି, ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲେଲ।

28 ତହଁୁ ତି ବୀୟ ଏଲୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା, 29ଆହାବ ଆମ ସାକାତେର କିପରି ଆପଣାକୁ ନମ କରୁଅଛି, “ଏହା

କି ତୁେମ େଦଖୁଅଛ? େସ ଆମ ସାକାତେର ଆପଣାକୁ ନମ କରିବା େହତୁ

ଆେମ ତାହାର ସମୟେର େସହି ଅମଙଳ ଘଟାଇବା ନାହ; ମାତ ତାହାର

ପୁତର ସମୟେର ତାହାର ବଂଶ ପତି ଏହି ଅମଙଳ ଘଟାଇବା।”

22ଏଥଉତାେର ଅରାମ ଓ ଇସାଏଲ ଯୁଦ ନ କରି ତିନି ବଷ ପଯ ନ କାନ

ରହିେଲ। 2 ତହଁୁ ତୃତୀୟ ବଷେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଇସାଏଲର

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 3ଏଥେର ଇସାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ରାେମା ଗିଲୀୟଦ େଯ ଆମମାନଙର ଅେଟ, ଏହା କʼଣ

ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? ତଥାପି ଆେମମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହି ଅରାମର

ରାଜା ହସରୁ ତାହା େନଉ ନାହଁୁ।” 4 ପୁଣି, େସ ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ କʼଣ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ସେଙ ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବ?”

ତହେର ଯିେହାଶାଫ ଇସାଏଲର ରାଜାଙୁ କହିେଲ; “ମଁୁ ତୁମ ପରି, େମାର

େଲାକ ତୁମ େଲାକ ପରି, େମାର ଅଶ ତୁମ ଅଶ ପରି।” 5ଆହୁରି ଯିେହାଶାଫ

ଇସାଏଲର ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜି ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ପଚାର।” 6 େତେବ ଇସାଏଲର ରାଜା ଭବିଷ ବକାମାନଙର ଊଣାଧକ

ଚାରି ଶହ େଲାକ ଏକତ କରି େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ ରାେମା ଗିଲୀୟଦ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯିବି କି କାନ େହବି?” ତହଁୁ େସମାେନ କହିେଲ,

“ଯାଉନୁ; କାରଣ ପଭୁ ମହାରାଜାଙ ହସେର ତାହା ସମପଣ କରିେବ।” 7

ମାତ ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “ଏମାନଙ ବ ତୀତ ଯାହାକୁ ଆେମମାେନ

ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପଭୁଙର ଏପରି ଭବିଷ ବକା କି େକହି ଏଠାେର

ନାହ?” 8 ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ, “ଆଉ
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ଜେଣ ଅଛନି, ଯାହା ଦାରା ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି ପାରୁ, େସ

ଇମର ପୁତ ମୀଖାୟ; ମାତ ମଁୁ ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର; କାରଣ େସ େମାʼ

ବିଷୟେର ଅମଙଳ ବିନା ମଙଳର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେର ନାହ।”

ତହଁୁ ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “ରାଜା ଏପରି ନ କହନୁ।” 9 େସେତେବେଳ

ଇସାଏଲର ରାଜା ଏକ ଅ କଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଇମର ପୁତ ମୀଖାୟକୁ ଶୀଘ

ଆଣ।” 10 ଏଥମ େର ଇସାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ

ଆପଣାମାନଙ ରାଜବସ ପିନି ଶମରୀୟାର ଦାରପେବଶ ସାନ ନିକଟବତୀ

େମଲାେର ଆପଣା ଆପଣା ସିଂହାସନେର ବସିଥେଲ; ଆଉ େସମାନଙ

ସମୁଖେର ଭବିଷ ବକା ସମେସ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରୁଥେଲ।

11 ଆଉ କନାନାର ପୁତ ସିଦିକୀୟ େଲୗହମୟ ଶୃଙମାନ ନିମାଣ କରି

କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଏତଦାରା ଆପଣ ଅରାମୀୟମାନଙୁ

ସଂହାର କରିବା ପଯ ନ ଭୁସି ପକାଇେବ।” 12 ତହେର ସବୁ ଭବିଷ ବକା

ତଦୂପ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କହିେଲ, “ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ

କୃତକାଯ େହଉନୁ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତାହା ମହାରାଜଙ ହସେର ସମପଣ

କରିେବ।” 13 େଯଉଁ ଦୂତ ମୀଖାୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥଲା, େସ ତାହାକୁ

କହିଲା, “େଦଖ, ଭବିଷ ବକାମାନଙର ବାକ ଏକ ମୁଖେର ରାଜାଙର

ମଙଳ ପକାଶ କରୁଅଛି; ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମର ବାକ େସମାନଙର

ଜଣକର ବାକ ତୁଲ େହଉ, ଆଉ ତୁେମ ମଙଳର କଥା କୁହ।” 14 ତହଁୁ

ମୀଖାୟ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଯାହା

କହିେବ, ମଁୁ ତାହା ହ କହିବି।” 15 ଏଉତାେର ମୀଖାୟ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ଆସେନ, ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେମମାେନ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ

ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା କି କାନ େହବା?” ତହେର େସ ଉତର କଲା,

“ଯାଉନୁ, କୃତକାଯ େହଉନୁ; ସଦାପଭୁ ତାହା ମହାରାଜଙ ହସେର ସମପଣ

କରିେବ।” 16ତହଁୁ ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ସତ ବିନୁ ଆଉ କିଛି େମାେତ ନ କୁହ େବାଲ ମଁୁ େକେତ ଥର ତୁମକୁ ଶପଥ

କରାଇବି?” 17 ଏଥେର େସ କହିଲା, “ମଁୁ ସମଗ ଇସାଏଲକୁ ଅରକକ

େମଷପଲ ତୁଲ ପବତମାନେର ଛିନଭନ େଦଖଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁ କହିେଲ,

‘ଏମାନଙର କତା ନାହ; ଏମାେନ ପେତ େକ କୁଶଳେର ଆପଣା ଆପଣା

ଗୃହକୁ େଫରି ଯାଉନୁ।’” 18ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ,
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“ଏ ଆମ ବିଷୟେର ଅମଙଳ ବିନା ମଙଳର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବ

ନାହ େବାଲ କି ମଁୁ ତୁମକୁ କହିଲ ନାହ?” 19ପୁଣି, ମୀଖାୟ କହିଲା, “ଏେହତୁ

ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଶୁଣ; ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ ତାହାଙ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ

ଓ ତାହାଙ ଦକିଣ ଓ ବାମ ହସେର ତାହାଙ ନିକଟେର ସଗୀୟ ସମୁଦାୟ

େସୖନ ଙୁ ଉଭା େହବାର େଦଖଲ। 20 ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, ‘ଆହାବ

େଯପରି ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ପତିତ େହବ, ଏଥପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ

ଫୁସଲାଇବ?’ ତହେର ଜେଣ ଏପକାର, ଅନ ଜେଣ େସପକାର କହିେଲ।

21 ତହ ଉତାେର ଏକ ଆତା ବାହାରି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ

କହିଲା, ‘ମଁୁ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବି।’ 22 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,

‘କାହେର?’ େସ କହିଲା, ‘ମଁୁ ଯାଇ ତାହାର ସମସ ଭବିଷ ବକାଙ ମୁଖେର

ମିଥ ାବାଦୀ ଆତା େହବି।’ େତେବ େସ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବ,

ମ କୃତକାଯ େହବ; ଯାଅ, େସପରି କର।’ 23 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପଭୁ

ତୁମର ଏସମସ ଭବିଷ ବକାଙ ମୁଖେର ମିଥ ାବାଦୀ ଆତା େଦଇଅଛନି;

ସଦାପଭୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଅମଙଳର କଥା କହିଅଛନି।” 24 େସେତେବେଳ

କନାନାର ପୁତ ସିଦିକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ମୀଖାୟର ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି

କହିଲା, “ସଦାପଭୁଙ ଆତା େତାେତ କହିବା ପାଇଁ େମାʼ ଠାରୁ େକଉଁ ବାେଟ

ଗେଲ?” 25 ତହେର ମୀଖାୟ କହିଲା, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ତୁେମ ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଭତର େକାଠରିକି ଯିବ, େସହି ଦିନ ତାହା ଜାଣିବ।”

26 ପୁଣି, ଇସାଏଲର ରାଜା କହିେଲ, “ମୀଖାୟକୁ ଧରି ନଗରା କ ଆେମା ର

ଓ ରାଜପୁତ େଯାୟା ର ନିକଟକୁ େଫରାଇ େନଇଯାଅ; 27 ପୁଣି, କୁହ,

‘ରାଜା ଏହି କଥା କହନି, ଏଇଟାକୁ କାରାଗାରେର ରଖ ଓ ମଁୁ କୁଶଳେର

େଫରି ଆସିବା ପଯ ନ ତାକୁ େକବଳ ଅଳ ଅନ ଓ ଅଳ ଜଳ ଖୁଆଅ।’”

28ତହେର ମୀଖାୟ କହିଲା, “ଯଦି ତୁେମ କୁଶଳେର େଫରି ଆସ, େତେବ

ସଦାପଭୁ େମାʼ ଦାରା କହି ନାହାନି।” ଆହୁରି େସ କହିଲା, “େହ େଲାକମାେନ,

ତୁେମ ସମେସ ଶୁଣ।” 29 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର

ଯିେହାଶାଫ ରାଜା ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 30ପୁଣି, ଇସାଏଲର

ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଛଦେବଶ ଧରି ଯୁଦକୁ ଯିବି; ମାତ

ତୁେମ ଆପଣା ରାଜବସ ପିନ। ଆଉ ଇସାଏଲର ରାଜା ଛଦେବଶ ଧରି

ଯୁଦକୁ ଗେଲ।” 31 ମାତ ଅରାମର ରାଜା ଆପଣାର ବତିଶ ରଥା କଙୁ
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ଆ ା େଦଇ କହିଥେଲ, “ତୁେମମାେନ େକବଳ ଇସାଏଲର ରାଜା ଛଡ଼ା

ସାନ କି ବଡ଼ କାହା ସେଙ ଯୁଦ ନ କର।” 32 ଏେହତୁ ରଥା କମାେନ

ଯିେହାଶାଫ ଙୁ େଦଖ କହିେଲ, “ଏ ଅବଶ ଇସାଏଲର ରାଜା; ଆଉ

େସମାେନ ତାଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ ଆଡ଼କୁ େଫରିେଲ; ତହେର

ଯିେହାଶାଫ ଡାକ ପକାଇେଲ।” 33 ତହଁୁ େସ ଇସାଏଲର ରାଜା ନୁହନି

େବାଲ ରଥା କମାେନ େଦଖ ତାଙୁ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େଫରିଗେଲ। 34 ଏପରି

ସମୟେର ଜେଣ ସନାନ ବିନା ଧନୁଗୁଣ ଟାଣି ଇସାଏଲ ରାଜାଙ ସାଞୁଆର

େଯାଡ଼ ମ େର ଆଘାତ କଲା; େତଣୁ େସ ଆପଣା ସାରଥକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆପଣା ହାତ େଫରାଇ େସୖନ ମ ରୁ େମାେତ େନଇଯାଅ; କାରଣ

ମଁୁ ଅତିଶୟ ଆଘାତ ପାଇଲ।” 35 େସଦିନ ଯୁଦ ପବଳ େହଲା; ପୁଣି,

େଲାକମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ ସମୁଖେର ରାଜାଙୁ ତାଙର ରଥେର ଠିଆ

କରି ରଖେଲ, ଆଉ େସ ସନ ା େବେଳ ମେଲ; ପୁଣି, ତାଙର କତର ରକ ରଥ

ଗଭେର ବହି ପଡ଼ିଲା। 36 “ଆଉ ପେତ େକ ଆପଣା ନଗରକୁ ଓ ଆପଣା

େଦଶକୁ ଯାଅ,” ଏହି ଡାକ ପାୟ ସୂଯ ାସ ସମୟେର େସୖନ ମାନଙର ସବତ

ବ ାପିଗଲା। 37 ଏହିରୂେପ ରାଜା ମେଲ ଓ ଶମରୀୟାକୁ ଅଣାଗେଲ; ପୁଣି,

େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ। 38ଆଉ େସମାେନ

ଶମରୀୟାର ପୁଷରିଣୀ ନିକଟେର ରଥ େଧାଇେଲ; ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଉକ

ବାକ ାନୁସାେର କୁକୁରମାେନ ତାଙର ରକ ଚାଟି ଖାଇେଲ। ଏହି ସାନେର

େବଶ ାମାେନ ସାନ କରନି। 39 ଏହି ଆହାବଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ତାଙର ସମସ କିୟା ଓ ତାଙର ନିମତ ହସୀଦନମୟ ଗୃହ ଓ େଯ େଯ

ନଗର େସ ନିମାଣ କରିଥେଲ, ତାହାସବୁ କʼଣ ଇସାଏଲ ରାଜାଗଣଙର

ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 40 ଏହିରୂେପ ଆହାବଙ ମୃତୁ ପେର ଓ

ତାହାଙ ପୁତ ଅହସୀୟ ତାହାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 41 ଇସାଏଲର

ରାଜା ଆହାବଙ ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷେର ଆସାଙର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ

ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 42 ରାଜ କରିବାର

ଆରମେର ଯିେହାଶାଫ ଙର ବୟସ ପଞତିରିଶ ବଷ େହାଇଥଲା ଓ େସ

ଯିରୂଶାଲମେର ପଚିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ। ତାଙର ମାତାର ନାମ ଅସୂବା,

େସ ଶି ହିର କନ ା। 43 ଯିେହାଶାଫ ଆପଣା ପିତା ଆସାଙର ସମସ

ପଥେର ଚାଲେଲ; େସ ତହରୁ ବିମୁଖ ନ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା
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ଯଥାଥ, ତାହା କେଲ; ତଥାପି ଉଚସଳୀମାନ ଉଚିନ େନାହିଲା; େଲାକମାେନ

େସସମୟେର େହଁ ଉଚସଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

44 ପୁଣି, ଯିେହାଶାଫ ଇସାଏଲର ରାଜାଙ ସେଙ ସନି ସାପନ କେଲ।

45 ଏହି ଯିେହାଶାଫ ଙ ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ପକାଶିତ ପରାକମ

ଓ େସ କି ପକାର ଯୁଦ କେଲ, ତାହାସବୁ କʼଣ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙର

ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 46 ତାଙର ପିତା ଆସାଙର ସମୟେର

େଯଉଁ ସେଦାମୀମାେନ ଅବଶିଷ ରହିଥେଲ, େସମାନଙୁ େସ େଦଶରୁ ଦୂର

କରିେଦେଲ। 47 େସହି ସମୟେର ଇେଦାମେର େକହି ରାଜା ନ ଥଲା; ଜେଣ

ପତିନିଧ ରାଜ କଲା। 48ଯିେହାଶାଫ ସୁନା ପାଇଁ ଓଫୀରକୁ ଯିବା ସକାେଶ

ତଶୀଶର ଜାହାଜମାନ ନିମାଣ କେଲ; ମାତ ତାହାସବୁ ଗଲା ନାହ; କାରଣ

ଇ ସିେୟାନେଗବରେର ଜାହାଜମାନ ଭାଙିଗଲା। 49 େତେବ ଆହାବଙର

ପୁତ ଅହସୀୟ ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ, “େମାʼ ଦାସମାେନ ତୁମ ଦାସମାନଙ

ସେଙ ଜାହାଜେର ଯାଉନୁ।” ମାତ ଯିେହାଶାଫ ସମତ େହେଲ ନାହ। 50

ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶାଫ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା

ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ କବରପାପ

େହେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଯିେହାରା ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 51

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙ ରାଜତର ସତର ବଷେର ଆହାବଙର

ପୁତ ଅହସୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ

କେଲ ଓ େସ ଇସାଏଲ ଉପେର ଦୁଇ ବଷ ରାଜ କେଲ। 52ଆଉ େସ

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ ଓ େସ ଆପଣା ପିତାଙର ପଥେର ଓ

ଆପଣା ମାତାର ପଥେର ଓ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ

ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ପଥେର ଚାଲେଲ। 53 ପୁଣି, େସ ଆପଣା

ପିତାଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର ବା ର େସବା ଓ ପୂଜା କେଲ ଓ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙୁ ବିରକ କେଲ।
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ଦିତୀୟ ରାଜାବଳୀ
1ଏଥଉତାେର ଆହାବଙର ମୃତୁୁ ଉତାେର େମାୟାବ େଦଶ ଇସାଏଲ

ବିରୁଦେର ବିେଦାହ ଆଚରଣ କେଲ। 2 ପୁଣି ଅହସୀୟ ଶମରୀୟାସ ଆପଣା

ଉପରିସ େକାଠରିର ଝରକା େଦଇ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ିତ େହେଲ; ଆଉ େସ ଦୂତଗଣ

ପଠାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମଁୁ ସୁସ େହବି କି ନାହ,

ଏହା ଇେକାଣର େଦବତା ବା ସବୂବକୁ ପଚାର।” 3 ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ

ତି ବୀୟ ଏଲୀୟଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଶମରୀୟା ରାଜାଙର ଦୂତଗଣକୁ

ସାକାତ କରିବାକୁ ଯାଅ ଓ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ଇସାଏଲ ମ େର ପରେମଶର

ନାହାନି େବାଲ କି ତୁେମମାେନ ଇେକାଣର େଦବତା ବା ସବୂବକୁ ପଚାରିବାକୁ

ଯାଉଅଛ?’ 4 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁେମ େଯଉଁ ଶଯ ା

ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହରୁ ତଳକୁ ଆସିବ ନାହ, ମାତ ନିଶୟ ମରିବ।’”

ଏଉତାେର ଏଲୀୟ ପସାନ କେଲ। 5ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ଅହସୀୟଙର ନିକଟକୁ

େଫରି ଆସେନ, େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ କାହକି େଫରି

ଆସିଲ?” 6 ଏଥେର େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଜେଣ େଲାକ ଆମମାନଙୁ

ସାକାତ କରିବାକୁ ଆସି କହିଲା, ‘େଯଉଁ ରାଜା ତୁମମାନଙୁ ପଠାଇଅଛି,

ତାହା ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ଇସାଏଲ ମ େର ପରେମଶର ନାହାନି େବାଲ କି ତୁେମ ଇେକାଣର େଦବତା

ବା ସବୂବ ନିକଟକୁ ପଚାରି ପଠାଉଅଛ? ଏେହତୁ ତୁେମ େଯଉଁ ଶଯ ା

ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହରୁ ତଳକୁ ଆସିବ ନାହ, ମାତ ନିଶୟ ମରିବ।’”

7 ତହେର ଅହସୀୟ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “େଯ ତୁମମାନଙୁ ସାକାତ

କରିବାକୁ ଆସି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା, େସ କି ପକାର େଲାକ?” 8 ତହଁୁ

େସମାେନ ତାଙୁ ଉତର କେଲ, “େସ େଲାମଶ ମନୁଷ ଓ ତାହାର କଟି

ଚମପଟୁକାେର ବନା ଥଲା।” ତହେର ରାଜା କହିେଲ, “େସ ତ ତି ବୀୟ

ଏଲୀୟ।” 9 େତେବ ରାଜା ଏଲୀୟଙ ନିକଟକୁ ଜେଣ ପଚାଶପତିଙୁ ତାହାର

ପଚାଶ େଲାକ ସହିତ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ ପଚାଶପତି ଏଲୀୟଙ ନିକଟକୁ

ଗଲା; ଆଉ େଦଖ, ଏଲୀୟ ପବତ ଶୃଙେର ବସିଥେଲ। ଏଥେର ପଚାଶପତି

ତାଙୁ କହିଲା, “େହ ପରେମଶରଙ େଲାକ, ରାଜା କହିଅଛନି, ‘ତଳକୁ ଆସ।’”

10 ତହଁୁ ଏଲୀୟ େସହି ପଚାଶପତିଙୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “େଯେବ ମଁୁ

ପରେମଶରଙ େଲାକ, େତେବ ଆକାଶରୁ ଅଗି ଆସି ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ପଚାଶ
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େଲାକଙୁ ଗାସ କରୁ।” ଏଥେର ଆକାଶରୁ ଅଗି ଆସି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର

ପଚାଶ େଲାକଙୁ ଗାସ କଲା। 11 ଏଉତାେର ରାଜା ପୁନବାର ଏଲୀୟଙ

ନିକଟକୁ ଆଉ ଏକ ପଚାଶପତିଙୁ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକ ସହିତ ପଠାଇେଲ।

ତହଁୁ ଏହି ପଚାଶପତି ମ ଏଲୀୟଙୁ କହିେଲ, “େହ ପରେମଶରଙ େଲାକ,

ରାଜା କହିଅଛନି, ‘ଶୀଘ ତଳକୁ ଆସ।’” 12 ଏଥେର ଏଲୀୟ େସମାନଙୁ

ଉତର କରି କହିେଲ, “େଯେବ ମଁୁ ପରେମଶରଙ େଲାକ, େତେବ ଆକାଶରୁ

ଅଗି ଆସି ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ପଚାଶ େଲାକଙୁ ଗାସ କରୁ।” ତହଁୁ ପରେମଶରଙ

ଅଗି ଆକାଶରୁ ଆସି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକଙୁ ଗାସ କଲା। 13

ଏଥେର ରାଜା ପୁନବାର ତୃତୀୟ ପଚାଶପତିଙୁ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକ ସହିତ

ପଠାଇେଲ। ପୁଣି େସହି ତୃତୀୟ ପଚାଶପତି ଉପରକୁ ଗଲା ଓ ଏଲୀୟଙ

ସମୁଖେର ଉପସିତ େହାଇ ଆପଣା ଆଣୁପାତି ବିନୟ କରି ତାଙୁ କହିଲା,

“େହ ପରେମଶରଙ େଲାକ, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ ଦୃଷିେର େମାʼ

ପାଣ ଓ ଆପଣଙ ଦାସ ଏହି ପଚାଶ େଲାକଙର ପାଣ ବହୁମୂଲ େହଉ।

14 େଦଖନୁ, ଆକାଶରୁ ଅଗି ଆସି ପୂବ ଦୁଇ ପଚାଶପତିଙୁ ଓ େସମାନଙ

ପଚାଶ ପଚାଶ େଲାକଙୁ ଗାସ କଲା; ମାତ ଏେବ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର େମାʼ

ପାଣ ବହୁମୂଲ େହଉ।” 15 ଏଥେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଏଲୀୟଙୁ କହିେଲ,

“ତାହା ସଙେର ତଳକୁ ଯାଅ; ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହ।” ତହଁୁ ଏଲୀୟ ଉଠି

ପଚାଶପତି ସଙେର ତଳକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 16 ପୁଣି େସ

ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ

ଇସାଏଲ ମ େର ପରେମଶର ନାହାନି େବାଲ କି ତୁେମ ଇେକାଣର େଦବତା

ବା ସବୂବକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇଲ? ଏେହତୁ ତୁେମ େଯଉଁ

ଶଯ ା ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହରୁ ତଳକୁ ଆସିବ ନାହଁ, ମାତ ନିଶୟ ମରିବ।’”

17 ଏଥଉତାେର ଏଲୀୟଙ ଦାରା ଉକ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର େସ

ମେଲ। ପୁଣି ତାଙର ପୁତ ନ ଥବାରୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙର ପୁତ

ଯିେହାରା ଙ ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷେର ଯିେହାରା ତାଙର ପଦେର ରାଜ

କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 18 ଏହି ଅହସୀୟଙର କିୟାର ଅବଶିଷ ବୃତାନ କି

ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ?

2ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଏଲୀୟଙୁ ଘୂଣବାୟୁେର ସଗକୁ େଘନିଯିବା ପାଇଁ

ଉଦ ତ ହୁଅେନ, ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙ ସହିତ ଗି ଗ ରୁ ଗେଲ। 2 ପୁଣି
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ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ ଏଠାେର ଥାଅ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାେତ େବେଥ ପଯ ନ ପଠାଇଅଛନି।” ତହେର

ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଓ ଆପଣଙ ପାଣ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହ।” ତହଁୁ େସମାେନ େବେଥ କୁ

ଗେଲ। 3 େସେତେବେଳ େବେଥ ନିବାସୀ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ

ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସି ତାଙୁ କହିେଲ, “ଆଜି ସଦାପଭୁ ତୁମଠାରୁ

ତୁମ ପଭୁଙୁ େନଇଯିେବ େବାଲ ତୁେମ କʼଣ ଜାଣୁଅଛ?” ତହଁୁ େସ କହିେଲ,

“ହଁ, ମଁୁ ଜାଣୁଅଛି; ତୁେମମାେନ ତୁନି ହୁଅ।” 4 ଏଉତାେର ଏଲୀୟ ତାଙୁ

କହିେଲ, “େହ ଇଲୀଶାୟ, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ େମାେତ ଯିରୀେହାକୁ ପଠାଇଅଛନି।” ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଓ ଆପଣଙ ପାଣ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ

ମଁୁ ଆପଣଙୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଯିରୀେହାକୁ ଗେଲ। 5 ଏଥେର

ଯିରୀେହା ନିବାସୀ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟକୁ ଆସି

ତାଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆଜି ତୁମଠାରୁ ତୁମ ପଭୁଙୁ େନଇଯିେବ େବାଲ

ତୁେମ କʼଣ ଜାଣୁଅଛ?” େସ ଉତର କେଲ, “ହଁ, ମଁୁ ଜାଣୁଅଛି; ତୁେମମାେନ

ତୁନି ହୁଅ।” 6 ଏଥଉତାେର ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଯଦନକୁ ପଠାଇଅଛନି।”

ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଓ ଆପଣଙ ପାଣ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହ।” ଏଥେର େସ ଦୁେହଁ

ଅଗସର େହେଲ। 7 ପୁଣି ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ମ ରୁ ପଚାଶ ଜଣ

ଯାଇ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଯଦନ

ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। 8 ଏଥେର ଏଲୀୟ ଆପଣା ବସ େନଇ ଏକତ

ଗୁଡ଼ାଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କେଲ, ତହେର ଜଳ ଏପାେଖ େସପାେଖ ବିଭକ

େହାଇଯାଆେନ, େସ ଦୁେହଁ ଶୁଷ ଭୂମି େଦଇ ପାର େହାଇଗେଲ। 9 ପୁଣି

େସମାେନ ପାର େହାଇଗଲା ଉତାେର ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ତୁମ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି, ଏହା ମଁୁ ତୁମ ନିକଟରୁ ନିଆଯିବା ପୂବରୁ ମାଗ।”

ତହେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙଆତାର ଦୁଇଗୁଣ

ଅଂଶ େମାʼ ଉପେର ବତୁ।” 10 ଏଥେର ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ତୁେମ ଦୁଃସା

ବିଷୟ ମାଗିଲ; ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ ନିକଟରୁ ନିଆଯିବା େବେଳ େଯେବ ତୁେମ
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େମାେତ େଦଖବ, େତେବ ତୁମ ପତି ତଦୂପ ବତବ; ମାତ ତାହା ନ େହେଲ,

ବତବ ନାହ।” 11 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ଓ କଥାବାତା କରୁ କରୁ

େଦଖ, ଏକ ଅଗିମୟ ରଥ ଓ ଅଗିମୟ ଅଶମାନ ଉପସିତ େହାଇ େସ ଦୁହଙୁ

ପୃଥକ କଲା; ପୁଣି ଏଲୀୟ ଘୂଣବାୟୁେର ସଗାେରାହଣ କେଲ। 12ଆଉ

ଇଲୀଶାୟ ତାହା େଦଖ ଉଚସରେର କହିେଲ, “େହ ଆମ ପିତଃ, େହ ଆମ

ପିତଃ, େହ ଇସାଏଲର ରଥ ଓ ତହର ଅଶାେରାହୀଗଣ!” ଏଉତାେର େସ

ଏଲୀୟଙୁ ଆଉ େଦଖେଲ ନାହ; ଏଣୁ େସ ଆପଣା ବସ ଧରି ଦୁଇ ଖଣ କରି

ଚିରିେଲ। 13 ମ େସ ଏଲୀୟଙଠାରୁ ପଡ଼ିଥବା ବସଖଣ ଉଠାଇ େନେଲ ଓ

େଫରିଯାଇ ଯଦନ ତୀରେର ଠିଆ େହେଲ। 14ପୁଣି େସ ଏଲୀୟଙଠାରୁ

ପଡ଼ିଥବା ବସ େନଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏଲୀୟଙର

ପରେମଶର କାହାନି?” ପୁଣି େସ ମ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରେନ, ତାହା ଏପାେଖ

େସପାେଖ ବିଭକ େହାଇଗଲା; ତହେର ଇଲୀଶାୟ ପାର େହାଇଗେଲ। 15

ଆଉ ଯିରୀେହା ନିବାସୀ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ େଯଉଁ ଦଳ ତାଙ ସମୁଖେର

ଥେଲ, େସମାେନ ତାଙୁ େଦଖ କହିେଲ, “ଏଲୀୟଙର ଆତା ଇଲୀଶାୟଙ

ଉପେର ବତଲା।” ତହଁୁ େସମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ େଭଟିବାକୁ ଆସି ତାଙ

ସମୁଖେର ଭୂମିଷ ପଣାମ କେଲ। 16ଆଉ େସମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ,

“ଏେବ େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ ସେଙ ପଚାଶ ବଳବାନ େଲାକ

ଅଛନି; ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, େସମାେନ ଯାଇ ଆପଣଙ ପଭୁଙୁ

େଖାଜନୁ; େହାଇପାେର, ସଦାପଭୁଙ ଆତା ତାଙୁ ଊଦକୁ େନଇ େକୗଣସି ପବତ

ଅବା ଉପତ କାେର ପକାଇ େଦଇଥେବ।” ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ପଠାଅ ନାହ।” 17 ତଥାପି ଇଲୀଶାୟ ଲଜିତ େହବା ପଯ ନ

େସମାେନ ତାଙୁ ପବତାେନ, େସ କହିେଲ, “ପଠାଅ।” ଏେହତୁ େସମାେନ

ପଚାଶ େଲାକ ପଠାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାଙୁ ତିନି ଦିନ େଖାଜିେଲ, ମାତ

ପାଇେଲ ନାହ। 18 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ ଯିରୀେହାେର ଥାଉ ଥାଉ େସମାେନ

ତାଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେଲ; ଏଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ନ ଯାଅ

େବାଲ ମଁୁ କʼଣ ତୁମମାନଙୁ କହି ନ ଥଲ।” 19 ଏଥଉତାେର ନଗରସ

େଲାକମାେନ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ, “େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ଆମମାନଙ ପଭୁ େଦଖୁଅଛନି େଯ, ଏହି ନଗରର ସାନ ମେନାରମ; ମାତ

ଜଳ ମନ ଓ ଭୂମି ଫଳନାଶକ।” 20 ତହେର େସ କହିେଲ, “େମାʼ ନିକଟକୁ
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େଗାଟିଏ ନୂତନ ପାତ ଆଣ ଓ ତହେର ଲବଣ ଦିଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାଙ

ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିେଲ। 21ଏଥେର େସ ଜଳ ନିଝର ନିକଟକୁ ଗେଲ ଓ

ତହେର ଲବଣ ପକାଇ କହିେଲ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ମଁୁ ଏହି ଜଳ

ଭଲ କଲ; ତାହା ମୃତୁୁ ଜନକ ଅବା ଫଳନାଶକ ଆଉ େହବ ନାହ।” 22

ଏହିରୂେପ ଇଲୀଶାୟଙର ଉକ ବାକ ାନୁସାେର େସହି ଜଳ ଆଜି ପଯ ନ

ଭଲ େହାଇଅଛି। 23 ଏଥଉତାେର ଇଲୀଶାୟ େସଠାରୁ େବେଥ କୁ ଗେଲ;

ପୁଣି େସ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େକେତକ କୁଦ ବାଳକ ନଗରରୁ ବାହାରି

ଆସି ତାଙୁ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, “ଆେର ଟାଙରାମୁଣା, ଉପରକୁ ଯା;

ଆେର ଟାଙରାମୁଣା, ଉପରକୁ ଯା।” 24 ଏଥେର େସ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ

େସମାନଙୁ େଦଖେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର େସମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦେଲ।

େସେତେବେଳ ବନରୁ ଦୁଇ ଭଲୁକୀ ବାହାରି ଆସି େସମାନଙ ମ ରୁ ବୟାଳିଶ

ଜଣ ବାଳକଙୁ ବିଦୀଣ କେଲ। 25 ଏଥଉତାେର େସ େସଠାରୁ କମଲ

ପବତକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାରୁ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ।

3ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙ ରାଜତର ଅଠର ବଷେର ଆହାବଙର

ପୁତ ଯିେହାରା ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ

କରିବାର ବଷ ରାଜ କେଲ। 2 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ; ମାତ ତାଙର ପିତା ଓ ତାଙର ମାତା ତୁଲ ନୁେହଁ; କାରଣ େସ

ଆପଣା ପିତୃନିମତ ବା ର ସମ ଦୂର କରିେଦେଲ। 3 ତଥାପି ନବାଟର

ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି

ପାପେର େସ ଆସକ େହେଲ ଓ ତାହା ଛାଡ଼ିେଲ ନାହ। 4 େମାୟାବର ରାଜା

େମଶା େମଷାଧକାରୀ ଥଲା; ପୁଣି େସ ଇସାଏଲର ରାଜାଙୁ କର ରୂେପ

ଏକ ଲକ େମଷବତର ଓ ଏକ ଲକ େମଷର େଲାମ େଦଉଥାଏ। 5ମାତ

ଆହାବଙର ମୃତୁୁ ଉତାେର େମାୟାବର ରାଜା ଇସାଏଲର ରାଜାଙ ବିରୁଦେର

େଦାହାଚରଣ କଲା। 6 େସହି ସମୟେର ଯିେହାରା ରାଜା ଶମରୀୟାରୁ ଯାଇ

ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲକୁ ସଂଗହ କେଲ। 7 ତହଁୁ ଯିେହାରା ଯାଇ ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “େମାୟାବର ରାଜା

େମାʼ ବିରୁଦେର େଦାହାଚରଣ କରିଅଛି; ତୁେମ କʼଣ େମାୟାବ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ସେଙ ଯିବ?” ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯିବି; ମଁୁ ତୁମ ପରି,

େମାʼ େଲାକ ତୁମ େଲାକ ପରି, େମାʼ ଅଶ ତୁମ ଅଶ ପରି।” 8ଆଉଯିେହାରା
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କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େକଉଁ ପଥେର ଯିବା?” ତହଁୁ ଯିେହାଶାଫ ଉତର

କେଲ, “ଇେଦାମ ପାନରପଥ େଦଇ।” 9ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଓ ଇେଦାମର ରାଜା ଯାତା କରି ସାତ ଦିନର ପଥ ବୁଲକରି ଗେଲ;

ପୁଣି େସୖନ ମାନଙ ପାଇଁ ଅବା େସମାନଙ ପଶା ଗାମୀ ପଶୁମାନଙ ପାଇଁ

ଜଳ ମିଳିଲା ନାହ। 10 ଏଥେର ଇସାଏଲର ରାଜା କହିେଲ, “ହାୟ! କାରଣ

େମାୟାବର ହସେର ସମପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଏହି ତିନି ରାଜାଙୁ ଏକତ

ଡାକିଅଛନି।” 11 ମାତ ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଯାହାଙ ଦାରା

ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପଭୁଙର ଏପରି େକୗଣସି ଭବିଷ ବକା

କʼଣ ଏଠାେର ନାହାନି?” ଏଥେର ଇସାଏଲ ରାଜାଙର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ଉତର େଦଇ କହିଲା, “ଶାଫ ର ପୁତ ଇଲୀଶାୟ, େଯ ଏଲୀୟଙ

ହସେର ଜଳ ଢାଳୁଥେଲ, େସ ଏଠାେର ଅଛନି।” 12 େତେବ ଯିେହାଶାଫ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ବାକ ତାଙଠାେର ଅଛି।” େତଣୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଓ

ଯିେହାଶାଫ ଓ ଇେଦାମର ରାଜା ତାଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 13 େସେତେବେଳ

ଇଲୀଶାୟ ଇସାଏଲର ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ସହିତ େମାହର କʼଣ

କରିବାର ଅଛି? ତୁମ ପିତାର ଭବିଷ ବକାମାନଙ ନିକଟକୁ ଓ ତୁମ ମାତାର

ଭବିଷ ବକାମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଅ।” ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା ତାଙୁ

କହିେଲ, “ନାହ, କାରଣ େମାୟାବ ହସେର ସମପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ

ଏ ତିନି ରାଜାଙୁ ଏକତ ଡାକିଅଛନି।” 14 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ମଁୁ

ଯାହାଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହଉଅଛି, େସହି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ

ଥବା ପମାେଣ େଯେବ ମଁୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙ ଉପସିତିକୁ

ମଯ ାଦା ନ କରନି, େତେବ ନିଶୟ ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼ ଅନାନି ନାହ, କି ତୁମକୁ

େଦଖନି ନାହ। 15 ତଥାପି ଏେବ େମାʼ ନିକଟକୁ ଏକ ବାଦ କର ଆଣ।” ତହଁୁ

ବାଦ କର ଆସି ବାଦ ବଜାେନ, ସଦାପଭୁଙ ହସ ଇଲୀଶାୟଙ ଉପେର

ଅବସାନ କଲା। 16 ତହେର େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

‘ତୁେମମାେନ ଏହି ଉପତ କାକୁ ଖାତେର ପୂଣ କର।’ 17 କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁେମମାେନ ବାୟୁ େଦଖବ ନାହ, ଅବା ତୁେମମାେନ ବୃଷି

େଦଖବ ନାହ, ତଥାପି େସହି ଉପତ କା ଜଳେର ପରିପୂଣ େହବ; ତହେର

ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙ େଗାେମଷାଦି ଓ ତୁମମାନଙ ପଶୁ ସମେସ ପାନ

କରିବ।’ 18ଆହୁରି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଏହା େକବଳ କୁଦ ବିଷୟ; େସ
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େମାୟାବୀୟମାନଙୁ ମ ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ। 19 ପୁଣି

ତୁେମମାେନ ପେତ କ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ଓ ପେତ କ ଉତମ ନଗର

ଉଚିନ କରିବ ଓ ପେତ କ ଉତମ ବୃକ କାଟି ପକାଇବ ଓ ଜଳନିଝରସକଳ

ବନ କରିବ ଓ ପେତ କ ଉତମ ଭୂମିଖଣ ପସରେର ନାଶ କରିବ।” 20

ଏଥଉତାେର ପାତଃକାଳୀନ େନୖେବଦ ଉତଗ କରିବା ସମୟେର େଦଖ,

ଇେଦାମର ପଥ େଦଇ ଜଳ ଆସିଲା ଓ ଜଳେର େଦଶ ପୂଣ େହଲା। 21 ଏହି

ସମୟେର େମାୟାବୀୟ ସମେସ ଆପଣାମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ

ରାଜାମାନଙର ଆସିବାର କଥା ଶୁଣି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ, ଅଥା , ସଜା

ପରିଧାନକମ ଓ ତଦଧକ ବୟସ େଲାକଙୁ ଏକତ କରି େଦଶର ସୀମାେର

ଠିଆ େହାଇଥେଲ। 22 ପୁଣି େସମାେନ ପଭାତେର ଉଠିବା େବେଳ ସୂଯ

ଜଳ ଉପେର ଚକମକ େହଉଥଲା, ତହେର େମାୟାବୀୟମାେନ ଆପଣା

ସମୁଖସ ଜଳକୁ ରକ ତୁଲ ରଙ େଦଖେଲ। 23 େତେବ େସମାେନ କହିେଲ,

“ଏହା ରକ; ରାଜାମାେନ ନିଶୟ ବିନଷ େହାଇଅଛନି ଓ େସମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ସହେଯାଦାକୁ ବଧ କରିଅଛନି; ଏେହତୁ େହ େମାୟାବ,

ଲୁଟିବାକୁ ଯାଅ।” 24 ତହଁୁ େସମାେନ ଇସାଏଲର ଛାଉଣିେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, ଇସାଏଲୀୟମାେନ ଉଠି େମାୟାବୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ,

େତଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲୀୟମାେନ

େମାୟାବୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରି କରି େଦଶ ଭତରକୁ ଅଗସର େହେଲ।

25 ଆଉ େସମାେନ ନଗରସବୁ ଭାଙି ପକାଇେଲ ଓ ପତି ଜଣ ପେତ କ

ଉତମ ଭୂମିଖଣେର ପସର ପକାଇ ତାହା ପୂଣ କେଲ ଓ େସମାେନ ଜଳ

ନିଝରସକଳ ବନ କରିେଦେଲ ଓ ଉତମ ବୃକସବୁ କାଟି ପକାଇେଲ; େଶଷେର

େସମାେନ େକବଳ କୀ େହ ସତେର ତହର ପସରସବୁ ଛାଡ଼ିେଲ; ତଥାପି

ଛାଟିଣୀଧାରୀମାେନ ତହ ଚତୁଦଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଆଘାତ କେଲ। 26

େସସମୟେର େମାୟାବର ରାଜା ଆପଣା ପକେର ଯୁଦ ଅତି ଅସହ େଦଖ,

େସ ଇେଦାମର ରାଜା ନିକଟକୁ େଭଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସେଙ ସାତ

ଶହ ଖଡଧାରୀ େଲାକ େନଲା; ମାତ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହ। 27 ତହଁୁ େସ

ଆପଣା ଉତରାଧକାରୀ େଜ ଷ ପୁତକୁ େନଇ ପାଚୀର ଉପେର େହାମବଳି

ରୂେପ ତାହାକୁ ଉତଗ କଲା। ତହେର ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ମହାେକାପ
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ଉପସିତ େହଲା; ଏଥଉତାେର େସମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ପସାନ କରି

େସମାନଙ ନିଜ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

4ଭବିଷ ବକାମାନଙ ଦଳର ଭାଯ ାମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ବିଧବା

ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟେର କନନ କରି କହିଲା, “ଆପଣଙ ଦାସ େମାʼ ସାମୀ

ମରିଅଛନି; ପୁଣି ଆପଣଙ ଦାସ େଯ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରୁଥେଲ, ଏହା

ଆପଣ ଜାଣନି; ଏେବ ମହାଜନ େମାହର ଦୁଇ ସନାନଙୁ ଆପଣାର ଦାସ

କରିବା ନିମେନ େନବାକୁ ଆସିଅଛି।” 2 ତହେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ କʼଣ କରିବି? େମାେତ କୁହ; ଘେର ତୁମର କʼଣ ଅଛି?”

ଏଥେର େସ କହିଲା, “ଏକ ପାତ େତୖଳ ଛଡ଼ା ଗୃହେର ଆପଣଙ ଦାସୀର

ଆଉ କିଛି ନାହ।” 3 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ଯାଅ, ବାହାରୁ ଆପଣାର

ସମସ ପତିବାସୀଠାରୁ ପାତ, ଅଥା , ଶୂନ ପାତ ଉଧାର କରି ଆଣ; ଅଳ

ଉଧାର କର ନାହ। 4 ପୁଣି ତୁେମ ଗୃହ ଭତରକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା

ପୁତମାନଙ ପେଛ ଦାର ବନ କରି େସସବୁ ପାତେର େତୖଳ ଅଜାଡ଼; ଆଉ

େଯଉଁ ପାତ ପୂଣ ହୁଏ, ତାହା ଅଲଗା କରି ରଖ।” 5 ତହଁୁ େସହି ବିଧବା

ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟରୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତମାନଙ ପେଛ ଦାର

ବନ କଲା; େସମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ପାତ ଆଣେନ, େସ ଅଜାଡ଼ିଲା। 6 ତହଁୁ

ପାତସକଳ ପୂଣ ହୁଅେନ, େସ ଆପଣା ପୁତକୁ କହିଲା, “ଆଉ େଗାଟିଏ ପାତ

େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ।” ଏଥେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆଉ ପାତ ନାହ।”

ତହେର େତୖଳ ବନ େହଲା। 7 େତେବ େସହି ବିଧବା ଆସି ପରେମଶରଙ

େଲାକଙୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ଏଥେର େସ କହିେଲ, “ଯାଅ, େତୖଳ ବିକୟ କରି

ଆପଣା ଋଣ ପରିେଶାଧ କର, ପୁଣି ଅବଶିଷେର ତୁେମ ଓ ତୁମ ପୁତମାେନ

ଜୀବନ ଯାପନ କର।” 8 ଏଥଉତାେର ଦିନକେର ଇଲୀଶାୟ ଶୂେନମ

ନଗରକୁ ଗେଲ, େସଠାେର ଏକ ଧନବତୀ ସୀ ଥଲା; ଆଉ େସ ଇଲୀଶାୟଙୁ

ଅନ େଭାଜନ ନିମେନ ପବତାଇଲା। ଏଥଉତାେର ଇଲୀଶାୟ େଯେତ ଥର

େସହି ପଥ େଦଇ ଗେଲ, େସେତଥର ଅନ େଭାଜନ ନିମେନ େସଠାକୁ

ଗେଲ। 9 ଏଥଉତାେର େସହି ସୀ ଆପଣା ସାମୀକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ଜାଣି

ପାରୁଅଛି, ଏହି େଯଉଁ େଲାକ ନିତ ଆମମାନଙ ନିକଟ େଦଇ ଗତାୟାତ

କରୁଅଛନି, େସ ପରେମଶରଙର ଏକ ପବିତ େଲାକ ଅଟନି। 10 ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଆେମମାେନ ପାଚୀର ଉପେର େଗାଟିଏ ସାନ େକାଠରି ନିମାଣ କରୁ
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ଓ ତହେର ତାଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଖଟ, େମଜ, ଆସନ ଓ ଦୀପରୁଖା ରଖୁ; ତହଁୁ

େସ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା େବେଳ େସଠାେର ରହିେବ।” 11ଦିନକେର

ଇଲୀଶାୟ େସଠାକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ େସହି େକାଠରିକୁ ଯାଇ ଶୟନ କେଲ।

12 ପୁଣି େସ ଆପଣା ଦାସ ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “ଏହି ଶୁେନମୀୟା ସୀକୁ

ଡାକ।” ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ ଡାକେନ, େସ ସୀ ତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଲା।

13 ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “ତାଙୁ କୁହ, େଦଖ, ତୁେମ

ଏସମସ ଚିନାେର ଆମମାନଙ ନିମେନ ଚିନିତ େହାଇଅଛ; ମଁୁ ତୁମ ନିମେନ

କʼଣ କରି ପାରିବି? େମାେତ ତୁମ ସପକେର ରାଜା କିମା େସନାପତିଙ

ନିକଟେର କିଛି କହିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ କି?” ତହଁୁ େସ ଉତର କଲା, “ମଁୁ

ନିଜ େଲାକଙ ମ େର ବାସ କରୁଅଛି।” 14 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,

“େତେବ ତାହା ପାଇଁ କʼଣ କରାଯିବ?” ତହେର ଗିେହଜୀ ଉତର କଲା,

“ତାହାର ପୁତ ନାହ ଓ ତାହାର ସାମୀ ବୃଦ।” 15 େତେବ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,

“ତାଙୁ ଡାକ।” ଏଣୁ େସ ତାଙୁ ଡାକେନ, େସ ଦାରେର ଠିଆ େହଲା। 16 ତହଁୁ

ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ଏହି ଋତୁ ପୁନବାର ଉପସିତ େହବା ସମୟେର ତୁେମ

ପୁତକୁ େକାଳ କରିବ।” ଏଥେର େସ ସୀ କହିଲା, “ନା, େହ େମାର ପେଭା,

େହ ପରେମଶରଙ େଲାକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ ା ନ କହନୁ।” 17

ଏଥଉତାେର ଇଲୀଶାୟଙର ବାକ ାନୁସାେର େସହି ସୀ ଗଭଧାରଣ କରି ଉକ

ଋତୁ ପୁନବାର ଉପସିତ େହବା ସମୟେର ଏକ ପୁତ ପସବ କଲା। 18 ପୁଣି

ବାଳକ ବଢ଼ିଲା ଉତାେର ଦିନକେର େସ ଶସ େଚଦକମାନଙ ନିକଟେର

ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ଗଲା। 19ଆଉ େସ ଆପଣା ପିତାଙୁ କହିଲା, “େମାʼ

ମସକ, େମାʼ ମସକ।” ତହଁୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, “ତାହାର ମାତା

ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇଯାଅ।” 20ଆଉ େସ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇ

ତାହାର ମାତା ନିକଟକୁ ଆଣେନ, ବାଳକ ମ ାହ ପଯ ନ ତାହାର େକାଳେର

ବସି ମରିଗଲା। 21 ଏଥେର ମାତା ଉପରକୁ ଯାଇ ପରେମଶରଙ େଲାକଙ

ଖଟେର ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦାର ବନ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। 22 ପୁଣି େସ

ଆପଣା ସାମୀକୁ ଡାକି କହିଲା, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଦାସମାନଙ ମ ରୁ

ଜଣକୁ ଓ ଗଦଭୀରୁ େଗାଟିଏ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦିଅ, ମଁୁ ପରେମଶରଙ

େଲାକଙ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଫରି ଆସିବି।” 23 ତହେର ତାହାର ସାମୀ

କହିଲା, “ତୁେମ କାହକି ତାଙ ନିକଟକୁ ଆଜି ଯିବ? ଏ ତ ଅମାବାସ ା ନୁେହଁ
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କି ବିଶାମବାର ନୁେହଁ।” ଏଥେର େସ କହିଲା, “ଭଲ େହବ।” 24 ତହଁୁ େସ

ଗଦଭୀ ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, “ଅଡ଼ାଇ ଚାଲ; େମାʼ ଆ ା ବିନା

ଚଲାଇବାେର ଢିଲା କର ନାହ।” 25 ଏହିରୂେପ େସ ଯାଇ କମଲ ପବତେର

ପରେମଶରଙ େଲାକଙ ନିକଟେର ପହଞିଲା। ତହେର ପରେମଶରଙ େଲାକ

ଦୂରରୁ ତାହାକୁ େଦଖ ଆପଣା ଦାସ ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, େସଠାେର

ଶୁେନମୀୟା ସୀ; 26 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତାହାକୁ ସାକାତ

କରି ପଚାର, ତୁମର ସମସ ବିଷୟ ମଙଳ ତ? ତୁମ ସାମୀର ମଙଳ ତ?

ବାଳକର ମଙଳ ତ?” ତହଁୁ େସ ଉତର କଲା, “ମଙଳ।” 27ଏଥଉତାେର

େସ ପବତେର ପରେମଶରଙ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ ଚରଣ ଧରି

ରହିଲା। ତହେର ଗିେହଜୀ ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ େଦବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସିଲା;

ମାତ ପରେମଶରଙ େଲାକ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାରଣ ତାହାର

ଅନରେର ତାହାର ପାଣ େଶାକାକୁଳ େହାଇଅଛି; ମାତ ସଦାପଭୁ େମାʼ ଠାରୁ

ତାହା େଗାପନେର ରଖଅଛନି, ପୁଣି ତାହା େମାେତ ଜଣାଇ ନାହାନି।” 28

ଏଥେର େସ ସୀ କହିଲା, “େମାʼ ପଭୁଙୁ ମଁୁ କʼଣ ପୁତ ମାଗିଥଲ? ମଁୁ କି

କହି ନ ଥଲ, େମାେତ ପତାରଣା ନ କର?” 29 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ

କହିେଲ, “ଆପଣା ଅଣା ବାନ ଓ ଆପଣା ହସେର େମାହର ଯଷି େନଇ

ଆପଣା ବାେଟ ଚାଲଯାଅ; ଯଦି ତୁେମ େକୗଣସି େଲାକକୁ ସାକାତ କର,

ତାହାକୁ ନମସାର କର ନାହ; ଆଉ ଯଦି େକହି ତୁମକୁ ନମସାର କରନି,

ତାହାକୁ େଫରି ଉତର ଦିଅ ନାହ; ପୁଣି େମାʼ ଯଷି େସହି ବାଳକର ମୁଖ

ଉପେର ରଖ।” 30 ଏଥେର ବାଳକର ମାତା କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ

ଥବା ପମାେଣ ଓ ଆପଣଙ ପାଣ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ଛାଡ଼ିବି

ନାହ।” େତଣୁ ଇଲୀଶାୟ ଉଠି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 31 ଏଥମ େର

ଗିେହଜୀ େସମାନଙ ଆେଗ ଯାଇ ବାଳକର ମୁଖ ଉପେର ଯଷି ରଖଲା;

ମାତ େକୗଣସି ରବ କି ଶବଣ େହଲା ନାହ। ଏେହତୁ ଗିେହଜୀ ଇଲୀଶାୟଙୁ

ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ େଫରିଆସି ତାଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ବାଳକ ଜାଗି

ନାହ।” 32 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ େସ ଗୃହକୁ ଆସେନ, େଦଖ, ବାଳକ ମରି ତାଙର

ଶଯ ାେର େଶାଇଅଛି। 33 ଏେହତୁ େସ ଭତରକୁ ଯାଇ ନିେଜ ଓ ବାଳକ

ଉଭେୟ ରହି ଦାର ବନ କରି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ। 34

ଆଉ େସ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପେର ଶୟନ କେଲ ଓ ତାହା ମୁଖ
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ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଓ ତାହା ଚକୁ ଉପେର ଆପଣା ଚକୁ ଓ ତାହା ହସ

ଉପେର ଆପଣା ହସ ରଖେଲ; ଏରୂେପ େସ ଆପଣାକୁ ବାଳକ ଉପେର

ଲମମାନ କେଲ; ତହେର ବାଳକର ଶରୀର ଉଷ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 35

ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ େଫରି ଗୃହ ମ େର ଏେଣେତେଣ ଥେର ବୁଲେଲ; ତହଁୁ

ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପେର ଆପଣାକୁ ଲମମାନ କେଲ; ତହେର ବାଳକ

ସାତ ଥର ଛିଙିଲା ଓ ବାଳକ ଚକୁ ଫଟାଇଲା। 36 ଏଥେର େସ ଗିେହଜୀକୁ

ଡାକି କହିେଲ, “େସହି ଶୁେନମୀୟା ସୀକୁ ଡାକ।” ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ ଡାକିଲା।

ଆଉ େସ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସେନ, େସ କହିେଲ, “ତୁମ ପୁତକୁ ନିଅ।” 37

େସେତେବେଳ େସ ସୀ ଭତରକୁ ଯାଇ ତାଙର ଚରଣେର ଭୂମିଷ ପଣାମ

କଲା ଓ ଆପଣା ପୁତକୁ େନଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। 38 ଏଥଉତାେର ଇଲୀଶାୟ

ପୁନବାର ଗି ଗ କୁ ଆସିେଲ; େସସମୟେର େଦଶେର ଦୁଭକ ଥଲା; ପୁଣି

ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ତାଙ ସମୁଖେର ବସୁଥବା ସମୟେର େସ ଆପଣା

ଦାସକୁ କହିେଲ, “ଏକ ବଡ଼ ହଣା ବସାଇ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ନିମେନ

ଖାଦ ରନନ କର।” 39 ତହଁୁ ଜେଣ ଶାକ ସଂଗହ କରିବା ପାଇଁ େକତକୁ

ଯାଇ ବନ ଲତା ପାଇ ତହର ଫଳେର ଅଣି ପୂଣ କରି ଆସି ତାହା ଖଣ

ଖଣ କାଟି ଖାଦ ହଣାେର ପକାଇଲା; କାରଣ େସମାେନ ତାହା ଚିହିେଲ

ନାହ। 40 ତହଁୁ େସମାେନ େଲାକମାନଙର େଭାଜନ ନିମେନ ତାହା ଢାଳିେଲ।

ପୁଣି େଲାକମାେନ େସହି ଖାଦ େଭାଜନ କରୁ କରୁ ଡାକ ପକାଇ କହିେଲ,

“େହ ପରେମଶରଙ େଲାକ, ହଣାେର ମୃତୁୁ ଅଛି।” ଆଉ େସମାେନ ତହରୁ

େଭାଜନ କରି ପାରିେଲ ନାହ। 41ମାତ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େତେବ କିଛି

ଅଟା ଆଣ।” ଆଉ େସ ତାହା ହଣାେର ପକାଇ କହିେଲ, “େଲାକମାନଙ

ନିମେନ ତାହା ଢାଳ, େସମାେନ େଭାଜନ କରନୁ।” ତହଁୁ ହଣାେର କିଛି ମନ

ରହିଲା ନାହ। 42 ଏଥଉତାେର ବା ଶାଲଶାରୁ ଜେଣ ପରେମଶରଙ

େଲାକଙ ନିକଟକୁ ପଥମ ଫଳର ରୁଟି, ଅଥା , େକାଡ଼ିଏ ଯବ ରୁଟି ଓ ନୂତନ

ଶସ ର ଶିଷା ଆପଣା ଝୁଲେର େନଇ ଆସିଲା। ତହେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,

“େଲାକମାନଙୁ ଦିଅ, େସମାେନ େଭାଜନ କରନୁ।” 43 ତହଁୁ ତାଙ ଦାସ

କହିଲା, “କʼଣ, ଶେହ େଲାକଙ ଆଗେର ଏହା ରଖବି?” ମାତ ଇଲୀଶାୟ

କହିେଲ, “େଲାକମାନଙୁ ଦିଅ, େସମାେନ େଭାଜନ କରନୁ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଏହା କହନି, ‘େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତହରୁ ଅବଶିଷାଂଶ ରଖେବ।’”
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44 ତହଁୁ େସ ତାହା େଲାକମାନଙ ଆଗେର ରଖେନ, େସମାେନ େଭାଜନ

କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର େସମାେନ ଅବଶିଷାଂଶ ରଖେଲ।

5ଅରାମୀୟ ରାଜାର ନାମା ନାମକ େସନାପତି ଆପଣା ପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ମହାନଓସମାନ େଲାକଥଲା, କାରଣତାହା ଦାରା ସଦାପଭୁ ଅରାମୀୟମାନଙୁ

ଜୟ ପଦାନ କରିଥେଲ; େସ ମ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥଲା, ମାତ େସ

କୁଷୀ। 2 ଅରାମୀୟମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବାହାରି ଇସାଏଲ େଦଶରୁ

ଏକ କୁଦ ବାଳିକାକୁ ବନୀ କରି ଆଣିଥେଲ; ଆଉ େସ ନାମା ର ଭାଯ ାର

େସବା କରୁଥଲା। 3 ପୁଣି େସ ଆପଣା କତୀକୁ କହିଲା, “ଆଃ, ଶମରୀୟାେର

େଯଉଁ ଭବିଷ ବକା ଅଛନି, ତାଙ ସେଙ େଯେବ େମାʼ ପଭୁ ଥାଆେନ,

େତେବ ତାଙୁ େସ ତାଙ କୁଷେରାଗରୁ ସୁସ କରେନ।” 4 ଏଥେର ଜେଣ

ଭତରକୁ ଯାଇ ତାହାର ପଭୁଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ଇସାଏଲ େଦଶର ବାଳିକା

ଏପରି ଏପରି କେହ।” 5 ତହଁୁ ଅରାମର ରାଜା କହିଲା, “ତୁେମ େସଠାକୁ

ଯାଅ, ଆଉ ମଁୁ ଇସାଏଲ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଖେଣ ପତ ପଠାଇବି।” ତହଁୁ େସ

ଆପଣା ସେଙ ଦଶ ତାଳନ ରୂପା ଓ ଛଅ ସହସ ସଣମୁଦା ଓ ଦଶ ସାଜ

େପାଷାକ େନଇ ପସାନ କଲା। 6ଆଉ େସ ଇସାଏଲର ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ପତ େନଇଗଲା; ତହେର ଏହା େଲଖାଥଲା, ଯଥା, “ପୁଣି ଏହି ପତ ତୁମ

ନିକଟେର ପହଞିେଲ େଦଖବ େଯ, ମଁୁ ଆପଣା ଦାସ ନାମା କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ

ପଠାଇଲ, େଯପରି ତୁେମ ତାହାକୁ ତାହାର କୁଷେରାଗରୁ ସୁସ କରିବ।” 7

ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଏହି ପତ ପାଠ କରେନ, ଆପଣା ବସ ଚିରି କହିଲା,

“ମାରିବାକୁ ଓ ବଞାଇବାକୁ ସମଥ ପରେମଶର କି ମଁୁ, େଯ ଏହି େଲାକ

ଏକ ମନୁଷ କୁ ତାହାର କୁଷେରାଗରୁ ସୁସ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ନିକଟକୁ

ପଠାଇଅଛି? କିନୁ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ବିେବଚନା କର, େସ

କିପରି ଆମ ବିରୁଦେର ଛିଦ େଖାଜୁଅଛି।” 8 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲର ରାଜା

ଆପଣା ବସ ଚିରିଅଛନି, ଏହା ଶୁଣି ପରେମଶରଙ େଲାକ ଇଲୀଶାୟ,

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁେମ କାହକି ଆପଣା ବସ

ଚିରିଲ? େସ ଏେବ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତହେର ଇସାଏଲ ମ େର େଯ

ଏକ ଭବିଷ ବକା ଅଛି, ଏହା େସ ଜାଣିବ।” 9 ଏଣୁ ନାମା ଆପଣା ଅଶ

ଓ ରଥ ଇତ ାଦି ସହିତ ଆସି ଇଲୀଶାୟଙ ଗୃହର ଦାର ନିକଟେର ଠିଆ

େହଲା। 10 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ
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ଯାଇ ଯଦନେର ସାତ ଥର ସାନ କର, ତହେର ତୁମର ନୂତନ ମାଂସ େହବ ଓ

ତୁେମ ଶୁଚି େହବ।” 11 ମାତ ନାମା କୁଦ େହାଇ ଚାଲଗଲା, ଆଉ କହିଲା,

“େଦଖ, ମଁୁ ଭାବିଥଲ, େସ ଅବଶ ବାହାରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଓ ଠିଆ

େହାଇ ସଦାପଭୁ ତାହାର ପରେମଶରଙ ନାମେର ପାଥନା କରି କୁଷ ସାନେର

ହସ ହଲାଇ ତାହା ସୁସ କରିବ। 12 ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜଳ ଅେପକା କି

ଦେମଶକର ଅବାନା ଓ ପପର ନଦୀ ଉତମ ନୁେହଁ? ମଁୁ କି ତହେର ସାନ କରି

ଶୁଚି େହାଇ ନ ପାରନି?” ଏଣୁ େସ େଫରି େକାଧେର ଚାଲଗଲା। 13 ଏଥେର

ତାହାର ଦାସମାେନ ନାମା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆମ ପିତଃ, ଯଦି େସହି

ଭବିଷ ବକା େକୗଣସି ବଡ଼ କାଯ କରିବାକୁ ଆପଣଙୁ ଆ ା କରିଥାʼେନ,

େତେବ କି ଆପଣ ତାହା କରି ନ ଥାଆେନ? େତେବ ସାନ କରି ଶୁଚି ହୁଅ,

ଏହି କଥା େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣଙୁ କହନି, ତାହା ମାନିବା େକେତ

ଅଧକ କତବ ।” 14 ତହଁୁ େସ ପରେମଶରଙ େଲାକଙ ବାକ ାନୁସାେର

ଯାଇ ଯଦନେର ଆପଣାକୁ ସାତ ଥର ବୁଡ଼ାଇଲା; ଏଥେର ତାହାର ମାଂସ

ପୁନବାର କୁଦ ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ େହଲା ଓ େସ ଶୁଚି େହଲା। 15

ଏଥଉତାେର ନାମା ଓ ତାହାର ସଙୀ ସମେସ ପରେମଶରଙ େଲାକଙ

ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ ନାମା କହିଲା,

“େଦଖନୁ, ଏେବ ମଁୁ ଜାଣିଲ େଯ, ଇସାଏଲ ପରେମଶରଙ ବ ତୀତ ସମୁଦାୟ

ପୃଥବୀେର ପରେମଶର େକହି ନାହାନି; ଏେହତୁ ଏେବ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଆପଣା ଦାସଠାରୁ ଉପହାର ଗହଣ କରନୁ।” 16 ମାତ ଇଲୀଶାୟ

କହିେଲ, “ମଁୁ େଯଉଁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଉଅଛି, େସ ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ ମଁୁ କିଛି ଗହଣ କରିବି ନାହ।” ତହଁୁ ନାମା ତାହା ଗହଣ କରିବା

ପାଇଁ ଇଲୀଶାୟଙୁ ବହୁତ ପବତାଇଲା, ମାତ େସ ମନା କେଲ। 17 ଏଥେର

ନାମା କହିଲା, “ଏହା ନ କେଲ, ମଁୁ ଆପଣଙୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ

ଦାସକୁ ଦୁଇ ଖଚରର ଭାର ମାଟି ଦିଆଯାଉ; କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ

ଦାସ ସଦାପଭୁଙ ବ ତୀତ ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା ଉେଦଶ େର େହାମ କି

ବଳି ଉତଗ କରିବ ନାହ। 18 ଏହି ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ଦାସକୁ

କମା କରନୁ; େମାʼ ପଭୁ ରିେମାଣମନିରେର ପଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା

େବେଳ େମାʼ ହସେର ନିଭର କେଲ, ମଁୁ େଯେବ ରିେମା ମନିରେର ପଣାମ

କେର, େତେବ ରିେମାଣମନିରେର ପଣାମ କରିବା େବେଳ ଏ ବିଷୟେର
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ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ଦାସକୁ କମା କରନୁ।” 19 ତହେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” ତହଁୁ ନାମା ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟରୁ ପସାନ

କରି ଅଳ ଦୂର ବାଟ ଗଲା। 20 ମାତ ପରେମଶରଙ େଲାକ ଇଲୀଶାୟଙର

ଦାସ ଗିେହଜୀ କହିଲା, “େଦଖ, େମାʼ ପଭୁ ଏହି ଅରାମୀୟ ନାମା ଆଣିଥବା

େକୗଣସି ଦବ ତାହା ହାତରୁ ଗହଣ ନ କରି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛନି;

ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ମଁୁ ତାହା ପେଛ େଦୗଡ଼ି ତାହାଠାରୁ କିଛି

େନବି।” 21 ତହଁୁ ଗିେହଜୀ ନାମା ର ପେଛ ପେଛ ଗଲା। ଏଥେର ନାମା

ଆପଣା ପେଛ ଜଣକୁ େଦୗଡ଼ିବାର େଦଖ ତାହାକୁ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ

ରଥରୁ ଓହାଇ ପଚାରିଲା, “ସବୁ କୁଶଳ ତ?” 22 ତହେର େସ କହିଲା,

“ସବୁ କୁଶଳ। େମାʼ ପଭୁ େମାେତ ପଠାଇ କହିଅଛନି, ‘େଦଖ, ଏହିକେଣ

ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶରୁ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ମ ରୁ ଦୁଇ ଯୁବା

େଲାକ ଆସିେଲ; ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େସମାନଙୁ ଏକ ତାଳନ ରୂପା ଓ ଦୁଇ

ସାଜ େପାଷାକ ଦିଅ।’” 23 ଏଥେର ନାମା କହିଲା, “ଅନୁଗହ କରି ଦୁଇ

ତାଳନ ରୂପା ନିଅ।” ଆଉ େସ ତାହାକୁ ବହୁତ ପବତାଇଲା ଓ ଦୁଇ ଥଳୀେର

ଦୁଇ ତାଳନ ରୂପା ବାନି ଦୁଇ ସାଜ େପାଷାକ ସହିତ ଆପଣା ଦୁଇ ଦାସ

ଉପେର ତାହା େଥାଇଲା; ତହଁୁ େସମାେନ ଗିେହଜୀର ଆେଗ ଆେଗ ତାହା

ବହିେନେଲ। 24 ପୁଣି ଉପପବତେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ େସମାନଙ

ହସରୁ ତାହାସବୁ େନଇ ଗୃହେର ରଖଲା; ଆଉ େସ େଲାକମାନଙୁ ବିଦାୟ

କରେନ, େସମାେନ ଚାଲଗେଲ। 25 ମାତ େସ ଭତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା

ପଭୁ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଲା। ତହେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ,

“ଗିେହଜୀ, ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଲ?” ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଆପଣଙ ଦାସ

େକଉଁଠାକୁ ଯାଇ ନାହ।” 26 ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େସ

େଲାକ ତୁମକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ରଥରୁ େଫରି ଆସିଲା,

େସେତେବେଳ େମାହର ଅନଃକରଣ କି ତୁମ ସଙେର ଯାଇ ନ ଥଲା? ଏ କି

ରୂପା, ବସ, ଜୀତେକତ, ଦାକାେକତ, େମଷ, କି େଗାରୁ, ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ

ଗହଣ କରିବାର ସମୟ? 27 ଏେହତୁ ନାମା ର କୁଷେରାଗ ତୁମଠାେର ଓ

ତୁମ ବଂଶେର ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ।” ଏଥେର ଗିେହଜୀ ହିମ ତୁଲ େଶତ

କୁଷଗସ େହାଇ ତାଙ ସାକାତରୁ ବାହାରିଗଲା।
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6ଏକ ସମୟେର ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ, “ଏେବ

େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଏହି େଯଉଁ ସାନେର ବାସ

କରୁଅଛୁ, ତାହା ଆମମାନଙ ପାଇଁ ସଂକୀଣ। 2ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ଆେମମାେନ ଯଦନକୁ ଯାଇ ପତି ଜଣ େସଠାରୁ ଏକ ଏକ କଡ଼ିକାଠ େନଇ

ଆପଣାମାନଙ ବସତି ନିମେନ େସଠାେର ଏକ ସାନ ନିମାଣ କରୁ।” ଏଥେର

ଇଲୀଶାୟ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଅ।” 3 ତହଁୁ ଜେଣ କହିଲା,

“ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣ ଅନୁଗହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନଙ ସଙେର

ଚାଲନୁ।” ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ଯିବି।” 4 ତହଁୁ େସ

େସମାନଙ ସଙେର ଗେଲ। ପୁଣି େସମାେନ ଯଦନେର ଉପସିତ ହୁଅେନ,

କାଠ କାଟିେଲ। 5 ମାତ ଜେଣ କଡ଼ିକାଠ କାଟୁ କାଟୁ କୁହାଡ଼ିଲୁହା ଜଳେର

ପଡ଼ିଗଲା; ତହେର େସ ଡକା ଛାଡ଼ି କହିଲା, “ହାୟ, େମାʼ ପେଭା! ତାହା ତ

ଉଧାରିବସୁ।” 6 ଏଥେର ପରେମଶରଙ େଲାକ କହିେଲ, “ତାହା େକଉଁ

ସାନେର ପଡ଼ିଲା?” ତହଁୁ େସ ତାଙୁ େସହି ସାନ େଦଖାଇ େଦଲା। ତହେର

ଇଲୀଶାୟ ଖେଣ କାଠ କାଟି େସଠାେର ପକାଇ ଲୁହାକୁ ଭସାଇେଲ। 7ଆଉ

ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ତୁେମ ତାହା ଉଠାଇ ନିଅ।” ତହଁୁ େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ

ତାହା େନଲା। 8 ଥେର ଅରାମର ରାଜା ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଥଲା,

ମାତ େସ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ସହିତ ମନଣା କରି କେହ,

“େକବଳ ଏହି ଏହି ସାନେର େମାହର ଛାଉଣି େହବ,” 9 େସେତେବେଳ

ପରେମଶରଙ େଲାକ ଇସାଏଲର ରାଜାଙ ନିକଟକୁ କହି ପଠାନି, “ସାବଧାନ,

ତୁେମ େସହି ସାନ େଦଇ ଯିବ ନାହ; କାରଣ ଅରାମୀୟମାେନ େସହି ସାନକୁ

ଓହାଇ ଆସୁଅଛନି।” 10 ତହେର ପରେମଶରଙ େଲାକ େଯଉଁ ସାନ ବିଷୟ

ଜଣାଇ ସତକ କରାଇଥାଆନି, ଇସାଏଲର ରାଜା େସହି ସାନକୁ େଲାକ

ପଠାନି; ଏହିରୂେପ େସ ଥେର କି ଦୁଇ ଥର ନୁେହଁ, ବାରମାର େସସାନେର

ଆପଣାକୁ ରକା କେଲ। 11 ପୁଣି ଏଥସକାଶୁ ଅରାମୀୟ ରାଜାର ହୃଦୟ

ଅତି ବ ସ େହଲା; ଏଣୁ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଡାକି େସମାନଙୁ କହିଲା,

“ଆମମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ଇସାଏଲ ରାଜାର ସପକ, ଏହା କʼଣ ତୁେମମାେନ

େମାେତ ଜଣାଇବ ନାହ।” 12 ଏଥେର ତାହାର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

କହିଲା, “ନା, େହ େମାʼ ପେଭା, ମହାରାଜ, ମାତ ଆପଣ ନିଜ ଶୟନ

ଗୃହେର ଯାହା ଯାହା କହନି, େସସବୁ କଥା ଇସାଏଲର ମ ବତୀ ଇଲୀଶାୟ
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ଭବିଷ ବକା ଇସାଏଲର ରାଜାକୁ ଜଣାଏ।” 13 ତହଁୁ ଅରାମୀୟ ରାଜା

କହିଲା, “ଯାଇ େଦଖ, ଇଲୀଶାୟ େକଉଁଠାେର ଅଛି, ତହେର ମଁୁ େଲାକ

ପଠାଇ ତାହାକୁ ଆଣିବି।” ଏଥଉତାେର ତାହାକୁ ସମାଦ ଦିଆଗଲା େଯ,

“େଦଖନୁ, େସ େଦାଥନେର ଅଛି।” 14 ଏେହତୁ େସ େସସାନକୁ ଅଶଗଣ

ଓ ରଥ ଓ ମହାେସୖନ ଦଳ ପଠାଇଲା; ପୁଣି େସମାେନ ରାତିେର ଆସି

ନଗରର ଚତୁଦଗ େବଷନ କେଲ। 15 ଏଥେର ପରେମଶରଙ େଲାକଙ

େସବକ ପଭାତେର ଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଆେନ, େଦଖ, ଏକ େସୖନ ଦଳ

ଅଶ ଓ ରଥ ସହିତ ନଗରର ଚତୁଦଗ େବଷନ କରିଅଛନି। ତହଁୁ ତାଙର

ଦାସ ତାଙୁ କହିଲା, “ହାୟ, େମାହର ପେଭା! ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା?”

16 ତହେର େସ ଉତର କେଲ, “ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ େସମାନଙ

ସଙୀଗଣ ଅେପକା ଆମମାନଙ ସଙୀଗଣ ଅଧକ।” 17 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ

ପାଥନା କରି କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େସ େଯପରି

େଦଖ ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାର ଚକୁ ମୁକ କର।” ପୁଣି ସଦାପଭୁ େସହି

ଯୁବା େଲାକର ଚକୁ ମୁକ କେଲ; ଆଉ େସ େଦଖଲା; ପୁଣି େଦଖ, ପବତ

ଇଲୀଶାୟଙ ଚତୁଦଗେର ଅଗିମୟ ଅଶ ଓ ରଥେର ପରିପୂଣ ଥଲା। 18

ଏଥଉତାେର େସୖନ ମାେନ ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟକୁ ଓହାଇ ଆସେନ, େସ

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏହି

େଲାକମାନଙୁ ଅନତାେର ଆଘାତ କର।” ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଇଲୀଶାୟଙର

ବାକ ାନୁସାେର େସମାନଙୁ ଅନତାେର ଆଘାତ କେଲ। 19 େସେତେବେଳ

ଇଲୀଶାୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏ େସହି ପଥ ନୁେହଁ, କି ଏ େସହି ନଗର

ନୁେହଁ; େମାʼ ପେଛ ପେଛ ଆସ, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଲାକକୁ େଖାଜୁଅଛ,

ମଁୁ ତାହା ନିକଟକୁ ତୁମମାନଙୁ େନଇଯିବି।” ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ େସମାନଙୁ

ଶମରୀୟାକୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ। 20 ଏଥେର େସମାେନ ଶମରୀୟାେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ଏ େଲାକମାେନ େଯପରି

େଦଖ ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ଚକୁ ମୁକ କର।” ତହଁୁ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙ ଚକୁ ମୁକ କରେନ, େସମାେନ େଦଖେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ

ଶମରୀୟାର ମ େର ଅଛନି। 21 ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା େସମାନଙୁ

େଦଖ ଇଲୀଶାୟଙୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପିତଃ, ମଁୁ କʼଣ େସମାନଙୁ

ଆଘାତ କରିବି? ମଁୁ କʼଣ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରିବି?” 22 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ
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ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହ; ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ

ଆପଣା ଖଡ ଓ ଧନୁ ଦାରା ବନୀ କରି େନଇଅଛ, େସମାନଙୁ କʼଣ ଆଘାତ

କରିବ? େସମାନଙ ସମୁଖେର ରୁଟି ଓ ଜଳ ରଖ, େସମାେନ େଭାଜନପାନ

କରି ଆପଣା ପଭୁ ନିକଟକୁ ଯାଆନୁ।” 23 ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା

େସମାନଙ ନିମେନ ମହାେଭାଜ ପସୁତ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େଭାଜନପାନ

କଲା ଉତାେର େସ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ କେଲ, ତହଁୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ। ଏଉତାେର ଅରାମର େସୖନ ଦଳ ଆଉ ଇସାଏଲର

େଦଶକୁ ଆସିେଲ ନାହ। 24 ଏଥଉତାେର ଅରାମର ରାଜା ବି ହଦ

ଆପଣାର ସମସ େସୖନ ଏକତ କରି ଯାଇ ଶମରୀୟାକୁ ଅବେରାଧ କଲା।

25 ତହେର ଶମରୀୟାେର ମହାଦୁଭକ େହଲା; ଆଉ େଦଖ, ଏକ ଗଦଭର

ମୁଣ ଅଶୀ େରୗପ ମୁଦାେର ଓ କେପାତ ମଳର ଏକ କା ର ଚତୁଥାଂଶ

ପାଞ େରୗପ ମୁଦାେର ବିକୟ େହବା ପଯ ନ େସମାେନ ତାହା ଅବେରାଧ

କେଲ। 26 ଏଥେର ଇସାଏଲର ରାଜା ପାଚୀର ଉପର େଦଇ ଯିବା ସମୟେର

ଏକ ସୀ ତାଙ ପତି ଡାକ ପକାଇ କହିଲା, “େହ େମାʼ ପେଭା, ମହାରାଜ,

ସାହାଯ କରନୁ।” 27 ତହେର େସ କହିେଲ, “େଯେବ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ସାହାଯ ନ କରନି, େତେବ ମଁୁ େକଉଁଠାରୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ କରିବି? କି

ଖଳାରୁ କିଅବା ଦାକାଯନରୁ?” 28ଆହୁରି ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମର କି

ଦୁଃଖ େହାଇଅଛି?” ତହଁୁ େସ ଉତର େଦଲା, “ଏହି ସୀ େମାେତ କହିଲା,

‘ତୁମ ପୁଅଟିକୁ ଦିଅ, ଆେମମାେନ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା, ପୁଣି େମାʼ ପୁଅକୁ

କାଲ ଖାଇବା।’” 29 ତହଁୁ ଆେମମାେନ େମାʼ ପୁଅକୁ ସିଦ କରି ଖାଇଲୁ;

ପୁଣି ଆରଦିନ ମଁୁ ତାହାକୁ କହିଲ, “ତୁମ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଆେମମାେନ ତାକୁ

ଖାଇବା, ମାତ େସ ଆପଣା ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇଅଛି।” 30 େସହି ସୀର ଏ କଥା

ଶୁଣି ରାଜା ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ; େସେତେବେଳ େସ ପାଚୀର ଉପେର

ଯାଉଥେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ଅନାଇ େଦଖେଲ େଯ, େସ ବସ ତେଳ

େଦହେର ଅଖା ପିନିଅଛନି। 31 େତେବ େସ କହିେଲ, “େଯେବ ଆଜି ଶାଫ ର

ପୁତ ଇଲୀଶାୟର ମସକ ତାହା େଦହେର ରେହ, େତେବ ପରେମଶର

େମାେତ େସହି ଦଣ, ମ ତହରୁ ଅଧକ େଦଉନୁ।” 32 ମାତ ଇଲୀଶାୟ

ଆପଣା ଗୃହେର ବସିଥେଲ ଓ ପାଚୀନବଗ ତାଙ ସେଙ ବସିଥେଲ; ଏପରି

ସମୟେର ରାଜା ଆପଣା ସମୁଖରୁ ଜେଣ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ େସ



ଦିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 811

ଦୂତ ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟେର ପହଞିବା ପୂବରୁ ଇଲୀଶାୟ ପାଚୀନବଗଙୁ

କହିେଲ, “ଏହି ନରହତ ାକାରୀର ପୁତ କିପରି େମାହର ମସକ େନବା ପାଇଁ

େଲାକ ପଠାଇଅଛି, ଏହା କʼଣ ତୁେମମାେନ େଦଖୁଅଛ? େଦଖ, େସ ଦୂତ

ପହଞିବା େବେଳ ଦାର ବନ କର ଓ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦାର ଦୃଢ଼ କରି

ଧର; ତାହାର ପଭୁର ପଦଶବ କʼଣ ତାହାର ପଛେର ନାହ?” 33 ପୁଣି େସ

େସମାନଙ ସହିତ କଥାବାତା କରୁ କରୁ େଦଖ, େସହି ଦୂତ ତାଙ ନିକଟକୁ

ଓହାଇ ଆସିଲା; ଆଉ େସ କହିଲା, “େଦଖ, ଏହି ଅମଙଳ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ;

ମଁୁ କାହକି ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ପାଇଁ ଅେପକା କରିବି?”

7 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ଶୁଣ; ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘କାଲ ପାୟ ଏହି ସମୟକୁ ଶମରୀୟାର

ନଗରଦାରେର ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ େଶକଲେର ଓ ଦୁଇ ପସୁରୀ

ଯବ ଏକ େଶକଲେର ବିକୟ କରାଯିବ।’” 2 େସେତେବେଳ ରାଜା େଯଉଁ

େସନାପତି ହସେର ନିଭର କରିଥେଲ, େସ ପରେମଶରଙ େଲାକଙୁ ଉତର

କରି କହିଲା, “େଦଖ, େଯେବ ସଦାପଭୁ ଆକାଶେର ଦାର କରନି, େତେବ

େହଁ କʼଣ ଏ କଥା େହାଇ ପାରିବ?” ତହେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େଦଖ,

ତୁେମ ସଚକୁେର ତାହା େଦଖବ, ମାତ ତହରୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହ।”

3 େସହି ସମୟେର ନଗର ଦାରର ପେବଶ ସାନେର ଚାରି ଜଣ କୁଷୀ

ଥେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପରସର କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ମରିବା ପଯ ନ

କାହକି ଏଠାେର ବସିଅଛୁ? 4ଯଦି କହୁ, ‘ଆେମମାେନ ନଗରେର ପେବଶ

କରିବା,’ େତେବ ନଗରେର ଦୁଭକ ଅଛି, ପୁଣି ଆେମମାେନ େସଠାେର

ମରିବା; ଆଉ ଯଦି ଆେମମାେନ ଏଠାେର ବସି ରହିବା, େତେବ ମ ମରିବା।

ଏେହତୁ ଆସ, ଆେମମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ େସୖନ ର ପକକୁ ଯାଉ; ଯଦି

େସମାେନ ଆମମାନଙୁ ବଞାଇ ରଖେବ, େତେବ ଆେମମାେନ ବଞିବା; ଆଉ

ଯଦି ଆମମାନଙୁ ମାରି ପକାଇେବ, େତେବ ମରିବା।” 5ଏଣୁ କୁଷୀମାେନ

ଅରାମୀୟମାନଙ ଛାଉଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଗାଧୂଳି ସମୟେର ଉଠିେଲ; ଆଉ

େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାେର ଉପସିତ େହବା

େବେଳ, େଦଖ, େସଠାେର େକୗଣସି ମନୁଷ ନ ଥେଲ। 6 କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଅରାମୀୟମାନଙ େସୖନ ଗଣକୁ ରଥ ଶବ ଓ ଅଶ ଶବ, ଅଥା , ମହାେସୖନ

ଶବ ଶୁଣାଇଥେଲ; ତହେର େସମାେନ ପରସର କହିେଲ, “େଦଖ, ଇସାଏଲର
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ରାଜା ଆମମାନଙୁ ଆକମଣ କରିବା ପାଇଁ ହିତୀୟମାନଙ ରାଜାଗଣକୁ ଓ

ମିସରୀୟମାନଙ ରାଜାଗଣକୁ ଆମମାନଙ ପତିକୂଳେର େବତନ େଦଇ ନିଯୁକ

କରିଅଛି।” 7ଏେହତୁ ଅରାମୀୟମାନଙ େସୖନ ଗଣ ଉଠି େଗାଧୂଳି ସମୟେର

ପଳାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ତମୁ ଓ ଅଶ ଓ ଗଦଭ ଓ ଛାଉଣି

େଯପରି ଥଲା, େସପରି ଛାଡ଼ି ଆପଣାମାନଙ ପାଣରକାେଥ ପଳାଇେଲ। 8

ଏଥଉତାେର େସହି କୁଷୀମାେନ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମାକୁ ଆସି େଗାଟିଏ

ତମୁ ଭତରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ, ପୁଣି ତହରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବସ

େନଇ ଲୁଚାଇ ରଖେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ପୁନବାର ଆସି ଆଉ ଏକ ତମୁ

ମ େର ପେବଶ କେଲ ଓ ତହରୁ ମ ଦବ ାଦି େନଇଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖେଲ।

9 େତେବ େସମାେନ ପରସର କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଭଲ କରୁ ନାହଁୁ;

ଆଜି ସୁସମାଦର ଦିନ, ମାତ ଆେମମାେନ ତୁନି େହାଇ ରହୁଅଛୁ; େଯେବ

ଆେମମାେନ ପଭାତ ଆଲୁଅ ପଯ ନ ବିଳମ କରୁ, େତେବ ଆମମାନଙୁ ଦଣ

ଘଟିବ; ଏେହତୁ ଏେବ ଆସ, ଆେମମାେନ ଯାଇ ରାଜଗୃହେର ସମାଦ େଦଉ।”

10 ତହଁୁ େସମାେନ ଆସି ନଗରର ଦାରୀକୁ ଡାକିେଲ; ଆଉ େସମାନଙୁ ଜଣାଇ

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଅରାମୀୟମାନଙ ଛାଉଣିକୁ ଯାଇଥଲୁ, ଆଉ େଦଖ,

େସଠାେର େକୗଣସି ମନୁଷ ନାହ; କି ମନୁଷ ର ଶବ ନାହ, ମାତ ଅଶ ଓ

ଗଦଭଗଣ ବନା େହାଇଅଛନି, ଆଉ ତମୁସବୁ େଯପରି ଥଲା, େସପରି ଅଛି।”

11ତହଁୁ େସ ଦାରୀମାନଙୁ ଡାକେନ, େସମାେନ ରାଜଗୃହ ଭତେର ସମାଦ

େଦେଲ। 12 ତହେର ରାଜା ରାତିେର ଉଠି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଅରାମୀୟମାେନ ଆମମାନଙ ପତି ଯାହା କରିଅଛନି, ତାହା ମଁୁ ଏେବ

ତୁମମାନଙ ପତି ପକାଶ କରିବି। େସମାେନ ଜାଣନି େଯ, ଆେମମାେନ କୁଧାତ

ଅଛୁ; ଏେହତୁ େସମାେନ ଛାଉଣିରୁ ବାହାରିଯାଇ ଆପଣାମାନଙୁ େକତେର

ଲୁଚାଇ କହୁଛନି, େସମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରିେଲ, ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ

ଜୀଅନା ଧରି ନଗରେର ପେବଶ କରିବା।” 13 ତହେର ତାହାର ଦାସମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ଉତର କରି କହିଲା, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆେମମାେନ

େକେତକ େଲାକ ପଠାଇ େଦଖୁ, େସମାେନ ନଗରେର ଅବଶିଷ ଅଶମାନଙ

ମ ରୁ ପାେଞାଟି େନଇ ଯାଉନୁ, େଦଖନୁ, େସମାେନ ନଗରେର ଅବଶିଷ

ଇସାଏଲର ସମସ ଜନତା ସମାନ; େଦଖନୁ, େସମାେନ ଇସାଏଲର ସମସ

ନଷକଳ ଜନତା ସମାନ।” 14 ଏେହତୁ େସହି େଲାକମାେନ ଅଶ ସହିତ ଦୁଇ
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ରଥ େନେଲ ଓ ରାଜା େସମାନଙୁ ଅରାମୀୟ େସୖନ ପେଛ ପଠାଇ କହିେଲ,

“ଯାଇ େଦଖ।” 15 ତହଁୁ େସମାେନ ଯଦନ ପଯ ନ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ

ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଅରାମୀୟମାେନ ତରତର େହାଇ ଯାହା ପକାଇେଦଇ

ଯାଇଥେଲ, ଏପରି ବସ ଓ ପାତାଦିେର ସମସ ପଥ ପୂଣ ଥଲା। େତେବ େସ

ଦୂତମାେନ େଫରିଆସି ରାଜାଙୁ ସମାଦ େଦେଲ। 16 ତହେର େଲାକମାେନ

ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅରାମୀୟମାନଙ ଛାଉଣି ଲୁଟ କେଲ। େତଣୁ ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ାନୁସାେର ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ େଶକଲେର ଓ ଦୁଇ ପସୁରୀ

ଯବ ଏକ େଶକଲେର ବିକୟ କରାଗଲା। 17 େସେତେବେଳ ରାଜା େଯଉଁ

େସନାପତି ହସେର ନିଭର କରିଥେଲ, ତାହାକୁ ନଗରଦାର ରକା କରିବା

ପାଇଁ ନିଯୁକ କେଲ; ଏଥେର େଲାକମାେନ ନଗରଦାରେର ତାହାକୁ ଦଳି

ପକାଇେଲ, ତହେର ରାଜା ପରେମଶରଙ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଯିବା େବେଳ

ପରେମଶରଙ େଲାକ ତାଙୁ େଯପରି କହିଥେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ମଲା।

18ପରେମଶରଙ େଲାକ ରାଜାଙୁ ଏହି କଥା କହିଥେଲ, “କାଲ ପାୟ ଏହି

ସମୟକୁ ଶମରୀୟାର ନଗରଦାରେର ଦୁଇ ପସୁରୀ ଯବ ଏକ େଶକଲ ଓ

ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ େଶକଲ େହବ।” 19ଆଉ େସହି େସନାପତି

ପରେମଶରଙ େଲାକଙୁ ଉତର କରି କହିଥଲା, “େଦଖ, େଯେବ ସଦାପଭୁ

ଆକାଶେର ଦାର କରନି, େତେବ େହଁ କʼଣ ଏପରି କଥା େହାଇ ପାରିବ।”

ତହେର ଇଲୀଶାୟ କହିଥେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ ସଚକୁେର ତାହା େଦଖବ,

ମାତ ତହରୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହ।” 20 େସହିପରି ତାହା ପତି ଘଟିଲା;

କାରଣ େଲାକମାେନ ନଗରଦାରେର ତାହାକୁ ଦଳି ପକାେନ, େସ ମଲା।

8ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ସୀର ମୃତ ପୁତକୁ ପୁନଜୀବିତ କରିଥେଲ, େସହି ସୀକୁ

କହିଥେଲ, “ଉଠ, ତୁେମ ଓ ତୁମ ପରିବାର ଯାଇ େଯଉଁଠାେର ପବାସ

କରିପାର, େସଠାେର ପବାସ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଦୁଭକ ଆ ା କରିଅଛନି;

ଆଉ ତାହା ମ ସାତ ବଷ ପଯ ନ େଦଶେର ରହିବ।” 2 ତହେର େସ ସୀ

ଉଠି ପରେମଶରଙ େଲାକଙର ବାକ ପମାେଣ କମ କଲା; ଅଥା , େସ

ଆପଣା ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶେର ସାତ ବଷ ପବାସ

କଲା। 3ପୁଣି ସାତ ବଷ େଶଷେର େସ ସୀ ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶରୁ େଫରି

ଆସିଲା; ଆଉ େସ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଭୂମି ନିମେନ ଗୁହାରି କରିବାକୁ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଗଲା। 4 େସହି ସମୟେର ରାଜା ପରେମଶରଙ େଲାକଙର
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ଦାସ ଗିେହଜୀ ସେଙ କଥାବାତା କରୁ କରୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି,

ଇଲୀଶାୟ େଯ େଯ ମହ କମ କରିଅଛନି, ତାହାସବୁ େମାେତ ଜଣାଅ।”

5ତହେର ଇଲୀଶାୟ କିପରି ମୃତ େଲାକକୁ ପୁନଜୀବିତ କରିଥେଲ, ଏହା

ଗିେହଜୀ ରାଜାଙୁ କହିବା େବେଳ, େଦଖ, େଯଉଁ ସୀର ପୁତକୁ େସ ପୁନଜୀବିତ

କରିଥେଲ, େସ ସୀ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଭୂମି ନିମେନ

ଗୁହାରି କରୁଅଛି। ଏଥେର ଗିେହଜୀ କହିଲା, “େହ େମାର ପେଭା, ମହାରାଜ,

ଏ େସହି ସୀ ଓ ତାହାର ପୁତ, ଯାହାକୁ ଇଲୀଶାୟ ପୁନଜୀବିତ କରିଥେଲ।”

6 ତହଁୁ ରାଜା େସହି ସୀକୁ ପଚାରେନ, େସ ତାଙୁ ଜଣାଇଲା। ତହେର ରାଜା

ତାହା ନିମେନ ଏକ କମଚାରୀକୁ ନିଯୁକ କରି କହିେଲ, “ଏହାର େଯଉଁ ସବସ

ଥଲା ଓ ଏ େଯଉଁ ଦିନ େଦଶ ଛାଡ଼ିଲା, େସହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ

ଏହାର େକେତାତନ ସମସ ଫଳ ଏହାକୁ େଫରାଇ ଦିଅ।” 7 ଏକ ସମୟେର

ଇଲୀଶାୟ ଦେମଶକେର ଉପସିତ େହେଲ; େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା

ବି ହଦ ପୀଡ଼ିତ ଥଲା; “ପୁଣି ପରେମଶରଙ େଲାକ ଏ ସାନକୁ ଆସିଅଛନି”

େବାଲ ତାହାକୁ ସମାଦ ଦିଆଗଲା। 8 ତହେର ରାଜା ହସାେୟଲକୁ କହିଲା,

“ଆପଣା ହସେର ଉପହାର େନଇ ପରେମଶରଙ େଲାକଙୁ ସାକାତ କରିବାକୁ

ଯାଅ, ‘ଆଉ ମଁୁ ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ େହବି କି ନାହ?’ ଏହି କଥା ତାଙ ଦାରା

ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାର।” 9 ଏଥେର ହସାେୟଲ ତାଙୁ ସାକାତ କରିବାକୁ ଗଲା

ଓ ଦେମଶକର ସକଳ ଉତମ ବସୁର ଚାଳିଶ ଓଟର େବାଝ ଉପହାର ସେଙ

େନଇ ଆସି ତାଙ ସମୁଖେର ଉଭା େହାଇ କହିଲା, “ଆପଣଙ ପୁତ ଅରାମର

ରାଜା ବି ହଦ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ ପଚାରୁଅଛନି, ‘ମଁୁ କʼଣ

ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ େହବି?’” 10 ତହେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଯାଇ ତାହାଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମ ଅବଶ ମୁକ େହବ,’ ତଥାପି ସଦାପଭୁ େମାେତ

ଜଣାଇ ଅଛନି େଯ, େସ ଅବଶ ମରିବ।” 11 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ତାହା

ପତି ଏପରି ସିର ଦୃଷି କେଲ େଯ, େସ ଲଜିତ େହଲା; ପୁଣି ପରେମଶରଙ

େଲାକ େରାଦନ କେଲ। 12 ତହେର ହସାେୟଲ ପଚାରିଲା, “େମାʼ ପଭୁ

କାହକି େରାଦନ କରୁଅଛନି?” ଇଲୀଶାୟ ଉତର କେଲ, “କାରଣ ଏହି,

ତୁେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି େଯଉଁ ଅନିଷ କରିବ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ;

ତୁେମ େସମାନଙ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁେର ଅଗି ଲଗାଇବ ଓ ତୁେମ େସମାନଙ

ଯୁବାମାନଙୁ ଖଡେର ବଧ କରିବ ଓ େସମାନଙ ଶିଶୁଗଣକୁ ଭୂମିେର କଚାଡ଼ି
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ଚୂଣ କରିବ ଓ େସମାନଙ ଗଭବତୀ ସୀମାନଙ ଉଦର ବିଦୀଣ କରିବ।” 13

ଏଥେର ହସାେୟଲ କହିଲା, “ମାତ ଆପଣଙ ଦାସ, େଯ େଗାଟିଏ କୁକୁର

ମାତ, େସ କିଏ େଯ, ଏହି ବଡ଼ କମ କରିବ?” ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଉତର କେଲ,

“ସଦାପଭୁ େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛନି େଯ, ତୁେମ ଅରାମର ରାଜା େହବ।”

14 ଏଥଉତାେର ହସାେୟଲ ଇଲୀଶାୟଙ ନିକଟରୁ ପସାନ କରି ଆପଣା

ପଭୁ ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ଇଲୀଶାୟ

ତୁମକୁ କଅଣ କହିେଲ?” ତହଁୁ ହସାେୟଲ ଉତର କଲା, “େସ େମାେତ

ଜଣାଇେଲ େଯ, ଆପଣ ନିଶୟ ମୁକ େହେବ।” 15 ମାତ ପରଦିନ ହସାେୟଲ

ଶଯ ାଚାଦନ େନଇ ଜଳେର ବୁଡ଼ାଇ ରାଜାର ମୁଖ ଉପେର ବିଛାଇ ଦିଅେନ,

େସ ମଲା; ପୁଣି ହସାେୟଲ ତାହାର ପଦେର ରାଜ କଲା। 16ଆହାବଙର

ପୁତ ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାରା ଙ ରାଜତର ପଞମ ବଷେର ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙର ପୁତ ଯିେହାରା ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ,

େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶାଫ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଥେଲ। 17 େସ ରାଜତ

କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବତିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ

େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆଠ ବଷ ରାଜ କେଲ। 18 ପୁଣି େସ ଆହାବଙର

ବଂଶାନୁସାେର ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ପଥେର ଚାଲେଲ; କାରଣ େସ

ଆହାବଙର କନ ାକୁ ବିବାହ କରିଥେଲ ଓ େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ। 19 ତଥାପି ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙୁ ତାଙର ସନାନମାନଙ ନିମେନ ନିତ

ଏକ ପଦୀପ େଦବାକୁ େଯଉଁ ପତି ା କରିଥେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଆପଣା

ଦାସ ଦାଉଦଙ ସକାଶୁ ଯିହୁଦାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମତ େହେଲ। 20

ତାଙ ସମୟେର ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବିେଦାହୀ

େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ଏକ ରାଜା କେଲ। 21 ତହେର େଯାରା ଓ

ତାଙ ସେଙ ସମସ ରଥ ସାୟୀରକୁ ଯାତା କେଲ; ପୁଣି େସ ରାତିକାଳେର

ଉଠି ଆପଣା ଚତୁଦଗ େବଷିତ ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ ଓ ରଥା କମାନଙୁ

ସଂହାର କେଲ; ଏଥେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ପଳାଇେଲ।

22 ଏହିରୂେପ ଇେଦାମ ଆଜି ପଯ ନ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବିେଦାହୀ େହଲା।

େସହି ସମୟେର ଲ ନା ନଗର ମ ବିେଦାହୀ େହଲା। 23ଏହି େଯାରା ଙର

ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା କି ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 24 ଏଥଉତାେର େଯାରା ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ
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ଦାଉଦନଗରେର ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ କବର ପାଇେଲ ଓ ତାଙର ପୁତ

ଅହସୀୟ ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 25 ଇସାଏଲ ରାଜା ଆହାବଙର

ପୁତ େଯାରା ଙ ରାଜତର ଦାଦଶ ବଷେର ଯିହୁଦାରାଜା ଯିେହାରା ଙର

ପୁତ ଅହସୀୟ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 26 ଅହସୀୟ ରାଜ

କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା େବେଳ ବାଇଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ େସ

ଯିରୂଶାଲମେର ଏକ ବଷ ରାଜ କେଲ। ତାଙର ମାତାଙ ନାମ ଅଥଲୀୟା,

େସ ଇସାଏଲର ରାଜା ଅମିଙର କନ ା ଥେଲ। 27 ପୁଣି ଅହସୀୟ ଆହାବ

ବଂଶର ପଥେର ଚାଲ ଆହାବବଂଶର କମାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

କୁକମ କେଲ; କାରଣ େସ ଆହାବବଂଶର ଜାମାତା ଥେଲ। 28 ଏଥଉତାେର

େସ ଆହାବଙର ପୁତ େଯାରା ଙ ସେଙ ମିଶି ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ

ବିରୁଦେର ରାେମା ଗିଲୀୟଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହେର ଅରାମୀୟ

େଲାକମାେନ େଯାରା ଙୁ କତବିକତ କେଲ। 29 ଏେହତୁ େଯାରା ରାଜା

ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା େବେଳ ଅରାମୀୟ

େଲାକମାେନ ରାମାେର ତାଙୁ େଯଉଁ କତବିକତ କରିଥେଲ, ତହରୁ େସ ସୁସ

େହବା ନିମେନ ଯିଷିେୟଲକୁ େଫରିଗେଲ। ଆହାବଙର ପୁତ େଯାରା

ପୀଡ଼ିତ େହବା ସକାଶୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରା ଙର ପୁତ ଅହସୀୟ ତାଙୁ

େଦଖବା ପାଇଁ ଯିଷିେୟଲକୁ ଗେଲ।

9ଏଥଉତାେର ଇଲୀଶାୟ ଭବିଷ ବକା ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦଳ ମ ରୁ

ଜଣକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁମ କଟି ବାନ ଓ ଏହି େତୖଳ ଶିଶି ହସେର େନଇ

ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଅ। 2ପୁଣି ତୁେମ େସଠାେର ଉପସିତ େହେଲ,

ନି ଶିଙର େପୗତ ଯିେହାଶାଫ ଙର ପୁତ େଯହୂଙର ଅେନଷଣ କର ଓ

ଭତରକୁ ଯାଇ ତାଙର ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ତାଙୁ ଉଠାଇ ଏକ ଭତର େକାଠରିକୁ

େନଇଯାଅ। 3 ପୁଣି େତୖଳ ଶିଶି େନଇ ତାଙ ମସକେର ଢାଳି କୁହ, ‘ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ତୁମକୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କରିଅଛୁ।’

ତହଁୁ ତୁେମ ଦାର ଫଟାଇ ପଳାଇ ଯାଅ ଓ ବିଳମ ନ କର।” 4 ତହେର େସ

ଯୁବା, ଅଥା , େସହି ଯୁବା ଭବିଷ ବକା ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ।

5ଆଉ େସ ଉପସିତ େହବା େବେଳ େଦଖ, େସନାପତିମାେନ ବସିଅଛନି;

ତହେର େସ କହିେଲ, “େହ େସନାପତି, ତୁମଠାେର େମାହର ଏକ କାଯ

ଅଛି।” ତହଁୁ େଯହୂ କହିେଲ, “ଆମ ସମସଙ ମ ରୁ କାହାଠାେର?” ତହେର
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େସ କହିେଲ, “େହ େସନାପତି, ତୁମଠାେର।” 6 ଏଥେର େସ ଉଠି ଗୃହ

ଭତରକୁ ଗେଲ; ତହଁୁ ଭବିଷ ବକା ତାଙର ମସକେର େତୖଳ ଢାଳି ତାଙୁ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ‘ଆେମ

ତୁମକୁ ସଦାପଭୁଙ େଲାକ, ଅଥା , ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କଲୁ। 7

ପୁଣି ଆେମ େଯପରି ଈେଷବ ହସରୁ ଆମ ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ

ରକର ଓ ସଦାପଭୁଙ ଦାସସମୂହର ରକର ପରିେଶାଧ େନବୁ, ଏଥପାଇଁ

ତୁେମ ଆପଣା ପଭୁ ଆହାବର ବଂଶକୁ ଆଘାତ କରିବ। 8 କାରଣ ଆହାବର

ସମୁଦାୟ ବଂଶ ବିନଷ େହେବ ଓ ଆେମ ଇସାଏଲ ମ େର ଆହାବ ସମକୀୟ

ପେତ କ ପୁଂସନାନକୁ ଓ ବଦ କି ମୁକ େଲାକକୁ ଉଚିନ କରିବା। 9ଆଉଆେମ

ଆହାବ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମର ବଂଶ ତୁଲ ଓ ଅହୀୟର ପୁତ

ବାଶାର ବଂଶ ତୁଲ କରିବା। 10 ପୁଣି କୁକୁରମାେନ ଈେଷବ କୁ ଯିଷିେୟଲ

ଭୂମିେର ଖାଇେବ ଓ ତାହାକୁ କବର େଦବା ପାଇଁ େକହି ନ ଥବ।’” ତହଁୁ

ଭବିଷ ବକା ଦାର ଫଟାଇ ପଳାଇଗେଲ। 11ତହେର େଯହୂ ବାହାର େହାଇ

ଆପଣା ପଭୁର ଦାସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସେନ, ଜେଣ ତାଙୁ ପଚାରିଲା, “ସବୁ

ମଙଳ ତ? େସ ବାତୁଳଟି କାହକି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥଲା?” ତହେର େଯହୂ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର କଥା କଅଣ, ତୁେମମାେନ ତ

ଜାଣ।” 12 ଏଥେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଏ ମିଛ; ଏେବ ଆମମାନଙୁ କୁହ।”

ତହଁୁ େଯହୂ କହିେଲ, “େସ େମାେତ ଏପରି ଏପରି କହିଲା, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ‘ଆେମ ତୁମକୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ କଲୁ।’” 13 ତହଁୁ

େସମାେନ ପେତ େକ ଶୀଘ ଆପଣା ଆପଣା ବସ େନଇ େସାପାନ ଉପେର

େଯହୂଙର ତେଳ ରଖେଲ ଓ ତୂରୀ ବଜାଇ କହିେଲ, “େଯହୂ ରାଜା େହେଲ।”

14 ଏଥେର ନି ଶିଙର େପୗତ ଯିେହାଶାଫ ଙର ପୁତ େଯହୂ େଯାରା ଙ

ବିରୁଦେର ଚକାନ କେଲ। (େସସମୟେର େଯାରା ଓ ସମସ ଇସାଏଲ

ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲଠାରୁ ରାେମା ଗିଲୀୟଦ ରକା କରୁଥେଲ। 15

ମାତ େଯାରା ରାଜା ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ସେଙ ଯୁଦ କରିବା େବେଳ

ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ତାଙୁ େଯଉଁ କତବିକତ କରିଥେଲ, ତହରୁ େସ

ସୁସ େହବା ନିମେନ ଯିଷିେୟଲକୁ େଫରି ଯାଇଥେଲ)। ପୁଣି େଯହୂ କହିେଲ,

“େଯେବ ଏ ତୁମମାନଙ ମତ, େତେବ ଯିଷିେୟଲେର ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ

କାହାରିକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନ ଦିଅ।” 16 ତହେର େଯହୂ
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ରଥେର ଚଢ଼ି ଯିଷିେୟଲକୁ ଗେଲ; କାରଣ େସସାନେର େଯାରା ଶଯ ାଗତ

େହାଇଥେଲ। ପୁଣି ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ େଯାରା ଙୁ େଦଖବାକୁ

ଆସିଥେଲ। 17 େସେତେବେଳ ଯିଷିେୟଲ ଦୁଗ ଉପେର ପହରୀ ଠିଆ

େହାଇଥଲା, ପୁଣି େଯହୂ ଆସୁ ଆସୁ ପହରୀ ତାଙର େଲାକଦଳକୁ େଦଖ

କରି କହିଲା, “ମଁୁ ଏକ ଦଳ େଲାକ େଦଖୁଅଛି।” ତହେର େଯାରା କହିେଲ,

“ଜେଣ ଅଶାେରାହୀକୁ େନଇ େସମାନଙୁ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଅ ଓ

େସ ପଚାରୁ, ‘କୁଶଳ କି?’” 18 ତହେର ଜେଣ ଅଶ ଚଢ଼ି ତାଙୁ ସାକାତ

କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ରାଜା ପଚାରୁଅଛନି, ‘କୁଶଳ କି?’” ତହେର େଯହୂ

କହିେଲ, “କୁଶଳେର ତୁମର କଅଣ ଅଛି? ତୁେମ େମାʼ ପଛକୁ ଯାଅ।”

ଏଥେର ପହରୀ ଜଣାଇ କହିଲା, “ଦୂତ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଗଲା, ମାତ େସ

େଫରିଆସୁ ନାହ।” 19 ତହଁୁ େଯାରା ଦିତୀୟ ଜଣକୁ ଅଶେର ପଠାେନ, େସ

େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ରାଜା ପଚାରୁଅଛନି, ‘କୁଶଳ କି?’”

ପୁଣି େଯହୂ ଉତର କେଲ, “କୁଶଳେର ତୁମର କଅଣ ଅଛି? ତୁେମ େମାʼ

ପଛକୁ ଯାଅ।” 20 ଏଥେର ପହରୀ ଜଣାଇ କହିଲା, “େସ ଜଣ ହ େସମାନଙ

ନିକଟକୁ ଗଲା, ଆଉ େସ େଫରିଆସୁ ନାହ; ପୁଣି ରଥଚାଳନ ନି ଶିର ପୁତ

େଯହୂର ଚାଳନା ପରି; କାରଣ େସ ଅତି ପଚଣ େବଗେର ଚଳାଏ।” 21

େତେବ େଯାରା କହିେଲ, “ରଥ ପସୁତ କର।” ତହେର େସମାେନ ତାଙର

ରଥ ପସୁତ କେଲ। ପୁଣି ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାରା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଅହସୀୟ ଆପଣା ଆପଣା ରଥେର ବାହାରିେଲ, ଆଉ େସମାେନ େଯହୂଙୁ

େଭଟିବାକୁ ଯାଇ ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତର ଭୂମିେର ତାଙୁ େଦଖେଲ। 22

ପୁଣି େଯାରା େଯହୂଙୁ େଦଖେନ, ତାଙୁ ପଚାରିେଲ, “େଯହୂ କୁଶଳ କି?”

ତହେର; େସ ଉତର କେଲ, “େଯପଯ ନ ତୁମ ମାତା ଈେଷବ ର ଏେତ

ବ ଭଚାର ଓ ମାୟାବୀତ ଅଛି, େସପଯ ନ କି କୁଶଳ?” 23ଏଥେର େଯାରା

ଆପଣା ହସ େଫରାଇ ପଳାଇେଲ ଓ ଅହସୀୟଙୁ କହିେଲ, “େହ ଅହସୀୟ,

ବିଶାସଘାତକତା େହଲା।” 24 ତହଁୁ େଯହୂ ଆପଣାର ସମୂଣ ବଳେର ଧନୁ

ଟାଣି େଯାରା ଙର ଦୁଇ ବାହୁ ମ କୁ ମାରେନ, ତୀର ତାଙ ହୃଦୟ େଦଇ

ବାହାରିଗଲା, ତହେର େସ ଆପଣା ରଥେର ନଇଁ ପଡ଼ିେଲ। 25 େତେବ

େଯହୂ ଆପଣା େସନାପତି ବି କରକୁ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇ

ଯିଷିେୟଲୀୟ ନାେବାତର େକତଭୂମିେର ପକାଇଦିଅ; କାରଣ ମଁୁ ଓ ତୁେମ
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ଆେରାହଣ କରି ଏକତ ତାହାର ପିତା ଆହାବର ପଶା ଗମନ କରିବା େବେଳ

ସଦାପଭୁ କିପକାେର ତାହା ଉପେର ଏହି ଭାେରାକି େଥାଇଥେଲ, ଏହା ସରଣ

କର: 26 ଯଥା, ସଦାପଭୁ କହନି, ‘ଆେମ ନିଶୟ ଗତ କାଲ ନାେବାତର

ରକ ଓ ତାହାର ପୁତମାନଙ ରକ େଦଖଲୁ; ପୁଣି ଆେମ ଏହି ଭୂମିେର ତୁମକୁ

ପତିଫଳ େଦବା, ଏହା ସଦାପଭୁଙ ଉକି।’ ଏେହତୁ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଉକି

ଅନୁସାେର ତାହାକୁ େନଇ େସହି େକତଭୂମିେର ପକାଇଦିଅ।” 27 ମାତ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ ଏହା େଦଖ ଉଦ ାନ ଗୃହର ପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ।

ତହେର େଯହୂ ତାଙର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ମ ରଥେର

ଆଘାତ କର।” ତହଁୁ େସମାେନ ଯିବିୟିମ ନିକଟସ ଗୂ ନାମକ ଉଠାଣି

ନିକଟେର ତାଙୁ ଆଘାତ କେଲ। ଆଉ େସ ମଗିେଦାକୁ ପଳାଇ େସଠାେର

ମେଲ। 28 ତହଁୁ ତାଙର ଦାସମାେନ ତାଙୁ ରଥେର ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ

ଓ ଦାଉଦନଗରେର ତାଙର ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ ତାଙର କବରେର ତାଙୁ

କବର େଦେଲ। 29 ଆହାବଙର ପୁତ େଯାରା ଙ ରାଜତର ଏକାଦଶ

ବଷେର ଅହସୀୟ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରିଥେଲ।

30 ଏଉତାେର େଯହୂ ଯିଷିେୟଲେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଈେଷବ ତାହା

ଶୁଣିଲା; ତହଁୁ େସ ଆପଣା ଚକୁେର ଅଞନ େଦଇ ଓ ଆପଣା ମସକ ଭୂଷିତ

କରି ଝରକା ନିକଟେର ବାହାରକୁ ଅନାଇଲା। 31 ପୁଣି େଯହୂ ଦାରେର

ପେବଶ କରିବା େବେଳ ଈେଷବ କହିଲା, “େହ ଆପଣା ପଭୁର ହତ ାକାରୀ

ସିମି, କୁଶଳ କି?” 32 ଏଥେର େଯହୂ ଝରକା ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଇ

କହିେଲ, “କିଏ େମାʼ ପକେର ଅଛି? କିଏ?” ତହଁୁ ତାଙ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ବା

ତିନି ନପୁଂସକ ଅନାଇେଲ। 33 ଏଥେର େଯହୂ କହିେଲ, “ତାକୁ ତଳକୁ

ପକାଇଦିଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଈେଷବ କୁ ତଳକୁ ପକାଇେଦେଲ; ପୁଣି

ତାହାର କିଛି ରକ ପାଚୀର ଓ ଅଶମାନଙ ଉପେର ଛି କି ପଡ଼ିଲା ଓ େସ ତାକୁ

ପାଦ ତେଳ ଦଳିେଲ। 34 ଏଥଉତାେର େଯହୂ ଭତରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ

କେଲ; ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଏେବ େସହି ଅଭଶପ ସୀର ବିଷୟ ବୁଝ ଓ

ତାକୁ କବର ଦିଅ; କାରଣ େସ ରାଜକନ ା।” 35 ଏଥେର େସମାେନ ତାକୁ

କବର େଦବାକୁ ଗେଲ; ମାତ ତାହା ମୁଣର ଖପୁରୀ ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲ

ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଇେଲ ନାହ 36 ଏେହତୁ େସମାେନ େଫରିଆସି େଯହୂଙୁ

ଜଣାଇେଲ। ତହେର େସ କହିେଲ, “ଏ ତ ସଦାପଭୁଙ ବାକ , େସ ଆପଣା
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ଦାସ ତି ବୀୟ ଏଲୀୟଙ ଦାରା ଏହା କହିଥେଲ, ଯଥା, ‘ଯିଷିେୟଲୀୟ

ଭୂମିେର କୁକୁରମାେନ ଈେଷବ ର ମାଂସ ଖାଇେବ; 37ଆଉ ଯିଷିେୟଲୀୟ

ଭୂମିେର ଈେଷବ ର ଶବ େକତ ଉପେର ଖତ ପରି େହବ; ତହେର ଏ

ଈେଷବ େବାଲ େଲାେକ କହିେବ ନାହ।’”

10ଶମରୀୟାେରଆହାବଙରସତୁରି ପୁତ ଥେଲ। ଏଣୁ େଯହୂ ଶମରୀୟାେର

ଯିଷିେୟଲର ଅ କଗଣ, ପାଚୀନମାନଙୁ ଓ ଆହାବଙର ପୁତମାନଙ

ପତିପାଳକମାନଙ ନିକଟକୁ ଏହିପରି ପତମାନ େଲଖ ପଠାଇେଲ, ଯଥା,

2 “ତୁମମାନଙ ପଭୁର ପୁତଗଣ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଅଛନି, ପୁଣି ରଥ

ଓ ଅଶଗଣ, ମ ଏକ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ଓ ଅସଶସ ତୁମମାନଙର

ହସଗତ ଅଛି। 3 ଏେହତୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଏହି ପତ ଉପସିତ

େହବା ମାେତ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପଭୁର ପୁତଗଣ ମ ରୁ ସବାେପକା

ଉତମ ଓ ଉପଯୁକ ଜଣକୁ ବାଛ ଓ ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାର ସିଂହାସନେର

ବସାଅ ଓ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପଭୁର ବଂଶ ପକେର ଯୁଦ କର।” 4

ମାତ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, େସ ଦୁଇ ରାଜା

ତାହା ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହ; େତେବ ଆେମମାେନ କିପରି

ଠିଆ େହବା?” 5 ଏେହତୁ ଗୃହା କ ଓ ନଗରା କ, ମ ପାଚୀନମାେନ

ଓ ସନାନଗଣର ପତିପାଳକମାେନ େଯହୂଙ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି

ପଠାଇେଲ, “ଆେମମାେନ ଆପଣଙର ଦାସ ଓ ଆପଣ ଆମମାନଙୁ ଯାହା

ଯାହା ଆ ା କରିେବ, ଆେମମାେନ ତାହାସବୁ କରିବୁ; ଆେମମାେନ େକୗଣସି

େଲାକକୁ ରାଜା କରିବୁ ନାହ; ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, ତାହା ଆପଣ

କରନୁ।” 6 ତହଁୁ େଯହୂ ଦିତୀୟ ଥର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପତ େଲଖେଲ,

ଯଥା, “ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାହର ପକ ଓ ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାʼ କଥାେର

ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପଭୁର ପୁତମାନଙ ମସକ

େଘନି ଆସନାକାଲ ଏହି ସମୟେର ଯିଷିେୟଲକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ।”

େସହି ସତୁରି ଜଣ ରାଜପୁତ ଆପଣାମାନଙ ପତିପାଳକ ନଗରସ ପଧାନ

େଲାକଙ ସଙେର ଥେଲ। 7 ଏଥଉତାେର େସମାନଙ ନିକଟେର ପତ

ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସମାେନ େସହି ସତୁରି ଜଣ ରାଜପୁତଙୁ େନଇ ବଧ

କେଲ ଓ େସମାନଙର ମସକ େଟାେକଇେର ରଖ ଯିଷିେୟଲକୁ େଯହୂଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 8 ଏଥେର ଜେଣ ଦୂତ ଆସି େଯହୂଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା,
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“େସମାେନ ରାଜପୁତମାନଙ ମସକ ଆଣିଅଛନି।” ତହେର େସ କହିେଲ,

“ଦାରପେବଶ ସାନେର ଦୁଇ ଗଦା କରି ପାତଃକାଳ ପଯ ନ େସସବୁ ରଖ।”

9ଏଥଉତାେର ପାତଃକାଳେର େଯହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଠିଆ େହାଇ ସମସ

େଲାକଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଧାମକ େଲାକ; େଦଖ, ମଁୁ ଆପଣା ପଭୁ

ବିରୁଦେର ଚକାନ କରି ତାହାକୁ ବଧ କଲ; ମାତ ଏସମସଙୁ କିଏ ବଧ

କଲା? 10 ଏେବ ଜାଣ େଯ, ସଦାପଭୁ ଆହାବବଂଶ ବିଷୟେର ଯାହା

କହିଅଛନି, ସଦାପଭୁଙ େସହି ବାକ ରୁ କିଛି ହ ତେଳ ପଡ଼ିବ ନାହ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଏଲୀୟଙ ଦାରା ଯାହା କହିଥେଲ, ତାହା ସଫଳ

କରିଅଛନି।” 11ତହଁୁ େଯହୂ ଆହାବଙର କାହାକୁ ଅବଶିଷ ନ ରଖବା ପଯ ନ

ଯିଷିେୟଲେର ତାଙ ବଂଶର ଅବଶିଷ ସମସଙୁ, ଓ ତାଙ ପଧାନ େଲାକ

ସମସଙୁ, ତାଙ ଆତୀୟ ବନୁମାନଙୁ, ଓ ତାଙର ଯାଜକମାନଙୁ ବଧ କେଲ।

12 ଏଥଉତାେର େଯହୂ ଉଠି ପସାନ କରି ଶମରୀୟାକୁ ଗେଲ। ପୁଣି େସ

ପଥ ମ େର େମଷପାଳକମାନଙ େମଷେଲାମେଚଦନ ଗୃହ ନିକଟେର

ଉପସିତ ହୁଅେନ, 13 େଯହୂ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅହସୀୟଙର ଭାତୃଗଣକୁ େଭଟି

ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ କିଏ?” େସମାେନ ଉତର କେଲ, “ଆେମମାେନ

ଅହସୀୟଙର ଭାଇ; ଆଉ ଆେମମାେନ ରାଜାଙ ସନାନମାନଙର ଓ ରାଣୀଙ

ସନାନମାନଙର ମଙଳବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ।” 14 ଏଥେର େଯହୂ

କହିେଲ, “ଏମାନଙୁ ଜିଅନା ଧର।” ତହଁୁ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଜୀଅନା

ଧରି େମଷେଲାମ େଚଦନଗୃହର ଗତ ନିକଟେର େସହି ବୟାଳିଶ ଜଣଙୁ ବଧ

କେଲ, େସ େସମାନଙର କାହାକୁ ଅବଶିଷ ରଖେଲ ନାହ। 15 ଏଥଉତାେର

େଯହୂ େସଠାରୁ ପସାନ କରେନ, ଆପଣା ସମୁଖେରଆଗମନକାରୀ େରଖବର

ପୁତ ଯିେହାନାଦ କୁ େଭଟିେଲ। େସ ତାହାକୁ ମଙଳବାଦ କରି ପଚାରିେଲ,

“େଯପରି ତୁମ ପତି େମାʼ ମନ ସରଳ, େସପରି ତୁମ ମନ କି େମାʼ ପତି ଅଛି?”

ଏଥେର ଯିେହାନାଦ ଉତର କଲା, “ହଁ, ଅଛି।” “ତାହାେହେଲ େମାେତ ତୁମ

ହସ ଦିଅ।” ତହଁୁ ଯିେହାନାଦ ତାଙୁ ଆପଣା ହସ ଦିଅେନ, େଯହୂ ତାହାକୁ

ଆପଣା ନିକଟକୁ ରଥ ଉପରକୁ େନେଲ। 16 ପୁଣି େଯହୂ କହିେଲ, “େମାʼ

ସେଙ ଆସ, ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ େମାହର ଉେ ଯାଗ େଦଖ।” ଏହିରୂେପ

େସମାେନ ତାହାକୁ ତାଙ ରଥେର ଚଢ଼ାଇେଲ। 17 ଏଥଉତାେର େଯହୂ

ଶମରୀୟାେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ସଦାପଭୁ ଏଲୀୟଙୁ ଯାହା କହିଥେଲ,



ଦିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 822

େସହି ବାକ ାନୁସାେର େଯହୂ ଆହାବଙୁ ସଂହାର କରିବା ପଯ ନ ଶମରୀୟାସ

ତାଙର ଅବଶିଷ ସମସଙୁ ବଧ କେଲ। 18 ପୁଣି େଯହୂ ସମଗ େଲାକଙୁ

ଏକତ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆହାବ ବା ର ଅଳ େସବା କଲା, ମାତ

େଯହୂ ତାହାର ବହୁତ େସବା କରିବ। 19 ଏେହତୁ ଏେବ ବା ର ସମସ

ଭବିଷ ବକାଙୁ ଓ ତାହାର ପୂଜକ ସମସଙୁ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ସମସଙୁ

େମାʼ ନିକଟକୁ ଡାକ; େକହି ଅନୁପସିତ ନ ରହନୁ; କାରଣ ବା ଉେଦଶ େର

େମାହର ଏକ ବଡ଼ ଯ କରିବାର ଅଛି; େଯେକହି ଅନୁପସିତ େହବ, େସ

ବଞିବ ନାହ।” ମାତ େଯହୂ ବା ର ପୂଜକମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା ଅଭପାୟେର

ଏହା ଛଳ ଭାବେର କେଲ। 20ଆଉ େଯହୂ କହିେଲ, “ବା ଉେଦଶ େର

ଏକ ପବିତ ମହାସଭା ନିରୂପଣ କର।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା େଘାଷଣା

କେଲ। 21 ପୁଣି େଯହୂ ସମଗ ଇସାଏଲ ମ କୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ତହେର

ବା ର ପୂଜକ ସମେସ ଆସିେଲ, େଯ ନ ଆସିଲା, ଏପରି ଜେଣ ଅବଶିଷ

ରହିଲା ନାହ। ଆଉ େଲାକମାେନ ବା ର ମନିରକୁ ଆସେନ, ବା ର ମନିରର

ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ ସୀମା ପଯ ନ ପୂଣ େହଲା। 22 େତେବ େସ ବସାଗାରର

ଅ କଙୁ କହିେଲ, “ବା ର ସମସ ପୂଜକଙ ନିମେନ ବସ ବାହାର କରି

ଆଣ।” ଏଥେର େସ ବସ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। 23 ତହେର େଯହୂ ଓ

େରଖବର ପୁତ ଯିେହାନାଦ ବା ମନିରକୁ ଗେଲ; ଆଉ େସ ବା ର

ପୂଜକମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏଠାେର ତୁମମାନଙ ମ େର ବା ର ପୂଜକମାନଙ

ବ ତୀତ ସଦାପଭୁଙ ଦାସମାନଙ ମ ରୁ େକହି େଯପରି ନ ଥାଏ, ଏଥପାଇଁ

େଖାଜି େଦଖ।” 24 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ବଳିଦାନ ଓ େହାମ କରିବାକୁ

ଭତରକୁ ଗେଲ। େଯହୂ ଆପଣାର ଅଶୀ ଜଣକୁ ବାହାେର ନିଯୁକ କରି

କହିଥେଲ, “ମଁୁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ତୁମମାନଙର ହସଗତ କରାଇବି,

େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି େଯେବ ପଳାଏ, େତେବ େଯ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ,

ତାହାର ପାଣ େସ େଲାକର ପାଣର ବଦଳ େହବ।” 25 ଏଥଉତାେର େଯହୂ

େହାମବଳି ଉତଗ େଶଷ କରିବା କେଣ, େସ ପହରୀ ଓ େସନାପତିମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଭତରକୁ ଯାଅ, େସମାନଙୁ ବଧ କର; କାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ

ଦିଅ ନାହ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଖଡଧାରେର େସମାନଙୁ ବଧ କେଲ; ଆଉ

ପହରୀ ଓ େସନାପତିମାେନ େସମାନଙୁ ବାହାେର ପକାଇେଦଇ ବା ମନିରର

ଗୃହକୁ ଗେଲ। 26ପୁଣି େସମାେନ ବା ମନିରରୁ ସମମାନ ବାହାର କରି ଆଣି
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େପାଡ଼ି ପକାଇେଲ। 27ଆଉ ବା ର ସମ ଭାଙି ପକାଇେଲ ଓ ବା ର ମନିର

ଭାଙି ପକାଇ ତାକୁ ମଳଗୃହ କେଲ, ତାହା ଆଜି ପଯ ନ ଅଛି। 28 ଏହି

ପକାେର େଯହୂ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ବା କୁ ଉଚିନ କେଲ। 29 ତଥାପି େବେଥ

ଓ ଦାେ ର ଥବା େଯଉଁ ସୁବଣ େଗାବତ ଦାରା ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ

ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, େଯହୂ ତାଙର େସହି ପାପାନୁଗମନ ତ ାଗ

କେଲ ନାହ। 30 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େଯହୂଙୁ କହିେଲ, “ଆମ ଦୃଷିେର

ଯାହା ଯଥାଥ, ତାହା ସାଧନ କରି ତୁେମ ଭଲ କରିଅଛ ଓ ଆମ ମନେର ଯାହା

ଯାହା ଥଲା, ତଦନୁସାେର ତୁେମ ଆହାବବଂଶ ପତି କରିଅଛ, ଏେହତୁ ଚତୁଥ

ପୁରୁଷ ପଯ ନ ତୁମର ସନାନମାେନ ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ

େହେବ।” 31 ତଥାପି େଯହୂ ଆପଣାର ସବାନଃକରଣ ସହିତ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ବ ବସାନୁସାେର ଚାଲବାକୁ କିଛି ମେନାେଯାଗ

କେଲ ନାହ; ଯାରବୀୟାମ ଇସାଏଲକୁ େଯଉଁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର

େସହି ପାପ େସ ପରିତ ାଗ କେଲ ନାହ। 32 େସସମୟେର ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲକୁ ଊଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣି ହସାେୟଲ ଇସାଏଲର ସମସ

ସୀମାେର େସମାନଙୁ ଆଘାତ କଲା; 33ଯଦନଠାରୁ ପୂବ ଦିଗେର ସମସ

ଗିଲୀୟଦ େଦଶ, ଅେଣାନଉପତ କା ନିକଟସ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଗା

ଓ ରୁେବ ଓ ମନଃଶିବଂଶୀୟ େଲାକମାନଙ େଦଶ, ଅଥା , ଗିଲୀୟଦ

ଓ ବାଶନକୁ ଆଘାତ କଲା। 34 େଯହୂଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ସମସ

କିୟା ଓ ତାଙର ସମସ ପରାକମ କʼଣ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 35 ପୁଣି େଯହୂଙ ମୃତୁ ପେର, େଲାକମାେନ ତାଙୁ

ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ। ତହ ଉତାେର ତାଙର ପୁତ ଯିେହାୟାହ

ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 36 ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର େଯହୂଙର

ରାଜ କରିବାର ସମୟ ଅଠାଇଶ ବଷ ଥଲା।

11ଏଥମ େର ଅହସୀୟଙର ମାତା ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ପୁତକୁ ମୃତ

େଦଖେନ, େସ ଉଠି ସମସ ରାଜବଂଶ ବିନାଶ କଲା। 2 ମାତ େଯାରା

ରାଜାଙର କନ ା, ଅହସୀୟଙର ଭଗିନୀ ଯିେହାେଶବା ଅହସୀୟଙର ପୁତ

େଯାୟା କୁ େନଇଗଲା ଓ େଯଉଁ ରାଜପୁତମାେନ ହତ େହେଲ, େସମାନଙ

ମ ରୁ ତାହାକୁ େଚାରାଇ େନଇ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଧାତୀକୁ ଶୟନାଗାରେର

ରଖଲା; ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଅଥଲୀୟାଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖବାରୁ େସ
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ହତ େହଲା ନାହ। 3 ଆଉ େସ ତାହା ସହିତ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଛଅ

ବଷ େଗାପନେର ରହିଲା; ପୁଣି ଅଥଲୀୟା େଦଶେର ରାଜ କଲା। 4

ଏଥଉତାେର ସପମ ବଷେର ଯିେହାୟାଦା େଲାକ ପଠାଇ କରୀୟମାନଙର ଓ

ପହରୀବଗର ଶତପତିମାନଙୁ ଅଣାଇ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ

େନଲା; ଆଉ େସ େସମାନଙ ସହିତ ନିୟମ କରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର

େସମାନଙୁ ଶପଥ କରାଇ ରାଜପୁତଙୁ େଦଖାଇଲା। 5ଆଉ େସ େସମାନଙୁ

ଆ ା େଦଇ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ଏହି କମ କରିବ; ତୁମମାନଙ ମ ରୁ

େଯଉଁମାେନ ବିଶାମବାରେର ଆସନି, େସମାନଙ ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜଗୃହର

ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ, 6 ଓ ତୃତୀୟାଂଶ ସୂର ଦାରେର ରହିେବ ଓ

ତୃତୀୟାଂଶ ପହରୀବଗର ପଶା ଦାରେର ରହିେବ; ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ

ଗୃହର ରକଣୀୟ ରକା କରି ପତିେରାଧକ େହବ। 7ଆଉ ତୁମମାନଙର

ଦୁଇ ଦଳ, ଅଥା , ବିଶାମବାରେର ବାହାରକୁ ଯିବା େଲାକ ସମେସ ରାଜାଙ

ସମୀପେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ। 8 ପୁଣି ତୁେମମାେନ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ହସେର ଅସ େନଇ ରାଜାଙୁ ଚତୁଦଗେର

େବଷନ କରିବ; ଆଉ େଯେକହି େଶଣୀ ଭତରକୁ ଆେସ, େସ ହତ େହଉ ଓ

ରାଜା ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ଓ ଭତରକୁ ଆସିବା େବେଳ ତୁେମମାେନ

ତାଙ ସେଙ ଥାଅ।” 9 ତହେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଯାହାସବୁ ଆ ା

କଲା, ତଦନୁସାେର ଶତପତିମାେନ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ପେତ େକ

ବିଶାମବାରେର ଅନଗାମୀ ଓ ବିଶାମବାରେର ବହିଗାମୀ ଆପଣା ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ େନଇ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 10 ତହେର

ଦାଉଦ ରାଜାଙର େଯ େଯ ବଚା ଓ ଢାଲ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଥଲା,

ତାହାସବୁ ଯାଜକ େସହି ଶତପତିମାନଙୁ େଦଲା। 11 ତହଁୁ ଗୃହର ଦକିଣ

ପାଶରୁ ବାମ ପାଶ ପଯ ନ ଯ େବଦି ଓ ଗୃହ ନିକଟେର ପହରୀବଗର

ପେତ କ େଲାକ ହସେର ଆପଣା ଆପଣା ଅସ ଧରି ରାଜାଙର ଚତୁଦଗେର

ଠିଆ େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସ ରାଜପୁତ େଯାୟା ଙୁ ବାହାରକୁ

ଆଣି ତାଙର ମସକେର ମୁକୁଟ ପିନାଇ ତାଙୁ ସାକ ପୁସକ େଦଲା; ତହେର

େସମାେନ ତାଙୁ ରାଜା କରି ଅଭେଷକ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ କରତାଳି

େଦଇ କହିେଲ, “ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ।” 13 ଏଥେର ଅଥଲୀୟା

ପହରୀବଗର ଓ େଲାକମାନଙର େକାଳାହଳ ଶୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ
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େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। 14 ପୁଣି େସ ଦୃଷିପାତ କରେନ, େଦଖ,

ରାଜା ବିଧ ଅନୁସାେର ସମ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଅଛନି ଓ ରାଜାଙ

ନିକଟେର େସନାପତିମାେନ ଓ ତୂରୀବାଦକମାେନ ଅଛନି; ପୁଣି େଦଶର

ସମଗ େଲାକ ଆନନ କରୁଅଛନି ଓ ତୂରୀ ବଜାଉଅଛନି। ଏଥେର ଅଥଲୀୟା

ଆପଣା ବସ ଚିରି “ରାଜେଦାହ ରାଜେଦାହ!” େବାଲ ଡାକ ପକାଇଲା। 15

ଏଥେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େସୖନ ଉପେର ନିଯୁକ ଶତପତିମାନଙୁ ଆ ା

େଦଇ କହିଲା, “େସୖନ େଶଣୀର ମ େଦଇ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ

ଓ େଯ ତାହାର ପଶା ଗାମୀ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଖଡେର ବଧ କର।” କାରଣ

ଯାଜକ କହିଲା, “େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଭତେର ହତ ନ େହଉ।” 16 ତହଁୁ

େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ପଥ ଛାଡ଼େନ, େସ ରାଜଗୃହକୁ ଯିବା ଅଶଦାରର ପଥ

େଦଇ ଗଲା ଓ େସଠାେର ହତ େହଲା। 17 ଏଥଉତାେର ସମେସ େଯପରି

ସଦାପଭୁଙର େଲାକ େହେବ, ଏଥପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପଭୁଙର ଏବଂ

ରାଜା ଓ େଲାକମାନଙ ମ େର ଏକ ନିୟମ କଲା; ରାଜା ଓ େଲାକମାନଙ

ମ େର ହ ନିୟମ କଲା। 18 ଏଥଉତାେର େଦଶର ସମଗ େଲାକ ବା

ମନିରକୁ ଯାଇ ତାହା ଭାଙି ପକାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାର ଯ େବଦି ଓ

ତାହାର ପତିମାସବୁ ସମୂଣ ରୂେପ ଚୂଣ କେଲ ଓ ଯ େବଦିମାନର ସମୁଖେର

ବା ର ଯାଜକ ମତନକୁ ବଧ କେଲ। ପୁଣି ଯାଜକ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର

କମଚାରୀମାନଙୁ ନିଯୁକ କଲା। 19 ପୁଣି ଯିେହାୟାଦା ଶତପତିମାନଙୁ ଓ

କରୀୟମାନଙୁ ଓ ପହରୀବଗକୁ ଓ େଦଶର ସମଗ େଲାକଙୁ େନଲା; ତହଁୁ

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହରୁ ରାଜାଙୁ ଆଣି ପହରୀବଗର ଦାର େଦଇ

ରାଜଗୃହକୁ ଆସିେଲ। ଏଥେର େଯାୟା ରାଜସିଂହାସନେର ଉପବିଷ

େହେଲ। 20 ଏହିରୂେପ େଦଶର ସମୁଦାୟ େଲାକ ଆନନ କେଲ ଓ ନଗର

ସୁସିର େହଲା; ଆଉ େସମାେନ ରାଜଗୃହ ନିକଟେର ଅଥଲୀୟାଙୁ ଖଡେର

ବଧ କେଲ। 21 େଯାୟା ସାତ ବଷ ବୟସେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ

କେଲ।

12 େଯହୂଙ ରାଜତର ସପମ ବଷେର େଯାୟା ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ

କରି ଯିରୂଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାର ନାମ

ସିବୀୟା, େସ େବେ ଶବା ନିବାସିନୀ ଥେଲ। 2 ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ

େଯାୟା ଙୁ େଯେତ ଦିନ ଶିକା େଦଲା, େସେତ ଦିନ େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର
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ଯଥାଥ କମ କେଲ। 3 ତଥାପି ଉଚସଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହ;

େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉଚସଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ

ଜଳାଇେଲ। 4 ଏଥଉତାେର େଯାୟା ଯାଜକମାନଙୁ କହିେଲ, “ପବିତୀକୃତ

ବସୁର େଯସକଳ ମୁଦା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଅଣାଯାଏ, ଅଥା , ପଚଳିତ ମୁଦା,

ପାଣୀମାନଙ ନିମେନ ପେତ କ େଲାକ ଉପେର ନିରୂପିତ ମୁଦା ଓ େଯସକଳ

ମୁଦା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ମନୁଷ ର ମନେର ବାଞା

ହୁଏ, 5ତାହାସବୁ ଯାଜକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଚିତ େଲାକମାନଙଠାରୁ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଗହଣ କରନୁ; ପୁଣି େସହି ଗୃହର େଯେକୗଣସି ସାନ

ଭଗ େଦଖାଯାଏ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ପୁନଃନିମାଣ କରନୁ।” 6 ମାତ

େଯାୟା ରାଜାଙ ରାଜତର େତଇଶ ବଷ ପଯ ନ ଯାଜକମାେନ ଗୃହର

ଭଗସାନମାନ ପୁନଃନିମାଣ କରି ନ ଥେଲ। 7 ତହେର େଯାୟା ରାଜା

ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକକୁ ଓ ଅନ ଯାଜକମାନଙୁ ଡକାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଗୃହର ଭଗସାନସବୁ କାହକି ପୁନଃନିମାଣ କରୁ ନାହଁ? ଏେହତୁ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଚିତ େଲାକମାନଙଠାରୁ ଆଉ ମୁଦା ନିଅ

ନାହ, ମାତ ଗୃହର ଭଗ ସାନ ନିମେନ ତାହା ସମପଣ କର।” 8 ତହେର

ଯାଜକମାେନ େଲାକମାନଙଠାରୁ ଆଉ ମୁଦା ଗହଣ ନ କରିବାକୁ, ଅବା ଗୃହର

ଭଗସାନସବୁ ପୁନଃନିମାଣ ନ କରିବାକୁ ସମତ େହେଲ। 9 ମାତ ଯିେହାୟାଦା

ଯାଜକ ଏକ ସିନୁକ େନଇ ତହର ଢାଙୁଣୀେର ଏକ ଛିଦ କରି ଯ େବଦି

ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପେବଶ ସାନର ଦକିଣ ପାଶେର ରଖଲା;

ପୁଣି ଦାରରକକ ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆନୀତ ମୁଦାସବୁ ତହ

ଭତେର ରଖେଲ। 10 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ସିନୁକେର ବହୁତ ମୁଦା ଥବାର

େଦଖେନ, ରାଜାଙର େଲଖକ ଓ ମହାଯାଜକ ଆସି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପାପ

େସହି ସକଳ ମୁଦା ଥଳୀେର ରଖ ଗଣନା କେଲ। 11 ପୁଣି େସମାେନ େସହି

ପରିମିତ ମୁଦା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର କମକାରକ ଅ କମାନଙ ହସେର େଦେଲ;

ତହଁୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର କମକାରୀ ସୂତଧର ଓ ଗାନକ 12 ଓ

ରାଜମିସୀ ଓ ପସର େଖାଦକମାନଙୁ, ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭଗସାନସବୁ

ପୁନଃନିମାଣ କରିବା ନିମେନ କାଷ ଓ େଖାଦିତ ପସର କିଣିବାକୁ ଓ ଗୃହର

ପୁନଃନିମାଣ କରିବାକୁ ପେୟାଜନୀୟ ସବପକାର ବ ୟ ପାଇଁ ତାହା େଦେଲ।

13 ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆନୀତ େସହି ମୁଦା ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ



ଦିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 827

ନିମେନ େରୗପ ପାତ, କତୁରୀ, କୁଣ, ତୂରୀ, େକୗଣସି ସୁବଣ ପାତ, କିଅବା

େରୗପ ପାତ ନିମତ େହଲା ନାହ। 14 କାରଣ େସମାେନ କମକାରୀମାନଙୁ

େସହି ମୁଦା େଦଇ ତଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ପୁନଃନିମାଣ କେଲ। 15

ମାତ େସମାେନ କମକାରୀମାନଙୁ େଦବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙ ହସେର ମୁଦା

ସମପଣ କେଲ, େସମାନଙଠାରୁ ହିସାବ େନେଲ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ବିଶସ ଭାବେର କମ କେଲ। 16 େଦାଷାଥକ ବଳି ଓ ପାପାଥକ ବଳିର

ମୁଦା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଅଣାଗଲା ନାହ, ତାହା ଯାଜକମାନଙର େହଲା।

17 େସସମୟେର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଯାତା କରି ଗା ବିରୁଦେର

ଯୁଦ କରି ତାହା ହସଗତ କଲା; ତହ ଉତାେର ହସାେୟଲ ଯିରୂଶାଲମ

ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ କଲା। 18 ତହେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟା

ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ ଯିେହାଶାଫ ଓ ଯିେହାରା ଓ ଅହସୀୟ, ଯିହୁଦାର

ଏହି ରାଜାମାନଙ ପତିଷିତ ସମସ ପବିତୀକୃତ ବସୁ ଓ ଆପଣାର ପବିତୀକୃତ

ବସୁ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭଣାରେର ଓ ରାଜଗୃହସ ଭଣାରେର ପାପ ସମସ

ସଣ େନଇ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ; ତହଁୁ େସ

ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାହାରିଗଲା। 19 ଏହି େଯାୟା ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ତାଙର ସମସ କିୟା କʼଣ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା

ନାହ? 20 ଏଥଉତାେର ତାଙର ଦାସମାେନ ଉଠି ଚକାନ କରି ସିଲାକୁ ଯିବା

ପଥେର ମିେଲା ନାମକ ଗୃହେର େଯାୟା ଙୁ ବଧ କେଲ। 21 ଶିମୀୟତର

ପୁତ େଯାଷାଖ ଓ େଶାମରର ପୁତ ଯିେହାଷାବ ନାମକ ତାଙର ଏହି

ଦାସମାେନ ତାଙୁ ଆଘାତ କରେନ, େସ ମେଲ; ତହେର େସମାେନ ଦାଉଦ

ନଗରେର େଯାୟା ଙୁ ତାଙର ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ କବର େଦେଲ; ପୁଣି

ତାଙ ପୁତ ଅମ ସୀୟ ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ।

13ଯିହୁଦାର ଅହସୀୟ ରାଜାଙର ପୁତ େଯାୟା ଙ ରାଜତର େତଇଶ

ବଷେର େଯହୂଙର ପୁତ ଯିେହାୟାହ ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର

ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି ସତର ବଷ ରାଜ କେଲ। 2 େସ ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ, ପୁଣି ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ

ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ପାପର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ; ଯିେହାୟାହ

ତହରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ। 3 ଏଥେର ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ଇସାଏଲ

ବିରୁଦେର ପଜଳିତ ହୁଅେନ; େସ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ହସେର ଓ
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ହସାେୟଲର ପୁତ ବି ହଦ ହସେର େସମାନଙୁ ନିତ ସମପଣ କେଲ। 4

ପୁଣି ଯିେହାୟାହ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ନିେବଦନ କରେନ, ସଦାପଭୁ ତାଙ

ପତି ମେନାେଯାଗ କେଲ; କାରଣ ଅରାମର ରାଜା ଇସାଏଲ ପତି କିପରି

ଅତ ାଚାର କଲା, େସମାନଙର େସହି ଅତ ାଚାର େସ େଦଖେଲ। 5 େଯେହତୁ

ଅରାମର ରାଜା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକବଳ ପଚାଶ ଜଣ ଅଶାରୂଢ଼ ଓ ଦଶ

ରଥ ଓ ଦଶ ସହସ ପଦାତିକ ଛଡ଼ା ଯିେହାୟାହ ନିମେନ ଆଉ କାହାକୁ

ଅବଶିଷ ନ ରଖ େସମାନଙୁ ବିନଷ ଓ ମଦତ ଧୂଳି ତୁଲ କରିଥଲା। 6

ଏଣୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲକୁ ଏକ ଉଦାରକତା େଦେଲ, ତହେର େସମାେନ

ଅରାମୀୟମାନଙ ହସାଧୀନରୁ ବାହାରିଗେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପୂବ

ପରି ଆପଣା ଆପଣା ତମୁେର ବାସ କେଲ। 7 ତଥାପି ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା

ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର ବଂଶର େସହି ସବୁ ପାପରୁ େସମାେନ

ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ, ମାତ ତହେର ହ ଚାଲେଲ। ପୁଣି ଶମରୀୟାେର ଆେଶରା

ମୂତ ମ ରହିଲା। 8 ଏହି ଯିେହାୟାହ ଙ ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ

କିୟା ଓ ତାଙର ପରାକମ କʼଣ ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର

େଲଖା ନାହ? 9ଏଥଉତାେର ଯିେହାୟାହ ଙ ମୃତୁ ପେର, େଲାକମାେନ

ତାଙୁ ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ, ପୁଣି ତାଙର ପୁତ େଯାୟା ତାଙର

ପଦେର ରାଜ କେଲ। 10 ଯିହୁଦାର େଯାୟା ରାଜାଙ ରାଜତର ସଇଁତିରିଶ

ବଷେର ଯିେହାୟାହ ଙ ପୁତ େଯାୟା ଇସାଏଲ ଉପେର ଶମରୀୟାେର

ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି େଷାଳ ବଷ ରାଜ କେଲ। 11ଆଉ େସ

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା

ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ସମସ ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ

େହେଲ ନାହ ମାତ େସ ତହେର ହ ଚାଲେଲ। 12ଏହି େଯାୟା ଙର ଅବଶିଷ

ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା ଓ େଯଉଁ ପରାକମେର େସ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଅମ ସୀୟ ସେଙ ଯୁଦ କେଲ, ତାହାସବୁ କʼଣ ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ

ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 13 ଏଥଉତାେର େଯାୟା ମୃତୁ ବରଣ

କେଲ। ତହେର ଯାରବୀୟାମ ତାଙ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହେଲ, ପୁଣି

େଯାୟା ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ସହିତ ଶମରୀୟାେର କବରପାପ େହେଲ।

14ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ପୀଡ଼ାେର ମେଲ, େସହି ପୀଡ଼ାେର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅେନ,

ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ ଉପେର େରାଦନ କରି
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କହିେଲ, “େହ ଆମ ପିତଃ, େହ ଆମ ପିତଃ, େହ ଇସାଏଲର ରଥ ଓ ତହର

ଅଶାେରାହୀଗଣ!” 15 ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଧନୁ ଓ ତୀର

ଧର,” ତହଁୁ େସ ଧନୁ ଓ ତୀର ଧରିେଲ। 16 େତେବ ଇଲୀଶାୟ ଇସାଏଲର

ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ଧନୁ ଉପେର ତୁମ ହାତ ଦିଅ,” ତହଁୁ େସ ତହ ଉପେର

ହାତ େଦେଲ। େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ରାଜାଙ ହସ ଉପେର ଆପଣା ହସ

ରଖେଲ। 17ଆଉ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ପୂବଆଡ଼ ଝରକା ଫଟାଅ,” ତହେର

େସ ତାହା ଫଟାଇେଲ। େତେବ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ତୀର ମାର,” ତହେର

େସ ତୀର ମାରିେଲ। ଏଥେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙର ଜୟତୀର,

ଅରାମର ବିପକ ଜୟତୀର, କାରଣ ତୁେମ ଅେଫକେର ଅରାମୀୟମାନଙୁ

ନିଃେଶଷ କରିବା ପଯ ନ େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିବ।” 18ଆହୁରି େସ

କହିେଲ, “ତୀରସବୁ ନିଅ,” ତହେର େସ ତାହାସବୁ େନେଲ। ତହଁୁ େସ

ଇସାଏଲର ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ଭୂମିକୁ ଆଘାତ କର,” ତହେର େସ ତିନି

ଥର ଆଘାତ କରି ନିବୃତ େହେଲ। 19 ଏଥେର ପରେମଶରଙ େଲାକ

ତାଙ ପତି କୁଦ େହାଇ କହିେଲ, “ତୁେମ ତ ପାଞ କି ଛଅ ଥର ଆଘାତ

କରିଥାʼନ; ତାହା କରିଥେଲ, ତୁେମ ଅରାମକୁ ନିଃେଶଷ କରିବା ପଯ ନ

ଆଘାତ କରିଥାʼନ; ମାତ ଏେବ ତୁେମ େକବଳ ତିନି ଥର ଅରାମକୁ ଆଘାତ

କରିବ।” 20 ଏଥଉତାେର ଇଲୀଶାୟଙ ମୃତୁୁ ହୁଅେନ, େଲାକମାେନ

ତାଙୁ କବର େଦେଲ। େସେତେବେଳ େମାୟାବୀୟ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ବଷର

ଆରମେର େଦଶ ଆକମଣ କେଲ। 21 େସସମୟେର େଲାକମାେନ ଜେଣ

ମନୁଷ କୁ କବର େଦବା େବେଳ ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, େଦଖ, େସମାେନ ଏକ

ଲୁଟକାରୀ ଦଳକୁ ଦୂରରୁ େଦଖେଲ। ତହେର େସମାେନ େସହି ମନୁଷ କୁ

ଇଲୀଶାୟଙର କବରେର ପକାଇ ଦିଅେନ, େସ ମନୁଷ ଇଲୀଶାୟଙର

ଅସି ସଶ କରିବା ମାେତ ସଜୀବ େହାଇ ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହଲା।

22 ଯିେହାୟାହ ଙ ଅଧକାରର ସମସ କାଳ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ

ଇସାଏଲ ପତି ଅତ ାଚାର କଲା। 23ମାତ ସଦାପଭୁ ଅବହାମ, ଇ ହାକ

ଓ ଯାକୁବଙ ସହିତ ଆପଣା କୃତ ନିୟମ ସକାଶୁ େସମାନଙ ପତି ଅନୁଗହ

କେଲ ଓ େସମାନଙ ଉପେର ଦୟା ବହି େସମାନଙ ପତି ସୁଦୃଷି କେଲ, ଆଉ

େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଅସମତ େହେଲ ଓ ଏପଯ ନ ଆପଣା ସମୁଖରୁ

େସମାନଙୁ ଦୂର କେଲ ନାହ। 24 ଏଥଉତାେର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ
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ମଲା; ତହଁୁ ତାହାର ପୁତ ବି ହଦ ତାହାର ପଦେର ରାଜ କଲା। 25

ପୁଣି େଯାୟା ଙର ପିତା ଯିେହାୟାହା ଙଠାରୁ ହସାେୟଲ େଯ େଯ ନଗର

ଯୁଦେର େନଇଥଲା, େସହି ସକଳ ନଗର ଯିେହାୟାହ ଙ ପୁତ େଯାୟା

ହସାେୟଲର ପୁତ ବି ହଦ ଠାରୁ ପୁନବାର େନେଲ। େଯାୟା ତାହାକୁ ତିନି

ଥର ଆଘାତ କରି ଇସାଏଲର େସହି ସକଳ ନଗର ପୁନବାର େନେଲ।

14ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହ ଙ ପୁତ େଯାୟା ଙ ରାଜତର ଦିତୀୟ

ବଷେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟା ଙ ପୁତ ଅମ ସୀୟ ରାଜତ କରିବାକୁ

ଆରମ କେଲ। 2 େସ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ

ବଷ ବୟସ ଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ;

ତାଙ ମାତାଙର ନାମ ଯିେହାୟଦ , େସ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସିନୀ ଥେଲ। 3

ପୁଣି ଅମ ସୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ, ମାତ ଆପଣା

ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ ପରି ନୁେହଁ; େସ ଆପଣା ପିତା େଯାୟା ଙର କୃତ

ସମସ କମାନୁସାେର କମ କେଲ। 4 ତଥାପି ଉଚସଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ

େହଲା ନାହ; େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉଚସଳୀମାନେର ବଳିଦାନ

କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ। 5 ଏଥଉତାେର ତାଙ ହସେର ରାଜ ସିର

େହବା ମାେତ େସ ତାଙର ପିତା ରାଜାଙର ହତ ାକାରୀ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ

ବଧ କେଲ। 6 “ମାତ ସନାନମାନଙ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପାଣଦଣ େହବ

ନାହ; କିଅବା ପିତୃଗଣ ପାଇଁ ସନାନମାନଙର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ;”

କିନୁ ପେତ କ େଲାକ ନିଜ ପାପ ଲାଗି ମୃତୁୁ େଭାଗ କରିବ, େମାଶାଙର

ବ ବସାପୁସକେର ଲଖତ ସଦାପଭୁଙର ଏହି ଆ ା ପମାେଣ େସ େସହି

ହତ ାକାରୀମାନଙ ସନାନଗଣର ପାଣଦଣ କେଲ ନାହ। 7 େସ ଲବଣ

ଉପତ କାେର ଇେଦାମର ଦଶ ସହସ େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ ଓ ଯୁଦେର େସଲା

ନଗର ହସଗତ କରି ତହର ନାମ ଯେକଲ ରଖେଲ; ତାହା ଆଜି ପଯ ନ

ଅଛି। 8 େସହି ସମୟେର ଅମ ସୀୟ ବାତାବାହକ ପଠାଇ େଯହୂଙର

େପୗତ ଯିେହାୟାହ ଙ ପୁତ, ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଙୁ କହିେଲ,

“ଆସ, ଆେମମାେନ ପରସର ମୁଖ େଦଖାେଦଖ େହବା।” 9 ତହେର

ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟଙ ନିକଟକୁ େଲାକ

ପଠାଇ କହିେଲ, “ଲବାେନାନର କଣକଲତା ଲବାେନାନର ଏରସ ବୃକ

ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ‘ତୁମ କନ ାକୁ ଆମ ପୁତ ସେଙ ବିବାହ ଦିଅ,’
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ଏଥମ େର ଲବାେନାନର ଏକ ବନ ପଶୁ ନିକଟ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ େସହି

କଣକଲତାକୁ ଦଳି ପକାଇଲା। 10 ପକୃତେର ତୁେମ ଇେଦାମକୁ ପରାସ

କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ ମନ ଗବତ େହାଇଅଛି; େସହି େଗୗରବ େନଇ ଘେର

ଥାଅ; ଆପଣାର ଅମଙଳ ପାଇଁ କାହକି ବିେରାଧ କରିବ? ପୁଣି ତୁେମ ଓ

ତୁମ ସେଙ ଯିହୁଦା, ଦୁେହଁ କାହକି ପତିତ େହବ?” 11 ମାତ ଅମ ସୀୟ

ଶୁଣିେଲ ନାହ। ଏଣୁ ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଗେଲ; ଆଉ ଯିହୁଦାର

ଅଧକାରସ େବ େଶମଶେର େସ ଓ ଯିହୁଦାରାଜା ଅମ ସୀୟ ପରସର

ମୁଖ େଦଖାେଦଖ େହେଲ। 12 ଏଥେର ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ଯିହୁଦା ପରାସ

େହଲା; ତହେର େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ପଳାଇେଲ।

13 ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା େବ େଶମଶେର ଅହସୀୟଙର

େପୗତ େଯାୟା ଙର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟଙୁ ଧରି ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଆସିେଲ ଓ ଇଫୟିମ ନଗରଦାରଠାରୁ େକାଣର ଦାର ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମର

ଚାରି ଶହ ହାତ ପାଚୀର ଭାଙି ପକାଇେଲ। 14 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର

ଓ ରାଜଗୃହର ଭଣାରେର ପାପ ସକଳ ସୁବଣ ଓ େରୗପ ଓ ସକଳ ପାତ,

ମ େଲାକମାନଙୁ ବନକ ରୂେପ େନଇ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ। 15

ଏହି େଯାୟା ଙର ଅବଶିଷ କିୟାର ବୃତାନ ଓ ତାଙର ପରାକମ ଓ େସ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟଙ ସେଙ କିପକାେର ଯୁଦ କେଲ, ଏସବୁ କʼଣ

ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 16 ଏଥଉତାେର

େଯାୟା ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ସେଙ

କବର ପାଇେଲ; ପୁଣି ତାଙର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ତାଙ ପଦେର ରାଜ

କେଲ। 17 ପୁଣି ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହ ଙ ପୁତ େଯାୟା ଙର

ମୃତୁୁ ଉତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟା ଙର ପୁତ ଅମ ସୀୟ ପନର

ବଷ ବଞିେଲ। 18 ଏହି ଅମ ସୀୟଙର ଅବଶିଷ କିୟାର ବୃତାନ କʼଣ

ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 19 ଏଥଉତାେର

େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କେଲ, ତହେର େସ

ଲାଖୀ କୁ ପଳାଇେଲ। ମାତ େସମାେନ ତାଙ ପେଛ ପେଛ ଲାଖୀ କୁ

େଲାକ ପଠାଇ େସଠାେର ତାଙୁ ବଧ କେଲ। 20 ପୁଣି େସମାେନ ଅଶମାନଙ

ଉପେର ରଖ ତାଙୁ ଆଣିେଲ ତହଁୁ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ପିତୃଗଣ

ସହିତ ଦାଉଦନଗରେର କବର ପାଇେଲ। 21 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର ସମସ
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େଲାକ େଷାଳ ବଷ ବୟସ ଅସରୀୟଙୁ େନଇ ତାଙର ପିତା ଅମ ସୀୟଙ

ପଦେର ରାଜା କେଲ। 22 ରାଜା ଅମ ସୀୟଙ ମୃତୁ ପେର, ଅସରୀୟ

ଏଲ ନଗର ଦୃଢ଼ କରି ତାହା ପୁନବାର ଯିହୁଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣିେଲ।

23 ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟା ଙର ପୁତ ଅମ ସୀୟଙ ରାଜତର ପନର

ବଷେର ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଙର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଶମରୀୟାେର

ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି ଏକଚାଳିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ। 24 ପୁଣି େସ

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା

ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ସମସ ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ

େହେଲ ନାହ। 25 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଅମିତୟର ପୁତ ଗା 

େହଫର ନିବାସୀ ଆପଣା ଦାସ ଯୂନସ ଭବିଷ ବକାଙ ହସେର ଯାହା

କହିଥେଲ, ତାହାଙର େସହି ବାକ ାନୁସାେର େସ ହମାତର ପେବଶ ସାନଠାରୁ

ଆରବା ସମୁଦ ପଯ ନ ଇସାଏଲର ସୀମା ପୁନବାର ହସଗତ କେଲ। 26

କାରଣ ସଦାପଭୁ େଦଖେଲ େଯ, ଇସାଏଲର ଦୁଃଖ ଅତ ନ ତିକ; େଯଣୁ

ବନୀ କି ମୁକ େକହି ନ ଥେଲ, କିଅବା ଇସାଏଲର ସାହାଯ କାରୀ େକହି

ନ ଥଲା। 27 ମାତ ସଦାପଭୁ ଆକାଶମଣଳ ତଳୁ ଇସାଏଲର ନାମ େଲାପ

କରିବାକୁ କହିେଲ ନାହ; ଏଣୁ େସ େଯାୟା ଙର ପୁତ ଯାରବୀୟାମଙ ହସ

ଦାରା େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 28 ଏହି ଯାରବୀୟାମଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ

ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା ଓ ତାଙର ପରାକମ, େସ କିପକାେର ଯୁଦ କେଲ ଓ

ଇସାଏଲ ପାଇଁ େସ କିପକାେର ଯିହୁଦାର ପୂବାଧକୃତ ଦେମଶକ ଓ ହମାତ

ପୁନବାର ହସଗତ କେଲ, ଏସବୁ କʼଣ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 29 ଏଥଉତାେର ଯାରବୀୟାମଙ ମୃତୁ ପେର

େସ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ସହିତ କବରପାପ େହେଲ; ପୁଣି ତାଙର ପୁତ

ଜିଖରୀୟ ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ।

15ଇସାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମଙ ରାଜତର ସତାଇଶ ବଷେର ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଅମ ସୀୟଙର ପୁତ ଅସରୀୟ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ।

2 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର େଷାଳ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ବାବନ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙ

ମାତାଙର ନାମ ଯିଖଲୀୟା, େସ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସିନୀ ଥେଲ। 3 ପୁଣି େସ

ଆପଣା ପିତା ଅମ ସୀୟଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର
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ଯଥାଥ କମ କେଲ। 4 ତଥାପି ଉଚସଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହ;

େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉଚସଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ

ଜଳାଇେଲ। 5 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ରାଜାଙୁ ଆଘାତ କେଲ, ତହେର େସ ଆପଣା

ମରଣ ଦିନ ପଯ ନ କୁଷୀ େହାଇ ଏକ ପୃଥକ ଗୃହେର ବାସ କେଲ। ଆଉ

ରାଜାଙର ପୁତ େଯାଥ ଗୃହର କତା େହାଇ େଦଶସ େଲାକମାନଙର ବିଚାର

କେଲ। 6 ଏହି ଅସରୀୟଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା କʼଣ

ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 7 ଏଥଉତାେର

ଅସରୀୟ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଦାଉଦନଗରେର

ତାଙର ପିତୃଗଣ ସହିତ କବର େଦେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ େଯାଥ ତାଙର

ପଦେର ରାଜ କେଲ। 8 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ ରାଜତର ଅଠତିରିଶି

ବଷେର ଯାରବୀୟାମଙ ପୁତ ଜିଖରୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର

ଛଅ ମାସ ରାଜ କେଲ। 9 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ପରି

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା

ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ସମସ ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ

େହେଲ ନାହ। 10ଆଉ ଯାେବଶଙର ପୁତ ଶଲୁ ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ

କରି ଓ େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର ତାଙୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ ଓ ତାଙର

ପଦେର ରାଜ କେଲ। 11 ଏହି ଜିଖରୀୟଙ ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଇସାଏଲ

ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି। 12ସଦାପଭୁ େଯହୂଙୁ ଏହି

କଥା କହିଥେଲ, ଯଥା, “ତୁମ ପୁତମାେନ ଚତୁଥ ପୁରୁଷ ପଯ ନ ଇସାଏଲର

ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହେବ।” ଆଉ େସହିପରି େହଲା। 13 ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଉଷୀୟଙ ରାଜତର ଅଣଚାଳିଶ ବଷେର ଯାେବଶଙର ପୁତ ଶଲୁ

ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ; ଆଉ େସ ଶମରୀୟାେର ଏକ ମାସ କାଳ

ରାଜ କେଲ। 14ଆଉ ଗାଦିର ପୁତ ମନେହ ତିସାରୁ ଯାଇ ଶମରୀୟାେର

ଉପସିତ େହେଲ ଓ ଯାେବଶଙର ପୁତ ଶଲୁ ଙୁ ଶମରୀୟାେର ଆଘାତ

କରି ବଧ କେଲ, ପୁଣି ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 15 ଏହି ଶଲୁ ଙର

ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର କୃତ ଚକାନ ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି। 16 ଏଥଉତାେର ମନେହ ତିସାଠାରୁ, ତିପହ

ଓ ତନ ବତୀ ସମସଙୁ, ପୁଣି ତିପହର ସମସ ଅଞଳକୁ ଆଘାତ କେଲ।

େଲାକମାେନ ତାଙ ପାଇଁ ନଗର ମୁକ ନ କରିବାରୁ େସ ତାହା ଆଘାତ କେଲ;
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ପୁଣି ତନ ବତନୀ ଗଭବତୀ ସୀ ସମସଙର ଉଦର ବିଦୀଣ କେଲ। 17

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ ରାଜତର ଅଣଚାଳିଶ ବଷେର ଗାଦିର ପୁତ

ମନେହ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି ଶମରୀୟାେର

ଦଶ ବଷ ରାଜ କେଲ। 18 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ;

ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର

େସହି ସମସ ପାପରୁ େସ ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ।

19 ଅଶୂରର ରାଜା ପୂ େଦଶର ବିରୁଦେର ଆସେନ, ମନେହ ଆପଣା

ହସେର ରାଜ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ େଯପରି ପୂ ର ହସ ତାଙର ସହାୟ

େହବ, ଏଥପାଇଁ େସ ତାହାକୁ ଏକ ସହସ ତାଳନ ରୂପା େଦେଲ। 20 ପୁଣି

ମନେହ ଏହି ମୁଦା ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଆଦାୟ କେଲ, ଅଥା , ଅଶୂରର

ରାଜାକୁ େଦବା ପାଇଁ ସମଗ ଧନଶାଳୀ େଲାକଙର ପତିଜଣଠାରୁ ପଚାଶ

େଶକଲ େଲଖାଏଁ ରୂପା େନେଲ, ତହେର ଅଶୂରର ରାଜା େଫରିଗଲା ଓ

େଦଶର େସସାନେର ରହିଲା ନାହ। 21 ଏହି ମନେହ ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ

ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା କʼଣ ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର

େଲଖା ନାହ? 22 ଏଥଉତାେର ମନେହ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ; ତହଁୁ ତାଙର

ପୁତ ପକହୀୟ ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 23 ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ

ରାଜତର ପଚାଶ ବଷେର ମନେହ ଙର ପୁତ ପକହୀୟ ଶମରୀୟାେର

ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି ଦୁଇ ବଷ ରାଜ କେଲ।

24 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ

ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ, ତାଙର େସହି ସମସ ପାପରୁ େସ

ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ। 25ଆଉ ରମଲୀୟଙର ପୁତ େପକହ ନାମକ ତାଙର

େସନାପତି ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କରି ତାଙୁ ଓ ତାଙ ସେଙ ଅେଗାବ ଓ

ଅରୀୟିକୁ ଶମରୀୟାସ ରାଜଗୃହର ଦୁଗେର ଆଘାତ କେଲ। ପୁଣି ତାଙ ସେଙ

ପଚାଶ ଜଣ ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକ ଥେଲ; ଆଉ େସ ତାଙୁ ବଧ କରି ତାଙ

ପଦେର ରାଜ କେଲ। 26 ଏହି ପକହୀୟଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର

ସମସ କିୟା ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି। 27

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅସରୀୟଙ ରାଜତର ବାବନ ବଷେର ରମଲୀୟଙର ପୁତ

େପକହ ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି

େକାଡ଼ିଏ ବଷ ରାଜ କେଲ। 28 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ
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କେଲ; ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ ଯଦାରା ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ,

ତାଙର େସହି ସବୁ ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ। 29 ଇସାଏଲର ରାଜା

େପକହଙର ସମୟେର ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗା ପିେଲସ ଆସି ଇେୟା ଓ

ଆେବ େବ ମାଖା ଓ ଯାେନାହ ଓ େକଦଶ ଓ ହାେସାର ଓ ଗିଲୀୟଦ ଓ

ଗାଲଲୀ ଓ ସମୁଦାୟ ନପାଲ େଦଶ ହସଗତ କଲା; ଆଉ େସ େଲାକମାନଙୁ

ବନୀ କରି ଅଶୂରକୁ େନଇଗଲା। 30 ଏଥଉତାେର ଏଲାଙର ପୁତ େହାେଶୟ

ରମଲୀୟଙର ପୁତ େପକହଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କେଲ ଓ େସ ତାଙୁ ଆଘାତ

କରି ବଧ କେଲ, ପୁଣି ଉଷୀୟଙର ପୁତ େଯାଥ ଙ ରାଜତର େକାଡ଼ିଏ

ବଷେର େସ େପକହଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ। 31 ଏହି େପକହଙର

ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙର ଇତିହାସ

ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି। 32 ଇସାଏଲର ରାଜା ରମଲୀୟଙର ପୁତ େପକହଙ

ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟଙର ପୁତ େଯାଥ ରାଜତ

କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 33 େସ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର

ପଚିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷ ରାଜ

କେଲ। ଆଉ ତାଙ ମାତାଙର ନାମ ଯିରୁଶା, େସ ସାେଦାକର କନ ା ଥେଲ।

34 େଯାଥ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ; େସ ଆପଣା ପିତା

ଉଷୀୟଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର କମ କେଲ। 35 ତଥାପି ଉଚସଳୀମାନ

ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହ; େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉଚସଳୀମାନେର

ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ। େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଉପର ଦାର

ଦୃଢ଼ କେଲ। 36 ଏହି େଯାଥ ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ

କିୟା କʼଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 37

େସସମୟେର ସଦାପଭୁ ଅରାମର ରାଜା ରତୀନକୁ ଓ ରମଲୀୟଙର ପୁତ

େପକହଙୁ ଯିହୁଦା ବିରୁଦେର ପଠାଇବାକୁ ଆରମ କେଲ। 38ଏଥଉତାେର

େଯାଥ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର ନଗରେର

ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ କବରପାପ େହେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଆହ

ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।

16ରମଲୀୟଙର ପୁତ େପକହଙ ରାଜତର ସତର ବଷେର ଯିହୁଦାର ରାଜା

େଯାଥ ଙର ପୁତ ଆହ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 2ଆହ ରାଜ

କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର େକାଡ଼ିଏ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ
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େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷ ରାଜ କେଲ; ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ

ଦାଉଦଙ ପରି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ

ନାହ। 3 ମାତ େସ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ପଥେର ଚାଲେଲ, ଆହୁରି

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଦୂର

କରି େଦଇଥେଲ, େସମାନଙ ଘୃଣାେଯାଗ ବ ବହାରାନୁସାେର େସ ଆପଣା

ପୁତକୁ ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ। 4 ପୁଣି େସ ଉଚସଳୀମାନେର ଓ

ପବତଗଣ ଉପେର ଓ ପେତ କ ହରି ବଣ ବୃକ ତେଳ ବଳିଦାନ କେଲ ଓ

ଧୂପ ଜଳାଇେଲ। 5 େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା ରତୀନ ଓ ଇସାଏଲର

ରାଜା ରମଲୀୟଙର ପୁତ େପକହ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ।

ପୁଣି େସମାେନ ଆହ ଙୁ ଅବେରାଧ କେଲ, ମାତ ତାଙୁ ପରାସ କରି ପାରିେଲ

ନାହ। 6 େସହି ସମୟେର ଅରାମର ରାଜା ରତୀନ, ଏଲ ନଗରକୁ ପୁନବାର

ଅରାମର ଅଧୀନ କରାଇ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ ଏଲ ରୁ ତଡ଼ିେଦଲା। ତହେର

ଅରାମୀୟମାେନ ଏଲ କୁ ଆସି ଆଜି ପଯ ନ େସଠାେର ବାସ କରୁଅଛନି।

7 ଏଥେର ଆହ ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗା ପିେଲସ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ

ପଠାଇ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମର ଦାସ ଓ ତୁମର ପୁତ; ଆସ, ଅରାମର ରାଜା

ହସରୁ ଓ ଇସାଏଲର ରାଜା ହସରୁ େମାେତ ଉଦାର କର, ଏମାେନ େମାʼ

ବିରୁଦେର ଉଠୁଅଛନି।” 8 ପୁଣି ଆହ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଓ ରାଜଗୃହର

ଭଣାରେର ପାପ ସୁନା ଓ ରୂପା େନଇ ଅଶୂରର ରାଜା ନିକଟକୁ ଦଶନୀ ରୂେପ

ପଠାଇେଲ। 9 ତହେର ଅଶୂରର ରାଜା ତାଙର କଥାେର ମେନାେଯାଗ କଲା;

ପୁଣି ଅଶୂରର ରାଜା ଦେମଶକ ବିରୁଦେର ଯାଇ ତାହା ହସଗତ କରି ତହର

େଲାକମାନଙୁ ବନୀ କରି କୀ ନଗରକୁ େନଇଗଲା ଓ ରତୀନକୁ ବଧ କଲା।

10 ଏଥଉତାେର ଆହ ରାଜା ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗା ପିେଲସ କୁ ସାକାତ

କରିବା ପାଇଁ ଦେମଶକକୁ ଗେଲ ଓ ଦେମଶକେର ଥବା ଯ େବଦି େଦଖେଲ;

ତହେର ଆହ ରାଜା େସହି ଯ େବଦିର ସକଳ ଶିଳକମାନୁସାେର ତହର

ଆକୃତି ଓ ନମୁନା ଊରୀୟ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 11 ତହଁୁ ଊରୀୟ

ଯାଜକ ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କଲା; ଆହ ରାଜା ଦେମଶକରୁ ଯାହା ଯାହା

ପଠାଇଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଆହ ରାଜା ଦେମଶକରୁ ଆସିବା ପୂେବ ଊରୀୟ

ଯାଜକ ସକଳ କମ କଲା। 12 ପୁଣି ରାଜା ଦେମଶକରୁ ଆସିଲା ଉତାେର

ରାଜା େସହି ଯ େବଦି େଦଖେଲ; ଆଉ ରାଜା େସହି ଯ େବଦି ନିକଟକୁ ଯାଇ
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ତହ ଉପେର ବଳିଦାନ କେଲ। 13ପୁଣି େସ େସହି ଯ େବଦି ଉପେର ଆପଣା

େହାମବଳି ଓ ଭକ େନୖେବଦ ଦଗ କରି ଓ ଆପଣା େପୟେନୖେବଦ

ଢାଳି ଆପଣା ମଙଳାଥକ ବଳିର ରକ ଛିଞିେଲ। 14ଆଉ େସ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖସ ପିତଳ ଯ େବଦିକୁ ମନିରର ସମୁଖରୁ, ଅଥା , ଆପଣା ଯ େବଦି

ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ମ ସାନରୁ ତାହା ଆଣି ଆପଣା ଯ େବଦିର ଉତର

ଭାଗେର ସାପନ କେଲ। 15ଆହୁରି ଆହ ରାଜା ଊରୀୟ ଯାଜକକୁ ଆ ା

େଦଇ କହିେଲ, “ପଭାତୀୟ େହାମବଳି ଓ ସାୟଂକାଳୀନ ଭକ େନୖେବଦ ଓ

ରାଜାଙର େହାମବଳି ଓ ତାଙର ଭକ େନୖେବଦ , ପୁଣି େଦଶସ ସମଗ

େଲାକଙ େହାମବଳି ଓ େସମାନଙର ଭକ େନୖେବଦ ଓ େପୟେନୖେବଦ

ବଡ଼ ଯ େବଦି ଉପେର ଦଗ କର ଓ ତହ ଉପେର େହାମବଳିର ସବୁ ରକ ଓ

ବଳିଦାନର ସବୁ ରକ ଛିଞି ଦିଅ; ମାତ ପଶକରଣାେଥ ପିତଳ ଯ େବଦି

େମାʼ ପାଇଁ ରହିବ।” 16 ଏହିରୂେପ ଊରୀୟ ଯାଜକ ଆହ ରାଜାଙର ଆ ା

ପମାେଣ ସବୁ କମ କଲା। 17 ପୁଣି ଆହ ରାଜା େବୖଠିକିମାନର ମ େଦଶ

କାଟି ତହରୁ ପକାଳନପାତ ସାନାନର କେଲ; ଆଉ ସମୁଦରୂପ ପାତ ତେଳ

େଯଉଁ େଯଉଁ ପିତଳମୟ େଗାରୁ ଥଲା, େସ ସବୁର ଉପରୁ ତାହା େନଇ ପଥର

ଚଟାଣ ଉପେର ରଖେଲ। 18ଆଉ େସମାେନ ବିଶାମବାର ନିମେନ ମନିର

ମ େର େଯଉଁ ଆବୃତ ପଥ ଓ ରାଜାଙର ପେବଶାେଥ େଯଉଁ ବହଦାର

କରିଥେଲ, ତାହା େସ ଅଶୂରର ରାଜାର ଭୟେର ସଦାପଭୁଙ ମନିର ଆଡ଼କୁ

େଫରାଇେଲ। 19 ଏହି ଆହ ଙର ଅବଶିଷ କିୟାର ବୃତାନ କʼଣ ଯିହୁଦା

ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 20 ଏଥଉତାେର ଆହ

ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦନଗରେର ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ କବର

ପାଇେଲ। ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ହିଜକୀୟ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।

17ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହ ଙ ରାଜତର ଦାଦଶ ବଷେର ଏଲାଙର ପୁତ

େହାେଶୟ ଶମରୀୟାେର ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରି

ନଅ ବଷ ରାଜ କେଲ। 2ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ, ମାତ

ଆପଣା ପୂବବତୀ ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ତୁଲ ନୁେହଁ। 3ତାଙ ବିରୁଦେର

ଅଶୂରର ରାଜା ଶ ମେନଷର ଆସିଲା; ତହେର େହାେଶୟ ତାହାର ଦାସ

େହେଲ ଓ ତାହା ନିକଟକୁ ଦଶନୀ ଆଣିେଲ। 4 ଏଥଉତାେର ଅଶୂରର ରାଜା

େହାେଶୟଙଠାେର ଚକାନ ଭାବ େଦଖଲା; କାରଣ େସ ମିସରର େସା ରାଜା
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ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇେଲ, ପୁଣି ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯପରି ବଷକୁ ବଷ

ଦଶନୀ େଦଉଥେଲ, େସପରି ଆଉ େଦେଲ ନାହ; ଏଣୁ ଅଶୂରର ରାଜା ତାଙୁ

ରୁଦ କରି କାରାଗାରେର ବନ କଲା। 5 ତହେର ଅଶୂରର ରାଜା ସମସ େଦଶ

ଆକମଣ କଲା ଓ ଶମରୀୟାକୁ ଯାଇ ତାହା ତିନି ବଷ ପଯ ନ ଅବେରାଧ

କଲା। 6 େହାେଶୟଙ ରାଜତର ନବମ ବଷେର ଅଶୂରର ରାଜା ଶମରୀୟା

ହସଗତ କଲା ଓ ଇସାଏଲକୁ ଅଶୂରକୁ େନଇଯାଇ ହଲହେର ଓ ହାେବାରେର

େଗାଶନ ନଦୀ ତୀରେର ଓ ମାଦୀୟମାନଙ ନାନା ନଗରେର ରଖଲା। 7ଏଥର

କାରଣଏହି, ଇସାଏଲସନାନଗଣର େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର େସମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ, ଅଥା , ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରାର ହସାଧୀନରୁ ବାହାର

କରି ଆଣିଥେଲ, ତାହାଙ ବିରୁଦେର େସମାେନ ପାପ କରି ଅନ େଦବଗଣକୁ

ଭୟ କେଲ, 8 ଓ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙୁ ଦୂର କରି େଦଇଥେଲ, େସମାନଙ ଓ ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ

ସାପିତ ବିଧେର ଚାଲେଲ। 9ଆହୁରି ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଗାପନେର

ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ଅଯଥାଥ କମ କେଲ ଓ

ପହରୀମାନଙ ଦୁଗଠାରୁ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ପଯ ନ ଆପଣାମାନଙ

ସକଳ ନଗରେର ଉଚସଳୀମାନ ପସୁତ କେଲ। 10 ଆଉ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ପେତ କ ଉଚ ପବତ ଉପେର ଓ ପେତ କ ହରି ବଣ

ବୃକ ମୂେଳ ସମ ଓ ଆେଶରା ମୂତମାନ ସାପନ କେଲ। 11 ପୁଣି େସଠାସିତ

ସକଳ ଉଚସଳୀେର ସଦାପଭୁଙ ଦାରା େସମାନଙ ସମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙ ତୁଲ େସମାେନ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ

କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷମ କେଲ। 12 ପୁଣି “ତୁେମମାେନ ଏହି କମ କରିବ ନାହ।”

େବାଲ ସଦାପଭୁ େଯଉଁ େଦବତାମାନଙ ବିଷୟେର େସମାନଙୁ କହିଥେଲ,

େସହି େଦବତାମାନଙୁ େସମାେନ େସବା କେଲ। 13 ତଥାପି ସଦାପଭୁ

ପେତ କ ଭବିଷ ବକା ଓ ପେତ କ ଦଶକ ଦାରା ଇସାଏଲ ପତି ଓ ଯିହୁଦା

ପତି ସାକ େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ କୁପଥରୁ େଫର,

ଆଉ ଆେମ ତୁମମାନଙ ପିତୃେଲାକଙୁ େଯସମସ ବ ବସା ଆ ା କରିଅଛୁ ଓ

ଯାହା ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ହସ ଦାରା ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆମର ଆ ା ଓ ବିଧସବୁ ପାଳନ କର।” 14

ତଥାପି େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ସମତ େହେଲ ନାହ, ମାତ େସମାନଙର େଯଉଁ
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ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙଠାେର ବିଶାସ

କେଲ ନାହ, େସମାନଙ ଗୀବା ତୁଲ ଆପଣାମାନଙ ଗୀବା ଶକ କେଲ।

15 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାଙର ବିଧ ଓ େସମାନଙ ପିତୃଗଣ ସହିତ କୃତ

ତାହାଙର ନିୟମ ଓ େସମାନଙ ପତି ଦତ ତାହାଙର ସାକ ସବୁ ଅଗାହ

କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଅସାରତାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଅସାର େହେଲ ଓ

ସଦାପଭୁ େଯଉଁମାନଙ ତୁଲ କମ ନ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ;

ଆପଣାମାନଙ ଚତୁଦଗସ େସହି ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ପଶା ଗାମୀ

େହେଲ। 16 ପୁଣି େସମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙର

ସକଳ ଆ ା ତ ାଗ କେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଛାଞେର ଢଳା ପତିମା,

ଅଥା , ଦୁଇ େଗାବତ ଓ ଆେଶରା ମୂତ ନିମାଣ କେଲ, ଆଉ ଆକାଶସ

ବାହିନୀ ସକଳକୁ ପଣାମ କେଲ ଓ ବା ର େସବା କେଲ। 17 ପୁଣି େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପୁତକନ ାଗଣକୁ ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ, ପୁଣି ମନ

ଓ ଗଣକତା ବ ବହାର କେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ

ଦୃଷିେର କୁକମ କରିବାକୁ ଆପଣାମାନଙୁ ବିକୟ କେଲ। 18ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲ ଉପେର ଅତିଶୟ କୁଦ େହେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଦୃଷିରୁ ଦୂର

କେଲ। େକବଳ ଯିହୁଦାେଗାଷୀ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ଅବଶିଷ ରହିଲା ନାହ। 19

ଯିହୁଦା ମ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଆ ାସବୁ ପତିପାଳନ

କେଲ ନାହ, ମାତ ଇସାଏଲର କୃତ ବିଧେର ଚାଲେଲ। 20 ଏଣୁ ସଦାପଭୁ

ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ଅଗାହ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ େକଶ େଦେଲ

ଓ ଆପଣା ଦୃଷିରୁ େସମାନଙୁ ଦୂର ନ କରିବା ପଯ ନ ଲୁଟକାରୀମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କେଲ। 21 କାରଣ େସ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଇସାଏଲକୁ ଛିନ

କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମଙୁ ରାଜା କେଲ ଓ

ଯାରବୀୟାମ ଇସାଏଲକୁ ସଦାପଭୁଙ ଅନୁଗମନରୁ ତଡ଼ିେଦଇ େସମାନଙୁ

ଏକ ମହାପାପ କରାଇେଲ। 22 ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯାରବୀୟାମଙ

କୃତ ସମସ ପାପେର ଚାଲେଲ; େସମାେନ ତହରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ। 23

େଶଷେର ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ସମସ େସବକ ଭବିଷ ବକାଙ ହସେର

େଯପରି କହିଥେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଆପଣା ଦୃଷିରୁ ଇସାଏଲକୁ ଦୂର

କେଲ। େତଣୁ ଇସାଏଲ ଆପଣାମାନଙ େଦଶରୁ ଅଶୂରକୁ ନିଆଗେଲ ଓ ଆଜି

ପଯ ନ େସଠାେର ଅଛନି। 24 ଏଥଉତାେର ଅଶୂରର ରାଜା, ବାବିଲ ଓ କୂଥା
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ଓ ଅବା ଓ ହମାତ ଓ ସଫବୟିମଠାରୁ େଲାକ ଆଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ବଦେଳ ଶମରୀୟାର ନାନା ନଗରେର େସମାନଙୁ ସାପନ କଲା; ତହଁୁ

େସମାେନ ଶମରୀୟା ଅଧକାର କରି ତହର ନାନା ନଗରେର ବାସ କେଲ। 25

େସଠାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ବସତିର ଆରମେର ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ

କେଲ ନାହ। ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ମ କୁ ସିଂହଗଣ ପଠାଇେଲ ଓ

ସିଂହମାେନ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକେତକଙୁ ବଧ କେଲ। 26 ଏଥସକାଶୁ

େସମାେନ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ କହିେଲ, ଆପଣ େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙୁ େନଇ

ଶମରୀୟାର ନଗରମାନେର ସାପନ କରିଅଛନି; େସମାେନ ଏ େଦଶୀୟ

େଦବତାର ରୀତି ଜାଣନି ନାହ। ଏଥପାଇଁ େସ େସମାନଙ ମ କୁ ସିଂହଗଣ

ପଠାଇଅଛନି, ଆଉ େଦଖନୁ, େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ବଧ କରୁଅଛନି,

କାରଣ େଲାକମାେନ ଏ େଦଶୀୟ େଦବତାର ରୀତି ଜାଣନି ନାହ। 27

ଏଥେର ଅଶୂରର ରାଜା ଆ ା େଦଇ କହିଲା, “ତୁେମମାେନ େସଠାରୁ େଯଉଁ

ଯାଜକମାନଙୁ ଆଣିଅଛ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ େସଠାକୁ େନଇଯାଅ।

େସମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ବାସ କରନୁ ଓ େସହି ଯାଜକ େସେଦଶୀୟ

େଦବତାର ରୀତି େଲାକମାନଙୁ ଶିଖାଉ।” 28 ତହେର େସମାେନ େଯଉଁ

ଯାଜକମାନଙୁ ଶମରୀୟାରୁ େନଇ ଯାଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

ଆସି େବେଥେ ର ବାସ କଲା ଓ କିପକାେର ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରିବା

କତବ , ତାହା େସମାନଙୁ ଶିଖାଇଲା। 29 ତଥାପି ପେତ କ େଗାଷୀ

ଆପଣା ଆପଣାର େଦବତା ନିମାଣ କେଲ ଓ ଶମରୀୟ େଲାକମାେନ

ଉଚସଳୀମାନେର େଯସବୁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିଥେଲ; ତହ ମ େର ପେତ କ

େଗାଷୀ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସନଗରେର ଆପଣା ଆପଣାର େଦବତା

ସାପନ କେଲ। 30 ପୁଣି ବାବିଲୀୟ େଲାକମାେନ ସୁେକା ବେନା ନିମାଣ

କେଲ, ଓ କୂଥୀୟ େଲାକମାେନ େନଗଲ ନିମାଣ କେଲ, ଓ ହମାତୀୟ

େଲାକମାେନ ଅଶୀମା ନିମାଣ କେଲ, 31 ଓ ଅବୀୟ େଲାକମାେନ ନିଭ ଓ

ତତ ନିମାଣ କେଲ, ଓ ସଫବୀୟ େଲାକମାେନ ସଫବୟିମର ଅଦେମଲ

ଓ ଅନେମଲ େଦବତାମାନଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙ ସନାନମାନଙୁ

ଅଗିେର ଦଗ କେଲ। 32 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ମ ଭୟ

କେଲ ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ ଉଚସଳୀ ସବୁର

ଯାଜକମାନଙୁ ମ ନିଯୁକ କେଲ। େସମାେନ େସମାନଙ ନିମେନ ଉଚସଳୀର
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ଗୃହସବୁେର ବଳିଦାନ କେଲ। 33 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ମ ଭୟ କେଲ,

ପୁଣି େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ ରୁ େସମାେନ ନୀତ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙ

ରୀତି ଅନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାମାନଙର ମ େସବା କେଲ।

34 େସମାେନ ଆଜି ପଯ ନ ପୂବ ରୀତି ଅନୁସାେର କରୁଅଛନି; େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରୁ ନାହାନି, କିଅବା ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ଯାକୁବଙୁ ଇସାଏଲ

ନାମ େଦଇଥେଲ, ତାଙ ସନାନଗଣର େସମାନଙର ବିଧ ଅନୁସାେର ଓ

େସମାନଙ ଶାସନାନୁସାେର ଓ େସମାନଙୁ ଦତ ତାହାଙର ବ ବସା ଓ

ଆ ାନୁସାେର କରୁ ନାହାନି। 35 େସହି ଯାକୁବ ସନାନଗଣ ସେଙ ସଦାପଭୁ

ଏକ ନିୟମ କରି େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିଥେଲ, “ତୁେମମାେନ ଅନ

େଦବଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହ କି େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବ ନାହ, କିଅବା

େସମାନଙର େସବା କରି େସମାନଙ ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରିବ ନାହ;

36 ମାତ େଯ ମହାପରାକମ ଓ ବିସୀଣ ବାହୁ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, େସହି ସଦାପଭୁଙୁ ତୁେମମାେନ ଭୟ

କରିବ ଓ ତାହାଙୁ ପଣାମ କରିବ ଓ ତାହାଙ ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରିବ।

37 ପୁଣି େସ ତୁମମାନଙ ପାଇଁ େଯ େଯ ବିଧ, ଶାସନ, ବ ବସା ଓ ଆ ା

େଲଖଅଛନି, ତୁେମମାେନ ସଦାକାଳ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ

କରିବ; ଆଉ ତୁେମମାେନ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହ। 38

ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙ ସେଙ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛୁ, ତାହା ପାେସାରିବ

ନାହ କିଅବା ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣକୁ ତୁେମମାେନ ଭୟ କରିବ ନାହ।

39 ମାତ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ତୁେମମାେନ ଭୟ କରିବ;

ଆଉ େସ ତୁମମାନଙର ସମସ ଶତୁଠାରୁ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ।”

40 ତଥାପି େସମାେନ ତାହା ଶୁଣିେଲ ନାହ ଓ ଆପଣାମାନଙ ପୂବ ରୀତି

ଅନୁସାେର କମ କେଲ। 41ଏହିରୂେପ ଉକ େଗାଷୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ

କେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ େଖାଦିତ ପତିମାଗଣର େସବା କେଲ; େସମାନଙର

ସନାନଗଣ ଓ େସମାନଙ ସନାନଗଣର ସନାନଗଣ ମ ଆପଣାମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ତୁଲ ଆଜି ପଯ ନ କରୁଅଛନି।

18ଇସାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙ ପୁତ େହାେଶୟଙ ରାଜତର ତୃତୀୟ ବଷେର

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆହ ଙର ପୁତ ହିଜକୀୟ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ।

2 େସ ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷ ବୟସ ଥେଲ;
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ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙର

ନାମ ଅବୀ, େସ ଜିଖରୀୟଙ କନ ା ଥେଲ। 3 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ

ଦାଉଦଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ।

4 େସ ଉଚସଳୀସକଳ ଦୂର କରିେଦେଲ ଓ ସମସକଳ ଭାଙି ପକାଇେଲ

ଓ ଆେଶରା ମୂତ କାଟି ପକାଇେଲ; ପୁଣି େମାଶା ନିମତ ପିତଳ ସପ ଖଣ

ଖଣ କରି ଭାଙିେଦେଲ; କାରଣ ତହ ଉେଦଶ େର ଇସାଏଲସନାନଗଣ

େସସମୟ ପଯ ନ ଧୂପ ଜଳାଉଥେଲ; ଆଉ େସ ତାହାର ନାମ ନହୁଷନ

(ପିତଳ ଖଣ) ରଖେଲ। 5 େସ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙଠାେର

ବିଶାସ କେଲ, ତାଙର ପରବତୀ ଯିହୁଦାର ସମସ ରାଜାଙ ମ େର େକହି

ତାଙ ପରି ନ ଥେଲ, କିଅବା ତାଙର ପୂବବତୀମାନଙ ମ େର େକହି ନ

ଥେଲ। 6 କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ପତି ଆସକ େହେଲ, େସ ତାହାଙ

ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହ, ଆଉ ସଦାପଭୁ େମାଶାଙୁ ଯାହା ଆ ା

କରିଥେଲ, ତାହାଙର େସସବୁ ଆ ା େସ ପାଳନ କେଲ। 7 ପୁଣି ସଦାପଭୁ

ତାଙର ସହବତୀ େହେଲ; େସ େଯେକୗଣସି ଆେଡ଼ ଗେଲ, େସଆେଡ଼

କୁଶଳ ପାପ େହେଲ। ଆଉ େସ ଅଶୂର ରାଜାର ବିେଦାହୀ େହାଇ ତାହାର

େସବା କେଲ ନାହ। 8 େସ ଘସା ଓ ତହର ସୀମା ପଯ ନ ପହରୀମାନଙ

ଦୁଗଠାରୁ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ପଯ ନ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ସଂହାର

କେଲ। 9 ଏଥଉତାେର ହିଜକୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷେର, ଅଥା ,

ଇସାଏଲର ରାଜା ଏଲାଙର ପୁତ େହାେଶୟଙ ରାଜତର ସପମ ବଷେର

ଅଶୂରର ରାଜା ଶ ମେନଷର ଶମରୀୟା ପତିକୂଳେର ଆସି ତାହା ଅବେରାଧ

କଲା। 10 ପୁଣି ତିନି ବଷର େଶଷେର େସମାେନ ତାହା ହସଗତ କେଲ;

ହିଜକୀୟଙ ରାଜତର ଷଷ ବଷେର, ଅଥା , ଇସାଏଲର ରାଜା େହାେଶୟଙ

ରାଜତର ନବମ ବଷେର ଶମରୀୟା ହସଗତ କରାଗଲା। 11 ଏଥଉତାେର

ଅଶୂରର ରାଜା ଇସାଏଲକୁ ଅଶୂରକୁ େନଇଯାଇ ହଲହେର ଓ ହାେବାରେର,

େଗାଶନ ନଦୀ ତୀରେର ଓ ମାଦୀୟମାନଙ ନାନା ନଗରେର େସମାନଙୁ

ରଖଲା। 12 କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ

ରବେର ଅବଧାନ କେଲ ନାହ, ମାତ ତାହାଙ ନିୟମ ଓ ସଦାପଭୁଙ େସବକ

େମାଶାଙର ସମସ ଆ ାଲଙନ କେଲ ଓ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ସମତ େହେଲ ନାହ

କି ତାହା ପାଳନ କେଲ ନାହ। 13 ଏଥଉତାେର ହିଜକୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର
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ଚଉଦ ବଷେର ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ଯିହୁଦାର ସକଳ ପାଚୀର

େବଷିତ ନଗର ବିରୁଦେର ଆସି ତାହାସବୁ ହସଗତ କଲା। 14 ଏଥେର

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ଲାଖୀ କୁ ଅଶୂରର ରାଜା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଅପରାଧ କଲ; େମାʼ ନିକଟରୁ େଫରି ଯାଉନୁ; ଆପଣ େମାʼ

ଉପେର େଯଉଁ ଭାର େଥାଇେବ, ତାହା ମଁୁ ବହିବି।” ତହଁୁ ଅଶୂରର ରାଜା

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟଙ ଉପେର ତିନି ଶହ ତାଳନ ରୂପା ଓ ତିରିଶ

ତାଳନ ସୁନା ନିରୂପଣ କଲା। 15 ତହେର ହିଜକୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର

ଓ ରାଜଗୃହର ଭଣାରମାନେର ପାପ ସମସ ରୂପା ତାହାକୁ େଦେଲ। 16

େସସମୟେର ହିଜକୀୟ ସଦାପଭୁଙ ମନିର ଦାରସବୁରୁ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ହିଜକୀୟଙ ଦାରା ମଣିତ ସମସବୁରୁ ସୁବଣ କାଟି ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଦେଲ।

17 ଏଥଉତାେର ଅଶୂରର ରାଜା ଲାଖୀ ଠାରୁ ତତାନ ଓ ର ସାରୀ ଓ

ର ଶାକିକୁ ମହାେସୖନ ସହିତ ଯିରୂଶାଲମକୁ ହିଜକୀୟ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇଲା। ତହଁୁ େସମାେନ ଯାତା କରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ। ଆଉ

େସଠାେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସମାେନ ରଜକର େକତ ପଥସିତ ଉପର

ପୁଷରିଣୀର ନାଳ ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। 18 ପୁଣି େସମାେନ ରାଜାଙୁ

ଡାକେନ, ହି କୀୟର ପୁତ ଇଲୟାକୀ ନାମକ ରାଜଗୃହା କ ଓ ଶି ନ

େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ବାହାର

େହାଇ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 19 ତହେର ର ଶାକି େସମାନଙୁ

କହିଲା, ଏେବ ତୁେମମାେନ “ହିଜକୀୟଙୁ କୁହ, ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା

ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁେମ ଏହି େଯଉଁ ବିଶାସ କରୁଅଛ, ତାହା କିରୂପ ବିଶାସ?

20ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ମନଣା ଓ ବଳ ଅଛି େବାଲ ତୁେମ କହୁଅଛ, ମାତ ତାହା

େକବଳ ବୃଥା କଥା। ତୁେମ କାହା ଉପେର ନିଭର କରି େମାହର ବିେଦାହୀ

େହାଇଅଛ? 21 େଦଖ, ତୁେମ ଏହି େଛଚାନଳର ଯଷି ରୂପ ମିସର ଉପେର

ନିଭର କରୁଅଛ; ମାତ େକହି ତହ ଉପେର ଆଉଜିେଲ, ତାହା ତାହାର

ହାତେର ପଶି େଫାଡ଼ି ପକାଇବ। େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରା

ଉପେର ନିଭର ରଖନି, େସସମସଙ ପତି େସ ତ ଏହି ପକାର। 22 ମାତ

େଯେବ ତୁେମମାେନ େମାେତ କୁହ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଉପେର ନିଭର ରଖୁଅଛୁ; େତେବ ହିଜକୀୟ ଯାହାଙ ଉଚସଳୀ

ଓ ଯ େବଦିସବୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି, ଆଉ ଯିହୁଦାକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ
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କହିଅଛି, ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏହି ଯ େବଦି ସମୁଖେର ପଣାମ

କରିବ, େସ କି େସହି ନୁହନି?’ 23 ଏେବ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ ପଭୁ

ଅଶୂରର ରାଜାଙ ସେଙ ପଣ କର, ମଁୁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଶ େଦବି, େଯେବ

ତୁେମ ପାର, େସମାନଙ ଉପେର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମ ଆଡ଼ୁ େଲାକ ଆଣ।

24 େତେବ କିପରି ତୁେମ େମାʼ ପଭୁଙ ଦାସମାନଙ ମ ରୁ ଏକ କୁଦତମ

େସନାପତିକୁ େଫରାଇ େଦଇ ପାରିବ? କିପରି ତୁେମ ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀ

ନିମେନ ମିସର ଉପେର ବିଶାସ କରୁଅଛ? 25 ମଁୁ କʼଣ ସଦାପଭୁଙ ବିନା

ଏହି ସାନ ଧଂସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି? ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, ଏହି

େଦଶ ବିରୁଦେର ଯାଇ ତାହା ଧଂସ କର।” 26 ଏଥେର ହି କୀୟର ପୁତ

ଇଲୟାକୀ ଓ ଶି ନ ଓ େଯାୟାହ ର ଶାକିକୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ଆପଣ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେରଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହନୁ; କାରଣଆେମମାେନ

ତାହା ବୁଝୁଅଛୁ। ପୁଣି ପାଚୀରର ଉପରିସ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର

ଆମମାନଙୁ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ନ କହନୁ।” 27 ମାତ ର ଶାକି େସମାନଙୁ

କହିଲା, “େମାʼ ପଭୁ କି ତୁମ ପଭୁଙୁ ଓ ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ

ପଠାଇଅଛନି? ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ ସେଙ ଆପଣା ଆପଣା

ବିଷା ଖାଇବାକୁ ଓ ମୂତ ପିଇବାକୁ ପାଚୀର ଉପେର ବସିଅଛନି, େସମାନଙ

ନିକଟକୁ କʼଣ େମାେତ ପଠାଇ ନାହାନି?” 28 ତହଁୁ ର ଶାକି ଠିଆ େହାଇ

ଉଚସରେର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ଏହି କଥା କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ମହାରାଜ

ଅଶୂରର ରାଜାଙ କଥା ଶୁଣ। 29 ରାଜା ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁମମାନଙୁ

ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ହିଜକୀୟକୁ ନ ଦିଅ; କାରଣ େସ ତୁମମାନଙୁ େମାʼ ହସରୁ

ଉଦାର କରି ପାରିବ ନାହ। 30 କିଅବା ସଦାପଭୁ ନିଶୟ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର

କରିେବ ଓ ଏହି ନଗର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସଗତ େହବ ନାହ। ଏହି କଥା

କହି ହିଜକୀୟ ସଦାପଭୁଙଠାେର ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ନ ଜନାଉ। 31

ହିଜକୀୟର କଥା ଶୁଣ ନାହ; କାରଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏହି କଥା କହନି,

ତୁେମମାେନ େମାʼ ସେଙ ସନି କର ଓ େମାʼ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସ ଓ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାକାଫଳ ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଡିମିରି

ଫଳ େଭାଜନ କର, ଆଉ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କୂପ ଜଳ ପାନ କର।

32 େଶଷେର ମଁୁ ଆସି ତୁମମାନଙର ସେଦଶ ତୁଲ ଏକ େଦଶକୁ, ଅଥା ,

ଶସ ଓ ଦାକାରସମୟ େଦଶ, ଆଉ ରୁଟି ଓ ଦାକାେକତମୟ େଦଶ, ଆଉ
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େତୖଳଜୀତ ଓ ମଧୁମୟ େଦଶକୁ ତୁମମାନଙୁ େନଇଯିବି, ତହେର ତୁେମମାେନ

ବଞିବ ଓ ମରିବ ନାହ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ େବାଲ

କହି ହିଜକୀୟ ତୁମମାନଙୁ ମଣାଇେଲ, ତାହାର କଥା ତୁେମମାେନ ଶୁଣ

ନାହ। 33ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙ େଦବତାଗଣ ମ ରୁ େକୗଣସି େଦବତା

କʼଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଙ ହସରୁ ଆପଣା େଦଶ ଉଦାର କରିଅଛି? 34

ହମାତର ଓ ଅପଦର େଦବତାମାେନ କାହାନି? ସଫବୟିମର ଓ େହନାର ଓ

ଅବାର େଦବତାମାେନ କାହାନି? େସମାେନ କʼଣ େମାʼ ହସରୁ ଶମରୀୟାକୁ

ଉଦାର କରିଅଛନି? 35 ନାନା େଗାଷୀୟ ସମସ େଦବତା ମ େର କିଏ

ଆପଣା େଦଶକୁ େମାʼ ହସରୁ ଉଦାର କରିଅଛି େଯ, ସଦାପଭୁ େମାʼ ହସରୁ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଉଦାର କରିେବ?’” 36 ମାତ େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇ

ରହିେଲ, େଗାଟିଏ କଥା ଉତର କେଲ ନାହ। କାରଣ ତାହାକୁ ଉତର ନ

ଦିଅ େବାଲ ରାଜାଙର ଆ ା ଥଲା। 37 ଏଥଉତାେର ହି କୀୟର ପୁତ

ଇଲୟାକୀ ନାମକ ରାଜଗୃହା କ ଓ ଶି ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ

େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରି ହିଜକୀୟଙ

ନିକଟକୁ ଆସି ର ଶାକିର କଥାସବୁ ତାଙୁ ଜଣାଇେଲ।

19ଏଥେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେନ, ଆପଣା ବସ ଚିରି ଓ ଅଖା

େଘାଡ଼ାଇ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗେଲ। 2ପୁଣି ରାଜଗୃହା କ ଇଲୟାକୀ କୁ

ଓ ଶି ନ େଲଖକଙୁ ଓ ଯାଜକମାନଙ ପାଚୀନବଗଙୁ ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ

ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 3ତହେର

େସମାେନ ଯିଶାଇୟଙୁ କହିେଲ, “ହିଜକୀୟ କହନି, ଆଜି ଦିନ ଆପଦ

ଓ ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର ଦିନ; କାରଣ ବାଳକଗଣ ପସବଦାରେର

ଉପସିତ, ମାତ ପସବ କରିବାକୁ ଶକି ନାହ। 4 େହାଇପାେର, ଜୀବିତ

ପରେମଶରଙୁ ତିରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଦାରା

େପରିତ ର ଶାକିର ସମସ କଥା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଶୁଣିେବ, ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛନି, ତହ ଲାଗି ଅନୁେଯାଗ

କରିେବ; ଏେହତୁ େଯଉଁ ଅବଶିଷାଂଶ ଅଛନି, େସମାନଙ ନିମେନ ତୁେମ

ପାଥନା କର।” 5 ଏହିରୂେପ ହିଜକୀୟ ରାଜାଙର ଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ। 6 ତହେର ଯିଶାଇୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପଭୁଙୁ କହିବ; ସଦାପଭୁ ଏହା କହନି, ‘ଅଶୂରୀୟ
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ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆମକୁ ନିନା କରିବାର େଯଉଁ କଥା ତୁେମ ଶୁଣିଅଛ,

ତହେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ। 7 େଦଖ, ଆେମ ତାହା ମ େର ଏକ ଆତା

େଦବା, ପୁଣି େସ େକୗଣସି ଜନରବ ଶୁଣି ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ। ଆଉ

ଆେମ ତାହାର ନିଜ େଦଶେର ଖଡ ଦାରା ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା।’” 8

ଏଥଉତାେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀ ଠାରୁ ପସାନ କରିଅଛି େବାଲ ର ଶାକି

ଶୁଣି େଫରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲ ନା ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଥବାର େଦଖଲା।

9 ପୁଣି ଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶେଦଶୀୟ ତିହକ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା

ଶୁଣିଲା, “େଦଖ, େସ ତୁମ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି।” ତହଁୁ େସ

ହିଜକୀୟଙ ନିକଟକୁ ପୁନବାର ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇ କହିଲା, 10 “ତୁେମମାେନ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟଙୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ଯିରୂଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ

ରାଜାର ହସଗତ େହବ ନାହ, ଏହି କଥା କହି ତୁମର ବିଶାସଭୂମି ପରେମଶର

ତୁମକୁ ନ ଭୁଲାଉନୁ। 11 େଦଖ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ

କରିବା ଦାରା ସମୁଦାୟ େଦଶ ପତି ଯାହା କରିଅଛନି, ତାହା ତୁେମ ଶୁଣିଅଛ;

େତେବ ତୁେମ କʼଣ ଉଦାର ପାଇବ? 12ଆମ ପିତୃେଲାକମାେନ େଯଉଁ

େଗାଶନ ଓ ହାରଣ ଓ େରତଫ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଓ ତଲଃସର ନିବାସୀ ଏଦନ

ସନାନମାନଙୁ ବିନାଶ କେଲ, େସମାନଙର େଦବତାମାେନ କʼଣ େସମାନଙୁ

ଉଦାର କେଲ? 13 ହମାତର ରାଜା ଓ ଅପଦର ରାଜା ଓ ସଫବୟିମ

ନଗରର, େହନାର ଓ ଅବାର ରାଜା କାହାନି?’” 14 ତହେର ହିଜକୀୟ

ଦୂତମାନଙଠାରୁ ପତ ଗହଣ କରି ତାହା ପାଠ କେଲ। ଆଉ ହିଜକୀୟ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହା େଖାଲେଲ। 15ଆଉ

ହିଜକୀୟ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପାଥନା କରି କହିେଲ, “େହ କିରୂବଗଣ

ଉପେର ଉପବିଷ ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁେମ, େକବଳ

ତୁେମ ପୃଥବୀସ ସମୁଦାୟ ରାଜ ର ପରେମଶର ଅଟ; ତୁେମ ସଗ ଓ ପୃଥବୀ

ନିମାଣ କରିଅଛ। 16 େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା କଣ େଡର ଓ ଶୁଣ; େହ

ସଦାପେଭା, ଆପଣା ଚକୁ ଫଟାଅ ଓ େଦଖ, ଜୀବିତ ପରେମଶରଙୁ ଧକାର

କରିବା ପାଇଁ ସ େହରୀବ ଯାହା କହି ପଠାଇଅଛି, ତାହାର େସହି କଥା ଶୁଣ।

17 େହ ସଦାପେଭା, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ନାନା େଗାଷୀ ଓ େସମାନଙ

େଦଶ ଉଚିନ କରିଅଛନି, 18 ଓ େସମାନଙ େଦବତାଗଣକୁ ଅଗିେର ନିେକପ

କରିଅଛନି, ଏହା ସତ ; କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶର ନ ଥେଲ, ମନୁଷ ର
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ହସକୃତ କମ, କାଷ ଓ ପସର ମାତ; ଏେହତୁ େସହି ରାଜାମାେନ େସମାନଙୁ

ବିନାଶ କେଲ। 19 ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର,

ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତାହାର ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କର, ତହେର

ତୁେମ, େକବଳ ତୁେମ େଯ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଅଟ, ଏହା ପୃଥବୀସ

ସମୁଦାୟ ରାଜ ଜାଣିେବ।” 20ଏଥଉତାେର ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ

ହିଜକୀୟଙ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ବିରୁଦେର ଆମ

ନିକଟେର େଯଉଁ ପାଥନା କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ ଶୁଣିଲୁ। 21 ସଦାପଭୁ ତାହା

ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହିଅଛନି: ସିେୟାନର ଅନୂଢ଼ା କନ ା ତୁମକୁ ତୁଚ

କରିଅଛି ଓ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିଅଛି, ଯିରୂଶାଲମର କନ ା ତୁମଆେଡ଼ ମୁଣ

ହଲାଇଅଛି। 22 ତୁେମ କାହାକୁ ତିରସାର ଓ ନିନା କରିଅଛ? ଓ ତୁେମ କାହା

ବିରୁଦେର ଆପଣା ରବ ଉଚ କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଚକୁ ଊଦକୁ ଉଠାଇଅଛ?

ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ବିରୁଦେର! 23 ତୁେମ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ ଦାରା

ପଭୁଙୁ ତିରସାର କରିଅଛ ଓ କହିଅଛ, ଆେମ ଆପଣା ବହୁସଂଖ କ ରଥେର

ପବତଗଣର ଊଦକୁ, ଲବାେନାନର ଅଭ ନରକୁ ଆସିଅଛୁ; ଆଉଆେମ ତହର

ଉଚ ଏରସ ବୃକ, ଓ ତହର ଉତୃଷ େଦବଦାରୁ ବୃକସବୁ କାଟି ପକାଇବା; ପୁଣି

ଆେମ ତାହାର ଦୂରବତୀ ବାସ ସାନେର, ଓ ତାହାର ଫଳପୂଣ େକତରୂପ

ଅରଣ େର ପେବଶ କରିବା। 24ଆେମ େଖାଳି ଅ ାତ ଜଳ ପାନ କରିଅଛୁ,

ଆଉ ଆେମ ଆପଣା ପଦତଳେର ମିସରର ସବୁ ନଦୀ ଶୁଷ କରିବା। 25 ଏହା

କʼଣ ତୁେମ ଶୁଣି ନାହଁ, କିପରି ଆେମ ଦୀଘକାଳରୁ ଏହା ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ, ଓ

ପୂବକାଳରୁ ଏହା ସିର କରିଅଛୁ? ଏହା ଏେବ ଆେମ ସଫଳ କରିଅଛୁ। ତୁେମ

େଯ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରମାନ ବିନାଶ କରି, େସସବୁକୁ ଢିପି କରିବ। 26

ଏେହତୁ ତନିବାସୀଗଣ ଅଳ ଶକିବିଶିଷ େହେଲ, େସମାେନ ହତାଶ ଓ ଲଜିତ

େହେଲ; େସମାେନ େକତର ଶାକ ଓ ନବୀନ ତୃଣ, ଗୃହଛାତ ଉପରିସ ଘାସ,

ଓ ଅପକ ଅବସାେର ଶୁଷ ଶସ ତୁଲ େହେଲ। 27 ମାତ ତୁମର ବସିବାର,

ଓ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଓ ଭତରକୁ ଆସିବାର, ଓ ଆମ ବିରୁଦେର ତୁମର େକାଧ

କରିବାର ମ ଆେମ ଜାଣୁ। 28 ତୁେମ ଆମ ବିରୁଦେର େକାଧ କରିଅଛ, ଓ

ତୁମର ଦପ କଥା ଆମ କଣେର ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ଏେହତୁ ଆେମ ତୁମ

ନାସିକାେର ଆପଣା ଅଙୁଶ, ଓ ତୁମ ଓଷାଧରେର ଆପଣା ଲଗାମ େଦବା,
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ପୁଣି ତୁେମ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସିଲ, େସହି ବାଟେର ଆେମ ତୁମକୁ େଫରାଇ

େଦବା। 29 ଏଣୁ (େହ ହିଜକୀୟ, ) ତୁମ ପତି ଏହି ଚିହ େହବ: ତୁେମମାେନ

ଏହି ବଷ ସୟଂ ଉତନ ଶସ , ଓ ଦିତୀୟ ବଷ ତହରୁ ଅଙୁରିତ ଶସ େଭାଜନ

କରିବ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବଷ ତୁେମମାେନ ବୁଣ ଓ କାଟ, ଓ ଦାକାେକତ କରି

ତହର ଫଳ େଭାଜନ କର। 30 ପୁଣି ଯିହୁଦା ବଂଶର ରକାପାପ ଅବଶିଷ

େଲାକମାେନ ପୁନବାର ତଳକୁ େଚର ମାଡ଼ିେବ ଓ ଉପେର ଫଳ ଫଳିେବ।

31 କାରଣ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଏକ ଅବଶିଷାଂଶ େଲାକ, ଓ ସିେୟାନ ପବତରୁ

ରକାପାପ େଲାକମାେନ ବାହାରିେବ। ସଦାପଭୁଙ ଉେ ଯାଗ ଏହା ସିଦ

କରିବ। 32 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହନି:

େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହ, ଅବା େସଠାେର ତୀର ମାରିବ ନାହ।

କିଅବା ତହ ସମୁଖକୁ ଢାଲ ଧରି ଆସିବ ନାହ, ଅଥବା ତହ ବିରୁଦେର ବନ

ବାନିବ ନାହ। 33 ସଦାପଭୁ କହନି, େସ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସିଲା, େସହି

ବାଟେର େଫରିଯିବ, ଓ େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହ। 34 କାରଣ ଆେମ

ଆପଣା ସକାଶୁ, ଓ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ, ଏହି ନଗରକୁ ରକା କରିବାକୁ

ସପକ େହବା।” 35 ଏଥଉତାେର େସହି ରାତି ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ବାହାରି

ଅଶୂରୀୟମାନଙ ଛାଉଣିେର ଏକ ଲକ ପଞାଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ସଂହାର

କେଲ; ପୁଣି େଲାକମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠେନ, େଦଖ, େସସମେସ ମୃତ

ଶବ େହାଇଅଛନି। 36 ତହେର ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ପସାନ କଲା

ଓ େଫରିଯାଇ ନୀନିବୀେର ବାସ କଲା। 37 ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣାର

ନିେଷାକ ନାମକ େଦବତାର ଗୃହେର ପୂଜା କରିବା େବେଳ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ

ଅଦେମଲ ଓ ଶେରତର ତାହାକୁ ଖଡେର ବଧ କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ

ଆରାରା େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ। ପୁଣି ତାହାର ପୁତ ଏସ ହେଦା

ତାହାର ପଦେର ରାଜ କଲା।

20 େସହି ସମୟେର ହିଜକୀୟଙର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା େହାଇଥଲା। ତହେର

ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼; କାରଣ

ତୁେମ ମରିବ, ବଞିବ ନାହ।” 2 ଏଥେର େସ କାନ ଆେଡ଼ ମୁଖ େଫରାଇ

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିେଲ, 3 “େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ

ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ କିପରି ସତ ତାେର ଓ ସିଦ ଅନଃକରଣେର ତୁମ
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ସମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ ଦୃଷିେର ଉତମ କମ କରିଅଛି,

ଏହା ଏେବ ସରଣ କର।” ଆଉ ହିଜକୀୟ ଅତିଶୟ େରାଦନ କେଲ। 4

ଏଥଉତାେର ଯିଶାଇୟ ନଗରର ମ ଭାଗକୁ ବାହାରି ଯିବା ପୂେବ ତାଙ

ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 5 ଯଥା, “େଫରିଯାଅ ଓ

ଆମ େଲାକମାନଙ ଅଧପତି ହିଜକୀୟକୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷ

ଦାଉଦର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ତୁମର ପାଥନା ଶୁଣିଲୁ,

ଆେମ ତୁମର େଲାତକ େଦଖଲୁ; େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ସୁସ କରିବୁ; ତୁେମ

ତୃତୀୟ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଯିବ। 6ଆଉ ଆେମ ତୁମର ଆୟୁ ପନର

ବଷ ବୃଦି କରିବା; ପୁଣି ଆେମ ତୁମକୁ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର

ହସରୁ ରକା କରିବା; ଆଉ ଆେମ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦ

ସକାଶୁ ଏହି ନଗରର ସପକ େହବା।” 7 ତହଁୁ ଯିଶାଇୟ କହିେଲ, “ଏକ

ଡିମିରି ଚକି ଆଣ।” ତହେର େସମାେନ ତାହା ଆଣି ବଥ ଉପେର େଥାଇେଲ,

ଆଉ େସ ସୁସ େହେଲ। 8 ପୁଣି ହିଜକୀୟ ଯିଶାଇୟଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

େଯ େମାେତ ସୁସ କରିେବ ଓ ମଁୁ େଯ ତୃତୀୟ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ

ଯିବି, ଏଥର କି ଚିହ େହବ।” 9 ତହେର ଯିଶାଇୟ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ଉକ ବାକ େଯ ସଫଳ କରିେବ, ତୁମ ପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏହି

ଚିହ େହବ; ଛାୟା କି ଆଗକୁ ଦଶ ପାହୁଣ ଯିବ, ଅବା ପଛକୁ ଦଶ ପାହୁଣ

ଯିବ।” 10ତହେର ହିଜକୀୟ ଉତର କେଲ, “ଛାୟା ଆଗକୁ ଦଶ ପାହୁଣ

ଯିବାର କୁଦ ବିଷୟ; ନା; ମାତ ଛାୟା ପଛକୁ ଦଶ ପାହୁଣ େଫରିଯାଉ।” 11

ତହଁୁ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଡାକି ପାଥନା କେଲ।

ଏଥେର ଆହ ଙର ସୂଯ ଘଟିକାେର ଛାୟା େଯଉଁ ଦଶ ପାହୁଣ ଆଗକୁ

ଯାଇଥଲା, େସତିକି େସ ପଛକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ। 12 େସହି ସମୟେର

ବ ଦ ର ପୁତ ବେରାଦ ବ ଦ ନାମକ ବାବିଲର ରାଜା ହିଜକୀୟଙ

ନିକଟକୁ ପତମାନ ଓ ଦଶନୀ ପଠାଇଲା; କାରଣ େସ ହିଜକୀୟଙ ପୀଡ଼ିତ

େହବାର କଥା ଶୁଣିଥଲା। 13 ତହେର ହିଜକୀୟ େସମାନଙ କଥା ଶୁଣିେଲ

ଓ ଆପଣା ବହୁମୂଲ ପଦାଥର ସମୁଦାୟ ଗୃହ, ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ସୁଗନି

ଦବ ଓ ବହୁମୂଲ େତୖଳ ଓ ଅସାଗାର ଓ ଆପଣା ଭଣାରସିତ ସମସ ଦବ

େସମାନଙୁ େଦଖାଇେଲ। ହିଜକୀୟ ଯାହା େସମାନଙୁ ନ େଦଖାଇେଲ, ଏପରି

େକୗଣସି ଦବ ତାଙ ଗୃହେର କି ତାଙର ସମୁଦାୟ ରାଜ େର ନ ଥଲା। 14
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େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା ହିଜକୀୟ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସି

ତାଙୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ କଅଣ କହିେଲ? େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ

ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ?” ତହେର ହିଜକୀୟ କହିେଲ, “େସମାେନ ଦୂର େଦଶ

ବାବିଲରୁ ଆସିଅଛନି।” 15 ଏଥେର ଯିଶାଇୟ ପଚାରିେଲ, “େସମାେନ ତୁମ

ଗୃହେର କି କି ବିଷୟ େଦଖଅଛନି?” ତହଁୁ ହିଜକୀୟ ଉତର କେଲ, “େମାʼ

ଗୃହେର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସବୁ େସମାେନ େଦଖଅଛନି; ଯାହା ମଁୁ େସମାନଙୁ

ନ େଦଖାଇଲ, ଏପରି େକୗଣସି ପଦାଥ େମାʼ ଭଣାରସମୂହେର ନାହ।” 16

ଏଥେର ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଶୁଣ: 17

େଦଖ, ତୁମ ଗୃହସିତ ସମସ ଦବ ଓ ଆଜି ପଯ ନ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ

ସଞିତ ସମସ ଦବ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସଦାପଭୁ

କହନି, କିଛି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହ। 18 ତୁମ ପୁତମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାେନ

ତୁମ ଔରସେର ଜାତ ଓ ତୁମଠାରୁ ଉତନ େହେବ, େସମାନଙୁ େସମାେନ

େନଇଯିେବ ଓ େସମାେନ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଟାଳିକାେର ନପୁଂସକ େହାଇ

ରହିେବ।” 19 େସେତେବେଳ ହିଜକୀୟ ଯିଶାଇୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛ, ତାହା ଉତମ।” େସ ଆହୁରି କହିେଲ,

“େଯେବ ଆମ ସମୟେର ଶାନି ଓ ସତ ତା ବିରାଜିତ ହୁଏ, େତେବ ତାହା

କʼଣ (ଉତମ) ନୁେହଁ?” 20 ଏହି ହିଜକୀୟଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର

ସମସ ପରାକମ ଓ େସ କିପରି ପୁଷରିଣୀ ଓ ନାଳ ପସୁତ କରି ନଗର ମ କୁ

ଜଳ ଆଣିେଲ, ଏହାସବୁ କʼଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର

େଲଖା ନାହ? 21 ଏଥଉତାେର ହିଜକୀୟ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ; ଆଉ ତାଙର

ପୁତ ମନଃଶି ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।

21ମନଃଶି ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବାର ବଷ

ବୟସ ଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ପଞାବନ ବଷ ରାଜ କେଲ ଆଉ

ତାଙର ମାତାଙ ନାମ ହୀଫୀବା ଥଲା। 2 ପୁଣି ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ ଦୂର କରି େଦଇଥେଲ,

େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାନୁସାେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ। 3 କାରଣ ତାଙର ପିତା ହିଜକୀୟ େଯଉଁ ଉଚସଳୀମାନ ବିନାଶ

କରିଥେଲ, େସ ପୁନବାର ତାହାସବୁ ନିମାଣ କେଲ ଓ ଇସାଏଲର ରାଜା

ଆହାବ େଯପରି କରିଥେଲ, େସପରି େସ ବା ନିମେନ ଯ େବଦିମାନ ପସୁତ
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କେଲ, ଓ ଆେଶରା ମୂତ ନିମାଣ କେଲ, ଓ ଆକାଶସ ବାହିନୀ ସକଳକୁ

ପୂଜା କରି େସମାନଙର େସବା କେଲ। 4 “ପୁଣି ଆେମ ଯିରୂଶାଲମେର

ଆପଣା ନାମ ସାପନ କରିବା” େବାଲ ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ଗୃହ ବିଷୟେର

କହିଥେଲ, ସଦାପଭୁଙ େସହି ଗୃହେର େସ ଯ େବଦିମାନ ନିମାଣ କେଲ। 5

ଆହୁରି େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଦୁଇ ପାଙଣେର ଆକାଶସ ବାହିନୀ ସକଳ

ନିମେନ ଯ େବଦିମାନ ନିମାଣ କେଲ। 6 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୁତକୁ ଅଗି

ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ ଶୁଭାଶୁଭ କହିବାର ବିଦ ା, ଓ ଗଣକତା

ବ ବହାର କେଲ, ଆଉ ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନଙ ସହିତ ସମକ ରଖେଲ।

େସ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ଦୃଷିେର ବହୁତ କୁକମ

କେଲ। 7ଆହୁରି େସ ମନିରେର ଆପଣା ନିମତ ଆେଶରାର େଖାଦିତ ମୂତ

ସାପନ କେଲ। େସହି ମନିର ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙୁ ଓ ତାଙର ପୁତ

ଶେଲାମନଙୁ କହିଥେଲ, “ଏହି ଗୃହେର ଓ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ

ମ ରୁ ଆମର ମେନାନୀତ ଯିରୂଶାଲମେର ଆେମ ଆପଣା ନାମ ଚିରକାଳ

ସାପନ କରିବା। 8 ପୁଣି ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ ସମସ ଆ ା େଦଇଅଛୁ ଓ

ଆମ େସବକ େମାଶା େସମାନଙୁ େଯସମସ ବ ବସା ଆ ା କରିଅଛି, େକବଳ

ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯଦି େସମାେନ ମେନାେଯାଗୀ େହେବ,

େତେବ ଆେମ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହରୁ

ଇସାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ଭମଣ କରାଇବା ନାହ।” 9 ମାତ େସମାେନ

ଶୁଣିେଲ ନାହ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖେର େଯଉଁ

େଦଶୀୟମାନଙୁ ବିନାଶ କରିଥେଲ, େସମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ କୁକମ

କରିବାକୁ ମନଃଶି େସମାନଙୁ ଭୁଲାଇେଲ। 10 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା

େସବକ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଦାରା ଏହି କଥା କହିେଲ, 11 “ଯିହୁଦାର ରାଜା

ମନଃଶି ଏହି ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କମ କରିଅଛି ଓ ତାହାର ପୂେବ େଯଉଁ

ଇେମାରୀୟମାେନ ଥେଲ, େସମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ଦୁଷମ କରିଅଛି

ଓ ଯିହୁଦାକୁ ମ ଆପଣା ପତିମାଗଣ ଦାରା ପାପ କରାଇଅଛି। 12

ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ

ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦା ଉପେର ଏପରି ଅମଙଳ ଆଣିବା େଯ, େକହି ତାହା

ଶୁଣିେଲ ତାହାର ଦୁଇ କଣ ଝଁା ଝଁା େହବ। 13ପୁଣି ଆେମ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର

ଶମରୀୟାର ରଜୁ ଓ ଆହାବବଂଶର ଓଳମ ଟାଣିବା ଓ ମନୁଷ େଯପରି
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ଥାଳୀ େପାେଛ, ଆଉ େପାଛୁ େପାଛୁ ତାହା ଓଲଟପାଲଟ କେର, େସପରି

ଆେମ ଯିରୂଶାଲମକୁ େପାଛି ପକାଇବା। 14ଆଉ ଆେମ ଆପଣା ଅଧକାରର

ଅବଶିଷାଂଶକୁ ଦୂର କରିବା ଓ େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଶତୁଗଣ ହସେର

ସମପଣ କରିବା। ତହେର େସମାେନ ଆପଣା ଶତୁ ସମସଙର ମୃଗୟା ଓ

ଲୁଟ ସରୂପ େହେବ। 15 କାରଣ େସମାେନ ଆମ ଦୃଷିେର କୁକମ କରିଅଛନି

ଓ େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଦିନଠାରୁ ଆଜି

ପଯ ନ ଆମକୁ ବିରକ କରିଅଛନି।” 16ଆହୁରି ମନଃଶି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

କୁକମ କରି ଆପଣାର େସହି ପାପ ଦାରା ଯିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ଛଡ଼ା େସ

ବହୁତ ନିେଦାଷ ରକପାତ କରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ ସୀମା

ପଯ ନ ରକେର ପରିପୂଣ କେଲ। 17 ଏହି ମନଃଶିଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ତାଙର ସମସ କିୟା ଓ ତାଙର ପାପ କʼଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 18 ଏଥଉତାେର ମନଃଶି ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ

ଆପଣା ଗୃହର ଉଦ ାନେର, ଅଥା , ଉଷର ଉଦ ାନେର କବରପାପ େହେଲ।

ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଆେମା ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 19ଆେମା

ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବାଇଶ ବଷ ବୟସ ଥେଲ ଓ େସ

ଯିରୂଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷ ରାଜ କେଲ ତାଙର ମାତାର ନାମ ମଶୁେଲମ ,

େସ ଯ ବା ନିବାସୀ ହାରୁଷଙର କନ ା ଥେଲ। 20 ପୁଣି ଆେମା ଆପଣା

ପିତା ମନଃଶିଙ ତୁଲ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ। 21 ତାଙର

ପିତା େଯଉଁ ପଥେର ଚାଲଥେଲ, େସ େସହି ସମସ ପଥେର ଚାଲେଲ ଓ

ତାଙର ପିତା େଯଉଁ େଦବତାମାନଙର େସବା କରିଥେଲ, େସ େସମାନଙର

େସବା କେଲ ଓ େସମାନଙୁ ପୂଜା କେଲ। 22ଆହୁରି େସ ସଦାପଭୁ ତାଙର

ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙୁ ତ ାଗ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ପଥେର ଚାଲେଲ

ନାହ। 23ଆେମା ଙର ଦାସମାେନ ତାଙର ବିରୁଦେର ଚକାନ କେଲ ଓ

ରାଜାଙୁ ତାଙର ନିଜ ଗୃହେର ବଧ କେଲ। 24 ମାତ େଯଉଁମାେନ ଆେମା

ରାଜା ବିରୁଦେର ଚକାନ କରିଥେଲ, େସସମସଙୁ େଦଶର େଲାକମାେନ ବଧ

କେଲ, ଆଉ େଦଶର େଲାକମାେନ ତାଙର ପଦେର ତାଙ ପୁତ େଯାଶୀୟଙୁ

ରାଜା କେଲ। 25ଏହି ଆେମା ଙର କୃତ ଅବଶିଷ କିୟାର ବୃତାନ କʼଣ

ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 26 ପୁଣି େସ ଉଷର
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ଉଦ ାନସିତ ଆପଣା କବରେର କବର ପାଇେଲ, ଆଉ ତାଙର ପଦେର

ତାଙର ପୁତ େଯାଶୀୟ ରାଜ କେଲ।

22 େଯାଶୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ଆଠ ବଷ ବୟସ

ଥେଲ, ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିରିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର

ମାତାଙ ନାମ ଯିଦୀଦା, େସ ବସତୀୟ ଅଦାୟାଙର କନ ା ଥେଲ। 2 ପୁଣି

େଯାଶୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ

ଦାଉଦଙର ସମସ ପଥେର ଚାଲେଲ, ପୁଣି େସ ଡାହାଣ କିମା ବାମ ପାଶକୁ

େଫରିେଲ ନାହ। 3 ଏଥଉତାେର େଯାଶୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର ଅଠର

ବଷେର ରାଜା, ମଶୁଲ ର େପୗତ ଅ ସଲୀୟର ପୁତ ଶାଫ େଲଖକଙୁ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, 4 “ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆନୀତ େଯଉଁ

ମୁଦା ଦାରପାଳମାେନ େଲାକମାନଙଠାରୁ ସଂଗହ କରିଅଛନି, ତାହା େଯପରି

ହି କୀୟ ମହାଯାଜକ ଗଣିବ, ଏଥପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଅ। 5ଆଉ

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ତତାବଧାରଣ କମକାରୀମାନଙ ହସେର ତାହା

ସମପଣ କରନୁ ଓ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର କମକାରୀମାନଙୁ, 6

ଅଥା , ସୂତଧର ଓ ନିମାଣକାରୀ ଓ ରାଜମିସୀମାନଙୁ ଗୃହର ଭଗ ସାନ

ପୁନଃନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଗୃହର ପୁନଃନିମାଣ କରିବା ନିମେନ କାଷ ଓ

େଖାଦିତ ପସର କିଣିବା ପାଇଁ ତାହା େଦଉନୁ।” 7 ତଥାପି େସମାନଙ ହସେର

େଯଉଁ ମୁଦା ସମପତ େହଲା, ତହର ହିସାବ େସମାନଙଠାରୁ ନିଆଗଲା ନାହ,

କାରଣ େସମାେନ ବିଶସ ରୂେପ କାଯ କେଲ। 8 େସେତେବେଳ ହି କୀୟ

ମହାଯାଜକ ଶାଫ େଲଖକଙୁ କହିଲା, “ଆେମ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଏହି

ବ ବସାପୁସକ ପାଇଅଛୁ।” ଆଉ ହି କୀୟ ଶାଫ କୁ େସହି ପୁସକ ଦିଅେନ,

େସ ତାହା ପାଠ କଲା। 9 ଏଥଉତାେର ଶାଫ େଲଖକ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଲା ଓ ପୁନବାର ରାଜାଙୁ ସମାଦ େଦଇ କହିଲା, “ଆପଣଙ ଦାସମାେନ

ମନିରେର ପାପ ସମସ ମୁଦା ଖାଲ କରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ତତାବଧାରଣ

କମକାରୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି।” 10ଆହୁରି ଶାଫ େଲଖକ

ରାଜାଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ହି କୀୟ ଯାଜକ ଆମକୁ ଏହି ପୁସକ େଦଇଅଛନି

ଓ ଶାଫ ତାହା ରାଜାଙ ସାକାତେର ପାଠ କଲା।” 11 ଏଥେର ରାଜା

େସହି ବ ବସାପୁସକରୁ ବାକ ଶବଣ କରେନ, ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ। 12

ପୁଣି ରାଜା େଯାଶୀୟ ହି କୀୟ ଯାଜକକୁ ଓ ଶାଫ ର ପୁତ ଅହୀକାମକୁ
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ଓ ମୀଖାୟର ପୁତ ଅ େବାରକୁ ଓ ଶାଫ େଲଖକଙୁ ଓ ଅସାୟ ନାମକ

ରାଜଭୃତ କୁ ଏହି ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, 13 “ତୁେମମାେନ ଯାଅ, ଏହି ପାପ

ପୁସକର ବାକ ବିଷୟେରଆମ ପାଇଁ ଓ େଲାକମାନଙ ପାଇଁ ଓ ସମଗ ଯିହୁଦା

ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାର, କାରଣ ଆମମାନଙ ବିଷୟେର ଏହି ପୁସକଲଖତ

ସମସ ବାକ ାନୁସାେର କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପିତୃେଲାକମାେନ

ମେନାେଯାଗୀ ନ େହବାରୁ, ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙ ପଜଳିତ

େକାଧ ଗୁରୁତର େହାଇଅଛି।” 14 ତହେର ହି କୀୟ ଯାଜକ ଓ ଅହୀକା

ଓ ଅ େବାର ଓ ଶାଫ ଓ ଅସାୟ, ବସାଗାରର ରକକ ହହସର େପୗତ

ତି ବର ପୁତ ଶଲୁ ର ଭାଯ ା ହୁ ଦା ଭବିଷ ବକୀ ନିକଟକୁ ଗେଲ। େସ

ଯିରୂଶାଲମର ଦିତୀୟ ବିଭାଗେର ବାସ କରୁଥଲା, ଆଉ େସମାେନ ତାହା

ସେଙ କେଥାପକଥନ କେଲ। 15 ତହେର ହୁ ଦା ଭବିଷ ବକୀ େସମାନଙୁ

କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, େଯଉଁ େଲାକ

ତୁମମାନଙୁ ଆମ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, ତାହାକୁ କୁହ, 16 ‘ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଏହି ସାନ ଉପେର ଓ ତନିବାସୀମାନଙ ଉପେର

ଅମଙଳ, ଅଥା , ଯିହୁଦାର ରାଜା ଏହି ପୁସକର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ ପାଠ

କରିଅଛି, େସହି ସମସ ଘଟାଇବା। 17କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ହସକୃତ ସମସ କମ ଦାରା ଆମକୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ

କରିଅଛନି ଓ ଅନ େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇ ଅଛନି। ଏେହତୁ

ଏହି ସାନ ବିରୁଦେର ଆମର େକାଧ ପଜଳିତ େହବ ଓ ତାହା ନିବାଣ େହବ

ନାହ। 18ମାତ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ପଠାଇେଲ େଯ

ଯିହୁଦାରାଜା େଯାଶୀୟ, ତାଙୁ ତୁେମମାେନ କହିବ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ତୁମର ଶୁତ ବାକ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ

କହନି, ଆେମ ଏହି ସାନ ବିରୁଦେର ଓ ତହର ନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର

େଯସକଳ ବାକ କହିଅଛୁ, ଅଥା , େସମାେନ େଯ ଧଂସର ଓ ଅଭଶାପର

ପାତ େହେବ, 19 ଏହି କଥା ଶୁଣି ତୁମର ଅନଃକରଣ େକାମଳ େହଲା, ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ ନମ କଲ ଓ ଆପଣା ବସ ଚିରିଲ ଓ ଆମ

ଛାମୁେର େରାଦନ କଲ, ଏେହତୁ ଆେମ ମ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲୁ। 20 ଏଥପାଇଁ

େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ତୁମ ପିତୃେଲାକଙ ନିକଟେର ସଂଗହ କରିବା ଓ ତୁେମ

ଶାନିେର ଆପଣା କବରେର ସଂଗୃହୀତ େହବ, ପୁଣି ଆେମ ଏହି ସାନ ଉପେର
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େଯସବୁ ଅମଙଳ ଆଣିବା, ତାହା ତୁମ ଚକୁ େଦଖବ ନାହ।’” ଏଥଉତାେର

େଲାକମାେନ ପୁନବାର ରାଜାଙୁ ଏହି କଥାର ସମାଚାର େଦେଲ।

23ଏଥଉତାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାେନ, େସମାେନ ଯିହୁଦାର ଓ

ଯିରୂଶାଲମର ସମସ ପାଚୀନବଗଙୁ ତାଙ ନିକଟେର ଏକତ କେଲ। 2

ପୁଣି ରାଜା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗମନ କେଲ, ଆଉ ତାଙ ସେଙ ଯିହୁଦାର

ସମସ ମନୁଷ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ସମେସ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ

ଭବିଷ ବକାମାେନ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମସ େଲାକ ଗମନ କେଲ। ତହଁୁ

େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପାପ ନିୟମପୁସକର ସମସ ବାକ େସମାନଙ

କଣେଗାଚରେର ପାଠ କେଲ। 3 ଏଥେର ରାଜା ସମ ନିକଟେର ଠିଆ

େହାଇ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ

ସମସ ପାଣ ସହିତ ତାହାଙ ଆ ା ଓ ସାକ କଥା ଓ ବିଧ ପାଳନ କରି, ଏହି

ପୁସକେର ଲଖତ ନିୟମବାକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ନିୟମ କେଲ। ଆଉ ସମୁଦାୟ େଲାକ େସହି ନିୟମେର ସମତ େହେଲ।

4 ପୁଣି ରାଜା େଯାଶୀୟ ସଦାପଭୁଙ ମନିରରୁ ବା ର ଓ ଆେଶରା ମୂତର

ଓ ଆକାଶସ ବାହିନୀ ସକଳ ନିମେନ ନିମତ ସକଳ ସାମଗୀ ବାହାର କରି

ଆଣିବା ପାଇଁ ହି କୀୟ ମହାଯାଜକକୁ ଓ ଦିତୀୟ େଶଣୀର ଯାଜକମାନଙୁ

ଓ ଦାରପାଳମାନଙୁ ଆ ା କେଲ; ତହଁୁ େସ ଯିରୂଶାଲମର ବାହାେର କିେଦାଣ

ପଦାେର ତାହାସବୁ ଦଗ କରି ତହର ଭସ େବେଥ କୁ େନଇଗେଲ। 5 ପୁଣି

ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ େଯଉଁ େପୗତଳିକ ପୁେରାହିତମାନଙୁ ଯିହୁଦା େଦଶସ

ନଗରସବୁର ଉଚସଳୀମାନେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗର ସାନସବୁେର

ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ କରିଥେଲ, େସମାନଙୁ, ମ େଯଉଁମାେନ ବା ର,

ସୂଯ ର ଓ ଚନର ଓ ଗହଗଣର ଓ ଆକାଶସ ବାହିନୀ ସକଳ ଉେଦଶ େର

ଧୂପ ଜଳାଇେଲ, େସସବୁକୁ େସ ରହିତ କେଲ। 6ଆଉ େଯାଶୀୟ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହରୁ ଆେଶରା ମୂତ ବାହାର କରି ଯିରୂଶାଲମର ବାହାେର କିେଦାଣ ନଦୀକୁ

ଆଣିେଲ ଓ କିେଦାଣ ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା ଦଗ କରି େପଷି ଚୂଣ କେଲ

ଓ େସହି ଚୂଣ ସାଧାରଣ େଲାକମାନଙ କବର ଉପେର ନିେକପ କେଲ।

7 ଆହୁରି େଯଉଁ ସାନେର ସୀମାେନ ଆେଶରା ନିମେନ ପଟଗୃହ ନିମାଣ

କେଲ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ସିତ ସେଦାମୀମାନଙ େସହି ଗୃହସବୁ ଭାଙି

ପକାଇେଲ। 8 ପୁଣି େଯାଶୀୟ ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରରୁ ସମସ ଯାଜକଙୁ
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ଆଣିେଲ ଓ େଗବାଠାରୁ େବେ ଶବା ପଯ ନ େଯ େଯ ସାନେର ଯାଜକମାେନ

ଧୂପ ଜଳାଇଥେଲ, େସସବୁ ଉଚସଳୀ ଅଶୁଚି କେଲ। ପୁଣି େସ ନଗର

ଦାରେର ପେବଶକାରୀ ମନୁଷ ର ବାମ ଦିଗସିତ, ନଗରା କ ଯିେହାଶୂୟର

ଦାରପେବଶ ସାନ ନିକଟବତୀ ନଗର ଦାରର ଉଚସଳୀସକଳ ଭାଙି

ପକାଇେଲ। 9 ତଥାପି ଉଚସଳୀର ଯାଜକମାେନ ଯିରୂଶାଲମସ ସଦାପଭୁଙ

ଯ େବଦି ନିକଟକୁ ଆସିେଲ ନାହ, ମାତ େସମାେନ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ

ମ େର ଥାଇ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି େଭାଜନ କେଲ। 10 ପୁଣି େକହି େଯପରି

େମାଲ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ପୁତ କି ଆପଣା କନ ାକୁ ଅଗି ମ େଦଇ

ଗମନ ନ କରାଇବ, ଏଥପାଇଁ େସ ହିେନାମର ସନାନଗଣ ଉପତ କାସିତ

େତାଫ ନାମକ ସାନକୁ ଅଶୁଚି କେଲ। 11ଆହୁରି ମନିରର ସୀମାନବତୀ

ନଥନେମଲକ ନାମକ ନପୁଂସକର େକାଠରି ନିକଟସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ପେବଶ ସାନ ସମୀପେର ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ ସୂଯ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ

ଅଶମାନଙୁ େଦଇଥେଲ, େସ େସମାନଙୁ େନଇଗେଲ, ପୁଣି େସ ସୂଯ ରଥସବୁ

ଅଗିେର ଦଗ କେଲ। 12ଆଉ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ ଆହ ର ଉପରିସ

େକାଠରି ଛାତ ଉପେର େଯ େଯ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିଥେଲ ଓ ମନଃଶି

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଦୁଇ ପାଙଣେର େଯ େଯ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିଥେଲ,

ରାଜା େସସବୁକୁ େସସାନରୁ ଭାଙି ପକାଇ ଚୂଣ କେଲ ଓ ତହର ଧୂଳି କିେଦାଣ

ନଦୀେର େଫାପାଡ଼ି େଦେଲ। 13 ପୁଣି ବିନାଶ ପବତର ଦକିଣ ପାଶେର

ଯିରୂଶାଲମ ସମୁଖେର ଇସାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନଙ

ଘୃଣାେଯାଗ ଅଷାେରା ନିମେନ ଓ େମାୟାବର ଘୃଣାେଯାଗ କେମାଶ

ନିମେନ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣର ଘୃଣାେଯାଗ ମି କ ନିମେନ େଯ େଯ

ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କରିଥେଲ, େସସବୁକୁ ରାଜା ଅଶୁଚି କେଲ। 14ଆଉ େସ

ସମସକଳ ଭାଙି ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତମାନ େଛଦନ କରି ମନୁଷ ର

ଅସିେର େସମାନଙ ସାନ ପୂଣ କେଲ। 15 ଆହୁରି େବେଥେ ର େଯଉଁ

ଯ େବଦି ଥଲା ଓ ଇସାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥେଲ େଯ ନବାଟର ପୁତ

ଯାରବୀୟାମ, େସ େଯଉଁ ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କରିଥେଲ, େଯାଶୀୟ େସହି

ଯ େବଦି ଓ ଉଚସଳୀ ଭାଙି ପକାଇେଲ, ପୁଣି େସ ଉଚସଳୀ ଦଗ କରି େପଷି

ଚୂଣ କେଲ, ଆଉ ଆେଶରାମୂତକୁ ଦଗ କେଲ। 16 ଏଥଉତାେର େଯାଶୀୟ

ମୁଖ େଫରାଇବା େବେଳ େସଠାର ପବତସିତ କବରମାନ େଦଖେଲ। ତହଁୁ
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େସ େଲାକ ପଠାଇ େସହି କବରରୁ ଅସି ଅଣାଇେଲ, ଆଉ ପରେମଶରଙର

େଯଉଁ େଲାକ ପୂେବ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପଚାର କରିଥେଲ, ତାଙ ପଚାରିତ

ସଦାପଭୁଙ େସହି ବାକ ାନୁସାେର େସହି ଯ େବଦି ଉପେର େସହି ଅସିସବୁ

ଦଗ କରି ତାହା ଅଶୁଚି କେଲ। 17 ତହଁୁ େସ ପଚାରିେଲ, “େସହି େଯ ସମ

ଆେମ େଦଖୁଅଛୁ, ତାହା କଅଣ?” ଏଥେର ନଗରର େଲାକମାେନ ଉତର

କେଲ, “ପରେମଶରଙର େଯଉଁ େଲାକ ଯିହୁଦାରୁ ଆସି ଆପଣଙ କୃତ ଏହି

ସକଳ ବିଷୟ େବେଥ ସ ଯ େବଦି ବିରୁଦେର ପଚାର କରିଥେଲ, ତାହା

ତାଙର କବର।” 18 େତେବ ରାଜା େଯାଶୀୟ କହିେଲ, “ତାଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ;

େକହି ତାଙର ଅସି ସାନାନର ନ କରୁ।” ଏେହତୁ େସମାେନ ଶମରୀୟାରୁ

ଆଗତ ଭବିଷ ବକାଙର ଅସି ସହିତ ତାହାର ଅସି ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 19 ପୁଣି

ଇସାଏଲର ରାଜାମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ଶମରୀୟାର ନାନା

ନଗରେର େଯ େଯ ଉଚସଳୀର ଗୃହ ନିମାଣ କରିଥେଲ, େଯାଶୀୟ େସସବୁ

ମ ଦୂର କେଲ ଓ େବେଥେ ର େଯପରି କମ କରିଥେଲ, େସସବୁ ପତି

େସହିପରି କେଲ। 20 ପୁଣି େସ ଉଚସଳୀର ଯାଜକ ସମସଙୁ ଯ େବଦିେର

ବଧ କରି, ତହ ଉପେର ମନୁଷ ମାନଙ ଅସି ଦଗ କେଲ; ଏଥଉତାେର

େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ। 21ଆହୁରି ରାଜା ସମସ େଲାକଙୁ ଆ ା

େଦଇ କହିେଲ, “ଏହି ନିୟମ ପୁସକେର େଯପରି େଲଖାଅଛି; ତଦନୁସାେର

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ନିସାର

ପବ ପାଳନ କର।” 22ପକୃତେର ଇସାଏଲର ବିଚାରକାରୀ ବିଚାରକତୃଗଣର

ସମୟଠାରୁ, କିଅବା ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙର ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙର

ସମସ ସମୟେର ଏପକାର ନିସାର ପବ ପାଳନ କରାଯାଇ ନ ଥଲା।

23 ମାତ େଯାଶୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର ଅଠର ବଷେର ଏହି ନିସାର ପବ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଯିରୂଶାଲମେର ପାଳନ କରାଗଲା। 24ଆହୁରି

େଯାଶୀୟ େଯପରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ହି କୀୟ ଯାଜକର ପାପ ପୁସକେର

ଲଖତ ବ ବସାର ସମସ ବାକ ସଫଳ କରି ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ ଯିହୁଦା

େଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଯସବୁ ଭୂତୁଡ଼ିଆ, ଗୁଣିଆ, ଠାକୁର, ପୁତଳି

ଓ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ େଦଖାଗଲା, େସ ତାହାସବୁ ଦୂର କେଲ। 25ଆଉ

େଯାଶୀୟଙ ପରି େଯ ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ ଓ ସମସ

ଶକି ଦାରା େମାଶାଙର ସକଳ ବ ବସାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ପତି େଫରିେଲ,
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ଏପରି େକୗଣସି ରାଜା ତାଙର ପୂେବ ନ ଥେଲ, କିଅବା େଯାଶୀୟଙ ପରି

େକହି ତାଙ ଉତାେର ଉଦିତ େହେଲ ନାହ। 26 ତଥାପି ମନଃଶି େଯସବୁ

ବିରକିଜନକ କିୟା ଦାରା ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିଥେଲ, ତହ ସକାଶୁ

ଯିହୁଦା ପତିକୂଳେର ତାହାଙର େଯଉଁ େକାଧ ପଜଳିତ େହାଇଥଲା, ସଦାପଭୁ

ଆପଣାର େସହି ପଚଣ ମହାେକାପରୁ େଫରିେଲ ନାହ। 27ଆହୁରି ସଦାପଭୁ

କହିେଲ, “ଆେମ େଯପରି ଇସାଏଲକୁ ଦୂର କରିଅଛୁ, େସପରି ଆେମ

ଆପଣା ଦୃଷିରୁ ଯିହୁଦାକୁ ମ ଦୂର କରିବା ଓ ଆେମ ଏହି େଯ ଯିରୂଶାଲମ

ନଗରକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଏହି ସାନେର ଆମର ନାମ ରହିବ େବାଲ

େଯଉଁ ଗୃହ ବିଷୟେର କରିଅଛୁ, ଏହାକୁ ଆେମ ଅଗାହ କରିବା।” 28

ଏହି େଯାଶୀୟଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସମସ କିୟା କʼଣ ଯିହୁଦା

ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 29 ତାଙ ସମୟେର

ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରାନେଖା ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ବିରୁଦେର ଫରା ନଦୀ

ଆଡ଼କୁ ଯାତା କଲା; ଆଉ େଯାଶୀୟ ରାଜା ତାହା ବିରୁଦେର ଯାତା କେଲ

ତହେର ଫାେରାନେଖା ତାଙୁ େଦଖ ମଗିେଦା ନିକଟେର ତାଙୁ ବଧ କଲା।

30 ଏଥଉତାେର େଯାଶୀୟଙ ଦାସମାେନ ମଗିେଦାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ତାଙର

ମୃତ ଶରୀର ରଥେର ଆଣି ତାଙର ନିଜ କବରେର କବର େଦେଲ। ତହଁୁ

େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶୀୟଙର ପୁତ ଯିେହାୟାହ ଙୁ େନଇ ତାଙୁ

ଅଭେଷକ କରି ତାଙ ପିତାଙ ପଦେର ତାଙୁ ରାଜା କେଲ। 31 ଯିେହାୟାହ

ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା େବେଳ େତଇଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ

ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତିନି ମାସ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙର ନାମ

ହମୁଟ , େସ ଲ ନା ନିବାସୀ ଯିରିମୀୟର କନ ା ଥେଲ। 32 େସ ଆପଣା

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସକଳ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ।

33 ପୁଣି େସ େଯପରି ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜ କରି ନ ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ

ଫାେରାନେଖା ହମାତ େଦଶସ ରିବାେର ତାଙୁ ବନ କରି ରଖଲା ଓ େଦଶ

ଉପେର ଏକ ଶହ ତାଳନ ରୂପା ଓ ଏକ ତାଳନ ସୁନା କର ବସାଇଲା।

34 ତହଁୁ ଫାେରାନେଖା େଯାଶୀୟଙର ପୁତ ଇଲୟାକୀ ଙୁ ତାଙର ପିତା

େଯାଶୀୟଙର ପଦେର ରାଜା କଲା ଓ ତାଙର ନାମ ବଦଳାଇ ଯିେହାୟାକୀ

ରଖଲା; ମାତ େସ ଯିେହାୟାହ ଙୁ େନଇଗଲା; ଆଉ େସ ମିସରେର ଉପସିତ

େହାଇ େସଠାେର ମେଲ। 35 ଏଥଉତାେର ଯିେହାୟାକୀ ଫାେରାକୁ େସହି
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ସକଳ ରୂପା ଓ ସୁନା େଦେଲ; ମାତ ଫାେରାର ଆ ାନୁସାେର େସହି ସବୁ

େଦବା ନିମେନ େସ େଦଶ ଉପେର କର ବସାଇେଲ। େସ ଫାେରାନେଖାକୁ

େଦବା ନିମେନ ପେତ କର ଉପେର ନିରୂପିତ କର ଅନୁସାେର େଦଶର

େଲାକମାନଙଠାରୁ େସହି ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଦାୟ କେଲ। 36 ଯିେହାୟାକୀ

ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ;

େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙର ନାମ

ସବୀଦା, େସ ରୁମା ନିବାସୀ ପଦାୟର କନ ା ଥେଲ। 37 ଏହି ଯିେହାୟାକୀ

ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସମସ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ।

24ଯିେହାୟାକୀ ଙ ରାଜତ ସମୟେର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର

ଯିହୁଦା ଉପେର ଆକମଣ କେଲ, ପୁଣି ଯିେହାୟାକୀ ତିନି ବଷ ତାହାର

ଦାସ େହେଲ; ତହ ଉତାେର େସ େଫରି ତାହାର ବିେଦାହୀ େହେଲ। 2

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ତାଙ ବିରୁଦେର କ ଦୀୟ େସୖନ ଦଳ ଓ ଅରାମୀୟ

େସୖନ ଦଳଓ େମାୟାବୀୟ େସୖନ ଦଳଓଅେମାନସନାନମାନଙ େସୖନ ଦଳ

େପରଣ କେଲ। ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଦାରା ଯାହା

କହିଥେଲ, ଆପଣାର େସହି ବାକ ାନୁସାେର ଯିହୁଦାକୁ ବିନାଶ କରିବା

ପାଇଁ ତହ ବିରୁଦେର େସମାନଙୁ େପରଣ କେଲ। 3 ପକୃତେର ମନଃଶିର

ପାପ ସକାଶୁ, ତାହାର ସମସ କୃତକମାନୁସାେର, 4 ଓ ମ େସ ନିେଦାଷ

ରକପାତ କରିବା ସକାଶୁ, ଯିହୁଦାକୁ ଆପଣା ଦୃଷିରୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି

ସଦାପଭୁଙ ଆ ାେର େସମାନଙ ପତି ଏହା ଘଟିଲା; କାରଣ ମନଃଶି ନିେଦାଷ

ରକେର ଯିରୂଶାଲମକୁ ପରିପୂଣ କଲା, ପୁଣି ସଦାପଭୁ କମା କରିବାକୁ

ସମତ େହେଲ ନାହ। 5 ଏହି ଯିେହାୟାକୀ ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ତାଙର ସମସ କିୟା କʼଣ ଯିହୁଦା ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖା

ନାହ? 6 ଏଥଉତାେର ଯିେହାୟାକୀ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ

ଯିେହାୟାଖୀ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 7 ଏଥଉତାେର ମିସରର

ରାଜା ପୁନବାର ଆପଣା େଦଶରୁ ଆଉ ଆସିେଲ ନାହ; କାରଣ ବାବିଲର

ରାଜା ମିସରର ନଦୀଠାରୁ ଫରା ନଦୀ ପଯ ନ ମିସରୀୟ ରାଜାଙର ସମସ

ଅଧକାର ହସଗତ କରିଥେଲ। 8ଯିେହାୟାଖୀ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ

କରିବା ସମୟେର ଅଠର ବଷ ବୟସ ଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତିନି
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ମାସ ରାଜ କେଲ। ତାଙର ମାତାଙର ନାମ ନହୁଷା, େସ ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀ ଇ ନାଥ ର କନ ା। 9ଯିେହାୟାଖୀ ଆପଣା ପିତାଙର ସମସ

କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ। 10 େସସମୟେର ବାବିଲର

ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର ଦାସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ, ତହେର ନଗର

ଅବରୁଦ େହଲା। 11ପୁଣି ତାହାର ଦାସମାେନ ଅବେରାଧ କରୁଥବା ସମୟେର

ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ନଗରେର ଉପସିତ େହଲା। 12 ତହେର

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ ଓ ତାଙର ମାତା ଓ ତାଙର ଦାସମାେନ ଓ

ତାଙର ଅଧପତିମାେନ ଓ ତାଙର ନପୁଂସକମାେନ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ

ବାହାରିଗେଲ; ପୁଣି ବାବିଲ ରାଜା ଆପଣା ରାଜତର ଅଷମ ବଷେର ତାଙୁ

ଧରିଲା। 13ଆଉ ନବୂଖ ନିତର ସଦାପଭୁଙ ଉକି ଅନୁସାେର େସସାନରୁ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ସମସ ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ େନଇଗଲା ଓ ଇସାଏଲର

ରାଜା ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ମନିରେର େଯସକଳ ସଣମୟ ପାତ ନିମାଣ

କରିଥେଲ, ତାହାସବୁ ଖଣ ଖଣ କରି କାଟି ପକାଇଲା। 14 ଆହୁରି େସ

ଯିରୂଶାଲମର ସମଗ େଲାକଙୁ ଓ ଅଧପତି ସମସଙୁ ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ

େଲାକ ସମସଙୁ, ଏପରି ଦଶ ସହସ ବନୀଙୁ, ଆଉ ସମସ ଶିଳକାର ଓ

କମକାରମାନଙୁ େନଇଗଲା। େଦଶର ନିତାନ ଦରିଦ େଲାକ ଛଡ଼ା ଆଉ

େକହି ଅବଶିଷ ରହିେଲ ନାହ। 15ଆହୁରି ନବୂଖ ନିତର ଯିେହାୟାଖୀ ଙୁ

ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ ମାତାକୁ ଓ ରାଜାଙର ପତୀମାନଙୁ ଓ

ତାଙର ନପୁଂସକମାନଙୁ ଓ େଦଶର ପଧାନ େଲାକମାନଙୁ େସ ଯିରୂଶାଲମରୁ

ବନୀ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା। 16 ଆଉ ସମସ ବଳବାନ େଲାକଙୁ,

ଅଥା , ସାତ ସହସ େଲାକଙୁ ଓ ଏକ ସହସ ଶିଳକାର ଓ କମକାର େଲାକଙୁ

ବାବିଲ ରାଜା ବନୀ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା, ଏସମେସ ବଳବାନ ଓ

ଯୁଦେଯାଗ ଥେଲ। 17 ପୁଣି ବାବିଲର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ ର ପିତୃବ

ମତନୀୟଙୁ ତାଙର ପଦେର ରାଜା କଲା ଓ ତାଙ ନାମ ବଦଳାଇ ସିଦିକୀୟ

ରଖଲା। 18 ସିଦିକୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା େବେଳ ଏେକାଇଶ

ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷ ରାଜ କେଲ।

ତାଙର ମାତାଙର ନାମ ହମୁଟ ; େସ ଲ ନା ନିବାସୀ ଯିରିମୀୟର କନ ା।

19 ଆଉ େସ ଯିେହାୟାକୀ ଙର କୃତ ସମସ କମାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ। 20କାରଣ ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ସକାଶୁ େସ େସମାନଙୁ
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ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଦୂର ନ କରିବା ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦା ପତି ଏପରି

ଘଟଣା ଘଟିଲା; ଆଉ ସିଦିକୀୟ ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର ବିେଦାହୀ

େହେଲ।

25ଏଥଉତାେର ସିଦିକୀୟଙ ରାଜତର ନବମ ବଷେର, ଦଶମ ମାସର

ଦଶମ ଦିନେର ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଓ ତାହାର ସମସ େସୖନ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି ତହ ବିରୁଦେର ଛାଉଣି କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ତହର

ଚତୁଦଗେର ଗଡ଼ ନିମାଣ କେଲ। 2 ତହଁୁ ସିଦିକୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର ଏଗାର

ବଷ ପଯ ନ ନଗର ଅବରୁଦ େହାଇ ରହିଲା। 3ଚତୁଥ ମାସର ନବମ ଦିନେର

ନଗରେର ମହାଦୁଭକ େହଲା, ତହେର େଦଶର େଲାକମାନଙ ନିମେନ କିଛି

ଖାଦ ଦବ ମିଳିଲା ନାହ। 4 େତେବ ନଗରର ଏକ ସାନ ଭଗ ହୁଅେନ, ସମସ

େଯାଦା ଏକ ରାତି ଭତେର ରାଜାଙର ଉଦ ାନ ନିକଟସ ଦୁଇ ପାଚୀରର

ମ ବତୀ ଦାର ପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ; େସସମୟେର କ ଦୀୟମାେନ

ନଗରର ଚତୁଦଗେର ଥେଲ, ପୁଣି ରାଜା ସିଦିକୀୟ ଆରବା ପଥ େଦଇ

ଚାଲଗେଲ। 5ମାତ କ ଦୀୟମାନଙ େସୖନ ରାଜା ସିଦିକୀୟଙର ପେଛ

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା ପଦାେର ତାଙୁ ଧରିେଲ; ତହେର ସିଦିକୀୟଙର

ସକଳ େସୖନ ତାଙ ନିକଟରୁ ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ। 6 ତହଁୁ େସମାେନ

ରାଜାଙୁ ଧରି ରିବାକୁ ବାବିଲ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ; ତହେର

େସମାେନ ତାଙ ପତି ଦଣା ା କେଲ। 7ଆଉ େସମାେନ ସିଦିକୀୟଙର

ପୁତମାନଙୁ ତାଙର ସାକାତେର ବଧ କେଲ ଓ ସିଦିକୀୟଙର ଚକୁ ଉପାଡ଼ି

ପକାଇେଲ, ଆଉ ତାଙୁ ଶୃଙଳେର ବଦ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗେଲ। 8

ପଞମ ମାସେର, ମାସର ସପମ ଦିନେର ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖ ନିତରଙ

ରାଜତର ଊେଣଇଶ ବଷେର ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ ନବୂଷରଦ ନାମକ

ପହରୀବଗର େସନାପତି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିଲା। 9 ପୁଣି େସ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ଦଗ କଲା; ଆଉ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ ଗୃହ, ଅଥା ,

ପେତ କ ବୃହତ ଗୃହ ଅଗିେର ଦଗ କଲା। 10 ପୁଣି ପହରୀବଗର େସନାପତି

ସେଙ ଥବା କ ଦୀୟ ସମସ େସୖନ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗର ପାଚୀର ଭଗ

କେଲ। 11ଆଉ ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ ନଗରର ଅବଶିଷ

େଲାକମାନଙୁ ଓ ବାବିଲ ରାଜାର ପକକୁ ପଳାୟନକାରୀମାନଙୁ ଓ ଅବଶିଷ

ସାଧାରଣ େଲାକମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗଲା। 12 ମାତ ପହରୀବଗର
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େସନାପତି େଦଶର ନିତାନ ଦରିଦମାନଙ ମ ରୁ େକେତକଙୁ ଦାକାେକତର

କମକାରୀ ଓ କୃଷକ େହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। 13ଆହୁରି କ ଦୀୟମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପିତଳ ସମ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େବୖଠିକିସକଳ ଓ

ପିତଳମୟ ସମୁଦରୂପ ପାତ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙି ତହର ପିତଳ ବାବିଲକୁ

େନଇଗେଲ। 14ଆହୁରି େସମାେନ ପାତ ଓ କରଚୁଲ ଓ କତୁରୀ ଓ ଚମସ ଓ

ପରିଚଯ ାଥକ ସକଳ ପିତଳମୟ ପାତ େନଇଗେଲ। 15ଆଉ ପହରୀବଗର

େସନାପତି ଅଙାରଧାନୀ ଓ କୁଣସବୁ, ଯାହା ସୁନାର ଥଲା, ତାହା ସୁନା କରି,

ପୁଣି ଯାହା ରୂପାର ଥଲା, ତାହା ରୂପା କରି େନଇଗଲା। 16 ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହ ନିମେନ ଶେଲାମନଙ ନିମତ ଦୁଇ ସମ, ଏକ ସମୁଦରୂପ ପାତ ଓ

େବୖଠିକିସକଳ, ଏହିସବୁ ପାତର ପିତଳ ଅପରିମିତ ଥଲା। 17 ଏକ ସମ

ଅଠର ହାତ ଉଚ ଓ ତହ ଉପେର ପିତଳର ମୁଣାଳି ଥଲା, ଆଉ ମୁଣାଳିର

ଉଚ ତିନି ହାତ ମୁଣାଳି ଉପେର ଚତୁଦଗେର ପିତଳମୟ ଜାଲକମ ଓ

ଡାଳିମାକୃତି ଥଲା, ମ ଦିତୀୟ ସମ ଜାଲକମ ସହିତ ଏହି ପକାର ଥଲା।

18ପୁଣି ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ ପଧାନ ଯାଜକ ସରାୟଙୁ

ଓ ଦିତୀୟ ଯାଜକ ସଫନୀୟଙୁ ଓ ତିନି ଜଣ ଦାରପାଳଙୁ ଧରିଲା। 19

ଆଉ ନବୂଷରଦ ନଗରରୁ େଯାଦାମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ଏକ ନପୁଂସକକୁ

ଓ ନଗରେର ପାପ ରାଜମୁଖ ଦଶନକାରୀମାନଙ ମ ରୁ ପାଞ ଜଣଙୁ ଓ

େଦଶର େଲାକଗଣନାକାରୀ େଲଖକ େସନାପତିକୁ ଓ ନଗରେର ପାପ

େଦଶୀୟ ଷାଠିଏ େଲାକଙୁ ଧରିଲା। 20 ପୁଣି ପହରୀବଗର େସନାପତି

ନବୂଷରଦ େସମାନଙୁ ଧରି ରିବାକୁ ବାବିଲ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ େନଇଗଲା।

21 ତହେର ବାବିଲ ରାଜା ହମାତ େଦଶସ ରିବାେର େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରି

ବଧ କଲା। ଏହିରୂେପ ଯିହୁଦା ଆପଣା େଦଶରୁ ବନୀ େହାଇ ନୀତ େହଲା।

22ଆଉ ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖ ନିତର େଯଉଁମାନଙୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥଲା, ଏପରି

ଯିହୁଦା େଦଶେର ଅବଶିଷ ଥବା େଲାକମାନଙ ଉପେର େସ ଶାଫ ର

େପୗତ ଅହୀକାମର ପୁତ ଗଦଲୀୟଙୁ ଶାସନକତା ରୂେପ ନିଯୁକ କଲା।

23 ଏଥଉତାେର ବାବିଲ ରାଜା ଗଦଲୀୟଙୁ ଶାସନକତା କରିଅଛି େବାଲ

ଶୁଣି େସନାପତିଗଣ ଓ େସମାନଙ େଲାକମାେନ, ଅଥା , ନଥନୀୟର ପୁତ

ଇଶାେୟଲ ଓ କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ ନେଟାଫାତୀୟ ତ ହୂମତର

ପୁତ ସରାୟ ଓ ମାଖାଥୀୟର ପୁତ ଯାସନୀୟ ଓ େସମାନଙର େଲାକମାେନ
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ମିସାକୁ ଗଦଲୀୟଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 24 ଏଥେର ଗଦଲୀୟ େସମାନଙ

ନିକଟେର ଓ େସମାନଙ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରି େସମାନଙୁ

କହିଲା, “କ ଦୀୟମାନଙର ଦାସମାନଙ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; େଦଶେର

ବାସ କରି ବାବିଲ ରାଜାର େସବା କର, ତହେର ତୁମମାନଙର ମଙଳ

େହବ।” 25 ମାତ ସପମ ମାସେର ରାଜବଂଶଜାତ ଇଲୀଶାମାର େପୗତ

ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଓ ତାହାର ସଙୀ ଦଶ ଜଣ ଆସିେଲ, ଆଉ

ଗଦଲୀୟଙୁ, ପୁଣି େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଓ କ ଦୀୟମାେନ ତାହା ସେଙ

ମିସାେର ଥେଲ, େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ। 26 ଏଥଉତାେର

ସାନ ବଡ଼ ସମସ େଲାକ ଓ େସନାପତିଗଣ ଉଠି ମିସରକୁ ଗେଲ; କାରଣ

େସମାେନ କ ଦୀୟମାନଙ ଲାଗି ଭୀତ େହେଲ। 27 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ ଙର ବନୀତର ସଇଁତିରିଶ ବଷର ଦାଦଶ ମାସେର ଓ

ମାସର ସତାଇଶ ଦିନେର ବାବିଲ ରାଜା ଇବି ମେରାଦ ରାଜ ଆରମ

କରିବା ବଷେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ ଙୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର

କରି ତାଙର ମସକ ଉନତ କଲା। 28ଆଉ, େସ ତାଙୁ ପୀତିବାକ କହିଲା

ଓ ତାଙ ସେଙ ବାବିଲେର ଥବା ରାଜାମାନଙ ଆସନଠାରୁ ତାଙର ଆସନ

ଉଚେର ସାପନ କଲା। 29ଆଉ, େସ ଆପଣା କାରାଗାରର ବସ ପରିବତନ

କରି ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ ନିତ ନିତ ତାହା ସମୁଖେର େଭାଜନ କେଲ।

30ପୁଣି, ତାଙର ଦିନାତିପାତ ନିମେନ ରାଜାଙଠାରୁ ନିତ ବୃତି ଦିଆଗଲା,

େସ ଆପଣା ଜୀବନର ସମସ କାଳ ପତିଦିନ ଏକ ନିରୂପିତ ଅଂଶ ପାଇେଲ।
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ପଥମ ବଂଶାବଳୀ
1ଆଦମ, େଶଥ, ଈେନାଶ; 2 କୟିନାନ, ମହଲେଲଲ, େଯରଦ; 3

ହେନାକ, ମଥୂେଶଲହ, େଲମକ; 4 େନାହ, େଶମ, ହାମ ଓ େଯଫ । 5

େଯଫ ର ସନାନ େଗାମର, ମାେଗା , ମାଦୟ, ଯବନ, ତୁବ , େମଶ ଓ

ତୀର ଥେଲ। 6 ପୁଣି, େଗାମରର ସନାନ ଅସିନ , ଦୀଫ ଓ େତାଗମା

ଥେଲ। 7ଆଉ, ଯବନର ସନାନ ଇଲୀଶା, ତଶୀଶ, କିତୀମ ଓ େରାଦାନି

ଥେଲ। 8 ହାମର ସନାନ କୂଶ, ମିସର, ପୂ ଓ କିଣାନ ଥେଲ। 9 ପୁଣି,

କୂଶର ସନାନ ସବା, ହବୀଲା, ସପା, ରୟମା ଓ ସପକା ଥେଲ। ରୟମାର

ସନାନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ। 10 ଆଉ, କୂଶ ନିେମା କୁ ଜାତ କଲା; େସ

ପୃଥବୀେର ପରାକମୀ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 11 ମିସର ଲୁଦୀୟ, ଅନାମୀୟ,

ଲହାବୀୟ, ନପୂହୀୟ, 12 ପେଥାଷୀୟ, ପେଲଷୀୟମାନଙ ଆଦିପୁରୁଷ

କସୁହୀୟ ଓ କେପାରୀୟ, ଏମାନଙୁ ଜାତ କଲା। 13 ପୁଣି, କିଣାନ ଆପଣା

ପଥମଜାତ ସୀେଦାନକୁ, ଏବଂ େହ କୁ ଜାତ କଲା; 14 ପୁଣି, ଯିବୂଷୀୟ,

ଇେମାରୀୟ, ଗିଗାଶୀୟ, 15 ହିବୀୟ, ଅକୀୟ, ସିନୀୟ, 16 ଅବଦୀୟ,

ସମାରୀୟ ଓ ହମାତୀୟମାନଙୁ ଜାତ କଲା। 17 େଶମର ସନାନଗଣ; ଏଲ ,

ଅଶୂର, ଅଫକଦ, ଲୁ , ଅରାମ, ଊ , ହୂଲ, େଗଥର ଓ େମଶ । 18 ପୁଣି,

ଅଫକଦ େଶଲହକୁ ଜାତ କଲା ଓ େଶଲହ ଏବରକୁ ଜାତ କଲା। 19 ପୁଣି,

ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ ଜାତ େହେଲ; ଏକର ନାମ େପଲ ; କାରଣ ତାହାର

ସମୟେର ପୃଥବୀ ବିଭକ େହଲା ଓ ତାହାର ଭାତାର ନାମ ଯକ । 20 ପୁଣି,

ଯକ ଅେ ମାଦଦ, େଶଲ , ହ ସମାବ , େଯରହ, 21 ହେଦାରାମ,

ଊଷଲ, ଦିକା, 22 ଓବଲ, ଅବୀମାେୟ , ଶିବା, 23 ଓଫୀର, ହବୀଲା ଓ

େଯାବ କୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ ଯକ ର ସନାନ। 24 େଶମ, ଅଫକଦ,

େଶଲହ; 25ଏବର, େପଲ , ରୀୟୂ; 26ସରୁଗ, ନାେହାର, େତରହ 27

ଅବାମ, ଅଥା ଅବହାମ। 28 ଅବହାମଙର ପୁତ ଇ ହାକ ଓ ଇଶାେୟଲ।

29 ଏମାନଙର ବଂଶାବଳୀ ଏହି; ଇଶାେୟଲର ପଥମଜାତ ନବାେୟା ;

ତହ ଉତାେର େକଦାର, ଅେ ବଲ, ମି ସ , ମିଶା ଓ ଦୂମା, ମସା; 30

ହଦ ଓ େତମା, ଯିଟୁର, ନାଫୀ ଓ େକଦମା; 31 ଏମାେନ ଇଶାେୟଲର

ସନାନ ଥେଲ। 32 ଅବହାମଙର ଉପପତୀ କଟୂରାର ସନାନଗଣ ଏହି; େସ

ସିମ , ଯ ଷ , ମଦା , ମିଦୀୟନ, ଯି ବକ ଓ ଶୂହକୁ ଜାତ କଲା। ଆଉ
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ଯ ଷ ର ସନାନ ଶିବା ଓ ଦଦାନ। 33ଆଉ ମିଦୀୟନର ସନାନ ଐଫା,

ଏଫର, ହେନାକ, ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା, ଏସମେସ କଟୂରାର ସନାନ। 34

ପୁଣି, ଅବହାମ ଇ ହାକକୁ ଜାତ କେଲ। େସହି ଇ ହାକର ପୁତ ଏେଷୗ ଓ

ଇସାଏଲ। 35 ଏେଷୗର ସନାନ ଇଲୀଫ , ରୁେୟଲ ଓ ଯିୟୂ ଓ ଯାଲ ଓ

େକାରହ। 36 ଇଲୀଫ ର ପୁତ େତୖମ ଓ ଓମା , ସଫୀ ଓ ଗୟିତ ,

କନ ଓ ତିମା ଓ ଅମାେଲକ। 37 ରୁେୟଲର ସନାନ ନହ , େସରହ, ଶମ

ଓ ମିସା। 38ଆଉ େସୟୀରର ସନାନ େଲାଟ , େଶାବ , ସିବୀେୟା ,

ଅନା, ଦିେଶା , ଏତର ଓ ଦୀଶ । 39 େଲାଟ ର ସନାନ େହାରି, େହାମ ଓ

ତିମା େଲାଟ ର ଭଗିନୀ ଥଲା। 40 େଶାବ ର ସନାନ ଅଲୀୟ , ମାନହ ,

ଏବ , ଶଫୀ ଓ ଓନ । ଆଉ ସିବୀେୟା ର ପୁତ ଅୟା ଓ ଅନା। 41

ଅନାର ପୁତ ଦିେଶା । ଆଉ ଦିେଶା ର ପୁତ ହମଣ, ଇଶବ , ଯିତ ଓ

କରା । 42 ଏତରର ପୁତ ବି ହ ଓ ସାବ , ଯାକ । ଦୀଶ ର ପୁତ ଊ

ଓ ଅରା । 43 ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଉପେର େକୗଣସି ରାଜା ରାଜତ କରିବା

ପୂେବ ଏହିସବୁ ରାଜା ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜତ କରିଥେଲ; ବିେୟାରର

ପୁତ େବଲା; ତାଙର ନଗରର ନାମ ଦି ହାବା ଥଲା। 44 େଯେତେବେଳ

େବଲାଙ ମୃତୁୁ େହଲା, ଆଉ େବଲାଙ ମୃତୁୁ ହୁଅେନ ତହଁୁ ବସା ନିବାସୀ

େସରହର ପୁତ େଯାବ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 45ଆଉ େଯାବ

ମରେନ, େତୖମ େଦଶୀୟ ହୂଶ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 46

ପୁଣି, ହୂଶ ମଲା ଉତାେର ବଦଦର ପୁତ େଯଉଁ ହଦ େମାୟାବପଦାେର

ମିଦୀୟନକୁ ପରାସ କରିଥେଲ, େସ ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ; ତାଙର

ନଗରର ନାମ ଅବୀ ଥଲା। 47ଆଉ ହଦ ମରେନ, ମେସକା ନିବାସୀ

ସମ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 48 ପୁଣି, ସମ ମରେନ, (ଫରା ) ନଦୀ

ନିକଟସ ରେହାେବା ନିବାସୀ େଶୗଲ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 49

ପୁଣି, େଶୗଲ ମଲା ଉତାେର ଅେ ବାରର ପୁତ ବା ହାନ ତାଙର ପଦେର

ରାଜ କେଲ। 50ଆଉ ବା ହାନ ମରେନ, ହଦ ତାଙର ପଦେର ରାଜ

କେଲ; ତାଙର ନଗରର ନାମ ପାଉ ଓ ତାଙର ଭାଯ ାଙ ନାମ ମେହଟେବଲ,

େସ େମଷାହବର େପୗତୀ ମେଟଦର କନ ା ଥେଲ। 51 ଏଥଉତାେର ହଦ

ମେଲ। ଏମାେନ ଇେଦାମର ରାଜା ଥେଲ, ଯଥା, ରାଜା ତିମା, ରାଜା ଅଲୀୟା,

ରାଜା ଯିେଥ , 52 ରାଜା ଅହଲୀବାମା, ରାଜା ଏଲା, ରାଜା ପୀେନା ; 53
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ରାଜା କନ , ରାଜା େତୖମ , ରାଜା ମି ସ ; 54 ରାଜା ମ ଦୀେୟଲ,

ରାଜା ଈର । ଏମାେନ ଇେଦାମର ରାଜା ଥେଲ।

2ଏମାେନ ଇସାଏଲର ପୁତଗଣ; ଯଥା ରୁେବ , ଶିମୀେୟାନ, େଲବୀ ଓ

ଯିହୁଦା, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ; 2 ଦା , େଯାେଷଫ ଓ ବିନ ାମୀ , ନପାଲ,

ଗା ଓ ଆେଶର। 3ଯିହୁଦାର ପୁତଗଣ; ଯଥା ଏର ଓ ଓନ ଓ େଶଲା;

ତାହାର ଏହି ତିନି ପୁତ କିଣାନୀୟା ବ ଶୂୟାଠାରୁ ଜାତ େହାଇଥେଲ।

ଯିହୁଦାର େଜ ଷ ପୁତ ଏର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଦୁଷ ଥଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାକୁ

ସଂହାର କେଲ। 4 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର ପୁତବଧୂ ତାମର ତାହାର ଔରସେର

େପରସ ଓ େସରହକୁ ପସବ କଲା। ଯିହୁଦାର ସବସୁଦା ପାଞ ପୁତ ଥେଲ। 5

େପରସର ସନାନ ହିେଷାଣ ଓ ହାମୂଲ। 6 ପୁଣି, େସରହର ସନାନ ସିମି ଓ

ଏଥ ଓ େହମନ ଓ କେ କା ଓ େଦରା; ସମୁଦାୟ ପାଞ ଜଣ। 7 କମର

ପୁତ ଆଖର ଇସାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ ଥଲା, େସ ବଜତ ଦବ ବିଷୟେର

ସତ ଲଙନ କରିଥଲା। 8 ପୁଣି, ଏଥ ର ପୁତ ଅସରୀୟା। 9 ଆଉ

ହିେଷାଣର ଔରସଜାତ ପୁତ ଯିରହେମଲ ଓ ରା ଓ କାଲୁବାୟ, 10 ପୁଣି,

ରା ଅମୀନାଦବକୁ ଜାତ କଲା; ପୁଣି, ଅମୀନାଦବ ଯିହୁଦାସନାନଗଣର

ଅଧପତି ନହେଶାନକୁ ଜାତ କଲା। 11ଆଉ ନହେଶାନ ସଲାକୁ ଜାତ କଲା

ଓ ସଲା େବାୟଜକୁ ଜାତ କଲା; 12 େବାୟଜ ଓେବ କୁ ଜାତ କଲା,

ଓେବ ଯିଶୀକୁ ଜାତ କଲା। 13 ପୁଣି, ଯିଶୀ ଆପଣା େଜ ଷ ଇଲୀୟା କୁ

ଓ ଦିତୀୟ ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଶିମୀୟକୁ; 14 ଚତୁଥ ନଥେନଲକୁ,

ପଞମ ରଦୟକୁ; 15 ଷଷ ଓତ କୁ, ସପମ ଦାଉଦଙୁ ଜାତ କଲା; 16

ପୁଣି, ସରୁୟା ଓ ଅବୀଗଲ େସମାନଙର ଭଗିନୀ ଥେଲ। ଆଉ ଅବୀଶୟ

ଓ େଯାୟାବ ଓ ଅସାେହଲ, ଏ ତିନି ସରୁୟାର ପୁତ। 17 ପୁଣି, ଅବୀଗଲ

ଅମାସାଙୁ ଜାତ କଲା; ଏହି ଅମାସାର ପିତା ଇଶାେୟଲୀୟ େଯଥର ଥଲା।

18ଆଉ ହିେଷାଣର ପୁତ କାେଲବ ଆପଣା ଭାଯ ା ଅସୂବାର ଔରସେର ଓ

ଯିରୀେୟାତର ଔରସେର ସନାନଗଣ ଜାତ କଲା; େଯଶର ଓ େଶାବ ଓ

ଅେଦା , ଏମାେନ ଅସୂବାର ପୁତ। 19 ପୁଣି, ଅସୂବା ମଲା ଉତାେର କାେଲବ

ଇଫାଥାକୁ ବିବାହ କଲା, େସ ହୂରକୁ ପସବ କଲା। 20ପୁଣି, ହୂର ଊରିକୁ

ଜାତ କଲା ଓ ଊରି ବତେଲଲକୁ ଜାତ କଲା। 21 ଏଥଉତାେର ହିେଷାଣ

ଗିଲୀୟଦର ପିତା ମାଖୀରର କନ ାର ସହବାସ କଲା; େସ ଆପଣାର ଷାଠିଏ
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ବଷ ବୟସେର େସ ସୀକୁ ବିବାହ କରିଥଲା; ତହେର େସ ସୀ ତାହାର

ଔରସେର ସଗୂବକୁ ପସବ କଲା। 22 ସଗୂବ ଯାୟୀରକୁ ଜାତ କଲା, ତାହାର

ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର େତଇଶ ନଗର ଥଲା। 23 ଆଉ ଗଶୂର ଓ ଅରାମ

ଯାୟୀରର ଗାମସବୁ େସମାନଙ ହସରୁ ହରଣ କେଲ, ତହ ସେଙ କନା ଓ

ତହର ଗାମ ପଭୃତି ଷାଠିଏ ନଗର େନେଲ। ଏସମେସ ଗିଲୀୟଦର ପିତା

ମାଖୀରର ସନାନ ଥେଲ। 24 ପୁଣି, ହିେଷାଣ କାେଲବଇଫାଥାେର ମଲା

ଉତାେର ହିେଷାଣର ଭାଯ ା ଅବୀୟ ତାହାର ଔରସେର ତେକାୟର ପିତା

ଅ ହୂରକୁ ଜାତ କଲା। 25 ହିେଷାଣର ପଥମଜାତ ଯିରହେମଲର ଏହିସବୁ

ସନାନ ଥେଲ, ପଥମଜାତ ରା , ତହ ଉତାେର ବୂନା, ଓରଣ, ଓତ ଓ

ଅହୀୟ। 26 ପୁଣି, ଯିରହେମଲର ଅନ ଏକ ଭାଯ ା ଥଲା, ତାହାର ନାମ

ଅଟାରା; େସ ଓନମର ମାତା। 27ଆଉ ଯିରହେମଲର ପଥମଜାତ ରା ର

ପୁତ ମା , ଯାମୀ ଓ ଏକର। 28ଆଉ ଓନମର ପୁତ ଶମୟ ଓ ଯାଦା;

ଆଉ ଶମୟର ପୁତ ନାଦ ଓ ଅବୀଶୂର। 29 ଅବୀଶୂରର ଭାଯ ାର ନାମ

ଅବୀହୟିଲ ଓ େସ ତାହାର ଔରସେର ଅହବା ଓ େମାଲୀଦକୁ ଜାତ କଲା।

30 ପୁଣି, ନାଦ ର ପୁତ େସଲ ଓ ଅପୟି ; ମାତ େସଲ ନିଃସନାନ

େହାଇ ମଲା। 31ଆଉ ଅପୟି ର ପୁତ ଈଶୀ, ପୁଣି, ଈଶୀର ପୁତ େଶଶ ।

େଶଶ ର ପୁତ ଅହଲୟ। 32 ପୁଣି, ଶମୟର ଭାତା ଯାଦାର ସନାନ େଯଥର

ଓ େଯାନାଥନ; େଯଥର ନିଃସନାନ େହାଇ ମଲା। 33ପୁଣି, େଯାନାଥନର

ପୁତ େପଲ ଓ ସାସା, ଏସମେସ ଯିରହେମଲର ସନାନ। 34 େଶଶ ର

ପୁତ ନ ଥେଲ, େକବଳ କନ ା ଥେଲ। ପୁଣି, େଶଶ ର ଜେଣ ମିସରୀୟ

ଦାସ ଥଲା, ତାହାର ନାମ ଯାହା। 35ଆଉ େଶଶ ଆପଣା ଦାସ ଯାହା

ସେଙ ଆପଣା କନ ାକୁ ବିବାହ େଦଲା; ତହଁୁ େସ ତାହାର ଔରସେର ଅତୟକୁ

ଜାତ କଲା। 36 ପୁଣି, ଅତୟ ନାଥନକୁ ଜାତ କଲା ଓ ନାଥନ ସାବ କୁ

ଜାତ କଲା, 37 ସାବ ଇ ଲଲକୁ ଜାତ କଲା ଓ ଇ ଲଲ ଓେବ କୁ

ଜାତ କଲା; 38 ଓେବ େଯହୂକୁ ଜାତ କଲା ଓ େଯହୂ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ

କଲା; 39 ପୁଣି, ଅସରୀୟ େହଲ କୁ ଜାତ କଲା ଓ େହଲ ଇଲୀୟାସାକୁ

ଜାତ କଲା; 40 ପୁଣି, ଇଲୀୟାସା ସିସମୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସିସମୟ

ଶଲୁ କୁ ଜାତ କଲା; 41 ଶଲୁ ଯିକମୀୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ଯିକମୀୟ

ଇଲୀଶାମାକୁ ଜାତ କଲା। 42ଯିରହେମଲର ଭାତା କାେଲବର ପୁତଗଣ,
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ତାହାର େଜ ଷ ପୁତ େମଶା ସୀ ର ପିତା ଥଲା; ପୁଣି, ହିେବାଣର ପିତା

ମାେରଶାର ପୁତଗଣ। 43 ଆଉ ହିେବାଣର ପୁତ େକାରହ ଓ ତପୂହ ଓ

େରକ , େଶମା। 44ପୁଣି, େଶମା ଯକୟମର ପିତା ରହମକୁ ଜାତ କଲା

ଓ େରକ ଶମୟକୁ ଜାତ କଲା। 45 ଆଉ ଶମୟର ପୁତ ମାେୟା ;

ମାେୟା େବ ସୁରର ପିତା ଥଲା। 46 ପୁଣି, କାେଲବର ଉପପତୀ ଐଫା

ହାରଣକୁ ଓ େମାତାକୁ ଓ ଗାେସସକୁ ଜାତ କଲା। 47ଆଉ େଯହଦୟର

ପୁତ େରଗ ଓ େଯାଥ ଓ େଗଶ ଓ େପଲ ଓ ଐଫା ଓ ଶା । 48

ପୁଣି, କାେଲବର ଉପପତୀ ମାଖା େଶବରକୁ ଓ ତିହନଃକୁ ପସବ କଲା।

49ଆହୁରି େସ ମ ମନାର ପିତା ଶା କୁ, ମେ ବନାର ପିତା ଶିବାକୁ ଓ

ଗିବୀୟାର ପିତାକୁ ପସବ କଲା; ଆଉ ଅ ଷା କାେଲବର କନ ା ଥଲା। 50

କାେଲବର ସନାନଗଣ ଯଥା, ଇଫାଥାର ପଥମଜାତ ହୂରର ପୁତ େଶାବ

କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ର ପିତା; 51ସଲା େବଥଲହିମର ପିତା, ହାେର େବ 

ଗାଦରର ପିତା; 52ଆଉ କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ର ପିତା େଶାବ ର ପୁତଗଣ

ଥେଲ; ହରାୟା ମନୁେହାଥର ଅଦାଂଶ। 53ଆଉ କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ର

େଗାଷୀ; ଯିତୀୟ, ପୂଥୀୟ, ଶୂମାଥୀୟ ଓ ମିଶାୟୀୟମାେନ; ଏମାନଙଠାରୁ

ସରାୟୀୟ ଓ ଇଷାେୟାଲୀୟମାେନ ଉତନ େହେଲ। 54 ସଲାର ସନାନଗଣ;

ଯଥା, େବଥଲହିମ ଓ ନେଟାଫାତୀୟମାେନ, ଅେଟାେତ େଯାୟାବ ଓ

ମାନହତୀୟମାନଙ ଅଦାଂଶ, ସରିୟୀୟମାେନ। 55ଆଉ ଯାେବ ନିବାସୀ

େଲଖକମାନଙ େଗାଷୀ, ଯଥା, ତିରିୟାଥୀୟ, ଶିମିୟଥୀୟ, ସୂଖାଥୀୟମାେନ।

ଏମାେନ େରଖବବଂଶର ପୂବପୁରୁଷ ହମ ଠାରୁ ଉତନ େକନୀୟ େଲାକ।

3ଦାଉଦଙର ଏହି ପୁତମାେନ ହିେବାଣେର ଜାତ େହାଇଥେଲ; େଜ ଷ ପୁତ

ଅେମାନ, େସ ଯିଷିେୟଲୀୟା ଅହୀେନାୟ ଠାରୁ ଜାତ; ଦିତୀୟ ଦାନିେୟଲ,

େସ କମଲୀୟା ଅବୀଗଲଠାରୁ ଜାତ; 2 ତୃତୀୟ ଅବଶାେଲାମ, େସ ଗଶୂରର

ରାଜା ତଲୟର କନ ା ମାଖାର ପୁତ; ଚତୁଥ ଅେଦାନୀୟ, େସ ହଗୀତର

ପୁତ; 3ପଞମ ଶଫଟୀୟ, େସ ଅବିଟଲଠାରୁ ଜାତ; ଷଷ ଯିତୀୟମ, େସ

ଦାଉଦଙର ଭାଯ ା ଇଗାଠାରୁ ଜାତ। 4 ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙର ଛଅ ପୁତ

ଜାତ େହେଲ ଓ େସଠାେର େସ ସାତ ବଷ ଛଅ ମାସ ରାଜ କେଲ; ପୁଣି,

େସ ଯିରୂଶାଲମେର େତତିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ। 5 ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙର

ଏହି ପୁତମାେନ ଜାତ େହାଇଥେଲ, ଯଥା, ଶିମୀୟ, େଶାବ , ନାଥନ ଓ
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ଶେଲାମନ, ଏହି ଚାରି ଜଣ ଅମୀେୟଲର କନ ା ବ ଶୂୟାଠାରୁ ଜାତ; 6

ଆହୁରି ୟିଭର ଓ ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀେଫଲ ; 7 େନାଗହ ଓ େନଫ ଓ

ଯାଫୀୟ; 8 ଇଲୀଶାମା ଓ ଇଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲ , ଏହି ନଅ ଜଣ। 9

ଏସମେସ ଦାଉଦଙର ପୁତ; ଏମାେନ ଉପପତୀଗଣର ସନାନମାନଙଠାରୁ

ଭନ; ଆଉ ତାମର ଏମାନଙର ଭଗିନୀ ଥଲା। 10 ପୁଣି, ଶେଲାମନଙର

ପୁତ ରିହବୀୟାମ, ତାଙର ପୁତ ଅବୀୟ, ତାହାର ପୁତ ଆସା, ତାହାର ପୁତ

ଯିେହାଶାଫ ; 11 ତାହାର ପୁତ େଯାରା , ତାହାର ପୁତ ଅହସୀୟ, ତାହାର

ପୁତ େଯାୟା ; 12ତାହାର ପୁତ ଅମ ସୀୟ, ତାହାର ପୁତ ଅସରୀୟ, ତାହାର

ପୁତ େଯାଥ ; 13ତାହାର ପୁତ ଆହ , ତାହାର ପୁତ ହିଜକୀୟ, ତାହାର ପୁତ

ମନଃଶି; 14ତାହାର ପୁତ ଆେମା , ତାହାର ପୁତ େଯାଶୀୟ। 15 େଯାଶୀୟର

ପୁତଗଣ, ଯଥା, ପଥମଜାତ େଯାହାନ , ଦିତୀୟ ଯିେହାୟାକୀ , ତୃତୀୟ

ସିଦିକୀୟ, ଚତୁଥ ଶଲୁ । 16 ପୁଣି, ଯିେହାୟାକୀ ର ସନାନଗଣ; ତାହାର

ପୁତ ଯିକନୀୟ, ତାହାର ପୁତ ସିଦିକୀୟ। 17 ବନୀ ଯିକନୀୟର ସନାନଗଣ;

18ତାହାର ପୁତ ଶଲୀେୟଲ, ମ କୀରା , ପଦାୟ, ଶିନତର, ଯିକମୀୟ,

େହାଶାମା ଓ ନଦବିୟ। 19ପଦାୟର ପୁତ ଯିରୁବାବି ଓ ଶିମୀୟି; ପୁଣି, ସରୁ

ଯିରୁବାବି ର ସନାନ ମଶୁଲ ଓ ହନାନୀୟ ଓ ଶେଲାମୀ େସମାନଙର

ଭଗିନୀ ଥଲା। 20 ଆଉ ହଶୂବା, ଓେହ , େବରିଖୀୟ, ହସଦୀୟ ଓ

ଯୁଶବେହଷ , ଏହି ପାଞ ଜଣ। 21ଆଉ ହନାନୀୟର ସନାନ ପଟୀୟ ଓ

ଯିଶାୟାହ; ରଫାୟର ପୁତଗଣ, ଅଣନର ପୁତଗଣ, ଓବଦୀୟର ପୁତଗଣ,

ଶଖନୀୟର ପୁତଗଣ। 22 ଶଖନୀୟର ପୁତଗଣ; ଶମୟୀୟ; ଶମୟୀୟର

ପୁତଗଣ; ହଟୂ , ଯିଗାଲ, ବାରୀହ, ନିୟରୀୟ ଓ ଶାଫ , ଛଅ ଜଣ। 23

ନିୟରୀୟର ସନାନ ଇଲୀେୟାଐନୟ, ହିଜକୀୟ ଓ ଅସୀକାମ, ଏହି ତିନି

ଜଣ। 24 ପୁଣି, ଇଲୀେୟାଐନୟର ପୁତ େହାଦବୀୟ, ଇଲୀୟାଶୀବ, ପାୟ,

ଅକୂବ, େଯାହାନ , ଦଲୟିୟ ଓ ଅନାନି, ଏହି ସାତ ଜଣ।

4ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ େପରସ, ହିେଷାଣ, କମ, ହୂର ଓ େଶାବ । 2 ପୁଣି,

େଶାବ ର ସନାନ ରାୟା ଯହ କୁ ଜାତ କଲା; ପୁଣି, ଯହ ଅହୂମୟ ଓ

ଲହଦକୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ ସରାୟୀୟ େଗାଷୀ। 3ଐଟ ର ପିତାର

ସନାନ ଯିଷିେୟଲ ଓଯିଶା ଓ ଯି ବଶ; ଏମାନଙଭଗିନୀର ନାମ ହ ସଲ 

େପାନୀ ଥଲା। 4ଆଉ ଗେଦାରର ପିତା ପନୂେୟଲ ଓ ହୂଶଃର ପିତା ଏସ ;
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ଏମାେନ େବଥଲହିମର ପିତା ଇଫାଥାର େଜ ଷ ପୁତ ହୂରର ସନାନ। 5

ପୁଣି, ତେକାୟର ପିତା ଅ ହୂରର ହିଲା ଓ ନାରା ନାମୀ ଦୁଇ ଭାଯ ା

ଥେଲ। 6 ନାରା ତାହାର ଔରସେର ଅହୁଷମକୁ, େହଫରକୁ, େତୖମିନିକୁ ଓ

ଅହସରିକୁ ପସବ କଲା। ଏମାେନ ନାରାର ସନାନ। 7ଆଉ ହିଲାର ସନାନ

େସର , ୟ ହାର ଓ ଇ ନ । 8 ପୁଣି, ହେକା ଆନୂବକୁ, େସାେବବାକୁ

ଓ ହାରୁ ର ପୁତ ଅହେହଲର େଗାଷୀକୁ ଜାତ କଲା। 9 ପୁଣି, ଯାେବ

ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଅେପକା ଅଧକ ସମାନ ଥଲା; ତାହାର ମାତା ତାହାର

ନାମ ଯାେବ ରଖଥଲା, କାରଣ େସ କହିଥଲା, “ଆେମ ଦୁଃଖେର ଏହାକୁ

ପସବ କଲୁ।” 10 ମାତ ଏହି ଯାେବ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କରି କହିଲା, “ଆହା, ଏହା େଯପରି ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହୁଏ,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆମକୁ ନିତାନ ଆଶୀବାଦ କର, ଆମ ସୀମା ବୃଦି କର,

ତୁମ ହସ ଆମର ସହାୟ େହଉ, ପୁଣି, ତୁେମ ଆମକୁ ମନରୁ ରକା କର।”

ତହେର ପରେମଶର ତାହାର ନିେବଦିତ ବିଷୟ ତାହାକୁ ପଦାନ କେଲ।

11ଶୂହାର ଭାତା କଲୂବ ମହୀରକୁ ଜାତ କଲା, େସ ଇେଷା ର ପିତା। 12

ଇେଷା େବ ରାଫା ଓ ପାେସହକୁ, ଆଉ ଈରନାହସର ପିତା ତହିନକୁ

ଜାତ କଲା। ଏମାେନ େରକାର େଲାକ। 13 କନସର ପୁତ ଅତୀେୟଲର

ଓ ସରାୟ; ଅତୀେୟଲର ପୁତମାେନ; ହଥ । 14 ମିେୟାେନାଥୟ ଅଫାକୁ

ଜାତ କଲା; ପୁଣି, ସରାୟ ଗିହରଷୀୟମାନଙ ପିତା େଯାୟାବକୁ ଜାତ କଲା;

ଏମାେନ ଶିଳକାର ଥେଲ। 15ଆଉ ଯିଫୁନିର ପୁତ କାେଲବଙର ସନାନଗଣ;

ଈରୁ, ଏଲା ଓ ନୟମ; ଆଉ ଏଲାର ସନାନଗଣ ଓ କନସ। 16 ଯିହଲେଲର

ପୁତଗଣ; ସୀ , ସୀଫା, ତୀରିୟ ଓ ଅସାେରଲ। 17ଆଉ, ଏଜାର ପୁତଗଣ;

େଯଥର, େମର , ଏଫର ଓ ଯାେଲା (େମର ର) ଭାଯ ା ମରୀୟମ,

ଶମୟ ଓ ଇଷିେମାୟର ପିତା ଯି ବହକୁ ପସବ କଲା। 18ଆଉ ତାହାର

ଯିହୁଦୀୟା ଭାଯ ା, ଗେଦାରର ପିତା େଯରଦକୁ, େସାେଖାର ପିତା େହବରକୁ

ଓ ସାେନାହର ପିତା ଯିକୂଥୀେୟଲକୁ ପସବ କଲା। ମାତ େସମାେନ ଫାେରାର

କନ ା ବିଥୟାର ସନାନ ଥେଲ, େମର ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥଲା। 19

ନହମର ଭଗିନୀ, େହାଦୀୟର ଭାଯ ାର ସନାନ ଗମୀୟ କିୟୀଲାର ପିତା

ଓ ମାଖାଥୀୟ ଇଷିେମାୟ। 20ଆଉ, ଶିେମାନର ସନାନ ଅେମାନ, ରିଣ,

ବି ହାନ ଓ ତୀେଲା । ଆଉ ଈଶୀର ସନାନ େସାେହ ଓ ବି େସାେହ ।



ପଥମ ବଂଶାବଳୀ 871

21ଯିହୁଦାର ପୁତ େଶଲାର ପୁତଗଣ; େଲକାର ପିତା ଏର ଓ ମାେରଶାର

ପିତା ଲାଦା, ଆଉ େବ ଅସେବୟର ବଂଶଜାତ େକୗମବସପସୁତକାରୀ

ସକଳ େଗାଷୀ; 22 ପୁଣି, େଯାକୀ , େକାେଷବାର େଲାକମାେନ, େଯାୟା ,

ସାର ନାମକ େମାୟାବର ଶାସନକତା ଓ ଯାଶୂବିେଲହ । ଏହା ଲଖତ

ବିବରଣୀ ଅେଟ। 23ଏମାେନ କୁମକାର, ନତାୟିମ ଓ ଗେଦରାେର ବାସ

କେଲ; େସମାେନ େସଠାେର ରାଜା ସେଙ ତାହାର କାଯ ସକାେଶ ବାସ

କେଲ। 24 ଶିମୀେୟାନର ସନାନ ନମୂେୟଲ ଓ ଯାମୀ , ଯାରୀବ, େସରହ,

େଶୗଲ; 25 ତାହାର ପୁତ ଶଲୁ , ତାହାର ପୁତ ମି ସ , ତାହାର ପୁତ

ମିଶା। 26 ପୁଣି, ମିଶାର ସନାନ ହମୁେୟଲ, ତାହାର ସନାନ ସକୁର, ତାହାର

ପୁତ ଶିମୀୟି। 27 ଆଉ, ଶିମୀୟିର େଷାଳ ପୁତ ଓ ଛଅ କନ ା ଥେଲ;

ମାତ ତାହାର ଭାତୃଗଣର ଅେନକ ସନାନ ନ ଥେଲ, କିଅବା େସମାନଙର

େଗାଷୀ ଯିହୁଦାସନାନଗଣ ତୁଲ ବୃଦି ପାଇେଲ ନାହ। 28ଆଉ, େସମାେନ

େବେ ଶବାେର, େମାଲାଦାେର, ହ ସରଶୁୟାେ ର, 29 ବି ହାେର,

ଏତେ ର, େତାଲଦେର, 30 ବଥୂେୟଲେର, ହମାେର, ସିକେ ର, 31 େବ 

ମକାେବାେ ର, ହ ସ ସୂଷୀେ ର, େବ ବିରୀେର ଓ ଶାରୟିେ ର ବାସ

କେଲ। ଦାଉଦଙର ରାଜତ ପଯ ନ ଏସବୁ ନଗର େସମାନଙର ଥଲା।

32ଆଉ, ଗାମସୁଦା ଐଟ , ଐ , ରିେମା , େତାେଖ ଓ ଆଶ , ଏହି

ପାଞ ନଗର; 33 ପୁଣି, ବା ପଯ ନ ଏହି ନଗରର ଚତୁଦଗସ ସମସ ଗାମ

େସମାନଙର ଥଲା। ଏହିସବୁ େସମାନଙର ନିବାସ ସାନ ଓ େସମାନଙ ନିଜର

ବଂଶାବଳୀ ଅଛି। 34ଆଉ, ମେଶାବ , ଯେମକ ଓ ଅମ ସୀୟର ପୁତ

େଯାଶ 35 ଓ େଯାେୟଲ, ପୁଣି, ଅସୀେୟଲର ପେପୗତ ସରାୟର େପୗତ

େଯାଶିବିୟର ପୁତ େଯହୂ; 36ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଯାେକାବା, ଯିେଶାହାୟ,

ଅସାୟ, ଅଦୀେୟଲ, ଯିଶୀମିେୟଲ ଓ ବନାୟ; 37ଆଉ, ଶମୟୀୟର ଅତି

ବୃଦ ପେପୗତ ଶିମିର ବୃଦ ପେପୗତ ଯିଦାୟର ପେପୗତ ଆେଲାନର େପୗତ

ଶିଫୟିର ପୁତ ସୀଷଃ; 38 ଏହି େଯଉଁ ବ କିମାନଙ ନାମ ବ କ େହଲା,

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷୀର ଅ କ ଥେଲ ଓ େସମାନଙ ପିତୃବଂଶ

ଅତିଶୟ ବୃଦି ପାଇେଲ। 39 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପଶୁପଲ

ପାଇଁ ଚରାସାନ ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଗେଦାରର ପେବଶ ସାନ, ଅଥା ,

ଉପତ କାର ପୂବ ପାଶ ପଯ ନ ଗେଲ। 40 ତହେର େସମାେନ ପଚୁର
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ଓ ଉତମ ଚରାସାନ ପାଇେଲ, ଆଉ େଦଶ ପଶସ ଓ ଶାନ ଓ ନିବେରାଧ

ଥଲା; କାରଣ ହାମବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ ପୂବେର େସହି ସାନେର ବାସ

କରୁଥେଲ। 41ପୁଣି, ଏହି େଯଉଁ ବ କିମାନଙ ନାମ ଲଖତ େହଲା, େସମାେନ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟର ସମୟେର ଆସି େସହି େଲାକମାନଙ ତମୁ ଓ

େସଠାେର ପାପ ମିୟନୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରି ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ,

(ତାହା ଆଜି ପଯ ନ େସପରି ଅଛି), ଆଉ େସମାନଙ ବଦେଳ ବାସ କେଲ;

କାରଣ େସଠାେର େସମାନଙ ପଶୁପଲ ପାଇଁ ଚରାସାନ ଥଲା। 42ଆଉ,

େସମାନଙର େକେତକ େଲାକ, ଅଥା , ଶିମୀେୟାନର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ପାଞ ଶହ ଜଣ ଈଶୀର ସନାନ ପଟୀୟକୁ ଓ ନିୟରୀୟକୁ ଓ ରଫାୟକୁ ଓ

ଉଷୀେୟଲକୁ େସନାପତି କରି େସୟୀର ପବତକୁ ଗେଲ। 43 ପୁଣି, େସମାେନ

ଅମାେଲକୀୟ ପଳାତକ ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ ଆଘାତ କରି େସଠାେର

ବାସ କେଲ, ଆଜି ପଯ ନ େସମାେନ େସଠାେର ଅଛନି।

5ଇସାଏଲରପଥମଜାତ ରୁେବ ର ସନାନଗଣରକଥା, ରୁେବ ପଥମଜାତ

ଥଲା; ମାତ େସ ଆପଣା ପିତୃଶଯ ା ଅଶୁଚି କରିବାରୁ ତାହାର େଜ ଷାଧକାର

ଇସାଏଲର ପୁତ େଯାେଷଫର ପୁତମାନଙୁ ଦିଆଯାଇଥଲା; ତଥାପି

େଜ ଷାଧକାରାନୁସାେର ବଂଶାବଳୀ େଲଖା ହୁଏ ନାହ। 2 କାରଣ ଯିହୁଦା

ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଅେପକା ପରାକମୀ େହଲା ଓ ତାହାଠାରୁ ଅଧପତି ଉତନ

େହେଲ; ମାତ େଜ ଷାଧକାର େଯାେଷଫର େହଲା; 3 ଇସାଏଲର େଜ ଷ

ପୁତ ରୁେବ ର ସନାନ ହେନାକ ଓ ପଲୁ, ହିେଷାଣ ଓ କମ। 4 େଯାେୟଲର

ସନାନଗଣ; ତାହାର ପୁତ ଶମୟୀୟ, ତାହାର ପୁତ େଗା , ତାହାର ପୁତ

ଶିମୀୟି; 5 ତାହାର ପୁତ ମୀଖା, ତାହାର ପୁତ ରାୟା, ତାହାର ପୁତ ବା ; 6

ତାହାର ପୁତ େବରା, ଯାହାକୁ ଅଶୂରରାଜା ତିଗ ପିେ ନଷର ବନୀ କରି

େନଇଗଲା; େସ ରୁେବନୀୟମାନଙର ଅଧପତି ଥଲା। 7 େଯେତେବେଳ

େସମାନଙ ବଂଶାବଳୀ େଲଖାଗଲା, େସେତେବେଳ ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷୀ

ଅନୁସାେର ଏହାର ଏହି ଭାତୃଗଣ ଥେଲ; ପଧାନ ଯିୟୀେୟ ଓ ଜିଖରୀୟ

8 ଓ େଯାେୟଲର ପେପୗତ େଶମାର େପୗତ ଆସ ର ପୁତ େବଲା, େସ

ଅେରାେୟର ଓ ନେବା ଓ ବା ମୀେୟା ପଯ ନ ବାସ କଲା। 9 ପୁଣି,

ପୂବ ଦିଗେର େସ ଫରା ନଦୀଠାରୁ ପାନରପେବଶସାନ ପଯ ନ ବାସ

କଲା; କାରଣ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର େସମାନଙ ପଶୁଗଣ ବୃଦି ପାଇଥେଲ।
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10 ପୁଣି, ଶାଉଲଙର ସମୟେର େସମାେନ ହାଗରୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ

କରେନ, ହାଗରୀୟମାେନ େସମାନଙ ହସେର ପତିତ େହେଲ; ତହଁୁ ଏମାେନ

େସମାନଙ ତମୁେର ଗିଲୀୟଦ େଦଶର ପୂବ ଦିଗେର ସବତ ବାସ କେଲ। 11

ପୁଣି, ଗା ର ସନାନଗଣ େସମାନଙ ସମୁଖେର ସଲଖା ପଯ ନ ବାଶନ

େଦଶେର ବାସ କେଲ। 12 େଯାେୟଲ ପଧାନ ଓ ଶାଫ ଦିତୀୟ, ଆଉ

ଯାନୟ ଓ ଶାଫ ବାଶନେର ରହିେଲ; 13 ପୁଣି, େସମାନଙର ପିତୃବଂଶଜ

ଭାତୃଗଣ ମୀଖାେୟଲ, ମଶୁଲ , େଶବଃ, େଯାରୟ, ଯାକ , ସୀୟ ଓ

ଏବର, ସାତ ଜଣ। 14 ବୂ ର ପୁତ ଯହେଦା, ଯହେଦାର ପୁତ ଯିହିଶୟ,

ଯିହିଶୟର ପୁତ ମୀଖାେୟଲ, ମୀଖାେୟଲର ପୁତ ଗିଲୀୟଦ, ଗିଲୀୟଦର

ପୁତ ଯାେରାହ, ଯାେରାହର ପୁତ ହୁରି; ହୁରିର ପୁତ ଅବୀହୟିଲ, େସମାେନ

େସହି ଅବୀହୟିଲର ସନାନ ଥେଲ। 15 ଗୂନିର େପୗତ ଅ ଦୀେୟଲର ପୁତ

ଅହି େସମାନଙ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥଲା। 16 େସମାେନ ଗିଲୀୟଦେର,

ବାଶନେର ତହର ସମସ ଉପନଗରେର ଓ େସସବୁର ସୀମା ପଯ ନ

ଶାେରାଣର ସମସତଳିଭୂମିେର ବାସ କେଲ। 17ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଥ ଙର

ସମୟେର ଓ ଇସାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମଙ ସମୟେର ଏସମସଙର

ବଂଶାବଳୀ ଲଖତ େହାଇଥଲା। 18 ରୁେବ ର ସନାନଗଣ, ପୁଣି, ଗାଦୀୟ,

ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ମ େର ଢାଲ, ଖଡ ଧରିବାକୁ, ଧନୁ ମାରିବାକୁ ସମଥ ଓ

ଯୁଦେର ନିପୁଣ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ ବିକମୀ ପୁରୁଷ

ଯୁଦଯାତା କରିବାକୁ ସମଥ ଥେଲ। 19 େସମାେନ ହାଗରୀୟମାନଙ ସହିତ,

ଯିଟୁର, ନାଫୀ ଓ େନାଦ ସହିତ ଯୁଦ କେଲ। 20 େସମାେନ େସମାନଙ

ପତିକୂଳେର ସାହାଯ ପାଇେଲ, ତହେର ହାଗରୀୟମାେନ ଓ େସମାନଙ

ସଙୀ ସମସ େଲାକ େସମାନଙ ହସେର ସମପତ େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ

ଯୁଦେର ପରେମଶରଙ ନିକଟେର କନନ କରେନ, େସ େସମାନଙ ପାଥନା

ଶୁଣିେଲ; େଯେହତୁ େସମାେନ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ। 21 ଆଉ

େସମାେନ େସମାନଙ ପଶୁ, ଅଥା , େସମାନଙ ଉଷ ମ ରୁ ପଚାଶ ହଜାର,

େମଷ ମ ରୁ ଅଢ଼ାଇ ଲକ, ଗଦଭ ମ ରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଓ ମନୁଷ ମ ରୁ ଏକ

ଲକ େନଇଗେଲ। 22କାରଣ ଯୁଦ ପରେମଶରଙଆଡ଼ୁ େହବାରୁ ଅେନକ ହତ

େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ ବନୀତ ପଯ ନ େସମାନଙ ସାନେର ବାସ

କେଲ। 23ଆଉ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶର ସନାନଗଣ େସହି େଦଶେର ବାସ
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କେଲ; େସମାେନ ବୃଦି ପାଇ ବାଶନଠାରୁ ବା ହେମା , ସନୀ ଓ ହେମାଣ

ପବତ ପଯ ନ ବ ାପିଗେଲ। 24 ପୁଣି, ଏମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃବଂଶର

ପଧାନ ଥେଲ, ଯଥା, ଏଫର, ଈଶୀ, ଇଲୀେୟ , ଅସୀେୟଲ, ଯିରିମୀୟ,

େହାଦବୀୟ ଓ ଯହଦୀେୟ , ଏସମେସ ମହାବିକମଶାଳୀ, ବିଖ ାତ ଓ

ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ। 25 ଏଥଉତାେର େସମାେନ

ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କେଲ,

ଆଉ ପରେମଶର େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ ସମୁଖେର

ବିନାଶ କରିଥେଲ, େସମାେନ େସମାନଙ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ

ବ ଭଚାର କେଲ। 26 ତହେର ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଅଶୂରର ରାଜା

ପୂ ର ମନକୁ ଓ ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗ ପିେ ନଷରର ମନକୁ ଉେତଜିତ

କେଲ, ତହେର େସ େସମାନଙୁ, ଅଥା , ରୁେବନୀୟ, ଗାଦୀୟ, ମନଃଶିର

ଅଦ ବଂଶୀୟ େଲାକଙୁ ହଲହ, ହାେବାର, ହାରା ଓ େଗାଶନ ନଦୀତୀରକୁ

ଆଣିଲା, ଆଜି ପଯ ନ େସମାେନ େସଠାେର ଅଛନି।

6 େଲବୀର ପୁତ େଗେଶାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 2କହାତର ପୁତ ଅମା ,

ଯି ହର ଓ ହିେବାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 3 ଅମା ର ସନାନ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା

ଓ ମରୀୟମ। ପୁଣି, ହାେରାଣର ପୁତ ନାଦ ଓ ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ

ଈଥାମର। 4 ଇଲୀୟାସର ପୀନହ କୁ ଜାତ କଲା, ପୀନହ ଅବୀଶୂୟକୁ

ଜାତ କଲା; 5 ପୁଣି, ଅବୀଶୂୟ ବୁକିକୁ ଜାତ କଲା ଓ ବୁକୁ ଉଷିକୁ ଜାତ

କଲା; 6ଆଉ ଉଷି ସରହୀୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସରହୀୟ ମରାେୟା କୁ ଜାତ

କଲା; 7 ମରାେୟା ଅମରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅମରୀୟ ଅହୀଟୂ କୁ ଜାତ

କଲା। 8ଆଉ ଅହୀଟୂ ସାେଦାକକୁ ଜାତ କଲା, ସାେଦାକ ଅହୀମା କୁ

ଜାତ କଲା; 9 ଅହୀମା ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅସରୀୟ େଯାହାନ କୁ

ଜାତ କଲା; 10ଆଉ େଯାହାନ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଏହି ଅସରୀୟ

ଯିରୂଶାଲମେର ଶେଲାମନ ନିମତ ମନିରେର ଯାଜକ କମ କଲା। 11

ଅସରୀୟ ଅମରୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ଅମରୀୟ ଅହୀଟୂ କୁ ଜାତ କଲା; 12

ପୁଣି, ଅହୀଟୂ ସାେଦାକକୁ ଜାତ କଲା, ସାେଦାକ ଶଲୁ କୁ ଜାତ କଲା; 13

ଶଲୁ ହି କୀୟକୁ ଜାତ କଲା, ହି କୀୟ ଅସରୀୟକୁ ଜାତ କଲା; 14ଆଉ

ଅସରୀୟ ସରାୟକୁ ଜାତ କଲା ଓ ସରାୟ ଯିେହାଷାଦକଙୁ ଜାତ କଲା।

15 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ନବୂଖ ନିତରର ହସ ଦାରା ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ
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ନିବାସନ କରିବା ସମୟେର ଏହି ଯିେହାଷାଦକ ବନୀ େହାଇଗଲା। 16

େଲବୀର ପୁତ େଗେଶାମ, କହାତ ଓ ମରାରି ଥେଲ। 17 େଗେଶାମର

ପୁତମାନଙ ନାମ ଲ ନି ଓ ଶିମୀୟି। 18କହାତର ପୁତ ଅମା , ଯି ହର,

ହିେବାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ। 19 ମରାରିର ପୁତ ମହଲ ଓ ମୂଶି; ଆଉ ଆପଣା

ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଏସମେସ େଲବୀୟ େଗାଷୀ। 20 େଗେଶାମର

(ସନାନ); ତାହାର ପୁତ ଲ ନି, ତାହାର ପୁତ ଯହ , ତାହାର ପୁତ ସିମ; 21

ତାହାର ପୁତ େଯାୟାହ, ତାହାର ପୁତ ଇେଦା, ତାହାର ପୁତ େସରହ, ତାହାର

ପୁତ ଯୀୟତୟ। 22 କହାତର ସନାନ; ତାହାର ପୁତ ଅମୀନାଦବ, ତାହାର

ପୁତ େକାରହ, ତାହାର ପୁତ ଅସୀର; 23ତାହାର ପୁତ ଇ କାନା, ତାହାର ପୁତ

ଅବୀୟାସଫ, ତାହାର ପୁତ ଅସୀର; 24 ତାହାର ପୁତ ତହତ, ତାହାର ପୁତ

ଊରୀେୟଲ, ତାହାର ପୁତ ଉଷୀୟ, ତାହାର ପୁତ େଶୗଲ। 25 ଇ କାନାର

ସନାନ ଅମାସୟ ଓ ଅହୀେମା । 26 ଇ କାନା; ଇ କାନାର ସନାନ;

ତାହାର ପୁତ େସାଫୀ, ତାହାର ପୁତ ନହ ; 27ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟା ,

ତାହାର ପୁତ ଯିେରାହମ, ତାହାର ପୁତ ଇ କାନା। 28 ଶାମୁେୟଲଙର

ସନାନ; ପଥମଜାତ େଯାେୟଲ ଓ ଦିତୀୟ ଅବୀୟ। 29 ମରାରିର ସନାନ

ମହଲ, ତାହାର ପୁତ ଲ ନି, ତାହାର ପୁତ ଶିମୀୟି, ତାହାର ପୁତ ଉଷଃ;

30 ତାହାର ପୁତ ଶିମୀୟ, ତାହାର ପୁତ ହଗୀୟ, ତାହାର ପୁତ ଅସାୟ।

31 (ନିୟମ)ସିନୁକ ବିଶାମସାନ ପାଇଲା ଉତାେର ଦାଉଦ େଯଉଁମାନଙୁ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଗାନେସବାେର ନିଯୁକ କରିଥେଲ, େସମାନଙର ନାମ

ଏହି। 32 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ନିମାଣ ନ

କରିବା ପଯ ନ େସମାେନ ସମାଗମତମୁରୂପ ଆବାସ ସମୁଖେର ଗାନ ଦାରା

ପରିଚଯ ା କେଲ ଓ େସମାେନଆପଣା ଆପଣା ପାଳି ଅନୁସାେର ସ ସ ପଦେର

େସବା କେଲ। 33ଆଉ େସହି େସବାକାରୀ େଲାକମାେନ ଓ େସମାନଙ

ସନାନଗଣ, ଯଥା, କହାତୀୟ ସନାନଗଣ ମ େର େହମନ ଗାୟକ, େସ

େଯାେୟଲର ପୁତ, େସ ଶାମୁେୟଲଙର ପୁତ; 34 େସ ଇ କାନାର ପୁତ, େସ

ଯିେରାହମର ପୁତ, େସ ଇଲୀେୟ ର ପୁତ, େସ େତାହର ପୁତ; 35 େସ

ସୂଫର ପୁତ, େସ ଇ କାନାର ପୁତ, େସ ମାହ ର ପୁତ, େସ ଅମାସୟର

ପୁତ; 36 େସ ଇ କାନାର ପୁତ, େସ େଯାେୟଲର ପୁତ, େସ ଅସରୀୟର

ପୁତ, େସ ସଫନୀୟର ପୁତ; 37 େସ ତହତର ପୁତ, େସ ଅସୀରର ପୁତ, େସ
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ଅବୀୟାସଫର ପୁତ, େସ େକାରହର ପୁତ; 38 େସ ଯି ହରିର ପୁତ, େସ

କହାତର ପୁତ, େସ େଲବୀର ପୁତ, େସ ଇସାଏଲର ପୁତ। 39 େହମନର

ଭାତା ଆସଫ ତାହାର ଦକିଣେର ଠିଆ େହଲା, େସହି ଆସଫ େବରିଖୀୟର

ପୁତ, େସ ଶିମୀୟର ପୁତ; 40 େସ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ, େସ ବାେସୟର ପୁତ,

େସ ମ କୀୟର ପୁତ; 41 େସ ଇ ନିର ପୁତ, େସ େସରହର ପୁତ, େସ

ଅଦାୟାର ପୁତ; 42 େସ ଏଥ ର ପୁତ, େସ ସିମର ପୁତ, େସ ଶିମୀୟିର ପୁତ।

43 େସ ଯହ ର ପୁତ, େସ େଗେଶାମର ପୁତ, େସ େଲବୀର ପୁତ। 44 ବାମ

ଭାଗେର େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମରାରିର ସନାନମାେନ ଠିଆ େହେଲ; ଏଥ

କୀଶିର ପୁତ, େସ ଅ ଦିର ପୁତ, େସ ମଲୁକର ପୁତ; 45 େସ ହଶବୀୟର

ପୁତ, େସ ଅମ ସୀୟର ପୁତ, େସ ହି କୀୟର ପୁତ; 46 େସ ଅମିର ପୁତ,

େସ ବାନିର ପୁତ, େସ େଶମରର ପୁତ; 47 େସ ମହଲର ପୁତ, େସ ମୂଶିର

ପୁତ, େସ ମରାରିର ପୁତ, େସ େଲବୀର ପୁତ। 48 େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ

େଲବୀୟମାେନ ପରେମଶରଙ ଗୃହରୂପ ଆବାସର ସମସ େସବାେର ନିଯୁକ

ଥେଲ। 49 ମାତ ହାେରାଣ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ ପରେମଶରଙ େସବକ

େମାଶାଙର ସମସ ଆ ା ପମାେଣ ମହାପବିତ ସାନର ସମସ କାଯ ନିମେନ

ଓ ଇସାଏଲ ପାଇଁ ପାୟଶିତ କରିବା ନିମେନ େହାମାଥକ େବଦି ଉପେର

ଓ ଧୂପାଥକ େବଦି ଉପେର ଉତଗ କେଲ। 50 ହାେରାଣଙର ସନାନଗଣ;

ହାେରାଣଙର ପୁତ ଇଲୀୟାସର, ତାହାର ପୁତ ପୀନହ , ତାହାର ପୁତ

ଅବୀଶୂୟ 51 ତାହାର ପୁତ ବୁକି, ତାହାର ପୁତ ଉଷି, ତାହାର ପୁତ ସରହୀୟ;

52ତାହାର ପୁତ ମରାେୟା , ତାହାର ପୁତ ଅମରୀୟ, ତାହାର ପୁତ ଅହୀଟୂ ;

53 ତାହାର ପୁତ ସାେଦାକ, ତାହାର ପୁତ ଅହୀମା । 54ଆଉ େସମାନଙ

ସ ସ ସୀମାେର ଛାଉଣିର ସାପନାନୁସାେର ଏହିସବୁ େସମାନଙର ବସତି

ସାନ। ଯଥା, ହାେରାଣଙର ସନାନଗଣ କହାତୀୟ େଗାଷୀର ପଥମ ବାଣ

ଥଲା, 55 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ ଯିହୁଦା େଦଶସ ହିେବାଣ ଓ ତହର ଚତୁଦଗସ

ତଳିଭୂମି ଦିଆଗଲା। 56 ମାତ ନଗରର େକତ ଓ ତହର ଗାମସବୁ ଯିଫୁନିର

ପୁତ କାେଲବଙୁ ଦିଆଗଲା। 57 ପୁଣି, ହାେରାଣଙର ସନାନମାନଙୁ ଆଶୟ

ନଗରସବୁ, ହିେବାଣ; ଲ ନା, ତହର ତଳିଭୂମି ଓ ଯତୀର ଓ ଇଷିେମାୟ,

ତହର ତଳିଭୂମି; 58 ହିେଲ , ତହର ତଳିଭୂମି, ଦବୀର, ତହର ତଳିଭୂମି;

59ଆଶ , ତହର ତଳିଭୂମି ଓ େବ େଶମଶ, ତହର ତଳିଭୂମି; 60 ପୁଣି,
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ବିନ ାମୀ ବଂଶଠାରୁ େଗବା, ତହର ତଳିଭୂମି ଓ ଆେଲମ , ତହର ତଳିଭୂମି

ଓ ଅନାେଥା , ତହର ତଳିଭୂମି ଦିଆଗଲା। େସମାନଙ ସମୁଦାୟ ବଂଶର

ସବସୁଦା େତର ନଗର ଥଲା। 61 ପୁଣି, କହାତର ଅବଶିଷ ସନାନମାନଙୁ

ଗୁଲବାଣ ଦାରା ବଂଶୀୟ େଗାଷୀଠାରୁ, ଅଦ ବଂଶ, ଅଥା , ମନଃଶିର

ଅଦାଂଶଠାରୁ ଦଶ ନଗର ଦିଆଗଲା। 62ଆଉ େଗେଶାମର ସନାନଗଣକୁ

େସମାନଙ େଗାଷୀ ଅନୁସାେର ଇଷାଖରବଂଶଠାରୁ ଓ ଆେଶରବଂଶଠାରୁ ଓ

ନପାଲବଂଶଠାରୁ ଓ ବାଶନସ ମନଃଶିବଂଶଠାରୁ େତର ନଗର ଦିଆଗଲା।

63 ମରାରିର ସନାନଗଣକୁ େସମାନଙ େଗାଷୀ ଅନୁସାେର ଗୁଲବାଣ ଦାରା

ରୁେବ ବଂଶଠାରୁ ଓ ଗା ବଂଶଠାରୁ ଓ ସବୂଲୂନବଂଶଠାରୁ ବାର ନଗର

ଦିଆଗଲା। 64 ପୁଣି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଲବୀୟମାନଙୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ

ନଗରମାନ େଦେଲ। 65 େସମାେନ ଗୁଲବାଣ ଦାରା ନାମେର ଉଲଖତ ଏହି

ନଗରସବୁ ଯିହୁଦାସନାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ଶିମୀେୟାନସନାନଗଣର

ବଂଶଠାରୁ ଓ ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ େସମାନଙୁ େଦେଲ। 66

ପୁଣି, କହାତସନାନଗଣର େକୗଣସି େକୗଣସି େଗାଷୀ ଇଫୟିମବଂଶଠାରୁ

ସ ସ ସୀମାସ ନଗର ପାଇେଲ। 67ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙୁ ଆଶୟ

ନଗରମାନ େଦେଲ, ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶେର ତଳିଭୂମି ସହିତ

ଶିଖମ; ତଳିଭୂମି ସହିତ େଗଷର; 68 ତଳିଭୂମି ସହିତ ଯକମୀୟା ଓ

ତଳିଭୂମି ସହିତ େବ େହାରଣ; 69 ତଳିଭୂମି ସହିତ ଅୟାେଲା ଓ ତଳିଭୂମି

ସହିତ ଗା ରିେମାନ; 70 ପୁଣି, ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ

ଆେନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ବିଲୀୟ , ଏହିସବୁ ନଗର କହାତସନାନଗଣର

ଅବଶିଷ େଗାଷୀକୁ େଦେଲ। 71 େଗେଶାମର ସନାନମାନଙୁ ମନଃଶିର ଅଦ

ବଂଶର େଗାଷୀଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ବାଶନସ େଗାଲ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ

ଅଷାେରା ; 72ଆଉ ଇଷାଖରର େଗାଷୀଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ େକଦ ,

ତଳିଭୂମି ସହିତ ଦାବର ; 73 ତଳିଭୂମି ସହିତ ରାେମା ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ

ଆେନ ; 74ଆଉ ଆେଶରବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ମଶା , ତଳିଭୂମି

ସହିତ ଅବେଦା ; 75 ତଳିଭୂମି ସହିତ ହୁେକା ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ରେହାବ;

76ଆଉ ନପାଲବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଗାଲଲୀସ େକଦଶ, ତଳିଭୂମି

ସହିତ ହେମାନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ କିରୀୟାଥୟିମ ଦିଆଗଲା। 77 ମରାରି

ସନାନଗଣର ଅବଶିଷ େଲବୀୟମାନଙୁ ସବୂଲୂନବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ
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ରିେମା , ତଳିଭୂମି ସହିତ ତାେବା ଦିଆଗଲା। 78ଆଉ ଯଦନର େସପାରି

ଯିରୀେହା ନିକଟେର ଯଦନର ପୂବ ଦିଗେର ରୁେବ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି

ସହିତ ପାନରସ େବତର ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଯହସ 79 ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ

କେଦେମା ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ େମଫା ; 80ଆଉ ଗା ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି

ସହିତ ଗିଲୀୟଦସ ରାେମା , ତଳିଭୂମି ସହିତ ମହନୟିମ, 81 ତଳିଭୂମି

ସହିତ ହିେ ବାନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଯାେସର ଦିଆଗଲା।

7ଇଷାଖରର ପୁତଗଣ; େତାଲୟ, ପୂୟା, ଯାଶୂବ ଓ ଶିେମାଣ, ଚାରି ଜଣ

ଥେଲ। 2ଆଉ େତାଲୟର ପୁତଗଣ; ଉଷି, ରଫାୟ, ଯିରୀେୟଲ, ଯହମୟ,

ଯି ସ ଓ େଶମୂେୟଲ, ଏମାେନ ଆପଣା ପିତା େତାଲୟବଂଶର ପଧାନ

ଓ ଆପଣାର ସମକାଳୀନ େଲାକମାନଙ ମ େର ମହାବିକମଶାଳୀ ଥେଲ;

ଦାଉଦଙ ସମୟେର ଏମାନଙ ସଂଖ ା ବାଇଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ଥଲା। 3

ଆଉ ଉଷିର ପୁତଗଣ; ଯିଷାହୀୟ, ଯିଷାହୀୟର ପୁତ ମୀଖାେୟଲ, ଓବଦୀୟ,

େଯାେୟଲ ଓ ଯିଶୀୟ, ପାଞ ଜଣ। ଏସମେସ ପଧାନ େଲାକ ଥେଲ। 4

ଆଉ ଏମାନଙ ବତମାନ କାଳେର ସ ସ ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଏମାନଙ

ସେଙ ଯୁଦାେଥ ଛତିଶ ହଜାର େସୖନ ଦଳ ଥେଲ; କାରଣ େସମାନଙର

ଅେନକ ଭାଯ ା ଓ ସନାନ ଥେଲ। 5 ଆଉ ଇଷାଖରର ସମସ େଗାଷୀ

ମ େର ଏମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମହାବିକମଶାଳୀ ଥେଲ, ଏମାେନ ସବସୁଦା

ବଂଶାବଳୀ କେମ ଲଖତ ସତାଅଶୀ ହଜାର ଥେଲ। 6ଆଉ ବିନ ାମୀ ର

ପୁତଗଣ; େବଲା ଓ େବଖର ଓ ଯିଦୀେୟଲ, ତିନି ଜଣ। 7ଆଉ େବଲାର

ପୁତଗଣ; ଇଷେବା , ଉଷି, ଉଷୀେୟଲ, ଯିେରେମା ଓ ଈରୀ, ପାଞ

ଜଣ; ଏମାେନ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥେଲ;

ଆଉ ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀ କେମ ଲଖତ ବାଇଶ ହଜାର େଚୗତିଶ ଜଣ

ଥେଲ। 8ଆଉ େବଖରର ପୁତଗଣ; ସମୀ , େଯାୟା , ଇଲୀେୟଜର,

ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଅମି, େଯେରେମା , ଅବୀୟ, ଅନାେଥା ଓ ଆେଲମ ।

ଏସମେସ େବଖରର ସନାନ। 9ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର

ବଂଶାବଳୀ କେମ ଲଖତ ସ ସ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ

େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଥେଲ। 10ଯିଦୀେୟଲର ପୁତ ବି ହ

ଏବଂ ବି ହ ର ପୁତଗଣ ଯିୟୂ , ବିନ ାମୀ , ଏହୂଦ, କନାନା, େସଥ ,

ତଶୀ ଓ ଅହୀଶହର; 11 ଯିଦୀେୟଲର ଏହି ସମସ ପୁତ ଆପଣା ଆପଣା
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ପିତୃବଂଶର ପଧାନତାନୁସାେର ଯୁଦାେଥ େସୖନ ମ େର ଗମନସମଥ ସତର

ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥେଲ। 12 ଶୁପୀ ମ ଓ

ହୁପୀ , ଈ ର ସନାନଗଣ, ହୂଶୀ , ଅେହରର ସନାନଗଣ। 13 ନପାଲର

ପୁତଗଣ; ଯହସୀେୟ , ଗୂନି, େଯତର ଓ ଶଲୁ , ଏମାେନ ବି ହାର ବଂଶ।

14ମନଃଶିଙର ପୁତଗଣ; ଅସୀେୟଲ ଏବଂ ମାଖୀର, ମନଃଶିଙର ଅରାମୀୟା

ଉପପତୀଠାରୁ ଜନ େନେଲ; ଏହି ମାଖୀର ଗିଲୀୟଦର ପିତା ଥେଲ। 15 ଏହି

ମାଖୀର ହୁପୀ ଓ ଶୁପୀ ସମନୀୟା ଏକ ସୀକୁ ବିବାହ କଲା, େସମାନଙ

ଭଗିନୀର ନାମ ମାଖା ଥଲା; ଆଉ ଦିତୀୟର ନାମ ସ ଫା ଓ ସଲଫାଦର

କନ ାମାେନ ଥେଲ। 16ଆଉ ମାଖୀରର ଭାଯ ା ମାଖା ଏକ ପୁତ ପସବ

କରି ତାହାର ନାମ େପରଶ େଦଲା ଓ ତାହାର ଭାତାର ନାମ େଶରଶ ଥଲା;

ପୁଣି, େପରଶର ପୁତ ଉଲ ଓ େରକ । 17ଉଲ ର ପୁତଗଣ, ବଦାନ।

ଏମାେନ ମନଃଶିର େପୗତ ମାଖୀରର ପୁତ ଗିଲୀୟଦର ସନାନ। 18ଆଉ

ତାହାର ଭଗିନୀ ହେମାେଲକ , ଇେ ହାଦ, ଅବୀେୟଷର ଓ ମହଲାକୁ

ପସବ କଲା। 19 ଆଉ ଶମୀଦାର ପୁତ ଅହୀୟ , େଶଖ , ଲ ହି ଓ

ଅନୀୟା । 20 ଇଫୟିମର ପୁତ ଶୂେଥଲହ, ତାହାର ପୁତ େବରଦ, ତାହାର

ପୁତ ତହତ, ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟାଦା, ତାହାର ପୁତ ତହତ, 21 ତାହାର ପୁତ

ସାବ , ତାହାର ପୁତ ଶୂେଥଲହ, ଏସ ଓ ଇଲୀୟ , ଏମାନଙୁ େଦଶଜାତ

ଗାଥୀୟ େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙର ପଶୁ

ହରଣ କରିବାକୁ ଓହାଇ ଆସିଥେଲ। 22 ଏେହତୁ େସମାନଙ ପିତା ଇଫୟିମ

ଅେନକ ଦିନ େଶାକ କଲା, େତଣୁ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ତାହାକୁ ସାନନା କରିବାକୁ

ଆସିେଲ। 23 ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣା ଭାଯ ାର ସହବାସ କରେନ, େସ

ଗଭବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ ପସବ କଲା, ତହଁୁ େସ ତାହାର ନାମ ବରୀୟ

(ଅମଙଳ) ରଖଲା, କାରଣ ତାହାର ଗୃହେର ଅମଙଳ ଘଟିଲା। 24ଆଉ

ଶୀରା ତାହାର କନ ା ଥଲା, େସ ଉଚ ଓ ନିମ େବ େହାରଣ ଓ ଉେଷ 

ଶୀରା ନାମେର ଦୁଇଟି ନଗର ନିମାଣ କଲା। 25 ତାହାର ପୁତ େରଫହ ଓ

େରଶ , ତାହାର ପୁତ େତଲହ, ତାହାର ପୁତ ତହନ; 26 ତାହାର ପୁତ

ଲାଦ , ତାହାର ପୁତ ଅମୀହୂଦ, ତାହାର ପୁତ ଇଲୀଶାମା; 27 ତାହାର

ପୁତ ନୂନ, ତାହାର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ। 28 ଏମାନଙର ଅଧକାର ଓ ନିବାସ

ସାନ େବେଥ ଓ ତହର ସମସ ଉପନଗର, ଆଉ ପୂବ ଦିଗେର ନାର ଓ
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ପଶିମ ଦିଗେର ସମସ ଉପନଗର ସହିତ େଗଷର; ମ ସମସ ଉପନଗର

ସହିତ ଶିଖମ, ସମସ ଉପନଗର ସହିତ ଅୟା ପଯ ନ ଥଲା; 29ଆହୁରି

ମନଃଶିସନାନଗଣର ସୀମା ପାଶସ େବ ଶା ଓ ତହର ଉପନଗରସବୁ,

ତାନ ଓ ତହର ଉପନଗରସବୁ, ମଗିେଦା ଓ ତହର ଉପନଗରସବୁ, େଦାର

ଓ ତହର ଉପନଗରସବୁ ଥଲା। ଏହି ସକଳ ସାନେର ଇସାଏଲର ପୁତ

େଯାେଷଫର ସନାନମାେନ ବାସ କେଲ। 30ଆେଶରର ସନାନଗଣ; ଯିମା,

ଯି ବା, ଯି ବି, ବରୀୟ ଓ େସମାନଙର ଭଗିନୀ େସରହ। 31 ବରୀୟର

ପୁତ େହବର ଓ ବିେଷାତର ପିତା ମ କୀେୟଲ। 32ପୁଣି, େହବର, ଯେଫ ,

େଶାମର, େହାଥ ଓ େସମାନଙ ଭଗିନୀ ଶୂୟାକୁ ଜାତ କଲା। 33ଯେଫଟର

ପୁତ ପାସକ, ବି ହ ଓ ଅଶ । ଏମାେନ ଯେଫ ର ସନାନ। 34ଆଉ

େଶମରର ପୁତ ଅହି, େରାହଗ, ଯିହୁବ ଓ ଅରାମ। 35 ତାହାର ଭାତା

େହଲମର ପୁତ େଶାଫହ, ଯିମ, େଶଲ ଓ ଆମଲ। 36 େଶାଫହର ପୁତ

ସୂହ, ହେଣଫ , ଶୂୟାଲ, େବରୀ ଓ ଯିମ; 37 େବତର, େହା , ଶମା,

ଶି ଶ, ଯିତ ଓ େବରା। 38 େଯଥରର ପୁତ ଯିଫୁନି, ପିଷ ଓ ଅରା। 39

ଆଉ ଉଲର ପୁତ ଆରହ, ହନୀେୟଲ ଓ ରିତୀୟ। 40 ଏସମେସ ଆେଶରର

ସନାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପଧାନ, ବଛା ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ ଓ

ଅଧପତିମାନଙ ମ େର ପଧାନ ଥେଲ। ଆଉ ଯୁଦକାଯ ନିମେନ ବଂଶାବଳୀ

କେମ ଲଖତ େସମାନଙ ସଂଖ ା ଛବିଶ ହଜାର ଥଲା।

8ବିନ ାମୀ ଆପଣା େଜ ଷ େବଲା, ଦିତୀୟ ଅେ ବଲ ଓ ତୃତୀୟ

ଅହହ; 2 ଚତୁଥ େନାହା, ପଞମ ରାଫାକୁ ଜାତ କଲା। 3ଆଉ େବଲାର

ଏହି ପୁତମାେନ ଥେଲ, ଅଦର, େଗରା, ଅବୀହୂଦ, 4 ଅବୀଶୂୟ, ନାମା ,

ଆେହାହ, 5 େଗରା, ଶଫୂଫ ଓ ହୂର । 6 ଏହୂଦର ପୁତଗଣ ଏହି;

ଏମାେନ େଗବା ନିବାସୀମାନଙ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ, ଏମାେନ ବନୀ

େହାଇ ମାନହ କୁ ନିଆଯାଇଥେଲ। 7ଆଉ େସ ନାମା , ଅହୀୟ, େଗରାକୁ

ବନୀ କରି େନଇଗଲା ଓ େସ ଉଷ ଓ ଅହୀହୂ କୁ ଜାତ କଲା। 8 ପୁଣି,

େସ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ କଲା ଉତାେର ଶହରୟି େମାୟାବପଦାେର

ସନାନମାନଙୁ ଜାତ କଲା; ହୂଶୀ ଓ ବାରା ତାହାର ଭାଯ ା ଥେଲ। 9

ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଭାଯ ା େହାଦ ର ଗଭେର େଯାବ , ସିବୀୟ, େମଶା ଓ

ମଲକ , 10 ଯିୟୂଶ, ଶଖୀୟ ଓ ମିମକୁ ଜାତ କଲା, ଏମାେନ ତାହାର ପୁତ
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ଓ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ। 11ଆଉ େସ ହୂଶୀ ଗଭେର ଆବୀଟୂବ

ଓ ଇଲାଲକୁ ଜାତ କଲା। 12ଆଉ ଇଲାଲର ପୁତ ଏବର ଓ ମିଶୀୟ ,

ପୁଣି, ସମସ ଉପନଗର ସେମତ ଓେନାର ଓ େଲା ର ପତନକାରୀ େଶମ ,

13 ବରୀୟ ଓ େଶମା, ଏମାେନ ଅୟାେଲା ନିବାସୀମାନଙର ପିତୃବଂଶର

ପଧାନ ଥେଲ, ଆଉ ଏମାେନ ଗା ନିବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଥେଲ। 14

ପୁଣି, ଅହୀେୟା, ଶାଶ , େଯେରେମା , 15 ସବଦୀୟ, ଅରାଦ, ଏଦର, 16

ମୀଖାେୟଲ, ଯିଶା, େଯାହା ବରୀୟର ପୁତ ଥେଲ; 17ଆଉ ସବଦୀୟ,

ମଶୁଲ , ହିଷି, େହବର, 18ଯିଷରୟ, ଯି ଲୀୟ ଓ େଯାବ ଇଲାଲର ପୁତ

ଥେଲ। 19ଆଉ ଶିମୀୟିର ପୁତ ଯାକୀ , ସିଖ, ସ ଦି, 20 ଇଲୀଐନୟ,

ସିଲଥୟ, ଇଲୀେୟ , 21 ଅଦାୟା, ବରାୟା ଓ ଶିମ ; 22ଆଉ ଶାଶ ର

ପୁତ ଯିଶ , ଏବର, ଇଲୀେୟ , 23 ଅବେଦା , ସିଖ, ହାନ , 24

ହନାନୀୟ, ଏଲ , ଅେନାଥୀୟ, 25ଯିଫଦୀୟ ଓ ପନୂେୟଲ; 26ଆଉ,

ଯିେରାହମର ସନାନ ଶ ଶରୟ, ଶହରୀୟ, ଅଥଲୀୟ, 27 ଯାରିଶୀୟ,

ଏଲୀୟ ଓ ସିଖ; 28 ଏମାେନ ପଧାନ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ

ବଂଶାବଳୀେର ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ; ଏମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ

କେଲ। 29ଆଉ ଗିବୀେୟା ର ପିତା ଯିେୟଲ ଗିବୀେୟାେ ର ବାସ କଲା,

ତାହାର ଭାଯ ାର ନାମ ମାଖା। 30 ତାହାର ପଥମଜାତ ପୁତ ଅେ ଦା ,

ତହଁୁ ସୂ , କୀ , ବା , ନାଦ , 31 ଗେଦାର, ଅହୀେୟା ଓ ସଖର; 32

ପୁଣି, ମିେକା ଶିମୀୟଙୁ ଜାତ କଲା। ଏମାେନ ମ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ

ସମୁଖେର ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ସହିତ ବାସ କେଲ। 33 େନ

କୀ କୁ ଜାତ କଲା, କୀ ଶାଉଲଙୁ ଜାତ କଲା, ଶାଉଲ େଯାନାଥନ,

ମ କୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ ଇ ବାଲକୁ ଜାତ କେଲ। 34 ପୁଣି, ମରୀବା

େଯାନାଥନର ପୁତ ଥଲା ଓ ମରୀବା ମୀଖାକୁ ଜାତ କଲା। 35 ମୀଖାର ପୁତ

ପିେଥା , େମଲ , ତେରୟ ଓ ଆହ । 36ଆଉ, ଆହ ଯିେହାୟାଦାକୁ

ଜାତ କଲା, ପୁଣି, ଯିେହାୟାଦା ଆେଲମ , ଅସାବ , ସିମିକୁ ଜାତ କଲା

ଓ ସିମି େମାତାକୁ ଜାତ କଲା। 37 େମାତା ବିନୀୟାକୁ ଜାତ କଲା, ତାହାର

ପୁତ ରାଫା, ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟାସା, ତାହାର ପୁତ ଆେତଲ; 38 ପୁଣି,

ଆେତଲର ଛଅ ପୁତ ଥେଲ; େସମାନଙର ନାମ ଏହି; ଅସୀକାମ, େବାଖରୁ,

ଇଶାେୟଲ, ଶିୟରୀୟ, ଓବଦୀୟ ଓ ହାନ । ଏସମେସ ଆେତଲର ପୁତ।
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39ଆଉ ତାହାର ଭାତା ଏଶକର ପୁତଗଣ; ତାହାର େଜ ଷ ଊଲମ, ଦିତୀୟ

ଯିୟୂ ଓ ତୃତୀୟ ଇଲୀେଫଲ । 40ଊଲମର ପୁତମାେନ ମହାବିକମଶାଳୀ,

ଧନୁଦର ଥେଲ ଓ େସମାନଙର ଅେନକ ପୁତ ଓ େପୗତ, ଏକ ଶହ ପଚାଶ

ଜଣ ଥେଲ। ଏସମେସ ବିନ ାମୀ ର ସନାନ।

9ଏହି ପକାେର ସମଗ ଇସାଏଲ ବଂଶାବଳୀ କେମ ଲଖତ େହେଲ; େଦଖ,

ତାହା ଇସାଏଲ ରାଜାମାନଙ ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି; ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦା

ଆପଣାମାନଙ ଅବିଶସତା ସକାଶୁ ବନୀ େହାଇ ବାବିଲକୁ ନୀତ େହେଲ। 2

ପୁଣି, ଇସାଏଲ, ଯାଜକଗଣ, େଲବୀୟମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ େସମାନଙ

ଅଧକାରସ ନଗରସମୂହେର ପଥେମ ବସତି କେଲ। 3 ପୁଣି, ଯିହୁଦା

ସନାନଗଣ ମ ରୁ, ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ମ ରୁ, ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଏମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ଯଥା, 4ଯିହୁଦାର

ପୁତ େପରସର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ବାନିର ବୃଦ ପେପୗତ ଇମିର ପେପୗତ

ଅମିଙର େପୗତ ଅମୀହୂଦର ପୁତ ଊଥୟ; 5ଆଉ ଶୀେଲାନୀୟମାନଙ ମ ରୁ

ପଥମଜାତ ଅସାୟ ଓ ତାହାର ସନାନଗଣ। 6ଆଉ େସରହର ସନାନମାନଙ

ମ ରୁ ଯୁେୟଲ ଓ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ, ଏମାେନ ଛଅ ଶହ ନେବ ଜଣ।

7 ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ମ ରୁ ହସନୁେୟଲର ପେପୗତ େହାଦବୀୟର

େପୗତ ମଶୁଲ ର ପୁତ ସଲୁ; 8ଆଉ ଯିେରାହମର ପୁତ ଯି ନୀୟ ଓ ମିଖର

େପୗତ ଉଷିର ପୁତ ଏଲା, ଆଉ ଇ ନୀୟର ପେପୗତ ରୁେୟଲର େପୗତ

ଶଫଟୀୟର ପୁତ ମଶୁଲ ; 9 ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଆପଣା

ଆପଣା ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ନଅ ଶହ ଛପନ ଜଣ ଥେଲ। ଏସମେସ

ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ପିତୃବଂଶର ପଧାନ େଲାକ ଥେଲ। 10

ଆଉ ଯାଜକମାନଙ ମ େର ଯିଦୟୀୟ, ଯିେହାୟାରୀ , ଯାଖୀ 11 ଓ

ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଅ କ ଅହୀଟୂ ର ଅତି ବୃଦ ପେପୗତ ମରାେୟା ର

ବୃଦ ପେପୗତ ସାେଦାକର ପେପୗତ ମଶୁଲ ର େପୗତ ହି କୀୟର ପୁତ

ଅସରୀୟ, 12ଆଉ ମ କୀୟର ପେପୗତ ପ ହୂରର େପୗତ ଯିେରାହମର

ପୁତ ଅଦାୟା, ପୁଣି, ଇେମରର ଅତି ବୃଦ ପେପୗତ ମଶିଲେମାରର ବୃଦ

ପେପୗତ ମଶୁଲ ର ପେପୗତ ଯହେସରାର େପୗତ ଅଦୀେୟଲର ପୁତ

ମାସୟ; 13 ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଏକ ହଜାର ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ

ଜଣ; ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଓ ପରେମଶରଙ
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ଗୃହର େସବାକମେର ଅତି ଦକ ଥେଲ। 14ଆଉ େଲବୀୟମାନଙ ମ େର

ମରାରିବଂଶଜାତ ହଶବୀୟର ପେପୗତ ଅସୀକାମର େପୗତ ହଶୂବର ପୁତ

ଶମୟୀୟ; 15ଆଉ ବ ବକର, େହର , ଗାଲ ଓ ଆସଫର ପେପୗତ

ସିଖର େପୗତ ମୀକାର ପୁତ ମତନୀୟ 16 ଓ ଯିଦୂଥୂ ର ପେପୗତ ଗାଲ ର

େପୗତ ଶମୟୀୟର ପୁତ ଓବଦୀୟ; ଆଉ ନେଟାଫାତୀୟମାନଙ ଗାମବାସୀ

ଇ କାନାର େପୗତ ଆସାର ପୁତ େବରିଖୀୟ। 17ଆଉ ଦାରପାଳ, ଶଲୁ ,

ଅକୂବ, ଟେ ମାନ, ଅହୀମା ଓ ଏମାନଙ ଭାତୃଗଣ; ଶଲୁ ପଧାନ

ଥଲା। 18 ଏମାେନ ଏପଯ ନ ପୂବଦିଗସିତ ରାଜଦାରେର ରହିେଲ; ଏମାେନ

େଲବୀସନାନମାନଙ ଛାଉଣିର ଦାରପାଳ। 19 ଏହି ଶଲୁ େକାରହର

ପେପୗତ ଅବୀୟାସଫର େପୗତ େକାରିର ପୁତ; ଏ ଓ ଏହାର ପିତୃବଂଶଜ

େକାରହୀୟ ଭାତୃଗଣ େସବାକମେର ନିଯୁକ ଓ ତମୁଦାରସବୁର ରକକ

ଥେଲ। ଏମାନଙ ପିତୃେଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଛାଉଣିେର ନିଯୁକ ଓ ପେବଶ

ସାନର ରକକ ଥେଲ। 20 ପୂବକାଳେର ଇଲୀୟାସରର ପୁତ ପୀନହ

େସମାନଙର ଅ କ ଥଲା, ଆଉ ସଦାପଭୁ ତାହାର ସହବତୀ ଥେଲ। 21

ମେଶଲମୀୟର ପୁତ ଜିଖରୀୟ ସମାଗମତମୁର ଦାରପାଳ। 22 ଦାରପାଳର

କାଯ ାେଥ ମେନାନୀତ ଏହି େଲାକମାେନ ସବସୁଦା ଦୁଇ ଶହ ବାର ଜଣ;

ଏମାନଙ ଗାମ ସମୂହେର ଏମାନଙ ବଂଶାବଳୀ ଲଖତ େହାଇଥଲା, ଦାଉଦ ଓ

ଶାମୁେୟଲ ଦଶକ ଏମାନଙୁ ଏମାନଙ ନିରୂପିତ କମେର ନିଯୁକ କରିଥେଲ।

23 ଏେହତୁ ଏମାେନ ଓ ଏମାନଙ ସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର, ଅଥା ,

ତମୁଗୃହର ଦାରପାଳକମେର ପହରକୁ ପହର ନିଯୁକ େହେଲ। 24 ଏହି

ଦାରପାଳମାେନ ପୂବ, ପଶିମ, ଉତର ଓ ଦକିଣ ଚାରି ଦିଗେର ରହିେଲ।

25ଆଉ ଏମାନଙ ଗାମସ ଭାତୃଗଣକୁ ପତି ସପାହେର େସମାନଙ ସେଙ

ରହିବା ପାଇଁ ସମୟକୁ ସମୟ ଆସିବାକୁ େହଲା; 26 କାରଣ ଏହି େଲବୀୟ

ଚାରି ପଧାନ ଦାରପାଳ ନିରୂପିତ କାଯ େର ନିଯୁକ ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହର

େକାଠରି ଓ ଭଣାରସମୂହର ଅ କ ଥେଲ। 27ଆଉ େସମାେନ ପରେମଶରଙ

ଗୃହର ଚତୁଦଗେର ରାତି େକପଣ କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ ଉପେର ତହର

ରକାର ଭାର ଓ ପତି ପଭାତେର ଦାର ଫଟାଇବାର କାଯ ଥଲା। 28ଆଉ

େସମାନଙର େକେତକ େଲାକ େସବାଥକ ପାତସବୁ ରକା କରିବାକୁ ନିଯୁକ

ଥେଲ; କାରଣ େସହି ପାତସବୁ ସଂଖ ାନୁସାେର ଭତରକୁ ଅଣାଗଲା ଓ
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ବାହାରକୁ ନିଆଗଲା। 29 ମ େସମାନଙର େକେତକ େଲାକ ଆବାସର

ସାମଗୀ, ସକଳ ପାତ, ସରୁ ମଇଦା, ଦାକାରସ, େତୖଳ, କୁନୁରୁ ଓ ଗନଦବ

ରକା କାଯ େର ନିଯୁକ ଥେଲ। 30ଆଉ ଯାଜକମାନଙ ସନାନଗଣ ମ ରୁ

େକେତକ ଜଣ ସୁଗନିଦବ ର େତୖଳ ପସୁତ କେଲ। 31ଆଉ େଲବୀୟମାନଙ

ମ ରୁ େକାରହୀୟ ଶଲୁ ର େଜ ଷ ପୁତ ମତଥୀୟ ପକାନତତାବଧାରଣର

ନିରୂପିତ କମେର ନିଯୁକ ଥଲା। 32ଆଉ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ କହାତୀୟ

ସନାନଗଣ ମ ରୁ େକେତକ ଜଣ ପତି ବିଶାମବାର ଦଶନୀୟ ରୁଟି ପସୁତ

କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ ଥେଲ। 33 ପୁଣି, େଲବୀୟମାନଙ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ

େଯଉଁ ଗାୟକମାେନ, େସମାେନ େକାଠରିେର ବାସ କେଲ ଓ ଅନ େସବାରୁ

ମୁକ ଥେଲ; କାରଣ େସମାନଙୁ ଦିବାରାତି ଆପଣା ଆପଣା କାଯ େର ନିଯୁକ

ରହିବାକୁ େହଲା। 34 ଏମାେନ ପଧାନ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ

ବଂଶାବଳୀେର େଲବୀୟମାନଙର ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ; ଏମାେନ

ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ। 35ଆଉ ଗିବୀେୟା ର ପିତା ଯିୟୀେୟ

ଗିବୀେୟାେ ର ବାସ କଲା, ତାହାର ଭାଯ ାର ନାମ ମାଖା; 36 ତାହାର

ପଥମଜାତ ପୁତ ଅେ ଦା , ତହଁୁ ସୂ , କୀ , ବା , େନ , ନାଦ , 37

ଗେଦାର, ଅହୀେୟା, ଜିଖରୀୟ ଓ ମିେକା । 38 ମିେକା ଶିମୀୟାମକୁ ଜାତ

କଲା। ଏମାେନ ମ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ସମୁଖେର ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣା

ଭାତୃଗଣ ସହିତ ବାସ କେଲ। 39 େନ କୀ କୁ ଜାତ କଲା, କୀ ଶାଉଲଙୁ

ଜାତ କଲା, ଶାଉଲ େଯାନାଥନ, ମ କୀଶୂୟ, ଅବୀନାଦବ ଓ ଇ ବାଲକୁ

ଜାତ କେଲ। 40ପୁଣି, ମରୀବା େଯାନାଥନର ପୁତ ଥଲା ଓ ମରୀବା

ମୀଖାକୁ ଜାତ କଲା। 41 ମୀଖାର ପୁତ ପିେଥା , େମଲ , ତହେରୟ ଓ

ଆହ । 42ଆହ ଯାରହକୁ ଜାତ କଲା, ଯାରହ ଆେଲମ , ଅସାବ ଓ

ସିମିକୁ ଜାତ କଲା; ସିମି େମାତାକୁ ଜାତ କଲା 43 ଓ େମାତା ବିନୀୟାକୁ

ଜାତ କଲା; ବିନୀୟାର ପୁତ ରଫାୟ, ତାହାର ପୁତ ଇଲୀୟାସା, ତାହାର

ପୁତ ଆେତଲ। 44 ଆଉ ଆେତଲର ଛଅ ପୁତ ଥେଲ, େସମାନଙ ନାମ

ଏହି, ଅସୀକାମ, େବାଖରୁ, ଇଶାେୟଲ, ଶିୟରୀୟ, ଓବଦୀୟ ଓ ହାନ ;

ଏସମେସ ଆେତଲର ସନାନ।

10ଏଥମ େର ପେଲଷୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେଲ; ପୁଣି,

ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇ ଗିେ ବାୟ
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ପବତେର ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 2 ଆଉ ପେଲଷୀୟମାେନ ଶାଉଲ ଓ

ତାଙ ପୁତମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି େଗାଡ଼ାଇେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାେନ

ଶାଉଲଙର ପୁତ େଯାନାଥନକୁ, ଅବୀନାଦବକୁ ଓ ମ କୀଶୂୟକୁ ବଧ

କେଲ। 3 ଏହିରୂେପ ଶାଉଲଙ ସେଙ ଭାରୀ ଯୁଦ େହଲା ଓ ଧନୁଦରମାେନ

ତାଙୁ ଧରିେଲ; ଆଉ ଧନୁଦରମାନଙ ସକାଶୁ େସ ଆହତ େହେଲ। 4

ତହେର ଶାଉଲ ଆପଣା ଅସବାହକକୁ କହିେଲ, “ତୁମ ଖଡ ବାହାର କରି

ତହେର େମାେତ ଭୁସି ପକାଅ; େକଜାଣି ଏହି ଅସୁନତମାେନ ଆସି େମାେତ

େକୗତୁକ କରିେବ।” ମାତ ତାଙର ଅସବାହକ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହବାରୁ

ସମତ େହଲା ନାହ। ଏେହତୁ ଶାଉଲ ଖଡ େନଇ ଆେପ ତହ ଉପେର

ପଡ଼ିେଲ। 5ତହେର ଶାଉଲ ମରିଅଛନି, ଏହା େଦଖ ତାଙର ଅସବାହକ

େସହିପରି ଆପଣା ଖଡ ଉପେର ପଡ଼ି ମଲା। 6 ଏହିରୂେପ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର

ତିନି ପୁତ ଓ ତାଙର ସମସ ପରିଜନ ଏକାସେଙ ମେଲ। 7 ଏଉତାେର

ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ପଳାଇେଲ, ଆଉ ଶାଉଲ ଓ ତାଙର ପୁତମାେନ

ମେଲ, ଏହା େଦଖ ତଳଭୂମିସ ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ ଆପଣାମାନଙ

ନଗରସବୁ ପରିତ ାଗ କରି ପଳାଇେଲ; ତହଁୁ ପେଲଷୀୟମାେନ ଆସି ତହ

ମ େର ବାସ କେଲ। 8 ଏଥଉତାେର ପରଦିନ ପେଲଷୀୟମାେନ ହତ

େଲାକମାନଙ ସଜାଦି ଫଟାଇ େନବା ପାଇଁ ଆସେନ, େସମାେନ ଶାଉଲଙୁ ଓ

ତାଙର ପୁତମାନଙୁ ଗିେ ବାୟ ପବତେର ପଡ଼ିଥବାର େଦଖେଲ। 9 ତହଁୁ

େସମାେନ ତାଙର ସଜା ଫଟାଇ ତାଙର ମସକ ଓ ସଜା େନଇ ଆପଣାମାନଙ

େଦବପତିମାଗଣର ଗୃହକୁ ଓ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ସମାଦ େଦବା ପାଇଁ

ପେଲଷୀୟମାନଙ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ। 10 ପୁଣି, େସମାେନ

ତାଙର ସଜା ଆପଣାମାନଙ େଦବ ମନିରେର ରଖେଲ ଓ ତାଙର ମସକକୁ

ଦାେଗା ମନିରେର ଟାଙି େଦେଲ। 11ଏଉତାେର ଯାେବଶଗିଲୀୟଦୀୟ

ସମେସ ଶାଉଲଙ ପତି ପେଲଷୀୟମାନଙ କୃତ ସକଳ କମର ସମାଦ

ପାଆେନ, 12ସମସ ବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଉଠି ଶାଉଲଙର ଶରୀର ଓ ତାଙର

ପୁତମାନଙ ଶରୀର ଯାେବଶକୁ େନଇ ଆସିେଲ ଓ ଯାେବଶସ ଅେଲାନ ବୃକ

ମୂେଳ େସମାନଙର ଅସି େପାତି ସାତ ଦିନ ଉପବାସ କେଲ। 13 ଏହିରୂେପ

ଶାଉଲ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର କୃତ ଆପଣା ଅବିଶସତା ସକାଶୁ ମେଲ,

କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ଆ ା ପାଳନ କେଲ ନାହ; ମ େସ ଭୂତୁଡ଼ିଆଠାରୁ
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ମନଣା ମାଗି ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରିେଲ ନାହ। 14 ଏେହତୁ େସ ତାଙୁ ବଧ କେଲ

ଓ ଯିଶୀର ପୁତ ଦାଉଦଙୁ ରାଜ େଦେଲ।

11ଏଥଉତାେର ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ହିେବାଣେର ଦାଉଦଙ ନିକଟେର

ଏକତ େହାଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମମାେନ ତୁମର ଅସି ଓ ତୁମର ମାଂସ।

2 ଗତ ଦିନେର ଶାଉଲ ରାଜା ଥଲା େବେଳ ତୁେମ ଇସାଏଲକୁ ବାହାେର

ଓ ଭତେର ଗମନାଗମନ କରାଉଥଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ତୁମକୁ କହିଅଛନି, ‘ତୁେମ ଆମ ଇସାଏଲ େଲାକଙୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁେମ

ଆମ ଇସାଏଲ େଲାକଙର ଅଗଣୀ େହବ।’” 3 ଏହିରୂେପ ଇସାଏଲର

ସମସ ପାଚୀନ ହିେବାଣକୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ତହେର ଦାଉଦ

ହିେବାଣେର ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର େସମାନଙ ସେଙ ନିୟମ କେଲ; ପୁଣି,

ଶାମୁେୟଲଙ ହସେର ସଦାପଭୁଙ କଥତ ବାକ ାନୁସାେର େସମାେନ ଇସାଏଲ

ଉପେର ଦାଉଦଙୁ ରାଜାଭଷିକ କେଲ। 4 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଓ ସମଗ

ଇସାଏଲ ଯିରୂଶାଲମକୁ, ଅଥା , ଯିବୂଷକୁ ଗେଲ; େସହି ସମୟେର େଦଶ

ନିବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାେନ େସଠାେର ଥେଲ। 5 ତହେର ଯିବୂଷ ନିବାସୀମାେନ

ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହି ସାନକୁ ଆସିପାରିବ ନାହ।” ତଥାପି ଦାଉଦ

ସିେୟାନର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ହସଗତ କେଲ; ତାହା ଦାଉଦନଗର େହଲା। 6ଆଉ

ଦାଉଦ କହିେଲ, “େଯେକହି ପଥେମ ଯିବୂଷୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କରିବ, େସ

ପଧାନ ଓ େସନାପତି େହବ।” ତହେର ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ ପଥେମ

ଗଲା ଓ ପଧାନ କରାଗଲା। 7 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ଦୃଢ଼ ଗଡ଼େର ବାସ କେଲ;

ଏେହତୁ େଲାକମାେନ ତାକୁ ଦାଉଦନଗର ନାମ େଦେଲ। 8ଆଉ ଦାଉଦ

ଚତୁଦଗେର, ଅଥା , ମିେଲାଠାରୁ ଚତୁଦଗେର ନଗର ନିମାଣ କେଲ; ପୁଣି,

େଯାୟାବ ନଗରର ଅବଶିଷ ସାନ ପୁନଃନିମାଣ କେଲ। 9ତହଁୁ ଦାଉଦ ଆହୁରି

ଆହୁରି ମହାନ େହେଲ; କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ତାହାଙ ସହ ଥେଲ।

10ଇସାଏଲ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଦାଉଦଙୁ ରାଜା କରିବା

ପାଇଁ ସମଗ ଇସାଏଲ ସହିତ େଯଉଁମାେନ ତାଙ ରାଜ େର ତାଙ ସେଙ

ଆପଣାମାନଙୁ ବଳବାନ େଦଖାଇଥେଲ, ଦାଉଦଙର େସହି ବୀରମାନଙ

ମ େର ଏମାେନ ପଧାନ। 11 ଦାଉଦଙର ବୀରମାନଙ ସଂଖ ା; ଜେଣ

ହେ ମାନୀୟର ପୁତ ଯା ବୀୟା ତିରିଶ ଜଣଙ ମ େର ପଧାନ ଥଲା; େସ

ତିନି ଶହ େଲାକ ଉପେର ଆପଣା ବଚା ଚଳାଇ ଏକାେବେଳ େସମାନଙୁ
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ବଧ କରିଥଲା। 12 ପୁଣି, ତାହା ଉତାେର ଅେହାହୀୟ େଦାଦୟର ପୁତ

ଇଲୀୟାସର, େସ ତିନି ବୀରଙ ମ େର ପଧାନ ଥଲା। 13 େସ ପଶଦମୀମେର

ଦାଉଦଙ ସଙେର ଥଲା, େସଠାେର ପେଲଷୀୟମାେନ ଯୁଦାେଥ ଏକତ

େହାଇଥେଲ, େସଠାେର ଯବପୂଣ ଖେଣ ଭୂମି ଥଲା; ଆଉ େଲାକମାେନ

ପେଲଷୀୟମାନଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଉଥେଲ; 14 ଏଥେର େସମାେନ େସହି

ଭୂମିଖଣ ମ େର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ରକା କେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ବଧ

କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ମହା ଜୟ ଦାରା େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 15

ଆଉ ତିରିଶ ଜଣ ପଧାନଙ ମ ରୁ ତିନି ଜଣ େଶୖଳକୁ, ଅଥା , ଅଦୁଲମ

ଗୁମାକୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ। େସେତେବେଳ ପେଲଷୀୟ େସୖନ

ରଫାୟୀମ ଉପତ କାେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିଥେଲ। 16ପୁଣି, େସସମୟେର

ଦାଉଦ ଦୁଗମ ସାନେର ଥେଲ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙର ପହରୀେସୖନ ଦଳ

େବଥଲହିମେର ଥେଲ। 17 ଏଥେର ଦାଉଦ ତୃଷାତ େହାଇ କହିେଲ, “ଆଃ,

େକହି େବଥଲହିମନଗରଦାର ନିକଟସ କୂପର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ େମାେତ

ଦିଅନା କି!” 18 ତହେର େସହି ତିନି ବୀର ପେଲଷୀୟମାନଙ େସୖନ

ମ େଦଇ ପଶିଯାଇ େବଥଲହିମନଗରଦାର ନିକଟସ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ି

ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିେଲ; ମାତ ଦାଉଦ ତହରୁ ପାନ କରିବାକୁ ସମତ

ନ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତାହା ଢାଳିେଦେଲ, ଆଉ କହିେଲ, 19

“େମାʼ ପରେମଶର ଏପରି କମ କରିବାକୁ େମାେତ ନ େଦଉନୁ; ପାଣପଣେର

ଗମନକାରୀ ଏହି ମନୁଷ ମାନଙ ରକ କି ମଁୁ ପାନ କରିବି? କାରଣ େସମାେନ

ପାଣପଣେର ତାହା ଆଣିଅଛନି।” ଏଣୁ େସ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସମତ

େହେଲ ନାହ। ଏହି ସକଳ କମ େସହି ତିନି ବୀର କରିଥେଲ। 20 େସହି ତିନି

ଜଣଙ ମ େର େଯାୟାବର ଭାତା ଅବୀଶୟ ପଧାନ ଥଲା; କାରଣ େସ ତିନି

ଶହ େଲାକ ବିରୁଦେର ଆପଣା ବଚା ଉଠାଇ େସମାନଙୁ ବଧ କରିଥଲା;

ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନିଙ ମ େର ନାମ ପାଇଲା। 21 ଏହି ତିନିଙ ମ େର େସ

ଦୁଇ ଜଣଙ ଅେପକା ଅଧକ ମଯ ାଦାପନ ଥଲା ଓ େସମାନଙର େସନାପତି

େହଲା; ତଥାପି େସ ପଥମ ତିନି ଜଣଙ ତୁଲ ନ ଥଲା। 22 ପରାକାନ

କମକାରୀ କେ ସଲୀୟ ଏକ ବିକମୀ ପୁରୁଷର େପୗତ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ

େଯ ବନାୟ, େସ େମାୟାବୀୟ ଅରୀେୟଲର ଦୁଇ ପୁତଙୁ ବଧ କଲା; ମ

େସ ହିମପାତ ସମୟେର ଯାଇ ଗତ ମ େର ଏକ ସିଂହକୁ ବଧ କଲା। 23
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ଆହୁରି େସ ପାଞ ହାତ ଦୀଘ ବୃହତକାୟ ଏକ ମିସରୀୟ ପୁରୁଷକୁ ବଧ

କଲା; େସହି ମିସରୀୟ ହସେର ତନୀର ନରାଜ ତୁଲ ଏକ ବଚା ଥଲା;

ପୁଣି, ବନାୟ ଏକ ଯଷି େନଇଯାଇ େସହି ମିସରୀୟର ହସରୁ ବଚା ଛଡ଼ାଇ

ତାହାରି ବଚାେର ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 24 ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ ବନାୟ

ଏହିସବୁ କମ କଲା, ଏଣୁ େସ ଏହି ତିନି ବୀରଙ ମ େର ନାମ ପାଇଲା। 25

େଦଖ, େସ ତିରିଶ ଜଣଙ ଅେପକା ଅଧକ ମଯ ାଦାପନ ଥଲା, ତଥାପି େସ

ପଥମ ତିନି ଜଣଙ ତୁଲ ନ ଥଲା; ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଆପଣା ପହରୀ

ଦଳ ଉପେର ନିଯୁକ କେଲ। 26ଆହୁରି େସୖନ ମ େର ଏହି ବୀରମାେନ

ଥେଲ; ଯଥା, େଯାୟାବର ଭାତା ଅସାେହଲ, େବଥଲହିମସ େଦାଦୟର

ପୁତ ଇ ହାନ ; 27 ହେରାରୀୟ ଶେମା , ପେଲାନୀୟ େହଲ , 28

ତେକାୟୀୟ ଇେ କଶର ପୁତ ଈରା, ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର; 29

ହୂଶାତୀୟ ସିବଖୟ, ଅେହାହୀୟ ଈଲୟ; 30 ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ,

ନେଟାଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ େହଲ ; 31 ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣର ଗିବୀୟା

ନିବାସୀ ରୀବୟର ପୁତ ଇତୟ, ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ; 32 ଗା 

ନଦୀତୀର ନିବାସୀ ହୂରୟ, ଅବତୀୟ ଅବୀେୟଲ; 33 ବାହାରୁମୀୟ

ଅସାବ , ଶାେ ବାନୀୟ ଇଲୀୟହବା; 34ଗିେଷାନୀୟ ହାେଷ ର ପୁତଗଣ,

ହରାରୀୟ ଶାଗିର ପୁତ େଯାନାଥନ; 35 ହରାରୀୟ ସାଖରର ପୁତ ଅହୀୟାମ,

ଊରର ପୁତ ଇଲୀଫାଲ; 36ମେଖରାତୀୟ େହଫର, ପେଲାନୀୟ ଅହୀୟ; 37

କମଲୀୟ ହିଷୟ, ଇ ବୟର ପୁତ ନାରୟ; 38 ନାଥନର ଭାତା େଯାେୟଲ,

ହଗିର ପୁତ ମିଭର; 39 ଅେମାନୀୟ େସଲ , ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବର

ଅସବାହକ େବେରାତୀୟ ନହରୟ; 40ଯିତୀୟ ଈରା ଓ ଗାେର ; 41ହିତୀୟ

ଊରୀୟ, ଅହଲୟର ପୁତ ସାବ , 42 ରୁେବନୀୟ ଶୀଷାର ପୁତ ଅଦୀନା, ଏ

ରୁେବନୀୟମାନଙର ଜେଣ ପଧାନ ଥଲା ଓ ତାହା ସେଙ ତିରିଶ ଜଣ ଥେଲ;

43 ମାଖାର ପୁତ ହାନ , ମିତୀୟ େଯାଶାଫ ; 44 ଅଷାେରାତୀୟ ଉଷୀଅ;

ଅେରାେୟରୀୟ େହାଥ ର ପୁତ ଶା ଓ ଯିୟୀେୟ ; 45 ଶିମିର ପୁତ

ଯିଦୀେୟଲ ଓ ତାହାର ଭାତା ତୀଷୀୟ େଯାହା; 46 ମହବୀୟ, ଇଲୀେୟ ,

ଇ ନାମର ପୁତ ଯିରୀବୟ ଓ େଯାଶବୀୟ, ଆଉ େମାୟାବୀୟ ଯିତା; 47

ଇଲୀେୟ , ଓେବ ଓ ମେସାବାୟୀୟ ଯାସୀେୟ ।
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12 େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ କୀ ର ପୁତ ଶାଉଲଙର ଭୟେର ଆପଣାକୁ

ରୁଦ କରିଥେଲ, େସହି ସମୟେର ଏହି େଲାକମାେନ ସିକ କୁ ତାଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଥେଲ; େସମାେନ ଯୁଦେର ତାଙର ସାହାଯ କାରୀ ବୀରମାନଙ ମ େର

ଗଣିତ ଥେଲ। 2 େସମାେନ ଧନୁଦାରୀ, ଆଉ ଦକିଣ ଓ ବାମ ଉଭୟ ହସେର

ଛାଟିଣୀପସର ଓ ଧନୁରୁ ତୀର େକପଣ କରିବାେର ନିପୁଣ ଥେଲ; େସମାେନ

ଶାଉଲଙର ାତି ବିନ ାମୀନୀୟ େଲାକ ଥେଲ। 3 େସମାନଙ ମ େର

ପଧାନ ଅହୀେୟଷର, ତହ ଉତାେର େଯାୟା , ଏମାେନ ଗିବୀୟାଥୀୟ

ଶମାୟର ପୁତ; ଅସାବ ର ପୁତ ଯିଷୀେୟ , େପଲ , ଅନାେଥାତୀୟ

ବରାଖା ଓ େଯହୂ; 4ପୁଣି, ଗିବୀେୟାନୀୟ ଯିଶୟୀୟ, େସ ତିରିଶ ଜଣଙ

ମ େର ଗଣିତ ବୀର ଓ ତିରିଶ ଜଣଙ ଉପେର ନିଯୁକ; ଆଉ ଯିରିମୀୟ,

ଯହସୀେୟଲ, େଯାହାନ , ଗେଦରାଥୀୟ େଯାଷାବ ; 5 ଇଲୟଷୟ,

ଯିେରେମା , ବାଲୀୟା, େଶମରୀୟ, ହରୂଫୀୟ ଶଫଟୀୟ; 6 େକାରହୀୟ

ଇ କାନା, ଯିଶୀୟ, ଅସେର , େଯାେୟଷ , ଯା ବୀୟା ; 7 ଆଉ

ଗେଦାର ନିବାସୀ ଯିେରାହମର ପୁତ େଯାେୟଲା ଓ ସବଦୀୟ। 8 ଆଉ

ଗାଦୀୟମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ େଲାକ ପୃଥକ େହାଇ ପାନରସିତ ଦୁଗ

ସାନକୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; େସମାେନ ମହାବିକମଶାଳୀ, ଢାଲ

ଓ ବଚାଧାରୀ, ଯୁଦାେଥ ଶିକିତ େଲାକ; େସମାନଙ ମୁଖ ସିଂହମୁଖ ତୁଲ

ଓ େସମାେନ ପବତସ ହରିଣ ତୁଲ ଦୁତଗାମୀ। 9 ପଥମ ଏସ , ଦିତୀୟ

ଓବଦୀୟ, ତୃତୀୟ ଇଲୀୟା , 10 ଚତୁଥ ମିଶନା, ପଞମ ଯିରିମୀୟ, 11

ଷଷ ଅତୟ, ସପମ ଇଲୀେୟ ; 12 ଅଷମ େଯାହାନ , ନବମ ଇଲାବ ;

13 ଦଶମ ଯିରିମୀୟ, ଏକାଦଶ ମ ବନୟ। 14 ଗା ର ଏହି ସନାନମାେନ

େସନାପତି ଥେଲ, ଏମାନଙ ମ େର େଯଉଁ ଜଣ କୁଦ, େସ ଏକ ଶତ

େଲାକର ଓ େଯ ମହାନ, େସ ଏକ ସହସ େଲାକର ସମାନ ଥଲା। 15

ଏମାେନ ପଥମ ମାସେର ଯଦନର ଜଳ ସମସ ତୀର ଉପେର ଉଚୁଳିବା

ସମୟେର ନଦୀ ପାର େହାଇ ଯାଇଥେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଉପତ କା

ସମୂହର ପୂବ ଓ ପଶିମ ଦିଗ ନିବାସୀମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଥେଲ। 16ଆହୁରି

ବିନ ାମୀ ଓ ଯିହୁଦାସନାନମାନଙ ମ ରୁ େକେତ େଲାକ ଦୁଗସାନକୁ

ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 17 ତହେର ଦାଉଦ େସମାନଙୁ େଭଟିବା

ପାଇଁ ଯାଇ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଯଦି ତୁେମମାେନ ନିବେରାଧ ଭାବେର
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େମାହର ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିଥାଅ, େତେବ େମାହର

ଅନଃକରଣ ତୁମମାନଙଠାେର ସଂଯୁକ େହବ; ମାତ େମାʼ ହସେର େକୗଣସି

େଦୗରାତ ନ ଥେଲ େହଁ ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାʼ ଶତୁମାନଙ ହସେର େମାେତ

ସମପଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାଅ, େତେବ ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶର

ତାହା େଦଖନୁ ଓ ଅନୁେଯାଗ କରନୁ।” 18 େସେତେବେଳ ତିରିଶ ଜଣଙ

ମ େର ପଧାନ ଅମାସୟ ଉପେର ଆତା ଅଧଷାନ କରେନ, େସ କହିଲା, “େହ

ଦାଉଦ, ଆେମମାେନ ତୁମର, େହ ଯିଶୀର ପୁତ, ଆେମମାେନ ତୁମର ପକ;

ତୁମର ମଙଳ େହଉ, ମଙଳ େହଉ ଓ ତୁମ ସାହାଯ କାରୀମାନଙର ମଙଳ

େହଉ; କାରଣ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମର ସାହାଯ କରନି।” ତହଁୁ ଦାଉଦ

େସମାନଙୁ ଗହଣ କରି େସନାଦଳ ଉପେର େସମାନଙୁ େସନାପତି କେଲ।

19 ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ ଶାଉଲଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ

ଆସିବା େବେଳ ମନଃଶିୟମାନଙର େକେତକ େଲାକ ମ ଦାଉଦଙର

ପକ େହେଲ, ମାତ େସମାନଙ େଦଇ େସମାନଙର ସାହାଯ େନାହିଲା;

କାରଣ ପେଲଷୀୟମାନଙ ଅଧପତିମାେନ ମନଣା କରି ତାଙୁ ବିଦାୟ

େଦଇ କହିେଲ, “େସ ଆପଣା ପଭୁ ଶାଉଲଙର ପକ େହାଇ ଆମମାନଙ

ମସକକୁ ସଙଟେର ପକାଇବ।” 20 ଦାଉଦ ସିକ କୁ ଯିବା େବେଳ ମନଃଶି

ସମନୀୟ ଅଦହ, େଯାଷାବ , ଯିଦୀେୟଲ, ମୀଖାେୟଲ, େଯାଷାବ ,

ଇଲୀହୂ ଓ ସିଲଥୟ, ଏହି ମନଃଶିବଂଶୀୟ ସହସପତିମାେନ ତାଙର

ପକ େହେଲ। 21ଆଉ େସମାେନ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ବିରୁଦେର ଦାଉଦଙର

ସାହାଯ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ସମେସ ମହାବିକମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଓ

େସନାପତି ଥେଲ। 22 ଦିନକୁ ଦିନ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙୁ ସାହାଯ କରିବାକୁ

ଆସିେଲ, ତହେର ପରେମଶରଙ େସୖନ ତୁଲ ମହାେସୖନ େହଲା। 23

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଶାଉଲଙର ରାଜ ଦାଉଦଙୁ ସମପଣ କରିବା

ପାଇଁ ଯୁଦାେଥ ସସଜ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ହିେବାଣକୁ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଥେଲ, େସମାନଙ ସଂଖ ା ଏହି। 24 ଯିହୁଦାସନାନଗଣ ମ ରୁ ଢାଲ ଓ

ବଚାଧାରୀ, ଯୁଦାେଥ ସସଜ ଛଅ ହଜାର ଆଠ ଶହ ଜଣ। 25 ଶିମୀେୟାନ

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଯୁଦାେଥ ମହାବିକମଶାଳୀ ସାତ ହଜାର ଏକ ଶହ ଜଣ।

26 େଲବୀସନାନଗଣ ମ ରୁ ଚାରି ହଜାର ଛଅ ଶହ ଜଣ। 27 ପୁଣି,

ଯିେହାୟାଦା ହାେରାଣବଂଶର ଅ କ ଥଲା, ତାହା ସେଙ ତିନି ହଜାର ସାତ
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ଶହ େଲାକ ଥେଲ। 28ଆଉ ସାେଦାକ ଏକ ବିକମଶାଳୀ ଯୁବା େଲାକ ଥଲା

ଓ ତାହାର ପିତୃବଂଶର ବାଇଶ ଜଣ େସନାପତି ଥେଲ। 29 ଶାଉଲଙର

ାତି ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ମ ରୁ ତିନି ହଜାର େଲାକ; କାରଣ େସହି

ସମୟ ପଯ ନ େସମାନଙର ଅଧକାଂଶ େଲାକ ଶାଉଲଙ ବଂଶର ବଶତା

ସୀକାର କେଲ। 30 ଇଫୟିମସନାନଗଣ ମ ରୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ଆଠ

ଶହ େଲାକ, ଏମାେନ ମହାବିକମଶାଳୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶେର

ବିଖ ାତ େଲାକ ଥେଲ। 31 ପୁଣି, ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶରୁ ଅଠର ହଜାର

େଲାକ, ଏମାେନ ଦାଉଦଙୁ ରାଜା କରିବା ଲାଗି ମେନାନୀତ େଲାକ ନାମେର

ନିଦଷ େହାଇଥେଲ। 32ଆଉ ଇଷାଖରସନାନଗଣ ମ ରୁ ଦୁଇ ଶହ ପଧାନ

େଲାକ, ଏମାେନ କାଳ , ଇସାଏଲର କି କତବ , ତାହା ଜାଣିେଲ; ଆଉ

େସମାନଙ ଭାତା ସମେସ େସମାନଙ ଆ ାବହ ଥେଲ। 33 ସବୂଲୂନ ମ ରୁ

େସୖନ ଦଳେର ଗମନେଯାଗ ଓ ସବପକାର ଯୁଦାସ େନଇ ଯୁଦ ସଜାଇବାକୁ

ସମଥ ପଚାଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ; େସମାେନ ଯୁଦ ସଜାଇ ପାରିେଲ ଓ

ଦିମନା ନ ଥେଲ। 34 ପୁଣି, ନପାଲ ମ ରୁ ଏକ ହଜାର େସନାପତି ଓ

େସମାନଙ ସେଙ ଢାଲ ଓ ବଚାଧାରୀ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 35

ଆଉ ଦାନୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଯୁଦ ସଜାଇବାକୁ ସମଥ ଅଠାଇଶ ହଜାର ଛଅ

ଶହ େଲାକ ଥେଲ। 36ଆେଶର ମ ରୁ େସୖନ ଦଳେର ଗମନେଯାଗ , ଯୁଦ

ସଜାଇବାକୁ ସମଥ ଚାଳିଶ ହଜାର େଲାକ। 37ଆଉ ଯଦନର ଅନ ପାରିସିତ

ରୁେବନୀୟ, ଗାଦୀୟ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ମ ରୁ ଯୁଦାେଥ ସବପକାର

ଅସଧାରୀ ଏକ ଲକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େଲାକ। 38ଯୁଦ ସଜାଇବାକୁ ସମଥ

ଏହି ସକଳ େଯାଦା ସମୂଣ ଅନଃକରଣ ସହିତ ଦାଉଦଙୁ ସମଗ ଇସାଏଲ

ଉପେର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ହିେବାଣକୁ ଆସିେଲ; ମ ଇସାଏଲର ଅବଶିଷ

ସମେସ ଦାଉଦଙୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକଚିତ େହେଲ। 39ଆଉ େସମାେନ

ଦାଉଦଙ ସେଙ ତିନି ଦିନ େଭାଜନପାନ କରି େସଠାେର ରହିେଲ; କାରଣ

େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ େସମାନଙ ନିମେନ ଆେୟାଜନ କରିଥେଲ। 40ଆହୁରି

ଇଷାଖର, ସବୂଲୂନ ଓ ନପାଲ ପଯ ନ େସମାନଙ ନିକଟବତୀ େଲାକମାେନ

ଗଦଭ, ଉଷ, ଖଚର ଓ ବଳଦ ପୃଷେର ଖାଦ ଦବ , ଅଥା , ସୂଜିର ଦବ ,

ଡିମିରି ଚକି, ଦାକାେପଣା, ଦାକାରସ, େତୖଳ ଆଣିେଲ, ଆହୁରି ବଳଦ ଓ

େମଷ ବହୁଳ ରୂେପ ଆଣିେଲ; କାରଣ ଇସାଏଲ ମ େର ଆନନ େହଲା।
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13ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ସହସପତିମାନଙର, ଶତପତିମାନଙର ଓ ସମସ

ଅ କଙ ସହିତ ମନଣା କେଲ। 2 ଆଉ ଦାଉଦ ଇସାଏଲର ସମଗ

ସମାଜକୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତୁମମାନଙୁ ଉତମ େଦଖାଯାଏ ଓ ଯଦି ତାହା

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଆଡ଼ୁ ହୁଏ, େତେବ ଇସାଏଲର

ସମୁଦାୟ ପେଦଶେର ଆମମାନଙ ଅବଶିଷ ଭାତୃଗଣ ଓ େସମାନଙ ସେଙ

ଆପଣା ଆପଣା ତଳିଭୂମିବିଶିଷ ନଗରେର ବାସକାରୀ ଯାଜକମାେନ ଓ

େଲବୀୟମାେନ େଯପରି ଆମମାନଙ ନିକଟେର ଏକତିତ ହୁଅନି, ଏନିମେନ

ଆସ, ଆେମମାେନ ସବତ େସମାନଙ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଉ। 3 ପୁଣି,

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ପୁନବାର ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣୁ;

କାରଣ ଶାଉଲଙ ସମୟେର ଆେମମାେନ ତହର ଅେନଷଣ କରି ନାହଁୁ।” 4

ତହେର ସମଗ ସମାଜ େସହିପରି କରିେବ େବାଲ କହିେଲ; କାରଣ ସକଳ

େଲାକଙ ଦୃଷିେର ତାହା ଯଥାଥ େବାଧ େହଲା। 5ତହଁୁ କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ରୁ

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଆଣିବା ନିମେନ ଦାଉଦ ମିସରର ଶୀେୟାର ନଦୀଠାରୁ

ହମାତର ପେବଶ ସାନ ପଯ ନ ସମଗ ଇସାଏଲକୁ ଏକତ କେଲ। 6ଆଉ

କିରୂବଗଣ ମ େର ଉପବିଷ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଖ ାତ ପରେମଶରଙ

ସିନୁକକୁ ଯିହୁଦାର ଅଧକାରସ ବାଲାରୁ, ଅଥା , କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ରୁ

ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ େସହି ସାନକୁ ଗେଲ। 7 ପୁଣି,

େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୂତନ ଶଗଡ଼େର ପରେମଶରଙ ସିନୁକକୁ ଅବୀନାଦବର

ଗୃହରୁ ବାହାର କରି େବାହି ଆଣିେଲ; ଆଉ ଉଷ ଓ ଅହୀେୟା ଶଗଡ଼

ଚଳାଇେଲ। 8 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ ପରେମଶରଙ ସାକାତେର

ସମସ ଶକି ସହିତ ଗାୟନ କରି ବୀଣା ଓ େନବଲ ଓ ଦାରା ଓ କରତାଳ ଓ

ତୂରୀ ବଜାଇେଲ। 9ଆଉ େସମାେନ କୀେଦା ନାମକ ଶସ ମଦନ ସାନେର

ଉପସିତ ହୁଅେନ, ବଳଦମାେନ ଅମଣା େହବାରୁ ଉଷ ହସ ବିସାର କରି

ସିନୁକ ଧରିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଉଷ ପତି ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ପଜଳିତ

େହଲା ଓ ସିନୁକ ପତି ହସ ବିସାର କରିବା ସକାଶୁ େସ ତାହାକୁ ଆଘାତ

କେଲ; ତହଁୁ େସ େସଠାେର ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ମଲା। 11 ପୁଣି,

ସଦାପଭୁ ଉଷକୁ ଆକମଣ କରିବାରୁ ଦାଉଦ ଅସନୁଷ େହେଲ; ଏଣୁ େସ

େସହି ସାନର ନାମ “େପରସଉଷ” ରଖେଲ; ଆଜି ପଯ ନ େସହି ନାମ ଅଛି।

12ଆଉ ଦାଉଦ େସହି ଦିନ ପରେମଶରଙ ବିଷୟେର ଭୟ ପାଇ କହିେଲ,
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“ମଁୁ କିପରି ପରେମଶରଙ ସିନୁକ େମାʼ ନିକଟକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବି?” 13 ତହଁୁ

ଦାଉଦ ଦାଉଦନଗରକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ସିନୁକ ଆଣିେଲ ନାହ, ମାତ

ତାହା େନଇ ପଥପାଶସ ଗାଥୀୟ ଓେବ ଇେଦାମର ଗୃହେର ରଖେଲ। 14

ତହେର ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଓେବ ଇେଦାମର ପରିବାର ସହିତ ତାହାର

ଗୃହେର ତିନି ମାସ ରହିଲା; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଓେବ ଇେଦାମର ଗୃହକୁ ଓ

ତାହାର ସବସକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ।

14ଏଥଉତାେର େସାରର ରାଜା ହୂର ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ଓ ତାଙ

ପାଇଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଏରସ କାଷ ଓ ରାଜମିସୀ ଓ ବେଢ଼ଇମାନଙୁ

ପଠାଇଲା। 2ତହେର ସଦାପଭୁ େଯ ଦାଉଦଙୁ ଇସାଏଲର ରାଜପଦେର ସିର

କେଲ, ଏହା େସ ବୁଝିେଲ, କାରଣ ତାହାଙ େଲାକ ଇସାଏଲ ସକାଶୁ ତାଙର

ରାଜ ଉନତିପାପ େହାଇଥଲା। 3 ପୁଣି, ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମେର ଆହୁରି

ଭାଯ ା ଗହଣ କେଲ; ତହେର ଦାଉଦଙର ଆହୁରି ପୁତକନ ା ଜାତ େହେଲ।

4 ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙର େଯଉଁ େଯଉଁ ସନାନ ଜନିେଲ, େସମାନଙର ନାମ;

ଶମୂୟ, େଶାବ , ନାଥନ, ଶେଲାମନ, 5ୟିଭର, ଇଲୀଶୂୟ, ଇେଲଲ , 6

େନାଗହ, େନଫ , ଯାଫୀୟ, 7 ଇଲୀଶାମା, ବୀଲୀୟାଦା ଓ ଇଲୀେଫଲ ।

8 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭଷିକ େହାଇଅଛନି,

ଏହା ପେଲଷୀୟମାେନ ଶୁଣେନ, ସମସ ପେଲଷୀୟ େଲାକ ଦାଉଦଙୁ

ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହଁୁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି େସମାନଙ ବିରୁଦେର

ବାହାରିେଲ। 9 ଏହି ସମୟେର ପେଲଷୀୟମାେନ ରଫାୟୀମ ତଳଭୂମିେର

ଚଢ଼ାଉ କରିଥେଲ। 10 ଏଥେର ଦାଉଦ ପରେମଶରଙୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ମଁୁ

କʼଣ ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଉଠି ଯିବି? ତୁେମ କʼଣ େସମାନଙୁ େମାʼ

ହସେର ସମପଣ କରିବ?” ତହେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ କହିେଲ, “ଉଠିଯାଅ,

କାରଣ ଆେମ େସମାନଙୁ ତୁମ ହସେର ସମପଣ କରିବା।” 11 ତହଁୁ

େସମାେନ ବା ପରାସୀ କୁ ଆସେନ, ଦାଉଦ େସଠାେର େସମାନଙୁ ଆଘାତ

କେଲ; ତହେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “ପରେମଶର େମାʼ ହସେର େମାହର

ଶତୁମାନଙୁ ଜଳ ଦାରା େସତୁଭଙ ତୁଲ ଭଗ କରିଅଛନି।” ଏେହତୁ େସମାେନ

େସହି ସାନର ନାମ “ବା ପରାସୀ ” ରଖେଲ। 12 ଆଉ େସଠାେର

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଦବତାମାନଙୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥେଲ; ପୁଣି, ଦାଉଦ

ଆ ା କରେନ, େସହି ସବୁ ଅଗିେର ଦଗ କରାଗଲା। 13 ଏଥଉତାେର
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ପେଲଷୀୟମାେନ ପୁନବାର ତଳିଭୂମିେର ଚଢ଼ାଉ କେଲ। 14 ତହେର ଦାଉଦ

ପରେମଶରଙୁ ପୁନବାର ପଚାରେନ, ପରେମଶର ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

େସମାନଙ ପଶା ଯାଅ ନାହ; େସମାନଙ ନିକଟରୁ େଫରିଯାଇ ତୂତ ବୃକ

ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ଆକମଣ କର। 15 ପୁଣି, ତୁେମ ତୂତ ବୃକ େତାଟା

ଉପେର େସୖନ ଗମନର ଶବ ଶୁଣିେଲ, ଯୁଦକୁ ବାହାରିବ; କାରଣ ପରେମଶର

ପେଲଷୀୟ େସୖନ ଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସମୁଖେର ଅଗସର

େହେବ।” 16 ତହେର ପରେମଶର େଯପରି ଆ ା କେଲ, ଦାଉଦ େସହିପରି

କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଗିବୀେୟା ଠାରୁ େଗଷର ପଯ ନ ପେଲଷୀୟ

େସୖନ ଦଳକୁ ଆଘାତ କେଲ। 17 ତହେର ଦାଉଦଙର ସୁଖ ାତି ସବେଦଶେର

ବ ାପିଗଲା; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ସବୁ େଗାଷୀ ମ େର ତାଙ ବିଷୟେର ଭୟ

ଜନାଇେଲ।

15ଆହୁରି ଦାଉଦ ଆପଣା ପାଇଁ ଦାଉଦ ନଗେର ଅେନକ ଗୃହ ନିମାଣ

କେଲ; ଆଉ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ପାଇଁ ଏକ ସାନ ପସୁତ କରି ତହ

ପାଇଁ ଏକ ତମୁ ସାପନ କେଲ। 2 େସହି ସମୟେର ଦାଉଦ କହିେଲ,

“େଲବୀୟମାନଙ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ପରେମଶରଙ ସିନୁକ େବାହିବା କତବ

ନୁେହଁ; କାରଣ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ େବାହିବା ପାଇଁ ଓ ଚିରକାଳ ତାହାଙର

ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି।” 3

ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ନିମେନ ଦାଉଦ େଯଉଁ ସାନ ପସୁତ କରିଥେଲ,

େସହି ସାନକୁ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ସମସ ଇସାଏଲକୁ ଯିରୂଶାଲମେର

ଏକତ କେଲ। 4ଆଉ ଦାଉଦ ହାେରାଣସନାନଗଣକୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ

ଏକତ କେଲ। 5 କହାତସନାନଗଣ ମ େର ଊରୀେୟଲ ପଧାନ ଓ ତାହାର

ଭାତୃଗଣ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ; 6 ମରାରିସନାନଗଣ ମ େର ଅସାୟ

ପଧାନ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଦୁଇ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ; 7 େଗେଶାମସନାନଗଣ

ମ େର େଯାେୟଲ ପଧାନ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ତିରିଶ ଜଣ; 8

ଇଲୀଶାଫ ସନାନଗଣ ମ େର ଶମୟୀୟ ପଧାନ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଦୁଇ

ଶହ ଜଣ; 9 ହିେବାଣସନାନଗଣ ମ େର ଇଲୀେୟ ପଧାନ ଓ ତାହାର

ଭାତୃଗଣ ଅଶୀ ଜଣ; 10ଉଷୀେୟଲସନାନଗଣ ମ େର ଅମୀନାଦବ ପଧାନ

ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 11ପୁଣି, ଦାଉଦ ସାେଦାକ ଓ

ଅବୀୟାଥର ଯାଜକମାନଙୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ, ଊରୀେୟଲକୁ, ଅସାୟକୁ ଓ
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େଯାେୟଲକୁ, ଶମୟୀୟକୁ ଓ ଇଲୀେୟ କୁ ଓ ଅମୀନାଦବକୁ ଡାକି କହିେଲ,

12 “ତୁେମମାେନ େଲବୀୟମାନଙ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ; ମଁୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ନିମେନ େଯଉଁ ସାନ ପସୁତ କରିଅଛି, େସହି

ସାନକୁ ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଉଭୟ

ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କର।” 13 କାରଣ ପଥମ ଥର ତୁେମମାେନ ତାହା

ନ େବାହିବାରୁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ ଆକମଣ

କେଲ, େଯଣୁ ଆେମମାେନ ବିଧମେତ ତାହାଙର ଅେନଷଣ ନ କଲୁ। 14

ତହଁୁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ

ସିନୁକ ଆଣିବା ନିମେନ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କେଲ। 15 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ

ବାକ ପମାେଣ େମାଶା େଯପରି ଆ ା କରିଥେଲ, ତଦନୁସାେର େଲବୀୟ

ସନାନମାେନ ପରେମଶରଙ ସିନୁକକୁ ତହର ସାଙୀ ଦାରା ଆପଣା ଆପଣା

କାନେର େବାହିେଲ। 16 ଆଉ ଦାଉଦ େଲବୀୟମାନଙର ପଧାନବଗଙୁ

କହିେଲ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଗାୟକ ଭାତୃଗଣକୁ େନବଲ ଓ ବୀଣା

ଓ କରତାଳ, ବାଦ ଯନ େନଇ ଉଚସରେର ଆନନଧନି କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ

କର। 17 ତହେର େଲବୀୟମାେନ େଯାେୟଲର ପୁତ େହମନକୁ ନିଯୁକ

କେଲ, ତାହାର ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ େବରିଖୀୟର ପୁତ ଆସଫକୁ ଓ େସମାନଙ

ଭାତୃଗଣ ମରାରିସନାନମାନଙ ମ ରୁ କୁଶାୟାର ପୁତ ଏଥ କୁ; 18

ଆଉ େସମାନଙ ସେଙ େସମାନଙ ଦିତୀୟ ପଦସ ଭାତୃଗଣକୁ, ଅଥା ,

ଜିଖରୀୟକୁ, େବ କୁ, ଯାସୀେୟଲକୁ, ଶମୀରାେମା କୁ, ଯିହୀେୟଲକୁ,

ଉନିକୁ, ଇଲୀୟା କୁ, ବନାୟକୁ, ମାେସୟକୁ, ମତଥୀୟକୁ, ଇଲୀଫେଲହୁକୁ,

ମିେ ନୟକୁ, ଦାରପାଳ ଓେବ ଇେଦାମକୁ ଓ ଯିୟୀେୟ କୁ ନିଯୁକ କେଲ।

19 ଏହିରୂେପ େହମନ, ଆସଫ ଓ ଏଥ ଗାୟକମାେନ ପିତଳର କରତାଳ

େନଇଉଚଧନି କରିବା ପାଇଁ; 20ଆଉଜିଖରୀୟ, ଅସୀେୟଲ, ଶମୀରାେମା ,

ଯିହୀେୟଲ, ଉନି, ଇଲୀୟା , ମାେସୟ ଓ ବନାୟ େନବଲ େନଇ ଅଲାେମା

ସର ବଜାଇବା ପାଇଁ; 21 ପୁଣି, ମତଥୀୟ, ଇଲୀଫେଲହୁ, ମିେ ନୟ,

ଓେବ ଇେଦାମ, ଯିୟୀେୟ ଓ ଅସସୀୟ ବୀଣା ବଜାଇ ଶିମିନୀ

ସରେର ଆରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ େହେଲ। 22 ପୁଣି, େଲବୀୟମାନଙର

ପଧାନ କନନୀୟ ଗାନ ବିଷୟେର ନିଯୁକ େହଲା, େସ ନିପୁଣ ଥବାରୁ ଗାନ

ଶିଖାଇଲା। 23ଆଉ େବରିଖୀୟ ଓ ଇ କାନା ସିନୁକର ଦାରରକକ େହେଲ।
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24 ପୁଣି, ଶବନୀୟ, େଯାଶାଫ , ନଥେନଲ, ଅମାସୟ, ଜିଖରୀୟ, ବନାୟ

ଓ ଇଲୀେୟଜର ଯାଜକମାେନ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ସମୁଖେର ତୂରୀ

ବଜାଇେଲ; ଆଉ ଓେବ ଇେଦାମ ଓ ଯିହୀୟ ସିନୁକର ଦାରରକକ େହେଲ।

25ତହଁୁ ଦାଉଦ ଓ ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗ ଓ ସହସପତିମାେନ ଓେବ 

ଇେଦାମର ଗୃହରୁ ଆନନପୂବକ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଆଣିବାକୁ

ଗେଲ; 26 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ବହିେଲ,

ପରେମଶର େସମାନଙର ସାହାଯ କରେନ, େସମାେନ ସାତ ବଳଦ ଓ ସାତ

େମଷ ବଳିଦାନ କେଲ। 27ଆଉ ଦାଉଦ, ସିନୁକବାହକ େଲବୀୟମାେନ,

ଗାୟକମାେନ, ଗାୟକମାନଙ ସହିତ ଗୀତଶିକକ କନନୀୟ, ସମେସ

ଶୁଭ େକୗମବସର େଚାଗା ପିନିଥେଲ; ଆଉ ଦାଉଦଙର େଦହେର ଶୁଭ

େକୗମବସର ଏେଫାଦ ଥଲା। 28ଏହିରୂେପ ଉଚସରେର ଜୟଧନି କରି ଶିଙା,

ତୂରୀ, କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ସମଗ ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙ

ନିୟମସିନୁକ ଆଣିେଲ। 29 ପୁଣି, ଦାଉଦନଗରେର ସଦାପଭୁଙ ନିୟମ

ସିନୁକ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଶାଉଲଙ କନ ା ମୀଖଲ ଝରକା ବାେଟ ଅନାଇ

ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ନୃତ ଓ ଆନନ କରିବାର େଦଖଲା, ତହେର େସ ମେନ

ମେନ ତାଙୁ ତୁଚ କଲା।

16ଏଥଉତାେର େସମାେନ ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ଭତରକୁ ଆଣି, ଦାଉଦ

ତହ ନିମେନ େଯଉଁ ତମୁ ସାପନ କରିଥେଲ, ତହ ମ େର ରଖେଲ; ଆଉ

େସମାେନ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି

ଉତଗ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଦାଉଦ େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ

କରିବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର େସ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର େଲାକମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କେଲ। 3ଆଉ େସ ଇସାଏଲର ପେତ କ େଲାକକୁ, ପୁରୁଷ

ଓ ସୀ ପତି ଜଣଙୁ ଏକ ଏକ ରୁଟି, ମାଂସର ଏକ ଏକ ଅଂଶ, ଏକ ଏକ

ଖଣ ଦାକାଚକି ପରିେବଷଣ କେଲ। 4 ଏଉତାେର େସ ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ

ସମୁଖେର ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙୁ

ସରଣ ଓ ଧନ ବାଦ ଓ ପଶଂସା କରିବା ପାଇଁ େକେତକ େଲବୀୟ େଲାକଙୁ

ନିଯୁକ କେଲ। 5 େସମାନଙ ମ େର ଆସଫ ପଧାନ, ଦିତୀୟ ଜିଖରୀୟ,

ଆଉ ଯୀୟେୟଲ, ଶମୀରାେମା , ଯିହୀେୟଲ, ମତଥୀୟ, ଇଲୀୟା ,

ବନାୟ, ଓେବ ଇେଦାମ ଓ ଯିୟୀେୟ ପରେମଶରଙ ନିୟମସିନୁକ
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ସମୁଖେର େନବଲ, ବୀଣା ଓ ଆସଫ ଉଚଧନିର କରତାଳ; 6ଆଉ ବନାୟ

ଓ ଯହସୀେୟଲ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ ନିତ ବଜାଇେଲ। 7 ଆଉ େସହି

ଦିନ ଦାଉଦ ପଥେମ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଧନ ବାଦ କରିବାର ଭାର

ଆସଫ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣର ହସେର ସମପଣ କେଲ। 8 ସଦାପଭୁଙୁ

ଧନ ବାଦ ଦିଅ, ତାହାଙ ନାମେର ପାଥନା କର; େଲାକମାନଙ ମ େର

ତାହାଙ କିୟାସକଳ ଜଣାଅ। 9 ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର, ତାହାଙ

ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କର; ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ସକଳ ଆଶଯ କମ

ବିଷୟେର କେଥାପକଥନ କର। 10 ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ପବିତ ନାମେର

ଦପ କର; େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରନି, େସମାନଙ ଚିତ

ଆନନିତ େହଉ। 11 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଓ ତାହାଙ ଶକିର ଅେନଷଣ

କର, ସବଦା ତାହାଙ ମୁଖର ଅେନଷଣ କର। 12 େହ ତାହାଙ ଦାସ

ଇସାଏଲର ବଂଶ, େହ ଯାକୁବର ସନାନଗଣ, ତାହାଙର ମେନାନୀତ େଲାକ,

13ତୁେମମାେନ ତାହାଙ କୃତ ଆଶଯ କିୟା, ତାହାଙ ଅଦୁତ ଲକଣ ଓ ତାହାଙ

ମୁଖନିଗତ ଶାସନସକଳ ସରଣ କର। 14 େସ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟନି; ତାହାଙର ଶାସନ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ପଚଳିତ ଅଛି।

15 ତାହାଙ ନିୟମ ଚିରକାଳ ସରଣ କର, େସହି ବାକ େସ ସହସ ପୁରୁଷ

ପରମରା ପତି ଆେଦଶ କରିଅଛନି; 16 େସହି ନିୟମ େସ ଅବହାମଙ ସେଙ

କରିଥେଲ ଓ େସହି ଶପଥ େସ ଇ ହାକଙ ପତି କରିଥେଲ; 17 ପୁଣି, େସ

ତାହା ବିଧ ରୂେପ ଯାକୁବଙ ପତି ଅନନକାଳୀନ ନିୟମ ରୂେପ ଇସାଏଲ

ପତି ସିର କେଲ। 18 ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ତୁମମାନଙ ଅଧକାରର

ବାଣ େସହି କିଣାନ େଦଶ ତୁମକୁ େଦବା;” 19 େସହି ସମୟେର ତୁେମମାେନ

େକବଳ ଅଳସଂଖ କ, ଅତି ଅଳ େଲାକ ଓ ତହ ମ େର ପବାସୀ ଥଲ;

20ଆଉ େସମାେନ ଏକ େଗାଷୀରୁ ଅନ େଗାଷୀ ଓ ଏକ ରାଜ ରୁ ଅନ

େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଭମଣ କେଲ। 21 େସ େକୗଣସି େଲାକକୁ େସମାନଙ

ପତି ଉପଦବ କରିବାକୁ େଦେଲ ନାହ; ଆହୁରି େସ େସମାନଙ ସକାଶୁ

ରାଜାମାନଙୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ; 22 କହିେଲ, “ଆମର ଅଭଷିକମାନଙୁ ସଶ

ନ କର ଓ ଆମର ଭବିଷ ବକାମାନଙ ପତି େକୗଣସି କତି ନ କର।”

23 େହ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର; ଦିନକୁ

ଦିନ ତାହାଙ କୃତ ପରିତାଣ ପକାଶ କର। 24ନାନା େଦଶୀୟଙ ମ େର
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ତାହାଙ େଗୗରବ, ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ମ େର ତାହାଙର ଆଶଯ କିୟା ପଚାର

କର। 25 କାରଣ ସଦାପଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ ନ ପଶଂସନୀୟ ଅଟନି; ମ େସ

ସକଳ େଦବତା ଅେପକା ଭୟେଯାଗ । 26 କାରଣ, ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙ

େଦବତାସବୁ ପତିମା ମାତ; ମାତ ସଦାପଭୁ ଆକାଶମଣଳର ସୃଷିକତା। 27

ସମମ ଓ ପଭାବ ତାହାଙର ଅଗବତୀ, ଶକି ଓ ଆହାଦ ତାହାଙ ସାନେର

ବିଦ ମାନ। 28 େହ ନାନା େଦଶୀୟ େଗାଷୀସମୂହ, ସଦାପଭୁଙର କୀତନ

କର, ସଦାପଭୁଙ େଗୗରବ ଓ ପରାକମର କୀତନ କର। 29 ସଦାପଭୁଙ

ନାମର ଯେଥାଚିତ େଗୗରବ କୀତନ କର; େନୖେବଦ ଆଣ ଓ ତାହାଙ

ଛାମୁକୁ ଆସ; ପବିତତାର େସୗନଯ େର ସଦାପଭୁଙର ଭଜନା କର। 30

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ! ତାହାଙ ଛାମୁେର କମମାନ ହୁଅ; ଜଗତ ହ ସୁସିର,

ତାହା ବିଚଳିତ େନାହିବ। 31 ଆକାଶମଣଳ ଆନନିତ େହଉ ଓ ପୃଥବୀ

ଉଲାସ କରୁ; ଆଉ େଲାକମାେନ େଦଶସମୂହ ମ େର କହନୁ, “ସଦାପଭୁ

ରାଜ କରନି।” 32 ସମୁଦ ଓ ତହର ପୂଣତା ଗଜନ କରୁ; େକତ ଓ

ତନ ସସକଳ ଜୟଧନି କରନୁ; 33 େସେତେବେଳ ବନସ ବୃକେଶଣୀ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଆନନେର ଗାନ କରିେବ, କାରଣ, େସ ପୃଥବୀର

ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି। 34 ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର; କାରଣ

େସ ମଙଳମୟ, ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 35ଆଉ, ତୁେମମାେନ

କୁହ, “େହ ଆମମାନଙ ପରିତାଣର ପରେମଶର, ଆମମାନଙୁ ତାଣ କର,

ଆମମାନଙୁ ସଂଗହ କର ଓ େଦଶୀୟମାନଙଠାରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର

କର, ତହେର ଆେମମାେନ ତୁମ ପବିତ ନାମର ଧନ ବାଦ କରିବା ଓ ତୁମ

ପଶଂସାେର ଜୟଧନି କରିବା।” 36 ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନକାଳ ପଯ ନ

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଧନ େହଉନୁ। ଏଥେର ସମଗ େଲାକ

କହିେଲ, “ଆେମ ” ଓ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କେଲ। 37 ଏଥଉତାେର

ଦାଉଦ ପତିଦିନର ପେୟାଜନାନୁସାେର ସିନୁକ ସମୁଖେର ନିତ ପରିଚଯ ା

କରିବା ନିମେନ ଆସଫକୁ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣକୁ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମ

ସିନୁକ ସମୁଖେର ରଖେଲ 38 ଆଉ ଓେବ ଇେଦାମ ଓ େସମାନଙର

ଅଠଷଠି ଜଣ ଭାତା; ମ ଯିଦୂଥୂ ର ପୁତ ଓେବ ଇେଦାମ, ଆଉ େହାଷା

ଦାରପାଳ େହେଲ 39ଆଉ, ଇସାଏଲ ପତି ଆଦିଷ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାର

ସମସ ଲଖନପମାେଣ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମେବଦି ଉପେର ନିତ
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ପାତଃକାଳୀନ ଓ ସନ ାକାଳୀନ େହାମବଳି ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ 40 ସାେଦାକ

ଯାଜକ ଓ ତାହାର ଯାଜକଭାତୃଗଣ ଗିବୀେୟା ସ ଉଚସଳୀେର ସଦାପଭୁଙ

ଆବାସ ସମୁଖେର ରହିେଲ; 41ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ,

ଏେହତୁ ତାହାଙ ଧନ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ େହମନ ଓ ଯିଦୂଥୂ ; ପୁଣି, େଯଉଁ

ଅବଶିଷ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ ନାମ େଲଖାଗଲା, େସମାେନ ଉକ

େଲାକଙ ସେଙ ରହିେଲ। 42ଆଉ, େହମନ, ଯିଦୂଥୂ ତୂରୀ, କରତାଳ ଓ

ପରେମଶରଙ ଗୀତାଥକ ବାଦ ଯନ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଉଚଧନିକାରୀମାନଙ

ସଙେର ରହିେଲ; ଆଉ ଯିଦୂଥୂ ର ପୁତମାେନ ଦାରପାଳ େହେଲ। 43

ଏଥଉତାେର ସମଗ େଲାକ ପସାନ କରି ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ; ଆଉ,

ଦାଉଦ ଆପଣାର ପରିଜନବଗକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ପାଇଁ େଫରିଗେଲ।

17ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ଗୃହେର ବାସ କରୁଥବା େବେଳ େସ

ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ଏରସ କାଷନିମତ ଗୃହେର

ବାସ କରୁଅଛି, ମାତ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଯବନିକା ମ େର ବାସ

କରୁଅଛି।” 2ତହେର ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ହୃଦୟେର ଯାହା ଅଛି,

ତାହାସବୁ କର; କାରଣ ପରେମଶର ତୁମ ସଙେର ଅଛନି।” 3 ଏଉତାେର

େସହି ରାତିେର ପରେମଶରଙ ବାକ ନାଥନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା, 4 ଯାଅ, “ଆମ ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ଜଣାଅ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ତୁେମ ଆମ ନିମେନ ବସତିଗୃହ ନିମାଣ କରିବ ନାହ; 5 କାରଣ ଆେମ

ଇସାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ େକୗଣସି ଗୃହେର

ବାସ କରି ନାହଁୁ; ମାତ ଏ ତମୁରୁ େସ ତମୁକୁ ଓ ଏକ ଆବାସରୁ ଅନ

ଆବାସକୁ ଯାଇଅଛୁ। 6ଆେମ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ସହିତ େଯଉଁସବୁ ସାନେର

ଗମନାଗମନ କଲୁ, ତହ ମ ରୁ େକୗଣସି ସାନେର, ଆମ େଲାକମାନଙୁ

ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙୁ ଆ ା କରିଥଲୁ, ଇସାଏଲର ଏପରି

େକୗଣସି ବିଚାରକତାକୁ, ତୁେମମାେନ କାହକି ଆମ ପାଇଁ ଏରସ କାଷର

ଗୃହ ନିମାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ଏକ କଥା କʼଣ ଆେମ କହିଅଛୁ? 7 ଏଣୁ

ଏେବ ତୁେମ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ଏପରି କୁହ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ତୁେମ େଯପରି ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲ ଉପେର ଅଗଣୀ େହବ,

ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ େମଷଶାଳାରୁ, େମଷମାନଙ ପଶା ଗମନରୁ ଗହଣ

କଲୁ। 8 ପୁଣି, ତୁେମ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନକୁ ଗଲ, ଆେମ ତୁମର ସଙୀ େହଲୁ
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ଓ ତୁମ ସମୁଖରୁ ତୁମର ସମସ ଶତୁଙୁ ଉଚିନ କଲୁ; ଆହୁରି ଆେମ ପୃଥବୀସ

ମହାେଲାକମାନଙ ନାମ ତୁଲ ତୁମର ନାମ କରିବା। 9ଆଉ ଆେମ ଆପଣା

ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ସାନ ନିରୂପଣ କରି େସମାନଙୁ

େରାପଣ କରିବା; ତହେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େସହି ସାନେର ବାସ କରି

ଆଉ ଚାଳିତ େନାହିେବ; କିଅବା େଯପରି ପୂବକାଳେର ଓ େଯ ସମୟାବଧ

10 ଆେମ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲ ଉପେର ବିଚାରକତୃଗଣକୁ ନିଯୁକ

କରିଅଛୁ, େସସମୟାବଧ େଯପରି େହାଇଅଛି, େସପରି ଅଧମର ସନାନମାେନ

େସମାନଙୁ ଆଉ ନାଶ କରିେବ ନାହ; ଆଉ ଆେମ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଶତୁଙୁ

ଅବନତ କରିବା। ଆହୁରି ଆେମ ତୁମକୁ କହୁଅଛୁ, ସଦାପଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ

ବଂଶ ସାପନ କରିେବ। 11 ପୁଣି, ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ନିକଟକୁ ତୁମର

ଯିବାର ଦିନ ପୂଣ େହେଲ, ଆେମ ତୁମ ଉତାେର ତୁମ ପୁତମାନଙ ମ ରୁ

ତୁମ ବଂଶ ସାପନ କରିବା ଓ ଆେମ ତାହାର ରାଜ ସିର କରିବା। 12

େସ ଆମ ନିମେନ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ ଓ ଆେମ ତାହାର ସିଂହାସନ

ଅନନକାଳସାୟୀ କରିବା। 13ଆେମ ତାହାର ପିତା େହବା ଓ େସ ଆମର

ପୁତ େହବ; ପୁଣି, ତୁମ ପୂବବତୀ ଶାସକଙଠାରୁ(ଶାଉଲ) େଯପରି ଆେମ

ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, େସପରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିବା ନାହ; 14 ମାତ,

ଆେମ ଆପଣା ଗୃହେର ଓ ଆପଣା ରାଜ େର ତାହାକୁ ଅନନକାଳ ସିର

କରିବା ଓ ତାହାର ସିଂହାସନ ଅନନକାଳସାୟୀ େହବ।’” 15ନାଥନ ଦାଉଦଙୁ

ଏସମସ ବାକ ଓ ଦଶନ ଅନୁସାେର କଥା କହିେଲ। 16 ଏଥେର ଦାଉଦ

ରାଜା ଭତରକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ବସିେଲ ଓ କହିେଲ, “େହ

ସଦାପଭୁ ପରେମଶର! ମଁୁ କିଏ ଓ େମାହର ବଂଶ ଅବା କି େଯ, ତୁେମ େମାେତ

ଏପଯ ନ ଆଣିଅଛ? 17 ତଥାପି େହ ପରେମଶର! ଏହା ତୁମ ଦୃଷିେର କୁଦ

ବିଷୟ େହଲା; ଏେହତୁ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବିଷୟେର ଆଗତ

ଦୀଘକାଳର କଥା କହିଅଛ, ଆଉ େହ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର! ତୁେମ େମାେତ

ଉଚପଦସ ମନୁଷ ର େଶଣୀଭୁକ େବାଲ ାନ କରିଅଛ। 18 ଏଣୁ ତୁମ ଦାସ

ପତି କୃତ ସମାନ ବିଷୟେର ଦାଉଦ ତୁମଙୁ ଆଉ କଅଣ କହିପାେର? ତୁେମ

ଆପଣା ଦାସକୁ ଜାଣୁଅଛ। 19 େହ ସଦାପେଭା! ତୁେମ ଏହି ସକଳ ମହ

ବିଷୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦାସ ସକାେଶ ଓ ଆପଣା ହୃଦୟାନୁସାେର

ଏହି ସକଳ ମହ କମ ସାଧନ କରିଅଛ। 20 େହ ସଦାପେଭା! ତୁମ ତୁଲ
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ଆଉ େକହି ନାହ, କିଅବା ଆେମମାେନ ନିଜ କଣେର ଯାହା ଶୁଣିଅଛୁ,

ତଦନୁସାେର ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମଶର େକହି ନାହ। 21 ତୁମ େଲାକ

ଇସାଏଲ ତୁଲ ପୃଥବୀେର ଆଉ େକଉଁ େଗାଷୀ ଅଛି? େସମାନଙୁ ଆପଣା

ଉେଦଶ େର ଏକ େଲାକ ରୂେପ ମୁକ କରିବାକୁ ଓ ମିସରରୁ ମୁକ ତୁମର େସହି

େଲାକମାନଙ ସମୁଖରୁ ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଇ ମହ ଓ ଭୟାନକ

କମ ଦାରା ତୁମର ନାମ କରିବାକୁ ପରେମଶର ଆଗମନ କରିଥେଲ। 22

ତୁେମ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲକୁ ଅନନକାଳ ଆପଣାର େଲାକ କରିଅଛ,

ଆଉ େହ ସଦାପେଭା! ତୁେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହାଇଅଛ। 23

ଏେବ େହ ସଦାପେଭା! ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ ବିଷୟେର ଓ ତାହାର ବଂଶ

ବିଷୟେର େଯଉଁ କଥା କହିଅଛ; ତାହା ଅନନକାଳ ସିରୀକୃତ େହଉ ଓ

ତୁେମ େଯପରି କହିଅଛ, େସପରି କର। 24ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର, େସ ଇସାଏଲର ସପକ ପରେମଶର ଅଟନି ଓ

ତୁମ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶ ତୁମ ସମୁଖେର ସାପିତ େହାଇଅଛି, ଏହି କଥା

ଦାରା ତୁମର ନାମ ଅନନକାଳ ସିରୀକୃତ ଓ ମହ େହଉ। 25 କାରଣ, େହ

େମାହର ପରେମଶର! ତୁେମ େମାʼ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସାପନ କରିବ େବାଲ

ଆପଣା ଦାସର କଣେଗାଚର କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁମ ନିକଟେର ଏହି ପାଥନା

କରିବାକୁ ତୁମ ଦାସ ସାହସ ପାଇଅଛି। 26 ଏେବ େହ ସଦାପେଭା! ତୁେମ ହ

ପରେମଶର, ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ ପତି ଏହି ମଙଳ ପତି ା କରିଅଛ।

27 ତୁମ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ ସମୁଖେର ଅନନକାଳସାୟୀ େହବା ପାଇଁ ତୁେମ

ଅନୁଗହ କରି ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛ; କାରଣ, େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ

ଆଶୀବାଦ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତାହା ଅନନକାଳ ଆଶୀବାଦଯୁକ ଅେଟ।”

18ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ ପରାସ କରି ନତ କେଲ;

ଆଉ ପେଲଷୀୟମାନଙ ହସରୁ ଗା ଓ ତହର ଉପନଗରସକଳ ହରଣ

କେଲ। 2 ତହ ଉତାେର େସ େମାୟାବୀୟମାନଙୁ ପରାସ କେଲ; ତହେର

େମାୟାବୀୟମାେନ ଦାଉଦଙର ଦାସ େହାଇ େଭଟି ଆଣିେଲ। 3ଆହୁରି

େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷର ଫରା ନଦୀ ନିକଟେର ଆପଣା ରାଜ ସାପନ

କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟେର ଦାଉଦ ତାହାକୁ ହମା ପଯ ନ ପରାସ କେଲ।

4 ପୁଣି, ଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ ଏକ ସହସ ରଥ ଓ ସାତ ସହସ ଅଶାରୂଢ଼ ଓ

େକାଡ଼ିଏ ସହସ ପଦାତିକ େସୖନ େନେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ ରଥଅଶ ସମସର
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େଗାଡ଼ଶିରା କାଟି ପକାଇେଲ, ମାତ ତହ ମ ରୁ ଶେହ ରଥ ପାଇଁ ଅଶ

ରଖେଲ; 5 ଏଉତାେର ଦେମଶକର ଅରାମୀୟମାେନ େସାବାର ରାଜା

ହଦେଦଷରକୁ ସାହାଯ କରିବାକୁ ଆସେନ, ଦାଉଦ େସହି ଅରାମୀୟମାନଙର

ବାଇଶ ହଜାର େଲାକଙୁ ଆଘାତ କେଲ। 6 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଦେମଶକର

ଅରାମ େଦଶେର ପହରୀଦଳ ସାପନ କେଲ; ପୁଣି, ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ

ଦାଉଦଙର ଦାସ େହାଇ େଭଟି ଆଣିେଲ। ଏହି ପକାେର ଦାଉଦ େଯଉଁଆେଡ଼

ଗେଲ; ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଜୟ ଦାନ କେଲ। 7ଆଉ, ଦାଉଦ ହଦେଦଷରର

ଦାସମାନଙ ସୁବଣଢାଲସବୁ େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ। 8 ପୁଣି, ଦାଉଦ

ହଦେଦଷରର ଅଧକାରସ ଟିଭ ଓ କୂ ନଗରରୁ ଅଧକ ପରିମାଣର ପିତଳ

ଆଣିେଲ, ତଦାରା ଶେଲାମନ ପିତଳମୟ ସମୁଦରୂପ ପାତ ଓ ଦୁଇ ସମ ଓ

ପିତଳମୟ ପାତସକଳ ନିମାଣ କେଲ। 9ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ େସାବାର

ରାଜା ହଦେଦଷରର ସମସ େସୖନ ଦଳକୁ ପରାସ କରିଅଛନି, ଏହା ହମା ର

ରାଜା ତୟି ଶୁଣେନ, 10 ଦାଉଦ ରାଜାଙର ମଙଳ ବାତା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଓ

ହଦେଦଷରର ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି ତାହାକୁ ପରାସ କରିବା ସକାଶୁ ତାଙର

ଧନ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆପଣା ପୁତ ହେଦାରାମକୁ ତାଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇଲା; େଯେହତୁ ହଦେଦଷରର ତୟି ସେଙ ଯୁଦ ଥଲା; ଆଉ ହେଦାରାମ

ସହିତ ସୁନା ଓ ରୂପା ଓ ପିତଳର ସବପକାର ପାତ ଥଲା। 11 ଦାଉଦ

ରାଜା ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ ଓ ପେଲଷୀୟଗଣ

ଓ ଅମାେଲକ ପଭୃତି ସମସ େଗାଷୀଠାରୁ େଯଉଁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣିଥେଲ

ତହ ସେଙ ଏହିସବୁ ହ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ କେଲ। 12ଆହୁରି

ସରୁୟାର ପୁତ ଅବୀଶୟ ଲବଣ ଉପତ କାେର ଅଠର ହଜାର ଇେଦାମୀୟ

େଲାକଙୁ ବଧ କଲା। 13ଆଉ େସ ଇେଦାମେର ପହରୀଦଳ ସାପନ କଲା;

ତହେର ଇେଦାମୀୟ ସମସ େଲାକ ଦାଉଦଙର ଦାସ େହେଲ। ପୁଣି, ଦାଉଦ

େଯଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଜୟ ଦାନ କେଲ। 14 ଏହିରୂେପ ଦାଉଦ

ସମଗ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜତ କେଲ ଓ ଆପଣାର ସମସ େଲାକଙ ପତି

ବିଚାର ଓ ନ ାୟ କେଲ। 15 ପୁଣି, ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ େସୖନ ଉପେର

ପଧାନ ଥଲା; ଆଉ ଅହୀଲୂଦର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ଇତିହାସ େଲଖକ ଥଲା।

16ପୁଣି, ଅହୀଟୂ ର ପୁତ ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥରର ପୁତ ଅହୀେମଲ

ଯାଜକ ଥେଲ; ଆଉ, ଶାବା େଲଖକ ଥଲା। 17 ପୁଣି, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ
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ବନାୟ କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ଥଲା; ଆଉ

ଦାଉଦଙର ପୁତମାେନ ରାଜାଙର ନିକଟବତୀ ପଧାନ ଥେଲ।

19ଏଥଉତାେର ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା ନାହ ମରେନ, ତାହାର

ପୁତ ତାହାର ପଦେର ରାଜା େହଲା। 2ତହେର ଦାଉଦ କହିେଲ, “ମଁୁ ନାହଶର

ପୁତ ହାନୂ ପତି ଦୟା ପକାଶ କରିବି, କାରଣ, ତାହାର ପିତା େମାʼ ପତି ଦୟା

ପକାଶ କରିଥଲା।” େତଣୁ, ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପିତୃେଶାକରୁ ସାନନା କରିବା

ନିମେନ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ ଦାଉଦଙର ଦାସମାେନ ହାନୂ କୁ

ସାନନା କରିବା ନିମେନ ଅେମାନସନାନଗଣର େଦଶେର ତାହା ନିକଟେର

ଉପସିତ େହେଲ। 3 ମାତ ଅେମାନସନାନଗଣର ଅଧପତିମାେନ ହାନୂ କୁ

କହିେଲ, “ଦାଉଦ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ସାନନାକାରୀମାନଙୁ ପଠାଇଅଛି

େବାଲ େସ େଯ ଆପଣଙ ପିତାର ସମମ କରୁଅଛି, ଏହା କʼଣ ଆପଣ ବିଚାର

କରନି? ତାହାର ଦାସମାେନ କʼଣ େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ ଓ ନାଶ

କରିବାକୁ ଓ ତହେର ଭମଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ଆସି ନାହାନି?”

4 ତହେର ହାନୂ ଦାଉଦଙର ଦାସମାନଙୁ ଧରି େସମାନଙୁ େକୗର କଲା

ଓ େସମାନଙ ପିଚା ପାଖ ବସ ମଝିରୁ କାଟି ପକାଇ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ

କରିେଦଲା। 5 ଏଥେର େସହି େଲାକମାନଙ ପତି େଯପକାର ବ ବହାର

କରାଗଲା, ତାହା େକହି ଯାଇ ଦାଉଦଙୁ ଜଣାେନ, େସ େସମାନଙୁ େଭଟିବା

ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; କାରଣ, େସମାେନ ଅତିଶୟ ଲଜିତ ଥେଲ। ପୁଣି,

ରାଜା କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିବା ପଯ ନ ଯିରୀେହାେର ଥାଅ, ତହ

ଉତାେର େଫରି ଆସ।” 6 ଏଥେର ଅେମାନସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙୁ

ଦାଉଦଙ ସମୁଖେର ଦୁଗନ ସରୂପ କରିଥବାର େଦଖେନ, ହାନୂ ଓ

ଅେମାନସନାନଗଣ ଅରାମନହରୟି ଓ ଅରାମମାଖା ଓ େସାବାରୁ ରଥ

ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙୁ େବତନ େଦଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସହସ ତାଳନ

ରୂପା ପଠାଇେଲ। 7 ତହଁୁ େଲାକମାେନ ବତିଶ ହଜାର ରଥ ଓ ମାଖାର

ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ େବତନ େଦଇ ଆଣିେଲ; ଏମାେନ ଆସି

େମଦବା ସମୁଖେର ଛାଉଣି ସାପନ କେଲ। ପୁଣି, ଅେମାନସନାନଗଣ

ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଏକତିତ େହାଇ ଯୁଦ କରିବାକୁ; ଆସିେଲ। 8ଆଉ,

ଦାଉଦ ଏହା ଶୁଣି େଯାୟାବକୁ ଓ ବୀର େସୖନ ସମସଙୁ ପଠାଇେଲ। 9

ତହେର ଅେମାନସନାନଗଣ ବାହାର େହାଇ ଆସି ନଗରଦାର ନିକଟେର
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ଯୁଦ ସାଜିେଲ; ଆଉ େଯଉଁ ରାଜାମାେନ ଆସିଥେଲ, େସମାେନ େକତେର

ଅଲଗା ରହିେଲ। 10 ଏହିରୂେପ େଯାୟାବ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଆେଗ ଓ

ପେଛ ଯୁଦ ସଜିତ େହବାର େଦଖ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଛା େଲାକ ମ ରୁ

େଲାକ ବାଛି ଅରାମୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର େସୖନ ସଜାଇଲା। 11ଆଉ, େସ

ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ ଆପଣା ଭାତା ଅବୀଶୟ ହସେର ସମପଣ କଲା;

ତହଁୁ େସମାେନ ଅେମାନସନାନଗଣ ବିରୁଦେର ଆପଣାମାନଙୁ ଯୁଦାେଥ

ସଜାଇେଲ। 12 ପୁଣି, େସ କହିଲା, “ଯଦି ଅରାମୀୟମାେନ େମା ନିମେନ

ପବଳ ହୁଅନି, େତେବ ତୁେମ େମାହର ସାହାଯ କରିବ; ମାତ ଯଦି ଅେମାନ

ସନାନମାେନ ତୁମ ନିମେନ ପବଳ ହୁଅନି, େତେବ ମଁୁ ତୁମର ସାହାଯ କରିବି।

13ବଳବାନ ହୁଅ, ଆେମମାେନ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିମେନ ଓଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ନଗରସମୂହ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙୁ ବଳବାନ କରୁ; ତହେର

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କରନୁ।” 14 ତହେର େଯାୟାବ

ଓ ତାହାର ସଙୀ େଲାକମାେନ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଅରାମୀୟମାନଙ ସମୁଖେର

ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସମାେନ ତାହା ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ। 15 ଏଥେର

ଅରାମୀୟମାନଙୁ ପଳାଇବାର େଦଖ ଅେମାନସନାନଗଣ ମ ତାହାର

ଭାତା ଅବୀଶୟ ସମୁଖରୁ ପଳାଇ ନଗରେର ପେବଶ କେଲ; ତହଁୁ େଯାୟାବ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିଲା। 16 ଏଉତାେର ଅରାମୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର

ଆପଣାମାନଙୁ ପରାସ େଦଖ ଦୂତ ପଠାଇ ନଦୀ େସପାରିସ ଅରାମୀୟମାନଙୁ

ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। ହଦେଦଷରର େସନାପତି େଶାଫ େସମାନଙର

ଅଗଣୀ ଥଲା। 17ତହଁୁ ଦାଉଦଙୁ ଏହା ାତ କରାଯାʼେନ, େସ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲକୁ ଏକତ କରି ଯଦନ ପାର େହେଲ, ଆଉ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହାଇ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ ସଜାଇେଲ। ତହେର ଦାଉଦ

ଅରାମୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ ସଜାେନ, େସମାେନ ତାଙ ସେଙ ଯୁଦ

କେଲ। 18 ମାତ, ଅରାମୀୟମାେନ ଇସାଏଲ ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣି,

ଦାଉଦ ଅରାମୀୟମାନଙର ସାତ ସହସ ରଥାରୂଢ଼ ଓ ଚାଳିଶ ହଜାର

ପଦାତିକ େସୖନ ବଧ କେଲ ଓ େସନାପତି େଶାଫ କୁ ବଧ କେଲ। 19 ତହଁୁ

ହଦେଦଷରର ଦାସମାେନ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ଆପଣାମାନଙୁ ପରାସ େଦଖ

ଦାଉଦଙ ସେଙ ସନି କରି ତାଙର ଦାସ େହେଲ; ପୁଣି, ଅରାମୀୟମାେନ

ଅେମାନସନାନଗଣର ସାହାଯ କରିବାକୁ ଆଉ ସମତ େହେଲ ନାହ।
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20ଏଥଉତାେର ବଷର ପରିବତନ ସମୟେର ରାଜାମାେନ ଯୁଦକୁ ଯିବା

େବେଳ, େଯାୟାବ େସୖନ ଦଳ େନଇ ଅେମାନସନାନଗଣର େଦଶ ଉଚିନ

କଲା ଓ ରବାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅବେରାଧ କଲା। ମାତ, ଦାଉଦ ଯିରୂଶାଲମେର

ରହିେଲ। ଏଥମ େର େଯାୟାବ ରବାକୁ ଆଘାତ କରି ଭୂମିସା କଲା।

2 ପୁଣି, ଦାଉଦ େସମାନଙ ରାଜାର ମସକରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି େନେଲ, ଆଉ

େଦଖେଲ େଯ, ତାହା ଏକ ତାଳନ ପରିମିତ ସଣ ଓ ତହେର ବହୁମୂଲ

ପସରମାନ ଥଲା। ପୁଣି, ତାହା ଦାଉଦଙର ମସକେର ଦିଆଗଲା; ଆଉ େସ

େସହି ନଗରର ପଚୁର ଲୁଟଦବ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 3ଆହୁରି, େସ

ତନ ବତୀ େଲାକମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣି କରତ ଓ ଲୁହାର ମଇ ଓ କୁହାଡ଼ି

ଦାରା େଛଦନ କେଲ। ଏହି ପକାେର ଦାଉଦ ଅେମାନସନାନଗଣର ସମୁଦାୟ

ନଗର ପତି କେଲ। ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଓ ସମସ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମକୁ

େଫରି ଆସିେଲ। 4 ଏଥଉତାେର େଗଷରେର ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ

ଯୁଦ ଲାଗିଲା; ତହେର ହୂଶାତୀୟ ସିବଖୟ ଦୀଘକାୟ ବଂଶଜାତ ସିପୀକୁ

ବଧ କଲା, େଯ ରଫାୟୀମର ଏକ ବଂଶଜ ଥଲା ପୁଣି େସମାେନ ପରାସ

େହେଲ। 5 ଏଉତାେର ପୁନବାର ପେଲଷୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ େହଲା,

ତହେର ଯାୟୀରର ପୁତ ଇ ହାନ ତନୀର ନରାଜ ତୁଲ ବଚାଧାରୀ

ଗାଥୀୟ ଗଲୀୟାତର ଭାତା ଲହମିକୁ ବଧ କଲା। 6ଏଉତାେର ପୁନବାର

ଗା ନଗରେର ଯୁଦ େହଲା, େସଠାେର ଅତି ଦୀଘକାୟ; ପୁଣି, ପତି ହସ ଓ

ପାଦେର ଛଅ ଛଅ ଅଙୁଳି, ସବସୁଦା ଚବିଶ ଅଙୁଳିବିଶିଷ ଏକ ଜଣ ଥଲା;

େସ ମ ଦୀଘକାୟ ବଂଶଜାତ। 7 ପୁଣି, େସ ଇସାଏଲକୁ ତୁଚ କରେନ,

ଦାଉଦଙର ଭାତା ଶିମୀୟର ପୁତ େଯାନାଥନ ତାହାକୁ ବଧ କଲା। 8 ଏମାେନ

ଗା ନଗରେର ଦୀଘକାୟ ବଂଶେର ଜନିଥେଲ; ଏମାେନ ଦାଉଦଙ ହସେର

ଓ ତାଙର ଦାସମାନଙ ହସେର ବଧ େହେଲ।

21ଏଥଉତାେର ଶୟତାନ ଇସାଏଲ ପତିକୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ଇସାଏଲକୁ

ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ ପବତାଇଲା। 2 ତହେର ଦାଉଦ େଯାୟାବକୁ

ଓ େଲାକମାନଙ ଅଧପତିମାନଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, େବେ ଶବାଠାରୁ ଦା

ପଯ ନ ଇସାଏଲକୁ ଗଣନା କରି େମାʼ ନିକଟକୁ ସମାଦ ଆଣ, ତହେର ମଁୁ

େସମାନଙର ସଂଖ ା ଜାଣିବି।” 3 ଏଥେର େଯାୟାବ କହିଲା, “ଏେବ େଯେତ

ଅଛନି, ସଦାପଭୁ ତହର ଶତଗୁଣ ଅଧକ ଆପଣା େଲାକଙୁ ବୃଦି କରନୁ; ମାତ,
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େହ େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜ, େସହି ସମେସ କʼଣ େମାʼ ପଭୁଙର ଦାସ ନୁହନି?

କାହକି େମାʼ ପଭୁ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହଁୁଅଛନି? କାହକି େସ ଇସାଏଲର

ଅପରାଧର କାରଣ େହେବ?” 4 ତଥାପି େଯାୟାବ ପତି ରାଜାଙର ବାକ

ପବଳ େହଲା। ଏେହତୁ େଯାୟାବ ପସାନ କରି ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ମ େର

ଭମଣ କରି ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ େହଲା। 5 ପୁଣି, େଯାୟାବ ଦାଉଦଙ

ନିକଟେର ଗଣିତ େଲାକମାନଙର ସଂଖ ା ସମପଣ କଲା। ତହେର ସମସ

ଇସାଏଲର ଏଗାର ଲକ ଖଡଧାରୀ େଲାକ ଓ ଯିହୁଦାର ଚାରି ଲକ ସତୁରି

ହଜାର ଖଡଧାରୀ େଲାକ ଥେଲ। 6 ମାତ, େସ େସମାନଙ ମ େର େଲବୀ

ଓ ବିନ ାମୀ େଲାକମାନଙୁ ଗଣନା କଲା ନାହ; କାରଣ, େଯାୟାବ ପତି

ରାଜାଙର ବାକ ଘୃଣାେଯାଗ ଥଲା। 7ଆଉ, ପରେମଶର ଏହି କାଯ େର

ଅସନୁଷ େହେଲ; ଏେହତୁ େସ ଇସାଏଲକୁ ଆଘାତ କେଲ। 8 ତହଁୁ ଦାଉଦ

ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, “ଏହି କମ କରିବାେର ମଁୁ ମହାପାପ କରିଅଛି; ମାତ,

ଏେବ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ନିଜ ଦାସର ଅପରାଧ କମା କର; କାରଣ, ମଁୁ ଅତି

ମୂଖର କମ କରିଅଛି।” 9 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙର ଦଶକ ଗା କୁ

କହିେଲ, 10 “ଯାଅ, ଦାଉଦଙୁ କୁହ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ

ତୁମ ଆଗେର ତିନି କଥା ରଖୁଅଛୁ; ତହ ମ ରୁ ଆପଣା ପାଇଁ େଗାଟିଏ

ମେନାନୀତ କର, ତାହା ହ ଆେମ ତୁମ ପତି କରିବୁ।’” 11 ତହେର ଗା

ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଯାହା

ତୁମର ଇଚା, ତାହା ଗହଣ କର; 12ତିନି ବଷ ଦୁଭକ େହବ; ଅବା ତୁେମ

ଆପଣା ବିପକମାନଙ ସମୁଖେର ତିନି ମାସ ପଯ ନ କୀଣ ହୁଅେନ, ତୁମ

ଶତୁମାନଙ ଖଡ ତୁମକୁ ଧରିବ; କିଅବା ତିନି ଦିନ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ

ଖଡ ଭମଣ କରିବ, ଅଥା , େଦଶେର ମହାମାରୀ େହବ ଓ ଇସାଏଲର

ସମସ ଅଞଳେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ବିନାଶ କରିବ। େମାʼ େପରଣକତାଙୁ

ମଁୁ େଫରି କି ଉତର େଦବି, ତାହା ଏେବ ବିେବଚନା କର।” 13 ତହେର

ଦାଉଦ ଗା କୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାେର ପଡ଼ିଲ; ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ

ହସେର ପେଡ଼, କାରଣ, ତାହାଙର ଦୟା ଅତି ପଚୁର; ମାତ, ମଁୁ ମନୁଷ

ହସେର ନ ପେଡ଼।” 14 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ମହାମାରୀ

ପଠାଇେଲ; ତହେର ଇସାଏଲ ମ ରୁ ସତୁରି ହଜାର େଲାକ ମେଲ। 15

ଏଉତାେର ପରେମଶର ଯିରୂଶାଲମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଦୂତ
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ପଠାଇେଲ; ଆଉ େସ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ ତ େହବା ସମୟେର ସଦାପଭୁ

ଦୃଷିପାତ କେଲ ଓ େସହି ବିପଦ ସକାଶୁ ଦୁଃଖତ େହାଇ େସହି ବିନାଶକ

ଦୂତକୁ କହିେଲ, “ଯେଥଷ େହଲା! ଏେବ ତୁମ ହସ ସଙୁଚିତ କର।” େତେବ

ସଦାପଭୁଙ େସହି ଦୂତ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ ମଦନ ସାନ ନିକଟେର

ଠିଆ େହଲା। 16 ତହଁୁ ଦାଉଦ ଅନାଇ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତକୁ ପୃଥବୀ ଓ ଆକାଶ

ମ େର ଠିଆ େହାଇ ଆପଣା ହସେର ନିେଷାଷ ଖଡ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର

ପସାରିତ କରିଥବାର େଦଖେଲ। େସେତେବେଳ ଅଖାବସ ପରିହିତ ଦାଉଦ

ଓ ପାଚୀନମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ। 17 ପୁଣି, ଦାଉଦ ପରେମଶରଙୁ

କହିେଲ, “େଲାକ ଗଣନା କରିବାକୁ େଯ ଆ ା େଦଲା, େସ କʼଣ ମଁୁ ନୁେହଁ?

ମଁୁ ସିନା ପାପ କରିଅଛି ଓ ଅତି ଦୁଷମ କରିଅଛି; ମାତ ଏହି େମଷଗଣ କଅଣ

କେଲ? ବିନୟ କରୁଅଛି, େହ ସଦାପଭୁ ଆମ ପରେମଶର, ତୁମ ହସ େମାʼ

ବିରୁଦେର ଓ େମାʼ ପିତୃଗୃହ ପତିକୂଳେର େହଉ, ମାତ, ତୁମର େଲାକମାନଙୁ

ପହାର କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ନ େହଉ।” 18 େସେତେବେଳ

ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଦାଉଦଙୁ କହିବା ପାଇଁ ଗା କୁ ଆ ା କେଲ େଯ, ଦାଉଦ

ଯାଇ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର ଶସ ମଦନ ସାନେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଏକ ଯ େବଦି ସାପନ କରୁ। 19 ତହଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର କଥତ ଗା ର

ବାକ ାନୁସାେର ଦାଉଦ ଗେଲ। 20 େସେତେବେଳ ଅରଣନ ଗହମ ମଳୁଥଲା;

ପୁଣି, େସ ମୁଖ େଫରାଇ ଦୂତଙୁ େଦଖଲା; ତହଁୁ ତାହାର ସେଙ ଥବା ଚାରି ପୁତ

ଲୁଚିେଲ। 21ଆଉ ଦାଉଦ ଅରଣନ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଅରଣନ ଅନାଇ

ଦାଉଦଙୁ େଦଖେନ, ଶସ ମଦନ ସାନରୁ ବାହାରି ଆସି ଦାଉଦଙ ନିକଟେର

ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିଷ ପଣାମ କଲା। 22 େତେବ ଦାଉଦ ଅରଣନକୁ କହିେଲ,

“େମାେତ ଏହି ଶସ ମଦନ ସାନ ଦିଅ, ମଁୁ ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିବି; ସମୂଣ ମୂଲ େନଇ ତାହା େମାେତ ଦିଅ;

ତହେର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ମହାମାରୀ ନିବୃତ େହବ।” 23 ତହଁୁ ଅରଣନ

ଦାଉଦଙୁ କହିଲା, “ନିଅନୁ, େମାʼ ପଭୁ ମହାରାଜଙୁ ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା

କରନୁ; େଦଖନୁ, ମଁୁ େହାମବଳି ନିମେନ ଏହି ବୃଷସବୁ ଓ କାଷ ନିମେନ ଏହି

ମଦନ ଯନ ଓ ଭକ େନୖେବଦ ନିମେନ ଏହି ଗହମ େଦଉଅଛି; ମଁୁ ସବୁ

େଦଉଅଛି।” 24 ଏଥେର ଦାଉଦ ରାଜା ଅରଣନକୁ କହିେଲ, “ନା; ମାତ ମଁୁ

ଅବଶ ପୂଣ ମୂଲ େଦଇ ତାହା କିଣିବି; କାରଣ, ଯାହା ତୁମର, ତାହା ମଁୁ
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ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େନବି ନାହ, କିଅବା ବିନାମୂଲ ର େହାମବଳି ଉତଗ

କରିବି ନାହ।” 25 ତହଁୁ ଦାଉଦ େସହି ସାନ ନିମେନ ଛଅ ଶହ େଶକଲ ସୁନା

େତୗଲ କରି ଅରଣନକୁ େଦେଲ। 26ପୁଣି, ଦାଉଦ େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି

ଉତଗ କେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ; ତହେର େସ

େହାମବଳିର େବଦି ଉପେର ଅଗି ଦାରା ଆକାଶରୁ ତାଙୁ ଉତର େଦେଲ। 27

ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଦୂତଙୁ ଆ ା କେଲ; ତହେର େସ ଆପଣା ଖଡ ପୁନବାର

ତହର େକାଷେର ରଖଲା। 28 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନର

ଶସ ମଦନ ସାନେର ଉତର େଦବାର େଦଖ ଦାଉଦ େସହି ସାନେର ବଳିଦାନ

କେଲ। 29 କାରଣ, ପାନରେର େମାଶାଙ ନିମତ ସଦାପଭୁଙ ଆବାସ ଓ

େହାମବଳିର େବଦି େସହି ସମୟେର ଗିବୀେୟା ସ ଉଚସଳୀେର ଥଲା। 30

ମାତ, ଦାଉଦ ପରେମଶରଙୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତହ ସମୁଖକୁ ଯାଇ ପାରିେଲ

ନାହ; କାରଣ, େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତର ଖଡ ସକାଶୁ ଭୀତ େହାଇଥେଲ।

22 େସେତେବେଳ ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଏହି ଗୃହ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙର

ଓ ଏହି େହାମବଳିର େବଦି ଇସାଏଲର।” 2 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଇସାଏଲ

େଦଶସ ବିେଦଶୀମାନଙୁ ଏକତ କରିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ; ପୁଣି, ପରେମଶରଙ

ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ େଖାଦିତ ପସର ପସୁତ କରିବାକୁ ରାଜମିସୀମାନଙୁ

ନିଯୁକ କେଲ। 3ଆଉ, ଦାଉଦ ଦାରକବାଟର କଣା ନିମେନ ଓ କ ଜା

ନିମେନ ଅଧକ ପରିମାଣର ଲୁହା ଓ ଅପରିମିତ ଅଧକ ପରିମାଣର ପିତଳ

ପସୁତ କେଲ। 4 ଆଉ, ଅସଂଖ ଏରସ କାଷ ପସୁତ କେଲ, କାରଣ

ସୀେଦାନୀୟ ଓ େସାରୀୟ େଲାକମାେନ ଦାଉଦଙ ନିକଟକୁ ଅଧକ ପରିମାଣର

ଏରସ କାଷ ଆଣିେଲ। 5ଆଉ ଦାଉଦ କହିେଲ, “େମାʼ ପୁତ ଶେଲାମନ ଅଳ

ବୟସ ଓ େକାମଳ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରାଯିବ,

ତାହା କୀତ ଓ େଗୗରବ ସକାଶୁ ସମଗ େଦଶେର ଅତିଶୟ ପତାପାନିତ

େହବ; ଏେହତୁ ମଁୁ ତହ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରିବି।” ଏହିପରି ଦାଉଦ ଆପଣା

ମୃତୁୁ ପୂେବ ଅଧକ ପଚୁର ପରିମାଣେର ରୂେପ ଆେୟାଜନ କେଲ। 6

ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ ଡକାଇ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ନିମେନ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ। 7 ଆଉ,

ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆମ ପରେମଶରଙ
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ନାମ ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା େମାହର ମନସ ଥଲା। 8

ମାତ, ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ‘ତୁେମ

ଅଧକ ପରିମାଣର ରକପାତ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ କରିଅଛ; ତୁେମ ଆମ ନାମ

ଉେଦଶ େର ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ ନାହ, କାରଣ ତୁେମ ଆମ ସାକାତେର

ଭୂମିେର ଅଧକ ପରିମାଣର ରକପାତ କରିଅଛ। 9 େଦଖ, ତୁମର ଏକ

ପୁତ ଜାତ େହବ, େସ ବିଶାମପାପ ମନୁଷ େହବ; ପୁଣି, ଆେମ ତାହାର

ଚତୁଦଗସ ସମସ ଶତୁଠାରୁ ତାହାକୁ ବିଶାମ େଦବା; କାରଣ ତାହାର ନାମ

ଶେଲାମନ େହବ ଓ ଆେମ ତାହାର ସମୟେର ଇସାଏଲକୁ ଶାନି ଓ ନିବଘତା

େଦବା; 10 େସ ଆମ ନାମ ପାଇଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ; େସ ଆମର ପୁତ

େହବ ଓ ଆେମ ତାହାର ପିତା େହବା; ପୁଣି, ଆେମ ଇସାଏଲ ଉପେର

ତାହାର ରାଜସିଂହାସନ ଅନନକାଳ ସାପନ କରିବା।’ 11 ଏେବ େହ େମାହର

ପୁତ, ସଦାପଭୁ ତୁମର ସହବତୀ େହଉନୁ; ତୁେମ କୃତକାଯ ହୁଅ ଓ ତୁମ

ବିଷୟେର ଉକ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ବାକ ାନୁସାେର ତାହାଙର ଗୃହ

ନିମାଣ କର। 12 େକବଳ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ବୁଦି ଓ ବିେବଚନା ଦିଅନୁ ଓ

ଇସାଏଲ ଉପେର ତୁମକୁ ନିଯୁକ କରନୁ; ତାହାେହେଲ, ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙର ବ ବସା ପାଳନ କରି ପାରିବ। 13 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ

ନିମେନ େମାଶାଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧ ଓ ଶାସନ େଦଇଅଛନି, େସହି ସବୁ

ଯଦି ତୁେମ ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ ତୁେମ କୃତକାଯ େହବ;

ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ; ଭୀତ କି ନିରାଶ ନ ହୁଅ। 14ଆଉ େଦଖ, ମଁୁ

ଆପଣା କଷେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ନିମେନ ଏକ ଲକ ତାଳନ ସୁନା ଓ ଦଶ

ଲକ ତାଳନ ରୂପା; ଆଉ ଅପରିମିତ ଅଧକ ପରିମାଣର ପିତଳ ଓ ଲୁହା

ଆେୟାଜନ କରିଅଛି; ମ କଡ଼ି ଓ ପସର ପସୁତ କରିଅଛି, ତୁେମ େସଥେର

ଆହୁରି େଯାଗ କରିବ। 15ଆହୁରି, ତୁମ ନିକଟେର ଅେନକ ଶିଳକାର ଓ

ପଥରକଟାଳି, ପୁଣି, ପଥର ଓ କାଷର କମକାର ଓ ସବପକାର କମେର

ବହୁତ ନିପୁଣ େଲାକ ଅଛନି; 16ସୁନା, ରୂପା ଓ ପିତଳ ଓ ଲୁହାର କିଛି ସଂଖ ା

ନାହ; ଉଠ, କମ କର ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମର ସହବତୀ େହଉନୁ।” 17 ମ

ଦାଉଦ ଇସାଏଲର ସମସ ଅଧପତିଙୁ ଆପଣା ପୁତ ଶେଲାମନଙର ସାହାଯ

କରିବାକୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, 18 “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର

କʼଣ ତୁମମାନଙର ସହବତୀ ନୁହନି? ଓ େସ କʼଣ ଚତୁଦଗେର ତୁମମାନଙୁ
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ବିଶାମ େଦଇ ନାହାନି? େସ େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ େମାʼ ହସେର ସମପଣ

କରିଅଛନି; ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ଓ ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର େଦଶ

ବଶୀଭୂତ ରହିଅଛି। 19 ଏଣୁ, ଏେବ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣ ଓ

ପାଣ ନିେବଶ କର; ଆଉ ଉଠ, ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ଗୃହ

ନିମତ େହବ, େସଠାକୁ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଓ ପରେମଶରଙ ପବିତ

ପାତସକଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙର ଆବାସ ନିମାଣ କର।”

23ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ବୃଦ ଓ ପୂଣାୟୁ େହେଲ ଓ େସ ଆପଣା ପୁତ

ଶେଲାମନଙୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ। 2ଆଉ େସ ଇସାଏଲର

ସମସ ଅଧପତିଙୁ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ ଏକତ କେଲ। 3

ତହଁୁ ତିରିଶ ବଷ ଓ ତହରୁ ଊଦ ବୟସ େଲବୀୟମାେନ ଗଣିତ େହେଲ;

ତହେର ପେତ କ ପୁରୁଷର ମସକ ଗଣତିେର େସମାେନ ଅଠତିରିଶି ହଜାର

େହେଲ। 4 େସମାନଙ ମ ରୁ ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

କାଯ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁକ ଥେଲ; ଆଉ ଛଅ ହଜାର େଲାକ କାଯ ଶାସକ

ଓ ବିଚାରକତା ଥେଲ; 5ଆଉ ଚାରି ହଜାର େଲାକ ଦାରପାଳ ଥେଲ; ଆଉ

ପଶଂସାେଥ ମଁୁ େଯଉଁ ବାଦ ଯନସବୁ ନିମାଣ କଲ େବାଲ ଦାଉଦ କହିେଲ,

ତଦାରା ଚାରି ହଜାର େଲାକ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କେଲ। 6 ପୁଣି, ଦାଉଦ

େସମାନଙୁ େଲବୀର ପୁତମାନଙ (ବଂଶ) ଅନୁସାେର ନାନା ପାଳିେର ବିଭକ

କେଲ; େଗେଶାନ, କହାତ ଓ ମରାରି। 7 େଗେଶାନୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଲାଦ

ଓ ଶିମୀୟି। 8ଲାଦ ର ପୁତ; ପଧାନ ଯିହୀେୟଲ, ତାହା ଉତାେର େସଥ

ଓ େଯାେୟଲ, ତିନି ଜଣ। 9ଶିମୀୟିର ପୁତ; ଶେଲାମୀ ଓ ହସୀେୟ

ଓ ହାରଣ; ତିନି ଜଣ। ଏମାେନ ଲାଦ ଙ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ। 10

ପୁଣି, ଶିମୀୟିର ପୁତ; ଯହ , ସୀଷ, ଯିୟୂ ଓ ବରୀୟ। ଏହି ଚାରି ଜଣ

ଶିମୀୟିର ପୁତ ଥେଲ। 11ଯହ ପଧାନ, ଦିତୀୟ ସୀଷ; ମାତ ଯିୟୂ ଓ

ବରୀୟର ଅେନକ ପୁତ ନ ଥେଲ; ଏେହତୁ େସମାେନ ଏକତ ଗଣିତ େହାଇ

ଏକ ପିତୃବଂଶ େହେଲ। 12କହାତର ପୁତ; ଅମା , ଯି ହର, ହିେବାଣ ଓ

ଉଷୀେୟଲ; ଚାରି ଜଣ। 13 ଅମା ର ପୁତ; ହାେରାଣ ଓ େମାଶା; ପୁଣି,

ହାେରାଣ େଯପରି ମହାପବିତ ବସୁ ପବିତ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ଯୁଗାନୁକେମ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଧୂପଦାହ, ତାହାଙର ପରିଚଯ ା ଓ ତାହାଙ ନାମେର
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ଆଶୀବାଦକରଣାେଥ େସ ଓ ତାହାର ପୁତମାେନ ଯୁଗାନୁକେମ ପୃଥକ

କରାଗେଲ। 14 ମାତ, ପରେମଶରଙ େଲାକ େମାଶାଙର ପୁତମାେନ େଲବୀ

ବଂଶ ମ େର ଉଲଖତ େହେଲ। 15 େମାଶାଙର ପୁତ; େଗେଶାମ ଓ

ଇଲୀେୟଜର। 16 େଗେଶାମର ସନାନମାନଙ ମ େର ଶବୂେୟଲ ପଧାନ।

17ଆଉ, ଇଲୀେୟଷରର ସନାନମାନଙ ମ େର ରହବୀୟ ପଧାନ। ଏହି

ଇଲୀେୟଜରର ଆଉ ପୁତ ନ ଥେଲ, ମାତ, ରହବୀୟର ବହୁସଂଖ କ ସନାନ

ଥେଲ। 18ଯି ହରର ପୁତମାନଙ ମ େର ଶେଲାମୀ ପଧାନ ଥଲା। 19

ହିେବାଣର ପୁତମାନଙ ମ େର ପଥମ ଯିରୀୟ, ଦିତୀୟ ଅମରୀୟ, ତୃତୀୟ

ଯହସୀେୟଲ, ଚତୁଥ ଯି ମୀୟା । 20ଉଷୀେୟଲର ପୁତମାନଙ ମ େର

ପଥମ ମୀଖା, ଦିତୀୟ ଯିଶୀୟ। 21 ମରାରିର ପୁତ ମହଲ ଓ ମୂଶି; ମହଲର

ପୁତ ଇଲୀୟାସର ଓ କୀ ; 22 ଇଲୀୟାସର ମଲା, ତାହାର ପୁତ ନ ଥେଲ,

େକବଳ େକେତାଟି କନ ା ଥେଲ; ପୁଣି, େସମାନଙ ାତି କୀ ର ପୁତମାେନ

େସମାନଙୁ ବିବାହ କେଲ। 23 ମୂଶିର ପୁତ ମହଲ, ଏଦର ଓ େଯେରେମା ,

ତିନି ଜଣ। 24ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର େଲବୀର ସନାନ,

ପୁଣି, େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଓ ତହରୁ ଊଦ ବୟସ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନାମ

ଓ ମସକାନୁସାେର ଗଣିତ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାକାଯ କେଲ,

େସମାନଙ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ। 25କାରଣ ଦାଉଦ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବିଶାମ େଦଇଅଛନି ଓ େସ

ଯୁଗାନୁକେମ ଯିରୂଶାଲମେର ବସତି କରନି, 26ଆହୁରି ମ େଲବୀୟମାନଙୁ

ଆବାସ ଓ ତହର େସବାଥକ ପାତସବୁ େବାହିବାର ଆଉ ପେୟାଜନ େହବ

ନାହ।” 27 କାରଣ, ଦାଉଦଙର େଶଷ ବାକ ାନୁସାେର େଲବୀସନାନମାନଙ

ମ େର େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଓ ତହରୁ ଊଦ ବୟସ େଲାକ ଗଣିତ େହେଲ।

28 କାରଣ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାେଥ ପାଙଣେର ଓ େକାଠରିେର ଓ

ପରେମଶରଙ ଗୃହର େସବାକାଯ ାଥକ ସମସ ପବିତ ବସୁ ଶୁଚି କରିବାେର

ହାେରାଣସନାନମାନଙ େସବା କରିବାର େଲବୀୟମାନଙର କାଯ ଥଲା;

29ଆହୁରି ଦଶନୀୟ ରୁଟିର ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ ସରୁ ଚକୁଳି ଅବା ପଲମେର ଭଜା

କି ରନା ଭକ େନୖେବଦ ପାଇଁ ସରୁ ମଇଦାର ଓ ସବପକାର ପରିମାଣ

ଓ େତୗଲର କାଯ ; 30 ପୁଣି, ପତି ପଭାତେର ଓ ସନ ାେର ସଦାପଭୁଙର

ଧନ ବାଦ ଓ ପଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହବାର; 31ଆଉନିତ ସଦାପଭୁଙ
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ସମୁଖେର ବିଶାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ ାେର ଓ ନିରୂପିତ ପବସବୁେର

େସସମନୀୟ ବିଧମେତ ସଂଖ ାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ସମସ

େହାମବଳି ଉତଗ କରିବା, େସମାନଙର କାଯ ଥଲା; 32 ଏେହତୁ େସମାେନ

ସମାଗମତମୁର ରକଣୀୟ ଓ ପବିତ ସାନର ରକଣୀୟ ଓ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର େସବାକମ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ଭାତା ହାେରାଣସନାନଗଣର

ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ।

24ହାେରାଣସନାନଗଣର ପାଳିର ବୃତାନ। ହାେରାଣଙର ପୁତ ନାଦ ,

ଅବୀହୂ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 2 ମାତ ନାଦ , ଅବୀହୂ ଆପଣାମାନଙ

ପିତାଙ ଆେଗ ମେଲ ଓ େସମାନଙର ସନାନ ନ ଥଲା; ଏେହତୁ ଇଲୀୟାସର

ଓଈଥାମରଯାଜକରକାଯ କେଲ। 3ଆଉଦାଉଦ ଓଇଲୀୟାସରରସନାନ

ସାେଦାକ ଓ ଈଥାମରର ସନାନ ଅହୀେମଲ , ଯାଜକମାନଙୁ େସମାନଙ

େଶଣୀ ଅନୁସାେର େସବାକମେର ବିଭକ କେଲ। 4 ପୁଣି, ଈଥାମରର

ସନାନଗଣ ଅେପକା ଇଲୀୟାସରର ସନାନଗଣ ମ େର ଅେନକ ପଧାନ

ପୁରୁଷ ଥେଲ; େସମାେନ ଏହିରୂେପ ବିଭକ େହେଲ, ଯଥା, ଇଲୀୟାସରର

ସନାନଗଣ ମ େର େଷାଳ ଜଣ ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଥେଲ; ଆଉ ଈଥାମରର

ସନାନଗଣ ମ େର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଆଠ ଜଣ ଥେଲ।

5 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଅବେଶଷେର ଗୁଲବାଣ ଦାରା ବିଭକ କରାଗେଲ;

କାରଣ, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର, ଉଭୟରସନାନଗଣ ମ ରୁ ପବିତ ସାନର

ଅଧପତି ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଅଧପତି େହେଲ। 6 ପୁଣି, ରାଜାଙର,

ଅଧପତିମାନଙର, ସାେଦାକ ଯାଜକର, ଅବୀୟାଥରର ପୁତ ଅହୀେମଲ ର,

ଯାଜକୀୟ ଓ େଲବୀୟ ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାନଙ ସାକାତେର େଲବୀ

ବଂଶଜାତ ନଥେନଲର ପୁତ ଶମୟୀୟ େଲଖକ େସମାନଙ ନାମ େଲଖଲା;

ଇଲୀୟାସର ନିମେନ ଏକ ପିତୃବଂଶ ଓ ଈଥାମର ନିମେନ ଏକ ପିତୃବଂଶ

ଗହଣ କରାଗଲା। 7 ପଥମ ଗୁଲବାଣ ଯିେହାୟାରୀ ପାଇଁ ଉଠିଲା, ଦିତୀୟ

ଯିଦୟୀୟ ପାଇଁ; 8 ତୃତୀୟ ହାରୀ ପାଇଁ, ଚତୁଥ ସୀେୟାରୀ ପାଇଁ; 9

ପଞମ ମ କୀୟ ପାଇଁ; ଷଷ ମିୟାମୀ ପାଇଁ; 10 ସପମ ହେକା ପାଇଁ,

ଅଷମ ଅବୀୟ ପାଇଁ; 11 ନବମ େଯଶୂୟ ପାଇଁ; ଦଶମ ଶଖନୀୟ ପାଇଁ; 12

ଏକାଦଶ ଇଲୀୟାଶୀବ ପାଇଁ, ଦାଦଶ ଯାକୀ ପାଇଁ; 13 ତେୟାଦଶ ହୁପା

ପାଇଁ, ଚତୁଦଶ େଯଶବା ପାଇଁ; 14 ପଞଦଶ ବିଲା ପାଇଁ, େଷାଡ଼ଶ ଇେମର
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ପାଇଁ; 15 ସପଦଶ େହଷୀର ପାଇଁ, ଅଷାଦଶ ହିପି ପାଇଁ; 16 ଊନବିଂଶ

ପଥାହୀୟ ପାଇଁ, ବିଂଶ ଯିହିେଷଲ ପାଇଁ; 17 ଏକବିଂଶ ଯାଖୀ ପାଇଁ,

ଦାବିଂଶ ଗାମୂ ପାଇଁ; 18 ତେୟାବିଂଶ ଦଲୟିୟ ପାଇଁ, ଚତୁବଂଶ ମାସୀୟ

ପାଇଁ ଉଠିଲା। 19 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର

େସମାନଙ ପିତା ହାେରାଣଙ ଦାରା େସମାନଙ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ବିଧ ଅନୁଯାୟୀ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଉପସିତ େହବା ବିଷୟେର େସମାନଙ େସବାକମ

ନିମେନ ଏହି େଶଣୀ େହଲା। 20 େଲବୀର ଅବଶିଷ ସନାନମାନଙ କଥା।

ଅମା ର ସନାନମାନଙ ମ େର ଶୂେୟଲ; ଶବୂେୟଲର ସନାନମାନଙ

ମ େର େଯହଦୀୟ। 21 ରହବୀୟର କଥା; ରହବୀୟସନାନଗଣ ମ େର

ଯିଶୀୟ ପଧାନ। 22 ଯି ହରୀୟମାନଙ ମ େର ଶେଲାମୀ ; ଶେଲାମୀ ର

ପୁତମାନଙ ମ େର ଯହ । 23 ହିେବାଣର ପୁତ ଯିରୀୟ ପଥମ, ଦିତୀୟ

ଅମରୀୟ, ତୃତୀୟ ଯହସୀେୟଲ, ଚତୁଥ ଯି ମୀୟା । 24 ଉଷୀେୟଲର

ପୁତ ମୀଖା; ମୀଖାର ପୁତମାନଙ ମ େର ଶାମୀ । 25 ମୀଖାର ଭାତା

ଯିଶୀୟ; ଯିଶୀୟର ପୁତମାନଙ ମ େର ଜିଖରୀୟ। 26 ମରାରିର ପୁତ

ମହଲ ଓ ମୂଶି; ଯାସୀୟର ପୁତ ବିେନା। 27 ମରାରିର ସନାନଗଣ ଯାସୀୟର

ପୁତ ବିେନା, େଶାହ , ସକୁର ଓ ଇବି। 28 ମହଲର ପୁତ ଇଲୀୟାସର,

ଏହାର ପୁତ ନ ଥେଲ। 29 କୀ ର କଥା; କୀ ର ପୁତ ଯିରହେମଲ। 30

ପୁଣି, ମୂଶିର ପୁତ ମହଲ, ଏଦର ଓ ଯିେରେମା । ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃବଂଶାନୁସାେର େଲବୀର ସନାନ। 31 ଏମାେନ ହ ଆପଣାମାନଙ ଭାତା

ହାେରାଣସନାନଗଣ ତୁଲ ଦାଉଦ ରାଜା, ସାେଦାକ ଓ ଅହୀେମଲ , ପୁଣି,

ଯାଜକୀୟ ଓ େଲବୀୟ ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାନଙ ସାକାତେର ଗୁଲବାଣ

କେଲ; ପୁଣି, ବଂଶର ପଧାନ େଲାକ େଯପରି କଲା, ତାହାର କନିଷ ଭାତା ହ

େସହିପରି କଲା।

25ଆହୁରି ଆସଫର ଓ େହମନର ଓ ଯିଦୂଥୂ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ଦାଉଦ ଓ େସନାପତିମାେନ େକେତକଙୁ ବୀଣା, େନବଲ ଓ କରତାଳ

ଦାରା ଭବିଷ ବାକ ପଚାରର େସବାକାଯ ନିମେନ ପୃଥକ କେଲ;

ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା େସବାନୁସାେର କମକାରୀମାନଙ ସଂଖ ା ଏହି। 2

ଆସଫର ସନାନମାନଙ କଥା; ଆସଫର ସନାନ ସକୁର ଓ େଯାେଷଫ ଓ

ନଥନୀୟ ଓ ଅସାେରଲ; ଏମାେନ ଆସଫର ହସାଧୀନେର ରାଜା ାନୁସାେର
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ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। 3 ଯିଦୂଥୂ ର କଥା; ଯିଦୂଥୂ ର ସନାନ

ଗଦଲୀୟ ଓ ସରୀ ଓ ଯିଶାଇୟ, ହଶବୀୟ ଓ ମତଥୀୟ, ଛଅ ଜଣ; ଏମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପିତା ଯିଦୂଥୂ ର ହସାଧୀନେର ବୀଣା ଦାରା ସଦାପଭୁଙର

ଧନ ବାଦ ଓ ପଶଂସା କରି ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। 4 େହମନର

କଥା; େହମନର ସନାନ ବୁକୀୟ, ମତନୀୟ, ଉଷୀେୟଲ, ଶବୂେୟଲ ଓ

ଯିେରେମା , ହନାନୀୟ, ହନାନି, ଇଲୀୟାଥା, ଗିଦ ତି ଓ େରାମା ତି

ଏଷ , ଯ ବକାଶା, ମେଲାଥ, େହାଥୀ , ମହସୀେୟା ; 5 ଏସମେସ

ଶୃଙଧନି କରିବା ନିମେନ ପରେମଶରଙ ବାକ ବିଷୟେର ରାଜାଙର

ଦଶକ େହମନର ପୁତ ଥେଲ। ପରେମଶର େହମନକୁ ଚଉଦ ପୁତ ଓ

ତିନି କନ ା େଦେଲ। 6 ଏସମେସ ପରେମଶରଙ ଗୃହର େସବାକାଯ ାେଥ

କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଗାନ କରିବା ପାଇଁ

ଆପଣାମାନଙ ପିତାଙ ହସାଧୀନେର ଥେଲ; ଆସଫ, ଯିଦୂଥୂ ଓ େହମନ

ରାଜା ାଧୀନ ଥେଲ। 7 ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନକାଯ େର ଶିକିତ

ଓ ନିପୁଣ ଏସମେସ ଓ ଏମାନଙ ଭାତୃଗଣ ସଂଖ ାେର ଦୁଇ ଶହ ଅଠାଶୀ

ଜଣ ଥେଲ। 8ଏଉତାେର େସମାେନ ସାନ ବଡ଼, ଶିକକ, ଛାତ, ସମସଙ

ରକଣୀୟ ନିମେନ ସମାନ ରୂେପ ଗୁଲବାଣ କେଲ। 9 ତହଁୁ ଆସଫ ନିମେନ

େଯାେଷଫ ପକେର ପଥମ ବାଣ ଉଠିଲା; ଦିତୀୟ ଗଦଲୀୟ ପକେର; େସ ଓ

ତାହାର ଭାତା ଓ ପୁତମାେନ ବାର ଜଣ ଥେଲ। 10 ତୃତୀୟ ସକୁର ପକେର;

ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ। 11 ଚତୁଥ ଯିଷି ପକେର; ତାହାର ପୁତ

ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 12 ପଞମ ନଥନୀୟ ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ

ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ। 13ଷଷ ବୁକୀୟ ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ

ବାର ଜଣ। 14 ସପମ ଯିଶାେରଲା ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ

ବାର ଜଣ। 15 ଅଷମ ଯିଶାୟାହ ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର

ଜଣ; 16 ନବମ ମତନୀୟ ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ।

17 ଦଶମ ଶିମୀୟି ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 18

ଏକାଦଶ ଅସେର ପକେର; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 19

ଦାଦଶ ହଶବୀୟ ପକେର ଉଠିଲା, ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ;

20 ତେୟାଦଶ ପାଇଁ ଶବୂେୟଲ; ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 21

ଚତୁଦଶ ପାଇଁ ମତଥୀୟ, ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 22 ପଞଦଶ
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ପାଇଁ େଯେରେମା , ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 23 େଷାଡ଼ଶ

ପାଇଁ ହନାନୀୟ, ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 24 ସପଦଶ ପାଇଁ

ଯ ବକାଶା, ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 25 ଅଷାଦଶ ପାଇଁ

ହନାନି, ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 26ଊନବିଂଶ ପାଇଁ ମେଲାଥ,

ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 27 ବିଂଶ ପାଇଁ ଇଲୀୟାଥା, ତାହାର

ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 28 ଏକବିଂଶ ପାଇଁ େହାଥୀ , ତାହାର ପୁତ ଓ

ଭାତୃଗଣ ବାର ଜଣ; 29 ଦାବିଂଶ ପାଇଁ ଗିଦ ତି, ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ

ବାର ଜଣ; 30 ତେୟାବିଂଶ ପାଇଁ ମହସୀେୟା , ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ

ବାର ଜଣ; 31 ଚତୁବଂଶ ପାଇଁ େରାମା ତିଏଷ , ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ

ବାର ଜଣ ଗୁଲବାଣେର ଉଠିେଲ।

26ଦାରପାଳମାନଙ ପାଳି ପାଇଁ େକାରହୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଆସଫ

ବଂଶଜାତ େକାରିର ପୁତ ମେଶଲମୀୟ ଥଲା। 2 ମେଶଲମୀୟର ପୁତ ଥେଲ;

ପଥମଜାତ ଜିଖରୀୟ, ଦିତୀୟ ଯିଦୀେୟଲ, ତୃତୀୟ ସବଦୀୟ, ଚତୁଥ

ଯତୀେୟଲ, 3 ପଞମ ଏଲ , ଷଷ ଯିେହାହାନ , ସପମ ଇଲୀେହାଐନୟ।

4 ପୁଣି, ଓେବ ଇେଦାମର ପୁତ ଥେଲ ପଥମଜାତ ଶମୟୀୟ, ଦିତୀୟ

ଯିେହାଷାବ , ତୃତୀୟ େଯାୟାହ, ଚତୁଥ ସାଖର, ପଞମ ନଥେନଲ; 5 ଷଷ

ଅମୀେୟଲ, ସପମ ଇଷାଖର, ଅଷମ ପିୟୁଲତୟ; କାରଣ ପରେମଶର

ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 6 ମ ତାହାର ପୁତ ଶମୟୀୟର ପୁତ ଜାତ

େହେଲ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃବଂଶେର କତୃତ କେଲ; କାରଣ

େସମାେନ ମହାବିକମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥେଲ। 7 ଶମୟୀୟର ପୁତ ଅତି,

ରଫାେୟଲ ଓ ଓେବ , ଇଲୀଶାବ , ଏମାନଙର ଭାତା ଇଲୀହୂ ଓ ସମଖୀୟ

ପରାକାନ େଲାକ ଥେଲ। 8 ଏସମେସ ଓେବ ଇେଦାମର ସନାନ, ଏମାେନ

ଓ ଏମାନଙ ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ େସବାକାଯ ାଥକ ବଳେର ବଳବାନ ଥେଲ;

ଓେବ ଇେଦାମ ବଂଶଜାତ ବାଷଠି ଜଣ। 9 ମେଶଲମୀୟର ପୁତ ଓ

ଭାତୃଗଣ ଅଠର ଜଣ ପରାକାନ େଲାକ ଥେଲ। 10ଆଉ ମରାରିବଂଶଜାତ

େହାଷାର ପୁତ ଥେଲ; ପଧାନ ଶିମି, କାରଣ େସ ପଥମଜାତ େନାହିେଲ

େହଁ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ପଧାନ କଲା; 11 ଦିତୀୟ ହି କୀୟ, ତୃତୀୟ

ଟବଲୟ, ଚତୁଥ ଜିଖରୀୟ; େହାଷାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ସବସୁଦା େତର ଜଣ

ଥେଲ। 12 ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପରିଚଯ ାକରଣାେଥ ଦାରପାଳମାନଙ ପାଳି
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ଏହି ପଧାନ େଲାକମାନଙର େହଲା, ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ତୁଲ େସମାନଙର

ରକଣୀୟ ଥଲା। 13 ପୁଣି, େସମାେନ, ସାନ ବଡ଼, ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର

ପେତ କ ଦାର ପାଇଁ ଗୁଲବାଣ କେଲ। 14 ତହେର ପୂବ ଦିଗର ବାଣ

େଶଲମୀୟ ପକେର ଉଠିଲା; ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାର ପୁତ ଜିଖରୀୟ ନିମେନ

ଗୁଲବାଣ କେଲ, େସ ବି ମନୀ ଥଲା; ଆଉ ଉତର ଦିଗ ତାହାର ବାଣେର

ଉଠିଲା। 15 ଦକିଣ ଦିଗ ଓେବ ଇେଦାମ ପକେର ଓ ଭଣାର ଗୃହ ତାହାର

ପୁତମାନଙ ପକେର ଉଠିଲା। 16 ଊଦଗାମୀ ପଥ ସମୀପସ ଶେଲଖ ଦାର

ନିକଟବତୀ ପଶିମ ଦିଗର ବାଣ ଶୁପୀ ଓ େହାଷା ପକେର ଉଠିଲା, ତହର

ରକକମାନଙର ଏକ ଦଳ ଅନ ଦଳର ଅଭମୁଖ ଥଲା। 17ପୂବ ଦିଗେର ଛଅ

ଜଣ େଲବୀୟ, ଉତର ଦିଗେର ଦିନେର ଚାରି ଜଣ, ଦକିଣ ଦିଗେର ଦିନେର

ଚାରି ଜଣ ଓ ଭଣାର ଗୃହ ନିମେନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ରହିେଲ। 18 ପଶିମ

ଦିଗେର ସୀମାନବତୀ ସାନ ନିମେନ ଉଚ ପଥେର ଚାରି ଜଣ ଓ ସୀମାନବତୀ

ସାନେର ଦୁଇ ଜଣ। 19 େକାରହୀୟ ସନାନଗଣ ଓ ମରାରିର ସନାନଗଣ

ମ ରୁ ଦାରପାଳମାନଙର ଏହି ସକଳ ପାଳି ଥଲା। 20ପୁଣି, େଲବୀୟମାନଙ

ମ ରୁ ଅହୀୟ ପରେମଶରଙ ଗୃହର େକାଷା କ ଓ ପବିତୀକୃତ ସକଳ ବସୁର

େକାଷା କ ଥଲା। 21ଲାଦ ର ସନାନଗଣ; ଲାଦ ସମନୀୟ େଗେଶାନୀୟ

ସନାନଗଣ, େଗେଶାନୀୟ ଲାଦ ସମନୀୟ ପିତୃବଂଶର ପଧାନଗଣ;

ଯଥା, 22 ଯିହୀେୟଲ। ଯିହୀେୟଲର ପୁତ େସଥ ଓ ତାହାର ଭାତା

େଯାେୟଲ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େକାଷା କ ଥେଲ। 23 ଅମାମୀୟମାନଙ,

ଯି ହରୀୟମାନଙ, ହିେବାଣୀୟମାନଙ, ଉଷୀେୟଲୀୟମାନଙ ମ େର 24

େମାଶାଙର ପୁତ େଗେଶାମର ସନାନ ଶବୂେୟଲ େକାଷା କ ଥଲା। 25

ପୁଣି, ତାହାର ଭାତୃଗଣ; ଇଲୀେୟଜରର ପୁତ ରହବୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ

ଯିଶାଇୟ ଓ ତାହାର ପୁତ େଯାରା ଓ ତାହାର ପୁତ ସିଖ ଓ ତାହାର ପୁତ

ଶେଲାମୀ । 26 ଦାଉଦ ରାଜା ଓ ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାେନ, ସହସପତି ଓ

ଶତପତିମାେନ ଓ େସନାପତିମାେନ େଯସକଳ ବସୁ ପବିତ କରିଥେଲ, ଏହି

ଶେଲାମୀ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ େସହି ସବୁ ପବିତୀକୃତ ବସୁର େକାଷା କ

ଥେଲ। 27 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପୁନଃନିମାଣ ନିମେନ ଯୁଦେର ପାପ

ଲୁଟଦବ ମ ରୁ ପବିତ କେଲ। 28 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ ଦଶକ ଓ କୀ ର ପୁତ

ଶାଉଲ ଓ େନ ର ପୁତ ଅ ନର, ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ େଯସବୁ ଦବ
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ପବିତ କରିଥେଲ; ଯିଏ ଯାହା କିଛି ପବିତ କରିଥଲା, ତାହା ଶେଲାମୀ ର

ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣର ହସାଧୀନେର ରହିଲା। 29 ଯି ହରୀୟମାନଙ

ମ ରୁ କନନୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ ବାହାର କାଯ ନିମେନ ଇସାଏଲ

ଉପେର କାଯ ଶାସକ ଓ ବିଚାରକତା େହେଲ। 30 ହିେବାଣୀୟମାନଙ

ମ ରୁ ହଶବୀୟ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଏକ ସହସ ସାତ ଶହ ବିକମୀ

ପୁରୁଷ ସଦାପଭୁଙର ସକଳ କାଯ ଓ ରାଜେସବା ନିମେନ ଯଦନ େସପାରି

ପଶିମ ଦିଗେର ଇସାଏଲର ତତାବଧାରକ ଥେଲ। 31 ହିେବାଣୀୟମାନଙ

ପିତୃବଂଶାନୁଯାୟୀ ବଂଶାବଳୀେର ଯିରୀୟ ହିେବାଣୀୟମାନଙ ମ େର

ପଧାନ ଥଲା। ଦାଉଦଙ ରାଜତର ଚାଳିଶ ବଷେର େସମାନଙର ଅନୁସନାନ

କରାଯାʼେନ, େସମାନଙ ମ େର ଗିଲୀୟଦସ ଯାେସରେର ମହାବିକମଶାଳୀ

େଲାକମାେନ େଦଖାଗେଲ। 32ଆଉ ଯିରୀୟର ଭାତୃଗଣ ବିକମଶାଳୀ,

ପିତୃବଂଶର ପଧାନ, ଦୁଇ ସହସ ସାତ ଶହ େଲାକ ଥେଲ; ଦାଉଦ ରାଜା

େସମାନଙୁ ପରେମଶରଙ ସମନୀୟ ସକଳ ବିଷୟ ନିମେନ ଓ ରାଜକାଯ

ନିମେନ ରୁେବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟମାନଙ ଓ ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ଉପେର

ନିଯୁକ କେଲ।

27ଆପଣା ଆପଣା ସଂଖ ାନୁସାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ଅଥା ,

ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାେନ ଓ ସହସପତିମାେନ ଓ ଶତପତିମାେନ ଓ

େସମାନଙର କାଯ ଶାସକମାେନ, ବଷର ସମୁଦାୟ ମାସେର ମାସକୁ ମାସ

ପାଳିର େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ରାଜାଙର େସବା କରିବାକୁ ଆସିେଲ ଓ

ଗେଲ, େସମାନଙ ପେତ କ ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 2 ପଥମ

ପାଳି ଉପେର ପଥମ ମାସ ନିମେନ ସ ଦୀେୟଲର ପୁତ ଯା ବୀୟା ଥଲା;

ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 3 େସ େପରସ ବଂଶୀୟ

େଲାକ, ପଥମ ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ ସକଳ େସନାପତିଙ ଉପେର ପଧାନ ଥଲା।

4 ଦିତୀୟ ମାସର ପାଳି ଉପେର ଅେହାହୀୟ େଦାଦୟ ଓ ତାହାର ଦଳୀୟ

େଲାକ ଥେଲ; ମିେକା ଶାସକ ଥଲା ଓ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର

େଲାକ ଥେଲ। 5 ତୃତୀୟ ମାସ ନିମେନ ତୃତୀୟ େସନାପତି ଯିେହାୟାଦା

ଯାଜକର ପୁତ ବନାୟ ପଧାନ ଥଲା; ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ

ଥେଲ। 6 ଏହି ବନାୟ ତିରିଶ ବୀରଙ ମ େର ଗଣିତ ଓ େସହି ତିରିଶ ଜଣଙ

ଉପେର ପଧାନ ଥଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ତାହାର ପୁତ ଅମୀଷାବ
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ଥଲା। 7 ଚତୁଥ ମାସ ପାଇଁ ଚତୁଥ େସନାପତି େଯାୟାବର ଭାତା ଅସାେହଲ

ଥଲା ଓ ତାହା ଉତାେର ତାହାର ପୁତ ସବଦୀୟ; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର

ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 8 ପଞମ ମାସ ନିମେନ ପଞମ େସନାପତି

ଯିଷାହୀୟ ଶେମା ଥଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ

ଥେଲ। 9 ଷଷ ମାସ ନିମେନ ଷଷ େସନାପତି ତେକାୟୀୟ ଇେ କଶର

ପୁତ ଈରା ଥଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 10

ସପମ ମାସ ନିମେନ େସନାପତି ଇଫୟିମବଂଶଜାତ ପେଲାନୀୟ େହଲ

ଥଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 11 ଅଷମ ମାସ

ନିମେନ ଅଷମ େସନାପତି େସରହବଂଶଜାତ ହୂଶାତୀୟ ସିବଖୟ ଥଲା;

ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 12 ନବମ ମାସ ନିମେନ

ନବମ େସନାପତି ବିନ ାମୀ ବଂଶଜାତ ଅନାେଥାତୀୟ ଅବୀେୟଷର ଥଲା;

ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 13ଦଶମ ମାସ ନିମେନ

ଦଶମ େସନାପତି େସରହବଂଶଜାତ ନେଟାଫାତୀୟ ମହରୟ ଥଲା; ଆଉ

ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 14 ଏକାଦଶ ମାସ ନିମେନ

ଏକାଦଶ େସନାପତି ଇଫୟିମବଂଶଜାତ ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ବନାୟ ଥଲା;

ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 15 ଦାଦଶ ମାସ

ନିମେନ ଦାଦଶ େସନାପତି ଅତୀେୟଲବଂଶଜାତ ନେଟାଫାତୀୟ ହି ଦୟ

ଥଲା; ଆଉ ତାହାର ପାଳିେର ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 16ଆହୁରି

ଇସାଏଲର ବଂଶା କଗଣ; ରୁେବନୀୟମାନଙ ମ େର ସିଖର ପୁତ ଅ କ

ଇଲୀେୟଜର; ଶିମୀେୟାନୀୟମାନଙ ମ େର ମାଖାର ପୁତ ଶଫଟୀୟ। 17

େଲବୀବଂଶ ମ େର କମୂେୟଲର ପୁତ ହଶବୀୟ; ହାେରାଣବଂଶ ମ େର

ସାେଦାକ। 18 ଯିହୁଦା ବଂଶ ମ େର ଦାଉଦଙର ଜେଣ ଭାତା ଇଲୀହୂ;

ଇଷାଖର ବଂଶ ମ େର ମୀଖାେୟଲର ପୁତ ଅମି। 19ସବୂଲୂନ ବଂଶ ମ େର

ଓବଦୀୟର ପୁତ ଯିଶୟୀୟ; ନପାଲ ବଂଶ ମ େର ଅସୀେୟଲର ପୁତ

ଯିେରେମା । 20ଇଫୟିମସନାନଗଣ ମ େର ଅସସୀୟର ପୁତ େହାେଶୟ;

ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ମ େର ପଦାୟର ପୁତ େଯାେୟଲ। 21ଗିଲୀୟଦସ

ମନଃଶିର ଅଦ ବଂଶ ମ େର ଜିଖରୀୟର ପୁତ ଇେଦା; ବିନ ାମୀ ବଂଶ

ମ େର ଅ ନରର ପୁତ ଯାସୀେୟ । 22 ଦା ବଂଶ ମ େର ଯିେରାହମର

ପୁତ ଅସେର ; ଏମାେନ ଇସାଏଲର ବଂଶା କ ଥେଲ। 23 ମାତ ଦାଉଦ
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େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଓ ତହରୁ ନୂ ନ ବୟସ େଲାକମାନଙର ସଂଖ ା େନେଲ ନାହ।

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆକାଶମଣଳର ତାରାଗଣ ତୁଲ ଇସାଏଲକୁ ବହୁସଂଖ କ

କରିେବ େବାଲ କହିଥେଲ। 24 ସରୁୟାର ପୁତ େଯାୟାବ ଗଣନା କରିବାକୁ

ଆରମ କରିଥଲା, ମାତ ସମାପ କଲା ନାହ; କାରଣ, େସହି ଗଣନା ସକାଶୁ

ଇସାଏଲ ଉପେର େକାଧ ଉପସିତ େହଲା; ପୁଣି, େସହି ସଂଖ ା ଦାଉଦ

ରାଜାଙର ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖାଗଲା ନାହ। 25ଆଉ, ଅଦୀେୟଲର

ପୁତ ଅସାବ ରାଜାଙ େକାଷା କ, ପୁଣି, ଉଷୀୟର ପୁତ େଯାନାଥନ େକତ,

ନଗର ଓ ଗାମ ଓ ଦୁଗସିତ ଭଣାରସବୁର ଅ କ ଥଲା। 26ଆଉ କଲୂବର

ପୁତ ଇଷି କୃଷିକମକାରୀମାନଙର ଅ କ ଥଲା। 27 ରାମାଥୀୟ ଶିମୀୟି

ଦାକାେକତସକଳର ଅ କ ଓ ଶି ମୀୟ ସ ଦି ଦାକାେକେତାତନ ଦାକାରସ

ଭଣାରର ଅ କ ଥଲା। 28 ପୁଣି, ଗାେଦରୀୟ ବା ହାନ ତଳଭୂମିସିତ

ଜୀତବୃକ ଓ ଡିମିରି ବୃକସବୁର ଅ କ ଓ େଯାୟା େତୖଳଭଣାରର ଅ କ

ଥଲା। 29ଆଉ ଶାେରାଣୀୟ ସିଟୟ ଶାେରାଣେର ଚରିବା ପଶୁପଲର ଅ କ;

ପୁଣି, ଅ ଲୟର ପୁତ ଶାଫ ସବୁ ଉପତ କାସିତ ପଶୁପଲର ଅ କ ଥଲା।

30ଇଶାେୟଲୀୟ ଓବୀ ଉଷଗଣର ଅ କ ଓ େମେରାେଣାଥୀୟ େଯହଦୀୟ

ଗଦଭୀଗଣର ଅ କ ଥଲା। 31 ହାଗରୀୟ ଯାଷୀ ସବୁ େମଷପଲର

ଅ କ ଥଲା; ଏସମେସ ଦାଉଦ ରାଜାଙର ସମତିର ଅ କ ଥେଲ। 32

ଆହୁରି ଦାଉଦଙର ପିତୃବ େଯାନାଥନ ମନୀ ଥଲା, େସ ବି ଓ େଲଖକ।

ଆଉ ହେ ମାନୀୟର ପୁତ ଯିହୀେୟଲ ରାଜପୁତମାନଙର ସଙୀ ଥଲା।

33 ଅହୀେଥାଫଲ ରାଜମନୀ ଓ ଅକୀୟ ହୂଶୟ ରାଜମିତ ଥଲା। 34ଆଉ

ଅହୀେଥାଫଲ ଉତାେର ବନାୟର ପୁତ ଯିେହାୟାଦା ଓ ଅବୀୟାଥର ଥେଲ;

ପୁଣି, େଯାୟାବ ରାଜାଙ େସୖନ ର ଅଧପତି ଥଲା।

28ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ଇସାଏଲର ସମଗ ଅଧପତିଙୁ, ବଂଶାଧପତିଗଣଙୁ

ଓ ପାଳିକେମ ରାଜାଙର େସବାକାରୀ ଦଳର ଅ କମାନଙୁ, ପୁଣି, ସହସପତି

ଓ ଶତପତିମାନଙୁ, ଆଉ ରାଜାଙର ଓ ରାଜପୁତମାନଙର ସକଳ ସମତି

ଓ ଅଧକାରର ଅ କମାନଙୁ ଓ ନପୁଂସକଗଣକୁ ଓ ବୀରମାନଙୁ ଓ

ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକଙୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତ କେଲ। 2ତହଁୁ ଦାଉଦ

ରାଜା ଆପଣା ପାଦେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “େହ େମାହର ଭାତୃଗଣ,

େମାହର େଲାକମାେନ, େମାହର କଥା ଶୁଣ; ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ
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ନିମେନ ଓଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପାଦପୀଠ ନିମେନ ଏକ ବିଶାମର ଗୃହ

ନିମାଣ କରିବା େମାହର ମନସ ଥଲା ଓ ମଁୁ ନିମାଣାେଥ ଆେୟାଜନ କରିଥଲ।

3 ମାତ ପରେମଶର େମାେତ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଗୃହ

ନିମାଣ କରିବ ନାହ, କାରଣ ତୁେମ ଯୁଦକାରୀ ଓ ରକପାତ କରିଅଛ।’ 4

ଯାହାେହଉ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର େମାହର ସମୁଦାୟ ପିତୃବଂଶ

ମ ରୁ େମାେତ ଇସାଏଲ ଉପେର ନିତ ରାଜା େହବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ

କରିଅଛନି; କାରଣ େସ ଅଗଣୀ େହବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାକୁ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ମ ରୁ

େମାʼ ପିତୃବଂଶକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି; େସ େମାʼ ପିତାଙ ପୁତଗଣ ମ ରୁ

େମାେତ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ଠାେର ସନୁଷ

େହେଲ; 5 ସଦାପଭୁ େମାେତ ଅେନକ ପୁତ େଦଇଅଛନି, ମାତ େମାହର

ସବୁ ପୁତ ମ ରୁ ଇସାଏଲ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ରାଜ ର ସିଂହାସନେର

ବସିବା ପାଇଁ େସ େମାʼ ପୁତ ଶେଲାମନକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି। 6ଆଉ,

େସ େମାେତ କହିଅଛନି, ‘ତୁମ ପୁତ ଶେଲାମନ ଆମର ଗୃହ ଓ ଆମର

ପାଙଣସବୁ ନିମାଣ କରିବ; କାରଣ ଆେମ ତାହାକୁ ଆମର ପୁତ େହବା ପାଇଁ

ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ ତାହାର ପିତା େହବା। 7 ଆଉ, ଆଜିର

ନ ାୟ ଯଦି େସ ଆମର ଆ ା ଓ ଶାସନସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ଚିତ

େହବ, େତେବ ଆେମ ତାହାର ରାଜ ଚିରକାଳ ସିର କରିବା।’ 8 ଏେହତୁ

ଏେବ ସଦାପଭୁଙ ସମାଜ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ ସାକାତେର ଓ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ କଣେଗାଚରେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସକଳ

ଆ ା ମେନାେଯାଗ କରି ଅେନଷଣ କର; ତହେର ତୁେମମାେନ ଏହି ଉତମ

େଦଶ ଅଧକାର କରିବ ଓ ତୁମମାନଙ ଉତାେର ଚିରକାଳ ତୁମମାନଙ

ସନାନଗଣର ଅଧକାରାେଥ ତାହା ଛାଡ଼ିକରି ଯିବ। 9ଆଉ, େହ େମାହର

ପୁତ ଶେଲାମନ, ତୁେମ ଆପଣା ପିତାର ପରେମଶରଙୁ ାତ ହୁଅ ଓ ସିଦ

ଅନଃକରଣେର ଓ ଇଚୁକ ମନେର ତାହାଙର େସବା କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ସମସ ଅନଃକରଣ ଅନୁସନାନ କରନି ଓ ଚିନାର ସକଳ କଳନା ବୁଝନି;

ଯଦି ତୁେମ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କରିବ, େତେବ ତୁେମ ତାହାଙର ଉେଦଶ

ପାଇବ; ମାତ ଯଦି ତୁେମ ତାହାଙୁ ତ ାଗ କରିବ, େତେବ େସ ତୁମକୁ ଚିରକାଳ

ଦୂର କରିେବ। 10 ଏେବ ସାବଧାନ ହୁଅ; କାରଣ ପବିତ ଆବାସ ନିମେନ

େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି;
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ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତାହା କର।” 11 େତେବ ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ

ମନିରବରଣାର ଓ ତହ ଗୃହର ଓ ତହ ଭଣାରର ଓ ତହ ଉପର େକାଠରି ଓ

ତହ ଭତର େକାଠରିର ଓ ପାପାଚାଦନ ସାନର ନମୁନା େଦେଲ; 12ଆହୁରି,

େସ ଆତାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାଙଣ ନିମେନ ଓ ଚତୁଦଗସିତ ସମସ

େକାଠରି ନିମେନ ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଭଣାର ନିମେନ ଓ ପବିତୀକୃତ

ବସୁସବୁର ଭଣାର ନିମେନ ପାପ ସମସ ନମୁନା େଦେଲ; 13 ମ ଯାଜକ ଓ

େଲବୀୟମାନଙ ପାଳି ନିମେନ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାଥକ ସମସ

କାଯ ନିମେନ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର େସବାଥକ ସମସ ପାତ ନିମେନ; 14

ଯଥା, ପେତ କ ପକାର େସବାଥକ ସମସ ପାତ, ଅଥା , ସଣମୟ ପାତ

ନିମେନ ସୁନା; ପେତ କ ପକାର େସବାଥକ ସମସ ପାତ, ଅଥା , େରୗପ ମୟ

ପାତ ନିମେନ ରୂପା େତୗଲ େଦେଲ; 15 ମ ସଣମୟ ଦୀପବୃକସକଳ

ନିମେନ ଓ ତହର ପଦୀପ ନିମେନ େତୗଲ େଦେଲ, ଅଥା , ପେତ କ

ଦୀପବୃକ ଓ ତହର ପଦୀପ ନିମେନ ସୁନା େତୗଲ େଦେଲ; ପୁଣି, େରୗପ ମୟ

ଦୀପବୃକସକଳ, ଅଥା , ପେତ କ ଦୀପବୃକର ବ ବହାରାନୁସାେର ପେତ କ

ଦୀପବୃକ ଓ ତହର ପଦୀପ ନିମେନ ରୂପା େତୗଲ େଦେଲ; 16 ଆଉ,

ଦଶନୀୟ ରୁଟିର େମଜସକଳ ମ ରୁ ପେତ କ ସଣମୟ େମଜ ନିମେନ

ସୁନା ଓ େରୗପ ମୟ େମଜସକଳ ନିମେନ ରୂପା େତୗଲ େଦେଲ; 17ଆଉ,

ତିଶୂଳ ଓ କୁଣ ଓ ପାତସକଳ ନିମେନ ନିମଳ ସଣ; ପୁଣି, ସଣମୟ ତାଟିଆ

ମ ରୁ ପେତ କ ତାଟିଆର ପରିମାଣ ଓ େରୗପ ମୟ ତାଟିଆ ମ ରୁ ପେତ କ

ତାଟିଆର ପରିମାଣ; 18ଆଉ, ଧୂପେବଦି ନିମେନ ନିମଳ ସଣର ପରିମାଣ;

ଆଉ ରଥ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଆଚାଦନକାରୀ ବିସୃତପକ

କିରୂବମାନଙ ନମୁନା ନିମେନ ସଣ େଦେଲ। 19 ଦାଉଦ କହିେଲ, “ଏହିସବୁ,

ଅଥା , ଏହି ନମୁନାର ସମସ କମ ସଦାପଭୁଙ ହସଲଖନେର ଆମକୁ

ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି।” 20 ଏଉତାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ

କହିେଲ, “ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ ଓ ଏହି କମ କର; ଭୟ ନ କର,

ଅବା ନିରାଶ ନ ହୁଅ; କାରଣ ଆମର ପରେମଶର, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

ତୁମର ସହବତୀ ଅଛନି; ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାଥକ ସକଳ କମ ସମାପ

ନ େହବା ପଯ ନ େସ ତୁମ ପତି ନିରସ େହେବ ନାହ, କି ତୁମକୁ ତ ାଗ

କରିେବ ନାହ। 21ଆଉ େଦଖ, ପରେମଶରଙ ଗୃହର ସମସ େସବା ନିମେନ
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ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙର ପାଳି ଅଛି; ଆଉ ସବପକାର େସବା ନିମେନ

ସବପକାର କାଯ େର ଇଚୁକ ଓ ନିପୁଣ େଲାେକ ତୁମ ନିକଟେର ରହିେବ; ମ

େସନାପତିଗଣ ଓ ସମସ େଲାକ ସମୂଣ ରୂେପ ତୁମର ଆ ାଧୀନ େହେବ।”

29ଏଥଉତାେର ଦାଉଦ ରାଜା ସମଗ ସମାଜକୁ କହିେଲ, “ପରେମଶର

ଆମ ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ ଏକା ମେନାନୀତ କରିଅଛନି, େସ ଏେବ ମ

ଅଳ ବୟସ ଓ େକାମଳ, ପୁଣି, କାଯ ଅତି ବଡ଼; କାରଣ ଏହି ପାସାଦ

ମନୁଷ ପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙ ନିମେନ ଅେଟ। 2

ଏେବ ମଁୁ ଆପଣାର ସମସ ଶକିେର େମାʼ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ନିମେନ ପଚୁର

ରୂେପ ସଣମୟ ଦବ ପାଇଁ ସୁନା ଓ େରୗପ ମୟ ଦବ ପାଇଁ ରୂପା ଓ

ପିତଳମୟ ଦବ ପାଇଁ ପିତଳ, େଲୗହମୟ ଦବ ପାଇଁ ଲୁହା ଓ କାଷମୟ

ଦବ ପାଇଁ କାଷ; େଗାେମଦକ ମଣି ଓ ଖଚନାଥକ ପସର, ଜଡ଼ିତକମାଥକ

ପସର ଓ ନାନା ବଣର ପସର ଓ ସବପକାର ବହୁମୂଲ ପସର ଓ ମମର

ପସର ଆେୟାଜନ କରିଅଛି। 3ଆହୁରି ମ ମଁୁ ଏହି ପବିତ ଗୃହ ନିମେନ

ଯାହାସବୁ ଆେୟାଜନ କରିଅଛି, ତାହା ଛଡ଼ା ଓ ତହ ଉପେର େମାʼ ନିଜର

ସୁନା ଓ ରୂପାର ଭଣାର ଅଛି, ଆଉ ମଁୁ େମାʼ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ପତି

ଆପଣା ମନ ଆସକ କରିଥବାରୁ ମଁୁ ତାହାସବୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଗୃହ

ନିମେନ େଦଉଅଛି। 4 ଅଥା , ଗୃହର କାନେର ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଫୀରର

ସଣରୁ ତିନି ହଜାର ତାଳନ ସଣ ଓ ସାତ ହଜାର ତାଳନ ନିମଳ ରୂପା;

5 ସଣମୟ ଦବ ନିମେନ ସୁନା ଓ େରୗପ ମୟ ଦବ ନିମେନ ରୂପା ଓ

ଶିଳକାରମାନଙ ହସେର ଯାହା ଯାହା କରାଯିବ, େସହି ସବୁ ପକାରର କାଯ

ନିମେନ େଦଉଅଛି। ଅତଏବ, ଆଜି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାକୁ

ପତିଷା କରିବାକୁ କିଏ େସଚାେର ଉଦ ତ ଅଛି?” 6 େତେବ ପିତୃବଂଶର

ଅଧପତିମାେନ ଓ ଇସାଏଲୀୟ େଗାଷୀସମୂହର ଅଧପତିମାେନ, ଆଉ ସହସ

ଓ ଶତପତିମାେନ, ପୁଣି, ରାଜକାଯ ଶାସକମାେନ େସଚାେର ଦାନ କେଲ;

7 ଆଉ େସମାେନ ପରେମଶରଙ ଗୃହର େସବା ନିମେନ ପାଞ ହଜାର

ତାଳନ ସଣ, ଦଶ ହଜାର ଡାରି ମୁଦା, ଦଶ ହଜାର ତାଳନ ରୂପା, ଅଠର

ହଜାର ତାଳନ ପିତଳ ଓ ଏକ ଲକ ତାଳନ ଲୁହା େଦେଲ। 8 ପୁଣି,

େଯଉଁମାନଙ ନିକଟେର ବହୁମୂଲ ପସରାଦି ମିଳିଲା, େସମାେନ େଗେଶାନୀୟ

ଯିହୀେୟଲର ହସାଧୀନ ସଦାପଭୁଙ ଭଣାର ଗୃହେର ତାହାସବୁ େଦେଲ। 9
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ତହେର େଲାକମାେନ େସଚାପୂବକ ଦାନ କରିବାରୁ ଆନନ କେଲ, କାରଣ,

େସମାେନ ସିଦଚିତେର େସଚାପୂବକ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଦାନ କେଲ;

ପୁଣି, ଦାଉଦ ରାଜା ମ ମହାନନେର ଆନନ କେଲ। 10ଏେହତୁ ଦାଉଦ

ସମଗ ସମାଜ ସାକାତେର ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କେଲ; ଆଉ ଦାଉଦ

କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପିତା ଇସାଏଲର ପରେମଶର,

ତୁେମ ସଦାକାଳ ଧନ । 11 େହ ସଦାପେଭା, ମହତ, ପରାକମ, େଶାଭା, ଜୟ

ଓ ପତାପ ତୁମର; କାରଣ, ସଗ ଓ ପୃଥବୀେର ଥବା ସମସ ବିଷୟ ତୁମର;

େହ ସଦାପେଭା, ରାଜ ତୁମର ଓ ତୁେମ ସକଳର ଉପେର ମସକ ରୂେପ

ଉନତ ଅଟ। 12 ତୁମଠାରୁ ଧନ ଓ ସମମ ଆେସ, ଆଉ ତୁେମ ସମସଙ

ଉପେର କତୃତ କରୁଅଛ; ବଳ ଓ ପରାକମ ତୁମ ହସେର ଅଛି; ପୁଣି, ମହାନ

କରିବାର ଓ ସମସଙୁ ବଳ େଦବାର ତୁମର ହସାଧୀନ ଅେଟ। 13 ଏେହତୁ

େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ଆେମମାେନ ତୁମର ଧନ ବାଦ କରୁଅଛୁ ଓ

ତୁମ େଗୗରବାନିତ ନାମେର ପଶଂସା କରୁଅଛୁ। 14 ମାତ, ମଁୁ କିଏ ଓ େମାହର

େଲାକମାେନ କିଏ େଯ, ଆେମମାେନ ଏପରି େସଚାପୂବକ ଏପକାର ଦାନ

କରିବାକୁ ସମଥ େହବୁ? କାରଣ, ସମଗ ବିଷୟ ତୁମଠାରୁ ଆେସ ଓ ତୁମ

ନିଜ ପଦାଥରୁ ଆେମମାେନ ତୁମକୁ େଦଇଅଛୁ। 15କାରଣ, ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ସମସ ପୂବପୁରୁଷ ତୁଲ ତୁମ ସମୁଖେର ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ;

ପୃଥବୀେର ଆମମାନଙ ଦିନ ଛାୟା ତୁଲ ଓ ସାୟିତ କିଛି ନାହ। 16 େହ

ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ତୁମ ପବିତ ନାମ ଉେଦଶ େର

େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ ଏହି େଯଉଁ ସକଳ ପଦାଥ

ସଞୟ କରିଅଛୁ, ତାହା ତୁମ ହସରୁ ଆସିଅଛି ଓ ସବୁ ତୁମ ନିଜର ଅେଟ।

17ଆହୁରି େହ େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ ଅନଃକରଣ

ପରୀକା କରିଥାଅ ଓ ସରଳତାେର ତୁମର ସେନାଷ ଥାଏ। ମଁୁ ଆପଣା

ଅନଃକରଣର ସରଳତାେର େସଚାପୂବକ ଏହିସବୁ ପଦାଥ ଦାନ କରିଅଛି;

ଆଉ ଏଠାେର ଉପସିତ ତୁମ େଲାକମାନଙୁ େସଚାପୂବକ ତୁମ ଉେଦଶ େର

ଦାନ କରିବାର େଦଖ ମଁୁ ଆନନିତ େହଲ। 18 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମର, ଇ ହାକର ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁେମ

ଆପଣା େଲାକମାନଙ ହୃଦୟସ ଚିନାର କଳନାେର ଏହା ସଦାକାଳ ରଖ

ଓ ତୁମ ପତି େସମାନଙ ହୃଦୟ ପସୁତ କର; 19 ପୁଣି, ତୁମର ଆ ା, ତୁମ
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ପମାଣବାକ ଓ ତୁମ ବିଧସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଏହିସବୁ କାଯ

କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ, ମଁୁ େଯଉଁ ପାସାଦ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କରୁଅଛି, ତାହା

ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ପୁତ ଶେଲାମନକୁ ସିଦ ଅନଃକରଣ ଦିଅ।” 20

ଏଉତାେର ଦାଉଦ ସମଗ ସମାଜକୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏେବ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ କର।” ତହେର ସମସ ସମାଜ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ କେଲ ଓ

ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ନତ କରି ସଦାପଭୁଙୁ ଓ ରାଜାଙୁ ପଣାମ କେଲ। 21

ତହଁୁ େସମାେନ ପରଦିନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ସହସ େଗାରୁ, ଏକ

ସହସ େମଷ ଓ ଏକ ସହସ େମଷଶାବକ େପୟେନୖେବଦ ସହିତ ବଳିଦାନ

କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ ନିମେନ

ଅଧକ ପରିମାଣର ବଳି ଉତଗ କେଲ। 22ଆଉ େସହି ଦିନ ମହାନନେର

ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର େଭାଜନପାନ କେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ ଦାଉଦଙର

ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ ଦିତୀୟ ଥର ରାଜା କେଲ, ଆଉ ତାଙୁ ଅଗଣୀ େହବା

ପାଇଁ ଓ ସାେଦାକକୁ ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଅଭେଷକ

କେଲ। 23 େସେତେବେଳ ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ପଦେର

ରାଜା ରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହେଲ ଓ କୁଶଳ ପାପ

େହେଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ତାଙର ଆ ାକାରୀ େହେଲ। 24 ପୁଣି, ସମସ

ଅଧପତି ଓ ବୀରଗଣ ଓ ଦାଉଦ ରାଜାଙର ସମସ ପୁତ ମ ଶେଲାମନ

ରାଜାଙର ବଶୀଭୂତ େହେଲ। 25ଆଉ ସଦାପଭୁ ସମଗ ଇସାଏଲ ଦୃଷିେର

ଶେଲାମନଙୁ ଅତିଶୟ ମହାନ କେଲ ଓ ତାଙୁ ଏପରି ରାଜପତାପ ଦାନ

କେଲ େଯ, ଇସାଏଲ ମ େର ତାଙ ପୂବବତୀ େକୗଣସି ରାଜା େସପରି ପାପ

େହାଇ ନ ଥେଲ। 26 ଯିଶୀର ପୁତ ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଉପେର

ରାଜ କେଲ। 27 ଇସାଏଲ ଉପେର ତାଙର ରାଜତର ସମୟ ଚାଳିଶ

ବଷ; େସ ସାତ ବଷ ହିେବାଣେର ଓ େତତିଶ ବଷ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜ

କେଲ। 28 ତହ ଉତାେର େସ ଆୟୁଷ, ଧନ ଓ ସମମେର ପରିପୂଣ େହାଇ

ଉତମ ବୃଦାବସାେର ମେଲ; ପୁଣି, ତାଙ ପୁତ ଶେଲାମନ ତାଙ ପଦେର

ରାଜ କେଲ। 29 ଏହି ଦାଉଦ ରାଜାଙର ପଥମ ଓ େଶଷ କିୟାସବୁ, େଦଖ,

ଶାମୁେୟଲ ଦଶକର ଇତିହାସେର ଓ ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙର ଇତିହାସେର

ଓ ଗା ଦଶକର ଇତିହାସେର ଲଖତ ଅଛି; 30 ତହ ସେଙ ତାଙର ରାଜ
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ଶାସନ ଓ ତାଙର ପରାକମ, ପୁଣି, ତାଙ ଉପେର ଓ ଇସାଏଲ ଉପେର

ଓ ନାନା େଦଶୀୟ ସମସ ରାଜ ଉପେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା, େସସବୁର

ବିବରଣ େଲଖାଅଛି।
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ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ
1ଏଥଉତାେର ଦାଉଦଙର ପୁତ ଶେଲାମନ ଆପଣା ରାଜ େର ଦୃଢ଼ୀକୃତ

େହେଲ, ପୁଣି ସଦାପଭୁ ତାଙର ପରେମଶର ତାଙର ସହବତୀ େହାଇ

ତାଙୁ ଅତିଶୟ ମହାନ କେଲ। 2 ପୁଣି ଶେଲାମନ ସମଗ ଇସାଏଲକୁ,

ସହସ ଓ ଶତପତିମାନଙୁ, ବିଚାରକତୃଗଣକୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ମ େର

ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ପେତ କ ଅଧପତିଙୁ ଆ ା େଦେଲ। 3 ତହଁୁ ଶେଲାମନ

ଓ ତାଙ ସେଙ ସମଗ ସମାଜ ଗିବୀେୟା ସିତ ଉଚସଳୀକି ଗେଲ; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙ େସବକ େମାଶାଙ ଦାରା ପାନରେର ନିମତ ପରେମଶରଙ

ସମାଗମତମୁ େସଠାେର ଥଲା। 4 ମାତ ଦାଉଦ କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ଠାରୁ

ପରେମଶରଙ ସିନୁକ ନିମେନ ଆପଣାର ପସୁତ ସାନକୁ ତାହା ଆଣିଥେଲ,

କାରଣ େସ ତହ ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକ ତମୁ ସାପନ କରିଥେଲ। 5

ଆଉ ହୂରର େପୗତ ଊରିର ପୁତ ବତେଲଲ େଯଉଁ ପିତଳମୟ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କରିଥଲା, ତାହା େସଠାସିତ ସଦାପଭୁଙଆବାସ ସମୁଖେର ଥଲା; ପୁଣି

ଶେଲାମନ ଓ ସମାଜ ତହ ନିକଟେର ଅେନଷଣ କେଲ। 6 ପୁଣି, ଶେଲାମନ

େସଠାକୁ, ସମାଗମତମୁ ନିକଟସ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖବତୀ ପିତଳମୟ

ଯ େବଦିକୁ ଯାଇ ତହ ଉପେର ଏକ ସହସ େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ।

7 େସହି ରାତି ପରେମଶର ଶେଲାମନଙୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “ଆେମ

ତୁମକୁ କʼଣ େଦବା, ତାହା ମାଗ।” 8 ତହେର ଶେଲାମନ ପରେମଶରଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ ପତି ମହାଦୟା ପକାଶ କରିଅଛ

ଓ ତାଙର ପଦେର େମାେତ ରାଜା କରିଅଛ। 9 ଏେବ, େହ ସଦାପେଭା

ପରେମଶର, େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ ପତି ତୁମର ପତି ା ସିରୀକୃତ େହଉ;

କାରଣ ତୁେମ ପୃଥବୀର ଧୂଳି ତୁଲ ବହୁସଂଖ କ ଏକ େଗାଷୀ ଉପେର

େମାେତ ରାଜା କରିଅଛ। 10 ମଁୁ େଯପରି ଏହି େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର

ବାହାେର ଯିବାକୁ ଭତେର ଆସିବାକୁ ପାରିବି, ଏଥପାଇଁ େମାେତ ାନ ଓ

ବୁଦି ଦିଅ; କାରଣ ଏପରି ବୃହତ ତୁମର ଏହି େଗାଷୀକୁ କିଏ ବିଚାର କରି

ପାରିବ?” 11 ତହେର ପରେମଶର ଶେଲାମନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଧନ,

ସମତି, କି ସମମ, କିଅବା ତୁମ ଘୃଣାକାରୀମାନଙ ପାଣ, ଅଥବା ଦୀଘାୟୁ ହ

ମାଗି ନାହଁ; ମାତ ଆେମ ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନଙ ଉପେର ତୁମକୁ

ରାଜା କରିଅଛୁ, େସମାନଙ ବିଚାର କରିବା ନିମେନ ଆପଣା ପାଇଁ ାନ
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ବୁଦି ମାଗିଅଛ; 12 ଏଣୁ ଏହି କଥା ତୁମର ହୃ ଗତ େହବାରୁ ାନ ଓ ବୁଦି

ତୁମକୁ ଦତ େହଲା; ପୁଣି ଆେମ ତୁମକୁ ଏପରି ଧନ ଓ ସମତି ଓ ସମମ

େଦବା େଯ, ତୁମର ପୂବବତୀ ରାଜାମାନଙ ମ ରୁ େକହି େସପରି ପାଇ

ନାହ, କି ତୁମ ଉତାେର ଆଉ େକହି େସପରି ପାଇବ ନାହ।” 13 ତହଁୁ

ଶେଲାମନ ଗିବୀେୟା ସିତ ଉଚସଳୀର ଯାତାରୁ ଓ ସମାଗମତମୁ ସମୁଖରୁ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ; ଆଉ େସ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜ କେଲ। 14

ଏଉତାେର ଶେଲାମନ ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙୁ ସଂଗହ କେଲ; ତାଙର

ଏକ ହଜାର ଚାରି ଶହ ରଥ ଓ ବାର ହଜାର ଅଶାେରାହୀ ଥେଲ; େସମାନଙୁ

େସ ରଥନଗରମାନେର ଓ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଯିରୂଶାଲମେର ରଖେଲ। 15

ପୁଣି ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ େହତୁରୁ

ଏରସ କାଷକୁ ତଳଭୂମିସ ଡିମିରିବୃକ ପରି କେଲ। 16ଆଉ ଶେଲାମନଙର

ଅଶସବୁ ମିସରରୁ ଅଣାଗଲା; ରାଜାଙର ବଣିକମାେନ ପେତ କ ପଲର ମୂଲ

େଦଇ ପଲ ପଲ କରି ପାଇେଲ। 17ଆଉ ମିସରରୁ କୀତ ଓ ଆନୀତ ଏକ

ଏକ ରଥର ମୂଲ ଛଅ ଶହ େଶକଲ େରୗପ ମୁଦା ଓ ଏକ ଏକ ଅଶର ମୂଲ

ଏକ ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ େରୗପ ମୁଦା ଥଲା; ଏହିରୂେପ େସମାନଙ ଦାରା

ହିତୀୟ ଓ ଅରାମୀୟ ସମସ ରାଜାଙ ନିମେନ ହ େସହି ସବୁ ଅଣାଯିବାର

ରୀତି ଥଲା।

2ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଉେଦଶ େର ଏକ ଗୃହ ଓ

ଆପଣା ରାଜ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ମନସ କେଲ। 2 ପୁଣି

ଶେଲାମନ ଭାରବହନାେଥ ସତୁରି ହଜାର େଲାକ ଓ ପବତେର ଅଶୀ ହଜାର

କଟାଳି େଲାକ ଓ େସମାନଙ କାଯ ର ତତାବଧାରଣ ନିମେନ ତିନି ହଜାର

ଛଅ ଶହ େଲାକ ନିଯୁକ କେଲ। 3ଆଉ ଶେଲାମନ େସାରର ରାଜା ହୂର

ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆପଣ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ ପତି େଯପରି

ବ ବହାର କରିଥେଲ ଓ ତାଙ ବସତିଗୃହର ନିମାଣ ନିମେନ ଏରସ କାଷ

ପଠାଇଥେଲ, େସହିପରି େମାʼ ପତି ବ ବହାର କରନୁ। 4 େଦଖନୁ, ମଁୁ

ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶରଙ ନାମ ନିମେନ େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ

ଉଦ ତ ଅଛି, ତାହାଙ ସମୁଖେର ସୁଗନି ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ନିତ

ଦଶନୀୟ ରୁଟି ପାଇଁ, ପତି ପଭାତେର ଓ ସନ ାେର, ବିଶାମବାରେର ଓ

ଅମାବାସ ାେର ଓ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିରୂପିତ ପବସବୁେର
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େହାମବଳି ନିମେନ ତାହା ମଁୁ ପତିଷା କରିବି। ଏହା ଇସାଏଲ ପତି ନିତ

ଏକ ବିଧ ଅେଟ। 5 ଆଉ ମଁୁ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବି, ତାହା ବୃହତ

େହବ; କାରଣ ସମସ େଦବତାଠାରୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ମହାନ ଅଟନି।

6 ମାତ ତାହାଙ ନିମେନ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ କିଏ ସମଥ? େଯେହତୁ

ସଗ ଓ ସଗର ସଗ ହ ତାହାଙୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାେର; େତେବ ମଁୁ କିଏ

େଯ, ତାହାଙ ପାଇଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବି? େକବଳ ତାହାଙ ସମୁଖେର ଧୂପ

ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତାହା କରିବି। 7 ଏେହତୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙ ଦାରା ନିଯୁକ

େଯଉଁ ନିପୁଣ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େମାʼ ନିକଟେର

ଅଛନି, େସମାନଙ ସେଙ ସୁନା, ରୂପା, ପିତଳ, ଲୁହା, ଧୂମ, ସିନୂର ଓ ନୀଳ

ସୂତର କମେର ଓ ସବପକାର େଖାଦନକମେର ନିପୁଣ ଏକ େଲାକକୁ େମାʼ

ନିକଟକୁ ପଠାଉନୁ। 8ଆହୁରି ଲବାେନାନରୁ ଏରସ କାଷ ଓ େଦବଦାରୁ

କାଷ ଓ ଚନନ କାଷ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଉନୁ; କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ, ଆପଣଙ

ଦାସମାେନ ଲବାେନାନେର କାଷ କାଟିବାେର ନିପୁଣ; 9ଆଉ େଦଖନୁ, େମାʼ

ଦାସମାେନ ମ ପଚୁର କାଷ ପସୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ ଦାସମାନଙ

ସେଙ ରହିେବ; େଯେହତୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ ତ ଅଛି,

ତାହା ଆଶଯ ଓ ବୃହତ େହବ। 10 ଆଉ େଦଖନୁ, ମଁୁ ଆପଣଙ ଦାସ

କାଠକଟାଳୀମାନଙୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ ମଳା ଗହମ ଓ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର

ମହଣ ଯବ ଓ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ ଦାକାରସ ଓ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ

େତୖଳ େଦବି।” 11 ତହେର େସାରର ରାଜା ହୂର ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ

ଏହି ଉତର େଲଖ ପଠାଇଲା, “ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େପମ

କରନି, ଏେହତୁ େସମାନଙ ଉପେର େସ ତୁମକୁ ରାଜା କରିଅଛନି।” 12

ହୂର ଆହୁରି କହିଲା, “ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ସୃଷିକତା ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଧନ େହଉନୁ, େସ ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ ଏକ ଗୃହ ଓ ଆପଣା

ରାଜ ନିମେନ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ବୁଦି ଓ

ବିେବଚନାବିଶିଷ ଏକ ାନବାନ ପୁତ େଦଇଅଛନି। 13 ଏେବ ମଁୁ େମାʼ

ପିତା ହୂର ଙର ଏକ ଜଣ ନିପୁଣ ବୁଦିମାନ େଲାକ ପଠାଇଲ, 14 େସ

ଦା ବଂଶୀୟା ଏକ ସୀର ପୁତ, ତାହାର ପିତା େସାରୀୟ େଲାକ ଥଲା, େସ

ସୁନା, ରୂପା, ପିତଳ, ଲୁହା, ପସର, କାଷ ଓ ଧୂମ, ନୀଳ, େକୗମ ଓ ସିନୂର

ବଣ ସୂତର କାଯ େର, ମ ସବପକାର େଖାଦନ କାଯ ଓ ସବପକାର
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କଳନାର କାଯ କରିବାକୁ ନିପୁଣ; ତାହାକୁ ଆପଣଙ ନିପୁଣ େଲାକମାନଙ

ମ େର ଓ ଆପଣଙ ପିତା େମାʼ ପଭୁ ଦାଉଦଙ ନିପୁଣ େଲାକମାନଙ ମ େର

ସାନ ଦିଆଯାଉ। 15 ଏେହତୁ େମାʼ ପଭୁ େଯଉଁ ଗହମ ଓ ଯବ, େତୖଳ ଓ

ଦାକାରସ ବିଷୟ କହିଅଛନି, ତାହା େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇ େଦଉନୁ; 16 ତହେର ଆପଣଙ େଯେତ କାଷ ପେୟାଜନ େହବ,

ତାହା ଆେମମାେନ ଲବାେନାନରୁ କାଟିବୁ; ଆଉ ଆେମମାେନ େଭଳା ବାନି

ସମୁଦ ପଥେର ଯାେଫାେର ଆପଣଙ ନିକଟେର ପହଞାଇ େଦବୁ; ତହଁୁ ଆପଣ

ତାହା ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇଯିେବ।” 17 ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା

ଦାଉଦଙର କୃତ ଗଣନା ଉତାେର ଇସାଏଲ େଦଶେର ପବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ

ସମସଙୁ ଗଣନା କେଲ; ତହେର ଏକ ଲକ େତପନ ହଜାର ଛଅ ଶହ େଲାକ

ମିଳିେଲ। 18 ତହଁୁ େସ େସମାନଙ ମ ରୁ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ ସତୁରି ହଜାର

େଲାକ ଓ ପବତେର ଅଶୀ ହଜାର କଟାଳି େଲାକ ଓ େଲାକମାନଙୁ କାଯ

କରାଇବା ପାଇଁ ତିନି ହଜାର ଛଅ ଶହ କାଯ ଶାସକଙୁ ନିଯୁକ କେଲ।

3ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମସ େମାରୀୟା ପବତେର ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ, େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁ ତାଙର

ପିତା ଦାଉଦଙୁ ଦଶନ େଦଇଥେଲ, ଦାଉଦ ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନ ଖଳାେର

େଯଉଁ ସାନ ନିରୂପଣ କରିଥେଲ, େସହିଠାେର େସ ତାହା ପସୁତ କେଲ।

2 ପୁଣି େସ ଆପଣା ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷର ଦିତୀୟ ମାସର ଦିତୀୟ

ଦିନେର ନିମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 3 ଶେଲାମନ ପରେମଶରଙ ଗୃହ

ନିମାଣ ନିମେନ େଯଉଁ ମୂଳଦୁଆ ସାପନ କେଲ, ତାହା ଏହି ହସର ପାଚୀନ

ପରିମାଣାନୁସାେର େଦୖଘ ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ପସ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଥଲା। 4

ପୁଣି ଗୃହର ସମୁଖସ ବାରଣାର େଦୖଘ ଗୃହର ପସାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ହାତ

ଓ ଉଚତା ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଥଲା; ଆଉ େସ ତହର ଭତର ଭାଗ ଶୁଦ

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 5 ପୁଣି େସ ଉତମ ସଣମଣିତ େଦବଦାରୁ କାଷେର

ବୃହତ ଗୃହ ଆଚାଦନ କେଲ ଓ ତହ ଉପେର ଖଜୁର ବୃକ ଓ ଜଞିରର ଆକୃତି

କେଲ। 6 ପୁଣି େସ େଶାଭା ନିମେନ ଗୃହକୁ ବହୁମୂଲ ପସରେର ଭୂଷିତ

କେଲ; େସହି ସଣ ପବୟିମ େଦଶର ସଣ ଥଲା। 7ମ ଗୃହ, କଡ଼ି, ଚଉକାଠ

ଓ ତହର କାନ ଓ ତହର କବାଟସବୁ େସ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ; ଆଉ

କାନେର କିରୂବାକୃତି େଖାଦାଇେଲ। 8 ପୁଣି େସ ମହାପବିତ ଗୃହ ନିମାଣ
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କେଲ; ତହର େଦୖଘ ଗୃହର ପସାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ତହର ପସ

େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଥଲା; ଆଉ େସ ଛଅ ଶହ ତାଳନ ଉତମ ସୁବଣେର ତାହା

ମଡ଼ାଇେଲ। 9ଆଉ କଣାର ପରିମାଣ ପଚାଶ େଶକଲ ସଣ ଥଲା, ପୁଣି

େସ ଉପର େକାଠରିମାନ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 10ଆଉ େସ ମହାପବିତ

ଗୃହେର ପିତୁଳା କମର ଦୁଇ କିରୂବ ନିମାଣ କେଲ ଓ େସମାେନ ତାହା

ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 11 ଏହି କିରୂବମାନଙର ପକ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଦୀଘ

ଥଲା; ଏକ କିରୂବର ପକ ପାଞ ହାତ ଥାଇ ଗୃହର କାନକୁ ସଶ କଲା ଓ ଅନ

ପକ େସହିପରି ପାଞ ହାତ ଥାଇ ଅନ କିରୂବର ପକକୁ ସଶ କଲା। 12 ଅନ

କିରୂବର ପକ ପାଞ ହାତ ଥାଇ ଗୃହର କାନକୁ ସଶ କଲା ଓ ଅନ ପକ ମ

ପାଞ ହାତ ଥାଇ ଅନ କିରୂବର ପକକୁ ଲାଗିଲା। 13 ଏହି କିରୂବମାନଙର

ପକ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ବିସାରିତ ଥଲା; େସମାେନ ଚରଣେର ଠିଆ େହେଲ ଓ

େସମାନଙର ମୁଖ ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଥଲା। 14 ପୁଣି େସ ନୀଳ ଓ ଧୂମ ଓ ସିନୂର

ବଣ ଓ େକୗମସୂତର ବିେଚଦ ବସ ପସୁତ କରି ତହ ଉପେର କିରୂବଗଣର

ଆକୃତି କେଲ। 15ଆହୁରି େସ ଗୃହ ସମୁଖେର ପଞତିରିଶ ହାତ ଉଚ ଦୁଇ

ସମ ନିମାଣ କେଲ ଓ େସହି ପେତ କର ଉପରିସ ମୁଣାଳି ପାଞ ହାତ ଥଲା।

16ଆଉ େସ ଗଭଗାରେର ଜଞିର ନିମାଣ କରି େସହି ସମ ଉପେର ରଖେଲ

ଓ ଏକ ଶହ ଡାଳିମ ଆକୃତି କରି େସହି ଜଞିର ଉପେର ରଖେଲ। 17ଆଉ

େସ ମନିର ସମୁଖେର େସହି ଦୁଇ ସମକୁ ଦକିଣ ପାଶେର ଏକ ଓ ବାମ

ପାଶେର ଏକ କରି ସାପନ କେଲ; ଆଉ ଦକିଣ ପାଶସ ସମର ନାମ ଯାଖୀ

ଓ ବାମ ପାଶସ ସମର ନାମ େବାୟ ରଖେଲ।

4ଆହୁରି େସ ଏକ ପିତଳମୟ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ, ତହର େଦୖଘ

େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ତହର ପସ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ତହର ଉଚତା ଦଶ ହାତ।

2 ମ େସ ଛାଞେର ଢଳା େଗାଲାକାର ସମୁଦରୂପ ପାତ ନିମାଣ କେଲ,

ତାହା ଫନଠାରୁ ଫନ ପଯ ନ ଦଶ ହାତ ଓ ତହର ଉଚତା ପାଞ ହାତ; ଆଉ

ତହର ପରିଧ ତିରିଶ ହାତ ଥଲା। 3 ତହ ତେଳ ବଳଦମାନର ଆକୃତି ଥଲା,

େସମାେନ ତହର ଚତୁଦଗ େଘରିେଲ, ଦଶ ହାତ େଲଖାଏଁ ଥାଇ ସମୁଦରୂପ

ପାତ େବଷନ କେଲ। େସହି ବଳଦମାନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିେର ଥେଲ, ସମୁଦରୂପ

ପାତ ଢଳାଯିବା ସମୟେର ତାହାସବୁ ଢଳା ଯାଇଥେଲ। 4 େସହି ପାତ ବାର

େଗାରୁ ଉପେର ସାପିତ ଥଲା, ତିନିର ମୁଖ ଉତରକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ପଶିମକୁ
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ଓ ତିନିର ମୁଖ ଦକିଣକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ପୂବକୁ ଥଲା; ପୁଣି ସମୁଦରୂପ ପାତ

େସମାନଙ ଉପେର ଅବସାପିତ ଓ େସମାନଙ ପଶା ଭାଗସବୁ ଭତରକୁ

ଥଲା। 5 େସହି ପାତ ଚାରି ଅଙୁଳି େମାଟ; ତହର ଫନ ତାଟିଆର ଫନ ପରି

ନିମତ; କଇଁଫୁଲ ତୁଲ ଥଲା; ତାହା ତିନି ହଜାର ମହଣ ଧରିଲା। 6ଆହୁରି

େସ ଦଶ ପକାଳନପାତ ନିମାଣ କେଲ ଓ ପକାଳନାେଥ ପାେଞାଟି ଦକିଣ

ଭାଗେର ଓ ପାେଞାଟି ବାମ ଭାଗେର ରଖେଲ; େସମାେନ େହାମବଳି ସମନୀୟ

ସାମଗୀ େସସବୁେର ପକାଳନ କେଲ; ମାତ ସମୁଦରୂପ ପାତ ଯାଜକମାନଙର

ସାନାେଥ ଥଲା। 7 ଆଉ େସ ଦୀପବୃକ ବିଷୟକ ବିଧାନାନୁସାେର ଦଶ

ସୁବଣମୟ ଦୀପବୃକ ନିମାଣ କେଲ; ଆଉ ପାେଞାଟି ଦକିଣ ଭାଗେର ଓ

ପାେଞାଟି ବାମ ଭାଗେର ମନିରେର ସାପନ କେଲ। 8ଆହୁରି େସ ଦଶ େମଜ

ନିମାଣ କରି ମନିରର ଦକିଣ ଭାଗେର ପାେଞାଟି ଓ ବାମ ଭାଗେର ପାେଞାଟି

ରଖେଲ। ପୁଣି, େସ ଏକ ଶତ ସୁବଣ କୁଣ ନିମାଣ କେଲ। 9ଆହୁରି େସ

ଯାଜକମାନଙର ପାଙଣ ଓ ବୃହତ ପାଙଣ ଓ ପାଙଣଦାର ନିମାଣ କେଲ,

ଆଉ ତହର କବାଟସବୁ ପିତଳେର ମଡ଼ାଇେଲ। 10 ପୁଣି େସ ପୂବଦିଗସ

ଗୃହର ଡାହାଣ ପାଖେର ଦକିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦରୂପ ପାତ ସାପନ କେଲ। 11

ଆଉ ହୂର ପାତ ଓ େକାଦାଳ ଓ କୁଣସବୁ ନିମାଣ କଲା। ଏହିରୂେପ ହୂର

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିମେନ ଆପଣା କରିବା କାଯ

ସମାପ କଲା। 12 ଅଥା , ଦୁଇ ସମ ଓ େସହି ସମ ଉପରିସ େଗାଲାକାର ଓ

ଦୁଇ ମୁଣାଳି ଓ ସମ ଉପରିସ ମୁଣାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚାଦନାେଥ

ଦୁଇ ଜାଲକମ 13 ଓ େସହି ଦୁଇ ଜାଲକମ ନିମେନ ଚାରି ଶହ ଡାଳିମ;

ଅଥା , ସମ ଉପରିସ ମୁଣାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆଚାଦନାେଥ ପେତ କ

ଜାଲକମ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ କଲା। 14ଆହୁରି େସ େବୖଠିକିମାନ

ନିମାଣ କଲା ଓ େସ େବୖଠିକି ଉପରିସ ପକାଳନପାତ ନିମାଣ କଲା; 15

ଏକ ସମୁଦରୂପ ପାତ ଓ ତହ ତଳସ ବାର େଗାରୁ 16 ମ ତାହାର ପିତା

ହୂର ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ପାଇଁ ଉଜଳ ପିତଳେର

ହାଣି ଓ େକାଦାଳ ଓ ତିଶୂଳ ଓ ତହର ସକଳ ପାତ ନିମାଣ କଲା। 17 ରାଜା

ଯଦନପଦାେର ସୁେକାତ ଓ ସେରଦା ମ ସିତ ଚିକଣ ଭୂମିେର ତାହାସବୁ

ଢଳାଇେଲ। 18 ଏହି ପକାେର ଶେଲାମନ ଅତି ବହୁଳ ରୂେପ ଏହିସବୁ

ପାତ ନିମାଣ କେଲ; ପିତଳର ପରିମାଣ ଜଣାଯାଇ ପାରିଲା ନାହ। 19 ପୁଣି
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ଶେଲାମନ ପରେମଶରଙ ଗୃହସିତ ସମସ ସାମଗୀ, ମ ସଣମୟ ଯ େବଦି

ଓ ଦଶନୀୟ ରୁଟି ରଖବାର େମଜ; 20ଆଉ ବିଧମେତ ଗଭାଗାର ସମୁଖେର

ଜଳାଇବା ନିମେନ ନିମଳ ସଣମୟ ଦୀପବୃକ ଓ ତହର ପଦୀପସକଳ 21 ଓ

ସଣମୟ ପୁଷ, ପଦୀପ ଓ ଚିମୁଟାସବୁ ଶୁଦ ସୁବଣେର ନିମାଣ କେଲ; 22

ଆଉ କତୁରୀ ଓ କୁଣ ଓ ଚାମଚ ଓ ଅଙାରଧାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିମଳ ସୁବଣେର

ନିମାଣ କେଲ; ପୁଣି ଗୃହର ପେବଶାଥକ ମହାପବିତ ସାନର ଭତର ଦାର ଓ

ଗୃହର, ଅଥା , ମନିରର ଦାରସବୁ ସୁବଣର ଥଲା।

5ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ନିମେନ ଶେଲାମନଙର କୃତ ସମସ କାଯ

ସମାପ େହଲା। ପୁଣି ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ପବିତୀକୃତ

ଦବ ସବୁ, ଅଥା , ରୂପା, ସୁନା ଓ ସମସ ସାମଗୀ ଭତରକୁ ଆଣି

ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଭଣାରେର ରଖେଲ। 2 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ଦାଉଦ

ନଗର ସିେୟାନରୁ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର

ପାଚୀନବଗଙୁ ଓ ବଂଶୀୟ ପଧାନ ସମସଙୁ, ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ପିତୃବଂଶାଧପତିମାନଙୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତ କେଲ। 3 ତହେର ସପମ

ମାସର ପବ ସମୟେର ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଏକତ

େହେଲ। 4 ପୁଣି ଇସାଏଲର ସମସ ପାଚୀନବଗ ଉପସିତ ହୁଅେନ,

େଲବୀୟମାେନ ସିନୁକ ଉଠାଇେଲ। 5 ପୁଣି େସମାେନ ସିନୁକ ଓ ସମାଗମ

ତମୁ ଓ ତମୁସିତ ସମସ ପବିତ ପାତ ଆଣିେଲ; େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ

ତାହାସବୁ ଆଣିେଲ। 6ଆଉ ଶେଲାମନ ରାଜା ଓ ତାଙ ନିକଟେର ଏକତିତ

ଇସାଏଲର ସମଗ ମଣଳୀ ସିନୁକ ସମୁଖେର ଥାଇ ଏେତ ପରିମାଣେର େମଷ

ଓ େଗାରୁ ବଳିଦାନ କେଲ, େଯ ତାହାସବୁ ଅସଂଖ ଓ ଅଗଣ ଥଲା। 7 ତହଁୁ

ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମସିନୁକ ତହର ସାନକୁ, ଅଥା , ଗୃହର

ଗଭାଗାର, ମହାପବିତ ସାନ, କିରୂବଦୟର ପକ ତଳକୁ ଆଣିେଲ। 8 େସହି

କିରୂବମାେନ ସିନୁକସାନ ଉପେର ପକ ବିସାର କରିଥେଲ ଓ କିରୂବମାେନ

ଊଦରୁ ସିନୁକ ଓ ତହର ସାଙୀ ଆଚାଦନ କେଲ। 9 ପୁଣି େସହି ସାଙୀ

ଏେତ ଲମ ଥଲା େଯ, ତହର ଅଗଭାଗ ଗଭାଗାର ସମୁଖେର ସିନୁକଠାରୁ

େଦଖାଗଲା; ମାତ ବାହାରକୁ େଦଖାଗଲା ନାହ; ଆଜି ପଯ ନ ତାହା େସହି

ସାନେର ଅଛି। 10 ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ

ଆସିବା େବେଳ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ସହିତ ନିୟମ କରିବା ସମୟେର
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େମାଶା େହାେରବ ନିକଟେର େଯଉଁ ଦୁଇ ପସର ଫଳକ ସିନୁକ ମ େର

ରଖଥେଲ, ତାହା ବ ତୀତ ତହେର ଆଉ କିଛି ନ ଥଲା। 11 ଉପସିତ

ଯାଜକ ସମେସ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କରିଥେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ପାଳିର କମ କରୁ ନ ଥେଲ। 12 ମ େଲବୀୟ ଗାୟକ ସମେସ, ଅଥା ,

ଆସଫ, େହମନ, ଯିଦୂଥୂ ଓ େସମାନଙ ପୁତ ଓ ଭାଇଗଣ େକୗମବସ

ପିନି କରତାଳ ଓ େନବଲ ଓ ବୀଣା ଧରି ଯ େବଦିର ପୂବ ଦିଗେର ଠିଆ

େହାଇଥେଲ ଓ େସମାନଙ ସେଙ ତୂରୀବାଦକ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ

ଯାଜକ ଥେଲ; ତହଁୁ ଯାଜକମାେନ ପବିତ ସାନରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସେନ,

13 େସହି ତୂରୀବାଦକ ଓ ଗାୟକ ସମେସ ଏକସରେର ସଦାପଭୁଙ ପଶଂସା

ଓ ଧନ ବାଦ କରିବାକୁ ଏକ ହୁଅେନ, “ପୁଣି ସଦାପଭୁ ମଙଳମୟ, କାରଣ

ତାହାଙର କରୁଣା ସଦାକାଳସାୟୀ,” ଏହା େବାଲ େସମାେନ ତୂରୀ ଓ

କରତାଳ ଓ ବାଦ ଯନ ସହିତ ଉଚସରେର ତାହାଙର ପଶଂସାଧନି କରେନ,

େସହି ଗୃହ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଏକ େମଘେର ଏରୂପ ପରିପୂଣ େହଲା

14 େଯ, ଯାଜକମାେନ େସହି େମଘ ସକାଶୁ ପରିଚଯ ା କରିବାକୁ ଠିଆ େହାଇ

ପାରିେଲ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ପରିପୂଣ

କଲା।

6ତହଁୁ ଶେଲାମନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ନିବିଡ଼ େମଘେର ବାସ କରିେବ େବାଲ

କହିଅଛନି। 2 ମାତ ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ବାସଗୃହ ଓ ତୁମର ସଦାକାଳ ବାସ

ନିମେନ ଏକ ସାନ ପସୁତ କରିଅଛି।” 3ତହଁୁ ରାଜା ମୁଖ େଫରାଇ ଇସାଏଲର

ସମଗ ସମାଜକୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ; ପୁଣି ଇସାଏଲର ସମଗ ସମାଜ ଠିଆ

େହେଲ। 4ଆଉ େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଧନ ,

େସ ଆପଣା ମୁଖେର େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙୁ ଏହି କଥା କହିଥେଲ ଓ ଆପଣା

ହସେର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛନି, ଯଥା, 5 ‘ଆେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆମ ନାମ ସାପନାେଥ ଗୃହ

ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ ରୁ େକୗଣସି ନଗର

ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ; କିଅବା ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲର ଅଗଣୀ େହବା

ପାଇଁ େକୗଣସି େଲାକ ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ; 6 ମାତ ଆେମ ଆପଣା ନାମ

ସାପନାେଥ ଯିରୂଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଆମ େଲାକ ଇସାଏଲର

ଅ କ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।’ 7 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର
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ପରେମଶରଙ ନାମ ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ େମାʼ ପିତା

ଦାଉଦଙର ମନସ ଥଲା। 8 ମାତ ସଦାପଭୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙୁ କହିେଲ,

‘ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ତୁମର ମନସ ଅଛି,

ତୁମର ଏହି ମନସ କରିବା ଉତମ; 9 ତଥାପି ତୁେମ େସହି ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ

ନାହ; ମାତ ତୁମ ଔରସଜାତ ତୁମ ପୁତ ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଗୃହ ନିମାଣ

କରିବ।’ 10 ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ଉକ ଏହି କଥା ସଫଳ କରିଅଛନି;

କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ପତି ାନୁସାେର ମଁୁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ ପଦେର

ଉତନ ଓ ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହାଇ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଉେଦଶ େର େସହି ଗୃହ ନିମାଣ କେଲ। 11 ଆଉ ମଁୁ

ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସହିତ ସଦାପଭୁଙ କୃତ ନିୟମର ଆଧାର

ସିନୁକ ସାପନ କରିଅଛି।” 12ଏଥଉତାେର େସ ଇସାଏଲର ସମସ ସମାଜ

ସାକାତେର ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦି ସମୁଖେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି ଠିଆ

େହେଲ; 13 କାରଣ ଶେଲାମନ ପାଞ ହାତ ଦୀଘ ଓ ପାଞ ହାତ ପସ ଓ

ତିନି ହାତ ଉଚ ଏକ ପିତଳମୟ ମଞ ନିମାଣ କରି ପାଙଣର ମ ସଳେର

ରଖଥେଲ; ଆଉ େସ ତହ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ସମସ ଇସାଏଲର ସମାଜ

ସମୁଖେର ଆଣୁପାତି ସଗ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି କହିେଲ, 14 “େହ

ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ସଗେର କିଅବା ପୃଥବୀେର ତୁମ ତୁଲ

ପରେମଶର େକହି ନାହ; ତୁମର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ସବାନଃକରଣ ସହିତ

ତୁମ ସମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରନି, ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ନିୟମ ଓ ଦୟା

ପାଳନ କରିଥାଅ; 15 ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦଙୁ ଯାହା ପତି ା

କରିଥଲ, ତାହା ପାଳନ କରିଅଛ; ହଁ, ତୁେମ ଆପଣା ମୁଖେର କହିଥଲ, ପୁଣି

ଆଜି ଆପଣା ହସେର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛ। 16 ତୁେମ େମାʼ ପିତା ଆପଣା

ଦାସ ଦାଉଦଙୁ କହିଥଲ, ତୁେମ ଆମ ସମୁଖେର େଯପରି ଗମନାଗମନ

କରିଅଛ, ‘େସହିପରି ତୁମ ସନାନମାେନ େଯେବ ଆମ ବ ବସାନୁସାେର

ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େକବଳ ସାବଧାନ େହେବ,

େତେବ ଇସାଏଲର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହବା ପାଇଁ ଆମ ଦୃଷିେର ତୁମ

ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ; ଏେହତୁ େହ ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର

ପରେମଶର, ତୁେମ ଆପଣାର େସହି ପତି ା ସଫଳ କର।’ 17 ଏେହତୁ େହ

ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁମ ଦାସ ଦାଉଦଙ ପତି ଉକ ତୁମର
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ବାକ ଦୃଢ଼ େହଉ। 18 ମାତ ପରେମଶର କʼଣ ପୃଥବୀେର ମନୁଷ ମାନଙ

ସଙେର ନିତାନ ବାସ କରିେବ? େଦଖ, ସଗ ଓ ସଗର (ଉପରିସ) ସଗ ତୁମଙୁ

ଧାରଣ କରି ନ ପାେର; େତେବ ଆମ ନିମତ ଏହି ଗୃହ କʼଣ ପାରିବ? 19

ତଥାପି େହ ସଦାପେଭା, େମାର ପରେମଶର, ତୁମ ଦାସ ତୁମ ସମୁଖେର େଯଉଁ

କାକୂକି ଓ ପାଥନା ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା

ଦାସର ପାଥନା ଓ ବିନତିେର ମେନାେଯାଗ କର; 20 ତୁେମ େଯଉଁ ସାନେର

ଆପଣା ନାମ ସାପନ କରିବ େବାଲ କହିଅଛ, େସହି ସାନ, ଅଥା , ଏହି ଗୃହ

ପତି ତୁମର ଚକୁ ଦିବାରାତ ମୁକ ଥାଉ; ଏହି ସାନ ଅଭମୁଖେର ତୁମର ଦାସ

ଯାହା ପାଥନା କରିବ, ତାହା ଶୁଣ। 21 ପୁଣି ଏହି ସାନ ଅଭମୁଖେର ତୁମ

ଦାସ ଓ ତୁମ େଲାକ ଇସାଏଲ ପାଥନା କେଲ, ତୁେମ େସମାନଙ ବିନତିେର

ମେନାେଯାଗ କର; ହଁ, ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ ସଗରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣି

କମା କର। 22 େକହି ଆପଣା ପତିବାସୀ ବିରୁଦେର ପାପ କେଲ, େଯେବ

ତାହାକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ନିରୂପିତ ହୁଏ ଓ େସ ଆସି ଏହି

ଗୃହସିତ ତୁମ ଯ େବଦି ସମୁଖେର ଶପଥ କେର; 23 େତେବ ତୁେମ ସଗରୁ

ତାହା ଶୁଣି ନିଷତି କର ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙର ବିଚାର କରି େଦାଷୀର

କମଫଳ ତାହାର ନିଜ ମସକେର ବତାଇବା ପାଇଁ େଦାଷୀକୁ ପତିଫଳ ଦିଅ;

ପୁଣି ଧାମକକୁ ତାହାର ଧାମକତା ପମାେଣ ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଧାମକ କର।

24 ପୁଣି ତୁମ େଲାକ ଇସାଏଲ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଶତୁ

ସମୁଖେର ପରାସ େହେଲ େଯେବ ପୁନବାର େଫରି ତୁମ ନାମ ସୀକାର କରନି

ଓ ଏହି ଗୃହେର ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା ଓ ବିନତି କରନି; 25 େତେବ ତୁେମ

ସଗରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ପାପ କମା କର, ପୁଣି

େସମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସଠାକୁ

ପୁନବାର େସମାନଙୁ ଆଣ। 26 େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବା

ସକାଶୁ େଯେବ ଆକାଶ ରୁଦ େହାଇ ବୃଷି ନ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ େସମାନଙୁ

େକଶ େଦବା େବେଳ, େଯେବ େସମାେନ ଏହି ସାନ ଅଭମୁଖେର ପାଥନା

କରନି ଓ ତୁମ ନାମ ସୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ େଫରନି; 27

େତେବ ତୁେମ ସଗେର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସମାନଙର ଗନବ ସ ପଥ

ବିଷୟେର ଶିକା େଦଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙର ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର

ପାପ କମା କର; ପୁଣି ତୁମ େଲାକମାନଙ ଅଧକାରାେଥ ଦତ ତୁମ େଦଶ
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ଉପେର ବୃଷି କର। 28 ଯଦି େଦଶେର ଦୁଭକ ହୁଏ, କିମା ମହାମାରୀ

ହୁଏ, ଶସ ର େଶାଷ କି ମାନି, କିଅବା ପଙପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ; କିମା

ଯଦି େସମାନଙ ଶତୁଗଣ େସମାନଙ େଦଶସ ନଗରସମୂହେର େସମାନଙୁ

ଅବେରାଧ କରନି; େକୗଣସି ମାରୀ କି େକୗଣସି େରାଗ ଘେଟ; 29 େତେବ

ଆପଣା ଆପଣା ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଃଖ ଜାଣି େକୗଣସି େଲାକ କିଅବା ତୁମର ସମଗ

ଇସାଏଲ େଲାକ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ହସ ବିସାର କରି େକୗଣସି ପାଥନା କି

ବିନତି କେଲ, 30 ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ ସଗରୁ ତାହା ଶବଣ କରି

କମା କର, ଆଉ ପେତ କ ମନୁଷ ର ଅନଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ

ଗତି ଅନୁସାେର ପତିଫଳ ଦିଅ, କାରଣ ତୁେମ, େକବଳ ତୁେମ ହ ମନୁଷ 

ସନାନଗଣର ଅନଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। 31ତାହାେହେଲ, ତୁେମ ଆମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ତହେର େସମାନଙ ବସତିର

ସମସ ଦିନ ତୁମ ପଥେର ଚାଲବା ପାଇଁ େସମାେନ ତୁମଙୁ ଭୟ କରିେବ।

32ଆହୁରି େଯ ତୁମ ଇସାଏଲ େଲାକର ମ ବତୀ ନୁେହଁ, ଏପରି େକୗଣସି

ବିେଦଶୀ େଯେବ ତୁମର ମହାନାମ ଓ ତୁମର ବଳବାନ ହସ ଓ ତୁମର

ବିସୀଣ ବାହୁ ସକାଶୁ ଦୂର େଦଶରୁ ଆେସ ଓ ଆସି ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ପାଥନା

କେର; 33 େତେବ ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ ସଗରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସ

ବିେଦଶୀ ତୁମ ନିକଟେର ଯାହା ଯାହା ପାଥନା କେର, ତଦନୁସାେର ତାହା

ପତି କର; ତହେର ତୁମ ଇସାଏଲ େଲାକ ତୁଲ ତୁମଙୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ

ପୃଥବୀସ ସମସ େଗାଷୀ ତୁମ ନାମ ାତ େହେବ ଓ ଆମ ନିମତ ଏହି ଗୃହ

ତୁମ ନାମେର ଖ ାତ େବାଲ ଜାଣିେବ। 34 ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ

େଯେକୗଣସି ଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ, େଯେବ େସମାେନ ଆପଣା ଶତୁଗଣ ସେଙ

ଯୁଦ କରିବାକୁ ବାହାେର ଯାଇ ତୁମର ମେନାନୀତ ଏହି ନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁମ

ନାମ ନିମେନ େମାʼ ନିମତ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା କରନି,

35 େତେବ ତୁେମ ସଗରୁ େସମାନଙର ପାଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣି େସମାନଙର

ବିଚାର ନିଷତି କର। 36 େଯେବ େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରନି

(କାରଣ ଏପରି େକୗଣସି ମନୁଷ ନାହ େଯ ପାପ କେର ନାହ), ଆଉ ତୁେମ

େସମାନଙ ପତି କୁଦ େହାଇ େସମାନଙୁ ଶତୁର ହସେର ସମପଣ କେଲ,

େଯେବ େସମାେନ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି ଦୂରସ କିମା ନିକଟସ େଦଶକୁ

େନଇଯାʼନି; 37 ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ ବନୀ ରୂେପ ନୀତ ହୁଅନି,
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େସହି ସାନେର େଯେବ େସମାେନ ମେନ ମେନ ବିେବଚନା କରି ପୁନବାର

େଫରନି ଓ ଆପଣାମାନଙ ବନୀତ େଦଶେର ତୁମ ନିକଟେର ବିନତି କରି

କହନି, ‘ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ବିପଥଗାମୀ ଓ ଦୁଷପଣ କରିଅଛୁ;’

38 ଶତୁଗଣ େସମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶକୁ ବନୀ କରି େନଇ ଯାଇଅଛନି,

ଆପଣାମାନଙର େସହି ବନୀତ େଦଶେର ଥାଇ େଯେବ େସମାେନ ସମସ

ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ ତୁମ ପତି େଫରନି, ପୁଣି ତୁେମ େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ଆପଣାମାନଙର େସହି େଦଶ

ଆେଡ଼, ପୁଣି ତୁମ ମେନାନୀତ ନଗର ଓ ତୁମ ନାମ ନିମେନ ଆମର ନିମତ

ଗୃହ ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି ପାଥନା କରନି; 39 େତେବ ତୁେମ ଆପଣା ନିବାସ

ସାନ ସଗରୁ େସମାନଙ ପାଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣ ଓ େସମାନଙର ବିଚାର

ନିଷତି କର; ଆଉ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପକାରୀ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ କମା

କର। 40 ଏେବ, େହ େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏହି

ସାନେର େଯଉଁ ପାଥନା କରାଯାଏ, ତହ ପତି ତୁମର ଚକୁ ମୁକ ଓ ତୁମର

କଣ ନିବିଷ ଥାଉ। 41 ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପେଭା ପରେମଶର, ଉଠ,

ତୁେମ ଓ ତୁମର ଶକିରୂପ ସିନୁକ ଆପଣା ବିଶାମସାନକୁ ଗମନ କର; େହ

ସଦାପେଭା ପରେମଶର, ତୁମର ଯାଜକମାେନ ପରିତାଣରୂପ ବସ ପରିଧାନ

କରନୁ ଓ ତୁମର ସାଧୁମାେନ ମଙଳେର ଆନନ କରନୁ। 42 େହ ସଦାପେଭା

ପରେମଶର, ଆପଣା ଅଭଷିକର ମୁଖ େଫରାଇ ନ ଦିଅ; ଆପଣା ଦାସ

ଦାଉଦଙ ପତି ଦୟାସବୁ ସରଣ କର।”

7ଶେଲାମନ ପାଥନା କରିବାର ସମାପ କରେନ, ଆକାଶରୁ ଅଗି ଓହାଇ

ଆସି େହାମ ଓ ବଳିଦାନ ସବୁକୁ ଗାସ କଲା ଓ ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ଗୃହକୁ

ପରିପୂଣ କଲା। 2 ଏଣୁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି

ପାରିେଲ ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ପରିପୂଣ

କଲା। 3ଆଉ ଅଗି ଓହାଇବା େବେଳ ଓ ଗୃହ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ପତାପ

ଅବସିତି କରିବା େବେଳ ସମଗ ଇସାଏଲ ସନାନ ତାହା େଦଖେଲ ଓ

େସମାେନ ଚଟାଣ ଉପେର ଭୂମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପଣାମ କେଲ, ପୁଣି

ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କରି କହିେଲ, “େସ ମଙଳମୟ, ତାହାଙର କରୁଣା

ସଦାକାଳସାୟୀ।” 4ତହଁୁ ରାଜା ଓ ସମଗ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ବଳି ଉତଗ କେଲ। 5 ପୁଣି ଶେଲାମନ ରାଜା ବାଇଶ ହଜାର େଗାରୁ ଓ



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 938

ଏକ ଲକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େମଷ ବଳିଦାନ କେଲ। ଏହିରୂେପ ରାଜା ଓ

ସମସ େଲାକ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ପତିଷା କେଲ। 6ଆଉ ଯାଜକମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ପଦ ଅନୁସାେର ଠିଆ େହେଲ; ଦାଉଦ େଲବୀୟମାନଙ

ପରିଚଯ ାକେମ ପଶଂସା ଗାନ କରିବା ସମୟେର, ସଦାପଭୁଙ କରୁଣା

ସଦାକାଳସାୟୀ େବାଲ ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ରାଜା

େଯଉଁସବୁ ବାଦ ଯନ ନିମାଣ କରିଥେଲ, ସଦାପଭୁଙର େସହି ସବୁ ବାଦ ଯନ

େଘନି େଲବୀୟମାେନ ମ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ

ସମୁଖେର ତୂରୀ ବଜାଇେଲ; ଆଉ ସମଗ ଇସାଏଲ ଠିଆ େହେଲ। 7ଆହୁରି

ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ସମୁଖସିତ ପାଙଣର ମ େଦଶ ପବିତ କେଲ;

କାରଣ େସ େସଠାେର େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳିର େମଦ ଉତଗ କେଲ;

େଯେହତୁ ଶେଲାମନ ନିମତ ପିତଳମୟ ଯ େବଦି, େହାମବଳି ଓ ଭକ

େନୖେବଦ ଓ େମଦକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହ। 8 ଏହିରୂେପ େସସମୟେର

ଶେଲାମନ ଓ ତାଙ ସେଙ ହମା ର ପେବଶ ସାନଠାରୁ ମିସରର ନଦୀ

ପଯ ନ ସମଗ ଇସାଏଲର ମହାସମାଜ ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ଉତବ କେଲ। 9

ପୁଣି ଅଷମ ଦିନେର େସମାେନ ମହାସଭା କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ସାତ ଦିନ

ଯ େବଦିର ପତିଷା ଓ ସାତ ଦିନ ଉତବ କେଲ। 10ଆଉ େସ ସପମ ମାସର

େତଇଶ ଦିନେର େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ ତମୁକୁ ବିଦାୟ କେଲ; ସଦାପଭୁ

ଦାଉଦଙ ପତି ଓ ଶେଲାମନଙ ପତି ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲ ପତି େଯଉଁ

ମଙଳ େଦଖାଇଥେଲ, ତହ ସକାଶୁ େସମାେନ ଆନନିତ ଓ ହୃଷଚିତ େହେଲ।

11 ଏହିରୂେପ ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ସମାପ କେଲ;

ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଓ ଆପଣା ଗୃହେର ଯାହା ଯାହା କରିବା ପାଇଁ

ଶେଲାମନଙର ମନକୁ ଆସିଲା, ତାହାସବୁ େସ କୁଶଳେର ସାଧନ କେଲ।

12 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଶେଲାମନଙୁ ରାତିେର ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ,

“ଆେମ ତୁମର ପାଥନା ଶୁଣିଲୁ ଓ ଏହି ସାନକୁ ବଳିଦାନର ଗୃହ ରୂେପ

ଆପଣା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କଲୁ। 13ଆେମ ବୃଷି େନାହିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ରୁଦ

କେଲ, କିଅବା େଦଶ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଙପାଳମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ,

ଅଥବା ଆେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ କୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ, 14

େଯେବ ଆମ ନାମେର ବିଖ ାତ ଆମ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ନମ

କରି ପାଥନା କରିେବ ଓ ଆମର ମୁଖ ଅେନଷଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା
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କୁପଥରୁ େଫରିେବ, େତେବ ଆେମ ସଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ େସମାନଙର ପାପ

କମା କରିବା ଓ େସମାନଙ େଦଶ ସୁସ କରିବା। 15ଏହି ସାନେର େଯଉଁ

ପାଥନା କରାଯାଏ, ତହ ପତି ଆମର ଚକୁ ମୁକ ଓ ଆମର କଣ ନିବିଷ ଥବ।

16 କାରଣ ଏହି ଗୃହେର ଆମର ନାମ ଅନନକାଳ ରହିବା ପାଇଁ ଆେମ ତାହା

ମେନାନୀତ ଓ ପବିତ କଲୁ; ଆଉ, ଏହି ସାନ ପତି ଆମର ଚକୁ ଓ ଆମର

ଚିତ ନିରନର ଥବ। 17 ପୁଣି ତୁମ ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଚାଲେଲ, େସପରି

େଯେବ ତୁେମ ଆମ ସମୁଖେର ଚାଲବ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ େଯସବୁ ଆ ା

େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର କରିବ, ପୁଣି ଆମର ବିଧ ଓ ଶାସନସବୁ ପାଳନ

କରିବ; 18 େତେବ ଇସାଏଲ ଉପେର କତୃତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସମନୀୟ

େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ େବାଲ େଯଉଁ ନିୟମ ଆେମ ତୁମ ପିତା ଦାଉଦ

ସେଙ କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆେମ ତୁମର ରାଜସିଂହାସନ ସିର କରିବା।

19 ମାତ େଯେବ ତୁେମମାେନ ବିମୁଖ େହବ ଓ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଆମର

ସାପିତ ବିଧ ଓ ଆ ାସବୁ ପରିତ ାଗ କରିବ, ପୁଣି ଯାଇ ଅନ େଦବଗଣକୁ

େସବା ଓ ପଣାମ କରିବ; 20 େତେବ ଆେମ େସମାନଙୁ ଦତ ଆମ େଦଶରୁ

ସମୂେଳ ଉତାଟନ କରିବା; ପୁଣି ଆମ ନାମ ନିମେନ ଏହି େଯଉଁ ଗୃହକୁ

ଆେମ ପବିତ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆମ ଦୃଷିରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସକଳ େଗାଷୀ

ମ େର ଗଳ ଓ ଉପହାସର ବିଷୟ କରିବା। 21 ଆଉ, ଏହି େଯ ଗୃହ

ଏେଡ଼ ଉଚ େହାଇଅଛି, ତହ ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପେତ କ େଲାକ

ଚମତୃତ େହାଇ ପଚାରିେବ, ‘ଏହି େଦଶ ଓ ଗୃହ ପତି ସଦାପଭୁ କାହକି ଏପରି

କେଲ?’ 22 ତହେର େଲାେକ ଉତର କରି କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣର େଯଉଁ ପରେମଶର େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର

କରି ଆଣିଥେଲ, ତାହାଙୁ େସମାେନ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ େଦବଗଣକୁ

ଅବଲମନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ ପଣାମ କରି େସବା କେଲ; ଏେହତୁ େସ

େସମାନଙ ଉପେର ଏହିସବୁ ଅମଙଳ ବତାଇଅଛନି।’”

8ଶେଲାମନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଗୃହ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ମ େର ନିମାଣ

କେଲ। 2 ତହ ଉତାେର ହୂର ଶେଲାମନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଇଥଲା,

େସସବୁ ଶେଲାମନ ନିମାଣ କରି ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ବାସ

କରାଇେଲ। 3 ଏଥଉତାେର ଶେଲାମନ ହମା େସାବାକୁ ଯାଇ ତାହା

ପରାସ କେଲ। 4 ପୁଣି େସ ପାନରେର ତେଦାର ନଗର ଓ ହମାତେର
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ଭଣାରନଗରସବୁ ନିମାଣ କେଲ। 5ଆହୁରି େସ ଉପରିସ େବ େହାରଣ

ଓ ନୀଚସ େବ େହାରଣ, ପାଚୀରେବଷିତ ଏହି ଦୁଇ ନଗର, ପାଚୀର,

ଦାର ଓ ଅଗଳ ସେମତ ନିମାଣ କେଲ; 6ଆଉ ବାଲ ଓ ଶେଲାମନଙର

ସମସ ଭଣାର ନଗର ଓ ଆପଣାର ରଥମାନଙ ନିମେନ ସମସ ନଗର ଓ

ଆପଣାର ଅଶାରୂଢ଼ମାନଙ ନିମେନ ସମସ ନଗର, ପୁଣି ଯିରୂଶାଲମେର ଓ

ଲବାେନାନେର ଓ ଆପଣା ଅଧକୃତ େଦଶର ସବତ ଆପଣାର ସେନାଷାେଥ

ଯାହା ଯାହା ନିମାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନ ଇଚା କେଲ, ତାହାସବୁ େସ ନିମାଣ

କେଲ। 7 େଯଉଁମାେନ ଇସାଏଲ ସନାନ ନୁହନି, ଏପରି େଯସବୁ ହିତୀୟ

ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ହିବୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ ଅବଶିଷ

ରହିଥେଲ, 8 େସମାନଙ ଉତାେର େଦଶେର ଅବଶିଷ େସମାନଙର େଯଉଁ

ସନାନଗଣକୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ବିନାଶ କରି ନ ଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ

ଆଜିଯାଏ େବଠିକମ କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ଦାସ ସଂଗହ କେଲ। 9 ମାତ

ଶେଲାମନ ଆପଣା କମ ପାଇଁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ ରୁ କାହାକୁ ଦାସ

କେଲ ନାହ; େସମାେନ େଯାଦା ଓ ପଧାନ େସନାପତି, ପୁଣି ତାଙର ରଥ

ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙର ଅ କ େହାଇଥେଲ। 10ଆଉ ଏମାନଙ ମ ରୁ

ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଶେଲାମନ ରାଜାଙର ପଧାନ ଅ କ ଥେଲ, ଏମାେନ

େଲାକମାନଙ ଉପେର କତୃତ କେଲ। 11 ଏଉତାେର ଶେଲାମନ ଫାେରାର

କନ ା ନିମେନ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରିଥେଲ, େସହି ଗୃହକୁ ଦାଉଦନଗରରୁ

ତାହାକୁ ଆଣିେଲ; କାରଣ େସ କହିେଲ, “ଆମର ଭାଯ ା ଇସାଏଲର ରାଜା

ଦାଉଦଙର ଗୃହେର ବାସ କରିବ ନାହ, େଯେହତୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନକୁ

ସଦାପଭୁଙ ସିନୁକ ଆସିଅଛି, େସସବୁ ସାନ ପବିତ।” 12ତହଁୁ ଶେଲାମନ

ବାରଣା ସମୁଖେର ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରିଥେଲ,

ତହ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ; 13 େସ

େମାଶାଙର ଆ ା ପମାେଣ ବିଶାମବାରେର, ଅମାବାସ ାେର ଓ ବଷେକ

ତିନି ଥର ନିରୂପିତ ପବେର, ଅଥା , ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ପବେର, ସପାହର

ପବେର ଓ ତମୁବାସ ପବେର ପତି ଦିବସର କତବ ତାର ପେୟାଜନାନୁସାେର

ବଳି ଉତଗ କେଲ। 14ଆଉ, େସ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ବିଧାନାନୁସାେର

ଯାଜକମାନଙ େସବାକମାେଥ େସମାନଙର ପାଳି ନିରୂପଣ କେଲ ଓ ପତି

ଦିବସର କତବ ତାର ପେୟାଜନାନୁସାେର ପଶଂସା ଓ ଯାଜକମାନଙ
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ସମୁଖେର ପରିଚଯ ା କରିବା ନିମେନ େଲବୀୟମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା

କାଯ େର ନିଯୁକ କେଲ; ମ ଦାରପାଳମାନଙୁ େସମାନଙ ପାଳି ଅନୁସାେର

ପେତ କ ଦାରେର ନିଯୁକ କେଲ; କାରଣ ପରେମଶରଙ େଲାକ ଦାଉଦ

େସପରି ଆ ା କରିଥେଲ। 15ଆଉ େସମାେନ େକୗଣସି ବିଷୟେର ଅବା

ଭଣାର ବିଷୟେର ଯାଜକମାନଙ ପତି ଓ େଲବୀୟମାନଙ ପତି ରାଜାଙର

ଆ ା ଅନ ଥା କେଲ ନାହ। 16 ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭତିମୂଳ ସାପନ

ଦିନକୁ ଓ ତହର ସମାପି ପଯ ନ ଶେଲାମନଙର ସମସ କାଯ ପସୁତ

େହାଇଥଲା। ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ସମୂଣ େହଲା। 17 େସେତେବେଳ

ଶେଲାମନ ଇେଦା େଦଶର ସମୁଦତୀରସ ଇ ସିେୟାନେଗବରକୁ ଓ

ଏଲ କୁ ଗେଲ। 18 ତହଁୁ ହୂର ଆପଣା ଦାସମାନଙ ହସେର ତାଙ ନିକଟକୁ

ଜାହାଜ ଓ ସାମୁଦିକ କାଯ ଜାଣିଥବା ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇଲା; ପୁଣି େସମାେନ

ଶେଲାମନଙର ଦାସମାନଙ ସେଙ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଶେଲାମନ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଚାରି ଶହ ପଚାଶ ତାଳନ ସୁନା ଆଣିେଲ।

9ଏଥଉତାେର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ଶେଲାମନଙର ସୁଖ ାତି ଶୁଣି ନିଗୂଢ଼

ପଶ ଦାରା ଯିରୂଶାଲମେର ଶେଲାମନଙର ପରୀକା କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନି ଦବ

ଓ ବିସର ସୁବଣ ଓ ମଣିବାହକ ଉଷଗଣ ସେଙ େନଇ ମହାସମାେରାହେର

ଆସିଲା; ପୁଣି େସ ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ମନେର ଯାହା ଯାହା

ଥଲା, େସସବୁ ବିଷୟେର ତାଙ ସେଙ କଥାବାତା କଲା। 2ତହେର ଶେଲାମନ

ତାହାର ସମସ ପଶର ଉତର କେଲ ଓ ଶେଲାମନଙର େବାଧାଗମ େକୗଣସି

ବିଷୟ ନ ଥଲା, ଯାହା େସ ତାହାକୁ କହିେଲ ନାହ। 3 ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ

ଶେଲାମନଙର ାନ ଓ ତାଙ ନିମତ ଗୃହ 4 ଓ ତାଙର େମଜର ଖାଦ ଦବ

ଓ ତାଙର ଭୃତ ମାନଙର ଆସନ ଓ ତାଙର ମନୀମାନଙର େସବା ଓ

େସମାନଙର ବସ ଓ ତାଙର ପାତବାହକଗଣ ଓ େସମାନଙର ବସ ଓ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାବଚ, ଏହିସବୁ େଦଖ ହତ ାନ

େହଲା। 5 ତହଁୁ େସ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ଆେମ ଆପଣା େଦଶେର ଥାଇ

ଆପଣଙ କାଯ ଓ ଆପଣଙ ାନ ବିଷୟେର େଯଉଁ ସମାଦ ପାଇଥଲୁ,

ତାହା ସତ । 6 ତଥାପି ଆେମ ଆସି ଆପଣା ଚକୁେର ନ େଦଖବା ଯାଏ

େଲାକମାନଙର କଥା ବିଶାସ କଲୁ ନାହ; ଆଉ େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ାନର

ଅେଦକ ମାହାତ ଆମକୁ କୁହାଯାଇ ନ ଥଲା; ଆମ ଶୁଣିବାର ଅେପକା
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ଆପଣଙ ସୁଖ ାତି ଅଧକ। 7ଆପଣଙ େଲାକମାେନ ଧନ , ଆପଣଙର

ଏହି ଦାସମାେନ ଧନ , େସମାେନ ନିତ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ

ଆପଣଙ ାନର କଥା ଶୁଣନି। 8 ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର ଧନ ,

େଯ ଆପଣଙ ପତି ସନୁଷ େହାଇ ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶରଙ

ପକେର ରାଜା େହବାକୁ ଆପଣା ସିଂହାସନେର ଆପଣଙୁ ବସାଇ ଅଛନି;

େଯଣୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର ଇସାଏଲକୁ ଅନନକାଳସାୟୀ କରିବା ନିମେନ

େସମାନଙୁ େପମ କରନି; ଏହି େହତୁରୁ ବିଚାର ଓ ନ ାୟ କରିବାକୁ େସ

େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣଙୁ ରାଜା କେଲ।” 9 ଏଉତାେର େସ ରାଜାଙୁ

ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳନ ସୁନା ଓ ଅତି ବିସର ସୁଗନି ଦବ ଓ ମଣି

େଦଲା; ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ େଯଉଁ ପକାର ସୁଗନି ଦବ

େଦଲା, େସପକାର ସୁଗନି ଦବ ଆଉ ନ ଥଲା। 10ପୁଣି ହୂର ର େଯଉଁ

ଦାସମାେନ ଓ ଶେଲାମନଙର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ଓଫୀରରୁ ସୁବଣ ଆଣିେଲ,

େସମାେନ ମ ଚନନ କାଷ ଓ ମଣି ଆଣିେଲ। 11ଆଉ ରାଜା େସହି ଚନନ

କାଷ ଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ େସାପାନ ଓ ଗାୟକମାନଙ

ନିମେନ ବୀଣା ଓ େନବଲ ପସୁତ କେଲ; ଏପରି ଚନନ କାଷ ପୂବେର

ଯିହୁଦା େଦଶେର େଦଖାଯାଇ ନ ଥଲା। 12 ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା

ମାଗିଲା, ତାହାର ମେନାବାଞାନୁସାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ତାହାସବୁ ତାହାକୁ

େଦେଲ, (ତାହା ଛଡ଼ା ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ତାହାର ଆନୀତ ଦବ ର ପତିଦାନ

କେଲ) ଏଥଉତାେର ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାେନ େଫରି ଆପଣା େଦଶକୁ

ଗେଲ। 13 ବଷକ ମ େର ଶେଲାମନଙ ନିକଟକୁ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ତାଳନ

ପରିମିତ ସୁନା ଆେସ; 14 ତାହା ଛଡ଼ା ପାଇକର ଓ ବଣିକମାେନ ସୁନା

ଆଣିେଲ; ପୁଣି ଆରବୀୟ ସମସ ରାଜା ଓ େଦଶା କମାେନ ଶେଲାମନଙ

ନିକଟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆଣିେଲ। 15ତହେର ଶେଲାମନ ରାଜା ପିଟାସୁନାେର

ଦୁଇ ଶହ ବଡ଼ ଢ଼ାଲ ପସୁତ କେଲ; ପେତ କ ଢାଳେର ଛଅ ଶହ େଶକଲ

ସୁନା ଲାଗିଲା। 16 ପୁଣି, େସ ପିଟାସୁନାେର ତିନି ଶହ ଢାଲ ପସୁତ କେଲ;

ପେତ କ ଢାଲେର ତିନି ମିନା ସୁନା ଲାଗିଲା; ଆଉ, ରାଜା ଲବାେନାନ

ଅରଣ ଗୃହେର ତାହାସବୁ ରଖେଲ। 17ଆହୁରି, ରାଜା ହସୀଦନର େଗାଟିଏ

ବୃହତ ସିଂହାସନ ନିମାଣ କରି ନିମଳ ସୁବଣେର ମଡ଼ାଇେଲ। 18 େସହି

ସିଂହାସନେର ଏକ ସଣମୟ ପାଦପୀଠ ସହିତ ଛଅ ପାହାଚ ସିଂହାସନ
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ସଂଯୁକ େହାଇଥଲା, ଆଉ ଆସନର ଦୁଇ ପାଶେର ଦୁଇ ହସାବଲମନ ଥଲା

ଓ େସହି ହସାବଲମନ ନିକଟେର ଦୁଇ ସିଂହମୂତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥେଲ। 19

େସହି ଛଅ ପାହାଚ ଉପେର ଦୁଇପାେଖ ବାର ସିଂହମୂତ ଛିଡ଼ା େହାଇଥେଲ;

ଏରୂପ ସିଂହାସନ େକୗଣସି ରାଜ େର ପସୁତ େନାହିଲା। 20 ଶେଲାମନ

ରାଜାଙର ପାନପାତସବୁ ସୁନାର ଥଲା ଓ ଲବାେନାନଅରଣ ଗୃହର ସମସ

ପାତ ଶୁଦ ସୁବଣର ଥଲା; ଶେଲାମନଙ ସମୟେର ରୂପା କିଛି େବାଲ ଗଣା

େନାହିଲା। 21 କାରଣ ହୂର ର ଦାସମାନଙ ସେଙ ରାଜାଙର ତଶୀଶଗାମୀ

ଜାହାଜମାନ ଥେଲ; େସହି ତଶୀଶର ଜାହାଜମାନ ତିନି ବଷେର ଥେର ସୁନା

ଓ ରୂପା ଓ ହସୀଦନ, ପୁଣି ବାନର ଓ ମୟୂର େନଇ ଆସନି। 22 ଏହିରୂେପ

ଶେଲାମନ ରାଜା ଐଶଯ େର ଓ ାନେର ପୃଥବୀସ ସମସ ରାଜାଙ ଅେପକା

ମହାନ େହେଲ। 23ଆଉ ପରେମଶର ଶେଲାମନଙର ହୃଦୟେର େଯଉଁ ାନ

େଦଇଥେଲ, ତହର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥବୀସ ସମସ ରାଜା ତାଙର ସାକାତ

କରିବାକୁ ଚାହେଲ। 24 ପୁଣି, ପେତ କ େଲାକ ନିରୂପଣାନୁସାେର ବଷକୁ ବଷ

ଆପଣା ଆପଣାର େଭଟି ରୂେପ ରୂପାପାତ ଓ ସୁନାପାତ ଓ ବସ, ଅସଶସ ଓ

ସୁଗନି ଦବ , ଅଶ ଓ ଖଚର ଆଣିେଲ। 25ଆଉ ଶେଲାମନଙର ଅଶ ଓ

ରଥ ନିମେନ ଚାରି ହଜାର ଶାଳା ଥଲା ଓ ବାର ହଜାର ଅଶାରୂଢ଼ ଥେଲ,

ଏସବୁକୁ େସ ରଥନଗରମାନେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜାଙ ନିକଟେର

ରଖେଲ। 26ଆଉ, େସ (ଫରା ) ନଦୀଠାରୁ ପେଲଷୀୟମାନଙର େଦଶ

ଓ ମିସରର ସୀମା ପଯ ନ ସମସ ରାଜା ଉପେର ରାଜତ କେଲ। 27 ପୁଣି

ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ରୂପାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁଲ େହତୁରୁ ଏରସ କାଷକୁ

ତଳଭୂମିସ ଡିମିରିବୃକ ପରି କେଲ। 28ଆଉ େଲାକମାେନ ମିସରରୁ ଓ ସମସ

େଦଶରୁ ଶେଲାମନଙ ପାଇଁ ଅଶ ଆଣିେଲ। 29 ଶେଲାମନଙର ଅବଶିଷ

ବୃତାନ, ଆରମରୁ େଶଷ ପଯ ନ, ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙର ଇତିହାସ

ପୁସକେର ଓ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟର ଭବିଷ ବାକ େର ଓ ନବାଟର ପୁତ

ଯାରବୀୟାମଙ ବିଷୟକ ଇେଦା ଦଶକର ଦଶନ ମ େର କʼଣ େଲଖା ନାହ?

30ଶେଲାମନ ଯିରୂଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷ କାଳ ସମଗ ଇସାଏଲ ଉପେର

ରାଜତ କେଲ। 31 ପୁଣି ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସହିତ ଶୟନ କରି

ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙର ନଗରେର କବରପାପ େହେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ

ରିହବୀୟାମ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 944

10ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମ ଶିଖମକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ତାଙୁ ରାଜା କରିବା ନିମେନ ଶିଖମେର ଉପସିତ େହାଇଥେଲ। 2 ଏଥମ େର

ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ, େଯ ଶେଲାମନ ରାଜାଙ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ

ମିସରେର ଥେଲ, େସହି ଯାରବୀୟାମ ସମାଦ ପାଇ ମିସରରୁ େଫରି ଆସିେଲ।

3ଆଉ, େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ; ତହେର ଯାରବୀୟାମ ଓ

ସମଗ ଇସାଏଲ ଆସି ରିହବୀୟାମଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ; 4 “ଆପଣଙ

ପିତା ଆମମାନଙ ଯୁଆଳି ଅସହ କରିଥେଲ; ଏେହତୁ ଆପଣଙ ପିତା

ଆମମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ ଅସହ ଦାସ କମର ଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି

େଦଇଥେଲ, ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କରନୁ; ତହେର ଆେମମାେନ ଆପଣଙର

େସବା କରିବୁ।” 5 ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତିନି ଦିନ ଉତାେର

ପୁନବାର ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ” ତହେର େଲାକମାେନ ଚାଲଗେଲ। 6

ଏଉତାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଆପଣା ପିତା ଶେଲାମନଙର ଜୀବିତ କାଳେର

େଯଉଁ ପାଚୀନମାେନ ତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଉଥେଲ, େସମାନଙ ସହିତ

ପରାମଶ କରି କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଉତର େଦବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ

େମାେତ କି ପରାମଶ େଦଉଅଛ?” 7 େତେବ େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ,

“େଯେବ ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙ ପତି ଦୟାଳୁ େହାଇ େସମାନଙୁ ସନୁଷ

କରିବ ଓ େସମାନଙୁ ଉତମ ବାକ କହିବ, େତେବ େସମାେନ ସବଦା ତୁମର

ଦାସ େହାଇ ରହିେବ।” 8ମାତ େସ େସହି ପାଚୀନମାନଙ ଦତ ପରାମଶ

ତ ାଗ କରି େଯଉଁ ଯୁବାମାେନ ତାଙ ସେଙ ବଢ଼ି ତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହଉଥେଲ, େସମାନଙ ସେଙ ପରାମଶ କେଲ। 9ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ ଆମକୁ କହୁଅଛନି, ‘ତୁମ ପିତା ଆମମାନଙ

ଉପେର େଯଉଁ ଯୁଆଳି େଥାଇଅଛନି, ତାହା ହାଲୁକା କର; େସମାନଙୁ ଉତର

େଦବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଆମକୁ କି ପରାମଶ େଦଉଅଛ?’” 10 ତହେର

ତାଙ ସେଙ ବଢ଼ିଥବା ଯୁବାମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମ ପିତା ଆମମାନଙ

ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଅଛନି, ‘ତୁେମ ଆମମାନଙ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର’

େବାଲ କହୁଛନି ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ, େସମାନଙୁ ତୁେମ ଏପରି କହିବ,

‘େମାହର କନିଷ ଅଙୁଳି େମାହର ପିତାଙ କଟିଠାରୁ େମାଟା। 11 ଏଥପାଇଁ

େମାର ପିତା େଯଉଁ ଭାରୀ ଯୁଆଳି ତୁମମାନଙ ଉପେର େଥାଇଅଛନି, ମଁୁ

ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ କରିବି; େମାର ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି
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େଦେଲ, ମାତ ମଁୁ ବିଚାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦବି।’” 12 ଏଥେର “ତୃତୀୟ

ଦିନେର େମାʼ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଆସ” େବାଲ ରାଜା େଯଉଁ ଆ ା େଦଇଥେଲ,

ତଦନୁସାେର ଯାରବୀୟାମ ଓ ସମସ େଲାକ ତୃତୀୟ ଦିନ ରିହବୀୟାମଙ

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ 13 ତହେର ରାଜା େସମାନଙୁ କଟୁ ଉତର େଦେଲ।

ପୁଣି ରିହବୀୟାମ ରାଜା ପାଚୀନମାନଙ ଦତ ପରାମଶ ତ ାଗ କରି 14

େସହି ଯୁବାମାନଙ ମନଣାନୁସାେର େସମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, “େମାହର

ପିତା ତୁମମାନଙ ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଥେଲ, ମାତ ମଁୁ ତାହା ଆହୁରି ଭାରୀ

କରିବି; େମାʼ ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦଇଥେଲ, ମାତ ମଁୁ

ବିଚାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦବି।” 15 ଏରୂେପ ରାଜା େଲାକମାନଙ କଥା

ଶୁଣିେଲ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ହାତେର ନବାଟର

ପୁତ ଯାରବୀୟାମଙୁ ଯାହା କହିଥେଲ, ଆପଣାର େସହି କଥା ସଫଳ

କରିବା ନିମେନ ଏହା ପରେମଶରଙ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଲା। 16 େଯେତେବେଳ

ସମଗ ଇସାଏଲ େଦଖେଲ େଯ, ରାଜା େସମାନଙ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ,

େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ରାଜାଙୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଦାଉଦଙଠାେର

ଆମମାନଙର େକଉଁ ଅଂଶ ଅଛି? ଯିଶୀର ପୁତଠାେର ଆମମାନଙର େକୗଣସି

ଅଧକାର ନାହ; େହ ଇସାଏଲ, ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ଯାଅ;

େହ ଦାଉଦ, ତୁେମ ଏେବ ଆପଣା ନିଜ ଘର କଥା ବୁଝ।” ତହଁୁ ଇସାଏଲ

େଲାକ ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ ଚାଲଗେଲ। 17 ତଥାପି ଇସାଏଲର

େଯଉଁ ସନାନମାେନ ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରେର ବାସ କେଲ, େସମାନଙ

ଉପେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ କେଲ। 18 ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା

େବଠିକମା କ ହେଦାରାମକୁ ପଠାଇେଲ; ମାତ ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ

ତାହାକୁ ପସରାଘାତ କରେନ, େସ ମଲା। ତହେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା

ଯିରୂଶାଲମକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ିେଲ। 19 ଏହିରୂେପ

ଇସାଏଲ ଆଜି ପଯ ନ ଦାଉଦବଂଶର ବିେଦାହୀ େହେଲ।

11ଏଉତାେର ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେରଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ ଇସାଏଲ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି ରିହବୀୟାମଙ ଅଧୀନକୁ ରାଜ େଫରାଇ ଆଣିବା

ନିମେନ ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ବଂଶର ଏକ ଲକ ଅଶୀ ହଜାର ବଛା େଯାଦା

େଲାକଙୁ ଏକତ କେଲ। 2 ମାତ ପରେମଶରଙ େଲାକ ଶମୟୀୟ ନିକଟେର

ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 3 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ଶେଲାମନଙ
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ପୁତ ରିହବୀୟାମଙୁ, ପୁଣି ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ନିବାସୀ ସମସ ଇସାଏଲକୁ

କୁହ, 4 ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଯାତା କରିବ ନାହ, କିଅବା

ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ବିପକେର ଯୁଦ କରିବ ନାହ; ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା

ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ; କାରଣ ଏହି କାଯ ଆମ ଆଡ଼ୁ େହାଇଅଛି,’”

େତଣୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଶୁଣିେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ ବିରୁଦେର

ଯାତା କରିବାରୁ େଫରିେଲ। 5 ଏଉତାେର ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେର

ବାସ କରି ରକା ନିମିତ ଯିହୁଦା େଦଶେର ନଗରମାନ ନିମାଣ କେଲ। 6

େସ େବଥଲହିମ, ଐଟ , ତେକାୟ, 7 େବ ସୁର, େସାେଖା, ଅଦୁଲମ, 8

ଗା , ମାେରଶା, ସୀ , 9 ଅେଦାରୟୀ , ଲାଖୀ , ଅେସକା, 10 ସରାୟ,

ଅୟାେଲା , ହିେବାଣ, ଯିହୁଦାର ଓ ବିନ ାମୀ ର ମ ବତୀ ଏହି ପାଚୀର

େବଷିତ ନଗରସବୁ ନିମାଣ କେଲ। 11ଆଉ, େସ ସକଳ ଦୁଗ ଦୃଢ଼ କରି

ତହ ମ େର େସନାପତିମାନଙୁ ଓ ଖାଦ ଦବ , ପୁଣି େତୖଳ ଓ ଦାକାରସ

ରଖେଲ। 12ଆଉ, ପେତ କ ନଗରେର େସ ଢାଲ ଓ ବଚା ରଖେଲ, ପୁଣି

ନଗରସବୁକୁ ଅତିଶୟ ଦୃଢ଼ କେଲ ଆଉ ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ତାଙର

ପକ େହେଲ। 13 ଆହୁରି, ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲର ମ ବତୀ ଯାଜକ ଓ

େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ ଅଞଳରୁ ଆସି ତାଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହେଲ। 14 କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା (ନଗରର)

ତଳିଭୂମି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ତ ାଗ କରି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଆସିେଲ; େଯେହତୁ ଯାରବୀୟାମ ଓ ତାଙର ପୁତଗଣ େସମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଯାଜକର କାଯ କରିବାକୁ ନ େଦଇ ତଡ଼ି େଦଇଥେଲ। 15

ପୁଣି, େସ ଉଚସଳୀସକଳର ଓ ଛାଗ େଦବତାମାନଙର ଓ ସଣନିମତ

େଗାବତସକଳର ନିମେନ ଆପଣାର ଯାଜକ ନିଯୁକ କେଲ। 16 ଇସାଏଲର

ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ନିବିଷ କେଲ, େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟମାନଙ ପଶା ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ। 17

ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜ ଦୃଢ଼ କେଲ, ପୁଣି ଶେଲାମନଙର ପୁତ

ରିହବୀୟାମଙୁ ତିନି ବଷ ପଯ ନ ବଳବାନ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତିନି

ବଷ ପଯ ନ ଦାଉଦଙର ଓ ଶେଲାମନଙର ପଥେର ଚାଲେଲ। 18 ପୁଣି,
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ରିହବୀୟାମ ମହଲ ନାମୀ ଏକ ଭାଯ ା ଗହଣ କେଲ, େସ ଦାଉଦଙର ପୁତ

ଯିେରେମା ର ଓ ଯିଶୀର ପୁତ ଇଲୀୟା ର କନ ା ଅବୀହୟିଲର କନ ା

ଥଲା; 19 େସ ତାଙ ଔରସେର ଯିୟୂ ଓ େଶମରୀୟ ଓ ସହମ ନାମକ

ପୁତମାନଙୁ ଜାତ କଲା 20 ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମ ଅବଶାେଲାମର କନ ା

ମାଖାକୁ ବିବାହ କେଲ; େସ ସୀ ତାଙ ଔରସେର ଅବୀୟ ଓ ଅତୟ ଓ ସୀଷ

ଓ ଶେଲାମୀ କୁ ଜାତ କଲା। 21 ରିହବୀୟାମ ଆପଣାର ସବୁ ପତୀ ଓ

ଉପପତୀ ଅେପକା ଅବଶାେଲାମର କନ ା ମାଖାକୁ ଅଧକ େପମ କେଲ;

େସ ଅଠର ପତୀ ଓ ଷାଠିଏ ଉପପତୀ ଗହଣ କେଲ ଓ ଅଠାଇଶ ପୁତ ଓ

ଷାଠିଏ କନ ା ଜାତ କେଲ। 22 ପୁଣି ରିହବୀୟାମ ମାଖାର ପୁତ ଅବୀୟଙୁ

ପଧାନ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ମ େର ଅଧପତି କେଲ; କାରଣ ତାହାକୁ ରାଜା

କରିବା ପାଇଁ ତାଙର ମନ ଥଲା। 23ଆଉ, େସ ବୁଦିର କାଯ କରି ଆପଣାର

ପୁତମାନଙୁ ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ େଦଶର ସବତ ପେତ କ ପାଚୀରେବଷିତ

ନଗରେର ଛିନଭନ କରି ରଖେଲ; ଆଉ େସ େସମାନଙୁ ପଚୁର ଖାଦ ଦବ

େଦେଲ ପୁଣି େସମାନଙ ନିମେନ ଅେନକ ଭାଯ ା େଖାଜିେଲ।

12ଏଥଉତାେର ରିହବୀୟାମଙର ରାଜ ସୁସିର ଓ େସ ବଳବାନ ହୁଅେନ,

େସ ଓ ତାଙ ସେଙ ସମଗ ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସା ପରିତ ାଗ

କେଲ। 2ଆଉ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କରିବାରୁ

ରିହବୀୟାମ ରାଜାଙ ରାଜତର ପଞମ ବଷେର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶ

ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଆସିଲା; 3 ତାହା ସେଙ ବାର ଶହ ରଥ, ଷାଠିଏ

ହଜାର ଅଶାରୂଢ଼ ଥେଲ ଓ ତାହା ସେଙ ମିସରରୁ ଅସଂଖ ଲୂବୀୟ ଓ

ସୁକୀୟ ଓ କୂଶୀୟ େଲାକ ଆସିେଲ। 4 ପୁଣି, େସ ଯିହୁଦାର ପାଚୀରେବଷିତ

ନଗରସବୁ ହସଗତ କରି ଯିରୂଶାଲମ ପଯ ନ ଆସିଲା। 5 ତହେର ଶମୟୀୟ

ଭବିଷ ବକା, ଶୀଶ ସକାଶୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ ରିହବୀୟାମ ଓ

ଯିହୁଦାର ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙୁ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ, ଏେହତୁ ଆେମ ମ

ତୁମମାନଙୁ ଶୀଶ ହସେର ଛାଡ଼ିେଦଲୁ।” 6 େସେତେବେଳ ଇସାଏଲର

ଅଧପତିମାେନ ଓ ରାଜା ଆପଣାମାନଙୁ ନମ କେଲ ଓ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ଧମମୟ।” 7 ତହଁୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ନମ କରିଅଛନି, ଏହା ସଦାପଭୁ

େଦଖେନ, ଶମୟୀୟ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା;



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 948

“େସମାେନ ଆପଣମାନଙୁ ନମ କରିଅଛନି; ଆେମ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ନାହ; ମାତ ଆେମ େସମାନଙୁ କିଛି ସାହାଯ ପଦାନ କରିବା ଓ ଶୀଶ ର

ହସ ଦାରା ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଆମର େକାପ ଢଳାଯିବ ନାହ। 8 ତଥାପି

େଯପରି େସମାେନ ଆମର େସବା ଓ ନାନା େଦଶୀୟ ରାଜ ର େସବା ଅନୁଭବ

କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତାହାର ଦାସ େହେବ।” 9 ଏଉତାେର ମିସରର

ରାଜା ଶୀଶ ଯିରୂଶାଲମ ପତିକୂଳେର ଆସି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ସଞିତ

ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ସଞିତ ଧନ େନଇଗଲା; େସ ସବୁ େନଇଗଲା; େସ

ଶେଲାମନଙର ନିମତ ସୁବଣଢାଲସବୁ ହ େନଇଗଲା। 10 ତହଁୁ ରିହବୀୟାମ

ରାଜା େସହିସବୁର ପରିବେତ ପିତଳଢାଲ ନିମାଣ କରି ରାଜଗୃହର ଦାରପାଳ

ପହରୀବଗର ଅ କମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ। 11ଆଉ ରାଜା େଯେତ

ଥର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗେଲ, େସେତଥର ପହରୀମାେନ ଆସି ତାହା

େନଇଗେଲ, ପୁଣି ତାହାସବୁ ପହରୀଶାଳାକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ। 12ଆଉ,

େସ ଆପଣାକୁ ନମ କରେନ, ତାଙ ଉପରୁ ସଦାପଭୁଙ େକାପ ନିବୃତ େହଲା,

ତହେର େସ ତାଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କେଲ ନାହ; ଆହୁରି ଯିହୁଦା େଦଶ

ମ େର ସ ଭାବ େଦଖାଗଲା। 13 ଏହିରୂେପ ରିହବୀୟାମ ଯିରୂଶାଲମେର

ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରି ରାଜତ କେଲ; ରିହବୀୟାମ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ

କରିବା ସମୟେର ଏକଚାଳିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ନାମ ସାପନାେଥ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମ ରୁ େଯଉଁ ନଗର

ମେନାନୀତ କରିଥେଲ, େସହି ଯିରୂଶାଲମ ନଗରେର େସ ସତର ବଷ ରାଜତ

କେଲ; ତାଙ ମାତାର ନାମ ନୟମା, େସ ଅେମାନ େଦଶୀୟା ଥଲା। 14 ପୁଣି

େସ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନ ନିବିଷ ନ କରିବାରୁ

କୁକମ କଲା। 15 ଏହି ରିହବୀୟାମଙ କମର ବୃତାନ, ଆରମରୁ େଶଷ

ପଯ ନ, ବଂଶାବଳୀ କେମ ଶମୟୀୟ ଭବିଷ ବକାର ଓ ଇେଦା ଦଶକର

ଇତିହାସ ପୁସକେର କʼଣ େଲଖା ନାହ? ରିହବୀୟାମ ଓ ଯାରବୀୟାମ

ମ େର ସବଦା ଯୁଦ ଚାଲଲା। 16 ଏଉତାେର ରିହବୀୟାମ ମୃତୁ ବରଣ

କେଲ ଓ ଦାଉଦନଗରେର କବରପାପ େହେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଅବୀୟ

ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ।

13ଯାରବୀୟାମ ରାଜାଙ ରାଜତର ଅଠର ବଷେର ଅବୀୟ ଯିହୁଦା

ଉପେର ରାଜତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ। 2 େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତିନି



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 949

ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙ ନାମ ମୀଖାୟ, େସ ଗିବୀୟା ନିବାସୀ

ଊରୀେୟଲର କନ ା ଥେଲ। ପୁଣି ଅବୀୟ ଓ ଯାରବୀୟାମ ମ େର ଯୁଦ

ଚାଲଲା। 3 ଅବୀୟ ଚାରି ଲକ ବଛା ବିକମଶାଳୀ େସୖନ ସେଙ ମିଶି ଯୁଦ

କେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ ଆଠ ଲକ ବଛା ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ େନଇ

ତାଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ ସଜାଇଲା। 4 ତହେର ଅବୀୟ ଇଫୟିମର ପବତମୟ

େଦଶସ ସୀମାରୟ ପବତେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “େହ ଯାରବୀୟାମ

ଓ ସମଗ ଇସାଏଲ େଲାକ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ; 5 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର େଯ ଲବଣର ନିୟମ ଦାର ଇସାଏଲର ରାଜତ ଚିରକାଳ ନିମେନ

ଦାଉଦଙୁ, ଅଥା , ତାଙୁ ଓ ତାଙ ସନାନଗଣକୁ େଦଇଅଛନି, ଏହା କʼଣ

ତୁମମାନଙର ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁେହଁ? 6ତଥାପି ଦାଉଦଙର ପୁତ ଶେଲାମନଙ

ଦାସ େଯ ନବାଟର ପୁତ ଯାରବୀୟାମ, େସ ଉଠି ଆପଣା ପଭୁର ବିେଦାହୀ

େହାଇଅଛି। 7ପୁଣି ଦୁଷ ଓ ଅସାର େଲାକମାେନ ତାହା ପକେର ଏକତ େହାଇ

ଶେଲାମନଙର ପୁତ, ରିହବୀୟାମଙ ପତିକୂଳେର ଆପଣମାନଙୁ ବଳିଷ

କେଲ; େସହି ସମୟେର ରିହବୀୟାମ ଯୁବା ଓ େକାମଳାନଃକରଣ ଥେଲ ଓ

େସମାନଙର ପତିବାଧା କରି ପାରିେଲ ନାହ। 8ଆଉ, ଏେବ ତୁେମମାେନ

ଦାଉଦସନାନଗଣର ହସାଧୀନ ସଦାପଭୁଙ ରାଜ ର ପତିବାଧା କରିବାକୁ

ମାନସ କରୁଅଛ; ପୁଣି ତୁେମମାେନ େଲାକସମୂହ ଓ ତୁମମାନଙର େଦବତା

େହବା ପାଇଁ ଯାରବୀୟାମ ନିମତ ସଣମୟ େଗାବତ ତୁମମାନଙ ସେଙ

ଅଛି। 9 ତୁେମମାେନ କି ସଦାପଭୁଙ ଯାଜକ ହାେରାଣଙର ସନାନଗଣକୁ ଓ

େଲବୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଇ ଅନ େଦଶସ େଗାଷୀମାନଙ ରୀତି ଅନୁସାେର

ଆପଣମାନଙ ପାଇଁ ଯାଜକ ନିଯୁକ କରି ନାହଁ? ଏଣୁ େଯେକହି ଆପଣାର

ପଦନିେଯାଗାେଥ ଏକ େଗାବତ ଓ ସାତ େମଷ େନଇ ଆେସ, େସ ଏହି

ଅନୀଶରମାନଙର ଯାଜକ େହାଇପାେର। 10 ମାତ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟନି ଓ ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ନାହଁୁ; ପୁଣି

ସଦାପଭୁଙ ପରିଚଯ ାକାରୀ ହାେରାଣସନାନଗଣ ଆମମାନଙର ଯାଜକ

ଅଛନି ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କାଯ େର ନିଯୁକ ଅଛନି; 11

େସମାେନ ପତି ପଭାତେର ଓ ପତି ସନ ାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

େହାମବଳି ଓ ସୁଗନି ଧୂପ ଦଗ କରୁଅଛନି; େସମାେନ ପବିତ େମଜ ଉପେର

ଦଶନୀୟ ରୁଟି ଓ ପତି ସନ ାେର ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପଦୀପ ସହିତ ସଣମୟ
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ଦୀପବୃକ ସଜାନି; କାରଣ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ରକଣୀୟ ରକା କରୁଅଛୁ; ମାତ ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ।

12 ଆଉ େଦଖ, ପରେମଶର ଆମମାନଙର ମସକ ସରୂପ ଅଛନି ଓ

ତାହାଙ ଯାଜକମାେନ ତୁମମାନଙ ପତିକୂଳେର ରଣତୂରୀ ବଜାଇବା ପାଇଁ

ଆମମାନଙ ସଙେର ଅଛନି। େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ ନ କର;

କାରଣ ତୁେମମାେନ କୃତକାଯ େହବ ନାହ।” 13 ତଥାପି ଯାରବୀୟାମ

େସମାନଙ ଆକମଣାେଥ ପଶାଦିଗେର େଗାପନେର େସୖନ ରଖେଲ; ଏଣୁ

େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ଆଗେର ଓ େସହି ଗୁପ ଦଳ େସମାନଙ ପଛେର

ରହିେଲ। 14 ତହେର ଯିହୁଦା ପଛକୁ ଅନାେନ, େଦଖ, େସମାନଙ ଆଗେର

ଓ ପଛେର ଯୁଦ; ତହଁୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇେଲ ଓ

ଯାଜକମାେନ ତୂରୀଧନି କେଲ। 15 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ

ସିଂହନାଦ କେଲ; ଆଉ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ସିଂହନାଦ କରିବା ସମୟେର

ପରେମଶର ଅବୀୟ ଓ ଯିହୁଦାର ସମୁଖେର ଯାରବୀୟାମଙୁ ଓ ସମସ

ଇସାଏଲକୁ ଆଘାତ କେଲ। 16 ତହେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଯିହୁଦା

ସମୁଖରୁ ପଳାଇେଲ ଓ ପରେମଶର େସମାନଙୁ େସମାନଙ ହସେର ସମପଣ

କେଲ। 17 ତହଁୁ ଅବୀୟ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ ମହାସଂହାରେର େସମାନଙୁ

ବଧ କେଲ; ଏଥେର ଇସାଏଲର ପାଞ ଲକ ବଛା େଲାକ ହତ େହାଇ

ପଡ଼ିେଲ। 18 ଏହିରୂେପ େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଅବନତ

େହେଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସନାନମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃଗଣର

ପରେମଶରଙ ଉପେର ନିଭର ରଖବାରୁ ଜୟଯୁକ େହେଲ। 19 ଏଉତାେର

ଅବୀୟ ଯାରବୀୟାମଙର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାଙର େକେତକ ନଗର,

ଅଥା , େବେଥ ଓ ତହର ଉପନଗର, ଯିଶାନା ଓ ତହର ଉପନଗର,

ପୁଣି ଇେଫାଣ ଓ ତହର ଉପନଗରସକଳ ହସଗତ କରି େନେଲ। 20 ପୁଣି

ଅବୀୟଙର ଜୀବନ କାଳ ଯାଏ ଯାରବୀୟାମ ଆଉ ବଳ ପାଇ ପାରିେଲ

ନାହ; ଏଉତାେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଆଘାତ କରେନ, େସ ମେଲ। 21ମାତ

ଅବୀୟ େବଳକୁ େବଳ ବଳବାନ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣି ଚଉଦ ଭାଯ ା ବିବାହ

କରି ବାଇଶ ପୁତ ଓ େଷାହଳ କନ ା ଜାତ କେଲ। 22 ଏହି ଅବୀୟଙର



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 951

ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ସମସ କିୟା ଓ ତାଙର ଉକି ଇେଦା ଭବିଷ ବକାର

ଟୀକାଗନେର ଲଖତ ଅଛି।

14ଏଥଉତାେର ଅବୀୟଙ ମୃତୁ ପେର, େଲାକମାେନ ଦାଉଦନଗରେର

ତାଙୁ କବର େଦେଲ, ଆଉ ତାଙର ପୁତ ଆସା ତାଙ ପଦେର ରାଜ କେଲ।

ଏହାଙ ଅଧକାର ସମୟେର େଦଶ ଦଶ ବଷ ସୁସିର ରହିଲା। 2 ପୁଣି ଆସା

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର ଉତମ ଓ ଯଥାଥ କମ କେଲ; 3

କାରଣ େସ ଅନ (େଦବଗଣର) ଯ େବଦି ଓ ଉଚସଳୀସକଳ ଦୂର କେଲ

ଓ ସମସକଳ ଭାଙି ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତସକଳ େଛଦନ କେଲ;

4ଆଉ େସ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶର

ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରିବାକୁ, ପୁଣି ବ ବସା ଓ ଆ ା ପତିପାଳନ

କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 5 ଆହୁରି, େସ ଯିହୁଦାର ସମସ ନଗରରୁ

ଉଚସଳୀ ଓ ସୂଯ ପତିମାସବୁ ଦୂର କେଲ ଓ ତାଙ ସମୁଖେର ରାଜ ସୁସିର

େହଲା। 6 ପୁଣି, େସ ଯିହୁଦା େଦଶେର େକେତକ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର

ନିମାଣ କେଲ; କାରଣ େସହି େକେତକ ବଷ େଦଶ ସୁସିର ଥଲା ଓ ତାଙୁ

ଯୁଦ କରିବାକୁ େନାହିଲା; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ବିଶାମ େଦଇଥେଲ। 7

ଏେହତୁ େସ ଯିହୁଦାକୁ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଏହିସବୁ ନଗର ନିମାଣ

କରି ତହର ଚତୁଦଗେର ପାଚୀର ଓ ଦୁଗ, ଦାର ଓ ଅଗଳ ପସୁତ କରୁ; େଦଶ

ଆଜି ପଯ ନ ଆମମାନଙ ସମୁଖେର ଅଛି, େଯେହତୁ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ଅେନଷଣ କରିଅଛୁ; ଆେମମାେନ ତାହାଙର

ଅେନଷଣ କରିଅଛୁ ଓ େସ ଆମମାନଙୁ ଚତୁଦଗେର ବିଶାମ େଦଇଅଛନି।”

ତହଁୁ େସମାେନ ନଗର ନିମାଣ କରି କୃତକାଯ େହେଲ। 8 ଏହି ଆସାଙର

ଯିହୁଦା ମ ରୁ ତିନି ଲକ ଢାଲ ଓ ବଚାଧାରୀ ଓ ବିନ ାମୀ ମ ରୁ ଦୁଇ

ଲକ ଅଶୀ ହଜାର ଢାଲ ଓ ଧନୁଦାରୀ, ଏକ େସୖନ ଦଳ ଥେଲ; ଏସମେସ

ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥେଲ। 9 ଏଉତାେର କୂଶେଦଶୀୟ େସରହ ଦଶ

ଲକ େସୖନ ଓ ତିନି ଶହ ରଥ େନଇ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ବାହାର େହାଇ

ଆସିଲା; େସ ମାେରଶା ପଯ ନ ଆସିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଆସା ତାହାକୁ

େଭଟିବାକୁ ଯାଆେନ, େସମାେନ ମାେରଶା ନିକଟସ ସଫାଥା ଉପତ କାେର

ଯୁଦ ସଜାଇେଲ। 11 ଏଥେର ଆସା ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇ କହିେଲ, “ସଦାପେଭା, ବଳବାନ ଓ ବଳହୀନ େଲାକ
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ମ େର ସାହାଯ କରିବାକୁ ତୁମ ଭନ ଆଉ େକହି ନାହାନି; େହ ସଦାପେଭା,

ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ଆମମାନଙର ସାହାଯ କର; କାରଣ ଆେମମାେନ

ତୁମ ଉପେର ନିଭର କରୁଅଛୁ ଓ ତୁମ ନାମେର ଏହି ଜନତା ପତିକୂଳେର

ଆସିଅଛୁ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟ; ମନୁଷ

ତୁମ ପତିକୂଳେର ଜୟଯୁକ ନ େହଉ।” 12ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଆସା ସମୁଖେର

ଓ ଯିହୁଦା ସମୁଖେର କୂଶୀୟମାନଙୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହଁୁ କୂଶୀୟମାେନ

ପଳାୟନ କେଲ। 13 ଏଉତାେର ଆସା ଓ ତାଙ ସଙୀ େଲାକମାେନ ଗରାର

ପଯ ନ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ତହେର କୂଶୀୟମାନଙର

ଏେତ େଲାକ ମାରା ପଡ଼ିେଲ େଯ, େସମାେନ ଆଉ ସବଳ େହାଇ ଉଠି

ପାରିେଲ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଓ ତାହାଙ େସୖନ

ସମୁଖେର ବିନଷ େହେଲ; ଏଣୁ ଯିହୁଦାେଲାକମାେନ ଅପାର ଲୁଟଦବ

ବହିେନେଲ। 14ଆଉ, େସମାେନ ଗରାରର ଚତୁଦଗସ ନଗରସବୁ ଆଘାତ

କେଲ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଭୟ େସହି ସବୁ ନଗର ଉପେର ଉପସିତ େହଲା;

ପୁଣି େସମାେନ ସମସ ନଗର ଲୁଟ କେଲ; କାରଣ ତହ ମ େର ଅେନକ

ଲୁଟଦବ ଥଲା। 15 ମ େସମାେନ ପଶୁପଲର ତମୁସବୁ ଆଘାତ କେଲ,

ଆଉ ବିସର େମଷ ଓ ଓଟ େନଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

15ଏଥଉତାେର ପରେମଶରଙ ଆତା ଓେଦ ର ପୁତ ଅସରୀୟ ଉପେର

ଅଧଷାନ କେଲ; 2 ତହଁୁ େସ ଆସାଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙୁ

କହିଲା, “େହ ଆସା ଓ ସମଗ ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ , ତୁେମମାେନ େମାʼ

କଥା ଶୁଣ; ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସେଙ ଥବାଯାଏ େସ ତୁମମାନଙ ସେଙ

ଅଛନି; ଯଦି ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ଅେନଷଣ କରିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ

ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇବ; ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ

କରିବ, େତେବ େସ ତୁମମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରିେବ। 3 ଇସାଏଲ ବହୁ

କାଳ ପଯ ନ ସତ ପରେମଶରବିହୀନ ଓ ଶିକାଦାୟୀଯାଜକବିହୀନ ଓ

ବ ବସାବିହୀନ େହାଇଥେଲ। 4 ମାତ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଦୁଦଶା

ସମୟେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ପତି େଫରି ତାହାଙର

ଅେନଷଣ କରେନ, ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇେଲ। 5 େସହି ସମୟେର

ବାହାେର ଯିବା ଓ ଭତେର ଆସିବା େଲାକର କିଛି ଶାନି ନ ଥଲା, ମାତ

େଦଶର ନିବାସୀ ସମେସ ମହାତାସଯୁକ ଥେଲ। 6 ପୁଣି େସମାେନ େଗାଷୀ
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ବିରୁଦେର େଗାଷୀ ଓ ନଗର ବିରୁଦେର ନଗର ଭନ େହାଇଥେଲ; କାରଣ

ପରେମଶର ସବପକାର ସଙଟ ଦାରା େସମାନଙୁ ତାସଯୁକ କରିଥେଲ। 7

ମାତ ତୁେମମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ଆପଣାମାନଙ ହସ ଶିଥଳ େହବାକୁ

ନ ଦିଅ; କାରଣ ତୁମମାନଙ କମ ପୁରସୃତ େହବ।” 8 ଏଥେର ଆସା

ଏହିସବୁ କଥା ଓ ଓେଦ ଭବିଷ ବକାର ଭବିଷ ତ ବାକ ଶୁଣେନ, ସାହସ

ପାଇେଲ, ପୁଣି ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ର ସମୁଦାୟ େଦଶରୁ ଓ ଇଫୟିମର

ପବତମୟ େଦଶେର ହସଗତ କରିଥବା ନଗରସବୁରୁ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁସବୁ

ଦୂର କେଲ; ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ବାରଣା ସମୁଖସ ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦି

ପୁନବାର ସଜାଡ଼ିେଲ। 9 ଏଉତାେର େସ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ

େଲାକଙୁ, ପୁଣି ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି ଓ ଶିମୀେୟାନ ମ ରୁ େସମାନଙ

ସହିତ ପବାସକାରୀ େଲାକମାନଙୁ ଏକତ କେଲ; କାରଣ ଇସାଏଲ ମ ରୁ

ଅେନେକ ସଦାପଭୁ ତାଙର ପରେମଶର ତାଙର ସହବତୀ ଅଛନି େବାଲ

େଦଖ ତାଙ ସପକ େହାଇଥେଲ। 10 ଏେହତୁ ଆସାଙ ରାଜତର ପନର

ବଷର ତୃତୀୟ ମାସେର େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ େହେଲ। 11

ଆଉ, େସହି ଦିନ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଆନୀତ ଲୁଟଦବ ମ ରୁ ସାତ

ଶହ େଗାରୁ ଓ ସାତ ହଜାର େମଷ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କେଲ

12 ପୁଣି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସବାନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ

ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବାକୁ,

13 ଆଉ ସାନ କି ବଡ଼, ପୁରୁଷ କି ସୀ, େଯେକହି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙୁ ଅେନଷଣ ନ କରିବ, ତାହାର ପାଣଦଣ େହବ େବାଲ ନିୟମ

କେଲ। 14ଆହୁରି େସମାେନ ଉଚସରେର ଜୟଧନି କରି ତୂରୀ ଓ ଶୃଙ

ବଜାଇ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ। 15ତହେର ସମଗ ଯିହୁଦା

େସହି ଶପଥେର ଆନନ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ

ଅନଃକରଣ ସହିତ ଶପଥ କରିଥେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣାର ସମୂଣ ଇଚାେର

ତାହାଙର ଅେନଷଣ କେଲ, ଏଣୁ େସମାେନ ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇେଲ;

ପୁଣି ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଚତୁଦଗେର ବିଶାମ େଦେଲ। 16 ମ ଆସା

ରାଜାଙର ମାତାମହୀ ମାଖା ଆେଶରା େଦବୀ ରୂେପ ଏକ ଘୃଣାେଯାଗ ପତିମା

ନିମାଣ କରିଥବାରୁ େସ ତାହାକୁ ରାଣୀପଦରୁ ଚୁ ତ କେଲ ଓ ଆସା ତାହାର

େସହି ପତିମା େଛଦନ କରି ଚୂଣ କେଲ ଓ କିେଦାଣ ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା
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େପାଡ଼ି ପକାଇେଲ। 17 ମାତ ଉଚସଳୀସକଳ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଦୂରୀକୃତ

େନାହିଲା; ତଥାପି ଆସାଙର ଯାବଜୀବନ ତାଙର ଅନଃକରଣ ସିଦ ଥଲା।

18ଆଉ େସ ଆପଣା ପିତାଙର ପତିଷିତ ବସୁସବୁ ଓ ନିଜର ପତିଷିତ ରୂପା

ଓ ସୁନା ଓ ପାତସବୁ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ। 19 ପୁଣି, ଆସାଙ

ରାଜତର ପଞତିରିଶ ବଷ ପଯ ନ ଆଉ ଯୁଦ େହଲା ନାହ।

16ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ ନିକଟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ନ

େଦବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର ରାଜା ବାଶା, ଆସାଙ ରାଜତର ଛତିଶ ବଷେର

ଯିହୁଦା ବିରୁଦେର ଯାତା କରି ରାମା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ। 2 ତହେର ଆସା

ସଦାପଭୁଙର ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହର ଭଣାରରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଆଣି ଦେମଶକ

ନିବାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ବି ହଦ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିେଲ, 3

“େମାʼ ପିତା ଓ ତୁମ ପିତାଙ ମ େର େଯପରି ନିୟମ ଥଲା, େସହିପରି ତୁମ

େମାʼ ମ େର ଅଛି; େଦଖ, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ପଠାଇଅଛି; ଯାଅ,

ଇସାଏଲର ରାଜା ବାଶା ସେଙ ତୁମର େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଭାଙିଦିଅ,

ତହେର େସ େମାʼ ନିକଟରୁ ପସାନ କରିବ।” 4 ଏଥେର ବି ହଦ ଆସା

ରାଜାଙର କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ଆପଣା େସନାପତିମାନଙୁ ଇସାଏଲ

ନଗର ବିରୁଦେର ପଠାଇଲା; ତହଁୁ େସମାେନ ଇେୟା ଓ ଦା ଓ ଆେବ 

ମୟି ଓ ନପାଲେର ସମସ ଭଣାର ନଗର ପରାସ କେଲ। 5 ତହେର ବାଶା

ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମା ନଗର ଦୃଢ଼କରଣରୁ କାନ େହାଇ ଆପଣା କାଯ ସଗିତ

ରଖଲା। 6 େତେବ ଆସା ରାଜା ସମଗ ଯିହୁଦାର େଲାକଙୁ େନେଲ; ପୁଣି

ବାଶା େଯଉଁ ପସର ଓ କାଷେର ରାମା ନଗର ନିମାଣ କରିଥଲା, ତାହାସବୁ

େସମାେନ ବହି େନଇଗେଲ; ଆଉ ତଦାରା େସ େଗବା ଓ ମିସା ନଗର ଦୃଢ଼

କେଲ। 7 େସସମୟେର ହନାନି ଦଶକ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିଲା, “ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଉପେର ନିଭର ନ

କରି ଅରାମୀୟ ରାଜା ଉପେର ନିଭର କଲ, ଏେହତୁ ଅରାମୀୟ ରାଜ ର

େସୖନ ତୁମ ହସରୁ ବଞିଗେଲ। 8 କୂଶୀୟ ଓ ଲୂବୀୟମାେନ ଅପାର ଅପାର

ରଥ ଓ ଅଶାରୂଢ଼ ସହିତ କି ଏକ ମହାେସୖନ ନ ଥେଲ? ତଥାପି ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଉପେର ନିଭର କରିବାରୁ େସ ତୁମ ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ

କେଲ। 9କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ପତି େଯଉଁମାନଙର ଅନଃକରଣ ସିଦ ଥାଏ,

େସମାନଙ ସପକେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙର ଚକୁ
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ପୃଥବୀର ସବତ ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ଇ। ଏ ବିଷୟେର ତୁେମ ଅ ାନର କାଯ

କରିଅଛ; ଏଣୁ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୁମ ପତି ଯୁଦ ଘଟିବ।” 10 େସେତେବେଳ

ଆସା େସହି ଦଶକ ପତି କୁଦ େହାଇ ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖେଲ;

କାରଣ ଏହି କଥା ସକାଶୁ େସ ତାହା ଉପେର େକାପାନିତ େହାଇଥେଲ।

ଆଉ, େସହି ସମୟେର ଆସା େକେତକ େଲାକ ପତି ଅତ ାଚାର କେଲ। 11

େଦଖ, ଏହି ଆସାଙର ଆଦ ନ କିୟାର ବୃତାନ ଯିହୁଦାର ଓ ଇସାଏଲର

ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖାଅଛି। 12ଆସା ଆପଣା ରାଜତର

ଅଣଚାଳିଶ ବଷେର ପାଦେରାଗଗସ େହେଲ; ତାଙର େରାଗ ଅତିଶୟ

େହାଇଥଲା; ତଥାପି େରାଗ ସମୟେର େସ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କେଲ

ନାହ, ମାତ େବୖଦ ମାନଙର ଅେନଷଣ କେଲ। 13ଆଉ ଆସା ଆପଣା

ରାଜତର ଏକଚାଳିଶ ବଷେର ପାଣତ ାଗ କରି ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ

କବରପାପ େହେଲ। 14ଆଉ େସ ଦାଉଦନଗରେର ଆପଣା ପାଇଁ େଯଉଁ

କବର େଖାଳିଥେଲ, ତାଙର େସହି କବରେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ କବର

େଦେଲ ଓ ଗନବଣିକର ପକିୟାେର ପସୁତ ନାନା ପକାର ସୁଗନି ଦବ େର

ପୂଣ ଶଯ ାେର ତାଙୁ ଶୁଆଇେଲ ଓ ତାଙ ନିମେନ େସମାେନ ଅତି ବଡ଼ ଦାହ

କେଲ।

17ଏଥଉତାେର ତାଙର ପୁତ ଯିେହାଶାଫ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କରି

ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କେଲ। 2 ପୁଣି େସ ଯିହୁଦାର ସକଳ

ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରେର େସୖନ ରଖେଲ, ଆଉ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ

ତାଙର ପିତା ଆସାଙର ହସଗତ ଇଫୟିମର ସକଳ ନଗରେର ପହରୀ

ଦଳ ସାପନ କେଲ। 3ଆଉ, ଯିେହାଶାଫ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର

ପଥମ ଆଚରଣରୂପ ପଥେର ଗମନ କରି ବା େଦବଗଣର ଅେନଷଣ

ନ କରିବାରୁ ସଦାପଭୁ ତାଙର ସହବତୀ େହେଲ; 4 ପୁଣି, େସ ଆପଣା

େପୖତୃକ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କେଲ ଓ ତାହାଙ ଆ ାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ

କେଲ, ଓ ଇସାଏଲର କମାନୁଯାୟୀ କେଲ ନାହ। 5 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ

ତାଙର ହସେର ରାଜ ଦୃଢ଼ କେଲ ଓ ସମଗ ଯିହୁଦା ଯିେହାଶାଫ ଙ

ନିକଟକୁ ଦଶନୀ ଆଣିେଲ; ତହେର େସ ଅତିଶୟ ଧନ ଓ ସମମ ପାଇେଲ।

6 ପୁଣି, ତାଙର ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁଙ ପଥେର ଉନତ େହଲା; ଆହୁରି

େସ ଯିହୁଦା ମ ରୁ ଉଚସଳୀ ଓ ଆେଶରା ମୂତସବୁ ଦୂର କେଲ। 7 ମ
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େସ ଆପଣା ରାଜତର ତୃତୀୟ ବଷେର ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁେର ଶିକା

େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଅଧପତିମାନଙୁ, ଅଥା , ବି ହୟିଲ, ଓବଦୀୟ,

ଜିଖରୀୟ, ନଥେନଲ ଓ ମୀଖାୟକୁ ପଠାଇେଲ; 8ଆଉ େସମାନଙ ସେଙ

େଲବୀୟମାନଙୁ, ଅଥା , ଶମୟୀୟ, ନଥନୀୟ, ସବଦୀୟ, ଅସାେହଲ,

ଶମୀରାେମା , ଯିେହାନାଥ , ଅେଦାନୀୟ, େଟାବୀୟ ଓ େଟାବେଦାନୀୟ,

ଏହି େଲବୀୟମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ସେଙ ଇଲୀଶାମା ଓ ଯିେହାରା

ଯାଜକକୁ ପଠାଇେଲ। 9 ତହେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାପୁସକ

ସଙେର େନଇ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଶିକା େଦେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଯିହୁଦାର

ସକଳ ନଗରେର ଭମଣ କରି େଲାକମାନଙ ମ େର ଶିକା େଦେଲ। 10

ତହଁୁ ଯିହୁଦାର ଚତୁଦଗସ େଦଶର ସକଳ ରାଜ େର ସଦାପଭୁଙ ଆଡ଼ୁ ଭୟ

ଉପସିତ େହଲା, ଏଣୁ େସମାେନ ଯିେହାଶାଫ ଙ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କେଲ

ନାହ। 11 ପୁଣି, େକେତକ ପେଲଷୀୟ େଲାକ ଯିେହାଶାଫ ଙ ନିକଟକୁ

ଦଶନୀ ଓ କର ନିମେନ ରୂପା ଆଣିେଲ; ଆରବୀୟମାେନ ମ ତାଙ ନିକଟକୁ

ପଲ ପଲ କରି ସାତ ହଜାର ସାତ ଶହ େମଷ ଓ ସାତ ହଜାର ସାତ ଶହ

ଛାଗ ଆଣିେଲ। 12 ତହେର ଯିେହାଶାଫ େବଳକୁ େବଳ ଅତି ମହାନ

େହାଇ ଉଠିେଲ ଓ େସ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଦୁଗ ଓ ଭଣାରନଗରମାନ ନିମାଣ

କେଲ। 13ଆଉ, ଯିହୁଦାର ସବୁ ନଗରେର ତାଙର ଅେନକ କମ ଥଲା ଓ

ଯିରୂଶାଲମେର େଯାଦା, ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥେଲ। 14ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃବଂଶାନୁସାେର େସମାନଙର ସଂଖ ା ଏହି; ଯିହୁଦାର ସହସପତିମାନଙ

ମ େର ଅଦହ େସନାପତି ଥଲା ଓ ତାହା ସଙେର ତିନି ଲକ ମହାବିକମଶାଳୀ

େଲାକ ଥେଲ। 15 ତାହା ଉତାେର ଯିେହାହାନ େସନାପତି ଥଲା, ତାହା

ସଙେର ଦୁଇ ଲକ ଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 16ପୁଣି, ତାହା ଉତାେର

ସିଖର ପୁତ ଅମସୀୟ, େସ େସଚାେର ଆପଣାକୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ସମପଣ କରିଥଲା; ତାହା ସଙେର ଦୁଇ ଲକ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥେଲ;

17 ପୁଣି, ବିନ ାମୀ ମ ରୁ ଇଲୀୟାଦା, େସ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ ଥଲା

ଓ ତାହା ସଙେର ଦୁଇ ଲକ ଧନୁଦାରୀ ଓ ଢାଲଧାରୀ େଲାକ ଥେଲ; 18

ଆଉ ତାହା ଉତାେର ଯିେହାଷାବ ଓ ତାହା ସଙେର ଯୁଦାେଥ ପସୁତ ଏକ

ଲକ ଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ଥେଲ। 19 ରାଜା ଯିହୁଦାର ସବତ ପାଚୀର
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େବଷିତ ନଗରମାନେର େଯଉଁମାନଙୁ ରଖଥେଲ, େସମାନଙ ଛଡ଼ା ଏମାେନ

ରାଜାଙର େସବା କେଲ।

18ଏହିରୂେପ ଯିେହାଶାଫ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଓ ସମାନ େହେଲ; ପୁଣି

େସ ଆହାବଙ ସେଙ କୁଟୁମିତା କେଲ। 2ଆଉ, େକେତକ ବଷ ଉତାେର

େସ ଶମରୀୟା େଦଶେର ଆହାବଙୁ ଦଶନ କରିବାକୁ ଗେଲ। ତହେର

ଆହାବ ତାଙ ନିମେନ ଓ ତାଙର ସଙୀ େଲାକମାନଙ ନିମେନ ଅେନକ

େମଷ ଓ ବଳଦ ମାରିେଲ ଓ ଆପଣା ସେଙ ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ତାଙୁ ମଣାଇେଲ। 3 ଇସାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କି େମାʼ ସେଙ ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବ”

ତହେର େସ ଉତର କେଲ, “ମଁୁ ତୁମ ପରି ଓ େମାର େଲାକ ତୁମର େଲାକ

ପରି; ଆେମମାେନ ଯୁଦେର ତୁମର ସଙୀ େହବୁ।” 4ଆହୁରି ଯିେହାଶାଫ

ଇସାଏଲର ରାଜାଙୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆଜି ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ପଚାର।” 5 େତେବ ଇସାଏଲର ରାଜା ଭବିଷ ବକାମାନଙର ଚାରି ଶହ

େଲାକଙୁ ଏକତିତ କରି େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ; “ଆେମମାେନ କʼଣ ଯୁଦ

କରିବା ପାଇଁ ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା, କିଅବା ମଁୁ କାନ େହବି?” ତହେର

େସମାେନ କହିେଲ, “ଯାଉନୁ, କାରଣ ପରେମଶର ତାହା ରାଜାଙ ହସେର

ସମପଣ କରିେବ।” 6 ମାତ ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “ଏମାନଙ ଛଡ଼ା

ଆେମମାେନ ଯାହାକୁ ପଚାରି ପାରୁ, ସଦାପଭୁଙର ଏପରି ଭବିଷ ବକା

େକହି କି ଏଠାେର ନାହ?” 7ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙୁ

କହିେଲ, “ଆଉ ଜେଣ ଅଛି, ତାହା ଦାରା ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରି

ପାରୁ; ମାତ ମଁୁ ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର; କାରଣ େସ େମାʼ ବିଷୟେର େକେବ

ମଙଳର ନୁେହଁ, ମାତ ସବୁେବେଳ ଅମଙଳର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର

କେର; େସ ଇମର ପୁତ ମୀଖାୟ,” ତହେର ଯିେହାଶାଫ କହିେଲ, “ରାଜା

ଏପରି ନ କହନୁ।” 8 େସେତେବେଳ ଇସାଏଲର ରାଜା ଏକ ଅ କଙୁ ଡାକି

କହିେଲ, “ଇମର ପୁତ ମୀଖାୟକୁ ଶୀଘ ଆଣ।” 9 ଏଥମ େର ଇସାଏଲର

ରାଜା ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଆପଣା ଆପଣା ରାଜବସ ପିନି

ଆପଣା ଆପଣା ସିଂହାସନେର ବସିଥେଲ, େସମାେନ ଶମରୀୟାର ଦାର

ପେବଶ ସାନ ନିକଟସ େମଲାେର ବସିଥେଲ; ଆଉ ସମସ ଭବିଷ ବକା

େସମାନଙ ସମୁଖେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରୁଥେଲ, 10ଆଉ କନାନାର
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ପୁତ ସିଦିକୀୟ େଲୗହମୟ ଶୃଙମାନ ନିମାଣ କରି କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ଏତଦାରା ଆପଣ ଅରାମୀୟମାନଙୁ ସଂହାର କରିବା ପଯ ନ

ଭୁସି ପକାଇେବ।” 11ତହେର ସବୁ ଭବିଷ ବକା ତଦୂପ ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରି କହିେଲ, “ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଉନୁ ଓ କୃତକାଯ େହଉନୁ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ତାହା ମହାରାଜାଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ।” 12

ପୁଣି, େଯଉଁ ଦୂତ ମୀଖାୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥଲା, େସ ତାହାକୁ କହିଲା,

“େଦଖ, ଭବିଷ ବକାମାନଙର ବାକ ଏକ ମୁଖେର ରାଜାଙର ମଙଳ

ପକାଶ କରୁଅଛି; ଏେହତୁ ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ ବାକ େସମାନଙ ବାକ

ତୁଲ େହଉ ଓ ତୁେମ ମଙଳର କଥା କୁହ।” 13 ତହଁୁ ମୀଖାୟ କହିଲା,

“ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଯାହା େମାʼ ପରେମଶର କହିେବ, ତାହା

ହ ମଁୁ କହିବି।” 14 ଏଉତାେର ମୀଖାୟ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଆସେନ, ରାଜା

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେମମାେନ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ରାେମା 

ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା, କିଅବା ମଁୁ କାନ େହବି?” ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଯାଉନୁ ଓ

କୃତକାଯ େହଉନୁ; େସମାେନ ଆପଣମାନଙ ହସେର ସମପତ େହେବ।”

15 ଏଥେର ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ସତ ବିନା

ଆଉ କିଛି େମାେତ ନ କୁହ େବାଲ ମଁୁ େକେତ ଥର ତୁମକୁ ଶପଥ କରାଇବି।”

16 ତହେର େସ କହିଲା, “ମଁୁ ସମଗ ଇସାଏଲକୁ ଅରକକ େମଷପଲ ତୁଲ

ପବତମାନେର ଛିନଭନ େଦଖଲ; ଆଉ ସଦାପଭୁ କହିେଲ, ଏମାନଙର ସାମୀ

ନାହ; ଏମାେନ ପେତ େକ କୁଶଳେରଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରି ଯାଉନୁ।”

17 ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ, “ଏ େମାʼ ବିଷୟେର

ଅମଙଳ ବିନା ମଙଳର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବ ନାହ େବାଲ କି ମଁୁ

ତୁମକୁ କହି ନାହ?” 18 ପୁଣି ମୀଖାୟ କହିଲା, “ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ଶୁଣ; ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ ତାହାଙ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ ଓ ତାହାଙ ଦକିଣ

ଓ ବାମ ହସେର ସଗୀୟ ସମୁଦାୟ େସୖନ କୁ ଉଭା େହବାର େଦଖଲ। 19

ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, ‘ଇସାଏଲର ରାଜା ଆହାବ େଯପରି ରାେମା 

ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ପତିତ େହବ, ଏଥପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ?’

ତହେର ଜେଣ ଏପକାର ଓ ଅନ ଜଣ େସପକାର କହିେଲ। 20ତହ ଉତାେର

ଏକ ଆତା ବାହାରି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିଲା, ‘ମଁୁ ତାହାକୁ

ଫୁସୁଲାଇବି।’ ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘କାହେର?’ 21 େସ କହିଲା,
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‘ମଁୁ ଯାଇ ତାହାର ସମସ ଭବିଷ ବକାଙ ମୁଖେର ମିଥ ାବାଦୀ ଆତା

େହବି’ େତେବ େସ କହିେଲ, ‘ତୁେମ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ, ମ କୃତକାଯ

େହବ; ଯାଅ, େସପରି କର।’ 22 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପଭୁ ତୁମର ଏସମସ

ଭବିଷ ବକାଙ ମୁଖେର ମିଥ ାବାଦୀ ଆତା େଦଇଅଛନି; ପୁଣି ସଦାପଭୁ

ତୁମ ବିଷୟେର ଅମଙଳର କଥା କହିଅଛନି।” 23 େସେତେବେଳ କନାନାର

ପୁତ ସିଦିକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ମୀଖାୟର ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା,

“ସଦାପଭୁଙ ଆତା େତାେତ କହିବା ପାଇଁ େମାʼ ଠାରୁ େକଉଁ ବାେଟ ଗେଲ?”

24 ତହେର ମୀଖାୟ କହିଲା, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା

ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଭତର େକାଠରିକୁ ଯିବ, େସହି ଦିନ ତାହା ଜାଣିବ।” 25 ପୁଣି

ଇସାଏଲର ରାଜା କହିେଲ, “ମୀଖାୟକୁ ଧରି ପୁନବାର ନଗରା କ ଆେମା

ଓ ରାଜପୁତ େଯାୟା ନିକଟକୁ େନଇଯାଅ; 26 ପୁଣି କୁହ, ‘ରାଜା ଏହି

କଥା କହନି, ଏହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖ ଓ ମଁୁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସିବା

ପଯ ନ ତାହାକୁ ଦୁଃଖରୂପ ଅନ ଓ ଦୁଃଖରୂପ ଜଳ ଖୁଆଅ।’” 27 ତହେର

ମୀଖାୟ କହିଲା, “େଯେବ ତୁେମ େକୗଣସି ରୂେପ କୁଶଳେର େଫରି ଆସ,

େତେବ ସଦାପଭୁ େମାʼ ଦାରା କହି ନାହାନି।” ଆହୁରି େସ କହିଲା, “େହ

େଲାକମାେନ, ତୁେମ ସମେସ ଶୁଣ।” 28 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲର ରାଜା

ଓ ଯିହୁଦାର ଯିେହାଶାଫ ରାଜା ରାେମା ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 29 ପୁଣି,

ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଛଦେବଶ ଧରି ଯୁଦକୁ ଯିବି;

ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ରାଜବସ ପିନ।” ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା ଛଦେବଶ

ଧରିେଲ ଓ େସମାେନ ଯୁଦକୁ ଗେଲ। 30 ମାତ ଅରାମର ରାଜା ଆପଣାର

ରଥା କମାନଙୁ ଆ ା କରି କହିଥଲା, “ତୁେମମାେନ େକବଳ ଇସାଏଲର

ରାଜା ଛଡ଼ା ସାନ କି ବଡ଼ କାହା ସେଙ ଯୁଦ ନ କର।” 31ଏଣୁ ରଥା କମାେନ

ଯିେହାଶାଫ ଙୁ େଦଖ କହିେଲ, “ଏ ଇସାଏଲର ରାଜା।” େତଣୁ େସମାେନ

ତାଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ ଆଡ଼କୁ େଫରିେଲ; ମାତ ଯିେହାଶାଫ

ଡାକ ପକାଇେଲ ଓ ସଦାପଭୁ ତାଙର ସାହାଯ କେଲ; ଆଉ ପରେମଶର

େସମାନଙୁ ତାଙ ନିକଟରୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ପବତାଇେଲ। 32 ତହଁୁ େସ

ଇସାଏଲର ରାଜା ନୁହନି େବାଲ ରଥା କମାେନ େଦଖ ତାଙୁ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ

କାନ େହେଲ। 33 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ ସନାନ ବିନା ଧନୁଗୁଣ ଟାଣି

ସାଞୁଆର େଯାଡ଼ ମ େର ଇସାଏଲରାଜାଙୁ ଆଘାତ କଲା; େତଣୁ େସ
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ଆପଣା ସାରଥକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆପଣା ହାତ େଫରାଇ େସୖନ ମ ରୁ

େମାେତ େନଇଯାଅ; କାରଣ ମଁୁ ଅତିଶୟ ଆଘାତ ପାଇଲ।” 34 େସହି ଦିନ

ଯୁଦ ପବଳ େହଲା; ତଥାପି ଇସାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ରଥେର ସନ ା

ପଯ ନ ଅରାମୀୟମାନଙ ସମୁଖେର ଆପଣାକୁ ଠିଆ କରି ରଖେଲ; ପୁଣି,

ପାୟ ସୂଯ ାସ ସମୟେର େସ ମେଲ।

19ଏଉତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ

କୁଶଳେର େଫରିଗେଲ। 2ପୁଣି ହନାନିର ପୁତ େଯହୂ ଦଶକ ତାଙୁ େଭଟିବାକୁ

ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯିେହାଶାଫ ରାଜାଙୁ କହିଲା, “ଦୁଷମାନଙର ସାହାଯ

କରିବା, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାନଙୁ େପମ କରିବା

କି ତୁମର କତବ ? ଏହି କାଯ େହତୁ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ତୁମ ଉପେର େକାପ

ଉପସିତ। 3 ତଥାପି ତୁେମ େଯ େଦଶରୁ ଆେଶରା ମୂତ ଦୂର କରିେଦଇଅଛ

ଓ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନ ନିେବଶ କରିଅଛ,

ଏଥେର ତୁମଠାେର େକୗଣସି େକୗଣସି ସ ଭାବ ପକାଶ ପାଇଅଛି।” 4

ପୁଣି ଯିେହାଶାଫ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ଆଉ େସ ପୁନବାର

େବେ ଶବାଠାରୁ ଇଫୟିମର ପବତମୟ େଦଶ ପଯ ନ େଲାକମାନଙ

ମ େର ଗତାୟାତ କରି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙ

ପତି େସମାନଙୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ। 5ଆଉ, େସ େଦଶର ସବତ ଯିହୁଦାର

ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରସମୂହେର ନଗରକୁ ନଗର ବିଚାରକତାମାନଙୁ

ନିଯୁକ କେଲ। 6 ଓ େସହି ବିଚାରକତାମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଯାହା କର, ତାହା ବିେବଚନା କର; କାରଣ ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ନିମେନ

ନୁେହଁ, ମାତ ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ ବିଚାର କରୁଅଛ; ପୁଣି ବିଚାରେର େସ

ତୁମର ସହାୟ ଅଟନି। 7 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ଭୟ ତୁମମାନଙ ଉପେର

ଅଧଷିତ େହଉ; ସାବଧାନ େହାଇ ତାହା କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙଠାେର ଅଧମ କି ମୁଖାେପକା କି ଲାଞ ଗହଣ କରିବାର ନାହ।”

8ଆହୁରି, ଯିେହାଶାଫ ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପଭୁଙ ପକେର ବିଚାର ଓ

ବିବାଦ ଭଞନ କରିବା ନିମେନ, େଲବୀୟମାନଙ ଓ ଯାଜକମାନଙ ଓ

ଇସାଏଲର ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାନଙ ମ ରୁ େଲାକ ନିଯୁକ କେଲ। ତହଁୁ

େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ। 9 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ଆ ା

େଦଇ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଭୟେର ବିଶସ ରୂେପ ଓ ସିଦ



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 961

ଅନଃକରଣେର ଏହିପରି କର। 10 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ନଗରବାସୀ

ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଦାରା ରକପାତ ଓ ରକପାତ ମ େର, ବ ବସା

ଓ ଆ ା, ବିଧ ଓ ଶାସନ ମ େର େକୗଣସି ବିବାଦ େକୗଣସି ସମୟେର

ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ େଯପରି େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ପତି େଦାଷୀ େନାହିେବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ଓ ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଉପେର

େକାପ ନ ବତବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ େଚତନା େଦବ; ଏହା

କେଲ, ତୁେମମାେନ େଦାଷୀ େନାହିବ। 11ଆଉ େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ସମସ

ବିଷୟେର ପଧାନ ଯାଜକ ଅମରୀୟ, ପୁଣି ରାଜାଙର ସମସ ବିଷୟେର

ଇଶାେୟଲର ପୁତ ଯିହୁଦାବଂଶା କ ସବଦୀୟ ତୁମମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ

ଅଛନି; ମ େଲବୀୟମାେନ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଶାସନକତା େହେବ।

ସାହସିକ େହାଇ କମ କର ଓ ସଦାପଭୁ ସୁଜନର ସହବତୀ େହଉନୁ।”

20ଏଥଉତାେର େମାୟାବସନାନଗଣ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ ଓ

େସମାନଙ ସେଙ ଅେମାନୀୟ େକେତକ େଲାକ ଯିେହାଶାଫ ଙ ପତିକୂଳେର

ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆସିେଲ। 2 ଏଥେର େକେତକ େଲାକ ଯିେହାଶାଫ ଙୁ

ସମାଦ େଦଇ କହିେଲ, “ସମୁଦ େସପାରିସ ଅରାମ େଦଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା

ଆପଣଙ ପତିକୂଳେର ଆସୁଅଛନି; ଆଉ େଦଖନୁ, େସମାେନ ହ ସେସା 

ତାମରେର ଅଛନି, (ଏହାକୁ ଐନଗଦୀ କହନି)।” 3 ତହେର ଯିେହାଶାଫ

ଭୀତ େହାଇ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ପବୃତ େହେଲ; ପୁଣି ଯିହୁଦାର

ସବତ ଉପବାସ େଘାଷଣା କରାଇେଲ। 4ଆଉ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ସାହାଯ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ ଏକତ କେଲ;

ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଯିହୁଦାର ସମୁଦାୟ ନଗରରୁ େଲାକମାେନ

ଆସିେଲ। 5 ଆଉ, ଯିେହାଶାଫ ନୂତନ ପାଙଣ ସମୁଖସ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହେର ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମାଜ ମ େର ଠିଆ େହେଲ; 6ଆଉ

େସ କହିେଲ, “େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର,

ତୁେମ କʼଣ ସଗସ ପରେମଶର ନୁହଁ? ତୁେମ କʼଣ େଗାଷୀମାନଙ ସମୁଦାୟ

ରାଜ ର କତା ନୁହଁ? ପୁଣି, ତୁମ ହସେର ଶକି ଓ ପରାକମ ଅଛି, ଏଣୁ ତୁମର

ପତିବାଧା କରିବାକୁ େକହି ସମଥ ନୁେହଁ। 7 େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର,

ତୁେମ କʼଣ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ଏହି େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ

ତଡ଼ିେଦଇ ଅନନକାଳ ନିମେନ ଆପଣା ମିତ ଅବହାମବଂଶକୁ ତାହା େଦଇ
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ନାହଁ? 8 ଆଉ, େସମାେନ ତହେର ବାସ କରି ତନ େର ତୁମ ନାମ

ନିମେନ ଏକ ଧମଧାମ ନିମାଣ କରିଅଛନି, 9 ‘େଯେବ ଆମମାନଙ ପତି

ଅମଙଳ, ଖଡ, ଦଣ, କି ମହାମାରୀ, କି ଦୁଭକ ଉପସିତ େହବ, େତେବ

ଆେମମାେନ ଏହି ଗୃହ ସମୁଖେର ଓ ତୁମ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବୁ, କାରଣ

ତୁମ ନାମ ଏହି ଗୃହେର ଅଛି, ଆଉ ଆେମମାେନ ଆପଣା ସଙଟ କାଳେର

ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା କରିବୁ, ତହେର ତୁେମ ଶୁଣି ଉଦାର କରିବ।’ 10

ଏେବ ଅେମାନର ଓ େମାୟାବର ଓ େସୟୀରପାବତୀୟ ସନାନଗଣକୁ େଦଖ,

ଇସାଏଲ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବା େବେଳ ଏହି େଲାକମାନଙୁ

ଆକମଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ େସମାନଙୁ େଦଲ ନାହ, ମାତ େସମାେନ

ଏହି େଲାକମାନଙ ନିକଟରୁ ଅନ ପଥେର ଯାଇ ଏମାନଙୁ ବିନାଶ କେଲ

ନାହ। 11 େଦଖ, ଏମାେନ ଆମମାନଙ େଭାଗାେଥ ଦତ ତୁମ ଅଧକାରରୁ

ତଡ଼ିେଦବା ପାଇଁ ଆସି କିପରି ଆମମାନଙର ଅପକାର କରୁଅଛନି। 12

େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ତୁେମ କʼଣ ଏମାନଙର ବିଚାର କରିବ

ନାହ? କାରଣ ଆମମାନଙ ପତିକୂଳେର ଆଗତ ଏହି ବୃହତ ଦଳ ବିରୁଦେର

ଆମମାନଙର େକୗଣସି ପରାକମ ନାହ; ଅଥବା କଅଣ କରିବାକୁ େହବ,

ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ; େକବଳ ତୁମ ପତି ଆମମାନଙ ଦୃଷି ଅଛି।”

13 ଏଥେର ସମଗ ଯିହୁଦା ଆପଣାମାନଙ ଶିଶୁ, ଭାଯ ା ଓ ସନାନସନତି

ସହିତ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 14 େତେବ ସମାଜ ମ େର

ଆସଫବଂଶଜାତ ମତନୀୟର ବୃଦ ପେପୗତ, ଯିୟୀେୟ ର ପେପୗତ,

ବନାୟର େପୗତ, ଜିଖରୀୟର ପୁତ ଯହସୀେୟଲ ନାମକ ଏକ େଲବୀୟ

େଲାକ ଉପେର ସଦାପଭୁଙର ଆତା ଅଧଷିତ େହେଲ। 15 ତହଁୁ େସ କହିେଲ,

“େହ ସମଗ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ, ତୁେମମାେନ, ଆଉ େହ

ମହାରାଜ ଯିେହାଶାଫ , ତୁେମ ଶୁଣ; ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହି କଥା

କହନି, ‘ଏହି ମହାଜନତା ସକାଶୁ ତୁେମମାେନ ଭୟ ନ କର, କି ନିରାଶ

ନ ହୁଅ; କାରଣ ଏହି ଯୁଦ ତୁମମାନଙର ନୁେହଁ, ମାତ ପରେମଶରଙର।

16 କାଲ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଯାଅ; େଦଖ, େସମାେନ

ସୀ ଘାଟି େଦଇ ଆସୁଅଛନି; ତୁେମମାେନ ଯିରୁେୟ ପାନର ସମୁଖସ

ଉପତ କାର ପାନଭାଗେର େସମାନଙୁ ପାଇବ। 17 ଏ ଯୁଦେର ଯୁଦ

କରିବାକୁ ତୁମମାନଙର ଆବଶ କ େହବ ନାହଁ; େହ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ,
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ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଅ, ତୁେମମାେନ ସୁସିର ହୁଅ ଓ ତୁମମାନଙ ସହବତୀ

ସଦାପଭୁ କିପରି ଉଦାର କରିେବ, ତାହା େଦଖ;’ ଭୟ କର ନାହ, କି

ନିରାଶ ହୁଅ ନାହ; କାଲ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଯାଅ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ସହବତୀ ଅଛନି।” 18 ତହେର ଯିେହାଶାଫ ମସକ ନତ

କରି ଭୂମିଷ େହେଲ; ଆଉ ସମସ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସଦାପଭୁଙୁ ପଣାମ କେଲ। 19 ପୁଣି

କହାତୀୟସନାନଗଣର ଓ େକାରହସନାନଗଣର େଲବୀୟମାେନ ଅତି

ଉଚସରେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ପଶଂସା କରିବା ନିମେନ

ଠିଆ େହେଲ। 20 ଏଉତାେର େସମାେନ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି ତେକାୟ

ପାନରଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଯିବା ସମୟେର ଯିେହାଶାଫ

ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “େହ ଯିହୁଦା, େହ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ, େମାʼ

କଥା ଶୁଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙଠାେର ବିଶାସ କର, ତହେର

ତୁେମମାେନ ସିରୀକୃତ େହବ ତାହାଙ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ବିଶାସ କର,

ତହେର ତୁେମମାେନ କୃତକାଯ େହବ।” 21 ପୁଣି େସ େଲାକମାନଙ ସହିତ

ପରାମଶ କଲା ଉତାେର େସୖନ େଶଣୀର ଆେଗ ଆେଗ େସମାନଙ ଗମନ

କାେଳ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରିବାକୁ ଓ ଧମେସୗନଯ ର ପଶଂସା

କରିବାକୁ, ପୁଣି “ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର, େଯେହତୁ ତାହାଙର କରୁଣା

ସଦାକାଳସାୟୀ େବାଲ କହିବାକୁ େଲାକ ନିଯୁକ କେଲ।” 22ଆଉ, େସମାେନ

ଗାୟନ ଓ ପଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ କରେନ, ଯିହୁଦାର ପତିକୂଳେର ଆଗତ

ଅେମାନର ଓ େମାୟାବର ଓ େସୟୀରପାବତୀୟ ସନାନଗଣ ବିରୁଦେର

ଗୁପେର ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େଲାକ ନିଯୁକ କେଲ; ତହେର େସମାେନ

ପରାସ େହେଲ। 23 କାରଣ ଅେମାନର ଓ େମାୟାବର ସନାନଗଣ େସୟୀର

ପବତ ନିବାସୀମାନଙୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ େସମାନଙ

ପତିକୂଳେର ଉଠିେଲ; ଆଉ େସମାେନ େସୟୀର ନିବାସୀମାନଙୁ ଉଚିନ

କଲା ଉତାେର ପତି ଜଣ ଏକ ଆେରକକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ

କେଲ। 24 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ପାନରସ ପହରୀଦୁଗେର

ଉପସିତ େହାଇ େଲାକଗହଳ ପତି ଅନାଇେଲ ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ମୃତ

ଶରୀର େହାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଅଛନି, ପୁଣି େକହି ବଞି ନାହାନି। 25 ତହେର

ଯିେହାଶାଫ ଓ ତାଙର େଲାକମାେନ େସମାନଙଠାରୁ ଲୁଟଦବ େନବା
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ପାଇଁ ଆସେନ, େସମାନଙ ମ େର ବିସର ସମତି ଓ ଶବ ଓ ବହୁମୂଲ

ରତ େଦଖେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ କାଢ଼ି େନେଲ,

ତାହା େସମାନଙର େବାହି େନଇ ପାରିବା ଅେପକା ଅଧକ ଥଲା; େସହି

ଲୁଟଦବ ଏେତ ଅଧକ ଥଲା େଯ, ତାହା ବହି େନବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ

ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲା। 26 ତହଁୁ ଚତୁଥ ଦିନ େସମାେନ ବରାଖାଉପତ କାେର

ଏକତିତ େହେଲ; କାରଣ େସଠାେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ

କେଲ; ଏେହତୁ ଆଜି ପଯ ନ େସହି ସାନର ନାମ ବରାଖାଉପତ କା

େହାଇଅଛି। 27 ଏଉତାେର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମର ପେତ କ େଲାକ ଓ

େସମାନଙ ଅଗଗାମୀ ଯିେହାଶାଫ ଆନନେର ପୁନବାର ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଯିବା ପାଇଁ େଫରିେଲ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ଶତୁଗଣ ଉପେର

େସମାନଙୁ ଆନନିତ କରିଥେଲ। 28ଆଉ, େସମାେନ େନବଲ ଓ ବୀଣା

ଓ ତୂରୀ ବଜାଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗେଲ। 29

ତହେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ଶତୁମାନଙ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରିଅଛନି,

ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାନା େଦଶୀୟ ସମସ ରାଜ ଉପେର ପରେମଶରଙ

ଭୟ ଉପସିତ େହଲା। 30 ଏହିରୂେପ ଯିେହାଶାଫ ଙର ରାଜ ସୁସିର

େହଲା; କାରଣ ତାଙର ପରେମଶର ତାଙୁ ଚତୁଦଗେର ବିଶାମ େଦେଲ। 31

ଯିେହାଶାଫ ଯିହୁଦା ଉପେର ରାଜ କେଲ; େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ

କରିବା ସମୟେର ପଞତିରିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର

ପଚିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙ ନାମ ଅସୂବା, େଯ ଶି ହିର କନ ା

ଥେଲ। 32 ଯିେହାଶାଫ ଆପଣା ପିତା ଆସାଙର ପଥେର ଚାଲେଲ ଓ

ତହରୁ ବିମୁଖ ନ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ। 33 ତଥାପି

ଉଚସଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େନାହିଲା; କିଅବା େଲାକମାେନ େସେତେବେଳ

େହଁ ଆପଣାମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶରଙ ପତି ଆପଣା ଆପଣା

ଅନଃକରଣ ନିବିଷ କେଲ ନାହ। 34 ଏହି ଯିେହାଶାଫ ଙର ଅବଶିଷ

ବୃତାନର ଆଦ ନ କଥା, େଦଖ, ଇସାଏଲରାଜାବଳୀ ପୁସକର ଅନଗତ

ହନାନିର ପୁତ େଯହୂର ଇତିହାସ ପୁସକେର େଲଖାଅଛି। 35 ଏଥଉତାେର

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଇସାଏଲର ରାଜା ଅହସୀୟଙ ସେଙ ମିଶିେଲ;

ଅହସୀୟ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଥେଲ; 36ଯିେହାଶାଫ ତଶୀଶକୁ ଯିବାର ଜାହାଜ

ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ ସେଙ ମିଶିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଇ ସିେୟାନ
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େଗବରେର ଜାହାଜମାନ ନିମାଣ କେଲ। 37 େସେତେବେଳ ମାେରଶା

ନିବାସୀ େଦାଦବାହୁର ପୁତ ଇଲୀେୟଜର ଯିେହାଶାଫ ଙ ବିରୁଦେର ଏହି

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କହିଲା, “ତୁେମ ଅହସୀୟ ସେଙ ମିଶିଅଛ,

ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ତୁମର କମସବୁ ବିନାଶ କରିଅଛନି।” ତହେର େସହି ସବୁ

ଜାହାଜ ଭାଙିଗଲା ଓ ତଶୀଶକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହ।

21ଏଥଉତାେର ଯିେହାଶାଫ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦନଗରେର

ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙ ସେଙ କବର ପାଇେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଯିେହାରା

ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 2ଯିେହାଶାଫ ଙ ଔରସଜାତ ଅସରୀୟ,

ଯିହୀେୟଲ, ଜିଖରୀୟ, ଅସରୀୟାହ, ମୀଖାେୟଲ ଓ ଶଫଟୀୟ ତାଙର

ଭାଇ ଥେଲ; ଏସମେସ ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫ ଙର ପୁତ ଥେଲ। 3

ପୁଣି, େସମାନଙର ପିତା େସମାନଙୁ ମହାସମତି, ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବହୁମୂଲ

ଦବ ଓ ଯିହୁଦା େଦଶସ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ଦାନ କେଲ; ମାତ

ଯିେହାରା େଜ ଷ େହବାରୁ ତାଙୁ ରାଜ େଦେଲ। 4ଏହି ଯିେହାରା ଆପଣା

ପିତାଙର ରାଜ େର ଅଧଷିତ େହାଇ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରେନ, ଆପଣାର

ସମସ ଭାତାଙୁ, ମ ଇସାଏଲର େକେତକ ଅଧପତିଙୁ ଖଡେର ବଧ କେଲ।

5 ଯିେହାରା ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବତିଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆଠ ବଷ ରାଜ କେଲ। 6ପୁଣି େସ

ଆହାବଙର ବଂଶ ତୁଲ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ପଥେର ଗମନ କେଲ;

କାରଣ େସ ଆହାବଙର କନ ାକୁ ବିବାହ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

କୁକମ କେଲ। 7 ତଥାପି ସଦାପଭୁ ଦାଉଦଙ ସେଙ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥେଲ,

ତହ ସକାଶୁ, ପୁଣି ତାଙୁ ଓ ତାଙର ସନାନଗଣକୁ ନିତ ଏକ ପଦୀପ େଦବାକୁ

େଯଉଁ ପତି ା କରିଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଦାଉଦବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ

ସମତ େନାହିେଲ। 8 ତାଙ ସମୟେର ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର

ଅଧୀନତାର ବିେଦାହୀ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ଏକ ରାଜା କେଲ। 9

ତହେର ଯିେହାରା ଆପଣା େସନାପତିମାନଙୁ ଓ ଆପଣା ସେଙ ସମସ ରଥ

େନଇ ଯାତା କେଲ; ପୁଣି େସ ରାତିକାେଳ ଉଠି ଆପଣାର ଚତୁଦଗ େବଷିତ

ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ ଓ ରଥା କମାନଙୁ ସଂହାର କେଲ। 10 ଏହିରୂେପ

ଇେଦାମ ଆଜି ପଯ ନ ଯିହୁଦାର ଅଧୀନତାର ବିେଦାହୀ େହଲା; େସହି

ସମୟେର ମ ଲ ନା ତାହାର ଅଧୀନତାର ବିେଦାହୀ େହଲା; େଯେହତୁ
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େସ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଥେଲ।

11 ଆହୁରି, େସ ଯିହୁଦାର ନାନା ପବତେର ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କେଲ ଓ

ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙୁ ବ ଭଚାର କରାଇେଲ ଓ ଯିହୁଦାକୁ ବିପଥେର

େନେଲ। 12 ଏଉତାେର ତାଙ ନିକଟକୁ ଏଲୀୟ ଭବିଷ ବକାଙଠାରୁ

ଏକ ପତ ଆସିଲା, ଯଥା, “ସଦାପଭୁ ତୁମ ପିତା ଦାଉଦର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଆପଣା ପିତା ଯିେହାଶାଫ ର ପଥେର କିଅବା

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଆସାର ପଥେର ଗମନ କରି ନାହଁ; 13 ମାତ ଇସାଏଲର

ରାଜାମାନଙ ପଥେର ଗମନ କରିଅଛ, ପୁଣି ଆହାବର ବଂଶ ତୁଲ ଯିହୁଦାକୁ

ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙୁ ବ ଭଚାର କରାଇଅଛ, ମ ତୁମଠାରୁ

ଉତମ ତୁମ ପିତୃବଂଶର ଭାତୃଗଣକୁ ବଧ କରିଅଛ; 14 ଏେହତୁ େଦଖ,

ସଦାପଭୁ ତୁମର େଲାକମାନଙୁ ଓ ତୁମ ସନାନଗଣକୁ ଓ ତୁମ ପତୀମାନଙୁ

ଓ ତୁମ ସମସ ସମତିକୁ ମହାଘାତେର ସଂହାର କରିେବ। 15ପୁଣି, ତୁେମ

ଅନପୀଡ଼ାେର ମହାପୀଡ଼ିତ େହବ, େଶଷେର େସହି ପୀଡ଼ା ସକାଶୁ ତୁମ ଅନ

ଦିନକୁ ଦିନ ବାହରି ପଡ଼ିବ।” 16 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାରା ଙର

ପତିକୂଳେର ପେଲଷୀୟ ଓ କୂଶୀୟମାନଙ ନିକଟସ ଆରବୀୟମାନଙ

ମନକୁ ଉେତଜିତ କେଲ। 17 ତହେର େସମାେନ ଯିହୁଦାର ପତିକୂଳେର

ଆସି ତାହା ଭାଙି ତହ ମ େର ପେବଶ କେଲ ଓ ରାଜଗୃହେର ପାପ ସକଳ

ସମତି, ମ ପୁତଗଣକୁ ଓ ପତୀଗଣକୁ େନଇଗେଲ; ତହେର ତାଙର କନିଷ

ପୁତ ଯିେହାୟାହ ବ ତୀତ ଆଉ ତାଙର େଗାଟିଏ ପୁତ ଅବଶିଷ ରହିଲା

ନାହ। 18 ଏସବୁର ଉତାେର ସଦାପଭୁ ତାଙୁ ଅସା ଅନବ ାଧେର ଆଘାତ

କେଲ। 19 ତହେର ସମୟାନୁକେମ ଦୁଇ ବଷ େଶଷେର େସହି ପୀଡ଼ା ସକାଶୁ

ତାଙର ଅନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଓ େସ ଉତଟ ପୀଡ଼ାେର ମେଲ। ତହଁୁ ତାଙର

େଲାକମାେନ ତାଙର ପିତୃଗଣର ଦାହ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ ପାଇଁ ଦାହ କେଲ

ନାହ। 20 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବତିଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଆଠ ବଷ ରାଜ କେଲ ଓ େସ ପିୟପାତ

ନ େହାଇ ମେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଦାଉଦନଗରେର କବର େଦେଲ,

ମାତ ରାଜାମାନଙ କବରେର ନୁେହଁ।

22ଏଥଉତାେରଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ତାଙରକନିଷ ପୁତ ଅହସୀୟଙୁ

ତାଙ ପଦେର ରାଜା କେଲ; କାରଣ ଆରବୀୟମାନଙ ସହିତ େଯଉଁ
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େଲାକଦଳ ଛାଉଣିକୁ ଆସିଥେଲ, େସମାେନ େଜ ଷ ସମସଙୁ ବଧ କରିଥେଲ।

ଏେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରା ଙର ପୁତ ଅହସୀୟ ରାଜ କେଲ। 2

ଅହସୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବୟାଳିଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକ ବଷରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙର

ନାମ ଅଥଲୀୟା, େସ ଅମିରର କନ ା ଥେଲ। 3 ଅହସୀୟ ଆହାବବଂଶର

ପଥେର ଗମନ କେଲ; କାରଣ ଦୁଷମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙର ମାତା ତାଙର

ମନଣାଦାୟିନୀ ଥେଲ। 4 ତହେର େସ ଆହାବବଂଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ; କାରଣ ତାଙର ପିତାଙ ମୃତୁୁ ଉତାେର େସମାେନ

ତାଙ ବିନାଶାେଥ ତାଙର ପରାମଶଦାତା ଥେଲ। 5 ମ େସ େସମାନଙ

ପରାମଶନୁସାେର ଚାଲେଲ, ପୁଣି େସ ଇସାଏଲର ରାଜା ଆହାବଙର ପୁତ

ଯିେହାରା ଙ ସେଙ ରାେମା ଗିଲୀୟଦେର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ

ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହେର ଅରାମୀୟମାେନ େଯାରା ଙୁ

କତବିକତ କେଲ। 6 ଏଣୁ େସ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ

କରିବା େବେଳରାମାେର େଯଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥେଲ, ତହରୁ ଆେରାଗ ପାଇବା

ନିମେନ ଯିଷିେୟଲକୁ େଫରିଗେଲ। ପୁଣି, ଆହାବଙର ପୁତ ଯିେହାରା

ପୀଡ଼ିତ େହବା ସକାଶୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାରା ଙର ପୁତ ଅସରୀୟ

ଯିଷିେୟଲେର ତାଙୁ େଦଖବାକୁ ଗେଲ। 7 ଅହସୀୟ େଯାରା ଙ ନିକଟକୁ

ଯିବା ସକାଶୁ ପରେମଶରଙ ଆଡ଼ୁ ତାଙର ବିନାଶ ଘଟିଲା; କାରଣ ଆହାବ

ବଂଶକୁ ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ନି ଶିର ପୁତ େଯଉଁ େଯହୂଙୁ ଅଭଷିକ

କରିଥେଲ, ତାଙର ପତିକୂଳେର େସ ଆସି େଯାରା ଙ ସେଙ ଗେଲ। 8

ତହେର େଯହୂ ଆହାବବଂଶ ଉପେର ଦଣା ା ସଫଳ କରିବା େବେଳ େସ

ଯିହୁଦାର ଅଧପତିମାନଙୁ ଓ ଅହସୀୟଙର ପରିଚଯ ାକାରୀ ଅହସୀୟଙର

ଭାତୃପୁତଗଣକୁ ପାଇ ବଧ କେଲ। 9 ଏସମୟେର ଅହସୀୟ ଶମରୀୟାେର

ଲୁଚିଥେଲ, ତହେର େଯହୂ ତାଙର ଅେନଷଣ କରେନ, େଲାକମାେନ ତାଙୁ

ଧରି େଯହୂଙ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାଙୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି େଲାକମାେନ ତାଙୁ କବର

େଦେଲ, କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, “େଯଉଁ ଯିେହାଶାଫ ସବାନଃକରଣ

ସହିତ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କେଲ, ଏ ତାଙର ସନାନ।” ଏଉତାେର

ଅହସୀୟଙ ବଂଶ ରାଜ ରଖବାକୁ ସମଥ େହେଲ ନାହ। 10ଏଥମ େର

ଅହସୀୟଙର ମାତା ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ପୁତକୁ ମୃତ େଦଖେନ, େସ ଉଠି
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ଯିହୁଦାେଗାଷୀର ସମସ ରାଜବଂଶ ବିନାଶ କେଲ। 11 ମାତ ରାଜାଙର

କନ ା ଯିେହାଶାବ ଅହସୀୟଙର ପୁତ େଯାୟା ଙୁ େନଇଗଲା ଓ େଯଉଁ

ରାଜପୁତମାେନ ହତ େହେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ତାଙୁ େଚାରାଇ େନଇ

ତାଙୁ ଓ ତାଙର ଧାତୀକୁ ଶୟନାଗାରେର ରଖଲା। ଏହିରୂେପ ଯିେହାୟାଦା

ଯାଜକର ଭାଯ ା, ଯିେହାରା ରାଜାଙର କନ ା, ଅହସୀୟଙର ଭଗିନୀ

ଯିେହାଶାବ , ଅଥଲୀୟାଙଠାରୁ ତାଙୁ ଲୁଚାଇଲା, େତଣୁ େସ ତାଙୁ ବଧ କରି

ପାରିେଲ ନାହ। 12 ଏଉତାେର େଯାୟା େସମାନଙ ସେଙ ପରେମଶରଙ

ଗୃହେର ଛଅ ବଷ ରହିେଲ; ପୁଣି ଅଥଲୀୟା େଦଶେର ରାଜ କେଲ।

23ଏଥଉତାେର ସପମ ବଷେର ଯିେହାୟାଦା ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରି

ଯିେରାହମର ପୁତ ଅସରୀୟ ଓ ଯିେହାହାନ ର ପୁତ ଇଶାେୟଲ, ଓେବ ର

ପୁତ ଅସରୀୟ ଓ ଅଦାୟାର ପୁତ ମାେସୟ ଓ ସିଖର ପୁତ ଇଲୀଶାଫ ,

ଏହି ଶତପତିମାନଙୁ ଆପଣା ସେଙ ନିୟମେର ଆବଦ କଲା। 2ତହେର

େସମାେନ ଯିହୁଦାର ଚାରିଆେଡ଼ ଭମଣ କରି ଯିହୁଦାର ସମସ ନଗରରୁ

େଲବୀୟମାନଙୁ ଓ ଇସାଏଲର ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାନଙୁ ଏକତ କେଲ,

ତହଁୁ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ। 3 ଏଉତାେର ସମଗ ସମାଜ

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ରାଜାଙ ସେଙ ନିୟମ କେଲ। ପୁଣି ଯିେହାୟାଦା

େସମାନଙୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଦାଉଦଙର ସନାନଗଣ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ

ଯାହା କହିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ରାଜପୁତ ରାଜ କରିେବ। 4 ତୁେମମାେନ

ଏହି କମ କରିବ; ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ

ବିଶାମବାରେର ଆସନି, େସମାନଙର ତୃତୀୟାଂଶ ଦାରପାଳ େହେବ। 5 ଓ

ତୃତୀୟାଂଶ ରାଜଗୃହେର ରହିେବ ଓ ତୃତୀୟାଂଶ ଭତିମୂଳଦାରେର ରହିେବ;

ଆଉ ସମଗ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ନାନା ପାଙଣେର ରହିେବ। 6 ମାତ

ଯାଜକମାନଙର ଓ ପରିଚଯ ାକାରୀ େଲବୀୟମାନଙର ବ ତୀତ ଆଉ

କାହାକୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ; େସମାେନ ପବିତ,

ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ପେବଶ କରିେବ; ମାତ ସମଗ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ

ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ। 7 ପୁଣି େଲବୀୟମାନଙର ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ହାତେର ଆପଣା ଆପଣା ଅସ ଧରି ରାଜାଙୁ ଚତୁଦଗେର େବଷନ

କରିେବ; ଆଉ େଯେକହି ଗୃହ ଭତରକୁ ଆେସ, େସ ହତ େହଉ; ପୁଣି ରାଜା

ଭତରକୁ ଆସିବା େବେଳ ଓ ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ତୁେମମାେନ ତାଙ
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ସେଙ ଥାଅ।” 8 ତହଁୁ େଲବୀୟମାେନ ଓ ସମଗ ଯିହୁଦା, ଯିେହାୟାଦା

ଯାଜକର ଆ ା ପମାେଣ ସମସ କମ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ପେତ େକ

ବିଶାମବାରେର ଅନଗାମୀ ଓ ବିଶାମବାରେର ବହିଗାମୀ ଆପଣା ଆପଣା

େଲାକଙୁ େନେଲ; କାରଣ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େଲାକମାନଙୁ ପାଳିରୁ ବିଦାୟ

କରି ନ ଥଲା। 9ଆଉ, ଦାଉଦ ରାଜାଙର େଯଉଁ ବଚା ଓ ଢାଲ ଓ ଚମ

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ଥଲା, ତାହାସବୁ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଶତପତିମାନଙୁ

େଦଲା। 10ଆଉ, େସ ସମସ େଲାକଙୁ, ସହସେର ଅସଧାରୀ ପତି ଜଣକୁ

ଗୃହର ଦକିଣ ପାଶର ବାମ ପାଶ ପଯ ନ ଯ େବଦି ଓ ଗୃହ ନିକଟେର

ରାଜାଙର ଚତୁଦଗେର ସାପନ କଲା। 11 ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜପୁତଙୁ

ବାହାରକୁ ଆଣି ତାଙ ମସକେର ମୁକୁଟ ପିନାଇ ଓ ସାକ ପୁସକ େଦଇ

ତାଙୁ ରାଜା କେଲ; ପୁଣି ଯିେହାୟାଦା ଓ ତାହାର ପୁତମାେନ ତାଙୁ ଅଭେଷକ

କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ କହିେଲ, ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ। 12 ଏଥେର

ଅଥଲୀୟା େଲାକମାନଙ େଦୗଡ଼ା େଦୗଡ଼ିର ଓ ରାଜାଙର ପଶଂସା କରିବାର

େକାଳାହଳ ଶୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ େଲାକମାନଙ କତିକି ଆସିେଲ; 13

ଆଉ, େସ ଦୃଷିପାତ କରେନ, େଦଖ, ରାଜା ଦାରପେବଶ ସାନେର ଆପଣା

ସମ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଅଛନି ଓ ରାଜାଙ ନିକଟେର େସନାପତିମାେନ

ଅଛନି ଓ ତୂରୀ ଅଛି; ପୁଣି େଦଶର ସମଗ େଲାକ ଆନନ କରୁଅଛନି ଓ

ତୂରୀ ବଜାଉଅଛନି; ମ ଗାୟକମାେନ ବାଦ ଯନ ବଜାଇ ପଶଂସା ଗାନ

କରୁଅଛନି। ଏଥେର ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ବସ ଚିରି ରାଜେଦାହ, ରାଜେଦାହ

େବାଲ ଡାକ ପକାଇେଲ। 14 ତହେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େସୖନ ଉପେର

ନିଯୁକ ଶତପତିମାନଙୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲା, “େସୖନ େଶଣୀ ମ େଦଇ

ଏହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ ଓ େଯେକହି ତାହାର ପଶା ଗାମୀ ହୁଏ, େସ

ଖଡେର ହତ େହଉ;” କାରଣ ଯାଜକ କହିଲା, “ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଭତେର

ତାହାକୁ ବଧ କର ନାହ।” 15ତହଁୁ େଲାକମାେନ ତାଙ ପାଇଁ ପଥ ଛାଡ଼େନ, େସ

ରାଜଗୃହର ଅଶଦାରର ପେବଶ ସାନକୁ ଗେଲ; ଆଉ େସଠାେର େସମାେନ

ତାଙୁ ବଧ କେଲ। 16 ଏଥଉତାେର ସମେସ େଯପରି ସଦାପଭୁଙର େଲାକ

େହେବ, ଏଥପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ଆପଣାର, ପୁଣି ସମଗ େଲାକଙର ଓ

ରାଜାଙର ମ େର ଏକ ନିୟମ କଲା। 17 ଏଉତାେର ସମଗ େଲାକ ବା

ମନିରକୁ ଯାଇ ତାହା ଭାଙି ପକାଇେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଯ େବଦି ଓ
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ପତିମାସବୁ ଚୂଣ କେଲ ଓ ଯ େବଦି ସମୁଖେର ବା ର ଯାଜକ ମତନକୁ

ବଧ କେଲ। 18ଆଉ, ଦାଉଦଙର ବିଧାନମେତ ଆନନ ଓ ଗାନ ସହିତ

େମାଶାଙ ବ ବସାର ଲଖନାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି

ଉତଗ କରିବାକୁ ଦାଉଦ େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର

ବିଭାଗ କରିଥେଲ, େସମାନଙ ହସାଧୀନେର ଯିେହାୟାଦା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ତତାବଧାରଣ କାଯ ସାପନ କଲା। 19ଆଉ, େକୗଣସି ବିଷୟେର ଅଶୁଚି

େକୗଣସି େଲାକ େଯପରି ପେବଶ କରି ନ ପାେର, ଏଥପାଇଁ େସ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର ଦାରସବୁେର ଦାରପାଳମାନଙୁ ନିଯୁକ କଲା। 20 ଏଥଉତାେର େସ

ଶତପତିମାନଙୁ ଓ କୁଳୀନମାନଙୁ ଓ େଲାକମାନଙର ଶାସନକତାମାନଙୁ ଓ

େଦଶର ସମଗ େଲାକଙୁ େନଇ ରାଜାଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା; ଆଉ,

େସମାେନ ଉପର ଦାର େଦଇ ରାଜଗୃହକୁ ଆସି ରାଜସିଂହାସନେର ରାଜାଙୁ

ବସାଇେଲ। 21 େସେତେବେଳ େଦଶର ସମସ େଲାକ ଆନନ କେଲ ଓ

ନଗର ସୁସିର େହଲା; ଆଉ, େସମାେନ ଅଥଲୀୟାଙୁ ଖଡେର ବଧ କେଲ।

24 େଯାୟା ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ସାତ ବଷ

ବୟସ େହାଇଥେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ;

ତାଙର ମାତାଙ ନାମ ସିବୀୟା, େଯ େବେ ଶବା ନିବାସିନୀ ଥେଲ। 2

ପୁଣି, ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ଜୀବନଯାଏ େଯାୟା ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

ଯଥାଥ କମ କେଲ। 3ଯିେହାୟାଦା ତାଙୁ ଦୁଇ କନ ା ବିବାହ କରାଇେଲ

ଓ ତାଙର ପୁତକନ ା ଜାତ େହେଲ। 4 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ମରାମତି କରିବାକୁ େଯାୟା ଙର ମନ େହଲା। 5ତହେର େସ ଯାଜକମାନଙୁ

ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ ଏକତ କରି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯିହୁଦାର ସମସ

ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ବଷକୁ ବଷ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ଦୃଢ଼ କରିବା

ନିମେନ ସମଗ ଇସାଏଲ ନିକଟରୁ ମୁଦା ସଂଗହ କର, ଏବଂ ଏହି କାଯ

ଶୀଘ କର।” ତଥାପି େଲବୀୟମାେନ ତାହା ଶୀଘ କେଲ ନାହ। 6 ଏଥେର

ରାଜା ପଧାନ ଯିେହାୟାଦାକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ସାକ ତମୁ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

େସବକ େମାଶା ଓ ଇସାଏଲମଣଳୀ ଦାରା େଯଉଁ କର ନିରୂପିତ େହାଇଅଛି,

ତାହା ତୁେମ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହକି େଲବୀୟମାନଙୁ

ଆେଦଶ କରି ନାହଁ?” 7 କାରଣ େସହି ଦୁଷା ସୀ ଅଥଲୀୟାର ପୁତମାେନ

ପରେମଶରଙ ଗୃହ ଭଗ କରିଥେଲ; ମ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ସମସ
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ପବିତୀକୃତ ବସୁ ବା େଦବଗଣକୁ େଦେଲ। 8ରାଜା ଏହିପରି ଆ ା କରେନ,

େସମାେନ ଏକ ସିନୁକ ନିମାଣ କରି ବାହାେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଦାର

ନିକଟେର ରଖେଲ। 9ଆଉ, ପରେମଶରଙ େସବକ େମାଶା ପାନରେର

ଇସାଏଲ ଉପେର େଯଉଁ କର ବସାଇଥେଲ, ତାହା ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ

ଆଣିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଘାଷଣା କରାଇେଲ।

10ଏଥେର ଅଧପତି ସମେସ ଓ ସମଗ େଲାକ ଆନନ କେଲ ଓ େସମାେନ

ସମାପ ନ କରିବା ପଯ ନ ଆଣି ସିନୁକେର ପକାଇେଲ। 11 ତହଁୁ ଏପରି

େହଲା େଯ, େଯଉଁ ସମୟେର ସିନୁକ େଲବୀୟମାନଙ ହସ ଦାରା ରାଜାଙ

ନିରୂପିତ ସାନକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ତହେର ବହୁତ ମୁଦା ଅଛି େବାଲ େସମାେନ

େଦଖେଲ, େସେତେବେଳ ରାଜାଙର େଲଖକ ଓ ପଧାନ ଯାଜକର କମଚାରୀ

ଆସି ସିନୁକ ଖାଲ କେଲ, ଆଉ ତାହା େନଇ ପୁନବାର ସ ସାନେର ରଖେଲ।

ଏହିରୂେପ େସମାେନ ପତିଦିନ କେଲ ଓ ପଚୁର ମୁଦା ସଂଗହ କେଲ। 12

ଆଉ, ରାଜା ଓ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାକମକାରୀମାନଙୁ

ତାହା େଦେଲ; ତହେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ମରାମତି ନିମେନ

ରାଜମିସୀ ଓ ସୂତଧରମାନଙୁ, ମ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମେନ

େଲୗହ ଓ ପିତଳ କମକାରୀମାନଙୁ େବତନ େଦଇ ନିଯୁକ କେଲ। 13

ଏହିରୂେପ କମକାରୀମାେନ କାଯ କେଲ ଓ େସମାନଙ ଦାରା କାଯ ସିଦ

େହଲା, ଆଉ େସମାେନ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ପୂବାବସାେର ସାପନ କରି ତାହା

ଦୃଢ଼ କେଲ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ କାଯ ସମାପ କରେନ, ରାଜାଙର ଓ

ଯିେହାୟାଦାର ସମୁଖକୁ ଅବଶିଷ ମୁଦା ଆଣିେଲ, ତଦାରା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ

ନିମେନ ନାନା ପାତ, ଅଥା , ପରିଚଯ ାଥକ ଓ ବଳିଦାନାଥକ ପାତ, ପୁଣି

ଚାମଚ ଓ ସଣମୟ ଓ େରୗପ ମୟ ପାତ ନିମାଣ କରାଗଲା। ଆଉ, େସମାେନ

ଯିେହାୟାଦାର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ନିତ େହାମବଳି ଉତଗ

କେଲ। 15 ମାତ ଯିେହାୟାଦା ବୃଦ ଓ ପୂଣାୟୁ େହାଇ ମଲା; ମରଣ ସମୟେର

ତାହାର ବୟସ ଏକ ଶହ ତିରିଶ ବଷ େହାଇଥଲା 16 ପୁଣି େଲାକମାେନ

ଦାଉଦନଗରେର ରାଜାମାନଙ ମ େର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ, କାରଣ େସ

ଇସାଏଲ ମ େର, ଆଉ ପରେମଶର ଓ ତାହାଙ ଗୃହ ବିଷୟେର ଉତମ କମ

କରିଥଲା। 17 ଯିେହାୟାଦାର ମରଣ ଉତାେର ଯିହୁଦାର ଅଧପତିମାେନ ଆସି

ରାଜାଙୁ ପଣାମ କେଲ। ତହେର ରାଜା େସମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ
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କେଲ। 18 ଏଉତାେର େସମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃଗଣର

ପରେମଶରଙ ଗୃହ ପରିତ ାଗ କରି ଆେଶରା ମୂତ ଓ ପତିମାଗଣର େସବା

କେଲ; ତହେର େସମାନଙର ଏହି ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ଉପେର େକାପ ଉପସିତ େହଲା। 19 ତଥାପି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ ପୁନବାର

େସମାନଙୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ପଠାଇେଲ; ତହେର

େସମାେନ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ସାକ େଦେଲ। ମାତ େସମାେନ କଣ

େଦବାକୁ ସମତ େନାହିେଲ। 20 ଏଉତାେର ପରେମଶରଙ ଆତା ଯିେହାୟାଦା

ଯାଜକର ପୁତ ଜିଖରୀୟ ଉପେର ଅଧଷାନ କେଲ, ତହେର େସ େଲାକମାନଙ

ମ େର ଉଚସାନେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ କହିଲା, “ପରେମଶର ଏହି

କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ କାହକି ସଦାପଭୁଙର ଆ ାସବୁ ଲଙନ କରୁଅଛ?

ଏଥେର କୃତକାଯ େନାହିବ। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରିବାରୁ

େସ ମ ତୁମମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି।” 21 ତହେର େସମାେନ ତାହା

ବିରୁଦେର ଚକାନ କେଲ ଓ ରାଜା ାେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାଙଣେର

ତାହାକୁ ପସରାଘାତ କେଲ। 22 ଏହିରୂେପ, ତାହାର ପିତା ଯିେହାୟାଦା

େଯାୟା ରାଜାଙ ପତି େଯଉଁ ଦୟା ପକାଶ କରିଥଲା, ତାହା ସରଣ ନ

କରି େସ ତାହାର ପୁତକୁ ବଧ କେଲ। ପୁଣି, େସ ମରଣକାଳେର କହିଲା,

“ସଦାପଭୁ ଏଥପତି ଦୃଷିପାତ କରନୁ ଓ ତହର ପରିେଶାଧ େନଉନୁ।”

23 ଏଥଉତାେର ବଷ େଶଷେର ଅରାମୀୟ େସୖନ ତାଙର ପତିକୂଳେର

ଆସିେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ େସମାନଙ ସମସ ଅଧପତିଙୁ ବିନାଶ କେଲ ଓ େସମାନଙଠାରୁ ସକଳ

ଲୁଟଦବ େନଇ ଦେମଶକର ରାଜା ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 24 ଅରାମୀୟ

େସୖନ ଅଳ େଲାକଦଳ େନଇ ଆସିଥେଲ; ତଥାପି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ହସେର ମହାେସୖନ ଦଳକୁ ସମପଣ କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଥେଲ। ଏହିରୂେପ

େସମାେନ େଯାୟା ଙ ଉପେର ଦଣା ା ସଫଳ କେଲ। 25ଆଉ, େସମାେନ

ତାଙ ନିକଟରୁ ପସାନ କଲା ଉତାେର ତାଙର ନିଜ ଦାସମାେନ ଯିେହାୟାଦା

ଯାଜକର ପୁତମାନଙ ରକପାତ ସକାଶୁ ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କରି ତାଙର

ଶଯ ାେର ତାଙୁ ବଧ କରେନ, େସ ମେଲ, କାରଣ ଅରାମୀୟ େସୖନ ତାଙୁ

ମହାପୀଡ଼ିତାବସାେର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ ତାଙୁ ଦାଉଦ
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ନଗରେର କବର େଦେଲ, ମାତ ରାଜାମାନଙ କବରେର କବର େଦେଲ ନାହ।

26 ଅେମାନୀୟା ଶିମୀୟତର ପୁତ ସାବ ଓ େମାୟାବ ବଂଶୀୟା ଶିମୀତର

ପୁତ ଯିେହାଷାବ , ଏମାେନ ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କରିଥେଲ। 27 ତାଙ

ପୁତମାନଙ କଥା ଓ ତାଙ ଉପେର ଥବା ଭାରର ଗୁରୁତ ଓ ପରେମଶରଙ

ଗୃହର ପୁନଃନିମାଣ ବିବରଣ, େଦଖ, ଏସବୁ ରାଜାବଳୀ ପୁସକର ଟୀକାେର

ଲଖତ ଅଛି। ଏଉତାେର ତାଙର ପୁତ ଅମ ସୀୟ ତାଙ ପଦେର ରାଜ

କେଲ।

25ଅମ ସୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷ

ବୟସ େହାଇଥେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ;

ତାଙର ମାତାଙ ନାମ ଯିେହାୟଦ , େସ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସିନୀ ଥେଲ। 2

େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ, ମାତ ସିଦ ଅନଃକରଣେର

କେଲ ନାହ। 3 ତାଙର ରାଜ ସୁସିର ହୁଅେନ, େସ ତାଙର ପିତା ରାଜାଙର

ହତ ାକାରୀ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ବଧ କେଲ। 4 ତଥାପି େସ େସମାନଙ

ସନାନଗଣକୁ ବଧ କେଲ ନାହ; “ମାତ ସନାନଗଣ ପାଇଁ ପିତୃଗଣର ପାଣଦଣ

େହବ ନାହ, କିଅବା ପିତୃଗଣ ପାଇଁ ସନାନଗଣର ପାଣଦଣ େହବ ନାହ,”

କିନୁ ପେତ କ େଲାକ ନିଜ ପାପ ଲାଗି ମୃତୁୁ େଭାଗ କରିବ; େମାଶାଙର

ବ ବସାପୁସକେର ଲଖତ ସଦାପଭୁଙର ଏହି ଆ ା ପମାେଣ କମ କେଲ। 5

ଆହୁରି, ଅମ ସୀୟ ଯିହୁଦାବଂଶକୁ ଏକତ କେଲ, ପୁଣି ସମସ ଯିହୁଦା ଓ

ବିନ ାମୀ ର ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ସହସପତି ଓ ଶତପତିମାନଙ ଅଧୀନେର

େସମାନଙୁ େଶଣୀବଦ କେଲ; ପୁଣି, େସ େକାଡ଼ିଏ ବଷ ଓ ତେତାଧକ ବୟସ

େଲାକମାନଙୁ ଗଣନା କରେନ, ବଚା ଓ ଢାଲ ଧରି ଯୁଦକୁ ଯିବାକୁ ସମଥ ତିନି

ଲକ ବଛା େଲାକ ପାଇେଲ। 6 ମ େସ ଏକ ଶହ ତାଳନ ରୂପା େବତନ

େଦଇ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଏକ ଲକ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକଙୁ ନିଯୁକ କେଲ।

7ମାତ ପରେମଶରଙର ଏକ େଲାକ ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “େହ

ରାଜ , ଇସାଏଲର େସୖନ ଆପଣଙ ସଙେର ନ ଯାଉନୁ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲ ସଙେର, ଅଥା , ଇଫୟିମର ସମସ ସନାନ ସଙେର ନାହାନି। 8

ମାତ େଯେବ ଆପଣ ଯିେବ, େତେବ ସାହସେର କାଯ କରନୁ, ଯୁଦ କରିବାକୁ

ବଳବାନ େହଉନୁ; ପରେମଶର ଶତୁ ସମୁଖେର ଆପଣଙୁ ନିପାତ କରିେବ,

କାରଣ ସାହାଯ କରିବାକୁ ଓ ନିପାତ କରିବାକୁ ପରେମଶରଙ ଶକି ଅଛି।”
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9 ତହେର ଅମ ସୀୟ ପରେମଶରଙ େଲାକଙୁ କହିେଲ, “ଭଲ, ମାତ ମଁୁ

ଇସାଏଲେସୖନ କୁ େଯଉଁ ଏକ ଶହ ତାଳନ ରୂପା େଦଇଅଛି, ତହ ପାଇଁ

ଆେମମାେନ କʼଣ କରିବା?” ଏଥେର ପରେମଶରଙ େଲାକ ଉତର କେଲ;

“ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ତହରୁ ଅତି ଅଧକ େଦବାକୁ ସମଥ ଅଟନି।” 10 ତହଁୁ

ଅମ ସୀୟ ଇଫୟିମରୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଗତ େସୖନ ଦଳକୁ େସମାନଙ

ଗୃହକୁ ପୁନବାର ଯିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କେଲ; ଏଣୁ ଯିହୁଦା ପତିକୂଳେର

େସମାନଙର େକାଧ ଅତି ପଜଳିତ େହଲା ଓ େସମାେନ ପଚଣ େକାଧେର

ଗୃହକୁ େଫରିଗେଲ। 11 ଏଉତାେର ଅମ ସୀୟ ସାହସିକ େହାଇ ଆପଣା

େଲାକଙୁ କଢ଼ାଇ େନଇ ଲବଣ ଉପତ କାକୁ ଗେଲ ଓ େସୟୀରସନାନଗଣର

ଦଶ ସହସ େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ। 12 ପୁଣି, ଯିହୁଦାସନାନମାେନ ଅନ ଦଶ

ସହସ େଲାକଙୁ ଜୀବିତ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ ଓ େସମାନଙୁ େଶୖଳଶିଖରକୁ

େନଇ େସଠାରୁ େସମାନଙୁ ତେଳ ପକାଇେଦେଲ, ତହେର େସମାେନ ସମେସ

ଚୂଣ େହାଇଗେଲ। 13 ମାତ ଅମ ସୀୟ େଯଉଁ େସନାମାନଙୁ ଆପଣା ସେଙ

ଯୁଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ ମେନ ନ କରି େଫରାଇ େଦଇଥେଲ, େସମାେନ

ଶମରୀୟାଠାରୁ େବ େହାରଣ ପଯ ନ ପଡ଼ି ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ଆକମଣ

କେଲ ଓ ତିନି ସହସ େଲାକଙୁ ବଧ କରି ବହୁତ ଲୁଟଦବ େନେଲ। 14

ଅମ ସୀୟ ଇେଦାମୀୟମାନଙୁ ସଂହାର କରି େଫରି ଆସିଲା ଉତାେର େସ

େସୟୀରସନାନମାନଙ େଦବଗଣକୁ ଆଣି ଆପଣାର େଦବତା େହବା ପାଇଁ

ସାପନ କେଲ, େସମାନଙ ସମୁଖେର ପଣାମ କରି େସମାନଙ ଉେଦଶ େର

ଧୂପ ଜଳାଇେଲ। 15 ଏେହତୁ ଅମ ସୀୟଙ ପତିକୂଳେର ସଦାପଭୁଙ େକାଧ

ପଜଳିତ ହୁଅେନ, େସ ତାଙ ନିକଟକୁ ଏକ ଭବିଷ ବକା ପଠାଇେଲ,

େଯ ତାଙୁ କହିଲା, “େଯଉଁ େଦବଗଣ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଆପଣଙ

ହସରୁ ଉଦାର କେଲ ନାହ, ଆପଣ କାହକି େସହି େଲାକମାନଙ େଦବଗଣର

ଅେନଷଣ କରୁଅଛନି?” 16 େସ ତାଙୁ ଏହି କଥା କହିବା େବେଳ, ରାଜା

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ କʼଣ ତୁମକୁ ରାଜମନୀ କରିଅଛୁ? କାନ ହୁଅ!

କାହକି ମାଡ଼ ଖାଇବ?” ଏଥେର ଭବିଷ ବକା କାନ େହାଇ କହିଲା, “ମଁୁ

ଜାେଣ, ପରେମଶର ଆପଣଙୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସିର କରିଅଛନି, କାରଣ

ଆପଣ ଏହା କରିଅଛନି ଓ େମାʼ ପରାମଶେର କଣପାତ କରି ନାହାନି।” 17

ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟ ପରାମଶ େନଇ େଯହୂଙର େପୗତ,
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ଯିେହାୟାହ ଙର ପୁତ, ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଙ ନିକଟକୁ େଲାକ

ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ପରସର ମୁଖ େଦଖାେଦଖ େହବା।”

18 ତହେର ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟଙ

ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଲବାେନାନର କଣକଲତା ଲବାେନାନର

ଏରସ ବୃକ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ‘ତୁମ କନ ାକୁ େମାʼ ପୁତ ସେଙ

ବିବାହ ଦିଅ;’ ଏଥମ େର ଲବାେନାନର ଏକ ବନ ପଶୁ ନିକଟ େଦଇ ଯାଉ

ଯାଉ େସହି କଣକଲତାକୁ ଦଳି ପକାଇଲା। 19 େଦଖ, ତୁେମ ଇେଦାମକୁ

ପରାସ କରିଅଛ େବାଲ କହୁଅଛ; େତଣୁ ଦପ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ମନ ତୁମକୁ

ପବୃତି େଦଉଅଛି; ଏେବ ଆପଣା ଘେର ଥାଅ, ଆପଣାର ଅମଙଳ ପାଇଁ

କାହକି ବିେରାଧ କରିବ? ପୁଣି ତୁେମ ଓ ତୁମ ସେଙ ଯିହୁଦା, ଦୁେହଁ କାହକି

ପତିତ େହବ?” 20 ମାତ ଅମ ସୀୟ ଶୁଣିେଲ ନାହ; କାରଣ େଲାକମାେନ

ଇେଦାମୀୟ େଦବଗଣର ଅେନଷଣ କରିବା େହତୁରୁ ପରେମଶର େଯପରି

େସମାନଙ ଶତୁଗଣ ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙ

ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣା େହଲା। 21 ତହଁୁ ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା ଗେଲ; ଆଉ

ଯିହୁଦାର ଅଧକାରସ େବ େଶମଶେର େସ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟ

ପରସର ମୁଖ େଦଖାେଦଖ େହେଲ। 22 ଏଥେର ଇସାଏଲ ସମୁଖେର ଯିହୁଦା

ପରାସ େହଲା, ତହେର େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁକୁ

ପଳାଇେଲ। 23 ଆଉ, ଇସାଏଲର ରାଜା େଯାୟା େବ େଶମଶେର

ଯିେହାୟାହ ଙର େପୗତ, େଯାୟା ଙର ପୁତ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଅମ ସୀୟଙୁ

ଧରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ ଓ ଇଫୟିମର ନଗରଦାରଠାରୁ େକାଣର ଦାର

ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମର ଚାରି ଶହ ହାତ ପାଚୀର ଭାଙି ପକାଇେଲ। 24 ପୁଣି,

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ଓେବ ଇେଦାମର ଅଧୀନେର ପାପ ସକଳ ସୁବଣ ଓ

େରୗପ ଓ ସକଳ ପାତ ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ, ମ ବନକ ଥବା େଲାକମାନଙୁ

େନଇ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ। 25ଇସାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହ ଙର

ପୁତ େଯାୟା ଙର ମୃତୁୁ ଉତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାୟା ଙର ପୁତ

ଅମ ସୀୟ ପନର ବଷ ବଞିେଲ। 26 ଏହି ଅମ ସୀୟଙର ଅବଶିଷ କିୟାର

ଆଦ ନ ବୃତାନ କʼଣ ଯିହୁଦାର ଓ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର େଲଖା ନାହ? 27 ଅମ ସୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ

େହବା ସମୟଠାରୁ େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ
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କେଲ; ତହେର େସ ଲାଖୀ କୁ ପଳାଇେଲ; ମାତ େସମାେନ ତାଙ ପେଛ

ଲାଖୀ କୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାେର ତାଙୁ ବଧ କେଲ। 28 ପୁଣି, େସମାେନ

ଅଶମାନଙ ଉପେର ତାଙୁ ଆଣି ଯିହୁଦାନଗରେର ତାଙର ପିତୃଗଣ ସହିତ

ତାଙୁ କବର େଦେଲ।

26ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ େଷାଳ ବଷ ବୟସ ଉଷୀୟଙୁ

େନଇ ତାଙର ପିତା ଅମ ସୀୟଙର ପଦେର ତାଙୁ ରାଜା କେଲ। 2 ରାଜାଙ

ମୃତୁ ପେର ଉଷୀୟ ଏଲ ନଗର ଦୃଢ଼ କରି ତାହା ପୁନବାର ଯିହୁଦାର

ଅଧୀନକୁ ଆଣିେଲ। 3ଉଷୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର

େଷାଳ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମେର ବାବନ ବଷ ରାଜ

କେଲ; ତାଙ ମାତାଙର ନାମ ଯିଖଲୀୟା, େସ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସିନୀ ଥେଲ।

4 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପିତା ଅମ ସୀୟଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ

ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ। 5ଆଉ, ପରେମଶରୀୟ ଦଶନ ସମନେର

ବୁଦିମାନ ଜିଖରୀୟର ସମୟେର େସ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବା

ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନିବିଷ କେଲ ଓ େସ େଯେତ ସମୟ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙର

ଅେନଷଣ କେଲ, େସେତ ସମୟ ପଯ ନ ପରେମଶର ତାଙୁ କୃତକାଯ

େହବାକୁ େଦେଲ। 6 ପୁଣି, େସ ଯାଇ ପେଲଷୀୟମାନଙ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ

କେଲ; ଆଉ ଗା ନଗରର ପାଚୀର ଓ ଯ ନିର ପାଚୀର ଓ ଅେସାଦର

ପାଚୀର ଭାଙି ପକାଇେଲ; ପୁଣି ଅେସାଦ େଦଶେର ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ

ମ େର ନାନା ନଗର ନିମାଣ କେଲ 7ଆହୁରି, ପରେମଶରପେଲଷୀୟମାନଙ

ପତିକୂଳେର ଓ ଗୁରୁବା ନିବାସୀ ଆରବୀୟମାନଙ ଓ ମିୟୂନୀୟମାନଙ

ପତିକୂଳେର ତାଙର ସାହାଯ କେଲ। 8 ପୁଣି, ଅେମାନୀୟମାେନ ଉଷୀୟଙୁ

ଦଶନୀ େଦେଲ ଓ ତାଙର ନାମ ମିସରର ସୀମା ପଯ ନ ବ ାପ େହଲା;

କାରଣ େସ େବଳକୁ େବଳ ବଳିଷ େହେଲ। 9ଆହୁରି, ଉଷୀୟ ଯିରୂଶାଲମର

େକାଣଦାରେର ଓ ଉପତ କାଦାରେର ଓ ପାଚୀରେକାଣେର ଦୁଗ ନିମାଣ

କରି ତାହାସବୁ ଦୃଢ କେଲ। 10ପୁଣି, େସ ପାନରେର ଦୁଗମାନ ନିମାଣ କେଲ,

ମ ତଳଭୂମିେର ଓ ସମଭୂମିେର ତାଙର ବହୁତ ପଶୁ ଥବାରୁ ଅେନକ କୂପ

େଖାଳିେଲ; ଆଉ, ପବତେର ଓ ଫଳବ େକତେର ତାଙର କୃଷକ ଓ ଦାକା

କୃଷକଗଣ ଥେଲ; କାରଣ େସ କୃଷିପିୟ ଥେଲ। 11ଆହୁରି, ଉଷୀୟଙର

ଯୁଦକାରୀ େସୖନ ସାମନ ଥେଲ, େସମାେନ ରାଜାଙର ହନାନୀୟ ନାମକ ଏକ
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େସନାପତିର ଅଧୀନେର ଯିୟୀେୟ େଲଖକର ଓ ମାେସୟ ଶାସନକତାର

ଗଣିତ ସଂଖ ାନୁସାେର ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯାତା କେଲ। 12

ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ଓ ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକଙର ସମୁଦାୟ ସଂଖ ା ଦୁଇ

ହଜାର ଛଅ ଶହ ଥଲା। 13 ପୁଣି, େସମାନଙ ହସାଧୀନେର ତିନି ଲକ ସାତ

ହଜାର ପାଞ ଶହ ଶିକିତ େସୖନ ଥେଲ, ଏମାେନ ଶତୁ ବିରୁଦେର ରାଜାଙର

ସାହାଯ ନିମେନ ଅତି ପରାକମେର ଯୁଦ କେଲ। 14 ପୁଣି, ଉଷୀୟ େସହି

ସମସ େସୖନ ଦଳ ନିମେନ ଢାଲ, ବଚା, େଟାପର, ସାଞୁଆ, ଧନୁ ଓ ଛାଟିଣୀ

ପଥର ପସୁତ କେଲ। 15ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଶିଳକାରମାନଙ କଳିତ

ଯନ ପସୁତ କରି ତଦାରା ତୀର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନିେକପ କରିବା ନିମେନ

ତାହାସବୁ ଦୁଗସବୁେର ଓ ପାଚୀରଚୂଡ଼ାେର ରଖେଲ ପୁଣି, ତାଙର ନାମ

ବହୁ ଦୂର ବ ାପ େହଲା; କାରଣ େସ ବଳିଷ େହବା ପଯ ନ ଆଶଯ ରୂେପ

ସାହାଯ ପାପ େହେଲ। 16 ମାତ େସ ବଳବାନ ହୁଅେନ, ତାଙର ଅନଃକରଣ

ଉଦତ େହଲା, ତହଁୁ େସ ଦୁରାଚରଣ କରି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ

ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କେଲ; କାରଣ େସ ଧୂପେବଦିେର ଧୂପ ଜଳାଇବା

ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ମନିରକୁ ଗେଲ। 17 ତହେର ଅସରୀୟ ଯାଜକ ଓ

ତାହା ସେଙ ସଦାପଭୁଙର ଅଶୀ ଜଣ ପରାକାନ ଯାଜକ ତାଙର ପେଛ

ପେଛ ଗେଲ; 18 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଷୀୟ ରାଜାଙୁ ନିବାରଣ କରି ତାଙୁ

କହିେଲ, “େହ ଉଷୀୟ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ

ଆପଣଙର ଅଧକାର ନାହ, ମାତ ହାେରାଣଙର ସନାନ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ

ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ପବିତୀକୃତ େହାଇଅଛନି, େସମାନଙର ଅଧକାର ଅେଟ;

ପବିତ ସାନରୁ ବାହାରି ଯାଉନୁ; ଆପଣ ସତ ଲଙନ କରିଅଛନି; ଏହା

ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙଠାରୁ ଆପଣଙ େଗୗରବାେଥ େହବ ନାହ।” 19

େସେତେବେଳ ଉଷୀୟ େକାପାନିତ େହେଲ; ପୁଣି ଧୂପ ଜଳାଇବା ନିମେନ

ତାଙର ହସେର ଧୂପାଚି ଥଲା; ପୁଣି େସ ଯାଜକମାନଙ ପତି େକାପାନିତ ଥାଉ

ଥାଉ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଯାଜକମାନଙ ସାକାତେର ଧୂପେବଦି ନିକଟେର

ତାଙର କପାଳେର କୁଷ ପକାଶ ପାଇଲା। 20 ତହେର ପଧାନ ଯାଜକ

ଅସରୀୟ ଓ ଅନ ସକଳ ଯାଜକ ତାଙୁ ଅନାେନ, େଦଖ, ତାଙର କପାଳେର

କୁଷ େହାଇଅଛି, ତହଁୁ େସମାେନ ଶୀଘ ତାଙୁ େସଠାରୁ ତଡ଼ିେଦେଲ; ମ

େସ ଆେପ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚଞଳ େହେଲ, କାରଣ ସଦାପଭୁ ତାଙୁ
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ଆଘାତ କରିଥେଲ। 21 ତହେର ଉଷୀୟ ରାଜା ଆପଣା ମରଣ ଦିନ ପଯ ନ

କୁଷୀ େହାଇ ପୃଥକ ଗୃହେର ବାସ କେଲ; କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହରୁ

ଉଚିନ େହେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ େଯାଥ ରାଜଗୃହର କତା େହାଇ େଦଶସ

େଲାକମାନଙର ବିଚାର କେଲ। 22 ଏହି ଉଷୀୟଙର ଆଦ ନ ଅବଶିଷ

ବୃତାନ ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା େଲଖେଲ। 23 ଏହିରୂେପ

ଉଷୀୟ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ ତାଙର ପିତୃଗଣ ସହିତ

ରାଜାମାନଙ କବର େକତେର ତାଙୁ କବର େଦେଲ; କାରଣ େସମାେନ

କହିେଲ, “େସ କୁଷୀ;” ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ େଯାଥ ତାଙର ପଦେର ରାଜ

କେଲ।

27 େଯାଥ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙର ମାତାଙ

ନାମ ଯିରୁଶା, େଯ ସାେଦାକର କନ ା ଥେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପିତା

ଉଷୀୟଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ;

ତଥାପି େସ ସଦାପଭୁଙ ମନିରେର ପେବଶ କେଲ ନାହ। ଆଉ, େଲାକମାେନ

େସସମୟେର େହଁ ଦୁରାଚରଣ କେଲ। 3 େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଉପର ଦାର

ଦୃଢ଼ କେଲ, ପୁଣି ଓଫଲର ପାଚୀର ଉପେର ଅେନକ ସାନ ନିମାଣ କେଲ।

4 ଆହୁରି, େସ ଯିହୁଦାର ପବତମୟ େଦଶେର ନାନା ନଗର ଓ ବନେର

ଗଡ଼ ଓ ଦୁଗସବୁ ନିମାଣ କେଲ। 5ମ େସ ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା

ସେଙ ଯୁଦ କରି େସମାନଙୁ ପରାସ କେଲ; ତହେର ଅେମାନସନାନଗଣ

େସହି ବଷ ତାଙୁ ଏକ ଶହ ତାଳନ ରୂପା ଓ ଦଶ ସହସ ମହଣ ଗହମ ଓ

ଦଶ ସହସ ମହଣ ଯବ େଦେଲ। ଅେମାନସନାନଗଣ ଦିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ

ବଷ ମ େସତିକି ତାଙୁ େଦେଲ। 6 ଏହିରୂେପ େଯାଥ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଆପଣା ପଥ ସଜାଡ଼ିବାରୁ ପରାକାନ େହେଲ।

7 ଏହି େଯାଥ ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର ସକଳ ଯୁଦ ଓ ତାଙର

ଆଚରଣ ବିଷୟ, େଦଖ, ଇସାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ ପୁସକେର

େଲଖାଅଛି। 8 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ

ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷ ରାଜ କେଲ। 9

ପୁଣି, େଯାଥ ଙ ମୃତୁ ପେର, େଲାକମାେନ ଦାଉଦନଗରେର ତାଙୁ କବର

େଦେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଆହ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।
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28ଆହ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର େକାଡ଼ିଏ ବଷ

ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର େଷାଳ ବଷ ରାଜ କେଲ। ପୁଣି,

େସ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ ପରି ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ

କେଲ ନାହ। 2 ମାତ େସ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ପଥେର ଚାଲେଲ,

ମ ବାେ ଦବଗଣ ଉେଦଶ େର ଛାଞେର ଢଳା ପତିମା ନିମାଣ କେଲ। 3

ଆହୁରି, େସ ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କାେର ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଦୂର କରିଥେଲ,

େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ ବ ବହାରାନୁସାେର େସ ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ

ଅଗିେର ଦଗ କେଲ। 4 ପୁଣି, େସ ଉଚସଳୀେର ଓ ପବତ ଉପେର ଓ

ପେତ କ ହରି ବଣ ବୃକ ତେଳ ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

5 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ତାଙର ପରେମଶର ଅରାମରାଜାର ହସେର ତାଙୁ

ସମପଣ କେଲ; ତହେର େସମାେନ ତାଙୁ ପରାସ କେଲ ଓ ତାଙର ଅସଂଖ

େଲାକଙୁ ବନୀ କରି ଦେମଶକକୁ େନଇଗେଲ। ମ େସ ଇସାଏଲ ରାଜାଙର

ହସେର ସମପତ ହୁଅେନ, େସ ତାଙୁ ମହାସଂହାରେର ପରାସ କେଲ। 6

କାରଣ ରମଲୀୟର ପୁତ େପକହ ଯିହୁଦାେର ଏକ ଲକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର

ବିକମଶାଳୀ େଲାକଙୁ ଏକ ଦିନେର ବଧ କଲା; େଯଣୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶରଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଥେଲ।

7 ପୁଣି, ସିଖ ନାମେର ଇଫୟିମୀୟ ଏକ ବିକମଶାଳୀ େଲାକ ରାଜପୁତ

ମାେସୟକୁ ଓ ଗୃହା କ ଅସୀକାମକୁ ଓ ରାଜାଙର ଦିତୀୟ (ସାନୀୟ)

ଇ କାନାକୁ ବଧ କଲା। 8ଆଉ, ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ଭାତୃଗଣର ସୀ, ପୁତ ଓ କନ ା, ଦୁଇ ଲକ ପାଣୀକୁ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ,

ମ େସମାନଙଠାରୁ ବହୁତ ଲୁଟଦବ େନେଲ ଓ େସହି ଲୁଟ ଦବ ସବୁ

ଶମରୀୟାକୁ ଆଣିେଲ। 9ମାତ େସଠାେର ଓେଦ ନାମେର ସଦାପଭୁଙର

ଜେଣ ଭବିଷ ବକା ଥେଲ; େସ ଶମରୀୟାକୁ ଆଗତ େସୖନ ଦଳ ସେଙ

ସାକାତ କରିବାକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ କହିଲା, “େଦଖ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପିତୃଗଣର ପରେମଶର ଯିହୁଦା ପତି େକାପାନିତ େହବାରୁ େସମାନଙୁ

ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଗଗନସଶୀ େକାଧାଗି

ଦାରା େସମାନଙୁ ବଧ କରିଅଛ। 10ଆଉ, ଏେବ ତୁେମମାେନ ଯିହୁଦାର ଓ

ଯିରୂଶାଲମର ସନାନସନତିଗଣକୁ ଆପଣାମାନଙର ବନାଦାସ ଓ ବନାଦାସୀ
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କରି ରଖବାକୁ ମନସ କରୁଅଛ; ମାତ ତୁମମାନଙ ମ େର କʼଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ସକୃତ ଅପରାଧ ନାହ? 11 ଏେହତୁ

ଏେବ ଆମ କଥା ଶୁଣ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ

େଯଉଁମାନଙୁ ବନୀ କରି ଆଣିଅଛ, େସମାନଙୁ େଫରି ପଠାଇଦିଅ; କାରଣ

ତୁମମାନଙ ଉପେର ସଦାପଭୁଙର ପଚଣ େକାଧ ରହିଅଛି।” 12ଏଥେର

ଯିେହାହାନ ର ପୁତ ଅସରୀୟ, ମଶିେଲାେମା ର ପୁତ େବରିଖୀୟ ଓ

ଶଲୁ ର ପୁତ ଯିହିଷିୟ ଓ ହ ଲୟର ପୁତ ଅମାସା, ଏହି େକେତକ ଇଫୟିମ

ସନାନଗଣର ପଧାନ େଲାକ ଯୁଦରୁ ଆଗତ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ଠିଆ

େହାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, 13 “ତୁେମମାେନ ବନୀମାନଙୁ ଏହି ସାନକୁ

ଆଣିବ ନାହ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଆମମାନଙୁ

ଆହୁରି ଅପରାଧଗସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙର ପାପ ଓ ଅପରାଧସକଳର

ବୃଦି କରିବାକୁ ମନସ କରୁଅଛ; ଆମମାନଙର ଭାରୀ ଅପରାଧ େହାଇଅଛି

ଓ ଇସାଏଲ ଉପେର ପଚଣ େକାଧ ରହିଅଛି।” 14 ତହେର ଅସଧାରୀ

େଲାକମାେନ େସହି ବନୀମାନଙୁ ଓ ସକଳ ଲୁଟିତ ଦବ ଅଧପତିମାନଙର ଓ

ସମଗ ସମାଜର ସମୁଖେର ରଖେଲ। 15ତହେର ପୂେବାକ େଲାକମାେନ

ଉଠି ବନୀମାନଙୁ େନେଲ ଓ ଲୁଟିତ ଦବ େନଇ େସମାନଙ ମ େର ସମସ

ବସହୀନ େଲାକଙୁ ବସ ଓ ପାଦୁକା ପିନାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ େଭାଜନପାନ

କରିବାକୁ େଦଇ େତୖଳ ମଦନ କେଲ ଓ େସମାନଙ ମ ରୁ ଦୁବଳ ସମସଙୁ

ଗଦଭେର ଚଢ଼ାଇ ଖଜୁରପୁର ଯିରୀେହାକୁ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ନିକଟକୁ

େନଇଗେଲ; ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଶମରୀୟାକୁ େଫରି ଆସିେଲ। 16 େସହି

ସମୟେର ଆହ ରାଜା ଆପଣାର ସାହାଯ ପାଇଁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାନଙ

ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 17 କାରଣ ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ପୁନବାର

ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ଆସି ପରାସ କରି ଅେନକଙୁ ବନୀ କରି େନଇ ଯାଇଥେଲ।

18 ପେଲଷୀୟମାେନ ମ ତଳଭୂମିର ଓ ଯିହୁଦାଦକିଣାଞଳର ନଗରମାନ

ଆକମଣ କରି େବ େଶମଶ ଓ ଅୟାେଲା ଓ ଗେଦେରା , ପୁଣି େସାେଖା

ଓ ତହର ଉପନଗର, ତିମା ଓ ତହର ଉପନଗର, ଗିେ ସା ଓ ତହର

ଉପନଗରସକଳ ହସଗତ କରି େସଠାେର ବାସ କରୁଥେଲ। 19 କାରଣ

ଇସାଏଲର ରାଜା ଆହ ଙ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ଯିହୁଦାକୁ ଖବ କେଲ; େଯଣୁ

େସ ଯିହୁଦା ମ େର େସଚାଚାର କରି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ନିତାନ ସତ 
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ଲଙନ କରିଥେଲ। 20ଏଥଉତାେର ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗ ପିେ ନଷର

ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ମାତ ତାଙୁ ବଳ ନ େଦଇ େକଶ େଦଲା। 21 କାରଣ

ଆହ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହରୁ ଓ ରାଜାଙର ଓ ଅଧପତିମାନଙ ଗୃହରୁ ଧନ

ହରଣ କରି ଅଶୂରର ରାଜାଙୁ େଦେଲ; ମାତ ତଦାରା ତାଙର ସାହାଯ େହଲା

ନାହ। 22 ପୁଣି, େସହି ଆହ ରାଜା ଆପଣାର େକଶ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର ଆହୁରି ସତ ଲଙନ କେଲ। 23କାରଣ େଯଉଁ ଦେମଶକୀୟ

େଦବଗଣ ତାଙୁ ପରାସ କରିଥେଲ, େସମାନଙ ଉେଦଶ େର େସ ବଳିଦାନ

କେଲ; ଆଉ େସ କହିେଲ, ଅରାମୀୟ ରାଜାମାନଙ େଦବଗଣ େସମାନଙର

ସାହାଯ କରିଅଛନି, ଏେହତୁ ମଁୁ େସମାନଙ ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରିବି,

ତହେର େସମାେନ େମାହର ସାହାଯ କରିେବ। ମାତ େସମାେନ ତାଙର

ଓ ସମଗ ଇସାଏଲର ବିନାଶର କାରଣ େହେଲ। 24 ଏଉତାେର ଆହ

ପରେମଶରଙ ଗୃହର ପାତସକଳ ଏକତ କେଲ ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହର

େସହି ପାତସବୁ କାଟି ଖଣ ଖଣ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର କବାଟସବୁ ବନ

କେଲ; ପୁଣି େସ ଯିରୂଶାଲମର ପେତ କ େକାଣେର ଆପଣା ପାଇଁ ଯ େବଦି

ନିମାଣ କେଲ। 25ଆହୁରି, େସ ଅନ େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବା

ପାଇଁ ଯିହୁଦାର ପେତ କ ନଗରେର ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁ

ତାଙର ପିତୃଗଣଙର ପରେମଶରଙୁ ବିରକ କେଲ। 26ତାଙର ଅବଶିଷ

ବୃତାନ ଓ ତାଙର ଆଦ ନସକଳ ଆଚରଣ, େଦଖ, ଯିହୁଦାର ଓ ଇସାଏଲର

ରାଜାମାନଙ ପୁସକେର େଲଖାଅଛି। 27 ଏଉତାେର ଆହ ଙ ମୃତୁ ପେର,

େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର, ନଗର ମ େର ତାଙୁ କବର େଦେଲ; କାରଣ

େସମାେନ ତାଙୁ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ କବରକୁ ଆଣିେଲ ନାହ; ତହ

ଉତାେର ତାଙର ପୁତ ହିଜକୀୟ ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ।

29 ହିଜକୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ; ତାଙ

ମାତାଙର ନାମ ଅବୀୟ, େଯ ଜିଖରୀୟର କନ ା ଥେଲ। 2ପୁଣି, େସ ଆପଣା

ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର ସମସ କିୟାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ

କେଲ। 3 େସ ଆପଣା ରାଜତର ପଥମ ବଷର ପଥମ ମାସେର ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର କବାଟସବୁ ଫଟାଇ େସସବୁର ମରାମତି କେଲ। 4 ପୁଣି, େସ ଯାଜକ

ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ ଆଣି ପୂବଦିଗ ଛକେର ଏକତ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ,
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5 “େହ େଲବୀୟମାେନ, ତୁେମମାେନ େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ଏେବ ଆପଣାମାନଙୁ

ପବିତ କର ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙ ଗୃହ ପବିତ

କରି େସହି ପବିତ ସାନରୁ ଅଶୁଚିତା ଦୂର କର। 6 କାରଣ ଆମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷମାେନ ସତ ଲଙନ କରି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଦୃଷିେର କୁକମ କରିଅଛନି ଓ ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ସଦାପଭୁଙ ଆବାସରୁ

ବିମୁଖ େହାଇ ତାହାଙ ପତି ଆପଣା ପିଠି େଦଖାଇଅଛନି। 7 ଆହୁରି,

େସମାେନ ବାରଣାର କବାଟସବୁ ବନ କରି ପଦୀପସବୁ ଲଭାଇ େଦଇଅଛନି

ଓ େସହି ପବିତ ସାନେର ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଧୂପ

ଜଳାଇ ନାହାନି, କିଅବା େହାମବଳି ଉତଗ କରି ନାହାନି। 8 ଏେହତୁ ଯିହୁଦା

ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ େକାପ ଉପସିତ େହଲା, ପୁଣି ତୁେମମାେନ

ସଚକୁେର େଦଖୁଅଛ େଯ, େସ େସମାନଙୁ ଏେଣେତେଣ ଚାଳିତ େହବା ପାଇଁ,

ଆଶଙାର ଓ ଶୀ ର ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସମପଣ କରିଅଛନି। 9 କାରଣ

େଦଖ, ତହ ସକାଶୁ ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣ ଖଡେର ପଡ଼ିଅଛନି ଓ ଆମମାନଙ

ପୁତକନ ା ଓ ଆମମାନଙ ଭାଯ ାଗଣ ବନୀ େହାଇଅଛନି। 10 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ପଚଣ େକାଧ େଯପରି ଆମମାନଙ

ଉପରୁ ନିବୃତ େହବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙ ସେଙ ଏକ ନିୟମ କରିବାକୁ େମାʼ

ମନେର ଅଛି। 11 େହ େମାହର ପୁତମାେନ, ଏେବ େହଳା କର ନାହ; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ, ତାହାଙର ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ

ଓ ତୁେମମାେନ େଯପରି ତାହାଙର ପରିଚାରକ େହବ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇବ,

ଏଥପାଇଁ େସ ତୁମମାନଙୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି।” 12 ଏଥେର କହାତୀୟ

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଅମାସୟର ପୁତ ମାହ ଓ ଅସରୀୟର ପୁତ େଯାେୟଲ,

ଆଉ ମରାରିସନାନଗଣ ମ ରୁ ଅ ଦିର ପୁତ କୀ ଓ ଯିହଲେଲଲର

ପୁତ ଅସରୀୟ, ପୁଣି େଗେଶାନୀୟମାନଙ ମ ରୁ ସିମର ପୁତ େଯାୟାହ ଓ

େଯାୟାହର ପୁତ ଏଦନ, 13ଆଉ, ଇଲୀଶାଫ ର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ଶିମି

ଓ ଯିୟୀେୟ ଓ ଆସଫର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ ମତନୀୟ 14

ଓ େହମନର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ଯିହୀେୟଲ ଓ ଶିମୀୟି ଓ ଯିଦୂଥୂ ର

ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ଶମୟୀୟ ଓ ଉଷୀେୟଲ, ଏହିସବୁ େଲବୀୟ େଲାକ

ଉଠିେଲ। 15 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଭାତୃଗଣକୁ ଏକତ କରି ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ପବିତ କେଲ ଓ ରାଜା ାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ବାକ ମେତ
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ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଶୁଚି କରିବାକୁ ଭତରକୁ ଗେଲ। 16 ପୁଣି, ଯାଜକମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଅନଭାଗକୁ ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ, ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ

ମନିରେର େଯସବୁ ଅଶୁଚି ବସୁ ପାଇେଲ, ତାହା ବାହାର କରି ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର ପାଙଣକୁ ଆଣିେଲ ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ ତାହା ସଂଗହ କରି

ବାହାରକୁ କିେଦାଣ ନଦୀକୁ ବହି େନଇଗେଲ। 17 େସମାେନ ପଥମ ମାସର

ପଥମ ଦିନେର ପବିତ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ ଓ ମାସର ଅଷମ ଦିନେର

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବାରଣାକୁ ଆସିେଲ; ପୁଣି ଆଠ ଦିନ ମ େର େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ପବିତ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପଥମ ମାସର େଷାଡ଼ଶ

ଦିନେର ସମାପ କେଲ। 18 ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜଗୃହ ଭତରକୁ ହିଜକୀୟ

ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ସମୁଦାୟ ଗୃହ

ଓ େହାମବଳିର ଯ େବଦି ଓ ତହର ପାତସକଳ, ଦଶନୀୟ ରୁଟିର େମଜ

ଓ ତହର ପାତସକଳ ଶୁଚି କରିଅଛୁ। 19ଆହୁରି, ଆହ ରାଜା ଆପଣା

ରାଜତ ସମୟେର ସତ ଲଙନ କରି େଯ େଯ ପାତ ପକାଇ େଦଇଥେଲ,

ତାହାସବୁ ଆେମମାେନ ପସୁତ କରି ପବିତ କରିଅଛୁ; ଆଉ େଦଖନୁ, ତାହାସବୁ

ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦି ସମୁଖେର ଅଛି।” 20 ତହ ଉତାେର ହିଜକୀୟ ରାଜା

ପତୁ ଷେର ଉଠି ନଗରର ଅଧପତିମାନଙୁ ଏକତ କରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ

ଗେଲ। 21 ପୁଣି, େସମାେନ ରାଜ ନିମେନ ଓ ଧମଧାମ ନିମେନ ଓ ଯିହୁଦା

ନିମେନ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ ଓ ସାତ େମଷଶାବକ

ଓ ସାତ ଛାଗ ଆଣିେଲ। ତହେର େସ ହାେରାଣସନାନ ଯାଜକମାନଙୁ

ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦିେର ତାହାସବୁ ଉତଗ କରିବାକୁ ଆ ା କେଲ। 22 େତଣୁ

ବୃଷସବୁ ବଧ କରାଯାʼେନ, ଯାଜକମାେନ ରକ ଗହଣ କରି େବଦି ଉପେର

େସଚନ କେଲ; ପୁଣି େମଷ ବଧ କରାଯାʼେନ, େସମାେନ ଯ େବଦି ଉପେର

ରକ େସଚନ କେଲ; ଆହୁରି, େମଷଶାବକ ବଧ କରାଯାʼେନ, େସମାେନ

ଯ େବଦି ଉପେର ରକ େସଚନ କେଲ। 23 ଏଉତାେର େସମାେନ ପାପାଥକ

ବଳିରୂପ ଛାଗସକଳ ରାଜା ଓ ସମାଜ ସାକାତେର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ;

ତହେର େସମାେନ େସମାନଙ ଉପେର ହସାପଣ କେଲ; 24 ତହଁୁ ସମଗ

ଇସାଏଲ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବାକୁ ଯାଜକମାେନ େସସବୁ ବଧ କରି

ଯ େବଦି ଉପେର େସମାନଙ ରକ ଦାରା ପାପାଥକ ବଳି କେଲ; କାରଣ

ସମଗ ଇସାଏଲ ନିମେନ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବାକୁ
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ରାଜା ଆ ା େଦଇଥେଲ। 25ଆଉ, େସ ଦାଉଦଙର ଓ ରାଜାଙର ଦଶକ

ଗା ର ଓ ନାଥନ ଭବିଷ ବକାଙର ଆ ାନୁସାେର କରତାଳ ଓ େନବଲ ଓ

ବୀଣାଧାରୀ େଲବୀୟମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ସାପନ କେଲ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଭବିଷ ବକାମାନଙ ଦାରା ଏହି ଆ ା କରିଥେଲ। 26

ଏେହତୁ େଲବୀୟମାେନ ଦାଉଦଙର ବାଦ ଯନ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂରୀ

େନଇ ଠିଆ େହେଲ। 27 ଏଉତାେର ଯ େବଦି ଉପେର େହାମବଳି ଉତଗ

କରିବାକୁ ହିଜକୀୟ ଆ ା କେଲ। େଯେତେବେଳ େହାମବଳି ଆରମ େହଲା,

େସେତେବେଳ ତୂରୀ ଓ ଇସାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙର ବାଦ ଯନ ସହିତ

ସଦାପଭୁଙ ଗୀତ ମ ଆରମ େହଲା। 28 ତହେର ସମଗ ସମାଜ ପଣାମ

କେଲ ଓ ଗାୟକମାେନ ଗାନ କେଲ ଓ ତୂରୀବାଦକମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇେଲ;

େହାମବଳିଦାନର ସମାପି ପଯ ନ ଏସବୁ େହଲା। 29 ପୁଣି, େସମାେନ

ବଳିଦାନ ସମାପ କରେନ, ରାଜା ଓ ତାଙ ସେଙ ଉପସିତ େଲାକ ସମେସ

ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପଣାମ କେଲ। 30ଆହୁରି, ହିଜକୀୟ ରାଜା ଓ ଅଧପତିମାେନ

ଦାଉଦଙର ଓ ଆସଫ ଦଶକର ବାକ େର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା

ଗାନ କରିବାକୁ େଲବୀୟମାନଙୁ ଆ ା କେଲ ତହଁୁ େସମାେନ ଆନନେର

ପଶଂସା ଗାନ କେଲ ଓ ମସକ ନତ କରି ପଣାମ କେଲ। 31 େସେତେବେଳ

ହିଜକୀୟ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଏେବ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଆପଣାମାନଙୁ ପତିଷା କରିଅଛ, ନିକଟକୁ ଆସ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ବଳି

ଓ ପଶଂସାଥକ ଉପହାର ଆଣ।” ତହେର ସମାଜ ବଳି ଓ ପଶଂସାଥକ

ଉପହାର ଆଣିେଲ ଓ େଯେତ େଲାକର ମନେର ପବୃତି ଜନିଲା, େସମାେନ

େହାମବଳି ଆଣିେଲ। 32 ସମାଜ େଯଉଁ େହାମବଳି ଆଣିେଲ, ତହର ସଂଖ ା,

ଯଥା, ସତୁରି ବୃଷ ଓ ଏକ ଶହ େମଷ ଓ ଦୁଇ ଶହ େମଷଶାବକ, ଏହିସବୁ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମାଥକ ବଳି। 33 ପୁଣି ଛଅ ଶହ ବୃଷ ଓ ତିନି

ସହସ େମଷ ପବିତୀକୃତ େହେଲ। 34 ମାତ ଯାଜକମାେନ ଅଳସଂଖ କ

ଥବାରୁ େସମାେନ େହାମାଥକ ସକଳ ପଶୁର ଚମ କାଢ଼ି ପାରିେଲ ନାହ।

ଏଣୁ କାଯ ସମାପ ନ େହବା ପଯ ନ ଓ ଯାଜକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ

ପବିତ ନ କରିବା ପଯ ନ େସମାନଙ ଭାତା େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙର

ସାହାଯ କେଲ; କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କରିବା ପାଇଁ

ଯାଜକମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ସିଦମନା ଥେଲ। 35ଆହୁରି େହାମବଳି,
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ମଙଳାଥକ ବଳିର େମଦ ଓ ପେତ କ େହାମବଳିର େପୟେନୖେବଦ ପଚୁର

େହାଇଥଲା। ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାକାଯ ସୁଧାରାମେତ ସାପିତ

େହଲା। 36 ଆଉ, ପରେମଶର େଲାକମାନଙ ନିମେନ ଏହାସବୁ ପସୁତ

କରିଥବାରୁ ହିଜକୀୟ ଓ ସମସ େଲାକ ଆନନ କେଲ; କାରଣ ଏହି କାଯ

ଅକସା ସାଧତ େହଲା।

30ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ େଯପରି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲରପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହକୁ ଆସିେବ, ଏଥପାଇଁ ହିଜକୀୟ ସମଗ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇେଲ, ପୁଣି ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି ନିକଟକୁ ମ ପତ େଲଖେଲ।

2 କାରଣ ରାଜା, ତାଙର ଅଧପତିମାେନ ଓ ଯିରୂଶାଲମସ ସମଗ ସମାଜ

ଦିତୀୟ ମାସେର ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନଣା କରିଥେଲ। 3

କାରଣ ଯେଥଷ ସଂଖ କ ଯାଜକ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କରି ନ ଥବାରୁ,

କିଅବା େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ େହାଇ ନ ଥବାରୁ େସସମୟେର

େସମାେନ ତାହା ପାଳନ କରିପାରି ନ ଥେଲ। 4ଏ ବିଷୟ ରାଜାଙର ଓ ସମଗ

ସମାଜର ଦୃଷିେର ଯଥାଥ େବାଧ େହଲା। 5 ଏଣୁ େଲାକମାେନ େଯପରି

ଯିରୂଶାଲମେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ନିସାର

ପବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ େବେ ଶବାଠାରୁ

ଦା ପଯ ନ ଇସାଏଲର ସବତ ଏହା େଘାଷଣା କରିବାକୁ ସିର କେଲ।

କାରଣ େସମାେନ ଲଖନାନୁସାେର ଏରୂପ ବହୁସଂଖ କ େହାଇ ପାଳନ କରି

ନ ଥେଲ। 6 ତହେର ଦୂତମାେନ ରାଜା ଓ ତାଙର ଅଧପତିମାନଙଠାରୁ ପତ

େନଇ ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସବତ ଗମନ କରି ରାଜା ାନୁସାେର ଏହି କଥା

କହିେଲ, “େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଅବହାମର ଓ ଇ ହାକର

ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ପତି ପୁନବାର େଫର, ତହେର େସ

ଅଶୂରରାଜାଗଣ ହସରୁ ରକିତ ତୁମମାନଙ ଅବଶିଷାଂଶ ପତି େଫରିେବ। 7

ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃଗଣ ଓ ଭାତୃଗଣ ତୁଲ ନ ହୁଅ,

େସମାେନ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର

ସତ ଲଙନ କେଲ, େତଣୁ ତୁେମମାେନ େଦଖୁଅଛ େଯ, େସ େସମାନଙୁ

ବିନାଶେର ସମପଣ କେଲ। 8 ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପିତୃେଲାକଙ

ତୁଲ ଶକଗୀବ ନ ହୁଅ; ମାତ ତୁମମାନଙ ଉପରୁ ତାହାଙର ପଚଣ େକାଧ
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େଯପରି ନିବୃତ େହବ, ଏଥପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙର ବଶୀଭୂତ କର

ଓ େସ ଚିରକାଳ ନିମେନ େଯଉଁ ସାନ ପବିତ କରିଅଛନି, ତାହାଙର େସହି

ଧମଧାମେର ପେବଶ କରି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର େସବା

କର। 9 କାରଣ ତୁେମମାେନ େଯେବ ପୁନବାର ସଦାପଭୁଙ ପତି େଫରିବ,

େତେବ ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଓ ସନାନଗଣ େଯଉଁମାନଙ ଦାରା ବନୀ ରୂେପ

ନୀତ େହାଇଅଛନି, େସମାନଙ ଦୃଷିେର ଦୟାପାପ େହେବ ଓ ପୁନବାର ଏହି

େଦଶକୁ ଆସିେବ; େଯଣୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର କୃପାମୟ ଓ

ଦୟାଳୁ ଅଟନି, େଯେବ ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ପତି େଫରିବ, େତେବ େସ

ତୁମମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇେବ ନାହ।” 10 ତହଁୁ ଦୂତମାେନ

ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି େଦଶ େଦଇ ସବୂଲୂନ ପଯ ନ ନଗରକୁ ନଗର ଗମନ

କେଲ; ମାତ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଉପହାସ କରି ବିଦୂପ କେଲ। 11ତଥାପି

ଆେଶରର ଓ ମନଃଶିର ଓ ସବୂଲୂନର େକେତକ େଲାକ ଆପଣାମାନଙୁ ନମ

କରି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେଲ। 12 ମ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ରାଜାଙର

ଓ ଅଧପତିମାନଙର ଆ ା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ

ଏକଚିତ େହବାକୁ ପରେମଶରଙ ହସ େସମାନଙ ମ େର ବିଦ ମାନ େହଲା।

13ତହଁୁ ଦିତୀୟ ମାସେର ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ପବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅେନକ

େଲାକର ଅତି ମହାସମାଜ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ େହେଲ। 14 ପୁଣି,

େସମାେନ ଉଠି ଯିରୂଶାଲମସ ଯ େବଦିସବୁ ଦୂର କେଲ ଓ ଧୂପଦାହାଥକ

ଯ େବଦିସବୁ ଦୂର କରି କିେଦାଣ ନଦୀେର ନିେକପ କେଲ। 15 ଏଉତାେର

େସମାେନ ଦିତୀୟ ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନେର ନିସାର ପବର ବଳି ବଧ କେଲ;

ତହେର ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଲଜିତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙୁ

ପବିତ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ େହାମବଳି ଆଣିେଲ। 16ଆଉ, େସମାେନ

ପରେମଶରଙ େଲାକ େମାଶାଙର ବ ବସାନୁସାେର େଶଣୀକେମ ଆପଣା

ଆପଣା ସାନେର ଠିଆ େହେଲ; ଯାଜକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ ହସରୁ ରକ

ଗହଣ କରି େସଚନ କେଲ। 17 କାରଣ ସମାଜ ମ େର ଅେନକ େଲାକ

ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କରି ନ ଥେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପବିତ କରିବାକୁ ପେତ କ ଅଶୁଚି େଲାକ ନିମେନ ନିସାର ପବର ବଳି ବଧ

କରିବାର ଭାର େଲବୀୟମାନଙ ଉପେର ଥଲା। 18ଅସଂଖ େଲାକ, ଅଥା ,

ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶି, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ ମ ରୁ ଅେନେକ ଆପଣାମାନଙୁ
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ଶୁଚି କରି ନ ଥେଲ, ତଥାପି େସମାେନ େଲଖାର ବିପରୀତେର ନିସାର ପବର

ବଳି େଭାଜନ କେଲ। କାରଣ ହିଜକୀୟ େସମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରି

ଏହା କହିଥେଲ, 19 “େଯେକହି ପରେମଶରଙର, ସଦାପଭୁ ଆପଣା େପୖତୃକ

ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନଃକରଣ ନିବିଷ କେର, େସ

ଧମଧାମର େଶୗଚବିଧ ଅନୁସାେର ଶୁଚି େନାହିେଲ େହଁ ମଙଳମୟ ସଦାପଭୁ

ତାହାକୁ କମା କରନୁ।” 20ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ହିଜକୀୟଙର ବାକ େର କଣପାତ

କେଲ ଓ େଲାକମାନଙୁ ସୁସ କେଲ। 21 ଏହିରୂେପ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମହାନନେର ସାତ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ପବ ପାଳନ

କେଲ; ପୁଣି େଲବୀୟମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉଚ ବାଦ ଧନିେର ଗାନ କରି ପତିଦିନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କେଲ। 22

ଆଉ, େଯଉଁ ସକଳ େଲବୀୟ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ େସବାକାଯ େର ସୁଦକ

ଥେଲ, େସମାନଙୁ ହିଜକୀୟ ଚିତ ପେବାଧକ କଥା କହିେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ

ପବର ସାତ ଦିନସାରା ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରି େଭାଜନ କେଲ ଓ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙ େପୖତୃକ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ସୀକାର କେଲ। 23

ଏଉତାେର ଆଉ ସାତ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ ସମାଜ ପରାମଶ

କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ସାତ ଦିନ ଆନନେର ପାଳନ କେଲ। 24 ଏଣୁ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ଉପହାର ନିମେନ ସମାଜକୁ ଏକ ସହସ ବୃଷ ଓ

ସାତ ସହସ େମଷ େଦେଲ; ଆଉ, ଅଧପତିମାେନ ସମାଜକୁ ଏକ ସହସ

ବୃଷ ଓ ଦଶ ସହସ େମଷ େଦେଲ; ପୁଣି ଯାଜକମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ

ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କେଲ। 25 ପୁଣି, ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ ସହିତ

ଯିହୁଦାର ସମଗ ସମାଜ ଓ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ଆଗତ ସମଗ ସମାଜ, ପୁଣି

ଇସାଏଲ େଦଶରୁ ଆଗତ ଓ ଯିହୁଦା ନିବାସୀ ବିେଦଶୀଗଣ ଆନନ କେଲ।

26 ଏହିରୂେପ ଯିରୂଶାଲମେର ମହାନନ େହଲା; କାରଣ ଇସାଏଲର ରାଜା

ଦାଉଦଙର ପୁତ ଶେଲାମନଙ ସମୟଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଏପରି ଆଉ

େହାଇ ନ ଥଲା। 27 ଏଉତାେର େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ଉଠି େଲାକମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କେଲ; ପୁଣି େସମାନଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରାଗଲା ଓ

େସମାନଙ ପାଥନା ତାହାଙ ପବିତ ବାସସାନ ସଗ ପଯ ନ ପେବଶ କଲା।

31ଏହିସବୁ ସମାପ େହଲା ଉତାେର ଉପସିତ ସମଗ ଇସାଏଲ ଯିହୁଦାର

ନଗରମାନଙୁ ଯାଇ ସମସବୁ ଭାଙି ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତମାନ
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କାଟି ପକାଇେଲ, ପୁଣି ନିଃେଶଷେର ବିନାଶ ନ କରିବା ପଯ ନ ସମସ

ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ମ ରୁ, ଆହୁରି ଇଫୟିମ ଓ ମନଃଶିେର ସିତ

ଉଚସଳୀ ଓ ଯ େବଦିସବୁ ଭାଙି ପକାଇେଲ। ତହଁୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାର ଓ ନଗରକୁ େଫରିଗେଲ।

2 ଆଉ, ହିଜକୀୟ ଯାଜକମାନଙର ଓ େଲବୀୟମାନଙର ପାଳିକେମ

ପାଳି ନିରୂପଣ କେଲ, େହାମାଥକ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳିଦାନ, ପରିଚଯ ା ଓ

ସଦାପଭୁଙ ଛାଉଣିର ଦାରସମୂହେର ଧନ ବାଦ ଓ ପଶଂସା କରିବା ନିମେନ

ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙର ପତି ଜଣକୁ ତାହାର େସବାନୁସାେର ନିଯୁକ

କେଲ। 3 ମ େସ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାର ଲଖନାନୁସାେର େହାମବଳି

ନିମେନ, ଅଥା , ପଭାତୀୟ ଓ ସାୟଂକାଳୀନ େହାମବଳି ନିମେନ, ପୁଣି

ବିଶାମବାର ଓ ଅମାବାସ ା ଓ ନିରୂପିତ ପବାଦିର େହାମବଳି ନିମେନ

ରାଜସମତିରୁ େଦୟ ଅଂଶ ନିରୂପଣ କେଲ। 4ଆହୁରି, େଯପରି ଯାଜକଗଣ

ଓ େଲବୀୟଗଣ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାେର ଆସକ ରହିେବ, ଏଥପାଇଁ

େସ େସମାନଙୁ େସମାନଙର ଅଂଶ େଦବା ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ

େଲାକମାନଙୁ ଆ ା କେଲ। 5 ପୁଣି, ଏହି ଆ ା େଘାଷିତ େହବାକେଣ

ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପଚୁର ରୂେପ ପଥମଜାତ ଶସ , ଦାକାରସ, େତୖଳ, ମଧୁ

ଓ େକେତାତନ ସକଳ ଦବ ଆଣିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପଚୁର ରୂେପ ସକଳ

ଦବ ର ଦଶମାଂଶ ଆଣିେଲ। 6 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ବାସକାରୀ

ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାର ସନାନମାେନ ମ େଗାେମଷର ଦଶମାଂଶ ଓ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପତିଷିତ ପବିତ ଦବ ାଦିର ଦଶମାଂଶ

ଆଣି ରାଶି ରାଶି କରି େଥାଇେଲ। 7 ତୃତୀୟ ମାସେର େସମାେନ େସହି ରାଶି

କରିବାକୁ ଆରମ କରି ସପମ ମାସେର ତାହା ସମାପ କେଲ। 8 ଏଉତାେର

ହିଜକୀୟ ଓ ଅଧପତିମାେନ େସହି ରାଶି େଦଖବାକୁ ଆସି ସଦାପଭୁଙର ଓ

ତାହାଙ େଲାକ ଇସାଏଲର ଧନ ବାଦ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ ହିଜକୀୟ

େସହି ସକଳ ରାଶି ବିଷୟେର ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ ପଚାରେନ, 10

ସାେଦାକ ବଂଶୀୟ ପଧାନ ଯାଜକ ଅସରୀୟ ତାଙୁ ଉତର କରି କହିଲା,

“େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଉପହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରମ କରିବା

ସମୟଠାରୁ ଆେମମାେନ େଭାଜନ କରିଅଛୁ ଓ ତୃପ େହାଇଅଛୁ ଓ ପଚୁର

ଅବଶିଷ ରଖଅଛୁ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ
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କରିଅଛନି; େତଣୁ ଯାହା ଅବଶିଷ ରହିଅଛି, ତାହା ଏହି ବୃହତ ଦବ ରାଶି।” 11

ତହେର ହିଜକୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର େକେତକ େକାଠରି ପସୁତ କରିବାକୁ

ଆ ା କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା ପସୁତ କେଲ। 12ଏଉତାେର େଲାକମାେନ

ବିଶସ ରୂେପ ଉପହାର, ଦଶମାଂଶ ଓ ପବିତୀକୃତ ଦବ ଆଣିେଲ; ଆଉ

ତହ ଉପେର େଲବୀୟ େକାନାନୀୟ ଅ କ ଥଲା ଓ ତାହାର ଭାଇ ଶିମୀୟି

ଦିତୀୟ ଥଲା। 13 ପୁଣି, ଯିହୀେୟଲ ଓ ଅସସୀୟ, ନହ , ଅସାେହଲ,

ଯିେରେମା , େଯାଷାବ , ଇଲୀେୟ , ଯିଷଖୀୟ, ମାହ , ବନାୟ, ଏମାେନ

ହିଜକୀୟ ରାଜାଙର ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହା କ ଅସରୀୟର ନିଯୁକି ଦାରା

େକାନାନୀୟ ଓ ତାହାର ଭାତା ଶିମୀୟିର ହସାଧୀନେର କାଯ ଶାସକ ଥେଲ।

14ଆଉ, େଲବୀୟ ଯିମାର ପୁତ େକାରି, େଯ ପୂବଦିଗ ଦାରପାଳ ଥଲା, େସ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଓ ମହାପବିତ ବସୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର େସଚାଦତ ଉପହାର ଉପେର ନିଯୁକ େହଲା। 15

ପୁଣି, ତାହାର ଅଧୀନେର ଏଦନ, ମିନ ାମୀନ, େଯଶୂୟ, ଶମୟୀୟ, ଅମରୀୟ

ଓ ଶଖନୀୟ, ଏମାେନ ଯାଜକମାନଙ ନାନା ନଗରେର ଆପଣାମାନଙର

ସାନ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙୁ ପାଳି ଅନୁସାେର େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା

ନିରୂପିତ ପଦେର ରହିେଲ; 16 େସମାନଙ ବ ତୀତ େଯଉଁମାେନ ପତିଦିନର

କତବ ତାର ପେୟାଜନାନୁସାେର ପାଳିକେମ ଆପଣା ଆପଣା ରକଣୀୟ

େସବା ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ, ଏପରି ତିନି ବଷ

ଓ ତେତାଧକ ବୟସ ପୁରୁଷ ବଂଶାବଳୀ କେମ ଗଣିତ େହାଇଥେଲ; 17

ଆଉ, ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ, ପୁଣି େକାଡ଼ିଏ

ବଷ ଓ ତେତାଧକ ବୟସ େଲବୀୟମାେନ ବଂଶାବଳୀ କେମ େସମାନଙ

ରକଣୀୟ ଓ ପାଳି ଅନୁସାେର ଗଣିତ େହାଇଥେଲ; 18 ପୁଣି ସମଗ ସମାଜ

ମ େର େଲାକମାନଙର ଶିଶୁ, ଭାଯ ା ଓ ପୁତକନ ାମାେନ ବଂଶାବଳୀ

କେମ ଗଣିତ େହାଇଥେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନିରୂପିତ

କାଯ େର ପବିତତାେର ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କେଲ; 19 ମ ହାେରାଣଙର

େଯଉଁ ସନାନଯାଜକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରସ ତଳିଭୂମିର େକତେର

ବାସ କେଲ, େସମାନଙ ପେତ କ ନଗରେର ଯାଜକମାନଙ ମ େର ସମସ

ପୁରୁଷଙୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙ ମ େର ବଂଶାବଳୀ କେମ ଗଣିତ ସମସଙୁ

ଅଂଶ େଦବା ପାଇଁ େଲାେକ ନାମେର ନିଣୀତ େହେଲ। 20 ହିଜକୀୟ ଯିହୁଦାର
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ସବତ ଏପକାର କେଲ; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର ଉତମ

ଓ ଯଥାଥ ଓ ବିଶସତାର କମ କେଲ। 21ଆଉ, େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙର

ଅେନଷଣ କରିବା ନିମେନ ପରେମଶରଙ ଗୃହର େସବାକାଯ , ପୁଣି ବ ବସା

ଓ ଆ ା ସମନେର େଯ େଯ କାଯ ଆରମ କେଲ, ତାହାସବୁ ଆପଣା

ସବାନଃକରଣ ସହିତ କରି କୃତକାଯ େହେଲ।

32ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଓ ଏହି ବିଶସତାର କମ ଉତାେର ଅଶୂରର ରାଜା

ସ େହରୀବ ଆସି ଯିହୁଦାେର ପେବଶ କଲା ଓ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର

ବିରୁଦେର ଛାଉଣି ସାପନ କରି ତାହାସବୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଲାଭ କରିବାକୁ

ବିଚାର କଲା। 2 ପୁଣି, ସ େହରୀବ ଆସିଅଛି ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର

ଯୁଦ କରିବାକୁ ମନସ କରିଅଛି, ହିଜକୀୟ ଏହା େଦଖେନ, 3 େସ ନଗରର

ବହିଃସିତ ନିଝରସବୁ ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଅଧପତି ଓ ବଳବାନ

େଲାକଙ ସହିତ ମନଣା କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ତାଙର ସାହାଯ କେଲ। 4

“ଏଣୁ ଅଶୂରରାଜାଗଣ ଆସି କାହକି ଅେନକ ଜଳ ପାଇେବ?” ଏହା କହି

ଅସଂଖ େଲାକ ଏକତିତ େହାଇ ସମସ ଝର ଓ େଦଶମ ବାହୀ େସାତ

ବନ କେଲ। 5 ପୁଣି, େସ ସାହସ ବାନି ସମସ ଭଗ ପାଚୀର ନିମାଣ କରି

ଦୁଗ ସମାନ ଓ ବହିଃସିତ ଅନ ପାଚୀର ସମାନ ଉଚ କେଲ ଓ ଦାଉଦ

ନଗରସ ମିେଲା ଦୃଢ଼ କେଲ, ଆଉ ପଚୁର ଅସ ଓ ଢାଲ ପସୁତ କେଲ।

6ଆଉ, େସ େଲାକମାନଙ ଉପେର େସନାପତି ନିଯୁକ କେଲ ଓ ନଗର

ଦାର ଛକେର ଆପଣା ନିକଟେର େସମାନଙୁ ଏକତ କରି େସମାନଙୁ ଚିତ

ପେବାଧକ ବାକ କହିେଲ, 7 “ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ଅଶୂରର ରାଜା ଓ

ତାହାର ସଙୀ ସମସ ଜନତା ସକାଶୁ ଭୀତ କି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ

ତାହାର ସହାୟ ଅେପକା ଆମମାନଙ ସହାୟ ମହାନ; 8 ମାଂସର ବାହୁ

ତାହାର ସହାୟ; ମାତ ଆମମାନଙର ସାହାଯ କରିବାକୁ ଓ ଆମମାନଙ

ପକେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙ

ସହାୟ ଅଛନି।” ଏଥେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାରାଜା ହିଜକୀୟଙ ବାକ େର

ନିଭର ରଖେଲ। 9 ଏଥଉତାେର ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ଓ ତାହା

ସେଙ ତାହାର େସୖନ ସାମନ ଲାଖୀ ନଗର ସମୁଖେର ଥବା େବେଳ େସ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟଙ ନିକଟକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର

ଉପସିତ ସମଗ ଯିହୁଦା ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, 10
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“ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ କାହେର

ନିଭର ରଖ ଅବେରାଧ କାଳେର ଯିରୂଶାଲମେର ରହୁଅଛ? 11ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଅଶୂର ରାଜାର ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ

େବାଲ ଦୁଭକେର ଓ ତୃଷାେର ମରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ସମପ େଦବାକୁ

କʼଣ ହିଜକୀୟ ମଣାଉ ନାହାନି? 12 ଏହି ହିଜକୀୟ ତାହାଙ ଉଚସଳୀ

ଓ ଯ େବଦିସବୁ ଦୂର କରି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆ ା କରି କି କହି

ନାହାନି, ତୁେମମାେନ ଏକ ଯ େବଦି ସମୁଖେର ପଣାମ କରିବ ଓ ତହ

ଉପେର ଧୂପ ଜଳାଇବ? 13 ମଁୁ ଓ େମାʼ ପିତୃେଲାକମାେନ ଏହିସବୁ େଦଶର

େଲାକମାନଙ ପତି ଯାହା କରିଅଛୁ, ତାହା କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? େସହି

ସବୁ େଦଶସ େଗାଷୀମାନଙ େଦବଗଣ କି େକୗଣସି ରୂେପ ଆମ ହସରୁ

ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ ଉଦାର କରି ପାରିେଲ? 14 େମାʼ ପିତୃେଲାକମାେନ

େଯଉଁ େଗାଷୀମାନଙୁ ନିଃେଶଷେର ବିନାଶ କେଲ, େସମାନଙ େଦବଗଣ

ମ ରୁ କିଏ ଆପଣା େଲାକଙୁ େମାʼ ହସରୁ ଉଦାର କରି ପାରିଅଛି େଯ,

ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙୁ େମାʼ ହସରୁ ଉଦାର କରି ପାରିେବ? 15

ଏେହତୁ ହିଜକୀୟ ତୁମମାନଙୁ ନ ଭୁଲାଉ, କି ଏରୂପ ନ ମଣାଉ, କିଅବା

ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ବିଶାସ କର ନାହ; କାରଣ େକୗଣସି େଦଶର କି ରାଜ ର

େଦବତା ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େମାʼ ହସରୁ ଓ େମାʼ ପିତୃେଲାକଙ ହସରୁ

ଉଦାର କରିପାରି ନାହ; େତେବ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର କି ତୁମମାନଙୁ େମାʼ

ହସରୁ ଉଦାର କରି ପାରିେବ?” 16 ପୁଣି, ତାହାର ଦାସମାେନ ସଦାପଭୁ

ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ଓ ତାହାଙ ଦାସ ହିଜକୀୟଙ ବିରୁଦେର ଆହୁରି

ଅେନକ କଥା କହିେଲ। 17 ମ େସ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙର

ନିନା କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ ବିରୁଦେର କଥା କହିବାକୁ ଏହିପରି ପତମାନ

େଲଖଲା, ଯଥା, “ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ େଦବଗଣ େଯପରି ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ େମାʼ ହସରୁ ଉଦାର କରି ନାହାନି, େସପରି ହିଜକୀୟର

ପରେମଶର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େମାʼ ହସରୁ ଉଦାର କରିେବ ନାହ।”

18 ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ପାଚୀର ଉପେର ଥେଲ,

େସମାନଙୁ ଭୟାତ ଓ ବ ାକୁଳ କରି ନଗର ହସଗତ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ

ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ଉଚସରେର ଡାକି କହିେଲ। 19ଆଉ, ପୃଥବୀସ ନାନା

େଗାଷୀୟମାନଙର ମନୁଷ ହସକୃତ େଦବଗଣ ବିରୁଦେର କଥା କହିବା ତୁଲ
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େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର କଥା କହିେଲ। 20ଏଥେର

ହିଜକୀୟ ରାଜା ଓ ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା ଏସକାଶୁ

ପାଥନା କରି ସଗ ଆେଡ଼ ଡାକ ପକାଇେଲ। 21 ତହେର ସଦାପଭୁ ଏକ

ଦୂତ େପରଣ କରି ଅଶୂର ରାଜାର ଛାଉଣି ମ େର ମହାବିକମଶାଳୀ େଲାକ

ସମସଙୁ, ଆଉ ପଧାନ ଓ େସନାପତିମାନଙୁ ଉଚିନ କେଲ। ତହେର େସ

ଲଜିତମୁଖ େହାଇ ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଗଲା। ତହ ଉତାେର େସ ଆପଣା

େଦବ ମନିରକୁ ଆସେନ, ତାହାର େକେତକ ଔରସଜାତ େସଠାେର ତାହାକୁ

ଖଡେର ବଧ କେଲ। 22ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ ହିଜକୀୟଙୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀମାନଙୁ ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ହସରୁ ଓ ଅନ ସମସଙ ହସରୁ

ଉଦାର କେଲ, ପୁଣି ଚତୁଦଗରୁ େସମାନଙୁ ପଥ େଦଖାଇେଲ। 23 ତହେର

ଅେନେକ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ଆଣିେଲ ଓ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟଙ ନିକଟକୁ ବହୁମୂଲ ପଦାଥ ଆଣିେଲ; ତହଁୁ

େସ େସହି ସମୟଠାରୁ ସମଗ େଗାଷୀର ଦୃଷିେର ଉନତ େହେଲ। 24

େସହି ସମୟେର ହିଜକୀୟଙୁ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା େହାଇଥଲା; ପୁଣି େସ

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରେନ, େସ ତାଙୁ ଉତର ଓ ଏକ ଚିହ

େଦେଲ। 25 ମାତ ହିଜକୀୟ ଆପଣା ପତି କୃତ ମଙଳ ଅନୁସାେର ପତିଦାନ

କେଲ ନାହ; କାରଣ ତାଙର ଅନଃକରଣ ଗବତ େହଲା; ଏେହତୁ ତାଙ

ଉପେର, ପୁଣି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର େକାପ ଉପସିତ େହଲା।

26 ତଥାପି ଆପଣା ଅନଃକରଣର ଗବ ସକାଶୁ ହିଜକୀୟ ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ନମ କେଲ, େତଣୁ ହିଜକୀୟଙର ସମୟେର

େସମାନଙ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ େକାପ ଉପସିତ େହଲା ନାହ। 27ଆଉ,

ହିଜକୀୟଙର ଅତି ପଚୁର ସମଦ ଓ ସମମ ଥଲା ପୁଣି, େସ ରୂପା, ସୁନା,

ବହୁମୂଲ ପସର, ସୁଗନି ଦବ , ଢାଲ ଓ ସବପକାର ମେନାହର ପାତ

ନିମେନ ଭଣାର ପସୁତ କେଲ; 28 ମ ଉତନ ଶସ ଓ ଦାକାରସ ଓ େତୖଳ

ନିମେନ ଭଣାର, ପୁଣି ସବପକାର ପଶୁ ନିମେନ ଶାଳା ଓ େମଷପଲ ନିମେନ

ଖୁଆଡ଼ ପସୁତ କେଲ। 29ଆହୁରି, େସ ଆପଣା ନିମେନ ନାନା ନଗର ଓ

େଗାେମଷାଦି ପଚୁର ପଶୁଧନ ଆେୟାଜନ କେଲ; କାରଣ ପରେମଶର ତାଙୁ

ବହୁତ ବହୁତ ସମତି େଦଇଥେଲ। 30ଏହି ହିଜକୀୟ ମ ଗୀେହାନସିତ

ଉଚତର ଜଳଝର ବନ କରି ତାହା ସଳଖ ପଥେର ଦାଉଦନଗରର ପଶିମ
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ପାଶକୁ ଆଣିେଲ। ପୁଣି, ହିଜକୀୟ ଆପଣାର ସମସ କାଯ େର କୃତକାଯ

େହେଲ। 31 ତଥାପି େଦଶେର େଯଉଁ ଅଦୁତ କାଯ େହାଇଥଲା, ତହର

ବିବରଣ ପଚାରିବା ନିମିତ ତାଙ ନିକଟକୁ ବାବିଲୀୟ ଅଧପତିମାନଙ େପରିତ

ଦୂତମାନଙ କାଯ ସମନେର େଯପରି େସ ଆପଣା ଅନଃକରଣର ସମସ

ଭାବ ଜାଣି ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ ପରେମଶର ତାଙର ପରୀକା େନବା ସକାେଶ

ତାଙୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 32 ଏହି ହିଜକୀୟଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର

ସୁକିୟା, ଯିହୁଦାର ଓ ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସପୁସକ ଅନଗତ

ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକାର ଦଶନ ପୁସକେର େଲଖାଅଛି।

33ଏଥଉତାେର ହିଜକୀୟ ମୃତୁ ବରଣ କେଲ, ତହେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦ

ସନାନଗଣର କବର ସାନର ଊଦଗାମୀ ପଥ ପାଶେର ତାଙୁ କବର େଦେଲ;

ପୁଣି, ତାଙର ମରଣ ସମୟେର ସମଗ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ

ତାଙର ସମାନ କେଲ। ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ମନଃଶି ତାଙର ପଦେର ରାଜ

କେଲ।

33ମନଃଶି ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବାର ବଷ ବୟସ

ଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ପଞାବନ ବଷ ରାଜ କେଲ। 2 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ ଦୂର କରି

େଦଇଥେଲ, େସମାନଙ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାନୁସାେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର

କୁକମ କେଲ। 3 କାରଣ ତାଙର ପିତା ହିଜକୀୟ େଯଉଁ ଉଚସଳୀମାନ ଭାଙି

ପକାଇଥେଲ, େସ ପୁନବାର ତାହାସବୁ ନିମାଣ କେଲ ଓ େସ ବାେ ଦବଗଣ

ନିମେନ ଯ େବଦି ପସୁତ କେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ ନିମାଣ କେଲ ଓ

ଆକାଶସ ସକଳ ବାହିନୀକୁ ପୂଜା କରି େସମାନଙର େସବା କେଲ। 4

ପୁଣି, “ଯିରୂଶାଲମେର ଆମର ନାମ ସଦାକାଳ ସାପିତ େହବ” େବାଲ

ସଦାପଭୁ େଯଉଁ ଗୃହ ବିଷୟେର କହିଥେଲ, ସଦାପଭୁଙ େସହି ଗୃହେର େସ

ଯ େବଦିମାନ ନିମାଣ କେଲ। 5 ଆହୁରି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଦୁଇ

ପାଙଣେର ଆକାଶସ ସକଳ ବାହିନୀ ନିମେନ ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ।

6 ମ େସ ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କାେର ଆପଣା ସନାନସନତିମାନଙୁ

ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ, େସ ଶୁଭାଶୁଭ କହିବାର ବିଦ ା

ଓ ଗଣକତା ବ ବହାର କେଲ ଓ ମାୟାକମ କେଲ, ପୁଣି ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ

ଗୁଣିଆମାନଙ ସହିତ ବ ବହାର କେଲ; େସ ସଦାପଭୁଙୁ ବିରକ କରିବା
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ନିମେନ ତାହାଙ ଦୃଷିେର ବହୁତ କୁକମ କେଲ। 7ଆଉ, େସ ଆପଣା ନିମତ

େଦବତାର େଖାଦିତ ପତିମା ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ସାପନ କେଲ; େସହି

ଗୃହ ବିଷୟେର ପରେମଶର ଦାଉଦଙୁ ଓ ତାଙ ପୁତ ଶେଲାମନଙୁ କହିଥେଲ,

“ଏହି ଗୃହେର ଓ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ମ ରୁ ଆମର ମେନାନୀତ

ଯିରୂଶାଲମେର ଆେମ ଆପଣା ନାମ ସଦାକାଳ ସାପନ କରିବା; 8 ପୁଣି,

ଆେମ େସମାନଙୁ େଯସମସ ଆ ା େଦଇଅଛୁ, ଅଥା , େମାଶାର ହସ ଦାରା

େଯସମସ ବ ବସା, ବିଧ ଓ ବିଧାନ େଦଇଅଛୁ, େକବଳ ତଦନୁସାେର କମ

କରିବା ପାଇଁ େଯେବ େସମାେନ ମେନାେଯାଗୀ େହେବ, େତେବ ଆେମ

ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ନିମେନ େଯଉଁ େଦଶ ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ,

ତହରୁ ଇସାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ସାନାନରିତ କରିବା ନାହ।” 9 ମାତ

ମନଃଶି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇେଲ,

ତହେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ସମୁଖରୁ େଯଉଁ େଦଶୀୟମାନଙୁ

ବିନାଶ କରିଥେଲ, େସମାନଙ କିୟା ଅେପକା େସମାେନ ଅଧକ କୁକିୟା

କେଲ। 10 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ମନଃଶି ଓ ତାଙର େଲାକମାନଙୁ ନାନା କଥା

କହିେଲ, ମାତ େସମାେନ କିଛି ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 11 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର େସନାପତିମାନଙୁ

ଆଣିେଲ, ତହେର େସମାେନ ମନଃଶିଙୁ େବଡ଼ିେର ଧରି ଶିକୁଳିେର ବାନି

ବାବିଲକୁ େନଇଗେଲ। 12 ପୁଣି, େସ ଦୁଃଖେର ଥବା େବେଳ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ ଅତିଶୟ ନମ କେଲ। 13ଆଉ, େସ

ତାହାଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରେନ, େସ ତାଙ ପତି ପସନ େହେଲ ଓ ତାଙର

ନିେବଦନ ଶୁଣି ତାଙୁ ପୁନବାର ତାଙର ରାଜ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ।

େସେତେବେଳ ମନଃଶି ଜାଣିେଲ େଯ, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଅଟନି। 14

ଏଥଉତାେର େସ ଗୀେହାନର ପଶିମ ପାଶେର ଉପତ କା ମ େର ମତ

ଦାରର ପେବଶ ସାନ ପଯ ନ ଦାଉଦନଗରର ବାହାରପାଚୀର ନିମାଣ

କେଲ; ଆଉ, େସ ଓଫଲର ଚତୁଦଗ େବଷନ କରି ପାଚୀର ଅତି ଉଚ କେଲ

ଓ ଯିହୁଦାର ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରସମୂହେର ବିକମୀ େସନାପତିମାନଙୁ

ନିଯୁକ କେଲ। 15ଆଉ, େସ ଅନ େଦବଗଣକୁ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହସିତ

ପତିମାକୁ ଦୂର କେଲ ଓ େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପବତେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର



ଦିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 995

ଆପଣାର ନିମତ ସମସ ଯ େବଦି ନଗରର ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ। 16

ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦି ନିମାଣ କରି ତହ ପେର ମଙଳାଥକ ଓ

ପଶଂସାଥକ ବଳି ଉତଗ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାକୁ ଆ ା କେଲ। 17 ତଥାପି େଲାକମାେନ

ଉଚସଳୀେର ବଳିଦାନ କେଲ, ମାତ ତାହା େକବଳ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର କେଲ। 18 ଏହି ମନଃଶିଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ତାଙର ପାଥନା ଓ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ନାମେର ତାଙ ପତି ଉକ ଦଶକମାନଙ ବାକ , ଏହିସବୁ

ଇସାଏଲର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସେର ଲଖତ ଅଛି। 19 ମ ତାଙର ପାଥନା

ଓ ପରେମଶର ତାଙ ପତି କିପରି ପସନ େହେଲ ଓ ତାଙର ସକଳ ପାପ ଓ

ସତ ଲଙନ ଓ େସ ଆପଣାକୁ ନମ କରିବା ପୂେବ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର

ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କରିଥେଲ, ଆଉ ଆେଶରା ମୂତ ଓ େଖାଦିତ ପତିମା

ସାପନ କରିଥେଲ; େଦଖ, ତାହାସବୁ େହାେଶୟର ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି।

20 ଏଥଉତାେର ମନଃଶିଙ ମୃତୁ ପେର, େଲାକମାେନ ତାଙୁ ତାଙର ନିଜ

ଗୃହେର କବର େଦେଲ; ତହଁୁ ତାଙର ପୁତ ଆେମା ତାଙର ପଦେର ରାଜ

କେଲ। 21ଆେମା ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ବାଇଶ

ବଷ ବୟସ ଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷ ରାଜ କେଲ। 22

ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶିଙ ତୁଲ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ; ଆେମା ଆପଣା ପିତା ମନଃଶିଙ ନିମତ ସକଳ େଖାଦିତ ପତିମା

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରି େସମାନଙର େସବା କେଲ। 23 ପୁଣି, ତାଙର

ପିତା ମନଃଶି େଯପରି ଆପଣାକୁ ନମ କରିଥେଲ, େସ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର

ଆପଣାକୁ େସପରି ନମ କେଲ ନାହ; ମାତ ଏହି ଆେମା ଅଧକ ଅଧକ

ଅପରାଧ କେଲ। 24 ଏଉତାେର ତାଙର ଦାସମାେନ ତାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ

କରି ତାଙର ନିଜ ଗୃହେର ତାଙୁ ବଧ କେଲ। 25 ମାତ େଯଉଁମାେନ ଆେମା

ରାଜାଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କରିଥେଲ, େସସମସଙୁ େଦଶସ େଲାକମାେନ

ବଧ କେଲ; ଆଉ, େଦଶର େଲାକମାେନ ତାଙର ପଦେର ତାଙର ପୁତ

େଯାଶୀୟଙୁ ରାଜା କେଲ।

34 େଯାଶୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ଆଠ ବଷ

ବୟସ ଥେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିରିଶ ବଷ ରାଜ କେଲ। 2
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ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷ

ଦାଉଦଙର ପଥେର ଚାଲେଲ, ଆଉ, ଦକିଣେର କି ବାମେର େଫରିେଲ ନାହ।

3 ତାହାଙ ରାଜତର ଅଷମ ବଷେର େସ ଅଳ ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣା

ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର ପରେମଶରଙୁ ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ ଓ

େସ ଦାଦଶ ବଷେର ଉଚସଳୀ ଓ ଆେଶରା ମୂତ ଓ େଖାଦିତ ପତିମା ଓ

ଛାଞେର ଢଳା ପତିମାରୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

4 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତାଙ ସାକାତେର ବା େଦବଗଣର ଯ େବଦିସବୁ

ଭାଙି ପକାଇେଲ, ଆଉ େସ ତହ ଉପେର ସାପିତ ସୂଯ ପତିମାସବୁ କାଟି

ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ, େଖାଦିତ ପତିମା ଓ ଛାଞେର ଢଳା ପତିମାସବୁ

ଭାଙି ଚୂଣ କରି େସସବୁର ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନକାରୀ େଲାକମାନଙ

କବର ଉପେର ତାହା ବିଞିେଲ। 5ଆଉ, େସମାନଙ ଯ େବଦି ଉପେର

ଯାଜକମାନଙ ଅସି ଦଗ କରି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଶୁଚି କେଲ। 6 େସ

ମନଃଶି ଓ ଇଫୟିମ ଓ ଶିମୀେୟାନର ନଗରସମୂହେର ନପାଲ ପଯ ନ

କାନଡ଼ାର ଚତୁଦଗେର ଏହି ପକାର କେଲ। 7ଆଉ, େସ ଯ େବଦିସବୁ

ଭାଙି ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂତ ଓ େଖାଦିତ ପତିମାସବୁ ଚୂଣ କେଲ ଓ

ଇସାଏଲ େଦଶର ସବତ ସୂଯ ପତିମାସବୁ କାଟି ପକାଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ

େଫରି ଆସିେଲ। 8 ଏଥଉତାେର େସ ଆପଣା ରାଜତର ଅଠର ବଷେର

େଦଶ ଓ ଗୃହ ଶୁଚି କଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଗୃହର

ମରାମତି ନିମେନ ଅ ସଲୀୟର ପୁତ ଶାଫ କୁ ଓ ନଗରା କ ମାେସୟକୁ

ଓ େଯାୟାହସର ପୁତ େଯାୟାହ ଇତିହାସ େଲଖକକୁ ପଠାଇେଲ। 9 ତହଁୁ

େସମାେନ ହି କୀୟ ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସି େଲବୀୟ ଦାରପାଳମାନଙ

ଦାରା ମନଃଶି ଓ ଇଫୟିମ ଓ ସମଗ ଇସାଏଲର ଅବଶିଷାଂଶ, ପୁଣି ସମଗ

ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙ ହସରୁ ସଂଗୃହୀତ

ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଆନୀତ ସକଳ ମୁଦା ତାହା ନିକଟେର ସମପଣ କେଲ।

10ଆଉ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ତତାବଧାରଣ କମକାରୀମାନଙ

ହସେର ତାହା ସମପ େଦେଲ; ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର କମକାରୀମାେନ େସହି

ଗୃହର ଜୀଣସଂସାର ଓ ପୁନଃନିମାଣ ନିମେନ ତାହା େଦେଲ; 11 ଅଥା ,

ଯିହୁଦାରାଜାଗଣ େଯସକଳ ଗୃହ ବିନାଶ କରିଥେଲ, ତହ ନିମେନ େଖାଦିତ

ପସର ଓ ବରଗା ଓ କଡ଼ିକାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ତାହା ସୂତଧର ଓ ଗାନକମାନଙୁ
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େଦେଲ। 12 ଆଉ, େଲାକମାେନ ବିଶସ ରୂେପ କାଯ କେଲ; ମରାରି

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଯହ ଓ ଓବଦୀୟ, ଏହି େଲବୀୟମାେନ େସମାନଙର

ତତାବଧାରକ ଥେଲ; ପୁଣି, କହାତସନାନଗଣର ମ ରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ

ମଶୁଲ ଓ ଅନ େଲବୀୟମାେନ, ଅଥା , ବାଦ ବଜାଇବାକୁ ନିପୁଣ

ସମସ େଲାକ କମ ଚଳାଇବାକୁ ନିଯୁକ ଥେଲ। 13 ଆହୁରି, େସମାେନ

ଭାରବାହକମାନଙର ତତାବଧାରକ ଓ କମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସବପକାର

େସବାକାଯ କାରୀମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ଥେଲ; ପୁଣି, େଲବୀୟମାନଙ

ମ ରୁ େଲଖକ, କାଯ ଶାସକ ଓ ଦାରପାଳ ଥେଲ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆନୀତ ମୁଦା ବାହାର କରି ଆଣିଲା େବେଳ ହି କୀୟ

ଯାଜକ େମାଶାଙ ଦାରା ଦତ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାପୁସକ ପାଇଲା। 15

ତହେର ହି କୀୟ ଶାଫ େଲଖକକୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହେର ବ ବସାପୁସକ ପାଇଅଛି।” ପୁଣି ହି କୀୟ ଶାଫ କୁ େସହି ପୁସକ

େଦଲା। 16 ଆଉ, ଶାଫ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ େସହି ପୁସକ େନଇଗଲା,

ଆହୁରି ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ପୁନବାର ସମାଦ େନଇ କହିଲା, “ଆପଣଙ

ଦାସମାନଙ ପତି ଅପତ ସମସ କାଯ େସମାେନ କରୁଅଛନି। 17 ପୁଣି,

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଥବା ମୁଦା କାଢ଼ିେନଇ ତତାବଧାରକମାନଙ

ହସେର ଓ କମକାରୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି।” 18ଆହୁରି,

ଶାଫ େଲଖକ ରାଜାଙୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ହି କୀୟ ଯାଜକ ଆମକୁ ଖେଣ

ପୁସକ େଦଇଅଛନି ଆଉ, ଶାଫ ରାଜାଙ ସାକାତେର ତହରୁ ପାଠ କଲା।

19 ଏଥେର ରାଜା େସହି ବ ବସାର ବାକ ଶବଣ କରେନ, ଆପଣା ବସ

ଚିରିେଲ। 20 ପୁଣି, ରାଜା ହି କୀୟକୁ ଓ ଶାଫ ର ପୁତ ଅହୀକାମକୁ ଓ

ମୀଖାର ପୁତ ଅେ ଦା କୁ ଓ ଶାଫ େଲଖକକୁ ଓ ରାଜାର ଦାସ ଅସାୟକୁ

ଆ ା କରି କହିେଲ, 21 “ତୁେମମାେନ ଯାଇ େମାʼ ନିମେନ, ପୁଣି ଇସାଏଲ

ଓ ଯିହୁଦା ମ େର ଅବଶିଷ େଲାକଙ ନିମେନ ଏହି ପାପ ପୁସକର ବାକ

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାର; କାରଣ ଆମମାନଙ ପିତୃେଲାକମାେନ ଏହି

ପୁସକର ସକଳ ଲଖନାନୁସାେର କମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପାଳନ

ନ କରିବାରୁ ଆମମାନଙ ଉପେର ସଦାପଭୁଙର ମହାେକାପ ବଷଅଛି।” 22

ତହେର ହି କୀୟ ଓ ରାଜା ାପାପ େଲାକମାେନ ହସର େପୗତ େତାଖତର

ପୁତ ଶଲୁ ନାମକ ବସାଗାରରକକର ଭାଯ ା ହୁ ଦା ଭବିଷ ବକୀ
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ନିକଟକୁ ଗେଲ; େସ ଯିରୂଶାଲମର ଦିତୀୟ ବିଭାଗେର ବାସ କରୁଥଲା, ପୁଣି

େସମାେନ ତାହାକୁ େସହି ଭାବର କଥା କହିେଲ। 23 ତହେର େସ େସମାନଙୁ

ଉତର କଲା, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, େଯଉଁ

େଲାକ ତୁମମାନଙୁ ଆମ କତିକି ପଠାଇଲା, ତାହାକୁ କୁହ, 24 ‘ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଏହି ସାନ ଉପେର ଓ ତନିବାସୀମାନଙ

ଉପେର ଅମଙଳ, ଅଥା , େସମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସାକାତେର େଯଉଁ

ପୁସକ ପାଠ କରିଅଛନି, ତହେର ଲଖତ ସକଳ ଅଭଶାପ ଘଟାଇବା। 25

କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ହସକୃତ ସକଳ କମ ଦାରା ଆମକୁ ବିରକ

କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ ଅନ େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର

ଧୂପ ଜଳାଇ ଅଛନି; ଏେହତୁ ଏହି ସାନ ଉପେର ଆମର େକାପାନଳ ବଷଅଛି

ଓ ତାହା ନିବାଣ େନାହିବ। 26 ମାତ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ

ପଠାଇଲା େଯ ଯିହୁଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁେମମାେନ କହିବ, ତୁମର ଶୁଣିବା

ବାକ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; 27

ଏହି ସାନ ବିରୁଦେର ଓ ତନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଉକ ପରେମଶରଙ

ବାକ ଶୁଣିବାମାେତ ତୁମର ଅନଃକରଣ େକାମଳ େହଲା ଓ ତୁେମ ତାହାଙ

ସାକାତେର ଆପଣାକୁ ନମ କଲ; ଏଣୁ ତୁେମ ଆମ ସାକାତେର ଆପଣାକୁ

ନମ କରିବାରୁ ଓ ଆପଣା ବସ ଚିରି ଆମ ସାକାତେର େରାଦନ କରିବାରୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ମ ତୁମ କଥା ଶୁଣିଲୁ। 28 େଦଖ, ଆେମ ତୁମର

ପିତୃେଲାକମାନଙ ନିକଟେର ତୁମକୁ ସଂଗହ କରିବା, ଆଉ ତୁେମ ଶାନିେର

ଆପଣା କବରେର ସଂଗୃହୀତ େହବ, ପୁଣି ଆେମ ଏହି ସାନ ଉପେର ଓ

ତନିବାସୀମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଅମଙଳ ଘଟାଇବା, ତାହାସବୁ

ତୁମର ଚକୁ େଦଖବ ନାହ।’” ଏଥଉତାେର େସମାେନ ପୁନବାର ରାଜା

ନିକଟକୁ ସମାଚାର ଆଣିେଲ। 29 ଏଥଉତାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ

ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ ପାଚୀନବଗଙୁ ଏକତ କେଲ। 30ପୁଣି,

ରାଜା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗମନ କେଲ, ଆଉ ଯିହୁଦାର ସମସ େଲାକ ଓ

ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ ବଡ଼ ସାନ

ସମସ େଲାକ ଗମନ କେଲ; ତହଁୁ େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପାପ ନିୟମ

ପୁସକର ସମସ ବାକ େସମାନଙ କଣେଗାଚରେର ପାଠ କେଲ। 31 ପୁଣି,

ରାଜା ଆପଣା ସାନେର ଠିଆ େହାଇ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଓ
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ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ ଓ ସମସ ପାଣ ସହିତ ତାହାଙର ଆ ା ଓ

ସାକ କଥା ଓ ବିଧ ପାଳନ କରି ଏହି ପୁସକଲଖତ ନିୟମବାକ ସଫଳ

କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ନିୟମ କେଲ। 32ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମର ଓ

ବିନ ାମୀ ର େଯେତ େଲାକ ବିଦ ମାନ ଥେଲ, େସ ସମସଙୁ େସହି ନିୟମେର

େସ ସମତ କରାଇେଲ। ତହେର ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ପରେମଶରଙର,

ଆପଣାମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶରଙ ନିୟମାନୁସାେର କମ କେଲ।

33 ପୁଣି, େଯାଶୀୟ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଅଧକୃତ ସମସ େଦଶରୁ

ଘୃଣାେଯାଗ ସକଳ ବିଷୟ ଦୂର କେଲ ଓ ଇସାଏଲ ମ େର ବିଦ ମାନ

ସମସ େଲାକଙୁ େସବା, ଅଥା , ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶରଙର

େସବା କରାଇେଲ। େସମାେନ ତାଙର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ

ପିତୃଗଣର ପରେମଶରଙ ଅନୁଗମନରୁ କାନ େନାହିେଲ।

35ଏଥଉତାେର େଯାଶୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଯିରୂଶାଲମେର

ନିସାର ପବ ପାଳନ କେଲ ଓ େଲାକମାେନ ପଥମ ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନେର

ନିସାର ପବର ବଳି ବଧ କେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ଯାଜକମାନଙୁ େସମାନଙ

ରକଣୀୟ ସାନେର ନିଯୁକ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େସବାକାଯ କରିବାକୁ

େସମାନଙୁ ସାହସ େଦେଲ। 3ପୁଣି, େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ସମଗଇସାଏଲକୁ

ଶିକା େଦେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙୁ

େସ କହିେଲ, “ଇସାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙର ପୁତ ଶେଲାମନଙର ନିମତ ଗୃହ

ମ େର ପବିତ ସିନୁକ ରଖ; ତୁମମାନଙ ସନେର ଆଉ ଭାର ରହିବ ନାହ;

ଏେବ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଓ ତାହାଙ େଲାକ ଇସାଏଲର

େସବା କର। 4 ପୁଣି, ଇସାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙର ଲଖନାନୁସାେର ଓ

ତାଙର ପୁତ ଶେଲାମନଙର ଲଖନାନୁସାେର ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ପାଳି ଅନୁକେମ ଆପଣାମାନଙୁ ପସୁତ କର। 5ଆଉ,

େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣର, ଅଥା , ତୁମମାନଙ ଭାତୃଗଣର ପିତୃବଂଶୀୟ

ବିଭାଗାନୁସାେର ପବିତ ସାନେର ଠିଆ ହୁଅ ଓ େଲବୀୟମାନଙର ପେତ କ

ପିତୃବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଅଂଶ େହଉ। 6 ପୁଣି, ନିସାର ପବର ବଳି ବଧ କର

ଓ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ କର ଓ େମାଶାଙ ହସେର (ଦତ) ସଦାପଭୁଙ ବାକ

ପମାେଣ କମ କରିବା ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ଭାତୃଗଣ ପାଇଁ ପସୁତ ହୁଅ।” 7

ଏଉତାେର େଯାଶୀୟ େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣର ଉପସିତ ସମସଙୁ େକବଳ
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ନିସାର ପବର ବଳି ନିମେନ ପଲ ମ ରୁ ତିରିଶ ହଜାର ପଯ ନ େମଷଶାବକ

ଓ ଛାଗବତ ଓ ତିନି ହଜାର ବୃଷ େଦେଲ; ଏହିସବୁ ରାଜସମତିରୁ ଦିଆଗଲା।

8 ପୁଣି, ତାଙର ଅଧପତିମାେନ େସଚାଦତ ଉପହାର ନିମେନ େଲାକମାନଙୁ,

ଯାଜକମାନଙୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ ଦାନ କେଲ। ହି କୀୟ ଓ ଜିଖରୀୟ

ଓ ଯିହୀେୟଲ, ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଏହି ଅ କମାେନ ନିସାର ପବର

ବଳି ନିମେନ ଯାଜକମାନଙୁ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ େମଷାଦିର ବତ ଓ

ତିନି ଶହ ବୃଷ େଦେଲ। 9 ମ େକାନାନୀୟ ଓ ଶମୟୀୟ ଓ ନଥେନଲ

ନାମକ ତାହାର ଭାଇମାେନ, ଆଉ ହଶବୀୟ ଓ ଯିୟୀେୟ ଓ େଯାଷାବ ,

ଏହି େଲବୀୟ ପଧାନମାେନ ନିସାର ପବର ବଳି ନିମେନ େଲବୀୟମାନଙୁ

ପାଞ ସହସ େମଷାଦିର ବତ ଓ ପାଞ ଶହ ବୃଷ େଦେଲ। 10 ଏହିରୂେପ

କମର ଆେୟାଜନ ହୁଅେନ, ରାଜା ାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ସାନେର ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଳି ଅନୁସାେର ଠିଆ େହେଲ।

11 ପୁଣି, ନିସାର ପବର ବଳିସବୁ ବଧ କରାଯାʼେନ, ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ

ହସରୁ ରକ େନଇ େସଚନ କେଲ ଓ େଲବୀୟମାେନ େସସବୁର ଚମ

କାଢ଼ିେଲ। 12 ଆଉ, େମାଶାଙ ପୁସକର ଲଖନାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉତଗକରଣାେଥ େଲାକମାନଙ ସନାନମାନଙୁ େସମାନଙ

ପିତୃବଂଶୀୟ ବିଭାଗାନୁସାେର େଦବା ପାଇଁ େସମାେନ େହାମବଳି ଉଠାଇ

େନେଲ, ଆଉ େସମାେନ ବୃଷମାନଙୁ େସହିପରି କେଲ। 13 ଏଉତାେର

େସମାେନ ବିଧାନାନୁସାେର ନିସାର ପବର ବଳି ଅଗିେର ପାକ କେଲ; ଆଉ,

େସମାେନ ଅନ ାନ ପବିତ ବଳି ହାଣିେର ଓ ହଣାେର ଓ କେରଇେର

ସିଦ କେଲ ଓ େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣ ନିକଟକୁ ତାହାସବୁ ଶୀଘ େନଇ

ପରିେବଷଣ କେଲ। 14 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଓ

ଯାଜକମାନଙ ପାଇଁ ପସୁତ କେଲ; କାରଣ ହାେରାଣ ସନାନଯାଜକମାେନ

େହାମବଳି ଓ େମଦ ଉତଗ କରିବାେର ରାତି ପଯ ନ ବ ସ ଥେଲ; ଏେହତୁ

େଲବୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଓ ହାେରାଣସନାନ ଯାଜକମାନଙ

ପାଇଁ ପସୁତ କେଲ। 15 ପୁଣି, ଦାଉଦଙର ଓ ଆସଫର ଓ େହମନର ଓ

ରାଜଦଶକ ଯିଦୂଥୂ ର ଆ ାନୁସାେର, ଆସଫସନାନ ଗାୟକମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ସାନେର ଥେଲ ଓ ପେତ କ ଦାରେର ଦାରପାଳମାେନ ଥେଲ;

ଆପଣା ଆପଣା େସବାକାଯ ରୁ େସମାନଙର ଯିବାର ଆବଶ କ େହଲା
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ନାହ, କାରଣ େସମାନଙ େଲବୀୟ ଭାଇମାେନ େସମାନଙ ପାଇଁ ପସୁତ

କେଲ। 16 ଏହିରୂେପ େଯାଶୀୟ ରାଜାଙର ଆ ାନୁସାେର ନିସାର ପବ

ପାଳନାେଥ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଯ େବଦିେର େହାମବଳି ଉତଗକରଣାେଥ େସହି

ଦିନ ସଦାପଭୁଙ େସବାଥକ ସକଳର ଆେୟାଜନ େହଲା। 17 ଏଣୁ ଉପସିତ

ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ େସହି ସମୟେର ସାତ ଦିନ ନିସାର ପବ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ

ରୁଟିର ପବ ପାଳନ କେଲ। 18 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ ଭବିଷ ବକାଙର

ଦିନଠାରୁ ଇସାଏଲ ମ େର ଏପକାର ନିସାର ପବ ପତିପାଳିତ େହାଇ ନ

ଥଲା; କିଅବା େଯାଶୀୟ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ, ପୁଣି ଉପସିତ

ସମଗ ଯିହୁଦା ଓ ଇସାଏଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ େଯପରି ନିସାର

ପବ ପାଳନ କେଲ, େସପରି ଇସାଏଲର େକୗଣସି ରାଜା କରି ନାହାନି।

19 େଯାଶୀୟଙର ରାଜତର ଅଠର ବଷେର ଏହି ନିସାର ପବ ପତିପାଳିତ

େହଲା। 20 ଏହିସବୁର ଉତାେର, ଅଥା , େଯାଶୀୟ ମନିର ପସୁତ କରି

ସାରିଲା ଉତାେର ମିସରର ରାଜା ନେଖା ଫରା ନଦୀ ନିକଟସ କକମୀ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଗଲା; ତହଁୁ େଯାଶୀୟ ତାହା ବିରୁଦେର ଗେଲ; 21

ମାତ େସ ତାଙ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲା, “େହ ଯିହୁଦାର ରାଜ , ତୁମ

ସେଙ େମାହର କʼଣ କରିବାର ଅଛି? ମଁୁ ଆଜି ତୁମ ବିରୁଦେର ଆସି ନାହ,

ମାତ େଯଉଁ ବଂଶ ସେଙ େମାହର ଯୁଦ ଅଛି, ତାହା ବିରୁଦେର ଆସିଅଛି;

ଆଉ ପରେମଶର ଶୀଘ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଆ ା କରିଅଛନି; େମାହର

ସହବତୀ ପରେମଶର େଯପରି ତୁମକୁ ବିନାଶ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ

ତାହାଙଠାରୁ ନିରସ ହୁଅ;” 22 ତଥାପି େଯାଶୀୟ ତାହାଠାରୁ ବିମୁଖ େହବାକୁ

ସମତ େନାହିେଲ, ମାତ ତାହା ସେଙ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଛଦେବଶ ଧାରଣ

କେଲ, ଆଉ ପରେମଶରଙ ମୁଖନିଗତ ନେଖାର ବାକ େର ମେନାେଯାଗ

ନ କରି ମଗିେଦା ଉପତ କାେର ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପସିତ େହେଲ। 23

ଏଥଉତାେର ଧନୁଦରମାେନ େଯାଶୀୟ ରାଜାଙୁ ତୀର ମାରିେଲ; ତହେର

ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାେତ େନଇଯାଅ, ମଁୁ ଅତ ନ ଆହତ

େହାଇଅଛି।” 24 ତହଁୁ ତାଙର ଦାସମାେନ େସହି ରଥରୁ ତାଙୁ େନଇ ତାଙର

ଦିତୀୟ ରଥେର ଚଢ଼ାଇ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େସ ମେଲ ଓ ଆପଣା

ପିତୃେଲାକଙର କବରେର କବର ପାଇେଲ। ଏଥେର େଯାଶୀୟଙ ଲାଗି

ସମଗ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ େଶାକ କେଲ। 25ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ େଯାଶୀୟଙ
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ଲାଗି ବିଳାପ କେଲ; ଆଉ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା

ବିଳାପେର େଯାଶୀୟଙ ବିଷୟ ଆଜି ପଯ ନ ଉେଲଖ କରନି; େଲାକମାେନ

ଇସାଏଲ ମ େର ଏହା ଏକ ପାଳନୀୟ ବିଧ କେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତାହା

ବିଳାପସଂହିତାେର ଲଖତ ଅଛି। 26 ଏହି େଯାଶୀୟଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ

ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାର ଲଖନାନୁଯାୟୀ ତାଙର ସୁକମ 27 ଓ ତାଙର ଆଦ ନ

କିୟାସକଳ, େଦଖ, ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦାରାଜାଗଣର ଇତିହାସ ପୁସକେର

ଲଖତ ଅଛି।

36ଏଥଉତାେର େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶୀୟଙର ପୁତ ଯିେହାୟାହ ଙୁ

େନଇ ତାଙର ପିତାଙ ପଦେର ତାଙୁ ଯିରୂଶାଲମେର ରାଜା କେଲ। 2

ଯିେହାୟାହ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର େତଇଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତିନି ମାସ ରାଜ କେଲ। 3 ଏଥଉତାେର

ମିସରର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ତାଙୁ ପଦଚୁ ତ କରି େଦଶ ଉପେର ଏକ

ଶହ ତାଳନ ରୂପା ଓ ଏକ ତାଳନ ସୁନା ଅଥଦଣ ନିଦାରଣ କଲା। 4

ଆହୁରି, ମିସରର ରାଜା ତାଙର ଭାତା ଇଲୟାକୀ ଙୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ଉପେର ରାଜା କଲା ଓ ତାଙର ନାମ ବଦଳାଇ ଯିେହାୟାକୀ ରଖଲା,

ପୁଣି ନେଖା ତାଙର ଭାତା ଯିେହାୟାହ ଙୁ ଧରି ମିସରକୁ େନଇଗଲା। 5

ଯିେହାୟାକୀ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷ ବୟସ

େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷ ରାଜ କେଲ; ପୁଣି, େସ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ। 6 ତାଙ ବିରୁଦେର

ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଆସି ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ନିମେନ ତାଙୁ

ଶିକୁଳିେର ବାନିଲା। 7 ନବୂଖ ନିତର ମ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େକେତକ

ପାତ ବାବିଲକୁ େନଇଯାଇ ବାବିଲସିତ ଆପଣା ମନିରେର ରଖଲା। 8 ଏହି

ଯିେହାୟାକୀ ଙର ଅବଶିଷ ବୃତାନ ଓ ତାଙର କୃତ ଓ ତାଙ ମ େର ପାପ

ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସକଳ, େଦଖ, ଇସାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାନଙ

ଇତିହାସ ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି; ଏଉତାେର ତାଙର ପୁତ ଯିେହାୟାଖୀ

ତାଙର ପଦେର ରାଜ କେଲ। 9ଯିେହାୟାଖୀ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ

କରିବା ସମୟେର ଆଠ ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ତିନି

ମାସ ଦଶ ଦିନ ରାଜ କେଲ; ଆଉ, େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ।

10 ପୁଣି, ବଷର ପରିବତନ ସମୟେର ନବୂଖ ନିତର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ
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ତାଙୁ ଓ ତାଙ ସେଙ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ମେନାହର ପାତସବୁ ବାବିଲକୁ

ଆଣିଲା ଓ ତାଙର ଭାଇ ସିଦିକୀୟଙୁ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ରାଜା

କଲା। 11 ସିଦିକୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ଏେକାଇଶ

ବଷ ବୟସ େହାଇଥେଲ ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷ ରାଜ କେଲ;

12 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଦୃଷିେର କୁକମ କେଲ;

େସ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖନିଗତ ବାକ ର ପକାଶକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା

ସମୁଖେର ଆପଣାକୁ ନମ କେଲ ନାହ। 13 ମ େଯଉଁ ନବୂଖ ନିତର ରାଜା

ତାଙୁ ପରେମଶରଙ ନାମେର ଶପଥ କରାଇଥଲା, େସ ତାହାର ବିେଦାହୀ

େହେଲ; ଆଉ େସ ଆପଣା ଗୀବା ଶକ କେଲ ଓ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ପତି େଫରିବାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ କେଲ। 14ଆହୁରି,

ଯାଜକମାନଙର ପଧାନ ସମେସ ଓ େଲାକମାେନ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ

ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାନୁସାେର ଅତିଶୟ ଅପରାଧ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

ଯିରୂଶାଲମେର େଯଉଁ ଗୃହ ପବିତ କରିଥେଲ, ତାହାଙର େସହି ଗୃହ ଅଶୁଚି

କେଲ। 15 ତଥାପି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର

ଆପଣା ଦୂତଗଣ ଦାରା େସମାନଙ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, େସ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ପତି ଓ ଆପଣା ନିବାସ ସାନ ପତି ଦୟା ବହିବାରୁ ପତୁ ଷେର

ଉଠି ପଠାଇେଲ; 16ମାତ େସମାେନ ପରେମଶରଙ ଦୂତଗଣକୁ ପରିହାସ

କେଲ, ତାହାଙର ବାକ ତୁଚ କେଲ ଓ ତାହାଙ ଭବିଷ ବକାଗଣକୁ ବିଦୂପ

କେଲ; ଏଣୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ େକାପ ଉତିତ େହଲା,

େଶଷେର ଆଉ ପତିକାର େନାହିଲା। 17 ଏନିମେନ େସ କ ଦୀୟମାନଙ

ରାଜାକୁ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଆଣେନ, େସ େସମାନଙ ଯୁବାମାନଙୁ

େସମାନଙ ଧମଧାମେର ଖଡ ଦାରା ବଧ କଲା, ପୁଣି ଯୁବା କି ଯୁବତୀ, ବୃଦ କି

ଜରାଜୀଣ, କାହାରିକୁ ଦୟା କଲା ନାହ; ପରେମଶର ତାହା ହସେର ସମସଙୁ

ସମପ େଦେଲ। 18ଆଉ, ପରେମଶରଙ ଗୃହର ବଡ଼ ସାନ ସମସ ପାତ

ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଧନ, ପୁଣି ରାଜାଙର ଓ ତାଙ ଅଧପତିମାନଙ ଧନ,

ଏହିସବୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା। 19 ପୁଣି, େସମାେନ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ଦଗ

କେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀର ଭଗ କେଲ ଓ ତହର ଅଟାଳିକାସବୁ ଅଗିେର

ଦଗ କରି େସଠାେର ଥବା ମେନାହର ପାତସବୁ ବିନାଶ କେଲ। 20ପୁଣି,

େସ ଖଡରୁ ବଞିବା େଲାକମାନଙୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା; ତହେର ପାରସିକ
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ରାଜ ସାପନ ପଯ ନ େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହାର ସନାନଗଣର ଦାସ

େହାଇ ରହିେଲ; 21 େଦଶ ଆପଣାର ନାନା ବିଶାମ େଭାଗ କରିବା ପଯ ନ

ଯିରିମୀୟର ମୁଖ ଦାରା ଉକ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସଫଳ େହବା ନିମେନ

ଏହା ଘଟିଲା; କାରଣ ସତୁରି ବଷ ପୂଣକରଣାେଥ େଦଶ ଉଚିନ ଅବସାେର

ଥବା ପଯ ନ ବିଶାମ ପାଳନ କଲା। 22 ଯିରିମୀୟଙ ମୁଖ ଦାରା ଉକ

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସଫଳାେଥ ପାରସ ର ରାଜା େକାର ଙ ରାଜତର ପଥମ

ବଷେର ସଦାପଭୁ ପାରସ ର ରାଜା େକାର ର ମନେର ପବୃତି ଜନାେନ, େସ

ଆପଣା ରାଜ ର ସବତ େଘାଷଣା କରାଇ, ମ େଲଖାଇ ଏହି କଥା ପଚାର

କରାଇଲା, 23 “ପାରସ ର ରାଜା େକାର ଏହା କହନି, ‘ସଦାପଭୁ ସଗର

ପରେମଶର ପୃଥବୀର ସମସ ରାଜ ଆମକୁ ପଦାନ କରିଅଛନି; ଆଉ, େସ

ଯିହୁଦା େଦଶସ ଯିରୂଶାଲମେର ତାହାଙ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ,

ଆମକୁ ଆ ା କରିଅଛନି। ତାହାଙର ସମଗ େଲାକଙ ମ େର ତୁମମାନଙର

େଯେକହି େହଉ, ସଦାପଭୁ ତାହାର ପରେମଶର ତାହାର ସହବତୀ େହଉନୁ

ଓ େସ ଯାତା କରୁ।’”
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ଏଜା
1ଯିରିମୀୟଙ ମୁଖ ଦାରା ଉକ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସଫଳାେଥ ପାରସ ର

ରାଜା େକାର ଙ ରାଜତର ପଥମ ବଷେର ସଦାପଭୁ ପାରସ ର ରାଜା

େକାର ର ମନକୁ ଉଦୀପିତ କରେନ, େସ ଆପଣା ରାଜ ର ସବତ େଘାଷଣା

କରାଇ, ମ େଲଖାଇ ଏହି କଥା ପଚାର କରାଇଲା, ଯଥା, 2 “ପାରସ ର

ରାଜା େକାର ଏହା କହନି, ସଦାପଭୁ ସଗର ପରେମଶର, ପୃଥବୀର ସମସ

ରାଜ ଆମକୁ ପଦାନ କରିଅଛନି; ଆଉ, େସ ଯିହୁଦା େଦଶସ ଯିରୂଶାଲମେର

ତାହାଙ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆ ା କରିଅଛନି।

3 ତାହାଙର ସମଗ େଲାକଙ ମ େର ତୁମମାନଙର େଯେକହି େହଉ,

ତାହାର ପରେମଶର ତାହାର ସହବତୀ େହଉନୁ ଓ େସ ଯିହୁଦା େଦଶସିତ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତା କରି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସ

ଗୃହ ନିମାଣ କରୁ; େସ ପରେମଶର ଅଟନି। 4ଆଉ, େଯେକହି େଯେକୗଣସି

ସାନେର ଅବଶିଷ ଥାଇ ପବାସ କରୁଅଛି, ତାହାର େସହି ସାନସ େଲାକମାେନ

ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସ ଗୃହ ନିମେନ େସଚାଦତ େନୖେବଦ ଛଡ଼ା

ରୂପା ଓ ସୁନା, ନାନା ଦବ ଓ ପଶୁ େଦଇ ତାହାର ସାହାଯ କରନୁ।”

5 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦାର ଓ ବିନ ାମୀ ର ପିତୃବଂଶୀୟ ପଧାନମାେନ,

ଆଉ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ଯିରୂଶାଲମସ

ଗୃହ ନିମାଣାେଥ ଯାତା କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶର େଯଉଁ ସମସଙ ମନକୁ

ଉଦୀପିତ କେଲ, େସମାେନ ଉଠିେଲ। 6 ପୁଣି, େସଚାଦତ ଦବ ଛଡ଼ା

େସମାନଙ ଚତୁଦଗସ େଲାକ ସମେସ େରୗପ ମୟ ପାତ, ସଣ, ନାନା ଦବ

ଓ ପଶୁ ଓ ବହୁମୂଲ ଦବ େଦଇ େସମାନଙର ହସ ସବଳ କେଲ। 7

ଆଉ, ନବୂଖ ନିତର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େଯସକଳ ପାତ ଯିରୂଶାଲମରୁ

ଆଣି ଆପଣା େଦବ ମନିରେର ରଖଥଲା, େକାର ରାଜା ତାହାସବୁ ବାହାର

କରି ଆଣିଲା। 8ପାରସ ର ରାଜା େକାର େକାଷା କ ମିତଦାତର ହସ

ଦାରା ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଯିହୁଦାର ଅଧପତି େଶଶବସରକୁ ଗଣନା

କରିେଦଲା। 9 େସହି ଦବ ର ସଂଖ ା ଏହି; ତିରିଶ ସୁନା ଥାଳୀ, ଏକ ହଜାର

ରୂପାଥାଳୀ, ଅଣତିରିଶ ଛୁରୀ; 10 ତିରିଶ ସଣମୟ ପାନପାତ, ଚାରି ଶହ

ଦଶ େରୗପ ମୟ ମ ମ ପାନପାତ, ପୁଣି ଏକ ସହସ ଅନ ାନ ପାତ, 11

ସବସୁଦା ପାଞ ହଜାର ଚାରି ଶହ ସଣ ଓ େରୗପ ମୟ ପାତ ଥଲା; ବନୀ
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େଲାକମାେନ ବାବିଲରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଅଣାଯିବା ସମୟେର େଶଶବସର

ଏହିସବୁ ଦବ ଆଣିଲା।

2 େଯଉଁମାେନ ବନୀ ରୂେପ ନୀତ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ପେଦଶୀୟ

ଏହି ସନାନଗଣ ପେତ େକ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାସିତ ଆପଣା ଆପଣା

ନଗରକୁ େଫରି ଆସିେଲ; ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଏମାନଙୁ ବାବିଲକୁ

େନଇ ଯାଇଥେଲ। 2ଏମାେନ ଯିରୁବାବି , େଯଶୂୟ, ନିହିମୀୟା, ସରାୟ,

ରିେୟଲାୟ, ମଦଖୟ, ବି ଶ , ମିସର, ବି ବୟ, ରହୂ ଓ ବାନା ସେଙ

େଫରି ଆସିେଲ। ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ପୁରୁଷମାନଙର ସଂଖ ା ଏହି, ଯଥା, 3

ପରିେୟାଶର ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଶହ ବାସରି ଜଣ। 4 ଶଫଟୀୟର

ସନାନ ତିନି ଶହ ବାସରି ଜଣ। 5ଆରହର ସନାନ ସାତ ଶହ ପଞସରି

ଜଣ। 6 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ପହ େମାୟାବର

ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ଶହ ବାର ଜଣ। 7 ଏଲ ର ସନାନ ଏକ ହଜାର

ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ। 8 ସତୂର ସନାନ ନଅ ଶହ ପଞଚାଳିଶ ଜଣ।

9 ସକୟର ସନାନ ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 10 ବାନିର ସନାନ ଛଅ

ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 11 େବବୟର ସନାନ ଛଅ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 12

ଅସଦର ସନାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ବାଇଶ ଜଣ। 13 ଅେଦାନୀକାମର

ସନାନ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ଜଣ। 14 ବି ବୟର ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ଛପନ

ଜଣ। 15 ଆଦୀନର ସନାନ ଚାରି ଶହ ଚଉବନ ଜଣ। 16 ହିଜକୀୟର

ବଂଶଜାତ ଆେଟରର ସନାନ ଅଠାନେବ ଜଣ। 17 େବତୟର ସନାନ ତିନି

ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 18 େଯାରାହର ସନାନ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 19

ହଶୂମର ସନାନ ଦୁଇ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 20 ଗିବରର ସନାନ ପଞାନେବ

ଜଣ। 21 େବଥଲହିମର ସନାନ ଏକ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 22 ନେଟାଫାର

େଲାକ ଛପନ ଜଣ। 23 ଅନାେଥା ର େଲାକ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 24

ଅସାବ ର ସନାନ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 25 କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ଓ କଫୀରା ଓ

େବେରାତର ସନାନ ସାତ ଶହ େତୟାଳିଶ ଜଣ। 26 ରାମାର ଓ େଗବାର

ସନାନ ଛଅ ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ। 27 ମି ମସର େଲାକ ଏକ ଶହ ବାଇଶ

ଜଣ। 28 େବେଥ ର ଓ ଅୟର େଲାକ ଦୁଇ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 29

ନେବାର ସନାନ ବାବନ ଜଣ। 30 ମ ବୀଶର ସନାନ ଏକ ଶହ ଛପନ

ଜଣ। 31 ଅନ ଏଲ ର ସନାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ।
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32 ହାରୀ ର ସନାନ ତିନି ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ। 33 େଲା ଓ ହାଦୀ ଓ

ଓେନାର ସନାନ ସାତ ଶହ ପଚିଶ ଜଣ। 34 ଯିରୀେହାର ସନାନ ତିନି ଶହ

ପଞଚାଳିଶ ଜଣ। 35 ସନାୟାର ସନାନ ତିନି ହଜାର ଛଅ ଶହ ତିରିଶ

ଜଣ। 36 ଯାଜକମାନଙ ସଂଖ ା; େଯଶୂୟବଂଶଜ ଯିଦୟୀୟର ସନାନ ନଅ

ଶହ େତସରି ଜଣ। 37ଇେମରର ସନାନ ଏକ ହଜାର ବାବନ ଜଣ। 38

ପ ହୂରର ସନାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ। 39 ହାରୀ ର

ସନାନ ଏକ ହଜାର ସତର ଜଣ। 40 େଲବୀୟମାନଙ ସଂଖ ା; େହାଦବୀୟର

ସନାନମାନଙ ମ ରୁ େଯଶୂୟ ଓ କ ମୀେୟଲର ସନାନ ଚଉସରି ଜଣ। 41

ଗାୟକମାନଙ ସଂଖ ା; ଆସଫର ସନାନ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 42

ଦାରପାଳମାନଙ ସନାନଗଣର ସଂଖ ା; ଶଲୁ ର ସନାନ, ଆେଟରର ସନାନ,

ଟେ ମାନର ସନାନ, ଅକୂବର ସନାନ, ହଟୀଟାର ସନାନ, େଶାବୟର

ସନାନ, ସବସୁଦା ଏକ ଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ। 43 ନଥୀନୀୟ େଲାକମାେନ;

ସୀହର ସନାନଗଣ, ହସୂଫାର ସନାନଗଣ, ଟବାେୟାତର ସନାନଗଣ; 44

େକେରାସର ସନାନଗଣ, ସୀୟର ସନାନଗଣ, ପାେଦାନର ସନାନଗଣ; 45

ଲବାନାର ସନାନଗଣ, ହଗାବର ସନାନଗଣ, ଅକୂବର ସନାନଗଣ; 46

ହାଗାବର ସନାନଗଣ, ଶ ଲୟର ସନାନଗଣ, ହାନ ର ସନାନଗଣ; 47

ଗିେଦଲର ସନାନଗଣ, ଗହରର ସନାନଗଣ, ରାୟାର ସନାନଗଣ; 48

ରତୀନର ସନାନଗଣ, ନେକାଦର ସନାନଗଣ, ଗସମର ସନାନଗଣ; 49

ଉଷର ସନାନଗଣ, ପାେସହର ସନାନଗଣ, େବଷୟର ସନାନଗଣ; 50

ଅସାର ସନାନଗଣ, ମିୟୂନୀମର ସନାନଗଣ, ନଫଷୀମର ସନାନଗଣ; 51

ବ ବୁକର ସନାନଗଣ, ହକୂଫାର ସନାନଗଣ, ହହୂରର ସନାନଗଣ; 52

ବ ଲୂତର ସନାନଗଣ, ମହୀଦାର ସନାନଗଣ, ହଶାର ସନାନଗଣ; 53

ବେକାସର ସନାନଗଣ, ସୀଷରାର ସନାନଗଣ, େତମହର ସନାନଗଣ; 54

ନତୀହର ସନାନଗଣ, ହଟୀଫାର ସନାନଗଣ। 55 ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ

ସନାନଗଣ; େସାଟୟର ସନାନଗଣ, ହେସାେଫରତର ସନାନଗଣ, ପରୁଦାର

ସନାନଗଣ; 56ଯାଳାର ସନାନଗଣ, ଦେକାଣର ସନାନଗଣ, ଗିେଦଲର

ସନାନଗଣ; 57ଶଫଟୀୟରସନାନଗଣ, ହଟୀଲରସନାନଗଣ, େପାେଖର 

ହ ସବାୟିମରସନାନଗଣ,ଆମୀରସନାନଗଣ; 58ନଥୀନୀୟ େଲାକମାେନ

ଓ ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ ସନାନଗଣ ସବସୁଦା ତିନି ଶହ ବୟାନେବ
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ଜଣ। 59 ପୁଣି େତ େମଲହ, େତ ହଶା, କଋ , ଅଦନ ଓ ଇେମର, ଏହି

ସକଳ ସାନରୁ େଲାକ ଆସିେଲ, ମାତ େସମାେନ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକ େବାଲ

ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଓ େଗାଷୀର ପମାଣ ଦଶାଇ ପାରିେଲ ନାହ; େସହି

େଲାକମାେନ ଏହି, ଯଥା, 60 ଦଲୟିୟର ସନାନ, େଟାବୀୟର ସନାନ,

ନେକାଦର ସନାନ, ଛଅ ଶହ ବାବନ ଜଣ। 61 ଯାଜକମାନଙ ସନାନଗଣ

ମ ରୁ ହବାୟର ସନାନଗଣ, ହେକା ର ସନାନଗଣ, ବସଲୟର ସନାନଗଣ,

ଏହି ବସଲୟ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସଲୟର ଏକ କନ ାକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ

ତାହାର ନାମାନୁସାେର ଖ ାତ େହାଇଥଲା। 62ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀ କେମ

ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ମ େର ଆପଣାମାନଙ ବଂଶାବଳୀପତ ଅେନଷଣ

କେଲ, ମାତ ପାଇେଲ ନାହ; ଏେହତୁ ଏମାେନ ଅଶୁଚି ଗଣିତ େହାଇ ଯାଜକ

ପଦଚୁ ତ େହେଲ। 63 ପୁଣି, ଶାସନକତା େସମାନଙୁ କହିଲା େଯ, ଊରୀ ଓ

ତୁମୀ ଧାରୀ େକୗଣସି ଯାଜକ ଉତନ ନ େହବା ପଯ ନ େସମାେନ ପବିତ

ବସୁ େଭାଜନ କରିେବ ନାହ। 64ଆଉ, ଏକତୀକୃତ ସମସ ସମାଜ ବୟାଳିଶ

ହଜାର ତିନି ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ ଥେଲ। 65 ଏହାଛଡ଼ା େସମାନଙର ଦାସଦାସୀ

ସାତ ହଜାର ତିନି ଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ଥେଲ। ଆହୁରି, େସମାନଙର ଦୁଇ

ଶହ ଗାୟକ ଗାୟିକା ଥେଲ। 66 େସମାନଙର ସାତ ଶହ ଛତିଶ ଅଶ;

ଦୁଇ ଶହ ପଞଚାଳିଶ ଖଚର; 67 ଚାରି ଶହ ପଞତିରିଶ ଓଟ; ଛଅ ହଜାର

ସାତ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଗଦଭ ଥେଲ। 68 ଏଥଉତାେର ପିତୃବଂଶୀୟ େକେତକ

ପଧାନ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ଯିରୂଶାଲମସିତ ଗୃହେର ଉପସିତ ହୁଅେନ,

ପରେମଶରଙର େସହି ଗୃହ ସ ସାନେର ସାପନ କରିବା ପାଇଁ େସଚାପୂବକ

ଦାନ କେଲ। 69 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶକି ଅନୁସାେର େସହି କମର

ଭଣାରେର ଏକଷଠି ହଜାର ଡା ମା ସଣମୁଦା ଓ ପାଞ ହଜାର ପାଉଣ ରୂପା

ଓ ଯାଜକମାନଙ ନିମେନ ଏକ ଶହ ବସ େଦେଲ। 70 ପୁଣି, ଯାଜକମାେନ ଓ

େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ, ପୁଣି ଗାୟକମାେନ ଓ

ଦାରପାଳମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ଓ ସମଗ

ଇସାଏଲ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ।

3ଆଉ, ସପମ ମାସ ଉପସିତ େହଲା, ପୁଣି ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସହି

ସବୁ ନଗରେର ଥେଲ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଏକ ବ କି ତୁଲ ଏକ

ମନ େହାଇ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ େହେଲ। 2 ତହେର େଯାଷାଦକର ପୁତ
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େଯଶୂୟ ଓ ତାହାର ଯାଜକଭାତୃଗଣ ଓ ଶଲୀେୟଲର ପୁତ ଯିରୁବାବି

ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଉଠି ପରେମଶରଙ େଲାକ େମାଶାଙର ବ ବସାର

ଲଖନାନୁସାେର େହାମବଳି ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ଯ େବଦି ନିମାଣ କେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ

ସକାଶୁ ଭୀତ େହବାରୁ ଯ େବଦିକୁ ତହର ଭତିମୂଳ ଉପେର ସାପନ କେଲ;

ଆଉ, ତହ ଉପେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି, ଅଥା , ପଭାତୀୟ

ଓ ସନ ାକାଳୀନ େହାମବଳି ଉତଗ କେଲ। 4 ଏଥଉତାେର େସମାେନ

ଲଖନାନୁସାେର ପତକୁଟୀର ପବ ପାଳନ କେଲ ଓ ପତିଦିନର କତବ ତାର

ପେୟାଜନାନୁସାେର ବିଧମେତ ସଂଖ ାନୁସାେର ପାତ ହିକ େହାମବଳି ଉତଗ

କେଲ; 5 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ନିତ େହାମବଳି, ଆଉ ଅମାବାସ ାର ଓ

ସଦାପଭୁଙ ପବିତୀକୃତ ସକଳ ନିରୂପିତ ପବର ଓ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

େସଚାଦତ େନୖେବଦ ଉତଗକାରୀ ପେତ କ େଲାକର ଉପହାର ଉତଗ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 6ସପମ ମାସର ପଥମ ଦିନଠାରୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଉତଗ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ; ମାତ େସସମୟେର

ସଦାପଭୁଙ ମନିରର ଭତିମୂଳ ସାପିତ େହାଇ ନ ଥଲା। 7ଆଉ, େସମାେନ

ପାରସ ରରାଜା େକାର ର ଅନୁମତି ଅନୁସାେର ରାଜମିସୀ ଓ ସୂତଧରମାନଙୁ

ମୁଦା େଦେଲ; ପୁଣି ଲବାେନାନଠାରୁ ଯାେଫାସିତ ସମୁଦତୀର ପଯ ନ ଏରସ

କାଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୀେଦାନୀୟ ଓ େସାରୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଖାଦ ଓ

େପୟଦବ ଓ େତୖଳ େଦେଲ। 8 ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସିତ ଗୃହକୁ

େସମାନଙ ଆଗମନର ଦିତୀୟ ବଷର ଦିତୀୟ ମାସେର ଶଲୀେୟଲର ପୁତ

ଯିରୁବାବି ଓ େଯାଷାଦକର ପୁତ େଯଶୂୟ ଓ େସମାନଙର ଅବଶିଷ ଯାଜକ

ଓ େଲବୀୟ ଭାତୃଗଣ ଓ ବନୀଦଶାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଗତ େଲାକ ସମେସ

ଆରମ କରି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକାଯ ର ତତାବଧାରଣ ନିମେନ େକାଡ଼ିଏ ବଷ

ଓ ତେତାଧକ ବୟସ େଲବୀୟମାନଙୁ ନିଯୁକ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ

େଯଶୂୟ ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ, କ ମୀେୟଲ ଓ ତାହାର ପୁତଗଣ,

ଯିହୁଦାର ପୁତଗଣ, ପରେମଶରଙ ଗୃହେର କମକାରୀମାନଙ ତତାବଧାରଣର

ଭାର ପାପ େହବା ନିମେନ ଏକତ ଠିଆ େହେଲ; େହନାଦଦର ପୁତଗଣ,

େସମାନଙ ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ (ତଦୂପ କେଲ), ଏମାେନ େଲବୀୟ େଲାକ। 10

ଆଉ, ନିମାଣକାରୀମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମନିରର ଭତିମୂଳ ବସାଇବା େବେଳ
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େସମାେନ ଇସାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ ନିରୂପଣାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙର

ପଶଂସା କରିବା ନିମେନ ନିଜ ନିଜ ବସ ପରିହିତ ଯାଜକମାନଙୁ ତୂରୀ ସହିତ

ଓ ଆସଫର ସନାନ େଲବୀୟଗଣଙୁ କରତାଳ ସହିତ ସାପନ କେଲ। 11

ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପଶଂସା ଓ ଧନ ବାଦ େଦଇ ଏକଆେରକ ପତି

ଗାନ କରି କହିେଲ, “େସ ମଙଳମୟ, େଯେହତୁ ଇସାଏଲ ପତି ତାହାଙର

କରୁଣା ଅନନକାଳସାୟୀ।” ଆଉ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭତିମୂଳ ବସାଯିବା

ସକାଶୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କରିବା େବେଳ ସମଗ େଲାକ

ଉଚସରେର ଜୟଧନି କେଲ। 12 ମାତ େଯଉଁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ ଓ

ପିତୃବଂଶର ପଧାନ ପାଚୀନ େଲାକମାେନ ପଥମ ଗୃହ େଦଖଥେଲ, େସମାନଙ

ଦୃଷିେଗାଚରେର ଏହି ଗୃହର ଭତିମୂଳ ବସାଯିବା େବେଳ େସମାନଙ ମ ରୁ

ଅେନେକ ଉଚସରେର େରାଦନ କେଲ ଓ ଅେନେକ ଆନନ ସକାଶୁ ଜୟଧନି

କେଲ; 13 ତହେର େଲାକମାେନ ଆନନ ଧନିର ଓ ଜନତାର କନନ ଶବର

ପେଭଦ କରି ପାରିେଲ ନାହ; େଯଣୁ େଲାକମାେନ ଉଚସରେର ମହାଧନି

କେଲ, ଆଉ ତହର ଶବ ଅତି ଦୂରକୁ ଶୁଣାଗଲା।

4ଏଥଉତାେର ବନୀତର ସନାନଗଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ଏକ ମନିର ନିମାଣ କରୁଅଛନି େବାଲ ଯିହୁଦାର ଓ ବିନ ାମୀ ର

ବିପକମାେନ ଶୁଣିେଲ। 2 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୁବାବି ଓ ପିତୃବଂଶ

ପଧାନବଗଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ

ସେଙ ନିମାଣ କରୁ; କାରଣ େଯପରି ତୁେମମାେନ, େସପରି ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରୁଅଛୁ; ଆଉ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜା

ଏସ ହେଦା , େଯ ଆମମାନଙୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଅଛି, ତାହାର ସମୟଠାରୁ

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରୁଅଛୁ।” 3 ମାତ ଯିରୁବାବି

ଓ େଯଶୂୟ ଓ ଇସାଏଲର ଅନ ପିତୃବଂଶର ପଧାନମାେନ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା

ବିଷୟେର ଆମମାନଙ ସେଙ ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ସମକ ନାହ; ମାତ

ଆମମାନଙପତି ପାରସ ରାଜା େକାର ରାଜାଙଆ ା ପମାେଣଆେମମାେନ

ଆେପ ଏକତିତ େହାଇ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ନିମାଣ କରିବା।” 4 ତହେର େଦଶସ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ

ହସ ଦୁବଳ କରିବାକୁ ଓ ନିମାଣ କାଯ େର େସମାନଙୁ େକଶ େଦବାକୁ
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ଲାଗିେଲ, 5 ପୁଣି, େସମାନଙ ଅଭପାୟ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପାରସ ରାଜା

େକାର ର ଯାବଜୀବନ ଓ ପାରସ ରାଜା ଦାରୀୟାବସଙର ଅଧକାର ପଯ ନ

େସମାନଙ ବିରୁଦେର ମନଣାକାରୀମାନଙୁ େବତନ େଦଇ ରଖେଲ। 6ଆଉ,

ଅକେଶରଶର ସମୟେର ତାହାର ରାଜତର ଆରମେର େସମାେନ ଯିହୁଦା

ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଏକ ଅପବାଦପତ େଲଖେଲ।

7 ପୁନଶ, ଅତକସର ଅଧକାର ସମୟେର ବିଶ , ମିତଦାତ, ଟାେବଲ ଓ

ତାହାର ଅନ ସଙୀମାେନ ପାରସ ରାଜା ଅତକସ ନିକଟକୁ େଲଖେଲ;

େସହି ପତ ଅରାମୀୟ ଅକରେର ଲଖତ ଓ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ରଚିତ

େହାଇଥଲା। 8ରହୂ ମନୀ ଓ ଶି ଶୟ େଲଖକ ଅତକସ ରାଜା ନିକଟକୁ

ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଏହି ପକାର ପତ େଲଖେଲ; 9 ରହୂ ମନୀ ଓ

ଶି ଶୟ େଲଖକ ଓ େସମାନଙର ଅନ ସଙୀ ସମେସ, ଅଥା , ଦୀନୀୟ ଓ

ଅଫସଖୀୟ, ଟପଲୀୟ, ଅଫସୀୟ, ଅକବୀୟ, ବାବିଲୀୟ, ଶୂଶନୀୟ,

େଦହୀୟ, ଏଲମୀୟ େଲାକମାେନ, 10ଆଉ, ମହାମହିମ ସମାନ ଅସପର

ଦାରା ଆନୀତ, ପୁଣି ଶମରୀୟା ନଗରେର ଓ (ଫରା ) ନଦୀ େସପାରିସ

େଦଶର ଅନ ାନ ସାନେର ସାପିତ, ଇତ ାଦି େଗାଷୀୟମାେନ େଲଖେଲ। 11

େସମାେନ ଅତକସ ରାଜା ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ ପଠାଇଥେଲ, ତହର ପତିଲପି

ଏହି; “(ଫରା ) ନଦୀ େସପାରିସ େଲାକ, ଆପଣଙ ଦାସମାନଙଠାରୁ,

12 ମହାରାଜଙ ନିକଟେର ଜଣାଣ ଏହି େଯ, ଆପଣଙ ନିକଟରୁ ଆଗତ

ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନି;

େସମାେନ େସହି ବିେଦାହୀ ଦୁଷ ନଗର ନିମାଣ କରୁଅଛନି ଓ ପାଚୀର ସମାପ

କରି ଭତିମୂଳର ଜୀଣସଂସାର କରିଅଛନି। 13 ମହାରାଜଙ ନିକଟେର

ଜଣାଣ ଏହି େଯ, େଯେବ ଏହି ନଗର ନିମତ ଓ ପାଚୀର କାଯ ସମାପ

େହବ, େତେବ େସହି େଲାକମାେନ କର, ରାଜସ ବା ଶୁଳ େଦେବ ନାହ, ପୁଣି

େଶଷେର ତାହା ରାଜାଗଣର କତିକର େହବ। 14ଆେମମାେନ ରାଜଗୃହର

ଲବଣ ଖାଉ ଓ ମହାରାଜଙର ଅପମାନ େଦଖବା ଆମମାନଙର ଉଚିତ

ନୁେହଁ, ଏେହତୁ େଲାକ ପଠାଇ ମହାରାଜଙୁ ଏହା ଜଣାଇଲୁ। 15ଆପଣଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଇତିହାସପୁସକ ଅନୁସନାନ କରାଯାଉ; େତେବ େସହି

ଇତିହାସ ପୁସକେର ଆପଣ େଦଖେବ ଓ ଜାଣିେବ େଯ, ଏହି ନଗର ବିେଦାହୀ

ନଗର, ଆଉ ରାଜାଗଣ ଓ ପେଦଶସମୂହ ପତି ଅନିଷକର, ପୁଣି େସମାେନ
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ପୂବକାଳେର ତହ ମ େର ଗଣେଗାଳ ଘଟାଇଅଛନି। ତହ ସକାଶୁ ଏହି

ନଗର ବିନଷ େହାଇଅଛି। 16ଆେମମାେନ ମହାରାଜଙୁ ଜଣାଉଅଛୁ େଯ,

ଏହି ନଗର ନିମତ ଓ ଏହି ପାଚୀର କାଯ ସମାପ େହେଲ, ତଦାରା ନଦୀ

େସପାରିେର ଆପଣଙର େକୗଣସି ଅଂଶ ରହିବ ନାହ।” 17ଏଥେର ରାଜା

ମନୀ ରହୂ ଓ କାଯ ା କ ଶି ଶୟ ଓ େସମାନଙ ଶମରୀୟାନିବାସୀ

ଅନ ସଙୀମାନଙର, ଆଉ ନଦୀ େସପାରିସ େଦଶୀୟ ଅନ ାନ େଲାକଙର

ନିକଟକୁ ଉତର ପଠାଇଲା, ଯଥା, “ତୁମମାନଙର ମଙଳ େହଉ। 18

ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ ପଠାଇଅଛ, ତାହା ଆମ

ସାକାତେର ସଷରୂେପ ପାଠ କରାଯାଇଅଛି। 19 ପୁଣି, ଆମ ଆ ାେର

ଅନୁସନାନ କରାଯାଆେନ, େଦଖାଯାଇଅଛି େଯ, ପୂବକାଳେର ଏହି ନଗର

ରାଜାଗଣ ବିରୁଦେର େଦାହ କରିଅଛି ଓ ତହ ମ େର ରାଜେଦାହ ଓ

ଗଣେଗାଳ କରାଯାଇଅଛି। 20 ମ ଯିରୂଶାଲମେର ପରାକାନ ରାଜାଗଣ

ଥେଲ, େସମାେନ ନଦୀ େସପାରିସ ସମସ େଦଶେର ରାଜତ କେଲ; ଆଉ,

େସମାନଙୁ କର, ରାଜସ ଓ ମାଶୁଲ ଦିଆଗଲା। 21 ଏଣୁ ଆମଠାରୁ ଆ ା

ପଚାରିତ ନ େହବା ପଯ ନ େସହି ନଗର େଯପରି ନିମତ ନ େହବ, ଏଥପାଇଁ

ଏେବ ତୁେମମାେନ େସହି େଲାକମାନଙୁ କମରୁ ନିବୃତ େହବାକୁ ଆ ା କର।

22 ପୁଣି ସାବଧାନ, ଏହି ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ େହଳା ନ କର; ରାଜାମାନଙ

କତି ନିମେନ କାହକି ଅନିଷ ବୃଦି ପାଇବ?” 23 ତହେର ରହୂ ଓ କାଯ ା କ

ଶି ଶୟ ଓ େସମାନଙ ସଙୀ େଲାକଙ ନିକଟେର ଅତକସ ରାଜାର ପତର

ପତିଲପି ପଢ଼ାଯାଆେନ, େସମାେନ ଶୀଘ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ବଳ ଓ କମତା ଦାରା େସମାନଙୁ କମରୁ ନିବୃତ କେଲ।

24 ତହଁୁ ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶରଙ ଗୃହର କାଯ ବନ େହଲା। ପୁଣି,

ପାରସ ରାଜା ଦାରୀୟାବସଙ ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷ ପଯ ନ ତାହା ବନ

େହାଇ ରହିଲା।

5ଏଥଉତାେର ହାଗୟ ଭବିଷ ବକା ଓ ଇେଦାର ପୁତ ଯିଖରୀୟ, ଏହି

ଭବିଷ ବକାମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମସିତ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ନିକଟେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ; େସମାେନ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ନାମେର େସମାନଙ ନିକଟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। 2 ତହେର

ଶଲୀେୟଲର ପୁତ ଯିରୁବାବି ଓ େଯାଷାଦକର ପୁତ େଯଶୂୟ ଉଠି
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ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶରଙ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ,

ପରେମଶରଙ ଭବିଷ ବକାମାେନ େସମାନଙ ସେଙ ଥାଇ େସମାନଙର

ସାହାଯ କେଲ। 3 େସହି ସମୟେର ତତନୟ, ନଦୀ େସପାରିସ େଦଶା କ

ଓ ଶଥରେବାଷଣୟ ଓ େସମାନଙ ସଙୀମାେନ ଆସି େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ,

“ଏହି ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ପାଚୀର ସମାପ କରିବାକୁ କିଏ

ତୁମମାନଙୁ ଆ ା େଦଲା?” 4 େତେବ ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ତଦନୁସାେର

ଉତର େଦଲୁ; େସମାେନ ପଚାରିେଲ, “ଏହି ନିମାଣକାରୀମାନଙ ନାମ

କଅଣ?” 5 ମାତ ଯିହୁଦୀୟ ପାଚୀନବଗ ପତି େସମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଦୃଷି ଥବାରୁ ଦାରୀୟାବସ ନିକଟେର ଏହି କଥା ଉପସିତ ନ େହବା ଓ ପତ

ଦାରା େସହି ବିଷୟର ଉତର ପୁନବାର ନ ଆସିବା ପଯ ନ ଶତୁମାେନ

େସମାନଙୁ ନିବୃତ କେଲ ନାହ। 6 ତତନୟ, ନଦୀ େସପାରିସ େଦଶା କ ଓ

ଶଥରେବାଷଣୟ ଓ ନଦୀ େସପାରିସ ତାହାର ସଙୀ ଅଫସଖୀୟମାନଙର

ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ନିକଟକୁ େପରିତ ପତର ପତିଲପି; 7 େସମାେନ ତାହା

ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ ପଠାଇେଲ, ତହେର ଏରୂପ େଲଖାଥଲା; “ମହାରାଜ

ଦାରୀୟାବସଙର ସବଶାନି। 8 ମହାରାଜଙ ନିକଟେର ଜଣାଣ ଏହି େଯ,

ଆେମମାେନ ଯିହୁଦା ପେଦଶେର ମହାନ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଯାଇଥଲୁ,

ତାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ପସରେର ନିମତ େହଉଅଛି ଓ କାନେର କଡ଼ି ବସା ଯାଉଅଛି,

ଆଉ ଏହି କାଯ ଯତେର େହଉଅଛି ଓ େସମାନଙ ହସେର ସଫଳ େହଉଅଛି।

9 େତେବ ଆେମମାେନ େସହି ପାଚୀନବଗଙୁ ପଚାରି ଏହିପରି କହିଲୁ, ‘ଏହି

ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ପାଚୀର ସମାପ କରିବାକୁ କିଏ ତୁମମାନଙୁ

ଆ ା େଦଲା?’ 10ମ ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ ଜଣାଇବା ନିମେନ େସମାନଙ

ପଧାନବଗଙର ନାମ େଲଖ େନବାକୁ େସମାନଙ ନାମ ପଚାରିଲୁ। 11

ତହଁୁ େସମାେନ ଆମମାନଙୁ ଏହି ଉତର େଦେଲ, ଆେମମାେନ ସଗ ଓ

ପୃଥବୀର ପରେମଶରଙ ଦାସ, ପୁଣି ଏହି େଯଉଁ ଗୃହ ନିମାଣ କରୁଅଛୁ,

ଏହା ଅେନକ ବଷ ପୂେବ ନିମତ େହାଇଥଲା, ଇସାଏଲର ଏକ ମହାରାଜ

ତାହା ନିମାଣ କରି ସମାପ କରିଥେଲ। 12 ମାତ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ

ସଗର ପରେମଶରଙୁ େକାପାନିତ କଲା ଉତାେର େସ େସମାନଙୁ ବାବିଲର

ରାଜା କ ଦୀୟ ନବୂଖ ନିତର ହସେର ସମପଣ କରେନ, େସ ଏହି ଗୃହ

ବିନାଶ କରି େଲାକମାନଙୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା। 13 ମାତ ବାବିଲର ରାଜା



ଏଜା 1014

େକାର ଙ ରାଜତର ପଥମ ବଷେର ପରେମଶରଙ ଏହି ଗୃହ ନିମାଣ କରିବା

ପାଇଁ େକାର ରାଜା ଆ ା କେଲ। 14ଆହୁରି, ନବୂଖ ନିତର ପରେମଶରଙ

ଗୃହର େଯସକଳ ସଣମୟ ଓ େରୗପ ମୟ ପାତ ଯିରୂଶାଲମସ ମନିରରୁ

େନଇ ବାବିଲସ ମନିରକୁ ଆଣିଥଲା, ତାହାସବୁ େକାର ରାଜା ବାବିଲସ

ମନିରରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ, ପୁଣି ତାହାସବୁ େଶଶବସର ନାମକ ତାଙ

ନିଯୁକ ଶାସନକତା ହସେର ସମପତ େହଲା; 15ଆଉ, େସ ତାହାକୁ କହିେଲ,

ଏହିସବୁ ପାତ େନଇଯାଇ ଯିରୂଶାଲମସ ମନିରେର ରଖ ଓ ପରେମଶରଙ

ଗୃହ ସ ସାନେର ନିମତ େହଉ। 16 ତହେର େସହି େଶଶବସର ଆସି

ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଭତିମୂଳ ସାପନ କଲା; ଆଉ, େସହି

ସମୟଠାରୁ ବତମାନ ପଯ ନ ତାହା ନିମତ େହଉଅଛି, ତଥାପି ତାହା ସମୂଣ

େହାଇ ନାହ। 17ଏେହତୁ େଯେବ ମହାରାଜଙୁ ଉତମ େଦଖାଯାଏ, େତେବ

େକାର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶରଙ ଏହି ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାର

ଆ ା େଦଇଥେଲ କି ନାହ, ତାହା ବାବିଲସ ମହାରାଜଙ ଭଣାର ଗୃହେର

ଅନୁସନାନ କରାଯାଉ, ପୁଣି ଏହି ବିଷୟେର ମହାରାଜ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆପଣାର ଅଭମତ େପରଣ କରନୁ।”

6 େସେତେବେଳ ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ଆ ା କରେନ, ବାବିଲସ େଯଉଁ

ପୁସକାଳୟେର ଧନ ସଞିତ େହଲା, ତାହା ଅନୁସନାନ କରାଗଲା। 2ପୁଣି,

ମାଦୀୟ ପେଦଶସ ଅକଥା ନାମକ ରାଜଗୃହେର ଏକ ନଳାକାର ପୁସକ

ପାପ େହଲା, ତହ ମ େର ସରଣାେଥ ଏରୂପ େଲଖା େହାଇଥଲା। 3

“େକାର ରାଜାଙ ରାଜତର ପଥମ ବଷେର େକାର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମସିତ

ପରେମଶରଙ ଗୃହ ବିଷୟେର ଏହି ଆ ା କେଲ, େଲାକମାନଙ ବଳିଦାନ

ସାନ େସହି ଗୃହ ନିମତ େହଉ ଓ ତହର ଭତିମୂଳ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ସାପିତ େହଉ;

ତହର ଉଚତା ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ତହର ପସ ଷାଠିଏ ହାତ େହଉ; 4 ତାହା ତିନି

ଧାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ପସରେର ଓ ଏକ ଧାଡ଼ି ନୂତନ କଡ଼ିକାଠେର ଗୁନାଯାଉ;

ଆଉ, ରାଜଗୃହରୁ ତହର ବ ୟ ଦିଆଯାଉ; 5ଆହୁରି, ପରେମଶରଙ ଗୃହର

େଯସକଳ ସୁନା ଓ ରୂପାର ପାତ ନବୂଖ ନିତର ଯିରୂଶାଲମସ ମନିରରୁ

େନଇ ବାବିଲକୁ ଆଣିଥଲା, ତାହାସବୁ େଫରାଇ ଦିଆଯାଉ, ପୁଣି ପେତ କ

ପାତ ପୁନବାର ଯିରୂଶାଲମସ ମନିରର ସ ସ ସାନକୁ ଅଣାଯାଉ, ଆଉ ତୁେମ

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ତାହାସବୁ ରଖ।” 6 “ଏେହତୁ େହ ତତନୟ, ନଦୀ
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େସପାରିସ େଦଶା କ, େହ ଶଥରେବାଷଣୟ, ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙ

ସଙୀ ନଦୀ େସପାରିସ ଅଫସଖୀୟମାେନ, େସଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଅ; 7

ପରେମଶରଙ ଏହି ଗୃହର କାଯ େର ହସ ଦିଅ ନାହ; ଯିହୁଦୀୟମାନଙର

ଅ କ ଓ ଯିହୁଦୀୟମାନଙର ପାଚୀନବଗ ପରେମଶରଙ ଏହି ଗୃହ ସ

ସାନେର ନିମାଣ କରନୁ। 8 ଆହୁରି, ପରେମଶରଙର ଏହି ଗୃହ ନିମାଣ

କରିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙର ଏହି ଯିହୁଦୀୟ ପାଚୀନବଗ ପତି ଯାହା

କତବ , ତାହା ଆେମ ଆ ା କରୁଅଛୁ; େସମାନଙର ବାଧା େଯପରି ନ ଜେନ,

ଏଥପାଇଁ େସହି େଲାକମାନଙୁ ରାଜସମତିରୁ, ଅଥା , ନଦୀ େସପାରିସ ରାଜ

କରରୁ ଅତି ଯତପୂବକ ବ ୟ ଦିଆଯାଉ। 9 ପୁଣି, ସଗସ ପରେମଶରଙ

େହାମବଳି ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମସ ଯାଜକମାନଙ ବାକ ାନୁସାେର ଯୁବା ବୃଷ

ଓ େମଷ ଓ େମଷଶାବକ, ଗହମ, ଲବଣ, ଦାକାରସ ଓ େତୖଳ, ଯାହା

ଯାହା େସମାନଙର ପେୟାଜନ, ତାହାସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିନା ବାଧାେର

େସମାନଙୁ ଦିଆଯାଉ; 10 ତହେର େସମାେନ ସଗସ ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର େସୗରଭାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିେବ, ଆଉ ରାଜାର ଓ ତାହାର

ପୁତମାନଙର ଜୀବନ ନିମେନ ପାଥନା କରିେବ। 11 ଆହୁରି ମଁୁ ଆ ା

କରୁଅଛି େଯ, େଯେକହି ଏହି ବାକ ଅନ ଥା କରିବ, ତାହାର ଗୃହରୁ

ଏକ କଡ଼ି ବାହାର କରାଯାଇ େସହି କାଷେର େସ ବନା େହାଇ ଟଙାଯାଉ;

ପୁଣି, ତହ ଲାଗି ତାହାର ଗୃହ ଖତରାଶି କରାଯାଉ। 12 ଆଉ, େଯଉଁ

େଯଉଁ ରାଜା ଓ େଗାଷୀୟମାେନ ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସ ଏହି ଗୃହ

ବିନାଶ କରିବା ଅଭପାୟେର ଉକ ବାକ ଅନ ଥା କରିବାକୁ ହସେକପ

କରିେବ, େସସମସଙୁ ଯିରୂଶାଲମେର ସନାମସାପନକାରୀ ପରେମଶର

ଉଚିନ କରନୁ। ମଁୁ ଦାରୀୟାବସ ଏହି ଆ ା େଦଇଅଛି; ଏହା ଅତି ଯତପୂବକ

କରାଯାଉ।” 13 ତହେର ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ଏହି ଆ ା ପଠାଇବାରୁ

ନଦୀ େସପାରିସ େଦଶା କ ତତନୟ ଓ ଶଥରେବାଷଣୟ ଓ େସମାନଙ

ସଙୀମାେନ ଅତି ଯତପୂବକ ତଦନୁସାେର କମ କେଲ। 14 ଏଥେର ହାଗୟ

ଭବିଷ ବକାଙର ଓ ଇେଦାର ପୁତ ଯିଖରୀୟଙ ଭବିଷ ବାକ ସହକାେର

ଯିହୁଦୀୟ ପାଚୀନବଗ ମନିରକୁ ନିମାଣ କେଲ ଓ କୃତକାଯ େହେଲ।

ଆଉ, େସମାେନ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ଓ ପାରସ

ରାଜା େକାର ଓ ଦାରୀୟାବସ ଓ ଅତକସର ଆ ାନୁସାେର ନିମାଣ କରି
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ସମାପ କେଲ। 15 ଦାରୀୟାବସ ରାଜାର ରାଜତର ଷଷ ବଷେର ଅଦର

ନାମକ ମାସର ତୃତୀୟ ଦିନେର ଏହି ଗୃହ ସମାପ େହଲା। 16 ଏଥଉତାେର

ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ ବନୀତର

ଅବଶିଷ ସନାନଗଣ ଆନନେର ପରେମଶରଙ ଏହି ଗୃହର ପତିଷାଉତବ

ପାଳନ କେଲ। 17 ପୁଣି, ପରେମଶରଙ ଏହି ଗୃହର ପତିଷା ସମୟେର

େସମାେନ ଏକ ଶହ ବୃଷ, ଦୁଇ ଶହ େମଷ, ଚାରି ଶହ େମଷଶାବକ ଉତଗ

କେଲ; ଆଉ, ସମଗ ଇସାଏଲର ପାପାଥକ ବଳିଦାନ ନିମେନ ଇସାଏଲୀୟ

େଗାଷୀର ସଂଖ ାନୁସାେର ବାରେଗାଟି ଛାଗ ଉତଗ କେଲ। 18 ପୁଣି,

େସମାେନ େମାଶାପୁସକର ଲଖନାନୁସାେର ଯିରୂଶାଲମେର ପରେମଶରଙ

େସବାେଥ ଯାଜକମାନଙୁ େସମାନଙ ବିଭାଗାନୁସାେର ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ

େସମାନଙ ପାଳି ଅନୁସାେର ନିଯୁକ କେଲ। 19 ଏଥଉତାେର ପଥମ ମାସର

ଚତୁଦଶ ଦିନେର ବନୀତର ସନାନଗଣ ନିସାର ପବ ପାଳନ କେଲ। 20

କାରଣ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଏକତ ଆପଣାମାନଙୁ ଶୁଚି କେଲ;

େସସମେସ ଶୁଚି େହାଇଥେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ ବନୀତର ସମଗ ସନାନ

ନିମେନ, ଆପଣା ଯାଜକଭାତୃଗଣ ନିମେନ ଓ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ

ନିସାର ପବର ବଳି ବଧ କେଲ। 21ଆଉ, ବନୀତର ପୁନରାଗତ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣ ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙର ପକ େହାଇ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ େଦଶ ନିବାସୀ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ କରିଥେଲ, େସସମେସ େଭାଜନ କେଲ।

22 ପୁଣି, ସାତ ଦିନ ଆନନେର ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟିର ପବ ପାଳନ କେଲ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଆନନିତ କରିଥେଲ ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶର,

ପରେମଶରଙ ଗୃହକାଯ େର େସମାନଙ ହସ ସବଳ କରିବା ନିମେନ

େସମାନଙ ପତି ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଅନଃକରଣ େଫରାଇଥେଲ।

7ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉତାେର ପାରସ ରାଜା ଅତକସର ଅଧକାର ସମୟେର

ସରାୟର ପୁତ ଏଜା ବାବିଲରୁ ଯାତା କଲା; ଉକ ସରାୟ ଅସରୀୟର

ସନାନ, ଅସରୀୟ ହି କୀୟର ସନାନ, 2 ହି କୀୟ ଶଲୁ ର ସନାନ,

ଶଲୁ ସାେଦାକର ସନାନ, ସାେଦାକ ଅହୀଟୂ ର ସନାନ, 3 ଅହୀଟୂ

ଅମରୀୟର ସନାନ, ଅମରୀୟ ଅସରୀୟର ସନାନ, ଅସରୀୟ ମରାେୟା ର

ସନାନ, 4 ମରାେୟା ସରହୀୟର ସନାନ, ସରହୀୟ ଉଷିର ସନାନ, ଉଷି
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ବୁକିର ସନାନ, 5 ବୁକି ଅବୀଶୂୟର ସନାନ, ଅବୀଶୂୟ ପୀନହ ର ସନାନ,

ପୀନହ ଇଲୀୟାସରର ସନାନ, ଇଲୟାସର ପଧାନ ଯାଜକ ହାେରାଣଙର

ପୁତ। 6 ଏହି ଏଜା ବାବିଲରୁ ପସାନ କେଲ; େସ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ସଦାପଭୁଙ ପଦତ େମାଶାଙ ବ ବସାେର ନିପୁଣ ଅ ାପକ ଥେଲ; ପୁଣି,

ତାଙ ପତି ତାଙର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ହସର ସହାୟତା ପମାେଣ ରାଜା

ତାହାର ସମସ ପାଥତ ବିଷୟ ତାହାଙୁ ପଦାନ କେଲ। 7ଆଉ, ଅତକସ

ରାଜାର ସପମ ବଷେର ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର ଓ ଯାଜକମାନଙର ଓ

େଲବୀୟମାନଙର େକେତକ େଲାକ, ପୁଣି ଗାୟକମାେନ ଓ ଦାରପାଳମାେନ

ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଗେଲ। 8ଆଉ, ଏଜା ପଞମ ମାସେର,

ଅଥା , ରାଜାର େସହି ସପମ ବଷେର ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ େହେଲ। 9

କାରଣ, େସ ପଥମ ମାସର ପଥମ ଦିନ ବାବିଲରୁ ଯାତା ଆରମ କେଲ,

ପୁଣି ତାଙ ପତି ପରେମଶରଙ ମଙଳମୟ ହସର ସହାୟତା ପମାେଣ େସ

ପଞମ ମାସର ପଥମ ଦିନେର ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ େହେଲ। 10 େଯଣୁ

ଏଜା ସଦାପଭୁଙ ବ ବସା ଅନୁସନାନ ଓ ପାଳନ କରିବାକୁ, ପୁଣି ଇସାଏଲ

ମ େର ବିଧ ଓ ଶାସନ ଶିକା େଦବାକୁ ଆପଣା ମନ ନିେବଶ କରିଥେଲ। 11

ଅତକସ ରାଜା ଅ ାପକ ଏଜା ଯାଜକକୁ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ଆ ାବାକ ର

ଓ ଇସାଏଲ ପତି ତାହାଙ ବିଧର ଅ ାପକକୁ େଯଉଁ ପତ େଦଇଥଲା, ତହର

ପତିଲପି ଏହି, ଯଥା, 12 “ରାଜାଧରାଜ ଅତକସ ସଗସ ପରେମଶରଙ

ବ ବସା ାପକ, ସିଦ, ଇତ ାଦି ଏଜା ଯାଜକ ପତି, 13ମଁୁ ଆ ା କରୁଅଛି

େଯ, େମାʼ ରାଜ ସିତ ଇସାଏଲ ମ ରୁ େଯେତ େଲାକ, ପୁଣି େସମାନଙର

ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ େସଚାେର ଯିବାକୁ ମନ କରନି,

େସମାେନ ତୁମ ସେଙ ଯାଉନୁ। 14 କାରଣ ତୁମ ହସସିତ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ବ ବସା ପମାେଣ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମର ତତାନୁସନାନ କରିବାକୁ, 15ପୁଣି,

ଯିରୂଶାଲମେର ଯାହାଙର ଆବାସ ଅଛି, ଇସାଏଲର େସହି ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ରାଜା ଓ ତାଙ ମନୀଗଣର େସଚାଦତ ସୁନା ଓ ରୂପା, 16ଆଉ,

ବାବିଲର ସମୁଦାୟ ପେଦଶେର ତୁେମ େଯସମସ ରୂପା ଓ ସୁନା ପାଇବ, ପୁଣି

େଲାକମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ େସମାନଙ ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସିତ

ଗୃହ ନିମେନ େସଚାପୂବକ ଯାହା େଦେବ, େସହି ସବୁ େସଚାଦତ ଉପହାର

େନବା ନିମେନ ତୁେମ ରାଜା ଓ ତାଙ ସପ ମନୀ ଦାରା େପରିତ େହଉଅଛ;



ଏଜା 1018

17 ଏେହତୁ ତୁେମ ଏହି ମୁଦା ଦାରା ଯତପୂବକ ବୃଷ, େମଷ, େମଷଶାବକ

ଓ ତହ ସେଙ ନିରୂପିତ ଭକ ଓ େପୟେନୖେବଦ କୟ କରି ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସିତ ଗୃହର ଯ େବଦି ଉପେର ଉତଗ କରିବ।

18 ଆଉ, ଅବଶିଷ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ଭାତୃବଗଙୁ ଯାହା

କରିବାକୁ ଭଲ ଦିଶିବ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଇଚା ପମାେଣ କରିବ। 19 ପୁଣି, ତୁମ ପରେମଶରଙ ଗୃହର େସବାଥକ

େଯସକଳ ପାତ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଅଛି, ତାହାସବୁ ତୁେମ ଯିରୂଶାଲମର

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ସମପଣ କର। 20 ପୁଣି, ତୁମ ପରେମଶରଙ ଗୃହ

ନିମେନ ପେୟାଜନୀୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା

ରାଜାଙ ଭଣାର ଗୃହରୁ ଦିଅ। 21ଆଉ ସଗସ ପରେମଶରଙ ବ ବସା ାପକ

ଏଜା ଯାଜକ ତୁମମାନଙଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଚାହବ, 22 ତାହାସବୁ ଏକ

ଶହ ତାଳନ ପଯ ନ ରୂପା ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯ ନ ଗହମ ଓ ଏକ ଶହ

ମହଣ ପଯ ନ ଦାକାରସ ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯ ନ େତୖଳ ଓ ଅପରିମିତ

ଲବଣ ଯତପୂବକ େଦବା ପାଇଁ ଆେମ ଅତକସ ରାଜା ନଦୀ େସପାରିସ

ସମସ େକାଷା କଙୁ ଆ ା କରୁଅଛୁ। 23 ସଗସ ପରେମଶରଙ ଦାରା ଯାହା

ଯାହା ଆ ା କରାଯାଇଅଛି, ତାହାସବୁ ସଗସ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ନିମେନ

ଠି ରୂେପ କରାଯାଉ; କାରଣ ରାଜା ଓ ତାଙ ପୁତଗଣର ରାଜ ବିରୁଦେର

କାହକି େକାପ ବତବ? 24ଆହୁରି, ଯାଜକମାନଙର ଓ େଲବୀୟମାନଙର,

ଗାୟକମାନଙର, ଦାରପାଳମାନଙର, ନଥୀନୀୟମାନଙର ଓ ପରେମଶରଙ

ଏହି ଗୃହର େସବକମାନଙର କାହାରି ଉପେର କର, ରାଜସ ବା ମାଶୁଲ

ବସାଇବା ବ ବସା ବିରୁଦ େହବ େବାଲଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଉଅଛୁ।

25 ଆଉ, େହ ଏଜା, ତୁମ ପରେମଶରଙ ବିଷୟକ େଯଉଁ ାନ ତୁମ

ହସେର ଅଛି, ତଦନୁସାେର ନଦୀ େସପାରିସ ସମସ େଲାକଙର ବିଚାରାେଥ

େଯଉଁମାେନ ତୁମ ପରେମଶରଙ ବ ବସା ଜାଣନି, ଏପରି ଶାସନକତା ଓ

ବିଚାରକତାମାନଙୁ ତୁେମ ନିଯୁକ କର; ଆଉ, େଯ ତାହା ନ ଜାେଣ, ତାହାକୁ

ତୁେମମାେନ ଶିକା ଦିଅ। 26ଆଉ, େଯେକହି ତୁମ ପରେମଶରଙ ବ ବସା

ଓ ରାଜବ ବସା ପାଳିବାକୁ ଅସମତ େହବ, େସହି େଦାଷ ପାଣଦଣର କି

ନିବାସନର କି ଅଥଦଣର କି କାରାଦଣର େଯାଗ େହଉ ପେଛ, ଯତପୂବକ

ତାହାର ଶାସନ କରାଯିବ।” 27 େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣର
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ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଯିରୂଶାଲମସିତ ଗୃହ େଶାଭାନିତ କରିବାକୁ ରାଜାର

ଅନଃକରଣକୁ ଏରୂପ ଉଦୀପିତ କରିଅଛନି, 28ଆଉ, ରାଜାର ଓ ତାହାର

ମନୀଗଣର ଓ ରାଜାର ପରାକାନ ଅଧପତି ସମସଙ ସାକାତେର େମାʼ ପତି

ଦୟା ପକାଶ କରିଅଛନି, େସ ଧନ େହଉନୁ। ଏହିରୂେପ େମାʼ ପତି ସଦାପଭୁ

େମାʼ ପରେମଶରଙ ହସର ସହାୟତା ପମାେଣ ମଁୁ ସବଳ େହଲ ଓ େମାʼ

ସେଙ ଯାତା କରିବାକୁ ଇସାଏଲ ମ ରୁ ପଧାନ େଲାକଙୁ ଏକତ କଲ।

8ଅତକସ ରାଜାର ଅଧକାର ସମୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର େଯଉଁ

ପଧାନବଗ ଆମ ସେଙ ବାବିଲରୁ ଯାତା କେଲ, େସମାନଙର ବଂଶାବଳୀ

ଏହି, ଯଥା, 2 ପୀନହ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ େଗେଶାମ; ଈଥାମରର

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଦାନିେୟଲ; ଦାଉଦଙର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ହଟୂ । 3

ଶଖନୀୟର ସନାନଗଣ ମ ରୁ; ପରିେୟାଶର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ

ପୁରୁଷମାନଙ ବଂଶାବଳୀ କେମ ତାହା ସେଙ ଗଣିତ ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଜଣ।

4 ପହ େମାୟାବର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ସରହୀୟର ପୁତ ଇଲୀେହାଐନୟ

ଓ ତାହା ସେଙ ଦୁଇ ଶହ ପୁରୁଷ। 5 ଶଖନୀୟର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ଯହସୀେୟଲର ପୁତ; ତାହା ସେଙ ତିନି ଶହ ପୁରୁଷ। 6ଆଉ, ଆଦୀନର

ସନାନଗଣ ମ ରୁ େଯାନାଥନର ପୁତ ଏବ ଓ ତାହା ସେଙ ପଚାଶ ପୁରୁଷ।

7ପୁଣି, ଏଲ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଅଥଲୀୟର ପୁତ ଯିଶାୟାହ ଓ ତାହା

ସେଙ ସତୁରି ପୁରୁଷ। 8ଆଉ, ଶଫଟୀୟର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ମୀଖାେୟଲର

ପୁତ ସବଦୀୟ ଓ ତାହା ସେଙ ଅଶୀ ପୁରୁଷ। 9 େଯାୟାବର ସନାନଗଣ

ମ ରୁ ଯିହୀେୟଲର ପୁତ ଓବଦୀୟ ଓ ତାହା ସେଙ ଦୁଇ ଶହ ଅଠର ପୁରୁଷ।

10ଆଉ, ଶେଲାମୀ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ େଯାଷିଫୀୟର ପୁତ ଓ ତାହା

ସେଙ ଏକ ଶହ ଷାଠିଏ ପୁରୁଷ। 11 ପୁଣି, େବବୟର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

େବବୟର ପୁତ ଜିଖରୀୟ ଓ ତାଙ ସେଙ ଅଠାଇଶ ପୁରୁଷ। 12 ଅସଦର

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ହକାଟନର ପୁତ େଯାହାନ ଓ ତାହା ସେଙ ଏକ ଶହ

ଦଶ ପୁରୁଷ। 13ଆଉ, ଅେଦାନୀକାମର ସନାନଗଣ ମ ରୁ କନିଷମାେନ ଓ

େସମାନଙ ନାମ ଏହି, ଇଲୀେଫଲ , ଯିୟୀେୟ ଓ ଶମୟୀୟ; େସମାନଙ

ସେଙ ଷାଠିଏ ପୁରୁଷ। 14ଆଉ, ବି ବୟର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଊଥୟ

ଓ ସକୁର ଓ େସମାନଙ ସେଙ ସତୁରି ପୁରୁଷ। 15 ପୁଣି, ମଁୁ ଏମାନଙୁ

ଅହବାଗାମିନୀ ନଦୀ ନିକଟେର ଏକତ କଲ; ଆଉ, େସଠାେର ଆେମମାେନ
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ଛାଉଣି କରି ତିନି ଦିନ ରହିଲୁ; ଏଥେର ମଁୁ େଲାକମାନଙୁ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ

ନିରୀକଣ କରି େଲବୀର ସନାନଗଣ ମ ରୁ କାହାକୁ ପାଇଲ ନାହ। 16

େତେବ ମଁୁ ଇଲୀେୟଜର, ଅରୀେୟଲ, ଶମୟୀୟ, ଇ ନାଥ , ଯାରିବ,

ଇ ନାଥ , ନାଥନ, ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁଲ , ଏହି ପଧାନ େଲାକମାନଙୁ; ମ

େଯାୟାରୀ ଓ ଇ ନାଥ ଶିକକମାନଙୁ ଡାକିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇଲ।

17 ଏଥଉତାେର ମଁୁ େସମାନଙୁ କାସିଫଆ ନାମକ ସାନର ପଧାନ େଲାକ

ଇେଦା ନିକଟକୁ ପଠାଇଲ; ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ନିମେନ

ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ପରିଚାରକମାନଙୁ ଆଣ େବାଲ କାସିଫଆ ସାନସ

ଇେଦାକୁ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ନଥୀନୀୟମାନଙୁ କହିବା ପାଇଁ ମଁୁ େସମାନଙୁ

ଆେଦଶ କଲ। 18 ତହଁୁ ଆମମାନଙ ପତି ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ମଙଳମୟ ହସର ସହାୟତା ପମାେଣ େସମାେନ ଇସାଏଲର େପୗତ,

େଲବୀର ପୁତ ମହଲର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଏକ ଜଣ ପବୀଣ େଲାକକୁ;

ପୁଣି, େଶେରବୀୟ ଓ ତାହାର ପୁତ ଓ ଭାତୃଗଣ ସେମତ ଅଠର ଜଣକୁ;

19ଆଉ, ହଶବୀୟ ଓ ତାହା ସେଙ ମରାରିସନାନଗଣ ମ ରୁ ଯିଶାୟାହ,

ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଓ େସମାନଙ ପୁତଗଣ ସେମତ େକାଡ଼ିଏ ଜଣକୁ; 20

ଆଉ, ଦାଉଦ ଓ ଅଧପତିମାେନ େଯଉଁ ନଥୀନୀୟମାନଙୁ େଲବୀୟମାନଙ

େସବାକାଯ ନିମେନ େଦଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଶହ େକାଡ଼ିଏ

ଜଣ ନଥୀନୀୟ େଲାକ ଆଣିେଲ; ଏସମସଙ ନାମ ଲଖତ େହଲା। 21

ଏଥଉତାେର ଆମମାନଙ ନିମେନ ଓ ଆମମାନଙ ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ସକଳ

ସମତି ନିମେନ ଏକ ସରଳ ପଥ ପାଥନା କରିବା ଅଭପାୟେର ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ଆପଣାମାନଙୁ ନମ କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ଅହବା

ନଦୀ ନିକଟେର ଉପବାସର େଘାଷଣା କଲୁ। 22କାରଣ ପଥ ମ େର ଶତୁ

ବିରୁଦେର ଆମମାନଙର ସାହାଯ କରଣାେଥ ରାଜାଙୁ ଏକ ଦଳ େସୖନ ଓ

ଅଶାରୂଢ଼ ମାଗିବାକୁ ଆମର ଲଜାେବାଧ େହଲା; “େଯେହତୁ େଯଉଁମାେନ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରନି, େସସମସଙର ମଙଳ

ନିମେନ େସମାନଙ ପତି ତାହାଙ ହସର ସହାୟତା ଅଛି; ମାତ େଯଉଁମାେନ

ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରନି, େସସମସଙ ପତିକୂଳେର ତାହାଙର ପରାକମ

ଓ େକାପ ଅଛି।” ଏହି କଥା ଆେମମାେନ ରାଜାଙୁ କହିଥଲୁ। 23 ଏେହତୁ

ଆେମମାେନ ଉପବାସ କଲୁ ଓ ତହ ନିମେନ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ
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ନିକଟେର ବିନତି କଲୁ; ତହେର େସଆମମାନଙ ପତି ପସନ େହେଲ। 24ତହଁୁ

ମଁୁ ଯାଜକମାନଙ ମ ରୁ ବାର ଜଣ ପଧାନ େଲାକଙୁ, ଅଥା , େଶେରବୀୟ,

ହଶବୀୟ ଓ େସମାନଙ ସହିତ େସମାନଙର ଦଶ ଜଣ ଭାତାଙୁ ପୃଥକ

କଲ; 25ଆଉ, ରାଜା ଓ ତାହାର ମନୀଗଣ ଓ ତାହାର ଅଧପତିମାେନ ଓ

ଉପସିତ ଇସାଏଲ େଲାକ ସମେସ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ନିମେନ

େଯଉଁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତସକଳ ଉପହାର ରୂେପ ପଦାନ କରିଥେଲ,

ତାହା େସମାନଙୁ େତୗଲ େଦଲ; 26 ମଁୁ େସମାନଙ ହସେର ଛଅ ଶହ ପଚାଶ

ତାଳନ ରୂପା ଓ ଶେହ ତାଳନ େରୗପ ମୟ ପାତ; ଶେହ ତାଳନ ସୁନା; 27

ଏକ ହଜାର ଡା ମା (ଗୀ େଦଶୀୟ ମୁଦା) ମୂଲ ର େକାଡ଼ିଏ ସଣମୟ ପାତ,

ପୁଣି ସଣ ତୁଲ ବହୁମୂଲ , ଉତମ ଉଜଳ ପିତଳର ଦୁଇ ପାତ େତୗଲ େଦଲ।

28 ପୁଣି, ମଁୁ େସମାନଙୁ କହିଲ, “ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପବିତ ଅଟ ଓ ପାତସକଳ ମ ପବିତ ଅେଟ; ଆଉ, ଏହି ରୂପା ଓ ସୁନା

ତୁମମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େସଚାଦତ

ଉପହାର ଅେଟ। 29 ସଦାପଭୁଙ ଯିରୂଶାଲମସ ଗୃହର େକାଠରିେର ପଧାନ

ଯାଜକବଗର ଓ େଲବୀୟମାନଙର ଓ ଇସାଏଲୀୟ ପିତୃ ବଂଶାଧପତିମାନଙ

ସାକାତେର ଏହାସବୁ େତୗଲ ନ େଦବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ସତକ ହୁଅ

ଓ ଏହାସବୁ ରକା କର।” 30 ତହେର ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଯିରୂଶାଲମସ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େସହି େତୗଲା

ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତସକଳ ଗହଣ କେଲ। 31 ଏଥଉତାେର ଆେମମାେନ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାତା କରିବା ନିମେନ ପଥମ ମାସର ଦାଦଶ ଦିନ ଅହବା ନଦୀ

ନିକଟରୁ ପସାନ କଲୁ; ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ହସଆମମାନଙର ସହାୟ

େହଲା, ଆଉ ପଥ ମ େର େସ ଶତୁ ଓ ଛକି ବସିବା େଲାକ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ

ଉଦାର କେଲ। 32ତହେର ଆେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ େହାଇ

େସଠାେର ତିନି ଦିନ ବିଶାମ କଲୁ। 33 ତହଁୁ ଚତୁଥ ଦିନ େସହି ରୂପା ଓ ସୁନା

ଓ ପାତସକଳ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହେର େତୗଲା ଯାଇ ଊରୀୟ

ଯାଜକର ପୁତ ମେରେମା ହସେର ଦିଆଗଲା; ତାହା ସେଙ ପୀନହ ର ପୁତ

ଇଲୀୟାସର ଥଲା; ଆଉ, େସମାନଙ ସେଙ େଯଶୂୟର ପୁତ େଯାଷାବ ଓ

ବିନୁୟିର ପୁତ େନାୟଦୀୟ, ଏହି େଲବୀୟମାେନ ଥେଲ; 34 ସମଗ ଦବ

ଗଣିତ ଓ ପରିମିତ େହାଇ ଦିଆଗଲା ଓ େସହି ସମୟେର େସହିସବୁର ଓଜନ
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େଲଖାଗଲା। 35 ନିବାସନରୁ ଆଗତ ବନୀତର ସନାନଗଣ ସମଗ ଇସାଏଲ

ନିମେନ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ରୂେପ ବାର

ବୃଷ, ଛୟାନେବ େମଷ, ସତସରି େମଷଶାବକ, ପାପାଥକ ବଳି ନିମେନ

ବାର ଛାଗ ଉତଗ କେଲ; ଏହିସବୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମାଥକ ବଳି

ଥଲା। 36ଏଥଉତାେର େସମାେନ ନଦୀ େସପାରିସ ରାଜପତିନିଧମାନଙୁ

ଓ େଦଶା କମାନଙୁ ରାଜା ା ପତ ସମପଣ କେଲ; ତହେର େସମାେନ

େଲାକମାନଙର ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହକାଯ ର ସାହାଯ କେଲ।

9ଏହିସବୁ କମ ସମାପ େହଲା ଉତାେର ଅଧପତିମାେନ ଆମ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, “ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ

ଅନ େଦଶୀୟ େଗାଷୀୟମାନଙଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ ନ କରି

େସମାନଙର, ଅଥା , କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ପରିଷୀୟ, ଯିବୂଷୀୟ,

ଅେମାନୀୟ, େମାୟାବୀୟ, ମିସରୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ

କମାନୁସାେର କରୁଅଛନି। 2 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଓ

ଆପଣାମାନଙପୁତଗଣନିମେନ େସମାନଙରକନ ାଗଣଙୁ ଗହଣକରିଅଛନି;

ଏହିରୂେପ ପବିତ ବଂଶଅନ େଦଶୀୟ େଗାଷୀୟମାନଙସେଙଆପଣାମାନଙୁ

ମିଶିତ କରିଅଛନି; ଆହୁରି, ଏହି ଅପରାଧେର ଅଧପତି ଓ ଶାସନକତାମାନଙ

ହସ ପଧାନ େହାଇଅଛି।” 3 ତହେର ମଁୁ ଏହି କଥା ଶୁଣେନ, ଆପଣା ବସ ଓ

େଚାଗା ଚିରି ଆପଣା ମସକ ଓ ଦାଢ଼ିର େକଶ ଛିଣାଇ ବିସିତ େହାଇ ବସିଲ।

4 େସେତେବେଳ ନିବାସିତ େଲାକମାନଙ ଅପରାଧ େହତୁରୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙ ବାକ େର କମିତ ପେତ କ େଲାକ େମାର ନିକଟେର ଏକତିତ

େହେଲ; ପୁଣି, ମଁୁ ସନ ାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟ ପଯ ନ ବିସିତ େହାଇ

ବସିଲ। 5ତହଁୁ ସନ ାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ସମୟେର ମଁୁ ଆପଣା ଦୁଃଖତାବସାରୁ

ଉଠିଲ, େମାʼ େଦହେର େମାହର ଚିରା ବସ ଓ େଚାଗା ଥଲା; ପୁଣି, ମଁୁ

ଆପଣା ଆଣୁପାତି ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶରଙ ଆେଡ଼ ହସ ବିସାର କରି

କହିଲ, 6 “େହ େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ଲଜିତ ଅଛି, େହ େମାହର

ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼ ମୁଖ େଟକିବାକୁ ବିଷଣ ଅଛି; କାରଣ ଆମମାନଙ

ଅପରାଧ ଆମମାନଙ ମସକର ଊଦେର ବଢ଼ି ଉଠିଅଛି ଓ ଆମମାନଙ େଦାଷ

ଗଗନସଶୀ େହାଇଅଛି। 7ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସମୟଠାରୁ ଆଜି

ପଯ ନ ଆେମମାେନ ଅତିଶୟ େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ; ଆପଣାମାନଙ ଅପରାଧ
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ସକାଶୁ ଆଜିର ନ ାୟ ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙ ରାଜାଗଣ ଓ ଆମମାନଙ

ଯାଜକଗଣ ନାନା େଦଶୀୟ ରାଜାଗଣ ହସେର, ଖଡେର, ବନୀତେର ଓ

ଲୁଟେର ଓ ମୁଖ ବିଷଣତାେର ସମପତ େହାଇଅଛୁ। 8ପୁଣି, ଆମମାନଙ

ପରେମଶର େଯପରି ଆମମାନଙ ଚକୁ ପସନ କରିେବ ଓ ଆମମାନଙ

ବନୀ ଅବସାେର ଆମମାନଙୁ କିଞି ଆଶାସ େଦେବ, ଏଥପାଇଁ ରକାେଥ

ଆମମାନଙୁ ଅବଶିଷ ରଖବାକୁ ଓ ଆପଣା ପବିତ ସାନେର ଆମମାନଙୁ

ଏକ ଖୁଣି େଦବାକୁ ବତମାନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙଠାରୁ

କଣକାଳ ଅନୁଗହ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି। 9 କାରଣ ଆେମମାେନ ବନୀ

େଲାକ ଅଟୁ। ତଥାପି ଆମମାନଙ ବନୀ ଅବସାେର ଆମମାନଙ ପରେମଶର

ଆମମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ନାହାନି, ମାତ ଆମମାନଙୁ ଆଶାସ େଦବା ପାଇଁ,

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ସାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତହର ଭଗ ସାନ

ପୁନଃନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଆମମାନଙୁ ଏକ

ପାଚୀର େଦବା ପାଇଁ େସ ପାରସ ରାଜାଗଣ ଦୃଷିେର ଆମମାନଙ ପତି ଦୟା

ପକାଶ କରିଅଛନି। 10 ଏେବ େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ଏଥଉତାେର

ଆେମମାେନଆଉକଅଣ କହିବା? 11ତୁେମଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣ

ଦାରା ଆ ା କରି କହିଥଲ, ‘ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧକାର କରିବାକୁ

ଯାଉଅଛ, ତାହା ଅନ େଦଶୀୟ େଗାଷୀୟମାନଙ ଅଶୁଚିତା ଦାରା ଅଶୁଚି

େଦଶ ଅେଟ, େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ କମ େଦଶକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ

ସୀମା ପଯ ନ େସମାନଙ ଅଶୁଚିତାେର ପରିପୂଣ କରିଅଛି। 12 ଏେହତୁ

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ କନ ାଗଣଙୁ େସମାନଙ ପୁତଗଣ ସହିତ ବିବାହ

ଦିଅ ନାହ, ଅବା ତୁମମାନଙ ପୁତଗଣ ନିମେନ େସମାନଙ କନ ାଗଣଙୁ

ଗହଣ କର ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ଶାନି ବା ଉନତି କଦାପି େଚଷା କର

ନାହ; ତହେର ତୁେମମାେନ ବଳବାନ େହବ ଓ େଦଶର ଉତମ ଦବ େଭାଜନ

କରିବ ଓ ସଦାକାଳ ଆପଣା ସନାନଗଣର ଅଧକାର ନିମେନ ତାହା ରଖଯିବ।’

ମାତ ଆେମମାେନ ତୁମର ଏହି ଆ ାସବୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛୁ। 13 ଏଣୁ

େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ଆମମାନଙ ଦୁଷମ ଓ ମହାେଦାଷ ସକାଶୁ

ଆମମାନଙ ପତି ଏହିସବୁ ଘଟିେଲ େହଁ ତୁେମ େଯ ଆମମାନଙ ଅପରାଧର

ଉଚିତ ଦଣରୁ ଊଣା ଦଣ ଆମମାନଙୁ େଦଇଅଛ ଓ ଆମମାନଙର ଏପରି

ଅବଶିଷ େଲାକ ରଖଅଛ, 14ଏହା େଦଖ ଆେମମାେନ କʼଣ ପୁନବାର ତୁମର
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ଆ ାଲଙନ କରିବୁ ଓ ଏହି ଘୃଣାେଯାଗ କମକାରୀ ଅନ େଗାଷୀୟମାନଙ

ସେଙ କୁଟୁମିତା କରିବୁ? କେଲ ତୁେମ କʼଣ ଆମମାନଙୁ ନିଃେଶଷ କରିବା

ପଯ ନ କୁଦ େହବ ନାହ? ତହେର େକହି ଅବଶିଷ କି ରକିତ ରହିେବ ନାହ।

15 େହ ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁେମ ଧମମୟ ଅଟ; କାରଣ

ଆେମମାେନ ଆଜି ପଯ ନ ରକା ପାଇ ଅବଶିଷ ଅଛୁ; େଦଖ, ଆେମମାେନ

ତୁମ ସାକାତେର ନିଜ େଦାଷେର େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ; କାରଣ ତହ ସକାଶୁ

େକହି ତୁମ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇପାେର ନାହ।”

10ଏଜା ପରେମଶରଙ ଗୃହ ସମୁଖେର ପାଥନା ଓ ସୀକାର, କନନ

ଓ ପଣାମ କରିବା ସମୟେର ଇସାଏଲ ମ ରୁ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଓ ବାଳକ

ବାଳିକାର ଏକ ମହାସମାଜ ତାଙ ନିକଟେର ଏକତିତ େହାଇଥେଲ; କାରଣ

େଲାକମାେନ ଅତିଶୟ କନନ କେଲ। 2 ଏଥେର ଏଲ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ଯିହୀେୟଲର ପୁତ ଶଖନୀୟ ଏଜାଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କରି ଅନ େଦଶୀୟ

େଗାଷୀୟମାନଙର ସୀମାନଙୁ ବିବାହ କରିଅଛୁ; ତଥାପି ଏହି ବିଷୟେର ଏେବ

ମ ଇସାଏଲ ପକେର ଭରସା ଅଛି। 3 ଏେହତୁ ଆେମମାେନ ଏେବ ଆମ

ପଭୁଙର ଓ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଆ ାେର କମିତ େଲାକମାନଙର

ମନଣାନୁସାେର ଏହି ସକଳ ଭାଯ ା ଓ ଏମାନଙଠାରୁ ଜାତ ସମସଙୁ ଦୂର

କରିେଦବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ସହିତ ନିୟମ କରୁ; ଆଉ,

ଏହା ବ ବସାନୁସାେର କରାଯାଉ। 4 ଉଠନୁ, କାରଣ ଆପଣଙ ଉପେର ଏହି

କାଯ ର ଭାର ଅଛି ଓ ଆେମମାେନ ଆପଣଙର ସହକାରୀ ଅଛୁ; ସାହସିକ

େହାଇ ଏହି କାଯ କରନୁ।” 5ଏଥେର ଏଜା ଉଠି ଏହି ବାକ ାନୁସାେର କାଯ

କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙର, େଲବୀୟମାନଙର ଓ ସମଗ ଇସାଏଲର

ପଧାନବଗଙୁ ଶପଥ କରାଇେଲ। ତହେର େସମାେନ ଶପଥ କେଲ। 6 ତହଁୁ

ଏଜା ପରେମଶରଙ ଗୃହ ସମୁଖରୁ ଉଠି ଇଲୀୟାଶୀବର ପୁତ ଯିେହାହାନ ର

େକାଠରିକୁ ଗେଲ; ଆଉ, େସଠାେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ରୁଟି େଭାଜନ କି ଜଳ

ପାନ କେଲ ନାହ; କାରଣ େସ ବନୀତର େଲାକମାନଙ ସତ ଲଙନ ସକାଶୁ

େଶାକ କରୁଥେଲ। 7 ଏଥଉତାେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମର

ସବତ ବନୀତର ସନାନ ସମସଙ ନିକଟେର େଘାଷଣା କରି କହିେଲ େଯ,

େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ େହେବ; 8ଆଉ, ଅଧପତିମାନଙର ଓ
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ପାଚୀନବଗର ମନଣାନୁସାେର େଯେକହି ତିନି ଦିନ ମ େର ଉପସିତ େହବ

ନାହ, ତାହାର ସବସ ହରଣ କରାଯିବ ଓ େସ ନିେଜ ବନୀତର ସମାଜରୁ

ପୃଥକ କରାଯିବ। 9 ତହଁୁ ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ର ସମଗ େଲାକ ତିନି ଦିନ

ମ େର ଯିରୂଶାଲମେର ଏକତିତ େହେଲ, େସହି ନବମ ମାସର ବିଂଶତିତମ

ଦିନ ଥଲା; ଆଉ, ସମଗ େଲାକ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ସମୁଖସ ଛକେର ବସି

ଉକ ବିଷୟ ଓ ମହାବୃଷି ସକାଶୁ କମିତ େହଉଥେଲ। 10 ତହେର ଏଜା

ଯାଜକଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସତ ଲଙନକରିଅଛ

ଓ ଇସାଏଲର େଦାଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ େଦଶୀୟା ସୀମାନଙୁ ବିବାହ

କରିଅଛ। 11 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁମମାନଙ ପିତୃଗଣର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ସୀକାର କର ଓ ତାହାଙର ସେନାଷଜନକ କମ କର; ଆଉ,

େଦଶସ ଅନ େଗାଷୀୟମାନଙଠାରୁ ଓ ଅନ େଦଶୀୟା ସୀମାନଙଠାରୁ

ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ କର।” 12 େସେତେବେଳ ସମଗ ସମାଜ ଉତର କରି

ଉଚସରେର କହିେଲ, “ଆପଣ ଆମମାନଙ ବିଷୟେର େଯପରି କହିେଲ,

ଆମମାନଙୁ େସପରି କରିବାକୁ େହବ। 13 ମାତ େଲାକ ଅେନକ ଓ ଏେବ

ଭାରୀ ବୃଷି ସମୟ, ଆଉ ଆେମମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହବାକୁ ଅସମଥ,

କିଅବା ଏହା ଏକ କି ଦୁଇ ଦିନର କାଯ ନୁେହଁ; େଯଣୁ ଏହି ବିଷୟେର

ଆେମମାେନ ମହାଅପରାଧ କରିଅଛୁ। 14 ଏେହତୁ ସମଗ ସମାଜ ନିମେନ

ଆମମାନଙ ଅଧପତିମାେନ ନିଯୁକ େହଉନୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ପଚଣ େକାପ ଆମମାନଙଠାରୁ ନିବୃତ େହବା ପଯ ନ ଓ ଏହି ବିଷୟର ନିଷତି

େହବା ପଯ ନ ଆମମାନଙ ନଗରସ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅନ େଦଶୀୟା

ସୀମାନଙୁ ବିବାହ କରିଅଛନି, େସସମେସ ନିରୂପିତ ସମୟେର ଆସନୁ

ଓ େସମାନଙ ସେଙ ପେତ କ ନଗରର ପାଚୀନଗଣ ଓ ବିଚାରକତୃଗଣ

ଆସନୁ।” 15 ଏହି କଥା ବିରୁଦେର େକବଳ ଅସାେହଲର ପୁତ େଯାନାଥନ ଓ

ତି ବର ପୁତ ଯହସୀୟ ଉଠିେଲ, ଆଉ ମଶୁଲ ଓ େଲବୀୟ ଶବଥୟ

େସମାନଙର ସାହାଯ କେଲ। 16 ମାତ ବନୀତର ସନାନମାେନ େସହିପରି

କମ କେଲ। ପୁଣି, ଏଜା ଯାଜକ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାେର ଓ

ନାମାନୁସାେର ନିଦଷ ପିତୃବଂଶପଧାନ େକେତକ େଲାକ ପୃଥକ କରାଗେଲ;

ଆଉ, େସମାେନ ଦଶମ ମାସର ପଥମ ଦିନ େସହି ବିଷୟ ଅନୁସନାନ

କରିବାକୁ ବସିେଲ। 17 ପୁଣି, େସମାେନ ପଥମ ମାସର ପଥମ ଦିନେର ଅନ
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େଦଶୀୟା ସୀବିବାହକାରୀ ପୁରୁଷ ସମସଙର ବିଚାର ସମାପ କେଲ। 18

ଯାଜକମାନଙ ସନାନଗଣ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ଅନ େଦଶୀୟା ସୀମାନଙୁ

ବିବାହ କରିଥେଲ, େସମାେନ ଏହି, ଯଥା, େଯାଷାଦକର ପୁତ େଯଶୂୟର

ସନାନଗଣ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ମାେସୟ, ଇଲୀେୟଜର, ଯାରିବ

ଓ ଗଦଲୀୟ। 19 ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯ ାକୁ ଦୂର କରିେଦେବ

େବାଲ ହସ େଦେଲ; ଆଉ, େଦାଷୀ େହବାରୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

େଦାଷ ସକାେଶ ପଲରୁ ଏକ ଏକ େମଷ ଉତଗ କେଲ। 20ଆଉ, ଇେମରର

ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ହନାନି ଓ ସବଦୀୟ 21 ଓ ହାରୀ ର ସନାନମାନଙ

ମ ରୁ ମାେସୟ, ଏଲୀୟ, ଶମୟୀୟ, ଯିହୀେୟଲ ଓ ଉଷୀୟ; 22ଆଉ,

ପ ହୂରର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ଇଲୀେୟାଐନୟ, ମାେସୟ, ଇଶାେୟଲ,

ନଥେନଲ, େଯାଷାବ ଓ ଇଲୀୟାସା। 23ଆଉ, େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ

େଯାଷାବ ଓ ଶିମୀୟି ଓ କଲାୟ, ଏହାକୁ କଲଟ କହନି, ପଥାହୀୟ,

ଯିହୁଦା ଓ ଇଲୀେୟଜର; 24ଆଉ, ଗାୟକମାନଙ ମ ରୁ ଇଲୀୟାଶୀବ;

ଦାରପାଳମାନଙ ମ ରୁ ଶଲୁ ଓ େଟଲ ଓ ଊରି। 25 ଇସାଏଲ ମ େର

ପରିେୟାଶର ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ରମୀୟ, ଯିଷୀୟ, ମ କୀୟ, ମିୟାମୀ ,

ଇଲୀୟାସର, ମ କୀୟ ଓ ବନାୟ। 26ଆଉ, ଏଲ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ମତନୀୟ, ଜିଖରୀୟ ଓ ଯିହୀେୟଲ ଓ ଅ ଦି ଓ େଯେରେମା ଓ ଏଲୀୟ।

27 ଆଉ, ସତୂର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଇଲୀୟାଶୀବ ଓ

ମତନୀୟ ଓ େଯେରେମା ଓ ସାବ ଓ ଅସୀସା 28 ଓ େବବୟର

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଯିେହାହାନ , ହନାନୀୟ, ସେବୟ, ଅତଲୟ; 29

ଆଉ, ବାନିର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ମଶୁଲ , ମଲୁକ ଓ ଅଦାୟା, ଯାଶୂବ

ଓ ଶାଲ, ଯିେରେମା । 30ଆଉ, ପହ େମାୟାବର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ଅଦ ଓ କଲାଲ, ବନାୟ, ମାେସୟ, ମତନୀୟ, ବତେଲଲ ଓ ବିନୁୟି ଓ

ମନଃଶି; 31ଆଉ, ହାରୀ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଇଲୀେୟଜର, ଯିଶୀୟ,

ମ କୀୟ, ଶମୟୀୟ, ଶିମୀେୟାନ; 32ବିନ ାମୀ , ମଲୁକ, େଶମରୀୟ;

33 ହଶୂମର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ମତନୟ, ମତତ, ସାବ , ଇଲୀେଫଲ ,

ଯିେରମୟ, ମନଃଶି, ଶିମୀୟି; 34 ବାନିର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ମାଦୟ, ଅମା

ଓ ଉେୟଲ; 35 ବନାୟ, େବଦୀୟା, କଲୂହୂ; 36 ବନୀୟ, ମେରେମା ,

ଇଲୀୟାଶୀବ; 37ମତନୀୟ, ମତନୟ ଓ ଯାଶୟ; 38ଆଉ, ବାନି ଓ ବିନୁୟି,
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ଶିମୀୟି; 39 େଶଲମୀୟ ଓ ନାଥନ ଓ ଅଦାୟା; 40 ମଗ ବୟ, ଶାଶୟ,

ଶାରୟ; 41 ଅସେର ଓ େଶଲମୀୟ, େଶମରୀୟ; 42 ଶଲୁ , ଅମରୀୟ,

େଯାେଷଫ। 43 ନେବାର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଯିୟୀେୟ , ମତଥୀୟ, ସାବ ,

ସବୀନଃ, ଯେଦାୟ ଓ େଯାେୟଲ, ବନାୟ; 44 ଏସମେସ ଅନ େଦଶୀୟା

ଭାଯ ା ଗହଣ କରିଥେଲ; ଆଉ, େସହି ଭାଯ ାମାନଙଠାରୁ କାହାରି କାହାରି

ସନାନସନତି ଜାତ େହାଇଥେଲ।
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ନିହିମୀୟା
1ହଖଲୀୟର ପୁତ ନିହିମୀୟାଙର ବାକ । େକାଡ଼ିଏତମ ବଷର କିେଶ

ମାସେର ମଁୁ ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର ଥଲ। 2 ତହେର ହନାନି ନାମେର େମାହର

ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ ଏକ ଜଣ ଓ ଯିହୁଦାରୁ େକେତକ େଲାକ ଆସିେଲ; ତହଁୁ

ମଁୁ େସମାନଙୁ ବନୀତରୁ ରକାପାପ ଅବଶିଷ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ବିଷୟେର

ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବିଷୟେର ପଚାରିଲ। 3 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ

କହିେଲ, “ବନୀତରୁ ରକାପାପ େସହି ପେଦଶର ଅବଶିଷ େଲାେକ ମହାଦୁଃଖ

ଓ ଅପମାନେର ଅଛନି; କାରଣ ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀର ଭଗ େହାଇ ରହିଅଛି

ଓ ତହର ଦାରସବୁ ଅଗିେର ଦଗ େହାଇଅଛି।” 4 ତହଁୁ ମଁୁ ଏହି କଥା

ଶୁଣିବାମାେତ, ବସି େରାଦନ କଲ ଓ େକେତକ ଦିନ ପଯ ନ ବିଳାପ କଲ;

ପୁଣି, ମଁୁ ସଗସ ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଉପବାସ ଓ ପାଥନା କରି କହିଲ, 5

“େହ ସଦାପେଭା, ସଗସ ପରେମଶର, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମ ମହାନ ଓ

ଭୟଙର ପରେମଶର ଅଟ, େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ େପମ କରନି ଓ ତୁମର ସବୁ

ଆ ା ପାଳନ କରନି, େସମାନଙ ପକେର ତୁେମ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ

କରିଥାଅ; 6 ମଁୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆମମାନଙ କୃତ ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ପାପ ସୀକାର କରି ତୁମ ଦାସ ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ ପକେର ଦିବାରାତ

ଏହି ସମୟେର ତୁମ ଛାମୁେର େଯଉଁ ପାଥନା କରୁଅଛି, ଆପଣା ଦାସର େସହି

ପାଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏେବ ତୁମର କଣ ନିବିଷ ଓ ତୁମର ଚକୁ ମୁକ େହଉ; ମଁୁ

ଓ େମାହର ପିତୃବଂଶ ହ ପାପ କରିଅଛୁ। 7ଆେମମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର

ଅତିଶୟ ଦୁଷମ କରିଅଛୁ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙୁ େଯଉଁ ଆ ା ଓ

ବିଧ ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ କରିଥଲ, ତାହାସବୁ ଆେମମାେନ ପାଳନ କରି ନାହଁୁ।

8 ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙୁ ଆ ା କରି କହିଥଲ, ‘ତୁେମମାେନ ସତ 

ଲଙନ କେଲ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ଛିନଭନ କରିବା;

9 ମାତ େଯେବ ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି େଫରିବ ଓ ଆମ ଆ ା ପାଳନ

କରି ତଦନୁଯାୟୀ କମ କରିବ, େତେବ ତୁମମାନଙର ତ କ େଲାକମାେନ

ଆକାଶର ପାନସୀମାେର ଥେଲ େହଁ ଆେମ େସଠାରୁ େସମାନଙୁ ସଂଗହ

କରିବା ଓ ଆେମ ଆପଣା ନାମ ସାପନାେଥ େଯଉଁ ସାନ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ,

େସହି ସାନକୁ େସମାନଙୁ ଆଣିବା; ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣାର ଏହି କଥା

ସରଣ କର।’ 10 ଏମାେନ ତୁମର ଦାସ ଓ ତୁମର େଲାକ, ତୁେମ ଏମାନଙୁ



ନିହିମୀୟା 1029

ଆପଣାର ମହାପରାକମ ଓ ଆପଣାର ବଳବାନ ହସ ଦାରା ମୁକ କରିଅଛ।

11 େହ ପେଭା, ବିନୟ କରୁଅଛି, େଯଉଁମାେନ ତୁମ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ

ଆନନ କରନି, ଏପରି ତୁମ ଦାସର ପାଥନା ଓ ତୁମ ଦାସମାନଙ ପାଥନା ପତି

ଏେବ ତୁମର କଣ ନିବିଷ େହଉ; ଆଉ, ପାଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣା

ଦାସର କାଯ ସିଦ କର, ପୁଣି ଏହି ବ କିର ଦୃଷିେର ତାହାକୁ ଦୟାପାପ

େହବାକୁ ଦିଅ।” ଏସମୟେର ମଁୁ ରାଜାଙର ପାନପାତବାହକ ଥଲ।

2ଅତକସ ରାଜାଙ ରାଜତର େକାଡ଼ିଏତମ ବଷେର ନୀସ ମାସେର ଏପରି

ଘଟିଲା େଯ, ରାଜାଙ ସମୁଖେର ଦାକାରସ ଥବା େବେଳ ମଁୁ େସହି ଦାକାରସ

େନଇ ରାଜାଙୁ େଦଲ। ଏଥପୂେବ ମଁୁ ତାଙ ସାକାତେର େକେବ ଦୁଃଖତ

େହାଇ ନ ଥଲ। 2 ଏଥେର ରାଜା େମାେତ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ ତ ପୀଡ଼ିତ

େହାଇ ନାହଁ, କାହକି ତୁମର ମୁଖ ବିବଣ େହାଇଅଛି? ଏହା ମନର ଦୁଃଖ

ବିନୁ ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ।” ତହେର ମଁୁ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହଲ। 3 ପୁଣି, ମଁୁ

ରାଜାଙୁ କହିଲ, “ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ; େଯଉଁ ନଗର େମାହର

ପୂବପୁରୁଷଗଣର କବର ସାନ, ତାହା େଯେତେବେଳ ଉଜାଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି

ଓ ତହର ଦାରସବୁ ଅଗିେର ଦଗ େହାଇଅଛି, େସେତେବେଳ କାହକି େମାହର

ମୁଖ ବିବଣ େନାହିବ?” 4 ଏଥେର ରାଜା େମାେତ କହିେଲ, “େତେବ ତୁେମ

କି ବିଷୟେର ନିେବଦନ କରୁଅଛ?” ତହଁୁ ମଁୁ ସଗସ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କଲ। 5 ପୁଣି, ମଁୁ ରାଜାଙୁ କହିଲ, “େଯେବ ମହାରାଜଙର ସେନାଷ

ହୁଏ ଓ ଆପଣଙ ଦାସ େଯେବ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଥାଏ,

େତେବ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ, େମାହର ପିତୃେଲାକଙ କବରନଗରକୁ େମାେତ

ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆ ା କରନୁ, ତହେର ମଁୁ ତାହା ନିମାଣ କରିବି।” 6 ତହଁୁ

ରାଜା େମାେତ ପଚାରିେଲ, “(ମ ରାଣୀ ତାଙ ପାଖେର ବସିଥେଲ, ) ତୁମ

ଯାତା େକେତ ଦିନ ଲାଗିବ? ଓ ତୁେମ େକେବ େଫରି ଆସିବ?” ଏହିରୂେପ

ମଁୁ ତାଙ ନିକଟେର ସମୟ ନିରୂପଣ କଲା ପେର ରାଜା େମାେତ ପଠାଇବା

ପାଇଁ ସନୁଷ େହେଲ। 7ଆହୁରି, ମଁୁ ରାଜାଙୁ କହିଲ, “େଯେବ ମହାରାଜଙର

ସେନାଷ ହୁଏ, େତେବ ନଦୀ େସପାରିସ େଦଶା କମାେନ େଯପରି ଯିହୁଦା

େଦଶେର ଉପସିତ େହବା ପଯ ନ ଯାତା କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି,

ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ େମାେତ ପତ ଦିଆଯାଉ; 8ଆଉ, ମନିର

ସମକୀୟ ଦୁଗଦାର ଓ ନଗରପାଚୀର ଓ େମାହର ପେବଶ ଗୃହ ନିମେନ
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କଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ େମାେତ କାଷ େଦବାକୁ ମହାରାଜଙ ବନରକକ ଆସଫ

ନିକଟକୁ ଏକ ପତ ଦିଆଯାଉ।” ତହେର େମାʼ ପତି େମାର ପରେମଶରଙ

ମଙଳମୟ ହସର ସହାୟତା ପମାେଣ ରାଜା ତାହା େମାେତ େଦେଲ। 9

ଏହାପେର ମଁୁ ନଦୀ େସପାରିର େଦଶା କମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ

େସମାନଙୁ ରାଜାଙ ପତ େଦଲ। ଆହୁରି, ରାଜା େମାʼ ସେଙ େସନାପତି ଓ

ଅଶାେରାହୀମାନଙୁ ପଠାଇଥେଲ। 10 ମାତ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମଙଳ

େଚଷା କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ ଆସିଅଛି େବାଲ ଶୁଣି େହାେରାଣୀୟ

ସ ବଲ ଓ ଅେମାନୀୟ ଦାସ େଟାବୀୟ ଅତିଶୟ ଅସନୁଷ େହେଲ। 11

ଏହିରୂେପ ମଁୁ ଯିରୂଶାଲମେର ଉପସିତ େହାଇ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ରହିଲ।

12 ତହଁୁ ରାତିେର ମଁୁ ଓ େମାʼ ସେଙ େକେତକ େଲାକ ଉଠିଲୁ; ପୁଣି, େମାର

ପରେମଶର ଯିରୂଶାଲମ ନିମେନ ଯାହା କରିବାକୁ େମାର ମନେର ପବୃତି

େଦଇଥେଲ, ତାହା ମଁୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଲ ନାହ; ଆଉ ମଁୁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉପେର

ଚଢ଼ିଥଲ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ ପଶୁ େମାʼ ସଙେର ନ ଥଲା। 13 ପୁଣି, ମଁୁ

ରାତିେର ବାହାରି ଉପତ କାଦାର େଦଇ ନାଗକୂପ ଓ ଖତଦାର ପଯ ନ ଗଲ

ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଭଗ ପାଚୀର ଓ ତହର ଅଗିେର ଦଗ େହାଇଥବା ଦାରସବୁ

େଦଖଲ। 14 ତହଁୁ ମଁୁ ନିଝରଦାର ଓ ରାଜାଙର ପୁଷରିଣୀ ପଯ ନ ଗଲ;

ମାତ େସଠାେର େମାର ବାହନ ପଶୁର ଯିବାର ସାନ ନ ଥଲା। 15 େତେବ

ମଁୁ ରାତିକାେଳ ନଦୀ ନିକଟ େଦଇ ଊଦକୁ ଗମନ କରି ପାଚୀର େଦଖଲ;

ତହଁୁ ମଁୁ ବୁଲ ଉପତ କାଦାର େଦଇ ପେବଶ କରି େଫରି ଆସିଲ। 16 ମାତ

ମଁୁ େକଉଁଆେଡ଼ ଗଲ ଓ କଅଣ କଲ, ଏହା ଅ କମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହ;

ଆଉ, େସପଯ ନ ମଁୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ କି ଯାଜକମାନଙୁ କି କୁଳୀନମାନଙୁ

କି ଅ କମାନଙୁ କି ଅନ କମଚାରୀମାନଙୁ ତାହା ଜଣାଇ ନ ଥଲ। 17

ଏହାପେର ମଁୁ େସମାନଙୁ କହିଲ, “ଆେମମାେନ କି ପକାର ମନ ଅବସାେର

ଅଛୁ, ଯିରୂଶାଲମ କିପରି ଉଜାଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି ଓ ତହର ଦାରସବୁ ଅଗିେର

ଦଗ େହାଇଅଛି, ଏହା ତୁେମମାେନ େଦଖୁଅଛ; ଆସ, ଆେମମାେନ େଯପରି

ଆଉ ନିନାର ପାତ େନାହିବା, ଏଥପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀର ନିମାଣ କରୁ।”

18 ତହଁୁ େମାʼ ପତି େମାର ପରେମଶରଙ ମଙଳମୟ ହସ ବିଷୟ, ମ େମାʼ

ପତି ଉକ ରାଜାଙ କଥା ବିଷୟ ମଁୁ େସମାନଙୁ ଜଣାଇଲ। ତହେର େସମାେନ

କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଉଠି ନିମାଣ କରିବା।” ଏହିରୂେପ େସମାେନ
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େସହି ଉତମ କାଯ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ହସ ସବଳ କେଲ। 19 ମାତ

େହାେରାଣୀୟ ସ ବଲ ଓ ଅେମାନୀୟ ଦାସ େଟାବୀୟ ଓ ଆରବୀୟ

େଗଶ ଏହା ଶୁଣି ଆମମାନଙୁ ପରିହାସ ଓ ତୁଚ କରି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଏ କି କାଯ କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ କି ରାଜେଦାହ କରିବ?” 20 େତେବ ମଁୁ

ଉତର କରି େସମାନଙୁ କହିଲ, “େଯ ସଗସ ପରେମଶର, େସ ଆମମାନଙ

କାଯ ସିଦ କରିେବ; ଆେମମାେନ ତାହାଙର ଦାସ ଏଥପାଇଁ ଉଠି ନିମାଣ

କରିବୁ; ମାତ ଯିରୂଶାଲମେର ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧକାର କି

ସୃତିଚିହ ନାହ।”

3ଏହାପେର ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ଭାଇମାେନ ଉଠି

େମଷଦାର ଗଢ଼ିେଲ; େସମାେନ ତାହା ପବିତ କରି ତହର କବାଟସବୁ ସାପନ

କେଲ; ହେମୟା ଦୁଗ ଓ ହନେନଲ ଦୁଗ ପଯ ନ େସମାେନ ପବିତ କେଲ।

2 ତାହାଙ ନିକଟେର ଯିରୀେହାର େଲାକମାେନ ଗଢ଼ିେଲ, ଓ େସମାନଙ

ନିକଟେର ଇମିର ପୁତ ସକୁର ଗଢ଼ିଲା। 3ଆଉ, ହସନାୟାର ସନାନଗଣ

ମତ ଦାର ଗଢ଼ିେଲ; େସମାେନ ତହର କଡ଼ି ଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତହର କବାଟ ଓ

କିଳିଣୀ ଓ ଅଗଳସବୁ ଲଗାଇେଲ। 4 ପୁଣି, େସମାନଙ ନିକଟେର ହେକା ର

େପୗତ ଊରୀୟର ପୁତ ମେରେମା ମରାମତି କଲା। ଆଉ, େସମାନଙ

ନିକଟେର ମେଶଷେବ ର େପୗତ େବରିଖୀୟର ପୁତ ମଶୁଲ ମରାମତି

କଲା। ଆଉ, େସମାନଙ ନିକଟେର ବାନାର ପୁତ ସାେଦାକ ମରାମତି କଲା। 5

ପୁଣି, େସମାନଙ ନିକଟେର ତେକାୟ ନଗରର େଲାକମାେନ ମରାମତି କେଲ;

ମାତ େସମାନଙର ଦଳପତିମାେନ ଆପଣାମାନଙ େନତାଙ କମ କରିବାକୁ

ରାଜି େହେଲ ନାହ। 6ଆଉ, ପାେସହର ପୁତ ଯିେହାୟାଦା ଓ ବେଷାଦିୟାର

ପୁତ ମଶୁଲ ପୁରାତନ ଦାରର ମରାମତି କେଲ; େସମାେନ ତହର କଡ଼ି

ଚଢ଼ାଇେଲ, ଆଉ ତହର କବାଟ, ହୁଡ଼ୁକା ଓ ଅଗଳସବୁ ଲଗାଇେଲ। 7

ପୁଣି, େସମାନଙ ନିକଟେର ଗିବୀେୟାନୀୟ ମଲାଟୀୟ ଓ େମେରାେଣାଥୀୟ

ଯାେଦାନ େଲାକମାେନ ମରାମତି କେଲ, େସମାେନ ଗିବୀେୟା ଓ ମିସା

ନଗରର ମୁଖ ଥେଲ, ନଦୀ େସପାରିସ ମିସା େଦଶା କର ସାନ ଥଲା।

8 ତାହା ନିକଟେର ସଣକାରମାେନ, ହହୟର ପୁତ ଉଷୀେୟଲ ମରାମତି

କେଲ। ଆଉ, ତାହା ନିକଟେର ଗନବଣିକମାନଙ ମ ରୁ ହନାନୀୟ ମରାମତି

କଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପଶସ ପାଚୀର ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମ ଦୃଢ଼ କେଲ। 9
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େସମାନଙ ନିକଟେର ଯିରୂଶାଲମସ ପେଦଶର ଅଦଭାଗର ଅ କ ହୂରର

ପୁତ ରଫାୟ ମରାମତି କଲା। 10ଆଉ, େସମାନଙ ନିକଟେର ହରୁମଫର

ପୁତ ଯିଦାୟ ଆପଣା ଗୃହ ସମୁଖେର ମରାମତି କଲା। ତାହା ନିକଟେର

ହ ବନୀୟର ପୁତ ହଟୂ ମରାମତି କଲା। 11 ହାରୀ ର ପୁତ ମ କୀୟ ଓ

ପହ େମାୟାବର ପୁତ ହଶୂବ ଅନ ଏକ ଅଂଶ ଓ ତୁନୁରୁଦୁଗର ମରାମତି

କେଲ। 12 ତାହା ନିକଟେର ଯିରୂଶାଲମ ପେଦଶର ଅଦଭାଗର ଅ କ

ହେଲାେହଶର ପୁତ ଶଲୁ ଓ ତାହାର କନ ାମାେନ ମରାମତି କେଲ। 13

ହାନୂ ଓ ସାେନାହ ନିବାସୀମାେନ ଉପତ କା ଦାରର ମରାମତି କେଲ;

େସମାେନ ତାହା ଗଢ଼ିେଲ ଓ ତହର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗଳସବୁ ଲଗାଇେଲ,

ଆଉ ଖତଦାର ପଯ ନ ପାଚୀରର ଏକ ହଜାର ହାତ ଦୃଢ଼ କେଲ। 14 ପୁଣି,

େବ ହେକର ପେଦଶର ଅ କ େରଖବର ପୁତ ମ କୀୟ ଖତ ଦାରର

ମରାମତି କଲା; େସ ତାହା ଗଢ଼ିଲା ଓ ତହର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗଳସବୁ

ଲଗାଇଲା। 15 ପୁଣି, ମିସା ପେଦଶର ଅ କ କେ ହାଷିର ପୁତ ଶଲୁ

ନିଝର ଦାରର ମରାମତି କଲା; େସ ତାହା ଗଢ଼ି ଆଚାଦନ କଲା ଓ ତହର

କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗଳସବୁ ଲଗାଇଲା, ପୁଣି ଦାଉଦନଗରରୁ ତଳକୁ

ଯିବା ପାହାଚ ପଯ ନ ରାଜାଙର ଉଦ ାନ ନିକଟସ େଶଲା ପୁଷରିଣୀପାଚୀର

(ମରାମତି କଲା)। 16 ତାହା ନିକଟେର େବ ସୁର ଜିଲାର ଅଦଭାଗର

ଅ କ ଅ ବୂକର ପୁତ ନିହିମୀୟା ଦାଉଦଙର କବର ସମୁଖ ପଯ ନ ଓ

ନିମତ ପୁଷରିଣୀ ପଯ ନ ଓ ବୀରମାନଙ ଗୃହ ପଯ ନ ମରାମତି କଲା। 17

ତାହା ନିକଟେର େଲବୀୟମାେନ, ଅଥା , ବାନିର ପୁତ ରହୂ ମରାମତି

କଲା। ତାହା ନିକଟେର କିୟୀଲା ଜିଲାର ଅଦଭାଗର ଅ କ ହଶବୀୟ

ଆପଣା ପେଦଶ ପକେର ମରାମତି କଲା। 18 ତାହା ନିକଟେର େସମାନଙ

ଭାତୃଗଣ, ଅଥା , କିୟୀଲା ପେଦଶର ଅଦଭାଗର ଅ କ େହନାଦଦର ପୁତ

ବବୟ ମରାମତି କଲା। 19 ତାହା ନିକଟେର ମିସାର ଅ କ େଯଶୂୟର ପୁତ

ଏସ ପାଚୀରର ବାଙ ନିକଟସ ଅସାଗାରର ଉଠାଣି ପଥ ସମୁଖେର ଅନ

ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା। 20ତାହା ନିକଟେର ସବୟର ପୁତ ବାରୂକ

ଯତ କରି ପାଚୀରର ବାଙଠାରୁ ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକର ଗୃହଦାର

ପଯ ନ ଅନ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା। 21 ତତେର ହେକା ର େପୗତ

ଊରୀୟର ପୁତ ମେରେମା ଇଲୟାଶୀ ର ଗୃହ ଦାରଠାରୁ ଇଲୀୟାଶୀବର
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ଗୃହପାନ ପଯ ନ ଅନ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା। 22 ପୁଣି, ପାନରବାସୀ

ଯାଜକମାେନ ମରାମତି କେଲ। 23 େସମାନଙ ଉତାେର ବିନ ାମୀ ଓ

ହଶୂବ ଆପଣାମାନଙ ଗୃହ ସମୁଖେର ମରାମତି କେଲ। େସମାନଙ ଉତାେର

ଅନନୀୟର େପୗତ ମାେସୟର ପୁତ ଅସରୀୟ ଆପଣା ଗୃହ ନିକଟେର

ମରାମତି କଲା। 24 େହନାଦ ର ପୁତ ବିନୁୟି ଅସରୀୟର ଗୃହଠାରୁ

ପାଚୀରର ବାଙ ଓ େକାଣ ପଯ ନ ଅନ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା।

25 ଉଷୟର ପୁତ ପାଲା ପାଚୀରର ବାଙ ସମୁଖେର ପହରୀଶାଳାର

ନିକଟସ ଉଚତର ରାଜଗୃହ ସମୀପେର ବାହାର ଦୁଗ ପାଖେର ମରାମତି

କଲା। ତାହାଙ ପେର ପରିେୟାଶର ପୁତ ପଦାୟ ମରାମତି କଲା। 26 ଏହି

ସମୟେର ଓଫଲେର ବାସ କରୁଥବା ନଥୀନୀୟମାେନ ଜଳଦାରର ପୂବ

ଦିଗର ସମୁଖ ପଯ ନ ଓ ବାହାର ଦୁଗ ପଯ ନ ମରାମତି କେଲ। 27 ତାହା

ପେର ତେକାୟୀୟମାେନ ବାହାରସ ବଡ଼ ଦୁଗ ସମୁଖରୁ ଓଫଲର ପାଚୀର

ପଯ ନ ଅନ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କେଲ। 28ଯାଜକମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ସମୁଖେର ଅଶଦାରର ଉପର ଭାଗର ମରାମତି କେଲ।

29 େସମାନଙ ପେର ଇେମରର ପୁତ ସାେଦାକ ଆପଣା ଗୃହ ସମୁଖେର

ମରାମତି କଲା। ପୁଣି, ତାହା ପେର ପୂବଦାରପାଳ ଶଖନୀୟର ପୁତ

ଶମୟୀୟ ମରାମତି କଲା। 30 ତାହା ପେର େଶଲମୀୟର ପୁତ ହନାନୀୟ ଓ

ସାଲଫର ଷଷ ପୁତ ହାନୂ ଅନ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କେଲ। ତାହା ପେର

େବରିଖୀୟର ପୁତ ମଶୁଲ ଆପଣା େକାଠରି ସମୁଖେର ମରାମତି କଲା।

31 ତାହା ପେର ମ କୀୟ ନାମକ ଜେଣ ସଣକାର ହମିପ ଦାରର ସମୁଖସ

ନଥୀନୀୟମାନଙର ଓ ବଣିକମାନଙର ଗୃହ ପଯ ନ, ଆଉ େକାଣର ଉଠାଣି

ପଯ ନ ମରାମତି କଲା। 32 ପୁଣି, େକାଣର ଉଠାଣି ଓ େମଷଦାର ମ େର

ସଣକାର ଓ ବଣିକମାେନ ମରାମତି କେଲ।

4ମାତ ଆେମମାେନ ପାଚୀର ଗଢ଼ୁଅଛୁ େବାଲ ଶୁଣି ସ ବଲ କୁପିତ

ଓ ଅତିଶୟ ବିରକ େହାଇ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ ପରିହାସ କଲା। 2 ଆଉ,

େସ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ଓ ଶମରୀୟା େସୖନ ଦଳ ସାକାତେର ଏହି କଥା

କହିଲା, “ଏହି ଦୁବଳ ଯିହୁଦୀୟମାେନ କଅଣ କରୁଅଛନି? େସମାେନ କʼଣ

ଗଡ଼ବନି କରି ରହିେବ? େସମାେନ କʼଣ ବଳିଦାନ କରିେବ? େସମାେନ

କʼଣ ଦିନକେର ସମାପ କରିେବ? େସମାେନ କʼଣ କାନଡ଼ାର ଢିପିରୁ ଦଗ
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ପସର କାଢ଼ି ସଜୀବ କରିେବ?” 3ଏହି ସମୟେର ଅେମାନୀୟ େଟାବୀୟ

ତାହା ପାଖେର ଥଲା, ଆଉ େସ କହିଲା, “ମ େସମାେନ ଯାହା ଗଢ଼ୁଅଛନି,

ବିଲୁଆ ଚଢ଼ିଗେଲ େସ େସମାନଙ ପଥର ପାେଚରୀ ଭାଙି ପକାଇବ।” 4

େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ଶବଣ କର; କାରଣ ଆେମମାେନ ତୁଚୀକୃତ

େହଉଅଛୁ; େସମାନଙ ପରିହାସ େସମାନଙ ନିଜ ମସକେର ବତାଅ ଓ

େସମାନଙୁ ବିେଦଶେର ବନୀ କରି ଲୁଟିତ େହବାକୁ ସମପଣ କର; 5

ଆଉ େସମାନଙ ଅଧମ ଆଚାଦନ କର ନାହ ଓ ତୁମ ସମୁଖରୁ େସମାନଙ

ପାପ ମାଜତ ନ େହଉ; କାରଣ ନିମାଣକାରୀମାନଙ ସାକାତେର େସମାେନ

ତୁମକୁ ବିରକ କରିଅଛନି। 6 ଏହିରୂେପ ଆେମମାେନ ପାଚୀର ଗଢ଼ିଲୁ ଓ

ତହର ଉଚତାର ଅଦ ପଯ ନ ସମୁଦାୟ ପାଚୀର ଏକତ ସଂଯୁକ କରାଗଲା;

େଯଣୁ କମ କରିବାକୁ େଲାକମାନଙର ମନ ଥଲା। 7 ମାତ ଯିରୂଶାଲମ

ପାଚୀରର ମରାମତି କାଯ ଅଗସର େହଉଅଛି ଓ ଭଗସାନସବୁ ବନ େହବାକୁ

ଲାଗୁଅଛି, ଏହା ଶୁଣି ସ ବଲ ଓ େଟାବୀୟ, ପୁଣି ଆରବୀୟମାେନ ଓ

ଅେମାନୀୟମାେନ ଓ ଅେସାଦୀୟମାେନ ଅତିଶୟ କୁଦ େହେଲ। 8 ପୁଣି,

େସସମେସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଇ ତହ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଓ ତହ

ମ େର ଗଣେଗାଳ କରିବାକୁ ଏକତ ଚକାନ କେଲ। 9 ମାତ ଆେମମାେନ

େସମାନଙ ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କଲୁ

ଓ ଦିବାରାତ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ପହରୀ ରଖଲୁ। 10 େସେତେବେଳ

ଯିହୁଦା କହିଲା, “ଭାରବାହକମାନଙର ବଳ କୀଣ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଅେନକ

ଭଙା କାନ ଅଛି; ଏଣୁ ଆେମମାେନ ପାଚୀର ଗଢ଼ି ପାରୁ ନାହଁୁ।” 11 ପୁଣି,

ଆମମାନଙ ବିପକମାେନ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ େସମାନଙ ମ େର

ଉପସିତ େହାଇ େସମାନଙୁ ବଧ ଓ େସମାନଙ କାଯ ବନ କରିବା ପଯ ନ

େସମାେନ ଜାଣିେବ ନାହ ଅବା େଦଖେବ ନାହ।” 12 ଆଉ, େସମାନଙ

ନିକଟବାସୀ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ସବୁ ସାନରୁ ଆସି ଆମମାନଙୁ ଦଶ ଥର

କହିେଲ, “ତୁମମାନଙୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିବାକୁ େହବ।”

13 ଏେହତୁ ମଁୁ ପାଚୀର ପଛଆେଡ଼ ନୀଚସ େମଲା ସାନେର େଲାକମାନଙୁ

େସମାନଙ ପରିବାର ଅନୁସାେର େସମାନଙ ଖଡ ଓ ବଚା ଓ ଧନୁ ସହିତ ନିଯୁକ

କଲ। 14 ତହଁୁ ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ ଓ ଉଠି କୁଳୀନମାନଙୁ ଓ ଅ କମାନଙୁ

ଓ ଅନ ାନ େଲାକଙୁ କହିଲ; “ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ବିଷୟେର ଭୀତ
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ହୁଅ ନାହ; ପଭୁଙୁ ସରଣ କର, େସ ମହାନ ଓ ଭୟଙର ଅଟନି, ଆଉ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତୃଗଣ, ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ, ଆପଣା ଆପଣା

ଭାଯ ାଗଣ ଓ ଗୃହ ନିମେନ ଯୁଦ କର।” 15 ପେର ଆମମାନଙ ଶତୁଗଣର

ମନଣା ଆମମାନଙୁ ଜଣାଯାଇଅଛି ଓ ପରେମଶର ତାହା ବିଫଳ କରିଅଛନି,

ଏହା େସମାେନ ଶୁଣେନ, ଆେମମାେନ ପେତ େକ ପାଚୀରେର ଆପଣା

ଆପଣା କାଯ କୁ େଫରିଗଲୁ। 16ଆଉ, େସହି ଦିନଠାରୁ ଆମ ଦାସଗଣର

ଅେଦକ କମ କେଲ ଓ େସମାନଙର ଅେଦକ ବଚା, ଢାଲ, ଧନୁ, ଓ ସାଞୁଆ

ଧରି ରହିେଲ; ପୁଣି, ଅ କମାେନ ଯିହୁଦାର ସମଗ େଗାଷୀର ପଛେର

ରହିେଲ। 17 େଯଉଁମାେନ ପାଚୀର ଗଢ଼ିେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ଭାର ବହିେଲ,

େସମାେନ ଆେପ ଆେପ ଭାର ଉଠାଇେଲ, ପତି ଜଣ ଏକ ହସେର କମ

କେଲ ଓ ଅନ ହସେର ଅସ ଧରିେଲ; 18ଆଉ, ନିମାଣକାରୀମାନଙର

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କଟିେଦଶେର ଖଡ ବାନି େସହିପରି କାଯ

କେଲ। ପୁଣି, ତୂରୀ ବଜାଇବା େଲାକ ଆମ ନିକଟେର ରହିଲା। 19ଏହାପେର

ଆେମ କୁଳୀନମାନଙୁ ଓ ଅ କମାନଙୁ ଓ ଅନ ାନ େଲାକଙୁ କହିଲୁ,

“କାଯ ଭାରୀ ଓ ବିସୀଣ, ପୁଣି ଆେମମାେନ ପାଚୀର ଉପେର ପୃଥକ

େହାଇ ଏକଆେରକଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛୁ; 20 ଏେହତୁ େଯେକୗଣସି ସାନେର

ତୂରୀର ଶବ ଶୁଣିବ, େସସାନରୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବ; ଆମମାନଙ

ପରେମଶର ଆମମାନଙ ପକେର ଯୁଦ କରିେବ।” 21ଏହିରୂେପ ଆେମମାେନ

େସହି କାଯ େର ପରିଶମ କଲୁ, ପୁଣି ପତୁ ଷ ସମୟଠାରୁ ତାରା େଦଖାଯିବା

ପଯ ନ େସମାନଙର ଅେଦକ େଲାକ ବଚା ଧରିେଲ। 22 େସହି ସମୟେର

ଆେମ େଲାକମାନଙୁ ଆହୁରି କହିଲୁ, “ପେତ କ େଲାକ ରାତିକାଳେର ଆପଣା

ଆପଣା ଦାସ ସହିତ ଯିରୂଶାଲମ ଭତେର ରହନୁ, ତହେର େସମାେନ ରାତିେର

ଆମମାନଙର ପହରୀ େହାଇ ପାରିେବ ଓ ଦିବସେର କମ କରି ପାରିେବ।”

23 ଏହିରୂେପ ଆେମ କି ଆମ ଭାଇମାେନ କି ଆମ ଦାସମାେନ କିଅବା ଆମ

ପଶା ବତୀ ପହରୀମାେନ େକହି ଆପଣା େଦହରୁ ବସ କାଢ଼ିଲୁ ନାହ, ପତି

ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅସଶସ ସହିତ ଜଳ ନିକଟକୁ ଗଲୁ।

5ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାନଙ ବିରୁଦେର େଲାକମାନଙର ଓ

େସମାନଙ ଭାଯ ାଗଣ ସର ଉେତାଳନ କେଲ। 2 କାରଣ େକହି େକହି

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙ ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ ସେମତ ଅେନକ
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େଲାକ ଅଟୁ; େତଣୁ ଆେମମାେନ ଶସ େନଇ ତାହା ଖାଇ ବଞିବା।” 3 ମ

ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶସ େକତ ଓ

ଦାକାେକତ ଓ ଗୃହ ବନକ ରଖଅଛୁ, େଯପରି ଦୁଭକ ସମୟେର ଆମମାନଙୁ

ଶସ ମିଳୁ।” 4ଆହୁରି, େକେତକ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ରାଜକର େପୖଠ

କରିବା ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶସ େକତ ଓ ଦାକାେକତ ବନକ ରଖ

ମୁଦା ଋଣ କରିଅଛୁ। 5ମାତ ଆମମାନଙ ଶରୀର ଆମମାନଙ ଭାତୃଗଣର

ଶରୀର ସମାନ, ଆମମାନଙ ସନାନଗଣ େସମାନଙ ସନାନଗଣର ସମାନ;

ତଥାପି େଦଖ, ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ ଓ କନ ାଗଣଙୁ ଦାସ

େହବା ପାଇଁ ବିକି କରିଅଛୁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ କନ ାଗଣ ମ ରୁ େକହି େକହି

ଦାସୀ େହାଇ ସାରିେଲଣି; ଆମମାନଙର ଆଉ କିଛି ଆୟତ ନାହ; କାରଣ

ଅନ େଲାକମାେନ ଆମମାନଙର ଶସ େକତ ଓ ଦାକାେକତ ଅଧକାର

କରିଅଛନି।” 6 େସେତେବେଳ ମଁୁ େସମାନଙର କନନ ଓ ଏହି କଥାସବୁ ଶୁଣି

ଅତ ନ କୁଦ େହଲ। 7 ପୁଣି, ମଁୁ ଆପଣା ମନେର ବିେବଚନା କଲ, ପୁଣି

କୁଳୀନମାନଙର ଓ ଅ କମାନଙର ସେଙ ବାଦାନୁବାଦ କରି େସମାନଙୁ

କହିଲ, “ତୁେମମାେନ ପେତ େକଆପଣା ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ସୁଧ େନଉଅଛ।”

ତହଁୁ ମଁୁ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କଲ। 8ଆଉ, ମଁୁ େସମାନଙୁ କହିଲ,

“ଆମମାନଙର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଇମାେନ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ନିକଟେର ବିକା

ଯାଇଥେଲ, ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ଆପଣା ସାମଥ େର ମୁକ କରିଅଛୁ,

ଏେବ ତୁେମମାେନ କʼଣଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ବିକି କରିବ? ଓ େସମାେନ କʼଣ

ଆମମାନଙ ନିକଟେର ବିକାଯିେବ?” ଏଥେର େସମାେନ ନୀରବ େହେଲ,

କିଛି ଉତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହ। 9ଆହୁରି, ମଁୁ କହିଲ, “ତୁେମମାେନ େଯଉଁ

କାଯ କରୁଅଛ, ତାହା ଭଲ ନୁେହଁ, ଆମମାନଙ ଶତୁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ତିରସାରକୁ େରାକିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପତି ଭୟେର

ଆଚରଣ କରିବା କʼଣ ତୁମମାନଙର ଉଚିତ ନୁେହଁ? 10 ମ ମଁୁ, େମାʼ

ଭାଇମାେନ ଓ େମାହର ଦାସମାେନ ସୁଧେର େସମାନଙୁ ମୁଦା ଓ ଶସ ଋଣ

େଦଉଅଛୁ। ମାତ ଆେମମାେନ ଏହି ଋଣ ଉପେର ସୁଧ େନବା ବନ କରିବା

ଉଚିତ। 11 ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ଶସ େକତ, େସମାନଙର ଦାକାେକତ,

େସମାନଙର ଜୀତେକତ ଓ େସମାନଙର ଗୃହ, ମ େସମାନଙଠାରୁ ମୁଦା ଓ

ଶସ , ଦାକାରସ ଓ େତୖଳର ଶତକଡ଼ା େଯଉଁ ସୁଧ ତୁେମମାେନ େନଇଅଛ,
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ତାହା ଆଜି େସମାନଙୁ େଫରାଇ ଦିଅ।” 12 ତହେର େସମାେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ଯାହା େନଇଥଲୁ ତାହା େଫରାଇ େଦବୁ ଓ େସମାନଙୁ କିଛି

ମାଗିବୁ ନାହ; ଆପଣ େଯପରି କହୁଅଛନି, ଆେମମାେନ େସପରି କରିବୁ।”

ତହଁୁ ମଁୁ ଯାଜକମାନଙୁ ଡାକି ଏହି ପତି ାନୁସାେର େସମାେନ େଯପରି କମ

କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ଶପଥ କରାଇଲ। 13 ମ ମଁୁ ଆପଣା ଅଣି

ଝାଡ଼ି େଦଇ କହିଲ, “େଯେକହି ଏହି ପତି ା ପତିପାଳନ କରିବ ନାହ,

ପରେମଶର ତାହାର ଗୃହ ଓ ପରିଶମର ଫଳରୁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଝାଡ଼ି

େଦଉନୁ; େସ ଏହିରୂେପ ଝଡ଼ା ଯାଉ ଓ ଶୂନ େହଉ।” ତହେର ସମସ

ସମାଜ କହିେଲ “ଆେମ ” ଓ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କେଲ। ଏଥଉତାେର

େଲାକମାେନ ଏହି ପତି ାନୁସାେର କମ କେଲ। 14 ଆହୁରି, ମଁୁ ଯିହୁଦା

େଦଶେର େସମାନଙର ଅ କ ପଦେର ନିଯୁକ ଥବା ସମୟଠାରୁ, ଅଥା ,

ଅତକସ ରାଜାଙ ରାଜତର େକାଡ଼ିଏ ବଷଠାରୁ ବତିଶ ବଷ ପଯ ନ ବାର

ବଷ, ମଁୁ ଓ େମାʼ ଭାତୃଗଣ େଦଶା କର ଖାଦ େଭାଗ କଲୁ ନାହ। 15 ମାତ

େମାହର ପୂବବତୀ େଦଶା କମାନଙ ବ ୟଭାର େଲାକମାନଙୁ ବହିବାକୁ

ପଡ଼ିଲା, ଆଉ େସମାେନ ଚାଳିଶ େଶକଲ ରୂପା ଛଡ଼ା େଲାକମାନଙଠାରୁ

ଖାଦ ଓ ଦାକାରସ େନେଲ; େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, େସମାନଙ ଦାସମାେନ

େଲାକମାନଙ ଉପେର ଅତ ାଚାର କେଲ; ମାତ ପରେମଶରଙ ପତି ଭୟ

ସକାଶୁ ମଁୁ େସପରି କଲ ନାହ। 16ଆହୁରି, ମଁୁ ଏହି ପାଚୀରକମେର ଲାଗି

ରହିଲ ଓ ଆେମମାେନ େକୗଣସି ଭୂମି କିଣିଲୁ ନାହ; ପୁଣି, େମାହର ଦାସ

ସମେସ େସଠାେର କାଯ େର ଏକତିତ େହେଲ। 17 ତଥାପି ଆମମାନଙ

ଚତୁଦଗସ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଗତ

େଲାକମାନଙ ଛଡ଼ା ଯିହୁଦୀ ଓ ଅ କ ଏକ ଶହ ପଚାଶ େଲାକ େମାʼ

େଭାଜନାସନେର ବସିେଲ। 18 େସସମୟେର ପତିଦିନ ଏକ ବଳଦ ଓ

ଛଅେଗାଟି ବଛା େମଷ ପସୁତ କରାଗଲା; ମ େମାʼ ପାଇଁ େକେତକ ପକୀ

ପସୁତ କରାଗଲା ଓ ଦଶ ଦିନେର ଥେର ସବପକାର ଦାକାରସ ଆେୟାଜନ

କରାଗଲା; ତଥାପି ମଁୁ ଏସବୁ ଲାଗି େଦଶା କର ଖାଦ ଚାହଲ ନାହ, କାରଣ

ଏହି େଲାକଙ ଉପେର ଦାସତର ଭାର ଭୟଙର େହାଇଥଲା। 19 େହ

େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ଏହି େଲାକମାନଙ ନିମେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯ

କରିଅଛି, େମାʼ ପକେର ମଙଳ ନିମେନ ତାହାସବୁ ସରଣ କର।
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6ଏଥଉତାେର ମଁୁ ପାଚୀର ଗଢ଼ିଅଛି ଓ ତହ ମ େର ଆଉ ଭଗ ସାନ

ନାହ, ଏହି ସମାଦ ସ ବଲ ଓ େଟାବୀୟ ଓ ଆରବୀୟ େଗଶ ଓ

ଆମମାନଙ ଅନ ାନ ଶତୁମାେନ ଜାଣିେଲ; ଏହି ସମୟେର ମଁୁ ନଗର

ଦାରସବୁେର କବାଟ ଝୁଲାଇ ନ ଥଲ। 2 େସେତେବେଳ ସ ବଲ ଓ

େଗଶ େମାʼ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଓେନା

ପଦାସିତ େକୗଣସି ଏକ ଗାମେର ଏକତିତ େହଉ।” ମାତ େସମାେନ େମାହର

ଅନିଷ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥେଲ। 3 ଏଥେର ମଁୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ

ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲ, “ମଁୁ ଏକ ମହ କମ କରୁଅଛି, ଏଥପାଇଁ ଓହାଇ

ଆସି ନ ପାେର; ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଓହାଇ ଯାଇ କାହକି କାଯ ବନ

କରିବି?” 4 ଏହି ପକାେର େସମାେନ ଚାରି ଥର େମାʼ ନିକଟକୁ େଲାକ

ପଠାଇେଲ; ମାତ ମଁୁ େସମାନଙୁ େସହି ପକାର ଉତର େଦଲ। 5 ଏହାପେର

ସ ବଲ ଆପଣା ଦାସ ହାତେର ଖେଣ େଖାଲା ଚିଠି େଦଇ ପଞମ ଥର

େସହି ପକାେର େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। 6 ତହେର ଏହା େଲଖାଥଲା,

“େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ଏହି ଜନରବ େହାଇଅଛି, ମ େଗଶ ଏହା

କହୁଅଛି େଯ, ତୁେମ ଓ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ରାଜେଦାହ କରିବାକୁ ବିଚାର

କରୁଅଛ; ତହ ନିମେନ ତୁେମ ପାଚୀର ନିମାଣ କରୁଅଛ; ଏହି ଜନରବ

ଅନୁସାେର ତୁେମ େସମାନଙର ରାଜା େହବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ। 7ଆହୁରି,

ଯିହୁଦାେର ଏକ ରାଜା ଅଛନି େବାଲ ଆପଣା ବିଷୟ ଯିରୂଶାଲମେର େଘାଷଣା

କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ନିଯୁକ କରିଅଛ; ଏହି ଜନରବ

ରାଜାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ। ଏେହତୁ ଏେବ ଆସ, ଆେମମାେନ ଏକତ

ମନଣା କରୁ।” 8 ତହଁୁ ମଁୁ ତାହା ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲ, “ତୁେମ ଯାହା

କହୁଅଛ, େସପରି େକୗଣସି କାଯ କରାଯାଉ ନାହ; ତୁେମ େକବଳ ଆପଣା

ମନରୁ ତାହାସବୁ କଳନା କରୁଅଛ। 9 ଏହି କମେର େସମାନଙର ହସ

ଦୁବଳ େହେଲ ତାହା ସମାପ େନାହିବ େବାଲ” େସସମେସ ଆମମାନଙୁ ଭୀତ

କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ; ଏଣୁ େହ ପରେମଶର, େମାହର ହସ ସବଳ କର।

10 ଏହାପେର ମେହଟେବଲର େପୗତ ଦଲୟିୟର ପୁତ େଯଉଁ ଶମୟୀୟ

ଗୃହେର ରୁଦ ଥଲା, ମଁୁ ତାହା ଗୃହକୁ ଗଲ, ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଆେମମାେନ

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର, ମନିର ମ େର ଏକତିତ େହଉ ଓ ମନିରର ଦାରସବୁ

ବନ କରୁ; କାରଣ େସମାେନ ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିେବ; ରାତିେର
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େସମାେନ ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସିେବ।” 11 ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “େମାʼ

ପରି େଲାକ କʼଣ ପଳାଇବ? େମାʼ ପରି େହାଇ ପାଣ ବଞାଇବା ପାଇଁ

େଯ ମନିର ଭତରକୁ ଯିବ, ଏପରି କିଏ ଅଛି? ମଁୁ ଭତରକୁ ଯିବି ନାହ।”

12 ମାତ ମଁୁ ଚିହିଲ, ଆଉ େଦଖ, ପରେମଶର ତାହାକୁ ପଠାଇ ନ ଥେଲ;

ତଥାପି େସ େମାʼ ବିରୁଦେର ଏହି ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କଲା; ଆଉ,

େଟାବୀୟ ଓ ସ ବଲ ତାହାକୁ େବତନ େଦଇଥେଲ। 13 ମଁୁ େଯପରି

ଭୀତ େହବି ଓ େସହି କମ କରି ପାପ କରିବି, ପୁଣି େସମାେନ େଯପରି

େମାେତ ତିରସାର କରିବା ପାଇଁ େମାହର ଦୁନାମର କାରଣ ପାଇେବ, ଏହି

ଅଭପାୟେର ତାହାକୁ େବତନ ଦିଆଯାଇଥଲା। 14 େହ େମାହର ପରେମଶର,

େଟାବୀୟ ଓ ସ ବଲ ର ଏହିସବୁ କମାନୁସାେର େସମାନଙୁ, ଆଉ େମାେତ

ଭୟଗସ କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ େଯ େନାୟଦୀୟା ଭବିଷ ବକୀ ଓ ଅନ ାନ

ଭବିଷ ବକା, େସମାନଙୁ ସରଣ କର। 15ତହଁୁ ବାବନ ଦିନ ମ େର ଇଲୂଲ

ମାସର ପଚିଶତମ ଦିନେର ପାଚୀର ସମାପ େହଲା। 16 ପୁଣି, ଆମମାନଙର

ଶତୁ ସମେସ ଏହା ଶୁଣେନ, ଏପରି େହଲା େଯ, ଆମମାନଙ ଚତୁଦଗସ

ଅନ େଦଶୀୟ ସମେସ ଭୀତ େହେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙ ଦୃଷିେର ନିତାନ

ଲଜିତ େହେଲ, କାରଣ ଏହି କମ େଯ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଆଡ଼ୁ

େହଲା, ଏହା େସମାେନ ବୁଝିେଲ। 17 ଆହୁରି, େସସମୟେର ଯିହୁଦାର

କୁଳୀନମାେନ େଟାବୀୟ ନିକଟକୁ ଅେନକ ପତ ପଠାଇେଲ ଓ େଟାବୀୟର

ନାନା ପତ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। 18 କାରଣ, େସ ଆରହର ପୁତ

ଶଖନୀୟର ଜୁଆଁଇ େହବାରୁ ଓ ତାହାର ପୁତ ଯିେହାହାନ େବରିଖୀୟର

ପୁତ ମଶୁଲ ର କନ ାକୁ ବିବାହ କରିଥବାରୁ ଯିହୁଦା ମ େର ଅେନେକ ତାହା

ପକେର ଶପଥ କରିଥେଲ। 19ଆହୁରି, େସମାେନ ତାହାର ଉତମ କମର

କଥା େମାେତ କହିେଲ ଓ େମାʼ କଥାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇେଲ। ଆଉ, େମାେତ

ଭୟଗସ କରିବା ପାଇଁ େଟାବୀୟ ନାନା ପତ ପଠାଇଲା।

7ପାଚୀର ନିମତ ହୁଅେନ, ମଁୁ କବାଟସବୁ ଝୁଲାଇଲ, ପୁଣି ଦାରପାଳ ଓ

ଗାୟକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ନିଯୁକ େହେଲ। 2 ତହଁୁ ମଁୁ ଆପଣା ଭାତା

ହନାନିକୁ ଓ ଦୁଗର ଶାସନକତା ହନାନୀୟକୁ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ନିଯୁକ

କଲ; କାରଣ ହନାନୀୟ ବିଶସ େଲାକ ଥଲା ଓ େସ ଅେନକଙ ଅେପକା

ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରୁଥଲା। 3ଆଉ, ମଁୁ େସମାନଙୁ କହିଲ, “ସୂଯ ପଚଣ
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େନାହିବା ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମର ଦାରସବୁ ଫଟା ନ ଯାଉ; େଲାକମାେନ

ପହରୀକମେର ଠିଆ େହବା େବେଳ ଦାରସବୁ ବନ କରନୁ, ଆଉ ତୁେମମାେନ

ତହେର ଅଗଳ ଦିଅ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙୁ ପହରୀ

କରି ନିଯୁକ କର, େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପହରାେର ଓ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ସମୁଖେର ରହନୁ।” 4 ନଗର ପଶସ ଓ

ବୃହତ ଥଲା; ମାତ ତହ ମ େର ଅଳ େଲାକ ଥେଲ ଓ ଗୃହସବୁ ନିମତ େହାଇ

ନ ଥଲା। 5 ଏଉତାେର ବଂଶାବଳୀ କେମ ଗଣିତ େହବା ପାଇଁ କୁଳୀନମାନଙୁ

ଓ ଅ କମାନଙୁ ଓ େଲାକମାନଙୁ ଏକତ କରିବାକୁ େମାହର ପରେମଶର

େମାʼ ମନେର ପବୃତି େଦେଲ। ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ପଥେମ ଆସିଥେଲ,

ମଁୁ େସମାନଙର ବଂଶାବଳୀପୁସକ ପାଇଲ, ତହେର ଏହା େଲଖା ଥବାର

େଦଖଲ, ଯଥା, 6 େଯଉଁମାେନ ବନୀ ରୂେପ ନୀତ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙ

ମ ରୁ ପେଦଶୀୟ ଏହି ସନାନଗଣ ପେତ େକ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାସିତ

ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ େଫରି ଆସିେଲ, ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର

ଏମାନଙୁ େନଇଯାଇଥଲା; 7 ଏମାେନ ଯିରୁବାବି , େଯଶୂୟ, ନିହିମୀୟା,

ଅସରୀୟ, ରୟମା, ନହମାନି, ମଦଖୟ, ବି ଶ , ମିସର, ବି ବୟ, ନହୂମ,

ବାନା ସେଙ େଫରି ଆସିେଲ। ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ପୁରୁଷଗଣର ସଂଖ ା

ଏହି, ଯଥା, 8 ପରିେୟାଶର ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଶହ ବାସରି ଜଣ।

9 ଶଫଟୀୟର ସନାନ ତିନି ଶହ ବାସରି ଜଣ। 10ଆରହର ସନାନ ଛଅ

ଶହ ବାବନ ଜଣ। 11 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ପହ 

େମାୟାବର ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ଶହ ଅଠର ଜଣ। 12 ଏଲ ର

ସନାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ। 13 ସତୂର ସନାନ ଆଠ

ଶହ ପଞଚାଳିଶ ଜଣ। 14 ସକୟର ସନାନ ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 15

ବିନୁୟିର ସନାନ ଛଅ ଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ। 16 େବବୟର ସନାନ ଛଅ

ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 17 ଅସଦର ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ଶହ ବାଇଶ

ଜଣ। 18 ଅେଦାନୀକାମର ସନାନ ଛଅ ଶହ ସତଷଠି ଜଣ। 19 ବି ବୟର

ସନାନ ଦୁଇ ହଜାର ସତଷଠି ଜଣ। 20ଆଦୀନର ସନାନ ଛଅ ଶହ ପଞାବନ

ଜଣ। 21 ହିଜକୀୟର ବଂଶଜାତ ଆେଟରର ସନାନ ଅଠାନେବ ଜଣ। 22

ହଶୂମର ସନାନ ତିନି ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 23 େବତୟର ସନାନ ତିନି ଶହ

ଚବିଶ ଜଣ। 24 ହାରୀଫର ସନାନ ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 25 ଗିବୀେୟା ର
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ସନାନ ପଞାନେବ ଜଣ। 26 େବଥଲହିମ ଓ ନେଟାଫାର େଲାକ ଏକ ଶହ

ଅଠାଅଶୀ ଜଣ। 27 ଅନାେଥା ର େଲାକ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 28

େବ ଅସାବତର େଲାକ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 29 କିରୀୟ ଯିୟାରୀ ର,

କଫୀରାର ଓ େବେରାତର େଲାକ ସାତ ଶହ େତୟାଳିଶ ଜଣ। 30 ରାମା ଓ

େଗବାର େଲାକ ଛଅ ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ। 31 ମି ମସର େଲାକ ଏକ

ଶହ ବାଇଶ ଜଣ। 32 େବେଥ ଓ ଅୟର େଲାକ ଏକ ଶହ େତଇଶ

ଜଣ। 33 ଅନ ନେବାର େଲାକ ବାବନ ଜଣ। 34 ଅନ ଏଲ ର ସନାନ

ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ। 35 ହାରୀ ର ସନାନ ତିନି ଶହ

େକାଡ଼ିଏ ଜଣ। 36 ଯିରୀେହାର ସନାନ ତିନି ଶହ ପଞଚାଳିଶ ଜଣ। 37

େଲା , ହାଦୀ ଓ ଓେନାର ସନାନ ସାତ ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ। 38

ସନାୟାର ସନାନ ତିନି ହଜାର ନଅ ଶହ ତିରିଶ ଜଣ। 39ଯାଜକମାନଙର

ସଂଖ ା; େଯଶୂୟ ବଂଶୀୟ ଯିଦୟୀୟର ସନାନ ନଅ ଶହ େତସରି ଜଣ। 40

ଇେମରର ସନାନ ଏକ ହଜାର ବାବନ ଜଣ। 41ପ ହୂରର ସନାନ ଏକ

ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ। 42 ହାରୀ ର ସନାନ ଏକ ହଜାର

ସତର ଜଣ। 43 େଲବୀୟମାନଙର ସଂଖ ା; େହଦବାର ସନାନ, େଯଶୂୟର

ସନାନ, କ ମୀେୟଲର ସନାନ ଚଉସରି ଜଣ। 44 ଗାୟକମାନଙ ସଂଖ ା;

ଆସଫର ସନାନ ଏକ ଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ। 45 ଦାରପାଳମାନଙ ସଂଖ ା;

ଶଲୁ ର ସନାନ, ଆେଟରର ସନାନ, ଟେ ମାନର ସନାନ, ଅକୂବର ସନାନ,

ହଟୀଟାର ସନାନ, େଶାବୟର ସନାନ ଏକ ଶହ ଅଠତିରିଶି ଜଣ। 46

ନଥୀନୀୟମାନଙ ସଂଖ ା; ସୀହର ସନାନଗଣ, ହସୂଫାର ସନାନଗଣ,

ଟବାେୟାତର ସନାନଗଣ; 47 େକେରାସର ସନାନଗଣ, ସୀୟର ସନାନଗଣ,

ପାେଦାନର ସନାନଗଣ; 48ଲବାନାର ସନାନଗଣ, ହଗାବର ସନାନଗଣ,

ଶ ମୟର ସନାନଗଣ; 49 ହାନ ର ସନାନଗଣ, ଗିେଦଲର ସନାନଗଣ,

ଗହରର ସନାନଗଣ; 50 ରାୟାର ସନାନଗଣ, ରତୀନର ସନାନଗଣ,

ନେକାଦର ସନାନଗଣ; 51 ଗସମର ସନାନଗଣ, ଉଷର ସନାନଗଣ,

ପାେସହର ସନାନଗଣ; 52 େବଷୟର ସନାନଗଣ, ମିୟୂନୀମର ସନାନଗଣ,

ନଫଷୀମର ସନାନଗଣ; 53 ବ ବୁକର ସନାନଗଣ, ହକୂଫାର ସନାନଗଣ,

ହହୂରର ସନାନଗଣ; 54 ବ ଲୂତର ସନାନଗଣ, ମହୀଦାର ସନାନଗଣ,

ହଶାର ସନାନଗଣ; 55 ବେକାସର ସନାନଗଣ, ସୀଷରାର ସନାନଗଣ,
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େତମହର ସନାନଗଣ; 56 ନତୀହର ସନାନଗଣ, ହଟୀଫାର ସନାନଗଣ।

57 ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ ସନାନଗଣର ସଂଖ ା; େସାଟୟର ସନାନଗଣ,

େସାେଫରତର ସନାନଗଣ, ପରିଦାର ସନାନଗଣ; 58 ଯାଳାର ସନାନଗଣ,

ଦେକାଣର ସନାନଗଣ, ଗିେଦଲର ସନାନଗଣ; 59 ଶଫଟୀୟର ସନାନଗଣ,

ହଟୀଲାର ସନାନଗଣ, େପାେଖର ହ ସବାୟିମର ସନାନଗଣ, ଆେମା ର

ସନାନଗଣ। 60 ସମୁଦାୟ ନଥୀନୀୟ ଓ ଶେଲାମନର ଦାସମାନଙ

ସନାନଗଣର ସଂଖ ା ତିନି ଶହ ବୟାନେବ ଜଣ। 61 ପୁଣି, େତ େମଲହ,

େତ ହଶା, କଋ , ଅେଦା ଓ ଇେମର, ଏହି ସକଳ ସାନରୁ େଲାକ

ଆସିେଲ; ମାତ େସମାେନ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକ େବାଲ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତୃବଂଶ ଓ େଗାଷୀର ପମାଣ ଦଶାଇ ପାରିେଲ ନାହ; େସହି େଲାକମାେନ

ଏହି, ଯଥା, 62 ଦଲୟିୟର ସନାନ, େଟାବୀୟର ସନାନ, ନେକାଦର ସନାନ,

ଛଅ ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 63ଯାଜକମାନଙ ମ ରୁ ହବାୟର ସନାନଗଣ,

ହେକା ର ସନାନଗଣ, ବସଲୟର ସନାନଗଣ, ଏହି ବସଲୟ ଗିଲୀୟଦୀୟ

ବସଲୟର ଏକ କନ ାକୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ତାହାର ନାମାନୁସାେର ଖ ାତ

େହାଇଥଲା। 64 ଏମାେନ ବଂଶାବଳୀ କେମ ଗଣିତ େଲାକମାନଙ ମ େର

ଆପଣାମାନଙ ବଂଶାବଳୀପତ ଅେନଷଣ କେଲ, ମାତ ପାଇେଲ ନାହ;

ଏେହତୁ େସମାେନ ଅଶୁଚି ଗଣିତ େହାଇ ଯାଜକ ପଦରୁ ବିଚୁ ତ େହେଲ। 65

ପୁଣି, ଶାସନକତା େସମାନଙୁ କହିଲା େଯ, ଊରୀ ଓ ତୁମୀ ଧାରୀ ଯାଜକ

ଉତନ ନ େହବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ଯାଜକ ଭାଗର (ପବିତ) ଖାଦ ଖାଇବ

ନାହ। 66ଆଉ, ସମସ ସମାଜ ବୟାଳିଶ ହଜାର ତିନି ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 67

ଏହାଛଡ଼ା େସମାନଙର ଦାସଦାସୀ ସାତ ହଜାର ତିନି ଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ

ଥେଲ; ଆହୁରି, େସମାନଙର ଦୁଇ ଶହ ପଞଚାଳିଶ ଜଣ ଗାୟକ ଗାୟିକା

ଥେଲ। 68 େସମାନଙର ସାତ ଶହ ଛତିଶ ଅଶ; ଦୁଇ ଶହ ପଞଚାଳିଶ

ଖଚର; 69 ଚାରି ଶହ ପଞତିରିଶ ଓଟ; ଛଅ ହଜାର ସାତ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଗଧ

ଥେଲ। 70 ପୁଣି, ପିତୃବଂଶୀୟ ମୁଖ ମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି େସହି କାମ

ନିମେନ ଦାନ କେଲ। ଶାସନକତା ଭଣାରେର ଡାରି ନାମକ ଏକ ହଜାର

ସଣମୁଦା, ପଚାଶ କୁଣ, ପାଞ ଶହ ତିରିଶ ଯାଜକୀୟ ବସ େଦଲା। 71ଆଉ,

ପିତୃବଂଶୀୟ େକେତକ ମୁଖ େଲାକ ନିଜ ଭଣାରରୁ ଡାରି ନାମକ େକାଡ଼ିଏ

ହଜାର ସଣମୁଦା ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ପାଉଣ ରୂପା କାମ ପାଇଁ େଦେଲ।
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72 ଅନ େଲାକ ସମେସ ଡାରି ନାମକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ସଣମୁଦା ଓ ଦୁଇ

ହଜାର ପାଉଣ ରୂପା ଓ ସତଷଠି ଯାଜକୀୟ ବସ େଦେଲ। 73 ଏହାପେର

ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ, ଦାରପାଳମାେନ ଓ ଗାୟକମାେନ, ଆଉ

େକେତକ େଲାକମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ (ମନିରର େସବକମାେନ) ଓ

ସମଗ ଇସାଏଲ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ। ଆଉ ସପମ ମାସ

େବଳକୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣା ନଗରେର ଥେଲ।

8ପୁଣି, ସମସ େଲାକ ଏକ ଉେଦଶ େର ଜଳଦାର ସମୁଖସ ଛକେର

ଏକତିତ େହେଲ; ଆଉ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲକୁ େମାଶାଙର େଯଉଁ ବ ବସା

ପୁସକ ଆ ା କରିଥେଲ, ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଏଜା ଅ ାପକକୁ

କହିେଲ। 2 ତହେର ସପମ ମାସର ପଥମ ଦିନେର, ଏଜା ଯାଜକ ପୁରୁଷ ଓ

ସୀ ଆଦି େଯେତ େଲାକ ଶୁଣି ବୁଝି ପାରନି, େସ ସମସ ସମାଜ ସାକାତକୁ

େସହି ବ ବସାପୁସକ ଆଣିେଲ। 3 ତହଁୁ େସ ଜଳଦାର ସମୁଖସ ଛକେର,

ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଆଦି େଯେତ େଲାକ ବୁଝି ପାରନି, େସ ସମସଙ ସାକାତେର

ପଭାତରୁ ମ ାହ ପଯ ନ େସହି ପୁସକରୁ ପାଠ କେଲ; ଆଉ, ସମସ

େଲାକଙର କଣ େସହି ବ ବସାପୁସକ ପତି ନିବିଷ ରହିଲା। 4 ଆଉ,

ଏଜା ଅ ାପକ େସହି କାଯ ନିମେନ ନିମତ କାଠର ମଞ ଉପେର ଠିଆ

େହେଲ; ଆଉ, ଦକିଣ ପାଶେର ତାହା ନିକଟେର ମତଥୀୟ, େଶମା, ଅନାୟ,

ଊରୀୟ, ହି କୀୟ ଓ ମାେସୟ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, ତାହାର ବାମ ପାଶେର

ପଦାୟ, ମୀଶାେୟଲ, ମ କୀୟ, ହଶୂମ, ହ ବଦାନା, ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁଲ

ଠିଆ େହେଲ। 5ଏଉତାେର ଏଜା ସମସ େଲାକଙ ଦୃଷିେର େସହି ପୁସକ

ଫଟାଇେଲ; କାରଣ େସ ସମସ େଲାକଙ ଊଦେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ;

ପୁଣି, େସ ପୁସକ ଫଟାେନ, ସମସ େଲାକ ଠିଆ େହେଲ। 6 ତହଁୁ ଏଜା

ମହାନ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କେଲ। ପୁଣି, ସମସ େଲାକ

ଆପଣା ଆପଣା ହସ ଉଠାଇ ଆେମ , ଆେମ େବାଲ ଉତର କେଲ;

ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ନତ କରି ସଦାପଭୁଙୁ ଭୂମିଷ

ପଣାମ କେଲ। 7ଆହୁରି, େଯଶୂୟ ଓ ବାନି ଓ େଶେରବୀୟ, ଯାମୀ ,

ଅକୂବ, ଶବଥୟ, େହାଦୀୟ, ମାେସୟ, କଲଟ, ଅସରୀୟ, େଯାଷାବ ,

ହାନ , ପଲାୟ ଓ େଲବୀୟମାେନ େଲାକମାନଙୁ ବ ବସା ବୁଝାଇେଦେଲ;

ଆଉ, େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାନେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 8
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ପୁଣି, େସମାେନ ସଷରୂେପ ପରେମଶରଙ ବ ବସାପୁସକରୁ ପାଠ କେଲ

ଓ େସମାେନ ତହର ଭାବ ବୁଝାଇେଦେଲ, ତହଁୁ େଲାକମାେନ ପଠନ ବୁଝି

ପାରିେଲ। 9 ପୁଣି, ଶାସନକତା ନିହିମୀୟା ଓ ଅ ାପକ ଓ ଯାଜକ ଏଜା ଓ

େଲାକମାନଙର ଶିକକ େଲବୀୟମାେନ ସମସ େଲାକଙୁ କହିେଲ, “ଆଜି

ଦିନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ ଅେଟ; େଶାକ

ନ କର କି େରାଦନ ନ କର।” କାରଣ ବ ବସାର ବାକ ଶବଣ କରେନ,

ସମସ େଲାକ େରାଦନ କେଲ। 10ଆଉ, ନିହିମୀୟା େସମାନଙୁ କହିଲା,

“ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଯାଅ, ଚିକଣ ଦବ େଭାଜନ କର ଓ ମିଠା ଦବ

ପାନ କର ଓ ଯାହା ନିମେନ କିଛି ପସୁତ େହାଇ ନାହ, ତାହା ନିକଟକୁ କିଛି

ଅଂଶ ପଠାଅ; କାରଣ ଆଜିର ଦିନ ଆମମାନଙ ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ

ଅେଟ, ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖତ ନ ହୁଅ; େଯଣୁ ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ

ତୁମମାନଙର ବଳ ଅେଟ।” 11 ଏହିରୂେପ େଲବୀୟମାେନ ସମସ େଲାକଙୁ

ତୁନି କରାଇ କହିେଲ, “ନୀରବ ହୁଅ, ଆଜି ପବିତ ଦିନ! ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖତ

ନ ହୁଅ।” 12 ଏଉତାେର େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶିତ

ବାକ ସବୁ ବୁଝିବାରୁ େସମାେନ ସମେସ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ଓ କିଛି ଅଂଶ

ପଠାଇବାକୁ ଓ ଅତିଶୟ ଆନନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଗମନ

କେଲ। 13 ପୁଣି, ଦିତୀୟ ଦିନ ସମଗ େଲାକଙର ପିତୃବଂଶୀୟ ପଧାନବଗ,

ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ବ ବସାର ବାକ ବିେବଚନା କରିବା ନିମେନ

ଅ ାପକ ଏଜା ନିକଟେର ଏକତିତ େହେଲ। 14 େସମାେନ େମାଶାଙ ଦାରା

ଦତ ସଦାପଭୁଙର ଏହି ଆ ା ବ ବସାେର େଲଖା ଥବାର େଦଖେଲ େଯ,

ସପମ ମାସର ପବ ସମୟେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତକୁଟୀରେର କିପରି

ବାସ କରିେବ; 15 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ସମସ ନଗରେର ଓ

ଯିରୂଶାଲମେର ଏହି କଥା େଘାଷଣା ଓ ପଚାର କରିେବ, ଯଥା, “ତୁେମମାେନ

ଲଖନାନୁସାେର ପତକୁଟୀର ନିମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପବତକୁ ଯାଇ ଜୀତଶାଖା

ଓ ବନ ଜୀତଶାଖା ଓ େମେହନି ଶାଖା ଓ ଖଜୁର ଶାଖା ଓ ଗହଳିଆ ବୃକର

ଶାଖା ଆଣ।” 16 ତହେର େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାହାସବୁ ଆଣି

ଆପଣା ପାଇଁ ପତକୁଟୀର ନିମାଣ କେଲ, ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହର

ଛାତ ଉପେର ଓ ପାଙଣେର ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ସକଳ ପାଙଣେର ଓ

ଜଳଦାରର ଛକେର ଓ ଇଫୟିମଦାରର ଛକେର ନିମାଣ କେଲ। 17 ପୁଣି,
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ବନୀତରୁ େଫରି ଆସିଥବା େଲାକଙର ସମସ ସମାଜ ପତକୁଟୀର ନିମାଣ

କରି ତହ ମ େର ବାସ କେଲ; ନୂନର ପୁତ େଯଶୂୟର ସମୟଠାରୁ େସହି

ଦିନ ପଯ ନ ଇସାଏଲସନାନଗଣ େସପରି ଆନନ କରି ନ ଥେଲ। ଏଣୁ ଅତି

ବଡ଼ ଆନନ େହଲା। 18ଆହୁରି, ଏଜା ପଥମ ଦିନଠାରୁ େଶଷ ଦିନ ପଯ ନ

ପତିଦିନ ପରେମଶରଙ ବ ବସାପୁସକରୁ ପାଠ କେଲ। ପୁଣି, େଲାକମାେନ

ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପବ ପାଳନ କେଲ; ଆଉ, ବ ବସାନୁସାେର ଅଷମ ଦିନ

ମହାସଭା େହଲା।

9 େସହି ମାସର ଚବିଶତମ ଦିନେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଏକତିତ େହାଇ

ଉପବାସ କରି, ଅଖା ପିନି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ଉପେର ମାଟି େଦେଲ। 2

ଆଉ, ଇସାଏଲବଂଶ ବିେଦଶୀୟ ସମସଙଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ କେଲ,

ପୁଣି ଠିଆ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣଙ

ଅପରାଧ ସୀକାର କେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ସ ସ ସାନେର ଠିଆ େହାଇ

ଦିନର ଚତୁଥାଂଶ ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ବ ବସା

ପୁସକରୁ ପାଠ କେଲ ଓ ଅନ ଚତୁଥାଂଶ ପଯ ନ େସମାେନ ପାପ ସୀକାର

କରି ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙୁ ପଣାମ କେଲ। 4ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ,

େଯଶୂୟ ଓ ବାନି, କ ମୀେୟଲ, ଶବନୀୟ, ବୁନି, େଶେରବୀୟ, ବାନି

ଓ କନାନି ପାବଚେର ଠିଆ େହାଇ ସଦାପଭୁ ପରେମଶରଙୁ ଉଚସରେର

ଡାକିେଲ। 5 େଯଶୂୟ ଓ କ ମୀେୟଲ, ବାନି, ହଶବନୀୟ, େଶେରବୀୟ,

େହାଦୀୟ, ଶବନୀୟ ଓ ପଥାହୀୟ, ଓ େଲବୀୟମାେନ କହିେଲ, “ଉଠ,

ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନକାଳସାୟୀ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ

କର; ପୁଣି, ସକଳ ଧନ ବାଦ ଓ ପଶଂସାରୁ ଉନତ ତୁମ ପତାପାନିତ ନାମ

ଧନ େହଉ। 6 େକବଳ ତୁେମ ହ ସଦାପଭୁ ଅଟ; ତୁେମ ସଗ, ସଗର

ସଗ ଓ ତହର ସମଗ ବାହିନୀ, ପୃଥବୀ ଓ ତନ ସ ସମସ ବସୁ, ସମୁଦ ଓ

ତନ ସସକଳ ବସୁ ନିମାଣ କରିଅଛ ଓ ତୁେମ େସସବୁର ସିତି କରୁଅଛ ଓ

ସଗୀୟବାହିନୀ ତୁମକୁ ପଣାମ କରନି। 7 ତୁେମ ହ ସଦାପଭୁ ପରେମଶର

ଅଟ, ତୁେମ ଅବାମଙୁ ମେନାନୀତ କଲ ଓ କ ଦୀୟମାନଙ ଊର େଦଶରୁ

ତାହାକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଅବହାମ ନାମ େଦଲ; 8ତୁେମ ଆପଣା ସାକାତେର

ତାହାର ଅନଃକରଣ ବିଶସ େଦଖଲ, ପୁଣି କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ଇେମାରୀୟ

ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଗିଗାଶୀୟ େଲାକମାନଙ େଦଶ େଦବାକୁ,
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ଅଥା , ତାହାର ବଂଶକୁ େଦବା ପାଇଁ ତାହା ସେଙ ନିୟମ କଲ, ପୁଣି ଆପଣା

ବାକ ସଫଳ କରିଅଛ; କାରଣ ତୁେମ ଧମମୟ। 9 ଏଥଉତାେର ତୁେମ

ମିସର େଦଶେର ଆମ ପୂବପୁରୁଷଗଣର େକଶ େଦଖଲ ଓ ସୂଫ ସାଗର

ନିକଟେର େସମାନଙର କନନ ଶୁଣିଲ; 10 ପୁଣି, ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ

ଦାସ ଓ ତାହାର େଦଶସ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ ପତି ନାନା ଚିହ ଓ ଆଶଯ କମ

ପକାଶ କଲ; କାରଣ ମିସରୀୟମାେନ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଗବାଚରଣ

କରିବାର ତୁେମ ଜାଣିଲ; ଏଣୁ ତୁେମ ଆଜି ପଯ ନ ଆପଣା ନାମ ପସିଦ

କରିଅଛ। 11 ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙ ସାକାତେର ସମୁଦକୁ ବିଭାଗ କଲ,

ତହଁୁ େସମାେନ ଶୁଷ ଭୂମି େଦଇ ଯିବା ପରି ସମୁଦ ମ େର ଗମନ କେଲ;

ମାତ ଗଭୀର ଜଳେର ପସର ତୁଲ ତୁେମ େସମାନଙ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା

େଲାକମାନଙୁ ଅଗାଧ ସମୁଦେର ନିେକପ କଲ। 12ଆହୁରି, ତୁେମ ଦିବସେର

େମଘସମ ଦାରା ଓ ରାତିେର େସମାନଙ ଗନବ ପଥେର ଦୀପି େଦବା

ନିମେନ ଅଗିସମ ଦାରା େସମାନଙୁ ଗମନ କରାଇଲ। 13 ମ ତୁେମ

ସୀନୟ ପବତକୁ ଓହାଇ ଆସି ସଗରୁ େସମାନଙ ସେଙ କଥାବାତା କଲ ଓ

େସମାନଙୁ ଯଥାଥ ଶାସନ ଓ ସତ ବ ବସା, ଉତମ ବିଧ ଓ ଆ ା ପଦାନ

କଲ; 14ଆଉ, େସମାନଙୁ ଆପଣାର ପବିତ ବିଶାମ ଦିନ ାତ କରାଇଲ

ଓ ଆପଣା ଦାସ େମାଶାଙ ହସେର େସମାନଙୁ ଆ ା ଓ ବିଧ ଓ ବ ବସା

ଆେଦଶ କଲ; 15 ପୁଣି, େସମାନଙ କୁଧା ନିବାରଣାେଥ େସମାନଙୁ ସଗରୁ

ଭକ େଦଲ ଓ େସମାନଙ ତୃଷା ନିବାରଣାେଥ େଶୖଳରୁ ଜଳ ନିଗତ କେଲ,

ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ହସ ଉଠାଇ ଥଲ, େସହି

େଦଶ ଅଧକାରାେଥ ତହ ମ େର ପେବଶ କରିବାକୁ ଆ ା କେଲ। 16 ମାତ

େସମାେନ ଓ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାେନ ଗବାଚରଣ କେଲ ଓ ଆପଣା

ଆପଣାକୁ କଠିନ କେଲ ଓ ତୁମ ଆ ାେର କଣପାତ କେଲ ନାହ, 17ଆଉ

େସମାେନ ପାଳିବାକୁ ଅସମତ େହେଲ, କିଅବା ତୁେମ େସମାନଙ ମ େର

େଯଉଁ ଆଶଯ କମ କରିଥଲ, ତାହା ସରଣେର ରଖେଲ ନାହ; ମାତ ଆପଣା

ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ଦାସତାବସାକୁ େଫରିଯିବା ନିମେନ ବିେଦାହ

ଭାବେର ଜଣକୁ ପଧାନ କରି ନିଯୁକ କେଲ; ତଥାପି ତୁେମ କମା କରିବାକୁ

ଉଦ ତ, କୃପାମୟ ଓ େସହଶୀଳ, େକାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ପରିପୂଣ

ପରେମଶର ଅଟ, ଏଣୁ େସମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କଲ ନାହ। 18 ହଁ, ଏପରିକି
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େସମାେନ ଛାଞେର ଢଳା ଏକ େଗାବତ ନିମାଣ କରି କହିେଲ, ‘େଯଉଁ

େଦବତା ତୁମକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସ ଏହି,’ ଏହା କହି

ପଭୁଙୁ ମହା ଅପମାନ କେଲ; 19 େସେତେବେଳ ତୁେମ ଆପଣା ବହୁବିଧ

ଦୟାେର େସମାନଙୁ ପାନରେର ପରିତ ାଗ କଲ ନାହ; ପଥ କଢ଼ାଇବା

ନିମେନ ଦିବସେର େମଘସମ, କିଅବା େସମାନଙୁ ଆଲୁଅ ଓ ଗନବ ପଥ

େଦଖାଇବା ନିମେନ ରାତିେର ଅଗିସମ େସମାନଙ ଆଗରୁ ପସାନ କଲା

ନାହ। 20ଆହୁରି, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଶିକା େଦବା ପାଇଁ ଆପଣାର ମଙଳମୟ

ଆତା ପଦାନ କଲ ଓ େସମାନଙ ମୁଖରୁ ଆପଣା ମାନା ଅଟକାଇଲ ନାହ ଓ

େସମାନଙ ତୃଷା ନିବାରଣାେଥ େସମାନଙୁ ଜଳ େଦଲ। 21ତୁେମ ଚାଳିଶ ବଷ

ପଯ ନ ପାନରେର େସମାନଙୁ ପତିପାଳନ କଲ, େସମାନଙର କିଛି ଅଭାବ

େହଲା ନାହ; େସମାନଙ ବସ ଜୀଣ େହଲା ନାହ ଓ େସମାନଙ ପାଦ ଫୁଲଲା

ନାହ। 22ଆହୁରି, ତୁେମ େସମାନଙୁ ନାନା ରାଜ ଓ େଗାଷୀ େଦଲ ଓ ତାହା

େସମାନଙ ବାଣ ଅନୁସାେର ନିରୂପଣ କଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ସୀେହାନ େଦଶ,

ଅଥା , ହିେ ବାନ ରାଜାର େଦଶ ଓ ବାଶନର ଓ ରାଜାର େଦଶ ଅଧକାର

କେଲ। 23ଆହୁରି, ତୁେମ େସମାନଙ ସନାନଗଣକୁ ଆକାଶର ନକତଗଣ

ତୁଲ ବହୁସଂଖ କ କଲ ଓ େଯଉଁ େଦଶ େସମାେନ ଅଧକାର କରିବାକୁ ଯିେବ

େବାଲ ତୁେମ େସମାନଙ ପିତୃଗଣକୁ କହିଥଲ, େସହି େଦଶକୁ େସମାନଙୁ

ଆଣିଲ। 24 ଏହିରୂେପ େସହି ସନାନଗଣ େଦଶେର ପେବଶ କରି ଅଧକାର

କେଲ, ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙ ସମୁଖେର େସହି େଦଶବାସୀ କିଣାନୀୟମାନଙୁ

ପରାସ କଲ ଓ େସମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଇଚାମତ ବ ବହାର କରିେବ,

ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ରାଜାଗଣକୁ ଓ େଦଶସ ନାନା େଗାଷୀକୁ

େସମାନଙ ହସେର ସମପଣ କଲ। 25 ତହେର େସମାେନ ପାଚୀରେବଷିତ

ନଗରସକଳ ଓ ଉବରା ଭୂମି େନେଲ, ସବପକାର ଉତମ ଦବ େର ପରିପୂଣ

ଗୃହ, େଖାଦିତ କୂପ, ଦାକାେକତ ଓ ଜୀତେକତ ଓ ପଚୁର ଫଳବୃକ ଅଧକାର

କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃପ ଓ ପୁଷ େହେଲ ଓ ତୁମର

ମହାମଙଳଦାନେର ଆନନ କେଲ। 26 ତଥାପି େସମାେନ ଅନା ାବହ

େହେଲ ଓ ତୁମ ବିରୁଦେର ବିେଦାହାଚରଣ କେଲ ଓ ତୁମ ବ ବସା ଆପଣା

ପଛକୁ ପକାଇେଲ, ଆଉ ତୁମର େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ େସମାନଙୁ ତୁମ

ପତି ପୁନବାର େଫରାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ େଚତାବନୀ େଦେଲ, େତଣୁ
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େସମାନଙୁ ବଧ କେଲ ଓ ଅପମାନଜନକ କାଯ କେଲ। 27 ଏେହତୁ ତୁେମ

େସମାନଙୁ ବିପକଗଣ ହସେର ସମପଣ କରେନ, େସମାେନ େସମାନଙୁ

େକଶ େଦେଲ; ମାତ େକଶ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମ ନିକଟେର କନନ

କରେନ, ତୁେମ ସଗରୁ ତାହା ଶୁଣିଲ; ଆଉ, ଆପଣାର ବହୁବିଧ ଦୟାନୁସାେର

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ବିପକଗଣ ହସରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 28

ମାତ େସମାେନ ବିଶାମ ପାଇଲା ଉତାେର ପୁନବାର ତୁମ ଦୃଷିେର କୁକମ

କେଲ; ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଶତୁଗଣ ହସେର ସମପଣ କଲ, େସମାେନ

େସମାନଙ ଉପେର କତୃତ କେଲ, ତଥାପି େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରି

ତୁମ ନିକଟେର କନନ କେଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ସଗରୁ ତାହା ଶୁଣିଲ;

ଆଉ, ଅେନକ ଥର ତୁେମ ଆପଣା ଦୟାନୁସାେର େସମାନଙୁ ଉଦାର କଲ।

29 ପୁଣି, େସମାନଙୁ ପୁନବାର ଆପଣା ବ ବସାରୂପ ମାଗକୁ ଆଣିବା ନିମେନ

େସମାନଙ େଚତାବନୀ େଦଲ; ତଥାପି େସମାେନ ଗବାଚରଣ କେଲ ଓ ତୁମ

ଆ ାେର କଣପାତ କେଲ ନାହ, ମାତ ଯାହା ପାଳନ କେଲ ମନୁଷ ବଞିବ,

ତୁମର େସହି ଶାସନ ବିରୁଦେର ପାପ କେଲ, ପୁଣି ମନେଯାଗ କେଲ ନାହ

ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହେଲ। 30

ତଥାପି ବହୁ ବଷ ପଯ ନ ତୁେମ େସମାନଙୁ ସହ କଲ ଓ ଆପଣା ଆତା

ଦାରା ଆପଣା ଭବିଷ ବକାଗଣ େଦଇ େସମାନଙୁ େଚତାବନୀ େଦଲ; ମାତ

େସମାେନ କଣପାତ କରିବାକୁ ସମତ େହେଲ ନାହ; ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ

ଅନ େଦଶୀୟ େଗାଷୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ କଲ। 31 ତଥାପି ତୁେମ

ଆପଣା ବହୁବିଧ ଦୟାେର େସମାନଙୁ ନିଃେଶଷ କଲ ନାହ, ଅବା େସମାନଙୁ

ପରିତ ାଗ କଲ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ କୃପାମୟ ଓ ଦୟାଳୁ ପରେମଶର ଅଟ।

32 ଏେହତୁ େହ ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ମହାନ, ପରାକାନ ଓ ଭୟଙର

ପରେମଶର, ତୁେମ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଗଣର

ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ଆମମାନଙ ଉପେର, ଆମମାନଙ ରାଜାଗଣ

ଉପେର, ଆମମାନଙ ଅଧପତିଗଣ ଉପେର ଓ ଆମମାନଙ ଯାଜକଗଣ

ଉପେର ଓ ଆମମାନଙ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଉପେର ଓ ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣ

ଉପେର ଓ ତୁମର ସମସ େଲାକଙ ଉପେର େଯ େଯ େକଶ ଘଟିଅଛି,

ତାହାସବୁ ତୁମ ଦୃଷିେର କୁଦ େଦଖା ନ ଯାଉ। 33 ତଥାପି ଆମମାନଙ ପତି

ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି, େସସବୁେର ତୁେମ ଧମମୟ ଅଟ; କାରଣ ତୁେମ
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ସତ େର ବ ବହାର କରିଅଛ, ମାତ ଆେମମାେନ ଦୁଷମ କରିଅଛୁ। 34 ପୁଣି,

ଆମମାନଙ ରାଜାଗଣ, ଆମମାନଙ ଅଧପତିଗଣ, ଆମମାନଙ ଯାଜକଗଣ

ଅବା ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣ ତୁମ ବ ବସା ପାଳନ କରି ନାହାନି, କିଅବା ତୁେମ

ଆପଣାର େଯଉଁ ଆ ା ଓ ସାକ ଦାରା େସମାନଙୁ େଚତାବନୀ େଦଲ, ତହେର

କଣପାତ କରି ନାହାନି। 35 େଯଣୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ରାଜ େର,

େସମାନଙୁ ତୁମର ପଦତ ମହାମଙଳେର ଓ େସମାନଙ ସମୁଖେର ତୁମର

ସମପତ ପଶସ ଓ ଉବର େଦଶେର ତୁମର େସବା କରି ନାହାନି, କିଅବା

ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷମରୁ େଫରି ନାହାନି। 36 େଦଖ, ଆଜି ଆେମମାେନ

ଦାସ େହାଇଅଛୁ! ପୁଣି ତୁେମ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶର

ଫଳ ଓ ଉତମ ଦବ େଭାଗ କରିବାକୁ େଦଇଥଲ, େଦଖ, େସହି େଦଶେର

ଆେମମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ। 37ଆଉ, ଆମମାନଙ ପାପ େହତୁରୁ ତୁେମ

େଯଉଁ ରାଜାଗଣକୁ ଆମମାନଙ ଉପେର ସାପନ କରିଅଛ, େସମାେନ େସହି

େଦଶର ପଚୁର ଫଳ ଉତନ କରି େଭାଗ କରୁଅଛନି; ମ ଆମମାନଙ ଶରୀର

ଉପେର ଓ ଆମମାନଙ ପଶୁଗଣ ଉପେର େସମାନଙର େସଚାମତ କମତା

ଅଛି, ଆଉ ଆେମମାେନ ମହାେକଶେର ଅଛୁ।” 38 ଏସବୁ ଘଟିେଲ େହଁ

ଆେମମାେନ ଏକ ନିଶିତ ନିୟମ କରି ତାହା େଲଖୁଅଛୁ; ଆଉ, ଆମମାନଙ

ଅଧପତିମାେନ, ଆମମାନଙ େଲବୀୟମାେନ ଓ ଆମମାନଙ ଯାଜକମାେନ

ତାହା େମାହରାଙିତ କରୁଅଛନି।

10 େମାହରାଙନକାରୀମାନଙନାମଏହି, ଯଥା, ହଖଲୀୟରପୁତନିହିମୀୟା

ଶାସନକତା ଓ ସିଦିକୀୟ; 2 ସରାୟ, ଅସରୀୟ, ଯିରିମୀୟ; 3 ପ ହୂର,

ଅମରୀୟ, ମ କୀୟ; 4ହଟୂ , ଶବନୀୟ, ମଲୂକ; 5ହାରୀ , ମେରେମା ,

ଓବଦୀୟ; 6 ଦାନିେୟଲ, ଗିନେଥାନ, ବାରୂକ; 7 ମଶୁଲ , ଅବୀୟ,

ମିୟାମୀ । 8 ମାସିୟ, ବି ଗୟ, ଶମୟୀୟ; ଏମାେନ ଯାଜକ ଥେଲ।

9 ଆଉ, େଲବୀୟଗଣ, ଯଥା, ଅସନିୟର ପୁତ େଯଶୂୟ; େହନାଦଦର

ସନାନଗଣ ମ ରୁ ବିନୁୟି ଓ କ ମୀେୟଲ। 10ପୁଣି, େସମାନଙର ଭାତୃଗଣ,

ଶବନୀୟ, େହାଦୀୟ, କଲଟ, ପଲାୟ, ହାନ ; 11 ମୀକା, ରେହାବ,

ହଶବୀୟ; 12 ସକୁର, େଶେରବୀୟ, ଶବନୀୟ; 13 େହାଦୀୟ, ବାନି,

ବନୀନୁ। 14 େଲାକମାନଙର ପଧାନବଗ, ଯଥା, ପରିେୟାଶ, ପହ 

େମାୟାବ, ଏଲ ; ସତୂ, ବାନି; 15 ବୁନି, ଅସଦ, େବବୟ; 16 ଅେଦାନୀୟ,
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ବି ବୟ, ଆଦୀନ; 17ଆେଟର, ହିଜକୀୟ, ଅସୂର; 18 େହାଦୀୟ, ହଶୂମ,

େବତୟ, 19 ହାରୀଫ, ଅନାେଥା , େନାବୟ; 20 ମ ପୀୟ , ମଶୁଲ ,

େହଷୀର; 21ମେଶଷେବ , ସାେଦାକ, ଯଦୁୟ; 22ପଟୀୟ, ହାନ , ଅନାୟ;

23 େହାେଶୟ, ହନାନୀୟ, ହଶୂବ; 24 ହେଲାେହଶ, ପିଲହ, େଶାେବକ; 25

ରହୂ , ହଶ ନା, ମାେସୟ, 26 ପୁଣି, ଅହୀୟ, ହାନ , ଅନା ; 27 ମଲୂକ,

ହାରୀ , ବାନା। 28 ପୁଣି, େଲାକମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶ, ଯାଜକମାେନ,

େଲବୀୟମାେନ, ଦାରପାଳମାେନ, ଗାୟକମାେନ, ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ

େଯସମସ େଲାକ ନାନା େଦଶସ େଗାଷୀୟମାନଙଠାରୁ ଆପଣାମାନଙୁ ପୃଥକ

କରି ପରେମଶରଙ ବ ବସାର ପକ େହାଇଥେଲ, େସମାେନ, େସମାନଙର

ଭାଯ ାଗଣ, େସମାନଙର ପୁତଗଣ ଓ େସମାନଙର କନ ାଗଣ, ପେତ କ

ାନବାନ ଓ ବୁଦିମାନ େଲାକ; 29 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଭାତୃଗଣ,

ଆପଣାମାନଙ କୁଳୀନଗଣ ପତି ଆସକ େହାଇ ପରେମଶରଙ ଦାସ େମାଶାଙ

ଦାରା ଦତ ପରେମଶରଙ ବ ବସାନୁସାେର ଚାଲବା ପାଇଁ ଓ ଆମମାନଙ

ପଭୁ ସଦାପଭୁଙର ସମସ ଆ ା ଓ ଶାସନ ଓ ବିଧ ମେନାେଯାଗପୂବକ

ପାଳିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଓ ପତି ା କେଲ; 30ଆଉ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ

ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଆପଣାମାନଙ କନ ାଗଣ େଦବୁ ନାହ, କିଅବା

ଆପଣାମାନଙ ପୁତଗଣ ନିମେନ େସମାନଙ କନ ାଗଣ ଗହଣ କରିବୁ

ନାହ;” 31ଆଉ, େଦଶସ େଲାକମାେନ ବିଶାମବାରେର େକୗଣସି ପଦାଥ

କି ଖାଦ ଦବ ବିକି କରିବାକୁ ଆଣିେଲ, ଆେମମାେନ ବିଶାମବାରେର କି

ଅନ େକୗଣସି ପବିତ ଦିନେର େସମାନଙଠାରୁ ତାହା କିଣିବୁ ନାହ; ଆଉ,

ସପମ ବଷ ସବପକାର ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଛାଡ଼ି େଦବୁ। 32ଆହୁରି,

ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ େସବାକାଯ ନିମେନ, 33

ଅଥା , ଦଶନୀୟ ରୁଟିର ଓ ନିତ ଭକ େନୖେବଦ ର ଓ ନିତ େହାମବଳିର,

ବିଶାମବାରର, ଅମାବାସ ାର ନିରୂପିତ ପବାଦିର ଓ ପବିତ ଦବ ାଦିର

ଓ ଇସାଏଲର ପାୟଶିତାଥକ ପାପବଳିର ଓ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଗୃହର ସମସ କାଯ ନିମେନ ପତି ବଷ ଏକ ଏକ େଶକଲର ତୃତୀୟାଂଶ

ଦାନ କରିବା ଭାର ଆପଣାମାନଙ ଉପେର େନବାର ବିଧାନ କଲୁ। 34

ପୁଣି, ବ ବସାର ଲଖନାନୁସାେର ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଯ େବଦି ଉପେର ଜଳାଇବା ସକାେଶ ଆମମାନଙ ପିତୃବଂଶାନୁସାେର
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ବଷକୁ ବଷ ନିରୂପିତ ସମୟେର ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ କାଷ

ଆଣିବା ନିମେନ ଆେମମାେନ, ଅଥା ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଓ

େଲାକମାେନ କାଷଦାନ ବିଷୟେର ଗୁଲବାଣ କଲୁ। 35ଆହୁରି, ଆମମାନଙ

ଭୂମିର ପଥମଜାତ ଶସ ଓ ସବପକାର ବୃକର ପଥମଜାତ ଫଳ ବଷକୁ

ବଷ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, 36 ମ ବ ବସାର ଲଖନାନୁସାେର

ଆମମାନଙ ସନାନଗଣର ଓ ପଶୁଗଣର ପଥମଜାତ ଓ ଆମମାନଙ େଗାପଲ

ଓ େମଷପଲର ପଥମଜାତମାନଙୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ,

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ପରିଚଯ ାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିବା ପାଇଁ, 37 ପୁଣି, ଆମମାନଙ ଚକଟା ମଇଦାର ପାଥମାଂଶ ଓ

ଆମମାନଙ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସବପକାର ବୃକରଫଳ, ଦାକାରସ ଓ

େତୖଳ ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହର େକାଠରିକୁ

ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂମିଜାତ ଦବ ର ଦଶମାଂଶ େଲବୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିବା ପାଇଁ ସିର କଲୁ; କାରଣ େସହି େଲବୀୟମାେନ ଆମମାନଙ ସକଳ

କୃଷିନଗରେର ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରନି। 38 ମାତ େଲବୀୟମାେନ

ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟେର ହାେରାଣଙର ସନାନଯାଜକ

େଲବୀୟମାନଙ ସେଙ ରହିବ; ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ ପରେମଶରଙ

ଗୃହସିତ ଭଣାରେକାଠରିକୁ ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଆଣିେବ। 39 କାରଣ

ପବିତ ସାନର ପାତସବୁ ଓ ପରିଚାରକ ଯାଜକମାେନ, ଆଉ ଦାରପାଳ ଓ

ଗାୟକମାେନ େଯଉଁସବୁ େକାଠରିେର ଥାʼନି, େସଠାକୁ ଇସାଏଲସନାନଗଣ

ଓ େଲବୀୟ ସନାନଗଣ ଶସ ର, ଦାକାରସର ଓ େତୖଳର ଉେତାଳନୀୟ

ଉପହାର ଆଣିେବ; ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହ

ପରିତ ାଗ କରିବୁ ନାହ।

11ପୁଣି, େଲାକମାନଙ ଅଧପତିବଗ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ମ

ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ପବିତ ନଗର ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରିବା ନିମେନ

ପତି ଦଶ ଜଣ ମ ରୁ ଏକ ଜଣକୁ େସସାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଅନ ନଅ

ଜଣଙୁ ଅନ ାନ ନଗରେର ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁଲବାଣ କେଲ। 2ଆଉ,

େଯଉଁମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରିବାକୁ େସଚାପୂବକ ଆପଣାମାନଙୁ

ସମପଣ କେଲ, େଲାକମାେନ େସମାନଙର ଧନ ବାଦ କେଲ। 3 ପେଦଶେର

ଏହି ପଧାନବଗ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ମାତ ଯିହୁଦାର ନାନା ନଗରେର
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େଲାକମାେନ, ଅଥା , ଇସାଏଲ, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ

ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ ଶେଲାମନଙର ଦାସଗଣର ସନାନମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରେରଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ। 4ପୁଣି,

ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଓ ବିନ ାମୀ ର ସନାନଗଣ ମ ରୁ େକେତକ

େଲାକ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ। ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଉଷୀୟର

ପୁତ ଅଥାୟ, େସହି ଉଷୀୟ ଜିଖରୀୟର ପୁତ, ଜିଖରୀୟ ଅମରୀୟର ପୁତ,

ଅମରୀୟ ଶଫଟୀୟର ପୁତ, ଶଫଟୀୟ ମହଲେଲଲର ପୁତ, ମହଲେଲଲ

େପରସସନାନଗଣ ମ ରୁ ଜେଣ; 5ଆଉ, ବାରୂକର ପୁତ ମାେସୟ, େସହି

ବାରୂକ କେ ହାଷିର ପୁତ, କେ ହାଷି ହସାୟର ପୁତ, ହସାୟ ଅଦାୟାର

ପୁତ, ଅଦାୟା େଯାୟାରୀ ର ପୁତ, େଯାୟାରୀ ଜିଖରୀୟର ପୁତ, ଜିଖରୀୟ

ଶୀେଲାନିର ପୁତ। 6 େପରସର ସନାନ ସବସୁଦା ଚାରି ଶହ ଅଠଷଠି ଜଣ

ବୀରପୁରୁଷ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କେଲ। 7 ବିନ ାମୀ ର ସନାନଗଣ,

ଯଥା, ମଶୁଲ ର ପୁତ ସଲୁ, େସହି ମଶୁଲ େଯାେୟ ର ପୁତ, େଯାେୟ

ପଦାୟର ପୁତ, ପଦାୟ େକାଲାୟାର ପୁତ, େକାଲାୟା ମାେସୟର ପୁତ,

ମାେସୟ ଇଥୀେୟଲର ପୁତ, ଇଥୀେୟଲ ଯିଶାୟାହର ପୁତ। 8 ପୁଣି, ତାହା

ଛଡ଼ା ଗବୟ, ସଲୟ ଆଦି ନଅ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 9ଆଉ, ସିଖର ପୁତ

େଯାେୟଲ େସମାନଙର ଅ କ ଥଲା ଓ ହସନୁେୟର ପୁତ ଯିହୁଦା ନଗରର

ଦିତୀୟ କତା ଥଲା। 10 ଯାଜକମାନଙ ମ ରୁ, ଯଥା, େଯାୟାରୀ ର

ପୁତ ଯିଦୟୀୟ, ଯାଖୀ , 11 ହି କୀୟର ପୁତ ସରାୟ, େସହି ହି କୀୟ

ମଶୁଲ ର ପୁତ, ମଶୁଲ ସାେଦାକର ପୁତ, ସାେଦାକ ମରାେୟା ର ପୁତ,

ମରାେୟା ଅହୀଟୂ ର ପୁତ, ଅହୀଟୂ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ଅ କ ଥଲା।

12ଗୃହର କମକାରୀ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଆଠ ଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଥେଲ;

ପୁଣି, ଯିେରାହମର ପୁତ ଅଦାୟା, େସହି ଯିେରାହମ ପଲଲୀୟର ପୁତ,

ପଲଲୀୟ ଅମିର ପୁତ, ଅମି ଜିଖରୀୟର ପୁତ, ଜିଖରୀୟ ପ ହୂରର

ପୁତ, ପ ହୂର ମ କୀୟର ପୁତ, 13 ପୁଣି, ଅଦାୟାର ଭାତୃଗଣ ଦୁଇ ଶହ

ବୟାଳିଶ ଜଣ ପିତୃବଂଶପଧାନ ଥେଲ; ଅସେର ର ପୁତ ଅମଶୟ, େସହି

ଅସେର ଅହସୟର ପୁତ, ଅହସୟ ମଶିେଲେମା ର ପୁତ, ମଶିେଲେମା

ଇେମରର ପୁତ, 14ଆଉ, େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ

ମହାବିକମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥେଲ ଓ ହେ ଦାଲୀ ର ପୁତ ସ ଦୀେୟଲ
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େସମାନଙର ଅ କ ଥଲା। 15 େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ, ଯଥା, ହଶୂ ର ପୁତ

ଶମୟୀୟ, େସହି ହଶୂ ଅସୀକାମର ପୁତ, ଅସୀକାମ ହଶବୀୟର ପୁତ,

ହଶବୀୟ ବୁନିର ପୁତ; 16ଆହୁରି, େଲବୀୟପଧାନବଗ ମ ରୁ ଶବଥୟ ଓ

େଯାଷାବ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ବାହାର କାଯ ର ଅ କ ଥେଲ; 17ଆଉ,

ଆସଫର ବଂଶଜାତ ସ ଦିର େପୗତ ମୀକାର ପୁତ ମତନୀୟ ପାଥନାକାଳୀନ

ଧନ ବାଦ ଆରମ କରିବାେର ପଧାନ ଥଲା ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ମ ରୁ

ବ ବୁକୀୟ ଦିତୀୟ ଥଲା; ପୁଣି, ଯିଦୂଥୂ ବଂଶଜାତ ଗାଲ ର େପୗତ

ଶମୂୟର ପୁତ ଅ ଦ। 18 ପବିତ ନଗରସ େଲବୀୟମାେନ ସବସୁଦା ଦୁଇ

ଶହ େଚୗରାଶୀ ଜଣ ଥେଲ। 19ଆହୁରି, ଦାରପାଳ ଅକୂବ, ଟେ ମାନ ଓ

ନଗରଦାର ସମୂହେର ପହରୀକମକାରୀ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ଏକ ଶହ

ବାସରି ଜଣ ଥେଲ। 20ପୁଣି, ଇସାଏଲର, ଯାଜକମାନଙର, େଲବୀୟମାନଙ

ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ସମସ ନଗରେର ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ସାନେର ରହିେଲ। 21 ମନିରେର େସବା କରୁଥବା େଲାକମାେନ

ଓଫଲେର ବାସ କେଲ; ଆଉ, ସୀହ ଓ ଗିଷ ନଥୀନୀୟମାନଙର ଅ କ

ଥେଲ। 22ଆସଫବଂଶୀୟ ଗାୟକମାନଙ ମ ରୁ ମୀକାର ବୃଦ ପେପୗତ,

ମତନୀୟର ପେପୗତ, ହଶବୀୟର େପୗତ, ବାନିର ପୁତ ଉଷି ଯିରୂଶାଲମେର

େଲବୀୟମାନଙର ଅ କ ଥଲା, େସ ମ ପରେମଶରଙ ଗୃହକାଯ ର

ତତାବଧାରଣ କଲା। 23 କାରଣ େସମାନଙ ବିଷୟେର ରାଜାଙର ଆ ା

ଥଲା ଓ ପତିଦିନର ପେୟାଜନାନୁସାେର ଗାୟକମାନଙୁ ନିରୂପିତ ପଡ଼ି

ଦିଆଗଲା। 24ଆଉ, ଯିହୁଦାର ପୁତ େସରହର ବଂଶଜାତ ମେଶଷେବ ର

ପୁତ ପଥାହୀୟ େଲାକମାନଙ ସମସ କାଯ ବିଷୟେର ରାଜାଙ ନିକଟେର

ଥଲା। 25 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ମ ରୁ େକେତକ ନାନା ଗାମ ଓ ତହର

େକତେର, ଅଥା , କିରୀୟ ଅବ ଓ ତହର ଉପନଗରେର, ଦୀେବା

ଓ ତହର ଉପନଗରେର, ଯିକେ ସଲ ଓ ତହର ଗାମେର; 26 ଆଉ

େଯଶୂୟେର, େମାଲାଦାେର ଓ େବ େପଲଟେର; 27 ଆଉ ହ ସର

ଶୁୟାେ ର, େବେ ଶବା ଓ ତହର ଉପନଗରେର; 28ଆଉ ସିକେ ର,

ମେକାନା ଓ ତହର ଉପନଗରେର; 29ଆଉ ଐ ରିେମାଣେର, ସରାୟେର

ଓ ଯମୂତେର; 30 ସାେନାହ, ଅଦୁଲମ ଓ ତହର ଗାମେର, ଲାଖୀ ଓ

ତହର େକତେର, ଅେସକା ଓ ତହର ଉପନଗରେର ବାସ କେଲ। ଏହିରୂେପ
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େସମାେନ େବେ ଶବାଠାରୁ ହିେନାମ ଉପତ କା ପଯ ନ ଛାଉଣି କେଲ। 31

ବିନ ାମୀ ସନାନଗଣ ମ େଗବାଠାରୁ ଆଗକୁ, ମି ମ ଓ ଅୟାେର,

େବେଥ ଓ ତହର ଉପନଗରେର; 32 ଅନାେଥା , େନାବ ଓ ଅନନୀୟାେର;

33 ହାେସାର, ରାମା, ଗିତୟିମେର; 34 ହାଦୀ , ସେବାୟିମ, ନବଲାଟେର;

35 େଲା ଓ ଓେନା, ଶିଳକାରମାନଙ ଉପତ କାେର ବାସ କେଲ। 36ଆଉ,

ଯିହୁଦା ସମକୀୟ ନାନା ପାଳିଭୁକ େକେତକ େଲବୀୟ େଲାକ ବିନ ାମୀ

ସହିତ ସଂଯୁକ େହେଲ।

12 େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଶଲୀେୟଲର ପୁତ ଯିରୁବାବି

ଓ େଯଶୂୟ ସେଙ ଆସିଥେଲ, େସମାେନ ଏହି, ଯଥା, ସରାୟ, ଯିରିମୀୟ,

ଏଜା; 2 ଅମରୀୟ, ମଲୂକ, ହଟୂ , 3 ଶଖନୀୟ, ରହୂ , ମେରେମା ;

4 ଇେଦା, ଗିନେଥାୟ, ଅବୀୟ; 5 ମିୟାମୀ , େମାୟଦୀୟ, ବିଲା; 6

ଶମୟୀୟ ଓ େଯାୟାରୀ , ଯିଦୟୀୟ; 7 ସଲ, ଆେମାକ, ହି କୀୟ,

ଯିଦୟୀୟ। ଏମାେନ େଯଶୂୟଙ ସମୟେର ଯାଜକମାନଙ ଓ ଆପଣା

ଆପଣା ଭାତୃଗଣଙ ମ େର ପଧାନ ଥେଲ। 8 ଆଉ େଲବୀୟମାେନ,

ଯଥା, େଯଶୂୟ, ବିନୁୟି, କ ମୀେୟଲ, େଶେରବୀୟ, ଯିହୁଦା ଓ ମତନୀୟ,

ଏହି ମତନୀୟ ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଧନ ବାଦେସବାର ଅ କ ଥେଲ।

9 ମ େସମାନଙର ଭାତା ବ ବୁକୀୟ ଓ ଉନି େସମାନଙ ସମୁଖେର

ପହରୀକମ କେଲ। 10 ପୁଣି, େଯଶୂୟର ପୁତ େଯାୟାକୀ , େଯାୟାକୀ ର

ପୁତ ଇଲୀୟାଶୀବ ଓ ଇଲୟାଶୀ ର ପୁତ େଯାୟା , 11 େଯାୟା ର

ପୁତ େଯାନାଥନ ଓ େଯାନାଥନର ପୁତ ଯଦୂୟ। 12ପୁଣି, େଯାୟାକୀ ର

ସମୟେର ଏହି ଯାଜକମାେନ ପିତୃବଂଶପଧାନ ଥେଲ, ଯଥା, ସରାୟ

ବଂଶର ମରାୟ; 13ଯିରିମୀୟବଂଶର ହନାନୀୟ; ଏଜାବଂଶର ମଶୁଲ ;

ଅମରୀୟବଂଶର ଯିେହାହାନ ; 14 ମଲୁକିବଂଶର େଯାନାଥନ, ଶବନୀୟ

ବଂଶର େଯାେଷଫ; 15 ହାରୀମବଂଶର ଅଦ ; ମରାେୟା ବଂଶର

ହି କୟ; 16 ଇେଦାବଂଶର ଜିଖରୀୟ; ଗିନେଥାନବଂଶର ମଶୁଲ ; 17

ଅବୀୟବଂଶର ସିଖ; ମିନ ାମୀନବଂଶର, େମାୟଦୀୟବଂଶର ପିେ ଟୟ;

18 ବିଲାବଂଶର ଶମୂୟ; ଶମୟୀୟବଂଶର ଯିେହାନାଥ ; 19 ଆଉ,

େଯାୟାରୀ ବଂଶର ମତନୟ; ଯିଦୟୀୟବଂଶର ଉଷି; 20 ସଲୟ

ବଂଶର କଲୟ; 21ଆେମାକବଂଶର ଏବର; ହି କୀୟବଂଶର ହଶବୀୟ;
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ଯିଦୟୀୟବଂଶର ନଥେନଲ। 22ଇଲୀୟାଶୀବ, େଯାୟା ଓ େଯାହାନ ଓ

ଯଦୂୟ ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ, ମ ପାରସିକ ଦାରୀୟାବସର ଅଧକାର

ସମୟେର ଯାଜକମାେନ ପିତୃବଂଶପଧାନ ରୂେପ ବଂଶାବଳୀେର ଲଖତ

େହେଲ। 23 େଲବୀ ବଂଶଜାତ ପିତୃବଂଶପଧାନମାନଙ ନାମ ଇଲୀୟାଶୀବର

ପୁତ େଯାହାନ ର ସମୟ ପଯ ନ ବଂଶାବଳୀ ପୁସକେର ଲଖତ େହଲା। 24

େଲବୀୟମାନଙର ପଧାନଗଣ; ହଶବୀୟ, େଶେରବୀୟ ଓ କ ମୀେୟଲର

ପୁତ େଯଶୂୟ ଓ େସମାନଙ ସମୁଖସ ଭାତୃଗଣ ପରେମଶରଙ େଲାକ

ଦାଉଦଙର ଆ ାନୁସାେର ଦଳ ଦଳ େହାଇ ପଶଂସା ଓ ଧନ ବାଦ ଉତଗ

କରିବାକୁ ନିଯୁକ େହେଲ। 25ମତନୀୟ ଓ ବ ବୁକୀୟ, ଓବଦୀୟ, ମଶୁଲ ,

ଟେ ମାନ, ଅକୂବ, ଦାରପାଳ େହାଇ ଦାର ନିକଟବତୀ ଭଣାରଗୃହସକଳର

ପହରୀକମ କେଲ। 26 ଏମାେନ େଯାଷାଦକର େପୗତ େଯଶୂୟର ପୁତ

େଯାୟାକୀ ସମୟେର, ଆଉ ଶାସନକତା ନିହିମୀୟା ଓ ଅ ାପକ ଏଜା

ଯାଜକର ସମୟେର ଥେଲ। 27 ଏଥଉତାେର ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀରପତିଷା

ସମୟେର େଲାକମାେନ କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ଧନ ବାଦ ଓ

ଗାନ ସହିତ ଆନନେର ପତିଷାଉତବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟମାନଙୁ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିବା ନିମେନ େସମାନଙ ସକଳ ସାନେର େସମାନଙୁ

ଅେନଷଣ କେଲ। 28 ଆଉ, ଗାୟକମାନଙ ସନାନଗଣ ଯିରୂଶାଲମର

ଚତୁଦଗସିତ ପଦାଭୂମିରୁ ଓ ନେଟାଫାତୀୟମାନଙ ନାନା ଗାମରୁ; 29 ମ

େବ ଗି ଗଲରୁ, ଆଉ େଗବା ଓ ଅସାବ େକତରୁ ଏକତିତ େହେଲ;

କାରଣ ଗାୟକମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗେର ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଗାମ

ବସାଇଥେଲ। 30 ପୁଣି, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ

ଶୁଚି କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ଓ ଦାରସବୁ ଓ ପାଚୀର ଶୁଚି

କେଲ। 31 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଯିହୁଦାର ଅଧପତିମାନଙୁ ପାଚୀର ଉପରକୁ

ଆଣିଲ, ଆଉ ଧନ ବାଦ ଓ ସଂକୀତନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମହାଦଳ ନିଯୁକ

କଲ; ତହେର ଏକ ଦଳ ଦକିଣ ପାଶେର ପାଚୀର ଉପର େଦଇ ଖତ

ଦାର ଆଡ଼କୁ ଗେଲ; 32 ପୁଣି, େସମାନଙ ପେଛ େହାଶୟିୟ ଓ ଯିହୁଦାର

ଅଧପତିବଗର ଅେଦକ, 33ଆଉ ଅସରୀୟ, ଏଜା ଓ ମଶୁଲ , 34ଯିହୁଦା ଓ

ବିନ ାମୀ ଓ ଶମୟୀୟ ଓ ଯିରିମୀୟ 35 ଓ େକେତକ ଯାଜକସନାନ ତୂରୀ

େନଇ ଗମନ କେଲ; ଆସଫବଂଶଜାତ ସକୁରର ବୃଦ ପେପୗତ, ମୀଖାୟର
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ପେପୗତ, ମତନୀୟର େପୗତ, ଶମୟୀୟର ପୁତ େଯ େଯାନାଥନ, ତାହାର

ପୁତ ଜିଖରୀୟ 36 ଓ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଶମୟୀୟ ଓ ଅସେର , ମିଲଲୟ,

ଗିଲଲୟ, ମାୟୀୟ, ନଥେନଲ ଓ ଯିହୁଦା, ହନାନି, ଏମାେନ ପରେମଶରଙ

େଲାକ ଦାଉଦଙର ନିରୂପିତ ନାନା ବାଦ ଯନ େନଇ ଗମନ କେଲ; ଏଜା

ଅ ାପକ େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲେଲ; 37 ପୁଣି, େସମାେନ ନିଝରଦାର

ନିକଟ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ସମୁଖସ ସଳଖ ପଥେର ଦାଉଦନଗରର

ପାହାଚ ଦାରା ପାଚୀରର ଉଠାଣିେର ଉଠି ଦାଉଦଙର ଗୃହ ଉପର େଦଇ

ପୂବ ଆେଡ଼ ଜଳଦାର ପଯ ନ ଗେଲ। 38 ପୁଣି, େସମାନଙର ଅନ େଯଉଁ

ଦଳ ଧନ ବାଦ ଉତଗ କେଲ, େସମାେନ େସମାନଙୁ ସାକାତ କରିବାକୁ

ଗେଲ, ଆଉ ଆେମ ଓ େଲାକମାନଙର ଅେଦକ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ

ପାଚୀର ଉପେର ତୁନୁରୁଦୁଗ େଦଇ ପଶସ ପାଚୀର ପଯ ନ ଗଲୁ; 39ଆଉ,

ଇଫୟିମଦାର ଓ ପୁରାତନ ଦାର ଓ ମତ ଦାର ଓ ହନେନଲ ଦୁଗ ଓ ହମିୟ

ଦୁଗ େଦଇ େମଷଦାର ପଯ ନ ଗଲୁ; ଆଉ, େସମାେନ ପହରୀଦାରେର ଠିଆ

େହାଇ ରହିେଲ। 40ଏହିରୂେପ ପରେମଶରଙଗୃହେର ଧନ ବାଦ ଉତଗକାରୀ

େସହି ଦୁଇ ଦଳ ଓ ଆେମ, ପୁଣି ଆମ ସେଙ ଅ କମାନଙର ଅେଦକ; 41

ଆଉ ଇଲୀୟାକୀ , ମାେସୟ, ମିନ ାମୀନ, ମୀଖାୟ, ଇଲୀେୟାଐନୟ,

ଜିଖରୀୟ, ହନାନୀୟ, ତୂରୀବାଦକ, ଏହି ଯାଜକମାେନ; 42ଆଉ, ମାେସୟ

ଓ ଶମୟୀୟ ଓ ଇଲୀୟାସର ଓ ଉଷି ଓ ଯିେହାହାନ ଓ ମ କୀୟ ଓ

ଏଲ ଓ ଏସ , ପୁଣି ଆେମ ସମେସ ଠିଆ େହାଇ ରହିଲୁ। େସେତେବେଳ

ଗାୟକମାେନ ଓ େସମାନଙର ଅ କ ଯିଷହିୟ ଉଚସରେର ଗାନ କେଲ।

43 ପୁଣି, େସହି ଦିନ େଲାକମାେନ ମହାବଳିଦାନ କରି ଆନନ କେଲ;

କାରଣ ପରେମଶର େସମାନଙୁ ମହାନନେର ଆନନିତ କରିଥେଲ; ଆଉ

ସୀମାେନ, ମ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାଗଣ ଆନନ କେଲ; ତହେର ଯିରୂଶାଲମର

ଆନନଧନି ଅେନକ ଦୂର ପଯ ନ ଶୁଣାଗଲା। 44 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ଧନ

ଓ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର, ପଥମଜାତ ଫଳ ଓ ଦଶମାଂଶ, ଯାଜକ ଓ

େଲବୀୟମାନଙ ନିମେନ ନାନା ନଗରର େକତାନୁସାେର ବ ବସାନିରୂପିତ

ଅଂଶ ସଂଗହ କରିବା ପାଇଁ େକାଠରିସବୁେର େଲାକମାେନ ନିଯୁକ େହେଲ;

କାରଣ ପରିଚଯ ାକାରୀ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙ ସକାଶୁ ଯିହୁଦା ଆନନିତ

େହାଇଥଲା। 45 ପୁଣି, େସମାେନ ଦାଉଦ ଓ ତାଙର ପୁତ ଶେଲାମନଙର
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ଆ ାନୁସାେର ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ େସବା କେଲ ଓ ଶୁଚି େହେଲ,

ଆଉ ଗାୟକମାେନ ଓ ଦାରପାଳମାେନ େସହିପରି କେଲ। 46 କାରଣ

ପୂବକାେଳ ଦାଉଦ ଓ ଆସଫଙ ସମୟେର ଗାୟକମାନଙର ଜେଣ ପଧାନ

ଥଲା ଓ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଓ ଧନ ବାଦାଥକ ନାନା ଗୀତ

ଥଲା। 47 ପୁଣି, ଯିରୁବାବି ଓ ନିହିମୀୟାଙ ସମୟେର ସମଗ ଇସାଏଲ

ପତିଦିନର ପେୟାଜନାନୁସାେର ଗାୟକମାନଙର ଓ ଦାରପାଳମାନଙର ଅଂଶ

େଦେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନଙ ନିମେନ ଦବ ପତିଷା କେଲ ଓ

େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣସନାନଗଣ ନିମେନ ଦବ ପତିଷା କେଲ।

13 େସହି ଦିନ େସମାେନ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର େମାଶାଙ ପୁସକରୁ

ପାଠ କେଲ; ପୁଣି, ତହ ମ େର ଲଖତ ଏହି କଥା ମିଳିଲା େଯ, ଅେମାନୀୟ ଓ

େମାୟାବୀୟ େଲାକ ଅନନକାଳ ପରେମଶରଙ ସମାଜେର ପେବଶ କରିେବ

ନାହ, 2 କାରଣ େସମାେନ ଅନ ଓ ଜଳ େନଇ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ସାକାତ କେଲ ନାହ, ମାତ େସମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦବା ନିମେନ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ବିଲୀୟ କୁ େବତନ େଦେଲ; ତଥାପି ଆମମାନଙର ପରେମଶର

େସହି ଅଭଶାପକୁ ଆଶୀବାଦେର ପରିଣତ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ େସମାେନ

ଏହି ବ ବସା ଶୁଣି ଇସାଏଲ ମ ରୁ ସମଗ ମିଶିତ ଜନତାକୁ ପୃଥକ କେଲ।

4 ଏଥପୂେବ ଇଲୀୟାଶୀବ ଯାଜକ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହସିତ

େକାଠରିସକଳର ଅ କ ଭାବେର ନିଯୁକ େହେଲ ଓ େସ େଟାବୀୟର କୁଟୁମ

ଥଲା, 5 ଇଲୀୟାଶୀବ େଟାବୀୟ ନିମେନ ଏକ ବୃହତ େକାଠରି ପସୁତ

କରିଥଲା, ମାତ ପୂେବ େଲାକମାେନ େସହି ସାନେର ଭକ େନୖେବଦ , କୁନୁରୁ

ଓ ପାତାଦି ଓ ଆ ା ପମାେଣ େଲବୀୟ ଓ ଗାୟକ ଓ ଦାରପାଳମାନଙ

ନିମେନ େଦୟ ଶସ , ଦାକାରସ ଓ େତୖଳର ଦଶମାଂଶ; ଆଉ, ଯାଜକମାନଙ

ନିମେନ ଉେତାଳନୀୟ ଉପହାର ରଖୁଥେଲ। 6 ମାତ ମଁୁ ଏସବୁ ସମୟେର

ଯିରୂଶାଲମେର ନ ଥଲ, କାରଣ ବାବିଲର ଅତକସ ରାଜାଙ ରାଜତର

ବତିଶ ବଷେର ମଁୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଗଲ ଓ େକେତକ ଦିନ ଉତାେର

ରାଜାଙୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲ; 7 ଏଉତାେର ମଁୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି

ଇଲୀୟାଶୀବ, େଟାବୀୟ ନିମେନ ପରେମଶରଙ ଗୃହର ପାଙଣେର ଏକ

େକାଠରି ପସୁତ କରି େଯଉଁ ଭୁ କରିଥଲା, ତାହା ବୁଝିଲ। 8 ଏଥେର ମଁୁ

ଅତ ନ େକାଧତ େହାଇ େସହି େକାଠରିରୁ େଟାବୀୟର ସମସ ଗୃହସାମଗୀ
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ବାହାର କରି େଫାପାଡ଼ି େଦଲ। 9 ତହଁୁ ମଁୁ ଆ ା କରେନ, େସମାେନ

େକାଠରିସବୁ ଶୁଚି କେଲ; େତେବ ମଁୁ େସଠାକୁ ପୁନବାର ପରେମଶରଙ

ଗୃହର ପାତାଦି ଓ ଭକ େନୖେବଦ ଓ କୁନୁରୁ ଆଣିଲ। 10 ଆହୁରି, ମଁୁ

େଦଖଲ େଯ, େଲବୀୟମାନଙ ଅଂଶ େସମାନଙୁ ଦିଆଯାଇ ନ ଥଲା;

େତଣୁ ପେତ େକ କମକାରୀ େଲବୀୟମାେନ ଓ ଗାୟକମାେନ ମନିର ଛାଡ଼ି

ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିକୁ ଗେଲ। 11ତହେର “କାହକି ପରେମଶରଙ ଗୃହ

ପରିତ କ େହାଇଅଛି?” ଏହା କହି ମଁୁ ଅ କମାନଙ ସେଙ ବାଦାନୁବାଦ

କଲ, ପୁଣି, ମଁୁ େସମାନଙୁ ଏକତ କରି ସ ସ ପଦେର େସମାନଙୁ ନିଯୁକ

କଲ। 12 ତହଁୁ ସମଗ ଯିହୁଦା ଶସ ଓ ଦାକାରସ ଓ େତୖଳର ଦଶମାଂଶ

ଭଣାରକୁ ଆଣିେଲ। 13 ତହେର ମଁୁ େଶଲମୀୟ ଯାଜକକୁ ଓ ସାେଦାକ

ଅ ାପକକୁ ଓ େଲବୀୟମାନଙ ମ ରୁ ପଦାୟକୁ ଭଣାରସମୂହର ଅ କ

କଲ; େସମାନଙ ତେଳ ମତନୀୟର େପୗତ ସକୁରର ପୁତ ହାନ ରହିଲା;

କାରଣ େସମାେନ ବିଶସ ଥେଲ, ଏଣୁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣକୁ ବିତରଣ କରିବାର

କାଯ େସମାନଙର େହଲା। 14 େହ େମାହର ପରେମଶର, ଏ ବିଷୟେର

େମାେତ ସରଣ କର, ଆଉ ମଁୁ େମାହର ପରେମଶରଙ ଗୃହ ଓ ତହର

ପାଳନୀୟ ବିଷୟ ନିମେନ ଯାହା କରିଅଛି, େମାହର କୃତ େସହି ସୁକମସବୁ

ଲଭାଇ ନ ଦିଅ। 15 େସହି ସମୟେର ମଁୁ ଯିହୁଦା ମ େର େକେତକ େଲାକଙୁ

ବିଶାମବାରେର ଦାକା ଦଳିବାର ଓ ବିଡ଼ା ଭତରକୁ ଆଣିବାର ଓ ଗଦଭ

ଉପେର େବାଝାଇ କରିବାର, ମ ବିଶାମବାରେର ଦାକାରସ, ଦାକାଫଳ ଓ

ଡିମିରି ଫଳ ଓ ସବପକାର େବାଝ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିବାର େଦଖଲ; ପୁଣି,

େଯଉଁ ଦିନ େସମାେନ ଭକ ଦବ ବିକୟ କେଲ, େସହି ଦିନ ମଁୁ େସମାନଙ

େଚତାବନୀ େଦଲ। 16 ମ ନଗରେର େସାରୀୟ େଲାେକ ବାସ କରୁଥେଲ,

େସମାେନ ମତ ଓ ସବପକାର ବିେକୟ ଦବ ଆଣି ବିଶାମବାରେର

ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ନିକଟେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ବିକି କେଲ। 17 ତହେର

ମଁୁ ଯିହୁଦାର େନତାମାନଙ ସେଙ ବାଦାନୁବାଦ କରି େସମାନଙୁ କହିଲ,

“ତୁେମମାେନ ବିଶାମବାର ଅପବିତ କରି ଏ କି କୁକମ କରୁଅଛ? 18

ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ କʼଣ ଏପରି କାଯ କେଲ ନାହ? ଆଉ, ତହ

ସକାଶୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର କି ଆମମାନଙ ଉପେର ଓ ଏହି ନଗର

ଉପେର ଏହିସବୁ ଅମଙଳ ଘଟାଇ ନାହାନି? ତଥାପି ତୁେମମାେନ ବିଶାମବାର
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ଅପବିତ କରି ଇସାଏଲ ଉପରକୁ ଆହୁରି େକାପ ଆଣୁଅଛ।” 19 ଏଉତାେର

ବିଶାମବାର ପୂେବ ଯିରୂଶାଲମର ଦାରସବୁ ଅନାର େହବାକୁ ଲାଗିବା େବେଳ

ମଁୁ କବାଟସବୁ ବନ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଲ, ଆହୁରି ବିଶାମବାର ଗତ େନାହିବା

ପଯ ନ େମଲା ନ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଲ; ପୁଣି, ବିଶାମବାର େକୗଣସି େବାଝ

ଭତରକୁ ଅଣା ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ମ ରୁ େକେତକଙୁ

ଦାରସମୂହେର ନିଯୁକ କଲ। 20 ତହେର ବଣିକମାେନ ଓ ସବପକାର ଦବ

ବିକୟକାରୀମାେନ ଏକ ଦୁଇ ଥର ଯିରୂଶାଲମ ବାହାେର ରାତି େକପଣ କେଲ।

21ତହେର ମଁୁ େସମାନଙୁ େଚତାବନୀ େଦଇ େସମାନଙୁ କହିଲ, “ତୁେମମାେନ

କାହକି ପାଚୀର ନିକଟେର ରାତି େକପଣ କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ ଆଉ

ଥେର ଏପରି କେଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଧରିବି।” େସହି ସମୟଠାରୁ େସମାେନ

ଆଉ ବିଶାମବାରେର ଆସିେଲ ନାହ। 22ଏଉତାେର ମଁୁ େଲବୀୟମାନଙୁ

ବିଶାମବାର ପବିତ କରିବା ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ଓ

ଆସି ଦାରସବୁ ରକା କରିବାକୁ ଆ ା କଲ। େହ େମାହର ପରେମଶର,

େମାʼ ପକେର ଏହା ମ ସରଣ କର ଓ ଆପଣା ଦୟାର ମହତାନୁସାେର

େମାେତ ରକା କର। 23 େସହି ସମୟେର ମ େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ

ଅେସାଦ, ଅେମାନ ଓ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ସୀମାନଙୁ ବିବାହ କରିଥେଲ,

େସମାନଙୁ ମଁୁ େଦଖଲ; 24 ପୁଣି, େସମାନଙ ବାଳକମାେନ ଅେଧ ଅେସାଦୀୟ

ଭାଷାେର କଥାବାତା କେଲ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର କଥାବାତା କରି ପାରିେଲ

ନାହ, ମାତ ପେତ କ େଗାଷୀର ଭାଷାନୁସାେର କଥା କହିେଲ। 25 ତହଁୁ

ମଁୁ େସମାନଙ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କଲ ଓ େସମାନଙୁ ଅଭଶାପ େଦଲ ଓ

େସମାନଙର କାହା କାହାକୁ ପହାର କଲ ଓ େସମାନଙର େକଶ ଉତାଟନ

କଲ, ଆଉ ପରେମଶରଙ ନାମେର ଶପଥ କରାଇ କହିଲ, “ତୁେମମାେନ

େସମାନଙ ପୁତମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣାର କନ ା ଦିଅ ନାହ, ଅବା ଆପଣା

ଆପଣା ପୁତ ନିମେନ କି ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େସମାନଙ କନ ା ଗହଣ

କର ନାହ। 26 ଇସାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ କି ଏସବୁ କାଯ ଦାରା ପାପ

କରି ନ ଥେଲ? ଅେନକ େଗାଷୀ ମ େର ତାଙ ପରି ରାଜା େକହି ନ ଥେଲ

ଓ େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙର ପିୟପାତ ଥେଲ, ପୁଣି ପରେମଶର ତାଙୁ

ସମଗ ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ; ତଥାପି ବିେଦଶୀୟା ସୀମାେନ ତାଙୁ

ହ ପାପ କରାଇେଲ। 27 େତେବ ବିେଦଶୀୟା ସୀମାନଙୁ ବିବାହ କରିବା



ନିହିମୀୟା 1060

ଦାରା ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ କରି ଏହିସବୁ

ମହାପାପ କରିବାକୁ କି ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ କଥା ଶୁଣିବୁ?” 28ତହଁୁ

ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକର େପୗତ ଯିେହାୟାଦାର ଏକ ପୁତ େହାେରାଣୀୟ

ସ ବଲ ର ଜୁଆଁଇ ଥଲା; େତଣୁ ମଁୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରୁ ତଡ଼ିେଦଲ।

29 େହ େମାହର ପରେମଶର, େସମାନଙୁ ସରଣ କର, େଯେହତୁ େସମାେନ

ଯାଜକପଦକୁ, ଆଉ ଯାଜକପଦର ଓ େଲବୀୟମାନଙର ନିୟମକୁ କଳଙିତ

କରିଅଛନି। 30 ଏହିରୂେପ ମଁୁ େସମାନଙୁ ବିେଦଶୀୟ ସମସଙଠାରୁ ପରିଷାର

କଲ ଓ ପେତ କର କାଯ ାନୁସାେର ଯାଜକମାନଙର ଓ େଲବୀୟମାନଙର

କାଯ ନିରୂପଣ କଲ; 31ଆଉ, ନିରୂପିତ ସମୟେର କାଷ ଓ ପଥମଜାତ

ଫଳର ଉପହାର ନିମେନ େଲାକ ନିଯୁକ କଲ। େହ େମାହର ପରେମଶର,

ମଙଳ ନିମେନ େମାେତ ସରଣ କର।



ଏଷର 1061

ଏଷର
1ଅକେଶରଶହିନୁସାନଠାରୁ କୂଶ େଦଶପଯ ନଏକଶତସତାଇଶପେଦଶ

ଉପେର ରାଜ କେଲ। 2 ଏହି ଅକେଶରଶ ରାଜା ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର

ଆପଣା ରାଜସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହଲା ଉତାେର, 3ଆପଣା ରାଜତର

ତୃତୀୟ ବଷେର ଆପଣା ସକଳ ଅଧପତି ଓ ଦାସମାନଙ ପାଇଁ େଭାଜ ପସୁତ

କେଲ; ତହେର ପାରସ ଓ ମାଦୀୟା େଦଶର ବିକମୀ େଲାକମାେନ ପୁଣି

କୁଳୀନ ଓ ପେଦଶାଧପତିମାେନ ତାହାର ସାକାତେର ଉପସିତ େହେଲ।

4 େସ ଆପଣା ପତାପାନିତ ରାଜ ର ଧନ ଓ ଆପଣା ମହତର େଶାଭାର

ଉତୃଷତା ଅେନକ ଦିନ, ଅଥା , ଏକ ଶତ ଅଶୀ ଦିନ ପଯ ନ ପଦଶନ

କେଲ। 5 ତହଁୁ ଏସବୁ ଦିନ ଗତ ହୁଅେନ, ରାଜା ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର

ଉପସିତ ବଡ଼ ଓ ସାନ ସମସ େଲାକଙ ପାଇଁ ରାଜପୁରୀସ ଉଦ ାନର

ପାଙଣେର ସାତ ଦିନ ପଯ ନ େଭାଜ କେଲ। 6 େସଠାେର କାପାସନିମତ,

ଶୁକ, ହରି ଓ ନୀଳ ବସର ଚନାତପ ଥଲା, ତାହା ଶୁକ ଓ ଧୂମବଣ ରଜୁ

ଦାରା େରୗପ ମୟ କଡ଼ାେର ମମର ସମେର ବନା ଥଲା, ପୁଣି ରକ ଓ ଶୁକ ଓ

ପୀତ ଓ କୃଷବଣ ମମର ପସର ନିମତ ଚଟାଣ ଉପେର ସଣ ଓ େରୗପ ମୟ

ଆସନ ଥଲା। 7ଆଉ, େସମାେନ ନାନା ପକାର ସୁବଣ ପାତେର ପାନଦବ

ଓ ରାଜାଙ ଉଦାରତାନୁସାେର ପଚୁର ରାଜକୀୟ ଦାକାରସ େଦେଲ। 8

ଯଦ ପି ପାନ କରିବା ବିଧଗତ ଥଲା; କିନୁ କାହାରି ପାଇଁ ପାନ କରିବା

ବା ତାମୂଳକ କରାଯାଇ ନ ଥଲା; କାରଣ ପେତ କ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା

ଇଚାନୁସାେର ପାନ କରିବାର ଅନୁମତି େଦବା ପାଇଁ ରାଜା ଆପଣାର ଗୃହା କ

ସମସଙୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ। 9 ମ ରାଣୀ ବଷୀ ଅକେଶରଶର ରାଜଗୃହେର

ସୀମାନଙ ପାଇଁ େଭାଜ ପସୁତ କେଲ। 10ସପମ ଦିନେର ରାଜା ଦାକାରସେର

ହୃଷଚିତ େହାଇ ମହୂମ , ବିସା, ହେବାଣା, ବି ଥା ଓ ଅବଗଥ, େସଥର ଓ

କକସ, ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ଛାମୁସ ଏହି ସାତ େସବାକାରୀ ନପୁଂସକଙୁ

ଆ ା େଦେଲ, 11 ତୁେମମାେନ େଲାକମାନଙୁ ଓ ଅଧପତିଗଣଙୁ ବଷୀ

ରାଣୀର େସୗନଯ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ ରାଜମୁକୁଟେର ଭୂଷିତା କରି

ରାଜାଙ ଛାମୁକୁ ଆଣ, େଯଣୁ େସ ପରମସୁନରୀ ଥେଲ। 12 ମାତ ବଷୀ

ରାଣୀ ନପୁଂସକମାନଙ ଦାରା ରାଜାଙ କଥତ ଆ ାେର ଆସିବାକୁ ଅସମତା

େହଲା; ଏଣୁ ରାଜା ଅତିଶୟ େକାଧ କେଲ ଓ ତାଙ ଅନରେର େକାଧ ପଜଳିତ
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େହଲା। 13 ଏଥଉତାେର ରାଜା ସମୟ ଓ କାଳର ବିଦା ବଗଙୁ ପଚାରିେଲ,

(କାରଣ ବ ବସା ଓ ରାଜନୀତି ମାନଙୁ ଏରୂପ ପଚାରିବାର ରାଜାଙ ରୀତି

ଥଲା; 14ଆଉ, [ଏହି ସମୟେର] କଶନା, େଶଥର, ଅ ମାଥା, ତଶୀଶ,

େମର , େମସନା ଓ ମମୁଖ ରାଜାଙ ନିକଟବତୀ ଥେଲ; ଏହି ସାତ

ଜଣ ପାରସ ଓ ମାଦୀୟା େଦଶର ଅଧପତି, ରାଜାଙ ମୁଖଦଶନକାରୀ,

ପୁଣି ରାଜ ର େଶଷ ସାନେର ଉପବିଷ ଥେଲ) 15 (ରାଜା ପଚାରିେଲ)

“ବଷୀ ରାଣୀ ନପୁଂସକମାନଙ ଦାରା େପରିତ ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ଆ ା

ନ ମାନିବାରୁ ବ ବସାନୁସାେର ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ କଅଣ କରିବା?” 16

ଏଥେର ମମୁଖ ରାଜାଙ ଓ ଅଧପତିଗଣଙ ସାକାତେର ଉତର େଦଲା,

“ବଷୀ ରାଣୀ େକବଳ ମହାରାଜାଙ ପତି ନୁେହଁ, ମାତ ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ

ଅଧୀନ ସମସ ପେଦଶର ଯାବତୀୟ ଅଧପତି ଓ ଯାବତୀୟ େଲାକଙ ପତି

ଅନୁଚିତ କମ କରିଅଛନି। 17 କାରଣ ରାଣୀଙ ଏହି କମର କଥା ସକଳ

ସୀେଲାକଙ ମ େର ବ ାପି ଯିବ, ‘ଆଉ ଅକେଶରଶ ରାଜା ବଷୀ ରାଣୀଙୁ

ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ, ମାତ େସ ଆସିେଲ ନାହ;’ ଏହି

ସମାଦ ପାଇେଲ େସମାନଙ ସାକାତେର େସମାନଙ ସାମୀମାେନ ତୁଚନୀୟ

େହେବ। 18ଆଉ, ପାରସ ଓ ମାଦୀୟାର େଯଉଁ କୁଳୀନା ସୀଗଣ ରାଣୀଙ

ଏହି କମର ସମାଚାର ଆଜି ଶୁଣିଅଛନି, େସମାେନ ରାଜାଙ ସମସ ଅଧପତିଙୁ

ଏହିରୂେପ କହିେବ, ତହରୁ ଅତିଶୟ ନିନା ଓ େକାଧ ଉତନ େହବ। 19

ଏନିମେନ େଯେବ ମହାରାଜା ସନୁଷ ହୁଅନି, େତେବ ବଷୀ ଅକେଶରଶ

ରାଜା ନିକଟକୁ ଆଉ ନ ଆସିବାକୁ ରାଜା ା ଶୀଛାମୁରୁ ପକାଶିତ େହଉ;

ପୁଣି, ଏହା ଅନ ଥା େନାହିବା ପାଇଁ ପାରସିକ ଓ ମାଦୀୟ ବ ବସା ମ େର

ଲଖତ େହଉ; ପୁଣି, ମହାରାଜା ତାହାର ରାଣୀପଦ ଅନ କୁ ଦିଅନୁ େଯ

ତାହା ଅେପକା ଅଧକ ଉତମ ଅଟନି। 20 ଆହୁରି, ରାଜ ବୃହତ, ଏଣୁ

ରାଜ ର ସବୁ ସାନେର ଏହି ରାଜା ା ପକାଶିତ େହେଲ, ସାମୀ କୁଦ େହଉ କି

ମହାନ େହଉ, ସମସ ଭାଯ ାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀମାନଙୁ ମଯ ାଦା

କରିେବ।” 21 ଏହି କଥାେର ରାଜା ଓ ଅଧପତିଗଣ ସନୁଷ ହୁଅେନ, ରାଜା

ମମୁଖ ର ପରାମଶନୁସାେର କମ କେଲ। 22 ତହଁୁ େସ ପେତ କ ପେଦଶର

ଅକରାନୁସାେର ଓ ପେତ କ େଗାଷୀର ଭାଷାନୁସାେର ରାଜାଙ ଅଧୀନ

ପେତ କ ପେଦଶକୁ ଏହିରୂେପ ପତ ପଠାଇେଲ, ପେତ କ ପୁରୁଷ ଆପଣା
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ଆପଣା ଗୃହେର କତୃତ କରୁ ଓ ସେଗାଷୀୟ ଭାଷାନୁସାେର ତାହା ପଚାର

କରୁ।

2ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉତାେର ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ େକାଧ ଶାନ ହୁଅେନ, େସ

ବଷୀକୁ ଓ ତାହାର କାଯ ଓ ତାହା ପତିକୂଳେର ପଦତ ଆ ା ସରଣ କେଲ।

2 େତଣୁ ରାଜାଙ େସବାକାରୀ ଭୃତ ମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମହାରାଜାଙ

ପାଇଁ ସୁନରୀ ଯୁବତୀ କନ ାଗଣର ଅେନଷଣ କରାଯାଉ। 3ଆଉ, ମହାରାଜା

ଆପଣା ରାଜ ର ସମସ ପେଦଶେର କମଚାରୀଗଣ ନିଯୁକ କରନୁ; େସମାେନ

େସହି ସବୁ ସୁନରୀ ଯୁବତୀ କନ ାଗଣକୁ ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର ଏକତ

କରି ଅନଃପୁରେର ସୀମାନଙ ରକକ ରାଜନପୁଂସକ େହଗୟର ହସେର

ସମପଣ କରନୁ; ପୁଣି, େସମାନଙ ଅଙରାଗାଥକ ଦବ େସମାନଙୁ ଦତ

େହଉ, 4 ତହ ଉତାେର େଯଉଁ କନ ା ମହାରାଜାଙର ତୁଷିକାରିଣୀ େହବ, େସ

ବଷୀ ବଦେଳ ରାଣୀ େହବ;” ଏହି କଥାେର ରାଜାଙ ସେନାଷ ହୁଅେନ, େସ

େସପରି କେଲ। 5 େସହି ସମୟେର ମଦଖୟ ନାେମ ଜେଣ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକ

ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର ଥେଲ, େସ ବିନ ାମୀନ ବଂଶୀୟ ଯାୟୀରର ପୁତ,

ଶିମୀୟିର େପୗତ, କୀ ର ପେପୗତ। 6 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିକନୀୟ ସହିତ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଦାରା ନିବାସିତ େହାଇଥେଲ,

େସମାନଙ ସହିତ (କୀ ) ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ନିବାସିତ େହାଇଥେଲ। 7

ମଦଖୟ ଆପଣା ପିତୃବ ର କନ ା ହଦସାକୁ, ଅଥା , ଏଷରଙୁ ପତିପାଳନ

କେଲ; କାରଣ ତାହାର ପିତା କି ମାତା ନ ଥେଲ, େସହି କନ ା ପରମସୁନରୀ

ଓ ସୁବଦନା ଥେଲ; ତାହାର ପିତାମାତା ମଲା ଉତାେର ମଦଖୟ ତାହାଙୁ

ନିଜ କନ ା ରୂେପ ଗହଣ କରିଥେଲ। 8 ଏଉତାରୁ ରାଜାଙ େସହି ବାକ ଓ

ଆ ା ପଚାରିତ ହୁଅେନ, ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର େହଗୟ ନିକଟେର ଅେନକ

କନ ା ସଂଗୃହୀତ େହବା େବେଳ ଏଷର ହ ରାଜପୁରୀକୁ ସୀରକକ େହଗୟ

ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା। 9 ଏଥେର ଏହି ଯୁବତୀ େହଗୟର ତୁଷିଜନକ େହାଇ

ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗହ ପାଇଲା; ଏଣୁ େସ ଶୀଘ ଅଙରାଗାଥକ ଦବ ାଦିର

େଯ େଯ ଅଂଶ ତାହାଙୁ େଦବାର ହୁଅଇ, ତାହା ଓ ରାଜଗୃହରୁ ମେନାନୀତା

ସାତ ଦାସୀ ତାହାଙୁ େଦଲା; ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସହିତ

ଅନଃପୁରର ସେବାତମ ସାନେର ବାସ କରାଇଲା। 10 ମାତ ଏଷର ଆପଣା

ବଂଶ କି କୁଟୁମର ପରିଚୟ କାହାକୁ େଦେଲ ନାହ, କାରଣ ମଦଖୟ ତାହା
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ନ ଜଣାଇବାକୁ ତାହାଙୁ ଆ ା କରିଥେଲ। 11ଏଥଉତାେର ଏଷର କିପରି

ଅଛି ଓ ତାହା ପତି କʼଣ କରାଯିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଦଖୟ ପତିଦିନ

ଅନଃପୁରର ପାଙଣ ସମୁଖେର ଯାତାୟାତ କେଲ। 12 ପୁଣି, ଦାଦଶ ମାସ

ପଯ ନ ସୀେଲାକଙ ନିୟମିତ େସବା ପାଇଲା ଉତାେର ଅକେଶରଶ ରାଜା

ନିକଟକୁ ଏକ ଏକ କନ ାର ଯିବାର ପାଳି ଉପସିତ େହଲା; କାରଣ େସମାନଙ

ଅଙସଂସାରେର ଏେତ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଅଥା , ଛଅ ମାସ ଗନରସର େତୖଳ ଓ

ଛଅ ମାସ ସୁଗନି ଓ ସୀେଲାକଙ ଅଙରାଗାଥକ ଦବ େସବନ କରିବାକୁ

େହଲା; 13 ପୁଣି, ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ, ପେତ କ ଯୁବତୀ ନିମେନ

ଏହି ନିୟମ ଥଲା େଯ, େସ େକୗଣସି ଦବ ମାଗିେଲ, ଅନଃପୁରରୁ ରାଜଗୃହକୁ

ଯିବା ସମୟେର ସେଙ େନବା ନିମେନ ତାହା ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥଲା। 14

େସ ସନ ାକାଳେର ଯାଇ ପଭାତେର ଉପପତୀଗଣର ରକକ ରାଜନପୁଂସକ

ଶା ଗସର ନିକଟକୁ ଦିତୀୟ ଅନଃପୁରକୁ େଫରି ଆସିେଲ; ରାଜା ତାହା ପତି

ତୁଷ େହାଇ େଯପଯ ନ ତାହାର ନାମ ଧରି ନ ଡକାଇେଲ, େସ ରାଜା ନିକଟକୁ

ପୁନବାର ଯିବ ନାହ। 15 ଏଉତାରୁ ମଦଖୟ ଆପଣା ପିତୃବ ଅବୀହୟିଲର

େଯଉଁ ଏଷର ନାମୀ କନ ାକୁ ନିଜ କନ ା ରୂେପ ଗହଣ କରିଥେଲ, ରାଜା

ନିକଟକୁ ତାହାର ଯିବାର ପାଳି ପଡ଼େନ, ସୀମାନଙ ରକକ ରାଜନପୁଂସକ

େହଗୟ ଯାହା ଯାହା ନିରୂପଣ କରିଥେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା େସ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲା

ନାହ; ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଏଷର ପତି ଦୃଷି କେଲ, େସସମେସ ତାହାଙୁ

ଅନୁଗହ କେଲ। 16 ରାଜାଙ ରାଜତର ସପମ ବଷର ଦଶମ ମାସେର,

ଅଥା , େଟେବ ମାସେର, ଏଷର ରାଜଗୃହକୁ ଅକେଶରଶ ରାଜା ନିକଟକୁ

ନିଆଗଲା। 17 ତହେର ରାଜା ଅନ ସକଳ ସୀଠାରୁ ଏଷରଙୁ ଅଧକ େପମ

କେଲ, ପୁଣି ଅନ ସକଳ ଯୁବତୀଠାରୁ େସ ରାଜାଙ ଦୃଷିେର ଅଧକ ଅନୁଗହ

ଓ ଦୟା ପାଇଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାର ମସକେର ରାଜମୁକୁଟ େଦଇ ବଷୀ

ବଦେଳ ତାକୁ ରାଣୀ କେଲ। 18 ଏଥଉତାେର ରାଜା ଆପଣା ସମସ ଅଧପତି

ଓ ଦାସମାନଙ ପାଇଁ ଏଷରଙ େଭାଜ େବାଲ ମହାେଭାଜ ପସୁତ କେଲ ଓ

ସବୁ ପେଦଶର କରେମାଚନ କେଲ ଓ ରାଜାଙ ଉଦାରତାନୁସାେର ଦାନ

କେଲ। 19କନ ାମାେନ ଦିତୀୟ ଥର ସଂଗୃହୀତା େହବା ସମୟେର, ମଦଖୟ

ରାଜଦାରେର ବସିେଲ। 20 ଏଷର ମଦଖୟର ଆ ାନୁସାେର ଆପଣା ବଂଶ

ଓ କୁଟୁମର ପରିଚୟ କାହାକୁ ହ େଦଲା ନାହ; କାରଣ ଏଷର ମଦଖୟ
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ନିକଟେର ପତିପାଳିତା େହବା ସମୟେର େଯପରି କରୁଥେଲ, େସେତେବେଳ

ମ େସପରି ତାହାର ଆ ା ପାଳନ କେଲ। 21 େସହି ସମୟେର ମଦଖୟ

ରାଜଦାରେର ବସିବା େବେଳ, ଦାରପାଳମାନଙ ମ େର ବି ଥ ଓ େତର

ନାମେର ରାଜଗୃହର ଦୁଇ ନପୁଂସକ କୁଦ େହାଇ ଅକେଶରଶ ରାଜାକୁ ବଧ

କରିବାକୁ େଚଷା କେଲ। 22 ମାତ ମଦଖୟ ଏହା ଜାଣି ଏଷର ରାଣୀଙୁ

ଜଣାଇେଲ; ପୁଣି, ଏଷର ମଦଖୟ ନାମ େନଇ ରାଜାଙୁ ତାହା ଜଣାଇେଲ।

23 ତହେର ଅନୁସନାନ ଦାରା େସହି କଥା ପମାଣ ହୁଅେନ, େସହି ଦୁଇ ଜଣ

ବୃକେର ଫାଶୀ ପାଇେଲ, ଆଉ େସହି କଥା ରାଜାଙ ସାକାତେର ଇତିହାସ

ପୁସକେର େଲଖାଗଲା।

3ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଉତାେର ଅକେଶରଶ ରାଜା ଅଗାଗୀୟ ହମଦାଥାର

ପୁତ ହାମ କୁ ଉନତ କରି ଉଚପଦାନିତ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ସଙୀ ସମସ

ଅଧପତିର ଆସନ ଅେପକା ତାହାଙୁ େଶଷ ଆସନ େଦେଲ। 2 ତହେର

ରାଜାଙ େଯେତ ଦାସ ରାଜଦାରେର ଥେଲ, େସସମେସ ନତ େହାଇ ହାମ କୁ

ପଣାମ କେଲ; କାରଣ ରାଜା ତାହା ବିଷୟେର େସରୂପ ଆ ା େଦଇଥେଲ;

ମାତ ମଦଖୟ ନତ େହେଲ ନାହ କିଅବା ତାହାଙୁ ପଣାମ କେଲ ନାହ। 3

ଏଣୁ ରାଜଦାରବତୀ ରାଜାଙ ଦାସଗଣ ମଦଖୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କାହକି

ରାଜା ା ଲଙନ କରୁଅଛ?” 4 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ପତିଦିନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ତଥାପି େସ େସମାନଙର କଥା ମାନିେଲ ନାହ; ଏଣୁ ଏହି ମଦଖୟର

କଥା ରହିବ କି ନାହ, ଏହା ଜାଣିବା ଇଚାେର େସମାେନ ହାମ କୁ ତାହା

ଜଣାଇେଲ; କାରଣ ମଦଖୟ େଯ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକ, ଏହା େସ େସମାନଙୁ

କହିଥେଲ। 5 େଯେତେବେଳ ହାମ େଦଖେଲ େଯ, ମଦଖୟ ନତ େହେଲ

ନାହ କିଅବା ତାହାଙୁ ପଣାମ କେଲ ନାହ, େସେତେବେଳ େସ େକାଧେର

ପରିପୂଣ େହେଲ। 6ମାତ େସ େକବଳ ମଦଖୟ ଉପେର ହସେକପ କରିବାକୁ

ଲଘୁ ାନ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ ମଦଖୟର ବଂଶୀୟ େଲାକଙ

କଥା ଜଣାଇଥେଲ, େତଣୁ ହାମ ଅକେଶରଶର ସମୁଦାୟ ରାଜ େର

ସମସ ଯିହୁଦୀୟଙୁ, ଅଥା , ମଦଖୟର େଲାକଙୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ େଚଷା

କେଲ, 7ଆଉ, େସହି ବିଷୟେର ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ରାଜତର ଦାଦଶ

ବଷର ନୀସ ନାମକ ପଥମ ମାସେର ହାମ ର ସାକାତେର ଅଦର ନାମକ

ଦାଦଶ ମାସ ପଯ ନ (କମାଗତ) େସମାେନ ପତିଦିନ ଓ ପତି ମାସ “ପୂର,”
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ଅଥା , ଗୁଲବାଣ କେଲ। 8 ଏଥଉତାେର ହାମ ଅକେଶରଶ ରାଜାଙୁ

କହିେଲ, “ଆପଣଙ ରାଜ ର ସମସ ପେଦଶସ େଲାକଙ ମ େର ଛିନଭନ

ଓ ପୃଥକୀକୃତ ଏକ େଦଶୀୟ େଲାକ ଅଛନି; ଅନ ସକଳ େଲାକଙର

ବ ବସାଠାରୁ େସମାନଙ ବ ବସା ଭନ, ମ େସମାେନ ମହାରାଜାଙ ବ ବସା

ମାନନି ନାହ; ଏଣୁ େସମାନଙ ବ ବହାର ସହ କରିବା ମହାରାଜାଙର

ଉଚିତ ନୁେହଁ। 9 ମହାରାଜା ସନୁଷ େହେଲ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ପାଇଁ ପତ େଲଖାଯାଉ, ତହେର ମଁୁ ରାଜକାଯ େର ନିଯୁକ େଲାକଙ ହସେର

ରାଜଭଣାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ତାଳନ ରୂପା େଦବି।” 10

ଏଥେର ରାଜା ଆପଣା ହସରୁ ସନକଅଙୁରୀୟ କାଢ଼ି ଯିହୁଦୀୟମାନଙର

ଶତୁ ଅଗାଗୀୟ ହମଦାଥାର ପୁତ ହାମ କୁ େଦେଲ। 11 “ପୁଣି, ରାଜା

ହାମ କୁ କହିେଲ, େସହି ରୂପା ଓ େସହି େଦଶୀୟ େଲାକ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା,

େସମାନଙ ପତି ଯାହା ତୁମର ଇଚା, ତାହା କର।” 12ଏଣୁ ପଥମ ମାସର

ତେୟାଦଶ ଦିନେର ରାଜାଙ େଲଖକମାେନ ଆହୂତ ହୁଅେନ, ହାମ ର ସମସ

ଆ ାନୁସାେର ପେତ କ ପେଦଶସ ରାଜପତିନିଧଗଣ ଓ ଅଧପତିଗଣ ଓ

ପେତ କ େଦଶୀୟ େଲାକଙ ଶାସନକତାଗଣ ପତି ପେତ କ ପେଦଶର

ଅକରାନୁସାେର ଓ ପେତ କ େଦଶୀୟ େଲାକଙ ଭାଷାନୁସାେର ପତ ଲଖତ

େହେଲ, ତାହା ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ନାମେର ଲଖତ ଓ ରାଜାଙ ଅଙୁରୀୟେର

ମୁଦାଙିତ େହଲା। 13ପୁଣି, ଏକ ଦିନେର, ଅଥା , ଅଦର ନାମକ ଦାଦଶ

ମାସର ତେୟାଦଶ ଦିନେର ଯୁବା, ବୃଦ, ଶିଶୁ ଓ ସୀମାନଙ ସହିତ ସବୁ

ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ ସଂହାର, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ େସମାନଙ ସମତି

ଲୁଟିବାକୁ େସହି ପତ ଧାବକଗଣଙ ଦାରା ରାଜାଙ ସବୁ ପେଦଶକୁ େପରିତ

େହେଲ। 14 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ନିମେନ ସମସ େଲାକ େଯପରି ପସୁତ

ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ପେତ କ ପେଦଶେର ଆ ା ପଚାର କରିବାକୁ ଓ ଯାବତୀୟ

େଲାକଙୁ େଗାଚର କରାଇବାକୁ େସହି ଲଖନର ପତିଲପି ଦିଆଗଲା। 15

ଆଉ, ଧାବକଗଣ ରାଜା ା ପାଇ ଶୀଘ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି େସହି ଆ ା

ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର ପକାଶିତ େହଲା, ତହଁୁ ରାଜା ଓ ହାମ ପାନ କରିବାକୁ

ବସିେଲ, ମାତ ଶୂଶ ନଗର ଉ ବିଗ େହଲା।

4ମଦଖୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଗାଚର ହୁଅେନ, ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ ଓ

ଅଖା ପିନି ଓ ଭସ େଲପନ କରି ନଗର ମ କୁ ଯାଇ ଉଚ ଓ ବିଳାପ
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ସରେର େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ରାଜଦାରର ସମୁଖ ପଯ ନ ଗେଲ,

କାରଣ ଅଖା ପିନି କାହାକୁ ରାଜଦାରେର ପେବଶ କରିବାର ଅନୁମତି ନ

ଥଲା। 3ଆଉ, ପେତ କ ପେଦଶର େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନକୁ ଏହି ରାଜା ା

ଓ ନିୟମପତ ପହଞିଲା, େସହି ସକଳ ସାନର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ମ େର

ମହାେଶାକ ଓ ଉପବାସ ଓ କନନ ଓ ବିଳାପ େହଲା, ପୁଣି ଅେନେକ ଅଖା

ଓ ଭସେର ଶୟନ କେଲ। 4 ଏଣୁ ଏଷରଙ ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାେନ

ଆସି ଏହି କଥା ତାହାଙୁ ଜଣାଇେଲ; େତଣୁ ରାଣୀ ଅତିଶୟ େଶାକ କେଲ;

ପୁଣି, ମଦଖୟଠାରୁ ଅଖା କାଢ଼ି ତାହାଙୁ ପିନାଇବା ପାଇଁ ବସ ପଠାଇେଲ,

ମାତ େସ ତାହା ଗହଣ କେଲ ନାହ। 5 ଏଥେର ରାଜାଙ ଦାରା ଏଷରଙ

େସବାେର ନିଯୁକ ହଥ ନାମକ ରାଜନପୁଂସକକୁ ଏଷର ଡାକି, କʼଣ େହଲା

ଓ କାହକି ତାହା େହଲା, ଏହା ଜାଣିବା ନିମେନ ମଦଖୟ ନିକଟକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ତାହାଙୁ ଆ ା େଦେଲ। 6 ତହେର ହଥ ରାଜଦାର ସମୁଖସ ନଗରର

ଛକବନି ସାନେର ମଦଖୟ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 7 ପୁଣି, ମଦଖୟ ଆପଣା

ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥଲା ଓ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ

ହାମ ରାଜଭଣାରେର ଠି େଯେତ ମୁଦା େଦବାକୁ ପତି ା କରିଥେଲ, ତାହା

ତାହାଙୁ କହିେଲ। 8ଆହୁରି ମ , “େସମାନଙ ବିନାଶାେଥ େଯଉଁ ଆ ାପତ

ଶୂଶେ ର ଦତ େହାଇଥଲା, ତହର ଏକ ପତିଲପି ଏଷରଙୁ େଦଖାଇ ାତ

କରାଇବାକୁ େଦେଲ; ଆଉ, ଏଷର େଯପରି ଆପଣା େଲାକଙ ପାଇଁ ରାଜାଙ

ଛାମୁେର ପେବଶ କରି ତାଙ ନିକଟେର ନିେବଦନ ଓ ଅନୁେରାଧ କରିେବ,”

ଏପରି ଆେଦଶ କରିବାକୁ କହିେଲ। 9 ତହଁୁ ହଥ ଆସି ମଦଖୟର କଥା

ଏଷରଙୁ ଜଣାଇେଲ। 10 ଏଉତାରୁ ଏଷର ହଥ କୁ ଏହି କଥା କହି ମଦଖୟ

ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆ ା କେଲ, ଯଥା, 11 “ବିନା ଡାକରାେର ପୁରୁଷ କି

ସୀ େଯେକହି ଭତର ପାଙଣକୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହାର ପାଣଦଣ

େହବାର ଏକମାତ ଆ ା ଅଛି, େକବଳ ଯାହା ପତି ରାଜା ସଣମୟ ରାଜଦଣ

ବଢ଼ାନି, େସହି ବେଞ, ଏହା ରାଜାଙର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙର ସବୁ ପେଦଶସ

େଲାକ ଜାଣନି; ମାତ ଆଜକୁ ତିରିଶ ଦିନ େହଲା ମଁୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇ ନାହ।” 12 େସମାେନ ଏଷରଙ ଏହି କଥା ମଦଖୟଙୁ

କହିେଲ। 13 େତଣୁ ମଦଖୟ ଏଷରଙୁ ଏହି ପତୁ ତର େଦବାକୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ସବୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ମ ରୁ େକବଳ ତୁେମ ରାଜଗୃହେର ଥବାରୁ
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େଯ ରକା ପାଇବ, ଏହା ମନେର ଭାବ ନାହ। 14 େଯେବ ତୁେମ ଏହି

ସମୟେର ସବେତାଭାେବ ନୀରବ େହାଇ ରୁହ, େତେବ ଅନ େକୗଣସି

ସାନରୁ ଯିହୁଦୀୟମାନଙର ଉପକାର ଓ ଉଦାର ଉତନ େହବ, ମାତ ତୁେମ ଓ

ତୁମ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ େହବ; କିଏ ଜାେଣ, ତୁେମ ଏପରି ସମୟ ନିମେନ

ରାଜ ପାଇଅଛ?” 15 ଏଥେର ଏଷର ମଦଖୟଙୁ ଏହି ପତୁ ତର େଦବାକୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, 16 “ତୁେମ ଯାଇ ଶୂଶେ ର ଉପସିତ ସମସ ଯିହୁଦୀୟ

େଲାକଙୁ ଏକତ କରି େମାʼ ନିମେନ ଉପବାସ କର, ପୁଣି ତିନି ଦିନ ଯାଏ

ଦିନେର କିଅବା ରାତିେର କିଛି େଭାଜନ କର ନାହ ଓ କିଛି ପାନ କର ନାହ;

ମ ମଁୁ ଓ େମାହର ଦାସୀଗଣ ତଦୂପ ଉପବାସ କରିବୁ; ତହଁୁ ବ ବସାନୁଯାୟୀ

େନାହିେଲ େହଁ ମଁୁ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯିବି; ତହେର ମଁୁ ବିନଷ େହେଲ ବିନଷ

େହବି।” 17 େତଣୁ ମଦଖୟ ଚାଲଯାଇ ଏଷରଙ ସମସ ଆ ାନୁସାେର କମ

କେଲ।

5ଏଉତାରୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଷର ରାଜକୀୟ ବସ ପିନି ରାଜଗୃହର ଭତର

ପାଙଣେର ରାଜଗୃହ ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ; େସହି ସମୟେର ରାଜା

ରାଜଗୃହେର ଗୃହଦାର ସମୁଖେର ରାଜସିଂହାସନ ଉପେର ଉପବିଷ ଥେଲ।

2 ଏଥେର ରାଜା ଏଷର ରାଣୀଙୁ ପାଙଣେର ଠିଆ େହବାର େଦଖେଲ, ପୁଣି

ଏଷର ରାଜାଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇବାରୁ ରାଜା ଏଷର ପତି ଆପଣା

ହସସିତ ସୁବଣ ଦଣ ବଢ଼ାଇେଲ; େତଣୁ ଏଷର ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜଦଣର

ଅଗଭାଗ ଛୁଇଁେଲ। 3 ପୁଣି, ରାଜା ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, “ଆେଗା ଏଷର

ରାଣୀ, ତୁମର କି ବାଞା ଓ କି ପାଥନା? ଅେଦକ ରାଜ ପଯ ନ େହେଲ େହଁ

ତାହା ତୁମକୁ ଦତ େହବ।” 4 ଏଷର ଉତର କେଲ, “େଯେବ ମହାରାଜାଙ

ଦୃଷିେର ଭଲ ଦିେଶ, େତେବ ମଁୁ ଆପଣଙ ପାଇଁ େଯଉଁ େଭାଜ ପସୁତ କରିଅଛି,

ମହାରାଜ ଓ ହାମ ଆଜି େସହି େଭାଜକୁ ଆଗମନ କରନୁ।” 5 ଏଥେର

ରାଜା କହିେଲ, “ଏଷରଙ କଥାନୁସାେର ଶୀଘ କମ କରିବା ପାଇଁ ହାମ କୁ

କୁହ;” ଏଥଉତାେର ରାଜା ଓ ହାମ ଏଷରଙ ପସୁତ େଭାଜକୁ ଆସିେଲ। 6

ଏଥେର ରାଜା େଭାଜେର ଦାକାରସ ପାନ କରିବା େବେଳ ଏଷରଙୁ କହିେଲ,

ତୁମର ନିେବଦନ କଅଣ? “ତାହା ତୁମକୁ ଦତ େହବ; ପୁଣି, ତୁମର ପାଥନା

କଅଣ? ଅେଦକ ରାଜ ପଯ ନ େହେଲ େହଁ ତାହା ସିଦ େହବ।” 7 ତହେର

ଏଷର ଉତର େଦେଲ, “େମାହର ନିେବଦନ ଓ ପାଥନା ଏହି; 8 ମଁୁ େଯେବ



ଏଷର 1069

ମହାରାଜାଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, ପୁଣି େମାହର ନିେବଦନୀୟ ବିଷୟ

େଦବାକୁ ଓ ପାଥନା ସିଦ କରିବାକୁ େଯେବ ମହାରାଜ ତୁଷ ହୁଅନି, େତେବ ମଁୁ

େଯଉଁ େଭାଜ ଆପଣମାନଙ ନିମେନ ପସୁତ କରିବି, ତହକି ମହାରାଜ ଓ

ହାମ ଆସନୁ, ମଁୁ କାଲ ମହାରାଜାଙ ଆ ାନୁସାେର କହିବି।” 9 ତହେର

େସହି ଦିନ ହାମ ଆନନିତ ଓ ହୃଷଚିତ େହାଇ ବାହାରକୁ ଗଲା; ମାତ ହାମ

ରାଜଦାରେର ଆପଣା ସମୁଖେର ମଦଖୟଙୁ ଉଠି ଠିଆ ନ େହବାର କିଅବା

ପଣାମ ନ କରିବାର େଦଖ େସ ମଦଖୟ ବିରୁଦେର େକାଧେର ପରିପୂଣ

େହେଲ। 10ତଥାପି ହାମ ଆପଣା େକାଧ ସମାଳି ଗୃହକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଆପଣା

ମିତଗଣକୁ ଓ ଆପଣା ଭାଯ ା େସର କୁ ଡକାଇ ଆଣିେଲ। 11ଆଉ, ହାମ

ଆପଣା ଧନ ଓ ଐଶଯ ର କଥା ଓ ବହୁ ସନାନମାନଙ କଥା ଓ ରାଜା କିପରି

ତାହାର ପଦ ବୃଦି କରିଅଛନି ଓ କିପରି ତାହାଙୁ ଆପଣା ଅଧପତିମାନଙ

ଓ ଦାସମାନଙ ଉପେର ଆସନ େଦଇଅଛନି, ଏହିସବୁ ବିଷୟ େସମାନଙୁ

ଶୁଣାଇେଲ। 12 ହାମ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଏଷର ରାଣୀ ଆପଣା ପସୁତ

େଭାଜକୁ େମାʼ ବିନୁ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜାଙ ସେଙ ଯିବାକୁ େଦଇ ନାହାନି;

ପୁଣି, କାଲକି ମଁୁ ରାଜାଙ ସେଙ ତାଙ ଦାରା ନିମନିତ େହାଇଅଛି। 13 ମାତ

େଯପଯ ନ ମଁୁ ଯିହୁଦୀୟ ମଦଖୟଙୁ ରାଜଦାରେର ବସିବାର େଦଖୁଥବି,

େସପଯ ନ ଏହିସବୁେର େମାହର କିଛି ଫଳ ନାହ।” 14 େତଣୁ ତାହାର

ଭାଯ ା େସର ଓ ମିତ ସମେସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ପଚାଶ ହାତ ଉଚ ଏକ

ଫାଶୀକାଠ ପସୁତ କରାଯାଉ; ପୁଣି, ମଦଖୟଙୁ ତହେର ଫାଶୀ େଦବା ପାଇଁ

କାଲ ପାତଃକାେଳ ରାଜାଙୁ କୁହ, ତହ ଉତାେର ହୃଷ େହାଇ ରାଜାଙ ସହିତ

େଭାଜକୁ ଯାଅ।” ଏହି କଥାେର ହାମ ସନୁଷ େହାଇ େସହିରୂପ ଫାଶୀକାଠ

ପସୁତ କରାଇେଲ।

6 େସହି ରାତିେର ରାଜା େଶାଇ ପାରିେଲ ନାହ; ଏଣୁ େସ ସରଣୀୟ ଇତିହାସ

ପୁସକ ଆଣିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ ପୁଣି, ତାହା ରାଜାଙ ସାକାତେର ପାଠ

କରାଗଲା। 2 ତହେର ଏହି ଲଖତ କଥା େଦଖାଗଲା, ରାଜାଙ ନପୁଂସକ

ବି ଥ ଓ େତର ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଦାରପାଳ ଅକେଶରଶ ରାଜାଙୁ ବଧ

କରିବାକୁ େଚଷା କରିଥବାରୁ ମଦଖୟ ତହର ସମାଦ େଦଇଥେଲ। 3ଏଣୁ

ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ଏଥପାଇଁ ମଦଖୟଙୁ କି ପକାର ସମାନ ଓ ଉଚପଦ

ଦିଆଯାଇଅଛି?” ରାଜାଙ େସବାକାରୀ ଦାସମାେନ କହିେଲ, “ତାହାଙ
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ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇ ନାହ।” 4 ତହଁୁ ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ପାଙଣେର କିଏ

କିଛି?” ଏହି ସମୟେର ହାମ ଆପଣା ପସୁତ ଫାଶୀକାଠେର ମଦଖୟଙୁ

ଫାଶୀ େଦବା ପାଇଁ ରାଜାକୁ କହିବା ନିମେନ ରାଜଗୃହର ବାହାର ପାଙଣକୁ

ଆସିଥେଲ। 5 େତଣୁ ରାଜାଙ ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଦଖନୁ, “ହାମ

ପାଙଣେର ଠିଆ େହାଇଅଛି।” େତେବ ରାଜା କହିେଲ, “େସ ଭତରକୁ ଆସୁ।”

6 ତହେର ହାମ ଭତରକୁ ଆସେନ, ରାଜା ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ରାଜା ଯାହାକୁ

ସମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ ହୁଅନି, ତାହା ପତି କଅଣ କରାଯିବ?” ହାମ ମେନ

ମେନ ଭାଳିେଲ, ରାଜା େମାʼ ବିନୁ ଆଉ କାହାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଅଧକ ତୁଷ

େହେବ? 7 ଏଣୁ ହାମ ରାଜାଙୁ ଉତର େଦଲା, “ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମାନ

କରିବାକୁ ତୁଷ ହୁଅନି, 8 ତାହା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ ପରିେଧୟ ରାଜକୀୟ

ବସ ଓ ମହାରାଜାଙ ଆେରାହଣର ରାଜମୁକୁଟଭୂଷିତ ଅଶ ଅଣାଯାଉ। 9

ଆଉ, େସହି ବସ ଓ ଅଶ ମହାରାଜାଙର ଏକ ପଧାନ ଅଧପତିର ହସେର

ଦିଆଯାଉ; ପୁଣି, ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ ହୁଅନି, ତାହାଙୁ

େସମାେନ େସହି ରାଜବସ ପିନାଉନୁ ଓ େସହି ଅଶେର ଆେରାହଣ କରାଇ

ନଗର ଦାଣେର ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ ଏହା େଘାଷଣା କରନୁ, ‘ମହାରାଜ

ଯାହାର ସମାନେର ତୁଷ ହୁଅନି, ତାହା ପତି ଏରୂପ କରାଯାଏ।’” 10 ଏଥେର

ରାଜା ହାମ କୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହା ଶୀଘ କର; େଯପରି କହିଲ, େସପରି

େସହି ବସ ଓ େସହି ଅଶ େଘନି ରାଜଦାରେର ଉପବିଷ ଯିହୁଦୀୟ ମଦଖୟ

ପତି କର; ତୁେମ େଯସକଳ କଥା କହିଅଛ, ତହରୁ କିଛି ହ ଊଣା କର ନାହ।”

11 େତଣୁ ହାମ େସହି ବସ ଓ ଅଶ େନଇ ମଦଖୟଙୁ ବସାନିତ କେଲ ଓ

ଅଶାେରାହଣ କରାଇ ନଗରର ଦାଣେର ବୁଲାଇେଲ, ପୁଣି “ମହାରାଜ ଯାହାକୁ

ସମାନ କରିବାକୁ ତୁଷ ହୁଅନି, ତାହା ପତି ଏରୂପ କରାଯାଏ;” ଏହି କଥା

ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ େଘାଷଣା କେଲ। 12 ଏଉତାରୁ ମଦଖୟ ପୁନବାର

ରାଜଦାରକୁ ଆସିେଲ, ମାତ ହାମ େଶାକାନିତ େହାଇ ଓ ମସକ ଢାଙି

ଆପଣା ଗୃହକୁ ଶୀଘ ଗେଲ। 13 ପୁଣି, ହାମ ଆପଣା ପତି ଘଟିତ ଏହି

ସମସ କଥା ଆପଣା ଭାଯ ା େସର କୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ ମିତଙୁ କହିେଲ;

ତହେର ତାହାଙର ାନୀ େଲାକମାେନ ଓ ତାହାଙ ଭାଯ ା େସର ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “ଯାହା ସାକାତେର ତୁମର ଏହି ପତନର ଆରମ େହାଇଅଛି, େସ

ମଦଖୟ େଯେବ ଯିହୁଦୀ ବଂଶୀୟ େଲାକ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମ ତାହାଙୁ ଜୟ
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କରି ପାରିବ ନାହ; ମାତ ତାହାର ସାକାତେର ନିତାନ ପତିତ େହବ।” 14

େସମାେନ ତାହା ସହିତ ଏରୂପ କଥାବାତା କରୁ କରୁ ରାଜନପୁଂସକମାେନ

ଆସି ଏଷରଙ ପସୁତ େଭାଜକୁ ହାମ କୁ େନବା ପାଇଁ ଚଞଳ େହେଲ।

7ଏହିରୂେପ ଏଷର ରାଣୀ ସହିତ ରାଜା ଓ ହାମ େଭାଜନ କରିବାକୁ

ଉପସିତ େହେଲ। 2 ରାଜା େସହି ଦିତୀୟ ଦିନ ଦାକାରସ ପାନ କରିବା

େବେଳ ଏଷରଙୁ ପୁନବାର କହିେଲ, “ଆେଗା ଏଷର ରାଣୀ, ତୁମର ନିେବଦନ

କଅଣ? ତାହା ତୁମକୁ ଦତ େହବ ଓ ତୁମର ପାଥନା କଅଣ? ତାହା ଅେଦକ

ରାଜ ପଯ ନ େହେଲ େହଁ ସିଦ କରାଯିବ।” 3 େତଣୁ ଏଷର ରାଣୀ

ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ମଁୁ େଯେବ ଆପଣଙ ଦୃଷିେର

ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, ଆଉ, େଯେବ ମହାରାଜ ସନୁଷ ହୁଅନି, େତେବ େମାହର

ନିେବଦନାନୁସାେର େମାʼ ପାଣ ଓ େମାʼ ପାଥନାନୁସାେର େମାʼ େଲାକମାେନ

େମାେତ ଦିଆଯାଉନୁ। 4କାରଣ ଆେମମାେନ, ମଁୁ ଓ େମାହର େଲାକମାେନ

ସଂହାରିତ ଓ ହତ ଓ ବିନଷ େହବା ନିମେନ ବିକୀତ େହାଇଅଛୁ। ଯଦି

ଆେମମାେନ େକବଳ ଦାସ ଓ ଦାସୀ େହବା ପାଇଁ ବିକୀତ େହାଇଥାʼନୁ,

େତେବ ଶତୁ ମହାରାଜାଙର ଏହି କତି ପରିେଶାଧ କରି ନ ପାରିେଲ େହଁ ମଁୁ

ନୀରବ େହାଇ ରହନି।” 5 ଏଥେର ଅକେଶରଶ ରାଜା ଏଷର ରାଣୀଙୁ

କହିେଲ, “େଯ ଏପରି କମ କରିବାକୁ ମନେର ସାହସ ବାନିଅଛି, େସ କିଏ? ଓ

େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି?” 6 ଏଷର କହିେଲ, “ଏହି ଦୁଷ ହାମ ଜେଣ ବିପକ

ଓ ଶତୁ ଅେଟ;” ତହେର ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ ସାକାତେର ହାମ ଭୀତ େହେଲ।

7ଆଉ, ରାଜା େକାଧେର ଦାକାରସପାନଶାଳାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଉଦ ାନକୁ

ଗଲା; ତହେର ରାଜା ଦାରା ଆପଣାର ଅମଙଳ ନିଶିତ େହାଇଅଛି, ଏହା

ଜାଣି ହାମ ଏଷର ରାଣୀ ନିକଟେର ଆପଣା ପାଣ ମାଗିବାକୁ ଠିଆ େହେଲ।

8 େତେବ ରାଜା ରାଜଗୃହର ଉଦ ାନରୁ ଦାକାରସପାନଶାଳାକୁ େଲଉଟି

ଆସିେଲ; େସେତେବେଳ ଏଷର େଯଉଁ ଆସନେର ବସିଥେଲ, ହାମ ତହ

ଉପେର ପଡ଼ିଥେଲ; େତଣୁ ରାଜା କହିେଲ, “ଏ କʼଣ ଗୃହ ମ େର େମାʼ

ସାକାତେର ରାଣୀଙୁ ବଳାତାର କରିବ? ଏହି କଥା ରାଜା ମୁଖରୁ ବାହାରିବା

ମାତ େଲାକମାେନ ହାମ ର ମୁଖ ଢାଙି ପକାଇେଲ।” 9ଏଥଉତାେର ରାଜାଙ

ସାକାତେର ଉପସିତ ହେବାଣା ନାମକ ଏକ ନପୁଂସକ ରାଜାକୁ କହିେଲ,

“େଦଖନୁ, ମହାରାଜାଙ ପକେର ହିତଜନକ ସମାଦଦାୟୀ ମଦଖୟ ନିମେନ
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ହାମ ପଚାଶ ହାତ ଉଚ ଫାଶୀକାଠ ପସୁତ କରିଅଛି, ତାହା ହାମ ର

ଗୃହେର ସାପିତ େହାଇଅଛି,” ରାଜା କହିେଲ, “ତହ ଉପେର ଏହାକୁ ଫାଶୀ

ଦିଅ।” 10 ଏଥେର ହାମ ମଦଖୟ ନିମେନ େଯଉଁ ଫାଶୀକାଠ ପସୁତ

କରିଥେଲ, ତହ ଉପେର େସମାେନ ହାମ କୁ ଫାଶୀ େଦେଲ; ତହେର

ରାଜାଙ େକାଧ ଶାନ େହଲା।

8 େସହି ଦିନ ଅକେଶରଶ ରାଜା ଏଷର ରାଣୀଙୁ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙର

ଶତୁ ହାମ ର ଗୃହାଦି େଦଲା, ଆଉ ମଦଖୟ ରାଜାଙ ସାକାତେର ଉପସିତ

େହେଲ; କାରଣ ମଦଖୟ ଆପଣାର କଅଣ ହୁଏ, ଏହା ଏଷର ଜଣାଇଥେଲ।

2 ଏଥେର ରାଜା ହାମ ଠାରୁ େଯଉଁ ଅଙୁରୀୟ େନଇଥେଲ, ତାହା କାଢ଼ି

ମଦଖୟଙୁ େଦେଲ, ପୁଣି ଏଷର ହାମ ର ଗୃହ ଉପେର ମଦଖୟଙୁ ନିଯୁକ

କେଲ। 3 ଏଷର ରାଜାଙ ନିକଟେର ପୁନବାର ନିେବଦନ କେଲ, ପୁଣି

ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ପତିକୂଳେର ଅଗାଗୀୟ ହାମ ର କୃତ ଅମଙଳ ଓ ତାହାର

କଳିତ କଳନା ନିବାରଣାେଥ ତାହାର ଚରଣେର ପଡ଼ି େରାଦନ କରି ପାଥନା

କେଲ। 4 ତହେର ରାଜା ଏଷର ଆେଡ଼ ସୁବଣ ଦଣ ବିସାର କରେନ,

ଏଷର ଉଠି ରାଜା ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, େଯେବ ମହାରାଜ

ସନୁଷ ହୁଅନି, େଯେବ ମଁୁ ମହାରାଜାଙ ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛି, 5

ପୁଣି, “ଏହି କମ ମହାରାଜାଙ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ େବାଧ ହୁଏ, ଆଉ ମଁୁ

ମହାରାଜାଙର ତୁଷିକାରିଣୀ ଅେଟ, େତେବ ମହାରାଜାଙର ସମୁଦାୟ

ପେଦଶସ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗାଗୀୟ ହମଦାଥାର ପୁତ

ହାମ େଯସକଳ ପତ େଲଖବାକୁ ପରାମଶ େଦଇଥେଲ, ତାହା ଅନ ଥା

କରିବାକୁ େଲଖାଯାଉ; 6 େଯେହତୁ େମାʼ େଲାକଙ ପତି େଯଉଁ ଅମଙଳ

ଘଟିବ, ତାହା େଦଖ ମଁୁ କିପରି ସହି ପାରିବି? ପୁଣି, ଆପଣା କୁଟୁମମାନଙ

ବିନାଶ େଦଖ କିପରି ସହି ପାରିବି?” 7ଏଥେର ଅକେଶରଶ ରାଜା ଏଷର

ରାଣୀଙୁ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ମଦଖୟଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମଁୁ ଏଷରଙୁ ହାମ ର ଗୃହ

େଦଲ, େଲାକମାେନ ହାମ କୁ ଫାଶୀକାଠେର ଫାଶୀ େଦଇଅଛନି, କାରଣ

େସ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ଉପେର ହସେକପ କରିଥେଲ। 8ମ ତୁେମମାେନ

ରାଜା ନାମେର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର

ପତ େଲଖ ଓ ତାହା ରାଜାଙ ଅଙୁରୀୟେର େମାହରାଙିତ କର; କାରଣ

ରାଜାଙ ନାମେର ଲଖତ ଓ ରାଜାଙ ଅଙୁରୀୟେର େମାହରାଙିତ ପତ େକହି
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ଅନ ଥା କରି ନ ପାେର।” 9 େତଣୁ ତୃତୀୟ ମାସର, ଅଥା , ସୀବନ ମାସର

େତଇଶ ଦିନେର ରାଜାଙ େଲଖକମାେନ ଆହୂତ ହୁଅେନ, ମଦଖୟର ସକଳ

ଆ ାନୁସାେର ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଓ ହିନୁସାନଠାରୁ କୂଶ େଦଶ ପଯ ନ

ଏକ ଶହ ସତାଇଶ ପେଦଶାନଗତ ପେତ କ ପେଦଶର ଅକରାନୁସାେର

କିତିପାଳ ଓ ଶାସନକତା ଓ ପେଦଶାଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ, ପୁଣି ପେତ କ

େଗାଷୀକୁ େସମାନଙ ଭାଷାନୁସାେର, ଆଉ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ

େସମାନଙ ଅକର ଓ ଭାଷାନୁସାେର ପତ ଲଖତ େହଲା। 10 ପୁଣି, େସ ରାଜା

ଅକେଶରଶ ନାମେର େଲଖ ଓ ରାଜାଙ ଅଙୁରୀୟେର େମାହରାଙିତ କରି

ଅଶଶାଳାଜାତ ରାଜକୀୟ ଅଶବାହନାରୂଢ଼ ଦୁତଗାମୀ ଦୂତଗଣ ହସେର ପତ

ପଠାଇଲା। 11 ତଦାରା ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ସବୁ ପେଦଶେର ଏକ ଦିନେର,

ଅଥା , ଅଦର ନାମକ ଦାଦଶ ମାସର ତେୟାଦଶ ଦିନେର 12 ପେତ କ

ନଗରର ସବୁ ଯିହୁଦୀୟଙୁ ଏକତିତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣରକାେଥ

ଠିଆ େହବାକୁ, ପୁଣି େଯଉଁ େଗାଷୀ ଓ ପେଦଶ େସମାନଙର ବିପକତା

କରିେବ, େସମାନଙ ସାମଥ ଓ େସମାନଙ ବାଳକ ଓ ସୀସକଳକୁ ସଂହାର

ଓ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ, ପୁଣି େସମାନଙର ସମସ ଦବ ଲୁଟିବାକୁ

ରାଜା ଅନୁମତି େଦେଲ। 13ଆଉ, େସହି ଦିନ େଯପରି ଯିହୁଦୀୟମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବାକୁ ପସୁତ େହେବ, ଏଥପାଇଁ

ପେତ କ ପେଦଶେର ଓ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ ନିକଟେର ପଚାରିତ େହବା

ନିମେନ େସହି ଆ ାପତର ଏକ ପତିଲପି ଦିଆଗଲା। 14 ତହେର ଦୁତଗାମୀ

ରାଜକୀୟ ଅଶାରୂଢ଼ ବାତାବାହକମାେନ ରାଜା ାେର ତରିତ ପବତତ େହାଇ

ଚାଲଗେଲ; ପୁଣି, ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର େସହି ଆ ା ପକାଶିତ େହଲା।

15 ଏଉତାରୁ ମଦଖୟ ନୀଳ ଓ ଶୁକବଣ ରାଜକୀୟ ବସ ପିନି, ମସକେର

ସୁବଣମୟ ବୃହତ ମୁକୁଟ େଦଇ, ସରୁ ଓ ଧୂମବଣ ଉତରୀୟ ବସେର ବସାନିତ

େହାଇ ରାଜା ଛାମୁରୁ ବାହାରକୁ ଗଲ; ତହେର ଶୂଶ ରାଜଧାନୀ ଆନନ ଓ

ହଷନାଦେର ପରିପୂଣ େହଲା। 16ଆଉ, ଯିହୁଦୀୟମାନଙର ଦୀପି ଓ ଆନନ

ଓ ହଷ ଓ ସମମର ଉଦୟ େହଲା। 17 ପୁଣି, ପତି ପେଦଶେର ଓ ପତି

ନଗରେର େଯେକୗଣସି ସାନେର ରାଜା ା ଓ ନିୟମପତ ଉପସିତ େହଲା,

େସହି େସହି ସାନେର ଯିହୁଦୀୟମାନଙର ଆନନ, ଆେମାଦ, େଭାଜ ଓ
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ମଙଳର ଦିନ େହଲା, ପୁଣି େଦଶର ଅେନକ େଲାକ ଯିହୁଦୀୟ ମତାବଲମୀ

େହେଲ; େଯେହତୁ େସମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ସକାେଶ ଭୀତ େହେଲ।

9ଏଥମ େର ଅଦର ନାମକ ଦାଦଶ ମାସର ତେୟାଦଶ ଦିନେର ରାଜା ା

ଓ ନିୟମର କାଯ କାରୀ ସମୟ ନିକଟ େହଲା; ଅଥା , େଯଉଁ ଦିନ

ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ଶତୁଗଣ େସମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିବାକୁ ଅେପକା

କରିଥେଲ, େସହି ଦିନ ଏପରି ବିପରୀତ ଘଟଣା େହଲା େଯ, ଯିହୁଦୀୟମାେନ

ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ ଉପେର କତୃତ କେଲ। 2 େସେତେବେଳ

ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ ହିଂସାେଚଷାକାରୀଗଣ ଉପେର ହସେକପ

କରିବାକୁ ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ଯାବତୀୟ ପେଦଶେର ଆପଣା ଆପଣା

ନଗରେର ଏକତିତ େହେଲ, ପୁଣି େସମାନଙ ସମୁଖେର େକହି ଠିଆ

େହାଇ ପାରିେଲ ନାହ, କାରଣ ସମୁଦାୟ େଲାକ େସମାନଙ ସକାଶୁ ଭୀତ

େହାଇଥେଲ। 3ଆଉ, ପେଦଶାଧପତି ଓ କିତିପାଳ ଓ ଶାସନକତା ଓ ରାଜ

କମକାରୀମାେନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙର ସାହାଯ କେଲ, କାରଣ ମଦଖୟ

ସକାେଶ େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇଥେଲ। 4 େଯେହତୁ ମଦଖୟ ରାଜଗୃହ

ମ େର ମହାନ ଥେଲ ଓ ତାହାର ଯଶ ସବ ପେଦଶେର ବ ାପ େହଲା;

କାରଣ େସହି ମଦଖୟ ଅଧକ ଶକିଶାଳୀ େହେଲ। 5 ପୁଣି, ଯିହୁଦୀୟମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ସମସ ଶତୁଙୁ ଖଡାଘାତ ଓ ସଂହାର ଓ ବିନାଶ କେଲ;

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଘୃଣାକାରୀଗଣ ପତି ଯାହା ଇଚା, ତାହା କେଲ।

6 ଏହିରୂେପ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର ପାଞ ଶତ େଲାକଙୁ

ବଧ ଓ ବିନାଶ କେଲ। 7 ପୁଣି, ପଶନାଥ ଓ ଦେ ଫାନ ଓ ଅ ପାଥ

8 ଓ େପାରାଥ ଓ ଅଦଲୀୟ ଓ ଅରିଦାଥ 9 ଓ ପମସ ଓ ଅରୀଷୟ ଓ

ଅରୀଦୟ ଓ ବୟିଷାଥ, 10 ଯିହୁଦୀୟମାନଙର ଶତୁ ହମଦାଥାର ପୁତ

ହାମ ର ଏହି ଦଶ ପୁତଙୁ େସମାେନ ବଧ କେଲ, ମାତ ଲୁଟ କରିବାକୁ

େସମାେନ ହସେକପ କେଲ ନାହ। 11 େଯଉଁମାେନ ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର

ହତ େହେଲ, େସମାନଙର ସଂଖ ା େସହି ଦିନେର ରାଜା ଛାମୁକୁ ଆସେନ,

12ରାଜା ଏଷର ରାଣୀଙୁ କହିେଲ, “ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଶୂଶ ରାଜଧାନୀେର

ପାଞ ଶତ େଲାକ ଓ ହାମ ର ଦଶ ପୁତଙୁ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିଅଛନି;

େତେବ େସମାେନ ରାଜାଙ ଅବଶିଷ ପେଦଶ ସକଳେର କଅଣ କରି ନ ଥେବ!

ଏେବ ତୁମର ନିେବଦନ କଅଣ? ତାହା ତୁମକୁ ଦତ େହବ ଓ ତୁମର ଆଉ
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ପାଥନା କଅଣ? ତାହା ସିଦ େହବ।” 13 ତହଁୁ ଏଷର କହିେଲ, “େଯେବ

ମହାରାଜ ସନୁଷ ହୁଅନି, େତେବ ଆଜିର ଆ ା ପମାେଣ କାଲ ହ କରିବାର

ଅନୁମତି ଶୂଶ ସ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ପତି ଦତ େହଉ, ଆଉ ହାମ ର ଦଶ

ପୁତ ଫାଶୀକାଠେର ଟଙା ଯାଉନୁ।” 14 ଏଥେର “େସପରି କରାଯିବାକୁ”

ରାଜା ଆ ା େଦେଲ ପୁଣି, େସହି ଆ ା ଶୂଶେ ର ପଚାରିତ େହଲା; ତହେର

େଲାକମାେନ ହାମ ର ଦଶ ପୁତଙୁ ଫାଶୀକାଠେର ଟଙାଇେଲ। 15ଆଉ,

ଶୂଶ ସ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅଦର ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନେର ମ ଏକତିତ

େହାଇ ଶୂଶେ ର ତିନି ଶତ େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ, ମାତ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ

ହସେକପ କେଲ ନାହ। 16 ଏଥମ େର ରାଜାଙ ନାନା ପେଦଶ ନିବାସୀ

ଅନ ସକଳ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାେନ ଏକତିତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା

ପାଣ ନିମେନ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣଠାରୁ ବିଶାମ

ପାଇ ଘୃଣାକାରୀମାନଙର ପଞସରି ସହସ େଲାକଙୁ ବଧ କେଲ, ମାତ

ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହସେକପ କେଲ ନାହ। 17 ଏହି ସମସ ଅଦର ମାସର

ତେୟାଦଶ ଦିନେର େହଲା; ପୁଣି, େସହି ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନେର େସମାେନ

ବିଶାମ କରି ତାହା େଭାଜନପାନ ଓ ଆନନ କରିବାର ଦିନ କେଲ। 18 ମାତ

ଶୂଶ ସ ଯିହୁଦୀୟମାେନ େସହି ମାସର ତେୟାଦଶ ଓ ଚତୁଦଶ ଦିନେର

ଏକତିତ େହେଲ ଓ େସହି ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ବିଶାମ କରି ତାହା

େଭାଜନପାନର ଓ ଆନନର ଦିନ କେଲ। 19 ଏନିମେନ ଗାମସ, ଅଥା ,

ପାଚୀରହୀନ ନଗର ନିବାସୀ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଅଦର ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନକୁ

ଆନନ ଓ େଭାଜନପାନ ଓ ମଙଳର, ପୁଣି ପରସର ଅଂଶ ପଠାଇବାର

ଦିନ କରି ମାନନି। 20 ଏଥଉତାେର ମଦଖୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଲଖେଲ ଓ

ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ନିକଟସ ଓ ଦୂରସ ସକଳ ପେଦଶେର ଥବା ସମସ

ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ପତ ପଠାଇେଲ। 21ଆଉ, େଯଉଁ ଦୁଇ ଦିନ

ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣଠାରୁ ବିଶାମ ପାଇେଲ, ପୁଣି େଯଉଁ

ମାସେର େସମାନଙର ଦୁଃଖ ସୁଖେର ଓ େଶାକ ମଙଳ ଦିନେର ପରିଣତ

େହଲା, 22 ପତି ବଷ େସହି ମାସର େସହି ଦୁଇ ଦିନ, ଅଥା , ଅଦର ମାସର

ଚତୁଦଶ ଓ ପଞଦଶ ଦିନକୁ େସମାେନ େଯପରି େଭାଜନପାନ ଓ ଆନନର ଓ

ପରସର ଅଂଶ ଓ ଦରିଦମାନଙ ନିକଟକୁ ଦାନ େପରଣ କରିବାର ଦିନ କରି

ମାନିେବ, ଏହି ଆ ା େଦେଲ। 23 ତହେର ଯିହୁଦୀୟମାେନ େଯପରି ଆରମ
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କରିଥେଲ ଓ ମଦଖୟ େଯପରି େଲଖଥେଲ, େସମାେନ ତଦୂପ ବ ବହାର

କରିବାକୁ ସମତ େହେଲ; 24କାରଣ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦୀୟେଲାକର ଶତୁ

ଅଗାଗୀୟ ହମଦାଥାର ପୁତ ହାମ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବାର ସଂକଳ କରି

େସମାନଙୁ ଲୁପ ଓ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂର, ଅଥା , ଗୁଲବାଣ କରିଥେଲ।

25ମାତ ରାଜା ଛାମୁକୁ (ଏ ବିଷୟ) ଆସେନ, େସ ଏହି ଆ ାପତ େଦଲା,

ହାମ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ଦୁଷସଂକଳ କରିଅଛି, ତାହା

ତାହାର ନିଜ ମସକେର ବତୁ, ପୁଣି େସ ଓ ତାହାର ପୁତମାେନ ଫାଶୀକାଠେର

ଟଙା ଯାଉନୁ। 26ଏନିମେନ ପୂର ନାମାନୁସାେର େସହି ଦୁଇ ଦିନର ନାମ

ପୂରୀ େହଲା। ପୁଣି, େସହି ପତର ସକଳ କଥା ସକାଶୁ ଓ େସ ବିଷୟେର

ଯାହା େସମାେନ େଦଖଥେଲ ଓ େସମାନଙ ପତି ଯାହା ଘଟିଥଲା, ତହ ସକାଶୁ

ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶର ଓ ଯିହୁଦୀ

ମତାବଲମୀଗଣର କତବ େବାଲ ଏହା ସିର କେଲ େଯ, 27 ତ ସମକୀୟ

ଲଖତ ଆ ା ଓ ନିରୂପିତ ସମୟାନୁସାେର େସମାେନ ବଷକୁ ବଷ ଏହି ଦୁଇ

ଦିନ ପାଳନ କରିେବ ଓ େକୗଣସି ରୂେପ ତାହା େଲାପ କରିେବ ନାହ। 28ଆଉ,

ସମସ ପୁରୁଷପରମରାେର, ପେତ କ ବଂଶେର ଓ ପେତ କ ପେଦଶେର ଓ

ପେତ କ ନଗରେର େସହି ଦୁଇ ଦିନ ସରଣ ଓ ପାଳନ କରାଯିବ; ପୁଣି, ଏହି

ପୂରୀ ଦିନ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ମ ରୁ େଲାପ ପାଇବ ନାହ ଓ େସମାନଙ ବଂଶ

ମ ରୁ େସହି ଦୁଇ ଦିନର ସରଣ ଲୁପ େହବ ନାହ। 29 ଅବୀହୟିଲର କନ ା

ଏଷର ରାଣୀ ଓ ଯିହୁଦୀୟ ମଦଖୟ ପୂରୀ ଦିନବିଷୟକ ଏହି ଦିତୀୟ

ପତ ସିରକରଣାେଥ ସମୂଣ କମତା ସହିତ େଲଖେଲ। 30 ପୁଣି, ଯିହୁଦୀୟ

ମଦଖୟ ଓ ଏଷର ରାଣୀ ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ନିମେନ ଉପବାସ ଓ କନନ

ବିଷୟକ େଯଉଁ ଆ ା େଦଇଥେଲ ଓ େସମାନଙର ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଓ

ଆପଣାମାନଙ ବଂଶ ପାଇଁ ଯାହା ସିର କରିଥେଲ, 31 ତଦନୁସାେର ମଦଖୟ

ନିରୂପିତ କାଳେର ପୂରୀ ର େସହି ଦୁଇ ଦିନର ପାଳନ ସିର କରିବା ନିମେନ

ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ ଅଧୀନସ ଏକ ଶହ ସତାଇଶ ପେଦଶେର ଥବା ସମସ

ଯିହୁଦୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଶାନି ଓ ସତ ବାକ ଯୁକ ପତ େପରଣ କେଲ।

32 ଏହିରୂେପ ଏଷରଙ ଆ ା ଦାରା ପୂରୀ ଦିନର ବିଧ ସିରୀକୃତ େହଲା ଓ

ତାହା ପୁସକେର େଲଖାଗଲା।
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10 େସହି ଅକେଶରଶ ରାଜା େଦଶ ଓ ସମୁଦସ ଉପଦୀପସମୂହେର କର

ବସାଇେଲ। 2 ପୁଣି, ତାହାର ପରାକମ ଓ ପଭାବର ସବୁ କଥା, ଆଉ

ରାଜା ମଦଖୟଙୁ େଯଉଁ ମହତ େଦଇ ଉଚପଦେର ନିଯୁକ କେଲ, ତହର

ସମୂଣ ବିବରଣ କି ମାଦୀୟା ଓ ପାରସ େଦଶର ରାଜାମାନଙ ଇତିହାସ

ପୁସକେର ଲଖତ ନାହ? 3 କାରଣ ଯିହୁଦୀୟ ମଦଖୟ ଅକେଶରଶ ରାଜାଙ

ପଧାନମନୀ େହାଇ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକମାନଙ ମ େର ମହାନ ଓ ଆପଣା

ଭାତୃସମୂହ ମ େର ପିୟପାତ ଓ ଆପଣା େଲାକଙର ମଙଳାେନଷୀ, ପୁଣି

ଆପଣା ସମସ ବଂଶ ପତି ଶାନିବାଦୀ ଥେଲ।
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ଆୟୁବ
1ଊଷ େଦଶେର ଆୟୁବ ନାମକ ଏକ ବ କି ଥଲା; ଆଉ େସ ସିଦ, ସରଳ,

ପରେମଶରଭୟକାରୀ ଓ କୁକିୟାତ ାଗୀ ଥଲା। 2 ପୁଣି, ତାହାର ସାତ

ପୁତ ଓ ତିନି କନ ା ଜନିଥେଲ। 3 ମ ତାହାର ସମତି ସାତ ହଜାର

େମଷ, ତିନି ହଜାର ଉଷ, ପାଞ ଶହ ହଳ ବଳଦ, ପାଞ ଶହ ଗଦଭୀ

ଓ ଅେନକ ଦାସଦାସୀ ଥେଲ। େତଣୁ େସ ପୂବେଦଶୀୟ ସମସ େଲାକଙ

ଅେପକା ମହାନ େହାଇଥଲା। 4ଆଉ, ତାହାର ପୁତମାେନ ଯାଇ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର େଭାଜ କେଲ; ପୁଣି

େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ଆପଣାମାନଙ ସେଙ େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବା

ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙ ତିନି ଭଗିନୀଙୁ ନିମନଣ କେଲ। 5ପୁଣି, ପାଳିକେମ

େସମାନଙ େଭାଜର ଦିନ ଗତ ହୁଅେନ, ଆୟୁବ େସମାନଙୁ ଡକାଇ ପବିତ

କଲା ଓ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି େସ ସମସଙ ପାଇଁ େହାମବଳି ଉତଗ କଲା;

କାରଣ ଆୟୁବ କହିଲା, “େହାଇପାେର, ଆମର ପିଲାମାେନ ପାପ କରିଥେବ

ଓ ମେନ ମେନ ପରେମଶରଙୁ ଅଭଶାପ କରିଥେବ।” ଏହିରୂେପ ଆୟୁବ

ସବଦା କଲା। 6 ଦିନକେର ପରେମଶରଙ ଦୂତଗଣ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଉପସିତ େହବାକୁ ଆସେନ, ଶୟତାନ ମ େସମାନଙ ମ େର ଉପସିତ

େହଲା। 7 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ

ଆସିଲ?” ତହେର ଶୟତାନ ସଦାପଭୁଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ପୃଥବୀେର

ଏେଣେତେଣ ଭମଣ ଓ ତହ ମ େର ଗମନାଗମନ କରି କରି ଆସିଲ।” 8

ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କି ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ପତି

ାନ େଦଇଅଛ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ ଓ ସରଳ, ପରେମଶର

ଭୟକାରୀ ଓ କୁକିୟାତ ାଗୀ େଲାକ ପୃଥବୀେର େକହି ନାହ?” 9 େତେବ

ଶୟତାନ ସଦାପଭୁଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ଆୟୁବ କʼଣ ଅକାରଣେର

ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରୁଅଛି? 10 ତୁେମ କʼଣ ତାହାର ଚତୁଦଗେର, ପୁଣି

ତାହାର ଗୃହର ଓ ତାହାର ସବସର ଚତୁଦଗେର ବାଡ଼ େଦଇ ନାହଁ? ତୁେମ

ତାହାର ହସକୃତ କାଯ େର ଆଶୀବାଦ େଦଇଅଛ ଓ େଦଶେର ତାହାର

ସମତି ବୃଦି ପାଇଅଛି। 11 ମାତ ଏେବ ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି ତାହାର

ସବସ ସଶ କର, ତହେର େସ ତୁମକୁ ତୁମ ମୁଖ ଆଗେର ପରିତ ାଗ କରିବ।”

12ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତାହାର ସବସେର ତୁମର
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କମତା ଅଛି; େକବଳ ତାହାରି ଉପେର ତୁେମ ହସ ନ ଦିଅ।” ତହେର

ଶୟତାନ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତରୁ ବାହାରିଗଲା। 13ଆଉ, ଦିେନ ତାହାର

ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ ଆପଣାମାନଙ େଜ ଷ ଭାତାର ଗୃହେର େଭାଜନ ଓ

ଦାକାରସ ପାନ କରୁଥେଲ, 14 ଏପରି ସମୟେର ଆୟୁବ ନିକଟକୁ ଏକ ଦୂତ

ଆସି କହିଲା, “ବଳଦମାେନ ହଳ ବୁଲାଉଥେଲ ଓ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଗଦଭୀମାେନ ଚରୁଥେଲ; 15 ଏଥମ େର ଶିବାୟୀୟମାେନ ଆକମଣ

କରି େସମାନଙୁ େନଇଗେଲ; ଆହୁରି, େସମାେନ ଖଡଧାରେର ଦାସମାନଙୁ

ବଧ କେଲ; ପୁଣି, ଆପଣଙୁ ସମାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମଁୁ ଏକା ରକା

ପାଇଅଛି।” 16 େସ କହିବା େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମ ଆସି କହିଲା, “ଆକାଶରୁ

ପରେମଶରଙ ଅଗି ପଡ଼ି େମଷପଲ ଓ ଦାସମାନଙୁ ଦଗ କରି ଗାସ କରିଅଛି;

ପୁଣି, ଆପଣଙୁ ସମାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମଁୁ ଏକା ରକା ପାଇଅଛି।”

17 େସ କହିବା େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମ ଆସି କହିଲା, “କ ଦୀୟମାେନ

ତିନି ଦଳ େହାଇ ଉଷପଲ ଆକମଣ କରି େସମାନଙୁ େନଇଗେଲ, ଆହୁରି

ଖଡଧାରେର ଦାସମାନଙୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି ଆପଣଙୁ ସମାଦ େଦବା ପାଇଁ

େକବଳ ମଁୁ ଏକା ରକା ପାଇଅଛି।” 18 େସ କହିବା େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମ

ଆସି କହିଲା, “ଆପଣଙ ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ େସମାନଙ େଜ ଷ ଭାତାର

ଗୃହେର େଭାଜନ ଓ ଦାକାରସ ପାନ କରୁଥେଲ; 19 ଏଥମ େର, େଦଖନୁ,

ପାନର ଆଡ଼ୁ ପବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି େକାଣେର ଲାଗେନ, ତାହା

ଯୁବକମାନଙ ଉପେର ପଡ଼ିଲା, ତହେର େସମାେନ ମେଲ; ପୁଣି, ଆପଣଙୁ

ସମାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମଁୁ ଏକା ରକା ପାଇଅଛି।” 20 େସେତେବେଳ

ଆୟୁବ ଉଠି ଆପଣା ବସ ଚିରିଲା ଓ ଆପଣା ମସକ େକୗର କଲା ଓ ଭୂମିେର

ପଡ଼ି ଉପାସନା କଲା; 21ଆଉ, େସ କହିଲା, “ମଁୁ ମାତାର ଗଭରୁ ଉଲଙ

ଆସିଅଛି ଓ ମଁୁ ଉଲଙ େହାଇ େସଠାକୁ େଫରିଯିବି; ସଦାପଭୁ େଦେଲ ଓ

ସଦାପଭୁ େନଇଅଛନି; ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଧନ େହଉ।” 22 ଏହିସବୁେର

ଆୟୁବ ପାପ କଲା ନାହ, ଅବା ପରେମଶରଙ ଉପେର ଅବିେବଚନାର

େଦାଷାେରାପ କଲା ନାହ।

2ପୁନବାର ଦିନକେର ପରେମଶରଙ ସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଉପସିତ େହବାକୁ ଆସେନ, ଶୟତାନ ମ େସମାନଙ ମ େର ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ଉପସିତ େହବା ପାଇଁ ଆସିଲା। 2 ଏଥେର ସଦାପଭୁ ଶୟତାନକୁ
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ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଲ?” ତହେର ଶୟତାନ ସଦାପଭୁଙୁ

ଉତର କରି କହିଲା, “ପୃଥବୀେର ଏେଣେତେଣ ଭମଣ ଓ ତହ ମ େର

ଗମନାଗମନ କରି କରି ଆସିଲ।” 3 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ,

“ତୁେମ କି ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ପତି ାନ େଦଇଅଛ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ

ସିଦ ଓ ସରଳ, ପରେମଶରଭୟକାରୀ ଓ କୁକିୟାତ ାଗୀ େଲାକ ପୃଥବୀେର

େକହି ନାହ; ପୁଣି, ଅକାରଣେର ତାହାକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ତାହା

ବିରୁଦେର ଆମକୁ ପବତାଇେଲ େହଁ େସ ଏପଯ ନ ଆପଣା ସରଳତା ଦୃଢ଼

କରି ଧରିଅଛି।” 4 ତହେର ଶୟତାନ ସଦାପଭୁଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ଚମ

ନିମେନ ଚମ, ଆପଣା ପାଣ ନିମେନ ମନୁଷ ସବସ େଦବ। 5 ମାତ ତୁେମ

ଏେବ ହସ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଅସି ଓ ମାଂସକୁ ଆଘାତ କର, ତହେର େସ ତୁମ

ମୁଖ ଆଗେର ତୁମକୁ ପରିତ ାଗ କରିବ।” 6 ତହେର ସଦାପଭୁ ଶୟତାନକୁ

କହିେଲ, “େଦଖ, େସ ତୁମର ହସଗତ, େକବଳ ତାହାର ପାଣ ରକା କର।”

7 ଏଉତାେର ଶୟତାନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁରୁ ବାହାରିଯାଇ ଆୟୁବର ତଳିପାରୁ

ମସକ ପଯ ନ ଯନଣାଦାୟକ ଘାଆେର ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲା। 8 ଏଣୁ େସ

ସବାଙ କୁଣାଇବା ପାଇଁ ଖେଣ ଖପରା େନଲା ଓ େସ ଭସ ମ େର ବସିଲା।

9 ତହେର ତାହାର ଭାଯ ା ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁେମ କି ଏପଯ ନ ଆପଣାର

ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛ? ପରେମଶରଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ମର।” 10 େସ

ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁେମ ଏକ ମୂଢ଼ା ସୀ ପରି କଥା କହୁଅଛ, ଆେମମାେନ କି

ପରେମଶରଙ ହସରୁ ମଙଳ ଗହଣ କରିବା ଆଉ, ଅମଙଳ କʼଣ ଗହଣ

କରିବା ନାହ?” ଏହିସବୁେର ଆୟୁବ ଆପଣା ଓଷେର ପାପ କଲା ନାହ। 11

ଆୟୁବ ପତି ଘଟିତ ଏହିସବୁ ବିପଦର କଥା େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫ ଓ ଶୂହୀୟ

ବି ଦ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର ନାମେର ତାହାର ଏହି ତିନି ମିତ ଶୁଣି ସ

ସ ସାନରୁ ଆସିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ସେଙ େଶାକ କରିବା ପାଇଁ ଓ

ତାହାକୁ ସାନନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଏକତ ସିର କେଲ। 12 ଏଉତାେର

େସମାେନ ଦୂରରୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ଚିହି ନ ପାରି ଉଚସରେର େରାଦନ କେଲ;

ଆଉ, େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରି ଆକାଶ ଆେଡ଼

ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ଉପେର ଧୂଳି ବିଞିେଲ। 13 ତହଁୁ େସମାେନ ସାତ ଦିନ

ଓ ସାତ ରାତି ତାହା ସେଙ ଭୂମିେର ବସିେଲ, େକହି ତାହାକୁ କିଛି କହିେଲ

ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ତାହାର ଯାତନା ଅତି ବଡ଼ େବାଲ େଦଖେଲ।
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3ଏଥଉତାେର ଆୟୁବ ମୁଖ ଫଟାଇ ଆପଣା ଜନଦିନକୁ ଅଭଶାପ େଦଲା।

2 ପୁଣି, ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା; 3 “େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ ଜାତ େହଲ ଓ

‘ପୁତସନାନ ଗଭସ େହଲା’ େବାଲ େଯଉଁ ରାତି କହିଲା, ତାହା ଲୁପ େହଉ; 4

େସ ଦିନ ଅନକାରମୟ େହଉ; ପରେମଶର ଊଦରୁ ତହର ତତ ନ କରନୁ,

କିଅବା ତହ ଉପେର ଦୀପି ପକାଶ ନ ପାଉ। 5 ଅନକାର ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟା

ତାହାକୁ ଆପଣାର େବାଲ ଦାବି କରନୁ; େମଘ ତହ ଉପେର ଅବସାନ କରୁ;

ଦିବସ ଅନକାରକାରୀ ସମେସ ତାହାର ତାସ ଜନାଉନୁ। 6 ନିବିଡ଼ ଅନକାର

େସହି ରାତିକୁ ଆକମଣ କରୁ; ତାହା ବଷର ଦିବସେଶଣୀ ମ େର ଆନନ ନ

କରୁ; ତାହା ମାସସଂଖ ା ମ େର ନ ଆସୁ। 7 େଦଖ, େସହି ରାତି ବନ ା

େହଉ; ତହ ମ େର େକୗଣସି ଆନନର ସର ପେବଶ ନ କରୁ। 8 େଯଉଁମାେନ

ଦିବସକୁ ଅଭଶାପ ଦିଅନି, େଯଉଁମାେନ ଲବିୟାଥନକୁ ଜଗାଇବାକୁ ନିପୁଣ,

େସମାେନ ତାହାକୁ ଅଭଶାପ େଦଉନୁ। 9 ତହର ସନ ାକାଳୀନ ନକତଗଣ

ଅନକାରମୟ େହଉ; େସ ଦୀପିର ଅେପକା କରୁ, ମାତ କିଛି ନ ପାଉ;

କିଅବା େସ ଅରୁଣର େନତପଲକ ଦଶନ ନ କରୁ; 10 କାରଣ େସ େମାʼ

ମାତୃଗଭର କବାଟ ରୁଦ କଲା ନାହ, କିଅବା ଦୁଃଖକୁ େମାର ଦୃଷିରୁ ଗୁପ

କଲା ନାହ। 11 ମଁୁ କାହକି ଗଭରୁ ମଲ ନାହ? ଉଦରରୁ ପଡ଼ିବା ମାତ

କାହକି ମଁୁ ପାଣତ ାଗ କଲ ନାହ? 12ଜାନୁଯୁଗଳ କାହକି େମାେତ ଗହଣ

କଲା? ଅବା େମାହର ପାନ ନିମେନ ସନ କାହକି ପସୁତ ଥଲା? 13 ତାହା

େହାଇ ନ ଥେଲ, ମଁୁ ଏେବ ଶୟନ କରି ଶାନିେର ଥାʼନି; ମଁୁ ନିଦିତ େହାଇ

ବିଶାମେର ଥାʼନି; 14 େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଉଜାଡ଼ ସାନ

ନିମାଣ କରିଥେଲ, ଏପରି ରାଜା ଓ ପୃଥବୀର ମନୀଗଣ ସହିତ ଥାʼନି;

15 େଯଉଁମାେନ ରୂପାେର ଆପଣାମାନଙ ଗୃହ ପରିପୂଣ କରିଥେଲ, ଏପରି

ସଣାଧକାରୀ ଅଧପତିମାନଙ ସେଙ ଥାʼନି; 16 ଅବା ମଁୁ ଗୁପ ଗଭସାବ ତୁଲ

ପାଣହୀନ େହାଇଥାʼନି; େଯଉଁମାେନ େକେବ ଆଲୁଅ ଦଶନ କେଲ ନାହ,

ଏପରି ଶିଶୁ ତୁଲ େହାଇଥାʼନି। 17 େସହି ସାନେର ଦୁଷଗଣ େକଶ େଦବାରୁ

ନିବୃତ ଓ େସହି ସାନେର ପରିଶାନ ବିଶାମପାପ। 18 େସହି ସାନେର ବନୀଗଣ

ଏକତ ଆରାମେର ଅଛନି; େସମାେନ କାଯ ଶାସକର ରବ ଶୁଣନି ନାହ। 19

େସଠାେର ସାନ ଓ ବଡ଼ ଅଛନି; ପୁଣି, ଦାସ ଆପଣା କତାଠାରୁ ମୁକ ଅେଟ।

20 ଦୁଃଖଗସ େଲାକକୁ କାହକି ଦୀପି ଦିଆଯାଏ ଓ ତିକପାଣକୁ କାହକି ଜୀବନ
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ଦିଆଯାଏ; 21 େସମାେନ ମରଣ ଇଚା କରନି, ମାତ ତାହା ଆେସ ନାହ;

େସମାେନ େପାତାଧନ ଅେପକା ତହ ପାଇଁ ଅଧକ େଖାଳନି; 22 େସମାେନ

କବର ପାଇ ପାରିେଲ ଆହାଦ କରନି, ମହାନନେର ଉଲସିତ ହୁଅନି? 23

ଯାହାର ପଥ ଗୁପ ଓ ଯାହାର ଚତୁଦଗେର ପରେମଶର ବାଡ଼ େଦଇଅଛନି,

ଏପରି େଲାକକୁ କାହକି ଦୀପି ଦିଆଯାଏ? 24କାରଣ ମଁୁ େଭାଜନ କରିବା

ପୂେବ େମାହର ହାହାକାର ଆେସ, େମାହର ଗଜନ ଜଳ ତୁଲ ଢଳାଯାଏ।

25 େଯଣୁ ମଁୁ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା ହ େମାʼ ପତି ଘେଟ, ଆଉ ମଁୁ ଯହ

ବିଷୟେର ଭୀତ, ତାହା ହ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଏ। 26 ମଁୁ ଆରାମେର

କି ଶାନିେର ନାହ, କିଅବା େମାହର ବିଶାମ ନାହ; େକବଳ େକଶ ଘଟୁଅଛି।”

4ଏଥେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “େକହି ତୁମ ସେଙ

କଥାବାତା କରିବାକୁ େଚଷା କେଲ ତୁେମ କʼଣ ଦୁଃଖତ େହବ? ମାତ କଥା

କହିବାରୁ କିଏ ଆପଣାକୁ କାନ କରିପାେର? 3 େଦଖ, ତୁେମ ଅେନକଙୁ

ଶିକା େଦଇଅଛ ଓ ତୁେମ ଦୁବଳହସ ସବଳ କରିଅଛ। 4 ତୁମର ବାକ

ପଡୁଥବା େଲାକକୁ ଧରି ରଖଅଛି ଓ ତୁେମ ଦୁବଳ ଆଣୁକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛ। 5

ମାତ ଏେବ ତାହା ତୁମ ପତି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁେମ କାନ େହଉଅଛ; ତାହା

ତୁମକୁ ସଶ କରୁଅଛି, ଆଉ ତୁେମ ବ ାକୁଳ େହଉଅଛ। 6 ପରେମଶର

ବିଷୟକ ତୁମର ଭୟ ତୁମର ବିଶାସଭୂମି ନୁେହଁ କି? ଓ ତୁମ ମାଗର ସରଳତା

ତୁମର ଆଶାଭୂମି ନୁେହଁ କି? 7 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ସରଣ କର, ନିେଦାଷ

ଥାଇ କିଏ ବିନଷ େହାଇଅଛି କି? ଅବା ସରଳାଚାରୀମାେନ େକଉଁଠାେର

ଉଚିନ େହାଇଅଛନି କି? 8 େମାହର େଦଖଲା ପମାେଣ, େଯଉଁମାେନ ଅଧମ

ଚଷନି ଓ ଦୁଃଖରୂପ ବୀଜ ବୁଣନି, େସମାେନ ତାହା ହ କାଟନି। 9 େସମାେନ

ପରେମଶରଙ ନିଶାସ ଦାରା ବିନଷ ହୁଅନି ଓ ତାହାଙର େକାଧରୂପ ଫୁତାର

ଦାରା ସଂହାରିତ ହୁଅନି। 10 ସିଂହର ଗଜନ ଓ ଭୟାନକ ସିଂହର ହୁଙାର ଓ

ଯୁବା ସିଂହର ଦନ ଭଗ ହୁଏ। 11 ବୃଦ ସିଂହ ଶିକାର ଅଭାବେର ବିନଷ ହୁଏ

ଏବଂ ସିଂହୀର ଶାବକଗଣ ଛିନଭନ େହାଇଯାʼନି। 12 କଥା େଗାଟିଏ ଗୁପେର

େମାʼ ନିକଟେର ପହଞିଲା ଓ େମାʼ କଣ ତହର ଈଷ ଶବ ପାଇଲା। 13

େଯେତେବେଳ େଲାେକ େଘାର ନିଦାଗସ ହୁଅନି, ଏପରି ରାତିର ସପଦଶନରୁ

ଜାତ ଭାବନା ସମୟେର, 14 େମାହର ଭୟ ଓ କମ େହଲା, ତଦାରା େମାହର

ଅସିସବୁ ଥରହର େହଲା। 15ତହେର େମାʼ ସମୁଖେର ଏକ ଆତା ଚାଲଗଲା;
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େମାʼ ଶରୀର େରାମାଞିତ େହାଇ ଉଠିଲା। 16 ତାହା ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା,

ମାତ ମଁୁ ତହର ଆକାର ନିଣୟ କରି ପାରିଲ ନାହ; େମାʼ ଚକୁ ଆଗେର ଏକ

ମୂତ ଥଲା; ସବୁ ନିଃଶବ ଥଲା, ତହଁୁ ମଁୁ ଏହି ରବ ଶୁଣିଲ, 17 ‘ମତ ର ମନୁଷ

କʼଣ ପରେମଶରଙ ଅେପକା ଅଧକ ଧାମକ େହବ? ନିଜ ସୃଷିକତା ଅେପକା

ମନୁଷ କʼଣ ଅଧକ ଶୁଚି େହବ? 18 େଦଖ, େସ ଆପଣା ଦାସଗଣକୁ ବିଶାସ

କରନି ନାହ ଓ େସ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପତି ତୁଟିର େଦାଷାେରାପ କରନି; 19

େତେବ େଯଉଁମାେନ ମୃତିକାନିମତ ଗୃହେର ବାସ କରନି, େସମାେନ କଅଣ?

େସମାନଙ ଭତିମୂଳ ଧୂଳିେର ସାପିତ, େସମାେନ କୀଟ ତୁଲ ମଦତ ହୁଅନି।

20 େସମାେନ ପଭାତ ଓ ସାୟଂକାଳ ମ େର ବିନଷ ହୁଅନି; େସମାେନ

ଚିରକାଳ ନଷ ହୁଅନି, େକହି ଚିନା କେର ନାହ। 21 େସମାନଙ ତମୁର ରଜୁ

କʼଣ େସମାନଙ ଅନରେର ଛିଣା ନ ଯାଏ? େସମାେନ ାନରହିତ େହାଇ

ମରନି।’

5ଏେବ ଡାକ, ତୁମକୁ ଉତର େଦବାକୁ କʼଣ େକହି ଅଛି? ପୁଣି, ପବିତଗଣ

ମ ରୁ ତୁେମ କାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ? 2 କାରଣ ବିରକି ଅ ାନକୁ ନାଶ

କେର ଓ ଅନଜାଳା ନିେବାଧକୁ ବଧ କେର। 3 ଅ ାନର େଚର ମାଡ଼ିବାର

ମଁୁ େଦଖଅଛି; ମାତ ହଠା ତାହାର ବାସସାନକୁ ମଁୁ ଅଭଶାପ େଦଲ। 4

ତାହାର ସନାନଗଣ ସୁରକାଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛନି ଓ େସମାେନ ନଗର

ଦାରେର ମଦତ ହୁଅନି, ଅବା େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥାଏ।

5 କୁଧତ େଲାକ େସମାନଙର ଶସ ଖାଇଯାʼନି ଓ କଣା ମ ରୁ ହ ତାହା

େନଇଯାʼନି, ଆଉ ଜାଲ େସମାନଙ ସମତିକୁ ଚାହକରି ଥାଏ। 6 କାରଣ

େକଶ ଧୂଳିରୁ ଉତନ ହୁଏ ନାହ, କିଅବା ଦୁଃଖ ଭୂମିରୁ ଅଙୁରିତ ହୁଏ ନାହ; 7

ମାତ ଅଗିକଣିକା େଯପରି ଉପରକୁ ଉେଠ, େସହିପରି ମନୁଷ ଦୁଃଖ ନିମେନ

ଜାତ ଅେଟ। 8ମାତ ମଁୁ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବି ଓ ମଁୁ ଆପଣା

ବିଷୟ ପରେମଶରଙଠାେର ସମପଣ କରିବି। 9 ପରେମଶର ମହାନ,

ଅନନୁସେନୟ ଏବଂ ଅସଂଖ ଆଶଯ କମ କରନି; 10 େସ ପୃଥବୀେର ବୃଷି

ପଦାନ କରନି ଓ େକତକୁ ଜଳ ପଠାନି। 11 ଏହିରୂେପ େସ ନୀଚ େଲାକକୁ

ଉଚେର ସାପନ କରନି ଓ େଶାକାତମାନଙୁ ରକା କରି ଉନତ କରନି। 12

େସ ଧୂତମାନଙର କଳନା ବ ଥ କରନି, େତଣୁ େସମାନଙ ହସ େସମାନଙ

କାଯ ସାଧନ କରିପାେର ନାହ। 13 େସ ବୁଦିମାନ େଲାକଙୁ େସମାନଙ
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ଧୂତତାେର ଧରନି ଓ କୁଟିଳମନାମାନଙ ମନଣା ଶୀଘ ବିଫଳ ହୁଏ। 14

େସମାେନ ଦିନ େବେଳ ଅନକାରଗସ ହୁଅନି, ପୁଣି ମ ାହେର ରାତିକାଳର

ନ ାୟ ଦରାଣି ହୁଅନି। 15 ମାତ େସ ଦୀନହୀନକୁ େସମାନଙ ଖଡରୂପ ମୁଖରୁ

ଓ ପରାକମୀମାନଙ ହସରୁ ଉଦାର କରନି। 16 ଏେହତୁ ଦରିଦ ଭରସା

ପାଏ ଓ ଅଧମ ନିଜ ମୁଖ ବନ କେର। 17 େଦଖ, ପରେମଶର ଯାହାକୁ

ଶାସନ କରନି, େସ ମନୁଷ ଧନ ; ଏେହତୁ ତୁେମ ସବଶକିମାନଙର ଶାସି

ତୁଚ ନ କର। 18କାରଣ େସ କତ କରନି ଓ ବାନନି; େସ ଆଘାତ କରନି

ଓ ତାହାଙ ହସ ସୁସ କରଇ; 19 େସ ଛଅେଗାଟି ସଙଟରୁ ତୁମକୁ ଉଦାର

କରିେବ; ଆହୁରି, ସାତ ସଙଟରୁ ତୁମକୁ େକୗଣସି ଅମଙଳ ସଶ କରିବ

ନାହ। 20 ଦୁଭକ ସମୟେର େସ ତୁମକୁ ମୃତୁୁ ରୁ ଓ ଯୁଦେର ଖଡର ବଳରୁ

ମୁକ କରିେବ। 21 ଜିହାର େକାରଡ଼ାପହାରରୁ ତୁେମ େଗାପନେର ରଖାଯିବ;

କିଅବା ବିନାଶ ଉପସିତ େହେଲ ତୁେମ ଭୀତ େନାହିବ। 22 ତୁେମ ବିନାଶ ଓ

ଦୁଭକ ପତି ହସିବ; ଅଥବା ପୃଥବୀର ପଶୁଗଣ ବିଷୟେର ଭୟଗସ େନାହିବ।

23 କାରଣ ପଦାର ପଥର ସେଙ ତୁମର ଚୁକି େହବ ଓ ପଦାର ପଶୁଗଣ ତୁମ

ସେଙ ଶାନିେର ରହିେବ। 24 ପୁଣି, ତୁମର ତମୁ ଶାନିେର ଅଛି, ଏହା ତୁେମ

ଜାଣିବ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ପଶୁଶାଳାକୁ ଗେଲ କିଛି ହଜି ନ ଥବାର େଦଖବ।

25 ମ ତୁମର ବଂଶ ବହୁସଂଖ କ ଓ ତୁମର ସନାନସନତି ଭୂମିର ତୃଣ ପରି

େହବାର ଜାଣିବ। 26 ତୁେମ ଯଥା ସମୟେର ଆନୀତ ଶସ ବିଡ଼ା ତୁଲ

ପୂଣାୟୁ େହାଇ ଆପଣା କବରକୁ ଆସିବ। 27 େଦଖ, ଆେମମାେନ ତାହା

ଅନୁସନାନ କରିଅଛୁ, ତାହା େସପରି ଅେଟ; ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ମଙଳ

ନିମେନ ତାହା ାତ ହୁଅ।”

6ଏଥେରଆୟୁବ ଉତରକରି କହିଲା, 2 “ଆହା, ଯଦି େମାହର ଦୁଃଖ େତୗଲା

ଯାଇଥାʼନା ଓ େମାହର ଦୁଗତି ତରାଜୁେର ଏକତ ରଖା ଯାଇଥାʼନା! 3 େତେବ

ତାହା ଏେତେବେଳ ସମୁଦ ବାଲଠାରୁ ଭାରୀ ହୁଅନା; ଏଣୁ େମାହର ବାକ

ଅବିେବଚନାଯୁକ େହାଇଅଛି। 4କାରଣ ସବଶକିମାନଙ ତୀରସବୁ େମାର

ଅନରେର ଅଛି, େମାହର ପାଣ ତହର ବିଷ ପାନ କରୁଅଛି; ପରେମଶରଙ

ଭୟରୂପ େସୖନ େମାʼ ପତିକୂଳେର େଶଣୀବଦ ହୁଅନି। 5 ଘାସ ଥେଲ କʼଣ

ବନ ଗଦଭ େବାବାଏ? ଆହାର ପାଖେର କʼଣ େଗାରୁ ହମାେଳ? 6 ଅସାଦ

ଦବ କʼଣ ଲବଣ ବିନା େଭାଜନ କରାଯାଇପାେର? ଅବା ଡିମର ଲାଳେର କି
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କିଛି ସାଦ ଅଛି? 7 େମାହର ପାଣ ତାହା ସଶ କରିବାକୁ ଅସମତ; ତାହାସବୁ

େମାʼ ପତି ଘୃଣିତ ଭକ ସରୂପ। 8ଆହା, େଯେବ ମଁୁ ଆପଣା ବାଞିତ ବିଷୟ

ପାପ ହୁଅନି; ଯାହା ମଁୁ ଅେପକା କେର, ତାହା େଯେବ ପରେମଶର େମାେତ

ଦିଅେନ। 9 ହଁ, େଯେବ ପରେମଶର ଅନୁଗହ କରି େମାେତ ଚୂଣ କରେନ;

େଯେବ େସ ଆପଣା ହସ ମୁକୁଳା କରି େମାେତ େଛଦନ କରି ପକାେନ! 10

ତାହାେହେଲ, ଏେବ େହଁ ମଁୁ ସାନନାପାପ ହୁଅନି; ହଁ, ମଁୁ ନିଦୟ ଯାତନା

ମ େର େହଁ ଅତ ନ ଆନନ କରନି; କାରଣ ମଁୁ ଧମମୟଙର ବାକ ସବୁ

ଅସୀକାର କରି ନାହ। 11 େମାହର ବଳ କଅଣ େଯ, ମଁୁ ଅେପକା କରିବି?

େମାହର ପରିଣାମ କଅଣ େଯ, ମଁୁ ସହିଷୁ େହବି? 12 େମାହର ବଳ କʼଣ

ପସରମାନଙର ବଳ? ଅବା େମାହର ମାଂସ କʼଣ ପିତଳ? 13 େମାʼ ଦାରା

େମାହର କିଛି ଉପକାର ନାହ ଓ ଫଳଦାୟକ କମଣ ତା େମାʼ ଠାରୁ ସମୂଣ

ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି, ଏହା କʼଣ ସତ ନୁେହଁ? 14 କୀଣ େହବାକୁ ଉଦ ତ

େଲାକ ପତି, ମ ସବଶକିମାନଙ ଭୟତ ାଗୀ େଲାକ ପତି ବନୁଠାରୁ ଦୟା

ପକାଶିତ େହବା ଉଚିତ। 15 େମାହର ଭାତୃଗଣ ନଦୀ ତୁଲ , ପବାହିତ

ନଦୀେସାତ ତୁଲ ପବଞନା କରିଅଛନି; 16 ତାହାସବୁ ହିମ ସକାଶୁ କୃଷବଣ

ଓ ତହ ମ େର ତୁଷାର ଲୀନ ହୁଏ; 17 ନଦୀ ଉତପ େହେଲ, ତାହା ଲୁପ

ହୁଏ; ଗୀଷ ପାଇେଲ ସ ସାନରୁ ଅନହତ ହୁଏ। 18 ପଥକ ଦଳ ତହ ନିକଟ

େଦଇ ଯାତା କରିବା େବେଳ ପଥ ଛାଡ଼ନି; େସମାେନ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଇ ବିନଷ

ହୁଅନି। 19 େତମାର ପଥକ ଦଳ ଅେନଷଣ କେଲ, ଶିବାର ଯାତୀ ଦଳ ତହ

ପାଇଁ ଅେପକା କେଲ। 20 େସମାେନ ପତ ାଶା କରିଥବା ସକାଶୁ ଲଜିତ

େହେଲ; େସମାେନ େସଠାେର ଉପସିତ େହାଇ ଘାବରା େହେଲ। 21 େଦଖ,

ଏେବ ତୁେମମାେନ କିଛି ନୁହଁ; ତୁେମମାେନ ବିପତି େଦଖ ଭୀତ େହଉଅଛ। 22

‘େମାେତ କିଛି ଦିଅ,’ ଅବା ‘ତୁମମାନଙ ସମତିରୁ େମାʼ ପାଇଁ ଉପହାର ଯାଚ,’

23କିଅବା ‘ବିପକ ହସରୁ େମାେତ ଉଦାର କର,’ ଅଥବା ‘ଉପଦବୀମାନଙ

ହସରୁ େମାେତ ମୁକ କର, ଏହା କି ମଁୁ କହିଲ?’ 24 େମାେତ ଶିକା ଦିଅ,

ତହେର ମଁୁ ନୀରବ େହବି ଓ ମଁୁ େକଉଁ ବିଷୟେର ଭୁଲଗଲ, ତାହା େମାେତ

ବୁଝାଇ ଦିଅ। 25 ସରଳ ବାକ କିପରି ପବଳ! ମାତ ତୁମମାନଙ ତକ େକଉଁ

େଦାଷ ବ କ କେର? 26 ତୁେମମାେନ କʼଣ ଶବର େଦାଷ ଧରିବାକୁ କଳନା

କରୁଅଛ? କାରଣ ନିରାଶ େଲାକର ବାକ ବାୟୁ ତୁଲ । 27 ହଁ, ତୁେମମାେନ
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ପିତୃହୀନ ପାଇଁ ଗୁଲବାଣ କରିବ ଓ ଆପଣା ବନୁକୁ ବାଣିଜ ଦବ କରିବ।

28 ଏେହତୁ ଏେବ ଅନୁଗହ କରି େମାʼ ପତି ଦୃଷି କର; କାରଣ ମଁୁ ନିଶୟ ତୁମ

ମୁଖ ଆଗେର ମିଥ ା କହିବି ନାହ। 29 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େଫର, େକୗଣସି

ଅନ ାୟ ନ େହଉ; ହଁ, ପୁନବାର େଫର, େମାହର ଗୁହାରି ଯଥାଥ। 30 େମାʼ

ଜିହାେର କʼଣ ଅନ ାୟ ଅଛି? େମାହର ରସେନନିୟ କʼଣ ଅନିଷ ବିଷୟ

ବାରି ନ ପାେର?

7ପୃଥବୀେର କʼଣ ମନୁଷ ର ଯୁଦ ହୁଏ ନାହ? ଓ ତାହାର ଦିନସମୂହ କʼଣ

େବତନଜୀବୀର ଦିନ ତୁଲ ନୁେହଁ? 2 ଦାସ େଯପରି ଛାୟାର ଆକାଂକା

କେର, େବତନଜୀବୀ େଯପରି ଆପଣା େବତନର ଅେପକା କେର; 3 ମଁୁ

େସପରି ଅସାରତାବିଶିଷ ମାସମାନର ଅଧକାରୀ କରାଯାଇଅଛି ଓ କାନିଜନକ

ରାତିମାନ େମାʼ ପାଇଁ ନିରୂପିତ େହାଇଅଛି। 4 ମଁୁ ଶୟନ କାଳେର କେହ,

‘େକେବ ମଁୁ ଉଠିବି?’ ମାତ ରାତି ଦୀଘ ହୁଏ; ଆଉ, ମଁୁ ପଭାତ ପଯ ନ

ନିରନର ଛଟପଟ େହଉଥାଏ। 5 େମାହର ମାଂସ କୀଟ ଓ ଧୂଳିେଟଳା

ପରିହିତ; େମାହର ଚମ ମିଶିଯାଏ ଓ ପୁନବାର ଫାଟିଯାଏ। 6 େମାହର ଦିନ

ତନୀର ନଳୀଠାରୁ ଶୀଘଗାମୀ ଓ ଭରସା ବିନା ବ ୟ େହାଇଯାଏ। 7ଆେହ,

େମାହର ପାଣ ବାୟୁ ମାତ େବାଲ ସରଣ କର; େମାହର ଚକୁ ଆଉ ମଙଳ

େଦଖବ ନାହ। 8 ଯାହାର ଚକୁ େମାେତ େଦେଖ, େସ ଆଉ େମାେତ େଦଖବ

ନାହ; େମାʼ ପତି ତୁମର ଦୃଷି ପଡ଼ିବ, ମାତ ମଁୁ ନ ଥବି। 9 େମଘ େଯପରି

କୟ ପାଇ ଅନହତ ହୁଏ, େସପରି େଯ ପାତାଳକୁ ଓହାଇଯାଏ, େସ ଆଉ

ଉଠି ଆସିବ ନାହ। (Sheol h7585) 10 େସ ଆଉ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରି

ଆସିବ ନାହ, କିଅବା ତାହାର ବାସସାନ ତାହାକୁ ଆଉ ଚିହିବ ନାହ। 11

ଏେହତୁ ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖ ବନ କରିବି ନାହ; ମଁୁ ଆପଣା ମନର େବଦନାେର

କଥା କହିବି; ମଁୁ ଆପଣା ପାଣର ତିକତାେର ବିଳାପ କରିବି। 12 ମଁୁ କʼଣ

ସମୁଦ ଅବା ତିମିମତ େଯ, ତୁେମ େମାʼ ଉପେର ପହରୀ ରଖୁଅଛ? 13 େମାʼ

ପଲଙ େମାେତ ସାନନା େଦବ, େମାହର ଶଯ ା େମାର ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରିବ

େବାଲ କହିଲା େବେଳ, 14ତୁେମ ସପେର େମାେତ ଭୟ େଦଖାଉଅଛ ଓ

ନାନା ଦଶନ ଦାରା େମାେତ ତାସଯୁକ କରୁଅଛ। 15 େତଣୁ େମାହର ପାଣ

େମାହର ଏହି ଅସି ଅେପକା ଶାସେରାଧ ଓ ମରଣ ପସନ କେର। 16 ମଁୁ

ଆପଣା ପାଣକୁ ଘୃଣା କେର, ମଁୁ ସବଦା ବଞିବାକୁ ଇଚା କେର ନାହ; େମାେତ
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ଛାଡ଼; କାରଣ େମାହର ଆୟୁ ଅସାର। 17ମନୁଷ କିଏ େଯ, ତୁେମ ତାହା

ପତି ମେନାେଯାଗ କରିବ ଓ ତାହା ପତି ଆପଣା ହୃଦୟ ରଖବ, 18ଆଉ,

ପତି ପଭାତେର ତାହାର ତତ େନବ ଓ ପତି ନିମିଷେର ତାହାର ପରୀକା

କରିବ? 19 ତୁେମ େକେତ କାଳ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଦୃଷି େଫରାଇବ ନାହ,

କିଅବା ମଁୁ ଆପଣା େଛପ େଢାକିବା ପଯ ନ େମାେତ ଛାଡ଼ିେଦବ ନାହ? 20

େହ ମନୁଷ ପହରୀ, ମଁୁ ପାପ କେଲ ତୁମର କʼଣ କେର? କାହକି ତୁେମ

େମାେତ ଆପଣା ଲକ ରୂେପ ରଖଅଛ? େତଣୁ ମଁୁ ଆପଣା ପତି ଭାର ସରୂପ

େହଉଅଛି? 21 ପୁଣି, ତୁେମ କାହକି େମାହର ଅପରାଧ କମା କରୁ ନାହଁ ଓ

େମାହର ଅଧମ ଦୂର କରୁ ନାହଁ? କାରଣ ଏେବ ମଁୁ ଧୂଳିେର ଶୟନ କରିବି;

ପୁଣି, ତୁେମ ଯତପୂବକ େମାହର ଅେନଷଣ କରିବ, ମାତ ମଁୁ ନ ଥବି।”

8ଏଉତାେର ଶୂହୀୟ ବି ଦ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ତୁେମ େକେତ କାଳ

ଏହିସବୁ କଥା କହିବ? ଓ ତୁମ ମୁଖର ବାକ େକେତ କାଳ ପବଳ ବାୟୁ ତୁଲ

େହବ? 3 ପରେମଶର କʼଣ ବିଚାର ବିପରୀତ କରନି? ଅଥବା ସବଶକିମାନ

କʼଣ ନ ାୟ ବିପରୀତ କରନି? 4 େଯେବ ତୁମର ସନାନଗଣ ତାହାଙ

ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛନି ଓ େସ େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଅଧମର ହସେର

ସମପଣ କରିଅଛନି; 5ଯଦି ତୁେମ ଯତପୂବକ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ

କର; ଓ ସବଶକିମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା ନିେବଦନ ଜଣାନ; 6 ଯଦି ତୁେମ

ନିମଳ ଓ ସରଳ ଥାʼନ, େତେବ େସ ନିଶୟ ଏକେଣ ତୁମ ପକେର ଜାଗତ

ହୁଅେନ, ଆଉ ତୁମର ଧମନିବାସକୁ ସମୃଦିଶାଳୀ କରେନ। 7ଆଉ, ତୁମର

ପଥମାବସା କୁଦ େହେଲ େହଁ ତୁମର େଶଷାବସା ଅତିଶୟ ଉନତ ହୁଅନା।

8 କାରଣ ବିନୟ କରୁଅଛି, ପୂବକାଳୀନ େଲାକଙୁ ପଚାର ଓ େସମାନଙ

ପିତୃଗଣ ଅନୁସନାନ କରି ଯାହା ପାଇଅଛନି, ତହେର ମେନାେଯାଗ କର; 9

କାରଣ ଆେମମାେନ ତ କାଲର େଲାକ ଓ କିଛି ଜାଣୁ ନାହଁୁ, େଯଣୁ ପୃଥବୀେର

ଆମମାନଙ ଦିନ ଛାୟା ସରୂପ; 10 େସମାେନ କʼଣ ତୁମକୁ ଶିକା େଦେବ

ନାହ ଓ ଜଣାଇେବ ନାହ, ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣରୁ କʼଣ ବାକ

ଉଚାରଣ କରିେବ ନାହ? 11 ପଙ ବିନା କʼଣ ନଳ ବଢ଼ିପାେର? ଜଳ ବିନା

କʼଣ ସନରା ବଢ଼ିପାେର? 12 ତାହା ସେତଜ ଥାଉ ଥାଉ ଓ କଟା େନାହୁଣୁ

ଅନ ାନ ତୃଣ ପୂବରୁ ଶୁଷ ହୁଏ। 13 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରନି,

େସସମସଙର ପଥ ଏହି ପକାର ଓ ଧମହୀନ େଲାକର ଭରସା ବିନଷ େହବ,
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14 ତାହାର ପତ ାଶା ଉଚିନ େହବ, େଯଣୁ ତାହାର ଆଶୟ ମାକଡ଼ସାର ଜାଲ

ସରୂପ। 15 େସ ଆପଣା ଗୃହ ଉପେର ଆଉଜିବ, ମାତ ତାହା ସିର ରହିବ

ନାହ; େସ ତାହା ଦୃଢ଼ କରି ଅବଲମନ କରିବ, ମାତ ତାହା ରହିବ ନାହ।

16 େସ ସୂଯ ସାକାତେର ସେତଜ ହୁଏ, ତାହାର େକାମଳ ଶାଖା ତାହାର

ଉଦ ାନେର ମାଡ଼ିଯାଏ। 17 ତାହାର େଚର ପସରରାଶିେର ଜଡ଼ିତ ହୁଏ,

େସ ପସରର ସଳ େଦେଖ। 18 ଯଦି େସ ଆପଣା ସାନରୁ ବିନଷ େହବ,

େତେବ େସହି ସାନ ତାହାକୁ ଅସୀକାର କରି କହିବ, ‘ମଁୁ ତୁମକୁ େଦଖ ନାହ।’

19 େଦଖ, ଏହି ତାହାର ଗତିର ଆେମାଦ, ଏଉତାେର ଭୂମିରୁ ଅନ ମାେନ

ଉଠିେବ। 20 େଦଖ, ପରେମଶର ସିଦ େଲାକକୁ ଦୂର କରିେବ ନାହ, କିଅବା

େସ ଦୁଷମକାରୀମାନଙୁ ଧରି ରଖେବ ନାହ। 21 େତେବ େହଁ େସ ତୁମ ମୁଖକୁ

ହାସ େର ଓ ତୁମ ଓଷାଧରକୁ ଆନନଧନିେର ପୂଣ କରିେବ। 22 ତୁମର

ଘୃଣାକାରୀମାେନ ଲଜା ପରିହିତ େହେବ ଓ ଦୁଷର ତମୁ ଆଉ ରହିବ ନାହ।”

9ଏଥେର ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ଏହା ସତ େବାଲ ମଁୁ ନିଶୟ

ଜାେଣ; ମାତ କିପରି ମନୁଷ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଧାମକ େହାଇପାେର?

3 େସ ତାହା ସେଙ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ, ମନୁଷ ତାହାଙୁ

ସହସ କଥା ମ ରୁ େଗାଟିକର ଉତର େଦଇ ପାରିବ ନାହ। 4 େସ ମନେର

ାନବାନ ଓ ବଳେର ପରାକାନ; କିଏ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଆପଣାକୁ ପବଳ

କରି ମଙଳ ପାଇଅଛି? 5 େସ ପବତଗଣକୁ ସାନାନର କରନି, େସ ଆପଣା

େକାଧେର େସମାନଙୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା େବେଳ େସମାେନ ତାହା ଜାଣନି

ନାହ। 6 େସ ପୃଥବୀକୁ ସ ସାନରୁ ହଲାଇ ଦିଅନି ଓ ତହର ସମମାନ ଟଳଟଳ

ହୁଏ। 7 େସ ବାରଣ କେଲ, ସୂଯ ଉଦିତ ହୁଏ ନାହ ଓ େସ ତାରାଗଣକୁ

ବନ କରି ମୁଦାଙିତ କରନି। 8 େସ ଏକାକୀ ଆକାଶମଣଳ ପସାରନି ଓ

ସମୁଦର ତରଙ ଉପେର ଗମନ କରନି। 9 େସ ସପଷ, ମୃଗଶୀଷ ଓ କୃତିକା

ଓ ଦକିଣସ ମଣଳ ସୃଷି କରନି। 10 େସ ଅନୁେଦଶ ମହାକାଯ ଓ ଅସଂଖ

ଆଶଯ କିୟା କରନି। 11 େଦଖ, େସ େମାʼ ନିକଟେର ଗମନ କରନି, ମାତ

ମଁୁ ତାହାଙୁ େଦେଖ ନାହ; ମ େସ ଚାଲଗେଲ, ମଁୁ ତାହାଙୁ ଚିେହ ନାହ। 12

େଦଖ, େସ ଶିକାର ଧରିେଲ, କିଏ ତାହାଙୁ ନିବାରଣ କରିପାେର? ତୁେମ

କଅଣ କରୁଅଛ, ଏହା କିଏ ତାହାଙୁ କହିବ? 13 ପରେମଶର ଆପଣା େକାଧ

ପତ ାହାର କରିେବ ନାହ; ରାହବର ସହାୟଗଣ ତାହାଙ ପାଦ ତେଳ ନତ
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ହୁଅନି। 14 େତେବ ମଁୁ ତାହାଙୁ େକେତ ଅଳ ଉତର େଦବି? ଓ ତାହାଙ ସେଙ

ଯୁକି କରିବାକୁ ଆପଣା କଥା ବାଛିବି? 15 ମଁୁ ଧାମକ େହେଲ େହଁ ତାହାଙୁ

ଉତର ଦିଅନି ନାହ; ମଁୁ ଆପଣା ବିପକ ନିକଟେର ବିନତି କରନି। 16ଯଦି

ମଁୁ ଡାକିଥାʼନି ଓ େସ େମାେତ ଉତର େଦଇଥାʼେନ, େତେବ େହଁ େସ େମାʼ

ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ େବାଲ ମଁୁ ବିଶାସ କରନି ନାହ। 17 କାରଣ

େସ ବତାସେର େମାେତ ଭାଙି ପକାନି ଓ ଅକାରଣେର େମାହର କତ ବୃଦି

କରନି। 18 େସ େମାେତ ନିଶାସ ମାରିବାକୁ ଦିଅନି ନାହ, ମାତ େମାେତ

ତିକତାେର ପୂଣ କରନି। 19ଆେମମାେନ ବିକମୀର ବଳର କଥା କହିେଲ,

େଦଖ, େସ ଅଛନି! ଓ ବିଚାରର କଥା କହିେଲ, କିଏ େମାʼ ପାଇଁ ସମୟ

ନିରୂପଣ କରିବ? 20 ମଁୁ ଧାମକ େହେଲ େହଁ େମାର ନିଜ ମୁଖ େମାେତ

େଦାଷୀ କରିବ। ମଁୁ ସିଦ େହେଲ େହଁ େମାେତ କୁଟିଳ େବାଲ ତାହା ପମାଣ

କରିବ। 21 ମଁୁ ସିଦ, ମଁୁ ଆପଣାକୁ ମାନ କେର ନାହ; ମଁୁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ

ତୁଚ କେର। 22 ସବୁ ତ ସମାନ; ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କେହ, େସ ସିଦ ଓ ଦୁଷକୁ

ସଂହାର କରନି। 23ଯଦି େକାରଡ଼ା ହଠା ମାରି ପକାଏ, େସ ନିେଦାଷର

ପରୀକାେର ହସିେବ। 24 ପୃଥବୀ ଦୁଷମାନଙ ହସେର ସମପତ େହାଇଅଛି;

େସ ତହର ବିଚାରକତୃଗଣର ମୁଖ ଆଚାଦନ କରନି; ଯଦି େସ ନ କରନି,

େତେବ ଆଉ କିଏ? 25 େମାହର ଦିନସବୁ ଡାକ ଅେପକା ଶୀଘଗାମୀ;

ତାହାସବୁ ପଳାଇଯାଏ, େକୗଣସି ମଙଳର ଦଶନ ପାଏ ନାହ। 26 ତାହାସବୁ

େବଗଗାମୀ ଜାହାଜ ପରି ଓ ଶିକାର ଉପେର ଝାମ ମାରିବା ଉେତାଶ ପକୀ

ପରି ଚାଲଯାଏ। 27 ଯଦି ମଁୁ କେହ, ‘ମଁୁ ଆପଣା ବିଳାପ ଭୁଲଯିବି, ମଁୁ

ଆପଣା ବିଷଣ ମୁଖ ଦୂର କରି ହୃଷଚିତ େହବି;’ 28 ମଁୁ ଆପଣା ସକଳ ଦୁଃଖ

ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁଏ, ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁେମ େମାେତ ନିେଦାଷ ାନ କରିବ

ନାହ। 29 ମଁୁ େଦାଷୀକୃତ େହବି; େତେବ ମଁୁ କାହକି ବୃଥା ପରିଶମ କରୁଅଛି?

30ଯଦି ମଁୁ ହିମଜଳେର ଆପଣାକୁ େଧୗତ କେର ଓ ଆପଣା ହସ ଅତିଶୟ

ପରିଷାର କେର, 31 େତେବ େହଁ ତୁେମ େମାେତ ଗତେର ମଗ କରିବ ଓ

େମାହର ନିଜ ବସ େମାେତ ଘୃଣା କରିବ। 32 କାରଣ େସ େମାʼ ପରି ମନୁଷ

ନୁହନି େଯ, ମଁୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦବି ଓ ଆେମମାେନ ଏକତ ବିଚାର ସାନକୁ

ଆସିବା। 33ଆମ ଦୁହଙ ଉପେର ହସାପଣ କରିବାକୁ ସମଥ େକୗଣସି ମ ସ

ଆମମାନଙ ମ େର ନାହ। 34 େସ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଯଷି ଦୂର କରନୁ ଓ
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ତାହାଙ ଭୟଙରତା େମାେତ ଭୀତ ନ କରୁ; 35 େତେବ ମଁୁ ତାହାଙୁ ଭୟ ନ

କରି କଥା କହିବି; କାରଣ ମଁୁ ନିେଜ େସହିପରି ନୁେହଁ।

10 େମାʼ ପାଣ େମାʼ ଜୀବନ ବିଷୟେର କାନ େହାଇଅଛି, ମଁୁ ଆପଣା ଦୁଃଖ

ସଚନେର କହିବି; ମଁୁ ଆପଣା ପାଣର ତିକତାେର କହିବି। 2 ମଁୁ ପରେମଶରଙୁ

କହିବି, େମାେତ େଦାଷୀ କର ନାହ; କାହକି େମାʼ ସେଙ ବିେରାଧ କରୁଅଛ,

ତାହା େମାେତ ଜଣାଅ। 3 ତୁେମ େଯ ଉପଦବ କରିବ, ତୁେମ େଯ ଆପଣା

ହସର କମ ତୁଚ କରିବ ଓ ଦୁଷର ମନଣାେର ପସନ େହବ, ଏହା କʼଣ ତୁମ

ପତି ଭଲ? 4 ତୁମର କʼଣ ଚମର ଚକୁ ଅଛି? ଅବା ମନୁଷ େଯପରି େଦେଖ,

ତୁେମ କʼଣ େସପରି େଦଖୁଅଛ? 5ତୁମର ଆୟୁ କʼଣ ମନୁଷ ର ଆୟୁ ତୁଲ ,

ଅବା ତୁମର ବଷସମୂହ କʼଣ ମନୁଷ ର ଦିନସମୂହ ତୁଲ 6 େଯ, ତୁେମ

େମାହର ଅଧମ ଅନୁସନାନ କରୁଅଛ ଓ େମାହର ପାପ ଅେନଷଣ କରୁଅଛ?

7ତୁେମ ତ ଜାଣ, ମଁୁ ଦୁଷ ନୁେହଁ ଓ ତୁମ ହସରୁ ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ସମଥ

ନୁେହଁ। 8 ତୁମର ହସ େମାେତ ଗଢ଼ିଅଛି ଓ ସବାଙ ସୁସଂଯୁକ କରି େମାେତ

ନିମାଣ କରିଅଛି; ତଥାପି ତୁେମ େମାେତ ସଂହାର କରୁଅଛ। 9 ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ସରଣ କର, ତୁେମ େମାେତ ମୃତିକା ତୁଲ ଗଢ଼ିଅଛ ଓ ତୁେମ କʼଣ

େମାେତ ପୁନବାର ଧୂଳି କରିବ? 10 ତୁେମ କʼଣ ଦୁଗ ନ ାୟ େମାେତ ଢାଳି

ନାହଁ ଓ େଛନା ତୁଲ େମାେତ ଶକ କରି ନାହଁ? 11 ତୁେମ େମାେତ ଚମ

ଓ ମାଂସେର ବସାନିତ କରିଅଛ, ପୁଣି ଅସି ଓ ଶିରାେର େମାେତ ଏକତ

ବୁଣିଅଛ। 12 ତୁେମ େମାେତ ଜୀବନ ଓ ଅନୁଗହ ଦାନ କରିଅଛ ଓ ତୁମର

ତତାବଧାରଣ େମାର ଆତାକୁ ରକା କରିଅଛି। 13 ତଥାପି ତୁେମ ଏହିସବୁ

ବିଷୟ ଆପଣା ମନେର ଗୁପ କରି ରଖଅଛ; ମଁୁ ଜାେଣ, ଏହା ହ ତୁମର

ବିଚାର; 14 ମଁୁ ପାପ କେଲ, ତୁେମ େମାେତ ଲକ କରୁଅଛ ଓ ତୁେମ େମାର

ଅଧମରୁ େମାେତ ମୁକ କରିବ ନାହ। 15 ମଁୁ ଦୁଷ େହେଲ, େମାର ସନାପ

େହବ, ପୁଣି ମଁୁ ଧାମକ େହେଲ େହଁ ଅବମାନନାେର ପୂଣ େହବାରୁ ଓ ଆପଣା

େକଶ ପତି ଅନାଇବାରୁ ଆପଣା ମସକ େଟକି ପାରୁ ନାହ। 16 ମାତ େମାର

ମସକ ଆେପ େଟକି େହେଲ, ତୁେମ ସିଂହ ପରି େମାେତ ମୃଗୟା କରୁଅଛ

ଓ ତୁେମ ପୁନବାର େମାʼ ପତି ଆପଣାକୁ ଅଦୁତ େଦଖାଉଅଛ। 17 ତୁେମ

େମାʼ ବିରୁଦେର ନୂଆ ନୂଆ ସାକୀ ଆଣୁଅଛ ଓ ତୁେମ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା

େକାଧ ବୃଦି କରୁଅଛ; ନୂତନ ନୂତନ େସୖନ ଦଳ େମାହର ପତିକୂଳ। 18
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େତେବ ତୁେମ କାହକି େମାେତ ଗଭରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ? ମଁୁ ପାଣତ ାଗ

କରିଥାʼନି ଓ େକୗଣସି ଚକୁ େମାେତ େଦଖ ନ ଥାʼନା, 19 ମଁୁ ଅଜାତର ତୁଲ

େହାଇଥାʼନି; ମଁୁ ଗଭରୁ କବରକୁ େଘନା ଯାଇଥାʼନି। 20 େମାହର ଦିନ

କʼଣ ଅଳ ନୁେହଁ? େତେବ କାନ ହୁଅ, 21 େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତହେର ମଁୁ

େଯଉଁ ସାନରୁ େଫରି ଆସିବି ନାହ, ଏପରି ଅନକାର ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟାରୂପ

େଦଶକୁ ଯିବା ପୂେବ ମଁୁ କଣକାଳ ସାନନା ପାଇବି; 22 େସ େଦଶ ଅନକାର

ତୁଲ ନିବିଡ଼ ଅନକାରମୟ; େସ େଦଶ ମୃତୁୁ ଚାୟାମୟ, ସୁଧାରାବିହୀନ ଓ

େସଠାେର ଦୀପି ଅନକାରର ସମାନ।”

11ଏଥେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ଏେତ କଥାର କି

କିଛି ଉତର ଦିଆଯିବ ନାହ? ଓ ବକୁଆ େଲାକ କʼଣ ନିେଦାଷ ଗଣାଯିବ? 3

ତୁମର ଦପ କʼଣ େଲାକମାନଙୁ ନୀରବ କରିବ? ଓ ତୁେମ ପରିହାସ କେଲ,

େକହି କʼଣ ତୁମକୁ ଲଜିତ କରିବ ନାହ? 4କାରଣ ତୁେମ କହୁଅଛ, ‘େମାହର

ବାକ ଶୁଦ, ମଁୁ ତୁମ ଦୃଷିେର ଶୁଚି।’ 5 ମାତ ଆହା, େଯେବ ପରେମଶର

କଥା କହେନ ଓ ତୁମ ପତିକୂଳେର ଆପଣା ଓଷାଧର ଫଟାେନ; 6 ପୁଣି,

ାନର ନିଗୂଢ଼ ତତ, ଅଥା , ତହର ବହୁବିଧ ଫଳଦାୟକ କମଣ ତା ତୁମକୁ

ାତ କରାେନ! ଏେହତୁ ଜାଣ େଯ, ପରେମଶର ତୁମ ଅପରାଧ ଅେପକା

ଊଣା ପରିେଶାଧ ତୁମଠାରୁ େନଉଅଛନି। 7 ତୁେମ କʼଣ ଅନୁସନାନ ଦାରା

ପରେମଶରଙୁ ପାଇ ପାର? ତୁେମ କʼଣ ସବଶକିମାନଙର ସମୂଣ ତତ ପାଇ

ପାର? 8 ତାହା ଆକାଶ ତୁଲ ଉଚ; ତୁେମ କଅଣ କରିପାର? ପାତାଳଠାରୁ

ଗଭୀର; ତୁେମ କଅଣ ଜାଣିପାର? (Sheol h7585) 9 ତହର ପରିମାଣ ପୃଥବୀ

ଅେପକା ଦୀଘ ଓ ସମୁଦ ଅେପକା ପଶସ। 10 ଯଦି ପରେମଶର ଚାଲଯାʼନି

ଓ ବନ କରନି ଓ ବିଚାର ସଭାକୁ ଡାକନି, େତେବ କିଏ ତାହାଙୁ ବାରଣ

କରିପାେର? 11କାରଣ େସ ଅସାର େଲାକଙୁ ଜାଣନି; େସ ଆେଲାଚନା ନ

କରି ହ ଅଧମ େଦଖନି। 12 ଜେଣ ଅସାର ମନୁଷ ବୁଦିବାନ େହାଇ ପାରିବ,

କିନୁ େଯେବ ବନ ଗଦଭଶାବକ ମନୁଷ କୁ ଜାତ କରିବ। 13ଯଦି ତୁେମ

ଯଥାଥ ରୂେପ ଆପଣା ଅନଃକରଣ ସୁସିର କରି ତାହାଙ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ

ବିସାର କର; 14ଯଦି ତୁମ ହସେର ଅଧମ ଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ ଓ

ଅଧମକୁ ତୁମ ତମୁେର ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ; 15 େତେବ ତୁେମ ନିଶୟ

କଳଙରହିତ େହାଇ ଆପଣା ମୁଖ େଟକିବ; ଆହୁରି, ତୁେମ ସୁସିର େହବ ଓ
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ଭୟ କରିବ ନାହ; 16 ତୁେମ ଆପଣା ଦୁଃଖ ପାେସାରି ପକାଇବ; ବହିଗଲା

ଜଳ ତୁଲ ତାହା ସରଣ କରିବ; 17 ତୁମର ଜୀବନ ମ ାହ ଅେପକା ନିମଳ

େହବ; ଅନକାର ଥେଲ େହଁ ତାହା ପଭାତ ତୁଲ େହବ। 18 ପୁଣି, ଭରସା

ଥବାରୁ ତୁେମ ନିବଘେର ରହିବ; ଆହୁରି, ତୁେମ ଆପଣା ଚତୁଦଗ ଅେନଷଣ

କରି ନିରାପଦେର ବିଶାମ କରିବ। 19ମ ତୁେମ ଶୟନ କେଲ, େକହି ତୁମକୁ

ଭୀତ କରିବ ନାହ; ବରଞ ଅେନେକ ତୁମ ନିକଟେର ନିେବଦନ କରିେବ। 20

ମାତ ଦୁଷମାନଙର ଚକୁ ନିେସଜ େହବ ଓ େସମାନଙର ପଳାଇବାର ବାଟ

ରହିବ ନାହ, ଆଉ େସମାନଙର ଭରସା ପାଣତ ାଗେର ପରିଣତ େହବ।”

12ତହଁୁ ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ତୁେମମାେନ ତ େଲାକ, ସେନହ

ନାହ, ତୁମମାନଙ ସେଙ ସେଙ ାନ ମରିଯିବ। 3 ମାତ ତୁମମାନଙ ପରି

ଆମର ବୁଦି ଅଛି; ମଁୁ ତୁମମାନଙଠାରୁ ଊଣା ନୁେହଁ; ହଁ, ଏପରି କଥାସବୁ କିଏ

ନ ଜାେଣ? 4 ମଁୁ େମାହର ବନୁମାନଙ ନିମେନ ହାସ ାସଦ େଲାକ ତୁଲ

େହାଇଅଛି, ମଁୁ ପରେମଶରଙୁ ଡାକେନ, େସ େମାେତ ଉତର େଦେଲ; ଧାମକ,

ସିଦ େଲାକ ହାସ ାସଦ େହାଇଅଛି। 5ସୁଖେର ଥବା େଲାକର େବାଧେର

ବିପଦ ତୁଚନୀୟ; େଯଉଁମାନଙର ପାଦ ଖସିଯାଏ, େସମାନଙ ନିମେନ ତାହା

ପସୁତ। 6 ଡକାୟତମାନଙର ତମୁ ନିରାପଦ ହୁଏ ଓ ପରେମଶରଙୁ ବିରକ

କରିବା େଲାେକ ନିବଘେର ରହନି; ପରେମଶର େସମାନଙ ହସେର ବହୁତ

ଦିଅନି। 7 ମାତ ଏେବ ପଶୁମାନଙୁ ପଚାର, େସମାେନ ତୁମକୁ ଶିକା େଦେବ

ଓ ଆକାଶର ପକୀମାନଙୁ ପଚାର, େସମାେନ ତୁମକୁ ଜଣାଇେବ; 8 ଅବା

ପୃଥବୀକୁ େବାଲ, େସ ତୁମକୁ ଶିକା େଦବ ଓ ସମୁଦର ମତ ମାେନ ତୁମ ପତି

ପକାଶ କରିେବ। 9 ସଦାପଭୁଙ ହସ େଯ ଏହା କରିଅଛି, ଏସକଳ ଦାରା

କିଏ ନ ଜାେଣ? 10 ତାହାଙ ହସେର ପେତ କ ଜୀବର ପାଣ ଓ ସମୁଦାୟ

ନରବଂଶର ଶାସବାୟୁ ଅଛି। 11 େଯପରି ରସନା ଖାଦ ର ଆସାଦ ପାଏ,

େସପରି କଣ କʼଣ କଥାର ପରୀକା ନ କେର? 12 ପାଚୀନମାନଙଠାେର

ାନ ଅଛି ଓ ଦୀଘାୟୁେର ବୁଦି ଥାଏ। 13 ତାହାଙଠାେର ାନ ଓ ପରାକମ

ଥାଏ; ତାହାଙର ମନଣା ଓ ବୁଦି ଅଛି। 14 େଦଖ, େସ ଭାଙି ପକାନି,

ଆଉ ତାହା ପୁନଃନିମତ େହାଇ ନ ପାେର; େସ ମନୁଷ କୁ ରୁଦ କେଲ,

ଆଉ ମୁକୁଳା େହାଇ ନ ପାେର। 15 େଦଖ, େସ ଜଳରାଶିକି ଅଟକାଇେଲ,

ତାହାସବୁ ଶୁଷ େହାଇଯାଏ; ପୁନବାର େସ ତାହା ପଠାଇେଦେଲ, ତାହା
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ପୃଥବୀକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି ପକାଏ। 16ତାହାଙଠାେର ବଳ ଓ ଫଳଦାୟକ

କମଣ ତା ଥାଏ; ଭାନ ଓ ଭାମକ ତାହାଙର। 17 େସ ମନୀମାନଙୁ ଲୁଟିତ କରି

େନଇଯାʼନି ଓ ବିଚାରକତୃଗଣକୁ େସ ନିେବାଧ କରନି। 18 େସ ରାଜାମାନଙର

ବନନ ମୁକ କରନି ଓ କଟିବନନୀେର େସମାନଙ କଟି ବାନନି। 19 େସ

ଯାଜକମାନଙୁ ଲୁଟିତ କରି େନଇଯାʼନି ଓ ବିକମୀମାନଙୁ ପରାସ କରନି। 20

େସ ବିଶସମାନଙ ବଚନ ଅନ ଥା କରନି ଓ ପାଚୀନମାନଙ ବୁଦିକୁ ହରଣ

କରି ନିଅନି। 21 େସ ଅଧକାରୀମାନଙ ଉପେର ତୁଚତା ଢାଳନି; ଓ ବଳବାନର

ପଟୁକା ଫଟାଇ ପକାନି। 22 େସ ଅନକାରରୁ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ପକାଶ କରନି ଓ

ମୃତୁୁ ଚାୟାକୁ ଆଲୁଅକୁ ଆଣନି। 23 େସ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ବୃଦି କରନି ଓ

େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରନି; େସ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ବାହାେର ବିସୀଣ କରନି ଓ

େସମାନଙୁ ଭତେର ଆଣନି। 24 େସ ପୃଥବୀସ େଲାକମାନଙ ପଧାନବଗର

ହୃଦୟ ହରଣ କରନି ଓ େସ େସମାନଙୁ ପଥହୀନ ମରୁଭୂମିେର ଭମଣ

କରାନି। 25 େସମାେନ ଆଲୁଅରହିତ େହାଇ ଅନକାରେର ଦରାଣି ହୁଅନି, େସ

େସମାନଙୁ ମତ େଲାକ ପରି ଟଳମଳ କରାନି।

13 େଦଖ, େମାହର ଚକୁ ଏହିସବୁ େଦଖଅଛି, େମାହର କଣ ଏହା ଶୁଣି

ବୁଝିଅଛି। 2 ଯାହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ; ମଁୁ ତୁମମାନଙଠାରୁ

ଊଣା ନୁେହଁ। 3 ନିଶୟ ମଁୁ ସବଶକିମାନଙୁ କହିବାକୁ ଇଚା କେର ଓ ମଁୁ

ପରେମଶରଙ ସହିତ ଯୁକି କରିବାକୁ ବାଞା କେର। 4 ମାତ ତୁେମମାେନ

ମିଥ ାବାକ ରଚକ, ତୁେମ ସମେସ ମୂଲ ହୀନ େବୖଦ । 5ଆଃ, ତୁେମମାେନ

େଯେବ ସମୂଣ ନୀରବ େହାଇ ରହନ! ତାହା ତୁମମାନଙର ାନସୂଚକ

ହୁଅନା। 6 ଏେବ େମାହର ଯୁକି ଶୁଣ ଓ େମାର ଓଷାଧରର ପତିବାଦେର

କଣପାତ କର। 7 ତୁେମମାେନ କʼଣ ପରେମଶରଙ ପକେର ଅନ ାୟ କଥା

କହିବ ଓ ତାହାଙ ପକେର ପବଞନାବାକ କହିବ? 8 ତୁେମମାେନ କʼଣ

ତାହାଙର ମୁଖାେପକା କରିବ, ତୁେମମାେନ କʼଣ ପରେମଶରଙ ପକେର

ବିେରାଧ କରିବ? 9 େସ େଯ ତୁମମାନଙୁ ପରୀକା କରିେବ, ଏହା କି ଭଲ?

କିଅବା େକହି େଯପରି ମନୁଷ କୁ ଭୁଲାଏ, େସପରି ତୁେମମାେନ କʼଣ ତାହାଙୁ

ଭୁଲାଇବ? 10 ତୁେମମାେନ େଗାପନେର ମୁଖାେପକା କେଲ, େସ ଅବଶ

ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ। 11 ତାହାଙର ମହତ କʼଣ ତୁମମାନଙୁ

ଭୀତ କରିବ ନାହ ଓ ତାହାଙର ଭୟଙରତା କʼଣ ତୁମମାନଙ ଉପେର
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ପଡ଼ିବ ନାହ? 12 ତୁମମାନଙ ସରଣୀୟ ବଚନମାଳା ଭସରୂପ ପବାଦ ଅେଟ,

ତୁମମାନଙର ଦୁଗସବୁ କଦମର ଦୁଗ ଅେଟ। 13 ତୁେମମାେନ ନୀରବ ହୁଅ,

େମାେତ ଛାଡ଼, ମଁୁ କଥା କହିବି, ତହେର େମାହର ଯାହା େହବ, େହଉ।

14 ମଁୁ କାହକି ଆପଣା ଦନେର ଆପଣା ମାଂସ ଧରିବି ଓ ଆପଣା ହସେର

ଆପଣା ପାଣ ରଖବି? 15 େସ େମାେତ ବଧ କେଲ େହଁ ମଁୁ ତାହାଙ ପାଇଁ

ଅେପକା କରିବି; ତଥାପି ମଁୁ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆପଣା ପଥ ସମଥନ କରିବି।

16 ଏହା ହ େମାହର ମୁକି ସରୂପ େହବ; କାରଣ ଅଧାମକ େଲାକ ତାହାଙ

ଛାମୁକୁ ଆସିବ ନାହ। 17 ମେନାେଯାଗ କରି େମାହର କଥା ଶୁଣ ଓ େମାହର

ନିେବଦନ ତୁମମାନଙର କଣେଗାଚରେର ଥାଉ। 18 ଏେବ େଦଖ, ମଁୁ ଆପଣା

ବିଚାରର କଥା ପସୁତ କରିଅଛି; ମଁୁ ଜାେଣ, ମଁୁ ନିେଦାଷ େହବି। 19 େମାʼ

ସେଙ େଯ ବିବାଦ କରିବ, େସ କିଏ? କାରଣ (େକହି ଥେଲ) ମଁୁ ନୀରବ

େହାଇ ପାଣତ ାଗ କରିବି। 20 େକବଳ ଦୁଇ କଥା େମାʼ ପତି କର ନାହ,

ତହେର ମଁୁ ତୁମ ସମୁଖରୁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବି ନାହ। 21ତୁମ ହସ େମାʼ ଠାରୁ

ଦୂରକୁ କାଢ଼ି ନିଅ ଓ ତୁମର ଭୟାନକତା େମାେତ ଭୀତ ନ କରୁ। 22 େତେବ

ତୁେମ ଡାକ, ମଁୁ ଉତର େଦବି; ଅବା ମଁୁ କେହ, ତୁେମ େମାେତ ଉତର ଦିଅ।

23 େମାହର ଅପରାଧ ଓ ପାପ େକେତ? େମାହର ଅଧମ ଓ ପାପ େମାେତ

ଜଣାଅ। 24 ତୁେମ କାହକି ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ? ଓ େମାେତ ତୁମର

ଶତୁ େବାଲ ାନ କରୁଅଛ? 25 ତୁେମ କʼଣ ଉଡ଼ନା ପତକୁ ଡରାଇବ? ଓ

ତୁେମ କʼଣ ଶୁଖଲା କୁଟା ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ? 26 କାରଣ ତୁେମ େମାʼ

ବିରୁଦେର ତିକ କଥା େଲଖୁଅଛ ଓ େମାʼ େଯୗବନ କାଳର ଅପରାଧ େଭାଗ

କରାଉଅଛ; 27 ତୁେମ ଯନାେର ମ େମାହର ଚରଣ ରଖୁଅଛ ଓ େମାହର

ସବୁ ଗତି ଲକ କରୁଅଛ; ତୁେମ େମାʼ ଚରଣର ଚତୁଦଗେର ଆପଣା ପାଇଁ

େରଖା ଟାଣୁଅଛ; 28ତଥାପି ମଁୁ କୟ ପାଉଥବା ଜୀଣପଦାଥ ତୁଲ ଓ କୀଟ

ଭକିତ ବସ ତୁଲ ଅେଟ।

14ସୀଜାତ ମନୁଷ ଅଳାୟୁ ଓ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ। 2 େସ ପୁଷ ତୁଲ

ପସୁଟିତ େହାଇ କଟାଯାଏ; ମ େସ ଛାୟା ତୁଲ ବହିଯାଇ ସିର ନ ଥାଏ। 3

ଆଉ, ତୁେମ ଏପରି ଜଣକ ଉପେର କʼଣ ଆପଣା ଦୃଷି ରଖୁଅଛ ଓ ଆପଣା

ନିକଟକୁ ବିଚାରାେଥ କʼଣ େମାେତ ଆଣୁଅଛ? 4ଅଶୁଚି ବସୁରୁ ଶୁଚି ବସୁ କିଏ

ଉତନ କରିପାେର? ଜେଣ ନାହ। 5 ତାହାର ଦିନସବୁ ନିଣୀତ, ତାହାର ମାସ
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ସଂଖ ା ତୁମଠାେର ଅଛି ଓ ତୁେମ ତାହାର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛ, ଏଣୁ

େସ ତାହା ଲଙନ କରିପାେର ନାହ? 6 ଏେହତୁ େସ େଯପରି େବତନଜୀବୀ

ତୁଲ ଆପଣା ଦିନ େଭାଗ କରିବା ପଯ ନ ବିଶାମ ପାଇ ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ

ତାହାଠାରୁ ଦୃଷି େଫରାଅ। 7 କାରଣ ବୃକ ବିଷୟେର ଆଶା ଥାଏ, ତାହା

କଟାଗେଲ ପୁନବାର ପଲବିତ େହବ ଓ ତହର େକାମଳ ଶାଖାର ଅଭାବ

େହବ ନାହ। 8 ଯଦ ପି ତହର ମୂଳ ମୃତିକାେର ପୁରୁଣା େହାଇଯାଏ ଓ ତହର

ଗଣି ଭୂମିେର ମରିଯାଏ; 9ତଥାପି ଜଳର ଗନ ପାଇେଲ, ତାହା ପଲବିତ

େହବ ଓ େରାପିତ ବୃକ ତୁଲ ଶାଖାବିଶିଷ େହବ। 10 ମାତ ମନୁଷ ମେର ଓ

କୟ ପାଏ; ହଁ, ମନୁଷ ପାଣତ ାଗ କେର, ପୁଣି େସ େକଉଁଠାେର ଥାଏ? 11

େଯପରି ସମୁଦରୁ ଜଳ ବାହାରି ଯାଏ ଓ ନଦୀ କୟପାପ ଓ ଶୁଷ ହୁଏ; 12

େସପରି ମନୁଷ ଶୟନ କେଲ ଆଉ ଉେଠ ନାହ; ଆକାଶମଣଳ େଲାପ ନ

ପାଇବା ପଯ ନ େସମାେନ ଜାଗତ େହେବ ନାହ, କିଅବା ନିଦାରୁ ଉତାପିତ

େହେବ ନାହ। 13ଆଃ, ତୁେମ େଯେବ ପାତାଳେର େମାେତ ଲୁଚାଇ ରଖନ,

ତୁମର େକାପ ଅତୀତ େହବା ପଯ ନ େଯେବ େମାେତ େଗାପନେର ରଖନ,

େଯେବ େମାʼ ପାଇଁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରି େମାେତ ସରଣ କରନ! (Sheol

h7585) 14ଯଦି ମନୁଷ ର ମୃତୁ ହୁଏ େତେବ କʼଣ େସ ପୁନବାର ବଞିବ?

େମାହର ମୁକି ଉପସିତ େନାହିବା ପଯ ନ ମଁୁ ଆପଣା ଯୁଦର ସମସ ଦିନ

ଅେପକା କରିବି। 15 େତେବ ତୁେମ ଡାକିବ ଓ ମଁୁ ତୁମକୁ ଉତର େଦବି; ତୁେମ

ଆପଣା ହସକୃତ କମ ପତି କରୁଣା କରିବ। 16 ମାତ ଏେବ ତୁେମ େମାʼ

ପାଦଗତି ଗଣନା କରୁଅଛ; ତୁେମ କʼଣ େମାʼ ପାପ ପତି ନିରୀକଣ କରୁ

ନାହଁ? 17 େମାହର ଅପରାଧ ଥଳୀେର େମାହରାଙିତ େହାଇଅଛି ଓ ତୁେମ

େମାʼ ଅଧମ ବାନି ରଖୁଅଛ। 18ଆଉ, ପବତ ପଡ଼ିେଲ ନିଶୟ ଲୁପ ହୁଏ

ଓ େଶୖଳ ଆପଣା ସାନରୁ ଅନରିତ ହୁଏ; 19 ଜଳ ପସରକୁ କୟ କେର;

ଜଳର ପାବନ ପୃଥବୀର ଧୂଳି େଧାଇନିଏ ଓ ତୁେମ ମନୁଷ ର ଆଶା ନାଶ

କରୁଅଛ। 20ତୁେମ ସଦାକାଳ ତାହା ଉପେର ଜୟଯୁକ େହଉଅଛ, େତଣୁ େସ

ଚାଲଯାଏ; ତୁେମ ତାହାର ମୁଖ ପରିବତନ କରି ତାହାକୁ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ।

21 ତାହାର ସନାନଗଣ ସମମ ପାପ େହେଲ, େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହ; ପୁଣି,

େସମାେନ ଅବନତ େହେଲ, େସ େସମାନଙ ବିଷୟ େବାଧ ପାଏ ନାହ। 22
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ମାତ ତାହାର ନିଜ ମାଂସ ବ ଥା େଭାଗ କେର ଓ ତାହାର ପାଣ ଅନେର

ବ ାକୁଳ ହୁଏ।”

15ଏଥଉତାେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ ାନୀ

େଲାକ କʼଣ ଅସାର ାନେର ଉତର େଦବ? ଓ ପୂବୀୟ ବାୟୁେର ଆପଣା

ଉଦର ପୂଣ କରିବ? 3 େସ କʼଣ ଅନଥକ କଥାେର ଓ ନିଷଳ ବାକ େର

ଯୁକି କରିବ? 4 ହଁ, ତୁେମ ତ ଭୟ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ ଓ ପରେମଶରଙ

ସାକାତେର ଭକି କୀଣ କରୁଅଛ। 5କାରଣ ତୁମର ଅପରାଧ ତୁମ ମୁଖକୁ

ଶିଖାଉଅଛି ଓ ତୁେମ ଧୂତର ଜିହା ପସନ କରୁଅଛ। 6 ତୁମର ନିଜ ମୁଖ

ତୁମକୁ େଦାଷୀ କରୁଅଛି, ମଁୁ କରୁ ନାହ; ଆହୁରି, ତୁମ ନିଜ ଓଷାଧର

ତୁମ ବିରୁଦେର ସାକ େଦଉଅଛି। 7 ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ତୁେମ କʼଣ

ପଥମଜାତ? ଅବା ପବତଗଣ ପୂବରୁ ତୁେମ କʼଣ ଉତନ େହାଇଥଲ? 8

ତୁେମ କʼଣ ପରେମଶରଙର ଗୁପ ମନଣା ଶୁଣିଅଛ? ଓ ତୁେମ କʼଣ ାନ

ଆତସା କରୁଅଛ? 9ଆମମାନଙୁ ଅଜଣା େକଉଁ କଥା ତୁେମ ଜାଣୁଅଛ?

ଆମମାନଙର ଅବୁଝା େକଉଁ କଥା ତୁେମ ବୁଝୁଅଛ? 10 ପକେକଶ ବିଶିଷ

ଓ ତୁମ ପିତା ଅେପକା ପାଚୀନ ଅତି ବୃଦ େଲାେକ ଆମମାନଙ ମ େର

ଅଛନି। 11 ପରେମଶରଙ ସାନନାବାକ ତୁମ ପତି କି କୁଦ ବିଷୟ ଓ

ତୁମ ସହିତ େକାମଳ ଆଳାପ କି ତଦୂପ? 12 ତୁମ ମନ ତୁମକୁ କାହକି

ବିପଥେର େନଇଯାଏ? ଓ ତୁମର ଚକୁ କାହକି ମ ମ କେର 13 େଯ,

ତୁେମ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ଆତାକୁ ଉଠାଉଅଛ ଓ ଆପଣା

ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ବାହାରିବାକୁ େଦଉଅଛ? 14 ମନୁଷ କିଏ େଯ, େସ ଶୁଚି

େହାଇପାେର? ଓ ସୀଜାତ ମନୁଷ କିଏ େଯ, େସ ଧାମକ େହାଇପାେର?

15 େଦଖ, େସ ଆପଣା ପବିତଗଣଠାେର ବିଶାସ କରନି ନାହ; ଆହୁରି,

ତାହାଙ ଦୃଷିେର ଆକାଶମଣଳ ନିମଳ ନୁେହଁ। 16 େତେବ ଘୃଣାହ ଓ ଭଷ,

ଅଧମକୁ ଜଳ ପରି ପାନକାରୀ େଯ ମନୁଷ , େସ େକେଡ଼ ନୂ ନ! 17 ମଁୁ ତୁମକୁ

େଦଖାଇବି, େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ମଁୁ ଯାହା େଦଖଅଛି, ତାହା ପକାଶ କରିବି;

18 ାନୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃେଲାକଙଠାରୁ ତାହା ପାଇ କହିଅଛନି

ଓ ଗୁପ କରି ନାହାନି; 19 େକବଳ େସମାନଙୁ େଦଶ ଦତ େହାଇଥଲା ଓ

େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େସମାନଙ ମ େର ଗତାୟାତ କଲା ନାହ; 20 ଦୁଷ େଲାକ

ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ, ଅଥା , ଉପଦବ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ବଷ ଯାଏ େକଶ
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େଭାଗ କେର। 21 ତାହାର କଣେର ତାସଜନକ ଶବ ଥାଏ, େସୗଭାଗ

ସମୟେର ଲୁଣନକାରୀ ତାହାକୁ ଆକମଣ କରିବ; 22 େସ ଅନକାରରୁ େଫରି

ଆସିବ େବାଲ ବିଶାସ କେର ନାହ ଓ େସ ଖଡ ନିମେନ ଅେପକିତ; 23 େସ

ଖାଦ ନିମେନ ବାହାେର ବୁଲ କହଇ, ତାହା କାହ? ଅନକାରର ଦିନ ତାହାର

ସନିକଟ େବାଲ େସ ଜାେଣ। 24 ସଙଟ ଓ ମନସାପ ତାହାକୁ ଭୀତ କେର;

ଯୁଦାେଥ ସସଜ ରାଜା ତୁଲ ତାହା ତାହାକୁ ପରାସ କେର; 25 କାରଣ େସ

ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିଅଛି ଓ ସବଶକିମାନଙ

ପତିକୂଳେର ଗବାଚରଣ କରୁଅଛି; 26 େସ ଶକଗୀବ େହାଇ ଆପଣା ଢାଲର

ସୂଳ ଅଂଶ େଦଖାଇ ତାହାଙ ଉପରକୁ େଦୗେଡ଼; 27 େସ ଆପଣା େମଦେର

ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ କଲା ଓ କଟିେଦଶ ହୃଷପୁଷ କଲା; 28ଆଉ, େସ

ଉଜାଡ଼ନଗରେର ନିବାସୀରହିତ ଓ ଢିପି େହବାକୁ ଉଦ ତ ଗୃହେର ବାସ

କଲା। 29 ଏଣୁ େସ ଧନବାନ େହବ ନାହ, ଅବା ତାହାର ସମତି ସାୟୀ େହବ

ନାହ; କିଅବା େସମାନଙର ଉତନ ଫଳ ଭୂମିକୁ ଓହଳିବ ନାହ। 30 େସ

ଅନକାରରୁ ପସାନ କରିବ ନାହ, ଅଗିଶିଖା ତାହାର ଶାଖା ଶୁଷ କରିବ ଓ

ପରେମଶରଙ ମୁଖର ନିଶାସେର େସ ଉଡ଼ିଯିବ। 31 େସ ଆପଣାକୁ ଭାନ

କରି ଅସାରତାେର ବିଶାସ ନ କରୁ; କାରଣ ଅସାରତା ହ ତାହାର ପୁରସାର

େହବ। 32 ତାହା ଆପଣା ସମୟ ପୂେବ େଶଷ ପାଇବ ଓ ତାହାର ଶାଖା

ସେତଜ େହବ ନାହ। 33 େସ ଦାକାଲତା ନ ାୟ ଆପଣା ଅପକ ଫଳ ଝାଡ଼ି

ପକାଇବ ଓ ଜୀତବୃକ ନ ାୟ ଆପଣା ଫୁଲ ପକାଇ େଦବ। 34 କାରଣ

ଅଧାମକମାନଙ ସଙୀଦଳ ଅଫଳ େହେବ ଓ ଅଗି ଲାଞର ତମୁସବୁ ଗାସ

କରିବ। 35 େସମାେନ ଅନିଷ ଗଭଧାରଣ କରି ଅଧମ ପସବ କରନି ଓ

େସମାନଙ ଉଦର ପତାରଣା ପସୁତ କେର।”

16ଏଥେର ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ମଁୁ ଏପରି ଅେନକ କଥା

ଶୁଣିଅଛି; ତୁେମ ସମେସ ଦୁଃଖଦାୟକ ସାନନାକାରୀ ଅଟ। 3ଅସାର କଥାେର

କି େଶଷ ଥାଏ? ଉତର େଦବା ପାଇଁ ତୁମକୁ େକଉଁ କଥା ଉେତଜିତ କରୁଅଛି?

4 ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙ ପରି କହି ପାରନି; ଯଦି ତୁମମାନଙ ପାଣ େମାର

ପାଣର ଅବସାେର ଥାʼନା, େତେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ବାକ ମାଳା

ଏକତ ଖଞି ପାରନି ଓ ତୁମମାନଙ ପତି ଆପଣା ମୁଣ ହଲାଇ ପାରନି। 5

ମାତ ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖେର ତୁମମାନଙୁ ସବଳ କରନି ଓ େମାʼ ଓଷାଧରର
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ସାନନା ତୁମମାନଙ ଦୁଃଖେର ଉପଶମ କରନା। 6 ମଁୁ କଥା କହିେଲ େହଁ

େମାʼ ଦୁଃଖର ଉପଶମ େହଉ ନାହ; ମଁୁ ନୀରବ େହେଲ େହଁ େମାହର ଆରାମ

ହୁଏ ନାହ। 7 ମାତ େସ ଏେବ େମାେତ କାନ କରିଅଛନି; ତୁେମ େମାହର

ସକଳ ସଙୀଦଳ ଶୂନ କରିଅଛ। 8 ପୁଣି, ତୁେମ େମାେତ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛ,

ଏହା େମାର ପତିକୂଳେର ସାକୀ ହୁଏ; ଆଉ, େମାʼ କୀଣତା େମାʼ ପତିକୂଳେର

ଉଠି େମାʼ ମୁଖ ଆଗେର ସାକ ଦିଏ। 9 େସ ନିଜ େକାପେର େମାେତ ବିଦୀଣ

ଓ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି; େସ େମାʼ ଉପେର ଦନ କଡ଼ମଡ଼ କରିଅଛନି; େମାହର

ବିପକ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା ଚକୁ ତୀବ କରିଅଛି। 10 େସମାେନ େମାʼ

ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େମଲା କରିଅଛନି; େସମାେନ ଧକାରପୂବକ

େମାʼ ଗାଲେର ମାରିଅଛନି; େସମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ଏକତିତ ହୁଅନି। 11

ପରେମଶର େମାେତ ଅଧାମକମାନଙ ନିକଟେର ସମପଣ କରନି ଓ େମାେତ

ଦୁଷମାନଙ ହସେର ପକାଇ ଦିଅନି। 12ମଁୁ ଆରାମେର ଥଲ, େସ େମାେତ

ଭଗ କେଲ; ହଁ, େମାʼ େବକ ଧରି େମାେତ କଚାଡ଼ି ଖଣ ଖଣ କରିଅଛନି;

ମ େସ େମାେତ ଆପଣାର ଲକ ରୂେପ ସାପନ କରିଅଛନି। 13ତାହାଙ

ଧନୁଦରମାେନ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛନି, େସ େମାହର ବୃକ ବିଦୀଣ

କରନି ଓ ଦୟା କରନି ନାହ; େସ େମାହର ପିତ ଭୂମିେର ଢାଳନି। 14 େସ

େମାେତ ଭାଙିଭାଙି ଭାଙି ପକାନି; େସ ବୀର ପରି େମାର ଉପରକୁ ଧାଇଁ

ଆସନି। 15 ମଁୁ ଆପଣା ଚମ ଉପେର ଅଖା ସଇଅଛି ଓ ଆପଣା ଶୃଙ ଧୂଳିେର

ରଖଅଛି। 16 େରାଦନେର େମାହର ମୁଖ ବିକୃତ େହାଇଅଛି ଓ ମୃତୁ ଚାୟା

େମାʼ ଚକୁର ପତା ଉପେର ଅଛି। 17 ତଥାପି େମାʼ ହସେର େଦୗରାତ ନାହ

ଓ େମାହର ପାଥନା ନିମଳ। 18 େଗା ପୃଥବୀ, େମାହର ରକ ଆଚାଦନ

କର ନାହ ଓ େମାହର କନନ େକୗଣସି ବିଶାମସାନ ନ ପାଉ। 19 ଏେବ

ମ େଦଖ, େମାହର ସାକୀ ସଗେର ଅଛନି ଓ େମାʼ ପକେର ପମାଣଦାତା

ସଗେର ଅଛନି। 20 େମାʼ ମିତଗଣ େମାେତ ତୁଚ କରନି; ମାତ େମାହର ଚକୁ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର େଲାତକ ଢାେଳ; 21 େଯପରି େସ ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ମନୁଷ ର ଓ ପତିବାସୀ ନିକଟେର ମନୁଷ ପୁତର ନ ାୟ ରକା

କରିେବ। 22କାରଣ ଅଳ ବଷ ଗତ େହେଲ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଇ ମଁୁ େଫରି

ଆସିବି ନାହ, େସହି ପଥେର ମଁୁ ଯିବି।
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17 େମାହର ପାଣ କୟ ପାଉଅଛି ଓ େମାହର ଦିନ ଅବସାନ େହଉଅଛି,

େମାʼ ନିମେନ କବର ପସୁତ ଅଛି। 2 ନିଶୟ ପରିହାସକମାେନ େମାʼ

ନିକଟେର ଅଛନି ଓ େସମାନଙ ବିେରାଧ େମାʼ ଚକୁେଗାଚରେର ଅଛି। 3 େହ

ପରେମଶର ବିନୟ କରୁଅଛି, ପତିନିଧ ଦିଅ, ଆପଣା ନିକଟେର ଆେପ େମାʼ

ପାଇଁ ଲଗା ହୁଏ; ଆଉ କିଏ େମାʼ ହାତେର ହାତ େଦବ? 4କାରଣ ତୁେମ

େସମାନଙ ଅନଃକରଣକୁ ବୁଦିରୁ ଗୁପ କରିଅଛ; ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ

ଉନତ କରିବ ନାହ। 5 େଯ ଆପଣା ମିତଗଣକୁ ଲୁଟ ରୂେପ ସମପଣ

କେର, ତାହାର ସନାନଗଣର ଚକୁ ନିେସଜ େହବ। 6 ମ େସ େମାେତ

େଲାକମାନଙର ହାସ ାସଦ କରିଅଛନି; ମଁୁ ପକାଶେର ଘୃଣାପାତ େହାଇଅଛି।

7 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ମ େମାର ଚକୁ କୀଣ େହାଇଅଛି ଓ େମାହର ସବାଙ ଛାୟା

ତୁଲ େହାଇଅଛି। 8 ସରଳ େଲାେକ ଏଥେର ଚମତୃତ େହେବ ଓ ନିେଦାଷ

େଲାକ ଅଧାମକ ବିରୁଦେର ଆପଣାକୁ ଉେତଜିତ କରିବ। 9 ତଥାପି ଧାମକ

ଆପଣା ମାଗ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବ ଓ ଶୁଚିହସ େଲାକ ଆହୁରି ଆହୁରି ବଳବାନ

େହବ। 10 ମାତ ତୁେମ ସମେସ ଏେବ େଫରି ଆସ; ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର

ାନବାନ େଲାକ ପାଇବି ନାହ। 11 େମାହର ବଞିବାର ଦିନସବୁ ଅତୀତ

େହଲା, େମାହର ଅଭପାୟ, ଅଥା , େମାର ମନର ସଂକଳସବୁ ନିଷଳ

େହଲା। 12 େସମାେନ ରାତିକୁ ଦିନ କରନି; େସମାେନ ଆଲୁଅକୁ ଅନକାରର

ସନିକଟ େବାଲ କହନି। 13ଯଦି ମଁୁ ପାତାଳକୁ ଆପଣାର ଗୃହ େବାଲ ଅନାଏ;

ଯଦି ମଁୁ ଅନକାରେର ଆପଣା ଶଯ ା ବିଛାଇଅଛି; (Sheol h7585) 14 ଯଦି ମଁୁ

କୟକୁ କହିଅଛି, ‘ତୁେମ େମାହର ପିତା;’ କୀଟକୁ କହିଅଛି, ‘ତୁେମ େମାହର

ମାତା’ ଓ ‘ଭଗିନୀ;’ 15 େତେବ େମାହର ଭରସା କାହ? ଓ େମାହର ଭରସା

କିଏ େଦଖବ? 16ତାହା ପାତାଳର ଅଗଳ ଆଡ଼କୁ ଓହାଇ ଯିବ, ତହେର

ଏକାେବେଳ ମାଟିେର ବିଶାମ େହବ।” (Sheol h7585)

18ଏଥଉତାେର ଶୂହୀୟ ବି ଦ ଉତର କରି କହିଲା, ତୁେମମାେନ େକେତ

କାଳ କଥା ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପାତିବ? 2 “ବିେବଚନା କର, ତହ ଉତାେର

ଆେମମାେନ କହିବା। 3ଆେମମାେନ କାହକି ପଶୁ ପରି ଗଣା ଯାଉଅଛୁ ଓ

ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର ଅଶୁଚି େହାଇଅଛୁ? 4 େକାଧେର ଆପଣାକୁ ବିଦୀଣ

କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ, ତୁମ ପାଇଁ କʼଣ ପୃଥବୀ ପରିତ କ େହବ? ଅବା େଶୖଳ

କʼଣ ସ ସାନରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବ? 5 ହଁ, ଦୁଷର ଦୀପି ନିଭାଯିବ ଓ ତାହାର
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ଅଗିକଣା ନିେସଜ େହବ। 6 ତାହାର ତମୁେର ଆଲୁଅ ଅନାର େହବ ଓ

ତାହାର ଉପରିସ ପଦୀପ ନିଭାଯିବ। 7 ତାହାର ସାମଥ ର ଗତି ସଙୁଚିତ

େହବ ଓ ତାହାର ନିଜ ମନଣା ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇବ। 8 େସ ଆପଣା

ଚରଣ ଦାରା ଜାଲେର ପେଡ଼ ଓ େସ ଫାନ ଉପେର ଗମନାଗମନ କେର। 9

ଫାଶ ତାହାର େଗାଇଠିକି ଧରିବ ଓ ଜାଲ ତାହାକୁ ଧରିବ। 10 ତାହା ପାଇଁ

ଫାଶ ଭୂମିେର ଗୁପ ଅଛି ଓ ପଥେର ତାହା ପାଇଁ ଯନା ଅଛି। 11ଭୟଙରତା

ତାହାକୁ ଚତୁଦଗେର ଭୀତ କରିବ ଓ ତାହାର େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼ େଗାଡ଼ାଇବ।

12 ତାହାର ବଳ କୁଧାେର କୀଣ େହବ ଓ ତାହାର େଶଷ ସମୟକୁ ବିପଦ

ପସୁତ ଥବ। 13 ତାହା ତାହାର ଶରୀରର ଅବୟବସବୁ ଗାସ କରିବ, ହଁ,

ମୃତୁ ର ପଥମଜାତ ତାହାର ଅବୟବସବୁ ଗାସ କରିବ। 14 େସ ଆପଣା

ବିଶାସସଳରୂପ ତମୁରୁ ଉତାଟିତ େହବ ଓ େସ ଭୟଙର ରାଜା ନିକଟକୁ

ଅଣାଯିବ। 15ତାହାର ଅସମକୀୟ େଲାକ ତାହାର ତମୁେର ବାସ କରିବ,

ତାହାର ନିବାସ ସାନ ଉପେର ଗନକ ବିଞାଯିବ। 16 ତେଳ ତାହାର ମୂଳ ଶୁଷ

େହବ ଓ ଉପେର ତାହାର ଶାଖା ଉଚିନ େହବ। 17 ପୃଥବୀରୁ ତାହାର ସୃତି

ଲୁପ େହବ ଓ ପଥେର େକହି ତାହାର ନାମ ଧରିବ ନାହ। 18 େସ ଆଲୁଅରୁ

ଅନାରକୁ ତଡ଼ାଯିବ ଓ ଜଗତରୁ ଘଉଡ଼ାଯିବ। 19ଆପଣା େଲାକଙ ମ େର

ତାହାର ପୁତ କି େପୗତ ରହିେବ ନାହ, କିଅବା ତାହାର ପବାସ ସାନେର

େକହି ରହିେବ ନାହ। 20 େଯପରି ପୂବବତୀ େଲାକମାେନ ତାହାର ବିନାଶର

ଦିନ ଲାଗି ଭୀତ େହାଇଥେଲ, େସପରି ପଶିମବତୀ େଲାକମାେନ ଚମତୃତ

େହେବ। 21 ନିଶୟ ଅଧାମକର ବସତି ଏହିପରି ଓ ପରେମଶରଙୁ ନ ଜାଣିବା

େଲାକର ସାନ ଏହି।”

19ଏଥେର ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ତୁେମମାେନ େକେତ କାଳ

େମାʼ ପାଣକୁ ବିରକ କରିବ ଓ କଥାେର େମାେତ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙିବ?

3 ତୁେମମାେନ ଦଶ ଥର େମାେତ ତିରସାର କରି ସାରିଲଣି, େମାʼ ପତି

ନିଷୁର ବ ବହାର କରିବାେର ତୁେମମାେନ ଲଜିତ େହଉ ନାହଁ। 4 େହଉ,

ମଁୁ ଭମ କରିଅଛି, େମାହର ଭମ େମାʼ ସେଙ ଥାଏ। 5 ଯଦି ତୁେମମାେନ

ନିତାନ େମାʼ ଉପେର ଆପଣାମାନଙୁ ବଡ଼ କରିବ ଓ େମାʼ ବିରୁଦେର େମାʼ

ଗାନିର ପତିବାଦ କରିବ; 6 େତେବ ଜାଣ େଯ, ପରେମଶର େମାʼ ବିଷୟେର

ବିପରୀତ କରିଅଛନି ଓ ଆପଣା ଜାଲେର େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛନି।
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7 େଦଖ, ମଁୁ ଅନ ାୟପଯୁକ କନନ କେର, ମାତ ତାହା ଶୁଣାଯାଉ ନାହ; ମଁୁ

ସାହାଯ ନିମେନ ଆତନାଦ କେର, ମାତ କିଛି ବିଚାର ହୁଏ ନାହ। 8 େସ େମାʼ

ପଥ ରୁଦ କରିଅଛନି, ତହଁୁ ମଁୁ ଯାଇ ନ ପାେର ଓ େମାହର ପଥ ଅନକାରମୟ

କରିଅଛନି। 9 େସ େମାʼ େଗୗରବବସ କାଢ଼ି ପକାଇଅଛନି ଓ େମାʼ ମସକରୁ

ମୁକୁଟ େନଇଅଛନି। 10 େସ ଚାରିଆେଡ଼ େମାେତ ଭାଙି ପକାଇଅଛନି, ମଁୁ

ସରିଗଲଣି ଓ େସ େମାହର ଭରସା ବୃକ ପରି ଉତାଟନ କରିଅଛନି। 11 ମ

େସ େମାʼ ବିରୁଦେର ଆପଣା େକାଧ ପଜଳିତ କରିଅଛନି ଓ େସ େମାେତ

ଆପଣାର ଜେଣ ବିପକ ପରି ଗଣନା କରନି। 12 ତାହାଙର େସୖନ ଗଣ

ଏକତ ଆସନି ଓ େମାʼ ବିରୁଦେର ଆପଣାମାନଙ ପଥ ପସୁତ କରନି ଓ େମାʼ

ତମୁ ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି କରନି। 13 େସ େମାହର ାତିମାନଙୁ େମାʼ ଠାରୁ

ଦୂର କରିଅଛନି ଓ େମାହର ପରିଚିତ େଲାକମାେନ ସମୂଣ ରୂେପ ଅପରିଚିତ

େହାଇଅଛନି। 14 େମାʼ କୁଟୁମବଗ େମାେତ ତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ ଆତୀୟ

ମିତଗଣ େମାେତ ପାେସାରିଅଛନି। 15 େମାʼ ଗୃହନିବାସୀମାେନ ଓ େମାʼ

ଦାସୀମାେନ େମାେତ ଅଜଣା େଲାକ କରି ଗଣନି; ମଁୁ େସମାନଙ ଦୃଷିେର

ବିେଦଶୀ େହାଇଅଛି। 16 ମଁୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଡାକିେଲ ଓ ନିଜ ମୁଖେର ବିନତି

କେଲ େହଁ େସ େମାେତ ଉତର ଦିଏ ନାହ। 17 େମାʼ ନିଶାସ େମାʼ ଭାଯ ା

ପତି ଓ େମାʼ ନିେବଦନ େମାʼ ସେହାଦର ପତି ଘୃଣିତ। 18 ବାଳକମାେନ

ମ େମାେତ ଅବ ା କରନି; ମଁୁ ଉଠିେଲ, େସମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର କଥା

କହନି। 19 େମାହର ସୁହୃଦମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି ଓ େଯଉଁମାନଙୁ ମଁୁ

େସହ କଲ, େସମାେନ େମାହର ବିରୁଦ େହାଇଅଛନି। 20 େମାʼ ମାଂସ ଓ

ଚମେର େମାହର ଅସି ଲାଗି ଯାଇଅଛି ଓ ମଁୁ ଚମାବଶିଷଦନ େହାଇ ବଞିଅଛି।

21 େହ େମାହର ମିତମାେନ, େମାʼ ପତି ଦୟା କର, େମାʼ ପତି ଦୟା କର;

କାରଣ ପରେମଶରଙ ହସ େମାେତ ସଶ କରିଅଛି। 22 ପରେମଶରଙ

ପରି ତୁେମମାେନ କାହକି େମାେତ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଓ େମାʼ ମାଂସେର ତୃପ

େହଉ ନାହଁ? 23ଆହା, ଏେବ େମାʼ କଥାସବୁ େଯେବ େଲଖାଯାʼନା! ଆହା,

ତାହାସବୁ େଯେବ ପୁସକେର ଲଖତ ହୁଅନା! 24 େଯେବ େଲୗହ େଲଖନୀ ଓ

ସୀସା ଦାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତାହାସବୁ ପାଷାଣେର େଖାଦିତ ହୁଅନା! 25

ମାତ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, େମାହର ମୁକିକତା ଜୀବିତ ଅଟନି ଓ େଶଷେର େସ

ପୃଥବୀ ଉପେର ଠିଆ େହେବ; 26 ପୁଣି, େମାହର ଚମ ଏହିରୂେପ ବିନଷ
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େହଲା ଉତାେର େହଁ ମଁୁ ମାଂସବିହୀନ େହାଇ ପରେମଶରଙୁ େଦଖବି; 27 ମଁୁ

ତାହାଙୁ ଆପଣାର ସପକ େଦଖବି, େମାହର ଚକୁ ତାହାଙୁ େଦଖବ, ଅନ

ନୁେହଁ। ବକ ମ େର େମାହର ହୃଦୟ କୀଣ େହଉଅଛି। 28 େମାʼ ଠାେର

ମୂଳକଥା େଦଖାଯିବାରୁ ଯଦି ତୁେମମାେନ କୁହ, ଆେମମାେନ କିପରି ତାହାକୁ

ତାଡ଼ନା କରିବା? 29 େତେବ ତୁେମମାେନ ଖଡ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁଅ; କାରଣ

େକାପ ଖଡରୂପ ଶାସି ଆଣିବ; ତହେର ବିଚାର େଯ ଅଛି, ତାହା ତୁେମମାେନ

ଜାଣି ପାରିବ।”

20ଏଥଉତାେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ଏଥପାଇଁ

େମାର ଅନରସ ଚଞଳତା ସକାଶୁ େମାହର ଚିନା େମାେତ ଉତର ଦିଏ। 3

ମଁୁ େଯଉଁ ଅନୁେଯାଗ ଶୁଣିଲ, ତାହା େମାେତ ଲଜିତ କେର ଏବଂ େମାହର

ବୁଦିବିଶିଷ ଆତା େମାେତ ଉତର ଦିଏ। 4 ତୁେମ କʼଣ ଏହା ଜାଣ ନାହ େଯ,

ପୁରାତନ କାଳରୁ, ପୃଥବୀେର ମନୁଷ ର ସାପନଠାରୁ 5 ଦୁଷର ଜୟଧନି ଅଳ

କାଳ ଓ ଅଧାମକର ଆନନ କଣମାତ ସାୟୀ? 6ଯଦ ପି ତାହାର ମହତ

ଆକାଶ ପଯ ନ ଉେଠ ଓ ତାହାର ମସକ େମଘ ସଶ କେର; 7 ତଥାପି େସ

ଆପଣା ମଳ ତୁଲ ଅନନକାଳ ନଷ େହବ; େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ େଦଖଥେଲ,

େସମାେନ କହିେବ, େସ କାହ? 8 େସ ସପ ତୁଲ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ େଦଖାଯିବ

ନାହ; ହଁ, େସ ରାତିକାଳୀନ ଦଶନ ତୁଲ ଦୂରୀକୃତ େହବ। 9 େଯଉଁ ଚକୁ

ତାହାକୁ େଦଖଲା, ଆଉ ତାହାକୁ େଦଖବ ନାହ; କିଅବା ତାହାର ବାସସାନ

ତାହାକୁ ଆଉ େଦଖବ ନାହ। 10ତାହାର ସନାନଗଣ ଦରିଦମାନଙର ଅନୁଗହ

େଚଷା କରିେବ ଓ ତାହାର ସନାନଗଣ ତାହାର ସମତି େଫରାଇ େଦେବ।

11 ତାହାର ଅସି ତାହାର େଯୗବନେର ପରିପୂଣ, ମାତ ତାହା ତାହା ସେଙ

ଧୂଳିେର ଶୟନ କରିବ। 12 ଯଦ ପି ଦୁଷତା ତାହାର ମୁଖକୁ ସୁମିଷ ଲାେଗ,

ଯଦ ପି େସ ଆପଣା ଜିହା ତେଳ ତାହା ଲୁଚାଇ ରେଖ; 13 ଯଦ ପି େସ ତାହା

ଯାକି ରଖ ନ ଛାେଡ଼, ମାତ ଆପଣା ମୁଖ ମ େର ରଖଥାଏ; 14 ତଥାପି

ତାହାର ଆହାର ଉଦରେର ବିକୃତ ହୁଏ, ତାହା ତାହାର ଅନରେର କାଳସପର

ଗରଳ ସରୂପ। 15 େସ ଧନ ଗାସ କରିଅଛି ଓ େସ ପୁନବାର ତାହା ଉଦାର

କରିବ; ପରେମଶର ତାହାର ଉଦରରୁ ତାହାସବୁ ଦୂର କରିେବ। 16 େସ

କାଳସପର ବିଷ ଚୁଷିବ; ବିଷଧରର ଜିହା ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। 17 େସ

ନଦୀମାନ, ଅଥା , ମଧୁ ଓ ନବନୀତ ପବାହୀ େସାତମାନ େଦଖବ ନାହ। 18
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େସ ଯହ ପାଇଁ ପରିଶମ କଲା, ତାହା େଫରାଇ େଦବ ଓ ଗାସ କରିବ ନାହ;

େସ ଆପଣା ପାପ ସମତି ଅନୁସାେର ଆନନ କରିବ ନାହ। 19କାରଣ େସ

ଦରିଦକୁ ଉପଦବ ଓ ତ ାଗ କରିଅଛି; େସ େଦୗରାତ ପୂବକ ଗୃହ ଅପହରଣ

କରିଅଛି; ଆଉ ତାହା ନିମାଣ କରିବ ନାହ। 20 େସ ଆପଣା ଅନରେର କିଛି

ଶାନି ପାଇଲା ନାହ, ଏଣୁ େସ ଆପଣା ଇଷ ବସୁରୁ କିଛି ହ ରକା କରି ପାରିବ

ନାହ। 21ଯାହା େସ ଗାସ କଲା ନାହ, ଏପରି କିଛି ନ ଥଲା; ଏେହତୁ ତାହାର

ସୁଦଶା ସାୟୀ ରହିବ ନାହ। 22 େସ ଆପଣା ପଚୁରତାର ପୂଣତାେର କଷ

େଭାଗ କରିବ; ଦୁଦଶାଗସ ପେତ କର ହସ ତାହାକୁ ଆକମଣ କରିବ। 23

େସ ଆପଣା ଉଦର ପୂଣ କରିବାକୁ ଉଦ ତ େହବା ସମୟେର ପରେମଶର

ତାହା ଉପେର ଆପଣା େକାପର ପଚଣତା ନିେକପ କରିେବ ଓ େସ େଭାଜନ

କରୁଥବା ସମୟେର ତାହା ଉପେର ତାହା ବୃଷି କରିେବ। 24 େସ େଲୗହ

ଅସ ନିକଟରୁ ପଳାଇବ, ଆଉ ପିତଳଧନୁର ତୀର ତାହାକୁ ବିଦ କରିବ। 25

େସ ତାହା ଟାେଣ ଓ ତାହା ତାହାର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆେସ; ହଁ, ତାହାର

ପିତସଳୀରୁ େତଜସର ତୀରାଗ ନିଗତ ହୁଏ; େସ ନାନା ଭୟେର ଆକାନ। 26

ସମୁଦାୟ ଅନକାର ତାହାର ଧନ ରୂେପ ସଞିତ ହୁଏ; ମନୁଷ ର ଅଫୁଙା ଅଗି

ତାହାକୁ ଗାସ କରିବ; ତାହା ତାହାର ତମୁେର ଅବଶିଷସକଳ ଭସ କରିବ।

27ଆକାଶମଣଳ ତାହାର ଅଧମ ପକାଶ କରିବ ଓ ପୃଥବୀ ତାହାର ବିପକେର

ଉଠିବ। 28 ତାହାର ଗୃହର ସମତି ଉଡ଼ିଯିବ, ପରେମଶରଙ େକାଧର ଦିନେର

ତାହାର ସବସ ବହିଯିବ। 29 ପରେମଶରଙଠାରୁ ଦୁଷ େଲାକର ଏହି ବାଣ ଓ

ତାହା ପାଇଁ ଏହା ହ ପରେମଶରଙ ନିରୂପିତ ଅଧକାର।”

21ଏଥେର ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ମେନାେଯାଗ କରି େମାʼ କଥା

ଶୁଣ ଓ ତାହା ତୁମମାନଙର ସାନନା େହଉ। 3 େମାେତ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମଁୁ ମ

କଥା କହିବି ଓ ମଁୁ କହିସାରିଲା ଉତାେର ଉପହାସ କରୁଥାଅ। 4 େମାʼ ଗୁହାରି

କʼଣ ମନୁଷ ନିକଟେର? େତେବ ମଁୁ କାହକି ଅେଧୖଯ େନାହିବି? 5 େମାେତ

ନିରୀକଣ କରି ଚମତୃତ ହୁଅ ଓ ତୁମମାନଙ ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହାତ

ଦିଅ। 6 ମଁୁ ସରଣ କେଲ ବ ାକୁଳ ହୁଏ ଓ େମାʼ ଶରୀର କମିତ ହୁଏ। 7

ଦୁଷମାେନ କାହକି ଜୀବିତ ଥାʼନି, ବୃଦ ହୁଅନି ଓ ପରାକମେର ବଦଷୁ ହୁଅନି?

8 େସମାନଙ ବଂଶ େସମାନଙ ସେଙ େସମାନଙ ସାକାତେର ଓ େସମାନଙ

ସନାନସନତି େସମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ସିରୀକୃତ ହୁଅନି। 9 େସମାନଙ
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ଗୃହ ଭୟରୁ ରକିତ ଥାଏ, କିଅବା େସମାନଙ ଉପେର ପରେମଶରଙର ଯଷି

ନ ଥାଏ। 10 େସମାନଙ ବୃଷ ସଙମ କରି ନିଷଳ ହୁଏ ନାହ; େସମାନଙର

ଗାଭୀ ପସବ କେର ଓ ଗଭପାତ କେର ନାହ। 11 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ବାଳକଗଣକୁ ପଲ ପରି ବାହାେର ପଠାନି ଓ େସମାନଙ ସନାନଗଣ ନୃତ

କରନି। 12 େସମାେନ ତବଲା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ଗାନ କରନି ଓ ବଂଶୀଧନିେର

ଆନନ କରନି। 13 େସହି ଦୁଷମାେନ ସମୃଦିେର ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ େକପଣ

କରନି ଓ ଏକ ନିମିଷେର ପାତାଳକୁ ଓହାଇଯାʼନି। (Sheol h7585) 14 ତଥାପି

େସମାେନ ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, ‘ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ; କାରଣ

ଆେମମାେନ ତୁମ ମାଗ ବିଷୟକ ାନ ବାଞା କରୁ ନାହଁୁ। 15 ସବଶକିମାନ

କିଏ େଯ, ଆେମମାେନ ତାହାଙର େସବା କରିବା? ଓ ତାହାଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କେଲ, ଆେମମାେନ କି ଲାଭ ପାଇବା?’ 16 େଦଖ, େସମାନଙର

ସୁଖ ସମୃଦି େସମାନଙ ହସେର ନାହ; ଦୁଷମାନଙ ମନଣା େମାʼ ଠାରୁ

ଦୂରେର ଥାଏ। 17 େକେତ ଥର ଦୁଷମାନଙର ପଦୀପ ନିଭାଯାଏ? େସମାନଙ

ବିପଦ େସମାନଙ ଉପେର ପେଡ଼? ଓ ପରେମଶର ଆପଣା େକାଧେର େକଶ

ବିତରଣ କରନି? 18 େସମାେନ ବାୟୁ ଆଗେର କୁଟା ପରି ଓ ବତାସେର

ଉଡ଼ନା ତୁଷ ପରି ହୁଅନି? 19 ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘ପରେମଶର ତାହାର

ସନାନଗଣ ନିମେନ ତାହାର ଅଧମ ସଞୟ କରନି।’ େସ ତାହାକୁ ହ ପତିଫଳ

େଦଉନୁ, ତହେର େସ ତାହା ଜାଣିବ। 20 ତାହାର ନିଜ ଚକୁ ତାହାର ବିନାଶ

େଦଖୁ ଓ େସ ସବଶକିମାନଙ େକାଧ ପାନ କରୁ। 21 କାରଣ ମ ଭାଗରୁ

ତାହାର ମାସସଂଖ ା କଟାଗେଲ, ତାହାର ପଶା ବତୀ ବଂଶେର କି ତାହାର

କିଛି ସେନାଷ ଥାଏ? 22 ପରେମଶର ଊଦବାସୀମାନଙର ଶାସନ କରନି,

ଏଣୁ େକହି କି ତାହାଙୁ ାନ ଶିଖାଇବ? 23 େକହି ସମୂଣ ବିଶାମ ଓ ଶାନି

େଭାଗ କରି ବଳବିଶିଷ େହାଇ ମେର; 24 ତାହାର ସନ ଦୁଗେର ପରିପୂଣ ଓ

ତାହାର ଅସିର େମଦ ସେତଜ ଥାଏ। 25ଆଉ, େକହି ପାଣର ତିକତାେର

ମେର ଓ େକେତେବେଳ ମଙଳର ଆସାଦ ପାଏ ନାହ। 26 ଏମାେନ ଏକ

ସମାନ ମାଟିେର ଶୟନ କରନି ଓ କୀଟ େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ କେର।

27 େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙର ବିଚାରସବୁ ଓ େମାʼ ବିରୁଦେର ତୁମମାନଙର

ଅନ ାୟକଳିତ ସଂକଳସବୁ ଜାେଣ। 28 କାରଣ ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘େସହି

ଅଧପତିର ଗୃହ କାହ? ଓ େସହି ଦୁଷର ବସତିତମୁ କାହ?’ 29 ତୁେମମାେନ
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କʼଣ ପଥକମାନଙୁ ପଚାରି ନାହଁ? ଓ ତୁେମମାେନ କʼଣ େସମାନଙ ଲକଣ

ଜାଣ ନାହ େଯ, 30 ଦୁଷ େଲାକ ବିପଦର ଦିନ ପଯ ନ ରକିତ? ଓ େସମାେନ

େକାପର ଦିନ ପଯ ନ େଘନାଯାʼନି? 31ତାହାର ସମୁଖେର କିଏ ତାହାର ପଥ

ପକାଶ କରିବ? ଓ କିଏ ତାହାର କୃତ କମର ଫଳ ତାହାକୁ େଦବ? 32ତଥାପି

େସ କବରକୁ ବହାଯିବ ଓ କବର ଉପେର ପହରୀ ରହିବ। 33ଉପତ କାର

ମୃତିକା ତାହା ପତି ମିଷ େହବ, େଯପରି ତାହା ପୂବେର ଅସଂଖ େଲାକ,

େସପରି ତାହାର ପଶା ସମସ େଲାକ ଗମନ କରିେବ। 34 େତେବ କିପରି

ତୁେମମାେନ େମାେତ ବୃଥାେର ସାନନା େଦଉଅଛ, ତୁମମାନଙ ଉତରେର ତ

େକବଳ ମିଥ ା ଥାଏ।”

22ଏଥଉତାେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ମନୁଷ

କʼଣ ପରେମଶରଙ ପତି ଲାଭଜନକ େହାଇପାେର? ଅବଶ ାନୀ େଲାକ

ଆପଣା ପତି ଲାଭଜନକ ଅେଟ। 3 ତୁେମ େଯ ଧାମକ ଅଟ, ଏହା କʼଣ

ସବଶକିମାନଙ ସୁଖର କାରଣ? ଅବା ତୁେମ େଯ ଆପଣା ଆଚରଣ ସିଦ

କରୁଅଛ, ଏହା କʼଣ ତାହାଙ ପତି ଲାଭଜନକ? 4 ତାହାଙ ପତି ତୁମର

ଭୟ ସକାଶୁ େସ କʼଣ ତୁମକୁ ଅନୁେଯାଗ କରନି ଓ ତୁମ ସହିତ ବିଚାରେର

ଉପସିତ େହଉଅଛନି? 5 ତୁମର ଦୁଷତା କʼଣ ବଡ଼ ନୁେହଁ? ଓ ତୁମ ଅଧମର

କିଛି ସୀମା ନାହ। 6 େଯଣୁ ତୁେମ ଅକାରଣେର ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ବନକ

େନଇଅଛ ଓ ତୁେମ ବସହୀନମାନଙଠାରୁ ବସ କାଢ଼ି େନଇଅଛ। 7 ତୁେମ

ପରିଶାନମାନଙୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ େଦଇ ନାହଁ ଓ ତୁେମ କୁଧତମାନଙୁ

ଆହାର େଦଇ ନାହଁ। 8 ମାତ ବଳବାନ େଲାକ ପୃଥବୀ ଅଧକାର କଲା ଓ

ସମାନ େଲାକ ତହେର ବାସ କଲା। 9 ତୁେମ ବିଧବାମାନଙୁ ଖାଲ ହାତେର

ବିଦାୟ କରିଅଛ ଓ ପିତୃହୀନର ବାହୁ ଭଗ େହାଇଅଛି। 10 ଏେହତୁ ତୁମ

ଚାରିଆେଡ଼ ଫାନ ଅଛି ଓ ଆକସିକ ଭୟ ତୁମକୁ ବ ାକୁଳ କରୁଅଛି। 11 ଅବା

ଅନକାର, ଯାହା ଲାଗି ତୁେମ େଦଖ ନ ପାର ଓ ଜଳରାଶି ତୁମକୁ ଆଚନ

କରୁଅଛି। 12 ପରେମଶର କʼଣ ଉଚତମ ସଗେର ନାହାନି? ଓ ତାରାଗଣର

ଉଚତା େଦଖ, େସସବୁ େକେଡ଼ ଉଚ! 13 ପୁଣି, ତୁେମ କହୁଅଛ, ‘ପରେମଶର

କʼଣ ଜାଣନି? େସ ନିବିଡ଼ ଅନକାର େଦଇ କʼଣ ବିଚାର କରିପାରନି?

14 ନିବିଡ଼ େମଘମାଳ ତାହାଙର ଆବରଣ, ଏଣୁ େସ େଦଖନି ନାହ ଓ

େସ ଆକାଶମଣଳେର ଗମନାଗମନ କରନି।’ 15 ଯହେର ଦୁଷ େଲାେକ
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ଗମନ କରିଅଛନି, ତୁେମ କʼଣ େସହି ପୁରାତନ ପଥ ଧରିବ? 16 େସମାେନ

ଅକାଳେର ଛିଣାଗେଲ, େସମାନଙ ଭତିମୂଳ େସାତ ପରି ଢଳାଗଲା; 17

େସମାେନ ପରେମଶରଙୁ କହିେଲ, ‘ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ’ ଓ

‘ସବଶକିମାନ ପରେମଶର ଆମମାନଙ ପାଇଁ କʼଣ କରିପାରନି?’ 18 ତଥାପି

େସ ନାନା ଉତମ ଦବ େର େସମାନଙ ଗୃହ ପରିପୂଣ କେଲ; ମାତ ଦୁଷମାନଙ

ମନଣା ଆମଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ। 19 ଧାମକମାେନ ତାହା େଦଖ ଆନନିତ

ହୁଅନି ଓ ନିେଦାଷ େଲାକ େସମାନଙୁ ପରିହାସ କରି କହନି, 20 ‘ଆମମାନଙ

ବିରୁଦେର ଉଠିବା େଲାେକ ନିଶୟ ଉଚିନ େହାଇଅଛନି ଓ ଅଗି େସମାନଙର

ଅବଶିଷାଂଶ ଗାସ କରିଅଛି।’ 21 ଏେବ ତୁେମ ତାହାଙ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅ,

ତହେର ଶାନି େହବ; ତଦାରା ମଙଳ ତୁମ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ। 22 ମଁୁ

ବିନୟ କରୁଅଛି, ତାହାଙ ମୁଖନିଗତ ବ ବସା ଗହଣ କର ଓ ତାହାଙ ବାକ

ଆପଣା ହୃଦୟେର ସଞୟ କର। 23 ଯଦି ତୁେମ ସବଶକିମାନ ପରେମଶରଙ

ପତି େଫରିବ, ଯଦି ଆପଣା ତମୁରୁ ଅଧମ ଦୂର କରିବ, େତେବ ତୁେମ ଦୃଢ଼

କରାଯିବ। 24 ପୁଣି, ତୁେମ ଧୂଳିେର ଆପଣା ଧନ ଓ ନଦୀସିତ ପଥର ମ େର

ଓଫୀରର ସୁବଣ ପକାଇଦିଅ; 25 ତହେର ସବଶକିମାନ ତୁମର ଧନ ସରୂପ

ଓ ତୁମ ପତି ବହୁମୂଲ େରୗପ ସରୂପ େହେବ। 26 କାରଣ େସେତେବେଳ

ତୁେମ ସବଶକିମାନଙଠାେର ଆନନ କରିବ ଓ ପରେମଶରଙ ଆେଡ଼ ଆପଣା

ମୁଖ େଟକିବ। 27 ତୁେମ ତାହାଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରିବ ଓ େସ ତୁମ କଥା

ଶୁଣିେବ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ମାନତ ପରିେଶାଧ କରିବ। 28 ମ ତୁେମ େକୗଣସି

ବିଷୟ ମନସ କେଲ, ତାହା ତୁମ ପକେର ସଫଳ କରାଯିବ; ତୁମର ସକଳ

ପଥେର ଦୀପି ପକାଶିତ େହବ। 29 େସମାେନ ତୁମକୁ ଅବନତ କେଲ ତୁେମ

କହିବ, ଉନତି େହବ କାରଣ ପରେମଶର ନମ େଲାକକୁ ରକା କରିେବ। 30

େଯଉଁ େଲାକ ନିେଦାଷ ନୁେହଁ, ତାହାକୁ ହ େସ ଉଦାର କରିେବ; ହଁ, ତୁମ

ହସର ଶୁଚିତା ଦାରା େସ ଉଦାର ପାଇବ।”

23ଏଥେର ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, “ଆଜି ମ େମାହର ବିଳାପ

ବିେଦାହଭାବବିଶିଷ; 2 େମାହର ଅଭେଯାଗ ଅେପକା େମାହର ପୀଡ଼ା

ଭାରୀ। 3ଆହା, ମଁୁ େକଉଁଠାେର ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇବି, େଯେବ ଏହା

ଜାଣନି, େତେବ ତାହାଙ ଆସନ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ପାରନି! 4

େତେବ ମଁୁ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆପଣା ଗୁହାରି ନିେବଦନ କରନି ଓ ଯୁକିେର
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ଆପଣା ମୁଖ ପୂଣ କରନି। 5 େସ େମାେତ େଯଉଁ କଥା ଉତର ଦିଅେନ,

ତାହା ଜାଣନି ଓ େସ ଯାହା େମାେତ କହେନ, ତାହା ବୁଝନି। 6 େସ କʼଣ

ଆପଣା ମହାପରାକମେର େମାʼ ସେଙ ବିେରାଧ କରିେବ? ନା; ମାତ େସ

େମାʼ ପତି ମେନାେଯାଗ କରିେବ। 7 େସଠାେର ସରଳ େଲାକ ତାହାଙ ସେଙ

ଯୁକି କରି ପାରିବ, ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ବିଚାରକତାଠାରୁ ଚିରକାଳ ଉଦାର

ପାଇବି। 8 େଦଖ, ମଁୁ ପୂବ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ମାତ େସ େସଠାେର ନାହାନି ଓ

ପଶିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ମାତ ତାହାଙୁ େଦଖ ପାେର ନାହ; 9 େସ କାଯ କଲା

େବେଳ ଉତର ଦିଗକୁ ଯାଏ, ମାତ ତାହାଙର ଦଶନ ପାଇ ନ ପାେର; େସ

ଦକିଣ ଦିଗେର ଆପଣାକୁ େଗାପନ କରନି, େତଣୁ ତାହାଙୁ େଦଖ ନ ପାେର।

10 ମାତ ମଁୁ େଯଉଁ ପଥ ଅବଲମନ କେର, େସ ତାହା ଜାଣନି; େସ େମାହର

ପରୀକା କଲା ଉତାେର ମଁୁ ସୁବଣ ପରି ଉତୀଣ େହବି। 11 େମାହର ପାଦ

ତାହାଙର ପଦଚିହ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଧରିଅଛି; ମଁୁ ତାହାଙ ପଥ ରକା କରିଅଛି ଓ

ବିପଥଗାମୀ େହାଇ ନାହ। 12ମଁୁ ତାହାଙ ଓଷାଧରନିଗତ ଆ ାରୁ ବିମୁଖ

େହାଇ ନାହ; ମଁୁ ଆପଣା ଆବଶ କ ଆହାର ଅେପକା ଅଧକ ତାହାଙ ମୁଖର

ବାକ ସଞୟ କରିଅଛି। 13 ମାତ େସ ଏକମନା େହାଇଅଛନି, ଆଉ କିଏ

ତାହାଙୁ େଫରାଇ ପାରିବ? ପୁଣି, େସ ଯାହା ଇଚା କରନି, ତାହା ହ କରନି।

14 କାରଣ େମାʼ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂପିତ, ତାହା େସ ସଫଳ କରନି ଓ ତାହାଙର

ଏହି ପକାର ଅେନକ କମ ଅଛି। 15 ଏନିମେନ ମଁୁ ତାହାଙ ସାକାତେର

ବ ାକୁଳ େହଉଅଛି; ମଁୁ ବିେବଚନା କେଲ, ତାହାଙ ସକାେଶ ଭୀତ େହଉଅଛି।

16 କାରଣ ପରେମଶର େମାʼ ହୃଦୟକୁ କୀଣ କରିଅଛନି ଓ ସବଶକିମାନ

େମାେତ ବ ାକୁଳ କରିଅଛନି; 17 େଯଣୁ ମଁୁ ଅନକାର ପୂବରୁ ଉଚିନ େନାହିଲ,

କିଅବା େସ େମାʼ ମୁଖରୁ ନିବିଡ଼ ଅନକାର ଆଚନ କେଲ ନାହ।

24କାହକି ସବଶକିମାନଙ ଦାରା ସମୟ ନିରୂପିତ େହାଇ ନାହ ଓ ତାହାଙୁ

ଜାଣିବା େଲାକମାେନ କାହକି ତାହାଙ ଦିନ େଦଖନି ନାହ? 2 େକହି େକହି

ଭୂମିର ସୀମାଚିହ ଘୁଞାନି, େସମାେନ ବଳେର େମଷପଲ ହରଣ କରି ଚରାନି।

3 େସମାେନ ପିତୃହୀନର ଗଦଭ ଅଡ଼ାଇ ନିଅନି, ବିଧବାର େଗାରୁ ବନକ

ରୂେପ ନିଅନି। 4 େସମାେନ ଦୀନହୀନକୁ ବାଟରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନି; େଦଶସ

ଦରିଦମାେନ ଏକତ ଲୁଚନି। 5 େଦଖ, େସମାେନ ପାନରସ ବନ ଗଦଭ

ତୁଲ ଆପଣା ଆପଣା କାଯ େର ବାହାରି ଯତପୂବକ ଆହାର ଅେନଷଣ
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କରନି; ଅରଣ େସମାନଙ ବାଳକଗଣ ନିମେନ ଆହାର ଉତନ କେର। 6

େସମାେନ େକତେର ଆପଣାମାନଙ ଖାଦ କାଟନି ଓ ଦୁଷର ଦାକାେକତର

ଅବଶିଷ ଫଳ ସାଉଣନି। 7 େସମାେନ ସାରାରାତି ବସ ବିନା ଉଲଙ େହାଇ

ଶୟନ କରନି ଓ ଶୀତକାଳେର େସମାନଙର ଆଚାଦନ ବସ ନ ଥାଏ। 8

େସମାେନ ପବତେର ବୃଷିେର ତିନନି, ପୁଣି ଆଶୟ ଅଭାବରୁ େଶୖଳେର

ଶରଣ ନିଅନି। 9 େକହି େକହି ପିତୃହୀନକୁ ମାତୃସନରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନି ଓ

ଦରିଦଠାରୁ ବନକ ନିଅନି; 10 ଏେହତୁ େସମାେନ ବସ ବିନା ଉଲଙ େହାଇ

ବୁଲନି ଓ କୁଧତ େହାଇ ଶସ ବିଡ଼ା ବହନି; 11 େସମାେନ ଏହି େଲାକମାନଙ

ପାଚୀର ଭତେର େତୖଳ ପସୁତ କରନି ଓ େସମାନଙ ଦାକାଯନ ଦଳି ତୃଷିତ

ହୁଅନି। 12 ଜନପୂଣ ନଗରରୁ େଲାେକ କାତେରାକି କରନି, ଆହତ େଲାକର

ପାଣ ଡାକ ପକାଏ; ତଥାପି ପରେମଶର ଏହା େଦାଷ ରୂେପ ଗଣନା କରନି

ନାହ। 13 େସମାନଙର େକହି େକହି ଆଲୁଅର ବିେଦାହୀ; ତହର ମାଗ

େସମାେନ ଜାଣନି ନାହ, ଅବା ତହର ପଥେର ରହନି ନାହ। 14 ହତ ାକାରୀ

ପଭାତ ସମୟେର ଉଠି ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ବଧ କେର ଓ ରାତିେର

େସ େଚାର ପରି ହୁଏ। 15 ପାରଦାରିକର ଚକୁ ମ ସନ ାକାଳର ଅେପକା

କରି କେହ, େକହି େମାେତ େଦଖବ ନାହ ଓ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଅନ ରୂପ

କେର। 16 େସମାେନ ଅନକାରେର ଗୃହ ସିନି କରନି; େସମାେନ ଦିନ େବେଳ

ଲୁଚି ରହନି, େସମାେନ ଆଲୁଅ ଜାଣନି ନାହ। 17 କାରଣ େସସମସଙ

ପତି ପଭାତ ମୃତୁ ଚାୟା ପରି ଅେଟ; େସମାେନ ମୃତୁୁ ଚାୟାର ଭୟାନକତା

ଜାଣନି।” 18 “େସ ଜଳ ଉପେର ଶୀଘଗାମୀ; େଦଶେର େସମାନଙ ଅଧକାର

ଅଭଶପ ଅେଟ; େସ ଦାକାେକତର ପଥ ଆଡ଼କୁ େଫେର ନାହ। 19 େଯପରି

ଅନାବୃଷି ଓ ଗୀଷ ହିମଜଳକୁ, େସପରି ପାତାଳ ପାପୀମାନଙୁ ନଷ କେର।

(Sheol h7585) 20 ଗଭ ତାହାକୁ ପାେସାରି ଯିବ; କୀଟ ସୁସାଦୁ ଭକ ପରି

ତାହାକୁ ଖାଇବ, େସ ଆଉ ସରଣ କରାଯିବ ନାହ; ପୁଣି, ଅଧମ ବୃକ ପରି

ଭଙାଯିବ। 21 େସ ନିଃସନାନା ବନ ାକୁ ଗାସ କେର ଓ ବିଧବାର ମଙଳ

କେର ନାହ। 22 େସ ଆପଣା ଶକିେର ବିକମୀ େଲାକକୁ ମ ଟାଣି ପକାଏ,

େସ ଉଠିେଲ କାହାରି ଜୀବନର ସିରତା ନ ଥାଏ। 23 ପରେମଶର େସମାନଙୁ

ନିରାପଦେର ରହିବାକୁ ଦିଅନି ଓ େସମାେନ ତହେର ନିଭର ରଖନି ଓ ତାହାଙ

ଦୃଷି େସମାନଙ ମାଗେର ଥାଏ। 24 େସମାେନ ଉନତ ହୁଅନି; ତଥାପି
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ଅଳ କାଳେର ଅନହତ ହୁଅନି; ହଁ, େସମାେନ ଅବନତ ହୁଅନି, େସମାେନ

ଅନ ସମସଙ ପରି ପଥରୁ େଘନାଯାʼନି, ଆଉ ଶସ ଶଷାର ଅଗଭାଗ ପରି

କଟାଯାʼନି। 25ପୁଣି, ବତମାନ ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ, େତେବ କିଏ ଆମକୁ

ମିଥ ାବାଦୀ େବାଲ ପମାଣ କରିବ ଓ ଆମ କଥାକୁ ନିରଥକ କରିବ?”

25ଏଥେର ଶୂହୀୟ ବି ଦ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ପଭୁତ ଓ ଭୟ

ତାହାଙଠାେର ଥାଏ; େସ ଆପଣା ଉଚସାନେର ଶାନି ସମାଦନ କରନି। 3

ତାହାଙ େସୖନ ଦଳର କି େକୗଣସି ସଂଖ ା ଅଛି? କାହା ଉପେର ତାହାଙ

ଦୀପି ଉଦିତ ନ ହୁଏ? 4 େତେବ ମନୁଷ କିପରି ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର

ଧାମକ େହାଇ ପାରିବ? ଅବା ସୀଜାତ େଲାକ କିପରି ଶୁଚି େହାଇ ପାରିବ? 5

େଦଖ, ତାହାଙ ଦୃଷିେର ଚନ ହ ନିେସଜ ଅେଟ ଓ ତାରାଗଣ ନିମଳ ନୁହନି;

6 େତେବ କୀଟମାତ ମନୁଷ କʼଣ! ଓ କୃମିମାତ ମନୁଷ ସନାନ କʼଣ?”

26ତହେର ଆୟୁବ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ତୁେମ କିପରି ବଳହୀନ

େଲାକର ସାହାଯ କରିଅଛ! ତୁେମ କିପରି ଦୁବଳ ବାହୁକୁ ଉଦାର କରିଅଛ! 3

ତୁେମ କିପରି ାନହୀନ େଲାକକୁ ପରାମଶ େଦଇଅଛ ଓ ପଚୁର ରୂେପ ବି ତା

ପକାଶ କରିଅଛ! 4 ତୁେମ କାହାକୁ କଥା କହୁଅଛ? ତୁମଠାରୁ କାହାର ଆତା

ନିଗତ େହଲା?” 5 “ବି ଦ ଉତର କରି କହିଲା, େପତଗଣ, ଜଳରାଶି ଓ

ତନିବାସୀଗଣ ତେଳ କମିତ ହୁଅନି। 6 ତାହାଙ ସମୁଖେର ପାତାଳ ଅନାବୃତ

ଓ ବିନାଶ ସାନର େକୗଣସି ଆବରଣ ନାହ। (Sheol h7585) 7 େସ ଶୂନ

ଉପେର ଉତରେକନ ପସାରନି ଓ ଅବସୁ ଉପେର ପୃଥବୀକୁ ଝୁଲାନି। 8

େସ ଆପଣା ନିବିଡ଼ େମଘମାଳେର ଜଳରାଶିକି ବାନନି ଓ ତହ ତେଳ େମଘ

ଚିରି ଯାଏ ନାହ। 9 େସ ଆପଣା ସିଂହାସନର ମୁଖ ବନ କରନି ଓ ତହ

ଉପେର ଆପଣା େମଘ ବିସୀଣ କରନି। 10 େସ ଦୀପି ଓ ଅନକାରର ପାନ

ପଯ ନ ଜଳରାଶି ଉପେର ସୀମା ନିଣୟ କରିଅଛନି। 11ଆକାଶମଣଳର

ସମସକଳ ତାହାଙ ଅନୁେଯାଗେର କମିତ ଓ ଚମତୃତ ହୁଅନି। 12 େସ

ଆପଣା ପରାକମେର ସମୁଦକୁ ମନନ କରନି ଓ ଆପଣା ବୁଦିେର ରାହବକୁ

ବିଦ କରନି। 13 ତାହାଙ ଶାସ ଦାରା ଆକାଶମଣଳ ସୁେଶାଭତ ହୁଏ; ତାହାଙ

ହସ ଶୀଘଗାମୀ ନାଗକୁ ବିଦ କରିଅଛି। 14 େଦଖ, ଏହିସବୁ ତାହାଙ ମାଗର

ପାନଭାଗ ମାତ; ଆଉ, ତାହାଙ ବିଷୟେର ଆେମମାେନ େକେଡ଼ ଈଷ କୀଣ

ସର ଶୁଣୁଥାଉ! ମାତ ତାହାଙ ପରାକମର ଗଜନ କିଏ ବୁଝିପାେର?”
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27ଏଥଉତାେର ଆୟୁବ ପୁନବାର ଆପଣା ପସଙ ଧରି କହିଲା, 2

“ପରେମଶର, େଯ େମାହର ସତ ହରଣ କରିଅଛନି; ସବଶକିମାନ, େଯ

େମାହର ପାଣକୁ ତିକ କରିଅଛନି; 3 (କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାର ଜୀବନ

େମାʼ ମ େର ସୁସ ଅଛି ଓ େମାʼ ନାସିକାେର ପରେମଶର ଦତ ନିଶାସ

ଅଛି); େସ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ, 4 ନିଶୟ େମାʼ ଓଷାଧର ଅଧମର କଥା

କହିବ ନାହ ଓ େମାହର ଜିହା ପତାରଣାର କଥା ଉଚାରଣ କରିବ ନାହ।

5 ମଁୁ େଯ ତୁମମାନଙୁ ନିେଦାଷ କରିବି, ଏହା କଦାପି ନ େହଉ; ମଁୁ ମରଣ

ପଯ ନ େମାହର ସରଳତା ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କରିବି ନାହ। 6ମଁୁ ଆପଣା

ଧାମକତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁଅଛି, ଆଉ ତାହା ଛାଡ଼ିବି ନାହ; ମଁୁ ବଞିଥବା ପଯ ନ

େମାʼ ଅନଃକରଣ େମାେତ ନିନା କରିବ ନାହ। 7 େମାହର ଶତୁ ଦୁଷର

ପରି େହଉ ଓ େମାʼ ପତିକୂଳେର ଉଠିବା େଲାକ ଅଧାମକ ତୁଲ େହଉ।

8 କାରଣ ଭକିହୀନ ଲାଭ ପାପ େହେଲ େହଁ, ପରେମଶର ତାହାର ପାଣ

ହରଣ କେଲ, ତାହାର ପତ ାଶା କଅଣ? 9 ତାହା ଉପେର ଦୁଃଖ ଉପସିତ

େହେଲ କି ପରେମଶର ତାହାର କନନ ଶୁଣିେବ? 10 େସ କି ସବଶକିମାନ

ପରେମଶରଙଠାେର ଆନନ କରିବ ଓ ସବୁ ସମୟେର ପରେମଶରଙୁ

ଡାକିବ? 11 ମଁୁ ପରେମଶରଙ ହସ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙୁ ଶିକା େଦବି;

ଯାହା ସବଶକିମାନଙଠାେର ଅଛି, ତାହା ମଁୁ େଗାପନ କରିବି ନାହ। 12

େଦଖ, ତୁେମ ସମେସ ନିେଜ ତାହା େଦଖଅଛ; େତେବ କାହକି ତୁେମମାେନ

ସମୂଣ ଅସାର େହାଇଅଛ?” 13 “ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଦୁଷ େଲାକର

ଏହି ବାଣ ଓ ଉପଦବୀମାେନ ସବଶକିମାନଙଠାରୁ ଏହି ଅଧକାରପାପ

ହୁଅନି। 14 େଯେବ ତାହାର ସନାନଗଣ ବୃଦି ପାଆନି, େତେବ ଖଡ ନିମେନ

ଓ ତାହାର ସନାନସନତି ଭକ େର ତୃପ େହେବ ନାହ। 15 ତାହାର ଅବଶିଷ

େଲାକମାେନ ମୃତୁୁ େର କବରସ େହେବ ଓ େସମାନଙର ବିଧବାମାେନ କିଛି

ବିଳାପ କରିେବ ନାହ। 16 ଯଦ ପି େସ ଧୂଳି ପରି ରୂପା ଗଦା କେର ଓ କଦମ

ପରି ବସ ପସୁତ କେର, 17 େସ ତାହା କରିପାେର, ତଥାପି ଧାମକ େଲାେକ

ତାହା ପରିଧାନ କରିେବ ଓ ନିେଦାଷ େଲାେକ ରୂପା ବିଭାଗ କରି େନେବ।

18 େସ କୀଟ ପରି ଓ ଜଗୁଆଳିର କୃତ କୁଟୀର ପରି ଆପଣା ଗୃହ ନିମାଣ

କେର। 19 େସ ଧନୀ େହାଇ ଶୟନ କେର, ମାତ େସ ସଂଗୃହୀତ େହବ ନାହ;

େସ ଆପଣା ଚକୁ ଫଟାଏ, ଆଉ େସ ନ ଥାଏ। 20ଜଳରାଶି ପରି ତାହାକୁ
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ଭୟ ଆକମଣ କେର; ରାତିେର େତାଫାନ ତାହାକୁ ଅପହରଣ କରିନିଏ।

21 ପୂବୀୟ ବାୟୁ ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ ଓ େସ ଚାଲଯାଏ ଓ େସ ତାହାକୁ

ସ ସାନରୁ ଝାଡ଼ି ନିଏ। 22 କାରଣ ପରେମଶର ଦୟା ନ କରି ତାହା ପତି

ତୀର ନିେକପ କରିେବ; େସ ତାହାଙ ହସରୁ ପଳାଇବାକୁ ଇଚା କରିବ। 23

େଲାକମାେନ ତାହା ପତି ହାତତାଳି ମାରିେବ ଓ ଶୀ ମାରି ତାହାକୁ ସ ସାନରୁ

ଦୂର କରିେବ।

28ନିଶୟ ରୂପାର ଆକର ଅଛି ଓ େଲାକମାେନ େଯଉଁ ସୁବଣ ପରିଷାର

କରନି, ତହର ସାନ ଅଛି। 2 ମୃତିକାରୁ ଲୁହା କଢ଼ାଯାଏ ଓ ଧାତୁ ପସରରୁ

ପିତଳ ତରଳାଯାଏ। 3ମନୁଷ ଅନକାରର ସୀମା ନିଣୟ କେର ଓ ପାନସୀମା

ପଯ ନ ନିବିଡ଼ ଅନକାର ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟାସିତ ପସରସବୁ ଅନୁସନାନ କେର।

4 େସ ମନୁଷ ମାନଙ ପବାସସାନରୁ ଦୂରେର ସୁଡ଼ଙ େଖାେଳ; େସମାେନ

ନିକଟଗାମୀ ଚରଣ ଦାରା ବିସୃତ ହୁଅନି; େସମାେନ ମନୁଷ ମାନଙଠାରୁ

ଦୂରେର ଝୁଲନି, େସମାେନ ଏେଣେତେଣ େଦାହଲନି। 5ମୃତିକାରୁ ଖାଦ

ଉତନ ହୁଏ ଓ ତହର ଅେଧାଭାଗ ଅଗି ଦାରା ଲଣଭଣ େହଲା ପରି ହୁଏ। 6

ତହର ପସର ନୀଳକାନମଣିର ସାନ ଓ ତହେର ସୁବଣ େରଣୁ ଥାଏ। 7

େକୗଣସି ଶିକାରୀ ପକୀ େସହି ପଥ ଜାେଣ ନାହ, କିଅବା ବାଜପକୀର ଚକୁ

ହ ତାହା େଦଖ ନାହ; 8ଦପୀ ପଶୁଗଣ ତହେର ଗତାୟାତ କରି ନାହାନି,

ଅବା ଭୟାନକ ସିଂହ ତହ ନିକଟ େଦଇ ଯାଇ ନାହ। 9 ମନୁଷ ଦୃଢ଼ େଶୖଳ

ଉପେର ଆପଣା ହାତ ଦିଏ; େସ ପବତଗଣକୁ ସମୂେଳ ଓଲଟାଇ ପକାଏ।

10 େସ େଶୖଳ ମ େର ନାଳ କାେଟ ଓ ତାହାର ଚକୁ ସବପକାର ବହୁମୂଲ

ଦବ େଦେଖ। 11 ନ ଝରିବା ପାଇଁ େସ ଜଳେସାତ ବନ କେର; ଆଉ,

େସ ଆଲୁଅକୁ ଗୁପ ଦବ ଆେଣ। 12 ମାତ ାନ େକଉଁଠାେର ପାପ ହୁଏ?

ଓ ବୁଦିର ସାନ କାହ? 13 ମନୁଷ ତହର ମୂଲ ଜାେଣ ନାହ; କିଅବା

ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ତାହା ମିେଳ ନାହ। 14 ବାରିଧ କେହ, ‘ତାହା େମାʼ

ଠାେର ନାହ;’ ପୁଣି, ସମୁଦ କେହ, ‘ତାହା େମାʼ ଠାେର ନାହ।’ 15 ସୁବଣ

ଦାରା ତାହା ପାପ େହାଇ ନ ପାେର, କିଅବା ତହର ମୂଲ ାେଥ ରୂପା େତୗଲା

ଯିବ ନାହ। 16 ଓଫୀରର ସୁବଣ ଦାରା ତହର ମୂଲ କରାଯାଇ ନ ପାେର,

ବହୁମୂଲ େଗାେମଦକ ଅବା ନୀଳକାନମଣି ଦାରା ନୁେହଁ। 17 ସଣ ଓ କାଚ

ତହର ସମାନ େହାଇ ନ ପାେର; କିଅବା ଶୁଦ ସଣାଭରଣ ତହର ପରିବତ
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େହବ ନାହ। 18 ତହ ନିକଟେର ପବାଳ ଓ ସଟିକର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହ;

କାରଣ ପଦରାଗ ମଣି ଅେପକା ାନର ମୂଲ ଅଧକ। 19 କୂଶେଦଶୀୟ

ପୀତମଣି ତହର ସମାନ େହବ ନାହ, କିଅବା ନିମଳ ସୁବଣେର ତହର ମୂଲ

କରାଯିବ ନାହ। 20 େତେବ ାନ େକଉଁଠାରୁ ଆେସ? ଓ ବୁଦିର ସାନ କାହ?

21 ତାହା ତ ସମସ ପାଣୀଙ ଚକୁରୁ ଗୁପ ଓ ଆକାଶର ପକୀମାନଙଠାରୁ

ଆବୃତ କରାଯାଇଅଛି। 22 ବିନାଶ ଓ ମୃତୁୁ କହନି, ‘ଆେମମାେନ ସକଣେର

ତହର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ।’ 23 ପରେମଶର ତହର ପଥ ଜାଣନି ଓ େସ

ତହର ସାନ ାତ ଅଛନି। 24 କାରଣ େସ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ଅନାଇ ଓ

ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣଳର ଅଧଃସାନ େଦଖ 25 ବାୟୁର ଓଜନ ନିରୂପଣ

କରନି ଓ ପରିମାଣ ଦାରା ଜଳ ପରିମିତ କରନି। 26 େଯେତେବେଳ େସ

ବୃଷିର ନିୟମ ନିରୂପଣ କେଲ ଓ େମଘଗଜନର ବିଦୁ ପାଇଁ ପଥ ସିର

କେଲ; 27 େସେତେବେଳ େସ ତାହା େଦଖେଲ ଓ ତାହା ପଚାର କେଲ; େସ

ତାହା ସାପନ କେଲ, ଆଉ ତହର ତଦନ କେଲ। 28 ପୁଣି, େସ ମନୁଷ କୁ

କହିେଲ, ‘େଦଖ, ପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହ ାନ ଓ କୁକିୟା ତ ାଗ ହ ବୁଦି।’”

29ଏଥଉତାେର ଆୟୁବ ପୁନବାର ଆପଣା ପସଙ ଧରି କହିଲା, 2 “ଆହା,

ମଁୁ ପୂବବତୀ ମାସସବୁେର, ପରେମଶର େମାେତ ଜଗି ରଖଥବା ଦିନସମୂହେର

େଯପରି ଥଲ, େସପରି େଯେବ ଥାʼନି; 3 େସେତେବେଳ ତାହାଙ ପଦୀପ

େମାʼ ମସକ ଉପେର ଆଲୁଅ େଦଲା ଓ ମଁୁ ତାହାଙ ଦୀପିେର ଅନକାର

େଦଇ ଗମନ କଲ; 4 ମଁୁ ଉତମ ଅବସାେର ଥଲ, େସେତେବେଳ େମାʼ ତମୁ

ଉପେର ପରେମଶରଙର ଗୁପ ବିଷୟ ଥଲା; 5 େସେତେବେଳ ସବଶକିମାନ

ପରେମଶର େମାʼ ସଙେର ଥେଲ ଓ େମାହର ସନାନଗଣ େମାʼ ଚତୁଃପାଶେର

ଥେଲ; 6 େସେତେବେଳ େମାହର ଚରଣ ଦୁଗେର େଧୗତ େହଲା ଓ େଶୖଳ

େମାʼ ପାଇଁ େତୖଳନଦୀ ବହାଇଲା। 7 ମଁୁ ନଗରଦାରକୁ ଯାଇ ଛକସାନେର

ଆପଣା ଆସନ ପସୁତ କେଲ, 8 ଯୁବା େଲାକମାେନ େମାେତ େଦଖ ଲୁଚିେଲ

ଓ ବୃଦ େଲାକମାେନ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ। 9 ଅଧପତିମାେନ କଥାବାତା

କରିବାରୁ ନିବୃତ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ େଦେଲ; 10

କୁଳୀନମାନଙ ରବ ନିରସ େହଲା ଓ େସମାନଙ ଜିହା େସମାନଙ ମୁଖର

ତାଳୁକାେର ଲାଗି ରହିଲା। 11କାରଣ କଣ େମାʼ କଥା ଶୁଣେନ, େମାେତ

କଲ ାଣ କଲା ଓ ଚକୁ େମାେତ େଦଖେନ, େମାʼ ପକେର ସାକ େଦଲା; 12
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େଯେହତୁ ମଁୁ ଆତନାଦକାରୀ ଦରିଦକୁ, ମ ଅସହାୟ ପିତୃହୀନକୁ ଉଦାର

କଲ। 13 ନଷକଳ େଲାକର କଲ ାଣ େମାʼ ଉପେର ବତଲା ଓ ମଁୁ ବିଧବାର

ହୃଦୟକୁ ଆନନେର ଗାନ କରାଇଲ। 14 ମଁୁ ଧାମକତା ପରିଧାନ କଲ ଓ

ତାହା େମାେତ ପରିଧାନ କଲା; େମାହର ନ ାୟ ଆବରଣ ବସ ଓ ମୁକୁଟ

ସରୂପ ଥଲା। 15 ମଁୁ ଅନ ପତି ଚକୁ ସରୂପ ଓ େଛାଟା ପତି ଚରଣ ସରୂପ

ଥଲ। 16 ମଁୁ ଦୀନହୀନ ପତି ପିତା ସରୂପ ଥଲ ଓ େମାʼ ଅ ାତ େଲାକର

ଗୁହାରି ମଁୁ ତଦନ କଲ। 17ଆଉ, ମଁୁ ଅଧାମକର କଳପାଟି ଭାଙି ପକାଇଲ

ଓ ତାହାର ଦନରୁ ଶିକାର ଛଡ଼ାଇ େନଲ। 18 େସହି ସମୟେର ମଁୁ କହିଲ, ମଁୁ

ଆପଣା ବସାେର ମରିବି ଓ ମଁୁ ବାଲୁକା ପରି ଆପଣା ଦିନ ବୃଦି କରିବି; 19

େମାହର େଚର ଜଳ ପଯ ନ ପସାରିତ େହାଇଅଛି ଓ େମାହର ଶାଖା ଉପେର

ରାତିସାରା କାକର ଥାଏ; 20 େମାହର େଗୗରବ େମାʼ ଠାେର ସେତଜ ଥାଏ ଓ

େମାʼ ଧନୁ େମାʼ ହସେର ନୂତନୀକୃତ ହୁଏ। 21 େଲାକମାେନ େମାʼ ଆେଡ଼

କଣ େଦଇ ଅେପକା କେଲ ଓ େମାହର ପରାମଶ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିେଲ। 22

େମାʼ କଥା ଉତାେର େସମାେନ ଆଉ କଥା କହିେଲ ନାହ; ପୁଣି, େମାʼ କଥା

େସମାନଙ ଉପେର େଟାପା େଟାପା େହାଇ ପଡ଼ିଲା। 23ଆଉ, େଯପରି ବୃଷି

ପାଇଁ, େସପରି େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଅେପକା କେଲ ଓ େଯପରି େଶଷ ବୃଷି

ପାଇଁ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ପଶସ କରି େମଲା କେଲ।

24 ମଁୁ େସମାନଙ ପତି ହସିେଲ େସମାେନ ବିଶାସ କେଲ ନାହ ଓ େମାʼ ମୁଖର

େତଜ ନିେସଜ କେଲ ନାହ। 25 ମଁୁ େସମାନଙ ପଥ ମେନାନୀତ କରି ପଧାନ

େହାଇ ବସିଲ ଓ େସୖନ ଦଳ ମ େର ରାଜା ପରି ଓ େଶାକାତମାନଙର

ସାନନାକାରୀ ପରି ବାସ କଲ।

30 େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରନି, େସମାନଙ ପିତୃଗଣକୁ ମଁୁ

ଆପଣା ପଲରକକ କୁକୁରମାନଙ ସେଙ ରଖବାକୁ ତୁଚ କଲ। 2 େସମାନଙ

ବାହୁ ବଳେର େମାହର କି ଲାଭ େହାଇପାେର? େସମାନଙର େଯୗବନାବସା

ନଷ େହାଇଅଛି। 3 େସମାେନ ଦରିଦତା ଓ ଦୁଭକ ସକାଶୁ କୀଣ େହାଇଅଛନି;

େସମାେନ େଘାର ଉତନତା ଓ ଶୂନ ତାେର ଶୁଷ ଭୂମି ଚବଣ କରନି।

4 େସମାେନ ବୁଦା ନିକଟରୁ ବିସାଦୁ ଶାକ ଛିଣାନି ଓ େରତମବୃକର

ମୂଳ େସମାନଙର ଆହାର। 5 େସମାେନ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ ତାଡ଼ିତ

େହାଇଅଛନି; େଲାେକ େଯପରି େଚାର ପଛେର, େସହିପରି େସମାନଙ
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ପଛେର ଡାକ ପକାନି। 6 େସମାେନ ଉପତ କାର ବିଦୀଣ ସାନେର, ପୃଥବୀର

ଓ େଶୖଳର ଗତେର ବାସ କରିେବ। 7 େସମାେନ ବୁଦା ମ େର ଗଧ

ପରି େବାବାନି; େସମାେନ ବିଛୁଆତି ବନେର ରୁଣ ହୁଅନି। 8 େସମାେନ

ମୂଖମାନଙର ସନାନ, େସମାେନ ଇତର େଲାକଙ ସନାନ; େସମାେନ

େକାରଡ଼ା ଖାଇ େଦଶରୁ ତଡ଼ା ଯାଇଥେଲ। 9 ମାତ ଏେବ ମଁୁ େସମାନଙର

ଗୀତ ସରୂପ େହାଇଅଛି; ହଁ, ମଁୁ େସମାନଙର ଗଳ ସରୂପ େହାଇଅଛି।

10 େସମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରନି, େସମାେନ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର ଠିଆ

ହୁଅନି ଓ େମାʼ ମୁଖେର େଛପ ପକାଇବାକୁ ଡରନି ନାହ। 11କାରଣ େସ

ଆପଣା ରଜୁ ଫଟାଇ େମାେତ େକଶ େଦଇଅଛନି, ଏଣୁ େସମାେନ େମାʼ

ସାକାତେର ଲଗାମ ପକାଇ େଦଇଅଛନି। 12 ଇତର େଲାକମାେନ େମାʼ

ଡାହାଣେର ଉଠନି; େସମାେନ େମାʼ ଚରଣ ଘୁଞାଇ ଦିଅନି ଓ େସମାେନ

େମାʼ ବିରୁଦେର ବିନାଶର ମାଗ ପସୁତ କରନି। 13 େସମାେନ େମାର ପଥ

ବିଗାଡ଼ନି, େସମାେନ େମାʼ ବିପଦକୁ ଅଗସର କରନି, ଅନ ର ସହାୟ ବିନା

ହ େସମାେନ ତାହା କରନି। 14 େସମାେନ ପଶସ ଭଗ ସାନ େଦଇ ଆସିଲା

ପରି ଆସନି; ଉଜାଡ଼ ମ େର େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଗଡ଼ନି। 15 ନାନା

ପକାର ତାସ େମାେତ ଆକମଣ କରିଅଛି, ତାହାସବୁ ବାୟୁ ପରି େମାହର

ସମମ ଘଉଡ଼ାନି ଓ େମାହର ମଙଳ େମଘ ପରି ବହି ଯାଇଅଛି। 16 ପୁଣି,

ଏେବ େମାର ପାଣ େମାʼ ଅନରେର ତରଳି ଯାଏ; େକଶର ଦିନସବୁ େମାେତ

ଆକାନ କରିଅଛି। 17 ରାତିକାଳେର େମାହର ଅସିସବୁ େମାʼ ଭତେର ବିଦ

ହୁଏ ଓ େମାେତ କାମୁଡ଼ିବା େବଦନାସବୁ ବିଶାମ ନିଅନି ନାହ। 18 େମାʼ

େରାଗର ପବଳ ଶକିେର େମାʼ ବସ ବିକୃତ େହାଇଅଛି; ତାହା େମାʼ ଜାମାର

ଗଳାପଟି ପରି େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ ବାେନ। 19 େସ େମାେତ ପଙେର ପକାଇ

େଦଇଅଛନି, ଆଉ ମଁୁ ଧୂଳି ଓ ଭସ ପରି େହାଇଅଛି। 20 ମଁୁ ତୁମକୁ ଡାକ

ପକାଉଅଛି, ମାତ ତୁେମ େମାେତ ଉତର ଦିଅ ନାହ। ମଁୁ ଠିଆ େହେଲ,

ତୁେମ େମାେତ ଅନାଉଅଛ। 21 ତୁେମ େମାʼ ପତି ନିଷୁର େହାଇ ଯାଇଅଛ;

ତୁେମ ଆପଣା ହସର ପରାକମେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ। 22ତୁେମ

େମାେତ ବାୟୁକୁ ଉଠାଇ ତହ ଉପେର େମାେତ ଚଢ଼ାଉଅଛ ଓ ବତାସେର

ତୁେମ େମାେତ ଲୀନ କରୁଅଛ। 23 କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁେମ େମାେତ ମୃତୁୁ

ନିକଟକୁ ଓ ସମସ ପାଣୀ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଗୃହକୁ ଆଣିବ। 24ନିଶୟ ଭଗ
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ଗୃହାଦିର ରାଶି ବିରୁଦେର େସ ଆପଣା ହସ ବଢ଼ାଇେବ ନାହ; ତଥାପି ଜେଣ

ଆପଣା ବିନାଶ ସମୟେର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ସକାଶୁ ଆତନାଦ କରିପାେର।

25 ମଁୁ କି ଦୁଃଖେର ଥବା େଲାକ ପାଇଁ େରାଦନ କଲ ନାହ? ଦୀନହୀନ

ପାଇଁ କି େମାହର ପାଣ ଦୁଃଖତ େନାହିଲା? 26 ମଁୁ ମଙଳ ଅେପକା କରିବା

େବେଳ ଅମଙଳ ଉପସିତ େହଲା; ପୁଣି, ମଁୁ ଆଲୁଅର ଅେପକା କଲା େବେଳ

ଅନକାର ଆସିଲା। 27 େମାʼ ଅନ ଫୁେଟ, ବିଶାମ କେର ନାହ; େମାʼ ଉପେର

େକଶର ଦିନସବୁ ଉପସିତ େହାଇଅଛି। 28 ମଁୁ ସୂଯ ବିନା ମାନ େହାଇ

ବୁଲୁଥାଏ; ମଁୁ ସମାଜେର ଠିଆ େହାଇ ସାହାଯ ପାଇଁ ଆତନାଦ କେର। 29

ମଁୁ ଶୃଗାଳମାନଙର ଭାଇ ଓ ଉଷପକୀଙର ସଙୀ େହାଇଅଛି। 30 େମାହର

ଚମ କୃଷବଣ େହାଇ େମାʼ ଠାରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି ଓ େମାʼ ଅସିସବୁ ଉତାପେର

ଦଗ େହଉଅଛି। 31 େତଣୁ େମାହର ବୀଣା େଶାକେର ଓ େମାହର ବଂଶୀ

କନନକାରୀମାନଙ ସରେର ପରିଣତ େହାଇଅଛି।

31ମଁୁ ଆପଣା ଚକୁ ସେଙ ନିୟମ କଲ; େତେବ ମଁୁ ଯୁବତୀ ପତି କିପରି

ଅନାଇବି? 2 କାରଣ ଊଦସ ପରେମଶରଙଠାରୁ ପାପ ଅଂଶ କଅଣ

ଓ ଉପରିସ ସବଶକିମାନଙଠାରୁ ପାପ ଅଧକାର କଅଣ? 3 ତାହା କି

ଅଧାମକମାନଙ ପତି ବିପଦ ଓ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ପତି ଦୁଗତି ନୁେହଁ?

4 େସ କି େମାହର ମାଗସବୁ େଦଖନି ନାହ ଓ େମାହର ପାଦଗତି ଗଣନି

ନାହ? 5 ଯଦି ମଁୁ ଅସାରତାେର ଗତାୟାତ କରିଥାଏ ଓ େମାହର ପାଦ

ପବଞନାପଥେର ବ ଗ େହାଇଥାଏ; 6 େତେବ ମଁୁ ଧମ ନିକିେର େତୗଲାଯାଏ,

ତହେର ପରେମଶର େମାହର ସରଳତା ଜାଣି ପାରିେବ। 7ଯଦି େମାହର

ପାଦ ବିପଥେର ଯାଇଥାଏ ଓ େମାହର ଅନଃକରଣ େମାʼ ଚକୁ ଅନୁସାେର

ଚାଲଥାଏ ଓ ଯଦି େମାʼ ହସେର େକୗଣସି କଳଙ ଲାଗିଥାଏ; 8 େତେବ

ମଁୁ ବୁେଣ ଓ ଅନ େଭାଗ କରୁ; େମାʼ େକତର ଶସ ମୂେଳାତାଟିତ େହଉ।

9ଯଦି େମାହର ହୃଦୟ େକୗଣସି ସୀ ପତି ଲୁବ େହାଇଥାଏ ଓ ମଁୁ ଆପଣା

ପତିବାସୀର ଦାର ନିକଟେର ଲୁଚି ବସିଥାଏ; 10 େତେବ େମାʼ ଭାଯ ା ଅନ ର

ଚକି େପଷୁ ଓ ଅନ ମାେନ ତାହାକୁ େଭାଗ କରନୁ। 11 କାରଣ ତାହା ଗୁରୁତର

େଦାଷ; ଆଉ, ତାହା ବିଚାରକତୃଗଣ ଦାରା ଦଣନୀୟ ଅପରାଧ; 12 କାରଣ

ତାହା ସବନାଶକ ଗାସକାରୀ ଅଗି ଓ େମାʼ ସବସର ମୂେଳାତାଟିତ କରନା।

13 େମାʼ ଦାସ କି ଦାସୀ େମାʼ ସେଙ ବିେରାଧ କେଲ, ଯଦି ମଁୁ େସମାନଙର
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ଗୁହାରି ତୁଚ କରିଥାଏ; 14 େତେବ ପରେମଶର ଉଠିେଲ, ମଁୁ କଅଣ କରିବି?

ଓ େସ ବିଚାର କେଲ, ମଁୁ ତାହାଙୁ କି ଉତର େଦବି? 15 େଯ େମାେତ ଗଭେର

ନିମାଣ କେଲ, େସ କି ତାହାକୁ ନିମାଣ କେଲ ନାହ? ଓ ଏକ ବ କି କି

ଗଭେର ଆମମାନଙୁ ଗଢ଼ି ନାହାନି? 16 ଯଦି ମଁୁ ଦରିଦମାନଙୁ େସମାନଙ

ବାଞିତ ବିଷୟରୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଅବା ବିଧବାର ଦୃଷି ମାନ କରିଥାଏ; 17

ଅଥବା ଆପଣାର ଖାଦ ଏକା ଖାଇଥାଏ ଓ ପିତୃହୀନ ତହରୁ ଖାଇ ନ ଥାଏ;

18 (ମାତ ପିତା ନିକଟେର ବଢ଼ିଲା ପରି େସ େମାହର ବାଲ ାବସାରୁ େମାʼ

ନିକଟେର ବଢ଼ିଲା ଓ େମାʼ ଜନଠାରୁ ମଁୁ ବିଧବାର ପଥଦଶକ େହାଇଅଛି।)

19 ମଁୁ କାହାକୁ ବସାଭାବେର ମୃତକଳ, ଅବା ଦୀନହୀନକୁ ଉଲଙ େଦଖେଲ,

20 ଯଦି ତାହାର କଟିେଦଶ େମାେତ ଆଶୀବାଦ କରି ନ ଥାଏ ଓ େସ

େମାʼ େମଷେଲାମେର ଉଷ େହାଇ ନ ଥାଏ; 21 ମଁୁ ନଗରଦାରେର ନିଜ

ଉପକାରୀକୁ େଦଖ ଯଦି ପିତୃହୀନ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଥାଏ; 22

େତେବ େମାʼ ସନ ସନିସାନରୁ ଖସି ପଡ଼ୁ ଓ େମାʼ ବାହୁ ଅସିରୁ ଭାଙିଯାଉ। 23

କାରଣ ପରେମଶରଙଠାରୁ ବିପଦ େମାʼ ପତି ଭୟାନକ ଥଲା ଓ ତାହାଙ

ମହତ ସକାଶୁ ମଁୁ କିଛି କରି ପାରିଲ ନାହ। 24ଯଦି ମଁୁ ସୁବଣକୁ ଆଶାଭୂମି

କରିଥାଏ ଓ ତୁେମ େମାହର ଆଶୟ େବାଲ ଶୁଦ ସୁବଣକୁ କହିଥାଏ; 25

େମାହର ସମଦ ଅତିଶୟ େହବାରୁ ଓ େମାହର ହସ ବହୁତ ଲାଭ କରିବାରୁ

ଯଦି ମଁୁ ଆନନ କରିଥାଏ; 26 ସୂଯ ଦୀପି େଦବା େବେଳ ଓ ଚନ େଜ ାସାେର

ଗତି କରିବା େବେଳ ଯଦି ମଁୁ ତହ ପତି ଦୃଷି କରିଥାଏ; 27 ପୁଣି, େମାହର

ଅନଃକରଣ େଗାପନେର ପେଲାଭତ େହାଇଥାଏ ଓ େମାʼ ମୁଖ େମାʼ ହସକୁ

ଚୁମନ କରିଥାଏ; 28 େତେବ ତାହା ହ ବିଚାରକତୃଗଣ ଦାରା ଦଣନୀୟ

ଅପରାଧ ହୁଅନା; ପୁଣି, ମଁୁ ଊଦବାସୀ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ମିଥ ାବାଦୀ

ହୁଅନି। 29 େମାʼ ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶେର ଯଦି ମଁୁ ଆନନ କରିଥାଏ, ଅବା

ଅମଙଳ ତାହାର ଉେଦଶ ପାଇବା େବେଳ ଦପ କରିଥାଏ; 30 (ମାତ ମଁୁ

ଅଭଶାପ େଦଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନିମେନ ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣା

ମୁଖ େଦଇ ନାହ); 31 େମାʼ ତମୁସିତ େଲାେକ କି କହି ନ ଥାʼନି, ‘ତାହାର

ଦତ ମାଂସେର େଯ ତୃପ େହାଇ ନାହ, ଏପରି ଜଣକୁ କିଏ ପାଇ ପାେର?’ 32

ବିେଦଶୀ ଦାଣେର ରାତି େକପଣ କଲା ନାହ; ମାତ ମଁୁ ପଥକ ନିମେନ ଦାର

ମୁକ କଲ; 33 ଯଦି ମଁୁ ଆପଣା ବକସଳେର ନିଜ ଅଧମ ଗୁପ କରିବା ଦାରା
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ଆଦମ ପରି ଆପଣା ଅପରାଧ ଢାଙିଥାଏ; 34 ମହାଜନତାକୁ ଭୟ କରିବାରୁ

ଓ େଗାଷୀୟମାନଙ ତୁଚତା େମାେତ ତସ କରିବାରୁ ଯଦି ମଁୁ ନୀରବ େହାଇ

ଦାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ଥାଏ  35ଆଃ, େକହି ଯଦି େମାʼ କଥା ଶୁଣିବାକୁ

ଥାʼନା! (ଏହି େଦଖ େମାହର ସାକର, ସବଶକିମାନ ପରେମଶର େମାେତ

ଉତର େଦଉନୁ), ଓ େମାʼ ପତିବାଦୀ େମାହର େଯଉଁ େଦାଷପତ େଲଖଅଛି,

ତାହା ଯଦି ମଁୁ ପାଆନି! 36 େତେବ ନିଶୟ ମଁୁ ଆପଣା ସନେର ତାହା ବହନି

ଓ ମୁକୁଟ ପରି ତାହା ବାନନି। 37 ମଁୁ ଆପଣା ପାଦଗତିର ସଂଖ ା ତାହାକୁ

ଜଣାନି; ଶାସକ ପରି ତାହାର ନିକଟକୁ ଯାଆନି। 38ଯଦି େମାʼ ଭୂମି େମାʼ

ପତିକୂଳେର କନନ କେର ଓ ତହର ଲଙଳଶିଆରସବୁ ଏକତ େରାଦନ

କରନି; 39ଯଦି ମଁୁ ମୂଲ ବିନା ତହର ଫଳ େଭାଗ କରିଥାଏ, ଅବା ତହର

ଅଧକାରୀମାନଙ ପାଣନାଶର କାରଣ େହାଇଥାଏ; 40 େତେବ ଗହମ ବଦେଳ

କଣକଲତା ଓ ଯବ ବଦେଳ ବିଷବୃକ ବଢ଼ୁ।” ଆୟୁବଙ କଥା ସମାପ େହଲା।

32ଏହିରୂେପ ଆୟୁବ ନିଜ ଦୃଷିେର ଧାମକ େହବାରୁ ଏହି ତିନି ଜଣ ଉତର

େଦବାରୁ କାନ େହେଲ। 2 ତହେର ରା େଗାଷୀଜାତ ବୂଷୀୟ ବାରେଖଲର

ପୁତ ଇଲୀହୂର େକାଧ ପଜଳିତ େହଲା; ଆୟୁବ ବିରୁଦେର ତାହାର େକାଧ

ପଜଳିତ େହଲା, କାରଣ େସ ପରେମଶରଙ ଅେପକା ଆପଣାକୁ ଧାମକ

ମଣିଲା। 3 ମ ତାହାର ତିନି ବନୁଙ ପତିକୂଳେର ତାହାର େକାଧ ପଜଳିତ

େହଲା, କାରଣ େସମାେନ େକୗଣସି ଉତର େଦଇ ନ ପାରିେଲ େହଁ ଆୟୁବକୁ

େଦାଷୀ କରିଥେଲ। 4 େସମାେନ ଇଲୀହୂଠାରୁ ପାଚୀନ ଥବାରୁ ଇଲୀହୂ

ଆୟୁବକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅେପକା କରିଥଲା। 5 ପୁଣି, େସ େସହି ତିନି

ଜଣଙ ମୁଖେର େକୗଣସି ଉତର ନ ଥବାର େଦଖ ତାହାର େକାଧ ପଜଳିତ

େହଲା। 6 ଏଥଉତାେର ବୂଷୀୟ ବାରେଖଲର ପୁତ ଇଲୀହୂ ଉତର କରି

କହିଲା, “ମଁୁ ଯୁବା େଲାକ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଅତି ବୃଦ; ଏଣୁ ମଁୁ କାନ େହଲ

ଓ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା ମତ ପକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ କଲ ନାହ।

7 ମଁୁ କହିଲ, ‘ଦିନସମୂହ କଥା କହିେବ ଓ ବଷର ବାହୁଲ ାନ ଶିଖାଇେବ।’

8 ମାତ ମନୁଷ ମ େର େଗାଟିଏ ଆତା ଅଛି ଓ ସବଶକିମାନ ପରେମଶରଙ

ନିଶାସ େସମାନଙୁ ବୁଦି ଦିଏ। 9 ବଡ଼ େଲାେକ େଯ ାନବାନ, ତାହା ନୁେହଁ,

ଅବା ପାଚୀନମାେନ େଯ ବିଚାର ବୁଝନି, ତାହା ନୁେହଁ। 10 ଏଥପାଇଁ ମଁୁ

କହିଲ, ‘େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ମଁୁ ମ ଆପଣା ମତ ପକାଶ କରିବି।’ 11 େଦଖ,
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ମଁୁ ତୁମମାନଙ କଥା ପାଇଁ ଅେପକା କଲ, କଅଣ କହିବାକୁ େହବ, ଏହା

ତୁେମମାେନ ଅନୁସନାନ କରିବା ପଯ ନ ତୁମମାନଙ ଯୁକି ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ

କଲ। 12ଆହୁରି, ମଁୁ ତୁମମାନଙ କଥାେର ମନ େଦଲ, ପୁଣି େଦଖ, ଆୟୁବକୁ

େବାଧ େଦବାକୁ, ଅବା ତାହାର କଥାର ଉତର େଦବାକୁ ତୁମମାନଙ ମ େର

େକହି ନ ଥଲା। 13 ସାବଧାନ, େକଜାଣି ତୁେମମାେନ କହିବ, ଆେମମାେନ

ାନ ପାଇଅଛୁ; ପରେମଶର ତାହାକୁ ପରାସ କରି ପାରିେବ, ମନୁଷ ନୁେହଁ;

14 କାରଣ େସ େମାʼ ବିରୁଦେର କଥା କହି ନାହ, କିଅବା ମଁୁ ତୁମମାନଙ

କଥାେର ତାହାକୁ ଉତର େଦବି ନାହ। 15 େସମାେନ ବିସିତ ଅଛନି, େସମାେନ

ଆଉ ଉତର ଦିଅନି ନାହ, େସମାନଙର େକୗଣସି କଥା କହିବାକୁ ନାହ। 16

େସମାେନ କଥା କହନି ନାହ, େସମାେନ ତୁନି େହାଇ ଠିଆ ହୁଅନି, ଆଉ

ଉତର ଦିଅନି ନାହ େବାଲ କି ମଁୁ ଅେପକା କରିବି? 17 ମଁୁ ମ ଆପଣାର

ଉତର େଦବି, ମଁୁ ଆପଣାର ମତ ପକାଶ କରିବି। 18 କାରଣ ମଁୁ ବାକ େର

ପରିପୂଣ। େମାହର ଅନରସ ଆତା େମାେତ ପବତାଏ। 19 େଦଖ, େମାʼ

ଉଦର ବନ ଦାକାରସ ତୁଲ ; ନୂତନ କୁମା ପରି ତାହା ଫାଟିବାକୁ ଉଦ ତ।

20 ମଁୁ ଉଶାସ ପାଇବା ପାଇଁ କଥା କହିବି; ମଁୁ ଓଷାଧର ଫଟାଇ ଉତର େଦବି।

21 ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାେତ େକୗଣସି େଲାକର ମୁଖାେପକା କରିବାକୁ ଦିଅ

ନାହ; କିଅବା ମଁୁ େକୗଣସି େଲାକର ଚାଟୁବାଦ କରିବି ନାହ। 22 କାରଣ

ମଁୁ ଚାଟୁବାଦ କରି ଜାେଣ ନାହ; କେଲ େମାହର ସୃଷିକତା ଶୀଘ େମାେତ

ସଂହାର କରିେବ।

33ଯାହାେହଉ, ବିନୟ କରୁଅଛି, େହ ଆୟୁବ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ ଓ

େମାହର ସମସ ବାକ େର କଣପାତ କର। 2 ଏେବ େଦଖ, ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖ

ଫଟାଉଅଛି, େମାʼ ଜିହା େମାʼ ମୁଖ ଭତେର କଥା କହିଅଛି। 3 େମାʼ ବାକ

େମାʼ ଅନଃକରଣର ସରଳତା ପକାଶ କରିବ ଓ େମାହର ଓଷାଧର ଯାହା

ଜାେଣ, ତାହା ସରଳ ଭାବେର କହିବ। 4 ପରେମଶରଙ ଆତା େମାେତ ସୃଷି

କରିଅଛନି ଓ ସବଶକିମାନଙ ନିଶାସ େମାେତ ଜୀବନ ଦିଅନି। 5 ତୁେମ

ପାରିେଲ, େମାେତ ଉତର ଦିଅ, େମାʼ ସମୁଖେର ଆପଣା ବାକ ସଜାଇ ଠିଆ

ହୁଅ। 6 େଦଖ, ପରେମଶରଙ ପତି ତୁେମ େଯପରି, ମଁୁ େସପରି ଅେଟ, ମଁୁ

ମ ମୃତିକାରୁ ନିମତ େହାଇଅଛି। 7 େଦଖ, େମାହର ଭୟାନକତା ତୁମକୁ

ଭୀତ କରିବ ନାହ, କିଅବା େମାହର ଭାର ତୁମ ଉପେର ଭାରୀ େହବ ନାହ।
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8 ନିଶୟ ତୁେମ େମାହର କଣେଗାଚରେର କହିଅଛ ଓ ମଁୁ ତୁମ ବାକ ର ରବ

ଶୁଣିଅଛି, ଯଥା, 9 ‘ମଁୁ ଶୁଚି, ଅପରାଧରହିତ; ମଁୁ ନିେଦାଷ, ମ େମାʼ ଠାେର

ଅଧମ ନାହ; 10 େଦଖ, େସ େମାʼ ଛିଦ ଅେନଷଣ କରନି, େସ େମାେତ

ଆପଣା ଶତୁ େବାଲ ଗଣନି; 11 େସ ଯନାେର େମାହର ପାଦ ରଖନି, େସ

େମାହର ସମସ ପଥ ନିରୀକଣ କରନି।’ 12 େଦଖ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଉତର େଦବି,

ଏ ବିଷୟେର ତୁେମ ଯଥାଥ ନୁହଁ; କାରଣ ପରେମଶର ମନୁଷ ଅେପକା

ମହାନ ଅଟନି। 13ତୁେମ କାହକି ତାହାଙ ସେଙ ବିବାଦ କରୁଅଛ? େଯଣୁ

େସ ଆପଣାର େକୗଣସି ବିଷୟର କାରଣ ଜଣାନି ନାହ। 14 ପରେମଶର

ଥେର କହନି, ଦୁଇ ଥର ହ କହନି, ତଥାପି ମନୁଷ ତହେର ମନ ଦିଏ ନାହ;

15 ସପେର, ରାତିକାଳୀନ ଦଶନେର; ମନୁଷ ମାେନ େଘାର ନିଦାେର ମଗ

େହବା େବେଳ, ଶଯ ାେର ଘୁମାଇବା େବେଳ, 16 େସ ମନୁଷ ମାନଙର କଣ

ମୁକ କରନି ଓ େସମାନଙର ଶିକା େମାହରାଙିତ କରନି, 17ତଦାରା େସ

ମନୁଷ କୁ ତାହାର ସଂକଳରୁ ନିବୃତ କରନି ଓ ମନୁଷ ଠାରୁ ଅହଙାର ଗୁପ

କରନି। 18 େସ ତାହାର ପାଣକୁ ଗତରୁ ଓ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଖଡାଘାତରୁ

ଅଟକାଇ ରଖନି। 19ମ େସ ଆପଣା ଶଯ ାେର ବ ଥା ଦାରା ଓ ଆପଣା

ଅସି ମ େର ନିରନର ଯୁଦ ଦାରା ଶାସି ପାଏ; 20 େତଣୁ ତାହାର ଜୀବନ

ଆହାରକୁ ଓ ତାହାର ପାଣ ସୁସାଦୁ ଭକ କୁ ଘୃଣା କେର। 21 ତାହାର ମାଂସ

କୟ ପାଇ ଅଦୃଶ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଅଦୃଶ ଥବା ଅସିସବୁ େଦଖାଯାଏ। 22

ଆହୁରି, ତାହାର ପାଣ ଗତର ଓ ତାହାର ଜୀବନ ସଂହାର କର ସନିକଟ ହୁଏ।

23 ଯଦି ମନୁଷ କୁ ତାହାର କତବ ତା େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ସେଙ ଜେଣ

ଦୂତ, ସହସ ମ ରୁ ଜେଣ ଅଥକାରକ ଥାଏ; 24 େତେବ େସ ତାହାକୁ କୃପା

କରି କହିେବ, ‘ଗତଗମନରୁ ତାହାକୁ ଉଦାର କର, ମଁୁ ପାୟଶିତ ପାଇଅଛି।

25 ତାହାର ମାଂସ ବାଳକର ମାଂସ ଅେପକା ସେତଜ େହବ; େସ ଆପଣା

େଯୗବନ ଦିନ ପୁନବାର ପାଇବ;’ 26 େସ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା

କେର ଓ େସ ତାହା ପତି ପସନ ହୁଅନି; େତଣୁ େସ ଆନନେର ତାହାଙ ମୁଖ

ଦଶନ କେର; ଆଉ, େସ ମନୁଷ କୁ ତାହାର ଧାମକତା ପୁନବାର ଦିଅନି।

27 େସ ମନୁଷ ମାନଙ ସାକାତେର ଗାନ କରି କେହ, ‘ମଁୁ ପାପ କରିଅଛି ଓ

ନ ାୟର ବିପରୀତ କରିଅଛି ଓ ତାହା େମାହର ଲାଭଜନକ େହାଇ ନାହ।

28 େସ େମାହର ପାଣକୁ ଗତଗମନରୁ ମୁକ କରିଅଛନି ଓ େମାହର ଜୀବନ



ଆୟୁବ 1120

ଆଲୁଅ େଦଖବ।’ 29 େଦଖ, ମନୁଷ େଯପରି ଜୀବିତ େଲାକଙ ଦୀପିେର

ଦୀପିମାନ େହବ, ଏଥପାଇଁ ଗତରୁ ତାହାର ପାଣ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ, 30

ପରେମଶର ତାହା ସହିତ ଦୁଇ ଥର, ମ ତିନି ଥର ଏହିସବୁ ବ ବହାର

କରନି। 31 େହ ଆୟୁବ, ମେନାେଯାଗ କରି େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ତୁେମ ନୀରବ

ହୁଅ, ମଁୁ କଥା କହିବି। 32 ତୁମର କହିବାର େକୗଣସି ବିଷୟ ଥେଲ, େମାେତ

ଉତର ଦିଅ; କୁହ, କାରଣ ତୁମକୁ ନିେଦାଷ କରିବାକୁ େମାର ଇଚା। 33

େନାହିେଲ େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ନୀରବ ହୁଅ, ଆଉ ମଁୁ ତୁମକୁ ାନ ଶିଖାଇବି।”

34ଆହୁରି ଇଲୀହୂ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “େହ ାନୀମାେନ, େମାʼ କଥା

ଶୁଣ, େହ ବି ମାେନ, େମାʼ କଥାେର କଣ ଦିଅ। 3 କାରଣ ସାଦ େଯପରି

ଭକ ର ସାଦ ବୁେଝ, କଣ େସପରି ବାକ ର ପରୀକା କେର। 4ଯାହା ଯଥାଥ,

ତାହା ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରୁ; ଯାହା ଭଲ,

ତାହା ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମ େର ନିଶୟ କରୁ। 5 କାରଣ ଆୟୁବ

କହିଅଛି, ‘ମଁୁ ଧାମକ, ପୁଣି ପରେମଶର େମାହର ନ ାୟ ହରଣ କରିଅଛନି; 6

ମଁୁ ନ ାୟବାନ େହେଲ େହଁ ମିଥ ାବାଦୀ ଗଣିତ େହାଇଅଛି; ମଁୁ ଅପରାଧରହିତ

େହେଲ େହଁ େମାହର କତି ପତିକାରହୀନ।’ 7ଆୟୁବ ପରି େକଉଁ େଲାକ

ଅଛି? େସ ଜଳ ପରି ନିନା ପାନ କେର। 8 େସ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ସେଙ

ଯାଏ ଓ ଦୁଷ େଲାକମାନଙ ସେଙ ଗମନାଗମନ କେର। 9 କାରଣ େସ

କହିଅଛି, ‘ପରେମଶରଙଠାେର ଆନନ କେଲ, ମନୁଷ ର କିଛି ଲାଭ ନାହ।’

10 େହ ବୁଦିମାନ େଲାେକ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ପରେମଶର େଯ ଦୁଷମ କରିେବ,

ଏହା ତାହାଙଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ ଓ ସବଶକିମାନ େଯ ଅଧମ କରିେବ, ଏହା

ତାହାଙଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ। 11 ମନୁଷ ର କମାନୁସାେର େସ ତାହାକୁ ଫଳ

େଦେବ ଓ ପେତ କ େଲାକକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ପମାେଣ ଫଳ େଭାଗ

କରାଇେବ। 12 ନିଶୟ ପରେମଶର ଦୁଷାଚରଣ କରିେବ ନାହ, ସବଶକିମାନ

ବିଚାର ବିପରୀତ କରିେବ ନାହ। 13କିଏ ତାହାଙୁ ପୃଥବୀର କତୃତଭାର

େଦଲା? ଅବା କିଏ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ନିରୂପଣ କରିଅଛି? 14ଯଦି େସ

ମନୁଷ ଉପେର ଆପଣା ମନ େଦେବ, ଯଦି େସ ତାହାର ଆତା ଓ ନିଶାସ

ଆପଣା ନିକଟେର ସଂଗହ କରିେବ; 15 େତେବ ସକଳ ପାଣୀ ଏକତ ବିନଷ

େହେବ ଓ ମନୁଷ ପୁନବାର ଧୂଳିେର ମିଶିଯିବ। 16 ତୁମର ବିେବଚନା ଥେଲ,

ଏହା ଶୁଣ; େମାʼ ବାକ ର ରବେର ମେନାେଯାଗ କର। 17 େଯ ନ ାୟ ଘୃଣା
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କେର, େସ କି ଶାସନ କରିବ? ଓ େଯ ଧାମକ ଓ ପରାକମୀ, ତାହାଙୁ କି

ତୁେମ େଦାଷୀ କରିବ? 18 ରାଜାକୁ, ‘ତୁେମ ଅଧମ;’ ଅବା ଅଧପତିମାନଙୁ,

‘ତୁେମମାେନ ଦୁଷ’ େବାଲ କହିବାର କି ଉପଯୁକ? 19 େତେବ ପରେମଶର

େଯ ଅଧପତିମାନଙର ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ, ଅବା ସମେସ ତାହାଙର

ହସକୃତ କମ େହବାରୁ ଦରିଦ ଅେପକା ଧନୀକୁ ବିେଶଷ ାନ କରନି ନାହ,

ତାହାଙୁ ଏପରି କହିବା େକେତ ଅଧକ ଅନୁପଯୁକ? 20 େସମାେନ ମୁହୂତେକ,

ଅଦରାତେର ହ ମରନି; େଲାକମାେନ କମିତ େହାଇ ପାଣତ ାଗ କରନି ଓ

ବିକମୀ ବିନା ହସେକପେର ଦୂରୀକୃତ ହୁଅନି। 21କାରଣ ମନୁଷ ର ମାଗ ପତି

ପରେମଶରଙ ଦୃଷି ଅଛି ଓ େସ ତାହାର ସବୁ ଗତି େଦଖନି। 22 େଯଉଁଠାେର

ଅଧମାଚାରୀଗଣ ଲୁଚି ପାରନି, ଏପରି ଅନକାର ଓ ମୃତୁ ଚାୟା ନାହ। 23

କାରଣ ମନୁଷ ର ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ବିଚାରାେଥ ଯିବାକୁ େହବ

େବାଲ ତାହା ବିଷୟ ଦୀଘ ବିେବଚନା କରିବାର ତାହାଙର ଆବଶ କ ନାହ।

24 େସ ଅନୁେଦଶ ଉପାୟେର ପରାକାନ େଲାକମାନଙୁ ଖଣ ଖଣ କରନି ଓ

େସମାନଙ ସାନେର ଅନ ମାନଙୁ ସାପନ କରନି। 25ଏେହତୁ େସ େସମାନଙ

କମର ତତ ନିଅନି; ପୁଣି, େସ ରାତିେର େସମାନଙୁ ଓଲଟାଇ ପକାନି,

ତହେର େସମାେନ ବିନଷ ହୁଅନି। 26 େସ ଅନ ମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ଦୁଷ

େଲାକଙୁ ପହାର କଲା ପରି େସମାନଙୁ ପହାର କରନି; 27 କାରଣ େସମାେନ

ତାହାଙ ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ଓ ତାହାଙର େକୗଣସି ମାଗ ଆଦର

କରିବାକୁ ଅନିଚୁକ େହେଲ; 28 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁେର

ଦରିଦର କନନ ଉପସିତ କରାଇେଲ, ତହଁୁ େସ ଦୁଃଖୀର କନନ ଶୁଣିେଲ। 29

େସ ଶାନି େଦେଲ, କିଏ େଦାଷ େଦଇ ପାେର? ଓ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ

କେଲ, କିଏ ତାହାଙୁ େଦଖ ପାେର? ଏହା େକୗଣସି େଗାଷୀ ଅବା େକୗଣସି

ବ କି ପତି କରାଗେଲ, ଏକ ସମାନ ଥାଏ; 30 ଏଣୁ ଅଧାମକ େଲାକ ରାଜତ

କେର ନାହ, େଲାକମାନଙୁ ଫାନେର ପକାଇବାକୁ େକହି ନ ଥାଏ। 31 କାରଣ

େକହି କି ପରେମଶରଙୁ କହିଅଛି, ‘ମଁୁ ଶାସି େଭାଗ କରୁଅଛି, ଆଉ େଦାଷ

କରିବି ନାହ; 32 ଯାହା ମଁୁ ଜାଣୁ ନାହ, ତାହା ତୁେମ େମାେତ ଶିଖାଅ; ଯଦି ମଁୁ

ଅପରାଧ କରିଅଛି, େତେବ ଆଉ ତାହା କରିବି ନାହ?’ 33 ତାହାଙ ଦତ

ପତିଫଳ କି ତୁମ ଇଚାମତ େହବ େଯ, ତୁେମ ତାହା ଅଗାହ କରୁଅଛ?

କାରଣ ମେନାନୀତ କରିବାର ତୁମର କମ, େମାହର ନୁେହଁ; ଏଥପାଇଁ ଯାହା
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ତୁେମ ଜାଣ, ତାହା କୁହ। 34 ବୁଦିମାନ େଲାେକ ଏବଂ େମାʼ କଥା ଶବଣକାରୀ

ପେତ କ ାନୀ େଲାକ େମାେତ କହିେବ; 35 ‘ଆୟୁବ ନ ଜାଣି କଥା କେହ

ଓ ତାହାର କଥାସବୁ ାନବଜତ।’ 36ଆୟୁବ େଶଷ ପଯ ନ ପରୀକିତ

େହଉ, କାରଣ େସ ଦୁଷ େଲାକମାନଙ ପରି ଉତର େଦଇଅଛି। 37 େଯଣୁ େସ

ଆପଣା ପାପେର ବିେଦାହଭାବ େଯାଗ କରୁଅଛି, େସ ଆମମାନଙ ମ େର

ହାତତାଳି େଦଉଅଛି ଓ ପରେମଶରଙ ପତିକୂଳେର ଅେନକ କଥା କହୁଅଛି।”

35ଆହୁରି, ଇଲୀହୂ ଉତର କରି କହିଲା, 2 “ତୁେମ କି ଏହାକୁ ଆପଣାର

ନ ାୟ େବାଲ ାନ କରୁଅଛ? ଅବା କହୁଅଛ? ପରେମଶରଙ ଧାମକତା

ଅେପକା େମାହର ଧାମକତା ଅଧକ? 3 ଏଥପାଇଁ କି ତୁେମ କହୁଅଛ, ‘ଏଥରୁ

େମାହର େକଉଁ ଫଳ େହବ? ଓ ପାପ କେଲ େଯଉଁ ଲାଭ ହୁଅନା, ତହରୁ

େକଉଁ ଅଧକ ଲାଭ େମାହର େହବ?’ 4 ମଁୁ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ସେଙ ତୁମ

ସଙୀମାନଙୁ ଉତର େଦବି। 5 ଗଗନମଣଳ ପତି ଦୃଷି କରି ଅନାଅ ଓ ତୁମ

ଅେପକା ଉଚ ଆକାଶମଣଳକୁ େଦଖ। 6 ତୁେମ ପାପ କେଲ, ପରେମଶରଙ

ବିରୁଦେର କଅଣ କର? ଓ ତୁମର ଅପରାଧ ବୃଦି ପାଇେଲ, ତାହାଙ ପତି

ତୁେମ କଅଣ କର? 7 ତୁେମ ଧାମକ େହେଲ, ତାହାଙୁ କଅଣ ଦିଅ? ଅବା

େସ ତୁମ ହସରୁ କଅଣ ପାଆନି? 8 ତୁମର ଦୁଷତା ତୁମ ତୁଲ ମନୁଷ ର

କତି କରିପାେର ଓ ତୁମର ଧାମକତା ମନୁଷ ସନାନର ଲାଭ କରିପାେର। 9

ଉପଦବର ବାହୁଲ ସକାଶୁ େଲାେକ କନନ କରନି; ବଳବାନର ବାହୁ ସକାଶୁ

େସମାେନ ସାହାଯ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନି। 10 ‘ମାତ େଯ ରାତିକାେଳ ଗାନ

ପଦାନ କରନି, େଯ ପୃଥବୀର ପଶୁମାନଙ ଅେପକା ଆମମାନଙୁ ଅଧକ ଶିକା

ଦିଅନି 11 ଓ ଆକାଶର ପକୀଗଣ ଅେପକା ଆମମାନଙୁ ଅଧକ ାନବାନ

କରନି, ଏପରି େମାହର ସୃଷିକତା ପରେମଶର କାହାନି?’ ଏହା େକହି ନ

କେହ। 12 ଦୁଷ େଲାକଙ ଅହଙାର ସକାଶୁ େସମାେନ କନନ କରନି, ମାତ

େକହି ଉତର ଦିଏ ନାହ। 13 ନିଶୟ ପରେମଶର ଅସାର କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ,

କିଅବା ସବଶକିମାନ ତାହା ଆଦର କରିେବ ନାହ। 14 ତୁେମ ତ କହୁଅଛ, ମଁୁ

ପରେମଶରଙୁ େଦଖୁ ନାହ, ବିଚାର ତାହାଙ ସମୁଖେର ଅଛି ଓ ମଁୁ ତାହାଙୁ

ଅେପକା କରୁଅଛି; େତେବ ମଁୁ ଏହି କଥାକୁ େକେତ ଅନାଦର କରିବି। 15

ମାତ ଏେବ, େସ ନିଜ େକାଧେର ଶାସି େଦଇ ନାହାନି, କିଅବା ଅହଙାର
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ପତି ବଡ଼ ମେନାେଯାଗ କରନି ନାହ; 16 ଏଥପାଇଁ ଆୟୁବ ଅସାର କଥାେର

ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଏ; େସ ଅେନକ ାନବଜତ କଥା କେହ।”

36ଇଲୀହୂ ଆହୁରି କହିଲା, 2 “ଟିକିଏ ସମାଳ, ମଁୁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି; କାରଣ

ପରେମଶରଙ ପକେର େମାହର ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଅଛି। 3ମଁୁ ଦୂରରୁ

ଆପଣା ାନ ଆଣିବି ଓ ଆପଣା ସୃଷିକତାଙର ଧାମକତା ପତିପନ କରିବି; 4

କାରଣ ପକୃତେର େମାହର କଥା ମିଥ ା ନୁେହଁ। ାନେର ସିଦ ଜେଣ ତୁମ

ସେଙ ଅଛି। 5 େଦଖ, ପରେମଶର ପରାକମୀ ଓ କାହାକୁ ତୁଚ କରନି ନାହ;

େସ ବୁଦିବଳେର ପରାକମୀ ଅଟନି। 6 େସ ଦୁଷର ପାଣ ରକା କରନି ନାହ;

ମାତ ଦୁଃଖଗସମାନଙୁ ନ ାୟ ପଦାନ କରନି। 7 େସ ଧାମକମାନଙଠାରୁ

ଆପଣା ଦୃଷି େଫରାନି ନାହ; ମାତ େସ ସିଂହାସେନାପବିଷ ରାଜାଗଣ ସଙେର

ସଦାକାଳ େସମାନଙୁ ସାପନ କରନି ଓ େସମାେନ ଉନତ ହୁଅନି। 8 ପୁଣି,

ଯଦି େସମାେନ ଜଞିରେର ବନାଯାʼନି ଓ ଦୁଃଖରୂପ ରଜୁେର ଧରାଯାʼନି, 9

େତେବ େସ େସମାନଙର କିୟା, େସମାନଙର ଅପରାଧ ଓ େସମାନଙର

ଗବାଚରଣ େସମାନଙୁ େଦଖାନି। 10 ମ ଶିକା ପତି େସ େସମାନଙ କଣ

ମୁକ କରନି ଓ ଅଧମରୁ େଫରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଆ ା ଦିଅନି। 11ଯଦି

େସମାେନ ଶୁଣି ତାହାଙର େସବା କରିେବ, େତେବ େସମାେନ ସମୃଦିେର

ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ ଓ ସୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ବଷ େକପଣ କରିେବ। 12

ମାତ େସମାେନ ନ ଶୁଣିେଲ, ଖଡେର ବିନଷ େହେବ ଓ ାନବଜତ େହାଇ

ମରିେବ। 13ମାତ ଅନଃକରଣେର ଅଧାମକ େଲାକମାେନ େକାଧ ସଞୟ

କରନି; େସ େସମାନଙୁ ବାନିେଲ, େସମାେନ ସାହାଯ ପାଇଁ ଡାକ ପକାନି

ନାହ। 14 େସମାେନ େଯୗବନ କାଳେର ମରନି ଓ ଅଶୁଚି େଲାକମାନଙ

ମ େର େସମାନଙ ଜୀବନ ବିନଷ ହୁଏ। 15 େସ ଦୁଃଖୀେଲାକକୁ ତାହାର

ଦୁଃଖ ଦାରା ଉଦାର କରନି ଓ ଉପଦବ ଦାରା େସମାନଙର କଣ ମୁକ କରନି।

16 େସ ତୁମକୁ ହ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରି ସଙୀଣତାରହିତ ପଶସ ସାନକୁ

େନଇଯାଆେନ; ଓ ତୁମ େମଜ ଉପେର ସଜିତ ଦବ େମଦପୂଣ ହୁଅନା। 17

ମାତ ତୁେମ ଦୁଷର ବିଚାରେର ପୂଣ ଅଛ; ବିଚାର ଓ ଶାସି ତୁମକୁ ଧରିଅଛି।

18 େକାପ ଅଛି, େଯପରି ତୁେମ ଆପଣା ପଚୁରତା ଦାରା ଭାନ ନ ହୁଅ; କିଅବା

ପାୟଶିତର ମହତ ତୁମକୁ ନ ଭୁଲାଏ, ଏଥପାଇଁ ସାବଧାନ। 19ତୁେମ େଯପରି

ଦୁଃଖଗସ େନାହିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁମର ଧନ ଓ ବଳର ସମସ ପତାପ କି ପଚୁର
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େହବ? 20 େଯଉଁ ରାତିେର େଗାଷୀୟମାେନ ସ ସ ସାନେର ଉଚିନ ହୁଅନି,

େସହି ରାତି ବାଞା କର ନାହ। 21 ସାବଧାନ, ଅଧମକୁ ଆଦର କର ନାହ;

କାରଣ ତୁେମ ଦୁଃଖେଭାଗ ଅେପକା ଏହା ହ ମେନାନୀତ କରିଅଛ। 22 େଦଖ,

ପରେମଶର ଆପଣା ପରାକମେର ଉଚ ଭାବେର କାଯ କରନି; ତାହାଙ ପରି

ଶିକକ କିଏ ଅଛି? 23 କିଏ ତାହାଙର ଗନବ ପଥ ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ଅବା

କିଏ କହିପାେର, ‘ତୁେମ ଅଧମ କରିଅଛ?’ 24 ତାହାଙ କାଯ ର ମାହାତ

ପକାଶ କରିବାକୁ ସରଣ କର, େଲାକମାେନ ତହର କୀତନ କରିଅଛନି।

25 ସମସ େଲାକ ତହ ପତି ନିରୀକଣ କରିଅଛନି, ମନୁଷ ଦୂରରୁ ତାହା

େଦେଖ। 26 େଦଖ, ପରେମଶର ମହାନ ଓ ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ଜାଣୁ

ନାହଁୁ; ତାହାଙ ବଷର ସଂଖ ା ଅନନୁସେନୟ। 27 କାରଣ େସ ଜଳବିନୁସବୁ

ଆକଷଣ କରନି, ତାହା ବୃଷି ରୂେପ ତାହାଙ ବାଷରୁ ପେଡ଼। 28ଆକାଶ ତାହା

ଢାଳି ଦିଏ ଓ ମନୁଷ ଉପେର ତାହା ବହୁଳ ରୂେପ ବେଷ। 29 େମଘମାଳର

ପସାରଣ ଓ ତାହାଙ ଚନାତପର ଗଜନ କି େକହି ବୁଝିପାେର? 30 େଦଖ, େସ

ଆପଣା ଚତୁଦଗେର ନିଜ ଦୀପି ବିସାର କରନି; ପୁଣି, େସ ସମୁଦର ତଳଭାଗ

ଆବୃତ କରନି। 31କାରଣ େସ ଏସବୁ ଦାରା େଗାଷୀବଗର ଶାସନ କରନି;

େସ ବହୁଳ ପରିମାଣେର ଆହାର ଦିଅନି। 32 େସ ବିଜୁଳିେର ଆପଣା ହସ

ଆଚାଦନ କରନି ଓ ଲକ ସଳ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆ ା ଦିଅନି। 33 ତହର

ଶବ ତାହାଙ ବିଷୟେର ପରିଚୟ ଦିଏ, ପଶୁପଲ ମ ଆଗାମୀ େତାଫାନ

ବିଷୟ ଜଣାନି।

37ଏଥେର ମ େମାହର ହୃଦୟ କମମାନ େହଉଅଛି ଓ ସ ସାନରୁ

ଅନରିତ େହଉଅଛି। 2ତୁେମମାେନ ପରେମଶରଙ ରବର ଶବ ଓ ତାହାଙ

ମୁଖନିଗତ ସର ଶୁଣ। 3 େସ ତାହା ସମୁଦାୟ ଆକାଶର ଅଧଃସାନକୁ ଓ

ଆପଣା ବିଜୁଳିକୁ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ େପରଣ କରନି। 4 ତହ ପେଛ

ଏକ ରବ ଗଜନ କରଇ, େସ ଆପଣା ମହତର ରବେର ବଜନାଦ କରନି

ଓ ତାହାଙ ରବ ଶୁଣାଗଲା େବେଳ େସ ତାହାସବୁ ନିବୃତ କରନି ନାହ। 5

ପରେମଶର ଆପଣା ରବେର ଆଶଯ ରୂେପ ଗଜନ କରନି; େସ ଆମମାନଙ

େବାଧର ଅଗମ ମହତ କାଯ କରନି। 6 କାରଣ େସ ହିମକୁ କହନି,

ତୁେମ ପୃଥବୀେର ପଡ଼; େସ ସାମାନ ବୃଷିକୁ ଓ ଆପଣାର ପବଳ ବୃଷିକୁ

େସହିପରି କହନି। 7 େଯପରି ତାହାଙର ସୃଷ ସମସ ମନୁଷ ତାହା ଜାଣି
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ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସ ପେତ କ ମନୁଷ ର ହସ େମାହରାଙିତ କରନି।

8 େସେତେବେଳ ପଶୁମାେନ ଆଶୟ ସାନକୁ ଯାʼନି ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ଗହରେର ରହନି। 9 ଦକିଣସ ମଣଳରୁ ବତାସ ଆେସ ଓ ଉତରରୁ ଶୀତ

ଆେସ। 10 ପରେମଶରଙ ନିଶାସେର ହିମାନୀ ଜେନ ଓ ଜଳରାଶିର ବିସୃତି

ସଂକୀଣ ହୁଏ। 11ଆହୁରି, େସ ନିବିଡ଼ େମଘକୁ ଆଦତାେର ପୂଣ କରନି;

େସ ଆପଣା ବିଜୁଳିର େମଘ ବିସାର କରନି। 12 ଆଉ, େସ ଯାହା କିଛି

ଆ ା କରନି, ତାହା ବାସେଯାଗ ଭୂମଣଳେର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ

ଚାଳନ ଦାରା ତାହା ଘୂେର। 13 ଦଣ ନିମେନ, ବା ଆପଣା େଦଶ ନିମେନ,

ଅଥବା ଦୟା ନିମେନ େହଉ, େସ ତାହା ଘଟାନି। 14 େହ ଆୟୁବ, ଏଥେର

କଣପାତ କର; ସିର େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ ଓ ପରେମଶରଙ ଆଶଯ କିୟାସବୁ

ବିେବଚନା କର। 15 ପରେମଶର କିପରି େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା

ଆ ାଭାର ଥୁଅନି ଓ ଆପଣା େମଘର ବିଜୁଳିକୁ ଦୀପିମାନ କରନି, ଏହା କି

ତୁେମ ଜାଣ? 16 ତୁେମ କି େମଘମାଳର ସମେତୗଲ, ପରମ ାନୀଙର

ଆଶଯ କିୟାସବୁ ଜାଣ? 17 ଦକିଣ ବାୟୁ ସକାଶୁ ପୃଥବୀ ସବ ଥବା େବେଳ

ତୁମର ବସ କିପରି ଉଷ ହୁଏ? 18 ତୁେମ କି ଛାଞେର ଢଳା ଦପଣ ପରି

ଦୃଢ ଆକାଶମଣଳକୁ ତାହାଙ ସେଙ ବିସାର କରିପାର? 19 ତାହାଙୁ କଅଣ

କହିବା, ତାହା ଆମମାନଙୁ ଶିଖାଅ; କାରଣ ଅନକାର ସକାଶୁ ଆେମମାେନ

ଆପଣା କଥା ସଜାଇ ପାରୁ ନାହଁୁ। 20 ମଁୁ କଥା କହିବାକୁ ଇଚା କେର େବାଲ

କି ତାହାଙୁ କୁହାଯିବ? ଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ କି ଗାସି େହାଇ ଯିବାକୁ ଇଚା

କରିବ? 21ପୁଣି, ଏେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଆକାଶସ େତଜସର ଦୀପି

େଦଖନି ନାହ; ମାତ ବାୟୁ ବହି ତାହା ପରିଷାର କେର। 22 ଉତର ଦିଗରୁ

ସୁବଣମୟ ଆଭା ଆେସ; ପରେମଶରଙଠାେର ଭୟାନକ ମହତ ଥାଏ। 23

ସବଶକିମାନ ପରେମଶର! ଆେମମାେନ ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇ ନ ପାରୁ;

େସ ପରାକମେର େଶଷ; ପୁଣି, େସ ବିଚାର ଓ ପଚୁର ନ ାୟଗୁଣ େହତୁ

େକଶ େଦେବ ନାହ। 24 ଏଣୁ ନରଗଣ ତାହାଙୁ ଭୟ କରନି; େଯଉଁମାେନ

ଅନଃକରଣେର ାନୀ, େସ େସମାନଙର ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ।”

38ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଘୂଣବାୟୁ ମ ରୁ ଆୟୁବକୁ ଉତର େଦଇ

କହିେଲ, 2 “ଏ କିଏ େଯ, ାନରହିତ କଥା ଦାରା ମନଣାକୁ ଅନକାରମୟ

କରୁଅଛି? 3 ଏେବ ତୁେମ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ, କାରଣ ଆେମ
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ତୁମକୁ ପଶ କରିବା ଓ ତୁେମ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। 4 େଯେତେବେଳ ଆେମ

ପୃଥବୀର ଭତିମୂଳ ସାପନ କଲୁ, େସେତେବେଳ ତୁେମ େକଉଁଠାେର ଥଲ?

ବୁଦି ଥେଲ, ବୁଝାଇ ଦିଅ। 5 ତୁେମ କି ଜାଣ, କିଏ ତହର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ

କଲା? ଅବା କିଏ ତହ ଉପେର ପରିମାପକ ରଜୁ ପସାରିଲା? 6 କାହା

ଉପେର ତହର ଭତିମୂଳ ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହଲା? ଅବା ପଭାତୀୟ ନକତଗଣ

ଏକ ସେଙ ଗାନ କରିବା େବେଳ 7 ଓ ପରେମଶରଙ ଦୂତଗଣ ଆନନେର

ଜୟଧନି କରିବା େବେଳ କିଏ ତହର େକାଣପସର ବସାଇଲା? 8 ଅବା

େଯେତେବେଳ ଗଭରୁ ନିଗତ େହବା ତୁଲ ସମୁଦ ବାହାରିଲା, େଯେତେବେଳ

ଆେମ େମଘକୁ ତହର ବସ ସରୂପ 9 ଓ ନିବିଡ଼ ଅନକାରକୁ ତହର ଗୁଡ଼ାଇବା

ବସ ସରୂପ କଲୁ, 10 ପୁଣି ତହ ନିମେନ ଆେମ ଆପଣା ବିଧ ନିରୂପଣ

କରି ଅଗଳ ଓ କବାଟ ସାପନ କଲୁ, 11 ‘ତୁେମ ଏପଯ ନ ଆସିବ, ମାତ

ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହ ଓ ଏହିଠାେର ତୁମର ଗବତ ତରଙ ନିବାରିତ େହବ

େବାଲ କହିଲୁ; େସେତେବେଳ କିଏ କବାଟ େଦଇ ସମୁଦକୁ ରୁଦ କଲା?’ 12

େଯପରି ପଭାତ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ଅବଲମନ କରିବ ଓ ଦୁଷମାେନ

ପୃଥବୀରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିେବ; 13 ଏଥପାଇଁ ତୁେମ କି ଆପଣା ଦିନର ଆରମଠାରୁ

ପଭାତକୁ ଆ ା େଦଉଅଛ ଓ ଅରୁଣକୁ ତହର ଉଦୟ ସାନ ଜଣାଇଅଛ? 14

େମାହରାଙିତ ମୃତିକା ତୁଲ ତାହା ରୂପାନରିତ ହୁଏ; ଓ ସକଳ ପଦାଥ ବସ

ତୁଲ େଦଖାଯାଏ; 15 ଦୁଷମାନଙଠାରୁ େସମାନଙ ଦୀପି ନିବାରିତ ହୁଏ ଓ

ଉଚ ବାହୁ ଭଗ ହୁଏ। 16 ତୁେମ କି ସମୁଦର ଝର ପଯ ନ ପେବଶ କରିଅଛ?

ଅବା ତୁେମ କି ବାରିଧର ଗୁପସଳୀମାନଙେର ଗତାୟାତ କରିଅଛ? 17

ତୁମ ନିକଟେର କି ମୃତୁ ର ଦାରସବୁ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି? ଅବା ତୁେମ କି

ମୃତୁୁ ଚାୟାର ଦାରସବୁ େଦଖଅଛ? 18 ତୁେମ କି ପୃଥବୀର ବିସୃତି ବୁଝିଅଛ?

ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣ, ପକାଶ କର। 19 ଦୀପିର ବାସସାନକୁ ପଥ କାହ?

ଓ ଅନକାରର ସାନ େକଉଁଠାେର? 20 ତୁେମ କି ତହର ସୀମାକୁ ତାହାକୁ

େନଇପାର? ଓ ତହର ଗୃହପଥ କି ଚିହିପାର? 21ସେନହ ନାହ, ତୁେମ

ଜାଣ, କାରଣ େସେତେବେଳ ତୁେମ ଜନ େହାଇଥଲ ଓ ତୁମ ଦିନର ସଂଖ ା

ବହୁତ! 22 ତୁେମ ହିମ ଭଣାରେର ପେବଶ କରିଅଛ? ଅବା ଆେମ ସଙଟ

କାଳ ଓ ସଂଗାମ ଓ ଯୁଦ ଦିନ ନିମେନ େଯଉଁ ଶିଳାବୃଷି ସଞୟ କରିଅଛୁ, 23

ତହର ଭଣାର କି ତୁେମ େଦଖଅଛ? 24 େକଉଁ ପଥେର ଦୀପି ବିଭକ ହୁଏ,
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ଅବା ପୂବୀୟ ବାୟୁ ପୃଥବୀେର ବ ାପ ହୁଏ? 25 ଜଳପାବନ ନିମେନ ପଣାଳୀ

ଓ େମଘଗଜନର ବିଜୁଳି ନିମେନ ପଥ କାଟି 26 କିଏ ପୃଥବୀର ନିଜନ

ସାନେର ଓ ନରଶୂନ ପାନରେର ବଷାଇବାକୁ, 27 ମରୁଭୂମି ଓ ଶୁଷସାନ

ତୃପ କରିବାକୁ ଓ େକାମଳ ତୃଣ ଅଙୁରିତ େହବାକୁ ଦିଅନି? 28 ବୃଷିର କି

ପିତା ଅଛି? ଅବା କିଏ ଶିଶିର ବିନୁସବୁ ଜାତ କରିଅଛି? 29 କାହାର ଗଭରୁ

ହିମାନୀ ନିଗତ େହାଇଅଛି? ଓ କିଏ ଆକାଶର ତୁଷାରକୁ ଜନ େଦଇଅଛି?

30 ଜଳରାଶି ପସରାଚାଦିତ େହଲା ପରି ହୁଏ ଓ ବାରିଧର ଉପରଭାଗ ଜମାଟ

ହୁଏ। 31 ତୁେମ କି କୃତିକାନକତପୁଞ ବାନିପାର? ଓ ମୃଗଶୀଷର ବନନ

ଫଟାଇପାର? 32 ତୁେମ କି ରାଶିଗଣକୁ ସ ସ ଋତୁେର ଚଳାଇପାର? ଅବା

ତୁେମ କି ସାତୀ ଓ ତହର ସହଚରଗଣକୁ ପଥ େଦଖାଇପାର? 33 ତୁେମ

କି ଆକାଶମଣଳର ବିଧାନସବୁ ଜାଣ? ତୁେମ କି ପୃଥବୀେର ତହର କତୃତ

ସାପନ କରିପାର? 34 େଯପରି ଅପାର ଜଳ ତୁମକୁ ଆଚନ କରି ପାରିବ,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ କି େମଘ ପଯ ନ ଆପଣା ରବ ଉଠାଇପାର? 35 ବିଜୁଳି

େଯପରି ଯିେବ ଓ ତୁମକୁ କହିେବ, ‘ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଅଛୁ,’ ଏଥପାଇଁ କି

ତୁେମ େସମାନଙୁ ପଠାଇପାର? 36କିଏ ଅନେର ାନ ସାପନ କରିଅଛି?

ଅବା ମନକୁ କିଏ ବୁଦି େଦଇଅଛି? 37 କିଏ ାନ ଦାରା େମଘମାଳ ଗଣନା

କରିପାେର? 38 ଧୂଳି ରାଶୀକୃତ େହାଇ େଟଳା ବାନିବା େବେଳ କିଏ ଆକାଶସ

କୁମାସବୁ ଢାଳି େଦଇ ପାେର? 39 ତୁେମ କି ସିଂହୀ ପାଇଁ ଶିକାର େଖାଜିବ?

ଅବା ଯୁବା ସିଂହମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁହାେର ଶୟନ କଲା େବେଳ ଓ

ଛକି ବସିବା ପାଇଁ ଗୁପ ସାନେର ଥବା େବେଳ 40 ତୁେମ କି େସମାନଙ

କୁଧା ନିବାରଣ କରିପାର? 41 ଡାମରା କାଉର ଛୁଆମାେନ ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ରାବ କରି ଖାଦ ଅଭାବେର ଭମଣ କଲା େବେଳ କିଏ ତାହାକୁ

ଆହାର େଯାଗାଇ ଦିଏ?

39ତୁେମ କି େଶୖଳବାସିନୀ ବନ ଛାଗୀର ପସବକାଳ ଜାଣ? ଅବା

ହରିଣୀର ପସବରୀତି ନିଣୟ କରିପାର? 2 ତୁେମ କି େସମାନଙର ଗଭମାସ

ଗଣନା କରିପାର? େସମାନଙର ପସବସମୟ କି ତୁେମ ଜାଣ? 3 େସମାେନ

ନଇଁ ପଡ଼ିେଲ, ଛୁଆ ପସବ କରି ଆପଣା ଦୁଃଖ ଦୂର କରନି। 4 େସମାନଙ

ଛୁଆମାେନ ହୃଷପୁଷ ହୁଅନି, େମଲା ପଦାେର ବଢ଼ନି; େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ

ଆସନି ନାହ। 5 କିଏ ବନ ଗଦଭକୁ ସାଧୀନ କରି ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛି? ଅବା
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କିଏ ବନ ଗଦଭର ବନନ ମୁକ କରିଅଛି? 6ଆେମ ବନକୁ ତାହାର ଗୃହ ଓ

ଲବଣ ଭୂମିକୁ ତାହାର ନିବାସ ସାନ କରିଅଛୁ। 7 େସ ନଗରର ଚହଳ ତୁଚ

କେର, କିଅବା ଅଡ଼ାଇବା େଲାକର ଉଚ ଶବ ଶୁେଣ ନାହ। 8 ପବତେଶଣୀ

ତାହାର ଚରାସାନ ଓ େସ ସବପକାର ସେତଜ ତୃଣାଦି ଅେନଷଣ କେର। 9

ଅରଣା ଷଣ କି ତୁମର େସବା କରିବାକୁ ସନୁଷ େହବ? ଅବା େସ କି ତୁମ

କୁଣ ପାଖେର ରହିବ? 10 ତୁେମ କି ଅରଣା ଷଣକୁ ତାହାର ବନନେର ବାନି

ଲଙଳଶିଆରେର ଚଳାଇପାର? ଅବା େସ କି ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଉପତ କାେର

ମଇ େଦବ? 11 ତାହାର ବହୁତ ବଳ ଥବାରୁ ତୁେମ କି ତାହାକୁ ବିଶାସ

କରିବ? ଅବା ତୁେମ କି ଆପଣା କମ ତାହାକୁ ସମପଣ କରିବ? 12 େସ ତୁମ

ଶସ ଗୃହକୁ ଆଣିବ ଓ ତୁମ ଖଳାର ଶସ ସଂଗହ କରିବ େବାଲ କି ତୁେମ

ତାହାଠାେର ନିଭର କରିବ? 13 ଓଟପକୀଣୀର ପକ ଉଲାସ କେର; ମାତ

ତାହାର େଡଣା ଓ ପର କି େସହଶୀଳ? 14 କାରଣ େସ ଭୂମିେର ଆପଣା

ଅଣା ଛାେଡ଼ ଓ ଧୂଳିେର ତାହା ଉଷ କେର, 15ଆଉ ପାଦେର ତାହା ଭଗ

ଅବା ବନ ପଶୁ ଦାରା ତାହା ଦଳିତ େହବ େବାଲ ପାେସାରି ଯାଏ। 16

ତାହାର ଛୁଆମାେନ ତାହାର ନିଜର ନ ଥଲା ପରି େସ େସମାନଙ ପତି ନିଦୟ

ହୁଏ; ତାହାର ପସବେବଦନା ବିଫଳ େହେଲ େହଁ େସ ନିଶିନ ଥାଏ; 17

କାରଣ ପରେମଶର ତାହାକୁ ାନରହିତ କରିଅଛନି, ଅଥବା େସ ତାହାକୁ ବୁଦି

େଦଇ ନାହାନି। 18 େସ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ, ଅଶ ଓ ଅଶାେରାହୀକି ପରିହାସ

କେର। 19 ତୁେମ କି ଅଶକୁ ତାହାର ବିକମ େଦଇଅଛ? ତୁେମ କି କମମାନ

େକଶରେର ତାହାର ଗୀବାେଦଶ ଭୂଷିତ କରିଅଛ? 20 ତୁେମ କି ତାହାକୁ

ପଙପାଳ ପରି କୁଦିବାକୁ େଦଇଅଛ? ତାହାର ନାସାଶବର େତଜ ଭୟାନକ।

21 େସ ଉପତ କାେର ଖୁରା ମାେର ଓ ଆପଣା ବଳେର ଆନନ କରେନ େସ

ସସଜ େଯାଦାମାନଙୁ େଭଟିବାକୁ ଯାଏ। 22 େସ ଭୟକୁ ପରିହାସ କେର

ଓ ଉ ବିଗ ହୁଏ ନାହ; କିଅବା ଖଡ ସମୁଖରୁ େଫେର ନାହ। 23 ତୂଣ,

ଝଲମଲ ବଚା ଓ ଶୂଳ ତାହା ପତିକୂଳେର ଝ ଝ ଶବ କେର। 24 େସ

ପଚଣତା ଓ େକାଧେର ଭୂମି ଗାସି ପକାଏ; କିଅବା ଏହା ତୂରୀ ଶବ େବାଲ

ବିଶାସ କେର ନାହ। 25 େଯେତ ଥର ତୂରୀ ବାେଜ, େସେତଥର େସ ହ

ହ ଶବ କେର! ଓ େସ ଦୂରରୁ ସଂଗାମର, େସନାପତିମାନଙର ହୁଙାର ଓ

ସିଂହନାଦର ଗନ ପାଏ। 26 ତୁମ ାନେର କି ବାଜପକୀ ଉପରକୁ ଉେଡ଼ ଓ
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ଦକିଣ ଦିଗକୁ ଆପଣା ପକ ବିସାର କେର? 27 ଉେତାଶ ପକୀ ତୁମ ଆ ାେର

କି ଉପରକୁ ଉେଠ ଓ ଊଦେର ଆପଣା ବସା କେର? 28 େସ େଶୖଳେର

ବାସ କେର, େସଠାେର ତାହାର ବସା, େସ େଶୖଳାଗେର ଓ ଦୁଗମ ସାନେର

ଥାଏ। 29 େସଠାରୁ େସ ଶିକାର ନିରୀକଣ କେର; ତାହାର ଚକୁ ଦୂରରୁ ତାହା

େଦେଖ। 30 ତାହାର ଛୁଆମାେନ ମ ରକ ଚୁଷନି; େଯଉଁଠାେର ହତ େଲାକ,

େସହିଠାେର େସ ଥାଏ।”

40ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ ଆୟୁବକୁ ଉତର କରି କହିେଲ, 2 “େଦାଷାେନଷୀ

େଲାକ କି ସବଶକିମାନଙ ସହିତ ବିବାଦ କରିବ? େଯ ପରେମଶରଙ

ସେଙ ଯୁକି କେର, େସ ଏଥର ଉତର େଦଉ।” 3 ତହଁୁ ଆୟୁବ ସଦାପଭୁଙୁ

ଉତର େଦଇ କହିଲା, 4 “େଦଖ, ମଁୁ ଅକିଞନା; ତୁମକୁ କି ଉତର େଦବି? ମଁୁ

ନିଜ ମୁଖେର ଆପଣା ହାତ ଦିଏ। 5 ମଁୁ ଥେର କଥା କହିଅଛି, ପୁଣି ଉତର

େଦବି ନାହ; ହଁ, ଦୁଇ ଥର କହିଅଛି, ମାତ ଆଉ ଅଧକ ବଢ଼ିବି ନାହ।” 6

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଘୂଣବାୟୁ ମ ରୁ ଆୟୁବକୁ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, 7

“ତୁେମ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବାନ; ଆେମ ତୁମକୁ ପଶ କରିବା, ତୁେମ

ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। 8ତୁେମ କି ଆମର ବିଚାର ବ ଥ କରିବ? ତୁେମ ଧାମକ

ଗଣିତ େହବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ େଦାଷୀ କରିବ? 9 ଅବା ତୁମର ବାହୁ କି

ପରେମଶରଙ ବାହୁ ତୁଲ ? ଓ ତୁେମ କି ତାହାଙ ତୁଲ ରବ କରି ଗଜନ

କରିପାର? 10 େତେବ, ତୁେମ ପାଧାନ ଓ ମହତେର ବିଭୂଷିତ ହୁଅ; ପୁଣି,

ସମମ ଓ ପତାପ ପରିଧାନ କର। 11 ତୁେମ ଆପଣା ଉଚଳିତ େକାଧ ଢାଳି

ପକାଅ ଓ ପେତ କ ଅହଙାରୀକୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ କର। 12 ପେତ କ

ଗବୀକୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ କର; ଦୁଷମାନଙୁ େସମାନଙ ଠିଆ େହବା

ସାନେର ଦଳି ପକାଅ। 13 େସମାନଙୁ ଏକତ ଧୂଳିେର ଲୁଚାଇ ଦିଅ; ଗୁପ

ସାନେର େସମାନଙ ମୁଖ ବାନି ପକାଅ। 14 େତେବ ତୁମ ଦକିଣ ହସ େଯ

ତୁମକୁ ଉଦାର କରିପାେର, ଆେମ ହ ତୁମ ବିଷୟେର ଏହା ସୀକାର କରିବା।

15 ବେହେମାତକୁ େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ସେଙ ତାହାକୁ ସୃଷି କରିଅଛୁ; େସ

େଗାରୁ ପରି ତୃଣ ଖାଏ। 16 େଦଖ, ତାହାର କଟିେଦଶେର ତାହାର ବଳ

ଥାଏ ଓ ତାହାର ଉଦରସ େପଶୀେର ତାହାର ଶକି ଥାଏ। 17 େସ ଏରସ

ବୃକ ପରି ଆପଣା ଲାଙୁଳ ହଲାଏ; ତାହାର ଊରୁେଦଶର ଶିରାସବୁ ଏକତ

ସଂଯୁକ। 18 ତାହାର ଅସିସବୁ ପିତଳର ନଳ ପରି; ତାହାର ଅଙପତ ଙ
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ଲୁହାର ଅଗଳ ପରି। 19 େସ ପରେମଶରଙ କାଯ ମ େର ଅଗଗଣ ;

େଯ ତାହାକୁ ସୃଷି କେଲ, େକବଳ ତାହାଙର ଖଡ ତାହାକୁ ସଶ କରିପାେର।

20ଆହୁରି, ପବତଗଣ ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ ଉତନ କରନି, େସଠାେର ବନ

ପଶୁ ସମେସ କୀଡ଼ା କରନି। 21 େସ ନଳବନ ଭତେର ଓ ଝିଲେର ପଦବୃକ

ତେଳ ଶୟନ କେର। 22 ପଦବୃକ ଆପଣା ଛାୟାେର ତାହାକୁ ଆଚନ କେର;

ନଦୀର ବାଇଶୀ ବୃକ ତାହାର ଚତୁଦଗେର ଥାଏ। 23 େଦଖ, ନଦୀ ବଢ଼ିେଲ,

େସ କମିତ ହୁଏ ନାହ; ଯଦନ ତାହାର ମୁଖ ସରିକି ବଢ଼ିେଲ େହଁ େସ ସୁସିର

ଥାଏ। 24 େସ ଜାଗତ ଥବା େବେଳ େକହି କି ତାକୁ ଧରିବ? ଅବା ରଜୁ ଦାରା

ତାହାର ନାସିକା େଫାଡ଼ିବ?

41ତୁେମ କି ବନଶୀ ଦାରା ଲବିୟାଥନକୁ ଓଟାରି ପାର? ଅବା ରଜୁେର

ତାହାର ଜିହା ତଳକୁ ଚାପିପାର? 2 ତୁେମ କି ତାହାର ନାସାେର ଦଉଡ଼ି

େଦଇ ପାର? ଅବା ଅଙୁଶେର ତାହାର େଥାମଣି େଫାଡ଼ିପାର? 3 େସ କି

ତୁମ ନିକଟେର ଅେନକ ବିନତି କରିବ? ଅବା େସ କି ତୁମକୁ େକାମଳ କଥା

କହିବ? 4 ତୁେମ ତାହାକୁ ଚିରକାଳ ଦାସ କରି ରଖବା ପାଇଁ େସ କି ତୁମ

ସେଙ ନିୟମ କରିବ? 5 ପକୀ ସେଙ େଖଳିଲା ପରି ତୁେମ କି ତାହା ସେଙ

େଖଳିବ? ଅବା ତୁେମ କି ଆପଣା ବାଳିକାମାନଙ ନିମେନ ତାହାକୁ ବାନି

ରଖବ? 6 ମତ ଧାରୀଦଳ କି ତାହାକୁ ବାଣିଜ ଦବ କରିେବ? େସମାେନ କି

ବଣିକମାନଙ ମ େର ତାହାକୁ ଭାଗବିଭାଗ କରିେବ? 7 ତୁେମ କି େଲୗହ

ଅଙୁଶେର ତାହାର ଚମ, ଅବା େତଣାେର ତାହାର ମସକ ବିନିପାର? 8

ତାହା ଉପେର ତୁେମ ହସେକପ କର; ଯୁଦ ସରଣ କର, ପୁଣି େସପରି

ଆଉ କର ନାହ। 9 େଦଖ, ତାହା ବିଷୟକ ପତ ାଶା ବୃଥା; େକହି ତାହାକୁ

େଦଖବାମାତ କି ତେଳ ପଡ଼ିଯିବ ନାହ? 10 ତାହାକୁ େଯ ଜଗାଇବ, ଏପରି

ସାହସିକ େକହି ନାହ; େତେବ ଆମ ସମୁଖେର କିଏ ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର? 11

କିଏ ଆେଗ ଆମକୁ େଦଇଅଛି େଯ, ଆେମ ତାହାକୁ ପରିେଶାଧ କରିବା?

ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣଳ ତେଳ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସବୁ ହ ଆମର। 12 ତାହାର

ଅଙପତ ଙ, ଅବା ମହାପରାକମ, ଅବା ତାହାର ସୁନର ଗଠନ ବିଷୟେର

ଆେମ ନୀରବ ରହିବା ନାହ। 13ତାହାର ବାହାର ବସ କିଏ କାଢ଼ିପାେର?

କିଏ ତାହାର ଦନେଶଣୀଦୟ ମ କୁ ଆସିବ? 14 କିଏ ତାହାର ମୁଖରୁ କବାଟ

ଫଟାଇପାେର? ତାହାର ଦନର ଚତୁଦଗେର ତାସ ଥାଏ। 15 ତାହାର ଶକ
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କାତିସବୁ ତାହାର ଦପର ବିଷୟ, ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂେପ େମାହରାଙିତ େହଲା

ପରି ଏକତ ବନ େହାଇଅଛି। 16 ଏକଆେରକର ଏେତ ନିକଟ େଯ, ବାୟୁ

ତହେର ପେବଶ କରିପାେର ନାହ। 17ତାହାସବୁ ପରସର ସଂଯୁକ; ତାହାସବୁ

ଏପରି ଏକତ ଲାଗି ରହିଅଛି େଯ, ଭନ କରାଯାଇପାେର ନାହ। 18 ତାହାର

ଛିଙରୁ ଆଲୁଅ ଝଟେକ ଓ ତାହାର ଚକୁ ଅରୁଣର ଚକୁପତା ସଦୃଶ। 19

ତାହାର ମୁଖରୁ ଜଳନ ମଶାଲ ନିଗତ ହୁଏ ଓ ଅଗିକଣା ଉେଡ଼। 20 େଯପରି

ରନାହାଣିରୁ ଓ ଜଳନ ତୃଣରୁ, େସପରି ତାହାର ନାସାରନରୁ ଧୂମ ନିଗତ

ହୁଏ। 21 ତାହାର ନିଶାସ ଅଙାର ଜଳାଏ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ଅଗିଶିଖା ନିଗତ

ହୁଏ। 22 ତାହାର ଗୀବାେର ଶକି ଅବସିତି କେର ଓ ତାହା ସମୁଖେର ତାସ

ନୃତ କେର। 23 ତାହାର ମାଂସର ପରସ ଏକତ ସଂଯୁକ ଥାଏ; ତାହାସବୁ

ତାହା ଉପେର ଦୃଢ଼ବଦ ଥାଏ; ତାହାସବୁ ଘୁଞାଯାଇ ପାେର ନାହ। 24 ତାହାର

ହୃଦୟ ପସର ପରି ଦୃଢ଼ ଓ ଚକିର ତଳପଟ ପରି ଦୃଢ଼। 25 େସ ଉଠିେଲ,

ବିକମୀମାେନ ଭୟଗସ ହୁଅନି; ଭୟ ସକାଶୁ େସମାେନ ହତବୁଦି ହୁଅନି।

26 େକହି ତାହା ଉପେର ଖଡ ଲଗାଇେଲ, କିଛି ହୁଏ ନାହ; ବଚା, ଶୂଳ କି

ତୀକ ତୀର ବିଫଳ ହୁଏ। 27 େସ ଲୁହାକୁ କୁଟା ପରି ଓ ପିତଳକୁ ସଢ଼ା

କାଠ କରି ଗେଣ। 28 ତୀର ତାହାକୁ ତଡ଼ାଇ ପାେର ନାହ ଓ ଛାଟିଣୀ ପଥର

ତାହା ପତି ନଡ଼ା ପରି ହୁଏ। 29 ଗଦା ତୃଣ ତୁଲ ଗଣିତ ହୁଏ; ବଚା ବଳେର

ଆସିବା େବେଳ େସ ହେସ। 30 ତାହାର ନିମଭାଗ ତୀକ ଖପରା ପରି; େସ

କାଦୁଅ ଉପେର କଣାର ମଇ ଚଳାଏ। 31 େସ ଗଭୀର ଜଳକୁ ହାଣି ଜଳ ପରି

ଫୁଟାଏ; େସ ସମୁଦକୁ େଲପ ପରି କେର। 32 େସ ଆପଣା ପେଛ ପେଛ

ପଥ ଉଜଳ କେର; େକହି ମେନ କରିପାେର, ଜଳଧ ପକେକଶ େହଲା; 33

ପୃଥବୀେର ତାହା ପରି ଭୟରହିତ େହାଇ େକହି ସୃଷ େହାଇ ନାହ। 34 େସ

ସକଳ ଉଚ ବିଷୟ େଦେଖ, େସ ଯାବତୀୟ ଗବର ସନାନଗଣ ଉପେର

ରାଜା ଅେଟ।”

42ଏଥଉତାେର ଆୟୁବ ସଦାପଭୁଙୁ ଉତର େଦଇ କହିଲା, 2 “େହ

ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ ସବୁ କରିପାର ଓ ତୁମର େକୗଣସି ସଂକଳ

ନିବାରଣ କରାଯାଇ ନ ପାେର। 3 ‘ ାନ ବିନା ମନଣା େଗାପନକାରୀ ଏ

କିଏ?’ ସତ , ମଁୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ନାହ, େଯଉଁ ଅତି ଆଶଯ କଥା ଜାଣିଲ

ନାହ, ତାହା ହ କହିଅଛି। 4 ବିନୟ କରୁଅଛି, ‘ଶୁଣ, ମଁୁ କଥା କହିବି; ମଁୁ
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ତୁମଙୁ ପଶ କରିବି, ଆଉ ତୁେମ େମାେତ ବୁଝାଇ ଦିଅ।’ 5 ମଁୁ କଣେର ତୁମ

ବିଷୟ ଶୁଣିଥଲ; ମାତ ଏେବ େମାହର ଚକୁ ତୁମଙୁ େଦଖୁଅଛି, 6 ଏେହତୁ ମଁୁ

ଆପଣାକୁ ଘୃଣା କରୁଅଛି, ପୁଣି ଧୂଳି ଓ ଭସେର ବସି ଅନୁତାପ କରୁଅଛି।” 7

ସଦାପଭୁ ଆୟୁବକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ଉତାେର, ସଦାପଭୁ େତୖମନୀୟ

ଇଲୀଫ କୁ କହିେଲ, “ତୁମ ପତି ଓ ତୁମର ଦୁଇ ମିତ ପତି ଆମର େକାପ

ପଜଳିତ େହାଇଅଛି; କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ପରି ଆମ

ବିଷୟେର ଯଥାଥ କଥା କହି ନାହଁ। 8ଏଣୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ପାଇଁ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ େନଇ ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ନିକଟକୁ ଯାଅ

ଓ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େହାମବଳି ରୂେପ ତାହା ଉତଗ କର, ତହେର

ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରିବ; କାରଣ ଆେମ

ତାହାକୁ ଗାହ କରି ତୁମମାନଙ ମୂଖତା ପମାେଣ ତୁମମାନଙ ପତି ବ ବହାର

କରିବା ନାହ; େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ପରି ଆମ ବିଷୟେର

ଯଥାଥ କଥା କହି ନାହଁ।” 9 ତହେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫ ଓ ଶୂହୀୟ

ବି ଦ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଯାଇ େସମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙ ଆ ା

ପମାେଣ କମ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆୟୁବକୁ ଗାହ କେଲ। 10 ପୁଣି,

ଆୟୁବ ଆପଣା ମିତମାନଙ ପାଇଁ ପାଥନା କରେନ, ସଦାପଭୁ ତାହାର ବନୀ

ଅବସା ପରିବତନ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆୟୁବକୁ ତାହାର ପୂବ ସମଦର

ଦିଗୁଣ ପଦାନ କେଲ। 11 ତହେର ଆୟୁବର ସମସ ଭାତା ଓ ସମସ ଭଗିନୀ

ଓ ତାହାର ପୂବ ପରିଚିତ ସମେସ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ଗୃହେର

ତାହା ସେଙ େଭାଜନ କେଲ; ଆଉ, ସଦାପଭୁ ତାହା ଉପେର େଯସବୁ ବିପଦ

ଘଟାଇଥେଲ, ତହ ସକାଶୁ େସମାେନ ଦୁଃଖ ପକାଶ କରି ତାହାକୁ ସାନନା

କେଲ; ମ ପେତ କ େଲାକ ଏକ ଏକ କସୀତା ମୁଦା ଓ ପେତ େକ ଏକ

ଏକ ସୁବଣ ମୁଦିକା େଦେଲ। 12 ଏହିରୂେପ ସଦାପଭୁ ଆୟୁବର ଆଦ

ଅବସା ଅେପକା େଶଷ ଅବସାକୁ ଅଧକ ଆଶୀବାଦଯୁକ କେଲ; ତହେର

ତାହାର ଚଉଦ ହଜାର େମଷ ଓ ଛଅ ହଜାର ଉଷ ଓ ଏକ ହଜାର ହଳ

ବଳଦ ଓ ଏକ ହଜାର ଗଦଭୀ େହେଲ। 13 ମ ତାହାର ସାତ ପୁତ ଓ ତିନି

କନ ା ଜନିେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ପଥମ କନ ାର ନାମ ଯିମୀମା ଓ ଦିତୀୟାର

ନାମ କତୀୟା ଓ ତୃତୀୟାର ନାମ େକରଣହ ପୁ େଦଲା। 15 ସାରା

େଦଶେର େକୗଣସି ସୀ ଆୟୁବର କନ ାମାନଙ ପରି ରୂପବତୀ ନ ଥେଲ;
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ଆଉ, େସମାନଙ ପିତା େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମ େର େସମାନଙୁ ଅଧକାର

େଦଲା। 16ପୁଣି, ଏଥଉତାେର ଆୟୁବ ଏକ ଶହ ଚାଳିଶ ବଷ ବଞି ଚାରି

ପିଢ଼ି ପଯ ନ ଆପଣାର ପୁତେପୗତମାନଙୁ େଦଖଲା। 17 ଏହିରୂେପ ଆୟୁବ

ବୃଦ ଓ ପୂଣାୟୁ େହାଇ ପାଣତ ାଗ କଲା।
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ଗୀତସଂହିତା
1 େଯଉଁ ଜନ ଦୁଷମାନଙ ମନଣାେର ଚାେଲ ନାହ, ଅବା ପାପୀମାନଙ

ମାଗେର ଠିଆ ହୁଏ ନାହ, କିଅବା ନିନକମାନଙ ସଭାେର ବେସ ନାହ, 2

ମାତ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସାେର ଯାହାର ଆେମାଦ ଥାଏ ଓ େଯ ଦିବାରାତ

ତାହାଙର ବ ବସା ାନ କେର, େସ ଧନ । 3 େଯଉଁ ବୃକ ଜଳେସାତ

ନିକଟେର େରାପିତ, େଯ ସସମୟେର ଫଳ ଉତନ କେର, ଯାହାର ପତ ହ

ମଳିନ ହୁଏ ନାହ, ଏପରି ବୃକ ସଦୃଶ େସ େହବ; ପୁଣି, େସ ଯାହା କେର,

ତାହା ସଫଳ େହବ। 4 ଦୁଷମାେନ େସପକାର ନୁହନି; ମାତ ବାୟୁ ଦାରା

ଚାଳିତ ତୁଷ ତୁଲ ଅଟନି। 5ଏେହତୁ ଦୁଷମାେନ ବିଚାର ସାନେର, ଅବା

ପାପୀମାେନ ଧାମକମାନଙ ମଣଳୀେର ଠିଆ େହେବ ନାହ। 6 କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଧାମକମାନଙ ପଥ ଜାଣନି; ମାତ ଦୁଷମାନଙ ପଥ ବିନଷ େହବ।

2 େଗାଷୀୟମାେନ କାହକି କଳହ କରନି; ଜନବୃନ କାହକି ବୃଥାେର ଷଡ଼ଯନ

କରନି? 2ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ଓ ତାହାଙ ଅଭଷିକ ବ କିଙ ବିରୁଦେର

ଭୂପତିଗଣ ଠିଆ ହୁଅନି ଓ ଶାସନକତୃଗଣ ଏକତ ମନଣା କରନି, 3 “ଆସ,

ଆେମମାେନ େସମାନଙ ବନନ ଛିଣାଇ ପକାଉ ଓ ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ

େସମାନଙ ରଜୁ ଦୂର କରିେଦଉ।” 4 େଯ ସଗେର ଉପବିଷ, େସ ହସିେବ;

ପଭୁ େସମାନଙୁ ପରିହାସ କରିେବ। 5ତହଁୁ େସ ଆପଣା େକାପେର େସମାନଙୁ

କଥା କହିେବ ଓ ଆପଣା ମହାେକାପେର େସମାନଙୁ ବ ାକୁଳ କରିେବ;

6 “ମାତ ମଁୁ ଆପଣା ରାଜାଙୁ ଆପଣା ପବିତ ପବତ ସିେୟାନେର ସାପନ

କରିଅଛି।” 7 ମଁୁ େସହି ବିଧାନ ପଚାର କରିବି; ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ,

“ତୁେମ ଆମର ପୁତ; ଆଜି ଆେମ ତୁମକୁ ଜନ େଦଲୁ। 8ଆମ ନିକଟେର

ମାଗ, େତେବ ଆେମ ତୁମର ଉତରାଧକାର ନିମେନ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ଓ

ତୁମର ଅଧକାର ନିମେନ ପୃଥବୀର ପାନଭାଗସବୁ ତୁମକୁ େଦବା। 9 ତୁେମ

େଲୗହ ଦଣେର େସମାନଙୁ ଭାଙିବ; ତୁେମ କୁମକାରର ପାତ ପରି େସମାନଙୁ

ଚୂଣ କରିବ।” 10 ଏହି କାରଣରୁ, େହ ରାଜାଗଣ, ତୁେମମାେନ ଏେବ

ାନବାନ ହୁଅ, େହ ପୃଥବୀର ବିଚାରକତୃଗଣ, ତୁେମମାେନ ଶିକା ଗହଣ

କର। 11 ଭୟେର ସଦାପଭୁଙର େସବା କର ଓ କମିତ େହାଇ ଉଲାସ କର।

12 ପୁତଙୁ ଚୁମନ କର, େନାହିେଲ େସ କୁଦ େହେବ ଓ ତୁେମମାେନ ପଥେର
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ବିନଷ େହବ, କାରଣ ଶୀଘ ତାହାଙର େକାଧ ପଜଳିତ େହବ। େଯଉଁମାେନ

ତାହାଙର ଶରଣ ନିଅନି, େସସମେସ ଧନ ।

3ଦାଉଦଙର ଆପଣା ପୁତ ଅବଶାେଲାମ ନିକଟରୁ ପଳାୟନକାଳୀନ

ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ବିପକମାେନ କିପରି ବଢ଼ିଅଛନି। େମାʼ

ବିରୁଦେର ଉତିତ େଲାକ ଅେନକ। 2 ଅେନେକ େମାʼ ପାଣ ବିଷୟେର କହନି,

ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ତାହା ପାଇଁ ପରିତାଣ ନାହ। (େସଲା) 3 ମାତ େହ

ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାʼ ଚତୁଦଗେର ଢାଲ ସରୂପ; େମାହର େଗୗରବ ଓ

େମାʼ ମସକ ଉଠାଇବା କତା ଅଟ। 4ମଁୁ ଆପଣା ରବେର ସଦାପଭୁଙୁ ଡାେକ,

ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପବିତ ପବତରୁ େମାେତ ଉତର ଦିଅନି। (େସଲା) 5 ମଁୁ

ଶୟନ କରି ନିଦାଗତ େହଲ; ମଁୁ ଜାଗତ େହଲ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାେତ

ରକା କରନି। 6 ମଁୁ ଆପଣା ପତିକୂଳେର ପରିେବଷିତ ଅୟୁତ ଅୟୁତ େଲାକଙୁ

ଭୟ କରିବି ନାହ। 7 େହ ସଦାପେଭା, ଉଠ; େହ େମାହର ପରେମଶର,

େମାେତ ପରିତାଣ କର। କାରଣ ତୁେମ େମାହର ଶତୁ ସମସଙ କଳହାଡ଼େର

ଆଘାତ କରିଅଛ; ତୁେମ ଦୁଷମାନଙ ଦନ ଭାଙି ପକାଇଅଛ। 8ପରିତାଣ

ସଦାପଭୁଙର ଅଧକାର; ତୁମ େଲାକମାନଙ ଉପେର ତୁମର ଆଶୀବାଦ ବତୁ।

(େସଲା)

4ତାରଯୁକ ଯନେର ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ

େମାହର ଧମସରୂପ ପରେମଶର, ମଁୁ ଡାକିେଲ େମାେତ ଉତର ଦିଅ; ସଙଟେର

ଥବା ସମୟେର ତୁେମ େମାେତ ପଶସ ସାନ େଦଇଅଛ; େମାେତ ଦୟା

କର ଓ େମାହର ପାଥନା ଶୁଣ। 2 େହ ମନୁଷ ସନାନଗଣ, େକେତ କାଳ

େମାହର େଗୗରବ ଅପମାନେର ପରିଣତ େହବ? େକେତ କାଳ ତୁେମମାେନ

ଅସାରତାକୁ େସହ କରିବ ଓ ମିଥ ାର ଅେନଷଣ କରିବ? (େସଲା) 3 ମାତ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ ସ ଭକ େଲାକକୁ ପୃଥକ କରି ରଖଅଛନି, ଏହା ାତ

ହୁଅ; ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକିେଲ, େସ ଶୁଣିେବ। 4ଭୀତ ହୁଅ ଓ ପାପ କର ନାହ;

ତୁେମମାେନ ଶଯ ା ଉପେର ମେନ ମେନ କଥା କହି ନୀରବ ହୁଅ। (େସଲା) 5

ଧମବଳି ଉତଗ କର ଓ ସଦାପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କର। 6 ଅେନେକ କହନି,

“କିଏ ଆମମାନଙୁ ମଙଳ େଦଖାଇବ?” େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପତି

ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପକାଶ କର। 7 ତୁେମ େମାʼ ଅନଃକରଣେର ଆନନ

େଦଇଅଛ, ତାହା େସମାନଙ ଶସ ଓ ଦାକାରସ ବୃଦିକାଳର ଆନନ ଅେପକା
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ଅଧକ। 8 ମଁୁ ଶାନିେର ଶୟନ କରିବି ଓ ନିଦା ଯିବି; କାରଣ େହ ସଦାପେଭା,

େକବଳ ତୁେମ େମାେତ ନିରାପଦେର ବାସ କରାଉଅଛ।

5ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ବଂଶୀ ଯନେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ

ସଦାପେଭା, େମାʼ ବାକ େର କଣ ଦିଅ, େମାହର କାକୂକି ବିେବଚନା କର। 2

େହ େମାହର ରାଜ , େହ େମାହର ପରେମଶର, େମାହର ଆତରବେର

ମେନାେଯାଗ କର, କାରଣ ତୁମ ନିକଟେର ମଁୁ ପାଥନା କେର। 3 େହ

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ପାତଃକାଳେର େମାହର ରବ ଶୁଣିବ; ମଁୁ ପାତଃକାଳେର

ତୁମ ନିକଟେର ଆପଣା ପାଥନା ସଜାଇବି ଓ ଜଗି ରହିବି। 4 କାରଣ ତୁେମ

ଦୁଷତାେର ସନୁଷ ପରେମଶର ନୁହଁ; ମନ ତୁମ ସେଙ ପବାସ କରିବ ନାହ।

5 ଅହଙାରୀ ତୁମ ସାକାତେର ଠିଆ େହବ ନାହ; ତୁେମ ସମସ ଅଧମାଚାରୀଙୁ

ଘୃଣା କରୁଅଛ। 6 ତୁେମ ମିଥ ାବାଦୀମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବ; ସଦାପଭୁ

ହତ ାକାରୀ ଓ ପବଞକ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରନି। 7 ମାତ ମଁୁ ତୁମର େସହପୂଣ

କରୁଣାର ବାହୁଲ େର, ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସିବି; ମଁୁ ତୁମ ଭୟେର ତୁମ ପବିତ

ମନିର ଆେଡ଼ ପଣାମ କରିବି। 8 େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ଶତୁଗଣ ସକାଶୁ

ତୁେମ ଆପଣା ଧମଗୁଣେର େମାେତ ପଥ କଢ଼ାଇ ନିଅ; େମାʼ ସମୁଖେର

ତୁମର ପଥ ସରଳ କର। 9 କାରଣ େସମାନଙ ମୁଖେର କିଛି ବିଶସତା ନାହ;

େସମାନଙ ଅନଃକରଣ ଦୁଷତାମୟ; େସମାନଙ ଗଳାର ନଳୀ ଅନାବୃତ

କବର ସରୂପ; େସମାେନ ଜିହାେର ଚାଟୁବାଦ କରନି। 10 େହ ପରେମଶର,

େସମାନଙୁ େଦାଷୀ କର; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମନଣା ଦାରା ପତିତ

େହଉନୁ; େସମାନଙ ଅପରାଧର ବାହୁଲ େର େସମାନଙୁ ତଡ଼ି ଦିଅ; କାରଣ

େସମାେନ ତୁମ ପତିକୂଳେର ବିେଦାହ କରିଅଛନି। 11ମାତ ତୁମର ଶରଣାଗତ

େଲାକ ସମେସ ଆନନ କରନୁ; େସମାେନ ଆନନ ସକାଶୁ ସବଦା ଜୟଧନି

କରନୁ; କାରଣ ତୁେମ େସମାନଙୁ ରକା କରୁଅଛ; ଆହୁରି, େଯଉଁମାେନ ତୁମ

ନାମକୁ େପମ କରନି, େସମାେନ ତୁମଠାେର ଉଲସିତ େହଉନୁ। 12 େଯଣୁ

ତୁେମ ଧାମକକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବ; େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ତାହାକୁ ଢାଲ

ପରି ଅନୁଗହେର େବଷନ କରିବ।

6ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ, ତାରଯୁକ ଯନେର ଶିମିନୀ ସରେର

ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ େକାଧେର େମାେତ ଅନୁେଯାଗ

କର ନାହ, କିଅବା ତୁମ ପଚଣ ବିରକିେର େମାେତ ଶାସନ କର ନାହ। 2
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େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ ମଁୁ ଶୁଷ େହାଇ ଯାଇଅଛି;

େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ସୁସ କର; କାରଣ େମାʼ ର ଅସିସବୁ ବ ାକୁଳ

େହଉଅଛି। 3 େମାହର ପାଣ ମ ଅତ ନ ବ ାକୁଳ େହଉଅଛି; ପୁଣି, ତୁେମ,

େହ ସଦାପେଭା, ଆଉ େକେତ କାଳ? 4 େହ ସଦାପେଭା, େଫର, େମାʼ

ପାଣକୁ ଉଦାର କର; ଆପଣା େସହପୂଣ କରୁଣା ସକାଶୁ େମାେତ ପରିତାଣ

କର। 5 କାରଣ ମରଣାବସାେର ତୁମ ବିଷୟକ େକୗଣସି ସରଣ ନ ଥାଏ;

ପାତାଳେର କିଏ ତୁମକୁ ଧନ ବାଦ େଦବ? (Sheol h7585) 6 ମଁୁ ଆପଣା

କାତେରାକିେର କାନ େହାଇଅଛି; ପତି ରାତି ମଁୁ ଆପଣା ଶଯ ା ଭସାଏ, ମଁୁ

େଲାତକେର ଆପଣା ବିଛଣା ତିନାଏ। 7 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ େମାର ଚକୁ କୀଣ

େହାଇଯାଏ; େମାହର ସକଳ ବିପକଙ ସକାଶୁ ତାହା ଜୀଣ େହାଇଯାଏ। 8 େହ

ଅଧମାଚାରୀ ସମେସ, େମାହର ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାʼ

େରାଦନର ରବ ଶୁଣିଅଛନି। 9 ସଦାପଭୁ େମାହର ନିେବଦନ ଶୁଣିଅଛନି;

ସଦାପଭୁ େମାହର ପାଥନା ଗହଣ କରିେବ। 10 େମାହର ଶତୁ ସମେସ ଲଜିତ

ଓ ଅତ ନ ବ ାକୁଳ େହେବ; େସମାେନ େଫରିଯିେବ, େସମାେନ ହଠା

ଲଜିତ େହେବ।

7ଦାଉଦଙର ଶିଗାେୟାନ, ଏହି ଗୀତ େସ ବିନ ାମୀନୀୟ କୂଶର କଥା

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରିଥେଲ। େହ ସଦାପେଭା େମାʼ

ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମଠାେର ଶରଣ େନଉଅଛି; େମାʼ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା

ସମସ େଲାକଠାରୁ େମାେତ ରକା କର ଓ ଉଦାର କର, 2 େନାହିେଲ େସ

ସିଂହ ପରି େମାର ପାଣ ବିଦୀଣ କରି ଖଣ ଖଣ କରିବ, ଉଦାର କରିବାକୁ

େକହି ନ ଥବ। 3 େହ ସଦାପେଭା େମାହର ପରେମଶର, ଯଦି ମଁୁ ଏହା

କରିଥାଏ, ଯଦି େମାʼ ହସେର ଅଧମ ଥାଏ; 4 ଯଦି ମଁୁ ଆପଣା ସେଙ

ମିଳନେର ଥବା େଲାକର ମନ କରିଥାଏ; (ମାତ େଯ ଅକାରଣେର େମାହର

ବିପକ, ମଁୁ ତାହାକୁ ଉଦାର କରିଅଛି); 5 େତେବ ଶତୁ େମାହର ପାଣ ପେଛ

େଦୗଡ଼ି ତାହାକୁ ଧରୁ; ଆହୁରି, େସ େମାʼ ଜୀବନକୁ ଭୂମିେର ଦଳି ପକାଉ,

ପୁଣି, େମାʼ େଗୗରବକୁ ଧୂଳିସା କରୁ। (େସଲା) 6 େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା

େକାଧେର ଉଠ, େମାʼ ବିପକଗଣର େକାପ ପତିକୂଳେର ଆପଣାକୁ ଉଠାଅ ଓ

େମାʼ ପକେର ଜାଗତ ହୁଅ; ତୁେମ ନ ାୟବିଚାର କର। 7 େଗାଷୀୟମାନଙ

ମଣଳୀ ତୁମଙୁ େବଷନ କରନୁ; ଆଉ, ତୁେମ େସମାନଙ ଉପେର ଊଦକୁ
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ପତ ାଗମନ କର। 8 ସଦାପଭୁ େଗାଷୀୟମାନଙ ପତି ବିଚାର ସାଧନ କରନି;

େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ଧମ ଓ େମାହର ଆନରିକ ସରଳତାନୁସାେର

େମାହର ବିଚାର କର। 9 ଆହା, ଦୁଷମାନଙର ଦୁଷତାର େଶଷ େହଉ,

ମାତ ତୁେମ ଧାମକମାନଙୁ ସଂସାପନ କର; କାରଣ ଧମମୟ ପରେମଶର

ଅନଃକରଣ ଓ ମମର ପରୀକା କରନି। 10 ପରେମଶରଙଠାେର େମାହର

ଢାଲ ଅଛି, େସ ସରଳମାନଙୁ ପରିତାଣ କରନି। 11 ପରେମଶର ଧମମୟ

ବିଚାରକତା, ହଁ, େସ ପତିଦିନ ଦୁଷଙ ପାଇଁ େକାଧକାରୀ ପରେମଶର। 12

ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ ନ େଫରିବ, େତେବ େସ ଆପଣା ଖଡ ଶାଣିତ କରିେବ;

େସ ଆପଣା ଧନୁ ନୁଆଁଇ ପସୁତ କରିଅଛନି। 13 େସ ମ ତାହା ପାଇଁ ମୃତୁ ର

ଅସଶସ ପସୁତ କରିଅଛନି; େସ ଆପଣା ତୀରସବୁ ଅଗିର ତୀର କରିଅଛନି।

14 େଦଖ, େସ ଅଧମରୂପ ପସବେବଦନାେର ଆକାନ େହଉଅଛି; ହଁ, େସ

ଅନିଷ ଗଭେର ଧାରଣ କରି ମିଥ ା ପସବ କଲା। 15 େସ କୂପ େଖାଳି ଗଭୀର

କରିଅଛି, ପୁଣି, େସ ଆପଣା େଚାରାଗତେର ପଡ଼ିଅଛି। 16 ତାହାର ଉପଦବ

ତାହାର ନିଜ ମସକେର ବତବ ଓ ତାହାର େଦୗରାତ ତାହାର ନିଜ ମୁଣେର

ପଡ଼ିବ। 17 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙର ଧାମକତାନୁସାେର ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କରିବି

ଓ ସେବାପରିସ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି।

8ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଗିତୀ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ

ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙର ପେଭା, ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ତୁମର ନାମ

କିପରି ମହିମାନିତ! ତୁେମ ଆକାଶମଣଳ ଉପେର ଆପଣା େଗୗରବ ସାପନ

କରିଅଛ। 2 ତୁେମ ଶତୁ ଓ ପତିହିଂସକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା

ବିପକଗଣ ସକାଶୁ ଶିଶୁ ଓ ଦୁଗେପାଷ ମାନଙ ମୁଖରୁ ପରାକମ ପତିପନ

କରିଅଛ। 3 ମଁୁ ତୁମ ଅଙୁଳିକୃତ ତୁମ ଆକାଶମଣଳ, ତୁମର ନିରୂପିତ

ଚନ ଓ ନକତଗଣକୁ ବିେବଚନା କେଲ (କେହ, ) 4 ମନୁଷ କିଏ େଯ,

ତୁେମ ତାହା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହଉଅଛ? ଓ ମାନବଜାତି କିଏ

େଯ, ତୁେମ େସମାନଙର ତତାବଧାନ କରୁଅଛ? 5 ପୁଣି, ତୁେମ ତାହାକୁ

ଦୂତଗଣଙ ଅେପକା ଅଳମାତ ନୂ ନ କରିଅଛ, ଆଉ େଗୗରବ ଓ ସମମରୂପ

ମୁକୁଟେର ତାହାକୁ ଭୂଷିତ କରୁଅଛ। 6 ତୁେମ ଆପଣା ହସକୃତ ସକଳ କମ

ଉପେର ତାହାକୁ କତୃତ େଦଇଅଛ; ତୁେମ ତାହାର ପଦ ତେଳ ସମୁଦାୟ

ବିଷୟ ରଖଅଛ; 7 େଗାେମଷାଦିସକଳ, ହଁ, ବନ ପଶୁଗଣ; 8ଆକାଶର
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ପକୀଗଣ ଓ ସମୁଦର ମତ ଗଣ, ସମୁଦପଥଗାମୀ ସକଳ ହ ରଖଅଛ। 9

େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପେଭା, ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ତୁମର ନାମ

କିପରି ମହିମାନିତ।

9ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ, ମୂ ଲବ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ।

ମଁୁ ସବାନଃକରଣେର ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କରିବି; ମଁୁ ତୁମର ଆଶଯ

କିୟାସକଳ ବଣନା କରିବି। 2 ମଁୁ ତୁମଠାେର ଆନନ ଓ ଉଲାସ କରିବି;

େହ ସେବାପରିସ, ମଁୁ ତୁମ ନାମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 3

େମାହର ଶତୁମାେନ େଫରିଯିବା େବେଳ ତୁମ ସାକାତେର ଝୁଣି ପଡ଼ି ବିନଷ

ହୁଅନି। 4 କାରଣ ତୁେମ େମାହର ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ନିଷନ କରିଅଛ;

ତୁେମ ସିଂହାସନେର ବସି ଧମବିଚାର କରିଅଛ। 5 ତୁେମ େଗାଷୀୟମାନଙୁ

ଅନୁେଯାଗ କରିଅଛ, ତୁେମ ତୁମ ଦୁଷମାନଙୁ ସଂହାର କରିଅଛ, ତୁେମ

ଅନନକାଳ ନିମେନ େସମାନଙ ନାମ ଲଭାଇ େଦଇଅଛ। 6 ଶତୁମାେନ

ଅଦୃଶ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ ସଦାକାଳ ଉଚିନ େହାଇଅଛନି; ତୁେମ

ନଗରମାନଙୁ ଉତାଟନ କରିଅଛ, େସମାନଙର ସରଣ ସୁଦା ଲୁପ େହାଇଅଛି।

7 ମାତ ସଦାପଭୁ ଅନନକାଳ ରାଜା ରୂେପ ଉପବିଷ; େସ ବିଚାରାେଥ ଆପଣା

ସିଂହାସନ ପସୁତ କରିଅଛନି। 8ପୁଣି, େସ ଧମେର ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିେବ,

େସ ନ ାୟେର େଗାଷୀୟମାନଙର ବିଚାର ସାଧନ କରିେବ। 9 ମ ସଦାପଭୁ

ଉପଦବଗସମାନଙ ନିମେନ ଉଚ ଦୁଗ େହେବ। ସଙଟ ସମୟେର ଉଚ ଦୁଗ

େହେବ; 10 େଯଉଁମାେନ ତୁମ ନାମ ଜାଣନି, େସମାେନ ତୁମଠାେର ବିଶାସ

କରିେବ; କାରଣ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା ଅେନଷଣକାରୀମାନଙୁ

ପରିତ ାଗ କରି ନାହଁ। 11ସିେୟାନ ନିବାସୀ, ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା ଗାନ

କର; େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତାହାଙର କିୟାସବୁ ପଚାର କର। 12କାରଣ

େଯ ରକପାତର ଅନୁସନାନ କରନି, େସ େସମାନଙୁ ସରଣ କରନି; େସ

ଦୁଃଖୀମାନଙର କନନ ଭୁଲନି ନାହ। 13 େହ ସଦାପେଭା, େହ ମୃତୁୁ ଦାରରୁ

େମାହର ଉଠାଇବା କତା, େମାʼ ପତି ଦୟା କର; ମଁୁ ଘୃଣାକାରୀମାନଙଠାରୁ

େଯଉଁ େକଶ େଭାଗ କେର, ତହ ପତି ଦୃଷି କର। 14 ତହେର ମଁୁ ତୁମର

ସକଳ ପଶଂସା ପକାଶ କରିବି। ସିେୟାନ କନ ାର ନଗରଦାରେର ମଁୁ ତୁମ

କୃତ ପରିତାଣେର ଉଲାସ କରିବି। 15 େଗାଷୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙ

େଚାରାଗତେର ମଗ େହାଇଅଛନି; େସମାେନ େଗାପନେର େଯଉଁ ଜାଲ
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ପାତିଥେଲ, ତହେର େସମାନଙ ନିଜ ପାଦ ଧରା ଯାଇଅଛି। 16 ସଦାପଭୁ

ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଅଛନି, େସ ବିଚାର ସାଧନ କରିଅଛନି; ଦୁଷ

ନିଜ ହସର କମପାଶେର ବଦ େହାଇଅଛି। [ହିଗାେୟା , (େସଲା) 17

ଦୁଷମାେନ ଓ େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାେନ ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରନି, େସମାେନ

ସମେସ ପାତାଳକୁ ଚାଲଯିେବ। (Sheol h7585) 18 କାରଣ ଦୀନହୀନ ସବଦା

ବିସୃତ େନାହିବ, ଅବା ଦରିଦର ପତ ାଶା ସବଦା ବିନଷ େନାହିବ। 19 େହ

ସଦାପେଭା, ଉଠ; ମନୁଷ କୁ ପବଳ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; େଗାଷୀୟମାେନ

ତୁମ ସାକାତେର ବିଚାରିତ େହଉନୁ। 20 େହ ସଦାପେଭା, େସମାନଙୁ ଭୟଗସ

କର; େଗାଷୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ମନୁଷ ମାତ େବାଲ ଜାଣନୁ। (େସଲା)

10 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ କାହକି ଦୂରେର ଠିଆ େହଉଅଛ? ସଙଟ

ସମୟେର ତୁେମ କାହକି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଉଅଛ? 2 ଦୁଷର ଗବେର ଦରିଦ

ତପ ଭାବେର ତାଡ଼ିତ ହୁଏ; େସମାେନ, ଆପଣାମାନଙ କଳିତ େକୗଶଳେର

ଧରା ପଡ଼ନୁ। 3କାରଣ ଦୁଷ ଆପଣା ମେନାବାଞା ବିଷୟେର ଦପ କେର;

ଆଉ, େଲାଭୀ ସଦାପଭୁଙୁ ତ ାଗ କେର, ମ ତାହାଙୁ ଅବ ା କେର। 4 େସ

ତାହା ଅନୁସନାନ କରିେବ ନାହ େବାଲ ଦୁଷ ଆପଣା ମୁଖର ଅହଙାରେର

କେହ, ପରେମଶର ନାହାନି, ଏହା ତାହାର ସକଳ ଚିନାର ସାର। 5 ତାହାର

ସମସ ଗତି ସବଦା ଦୃଢ଼; ମାତ ତୁମର ଶାସନ ତାହାର ଦୃଷିରୁ ଅତି ଊଦବତୀ,

େସ ଆପଣାର ସମସ ବିପକ ପତି ଫୁତାର କେର। 6 େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ

କେହ, “େମାʼ ପତି କିଛି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହ; ପୁରୁଷାନୁକେମ ମଁୁ ବିପଦଗସ

େନାହିବି।” 7 ତାହାର ମୁଖ ଅଭଶାପ, ଛଳନା ଓ ଉପଦବେର ପରିପୂଣ;

ତାହାର ଜିହା ତେଳ ଅନିଷ ଓ ଅଧମ ଥାଏ। 8 େସ ଗାମର ଗୁପ ସାନେର

ବେସ; େସ ଆବୃତ ସାନେର ନିେଦାଷକୁ ହତ ା କେର; ଅସହାୟ େଲାକର

ପତିକୂଳେର ତାହାର ଚକୁ େଗାପନେର ଥାଏ। 9 େଯପରି ସିଂହ ଆପଣା

ଗହରେର, େସପରି େସ ଆବୃତ ସାନେର ଛକି ବେସ, େସ ଦରିଦକୁ ଧରିବା

ପାଇଁ ଛକି ବେସ; େସ ଶିକାରୀ ସଦୃଶ ଦରିଦକୁ ଧରି ଆପଣା ଜାଲେର

ଟାେଣ। 10 େସ ଛକି ବେସ, େସ ନଇଁ ପେଡ଼, ତହଁୁ ଅସହାୟ େଲାେକ

ତାହାର ବଳିଷମାନଙ ଦାରା ପତିତ ହୁଅନି। 11 େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ

କେହ, “ପରେମଶର ପାେସାରି ଯାଇଅଛନି; େସ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାନି; େସ

େକେବ ତାହା େଦଖେବ ନାହ।” 12 େହ ସଦାପେଭା, ଉଠ; େହ ପରେମଶର,
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ଆପଣା ହସ ଉଠାଅ; ଦୁଃଖୀମାନଙୁ ପାେସାର ନାହ। 13 ଦୁଷ େଲାକ କାହକି

ପରେମଶରଙୁ ଅବ ା କେର ଓ “ତୁେମ ଅନୁସନାନ କରିବ ନାହ” େବାଲ

େସ ଆପଣା ମେନ ମେନ କେହ? 14 ତୁେମ ତାହା େଦଖଅଛ; କାରଣ

ତୁେମ ହସେକପ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦବ ଓ େଦଷ ପତି ଦୃଷି କରୁଅଛ;

ଅସହାୟ େଲାକ ଆପଣାକୁ ତୁମଠାେର ସମପଣ କେର; ତୁେମ ପିତୃହୀନର

ସହାୟ େହାଇଅଛ। 15 ତୁେମ ଦୁଷର ବାହୁ ଭାଙିଦିଅ; ଆଉ, ତୁେମ ମନ

େଲାକର େକୗଣସି ଦୁଷତା ନ ପାଇବା ପଯ ନ ତାହା ଅନୁସନାନ କର। 16

ସଦାପଭୁ ଅନନକାଳ ରାଜା ଅଟନି; ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ େଦଶରୁ

ଲୁପ େହାଇଅଛନି। 17 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ନମ େଲାକମାନଙର ବାଞା

ଶୁଣିଅଛ; ତୁେମ େସମାନଙର ଅନଃକରଣ ପସୁତ କରିବ, ତୁେମ ଶୁଣିବା ପାଇଁ

ଆପଣା କଣ େଡରିବ; 18 ପିତୃହୀନ ଓ ଉପଦବଗସ େଲାକଙର ବିଚାର

କରିବ, ତହେର ମୃତିକାଜାତ ମନୁଷ ଆଉ ଭୟଙର େହାଇ ପାରିବ ନାହ।

11ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର

ଶରଣ ନିଏ; ତୁେମମାେନ କିପରି େମାʼ ପାଣକୁ କହୁଅଛ, “ପକୀ ପରି ଆପଣା

ପବତକୁ ଉଡ଼ିଯାଅ?” 2 କାରଣ େଦଖ! ଦୁଷମାେନ ସରଳଚିତ େଲାକକୁ

ଅନକାରେର ବିନିବା ପାଇଁ ଧନୁ ନୁଆଁନି, େସମାେନ ଗୁଣେର ତୀରଯୁକ କରନି।

3 ଯଦି ଭତିମୂଳ ଉତାଟିତ ହୁଏ, େତେବ ଧାମକ କʼଣ କରି ପାରିବ? 4

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପବିତ ମନିରେର ଅଛନି, ସଦାପଭୁଙର ସିଂହାସନ ସଗେର,

ତାହାଙ ଚକୁ ନିରୀକଣ କେର, ତାହାଙ ଚକୁର ପତା ମନୁଷ ସନାନମାନଙୁ

ପରୀକା କେର। 5 ସଦାପଭୁ ଧାମକର ପରୀକା କରନି; ମାତ ଦୁଷ ଓ

େଦୗରାତ ପିୟ େଲାକକୁ େସ ଘୃଣା କରନି। 6 େସ ଦୁଷମାନଙ ଉପେର

ଜାଲ ବଷାଇେବ; ଅଗି, ଗନକ ଓ ଝାଞି ପବନ େସମାନଙ ପାନପାତର ଅଂଶ

େହବ। 7 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଧମମୟ; େସ ଧାମକତାକୁ େପମ କରନି; ସରଳ

େଲାକ ତାହାଙ ମୁଖ ଦଶନ କରିବ।

12ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଶମୀନୀ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ।

ସଦାପେଭା, ସାହାଯ କର, କାରଣ ଧାମକ େଲାକ େଲାପ ପାଇଅଛନି;

ମନୁଷ ସନାନଗଣ ମ ରୁ ବିଶସ େଲାକର ହାସ େହାଇଅଛି। 2 େସମାେନ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀମାନଙୁ ମିଥ ା କହନି। େସମାେନ

ଚାଟୁବାଦୀ ଓଷାଧରେର ଓ ଦିଧାଚିତେର କଥା କହନି। 3ସଦାପଭୁ ଚାଟୁବାଦୀ
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ଓଷାଧରସବୁ ଓ ଦପବାଦୀ ଜିହା ଉଚିନ କରିେବ; 4 େସମାେନ କହନି,

“ଆେମମାେନ ଜିହା ଦାରା ପବଳ େହବା; ଆମମାନଙ ଓଷାଧର ଆମମାନଙ

ନିଜର; ଆମମାନଙ ଉପେର କତା କିଏ?” 5 ଦୁଃଖୀେଲାକ ଲୁଟିତ େହବାରୁ,

ଦୀନହୀନ କାତେରାକି କରିବାରୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆେମ ଏେବ ଉଠିବା;

େସମାେନ ଯାହା ପତି ଫୁତାର କରନି, ତାହାକୁ ଆେମ ନିରାପଦେର ରଖବା।”

6 ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସବୁ ନିମଳ ବାକ , ତାହା ମୃତିକାର ଉହାଇେର ପରୀକିତ

ସାତ ଥର ପରିଷୃତ ରୂପା ତୁଲ । 7 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େସମାନଙୁ ରକା

କରିବ, ତୁେମ ବତମାନ େଲାକମାନଙଠାରୁ େସମାନଙୁ ସଦାକାଳ ଉଦାର

କରିବ। 8 ମନୁଷ ସନାନଗଣ ମ େର ଅଧମତା ଉଚୀକୃତ େହବା େବେଳ

ଦୁଷମାେନ ଚତୁଦଗେର ଭମଣ କରନି।

13ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ

େକେତ କାଳ ପଯ ନ େମାେତ ପାେସାରିବ? ତୁେମ େକେତ କାଳ େମାʼ ଠାରୁ

ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବ? 2 ମଁୁ ସାରାଦିନ ନିଜ ଅନଃକରଣେର ଦୁଃଖତ େହାଇ

େକେତ କାଳ ମେନ ମେନ ପରାମଶ କରିବି? େକେତ କାଳ େମାʼ ଶତୁ େମାʼ

ଉପେର ଉଚୀକୃତ େହବ? 3 େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ପରେମଶର, ବିେବଚନା

କର ଓ େମାେତ ଉତର ଦିଅ; େମାହର ଚକୁ ସେତଜ କର, େନାହିେଲ ମଁୁ

ମୃତୁୁ ନିଦାେର ନିଦାଗତ େହବି; 4 େକଜାଣି େମାʼ ଶତୁ କହିବ, “ମଁୁ ତାହାକୁ

ଜୟ କରିଅଛି,” ଆଉ, ମଁୁ ଘୁଞାଗେଲ, େମାହର ବିପକଗଣ ଉଲାସ କରିେବ।

5 ମାତ ମଁୁ ତୁମ ଦୟାେର ଭରସା ରଖଅଛି; ତୁମ କୃତ ପରିତାଣେର େମାର

ଅନଃକରଣ ଉଲାସ କରିବ; 6 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରିବି,

କାରଣ େସ େମାହର ପଚୁର ମଙଳ କରିଅଛନି।

14ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ମୂଢ଼ ମେନ ମେନ

କହିଅଛି, “ପରେମଶର ନାହାନି।” େସମାେନ ଭଷ, େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ

କମ କରିଅଛନି; ସୁକମକାରୀ େକହି ନାହ। 2 ବିେବଚକ ଓ ପରେମଶରଙ

ଅେନଷଣକାରୀ େକହି ଅଛି କି ନାହ, ଏହା େଦଖବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ

ସଗରୁ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ପତି ନିରୀକଣ କରନି। 3 େସମାେନ ସମେସ

ବିପଥେର ଯାଇଅଛନି; େସମାେନ ଏକତ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛନି; ସୁକମକାରୀ

େକହି ନାହ, ନା, ଜେଣ େହଁ ନାହ। 4 ଅଧମାଚାରୀ ସମସଙର କି କିଛି

ାନ ନାହ? େସମାେନ େମାʼ େଲାକମାନଙୁ ଆହାର ପରି ଗାସ କରନି
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ଓ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରନି ନାହ। 5 େସଠାେର େସମାେନ

ମହାଭୟଗସ େହାଇଥେଲ; କାରଣ ପରେମଶର ଧାମକବଂଶ ମ େର

ଅଛନି। 6 ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖୀର ମନଣାକୁ ଲଜାର ବିଷୟ କରୁଅଛ, ମାତ

ସଦାପଭୁ ତାହାର ଆଶୟ ଅଟନି। 7 ଆହା, ସିେୟାନଠାରୁ ଇସାଏଲର

ପରିତାଣ ଉପସିତ େହଉ! ଯଦି ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବନୀତରୁ

େଫରାଇ ଆଣନି େତେବ ଯାକୁବ ଉଲାସ କରିବ ଓ ଇସାଏଲ ଆନନିତ

େହବ।

15ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ଆବାସେର କିଏ ପବାସ କରି

ପାରିବ? ତୁମ ପବିତ ପବତେର କିଏ ବାସ କରି ପାରିବ? 2 େଯଉଁ ଜନ

ସରଳାଚରଣ, ଧମକମ କେର ଓ ଆପଣା ଅନଃକରଣେର ସତ କେହ।

3 େଯ ଆପଣା ଜିହାେର ଗାନି କେର ନାହ, ଅବା ଆପଣା ମିତର ଅନିଷ

କେର ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ପତିବାସୀ ବିରୁଦେର ନିନା ପକଟ କେର

ନାହ। 4ଯାହାର ଦୃଷିେର ପାମର ତୁଚୀକୃତ ହୁଏ; ମାତ େଯ ସଦାପଭୁଙ

ଭୟକାରୀମାନଙୁ ସମାଦର କେର। େଯ ଶପଥ କରି ଆପଣାର କତି େହେଲ

େହଁ ତାହା ଅନ ଥା କେର ନାହ। 5 େଯ ସୁଧ ପାଇଁ ଟଙା ଋଣ ଦିଏ ନାହ,

କିଅବା ନିେଦାଷ ବିରୁଦେର ଲାଞ ନିଏ ନାହ। େଯ ଏହି ସକଳ କମ କେର,

େସ େକେବ ଘୁଞା ଯିବ ନାହ।

16ଦାଉଦଙର ମିକା (ଗୀତରତ।) େହ ପରେମଶର, େମାେତ ରକା

କର; କାରଣ ମଁୁ ତୁମଠାେର ଶରଣ ନିଏ। 2 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ କହିଅଛି,

“ତୁେମ େମାହର ପଭୁ, ତୁମ ବିନା େମାହର େକୗଣସି ମଙଳ ନାହ।” 3

ପୃଥବୀେର େଯଉଁ ପବିତ େଲାକମାେନ ଅଛନି, େସମାେନ ଆଦରଣୀୟ,

େସମାନଙଠାେର େମାହର ପରମ ସେନାଷ। 4 େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ପରିବତେର ଅନ େଦବତାକୁ ଗହଣ କରନି, େସମାନଙ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯିବ;

େସମାନଙ ଦତ ରକର େପୟେନୖେବଦ ମଁୁ ଉତଗ କରିବି ନାହ, କିଅବା

ମଁୁ େସମାନଙ େଦବତାଗଣର ନାମ ଆପଣା ଓଷାଧରେର େନବି ନାହ। 5

ସଦାପଭୁ େମାହର ଅଧକାରର ଓ ପାନପାତର ବାଣ ସରୂପ; ତୁେମ େମାହର

ବାଣ ସିର କରୁଅଛ। 6 େମାʼ ପାଇଁ ମାପିବା ଦଉଡ଼ି ମେନାହର ସାନେର

ପଡ଼ିଅଛି; ହଁ, ମଁୁ ଉତମ ଅଧକାର ପାଇଅଛି। 7 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ

କରିବି, େଯ େମାେତ ପରାମଶ େଦଇଅଛନି; ଆହୁରି, ରାତିକାଳେର େମାହର
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ଚିତ େମାେତ ଉପେଦଶ ଦିଏ। 8 ମଁୁ ସବଦା ସଦାପଭୁଙୁ ଆପଣା ସମୁଖେର

ରଖଅଛି; େସ େମାହର ଦକିଣ ପାଖେର ଥବାରୁ ମଁୁ ବିଚଳିତ େହବି ନାହ। 9

ଏଥପାଇଁ େମାହର ଅନଃକରଣ ଆନନିତ ଓ େମାହର େଗୗରବ ଉଲସିତ

ହୁଅଇ; େମାʼ ଶରୀର ମ ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ। 10 କାରଣ ତୁେମ

େମାʼ ପାଣକୁ ପାତାଳେର ପରିତ ାଗ କରିବ ନାହ; କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା

ପବିତ ଜନକୁ କୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହ। (Sheol h7585) 11 ତୁେମ େମାେତ

ଜୀବନର ପଥ େଦଖାଇବ; ତୁମ ସମୁଖେର ଆନନର ପୂଣତା ଥାଏ; ତୁମ

ଦକିଣ ପାଖେର ନିତ ସୁଖେଭାଗ ଥାଏ।

17ଦାଉଦଙରପାଥନା। େହସଦାପେଭା, ନ ାୟବାଦଶୁଣ, େମାʼ କାକୂକିେର

ମେନାେଯାଗ କର; ନିଷପଟ ଓଷରୁ ନିଗତ େମାʼ ପାଥନାେର କଣପାତ କର।

2 ତୁମ ଛାମୁରୁ େମାʼ ବିଚାରର ନିଷତି ଆସୁ; ତୁମର ଚକୁ ନ ାଯ ବିଷୟ

ନିରୀକଣ କରୁ। 3 ତୁେମ େମାହର ଅନଃକରଣ ପରୀକା କରିଅଛ; ତୁେମ

ରାତିକାଳେର େମାର ତତାନୁସନାନ କରିଅଛ; ତୁେମ େମାେତ ପରଖ କରି

କିଛି ପାଇ ନାହଁ; େମାହର ମୁଖ ଅପରାଧ ନ କରିବ େବାଲ ମଁୁ ସିର କରିଅଛି।

4 ମନୁଷ ର କାଯ ବୁଝି ମଁୁ ତୁମ ଓଷାଧରର ବାକ ଦାରା ଦୁଜନର ପଥରୁ

ଆପଣାକୁ ରକା କରିଅଛି। 5 େମାହର ପାଦ ତୁମର ମାଗ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛି,

େମାହର ଚରଣ ଖସି ଯାଇ ନାହ। 6 ମଁୁ ତୁମଙୁ ଡାକିଅଛି, କାରଣ େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ େମାେତ ଉତର େଦବ; େମାʼ ପତି କଣ େଡର ଓ େମାʼ ର

କଥା ଶୁଣ। 7ଆେହ ସଶରଣାଗତମାନଙୁ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଉତିତ

େଲାକଗଣଠାରୁ ସଦକିଣ ହସେର ତାଣକାରକ, ତୁେମ ଆପଣା ଆଶଯ

େସହପୂଣ କରୁଣା ପକାଶ କର। 8 େମାହର ଲୁଟକାରୀ ଦୁଷଗଣଠାରୁ,

େମାହର ଚତୁଦଗେର େବଷିତ େମାହର ପାଣନାଶକ ଶତୁଗଣଠାରୁ, 9

ଚକୁର ତାରା ପରି େମାେତ ରଖ, ଆପଣା ପକର ଛାୟା ତେଳ େମାେତ

ଲୁଚାଅ। 10 େସମାେନ ଆପଣା େମଦେର ଆଚନ ଅଟନି; େସମାେନ ମୁଖେର

ଅହଙାର କଥା କହନି। 11 ଏେବ େସମାେନ ଆମମାନଙ ଗମନ ସମୟେର

ଆମମାନଙୁ େଘରନି; େସମାେନ ଆମମାନଙୁ ଭୂମିସା କରିବାକୁ ଚାହ

ରହିଥାʼନି। 12 େସ ଶିକାର ଗାସ କରିବାକୁ ଉଦ ତ ସିଂହ ତୁଲ ଓ ଗୁପ

ସାନେର ଛକି ରହିବା ଯୁବା ସିଂହ ସଦୃଶ ଅେଟ। 13 େହ ସଦାପେଭା, ଉଠ,

ତାହାର ସମୁଖବତୀ ହୁଅ, ତାହାକୁ ନୁଆଁଇ ପକାଅ; ତୁେମ ଆପଣା ଖଡ ଦାରା
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ଦୁଷମାନଙଠାରୁ େମାʼ ପାଣକୁ ଉଦାର କର; 14 େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା

ହସ ଦାରା େଲାକମାନଙଠାରୁ, େଯଉଁମାନଙର ଅଂଶ ଇହଜୀବନେର ଅଛି

ଓ େଯଉଁମାନଙ ଉଦର ତୁେମ ନିଜ ଧନେର ପୂଣ କରୁଅଛ, ଏପରି ସାଂସାରିକ

େଲାକମାନଙଠାରୁ େମାେତ ଉଦାର କର; େସମାେନ ସନାନସନତିେର

ପରିତୃପ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଶିଶୁଗଣ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ଅବଶିଷ

ସମତି ଛାଡ଼ିଯାʼନି। 15 ମାତ ମଁୁ ଧମେର ତୁମ ମୁଖ ଦଶନ କରିବି; ମଁୁ ତୁମ

ଆକାରେର ଜାଗତ େହବା େବେଳ ପରିତୃପ େହବି।

18ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଦାସ ଦାଉଦଙର ଗୀତ।

ସଦାପଭୁ ଶତୁମାନଙ ହସରୁ ଓ ଶାଉଲଙ ହସରୁ ତାଙୁ ଉଦାର କରିବା ଦିନ

େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏହି ଗୀତର କଥା ନିେବଦନ କରିଥେଲ; େସ

କହିେଲ, େହ େମାହର ବଳ ସରୂପ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମଙୁ େପମ କେର। 2

ସଦାପଭୁ େମାହର େଶୖଳ, େମାହର ଗଡ଼ ଓ େମାହର ଉଦାରକତା; େମାହର

ପରେମଶର, େମାହର ଦୃଢ଼ େଶୖଳ, ମଁୁ ତାହାଙଠାେର ଶରଣ େନବି; େମାହର

ଢାଲ ଓ େମାହର ପରିତାଣର ଶୃଙ, େମାହର ଉଚ ଦୁଗ। 3 ମଁୁ ପଶଂସନୀୟ

ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକିବି; ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ଶତୁଗଣଠାରୁ ନିସାର ପାଇବି।

4 ମୃତୁ ର ରଜୁ େମାେତ େବଷନ କଲା, ପାପାଧମତାରୂପ ପାବନ େମାେତ

ଭୟଗସ କଲା। 5 ପାତାଳର ରଜୁସବୁ େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ ଥଲା; ମୃତୁ ର

ଫାନ େମାʼ ଉପେର ପଡ଼ିଲା। (Sheol h7585) 6 ମଁୁ ଆପଣା ଦୁଦଶା ସମୟେର

ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକିଲ ଓ େମାʼ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଆତନାଦ କଲ; େସ

ଆପଣା ମନିରରୁ େମାହର ରବ ଶୁଣିେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ସମୁଖେର କୃତ

େମାହର ଆତନାଦ ତାହାଙ କଣେର ପେବଶ କଲା। 7 େସେତେବେଳ ପୃଥବୀ

ଟଳଟଳ ଓ କମିତ େହଲା, ପବତଗଣର ଭତିମୂଳ ମ ବିଚଳିତ େହଲା ଓ

ତାହାଙ େକାପ ସକାଶୁ ଟଳଟଳ େହଲା। 8 ତାହାଙ ନାସାରନରୁ ଧୂମ ନିଗତ

େହଲା ଓ ତାହାଙ ମୁଖନିଗତ ଅଗି ଗାସ କଲା; ତଦାରା ଅଙାର ପଜଳିତ

େହଲା। 9 େସ ଆକାଶମଣଳକୁ ହ ନୁଆଁଇ ତଳକୁ ଆସିେଲ; ଆଉ, ତାହାଙ

ପାଦ ତେଳ େଘାର ଅନକାର ଥଲା। 10 ପୁଣି, େସ କିରୂବ ଉପେର ଆେରାହଣ

କରି ଉଡ଼ିେଲ; ହଁ, େସ ବାୟୁର ପକ ଉପେର େବଗେର ଉଡ଼ିେଲ। 11 େସ

ଅନକାରକୁ ଆପଣାର ଗୁପ ସାନ ଓ ଜଳମୟ ଅନକାରକୁ, ଗଗନମଣଳର

ନିବିଡ଼ େମଘମାଳକୁ ଆପଣା ଚତୁଦଗେର ଆବାସ ସରୂପ କେଲ। 12 ତାହାଙ



ଗୀତସଂହିତା 1146

ସମୁଖବତୀ େତଜେର ତାହାଙର ନିବିଡ଼ େମଘମାଳ ଶିଳାବୃଷି ଓ ପଜଳିତ

ଅଙାର ନିଗତ କଲା। 13 ସଦାପଭୁ ମ ଆକାଶମଣଳେର ବଜନାଦ କେଲ

ଓ ସେବାପରିସ ଆପଣା ରବ ଉଚାରଣ କେଲ। 14 ଆଉ, େସ ଆପଣା

ତୀର େପରଣ କରି େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କେଲ; ହଁ, ଅେନକ ବିଜୁଳି ପଠାଇ

େସମାନଙୁ ବ ାକୁଳ କେଲ। 15 େସେତେବେଳ, େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ

ତଜନେର ଓ ନାସିକାର ପଶାସ ବାୟୁେର ଜଳରାଶିର ପଣାଳୀ ପକାଶିତ

େହଲା ଓ ଭୂମଣଳର ମୂଳସକଳ ଅନାବୃତ େହଲା। 16 େସ ଊଦରୁ ହସ ବିସାର

କରି େମାେତ ଧରିେଲ; େସ ଆପଣା ଜଳରାଶିରୁ େମାେତ ଓଟାରି ଆଣିେଲ,

17 େସ େମାହର ବଳବାନ ଶତୁଠାରୁ ଓ େମାହର ଘୃଣାକାରୀମାନଙଠାରୁ

େମାେତ ଉଦାର କେଲ, କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଅେପକା ଅତି ପରାକାନ

ଥେଲ। 18 େସମାେନ େମାହର ବିପଦ ଦିନେର େମାେତ ଆକମଣ କେଲ;

ମାତ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଉଦାର କେଲ। 19 ମ େସ େମାେତ ବାହାର କରି

ପଶସ ସାନକୁ ଆଣିେଲ; େସ େମାʼ ଠାେର ସନୁଷ େହବାରୁ େମାେତ ଉଦାର

କେଲ। 20 ସଦାପଭୁ େମାହର ଧମାନୁସାେର େମାେତ ପୁରସାର େଦେଲ;

େମାʼ ହସର େଶୗଚ ଅନୁସାେର େସ େମାେତ ଫଳ େଦେଲ। 21 କାରଣ

ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ପଥ ଧରିଅଛି ଓ ଦୁଷ ଭାବେର ମଁୁ ପରେମଶରଙ ନିକଟରୁ

ପସାନ କରି ନାହ। 22ଆଉ, ତାହାଙ ଶାସନସବୁ େମାʼ ସମୁଖେର ଥଲା,

ପୁଣି, ମଁୁ ତାହାଙ ବିଧସବୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କଲ ନାହ। 23 ମ ମଁୁ ତାହାଙ

ଉେଦଶ େର ସିଦ ଥଲ ଓ ମଁୁ ନିଜ ଅପରାଧରୁ ଆପଣାକୁ ରକା କଲ। 24

ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ େମାର ଧମାନୁସାେର ଓ ତାହାଙ ଦୃଷିେର େମାʼ ହସର

େଶୗଚାନୁସାେର େମାେତ ଫଳ େଦଇଅଛନି। 25 ଦୟାଳୁ ପତି ତୁେମ ଆପଣାକୁ

ଦୟାଳୁ େଦଖାଇବ; ସିଦ େଲାକ ପତି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ସିଦ େଦଖାଇବ;

26ନିମଳ େଲାକ ପତି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ନିମଳ େଦଖାଇବ। ଆଉ, କୁଟିଳ

େଲାକ ପତି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଚତୁର େଦଖାଇବ; 27 କାରଣ ତୁେମ ଦୁଃଖୀ

େଲାକମାନଙୁ ତାଣ କରିବ; ମାତ ଦାମିକ ଚକୁକୁ ତୁେମ ନତ କରିବ। 28 େଯଣୁ

ତୁେମ େମାʼ ପଦୀପ ଜଳାଇବ; ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶର େମାʼ ଅନକାରକୁ

ଆଲୁଅମୟ କରିେବ। 29 କାରଣ ତୁମ ଦାରା ମଁୁ େସୖନ ଦଳ ଉପେର େଦୗେଡ଼

ଓ େମାʼ ପରେମଶରଙ ଦାରା ମଁୁ ପାଚୀର ଡିଏଁ। 30 ପରେମଶରଙ ପଥ

ସିଦ; ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସୁପରୀକିତ; େସ ଆପଣା ଶରଣାଗତ ସମସଙର
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ଢାଲ। 31 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଛଡ଼ା ପରେମଶର କିଏ? ଓ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଛଡ଼ା େଶୖଳ କିଏ? 32 େସହି ପରେମଶର ବଳ େଦଇ େମାହର

କଟି ବାନନି ଓ େମାହର ପଥ ସିଦ କରନି। 33 େସ େମାହର ଚରଣକୁ

ହରିଣୀର ଚରଣ ପରି କରନି ଓ େମାେତ େମାʼ ଉଚସଳୀେର ସାପନ କରନି।

34 େସ େମାʼ ହସକୁ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନି; େତଣୁ େମାʼ ବାହୁ ପିତଳ

ଧନୁ ନୁଆଁଏ। 35 ତୁେମ ମ ଆପଣା ପରିତାଣର ଢାଲ େମାେତ େଦଇଅଛ;

ଆଉ, ତୁମର ଦକିଣ ହସ େମାେତ ଧରି ରଖଅଛି ଓ ତୁମର ନମତା େମାେତ

ବୃଦିପାପ କରିଅଛି। 36 ତୁେମ େମାʼ ପାଦ ପକାଇବାର ସାନ ପଶସ କରିଅଛ

ଓ େମାʼ ପାଦ ଖସି ଯାଇ ନାହ। 37 ମଁୁ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ

େସମାନଙୁ ଧରିବି; କିଅବା େସମାେନ ସଂହାରିତ େନାହିବା ଯାଏ ମଁୁ େଫରି

ଆସିବି ନାହ। 38 ମଁୁ େସମାନଙୁ ଏପରି ଆଘାତ କରିବି େଯ, େସମାେନ

ଆଉ ଉଠି ପାରିେବ ନାହ; େସମାେନ େମାʼ ପଦ ତେଳ ପତିତ େହେବ। 39

କାରଣ ତୁେମ ବଳ େଦଇ ଯୁଦାେଥ େମାʼ କଟି ବାନିଅଛ; େମାʼ ବିରୁଦେର

େଯଉଁମାେନ ଉଠିେଲ, େସମାନଙୁ ତୁେମ େମାହର ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ।

40 ମ ତୁେମ େମାʼ ଶତୁମାନଙୁ େମାʼ ନିକଟରୁ େଫରାଇ େଦଇଅଛ,

ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ ଉଚିନ କରିଅଛି। 41 େସମାେନ ଡାକ

ପକାଇେଲ, ମାତ ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥଲା, ସଦାପଭୁଙୁ ହ ଡାକିେଲ,

ମାତ େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ ନାହ। 42 େସେତେବେଳ ମଁୁ ବାୟୁ

ସମୁଖସ ଧୂଳି ପରି େସମାନଙୁ ଚୂଣ କଲ; ମଁୁ େସମାନଙୁ ବାଟର କାଦୁଅ

ପରି ପକାଇେଦଲ। 43 ତୁେମ େଲାକମାନଙ ବିବାଦରୁ େମାେତ ଉଦାର

କରିଅଛ; ତୁେମ େମାେତ େଗାଷୀସମୂହର ମସକ ସରୂପ କରିଅଛ; େମାହର

ଅପରିଚିତ େଗାଷୀ େମାହର େସବା କରିେବ। 44 େସମାେନ େମାର ବିଷୟ

ଶୁଣିବାମାେତ େମାହର ଆ ାବହ େହେବ; ବିେଦଶୀୟମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ

େମାହର ବଶୀଭୂତ କରିେବ। 45 ବିେଦଶୀୟମାେନ ମାନ େହାଇଯିେବ

ଓ ଆପଣାମାନଙ ଗୁପ ସାନରୁ ଥରହର େହାଇ ବାହାରି ଆସିେବ। 46

ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ; େମାହର େଶୖଳ ଧନ େହଉନୁ ଓ େମାହର ପରିତାଣ

ସରୂପ ପରେମଶର ଉନତ େହଉନୁ। 47 େସହି ପରେମଶର େମାʼ ପକେର

ପରିେଶାଧ ନିଅନି ଓ େଗାଷୀୟମାନଙୁ େମାହର ବଶୀଭୂତ କରନି। 48

େସ େମାʼ ଶତୁଗଣଠାରୁ େମାେତ ରକା କରନି; ହଁ, ତୁେମ େମାʼ ବିରୁଦେର
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ଉତିତ େଲାକମାନଙ ଉପେର େମାେତ ଉଚୀକୃତ କରୁଅଛ; ତୁେମ ଉପଦବୀ

େଲାକଠାରୁ େମାେତ ଉଦାର କରୁଅଛ। 49 ଏେହତୁ, େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ

େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିବି ଓ ତୁମ ନାମର ପଶଂସା

ଗାନ କରିବି। 50 େସ ଆପଣା ରାଜାକୁ ମହାପରିତାଣ ପଦାନ କରନି ଓ

ଆପଣା ଅଭଷିକ ପତି, ଦାଉଦ ପତି ଓ ତାହାର ବଂଶ ପତି ଅନନକାଳ

େସହପୂଣ କରୁଣା ପକାଶ କରନି।

19ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ଆକାଶମଣଳ

ପରେମଶରଙ େଗୗରବ ବଣନା କେର; ଶୂନ ମଣଳ ତାହାଙ ହସକୃତ

କମ ପକାଶ କେର। 2 ଦିବସ ଦିବସ ପତି ବାକ ଉଚାରଣ କେର ଓ

ରାତି ରାତି ପତି ାନ ପକାଶ କେର। 3 େକୗଣସି ବାକ କି ଭାଷା ନ

ଥାଏ; େସମାନଙ ରବ ଶୁଣାଯାଇ ନ ପାେର। 4 ତଥାପି େସମାନଙର ରଜୁ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଓ େସମାନଙର ବାକ ଜଗତର ସୀମା ପଯ ନ ବ ାପ।

େସମାନଙ ମ େର େସ ସୂଯ ନିମେନ ଏକ ଆବାସ ସାପନ କରିଅଛନି,

5 େସ ଆପଣା ଅନଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବର ତୁଲ ଓ େସ ଆପଣା

ପଥେର େଦୗଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀର ତୁଲ ଆନନ କେର। 6 ଆକାଶମଣଳର

ପାନରୁ ତାହାର ଉଦୟ ଓ ତହର ଅନ ପାନ ପଯ ନ ତାହାର ଭମଣ

ହୁଅଇ; ପୁଣି, ତାହାର ଉତାପରୁ େକୗଣସି ବସୁ ଗୁପ ନ ଥାଏ। 7 ସଦାପଭୁଙ

ବ ବସା ସିଦ, ପାଣର ସାସ ଜନକ; ସଦାପଭୁଙ ପମାଣବାକ ଅଟଳ, ଅଳ

ବୁଦିର ାନଦାୟକ 8 ସଦାପଭୁଙର ବିଧସବୁ ଯଥାଥ, ଚିତର ଆନନଜନକ;

ସଦାପଭୁଙର ଆ ା ନିମଳ, ଚକୁର ଦୀପିଦାୟକ। 9 ସଦାପଭୁଙ ଭୟ ଶୁଚି,

ସଦାକାଳସାୟୀ। ସଦାପଭୁଙ ଶାସନସକଳ ସତ ଓ ସବେତାଭାେବ ନ ାଯ ।

10 ତାହାସବୁ ସୁବଣ ଓ ପଚୁର ଶୁଦ ସୁବଣ ଅେପକା ବାଞନୀୟ; ଆଉ, ମଧୁ ଓ

ମଧୁଚାକଠାରୁ ସୁମିଷ। 11ଆହୁରି, ତଦାରା ତୁମ ଦାସ େଚତନା ପାଏ; ତହର

ପତିପାଳନେର ମହାଫଳ ଥାଏ। 12ଆପଣା ଭାନିସବୁ କିଏ ବୁଝିପାେର?

ତୁେମ ଗୁପେଦାଷରୁ େମାେତ ପରିଷାର କର। 13 ଦୁଃସାହସଜନିତ ସବୁ

ପାପରୁ ହ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ; ତାହାସବୁ େମାʼ ଉପେର କତୃତ

ନ କରୁ; ତହେର ମଁୁ ସିଦ େହବି, ପୁଣି, ମହାପରାଧରୁ ପରିଷୃତ େହବି। 14

େହ ସଦାପେଭା, େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ମୁକିକତା, ତୁମ ଦୃଷିେର େମାʼ

ମୁଖର ବାକ ଓ େମାʼ ଅନଃକରଣର ାନ ସୁଗାହ େହଉ।
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20ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ସଦାପଭୁ ସଙଟ ଦିନେର

ତୁମକୁ ଉତର େଦଉନୁ; ଯାକୁବର ପରେମଶରଙ ନାମ ତୁମକୁ ରକା ସାପନ

କରନୁ; 2 େସ ପବିତ ସାନରୁ ତୁମର ସାହାଯ ପଠାଉନୁ, ସିେୟାନଠାରୁ

ତୁମକୁ ବଳବାନ କରନୁ; 3 ତୁମର େନୖେବଦ ସବୁ ସରଣ କରନୁ, ପୁଣି,

ତୁମର େହାମବଳି ଗହଣ କରନୁ; (େସଲା) 4 ତୁମର ମେନାବାଞା ପୂଣ କରନୁ

ଓ ତୁମର େଯାଜନାସବୁ ସଫଳ କରନୁ। 5ଆେମମାେନ ତୁମ ପରିତାଣେର

ଜୟଧନି କରିବୁ ଓ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନାମେର ଆେମମାେନ ଧଜା

ସାପନ କରିବୁ; ସଦାପଭୁ ତୁମର ସବୁ ନିେବଦନ ସିଦ କରନୁ। 6 ଏେବ ମଁୁ

ଜାଣୁଅଛି େଯ, ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଅଭଷିକଙୁ ଉଦାର କରନି, େସ ଆପଣା

ଡାହାଣ ହସର ତାଣ ଶକିେର ନିଜ ପବିତ ସଗରୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେବ।

7 େକହି େକହି ରଥେର ଓ େକହି େକହି ଅଶେର ନିଭର କରନି; ମାତ

ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଶକିେର ନିଭର କରୁ। 8

େସମାେନ ନତ େହାଇ ପତିତ େହାଇଅଛନି; ମାତ ଆେମମାେନ ଉଠି ସଳଖ

ଠିଆ େହଉଅଛୁ। 9 େହ ସଦାପେଭା, ପରିତାଣ କର; ଆେମମାେନ ଡାକିବା

େବେଳ ରାଜା ଆମମାନଙୁ ଉତର େଦଉନୁ।

21ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ରାଜା

ତୁମ ବଳେର ଆନନ କରିେବ ଓ ତୁମ ପରିତାଣେର େସ େକେଡ଼ ମହାନନ

କରିେବ! 2 ତୁେମ ତାଙୁ ତାଙ ମନର ବାଞା ପଦାନ କରିଅଛ, ଓ ତାଙ ମୁଖର

ନିେବଦନ ଅସୀକାର କରି ନାହଁ। (େସଲା) 3କାରଣ ତୁେମ ନାନା ମଙଳ

ଆଶୀବାଦ େଘନି ତାଙର ସମୁଖବତୀ େହଉଅଛ; ତୁେମ ତାଙ ମସକେର

ଶୁଦ ସୁବଣ ମୁକୁଟ େଦଉଅଛ। 4 େସ ତୁମ ନିକଟେର ଜୀବନ ପାଥନା

କେଲ, ତୁେମ ତାହା ତାଙୁ େଦଲ; ଆହୁରି, ଅନନକାଳସାୟୀ ଦୀଘାୟୁ ଦାନ

କଲ। 5 ତୁମ କୃତ ପରିତାଣେର ତାଙର ମହାେଗୗରବ େହାଇଅଛି; ତୁେମ

ତାଙ ଉପେର ସମମ ଓ ପତାପ ଅପଣ କରୁଅଛ; 6 କାରଣ ତୁେମ ତାଙୁ

ସଦାକାଳ ଆଶୀବାଦଯୁକ କରୁଅଛ; ତୁେମ ଆପଣା ଶୀଛାମୁର ଆନନେର

ତାଙୁ ଉଲସିତ କରୁଅଛ। 7 କାରଣ ରାଜା ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର

କରନି, ପୁଣି, ସେବାପରିସଙ େସହପୂଣ କରୁଣା େହତୁରୁ େସ ବିଚଳିତ

େନାହିେବ। 8 ତୁମ ହସ ତୁମ ଶତୁ ସମସଙୁ ଧରିବ; ତୁମର ଦକିଣ ହସ ତୁମର

ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ ଧରିବ। 9 ତୁେମ ଆପଣା େକାଧ ସମୟେର େସମାନଙୁ
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ପଜଳିତ ଭାଟି ତୁଲ କରିବ। ସଦାପଭୁ ଆପଣା େକାପେର େସମାନଙୁ

ଗାସ କରିେବ, ପୁଣି, ଅଗି େସମାନଙୁ ଭକଣ କରିବ। 10ତୁେମ ପୃଥବୀରୁ

େସମାନଙର ଫଳ ଓ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େସମାନଙର ବଂଶ େଲାପ

କରିବ। 11 କାରଣ େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ଅନିଷ ଚିନା କେଲ; େସମାେନ

ଏକ େକୗଶଳ କଳନା କେଲ, ତାହା େସମାେନ ସିଦ କରିପାରନି ନାହ। 12

ତୁେମ େସମାନଙର ପୃଷ େଫରାଇବ, ତୁେମ େସମାନଙ ମୁଖ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ଧନୁଗୁଣ ସଜିତ କରିବ। 13 େହ ସଦାପେଭା, ନିଜ ବଳେର ଉନତ

ହୁଅ; ତହେର ଆେମମାେନ ତୁମ ପରାକମର ଗାନ ଓ ପଶଂସା କରିବା।

22ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଆେୟଲ ହସଶହର (ଅଋଣର ମୃଗୀ)

ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ େମାହର ପରେମଶର, େହ େମାହର

ପରେମଶର, ତୁେମ କାହକି େମାେତ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ? େମାେତ ସାହାଯ

କରିବାରୁ ଓ େମାʼ ଆତନାଦର ଉକିରୁ ତୁେମ କାହକି ଏେତ ଦୂରେର ରହୁଅଛ?

2 େହ େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ଦିନ େବେଳ ଡାେକ, ମାତ ତୁେମ ଉତର

େଦଉ ନାହଁ, ଆଉ ରାତିକାଳେର ଡାେକ, ପୁଣି, ନୀରବ ନ ରେହ। 3 ତଥାପି

େହ ଇସାଏଲର ପଶଂସାନିବାସୀ , ତୁେମ ପବିତ ଅଟ। 4ଆମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣ ତୁମଠାେର ବିଶାସ କେଲ; େସମାେନ ବିଶାସ କେଲ, ଆଉ

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଉଦାର କଲ। 5 େସମାେନ ତୁମ ନିକଟେର କନନ

କେଲ ଓ ଉଦାର ପାଇେଲ; େସମାେନ ତୁମଠାେର ବିଶାସ କେଲ, ଆଉ

ଲଜିତ େନାହିେଲ। 6 ମାତ ମଁୁ କୀଟ, ମନୁଷ ନୁେହଁ; ମନୁଷ ମାନଙର

ନିନାପାତ ଓ େଲାକମାନଙର ଅବ ାତ। 7 େମାେତ େଦଖବା େଲାକ ସମେସ

େମାେତ ପରିହାସ କରନି; େସମାେନ ଓଷ ଲମାଇ, ମସକ ହଲାଇ କହନି,

8 “ସଦାପଭୁଙଠାେର େସ ଆପଣାକୁ ସମପଣ କଲା; େସ ତାହାକୁ ଉଦାର

କରନୁ; େସ ତାହାଠାେର ସନୁଷ, େତଣୁ େସ ତାହାକୁ ଉଦାର କରନୁ।” 9

ମାତ ତୁେମ ହ େମାେତ ଗଭରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ; ମଁୁ ଆପଣା ମାତୃ

େକାଳେର ଥବା ସମୟେର ତୁେମ େମାହର ବିଶାସ ଜନାଇଅଛ। 10 ଗଭରୁ ମଁୁ

ତୁମଠାେର ସମପତ େହାଇଥଲ; େମାହର ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁେମ େମାହର

ପରେମଶର ଅଟ। 11 େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବତୀ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ସଙଟ

ସନିକଟ; ସାହାଯ କାରୀ େକହି ନାହ। 12 ଅେନକ ବୃଷ େମାେତ େବଷନ

କରିଅଛନି; ବାଶନ େଦଶର ବଳବାନ ବୃଷଗଣ େମାେତ େଘରିଅଛନି। 13
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େସମାେନ ଗାସ କରିବାକୁ ଇଚା ଓ ଗଜନକାରୀ ସିଂହ ତୁଲ େମାʼ ପତି ମୁଖ

େମଲାଇ ଅଛନି। 14 ମଁୁ ଜଳ ପରି ଢଳା େହଉଅଛି ଓ େମାହର ସବୁ ଅସି

ସନିରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଅଛି। େମାହର ହୃଦୟ ମହମ ପରି େହାଇଅଛି; ତାହା େମାʼ

ଅନ ମ େର ତରଳି ଯାଏ। 15 େମାହର ବଳ ଖପରା ପରି ଶୁଷ େହାଇଅଛି;

ଆଉ, େମାହର ଜିହା ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଅଛି; ପୁଣି, ତୁେମ େମାହର ମୃତୁ ର

ଧୂଳି କି ଆଣିଅଛ। 16 କାରଣ କୁକୁରମାେନ େମାେତ େବଷନ କରିଅଛନି;

ଦୁରାଚାରୀମାନଙ ମଣଳୀ େମାେତ େବଢ଼ିଅଛନି; େସମାେନ େମାହର ହସ

ପାଦ ବିଦ କରିଅଛନି। 17ମଁୁ ଆପଣା ଅସିସବୁ ଗଣିପାେର; େସମାେନ େମାେତ

ଅନାଇ ଚାହ ରହିଥାʼନି। 18 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମ େର େମାହର

ବସ ବିଭାଗ କରନି ଓ େସମାେନ େମାʼ ଉତରୀୟ ବସ ପାଇଁ ଗୁଲବାଣ

କରନି। 19 ମାତ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବତୀ ହୁଅ ନାହ;

େହ େମାହର ଆଶୟ, ତୁେମ େମାର ସାହାଯ ପାଇଁ ସତର ହୁଅ। 20 ଖଡରୁ

େମାʼ ପାଣକୁ ଓ କୁକୁରର ବଳରୁ େମାହର ଏକମାତ ଆତାକୁ ଉଦାର କର।

21 ସିଂହର ମୁଖରୁ େମାେତ ନିସାର କର; ହଁ, ଅରଣା ଷଣର ଶୃଙରୁ ରକା କରି

ତୁେମ େମାେତ ଉତର େଦଇଅଛ। 22 ମଁୁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ନିକଟେର ତୁମ

ନାମ ପଚାର କରିବି; ସମାଜ ମ େର ମଁୁ ତୁମର ପଶଂସା କରିବି। 23 େହ

ସଦାପଭୁଙର ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା କର; େହ

ଯାକୁବର ବଂଶ, ତୁେମ ସମେସ ତାହାଙର ସମାଦର କର; େହ ଇସାଏଲର

ବଂଶ, ତୁେମ ସମେସ ତାହାଙ ନିକଟେର ଭୀତ ହୁଅ। 24କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀର

ଦୁଃଖ ତୁଚ କି ଘୃଣା କରି ନାହାନି। କିଅବା େସ ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ

ଲୁଚାଇ ନାହାନି; ମାତ େସ ତାହାଙୁ ଡାକେନ, େସ ଶୁଣିେଲ। 25 ମହାସମାଜ

ମ େର ତୁେମ ହ େମାହର ପଶଂସାଭୂମି; ମଁୁ ତାହାଙ ଭୟକାରୀମାନଙ

ସାକାତେର ଆପଣା ମାନତସବୁ ପୂଣ କରିବି। 26 ନମ େଲାକମାେନ େଭାଜନ

କରି ପରିତୃପ େହେବ; ସଦାପଭୁଙ ଅେନଷଣକାରୀଗଣ ତାହାଙୁ ପଶଂସା

କରିେବ; ତୁମମାନଙ ଅନଃକରଣ ନିତ ଜୀବୀ େହଉ। 27ପୃଥବୀର ପାନସିତ

ସମେସ ସଦାପଭୁଙୁ ସରଣ କରି ତାହାଙ ପତି େଫରିେବ; ଆଉ, ଅନ

େଦଶୀୟ େଗାଷୀସକଳ ତୁମ ସମୁଖେର ପଣାମ କରିେବ। 28 କାରଣ ରାଜ

ସଦାପଭୁଙର ଅେଟ; ପୁଣି, େସ େଗାଷୀୟମାନଙର ଶାସନକତା ଅଟନି। 29

ପୃଥବୀସ ହୃଷପୁଷ େଲାକ ସମେସ େଭାଜନ କରି ପଣାମ କରିେବ; ଧୂଳିେର
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ଲୀନ େହବାକୁ ଉଦ ତ ସମେସ, ଅଥା , ଆପଣା ପାଣ ବଞାଇବାକୁ ଅସମଥ

େଲାକ ତାହାଙ ଛାମୁେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେବ। 30 ଏକ ବଂଶ ତାହାଙର େସବା

କରିେବ; ଭବିଷ ତ ବଂଶକୁ ପଭୁଙ ବିଷୟ କୁହାଯିବ। 31 େସମାେନ ଆସି

ଭବିଷ ତେର ଜାତ େହବା େଲାକଙ ନିକଟେର ତାହାଙ ଧାମକତା ପଚାର

କରି କହିେବ, େସ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନି।

23ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ସଦାପଭୁ େମାହର ପତିପାଳକ; େମାହର ଅଭାବ

େହବ ନାହ। 2 େସ େକାମଳ ତୃଣମୟ ସାନେର େମାେତ ଶୟନ କରାନି; େସ

ସିର ଜଳ ପାେଖ ପାେଖ େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅନି। 3 େସ େମାʼ ପାଣକୁ ସୁସ

କରନି, େସ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଧମ ପଥେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅନି।

4 ଏଣୁ ମଁୁ ମୃତୁୁ ଚାୟାରୂପ ଉପତ କା େଦଇ ଗମନ କେଲ େହଁ େକୗଣସି

ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହ; କାରଣ ତୁେମ େମାହର ସହବତୀ, ତୁମର

ପାଞଣ ଓ ତୁମର ବାଡ଼ି େମାେତ ସାନନା ଦିଅନି। 5 ତୁେମ େମାʼ ଶତୁଗଣଙ

ସାକାତେର େମାʼ ସମୁଖେର େମଜ ସଜାଉଅଛ; ତୁେମ େତୖଳେର େମାʼ ମସକ

ସିକ କରିଅଛ; େମାʼ ପାନପାତ ଉଚୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। 6 ନିଶୟ ମଙଳ ଓ

ଦୟା େମାହର ଜୀବନଯାଏ େମାହର ପଶା ଗାମୀ େହବ; ପୁଣି, ମଁୁ ସବଦା

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ବାସ କରିବି।

24ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ପୃଥବୀ ଓ ତହର ପୂଣତା, ଜଗତ ଓ ତନିବାସୀ

ସମେସ ସଦାପଭୁଙର। 2 କାରଣ େସ ସମୁଦ ଉପେର ତାହା ସାପନ

କରିଅଛନି ଓ ନଦୀ ଉପେର ତାହା ଦୃଢ଼ କରିଅଛନି। 3 କିଏ ସଦାପଭୁଙ

ପବତେର ଆେରାହଣ କରିବ? ଓ କିଏ ତାହାଙ ପବିତ ସାନେର ଠିଆ େହବ?

4ଯାହାର ହସ ଶୁଚି ଓ ଅନଃକରଣ ନିମଳ; ଯାହାର ମନ ଅସାରତା ପତି ଉଠି

ନାହ, ପୁଣି, େଯ ଛଳ ଭାବେର ଶପଥ କରି ନାହ, େସ। 5 େସ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଆଶୀବାଦ ଓ ଆପଣାର ପରିତାଣ ସରୂପ ପରେମଶରଙଠାରୁ ଧାମକତା ପାପ

େହବ। 6 େଯଉଁମାେନ ପରେମଶରଙୁ ଅେନଷଣ କରନି, େସମାନଙର ବଂଶ

ଏହି, େହ ଯାକୁବର ପରେମଶର, ଏମାେନ ତୁମର ମୁଖ ଅେନଷଣ କରନି।

(େସଲା) 7 େହ ନଗରଦାରସକଳ, ମସକ େଟକ; େହ ଚିରସାୟୀ କବାଟସବୁ,

େଟକି ହୁଅ; ତହେର େଗୗରବମୟ ରାଜା ପେବଶ କରିେବ। 8 େଗୗରବମୟ

ରାଜା କିଏ? ବଳବାନ ଓ ବୀର ସଦାପଭୁ, ସଂଗାମେର ବୀର ସଦାପଭୁ। 9

େହ ନଗରଦାରସକଳ, ମସକ େଟକ; େହ ଚିରସାୟୀ କବାଟସବୁ, ମସକ
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େଟକ; ତହେର େଗୗରବମୟ ରାଜା ପେବଶ କରିେବ। 10 ଏହି େଗୗରବମୟ

ରାଜା କିଏ? ବାହିନୀଗଣର ସଦାପଭୁ, େସ େଗୗରବମୟ ରାଜା ଅଟନି।

(େସଲା)

25ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ପତି ଆପଣା ମନ ଉଠାଏ।

2 େହ େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମଠାେର ଶରଣ ନିଏ, େମାେତ ଲଜିତ

େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; େମାହର ଶତୁମାେନ େମାʼ ଉପେର ଉଲାସ ନ କରନୁ।

3 ହଁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରନି, େସମାନଙର େକହି ଲଜିତ

େହେବ ନାହ; େଯଉଁମାେନ ଅକାରଣେର ବିଶାସଘାତକତା କରନି, େସମାେନ

ଲଜିତ େହେବ। 4 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ପଥସବୁ େମାେତ େଦଖାଅ;

ତୁମର ମାଗସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ। 5 ତୁମ ସତ ତାେର େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅ

ଓ େମାେତ ଶିକା ଦିଅ; କାରଣ ତୁେମ େମାʼ ପରିତାଣର ପରେମଶର ଅଟ;

ମଁୁ ସାରାଦିନ ତୁମର ଅନୁସରଣ କେର। 6 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ଦୟା

ଓ େସହପୂଣ କରୁଣା ସରଣ କର। କାରଣ ତାହା ଅନାଦିକାଳୀନ। 7 େମାʼ

େଯୗବନ କାଳର ପାପ ଓ ଅଧମସବୁ ସରଣ କର ନାହ; େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ ଆପଣାର ମଙଳଭାବ ସକାଶୁ ନିଜ େସହପୂଣ କରୁଣାନୁସାେର େମାେତ

ସରଣ କର। 8 ସଦାପଭୁ ମଙଳମୟ ଓ ସରଳ ଅଟନି; ଏେହତୁ େସ

ପାପୀମାନଙୁ ପଥ ବିଷୟେର ଶିକା େଦେବ। 9 େସ ନମ େଲାକକୁ ବିଚାର

ମାଗେର କଢ଼ାଇ େନେବ ଓ ନମ େଲାକକୁ ଆପଣା ପଥ ଶିଖାଇେବ। 10

େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ନିୟମ ଓ ପମାଣବାକ ପାଳନ କରନି, େସମାନଙ

ପତି ସଦାପଭୁଙର ସମସ ପଥ େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ ସତ ତାବିଶିଷ। 11 େହ

ସଦାପେଭା, ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େମାହର ଅପରାଧ କମା କର, କାରଣ

ତାହା ବଡ଼। 12 ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରିବା େଲାକ କିଏ? େସ ତାହାକୁ ତାହାର

ଇଷ ପଥେର ଶିକା େଦେବ। 13 ତାହାର ପାଣ କୁଶଳେର ବାସ କରିବ

ଓ ତାହାର ବଂଶ େଦଶ ଅଧକାର କରିେବ। 14 ସଦାପଭୁଙ ଗୁପ ବିଷୟ

ତାହାଙ ଭୟକାରୀମାନଙଠାେର ଥାଏ; ଆଉ, େସ େସମାନଙ ପତି ଆପଣା

ନିୟମ ପକାଶ କରିେବ। 15ସଦାେବେଳ ସଦାପଭୁଙ ଆେଡ଼ େମାହର ଦୃଷି

ଥାଏ; କାରଣ େସ ଜାଲରୁ େମାହର ଚରଣ ଉଦାର କରିେବ। 16 େମାʼ ପତି

େଫର ଓ େମାʼ ପତି ଦୟା କର; କାରଣ ମଁୁ ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖଗସ ଅେଟ।

17 େମାʼ ଅନଃକରଣର ଯନଣା ବଢ଼ିଅଛି; ତୁେମ ସମସ କଷରୁ େମାେତ
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ଉଦାର କର। 18 େମାହର େକଶ ଓ ଦୁଃଖ ପତି ଦୃଷିପାତ କର; ପୁଣି,

େମାହର ପାପସବୁ କମା କର। 19 େମାହର ଶତୁମାନଙ ପତି ଦୃଷିପାତ କର,

କାରଣ େସମାେନ ଅେନକ; େସମାେନ ଦାରୁଣ ଘୃଣା ଭାବେର େମାେତ ଘୃଣା

କରନି। 20 େମାʼ ପାଣକୁ ରକା କର ଓ େମାେତ ଉଦାର କର; େମାେତ ଲଜିତ

େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛି। 21 ସିଦତା ଓ

ସରଳତା େମାେତ ରକା କରୁ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମର ଅନୁସରଣ କେର। 22 େହ

ପରେମଶର, ଇସାଏଲକୁ ତାହାର ସମସ ତାହାର ସମସ ସଙଟରୁ ମୁକ କର।

26ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ବିଚାର କର, କାରଣ ମଁୁ

ନିଜ ସିଦତାେର ଆଚରଣ କରିଅଛି; ମ ମଁୁ ଅଟଳ ଭାବେର ସଦାପଭୁଙର

ଶରଣ େନଇଅଛି। 2 େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ପରୀକା କରି ପମାଣ ନିଅ;

େମାର ମମ ଓ ଚିତ ପରିଷାର କର। 3 କାରଣ ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା

େମାʼ ଦୃଷିେଗାଚରେର ଅଛି; ମଁୁ ତୁମ ସତ ତାେର ଆଚରଣ କରିଅଛି। 4

ମଁୁ ଅସାର େଲାକଙ ସେଙ ବସି ନାହ; କିଅବା ମଁୁ କପଟୀମାନଙ ସେଙ

ଗମନ କରିବି ନାହ। 5 ମଁୁ ଦୁଷମକାରୀମାନଙ ସମାଜକୁ ଘୃଣା କେର, ପୁଣି,

ଦୁଷମାନଙ ସେଙ ବସିବି ନାହ। 6 େହ ସଦାପେଭା, େଯପରି ମଁୁ ଧନ ବାଦ

ସର ଶୁଣାଇବି ଓ ତୁମର ଆଶଯ କିୟାସକଳ ବଣନା କରିବି, 7 ଏଥପାଇଁ

ମଁୁ ନିେଦାଷତାେର ଆପଣା ହସ ପକାଳନ କରି ତୁମର ଯ େବଦି ପଦକିଣ

କରିବି। 8 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମର ନିବାସଗୃହକୁ ଓ ତୁମ େଗୗରବର

ବାସସାନକୁ େସହ କେର। 9 ପାପୀମାନଙ ସେଙ େମାʼ ପାଣକୁ କିଅବା

ରକପାତକାରୀ ମନୁଷ ମାନଙ ସେଙ େମାʼ ଜୀବନକୁ ସଂଗହ କର ନାହ। 10

େସମାନଙ ହସେର ଅନିଷ ଥାଏ, ପୁଣି, େସମାନଙ ଦକିଣ ହସ ଲାଞେର

ପରିପୂଣ। 11 ମାତ ମଁୁ ନିଜ ସିଦତାେର ଆଚରଣ କରିବି; େମାେତ ମୁକ କର

ଓ େମାʼ ପତି ସଦୟ ହୁଅ। 12 େମାʼ ଚରଣ ସମଭୂମିେର ଠିଆ େହଉଅଛି; ମଁୁ

ମଣଳୀଗଣ ମ େର ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କରିବି।

27ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ସଦାପଭୁ େମାହର ଦୀପି ଓ େମାହର ପରିତାଣ;

ମଁୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି? ସଦାପଭୁ େମାʼ ଜୀବନର ବଳ; ମଁୁ କାହାଠାରୁ

ଭୀତ େହବି? 2 ଦୁଷମକାରୀଗଣ େମାହର ମାଂସ ଗାସ କରିବା ପାଇଁ

େମାେତ ଆକମଣ କରିବା େବେଳ େମାହର େସହି ବିପକ ଓ ଶତୁମାେନ ଝୁଣି

ପତିତ େହେଲ। 3 େସୖନ ଦଳ େମାʼ ବିରୁଦେର ଛାଉଣି କେଲ େହଁ େମାହର
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ଅନଃକରଣ ଭୟ କରିବ ନାହ; ଯଦି ଯୁଦ େମାʼ ବିରୁଦେର ଉେଠ, େତେବ

ମ ମଁୁ ସାହସିକ େହବି। 4 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ େସୗନଯ େଦଖବା ପାଇଁ ଓ

ତାହାଙ ମନିରେର ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ େଯପରି ଯାବଜୀବନ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହେର ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ମାଗିଅଛି,

ତାହା ହ ମଁୁ ଅେନଷଣ କରିବି। 5 କାରଣ ବିପଦ ଦିନେର େସ ଆପଣା

ଆବାସେର େମାେତ େଗାପନ କରି ରଖେବ; େସ ଆପଣା ତମୁର ଅନରାଳେର

େମାେତ ଲୁଚାଇେବ; େସ େମାେତ େଶୖଳ ଉପରକୁ ଉଠାଇେବ। 6 ଏଣୁ ଏେବ

େମାʼ ଚତୁଦଗସିତ ଶତୁଗଣ ଉପେର େମାହର ମସକ ଉନତ େହବ; ଆଉ,

ମଁୁ ତାହାଙ ତମୁେର ଜୟଧନିର ବଳି ଉତଗ କରିବି; ମଁୁ ଗାନ କରିବି, ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 7 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ

ଆପଣା ରବେର ଡାକିବା େବେଳ ଶୁଣ; େମାʼ ପତି ଦୟା କର ଓ େମାେତ

ଉତର ଦିଅ। 8 େଯେତେବେଳ ତୁେମ କହିଲ, “ତୁେମମାେନ େମାହର ମୁଖ

ଅେନଷଣ କର,” େମାʼ ଅନଃକରଣ ତୁମଙୁ କହିଲା, “ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମର

ମୁଖ ଅେନଷଣ କରିବି।” 9 େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହ; େକାଧେର

ଆପଣା ଦାସକୁ ଦୂର କର ନାହ; ତୁେମ େମାହର ସହାୟ େହାଇଅଛ; େହ

େମାʼ ପରିତାଣର ପରେମଶର, େମାେତ ଦୂର କର ନାହ, କିଅବା ପରିତ ାଗ

କର ନାହ। 10 କାରଣ େମାହର ପିତା ଓ େମାହର ମାତା େମାେତ ପରିତ ାଗ

କରିଅଛନି, ମାତ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଉଠାଇ େନେବ। 11 େହ ସଦାପେଭା,

େମାହର ଶତୁଗଣ ସକାଶୁ େମାେତ ତୁମର ମାଗ ଶିଖାଅ; ଓ ସରଳ ପଥେର

େମାେତ କଢ଼ାଇ ନିଅ। 12 େମାʼ ବିପକଗଣର ବାଞାେର େମାେତ ସମପଣ କର

ନାହ; କାରଣ ମିଥ ାସାକୀମାେନ ଓ ନିଷୁରତାରୂପ ନିଶାସ ମାରିବା େଲାେକ

େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠିଅଛନି। 13 ମଁୁ ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ସଦାପଭୁଙର

ମଙଳଭାବ େଦଖବାକୁ ବିଶାସ କରି ନ ଥେଲ, ମୂଚତ େହାଇଥାʼନି। 14

ସଦାପଭୁଙର ସାହାଯ ନିମେନ ଅେପକା କର; ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମର

ଅନଃକରଣ ସାହସିକ େହଉ; ହଁ, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁସରଣ କର।

28ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇବି;

େହ େମାହର େଶୖଳ, େମାʼ ପତି ନୀରବ ହୁଅ ନାହ; େକଜାଣି ତୁେମ େମାʼ ପତି

ନୀରବ େହେଲ, ମଁୁ ଗତଗାମୀ େଲାକମାନଙ ପରି େହବି। 2ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର

ଆତନାଦ କଲା େବେଳ, ତୁମ ମହାପବିତ ସାନ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ େଟକିବା
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େବେଳ, େମାʼ ନିେବଦନର ରବ ଶବଣ କର। 3 ଦୁଷ ଓ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ

ସେଙ େମାେତ ଟାଣି ନିଅ ନାହ; େସମାେନ ସ ସ ପତିବାସୀମାନଙ ସେଙ

ଶାନିର କଥା କହନି, ମାତ େସମାନଙ ଅନଃକରଣେର ଅନିଷ ଥାଏ। 4

େସମାନଙ କମାନୁସାେର ଓ େସମାନଙ କିୟାର ଦୁଷତାନୁସାେର େସମାନଙୁ

ପତିଫଳ ଦିଅ; େସମାନଙ ହସର କମାନୁରୂପ ଫଳ େସମାନଙୁ ଦିଅ;

େସମାନଙୁ ସମୁଚିତ ଫଳ େଭାଗ କରାଅ। 5 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ କିୟା ଓ

ତାହାଙ ହସର କମସକଳ ବିେବଚନା ନ କରିବାରୁ େସ େସମାନଙୁ ଭାଙି

ପକାଇେବ ଓ େସମାନଙୁ ଗଢ଼ିେବ ନାହ। 6 ସଦାପଭୁ ଧନ େହଉନୁ, କାରଣ

େସ େମାʼ ନିେବଦନର ରବ ଶୁଣିଅଛନି। 7 ସଦାପଭୁ େମାହର ବଳ ଓ

େମାହର ଢାଲ; େମାହର ଅନଃକରଣ ତାହାଙଠାେର ଭରସା ରଖଅଛି ଓ ମଁୁ

ସାହାଯ ପାଇଅଛି; ଏେହତୁ େମାʼ ଅନଃକରଣ ଅତ ନ ଉଲାସ କରୁଅଛି;

ଆଉ, ମଁୁ ନିଜ ଗୀତେର ତାହାଙର ପଶଂସା କରିବି। 8 ସଦାପଭୁ େସମାନଙର

ବଳ ଓ ଆପଣା ଅଭଷିକ ପତି ପରିତାଣର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ଅଟନି। 9ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ ତାଣ କର ଓ ଆପଣା ଅଧକାରକୁ ଆଶୀବାଦ କର; େସମାନଙୁ

ପତିପାଳନ କର ଓ ଅନନକାଳ େସମାନଙୁ ବହନ କର।

29ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ବିକମୀସନାନଗଣ, ସଦାପଭୁଙର କୀତନ

କର, ସଦାପଭୁଙର େଗୗରବ ଓ ପରାକମ କୀତନ କର। 2ସଦାପଭୁଙ ନାମର

େଗୗରବ କୀତନ କର; ପବିତତାର େସୗନଯ େର ସଦାପଭୁଙୁ ପଣାମ କର।

3 ଜଳରାଶି ଉପେର ସଦାପଭୁଙର ରବ ଅଛି; େଗୗରବମୟ ପରେମଶର

ବଜନାଦ କରନି, ସଦାପଭୁ ଅପାର ଜଳରାଶି ଉପେର ବିଦ ମାନ। 4

ସଦାପଭୁଙ ରବ ଶକିବିଶିଷ; ସଦାପଭୁଙ ରବ ପତାପପୂଣ। 5 ସଦାପଭୁଙ

ରବ ଏରସ ବୃକମାନ ଭାଙି ପକାଏ; ହଁ, ସଦାପଭୁ ଲବାେନାନର ଏରସ

ବୃକସବୁ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙି ପକାନି। 6 ମ େସ େସମାନଙୁ େଗାବତ ପରି;

ଲବାେନାନ ଓ ସିରିେୟାନକୁ ଅରଣା ଛୁଆ ପରି ନଚାନି। 7 ସଦାପଭୁଙ ରବ

ଅଗିଶିଖା ବିଭକ କେର। 8ସଦାପଭୁଙ ରବ ପାନରକୁ କମିତ କେର; ସଦାପଭୁ

କାେଦଶର ପାନରକୁ କମିତ କରନି। 9 ସଦାପଭୁଙ ରବ ହରିଣୀମାନଙୁ

ପସବ କରାଏ ଓ ବନସମୂହକୁ ବିବସ କେର; ପୁଣି, ତାହାଙ ମନିରେର ସମସ

ବିଷୟ “େଗୗରବ, େଗୗରବ” େବାଲ କହନି। 10 ସଦାପଭୁ ଜଳପାବନେର

ରାଜା ତୁଲ ଉପବିଷ େହେଲ; ହଁ, ସଦାପଭୁ ଅନନକାଳ ରାଜା ତୁଲ ଉପବିଷ
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ଅଟନି। 11 ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବଳ େଦେବ; ସଦାପଭୁ ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ ଶାନି େଦଇ ଆଶୀବାଦ କରିେବ।

30ଗୀତ; ଗୃହପତିଷାକାଳୀନ ଗୀତ; ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା,

ମଁୁ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବି; କାରଣ ତୁେମ େମାେତ ଉଠାଇଅଛ; ଓ େମାʼ

ଶତୁଗଣକୁ େମାʼ ଉପେର ଆନନ କରିବାକୁ େଦଇ ନାହଁ। 2 େହ ସଦାପେଭା,

େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେରଆତନାଦ କଲ, ପୁଣି, ତୁେମ େମାେତ

ସୁସ କରିଅଛ। 3 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ପାତାଳରୁ େମାʼ ପାଣ ଉଠାଇ

ଆଣିଅଛ; ମଁୁ େଯପରି ଗତକୁ ଗମନ ନ କରିବି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ େମାେତ

ବଞାଇ ରଖଅଛ। (Sheol h7585) 4 େହ ସଦାପଭୁଙର ସ ଭକମାେନ,

ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କର, ପୁଣି, ତାହାଙ ପବିତ ନାମକୁ

ଧନ ବାଦ ଦିଅ। 5 କାରଣ ତାହାଙ େକାଧ କଣମାତ ସାୟୀ; ତାହାଙ

ଅନୁଗହେର ଜୀବନ ଥାଏ; େରାଦନ ଏକ ରାତି ପାଇଁ ଆସିପାେର, ମାତ

ପାତଃକାଳେର ଆନନ ଆେସ। 6 ମଁୁ ଆପଣା ସମୃଦି ସମୟେର କହିଲ,

ମଁୁ େକେବ ବିଚଳିତ େନାହିବି। 7 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା ଅନୁଗହ

ସକାଶୁ େମାହର ପବତ ଦୃଢ଼ କରି ସାପନ କରିଥଲ; ମାତ ଯଦି ତୁେମ ଆପଣା

ମୁଖ ଲୁଚାଇଲ; େତେବ ମଁୁ ବ ାକୁଳ େହଲ। 8 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମକୁ

ଡାକିଲ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ନିେବଦନ କଲ। 9 ମଁୁ ଗତକୁ ଗମନ

କେଲ, େମାର ରକେର କି ଲାଭ? ଧୂଳି କି ତୁମର ପଶଂସା କରିବ? ତାହା କି

ତୁମର ସତ ତା ପକାଶ କରିବ? 10 େହ ସଦାପେଭା, ଶୁଣ ଓ େମାʼ ପତି

ଦୟା କର; ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାହର ସହାୟ ହୁଅ। 11ତୁେମ େମାହର

ବିଳାପକୁ ନୃତ େର ପରିଣତ କରିଅଛ; ତୁେମ େମାହର ଚଟବସ ଫଟାଇ

ଆନନରୂପ ପଟୁକାେର େମାହର କଟି ବାନିଅଛ; 12 ଏଥପାଇଁ େମାହର ପାଣ

ତୁମର ପଶଂସା ଗାନ କରିବ ଓ ନୀରବ େନାହିବ, େହ ସଦାପେଭା, େମାହର

ପରେମଶର, ମଁୁ ଅନନକାଳ ତୁମକୁ ଧନ ବାଦ େଦବି।

31ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ

ତୁମଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛି; େମାେତ େକେବ ଲଜିତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ;

ତୁମ ଧମଗୁଣେର େମାେତ ଉଦାର କର। 2 େମାʼ ପତି ଆପଣା କଣ

େଡର; ଶୀଘ େମାେତ ଉଦାର କର; ତୁେମ େମାʼ ପତି ଦୃଢ଼ େଶୖଳ, େମାହର

ପରିତାଣାଥକ ଦୁଗରୂପ ଗୃହ ହୁଅ। 3 କାରଣ ତୁେମ େମାହର େଶୖଳ ଓ
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େମାହର ଦୁଗ ଅଟ; ଏଥପାଇଁ ନିଜ ନାମ ସକାଶୁ େମାେତ ପଥ େଦଖାଇ କଢ଼ାଇ

ନିଅ। 4 େସମାେନ େଗାପନେର େମାʼ ପାଇଁ େଯଉଁ ଜାଲ ପାତିଅଛନି, ତହରୁ

େମାେତ ଉଦାର କର; କାରଣ ତୁେମ େମାହର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ। 5 ମଁୁ ତୁମ ହସେର

ଆପଣା ଆତା ସମପଣ କେର; େହ ସଦାପେଭା, ସତ ମୟ ପରେମଶର,

ତୁେମ େମାେତ ମୁକ କରିଅଛ। 6 େଯଉଁମାେନ ଅସାର ପତିମାଗଣକୁ ମାନନି,

େସମାନଙୁ ମଁୁ ଘୃଣା କେର; ମାତ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର ରେଖ। 7

ମଁୁ ତୁମ ଦୟାେର ଆନନ ଓ ଉଲାସ କରିବି; କାରଣ ତୁେମ େମାହର େକଶ

େଦଖଅଛ; ତୁେମ ଦୁଦଶା ସମୟେର େମାʼ ପାଣର ତତ େନଇଅଛ। 8 ପୁଣି,

ଶତୁ ହସେର ତୁେମ େମାେତ ବନ କରି ନାହଁ; ତୁେମ ପଶସ ସାନେର େମାର

ଚରଣ ସାପନ କରିଅଛ। 9 େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ପତି ଦୟା କର, କାରଣ ମଁୁ

ବିପଦଗସ; ଦୁଃଖେର େମାହର ଚକୁ, େମାହର ପାଣ ଓ େମାହର ଶରୀର କୀଣ

େହଉଅଛି। 10 କାରଣ ଦୁଃଖେର େମାହର ଜୀବନ ଓ ହାହାକାରେର େମାହର

ବଷ ବହି ଯାଉଅଛି; େମାʼ ଅପରାଧ ସକାଶୁ େମାର ବଳ କୀଣ େହଉଅଛି ଓ

େମାର ଅସିସବୁ କୟ ପାଉଅଛି। 11 ମଁୁ ଆପଣା ସମସ ବିପକଙ ସକାଶୁ

ଆପଣା ପତିବାସୀମାନଙର ଅତ ନ ନିନାସଦ ଓ ଆପଣା ପରିଚିତମାନଙର

ଭୟସଳ େହାଇଅଛି, େମାେତ ବାହାେର େଦଖଲା େଲାକମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ

ପଳାଇେଲ। 12 ମଁୁ ମୃତ େଲାକ ତୁଲ ମନରୁ ବିସୃତ େହାଇଅଛି; ମଁୁ ଭଗ

ପାତ ସଦୃଶ। 13 କାରଣ ମଁୁ ଅେନକଙଠାରୁ ନିନାବାଦ ଶୁଣିଅଛି, ଚତୁଦଗେର

ଆଶଙା; େସମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ଏକତ ମନଣା କଲା େବେଳ େମାʼ ପାଣ

େନବା ପାଇଁ ସଂକଳ କେଲ। 14 ମାତ େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମଠାେର ଶରଣ

ନିଏ; ମଁୁ କେହ, “ତୁେମ େମାହର ପରେମଶର।” 15 େମାହର ସମୟ ସବୁ

ତୁମର ହସଗତ; େମାʼ ଶତୁଗଣ ହସରୁ ଓ େମାʼ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙଠାରୁ

େମାେତ ଉଦାର କର। 16ଆପଣା ଦାସ ପତି ଆପଣା ମୁଖ ପସନ କର;

ଆପଣା େସହପୂଣ କରୁଣାେର େମାେତ ପରିତାଣ କର। 17 େହ ସଦାପେଭା,

େମାେତ ଲଜିତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ଡାକ

ପକାଇଅଛି; ଦୁଷମାେନ ଲଜିତ େହଉନୁ, େସମାେନ ପାତାଳେର ନୀରବ

େହଉନୁ। (Sheol h7585) 18ମିଥ ାବାଦୀ ଓଷାଧରସବୁ ମୂକ େହଉ, େସମାେନ

ଅହଙାର ଓ ତୁଚ ଭାବେର ଧାମକମାନଙ ପତିକୂଳେର ଦପ କଥା କହନି। 19

ଆଃ, ତୁେମ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ ପାଇଁ େଯଉଁ ମଙଳ ସଞୟ କରିଅଛ,
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ମନୁଷ ସନାନଗଣ ସାକାତେର ଆପଣା ଶରଣାଗତ େଲାକଙ ପାଇଁ େଯଉଁ

ମଙଳ ସାଧନ କରିଅଛ, ତାହା କିପରି ମହ ! 20 ତୁେମ ମନୁଷ ର ସବୁ

କୁମନଣାରୁ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଶୀଛାମୁର ଅନରାଳେର ଲୁଚାଇବ; ତୁେମ

ଜିହାସମୂହର ବିେରାଧରୁ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଆବାସେର େଗାପନ କରି

ରଖବ। 21 ସଦାପଭୁ ଧନ େହଉନୁ; କାରଣ େସ ଦୃଢ଼ ନଗରେର େମାʼ

ପତି ଆପଣାର ଆଶଯ େସହପୂଣ କରୁଣା ପକାଶ କରିଅଛନି। 22 ମାତ ମଁୁ

ତୁମ ଦୃଷିରୁ ଉଚିନ େବାଲ ଆପଣା ଅେଧୖଯ େର କହିଥଲ; ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ

ନିକଟେର ଆତନାଦ କଲା େବେଳ ତୁେମ େମାʼ ନିେବଦନର ରବ ଶୁଣିଲ। 23

େହ ସଦାପଭୁଙ ସ ଭକ ସମେସ, ତାହାଙୁ େପମ କର; ସଦାପଭୁ ବିଶସ

େଲାକମାନଙୁ ରକା କରନି ଓ ଗବାଚାରୀମାନଙୁ ବହୁଳ ରୂେପ ପତିଫଳ

ଦିଅନି। 24 େହ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଭରସାକାରୀ ସମେସ, ତୁେମମାେନ

ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ତୁମମାନଙ ଅନଃକରଣ ସାହସିକ େହଉ।

32ଦାଉଦଙ ଗୀତ। ଯାହାର ଅପରାଧ କମା, ଯାହାର ପାପ ଆଚାଦିତ

େହାଇଅଛି, େସ ଧନ । 2 ସଦାପଭୁ ଯାହା ପତି ଅଧମର ଆେରାପ ନ କରନି

ଓ ଯାହାର ଆତାେର ପବଞନା ନାହ, େସ ଧନ । 3 ମଁୁ େମୗନ େହାଇଥବା

େବେଳ ଦିନସାରା ଆତନାଦ କରିବା ଦାରା େମାହର ଅସିସବୁ କୟ ପାଇଲା।

4 କାରଣ ଦିବାରାତ ତୁମ ହସ େମାʼ ଉପେର ଭାରୀ ଥଲା; େମାହର ଶକି

ଗୀଷକାଳୀନେର ଭୂମି େଯପରି ଶୁଷ ହୁଏ େସହିପରି ଶୁଷ େହଲା। (େସଲା) 5

ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ଆପଣା ପାପ ସୀକାର କଲ ଓ ଆପଣା ଅଧମ ଲୁଚାଇଲ

ନାହ; ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଆପଣା ଅପରାଧ ସୀକାର

କରିବି,” ତହେର ତୁେମ େମାହର ପାପଘଟିତ ଅଧମ କମା କଲ। (େସଲା) 6

ଏଥପାଇଁ ତୁମର ଉେଦଶ ପାଇ ପାରିବା ସମୟେର ପେତ କ ସ ଭକ େଲାକ

ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା କରୁ; ନିଶୟ ମହାଜଳରାଶି ଉଚୁଳିବା ସମୟେର

ତାହା ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ। 7 ତୁେମ େମାହର ଲୁଚିବା ସାନ; ତୁେମ

ସଙଟରୁ େମାେତ ରକା କରିବ; ତୁେମ ରକାଥକ ଗାୟନେର େମାହର ଚତୁଦଗ

େବଷନ କରିବ। (େସଲା) 8 ମଁୁ ତୁମକୁ ଉପେଦଶ େଦବି ଓ ତୁମର ଗନବ

ମାଗ ଶିଖାଇବି; ମଁୁ ତୁମ ଉପେର ଆପଣା ଦୃଷି ରଖ ତୁମକୁ ମନଣା େଦବି। 9

ତୁେମମାେନ ବୁଦିହୀନ ଅଶ କି ଖଚର ପରି ହୁଅ ନାହ; େସମାନଙୁ ଦମନ

କରିବା ପାଇଁ ବାଗ ଓ ଲଗାମ େଦବାର ଆବଶ କ, େନାହିେଲ େସମାେନ ତୁମ
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କତିକି ଆସିେବ ନାହ। 10 ଦୁଷକୁ ଅେନକ ଦୁଃଖ ଘଟିବ; ମାତ େଯଉଁ ଜନ

ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର ରେଖ, ତାହାର ଚତୁଦଗେର ଦୟା େବଷନ କରିବ।

11 େହ ଧାମକଗଣ, ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ କର ଓ ଉଲସିତ ହୁଅ; େହ

ସରଳାନଃକରଣ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ଆନନଧନି କର।

33 େହ ଧାମକଗଣ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଉଲାସ କର; ପଶଂସା

କରିବା ସରଳ େଲାକଙର େଶାଭନୀୟ। 2 ବୀଣାେର ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ

ଦିଅ; ଦଶତାର େନବଲେର ତାହାଙର ପଶଂସା ଗାନ କର। 3 ତାହାଙ

ଉେଦଶ େର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର; ଉଚଧନିେର ମେନାହର ବାଦ କର।

4 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଯଥାଥ; ଆଉ ତାହାଙର ସମସ କାଯ

ବିଶସତାେର ସାଧତ। 5 େସ ଧାମକତା ଓ ନ ାୟବିଚାର ଭଲ ପାଆନି;

ପୃଥବୀ ସଦାପଭୁଙ େସହପୂଣ କରୁଣାେର ପରିପୂଣ; 6 ଗଗନମଣଳ

ସଦାପଭୁଙ ବାକ େର, ଆଉ ତହର ସମସ ବାହିନୀ ତାହାଙ ମୁଖର ନିଶାସେର

ନିମତ। 7 େସ ସମୁଦର ଜଳସମୂହକୁ ରାଶି ତୁଲ ଏକତ କରନି; େସ

ବାରିଧସମୂହକୁ ଭଣାରେର ସଞୟ କରନି। 8 ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ସଦାପଭୁଙୁ

ଭୟ କରୁ; ଜଗନିବାସୀ ସମେସ ତାହାଙ ବିଷୟେର ଭୀତ େହଉନୁ। 9

େସ କହିବା ମାେତ ସୃଷି େହଲା, େସ ଆ ା କରିବା ମାେତ ସିତି େହଲା।

10 ସଦାପଭୁ େଗାଷୀୟମାନଙର ମନଣା ବ ଥ କରନି; େସ ଜନବୃନର

ସଂକଳସବୁ ବିଫଳ କରନି। 11 ସଦାପଭୁଙ ମନଣା ଅନନକାଳସାୟୀ;

ତାହାଙ ଚିତର ସଂକଳସବୁ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଥାଏ। 12 ସଦାପଭୁ େଯଉଁ

େଗାଷୀର ପରେମଶର, େସ ଧନ ; େସ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ଆପଣା

ଅଧକାରାେଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଧନ । 13 ସଦାପଭୁ ସଗରୁ

ଦୃଷିପାତ କରନି; େସ ସମସ େଲାକମାନଙୁ ନିରୀକଣ କରନି; 14 େସ

ଆପଣା ନିବାସସାନରୁ ପୃଥବୀନିବାସୀ ସମସଙ ଉପେର ଦୃଷିପାତ କରନି;

15 େସ ସମସଙର ହୃଦୟ ଗଢ଼ନି, େସ େସମାନଙର କମସବୁ ନିରୀକଣ

କରନି। 16 େକୗଣସି ରାଜା ଅପାର େସୖନ ଦାରା ଉଦାର ପାଏ ନାହ; େକୗଣସି

ବୀର ମହାଶକି ଦାରା ଉଦାର ପାଏ ନାହ। 17 ରକାେଥ ଅଶ ମିଥ ା; କିଅବା

େସ ଆପଣା ମହାବଳ ଦାରା କାହାକୁ ରକା କରି ପାରିବ ନାହ। 18 େଦଖ,

େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରନି, ତାହାଙ ଦୟାେର ଭରସା ରଖନି, 19

େସମାନଙ ପାଣ ମୃତୁୁ ରୁ ରକା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁଭକ ସମୟେର େସମାନଙୁ
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ବଞାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଉପେର ତାହାଙର ଦୃଷି ଥାଏ। 20ଆମମାନଙ

ପାଣ ସଦାପଭୁଙ ଅେପକାେର ରହିଅଛି; େସ ଆମମାନଙର ସହାୟ ଓ

ଆମମାନଙର ଢାଲ। 21ଆମମାନଙ ଅନଃକରଣ ତାହାଙଠାେର ଆନନ

କରିବ, କାରଣ ଆେମମାେନ ତାହାଙ ପବିତ ନାମେର ବିଶାସ କରିଅଛୁ।

22 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମଠାେର ଆେମମାେନ ଭରସା କରିଥବା ପମାେଣ

ଆମମାନଙ ପତି ତୁମର ଦୟା ବତୁ।

34ଦାଉଦଙ ଗୀତ; େଯେତେବେଳ େସ ଅବୀେମଲ ସାକାତେର ଆପଣା

ମତି ବଦଳାଇବାରୁ ତାହା ଦାରା ତାଡ଼ିତ େହାଇ ପସାନ କରିଥେଲ, େସହି

ସମୟର ଗୀତ। ମଁୁ ସବଦା ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କରିବି; େମାʼ ମୁଖେର

ନିରନର ତାହାଙର ପଶଂସା େହବ। 2 େମାହର ପାଣ ସଦାପଭୁଙଠାେର

ଦପ କରିବ; ନମ େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଆନନିତ େହେବ। 3ଆେହ,

େମାʼ ସେଙ ସଦାପଭୁଙ ମାହାତ ପକାଶ କର, ଆସ, ଆେମମାେନ ଏକ

ସେଙ ତାହାଙ ନାମର ପତିଷା କରୁ। 4 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ପାଥନା କଲ ଓ

େସ େମାେତ ଉତର େଦେଲ, ପୁଣି, େମାହର ସବୁ ଭୟରୁ େମାେତ ଉଦାର

କେଲ। 5 େସମାେନ ତାହାଙ ପତି ଦୃଷିପାତ କରି ଦୀପିମାନ େହେଲ; ଆଉ,

େସମାନଙ ମୁଖ େକେବ େହଁ ବିବଣ େନାହିବ। 6 ଏହି ଦୁଃଖୀେଲାକ କାକୂକି

କଲା, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହାର କଥା ଶୁଣିେଲ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଙଟରୁ

ତାହାକୁ ଉଦାର କେଲ। 7 େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରନି, ତାହାଙର

ଦୂତ େସମାନଙ ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି କରି େସମାନଙୁ ଉଦାର କରନି। 8

ଆେହ, ସଦାପଭୁ େଯ ମଙଳମୟ, ଏହା ଆସାଦନ କରି େଦଖ; େଯ ତାହାଙର

ଶରଣାଗତ, େସ େଲାକ ଧନ । 9 େହ ତାହାଙର ସ ଭକମାେନ, ସଦାପଭୁଙୁ

ଭୟ କର; କାରଣ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ ଭୟ କରନି, େସମାନଙର େକୗଣସି

ଅଭାବ ନାହ। 10ଯୁବା ସିଂହମାନଙର ଅଭାବ ଓ କୁଧାରୁ େକଶ ହୁଏ; ମାତ

େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରନି, େସମାନଙର େକୗଣସି ମଙଳ

ବିଷୟ ଅଭାବ େନାହିବ। 11 େହ ବାଳକମାେନ, ଆସ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ;

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଭୟ ଶିଖାଇବି। 12 େଯ ଜୀବନ ବାଞା କେର

ଓ ମଙଳ େଦଖବା ପାଇଁ ଦୀଘାୟୁ ପିୟ ମେଣ ଏପରି ବ କି କିଏ? 13

ତୁେମ ହିଂସାରୁ ଆପଣା ଜିହା ଓ ଛଳବାକ ରୁ ଆପଣା ଓଷାଧର ରକା କର।

14 ମନତାରୁ ଦୂର ହୁଅ ଓ ସୁକମ କର; ଶାନି ଅେନଷଣ କର ଓ ତହର
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ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। 15ଧାମକମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙର ଦୃଷି ଅଛି ଓ େସମାନଙ

ଆତନାଦ ପତି ତାହାଙର କଣ ଅଛି। 16 ପୃଥବୀରୁ କୁକମକାରୀମାନଙ

ସରଣ ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ସଦାପଭୁଙ ମୁଖ ଥାଏ।

17 ଧାମକମାେନ କନନ କରେନ, ସଦାପଭୁ ଶୁଣିେଲ ଓ େସମାନଙ ସବ

ସଙଟରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 18 ସଦାପଭୁ ଭଗାନଃକରଣମାନଙର

ନିକଟବତୀ ଅଟନି ଓ େସ ଚୂଣମନାମାନଙୁ ତାଣ କରନି। 19 ଧାମକର

ବିପଦ ଅେନକ; ମାତ େସହିସବୁରୁ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ଉଦାର କରନି। 20

େସ ତାହାର ଅସିସକଳ ରକା କରନି; ତହ ମ ରୁ ଖେଣ େହେଲ ଭଗ ହୁଏ

ନାହ। 21 ଦୁଷତା ଦୁଷକୁ ସଂହାର କରିବ; ଧାମକର ଘୃଣାକାରୀ େଦାଷୀକୃତ

େହବ। 22 ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସଗଣର ପାଣ ମୁକ କରନି; ପୁଣି, ତାହାଙର

ଶରଣାଗତ େକହି େଦାଷୀକୃତ େହେବ ନାହ।

35ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ସଦାପେଭା, େଯଉଁମାେନ େମାʼ ସେଙ ବିବାଦ

କରନି, ତୁେମ େସମାନଙ ସେଙ ବିବାଦ କର। େଯଉଁମାେନ େମାʼ ସେଙ

ଯୁଦ କରନି, ତୁେମ େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କର। 2 ଢାଲ ଓ ଫଳକ

ଧାରଣ କର ଓ େମାର ସାହାଯ ନିମେନ ଠିଆ ହୁଅ। 3 ମ ବଚା ଧରି

େମାʼ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନଙ ପଥ ରୁଦ କର; େମାʼ ପାଣକୁ କୁହ,

ଆେମ ତୁମର ପରିତାଣ। 4 େମାʼ ପାଣର ଅେନଷଣକାରୀମାେନ ଲଜିତ ଓ

ଅପମାନିତ େହଉନୁ; େମାହର ଅନିଷ ଚିନକମାେନ ବିମୁଖ ଓ ବିବତ େହଉନୁ।

5 େସମାେନ ବାୟୁ ଆେଗ ତୁଷ ପରି େହଉନୁ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ େସମାନଙୁ

ଘଉଡ଼ାଇ େଦଉନୁ। 6 େସମାନଙ ପଥ ଅନକାରମୟ ଓ ଖସଡ଼ା େହଉ, ପୁଣି,

ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ େସମାନଙ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉନୁ। 7 େଯେହତୁ େସମାେନ

ଅକାରଣେର େମାʼ ପାଇଁ ଗତ ମ େର ଜାଲ ଲୁଚାଇଅଛନି, େସମାେନ

ଅକାରଣେର େମାʼ ପାଇଁ ଖାତ େଖାଳିଅଛନି। 8 ଅ ାତସାରେର ତାହାକୁ

ସବନାଶ ଘଟୁ ଓ ତାହାର ଗୁପ ଜାଲ ତାହାକୁ ହ ଧରୁ; ସବନାଶ ସହିତ େସ

ତହ ମ େର ପଡ଼ୁ। 9ଆଉ, େମାହର ପାଣ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନିତ େହବ

ଓ ତାହାଙ ପରିତାଣେର ଉଲାସ କରିବ। 10 େମାହର ଅସିସକଳ କହିବ, “େହ

ସଦାପେଭା, ତୁମ ତୁଲ କିଏ ଅଛି? ତୁେମ ଦୁଃଖୀକୁ ତାହା ଅେପକା ବଳବାନ

େଲାକଠାରୁ, ମ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ତାହାର ଲୁଟକାରୀଠାରୁ ଉଦାର

କରିଥାଅ।” 11 ଅନ ାୟ ସାକୀମାେନ ଉଠୁଅଛନି; େସମାେନ ଆମର ଅ ାତ
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ବିଷୟ ଆମକୁ ପଚାରୁଅଛନି। 12 େସମାେନ ହିତର ପରିବେତ େମାହର

ଅହିତ କରନି, ତହେର େମାହର ପାଣ ଅନାଥ ହୁଏ। 13 ମାତ େସମାେନ

ପୀଡ଼ିତ ଥବା େବେଳ ଚଟ େମାହର ପରିେଧୟ ବସ େହଲା; ମଁୁ ଉପବାସ କରି

ଆପଣା ପାଣକୁ େକଶ େଦଲ ପୁଣି, େମାହର ପାଥନାର ଉତର େମାେତ ମିଳିଲା

ନାହ। 14 େସମାେନ େମାହର ବନୁ ଓ ଭାତା ଥଲା ପରି ମଁୁ ବ ବହାର କଲ; ମଁୁ

ମାତୃେଶାକାତୁର େଲାକ ତୁଲ େଶାକେର ଅବନତ େହଲ। 15 ମାତ େମାହର

ପାଦ ଖସିଯିବା େବେଳ େସମାେନ ଆନନ କରି ଏକତିତ େହେଲ; ଅଧମ

େଲାକମାେନ େମାʼ ଅ ାତସାରେର େମାʼ ପତିକୂଳେର ଏକତିତ େହେଲ;

େସମାେନ େମାେତ ବିଦୀଣ କେଲ ଓ କାନ େନାହିେଲ; 16 େଭାଜେର ପାଷାଣ

ଉପହାସକମାନଙ ପରି େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଦନ ଘଷଣ କେଲ। 17

େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େକେତ କାଳ ଅନାଇ ଥବ? େସମାନଙ ଧଂସନରୁ

େମାହର ପାଣକୁ, ସିଂହମାନଙଠାରୁ େମାହର ଏକମାତ ଆତାକୁ ରକା କର।

18 ମଁୁ ମହାସମାଜ ମ େର ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି। ମଁୁ ମହାଜନତା ମ େର

ତୁମର ପଶଂସା କରିବି। 19 େମାʼ ଉପେର େମାʼ ଶତୁମାନଙୁ ଅନ ାୟେର

ଆନନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। କିଅବା େଯଉଁମାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ

ଘୃଣା କରନି, େସମାନଙୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 20 େସମାେନ

ଶାନିର କଥା କହନି ନାହ; ମାତ େଦଶସ ଶାନ େଲାକଙ ବିରୁଦେର ଛଳକଥା

କଳନା କରନି। 21 ହଁ, େସମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର କଥା କହିେଲ; େସମାେନ

କହିେଲ, “ହଁ, ହଁ, ଆମମାନଙ ଚକୁ ତାହା େଦଖଅଛି।” 22 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ ତାହା େଦଖଅଛ; ନୀରବ ରୁହ ନାହ; େହ ପେଭା, େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବତୀ

ହୁଅ ନାହ। 23 େହ େମାହର ପରେମଶର, େହ େମାହର ପେଭା, ଜାଗି ଉଠ,

େମାହର ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ନିଷତି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗତ ହୁଅ। 24 େହ

ସଦାପେଭା, େମାହର ପରେମଶର, ତୁମର ଧମ ପମାେଣ େମାହର ବିଚାର

କର ଓ େସମାନଙୁ େମାʼ ଉପେର ଆନନ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 25 “ହଁ,

େସପରି େହଉ େବାଲ ଆମମାନଙ ଇଚା,” ଏହା େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ମନେର ନ କହନୁ; “ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଗାସ କରିଅଛୁ” େବାଲ େସମାେନ

ନ କହନୁ। 26 େଯଉଁମାେନ େମାʼ ବିପଦେର ଆନନ କରନି, େସମାେନ

ଏକତ ଲଜିତ ଓ ବିବତ େହଉନୁ; େଯଉଁମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ଦପ କରନି,

େସମାେନ ଲଜା ଓ ଅପମାନ ପରିଧାନ କରନୁ। 27 େଯଉଁମାେନ େମାʼ ଧମେର
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ସନୁଷ, େସମାେନ ଆନନଧନି କରି ଆହାଦିତ େହଉନୁ; ଆପଣା ଦାସର

ସମୃଦିେର ସନୁଷ ସଦାପଭୁ ମହିମାନିତ େହଉନୁ େବାଲ େସମାେନ ନିରନର

କହନୁ। 28 ପୁଣି, େମାହର ଜିହା ଦିନସାରା ତୁମ ଧମଗୁଣ ଓ ତୁମ ପଶଂସାର

କଥା କହିବ।

36ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ ଦାସ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ଦୁଷର

ଅପରାଧ େମାʼ ହୃଦୟ ମ େର କେହ, ପରେମଶର ବିଷୟକ ଭୟ ତାହାର

ଚକୁର ଅେଗାଚର। 2 କାରଣ ତାହାର ଅଧମ ପକାଶିତ ଓ ଘୃଣିତ େହବ ନାହ

େବାଲ େସ ଆପଣା ଦୃଷିେର ଆପଣାକୁ ଭୁଲାଏ। 3 ତାହାର ମୁଖର ବାକ

ଅଧମ ଓ ପବଞନା ମାତ; େସ ସୁବିେବଚନା ଓ ସୁକମ ତ ାଗ କରିଅଛି।

4 େସ ଆପଣା ଶଯ ାେର ଅଧମ କଳନା କେର; େସ ଅମଙଳ ମାଗେର

ଆପଣାକୁ ପବତାଏ; େସ ମନତା ଘୃଣା କେର ନାହ। 5 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା ସଗେର ଥାଏ; ତୁମର ବିଶସତା ଗଗନସଶୀ। 6

ତୁମର ଧମ ପରେମଶରଙ ପବତଗଣ ତୁଲ ; ତୁମର ଶାସନସବୁ ମହାବାରିଧ

ସରୂପ; େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ମନୁଷ ଓ ପଶୁକୁ ରକା କରୁଅଛ। 7 େହ

ପରେମଶର, ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା କିପରି ବହୁମୂଲ ! ପୁଣି, ମନୁଷ 

ସନାନଗଣ ତୁମ ପକଛାୟା ତେଳ ଆଶୟ ନିଅନି। 8 େସମାେନ ତୁମ ଗୃହର

ପୁଷିକର ଦବ େର ବହୁଳ ରୂେପ ପରିତୃପ େହେବ; ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙୁ

ଆପଣା ଆନନନଦୀର ଜଳ ପାନ କରାଇବ। 9କାରଣ ତୁମଠାେର ଜୀବନର

ନିଝର ଅଛି; ତୁମ ଦୀପିେର ଆେମମାେନ ଦୀପି େଦଖବା। 10ଆେହ, ତୁମଙୁ

ଜାଣିବା େଲାକମାନଙ ପତି ଆପଣା େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ ସରଳାନଃକରଣ

େଲାକମାନଙ ପତି ଆପଣା ଧାମକତା ଚିରସାୟୀ କର। 11 ଅହଙାରୀର

ଚରଣ େମାʼ ବିରୁଦେର ନ ଆସୁ ଓ ଦୁଷର ହସ େମାେତ ଘଉଡ଼ାଇ ନ େଦଉ।

12 େହଇ, ଅଧମାଚାରୀମାେନ ପତିତ େହେଲ; େସମାେନ ଅଧଃପତିତ େହେଲ,

ଆଉ ଉଠିବାକୁ ସମଥ େହେବ ନାହ।

37ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ତୁେମ ଦୁଷମକାରୀମାନଙ ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିରକ

କର ନାହ, କିଅବା ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ପତି ଈଷାଭାବ ବହ ନାହ। 2 କାରଣ

େସମାେନ ଘାସ ପରି ଶୀଘ କଟାଯିେବ ଓ େକାମଳ ତୃଣ ପରି ଶୁଷ େହେବ। 3

ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର ରଖ ସୁକମ କର; େଦଶେର ବାସ କରି ବିଶସତାର

ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। 4 ମ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ କର; ତହେର େସ ତୁମର
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ମେନାବାଞା ପୂଣ କରିେବ। 5 ସଦାପଭୁଙଠାେର ତୁମର ଗତି ସମପଣ କର;

ମ ତାହାଙଠାେର ନିଭର ରଖ, ତହେର େସ ତାହା ସଫଳ କରିେବ। 6

ଆଉ, େସ ଦୀପି ତୁଲ ତୁମର ଧମ ଓ ମ ାହ ତୁଲ ତୁମର ବିଚାର ପକାଶ

କରାଇେବ। 7 ସଦାପଭୁଙଠାେର ସୁସିର ହୁଅ ଓ େଧୖଯ ଧରି ତାହାଙ

ଅେପକାେର ରୁହ; େଯ ନିଜ ମାଗେର କୃତକାଯ ହୁଏ, େଯଉଁ ଜନ କୁସଂକଳ

ସାଧନ କେର, ତାହା ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ବିରକ କର ନାହ। 8 େକାଧରୁ କାନ

ହୁଅ ଓ େକାପ ତ ାଗ କର; ଆପଣାକୁ ବିରକ କର ନାହ, ତାହା େକବଳ ଦୁଷମ

କରିବାକୁ ପବତାଏ। 9 କାରଣ ଦୁଷମକାରୀମାେନ ଉଚିନ େହେବ; ମାତ

ସଦାପଭୁଙ ଅେପକାକାରୀମାେନ େଦଶାଧକାରୀ େହେବ। 10ଆଉ, ଅଳକଣ

ଉତାେର ଦୁଷ େଲାକ ନ ଥବ; ତୁେମ ଯତପୂବକ ତାହାର ସାନ ତତ କରିବ,

ଆଉ େସ ନ ଥବ। 11 ମାତ ନମ େଲାକମାେନ େଦଶ ଅଧକାର କରିେବ ଓ

ଶାନିର ବାହୁଲ େର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆନନିତ କରିେବ। 12 ଦୁଷ ଧାମକର

ପତିକୂଳେର କୁକଳନା କେର ଓ ତାହା ଉପେର ଦନ କଡ଼ମଡ଼ କେର। 13

ପଭୁ ତାହାକୁ ଉପହାସ କରିେବ। କାରଣ ତାହାର ଅନିମ ଦିନ େଯ ଆସୁଅଛି,

ଏହା େସ େଦଖନି। 14 ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୀନହୀନକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ, ସରଳ

ପଥଗାମୀମାନଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ ନିେଷାଷ

କରି ଧନୁ ନୁଆଁଇ ଅଛନି। 15 େସମାନଙ ଖଡ େସମାନଙ ନିଜ ହୃଦୟେର

ପେବଶ କରିବ ଓ େସମାନଙ ଧନୁ ଭଙାଯିବ। 16 ଅେନକ ଦୁଷ େଲାକର

ପଚୁର ସମତି ଅେପକା ଧାମକ େଲାକର ଅଳ ସମତି ଭଲ। 17 କାରଣ ଦୁଷର

ବାହୁ ଭଙାଯିବ, ମାତ ସଦାପଭୁ ଧାମକକୁ ଧରି ରଖେବ। 18 ସଦାପଭୁ ସିଦ

େଲାକମାନଙ ଦିନସବୁ ଜାଣନି ଓ େସମାନଙ ଅଧକାର ଅନନକାଳସାୟୀ

େହବ। 19 େସମାେନ ବିପଦ ସମୟେର ଲଜିତ େହେବ ନାହ; ପୁଣି, ଦୁଭକ

ସମୟେର େସମାେନ ପରିତୃପ େହେବ। 20 ମାତ ଦୁଷମାେନ ବିନଷ େହେବ,

ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଶତୁମାେନ ଚରାସାନେର େଶାଭା ସରୂପ େହେବ; େସମାେନ

ନିଃେଶଷିତ େହେବ; େସମାେନ ଧୂମେର ନିଃେଶଷିତ େହାଇଯିେବ। 21

ଦୁଷ େଲାକ ଋଣ କରି ପରିେଶାଧ କେର ନାହ। ମାତ ଧାମକ େଲାକ ଦୟା

ବ ବହାର କରି ଦାନ କେର। 22 କାରଣ ତାହାଙର ଆଶୀବାଦ ପାପ େଲାେକ

େଦଶାଧକାର କରିେବ; ପୁଣି, ତାହାଙର ଅଭଶପ େଲାେକ ଉଚିନ େହେବ 23

ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ମନୁଷ ର ଗତି ସିରୀକୃତ ହୁଏ ଓ େସ ତାହାର ପଥେର
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ସନୁଷ ହୁଅନି। 24 େସ ପତିତ େହେଲ େହଁ ଭୂମିଶାୟୀ େହବ ନାହ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ ସହସେର ତାହାକୁ ଧରି ରଖନି। 25 ମଁୁ ଯୁବା ଥଲ, ଏେବ ବୃଦ

େହାଇଅଛି; ତଥାପି ମଁୁ ଧାମକକୁ ପରିତ କ, ଅବା ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ

ଭକା କରିବାର େଦଖ ନାହ। 26 େସ ସାରାଦିନ ଦୟା ବ ବହାର କରି ଉଧାର

ଦିଏ; ପୁଣି, ତାହାର ସନାନଗଣ ଆଶୀବାଦ ପାଆନି। 27 ମନଠାରୁ ଦୂର

ହୁଅ ଓ ସୁକମ କର; େତେବ ତୁେମ ଅନନକାଳ ବାସ କରିବ। 28କାରଣ

ସଦାପଭୁ ନ ାୟବିଚାର ଭଲ ପାଆନି ଓ ଆପଣା ସ ଭକମାନଙୁ ପରିତ ାଗ

କରନି ନାହ; େସମାେନ ଅନନକାଳ ରକିତ ହୁଅନି; ମାତ ଦୁଷର ବଂଶ ଉଚିନ

େହେବ। 29 ଧାମକ େଦଶାଧକାର କରିବ ଓ ସଦାକାଳ ତହେର ବାସ କରିବ।

30 ଧାମକର ମୁଖ ାନର କଥା କେହ ଓ ତାହାର ଜିହା ନ ାୟ ବିଚାରର କଥା

କେହ। 31 ତାହାର ପରେମଶରଙ ବ ବସା ତାହାର ଅନରେର ଅଛି; ତାହାର

େକୗଣସି ପାଦଗତି ଖସିଯିବ ନାହ। 32 ଦୁଷ େଲାକ ଧାମକକୁ ଜଗି ବେସ ଓ

ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କେର। 33 ସଦାପଭୁ ତାହାର ହସେର ତାହାକୁ

ଛାଡ଼ି େଦେବ ନାହ; କିଅବା େସ ବିଚାରିତ େହବା େବେଳ ତାହାକୁ େଦାଷୀ

କରିେବ ନାହ। 34 ସଦାପଭୁଙର ଅନୁସରଣ କର ଓ ତାହାଙ ପଥ ରକା କର,

ତହେର େସ ତୁମକୁ େଦଶାଧକାର ନିମେନ ଉନତ କରିେବ; ଦୁଷମାେନ ଉଚିନ

େହବା ସମୟେର ତୁେମ ତାହା େଦଖବ। 35 ମଁୁ ଦୁଷକୁ ମହାକମତାପନ

ଓ ସଭୂମିେର ସେତଜ ବୃକ ତୁଲ ଆପଣାକୁ ପସାରିବାର େଦଖଅଛି। 36

ମାତ ଜେଣ ନିକଟ େଦଇ ଗଲା, ଆଉ େଦଖ, େସ ନ ଥଲା; ଆହୁରି, ମଁୁ

ତାହାର ଅେନଷଣ କଲ, ମାତ ତାହାର ଉେଦଶ ମିଳିଲା ନାହ। 37 ସିଦ

େଲାକକୁ ଲକ କର ଓ ସରଳ େଲାକକୁ ନିରୀକଣ କର; କାରଣ ଶାନିପିୟ

େଲାକର େଶଷ ଫଳ ଅଛି। 38 ମାତ ଅଧମାଚାରୀମାେନ ଏକାେବେଳ ବିନଷ

େହେବ; ଦୁଷର େଶଷ ଫଳ ଉଚିନ େହବ। 39 ମାତ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଧାମକ

େଲାକର ପରିତାଣ ହୁଏ; େସ ସଙଟ ସମୟେର େସମାନଙର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ

ଅଟନି। 40 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ସାହାଯ କରନି ଓ େସମାନଙୁ

ରକା କରନି; େସ ଦୁଷମାନଙଠାରୁ େସମାନଙୁ ରକା କରି ପରିତାଣ କରନି,

କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙର ଶରଣାଗତ।

38ଦାଉଦଙର ଗୀତ, ସରେଣାପାୟ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ େକାପେର

େମାେତ ଅନୁେଯାଗ କର ନାହ; କିଅବା ତୁମ ପଚଣ େକାଧେର େମାେତ ଶାସି
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ଦିଅ ନାହ। 2 କାରଣ ତୁମର ତୀରସବୁ େମାʼ ଠାେର ବିଦ ରହିଅଛି ଓ ତୁମର

ହସ େମାେତ ଅତିଶୟ ଚାପୁଅଛି। 3 ତୁମ େକାପ ସକାଶୁ େମାʼ ଶରୀର କିଛି

ସାସ ନାହ; ପୁଣି, େମାʼ ପାପ ସକାଶୁ େମାʼ ଅସିେର କିଛି ଆରାମ ନାହ। 4

କାରଣ େମାହର ଅପରାଧ େମାʼ ମସକ ଉପେର ଉଠିଅଛି; ତାହାସବୁ େମାʼ

ଶକି ଅେପକା ଭାରୀ େବାଝ ସରୂପ। 5 େମାହର ଅ ାନତା ସକାଶୁ େମାହର

କତସବୁ ଦୁଗନ ଓ ବିକୃତ େହାଇଅଛି। 6 ମଁୁ ବ ଥତ ଓ ଅତ ନ ଅବନତ

େହାଇଅଛି। ମଁୁ ସାରାଦିନ େଶାକ କରି ବୁଲୁଥାଏ। 7 କାରଣ େମାʼ କଟିେଦଶ

ଜାଳାେର ପରିପୂଣ ଓ େମାହର ମାଂସେର କିଛି ସାସ ନାହ। 8 ମଁୁ କୀଣ ଓ

ଅତିଶୟ ଚୂଣ େହାଇଅଛି। ମଁୁ ଆପଣା ଚିତର ଅସିରତା େହତୁରୁ ଆତନାଦ

କରିଅଛି। 9 େହ ପେଭା, େମାହର ସକଳ ବାଞା ତୁମ ସମୁଖେର ଅଛି ଓ

େମାହର କାତେରାକି ତୁମଠାରୁ ଗୁପ ନୁେହଁ। 10 େମାହର ହୃଦୟ ଧୁ ଧୁ

କରୁଅଛି, େମାହର ବଳ କୀଣ େହଉଅଛି; େମାହର ଚକୁର େତଜ ମ େମାʼ

ଠାରୁ ଗଲାଣି। 11 େମାହର ପିୟ େଲାେକ ଓ େମାହର ମିତମାେନ େମାʼ

ବ ାଧରୁ ଅଲଗା ଠିଆ ହୁଅନି ଓ େମାହର ାତିବଗ ଦୂରେର ଠିଆ ହୁଅନି। 12

ମ େଯଉଁମାେନ େମାʼ ପାଣ ଚାହାନି, େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଫାନ ପାତନି;

ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େମାହର ଅନିଷ ଇଚା କରନି, େସମାେନ ସବନାଶର କଥା

କହନି ଓ ସାରାଦିନ ଛଳର ଚିନା କରନି। 13ମାତ ମଁୁ ବଧର େଲାକ ପରି ଶୁଣୁ

ନାହ; ପୁଣି, ମଁୁ ମୁଖ ନ ଫଟାଇବା ଘୁଙା େଲାକ ତୁଲ ହୁଏ। 14ଆହୁରି, େଯ

ନ ଶୁେଣ ଓ ଯାହାର ମୁଖେର ପତିବାଦ ନ ଥାଏ, ଏପରି େଲାକ ତୁଲ ହୁଏ।

15 କାରଣ େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମଠାେର ଭରସା ରେଖ; େହ ପେଭା, େମାର

ପରେମଶର, ତୁେମ ଉତର େଦବ। 16 କାରଣ ମଁୁ କହିଲ, “େକଜାଣି େମାହର

ଶତୁମାେନ େମାʼ ଉପେର ଆନନ କରିେବ; େମାʼ ପାଦ ଖସିଗଲା େବେଳ

େସମାେନ େମାʼ ପତିକୂଳେର ଦପ କରନି।” 17 େଯଣୁ ମଁୁ ଝୁଣି ପଡ଼ିବାକୁ

ଉଦ ତ ଓ େମାହର ଦୁଃଖ ସବଦା େମାʼ ସମୁଖେର ଥାଏ। 18 ମଁୁ ଆପଣା

ଅପରାଧ ପକାଶ କରିବି; ମଁୁ ଆପଣା ପାପ ଲାଗି େଖଦିତ େହବି। 19 ମାତ

େମାହର ଶତୁମାେନ ସେତଜ ଓ ବଳବାନ; ପୁଣି, ଅନ ାୟେର େମାେତ ଘୃଣା

କରିବା େଲାେକ ବହୁସଂଖ କ େହାଇଅଛନି। 20 ମ େଯଉଁମାେନ ହିତର

ପରିବେତ ଅହିତ କରନି, େସମାେନ େମାହର ବିପକ; କାରଣ ମଁୁ ଉତମ

ବିଷୟର ଅନୁଗମନ କେର। 21 େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ପରିତ ାଗ କର
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ନାହ; େହ େମାହର ପରେମଶର, େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରବତୀ ହୁଅ ନାହ। 22 େହ

ପେଭା, େମାହର ପରିତାଣ, େମାହର ସାହାଯ କରିବାକୁ ସତର ହୁଅ।

39ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ, ଯିଦୂଥୂ ପାଇଁ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ମଁୁ

କହିଲ, “ମଁୁ ଜିହାେର ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟେର ସାବଧାନ

େହବି; ଦୁଷ େମାʼ ସମୁଖେର ଥବା ପଯ ନ ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଲଗାମ େଦଇ

ରଖବି।” 2 ମଁୁ େମୗନ େହାଇ ନୀରବ ଥଲ, ସତ କଥାରୁ ହ ନିବୃତ ରହିଲ;

ତହେର େମାହର ଦୁଃଖ ପବଳ େହଲା; 3 ମଁୁ େମାହର ଅନରେର ଅତିଶୟ

ଚିନିତ େହଲ; ମଁୁ େଯମିତି େମାହର ସମସ ା ବିଷୟେର ଭାବିଲ, ମଁୁ ଅଧକ

ଚିନିତ େହଲ; େତେବ ମଁୁ ଆପଣା ଜିହାେର କଥା କହିଲ; 4 “େହ ସଦାପେଭା,

େମାହର ଅନିମକାଳ ଓ େମାʼ ଦିନର ପରିମାଣ କଅଣ, େମାେତ ଜଣାଅ; ମଁୁ

କିପରି କଣକାଳସାୟୀ, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। 5 େଦଖ, ତୁେମ େମାହର

ଦିନ େକେତକ ମୁଷି ପରିମିତ କରିଅଛ; େମାହର ଆୟୁ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅବସୁ

ତୁଲ ; ନିଶୟ ପେତ କ ମନୁଷ ଆପଣା ସେବାତମ ଅବସାେର ହ ନିତାନ

ଅସାର। (େସଲା) 6 ନିଶୟ ପେତ କ ମନୁଷ ଛାୟା ତୁଲ ଗମନାଗମନ

କେର; ନିଶୟ େସମାେନ ଅସାରେର ବ ସ; େସ ଧନ ଗଦା କେର, ଆଉ

କିଏ ତାହା ସଂଗହ କରିବ, ଜାେଣ ନାହ। 7 େହ ପେଭା, ଏେବ ମଁୁ କାହର

ଅେପକା କରିବି? େମାହର ପତ ାଶା ତୁମଠାେର ଅଛି। 8 େମାହର ସକଳ

ଅଧମରୁ େମାେତ ଉଦାର କର; େମାେତ ମୂଖ େଲାକର ନିନାପାତ କର ନାହ।

9 ମଁୁ ଘୁଙା େହାଇଥଲ, ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇଲ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ

ତାହା କଲ। 10 େମାʼ ଠାରୁ ତୁମ ଆଘାତ ଦୂର କର; ତୁମ କରାଘାତେର

ମଁୁ କୀଣ େହଲ। 11 ତୁେମ ମନୁଷ କୁ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଅନୁେଯାଗ ଦାରା

ଶାସି େଦଲା େବେଳ କୀଟ ପରି ତାହାର େସୗନଯ ବିନାଶ କରିଥାଅ; ନିଶୟ

ପେତ କ ମନୁଷ ଅସାର। (େସଲା) 12 େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ପାଥନା

ଶୁଣ ଓ େମାʼ ଆତସରେର କଣ ଦିଅ; େମାʼ ଅଶୁପାତେର ନୀରବ ହୁଅ ନାହ;

କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ବିେଦଶୀ, େମାହର ସମସ ପୂବପୁରୁଷଗଣଙ ତୁଲ

ପବାସୀ। 13 ମଁୁ ଏଠାରୁ ପସାନ କରିବାର ଓ ଆଉ ନ ଥବାର ପୂେବ େଯପରି

ପଫୁଲ େହବି, ଏଥପାଇଁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୃଷି େଫରାଅ।”

40ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ମଁୁ େଧୖଯ ଧରି

ସଦାପଭୁଙର ଅେପକା କଲ; ପୁଣି, େସ ମେନାେଯାଗ କରି େମାହର କାକୂକି
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ଶୁଣିେଲ। 2 ମ େସ େମାେତ ଭୟଙର ଗତରୁ ଓ ଦହଲା କାଦୁଅରୁ

ଉଠାଇ ଆଣିେଲ ଓ େଶୖଳ ଉପେର େମାହର ଚରଣ ରଖେଲ ଓ େମାହର

ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କେଲ। 3 ପୁଣି, େସ େମାʼ ମୁଖେର ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ପଶଂସାର ଏକ ନୂତନ ଗୀତ େଦଇଅଛନି; ଅେନେକ ଏହା େଦଖେବ ଓ ଭୟ

କରିେବ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କରିେବ। 4 େଯଉଁ ଜନ ସଦାପଭୁଙୁ

ଆପଣାର ବିଶାସଭୂମି କେର, ପୁଣି, ଅହଙାରୀକୁ ଓ ମିଥ ା ପତି ଭାନ େଲାକଙୁ

ଆଦର କେର ନାହ, େସ ଧନ । 5 େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ପରେମଶର,

ତୁମର କୃତ ଆଶଯ କମ ଓ ଆମମାନଙ ପକେର ତୁମର ସଂକଳ ଅେନକ;

ତାହାସବୁ ତୁମ ସାକାତେର ସଜାଯାଇ ନ ପାେର; ମଁୁ େସହି ସବୁ ବିଷୟ ବଣନା

କରି କହନି, ମାତ ତାହାସବୁ ଗଣନା କରାଯାଇ ନ ପାେର। 6 ବଳିଦାନ ଓ

େନୖେବଦ େର ତୁମର ସେନାଷ ନାହ; ତୁେମ େମାହର କଣ ମୁକ କରିଅଛ;

ତୁେମ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥକ ବଳି ଚାହ ନାହଁ। 7 େତେବ ମଁୁ କହିଲ,

“େଦଖ, ମଁୁ ଉପସିତ; ଶାସେର େମାହର ବିଷୟ ଲଖତ ଅଛି। 8 େହ େମାହର

ପରେମଶର, ତୁମର ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ େମାହର ସେନାଷ; ତୁମ ବ ବସା

େମାʼ ହୃଦୟେର ଅଛି।” 9 ମଁୁ ମହାସମାଜେର ଧମ ପଚାର କରିଅଛି; େଦଖ,

ମଁୁ ଆପଣା ଓଷାଧର ରୁଦ କରିବି ନାହ, େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଜାଣୁଅଛ।

10 ମଁୁ ତୁମ ଧାମକତା ଆପଣା ହୃଦୟେର େଗାପନ କରି ନାହ; ମଁୁ ତୁମର

ବିଶସତା ଓ ତୁମର ପରିତାଣ ପଚାର କରିଅଛି; ମଁୁ ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା

ଓ ତୁମର ସତ ତା ମହାସମାଜଠାରୁ ଗୁପ ରଖ ନାହ। 11 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା ରୁଦ କର ନାହ; ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ

ତୁମର ସତ ତା େମାେତ ନିରନର ରକା କରୁ। 12 କାରଣ ଅସଂଖ ବିପଦ

େମାେତ େଘରିଅଛି, େମାହର ଅଧମସବୁ େମାେତ େଗାଡ଼ାଇ ଧରିଅଛି, ଏେହତୁ

ମଁୁ ଉପରକୁ ଅନାଇ ପାରୁ ନାହ; ତାହାସବୁ େମାʼ ମସକର େକଶରୁ ଅଧକ ଓ

େମାହର ହୃଦୟ େମାେତ ପରିତ ାଗ କରିଅଛି। 13 େହ ସଦାପେଭା, ଅନୁଗହ

କରି େମାେତ ଉଦାର କର; େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ସାହାଯ ପାଇଁ ସତର

ହୁଅ। 14 େମାʼ ପାଣନାଶର ଅେନଷଣକାରୀ େଲାକମାେନ ଏକତ ଲଜିତ ଓ

ହତାଶ େହଉନୁ; େମାʼ କତିେର ସନୁଷ େଲାକମାେନ ପଛକୁ େଫରାଯାଇ

ଅପମାନିତ େହଉନୁ। 15 େଯଉଁମାେନ େମାେତ “ହଁ ହଁ” େବାଲ କହନି,

େସମାେନ ଆପଣା ଲଜା ସକାଶୁ ବିସିତ େହଉନୁ। 16 େଯଉଁମାେନ ତୁମର
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ଅେନଷଣ କରନି, େସହି ସମେସ ତୁମଠାେର ଉଲସିତ ଓ ଆନନିତ େହଉନୁ;

େଯଉଁମାେନ ତୁମ ପରିତାଣକୁ େସହ କରନି, େସମାେନ ନିରନର କହନୁ,

“ସଦାପଭୁ ମହିମାନିତ େହଉନୁ।” 17 ମାତ ମଁୁ ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନ; ତଥାପି

ପଭୁ େମାʼ ବିଷୟ ଚିନା କରନି; ତୁେମ େମାହର ସହାୟ ଓ ଉଦାରକତା ଅଟ;

େହ େମାହର ପରେମଶର, ବିଳମ କର ନାହ।

41ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େଯଉଁ ଜନ ଦୀନହୀନଙୁ

ତତାବଧାନ କେର, େସ ଧନ ; ସଦାପଭୁ ଦୁଦଶା ଦିନେର ତାହାକୁ ଉଦାର

କରିେବ। 2 ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ରକା କରି ଜୀବିତ ରଖେବ ଓ େସ ପୃଥବୀେର

ଆଶୀବାଦ ପାପ େହବ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଶତୁଗଣର ଇଚାେର

ସମପଣ କରିେବ ନାହ। 3 େସ ବ ାଧଶଯ ାଗତ େହେଲ, ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ

ଧରି ରଖେବ; ତୁେମ ପୀଡ଼ା ସମୟେର ତାହାର ସମସ ଶଯ ା ପରିବତନ

କର। 4 ମଁୁ କହିଲ, “େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ପତି ଦୟା କର; େମାʼ ପାଣକୁ

ସୁସ କର; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି।” 5 େମାହର ଶତୁଗଣ

େମାʼ ବିରୁଦେର ହିଂସାର କଥା କହି ବୁଲନି, “େସ େକେବ ମରିବ ଓ ତାହାର

ନାମ ଲୁପ େହବ?” 6 ପୁଣି େସ ଯଦି େମାେତ େଦଖବାକୁ ଆେସ, େସ କେହ;

ତାହାର ହୃଦୟ ଆପଣା ପାଇଁ ଅଧମ ସଞୟ କେର; େସ ବାହାେର ଯାଇ ତାହା

କହି ବୁେଲ। 7 େମାହର ଘୃଣାକାରୀ ସମେସ ଏକତ େମାʼ ବିରୁଦେର ଫୁ

ଫୁ କରନି; େସମାେନ େମାʼ ବିପକେର ଅନିଷ କଳନା କରନି। 8 େସମାେନ

କହନି, େକୗଣସି ମନ ବ ାଧ ତାହାଠାେର ଲାଗି ରହିଅଛି; ଏେବ େସ ପଡ଼ିଅଛି,

ଆଉ ଉଠିବ ନାହ। 9 ହଁ, େମାହର ନିଜ ସୁହୃଦ, ଯାହାକୁ ମଁୁ ବିଶାସ କଲ, େଯ

େମାହର ରୁଟି ଖାଇଲା, େସ ଆମ ବିରୁଦେର ଆପଣା େଗାଇଠି ଉଠାଇଅଛି।

10 ମାତ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାʼ ପତି ଦୟା କରି େମାେତ ଉଠାଅ,

ତହେର ମଁୁ େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବି। 11 େମାହର ଶତୁ େମାʼ ଉପେର

ଜୟଧନି କରୁ ନାହ, ଏଥସକାଶୁ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, ତୁେମ େମାʼ ଠାେର ସନୁଷ

ଅଛ। 12 ତୁେମ େମାʼ ସରଳତାେର େମାେତ ଧରି ରଖୁଅଛ। 13 ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନକାଳ ଧନ େହଉନୁ। ଆେମ ,

ଆେମ ।

42ପଧାନ ବାଦ କରନିମେନ େକାରହସନାନଗଣରମସୀ (ପେବାଧନ)।

ହରିଣୀ େଯପରି ଜଳେସାତ ପାଇଁ ଧକାଏ, େସହିପରି େହ ପରେମଶର, େମାʼ
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ପାଣ ତୁମ ପାଇଁ ଧକାଏ। 2 ପରେମଶରଙ ନିମେନ, ଜୀବିତ ପରେମଶରଙ

ନିମେନ େମାʼ ପାଣ ତୃଷିତ; ମଁୁ େକେବ ଆସି ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଉପସିତ

େହବି? 3 େମାହର େଲାତକ ଦିବାରାତ େମାହର ଭକ େହାଇଅଛି, କାରଣ

େଲାକମାେନ ନିତ େମାେତ କହନି, “ତୁମର ପରେମଶର କାହାନି?” 4

ମଁୁ କିପରି େଲାକସମୂହ ସହିତ ଯାତା କଲ, ପୁଣି, ଆନନ ଓ ପଶଂସାଧନି

ସହିତ ପବପାଳନକାରୀ ଜନତାକୁ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ େଘନିଗଲ, ଏହି

କଥାସବୁ ସରଣ କରି ମଁୁ ଆପଣା ପାଣ ଆପଣା ଅନରେର ଢାଳି େଦଉଅଛି।

5 େହ େମାହର ପାଣ, ତୁ କାହକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛୁ? ତୁ କାହକି େମାʼ

ଅନରେର ଅସିର େହଉଅଛୁ? ପରେମଶରଙଠାେର ଭରସା ରଖ; କାରଣ ମଁୁ

ତାହାଙ ପସନତାର ସାହାଯ ସକାଶୁ ପୁନବାର ତାହାଙର ପଶଂସା କରିବି।

6 େହ େମାହର ପରେମଶର, େମାହର ପାଣ େମାʼ ଅନରେର େଶାକାକୁଳ

େହଉଅଛି; ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଯଦନ େଦଶରୁ, ପୁଣି, ହେମାଣ ଓ ମି ସୀୟର

ପବତରୁ ତୁମକୁ ସରଣ କରୁଅଛି। 7 ତୁମ ନିଝର ସମୂହର ଶବେର ଏକ

ଗଭୀର ଅନ ଗଭୀରକୁ ଡାକଇ, ତୁମର େଢଉ ଓ ତରଙସବୁ େମାʼ ଉପେର

ଯାଇଅଛି। 8 ତଥାପି ସଦାପଭୁ ଦିନ େବେଳ ଆପଣା େସହପୂଣ କରୁଣା

ଆ ା କରିେବ, ପୁଣି, ରାତିକାେଳ ତାହାଙ ଗୁଣଗାନ ଓ ଆମ ଜୀବନଦାତା

ପରେମଶରଙ ପତି ପାଥନା େମାହର ସଙୀ େହବ। 9 ମଁୁ ଆପଣା େଶୖଳ

ସରୂପ ପରେମଶରଙୁ କହିବି, “ତୁେମ କାହକି େମାେତ ପାେସାରିଅଛ? ମଁୁ

କାହକି ଶତୁର େଦୗରାତ େହତୁ େଶାକ କରି ବୁଲୁଅଛି?” 10 େମାʼ ଅସିେର

ଖଡ ପରି େମାʼ ବିପକଗଣ େମାେତ ତିରସାର କରନି; କାରଣ େସମାେନ

ନିତ େମାେତ କହନି, ତୁମର ପରେମଶର କାହାନି? 11 େହ େମାହର ପାଣ,

ତୁେମ କାହକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ? ପୁଣି, ତୁେମ କାହକି େମାʼ ଅନରେର

ଅସିର େହଉଅଛ? ତୁେମ ପରେମଶରଙଠାେର ଭରସା ରଖ; କାରଣ ମଁୁ

ପୁନବାର ତାହାଙର ପଶଂସା କରିବି, େସ େମାʼ ମୁଖର ପସନତା ଓ େମାହର

ପରେମଶର ଅଟନି।

43 େହ ପରେମଶର, େମାହର ବିଚାର କର ଓ ଅଧାମକ େଗାଷୀ ବିରୁଦେର

େମାହର ଗୁହାରି ନିଷତି କର; ପବଞକ ଓ ଅନ ାୟକାରୀ ମନୁଷ ଠାରୁ

େମାେତ ଉଦାର କର। 2କାରଣ ତୁେମ ହ େମାହର ବଳଦାତା ପରେମଶର

ଅଟ; ତୁେମ କାହକି େମାେତ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ? ମଁୁ କାହକି ଶତୁର
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େଦୗରାତ ସକାଶୁ େଶାକ କରି ବୁଲୁଅଛି? 3 ତୁମର ଦୀପି ଓ ତୁମର ସତ ତା

ପଠାଅ; ତାହା େମାହର ପଥଦଶକ େହଉ; ତାହା ତୁମ ପବିତ ପବତେର ଓ

ତୁମ ଆବାସେର େମାେତ ପେବଶ କରାଉ। 4 ତହେର ମଁୁ ପରେମଶରଙ

େବଦି ନିକଟକୁ ଓ େମାହର ପରମାନନଜନକ ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ ଯିବି;

ଆଉ, େହ ପରେମଶର, େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ ବୀଣା ଯନେର ତୁମର

ପଶଂସା କରିବି। 5 େହ େମାହର ପାଣ, ତୁେମ କାହକି େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛ?

ଓ ତୁେମ କାହକି େମାʼ ଅନରେର ଅସିର େହଉଅଛ? ପରେମଶରଙଠାେର

ଭରସା ରଖ; କାରଣ ମଁୁ ପୁନବାର ତାହାଙର ପଶଂସା କରିବି, େସ େମାʼ

ମୁଖର ପସନତା ଓ େମାହର ପରେମଶର ଅଟନି।

44ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ। ମସୀ । େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ ପୂବକାଳେର ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ ସମୟେର େଯଉଁ

କମ କରିଥଲ, ତାହା ଆେମମାେନ ସକଣେର ଶୁଣିଅଛୁ ଓ େସମାେନ ତାହା

ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇ ଅଛନି। 2 ତୁେମ ଅନ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ସହସେର

ତଡ଼ିେଦଇ େସମାନଙୁ େରାପଣ କରିଥଲ; ତୁେମ ଜନବୃନକୁ ନାଶ କରି

େସମାନଙୁ ବିସାରିତ କରିଥଲ। 3 କାରଣ େସମାେନ ନିଜ ଖଡ ଦାରା

େଦଶାଧକାର ପାପ େହେଲ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ନିଜ ବାହୁ େସମାନଙୁ

ଉଦାର କଲା ନାହ; ମାତ େସମାନଙ ପତି ତୁମର ଅନୁଗହ ଥବାରୁ ତୁମର

ଦକିଣ ହସ, ତୁମର ବାହୁ ଓ ତୁମ ମୁଖର ପସନତା ତାହା କରିଥଲା। 4 େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ େମାହର ରାଜା ଅଟ; ପୁଣି ତୁେମ ଯାକୁବ ପକେର ମୁକିର

ଆ ା ଦିଅ। 5 ତୁମ ଦାରା ଆେମମାେନ ବିପକଗଣକୁ ତେଳ ପକାଇବା;

ତୁମ ନାମ ଦାରା ଆେମମାେନ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଉତିତ େଲାକମାନଙୁ ଦଳି

ପକାଇବା। 6 େଯେହତୁ ମଁୁ ଆପଣା ଧନୁେର ନିଭର କରିବି ନାହ, କିଅବା େମାʼ

ଖଡ େମାେତ ଉଦାର କରିବ ନାହ। 7ମାତ ତୁେମ ଆମମାନଙ ବିପକଗଣଠାରୁ

ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିଅଛ ଓ ଆମମାନଙ ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ ଲଜିତ

କରିଅଛ। 8ଆେମମାେନ ସାରାଦିନ ପରେମଶରଙଠାେର ଦପ କରିଅଛୁ ଓ

ଅନନକାଳ ତୁମ ନାମର ଧନ ବାଦ କରିବା। (େସଲା) 9 ମାତ ଏେବ ତୁେମ

ଆମମାନଙୁ ଦୂର କରିଅଛ ଓ ଆମମାନଙୁ ଅପମାନଗସ କରିଅଛ; ପୁଣି,

ଆମମାନଙ େସୖନ ସଙେର ଗମନ କରୁ ନାହଁ। 10 ତୁେମ ବିପକମାନଙ

ନିକଟରୁ ଆମମାନଙୁ େଫରାଇ େଦଉଅଛ ଓ ଆମମାନଙ ଘୃଣାକାରୀଗଣ



ଗୀତସଂହିତା 1173

ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଆମମାନଙୁ ଲୁଣନ କରୁଅଛନି। 11 ଖାଦ ନିମେନ

ନିରୂପିତ େମଷଗଣ ତୁଲ ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ସମପଣ କରିଅଛ ଓ ନାନା

େଗାଷୀ ମ େର ଆମମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିଅଛ। 12 ତୁେମ ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ ବିନାମୂଲ େର ବିକୟ କରୁଅଛ ଓ େସମାନଙ ମୂଲ ଦାରା

ଆପଣା ଧନ ବୃଦି କରି ନାହଁ। 13ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତିବାସୀଗଣ ନିକଟେର

ଆମମାନଙୁ ତିରସାରର ବିଷୟ ଓ ଆମମାନଙ ଚତୁଦଗସ େଲାକମାନଙର

ହାସ ାସଦ ଓ ଉପହାସର ପାତ କରୁଅଛ। 14 ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ନାନା

େଗାଷୀ ମ େର ଗଳର ବିଷୟ ଓ ଜନବୃନ ମ େର ମୁଣହଲାର କାରଣ

କରିଅଛ। 15 ତିରସାରକାରୀର ଓ ନିନକର ସର ସକାଶୁ, ପୁଣି, ଶତୁ ଓ

ପତିହିଂସକ ସକାଶୁ, 16 ସାରାଦିନ େମାʼ ଅପମାନ େମାʼ ସମୁଖେର ଥାଏ ଓ

େମାʼ ମୁଖର ଲଜା େମାେତ ଢାଙିଅଛି। 17ଆମମାନଙ ପତି ଏସବୁ ଘଟିଅଛି;

ତଥାପି ଆେମମାେନ ତୁମକୁ ପାେସାରି ନାହଁୁ, କିଅବା ତୁମ ନିୟମ ବିଷୟେର

ଅସତ ବ ବହାର କରି ନାହଁୁ। 18 ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଶୃଗାଳମାନଙ

ସାନେର ଚୂଣ ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟାେର ଆଚନ କରିଅଛ େବାଲ 19ଆମମାନଙ

ଅନଃକରଣ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହ, କିଅବା ଆମମାନଙ ପାଦଗତି ତୁମ ପଥରୁ

ଭଷ େହାଇ ନାହ। 20 ଯଦି ଆେମମାେନ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନାମ

ପାେସାରିଥାଉ, ଅବା େକୗଣସି ଅନ େଦବତା ଆେଡ଼ ହସ ପସାରିଥାଉ;

21 େତେବ ପରେମଶର କି ତାହା ଅନୁସନାନ କରିେବ ନାହ? କାରଣ େସ

ଅନଃକରଣର ଗୁପ ବିଷୟସବୁ ଜାଣନି। 22 ହଁ, ତୁମ ସକାଶୁ ଆେମମାେନ

ଦିନସାରା ହତ େହଉଅଛୁ; ଆେମମାେନ ହତ ା ନିମେନ ଆନୀତ େମଷ ତୁଲ

ଗଣିତ େହଉଅଛୁ। 23 ଜାଗ, େହ ପେଭା, ତୁେମ କାହକି ନିଦିତ େହଉଅଛ?

ଉଠ, ଆମମାନଙୁ ସଦାକାଳ ଦୂର କର ନାହ। 24 ତୁେମ କାହକି ଆପଣା ମୁଖ

ଲୁଚାଉଅଛ, ପୁଣି, ଆମମାନଙ େକଶ ଓ େଦୗରାତେଭାଗ ବିସୃତ େହଉଅଛ?

25 କାରଣ ଆମମାନଙ ପାଣ ଧୂଳିେର ଅବନତ; ଆମମାନଙ ଉଦର ଭୂମିେର

ଲାଗୁଅଛି। 26ଆମମାନଙ ସାହାଯ ନିମେନ ଉଠ ଓ ଆପଣା େସହପୂଣ

କରୁଣା ସକାଶୁ ଆମମାନଙୁ ମୁକ କର।

45ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େଶାଶନୀ ସରେର େକାରହସନାନଗଣର

ଗୀତ। ମସୀ । େପମ ଗୀତ। େମାହର ହୃଦୟ ଉତମ ବିଷୟେର ଉଚୁଳି

ଉଠୁଅଛି; ମଁୁ ରାଜାଙ ବିଷୟେର ଆପଣା ରଚିତ କଥା କେହ; େମାʼ ଜିହା ଶୀଘ
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େଲଖକର େଲଖନୀ ସରୂପ। 2 ତୁେମ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ଅେପକା ଅଧକ

ସୁନର; ତୁମ ଓଷାଧରେର ଅନୁଗହ ଢଳା ଯାଇଅଛି; ଏେହତୁ ପରେମଶର

ତୁମକୁ ଅନନକାଳ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି। 3 େହ ବୀର, ତୁମ କଟିେଦଶେର

ଆପଣା ଖଡ, ଆପଣା ମହିମା ଓ ପଭାବ ବାନ। 4 ପୁଣି, ସତ ତା ଓ

ନମତା ଓ ଧମ ସକାେଶ ଆପଣା ପଭାବେର ରଥାେରାହଣ କରି କୃତାଥ

ହୁଅ; ତହେର ତୁମର ଦକିଣ ହସ ତୁମକୁ ଭୟାନକ କାଯ ଶିଖାଇବ। 5

ତୁମର ତୀରସବୁ ତୀକ; ଜନବୃନ ତୁମ ତେଳ ପଡ଼ନି; ତାହାସବୁ ରାଜାଙ

ଶତୁଗଣର ହୃଦୟେର ବିଦ ହୁଏ। 6 େହ ପରେମଶର, ତୁମର ସିଂହାସନ

ଅନନକାଳସାୟୀ; ତୁମର ରାଜଦଣ ନ ାୟଦଣ ଅେଟ। 7 ତୁେମ ଧମକୁ େପମ

ଓ ଦୁଷତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ; ଏେହତୁ ପରେମଶର, ତୁମର ପରେମଶର, ତୁମର

ମିତଗଣ ଅେପକା ତୁମକୁ ଅଧକ ଆନନରୂପ େତୖଳେର ଅଭଷିକ କରିଅଛନି।

8 ତୁମର ସକଳ ବସ ଗନରସ, ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁଚିନିେର ସୁବାସମୟ;

ହସୀଦନନିମତ ଅଟାଳିକାସମୂହରୁ ତାରଯୁକ ବାଦ ଯନସବୁ ତୁମକୁ ଆନନିତ

କରିଅଛି। 9ତୁମର ସମାନା ସୀଗଣ ମ େର ରାଜକୁମାରୀମାେନ ଅଛନି;

ଓଫରୀୟ ସୁବଣେର ଭୂଷିତା ରାଣୀ ତୁମ ଦକିଣ ପାଖେର ଉଭା ହୁଅନି।

10 ଆେଗା କେନ , ଶୁଣ, ବିେବଚନା କର ଓ ଆପଣା କଣ େଡର; ତୁମ

ନିଜ େଲାକଙୁ ଓ ପିତୃଗୃହକୁ ପାେସାର; 11 ତହେର ରାଜା ତୁମ େସୗନଯ

ବାଞା କରିେବ। କାରଣ େସ ତୁମର ପଭୁ; ତୁେମ ତାହାଙୁ ପଣାମ କର। 12

ପୁଣି, େସାରର କନ ା େଭଟି େନଇ େସଠାେର ଉପସିତ େହବ; େଲାକଙ

ମ େର ଧନୀମାେନ ହ ତୁମ ଅନୁଗହର ବିନତି କରିେବ। 13 ଅନଃପୁରେର

ରାଜକୁମାରୀ ସବେତାଭାେବ ସୁେଶାଭତା; ତାଙର ବସ ସୁବଣସୂତ ନିମତ। 14

େସ ସୂଚୀଶିଳିତବସେର ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ; ତାଙର ପଶା ବତନୀ

ସହଚରୀ କୁମାରୀଗଣ ତୁମ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ। 15 େସମାେନ ଆନନ ଓ

ଉଲାସେର ଅଣାଯିେବ; େସମାେନ ରାଜାଙ ଅଟାଳିକାେର ପେବଶ କରିେବ;

16 ତୁମ ପିତୃଗଣ ପରିବତେର ତୁମ ସନାନଗଣ ରହିେବ, ତୁେମ େସମାନଙୁ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଅଧପତି କରିବ। 17ମଁୁ ସକଳ ପିଢ଼ିେର ତୁମ ନାମ ସରଣ

କରାଇବି; ଏେହତୁ େଗାଷୀସମୂହ ଅନନକାଳ ତୁମର ପଶଂସା କରିେବ।

46ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ; ଅେ ମା

ସରର ଗୀତ। ପରେମଶର ଆମମାନଙର ଆଶୟ ଓ ବଳ, ଦୁଦଶାକାଳେର
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ଅତି ନିକଟବତୀ ସହାୟ। 2 ଏଥପାଇଁ ପୃଥବୀ ପରିବତତ େହେଲ େହଁ

ଓ ପବତଗଣ ସମୁଦ ମ େର ବିଚଳିତ େହେଲ େହଁ; 3 ତହର ଜଳରାଶି

ଗଜନ କରି ପବଳ େହେଲ େହଁ, ତହର ପାବନେର ପବତଗଣ କମିତ େହେଲ

େହଁ ଆେମମାେନ ଭୟ କରିବା ନାହ। (େସଲା) 4 ନଦୀ େଗାଟିଏ ଅଛି,

ତହର େସାତସମୂହ ପରେମଶରଙ ନଗରକୁ, ସେବାପରିସଙ ଆବାସର

ପବିତ ସାନକୁ ଆନନିତ କେର। 5ପରେମଶର େସହି ନଗରର ମ ବତୀ;

ତାହା ବିଚଳିତ େହବ ନାହ। ପରେମଶର ଅତି ପଭାତେର ତାହାର ସାହାଯ

କରିେବ। 6 େଗାଷୀସବୁ ଗଜନ କେଲ, ରାଜ ସବୁ ବିଚଳିତ େହେଲ; େସ

ଆପଣା ରବ ଉଚାରଣ କେଲ, ପୃଥବୀ ତରଳି ଗଲା। 7 େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ସହବତୀ, ଯାକୁବର ପରେମଶର ଆମମାନଙର

ଆଶୟ ଅଟନି। 8ଆସ, ସଦାପଭୁଙର କାଯ ସବୁ େଦଖ, େସ ପୃଥବୀେର

କି ପକାର ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି! 9 େସ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ଯୁଦ ନିବୃତ

କରନି; େସ ଧନୁ ଭାଙି ପକାନି ଓ ବଚା କାଟି ଖଣ ଖଣ କରନି; େସ ରଥସବୁ

ଅଗିେର େପାଡ଼ି ପକାନି। 10 “କାନ ହୁଅ, ଆେମ ପରେମଶର ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣ;

ଆେମ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଉନତ େହବୁ, ଆେମ ପୃଥବୀେର ଉନତ

େହବୁ।” 11 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ସହବତୀ; ଯାକୁବର

ପରେମଶର ଆମମାନଙର ଆଶୟ ଅଟନି। (େସଲା)

47ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ। େହ

ସବେଗାଷୀୟମାେନ, କରତାଳି ଦିଅ; ଆନନସରେର ପରେମଶରଙ

ଉେଦଶ େର ଜୟଧନି କର। 2 କାରଣ ସେବାପରିସ ସଦାପଭୁ ଭୟଙର

ଅଟନି; େସ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ଉପେର ମହାନ ରାଜା। 3 େସ େଗାଷୀସମୂହକୁ

ଆମମାନଙର ବଶୀଭୂତ କରିେବ ଓ େଦଶୀୟଗଣକୁ ଆମମାନଙର

ପଦତଳସ କରିେବ। 4 େସ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଆମମାନଙ ଅଧକାର

ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା ହ ତାହାଙ ପିୟପାତ ଯାକୁବର େଗୗରବ

ସରୂପ। (େସଲା) 5 ପରେମଶର ଜୟଧନିେର, ସଦାପଭୁ ତୂରୀଧନିେର

ଊଦକୁ ବିେଜ କରିଅଛନି। 6 ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ

କର, ପଶଂସା ଗାନ କର; ଆମମାନଙ ରାଜାଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା

ଗାନ କର, ପଶଂସା ଗାନ କର। 7 କାରଣ ପରେମଶର ସମୁଦାୟ

ପୃଥବୀର ରାଜା ଅଟନି; ତୁେମମାେନ ପେବାଧଜନକ ପଶଂସା ଗାନ କର।
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8ପରେମଶର େଗାଷୀବଗ ଉପେର ରାଜତ କରନି; ପରେମଶର ଆପଣା

ପବିତ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ। 9 ଅବହାମର ପରେମଶରଙ େଲାକ େହବା

ନିମେନ େଗାଷୀୟମାନଙର ଅଧପତିଗଣ ଏକତିତ େହାଇଅଛନି। କାରଣ

ପୃଥବୀର ଢାଲସବୁ ପରେମଶରଙର; େସ ଅତିଶୟ ଉନତ ଅଟନି।

48ଗୀତ: େକାରହସନାନମାନଙର ଗୀତ। ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ନଗରେର, ତାହାଙ ପବିତ ପବତେର ସଦାପଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ ନ

ପଶଂସନୀୟ। 2ଉତର ଦିଗସ ସିେୟାନ ପବତ ଉଚତାେର ମେନାହର, ସମଗ

ପୃଥବୀର ଆନନଜନକ, ମହାରାଜଙର ନଗର। 3 ତହର ଅଟାଳିକାସମୂହ

ମ େର ପରେମଶର ଆଶୟ ସରୂପ େବାଲ ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଅଛନି।

4 କାରଣ େଦଖ, ରାଜାଗଣ ସଭାସ େହେଲ, େସମାେନ ଏକ ସେଙ ଗମନ

କେଲ। 5 େସମାେନ ତାହା େଦଖ ଚମତୃତ େହେଲ; େସମାେନ ଉ ବିଗ

େହାଇ ଶୀଘ ପଳାଇେଲ; 6 େସଠାେର େସମାେନ କମେର ଓ ପସବକାରିଣୀ

ସୀର େବଦନା ତୁଲ େବଦନାେର ଆକାନ େହେଲ। 7 ତୁେମ ପୂବୀୟ ବାୟୁ

ଦାରା ତଶୀଶ ନଗରର ଜାହାଜସବୁ ଭାଙିଥାଅ। 8 େଯପରି ଆେମମାେନ

ଶୁଣିଅଛୁ, େସପରି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନଗରେର, ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ନଗରେର େଦଖଅଛୁ; ପରେମଶର ଅନନକାଳ ତାହା ସୁସିର

କରିେବ। (େସଲା) 9 େହ ପରେମଶର, ଆେମମାେନ ତୁମ ମନିର ମ େର

ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା ବିଷୟ ାନ କରିଅଛୁ। 10 େହ ପରେମଶର,

େଯପରି ତୁମର ନାମ, େସହିପରି ତୁମର ପଶଂସା, ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ

ଅେଟ; ତୁମର ଦକିଣ ହସ ଧମେର ପରିପୂଣ। 11 ତୁମର ସକଳ ଶାସନ

ସକାଶୁ ସିେୟାନ ପବତ ଆନନିତ େହଉ, ଯିହୁଦାର କନ ାଗଣ ଉଲାସିତ

େହଉନୁ। 12 ସିେୟାନକୁ ପଦକିଣ କର ଓ ତାହାର ଚତୁଦଗେର ଭମଣ କର;

ତହର ଦୁଗସବୁ ଗଣନା କର। 13 େଯପରି ତୁେମମାେନ ଭବିଷ ତ ବଂଶକୁ

ଜଣାଇ ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ତହର ଦୃଢ଼ ପାଚୀରମାନ ନିରୀକଣ କର, ତହର

ଅଟାଳିକାସବୁ ବିେବଚନା କର। 14କାରଣ ଏହି ପରେମଶର ଅନନକାଳ

ଆମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟନି; େସ ଆମମାନଙର ମରଣ ପଯ ନ

ଆମମାନଙର ପଥଦଶକ େହେବ।

49ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ। େହ

େଗାଷୀସକଳ, ଏହା ଶୁଣ, େହ ଜଗନିବାସୀଗଣ, 2 ନୀଚ ଓ ଉଚ, ଧନୀ
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ଓ ଦରିଦ ସମେସ, ଏକତ କଣପାତ କର। 3 େମାହର ମୁଖ ାନର କଥା

କହିବ ଓ େମାʼ ଅନଃକରଣର ାନ ବୁଦି ବିଷୟକ େହବ। 4 ମଁୁ ଦୃଷାନେର

କଣପାତ କରିବି; ମଁୁ ବୀଣା ଯନେର ଆପଣା ଗୁପ ବିଷୟ ବ ାଖ ା କରିବି।

5 େଯେତେବେଳ ଅଧମ େମାʼ େଗାଇଠି ପାଖେର େମାେତ େଘେର, ଏପରି

ବିପଦ ସମୟେର କାହକି ଭୟ କରିବି? 6 େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ସମତିେର ନିଭର ରଖନି; ଓ ଆପଣାମାନଙ ଧନର ବାହୁଲ େର ଦପ କରନି;

7 େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଆପଣା ଭାଇ ନିତ ଜୀବୀ େହବା ପାଇଁ, କୟ

ନ େଦଖବା ପାଇଁ େକୗଣସିମେତ ତାହାକୁ ମୁକ କରି ନ ପାେର। 8 କିଅବା

ତାହା ପାଇଁ ପରେମଶରଙୁ େକୗଣସି ପାୟଶିତ େଦଇ ନ ପାେର; 9କାରଣ

େସମାନଙ ପାଣର ମୁକି ଦୁମୂଲ ଓ ଅନନକାଳ ଅସା । 10 େଯଣୁ େସ

େଦେଖ େଯ, ାନୀ େଲାକମାେନ ମରନି, ମୂଖ ଓ ପଶୁବ େଲାେକ ଏକତ

ବିନଷ ହୁଅନି, ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙ ସମତି ଅନ ମାନଙ ନିମେନ ଛାଡ଼ିଯାʼନି।

11 େସମାନଙ କବର ସାନ େଯ ଚିରକାଳ ଓ େସମାନଙ ବାସସାନ େଯ

ପୁରୁଷାନୁକେମ ରହିବ, ଏହା େସମାନଙର ଆନରିକ ବିଚାର; େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିର ନାମ ରଖନି। 12

ମାତ ମନୁଷ ଐଶଯ େର ସିର ରେହ ନାହ; େସ ବିନାଶ ପଶୁ ତୁଲ । 13

େସମାନଙର ଏହି ଗତି େସମାନଙ ମୂଖତା ଅେଟ; ତଥାପି େସମାନଙ ଉତାେର

େଲାକମାେନ େସମାନଙ କଥା ପସନ କରନି। (େସଲା) 14 େସମାେନ

େମଷପଲ ତୁଲ ପାତାଳ ପାଇଁ ନିଯୁକ; ମୃତୁୁ େସମାନଙର ପାଳକ େହବ;

ଆଉ, ସରଳ େଲାେକ ପଭାତେର େସମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିେବ;

ଆଉ, େସମାନଙ େଶାଭା ବିନଷ େହବା ପାଇଁ ପାତାଳର େହବ ଓ ତହ

ନିମେନ ଆଉ ବାସସାନ ନ ଥବ। (Sheol h7585) 15 ମାତ ପରେମଶର

ପାତାଳର ପରାକମରୁ େମାହର ପାଣ ମୁକ କରିେବ; କାରଣ େସ େମାେତ

ଗହଣ କରିେବ। (େସଲା) (Sheol h7585) 16 େକହି ଧନବାନ େହେଲ

ଓ ତାହାର ଗୃହର ଐଶଯ ବୃଦି ପାଇେଲ, ତୁେମ ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; 17

କାରଣ ମରଣକାଳେର େସ କିଛି େନଇଯିବ ନାହ; ତାହାର ଐଶଯ ତାହାର

ପଶା ଗମନ କରିବ ନାହ। 18 ଯଦ ପି େସ ଜୀବଦଶାେର ଆପଣା ପାଣର

ଧନ ବାଦ କଲା, ଆଉ, ତୁେମ ଆପଣାର ଭଲ କେଲ, େଲାେକ ତୁମର ପଶଂସା

କରନି; 19ତଥାପି େସ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣ ନିକଟକୁ ଯିବ; େସମାେନ
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କଦାପି ଦୀପି େଦଖେବ ନାହ। 20 େଯଉଁ ମନୁଷ ଐଶଯ ଶାଳୀ େହାଇ

ବିେବଚନା ନ କେର, େସ ବିନାଶ ପଶୁ ତୁଲ ।

50ଆସଫର ଗୀତ। ପରେମଶର, ସଦାପଭୁ ପରେମଶର କଥା କହିଅଛନି

ଓ ସୂଯ ର ଉଦୟସାନଠାରୁ ତହର ଅସସାନ ପଯ ନ େସ ପୃଥବୀକୁ ଆହାନ

କରିଅଛନି। 2 େସୗନଯ ର ସିଦି ସରୂପ ସିେୟାନଠାରୁ ପରେମଶର ପକାଶିତ

େହାଇଅଛନି। 3ଆମମାନଙର ପରେମଶର ଆସିେବ ଓ ନୀରବ ରହିେବ

ନାହ; ତାହାଙ ସମୁଖେର ଅଗି ଗାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ ଚତୁଦଗ ଅତ ନ

ଝଡ଼ମୟ େହବ। 4 େସ ଆପଣା େଲାକଙୁ ବିଚାର କରିବା ନିମେନ ଉପରିସ

ସଗକୁ ଓ ପୃଥବୀକୁ ଡାକିେବ; 5 “େଯଉଁମାେନ ବଳିଦାନ ଦାରା ଆମ ସେଙ

ନିୟମ କରିଅଛନି, ଆମର େସହି ସ ଭକଗଣଙୁ ଆମ ନିକଟେର ଏକତ

କର।” 6ପୁଣି, ସଗ ତାହାଙର ଧମ ପକାଶ କରିବ; କାରଣ ପରେମଶର

ସୟଂ ବିଚାରକତା। (େସଲା) 7 “େହ ଆମର େଲାକମାେନ, ଶୁଣ, ଆେମ

କଥା କହିବା; େହ ଇସାଏଲ ଶୁଣ, ଆେମ ତୁମ ବିଷୟେର ସାକ େଦବା;

ଆେମ ହ ପରେମଶର, ତୁମର ପରେମଶର, 8ଆେମ ତୁମର ସବୁ େହାମବଳି

ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଭତନା କରିବା ନାହ; ଆଉ, ତୁମର େହାମବଳିସବୁ ନିତ

ଆମ ସମୁଖେର ଅଛି। 9 ଆେମ ତୁମ ଗୃହରୁ େକୗଣସି ବୃଷ କିମା ତୁମ

ଖୁଆଡ଼ରୁ ଛାଗର ବଳିଦାନ େନବା ନାହ। 10 କାରଣ ବନସ ପେତ କ ଜନୁ

ଓ ସହସ ସହସ ପବତସ ପଶୁ ଆମର। 11ଆେମ ପବତମାନର ସମସ

ପକୀକୁ ଜାଣୁ ଓ ବିଲର ପଶୁସବୁ ଆମର। 12 ଆେମ କୁଧତ େହେଲ,

ତୁମକୁ ଜଣାଇବା ନାହ; କାରଣ ଜଗତ ଓ ତହର ପୂଣତା ଆମର। 13

ଆେମ କʼଣ ବୃଷମାଂସ େଭାଜନ କରିବା, ଅବା ଛାଗରକ ପାନ କରିବା?

14 ତୁେମ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଧନ ବାଦରୂପ ବଳି ଉତଗ କର ଓ

ସେବାପରିସଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ କର; 15 ପୁଣି, ସଙଟ

ଦିନେର ଆମକୁ ଡାକ; ଆେମ ତୁମକୁ ଉଦାର କରିବା, ଆଉ ତୁେମ ଆମର

ମହିମା ପକାଶ କରିବ।” 16 ମାତ ଦୁଷକୁ ପରେମଶର କହନି, “ଆମର ବିଧ

ପଚାର କରିବାକୁ ଓ ତୁେମ େଯ ଆମର ନିୟମ ଆପଣା ମୁଖେର େନଇଅଛ,

ତୁମର କି ଅଧକାର? 17 କାରଣ ତୁେମ ଶିକା ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ ଆମ ବାକ

ଆପଣା ପେଛ ପକାଇ େଦଉଅଛ। 18 େଚାରକୁ େଦଖେଲ, ତୁେମ ତାହା

ସେଙ ସମତ େହାଇଅଛ ଓ ବ ଭଚାରୀମାନଙର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛ। 19
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ତୁେମ ମନ ବିଷୟେର ଆପଣା ମୁଖ ବଢ଼ାଉଅଛ ଓ ତୁମର ଜିହା ପବଞନା

କଳନା କେର। 20 ତୁେମ ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁଦେର ବସି କଥା କହୁଅଛ; ତୁେମ

ଆପଣା ମାତୃପୁତର ନିନା କରୁଅଛ। 21 ତୁେମ ଏହିସବୁ କରି ଆସିଅଛ ଓ

ଆେମ ନୀରବ େହାଇ ରହିଅଛୁ; ତହେର ଆେମ ସବେତାଭାେବ ତୁମ ପରି

େବାଲ ତୁେମ ଅନୁମାନ କରିଅଛ; ମାତ ଆେମ ତୁମକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବା

ଓ ତାହାସବୁ ତୁମ ସାକାତେର ସଜାଇ ରଖବା।” 22 “େହ ପରେମଶରଙୁ

ପାେସାରିବା େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ ଏହା ବିେବଚନା କର, େନାହିେଲ

ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ବିଦୀଣ କରିବା, ପୁଣି, ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥବ।

23 େଯଉଁ ଜନ ଧନ ବାଦରୂପ ବଳି ଉତଗ କେର, େସ ଆମକୁ େଗୗରବ

ଦିଏ; େଯଉଁ ଜନ ଆପଣା ଗତି ସରଳ କେର, ତାହାକୁ ଆେମ ପରେମଶରଙ

ପରିତାଣ େଦଖାଇବା।”

51ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବେ ଶବାଠାେର

ଗମନ କଲା ଉତାେର ତାଙ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ ବକା ଆସିବା

ସମୟେର ରଚିତ। େହ ପରେମଶର, ଆପଣା େସହପୂଣ କରୁଣାନୁସାେର

େମାʼ ପତି ଦୟା କର; ତୁମ କୃପାର ବାହୁଲ ଅନୁସାେର େମାହର ଅଧମ

ମାଜନା କର। 2 େମାʼ ଅପରାଧରୁ େମାେତ ସମୂଣ ପକାଳନ କର ଓ େମାʼ

ପାପରୁ େମାେତ ଶୁଚି କର। 3 କାରଣ ମଁୁ ଆପଣା ଅଧମ ସୀକାର କରୁଅଛି ଓ

େମାʼ ପାପ ସବଦା େମାʼ ସମୁଖେର ଅଛି। 4 ମଁୁ ତୁମ ବିରୁଦେର, େକବଳ

ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି, ଆଉ, ତୁମ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା ହ

କରିଅଛି; େତଣୁ ତୁେମ କଥା କହିବା େବେଳ ଧାମକ ଓ ବିଚାର କରିବା େବେଳ

ନିେଦାଷ େହବ। 5 େଦଖ, ଅପରାଧେର ମଁୁ ନିମତ େହଲ ଓ ପାପେର େମାʼ

ମାତା େମାେତ ଗଭେର ଧାରଣ କଲା। 6 େଦଖ, ତୁେମ ଅନରେର ସତ ତା

ଚାହଁୁଅଛ; ପୁଣି, ତୁେମ ଗୂଢ଼ ସାନେର େମାେତ ାନ ଶିକା େଦବ। 7 ଏେସାବ

େଦଇ େମାେତ ନିମଳ କର, ତହେର ମଁୁ ଶୁଚି େହବି; େମାେତ ପକାଳନ କର,

ତହେର ମଁୁ ହିମଠାରୁ ଶୁକ େହବି। 8 େମାେତ ଆହାଦ ଓ ଆନନଜନକ

ବାକ ଶୁଣାଅ; ତହେର ତୁମ ଦାରା ଭଗ ଅସିସବୁ ପଫୁଲ େହବ। 9 େମାʼ

ପାପସମୂହ ପତି ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ କର ଓ େମାʼ ଅପରାଧସବୁ ମାଜନା

କର। 10 େହ ପରେମଶର, େମାʼ ଅନରେର ଶୁଚି ଅନଃକରଣ ସୃଷି କର

ଓ େମାʼ ମ େର ସୁସିର ଆତା ନୂତନ କର। 11ତୁମ ଛାମୁରୁ େମାେତ ଦୂର



ଗୀତସଂହିତା 1180

କର ନାହ ଓ ତୁମ ପବିତ ଆତା େମାʼ ଠାରୁ ନିଅ ନାହ। 12 ତୁମ ପରିତାଣର

ଆନନ ପୁନବାର େମାେତ ଦିଅ ଓ ସଚନ ଆତା େଦଇ େମାେତ ଧରି ରଖ। 13

ତହେର ମଁୁ ଅପରାଧୀମାନଙୁ ତୁମର ପଥ ଶିଖାଇବି ଓ ପାପୀମାେନ ତୁମ ପତି

େଫରିେବ। 14 େହ ପରେମଶର, େମାʼ ତାଣର ପରେମଶର, ତୁେମ େମାେତ

ରକପାତ େଦାଷରୁ ଉଦାର କର; ତହେର େମାହର ଜିହା ତୁମ ଧମ ବିଷୟ

ଉଚସରେର ଗାନ କରିବ। 15 େହ ପେଭା, େମାʼ ଓଷାଧର ଫଟାଅ, ତହେର

େମାʼ ମୁଖ ତୁମର ପଶଂସା ପକାଶ କରିବ। 16 କାରଣ ତୁେମ ବଳିଦାନେର

ସନୁଷ ନୁହଁ; େହେଲ ମଁୁ ତାହା ଦିଅନି; େହାମବଳିେର ତୁମର କିଛି ସେନାଷ

ନାହ। 17 ଭଗ ଆତା ପରେମଶରଙର ଗାହ ବଳି, େହ ପରେମଶର, ତୁେମ

ଭଗ ଓ ଚୂଣ ଅନଃକରଣ ତୁଚ କରିବ ନାହ। 18 ତୁେମ ଆପଣା ଅନୁଗହେର

ସିେୟାନର ମଙଳ କର; ତୁେମ ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀରସବୁ ନିମାଣ କର। 19

େତେବ ତୁେମ ଧମବଳି, େହାମବଳି ଓ ପୂଣ ଆହୁତିେର ସନୁଷ େହବ; ତହଁୁ

େଲାକମାେନ ତୁମ େବଦି ଉପେର ବୃଷମାନ ଉତଗ କରିେବ।

52ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ମସୀ ; ଦାଉଦ ଅହୀେମଲ ର

ଗୃହକୁ ଆସିଅଛନି େବାଲ ଇେଦାମୀୟ େଦାେୟ ଶାଉଲଙୁ ସମାଦ େଦବା

େବେଳ ରଚିତ। େହ ବୀର, ତୁେମ ଅନିଷ କମେର କାହକି ଦପ କରୁଅଛ? 2

ପରେମଶରଙ ଦୟା ନିତ ସାୟୀ। ତୁମର ଜିହା ନିତାନ ଦୁଷତା କଳନା କରି

ତୀକ କୁର ତୁଲ ପବଞନାପୂବକ କାଯ କରୁଅଛି। 3 ତୁେମ ସୁକମ ଅେପକା

କୁକମକୁ ଓ ଧମ କଥା ଅେପକା ମିଥ ା କଥାକୁ ଅଧକ ଭଲ ପାଉଅଛ।

(େସଲା) 4 େହ ପବଞନାପୂଣ ଜିେହ, ତୁେମ ଯାବତୀୟ ବିନାଶକ କଥା ଭଲ

ପାଉଅଛ। 5ପରେମଶର ତଦୂପ ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ବିନାଶ କରିେବ, େସ

ତୁମକୁ ଧରି ତୁମ ତମୁକୁ ଟାଣି େନେବ ଓ ଜୀବିତମାନଙ େଦଶରୁ ତୁମର

ମୂେଳାତାଟନ କରିେବ। (େସଲା) 6 ଧାମକମାେନ ମ ତାହା େଦଖ ଭୟ

କରିେବ ଓ ତାହା ପତି ଉପହାସ କରି କହିେବ, 7 “େଦଖ, ଏହି େଲାକ

ପରେମଶରଙୁ ଆପଣାର ବଳ ସରୂପ କଲା ନାହ; ମାତ ଆପଣା ଧନର

ବାହୁଲ େର ନିଭର କଲା। ପୁଣି, ଆପଣା ଦୁଷତାେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ

କଲା।” 8 ମାତ ମଁୁ ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ସେତଜ ଜୀତବୃକ ତୁଲ ଅଛି। ମଁୁ

ଅନନକାଳ ପରେମଶରଙ ଦୟାେର ବିଶାସ କଲ। 9 ତୁେମ ଏହି କାଯ

ସାଧନ କରିବା ସକାଶୁ ମଁୁ ସଦାକାଳ ତୁମକୁ ଧନ ବାଦ େଦବି; ମଁୁ ତୁମ
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ସ ଭକମାନଙ ସାକାତେର ତୁମ ନାମର ଅନୁସରଣ କରିବି, େଯେହତୁ ତାହା

ଉତମ।

53ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ମହଲ ସରେର ଦାଉଦଙର ମସୀ ।

“ପରେମଶର ନାହାନି” େବାଲ ମୂଖ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଅଛି। େସମାେନ

ଭଷ, େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ ଅଧମ କରିଅଛନି, େକହି ସତମ କେର ନାହ।

2 ବିେବଚକ େକହି ଅଛି କି ନାହ, ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣକାରୀ େକହି

ଅଛି କି ନାହ, ଏହା େଦଖବା ପାଇଁ ପରେମଶର ସଗରୁ ମନୁଷ ସନାନଗଣ

ପତି ନିରୀକଣ କେଲ। 3 େସମାନଙର ପେତ େକ ବିପଥେର ଯାଇଅଛନି;

େସମାେନ ସମେସ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛନି; େସମାନଙର େକହି ସୁକମ କେର

ନାହ, ନା, ଜେଣ େହଁ ନାହ। 4 ଅଧମାଚାରୀମାନଙର କି କିଛି ାନ ନାହ?

େସମାେନ ଖାଦ ଗାସ କଲା ପରି େମାʼ େଲାକମାନଙୁ ଗାସ କରନି, ପୁଣି,

ପରେମଶରଙଠାେରପାଥନା କରନି ନାହ। 5ଭୟନଥବା ସାନେର େସମାେନ

ବଡ଼ ଭୟ ପାଇଥେଲ; କାରଣ ପରେମଶର ତୁମ ବିରୁଦେର ଅଧମାଚାରୀର

ଅସିସବୁ ଛିନଭନ କରି ପକାଇଅଛନି; ପରେମଶର େସମାନଙୁ ଅଗାହ

କରିବାରୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଲଜା େଦଇଅଛ। 6ଆଃ, ଯଦି ସିେୟାନଠାରୁ

ଇସାଏଲର ପରିତାଣ ଉପସିତ ହୁଅନା! େଯେତେବେଳ ପରେମଶର ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ ବନୀତରୁ େଫରାଇ ଆଣିେବ, େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଉଲସିତ

ଓ ଇସାଏଲ ଆନନିତ େହେବ।

54ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ତାରଯୁକ ଯନେର ଦାଉଦଙର ମସୀ ।

“ଦାଉଦ କʼଣ ଆମମାନଙ ମ େର ଲୁଚିକରି ନାହ?” ସୀଫୀୟମାେନ

ଶାଉଲଙୁ ଏହି କଥା କହିବା ସମୟେର ରଚିତ। େହ ପରେମଶର, ତୁମ ନାମ

ଦାରା େମାେତ ପରିତାଣ କର ଓ ତୁମ ପରାକମେର େମାହର ବିଚାର କର। 2

େହ ପରେମଶର, େମାହର ପାଥନା ଶୁଣ; େମାʼ ମୁଖର କଥାେର କଣପାତ

କର। 3 କାରଣ ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠିଅଛନି, ପୁଣି,

ଦୁରନ େଲାକମାେନ େମାʼ ପାଣ େଖାଜି ଅଛନି। େସମାେନ ପରେମଶରଙୁ

ଆପଣା ସମୁଖେର ରଖ ନାହାନି। (େସଲା) 4 େଦଖ, ପରେମଶର େମାହର

ସାହାଯ କାରୀ; ପଭୁ େମାʼ ପାଣରକକ ଅଟନି। 5 େସ େମାʼ ଶତୁମାନଙ ପତି

ମନତାର ଫଳ େଦେବ; ତୁେମ ଆପଣା ସତ ତାେର େସମାନଙୁ ବିନାଶ କର।

6ମଁୁ େସଚାଦତ ଉପହାର େନଇ ତୁମ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବି; େହ
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ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ନାମର ଧନ ବାଦ କରିବି, କାରଣ ତାହା ଉତମ। 7

େଯେହତୁ େସ େମାେତ ସମସ ବିପଦରୁ ଉଦାର କରିଅଛନି; ଆଉ, େମାʼ

ଶତୁଗଣ ଉପେର େମାର ବାଞା ସଫଳ େହବାର େମାହର ଚକୁ େଦଖଅଛି।

55ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ତାରଯୁକ ଯନେର ଦାଉଦଙର ମସୀ । େହ

ପରେମଶର, େମାʼ ପାଥନାେର କଣପାତ କର; େମାʼ ବିନତିରୁ ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଅ ନାହ। 2 େମାʼ ପତି ମେନାେଯାଗ କରି େମାେତ ଉତର ଦିଅ;

ଶତୁମାନଙ ରବ ସକାଶୁ, ଦୁଷମାନଙ େଦୗରାତ ସକାଶୁ ମଁୁ ଭାବନାେର

ଅସିର େହାଇ େରାଦନ କରୁଥାଏ; 3 କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଅଧମ

ଆେରାପ କରନି ଓ େକାଧେର େମାେତ ଘୃଣା କରନି। 4 େମାʼ ଅନରେର

େମାʼ ହୃଦୟ ଅତ ନ ବ ଥତ େହଉଅଛି ଓ େମାʼ ଉପେର ମୃତୁ ର ତାସ

ପଡ଼ିଅଛି। 5 େମାେତ ଭୟ ଓ କମ ଆକମଣ କରିଅଛି, ପୁଣି, ମହାତାସ

େମାେତ ଆଚନ କରିଅଛି। 6 “ଯଦି କେପାତ ପରି େମାହର ପକ ଥାʼନା! ଏଣୁ

ମଁୁ କହିଲ, ଆଃ, େତେବ ମଁୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ବିଶାମ ପାଆନି। 7 େଦଖ, େତେବ

ମଁୁ ଦୂରେର ଭମଣ କରନି, ମଁୁ ପାନରେର ବାସ କରନି। (େସଲା) 8 ମଁୁ

ପବଳ ବାୟୁ ଓ େତାଫାନରୁ ଆଶୟ େନବା ପାଇଁ ପଳାୟନ କରନି।” 9 େହ

ପେଭା, ବିନାଶ କର ଓ େସମାନଙର ଅେନକ ଜିହା ଜନାଅ; କାରଣ ମଁୁ ନଗର

ମ େର େଦୗରାତ ଓ କଳହ େଦଖଅଛି। 10 ଶତୁମାେନ ଦିବାରାତ ତହର

ପାଚୀର େଦଇ ଭମଣ କରନି; ମ ଅଧମ ଓ ଉତାତ ତହ ମ େର ଅଛି। 11

ଦୁଷତା ତହର ମ ବତୀ, େଦୗରାତ ଓ ଛଳନା ତହର ଛକସାନସବୁ ଛାେଡ଼

ନାହ। 12 କାରଣ େକୗଣସି ଶତୁ େମାେତ ତିରସାର କଲା ନାହ; କେଲ ତାହା

ମଁୁ ସହ କରିପାରନି; କିଅବା େମାହର ଘୃଣାକାରୀ େମାʼ ବିରୁଦେର ଦପ

କଲା ନାହ, କେଲ ତାହାଠାରୁ ମଁୁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାନି; 13 ମାତ େମାʼ ପରି

ମନୁଷ , େମାହର ସଙୀ ଓ େମାହର ଆତୀୟ େଯ ତୁେମ, ତୁେମ ତାହା କଲ।

14ଆେମମାେନ ଏକତ ମଧୁର ମନଣା କଲୁ, ଜନତା ସେଙ ପରେମଶରଙ

ଗୃହେର ଗମନାଗମନ କଲୁ। 15ମୃତୁୁ େସମାନଙୁ ହଠା ଆକମଣ କରୁ,

େସମାେନ ପାତାଳକୁ ଜୀଅନା ଗମନ କରନୁ, କାରଣ େସମାନଙ ବାସ

ସାନେର, େସମାନଙ ମ େର ଦୁଷତା ଅଛି। (Sheol h7585) 16 ମାତ ମଁୁ

ପରେମଶରଙଠାେର ପାଥନା କରିବି; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାେତ ପରିତାଣ

କରିେବ। 17 ସନ ା, ପଭାତ ଓ ମ ାହ କାଳେର ମଁୁ ପାଥନା କରି େରାଦନ
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କରିବି; ଆଉ, େସ େମାʼ ରବ ଶୁଣିେବ। 18 େସ େମାʼ ପତିକୂଳ ଯୁଦରୁ

କୁଶଳେର େମାʼ ପାଣ ମୁକ କରିଅଛନି; କାରଣ େମାʼ ସେଙ ବିେରାଧକାରୀ

ଅେନକ ଥେଲ। 19 ପରେମଶର ଶୁଣିେବ ଓ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେବ, େସ

ଚିରକାଳ ବିଦ ମାନ, (େସଲା) େସହି େଲାକମାନଙ େକୗଣସି ପରିବତନ

ଘଟି ନାହ, ପୁଣି, େସମାେନ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରନି ନାହ। 20 େସ

ଆପଣା ସେଙ ମିଳନେର ଥବା େଲାକ ବିରୁଦେର ହାତ ଉଠାଇଅଛି; େସ

ଆପଣା ନିୟମ ଲଙନ କରିଅଛି। 21 ତାହାର ମୁଖ ଲବଣୀ ତୁଲ ଚିକଣ,

ମାତ ତାହାର ଅନଃକରଣ ଯୁଦପୂଣ; ତାହାର କଥାସବୁ େତୖଳଠାରୁ େକାମଳ,

ତଥାପି ତାହାସବୁ ନିେଷାଷ ଖଡ ତୁଲ । 22 ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଉପେର

ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହେର େସ ତୁମକୁ ସମାଳିେବ; େସ ଧାମକକୁ କଦାପି

ବିଚଳିତ େହବାକୁ େଦେବ ନାହ। 23ମାତ େହ ପରେମଶର, ତୁେମ େସମାନଙୁ

ସବନାଶର ଗତକୁ ଆଣିବ; ରକପିପାସୁ ଓ ପବଞକ େଲାକମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଆୟୁଷର ଅେଦକ ବଞିେବ ନାହ; ମାତ ମଁୁ ତୁମ ଉପେର ନିଭର

କରିବି।

56ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େଯାନ ଏଲ ରେହାକୀ ସରେର

ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ମିକା ; ପେଲଷୀୟମାେନ ତାଙୁ ଗା ନଗରେର ଧରିବା

ସମୟେର ରଚିତ। େହ ପରେମଶର, େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ େମାହର

ଶତୁ େମାେତ ଗାସ କରିବାକୁ ଉଦ ତ; େସ ସାରାଦିନ ଯୁଦ କରି େମାʼ ପତି

ଉପଦବ କରଇ। 2 େମାହର ଶତୁଗଣ ଦିନସାରା େମାେତ ଗାସ କରିବାକୁ

ଉଦ ତ; କାରଣ ଦପେର େମାʼ ବିରୁଦେର ଯୁଦକାରୀ େଲାକ ଅେନକ। 3

ମଁୁ ଭୀତ େହବା ସମୟେର ତୁମ ଉପେର ନିଭର ରଖବି। 4 ପରେମଶରଙ

ଦାରା ମଁୁ ତାହାଙ ବାକ ର ପଶଂସା କରିବି; ପରେମଶରଙ ଉପେର ମଁୁ ନିଭର

ରଖଅଛି, ମଁୁ ଭୀତ େହବି ନାହ; ମନୁଷ େମାର କଅଣ କରି ପାରିବ? 5

େସମାେନ ସାରାଦିନ େମାହର କଥାର ବିପରୀତ ଅଥ କରନି; େମାʼ ବିରୁଦେର

େସମାନଙର କଳନାସବୁ ଅମଙଳାଥକ। 6 େସମାେନ ଏକତିତ ହୁଅନି,

େସମାେନ ଲୁଚି ରହନି, େସମାେନ େମାହର ପଦଚିହ ଲକ କରନି, ଏହିରୂେପ

େସମାେନ େମାʼ ପାଣର ଅେପକା କରିଅଛନି। 7 େସମାେନ କʼଣ ଅଧମ

ଦାରା ରକା ପାଇେବ? େହ ପରେମଶର, େକାଧେର େଗାଷୀୟମାନଙୁ ନିପାତ

କର। 8 ତୁେମ େମାହର ଭମଣ ଗଣନା କରୁଅଛ। ତୁେମ ଆପଣା ପାତେର
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ଆମର ଅଶୁ ରଖଥାଅ; ତାହାସବୁ କʼଣ ତୁମ ପୁସକେର ନାହ? 9 େତେବ

ମଁୁ ପାଥନା କରିବା େବେଳ େମାʼ ଶତୁଗଣ େଫରିଯିେବ; ମଁୁ ଏହା ଜାେଣ

େଯ, ପରେମଶର େମାହର ସପକ। 10 ପରେମଶରଙ ଦାରା ମଁୁ ତାହାଙ

ବାକ ର ପଶଂସା କରିବି। ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ମଁୁ ତାହାଙ ବାକ ର ପଶଂସା

କରିବି। 11 ପରେମଶରଙ ଉପେର ମଁୁ ନିଭର ରଖଅଛି, ମଁୁ ଭୀତ େହବି ନାହ;

ମନୁଷ େମାହର କʼଣ କରି ପାରିବ? 12 େହ ପରେମଶର, ତୁମ ନିକଟେର

େମାହର ମାନତ ଅଛି; ମଁୁ ତୁମକୁ ଧନ ବାଦରୂପ ଉପହାର େଦବି। 13 କାରଣ

ତୁେମ ମୃତୁୁ ରୁ େମାʼ ପାଣକୁ ଉଦାର କରିଅଛ; େଯପରି ମଁୁ ଜୀବିତମାନଙ

ଦୀପିେର ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିବି; ଏଥପାଇଁ ତୁେମ

କʼଣ ପତନରୁ େମାʼ ଚରଣକୁ ଉଦାର କରିବ ନାହ?

57ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଅ ତେ ହ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ।

ମିକା ; ଗୁମାେର ଶାଉଲଙ ସମୁଖରୁ ପଳାଇବା େବେଳ ରଚିତ। େହ

ପରେମଶର, େମାେତ ଦୟା କର; େମାେତ ଦୟା କର; କାରଣ େମାʼ ପାଣ

ତୁମର ଶରଣାଗତ; ଆଉ, ଏହିସବୁ ବିପଦ ବହିଯିବା ପଯ ନ ମଁୁ ତୁମ ପକର

ଛାୟାେର ଶରଣ େନବି। 2 ମଁୁ ସେବାପରିସ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର,

େମାʼ ପକେର ସବସାଧନକତା ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇବି।

3 େମାେତ ଗାସ କରିବାକୁ ଇଚୁକ େଲାକ ତିରସାର କରିବା େବେଳ, େସ

ସଗରୁ ପଠାଇ େମାେତ ତାଣ କରିେବ; (େସଲା) ପରେମଶର ଆପଣା ଦୟା

ଓ ସତ ତା େପରଣ କରିେବ। 4 ମଁୁ ସିଂହମାନଙ ମ େର ଅଛି; ମଁୁ ପଜଳିତ

େଲାକମାନଙ ମ େର, େଯଉଁ ମନୁଷ ସନାନଗଣର ଦନ ବଚା ଓ ତୀର

ତୁଲ , ପୁଣି, ଜିହା ତୀକ ଖଡ ତୁଲ , େସମାନଙ ମ େର ଶୟନ କେର।

5 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ସଗ ଉପେର ଉନତ ହୁଅ; ସମୁଦାୟ ଭୂମଣଳ

ଉପେର ତୁମର ମହିମା େହଉ। 6 େସମାେନ େମାʼ ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପସୁତ

କରିଅଛନି; େମାʼ ପାଣ ଅବନତ େହାଇଅଛି; େସମାେନ େମାʼ ସମୁଖେର ଗତ

େଖାଳିଅଛନି; ମାତ େସମାେନ ନିେଜ ତହ ମ େର ପତିତ େହାଇଅଛନି।

(େସଲା) 7 େହ ପରେମଶର, େମାʼ ଚିତ ସୁସିର ଅଛି, େମାʼ ଚିତ ସୁସିର ଅଛି;

ମଁୁ ଗାନ କରିବି, ହଁ, ମଁୁ ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 8 େହ େମାହର େଗୗରବ,

ଜାଗତ ହୁଅ; େହ େନବଲ ଓ ବୀେଣ, ଜାଗତ ହୁଅ; ମଁୁ ନିେଜ ଅତି ପଭାତେର

ଜାଗତ େହବି। 9 େହ ପେଭା, ମଁୁ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମକୁ ଧନ ବାଦ
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େଦବି; ମଁୁ େଦଶୀୟଗଣ ମ େର ତୁମର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 10କାରଣ

ତୁମର ଦୟା ସଗ ପଯ ନ ମହତ ଓ ତୁମର ସତ ତା ଆକାଶ ପଯ ନ। 11

େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ସଗ ଉପେର ଉନତ ହୁଅ; ସମୁଦାୟ ଭୂମଣଳ

ଉପେର ତୁମର ମହିମା େହଉ।

58ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଅ ତେ ହ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ;

ମିକା । ପକୃତେର କି ତୁେମମାେନ ନୀରବ େହାଇ ଧମନୀତି କହୁଅଛ? େହ

ମନୁଷ ସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ କି ନ ାୟେର ବିଚାର କରୁଅଛ? 2 ବରଞ

ତୁେମମାେନ ହୃଦୟେର ଦୁଷତା ସାଧନ କରୁଅଛ; ତୁେମମାେନ େଦଶେର

ସହସର େଦୗରାତ େତୗଲୁଅଛ। 3ଦୁଷମାେନ ଗଭରୁ ବିପଥଗାମୀ; େସମାେନ

ଜନଠାରୁ ମିଥ ା କହି କହି ବିପଥେର ଗମନ କରନି। 4 େସମାନଙର ବିଷ

ସପର ବିଷ ତୁଲ ; େସମାେନ କଣେରାଧକାରିଣୀ ବଧରା କାଳସପଣୀ ତୁଲ ;

5 ସାପୁଡ଼ିଆମାେନ େଯେତ ନିପୁଣ ଭାବେର ମନ ପଢ଼ିେଲ େହଁ, େସ େସମାନଙ

ସର ଶୁେଣ ନାହ। 6 େହ ପରେମଶର, େସମାନଙ ମୁଖେର େସମାନଙ ଦନ

ଭାଙି ପକାଅ; େହ ସଦାପେଭା, ଯୁବା ସିଂହମାନଙର କଳଦନ ଭାଙି ପକାଅ।

7 େସମାେନ ବହନା ଜଳ ପରି ତରଳି ଯାଉନୁ; େସ ଆପଣା ତୀର ଲକ

କରିବା େବେଳ ତାହାସବୁ ଛିନ ତୀର ତୁଲ େହଉ। 8 େଯଉଁ ଶାମୁକା ଯାଉ

ଯାଉ ତରଳି ଯାଏ ଓ ସୀର େଯଉଁ ଅକାଳଜାତ ସନାନ ସୂଯ େଦଖ ନାହ,

ତାହାରି ପରି େସମାେନ େହଉନୁ। 9 ତୁମମାନଙ ହାଣି କଣକ ସଶ ନ କରିବା

ପୂବରୁ େସ କଞା ଓ େପାଡ଼ା ସମସ ଘୂଣବାୟୁେର ଉଡ଼ାଇ େନେବ। 10 ଧାମକ

େଲାକ ପତିଫଳ େଦଖ ଆନନ କରିବ; େସ ଦୁଷମାନଙ ରକେର ଆପଣା ପାଦ

େଧାଇବ। 11ତହେର େଲାକମାେନ କହିେବ, ନିଶୟ ଧାମକ େଲାକ ପାଇଁ

ପୁରସାର ଅଛି; ନିଶୟ ପୃଥବୀେର ବିଚାରକତା ଏକ ପରେମଶର ଅଛନି।

59ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଅ ତେ ହ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ।

ମିକା ; ଶାଉଲ େଲାକ ପଠାେନ, େସମାେନ ଦାଉଦଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ

ତାଙର ଗୃହ ଜଗି ବସିବା ସମୟେର ରଚିତ। େହ େମାହର ପରେମଶର, େମାʼ

ଶତୁଗଣଠାରୁ େମାେତଉଦାରକର; େମାʼ ବିରୁଦେରଉତିତ େଲାକମାନଙଠାରୁ

େମାେତ ଉଚେର ସାପନ କର। 2 ଅଧମାଚାରୀମାନଙଠାରୁ େମାେତ ଉଦାର

କର, ରକପିପାସୁ େଲାକମାନଙଠାରୁ େମାେତ ରକା କର। 3 କାରଣ େଦଖ,

େସମାେନ େମାʼ ପାଣ ପାଇଁ ଛକି ବସନି; ବଳବାନମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର
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ଏକତିତ ହୁଅନି; େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ଅପରାଧ କିଅବା େମାʼ ପାପ

ସକାଶୁ ନୁେହଁ। 4 େମାହର ବିନା େଦାଷେର େସମାେନ ଦଉଡ଼ି ପସୁତ

ହୁଅନି; ତୁେମ େମାହର ସାହାଯ ପାଇଁ ଜାଗ ଓ ଦୃଷିପାତ କର। 5 େହ

ସଦାପେଭା, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁେମ

ହ ଅନ େଦଶୀୟ ସମସଙୁ ପତିଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଉଠ; େକୗଣସି ଦୁଷ

ଅଧମକାରୀମାନଙୁ ଦୟା କର ନାହ। (େସଲା) 6 େସମାେନ ସନ ାକାେଳ

େଫରିଆସି କୁକୁର ପରି ଶବ କରନି ଓ ନଗର ଚାରିଆେଡ଼ ଭମଣ କରନି।

7 େଦଖ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦାର କରନି; େସମାନଙ

ଓଷାଧରେର ଖଡ ଥାଏ; କାରଣ େସମାେନ କହନି, “କିଏ ଆମମାନଙୁ

ଶୁଣିବ?” 8 ମାତ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ହସିବ; ତୁେମ

ଅନ େଦଶୀୟ ସମସଙୁ ବିଦୂପ କରିବ। 9 େହ େମାହର ବଳ ସରୂପ, ମଁୁ

ତୁମର ଅନୁସରଣ କରିବି; କାରଣ ପରେମଶର େମାହର ଉଚ ଦୁଗ ଅଟନି। 10

େମାହର ଦୟାବାନ ପରେମଶର େମାହର ସମୁଖବତୀ େହେବ; ପରେମଶର

େମାʼ ଶତୁମାନଙ ଉପେର େମାʼ ବାଞା ସଫଳ େହବାର େମାେତ େଦଖାଇେବ।

11 େସମାନଙୁ ବଧ କର ନାହ, େକଜାଣି େମାʼ େଲାକମାେନ ପାେସାରି ଯିେବ;

େହ ଆମମାନଙ ଢାଲ ସରୂପ ପେଭା, ତୁମ ପରାକମେର େସମାନଙୁ ଛିନଭନ

କରି ଅେଧାନତ କର। 12 େସମାନଙ ମୁଖର ପାପ ଓ େସମାନଙ ଓଷାଧରର

ବାକ , ପୁଣି, େସମାନଙର କଥତ ଅଭଶାପ ଓ ମିଥ ା ସକାଶୁ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଅହଙାରେର ଧରା ଯାଉନୁ। 13 େଯପରି େସମାେନ ଆଉ ନ

ଥେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ େକାପେର ସଂହାର କର, େସମାନଙୁ ସଂହାର

କର; ପୁଣି, ପରେମଶର େଯ ଯାକୁବ ମ େର, ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ କତୃତ

କରନି, ଏହା େସମାେନ ାତ େହଉନୁ। (େସଲା) 14ଆଉ, େସମାେନ ସନ ା

େବେଳ େଫରିଆସି କୁକୁର ପରି ଶବ କରନୁ ଓ ନଗର ଚତୁଦଗେର ଭମଣ

କରନୁ। 15 େସମାେନ ଖାଦ ନିମେନ ଏେଣେତେଣ ଭମଣ କରିେବ। ପୁଣି,

େସମାେନ ତୃପ େନାହିେଲ ସାରାରାତି ରହିେବ। 16 ମାତ ମଁୁ ତୁମ ପରାକମ

ବିଷୟ ଗାନ କରିବି ଓ ପଭାତେର ତୁମ ଦୟା ବିଷୟ ଉଚସରେର ଗାନ

କରିବି; କାରଣ ତୁେମ େମାହର ଉଚ ଦୁଗ ଓ ବିପଦ ଦିନେର ଆଶୟ ସରୂପ

େହାଇଅଛ। 17 େହ େମାହର ବଳ ସରୂପ, ମଁୁ ତୁମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା
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ଗାନ କରିବି; େଯଣୁ ପରେମଶର େମାହର ଉଚ ଦୁଗ, େମାହର ଦୟାବାନ

ପରେମଶର।

60ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଶୂଷ ଏଦୁ ସରେର ଶିକାଥକ ଦାଉଦଙର

ମିକା ; ଅରାମନହରୟି ଓ ଅରାମେସାବା ସଙେର ଯୁଦ କରିବା େବେଳ

ଓ େଯାୟାବ େଫରି ଲବଣ ଉପତ କାେର ଇେଦାମୀୟ ବାର ହଜାର େଲାକଙୁ

ବଧ କରିବା ସମୟେର ରଚିତ। େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଦୂର

କରିଅଛ, ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଭାଙି ପକାଇଅଛ; ତୁେମ କୁଦ େହାଇଅଛ;

ଆମମାନଙୁ ପୁନଃସାପନ କର। 2ତୁେମ େଦଶକୁ କମିତ କରିଅଛ; ତୁେମ

ତାହାକୁ ବିଦୀଣ କରିଅଛ; ତହର ଭଗସାନର ପତିକାର କର; କାରଣ

ତାହା ଟଳଟଳ େହଉଅଛି। 3 ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ କଠିନ ବିଷୟ

େଦଖାଇଅଛ; ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଟଳମଳକାରିଣୀ ମଦିରା ପାନ କରାଇଅଛ।

4 ସତ ତା ପକେର ପକାଶ କରିବା ନିମେନ ତୁେମ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙୁ

ଏକ ପତାକା େଦଇଅଛ। (େସଲା) 5 େଯପରି ତୁମ ପିୟତମ ଉଦାର ପାଇବ,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା ଦକିଣ ହସେର ପରିତାଣ କର ଓ ଆମମାନଙୁ ଉତର

ଦିଅ। 6 ପରେମଶର ଆପଣା ପବିତ ସାନେର କହିଅଛନି; “ଆେମ ଉଲାସ

କରିବା; ଆେମ ଶିଖମକୁ ବିଭାଗ କରିବା ଓ ସୁେକାତ ଉପତ କାକୁ ମାପିବା। 7

ଗିଲୀୟଦ ଆମର ଓ ମନଃଶି ଆମର; ମ ଇଫୟିମ ଆମ ମସକର ଆଶୟ;

ଯିହୁଦା ଆମର ରାଜଦଣ। 8 େମାୟାବ ଆମର ପକାଳନପାତ; ଆେମ

ଇେଦାମ ଉପେର ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବା; େହ ପେଲଷୀୟା, ତୁେମ ଆମ

ସକାଶୁ ଉଚଧନି କର।” 9 କିଏ େମାେତ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣିବ? କିଏ େମାେତ

ଇେଦାମ େଦଶ ପଯ ନ କଢ଼ାଇ େନବ? 10 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ କି

ଆମମାନଙୁ ଦୂର କରି ନାହଁ? େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆମମାନଙ େସୖନ

ସେଙ ଗମନ କରୁ ନାହଁ। 11 ବିପକ ପତିକୂଳେର ଆମମାନଙୁ ସାହାଯ

ଦାନ କର; କାରଣ ମନୁଷ ର ସାହାଯ ବୃଥା। 12 ପରେମଶରଙ ଦାରା

ଆେମମାେନ ବୀରର କମ କରିବା; େଯେହତୁ େସ ଆମମାନଙ ବିପକଗଣକୁ

ଦଳି ପକାଇେବ।

61ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ତାରଯୁକ ଯନେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ

ପରେମଶର, େମାହର କାକୂକି ଶୁଣ; େମାʼ ପାଥନାେର ମେନାେଯାଗ କର। 2

େମାʼ ମନ ଉ ବିଗ େହବା େବେଳ ମଁୁ ପୃଥବୀର ପାନରୁ ତୁମକୁ ଡାକିବି; େମାʼ
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ଠାରୁ ଉଚତର େଶୖଳକୁ େମାେତ େନଇଯାଅ। 3 କାରଣ ତୁେମ େମାʼ ନିମେନ

ଆଶୟ ଓ ଶତୁଠାରୁ ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ସରୂପ େହାଇଅଛ। 4 ମଁୁ ସଦାକାଳ ତୁମ

ତମୁେର ବାସ କରିବି; ମଁୁ ତୁମ ପକର ଉହାଡ଼େର ଆଶୟ େନବି। 5 କାରଣ

େହ ପରେମଶର, ତୁେମ େମାହର ମାନତସବୁ ଶୁଣିଅଛ; ତୁେମ ଆପଣା ନାମର

ଭୟକାରୀମାନଙ ଅଧକାର ଆମକୁ େଦଇଅଛ। 6 ତୁେମ ରାଜାଙ ଆୟୁ ବୃଦି

କରିବ; ତାଙ ବଷ ଅେନକ ପୁରୁଷାନୁକମ ତୁଲ େହବ। 7 େସ ସଦାକାଳ

ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ବାସ କରିେବ; ତାଙ ରକା ନିମେନ େସହପୂଣ

କରୁଣା ଓ ସତ ତା ପସୁତ କର। 8 ତହଁୁ ମଁୁ ସଦାକାଳ ତୁମ ନାମ ଉେଦଶ େର

ପଶଂସା ଗାନ କରିବି ଓ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ କରିବି।

62ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଯିଦୂଥୂ ର ରୀତି ଅନୁସାେର ଦାଉଦଙର

ଗୀତ। େମାହର ପାଣ େକବଳ ପରେମଶରଙର ଅେପକା କେର; ତାହାଙଠାରୁ

େମାହର ପରିତାଣ ଆେସ। 2 େକବଳ େସ େମାହର େଶୖଳ ଓ ପରିତାଣ;

େସ େମାହର ଉଚ ଦୁଗ; ମଁୁ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ େନାହିବି। 3 ନଇଁ ପଡ଼ିଥବା

କାନ ଓ ଟଳଟଳ ପାଚୀର ତୁଲ ଜେଣ ମନୁଷ କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ

ସମେସ େକେତ କାଳ ଲାଗିଥବ? 4 େସମାେନ େକବଳ ତାହାର ଉଚ ପଦରୁ

ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ମନଣା କରନି; େସମାେନ ମିଥ ା କଥାେର ସନୁଷ;

େସମାେନ ମୁଖେର ଆଶୀବାଦ କରନି, ମାତ ଅନରେର ଅଭଶାପ ଦିଅନି।

(େସଲା) 5 େହ େମାହର ପାଣ, େକବଳ ପରେମଶରଙର ଅେପକା କର;

କାରଣ ତାହାଙଠାରୁ େମାହର ପତ ାଶା ଜେନ। 6 େକବଳ େସ େମାହର

େଶୖଳ ଓ େମାହର ପରିତାଣ; େସ େମାହର ଉଚ ଦୁଗ; ମଁୁ ବିଚଳିତ େନାହିବି।

7 େମାହର ପରିତାଣ ଓ େମାହର େଗୗରବ ପରେମଶରଙଠାେର ଅଛି;

େମାʼ ବଳର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଆଶୟ ପରେମଶରଙଠାେର ଅଛି। 8 େହ

େଲାକମାେନ, ସବୁେବେଳ ତାହାଙଠାେର ନିଭର କର; ତାହାଙ ଛାମୁେର

ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙି କୁହ; ପରେମଶର ଆମମାନଙ ନିମେନ ଆଶୟ।

(େସଲା) 9 ନିଶୟ ସାମାନ େଲାେକ ଅସାର ଓ ମାନ େଲାେକ ମିଥ ା;

େତୗଲେର େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିେବ; େସମାେନ ସମେସ ଅସାରରୁ ଲଘୁ।

10 େଦୗରାତ େର ନିଭର ରଖ ନାହ ଓ ଅପହରଣେର ଦପୀ ହୁଅ ନାହ; ଧନ

ବଢ଼ିେଲ ତହେର ମନ ଦିଅ ନାହ। 11 ପରେମଶର ଥେର କହିଅଛନି, ଆେମ

ଦୁଇ ଥର ଏହା ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, ପରାକମ ପରେମଶରଙର ଅଟଇ। 12ଆହୁରି,



ଗୀତସଂହିତା 1189

େହ ପେଭା; ତୁମଠାେର ଦୟା ଥାଏ; କାରଣ ତୁେମ ପେତ କ ମନୁଷ କୁ

ତାହାର କମାନୁସାେର ଫଳ େଦଉଅଛ।

63ଦାଉଦଙର ଗୀତ, େସ ଯିହୁଦାପାନରେର ଥବା େବେଳ ରଚିତ। େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ େମାହର ପରେମଶର; ବ ାକୁଳେର ମଁୁ ତୁମର ଅେନଷଣ

କରିବି; ଜଳଶୂନ ଶୁଷ ଓ ଶାନିକର େଦଶେର େମାʼ ପାଣ ତୁମ ନିମେନ

ତୃଷିତ ହୁଏ ଓ େମାʼ ଶରୀର ତୁମ ପାଇଁ ଲାଳସା କେର। 2 େତଣୁ ତୁମ

ପରାକମ ଓ େଗୗରବ େଦଖବା ପାଇଁ ମଁୁ ପବିତ ସାନେର ତୁମ ପତି ଚାହ

ରହିଅଛି। 3 କାରଣ ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା ଜୀବନ ଅେପକା ଉତମ;

େମାହର ଓଷାଧର ତୁମର ପଶଂସା କରିବ। 4 ଏହିରୂେପ ମଁୁ ଯାବଜୀବନ

ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିବି; ମଁୁ ତୁମ ନାମେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇବି; 5 େଯପରି

େମଦ ଓ ମଜାେର, େସପରି େମାହର ପାଣ ପରିତୃପ େହବ ଓ େମାʼ ମୁଖ

ଆନନିତ ଓଷାଧରେର ତୁମର ପଶଂସା କରିବ। 6 ମଁୁ ଶଯ ା ଉପେର ତୁମଙୁ

ସରଣ କରିବା େବେଳ ରାତିର ପହରକୁ ପହର ତୁମ ବିଷୟ ାନ କେର। 7

କାରଣ ତୁେମ େମାହର ସହାୟ େହାଇଅଛ, ଆଉ ତୁମ ପକର ଛାୟାେର ମଁୁ

ଉଲାସ କରିବି। 8 େମାହର ପାଣ ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଲାଗିଥାଏ; ତୁମର ଦକିଣ

ହସ େମାେତ ଧରି ରେଖ। 9 ମାତ େଯଉଁମାେନ େମାʼ ପାଣନାଶର େଚଷା

କରନି, େସମାେନ ପୃଥବୀର ଅଧଃସାନକୁ ଯିେବ। 10 େସମାେନ ଖଡର

ପରାକମେର ସମପତ େହେବ; େସମାେନ ଶୃଗାଳର ଖାଦ େହେବ। 11 ମାତ

ରାଜା ପରେମଶରଙଠାେର ଆନନ କରିେବ; ତାହାଙ ନାମେର ଶପଥକାରୀ

ପେତ କ େଲାକ ଦପ କରିେବ; କାରଣ ମିଥ ାବାଦୀମାନଙ ମୁଖ ରୁଦ େହବ।

64ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ପରେମଶର, େମାʼ

କାକୂକିର ରବ ଶବଣ କର; ଶତୁ ଭୟରୁ େମାʼ ଜୀବନ ରକା କର। 2

କୁକମକାରୀମାନଙ ଗୁପ ମନଣାରୁ, ଅଧମାଚାରୀମାନଙ କଳହରୁ େମାେତ

ଲୁଚାଇ ରଖ; 3 େସମାେନ ଖଡ ପରି ଆପଣା ଜିହା ଶାଣିତ କରିଅଛନି 4

ଏବଂ ଆପଣାମାନଙ କଟୁବାକ ରୂପ ତୀର ଲକ କରିଅଛନି; େଯପରି ସିଦ

େଲାକଙ ପତି େଗାପନେର ନିେକପ କରି ପାରିେବ; େସମାେନ ହଠା ତାହା

ପତି ନିେକପ କରନି ଓ ଭୟ କରନି ନାହ। 5 େସମାେନ କୁସଂକଳେର

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବଳିଷ କରନି; େସମାେନ େଗାପନେର ଫାନ ପାତିବାକୁ

କଥାବାତା କରନି; େସମାେନ କହନି, “ଆମମାନଙୁ କିଏ େଦଖବ?” 6
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େସମାେନ ଅଧମ କଳନା କରନି; “ଆେମମାେନ ଯତପୂବକ କଳନା ସିଦ

କରିଅଛୁ” େବାଲ େସମାେନ କହନି; ଆଉ, ପେତ କର ଆନରିକ ଭାବ ଓ

ହୃଦୟ ଗଭୀର। 7ମାତ ପରେମଶର େସମାନଙ ପତି ତୀର ନିେକପ କରିେବ;

େସଥେର େସମାେନ ହଠା ଆହତ େହେବ। 8ଏହିରୂେପ େସମାେନ ନିପାତିତ

େହେବ, େସମାନଙ ନିଜ ଜିହା େସମାନଙର ବିପକ େହବ; େସମାନଙୁ

େଦଖବା େଲାକ ସମେସ ମୁଣ ହଲାଇେବ; 9 ପୁଣି, ସକଳ ମନୁଷ ଭୟ

କରିେବ, େସମାେନ ପରେମଶରଙ କମ ପକାଶ କରିେବ ଓ ତାହାଙର

କିୟା ସୁବିେବଚନା କରିେବ। 10 ଧାମକ େଲାକ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ

କରିବ ଓ ତାହାଙର ଶରଣାଗତ େହବ। ପୁଣି, ସରଳାନଃକରଣ ସମେସ

ସଦାପଭୁଙଠାେର ପଶଂସା କରିେବ।

65ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଗୀତ, ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ପରେମଶର,

ସିେୟାନେର ପଶଂସା ତୁମର ଅେପକା କେର ଓ ତୁମ ଉେଦଶ େର ମାନତ ପୂଣ

କରାଯିବ। 2ଆେହ, ପାଥନା ଶବଣକାରୀ େଯ ତୁେମ, ତୁମ ନିକଟକୁ ସକଳ

ପାଣୀ ଆସିେବ। 3 ଅପରାଧ େମାʼ ଉପେର ପବଳ ହୁଏ; ତୁେମ ଆମମାନଙ

ଅଧମ ମାଜନା କରିବ। 4 ତୁେମ ଯାହାକୁ ତୁମ ପାଙଣେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ

ମେନାନୀତ କର ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, େସ େଲାକ ଧନ ;

ଆେମମାେନ ତୁମ ଗୃହର, ଅଥା , ତୁମ ମନିରର ପବିତ ସାନର ଉତମ

ଦବ େର ପରିତୃପ େହବା। 5 େହ ଆମମାନଙ ପରିତାଣର ପରେମଶର,

ତୁେମ ଭୟାନକ କିୟା ଦାରା ଧମେର ଆମମାନଙୁ ଉତର େଦବ; ତୁେମ

ପୃଥବୀର ପାନନିବାସୀ ଓ ଦୂରବତୀ ସମୁଦବାସୀ ସମସଙର ବିଶାସଭୂମି

ଅଟ। 6 ତୁେମ ପରାକମେର କଟି ବାନି ସଶକିେର ପବତଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ରୂେପ

ସାପନ କରିଥାଅ; 7ତୁେମ ସମୁଦସମୂହର ଗଜନ, ତହର ତରଙମାଳାର

ଗଜନ ଓ େଗାଷୀୟମାନଙର କଳହ ଶାନ କରିଥାଅ। 8ଆହୁରି, ପାନଭାଗ

ନିବାସୀଗଣ ତୁମ ଚିହ େଦଖ ଭୀତ ହୁଅନି; ତୁେମ ସନ ାକାଳ ଓ ପାତଃକାଳର

ଉଦମକୁ ଆନନମୟ କରିଥାଅ। 9 ତୁେମ ପୃଥବୀର ତତାବଧାନ କରି

ତହେର ଜଳ େସଚନ କରିଥାଅ, ତୁେମ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ଧନାଢ଼ କରିଥାଅ;

ପରେମଶରଙ ନଦୀ ଜଳେର ପରିପୂଣ; ତୁେମ ପୃଥବୀକୁ ପସୁତ କଲା

ଉତାେର େସମାନଙୁ ଶସ େଯାଗାଇ େଦଇଥାଅ। 10 ତୁେମ ବହୁଳ ରୂେପ

ତାହାର ଶିଆରେର ଜଳ େସଚନ କରିଥାଅ; ତୁେମ ତହର ହିଡ଼ସବୁ ସିର
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କରିଥାଅ; ତୁେମ ବୃଷିେର ତାହାକୁ େକାମଳ କରିଥାଅ; ତୁେମ ତହର ଅଙୁରକୁ

ଆଶୀବାଦ କରିଥାଅ; 11 ତୁେମ ଆପଣା ମଙଳ ଭାବେର ବଷକୁ ମୁକୁଟ

ପିନାଇ ଥାଅ ଓ ତୁମ ପଥସବୁ ପୁଷତା କରଣ କେର। 12 ତାହା ପାନରସ

ଚରାସାନ ଉପେର କେର ଓ ଗିରିଗଣ ଆନନରୂପ କଟିବନନ ପାଆନି। 13

ଚରାସାନସବୁ େମଷପଲେର ଭୂଷିତ ହୁଅନି; ମ ଉପତ କାସକଳ ଶସ େର

ଆଚନ ହୁଅନି; େସମାେନ ଜୟଧନି କରନି, ମ େସମାେନ ଗାନ କରନି।

66ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଗାନାଥକ ଗୀତ। େହ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ,

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଆନନଧନି କର। 2ତାହାଙ ନାମର ମହିମା

କୀତନ କର; ତାହାଙ ପଶଂସାକୁ େଗୗରବାନିତ କର। 3 ପରେମଶରଙୁ

କୁହ, “ତୁମ କମସକଳ କିପରି ଭୟଙର! ତୁମ ପରାକମର ମହତ ଦାରା

ତୁମ ଶତୁଗଣ ଆେପ ତୁମର ବଶୀଭୂତ େହେବ। 4 ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ତୁମଙୁ

ପଣାମ କରିେବ ଓ ତୁମ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରିେବ; େସମାେନ ତୁମ ନାମ

କୀତନ କରିେବ।” 5ଆସ ଓ ପରେମଶରଙ କିୟାସକଳ େଦଖ; ମନୁଷ 

ସନାନଗଣ ପତି ଆପଣା କିୟାେର େସ ଭୟଙର ଅଟନି। 6 େସ ସମୁଦକୁ

ଶୁଷ ଭୂମି କେଲ; େଲାକମାେନ ନଦୀ ମ େଦଇ ପାଦେର ଗମନ କେଲ;

େସହି ସାନେର ଆେମମାେନ ତାହାଙଠାେର ଆନନ କଲୁ। 7 େସ ଆପଣା

ପରାକମେର ଅନନକାଳ କତୃତ କରନି; ତାହାଙ ଚକୁ େଗାଷୀସମୂହକୁ

ନିରୀକଣ କେର; ବିେଦାହୀମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଉନତ ନ କରନୁ। (େସଲା)

8 େହ ଜନବୃନ, ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ କର ଓ

ତାହାଙ ପଶଂସାର ଧନି ଶୁଣାଅ; 9 େସ ଆମମାନଙ ପାଣକୁ ଜୀବଦଶାେର

ରଖନି ଓ ଆମମାନଙ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ େହବାକୁ ଦିଅନି ନାହ। 10 କାରଣ

େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ପରୀକା କରିଅଛ; ରୂପା ପରଖଲା

ପରି ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ପରଖଅଛ। 11 ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଜାଲେର

ପକାଇଅଛ, ତୁେମ ଆମମାନଙ କଟିେଦଶେର ଭାରୀ େବାଝ େଥାଇଅଛ।

12 ତୁେମ ଆମମାନଙ ମସକ ଉପେର େଲାକମାନଙୁ ଚଢ଼ିବାକୁ େଦଇଅଛ;

ଆେମମାେନ ଅଗି ଓ ଜଳ ମ େଦଇ ଗମନ କଲୁ; ମାତ ତୁେମ ଆମମାନଙୁ

ଧନାଢ଼ ସାନକୁ ଆଣିଅଛ। 13 ମଁୁ େହାମବଳି େନଇ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସିବି, ମଁୁ

ସଙଟେର ଥଲା େବେଳ 14 େମାʼ ଓଷାଧର ଯାହା ଉଚାରଣ କରିଅଛି ଓ େମାʼ

ମୁଖ ଯାହା କହିଅଛି, େମାହର େସହି ସବୁ ମାନତ ତୁମ ଉେଦଶ େର ପୂଣ
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କରିବି। 15 ମଁୁ ତୁମ ଉେଦଶ େର େମଷରୂପ ଧୂପ ସହିତ ହୃଷପୁଷ େହାମବଳି

ଉତଗ କରିବି; ମଁୁ ଛାଗ ସେଙ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରିବି। (େସଲା) 16 େହ

ପରେମଶରଙ ଭୟକାରୀ ସମେସ, ଆସ ଶୁଣ, ଆଉ େସ ଆମ ପାଣ ପାଇଁ

ଯାହା କରିଅଛନି, ତାହା ମଁୁ ବଣନା କରିବି। 17 ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖେର ତାହାଙୁ

ଡାକିଲ ଓ େମାʼ ଜିହା ଦାରା େସ ପତିଷିତ େହେଲ। 18 ଯଦି ମଁୁ ମନ ମ େର

ଅଧମକୁ ଆଦର କେର, େତେବ ପଭୁ େମାʼ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ; 19 ମାତ

ନିଶୟ ପରେମଶର େମାʼ କଥା ଶୁଣିଅଛନି, େସ େମାʼ ପାଥନାର ରବେର

ମେନାେଯାଗ କରିଅଛନି। 20 ପରେମଶର ଧନ େହଉନୁ, େସ େମାହର

ପାଥନା କିଅବା େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କରି ନାହାନି।

67ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ତାରଯୁକ ଯନେର ଗାନାଥକ ଗୀତ।

ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ ଦୟା କରନୁ ଓ ଆମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରନୁ ଓ

ଆମମାନଙ ପତି ଆପଣା ମୁଖ ପସନ କରନୁ। (େସଲା) 2ତହେର ପୃଥବୀେର

ତୁମର ପଥ ଓ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ମ େର ତୁମର ପରିତାଣ ଜଣାଯିବ। 3 େହ

ପରେମଶର, େଗାଷୀୟଗଣ ତୁମର ପଶଂସା କରନୁ; ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ

ତୁମର ପଶଂସା କରନୁ। 4 େଦଶୀୟମାେନ ଆହାଦିତ େହଉନୁ ଓ ଆନନ

ସକାଶୁ ଗାନ କରନୁ; କାରଣ ତୁେମ ନ ାୟେର େଗାଷୀୟବଗର ବିଚାର କରିବ

ଓ ପୃଥବୀେର େଦଶୀୟମାନଙୁ ଶାସନ କରିବ। (େସଲା) 5 େହ ପରେମଶର,

େଗାଷୀୟମାେନ ତୁମର ପଶଂସା କରନୁ; ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ତୁମର ପଶଂସା

କରନୁ। 6 ପୃଥବୀ ନିଜ ଫଳ ଉତନ କରିଅଛି; ପରେମଶର, ଆମମାନଙ

ପରେମଶର, ଆମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 7 ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କରିେବ; ପୁଣି, ପୃଥବୀର ସମସ ପାନ ତାହାଙୁ ଭୟ କରିେବ।

68ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗାନାଥକ ଗୀତ। ପରେମଶର

ଉଠନୁ, ତାହାଙ ଶତୁଗଣ ଛିନଭନ େହଉନୁ; ତାହାଙ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ମ

ତାହାଙ ସାକାତରୁ ପଳାଉନୁ। 2 େଯପରି ଧୂମ ଚାଳିତ ହୁଏ, େସହିପରି

େସମାନଙୁ ଚଳାଅ; େଯପରି ଅଗି ସମୁଖେର ମହମ ତରଳି ଯାଏ, େସହିପରି

ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ଦୁଷମାେନ ବିନଷ େହଉନୁ। 3 ମାତ ଧାମକମାେନ

ଆନନିତ େହଉନୁ; େସମାେନ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଉଲାସ କରନୁ; ହଁ,

େସମାେନ ଆନନେର ପଫୁଲ େହଉନୁ। 4 ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ

କର, ତାହାଙ ନାମେର ପଶଂସା ଗାନ କର; େଯ ବାହନେର ମରୁଭୂମି େଦଇ



ଗୀତସଂହିତା 1193

ଆସୁଅଛନି, ତାହାଙ ପାଇଁ ରାଜପଥ ପସୁତ କର; ତାହାଙ ନାମ ସଦାପଭୁ;

ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ସାକାତେର ଉଲାସ କର। 5ପରେମଶର ଆପଣା ପବିତ

ବାସ ସାନେର ପିତୃହୀନମାନଙର ପିତା ଓ ବିଧବାମାନଙର ସୁରକାକତା

ଅଟନି। 6 ପରେମଶର ସଙୀହୀନମାନଙୁ ପରିବାର ମ େର ସାପନ କରନି;

େସ ବନୀଗଣକୁ ବାହାର କରି କୁଶଳେର ରଖନି; ମାତ ବିେଦାହୀମାେନ ଶୁଷ

ଭୂମିେର ବାସ କରନି। 7 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ଆଗେର ଯିବା େବେଳ, ତୁେମ ପାନର େଦଇ ଯାତା କରିବା େବେଳ,

(େସଲା) 8 ପୃଥବୀ କମିଲା, ପରେମଶରଙ ସାକାତେର ଆକାଶମଣଳ ମ

ବୃଷିପାତ କଲା; େସହି ସୀନୟ ପରେମଶରଙର, ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ସାକାତେର କମିଲା। 9 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ପଚୁର ବୃଷି ପଠାଇଲ, ତୁମ

ଅଧକାର କାନ ଥବା ସମୟେର ତୁେମ ତାହା ସୁସିର କଲ। 10 ତୁମ ସମାଜ

ତହ ମ େର ବାସ କେଲ; େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆପଣା ମଙଳ ଭାବେର

ଦୁଃଖୀମାନଙ ପାଇଁ ଆେୟାଜନ କଲ। 11 ପଭୁ ବାକ ପଦାନ କରନି;

ଶୁଭବାତା ପଚାରିକା ସୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନି। 12 େସୖନ େଶଣୀର

ରାଜାଗଣ ପଳାୟନ କରନି, େସମାେନ ପଳାୟନ କରନି; ପୁଣି, ଗୃହସିତା ସୀ

ଲୁଟଦବ ବିଭାଗ କେର। 13 େଯଉଁ କେପାତର ହରି ସୁବଣମଣିତ େଡଣା,

ତାହାର େରୗପ ମଣିତ ପରସବୁ ପରି ତୁେମମାେନ କି େମଷଶାଳା ମ େର

ଶୟନ କରିବ? 14 ସଲେମାେ ର ହିମପାତ େବେଳ େଯପରି, ସବଶକିମାନ

େଦଶେର ରାଜାମାନଙୁ ଛିନଭନ କଲା େବେଳ େସପରି େହଲା। 15 ବାଶନର

ପବତ ପରେମଶରଙ ପବତ; ବାଶନର ପବତ ଏକ ଉଚ ପବତ। 16 େହ

ଉଚ ପବତଗଣ, ପରେମଶର ଆପଣା ନିବାସ ନିମେନ େଯଉଁ ପବତ ବାଞା

କରିଅଛନି, ତହ ପତି ତୁେମମାେନ କାହକି କୁଟିଳ ଦୃଷି କରୁଅଛ? ଅବଶ

ସଦାପଭୁ ତହେର ସଦାକାଳ ବାସ କରିେବ। 17 ପରେମଶରଙର ରଥ ଅୟୁତ

ଅୟୁତ ଓ ଲକ ଲକ; େଯପରି ପଭୁ ଆପଣା ପବିତ ସାନ ସୀନୟେର, େସପରି

େସସବୁର ମ େର ଅଛନି। 18 ତୁେମ ଊଦେର ଆେରାହଣ କରିଅଛ, ତୁେମ

ଆପଣା ବନୀମାନଙୁ ବନୀସାନକୁ େନଇଅଛ; ତୁେମ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର

ଦାନପାପ େହାଇଅଛ, ହଁ, େଯପରି ସଦାପଭୁ ପରେମଶର େସମାନଙ ମ େର

ବାସ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ବିେଦାହୀମାନଙ ମ େର ହ ଦାନପାପ େହାଇଅଛ।

19 େଯଉଁ ପଭୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ ଭାର ବହନି, େସ ଧନ େହଉନୁ;
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େସହି ପରେମଶର ଆମମାନଙର ପରିତାଣ। (େସଲା) 20 ପରେମଶର

ଆମମାନଙ ପକେର ଉଦାରସାଧକ ପରେମଶର ଅଟନି; ଓ ମୃତୁୁ ରୁ ରକା

ଯିେହାବାଃ ପଭୁଙର ଅଧୀନ। 21 ମାତ ପରେମଶର ଆପଣା ଶତୁମାନଙ

ମସକ ଓ େଯଉଁ ଜନ ନିଜ ଅପରାଧେର ଅଗସର, ତାହାର େକଶଯୁକ

କପାଳ ବିନି ପକାଇେବ। 22 ପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ବାଶନରୁ ପୁନବାର

ଆଣିବା, ଆେମ ସମୁଦର ଗଭୀର ସଳରୁ ପୁନବାର େସମାନଙୁ ଆଣିବା; 23

ତହେର ତୁେମ ରକେର ଆପଣା ଚରଣ ବୁଡ଼ାଇବ, ତୁମ କୁକୁରଗଣର ଜିହା

ତୁମ ଶତୁମାନଙଠାରୁ ଅଂଶ ପାଇବ।” 24 େହ ପରେମଶର, େଲାକମାେନ

ତୁମର ଗତି, ଅଥା , ପବିତ ସାନକୁ ଆମ ପରେମଶର ଆମ ରାଜାଙ ଗତି

େଦଖଅଛନି। 25 ଦାରାବାଦ ବାଦିନୀ କୁମାରୀମାନଙ ମ େର ଗାୟକମାେନ

ଆେଗ ଆେଗ, ବାଦ କରମାେନ ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେଲ। 26 ତୁେମମାେନ

ଜନସମାଗମ ମ େର ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ କର, େହ ଇସାଏଲର

ନିଝରରୁ ଜାତ େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। 27

କନିଷ ବିନ ାମୀ େସମାନଙର ଶାସନକତା, ଯିହୁଦାର ଅଧପତିମାେନ ଓ

େସମାନଙ େଲାକଦଳ, ସବୂଲୂନର ଅଧପତିମାେନ, ନପାଲର ଅଧପତିମାେନ

େସଠାେର ଅଛନି। 28 ତୁମ ପରେମଶର ତୁମ ବଳର ଆ ା କରିଅଛନି;

େହ ପରେମଶର, ତୁମ ପରାକମ ଆମମାନଙୁ ପକାଶ କର, େଯପରି ତୁେମ

ଅତୀତେର ପକାଶ କରିଅଛ। 29ଯିରୂଶାଲମସ ତୁମ ମନିର ସକାଶୁ ରାଜାଗଣ

ତୁମ ନିକଟକୁ ଦଶନୀ ଆଣିେବ। 30ନଳବନସ ବନ ପଶୁକୁ, େଗାଷୀବଗରୂପ

େଗାବତଗଣ ସହିତ ବୃଷସମୂହକୁ ଭତନା କରି େରୗପ ଖଣସବୁ ପଦ ତେଳ

ଦଳି ପକାଅ; େସ ଯୁଦପିୟ େଗାଷୀବଗକୁ ଛିନଭନ କରିଅଛନି। 31

ମିସର େଦଶରୁ ଅଧପତିମାେନ ଆସିେବ; କୂଶ ପରେମଶରଙ ପତି ହସ

ପସାରିବାକୁ ଚଞଳ େହବ। 32 େହ ପୃଥବୀସ ରାଜ ସମୂହ, ତୁେମମାେନ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର; ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ

କର; (େସଲା) 33 େଯ ଆଦିକାଳୀନ ଉଚତମ ସଗେର ଆେରାହଣ କରନି,

ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର; େଦଖ, େସ ଆପଣା ରବ, ବିକମପୂଣ ରବ

ଉଚାରଣ କରନି। 34 ତୁେମମାେନ ପରେମଶରଙ ପରାକମ କୀତନ କର;

ତାହାଙ ମହିମା ଇସାଏଲ ଉପେର ଓ ତାହାଙ ପରାକମ ଆକାଶମଣଳେର

ରହିଅଛି। 35 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆପଣା ପବିତ ଧାମେର ଭୟଙର
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ଅଟ; ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବଳ ଓ ପରାକମ

ଦିଅନି। ପରେମଶର ଧନ େହଉନୁ।

69ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େଶାଶନୀ ସରେର ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ

ପରେମଶର, େମାେତ ପରିତାଣ କର; କାରଣ େମାʼ େବକ ପଯ ନ ଜଳରାଶି

ଆସିଅଛି। 2ମଁୁ ଗଭୀର ପଙେର ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛି, େମାହର ଛିଡ଼ା େହବାର ସାନ

ନାହ; ମଁୁ ଗଭୀର ଜଳରାଶିେର ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ପାବନ େମାʼ ଉପର

େଦଇ ଯାଉଅଛି। 3 ମଁୁ ଡାକୁ ଡାକୁ କାନ ହୁଏ; େମାହର କଣ ଶୁଷ େହାଇଅଛି;

ମଁୁ ପରେମଶରଙର ଅେପକା କରୁ କରୁ େମାହର ଚକୁ ନିେସଜ ହୁଏ। 4

ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କରିବା େଲାେକ େମାʼ ମସକର େକଶଠାରୁ

ଅେନକ; େଯଉଁମାେନ ଅନ ାୟେର େମାହର ଶତୁ େହାଇ େମାେତ ଉଚିନ

କରିବାକୁ ଇଚା କରନି, େସମାେନ ବଳବାନ; େତଣୁ ମଁୁ ଯାହା ଅପହରଣ କଲ

ନାହ, ତାହା େଫରାଇ େଦଲ। 5 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ େମାହର ମୂଢ଼ତା

ଜାଣୁଅଛ; ଆଉ, େମାହର ପାପସବୁ ତୁମଠାରୁ ଗୁପ ନୁେହଁ। 6 େହ ପେଭା,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପେଭା, ତୁମର ଅନୁସରଣକାରୀମାେନ େମାʼ େଦଇ ଲଜିତ

ନ େହଉନୁ; େହ ଇସାଏଲର ପରେମଶର, ତୁମର ଅେନଷଣକାରୀମାେନ େମାʼ

େଦଇ ଅପମାନିତ ନ େହଉନୁ। 7କାରଣ ତୁମ ସକାଶୁ ମଁୁ ନିନା ସହ କରିଅଛି।

ଲଜା େମାʼ ମୁଖ ଆଚାଦନ କରିଅଛି। 8 ମଁୁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ପତି ଅଜଣା ଓ

ମାତୃସନାନଗଣ ପତି ବିେଦଶୀ େହାଇଅଛି। 9କାରଣ ତୁମ ଗୃହବିଷୟକ

ଉେ ଯାଗ େମାେତ ଗାସ କରିଅଛି। ପୁଣି, ତୁମଙୁ ନିନା କରିବା େଲାକମାନଙ

ନିନା େମାʼ ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି। 10 ମଁୁ େରାଦନ କେଲ ଓ ଉପବାସ ଦାରା

ଆପଣା ପାଣକୁ େକଶ େଦେଲ, ତାହା େମାʼ ନିନାର ବିଷୟ େହଲା। 11

ମଁୁ ଚଟବସକୁ ଆପଣାର ପରିେଧୟ କେଲ, େସମାନଙ ନିକଟେର ପବାଦ

ସରୂପ େହଲ। 12 ନଗରଦାରେର ବସିବା େଲାକମାେନ େମାʼ ବିଷୟେର

ଗଳ କରନି ଓ ମଁୁ ମତ େଲାକମାନଙର ଗୀତ ସରୂପ େହାଇଅଛି। 13 ମାତ

େହ ସଦାପେଭା, ଗାହ ସମୟେର େମାହର ପାଥନା ତୁମଠାେର ଅଛି; େହ

ପରେମଶର, ତୁମ ଦୟାର ବାହୁଲ େର, ତୁମ ପରିତାଣର ସତ ତାନୁସାେର

େମାେତ ଉତର ଦିଅ। 14 ପଙରୁ େମାେତ ଉଦାର କର ଓ େମାେତ ମଗ

େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; ମଁୁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙଠାରୁ ଓ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରୁ

ଉଦାର ପାପ ହୁଏ। 15ଜଳପାବନ େମାେତ ମଗ ନ କରୁ, କିଅବା ଗଭୀର



ଗୀତସଂହିତା 1196

ଜଳ େମାେତ ଗାସ ନ କରୁ; ପୁଣି, ଗତ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ବନ ନ

କରୁ। 16 େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ଉତର ଦିଅ; କାରଣ ତୁମର େସହପୂଣ

କରୁଣା ଉତମ; ତୁମ କୃପାର ବାହୁଲ ାନୁସାେର େମାʼ ପତି େଫର। 17ଆଉ,

ତୁମ ଦାସଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ସଙଟେର ଅଛି; ଶୀଘ

େମାେତ ଉତର ଦିଅ। 18 େମାʼ ପାଣର ନିକଟବତୀ େହାଇ ତାହାକୁ ମୁକ କର;

େମାʼ ଶତୁଗଣ ସକାଶୁ େମାେତ ମୂଲ େର ମୁକ କର। 19 ତୁେମ େମାହର

ନିନା ଓ େମାହର ଲଜା ଓ େମାହର ଅପମାନ ଜାଣୁଅଛ; େମାହର ବିପକ

ସମେସ ତୁମ ସମୁଖେର ଅଛନି। 20 ନିନା େମାହର ହୃଦୟ ଭଗ କରିଅଛି

ଓ ମଁୁ ସମୂଣ ଭାରାକାନ େହାଇଅଛି; ପୁଣି, େକହି ଦୟା କରିବ େବାଲ ମଁୁ

ଅେପକା କଲ, ମାତ େକହି ନ ଥଲା ଓ ସାନନାକାରୀମାନଙର ଅେପକା କଲ,

ମାତ କାହାକୁ ପାଇଲ ନାହ। 21ଆହୁରି, େସମାେନ ଖାଦ ନିମେନ େମାେତ

ବିଷମୟ ଦବ େଦେଲ ଓ େମାହର ତୃଷା ସମୟେର ପାନ କରିବା ପାଇଁ

େମାେତ ଅମରସ େଦେଲ। 22 େସମାନଙ େମଜ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଫାନ

ସରୂପ ଓ େସମାେନ ଶାନିେର ଥବା େବେଳ ତାହା େସମାନଙର ଫାଶ ସରୂପ

େହଉ। 23 େସମାେନ େଯପରି େଦଖ ନ ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙର

ଚକୁ ଅନାରଗସ େହଉ ଓ େସମାନଙ କଟିେଦଶକୁ ନିତ କମଯୁକ କର। 24

ତୁେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାଧ ଢାଳିଦିଅ ଓ ତୁମ େକାଧର ପଚଣତା

େସମାନଙୁ ଧରୁ। 25 େସମାନଙର ବସତି ସାନ ଶୂନ େହଉ; େସମାନଙ

ତମୁେର େକହି ବାସ ନ କରୁ। 26 କାରଣ େସମାେନ ତୁମର ପହାରିତ ବ କିଙୁ

ତାଡ଼ନା କରନି ଓ ତୁମ ଆହତ େଲାକମାନଙ ଦୁଃଖ ବଣନା କରନି। 27

େସମାନଙ ଅପରାଧେର ଅପରାଧ େଯାଗ କର ଓ େସମାେନ ତୁମ ଧାମକତାର

ଅଂଶୀ ନ େହଉନୁ। 28 ଜୀବନପୁସକରୁ େସମାନଙ ନାମ ଲୁପ େହଉ ଓ

ଧାମକମାନଙ ସହିତ େଲଖା ନ ଯାଉ। 29ମାତ ମଁୁ ଦୁଃଖୀ ଓ େଶାକାକୁଳ

ଅେଟ; େହ ପରେମଶର, ତୁମର ପରିତାଣ େମାେତ ଉଚେର ସାପନ କରୁ। 30

ମଁୁ ଗୀତେର ପରେମଶରଙ ନାମର ପଶଂସା କରିବି ଓ ଧନ ବାଦ େଦଇ

ତାହାଙର େଗୗରବ କରିବି। 31 ପୁଣି, ତାହା େଗାରୁ ଅବା ଶୃଙ ଓ ଖୁରାଯୁକ

ବୃଷ ଅେପକା ସଦାପଭୁଙର ତୁଷିକର େହବ। 32 ନମ େଲାକମାେନ ତାହା

େଦଖ ଆନନିତ ଅଛନି; େହ ପରେମଶରଙ ଅେନଷଣକାରୀଗଣ, ତୁମମାନଙ

ଅନଃକରଣ ସଜୀବ େହଉ। 33କାରଣ ସଦାପଭୁ ଦୀନହୀନମାନଙ କଥା
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ଶୁଣନି ଓ ଆପଣା ବନୀମାନଙୁ ତୁଚ କରନି ନାହ। 34ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ,

ସମୁଦ ଓ ତନ ସସକଳ ଜଙମ ତାହାଙର ପଶଂସା କରନୁ। 35 କାରଣ

ପରେମଶର ସିେୟାନକୁ ପରିତାଣ କରିେବ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ନିମାଣ

କରିେବ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ େସଠାେର ବାସ କରି ତାହା ଅଧକାର କରିେବ।

36ଆହୁରି, ତାହାଙ ଦାସମାନଙ ବଂଶ ତାହା େଭାଗ କରିେବ; ଆଉ, ତାହାଙ

ନାମର େସହକାରୀଗଣ ତହ ମ େର ବାସ କରିେବ।

70ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ; ସରେଣାପାୟ। େହ

ପରେମଶର, େମାେତ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ସତର ହୁଅ; େହ ସଦାପେଭା,

େମାହର ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ ସତର ହୁଅ। 2 େମାହର ପାଣ

ଅେନଷଣକାରୀମାେନ ଲଜିତ ଓ ହତାଶ େହଉନୁ; େମାʼ କତିେର ସନୁଷ

େଲାକମାେନ ପଛକୁ େଫରିଯାଇ ଅପମାନିତ େହଉନୁ। 3 େଯଉଁମାେନ “ହଁ,

ହଁ” େବାଲ କହନି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜା ସକାଶୁ େଫରି ଯାଉନୁ।

4 େଯଉଁମାେନ ତୁମର ଅେନଷଣ କରନି, େସସମେସ ତୁମଠାେର ଉଲସିତ

ଓ ଆନନିତ େହଉନୁ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁମ ପରିତାଣକୁ େସହ କରନି,

େସମାେନ “ପରେମଶର ମହିମାନିତ େହଉନୁ” େବାଲ ନିରନର କହୁନୁ, 5

ମାତ ମଁୁ ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନ; େହ ପରେମଶର, େମାʼ ପକେର ସତର ହୁଅ;

ତୁେମ େମାହର ସହାୟ ଓ ଉଦାରକତା ଅଟ; େହ ସଦାପେଭା, ବିଳମ କର

ନାହ।

71 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମଠାେର ଶରଣ େନଇଅଛି; େମାେତ େକେବ

ଲଜିତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 2 ତୁମ ଧମଗୁଣେର େମାେତ ଉଦାର କରି ରକା

କର; େମାʼ ପତି ଆପଣା କଣ େଡରି େମାେତ ତାଣ କର। 3 େଯଉଁଠାକୁ

ମଁୁ ନିତ ଯାଇପାେର, ତୁେମ େମାʼ ପତି େସରୂପ ବସତିର େଶୖଳ ସରୂପ

ହୁଅ; ତୁେମ େମାେତ ପରିତାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦଇଅଛ; କାରଣ

ତୁେମ େମାହର େଶୖଳ ଓ େମାହର ଦୁଗ। 4 େହ େମାହର ପରେମଶର,

ଦୁଷ େଲାକ ହସରୁ, ଅନ ାୟକାରୀ ଓ ନିଦୟ େଲାକ ହସରୁ େମାେତ ରକା

କର। 5 କାରଣ େହ ପେଭା ସଦାପେଭା, ତୁେମ ହ େମାହର ଭରସା; େମାʼ

ବାଲ କାଳରୁ ତୁେମ େମାହର ବିଶାସଭୂମି। 6 ଗଭରୁ ତୁମ ଉପେର େମାହର

ଭାର ଅଛି; ମାତାର ଉଦରରୁ ତୁେମ ହ େମାେତ େନଇଅଛ; ତୁମ ବିଷୟେର

ନିତ େମାହର ପଶଂସା େହବ। 7 ମଁୁ ଅେନକଙ ପତି ଆଶଯ ବିଷୟ ସରୂପ;
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ମାତ ତୁେମ େମାହର ଦୃଢ଼ ଆଶୟ। 8 େମାହର ମୁଖ ତୁମ ପଶଂସାେର

ଓ ସାରାଦିନ ତୁମ େଗୗରବ ବଣନାେର ପରିପୂଣ େହବ। 9 ବୃଦାବସାେର

େମାେତ ପରିତ ାଗ କର ନାହ; େମାହର ବଳ କୀଣ େହବା ସମୟେର େମାେତ

ଛାଡ଼ ନାହ। 10 କାରଣ େମାହର ଶତୁଗଣ େମାʼ ବିଷୟେର କଥା କହନି ଓ

େମାʼ ପାଣ ପାଇଁ ଜଗିବା େଲାକମାେନ ଏକତ ମନଣା କରି କହନି େଯ, 11

ପରେମଶର ତାହାକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି, ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାହାକୁ

ଧର; କାରଣ ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ନାହ। 12 େହ ପରେମଶର, େମାʼ

ଠାରୁ ଦୂରବତୀ ହୁଅ ନାହ; େହ େମାହର ପରେମଶର, େମାହର ସାହାଯ

କରିବାକୁ ସତର ହୁଅ। 13 େମାʼ ପାଣର ବିପକମାେନ ଲଜିତ ଓ ଉଚିନ

େହଉନୁ; େଯଉଁମାେନ େମାହର କତି େଚଷା କରନି, େସମାେନ ନିନା ଓ

ଅପମାନେର ଆଚନ େହଉନୁ। 14 ମାତ ମଁୁ ନିରନର ଭରସା କରିବି, ପୁଣି,

ଆହୁରି ଆହୁରି ତୁମର ପଶଂସା କରିବି। 15 େମାହର ମୁଖ ସାରାଦିନ ତୁମର

ଧମ ଓ ତୁମର ପରିତାଣ ବଣନା କରିବ; କାରଣ ମଁୁ ତହର ସଂଖ ା ଜାେଣ

ନାହ। 16 ମଁୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁଙ ପରାକମର ସକଳ କିୟା ସହିତ ଉପସିତ

େହବି। ମଁୁ ତୁମର, େକବଳ ତୁମର ଧମ ବିଷୟ ବଣନା କରିବି। 17 େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ େମାେତ ବାଲ କାଳଠାରୁ ଶିକା େଦଇ ଆସୁଅଛ; ପୁଣି, ମଁୁ

ଏପଯ ନ ତୁମର ଆଶଯ କିୟାସବୁ ପଚାର କରିଅଛି। 18 େହ ପରେମଶର,

ମଁୁ ଆସନା ପିଢ଼ି ନିକଟେର ତୁମର ବାହୁ ବଳ, ପେତ କ ଭବିଷ ତ େଲାକଙ

ନିକଟେର ତୁମର ପରାକମ ପଚାର କରିବା ପଯ ନ, ବୃଦ ଓ ପକେକଶ

େହବା ସମୟେର େହଁ େମାେତ ପରିତ ାଗ କର ନାହ। 19 େହ ପରେମଶର,

ମହତ କାଯ ମାନ ସାଧନ କରିଅଛ େଯ ତୁେମ, ତୁମର ଧମ ଅତି ଉଚ; େହ

ପରେମଶର, ତୁମ ତୁଲ କିଏ ଅଛି? 20ଆମମାନଙୁ ଅେନକ ଓ ଦାରୁଣ

େକଶ େଦଖାଇଅଛ େଯ ତୁେମ, ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ପୁନବାର ସଜୀବ କରିବ

ଓ ପୃଥବୀର ଗଭୀର ସାନରୁ ପୁନବାର ଉଠାଇ ଆଣିବ। 21 ତୁେମ େମାହର

ମହତ ବଢ଼ାଅ ଓ େଫରି େମାେତ ସାନନା ଦିଅ। 22 େହ େମାହର ପରେମଶର,

ମଁୁ େନବଲ ଯନେର, ମ ତୁମର, ଅଥା , ତୁମ ସତ ତାର ପଶଂସା କରିବି;

େହ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ, ମଁୁ ବୀଣା ଯନେର ତୁମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା

ଗାନ କରିବି। 23 ତୁମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରିବା େବେଳ େମାହର

ଓଷାଧର ଓ ତୁମ ଦାରା ମୁକ େମାହର ପାଣ ଅତିଶୟ ଆହାଦ କରିବ। 24
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େମାହର ଜିହା ମ ସାରାଦିନ ତୁମ ଧମ ବିଷୟ କହିବ; କାରଣ େମାହର

ଅନିଷ େଚଷାକାରୀମାେନ ଲଜିତ ଓ ହତାଶ େହାଇଅଛନି।

72ଶେଲାମନଙର ଗୀତ। େହ ପରେମଶର, ରାଜାଙୁ ତୁମର ଶାସନ ଓ

ରାଜପୁତଙୁ ତୁମର ଧମ ପଦାନ କର। 2 େସ ଧମେର ତୁମ େଲାକମାନଙର

ଓ ନ ାୟେର ତୁମ ଦୁଃଖୀ େଲାକଙର ବିଚାର କରିେବ। 3 ଧମ ଦାରା

ପବତଗଣ ଓ ଉପପବତଗଣ େଲାକମାନଙର ଶାନି ଉତନ କରିେବ।

4 େସ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଃଖୀମାନଙର ବିଚାର କରିେବ, େସ

ଦୀନହୀନମାନଙର ସନାନମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ ଓ ଉପଦବକାରୀକୁ

ଚୂଣ କରିେବ। 5 ସୂଯ ଓ ଚନ ଥବାଯାଏ ପୁରୁଷାନୁକେମ େଲାକମାେନ

ତୁମଙୁ ଭୟ କରିେବ। 6 କଟାଘାସେର ବୃଷି ତୁଲ ଓ ଭୂମିେସଚନକାରୀ

ଜଳଧାରା ତୁଲ େସ ଓହାଇ ଆସିେବ। 7 ତାହାଙ ସମୟେର ଧାମକମାେନ

ବଦଷୁ େହେବ; ପୁଣି, ଚନ ଲୁପ େନାହିବା ପଯ ନ ପଚୁର ଶାନି େହବ। 8

ମ େସ ଏକ ସମୁଦଠାରୁ ଅନ ସମୁଦ ପଯ ନ ଓ ନଦୀଠାରୁ ପୃଥବୀର

ପାନ ପଯ ନ କତୃତ କରିେବ। 9 ମରୁଭୂମିନିବାସୀ େଲାକମାେନ ତାହାଙ

ସମୁଖେର ନତ େହେବ ଓ ତାହାଙ ଶତୁଗଣ ଧୂଳି ଚାଟିେବ। 10 ତଶୀଶର ଓ

ଦୀପସମୂହର ରାଜାଗଣ ଦଶନୀ ଆଣିେବ; ଶିବାର ଓ ସବାର ରାଜାଗଣ

େଭଟି ଦାନ କରିେବ। 11 ହଁ, ସବୁ ରାଜାମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁେର ପଣାମ

କରିେବ; ସବୁ େଗାଷୀମାେନ ତାହାଙର େସବା କରିେବ। 12 କାରଣ େସ

ଆତନାଦକାରୀ ଦୀନହୀନକୁ ଓ ଅସହାୟ ଦରିଦକୁ ଉଦାର କରିେବ। 13

େସ ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନ ପତି ଦୟା କରିେବ ଓ େସ ଦୀନହୀନମାନଙର

ପାଣ ଉଦାର କରିେବ। 14 େସ ଉପଦବ ଓ େଦୗରାତ ରୁ େସମାନଙର

ପାଣ ମୁକ କରିେବ; ପୁଣି, ତାହାଙ ଦୃଷିେର େସମାନଙ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ

େହବ। 15ଆଉ, େସମାେନ ଜୀବିତ ରହିେବ ଓ ତାହାଙୁ ଶିବାର ସୁବଣ ଦତ

େହବ; େଲାକମାେନ ନିରନର ତାହାଙ ପାଇଁ ପାଥନା କରିେବ। େସମାେନ

ସାରାଦିନ ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କରିେବ। 16 େଦଶ ମ େର ପବତଗଣର

ଶିଖରେର ପଚୁର ଶସ େହବ; ତହର ଫଳ ଲବାେନାନ ତୁଲ ହଲବ; ପୁଣି,

ନଗରବାସୀମାେନ ପୃଥବୀର ତୃଣ ତୁଲ ବଦଷୁ େହେବ। 17 ତାହାଙ ନାମ

ଅନନକାଳ ରହିବ; େଯପଯ ନ ସୂଯ ଥାଏ, େସପଯ ନ ତାହାଙ ନାମ

ସେତଜ ରହିବ; ଆଉ, ମନୁଷ ମାେନ ତାହାଙ ଦାରା ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ;
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ସବୁ େଗାଷୀୟ େଲାେକ ତାହାଙୁ ଧନ କହିେବ। 18 ସଦାପଭୁ ପରେମଶର,

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଧନ େହଉନୁ, େକବଳ େସ ଆଶଯ କମ କରନି;

19 ପୁଣି, ତାହାଙର େଗୗରବାନିତ ନାମ ଅନନକାଳ ଧନ େହଉ ଓ ତାହାଙ

େଗୗରବେର ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ପରିପୂଣ େହଉ। ଆେମ , ଆେମ । 20

ଯିଶୀର ପୁତ ଦାଉଦଙର ପାଥନାସକଳ ସମାପ।

73ଆସଫର ଗୀତ। ପରେମଶର ଇସାଏଲ ପତି, ନିମଳାନଃକରଣ

େଲାକଙ ପତି ନିଶୟ ମଙଳ ସରୂପ ଅଟନି। 2 ମାତ େମାହର ଚରଣ

ପାୟ ଟଳିଗଲା; େମାହର ପାଦବିେକପ ପାୟ ଖସିଗଲା। 3 କାରଣ ମଁୁ

ଦୁଷମାନଙର ସମୃଦି େଦଖ ଦାମିକମାନଙ ପତି ଈଷାନିତ େହଲ। 4 େଯେହତୁ

େସମାନଙ ମରଣେର େକୗଣସି ବନନ ନାହ; ମାତ େସମାନଙ ବଳ ଦୃଢ଼

ଥାଏ। 5 େସମାେନ ଅନ େଲାକଙ ପରି କଷେର ପଡ଼ନି ନାହ; କିଅବା

ଅନ ମନୁଷ ମାନଙ ପରି େସମାେନ ଆଘାତ ପାପ ହୁଅନି ନାହ। 6 ଏେହତୁ

ଅହଙାର େସମାନଙ ଗଳାର ହାର ସରୂପ ହୁଏ; େଦୗରାତ ବସ ପରି

େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ କେର। 7 େମଦେର େସମାନଙ ଚକୁ ବାହାରି ଉେଠ;

ମନର ବାଞା ଅେପକା େସମାେନ ଅଧକ ପାପ ହୁଅନି। 8 େସମାେନ ଟାହୁଲ

କରନି ଓ ଦୁଷତାେର େଦୗରାତ ଉଚାରଣ କରନି; େସମାେନ ଦମ କଥା

କହନି। 9 େସମାେନ ଆକାଶେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ରଖଅଛନି ଓ

େସମାନଙ ଜିହା ପୃଥବୀେର ଭମଣ କେର। 10 ଏେହତୁ ତାହାର େଲାକମାେନ

େସଆେଡ଼ େଫରନି; ପୁଣି, ପୂଣ ପାନପାତର ଜଳସବୁ େସମାନଙ ଦାରା

ନିଗିଡ଼ାଯାଏ। 11ଆଉ, େସମାେନ କହନି, “ପରେମଶର କିପରି ଜାଣିେବ?

ଓ ସେବାପରିସଙର କି ାନ ଅଛି?” 12 େଦଖ, ଏମାେନ ଦୁଷ େଲାକ;

ପୁଣି, େସମାେନ ସବଦା ନିବଘେର ଥାଇ ଧନ ବୃଦି କରନି। 13 ନିଶୟ ମଁୁ

ବ ଥେର ଆପଣା ଅନଃକରଣ ଶୁଚି କରିଅଛି ଓ ନିେଦାଷତାେର ଆପଣା ହସ

ପକାଳନ କରିଅଛି; 14 କାରଣ ମଁୁ ଦିନସାରା ଆଘାତ ଓ ପତି ପଭାତ ଶାସି

ପାପ େହାଇଅଛି। 15 “ଏରୂପ କହିବି” େବାଲ ଯଦି ମଁୁ କହିଥାʼନି େତେବ

େଦଖ, ମଁୁ ତୁମ ସନାନଗଣର ବଂଶ ପତି ବିଶାସଘାତକତା କରିଥାʼନି। 16

ମଁୁ ତାହା କିରୂେପ ଜାଣିବି େବାଲ ଭାବନା କଲା େବେଳ େମାʼ ପତି ତାହା

ଅତି କଷକର େହଲା; 17 େଶଷେର ମଁୁ ପରେମଶରଙ ଧମଧାମକୁ ଗଲ ଓ

େସମାନଙର େଶଷ ଫଳ ବିେବଚନା କଲ। 18 ନିଶୟ ତୁେମ େସମାନଙୁ
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ଖସଡ଼ା ସାନେର ରଖୁଅଛ; ତୁେମ େସମାନଙୁ ସବନାଶେର ପକାଉଅଛ। 19

େସମାେନ ଏକ ନିମିଷେର କିପରି ଉଚିନ ହୁଅନି! ନାନା ତାସେର େସମାେନ

ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାରିତ ହୁଅନି। 20 ନିଦାରୁ ଜାଗତ େହଲା ଉତାେର

େଯପରି ସପ, େସପରି, େହ ପେଭା, ତୁେମ ଜାଗତ େହେଲ, େସମାନଙ

ମୂତକୁ ତୁଚ ାନ କରିବ। 21 େମାହର ହୃଦୟ ଦୁଃଖତ େହାଇଥଲା ଓ େମାହର

ମମ ବିଦ େହାଇଥଲା। 22 ମଁୁ ଏେଡ଼ ମୂଖ ଓ ଅ ାନ, ମଁୁ ତୁମ ସାକାତେର ପଶୁ

ପରି ଥଲ। 23 ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ ସେଙ ସେଙ ନିରନର ଅଛି; ତୁେମ େମାହର

ଦକିଣ ହସ ଧରିଅଛ। 24ତୁେମ ନିଜ ମନଣାେର େମାେତ ପଥ େଦଖାଇବ

ଓ େଶଷେର ତୁେମ େମାେତ େଗୗରବେର ଗହଣ କରିବ। 25 ସଗେର ତୁମ

ବିନା େମାହର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଓ ଭୂମଣଳେର ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ

ମଁୁ ବାଞା କରୁ ନାହ। 26 େମାହର ମାଂସ ଓ ଚିତ କୟ ପାଉଅଛି; ମାତ

ପରେମଶର ଅନନକାଳ େମାʼ ଚିତର ବଳ ଓ େମାହର ବାଣ ସରୂପ ଅଟନି।

27 କାରଣ େଦଖ, ତୁମଠାରୁ ଦୂରେର ଥବା େଲାକମାେନ ବିନଷ େହେବ;

ତୁମଙୁ ଛାଡ଼ି ବ ଭଚାର କରିବା େଲାକ ସମସଙୁ ତୁେମ ଉଚିନ କରିଅଛ। 28

ମାତ ପରେମଶରଙର ନିକଟବତୀ େହବାର େମାହର ମଙଳ; ମଁୁ ତୁମର

ସକଳ କମ ବଣନା କରିବା ପାଇଁ ପଭୁ ସଦାପଭୁଙୁ ଆପଣାର ଆଶୟ ସରୂପ

କରିଅଛି।

74ଆସଫର ମସୀ । େହ ପରେମଶର, ତୁେମ କାହକି ଆମମାନଙୁ

ସଦାକାଳ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ? ତୁମ ଚରାସାନର େମଷଗଣ ବିରୁଦେର

କାହକି ତୁମ େକାଧାନଳର ଧୂମ ଉଠୁଅଛି? 2ପୂବକାଳେର ଯାହାକୁ ତୁେମ

କିଣିଅଛ, ତୁେମ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଅଧକାରର ବଂଶ େହବା ପାଇଁ ମୁକ କରିଅଛ,

ତୁମର େସହି ମଣଳୀକୁ ଓ ତୁମର ବାସସାନ ସିେୟାନ ପବତକୁ ସରଣ

କର। 3 ଏହି ଚିରକାଳୀନ କାନଡ଼ା ଆେଡ଼ ଆପଣା ଚରଣ ପକାଅ, ଶତୁ

ଧମଧାମେର ସବୁ ନାଶ କରିଅଛି। 4 ତୁମର ବିପକଗଣ ତୁମ ସମାଗମସାନ

ମ େର ଗଜନ କରିଅଛନି; େସମାେନ ଚିହ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙ ଧଜା

ସାପନ କରିଅଛନି। 5 ନିବିଡ଼ ଅରଣ େର କୁହାଡ଼ି ଉଠାଇବା େଲାକମାନଙ

ପରି େସମାେନ େଦଖାଗେଲ। 6 ପୁଣି, ଏେବ େସମାେନ ଟାଙିଆ ଓ ହାତୁଡ଼ି

ଦାରା ଏକାେବେଳ ତହର େଖାଦିତ କମସବୁ ଭାଙି ପକାନି। 7 େସମାେନ

ତୁମ ଧମଧାମେର ଅଗି ଲଗାଇ ଅଛନି; େସମାେନ ତୁମ ନାମର ବାସସାନକୁ
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ଅଶୁଚି କରି ଭୂମିସା କରିଅଛନି। 8 େସମାେନ ମେନ ମେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ଏକାେବେଳ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରୁ;” େସମାେନ େଦଶ ମ େର

ପରେମଶରଙର ସକଳ ସମାଗମସାନ ଦଗ କରିଅଛନି। 9ଆେମମାେନ

ନିଜ ଚିହସବୁ େଦଖୁ ନାହଁୁ; େକୗଣସି ଭବିଷ ବକା ଆଉ ନାହ; କିଅବା

ଏପରି େକେତ କାଳ େହବ, ଏହା ଜାଣିବା େଲାକ ଆମମାନଙ ମ େର େକହି

ନାହ। 10 େହ ପରେମଶର, ବିପକ େକେତ କାଳ ନିନା କରିବ? ଶତୁ କି

ସଦାକାଳ ତୁମ ନାମ ନିନା କରିବ? 11 ତୁେମ ଆପଣା ହସ, ଆପଣା ଦକିଣ

ହସ କାହକି ସଂେକାଚି ରଖୁଅଛ? ଆପଣା ବକସଳରୁ ତାହା ବାହାର କରି

େସମାନଙୁ ସଂହାର କର। 12 ତଥାପି ପୃଥବୀ ମ େର ପରିତାଣ ସାଧନକାରୀ

ପରେମଶର ପୂବରୁ ଆମର ରାଜା ଅଟନି। 13 ତୁେମ ଆପଣା ପରାକମେର

ସମୁଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲ; ତୁେମ ଜଳେର ନାଗଗଣର ମସକ ଭାଙି ପକାଇଲ;

14 ତୁେମ ଲବିୟାଥନର ମସକ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙି ପକାଇଲ, ତୁେମ

ମରୁଭୂମିର ପଶୁମାନଙ ଖାଦ ନିମେନ ତାହାକୁ େଦଲ। 15 ତୁେମ ନିଝର ଓ

ପାବନକୁ ବିଭକ କଲ; ତୁେମ ମହାନଦୀସବୁ ଶୁଷ କଲ। 16 ଦିବସ ତୁମର,

ରାତି ହ ତୁମର; ତୁେମ ଦୀପି ଓ ସୂଯ ପସୁତ କରିଅଛ। 17 ତୁେମ ପୃଥବୀର

ସମସ ସୀମା ସାପନ କରିଅଛ; ତୁେମ ଗୀଷକାଳ ଓ ଶୀତକାଳ ସୃଷି କରିଅଛ।

18 େହ ସଦାପେଭା, ଶତୁ ଧକାର କରିଅଛି ଓ ମୂଢ଼ େଗାଷୀୟମାେନ ତୁମ

ନାମର ନିନା କରିଅଛନି, ଏହା ସରଣ କର। 19 ତୁମ ଘୁଘୁର ପାଣ ବନ

ପଶୁକୁ ସମପଣ କର ନାହ, ଆପଣା ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପାଣ ଚିରକାଳ ବିସୃତ

ହୁଅ ନାହ। 20 ନିୟମ ପତି ଦୃଷି ରଖ; କାରଣ ପୃଥବୀର ଅନକାର ସାନସବୁ

େଦୗରାତ ର ବସତିେର ପରିପୂଣ। 21 ଉପଦବଗସ େଲାକ ଲଜିତ େହାଇ

େଫରି ନ ଯାଉ! ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନ ତୁମ ନାମର ପଶଂସା କରନୁ। 22

େହ ପରେମଶର, ଉଠ, ଆପଣାର ବିବାଦ ନିଷନ କର; ମୂଢ଼ େଲାକ କିପରି

ସାରାଦିନ ତୁମଙୁ ଧକାର କରୁଅଛି, ସରଣ କର। 23 ତୁମ ବିପକଗଣର ରବ

ବିସୃତ ହୁଅ ନାହ; ତୁମ ବିରୁଦେର ଉତିତ େଲାକମାନଙର କଳହ ନିରନର

ଉଠୁଅଛି।

75ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଏକ ଗୀତ; ଅ ତେ ହ ସରେର

ଆସଫର ଗୀତ। େହ ପରେମଶର, ଆେମମାେନ ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛୁ;

ଆେମମାେନ ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛୁ, କାରଣ ତୁମ ନାମ ନିକଟବତୀ;
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େଲାକମାେନ ତୁମର ଆଶଯ କିୟାସକଳ ବଣନା କରନି। 2ଆେମ ନିରୂପିତ

ସମୟ ପାପ େହେଲ ଯଥାଥ ରୂେପ ବିଚାର କରିବା। 3 ପୃଥବୀ ଓ ତନିବାସୀ

ସମେସ ତରଳି ଯାଉଅଛନି; ଆେମ ତହର ସମସକଳ ସାପନ କରିଅଛୁ।

(େସଲା) 4ଆେମ ଗବୀକୁ କହିଲୁ, “ଗବାଚରଣ କର ନାହ,” ଆେମ ଦୁଷକୁ

କହିଲୁ, “ଶୃଙ ଉଠାଅ ନାହ; 5 ତୁମମାନଙ ଶୃଙ ଊଦକୁ ଉଠାଅ ନାହ;

ଶକଗୀବ େହାଇ କଥା କୁହ ନାହ।” 6 କାରଣ ପୂବ ଦିଗରୁ, କିମା ପଶିମ

ଦିଗରୁ, କିଅବା ଦକିଣ ଦିଗରୁ ଉନତି ଆେସ ନାହ। 7 ମାତ ପରେମଶର

ବିଚାରକତା ଅଟନି; େସ ଏକକୁ ଅବନତ ଓ ଅନ କୁ ଉନତ କରନି। 8

େଯେହତୁ ସଦାପଭୁଙ ହସେର ଏକ ପାନପାତ ଅଛି ଓ ଦାକାରସରୁ େଫଣ

ବାହାରୁ ଅଛି; ତାହା ମିଶିତ ଦବ େର ପୂଣ ଓ େସ ତହରୁ ଢାଳି ଦିଅନି;

ନିଶୟ ପୃଥବୀର ଦୁଷ େଲାକ ସମେସ ତହର ଖାଦ ନିଗାଡ଼ି ପିଇେବ। 9

ମାତ ମଁୁ ସଦାକାଳ ପଚାର କରିବି, ମଁୁ ଯାକୁବର ପରେମଶରଙର ପଶଂସା

ଗାନ କରିବି। 10 ଆେମ ଦୁଷମାନଙ ଶୃଙସବୁ କାଟି ପକାଇବା। ମାତ

ଧାମକମାନଙ ଶୃଙ ଉଚୀକୃତ େହବ।

76ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଗୀତ; ତାରଯୁକ ବାଦ ଯନେର ଆସଫର

ଗୀତ। ପରେମଶର ଯିହୁଦା ମ େର ପରିଚିତ ଅଟନି; ଇସାଏଲ ମ େର

ତାହାଙ ନାମ ମହତ। 2 ମ ଶାେଲେ ର ତାହାଙର ଆବାସ ଓ ସିେୟାନେର

ତାହାଙର ବାସସାନ। 3 େସଠାେର େସ ଧନୁତୀରସବୁ, ଢାଲ, ଖଡ ଓ ଯୁଦ

ଭଙ କେଲ। (େସଲା) 4 ମୃଗୟାର ପବତଗଣଠାରୁ ତୁେମ େତେଜାମୟ

ଓ ମହିମାନିତ। 5 ସାହସିକଚିତମାେନ ଲୁଟିତ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ

ନିଦାେର ନିଦିତ େହାଇଅଛନି; ପୁଣି, ବୀରମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଆପଣା ହସ

ପାଇ ନାହ। 6 େହ ଯାକୁବର ପରେମଶର, ତୁମ ତଜନେର ରଥ ଓ ଅଶ

ମହାନିଦିତ େହାଇଅଛନି। 7 ତୁେମ, ତୁେମ ହ ଭୟପାତ ଓ ତୁେମ ଥେର

େକାଧ େହେଲ କିଏ ତୁମ ସାକାତେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ? 8 ତୁେମ ସଗରୁ

ବିଚାରା ା ଶୁଣାଇଲ; ପରେମଶର ପୃଥବୀର ନମ େଲାକମାନଙୁ ପରିତାଣ

କରିବା ପାଇଁ 9 ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଠିବା େବେଳ ପୃଥବୀ ଭୀତ ଓ ନୀରବ

େହଲା। (େସଲା) 10 ମନୁଷ ର େକାଧ ନିତାନ ତୁମର ପଶଂସା କରିବ;

ତୁେମ େକାଧର ଅବେଶଷ ଦାରା ଆପଣା କଟିବନନ କରିବ। 11 ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ମାନତ କରି ପୂଣ କର; େଯ ଭୟପାତ,
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ତାହାଙ ଚତୁଦଗସ ସମେସ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଦଶନୀ ଆଣନୁ। 12 େସ

ଅଧପତିମାନଙ ଗବ ଖବ କରନି; େସ ଭୂପତିମାନଙ ପତି ଭୟଙର ଅଟନି।

77ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଯିଦୂଥୂ ର ରୀତି ଅନୁସାେର ଆସଫର

ଗୀତ। ମଁୁ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ସରବେର କାକୂକି କରିବି; ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ହ ସରବେର କାକୂକି କରିବି, ତହେର େସ େମାʼ ପତି କଣପାତ

କରିେବ। 2 ମଁୁ ଆପଣା ସଙଟ ଦିନେର ପଭୁଙୁ ଅେନଷଣ କଲ; ରାତିକାଳେର

େମାହର ହସ ବିସାରିତ ରହିଲା ଓ ସଙୁଚିତ େନାହିଲା; େମାହର ପାଣ

ପେବାଧ ମାନିବାକୁ ଅସମତ େହଲା। 3 ମଁୁ ପରେମଶରଙୁ ସରଣ କରି ଅସିର

େହଉଅଛି; ଭାବନା କରି କରି େମାହର ଆତା ମୂଚତ ହୁଏ। (େସଲା) 4

ତୁେମ େମାʼ ଚକୁକୁ ଉଜାଗର କରି ରଖୁଅଛ; ମଁୁ ଏପରି ବ ାକୁଳ େଯ, କଥା

କହି ପାରୁ ନାହ। 5 ମଁୁ ପୂବକାଳର ଦିନସବୁ, ପୁରାତନ କାଳର ବଷସବୁ

ଭାବନା କରିଅଛି। 6 ମଁୁ ଆପଣା ରାତିକାଳୀନ ଗୀତ ସରଣ କରୁଅଛି;

ମଁୁ ଆପଣା ମେନ ମେନ ାନ କରୁଅଛି; ପୁଣି, େମାହର ଆତା ଯତେର

ଅନୁସନାନ କଲା। 7 “ପଭୁ କʼଣ ସଦାକାଳ ପରିତ ାଗ କରିେବ? େସ

କʼଣ ଆଉ ସୁପସନ େହେବ ନାହ? 8 ତାହାଙ ଦୟା କʼଣ ଚିରକାଳ ଲୁପ

େହଲା? ତାହାଙ ପତି ା କʼଣ ଚିରକାଳ ବିଫଳ ହୁଏ? 9 ପରେମଶର କʼଣ

କୃପାମୟ େହବାକୁ ପାେସାରିଅଛନି? େସ କʼଣ େକାଧେର ଆପଣା କରୁଣା

ରୁଦ କରିଅଛନି?” (େସଲା) 10 ତହଁୁ ମଁୁ କହିଲ, “ଏହା ହ େମାହର ଦୁବଳତା;

ମାତ ମଁୁ ସେବାପରିସଙ ଦକିଣ ହସର ବଷସକଳ ସରଣ କରିବି।” 11ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙ କମସବୁ ଉେଲଖ କରିବି; ମଁୁ ପୂବକାଳର ତୁମ ଆଶଯ କିୟାସବୁ

ସରଣ କରିବି। 12 ମଁୁ ତୁମର ସମସ କମ ଚିନା କରିବି ଓ ତୁମର କିୟାସକଳ

ାନ କରିବି। 13 େହ ପରେମଶର, ତୁମର ପଥ ପବିତ ଅେଟ; ପରେମଶରଙ

ତୁଲ ମହାନ ପରେମଶର କିଏ? 14 ତୁେମ ଆଶଯ କମକତା ପରେମଶର;

ତୁେମ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ଆପଣା ପରାକମ ାତ କରିଅଛ। 15 ତୁେମ

ନିଜ ବାହୁେର ଆପଣା େଲାକଙୁ, ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫର ସନାନଗଣକୁ ମୁକ

କରିଅଛ। 16 େହ ପରେମଶର, ସମୁଦ ତୁମଙୁ େଦଖଲା, ସମୁଦ ତୁମଙୁ େଦଖ

ଭୀତ େହଲା; ମ ବାରିଧ କମିତ େହଲା। 17 େମଘମାଳ ଜଳ ବୃଷି କେଲ,

ଆକାଶ ଗଜନ କଲା; ମ ତୁମର ତୀରସବୁ ବ ାପ େହଲା। 18 ଘୂଣବାୟୁେର

ତୁମର ବଜଧନି େହଲା; ବିଜୁଳି ଜଗତକୁ ଆଲୁଅମୟ କଲା; ପୃଥବୀ କମିତ ଓ
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ଥରହର େହଲା। 19 ସମୁଦେର ତୁମର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିେର ତୁମର

ମାଗ ଥଲା, ପୁଣି, ତୁମର ପଦଚିହ ଜଣା େନାହିଲା। 20 ତୁେମ େମାଶା ଓ

ହାେରାଣର ହସ ଦାରା ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େମଷପଲ ପରି ଚଳାଇଲ।

78ଆସଫର ମସୀ । େହ େମାହର େଲାକମାେନ, େମାହର ବ ବସା ଶୁଣ;

େମାʼ ମୁଖର ବାକ େର କଣପାତ କର। 2 ମଁୁ ଦୃଷାନକଥାେର ଆପଣା ମୁଖ

ଫଟାଇବି; ମଁୁ ପୂବକାଳର ଗୂଢ଼ ବାକ ସବୁ ପକାଶ କରିବି; 3ଆେମମାେନ

ତାହାସବୁ ଶୁଣି ଜାଣିଅଛୁ ଓ ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣ ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇ

ଅଛନି। 4ଆେମମାେନ ତାହାସବୁ େସମାନଙ ସନାନଗଣଠାରୁ ଗୁପ ରଖବା

ନାହ, ଆସନା ପିଢ଼ି ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା ଓ ତାହାଙର ପରାକମ

ଓ ତାହାଙ କୃତ ଆଶଯ କମସକଳ ବଣନା କରିବା। 5 କାରଣ େସ

ଯାକୁବ ମ େର ଏକ ସାକ ସାପନ କେଲ ଓ ଇସାଏଲର ମ େର ଏକ

ବ ବସା ନିରୂପଣ କେଲ, ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ତାହା ଜଣାଇବା ନିମେନ

ଆମମାନଙ ପିତୃଗଣକୁ ଆ ା କେଲ; 6 େଯପରି ଆସନା ପୁରୁଷ, ଅଥା ,

େଯଉଁ ସନାନଗଣ ଜାତ େହେବ, େସମାେନ ଜାଣିେବ ଓ ଉଠି ଆପଣା

ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ତାହା ଜଣାଇେବ; 7 ତହେର େସମାେନ େଯପରି

ପରେମଶରଙଠାେର ଭରସା ରଖ ପାରିେବ ଓ ପରେମଶରଙ କିୟାସକଳ

ପାେସାରି ନ ଯିେବ, ମାତ ତାହାଙ ଆ ାସବୁ ପାଳନ କରିେବ; 8 ପୁଣି,

ଆପଣା ପିତୃଗଣ ତୁଲ ଅବା ଓ ବିେଦାହୀ ବଂଶ େହେବ ନାହ; େସହି ବଂଶ

ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣ ଯଥାଥ ରୂେପ ସୁସିର କେଲ ନାହ; ଓ େସମାନଙ

ଆତା ପରେମଶରଙ ପତି ବିଶସ ନ ଥଲା। 9 ଇଫୟିମର ସନାନଗଣ

ସସଜ ଓ ଧନୁଦର େହାଇ ସଂଗାମ ଦିନେର ହଟିଗେଲ। 10 େସମାେନ

ପରେମଶରଙ ନିୟମ ପାଳନ କେଲ ନାହ ଓ ତାହାଙ ବ ବସାନୁସାେର

ଚାଲବା ପାଇଁ ଅସୀକାର କେଲ; 11 େସମାେନ ତାହାଙ କାଯ ସକଳ,

େସମାନଙ ପତି ପକାଶିତ ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟାସକଳ ଭୁଲଗେଲ। 12

େସ େସମାନଙ ପିତୃଗଣ ସାକାତେର ମିସର େଦଶେର, େସାୟନପଦାେର

ନାନା ଆଶଯ କମ କେଲ। 13 େସ ସମୁଦକୁ ବିଭକ କରି େସମାନଙୁ ପାର

କରାଇେଲ; ପୁଣି, େସ ଜଳସମୂହକୁ ରାଶୀ ରୂେପ ଠିଆ କରାଇେଲ। 14

ଦିବସେର େସ େମଘ ଦାରା ଓ ରାତିେର ଅଗିେତଜ ଦାରା େସମାନଙୁ ପଥ

କଢ଼ାଇ େନେଲ। 15 ପାନରେର େସ େଶୖଳମାନଙୁ ବିଦୀଣ କେଲ, ପୁଣି,
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େଯପରି ଅଗାଧସଳରୁ, େସପରି େସମାନଙୁ ପଚୁର ଜଳ ପାନ କରାଇେଲ।

16 େସ େଶୖଳରୁ େସାତ ବାହାର କେଲ ଓ ନଦୀ ତୁଲ ଜଳ ବହାଇେଲ।

17 ତଥାପି େସମାେନ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିବାକୁ ଓ ମରୁଭୂମିେର

ସେବାପରିସଙ ପତିକୂଳେର ବିେଦାହାଚରଣ କରିବାକୁ ନିରସ େନାହିେଲ। 18

ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଅଭଳାଷ ପୂରଣାେଥ ଭକ ମାଗି ଆପଣା

ଆପଣା ମନେର ପରେମଶରଙର ପରୀକା କେଲ। 19 ହଁ, େସମାେନ

ପରେମଶରଙ ପତିକୂଳେର କଥା କହିେଲ; େସମାେନ କହିେଲ, “ପରେମଶର

କି ପାନରେର େମଜ ସଜାଇ ପାରିେବ? 20 େଦଖ, େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ

କରେନ, ଜଳ ନିଗତ େହଲା ଓ େସାତ ପବାହିତ େହଲା; େସ କି ଅନ ମ େଦଇ

ପାରନି? େସ କି ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିମେନ ମାଂସ େଯାଗାଇେବ?”

21 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଶୁଣି େକାପାନିତ େହେଲ ଓ ଯାକୁବ ବିରୁଦେର ଅଗି

ପଜଳିତ େହଲା ଓ ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ମ େକାଧ ଉଠିଲା; 22 କାରଣ

େସମାେନ ପରେମଶରଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ ନାହ ଓ ତାହାଙ ପରିତାଣେର

ନିଭର ରଖେଲ ନାହ। 23 ତଥାପି େସ ଉପରିସ େମଘମାଳକୁ ଆ ା କେଲ

ଓ ଆକାଶର ଦାର ମୁକ କେଲ। 24ଆଉ, େସ େଭାଜନାେଥ େସମାନଙ

ଉପେର ମାନା ବଷାଇେଲ ଓ େସମାନଙୁ ସଗର ଶସ ପଦାନ କେଲ। 25

ପରାକମୀଗଣର ଆହାର ମନୁଷ େଭାଜନ କଲା; େସ େସମାନଙ ତୃପି

ପଯ ନ ଭକ ପଠାଇେଲ। 26 େସ ଆକାଶେର ପୂବୀୟ ବାୟୁ ବହାଇେଲ

ଓ ନିଜ ପରାକମ ଦାରା ଦକିଣ ବାୟୁ ଚଳାଇେଲ। 27 ମ େସ ଧୂଳି ପରି

େସମାନଙ ଉପେର ମାଂସ ବଷାଇେଲ, ପୁଣି, ସମୁଦର ବାଲ ପରି ପକୀମାନଙୁ

ବଷାଇେଲ; 28 େସ େସମାନଙ ଛାଉଣି ମ େର, େସମାନଙ ଆବାସର

ଚତୁଦଗେର ତାହା ବଷାଇେଲ। 29ତହେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ

େହେଲ ଓ େସ େସମାନଙ ଅଭଳାଷିତ ବିଷୟ େସମାନଙୁ ପଦାନ କେଲ। 30

ଅଭଳାଷିତ ବିଷୟରୁ େସମାନଙ େସହ ଭଙ େନାହୁଣୁ, ଖାଦ େସମାନଙ

ମୁଖେର ଥାଉ ଥାଉ 31 ପରେମଶରଙ େକାଧ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର

ଉଠିଲା ଓ େସମାନଙ ହୃଷପୁଷ େଲାକଙ ମ ରୁ ବଧ କଲା, ପୁଣି, ଇସାଏଲର

ଯୁବାଗଣକୁ ସଂହାର କଲା। 32 ଏସବୁ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ପୁନବାର

ପାପ କେଲ ଓ ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟାେର ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 33 ଏେହତୁ

େସ ଅସାରତାେର େସମାନଙ ଦିନ ଓ ଆତଙେର େସମାନଙ ବଷସବୁ
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େକପଣ କରାଇେଲ, 34 େସ େସମାନଙୁ ବଧ କଲା େବେଳ, େସମାେନ

ତାହାଙୁ େଖାଜିେଲ; ଆଉ, େଫରି ଶୀଘ ପରେମଶରଙ ଅେନଷଣ କେଲ।

35 ପରେମଶର େଯ େସମାନଙର େଶୖଳ ଓ ସେବାପରିସ ପରେମଶର େଯ

େସମାନଙର ମୁକିକତା, ଏହା ସରଣ କେଲ। 36 ମାତ େସମାେନ ମୁଖେର

ତାହାଙର ଚାଟୁବାଦ କେଲ ଓ ଜିହାେର ତାହାଙ ନିକଟେର ମିଥ ା କହିେଲ।

37 କାରଣ େସମାନଙ ଅନଃକରଣ ତାହାଙ ପତି ସିର ନ ଥଲା, କିଅବା

େସମାେନ ତାହାଙ ନିୟମେର ବିଶସ ନ ଥେଲ। 38 ମାତ େସ େସହଶୀଳ

େହବାରୁ େସମାନଙ ଅପରାଧ କମା କରି େସମାନଙୁ ଧଂସ କେଲ ନାହ; ପୁଣି,

େସ ଅେନକ ଥର ଆପଣା େକାଧ ସମରଣ କରି ଆପଣା େକାପ ଉେତଜ

କେଲ ନାହ। 39ଆଉ, େସମାେନ େଯ ମାଂସ ମାତ ଓ ବହିଯାଇ େଫରି ନ

ଆସିବା ବାୟୁ ସରୂପ, ଏହା େସ ସରଣ କେଲ। 40 େସମାେନ ପାନର ମ େର

େକେତ ଥର ତାହାଙର ବିେଦାହୀ େହେଲ ଓ ମରୁଭୂମିେର ତାହାଙୁ ଅସନୁଷ

କେଲ। 41 େସମାେନ ପୁନବାର ବିମୁଖ େହାଇ ପରେମଶରଙୁ ପରୀକା କେଲ

ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙୁ ବିରକ କେଲ। 42 େସମାେନ ତାହାଙର ହସ ଓ

େଯଉଁ ଦିନ େସ ବିପକଠାରୁ େସମାନଙୁ ମୁକ କେଲ, େସହି ଦିନ 43ଆଉ,

େସ କିରୂେପ ମିସରେର ଆପଣା ଚିହ ଓ େସାୟନପଦାେର ଆପଣାର ଅଦୁତ

ଲକଣ ସାପନ କେଲ; 44 ପୁଣି, େସମାନଙର ନଦୀ ଓ େସାତସବୁ ରକମୟ

କରିବାରୁ େସମାେନ ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହ, ଏହାସବୁ ସରଣ କେଲ ନାହ।

45 େସ େସମାନଙ ମ କୁ ଦଂଶକ ଝିଙ ପଠାଇେଲ, େସସବୁ େସମାନଙୁ ଗାସ

କେଲ ଓ େବଙ ପଠାଇେଲ, େସସବୁ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କେଲ। 46 ମ େସ

କୀଟକୁ େସମାନଙ ଭୂମିର ଫଳ ଓ ପଙପାଳକୁ େସମାନଙ ପରିଶମର ଫଳ

େଦେଲ। 47 େସ ଶିଳା ଦାରା େସମାନଙ ଦାକାଲତା ଓ ହିମ ଦାରା େସମାନଙ

ଡିମିରିବୃକ ନଷ କେଲ। 48ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ ପଶୁଗଣକୁ ଶିଳାେର ଓ

େସମାନଙ ପଲସବୁକୁ ପଜଳିତ ବଜାଘାତେର ସମପଣ କେଲ। 49 େସ

ଆପଣା େକାଧର ପଚଣତା, େକାପ ଓ େରାଷ ଓ ସଙଟରୂପ ଅନିଷର ଦୂତଦଳ

େସମାନଙ ବିରୁଦେର ପଠାଇେଲ। 50 େସ ନିଜ େକାଧ ପାଇଁ ପଥ ପସୁତ

କେଲ, େସ ମୃତୁୁ ରୁ େସମାନଙ ପାଣ ରକା କେଲ ନାହ, ମାତ ମହାମାରୀେର

େସମାନଙ ଜୀବନ ସମପଣ କେଲ; 51 େସ ମିସରେର ପଥମଜାତ ସମସଙୁ,

ହା ର ତମୁେର େସମାନଙ ଶକିର ପଥମ ଫଳକୁ ଆଘାତ କେଲ; 52ମାତ
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େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େମଷଗଣ ତୁଲ ଚଳାଇେଲ ଓ ପାନରେର

େସମାନଙୁ ପଲ ପରି କଢ଼ାଇ େନେଲ। 53 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ନିରାପଦେର

ଚଳାଇେଲ, େତଣୁ େସମାେନ ଉ ବିଗ େନାହିେଲ, ମାତ ସମୁଦ େସମାନଙ

ଶତୁଗଣକୁ ମଗ କଲା। 54ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ ଆପଣା ପବିତ ସୀମାକୁ ଓ

ଆପଣା ଦକିଣ ହସ ଦାରା ଲବ ଏହି ପବତକୁ ଆଣିେଲ। 55ଆହୁରି, େସ

େସମାନଙ ଆଗରୁ େଗାଷୀୟବଗଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ଓ ଅଧକାରାେଥ ପରିମାପକ

ରଜୁ ଦାରା େସମାନଙୁ ବିଭାଗ କରିେଦେଲ ଓ ଇସାଏଲ େଗାଷୀବଗକୁ

େସମାନଙ ତମୁେର ବାସ କରାଇେଲ। 56 ତଥାପି େସମାେନ ସେବାପରିସ

ପରେମଶରଙୁ ପରୀକା କରି ତାହାଙର ବିେଦାହୀ େହେଲ ଓ ତାହାଙର

ପମାଣବାକ ସବୁ ପାଳନ କେଲ ନାହ; 57 ମାତ ବିମୁଖ େହାଇ ଆପଣା

ପୂବପୁରୁଷଗଣ ତୁଲ ବିଶାସଘାତକତା କେଲ; େସମାେନ ପବଞକ ଧନୁ

ତୁଲ ଲକ ହୁଡ଼ିେଲ। 58 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉଚସଳୀ ଦାରା

ତାହାଙୁ ବିରକ କେଲ। ଓ ଆପଣାମାନଙ େଖାଦିତ ପତିମା ଦାରା ତାହାଙର

ଅନଜାଳା ଜନାଇେଲ। 59 ପରେମଶର ଏହା ଶୁଣି େକାପାନିତ େହେଲ ଓ

ଇସାଏଲକୁ ଅତିଶୟ ଘୃଣା କେଲ; 60 ଏପରିକି, େସ ଶୀେଲାସିତ ଆବାସ

ଓ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଆପଣାର ସାପିତ ତମୁ ପରିତ ାଗ କେଲ। 61

ପୁଣି, େସ ବନୀତେର ଆପଣା ପରାକମ ଓ ବିପକ ହସେର ଆପଣା େଗୗରବ

ସମପଣ କେଲ। 62 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ମ ଖଡେର ସମପ େଦେଲ

ଓ ଆପଣା ଅଧକାର ପତି େକାଧ େହେଲ। 63 ଅଗି େସମାନଙ ଯୁବାଗଣକୁ

ଗାସ କଲା ଓ େସମାନଙ କନ ାଗଣର ବିବାହଗୀତ େହଲା ନାହ। 64

େସମାନଙ ଯାଜକଗଣ ଖଡେର ପତିତ େହେଲ ଓ େସମାନଙ ବିଧବାଗଣ

କିଛି ବିଳାପ କେଲ ନାହ। 65 େସେତେବେଳ ପଭୁ ନିଦାରୁ ଜାଗତ େଲାକ

ପରି, ମଦିରା େହତୁ ହଷନାଦକାରୀ ବୀର ପରି ଉଠିେଲ। 66ଆଉ, େସ

ଆପଣା ବିପକଗଣକୁ ପହାର କରି ହଟାଇ େଦେଲ; େସ େସମାନଙୁ ଚିରକାଳ

ନିନାପାତ କେଲ। 67ଆହୁରି, େସ େଯାେଷଫର ବଂଶକୁ ଅଗାହ କେଲ ଓ

ଇଫୟିମ େଗାଷୀକୁ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହ। 68ମାତ ଯିହୁଦା େଗାଷୀକୁ,

ଆପଣାର ପିୟ ସିେୟାନ ପବତକୁ ମେନାନୀତ କେଲ। 69ଆଉ, େସ ଉଚ

ଗଗନ ତୁଲ ଓ ଅନନକାଳ ନିମେନ ଆପଣା ସାପିତ ପୃଥବୀ ତୁଲ ଆପଣା

ଧମଧାମ ନିମାଣ କେଲ। 70ଆହୁରି, େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ମେନାନୀତ
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କେଲ ଓ େମଷଖୁଆଡ଼ରୁ ତାଙୁ ଗହଣ କେଲ। 71 େସ ଆପଣା େଲାକ

ଯାକୁବକୁ ଓ ଆପଣା ଅଧକାର ଇସାଏଲକୁ ପତିପାଳନ କରିବା ନିମେନ

ସନ ଦାୟିନୀ େମଷୀଗଣ ପଛରୁ ତାଙୁ ଆଣିେଲ। 72 ତହେର େସ ଆପଣା

ଅନଃକରଣର ସରଳତାନୁସାେର େସମାନଙୁ ପତିପାଳନ କେଲ ଓ ଆପଣା

ହସର ନିପୁଣତାେର େସମାନଙୁ ଚଳାଇେଲ।

79ଆସଫର ଗୀତ। େହ ପରେମଶର, ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ

ଅଧକାରେର ପେବଶ କରିଅଛନି; େସମାେନ ତୁମର ପବିତ ମନିର ଅଶୁଚି

କରିଅଛନି; େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ କାନଡ଼ାର ଢିପି କରିଅଛନି। 2 େସମାେନ

ତୁମ ଦାସଗଣର ଶବ ଭକ ନିମେନ େଖଚର ପକୀଗଣକୁ େଦଇଅଛନି, ତୁମ

ସ ଭକମାନଙ ମାଂସ ଭୂଚର ପଶୁଗଣକୁ େଦଇଅଛନି। 3 େସମାନଙର ରକ

ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗେର େସମାେନ ଜଳ ପରି ଢାଳିଅଛନି ଓ େସମାନଙୁ

କବର େଦବା ପାଇଁ େକହି ନ ଥଲା। 4 ଆେମମାେନ ପତିବାସୀଗଣ

ନିକଟେର ନିନାର ବିଷୟ, ଆମମାନଙ ଚତୁଦଗସ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର

ଟାହୁଲ ଓ ପରିହାସର ପାତ େହାଇଅଛୁ। 5 େହ ସଦାପେଭା, େକେତ

କାଳ? ତୁେମ କି ସଦାକାଳ କୁଦ େହବ? ତୁମର ଅନଜାଳା କି ଅଗି ପରି

ଜଳିବ? 6 େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମଙୁ ଜାଣନି ନାହ ଓ େଯଉଁ

ରାଜ ସମୂହ ତୁମ ନାମେର ପାଥନା କରନି ନାହ, େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା

େକାପ ଢାଳିଦିଅ। 7 କାରଣ େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗାସ କରିଅଛନି ଓ

ତାହାର ବାସସାନ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି। 8ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ଅପରାଧ ଆମମାନଙ ପତିକୂଳେର ସରଣ କର ନାହ; ତୁମର କରୁଣା

ଶୀଘ ଆମମାନଙର ସମୁଖବତୀ େହଉ। କାରଣ ଆେମମାେନ ଅତି କୀଣ

େହାଇଅଛୁ। 9 େହ ଆମମାନଙ ପରିତାଣର ପରେମଶର, ତୁମ ନାମର

େଗୗରବ ସକାେଶ ଆମମାନଙର ସାହାଯ କର ଓ ଆପଣା ନାମ ସକାେଶ

ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କର ଓ ଆମମାନଙ ପାପସବୁ ମାଜନା କର। 10 ଅନ

େଦଶୀୟମାେନ କାହକି କହିେବ, େସମାନଙର ପରେମଶର କାହାନି? ତୁମ

ଦାସଗଣର େଯଉଁ ରକ ପାତିତ େହାଇଅଛି, ତହର ପତିଫଳ ଆମମାନଙ

ସାକାତେର ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ପକାଶିତ େହଉ। 11 ବନୀର

ହାହାକାର ତୁମ ଛାମୁେର ଉପସିତ େହଉ; ତୁମ ପରାକମର ମହତାନୁସାେର

ମରଣାେଥ ନିରୂପିତ େଲାକମାନଙୁ ରକା କର। 12 ପୁଣି, େହ ପେଭା,
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ଆମମାନଙ ପତିବାସୀଗଣ ତୁମଙୁ େଯଉଁ ନିନା କରିଅଛନି, େସହି ନିନାର

ସାତ ଗୁଣ ପତିଫଳ େସମାନଙ େକାଡ଼େର ଦିଅ। 13 ତହେର ତୁମର େଲାକ

ଓ ତୁମ ଚରାସାନର େମଷ େଯ ଆେମମାେନ, ଆେମମାେନ ସଦାକାଳ ତୁମର

ଧନ ବାଦ କରିବା; ଆେମମାେନ ସମସ ପିଢ଼ି ପତି ତୁମର ପଶଂସା ପକାଶ

କରିବା।

80ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େଶାଶନୀ ଏଦୂ ସରେରଆସଫର ଗୀତ।

େହ ଇସାଏଲର ପାଳକ, େମଷପଲ ତୁଲ େଯାେଷଫକୁ ଚଳାଅ େଯ ତୁେମ,

ତୁେମ କଣପାତ କର; କିରୂବମାନଙ ଉପେର ଉପବିଷ େଯ ତୁେମ, ତୁେମ

ପକାଶମାନ ହୁଅ। 2ଇଫୟିମ, ବିନ ାମୀ ଓ ମନଃଶିର ସାକାତେର ଆପଣା

ପରାକମ ଉେତଜିତ କର ଓ ଆମମାନଙ ପରିତାଣାେଥ ଆଗମନ କର। 3 େହ

ପରେମଶର, ଆମମାନଙୁ େଫରାଅ ଓ ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପକାଶ କର,

ତହେର ଆେମମାେନ ପରିତାଣ ପାଇବୁ। 4 େହ ସଦାପେଭା, େସୖନ ାଧପତି

ପରେମଶର, ତୁମ େଲାକମାନଙ ପାଥନା ପତିକୂଳେର ତୁେମ େକେତ କାଳ

କୁଦ େହାଇଥବ? 5 ତୁେମ େସମାନଙୁ େଲାତକରୂପ ଭକ ଖୁଆଇଅଛ

ଓ େସମାନଙୁ ବହୁ ପରିମାଣେର େଲାତକ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇଅଛ। 6

ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତିବାସୀଗଣ ନିକଟେର ଆମମାନଙୁ ବିେରାଧର କାରଣ

କରୁଅଛ; ପୁଣି, ଆମମାନଙ ଶତୁମାେନ ଆପଣାମାନଙ ମ େର ଉପହାସ

କରନି। 7 େହ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଆମମାନଙୁ େଫରାଅ ଓ ଆପଣା

ମୁଖର େତଜ ପକାଶ କର, ତହେର ଆେମମାେନ ପରିତାଣ ପାଇବୁ। 8 ତୁେମ

ମିସରରୁ େଗାଟିଏ ଦାକାଲତା ଆଣିଲ; ତୁେମ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦଇ

ତାହା େରାପଣ କଲ। 9 ତୁେମ ତାହା ସମୁଖେର ସାନ ପସୁତ କଲ, ତହେର

ତାହା ବଦମୂଳ େହାଇ େଦଶସାରା ବ ାପିଗଲା। 10 ତାହାର ଛାୟାେର

ପବତଗଣ ଆବୃତ େହେଲ ଓ ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପରେମଶରଙ ଏରସ ବୃକ

ତୁଲ େହେଲ। 11 ତାହା ସମୁଦ ପଯ ନ ଆପଣା ଶାଖା ଓ ନଦୀ ପଯ ନ

ଆପଣା ପଲବ ବିସାର କଲା। 12 କାହକି ତୁେମ ତାହାର େବଢ଼ା ଭାଙି

ପକାଇଅଛ େଯ, ପଥକସବୁ ତାହା ଛିଣାଇ ପକାଉଅଛନି? 13 ବନରୁ ବରାହ

ଆସି ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ ଓ ବିଲର ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇଯାʼନି। 14 େହ

େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, େଫର; ସଗରୁ

ନିରୀକଣ କର ଓ ଦୃଷିପାତ କରି ଏହି ଦାକାଲତାର 15 ଓ ତୁମ ଦକିଣ ହସ
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ଦାରା ସାପିତ ଗଣିର ଓ ଆପଣା ନିମେନ ତୁମ ସବଳୀକୃତ ଶାଖାର ତତ ନିଅ।

16 ତାହା ଅଗିେର ଦଗ, ତାହା େଛଦିତ େହାଇଅଛି; ତୁମ ମୁଖର ତଜନେର

େଲାକମାେନ ବିନଷ େହଉଅଛନି। 17 ତୁମ ଦକିଣ ହସର ମନୁଷ ଉପେର,

ଆପଣା ନିମେନ ସବଳୀକୃତ ମନୁଷ ପୁତ ଉପେର ତୁମର ହସ ଥାଉ। 18

ତହେର ଆେମମାେନ ତୁମଠାରୁ େଫରିଯିବା ନାହ; ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ସଜୀବ

କର, ତହଁୁ ଆେମମାେନ ତୁମ ନାମେର ପାଥନା କରିବା। 19 େହ ସଦାପେଭା,

େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଆମମାନଙୁ େଫରାଅ; ଆପଣା ମୁଖର େତଜ

ପକାଶ କର, ତହେର ଆେମମାେନ ପରିତାଣ ପାଇବୁ।

81ପଧାନବାଦ କରନିମେନଗିତୀ ସରେରଆସଫରଗୀତ।ଆମମାନଙ

ବଳ ସରୂପ ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଉଚସରେର ଗାନ କର; ଯାକୁବର

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଜୟଧନି କର। 2 ଗୀତ ଉଠାଅ ଓ ଦାରା,

େନବଲ ସହିତ ମେନାହର ବୀଣାଯନ ଆଣ। 3 ଅମାବାସ ାେର, ପୂଣମାେର,

ଆମମାନଙ ମେହାତବ ଦିନେର ତୂରୀ ବଜାଅ। 4 କାରଣ ତାହା ଇସାଏଲ

ନିମେନ ବିଧ ଓ ଯାକୁବର ପରେମଶରଙ ବିଧାନ ଅେଟ। 5 େସ ମିସର

େଦଶ ବିରୁଦେର ବାହାରିବା େବେଳ େଯାେଷଫ ମ େର ସାକ ନିମେନ ତାହା

ସାପନ କେଲ; େସଠାେର ଆେମ ଆପଣାର ଅ ାତ ବାଣୀ ଶୁଣିଲୁ। 6 “ଆେମ

ତାହାର ସନ ଭାରରୁ ଘୁଞାଇ େଦଲୁ; ତାହାର ହସ େଟାକାଇରୁ ମୁକ େହଲା।

7 ତୁେମ ସଙଟ େବେଳ ଡାକିଲ, ତହଁୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଉଦାର କଲୁ; ଆେମ

େମଘଗଜନର ଗୁପ ସାନେର ତୁମକୁ ଉତର େଦଲୁ; ଆେମ ମିରୀବାଃ ଜଳ

ନିକଟେର ତୁମକୁ ପରୀକା କଲୁ। (େସଲା) 8 େହ ଆମର େଲାକ, ଶୁଣ,

ଆେମ ତୁମ ନିକଟେର ସାକ େଦବା; େହ ଇସାଏଲ, ଯଦି ତୁେମ ଆମ କଥା

ଶୁଣନ! 9 ତୁମ ମ େର ଅନ େକୗଣସି େଦବତା ରହିବ ନାହ; କିଅବା ତୁେମ

ଅନ େକୗଣସି େଦବତାକୁ ପଣାମ କରିବ ନାହ। 10ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ପରେମଶର, ଆେମ ତୁମକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ; ଆପଣା

ମୁଖ ବଡ଼ କରି େମଲାଅ, ଆେମ ତାହା ପୂଣ କରିବା। 11 ମାତ ଆମ େଲାେକ

ଆମ ରବ ଶୁଣିେଲ ନାହ ଓ ଇସାଏଲ ଆମଙୁ ଚାହଲା ନାହ। 12 ତହେର

େସମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନଣାନୁସାେର ଚାଲେବ, ଏଥପାଇଁ

ଆେମ େସମାନଙୁ େସମାନଙ ହୃଦୟର କଠିନତାନୁସାେର ଛାଡ଼ିେଦଲୁ। 13

ଆହା, ଯଦି ଆମ େଲାେକ ଆମର କଥା ଶୁଣେନ! ଯଦି ଇସାଏଲ ଆମ
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ପଥେର ଚାଲନା! 14ଆେମ ଶୀଘ େସମାନଙ ଶତୁଗଣକୁ ଦମନ କରନୁ ଓ

େସମାନଙ ବିପକଗଣର ପତିକୂଳେର ଆପଣା ହସ େଫରାନୁ। 15ସଦାପଭୁଙ

ଘୃଣାକାରୀମାେନ ତାହାଙର ବଶତା ସୀକାର କରେନ; ମାତ େସମାନଙର

ସମୟ ସଦାକାଳ ରହନା। 16ଆହୁରି, େସ ଉତମ ଗହମେର େସମାନଙୁ

ପତିେପାଷଣ କରେନ ଓଆେମ େଶୖଳରୁ ମଧୁ େଦଇ ତୁମକୁ ପରିତୃପ କରନୁ।”

82ଆସଫର ଗୀତ। ପରେମଶର ପରେମଶରଙ ମଣଳୀ ମ େର ଠିଆ

ହୁଅନି; େସ େଦବତାମାନଙ ବିଚାର କରନି। 2 “ତୁେମମାେନ େକେତ

କାଳ ଅନ ାୟ ବିଚାର କରିବ? ଓ ଦୁଷମାନଙର ମୁଖାେପକା କରିବ?

(େସଲା) 3 ତୁେମମାେନ ଦରିଦ ଓ ପିତୃହୀନମାନଙର ବିଚାର କର; ଦୁଃଖୀ ଓ

ଅକିଞନମାନଙ ପତି ନ ାୟ ବ ବହାର କର। 4 ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନମାନଙୁ

ରକା କର; ଦୁଷଗଣର ହସରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କର।” 5 େସମାେନ

ଜାଣନି ନାହ କିଅବା ବୁଝନି ନାହ; େସମାେନ ଅନକାରେର ଏେଣେତେଣ

ଭମଣ କରନି; ପୃଥବୀର ସକଳ ଭତିମୂଳ ବିଚଳିତ ହୁଏ। 6 ମଁୁ କହିଲ,

“ତୁେମମାେନ ଈଶରଗଣ ଓ ତୁେମ ସମେସ ସେବାପରିସଙ ସନାନ। 7

ତଥାପି ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ପରି ମରିବ ଓ ଜେଣ ଅଧପତି ତୁଲ ପତିତ

େହବ।” 8 େହ ପରେମଶର, ଉଠ, ପୃଥବୀର ବିଚାର କର; କାରଣ ତୁେମ

ସବୁ େଗାଷୀମାନଙୁ ଅଧକାର କରିବ।

83ଗୀତ, ଆସଫର ଗୀତ। େହ ପରେମଶର, ତୁେମ େମୗନୀ େହାଇ ରୁହ

ନାହ; େହ ପରେମଶର, ନୀରବ ଓ ନିରସ ହୁଅ ନାହ। 2 କାରଣ େଦଖ, ତୁମ

ଶତୁଗଣ ଗଣେଗାଳ କରନି ଓ ତୁମଙୁ ଘୃଣା କରିବା େଲାକମାେନ ମସକ

ଉଠାଇଅଛନି। 3 େସମାେନ ତୁମ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର କୁଟିଳ ମନଣା

କରନି ଓ ତୁମର ଗୁପ େଲାକମାନଙ ପତିକୂଳେର ପରସର ପରାମଶ କରନି।

4 େସମାେନ କହିଅଛନି, “ଇସାଏଲର ନାମ େଯପରି ଆଉ ସରଣେର ନ

ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ଆସ, ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରି ଆଉ େଗାଷୀ

େହାଇ ଥବାକୁ ନ େଦଉ।” 5କାରଣ େସମାେନ ଏକଚିତ େହାଇ ପରାମଶ

କରିଅଛନି; 6 ଇେଦାମର ତମୁନିବାସୀମାେନ, ଇଶାେୟଲୀୟମାେନ,

େମାୟାବ, ହାଗରୀୟମାେନ, 7 ଗବାଲ, ଅେମାନ, ଅମାେଲ ଓ େସାରନି

ବାସୀମାନଙ ସହିତ ପେଲଷୀୟା, ସମେସ ତୁମ ବିରୁଦେର ନିୟମ ସାପନ

କରିଅଛନି। 8 ଅଶୂରୀୟ ମ େସମାନଙ ସେଙ େଯାଗ େଦଇଅଛି; େସମାେନ
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େଲାଟର ବଂଶକୁ ସାହାଯ କରିଅଛନି। (େସଲା) 9 ମିଦୀୟନ େଦଶ ପତି,

କୀେଶା ନଦୀ ନିକଟେର ସୀଷରା ପତି, ଯାବୀ ପତି େଯରୂପ, େସରୂପ

େସମାନଙ ପତି କର। 10 େସମାେନ ଐ େଦାର ନିକଟେର ବିନଷ େହେଲ;

େସମାେନ ଭୂମି ପାଇଁ ଖତ ସରୂପ େହେଲ। 11ତୁେମ େସମାନଙ ପଧାନବଗକୁ

ଓେର ଓ େସ ର ସମାନ, େସମାନଙ ଅଧପତି ସମସଙୁ ହ େସବହ ଓ

ସଲମୁନର ସମାନ କର; 12 େସମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ

ପରେମଶରଙ ନିବାସସାନସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରେର େନଉ।” 13

େହ େମାହର ପରେମଶର, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଘୂଣାୟମାନ ଧୂଳି ପରି, ବାୟୁ

ସମୁଖେର କୁଟା ପରି କର। 14 େଯଉଁ ଅଗି ବନକୁ ଦଗ କେର ଓ େଯଉଁ

ଅଗିଶିଖା ପବତଗଣକୁ ପଜଳିତ କେର; 15 ତାହା ପରି ତୁେମ ଆପଣା ଝଡ଼

ଦାରା େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ ଓ ଆପଣା ପଚଣ ବତାସ ଦାରା

େସମାନଙୁ ଭୟଗସ କର। 16 େହ ସଦାପେଭା, େସମାେନ େଯପରି ତୁମ

ନାମ ଅେନଷଣ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ମୁଖକୁ ଲଜାେର ପୂଣ କର;

17 େସମାେନ ସଦାକାଳ ଲଜିତ ଓ ବିହଳ େହଉନୁ; େସମାେନ ହତାଶ ଓ

ବିନଷ େହଉନୁ; 18 ତହେର ସଦାପଭୁ ନାମେର ଖ ାତ େଯ ତୁେମ, େକବଳ

ତୁେମ େଯ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣଳେର ସେବାପରିସ ଅଟ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣି

ପାରିେବ।

84ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଗିତୀ ସରେର େକାରହସନାନଗଣର

ଗୀତ। େହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପେଭା, ତୁମର ଆବାସ କିପରି ପିୟତମ! 2

ସଦାପଭୁଙ ପାଙଣ ନିମେନ େମାହର ପାଣ ଲାଳସା କେର, ମ ମୂଚତ ହୁଏ;

େମାହର ହୃଦୟ ଓ ଶରୀର ଜୀବିତ ପରେମଶରଙ ନିମେନ ଡକା ଛାଡ଼ଇ।

3 ହଁ, ଘରଚଟିଆ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ଓ ଖଞନପକୀ ଛୁଆ ରଖବା

ନିମେନ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ବସା ପାଇଅଛି, େହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପେଭା,

େମାହର ରାଜ ଓ େମାହର ପରେମଶର, ତୁମର ଯ େବଦି େସହି ସାନ, 4

େଯଉଁମାେନ ତୁମ ଗୃହେର ବାସ କରନି, େସମାେନ ଧନ ; େସମାେନ ନିରନର

ତୁମର ପଶଂସା କରୁଥେବ। (େସଲା) 5 ଯାହାର ବଳ ତୁମଠାେର ଥାଏ,

ଯାହାର ହୃଦୟେର ସିେୟାନଗାମୀ ରାଜପଥ ଥାଏ, େସ େଲାକ ଧନ । 6

େସମାେନ କନନଉପତ କାେର ଗମନକରୁ କରୁ ତାହାକୁ ଝରଣା ସାନ କରନି;

ଆଦ ବୃଷି ନାନା ମଙଳେର ତାହା ଭୂଷିତ କେର। 7 େସମାେନ ଉତେରାତର
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ବଳବାନ େହାଇ ଅଗସର ହୁଅନି, େସମାନଙର ପେତ କ େଲାକ ସିେୟାନେର

ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଉପସିତ ହୁଅନି। 8 େହ ସଦାପେଭା, େସୖନ ାଧପତି

ପରେମଶର, େମାହର ପାଥନା ଶୁଣ; େହ ଯାକୁବର ପରେମଶର, କଣପାତ

କର। (େସଲା) 9 େହ ଆମମାନଙ ଢାଲ ସରୂପ ପରେମଶର, ଦୃଷିପାତ କର

ଓ ଆପଣା ଅଭଷିକଙ ମୁଖକୁ ଅନାଅ। 10 କାରଣ ସହସ ଦିନ ଅେପକା ତୁମ

ପାଙଣେର ଏକ ଦିନ ଭଲ; ଦୁଷତାର ତମୁେର ବାସ କରିବା ଅେପକା ଆମ

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ଦାରୀ େହବାର ବରଞ ଆେମ ଭଲ ଜାଣୁ। 11 କାରଣ

ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ସୂଯ ଓ ଢାଲ ଅଟନି; ସଦାପଭୁ ଅନୁଗହ ଓ େଗୗରବ

େଦେବ; େସ ସରଳାଚାରୀମାନଙଠାରୁ େକୗଣସି ମଙଳ ବିଷୟ ଅଟକାଇେବ

ନାହ। 12 େହ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, େଯଉଁ େଲାକ ତୁମଠାେର ଶରଣ

ନିଏ, େସ ଧନ ।

85ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ। େହ

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ନିଜ େଦଶ ପତି ପସନ େହାଇଅଛ; ତୁେମ ଯାକୁବର

ବନୀଦଶା େଫରାଇଅଛ। 2ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ଅପରାଧ କମା

କରିଅଛ, ତୁେମ େସମାନଙ ପାପସବୁ ଆଚାଦନ କରିଅଛ। (େସଲା) 3

ତୁେମ ଆପଣା ସମସ େକାପରୁ ନିବୃତ େହାଇଅଛ; ତୁେମ ଆପଣା େକାଧର

ପଚଣତାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛ। 4 େହ ଆମମାନଙ ପରିତାଣର ପରେମଶର,

ଆମମାନଙୁ େଫରାଅ ଓ ଆମମାନଙ ପତି ତୁମ ବିରକି ନିବୃତ କର। 5 ତୁେମ

କି ସଦାକାଳ ଆମମାନଙ ଉପେର କୁଦ େହବ? ତୁେମ କି ପୁରୁଷପରମରା

ପତି ଆପଣା େକାଧ ରଖଥବ? 6 ତୁମର େଲାକମାେନ େଯପରି ତୁମଠାେର

ଆନନ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ କି ପୁନବାର ଆମମାନଙୁ ସଜୀବ କରିବ

ନାହ? 7 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପତି ଆପଣା ଦୟା ପକାଶ କର ଓ

ଆମମାନଙୁ ତୁମ ପରିତାଣ ପଦାନ କର। 8 ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଯାହା

କହିେବ, ତାହା ଆେମ ଶୁଣିବୁ; କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଓ ଆପଣା

ସ ଭକମାନଙୁ ଶାନିର କଥା କହିେବ; ମାତ େସମାେନ ପୁନବାର ମୂଖତା

ପତି ନ େଫରନୁ। 9 େଯପରି ଆମମାନଙ େଦଶେର େଗୗରବ ବାସ କରିବ,

ଏଥପାଇଁ ନିଶୟ ତାହାଙ ଭୟକାରୀମାନଙ ନିକଟେର ତାହାଙ ପରିତାଣ

ଅଛି। 10 ଦୟା ଓ ସତ ତା ପରସର ମିଳିତ େହାଇଅଛନି; ଧମ ଓ ଶାନି

ପରସର ଚୁମନ କରିଅଛନି। 11 ପୃଥବୀରୁ ସତ ତା ଅଙୁରିତ େହଉଅଛି;
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ପୁଣି, ଧାମକତା ସଗରୁ ଦୃଷିପାତ କରିଅଛି। 12 ସଦାପଭୁ ମଙଳ ପଦାନ

କରିେବ; ତହେର ଆମମାନଙ େଦଶ ଫଳ ଉତନ କରିବ। 13 ଧମ ତାହାଙର

ଆେଗ ଆେଗ ଯିବ ଓ ତାହାଙ ପଦଚିହକୁ ଗମନର ପଥ କରିବ।

86ଦାଉଦଙର ପାଥନା। େହ ସଦାପେଭା, କଣ େଡରି େମାେତ ଉତର ଦିଅ;

କାରଣ ମଁୁ ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନ। 2 େମାହର ପାଣ ରକା କର; େଯେହତୁ ମଁୁ

ଈଶରପରାୟଣ; େହ େମାହର ପରେମଶର, ତୁମଠାେର ଭରସାକାରୀ ଦାସର

ପରିତାଣ କର। 3 େହ ପେଭା, େମାʼ ପତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ; କାରଣ ମଁୁ ସାରାଦିନ

ତୁମ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଏ। 4 ଆପଣା ଦାସର ପାଣ ଆନନିତ କର;

କାରଣ େହ ପେଭା, ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼ ଆପଣା ପାଣ ଉଠାଏ। 5 େଯେହତୁ େହ

ପେଭା, ତୁେମ ମଙଳମୟ ଓ କମା କରିବାକୁ ପସୁତ, ପୁଣି, ତୁମ ନିକଟେର

ପାଥନାକାରୀ ସମସଙ ପତି ଦୟାେର ମହାନ। 6 େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ

ପାଥନାେର କଣପାତ କର ଓ େମାʼ ନିେବଦନର ରବେର ମେନାେଯାଗ କର।

7 େମାହର ସଙଟ ଦିନେର ମଁୁ ତୁମଙୁ ଡାକିବି; କାରଣ ତୁେମ େମାେତ ଉତର

େଦବ। 8 େହ ପେଭା, େଦବଗଣ ମ େର ତୁମ ତୁଲ େକହି ନାହ; କିଅବା

ତୁମ କମ ତୁଲ ଆଉ େକୗଣସି କମ ନାହ। 9 େହ ପେଭା, ତୁମର ସୃଷ

ସକଳ େଦଶୀୟ େଲାକ ଆସି ତୁମ ଛାମୁେର ପଣାମ କରିେବ ଓ େସମାେନ

ତୁମ ନାମର େଗୗରବ କରିେବ। 10 କାରଣ ତୁେମ ମହାନ ଓ ଆଶଯ କମ

କରୁଥାଅ। ତୁେମ ଏକମାତ ପରେମଶର ଅଟ। 11 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର

ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ, ମଁୁ ତୁମ ସତ ତାେର ଗମନ କରିବି; ତୁମ ନାମକୁ ଭୟ

କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଏକମନା କର। 12 େହ ପେଭା, େମାʼ ପରେମଶର, ମଁୁ

ସବାନଃକରଣେର ତୁମର ପଶଂସା କରିବି ଓ ମଁୁ ଅନନକାଳ ତୁମ ନାମର

େଗୗରବ କରିବି। 13 କାରଣ େମାʼ ପତି ତୁମର ଦୟା ମହ ; ପୁଣି, ତୁେମ

ନୀଚସ ପାତାଳରୁ େମାʼ ପାଣକୁ ଉଦାର କରିଅଛ। (Sheol h7585) 14 େହ

ପରେମଶର, ଅହଙାରୀମାେନ େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠିଅଛନି, ଦୁରନ େଲାକଙ

ମଣଳୀ େମାʼ ପାଣ ଚାହଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମୁଖେର

ତୁମଙୁ ରଖ ନାହାନି। 15 ମାତ େହ ପେଭା, ତୁେମ େସହଶୀଳ ଓ କୃପାବାନ

ପରେମଶର, େକାଧେର ଧୀର, ପୁଣି, ଦୟା ଓ ସତ ତାେର ପରିପୂଣ ଅଟ।

16ଆେହ, େମାʼ ପତି େଫର ଓ େମାେତ ଦୟା କର; ତୁମ ଦାସକୁ ତୁମର

ଶକି ପଦାନ କର, ପୁଣି, ତୁମ ଦାସୀର ପୁତକୁ ପରିତାଣ କର। 17 େମାେତ
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ମଙଳାଥକ ଲକଣ େଦଖାଅ; ତହେର େମାʼ ଘୃଣାକାରୀମାେନ ତାହା େଦଖ

ଲଜିତ େହେବ, େଯେହତୁ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାେତ ସାହାଯ କରିଅଛ

ଓ ସାନନା େଦଇଅଛ।

87ଗୀତ; େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ। ତାହାଙ ଭତିମୂଳ ପବିତ ପବତ

ଉପେର ସାପିତ। 2ସଦାପଭୁ ଯାକୁବର ସମସ ବାସସାନ ଅେପକା ସିେୟାନର

ଦାରସମୂହକୁ ଅଧକ େସହ କରନି। 3 େହ ପରେମଶରଙ ନଗରୀ, ତୁମ

ବିଷୟେର ନାନାବିଧ େଗୗରବର କଥା କଥତ ଅଛି। (େସଲା) 4 େମାʼ ଜାଣିବା

େଲାକଙ ତୁଲ ମଁୁ ରାହବ ଓ ବାବିଲକୁ ଉେଲଖ କରିବି; ପେଲଷୀୟା, େସାର

ଓ କୂଶକୁ େଦଖ; “ଏହି ଜଣ େସଠାେର ଜାତ େହଲା।” 5ଆହୁରି, ସିେୟାନ

ବିଷୟେର କୁହାଯିବ, “ଏଜଣ ଓ େସଜଣ ତହ ମ େର ଜାତ େହେଲ;”

ପୁଣି, ସେବାପରିସ ସୟଂ ତାହା ସୁସିର କରିେବ। 6 ସଦାପଭୁ େଗାଷୀବଗର

ନାମ େଲଖବା ସମୟେର, “ଏଜଣ େସଠାେର ଜାତ େହଲା” େବାଲ ଗଣନା

କରିେବ। (େସଲା) 7 ଗାୟକ ଓ ନତକମାେନ କହିେବ, “େମାହର ସବୁ ଝର

ତୁମଠାେର ଅଛି।”

88ଗୀତ; େକାରହସନାନଗଣର ଗୀତ। ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ

ମହଲ ଲୀୟେନା ସରେର ଇଷାହୀୟ େହମନର ମସୀ । ସଦାପେଭା,

େମାʼ ପରିତାଣର ପରେମଶର, ମଁୁ ଦିବାରାତ ତୁମ ସମୁଖେର କାକୂକି କରିଅଛି;

2 େମାʼ ପାଥନା ତୁମ ଛାମୁେର ଉପସିତ େହଉ; େମାʼ କାକୂକିେର କଣପାତ

କର; 3 କାରଣ େମାʼ ପାଣ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ ଓ େମାʼ ଜୀବନ ପାତାଳର

ନିକଟବତୀ େହଉଅଛି। (Sheol h7585) 4 ମଁୁ ଗତଗାମୀ େଲାକମାନଙ

ସେଙ ଗଣିତ; ମଁୁ ଅସହାୟ େଲାକର ସମାନ। 5 େଯଉଁ କବରଶାୟୀ ହତ

େଲାକମାନଙୁ ତୁେମ ଆଉ ସରଣ କରୁ ନାହଁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ ହସରୁ

ବିଚିନ େହାଇଅଛନି, େସହି ମୃତ େଲାକମାନଙ ମ େର ମଁୁ ତ କ େହାଇଅଛି।

6ତୁେମ େମାେତ ନୀଚତମ ଗତେର, ଅନକାରେର, ଗଭୀର ସାନେର ରଖଅଛ।

7ତୁମର େକାପ େମାʼ ଉପେର ପବଳ େହାଇ ରହୁଅଛି ଓ ତୁେମ ଆପଣାର

ସମସ ତରଙେର େମାେତ େକଶ େଦଇଅଛ। (େସଲା) 8 ତୁେମ େମାହର

ପରିଚିତ େଲାକମାନଙୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର ରଖଅଛ; ତୁେମ େସମାନଙ

ନିକଟେର େମାେତ ଘୃଣାର ବିଷୟ କରିଅଛ। ମଁୁ ଅବରୁଦ େହାଇଅଛି ଓ ମଁୁ

ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁ ନାହ। 9 େକଶ ସକାଶୁ େମାʼ ଚକୁ କୀଣ େହଉଅଛି; େହ
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ସଦାପେଭା, ମଁୁ ପତିଦିନ ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା କରିଅଛି, ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼

ଆପଣା ହସ ପସାରିଅଛି। 10 ତୁେମ କି ମୃତ େଲାକମାନଙୁ ଆଶଯ କିୟା

େଦଖାଇବ? େଯଉଁମାେନ ମରିଯାଇଅଛନି, େସମାେନ ଉଠି କି ତୁମର ପଶଂସା

କରିେବ? (େସଲା) 11 କବରେର ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା କିଅବା ବିନାଶ

ସାନେର ତୁମର ବିଶସତା କି ପଚାରିତ େହବ? 12 ଅନକାରେର ତୁମର

ଆଶଯ କିୟା ଓ ବିସୃତି େଦଶେର ତୁମର ଧମ କି ଜଣାଯିବ? 13 ମାତ

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର କାକୂକି କରିଅଛି ଓ ପଭାତେର େମାʼ

ପାଥନା ତୁମ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ। 14 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ କାହକି

େମାʼ ପାଣକୁ ପରିତ ାଗ କରୁଅଛ? ତୁେମ କାହକି େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ

ଲୁଚାଉଅଛ? 15 ମଁୁ ବାଲ କାଳଠାରୁ ଦୁଃଖଗସ ଓ ମୃତକଳ; ମଁୁ ତୁମ ତାସ

େଭାଗ କରି କରି ଉନନା େହାଇଅଛି। 16 ତୁମ ପଚଣ େକାପ େମାʼ ଉପର

େଦଇ ଯାଇଅଛି; ତୁମର ତାସସବୁ େମାେତ ଉଚିନ କରିଅଛି। 17 ତାହାସବୁ

ସାରାଦିନ ଜଳ ପରି େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ ଉପସିତ; ତାହାସବୁ ଏକତ େମାʼ

ଚାରିଆେଡ଼ େବଷନ କେଲ। 18ତୁେମ େସହୀକୁ ଓ ମିତକୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର

ଓ େମାʼ ପରିଚିତ େଲାକଙୁ ଅନକାରେର ରଖଅଛ।

89ଇଷାହୀୟ ଏଥ ର ମସୀ । ମଁୁ ସବଦା ସଦାପଭୁଙ ବିବିଧ ଦୟା ବିଷୟ

ଗାନ କରିବି; ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖେର ତୁମର ବିଶସତା ସମସ ପିଢ଼ି ପତି ପକାଶ

କରିବି। 2କାରଣ ଦୟା ସଦାକାଳ ଗଢ଼ାଯିବ େବାଲ ମଁୁ କହିଅଛି; “ତୁେମ

ଆପଣା ବିଶସତା ସଗେର ହ ସାପନ କରିବ।” 3 “ଆେମ ଆପଣା ମେନାନୀତ

େଲାକ ସେଙ ନିୟମ କରିଅଛୁ, ଆେମ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ସେଙ ଶପଥ

କରିଅଛୁ। 4 ‘ଆେମ ତୁମ ବଂଶକୁ ସଦାକାଳ ସୁସିର କରିବା ଓ ପୁରୁଷ

ପରମରା ପଯ ନ ତୁମର ସିଂହାସନ ଗଢ଼ିବା।’” (େସଲା) 5 େହ ସଦାପେଭା,

ସଗ ତୁମ ଆଶଯ କିୟାର ପଶଂସା କରିବ, ମ ପବିତଗଣର ସମାଜେର

ତୁମ ବିଶସତାର ପଶଂସା କରିବ। 6 କାରଣ ଆକାଶେର ସଦାପଭୁଙ ସେଙ

କାହାର ଉପମା କରାଯାଇପାେର? େଯଉଁ ପରେମଶର ପବିତଗଣର ସଭାେର

ଅତି ଭୟଙର 7 ଓ ଆପଣା ଚତୁଦଗସ ସମସଙ ଉପେର ଭୟେଯାଗ ,

େସହି ସଦାପଭୁଙ ତୁଲ ବିକମୀସନାନଗଣ ମ େର କିଏ ଅଛି? 8 େହ

ସଦାପେଭା, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ତୁମ ତୁଲ ବିକମୀ କିଏ? ତୁମ

ବିଶସତା ତୁମ ଚତୁଦଗେର ବିଦ ମାନ। 9 ତୁେମ ସମୁଦର ଅହଙାର ଉପେର
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କତୃତ କରୁଅଛ; ତହର ତରଙମାଳା ଉଠିବା େବେଳ ତୁେମ େସସବୁ ଶାନ

କରୁଅଛ। 10 ତୁେମ ରାହବକୁ ଚୂଣ କରି ହତ ବ କିର ସମାନ କରିଅଛ;

ତୁେମ ଆପଣା ବଳିଷ ବାହୁେର ନିଜ ଶତୁମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିଅଛ। 11

ସଗ ତୁମର, ପୃଥବୀ ହ ତୁମର; ତୁେମ ଜଗତ ଓ ତହର ପୂଣତା ସାପନ

କରିଅଛ। 12 ଉତର ଓ ଦକିଣ ଦିଗ ତୁେମ ସୃଷି କରିଅଛ; ତାେବାର ଓ

ହେମାଣ ତୁମ ନାମେର ଆନନ କରନି, 13 ତୁେମ ପରାକାନ ବାହୁବିଶିଷ;

ତୁମର ହସ ବଳବାନ ଓ ତୁମର ଦକିଣ ହସ ଉଚ। 14 ଧମ ଓ ନ ାୟବିଚାର

ତୁମ ସିଂହାସନର ଭତିମୂଳ; ଦୟା ଓ ସତ ତା ତୁମର ସମୁଖଗାମୀ। 15 େଯଉଁ

େଲାେକ ଆନନଧନି ଜାଣନି, େସମାେନ ଧନ ; େହ ସଦାପେଭା, େସମାେନ

ତୁମ ମୁଖର ଦୀପିେର ଗମନାଗମନ କରନି। 16 େସମାେନ ସାରାଦିନ ତୁମ

ନାମେର ଆନନ କରନି ଓ ତୁମ ଧାମକତାେର େସମାେନ ଉନତ ହୁଅନି। 17

କାରଣ ତୁେମ େସମାନଙ ବଳର େଗୗରବ ସରୂପ; ପୁଣି, ତୁମ ଅନୁଗହେର

ଆମମାନଙ ଶୃଙ ଉନତ େହବ। 18 କାରଣ ଆମମାନଙ ଢାଲ ସଦାପଭୁଙର

ଓ ଆମମାନଙ ରାଜା ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙର। 19 େସସମୟେର

ତୁେମ ଆପଣା ସ ଭକମାନଙୁ ଦଶନ େଦଇ କଥା କହିଲ, ପୁଣି, କହିଲ,

“ଆେମ ଏକ ବିକମୀ ଉପେର ସାହାଯ କରିବାର ଭାର େଦଇଅଛୁ; ଆେମ

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ମେନାନୀତ ଏକ ଜଣକୁ ଉନତ କରିଅଛୁ। 20ଆେମ

ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ପାଇଅଛୁ; ଆମ ପବିତ େତୖଳେର ଆେମ ତାହାକୁ

ଅଭଷିକ କରିଅଛୁ; 21ଆମ ହସ ତାହା ସଙେର ସିରୀକୃତ େହାଇ ରହିବ; ମ

ଆମର ବାହୁ ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବ। 22 ଶତୁ ତାହା ପତି ଉପଦବ କରିବ

ନାହ; କିଅବା ଦୁଷତାର ସନାନ ତାହାକୁ େକଶ େଦବ ନାହ। 23ଆେମ ତାହାର

ବିପକଗଣକୁ ତାହା ସମୁଖେର ଚୂଣ କରିବା ଓ ତାହାର ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ

ଆଘାତ କରିବା। 24ମାତ ଆମର ବିଶସତା ଓ ଦୟା ତାହାର ସହବତୀ େହବ;

ପୁଣି, ଆମ ନାମେର ତାହାର ଶୃଙ ଉନତ େହବ। 25ଆେମ ସମୁଦ ଉପେର

ତାହାର ହସ ଓ ନଦୀସମୂହ ଉପେର ତାହାର ଦକିଣ ହସ ସାପନ କରିବା। 26

େସ ଆମଙୁ ଡାକି କହିବ, ‘ତୁେମ ଆମର ପିତା, ଆମର ପରେମଶର ଓ ଆମ

ପରିତାଣର େଶୖଳ।’ 27ଆେମ ମ ତାହାକୁ ଆମର ପଥମଜାତ, ପୃଥବୀସ

ରାଜାଗଣ ମ େର ସେବାଚ କରିବା। 28ଆେମ ଅନନକାଳ ତାହା ପକେର

ଆପଣା ଦୟା ରଖବା, ପୁଣି, ଆମର ନିୟମ ତାହା ପକେର ସୁସିର େହବ। 29
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ମ ଆେମ ତାହାର ବଂଶକୁ ନିତ ସାୟୀ କରିବା ଓ ତାହାର ସିଂହାସନକୁ

ଆକାଶମଣଳର ଆୟୁର ତୁଲ ସିର କରିବା। 30 ଯଦି ତାହାର ସନାନଗଣ

ଆମର ବ ବସା ପରିତ ାଗ କରନି ଓ ଆମ ଶାସନେର ନ ଚାଲନି; 31 ଯଦି

େସମାେନ ଆମର ବିଧ ଲଙନ କରନି ଓ ଆମର ଆ ାସବୁ ନ ପାଳନି; 32

େତେବ ଆେମ ଯଷି ଦାରା େସମାନଙ ଅପରାଧର ଓ ପହାର ଦାରା େସମାନଙ

ଅଧମର ଶାସି େଦବା। 33 ମାତ ତାହାଠାରୁ ଆେମ ଆପଣା ଦୟା ଏକାନ

େନବା ନାହ; କିଅବା ଆମ ବିଶସତାର ତୁଟି େହବାକୁ େଦବା ନାହ। 34ଆେମ

ଆପଣା ନିୟମ ଲଙନ କରିବା ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଓଷାଧରରୁ ନିଗତ

କଥା ଅନ ଥା କରିବା ନାହ। 35 ଆେମ ଆପଣା ପବିତତା େଘନି ଥେର

ଶପଥ କରିଅଛୁ; ଆେମ ଦାଉଦଙୁ ମିଥ ା କହିବା ନାହ। 36ତାହାର ବଂଶ

ସଦାକାଳ ରହିବ ଓ ତାହାର ସିଂହାସନ ଆମ ସମୁଖେର ସୂଯ ତୁଲ ରହିବ।

37 ତାହା ସଦାକାଳ ଚନ ତୁଲ ଓ ଆକାଶସ ବିଶସ ସାକୀ ତୁଲ ସିରୀକୃତ

େହବ।” (େସଲା) 38 ମାତ ତୁେମ ଦୂର କରି ଅଗାହ କରିଅଛ, ତୁେମ ଆପଣା

ଅଭଷିକ ପତି କୁଦ େହାଇଅଛ। 39 ତୁେମ ଆପଣା ଦାସର ନିୟମ ଘୃଣା

କରିଅଛ; ତୁେମ ତାହାର ମୁକୁଟ ଭୂମିେର ପକାଇ ଅଶୁଚି କରିଅଛ। 40

ତୁେମ ତାହାର ସବୁ ବାଡ଼ ଭାଙି ପକାଇଅଛ; ତୁେମ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁ

ଉଜାଡ଼ କରିଅଛ। 41 ପଥ େଦଇ ଯିବା େଲାକ ସମେସ ତାହାକୁ ଲୁଟ କରନି;

େସ ଆପଣା ପତିବାସୀମାନଙର ନିନାପାତ େହାଇଅଛି। 42 ତୁେମ ତାହାର

ବିପକମାନଙ ଦକିଣ ହସ ଉନତ କରିଅଛ; ତୁେମ ତାହାର ସକଳ ଶତୁଙୁ

ଆନନିତ କରିଅଛ। 43 ହଁ, ତୁେମ ତାହାର ଖଡଧାର େଫରାଉଅଛ ଓ ଯୁଦେର

ତାହାକୁ ଛିଡ଼ା େହବାକୁ େଦଇ ନାହଁ। 44 ତୁେମ ତାହାର ରାଜଦଣ ନିବୃତ

କରିଅଛ ଓ ତାହାର ସିଂହାସନ ଭୂମିକୁ ପକାଇ େଦଇଅଛ। 45 ତୁେମ ତାହାର

େଯୗବନ ଦିନ ହାସ କରିଅଛ; ତୁେମ ଲଜାେର ତାହାକୁ ଆଚନ କରିଅଛ।

(େସଲା) 46 େହ ସଦାପେଭା, େକେତ କାଳ, ତୁେମ କି ସଦାକାଳ ଆପଣାକୁ

ଲୁଚାଇବ? େକେତ କାଳ ତୁମର େକାପ ଅଗି ପରି ଜଳିବ? 47 ଆେହ,

େମାହର ସମୟ କିପରି ଅଳ, ଏହା ସରଣ କର; ତୁେମ କିପରି ଅସାରତା

ନିମେନ ମନୁଷ ସନାନ ସମସଙୁ ସୃଷି କରିଅଛ! 48 େଯ ମୃତୁୁ ନ େଦଖ

ଜୀବିତ ରହିବ ଓ ପାତାଳର ପରାକମରୁ ଆପଣା ପାଣ ମୁକ କରିବ, ଏପରି

ମନୁଷ କିଏ? (Sheol h7585) 49 େହ ପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା ବିଶସତା ଦାରା
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ଦାଉଦଙ ନିକଟେର ଯାହା ଶପଥ କରିଥଲ, ତୁମର େସହି ପୂବ ବିବିଧ ଦୟା

କାହ? 50 େହ ପେଭା, ତୁମ ଦାସମାନଙର ନିନା ସରଣ କର ଓ ମଁୁ ପରାକାନ

େଗାଷୀବଗର ନିନା କିପକାେର ଆପଣା ବକସଳେର ବହୁଅଛି, ଏହା ସରଣ

କର। 51 େହ ସଦାପେଭା, ତଦାରା ତୁମ ଶତୁଗଣ ନିନା କରିଅଛନି, ତଦାରା

େସମାେନ ତୁମ ଅଭଷିକଙ ପଦଚିହକୁ ନିନା କରିଅଛନି। 52 ସଦାପଭୁ

ଅନନକାଳ ଧନ େହଉନୁ, ଆେମ , ଆେମ ।

90ପରେମଶରଙ େଲାକ େମାଶାଙର ପାଥନା। େହ ପେଭା, ତୁେମ

ପୁରୁଷାନୁକମେର ଆମମାନଙର ବାସସାନ େହାଇ ଆସିଅଛ। 2 ପବତଗଣର

ଉତତିର ଓ ତୁମ ଦାରା ପୃଥବୀ ଓ ଜଗତର ସୃଷିର ପୂବଠାରୁ ଅନାଦିକାଳରୁ

ଅନନକାଳ ପଯ ନ ତୁେମ ପରେମଶର ଅଟ। 3 ତୁେମ ମତ କୁ ଧୂଳିେର ଲୀନ

କରୁଅଛ। ପୁଣି, କହୁଅଛ, “େହ ମନୁଷ ସନାନଗଣ, େଫର।” 4କାରଣ ତୁମ

ଦୃଷିେର ସହସ ବଷ ଗତ କାଲର ତୁଲ ଓ ରାତିର ଏକ ପହରର ସମାନ। 5

େଯପରି ପାବନେର, େସପରି ତୁେମ େସମାନଙୁ ଭସାଇ େନଉଅଛ; େସମାେନ

ସପ ତୁଲ । ପାତଃକାଳେର େସମାେନ ବଢ଼ନା ତୃଣ ତୁଲ । 6 ପାତଃକାଳେର

ତାହା ସେତଜ େହାଇ ବଢ଼ଇ; ସନ ାକାଳେର ତାହା କଟାଯାଇ ଶୁଖଇ। 7

କାରଣ ତୁମ େକାଧେର ଆେମମାେନ କୟ ପାଉ, ପୁଣି, ତୁମ େକାପେର

ଆେମମାେନ ବ ସ େହଉ। 8ତୁେମ ଆମମାନଙ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମୁଖେର,

ଆମମାନଙ ଗୁପ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପିେର ରଖଅଛ। 9 କାରଣ

ଆମମାନଙର ସକଳ ଦିନ ତୁମ େକାପେର ବହିଯାଏ; କଥତ କାହାଣୀ ପରି

ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଷ ସମାପ କରୁଥାଉ। 10ଆମମାନଙ ଆୟୁର

ପରିମାଣ ସତୁରି ବଷ, ଅବା ବଳ ସକାଶୁ ଅଶୀ ବଷ ହୁଏ; ତଥାପି ତହର

ବଳ ଓ ପରିଶମ ଦୁଃଖ ମାତ; କାରଣ ତାହା ଶୀଘ ବହିଯାଏ ଓ ଆେମମାେନ

ଉଡ଼ିଯାଉ। 11 ତୁମ େକାଧର ପବଳତା ଓ ତୁମ ପତି ଉପଯୁକ ଭୟ ପମାେଣ

ତୁମର େକାପ କିଏ ବୁେଝ? 12 େଯପରି ଆେମମାେନ ାନବିଶିଷ ଅନଃକରଣ

ପାଇ ପାରିବୁ, ଏଥପାଇଁ ଆମମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ

ଶିକା ଦିଅ। 13 େହ ସଦାପେଭା, େଫର; େକେତ କାଳ? ଆପଣା ଦାସମାନଙ

ପତି ପସନ ହୁଅ। 14 ପଭାତେର ଆମମାନଙୁ ତୁମ ଦୟାେର ତୃପ କର;

ତହେର ଆେମମାେନ ଯାବଜୀବନ ହୃଷ ଓ ଆନନିତ େହବା। 15 େଯେତ

ଦିନ ଆମମାନଙୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ ଓ େଯେତ ବଷ ଆେମମାେନ ଅମଙଳ
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େଦଖଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆମମାନଙୁ ଆନନିତ କର। 16 ତୁମ ଦାସଗଣ ପତି

ତୁମର କମ ଓ େସମାନଙ ସନାନଗଣ ପତି ତୁମର ମହିମା ପକାଶିତ େହଉ।

17 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙର େସୗନଯ ଆମମାନଙ ଉପେର

ଅଧଷାନ କରୁ; ଆଉ, ତୁେମ ଆମମାନଙ ହସକୃତ କମ ଆମମାନଙ ପକେର

ସାୟୀ କର; ହଁ, ଆମମାନଙର ହସକୃତ କମ ତୁେମ ସାୟୀ କର।

91 େଯଉଁ ଜନ ସେବାପରିସଙ ଆବୃତ ସାନେର ବାସ କେର, େସ

ସବଶକିମାନଙ ଛାୟା ତେଳ ବସତି କରିବ। 2ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟେର

କହିବି, “େସ େମାହର ଆଶୟ ଓ େମାହର ଦୁଗ; େମାହର ପରେମଶର, ମଁୁ

ତାହାଙଠାେର ନିଭର ରେଖ।” 3କାରଣ େସ ତୁମକୁ ବ ାଧର ଫାନରୁ ଓ

ସବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକା କରିେବ। 4 େସ ଆପଣା ପକେର ତୁମକୁ

ଆେବାରିେବ ଓ ତାହାଙ େଡଣା ତେଳ ତୁେମ ଆଶୟ େନବ; ତାହାଙ ସତ ତା

ଢାଲ ଓ ଫଳକ ସରୂପ ଅେଟ। 5 ତୁେମ ରାତିର ତାସ, କିଅବା ଦିବସର

ଉଡ଼ନା ତୀର, 6 ଅନକାରଗାମୀ ମହାମାରୀ, କିଅବା ମ ାହେର ବିନାଶକ

ସଂହାର ବିଷୟେର ଭୀତ େହବ ନାହ। 7 ତୁମ ପାଶେର ସହସ ଓ ତୁମ ଦକିଣ

ପାଖେର ଅୟୁତ େଲାକ ପଡ଼ିେବ; ମାତ ତାହା ତୁମ କତିକି ଆସିବ ନାହ।

8 ତୁେମ େକବଳ ସଚକୁେର ନିରୀକଣ କରିବ ଓ ଦୁଷମାନଙର ପତିଫଳ

େଦଖବ। 9କାରଣ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାହର ଆଶୟ। ସେବାପରିସଙୁ

ତୁେମ ଆପଣା ବାସସାନ କରିଅଛ। 10 ତୁମକୁ େକୗଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହ,

କିଅବା େକୗଣସି ମାରୀ ତୁମ ତମୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ। 11କାରଣ େସ

ତୁମର ସବୁ ଗତିେର ତୁମକୁ ରକା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଦୂତଗଣକୁ ତୁମ

ବିଷୟେର ଆ ା େଦେବ। 12ତୁମ ଚରଣ େଯପରି ପଥରେର ନ ବାଜିବ,

ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ସହସେର ତୁମକୁ ବହିେବ। 13 ତୁେମ ସିଂହ ଓ କାଳସପ

ଉପେର ଚାଲବ; ତୁେମ ଯୁବା ସିଂହ ଓ ସପକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିବ। 14 େସ

ଆମ ଉପେର ଆପଣା େସହ ରଖଅଛି, ଏେହତୁ ଆେମ ତାହାକୁ ଉଦାର

କରିବା; େସ ଆମ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ଏେହତୁ ଆେମ ତାହାକୁ ଉଚେର ରଖବା।

15 େସ ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ, ଆେମ ତାହାକୁ ଉତର େଦବା; ଦୁଃଖ

େବେଳ ଆେମ ତାହାର ସହବତୀ େହବା; ଆେମ ତାହାକୁ ରକା କରିବା ଓ

ତାହାକୁ ସମମ କରିବା। 16ଆେମ ଦୀଘାୟୁ େଦଇ ତାହାକୁ ତୃପ କରିବା ଓ

ଆମର ପରିତାଣ ତାହାକୁ େଦଖାଇବା।
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92ଗୀତ: ବିଶାମବାର ନିମିତକ ଗୀତ। ସଦାପଭୁଙ ଧନ ବାଦ କରିବାର

ଉତମ, େହ ସେବାପରିସ, ତୁମ ନାମେର ପଶଂସା ଗାନ କରିବାର, 2 ପୁଣି,

ଦଶତାରଯନ ଓ େନବଲେର, ବୀଣାର ଗମୀର ଧନିେର, 3 ପାତଃକାଳେର

ତୁମ େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ ପତି ରାତି ତୁମ ବିଶସତା ପଚାର କରିବାର

ଉତମ। 4 େଯେହତୁ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ନିଜ କମେର େମାେତ ଆନନିତ

କରିଅଛ; ମଁୁ ତୁମର ହସକୃତ କମେର ଜୟଧନି କରିବି। 5 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁମର କମସବୁ କିପରି ମହତ! ତୁମର ସଂକଳସବୁ ଅତି ଗଭୀର। 6

ାନହୀନ େଲାକ ଜାେଣ ନାହ; କିଅବା ନିେବାଧ େଲାକ ଏହା ବୁେଝ ନାହ; 7

େଯେତେବେଳ ଦୁଷଗଣ ତୃଣ ପରି ଅଙୁରିତ ଓ ଅଧମାଚାରୀମାେନ ପଫୁଲ

ହୁଅନି, େସେତେବେଳ େସମାନଙ ନିତ ସାୟୀ ବିନାଶ ନିମେନ େସପରି

ହୁଏ। 8 ମାତ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଅନନକାଳ ଊଦବାସୀ। 9 କାରଣ େହ

ସଦାପେଭା, େଦଖ, ତୁମ ଶତୁଗଣ, େଦଖ, ତୁମର ଶତୁଗଣ ବିନଷ େହେବ;

ଅଧମାଚାରୀ ସମେସ ଚିନଭନ େହେବ। 10 ମାତ ତୁେମ ଅରଣା ଷଣର ଶୃଙ

ପରି େମାହର ଶୃଙ ଉନତ କରିଅଛ; ମଁୁ ନୂତନ େତୖଳେର ଅଭଷିକ େହାଇଅଛି।

11 େମାʼ ଶତୁଗଣ ଉପେର େମାହର ବାଞା ସଫଳ େହବାର େମାହର ଚକୁ

େଦଖଅଛି, େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠିବା କୁକମକାରୀମାନଙ ଉପେର େମାହର

ବାଞା ସଫଳ େହବାର େମାହର କଣ ଶୁଣିଅଛି। 12 ଧାମକ େଲାକ ତାଳ ବୃକ

ପରି ବଦଷୁ େହବ; େସ ଲବାେନାନେର ଏରସ ବୃକ ତୁଲ ବୃଦି ପାଇବ। 13

େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର େରାପିତ ହୁଅନି, େସମାେନ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ପାଙଣେର ବଦଷୁ େହେବ। 14 େସମାେନ ବୃଦ ବୟସେର

େହଁ ଫଳ ଉତନ କରିେବ; େସମାେନ ରସ ଓ େତଜେର ପୂଣ େହେବ; 15

ତଦାରା ସଦାପଭୁ େଯ ଯଥାଥକ, ଏହା ପକାଶିତ େହବ; େସ େମାହର େଶୖଳ

ଓ ତାହାଙଠାେର େକୗଣସି ଅଧମ ନାହ।

93ସଦାପଭୁ ରାଜ କରନି; େସ ମହିମାେର ବସାନିତ; ସଦାପଭୁ ବସାନିତ

େହାଇ ବଳେର ଆପଣା କଟି ବାନି ଅଛନି; ଜଗତ ମ ଏପରି ସାପିତ େଯ,

ତାହା ବିଚଳିତ େହାଇ ନ ପାେର। 2 ତୁମ ସିଂହାସନ ପୂବଠାରୁ ସାପିତ; ତୁେମ

ଅନାଦିକାଳରୁ ବିଦ ମାନ। 3 େହ ସଦାପେଭା, ନଦୀସକଳ ବଢ଼ି ଉଠିଅଛନି,

ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଧନି ଉଠାଇଅଛନି; ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା

ତରଙ ଉଠାନି। 4 ଜଳରାଶିର ଧନି ଓ ସମୁଦର ପବଳ ତରଙ ଅେପକା
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ଊଦସ ସଦାପଭୁ ବଳବାନ। 5 ତୁମର ପମାଣବାକ ଅତି ନିଶିତ; େହ

ସଦାପେଭା, ପବିତତା ସବଦା ତୁମ ଗୃହର େଶାଭା।

94 େହ ସଦାପେଭା, ପତିଫଳଦାତା ପରେମଶର, େହ ପତିଫଳଦାତା

ପରେମଶର, ଆପଣା େକାଧ େଦଖାଅ। 2 େହ ପୃଥବୀର ବିଚାରକତା,

ଉଠ; ଅହଙାରୀମାନଙୁ େସମାନଙ କମାନୁସାେର ପତିଫଳ ଦିଅ। 3 େହ

ସଦାପେଭା, ଦୁଷମାେନ େକେତ କାଳ, ଦୁଷମାେନ େକେତ କାଳ ଜୟଧନି

କରିେବ? 4 େସମାେନ େକେତ କାଳ ଅହଙାରେର କଥା ଉଚାରଣ କରି

କହିେବ? ଅଧମାଚାରୀ ସମେସ ଦପ କରନି। 5 େହ ସଦାପେଭା, େସମାେନ

ତୁମ େଲାକମାନଙୁ ଚୂଣ କରନି ଓ ତୁମ ଅଧକାରକୁ େକଶ ଦିଅନି। 6

େସମାେନ ବିଧବା, ବିେଦଶୀକୁ ବଧ କରନି ଓ ପିତୃହୀନମାନଙୁ ହତ ା କରନି।

7 ପୁଣି, “ସଦାପଭୁ େଦଖେବ ନାହ, କିଅବା ଯାକୁବର ପରେମଶର ବିେବଚନା

କରିେବ ନାହ, ଏହା େସମାେନ କହନି।” 8 େହ େଲାକଙ ମ େର ପଶୁବ

େଲାେକ, ତୁେମମାେନ ବିେବଚନା କର; େହ ମୂଢ଼ଗଣ, ତୁେମମାେନ େକେବ

ାନବାନ େହବ? 9 େଯ କଣ େରାପଣ କେଲ, େସ କି ଶୁଣିେବ ନାହ? େଯ

ଚକୁ ଗଢ଼ିେଲ, େସ କି େଦଖେବ ନାହ? 10 େଯ େଗାଷୀବଗକୁ ଶାସନ କରନି,

େଯ ମନୁଷ କୁ ାନ ଶିକା ଦିଅନି, େସ କି ଶାସି େଦେବ ନାହ? 11 ମନୁଷ ର

କଳନାସବୁ ଅସାର େବାଲ ସଦାପଭୁ ଜାଣନି। 12 େହ ସଦାପେଭା, ଦୁଷ

ନିମେନ ଗତ େଖାଳା େହବା ପଯ ନ ବିପଦ କାଳରୁ ବିଶାମ େଦବା ନିମେନ,

13 ତୁେମ ଯାହାକୁ ଶାସନ କର ଓ ଆପଣା ବ ବସାରୁ ଶିକା ଦିଅ, େସ େଲାକ

ଧନ । 14 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଦୂର କରିେବ ନାହ,

କିଅବା ଆପଣା ଅଧକାର ପରିତ ାଗ କରିେବ ନାହ। 15 େଯେହତୁ ଶାସନ ଧମ

ପକେର ବାହୁଡ଼ିବ; ପୁଣି, ସରଳାନଃକରଣ େଲାକ ସମେସ ତହର ଅନୁଗାମୀ

େହେବ। 16 କିଏ େମାହର ସପକ େହାଇ କୁକମକାରୀମାନଙ ବିରୁଦେର

ଉଠିବ? କିଏ େମାହର ସପକ େହାଇ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଠିଆ

େହବ? 17 ସଦାପଭୁ େମାହର ସହାୟ େହାଇ ନ ଥେଲ େମାହର ପାଣ ଶୀଘ

ନୀରବ ସାନେର ବାସ କରିଥାʼନା। 18 “େମାହର ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି” େବାଲ

କହିଲା େବେଳ, େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ଦୟା େମାେତ ଧରି ରଖଲା। 19

େମାʼ ଆନରିକ ଭାବନାର ବାହୁଲ ସମୟେର ତୁମର ସାନନାସବୁ େମାʼ

ପାଣକୁ ଆହାଦିତ କେର। 20ବିଧାନ ଦାରା ଉପଦବରଚନାକାରୀ ଦୁଷତାରୂପ
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ସିଂହାସନର କି ତୁମ ସେଙ ସମନତା େହବ? 21 େସମାେନ ଧାମକର ପାଣ

ପତିକୂଳେର ଦଳବଦ ହୁଅନି ଓ ନିେଦାଷ ରକକୁ େଦାଷୀ କରନି। 22 ମାତ

ସଦାପଭୁ େମାହର ଉଚ ଦୁଗ ଓ େମାʼ ପରେମଶର େମାହର ଆଶୟ େଶୖଳ

େହାଇଅଛନି। 23 ପୁଣି, େସ ଦୁଷତା େଲାକମାନଙ ଅଧମ େସମାନଙ ଉପେର

ବତାଇଅଛନି, ଆଉ େସମାନଙ ନିଜ ଦୁଷତାେର େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିେବ;

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିେବ।

95ଆେହ, ଆସ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରୁ;

ଆମମାନଙ ପରିତାଣର େଶୖଳଙ ଉେଦଶ େର ଆନନଧନି କରୁ। 2

ଆେମମାେନ ଧନ ବାଦ କରି ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଆସୁ, ଆେମମାେନ ଗୀତ

ଦାରା ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ଆନନଧନି କରୁ। 3 କାରଣ ସଦାପଭୁ ମହାନ

ପରେମଶର ଓ ସକଳ େଦବତା ଉପେର ମହାନ ରାଜା ଅଟନି। 4 ପୃଥବୀର

ଗଭୀର ସାନସବୁ ତାହାଙ ହସଗତ; ପବତଗଣର ଶିଖ ମ ତାହାଙର। 5

ସମୁଦ ମ ତାହାଙର, େସ ତାହା ସୃଷି କେଲ; ପୁଣି, ଶୁଷ ଭୂମି ତାହାଙ

ହସନିମତ। 6 ଆେହ, ଆସ, ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଣାମ କରୁ; ଆମମାନଙ

ସୃଷିକତା ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଆଣୁ ପାତୁ; 7କାରଣ େସ ଆମମାନଙର

ପରେମଶର, ପୁଣି, ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଚରାସାନର େଲାକ ଓ ତାହାଙ

ହସଗତ େମଷ। ଆହା, ଯଦି ଆଜି ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ରବ ଶୁଣନ।

8 େଯପରି ମିରୀବାଃ ନିକଟେର ଉେତଜିତ େହବା ସମୟେର, େଯପରି

ପାନର ମ େର ମଃସା ନିକଟେର ପରୀକା ସମୟେର, େସପରି ତୁେମମାେନ

ଅନଃକରଣ କଠିନ କର ନାହ; 9 େସସମୟେର ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ

ଆମଙୁ ପରୀକା କେଲ, ଆମର ପମାଣ େନେଲ ଓ ଆମର କମ େଦଖେଲ।

10ଆେମ ଚାଳିଶ ବଷ ଯାଏ େସହି ବଂଶ ପତି ବିରକ ଥଲୁ, ପୁଣି କହିଲୁ,

“ଏହି େଲାକମାେନ ଅନଃକରଣେର ଭାନ ଓ େସମାେନ ଆମର ପଥ ଜାଣି

ନାହାନି;” 11 ଏେହତୁ େସମାେନ ଆମ ବିଶାମେର ପେବଶ କରିେବ ନାହ

େବାଲ ଆେମ ଆପଣା େକାପେର ଶପଥ କଲୁ।

96ଆେହ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର; ସମୁଦାୟ

ପୃଥବୀ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର। 2 ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଗାନ କରି ତାହାଙ ନାମର ଧନ ବାଦ କର; ତାହାଙ ପରିତାଣ ଦିନକୁ ଦିନ

ପକାଶ କର। 3 ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ତାହାଙ େଗୗରବ, ସମସ
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େଗାଷୀ ମ େର ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟା ପକାଶ କର। 4କାରଣ ସଦାପଭୁ

ମହାନ ଓ ଅତ ନ ପଶଂସନୀୟ; େସ ସମସ େଦବତା ଅେପକା ଭୟେଯାଗ ।

5 କାରଣ େଗାଷୀବଗର ସକଳ େଦବତା ପତିମା ମାତ; ମାତ ସଦାପଭୁ

ଆକାଶମଣଳର ସୃଷିକତା। 6 ସମମ ଓ ମହିମା ତାହାଙର ସମୁଖବତୀ;

ଶକି ଓ େଶାଭା ତାହାଙ ଧମଧାମେର ବିଦ ମାନ। 7 େହ ନାନା େଦଶୀୟ

େଗାଷୀବଗ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର କୀତନ କର, ସଦାପଭୁଙ େଗୗରବ

ଓ ପରାକମର କୀତନ କର। 8 ସଦାପଭୁଙ ନାମର ଯେଥାଚିତ େଗୗରବ

କୀତନ କର; େନୖେବଦ ଆଣ ଓ ତାହାଙ ପାଙଣକୁ ଆସ। 9 ଆେହ,

ପବିତତାର େସୗନଯ େର ସଦାପଭୁଙର ଭଜନା କର; ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ,

ତାହାଙ ଛାମୁେର କମମାନ ହୁଅ। 10 “ସଦାପଭୁ ରାଜ କରନି, ଏହା

େଗାଷୀବଗ ମ େର କୁହ; ଜଗତ ହ ସୁସିର, ତାହା ବିଚଳିତ େହାଇ ନ

ପାେର; େସ େଗାଷୀବଗକୁ ନ ାୟେର ବିଚାର କରିେବ।” 11ଆକାଶମଣଳ

ଆନନିତ େହଉ ଓ ପୃଥବୀ ଉଲାସ କର; ସମୁଦ ଓ ତହର ପୂଣତା ଗଜନ

କରୁ; 12 େକତ ଓ ତନ ସସକଳ ଜୟଧନି କରନୁ; େତେବ ବନସ ବୃକସକଳ

ଆନନେର ଗାନ କରିେବ; 13 ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଗାନ କରିେବ; କାରଣ

େସ ଆସୁଅଛନି; େସ ପୃଥବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି; େସ ଧମେର

ଜଗତର ଓ ଆପଣା ସତ ତାେର େଗାଷୀବଗର ବିଚାର କରିେବ।

97ସଦାପଭୁ ରାଜ କରନି; ପୃଥବୀ ଉଲାସ କରୁ; ଦୀପସମୂହ ଆନନିତ

େହଉନୁ। 2 େମଘମାଳ ଓ ଅନକାର ତାହାଙ ଚତୁଦଗେର ଥାଏ; ଧମ ଓ

ବିଚାର ତାହାଙ ସିଂହାସନର ଭତିମୂଳ। 3 ତାହାଙ ସମୁଖେର ଅଗି ଗମନ

କେର ଓ ତାହାଙ ଚତୁଦଗସ ଶତୁଗଣକୁ ଦଗ କେର। 4 ତାହାଙ ବିଜୁଳି

ଜଗତକୁ ଦୀପିମାନ କଲା; ପୃଥବୀ େଦଖ କମିଲା। 5 ପବତଗଣ ସଦାପଭୁଙ

ଛାମୁେର ମହମ ପରି ତରଳି ଗେଲ, ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ପଭୁଙ ଛାମୁେର ତରଳି

ଗେଲ। 6ଆକାଶମଣଳ ତାହାଙ ଧମ ପଚାର କରଇ ଓ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ

ତାହାଙ ମହିମା େଦଖଅଛନି। 7 େଖାଦିତ ପତିମାଗଣର େସବକ ସମେସ ଓ

େଦବତାଗଣର ଦପକାରୀ ସମେସ ଲଜିତ େହଉନୁ; େହ ସମସ େଦବତାଗଣ,

ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ପଣାମ କର। 8 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ଶାସନ ବିଷୟ

ସିେୟାନ ଶୁଣି ଆନନିତ େହଲା ଓ ଯିହୁଦାର କନ ାଗଣ ଉଲସିତ େହେଲ। 9

କାରଣ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ସେବାପରିସ; ତୁେମ
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ସକଳ େଦବ ଉପେର ଅତିଶୟ ଉନତ। 10 େହ ସଦାପଭୁଙ େପମକାରୀଗଣ,

ତୁେମମାେନ ମନତା ଘୃଣା କର; େସ ଆପଣା ସ ଭକମାନଙ ପାଣ ରକା

କରନି। େସ େସମାନଙୁ ଦୁଷମାନଙ ହସରୁ ଉଦାର କରନି; 11 ଧାମକମାନଙ

ପାଇଁ ଦୀପି ଓ ସରଳମନାମାନଙ ପାଇଁ ଆନନ ବୁଣା ଯାଇଅଛି। 12 େହ

ଧାମକଗଣ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ କର; ପୁଣି, ତାହାଙ

ପବିତ ନାମର ଧନ ବାଦ କର।

98ଗୀତ। ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର; କାରଣ େସ

ଆଶଯ କମ କରିଅଛନି; ତାହାଙ ଦକିଣ ହସ ଓ ତାହାଙ ପବିତ ବାହୁ ତାହାଙ

ପକେର ପରିତାଣ ସାଧନ କରିଅଛି। 2 ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରିତାଣ ଜଣାଇ

ଅଛନି; େସ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ଆପଣା ଧମ ପକାଶ

କରିଅଛନି। 3 େସ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପକେର ଆପଣା ଦୟା ଓ ବିଶସତା

ସରଣ କରିଅଛନି; ପୃଥବୀର ପାନସ ସମେସ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ପରିତାଣ େଦଖଅଛନି। 4 ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଆନନଧନି କର; ଉଚଧନି କର, ଆନନଗାନ କର ଓ ପଶଂସା ଗାନ କର।

5 ବୀଣା ଯନେର, ବୀଣା ଓ ଏକତାନ ସରେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପଶଂସା ଗାନ କର। 6 ତୂରୀ ଓ େଭରୀ ନାଦେର ରାଜା ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଆନନଧନି କର। 7 ସମୁଦ ଓ ତହର ପୂଣତା, ଜଗତ ଓ ତନିବାସୀ ସମେସ

ଗଜନ କରନୁ; 8 ନଦନଦୀଗଣ କରତାଳି େଦଉନୁ; ପବତଗଣ ଏକ ସେଙ

ଆନନଗାନ କରନୁ; 9 ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ଗାନ କରନୁ, କାରଣ େସ

ପୃଥବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି; େସ ଧମେର ଜଗତର ଓ ନ ାୟେର

େଗାଷୀବଗର ବିଚାର କରିେବ।

99ସଦାପଭୁ ରାଜ କରନି; େଗାଷୀବଗ କମିତ େହଉନୁ; େସ କିରୂବଗଣ

ଉପେର ଉପବିଷ; ପୃଥବୀ ବିଚଳିତ େହଉ। 2 ସଦାପଭୁ ସିେୟାନେର ମହାନ

ଓ େସ ସବେଦଶୀୟମାନଙ ଉପେର ଉନତ। 3 େସମାେନ ତୁମ ମହତ ଓ

ଭୟଙର ନାମର ପଶଂସା କରନୁ; େସ ପବିତ ଅଟନି। 4 ରାଜାଙ ଶକି ମ

ବିଚାର ଭଲ ପାଏ; ତୁେମ ନ ାୟ ସିର କରୁଥାଅ, ତୁେମ ଯାକୁବ ମ େର

ବିଚାର ଓ ନ ାୟ ସାଧନ କରୁଥାଅ। 5 ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ପରେମଶର

ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର ଓ ତାହାଙ ପାଦପୀଠେର ପଣାମ କର; େସ

ପବିତ ଅଟନି। 6 ତାହାଙ ଯାଜକଗଣ ମ େର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତାହାଙ
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ନାମେର ପାଥନାକାରୀମାନଙ ମ େର ଶାମୁେୟଲ; େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ ଓ େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ। 7 େସ େମଘ

ସମେର େସମାନଙ ନିକଟେର କଥା କହିେଲ; େସମାେନ ତାହାଙର ସାକ ଓ

େସମାନଙୁ ଦତ ବିଧସବୁ ପାଳନ କେଲ। 8 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ

ପରେମଶର, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଉତର େଦଲ। ତୁେମ େସମାନଙ କମର

ପରିେଶାଧ େନେଲ େହଁ େସମାନଙର କମାକାରୀ ପରେମଶର େହାଇଥଲ। 9

ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର ଓ ତାହାଙ

ପବିତ ପବତେର ପଣାମ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର

ପବିତ ଅଟନି।

100 ଧନ ବାଦାଥକ ଗୀତ। େହ ସକଳ େଦଶ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଆନନଧନି କର। 2ଆନନେର ସଦାପଭୁଙର େସବା କର;

ଗାନ କରି ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଆସ। 3 ସଦାପଭୁ େଯ ପରେମଶର ଅଟନି, ଏହା

ତୁେମମାେନ ାତ ହୁଅ; େସ ଆମମାନଙୁ ନିମାଣ କରିଅଛନି ଓ ଆେମମାେନ

ତାହାଙର ଅଟୁ; ଆେମମାେନ ତାହାଙର େଲାକ ଓ ତାହାଙ ଚରାସାନର

େମଷ। 4ଧନ ବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ ଦାରେର ଓ ପଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ

ପାଙଣେର ପେବଶ କର; ତାହାଙର ସବ କର ଓ ତାହାଙ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ

କର। 5 କାରଣ ସଦାପଭୁ ମଙଳମୟ; ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ;

ଆଉ, ତାହାଙର ବିଶସତା ପୁରୁଷାନୁକମେର ଥାଏ।

101ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ମଁୁ ଦୟା ଓ ଶାସନ ବିଷୟ ଗାନ କରିବି।

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 2 ମଁୁ

ବିେବଚନାପୂବକ ସିଦ ପଥେର ଗମନ କରିବି; ଆହା, ତୁେମ େକେବ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଆସିବ? ମଁୁ ଆପଣା ଗୃହ ମ େର ସିଦ ଅନଃକରଣେର ଆଚରଣ

କରିବି। 3 ମଁୁ େକୗଣସି ମନ ବିଷୟ ଆପଣା ଦୃଷିେଗାଚରେର ରଖବି ନାହ;

ମଁୁ ବିପଥଗାମୀମାନଙ କମ ଘୃଣା କେର; ତାହା େମାʼ ଠାେର ଲପ େହବ

ନାହ। 4 କୁଟିଳ ଅନଃକରଣ େମାʼ ନିକଟରୁ ଦୂର େହବ; ମଁୁ ମନ ବିଷୟର

ପରିଚୟ େନବି ନାହ। 5 େଯଉଁ ଜନ େଗାପନେର ଆପଣା ପତିବାସୀର

ଅପବାଦ କେର, ମଁୁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବି; ଯାହାର ଅହଙାରଦୃଷି ଓ ଗବୀ

ଅନଃକରଣ, ମଁୁ ତାହାକୁ ସହିବି ନାହ। 6 େଦଶର ବିଶସ େଲାେକ େଯପରି

େମାʼ ସେଙ ବାସ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ଉପେର େମାହର ଦୃଷି
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ରହିବ। େଯଉଁ ଜନ ସିଦ ପଥେର ଚାେଲ, େସ େମାହର େସବା କରିବ। 7 େଯ

ପତାରଣା କେର, େସ େମାʼ ଗୃହ ମ େର ବାସ କରିବ ନାହ। େଯ ମିଥ ା

କେହ, େସ େମାʼ ଦୃଷିେଗାଚରେର ସାୟୀ େହବ ନାହ। 8ମଁୁ ଅଧମାଚାରୀ

ସମସଙୁ ସଦାପଭୁଙ ନଗରରୁ ଉଚିନ କରିବା ନିମେନ ପତି ପଭାତେର

େଦଶର ସକଳ ଦୁଷ େଲାକଙୁ ସଂହାର କରିବି।

102ଅବସନ କାେଳ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଆପଣା େଖଦର କଥା ଭାଙି

ଜଣାଇବା େବେଳ ଦୁଃଖୀ େଲାକର ପାଥନା। େହ ସଦାପେଭା, େମାହର

ପାଥନା ଶୁଣ ଓ େମାʼ କାକୂକି ତୁମ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଉ। 2 େମାʼ

ସଙଟ ଦିନେର େମାʼ ଠାରୁ ତୁମ ମୁଖ ଲୁଚାଅ ନାହ; େମାʼ ପତି ଆପଣା

କଣ େଡର; ମଁୁ ପାଥନା କରିବା ଦିନେର େମାେତ ଶୀଘ ଉତର ଦିଅ। 3

କାରଣ େମାʼ ବଞିବାର ଦିନସବୁ ଧୂଆଁ ପରି କୟ ପାଏ ଓ େମାହର ଅସିସବୁ

ନିଆଁଖୁଣା ପରି େପାଡ଼ିଯାଏ। 4 େମାହର ହୃଦୟ ତୃଣ ପରି ଉତାପିତ ଓ

ଶୁଷ େହାଇଅଛି, ମଁୁ ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କରିବାକୁ ପାେସାରି ଯାଏ।

5 େମାହର ହାହାକାର ଶବ ସକାଶୁ େମାʼ ଅସିସବୁ େମାʼ ମାଂସେର ଲାଗି

ରେହ। 6 ମଁୁ ପାନରସ ପାଣିେଭଳା ପକୀର ତୁଲ ; ମଁୁ ନରଶୂନ ସାନର

େପଚା ପରି େହାଇଅଛି। 7ମଁୁ ଉଜାଗର ରେହ ଓ ଛାତ ଉପରିସ ଏକାକୀ

ଥବା ଘରଚଟିଆ ତୁଲ େହାଇଅଛି; 8 େମାʼ ଶତୁମାେନ ସାରାଦିନ େମାେତ

ନିନା କରନି; େମାʼ ବିରୁଦେର େକାଧାନିତ େଲାକମାେନ େମାʼ ନାମ େନଇ

ଅଭଶାପ ଦିଅନି। 9 କାରଣ ମଁୁ ଅନ ପରି ଭସ େଭାଜନ କରିଅଛି ଓ

େମାହର େପୟଦବ େନତଜଳ ସେଙ ମିଶାଇଅଛି। 10 ତୁମର େକାଧ ଓ

େକାପ ସକାଶୁ ଏହା େହାଇଅଛି; େଯେହତୁ ତୁେମ େମାେତ ଉଠାଇ ପକାଇ

େଦଇଅଛ। 11 େମାହର ଦିନସବୁ କୟ ପାଉଥବା ଛାୟା ତୁଲ ଓ ମଁୁ ତୃଣ

ତୁଲ ଶୁଷ େହଉଅଛି। 12 ମାତ େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଅନନକାଳ ଓ

ତୁମର ସରଣ ପୁରୁଷାନୁକମେର ଥବ। 13 ତୁେମ ଉଠି ସିେୟାନକୁ ଦୟା

କରିବ; କାରଣ ତାହା ପତି କୃପା କରିବାର ସମୟ ଏହି, ହଁ, ନିରୂପିତ

ସମୟ ଉପସିତ। 14 େଯେହତୁ ତୁମ ଦାସମାେନ ତହର ପଥରେର ଶଦା

ଓ ତହର ଧୂଳିେର ଦୟାଭାବ ବହନି। 15 ତହେର ଅନ େଦଶୀୟମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ନାମକୁ ଓ ପୃଥବୀସ ରାଜାଗଣ ତୁମ ମହିମାକୁ ଭୟ କରିେବ।

16 କାରଣ ସଦାପଭୁ ସିେୟାନକୁ ପୁନଃନିମାଣ କରିଅଛନି ଓ େସ ଆପଣା
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େଗୗରବେର ଦଶନ େଦଇଅଛନି; 17 େସ ଦୀନହୀନମାନଙ ପାଥନାେର

ମେନାେଯାଗ କରିଅଛନି ଓ େସ େସମାନଙ ପାଥନା ତୁଚ କରି ନାହାନି। 18

ଏହା ଭବିଷ ତ ବଂଶ ନିମେନ ଲଖତ େହବ; ଆଉ, େଯଉଁ େଗାଷୀ ସୃଷ

େହେବ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କରିେବ। 19 କାରଣ ବନୀର

ହାହାକାର ଶୁଣିବାକୁ, ହତ େହବା ନିମେନ ନିରୂପିତ େଲାକମାନଙୁ ମୁକ

କରିବାକୁ; 20 ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ଉଚ ଧମଧାମରୁ ଦୃଷିପାତ କରିଅଛନି;

େସ ସଗରୁ ପୃଥବୀକୁ ଅବେଲାକନ କେଲ; 21ତହେର ସଦାପଭୁଙ େସବା

କରିବା ନିମେନ େଗାଷୀବଗ ଓ ରାଜ ସକଳ ଏକତିତ େହବା େବେଳ, 22

େଲାକମାେନ ସିେୟାନେର ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ତାହାଙର

ପଶଂସା ପଚାର କରିେବ; 23 ସଦାପଭୁ ଜୀବନର ପଥ ମ େର େମାର ବଳ

ହାସ କେଲ, େସ େମାହର ଆୟୁ ଊଣା କେଲ। 24 ମଁୁ କହିଲ, “େହ େମାହର

ପରେମଶର, ଆୟୁର ମ ଭାଗେର େମାେତ େନଇ ନ ଯାଅ; ତୁମର ବଷ

ପୁରୁଷାନୁକମେର ଥାଏ।” 25 ତୁେମ ଆଦ ରୁ ପୃଥବୀର ମୂଳ ସାପନ କରିଅଛ;

ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳ ତୁମର ହସକୃତ କମ। 26 େସସବୁ ବିନଷ େହେବ, ମାତ

ତୁେମ ନିତ ଥବ; ହଁ, ତହ ମ ରୁ ସକଳ ବସ ପରି ଜୀଣ େହାଇଯିବ; ଆଉ,

ତୁେମ ପରିେଧୟ ବସ ପରି େସସବୁ ପରିବତନ କରିବ ଓ େସସବୁ ପରିବତତ

େହେବ। 27 ମାତ ତୁେମ େସହି ଅଟ ଓ ତୁମ ବଞିବାର ବଷ େଶଷ େହବ

ନାହ। 28 ତୁମ ଦାସଗଣର ସନାନମାେନ ରହିେବ ଓ େସମାନଙର ବଂଶ ତୁମ

ସାକାତେର ସୁସିର େହେବ।

103ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ େମାହର ମନ, ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ

କର; େହ େମାହର ଅନରସ ସମସ, ତାହାଙ ପବିତ ନାମର ଧନ ବାଦ

କର। 2 େହ େମାହର ମନ, ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର ଓ ତାହାଙର

ମଙଳଦାନସବୁ ପାେସାର ନାହ; 3 େସ ତୁମର ଅଧମସବୁ କମା କରନି; େସ

ତୁମର େରାଗସବୁ ସୁସ କରନି; 4 େସ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ କରନି;

େସ େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ ଦୟାରୂପ ମୁକୁଟେର ତୁମକୁ ଭୂଷିତ କରନି; 5 େସ

ଉତମ ବସୁେର ତୁମର ମୁଖ ତୃପ କରନି; ତହଁୁ ଉେତାଶ ପକୀ ନ ାୟ ତୁମର

ନୂତନ େଯୗବନ ହୁଏ। 6 ସଦାପଭୁ ଧମକମ ସାଧନ କରନି ଓ ଉପଦବଗସ

ସମସଙ ପକେର ସୁବିଚାର ନିଷତି କରନି। 7 େସ େମାଶାଙୁ ଆପଣା ପଥ

ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ ଆପଣା କିୟାସବୁ ଜଣାଇେଲ। 8 ସଦାପଭୁ
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େସହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ, େକାଧେର ଧୀର ଓ ଅତ ନ ଦୟାଳୁ। 9 େସ

ନିରନର ଧମକାଇେବ ନାହ; କିଅବା ସଦାକାଳ ଆପଣା େକାଧ ରଖେବ

ନାହ। 10 େସ ଆମମାନଙ ପାପ ପମାେଣ ଆମମାନଙ ପତି ବ ବହାର କରି

ନାହାନି, କିଅବା ଆମମାନଙ ଅଧମାନୁସାେର ଆମମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦଇ

ନାହାନି। 11 କାରଣ ପୃଥବୀରୁ ଆକାଶମଣଳ େଯପରି ଉଚ, େସପରି ତାହାଙ

ଭୟକାରୀମାନଙ ପତି ତାହାଙ ଦୟା ମହତ। 12 ପୂବରୁ ପଶିମ େଯେତ

ଦୂର, େସ ଆମମାନଙଠାରୁ ଆମମାନଙ ଅପରାଧ େସେତ ଦୂର କରିଅଛନି।

13 ପିତା ଆପଣା ସନାନଗଣ ପତି େଯରୂପ େସହ ବହଇ, ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ଭୟକାରୀମାନଙ ପତି େସରୂପ େସହ ବହନି। 14 କାରଣ େସ ଆମମାନଙର

ଗଠନ ଜାଣନି; ଆେମମାେନ େଯ ଧୂଳିମାତ, ଏହା େସ ସରଣ କରନି। 15

ମତ ର ଦିନ ତୃଣ ତୁଲ ; େଯପରି େକତର ଫୁଲ, େସପରି େସ ପଫୁଲ ହୁଏ।

16 ତହ ଉପେର ବାୟୁ ବହିେଲ, ତାହା ନ ଥାଏ, ପୁଣି, ତହର ସାନ ଆଉ

ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହ। 17 ମାତ ସଦାପଭୁଙ ଦୟା ଅନାଦିକାଳରୁ

ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙ ପତି ଥାଏ ଓ େଯଉଁମାେନ

ତାହାଙର ନିୟମ ରକା କରନି, 18 ପୁଣି, ପାଳନାେଥ ତାହାଙ ନିୟମସବୁ

ସରଣ କରନି, େସମାନଙ ପତି ତାହାଙର ଧମ ପୁତେପୗତାଦିକେମ ଥାଏ। 19

ସଦାପଭୁ ସଗେର ଆପଣା ସିଂହାସନ ସାପନ କରିଅଛନି; ପୁଣି, ତାହାଙ

ରାଜ ସମସଙ ଉପେର କତୃତ କେର। 20 େହ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ସାଧକ ଓ

ତାହାଙ ବାକ ର ରବ ଶବଣକାରୀ, ବଳେର ପରାକାନ ଦୂତଗଣ, ତୁେମମାେନ

ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କର। 21 େହ ସଦାପଭୁଙର ପରିଚାରକ ଓ ତାହାଙ

ଅଭମତସାଧକ େସୖନ ସକଳ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କର। 22

େହ ସଦାପଭୁଙ ହସକୃତ କମସକଳ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ରାଜ ର ସବତ

ତାହାଙର ଧନ ବାଦ କର; େହ େମାହର ମନ, ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ

କର।

104 େହ େମାହର ମନ, ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। େହ ସଦାପେଭା,

େମାʼ ପରେମଶର, ତୁେମ ଅତି ମହାନ; ତୁେମ ସମମ ଓ ଐଶଯ େର

ବିଭୂଷିତ। 2 ତୁେମ ବସ ପରି ଦୀପି ପରିଧାନ କରିଅଛ; ତୁେମ ଚନାତପ

ପରି ଆକାଶମଣଳ ବିସାର କରିଅଛ। 3 ତୁେମ ଜଳରାଶି ଉପେର ଆପଣା

େକାଠରିର କଡ଼ିକାଠ ପକାଇଅଛ; ତୁେମ େମଘମାଳକୁ ଆପଣା ରଥ କରିଥାଅ;
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ତୁେମ ବାୟୁର ପକ ଉପେର ଗମନାଗମନ କରୁଅଛ। 4 ତୁେମ ବାୟୁକୁ

ଆପଣାର ଦୂତ କର; ଅଗିଶିଖାକୁ ଆପଣାର ପରିଚାରକ କର। 5 ତୁେମ

ପୃଥବୀର ମୂଳ ଏପରି ସାପନ କରିଅଛ େଯ, ତାହା କଦାପି ବିଚଳିତ େହବ

ନାହ। 6ତୁେମ ତାହାକୁ ବସ ପରି ବାରିଧେର ଆଚାଦନ କଲ; ପବତଗଣ

ଉପେର ଜଳରାଶି ଠିଆ େହଲା। 7 ତୁମ ଧମକେର େସସବୁ ପଳାଇେଲ;

ତୁମ ବଜଧନିେର େସସବୁ ଶୀଘ ଚାଲଗେଲ; 8 େସସବୁ ପବତଗଣ ଉପେର

ଉଠି ଓ ସମସଳେର ଓହାଇ େସମାନଙ ନିମେନ ତୁମର ନିରୂପିତ ସାନକୁ

ଚାଲଗେଲ। 9 େସମାେନ େଯପରି ସୀମା ଲଙନ ନ କରିେବ ଓ ପୃଥବୀକୁ

ଆଚାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବାର େଫରି ନ ଆସିେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଏକ

ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛ। 10 େସ ଉପତ କାସମୂହେର ନିଝର ବୁହାନି; ତାହା

ପବତଗଣ ମ େର ଧାଏଁ; 11 ତାହା େକତସ ପଶୁଗଣକୁ ଜଳ େଯାଗାଏ,

ବନ ଗଦଭମାେନ ତହେର ଆପଣା ଆପଣା ତୃଷା ନିବାରଣ କରନି। 12

ତହ ନିକଟେର େଖଚର ପକୀଗଣ ବସା କରନି, େସମାେନ ଡାଳ ମ େର

ଗାନ କରନି। 13 େସ ଆପଣା ସଗରୁ ପବତଗଣକୁ ଜଳେର େସଚନ କରନି;

ପୃଥବୀ ତାହାଙ କମର ଫଳେର ତୃପ ହୁଏ। 14 େସ ପଶୁଗଣ ନିମେନ ତୃଣ ଓ

ମନୁଷ ର େସବା ନିମେନ ଶାକ ଅଙୁରିତ କରନି; ଏହିରୂେପ େସ ଭୂମିରୁ ଭକ

ଉତନ କରନି। 15 ପୁଣି, ମନୁଷ ର ଚିତଆନନକାରୀ ଦାକାରସ, ମୁଖ

ଚିକଣକାରୀ େତୖଳ ଓ ମନୁଷ ର ହୃଦୟ ସବଳକାରୀ ଭକ ଉତନ କରନି।

16 ସଦାପଭୁଙ ବୃକେଶଣୀ ପରିତୃପ; ଲବାେନାନେର ତାହାଙ େରାପିତ ଏରସ

ବୃକସକଳ ପରିତୃପ; 17 ତହ ମ େର ପକୀଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବସା

ନିମାଣ କରନି; େଦବଦାରୁ ବୃକ ଚରଳର ଗୃହ। 18 ଉଚ ପବତେଶଣୀ

ବନ ଛାଗମାନଙ ନିମେନ ଅେଟ, େଶୖଳସବୁ ଶାଫ ର ଆଶୟ। 19 େସ

ଋତୁ ନିମେନ ଚନ ନିରୂପଣ କରିଅଛନି; ସୂଯ ଆପଣା ଅସଗମନ ଜାେଣ।

20 ତୁେମ ଅନକାର କେଲ ରାତି ହୁଏ; ତହେର ସକଳ ବନପଶୁ ବାହାରି

ଭମଣ କରନି। 21 ଯୁବା ସିଂହଗଣ ମୃଗୟା େଚଷାେର ଗଜନ କରନି ଓ

ପରେମଶରଙଠାରୁ ଆହାର ଚାହାନି। 22 ସୂେଯ ାଦୟ େହେଲ େସମାେନ

ଚାଲଯାʼନି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁମାେର ଶୟନ କରନି। 23 ମନୁଷ ଆପଣା

କାଯ କୁ ଓ ସନ ାକାଳ ପଯ ନ ଆପଣା ପରିଶମକୁ ବାହାେର। 24 େହ

ସଦାପେଭା, ତୁମର କାଯ ସକଳ କିପରି ବହୁବିଧ! ତୁେମ ାନେର େସସବୁ
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ନିମାଣ କରିଅଛ; ପୃଥବୀ ତୁମ ସମତିେର ପରିପୂଣ। 25 େସହି ସମୁଦ

ବୃହତ ଓ ପଶସ, ତହ ମ େର ଜଳଚର, କୁଦ ଓ ବୃହତ ଅସଂଖ ଜନୁ

ଅଛନି। 26 ତହେର ଜାହାଜ ଗତାୟାତ କେର; ତହେର େଖଳିବା ପାଇଁ

ତୁମର ସୃଷ ଲବିୟାଥନ ଥାଏ। 27 ଏସମେସ ଉପଯୁକ ସମୟେର ଆପଣା

ଆପଣା ଭକ ପାଇବା ନିମେନ ତୁମର ଅନୁସରଣ କରନି। 28 ଯାହା

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଦିଅ, ତାହା େସମାେନ ସାଉଣନି। ତୁେମ ଆପଣା ହସ

େମଲାଇେଲ, େସମାେନ ଉତମ ଦବ େର ପରିତୃପ ହୁଅନି। 29 ତୁେମ ଆପଣା

ମୁଖ ଲୁଚାଇେଲ, େସମାେନ ବ ାକୁଳ ହୁଅନି; ତୁେମ େସମାନଙ ନିଃଶାସ

ହରଣ କେଲ, େସମାେନ ମରନି ଓ ପୁନବାର ଧୂଳିେର ମିଶିଯାʼନି। 30 ତୁେମ

ଆପଣା ଆତା ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ସୃଷ ହୁଅନି; ଆଉ, ତୁେମ ଭୂମିର ମୁଖ

ନୂତନ କରୁଥାଅ। 31 ସଦାପଭୁଙ େଗୗରବ ଅନନକାଳ ଥାଉ; ସଦାପଭୁ

ଆପଣା କାଯ ସକଳେର ଆନନ କରନୁ। 32 େସ ପୃଥବୀକୁ ଅନାଇେଲ, ତାହା

କମିତ ହୁଏ, େସ ପବତଗଣକୁ ଛୁଇଁେଲ, େସମାେନ ଧୂମ ଉଦାର କରନି। 33

ମଁୁ ବଞିଥବା ଯାଏ, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କରିବି; େମାହର ଅସିତ

ଥବାଯାଏ, ମଁୁ େମାହର ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି।

34 ତାହାଙ ପତି େମାʼ ାନ ସୁମିଷ େହଉ; ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ

କରିବି। 35 ପାପୀଗଣ ପୃଥବୀରୁ ଉଚିନ େହଉନୁ ଓ ଦୁଷମାେନ ଆଉ ନ

ଥାଉନୁ। େହ େମାହର ମନ, ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର।

105ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର, ତାହାଙ ନାମେର ପାଥନା କର,

େଗାଷୀବଗ ମ େର ତାହାଙ କିୟାସକଳ ଜଣାଅ। 2 ତାହାଙ ଉେଦଶ େର

ଗାନ କର, ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କର; ତୁେମମାେନ ତାହାଙର

ସକଳ ଆଶଯ କିୟା ବିଷୟେର କେଥାପକଥନ କର। 3 ତୁେମମାେନ

ତାହାଙ ପବିତ ନାମେର ଦପ କର; େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ

କରନି, େସମାନଙ ଚିତ ଆନନିତ େହଉ। 4 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଓ

ତାହାଙ ପରାକମର ଅେନଷଣ କର; ସଦାସବଦା ତାହାଙ ମୁଖ ଅେନଷଣ

କର। 5 େହ ତାହାଙ ଦାସ ଅବହାମର ବଂଶ, େହ ତାହାଙର ମେନାନୀତ

େଲାେକ, ଯାକୁବର ସନାନଗଣ, 6 ତୁେମମାେନ ତାହାଙ କୃତ ଆଶଯ କମ,

ତାହାଙ ଅଦୁତ ଲକଣ ଓ ତାହାଙ ମୁଖନିଗତ ଶାସନସକଳ ସରଣ କର।
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7 େସ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟନି; ତାହାଙର ଶାସନ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ପଚଳିତ। 8 େସ ଆପଣା ନିୟମ, ଅଥା , େଯଉଁ ବାକ

େସ ସହସ ପୁରୁଷପରମରା ପତି ଆେଦଶ କରିଥେଲ, 9 େଯଉଁ ନିୟମ

େସ ଅବହାମ ସେଙ କରିଥେଲ ଓ ଆପଣାର େଯଉଁ ଶପଥ େସ ଇ ହାକ

ନିକଟେର କରିଥେଲ, ତାହା େସ ସଦାକାଳ ସରଣ କରିଅଛନି। 10ପୁଣି,

େସ ଯାକୁବ ପତି ତାହା ବିଧ ରୂେପ ଓ ଇସାଏଲ ପତି ଅନନକାଳୀନ ନିୟମ

ରୂେପ ଦୃଢ଼ କରି କହିେଲ, 11 “ଆେମ ତୁମମାନଙର ନିଣୀତ ଅଧକାର ରୂେପ

ତୁମକୁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା।” 12 େସହି ସମୟେର େସମାେନ ସଂଖ ାେର

ଅଳ େଲାକ ଓ ଅତି ଅଳ, ପୁଣି େସହି େଦଶେର ପବାସୀ ଥେଲ। 13ଆଉ,

େସମାେନ େଗାଷୀରୁ େଗାଷୀ ନିକଟେର, ଏକ ରାଜ ରୁ ଅନ ବଂଶ ନିକଟେର

ଭମଣ କେଲ। 14 େସ େସମାନଙର ଉପଦବ କରିବାକୁ େକୗଣସି ମନୁଷ କୁ

ଅନୁମତି େଦେଲ ନାହ; ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ ସକାେଶ ରାଜାଗଣକୁ

ଅନୁେଯାଗ କରି କହିେଲ; 15 “ଆମ ଅଭଷିକମାନଙୁ ସଶ କର ନାହ ଓ

ଆମ ଭବିଷ ବକାଗଣର େକୗଣସି କତି କର ନାହ।” 16 ଏଥଉତାେର େସ

େଦଶେର ଦୁଭକ ଆ ା କେଲ; େସ ଭକ ରୂପ ସମଗ ଯଷି ଭଗ କେଲ।

17 େସ େସମାନଙ ଆଗେର ଏକ ମନୁଷ କୁ ପଠାଇେଲ; େଯାେଷଫ ଦାସ

େହବା ପାଇଁ ବିକୀତ େହଲା; 18 େସମାେନ େବଡ଼ିେର ତାହାର ଚରଣକୁ ଦୁଃଖ

େଦେଲ; େସ େଲୗହ ଶୃଙଳେର ରଖାଗଲା; 19 େଶଷେର ତାହାର ବଚନ

ସଫଳ େହଲା; ସଦାପଭୁଙ ବାକ ତାହାକୁ ପରୀକା କଲା। 20 ତହଁୁ ରାଜା

େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ ମୁକ କଲା; ନରପତି ତାହାକୁ ମୁକ କରି ଛାଡ଼ିେଦଲା।

21 େସ ଆପଣାର ଅଧପତିମାନଙୁ ଇଚାନୁସାେର ବନନ କରିବା ପାଇଁ ଓ

ଆପଣାର ମନୀମାନଙୁ ାନ ଶିକା େଦବା ପାଇଁ; 22 ତାହାକୁ ଆପଣା ଗୃହର

ପଭୁ ଓ ଆପଣା ସକଳ ସମତିର କତା କଲା। 23 ଇସାଏଲ ମ ମିସର

େଦଶକୁ ଆସିଲା ଓ ଯାକୁବ ହା େଦଶେର ପବାସ କଲା। 24 ଏଥଉତାେର

େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଅତିଶୟ ବୃଦି କେଲ ଓ େସମାନଙ ବିପକଗଣ

ଅେପକା େସମାନଙୁ ବଳବାନ କେଲ। 25 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଘୃଣା

କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ସହିତ ଧୂତ ବ ବହାର କରିବା ପାଇଁ

େସମାନଙ ମନପରିବତନ କେଲ। 26 େସ ଆପଣା େସବକ େମାଶାଙୁ ଓ

ଆପଣା ମେନାନୀତ ହାେରାଣଙୁ ପଠାଇେଲ। 27 େସମାେନ େଲାକମାନଙ
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ମ େର ତାହାଙର ବିବିଧ ଲକଣ ଓ ହା େଦଶେର ନାନା ଅଦୁତ କମ

ପକାଶ କେଲ। 28 େସ ଅନକାର ପଠାଇ େଦଶକୁ ଅନକାରମୟ କେଲ;

ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ ବାକ ର ବିରୁଦାଚରଣ କେଲ। 29 େସ େସମାନଙ

ଜଳସବୁ ରକ କେଲ ଓ ମାଛସବୁ ମାରି ପକାଇେଲ। 30 େସମାନଙ େଦଶ ଓ

େସମାନଙ ରାଜାଗଣର ଅନଃପୁର େବଙେର ପରିପୂଣ େହଲା। 31 େସ ଆ ା

କରେନ, ଦଂଶକର ଝିଙ ଓ େସମାନଙ ସକଳ ଅଞଳେର ଉକୁଣିଆ େପାକ

ଉପସିତ େହେଲ। 32 େସ େସମାନଙୁ ବୃଷି ବଦେଳ ଶିଳା ଓ େସମାନଙ

େଦଶେର ଶିଖାଯୁକ ଅଗି େଦେଲ। 33 ମ େସ େସମାନଙ ଦାକାଲତା ଓ

ଡିମିରି ବୃକସବୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ େସମାନଙ ସୀମାସିତ ବୃକସବୁ ଭାଙି

ପକାଇେଲ। 34 େସ ଆ ା କରେନ, ଅସଂଖ ପଙପାଳ ଓ ପତଙ ଉପସିତ

େହେଲ; 35 ପୁଣି, େସମାନଙ େଦଶର ସବୁ ତୃଣ ଖାଇ ପକାଇେଲ ଓ

େସମାନଙ ଭୂମିର ଫଳସବୁ ଗାସ କେଲ। 36 ଆହୁରି, େସ େସମାନଙ

େଦଶେର ସମସ ପଥମଜାତ, େସମାନଙର ସମସ ଶକିର ପଥମ ଫଳ

ଆଘାତ କେଲ। 37ଆଉ, େସ ରୂପା ଓ ସୁନା ସହିତ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି

ଆଣିେଲ ଓ ତାହାଙର େଗାଷୀ ମ େର ଜେଣ ଦୁବଳ େଲାକ ନ ଥଲା। 38

େସମାେନ ପସାନ କରେନ, ମିସର ଆନନିତ େହଲା; କାରଣ େସମାନଙ

ବିଷୟକ ଭୟ େସମାନଙ ଉପେର ପଡ଼ିଥଲା। 39 େସ ଚନାତପ ନିମେନ

େମଘ ବିସାର କେଲ ଓ ରାତିେର ଆଲୁଅ େଦବା ପାଇଁ ଅଗି େଦେଲ। 40

େସମାେନ ମାଗେନ, େସ ଭାେଟାଇ ପକୀମାନଙୁ ଆଣିେଲ ଓ ସଗୀୟ ଭକ େର

େସମାନଙୁ ପରିତୃପ କେଲ। 41 େସ େଶୖଳକୁ ଆଘାତ କରେନ, ଜଳ ନିଗତ

େହଲା; ତାହା ଶୁଷ ଭୂମିେର ନଦୀ ତୁଲ ପବାହିତ େହଲା। 42 କାରଣ େସ

ଆପଣା ପବିତ ବାକ ଓ ଆପଣା ଦାସ ଅବହାମଙୁ ସରଣ କେଲ। 43 ପୁଣି,

େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଆନନ ସହିତ ଓ ଆପଣା ମେନାନୀତମାନଙୁ

ଗାୟନ ସହିତ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। 44 େଯପରି େସମାେନ ତାହାଙ

ବିଧସବୁ ରକା କରିେବ ଓ ତାହାଙର ବ ବସାସବୁ ପାଳନ କରିେବ, 45

ଏଥପାଇଁ େସ େଗାଷୀୟବଗର େଦଶସବୁ େସମାନଙୁ େଦେଲ ଓ େସମାେନ

ଜନବୃନର ପରିଶମର ଫଳାଧକାରୀ େହେଲ; ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର

ପଶଂସା କର।
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106ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙରପଶଂସା କର। ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଅ;

କାରଣ େସ ମଙଳମୟ। ତାହାଙର ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 2 ସଦାପଭୁଙ

ବିକମର କାଯ ସବୁ କିଏ ବଣନା କରିପାେର? ଓ ତାହାଙ ପଶଂସାସବୁ କିଏ

ପକାଶ କରିପାେର? 3 େଯଉଁମାେନ ନ ାୟ ରକା କରନି, େସମାେନ ଧନ

ଓ େଯ ସବୁେବେଳ ଧମାଚରଣ କେର, େସ ଧନ । 4 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ପତି େଯଉଁ ଅନୁଗହ ବହିଥାଅ, ତଦନୁସାେର

େମାେତ ସରଣ କର; ତୁେମ ଆପଣା ପରିତାଣ େଘନି େମାହର ତତ ନିଅ; 5

ତହେର ମଁୁ ତୁମ ମେନାନୀତ େଲାକଙର ସମୃଦି େଦଖବି, ତୁମ େଲାକମାନଙ

ଆନନେର ଆନନ କରିବି, ତୁମ ଅଧକାର ସହିତ ଦପ କରିବି। 6ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ତୁଲ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆେମମାେନ ଅପରାଧ

କରିଅଛୁ, ଆେମମାେନ ଅଧମ କରିଅଛୁ। 7ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ

ମିସରେର ତୁମର ଆଶଯ କିୟାସବୁ ବୁଝିେଲ ନାହ; େସମାେନ ତୁମ ଦୟାର

ବାହୁଲ ସରଣ କେଲ ନାହ; ମାତ ସମୁଦ ନିକଟେର, ସୂଫ ସାଗର ନିକଟେର

େହଁ ବିେଦାହାଚରଣ କେଲ। 8 େତେବ େହଁ େସ ଆପଣା ମହାପରାକମର

ପରିଚୟ େଦବା ନିମେନ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େସମାନଙୁ ପରିତାଣ କେଲ।

9ଆହୁରି, େସ ସୂଫ ସାଗରକୁ ଧମକାେନ, ତାହା ଶୁଷ େହଲା; ତହେର ପାନର

େଦଇ େଘନିଗଲା ପରି େସ େସମାନଙୁ ଗଭୀର ଜଳ େଦଇ େଘନିଗେଲ। 10

ଆଉ, େସ େସମାନଙ ଘୃଣାକାରୀ େଲାକର ହସରୁ େସମାନଙୁ ପରିତାଣ କେଲ

ଓ େସମାନଙ ଶତୁର ହସରୁ େସ େସମାନଙୁ ମୁକ କେଲ। 11 ପୁଣି, ଜଳରାଶି

େସମାନଙ ବିପକଗଣକୁ ଆଚାଦନ କଲା; େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଅବଶିଷ

ରହିଲା ନାହ। 12 େସେତେବେଳ ତାହାଙ େଲାକମାେନ ତାହାଙ ବାକ େର

ବିଶାସ କେଲ; େସମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା ଗାନ କେଲ। 13 େସମାେନ

ତାହାଙ କମସକଳ ଶୀଘ ପାେସାରିଗେଲ; େସମାେନ ତାହାଙ ମନଣାର

ଅେପକା କେଲ ନାହ; 14 ମାତ ପାନରେର ଅତିଶୟ େଲାଭାକାନ େହେଲ ଓ

ମରୁଭୂମିେର ପରେମଶରଙୁ ପରୀକା କେଲ। 15ତହେର େସ େସମାନଙ

ପାଥତ ବିଷୟ େଦେଲ; ମାତ େସମାନଙ ପାଣେର କୀଣତା େପରଣ କେଲ।

16ଆହୁରି, େସମାେନ ଛାଉଣିେର େମାଶାଙ ପତି ଓ ସଦାପଭୁଙର ସ ଭକ

ହାେରାଣଙ ପତି ଈଷାଭାବ ବହିେଲ। 17 ପୃଥବୀ ଫାଟିଯାଇ ଦାଥନକୁ

ଗାସ କଲା ଓ ଅବୀରାମର ଦଳକୁ ଆଚାଦନ କଲା। 18ପୁଣି, େସମାନଙ
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ଦଳ ମ େର ଅଗି ପଜଳିତ େହଲା; ଅଗିଶିଖା ଦୁଷମାନଙୁ ଦଗ କଲା। 19

େସମାେନ େହାେରବେର େଗାଟିଏ େଗାବତ ନିମାଣ କେଲ ଓ ଛାଞେର ଢଳା

ପତିମାକୁ ପଣାମ କେଲ। 20 ଏହିରୂେପ, େସମାେନ ତୃଣଭକକ େଗାରୁର

ପତିମା ସହିତ ଆପଣାମାନଙ େଗୗରବସରୂପଙୁ ପରିବତନ କେଲ। 21

େଯ ମିସରେର ବିବିଧ ମହତ କମ, ହା େଦଶେର ନାନା ଆଶଯ କମ ଓ

ସୂଫ ସାଗର ନିକଟେର ଭୟଙର କମ ସାଧନ କରିଥେଲ; 22 େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ େସହି ତାଣକତା ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରିେଲ। 23 ଏେହତୁ

େସ େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିେବ େବାଲ କହିେଲ, ମାତ େସ େଯପରି

େସମାନଙୁ ସଂହାର ନ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙ େକାପ େଫରାଇବା

ନିମେନ ତାହାଙ ମେନାନୀତ େମାଶା ଭଗସାନେର ତାହାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହେଲ। 24ଆହୁରି, େସମାେନ ମେନାରମ େଦଶକୁ ତୁଚ କେଲ, େସମାେନ

ତାହାଙ ବାକ େର ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 25 ମାତ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁେର

ବଚସା କେଲ, ଆଉ ସଦାପଭୁଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 26

ଏେହତୁ େସ ପାନରେର େସମାନଙୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଓ ନାନା େଗାଷୀ

ମ େର େସମାନଙ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ 27 ଓ ନାନା େଦଶେର

େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ପତି ଆପଣା ହସ ଉଠାଇେଲ।

28ଆହୁରି, େସମାେନ ବା ପିେୟାର ପତି ଆସକ େହେଲ ଓ ମୃତମାନଙର

ବଳି େଭାଜନ କେଲ। 29 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କିୟା

ଦାରା ତାହାଙୁ ବିରକ କେଲ; ତହଁୁ େସମାନଙ ମ େର ମହାମାରୀ ପକାଶିତ

େହଲା। 30 େସେତେବେଳ ପୀନହ ଠିଆ େହାଇ ଦଣା ା ସାଧନ କଲା;

ତହେର ମହାମାରୀ ନିବୃତ େହଲା। 31 ଏଣୁ ତାହା ପୁରୁଷାନୁକେମ ଅନନକାଳ

ପଯ ନ ତାହା ପକେର ଧାମକତା େବାଲ ଗଣିତ େହଲା। 32 ଆହୁରି,

େସମାେନ ମିରୀବାଃ ଜଳ ନିକଟେର ତାହାଙୁ କୁଦ କେଲ, େତଣୁ େସମାନଙ

ସକାଶୁ େମାଶାଙର ବିପଦ ଘଟିଲା, 33 େଯେହତୁ େସମାେନ େମାଶାଙ ଆତା

ପତିକୂଳେର ବିେଦାହୀ ହୁଅେନ, େସ ଆପଣା ଓଷାଧରେର ଅବିେବଚନାର

କଥା କହିେଲ। 34 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଆ ା ପମାେଣ େଗାଷୀବଗକୁ

ବିନାଶ କେଲ ନାହ। 35 ମାତ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ସେଙ ମିଶିତ େହେଲ

ଓ େସମାନଙ କିୟାସବୁ ଶିଖେଲ। 36ଆଉ, େସମାନଙ େଦବତାଗଣର

େସବା କେଲ; ତାହା େସମାନଙ ପତି ଫାନ ସରୂପ େହଲା। 37 ହଁ, େସମାେନ
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ଭୂତଗଣ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ଆପଣା ପୁତକନ ାମାନଙୁ ବଳିଦାନ କେଲ।

38 ପୁଣି, େସମାେନ କିଣାନ େଦଶର େଦବତାଗଣ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରି

ନିେଦାଷ ରକ, ଅଥା , ଆପଣା ଆପଣା ପୁତକନ ାଗଣର ରକପାତ କେଲ;

ତହେର େଦଶ ରକେର ଅଶୁଚି େହଲା। 39 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା କାଯ ଦାରା ଅପବିତ େହେଲ ଓ ବ ବହାରେର ବ ଭଚାର କେଲ।

40 ଏେହତୁ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙ େକାପ ପଜଳିତ େହଲା,

ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଅଧକାରକୁ ଘୃଣା କେଲ। 41ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ ଓ େସମାନଙ ଘୃଣାକାରୀମାେନ

େସମାନଙ ଉପେର କତୃତ କେଲ; 42 େସମାନଙ ଶତୁଗଣ ମ େସମାନଙ

ପତି ଉପଦବ କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ େସମାନଙ ହସ ତେଳ ବଶୀଭୂତ

େହେଲ। 43 ଅେନକ ଥର େସ େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ; ମାତ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମନଣାେର ବିେଦାହୀ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମେର

କୀଣ େହେଲ। 44ତଥାପି େସ େସମାନଙ କାକୂକି ଶୁଣି େସମାନଙ ଦୁଦଶାେର

ମେନାେଯାଗ କେଲ। 45 ପୁଣି, େସମାନଙ ପକେର େସ ଆପଣା ନିୟମ

ସରଣ କେଲ ଓ ନିଜର ଦୟାର ବାହୁଲ ଅନୁସାେର େସମାନଙ ପତି କୃପା

କେଲ। 46ଆହୁରି, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ, େସ

େସମାନଙ ମନେର ଦୟା ଜନାଇେଲ। 47 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ

ପରେମଶର, ତୁମ ପବିତ ନାମକୁ ଧନ ବାଦ େଦବା ପାଇଁ, ତୁମ ପଶଂସାେର

ଦପ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ ପରିତାଣ କର ଓ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ

ମ ରୁ ଆମମାନଙୁ ସଂଗହ କର। 48 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଧନ େହଉନୁ। ପୁଣି, ସମୁଦାୟ େଲାକ

“ଆେମ ” କୁହନୁ। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

107ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଅ; କାରଣ େସ ମଙଳମୟ; ତାହାଙ ଦୟା

ଅନନକାଳସାୟୀ। 2 େସ େଯଉଁମାନଙୁ ବିପକର ହସରୁ ମୁକ କରିଅଛନି ଓ

ନାନା େଦଶରୁ, ପୂବ ଓ ପଶିମରୁ, 3 ଉତର ଓ ଦକିଣରୁ ସଂଗହ କରିଅଛନି,

ସଦାପଭୁଙ େସହି ମୁକ େଲାକମାେନ ତାହା କହନୁ। 4 େସମାେନ ପାନରେର

ନିଜନ ପଥେର ଭମଣ କେଲ; େସମାେନ େକୗଣସି ବସତିନଗର ପାଇେଲ

ନାହ। 5 କୁଧତ ଓ ତୃଷିତ େହାଇ େସମାନଙର ପାଣ େସମାନଙ ଅନରେର

ମୂଚତ େହଲା। 6 େତେବ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ସଙଟ ସମୟେର
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ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କାକୂକି କେଲ, ତହେର େସ େସମାନଙ ଦୁଦଶାରୁ

େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ। 7ଆହୁରି, େସମାେନ େଯପରି ବସତିନଗରକୁ

ଯାଇ ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ ସଳଖ ପଥେର େଘନିଗେଲ। 8

ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମଙଳଦାନ ଓ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ପତି

ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟା ସକାଶୁ ତାହାଙର ପଶଂସା କରନୁ। 9 େଯେହତୁ

େସ ତୃଷିତ ପାଣକୁ ପରିତୃପ କରନି ଓ କୁଧତ ପାଣକୁ ଉତମ ଦବ େର

ପୂଣ କରନି। 10 େକହି େକହି ପରେମଶରଙ ବାକ ର ବିରୁଦାଚରଣ ଓ

ସେବାପରିସଙ ମନଣା ତୁଚ କରିବା ସକାଶୁ, 11 େସମାେନ ଦୁଃଖ ଓ

େଲୗହ ଶୃଙଳେର ବଦ େହାଇ ଅନକାରେର ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟାେର ବସିେଲ;

12 େସ େସମାନଙ ହୃଦୟକୁ େକଶେର ଅବନତ କେଲ; େସମାେନ ପତିତ

େହେଲ ଓ ସାହାଯ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥଲା। 13 େତେବ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ସଙଟ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କାକୂକି କେଲ,

ତହେର େସ େସମାନଙ ଦୁଦଶାରୁ େସମାନଙୁ ତାଣ କେଲ। 14 େସ ଅନକାର

ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟାରୁ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ ଓ େସମାନଙ ବନନ

େଛଦନ କେଲ। 15ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମଙଳଦାନ ଓ ମନୁଷ 

ସନାନଗଣ ପତି ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟା ସକାଶୁ ତାହାଙର ପଶଂସା କରନୁ! 16

େଯେହତୁ େସ ପିତଳଦାର ଭାଙିଅଛନି ଓ େଲୗହଅଗଳ କାଟି ପକାଇଅଛନି।

17 ମୂଖମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ଓ ଅଧମାଚରଣ ସକାଶୁ େକଶ

ପାଆନି। 18 େସମାନଙ ପାଣ ସବପକାର ଖାଦ ଦବ ଘୃଣା କରଇ ଓ

େସମାେନ ମୃତୁୁ ଦାରର ନିକଟବତୀ ହୁଅନି। 19 େତେବ େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ସଙଟ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କାକୂକି କରନି, ତହେର

େସ େସମାନଙ ଦୁଦଶାରୁ େସମାନଙୁ ତାଣ କରନି। 20 େସ ଆପଣା ବାକ

ପଠାଇ େସମାନଙୁ ସୁସ କରନି, ପୁଣି, ବିନାଶରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କରନି।

21ଆଃ, େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମଙଳଦାନ ଓ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ପତି

ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟା ସକାଶୁ ତାହାଙର ପଶଂସା କରନୁ। 22 େସମାେନ

ଧନ ବାଦରୂପ ବଳି ଉତଗ କରନୁ ଓ ଗାନ କରି ତାହାଙ କମସକଳ ବଣନା

କରନୁ। 23 େଯଉଁମାେନ ଜାହାଜ ଚଢ଼ି ସମୁଦଯାତା କରନି, େଯଉଁମାେନ

ମହାଜଳରାଶିେର କାରବାର କରନି, 24 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ କାଯ ଓ

ଗଭୀର ଜଳେର ତାହାଙର ଅଦୁତ ବ ାପାର େଦଖନି। 25 େଯେହତୁ େସ ଆ ା
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େଦେଲ, ପଚଣ ବାୟୁ ଉଠଇ, ତଦାରା ସମୁଦର ତରଙମାଳା ଉେଠ। 26

େସମାେନ ଆକାଶକୁ ଉଠନି, ପୁନବାର େସମାେନ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଉତରନି;

ବିପଦ ସକାଶୁ େଲାକମାନଙ ପାଣ ତରଳି ଯାଏ। 27 େସମାେନ ମତ େଲାକ

ପରି ଏେଣେତେଣ େଦାହଲ ଢଳି ପଡ଼ନି ଓ େସମାନଙ ବୁଦି ହଜିଯାଏ। 28

େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସଙଟ ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର

କାକୂକି କରନି, ତହେର େସ େସମାନଙ ଦୁଦଶାରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କରନି।

29 େସ ବତାସକୁ ସୁସିର କରନି, ତହଁୁ ସମୁଦର ତରଙମାଳା ନିରସ ହୁଏ। 30

େତେବ େସସବୁ ନିବୃତ େହବା ସକାଶୁ େସମାେନ ଆନନ କରନି; ଏହିରୂେପ

େସ େସମାନଙୁ ବାଞିତ ବନରେର ପେବଶ କରାନି। 31ଆଃ, େଲାକମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ମଙଳଦାନ ଓ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ପତି ତାହାଙ ଆଶଯ କିୟା

ସକାଶୁ ତାହାଙର ପଶଂସା କରନୁ! 32ଆହୁରି, େସମାେନ େଲାକମାନଙ

ସମାଜେର ତାହାଙର ପତିଷା କରନୁ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ସଭାେର ତାହାଙର

ପଶଂସା କରନୁ। 33 େସ ନଦନଦୀକୁ ପାନର ଓ ନିଝରସକଳକୁ ଶୁଷ ଭୂମି

କରନି। 34 େସ େଦଶନିବାସୀମାନଙ ଦୁଷତା ସକାଶୁ ଉବରା େଦଶକୁ ଲବଣ

ପାନର କରନି। 35 େସ ପାନରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ ଶୁଷ ଭୂମିକୁ ଝରମୟ କରନି।

36 ପୁଣି, କୁଧତ େଲାକମାେନ େଯପରି ବସତିନଗର ନିମାଣ କରିେବ ଓ

େକତେର ବୀଜ ବପନ ଓ ଦାକାଲତା େରାପଣ କରିେବ 37 ଓ ତଦୁତନ ଫଳ

ପାପ େହେବ, ଏଥପାଇଁ େସସାନେର େସ େସମାନଙୁ ବାସ କରାନି। 38

ଆହୁରି, େସ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରନି, ତହେର େସମାେନ ଅତିଶୟ

ବୃଦି ପାଆନି; ପୁଣି, େସ େସମାନଙ ପଶୁପଲ ଊଣା େହବାକୁ ଦିଅନି ନାହ।

39 ପୁନବାର େସମାେନ ଉପଦବ, ବିପଦ ଓ େଶାକ ଦାରା ନୂ ନୀକୃତ ଓ

ଅବନତ ହୁଅନି। 40 େସ ଅଧପତିମାନଙ ଉପେର ତୁଚତା ଢାଳି ଦିଅନି,

ପୁଣି, େସମାନଙୁ ପଥହୀନ ମରୁଭୂମିେର ଭମଣ କରାନି। 41 ତଥାପି େସ

ଦୀନହୀନକୁ ଦୁଃଖରୁ ଉଚେର ସାପନ କରନି ଓ େମଷପଲ ତୁଲ ତାହାକୁ

ପରିବାର ଦିଅନି। 42 ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା େଦଖ ଆନନିତ େହେବ;

ପୁଣି, ସବୁ ଅଧମ ଆପଣା ମୁଖ ବନ କରିବ। 43 େଯ ାନବାନ, େସ ଏହିସବୁ

ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିବିଧ ଦୟା

ବିେବଚନା କରିେବ।
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108ଦାଉଦଙର ଗାନାଥକ ଗୀତ। େହ ପରେମଶର, େମାହର ଚିତ ସୁସିର

ଅଛି; ମଁୁ ଗାନ କରିବି, ହଁ, ମଁୁ ଆପଣା େଗୗରବ ସହିତ ପଶଂସା ଗାନ କରିବି।

2 େହ େନବଲ ଓ ବୀେଣ, ଜାଗ; ମଁୁ ନିେଜ ଅତି ପଭାତେର ଜାଗିବି। 3

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ େଗାଷୀବଗ ମ େର ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି ଓ ମଁୁ

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 4 େଯେହତୁ

ତୁମର ଦୟା ଆକାଶ ଅେପକା ମହତ ଓ ତୁମର ସତ ତା ଗଗନସଶୀ; 5 େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ ଆକାଶମଣଳ ଉପେର ଉନତ ହୁଅ ଓ ତୁମର େଗୗରବ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଉନତ େହଉ। 6 େଯପରି ତୁମର ପିୟତମ ଉଦାର

ପାଇବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା ଦକିଣ ହସେର ପରିତାଣ କରି ଆମମାନଙୁ

ଉତର ଦିଅ। 7 ପରେମଶର ଆପଣା ପବିତତାେର କହିଅଛନି; “ଆେମ

ଉଲାସ କରିବା; ମଁୁ ଶିଖମକୁ ବିଭାଗ କରିବି ଓ ସୁେକାତ ଉପତ କା ମାପିବି। 8

ଗିଲୀୟଦ େମାହର; ମନଃଶି େମାହର; ଇଫୟିମ ମ େମାʼ ମସକର ଆଶୟ;

ଯିହୁଦା େମାହର ରାଜଦଣ। 9 େମାୟାବ େମାʼ ପକାଳନପାତ; ଇେଦାମ

ଉପେର ମଁୁ ଆପଣା ପାଦୁକା ପକାଇବି। ପେଲଷୀୟ ଉପେର ଜୟଧନି

କରିବି।” 10କିଏ େମାେତ ଦୃଢ଼ ନଗରକୁ ଆଣିବ? କିଏ େମାେତ ଇେଦାମ

ପଯ ନ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛି? 11 େହ ପରେମଶର, ତୁେମ କି ଆମମାନଙୁ

ଦୂର କରି ନାହଁ? ପୁଣି, େହ ପରେମଶର, ତୁେମ ଆମମାନଙ େସୖନ

ସେଙ ଗମନ କରୁ ନାହଁ। 12 ବିପକର ପତିକୂଳେର ଆମମାନଙୁ ସାହାଯ

ଦାନ କର; କାରଣ ମନୁଷ ର ସାହାଯ ବୃଥା। 13 ପରେମଶରଙ ଦାରା

ଆେମମାେନ ବୀରର କମ କରିବା; େଯେହତୁ େସ ଆମମାନଙ ବିପକଗଣକୁ

ଦଳି ପକାଇେବ।

109ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ େମାହର

ପଶଂସାପାତ ପରେମଶର, ନୀରବ ହୁଅ ନାହ; 2କାରଣ େଲାକମାେନ େମାʼ

ବିରୁଦେର ଦୁଷତାରୂପ ମୁଖ ଓ ପବଞନାରୂପ ମୁଖ ଫଟାଇ ଅଛନି। େସମାେନ

ମିଥ ାବାଦୀ ଜିହାେର େମାʼ ସେଙ କଥା କହିଅଛନି। 3ଆହୁରି, େସମାେନ

େଦଷ ବାକ େର େମାେତ େଘରିଅଛନି ଓ ବିନା କାରଣେର େମାʼ ସେଙ ଯୁଦ

କରିଅଛନି। 4 େମାʼ େପମ ପାଲେଟ େସମାେନ େମାହର ବିପକ େହାଇଅଛନି;

ମାତ ମଁୁ ପାଥନାେର ପବୃତ। 5ଆଉ, େସମାେନ େମାେତ ମଙଳ ପାଲେଟ

ଅମଙଳ ଓ େପମ ପାଲେଟ ଘୃଣା ପତିଦାନ କରିଅଛନି। 6 ତୁେମ ତାହା
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ଉପେର ଏକ ଦୁଷ େଲାକ ନିଯୁକ କର; ପୁଣି, ଜେଣ ବିପକ ତାହାର ଦକିଣ

ପାଶେର ଠିଆ େହଉ। 7 େସ ବିଚାରିତ େହବା ସମୟେର େଦାଷୀକୃତ େହଉ;

ପୁଣି, ତାହାର ପାଥନା ପାପ ରୂେପ ଗଣିତ େହଉ। 8 ତାହାର ଆୟୁ ଅଳ େହଉ

ଓ ଅନ େଲାକ ତାହାର ପଦ ପାପ େହଉ। 9 ତାହାର ସନାନମାେନ ପିତୃହୀନ

େହଉନୁ ଓ ତାହାର ଭାଯ ା ବିଧବା େହଉ। 10 ତାହାର ସନାନଗଣ ବାରବୁଲା

େହାଇ ଭକା କରନୁ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉଜାଡ଼ ସାନରୁ ଆହାର

ଅେନଷଣ କରନୁ। 11 ମହାଜନ ତାହାର ସବସ ଧରୁ; ଆଉ, ବିେଦଶୀମାେନ

ତାହାର ଶମର ଫଳ ଲୁଟ କରନୁ। 12ତାହା ପତି କୃପା ପକାଶ କରିବାକୁ

େକହି ନ ଥାଉ, କିଅବା ତାହାର ପିତୃହୀନ ସନାନଗଣକୁ େକହି ଦୟା କରିବାକୁ

ନ ରହୁ। 13 ତାହାର ବଂଶ ଉଚିନ େହଉ; ଆସନା ପୁରୁଷେର ତାହାଙ ନାମ

ଲୁପ େହଉ। 14 ତାହାର ପିତୃପୁରୁଷଙ ଅପରାଧ ସଦାପଭୁଙ ସରଣେର

ଥାଉ ଓ ତାହାର ମାତାର ପାପ ଲୁପ ନ େହଉ। 15 ସଦାପଭୁ େଯପରି

େସମାନଙ ସରଣ ପୃଥବୀରୁ ଉଚିନ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙ

ସାକାତେର ସବଦା ଥାଉନୁ। 16 େସ ଦୟା ପକାଶ କରିବାକୁ ସରଣ କଲା

ନାହ। ମାତ ଦୁଃଖୀ, ଦୀନହୀନ ଓ ଭଗାନଃକରଣ େଲାକଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ

ତାଡ଼ନା କଲା। 17ଆହୁରି, େସ ଅଭଶାପ ଭଲ ପାଇଲା ଓ ତାହା ତାହା

ପତି ଘଟିଲା; ଆଉ, େସ ଆଶୀବାଦେର ସନୁଷ େହଲା ନାହ, ଏଣୁ ତାହା

ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା। 18 ମ େସ ବସ ପରି ଅଭଶାପ ପରିଧାନ କଲା,

ପୁଣି, ତାହା ଜଳ ପରି ତାହାର ଅନରେର ଓ େତୖଳ ପରି ତାହାର ଅସିେର

ପବିଷ େହଲା। 19 ଏଣୁ ତାହା ତାହାର ପରିେଧୟ ବସ ପରି ଓ ତାହାର ନିତ

କଟିବନନ ପରି େହଉ। 20 ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଆମ ବିପକଗଣର ଓ ଆମ

ପାଣ ବିରୁଦେର ଦୁବାକ ବାଦୀମାନଙର ଏହି ଫଳ। 21ମାତ, େହ ପେଭା

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ େମାʼ ପତି ବ ବହାର କର; ତୁମର

ଦୟା ମଙଳମୟ, ଏଣୁ େମାେତ ଉଦାର କର। 22 କାରଣ ମଁୁ ଦୁଃଖୀ ଓ

ଦୀନହୀନ ଅେଟ, ଓ େମାʼ ଅନରେର େମାʼ ହୃଦୟ କତବିକତ େହାଇଅଛି। 23

ମଁୁ ଅପରାହର ଛାୟା ତୁଲ ଅତୀତ; ମଁୁ ପଙପାଳ ନ ାୟ ଚାଳିତ େହଉଅଛି।

24ଉପବାସେର େମାʼ ଆଣୁ ଦୁବଳ ଅଛି ଓ େମଦର ଅଭାବରୁ େମାʼ ମାଂସ

କୀଣ ହୁଏ। 25ଆହୁରି, ମଁୁ େସମାନଙ ନିକଟେର ନିନାପାତ େହାଇଅଛି;

େସମାେନ େମାେତ େଦଖେଲ ମୁଣ ହଲାନି। 26 େହ ସଦାପେଭା, େମାହର
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ପରେମଶର, େମାହର ସାହାଯ କର; ତୁମ ଦୟାନୁସାେର େମାହର ପରିତାଣ

କର। 27 ତହେର ଏହି ତୁମର ହସ େବାଲ ଓ ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କରିଅଛ

େବାଲ େସମାେନ ଜାଣିେବ। 28 େସମାେନ ଅଭଶାପ େଦଉନୁ, ମାତ ତୁେମ

ଆଶୀବାଦ କର; େସମାେନ ଉଠିେଲ ଲଜିତ େହେବ, ମାତ ତୁମର ଦାସ

ଆନନ କରିବ। 29 େମାʼ ବିପକମାେନ ଅପମାନେର ବସାନିତ େହେବ, ପୁଣି,

େସମାେନ ଉତରୀୟ ବସ ତୁଲ ନିଜ ଲଜାେର ଆଚନ େହଉନୁ। 30 ମଁୁ ନିଜ

ମୁଖେର ସଦାପଭୁଙୁ ଅତିଶୟ ଧନ ବାଦ େଦବି; ପୁଣି, େଲାକସମୂହ ମ େର

ତାହାଙର ପଶଂସା କରିବି। 31କାରଣ େସ ଦୀନହୀନକୁ ତାହାର ପାଣର

ବିଚାରକାରୀମାନଙଠାରୁ ତାଣ କରିବା ନିମେନ ତାହାର ଡାହାଣେର ଠିଆ

େହେବ।

110ଦାଉଦଙର ଗୀତ। ସଦାପଭୁ େମାʼ ପଭୁଙୁ କହନି, “ଆେମ ତୁମ

ଶତୁଗଣକୁ ତୁମର ପାଦପୀଠ ନ କରିବା ପଯ ନ ତୁେମ ଆମ ଦକିଣେର

ବସ।” 2 ସଦାପଭୁ ସିେୟାନଠାରୁ ତୁମ ପରାକମଦଣ େପରଣ କରିେବ;

ତୁେମ ଆପଣା ଶତୁଗଣ ମ େର କତୃତ କର। 3 ତୁମ ପରାକମର ଦିନେର

ତୁମ େଲାକମାେନ େସଚାେର ଆପଣାମାନଙୁ ଉତଗ କରନି; ପବିତତାର

େସୗନଯ େର ଅରୁଣର ଗଭରୁ ତୁମର ଯୁବକଗଣ ଶିଶିର ତୁଲ ଉତନ। 4

ସଦାପଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନି ଓ ଅନ ଥା କରିେବ ନାହ, “ମ କୀେଷଦକଙ

ରୀତି ଅନୁସାେର ତୁେମ ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।” 5 ତୁମ ଦକିଣେର

ସିତ ପଭୁ ଆପଣା େକାପର ଦିନେର ରାଜାଗଣକୁ ଚୂଣ କରିେବ। 6 େସ

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ବିଚାର କରିେବ, େସ ଶବେର ସାନସବୁ ପୂଣ

କରିେବ; େସ ଅେନକ େଦଶେର ମସକ ଚୂଣ କରିେବ। 7 େସ ପଥ ମ େର

େସାତଜଳ ପାନ କରିେବ; ଏେହତୁ େସ ଆପଣା ମସକ ଉଠାଇେବ।

111ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। ସରଳ େଲାକଙ ସଭାେର

ଓ ମଣଳୀ ମ େର ମଁୁ ସବାନଃକରଣ ସହିତ ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି।

2 ସଦାପଭୁଙ କାଯ ସକଳ ମହତ, େଯଉଁମାେନ ତହେର ସନୁଷ, େସମାେନ

ତାହାସବୁ ଅନୁସନାନ କରନି। 3 ତାହାଙର କିୟା, ସମମ ଓ େଗୗରବ ସରୂପ;

ଓ ତାହାଙର ଧମ ଅନନକାଳସାୟୀ। 4 େସ ଆପଣାର ଆଶଯ କମସବୁ

ସରଣ କରାଇଅଛନି; ସଦାପଭୁ କୃପାମୟ ଓ େସହଶୀଳ। 5 େସ ଆପଣା

ଭୟକାରୀମାନଙୁ ଆହାର େଦଇଅଛନି; େସ ସଦାକାଳ ଆପଣା ନିୟମ
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ସରଣ କରିେବ। 6 େସ ନିଜ େଲାକମାନଙୁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ଅଧକାର

େଦଇ ଆପଣା କମର ପଭାବ େସମାନଙୁ େଦଖାଇଅଛନି। 7 ତାହାଙ

ହସର କମସକଳ ସତ ଓ ନ ାଯ , ତାହାଙ ବିଧସକଳ ଅଟଳ। 8

ତାହାସବୁ ଅନନକାଳ ନିମେନ ସିରୀକୃତ; ତାହାସବୁ ସତ ତା ଓ ସରଳତାେର

ସାଧତ। 9 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ମୁକି ପଠାଇଅଛନି; େସ

ଅନନକାଳ ନିମେନ ଆପଣା ନିୟମ ଆ ା କରିଅଛନି; ତାହାଙ ନାମ ପବିତ

ଓ ଆଦରଣୀୟ। 10 ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ାନର ଆରମ; େଯଉଁମାେନ

ତଦନୁଯାୟୀ କମ କରନି, େସସମସଙର ସୁବୁଦି ହୁଏ; ତାହାଙର ପଶଂସା

ସଦାକାଳସାୟୀ।

112ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର, େଯଉଁ ଜନ ସଦାପଭୁଙୁ

ଭୟ କେର, େଯ ତାହାଙ ଆ ାସବୁେର ଅତିଶୟ ସନୁଷ ହୁଏ, େସ ଧନ ।

2 ତାହାର ବଂଶ ପୃଥବୀେର ବିକମଶାଳୀ େହେବ ସରଳ େଲାକର ବଂଶ

ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ। 3 ତାହାର ଗୃହେର ଧନସମତି ଥାଏ ଓ ତାହାର

ଧମ ସଦାକାଳସାୟୀ 4 ସରଳ େଲାକଙ ପତି ଅନକାରେର ଦୀପି ଉଦିତ

ହୁଏ; େସ କୃପାମୟ ଓ େସହଶୀଳ ଓ ଧାମକ। 5 େଯଉଁ ଜନ କୃପା କେର

ଓ ଋଣ ଦିଏ, ତାହାର ମଙଳ ହୁଏ; େସ ସୁବିଚାରେର ଆପଣା କଥା ନିଷନ

କରିବ। 6 କାରଣ େସ କଦାପି ବିଚଳିତ େନାହିବ; ଧାମକ େଲାକ ଅନନକାଳ

ସରଣେର ରହିବ। 7 େସ କୁସମାଦ ଶୁଣି ଭୀତ େହବ ନାହ। ତାହାର ଚିତ

ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର ରଖ ସିର ଥାଏ। 8 େସ ଆପଣା ବିପକଗଣ ଉପେର

ନିଜ ବାଞାର ସିଦି େଦଖବା ପଯ ନ, ତାହାର ଚିତ ସୁସିର ଥାଏ, େସ ଭୀତ

େହବ ନାହ। 9 େସ ବିତରଣ କରିଅଛି, େସ ଦୀନହୀନମାନଙୁ ଦାନ କରିଅଛି;

ତାହାର ଧମ ସଦାକାଳସାୟୀ; ସମମେର ତାହାର ଶୃଙ ଉନତ େହବ। 10

ଦୁଷ େଲାକ ତାହା େଦଖବ ଓ ବିରକ େହବ; େସ ଆପଣା ଦନ ଘଷଣ କରିବ

ଓ ତରଳି ଯିବ; ଦୁଷମାନଙର ବାଞା ବିନଷ େହବ।

113ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର, େହ ସଦାପଭୁଙ ଦାସଗଣ,

ତୁେମମାେନ ପଶଂସା କର, ସଦାପଭୁଙ ନାମର ପଶଂସା କର। 2ଆଜିଠାରୁ

ଅନନକାଳ ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଧନ େହଉ। 3 ସୂଯ ର ଉଦୟସାନଠାରୁ

ତହର ଅସସାନ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ନାମ ପଶଂସନୀୟ। 4 ସଦାପଭୁ

ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ଉପେର ଓ ତାହାଙ େଗୗରବ ଆକାଶମଣଳ ଉପେର
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ଉଚୀକୃତ। ଯାହାଙର ଆସନ ଊଦେର, 5 େଯ ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀକୁ େଦଖବା

ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନତ କରନି, 6 େସହି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ତୁଲ କିଏ? 7 େସ ଅଧପତିମାନଙ ସେଙ, ନିଜ େଲାକଙ ଅଧପତିଗଣ ସେଙ

ବସାଇବା ପାଇଁ, 8 ଦରିଦକୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାନି ଓ ଦୀନହୀନକୁ ଖତରାଶିରୁ

ଉେତାଳନ କରନି। 9 େସ ବନ ା ସୀକୁ ଗୃହିଣୀ ଓ ସନାନଗଣର ଆନନମୟୀ

ମାତା କରନି। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

114 େଯେତେବେଳ ଇସାଏଲ ମିସରରୁ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶ ଅନ ଭାଷାବାଦୀ

େଲାକଙ ମ ରୁ ବାହାରିେଲ; 2 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦା ତାହାଙ ଧମଧାମ ଓ

ଇସାଏଲ ତାହାଙ ରାଜ େହଲା, 3 ସମୁଦ ତାହା େଦଖ ପଳାଇଲା; ଯଦନ

ଉଜାଣି ବହିଲା। 4ପବତଗଣ େମଷ ପରି ଓ ଉପପବତଗଣ େମଷଶାବକ

ପରି ଡିଆଁ ମାରିେଲ। 5 ତୁମର କʼଣ େହଲା େଯ, େହ ସମୁଦ, ତୁେମ

ପଳାଉଅଛ? େହ ଯଦନ, ତୁେମ ଉଜାଣି ବହୁଅଛ? 6 େହ ପବତଗଣ,

ତୁେମମାେନ େମଷ ପରି, େହ ଉପପବତଗଣ, ତୁେମମାେନ େମଷଶାବକ

ପରି ଡିଆଁ ମାରୁଅଛ? 7 େହ ପୃଥବୀ, ତୁେମ ପଭୁଙ ଛାମୁେର, ଯାକୁବର

ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର କମିତ ହୁଅ; 8 େସ େଶୖଳକୁ ଜଳାଶୟ, ଚ ମକି

ପସରକୁ ନିଝର କେଲ।

115 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙୁ ନୁେହଁ, ଆମମାନଙୁ ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମ

ଦୟା ଓ ତୁମ ସତ ତା ସକାେଶ ଆପଣା ନାମକୁ େଗୗରବାନିତ କର। 2 “ଏେବ

େସମାନଙର ପରେମଶର କାହାନି,” ଏହା ଅନ େଦଶୀୟମାେନ କାହକି

କହିେବ? 3 ମାତ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ସଗେର ଅଛନି; ଯାହା ତାହାଙର

ଇଚା, ତାହା େସ କରିଅଛନି। 4 େସମାନଙର ପତିମାସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା,

ମନୁଷ ର ହସକୃତ କମ ଅେଟ। 5 େସମାନଙର ମୁଖ ଅଛି, ମାତ େସମାେନ

କଥା କହନି ନାହ; ଚକୁ େସମାନଙର ଅଛି, ମାତ େସମାେନ େଦଖନି ନାହ। 6

େସମାନଙର କଣ ଅଛି, ମାତ େସମାେନ ଶୁଣନି ନାହ; ନାସିକା େସମାନଙର

ଅଛି, ମାତ େସମାେନ ଆଘାଣ କରନି ନାହ; 7 େସମାନଙର ହସ ଅଛି, ମାତ

େସମାେନ ସଶ କରନି ନାହ; ଚରଣ େସମାନଙର ଅଛି, ମାତ େସମାେନ

ଗମନ କରନି ନାହ; କିଅବା କଣେର େସମାେନ କଥା କହନି ନାହ। 8

େସମାନଙର ନିମାଣକାରୀମାେନ ଓ େସମାନଙଠାେର ନିଭରକାରୀମାେନ

େସମାନଙ ତୁଲ େହେବ। 9 େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର
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କର; େସ େସମାନଙର ସହାୟ ଓ େସମାନଙର ଢାଲ। 10 େହ ହାେରାଣ

ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର କର; େସ େସମାନଙର ସହାୟ

ଓ େସମାନଙର ଢାଲ। 11 େହ ସଦାପଭୁଙ ଭୟକାରୀଗଣ, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର କର; େସ େସମାନଙର ସହାୟ ଓ େସମାନଙର

ଢାଲ। 12 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛନି; େସ

ଆମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ; େସ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ;

େସ ହାେରାଣବଂଶକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 13 େସ ସଦାପଭୁଙ ଭୟକାରୀ

ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ। 14 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ,

ତୁମମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦି କରନୁ।

15 ତୁେମମାେନ ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ସୃଷିକତା ସଦାପଭୁଙର ଆଶୀବାଦ

ପାତ ଅଟ। 16ସଗ ସଦାପଭୁଙର ସଗ; ମାତ େସ ମନୁଷ ସନାନଗଣକୁ

ପୃଥବୀ େଦଇଅଛନି। 17 ମୃତମାେନ, କିଅବା େଯଉଁମାେନ ନୀରବ ସାନେର

ଅବେରାହଣ କରନି, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କରନି ନାହ; 18

ମାତ ଆେମମାେନ ଆଜିଠାରୁ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ

କରିବା। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

116ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ େପମ କେର, କାରଣ େସ େମାʼ ରବ ଓ ବିନତି

ଶୁଣିଅଛନି। 2 େସ େମାʼ ପତି କଣପାତ କରିଅଛନି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ବଞିଥବା

ଯାଏ, ତାହାଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରିବି। 3 ମୃତୁ ର ରଜୁ େମାେତ େଘରିଲା,

ପାତାଳର ଯନଣା େମାେତ ଧରିଲା; ମଁୁ ସଙଟ ଓ ଦୁଃଖେର ପଡ଼ିଲ। (Sheol

h7585) 4 େସେତେବେଳ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କଲ; “େହ

ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ ପାଣକୁ ଉଦାର କର।” 5 ସଦାପଭୁ

କୃପାବାନ ଓ ଧମମୟ; ହଁ, ଆମମାନଙ ପରେମଶର େସହଶୀଳ ଅଟନି। 6

ସଦାପଭୁ ସରଳ େଲାକଙୁ ରକା କରନି; ମଁୁ ଦୀନହୀନ େହେଲ େହଁ େସ େମାର

ପରିତାଣ କେଲ। 7 େହ େମାହର ପାଣ, ଆପଣା ବିଶାମସାନକୁ େନଉଟି

ଯାଅ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମର ପଚୁର ମଙଳ କରିଅଛନି। 8 ତୁେମ ମୃତୁୁ ରୁ

େମାହର ପାଣ ଓ େଲାତକରୁ େମାହର ଚକୁ ଓ ଝୁଣିପଡ଼ିବାରୁ େମାହର ଚରଣ

ଉଦାର କରିଅଛ। 9 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର

ଗମନାଗମନ କରିବି। 10ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କରୁଅଛି, ଏଣୁ ମଁୁ

କହିବି; “ମଁୁ ନିତାନ ଦୁଃଖଗସ ଥଲ,” 11 ମଁୁ ଚଞଳ ଭାବେର କହିଲ, “ମନୁଷ
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ମାେତ ହ ମିଥ ା।” 12 େମାʼ ପତି ସଦାପଭୁଙର ସବୁ ମଙଳଦାନ ପାଲେଟ

ମଁୁ ତାହାଙୁ କି ପତିଦାନ କରିବି? 13 ମଁୁ ପରିତାଣର ପାତ ଗହଣ କରିବି

ଓ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କରିବି। 14 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଓ ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର ଆପଣା ମାନତ ପୂଣ କରିବି। 15

ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ତାହାଙ ସ ଭକମାନଙ ମରଣ ବହୁମୂଲ ଅେଟ। 16

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ନିତାନ ତୁମର ଦାସ; ମଁୁ ତୁମର ଦାସ, ତୁମ ଦାସୀର

ପୁତ; ତୁେମ େମାହର ବନନସବୁ ମୁକୁଳାଇଅଛ। 17 ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର

ଧନ ବାଦାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବି, ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କରିବି।

18 ମଁୁ ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାଙଣେର, 19

େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁମ ମ େର, ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣା ମାନତ

ପୂଣ କରିବି। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

117 େହ ସବେଦଶୀୟମାେନ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର;

େହ ସମସ େଲାକ, ତାହାଙର ସୁତି କର। 2କାରଣ ଆମମାନଙ ପତି ତାହାଙ

ଦୟା ଅତିଶୟ ଓ ସଦାପଭୁଙ ସତ ତା ଅନନକାଳସାୟୀ। ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

118ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଅ, କାରଣ େସ ମଙଳମୟ; ହଁ; ତାହାଙ

ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 2ଇସାଏଲ ଏେବ କହନୁ େଯ, ତାହାଙ କରୁଣା

ଅନନକାଳସାୟୀ। 3 ହାେରାଣବଂଶ ଏେବ କହନୁ େଯ, ତାହାଙ କରୁଣା

ଅନନକାଳସାୟୀ। 4 ଏେବ ସଦାପଭୁଙର ଭୟକାରୀମାେନ କହନୁ େଯ,

ତାହାଙ କରୁଣା ଅନନକାଳସାୟୀ। 5 ମଁୁ ସଙଟ କାଳେର ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କଲ; ସଦାପଭୁ େମାେତ ଉତର େଦଇ ପଶସ ସାନେର

ସାପନ କେଲ। 6 ସଦାପଭୁ େମାହର ସପକ; ମଁୁ ଭୟ କରିବି ନାହ;

ମନୁଷ େମାହର କଅଣ କରିପାେର? 7 େମାହର ସହାୟମାନଙ ସହିତ

ସଦାପଭୁ େମାହର ସପକ; ଏେହତୁ ମଁୁ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନଙ ଉପେର

ଆପଣା ବାଞାର ସିଦି େଦଖବି। 8 ମନୁଷ ଉପେର ନିଭର ରଖବା ଅେପକା

ସଦାପଭୁଙର ଶରଣାଗତ େହବା ଉତମ। 9 ଅଧପତିମାନଙ ଉପେର

ନିଭର ରଖବା ଅେପକା ସଦାପଭୁଙର ଶରଣାଗତ େହବା ଉତମ। 10

ସମୁଦାୟ େଗାଷୀବଗ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ; ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ମଁୁ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବି। 11 େସମାେନ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ;
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ହଁ, େସମାେନ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିେଲ; ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ମଁୁ

େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବି। 12 େସମାେନ ମହୁମାଛି ପରି େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼

େଘରିେଲ; େସମାେନ କଣା ନିଆଁ ପରି ଲଭ ଯାଇଅଛନି; ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ମଁୁ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବି। 13ମଁୁ େଯପରି ନିପତିତ େହବି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ

େମାେତ ଭାରୀ ଧକା େଦଲ; ମାତ ସଦାପଭୁ େମାହର ସାହାଯ କେଲ। 14

ସଦାପଭୁ େମାହର ବଳ ଓ ଗାନ; ପୁଣି, େସ େମାହର ପରିତାଣ େହାଇଅଛନି।

15 ଧାମକମାନଙ ତମୁେର ଆନନ ଓ ପରିତାଣର ଧନି ଥାଏ; ସଦାପଭୁଙ

ଦକିଣ ହସ ବୀରର କମ କେର। 16 ସଦାପଭୁଙ ଦକିଣ ହସ ଉନତ;

ସଦାପଭୁଙ ଦକିଣ ହସ ବୀରର କମ କେର। 17 ମଁୁ ମରିବି ନାହ, ମାତ

ବଞିବି ଓ ସଦାପଭୁଙ କମସବୁ ବଣନା କରିବି। 18 ସଦାପଭୁ େମାେତ

ଭାରୀ ଶାସି େଦଇଅଛନି; ମାତ େସ ମୃତୁୁ ହସେର େମାେତ ସମପ େଦଇ

ନାହାନି। 19 େମାʼ ପାଇଁ ଦାରସବୁ ଫଟାଅ ଯଦାରା ଧାମକମାେନ ପେବଶ

କରନି; ମଁୁ ତହ ମ େର ପେବଶ କରି ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି। 20 ଏହି

ସଦାପଭୁଙ ଦାର; ଧାମକ େଲାକମାେନ ତହେର ପେବଶ କରିେବ। 21ମଁୁ

ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି, କାରଣ ତୁେମ େମାେତ ଉତର େଦଇଅଛ ଓ େମାହର

ପରିତାଣ େହାଇଅଛି। 22 ଗାନକମାେନ େଯଉଁ ପଥର ଅଗାହ କେଲ,

ତାହା େକାଣର ପଧାନ ପଥର େହାଇଅଛି। 23 ଏହା ସଦାପଭୁଙ କମ; ଏହା

ଆମମାନଙ ଦୃଷିେର ଆଶଯ । 24 ଏହା ସଦାପଭୁଙ କୃତ ଦିନ; ଆେମମାେନ

ଏଥେର ଆନନ ଓ ଉଲାସ କରିବା। 25 େହ ସଦାପେଭା, ଆେମମାେନ

ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏେବ ପରିତାଣ କର; େହ ସଦାପେଭା, ଆେମମାେନ

ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଏେବ ସଫଳତା ଆ ା କର। 26 ସଦାପଭୁଙ ନାମେର େଯ

ଆସୁଅଛନି, େସ ଧନ ; ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ

କରିଅଛୁ। 27 ସଦାପଭୁ ପରେମଶର ଅଟନି ଓ େସ ଆମମାନଙୁ ଦୀପି

େଦଇଅଛନି; େବଦିର ଶୃଙେର ରଜୁ ଦାରା ବଳିକୁ ବାନ। 28 ତୁେମ େମାହର

ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି; ତୁେମ େମାହର ପରେମଶର,

ମଁୁ ତୁମର ପତିଷା କରିବି। 29 ସଦାପଭୁଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଅ; କାରଣ େସ

ମଙଳମୟ; ହଁ, ତାହାଙର କରୁଣା ଅନନକାଳସାୟୀ।

119ଆେଲ । େଯଉଁମାେନ ଆଚରଣେର ସିଦ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ବ ବସାନୁସାେର ଚାଲନି, େସମାେନ ଧନ । 2 େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ପମାଣ
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ବାକ ସବୁ ପାଳନ କରନି, େଯଉଁମାେନ ସବାନଃକରଣେର ତାହାଙୁ େଖାଜନି,

େସମାେନ ଧନ । 3 େସମାେନ େକୗଣସି ଅଧମ କରନି ନାହ; େସମାେନ

ତାହାଙ ପଥେର ଗମନ କରନି। 4ଆେମମାେନ ଯତପୂବକ େଯପରି ତୁମର

ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବା, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ତାହାସବୁ ଆ ା କରିଅଛ। 5

ଆହା, ତୁମର ବିଧସକଳ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି େମାହର ଗତି ସୁସିର

ହୁଅନା! 6ତୁମର ସକଳ ଆ ା ପତି ଦୃଷି ରଖବା େବେଳ ମଁୁ ଲଜିତ େହବି

ନାହ। 7 ତୁମର ଧମମୟ ଶାସନସକଳ ଶିଖବା େବେଳ ମଁୁ ଅନଃକରଣର

ସରଳତାେର ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି। 8 ମଁୁ ତୁମର ବିଧସବୁ ପାଳନ କରିବି;

େମାେତ ନିତାନ ପରିତ ାଗ କର ନାହ। 9 େବୖ । ଯୁବା ମନୁଷ କିପକାେର

ଆପଣା ପଥ ପରିଷାର କରିବ? ତୁମ ବାକ ାନୁଯାୟୀ ତହ ବିଷୟେର ସାବଧାନ

େହେଲ କରିବ। 10 ମଁୁ ସବାନଃକରଣେର ତୁମଙୁ େଖାଜିଅଛି; େମାେତ ତୁମ

ଆ ାପଥରୁ ଭମିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 11 ମଁୁ େଯପରି ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ

ନ କେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମ େର ତୁମର ବାକ ସଞୟ କରି

ରଖଅଛି। 12 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଧନ ; ତୁମର ବିଧସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ।

13 ମଁୁ ତୁମ ମୁଖନିଗତ ଶାସନସକଳ ଆପଣା ଓଷାଧରେର ବଣନା କରିଅଛି।

14 େଯପରି ସମୁଦାୟ ଧନେର, େସପରି ମଁୁ ତୁମ ପମାଣବାକ ରୂପ ପଥେର

ଆେମାଦ କରିଅଛି। 15 ମଁୁ ତୁମର ବିଧାନସବୁ ାନ କରିବି ଓ ତୁମ ପଥ

ପତି ଦୃଷି ରଖବି। 16 ମଁୁ ତୁମ ବିଧସବୁେର ଆନନ କରିବି; ମଁୁ ତୁମର ବାକ

ପାେସାରିବି ନାହ। 17 ଗିେମ । ମଁୁ େଯପରି ବଞିବି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣା

ଦାସର ମଙଳ କର; ତହଁୁ ମଁୁ ତୁମ ବାକ ପାଳନ କରିବି। 18 ତୁେମ େମାହର

ଚକୁ ପସନ କର, ତହେର ମଁୁ ତୁମ ବ ବସାରୁ ଆଶଯ ବିଷୟମାନ େଦଖ

ପାରିବି। 19ମଁୁ ପୃଥବୀେର ପବାସୀ; ତୁମର ଆ ାସବୁ େମାʼ ଠାରୁ ଲୁଚାଅ

ନାହ। 20 ସବଦା ତୁମ ଶାସନସକଳ ଆକାଂକା କରିବା ସକାଶୁ େମାʼ ପାଣ

କୀଣ ହୁଏ। 21 େଯଉଁ ଅଭଶପ ଅହଙାରୀମାେନ ତୁମ ଆ ାପଥରୁ ଭମନି,

ତୁେମ େସମାନଙୁ ଧମକାଇଅଛ। 22 େମାʼ ଠାରୁ ନିନା ଓ ଅପମାନ ଦୂର କର;

କାରଣ ମଁୁ ତୁମର ପମାଣବାକ ସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି। 23 ଅଧପତିମାେନ

ମ ବସି େମାʼ ବିରୁଦେର କଥା କହିେଲ; ମାତ ତୁମର ଦାସ ତୁମ ବିଧସକଳ

ାନ କଲା। 24 ତୁମର ସକଳ ପମାଣବାକ ମ େମାହର ଆନନଜନକ

ଓ ମନଣାଦାୟକ। 25 ଦାଲ । େମାହର ପାଣ ଧୂଳିେର ଲାଗୁଅଛି; ତୁେମ
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ନିଜ ବାକ ାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର। 26ମଁୁ ଆପଣାର ସକଳ ଗତି

ବଣନା କରେନ, ତୁେମ େମାେତ ଉତର େଦଲ; ତୁମର ବିଧସବୁ େମାେତ

ଶିଖାଅ। 27ତୁେମ ଆପଣା ଆ ାପଥସବୁ େମାେତ ବୁଝାଇ ଦିଅ; ତହେର

ମଁୁ ତୁମର ଆଶଯ ଶିକାସବୁ ାନ କରିବି। 28 େଶାକ ସକାଶୁ େମାʼ ପାଣ

ତରଳି ଯାଏ; ତୁେମ ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର େମାେତ ସବଳ କର। 29 େମାʼ

ଠାରୁ ମିଥ ାମାଗ ଅନର କର ଓ ଅନୁଗହ କରି େମାେତ ତୁମର ବ ବସା

ପଦାନ କର। 30 ମଁୁ ବିଶସତାରୂପ ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛି; ମଁୁ ଆପଣା

ସମୁଖେର ତୁମର ଶାସନସବୁ ରଖଅଛି। 31 ମଁୁ ତୁମ ପମାଣବାକ ସବୁେର

ଆସକ; େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ଲଜିତ କର ନାହ। 32ତୁେମ େମାହର

ହୃଦୟ ପଶସ କରିବା େବେଳ ମଁୁ ତୁମ ଆ ାପଥେର ଧାବମାନ େହବି। 33

େହ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ବିଧରୂପ ପଥ େମାେତ ଶିଖାଅ; ତହେର ମଁୁ

େଶଷ ପଯ ନ ତାହା ପାଳନ କରିବି। 34 େମାେତ ବୁଦି ପଦାନ କର, ତହେର

ମଁୁ ତୁମର ବ ବସା ମାନିବି; ଆହୁରି, ମଁୁ ଆପଣା ସବାନଃକରଣେର ତାହା

ପାଳନ କରିବି। 35 ତୁମ ଆ ାପଥେର େମାେତ ଗମନ କରାଅ; କାରଣ

ତହେର ମଁୁ ଆନନ କେର। 36 େଲାଭ ପତି ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମ ପମାଣ

ବାକ ପତି େମାʼ ଚିତର େସହ ଜନାଅ। 37 ଅସାର ଦଶନରୁ େମାହର ଚକୁ

େଫରାଅ ଓ ତୁମ ପଥେର େମାେତ ସେଚତ କର। 38 ତୁମ ଦାସ ପକେର

ତୁମର ବାକ ସିର କର, ତାହା ତୁମ ବିଷୟକ ଭୟସଂଯୁକ। 39 େମାହର

ଭୟଜନକ ନିନା ଦୂର କର; କାରଣ ତୁମର ଶାସନସକଳ ଉତମ। 40 େଦଖ,

ମଁୁ ତୁମ ବିଧାନସକଳର ଆକାଂକା କରିଅଛି; ତୁମ ଧମେର େମାେତ ସେଚତ

କର। 41 େବୗ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ଦୟା, ଅଥା , ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର

ତୁମ ପରିତାଣ େମାʼ ପତି ବତୁ। 42 ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ନିନକକୁ ଉତର

େଦବି; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ବାକ େର ନିଭର ରେଖ। 43 ପୁଣି, େମାʼ ମୁଖରୁ

ସତ ତାର ବାକ କଦାପି ନିଅ ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ଶାସନେର ଭରସା

ରଖଅଛି। 44 ତହେର ମଁୁ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ନିରନର ତୁମର ବ ବସା

ପାଳନ କରିବି। 45ଆଉ, ମଁୁ ସଚନେର ଗମନାଗମନ କରିବି; କାରଣ ମଁୁ

ତୁମର ବିଧାନସବୁ େଖାଜିଅଛି। 46ଆହୁରି, ମଁୁ ରାଜାମାନଙ ସାକାତେର

ତୁମର ପମାଣବାକ ବିଷୟ କହିବି ଓ ଲଜିତ େନାହିବି। 47 ପୁଣି, ମଁୁ ତୁମର

େଯଉଁ ଆ ାସମୂହ େସହ କରିଅଛି, ତହେର ଆପଣାକୁ ଆନନିତ କରିବି।
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48ଆହୁରି, ମଁୁ ତୁମର େଯଉଁ ଆ ାସମୂହ େସହ କରିଅଛି, ତହ ନିକଟେର

କୃତାଞଳି େହବି; ପୁଣି, ମଁୁ ତୁମର ବିଧସବୁ ାନ କରିବି। 49 ସୟି । ତୁେମ

େମାେତ ଭରସାଯୁକ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ ପକେର ବାକ

ସରଣ କର। 50 ଦୁଃଖ ସମୟେର ଏହା ହ େମାହର ସାନନା; କାରଣ ତୁମର

ବାକ େମାେତ ସେଚତ କରିଅଛି। 51 ଅହଙାରୀମାେନ େମାେତ ଅତିଶୟ

ପରିହାସ କରିଅଛନି, ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ ବ ବସାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହ। 52

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ପୂବକାଳୀନ ତୁମ ଶାସନସବୁ ସରଣ କରି ଆପଣାକୁ

ସାନନାଯୁକ କରିଅଛି। 53 ଦୁଷମାେନ ତୁମ ବ ବସା ପରିତ ାଗ କରିବାରୁ

ପଚଣ େକାଧ େମାେତ ଆକମଣ କରିଅଛି। 54 େମାʼ ପବାସଗୃହେର ତୁମର

ବିଧସବୁ େମାହର ଗାୟନ େହାଇଅଛି। 55 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ରାତିକାଳେର

ତୁମର ନାମ ସରଣ କରିଅଛି ଓ ତୁମର ବ ବସା ପାଳନ କରିଅଛି। 56

ତୁମର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବା ସକାଶୁ ମଁୁ ଏହି ଫଳ ପାପ େହାଇଅଛି।

57 େହ । ସଦାପଭୁ େମାହର ଅଂଶ; ମଁୁ ତୁମର ବାକ ସବୁ ପାଳନ କରିବି

େବାଲ କହିଅଛି। 58 ମଁୁ ସବାନଃକରଣେର ତୁମର ଅନୁଗହ ପାଥନା କଲ;

ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର େମାʼ ପତି ଦୟାଳୁ ହୁଅ। 59 ମଁୁ ଆପଣା ଗତିସବୁ

ବିେବଚନା କଲ ଓ ତୁମ ପମାଣବାକ ଆେଡ଼ ଆପଣା ପାଦ େଫରାଇଲ।

60 ତୁମର ଆ ାସବୁ ପାଳିବାକୁ ସତର େହଲ ଓ ବିଳମ କଲ ନାହ। 61

ଦୁଷମାନଙର ରଜୁ େମାʼ ଚାରିଆେଡ଼ ଜଡ଼ିତ େହଲା; ମାତ ମଁୁ ତୁମର ବ ବସା

ପାେସାରି ନାହ। 62 ତୁମର ଧମମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବା

ପାଇଁ ମଁୁ ଅଦରାତେର ଉଠିବି। 63 େଯଉଁମାେନ ତୁମଙୁ ଭୟ କରନି ଓ ତୁମ

ବିଧାନସବୁ ପାଳନି, ମଁୁ େସହି ସମସଙର ସଙୀ। 64 େହ ସଦାପେଭା, ପୃଥବୀ

ତୁମ ଦୟାେର ପରିପୂଣ; ତୁମ ବିଧସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ। 65 େଟ । େହ

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆପଣା ବାକ ାନୁସାେର ନିଜ ଦାସ ପତି ମଙଳ ବ ବହାର

କରିଅଛ। 66 େମାେତ ଉତମ ବିଚାର ଓ ାନ ଶିଖାଅ। କାରଣ ମଁୁ ତୁମ

ଆ ାସମୂହେର ବିଶାସ କରିଅଛି। 67 ଦୁଃଖଗସ େହବା ପୂବେର ମଁୁ ବିପଥେର

ଗଲ; ମାତ ଏେବ ମଁୁ ତୁମ ବାକ ପାଳନ କେର। 68 ତୁେମ ମଙଳମୟ ଓ

ମଙଳକାରୀ; େମାେତ ତୁମ ବିଧସବୁ ଶିଖାଅ। 69 ଅହଙାରୀମାେନ େମାʼ

ବିରୁଦେର ମିଥ ା କଥା କଳନା କରିଅଛନି; ମଁୁ ସବାନଃକରଣେର ତୁମର

ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବି। 70 େସମାନଙ ଅନଃକରଣ େମଦ ପରି ସୂଳ
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ମାତ ମଁୁ ତୁମ ବ ବସାେର ଆେମାଦ କେର। 71 ମଁୁ େଯପରି ତୁମର ବିଧସବୁ

ଶିଖବି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ େଯ ଦୁଃଖଗସ େହଲ, ଏହା େମାʼ ପକେର ଭଲ େହଲା।

72 ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅେପକା ତୁମ ମୁଖର ବ ବସା େମାʼ ପତି

ଉତମ। 73ଇୟୂ । ତୁମ ହସ େମାେତ ନିମାଣ ଓ ମୂତମାନ କରିଅଛି; ମଁୁ

େଯପରି ତୁମର ଆ ାସବୁ ପାଳନ କରିବି, ଏଥପାଇଁ େମାେତ ସୁବିେବଚନା

ପଦାନ କର। 74 େଯଉଁମାେନ ତୁମଙୁ ଭୟ କରନି, େସମାେନ େମାେତ େଦଖ

ଆନନିତ େହେବ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ବାକ େର ଭରସା ରଖଅଛି। 75 େହ

ସଦାପେଭା, ମଁୁ ଜାେଣ, ତୁମ ଶାସନସକଳ ଧମମୟ, ପୁଣି, ତୁେମ ବିଶସ

ଭାବେର େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛ। 76 ମଁୁ ପାଥନା କରୁଅଛି, ତୁମ ଦାସ

ପତି ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର ତୁମ େସହପୂଣ କରୁଣା େମାହର ସାନନାଜନକ

େହଉ। 77 ମଁୁ େଯପରି ବଞିବି, ଏଥପାଇଁ େମାʼ ପତି ତୁମର କରୁଣା ବତୁ;

କାରଣ ତୁମର ବ ବସା େମାହର ଆନନଜନକ। 78 ଅହଙାରୀମାେନ ଲଜିତ

େହଉନୁ; କାରଣ େସମାେନ ଅନ ାୟେର େମାହର ସବନାଶ କରିଅଛନି;

ମାତ ମଁୁ ତୁମର ବିଧାନସବୁ ାନ କରିବି। 79 େଯଉଁମାେନ ତୁମଙୁ ଭୟ

କରନି, େସମାେନ େମାʼ କତିକି େଫରନୁ, ତହେର େସମାେନ ତୁମର ପମାଣ

ବାକ ାତସାର େହେବ। 80 ମଁୁ େଯପରି ଲଜିତ େନାହିବି, ଏଥପାଇଁ ତୁମ

ବିଧସବୁେର େମାʼ ଅନଃକରଣ ସିଦ େହଉ। 81 କ । ତୁମ ପରିତାଣ ପାଇଁ

େମାʼ ପାଣ କୀଣ ହୁଏ; ମାତ ମଁୁ ତୁମ ବାକ େର ଭରସା ରେଖ। 82 ତୁେମ

େକେବ େମାେତ ସାନନା କରିବ? ଏହା କହି କହି ତୁମ ବାକ ପାଇଁ େମାହର

ଚକୁ କୀଣ ହୁଏ। 83କାରଣ ମଁୁ ଧୂମସିତ କୁମା ତୁଲ େହାଇଅଛି। ତଥାପି

ମଁୁ ତୁମର ବିଧସବୁ ପାେସାରୁ ନାହ। 84 ତୁମ ଦାସ େକେତ ଦିନ ପଯ ନ

ପଯ ନ ଅେପକା କରିବ? ତୁେମ େକେବ େମାʼ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙର ବିଚାର

କରିବ? 85 ଅହଙାରୀମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଗତ େଖାଳିଅଛନି, େସମାେନ ତୁମ

ବ ବସାର ଅନୁଗାମୀ ନୁହନି। 86 ତୁମର ଆ ାସବୁ ବିଶସନୀୟ; େସମାେନ

ଅନ ାୟେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରନି; ତୁେମ େମାହର ସାହାଯ କର। 87

େସମାେନ ପୃଥବୀେର େମାେତ ପାୟ ବିନାଶ କରିଥେଲ; ମାତ ମଁୁ ତୁମର

ବିଧାନସବୁ ତ ାଗ କଲ ନାହ। 88 ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣାନୁସାେର େମାʼ

ଜୀବନକୁ ରକା କର; ତହଁୁ ମଁୁ ତୁମ ମୁଖର ପମାଣବାକ ପାଳନ କରିବି। 89

ଲାମ । େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ବାକ ଅନନକାଳ ନିମେନ ସଗେର ସଂସାପିତ
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ଅଛି। 90 ତୁମର ବିଶସତା ପୁରୁଷାନୁକମେର ସାୟୀ; ତୁେମ ପୃଥବୀକୁ

ସଂସାପନ କରିଅଛ ଓ ତାହା ସୁସିର ଥାଏ। 91 ତୁମ ଶାସନାନୁସାେର ଅଦ ାପି

ସକଳ ସୁସିର; କାରଣ ସମେସ ତୁମର ଦାସ। 92 ତୁମର ବ ବସା େମାହର

ଆହାଦଜନକ େହାଇ ନ ଥେଲ, ମଁୁ ଆପଣା ଦୁଃଖେର ବିନଷ େହାଇଥାʼନି।

93ତୁମର ବିଧାନସବୁ ମଁୁ େକେବ ପାେସାରିବି ନାହ; କାରଣ ତଦାରା ତୁେମ

େମାେତ ସେଚତ କରିଅଛ। 94 େମାେତ ତାଣ କର, ମଁୁ ତୁମର; କାରଣ ମଁୁ

ତୁମର ବିଧାନସବୁ ଅେନଷଣ କରିଅଛି। 95 ଦୁଷମାେନ େମାେତ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ ଚାହ ରହିଅଛନି; ମାତ ମଁୁ ତୁମର ପମାଣବାକ ବିେବଚନା

କରିବି। 96 ମଁୁ ସବୁ ସିଦିର ଅନ େଦଖଅଛି; ମାତ ତୁମର ଆ ା ସୀମାହୀନ।

97 େମ । ମଁୁ ତୁମର ବ ବସାକୁ କିପରି ପିୟ ମେଣ। ତାହା ସାରାଦିନ େମାହର

ାନ। 98 ତୁମ ଆ ାସବୁ େମାେତ େମାʼ ଶତୁଗଣଠାରୁ ଅଧକ ାନବାନ

କେର; କାରଣ ତାହାସବୁ ନିରନର େମାʼ ସେଙ ଥାଏ। 99 େମାହର ସମସ

ଗୁରୁ ଅେପକା େମାʼ ବୁଦି ଅଧକ; କାରଣ ତୁମର ପମାଣବାକ ସବୁ େମାହର

ାନ। 100 ମଁୁ ପାଚୀନମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ବୁେଝ। େଯଣୁ ମଁୁ ତୁମର

ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି। 101 ମଁୁ େଯପରି ତୁମର ବାକ ପାଳନ କରିବି,

ଏଥପାଇଁ ପେତ କ କୁପଥରୁ ମଁୁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଇଅଛି। 102 ମଁୁ ତୁମ

ଶାସନରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ େମାେତ ଶିକା େଦଇଅଛ। 103

େମାʼ ତୁଣକୁ ତୁମ ବାକ କିପରି ମଧୁର! ହଁ, େମାʼ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅେପକା

ମଧୁର! 104 ତୁମ ବିଧାନ ଦାରା ମଁୁ ବୁଦି ପାପ ହୁଏ; ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ପେତ କ

ମିଥ ାପଥ ଘୃଣା କେର। 105 ନୂ । ତୁମ ବାକ େମାʼ ଚରଣ ପାଇଁ ପଦୀପ ଓ

େମାʼ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅେଟ। 106 ମଁୁ ତୁମର ଧମମୟ ଶାସନସବୁ ପାଳିବା

ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛି ଓ ତାହା ସିର କରିଅଛି। 107 ମଁୁ ଅତ ନ ଦୁଃଖତ

ଅଛି; େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର। 108

େହ ସଦାପେଭା, ନିେବଦନ କରୁଅଛି, େମାʼ ମୁଖର େସଚାଦତ ଉପହାର

ଗହଣ କର ଓ ତୁମର ଶାସନସବୁ େମାେତ ଶିଖାଅ। 109 େମାʼ ପାଣ ନିରନର

ବିପଦେର ଥାଏ; େତେବ େହଁ ମଁୁ ତୁମ ବ ବସା ପାେସାରୁ ନାହ। 110ଦୁଷମାେନ

େମାʼ ପାଇଁ ଫାନ ପାତିଅଛନି; ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ ବିଧାନରୁ ବିପଥଗାମୀ େହଲ

ନାହ। 111 ମଁୁ ତୁମ ପମାଣବାକ ସକଳକୁ ସଦାକାଳ ଅଧକାର ରୂେପ

ଗହଣ କରିଅଛି; କାରଣ ତାହାସବୁ େମାʼ ଚିତର ଆହାଦଜନକ। 112 ମଁୁ
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େଶଷ ପଯ ନ ସବଦା ତୁମର ବିଧସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନକୁ

ପବତାଇଅଛି। 113 ସାମ । ମଁୁ ଦିମନାମାନଙୁ ଘୃଣା କେର; ମାତ ତୁମ

ବ ବସାକୁ ପିୟ ାନ କେର। 114 ତୁେମ େମାʼ ଲୁଚିବାର ସାନ ଓ େମାହର

ଢାଲ; ମଁୁ ତୁମ ବାକ େର ଭରସା କେର। 115 େହ କୁକମକାରୀମାେନ, ମଁୁ

େଯପରି ଆପଣା ପରେମଶରଙ ଆ ାସବୁ ପାଳି ପାରିବି, ଏଥପାଇଁ େମାʼ

ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ। 116 ମଁୁ େଯପରି ବଞିବି, ଏଥପାଇଁ ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର

େମାେତ ଧରି ରଖ ଓ େମାʼ ଭରସା ବିଷୟେର େମାେତ ଲଜିତ େହବାକୁ ଦିଅ

ନାହ। 117 ତୁେମ େମାେତ ଧରି ରଖ, ତହେର ମଁୁ ଆପଦରହିତ େହବି ଓ

ତୁମ ବିଧସବୁ ସବଦା ମାନ କରିବି। 118 ତୁମ ବିଧରୁ ଭାନ ସମସଙୁ ତୁେମ

ତୁଚ ାନ କରିଅଛ; କାରଣ େସମାନଙ ପବଞନା ମିଥ ା। 119ତୁେମ ପୃଥବୀସ

ସମସ ଦୁଷଙୁ ଧାତୁର ଖାଦ ପରି ଦୂର କରିଥାଅ; ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମ ପମାଣବାକ କୁ

େସହ କେର। 120 ତୁମ ଭୟ ସକାଶୁ େମାʼ ଶରୀର କମିତ ହୁଏ ଓ ତୁମ

ଶାସନ ବିଷୟେର ମଁୁ ଭୀତ ହୁଏ। 121 ଅଇ । ମଁୁ ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ

କରିଅଛି; େମାʼ ଉପଦବୀମାନଙ ହସେର େମାେତ ସମପଣ କର ନାହ। 122

ମଙଳ ନିମେନ ଆପଣା ଦାସର ଲଗା ହୁଅ; ଅହଙାରୀମାନଙୁ େମାʼ ପତି

ଉପଦବ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 123 ତୁମର ପରିତାଣ ଓ ତୁମର ଧମମୟ

ବାକ ନିମେନ େମାହର ଚକୁ କୀଣ େହଉଅଛି। 124 ତୁମ ଦୟାନୁସାେର

ଆପଣା ଦାସ ପତି ବ ବହାର କର ଓ ତୁମର ବିଧ େମାେତ ଶିଖାଅ। 125 ମଁୁ

ତୁମର ଦାସ, େଯପରି ମଁୁ ତୁମର ପମାଣବାକ ସକଳ ାତ େହବି, ଏଥପାଇଁ

େମାେତ ବୁଦି ଦିଅ। 126 ସଦାପଭୁଙର କାଯ କରିବାର ସମୟ ଏହି; କାରଣ

େଲାକମାେନ ତୁମ ବ ବସା ବ ଥ କରିଅଛନି। 127 ଏେହତୁ ମଁୁ ସୁବଣ ଓ

ଶୁଦ ସୁବଣ ଅେପକା ତୁମ ଆ ାସମୂହକୁ େସହ କେର। 128 ଏଣୁ ମଁୁ ସବୁ

ବିଷୟେର ତୁମର ସକଳ ବିଧାନ ଯଥାଥ ାନ କେର ଓ ପେତ କ ମିଥ ାପଥ

ଘୃଣା କେର। 129 େପ। ତୁମ ପମାଣବାକ ସକଳ ଆଶଯ ; ଏଥପାଇଁ େମାʼ

ପାଣ ତାହାସବୁ ପାଳନ କେର। 130 ତୁମ ବାକ ର ବିକାଶ ଆଲୁଅ ପଦାନ

କେର; ତାହା ନିେବାଧକୁ େବାଧ ଦିଏ। 131 ମଁୁ ତୁମ ଆ ାର ଆକାଂକାେର

ଆପଣା ମୁଖ ଫଚା କରି ଫଟାଇ ପକାଇଲ। 132 ତୁେମ ଆପଣା ନାମର

େପମକାରୀମାନଙ ପତି େଯପରି କରିଥାଅ, େସପରି େମାʼ ପତି େଫର ଓ

େମାେତ ଦୟା କର। 133 ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର େମାʼ ପାଦଗତି ସଜାଡ଼ ଓ
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େମାʼ ଉପେର େକୗଣସି ଅଧମକୁ ରାଜତ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 134 ମନୁଷ ର

ଉପଦବରୁ େମାେତ ମୁକ କର; ତହେର ମଁୁ ତୁମର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିବି।

135ତୁମ ଦାସ ପତି ଆପଣା ମୁଖ ପସନ କର ଓ ତୁମର ବିଧସବୁ େମାେତ

ଶିଖାଅ। 136 େଲାକମାେନ ତୁମର ବ ବସା ପାଳନ ନ କରିବାରୁ େମାʼ

ଚକୁରୁ ଜଳଧାରା ବହୁଅଛି। 137 ସାେଦ। େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଧମମୟ

ଓ ତୁମର ଶାସନସକଳ ସରଳ। 138 ତୁେମ ଧମେର ଓ ଅତି ବିଶସତାେର

ଆପଣା ପମାଣବାକ ସବୁ ଆ ା କରିଅଛ। 139 େମାହର ଉେ ଯାଗ

େମାେତ ଗାସ କରିଅଛି, କାରଣ େମାହର ବିପକଗଣ ତୁମର ବାକ ସବୁ

ପାେସାରିଅଛନି। 140 ତୁମର ବାକ ଅତ ନ ନିମଳ; ତହ ପାଇଁ ତୁମ ଦାସ

ତାହା େସହ କେର। 141 ମଁୁ କୁଦ ଓ ତୁଚୀକୃତ; ତଥାପି ମଁୁ ତୁମର ବିଧାନସବୁ

ପାେସାରୁ ନାହ। 142 ତୁମର ଧମ ଅନନକାଳସାୟୀ ଧମ ଓ ତୁମର ବ ବସା

ସତ । 143 େକଶ ଓ ଯନଣା େମାେତ ଆକମଣ କରିଅଛି; େତେବ େହଁ

ତୁମର ଆ ାସମୂହ େମାହର ଆହାଦଜନକ। 144 ତୁମର ପମାଣବାକ ସକଳ

ସଦାକାଳ ଧମମୟ; େମାେତ ବୁଦି ପଦାନ କର, ତହେର ମଁୁ ବଞିବି। 145

କଫ। ମଁୁ ସବାନଃକରଣେର ପାଥନା କରିଅଛି; େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ

ଉତର ଦିଅ; ମଁୁ ତୁମର ବିଧ ପାଳନ କରିବି। 146 ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା

କରିଅଛି; େମାେତ ତାଣ କର, ତହେର ମଁୁ ତୁମର ପମାଣବାକ ସବୁ ମାନିବି।

147 ମଁୁ ଅରୁେଣାଦୟ ପୂେବ ଆତନାଦ କଲ; ମଁୁ ତୁମ ବାକ େର ଭରସା

ରଖଲ। 148ମଁୁ େଯପରି ତୁମ ବାକ ାନ କରିବି, ଏଥପାଇଁ ରାତିର ପେତ କ

ପହର ପୂେବ େମାହର ଚକୁ ପସୁତ େହଲା। 149 ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା

ଅନୁସାେର େମାହର ରବ ଶୁଣ; େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା ଶାସନାନୁସାେର

େମାେତ ସେଚତ କର। 150 ଦୁଷତାର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାେନ ନିକଟକୁ

ଆସୁଅଛନି; େସମାେନ ତୁମ ବ ବସାରୁ ଦୂରବତୀ। 151 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ ନିକଟବତୀ ଓ ତୁମ ଆ ାସକଳ ସତ । 152ମଁୁ ପୂବଠାରୁ ତୁମ ପମାଣ

ବାକ ରୁ ଜାଣିଅଛି େଯ, ତୁେମ ସଦାକାଳ ନିମେନ ତାହା ସାପନ କରିଅଛ।

153 େର । େମାର େକଶ ବିେବଚନା କର ଓ େମାେତ ଉଦାର କର; କାରଣ

ମଁୁ ତୁମର ବ ବସା ପାେସାରୁ ନାହ। 154 ତୁେମ େମାହର ବିବାଦ ନିଷତି କର

ଓ େମାେତ ମୁକ କର; ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର। 155

ପରିତାଣ ଦୁଷମାନଙଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ; କାରଣ େସମାେନ ତୁମର ବିଧସବୁ
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ଅନୁସନାନ କରନି ନାହ। 156 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା

ବହୁବିଧ; ତୁମର ଶାସନାନୁସାେର େମାେତ ସେଚତ କର। 157 େମାହର

ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ବିପକ ଅେନକ; ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ ପମାଣବାକ ରୁ ବିମୁଖ

େହାଇ ନାହ। 158 ମଁୁ ବିଶାସଘାତକମାନଙୁ େଦଖ ଦୁଃଖତ େହଲ; କାରଣ

େସମାେନ ତୁମର ବାକ ମାନନି ନାହ। 159 ମଁୁ ତୁମ ବିଧାନସବୁ କିପରି େସହ

କେର, ଏହା ବିେବଚନା କର; େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ େସହପୂଣ କରୁଣାେର

େମାେତ ସେଚତ କର। 160 ତୁମର ସମୁଦାୟ ବାକ ସତ ଓ ତୁମର ଧମମୟ

ପେତ କ ଶାସନ ନିତ ସାୟୀ। 161 ଶି । ଅଧପତିମାେନ ଅକାରଣେର

େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି; ମାତ େମାହର ମନ ତୁମ ବାକ େର ଭୀତ ଥାଏ।

162 େକହି ପଚୁର ଲୁଟଧନ ପାଇବା ପରି ମଁୁ ତୁମ ବାକ େର ଆନନ କେର।

163 ମଁୁ ମିଥ ାକୁ ଘୃଣା ଓ ଅଶଦା କେର; ମାତ ତୁମ ବ ବସାକୁ ମଁୁ େସହ

କେର। 164 ତୁମର ଧମମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ ମଁୁ ଦିନ ମ େର ସାତ ଥର

ତୁମର ପଶଂସା କେର। 165 ତୁମ ବ ବସା େସହକାରୀମାେନ ମହାଶାନି ପାପ

ହୁଅନି; ପୁଣି, େସମାନଙର ଝୁଣିବାର େକୗଣସି କାରଣ ଘେଟ ନାହ। 166

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମର ପରିତାଣ ପାଇଁ ପତ ାଶା କରିଅଛି, ଓ ତୁମର

ଆ ାସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି। 167 େମାହର ପାଣ ତୁମ ପମାଣବାକ ସବୁ

ମାନିଅଛି ଓ ମଁୁ ତାହାସବୁ ଅତିଶୟ େସହ କେର। 168 ମଁୁ ତୁମର ବିଧାନ ଓ

ପମାଣବାକ ସବୁ ମାନିଅଛି। କାରଣ େମାହର ସବୁ ଗତି ତୁମ ସମୁଖେର

ଅଛି। 169 େତୗ। େହ ସଦାପେଭା, େମାହର କାକୂକି ତୁମ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଉ; ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର େମାେତ ବୁଦି ପଦାନ କର। 170 େମାʼ ନିେବଦନ

ତୁମ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହଉ; ତୁମ ବାକ ାନୁସାେର େମାେତ ଉଦାର କର।

171 େମାହର ଓଷାଧର ପଶଂସା ଉଚାରଣ କରୁ; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ବିଧ

େମାେତ ଶିଖାଉଅଛ। 172 େମାʼ ଜିହା ତୁମ ବାକ ବିଷୟ କୀତନ କରୁ;

କାରଣ ତୁମର ଆ ାସକଳ ଧମମୟ। 173 େମାହର ସାହାଯ ାେଥ ତୁମର

ହସ ପସୁତ େହଉ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମର ବିଧାନସବୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି।

174 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ପରିତାଣର ଆକାଂକା କରିଅଛି; ପୁଣି, ତୁମର

ବ ବସା େମାହର ଆହାଦଜନକ। 175 େମାେତ ଜୀବିତ ରଖ, ତହେର ମଁୁ

ତୁମର ପଶଂସା କରିବ ଓ ତୁମର ଶାସନସକଳ େମାହର ସାହାଯ କରୁ। 176
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ମଁୁ ହଜାେମଷ ପରି ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛି; ଆପଣା ଦାସକୁ େଖାଜ; କାରଣ

ମଁୁ ତୁମ ଆ ାସକଳ ପାେସାରୁ ନାହ।

120ଆେରାହଣ ଗୀତ। ମଁୁ ଆପଣା ବିପଦେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର

ପାଥନା କଲ, ତହେର େସ େମାେତ ଉତର େଦେଲ। 2 େହ ସଦାପେଭା,

ମିଥ ାବାଦୀ ଓଷାଧରରୁ ଓ ପବଞକ ଜିହାରୁ େମାʼ ପାଣକୁ ଉଦାର କର। 3

େହ ପବଞକ ଜିେହ, ତୁମକୁ କଅଣ ଦିଆଯିବ ଓ ତୁମ ପତି ଅଧକ କଅଣ

କରାଯିବ? 4 ବୀରର ତୀକ ତୀର ଓ େରତମ କାଷର ଅଙାର ସହ ଦଣ

େଦେବ। 5 ହାୟ, ହାୟ, ମଁୁ େମଶେ ର ପବାସ କେର। ମଁୁ େକଦାରର

ତମୁସମୂହ ମ େର ବାସ କେର। 6ଶାନି ଘୃଣାକାରୀ େଲାକ ସହିତ େମାʼ

ପାଣ ଦୀଘ କାଳ ବାସ କରିଅଛି। 7 ମଁୁ ଶାନି ଚାେହଁ; ମାତ ମଁୁ କଥା କହିେଲ,

େସମାେନ ଯୁଦ ଚାହାନି।

121ଆେରାହଣ ଗୀତ। ମଁୁ ପବତଗଣ ଆେଡ଼ ଊଦଦୃଷି କରିବି; େକଉଁଠାରୁ

େମାହର ସାହାଯ ଆସିବ? 2 େମାହର ସାହାଯ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଆେସ,

େସ ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ ନିମାଣ କେଲ। 3 େସ ତୁମ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ

େହବାକୁ େଦେବ ନାହ; େଯ ତୁମକୁ ରକା କରନି, େସ ଘୁମାଇେବ ନାହ। 4

େଦଖ, େଯ ଇସାଏଲକୁ ରକା କରନି, େସ ଘୁମାଇେବ ନାହ କି ନିଦା ଯିେବ

ନାହ। 5 ସଦାପଭୁ ତୁମର ରକକ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ଦକିଣ ପାଶର ଛାୟା। 6

ଦିବସେର ସୂଯ , କିଅବା ରାତିେର ଚନ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହ। 7

ସଦାପଭୁ ସମସ ଅମଙଳରୁ ତୁମକୁ ରକା କରିେବ; େସ ତୁମର ପାଣକୁ ରକା

କରିେବ। 8 ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ସଦାପଭୁ ତୁମର ବାହାେର ଯିବାର ଓ

ଭତେର ଆସିବାର ରକା କରିେବ।

122ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦଙ ରଚିତ। “ଆସ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହକୁ ଯାଉ,” ଏହି କଥା େଲାକମାେନ େମାେତ କହିବା େବେଳ ମଁୁ ଆନନିତ

େହଲ। 2 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁମ ଦାର ଭତେର ଆମମାନଙ ଚରଣ ଠିଆ

େହଉଅଛି; 3 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ ସୁସଂଯୁକ ଏକ ନଗର ତୁଲ ନିମତ

େହାଇଅଛ; 4 େଗାଷୀବଗ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ େଗାଷୀବଗ ଇସାଏଲ ପତି

ସାକ ସରୂେପ ସଦାପଭୁଙ ନାମକୁ ଧନ ବାଦ େଦବା ନିମେନ େସଠାେର

ଆେରାହଣ କରନି। 5 କାରଣ େସଠାେର ବିଚାରାଥକ ସିଂହାସନ, ଦାଉଦ

ବଂଶର ସିଂହାସନସବୁ ସାପିତ ଅଛି। 6ଯିରୂଶାଲମର ଶାନି ପାଇଁ ପାଥନା



ଗୀତସଂହିତା 1257

କର; େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ େସହ କରନି, େସମାେନ ଅେଶଷ ଉନତି କରିେବ।

7 ତୁମ ପାଚୀର ମ େର ଶାନି ବତୁ ଓ ତୁମ ଅଟାଳିକାସମୂହର େସୗଭାଗ

େହଉ। 8 େମାହର ଭାତୃଗଣ ଓ ମିତଗଣ ସକାେଶ ମଁୁ ଏେବ କହିବି, ତୁମ

ମ େର ଶାନି ବତୁ। 9 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହ ସକାେଶ ମଁୁ

ତୁମର ମଙଳ ନିମେନ ପାଥନା କରିବି।

123ଆେରାହଣ ଗୀତ। େହ ସେଗାପବିଷ ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼

ଊଦଦୃଷି କେର। 2 େଦଖ, େଯପରି ଦାସମାନଙ ଚକୁ େସମାନଙ କତାର

ହସକୁ ଓ ଦାସୀର ଚକୁ ଆପଣା କତୀର ହସକୁ ଅନାଏ; େସପରି ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ ଦୟା କରିବା ପଯ ନ ଆମମାନଙ

ଚକୁ ତାହାଙୁ ଅନାଇଥାଏ। 3 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙୁ ଦୟା କର,

ଆମମାନଙୁ ଦୟା କର; କାରଣ ଆେମମାେନ ଅବ ାେର ଅତିଶୟ ପୂଣ

େହାଇଅଛୁ। 4ସୁଖଶାଳୀମାନଙ ଉପହାସେର ଓ ଅହଙାରୀମାନଙ ଅବ ାେର

ଆମମାନଙ ପାଣ ଅତିଶୟ ପୂଣ େହାଇଅଛି।

124ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦଙ ରଚିତ। ସଦାପଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙର

ସପକ େହାଇ ନ ଥାଆେନ, ଇସାଏଲ ଏେବ କହୁନୁ; 2 େଲାକମାେନ

ଆମମାନଙ ପତିକୂଳେର ଉଠିଲା େବେଳ, ସଦାପଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙର

ସପକ େହାଇ ନ ଥାଆେନ; 3 େତେବ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର େସମାନଙ

େକାପ ପଜଳିତ େହବା େବେଳ େସମାେନ ଆମମାନଙୁ ସଜୀବ ଗାସ

କରିଥାʼେନ; 4 େତେବ ଜଳରାଶି ଆମମାନଙୁ ମଗ କରିଥାʼନା, େସାତ

ଆମମାନଙର ପାଣ ଉପର େଦଇ ଯାଇଥାʼନା 5 େତେବ ଗବତ ଜଳରାଶି

ଆମମାନଙ ପାଣ ଉପର େଦଇ ଯାଇଥାʼନା। 6 ସଦାପଭୁ ଧନ େହଉନୁ, େସ

ଆମମାନଙୁ ଭକ ସରୂପ େହବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଦନକୁ େଦଇ ନାହାନି।

7 ବ ାଧର ଫାନରୁ ପକୀ ପରି ଆମମାନଙ ପାଣ ରକା ପାଇଅଛି; ଫାନ

ଛିଣିଗଲା, ଆେମମାେନ ରକା ପାଇଲୁ। 8ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀର ନିମାଣକତା

ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଆମମାନଙର ସାହାଯ ଥାଏ।

125ଆେରାହଣ ଗୀତ। େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର ରଖନି,

େସମାେନ ଅଟଳ ଓ ନିତ ସାୟୀ ସିେୟାନ ପବତ ତୁଲ । 2 େଯପରି

ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗେର ପବତମାନ ଥାଏ, େସପରି ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ଚତୁଦଗେର ଥାଆନି। 3 କାରଣ
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ଧାମକମାେନ େଯପରି ଅଧମ ପତି ହସ ନ ବଢ଼ାଇେବ, ଏଥପାଇଁ ଧାମକମାନଙ

ଅଧକାରେର ଦୁଷତାର ରାଜଦଣ ଅବସାନ କରିବ ନାହ। 4 େହ ସଦାପେଭା,

େଯଉଁମାେନ ମଙଳସଭାବବିଶିଷ ଓ ଅନଃକରଣେର ସରଳ, େସମାନଙର

ମଙଳ କର। 5 ମାତ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବକ ପଥେର ବିପଥଗାମୀ

ହୁଅନି, େସମାନଙୁ ସଦାପଭୁ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ସେଙ କଢ଼ାଇ େନେବ।

ଇସାଏଲ ଉପେର ଶାନି ବତୁ।

126ଆେରାହଣ ଗୀତ। ସଦାପଭୁ ସିେୟାନର ଦାସତାବସା ପରିବତନ

କରିବା େବେଳ ଆେମମାେନ ସପଦଶକମାନଙ ପରି ଥଲୁ। 2 େସେତେବେଳ

ଆମମାନଙ ମୁଖ ହାସ େର ଓ ଜିହା ଗାୟନେର ପରିପୂଣ େହଲା;

େସେତେବେଳ େଗାଷୀବଗ ମ େର େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

ଏମାନଙ ପାଇଁ ମହତ କମ କରିଅଛନି।” 3 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପାଇଁ

ମହତ କମ କରିଅଛନି; ତହ ସକାଶୁ ଆେମମାେନ ଆନନିତ ଅଛୁ। 4 େହ

ସଦାପେଭା, ଦକିଣ ଦିଗର େସାତ ପରି ଆମମାନଙ ଦାସତାବସା ପରିବତନ

କର। 5 େଯଉଁମାେନ କାନି କାନି ବିହନ ବୁଣନି, େସମାେନ ଆନନ କରୁ କରୁ

ଶସ କାଟିେବ। 6 ଯଦ ପି େସ ବିହନ ବହି କାନି କାନି ଆପଣା ପଥେର

ଯାଏ, ତଥାପି େସ ବିଡ଼ା େଘନି ଆନନ କରୁ କରୁ େନଉଟି ଆସିବ।

127ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଶେଲାମନଙ ରଚିତ। ସଦାପଭୁ ଯଦି ଗୃହ ନିମାଣ

ନ କରନି, େତେବ ନିମାଣକାରୀମାେନ ବ ଥେର ପରିଶମ କରନି; ଯଦି

ସଦାପଭୁ ନଗର ରକା ନ କରନି, େତେବ ପହରୀ େକବଳ ବୃଥାେର ଜାଗତ

ହୁଏ। 2 ତୁେମମାେନ େଯ ପଭାତେର ଉଠ ଓ ଏେତ ବିଳମେର ବିଶାମ

କର, ଆଉ ଶାନିର ଖାଦ େଭାଜନ କର, ଏହା ତୁମମାନଙ ପକେର ବୃଥା।

କାରଣ େସହି ପକାେର ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପିୟତମକୁ ନିଦା ଦିଅନି। 3 େଦଖ,

ସନାନଗଣ ସଦାପଭୁଙର ଦତ ଅଧକାର ଓ ଗଭଜାତ ଫଳ ତାହାଙ ଦତ

ପୁରସାର। 4 େଯୗବନର ସନାନଗଣ ବୀର ପୁରୁଷର ହସସିତ ତୀର ସଦୃଶ।

5ଯାହାର ତୂଣ ତାଦୃଶ ତୀରେର ପୂଣ, େସ ଜନ ସୁଖୀ; େସମାେନ ନଗର

ଦାରେର ଶତୁଗଣ ସେଙ କଥା କହିବା େବେଳ ଲଜିତ େହେବ ନାହ।

128ଆେରାହଣ ଗୀତ। େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରନି ଓ ତାହାଙ

ପଥେର ଚାଲନି, େସମାନଙର ପେତ କ େଲାକ ଧନ । 2 କାରଣ ତୁେମ

ଆପଣା ହସକୃତ ପରିଶମର ଫଳ େଭାଜନ କରିବ; ତୁେମ ସୁଖୀ େହବ
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ଓ ତୁମର ମଙଳ େହବ। 3 ତୁମର ଭାଯ ା ତୁମ ଗୃହର ଅନଃପୁରେର

ଫଳବତୀ ଦାକାଲତା ତୁଲ େହବ; ତୁମର ସନାନମାେନ ତୁମ େମଜର

ଚାରିଆେଡ଼ ଜୀତବୃକର ଚାରା ପରି େହେବ। 4 େଦଖ, ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ

କରିବା େଲାକ ଏହି ପକାର ଆଶୀବାଦ ପାପ େହବ। 5 ସଦାପଭୁ ସିେୟାନରୁ

ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିେବ; ଆଉ, ତୁେମ ଯାବଜୀବନ ଯିରୂଶାଲମର ମଙଳ

େଦଖବ। 6 ହଁ, ତୁେମ ଆପଣା ସନାନଗଣର ସନାନ େଦଖବ। ଇସାଏଲ

ଉପେର ଶାନି ବତୁ।

129ଇସାଏଲର ଶତୁମାନଙ ବିରୁଦେର ପାଥନା ଆେରାହଣ ଗୀତ। “େମାʼ

େଯୗବନଠାରୁ େମାʼ ର ଶତୁମାେନ ଅେନକ ଥର େମାେତ େକଶ େଦଇଅଛନି,

ଇସାଏଲ ଏେବ କୁହନୁ; 2 େମାʼ େଯୗବନଠାରୁ େସମାେନ ଅେନକ ଥର

େମାେତ େକଶ େଦଇଅଛନି; ତଥାପି େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଜୟୀ େହାଇ

ନାହାନି। 3 କୃଷକମାେନ େମାʼ ପୃଷେଦଶେର ହଳ ବୁଲାଇେଲ; େସମାେନ

ଲମ ଲମ ଶିଆର କେଲ।” 4 ସଦାପଭୁ ଧମମୟ; େସ ଦୁଷମାନଙ ଦାସତରୁ

େମାେତ ମୁକ କରିଅଛନି। 5 ସିେୟାନକୁ ଘୃଣା କରିବା େଲାକ ସମେସ ଲଜିତ

େହାଇ ହଟି ଯାଉନୁ। 6 େସମାେନ ଗୃହର ଛାତ ଉପରିସ େସହି ତୃଣ ତୁଲ

େହଉନୁ, ଯାହା ବଢ଼ିବା ପୂେବ ଶୁଷ ହୁଏ; 7ଯଦାରା କଟାଳି ଆପଣା ହସ,

ଅବା ବିଡ଼ାବନନକାରୀ ଆପଣା ଅଣି ପୂଣ କେର ନାହ। 8 “କିଅବା ସଦାପଭୁଙ

ଆଶୀବାଦ ତୁମମାନଙ ଉପେର ବତୁ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ତୁମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରୁଅଛୁ,” ଏହା ପଥକମାେନ କହନି ନାହ।

130ଆେରାହଣ ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ଗଭୀର ଜଳେର ଥାଇ ତୁମ

ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇଅଛି। 2 େହ ପେଭା, େମାʼ ରବ ଶୁଣ; ତୁମ କଣ

େମାʼ ବିନତିରବେର ମେନାେଯାଗ କରୁ। 3 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଯଦି

ଅପରାଧସବୁ ଧରିବ, େତେବ େହ ପେଭା, କିଏ ଠିଆ େହବ? 4 ମାତ ତୁମଙୁ

େଯପରି ଭୟ କରାଯାଏ, ଏଥପାଇଁ ତୁମଠାେର କମା ଅଛି। 5ମଁୁ ସଦାପଭୁଙର

ଅେପକା କରୁଅଛି, େମାʼ ପାଣ ଅେପକା କରୁଅଛି, ପୁଣି, ମଁୁ ତାହାଙ ବାକ େର

ଭରସା ରଖୁଅଛି। 6 ପହରୀମାେନ ପଭାତ ପାଇଁ ଚାହ ରହିବା ଅେପକା େମାʼ

ପାଣ ପଭୁଙ ପାଇଁ ଅଧକ ଚାହ ରେହ; ହଁ, ପହରୀମାନଙର ପଭାତ ପାଇଁ

ଚାହ ରହିବା ଅେପକା ଅଧକ। 7 େହ ଇସାଏଲ, ସଦାପଭୁଙଠାେର ଭରସା
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ରଖ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଦୟା ଅଛି ଓ ତାହାଙଠାେର ପଚୁର ମୁକି

ଅଛି। 8 ପୁଣି, େସ ଇସାଏଲକୁ ତାହାର ସମସ ଅପରାଧରୁ ମୁକ କରିେବ।

131ଆେରାହଣ ଗୀତ; ଦାଉଦଙ ରଚିତ। େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ

ଅନଃକରଣ ଅହଙାରୀ ନୁେହଁ, ଅବା େମାʼ ଦୃଷି ଗବୀ ନୁେହଁ; କିଅବା

ମଁୁ ମହ ମହ ବ ାପାରେର, ଅଥବା େମାʼ ପତି େବାଧାତୀତ ଆଶଯ

ବିଷୟମାନଙେର ପୟାସ କରୁ ନାହ। 2 ନିଶୟ ମଁୁ ଆପଣା ପାଣକୁ ଶାନ ଓ

କାନ କରିଅଛି, ସନ ତ ାଗୀ ଶିଶୁ ଆପଣା ମାତା ସେଙ ଥବା ପରି; େମାʼ ପାଣ

େମାʼ ସଙେର ସନ ତ ାଗୀ ଶିଶୁ ପରି ଅଛି। 3 େହ ଇସାଏଲ, ଆଜିଠାରୁ

ଅନନକାଳ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଭରସା ରଖ।

132ଆେରାହଣ ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ଦାଉଦ ପକେର ତାହାର ସକଳ

େକଶ ସରଣ କର; 2 େସ କିପକାେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଶପଥ କଲା,

ଆଉଯାକୁବର ବଳଦାତାଙ ନିକଟେର ମାନତ କରି କହିଲା; 3 “ମଁୁ େଯପଯ ନ

ସଦାପଭୁଙ ନିମେନ ଏକ ସାନ ଓ ଯାକୁବର ବଳଦାତାଙ ନିମେନ ଏକ

ଆବାସ ପାପ ନ ହୁଏ, 4 େସପଯ ନ ମଁୁ ନିଶୟ ଆପଣା ଗୃହତମୁେର ପେବଶ

କରିବି ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଶଯ ା ଉପରକୁ ଯିବି ନାହ। 5 ମଁୁ ଆପଣା

ଚକୁକୁ ନିଦା େଦବି ନାହ, ଅବା ଆପଣା ଚକୁପତାକୁ ଘୁମାଇବାକୁ େଦବି ନାହ।”

6 େଦଖ, ଆେମମାେନ ଇଫାଥାେର ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଲୁ; ଆେମମାେନ ବନସ

େକତେର ତାହା ପାପ େହଲୁ। 7ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଆବାସକୁ ଯିବା;

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ପାଦପୀଠେର ପଣାମ କରିବା। 8 େହ ସଦାପେଭା,

ଉଠ, ତୁେମ ସପରାକମର ସିନୁକ ସହିତ ଆପଣା ବିଶାମସାନକୁ ଗମନ

କର। 9 ତୁମର ଯାଜକମାେନ ଧମରୂପ ବସ ପରିହିତ େହଉନୁ; ପୁଣି, ତୁମ

ସ ଭକମାେନ ଆନନଧନି କରନୁ। 10 ତୁମ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଆପଣା

ଅଭଷିକଙ ମୁଖ େଫରାଇ ଦିଅ ନାହ। 11 ସଦାପଭୁ ଦାଉଦ ପତି ସତ େର

ଶପଥ କରିଅଛନି; େସ ତହରୁ େଫରିେବ ନାହ। “ଆେମ ତୁମ ତନୁଜାତ

ଫଳକୁ ତୁମ ସିଂହାସନେର ବସାଇବା। 12 ଯଦି ତୁମ ସନାନଗଣ ଆମ

ନିୟମ ଓ ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ ପମାଣବାକ ଶିଖାଇବା, ତାହା ପାଳନ

କରିେବ, େତେବ େସମାନଙ ସନାନଗଣ ହ ସଦାକାଳ ତୁମ ସିଂହାସନେର

ବସିେବ।” 13କାରଣ ସଦାପଭୁ ସିେୟାନକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି; େସ

ଆପଣା ନିବାସ ନିମେନ ତାହା ବାଞା କରିଅଛନି। 14 “ଏହା ଚିରକାଳ ଆମର



ଗୀତସଂହିତା 1261

ବିଶାମସାନ ଅେଟ; ଏଠାେର ଆେମ ବାସ କରିବା; କାରଣ ଆେମ ତାହା

ବାଞା କରିଅଛୁ। 15ଆେମ ତାହାର ଭକ ଉପେର ବହୁଳ ରୂେପ ଆଶୀବାଦ

କରିବା; ଆେମ ତାହାର ଦରିଦଗଣକୁ ଅନ େଦଇ ତୃପ କରିବା। 16ଆେମ

ତାହାର ଯାଜକଗଣକୁ ହ ତାଣ ରୂପ ବସ ପିନାଇବା ଓ ତାହାର ସ ଭକମାେନ

ଆନନେର ଉଚଧନି କରିେବ। 17 େସଠାେର ଆେମ ଦାଉଦର ଶୃଙ ଅଙୁରିତ

କରିବା; ଆେମ ଆପଣା ଅଭଷିକଙ ପାଇଁ ଏକ ପଦୀପ ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ।

18 ତାହାଙ ଶତୁଗଣକୁ ଆେମ ଲଜାରୂପ ବସ ପିନାଇବା; ମାତ ତାହାଙ ରାଜ

ଉନତି େହବ।”

133ଆେରାହଣ ଗୀତ, ଦାଉଦଙ ରଚିତ। େଦଖ, ଭାଇମାେନ ମିଳନେର

ଏକତ ବାସ କରିବା କିପରି ଉତମ ଓ ମେନାହର! 2 ତାହା ମସକେର

ବହୁମୂଲ େତୖଳ ସରୂପ, ଯାହା ଦାଢ଼ିେର, ଅଥା , ହାେରାଣଙର ଦାଢ଼ିେର ବହି

ତାଙ ବସାଞଳେର ପଡ଼ିଲା। 3 ତାହା ହେମାଣ ପାହାଡ଼ର ଶିଶିର ତୁଲ , ଯାହା

ସିେୟାନର ପବତଗଣ ଉପେର କରି ପେଡ଼। କାରଣ ସଦାପଭୁ େସଠାେର

ଆଶୀବାଦ, ହଁ, ଅନନ ଜୀବନ ଆ ା କେଲ।

134ଆେରାହଣ ଗୀତ। େଦଖ, େହ ସଦାପଭୁଙ ଦାସସକଳ, ରାତିକାଳେର

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର େସବା କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। 2 ତୁେମମାେନ ଧମଧାମ ଆେଡ଼ ଆପଣା

ଆପଣା ହସ ଉଠାଅ ଓ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। 3 ଆକାଶ ଓ

ପୃଥବୀର ନିମାଣକତା ସଦାପଭୁ ସିେୟାନରୁ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରନୁ।

135ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ନାମର ପଶଂସା କର; େହ ସଦାପଭୁଙ ଦାସମାେନ, ତାହାଙର ପଶଂସା

କର। 2 ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର, ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହପାଙଣେର

େସବା କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମମାେନ 3 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା

କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ମଙଳମୟ; ତାହାଙ ନାମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା

ଗାନ କର; କାରଣ ତାହା ମେନାହର। 4 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ନିମେନ ଯାକୁବକୁ ଓ ନିଜର ସଞିତ ଧନ ରୂେପ ଇସାଏଲକୁ ମେନାନୀତ

କରିଅଛନି। 5 କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ, ସଦାପଭୁ ମହାନ ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ

ସକଳ େଦବତାଗଣ ଅେପକା େଶଷ। 6ଆକାଶେର ଓ ପୃଥବୀେର, ସମୁଦେର

ଓ ସମଗ ବାରିଧେର ସଦାପଭୁ ଯାହା ଇଚା କେଲ, ତାହା କରିଅଛନି। 7 େସ
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ପୃଥବୀର ପାନରୁ ବାଷ ଉଠାନି; େସ ବୃଷି ନିମେନ ବିଜୁଳି ଉତନ କରନି;

େସ ଆପଣା ଭଣାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନି। 8 େସ ମିସରର

ପଥମଜାତ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ଉଭୟକୁ ସଂହାର କେଲ। 9 େହ ମିସର, େସ

ତୁମ ମ କୁ, ଫାେରା ପତିକୂଳେର, ତାହାର ଦାସଗଣ ପତିକୂଳେର ନାନା

ଚିହ ଓ ଅଦୁତ ଲକଣ େପରଣ କେଲ। 10 େସ ଅେନକ େଗାଷୀଙୁ ସଂହାର

କେଲ, ପରାକାନ ରାଜାମାନଙୁ, 11 ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ଓ

ବାଶନର ରାଜା ଓ କୁ, ଆଉ କିଣାନର ସକଳ ରାଜ କୁ ବଧ କେଲ। 12ପୁଣି,

େସମାନଙର େଦଶ ଅଧକାର ନିମେନ େଦେଲ, ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲକୁ

ଅଧକାରାେଥ େଦେଲ। 13 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ନାମ ଅନନକାଳସାୟୀ; େହ

ସଦାପେଭା, ତୁମ ସରଣ ପୁରୁଷପରମରାେର ଥାଏ। 14 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ପତି ସଦୟ

େହେବ। 15 ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ପତିମାସବୁ ରୂପା ଓ ସୁନା, ମନୁଷ ର

ହସକୃତ କମ ଅେଟ। 16 େସମାନଙର ମୁଖ ଅଛି, ମାତ େସମାେନ କଥା

କହନି ନାହ, େସମାନଙର ଚକୁ ଅଛି, ମାତ େସମାେନ େଦଖନି ନାହ; 17

େସମାନଙର କଣ ଅଛି, ମାତ େସମାେନ ଶୁଣନି ନାହ; କିଅବା େସମାନଙ

ମୁଖେର ନିଶାସପଶାସ ନାହ। 18 େସମାନଙର ନିମାଣକାରୀମାେନ ଓ

େସମାନଙଠାେର ନିଭରକାରୀ ପେତ େକ େସମାନଙ ତୁଲ େହେବ। 19 େହ

ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର; େହ ହାେରାଣ

ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର; 20 େହ େଲବୀବଂଶ,

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। େହ ସଦାପଭୁଙ ଭୟକାରୀଗଣ,

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର। 21 ଯିରୂଶାଲମବାସୀ ସଦାପଭୁ

ସିେୟାନଠାରୁ ଧନ େହଉନୁ। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

136ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର; କାରଣ େସ ମଙଳମୟ; କାରଣ

ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 2 େଦବମାନଙ େଦବଙର ଧନ ବାଦ

କର; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 3 ପଭୁମାନଙ ପଭୁଙର

ଧନ ବାଦ କର; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 4 େଯ ମହ

ମହ ଆଶଯ କମ କରିବାେର ଅଦିତୀୟ, ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର);

କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 5 େଯ ବୁଦିେର ଆକାଶମଣଳ

ନିମାଣ କେଲ; ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର); କାରଣ ତାହାଙର ଦୟା
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ଅନନକାଳସାୟୀ। 6 େଯ ଭୂମଣଳକୁ ଜଳରାଶି ଉପେର ବିସୀଣ କେଲ;

ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର); କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 7 େଯ

ମହାେଜ ାତିଗଣ ନିମାଣ କେଲ, ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର); କାରଣ ତାହାଙ

ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 8 ଦିବସେର କତୃତ କରିବା ପାଇଁ ସୂଯ କୁ (ନିମାଣ

କେଲ େସ); କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 9 ରାତିେର କତୃତ

କରିବା ପାଇଁ ଚନ ଓ ତାରାଗଣ (ନିମାଣ କେଲ େସ); କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା

ଅନନକାଳସାୟୀ। 10 ପଥମଜାତମାନଙୁ (ସଂହାର କରିବା ଦାରା) ମିସରକୁ

ଆଘାତ କେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 11 ପୁଣି,

େସମାନଙ ମ ରୁ ଇସାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ

ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 12 ବଳବାନ ହସ ଓ ବିସୃତ ବାହୁ ଦାରା ତାହା କେଲ

େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 13 େଯ ସୂଫ ସାଗରକୁ ବିଭକ

କେଲ, ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର); କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ।

14 ତହ ମ େଦଇ ଇସାଏଲକୁ ପାର କରାଇେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା

ଅନନକାଳସାୟୀ। 15ମାତ ଫାେରା ଓ ତାହାର େସୖନ ଗଣକୁ ସୂଫ ସାଗରେର

େଠଲ େଦେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ; 16 େଯ ପାନର

େଦଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଗମନ କରାଇେଲ, ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର);

କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 17 େଯ ମହାରାଜାଗଣକୁ ସଂହାର

କେଲ, ତାହାଙର (ଧନ ବାଦ କର); କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ;

18 ପରାକାନ ରାଜାମାନଙୁ ସଂହାର କେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା

ଅନନକାଳସାୟୀ; 19 ଇେମାରୀୟମାନଙ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ବଧ କେଲ େସ;

କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ; 20ପୁଣି, ବାଶନର ରାଜା ଓ କୁ ବଧ

କେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ; 21ଆଉ, େସମାନଙ

େଦଶ ଅଧକାରାେଥ େଦେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ।

22 ନିଜ ଦାସ ଇସାଏଲର ଅଧକାର ନିମେନ େଦେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ

ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ; 23ଆମମାନଙ ହୀନାବସା ସମୟେର ଆମମାନଙୁ

ସରଣ କେଲ େସ; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 24 ପୁଣି,

ଆମମାନଙ ବିପକଗଣଠାରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିଅଛନି େସ; କାରଣ

ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 25 ସବୁ ପାଣୀକୁ ଆହାର ଦିଅନି େସ;
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କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ। 26ସଗର ପରେମଶରଙ ଧନ ବାଦ

କର; କାରଣ ତାହାଙ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ।

137ଆେମମାେନ ବାବିଲୀୟ ନଦୀମାନର ନିକଟେର ସିେୟାନକୁ ସରଣ

କଲା େବେଳ େସଠାେର ବସିଲୁ ଓ େରାଦନ କଲୁ। 2ଆେମମାେନ େସଠାସିତ

ବାଇଶୀ ବୃକେର ଆପଣା ଆପଣା ବୀଣା ଟଙାଇ ରଖଲୁ। 3 କାରଣ

ଆମମାନଙୁ ବନୀ କରି େଘନି ଯାଇଥବା େଲାେକ ଆମମାନଙଠାରୁ ଗୀତ

ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଲ, ପୁଣି, ଆମମାନଙ ଉପଦବୀଗଣ ଆମମାନଙଠାରୁ

ଆନନସରଶୁଣିବାକୁ ଇଚା କରି କହିେଲ, “ଆମମାନଙନିକଟେରସିେୟାନର

େଗାଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କର।” 4 ଆେମମାେନ ବିେଦଶେର କିପରି କରି

ସଦାପଭୁଙ ଗୀତ ଗାନ କରିବା? 5 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଯଦି ମଁୁ ତୁମକୁ

ପାେସାେର, େତେବ େମାହର ଦକିଣ ହସ ଆପଣା ବଜାଇବା େକୗଶଳ

ପାେସାରି ଯାଉ। 6ଯଦି ମଁୁ ତୁମଙୁ ସରଣ ନ କେର, ଯଦି ମଁୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଆପଣା ପରମାନନରୁ ଅଧକ ଭଲ ନ ମେଣ, େତେବ େମାହର ଜିହା େମାʼ

ମୁଖର ତାଳୁେର ଲାଗି ରହୁ। 7 େହ ସଦାପେଭା, ଇେଦାମୀୟ ସନାନଗଣ

ପତିକୂଳେର ଯିରୂଶାଲମର ଦିନ ସରଣ କର; େସମାେନ କହିେଲ, “ଉତାଟନ

କର, ତହର ମୂଳ ପଯ ନ ଉତାଟନ କର।” 8ଆେଗା ବିନାଶ ବାବିଲୀୟ

କେନ , ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତି େଯରୂପ କରିଅଛ, ତୁମକୁ େସହିରୂପ

ପତିଫଳ େଯ େଦବ, େସ ଧନ । 9 େଯଉଁ ଜନ ତୁମ ଶିଶୁଗଣକୁ ଧରି େଶୖଳ

ଉପେର କଚାଡ଼ିବ, େସ ଧନ ।

138ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ଆପଣାର ସବାନଃକରଣେର

ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିବି; େଦବଗଣ ସାକାତେର ମଁୁ ତୁମ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା

ଗାନ କରିବି। 2 ମଁୁ ତୁମ ପବିତ ମନିର ଅଭମୁଖେର ତୁମର ଭଜନା କରିବି,

ପୁଣି, ତୁମର େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ ତୁମର ସତ ତା ସକାେଶ ତୁମ ନାମର

ଧନ ବାଦ କରିବି। କାରଣ ତୁେମ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅେପକା ଆପଣାର

ବାକ ମହତ କରିଅଛ। 3ମଁୁ ପାଥନା କରିବା ଦିନ ତୁେମ େମାେତ ଉତର

େଦଲ, ତୁେମ େମାʼ ପାଣକୁ ବଳ େଦଇ ସାହସିକ କଲ। 4 େହ ସଦାପେଭା,

ପୃଥବୀସ ସମସ ରାଜା ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ତୁମ

ମୁଖର ବାକ ଶୁଣିଅଛନି। 5 ହଁ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ପଥ ବିଷୟ ଗାନ

କରିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ େଗୗରବ ମହ । 6 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ଉଚ
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େହେଲ େହଁ ନୀଚ େଲାକଙ ପତି ଦୃଷି କରନି; ମାତ େସ ଗବୀକୁ ଦୂରରୁ

ଚିହନି। 7 ମଁୁ ସଙଟ ମ େର ଗମନ କେଲ େହଁ ତୁେମ େମାେତ ସୁରକିତ

ରଖବ, ତୁେମ େମାʼ ଶତୁଗଣର େକାପ ପତିକୂଳେର ଆପଣା ହସ ବିସାର

କରିବ ଓ ତୁମ ଦକିଣ ହସ େମାେତ ତାଣ କରିବ। 8ସଦାପଭୁ େମାʼ ସମକୀୟ

ବିଷୟ ସାଧନ କରିେବ; େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ଦୟା ଅନନକାଳସାୟୀ; ତୁେମ

ଆପଣା ହସକୃତ କମ ପରିତ ାଗ କର ନାହ।

139ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା,

ତୁେମ େମାହର ଅନୁସନାନ କରିଅଛ ଓ େମାହର ପରିଚୟ େନଇଅଛ। 2

ତୁେମ େମାହର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ, ତୁେମ ଦୂରରୁ େମାହର

ସଂକଳ ବୁଝୁଅଛ। 3 ତୁେମ େମାହର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନାନ କରୁଅଛ,

ଆଉ େମାହର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ। 4କାରଣ େହ ସଦାପେଭା, େଦଖ,

ଯାହା ତୁମଙୁ ସମୂଣ େଗାଚର ନୁେହଁ, ଏପରି େଗାଟିଏ କଥା େମାʼ ଜିହାେର

ନାହ। 5ତୁେମ େମାେତ ପଛେର ଓ ଆଗେର େଘରିଅଛ ଓ େମାʼ ଉପେର

ଆପଣା ହସ ରଖଅଛ। 6 ଏହି ପକାର ାନ େମାʼ ପତି ଅତି ଆଶଯ ; ତାହା

ଉଚ, େମାʼ େବାଧର ଅଗମ । 7 ତୁମ ଆତାଠାରୁ ମଁୁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଅବା

ତୁମ ସାକାତରୁ ମଁୁ େକଉଁଠାକୁ ପଳାଇବି? 8 ଯଦି ମଁୁ ସଗକୁ ଆେରାହଣ

କେର, େତେବ ତୁେମ େସଠାେର। ଯଦି ମଁୁ ପାତାଳେର ବିଛଣା କେର, େତେବ

େଦଖ, ତୁେମ େସଠାେର (Sheol h7585) 9 ଯଦି ମଁୁ ଅରୁଣର ପକ ଧେର ଓ

ସମୁଦର ପାନସୀମାେର ବାସ କେର; 10 େସଠାେର େହଁ ତୁମର ହସ େମାେତ

ଚଳାଇବ ଓ ତୁମର ଦକିଣ ହସ େମାେତ ଧରିବ। 11 ଯଦି ମଁୁ କେହ, ନିଶୟ

ଅନକାର େମାେତ ମଗ କରିବ ଓ େମାʼ ଚତୁଦଗସ ଆଲୁଅ ରାତି େହବ,

12 େତେବ ଅନକାର ହ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଏ ନାହ, ବରଞ ରାତି ଦିବସ ପରି

ଦୀପିମାନ ହୁଏ; ତୁମ ପତି ଅନାର ଓ ଆଲୁଅ ଦୁଇ ସମାନ। 13 କାରଣ ତୁେମ

େମାହର ମମର କତା; ତୁେମ େମାେତ ମାତୃଗଭେର ଆଚାଦନ କରିଅଛ।

14 ମଁୁ ତୁମଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବି; କାରଣ ମଁୁ ଭୟଙର ଓ ଆଶଯ ରୂେପ

ନିମତ; ତୁମର କମସକଳ ଆଶଯ ; ଏହା ମଁୁ ଭଲ ରୂେପ ଜାେଣ। 15 ମଁୁ

େଗାପନେର ନିମତ ଓ ପୃଥବୀର ଅଧଃସାନେର ଶିଳିତ େହବା ସମୟେର

େମାହର ଅସିପଞର ତୁମଠାରୁ ଗୁପ ନ ଥଲା। 16 ତୁମ ଚକୁ େମାହର େସହି

ଅସମୂଣ ପିଣ େଦଖଲା ଓ େମାହର େଯଉଁସବୁ ଅଙପତ ଙ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠିତ
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େହଲା, ତନ ରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ନ େହଉଣୁ ତାହାସବୁ ତୁମ ପୁସକେର

ଲଖତ ଥଲା। 17 େହ ପରେମଶର, ଆହୁରି ତୁମର ସଂକଳସକଳ େମାʼ ପତି

କିପରି ବହୁମୂଲ ! ତହର ସଂଖ ା କିପରି ଅଧକ! 18 ମଁୁ େସସବୁ ଗଣନା

କରିବାକୁ ଗେଲ, ତାହା ସଂଖ ାେର ବାଲୁକା ଅେପକା ଅଧକ; େଯେତେବେଳ

ମଁୁ ଜାଗତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ େହଁ ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ଥାଏ। 19 େହ

ପରେମଶର, ତୁେମ ନିଶୟ ଦୁଷମାନଙୁ ବଧ କରିବ; ଏେହତୁ େହ ହତ ାକାରୀ

େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ। 20କାରଣ େସମାେନ

ଦୁଷ ଭାବେର ତୁମ ବିରୁଦେର କଥା କହନି ଓ ତୁମ ଶତୁମାେନ ବ ଥେର ତୁମ

ନାମ ଧରନି। 21 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମ ଘୃଣାକାରୀମାନଙୁ ମଁୁ କʼଣ ଘୃଣା

କରୁ ନାହ? ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ଉଠନି, େସମାନଙ ପତି ମଁୁ

କʼଣ ବିରକ େହଉ ନାହ? 22 ମଁୁ େସମାନଙୁ ସମୂଣ ଘୃଣାେର ଘୃଣା କେର;

ମଁୁ େସମାନଙୁ ଆପଣାର ଶତୁ େବାଲ ାନ କେର। 23 େହ ପରେମଶର,

େମାହର ଅନୁସନାନ କର ଓ େମାʼ ଅନଃକରଣର ପରିଚୟ ନିଅ; େମାେତ

ପରୀକା କର ଓ େମାହର ସଂକଳସବୁ ାତ ହୁଅ; 24ଆଉ, େମାʼ ଅନରେର

ଦୁଷତାର େକୗଣସି ଆଚରଣ ଅଛି କି ନାହ, ଏହା େଦଖ, ପୁଣି, ଅନନ ପଥେର

େମାେତ ଗମନ କରାଅ।

140ପଧାନ ବାଦ କର ନିମେନ ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା,

ଦୁଜନଠାରୁ େମାେତ ଉଦାର କର; େଦୗରାତ କାରୀ ମନୁଷ ଠାରୁ େମାେତ

ରକା କର। 2 େସମାେନ ମେନ ମେନ କୁକଳନା କରନି; େସମାେନ ଯୁଦ

କରିବାକୁ ପତିଦିନ ଏକତିତ ହୁଅନି। 3 େସମାେନ ସପ ପରି ଆପଣା ଆପଣା

ଜିହା ତୀକ କରିଅଛନି; େସମାନଙ ଓଷାଧର ତେଳ କାଳସପର ଗରଳ ଥାଏ।

(େସଲା) 4 େହ ସଦାପେଭା, ଦୁଷର ହସରୁ େମାେତ ରଖ; େଦୗରାତ କାରୀ

ମନୁଷ ଠାରୁ େମାେତ ରକା କର; େସମାେନ ବିପଥକୁ େମାʼ ଚରଣ େପଲ

େଦବା ପାଇଁ କଳନା କରିଅଛନି। 5 ଅହଙାରୀମାେନ େଗାପନେର େମାʼ ପାଇଁ

ଫାନ ଓ ଦଉଡ଼ି ପାତିଅଛନି। େସମାେନ ପଥ ପାଶେର ଜାଲ ପସାରି ଅଛନି;

େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ ଯନା ବସାଇ ଅଛନି। (େସଲା) 6 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ

କହିଲ, ତୁେମ େମାହର ପରେମଶର; େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ନିେବଦନର

ରବେର କଣପାତ କର। 7 େହ େମାʼ ପରିତାଣର ବଳ ସରୂପ, ପେଭା

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଯୁଦର ଦିନେର େମାʼ ମସକ ରକା କରିଅଛ। 8 େହ
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ସଦାପେଭା, ଦୁଷର ବାଞା ପଦାନ କର ନାହ; ତାହାର କୁକଳନା ସିଦ କର

ନାହ; େକଜାଣି େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଗବତ କରିେବ। (େସଲା) 9

େଯଉଁମାେନ େମାେତ େଘରିଅଛନି, େସମାନଙ ନିଜ ଓଷାଧରର େଦୗରାତ

େସମାନଙ ମସକ ଉପେର ବତୁ। 10 େସମାନଙ ଉପେର ଜଳନା ଅଙାର

ପଡ଼ୁ। େସମାେନ ଅଗିେର ନିକିପ େହଉନୁ; େସମାେନ େଯପରି ଆଉ ଉଠି ନ

ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ ଗଭୀର ଗତେର ନିକିପ େହଉନୁ। 11 ଦୁମୁଖ େଲାକ

ପୃଥବୀେର ସିର େହବ ନାହ; ଉପଦବୀକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙଳ

ମୃଗୟା କରିବ। 12 ସଦାପଭୁ ଦୁଃଖୀର ବିବାଦ ଓ ଦୀନହୀନର ବିଚାର ନିଷନ

କରିେବ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ। 13 ଧାମକମାେନ ଅବଶ ତୁମ ନାମର ଧନ ବାଦ

କରିେବ; ସରଳ େଲାକମାେନ ତୁମ ଛାମୁେର ବାସ କରିେବ।

141ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର ପାଥନା

କରୁଅଛି; େମାʼ ପକେର ସତର ହୁଅ; ମଁୁ ଡାକିବା େବେଳ େମାʼ ରବେର କଣ

ଦିଅ। 2 ସୁଗନି ଧୂପ ପରି େମାʼ ପାଥନା, ସନ ାକାଳୀନ େନୖେବଦ ପରି

େମାହର ହସ ଉେତାଳନ ତୁମ ଛାମୁେର ଉପସିତ େହଉ। 3 େହ ସଦାପେଭା,

େମାʼ ମୁଖ ଆଗେର ପହରୀ ନିଯୁକ କର; େମାʼ ଓଷାଧରର କବାଟ ରକା

କର। 4 ଅଧମାଚାରୀ େଲାକମାନଙ ସେଙ ଦୁଷ କିୟାେର ନିଯୁକ େହବା ପାଇଁ

େକୗଣସି ମନ ବିଷୟେର େମାʼ ଚିତକୁ ପବତାଅ ନାହ ଓ େସମାନଙ ସୁସାଦୁ

ଭକ େଭାଜନ କରିବାକୁ େମାେତ ଦିଅ ନାହ। 5 ଧାମକ େଲାକ େମାେତ

ପହାର କରୁ, ତାହା େମାʼ ପତି ଦୟା େହବ ଓ େସ େମାେତ ଅନୁେଯାଗ

କରୁ, ତାହା ମସକେର େତୖଳ ସରୂପ େହବ; େମାʼ ମସକ ତାହା ଅଗାହ ନ

କରୁ; େସମାନଙର ନାନା ଦୁଷତା ସମୟେର େମାହର ପାଥନା ଚଳୁଥବ। 6

େସମାନଙ ବିଚାରକତାମାେନ େଶୖଳ ପାଶେର ନିକିପ େହାଇଅଛନି; େମାହର

ବାକ ମଧୁର, ଏଣୁ େସମାେନ ତାହା ଶୁଣିେବ। 7 େକହି ଭୂମି ଚାଷ ଓ ବିଦୀଣ

କରିବା େବେଳ େଯପରି, େସପରି କବର ମୁଖେର ଆମମାନଙ ଅସିସବୁ

ଛିନଭନ େହାଇଅଛି। (Sheol h7585) 8 କାରଣ େହ ପେଭା ସଦାପେଭା,

େମାʼ ଦୃଷି ତୁମଆେଡ଼ ଅଛି; ମଁୁ ତୁମଠାେର ଭରସା ରଖଅଛି; େମାʼ ପାଣକୁ

ଅନାଥ କରି ତ ାଗ କର ନାହ। 9 େମାʼ ନିମେନ େସମାନଙ ପାତିତ ଫାନରୁ

ଓ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ଯନାରୁ େମାେତ ରକା କର। 10 ଦୁଷମାେନ ନିଜ ନିଜ

ଜାଲେର ପଡ଼ନୁ, େସହି ଅବସରେର ମଁୁ ରକା ପାଏ।
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142ଗୁମାେର ଥଲା େବେଳ ଦାଉଦଙର ମସୀ ; ପାଥନା। ମଁୁ ନିଜ

ରବେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କାକୂକି କେର; ମଁୁ ନିଜ ରବେର ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ନିେବଦନ କେର; 2 ମଁୁ ତାହାଙ ଛାମୁେର ନିଜ ଦୁଃଖର କଥା ଭାଙି

କେହ; ମଁୁ ତାହାଙ ଆଗେର ଆପଣା ଦୁଃଖ ଜଣାଏ। 3 େମାହର ଆତା େମାʼ

ଅନରେର ଉ ବିଗ େହବା େବେଳ ତୁେମ େମାହର ମାଗ ଜାଣିଲ। େମାʼ

ଗମନ ପଥେର େସମାେନ େମାʼ ପାଇଁ େଗାପନେର ଫାନ ପାତିଅଛନି। 4 େମାʼ

ଦକିଣ ପାଶ ନିରୀକଣ କରି େଦଖ; େମାେତ ଜାଣିବା େଲାକ େକହି ନାହ;

େମାହର ଆଶୟ ବିନଷ େହାଇଅଛି; େମାʼ ପାଣ ପାଇଁ େକହି ଚିନା କେର

ନାହ। 5 େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର କାକୂକି କେର; ମଁୁ କହିଲ,

ତୁେମ େମାହର ଆଶୟ, ଜୀବିତ େଲାକଙ େଦଶେର ତୁେମ େମାହର ବାଣ। 6

େମାʼ କାକୂକିେର ମେନାେଯାଗ କର; କାରଣ ମଁୁ ଅତି ଅେଧାନତ େହାଇଅଛି;

େମାʼ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙଠାରୁ େମାେତ ଉଦାର କର; କାରଣ େସମାେନ

େମାʼ ଅେପକା ବଳବାନ। 7 କାରାଗାରରୁ େମାʼ ପାଣ ଉଦାର କର, ତହେର

ମଁୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ ବାଦ େଦବି; ଧାମକମାେନ େମାେତ େବଷନ କରିେବ;

କାରଣ ତୁେମ େମାହର ପଚୁର ମଙଳ କରିବ।

143ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େହ ସଦାପେଭା, େମାହର ପାଥନା ଶୁଣ; େମାʼ

ନିେବଦନେର କଣପାତ କର; ତୁମର ବିଶସତା ଓ ଧମେର େମାେତ ଉତର

ଦିଅ। 2 ନିଜ ଦାସକୁ ବିଚାରେର ଆଣ ନାହ; କାରଣ ତୁମ ଦୃଷିେର େକୗଣସି

ଜୀବିତ ମନୁଷ ଧାମକ େହାଇ ପାରିବ ନାହ। 3ଶତୁ େମାʼ ପାଣକୁ ତାଡ଼ନା

କରିଅଛି; େସ େମାʼ ଜୀବନକୁ ଭୂମିେର ଚୂଣ କରିଅଛି; େସ ବହୁ କାଳରୁ

ମୃତ େଲାକମାନଙ ତୁଲ େମାେତ ଅନକାର ସାନେର ବାସ କରାଇଅଛି। 4

ଏେହତୁ େମାହର ଆତା େମାʼ ଅନରେର ଉ ବିଗ େହାଇଅଛି; େମାʼ ଅନରେର

େମାହର ଚିତ ଶୂନ େହାଇଅଛି। 5 ମଁୁ ପୂବକାଳର ଦିନସବୁ ସରଣ କରୁଅଛି;

ମଁୁ ତୁମର କମସବୁ ାନ କରୁଅଛି; ମଁୁ ତୁମର ହସକୃତ କମ ଚିନା କରୁଅଛି। 6

ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼ ହସ ପସାରୁଅଛି; ଶୁଷ ଭୂମି ତୁଲ େମାʼ ପାଣ ତୁମ ପାଇଁ ତୃଷିତ

େହଉଅଛି। (େସଲା) 7 େହ ସଦାପେଭା, େମାେତ ଉତର େଦବାକୁ ସତର

ହୁଅ; େମାହର ଆତା କୀଣ େହଉଅଛି; େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଅ

ନାହ; େକଜାଣି ମଁୁ ଗତଗାମୀମାନଙ ତୁଲ େହବି। 8 ପଭାତେର ତୁମର

େସହପୂଣ କରୁଣାର କଥା େମାେତ ଶୁଣାଅ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମଠାେର ଭରସା
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ରେଖ; େମାହର ଗନବ ପଥ େମାେତ ଜଣାଅ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମଆେଡ଼ ଆପଣା

ପାଣ ଉଠାଏ। 9 େହ ସଦାପେଭା, େମାʼ ଶତୁଗଣଠାରୁ େମାେତ ଉଦାର କର;

ମଁୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ପଳାଏ। 10 ତୁମର ଇଷ ସାଧନ କରିବାକୁ

େମାେତ ଶିକା ଦିଅ; କାରଣ ତୁେମ େମାହର ପରେମଶର; ତୁମର ଆତା

ମଙଳମୟ; େମାେତ ସରଳ ଭୂମିେର ଗମନ କରାଅ। 11 େହ ସଦାପେଭା,

ତୁମ ନାମ ସକାଶୁ େମାେତ ସଜୀବ କର; ତୁମ ଧମେର େମାʼ ପାଣକୁ ସଙଟରୁ

ବାହାର କରି ଆଣ। 12 ପୁଣି, ତୁମ େସହପୂଣ କରୁଣାେର େମାʼ ଶତୁମାନଙୁ

ଉଚିନ କର ଓ େମାʼ ପାଣର େକଶଦାୟୀ ସମସଙୁ ନାଶ କର; କାରଣ ମଁୁ

ତୁମର ଦାସ।

144ଦାଉଦଙର ଗୀତ। େମାହର େଶୖଳ ସରୂପ ସଦାପଭୁ ଧନ େହଉନୁ,

େସ େମାʼ ହସକୁ ଯୁଦ ଶିଖାନି ଓ େମାʼ ଅଙୁଳିକୁ ସଂଗାମ ଶିଖାନି। 2

େସ େମାହର େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ େମାହର ଗଡ଼, େମାହର ଉଚ ଦୁଗ ଓ

େମାହର ଉଦାରକତା, େମାହର ଢାଲ ଓ େସ େମାହର ଆଶୟଭୂମି; େସ

େଗାଷୀସମୂହକୁ େମାʼ ପଦ ତେଳ ବଶୀଭୂତ କରନି। 3 େହ ସଦାପେଭା,

ମନୁଷ କିଏ େଯ, ତୁେମ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଅ? େସ ଅବା କିଏ େଯ,

ତୁେମ ତାହାକୁ ଗଣ କର? 4 ମନୁଷ ଅସାର ବସୁ ତୁଲ ; ତାହାର ଦିନସବୁ

ବହିଯିବା ଛାୟା ତୁଲ । 5 େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା ଗଗନମଣଳ ନୁଆଁଇ

ତଳକୁ ଆସ; ପବତଗଣକୁ ସଶ କର, ତହେର େସମାେନ ଧୂମ ନିଗତ

କରିେବ। 6 ବିଜୁଳି ନିେକପ କରି େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କର; ଆପଣା ତୀର

ମାରି େସମାନଙୁ ପରାସ କର। 7 ଊଦରୁ ଆପଣା ହସ ବଢ଼ାଅ; େମାେତ

ରକା କର, ମହାଜଳରାଶିରୁ େମାେତ ଉଦାର କର; ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙ ମୁଖ

ଅସାର କଥା କହଇ 8 ଓ େଯଉଁମାନଙ ଦକିଣ ହସ ଅସତ ର ଦକିଣ ହସ,

ଏପରି ବିେଦଶୀୟମାନଙ ହସରୁ େମାେତ ଉଦାର କର। 9 େହ ପରେମଶର,

ମଁୁ ତୁମ ଉେଦଶ େର ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବି; ଦଶତାରଯନେର ତୁମ

ଉେଦଶ େର ମଁୁ ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 10 େସ ରାଜାମାନଙୁ ପରିତାଣ

ପଦାନ କରନି; େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙୁ କତିକାରକ ଖଡରୁ ରକା କରନି।

11 େମାେତ ରକା କର ଓ େଯଉଁମାନଙର ମୁଖ ଅସାର କଥା କହଇ, ପୁଣି,

େଯଉଁମାନଙ ଦକିଣ ହସ ଅସତ ର ଦକିଣ ହସ, ଏପରି ବିେଦଶୀୟମାନଙ

ହସରୁ େମାେତ ଉଦାର କର। 12 େଯେତେବେଳ ଆମମାନଙ ପୁତଗଣ
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େଯୗବନାବସାେର ବୃକର ଚାରା ତୁଲ ବଦନଶୀଳ େହେବ ଓ ଆମମାନଙ

କନ ାଗଣ ଅଟାଳିକାର ଗଠନାନୁସାେର େଖାଦିତ େକାଣପସର ତୁଲ

େହେବ; 13ଆମମାନଙ ଭଣାରସବୁ ପରିପୂଣ; ସବପକାର ଦବ ବିଶିଷ

େହବ; ଆମମାନଙ େମଷଗଣ ଆମମାନଙ େକତେର ସହସ ସହସ ଓ ଅୟୁତ

ଅୟୁତ ଶାବକ ପସବ କରିେବ; 14ଆମମାନଙ ବଳଦସବୁ ଉତମ ରୂେପ

େବାଝାଇ େହେବ; େକୗଣସି ଭଗଦଶା ଓ ବହିଗମନ ଘଟିବ ନାହ, ପୁଣି,

ଆମମାନଙ ଛକସାନେର େକୗଣସି େକାଳାହଳ େହବ ନାହ; 15ଏହିପରି

ଅବସାପନ େଗାଷୀ ଧନ ; ହଁ, ସଦାପଭୁ େଯଉଁ େଗାଷୀର ପରେମଶର, େସ

ଧନ !

145ପଶଂସାର ଗୀତ; ଦାଉଦଙ ରଚିତ। େହ ରାଜ , େମାହର

ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମର ପତିଷା କରିବି; ମଁୁ ସଦାସବଦା ତୁମ ନାମର ଧନ ବାଦ

କରିବି, 2 ପତିଦିନ ମଁୁ ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିବି; ପୁଣି, ସଦାସବଦା ମଁୁ ତୁମ

ନାମର ପଶଂସା କରିବି। 3 ସଦାପଭୁ ମହାନ ଓ ଅତ ନ ପଶଂସନୀୟ; ପୁଣି,

ତାହାଙ ମାହାତ ଅନନୁସେନୟ। 4 େଲାକମାେନ ପୁରୁଷାନୁକେମ ତୁମ

କିୟାସକଳର ପଶଂସା କରିେବ ଓ ତୁମ ବିକମର କମ ପଚାର କରିେବ।

5 େସମାେନ ତୁମ େଗୗରବଯୁକ ପତାପର ଆଦରଣୀୟତା ବିଷୟ ପରସର

ମ େର କହିେବ ଓ ମଁୁ ତୁମ ଆଶଯ କିୟାର ବିଷୟ ାନ କରିବି। 6 ପୁଣି,

େଲାକମାେନ ତୁମ ଭୟାନକ କମର ପଭାବ ବ କ କରିେବ; ପୁଣି, ମଁୁ ତୁମର

ମାହାତ ପଚାର କରିବି। 7 େସମାେନ ତୁମର ମହାମଙଳଭାବ ବଣନା

କରିେବ ଓ ତୁମ ଧମ ବିଷୟ ଗାନ କରିେବ। 8 ସଦାପଭୁ କୃପାବାନ ଓ

େସହଶୀଳ; େକାଧେର ଧୀର ଓ ଦୟାେର ମହାନ। 9 ସଦାପଭୁ ସମସଙ ପତି

ମଙଳମୟ; ପୁଣି, ତାହାଙ ହସକୃତ ସମସ କମ ଉପେର ତାହାଙର ଦୟା

ଥାଏ। 10 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ସମୁଦାୟ କମ ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିବ;

ତୁମର ସ ଭକମାେନ ତୁମର ଧନ ବାଦ କରିେବ; 11 େସମାେନ ତୁମ ରାଜ ର

େଗୗରବ ବ କ କରି ଓ ତୁମ ପରାକମ ବିଷୟେର କେଥାପକଥନ କରି, 12

ମନୁଷ ସନାନଗଣକୁ ତାହାଙ ବିକମର କାଯ ସବୁ ଓ ତାହାଙ ରାଜ ର

େଗୗରବଯୁକ ପଭାବ ଜଣାଇେବ। 13 ତୁମର ରାଜ ଅନନକାଳସାୟୀ ରାଜ

ଓ ତୁମର କତୃତସକଳ ପୁରୁଷାନୁକମସାୟୀ। 14 ସଦାପଭୁ ସମସ ପଡ଼ିବା

େଲାକଙୁ ଧରି ରଖନି ଓ ନଇଁ ପଡ଼ିବା େଲାକଙୁ ଉଠାନି। 15 ସମସଙର
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ଚକୁ ତୁମ ଅେପକାେର ଥାଏ; ତୁେମ ଉପଯୁକ ସମୟେର େସମାନଙୁ ଆହାର

େଦଉଅଛ। 16 ତୁେମ ଆପଣା ହସ େମଲାଇ ପେତ କ ପାଣୀର କାମନା

ପୂଣ କରୁଅଛ। 17 ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ପଥେର ଧମମୟ ଓ

ଆପଣାର ସମସ କାଯ େର ଦୟାଳୁ ଅଟନି, 18 ସଦାପଭୁ ଆପଣା ନିକଟେର

ପାଥନାକାରୀ, ସତ ଭାବେର ପାଥନାକାରୀ ସମସଙର ନିକଟବତୀ ଅଟନି।

19 େସ ଆପଣା ଭୟକାରୀମାନଙର ବାଞା ପୂଣ କରିେବ; ଆହୁରି, େସ

େସମାନଙର କାକୂକି ଶୁଣିେବ ଓ େସମାନଙୁ ପରିତାଣ କରିେବ। 20 ସଦାପଭୁ

ଆପଣା େପମକାରୀ ସମସଙୁ ରକା କରନି; ମାତ ଦୁଷ ସମସଙୁ େସ ସଂହାର

କରିେବ। 21ଆମର ମୁଖ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା ବ କ କରିବ ଓ ସମୁଦାୟ

ପାଣୀ ଅନନକାଳ ତାହାଙ ପବିତ ନାମର ଧନ ବାଦ କରନୁ।

146ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। େହ େମାହର ମନ,

ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। 2 ମଁୁ ବଞିଥବା ଯାଏ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା

କରିବି; େଯପଯ ନ େମାହର େକୗଣସି ସତା ଥାଏ, େସପଯ ନ ମଁୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି। 3 ତୁେମମାେନ ଅଧପତିମାନଙ

ଉପେର, କିଅବା ଯାହାଠାେର େକୗଣସି ସାହାଯ ନାହ, ଏପରି ମନୁଷ 

ସନାନ ଉପେର ନିଭର କର ନାହ। 4 ତାହାର ନିଃଶାସ ବାହାରି ଯାଏ,

େସ ନିଜ ମୃତିକାକୁ େଫରିଯାଏ; େସହି ଦିନ ତାହାର ସଂକଳସବୁ ନଷ

ହୁଏ। 5 ଯାକୁବର ପରେମଶର ଯାହାର ସାହାଯ ସରୂପ, ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶର ଯାହାର ଆଶାଭୂମି, େସ େଲାକ ଧନ ; 6 େସ ଆକାଶମଣଳ

ଓ ପୃଥବୀ, ସମୁଦ ଓ ତନ ସସକଳ ନିମାଣ କେଲ; େସ ସଦାକାଳ ସତ

ପାଳନ କରନି; 7 େସ ଉପଦବଗସ େଲାକ ପକେର ନ ାୟବିଚାର କରନି;

େସ କୁଧତକୁ ଭକ ଦିଅନି; ସଦାପଭୁ ବନୀଗଣକୁ ମୁକ କରନି। 8 ସଦାପଭୁ

ଅନମାନଙର ଚକୁ ପସନ କରନି; ସଦାପଭୁ ନଇଁ ପଡ଼ିବା େଲାକମାନଙୁ

ଉଠାନି; ସଦାପଭୁ ଧାମକମାନଙୁ େପମ କରନି। 9 ସଦାପଭୁ ବିେଦଶୀମାନଙୁ

ରକା କରନି; େସ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାକୁ ଧରି ରଖନି; ମାତ ଦୁଷମାନଙର

ଗତି େସ ଓଲଟାଇ ପକାନି। 10 ସଦାପଭୁ ଅନନକାଳ ରାଜ କରିେବ, େହ

ସିେୟାନ, ତୁମର ପରେମଶର ସକଳ ପୁରୁଷାନୁକମେର ରାଜ କରିେବ।

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।
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147ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। କାରଣ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରିବାର ଉତମ; େଯେହତୁ

ତାହା ମେନାହର ଓ ପଶଂସା େଶାଭନୀୟ। 2 ସଦାପଭୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଗଢ଼ନି; େସ ଇସାଏଲର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାନଙୁ ସଂଗହ କରନି। 3 େସ

ଭଗାନଃକରଣମାନଙୁ ସୁସ କରନି ଓ େସମାନଙ କତସବୁ ବାନନି। 4

େସ ତାରାଗଣର ସଂଖ ା କରନି; େସ ସମସଙୁ େସମାନଙ ନାମ ଦିଅନି।

5 ଆମମାନଙର ପଭୁ ମହାନ ଓ ଅତିଶୟ ଶକିମାନ; ତାହାଙର ବୁଦି

ଅସୀମ। 6 ସଦାପଭୁ ନମ େଲାକଙୁ ଧରି ରଖନି; େସ ଦୁଷମାନଙୁ ଭୂମିସା

କରନି। 7 ଧନ ବାଦ କରି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର; ବୀଣା

ଯନେର ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙର ପଶଂସା ଗାନ କର; 8 େସ ଆକାଶକୁ

େମଘମାଳାେର ଆଚନ କରନି, େସ ପୃଥବୀ ନିମେନ ବୃଷି ପସୁତ କରନି, େସ

ପବତଗଣେର ତୃଣ ଉତାଦନ କରନି। 9 େସ ପଶୁକୁ ତାହାର ଆହାର ଦିଅନି

ଓ ରାବନା ଡାମରା କାଉ ଛୁଆମାନଙୁ ଆହାର ଦିଅନି। 10 େସ ଅଶର ବଳେର

ସନୁଷ ନୁହନି; େସ ମନୁଷ ର ଚରଣେର ତୁଷ ନୁହନି। 11 ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ଭୟକାରୀମାନଙଠାେର ଓ ତାହାଙ ଦୟାେର ଭରସାକାରୀମାନଙଠାେର ତୁଷ

ଅଟନି। 12 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର; େହ ସିେୟାନ, ତୁମ

ପରେମଶରଙର ପଶଂସା କର; 13 କାରଣ େସ ତୁମ ଦାରର ଅଗଳସବୁ ଦୃଢ଼

କରିଅଛନି; େସ ତୁମ ମ ବତୀ ତୁମ ସନାନଗଣକୁ ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି।

14 େସ ତୁମ ସୀମା ମ େର ଶାନି ସାପନ କରନି; େସ ସେବାତମ ଗହମେର

ତୁମକୁ ତୃପ କରନି। 15 େସ ପୃଥବୀେର ଆପଣା ଆ ା େପରଣ କରନି;

ତାହାଙ ବାକ ଅତି ଶୀଘ େଦୗଡ଼ଇ। 16 େସ େମଷେଲାମ ପରି ତୁଷାର

ଦିଅନି; େସ ଭସ ତୁଲ ନୀହାର ବିଞି ଦିଅନି। 17 େସ ଖଣ ଖଣ ଆହାର ପରି

ବରଫ ପକାଇ ଦିଅନି; ତାହାଙ ଶୀତ ଆଗେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର?

18 େସ ଆପଣା ବାକ ପଠାଇ େସସବୁ ତରଳାଇ ପକାନି; େସ ଆପଣା

ବାୟୁ ବହାଇେଲ ଜଳ ପବାହିତ ହୁଏ। 19 େସ ଯାକୁବ ପତି ଆପଣା ବାକ ,

ଇସାଏଲ ପତି ଆପଣା ବିଧ ଓ ଶାସନ ପକାଶ କରନି। 20 େସ େକୗଣସି

େଗାଷୀ ପତି ଏପରି ବ ବହାର କରି ନାହାନି; ତାହାଙ ଶାସନ ବିଷୟ କହିବାକୁ

ଗେଲ, େସମାେନ ତାହା ଜାଣି ନାହାନି। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା

କର।
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148ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। ତୁେମମାେନ

ଆକାଶମଣଳରୁ ତାହାଙର ପଶଂସା କର; ଊଦ ସାନେର ତାହାଙର ପଶଂସା

କର। 2 େହ ତାହାଙର ଦୂତ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା କର;

େହ ତାହାଙର େସୖନ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା କର। 3

େହ ସୂଯ ଓ ଚନ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା କର। େହ ଦୀପିମୟ

ତାରା ସମେସ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା କର। 4 େହ ସଗର ସଗ ଓ

ଗଗେନାପରିସ ଜଳସମୂହ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପଶଂସା କର। 5 ଏମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ନାମର ପଶଂସା କରନୁ; କାରଣ େସ ଆ ା କରେନ, ଏମାେନ

ସୃଷ େହେଲ। 6ଆହୁରି, େସ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଏମାନଙୁ ସାପନ କରିଅଛନି;

େସ ନିୟମ କରିଅଛନି, ତାହା ଲୁପ େହବ ନାହ। 7 ପୃଥବୀରୁ ସଦାପଭୁଙର

ପଶଂସା କର, େହ ତିମିଙିଳ ଓ ସକଳ ବାରିଧ; 8 ଅଗି ଓ ଶିଳା, ହିମ ଓ ବାଷ;

ତାହାଙ ବାକ ସାଧକ ପଚଣ ବାୟୁ; 9ପବତ ଓ ସକଳ ଉପପବତ; ଫଳବାନ

ବୃକ ଓ ସକଳ ଏରସ ବୃକ; 10 ବନ ଓ ସକଳ ଗାମ ପଶୁ; ଉେରାଗାମୀ

ଓ ଉଡୀୟମାନ ପକୀଗଣ; 11 ପୃଥବୀର ରାଜାଗଣ ଓ ସକଳ େଗାଷୀ;

ଅଧପତିଗଣ ଓ ପୃଥବୀର ସକଳ ବିଚାରକତା। 12 ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାେନ;

ବୃଦ ଓ ବାଳକମାେନ; 13 େସସମେସ ସଦାପଭୁଙ ନାମର ପଶଂସା କରନୁ;

କାରଣ େକବଳ ତାହାଙ ନାମ ଉନତ ଅେଟ; ତାହାଙର ମହିମା ପୃଥବୀ ଓ

ସଗର ଉପରିସ। 14 େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ଶୃଙ ଉଠାଇଅଛନି, ତାହା

ତାହାଙ ସ ଭକମାନଙର ଓ ତାହାଙ ନିକଟବତୀ ଇସାଏଲସନାନଗଣର

ପଶଂସାର ବିଷୟ। ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

149ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର ଓ ଭକମାନଙ ସମାଜେର ତାହାଙର ପଶଂସା ଗାନ

କର। 2 ଇସାଏଲ ଆପଣା ନିମାଣକତାଙଠାେର ଆନନ କରୁ; ସିେୟାନର

ସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙ ରାଜାଙଠାେର ଉଲସିତ େହଉନୁ। 3 େସମାେନ

ନୃତ କରି ତାହାଙ ନାମର ପଶଂସା କରନୁ; େସମାେନ ଦାରା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ

ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସା ଗାନ କରନୁ। 4 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

େଲାକଙଠାେର ସେନାଷ ପାଆନି; େସ ନମ େଲାକମାନଙୁ ପରିତାଣେର

ସୁେଶାଭତ କରିେବ। 5 ଭକଗଣ ବିଜୟେର ଉଲସିତ େହଉନୁ; େସମାେନ

ଆନନ େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ ାେର ଗାନ କରନୁ। େସମାନଙ କଣେର
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ପରେମଶରଙ ଉଚ ପଶଂସା ଥାଉ; 6 ପୁଣି, େସମାନଙ ହସେର ଦିବିଧ ଖଡ

ଥାଉ। 7 େଗାଷୀୟମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବା ପାଇଁ, ଜନବୃନଙୁ ଶାସି େଦବା

ପାଇଁ, 8 େସମାନଙ ରାଜାଗଣକୁ ଶିକୁଳିେର ଓ େସମାନଙ ପଧାନବଗକୁ

େଲୗହେବଡ଼ିେର ବାନିବା ପାଇଁ, 9 େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଲଖତ ବିଚାର

ନିଷନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାଙ ଭକବୃନର ଏହି ମଯ ାଦା। ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।

150ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର। ପରେମଶରଙ ପବିତ

ସାନେର ତାହାଙର ପଶଂସା କର; ତାହାଙ ପରାକମରୁ ଉତନ ଶୂନ ମଣଳେର

ତାହାଙର ପଶଂସା କର; 2 ତାହାଙ ବିକମୀ କାଯ ସକାଶୁ ତାହାଙର

ପଶଂସା କର। ତାହାଙ େଶଷ ମହତାନୁସାେର ତାହାଙର ପଶଂସା କର। 3

ତୂରୀଧନିେର ତାହାଙର ପଶଂସା କର; େନବଲ ଓ ବୀଣା ଯନେର ତାହାଙର

ପଶଂସା କର। 4 ଦାରାବାଦ ଓ ନୃତ ଦାରା ତାହାଙର ପଶଂସା କର।

ତାରଯୁକ ଯନ ଓ ବଂଶୀେର ତାହାଙର ପଶଂସା କର। 5 ଉଚ କରତାଳେର

ତାହାଙର ପଶଂସା କର; ଉଚ କରତାଳ ଧନିେର ତାହାଙର ପଶଂସା କର;

6 ନିଃଶାସପଶାସଧାରୀ ପେତ କ ପାଣୀ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କରୁ।

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କର।
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ହିେତାପେଦଶ
1ଦାଉଦଙ ପୁତ ଇସାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନଙ ହିେତାପେଦଶ; 2 ାନ ଓ

ଉପେଦଶ ବୁଝିବାକୁ; ାନଜନକ ବାକ ବିେବଚନା କରିବାକୁ; 3 ସୁଆଚରଣ,

ସାଧୁତା ଓ ସୁବିେବଚନା ଏବଂ ନ ାୟ ବିଷୟେର ଉପେଦଶ ଗହଣ କରିବାକୁ;

4ସରଳ େଲାକଙୁ ସତକତା ଓ ଯୁବା େଲାକକୁ ବିଦ ା ଓ ପରିଣାମଦଶତା

େଦବାକୁ; 5 େଯପରି ାନବାନ େଲାକ (ତାହା) ଶୁଣି ପାଣିତ େର ବୃଦି

ପାଇବ ଏବଂ ବୁଦିମାନ େଲାକ ହିତଜନକ ପରାମଶ ପାପ େହବ; 6 ପୁଣି,

ଏକ ଉପେଦଶ କଥା ଓ ଏକ ରୂପକ କଥା ଏବଂ ପଣିତମାନଙର ବାକ

ଓ େସମାନଙର ଗୂଢ଼ ବଚନ ବୁଝି ପାରିବ। 7 ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟ

ାନର ଆରମ; ମାତ ନିେବାଧ େଲାେକ ାନ ଓ ଉପେଦଶ ତୁଚେବାଧ

କରନି। 8 େହ େମାହର ପୁତ, ତୁମ ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ ମାତାର

ଆେଦଶ ପରିତ ାଗ କର ନାହ। 9 େଯେହତୁ ତାହା ତୁମର ଅନୁଗହଜନକ

ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ ଗଳେଦଶର ହାର ସରୂପ େହବ। 10 େହ େମାହର ପୁତ,

ପାପୀଗଣ ତୁମକୁ ଫୁସୁଲାଇେଲ, ତୁେମ ସମତ ହୁଅ ନାହ। 11 େସମାେନ

ଯଦି କହନି, “ଆମମାନଙ ସହିତ ଆସ, ଆେମମାେନ ହତ ା କରିବାକୁ

ଛକି ବସୁ, ନିେଦାଷମାନଙୁ ଅକାରଣେର ଧରିବାକୁ ଗୁପେର ଲୁଚି ରହୁ; 12

ପାତାଳର ନ ାୟ ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ଜୀଅନା ଗାସ କରୁ ଓ ଗତପତିତ

େଲାକ ପରି େସମାନଙୁ ସବେତାଭାେବ ଗାସ କରୁ; (Sheol h7585) 13

ତହେର ଆେମମାେନ ସବପକାର ବହୁମୂଲ ଧନ ପାଇବା, ଲୁଟିତ ଦବ େର

ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ପରିପୂଣ କରିବା, 14 ତୁେମ ଆମମାନଙ ମ େର

ଅଂଶୀ େହବ; ଆମ ସମସଙର ଏକ େତାଡ଼ା େହବ;” 15 େହ େମାହର ପୁତ,

ତୁେମ େସମାନଙ ସେଙ େସହି ପଥେର ଚାଲ ନାହ, େସମାନଙ ପଥରୁ

ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଅ; 16 େଯେହତୁ େସମାନଙ ଚରଣ କୁକିୟା କରିବାକୁ

େଦୗେଡ଼ ଓ ରକପାତ କରିବାକୁ ଶୀଘ ଧାଇଁ ଯାଏ। 17 େକୗଣସି ପକୀର

ଆଖ ଆଗେର ଜାଲ ପାତିବା ନିତାନ ବ ଥ ହୁଏ। 18 େସମାେନ ନିଜ ନିଜର

ରକପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସନି ଓ ଆପଣାମାନଙ ପାଣକୁ (ଧରିବା ପାଇଁ)

ଗୁପେର ଲୁଚି ରହନି। 19 ସମସ ଧନେଲାଭୀର ଗତି ଏହି; ତାହା ଧନର

ଅଧକାରୀମାନଙର ପାଣନାଶ କେର। 20 ାନ ରାସାେର ଉଚସରେର ଡାେକ;

େସ ଛକ ସାନମାନଙେର ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଏ; 21 େସ େଲାକମାନଙର
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ପଧାନ ସାନେର ଡାେକ; ନଗର ଦାରର ପେବଶ ସାନେର ଓ ନଗର ମ େର

ଆପଣା ବାକ ଉଚାରଣ କରି କେହ; 22 “େହ ନିେବାଧ େଲାକମାେନ,

େକେତ କାଳ ମୂଖତାକୁ ଭଲ ପାଇବ? େହ ନିନୁକମାେନ, ଆଉ େକେତ କାଳ

ନିନାେର ସନୁଷ ଥବ? େହ ମୂଖମାେନ, ଆଉ େକେତ କାଳ ବିଦ ାକୁ ଘୃଣା

କରିବ? 23 େମାʼ ଅନୁେଯାଗେର ମନ େଫରାଅ; େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ

ଉପେର ଆପଣା ଆତା ଢାଳି େଦବି, ମଁୁ ଆପଣା ବାକ ସବୁ ତୁମମାନଙୁ

ଜଣାଇବି। 24 େଯେହତୁ ମଁୁ ଡାକିଲ, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ମନା କଲ; ମଁୁ ହସ

ବିସାର କଲ, େକହି ମାନ କଲା ନାହ; 25 ମାତ ତୁେମମାେନ େମାହର ସମସ

ଉପେଦଶ ତୁଚ ାନ କଲ, ପୁଣି େମାହର େକୗଣସି ଅନୁେଯାଗକୁ ଚାହଲ

ନାହ; 26 ଏେହତୁ ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙ ବିପଦ େବେଳ ହସିବି, ତୁମମାନଙର

ଆଶଙା ଉପସିତ େହବା ସମୟେର ମଁୁ ପରିହାସ କରିବି। 27 େଯେତେବେଳ

ପଚଣ ଝଡ଼ ପରି ତୁମମାନଙର ଆଶଙା ଉପସିତ େହବ ଓ ଘୂଣବାୟୁ ପରି

ତୁମମାନଙର ବିପଦ ଆସିବ; େଯେତେବେଳ େକଶ ଓ େବଦନା ତୁମମାନଙ

ପତି ଘଟିବ; 28 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତ ଡାକ ପକାଇେବ, ମାତ ମଁୁ

ଉତର େଦବି ନାହ; େସମାେନ ଅତି ଯତେର େମାହର ଅେନଷଣ କରିେବ,

ମାତ େମାହର ଉେଦଶ ପାଇେବ ନାହ। 29 କାରଣ େସମାେନ ବିଦ ାକୁ

ଘୃଣା କେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହ; 30

େସମାେନ େମାହର େକୗଣସି ଉପେଦଶ ଗହଣ କେଲ ନାହ ଓ େମାହର

ସମସ ଅନୁେଯାଗ େହୟ ାନ କେଲ। 31 ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା କମର ପତିଫଳ େଭାଗିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା କୁପରାମଶର ସମୂଣ

ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 32 ହଁ, ନିେବାଧମାନଙର ବିପଥଗମନ େସମାନଙୁ

ବିନାଶ କରିବ ଓ ଅ ାନମାନଙର ଆତତୃପି େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିବ। 33

ମାତ େଯଉଁ େଲାକ େମାହର କଥା ଶୁେଣ, େସ ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ ଓ

ଅମଙଳର ଆଶଙା ବିନା ବିଶାମ ପାଇବ।”

2 େହ େମାହର ପୁତ, ତୁେମ ଯଦି େମାʼ କଥା ଗହଣ କର ଓ େମାʼ ଆ ାସବୁ

ମନେର ରଖ; 2ଯଦି ାନ ଆଡ଼କୁ ତୁମ କଣ େଡର ଓ ବୁଦିେର ମେନାନିେବଶ

କର; 3 ହଁ, ଯଦି ତୁେମ ସୁବିେବଚନା ପତି ଡାକ ପକାଅ ଓ ବୁଦି ନିମେନ

ଉଚସର କର; 4 ଯଦି ରୂପା ନ ାୟ ତାକୁ େଖାଜ ଓ େପାତାଧନ ପରି ତାହାର

ଅେନଷଣ କର; 5 େତେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟ ବୁଝିବ ଓ
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ପରେମଶରଙ ବିଷୟକ ତତ ାନ ପାଇବ। 6 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ାନ

ଦିଅନି, ତାହାଙ ମୁଖରୁ ାନ ଓ ବୁଦି ନିଗତ ହୁଏ। 7 େସ ସ େଲାକଙ

ନିମେନ ତତ ାନ ସଞୟ କରନି, େସ ସରଳାଚାରୀମାନଙର ଢାଲ ସରୂପ

ଅଟନି। 8 େଯପରିକି େସ ନ ାୟର ପଥ ରକା କରି ପାରିେବ ଓ ଆପଣା

ସାଧୁମାନଙ ଗତି ସମାଳିେବ। 9 ତହଁୁ ତୁେମ ଧାମକତା, ସୁବିଚାର, ନ ାୟ ଓ

ମଙଳର ସମସ ପଥ ଜାଣିବ। 10 କାରଣ ାନ ତୁମ ହୃଦୟେର ପେବଶ

କରିବ, ପୁଣି, ବିଦ ା ତୁମ ପାଣର ତୁଷିକର େହବ; 11 ପରିଣାମଦଶତା ତୁମ

ଉପେର ପହରୀ େହବ, ବୁଦି ତୁମକୁ ରକା କରିବ। 12 ତହେର େଯଉଁମାେନ

ଅବା କଥା କହନି, 13 େଯଉଁମାେନ ଅନକାରମୟ ପଥେର ଗତାୟାତ

କରିବା ନିମେନ ସରଳ ମାଗ ପରିତ ାଗ କରନି; 14 େଯଉଁମାେନ କୁକିୟା

କରିବାକୁ ହୃଷ ଓ ଦୁଷମାନଙ ଅବା ତାେର ଅନୁରକ; 15 େଯଉଁମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମାଗେର କୁଟିଳ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ବକଗାମୀ,

ଏପରି କୁକମକାରୀମାନଙ ପଥରୁ ତୁମର ଉଦାର େହବ। 16ଆଉ, େଯଉଁ

ପରସୀ ଚାଟୁବାଦିନୀ, େଯ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ମିତକୁ ତ ାଗ କରି

ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନିୟମ ପାେସାେର, 17ଯାହାର ଗୃହ ମୃତୁୁ ଆେଡ଼

18 ଓ ଯାହାର ପଥ ପରେଲାକ ଆେଡ଼ ଯାଏ, ଯାହା ନିକଟକୁ ଗମନ କେଲ

େକହି େଫରି ଆେସ ନାହ ଓ ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ଧେର ନାହ, 19 ଏପରି

ପରସୀଠାରୁ ତୁମର ଉଦାର େହବ। 20 ଏନିମେନ ତୁେମ ସେ ଲାକମାନଙ

ମାଗେର ଗମନ କର ଓ ଧାମକମାନଙ ପଥ ଅବଲମନ କର, 21 େଯେହତୁ

ସରଳ େଲାକମାେନ େଦଶେର ବାସ କରିେବ, ପୁଣି, ସିଦ େଲାକମାେନ

ତହେର ସୁସିର ରହିେବ। 22 ମାତ ଦୁଷଗଣ େଦଶରୁ ଉଚିନ େହେବ ଓ

ବିଶାସଘାତକମାେନ ତହରୁ ଉତାଟିତ େହେବ।

3 େହ େମାହର ପୁତ, ତୁେମ େମାହର ବ ବସା ପାେସାର ନାହ; ମାତ ତୁମର

ହୃଦୟ େମାହର ଆ ାସବୁ ପାଳନ କରୁ। 2 େଯେହତୁ ତଦାରା ପରମାୟୁର

ଦୀଘତା ଓ ଜୀବନର ବଷ ସଂଖ ା ଓ ଶାନି ବୃଦି େହବ। 3 ଦୟା ଓ ସତ ତା

ତୁମକୁ ପରିତ ାଗ ନ କରୁ; ଆପଣା କଣେର ଉଭୟକୁ ବାନ ଓ ଆପଣା

ଚିତରୂପ ପଟାେର େଲଖ ରଖ। 4ତାହା କେଲ, ତୁେମ ପରେମଶର ଓ ମନୁଷ

ଦୃଷିେର ଅନୁଗହ ଓ ସୁବିେବଚନା ଲାଭ କରିବ। 5 ତୁେମ ସବାନଃକରଣ

ସହିତ ସଦାପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିେବଚନାେର ଆଉଜି
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ପଡ଼ ନାହ। 6 ଆପଣାର ସବୁ ଗତିେର ତାହାଙୁ ସୀକାର କର; ତହେର

େସ ତୁମର ପଥସବୁ ସରଳ କରିେବ। 7 ତୁେମ ଆପଣା ଦୃଷିେର ାନବାନ

ହୁଅ ନାହ; ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କର ଓ ମନତାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। 8 ତାହା ତୁମ

ନାଭେଦଶର ସାସ ଓ ଅସିର ମଜା େହବ। 9 ତୁେମ ଆପଣା ଧନେର ଓ

ସମସ ଆୟର ପଥମ ଫଳେର ସଦାପଭୁଙର ସମାଦର କର। 10 ତହେର

ତୁମର ଭଣାର ବହୁ ଧନେର ପରିପୂଣ େହବ ଓ ତୁମ କୁଣେର ନୂତନ ଦାକାରସ

ଉଚୁଳି ପଡ଼ିବ। 11 େହ େମାହର ପୁତ, ସଦାପଭୁଙ ଅନୁଶାସନ ତୁଚ କର

ନାହ ଓ ତାହାଙ ଶାସନେର କାନ ହୁଅ ନାହ। 12 କାରଣ େଯପରି ପିତା

ଆପଣା ସେନାଷ ପାତ ପୁତକୁ, େସପରି ସଦାପଭୁ ଆପଣା େପମପାତକୁ

ଅନୁଶାସନ କରନି। 13 େଯଉଁ େଲାକ ାନ ପାଏ ଓ ବୁଦି ଲାଭ କେର,

େସ ଧନ । 14 େଯେହତୁ ରୂପାର ବାଣିଜ ଠାରୁ ତାହାର ବାଣିଜ ଉତମ,

ପୁଣି ଶୁଦ ସୁବଣଠାରୁ ତାହାର ଲାଭ େଶଷ। 15 ତାହା ମୁକାଠାରୁ ଅଧକ

ମୂଲ ବାନ, ପୁଣି ତୁମର େକୗଣସି ଇଷବସୁ ତାହାର ତୁଲ େହବାକୁ େଯାଗ

ନୁେହଁ। 16 ତାହାର ଡାହାଣ ହସେର ଦୀଘାୟୁ, ତାହାର ବାମ ହସେର ଧନ ଓ

ସମାନ ଥାଏ। 17 ତାହାର ପଥସବୁ ସୁଖଦାୟକ ପଥ ଓ ତାହାର ସମସ ମାଗ

ଶାନିକର ଅେଟ। 18 େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଆଶୟ ନିଅନି, େସମାନଙ ପତି

େସ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ ସରୂପ; େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ଧରି ରେଖ, େସ ଧନ ।

19ସଦାପଭୁ ାନେର ପୃଥବୀ ସାପନ କେଲ, େସ ବୁଦିେର ଆକାଶମଣଳ

ସୁସିର କେଲ। 20 ତାହାଙ ାନେର ଗଭୀର ସାନରୁ ଜଳ ଉଚୁଳି ଉେଠ,

ପୁଣି, େମଘରୁ କାକର େଟାପା େଟାପା ପେଡ଼। 21 େହ େମାହର ପୁତ, ଏହିସବୁ

ତୁମ ଦୃଷିେଗାଚରରୁ ନ ଯାଉ, ତୁେମ ତତ ାନ ଓ ପରିଣାମଦଶତା ରକା

କର। 22 ତାହା ତୁମ ପାଣର ଜୀବନ ଓ କଣର ଭୂଷଣ େହବ। 23 େତେବ

ତୁେମ ଆପଣା ପଥେର ନିଭୟେର ଚାଲବ, ପୁଣି, ତୁମର ଚରଣ ଝୁଣିବ ନାହ।

24ଶୟନ କାଳେର ତୁମର ଆଶଙା େହବ ନାହ, ହଁ, ତୁେମ ଶୟନ କରିବ

ଓ ତୁମର ନିଦା ସୁଖଜନକ େହବ। 25 ହଠା ଉତନ ଆଶଙାକୁ କିଅବା

ଦୁଷମାନଙ ଉପସିତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କର ନାହ। 26 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ

ତୁମର ବିଶାସଭୂମି େହେବ, େସ ତୁମର ପାଦ ଫାନରୁ ରକା କରିେବ। 27

ଉପକାର କରିବାର ସାମଥ ତୁମ ହସେର ଥେଲ, ଉଚିତ ଦାନପାତମାନଙୁ

ମନା କର ନାହ। 28ଆପଣା ନିକଟେର ଦବ ଥେଲ, ଯାଅ, ପୁନବାର ଆସ,
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ଆେମ କାଲ େଦବା ଏହା ତୁମ ପତିବାସୀକୁ କୁହ ନାହ। 29 ତୁମ ପତିବାସୀ

ତୁମ ନିକଟେର ନିଭୟେର ବାସ କରିବାରୁ ତାହାର ବିରୁଦେର ଅନିଷ ଚିନା

କର ନାହ। 30 ମନୁଷ ତୁମର କତି ନ କେଲ, ଅକାରଣେର ତାହା ସହିତ

ବିେରାଧ କର ନାହ। 31 ଉପଦବୀ ପତି ଈଷା କର ନାହ, ପୁଣି, ତାହାର

େକୗଣସି ପଥ ମେନାନୀତ କର ନାହ। 32 କାରଣ ଖଳ େଲାକ ସଦାପଭୁଙର

ଘୃଣାପାତ; ମାତ ସରଳାଚାରୀମାନଙ ସେଙ ତାହାଙର ମିତାଳାପ ଥାଏ। 33

ପାପୀମାନଙ ଗୃହେର ସଦାପଭୁଙର ଅଭଶାପ ଥାଏ, ମାତ େସ ଧାମକମାନଙ

ନିବାସକୁ ଆଶୀବାଦ କରନି। 34ଯଦ ପି େସ ନିନକମାନଙୁ ନିନା କରନି,

ତଥାପି େସ ନମ େଲାକମାନଙୁ ଅନୁଗହ ପଦାନ କରନି। 35 ାନବାନ

େଲାେକ ସମାନର ଅଧକାରୀ େହେବ, ମାତ ଲଜା ଅ ାନମାନଙ ଉନତି

େହବ।

4 େହ େମାହର ପୁତଗଣ, ପିତାର ଉପେଦଶ ଶୁଣ ଓ ସୁବିେବଚନାଦାୟକ

ାନେର ମେନାେଯାଗ କର। 2 େଯେହତୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଉତମ ଶିକା

େଦଉଅଛି, େମାହର ଆେଦଶ ପରିତ ାଗ କର ନାହ। 3 ମଁୁ ଆପଣା ପିତାଙର

ପୁଅଟିଏ ଥଲ, ପୁଣି, ମାତାଙ ଦୃଷିେର େକାମଳ ଓ ଏକମାତ ପିୟ ଥଲ।

4 ପିତା େମାେତ ଶିକା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁମ ମନେର େମାହର କଥାସବୁ

ରଖ, ପୁଣି େମାହର ଆ ାସବୁ ପାଳନ କର ତହେର ତୁେମ ବଞିବ। 5 ାନ

ଅଜନ କର, ସୁବିେବଚନା ଲାଭ କର, ତାହା ଭୁଲ ନାହ; ପୁଣି, େମାʼ ମୁଖର

ବାକ ରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହ। 6 ତାକୁ ପରିତ ାଗ କର ନାହ; ତହେର େସ

ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବ; ତାକୁ େସହ କର, ତହେର େସ ତୁମକୁ ରକା କରିବ।

7 ାନ ସବେଶଷ ବିଷୟ, ଏଣୁ ାନ ଲାଭ କର; ପୁଣି, ତୁମର ସବୁ ଲାଭ

ମ େର ସୁବିେବଚନା ଲାଭ କର। 8 ତାହାକୁ ଶିେରାଧାଯ କର, ତହେର େସ

ତୁମକୁ ଉନତ କରିବ; ତାହାକୁ ଆଲଙନ କେଲ, େସ ତୁମକୁ ସମାନ କରିବ।

9 େସ ତୁମ ମସକେର ଅନୁଗହରୂପ ଭୂଷଣ େଦବ; େସ ତୁମକୁ େଶାଭାର

ମୁକୁଟ ଅପଣ କରିବ।” 10 େହ େମାହର ପୁତ, ଶୁଣ, େମାʼ କଥା େଘନ;

ତହେର ତୁମ ଆୟୁର ବଷ ବହୁତ େହବ। 11 ମଁୁ ତୁମକୁ ାନର ମାଗେର

ଶିକା େଦଇଅଛି, ମଁୁ ସାଧୁତାର ପଥେର ତୁମକୁ କଢ଼ାଇଅଛି। 12 ତୁେମ ଗମନ

କରିବା େବେଳ ତୁମର ପାଦ ସଙୁଚିତ େହବ ନାହ; ପୁଣି, େଦୗଡ଼ିବା େବେଳ

ତୁେମ ଝୁଣିବ ନାହ। 13 ଉପେଦଶ ଦୃଢ଼ କରି ଧର; ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ନାହ;



ହିେତାପେଦଶ 1280

ତାକୁ ରଖ; କାରଣ ତାହା ତୁମର ଜୀବନ। 14 କୁକମୀମାନଙ ପଥ ମ େର

ପେବଶ କର ନାହ ଏବଂ ଦୁଷ େଲାକମାନଙ ବାଟେର ଚାଲ ନାହ। 15 ତାହା

ପରିତ ାଗ କର, ତହର ନିକଟ େଦଇ ଯାଅ ନାହ; ତହରୁ ବିମୁଖ େହାଇ

ଚାଲଯାଅ। 16 େଯେହତୁ କୁକିୟା ନ କେଲ େସମାେନ ଶୟନ କରନି ନାହ,

ପୁଣି କାହାକୁ ପତିତ ନ କରାଇେଲ େସମାନଙ ନିଦା ଭାଙିଯାଏ। 17 େଯେହତୁ

େସମାେନ ଦୁଷତାରୂପ ଅନ ଭକଣ କରନି; ପୁଣି, େଦୗରାତ ରୂପ ଦାକାରସ

ପାନ କରନି। 18 ମାତ ଧାମକମାନଙ ପଥ ପଭାତର ଆଲୁଅ ତୁଲ , ଯାହା

ମ ାହ ପଯ ନ ଆହୁରି ଆହୁରି େତଜସର ହୁଏ। 19 ପୁଣି, ଦୁଷମାନଙର ବାଟ

ଅନକାର ତୁଲ ; େସମାେନ କାହେର ଝୁଣି ପଡ଼ନି, ତାହା ଜାଣନି ନାହ। 20

େହ େମାହର ପୁତ, େମାʼ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର; େମାʼ ବାକ େର କଣ

େଡର। 21 ତାହାସବୁ ତୁମ ଚକୁରୁ ନ ଯାଉ; ତାହାସବୁ ତୁମ ହୃଦୟ ମ େର

ଯତ କରି ରଖ। 22 େଯେହତୁ ତାହା େଯଉଁମାେନ ପାଆନି, େସମାନଙ ପତି

ତାହା ଜୀବନ ଓ ସବାଙର ସାସ ଅେଟ। 23 ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତେର

ରଖ; େଯେହତୁ ତହରୁ ଜୀବନର ପବାହ ଜେନ। 24ଆପଣାଠାରୁ କୁଟିଳ

ମୁଖ ଦୂର କର ଓ ବକ ଓଷାଧର ବହୁ ଦୂରେର ରଖ। 25 ତୁମ ଚକୁ ଆଗକୁ

ଦୃଷି କରୁ ଓ ତୁମ ଚକୁର ପତା ତୁମ ସମୁଖେର ସଳଖ ଅନାଉ। 26ତୁେମ

ଆପଣା ପାଦ ସଳଖ କରି ପକାଅ ଓ ତୁମର ସବୁ ପଥ ସିରୀକୃତ େହଉ। 27

ଡାହାଣ କି ବାମ ପାଶକୁ ଯାଅ ନାହ, ପୁଣି ତୁମ ପାଦ ମନଠାରୁ ଦୂର କର।

5 େହ େମାହର ପୁତ, େମାʼ ାନେର ମନ ଦିଅ; େମାʼ ବୁଦି ପତି ତୁମ କାନ

େଡର; 2 େଯପରି ତୁେମ ପରିଣାମଦଶତା ରକା କରି ପାରିବ ଓ େଯପରି

ତୁମ ଓଷାଧର ାନର କଥା ପାଳନ କରି ପାରିବ। 3 େଯେହତୁ ପରସୀର

ଓଷରୁ େଟାପା େଟାପା ମଧୁ କେର, ତାହାର ମୁଖ େତୖଳ ଅେପକା ଅଧକ

ଚିକଣ ଅେଟ। 4 କିନୁ ତାହାର େଶଷ ଦଶା ନାଗଦଅଣା ନ ାୟ ପିତା, ଦିଧାର

ଖଡ ତୁଲ ତୀକ। 5 ତାହାର ପାଦ ମୃତୁୁ ଆଡ଼କୁ ଓହାଇଯାଏ; ତାହାର

ପାଦ ସିଧା କବରେର ପେଡ଼; (Sheol h7585) 6 ଏଣୁ େସ ଜୀବନର ସମାନ

ପଥ ପାଏ ନାହ; ତାହାର ପଥସବୁ ଚଞଳ, ଆଉ େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହ।

7 ଏେହତୁ େହ େମାହର ପୁତମାେନ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ େମାʼ ମୁଖର

ବାକ ରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହ। 8 ତାହା (େସହି ସୀ) ଠାରୁ ଆପଣା ପଥ ଦୂରେର

ରଖ ଏବଂ ତାହାର ଗୃହର ଦାର ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହ। 9 େକଜାଣି ତୁେମ
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ଅନ ମାନଙୁ ଆପଣା ଇଜତ ଓ ନିଦୟ େଲାକଙୁ ଆପଣାର ପରମାୟୁ େଦବ;

10 େକଜାଣି ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ ତୁମ ବଳେର ପୂଣ େହେବ ଏବଂ ତୁମ

ଶମର ଫଳ ବିେଦଶୀର ଗୃହେର ଥୁଆଯିବ; 11ଆଉ ତୁମ େଶଷ ଅବସାେର

େଯେତେବେଳ ତୁମ ମାଂସ ଓ ଶରୀର କୟ ପାଏ, ତୁେମ େକଜାଣି ବିଳାପ

କରିବ, 12ଆଉ କହିବ, “ମଁୁ ଉପେଦଶ କିପରି ଘୃଣା କଲ! ପୁଣି, େମାହର

ମନ ଅନୁେଯାଗକୁ କିପରି ତୁଚ କଲା! 13 ମଁୁ ଆପଣା ଶିକକମାନଙ କଥା

ମାନିଲ ନାହ ଓ େଯଉଁମାେନ େମାେତ ଶିକା େଦେଲ, େସମାନଙ ବାକ

ପତି ଆପଣା କାନ େଡରିଲ ନାହ, 14 ମଁୁ ସମାଜ ଓ ମଣଳୀ ମ େର ପାୟ

ସବପକାର ଦୁଦଶାେର ପଡ଼ିଲ।” 15 ତୁେମ ନିଜ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ପାନ କର

ଓ ନିଜ କୂପରୁ େସାତଜଳ ପାନ କର। 16 ତୁମର ନିଝର କʼଣ ବାହାେର

ଏେଣେତେଣ ବିସାରିତ େହବ? ଓ ରାଜଦାଣେର କʼଣ ଜଳେସାତ ବହିଯିବ?

17 ତାହା େକବଳ ତୁମର େହଉ, ତୁମ ସହିତ ଅପରିଚିତ େଲାକମାନଙର ନ

େହଉ। 18 ତୁମର ନିଝର ଧନ େହଉ; ଆଉ, ତୁେମ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର

ଭାଯ ାଠାେର ଆେମାଦ କର। 19 େସ େପମିକା ହରିଣୀ ଓ ରୂପବତୀ ବାଉଟୀ

ପରି, ତାହାର ବକ ସବଦା ତୁମକୁ ତୁଷ କରୁ; ଆଉ, ତାହାର େପମେର ତୁେମ

ସବଦା ଆସକ ହୁଅ। 20 େହ େମାହର ପୁତ, ପରକୀୟାଠାେର ତୁେମ କାହକି

ଆସକ େହବ? ଏବଂ ଅନ ର େକାଳ କାହକି ଆଲଙନ କରିବ? 21 େଯେହତୁ

ମନୁଷ ର ସବୁ ଗତି ସଦାପଭୁଙର ଦୃଷିେଗାଚର ଅେଟ ଓ େସ ତାହାର ସବୁ

ପଥ ସମାନ କରନି। 22 ଦୁଷ େଲାକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ, େସ

ନିଜ ପାପରୂପ େଦୗଡ଼ିେର ବନା େହବ। 23 େସ ଉପେଦଶ ଅଭାବେର ମରିଯିବ

ଓ ଆପଣା ଅ ାନତାର ବୃଦିେର ଭାନ େହବ।

6 େହ େମାହର ପୁତ, ଯଦି ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀର ବନକ େହାଇଥାଅ,

ଯଦି ପର ପାଇଁ ହାତ େଦଇଥାଅ, 2 େତେବ ତୁେମ ଆପଣା ମୁଖର ବାକ ରୂପ

ଫାନେର ପଡ଼ିଅଛ ଓ ଆପଣା ମୁଖର କଥାେର ଧରା ଯାଇଅଛ। 3 େହ

େମାହର ପୁତ, ତୁେମ ଏେବ ଏହି କମ କର, ଆପଣାକୁ ଉଦାର କର; େଯେହତୁ

ତୁେମ ଆପଣା ବନୁର ହସଗତ େହାଇଅଛ; ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ନମ କରି

ତୁମ ପତିବାସୀକୁ ବାରମାର ବିନତି କର। 4 ତୁେମ ଆପଣା ଚକୁକୁ ନିଦା

ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଚକୁର ପତାକୁ ଢୁଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 5

ଆପଣାକୁ ହରିଣ ପରି ବ ାଧର ହାତରୁ, ପକୀ ପରି ଜାଲଆର ହାତରୁ ଉଦାର
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କର। 6 େହ ଅଳସୁଆ, ତୁେମ ପିମୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କିୟା ବିେବଚନା

କର ଓ ାନୀ ହୁଅ। 7 ତାହାର ବିଚାରକତା କିମା ଅ କ କିମା ପଭୁ େକହି ନ

ଥେଲ େହଁ େସ ଗୀଷକାଳେର ଆପଣା ଖାଦ ପସୁତ କେର, 8 ପୁଣି, ଫସଲ

ସମୟେର ଆହାର ସଞୟ କେର। 9 େହ ଅଳସୁଆ, ତୁେମ େକେତ କାଳ

େଶାଇ ରହିଥବ? ତୁେମ େକେତେବେଳ ନିଦା ଭାଙି ଉଠିବ? 10ଆଉ ଟିକିଏ

େଶାଇେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ

ଭଡ଼ିେମାଡ଼ି େହେଲ, 11 ତୁମର ଦରିଦାବସା ଖଣ ପରି, ପୁଣି, ତୁମର ଦୀନତା

ସସଜ େଲାକ ପରି ଉପସିତ େହବ। 12 େବଲଆ ସନାନ, ଅପରାଧୀ

ମନୁଷ ; େସ ସବଦା କୁଟିଳ ମୁଖ କରି ଚାେଲ; 13 େସ ଆଖେର ଠାରଇ,

େସ େଗାଡ଼େର କଥା କହଇ, େସ ଅଙୁଳି ଦାରା ସେଙତ କେର; 14 ତାହାର

ଅନଃକରଣେର କୁଟିଳତା ଥାଏ, େସ ସବଦା ଅନିଷ ଚିନା କେର; େସ କଳିର

ବୀଜ ବୁେଣ। 15 ଏଣୁ ତାହାର ବିପଦ ହଠା ଉପସିତ େହବ, ପୁଣି, େସ

ପତିକାର ବିନା ଅକସା ଭଗ େହବ। 16 ଛଅେଗାଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପଭୁ

ଘୃଣା କରନି; ସପବସୁ ମ ତାହାଙର ଘୃଣାେଯାଗ । 17 ଅହଙାରଦୃଷି,

ମିଥ ାବାଦୀ ଜିହା ଓ ନିେଦାଷର ରକପାତକାରୀହସ; 18 ଅନିଷ ଚିନକ

ଅନଃକରଣ, କୁକମ କରିବାକୁ େବଗଗାମୀ ଚରଣ; 19 ମିଥ ାସାକୀ େଯ

ମିଥ ା କେହ ଓ େଯ ଭାଇମାନଙ ମ େର କଳିର ବୀଜ ବୁେଣ। 20 େହ

େମାହର ପୁତ, ତୁେମ ଆପଣା ପିତାର ଆ ା ପାଳନ କର, ପୁଣି, ଆପଣା

ମାତାର ଆେଦଶ ପରିତ ାଗ କର ନାହ। 21 ତାହା ସବଦା ତୁମ ହୃଦୟେର

ବାନି ରଖ, ଆପଣା ଗଳେଦଶେର ବାନ। 22 ତୁେମ ଚାଲବା େବେଳ ତାହା

ତୁମକୁ ପଥ େଦଖାଇବ, ଆଉ େଶାଇବା େବେଳ ତାହା ତୁମର ପହରୀ େହବ;

ତୁେମ ଜାଗିବା େବେଳ ତାହା ତୁମ ସେଙ ଆଳାପ କରିବ। 23 େଯେହତୁ େସହି

ଆ ା ପଦୀପ ଓ େସହି ଆେଦଶ ଆଲୁଅ; ଓ ଶିକାଜନକ ଅନୁେଯାଗ ଜୀବନର

ପଥ; 24 େସ ତୁମକୁ ଦୁଷା ସୀଠାରୁ ଓ ପରସୀର ଜିହାର ଚାଟୁବାଦରୁ ରକା

କରିବ। 25 ତୁମ ଅନଃକରଣେର ତାହାର େସୗନଯ କୁ େଲାଭ କର ନାହ;

ଅବା ତାହାର କଟାକେର ତୁମକୁ ଧରିବାକୁ ତାକୁ ଦିଅ ନାହ। 26 େଯେହତୁ

େବଶ ା ସକାଶୁ ଅନଅଭାବ ଘେଟ, ଆଉ ବ ଭଚାରିଣୀ ସୀ ମନୁଷ ର

ମହାମୂଲ ପାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୃଗୟା କେର। 27 େକହି େଯେବ ଆପଣା

ବକସଳେର ନିଆଁ ରେଖ, େତେବ ତାହାର ବସ କʼଣ େପାଡ଼ି ଯିବ ନାହ? 28
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ଅବା େକହି େଯେବ ଜଳନା ଅଙାର ଉପେର ଚାେଲ, େତେବ ତାହାର ପାଦେର

କʼଣ େଫାଟକା େହବ ନାହ? 29ଆପଣା ପତିବାସୀର ସୀଠାେର େଯଉଁ

ବ କି ଗମନ କେର, େସ ତଦୂପ; େଯ ତାହାକୁ ଛୁଏଁ, େସ ଅଦଣିତ େନାହିବ।

30 େଚାର କୁଧତ େହାଇ ପାଣରକାେଥ ଯଦି େଚାରି କେର, େତେବ େଲାେକ

ତାହାକୁ ତୁଚ କରନି ନାହ। 31 ମାତ େସ ଧରା ପଡ଼ିେଲ, ତାକୁ ସାତ ଗୁଣ

େଫରାଇ େଦବାକୁ େହବ; ଆପଣା ଗୃହର ସବସ ତାକୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। 32

ଜେଣ ବ ଭଚାରୀ ପୁରୁଷ ନିତାନ ନିେବାଧ; େଯ ନିଜ ପାଣନାଶ କରିବ, େସ

ହ ତାହା କେର। 33 େସ ଆଘାତ ଓ ଅପମାନ ପାଇବ; ପୁଣି, ତାହାର କଳଙ

ମାଜତ େହବ ନାହ। 34 େଯେହତୁ ସୀ ବିଷୟକ ଈଷା ମନୁଷ ର ପଚଣ

େକାଧର ବିଷୟ; ପତିହିଂସା କରିବା େବେଳ େସ କିଛି କମା କରିବ ନାହ। 35

େସ େକୗଣସି ପାୟଶିତକୁ ଗାହ କରିବ ନାହ; କିଅବା ତୁେମ ବହୁତ ଲାଞ

େଦେଲ େହଁ େସ ମାନିବ ନାହ।

7 େହ େମାହର ପୁତ, େମାହର କଥାସବୁ ପାଳନ କର ଓ େମାହର ଆ ାସବୁ

ଆପଣା ହୃଦୟେର ସଞୟ କରି ରଖ। 2 େମାହର ଆ ାସବୁ ପାଳନ କର,

ତହେର ତୁେମ ବଞିବ ଓ ଆପଣା ଚକୁର ତାରା ପରି େମାହର ବ ବସା ରକା

କର। 3 ତୁମର ସମସ ଅଙୁଳିେର ତାହା ବାନ; ତୁମର ହୃଦୟପଟାେର

ତାହାସବୁ େଲଖ ରଖ। 4 ାନକୁ କୁହ, “ତୁେମ େମାହର ଭଗିନୀ,” ଆଉ

ସୁବିେବଚନାକୁ ତୁମର ାତି େବାଲ କୁହ। 5 ତହେର େସମାେନ ପରସୀଠାରୁ,

ଅଥା , ଚାଟୁବାଦିନୀ ପରକୀୟାଠାରୁ ତୁମକୁ ରକା କରିେବ। 6 ମଁୁ ଆପଣା

ଗୃହର ଝରକାର ଜାଲ ପରଦା େଦଇ ନିରୀକଣ କରୁଥଲ; 7 ତହେର ମଁୁ

େଦଖଲ, ଅ ାନମାନଙ ମ େର ଓ ଚିହିଲ ଯୁବାମାନଙ ମ େର ଜେଣ

ବୁଦିହୀନ ଯୁବା େଲାକ 8 ବ ଭଚାରିଣୀର ଗୃହେକାଣ ନିକଟସ ଗଳି େଦଇ

ଯାଉ ଯାଉ ତାହାର ଗୃହକୁ ଯିବା ପଥେର ଚାଲଲା। 9 େସେତେବେଳ େଗାଧୂଳି

ସମୟ, ଦିନାବସାନ େହଉଥଲା, ରାତିର କାଳିମା ଓ ଅନକାର ସମୟ। 10

ତହେର େଦଖ, ଜେଣ ସୀ ତାହା ସେଙ େଭଟିଲା, େସ େବଶ ାେବଶଧାରିଣୀ

ଓ ଅନଃକରଣେର ଚତୁରୀ। 11 େସ ବଡ଼ ତୁେଣଈ ଓ ଅବା ା, ତାହାର ପାଦ

ନିଜ ଗୃହେର ରେହ ନାହ। 12 େସ େକେବ େକେବ ସଡ଼କେର, େକେବ

େକେବ ଛକେର ଥାଏ ଓ ପେତ କ େକାଣେର ଅେପକାେର ବସିଥାଏ। 13

େସହି ସୀ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମନ କଲା, ଆଉ ନିଲଜ ମୁଖେର ତାହାକୁ କହିଲା
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14 “ମଙଳାଥକ ବଳି େମାʼ ନିକଟେର ଅଛି; ମଁୁ ଆଜି ଆପଣାର ମାନତ ପୂଣ

କରିଅଛି। 15 ଏଣୁ ତୁମ ସେଙ େଦଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲ ଓ ଯତେର

ତୁମ ମୁଖ ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁମକୁ ପାଇଲ। 16ମଁୁ ସୁଜନୀ

ଓ ମିସରୀୟ ସୂକ ସୂତର େଡାରିଆ ବସ ଆପଣା ପଲଙେର ବିଛାଇଅଛି। 17

ପୁଣି, ଗନରସ, ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁଚିନିେର େମାହର ଶଯ ା ସୁବାସିତ କରିଅଛି।

18ଆସ, ଆେମମାେନ ପଭାତ ଯାଏ କାମରସେର ମତ ଓ େପମେର େଭାଳ

େହଉ। 19 େଯେହତୁ କତା ଘେର ନାହାନି, େସ ଦୂରକୁ ଯାତା କରିଅଛନି।

20 େସ େତାଡ଼ାଏ ଟଙା ସଙେର େନଇ ଯାଇଅଛନି, େସ ପୂଣମା ସମୟେର

େଫରି ଆସିେବ।” 21 ଏହିରୂେପ ଅେନକ ମଧୁର ଭାଷା କହି େସ ତାହାର ମନ

ହରଣ କଲା, ଓଷାଧରର ଚାଟୁବାଦେର ତାହାକୁ ଓଟାରି େନଲା। 22 େଯପରି

େଗାରୁ ହତ େହବାକୁ ଯାଏ ଓ େଯପରି େବଡ଼ି ପିନିବା େଲାକ ନିେବାଧର ଦଣ

ପାଇବାକୁ ଯାଏ, େସହିପରି େସ େସହିକଣି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଗଲା। 23

ଆଉ, େଯପରି ପକୀ ଫାନକୁ ପାଣନାଶକ ନ ଜାଣି ତହେର ପଡ଼ିବାକୁ େବେଗ

ଉେଡ଼, େଶଷେର ତାହାର ଯକୃତ େସହିପରି ତୀର ଦାରା ବିଦ େହଲା। 24

ଏଣୁ େହ େମାହର ପୁତମାେନ, େମାହର କଥା ଶୁଣ ଓ େମାʼ ମୁଖର ବାକ େର

ମେନାନିେବଶ କର। 25 ତୁମର ଚିତ ତାହାର ମାଗେର ନ ଯାଉ, ତୁେମ

ତାହାର ପଥେର ବିପଥଗାମୀ ହୁଅ ନାହ। 26 େଯେହତୁ େସ ଅେନକଙୁ

କତବିକତ କରି ପକାଇଅଛି, ହଁ, ତାହାର ହତ େଲାକସକଳ ଅପାର। 27

ତାହାର ଗୃହ ପାତାଳକୁ ଯିବାର ବାଟ, ଯାହା ମୃତୁ ର ଆଳୟକୁ ଯାଏ। (Sheol

h7585)

8 ାନ କʼଣ ଡାେକ ନାହ? ବୁଦି କʼଣ ଉଚସର କେର ନାହ? 2 େସ

ପଥପାଶସ ଉଚସାନ ମୁଣେର, ବାଟସବୁର ସଂେଯାଗ ସାନେର ଠିଆ ହୁଏ। 3

େସ ନଗରଦାର ନିକଟେର, ନଗରର ପେବଶଦାରେର, ଦାରର ପେବଶ

ସାନେର ଥାଇ ଉଚସେର ଡାକି କେହ, 4 “େହ ମନୁଷ ଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ଡାକୁଅଛି; ପୁଣି, ମନୁଷ ସନାନଗଣ ପତି େମାହର ରବ ଅଛି। 5 େହ

ନିେବାଧ େଲାେକ, ସତକତାର କଥା ବୁଝ; େହ ମୂଖ େଲାେକ, ତୁେମମାେନ

ସୁବିେବକୀମନା ହୁଅ। 6 ଶୁଣ, େଯେହତୁ ମଁୁ ଉତୃଷ ବିଷୟ କହିବି; ମଁୁ

ଓଷାଧର ଫଟାଇ ଯଥାଥ କଥା କହିବି। 7 େଯେହତୁ େମାହର ମୁଖ ସତ

କହିବ, ଦୁଷତା େମାʼ ଓଷାଧରର ଘୃଣାର ବିଷୟ। 8 େମାʼ ମୁଖର ସମସ
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କଥା ଧମମୟ; ତହ ମ େର ବକ କିମା କୁଟିଳ କିଛି ନାହ। 9 େଯ ତାହା

ବୁେଝ, ତାହା ପତି େସହି ସବୁ ସଷ; ପୁଣି, ବିଦ ାପାପ େଲାକଙ ପତି ତାହା

ଯଥାଥ ଅେଟ। 10 ରୂପା ଅେପକା େମାହର ଉପେଦଶ ଏବଂ ମେନାନୀତ

ସୁବଣ ଅେପକା ାନ ଗହଣ କର। 11 େଯେହତୁ ାନ ମୁକାଠାରୁ ଉତମ ଓ

ସମସ ଇଷବସୁ ତାହା ସେଙ ତୁଲ େହବାକୁ େଯାଗ ନୁେହଁ। 12 ମଁୁ ାନ,

ସତକତାକୁ ଆପଣା ବାସସାନ କରିଅଛି, ପୁଣି, ାନ ଓ ପରିଣାମଦଶତା

ପାଇଥାଏ। 13ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟ, ମନତା ପତି ଘୃଣା; ଅହଙାର,

ଦାମିକତା ଓ କୁପଥ ଏବଂ କୁଟିଳ ମୁଖ ମଁୁ ଘୃଣା କେର। 14 ମନଣା ଓ

ତତ ାନ େମାʼ ଠାେର ଥାଏ; ମଁୁ ହ ସୁବିେବଚନା; େମାʼ ଠାେର ବଳ ଅଛି।

15 େମାʼ ଦାରା ରାଜାମାେନ ରାଜତ କରନି ଓ ଭୂପତିମାେନ ଯଥାଥ ବିଚାର

କରନି। 16 େମାʼ ଦାରା ଅଧପତିମାେନ, କୁଳୀନମାେନ ଓ ପୃଥବୀର ସମସ

ବିଚାରକତୃଗଣ ଶାସନ କରନି। 17 େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପମ କରନି, ମଁୁ

େସମାନଙୁ େପମ କେର, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ଯତେର େମାହର ଅେନଷଣ

କରନି, େସମାେନ େମାେତ ପାଇେବ। 18 େମାʼ ଠାେର ଧନ ଓ ସମମ, ପୁଣି,

ଅକୟ ସମତି ଓ ଧାମକତା ଅଛି। 19 େମାହର ଫଳ ସୁବଣ, ହଁ, ଶୁଦ ସୁବଣ

ଅେପକା ଉତମ; ପୁଣି, େମାହର ଆୟ ଉତୃଷ ରୂପା ଅେପକା ଭଲ। 20

ମଁୁ ଧାମକତାର ମାଗେର, ବିଚାରର ପଥ ମ େର ଗମନ କେର, 21ଆଉ

େଯଉଁମାେନ େମାେତ େପମ କରନି, େସମାନଙୁ ସାରା ସମତିର ଅଧକାରୀ

କେର ଓ େସମାନଙ ଭଣାର ପରିପୂଣ କେର; 22 ସଦାପଭୁ ନିଜ ଗତିର

ଆରମେର, ତାହାଙ କମସକଳର ପୂବେର େମାେତ ଅଧକାର କରିଥେଲ। 23

ଅନାଦିକାଳରୁ ଅବା ଆଦ କାଳଠାରୁ ଅବା ପୃଥବୀର ମୂଳସାପନର ପୂବରୁ ମଁୁ

ସାପିତ ଅଛି। 24 ବାରିଧସକଳ ନ ଥବା ସମୟେର, ନିଝରସକଳ ଜଳପୂଣ ନ

ଥବା ସମୟେର ମଁୁ ଜନିଅଛି; 25 ପୁଣି, ପବତଗଣ ଓ ଉପପବତଗଣ ସାପିତ

େହବା ପୂବେର ମଁୁ ଜନ ପାଇଅଛି; 26 େସହି ସମୟେର ଭୂମି, କିମା ପାନର,

କିମା ଜଗତସ ଧୂଳିର ଅଗିମାଂଶ ସଦାପଭୁ ସୃଷି କରି ନ ଥେଲ। 27 େଯଉଁ

ସମୟେର େସ ଆକାଶମଣଳ ସାପନ କେଲ, େସହି ସମୟେର ମଁୁ େସଠାେର

ଥଲ, େଯଉଁ ସମୟେର େସ ବାରିଧ ଉପେର ଚକାକାର ସୀମା ନିରୂପଣ କେଲ,

28 ପୁଣି ଉପରିସ ଆକାଶମଣଳକୁ ଦୃଢ଼ କେଲ ଓ ବାରିଧର ପବାହସକଳ

ପବଳ େହଲା; 29 ଜଳସମୂହ େଯପରି ତାହାଙ ଆ ାଲଙନ କରି ନ ପାେର,
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ଏଥପାଇଁ େଯଉଁ ସମୟେର େସ ସମୁଦର ସୀମା ନିରୂପଣ କେଲ ଓ େଯଉଁ

ସମୟେର ଜଗତର ମୂଳଦୁଆ ଚିହିତ କେଲ; 30 େସହି ସମୟେର ମଁୁ ତାହାଙ

ନିକଟେର ରାଜମିସୀ ଥଲ; ପୁଣି, ମଁୁ ପତିଦିନ ଆନନଦାୟୀ େହାଇ ତାହାଙ

ସମୁଖେର ସବଦା ଆନନ କଲ। 31 ପୁଣି, ତାହାଙ ଭୂମଣଳେର ଆନନ କଲ

ଓ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ସଙେର େମାହର ଆେମାଦ ଥଲା। 32 ଏନିମେନ େହ

େମାହର ପୁତମାେନ, େମାହର ବାକ ଶୁଣ, େଯେହତୁ େଯଉଁମାେନ େମାହର

ପଥ ଧରନି, େସମାେନ ଧନ । 33 ଉପେଦଶ ଶୁଣି ାନବାନ ହୁଅ; ପୁଣି,

ତାହା ଅଗାହ କର ନାହ। 34 େଯ େମାʼ କଥା ଶୁେଣ ଓ େମାʼ ଦାର ନିକଟେର

ନିତ ଜଗି ରେହ, େମାʼ ଦାରର େଚୗକାଠ ନିକଟେର ଅନୁସରଣ କେର, େସହି

େଲାକ ଧନ । 35 େଯେହତୁ େଯ େମାେତ ପାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଏ ଏବଂ

ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗହପାପ େହବ। 36 ମାତ େଯ େମାʼ ବିରୁଦେର ପାପ

କେର, େସ ଆପଣା ପାଣର କତି କେର; େଯଉଁ ସମସ େଲାକ େମାେତ ଘୃଣା

କରନି, େସମାେନ ମୃତୁ କୁ ଭଲ ପାଆନି।”

9 ାନ ଆପଣା ଗୃହ ନିମାଣ କରିଅଛି, େସ ତାହାର ସପସମ େଖାଳିଅଛି;

2 େସ ଆପଣା ପଶୁସବୁ ବଧ କରିଅଛି; େସ ଆପଣା ଦାକାରସ ମିଶିତ

କରିଅଛି; େସ ଆପଣା େମଜ ମ ସଜାଇଅଛି। 3 େସ ଆପଣା ଦାସୀମାନଙୁ

ପଠାଇଅଛି, େସ ନଗରର ସେବାଚ ସାନରୁ ଡାକି କେହ, 4 “େଯଉଁ ଜଣ

ଅେବାଧ, େସ ଏଠାକୁ ଆସୁ;” ପୁଣି, େଯଉଁ ଜନ ନିେବାଧ, ତାହାକୁ େସ କେହ,

5 “ଆସ, େମାହର ଭକ େଭାଜନ କର ଓ େମାହର ମିଶିତ ଦାକାରସ ପାନ

କର। 6 େହ ଅେବାଧ େଲାକମାେନ, ଅେବାଧମାନଙର ସଙ ପରିତ ାଗ କରି

ଜୀବନ ରକା କର; ପୁଣି, ସୁବିେବଚନାର ପଥେର ଚାଲ।” 7 େଯ ନିନକକୁ

ଶିକା ଦିଏ, େସ ଆେପ ଲଜା ପାଏ; ପୁଣି, େଯ ଦୁଷକୁ ଅନୁେଯାଗ କେର, େସ

ନିେଜ କଳଙ ପାଏ। 8 ନିନକକୁ ଅନୁେଯାଗ କର ନାହ, କେଲ, େସ ତୁମକୁ

ଘୃଣା କରିବ, ାନୀକୁ ଅନୁେଯାଗ କର, ତହେର େସ ତୁମକୁ େପମ କରିବ। 9

ାନୀକୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ, େସ ଆହୁରି ାନବାନ େହବ, ପୁଣି, ଧାମକକୁ

ଶିକା େଦେଲ, ତାହାର ପାଣିତ ବୃଦି ପାଇବ। 10 ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ

ଭୟ ାନର ଆରମ, ପୁଣି, ଧମସରୂପଙ ବିଷୟକ ାନ ହ ସୁବିେବଚନା

ଅେଟ। 11 େଯେହତୁ େମାʼ ଦାରା ତୁମର ଦିନ ବୃଦି ପାଇବ, ପୁଣି, ତୁମ ଆୟୁର

ବଷ ବଢ଼ିବ। 12 ତୁେମ ାନୀ େହେଲ, ଆପଣା ନିମେନ ାନୀ େହବ; ଯଦି
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ନିନା କର, ଆେପ ତାହା େବାହିବ। 13 ଅ ାନା ସୀେଲାକ କଳିହୁଡ଼ୀ; େସ

ଅେବାଧ ଓ କିଛି ଜାେଣ ନାହ। 14 େସ ଆପଣା ଗୃହର ଦାର ନିକଟେର ଓ

ନଗରର ଉଚସାନେର ଆସନ ପାରି ବେସ। 15 େସ ନିକଟ େଦଇ ନିଜ ନିଜ

ପଥେର ସଳେଖ ଯିବାର ପଥକମାନଙୁ ଡାକି କେହ, 16 “େଯ ଅେବାଧ, େସ

ଏଠାକୁ ଆସୁ” ବୁଦିହୀନ େଲାକକୁ େସ ଏହି କଥା କେହ, 17 “େଚୗଯ ଜଳ

ମିଷ ଓ େଗାପନ ଅନ ସୁସାଦୁ।” 18 ମାତ େସହି େଲାକ ଜାେଣ ନାହ େଯ,

ମୃତ େଲାକମାେନ େସଠାେର ଥାʼନି, ପୁଣି, ତାହାର ନିମନିତଗଣ ପାତାଳର

ଗଭୀର ସାନେର ଅଛନି। (Sheol h7585)

10ଶେଲାମନଙର ହିେତାପେଦଶ। ାନବାନ ପୁତ ପିତାର ଆନନ ଜନାଏ;

କିନୁ ହୀନବୁଦି ପୁତ ତାହା ମାତାର େଶାକର କାରଣ। 2 ଦୁଷତାଜାତ ଧନ

କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହ; ମାତ ଧାମକତା ମୃତୁୁ ରୁ ଉଦାର କେର। 3 ସଦାପଭୁ

ଧାମକର ପାଣକୁ କୁଧାେର କୀଣ େହବାକୁ େଦେବ ନାହ; ମାତ େସ ଦୁଷର

କାମନା ସଫଳ କରନି ନାହ। 4 େଯଉଁ େଲାକ ଶିଥଳ ହସେର କମ କେର,

େସ ଦରିଦ ହୁଅଇ; ମାତ କମଶୀଳର ହସ ଧନବାନ କେର। 5 ଗୀଷକାଳେର

େଯ ସଞୟ କେର, େସ ବୁଦିମାନ ପୁତ; ମାତ ଫସଲ ସମୟେର େଯ ନିଦିତ

ଥାଏ, େସହି ପୁତ ଲଜାଜନକ। 6 ଧାମକର ମସକେର ଆଶୀବାଦ ବେତ;

ମାତ ଦୁଷର ମୁଖ େଦୗରାତ ଢାେଙ। 7 ଧାମକର ସରଣ ଧନ , ମାତ ଦୁଷର

ନାମ ପଚିଯିବ। 8 େଯ ଅନଃକରଣେର ାନୀ, େସ ଆ ା ଗହଣ କରିବ;

ମାତ ମୂଖ ପତିତ େହବ। 9 ସରଳାଚାରୀ ନିଭୟେର ଚାେଲ, ମାତ ବକଗାମୀ

ଜଣା ପଡ଼ିବ। 10 େଯ ଆଖେର ଠାର ମାେର, େସ ଦୁଃଖ ଜନାଏ, ପୁଣି,

ଅ ାନ ବକୁଆ ପତିତ େହବ। 11 ଧାମକର ମୁଖ ଜୀବନର ନିଝର, ମାତ

ଦୁଷର ମୁଖ େଦୗରାତ ଢାେଙ। 12 ହିଂସା କଳି ଜନାଏ, ମାତ େପମ ସବୁ

ଅଧମ ଢାେଙ। 13 ସୁବିେବକୀର ଓଷେର ାନ ଥାଏ, ମାତ ନିେବାଧର ପିଠି

ପାଇଁ ବାଡ଼ି। 14 ାନୀମାେନ ବିଦ ା ସଞୟ କରନି, ମାତ ଅ ାନର ମୁଖ

ଉପସିତ ବିନାଶ ସରୂପ। 15 ଧନୀର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର, ଦରିଦମାନଙ

ଦରିଦତା େସମାନଙର ବିନାଶ। 16 ଧାମକର ପରିଶମ ଜୀବନଜନକ, ପୁଣି,

ଅଧାମକର ଆୟ ପାପଜନକ। 17 ଉପେଦଶ େଯ ମାେନ, େସ ଜୀବନ

ପଥେର ଚାେଲ; ମାତ େଯ ଅନୁେଯାଗ ତ ାଗ କେର, େସ ଭାନ ହୁଏ। 18 େଯ

ହିଂସା ଆଚାଦନ କେର, ତାହାର ଓଷାଧର ମିଥ ାବାଦୀ; ପୁଣି, େଯ ଅପବାଦ
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ରଚନା କେର, େସ ଅ ାନ। 19 ବହୁ ବାକ େର ଅଧମର ଅଭାବ ନ ଥାଏ,

ମାତ େଯ ଆପଣା ଓଷାଧରକୁ ଦମନ କେର, େସ ବୁଦିମାନ। 20 ଧାମକର

ଜିହା ମେନାନୀତ ରୂପା ତୁଲ , ମାତ ଦୁଷର ହୃଦୟ ଅଳ ମୂଲ । 21 ଧାମକର

ଓଷାଧର ଅେନକଙୁ ପତିପାଳନ କେର, ମାତ ଅ ାନମାେନ ନିେବାଧତା

ସକାଶୁ ମରନି। 22 ସଦାପଭୁଙ ଆଶୀବାଦ ଧନବାନ କେର, ପୁଣି, େସ ତାହା

ସଙେର ଦୁଃଖ େଯାଗ କରନି ନାହ। 23କୁକିୟା କରିବାର ଅ ାନର େକୗତୁକ,

େସହିପରି ାନ ବୁଦିମାନ େଲାକର। 24 ଦୁଷ େଲାକ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା

ହ ତାହା ପତି; ମାତ ଧାମକର ମେନାବାଞା ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। 25 ଘୂଣବାୟୁ

ବହିେଲ ଦୁଷ ଆଉ ନ ଥାଏ, ମାତ ଧାମକ ଅନନକାଳସାୟୀ ମୂଳଦୁଆ ସରୂପ।

26 େଯପରି ଦନକୁ କଟୁ ରସ ଓ ଚକୁକୁ ଧୂଆଁ, େସପରି ଆପଣା େପରକମାନଙ

ପତି ଅଳସୁଆ। 27 ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟ ଦିନ ବଢ଼ାଏ, ମାତ ଦୁଷର

ବଷ ଊଣା କରାଯିବ। 28 ଧାମକର ଆଶା ଆନନଜନକ େହବ, ମାତ ଦୁଷର

ଭରସା କୟ ପାଇବ। 29 ସଦାପଭୁଙ ପଥ ସରଳାଚାରୀମାନଙ ପତି ଦୃଢ଼

ଗଡ଼; ମାତ କୁକମକାରୀମାନଙ ପତି ତାହା ବିନାଶଜନକ। 30 ଧାମକ େକେବ

େହଁ ଘୁଞା ଯିବ ନାହ; ମାତ ଦୁଷ େଦଶବାସୀ େହବ ନାହ। 31 ଧାମକର ମୁଖ

ାନ ଜନାଏ, ମାତ କୁଟିଳବାଦୀ ଜିହା ଉଚିନ େହବ। 32 ଧାମକର ଓଷାଧର

ତୁଷିକର କଥା ଜାେଣ, ମାତ ଦୁଷର ମୁଖ କୁଟିଳ କଥା କେହ।

11ଅଯଥାଥ ନିକି ସଦାପଭୁଙର ଘୃଣା ବିଷୟ। ମାତ ଯଥାଥ ବଟଖରା

ତାହାଙର ତୁଷିକର। 2 ଅହଙାର ଆସିେଲ ଲଜା ଆେସ; ମାତ ନମଶୀଳ

େଲାକଠାେର ାନ ଥାଏ। 3 ସରଳାଚାରୀମାନଙ ସରଳତା େସମାନଙୁ

ପଥ େଦଖାଇବ, ମାତ ବିଶାସଘାତକମାନଙ କୁଟିଳାଚରଣ େସମାନଙୁ ନାଶ

କରିବ। 4 ପରେମଶରଙ େକାଧର ଦିନେର ଧନ ନିଷଳ, ମାତ ଧାମକତା

ମୃତୁୁ ରୁ ରକା କେର। 5 ସାଧୁର ଧାମକତା ତାହାର ପଥ ନିେଦଶ କରିବ,

ମାତ ଦୁଷ ଆପଣା ଦୁଷତାେର ନିପାତିତ େହବ। 6 ସରଳ େଲାକଙର

ଧାମକତା େସମାନଙୁ ଉଦାର କେର, ମାତ ବିଶାସଘାତକମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା କୁଅଭଳାଷେର ଧରା ପଡ଼ିେବ। 7 ଦୁଷ ମେଲ, ତାହାର ଭରସା ନଷ

ହୁଏ ଓ ଅଧାମକମାନଙର ଆଶା ବିନଷ ହୁଏ। 8 ଧାମକ ଦୁଃଖରୁ ଉଦାର

ପାଏ, ପୁଣି, ଦୁଷ ତାହା ବଦେଳ ତହକୁ ଆେସ। 9 ଭକିହୀନ େଲାକ ଆପଣା

ମୁଖେର ପତିବାସୀକୁ ନାଶ କେର, ମାତ ଧାମକ ାନେର ଉଦାର ପାପ ହୁଏ।
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10 ଧାମକର ମଙଳ େହେଲ, ନଗର ଆନନ କେର; ପୁଣି, ଦୁଷର ବିନାଶ

େହେଲ, ଜୟଧନି ହୁଏ। 11 ସରଳ େଲାକର ଆଶୀବାଦେର ନଗର ଉନତ

ହୁଏ, ମାତ ଦୁଷ େଲାକର ମୁଖେର ତାହାର ନିପାତ ହୁଏ। 12 େଯ ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ତୁଚ କେର, େସ ନିେବାଧ; ମାତ ବୁଦିମାନ ତୁନି େହାଇ ରେହ।

13 େଯ ଖଚୁଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ ଗୁପ କଥା ପକାଶ କେର, ମାତ ଯାହାର

ବିଶସ ମନ, େସ କଥା ଗୁପେର ରେଖ। 14 ସୁପରାମଶ ଅଭାବେର ଜାତିର

ପତନ ହୁଏ, ପୁଣି, ବହୁସଂଖ କ ପରାମଶଦାତାଙ ଉପେର ଜାତିର ନିରାପତା

ନିଭର କେର। 15 ଅଜଣା େଲାକ ପାଇଁ େଯ ମ ସ ହୁଏ, େସ ଅବଶ େକଶ

ପାଏ; ମାତ ମ ସ େହବାକୁ େଯ ଘୃଣା କେର, େସ ନିରାପଦେର ଥାଏ। 16

ଅନୁଗହଜନିକା ସୀ େଗୗରବ ଧରି ରେଖ, ପୁଣି, ଉପଦବୀ େଲାେକ ସମତି

ଧରି ରଖନି। 17 ଦୟାଳୁ େଲାକ ଆପଣା ପାଣର ହିତ କେର; ମାତ େଯ

ନିଦୟ, େସ ଆପଣା େଦହକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। 18 ଦୁଷ େଲାକ ମିଥ ା ଉପାଜନ

କେର, ମାତ େଯ ଧମବୀଜ ବୁେଣ, ତାହାର ନିଶିତ ପୁରସାର ଅଛି। 19 େଯଉଁ

େଲାକ ଧାମକତାେର ଅଟଳ ଥାଏ, େସ ଜୀବନ ପାଇବ; ପୁଣି, କୁକମର

ପେଛ େଯ ଧାଏଁ, େସ ଆପଣା ମୃତୁୁ ଘଟାଏ। 20 କୁଟିଳମନା େଲାେକ

ସଦାପଭୁଙର ଘୃଣାପାତ, ମାତ ସରଳାଚାରୀମାେନ ତାହାଙର ତୁଷିକର। 21

ମନ େଲାକ ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ େହଁ ଅଦଣିତ େନାହିେବ, ମାତ ଧାମକର

ବଂଶ ରକାପାପ େହେବ। 22 ଘୁଷୁରିର େଥାମଣିେର େଯପରି ସୁବଣ ନଥ,

େସପରି ସୁବିଚାରତ ାଗିନୀ ରୂପବତୀ ସୀ। 23 ଧାମକମାନଙ ବାଞାର ଫଳ

େକବଳ ମଙଳ, ମାତ ଦୁଷମାନଙ ଭରସାର ଫଳ େକାଧ। 24 େକହି େକହି

ବିତରଣ କରି ଆହୁରି ବଢ଼ନି, ପୁଣି, େକହି େକହି ଉଚିତ ବ ୟ ଅସୀକାର

କେଲ େହଁ ତହରୁ େକବଳ ଅଭାବ ଜେନ। 25 ଦାନଶୀଳ ପାଣୀ ପରିତୃପ

େହବ, ଆହୁରି, ଜଳେସଚନକାରୀ ଆେପ ମ ଜଳେର େସଚିତ େହବ। 26

ଶସ େଯ ଅଟକ କରି ରେଖ, ତାହାକୁ େଲାକମାେନ ଅଭଶାପ େଦେବ, ମାତ

େଯଉଁ ବ କି ତାହା ବିକୟ କେର, ତାହାର ମସକେର ଆଶୀବାଦ ବେତ। 27

େଯଉଁ ବ କି ଯତେର ହିତ େଚଷା କେର, େସ ଅନୁଗହ ପାଏ, ପୁଣି େଯ ପରର

ମନ କରିବାକୁ େଖାେଜ, ତାହା ପତି ତାହା ହ ଘଟିବ। 28ଆପଣା ଧନେର

େଯ ନିଭର ରେଖ, େସ ପତିତ େହବ; ମାତ ଧାମକ େଲାକ ସେତଜ ପତ

ପରି ପଫୁଲ େହବ। 29ଆପଣା ପରିବାରକୁ େଯ ଦୁଃଖ ଦିଏ, େସ ବାୟୁରୂପ
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ଅଧକାର ପାଏ; ପୁଣି, ଅ ାନ ବି ବ କିର ଦାସ େହବ। 30 ଧାମକର ଫଳ

ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ ଅେଟ, ପୁଣି, େଯ ାନବାନ, େସ ଅନ ମାନଙର ଆତା

ଲାଭ କେର। 31 େଦଖ, ପୃଥବୀେର ଧାମକଗଣ ହ ପତିଫଳ ପାʼନି, େତେବ

ଦୁଷ ଓ ପାପୀଗଣ କʼଣ ତେତାଧକ ପାଇେବ ନାହ?

12 େଯଉଁ େଲାକ ଅନୁଶାସନ ଭଲ ପାଏ, େସ ାନ ଭଲ ପାଏ; ମାତ େଯ

ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର, େସ ପଶୁ ତୁଲ । 2ସେ ଲାକ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଅନୁଗହ ପାଇବ, ମାତ କୁକଳନାକାରୀକୁ େସ େଦାଷୀ କରିେବ। 3 ଦୁଷତା

ଦାରା େକୗଣସି ମନୁଷ ସୁସିର େହବ ନାହ, କିନୁ ଧାମକର ମୂଳ େକେବ

ଘୁଞା ଯିବ ନାହ। 4 ଗୁଣବତୀ ସୀ ଆପଣା ସାମୀର ମୁକୁଟ ସରୂପ; ମାତ

ଲଜାଦାୟିନୀ ସୀ ତାହାର ହାଡ଼ସବୁର କୟସରୂପ। 5ଧାମକମାନଙର ସଂକଳ

ଯଥାଥ; ମାତ ଦୁଷମାନଙର ପରାମଶ ପବଞନାଯୁକ। 6 ଦୁଷମାେନ ରକପାତ

କରିବା ପାଇଁ ଛକି ବସିବାର କଥା କହନି, ମାତ ସରଳ େଲାକମାନଙର

ମୁଖ େସମାନଙୁ ରକା କେର। 7 ଦୁଷମାେନ ଉତାଟିତ େହାଇ ଆଉ ନ

ଥାଆନି, ମାତ ଧାମକମାନଙର ଗୃହ ସାୟୀ େହବ। 8 ମନୁଷ ଆପଣା ସୁବୁଦି

ଅନୁସାେର ପଶଂସା ପାଇବ, ମାତ ଯାହାର କୁଟିଳ ଅନଃକରଣ, େସ ତୁଚୀକୃତ

େହବ। 9 େଯଉଁ େଲାକ ତୁଚୀକୃତ, ଆଉ ଯାହାର ଦାସ ଅଛି, େସ ଖାଦ ହୀନ

ଆତପଶଂସୀଠାରୁ େଶଷ। 10 ଧାମକ ମନୁଷ ଆପଣା ପଶୁର ପାଣକୁ ଆଦର

କେର, ମାତ ଦୁଷମାନଙର କରୁଣା ନିଷୁର। 11 େଯ ଆପଣା ଭୂମି ଚାଷ କେର,

େସ ଯେଥଷ ଆହାର ପାଇବ; ମାତ େଯ ଅସାର ବିଷୟେର ପବୃତ ହୁଏ, େସ

ବୁଦିହୀନ। 12 ଦୁଷ େଲାକ କୁକମକାରୀମାନଙ ଜାଲକୁ େଲାଭ କେର; ମାତ

ଧାମକର ମୂଳ ଫଳଦାୟକ। 13 ଦୁଷ ଆପଣା ଓଷର ଅଧମ ସକାଶୁ ଫାନେର

ପଡିଥାଏ, ମାତ ଧାମକ ଦୁଃଖରୁ ଉଦାର ପାଇବ। 14 ମନୁଷ ଆପଣା ମୁଖର

ଫଳ ଦାରା ମଙଳେର ପରିତୃପ େହବ, ପୁଣି, ମନୁଷ ର ହସକୃତ କମଫଳ

ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। 15 ଅ ାନର ପଥ ତାହାର ନିଜ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ; ମାତ

େଯ ାନବାନ, େସ ପରାମଶ ଶୁେଣ। 16 ଅ ାନର ବିରକି ହଠା ପକାଶ

ପାଏ; ମାତ ଚତୁର େଲାକ ଲଜା ଢାେଙ। 17 ସତ ସାକୀ ନ ାୟ ପକାଶ

କେର; ମାତ ମିଥ ାସାକୀ ପବଞନା ପକାଶ କେର। 18 କାହାର କାହାର

ବାଚାଳତା ଖଡାଘାତ ପରି; ମାତ ାନୀର ଜିହା ସାସ ଜନକ। 19 ସତ ବାଦୀ

ଓଷ ନିତ ସାୟୀ େହବ; ମାତ ମିଥ ାବାଦୀ ଜିହା ପଲକ ମାତ। 20 ଅନିଷ
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ଚିନାକାରୀର ହୃଦୟେର ପବଞନା ଥାଏ; ମାତ ଶାନିପରାମଶଦାତାମାନଙର

ଆନନ ହୁଏ। 21 ଧାମକ ପତି େକୗଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହ; ମାତ ଦୁଷ

େଲାକ ଅନିଷେର ପରିପୂଣ େହବ। 22 ମିଥ ାବାଦୀ ଓଷ ସଦାପଭୁଙ ଘୃଣା

ବିଷୟ; ମାତ େଯଉଁମାେନ ସତ ବ ବହାର କରନି, େସମାେନ ତାହାଙର

ତୁଷିକର। 23 ଚତୁର େଲାକ ାନ ଆଚାଦନ କେର; ମାତ ମୂଖମାନଙର

ମନ ଅ ାନତା ପକାଶ କେର। 24କମଶୀଳର ହସ କତୃତ କରିବ; ମାତ

ଅଳସୁଆ େଲାକ େବଠି କରିବ। 25 ମନୁଷ ର ଚିନା ମନକୁ ନତ କେର;

ମାତ ମଙଳର ବାକ ତାହାର ହରଷ ଜନାଏ। 26 ଧାମକ େଲାକ ଆପଣା

ପତିବାସୀର ପଥଦଶକ; ମାତ ଦୁଷମାନଙ ପଥ େସମାନଙୁ ଭୁଲାଏ। 27

ଅଳସୁଆ ମୃଗୟାେର ଧରିଲା ପଶୁକୁ ପାକ କେର ନାହ; ମାତ ମନୁଷ ମାନଙର

ବହୁମୂଲ ସମତି ପରିଶମୀର ପକେର। 28 ଧାମକତାରୂପ ପଥେର ଜୀବନ

ଥାଏ; ପୁଣି, ତହର ଗମନମାଗେର ମୃତୁୁ ନ ଥାଏ।

13 ାନବାନ ପୁତଆପଣା ପିତାର ଉପେଦଶଶୁେଣ; ମାତ ନିନକ ଅନୁେଯାଗ

ଶୁେଣ ନାହ। 2ମନୁଷ ଆପଣା ମୁଖର ଫଳ ଦାରା ମଙଳ େଭାଗ କେର;

ମାତ ବିଶାସଘାତକର ପାଣ େଦୗରାତ େଭାଗ କେର। 3 େଯଉଁ େଲାକ

ଆପଣା ମୁଖେର ପହରୀ ରେଖ, େସ ଆପଣା ପାଣ ରକା କେର; ମାତ

େଯେକହି ଚିନା ନ କରି କଥା କେହ, ତାହାର ବିନାଶ େହବ। 4 ଅଳସୁଆ

ମନେର ବାଞା କେଲ େହଁ କିଛି ପାଏ ନାହ, ମାତ କମଶୀଳ ପାଣ ହୃଷପୁଷ

େହବ। 5 ଧାମକ େଲାକ ମିଥ ାକୁ ଘୃଣା କେର; ମାତ ଦୁଷ େଲାକ ଦୁଗନ

ସରୂପ, ଆଉ େସ ଲଜା େଭାଗ କେର। 6 ଧାମକତା ସରଳପଥଗାମୀକୁ

ରକା କେର; ମାତ ଦୁଷତା ପାପୀକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଏ। 7 େକହି ଆପଣାକୁ

ଧନୀ େଦଖାଏ, କିନୁ ତାହାର କିଛି ହ ନାହ; େକହି ବା ଆପଣାକୁ ଦରିଦ

େଦଖାଏ, କିନୁ ତାହାର ମହାଧନ ଅଛି। 8ମନୁଷ ର ଧନ ତାହାର ପାଣର

ପାୟଶିତ ସରୂପ; ମାତ ଦରିଦ େଲାକ ଧମକ ଶୁେଣ ନାହ। 9 ଧାମକର

ଦୀପି ଆନନ କେର; ମାତ ଦୁଷମାନଙର ପଦୀପ ନିଭାଯିବ। 10 ଅହଙାରରୁ

େକବଳ କଳି ଉତନ ହୁଏ; ମାତ ସୁପରାମଶଗାହକଠାେର ାନ ଅଛି। 11

ମିଥ ାେର ପାପ ଧନ କୟ ପାଇବ, ମାତ ହସେର ଅଜତ ଧନ ବଢ଼ିଯିବ। 12

ଆଶାସିଦିର ବିଳମ ମନର ପୀଡ଼ାଜନକ; ମାତ ବାଞାର ସିଦି ଜୀବନବୃକ

ସରୂପ। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଉପେଦଶ ତୁଚ କେର, େସ ଆପଣା ଉପରକୁ
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ବିନାଶ ଆେଣ; ମାତ େଯ ଆ ାକୁ ଭୟ କେର, େସ ପୁରସାର ପାପ େହବ।

14 ମୃତୁ ର ଫାନରୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ ାନବାନର ବ ବସା ଜୀବନଝର

ସରୂପ ଅେଟ। 15 ସୁବୁଦିର ଫଳ ଅନୁଗହ, ମାତ ବିଶାସଘାତକର ପଥ କଠିନ

ଅେଟ। 16 ପେତ କ ଚତୁର େଲାକ ବୁଦିେର କମ କେର; ମାତ ମୂଖ ଅ ାନତା

ବିସାର କେର। 17 ଦୁଷ ବାତାବାହକ ଆପଦେର ପେଡ଼; ମାତ ବିଶସ ଦୂତ

ସାସ ଜନକ। 18 େଯଉଁ ଜନ ଶାସନ ଅଗାହ କେର, େସ ଦରିଦତା ଓ

ଲଜା ପାଏ; ମାତ େଯ ଅନୁେଯାଗ େଘେନ, େସ ମଯ ାଦା ପାଇବ। 19

ବାଞାସିଦି ପାଣକୁ ମିଷ ଲାେଗ; ପୁଣି, ମନ ତ ାଗ କରିବାର ମୂଖ େଲାକର

ଘୃଣା ବିଷୟ। 20 ାନୀ ସଙେର ଗମନାଗମନ କର, ତହେର ତୁେମ ାନୀ

େହବ; ମାତ ମୂଖମାନଙର ସଙୀ େକଶ ପାଇବ। 21 ପାପୀମାନଙ ପେଛ ମନ

େଗାଡ଼ାଏ; ମାତ ଧାମକମାନଙୁ ମଙଳରୂପ ପୁରସାର ଦତ େହବ। 22 ଉତମ

େଲାକ ଆପଣା େପୗତମାନଙ ପାଇଁ ଅଧକାର ଛାଡ଼ିଯାଏ; ମାତ ପାପୀର ଧନ

ଧାମକମାନଙ ପାଇଁ ସଞିତ ହୁଏ। 23 ଦରିଦର ଚାଷ ଦାରା ଖାଦ ର ବାହୁଲ

ହୁଏ; ମାତ ଅନ ାୟ ସକାଶୁ କାହାର କାହାର ବିନାଶ ହୁଏ। 24 େଯ ବାଡ଼ି

ବ ବହାର କରିବାକୁ ତୁଟି କେର, େସ ଆପଣା ପୁତକୁ ଘୃଣା କେର; ପୁଣି େଯ

ତାହାକୁ େପମ କେର, େସ ଯଥାକାଳେର ଶାସି ଦିଏ। 25 ଧାମକ ଆପଣା

ପାଣର ତୃପି ପଯ ନ ଖାଏ, ମାତ ପାପୀର ଉଦର ଅତୃପ ଥାଏ।

14 ାନବତୀ ସୀ ଆପଣା ଗୃହ ଗୁେନ; ମାତ ଅ ାନ ସହସେର ତାହା ଭାଙି

ପକାଏ। 2 େଯ ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ କେର, େସ ସଦାପଭୁଙୁ

ଭୟ କେର; ମାତ ବିପଥଗାମୀ ତାହାଙୁ ତୁଚ କେର। 3 ଅ ାନର ମୁଖେର

ଅହଙାରର େଠଙା ଥାଏ; ମାତ ାନବାନ େଲାକଙ ଓଷାଧର େସମାନଙୁ ରକା

କେର। 4 େଗାରୁ ନ ଥେଲ, କୁଣ ନିମଳ ଥାଏ; ପୁଣି, େଗାରୁର ବଳେର ବହୁ

ସମତି ଉତନ ହୁଏ। 5 ବିଶସ ସାକୀ ମିଥ ା କେହ ନାହ; କିନୁ ଅସତ ସାକୀ

ମିଥ ା ଉଚାରଣ କେର। 6 ନିନକ ାନ େଖାଜିେଲ ପାଏ ନାହ; ମାତ ବୁଦିମାନ

ପାଇଁ ବିଦ ା ସହଜ। 7 ମୂଖ ନିକଟକୁ ଗେଲ, ତୁେମ ତାହାର ାନଯୁକ

ଓଷାଧର େଦଖବ ନାହ। 8ଆପଣା ପଥ ବିେବଚନା କରିବା ଚତୁର େଲାକର

ାନ; ମାତ ପବଞନା ମୂଖମାନଙର ଅ ାନତା ମାତ। 9ଅ ାନମାେନ େଦାଷକୁ

େକୗତୁକ ମଣନି; ମାତ ସରଳ େଲାକମାନଙ ମ େର ଅନୁଗହ ଥାଏ। 10

ଅନଃକରଣ ଆପଣାର ତିକତା ଜାେଣ; ପୁଣି, ଅପରିଚିତ େଲାକ ତାହାର
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ଆନନେର ଭାଗୀ ହୁଏ ନାହ। 11 ଦୁଷମାନଙ ଗୃହ ନିପାତ େହବ; ମାତ ସରଳ

େଲାକମାନଙ ତମୁ ଉନତ େହବ। 12 ମନୁଷ ର ଦୃଷିେର େକୗଣସି େକୗଣସି

ପଥ ସରଳ େଦଖାଯାଏ; ମାତ ତାହାର େଶଷେର ମୃତୁ ର ପଥ ଥାଏ। 13

ହାସ କାଳେର ମ ମେନାଦୁଃଖ ହୁଏ; ପୁଣି, ଆନନର େଶଷ େଶାକ। 14

ଅନଃକରଣେର ବିପଥଗାମୀ ଆପଣା ଆଚରଣର ଫଳେର ପରିପୂଣ େହବ;

ପୁଣି, ଉତମ େଲାକ ଆପଣାରୁ ପରିତୃପ େହବ। 15 ନିେବାଧ େଲାକ ସବୁ

କଥା ବିଶାସ କେର; ମାତ ଚତୁର େଲାକ ଆପଣାର ସବୁ ଗତି ଭଲ କରି

ବୁେଝ। 16 ାନୀ େଲାକ ସତକ ଥାଏ ଓ ମନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ; ମାତ ମୂଖ େଲାକ

ଦାମିକଭାବ ବହି ଦୁଃସାହସୀ ହୁଏ। 17 େଯ ହଠା େକାଧୀ, େସ ଅ ାନର

କମ କେର; ପୁଣି, କୁକଳନାକାରୀ ନିେବାଧ ମନୁଷ ଘୃଣାର ପାତ। 18

ଅସତକ େଲାକମାେନ ଅ ାନତାରୂପ ଅଧକାର ପାʼନି; ମାତ ଚତୁର େଲାେକ

ାନରୂପ ମୁକୁଟେର ବିଭୂଷିତ ହୁଅନି। 19 ମନ େଲାେକ ଉତମ େଲାକମାନଙ

ଛାମୁେର ଓ ଦୁଷମାେନ ଧାମକଗଣର ଦାରେର ଦଣବତ କରନି। 20 ଦରିଦ

ଆପଣା ପତିବାସୀର ହ ଘୃଣିତ ହୁଏ; ମାତ ଧନବାନର ଅେନକ ବନୁ ଥାʼନି।

21 େଯଉଁ େଲାକ ପତିବାସୀକୁ ତୁଚେବାଧ କେର, େସ ପାପ କେର; ମାତ

େଯଉଁ ଜନ ଦରିଦକୁ ଦୟା କେର, େସ ଧନ । 22 ଅନିଷ ଚିନାକାରୀଗଣ

କʼଣ ଭାନ ହୁଅନି ନାହ? ମାତ ମଙଳ ଚିନାକାରୀଗଣ ପତି ଦୟା ଓ ସତ ତା

ବେତ। 23 ସବୁ ପକାର ପରିଶମେର ଫଳ ଅଛି; ପୁଣି, ଓଷାଧରର କଥାମାତ

େକବଳ ଦରିଦତାେର ପବତାଏ। 24 ାନୀମାନଙ ମୁକୁଟ େସମାନଙର ଧନ;

ପୁଣି, ମୂଖମାନଙର ଅ ାନତା େକବଳ ଅ ାନତା। 25 ସତ ସାକୀ ଅନ ର

ଜୀବନକୁ ରକା କେର; ମାତ ମିଥ ାବାଦୀ ପବଞନାଜନକ। 26 ସଦାପଭୁ

ବିଷୟକ ଭୟ ଦୃଢ଼ ବିଶାସଭୂମି; ଆଉ, ତାହାଙ ସନାନମାେନ ଆଶୟ ସାନ

ପାଇେବ। 27 ମୃତୁ ର ଫାନରୁ େଫରାଇବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ

ଜୀବନର ଝର ସରୂପ। 28 ପଜା ବାହୁଲ େର ରାଜାର ସମମ; ପୁଣି, ପଜା

ଅଭାବେର ଭୂପତିର ବିନାଶ। 29 େଯ େକାଧ କରିବାେର ଧୀର, େସ ବଡ଼

ବୁଦିମାନ; ପୁଣି, ହଠା େକାଧୀ ଅ ାନତାରୂପ ଧଜା େଟେକ। 30 ଶାନ

ଅନଃକରଣ େଦହର ଜୀବନ ସରୂପ; ପୁଣି, ଈଷା ହାଡ଼ର କୟ ସରୂପ। 31

େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନ ପତି ଉପଦବ କେର, େସ ତାହାର ସୃଷିକତାଙୁ

ନିନା କେର; ପୁଣି, େଯ ଦରିଦକୁ ଦୟା କେର, େସ ତାହାଙୁ ଆଦର କେର।
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32 ଦୁଷ େଲାକ ଆପଣା ମନକମେର ବିନାଶ ହୁଏ, ମାତ ମରଣକାଳେର

ଧାମକର ଆଶୟ ଥାଏ। 33 ାନ ବୁଦିମାନର ହୃଦୟେର ଥାଏ; ପୁଣି, ମୂଖର

ଆନରିକ ଭାବ ଜଣାଯିବ। 34 ଧାମକତା ରାଜ ର ଉନତି ଜନାଏ; ମାତ ପାପ

ନରଗଣର ଅପମାନ। 35 ବୁଦିମାନ ଦାସ ରାଜାଙର ଅନୁଗହପାତ; ପୁଣି, େଯ

ଲଜା ଜନାଏ, ତାହା ପତି େସ େକାଧ କରନି।

15 େକାମଳ ଉତର େକାଧକୁ ଦମନ କେର; ମାତ କଟୁ ବାକ େକାପ

ଜନାଏ। 2 ାନୀମାନଙ ଜିହା ପକୃତ ରୂେପ ାନ ବ କ କେର; ମାତ

ମୂଖମାନଙର ମୁଖ ଅ ାନତା ଉଦାର କେର। 3 ସଦାପଭୁଙ ଚକୁ ସବୁଠାେର

ଥାଇ ଅଧମ ଓ ଉତମ େଲାକଙୁ ନିରୀକଣ କେର। 4 ଶାନ ଜିହା ଜୀବନବୃକ

ସରୂପ; ପୁଣି, କୁଟିଳ ଜିହା ଆତା ଭଙ କେର। 5 ଅ ାନ ଆପଣା ପିତାର

ଶାସନ େହଳା କେର; ପୁଣି, ଅନୁେଯାଗ େଯ େଘେନ, େସ ବୁଦି ପାପ ହୁଏ। 6

ଧାମକର ଗୃହେର ବହୁ ସମତି ଥାଏ; ପୁଣି, ଦୁଷର ଆୟେର େକଶ ଥାଏ। 7

ାନବାନର ଓଷାଧର ବିଦ ା ବିତରଣ କେର; ମାତ ମୂଖର ମନ େସପରି

କେର ନାହ। 8 ଦୁଷମାନଙ ବଳିଦାନ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଘୃଣାର ବିଷୟ

ଅେଟ; ମାତ ସରଳ େଲାକଙର ପାଥନା ତାହାଙର ତୁଷିକର। 9 ଦୁଷର

ଗତି ସଦାପଭୁଙର ଘୃଣାର ବିଷୟ; ମାତ ଧାମକତାର ଅନୁଗାମୀକୁ େସ

େପମ କରନି। 10 ବିପଥଗାମୀ ପତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଶାସି ଘେଟ; ପୁଣି, େଯଉଁ

େଲାକ ଅନୁେଯାଗ ଘୃଣା କେର, େସ ମରିବ। 11 ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ସାନ

ସଦାପଭୁଙ ଅଗବତୀ ଥାଏ; େତେବ ମନୁଷ ସନାନଗଣର ଅନଃକରଣ କି

ତେତାଧକ ନୁେହଁ? (Sheol h7585) 12 ନିନକ ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାକୁ ଭଲ

ପାଏ ନାହ, େସ ାନୀର ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହ। 13ଆନନିତ ମନ ମୁଖକୁ

ପଫୁଲ କେର; ପୁଣି, ମନର େଶାକେର ଆତା ଭଗ ହୁଏ। 14 ବୁଦିମାନର ମନ

ାନ େଖାେଜ; ମାତ ମୂଖମାନଙ ମୁଖ ଅ ାନତା ଆହାର କେର। 15 ଦୁଃଖୀ

େଲାକର ସବୁ ଦିନ ଅମଙଳ; ମାତ େଯ ହୃଷଚିତ, ତାହାର ନିତ େଭାଜ।

16 ଅଶାନିଯୁକ ବହୁ ସମତି ଅେପକା ସଦାପଭୁଙ ଭୟଯୁକ ଅଳତା ଭଲ।

17 ହିଂସା ସହିତ ହୃଷପୁଷ େଗାମାଂସ େଭାଜ ଅେପକା େପମ ଥବା ସାନେର

ଶାକାନ ଭଲ। 18 େକାଧୀ େଲାକ କଳି ଜନାଏ; ପୁଣି, େକାପ କରିବାକୁ

ଧୀର େଲାକ ବିବାଦ କାନ କେର। 19 ଅଳସର ବାଟ କଣାବାଡ଼ ପରି, ମାତ

ସରଳାଚାରୀର ପଥ ରାଜଦାଣ ତୁଲ କରାଯାଏ। 20 ାନୀ ପୁତ ପିତାର
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ଆହାଦ ଜନାଏ; ମାତ ମୂଖ ପୁତ ଆପଣା ମାତାକୁ ତୁଚ କେର। 21 ନିେବାଧ

ପତି ଅ ାନତା ଆନନଜନକ; ମାତ ବୁଦିମାନ େଲାକ ଆପଣା ଗତି ସରଳ

କେର। 22 ମନଣା ଅଭାବେର ସଂକଳ ବିଫଳ ହୁଏ; ମାତ ବହୁତ ମନୀ ଦାରା

ତାହା ସିରୀକୃତ ହୁଏ। 23ଆପଣା ମୁଖର ଉତରେର ମନୁଷ ର ଆନନ ହୁଏ,

ପୁଣି ଯଥାକାଳର କଥା କିପରି ଉତମ! 24 ନୀଚସିତ ପାତାଳକୁ ତ ାଗ କରିବା

ପାଇଁ ବୁଦିମାନ େଲାକ ନିମେନ ଜୀବନର ପଥ ଊଦଗାମୀ। (Sheol h7585) 25

ଗବୀ େଲାକର ଗୃହ ସଦାପଭୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇେବ; ମାତ ବିଧବାର ସୀମା େସ

ସିର କରିେବ; 26 କୁସଂକଳ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଘୃଣାର ବିଷୟ; ମାତ

ମେନାହର କଥା ଶୁଚି। 27 େଲାଭୀ ଆପଣା ପରିଜନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ମାତ

େଯଉଁ େଲାକ ଲାଞ ଘୃଣା କେର, େସ ବଞିବ। 28 ଧାମକର ମନ ବିେବଚନା

କରି ଉତର ଦିଏ; ମାତ ଦୁଷମାନଙ ମୁଖ ମନ କଥା ଢାଳି ପକାଏ। 29

ସଦାପଭୁ ଦୁଷମାନଙଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଆନି; ପୁଣି, ଧାମକମାନଙର ପାଥନା

େସ ଶୁଣନି। 30 ଚକୁର ଦୀପି ମନକୁ ଆନନିତ କେର; ପୁଣି, ଉତମ ସମାଚାର

ହାଡ଼ର ପୁଷି କେର। 31 େଯଉଁ କଣ ଜୀବନଦାୟକ ଅନୁେଯାଗ ଶୁେଣ, ତାହା

ାନୀମାନଙ ମ େର ବାସ କେର। 32 େଯଉଁ େଲାକ ଶାସନ ଅଗାହ କେର,

େସ ଆପଣା ପାଣକୁ ତୁଚ କେର; ମାତ ଅନୁେଯାଗ େଯ ଶୁେଣ, େସ ବୁଦି

ପାଏ। 33 ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ାନଜନକ ଉପେଦଶ; ପୁଣି, ନମତା

ସମମର ସମୁଖେର ଥାଏ।

16ଅନଃକରଣର କଳନା ମନୁଷ ର ଅେଟ; ମାତ ଜିହାର ଉତର

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ହୁଏ। 2ମନୁଷ ର ସମସ ଗତି ଆପଣା ଦୃଷିେର ନିମଳ;

ମାତ ସଦାପଭୁ ଆତାମାନଙୁ େତୗଲନି। 3 ସଦାପଭୁଙୁ ତୁମର କାଯ ସମପଣ

କର, ତହେର ତୁମର ସଂକଳ ସିରୀକୃତ େହବ। 4 ସଦାପଭୁ ପେତ କ

ବିଷୟକୁ ତହର ନିଜ ଉେଦଶ ସାଧନ ନିମେନ କରିଅଛନି; ଦୁଷକୁ ମ

ଦୁଦନ ନିମେନ। 5 ମନେର ଗବୀ ପେତ କ େଲାକ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଘୃଣିତ,

ହାତ ଧରାଧରି େହେଲ େହଁ େସ ଅଦଣିତ େନାହିବ। 6 ଦୟା ଓ ସତ ତାେର

ପାପର ପାୟଶିତ ହୁଏ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଦାରା ମନୁଷ ମାେନ

କୁକିୟା ତ ାଗ କରନି। 7 ମନୁଷ ର ଗତି ସଦାପଭୁଙର ତୁଷିକର େହେଲ,

େସ ତାହାର ଶତୁମାନଙୁ ମ ତାହା ସହିତ ଶାନିେର ବାସ କରାନି। 8ଅନ ାୟ

ସହିତ ପଚୁର ଆୟରୁ ଧାମକତା ସହିତ ଅଳ ଭଲ। 9 ମନୁଷ ର ମନ ଆପଣା
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ପଥ ବିଷୟ କଳନା କେର; ମାତ ସଦାପଭୁ ତାହାର ଗତି ନିରୂପଣ କରନି। 10

ରାଜାର ଓଷେର ଦିବ ବାକ ଥାଏ, ତାହାର ମୁଖ ବିଚାରେର ସତ ଲଙନ

କରିବ ନାହ। 11 ଯଥାଥ ବିଶା ଓ ଦଣି ସଦାପଭୁଙର ଓ ଥଳୀେର ଥବା

ବଟଖରାସବୁ ତାହାଙର କମ। 12କୁକମ କରିବାର ରାଜାମାନଙର ଘୃଣା

ବିଷୟ; େଯେହତୁ ଧାମକତାେର ସିଂହାସନ ସିରୀକୃତ ହୁଏ। 13 ଧମଯୁକ ଓଷ

ରାଜାମାନଙର ତୁଷିକର, ପୁଣି, ଯଥାଥବାଦୀକୁ େସମାେନ େପମ କରନି। 14

ରାଜାର େକାଧ ମୃତୁ ର ଦୂତ ପରି; ମାତ ାନୀ େଲାକ ତାହା ଶାନ କେର।

15 ରାଜାର ପସନ ବଦନେର ଜୀବନ ଥାଏ, ପୁଣି ତାହାର ଅନୁଗହ େଶଷ

ବଷାର େମଘ ସରୂପ। 16 ସୁନା ଅେପକା ାନ ଲାଭ କରିବା, ପୁଣି, ରୂପା

ଅେପକା ବରଞ ସୁବିେବଚନା ଲାଭ ମେନାନୀତ କରିବାର କିପରି ଉତମ! 17

ମନତା ତ ାଗ କରିବାର ସରଳ େଲାକମାନଙର ରାଜଦାଣ, େଯଉଁ େଲାକ

ଆପଣା ପଥ ଜଗି ଚାେଲ, େସ ଆପଣା ପାଣ ରକା କେର। 18 ଅହଙାର

ସବନାଶର ସମୁଖେର ଥାଏ, ପୁଣି, ଦାମିକ ମନ ପତନର ସମୁଖେର ଥାଏ।

19 ଅହଙାରୀମାନଙ ସହିତ ଲୁଟିତ ଦବ ଭାଗ କରିବା ଅେପକା ଦୀନାତା

ସହିତ ନମ େହବାର ଭଲ। 20 େଯଉଁ େଲାକ ପରେମଶରଙ ବାକ େର

ମେନାେଯାଗ କେର, େସ ମଙଳ ପାଏ, ପୁଣି ସଦାପଭୁଙଠାେର େଯ ନିଭର

କେର, େସ ଧନ । 21 ମନେର ାନୀ େଲାକ ବୁଦିମାନ ବିଖ ାତ ହୁଏ, ପୁଣି,

ଓଷାଧରର ମିଷତା ପାଣିତ ବଢ଼ାଏ। 22 ସ ବୁଦି, ତାହା ପାଇଥବା େଲାକ

ପତି ଜୀବନର ଝର ସରୂପ ଅେଟ; ମାତ ଅ ାନତା ଅ ାନମାନଙର ଶାସି।

23 ାନବାନର ହୃଦୟ ଆପଣା ମୁଖକୁ ଶିକା ଦିଏ, ପୁଣି, ତାହାର ବାକ

ପାଣିତ ବଢ଼ାଏ। 24ମେନାହର ଭାଷା ମଧୁଚାକ ସଦୃଶ, ତାହା ମନକୁ ସୁମିଷ,

ଅସିକୁ ସାସ । 25 ମନୁଷ ର ଦୃଷିେର େକୗଣସି େକୗଣସି ପଥ ସରଳ ଦିେଶ,

ମାତ ତହର େଶଷେର ମୃତୁ ର ପଥ ଥାଏ। 26 ପରିଶମକାରୀର କୁଧା ତାହା

ନିମେନ ପରିଶମ କେର, େଯେହତୁ ତାହାର ମୁଖ ତହ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବା

କେର। 27 ଦୁଷ େଲାକ ଅନିଷ କଳନା କେର, ପୁଣି, ତାହାର ଓଷେର ଜଳନା

ଅଗି ପରି ଥାଏ। 28 କୁଟିଳ ମନୁଷ କଳି ବୁେଣ, ପୁଣି କେଣଜପ ବିେଶଷ

ମିତଗଣକୁ ବିଭନ କେର। 29 ଅତ ାଚାରୀ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଭୁଲାଏ,

ପୁଣି, ତାହାକୁ କୁପଥେର କଢ଼ାଇ ନିଏ। 30 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ଚକୁ ମୁେଦ,

େସ କୁଟିଳ ବିଷୟ କଳନା କରିବାକୁ ତାହା କେର; େଯ ଆପଣା ଓଷାଧରକୁ
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ଚିେପ, େସ ମନ କମ ସିଦ କେର। 31 ପକେକଶ େଶାଭାଜନକ ମୁକୁଟ,

ତାହା ଧମ ପଥେର ପାପ ହୁଏ। 32 େଯ େକାଧେର ଧୀର, େସ ବୀର ଅେପକା

େଶଷ; ପୁଣି, େଯ ନିଜ ଆତା ଉପେର କତୃତ କେର, େସ ନଗର ଜୟକାରୀ

ଅେପକା ଭଲ। 33 ଗୁଲବାଣ େକାଳେର ପକାଯାଏ, ମାତ ତହର ନିଷତି

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ହୁଏ।

17ବିବାଦଯୁକ େଭାଜେର ପୂଣ ଗୃହ ଅେପକା ଶାନି ସହିତ ଶୁଖଲା ରୁଟି

ଖେଣ ଭଲ। 2 େଯଉଁ ଦାସ ବୁଦିପୂବକ ଚେଳ, େସ ଲଜାଦାୟୀ ପୁତ ଉପେର

କତୃତ କେର, ପୁଣି, ଭାଇମାନଙ ସଙେର ଅଧକାରର ବାଣ ପାଏ। 3

େକାୟିେର ରୂପାର ଓ ଉହାଇେର ସୁନାର ପରୀକା ହୁଏ; ମାତ ସଦାପଭୁ

ଅନଃକରଣର ପରୀକା କରନି। 4 କୁକିୟାକାରୀ େଲାକ ଦୁଷ ଓଷାଧରର

କଥା ଶୁେଣ, ପୁଣି, ମିଥ ାବାଦୀ ହିଂସ ଜିହାେର କଣପାତ କେର। 5 େଯଉଁ

େଲାକ ଦରିଦକୁ ପରିହାସ କେର, େସ ତାହାର ସୃଷିକତାଙୁ ନିନା କେର; ପୁଣି,

ବିପଦେର େଯ ଆନନ କେର, େସ ଅଦଣିତ ରହିବ ନାହ। 6 ସନାନଗଣର

ସନାନମାେନ ବୃଦ େଲାକମାନଙର ମୁକୁଟ; ପୁଣି, ସନାନମାନଙର େଗୗରବ

େସମାନଙ ପିତୃଗଣ। 7 ବା ପଟୁ ଓଷ ମୂଢ଼ର ଅନୁପଯୁକ, ମିଥ ାବାଦୀ

ଓଷାଧର କୁଳୀନର ଅଧକ ଅନୁପଯୁକ। 8 ଗାହକର ଦୃଷିେର ଦାନ ବହୁମୂଲ

ମଣି ତୁଲ , ତାହା େଯଉଁ ଦିଗେର େଫେର, େସହି ଦିଗେର ସଫଳ ହୁଏ। 9

େଯ ଅଧମ କମା କେର, େସ େପମ େଖାେଜ; ମାତ େଯ ପୁନଃ ପୁନଃ େଗାଟିଏ

କଥା ଉତାପନ କେର, େସ ବିେଶଷ ମିତଗଣକୁ ଅଲଗା କେର। 10 ମୂଖକୁ

ଶେହ ମାଡ଼ ଅେପକା ବୁଦିମାନକୁ ପେଦ ଅନୁେଯାଗ ଅଧକ କାେଟ। 11 ଦୁଜନ

େକବଳ ବିେଦାହ େଖାେଜ, ଏଣୁ ତାହା ବିରୁଦେର ନିଷୁର ଦୂତ ପଠାଯିବ। 12

ଛୁଆହରା ଭଲୁକୀ ପେଛ ମନୁଷ କୁ େଭଟୁ, ନିଜ ଅ ାନତାେର ମଗ ମୂଖ ନ

େଭଟୁ। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଭଲ ବଦେଳ ମନ କେର, ତାହାର ଗୃହକୁ ମନ

େକେବ ଛାଡ଼ିବ ନାହ। 14 କଳିର ଆରମ େକହି ବନ କାଟି ଜଳ ଛାଡ଼ିେଦବା

ପରି; ଏଣୁ କନଳ େହବା ପୂେବ ବିବାଦ ଛାଡ଼। 15 େଯ ଦୁଷକୁ ନିେଦାଷ

କେର ଓ େଯ ଧାମକକୁ େଦାଷୀ କେର, େସ ଦୁେହଁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ସମାନ

ରୂେପ ଘୃଣିତ। 16 ାନ କୟ କରିବା ନିମେନ ମୂଖ ହାତେର କାହକି ଧନ

ଥାଏ? ତାହାର ତ ବୁଦି ନାହ। 17 ବନୁ ସବୁେବେଳ େପମ କେର, ପୁଣି ଭାଇ

ଦୁଦଶା କାଳ ନିମେନ ଜାତ ଅେଟ। 18 ନିେବାଧ େଲାକ ହାତ େଦଇ ଆପଣା
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ପତିବାସୀ ସାକାତେର ଲଗା ହୁଏ। 19 େଯ କଳି ଭଲ ପାଏ, େସ ଅପରାଧ ହ

ଭଲ ପାଏ; ପୁଣି, େଯେକହି ଆପଣା ଦାର ଉଚ କେର, େସ ବିନାଶ େଖାେଜ।

20 ଯାହାର କୁଟିଳ ଅନଃକରଣ, େସ ମଙଳ ପାଏ ନାହ; ପୁଣି, ଯାହାର

ବକବାଦୀ ଜିହା, େସ ଆପଦେର ପେଡ଼। 21 ମୂଖର ଜନଦାତା ଆପଣାର

େଶାକ ସଞୟ କେର; ପୁଣି, ମୂଢ଼ର ପିତା ଆନନ ପାଏ ନାହ। 22ଆନନିତ

ହୃଦୟ ଉତମ ଔଷଧ; ମାତ ଭଗ ଆତା ଅସିସବୁକୁ ଶୁଷ କେର। 23 ଦୁଷ

େଲାକ ବିଚାରର ମାଗ ବଙା କରିବାକୁ ଅଣାରୁ ଲାଞ ନିଏ। 24 ବୁଦିମାନର

ସମୁଖେର ାନ ଥାଏ, ମାତ ମୂଖର ଦୃଷି ପୃଥବୀର ପାନେର ଥାଏ। 25 ମୂଖ

ପୁତ ଆପଣା ପିତାର େଶାକ ଓ ଆପଣା ଜନନୀର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ।

26 ଧାମକକୁ ଶାସି େଦବାର ଅବା କୁଳୀନ େଲାକଙୁ େସମାନଙ ସରଳତା

ସକାଶୁ ପହାର କରିବାର ଉଚିତ ନୁେହଁ। 27 େଯ ଅଳ ବାକ ବ ୟ କେର,

ତାହାର ାନ ଥାଏ; ପୁଣି, ଯାହାର ଶାନ ଆତା, େସ ବୁଦିମାନ। 28 ଅ ାନ ହ

ତୁନି େହେଲ, ାନବାନ ଗଣିତ ହୁଏ; ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଓଷ ବନ କେଲ,

ବୁଦିମାନ ଗଣିତ ହୁଏ।

18 େଯ ଆପଣାକୁ ଅନ ଠାରୁ ପୃଥକ କେର, େସ ଆପଣା ଇଷ େଚଷା କେର

ଓ ସବପକାର ତତ ାନ ବିରୁଦେର କନଳ କେର। 2ମୂଖ େଲାକ ବୁଦିେର

ସେନାଷ ପାଏ ନାହ, େକବଳ ଆପଣା ମନର କଥା ପକାଶ କରିବାେର

ସେନାଷ ପାଏ। 3 ଦୁଷ ଆସିେଲ ଅବ ା ଆେସ, ପୁଣି, ଅପମାନ ସେଙ

ଦୁନାମ ଆେସ। 4 ମନୁଷ ର ମୁଖର ବାକ ଗଭୀର ଜଳ ତୁଲ , ପୁଣି,

ାନର ଉତତି ସାନ ଜଳେସାତ ସଦୃଶ। 5 ଦୁଷର ମୁଖାେପକା କରିବାର

ଅବା ବିଚାରେର ଧାମକ ପତି ଅନ ାୟ କରିବାର ଭଲ ନୁେହଁ। 6 ମୂଖର

ଓଷ ବିବାଦେର ପବେତ, ପୁଣି, ତାହାର ମୁଖ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାେକ। 7

ମୂଖର ମୁଖ ତାହାର ବିନାଶର କାରଣ, ପୁଣି, ତାହାର ଓଷ ଆପଣା ପାଣର

ଫାନ ସରୂପ। 8 କାେନ କାେନ କହିବା େଲାକର ବାକ ଅମୃତ ତୁଲ , ତାହା

ଉଦରର ଅନରାଳୟକୁ ଚାଲଯାଏ। 9ଆପଣା କାଯ େର େଯ ଅଳସ, େସ

ବିନାଶ କର ଭାଇ। 10 ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼; ଧାମକ େଲାକ ତହକୁ

ପଳାଇ ରକା ପାଏ। 11 ଧନବାନର ଧନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗର, ପୁଣି, ତାହାର

େବାଧେର ଉଚ ପାଚୀର ସରୂପ। 12 ବିନାଶ ସମୁଖେର ମନୁଷ ର ମନ ଗବତ

ହୁଏ, ପୁଣି, ନମତା ସମମର ସମୁଖବତୀ। 13 େଯ ଶୁଣିବା ପୂେବ ଉତର
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କେର, ତାହା ତାହାର ପତି ଅ ାନତା ଓ ଲଜା। 14 ମନୁଷ ର ଆତା ତାହାର

ବ ଥା ସମାଳି ପାେର; ମାତ ଭଗ ଆତାକୁ କିଏ ସହିପାେର? 15 ବୁଦିମାନର

ମନ ାନ ଉପାଜନ କେର; ପୁଣି, ାନୀର କଣ ାନ େଖାେଜ। 16 ମନୁଷ ର

େଭଟି ତାହା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷାର କେର, ପୁଣି, ବଡ଼ େଲାକମାନଙ ଛାମୁକୁ

ତାହାକୁ ଆେଣ। 17 େଯଉଁ େଲାକ ପଥେମ ଆପଣା ବିବାଦ ଜଣାଏ, େସ

ଧାମକ େଦଖାଯାଏ, ମାତ ତାହାର ପତିବାସୀ ଆସି ତାହାକୁ ପରୀକା କେର।

18 ଗୁଲବାଣ ବିେରାଧ େମଣଣ କେର ଓ ବଳବାନମାନଙୁ ପୃଥକ କେର। 19

ବିରକ ଭାତା ଦୃଢ଼ ନଗର ଅେପକା ଦୁେଜୟ; ଏରୂପ ବିବାଦ ଗଡ଼ର ଅଗଳ

ସରୂପ। 20 ମନୁଷ ର ଉଦର ତାହାର ମୁଖର ଫଳେର ପୂଣ ହୁଏ, ପୁଣି,

େସ ଆପଣା ଓଷର ଉପାଜନେର ତୃପ ହୁଏ। 21 ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହାର

ଅଧୀନ; େଯଉଁମାେନ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣନି, େସମାେନ ତାହାର ଫଳ େଭାଗିେବ।

22 େଯଉଁ େଲାକ ଭାଯ ା ପାଏ, େସ ଉତମ ବସୁ ପାଏ ଓ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଅନୁଗହ ପାଏ। 23 ଦରିଦ େଲାକ ବିନୟ କେର; ମାତ ଧନବାନ କଠିନ

ଉତର ଦିଏ। 24 େଯ ଅେନକ ମିତ କେର, େସ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମେନ ତାହା

କେର; ମାତ ଜେଣ େପମକାରୀ ଅଛନି, େଯ ଭାଇ ଅେପକା ଅଧକ ନିକଟ

ଲାଗି ରହନି।

19 େଯଉଁ ଦରିଦ ଆପଣା ସିଦତାେର ଚେଳ, େସ କୁଟିେଳାଷ ଓ ମୂଖ େଲାକ

ଅେପକା ଭଲ। 2 ମ ପାଣ ବିଦ ାହୀନ େହବାର ଭଲ ନୁେହଁ; ପୁଣି, େଯ

େବଗ କରି ପାଦ ପକାଏ, େସ ପାପ କେର। 3 ମନୁଷ ର ଅ ାନତା ତାହାର

ଗତି ଓଲଟାଇ ପକାଏ, ପୁଣି, ତାହାର ମନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ବିରକ

ହୁଏ। 4 ଧନ ବହୁତ ମିତ ଲାଭ କେର; ମାତ ଦରିଦ େଲାକ ଆପଣା ମିତଠାରୁ

ଭନ ହୁଏ। 5 ମିଥ ାସାକୀ ଅଦଣିତ େନାହିବ; ପୁଣି, ମିଥ ାବାଦୀ ରକା ପାଇବ

ନାହ। 6 ଅେନେକ ବଦାନ େଲାକର ଅନୁଗହ ପାଥନା କରନି, ପୁଣି, ପତି

ଜଣ ଦାନଶୀଳ େଲାକର ମିତ ହୁଅନି। 7 ଦରିଦର ସମସ ଭାତା ତାହାକୁ

ଘୃଣା କରନି; ତାହାର ମିତମାେନ ତାହାଠଁୁ େକେତ ଅଧକ ଦୂରକୁ ନ ଯିେବ!

େସ ଆଳାପ େଚଷା କେର, ମାତ େସମାେନ ନାହାନି। 8 େଯଉଁ େଲାକ ବୁଦି

ଲାଭ କେର, େସ ଆପଣା ପାଣକୁ େପମ କେର; େଯ ବିେବଚନା ରକା କେର,

େସ ମଙଳ ପାଏ। 9 ମିଥ ାସାକୀ ଅଦଣିତ େନାହିବ; ପୁଣି, ମିଥ ାବାଦୀ

ବିନଷ େହବ। 10 ମୂଖର ସୁଖେଭାଗ ଅନୁପଯୁକ; ଅଧପତିମାନଙ ଉପେର



ହିେତାପେଦଶ 1300

ଦାସର କତୃତ ତେତାଧକ ଅନୁପଯୁକ। 11 ମନୁଷ ର ସୁବୁଦି ତାହାକୁ େକାଧ

କରିବାକୁ ଧୀର କେର; ପୁଣି, େଦାଷ ଛାଡ଼ିେଦବାର ତାହାର ଭୂଷଣ। 12

ରାଜାର େକାପ ସିଂହ ଗଜନ ପରି; ମାତ ତାହାର ଅନୁଗହ ତୃଣ ଉପେର ଥବା

କାକର ତୁଲ । 13 ମୂଖ ପୁତ ତାହାର ପିତାର ଦୁଃଖଦାୟକ; ପୁଣି, ସୀର କଳି

ଅବିରତ ବିନୁପାତ ପରି। 14 ଗୃହ ଓ ଧନ ମାତାପିତାଙଠାରୁ ପାପ ଅଧକାର;

ମାତ ବୁଦିମତୀ ଭାଯ ା ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ପାପ ହୁଏ। 15ଆଳସ େଘାର

ନିଦାେର ପକାଏ; ପୁଣି, ଅଳସ ପାଣୀ କୁଧା େଭାଗ କରିବ। 16 ପରେମଶରଙ

ଆ ାପାଳନକାରୀ ଆପଣା ପାଣ ରକା କେର; ମାତ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟେର

େଯ ଅସାବଧାନ ହୁଏ, େସ ମରିବ। 17 େଯ ଦରିଦକୁ ଦୟା କେର, େସ

ସଦାପଭୁଙୁ ଋଣ ଦିଏ; ପୁଣି, େସ ତାହାର ଉତମ କମର ପରିେଶାଧ କରିେବ।

18ଆପଣା ପୁତକୁ ଶାସନ କର, କାରଣ ଭରସା ଅଛି; ପୁଣି, ତୁମର ମନ

ତାହାର ବିନାଶ ଇଚା ନ କରୁ। 19 ଅତି ରାଗୀ େଲାକ ଶାସି େଭାଗ କରିବ,

େଯେହତୁ ତୁେମ ତାହାକୁ ଥେର ଉଦାର କେଲ, ତାହା ତୁମକୁ ପୁନବାର

କରିବାକୁ େହବ। 20 େଶଷାବସାେର ତୁେମ େଯପରି ାନବାନ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ

ମନଣା ଶୁଣ ଓ ଉପେଦଶ ଗହଣ କର। 21 ମନୁଷ ର ମନେର ନାନା ସଂକଳ

ଥାଏ, ମାତ ସଦାପଭୁଙ ମନଣା ସିର େହବ। 22 ମନୁଷ ର ବାସନା ତାହାର

ଦୟାର ପରିମାଣ ଏବଂ ମିଥ ାବାଦୀ ଅେପକା ଦରିଦ େଲାକ େଶଷ। 23

ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟ ଜୀବନଦାୟକ, ତାହା େଯଉଁ େଲାକଠାେର ଥାଏ,

େସ ତୃପ େହାଇ ବାସ କରିବ; ଆପଦ ତାହାର ନିକଟ େଦଇ ଯିବ ନାହ। 24

ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଥାଳୀେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇେଲ, ଆଉ ଥେର ତାହା ଆପଣା

ମୁଖକୁ େନବାକୁ ସୁଦା ଇଚା କେର ନାହ। 25 ନିନକକୁ ପହାର କେଲ, ନିେବାଧ

େଲାକ ସତକତା ଶିକା କରିବ; ପୁଣି, ବୁଦିମାନକୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ, େସ ାନ

ବୁଝିବ। 26 େଯଉଁ ପୁତ ଆପଣା ପିତାର ଧନ ନଷ କେର, ପୁଣି, ଆପଣା

ମାତାକୁ ତଡ଼ି ଦିଏ, େସ ଲଜାକର ଓ ଅପମାନଜନକ। 27 େହ ଆମର ପୁତ,

େଯଉଁ ଉପେଦଶ ାନର କଥାରୁ ତୁମକୁ ଭୁଲାଏ, ତାହା ଶୁଣିବାରୁ ନିବୃତ

ହୁଅ। 28 ପାଷାଣ ସାକୀ ନ ାୟ ବିଚାରକୁ ନିନା କେର ଓ ଦୁଷର ମୁଖ ଅଧମ

ଗିେଳ। 29 ନିନକମାନଙ ପାଇଁ ଦଣା ା ଓ ମୂଖମାନଙ ପିଠି ପାଇଁ ପହାର

ପସୁତ ଅଛି।
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20ଦାକାରସ ନିନକ, ମଦ କଳହକାରୀ; େଯେକହି ତଦାରା ଭାନ ହୁଏ,

େସ ାନବାନ ନୁେହଁ। 2 ରାଜାର ଭୟଙରତା ସିଂହ ଗଜନ ପରି; େଯ ତାଙର

େକାଧ ଜନାଏ, େସ ଆପଣା ପାଣ ବିରୁଦେର ପାପ କେର। 3 ବିବାଦରୁ ନିବୃତ

େହବାର ମନୁଷ ର େଗୗରବ; ମାତ ପେତ କ ମୂଖ େଲାକ କନଳ କେର।

4 ଅଳସୁଆ ଶୀତ ସକାଶୁ ହଳ ବୁଲାଏ ନାହ; ଏଣୁ ଶସ ସମୟେର େସ

େଖାଜିେଲ େହଁ କିଛି ପାଏ ନାହ। 5 ମନୁଷ ର ମନର ମନଣା ଗଭୀର ଜଳ

ତୁଲ , ମାତ ବୁଦିମାନ େଲାକ ତାହା କାଢ଼ିବ। 6 ଅଧକାଂଶ େଲାକ ଆପଣା

ଆପଣା ଦୟାଳୁତା ପଚାର କରନି; ମାତ ବିଶସ େଲାକ କିଏ ପାଇ ପାେର? 7

େଯଉଁ ଧାମକ େଲାକ ଆପଣା ସରଳତାେର ଆଚରଣ କେର, ତାହା ଉତାେର

ତାହାର ସନାନଗଣ ଧନ ହୁଅନି। 8 େଯଉଁ ରାଜା ବିଚାରାସନେର ବେସ, େସ

ନିଜ ଚକୁ ଦାରା ମନ ବିଷୟସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। 9ଆେମ ଆପଣା ମନ ନିମଳ

କରିଅଛୁ, ଆେମ ଆପଣା ପାପରୁ ପରିଷୃତ ଅଟୁ, ଏହା କିଏ କହିପାେର? 10

ନାନା ପକାର ବଟଖରା ଓ ନାନା ପକାର ପରିମାଣ ଉଭୟ ସମାନ ରୂେପ

ସଦାପଭୁଙର ଘୃଣିତ। 11ଆପଣାର କମ ନିମଳ ଓ ସରଳ କି ନାହ, ଏହା

େଗାଟିଏ ପିଲା ସୁଦା ଆପଣାର କମ ଦାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦିଏ। 12

ଶୁଣିବା କାନ ଓ େଦଖବା ଆଖ, ଏହି ଦୁହଙୁ ସଦାପଭୁ ନିମାଣ କରିଅଛନି। 13

ନିଦାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହ, େନାହିେଲ ତୁେମ ଦରିଦ େହବ; ତୁମ ଚକୁ ଫଟାଅ,

ତହେର ତୁେମ ଖାଦ େର ପରିତୃପ େହବ। 14କିଣିବା େଲାକ କେହ, “ଭଲ

ନୁେହଁ, ଭଲ ନୁେହଁ,” ମାତ ଆପଣା ବାଟେର ଗଲା େବେଳ ଦପ କେର।

15 ସୁବଣ ଅଛି ଓ ଅେନକ ମୁକା ହ ଅଛି, ମାତ ାନବିଶିଷ ଓଷ ଅମୂଲ

ରତ। 16 ଅପରିଚିତ େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା ହୁଏ, ତାହାର ବସ ନିଅ; ପୁଣି,

େଯେକହି ବିେଦଶୀ େଲାକଙ ନିମେନ ଜାମି ହୁଏ, ତାହାକୁ ବନକ ରଖ। 17

ମିଥ ା ଅଜତ ଆହାର ମନୁଷ କୁ ମିଷ ଲାେଗ; ମାତ ପେଛ ତାହାର ମୁଖ

େଗାଡ଼ିେର ପୂଣ େହବ। 18 ମନଣା ଦାରା ପେତ କ ସଂକଳ ସିର ହୁଏ; ପୁଣି,

ତୁେମ ଭଲ ପରାମଶ େଘନି ଯୁଦ କର। 19 େଯ ଖଚୁଆ େହାଇ ବୁେଲ, େସ

ଗୁପ କଥା ପକାଶ କେର; ଏନିମେନ େଯ ଆପଣା ଓଷ େଖାଲା ରେଖ, ତାହା

ସଙେର ବ ବହାର କର ନାହ। 20 େଯ ଆପଣା ପିତା କି ଆପଣା ମାତାକୁ

ଅଭଶାପ ଦିଏ, େଘାର ଅନାରେର ତାହାର ପଦୀପ ନିଭାଯିବ। 21 ପଥମେର

େକୗଣସି ଅଧକାର ହଠା ମିଳିପାେର; ମାତ ତହର େଶଷ ଆଶୀବାଦଯୁକ
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େହବ ନାହ। 22 “ଆେମ ଅନିଷର ପତିଫଳ େଦବା,” ତୁେମ ଏପରି କଥା କୁହ

ନାହ, ସଦାପଭୁଙଠାେର ଅନୁସରଣ କର, େସ ତୁମକୁ ଉଦାର କରିେବ। 23

ନାନା ପକାର ବଟଖରା ସଦାପଭୁଙ ଘୃଣାର ବିଷୟ, ପୁଣି, ଅଯଥାଥ ଦଣି

ଭଲ ନୁେହଁ। 24 ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ମନୁଷ ର ପାଦଗତି ହୁଏ; େତଣୁ ମନୁଷ

ଆପଣା ବାଟ କିପରି ବୁଝି ପାରିବ? 25 ଏହା ପବିତ େବାଲ ହଠା କହିବାର

ଓ ମାନତ କଲା ଉତାେର ବିଚାର କରିବାର, ମନୁଷ ପତି ଫାନ ସରୂପ। 26

ାନୀ ରାଜା ଦୁଷମାନଙୁ ପାଛୁଡ଼ି ପକାଇ େସମାନଙ ଉପେର ଚକ ବୁଲାଏ।

27 ମନୁଷ ର ଆତା ସଦାପଭୁଙର ପଦୀପ, ତାହା ଅନରାଳୟସ ସବୁ ବିଷୟ

ଅନୁସନାନ କେର। 28 ଦୟା ଓ ସତ ତା ରାଜାକୁ ରକା କେର; ପୁଣି, ଦୟା

ଦାରା ତାହାର ସିଂହାସନ ସିର ହୁଏ। 29 ଯୁବାମାନଙର ବଳ େସମାନଙର

ଭୂଷଣ, ବୃଦମାନଙର ପକେକଶ େସମାନଙର େଶାଭା। 30 କତଜନକ

ପହାର ମନତା ପରିଷାର କେର, ପୁଣି, ଦଣାଘାତ ଅନରାଳୟେର ପେବଶ

କେର।

21ରାଜାର ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁଙ ହସେର ଜଳପଣାଳୀ ତୁଲ ଥାଏ; େସ

େଯଉଁଆେଡ଼ ଇଚା, େସଆେଡ଼ ତାହା େଫରାନି। 2ମନୁଷ ର ସବୁ ଗତି ଆପଣା

ଦୃଷିେର ଯଥାଥ, ମାତ ସଦାପଭୁ ହୃଦୟସବୁ େତୗଲନି। 3 ବଳିଦାନ ଅେପକା

ନ ାୟ ଓ ସୁବିଚାର ସଦାପଭୁଙର ଅଧକ ଗାହ । 4 ଦୁଷ େଲାକମାନଙ

ପଦୀପ ସରୂପ େଯ ଅହଙାରଦୃଷି ଓ ଗବତ ମନ, ତାହା ପାପଜନକ। 5

କମଶୀଳର ସଂକଳରୁ େକବଳ ପଚୁରତା ଜେନ ମାତ ପେତ କ ହଠା

କମକାରୀ େକବଳ ଅଭାବ ଆେଡ଼ ଯାଏ। 6 ମିଥ ାବାଦୀ ଓଷ ଦାରା ପାପ

ଧନ ଏେଣେତେଣ ଚାଳିତ ବାଷ ତୁଲ , େଯଉଁମାେନ ତାହା ଅେନଷଣ କରନି,

େସମାେନ ମୃତୁୁ ଅେନଷଣ କରନି। 7 ଦୁଷମାନଙର େଦୗରାତ େସମାନଙୁ

ଉଡ଼ାଇ େଘନିଯିବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ନ ାୟ କରିବାକୁ ନାସି କରନି। 8

େଦାଷେର ଭାରାକାନ େଲାକର ପଥ ଅତିଶୟ ବକ; ମାତ ପବିତ େଲାକର

କମ ସଳଖ। 9 କଳିହୁଡ଼ୀ ସୀ ସଙେର ପଶସ ଗୃହେର ବାସ କରିବା ଅେପକା

ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ କରିବା ଭଲ। 10 ଦୁଷ େଲାକର ମନ ଅନିଷ

ପାେଞ, ପୁଣି, ତାହାର ଦୃଷିେର ତାହାର ପତିବାସୀ କିଛି ଅନୁଗହ ପାଏ ନାହ।

11 ନିନକକୁ ଦଣ େଦେଲ, ନିେବାଧ େଲାକ ବୁଦିମାନ ହୁଏ; ପୁଣି, ବୁଦିମାନକୁ

ବୁଝାଇେଦେଲ, େସ ାନବାନ ହୁଏ। 12 ଧାମକ େଲାକ ଦୁଷର ବଂଶ ବିଷୟ
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ବିେବଚନା କେର; େସହି ଦୁଷ େଲାକମାେନ କିପରି ଉତାଟିତ େହାଇ ସବନାଶ

ହୁଅନି, ଏହା ସୁବିେବଚନା କେର। 13 େଯଉଁ େଲାକ ଦୀନହୀନର ଡାକେର

କଣ ରୁଦ କେର, େସ ମ ଆେପ ଡାକିବ, କିନୁ ଉତର ପାଇବ ନାହ। 14

ଗୁପେର ଦାନ େଦେଲ େକାଧ ଶାନ ହୁଏ, ପୁଣି, ଅଣିେର ଦତ ଲାଞ ପଚଣ

େକାପ ଶାନ କେର। 15 ନ ାୟ ଆଚରଣ ଧାମକ ପତି ଆନନର ବିଷୟ;

ମାତ ତାହା କୁକମକାରୀମାନଙ ପତି ବିନାଶଜନକ। 16 େଯ ବୁଦିର ପଥ

ଛାଡ଼ି ଭମଣ କେର, େସ େପତମାନଙ ସଭାେର ବାସ କରିବ। 17 େଯଉଁ

େଲାକ ଆେମାଦ ଭଲ ପାଏ, େସ ଦରିଦ େହବ; ପୁଣି, େଯ ଦାକାରସ ଓ େତୖଳ

ଭଲ ପାଏ, େସ ଧନବାନ େହବ ନାହ। 18 ଦୁଷ େଲାକ ଧାମକର ମୁକିର

ମୂଲ ସରୂପ; ପୁଣି, ବିଶାସଘାତକ ସରଳ େଲାକଙର ବଦଳି ସରୂପ। 19

କଳହକାରିଣୀ ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ସୀ ସଙେର ବାସ କରିବା ଅେପକା ନିଜନ

ଭୂମିେର ବସତି କରିବାର ଭଲ। 20 ାନବାନର ଗୃହେର ବହୁମୂଲ ସମତି ଓ

େତୖଳ ଥାଏ; ମାତ ମୂଖ େଲାକ ତାହା ଗାସ କେର। 21 େଯଉଁ ଜନ ଧାମକତା

ଓ ଦୟାର ପଶା ବତୀ, େସ ଜୀବନ ଓ ଧାମକତା ଓ ସମାନ ପାଏ। 22 ାନୀ

େଲାକ ବଳବାନର ନଗରେର ଚଢ଼ି ପେବଶ କେର, ପୁଣି, ତହର ସାହସଦାୟୀ

ବଳ ତଳକୁ ଆେଣ। 23 େଯ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ଜିହା ରକା କେର, େସ େକଶରୁ

ଆପଣା ପାଣ ରକା କେର। 24 ଅହଙାରୀ ଓ ଦାମିକ େଲାକ ନିନକ ନାମେର

ବିଖ ାତ, େସ ଅହଙାରର ଗାରିମାେର କମ କେର। 25 ଅଳସୁଆର ବାଞିତ

ବିଷୟ ତାହାର ମୃତୁୁ ଘଟାଏ; କାରଣ ତାହାର ହସ କମ କରିବାକୁ ନାସି

କେର। 26 େକହି େକହି ଦିନସାରା ଅତ ନ େଲାଭ କରନି; ମାତ ଧାମକ

େଲାକ ଦାନ କେର, କାତର ହୁଏ ନାହ। 27 ଦୁଷମାନଙର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର

ବିଷୟ, ମାତ େସ କୁଅଭପାୟେର ଆଣିେଲ ତାହା େକେତ ଅଧକ ଘୃଣିତ। 28

ମିଥ ାସାକୀ ବିନଷ େହବ; ମାତ େଯଉଁ େଲାକ ଶୁେଣ, େସ ଅଖଣ କଥା

କହିବ। 29 ଦୁଷ େଲାକ ଆପଣା ମୁଖ କଠିନ କେର, ମାତ ସରଳ େଲାକ

ଆପଣା ବାଟ ସୁସିର କେର। 30 ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର େକୗଣସି ାନ କିମା

ବୁଦି କିମା ମନଣା ନାହ। 31 ଯୁଦ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶ ସୁସଜିତ ହୁଏ; ମାତ ଜୟ

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ହୁଏ।

22ବହୁତ ଧନ ଅେପକା ସୁନାମ ମେନାନୀତ େହବା େଯାଗ , ପୁଣି, ରୂପା ଓ

ସୁନା ଅେପକା େସହସୂଚକ ଅନୁଗହ ଉତମ। 2 ଧନବାନ ଓ ଦରିଦ ଏକତ
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ମିଳନି; ସଦାପଭୁ େସସମସଙର ସୃଷିକତା। 3 ଚତୁର େଲାକ ବିପଦ େଦଖ

ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ; ମାତ ଅେବାଧ େଲାକମାେନ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାସି ପାଆନି।

4 ନମତାର ଓ ସଦାପଭୁଙ ବିଷୟକ ଭୟର ପୁରସାର ଧନ, ସମାନ ଓ

ଜୀବନ ଅେଟ। 5କୁଟିଳ େଲାକମାନଙ ପଥେର କଣା ଓ ଫାନ ଥାଏ; େଯ

ଆପଣା ପାଣ ରକା କେର, େସ େସସବୁରୁ ଦୂରେର ରହିବ। 6 ବାଳକର

ଗନବ ପଥେର ତାହାକୁ ଶିକିତ କରାଅ; େତଣୁ େସ ବୃଦ େହେଲ େହଁ ତହରୁ

ବିମୁଖ େହବ ନାହ। 7 ଧନବାନ ଦରିଦ ଉପେର କତୃତ କେର, ପୁଣି, ଋଣୀ

ମହାଜନର ଦାସ ହୁଏ। 8 େଯ ଅଧମ ବୀଜ ବୁେଣ, େସ ବିପଦରୂପ ଶସ

କାଟିବ ଓ ତାହାର େକାପରୂପ ଦଣ ଲୁପ େହବ। 9 ଯାହାର ଦୟାଳୁ ଦୃଷି, େସ

ଆଶିଷ ପାଇବ; େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଆହାରରୁ ଦୀନହୀନକୁ ବିତରଣ

କେର। 10ନିନକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତହେର କଳି ବାହାରି ଯିବ; ପୁଣି,

ବିେରାଧ ଓ ଅପମାନ ନିବୃତ େହବ। 11 େଯଉଁ େଲାକ ହୃଦୟର ଶୁଚିତା

ଭଲ ପାଏ, ଯାହାର ଓଷ ଅନୁଗହଯୁକ, ରାଜା ତାହାର ବନୁ େହବ। 12

ସଦାପଭୁଙ ଚକୁ ାନପାପ େଲାକକୁ ରକା କେର; ମାତ ବିଶାସଘାତକର

କଥା େସ ଓଲଟାଇ ପକାନି। 13 ଅଳସ େଲାକ କେହ, ବାହାେର ସିଂହ ଅଛି;

ମଁୁ ସଡ଼କେର ହତ େହବି। 14 ପରସୀର ମୁଖ ଗଭୀର ଖାତ, ସଦାପଭୁଙ

ଘୃଣିତ େଲାକ ତହେର ପଡ଼ିବ। 15 ପିଲାର ମନେର ଅ ାନତା ବନ ଥାଏ,

ପୁଣି, ଶାସନବାଡ଼ି ତାହା ବାହାର କରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଏ। 16 େଯଉଁ

େଲାକ ଆପଣା ଧନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦରିଦ ପତି ଉପଦବ କେର; ପୁଣି,

େଯ ଧନୀକୁ ଦାନ କେର, ତାହାକୁ େକବଳ ଅଭାବ ଘଟିବ। 17 ତୁେମ

ଆପଣା କଣ େଡରି ାନବାନମାନଙ କଥା ଶୁଣ; ପୁଣି, େମାʼ ବିଦ ାେର

ଆପଣା ମନ ଲଗାଅ। 18 େଯେହତୁ ତୁେମ ତାହା ହୃଦୟେର ରଖେଲ ଓ ତୁମ

ଓଷାଧର ସେଙ ତାହା ଏକତ ସଂଯୁକ େହେଲ, ଆହାଦଜନକ େହବ। 19

ସଦାପଭୁଙଠାେର େଯପରି ତୁମର ନିଭର ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଆଜି ତୁମକୁ,

ବିେଶଷ ରୂେପ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ କଥା ଜଣାଇଲ। 20 ତୁମକୁ ସତ ତାରୂପ

ବାକ ର ନିଶୟତା ଜଣାଇବାକୁ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ପଠାନି, 21

ତୁେମ େଯପରି େସମାନଙୁ ସତ ଉତର େଦଇ ପାର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କʼଣ ତୁମ

ପତି ଯୁକିେର ଓ ବିଦ ାେର ଉତୃଷ ବାକ େଲଖ ନାହ? 22 ଦୀନହୀନକୁ

ଦୀନହୀନ ଜାଣି ତାହାର ଦବ ହରଣ କର ନାହ, ପୁଣି, ନଗରଦାରେର
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ଦୁଃଖୀ ପତି ଉପଦବ କର ନାହ। 23 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପକେର

ପତିବାଦ କରିେବ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ ଦବ ଅପହରଣ କରିେବ,

େସ େସମାନଙର ପାଣ ଅପହରଣ କରିେବ। 24 ରାଗଶୀଳ େଲାକ ସଙେର

ମିତତା କର ନାହ, ପୁଣି, େକାଧୀ େଲାକ ସହିତ ଗମନ କର ନାହ। 25 କେଲ,

ତୁେମ ଅବା ତାହାର ବାଟ ଶିକା କରି ଆପଣା ପାଣ ପାଇଁ ଫାନ ପସୁତ କରିବ।

26 େଯଉଁମାେନ ହାତେର ତାଳି ଦିଅନି ଅବା ଋଣୀର ଲଗା ହୁଅନି, େସମାନଙ

ମ େର ତୁେମ ଜେଣ ହୁଅ ନାହ। 27 େଯେବ ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ତୁମର

କିଛି ନ ଥାଏ, େତେବ େସ କାହକି ତୁମ ତଳରୁ ତୁମର ଶଯ ା େନଇଯିବ? 28

ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ପୁରାତନ ସୀମା ସାପନ କରିଅଛନି, ତାହା

ଘୁଞାଅ ନାହ। 29 ତୁେମ କି େକୗଣସି େଲାକକୁ ଆପଣା ବ ବସାୟେର ତତର

େଦଖୁଅଛ? େସ ରାଜାମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବ। େସ ନୀଚ େଲାକଙ

ଆଗେର ଠିଆ େହବ ନାହ।

23 େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଶାସନକତା ସହିତ େଭାଜନେର ବସ,

େସେତେବେଳ ତୁମ ସମୁଖେର କିଏ ଅଛି, ତାହା ଯତପୂବକ ବିେବଚନା

କର। 2 େଯେବ ତୁେମ େପଟାଥୀ ହୁଅ, ତୁେମ ଆପଣା ଗଳାେର ଛୁରୀ

ଆେପ ରଖ। 3 ତାହାର ସୁସାଦୁ ଖାଦ କୁ େଲାଭ କର ନାହ; େଯେହତୁ ତାହା

ପବଞନାଜନକ ଖାଦ । 4 ଧନୀ େହବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ କାନ କର ନାହ; ତୁମ

ନିଜ ବୁଦିରୁ କାନ ହୁଅ। 5 ଯାହା ନାହ, ତୁେମ କି ତହ ପତି ଆପଣା ଚକୁ

ନିେଦଶ କରିବ? କାରଣ ଆକାଶେର ଉଡ଼ନା ଉେତାଶ ପକୀ ପରି ନିଶୟ

ଧନ ଆପଣା ପାଇଁ ପକ କେର। 6 କୁଦୃଷି େଲାକର ଆହାର ଖାଅ ନାହ,

ପୁଣି, ତାହାର ସୁସାଦୁ ଖାଦ କୁ େଲାଭ କର ନାହ; 7 କାରଣ େସ େଯରୂପ

ମନେର ନିେଜ ଭାେବ, େସ େସରୂପ ଅେଟ; େସ ଖାଅ ପିଅ େବାଲ ତୁମକୁ

କେହ ସତ , ମାତ ତୁମଠାେର ତାହାର ମନ ନାହ। 8 ତୁେମ େଯଉଁ ଅଳ

ଖାଇଅଛ, ତାହା ଉଦାର କରିବ; ପୁଣି, ତୁମର ମଧୁର ବାକ ହରାଇବ। 9

ମୂଖର କଣେଗାଚରେର କଥା କୁହ ନାହ, େଯେହତୁ େସ ତୁମ ବାକ ର ବି ତା

ତୁଚ କରିବ। 10 ପୁରାତନ ସୀମା ଘୁଞାଅ ନାହ, ପୁଣି, ପିତୃହୀନର େକତେର

ପେବଶ କର ନାହ। 11କାରଣ େସମାନଙ ମୁକିକତା ବଳବାନ; େସ ତୁମ

ସହିତ େସମାନଙ ବିବାଦର ପତିବାଦ କରିେବ। 12 ଉପେଦଶେର ତୁମର

ମନ ଓ ାନର ବାକ େର ତୁମର କଣ ଦିଅ। 13 ପିଲାକୁ ଶାସି େଦବାକୁ ତୁଟି
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କର ନାହ; ତୁେମ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିେର ମାରିେଲ େହଁ େସ ମରିବ ନାହ। 14

ତୁେମ ତାହାକୁ ବାଡ଼ିେର ମାରିବ ଓ ପାତାଳରୁ ତାହାର ପାଣ ରକା କରିବ।

(Sheol h7585) 15 େହ େମାହର ପୁତ, ତୁମର ମନ ାନୀ େହେଲ, େମାହର,

ବିେଶଷେର େମାହର ମନ ହୃଷ େହବ। 16 ହଁ, ତୁମ ଓଷ ଯଥାଥ କଥା

କହିେଲ, େମାହର ଅନଃକରଣ ଆହାଦିତ େହବ। 17 ତୁମ ମନ ପାପୀଗଣକୁ

ଈଷା ନ କରୁ, ପୁଣି, ତୁେମ ସମସ ଦିନ ସଦାପଭୁଙ ପତି ଭୟେର ଥାଅ।

18 କାରଣ ପୁରସାର ନିତାନ ଅଛି ଓ ତୁମର ଭରସା ଉଚିନ େହବ ନାହ।

19 େହ େମାହର ପୁତ, ଶୁଣ, ାନୀ ହୁଅ, ପୁଣି, ତୁମ ମନକୁ ସ ପଥେର

କଢ଼ାଇ ନିଅ। 20 ଦାକାରସେର ଆସକ ଓ େପଟାଥୀ ମାଂସେଭାକାମାନଙ

ସଙୀ ହୁଅ ନାହ। 21 କାରଣ ମତୁଆଳା ଓ େପଟୁକ ଦରିଦ େହେବ; ପୁଣି

ଘୁମା, ମନୁଷ କୁ ଚିରାକନା ପିନାଇବ। 22 ତୁମ ଜନଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ,

ପୁଣି, ମାତା ବୃଦା େହେଲ, ତାହାକୁ ତୁଚ କର ନାହ। 23 ସତ ତା କିଣ, ପୁଣି,

ତାହା ବିକ ନାହ; ାନ, ଉପେଦଶ ଓ ସୁବିେବଚନା କିଣ। 24 ଧାମକର ପିତା

ଅତିଶୟ ଆନନ କେର, ପୁଣି, ାନୀ ସନାନର ଜନଦାତା ତାହା େହତୁ ହୃଷ

ହୁଏ। 25 ତୁମର ପିତା ଓ ତୁମର ମାତା ହୃଷ େହଉନୁ, ତୁମର ଗଭଧାରିଣୀ

ଆନନ କରୁ। 26 େହ େମାହର ପୁତ, ତୁମ ହୃଦୟ େମାେତ ଦିଅ, ପୁଣି, ତୁମ

ଚକୁ େମାʼ ପଥେର ତୁଷ େହଉ। 27 କାରଣ େବଶ ା ଗଭୀର ଖାତ, ପୁଣି,

ପରସୀ ସଂକୀଣ କୂପ ଅେଟ। 28ଆହୁରି େସ ଡକାୟତ ପରି ଛକି ବେସ,

ପୁଣି, ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ବିଶାସଘାତକମାନଙ ସଂଖ ା ବଢ଼ାଏ। 29

କାହାର ହାହାକାର? କାହାର ଓକାର? କାହାର କଳି? କାହାର ବକାବକି?

କାହାର ଅକାରଣ କତ? କାହାର ରକବଣ ଚକୁ? 30 େଯଉଁମାେନ ଦାକାରସ

ପାନେର ବହୁ କାଳ ବସିଥାʼନି, େଯଉଁମାେନ ମିଶିତ ସୁରା େଖାଜି ବୁଲନି,

େସମାନଙର। 31 ଦାକାରସ ରଙିୟା େହେଲ, ପାତେର ଚକମକାଇେଲ ଓ

ସହେଜ ଗଳାଧଃକରଣ େହେଲ, ତୁେମ ତାକୁ ଅନାଅ ନାହ। 32 େଶଷେର

ତାହା ସପ ପରି କାମୁେଡ଼ ଓ କାଳସପ ତୁଲ ଦଂଶନ କେର। 33 ତୁମର ଚକୁ

ବିପରୀତ ବିଷୟ େଦଖବ, ତୁମ ହୃଦୟ କୁଟିଳ କଥା କହିବ। 34 ପୁଣି, ତୁେମ

ସମୁଦ ମ େର ଶୟନକାରୀ କିଅବା ଜାହାଜର ମାସୁଲ ଉପେର ଶୟନକାରୀ

େଲାକ ତୁଲ େହବ। 35 ତୁେମ କହିବ, େସମାେନ େମାେତ ମାଇେଲ, ମାତ ମଁୁ
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କତି ପାଇ ନାହ; େସମାେନ େମାେତ ପହାର କେଲ, ମାତ ମଁୁ କିଛି ଜାଣି ନାହ;

ମଁୁ େକେବ ଜାଗିବି? ପୁନବାର ମଁୁ ତାହା େଖାଜିବି।

24ତୁେମ ମନ େଲାକମାନଙ ପତି ଈଷା କର ନାହ, ପୁଣି, େସମାନଙର

ସଙୀ େହବାକୁ ବାଞା କର ନାହ। 2କାରଣ େସମାନଙ ଅନଃକରଣ େଦୗରାତ

କଳନା କେର, ପୁଣି, େସମାନଙ ଓଷ ଅନିଷ କଥା କେହ। 3 ାନେର ଗୃହ

ନିମତ ହୁଏ ଓ ବୁଦିେର ତାହା ସିର ହୁଏ; 4 ାନେର ତାହାର େକାଠରିସବୁ

ବହୁମୂଲ ଓ ମେନାରମ ବସୁେର ପରିପୂଣ ହୁଏ। 5 ାନବାନ େଲାକ

ବଳବାନ, ପୁଣି, ବିଦା େଲାକ ବଳ ବଢ଼ାଏ। 6 ଅବଶ ତୁେମ ଭଲ ପରାମଶ

େଘନି ଆପଣା ଯୁଦ କରିବ; ଆଉ, ମନୀମାନଙ ବାହୁଲ େର ରକା ହୁଏ। 7

ଅ ାନ ପତି ାନ ଅତି ଉଚ; େସ ନଗରଦାରେର ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଏ ନାହ।

8 େଯଉଁ େଲାକ ମନ କରିବାକୁ ଚିନା କେର, େଲାକମାେନ ତାହାକୁ କୁସନାନୀ

େବାଲ କହିେବ। 9 ଅ ାନର ସଂକଳ ପାପଯୁକ; ପୁଣି, ନିନକ ମନୁଷ ମାନଙ

ନିକଟେର ଘୃଣିତ। 10 ବିପଦର ଦିନେର ତୁେମ େଯେବ ସାହସହୀନ େହବ,

େତେବ ତୁମର ଶକି ଅଳ। 11 ମୃତୁୁ ନିମେନ ନିଆଯିବା େଲାକମାନଙୁ ଉଦାର

କର ଓ ହତ େହବା ନିମେନ ଉଦ ତ େଲାକମାନଙୁ ରକା କରିବା ପାଇଁ କାନ

ହୁଅ ନାହ। 12 ଯଦି ତୁେମ କୁହ, େଦଖ, ଆେମମାେନ ଏହା ଜାଣି ନାହଁୁ,

େତେବ ଅନଃକରଣ େତୗଲବା କତା କʼଣ ତାହା ବୁଝନି ନାହ? ପୁଣି, ତୁମ

ପାଣର ରକାକତା କʼଣ ତାହା ଜାଣନି ନାହ? ଆଉ, େସ କʼଣ ପତି ଜଣକୁ

ଆପଣା କମାନୁସାେର ପତିଫଳ େଦେବ ନାହ? 13 େହ େମାହର ପୁତ, ତୁେମ

ମଧୁ ଖାଅ, େଯେହତୁ ତାହା ଭଲ; ପୁଣି, ମଧୁଚାକ ଖାଅ, େଯେହତୁ ତାହା ତୁମ

ତୁଣକୁ ସୁସାଦୁ ଲାଗିବ। 14 ାନ ତୁମ ପାଣ ପତି େସହି ପକାର େବାଲ ତୁେମ

ଜାଣିବ; ତୁେମ ତାହା ପାଇେଲ, ପୁରସାର ଥବାରୁ ତୁମର ଭରସା ଉଚିନ େହବ

ନାହ। 15 େହ ଦୁଷ େଲାକ, ତୁେମ ଧାମକର ବାସସାନ ବିରୁଦେର ଛକି ବସ

ନାହ; ତାହାର ବିଶାମସାନ ଲୁଟ କର ନାହ। 16 େଯଣୁ ଧାମକ ସାତ ଥର

ପଡ଼ିେଲ େହଁ ପୁନବାର ଉେଠ; ମାତ ଦୁଷମାେନ ବିପଦେର ଝୁଣି ପଡ଼ନି। 17

ତୁମର ଶତୁ ପତିତ େହେଲ ଆନନ କର ନାହ, ମ େସ ଝୁଣି ପଡ଼ିେଲ, ତୁମର

ଚିତ ହୃଷ ନ େହଉ; 18 େକଜାଣି ସଦାପଭୁ ତାହା େଦଖ ଅସନୁଷ ହୁଅନି ଓ

ତାହାଠାରୁ ଆପଣା େକାଧ େଫରାନି। 19ମନକମକାରୀମାନଙ ସକାଶୁ ବିରକ

ହୁଅ ନାହ; ପୁଣି, ଦୁଷମାନଙ ପତି ଈଷା କର ନାହ। 20କାରଣ ମନ େଲାକର
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େକୗଣସି ପୁରସାର େହବ ନାହ ଓ ଦୁଷମାନଙର ପଦୀପ ନିଭାଯିବ। 21 େହ

େମାହର ପୁତ, ସଦାପଭୁଙୁ ଓ ରାଜାଙୁ ଭୟ କର, ପୁଣି, ଚଞଳମତିମାନଙ

ସଙେର ଲପ ହୁଅ ନାହ। 22 କାରଣ ହଠା େସମାନଙର ବିପଦ ଘଟିବ;

ପୁଣି, େସହି ଉଭୟର ସଂହାର କିଏ ଜାେଣ? 23 ଏସବୁ ମ ାନୀମାନଙ

କଥା। ବିଚାରେର ମନୁଷ ର ମୁଖାେପକା କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। 24 ଦୁଷକୁ େଯ

କେହ, ତୁେମ ଧାମକ, ତାହାକୁ େଲାେକ ଅଭଶାପ େଦେବ, େଗାଷୀୟମାେନ

ତାହାକୁ ଘୃଣା କରିେବ। 25 ମାତ େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଅନୁେଯାଗ କରନି,

େସମାନଙର ଆନନ େହବ; ପୁଣି, ଉତମ ଆଶୀବାଦ େସମାନଙ ଉପେର

ବେତ। 26 େଯ ଯଥାଥ ଉତର ଦିଏ, େସ ଓଷାଧର ଚୁମନ କେର। 27

ବାହାେର ତୁମ କାଯ ର ଆେୟାଜନ କର, େକତେର ଆପଣା ନିମେନ ତାହା

ପସୁତ କର; ତହ ଉତାେର ଆପଣା ଗୃହ ନିମାଣ କର। 28 ଅକାରଣେର

ତୁମ ପତିବାସୀ ବିପକେର ସାକୀ ହୁଅ ନାହ ଓ ତୁମ ଓଷ ଦାରା ପତାରଣା

କର ନାହ। 29 “େସ େମାʼ ପତି େଯପରି କରିଅଛି, ତାହା ପତି ମଁୁ େସପରି

କରିବି ଓ ତାହାର କମାନୁସାେର ମଁୁ ତାହାକୁ ପତିଫଳ େଦବି, ଏରୂପ କୁହ

ନାହ।” 30 ମଁୁ ଅଳସୁଆର େକତ ଓ ନିେବାଧ େଲାକର ଦାକାେକତ ନିକଟ

େଦଇ ଗଲ। 31 ପୁଣି, େଦଖ, ତହର ସବୁଆେଡ଼ କଣା ବଢ଼ିଅଛି ଓ ବିଛୁଆତି

ତହ ଉପେର ବ ାପ ଅଛି, ତହର ପଥର ପାେଚରୀସବୁ ଭଗ େହାଇଅଛି।

32 ତହଁୁ ମଁୁ ଅନାଇଲ, ପୁଣି, ମେନାେଯାଗ କଲ; ମଁୁ େଦଖଲ ଓ ଉପେଦଶ

ପାଇଲ। 33ଆଉ ଟିକିଏ େଶାଇେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ

ନିଦା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭଡ଼ିେମାଡ଼ି େହେଲ, 34 ତୁମର ଦରିଦାବସା ଖଣ ପରି,

ପୁଣି, ତୁମ ଦୀନତା ସସଜ େଲାକ ପରି ଉପସିତ େହବ।

25ନିମଲଖତ ହିେତାପେଦଶ ସକଳ ହ ଶେଲାମନଙ ରଚିତ ଓ ଯିହୁଦାର

ରାଜା ହିଜକୀୟର ଅଧକାରୀମାେନ ତାହା ଉତାରି ଥେଲ। 2 ବିଷୟ େଗାପନ

କରିବା ପରେମଶରଙର େଗୗରବ; ମାତ ବିଷୟର ଅନୁସନାନ କରିବାର

ରାଜାଙର େଗୗରବ। 3 ଉଚତା େହତୁ ସଗ ଓ ଗଭୀରତା େହତୁ ପୃଥବୀ, ଆଉ

ରାଜାମାନଙ ହୃଦୟ େବାଧାଗମ । 4 ରୂପାରୁ ଖାଦ କାଢ଼ି ପକାଅ, େତେବ

ସୁନାରୀ ପାଇଁ ଏକ ପାତ ବାହାର େହବ। 5 ରାଜାର ସମୁଖରୁ ଦୁଷମାନଙୁ

ଦୂର କରିଦିଅ, ଆଉ, ତାହାର ସିଂହାସନ ଧମେର ସୁସିର େହବ। 6 ରାଜାର

ଛାମୁେର ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କର ନାହ, ପୁଣି, ପଧାନ େଲାକଙ ସାନେର ଠିଆ
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ହୁଅ ନାହ। 7କାରଣ େଯଉଁ କୁଳୀନକୁ ତୁମର ଚକୁ େଦଖଅଛି, ତାହା ଛାମୁେର

ତୁମର ନୀଚୀକୃତ େହବା ଅେପକା ବରଂ “ଏଠାକୁ ଆସ” େବାଲ ତୁମକୁ

କୁହାଯିବା ଭଲ। 8 ବିବାଦ କରିବାକୁ ହଠା ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହ, ଗେଲ

ତହର େଶଷେର ତୁମ ପତିବାସୀ ତୁମକୁ ଲଜିତ କଲା ଉତାେର ତୁେମ କଅଣ

କରିବ? 9ଆପଣା ପତିବାସୀ ସହିତ ଆପଣା ବିବାଦର ପତିବାଦ କର, ପୁଣି,

ପରର େଗାପନୀୟ କଥା ପକାଶ କର ନାହ। 10 େନାହିେଲ ଶବଣକାରୀ

ତୁମକୁ ତିରସାର କେଲ, ତୁମ ଅଖ ାତି ଘୁଞା େନାହିବ। 11 ଯେଥାଚିତମେତ

କଥତ ବାକ ରୂପାପାତେର ସୁବଣ ନାରଙ ତୁଲ । 12 ସୁବଣ କଣକୁଣଳ ଓ

ଶୁଦ ସୁବଣର ଅଳଙାର େଯପରି, ମେନାେଯାଗକାରୀ କଣ ପତି ାନବାନ

ଭତନାକାରୀ େସପରି। 13ଫସଲ ସମୟେର ହିମର ଶୀତଳତା େଯପରି,

େପରକଗଣ ପତି ବିଶସ ଦୂତ େସପରି; କାରଣ େସ ଆପଣା କତାମାନଙ

ପାଣେର ଆଶାସ ଦିଏ। 14 ବୃଷିହୀନ େମଘ ଓ ବାୟୁ େଯପରି, ଆପଣା ଦାନ

ବିଷୟେର ମିଥ ା ଦପକାରୀ େସପରି। 15 ଦୀଘସହିଷୁତା ଦାରା ଶାସନକତା

ମଣାଯାଏ, ପୁଣି, େକାମଳ ଜିହା ଅସି ଭଗ କେର। 16 ତୁେମ କି ମଧୁ

ପାଇଅଛ? ତୁମର େଯତିକି ଯେଥଷ, େସତିକି ଖାଅ; ବହୁତ ଖାଇେଲ ତୁେମ

ତାହା ଉଦାର କରି ପକାଇବ। 17 ତୁମର ପାଦ ତୁମ ପତିବାସୀର ଗୃହେର

କଚିତ ପଡ଼ୁ, େନାହିେଲ ତୁମ ବିଷୟେର କାନ େହାଇ େସ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରିବ।

18 ପତିବାସୀ ବିରୁଦେର େଯ ମିଥ ା ସାକ ଦିଏ, େସ ଗଦା, ଖଡ ଓ ତୀକ

ତୀର ସରୂପ; 19ଦୁଦଶା ସମୟେର ବିଶାସଘାତକ େଲାକଠାେର ବିଶାସ,

ଭଗ ଦନ ଓ ଖଞଖସା ଚରଣ ତୁଲ । 20 ଶୀତକାଳେର ବସ କାଢ଼ି େନବା ଓ

ଘା ଉପେର ଅମରସ ମିଶାଇବା େଲାକ େଯପରି, ଦୁଃଖତମନା ନିକଟେର

ଗୀତ ଗାଇବା େଲାକ େସପରି। 21 ତୁମର ଶତୁ କୁଧତ େହେଲ, ତାହାକୁ ଅନ

େଭାଜନ କରାଅ; ପୁଣି, େସ ତୃଷିତ େହେଲ, ତାହାକୁ ଜଳ ପାନ କରାଅ; 22

ତହେର ତୁେମ ତାହାର ମସକେର ଜଳ ଅଙାର ରାଶି କରି େଥାଇବ, ପୁଣି,

ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ପୁରସାର େଦେବ। 23 େଯପରି ଉତରୀୟ ବାୟୁ ବୃଷିର

ଉତାଦକ, େସପରି ଖଚୁଆର ଜିହା େକାଧଦୃଷିର ଉତାଦକ। 24 କଳିହୁଡ଼ୀ ସୀ

ସଙେର ଏକା ଗୃହେର ବାସ କରିବା ଅେପକା ଛାତର ଏକ େକାଣେର ବାସ

କରିବାର ଭଲ। 25 ତୃଷିତ ପାଣକୁ ଶୀତଳ ଜଳ େଯରୂପ, ଦୂର େଦଶରୁ

ସୁସମାଚାର େସରୂପ। 26 େଗାଳିଆ ଜଳାଶୟ ଓ ମଳିନ ନିଝର େଯରୂପ,
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ଦୁଷ େଲାକ ଆଗେର ବିଚଳିତ ଧାମକ େସରୂପ। 27 ବହୁତ ମହୁ ଖାଇବାର

େଯପରି ଭଲ ନୁେହଁ, େସପରି ମନୁଷ ମାେନ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନୁସନାନ

କରିବାର େଗୗରବ ନୁେହଁ। 28 ଯାହାର ଆତା ଅଟକ ମାେନ ନାହ, େସ ଭଗ

ଓ ପାଚୀରହୀନ ନଗର ତୁଲ ।

26 େଯପରି ଗୀଷକାଳେର ହିମ ଓ ଫସଲ ସମୟେର ବୃଷି, େସପରି ମୂଖକୁ

ସମାନ ଅନୁପଯୁକ। 2 େଯପରି ଘରଚଟିଆ ଭମଣ କରୁଥବା େବେଳ ଓ

ତାଳେଚାଞ ଉଡ଼ୁଥବା େବେଳ, େସପରି ଅକାରଣେର ଦତ ଅଭଶାପ ନିକଟକୁ

ଆେସ ନାହ। 3 ଅଶ ପାଇଁ େକାରଡ଼ା ଗଦଭ ପାଇଁ ଲଗାମ, ପୁଣି, ମୂଖର ପିଠି

ପାଇଁ ବାଡ଼ି। 4 ମୂଖକୁ ତାହାର ଅ ାନତାନୁସାେର ଉତର ଦିଅ ନାହ, େଦେଲ

ତୁେମ ମ ତାହାର ସମାନ େହବ। 5 ମୂଖକୁ ତାହାର ଅ ାନତାନୁସାେର

ଉତର ଦିଅ, େନାହିେଲ େସ ଆପଣା ଦୃଷିେର ଆପଣାକୁ ାନୀ େବାଧ କରିବ।

6 ମୂଖ ହାତେର େଯ ସମାଚାର ପଠାଏ, େସ ଆପଣା ପାଦ ଆେପ କାଟି କତି

େଭାଗ କେର। 7 େନଙଡ଼ାର ଚରଣ େଯପରି ନଡ଼ନଡ଼, ଅ ାନର ମୁଖେର

େସପରି ହିେତାପେଦଶ ବାକ । 8 େଯପରି ପସରରାଶିେର ମଣିର ଥଳୀ,

େସପରି େସ, େଯ ମୂଖକୁ ସମାନ ଦିଏ। 9 ମତ େଲାକର ହସେର ଉଠାଯିବା

କଣକ େଯପରି, ମୂଖମାନଙ ମୁଖେର ହିେତାପେଦଶ ବାକ େସପରି। 10

ବାଣୁଆ େଯପରି ସମସଙୁ କତବିକତ କେର, େସପରି େସହି େଲାକ, େଯ

ମୂଖକୁ େବତନ ଦିଏ ଓ େଯ ପଥକକୁ େବତନ ଦିଏ। 11ଆପଣା ବାନି ପତି

େଫରିବା କୁକୁର େଯପରି, ପୁନଃ ପୁନଃ ଆପଣା ଅ ାନତାର କମ କରିବା ମୂଖ

େସପରି। 12 େଯ ଆପଣା ଦୃଷିେର ାନୀ, ଏପରି େଲାକକୁ େଦଖୁଅଛ କି?

ତାହା ଅେପକା ମୂଖ ବିଷୟେର ଅଧକ ଭରସା ଅଛି। 13 ଅଳସୁଆ କେହ,

“ବାଟେର ସିଂହ ଅଛି, ସଡ଼କେର ସିଂହ ଅଛି।” 14 େଯପରି କ ଜାେର କବାଟ

ବୁେଲ, େସପରି ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଶଯ ାେର ଥାଇ କେର। 15 ଅଳସୁଆ

ଥାଳୀେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇ ଆଉ ଥେର ତାହା ମୁଖକୁ େନବାକୁ ଥକିଯାଏ। 16

ସାତ ଜଣ ସୁବିଚାରସିଦ ଉତରକାରୀ ଅେପକା ଅଳସୁଆ ଆପଣା ଦୃଷିେର

ାନବାନ। 17 େଯଉଁ େଲାକ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣାର ଅସମକୀୟ

ବିବାଦେର ରାଗାନିତ ହୁଏ, େସ କୁକୁର କାନ ଧରିବା େଲାକ ତୁଲ । 18

ଅଗିବାଣ, ତୀର ଓ ମୃତୁୁ ନିେକପକାରୀ ବାତୁଳ େଯପରି; 19 ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ େଯଉଁ େଲାକ ଭୁଲାଇ କେହ, “ମଁୁ କʼଣ େକୗତୁକ କରୁ ନାହ?”
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େସ େସପରି। 20 କାଷ େଶଷ େହେଲ ଅଗି ଲଭଯାଏ, କେଣଜପ ନ ଥେଲ

କଳି ନିବୃତ ହୁଏ। 21 େଯପରି ଜଳନା ଅଙାରକୁ ଅଙାର ଓ ଅଗିକୁ କାଷ,

େସପରି ବିବାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ କଳିହୁଡ଼ା େଲାକ। 22କେଣଜପର ବାକ ଅମୃତ

ତୁଲ , ତାହା ଉଦରର ଅନରାଳୟକୁ ଚାଲଯାଏ। 23 ଅନୁରାଗୀ ଓଷ ଓ ମନ

ହୃଦୟ ରୂପା ଖାଦେର ମଣିତ ମୃତିକା ପାତ ତୁଲ । 24 ଘୃଣାକାରୀ ଆପଣା

ଓଷେର କପଟ କେର, ମାତ ମନେର ପବଞନା ରେଖ। 25 େସ ମିଷ ସରେର

କହିେଲ, ତାହାକୁ ବିଶାସ କର ନାହ, େଯେହତୁ ତାହାର ହୃଦୟେର ସାେତାଟି

ଘୃଣ ବିଷୟ ଥାଏ। 26 ତାହାର ଘୃଣା କପଟେର ଆପଣାକୁ ଆବୃତ କେଲ େହଁ

ତାହାର ମନତା ସଭାେର ପକାଶ ପାଇବ। 27 େଯ ଖାତ େଖାେଳ, େସ ଆେପ

ତହ ଭତେର ପଡ଼ିବ; ପୁଣି, େଯ ପଥର ଗଡ଼ାଏ, ତାହା ତାହାର ଉପରକୁ

େନଉଟିବ। 28 ମିଥ ାବାଦୀ ଜିହା ଯାହାକୁ ଚୂଣ କେର, ତାହାକୁ ହ ଘୃଣା

କେର; ପୁଣି, ଚାଟୁବାଦୀ ମୁଖ ସବନାଶ ଜନାଏ।

27ତୁେମ କାଲର ବିଷୟେର ଦପ କଥା କୁହ ନାହ; େଯେହତୁ ଏକ ଦିନ

କଅଣ ଉତାଦନ କରିବ, ତାହା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହ। 2 ଅନ େଲାକ ତୁମର

ପଶଂସା କରୁ, ମାତ ତୁମର ନିଜ ମୁଖ ତାହା ନ କରୁ; ଅପର େଲାକ କରୁ,

ମାତ ତୁମ ନିଜ ଓଷ ତାହା ନ କରୁ। 3ଭାରୀ ପଥର ଓ ଗୁରୁ ବାଲ; ମାତ

ଅ ାନର ବିରକି, େସ ଦୁଇରୁ ଭାରୀ। 4 େକାପ ନିଷୁର ଓ େକାଧ ପଳୟକାରୀ;

ମାତ ଅନଜାଳା ଆଗେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର? 5 ଗୁପ େପମଠାରୁ

ପକାଶିତ ଅନୁେଯାଗ ଭଲ। 6 େପମକାରୀର କତ ବିଶାସନୀୟ; ମାତ ଶତୁର

ଚୁମନ ବହୁଳ। 7 ତୃପ ପାଣୀ ମହୁଚାକକୁ ଘୃଣା କେର; ମାତ କୁଧାତ ପାଣୀକୁ

ତିକ ଦବ ସବୁ ମିଷ। 8 େଯଉଁ େଲାକ ଆପଣା ସାନ ଛାଡ଼ି ଭମଣ କେର, େସ

ବସାରୁ ଭମଣକାରୀ ପକୀର ତୁଲ । 9 େତୖଳ ଓ ସୁଗନି ଧୂପ ମନକୁ ଆହାଦିତ

କେର, ମନର ମନଣାରୁ ଜାତ ମିତର ମିଷତା ତଦୂପ କେର। 10 ନିଜର

ବନୁକୁ ଓ ପିତାର ବନୁକୁ ତ ାଗ କର ନାହ; ପୁଣି, ତୁମର ବିପଦ ଦିନେର

ଆପଣା ଭାଇର ଗୃହକୁ ଯାଅ ନାହ; ଦୂରସ ଭାଇଠାରୁ ନିକଟସ ପତିବାସୀ

ଭଲ। 11 େହ େମାହର ପୁତ, ାନବାନ ହୁଅ ଓ େମାʼ ମନକୁ ଆହାଦିତ କର;

ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ନିନକକୁ ଉତର େଦଇ ପାରିବି। 12 ଚତୁର େଲାକ ବିପଦ

େଦଖ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଏ; ମାତ ଅସତକ େଲାକ ଆଗ ବଢ଼ି ଶାସି ପାଏ।

13 ଅପରିଚିତ େଲାକ ପାଇଁ େଯ ଲଗା ହୁଏ, ତାହାର ବସ ନିଅ; ପୁଣି, େଯ
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ପରସୀ ପାଇଁ ଜାମି ହୁଏ, ତାହାକୁ ବନକ ରଖ। 14 େଯଉଁ େଲାକ ଅତି

ପଭାତେର ଉଠି ଆପଣା ମିତକୁ ଉଚ ରବେର ଆଶୀବାଦ କେର, ତାହାର

େସହି କମ ତାହା ପତି ଅଭଶାପ ରୂେପ ଗଣିତ େହବ। 15ଭାରୀ ବୃଷି ଦିନେର

ଅବିରତ ବିନୁପାତ ଓ କଳିହୁଡ଼ୀ ସୀ, ଏ ଦୁଇ ଏକ ସମାନ ଅଟନି। 16 େଯ

ତାକୁ ଅଟକାଏ, େସ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଏ ଓ ତାହାର ଦକିଣ ହସ େତୖଳ ଉପେର

ପେଡ଼। 17 େଯପରି ଲୁହା ଲୁହାକୁ ସେତଜ କେର, େସପରି ମନୁଷ ଆପଣା

ବନୁର ମୁଖ ସେତଜ କେର। 18 େଯେକହି ଡିମିରିବୃକ ରକା କେର, େସ ତହର

ଫଳ ଖାଏ; ପୁଣି, େଯ ଆପଣା ପଭୁ ପତି ମେନାେଯାଗୀ ଥାଏ, େସ ସମାନ

ପାଏ। 19 େଯପରି ଜଳ ମୁଖକୁ ମୁଖ େଦଖାଏ, େସପରି ହୃଦୟ ମନୁଷ କୁ

ମନୁଷ େଦଖାଏ। 20 େଯପରି ପାତାଳ ଓ ବିନାଶ ସାନ େକେତେବେଳ

ତୃପ ନୁେହଁ, େସପରି ମନୁଷ ର ଇଚାସକଳ େକେତେବେଳ ତୃପ ନୁେହଁ।

(Sheol h7585) 21 େକାୟିେର ରୂପା, ଉହାଇେର ସୁନା, ପଶଂସାେର ମନୁଷ

ପରୀକିତ ହୁଏ। 22 ତୁେମ ଗହମ ସହିତ ଅ ାନକୁ ଢିଙିେର କୁଟିେଲ େହଁ

ତାହାର ଅ ାନତା ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହ। 23 ତୁେମ ଆପଣା େମଷପଲର ଅବସା

ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯତବାନ ହୁଅ, ପୁଣି ଆପଣା ପଶୁପଲ ବିଷୟେର ଉତମ ରୂେପ

ମେନାେଯାଗ କର। 24କାରଣ ସମତି ଅନନକାଳସାୟୀ ନୁେହଁ ଓ ମୁକୁଟ

କʼଣ ପୁରୁଷାନୁକମେର ଥାଏ? 25 ଘାସ କଟା େହେଲ କଅଁଳ ଘାସ ପକାଶ

ପାଏ, ଆଉ ପବତମାନର ତୃଣ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। 26 େମଷଛୁଆମାେନ ତୁମକୁ

ବସ େଦେବ; ପୁଣି, େଛଳି ତୁମ େକତର ମୂଲ ସରୂପ ଅେଟ। 27 ପୁଣି,

େଛଳିଦୁଧ ତୁମର ଓ ତୁମ ପରିବାରର ଭକ ପାଇଁ ଯେଥଷ େହବ; ଆଉ, ତୁମ

ଦାସୀମାନଙ ପାଇଁ ଉପଜୀବିକା େହବ।

28 େକହି ନ େଗାଡ଼ାଇେଲ େହଁ ଦୁଷ ପଳାଏ; ମାତ ଧାମକମାେନ ସିଂହ

ପରି ସାହସିକ। 2 େଦଶର ଅଧମ ସକାଶୁ ତହର ଅଧପତି ଅେନକ ହୁଅନି;

ମାତ ବୁଦିମାନ ଓ ାନବାନ େଲାକମାନଙ ଦାରା ତହର ସିରତା ଦୀଘ ହୁଏ।

3 େଯଉଁ ଦରିଦ େଲାକ ଦୀନହୀନକୁ ଉପଦବ କେର, େସ ପାବନକାରୀ

ବୃଷି ପରି; ତହେର ଭକ ର ଅଭାବ ଘେଟ। 4ବ ବସାତ ାଗକାରୀମାେନ

ଦୁଷମାନଙୁ ପଶଂସା କରନି, ପୁଣି, ଆ ା ପାଳିବା େଲାକମାେନ େସମାନଙ

ସହିତ ବିେରାଧ କରନି। 5 ମନ େଲାକମାେନ ନ ାୟ ବୁଝନି ନାହ, ମାତ

ସଦାପଭୁଙ ଅେନଷଣକାରୀମାେନ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝନି। 6ଦିପଥଗାମୀ କୁଟିଳ
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େଲାକ ଧନୀ େହେଲ େହଁ ତାହା ଅେପକା ଆପଣା ସିଦତାେର ଗମନକାରୀ

ଦରିଦ େଲାକ ଭଲ। 7 େଯ ବ ବସା ମାେନ, େସ ବୁଦିମାନ ପୁତ; ପୁଣି, େଯ

େପଟାଥୀମାନଙର ସଙୀ ହୁଏ, େସ ଆପଣା ପିତାକୁ ଲଜା ଦିଏ। 8 େଯଉଁ

େଲାକ ସୁଧ ଓ ବୃଦି ଦାରା ଆପଣା ସମତି ବୃଦି କେର, େସ ଦୀନହୀନ ପତି

ଦୟାକାରୀ ପାଇଁ ତାହା ସଞୟ କେର। 9 େଯଉଁ େଲାକ ବ ବସା ଶୁଣିବାରୁ

ଆପଣା କଣ େଫରାଏ, ତାହାର ପାଥନା ହ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହୁଏ। 10 େଯଉଁ

େଲାକ ସରଳ େଲାକକୁ ମନ ପଥେର ଯିବାକୁ ଭୁଲାଏ, େସ ସକୃତ ଖାତେର

ଆେପ ପଡ଼ିବ; ମାତ ସିଦ େଲାେକ ମଙଳ ଅଧକାର କରିେବ। 11 ଧନବାନ

ଆପଣା ଦୃଷିେର ାନବାନ; ମାତ ବୁଦିମାନ ଦୀନହୀନ େଲାକ ତାହାର

ପରିଚୟ ନିଏ। 12 ଧାମକମାେନ ଜୟ କେଲ ମହାେଗୗରବ ହୁଏ; ମାତ

ଦୁଷମାନଙର ଉନତି େହେଲ େଲାେକ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାନି। 13 େଯ ଆପଣା

ଅଧମ ଆଚାଦନ କେର, େସ ମଙଳ ପାଏ ନାହ; ମାତ େଯଉଁ େଲାକ ତାହା

ସୀକାର କରି ଛାେଡ଼, େସ ଦୟା ପାଇବ। 14 େଯଉଁ େଲାକ ସବୁେବେଳ କୁକମ

କରିବାକୁ ଭୟ ରେଖ, େସ ଧନ ; ମାତ େଯ ଆପଣା ମନକୁ କଠିନ କେର,

େସ ଆପଦେର ପଡ଼ିବ। 15 େଯପରି ଗଜନକାରୀ ସିଂହ ଓ ଭମଣକାରୀ ଭାଲୁ;

େସପରି ଦୀନହୀନ ପଜାଙ ଉପେର ଦୁଷ କତା। 16 େଯଉଁ ଅ କ ବୁଦିହୀନ,

େସ ମ ଅତି ଉପଦବୀ ହୁଏ, ମାତ େଯ େଲାଭକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଆପଣା

ଦିନ ବଢ଼ାଇବ। 17 େଯଉଁ େଲାକ େକୗଣସି େଲାକର ରକେର ଭାରଗସ ହୁଏ,

େସ ଗତ ପଯ ନ ପଳାଇବ; େକହି ତାହାକୁ ନ ଅଟକାଉ। 18 େଯଉଁ େଲାକ

ସିଦ ଭାବେର ଚାେଲ, େସ ରକା ପାଏ; ମାତ ଆପଣା ପଥେର କୁଟିଳ େଲାକ

ଅକସା ପଡ଼ିବ। 19ଆପଣା ଭୂମି େଯ ଚେଷ, େସ ଯେଥଷ ଆହାର ପାଇବ;

ପୁଣି, େଯ ଅସାର େଲାକଙର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ, ତାହାର ଯେଥଷ ଦରିଦତା

େହବ। 20 ବିଶସ େଲାକ ଆଶୀବାଦେର ବଦଷୁ େହବ; ମାତ େଯ ଧନବାନ

େହବାକୁ ଅତି ଉଦ ମ କେର, େସ ଅଦଣିତ େନାହିବ। 21 ମୁଖାେପକା କରିବା

ଭଲ ନୁେହଁ। କିଅବା ଖେଣ ରୁଟି ପାଇଁ ଅଧମ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। 22 କୁଦୃଷି

େଲାକ ସମତି ପେଛ େଦୗେଡ଼, ମାତ ତାହାକୁ ଅଭାବ ଆକମଣ କରିବ େବାଲ

େସ ଜାେଣ ନାହ। 23 ଜିହାେର ଚାଟୁବାଦ କରିବା େଲାକ ଅେପକା ମନୁଷ କୁ

ଅନୁେଯାଗ କରିବା େଲାକ େଶଷେର ଅଧକ ଅନୁଗହ ପାଏ। 24 େଯ ଆପଣା

ପିତା କିମା ମାତାର ଦବ ଅପହରଣ କରି କେହ, ଏଥେର କିଛି ଅଧମ ନାହ,
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େସ ସଂହାର କର ସଙୀ। 25 ବହୁପତ ାଶୀ ପାଣ ବିବାଦ ଜନାଏ, ମାତ େଯ

ସଦାପଭୁଙ ଉପେର ନିଭର ରେଖ, େସ ହୃଷପୁଷ େହବ। 26 େଯ ଆପଣା

ଅନଃକରଣେର ନିଭର ରେଖ, େସ ମୂଖ; ମାତ େଯ ାନେର ଚାେଲ, େସ

ରକା ପାଇବ। 27 େଯ ଦରିଦକୁ ଦାନ କେର, ତାହାର ଅଭାବ େହବ ନାହ;

ମାତ େଯ ଆପଣା ଚକୁ ମୁେଦ, େସ ଅେନକ ଅଭଶାପ ପାଇବ। 28 ଦୁଷମାେନ

ଉନତ େହେଲ, େଲାେକ ଆପଣାମାନଙୁ ଲୁଚାନି; ମାତ େସମାେନ ବିନଷ

େହେଲ, ଧାମକଗଣ ବଦଷୁ ହୁଅନି।

29 େଯଉଁ େଲାକ ଥରକୁଥର ଅନୁେଯାଗ ପାଇେଲ େହଁ ଆପଣା ଗୀବା ଶକ

କେର, େସ ପତିକାର ବିନୁ ହଠା ଭଗ େହବ। 2 ଧାମକମାେନ ବଦଷୁ

େହେଲ, େଲାକମାେନ ଆନନ କରନି; ମାତ ଦୁଷ େଲାକ କତୃତ ପାଇେଲ,

େଲାକମାେନ ଆତସର କରନି। 3 େଯଉଁ େଲାକ ାନକୁ େସହ କେର, େସ

ଆପଣା ପିତାକୁ ଆନନିତ କେର; ମାତ େଯ େବଶ ାମାନଙଠାେର ଅନୁରକ,

େସ ଆପଣା ସମତି ଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। 4 ରାଜା ସୁବିଚାର ଦାରା େଦଶ ସୁସିର

କେର; ମାତ େଯ ଉପହାରପିୟ, େସ ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ। 5 େଯଉଁ

େଲାକ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଚାଟୁବାଦ କେର, େସ ତାହାର ପାଦ ପାଇଁ ଜାଲ

ପସାେର। 6 ମନ େଲାକର ଅଧମେର ଫାନ ଥାଏ; ମାତ ଧାମକ ଗାନ ଓ

ଆନନ କେର। 7 ଧାମକ େଲାକ ଦୀନହୀନମାନଙ ଗୁହାରି ବିଷୟେର ବି ;

ମାତ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୁଷ େଲାକର ବୁଦି ନାହ। 8 ନିନକମାେନ ନଗରକୁ

ପଜଳିତ କରନି; ମାତ ାନୀମାେନ େକାଧ ନିବାରଣ କରନି। 9 ଅ ାନ ସହିତ

ାନବାନର ବିବାଦ େହେଲ, େସ େକାଧ କେଲ କି ହସିେଲ, କିଛି ଶାନି ନାହ।

10 ରକପାତପିୟ େଲାକମାେନ ସିଦ ବ କିକୁ ଘୃଣା କରନି; ପୁଣି, େସମାେନ

ସରଳ େଲାକର ପାଣ େଖାଜନି। 11 ମୂଖ ଆପଣାର ସବୁ େକାଧ ପକାଶ

କେର; ମାତ ାନୀ ତାହା ସମାଳି କାନ କେର। 12 ଶାସନକତା େଯେବ

ମିଥ ା କଥାେର କାନ େଡେର, େତେବ ତାହାର େସବକ ସବୁ ଦୁଷ ହୁଅନି।

13ଦରିଦ ଓ ଉପଦବୀ ଏକତ ମିଳନି, ସଦାପଭୁ ଉଭୟର ଚକୁ ଦୀପିମାନ

କରନି। 14 େଯଉଁ ରାଜା ବିଶସ ରୂେପ ଦୀନହୀନମାନଙର ବିଚାର କେର,

ତାହାର ସିଂହାସନ ସଦାକାଳ ସୁସିର େହବ। 15 ବାଡ଼ି ଓ ଅନୁେଯାଗ ାନ

ଦିଏ; ମାତ ପିଲାକୁ ତାହାର ଇଚାେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େସ ତାହାର ମାତାକୁ

ଲଜା ଦିଏ। 16 ଦୁଷ େଲାକମାେନ ବଦଷୁ େହେଲ, ଅଧମ ବେଢ଼; ମାତ
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ଧାମକମାେନ େସମାନଙର ନିପାତ େଦଖେବ। 17 ଆପଣା ପୁତକୁ ଶାସି

େଦେଲ, େସ ତୁମକୁ ଶାନି େଦବ; ପୁଣି, େସ ତୁମ ପାଣକୁ ସୁଖ େଦବ। 18

ଈଶରୀୟ ପତ ାେଦଶ ଅଭାବେର େଲାକମାେନ ବିନଷ ହୁଅନି; ମାତ େଯଉଁ

େଲାକ ବ ବସା ପାେଳ, େସ ଧନ । 19 କଥାମାତେର ଦାସର ଦମନ ହୁଏ

ନାହ; େଯେହତୁ େସ ବୁଝିେଲ େହଁ ମେନାେଯାଗ କେର ନାହ। 20 ତୁେମ

କି କଥାେର ଚଞଳ େଲାକକୁ େଦଖୁଅଛ? ତାହା ଅେପକା ମୂଖ ବିଷୟେର

ଅଧକ ଭରସା ଅଛି। 21 େଯ ପିଲାଦିନୁ ଆପଣା ଦାସକୁ େଗହା କରି ପାେଳ,

େଶଷେର େସହି ଦାସ ତାହାର ପୁତ େହାଇ ଉେଠ। 22 େକାଧୀ େଲାକ ବିବାଦ

ଜନାଏ, ପୁଣି, ରାଗାନ େଲାକ ବହୁତ ଅଧମ କେର। 23 ମନୁଷ ର ଅହଙାର

ତାହାକୁ ନତ କରିବ; ମାତ ଯାହାର ଆତା ବିନତ, େସ ସମାନ ପାଇବ। 24

େଚାରର ଭାଗୀ ଆପଣା ପାଣକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ରାଣ କରାଇବାର କଥା

ଶୁେଣ, କିନୁ କିଛି ପକାଶ କେର ନାହ। 25 େଲାକଭୟ ଫାନଜନକ; ମାତ

ସଦାପଭୁଙଠାେର େଯ ନିଭର ରେଖ, େସ ସୁରକିତ େହବ। 26ଅେନେକ

ଶାସନକତାର ଅନୁଗହ ଚାହାନି; ମାତ ମନୁଷ ର ବିଚାର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ହୁଏ। 27 ଅଧମକାରୀ େଲାକ ଧାମକର ଘୃଣା ବିଷୟ, ପୁଣି, ସରଳପଥଗାମୀ

ଦୁଷ େଲାକର ଘୃଣା ବିଷୟ ହୁଏ।

30ଯାକିର ପୁତ ଆଗୁରର କଥା: ଅଥ ଭାେରାକି। େସ ମନୁଷ ଈଥୀେୟଲକୁ,

ଅଥା , ଈଥୀେୟଲ ଓ ଉକଲକୁ କେହ: 2 ଅବଶ ମଁୁ ମନୁଷ ଅେପକା

ପଶୁବ , ପୁଣି, େମାʼ ଠାେର ମନୁଷ ର ବିେବଚନା ନାହ। 3 ମଁୁ ାନ ଶିଖ

ନାହ, ଅବା ଧମସରୂପଙ ବିଷୟକ ବିଦ ା େମାʼ ଠାେର ନାହ। 4 କିଏ

ସଗାେରାହଣ କରି େସଠାରୁ ଅବେରାହଣ କରିଅଛି? କିଏ ଆପଣା ମୁଷିେର

ବାୟୁ ଏକତ କରିଅଛି? କିଏ ଆପଣା ବସେର ଜଳସମୂହକୁ ବାନିଅଛି? କିଏ

ପୃଥବୀର ସବୁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛି? ତାହାଙର ନାମ କଅଣ? ତାହାଙ

ପୁତର ନାମ କଅଣ? ଏହା େଯେବ ଜାଣ, େତେବ କୁହ। 5 ପରେମଶରଙର

ପେତ କ ବାକ ପରୀକାସିଦ; େଯଉଁମାେନ ତାହାଙର ଆଶୟ ନିଅନି, େସ

େସମାନଙର ଢାଲ। 6 ତାହାଙ ବାକ େର େଯାଗ କର ନାହ, କେଲ େସ

ତୁମକୁ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ, ପୁଣି, ତୁେମ ମିଥ ାବାଦୀ ଜଣା ପଡ଼ିବ। 7 ମଁୁ

ତୁମ ନିକଟେର ଏ ଦୁଇ ବର ମାଗିଅଛି, ମଁୁ ମରିବା ପୂବରୁ ତାହା େମାେତ

େଦବାକୁ ଅସମତ ହୁଅ ନାହ। 8 ଅସାରତା ଓ ମିଥ ା କଥା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର
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କର; େମାେତ ଦରିଦତା କି ଧନ ଦିଅ ନାହ; େମାʼ ପଡ଼ିର ଭାଗ େଦଇ େମାେତ

ପତିେପାଷଣ କର। 9 େନାହିେଲ ମଁୁ ପରିତୃପ େହାଇ ତୁମକୁ ଅସୀକାର

କରି କହିବି, ସଦାପଭୁ କିଏ? କିଅବା ଦରିଦ େହେଲ େଚାରି କରି ଆପଣା

ପରେମଶରଙର ନାମ ମିଥ ାେର େନବି। 10 ଦାସର ପଭୁ ନିକଟେର ତାହାର

ଅପବାଦ କର ନାହ, କେଲ େସ ତୁମକୁ ଅଭଶାପ େଦବ ଓ ତୁେମ ଅପରାଧୀ

ଗଣିତ େହବ। 11 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ପିତାକୁ ଶାପ ଦିଅନି, ପୁଣି, ଆପଣା

ମାତାକୁ ଆଶୀବାଦ କରନି ନାହ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି। 12ଆପଣା ଦୃଷିେର

ନିମଳ, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି, ତଥାପି େସମାେନ ଆପଣା ମଳିନତାରୁ େଧୗତ

େହାଇ ନାହାନି। 13 ଏକ ବଂଶ ଅଛି, ଆଃ, େସମାନଙ ଦୃଷି କିପରି ଉଚ!

େସମାନଙ ଚକୁର ପତା ଉତିତ େହାଇଅଛି। 14 ପୃଥବୀରୁ ଦୁଃଖୀମାନଙୁ ଓ

ମନୁଷ ଗଣ ମ ରୁ ଦରିଦମାନଙୁ ଗାସ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନଙର ଦନ

ଖଡ ପରି ଓ କଳଦନ ଛୁରୀ ପରି, ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି। 15 େଜାକର ଦୁଇ

କନ ା ଅଛନି, େଯଉଁମାେନ କହନି “ଦିଅ, ଦିଅ।” ତିେନାଟି ବସୁ ଅଛି, ଯାହା

େକେବ ତୃପ ନୁେହଁ, ପୁଣି, ଚାରି ବସୁ େକେବ କେହ ନାହ, “ଯେଥଷ େହଲା।”

16 ପାତାଳ ଓ ବନ ାଗଭ; ଜଳେର ଅତୃପ ଭୂମି, ଓ ଅଗି େଯ କେହ ନାହ,

ଯେଥଷ େହଲା। (Sheol h7585) 17 େଯଉଁ ଚକୁ ଆପଣା ପିତାକୁ ପରିହାସ

କେର ଓ ମାତାର କଥା ମାନିବାକୁ ତୁଚେବାଧ କେର, ତାହା ଉପତ କାର

ଡାମରା କାଉମାେନ କାଢ଼ି ପକାଇେବ, ପୁଣି, ଉେତାଶ ପକୀର ଛୁଆମାେନ

ତାହା ଖାଇେବ। 18 ତିନି କଥା େମାହର େବାଧାଗମ , ପୁଣି, ଚାରି କଥା ମଁୁ

ଜାଣୁ ନାହ। 19ଆକାଶେର ଉେତାଶ ପକୀର ଗତି, ପସରେର ସପର ଗତି,

ସମୁଦ ମ େର ଜାହାଜର ଗତି, ଯୁବତୀଠାେର ପୁରୁଷର ଗତି। 20 େସହି

ପକାର ବ ଭଚାରିଣୀ ସୀର ଗତି, େସ ଖାଇ ମୁହଁ େପାଛି ଦିଏ ଓ କେହ,

ଆେମ କିଛି ଅଧମ କରି ନାହଁୁ। 21 ତିନି କଥାର ଭାରେର ପୃଥବୀ କମିତ ହୁଏ,

ପୁଣି ଚାରି କଥାର ଭାରେର ମ , ତାହା େସ ସହିପାେର ନାହ; 22ରାଜତପାପ

ଦାସର ଭାର ଓ ଆହାରେର ପରିତୃପ ମୂଢ଼ର ଭାର; ବିବାହ େହବା ଘୃଣ

ସୀର ଭାର; 23 ପୁଣି, ଆପଣା କତୀର ଉତରାଧକାରିଣୀ ଦାସୀର ଭାର। 24

ଚାରି ପାଣୀ ପୃଥବୀେର ସାନ, ମାତ ଅତିଶୟ ାନବାନ, 25 ପିମୁଡ଼ିଗଣ

ଦୁବଳ ଜାତି, ତଥାପି ଗୀଷକାଳେର ଆହାର ସଞୟ କରନି। 26 ଶାଫ

ଜନୁଗଣ ଶକିହୀନ ଜାତି, ତଥାପି େସମାେନ େଶୖଳେର ଆପଣା ଆପଣା
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ବସା ନିମାଣ କରନି। 27 ପଙପାଳମାନଙର େକୗଣସି ରାଜା ନାହ, ତଥାପି

େସସମେସ ଦଳବଦ େହାଇ ଗମନ କରନି। 28 ପୁଣି, ଝିଟିପିଟି ହସ ଦାରା

ଧରାଯାଏ, ତଥାପି େସ ରାଜାର ଅଟାଳିକାେର ଥାଏ। 29 ତିନି ପାଣୀ ସୁନର

ରୂେପ ଗମନ କରନି, ପୁଣି, ଚାରି ପାଣୀ ସୁନର ରୂେପ ଗମନ କରନି; 30

ପଶୁମାନଙ ମ େର ବିକମୀ ସିଂହ କାହା ସମୁଖରୁ େଫେର ନାହ। 31ଯୁଦାଶ;

ଛାଗ ଓ ରାଜା, ଯାହା ବିରୁଦେର େକହି ଉେଠ ନାହ। 32 େଯେବ ତୁେମ

ଆପଣାକୁ ଉଚ କରିବାେର ମୂଢ଼ର କମ କରିଥାଅ, କିଅବା େଯେବ କୁକଳନା

କରୁଥାଅ, େତେବ ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ ଦିଅ। 33କାରଣ େଯପରି ଦୁଗ

ମନନେର ଲବଣୀ ବାହାେର ଓ ନାସିକା ମନନେର ରକ ବାହାେର; ତଦୂପ

େକାଧ ମନନେର ବିବାଦ ବାହାେର।

31ଲମୂେୟଲ ରାଜାର କଥା: ଅଥା , ତାହାର ମାତା ତାହାକୁ ଯାହା

ଶିଖାଇଥଲା, େସହି ଭାେରାକି। 2 େହ େମାହର ପୁତ, େହ େମାʼ ଗଭର ପୁତ,

େହ େମାʼ ମାନତର ପୁତ, କଅଣ କହିବି? 3 ତୁେମ ସୀେଲାକଙୁ ଆପଣା ବଳ

ଦିଅ ନାହ, ଅବା ରାଜାମାେନ ଯହେର ବିନଷ ହୁଅନି, ତହେର ଗତି କର

ନାହ। 4 େହ ଲମୂେୟଲ, ରାଜାମାନଙର ଦାକାରସ ପାନ କରିବା ଉଚିତ

ନୁେହଁ, ରାଜାମାନଙର ଉଚିତ ନୁେହଁ; କିଅବା ମଦ କାହ େବାଲ କହିବା

ଭୂପତିମାନଙର ଉଚିତ ନୁେହଁ। 5 େସମାେନ ପାନ କେଲ, ବ ବସା ପାେସାରି

ଦୁଃଖୀସନାନ ସମସଙର ବିଚାର ବିପରୀତ କରିେବ। 6 ମୃତକଳ େଲାକକୁ

ମଦ ଦିଅ ଓ ତିକମନା େଲାକକୁ ଦାକାରସ ଦିଅ। 7 େସ େଲାକ ପାନ କରି

ଆପଣା ଦରିଦତା ପାେସାରୁ ଓ ଆପଣା େକଶ ଆଉ ମନେର ନ କରୁ। 8 ଘୁଙା

େଲାକଙ ପକେର, ସମସ ଅନାଥଙ ପକେର, ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଅ। 9 ମୁଖ

ଫଟାଇ ଯଥାଥ ବିଚାର କର, ପୁଣି, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦମାନଙର ସୁବିଚାର

କର। 10 ଗୁଣବତୀ ସୀ କିଏ ପାଇ ପାେର? ମୁକାଠାରୁ ହ ତାହାର ମୂଲ

ଅଧକ। 11 ତାହାର ସାମୀର ହୃଦୟ ତାହାଠାେର ନିଭର କେର, ପୁଣି, ତାହାର

ଲାଭର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହ। 12 େସ ଜୀବନଯାଏ ସାମୀର କତି ନ କରି ମଙଳ

କେର। 13 େସ େମଷେଲାମ ଓ ମସିନା େଖାଜି ସେନାଷେର ଆପଣା ହସେର

କମ କେର। 14 େସ ବାଣିଜ ଜାହାଜ ତୁଲ ; େସ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଆହାର

ଆେଣ। 15 ମ େସ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଉେଠ ଓ ଆପଣା ପରିଜନ ସମସଙ

ନିମେନ ଖାଦ ପସୁତ କେର ଓ ଦାସୀଗଣଙୁ ନିରୂପିତ କମ ଦିଏ। 16 େସ
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େକତର ବିଷୟ ବୁଝି ତାହା କିେଣ, େସ ଆପଣା ହସର ଫଳ େଦଇ ଦାକାେକତ

େରାପଣ କେର। 17 େସ ବଳେର ଆପଣା ଅଣା ବାେନ ଓ ଆପଣା ବାହୁ

ବଳବାନ କେର। 18ଆପଣା ବ ାପାର େଯ ଲାଭଜନକ, ଏହା େସ ବୁେଝ;

ପୁଣି, ରାତିକାଳେର ତାହାର ପଦୀପ ଲଭଯାଏ ନାହ। 19 େସ ଚରଖାକୁ ହାତ

ବଢ଼ାଏ, ପୁଣି, ତାହାର ହସ ତାକୁଡ଼ି ଧେର। 20 େସ ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙ ପତି

ମୁକହସା ହୁଏ ଓ ଦରିଦମାନଙ ପତି ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଏ। 21 େସ ହିମ ଲାଗି

ଆପଣା ପରିବାର ବିଷୟେର ଭୟ କେର ନାହ; େଯେହତୁ ତାହାର ସମସ

ପରିବାର ସିନୂର ବଣ ବସ ପିନନି। 22 େସ ଆପଣା ନିମେନ ଚିତବିଚିତ

ଆଚାଦନ ବସ ପସୁତ କେର, ପୁଣି, େସ ଶୁଭ େକୗମବସ ଓ ଧୂମବଣ ବସ

ପିେନ। 23 ତାହାର ସାମୀ େଦଶୀୟ ପାଚୀନମାନଙ ସେଙ ନଗରଦାରେର

ବସିବା େବେଳ ଚିହାଯାଏ। 24 େସ ସୂକ ବସ ପସୁତ କରି ବିକୟ କେର,

ପୁଣି, ବଣିକମାନଙ ହସେର କଟିବନନ ସମପଣ କେର। 25 ବଳ ଓ େଶାଭା

ତାହାର ବସ ସରୂପ; ପୁଣି, ଭବିଷ ତକାଳ ବିଷୟେର େସ ହାସ କେର।

26 େସ ାନେର ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଏ; ତାହାର ଜିହାେର ଦୟାର ବ ବସା

ଥାଏ। 27 େସ ଆପଣା ପରିବାରର ଆଚରଣେର ମେନାେଯାଗ କେର, ପୁଣି,

ଆଳସ ର ଆହାର ଖାଏ ନାହ। 28 ତାହାର ସନାନମାେନ ଉଠି ତାହାକୁ ଧନ

ଧନ କହନି ଓ ତାହାର ସାମୀ ହ ତାହାକୁ (ଏରୂପ) ପଶଂସା କେର; 29

“ଅେନକ କନ ା ଗୁଣ େଦଖାଇଅଛନି, ମାତ ତୁେମ େସସମସଙ ଅେପକା

େଶଷ।” 30ଲାବଣ ପବଞନାଜନକ ଓ େସୗନଯ ଅସାର; ମାତ େଯଉଁ ସୀ

ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କେର, େସ ପଶଂସିତା େହବ। 31 ତାହାର ହାତର ଫଳ

ତାହାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି, ତାହାର ନିଜ କମ ନଗରଦାରେର ତାହାର ପଶଂସା

କରୁ।
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ଉପେଦଶକ
1ଦାଉଦଙର ପୁତ, ଯିରୂଶାଲମସ ରାଜା, ଉପେଦଶକଙର ବାକ ମାଳା। 2

ଉପେଦଶକ କହୁଅଛନି, “ଅସାରର ଅସାର, ଅସାରର ଅସାର, ସକଳ ହ

ଅସାର।” 3 ମନୁଷ ସୂଯ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମେର ପରିଶାନ ହୁଏ,

ତାହାର େସହିସବୁରୁ କି ଲାଭ? 4 ଏକ ପିଢ଼ି ଯାଏ ଓ ଅନ ପିଢ଼ି ଆେସ;

କିନୁ ପୃଥବୀ ସଦାକାଳ ଥାଏ। 5 ମ ସୂଯ ଉଦିତ ହୁଏ ଓ ସୂଯ ଅସ

ହୁଏ, ପୁଣି ଆପଣା ଉଦୟ ସାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତର ହୁଏ। 6 ବାୟୁ ଦକିଣ

ଦିଗକୁ ଯାଏ ଓ ଉତର ଦିଗକୁ େଫେର; ଆପଣା ପଥେର ସବଦା ଘୂେର ଓ

ବାୟୁ ଆପଣା ଚକକୁ ପୁନବାର େଫେର। 7 ନଦୀସବୁ ସମୁଦକୁ ବହିଯାଆନି,

ତଥାପି ସମୁଦ ପୂଣ ହୁଏ ନାହ; ନଦୀସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ଗମନ ସାନକୁ

ପୁନବାର ଗମନ କରନି। 8 ସମଗ ବିଷୟ କାନିପୂଣ; ମନୁଷ ତାହା ବଣନା

କରିପାେର ନାହ; ଚକୁ ଦଶନେର ତୃପ ନୁେହଁ, କିଅବା କଣ ଶବଣେର ତୃପ

ନୁେହଁ। 9ଯାହା େହାଇଅଛି, ତାହା ହ େହବ ଓ ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା

ହ କରାଯିବ; ପୁଣି, ସୂଯ ତେଳ େକୗଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହ। 10ଯାହା

ବିଷୟେର ମନୁଷ ମାେନ କହନି, େଦଖ, ଏହା ନୂତନ, ଏହାପରି କି େକୗଣସି

ବିଷୟ ଅଛି? ତାହା ତ ଏଥପୂେବ ଆମମାନଙ ପୂବକାଳୀନ ସମୟେର

ଥଲା। 11 ପୂବକାଳୀନ େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର କିଛି ସରଣ ନ ଥାଏ;

କିଅବା ଭବିଷ ତେର େଯଉଁମାେନ ଉତନ େହେବ, େସମାନଙ ସରଣ ହ

ଉତରକାଳୀନ ଭବିଷ ତ େଲାକମାନଙ ମ େର ନ ଥବ। 12ମଁୁ ଉପେଦଶକ,

ଯିରୂଶାଲମେର ଇସାଏଲ ଉପେର ରାଜା ଥଲ। 13 ପୁଣି, ଆକାଶ ତେଳ

କୃତ ସମସ ବିଷୟ ାନ ଦାରା ଆେଲାଚନା ଓ ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ

ମେନାେଯାଗ କଲ; ଏତଦାରା ପରେମଶର େଯ ମନୁଷ ସନାନଗଣକୁ ବ ସ

େହବାକୁ େଦଇଅଛନି, ଏହା ଅତ ନ େକଶଜନକ। 14 ସୂଯ ତେଳ କୃତ

ସମସ କାଯ ମଁୁ ନିରୀକଣ କରିଅଛି; ଆଉ େଦଖ, ସବୁ ଅସାର, ବାୟୁର

ପଶାଦାବନମାତ। 15ଯାହା ବଙା, ତାହା ସଳଖ କରାଯାଇ ନ ପାେର ପୁଣି,

ଯାହା ଅଭାବ, ତାହା ଗଣିତ େହାଇ ନ ପାେର। 16 ମଁୁ ଆପଣା ହୃଦୟେର

ଭାବି କହିଲ, “େଦଖ, ଯିରୂଶାଲମେର େମାʼ ପୂେବ ଥବା ସମସ େଲାକଙ

ଅେପକା ମଁୁ ବହୁତ ାନପାପ େହାଇଅଛି; ଆହୁରି, େମାହର ହୃଦୟ ାନ

ଓ ବିଦ ାେର ମହା ଅନୁଭବୀ େହାଇଅଛି।” 17 ତହଁୁ ମଁୁ ାନର ତତ, ପୁଣି
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ପାଗଳାମି ଓ ଅ ାନତାର ତତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କଲ; ଏହା ହ

ବାୟୁର ପଶାଦାବନ େବାଲ ଜାଣିଲ। 18 କାରଣ ବହୁତ ାନେର ବହୁତ

େକଶ ଥାଏ; ପୁଣି, େଯ ବିଦ ା ବୃଦି କେର, େସ ଦୁଃଖ ବୃଦି କେର।

2ମଁୁ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଲ, “ଆସ, ମଁୁ ଏେବ ତୁମକୁ ଆନନ ଦାରା

ପରୀକା କରିବି; ଏେହତୁ ସୁଖେଭାଗ କର; ଆଉ େଦଖ, ତାହା ମ ଅସାର।”

2 ମଁୁ ହାସ ବିଷୟେର କହିଲ, “ତାହା ପାଗଳାମି”, ଆନନ ବିଷୟେର କହିଲ,

“ତାହା କଅଣ କେର?” 3 ମଁୁ କିପରି ମଦ ପାନେର ଶରୀରକୁ ତୁଷ କରିବି

ଓ ଆକାଶ ତେଳ ମନୁଷ ସନାନଗଣର ଯାବଜୀବନ କଅଣ କରିବା ଭଲ,

ଏହା ଜାଣି ପାରିବା ପଯ ନ କିପରି ଅ ାନତା ଅବଲମନ କରିବି, ଏହା ମେନ

ମେନ ଅନୁସନାନ କଲ, ଏହି ସମୟେର ମ େମାହର ମନ ାନେର େମାେତ

ପଥ ପଦଶନ କରୁଥଲା। 4 ମଁୁ ଆପଣା ନିମେନ ମହ ମହ କମ କଲ; ମଁୁ

ଗୃହମାନ ନିମାଣ କଲ; ମଁୁ ଅେନକ ଦାକାେକତ ପସୁତ କଲ; 5 ମଁୁ ଆପଣା

ନିମେନ ଉଦ ାନ ଓ ଉପବନ ପସୁତ କରି, ତହ ମ େର ସବପକାର ଫଳବୃକ

େରାପଣ କଲ; 6 ମଁୁ ବୃକର ଚାରା ଉତାଦକ ବନେର ଜଳ େସଚନ ପାଇଁ

ପୁଷରିଣୀମାନ େଖାଳାଇଲ; 7 ମଁୁ ଦାସଦାସୀଗଣ କୟ କଲ ଓ େମାହର

ଗୃହରୁ ଜାତ ଦାସଗଣ ଥେଲ; ଆହୁରି େମାʼ ପୂେବ ଯିରୂଶାଲମସିତ ସମସଙ

ଅେପକା େମାହର େଗାେମଷାଦି ପଶୁପଲ ଅଧକ ଥେଲ; 8 ମଁୁ ରୂପା ଓ ସୁନା,

ପୁଣି ନାନା ରାଜାର ଓ ନାନା ପେଦଶର ବିେଶଷ ବିେଶଷ ସମତି ସଂଗହ

କଲ; ମଁୁ ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା, ଆଉ ମନୁଷ ସନାନଗଣର ତୁଷିକାରଣୀ

ଅେନକ ଉପପତୀ ପାଇଲ। 9 ଏହିରୂେପ େମାʼ ପୂେବ ଯିରୂଶାଲମେର

େଯଉଁମାେନ ଥେଲ, େସହି ସମସଙ ଅେପକା ମହାନ ଓ ବଦଷୁ େହଲ; ମ

େମାହର ାନ େମାʼ ଠାେର ରହିଲା। 10 ପୁଣି, େମାʼ ଚକୁ ଯାହା େଦଖ

ଯାହା କଲା, ତାହା ମଁୁ ତାହାକୁ ନିେଷଧ କଲ ନାହ; ମଁୁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ

େକୗଣସି ସୁଖେଭାଗରୁ ବାରଣ କଲ ନାହ, କାରଣ େମାହର ସମସ ପରିଶମ

ସକାଶୁ େମାହର ହୃଦୟ ଆନନ କଲା; ପୁଣି, େମାହର ସକଳ ପରିଶମରୁ ଏହା

େମାହର ଅଂଶ ଥଲା। 11 ତହଁୁ େମାହର ହସ େଯଉଁ ସମସ କାଯ କରିଥଲା

ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମେର ମଁୁ ପରିଶାନ େହାଇଥଲ, ତହ ପତି ମଁୁ ଦୃଷିପାତ

କଲ; ଆଉ, େଦଖ, ସବୁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶାଦାବନମାତ, ପୁଣି ସୂଯ

ତେଳ େକୗଣସି ଲାଭ ନ ଥଲା। 12 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ାନ, ପାଗଳାମି ଓ
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ଅ ାନତା େଦଖବାକୁ ପବୃତ େହଲ; କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ରାଜାଙ ପେର

ଆେସ, େସ କଅଣ କରିବ? ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ହ ମାତ। 13 ତହଁୁ

ମଁୁ େଦଖଲ, େଯପରି ଅନକାର ଅେପକା ଦୀପି ଉତମ, େସପରି ଅ ାନତା

ଅେପକା ାନ ଉତମ। 14 ାନବାନର ଚକୁ ତାହାର ମସକେର ଥାଏ, ପୁଣି

ମୂଖ ଅନକାରେର ଭମଣ କେର, ତଥାପି ସମସଙ ପତି ଏକ ଦଶା ଘେଟ,

ଏହା ମଁୁ େଦଖଲ। 15 ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଲ, “ମୂଖ ପତି

େଯରୂପ ଘେଟ, େମାʼ ପତି ହ େସରୂପ ଘଟିବ; େତେବ ମଁୁ କାହକି ଅଧକ

ାନବାନ େହଲ?” ତହଁୁ ମଁୁ ମେନ ମେନ କହିଲ, ଏହା ହ ଅସାର। 16

କାରଣ େଯପରି ମୂଖର, େସପରି ାନବାନ େଲାକର ସରଣ ସଦାକାଳ

ନ ଥାଏ; େଯେହତୁ ଭବିଷ ତେର ସମେସ ଭୁଲ ଯାଇଥେବ। ଆହା! ମୂଖ

େଯପରି ମେର, ାନୀ ମ େସପରି ମେର। 17 ତହଁୁ ମଁୁ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କଲ;

େଯେହତୁ ସୂଯ ତେଳ କୃତକାଯ େମାʼ ପତି େକଶେବାଧକ େହଲା; କାରଣ

ସବୁ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶାଦାବନମାତ। 18ପୁଣି, ସୂଯ ତେଳ ମଁୁ େଯଉଁ

େଯଉଁ ପରିଶମେର ପରିଶାନ େହଲ, େମାହର େସହି ସବୁ ପରିଶମକୁ ମଁୁ ଘୃଣା

କଲ; କାରଣ େମାହର ଉତରାଧକାରୀ ପାଇଁ ତାହାସବୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ େହବ।

19ଆଉ, େସ ାନୀ କି ମୂଖ େହବ, କିଏ ଜାେଣ? ତଥାପି ମଁୁ ସୂଯ ତେଳ

େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମେର ପରିଶାନ େହାଇ ାନ ପକାଶ କଲ, େସ େମାହର

େସହି ସକଳ ପରିଶମର ଫଳାଧକାରୀ େହବ; ଏହା ହ ଅସାର। 20 ଏେହତୁ

ସୂଯ ତେଳ ମଁୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମେର ପରିଶାନ େହଲ, େସହି ସମସ

ବିଷୟେର ଆପଣା ଅନଃକରଣକୁ ନିରାଶ କରାଇବାକୁ ପବୃତ େହଲ। 21

କାରଣ ଏକ ବ କି ାନ, ବିଦ ା ଓ ଦକତା ସହିତ ପରିଶମ କେର; ତଥାପି

େଯଉଁ ବ କି ତହେର ପରିଶମ କରି ନାହ, ତାହାର ଅଧକାର ନିମେନ େସ

ତାହା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହା ହ ଅସାର ଓ ଅତି ମନ। 22 େତେବ ସୂଯ ତେଳ

ମନୁଷ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମେର ଓ ହୃଦୟର ଚିନାେର ପରିଶାନ ହୁଏ,

େସସବୁରୁ େସ କʼଣ ପାଏ? 23 କାରଣ ତାହାର ଦିନସବୁ େକବଳ ଦୁଃଖମୟ

ଓ ତାହାର କାଯ ମନସାପଜନକ; ରାତିେର ମ ତାହାର ହୃଦୟ ବିଶାମ

ପାଏ ନାହ। ଏହା ମ ଅସାର। 24 େଭାଜନ ଓ ପାନ ପୁଣି ନିଜ ପରିଶମେର

ଆପଣା ପାଣକୁ ସୁଖେଭାଗ କରାଇବା ଅେପକା ମନୁଷ ର ଆଉ ଅଧକ ମଙଳ

ବିଷୟ ନାହ। ମ ମଁୁ େଦଖଲ, ଏହା ପରେମଶରଙ ହସରୁ ହୁଏ। 25 କାରଣ
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ତାହାଙ ବିନା କିଏ େଭାଜନ କରି ପାରିବ ଅବା ସୁଖେଭାଗ କରି ପାରିବ? 26

େଯେହତୁ େଯଉଁ ବ କି ପରେମଶରଙୁ ତୁଷ କେର, େସ ତାହାକୁ ାନ, ବିଦ ା

ଓ ଆନନ ଦିଅନି; ମାତ ପରେମଶରଙ ତୁଷିକାରୀ େଲାକକୁ େଦବା ପାଇଁ

ସଂଗହ ଓ ସଞୟ କରଣାେଥ ପାପୀକୁ େସ କାଯ ଦିଅନି। ଏହା ହ ଅସାର ଓ

ବାୟୁର ପଶାଦାବନମାତ।

3ସବୁ ବିଷୟର ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତେଳ ସବୁ ଉେଦଶ ର

ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି; 2 ଜନ େହବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ; େରାପିବାର

ସମୟ, ଯାହା େରାପିତ େହଲା, ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ; 3 ବଧ କରିବାର

ସମୟ ଓ ସୁସ କରିବାର ସମୟ; ଭାଙିବାର ସମୟ ଓ ନିମାଣ କରିବାର

ସମୟ, 4 େରାଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହସିବାର ସମୟ; ବିଳାପ କରିବାର

ସମୟ ଓ ନୃତ କରିବାର ସମୟ; 5 ପସର ପକାଇବାର ସମୟ ଓ ପସର

ସଂଗହ କରିବାର ସମୟ; ଆଲଙନ କରିବାର ସମୟ ଓ ଆଲଙନରୁ ନିବୃତ

େହବାର ସମୟ, 6 ଅେନଷଣ କରିବାର ସମୟ ଓ ହଜାଇବାର ସମୟ;

ରଖବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ େଦବାର ସମୟ; 7 ଚିରିବାର ସମୟ ଓ ସିେଲଇ

କରିବାର ସମୟ; ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ଓ କଥା କହିବାର ସମୟ;

8 େପମ କରିବାର ସମୟ ଓ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ; ଯୁଦର ସମୟ ଓ

ଶାନିର ସମୟ ଅଛି। 9 କମକାରୀ ବ କିର ଆପଣା ପରିଶମେର କି ଲାଭ?

10 ପରେମଶର ମନୁଷ ସନାନଗଣକୁ ବ ସ େହବା ପାଇଁ େଯଉଁ କାଯ

େଦଇଅଛନି, ତାହା ମଁୁ େଦଖଅଛି। 11 େସ ପେତ କ ବିଷୟକୁ ତାହାର

ସମୟେର େଶାଭତ କରିଅଛନି; ମ େସ େସମାନଙ ହୃଦୟେର ଅନନକାଳ

ରଖଅଛନି; ତଥାପି ପରେମଶର ପଥମଠାରୁ େଶଷ ପଯ ନ େଯଉଁ କାଯ

କରିଅଛନି, ମନୁଷ ତହର ତତ ପାଇ ପାେର ନାହ। 12 ମଁୁ ଜାେଣ େଯ,

ଯାବଜୀବନ ଆନନ ଓ ସୁକମ କରିବା ଅେପକା େସମାନଙର ଆଉ େକୗଣସି

ମଙଳ ବିଷୟ ନାହ। 13 ଆହୁରି, ପେତ କ ମନୁଷ େଭାଜନପାନ କରି

ଆପଣା ସକଳ ପରିଶମେର ସୁଖେଭାଗ କରିବ, ଏହା ପରେମଶରଙ ଦାନ।

14 ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, ପରେମଶର ଯାହା କିଛି କରନି, ତାହା ଅନନକାଳସାୟୀ;

ତାହା ବଢ଼ାଯାଇ ନ ପାେର, କିଅବା ତାହା ଊଣା କରାଯାଇ ନ ପାେର; ଆଉ

ମନୁଷ ମାେନ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର ଭୀତ େହବା ପାଇଁ େସ ତାହା

କରିଅଛନି। 15 ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଥଲା; ପୁଣି, ଯାହା େହବ, ତାହା ହ
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ଥଲା; ଆଉ, ଯାହା ଗତ େହାଇଅଛି, ପରେମଶର ତାହା ପୁନବାର ଅେନଷଣ

କରନି। 16ଆହୁରି, ମଁୁ ସୂଯ ତେଳ ବିଚାର ସାନେର େଦଖଲ, େସଠାେର

ଦୁଷତା ଅଛି, ପୁଣି ଧମସାନେର େଦଖଲ, େସଠାେର େହଁ ଦୁଷତା ଅଛି। 17

ମଁୁ ମେନ ମେନ କହିଲ, “ପରେମଶର ଧାମକ ଓ ଦୁଷର ବିଚାର କରିେବ;

କାରଣ ପେତ କ ମନସାମନା ଓ ପେତ କ କାଯ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି।”

18ମଁୁ ମେନ ମେନ କହିଲ, “ପରେମଶର େଯପରି ମନୁଷ ସନାନମାନଙୁ

ପରୀକା କରିେବ ଓ େସମାେନ ନିେଜ େଯ େକବଳ ପଶୁ ତୁଲ , ଏହା େଯପରି

େସମାେନ େଦଖେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ସକାଶୁ ଏହା େହଉଅଛି।” 19

କାରଣ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ପତି ଯାହା ଘେଟ, ପଶୁମାନଙ ପତି ତାହା ଘେଟ;

ସମସଙ ପତି ହ ଏକରୂପ ଘଟଣା ଘେଟ; ଏ େଯପରି ମେର, େସ େସପରି

ମେର; ପୁଣି, ସମସଙ ପାଣବାୟୁ ଏକ; ଆଉ, ପଶୁଠାରୁ ମନୁଷ ର େକୗଣସି

ପାଧାନ ନାହ; କାରଣ ସବୁ ଅସାର। 20 ସମେସ ଏକ ସାନକୁ ଯାଆନି;

ସମେସ ଧୂଳିରୁ ଉତନ ଓ ସମେସ ପୁନବାର ଧୂଳିେର ଲୀନ ହୁଅନି। 21

ମନୁଷ ର ଆତା ଊଦଗାମୀ ଓ ପଶୁର ଆତା ପୃଥବୀର ଅେଧାଗାମୀ ହୁଏ

େବାଲ କିଏ ଜାେଣ? 22 ଏେହତୁ ମନୁଷ ସକମେର ଆନନ କରିବା ଅେପକା

ଆଉ ତାହାର କିଛି ଅଧକ ମଙଳ ନାହ େବାଲ ମଁୁ େଦଖଲ; କାରଣ ଏହା ହ

ତାହାର ଅଧକାର; ଆଉ, ତାହା ପେର ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େଦଖବା ପାଇଁ

କିଏ ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣି ପାେର?

4ଏଥଉତାେର ମଁୁ େଫରି ସୂଯ ତେଳ କୃତ ଅତ ାଚାର ସବୁ େଦଖଲ; ଆଉ

େଦଖ, ଅତ ାଚାରପାପ େଲାକମାନଙର ଅଶୁପାତ ହୁଏ, ଓ େସମାନଙର

ସାନନାକାରୀ େକହି ନାହ; ପୁଣି, େସମାନଙ ଉପଦବକାରୀମାନଙ ପକେର

ପରାକମ ଅଛି, ମାତ ଉପଦବପାପ େଲାକମାନଙର ସାନନାକାରୀ େକହି

ନାହ। 2 ଏେହତୁ ମଁୁ ବତମାନ ଜୀବିତ େଲାକମାନଙ ଅେପକା ଏଥ ପୂବରୁ

ମୃତମାନଙର ଅଧକ ପଶଂସା କଲ; 3 ମାତ େଯଉଁ େଲାକ ଆଜି ପଯ ନ

ଜନି ନାହ ଓ ସୂଯ ତେଳ କୃତ ମନ କମ େଦଖ ନାହ, ତାହାକୁ ମଁୁ େସହି

ଉଭୟଙ ଅେପକା ଅଧକ ଉତମ ାନ କଲ। 4 ତହଁୁ ମଁୁ ସମସ ପରିଶମ ଓ

ପେତ କ ଦକ କାଯ େଦଖଲ େଯ, ତହ ସକାଶୁ ମନୁଷ ଆପଣା ପତିବାସୀର

ଈଷାପାତ ହୁଏ। ଏହା ହ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶାଦାବନମାତ। 5ମୂଖ ଆପଣା

ହସ ଏକତ ମୁଠା କରି ଆପଣା ମାଂସ େଭାଜନ କେର। 6 ପରିଶମ ଓ ବାୟୁର
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ପଶାଦାବନ ସହିତ ଦୁଇ ମୁଠି ଅେପକା ଶାନି ସହିତ ଏକ ମୁଠି ଭଲ। 7

େତେବ ମଁୁ େଫରି ସୂଯ ତେଳ ଅସାରତା େଦଖଲ। 8 େକୗଣସି େଲାକ

ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ ତାହାର ଦିତୀୟ େକହି ନାହ; କିଅବା ତାହାର ପୁତ କି ଭାତା

ନାହ; ତଥାପି ତାହାର ସମସ ପରିଶମର ସୀମା ନାହ, ଅଥବା ଧନେର ତାହାର

ଚକୁ ତୃପ ନୁେହଁ। େସ କେହ, େତେବ ମଁୁ କାହା ପାଇଁ ପରିଶମ କରୁଅଛି ଓ

ଆପଣା ପାଣକୁ ମଙଳରୁ ବଞିତ କରିଅଛି? ଏହା ହ ଅସାର ଓ ଅତ ନ

େକଶଜନକ। 9 ଏକ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ, କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପରିଶମର ଉତମ ଫଳ ପାପ ହୁଅନି। 10 େସମାେନ ପଡ଼ିେଲ, ଜେଣ

ଆପଣା ସଙୀକୁ ଉଠାଇବ; ମାତ େଯ ପଡ଼ିବା େବେଳ ଏକାକୀ ଥାଏ ଓ

ଯାହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ ନ ଥାଏ, େସ ସନାପର ପାତ। 11ଆହୁରି,

ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ ଶୟନ କେଲ ଉଷ ହୁଅନି; ମାତ ଜେଣ କିପରି ଏକାକୀ ଉଷ

େହାଇପାେର? 12 େଯେବ େକହି ଏକାକୀ ଥବା େଲାକକୁ ପରାସ କେର,

େତେବ ଦୁଇ ଜଣ ତାହାର ପତିବାଧା କରିେବ; ପୁଣି, ତିଗୁଣ ରଜୁ ଶୀଘ

ଛିଣିଯାଏ ନାହ। 13 େଯଉଁ ବୃଦ ଓ ନିେବାଧ ରାଜା ଆଉ େକୗଣସି ପରାମଶ

ଗହଣ କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହ, ତାହା ଅେପକା ଦରିଦ ଓ ାନବାନ ଯୁବା

େଲାକ ଭଲ। 14 କାରଣ େସ ରାଜା େହବା ପାଇଁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର େହାଇ

ଆସିଲା; ଆହୁରି, େସ ତାହାର ରାଜ େର ଦରିଦ େହାଇ ଜନିଥଲା। 15 ମଁୁ

ସୂଯ ତେଳ ଗମନକାରୀ ସମସ ପାଣୀକୁ େଦଖଲ େଯ, େସମାେନ େସହି

ଯୁବାର, େଯଉଁ ଦିତୀୟ ବ କି ଏହାର ସାନେର ଉଠିଲା, ତାହାର ସଙୀ। 16

େସ େଯଉଁମାନଙର ଅ କ େହଲା, େସହି େଲାକମାେନ ଅସଂଖ ; ତଥାପି

ଉତରକାଳୀନ େଲାକମାେନ ତାହାଠାେର ଆନନ କରିେବ ନାହ। ନିଶୟ ଏହା

ହ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶାଦାବନମାତ।

5ତୁେମ ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଯିବା େବେଳ ସାବଧାନେର ଆପଣା ଚରଣ

ରଖ; କାରଣ ମୂଖମାନଙର ବଳି ଉତଗ କରିବା ଅେପକା ଶବଣାେଥ

ନିକଟବତୀ େହବାର ଉତମ; େଯଣୁ େସମାେନ ମନ କମ କରନି େବାଲ ଜାଣନି

ନାହ। 2 ତୁେମ ଆପଣା ମୁଖେର ଅବିେବକୀ ହୁଅ ନାହ ଓ ପରେମଶରଙ

ସାକାତେର େକୗଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମର ଚିତ ଚଞଳ ନ େହଉ;

କାରଣ ପରେମଶର ସଗେର ଅଛନି ଓ ତୁେମ ପୃଥବୀେର ଅଛ; ଏେହତୁ

ତୁେମ କଥା କହିବା ପୁବରୁ ଭଲ ଭାବେର ଚିନା କର। 3କାରଣ କାଯ ର
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ବାହୁଲ େର ସପ ହୁଏ; ପୁଣି ବାକ ର ବାହୁଲ େର ମୂଖର ରବ ହୁଏ। 4 ତୁେମ

ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ମାନତ କେଲ, ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ବିଳମ

କର ନାହ; କାରଣ ମୂଖମାନଙଠାେର ତାହାଙର ସେନାଷ ନାହ; ତୁେମ ଯାହା

ମାନତ କର, ତାହା ପରିେଶାଧ କର। 5 ମାନତ କରି ପରିେଶାଧ ନ କରିବା

ଅେପକା ତୁମର ମାନତ ନ କରିବାର ଭଲ। 6 ତୁମ ଶରୀରକୁ ପାପ କରାଇବା

ପାଇଁ ତୁମ ମୁଖକୁ ଦିଅ ନାହ; କିଅବା ଏହା ଭୁଲବଶତଃ େହଲା େବାଲ ଦୂତ

ସାକାତେର କୁହ ନାହ; କାହକି ପରେମଶର ତୁମ ରବେର କୁଦ େହାଇ ତୁମ

ହସର କାଯ ବିନାଶ କରିେବ? 7କାରଣ ସପ ଓ ଅସାରତାର ବାହୁଲ ଓ

ବହୁ ବାକ ଦାରା ଏହିପରି ଘେଟ; ମାତ ତୁେମ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କର। 8

େଯେବ ତୁେମ େକୗଣସି ପେଦଶେର ଦରିଦ ପତି ଉପଦବ, ଅତ ାଚାରପୂବକ

ବିଚାର ଓ ନ ାୟ ଅନ ଥା େହବାର େଦଖ, େତେବ େସ ବିଷୟେର ଚମତୃତ

ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ଉଚ ଅେପକା ଜେଣ ଉଚତର େଦଖନି; ପୁଣି, େସମାନଙ

ଅେପକା ଉଚତର ଅଛନି। 9ଆହୁରି, ପୃଥବୀର ଫଳ ସମସଙ ନିମେନ;

େକତ ଦାରା ରାଜା ଆେପ େସବିତ ହୁଅନି। 10 େଯଉଁ େଲାକ ରୂପା ଭଲ

ପାଏ, େସ ରୂପାେର ତୃପ େହବ ନାହ; କିଅବା େଯଉଁ େଲାକ ପଚୁରତା ଭଲ

ପାଏ, େସ ଆୟବୃଦିେର ତୃପ େହବ ନାହ; ଏହା ହ ଅସାର। 11 ସମତି ବୃଦି

ପାଇେଲ, ତହର େଭାକାମାେନ ବୃଦି ପାଆନି; ଏଣୁ ଆପଣା ଚକୁେର େଦଖବା

ଛଡ଼ା ତହର ଅଧକାରୀର କି ଲାଭ? 12 ଶମଜୀବୀ େଲାକ ଅଳ ବା ବହୁତ

ଖାଇେଲ େହଁ ତାହାର ନିଦା ସୁଖକର ହୁଏ; ମାତ ଧନବାନର ପୂଣତା ତାହାକୁ

ନିଦା ଯିବାକୁ େଦବ ନାହ। 13 ଧନ ଅଧକାରୀ ଦାରା ଆପଣା ଅମଙଳ ନିମେନ

ଧନ ରକିତ ହୁଏ, ଏହି ଏକ ବ ାଧ ସରୂପ ଅନିଷ ମଁୁ ସୂଯ ତେଳ େଦଖଅଛି;

14ଆଉ, ଦୁଘଟଣା ଦାରା େସହି ସବୁ ଧନ କୟ ପାଏ; ପୁଣି, େସ ପୁତ ଜାତ

କେଲ, ତାହା ହସେର କିଛି ନ ଥାଏ। 15 େସ ଆପଣା ମାତୃଗଭରୁ େଯପରି

ଆସିଲା, େସପରି ଉଲଙ େହାଇ ଆସିବା ପରି େଫରିଯିବ, ଆଉ େସ ଆପଣା

ପରିଶମ ପାଇଁ ସହସେର ଯାହା ବହି େନଇ ପାରିବ, ଏପରି କିଛି ସେଙ େନବ

ନାହ। 16 ପୁଣି, େସ େଯପରି ଆସିଲା, ସବେତାଭାେବ େଯ େସପରି ଯିବ,

ଏହା ହ ବ ାଧ ସରୂପ ଅନିଷ; ଏଣୁ ବାୟୁ ନିମେନ େସ ପରିଶମ କେଲ,

ତାହାର କି ଲାଭ? 17ଆହୁରି, େସ ଯାବଜୀବନ ଅନକାରେର ଆହାର କେର,

ପୁଣି େସ ଅତିଶୟ ବିରକ ହୁଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଓ େକାପ ଘେଟ। 18
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େଦଖ, େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବାର ଓ ପରେମଶରଙ ଦତ ପରମାୟୁ ମ େର

ମନୁଷ ସୂଯ ତେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମ କେର, େସହି ସମସ ପରିଶମେର

ସୁଖେଭାଗ କରିବାର, ଏହା ହ ତାହା ପକେର ଉତମ ଓ ମେନାହର େବାଲ ମଁୁ

େଦଖଅଛି; କାରଣ ଏହା ହ ତାହାର ଅଂଶ। 19ଆହୁରି, ପରେମଶର େକୗଣସି

ବ କିଙୁ ଧନସମତି ଦାନ କରି ତାହା େଭାଗ କରିବାକୁ, ଆପଣା ଅଂଶ ଗହଣ

କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ପରିଶମେର ଆନନ କରିବାକୁ କମତା େଦେଲ, ଏହା ହ

ପରେମଶରଙ ଦାନ। 20 େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ପରମାୟୁର ଦିନସବୁ ଅଧକ

ସରଣ କରିବ ନାହ; କାରଣ ପରେମଶର ତାହାର ହୃଦୟେର ଆନନ ଜନାଇ

ତାହାକୁ ଉତର ଦିଅନି।

6ସୂଯ ତେଳ ମଁୁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ େଦଖଅଛି, ଆଉ ତାହା ମନୁଷ ମାନଙ

ପକେର ଭାରୀ; 2 ପରେମଶର କାହାକୁ କାହାକୁ ଏେତ ଧନ, ସମତି ଓ ସମମ

ଦିଅନି େଯ, ତାହାର ମେନାବାଞା ପୂଣ କରିବାକୁ େକୗଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନ

ଥାଏ, ତଥାପି ତାହା େଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ପରେମଶର ତାହାକୁ କମତା ଦିଅନି

ନାହ, ମାତ ଅନ େଲାକ ତାହା େଭାଗ କେର; ଏହା ଅସାର ଓ ମନ ବ ାଧ

ସରୂପ। 3 ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ ଶେହ ସନାନ ଜାତ କରି ଅେନକ ବଷ ବଞି

ଦୀଘଜୀବୀ ହୁଏ, ମାତ ତାହାର ପାଣ ଯଦି ସୁଖେର ତୃପ ନ ହୁଏ, ଆହୁରି ଯଦି

ତାହାକୁ କବର ଦିଆ ନ ଯାଏ, େତେବ ମଁୁ କେହ, େସହି େଲାକ ଅେପକା ଜନ

େହବା ସମୟେର ମୃତୁ ବରଣ କରିଥବା ଶିଶୁଟି ଉତମ ଅେଟ; 4 କାରଣ ଏହି

ମୃତ ଜାତ ଶିଶୁ ବାଷ ତୁଲ ଆେସ ଓ ଅନକାରେର ଯାଏ, ଆଉ ତାହାର ନାମ

ଅନକାରେର ଆଚନ ହୁଏ; 5ଆହୁରି, ଏହି ଶିଶୁ ସୂଯ େଦଖ ନାହ କି ଜାଣି

ନାହ; ତଥାପି ଏହି ମୃତ ଜାତ ଶିଶୁ େସ େଲାକ ଅେପକା ଅଧକ ବିଶାମ ପାଏ;

6ପୁଣି, େସ ମନୁଷ େକୗଣସି ମଙଳ େଭାଗ ନ କରି ଦୁଇଗୁଣ ସହସ ବଷ

ବଞିେଲ େହଁ ସମେସ କି ଏକ ସାନକୁ ନ ଯାʼନି? 7 ମନୁଷ ର ସମସ ପରିଶମ

ତାହାର ମୁଖ ନିମେନ, ତଥାପି େଭାଜନର ଆକାଂକା ପୂଣ ହୁଏ ନାହ। 8 ଏଣୁ

ମୂଖ ଅେପକା ାନୀର କି ଲାଭ? ଆଉ, ଜୀବିତମାନଙ ସାକାତେର ଚଳିବାକୁ

ଜାେଣ େଯଉଁ ଦରିଦ େଲାକ, ତାହାର ଅବା କି ଲାଭ? 9 ମନର ଲାଳସା

ଅେପକା ସାକାତ େଭାଗ ଭଲ; ଏହା ହ ଅସାର ଓ ବାୟୁର ପଶାଦାବନମାତ।

10 ଯାହା େହାଇଅଛି, ଅେନକ କାଳ େହଲା ତହର ନାମ ଦିଆଯାଇଥଲା,

ଆଉ େସ ମତ େବାଲ ଜଣା; ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଅେପକା ପରାକାନ ସେଙ
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ବିେରାଧ କରି ନ ପାେର। 11 ଅସାରତାବଦକ ଅେନକ କଥା ଅଛି, ତହେର

ମନୁଷ ର କି ଲାଭ? 12 କାରଣ ମନୁଷ ଛାୟା ତୁଲ ଆପଣାର େଯଉଁ

ଅସାର ଜୀବନର ଦିନସବୁ େକପଣ କେର, େସହି ଜୀବନ କାଳେର ତାହାର

ମଙଳ କଅଣ, ଏହା କିଏ ଜାେଣ? ଆଉ, ମନୁଷ ର ମରଣାେନ ସୂଯ ତେଳ

ଯାହା ଘଟିବ, ଏହା କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର?

7ବହୁମୂଲ େତୖଳ ଅେପକା ଉତମ ନାମ ଭଲ ଓ ଜନ ଦିନ ଅେପକା

ମରଣ ଦିନ ଭଲ। 2 େଭାଜଗୃହକୁ ଯିବାଠାରୁ ବିଳାପ ଗୃହକୁ ଯିବାର ଭଲ;

କାରଣ ତାହା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ ର େଶଷ ଗତି ଓ ଜୀବିତ େଲାକ ତହେର

ମେନାେଯାଗ କରିବ। 3 ହାସ ଠାରୁ େଖଦ ଭଲ; କାରଣ ମୁଖର ବିଷଣତା

ଦାରା ହୃଦୟ ପସନ ହୁଏ। 4 ାନୀମାନଙ ହୃଦୟ ବିଳାପ ଗୃହେର ଥାଏ, ମାତ

ମୂଖମାନଙ ହୃଦୟ ଆନନ ଗୃହେର ଥାଏ। 5ମୂଖମାନଙର ଗୀତ ଶୁଣିବା

ଅେପକା ାନୀମାନଙର ଭତନା ଶୁଣିବାର ଭଲ। 6 କାରଣ ହାଣି ତେଳ

କଣାର ଚଡ଼ଚଡ଼ ଶବ େଯପରି, ମୂଖର ହାସ େସପରି; ଏହା ହ ଅସାର। 7

ନିଶୟ ଅନ ାୟ ଧନଗହଣ ାନୀ େଲାକକୁ ନିେବାଧ କେର ଓ ଲାଞ ବୁଦି ନଷ

କେର। 8 କାଯ ର ଆରମ ଅେପକା ତହର ସମାପି ଭଲ; ପୁଣି, ଆତାେର

ଗବୀ େହବା ଅେପକା ଆତାେର ଧୀର େହବା ଭଲ। 9 େକାଧ କରିବା ପାଇଁ

ଆପଣା ଆତାେର ଚଞଳ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ମୂଖମାନଙ ହୃଦୟେର େକାଧ

ଅବସାନ କେର। 10 “ବତମାନ କାଳ ଅେପକା ପୂବ କାଳ ଭଲ ଥବାର

କାରଣ କଅଣ,” ଏହା ନ କୁହ, କାରଣ ତୁେମ ଏ ବିଷୟ ାନେର ପଶ କରୁ

ନାହଁ। 11 ାନ େପୖତୃକ ଅଧକାରର ତୁଲ ଉତମ; ଆହୁରି, ସୂଯ ଦଶୀ

େଲାକମାନଙ ପତି ତାହା ଅଧକ େଶଷ। 12କାରଣ ଧନ େଯପରି ଆଶୟ

ସରୂପ, ାନ ହ େସପରି ଆଶୟ ସରୂପ ଅେଟ; ମାତ ବିଦ ାର େଶଷତା ଏହି

େଯ, ାନ ଆପଣା ଅଧକାରୀର ଜୀବନ ରକା କେର। 13 ପରେମଶରଙର

କାଯ ବିେବଚନା କର; କାରଣ େସ ଯାହା ବଙା କରିଅଛନି, କିଏ ତାହା

ସଳଖ କରିପାେର? 14 ସୁଖ ସମୟେର ଆନନିତ ହୁଅ ଓ ଦୁଃଖ ସମୟେର

ବିେବଚନା କର; ମନୁଷ କୁ ଭବିଷ ତେର ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େଯପରି

େସ ଜାଣି ନ ପାେର, ଏଥପାଇଁ ପରେମଶର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ପାେଖ ପାେଖ

ରଖଅଛନି। 15 ମଁୁ ଆପଣା ଅସାରତା ସମୟେର ଏହିସବୁ େଦଖଅଛି; ଧାମକ

େଲାକ େକେବ େକେବ ଆପଣା ଧାମକତାେର ବିନଷ ହୁଏ, ପୁଣି ଦୁଷ େଲାକ
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ଆପଣା ଦୁଷିୟାେର ଦୀଘଜୀବୀ ହୁଏ। 16 ଅତିରିକ ଧାମକ ହୁଅ ନାହ;

କିଅବା ଆପଣାକୁ ଅତି ାନୀ େଦଖାଅ ନାହ; କାହକି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ବିନାଶ

କରିବ? 17 ତୁେମ ଅତି ଦୁଷ ହୁଅ ନାହ, କିଅବା ନିେବାଧ ହୁଅ ନାହ; ଆପଣା

କାଳ ପୂବେର କାହକି ମରିବ? 18 ଏହା ଧରି ରଖବାର, ମ ତାହାଠାରୁ ହସ

କାଢ଼ି ନ େନବାର ତୁମର ଉତମ; କାରଣ େଯ ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କେର,

େସ ଏହିସବୁରୁ ଉତୀଣ େହବ। 19 ାନବାନ େଲାକ ପତି ନଗରସ ଦଶ

ଶାସନକତା ଅେପକା ାନ ଅଧକ ବଳ ସରୂପ ଅେଟ। 20ପାପ ନ କରି ସତମ

କେର, ଏପରି ଜେଣ ଧାମକ ନିଶୟ ପୃଥବୀେର ନାହ। 21 ମ େଯେତ କଥା

କୁହାଯାଏ, େସହି ସବୁେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହ; କେଲ େକଜାଣି ତୁମ ଦାସ

ତୁମକୁ ଅଭଶାପ େଦବାର ତୁେମ ଶୁଣିବ; 22କାରଣ ତୁମ ମନ ଜାେଣ େଯ,

ତୁେମ ମ ଅନ ମାନଙୁ େସହିପରି ବାରମାର ଅଭଶାପ େଦଇଅଛ। 23 ମଁୁ

ାନ ଦାରା ଏହିସବୁ ପରୀକା କରିଅଛି। ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ ାନୀ େହବି,” ମାତ

ତାହା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର ଥଲା। 24ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଦୂରେର ଅଛି ଓ ଅତି

ଗଭୀର; ତାହା କିଏ ପାଇ ପାେର? 25 ାନ ଓ ବିଷୟମାନର ତତ ଜାଣିବାକୁ,

ପୁଣି ଦୁଷତା େଯ ନିେବାଧତା ଓ ମୂଖତା େଯ ପାଗଳାମି, ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମଁୁ

େଫରିଲ ଓ େମାହର ମନ ତାହା ଅନୁସନାନ ଓ ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ନିବିଷ

େହଲା। 26ଆଉ, ମଁୁ େଦଖୁଅଛି େଯ, େଯଉଁ ସୀର ଅନଃକରଣ ଫାନ ଓ

ଜାଲ ସରୂପ ଓ ହସ ବନନ ସରୂପ, େସ ମୃତୁୁ ଅେପକା ଅଧକ ତିକ ଅେଟ;

େଯେକହି ପରେମଶରଙୁ ତୁଷ କେର, େସ ତାହାଠାରୁ ରକା ପାଇବ; ମାତ

ପାପୀ ତାହା ଦାରା ଧରାଯିବ। 27ଉପେଦଶକ କହନି, େଦଖ, ମଁୁ ତତ ଜାଣିବା

ପାଇଁ ଏକ ବିଷୟକୁ ଆେରକ ସେଙ ରଖ ଏହା ପାଇଅଛି; 28 େମାହର ପାଣ

ଆଜି ପଯ ନ ଅଦ ାପି ଅନୁସନାନ କରୁଥାଏ, ମାତ ମଁୁ ତାହା ପାଇ ନାହ;

ସହସ ମ େର ମଁୁ ଏକ ପୁରୁଷ ପାଇଅଛି; ମାତ େସହି ସମସଙ ମ େର ମଁୁ

ଏକ ସୀ ପାଇ ନାହ। 29 େଦଖ, ମଁୁ ଏତିକି ମାତ ପାଇଅଛି େଯ, ପରେମଶର

ମନୁଷ କୁ ସରଳ କରି ନିମାଣ କେଲ; ମାତ େସମାେନ ଅେନକ ଉଦାବନ

ଅେନଷଣ କରିଅଛନି।

8 ାନବାନର ତୁଲ କିଏ ଅଛି? ଓ କିଏ ବିଷୟର ଭାବାଥ ଜାେଣ? ମନୁଷ ର

ାନ ତାହାର ମୁଖ ପସନ କେର ଓ ତାହାର ମୁଖର କାଠିନ ପରିବତତ ହୁଏ।

2 ତୁେମ ରାଜା ା ପାଳନ କର, ମଁୁ ଏହା ପରାମଶ ଦିଏ ଓ ପରେମଶରଙ
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ସାକାତେର ଶପଥ କରିବା ସକାଶୁ ତାହା କର। 3 ତାଙ ଛାମୁରୁ ବାହାରି

ଯିବାକୁ ଚଞଳ ହୁଅ ନାହ; େକୗଣସି ମନ ବିଷୟର ସପକେର ଠିଆ ହୁଅ ନାହ;

କାରଣ ଯାହା ତାଙର ଇଚା, େସ ତାହା କରନି। 4 େଯେହତୁ ରାଜାଙ ବାକ

ପରାକମବିଶିଷ; ପୁଣି, ତୁେମ କଅଣ କରୁଅଛ, ଏହା ତାଙୁ କିଏ କହିପାେର?

5 େଯ ଆ ା ପାଳନ କେର, େସ େକୗଣସି ମନ ବିଷୟ ଜାଣିବ ନାହ; ପୁଣି

ାନୀର ମନ ସମୟ ଓ ବିଚାର ଜାେଣ; 6କାରଣ ପେତ କ ଅଭପାୟ ପାଇଁ

ସମୟ ଓ ବିଚାର ଅଛି; େଯେହତୁ ମନୁଷ ର ଦୁଃଖ ତାହା ପକେର ଅତିଶୟ;

7 କାରଣ କଅଣ ଘଟିବ, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହ ଓ କିପକାେର ତାହା ଘଟିବ,

ଏହା କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ ପାେର? 8 ଶାସବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖବା ପାଇଁ

ଶାସବାୟୁ ଉପେର େକୗଣସି ମନୁଷ ର କମତା ନାହ; କିଅବା ମରଣ ଦିନ

ଉପେର ତାହାର କିଛି କମତା ନାହ; ପୁଣି, େସହି ଯୁଦରୁ ଛାଡ଼ ନାହ; ଅଥବା

ଦୁଷତାେର ଆସକ େଲାକକୁ ଦୁଷତା ଉଦାର କରିବ ନାହ। 9 ଏହିସବୁ ମଁୁ

େଦଖଅଛି ଓ ସୂଯ ତେଳ େଯଉଁ ପେତ କ କାଯ କରାଯାଏ, ତହେର ମଁୁ

ମେନାେଯାଗ କରିଅଛି; େକେବ େକେବ ଏକ ମନୁଷ ର ଅନ ଉପେର ତାହାର

ଅମଙଳ ନିମେନ କମତା ଥାଏ। 10ଆହୁରି, ମଁୁ ଦୁଷମାନଙୁ କବରପାପ

େହବା େଦଖଲ; ପୁଣି ଯଥାଥ କମକାରୀମାେନ ପବିତ ସାନକୁ ଗେଲ ଓ

ନଗରରୁ ବିସୃତ େହେଲ; ଏହା ହ ଅସାର େଦଖଲ। 11କୁକମ ବିରୁଦେର

ଦଣା ା ଅତି ଶୀଘ ସମାଦନ ନ େହବାରୁ ମନୁଷ ସନାନମାନଙ ଅନଃକରଣ

କୁକମ କରିବାକୁ ସମୂଣ ଆସକ ହୁଏ। 12 ଯଦ ପି ପାପୀ ଶେହ ଥର

ଦୁଷମ କରି ଦୀଘଜୀବୀ ହୁଏ, ତଥାପି ମଁୁ ନିଶୟ ଜାେଣ େଯ, ପରେମଶରଙ

ଭୟକାରୀମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଭୀତ ହୁଅନି େବାଲ େସମାନଙର ମଙଳ

େହବ; 13 ମାତ ଦୁଷର ମଙଳ େହବ ନାହ, କିଅବା େସ ଆପଣା ଛାୟା ସରୂପ

ପରମାୟୁ ବୃଦି କରିବ ନାହ; କାରଣ େସ ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଭୀତ

ନୁେହଁ। 14 ପୃଥବୀେର ଏହି େଗାଟିଏ ଅସାରତା ସାଧତ ହୁଏ; େକେବ େକେବ

ଧାମକମାନଙୁ ଦୁଷମାନଙ କମାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଘେଟ, ପୁଣି େକେବ େକେବ

ଦୁଷମାନଙୁ ଧାମକମାନଙ କମାନୁଯାୟୀ ଫଳ ଘେଟ; ମଁୁ କହିଲ, ଏହା ହ

ଅସାର। 15ତହଁୁ ମଁୁ ଆନନର ପଶଂସା କଲ, କାରଣ େଭାଜନ ଓ ପାନ ଓ

ଆନନ କରିବା ଅେପକା ସୂଯ ତେଳ ମନୁଷ ପତି ଆଉ େକୗଣସି ଉତମ

ବିଷୟ ନାହ; େଯଣୁ େସ ସୂଯ ତେଳ ପରେମଶରଙ ଦତ ତାହାର ପରମାୟୁ
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ମ େର େଯଉଁ େଯଉଁ ପରିଶମ କେର, େସହି ସବୁେର ଏହା ହ ତାହାର

ସହବତୀ େହବ। 16 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ାନର ତତ ଜାଣିବାକୁ ଓ ପୃଥବୀେର

ସାଧତ କାଯ େଦଖବାକୁ ମେନାେଯାଗ କଲ (କାରଣ ଦିବାରାତ ଯାହାର

ଚକୁ ନିଦା େଦେଖ ନାହ, ଏପରି େଲାକ ମ ଅଛନି); 17 େସେତେବେଳ ମଁୁ

ପରେମଶରଙର ସକଳ କାଯ ବିଷୟ େଦଖଲ େଯ, ମନୁଷ ସୂଯ ତେଳ

ସାଧତ କାଯ ର ତତ ପାଇ ନ ପାେର; କାରଣ ତାହା ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ

ମନୁଷ େଯେତ ପରିଶମ କେଲ େହଁ ତାହା ପାଇ ପାରିବ ନାହ; ଆହୁରି, ାନୀ

େଲାକ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚିନା କେଲ େହଁ ତହର ତତ ପାଇବାକୁ ସମଥ େହବ

ନାହ।

9ମଁୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ମେନାନିେବଶ କରି ଅନୁସନାନ କଲ; ଧାମକ ଓ

ାନୀ, ଆଉ େସମାନଙ କାଯ ପରେମଶରଙ ହସଗତ; ଏହା େପମ କି

ଘୃଣା, ତାହା ମନୁଷ ଜାେଣ ନାହ; ସବୁ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଥାଏ। 2 ସବୁ

ବିଷୟ ସମସଙ ପତି ସମାନ ଘେଟ; ଧାମକ ଓ ଦୁଷ, ସୁଶୀଳ, ପୁଣି ଶୁଚି ଓ

ଅଶୁଚି; ଯ କାରୀ ଓ ଅଯ କାରୀ, ସମସଙ ପତି ଏକ ଘଟଣା ହୁଏ; ସୁଶୀଳ

େଯପରି, ପାପୀ େସପରି; ପୁଣି, ଶପଥକାରୀ େଯପରି, ଶପଥ ଭୟକାରୀ

େସପରି। 3 ସୂଯ ତେଳ େଯେତ କାଯ କରାଯାଏ, ତହ ମ େର ଦୁଃଖର

ବିଷୟ ଏହି େଯ, ସମସଙ ପତି ସମାନ ଘଟଣା ହୁଏ; ଆହୁରି ମ ମନୁଷ 

ସନାନଗଣର ହୃଦୟ ଦୁଷତାେର ପରିପୂଣ ଓ ବଞିଥବା ପଯ ନ େସମାନଙ

ହୃଦୟେର ପାଗଳାମି ଥାଏ, ପୁଣି ତହ ଉତାେର େସମାେନ ମୃତମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଆନି। 4କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ ଜୀବିତ େଲାକସମୂହ ମ େର

ମିଶିତ, ତାହାର ଭରସା ଥାଏ; େଯେହତୁ ମୃତ ସିଂହ ଅେପକା ଜୀବିତ କୁକୁର

ଭଲ। 5 ଜୀବିତ େଲାେକ ମରିେବ େବାଲ ଜାଣନି; ମାତ ମୃତ େଲାକମାେନ

କିଛି ଜାଣନି ନାହ, କିଅବା େସମାେନ ଆଉ େକୗଣସି ଫଳ ପାଆନି ନାହ;

କାରଣ େସମାନଙ ବିଷୟକ ସରଣ ବିସୃତ ହୁଏ। 6 େଯପରି େସମାନଙର

େପମ, େସପରି େସମାନଙର ଘୃଣା ଓ ଈଷା ନଷ ହୁଏ; କିଅବା ସୂଯ ତେଳ

ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ତହେର ଅନନକାଳ େସମାନଙର େକୗଣସି ଅଂଶ ନ

ଥାଏ। 7 ତୁେମ ଆପଣା ମାଗେର ଯାଅ, ଆନନେର ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ

କର ଓ ହୃଷଚିତେର ଆପଣା ଦାକାରସ ପାନ କର; କାରଣ ପରେମଶର

ତୁମର କାଯ ଗହଣ କରି ସାରିେଲଣି। 8 ତୁମର ବସ ସବଦା ଶୁଭ ଥାଉ
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ଓ ତୁମ ମସକେର େତୖଳର ଅଭାବ ନ େହଉ। 9 ସୂଯ ତେଳ ପରେମଶର

ତୁମକୁ ଅସାର ଆୟୁଷର େଯେତ ଦିନ େଦଇଅଛନି, ତୁମର େସହି ଅସାର

ଆୟୁଷର ସମସ ଦିନ ଆପଣା ପିୟତମା ଭାଯ ା ସେଙ ଆନନେର ବାସ କର;

କାରଣ ଜୀବନ ମ େର ଓ ସୂଯ ତେଳ ତୁେମ େଯଉଁ ପରିଶମ କରୁଅଛ,

େସହି ପରିଶମ ମ େର ଏହା ହ ତୁମର ଅଂଶ। 10 ତୁମ ହସ େଯେକୗଣସି

କାଯ କରିବାକୁ ପାଏ, ତାହା ଆପଣା ଶକିେର କର; କାରଣ ତୁେମ େଯଉଁ

ସାନକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି କବରେର େକୗଣସି କାଯ , କି କଳନା, କି ବିଦ ା,

କି ାନ ନାହ। (Sheol h7585) 11 ମଁୁ େଫରି ସୂଯ ତେଳ େଦଖଲ େଯ,

ଦୁତଗାମୀମାନଙୁ ବାଜି, କି ବୀରମାନଙୁ ଜୟ, ଅବା ାନୀମାନଙୁ ଅନ,

କିଅବା ବୁଦିମାନ େଲାକମାନଙୁ ଧନ, ଅଥବା ପଣିତମାନଙୁ ଅନୁଗହପାପ ହୁଏ

ନାହ, ମାତ ସମସଙ ପତି ସମୟ ଓ ଆକସିକ ଘଟଣା ଘେଟ। 12କାରଣ

ମନୁଷ ମ ଆପଣା ମୃତୁ ର ସମୟ ଜାେଣ ନାହ; େଯପରି ମତ ଗଣ ଅଶୁଭ

ଜାଲେର ପଡ଼ନି ଓ େଯପରି ପକୀଗଣ ଫାନେର ଧରାଯାଆନି, େସହିପରି

ମନୁଷ ସନାନଗଣ ଅକସା ଉପସିତ ବିପଦ ସମୟେର ଧରାପଡ଼ନି। 13 ମଁୁ

ମ ସୂଯ ତେଳ ଏହି ପକାର ାନ େଦଖଅଛି, ଆଉ ତାହା େମାʼ ଦୃଷିେର

ମହ େବାଧ େହଲା; 14ଯଥା, ଅଳ େଲାକବିଶିଷ ଏକ କୁଦ ନଗର ଥଲା;

ଆଉ, ଏକ ମହାରାଜା ତହ ବିରୁଦେର ଆସି ତାହା େବଷନ କଲା ଓ ତାହା

ବିରୁଦେର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଗ ନିମାଣ କଲା। 15 ଏପରି ସମୟେର ତାହା ମ େର

ଏକ ଦରିଦ ାନୀ େଲାକ େଦଖାଗଲା, ପୁଣି େସ ଆପଣା ାନ ଦାରା ନଗର

ରକା କଲା; ତଥାପି େସହି ଦରିଦ େଲାକକୁ େକହି ସରଣ କଲା ନାହ। 16

େତେବ ମଁୁ କହିଲ, “ବଳ ଅେପକା ାନ ଉତମ; ତଥାପି ଦରିଦ େଲାକର

ାନ ତୁଚୀକୃତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ବାକ ଶୁଣାଯାଏ ନାହ।” 17ମୂଖମାନଙ

ମ େର ଶାସନକାରୀର ଚିତାର ଅେପକା ଶାନେର କଥତ ାନୀର ବାକ

ଅଧକ ଶୁଣାଯାଏ। 18 ଯୁଦାସ ଅେପକା ାନ ଉତମ; ମାତ ଜେଣ ପାପୀ ବହୁ

ମଙଳ ନାଶ କେର।

10ମଲା ମାଛି ଗନବଣିକର ସୁଗନି େତୖଳ ଦୁଗନ କରି ପକାଏ; ତଦୂପ ଅଳ

ମୂଖତା ାନ ଓ ସମମଠାରୁ ଅଧକ ଭାରୀ। 2 ାନୀର ହୃଦୟ ତାହାକୁ ସଠି

ପଥେର ନିଏ; ମାତ ମୂଖର ହୃଦୟ ତାହାକୁ ଭୁ ପଥେର ନିଏ। 3ଆହୁରି,

ମୂଖ ପଥେର ଗମନ କଲା େବେଳ ତାହାର ବୁଦିର ଅଭାବ େଦଖାଯାଏ, ପୁଣି
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େସ ପେତ କକୁ କେହ େଯ, େସ ମୂଖ। 4ତୁମ ଉପେର ଶାସନକତାର ମନେର

ବିରୁଦଭାବ ଉତନ େହେଲ, ଆପଣା ସାନ ଛାଡ଼ ନାହ; କାରଣ ଅଧୀନତା

ସୀକାର ଦାରା ମହା ମହା ଅନିଷ କାନ ହୁଏ। 5 ମଁୁ ସୂଯ ତେଳ ଏକ ମନ

ବିଷୟ େଦଖଅଛି, ତାହା ଶାସନକତାଠାରୁ ଉତନ ଭୁ ତୁଲ ଅେଟ; 6

ମୂଖତା ଅତି ଉଚପଦେର ସାପିତ ହୁଏ, ପୁଣି ଧନୀ ନୀଚ ସାନେର ବେସ। 7

ମଁୁ ଦାସମାନଙୁ ଅଶ ଉପେର ଓ ଅଧପତିମାନଙୁ ଦାସ ତୁଲ ପାଦଗତିେର

ଗମନ କରିବାର େଦଖଅଛି। 8 େଯ ଗତ େଖାେଳ, େସ ତହେର ପଡ଼ିବ ଓ

େଯଉଁ େଲାକ େବଢ଼ା ଭାେଙ, ତାହାକୁ ସପ କାମୁଡ଼ିବ। 9 େଯଉଁ େଲାକ ପଥର

େଖାେଳ, େସ ତଦାରା ଆଘାତ ପାଇବ; ପୁଣି, େଯ କାଠ ଚିେର, େସ ତଦାରା

ଆପଦଗସ ହୁଏ। 10 ଲୁହା ଦନରା େହେଲ ଯଦି େକହି ତାହାର ଦାଢ଼ ନ

ପଜାଏ, େତେବ ତାହା ଉତାେର ଅଧକ ବଳ ପେୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ; ମାତ

କତବ କୁ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ାନ ଫଳଦାୟକ। 11 ସପ ମନମୁଗ େହବା

ପୂବରୁ କାମୁଡ଼ିେଲ ଗୁଣିଆର କିଛି ଲାଭ ନାହ। 12 ାନୀର ମୁଖର ବାକ

ଅନୁଗହଜନକ; ମାତ ମୂଖର ନିଜ ଓଷାଧର ତାହାକୁ ଗାସ କରିବ। 13ତାହାର

ମୁଖର ବାକ ାରମ ଅ ାନତା ଅେଟ ଓ ତାହାର କଥାର େଶଷ ଦୁଃଖଦାୟୀ

ପାଗଳାମି ଅେଟ। 14 ମୂଖ ବହୁତ କଥା କେହ; ତଥାପି କଅଣ େହବ, ମନୁଷ

ଜାେଣ ନାହ; ଆଉ, ତାହା ଉତାେର ଯାହା ଘଟିବ, କିଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇ

ପାେର? 15 ପେତ କ ମୂଖର ପରିଶମ ତାହାକୁ କାନ କେର, କାରଣ କିପରି

ନଗରକୁ ଯିବାର ହୁଏ, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହ। 16 େହ େଦଶ, ତୁମର ରାଜା

ଯଦି ବାଳକ ହୁଏ ଓ ତୁମର ଅଧପତିଗଣ ଯଦି ପଭାତେର େଭାଜନ କରନି,

େତେବ ତୁେମ ସନାପର ପାତ। 17 େହ େଦଶ, କୁଳୀନର ପୁତ େଯେବ ତୁମର

ରାଜା ହୁଏ ଓ ତୁମର ଅଧପତିଗଣ େଯେବ ମତତା ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ ବଳ

ନିମେନ ଉପଯୁକ ସମୟେର େଭାଜନ କରନି, େତେବ ତୁେମ ଧନ ! 18

ଆଳସ େର ଛାତ ବସିଯାଏ, ପୁଣି ହସର ଶିଥଳତାେର ଗୃହେର ଜଳ ଝେର।

19 ହାସ ନିମେନ େଭାଜ ପସୁତ ହୁଏ, ପୁଣି ଦାକାରସ ଜୀବନ ଆନନିତ

କେର; ଧନସବୁ କାଯ େର ଆେସ। 20 ରାଜାଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଅ ନାହ, ନା

ମେନ ମେନ ହ ଦିଅ ନାହ; ଆଉ, ଧନୀକୁ ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହେର ଅଭଶାପ

ଦିଅ ନାହ; କାରଣ ଶୂନ ର ପକୀ େସହି ରବ େଘନିଯିବ ଓ ପକଧାରୀ େସ

କଥା ଜଣାଇ େଦବ।
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11ତୁେମ ଜଳ ଉପେର ଆପଣା ଭକ ପକାଅ, କାରଣ ଅେନକ ଦିନ

ଉତାେର ତାହା ପାଇବ। 2 ସାତଜଣକୁ, ବରଞ ଆଠ ଜଣକୁ ଅଂଶ ବିତରଣ

କର; କାରଣ ପୃଥବୀେର କି ବିପଦ ଘଟିବ, ତାହା ତୁେମ ଜାଣ ନାହ। 3

େମଘମାଳ ବୃଷିେର ପୂଣ େହେଲ ପୃଥବୀେର ତାହା ଢାଳି ଦିଅନି; ପୁଣି, ବୃକ

ଯଦି ଦକିଣ କି ଉତର ଦିଗେର ପେଡ଼, େତେବ େଯଉଁ ସାନେର ପେଡ଼, େସହି

ସାନେର ରହିବ। 4 େଯଉଁ େଲାକ ପବନକୁ ଅନାଏ, େସ ବୁଣିବ ନାହ ଓ

େଯଉଁ େଲାକ େମଘକୁ ଅନାଏ, େସ କାଟିବ ନାହ। 5 ତୁେମ େଯପରି ବାୟୁର

ଗତି, ଅବା ଗଭବତୀର ଉଦରେର ଅସି କିପରି ବେଢ଼, ତାହା ଜାଣ ନାହ,

େସପରି ସବସାଧକ ପରେମଶରଙ କମ ହ ଜାଣ ନାହ। 6 ତୁେମ ପଭାତେର

ବୀଜ ବୁଣ ଓ ସନ ା େବେଳ ଆପଣା ହସ ବନ କର ନାହ; କାରଣ ଏହା ଅବା

ତାହା ସିଦ େହବ, ଅବା ଉଭୟ ସମାନ ଉତମ େହବ, ଏହା ତୁେମ ଜାଣ

ନାହ। 7 ପକୃତେର ଆଲୁଅ ସୁଖଦାୟକ, ପୁଣି ଚକୁ ପକେର ସୂଯ ଦଶନ

ତୁଷିକର। 8 ହଁ, ଯଦି ମନୁଷ ଅେନକ ବଷ ବେଞ, େତେବ େସହି ସବୁେର

େସ ଆନନ କରୁ; ମାତ ଅନକାରର ଦିନସବୁ େସ ମେନ ରଖୁ, କାରଣ େସହି

ଦିନସବୁ ଅେନକ େହବ। ଯାହା ଯାହା ଘେଟ, ସବୁ ଅସାର। 9 େହ ଯୁବା

େଲାକ, ତୁେମ ଆପଣା େଯୗବନାବସାେର ଆନନ କର ଓ େଯୗବନ କାଳେର

ତୁମର ଚିତ ତୁମକୁ ହୃଷ କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିେର ଓ ଆପଣା ଚକୁର

ଦଶନେର ଚାଲ; ମାତ ପରେମଶର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରେର

ଆଣିେବ, ଏହା ତୁେମ ାତ ହୁଅ। 10 ଏେହତୁ ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ବିରକି ଦୂର

କର ଓ ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର; କାରଣ େଯୗବନ ଓ ଜୀବନର

ଉତମାଂଶ ଅସାର।

12ଆଉ, ତୁେମ େଯୗବନ କାଳେର ଆପଣା ସୃଷିକତାଙୁ ସରଣ କର;

େଯେହତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯଉଁସବୁ ବଷେର ତୁେମ କହିବ, ଏହିସବୁେର

େମାହର କିଛି ସୁଖ ନାହ, େସହି ସବୁ ବଷ ସନିକଟ େହଉଅଛି। 2 େସହି

ସମୟେର ସୂଯ , ଦୀପି, ଚନ ଓ ତାରାଗଣ ଅନକାରମୟ େହେବ, ପୁଣି

ବୃଷି ଉତାେର ପୁନବାର େମଘ େହବ; 3 େସହି ଦିନ ଗୃହ ରକକମାେନ

ଥରହର େହେବ ଓ ବଳବାନ େଲାେକ ଆେପ ନତ େହେବ ଓ େପଷିକାମାେନ

ଅଳ େହବାରୁ କମରୁ ନିବୃତ େହେବ, ପୁଣି ଝରକାେର ଦୃଷିକାରିଣୀମାେନ

ଅନକାରଗସା େହେବ; 4 ଓ ପଥ ଆେଡ଼ ଦାର ରୁଦ େହବ, େସହି ସମୟେର
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େପଷଣ ଶବ କୀଣ େହବ, ପୁଣି ପକୀର ନାଦେର େଲାକ ଜାଗି ଉଠିବ ଓ

ବାଦ କାରିଣୀ କନ ାଗଣ କୀଣ େହେବ; 5ଆହୁରି, େସମାେନ ଉଚସାନ

ବିଷୟେର ଭୀତ େହେବ ଓ ପଥେର ତାସ େହବ; ଆଉ, ବାଦାମ ବୃକ ପୁଷିତ

େହବ ଓ ଫଡ଼ିଙ ଆପଣା ଭାରେର ଭାରଗସ େହବ ଓ କାମନା ନିେସଜ

େହବ; କାରଣ ମନୁଷ ଆପଣା ଚିର ନିବାସକୁ ଯାଏ ଓ େଶାକକାରୀମାେନ

ପଥେର ଭମଣ କରନି; 6 େସହି ସମୟେର ରୂପାର ତାର ହୁଗୁଳା େହବ,

ସୁବଣ ପାତ ଭଗ େହବ, ମାଟିର ପାତ ଜଳେସାତ ନିକଟେର ଚୂଣ େହବ ଓ

କୂପେର ଚକ ଭଗ େହବ; 7 ପୁଣି, ଧୂଳି ପୂବ ପରି ମୃତିକାେର ଲୀନ େହବ,

ଆଉ ଆତାଦାତା ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ ଆତା େଫରିଯିବ। 8 ଉପେଦଶକ

କହନି, ଅସାରର ଅସାର, ସବୁ ହ ଅସାର। 9ଆହୁରି, ଉପେଦଶକ ାନବାନ

େହବାରୁ େଲାକମାନଙୁ ନିତ ାନ ଶିକା େଦେଲ; ପୁଣି, େସ ବିେବଚନା ଓ

ଅନୁସନାନ କରି ଅେନକ ହିେତାପେଦଶ କମ ଅନୁସାେର ସଜାଡ଼ି ରଖେଲ। 10

ଉପେଦଶକ ମେନାହର ବାକ ଓ ଯାହା ସରଳ ଭାବେର େଲଖାଗଲା, େସହି

ସତ ବାକ ପାଇବାକୁ ଅେନଷଣ କେଲ। 11 ାନବାନର ବାକ ସବୁ ଅଙୁଶ

ସରୂପ ଓ ସଭାପତିଗଣର ବାକ ଦୃଢ଼ବଦ େଲୗହ କଣକ ସରୂପ, ତାହାସବୁ

ଏକ ପାଳକ ଦାରା ଦତ େହାଇଅଛି। 12ଆହୁରି, େହ େମାହର ପୁତ, ତୁେମ

ଉପେଦଶ ଗହଣ କର; ଅେନକ ପୁସକ ରଚନା କରିବାର େଶଷ ନାହ; ପୁଣି,

ବହୁ ଅଭ ାସ ଶରୀରର କାନିଜନକ। 13ସାର କଥା ଏହି; ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି;

ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙର ଆ ାସବୁ ପାଳନ କର; କାରଣ ଏହା

ହ ମନୁଷ ର ପୂଣ କତବ କମ। 14 େଯେହତୁ ପରେମଶର ପେତ କ କମ,

ପୁଣି ଭଲ କି ମନ ପେତ କ ଗୁପ ବିଷୟ ବିଚାରେର ଆଣିେବ।
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ପରମ ଗୀତ
1ଶେଲାମନଙର ପରମ ଗୀତ। 2 ତୁେମ ଆପଣା ମୁଖଚୁମନେର େମାେତ

ଚୁମନ କର; କାରଣ ତୁମ େପମ ଦାକାରସ ଅେପକା ଉତମ। 3 ତୁମ ସୁଗନି

େତୖଳର ସୁବାସ ଉତମ; ତୁମ ନାମ ଢଳା ସୁଗନି େତୖଳ ସରୂପ; େତଣୁ

କୁମାରୀଗଣ ତୁମକୁ େପମ କରନି। 4 େମାେତ ତୁେମ ଟାଣି ନିଅ; ପୁଣି ଆେମ

ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଧାଇଁବା; ରାଜା ଆପଣା ଅନଃପୁରକୁ େମାେତ ଆଣିଅଛନି;

ଆେମମାେନ ତୁମଠାେର ଆନନିତ େହବା ଓ ଉଲାସ କରିବା। ଆେମମାେନ

ଦାକାରସ ଅେପକା ତୁମ େପମ ବିଷୟ ଅଧକ କହିବା; ଯଥାଥେର େଲାେକ

ତୁମକୁ େପମ କରନି। 5 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଗଣ, ମଁୁ େକଦାରର ତମୁ

ତୁଲ , ଶେଲାମନଙର ଯବନିକା ତୁଲ କୃଷବଣା, ତଥାପି ସୁନରୀ। 6ମଁୁ

କୃଷବଣା, ସୂଯ େମାେତ ବିବଣା କରିଅଛି େବାଲ େମାʼ ପତି କୁଦୃଷି କର

ନାହ। େମାʼ ମାତାର ସନାନଗଣ େମାʼ ପତି କୁପିତ େହେଲ, େସମାେନ

େମାେତ ଦାକାେକତସମୂହର ରକିକା କେଲ; ମାତ ମଁୁ ନିଜ ଦାକାେକତ ରକା

କରି ନାହ। 7 େହ େମାʼ ପାଣର ପିୟତମ, ତୁେମ େକଉଁଠାେର ଆପଣା

ପଲ ଚରାଉଅଛ, ମ ାହ କାେଳ େଯଉଁଠାେର ଶୟନ କରାଉଅଛ, ତାହା

େମାେତ ଜଣାଅ; କାରଣ ତୁମ ସଖାଗଣର ପଲ ନିକଟେର ମଁୁ କାହକି

ଆବରକ ବସ ପରିଧାନକାରିଣୀ ତୁଲ େହବି? 8 େହ ନାରୀଗଣ ମ େର

ପରମସୁନରୀ, ଯଦି ତୁେମ ନ ଜାଣ, େତେବ ତୁେମ ପଲର ପଦଚିହ ଧରି

ଗମନ କର ଓ େମଷପାଳକମାନଙ ତମୁ ନିକଟେର ଆପଣା େଛଳିଛୁଆମାନଙୁ

ଚରାଅ। 9 େହ େମାହର ପିେୟ, ମଁୁ ଫାେରାର ରଥର ଅଶିନୀ ସେଙ ତୁମର

ଉପମା େଦଇଅଛି। 10 ତୁମର ଗାଲ ଅଳଙାରେର ସଜିତ, ତୁମ ଗଳେଦଶ

ରତହାରେର ସୁେଶାଭତ। 11ଆେମ ତୁମ ପାଇଁ ରୂପା ଭୁଣିଲଗା ସୁବଣ େବଣୀ

ପସୁତ କରିବା। 12 ରାଜା େଭାଜନାସନେର ଉପବିଷ ଥବା େବେଳ େମାʼ

ସୁଗନିର ସୁବାସ ବ ାପ େହଲା। 13 େମାହର ପିୟତମ େମାʼ ବକସଳ ମ େର

ଥବା ଗନରସ ବୃକର େଥାପା ତୁଲ େମାʼ ପତି ଅଟନି। 14 େମାʼ ପିୟତମ

େମାʼ ପତି ଐନଗଦୀର ଦାକାେକତସ େମେହନି ପୁଷ ଗୁଚ ତୁଲ ଅଟନି। 15

େହ େମାହର ପିେୟ, େଦଖ, ତୁେମ ସୁନରୀ, େଦଖ, ତୁେମ ସୁନରୀ ଅଟ;

ତୁମର ଚକୁ କେପାତ ତୁଲ । 16 େଦଖ, େହ େମାହର ପିୟତମ, ତୁେମ

ସୁନର, ହଁ, ତୁେମ ମେନାହର; ଆହୁରି, ଆମମାନଙ ଶଯ ା ହରି ବଣ ଅେଟ।



ପରମ ଗୀତ 1336

17 ଏରସ କାଷ ଆମମାନଙ ଗୃହର କଡ଼ି ଓ େଦବଦାରୁ କାଷ ଆମମାନଙର

ବରଗା।

2ମଁୁ ଶାେରାଣର େଗାଲାପ ଏବଂ ଉପତ କାର କଇଁଫୁଲ ଅେଟ। 2 େଯପରି

କଣକ ମ େର କଇଁଫୁଲ, େସହିପରି ଯୁବତୀଗଣ ମ େର େମାହର ପିୟା।

3 େଯପରି ବନବୃକମାନଙ ମ େର ନାଗରଙ ବୃକ, େସପରି ଯୁବାମାନଙ

ମ େର େମାହର ପିୟତମ। ମଁୁ ପରମ ଆନନେର ତାଙ ଛାୟା ତେଳ ବସିଲ

ଓ ତାଙ ଫଳ େମାʼ ତୁଣକୁ ସାଦ ଲାଗିଲା। 4 େସ ଆପଣା େଭାଜନପାନର

ଗୃହକୁ େମାେତ ଆଣିେଲ, େମାʼ ଉପେର େପମ ହ ତାଙର ପତାକା େହଲା।

5ତୁେମମାେନ ଦାକାଫଳ େଦଇ େମାେତ ସୁସିର କର, ନାଗରଙ ଫଳେର

େମାେତ ଆଶାସ ଦିଅ; କାରଣ ମଁୁ େପମପୀଡ଼ିତା। 6ତାଙ ବାମ ହସ େମାʼ

ମସକ ତେଳ ଅଛି, ପୁଣି ତାଙ ଦକିଣ ହସ େମାେତ ଆଲଙନ କେର। 7 େହ

ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େକତସିତ ହରିଣୀ ଓ ମୃଗୀଗଣର

ଶପଥ େଦଉଅଛି େଯ, େପମର ବାସନା େନାହିବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ

େପମକୁ ଜଗାଅ ନାହ, କି ଉେତଜନା କର ନାହ। 8 ଏହି ତ େମାʼ ପିୟତମଙ

ରବ! େଦଖ, େସ ପବତଗଣ ଉପେର କୁଦି କୁଦି, ଉପପବତଗଣ ଉପେର

େଡଇଁ େଡଇଁ ଆସୁଅଛନି। 9 େମାହର ପିୟତମ ହରିଣ ଓ ତରୁଣ ମୃଗ ତୁଲ ;

େଦଖ, େସ ଆମମାନଙ ପାଚୀର ପେଛ ଠିଆ େହଉଅଛନି, େସ ଝରକାେର

ଅନାଉଅଛନି, େସ ଜାଲ ପରଦା ବାେଟ ଆପଣାକୁ େଦଖାଉ ଅଛନି। 10

େମାହର ପିୟତମ କଥା କହିେଲ ଓ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ େମାହର

ପିେୟ, େମାହର ସୁନରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ। 11 କାରଣ, େଦଖ, ଶୀତକାଳ

ଗତ େହଲା, ବୃଷି େଶଷ େହାଇଗଲା; 12 ଭୂମିେର ପୁଷ ପସୁଟିତ େହଉଅଛି,

ପକୀଗଣର ଗାୟନକାଳ ଉପସିତ, ଆମମାନଙ େଦଶେର କେପାତର ରବ

ଶୁଣା ଯାଉଅଛି; 13 ଡିମିରିବୃକ ସ ଅପକ ଫଳମାନ ପକ କରୁଅଛି ଓ

ଦାକାଲତା ପୁଷିତ େହାଇ ସୁବାସ େଦଉଅଛି। େହ େମାହର ପିେୟ, େମାହର

ସୁନରୀ, ଉଠ, ବାହାରି ଆସ। 14 େହ େମାହର କେପାତୀ, ତୁେମ େଶୖଳର

ଫାଟେର ଗଡ଼ନି ସାନର ଅନରାଳେର ଅଛ, େମାେତ ତୁମ ରୂପ େଦଖବାକୁ

ଦିଅ, େମାେତ ତୁମ ରବ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଅ; କାରଣ ତୁମ ରବ ସୁମିଷ ଓ ତୁମ ରୂପ

ମେନାହର। 15ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଦାକାେକତନାଶକ ଶୃଗାଳମାନଙୁ, କୁଦ

ଶୃଗାଳମାନଙୁ ଧର; କାରଣ ଆମମାନଙ ଦାକାେକତ ପୁଷିତ େହାଇଅଛି।” 16
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େମାʼ ପିୟତମ େମାହର ଓ ମଁୁ ତାଙର ଅେଟ; େସ କଇଁଫୁଲବନ ମ େର

ଆପଣା ପଲ ଚରାଉଅଛନି। 17 େହ େମାହର ପିୟତମ, ଦିବସ ଶୀତଳ

େହବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପଯ ନ ତୁେମ େଫରିଆସି େବଥର ପବତେଶଣୀସ

ହରିଣ ଓ ମୃଗଶାବକ ତୁଲ ହୁଅ।

3ଯାହାଙୁ େମାହର ପାଣ େପମ କେର, ତାଙୁ ମଁୁ ରାତିକାେଳ ଆପଣା

ଶଯ ାେର େଖାଜିଲ; ମଁୁ ତାଙୁ େଖାଜିଲ, ମାତ ପାଇଲ ନାହ। 2 “ମଁୁ କହିଲ,

ମଁୁ ଏେବ ଉଠି ନଗର ଭମଣ କରିବି, ଯାହାଙୁ େମାʼ ପାଣ େପମ କେର,

ତାଙୁ ମଁୁ ଗଳି ଗଳି ଓ ଛେକ ଛେକ େଖାଜିବି;” ମଁୁ ତାଙୁ େଖାଜିଲ, ମାତ

ପାଇଲ ନାହ। 3 ନଗର ଭମଣକାରୀ ପହରୀମାେନ େମାେତ େଦଖେଲ; ମଁୁ

େସମାନଙୁ ପଚାରିଲ, ଯାହାଙୁ େମାʼ ପାଣ େପମ କେର, “ତାଙୁ କି ତୁେମମାେନ

େଦଖଲ?” 4 େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଳକଣ ଉତାେର ଯାହାଙୁ େମାʼ ପାଣ

େପମ କେର, ତାଙୁ ପାଇଲ; ମଁୁ ଆପଣା ମାତୃଗୃହକୁ ଓ େମାʼ ଗଭଧାରିଣୀଙ

ଅନଃପୁରକୁ ନ ଆଣିବା ପଯ ନ ତାଙୁ ଧରି ରଖଲ, ଆଉ ଯିବାକୁ େଦଲ

ନାହ। 5 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େକତସିତ ହରିଣୀ

ଓ ମୃଗୀଗଣର ଶପଥ େଦଉଅଛି େଯ, େପମର ବାସନା େନାହିବା ପଯ ନ

ତୁେମମାେନ େପମକୁ ଜଗାଅ ନାହ, କି ଉେତଜିତ କର ନାହ। 6ଗନରସ

ଓ କୁନୁରୁେର, ଗନବଣିକର ସବପକାର ସୁଗନି ଚୂଣେର ସୁବାସିତ େହାଇ

ଧୂମସମ ତୁଲ ପାନରରୁ େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ କିଏ? 7 େଦଖ, ତାହା

ଶେଲାମନଙର ବିଶାମର ଆସନ; ତହ ଚତୁଦଗେର ଇସାଏଲୀୟ ବୀରଗଣ

ମ ରୁ ଷାଠିଏ ଜଣ ବୀର ଅଛନି। 8 େସମାେନ ସମେସ ଖଡଧାରୀ ଓ ଯୁଦେର

ନିପୁଣ; ରାତିକାଳର ଆଶଙା େହତୁ ପେତ କର କଟିେଦଶେର ସ ସ ଖଡ ବନା

ଥାଏ। 9 ଶେଲାମନ ରାଜା ଆପଣା ପାଇଁ ଲବାେନାନର କାଷର ଏକ ପାଲଙି

ନିମାଣ କେଲ। 10 େସ ତହର ସମସବୁ ରୂପାର, ତହର ତଳଭାଗ ସୁନାର,

ତହର ଆସନ ବାଇଗଣିଆ ରଙର କେଲ, ତହର ମ ଭାଗ ଯିରୂଶାଲମର

କନ ାମାନଙର ଦାରା େପମେର ମଣିତ। 11 େହ ସିେୟାନର କନ ାଗଣ,

ତୁେମମାେନ ବାହାେର ଯାଇ ମୁକୁଟଭୂଷିତ ଶେଲାମନ ରାଜାଙୁ େଦଖ, ତାଙ

ବିବାହ ଦିନେର ଓ ତାଙ ମନର ଆନନ ଦିନେର ତାଙ ମାତା ତାଙୁ େସହି

ମୁକୁଟ ପିନାଇ ଅଛନି।
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4 େହ େମାହର ପିେୟ, େଦଖ, ତୁେମ ସୁନରୀ; େଦଖ ତୁେମ ସୁନରୀ; ଓଢ଼ଣା

ତେଳ ତୁମ ଚକୁ କେପାତ ତୁଲ ; ତୁମର େକଶ ଗିଲୀୟଦ ପବତ ପାଶେର

ଆରାମକାରୀ େଛଳିପଲ ତୁଲ । 2 ତୁମର ଦନପଂକି ନୂତନ େଲାମକଟା,

ସାନରୁ ଉତିତା େମଷୀପଲ ତୁଲ ; େସମାନଙ ପେତ କର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ

ଅଛି, ଆଉ େସମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହ। 3 ତୁମର ଓଷାଧର

ସିନୂର ବଣ ସୂତା ତୁଲ ଓ ତୁମର ମୁଖ ମେନାହର; ଓଢ଼ଣି ତେଳ ତୁମ ଗାଲ

ଡାଳିମ ତୁଲ । 4 ତୁମର ଗଳେଦଶ ଅସାଗାର ନିମେନ ନିମତ ଦାଉଦଙ

ଦୁଗ ତୁଲ , େସହି ଦୁଗ ମ େର ଏକ ସହସ ଚମ, ବୀରଗଣର ସକଳ ଢାଲ

ଟଙାଗଲା। 5କଇଁଫୁଲ ବନେର ଚରିବାର ଯାଆଁଳା ହରିଣ ଛୁଆ ତୁଲ ତୁମର

ସନଯୁଗଳ। 6ଦିବସ ଶୀତଳ େହବା ଓ ଛାୟା ବହିଯିବା ପଯ ନ ମଁୁ ଗନରସ

ପବତ ଓ କୁନୁରୁଉପପବତକୁ ଯିବି। 7 େହ େମାହର ପିେୟ, ତୁେମ ସବାଙ

ସୁନରୀ; ତୁମଠାେର େକୗଣସି ଖୁଣ ନାହ। 8 େହ େମାହର କେନ , େମାʼ ସେଙ

ଲବାେନାନରୁ, େମାʼ ସେଙ ଲବାେନାନରୁ ଆସ; ଅମାନାର ଶୃଙରୁ, ସନୀ

ଓ ହେମାଣର ଶୃଙରୁ, ସିଂହମାନଙ ଗହରରୁ, ଚିତାବାଘମାନଙ ପବତରୁ

ତଳକୁ ଆସ। 9 େହ େମାହର ପିେୟ, େହ େମାହର କନ ା, ତୁେମ େମାହର

ଚିତ ହରଣ କରିଅଛ; ତୁେମ ଆପଣାର ଏକଦୃଷିେର, ଆପଣା ଗଳାର ଏକ

ହାରେର େମାହର ଚିତ ହରଣ କରିଅଛ। 10 େହ େମାହର ପିେୟ, େମାହର

କନ ା, ତୁମର େପମ କିପରି ମେନାରମ! ତୁମ େପମ ଦାକାରସ ଅେପକା

କିପରି ଉତମ! ପୁଣି, ତୁମ େତୖଳର ସୁଗନ ସବପକାର ସୁଗନି ଦବ ଅେପକା

କିପରି ଉତମ! 11 େହ େମାହର କନ ା, ତୁମ ଓଷାଧରରୁ ମଧୁଚାକ ପରି

େଟାପା େଟାପା କେର; ମଧୁ ଓ ଦୁଗ ତୁମ ଜିହା ତେଳ ଥାଏ; ତୁମ ବସର ସୁଗନ

ଲବାେନାନର ସୁଗନ ତୁଲ । 12 େମାହର ପିେୟ, େମାହର କନ ା ଏକ ରୁଦ

ଉଦ ାନ; ଏକ ରୁଦ ନିଝର, ଏକ ମୁଦାଙିତ ଜଳାକାର ସଦୃଶ । 13 ତୁମର

ପଲବ ବହୁମୂଲ ଫଳବିଶିଷ ଡାଳିମ ଉପବନ; େମେହନି, ସୁଗନି ବୃକର

ଚାରାବିଶିଷ, 14 ଜଟାମାଂସୀ ଓ କୁଙୁମ, ବଚ ଓ ଦାରୁଚିନି, ସବପକାର

କୁନୁରୁ ବୃକବିଶିଷ ଗନରସ ଓ ଅଗୁରୁ, ସବପକାର ପଧାନ ପଧାନ ସୁଗନି

ବୃକବିଶିଷ। 15 ତୁେମ ଉଦ ାନସମୂହର ଜଳାକର, ଅମୃତ ଜଳର କୂପ ଓ

ଲବାେନାନରୁ ପବାହିତ େସାତ ସଦୃଶ । 16 େହ ଉତରୀୟ ବାୟୁ, ଜାଗ;

େହ ଦକିଣ ବାୟୁ, ଆସ; େମାʼ ଉଦ ାନର ସୁଗନି େଯପରି ନିଗତ େହବ,
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ଏଥପାଇଁ ତହ ଉପେର ବହ। େମାହର ପିୟତମ ଆପଣା ଉଦ ାନକୁ ଆସନୁ

ଓ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ ଫଳସବୁ େଭାଜନ କରନୁ।

5 େହ େମାହର ପିେୟ, େମାହର କନ ା, ମଁୁ ଆପଣା ଉଦ ାନକୁ ଆସିଅଛି; ମଁୁ

ଆପଣା ଗନରସ ଓ ସୁଗନି ଦବ ସଂଗହ କରିଅଛି; ମଁୁ ଆପଣା ମଧୁଚାକ

ଓ ମଧୁ େଭାଜନ କରିଅଛି; ମଁୁ ଆପଣା ଦାକାରସ ଓ ଦୁଗ ପାନ କରିଅଛି।

େହ ବନୁଗଣ, େଭାଜନ କର; େହ ପିୟତମଗଣ, ପାନ କର, ହଁ, ଯେଥଷ

ପାନ କର। 2 ମଁୁ ନିଦିତା ଥଲ, ମାତ େମାହର ହୃଦୟ ଜାଗତ ଥଲା; ଏହି ତ

େମାʼ ପିୟତମଙ ରବ, େସ ଦାରେର ଆଘାତ କରି କହୁଅଛନି, “େହ େମାହର

ଭଗିନୀ, େମାହର ପିେୟ, େମାହର କେପାତୀ, େମାହର ଶୁଦମେତ; େମାʼ

ପାଇଁ ଦାର ଫଟାଅ; କାରଣ େମାହର ମସକ ଶିଶିରେର, େମାହର େକଶ

ରାତିର ଜଳବିନୁେର ପରିପୂଣ।” 3ମଁୁ ଆପଣା ଜାମା କାଢ଼ି ପକାଇଅଛି, କିପରି

ପୁନବାର ତାହା ପିନିବି? ମଁୁ ଆପଣା ପାଦ େଧାଇଅଛି; କିପରି ପୁନବାର ତାହା

ମଳିନ କରିବି? 4 େମାʼ ପିୟତମ ଦାରର ଛିଦେର ଆପଣା ହସ େଥାଇେଲ,

ତହେର େମାହର ହୃଦୟ ତାଙ ପାଇଁ ଉେତଜିତ େହଲା। 5 ମଁୁ ଆପଣା

ପିୟତମଙ ପାଇଁ ଦାର ଫଟାଇବାକୁ ଉଠିଲ; କିଳିଣୀର େବଣ ଉପେର େମାʼ

ହସରୁ ଗନରସ, େମାʼ ଅଙୁଳିରୁ ଦବ ଗନରସ କରିଲା। 6 ମଁୁ ଆପଣା

ପିୟତମଙ ପାଇଁ ଦାର ଫଟାଇଲ; ମାତ େମାହର ପିୟତମ ସାନାନେର ଚାଲ

ଯାଇଥେଲ। େସ କଥା କହିବା େବେଳ େମାହର ପାଣ ଉଡ଼ିଗଲା; ମଁୁ ତାଙୁ

େଖାଜିଲ, ମାତ ପାଇପାରିଲ ନାହ; ମଁୁ ତାଙୁ ଡାକିଲ, ମାତ େସ େମାେତ

େକୗଣସି ଉତର େଦେଲ ନାହ। 7 ନଗର ଭମଣକାରୀ ପହରୀମାେନ େମାେତ

େଦଖେଲ, େସମାେନ େମାେତ ପହାର କେଲ, େସମାେନ େମାେତ କତବିକତ

କେଲ। ପାଚୀରରକକମାେନ େମାʼ ଠାରୁ େମାହର ଆଚାଦନ ବସ କାଢ଼ି

େନଇଗେଲ। 8 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଗଣ, େଯେବ ତୁେମମାେନ େମାʼ

ପିୟତମଙର େଦଖା ପାଇବ, େତେବ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଶପଥ େଦଇ କହୁଅଛି,

ମଁୁ େପମପୀଡ଼ିତା େବାଲ ତୁେମମାେନ ତାଙୁ କହିବ। 9 େହ ନାରୀଗଣ ମ େର

ପରମାସୁନରୀ, ତୁମ ପିୟତମ କି ବିଷୟେର ଅନ ପିୟତମଠାରୁ ଅଧକ?

ତୁେମ େଯ ଆମମାନଙୁ ଶପଥ େଦଉଅଛ, ତୁମ ପିୟତମ କି ବିଷୟେର

ଅନ ପିୟତମଠାରୁ ଅଧକ? 10 େମାହର ପିୟତମ େଶତ ଓ ରକବଣ, ଦଶ

ସହସ ମ େର ପଧାନ। 11 ତାଙର ମସକ ଶୁଦ ସୁବଣ ତୁଲ , ତାଙର େକଶ
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କୁଞିତ ଓ ଡାମରା କାଉ ତୁଲ କୃଷବଣ। 12 ତାଙର େନତଯୁଗଳ ଜଳେସାତ

ନିକଟସ କେପାତ ତୁଲ ; ଦୁଗେର େଧୗତ ଓ ଯଥାସାନେର ସାପିତ। 13

ତାଙର ଗାଲ ସୁଗନି ଲତାର କିଆରି ସରୂପ, ସୁଗନି ତୃଣର ତଟ ସରୂପ;

ତାଙର ଓଷାଧର କଇଁଫୁଲ ତୁଲ , ତହରୁ ଦବ ଗନରସ କେର। 14 ତାଙ

ହସଦୟ େବୖଦୁଯ ମଣିେର ଖଚିତ ସୁବଣ ମୁଦିକା ତୁଲ ; ତାଙ ଶରୀର

ନୀଳକାନମଣିମଣିତ ଗଜଦନମୟ ଶିଳକମ ତୁଲ । 15 ତାଙ େଗାଡ଼ ଦୁଇଟି

ଶୁଦ ସୁବଣ ଚୁଙୀେର ସାପିତ ମମର ପସରର ସମ ତୁଲ ; ତାଙର ଦୃଶ

ଲବାେନାନ ସଦୃଶ, ଏରସ ବୃକ ତୁଲ ଉତୃଷ। 16 ତାଙ ମୁଖ ଅତ ନ ସୁମିଷ;

ହଁ, େସ ସବେତାଭାେବ ମେନାହର। େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଗଣ, ଏହି

େମାହର ପିୟତମ, ଏହି େମାହର ସଖା।

6 େହ ନାରୀଗଣ ମ େର ପରମସୁନରୀ, ତୁମର ପିୟତମ େକଉଁଆେଡ଼

ଯାଇଅଛନି? ତୁମ ସେଙ ଆେମମାେନ େଯପରି େଖାଜି ପାରିବା, ଏଥପାଇଁ

ତୁମ ପିୟତମ େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଇଅଛନି କୁହ? 2 େମାହର ପିୟତମ ଆପଣା

ଉଦ ାନକୁ, ସୁଗନି ଲତାର କିଆରିକୁ, ଉଦ ାନସମୂହେର (ପଲ) ଚରାଇବାକୁ

ଓ କଇଁଫୁଲ ସଂଗହ କରିବାକୁ ଯାଇଅଛନି। 3 ମଁୁ ଆପଣା ପିୟତମଙର ଓ

େମାʼ ପିୟତମ େମାହର; େସ କଇଁଫୁଲ ବନେର ଆପଣା ପଲ ଚରାନି। 4 େହ

େମାହର ପିେୟ, ତୁେମ ତିସା ପରି ସୁନରୀ, ଯିରୂଶାଲମ ପରି େଶାଭାବତୀ,

ଧଜାଧାରୀ େସୖନ ପରି ଭୟଙରୀ। 5 ତୁେମ େମାʼ ଆଡ଼ୁ ଆପଣା ଆଖ

େଫରାଅ, କାରଣ ତଦାରା ମଁୁ ପରାସ େହାଇଅଛି। ତୁମର େକଶ ଗିଲୀୟଦ

ପାଶେର ଆରାମକାରୀ େଛଳିପଲ ତୁଲ । 6 ତୁମର ଦନପଂକି ସାନରୁ

ଉତିତା େମଷୀପଲ ତୁଲ ; େସମାନଙ ପେତ କର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛି, ଆଉ

େସମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି ଛୁଆ ମରି ନାହ। 7ତୁମ ଓଢ଼ଣା ତେଳ ତୁମର ଗାଲ

ଡାଳିମଖଣ ସଦୃଶ। 8 ଷାଠିଏ ରାଣୀ ଓ ଅଶୀ ଉପପତୀ ଓ ଅସଂଖ ଯୁବତୀ

ଅଛନି। 9 ମାତ େମାʼ କେପାତୀ, େମାʼ ଶୁଦମତି ଅଦିତୀୟା; େସ ଆପଣା

ମାତାର ଏକମାତ; େସ ଆପଣା ଗଭଧାରିଣୀର ମେନାନୀତା। କନ ାମାେନ

ତାହାକୁ େଦଖ ଧନ ା େବାଲ କହିେଲ; ହଁ, ରାଣୀ ଓ ଉପପତୀଗଣ ତାହାକୁ

ପଶଂସା କେଲ। 10 ଏହି େଯ ଅରୁଣ ତୁଲ ଉଦୀୟମାନା, ଚନମା ତୁଲ

ସୁନରୀ, ସୂଯ ତୁଲ ବିଶୁଦା, ଧଜାବିଶିଷ େସୖନ ତୁଲ ଭୟଙରୀ, େସ

କିଏ? 11 ମଁୁ ଉପତ କାର ନବୀନ ବୃକସବୁ େଦଖବାକୁ, ଦାକାଲତା ପଲବିତ
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େହାଇଅଛି କି ନାହ ଓ ଡାଳିମ ଫୁଲ ଧରିଅଛି କି ନାହ, େଦଖବାକୁ ଆେ ରା

ଉଦ ାନକୁ ଗଲ। 12 ମଁୁ ାତ େହବା ପୂେବ େମାହର ପାଣ େମାʼ ରାଜକୀୟ

େଲାକମାନଙ ରଥ ମ େର େମାେତ ରଖଲା। 13 େହ ଶୂଲମିେୟ, େଫର,

େଫର; ଆେମମାେନ ତୁମକୁ େଦଖବା, େଫର, େଫର। ମହନୟିମସ ନୃତ କୁ

େଯପରି, େସପରି କାହକି ତୁେମମାେନ ଶୂଲମିୟାକୁ ଅନାଇବ?

7 େହ ରାଜକେନ , ପାଦୁକାେର ତୁମ ଚରଣକିପରି ସୁନର। ତୁମର କଟିମଣଳ

ନିପୁଣ ଶିଳକର ହସେର ନିମତ ରତହାର ସରୂପ। 2ତୁମର ନାଭେଦଶ ମିଶିତ

ଦାକାରସ ଅଭାବ ନ ଥବା ବତୁଳ ତାଟିଆ ତୁଲ ; ତୁମର ଉଦର କଇଁଫୁଲ

ମଣିତ ଗହମରାଶି ତୁଲ । 3 ତୁମର ସନଯୁଗଳ ହରିଣୀର ଯାଆଁଳା ଛୁଆ

ତୁଲ । 4 ତୁମର ଗଳେଦଶ ଗଜଦନମୟ ଦୁଗ ସଦୃଶ; ତୁମ େନତଯୁଗଳ

େବ ରବୀମ ନଗରଦାର ନିକଟସ ହିେ ବାନ ସେରାବର ସଦୃଶ; ତୁମ

ନାସିକା ଦେମଶକ ସମୁଖସ ଲବାେନାନର ଦୁଗ ତୁଲ । 5 ତୁମ ମସକ

କମଲ ପବତ ତୁଲ , ପୁଣି ତୁମ ମସକର େକଶ ବାଇଗଣିଆ ରଙ ତୁଲ ;

ତହର େବଣୀପାଶେର ରାଜା ବନୀ ରୂେପ ଧୃତ ଅଟନି। 6 େହ ପିେୟ, ତୁଷି

ଜନାଇବା ନିମେନ ତୁେମ କିପରି ସୁନରୀ ଓ ମେନାହାରିଣୀ! 7 ତୁମ ଶରୀରର

ଦୀଘତା ଖଜୁର ବୃକ ତୁଲ ଓ ତୁମ ସନ ଦାକାଫଳର େପଣା ତୁଲ । 8 ମଁୁ

କହିଲ, “ମଁୁ ଖଜୁର ବୃକ ଆେରାହଣ କରିବି, ମଁୁ ତହର ବାହୁଙା ଧରିବି;” ତୁମ

ସନ ଦାକାଫଳର େପଣା ତୁଲ େହଉ; ପୁଣି, ତୁମ ନିଶାସର ଆଘାଣ ନାଗରଙ

ଫଳର ବାସନା ତୁଲ େହଉ; 9 ତୁମର ମୁଖ ସେବାତମ ଦାକାରସ ତୁଲ ,

ତାହା େମାʼ ପିୟତମଙ ଗଳେଦଶେର ଚିକଣ ଗଳିଯାଏ, ପୁଣି ତାହାଙ ଓଷ ଓ

ଦାନ େଦଇ ଧୀେର ଧୀେର ଚାଲଯାଏ। 10ମଁୁ ଆପଣା ପିୟତମଙର ଓ ତାଙର

ବାସନା େମାʼ ପତି ଅଛି। 11ଆସ, େମାʼ ପିୟତମ, ଆେମମାେନ େକତକୁ

ଯାଉ; ଆେମମାେନ ପଲୀଗାମେର କାଳ େକପଣ କରୁ। 12ଆେମମାେନ

ଅତି ପଭାତେର ଦାକାେକତକୁ ଯାଉ; ଦାକାଲତା ପଲବିତ ଓ ତହର ପୁଷ

ପସୁଟିତ ଓ ଡାଳିମ ପୁଷିତ େହାଇଅଛି କି ନାହ, ତାହା େଦଖୁ; େସଠାେର ମଁୁ

ତୁମକୁ ଆପଣା େପମ ପଦାନ କରିବି। 13 ଦୂଦାଫୁଲ ସୁବାସ େଦଉଅଛି,

ଆମମାନଙ ଦାର ନିକଟେର ସବପକାର ବହୁମୂଲ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ଫଳ

ଅଛି, ପିୟତମଙ ପତି ବ ାକୁଳତା େହ େମାହର ପିୟତମ, ତାହାସବୁ ମଁୁ ତୁମ

ପାଇଁ ରଖଅଛି।
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8ଆହା, େଯ େମାʼ ମାତାଙର ସନ ପାନ କରିଅଛି, ଏପରି େମାʼ ସେହାଦର

ତୁଲ େଯେବ ତୁେମ ହୁଅନ! େତେବ ମଁୁ ତୁମକୁ ବାହାେର େଦଖେଲ, ତୁମକୁ

ଚୁମନ ଦିଅନି; ଆଉ, େକହି େମାେତ ତୁଚ କରନା ନାହ। 2ମଁୁ ତୁମକୁ ପଥ

କଢ଼ାଇ ଆପଣା ମାତାଙ ଗୃହକୁ େଘନି ଆସନି, େସ େମାେତ ଶିକା ଦିଅେନ;

ମଁୁ ତୁମକୁ ସୁଗନି ମିଶିିତ ଦାକାରସ, େମାହର ଡାଳିମରସ ପାନ କରାନି। 3

ତାଙ ବାମ ହସ େମାʼ ମସକ ତେଳ ରହିବ ଓ ତାଙ ଡାହାଣ ହସ େମାେତ

ଆଲଙନ କରିବ। 4 େହ ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଶପଥ

େଦଉଅଛି େଯ, େପମର ବାସନା େନାହିବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ େପମକୁ

ଜଗାଅ ନାହ, କି ଉେତଜିତ କର ନାହ। 5 ଆପଣା ପିୟତମଙ ଉପେର

ଆଉଜିପଡ଼ି ପାନରରୁ ଆସୁଅଛି େଯ, େସ କିଏ? ନାଗରଙ ବୃକ ତେଳ ମଁୁ

ତୁମକୁ ଜଗାଇଲ; େସଠାେର ତୁମ ମାତା ତୁମ ପାଇଁ ପସବ େବଦନାଗସା

େହେଲ, େସଠାେର େସ ପସବ େବଦନାଗସା େହାଇ ତୁମକୁ ପସବ କେଲ। 6

ତୁେମ େମାେତ େମାହର ତୁଲ ଆପଣା ହୃଦୟେର, େମାହର ତୁଲ ଆପଣା

ବାହୁେର ଧାରଣ କର; କାରଣ େପମ ମୃତୁୁ ପରି ବଳବାନ; ଅନଜାଳା ପାତାଳ

ପରି ଦୃଢ଼; ତହର ଶିଖା ଅଗିଶିଖା, ଅତି ଭୟଙର ଅଗିଶିଖା। (Sheol h7585) 7

ଅପାର ଜଳରାଶି େପମକୁ ନିବାଣ କରି ନ ପାେର, କିଅବା ବଢ଼ି ତାହା ବୁଡ଼ାଇ

ନ ପାେର; ଯଦି େକହି େପମ ନିମେନ ଆପଣା ଗୃହର ସବସ େଦବ, େତେବ

େସ େଲାକ ନିତାନ ତୁଚୀକୃତ େହବ। 8ଆମମାନଙର େଗାଟିଏ ସାନ ଭଗିନୀ

ଅଛି, ତାହାର ସନ େହାଇ ନାହ; େଲାେକ ଆମମାନଙ ଭଗିନୀକୁ ମାଗିବା

ଦିନେର ଆେମମାେନ ତାହା ପାଇଁ କଅଣ କରିବା? 9 ଯଦି େସ ପାଚୀର

ସରୂପା ହୁଏ, େତେବ ଆେମମାେନ ତାହା ଉପେର ରୂପାର ଦୁଗ ନିମାଣ

କରିବା; ଆଉ, ଯଦି େସ ଦାର ସରୂପା ହୁଏ, େତେବ ଆେମମାେନ ଏରସ

ପଟାେର ତାହାକୁ ଆବରଣ କରିବା। 10 ମଁୁ ପାଚୀର ସରୂପା ଓ େମାହର ସନ

ତହର ଦୁଗ ସରୂପ; େସହି ସମୟେର ତାଙ ଦୃଷିେର ମଁୁ ଶାନିପାପାର ତୁଲ

ଥଲ। 11 ବାଲହାେମାନେର ଶେଲାମନଙର ଏକ ଦାକାେକତ ଥଲା; େସ

ରକକମାନଙୁ ତାହା ଭଡ଼ା େଦଇଥେଲ; ପେତ କ ରକକକୁ ତହର ଫଳ ପାଇଁ

ଏକ ଏକ ସହସ ରୂପା ମୁଦା େଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 12 େମାହର ଦାକାେକତ

େମାʼ ସମୁଖେର ଅଛି; େହ ଶେଲାମନ, େସହି ସହସ ମୁଦା ତୁେମ ପାଇବ ଓ

ତହର ଫଳରକକମାେନ ଦୁଇ ଶତ ମୁଦା ପାଇେବ। 13 େହ ଉପବନବାସିନୀ,
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ମିତଗଣ ତୁମର ରବ ଶୁଣନି; ତାହା େମାେତ ଶବଣ କରାଅ। 14 େହ େମାହର

ପିୟତମ, ଚଞଳ ହୁଅ, ସୁଗନିମୟ ପବତେଶଣୀ ଉପେର ତୁେମ ମୃଗ ବା

ହରିଣଶାବକ ତୁଲ ହୁଅ।
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ଯିଶାଇୟ
1ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟଙର ଦଶନ, େସ ଯିହୁଦାରାଜାଗଣ ଉଷୀୟ,

େଯାଥ , ଆହ ଓ ହିଜକୀୟର ରାଜତ ସମୟେର ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ବିଷୟେର ଏହି ଦଶନ ପାଇେଲ। 2 େହ ଆକାଶମଣଳ, ଶୁଣ, େହ ପୃଥବୀ,

କଣପାତକର,କାରଣସଦାପଭୁ କହିଅଛନି; “ଆେମସନାନଗଣକୁ ପତିପାଳନ

ଓ ଭରଣେପାଷଣ କରିଅଛୁ, ମାତ େସମାେନ ଆମର ବିେଦାହାଚରଣ

କରିଅଛନି। 3 େଗାରୁ ଆପଣା ଖାଉନକୁ ଓ ଗଦଭ ଆପଣା କତାର କୁଣକୁ

ଚିେହ; ମାତ ଇସାଏଲ ଜାେଣ ନାହ, ଆମର େଲାକମାେନ ବିେବଚନା

କରନି ନାହ।” 4 ଆହା ପାପିଷ େଗାଷୀ, ଅଧମେର ଭାରଗସ େଲାେକ,

ଦୁଷମକାରୀମାନଙ ବଂଶ, ଭଷାଚାରୀ ସନାନଗଣ! େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ

ପରିତ ାଗକରିଅଛନି, େସମାେନଇସାଏଲରଧମସରୂପଙୁ ଅବ ା କରିଅଛନି,

େସମାେନ ବିମୁଖ େହାଇ ପଛକୁ ଚାଲ ଯାଇଅଛନି। 5 ତୁେମମାେନ ଅଧକ

ଅଧକ ବିେଦାହାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହକି ଆହୁରି ପହାରିତ େହବ?

ମସକଯାକ ପୀଡ଼ିତ ଓ ସମୁଦାୟ ହୃଦୟ ଦୁବଳ େହାଇଅଛି। 6 ପାଦର

ତଳଠାରୁ ମସକ ପଯ ନ କିଛି ସାସ ନାହ; େକବଳ କତ, ଦାଗ ଓ

ପୂଜପୂଣ ଘା; େସହି ସବୁ ଟିପା କିମା ବନାଯାଇ ନାହ, କିଅବା େତୖଳ ଦାରା

େକାମଳ କରାଯାଇ ନାହ। 7 ତୁମମାନଙର େଦଶ ଧଂସସାନ; ତୁମମାନଙର

ନଗରସବୁ ଅଗିେର ଦଗ; ତୁମମାନଙର ଭୂମି ବିେଦଶୀମାେନ ତୁମମାନଙର

ସାକାତେର ଗାସ କରନି, ତାହା ବିେଦଶୀମାନଙ ଦାରା ବିନଷ େହବା ତୁଲ

ଧଂସସାନ େହାଇଅଛି। 8 ପୁଣି, ସିେୟାନର କନ ା ଦାକାେକତର କୁଟୀର,

କାକୁଡ଼ିେକତର ବସା, ଅବରୁଦ ନଗର ତୁଲ େହାଇ ରହିଅଛି। 9 େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଅତି ଅଳ େଲାକ ଅବଶିଷ ରଖ ନ ଥେଲ,

ଆେମମାେନ ସେଦାମର ତୁଲ େହାଇଥାʼନୁ, ଆେମମାେନ ହେମାରାର ତୁଲ

େହାଇଥାʼନୁ। 10 େହ ସେଦାମର ଶାସନକତାମାେନ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଶୁଣ, େହ ହେମାରାର େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ବ ବସାେର କଣପାତ କର। 11 ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆମ ଉେଦଶ େର

ତୁମମାନଙ ଅପାର ବଳିଦାନର ଅଭପାୟ କଅଣ? ଆେମ େମଷଗଣର

େହାମବଳିେର ଓ ପୁଷ ପଶୁଗଣର େମଦେର ପୂଣ େହାଇଅଛୁ; ପୁଣି, ବୃଷ

କିମା େମଷ କିମା ଛାଗଳମାନଙ ରକେର ଆମର ତୁଷି ନାହ। 12 ତୁେମମାେନ
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ଆମ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହବା େବେଳ ଆମର ପାଙଣସକଳ ପଦ ତେଳ

ଦଳିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମମାନଙଠାରୁ ଚାହଅଛି? 13 ଅସାର େନୖେବଦ ଆଉ

ଆଣ ନାହ; ଧୂପଦାହ ଆମର ଘୃଣିତ; ତୁମର ଅମାବାସ ା ଓ ବିଶାମବାର,

ସଭାର େଘାଷଣା ଏହି ଅଧମ ଓ ମହାସଭା ଆେମ ସହି ପାରୁ ନାହଁୁ। 14ଆମ

ପାଣ ତୁମମାନଙର ଅମାବାସ ା ଓ ନିରୂପିତ ପବସବୁ ଘୃଣା କେର; େସହି

ସବୁ ଆମ ପତି େକଶକର; ଆେମ େସହି ସବୁ ବହିବାକୁ କାନ େହାଇଅଛୁ।

15ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ହସ ପସାର କଲା େବେଳ ଆେମ

ତୁମମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ଚକୁ ଆଚାଦନ କରିବା; ଆହୁରି, ତୁେମମାେନ

ଅେନକ ପାଥନା କଲା େବେଳ ଆେମ ଶୁଣିବା ନାହ। ତୁମମାନଙ ହସ ରକେର

ପରିପୂଣ। 16 ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ େଧୗତ କର, ଆପଣାମାନଙୁ ଶୁଚି

କର; ଆମ ଦୃଷିରୁ ଆପଣାମାନଙର କିୟାର ମନତା ଦୂର କର; କୁକିୟା

କରିବାରୁ ନିବୃତ ହୁଅ; 17 ସୁକିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ; ନ ାୟବିଚାର େଚଷା

କର, ଉପଦବଗସମାନଙର ସାହାଯ କର, ପିତୃହୀନମାନଙର ନ ାୟବିଚାର

କର, ବିଧବାମାନଙ ପକେର ପତିବାଦ କର।” 18 ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆସ,

ଆେମମାେନ ଉତର ପତୁ ତର କରୁ; ତୁମମାନଙର ପାପସବୁ ସିନୂର ବଣ

ପରି େହେଲ େହଁ ହିମ ପରି ଶୁକବଣ େହବ; େସହି ସବୁ େଲାହିତବଣ ପରି

ରଙ େହେଲ େହଁ େମଷେଲାମ ପରି େହବ। 19ଯଦି ତୁେମମାେନ ସମତ ଓ

ଆ ାବହ େହବ, େତେବ େଦଶର ଉତମ ଫଳ େଭାଗ କରିବ। 20 ମାତ

ଯଦି ତୁେମମାେନ ଅସମତ ଓ ବିରୁଦାଚାରୀ େହବ, େତେବ ଖଡଭୁକ େହବ;

କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି।” 21 ବିଶସ ନଗରୀ କିପରି େବଶ ା

େହାଇଅଛି! େସ ନ ାୟବିଚାରେର ପୂଣା ଥଲା। ଧମ ତାହା ମ େର ବାସ କଲା,

ମାତ ଏେବ ହତ ାକାରୀମାେନ ଅଛନି। 22 ତୁମର ରୂପା ଖାଦ େହାଇଅଛି,

ତୁମର ଦାକାରସ ଜଳମିଶିତ େହାଇଅଛି। 23 ତୁମର ଅଧପତିମାେନ ବିେଦାହୀ

ଓ େଚାରମାନଙର ସଖା; ପେତ େକ ଲାଞ ଭଲ ପାʼନି ଓ ପାରିେତାଷିକର

ପଶା ବତୀ ହୁଅନି; େସମାେନ ପିତୃହୀନମାନଙର ବିଚାର କରନି ନାହ,

କିଅବା ବିଧବାର ଗୁହାରି େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆେସ ନାହ। 24 ଏେହତୁ ପଭୁ,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ, ଇସାଏଲର ବଳଦାତା କହନି, “ଶୁଣ, ଆେମ ଆପଣା

ବିପକଗଣ ବିଷୟେର ଆରାମ ପାଇବା ଓ ଆେମ ଆପଣା ଶତୁଗଣଠାରୁ

ପରିେଶାଧ େନବା; 25 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମଆେଡ଼ ଆପଣା ହସ େଫରାଇ ତୁମର
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ଖାଦ ସମୂଣ ରୂେପ ପରିଷାର କରିବା ଓ ତୁମର ସୀସାସବୁ କାଢ଼ି େନବା; 26

ଆଉ, ଆେମ ପୂବ କାଳ ପରି ତୁମର ବିଚାରକତୃଗଣଙୁ ଓ ଆଦ ସମୟ

ପରି ତୁମ ମନୀଗଣଙୁ ପୁନଃସାପନ କରିବା; ତହ ଉତାେର ତୁେମ ଧମପୁରୀ,

ବିଶସ ନଗରୀ େବାଲ ବିଖ ାତ େହବ।” 27 ସିେୟାନ ନ ାୟବିଚାର ଦାରା ଓ

ତାହାର େଫରି ଆସିବା େଲାକମାେନ ଧାମକତା ଦାରା ମୁକି ପାଇେବ। 28

ମାତ ଅଧମାଚାରୀ ଓ ପାପୀମାେନ ଏକତ ବିନଷ େହେବ ଓ େଯଉଁମାେନ

ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରନି, େସମାେନ ସଂହାରିତ େହେବ। 29କାରଣ

େସମାେନ ତୁମମାନଙର ବାଞିତ ଅେଲାନ ବୃକ ବିଷୟେର ଲଜିତ େହେବ,

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ମେନାନୀତ ଉଦ ାନସକଳର ବିଷୟେର

ହତାଶ େହବ। 30 େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ ଶୁଷପତ ଅେଲାନ ବୃକ ଓ ନିଜଳ

ଉଦ ାନ ତୁଲ େହବ। 31 ପୁଣି, ବଳବାନ େଲାକ ଛଣପଟ ପରି ଓ ତାହାର

କମ ଅଗିକଣା ପରି େହବ; େସ ଦୁଇ ଏକତ ଜଳିବ ଓ େକହି ତାହା ଲଭାଇବ

ନାହ।

2ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ, ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବିଷୟେର େଯଉଁ

ଦଶନ ପାଇେଲ, ତହର ବୃତାନ। 2 େଶଷ କାଳେର ଏରୂପ ଘଟିବ, ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର ପବତ, ପବତଗଣର ଶିଖର ଉପେର ସାପିତ େହବ ଓ ଉପପବତଗଣ

ଅେପକା ଉଚୀକୃତ େହବ; ଆଉ, ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ େସାତ ପରି ତହ ମ କୁ

ବହି ଆସିେବ। 3 ପୁଣି, ଅେନକ େଗାଷୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିେବ, “ତୁେମମାେନ

ଆସ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ପବତକୁ, ଯାକୁବର ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ

ଯାଉ; ତହେର େସ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ ଶିକା େଦେବ ଓ

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ମାଗେର ଗମନ କରିବା।” କାରଣ ସିେୟାନଠାରୁ

ବ ବସା ଓ ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ନିଗତ େହବ। 4 ପୁଣି, େସ

େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ବିଚାର କରିେବ ଓ ଅେନକ େଗାଷୀ ସମନେର

ନିଷତି କରିେବ; ତହେର େସମାେନ ଆପଣା ଖଡ ଭାଙି ଲଙଳର ଫାଳ

କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଚା ଭାଙି ଦାଆ ନିମାଣ କରିେବ; ଏକ େଦଶୀୟ

େଲାେକ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକଙ ବିରୁଦେର ଖଡ ଉଠାଇେବ ନାହ, କିଅବା

େସମାେନ ଆଉ ଯୁଦ ଶିଖେବ ନାହ। 5 େହ ଯାକୁବ ବଂଶ, ଆସ, ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଦୀପିେର ଗମନ କରୁ। 6କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା େଲାକ ଯାକୁବ

ବଂଶକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ, େଯେହତୁ େସମାେନ ପୂବେଦଶୀୟ ଆଚାରେର
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ପରିପୂଣ ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙ ନ ାୟ ଗଣକ େହାଇଅଛନି, ପୁଣି, େସମାେନ

ବିେଦଶୀୟ ସନାନଗଣ ସହିତ ହସ ତାଳି ଦିଅନି। 7 େସମାନଙ େଦଶ

ମ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ପରିପୂଣ; େସମାନଙ ଧନର ସୀମା ନାହ; ଆହୁରି,

େସମାନଙ େଦଶ ଅଶେର ପରିପୂଣ ଓ େସମାନଙ ରଥର ସୀମା ନାହ। 8

େସମାନଙ େଦଶ ମ ପତିମାେର ପରିପୂଣ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଅଙୁଳି

ନିମତ ସହସକୃତ ବସୁକୁ ପଣାମ କରନି। 9 ସାମାନ େଲାକ ଅେଧାମୁଖ ଓ

ମହାନ େଲାକ ନତ ହୁଏ; ଏେହତୁ େସମାନଙୁ କମା କର ନାହ। 10 ତୁେମ

ସଦାପଭୁଙ ଭୟାନକତ ଓ ତାହାଙ ମହିମାର େତଜରୁ, େଶୖଳେର ପେବଶ

କରି ଧୂଳିେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। 11 ମନୁଷ ର ଉଚ ଦୃଷି ନତ େହବ ଓ

ମନୁଷ ମାନଙର ଅହଙାର ଅବନତ େହବ, ପୁଣି, େସହି ଦିନେର େକବଳ

ସଦାପଭୁ ଉନତ େହେବ। 12 କାରଣ ଅହଙାରୀ, ଗବତ ଓ ଉଚୀକୃତ

ସମସଙ ପତିକୂଳେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଏକ ଦିନ ଉପସିତ େହବ,

ତହେର ତାହା ନତ େହବ; 13 ଅଥା , (େସହି ଦିନ) ଲବାେନାନର ଉଚ

ଓ ଉନତ ସକଳ ଏରସ ବୃକର ପତିକୂଳ ଓ ବାଶନର ସମସ ଅେଲାନ

ବୃକର ପତିକୂଳ; 14ପୁଣି, ସକଳ ଉଚ ପବତର ପତିକୂଳ ଓ ସକଳ ଉନତ

ଉପପବତର ପତିକୂଳ; 15ଆଉ, ପେତ କ ଉଚ ଦୁଗର ପତିକୂଳ ଓ ପେତ କ

ସୁଦୃଢ଼ ପାଚୀରର ପତିକୂଳ; 16 ତଶୀଶର ସକଳ ଜାହାଜର ପତିକୂଳ ଓ

ମେନାହର ସକଳ ଶିଳକମର ପତିକୂଳ େହବ। 17 ପୁଣି, ମନୁଷ ର ଉଚତା

ନତ େହବ ଓ ମନୁଷ ମାନଙର ଅହଙାର ଅବନତ େହବ; ଆଉ େସହି

ଦିନେର େକବଳ ସଦାପଭୁ ଉନତ େହେବ। 18 ପୁଣି, ପତିମାସକଳ ନିଃେଶଷ

ରୂେପ ଲୁପ େହେବ। 19ଆଉ, େଯେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀକୁ ଅତିଶୟ

କମିତ କରିବାକୁ ଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତାହାଙ ଭୟାନକତ

ଓ ମହିମାର େତଜରୁ େଶୖଳର ଗୁମା ଓ ପୃଥବୀର ଗତେର ପେବଶ କରିେବ।

20 ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀକୁ ଅତିଶୟ କମିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିେଲ, ତାହାଙ

ଭୟାନକତ ଓ ତାହାଙ ମହିମାର େତଜରୁ େଶୖଳର ଗହର ଓ େଶୖଳର

ବିଦୀଣ ସାନେର ପେବଶ କରିବା ପାଇଁ; 21 ମନୁଷ ଆପଣାର ଭଜନାେଥ

ନିମତ େରୗପ ମୟ ପତିମା ଓ ସଣମୟ ପତିମାଗଣକୁ େସହି ଦିନ ମୂଷିକ

ଓ ଚାମଚିକାଗଣର ନିକଟେର ପକାଇ େଦବ। 22 ତୁେମମାେନ ନାସାେଗ
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ପାଣବାୟୁଧାରୀ ମନୁଷ ର (ଆଶୟରୁ) କାନ ହୁଅ; କାରଣ େସ କାହା ମ େର

ଗଣ ?

3 େଦଖ, ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାଠାରୁ ଯଷି ଓ

ଯଷିକା, ଅଥା , ଅନ ସରୂପ ସମସ ଯଷି ଓ ଜଳ ସରୂପ ସମସ ଯଷିକା

ଦୂର କରୁଅଛନି; 2ବୀର, େଯାଦା; ବିଚାରକତା, ଭବିଷ ବକା, ମନ ,

ପାଚୀନ; 3 ପଚାଶପତି, ସମାନ ମନୁଷ , ମନୀ, ନିପୁଣ ଶିଳକର ଓ ନିପୁଣ

ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ (ଦୂରୀକୃତ େହେବ)। 4ଆେମ ବାଳକମାନଙୁ େସମାନଙର

ଅଧପତି କରିବା ଓ ଶିଶୁମାେନ େସମାନଙ ଉପେର ଶାସନ କରିେବ। 5

ଆଉ, େଲାକମାେନ ଏକ ଜଣ ଅନ ଜଣ ଦାରା ଓ ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା

ପତିବାସୀ ଦାରା ଉପଦୁତ େହେବ; ବାଳକ ପାଚୀନଙ ବିରୁଦେର ଓ ଅଧମ

େଲାକ ସମାନ େଲାକ ବିରୁଦେର ଗବାଚରଣ କରିବ। 6 େକହି େକହି

ଆପଣା ଭାତାକୁ ତାହାର ପିତୃଗୃହେର ଧରି କହିେବ, “ତୁମର ବସ ଅଛି,

ତୁେମ ଆମମାନଙର ଶାସନକତା ହୁଅ, ପୁଣି, ଏହି ନିପତିତ (ରାଜ ) ତୁମ

ହସାଧୀନ େହଉ;” 7 େସ େସହି ଦିନ ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ କହିବ “ମଁୁ ଚିକିତକ

େହବି ନାହ; କାରଣ େମାʼ ଗୃହେର ଖାଦ କିମା ବସ ନାହ; ତୁେମମାେନ

େମାେତ େଲାକମାନଙର ଶାସନକତା କର ନାହ।” 8 େଯେହତୁ ଯିରୂଶାଲମ

ବିନଷ ଓ ଯିହୁଦା ପତିତ େହାଇଅଛି; କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ପତାପବିଶିଷ

ଚକୁକୁ େକାଧାନିତ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ଜିହା ଓ କିୟା ତାହାଙର

ପତିକୂଳ ଅେଟ। 9 େସମାନଙ ମୁଖର ଆକାର େସମାନଙ ପତିକୂଳେର

ସାକ ଦିଏ; ପୁଣି, େସମାେନ ସେଦାମର ନ ାୟ ଆପଣାମାନଙ ପାପ ପକାଶ

କରି େଗାପନ କରନି ନାହ। େସମାନଙ ପାଣର ସନାପ େହବ! କାରଣ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅନିଷ ଆେପ କରିଅଛନି। 10 ତୁେମମାେନ

ଧାମକର ବିଷୟେର କୁହ େଯ, ତାହାର ମଙଳ େହବ, େଯେହତୁ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା କମର ଫଳ ଭୁଞିେବ। 11 ଦୁଷ େଲାକର ସନାପ େହବ!

ତାହାର ଅମଙଳ ଘଟିବ; କାରଣ ତାହାର ହସକୃତ କମର ପତିଫଳ ତାହାକୁ

ଦିଆଯିବ। 12 େମାʼ େଲାକମାନଙ ବିଷୟ େଦଖେଲ, ବାଳକମାେନ େମାʼ

େଲାକମାନଙର ଉପଦବକାରୀ ଓ ସୀମାେନ େସମାନଙ ଉପେର ଶାସନ

କରନି। େହ େମାହର େଲାକମାେନ, ତୁମର ପଥଦଶକମାେନ ତୁମକୁ ଭୁଲାନି

ଓ ତୁମ ଗମନର ପଥ ନଷ କରନି। 13 ସଦାପଭୁ ପତିବାଦ କରିବାକୁ ଠିଆ
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େହଉଅଛନି, େଗାଷୀୟମାନଙର ବିଚାର କରିବାକୁ ଠିଆ େହଉଅଛନି।

14 ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ପାଚୀନବଗର ଓ ଅଧପତିଗଣର

ସହିତ ବିଚାରେର ଉପସିତ େହେବ; “ତୁେମମାେନ ହ ଦାକାେକତ ଗାସ

କରିଅଛ; ଦରିଦମାନଙଠାରୁ ଲୁଟିତ ଦବ ତୁମମାନଙ ଗୃହେର ଅଛି;” 15

“ତୁେମମାେନ େଯ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଦଳି ପକାଉଅଛ ଓ ଦରିଦମାନଙ ମୁଖ

ଘଷି ପକାଉଅଛ, ଏଥେର ତୁମମାନଙ ଅଭପାୟ କʼଣ?” ପଭୁ, ବାହିନୀଗଣର

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି। 16ଆହୁରି ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ସିେୟାନର

କନ ାଗଣ ଅହଙାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗୀବା ଲମାଇ ଓ କଟାକ କରି

ଗମନ କରନି, ଗମନ କରୁ କରୁ ଚଞଳ ପାଦସଞାର ଓ ଚରଣେର ରୁଣୁଝୁଣୁ

ଶବ କରନି; 17 ଏେହତୁ ପଭୁ ସିେୟାନର କନ ାଗଣର ମସକ କାଛୁମୟ

କରିେବ ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ଗୁପ ସାନ ଅନାବୃତ କରିେବ।” 18

େସହି ଦିନ ପଭୁ େସମାନଙର ଗବ ସରୂପ ନୂପୁର, ଜାଲବସ, ଚନହାର; 19

କଣଭୂଷଣ, ଚୁଡ଼ି, ଘୁମୁଟା; 20 ଶିେରାଭୂଷଣ, ପାଦର ବଳା, କଟିବନନୀ,

ଅତରଧାନୀ, କବଚ; 21 ମୁଦି, ନଥ; 22 ଉତବକାଳୀନ ବସ, ଆବରଣୀୟ

ବସ, ସାଲ, ଗାଞିଆ; 23 ଦପଣ, ସୂକ ବସ, ଶିେରାବନନୀ ଓ ଓଢ଼ଣି କାଢ଼ି

ପକାଇେବ। 24 ତହେର ସୁଗନି ଦବ ବଦଳେର ଦୁଗନ ପୂଜ, କଟିବନନୀର

ପରିବେତ ରଜୁ, ସୁନର େକଶବିନ ାସ ବଦଳେର େକଶଶୂନ ତା ଓ ଆବରଣ

ବସ ପରିବେତ ଚଟର ପଟୁକା; େସୗନଯ ବଦଳେର େପାଡ଼ାଦାଗ େହବ। 25

ତୁମର ପୁରୁଷମାେନ ଖଡାଘାତେର ଓ ତୁମର ବିକମୀଗଣ ଯୁଦେର ପତିତ

େହେବ। 26 ସିେୟାନର ନଗରଦାରସକଳ େଶାକ ଓ ବିଳାପ କରିେବ ଓ େସ

ଅକିଞନା େହାଇ ଭୂମିେର ବସିବ।

4 େସହି ଦିନ ସାତ ଜଣ ସୀ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ ଧରି କହିେବ, “ଆେମମାେନ

ନିଜ ଅନ େଭାଜନ କରିବୁ ଓ ନିଜ ବସ ପିନିବୁ; େକବଳ ତୁମ ନାମେର

ଆେମମାେନ ଖ ାତ େହଉ; ତୁେମ ଆମମାନଙର ଅପମାନ ଦୂର କର।” 2

େସହି ଦିନ ଇସାଏଲ ମ େର ବଞିଥବା େଲାକମାନଙ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

ଶାଖା ମେନାରମ ଓ େଗୗରବାନିତ େହବ, ଆଉ େଦଶର ଫଳ ଉତମ ଓ

ମେନାହର େହବ। 3ପୁଣି, ପଭୁ େଯେତେବେଳ ବିଚାରକ ଆତା ଓ ଦାହକ

ଆତା ଦାରା ସିେୟାନର କନ ାଗଣର ମଳ େଧୗତ କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ମ ରୁ ତହର ରକ ଦୂର କରିେଦେବ; 4 େସେତେବେଳ ସିେୟାନେର େଯେକହି
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ଅବଶିଷ ଥାଏ ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ରେହ, ଅଥା , ଯିରୂଶାଲମସ ଜୀବିତ

େଲାକମାନଙ ମ େର େଯ ପେତ କର ନାମ ଲଖତ ହୁଏ, େସ ପବିତ େବାଲ

ବିଖ ାତ େହବ। 5ଆଉ, ସଦାପଭୁ ସିେୟାନ ପବତସ ସମୁଦାୟ ଆବାସ ଓ

ତାହାର ସକଳ ସଭା ଉପେର ଦିବସେର େମଘ ଓ ଧୂମ ଓ ରାତିେର ପଜଳିତ

ଅଗିର େତଜ ସୃଷି କରିେବ; କାରଣ ସମୁଦାୟ ପତାପ ଉପେର ଚନାତପ

ବିସୃତ େହବ। 6 ପୁଣି, ଦିବସେର ଗୀଷରୁ ଛାୟା ନିମେନ, ଆଉ ଝଡ଼ ଓ

ବୃଷିରୁ ଆଶୟ ଓ ଆଚାଦନ ସାନ ସରୂପ େହବା ନିମେନ ଏକ ଆବାସ େହବ।

5ମଁୁ ଆପଣା ପିୟତମଙ ଉେଦଶ େର, ତାହାଙ ଦାକାେକତ ବିଷୟେର େମାʼ

ପିୟତମଙର େଗାଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କେର। ଅତି ଉବରା ଏକ ପବତେର େମାʼ

ପିୟତମଙର େଗାଟିଏ ଦାକାେକତ ଥଲା; 2ପୁଣି, େସ ତାହା େଖାଳି ପସରସବୁ

ବାହାର କେଲ ଓ ଅତୁ ତମ ଦାକାଲତା ତହେର େରାପଣ କେଲ ଓ ତହର

ମ ସାନେର େଗାଟିଏ ଉଚ ଗୃହ ନିମାଣ କରି ଦାକାକୁଣ ମ େଖାଳିେଲ,

ଆଉ ଦାକାଫଳ ଫଳିବ େବାଲ ଅେପକାେର ରହିେଲ, ମାତ ତହେର ବନ

ଦାକାଫଳ ଫଳିଲା। 3 ଏଣୁ ଏେବ େହ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଓ

ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ବିନୟ କେର, ତୁେମମାେନ େମାହର

ଓ େମାʼ ଦାକାେକତର ମ େର ବିଚାର କର। 4 ମଁୁ ଆପଣା ଦାକାେକତେର

ଯାହା କରି ନାହ, ଏପରି େକଉଁ ଅଧକ କମ ତହ ପତି କରାଯାଇ ପାରନା?

ଏନିମେନ ମଁୁ ଦାକାଫଳ ଫଳିବ େବାଲ ଅେପକା କେଲ, ତହେର ବନ

ଦାକାଫଳ ଫଳିଲା କାହକି? 5 ଏଣୁ ଏେବ ଶୁଣ; ମଁୁ ଆପଣା ଦାକାେକତ ପତି

ଯାହା କରିବି, ତାହା ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବି; ମଁୁ ତହର ବାଡ଼ କାଢ଼ି ପକାଇବି,

ତହେର ତାହା ଗାସ କରାଯିବ; ମଁୁ ତହର େବଢ଼ା ଭାଙି ପକାଇବି, ତହେର

ତାହା ଦଳିତ େହବ; 6 ପୁଣି, ମଁୁ ତାହା ଉଜାଡ଼ କରିବି; ତାହାର ଡାଳ କଟା

େହବ ନାହ କିମା ଭୂମି େକାଡ଼ା େହବ ନାହ; ମାତ ତାହା କାନେକାଳି ଓ

କଣକ ବୃକମୟ େହବ; ମ ତହ ଉପେର ଜଳ ବଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ

େମଘମାଳକୁ ଆ ା କରିବି। 7 େଯେହତୁ ଇସାଏଲ ବଂଶ େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁଙର ଦାକାେକତ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାେକ ତାହାଙର ମେନାରମ ଚାରା;

େସ ନ ାୟ ଅେପକା କେଲ, ମାତ େଦଖ, ଉପଦବ; ଧାମକତା ଅେପକା

କେଲ, ମାତ େଦଖ, କନନ। 8 େଦଶେର େଯପରି ଆଉ ସାନ ନ ଥବ ଓ

ତୁେମମାେନ େଯପରି ତହ ମ େର ଏକାକୀ ବାସ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ଗୃହକୁ
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ଗୃହ, େକତକୁ େକତ ଲଗାଉଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ସନାପର

ପାତ! 9 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େମାʼ କଣେର କହନି, “ନିଶୟ ଅେନକ ଗୃହ

ଧଂସସାନ, ମ ବୃହତ ଓ ସୁନର ଗୃହମାନ ନିବାସବିହୀନ େହବ। 10 କାରଣ

ଦଶ ଏକର ଦାକାେକତେର ଏକ ମହଣ ଦାକାରସ ଉତନ େହବ ଓ ଦଶ

ମହଣ ବୀଜରୁ େକବଳ ଏକ ମହଣ ଶସ ଉତନ େହବ।” 11 େଯଉଁମାେନ

ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଅତି ପଭାତେର ଉଠନି; ଦାକାରସେର ଉତପ େହବା

ପଯ ନ ରାତିେର ବିଳମ କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 12 େସମାନଙ

େଭାଜିେର ବୀଣା, େନବଲ, ତବଲା, ବଂଶୀ ଓ ଦାକାରସ ଥାଏ; ମାତ

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର କାଯ ନିରୀକଣ କରନି ନାହ କିଅବା ତାହାଙର

ହସର କମ େସମାେନ ବିେବଚନା କରି ନାହାନି। 13 ଏଥପାଇଁ େମାହର

େଲାକମାେନ ାନ ଅଭାବରୁ ବନୀ େହାଇ ଯାଇଅଛନି; ପୁଣି, େସମାନଙର

ସମାନ େଲାକମାେନ କୁଧାତ ଓ େସମାନଙର େଲାକସମୂହ ତୃଷାେର ଶୁଷ

େହଉଅଛନି। 14 ଏଥପାଇଁ ପାତାଳ ଆପଣା ଉଦର ବିସାର ଓ ଆପଣା ମୁଖ

ଅପରିମିତ ରୂେପ େମଲାଇଅଛି; ପୁଣି, େସମାନଙର େଗୗରବ, େସମାନଙର

େଲାକସମୂହ, େସମାନଙର କଳହ ଓ େସମାନଙ ମ େର ଉଲାସକାରୀ

େଲାକ ତହ ମ କୁ ଓହାଇଯାʼନି। (Sheol h7585) 15 ପୁଣି, ସାମାନ େଲାକ

ଅେଧାମୁଖ ଓ ମହାନ େଲାକ ନତ ହୁଏ, ପୁଣି ଅହଙାରୀମାନଙର ଦୃଷି ନତ

ହୁଏ; 16 ମାତ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ବିଚାରେର ଉନତ ହୁଅନି, ପୁଣି,

ଧମସରୂପ ପରେମଶର ଧାମକତାେର ପବିତ ରୂେପ ମାନ ହୁଅନି। 17

େସହି ସମୟେର େମଷଶାବକମାେନ ଆପଣା ଚରାସାନେର ଚରିବା ପରି

ଚରିେବ, ପୁଣି, ଭମଣକାରୀମାେନ ହୃଷପୁଷ େଲାକମାନଙର ଧଂସସାନ

େଭାଗ କରିେବ। 18 େଯଉଁମାେନ ଅସାରତାରୂପ ରଜୁେର ଅପରାଧ ଓ ଶଗଡ଼

ରଜୁେର ପାପ ଆକଷଣ କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 19 େସମାେନ

କହନି, “ଆେମମାେନ େଯପରି େଖାଜି ପାରିବା, ଏଥପାଇଁ େସ ତରା କରନୁ,

େସ ଆପଣା କାଯ ଶୀଘ କରନୁ; ଆଉ, ଆେମମାେନ େଯପରି ଜାଣି ପାରିବା,

ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ମନଣା ଉପସିତ େହାଇ ଘଟୁ।” 20

େଯଉଁମାେନ ମନକୁ ଭଲ ଓ ଭଲକୁ ମନ କୁହନି; େଯଉଁମାେନ ଅନାରକୁ

ଆଲୁଅ ଓ ଆଲୁଅକୁ ଅନାର ଭଳି ମେନ କରନି; େଯଉଁମାେନ ତିକକୁ ମିଷ ଓ

ମିଷକୁ ତିକ ଭଳି ମେନ କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 21 େଯଉଁମାେନ
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ଆପଣା ଆପଣା ଦୃଷିେର ାନବାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େବାଧେର ବୁଦିମାନ,

େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 22 େଯଉଁମାେନ ଦାକାରସ ପାନ କରିବାକୁ

ପରାକମୀ ଓ ମଦ ମିଶିତ କରିବାକୁ ବଳବାନ; 23 େଯଉଁମାେନ ଲାଞ

ସକାେଶ ଦୁଷକୁ ନିେଦାଷ କରନି ଓ ଧାମକର ଧାମକତା ତାହାଠାରୁ ଦୂର

କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 24ଏଥନିମେନ ଅଗିର ଜିହା େଯପରି ନଡ଼ା

ଗାସ କେର ଓ ଶୁଷ ତୃଣ େଯପରି ଅଗିଶିଖାେର ଭସସା ହୁଏ, େସହିପରି

େସମାନଙର ମୂଳ ସଢ଼ିଯିବ ଓ େସମାନଙର ପୁଷ ଧୂଳି ପରି ଉଡ଼ିଯିବ;

କାରଣ େସମାେନ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ବ ବସା ଅଗାହ କରିଅଛନି

ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ବାକ ଅଗାହ କରିଅଛନି। 25 ଏଥପାଇଁ

ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ପଜଳିତ େହାଇଅଛି

ଓ େସ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି େସମାନଙୁ ଆଘାତ

କରିଅଛନି, ପୁଣି, ଉପପବତଗଣ କମିେଲ ଓ େଲାକମାନଙ ଶବ ସଡ଼କ

ମ େର ଅଳିଆ ପରି େହଲା। ଏହିସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙର େକାଧ ନିବୃତ

ହୁଏ ନାହ, ମାତ ତାହାଙର ହସ ପୂବ ପରି ବିସାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି। 26

ପୁଣି, େସ ଦୂରେଦଶୀୟ େଗାଷୀଗଣ ପତି େଗାଟିଏ ଧଜା ଉଠାଇେବ ଓ

ପୃଥବୀର ପାନରୁ େସମାନଙ ପାଇଁ ଶି େଦେବ, ପୁଣି, େଦଖ, େସମାେନ

ଦୁତଗମନ କରି ଶୀଘ ଆସିେବ; 27 େସମାନଙ ମ େର େକହି କାନ େହେବ

ନାହ, କି ଝୁଣି ପଡ଼ିେବ ନାହ; େକହି ଢୁଳାଇେବ ନାହ କି ନିଦା ଯିେବ ନାହ;

ଆଉ, େସମାନଙର କଟିବନନ ଫଟିବ ନାହ କି େସମାନଙର ପାଦୁକାର

ବନନ ଛିଣିବ ନାହ; 28 େସମାନଙର ତୀର ତୀକ ଓ େସମାନଙର ଧନୁସବୁ

ଗୁଣଦିଆ; େସମାନଙ ଅଶଗଣର ଖୁରା ଚ ମକି ପଥର ପରି ଓ େସମାନଙ

ରଥର ଚକ ଘୂଣବାୟୁ ପରି; 29 େସମାନଙର ଗଜନ ସିଂହୀର ଗଜନ ପରି,

େସମାେନ ଯୁବା ସିଂହ ପରି ଗଜନ କରିେବ; ଆହୁରି, େସମାେନ ଗଜନ

କରି ଓ ଶିକାର ଧରି ନିରାପଦେର ତାହା େନଇଯିେବ ଓ ଉଦାର କରିବାକୁ

େକହି ନ ଥେବ। 30 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ଦିନ ସମୁଦର ଗଜନ ତୁଲ

େଲାକମାନଙ ଉପେର ଗଜନ କରିେବ; ତହେର ଯଦି େକହି େଦଶ ପତି

ଅନାଇବ, େତେବ େଦଖ, ଅନକାର ଓ ସଙଟ, ପୁଣି, େସହି ସାନର ଦୀପି

େମଘମାଳାେର ଅନକାରମୟ େହବ।
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6ଉଷୀୟ ରାଜା ମୃତ େହବା ବଷ ମଁୁ ପଭୁଙୁ ଏକ ଉଚ ଓ ଉନତ ସିଂହାସନେର

ଉପବିଷ େଦଖଲ, ତାହାଙ ରାଜବସର ଅଞଳ ମନିରକୁ ପରିପୂଣ କଲା। 2

ତାହାଙ ନିକଟେର ସରାଫଗଣ ଠିଆ େହେଲ; େସ ପେତ କର ଛଅ ଛଅ

ପକ ଥଲା; ପେତ େକ ଦୁଇ ପକେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ କେଲ,

ଦୁଇ ପକେର ଚରଣ ଆଚାଦନ କେଲ ଓ ଦୁଇ ପକେର ଉଡ଼ିେଲ। 3ଆଉ,

େସମାେନ ପରସର ଡାକି କହିେଲ, “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ପବିତ, ପବିତ,

ପବିତ; ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ତାହାଙ ମହିମାେର ପରିପୂଣ।” 4 େସେତେବେଳ

େଘାଷଣାକାରୀର ରବେର ଦାର ସମୁଖ ସାନର ମୂଳଦୁଆ କମିତ େହଲା ଓ

ମନିର ଧୂମେର ପରିପୂଣ େହଲା। 5 େତେବ ମଁୁ କହିଲ, “ହାୟ ହାୟ! ମଁୁ ନଷ

େହଲ; କାରଣ ମଁୁ ଅଶୁଚି ଓଷାଧରବିଶିଷ ମନୁଷ ଓ ମଁୁ ଅଶୁଚି ଓଷାଧରବିଶିଷ

େଗାଷୀ ମ େର ବାସ କରୁଅଛି; ତଥାପି େମାହର ଚକୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ରାଜାଙୁ େଦଖଅଛି!” 6 ଏଥଉତାେର େସହି ସରାଫଗଣ ମ ରୁ ଏକ ଜଣ

େମାʼ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିେଲ, ତାଙ ହସେର ଖେଣ ଜଳନ ଅଙାର ଥଲା, େସ

ଯ େବଦିରୁ ଚିମୁଟା ଦାରା ତାହା େନଇଥେଲ; 7ପୁଣି, େସ ତଦାରା େମାର

ମୁଖ ସଶ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଏହା ତୁମ ଓଷାଧରକୁ ସଶ କରିଅଛି; ଏଣୁ

ତୁମର ଅପରାଧ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ଓ ତୁମର ପାପ େମାଚନ େହଲା।” 8

ଏଥଉତାେର “ମଁୁ କାହାକୁ ପଠାଇବି? ଓ କିଏ ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଯିବ?”

ପଭୁଙର ଏହି ରବ ମଁୁ ଶୁଣିଲ। େତେବ ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ ଅଛି; େମାେତ ପଠାଅ।”

9 ତହେର େସ କହିେଲ, “ଯାଅ ଓ ଏହି େଗାଷୀକୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଶୁଣୁଅଛ

ନିଶୟ, ମାତ ବୁଝୁ ନାହଁ ଓ େଦଖୁଅଛ ନିଶୟ, ମାତ ଜାଣୁ ନାହଁ।’ 10

ଏହି େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚକୁେର େଦଖ ଓ କଣେର ଶୁଣି ଓ

ଅନଃକରଣେର ବୁଝି ମନ େଫରାଇ େଯପରି ସୁସ ନ ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ

ତୁେମ େସମାନଙ ଅନଃକରଣ ସୂଳ କର ଓ େସମାନଙ କଣ ଭାରୀ କର

ଓ େସମାନଙ ଚକୁ ମୁଦି ଦିଅ।” 11 େତେବ ମଁୁ ପଚାରିଲ, “େହ ପେଭା,

େକେତ କାଳ ଯାଏ?” ତହେର େସ ଉତର କେଲ, “େଯପଯ ନ ନଗରସବୁ

ନିବାସୀବିହୀନ ଓ ଗୃହସବୁ ନରଶୂନ େହାଇ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁଏ ଓ ଭୂମି ସମୂଣ

ରୂେପ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁଏ, 12 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େଲାକମାନଙୁ ଅତି ଦୂର କରି ନ

ଦିଅନି ଓ େଦଶ ମ େର ପରିତ କ ସାନ ଅେନକ ନ ହୁଏ, େସପଯ ନ। 13

ଆଉ, ଯଦିବା ତହେର ଦଶମାଂଶ ରେହ, ତଥାପି ତାହା ପୁନବାର ବିନଷ
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େହବ; ଏଲା ଓ ଅେଲାନ ବୃକ ହଣା ଗେଲ େହଁ େଯପରି ତାହାର ଗଣି ରେହ;

େସହିପରି େସହି ପବିତ ବଂଶ ଏହି େଗାଷୀର ଗଣିସରୂପ ଅେଟ।”

7ଯିହୁଦାରାଜା ଉଷୀୟର େପୗତ େଯାଥ ର ପୁତ ଆହ ର ସମୟେର

ଅରାମର ରତୀନ ରାଜା ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ େପକହ ନାେମ ଇସାଏଲର

ରାଜା ଯିରୂଶାଲମର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା ନିମେନ େସଠାକୁ ଗେଲ; ମାତ

ତାହା ପରାସ କରି ପାରିେଲ ନାହ। 2 ଏଥଉତାେର ଦାଉଦବଂଶକୁ ାତ

କରାଗଲା େଯ, ଅରାମ ଇଫୟିମର ସହାୟ େହାଇଅଛି। ଏଥେର ତାହାର

ହୃଦୟ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙ ହୃଦୟ ବାୟୁେର କମିତ ଓ ବନବୃକ ତୁଲ

କମିତ େହଲା। 3 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଯିଶାଇୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଓ

ତୁମ ପୁତ ଶାରଯାଶୂବ, ରଜକ େକତର ରାଜପଥସ ଉପର ପୁଷରିଣୀର

ନାଳ ମୁଣେର ଆହ ର ସେଙ ସାକାତ କରିବାକୁ ଯାଅ। 4 ଓ ତାହାକୁ

କୁହ, ‘ସାବଧାନ ଓ ସୁସିର ହୁଅ; ଏହି ଧୂମମୟ କାଷର ଦୁଇ ଲାଞ, ଅଥା ,

ରତୀନ, ଅରାମର ଓ ରମଲୀୟର ପୁତର ପଚଣ େକାଧ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ

ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ନିରାଶ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 5 କାରଣ

ଅରାମ, ମ ଇଫୟିମ ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ ତୁମ ବିରୁଦେର କୁମନଣା କରି

କହୁଅଛନି, 6ଆସ, ଆେମମାେନ ଯିହୁଦା ବିରୁଦେର ଯାଇ ତାହାକୁ ଅେଧୖଯ

କରୁ ଓ ଆମମାନଙ ନିମେନ ତହ ମ େର ଭଗ ସାନ କରି ଏକ ରାଜାକୁ,

ଅଥା , ଟାେବଲର ପୁତକୁ ସାପନ କରୁ। 7 ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ତାହା ସିର େହବ ନାହ ଅବା ସିଦ ହ େହବ ନାହ। 8 କାରଣ ଅରାମର

ମସକ ଦେମଶକ ଓ ଦେମଶକର ମସକ ରତୀନ; ପୁଣି, ପଞଷଠି ବଷ

ମ େର ଇଫୟିମ ଖଣ ଖଣ େହାଇ ଏପରି ଭଗ େହବ େଯ, େସ ଆଉ ଏକ

େଗାଷୀ େହାଇ ରହିବ ନାହ; 9 ଆଉ, ଇଫୟିମର ମସକ ଶମରୀୟା ଓ

ଶମରୀୟାର ମସକ ରମଲୀୟର ପୁତ। ଯଦି ତୁେମମାେନ ବିଶାସ ନ କରିବ,

େତେବ ସିରୀକୃତ େହବ ନାହ, ଏହା ନିଶୟ।’” 10 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ

ଆହ କୁ ଆହୁରି କହିେଲ, 11 “ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଏକ

ଚିହ ମାଗ; ଅେଧାେଲାକେର କି ଊଦେଲାକେର େହଉ, ମାଗ।” 12 ମାତ

ଆହ କହିଲା, “ମଁୁ ମାଗିବି ନାହ କି ସଦାପଭୁଙୁ ପରୀକା କରିବି ନାହ।”

13 ଏଥେର େସ କହିେଲ, “େହ ଦାଉଦର ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ଏେବ ଶୁଣ;

ମନୁଷ ର େଧୖଯ କୁ ପରୀକା କରିବାର ତୁମମାନଙ ପତି କୁଦ ବିଷୟ େବାଲ
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କି ତୁେମମାେନ େମାʼ ପରେମଶରଙ େଧୖଯ ମ ପରୀକା କରିବ? 14

ଏେହତୁ ପଭୁ ଆେପ ତୁମମାନଙୁ ଏକ ଚିହ େଦେବ; େଦଖ, ଏକ କନ ା

ଗଭବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ ପସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁେୟଲ

(ଆମମାନଙ ସହିତ ପରେମଶର) ରଖବ। 15 ମନକୁ ଅଗାହ ଓ ଭଲକୁ

ମେନାନୀତ କରିବାର ଜାଣିବା େବେଳ େସ ଦହି ଓ ମଧୁ ଖାଇବ। 16 କାରଣ

ବାଳକ ମନକୁ ଅଗାହ ଓ ଭଲକୁ ମେନାନୀତ କରିବାର ଜାଣିବା ପୂେବ େଯଉଁ

େଦଶର ଦୁଇ ରାଜାଙୁ ତୁେମ ଘୃଣା କରୁଅଛ, େସହି େଦଶ ପରିତ କ େହବ।

17 ଇଫୟିମ ଯିହୁଦାଠାରୁ ପୃଥକ େହବା ଦିନଠାରୁ େଯପକାର ସମୟ େକେବ

େହାଇ ନାହ, େସପକାର ସମୟ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପତି ଓ ତୁମ େଲାକମାନଙ

ପତି ଓ ତୁମ ପିତୃବଂଶ ପତି ଘଟାଇେବ; ଅଥା , ଅଶୂରର ରାଜାକୁ ଆଣିେବ।”

18 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ମିସର େଦଶୀୟ ନଦୀସବୁର ପାନସ ମକିକାର

ପତି ଓ ଅଶୂର େଦଶୀୟ ମହୁମାଛି ପତି ଶି େଦେବ। 19ତହେର େସସମେସ

ଆସି ଉଚିନ ଉପତ କାସମୂହେର ଓ େଶୖଳମାନଙର ଛିଦ ସାନେର ଓ କଣକ

ବନେର ଓ ଚରାଭୂମିସମୂହେର ବସିେବ। 20 େସହି ଦିନ ପଭୁ ନଦୀର

େସପାରିସ ଭଡ଼ାଟିଆ କୁର ଦାରା, ଅଥା , ଅଶୂରର ରାଜା ଦାରା ମସକ,

ପଦର େଲାମ େକୗର କରିେବ ଓ ତଦାରା ଦାଢ଼ି ମ ନଷ େହବ। 21 େସହି

ଦିନ େକହି େଗାଟିଏ ଯୁବତୀ ଗାଭୀ ଓ ଦୁଇେଗାଟି େମଷ େପାଷିେଲ, 22

େସମାନଙ ଦତ ଦୁଗର ବାହୁଲ େର େସ ଦହି ଖାଇବ; କାରଣ େଦଶ ମ େର

ଅବଶିଷ ସମସ େଲାକ ଦହି ଓ ମଧୁ ଖାଇେବ। 23ଆହୁରି, େଯଉଁ େଯଉଁ

ସାନେର ସହସ େରୗପ ମୁଦା ମୂଲ ର ଦାକାଲତା ଥଲା, େସହି ଦିନ େସ

ପେତ କ ସାନ କାନେକାଳି ଓ କଣକ ବୃକମୟ େହବ। 24 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ

େଦଶ କାନେକାଳି ଓ କଣକ ବୃକମୟ େହବାରୁ େଲାେକ ତୀର ଓ ଧନୁ େନଇ

େସସାନକୁ ଯିେବ। 25ଆଉ, େଯସବୁ ପବତ େକାଡ଼ିେର େଖାଳା େହାଇଥଲା,

ତୁେମ କାନେକାଳି ଓ କଣକ ବନର ଭୟେର େସ ସାନକୁ ଗମନ କରିବ ନାହ,

ମାତ ତାହା ବଳଦର ଚରାସାନ ଓ େମଷର ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବାର ସାନ

େହବ।

8ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏକ ଖଣ ବୃହତ ଫଳକ େନଇ

ପଚଳିତ ଅକରେର ତହ ଉପେର ଏହି କଥା େଲଖ, ମେହରଶାଲଲହା 

ବ (ଲୁଟିତ ଶୀଘ ଆସୁଅଛି, ଲୁଟିତ ଦବ ଶୀଘ ଗମନ କରୁଅଛି)” 2ଆଉ,
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ମଁୁ ପମାଣର ନିମେନ ଊରୀୟ ଯାଜକ ଓ ଯିେବାରିଖୀୟର ପୁତ ଜିଖରୀୟକୁ

ଆପଣାର ବିଶସ ସାକୀ କରିବି। 3 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଭବିଷ ବକୀ ସହ

ଶୟନ କରେନ, େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ ପସବ କଲା। େତେବ

ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତାହାର ନାମ ମେହରଶାଲଲହା ବ ରଖ।

4 କାରଣ ବାଳକ େମାହର ପିତା ଓ େମାହର ମାତା େବାଲ ଡାକିବା ପାଇଁ

ାନ ପାଇବା ପୂେବ ଦେମଶକ ଧନ ଓ ଶମରୀୟାର ଲୁଟିତ ଅଶୂର ରାଜାର

ଆେଗ ଆେଗ ବହି ନିଆଯିବ।” 5 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାେତ ପୁନବାର

କହିେଲ, 6 “ଏହି େଲାକମାେନ ଶୀେଲାହର ମନଗାମୀ େସାତ ଅଗାହ କରି

ରତୀନ ଓ ରମଲୀୟର ପୁତଠାେର ଆନନ କରୁଅଛନି; 7 ଏେହତୁ େଦଖ,

ପଭୁ ଏେବ ନଦୀର ପବଳ, ଅପାର ଜଳ ସରୂପ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର

ସମସ ପତାପକୁ େସମାନଙ ଉପେର ଆଣୁଅଛନି; ତହଁୁ େସ ଆପଣାର ସମସ

ଜଳପଣାଳୀ ଉପେର ବଢ଼ି ଆପଣାର ବନ ଉପର େଦଇ ଚାଲଯିବ; 8ଆଉ,

େସ ପବଳ ରୂେପ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯିହୁଦା ପଯ ନ ଯିବ; େସ ଉଚୁଳି ଉଠି ବ ାପି

ଯିବ; େସ କଣସରିକି ଉଠିବ; ପୁଣି, େହ ଇମାନୁେୟଲ, ତାହାର ପକର ବିସୃତି

ଦାରା ତୁମ େଦଶର ପସ ବ ାପ େହବ।” 9 େହ େଗାଷୀସମୂହ, ତୁେମମାେନ

େକାଳାହଳ କର, ମ ତୁେମମାେନ ଭଗ େହବ; ପୁଣି, େହ ଦୂରେଦଶୀୟ

େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ କଣପାତ କର; ତୁେମମାେନ କଟିବନନ କର,

ମ ଭଗ େହବ। 10 ଏକତ ମନଣା କର, ମ ତାହା ନିଷଳ େହବ; କଥା

କୁହ, ମ ତାହା ସିର େହବ ନାହ; େଯେହତୁ ପରେମଶର ଆମମାନଙ ସହିତ

ଅଛନି। 11 କାରଣ ସଦାପଭୁ ପବଳ ହସେର ଧରି େମାେତ ଏହିପରି କହିେଲ

ଓ ମଁୁ େଯପରି ଏହି େଲାକମାନଙ ପଥେର ଗମନ ନ କରିବି, ଏଥପାଇଁ

େମାେତ ଆେଦଶ େଦଇ କହିେଲ, 12 ଏହି େଲାକମାେନ େଯଉଁସବୁ ବିଷୟକୁ

ଚକାନ େବାଲ କହିେବ; “ତୁେମମାେନ େସହି ସବୁକୁ ଚକାନ େବାଲ କୁହ

ନାହ; କିଅବା େସମାନଙର ଭୟ ବିଷୟକୁ ତୁେମମାେନ ଭୟ କର ନାହ,

ଅବା ତହ ବିଷୟେର ତାସଯୁକ ହୁଅ ନାହ। 13 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙୁ ହ

ତୁେମମାେନ ପବିତ ରୂେପ ମାନ କରିବ, ପୁଣି, େସ ତୁମମାନଙର ଭୟସାନ

େହଉନୁ ଓ େସ ତୁମମାନଙର ତାସଭୂମି େହଉନୁ। 14 ତହେର େସ ପବିତ

ଆଶୟ ସରୂପ େହେବ, ମାତ ଇସାଏଲର ଉଭୟ ବଂଶ ପତି ବିଘଜନକ

ପସର ଓ ବାଧାଜନକ ପାଷାଣ େହେବ, ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙ ପତି
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ଫାଶ ଓ ଫାନ ସରୂପ େହେବ। 15 ଆଉ, ଅେନକ େଲାକ ତଦାରା ବିଘ

ପାଇ ପତିତ ଓ ଭଗ େହେବ ଓ ଫାନେର ପଡ଼ି ଧରାଯିେବ।” 16 ତୁେମ ଏହି

ପମାଣବାକ ବାନ, େମାʼ ଶିଷ ମାନଙ ମ େର ବ ବସା ମୁଦାଙିତ କର।

17 ପୁଣି, େଯ ଯାକୁବବଂଶଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ କରନି, ମଁୁ େସହି

ସଦାପଭୁଙର ଅେପକା କରିବି ଓ ତାହାଙ ପାଇଁ ଅନାଇ ରହିବି। 18 େଦଖ, ମଁୁ

ଓ ସଦାପଭୁଙ ଦାରା େମାେତ ଦତ ସନାନଗଣ ସିେୟାନ ପବତ ନିବାସୀ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଇସାଏଲ ମ େର ଚିହ ଓ ଅଦୁତ ଲକଣ

ସରୂପ ଅଟୁ। 19ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ କହିେବ, “େଯଉଁ

ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାେନ ଗଣ ଗଣ ଓ ଫୁ ଫୁ କରି କହନି,” େସମାନଙର

ଅେନଷଣ କର; (ତୁେମମାେନ କୁହ) “େଲାକମାେନ କʼଣ ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଅେନଷଣ କରିେବ ନାହ? େସମାେନ କʼଣ ଜୀବିତମାନଙ

ସପକେର ମୃତମାନଙର ଅେନଷଣ କରିେବ?” 20 ବ ବସା ଓ ପମାଣ

ବାକ େର ଅେନଷଣ କର। ଯଦି େସମାେନ ଏହି ବାକ ାନୁସାେର କଥା ନ

କହନି, େତେବ ନିଶୟ େସମାନଙ ନିମେନ ଅରୁେଣାଦୟ ନାହ। 21 ପୁଣି,

େସମାେନ ଅତି କଠିନ ଓ କୁଧତ େହାଇ େଦଶ ମ େଦଇ ଗମନ କରିେବ,

ଆଉ କୁଧତ େହେଲ, େସମାେନ ବିରକ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ରାଜାଙ ଦାରା

ଓ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଦାରା ଅଭଶାପ େଦଇ ଊଦ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା

ଆପଣା ମୁଖ କରିେବ; 22 ପୁଣି, େସମାେନ ଭୂମି ଆେଡ଼ ନିରୀକଣ କରିେବ,

ଆଉ େଦଖ, ସଙଟ ଓ ଅନକାର, ଯାତନାରୂପ ତିମିର; ପୁଣି, େସମାେନ

ନିବିଡ଼ ଅନକାରକୁ ତାଡ଼ିତ େହେବ।

9ମାତ ପୂେବ (େଯଉଁ େଦଶ) େବଦନାଗସ ଥଲା, ତାହା ଅନକାର େହାଇ

ରହିବ ନାହ। ପୂବକାଳେର େସ ସବୂଲୂନ େଦଶ ଓ ନପାଲ େଦଶକୁ ତୁଚନୀୟ

କରିଥେଲ, ମାତ େଶଷ କାଳେର େସ ତାହାକୁ ସମୁଦ ପଥର ନିକଟବତୀ,

ଯଦନର େସପାରିସ, େଗାଷୀଗଣର ଗାଲଲୀକୁ ସମାନ କରିେବ। 2 େଯଉଁ

େଗାଷୀ ଅନକାରେର ଭମଣ କେଲ, େସମାେନ ମହା ଆଲୁଅ େଦଖଅଛନି;

େଯଉଁମାେନ ମୃତୁୁ ଚାୟାରୂପ େଦଶେର ବାସ କେଲ, େସମାନଙ ଉପେର

ଦୀପି ଉଦିତ େହାଇଅଛି। 3 ତୁେମ େସହି େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ ବହୁସଂଖ କ

କରି େସମାନଙର ଆନନ ବୃଦି କରିଅଛ; େସମାେନ ଶସ େଛଦନର ଆନନ

ପାୟ ଆନନ କରନି, ଲୁଟିତ ବିଭାଗ କରିବା ସମୟର ତୁଲ ଉଲାସିତ ହୁଅନି,
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4 କାରଣ ମିଦୀୟନର ଦିନେର େଯପରି, େସହିପରି ତୁେମ ତାହାର ଭାର

ସରୂପ ଯୁଆଳି ଓ ତାହାର ସନସିତ ବାହୁଙି, ତାହାର ଉପଦବକାରୀର ଦଣ

ଭାଙି ପକାଇଅଛ। 5 ଏେହତୁ କଳହେର ସଜିତ େଲାକର ସମସ ଅସଶସ ଓ

ରକେର ଜଡ଼ିତ ବସସବୁ ଜଳନୀୟ ଦବ , ଅଗି ପାଇଁ କାଷ ସରୂପ େହବ। 6

କାରଣ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଏକ ବାଳକ ଜନିଅଛନି, ଆମମାନଙୁ ଏକ

ପୁତ ଦତ େହାଇଅଛନି ଓ ତାହାଙ ସନେର କତୃତଭାର ଥୁଆଯିବ; ପୁଣି,

ତାହାଙର ନାମ ଆଶଯ , ମନୀ, ପରାକାନ ପରେମଶର, ଅନନକାଳୀନ

ପିତା, ଶାନିରାଜା େହବ। 7 ତାହାଙ କତୃତବୃଦି ଓ ଶାନିର ସୀମା ରହିବ

ନାହ, େସ ଦାଉଦଙର ସିଂହାସନେର ଓ ତାହାଙର ରାଜ େର ଉପବିଷ

େହାଇ ନ ାୟବିଚାର ଓ ଧାମକତାେର ଏହି କଣଠାରୁ ଅନନକାଳ ପଯ ନ

ତାହା ସୁସିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିେବ। େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଉେ ଯାଗ

ଏହା ସାଧନ କରିବ। 8 ଯାକୁବ ମ କୁ ପଭୁ ଏକ ବାକ େପରଣ କେଲ

ଓ ତାହା ଇସାଏଲ ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି, 9ପୁଣି ସମସ େଲାକ, ଇଫୟିମ ଓ

ଶମରୀୟାର ନିବାସୀମାେନ ହ ତାହା ଜାଣିେବ; େସମାେନ ଅହଙାରେର ଓ

ଦପଚିତେର କହନି, 10 “ଇଟାସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଅଛି ନିଶୟ, ମାତ ଆେମମାେନ

କଟା ପସରେର ନିମାଣ କରିବା; ଡିମିରି ବୃକସବୁ ହଣା େହାଇଅଛି ନିଶୟ,

ମାତ ଆେମମାେନ ତହ ପରିବତେର ଏରସ ବୃକ ବଢ଼ାଇବା।” 11 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ ତାହାର ପତିକୂଳେର ରତୀନର ବିପକଗଣକୁ ଉନତ କରିେବ ଓ

ତାହାର ଶତୁଗଣକୁ ଉେତଜିତ କରିେବ; 12 ସମୁଖେର ଅରାମୀୟମାେନ ଓ

ପଶାତେର ପେଲଷୀୟମାେନ େହେବ; ଆଉ, େସମାେନ ପସାରିତ ମୁଖେର

ଇସାଏଲକୁ ଗାସ କରିେବ। ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙର େକାଧ ନିବୃତ ହୁଏ

ନାହ, ମାତ ତାହାଙର ହସ ପୂବ ପରି ବିସାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି। 13 ତଥାପି

େଲାକମାନଙୁ େଯ ପହାର କରିଅଛନି, ତାହାଙ ନିକଟକୁ େସମାେନ େଫରି

ନାହାନି, କିଅବା େସମାେନ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରି

ନାହାନି। 14 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ମସକ ଓ ଲାଙୁଳ, ତାଳବାହୁଙା

ଓ ଜଳଜ ତୃଣ େଗାଟିଏ ଦିନେର କାଟି ପକାଇେବ। 15 ପାଚୀନ ଓ ସମାନ

େଲାକ େସହି ମସକ, ପୁଣି, ମିଥ ା ଶିକାଦାୟୀ ଭବିଷ ବକା ଲାଙୁଳ, 16

କାରଣ ଏହି େଲାକମାନଙର ପଥପଦଶକମାେନ େସମାନଙୁ ଭାନ କରାନି,

ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ ଦାରା ପଥ କଢ଼ାଯାʼନି, େସମାେନ ବିନଷ
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ହୁଅନି। 17 ଏଣୁ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ଯୁବକମାନଙଠାେର ଆନନ କରିେବ

ନାହ, କିଅବା େସମାନଙର ପିତୃହୀନ ବାଳକ ଓ ବିଧବାଗଣ ପତି ଦୟା

କରିେବ ନାହ; େଯେହତୁ ପେତ କ େଲାକ ଧମହୀନ ଓ ଦୁରାଚାରୀ ଓ

ପେତ କ ମୁଖ ମିଥ ାବାଦୀ। ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙର େକାଧ ନିବୃତ

ହୁଏ ନାହ, ମାତ ତାହାଙର ହସ ପୂବ ପରି ବିସାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି। 18

େଯେହତୁ ଦୁଷତା ଅଗି ପରି ଜେଳ; ତାହା କାନେକାଳି ଓ କଣକ ବୃକ ଗାସ

କେର; ଆହୁରି, ତାହା ବନର ନିବିଡ଼ ସାନେର ଜଳି ଘନ େମଘ ତୁଲ ଧୂମ

େହାଇ ଉପରକୁ ଉେଠ। 19 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ େକାପେର େଦଶ

ଦଗ େହାଇଅଛି; ମ େଲାକମାେନ ଅଗି ପାଇଁ କାଷ ତୁଲ ଅଟନି; େକହି

ଆପଣା ଭାତାକୁ ଦୟା କେର ନାହ। 20 ତହେର େଲାେକ ଦକିଣ ହସେର

ଛଡ଼ାଇେବ, ପୁଣି, କୁଧତ େହେବ; ପୁଣି, ବାମ ହସେର େଭାଜନ କରିେବ ଓ

ତୃପ େହେବ ନାହ; େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ବାହୁର ମାଂସ

େଭାଜନ କରିେବ; 21 ମନଃଶି ଇଫୟିମର ଓ ଇଫୟିମ ମନଃଶିର ପତିକୂଳ

େହେବ, ପୁଣି, େସମାେନ ଏକତ େହାଇ ଯିହୁଦାର ପତିକୂଳ େହେବ। ଏସବୁ

େହେଲ େହଁ ତାହାଙର େକାଧ ନିବୃତ ହୁଏ ନାହ, ମାତ ତାହାଙର ହସ ପୂବ

ପରି ବିସାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

10 େଯଉଁମାେନ ଅଧମ ବ ବସା ସାପନ କରନି ଓ େଯଉଁ େଲଖକମାେନ

ଉପଦବର କଥା େଲଖନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 2 େସମାେନ

ବିଧବାମାନଙୁ ଆପଣାମାନଙର ଲୁଟିତ ଦବ ସରୂପ କରିବା ପାଇଁ,

ପିତୃହୀନମାନଙୁ ଆପଣାମାନଙର ମୃଗୟା ସରୂପ କରିବା ପାଇଁ, ଦରିଦମାନଙୁ

ନ ାୟବିଚାରରୁ େଫରାଇ ଦିଅନି ଓ େମାହର ଦୁଃଖୀ େଲାକମାନଙର ଅଧକାର

ହରଣ କରନି। 3 ଏଣୁ ପତିଫଳ େଦବାର ଦିନେର ଓ ଦୂରରୁ ଆସନା ବିନାଶ

ସମୟେର ତୁେମମାେନ କଅଣ କରିବ? ସାହାଯ ନିମେନ ତୁେମମାେନ କାହା

ନିକଟକୁ ପଳାଇବ? ଓ ତୁମମାନଙର ପତାପ େକଉଁଠାେର ରଖବ? 4

େସମାେନ େକବଳ ବନୀ େଲାକମାନଙର ପଦ ତେଳ ନତ େହେବ ଓ ହତ

େଲାକମାନଙର ତେଳ ପଡ଼ିେବ। ଏହିସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାଙର େକାଧ

ନିବୃତ ହୁଏ ନାହ, ମାତ ତାହାଙର ହସ ପୂବ ପରି ବିସାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

5 ହାୟ ଅଶୂର! େସ ଆମର େକାଧରୂପ ଦଣ, ତାହାର ହସେର ଆମର

େକାପରୂପ ଯଷି ଅଛି। 6ଆେମ ତାହାକୁ ଲୁଟିତ ଦବ ଓ ମୃଗୟା େନଇଯିବା
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ନିମେନ ଓ େଲାକମାନଙୁ ବାଟର କାଦୁଅ ତୁଲ ଦଳିତ କରିବା ନିମେନ

ଧମହୀନ େଗାଷୀର ଓ ଆମ େକାଧପାତ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ଆ ା

େଦବା। 7 ତଥାପି ତାହାର ଅଭପାୟ େସହିପରି ନୁେହଁ, କିଅବା ତାହାର

ହୃଦୟ େସହିପରି ଭାେବ ନାହ; ମାତ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ ଅେନକ େଗାଷୀଙୁ

ଉଚିନ କରିବାକୁ ତାହାର ହୃଦୟେର ଅଛି। 8 କାରଣ େସ କେହ, “ଆମର

େସନାପତିଗଣ ସମେସ କି ରାଜା ନୁହନି? 9କେ ନା ସହର କି କକମୀ

ସହର ତୁଲ ନୁେହଁ? ହମା ସହର କି ଅପଦ ସହର ତୁଲ ନୁେହଁ? ଶମରୀୟା

କି ଦେମଶକ ତୁଲ ନୁେହଁ? 10 େଯଉଁ ପତିମାଗଣର ରାଜ ସକଳର େଖାଦିତ

ମୂତସମୂହ, ଯିରୂଶାଲମର ଓ ଶମରୀୟାର ମୂତଗଣ ଅେପକା େଶଷ, େସହି

ସବୁ ରାଜ ଆମର ହସଗତ େହାଇଅଛି; 11ଆେମ ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର

ପତିମାଗଣ ପତି େଯପରି କରିଅଛୁ, ଯିରୂଶାଲମ ଓ ତାହାର ପତିମାଗଣ

ପତି କʼଣ େସହିପରି କରିବା ନାହ?” 12 ଏେହତୁ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ପଭୁ

ସିେୟାନ ପବତେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଆପଣାର ସମସ କାଯ ସାଧନ କଲା

ଉତାେର ଆେମ ଅଶୂରରାଜର ଅହଙାରମୟ ଚିତରୂପ ଫଳର ଓ ତାହାର

ଉଚ ଦୃଷିରୂପ ଆଡ଼ମରର ପତିଫଳ େଦବା। 13କାରଣ େସ କହିଅଛି, “ମଁୁ

ବୁଦିମାନ େହବାରୁ ଆପଣା ହସର ବଳ ଓ ଆପଣା ାନ ଦାରା ଏହା କରିଅଛି;

ପୁଣି, ମଁୁ ନାନା େଗାଷୀର ସୀମା ଦୂର କରିଅଛି ଓ େସମାନଙର ସଞିତ ଧନ

ହରଣ କରିଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ବିକମଶାଳୀ େଲାକ ତୁଲ ସିଂହାସେନାପବିଷ

େଲାକମାନଙୁ ତଳକୁ ଓହାଇ ଆଣିଅଛି; 14 ପୁଣି, େମାହର ହସ ନାନା

େଗାଷୀର ଧନ ପକୀର ବସା ତୁଲ ପାପ େହାଇଅଛି ଓ େକହି େଯପରି ତ କ

ଡିମ ସଂଗହ କେର, େସହିପରି ମଁୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀକୁ ସଂଗହ କରିଅଛି;

ଆଉ, ପକ ହଲାଇବାକୁ କିଅବା ଥଣ ଫଟାଇବାକୁ ଅବା ଚ ଚ ଶବ କରିବାକୁ

େକହି ନ ଥଲା।” 15 କୁହାଡ଼ି କʼଣ ତଦାରା େଛଦନକତା ବିରୁଦେର ଦପ

କରିବ? କରତ କʼଣ କରତୀୟାର ପତିକୂଳେର ଆପଣାକୁ େଶଷ କରିବ?

େଯଉଁମାେନ ଦଣ ଉଠାନି, ଦଣ କʼଣ େସମାନଙୁ ହଲାଇବ? େଯ କାଷ ନୁେହଁ,

ଯଷି କʼଣ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ? 16 ଏେହତୁ ପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ତାହାର ସୂଳକାୟ େଲାକମାନଙ ମ େର କୀଣତା ପଠାଇେବ ଓ ତାହାର

ପତାପର ତେଳ ଅଗିଦାହ ତୁଲ ଦାହ େହବ। 17 ପୁଣି, ଇସାଏଲର େଜ ାତିଃ

ଅଗି ସରୂପ େହବ ଓ ତାହାର ଧମସରୂପ ଅଗିଶିଖା ସଦୃଶ େହେବ, ଆଉ ତାହା
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ଜଳି େଗାଟିଏ ଦିନେର ତାହାର କାନେକାଳି ଓ କଣକ ବୃକସବୁ ଗାସ କରିବ।

18ଆଉ, େସ ତାହାର ବନ ଓ ଉବରା େକତର େଗୗରବକୁ ପାଣ ଓ ଶରୀର

ସୁଦା ସଂହାର କରିେବ; ତହେର ଧଜାଧାରୀ କୀଣ େହବା େବେଳ େଯପରି

ହୁଏ, େସହିପରି େହବ। 19 ପୁଣି, ତାହାର ବନର ଅବଶିଷ ବୃକ ଏେତ ଅଳ

େହବ େଯ, େଗାଟିଏ ବାଳକ ତାହା େଲଖ ପାରିବ। 20 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର

ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଇସାଏଲର ଅବଶିଷାଂଶ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶର ରକାପାପ

େଲାେକ ଆପଣାମାନଙ ପହାରକାରୀର ଉପେର ଆଉ ନିଭର କରିେବ ନାହ;

ମାତ େସମାେନ ସତ ଭାବେର ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ସଦାପଭୁଙ ଉପେର

ନିଭର କରିେବ। 21 ଅବଶିଷାଂଶ, ଅଥା , ଯାକୁବର ଅବଶିଷାଂଶ, ପରାକାନ

ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେବ। 22 କାରଣ ତୁମ ଇସାଏଲ େଲାେକ

ସମୁଦର ବାଲ ପରି େହେଲ େହଁ େସମାନଙର େକବଳ ଅବଶିଷାଂଶ େଫରି

ଆସିେବ; ଧାମକତାର ବଢ଼ି ସରୂପ ଉଚିନତା ନିରୂପିତ େହାଇଅଛି। 23

େଯେହତୁ ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ଉଚିନତା,

ନିରୂପିତ ଉଚିନତା, ସିଦ କରିେବ। 24 ଏେହତୁ ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

କହନି, “େହ ସିେୟାନ ନିବାସୀ ଆମର େଲାକମାେନ, ଯଦ ପି ଅଶୂର ମିସରର

ରୀତି ଅନୁସାେର ତୁମକୁ ଦଣାଘାତ କେର ଓ ତୁମ ବିପରୀତେର ଆପଣା ଯଷି

ଉଠାଏ, ତଥାପି ତାହା ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ। 25 କାରଣ ଅତ ଳ କାଳ

ଉତାେର େକାଧ ଓ େସମାନଙ ବିନାଶେର ଆମର େକାପ ସିଦ େହବ। 26

ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ, ଓେରବ େଶୖଳେର ମିଦୀୟନର ହତ ା କାଳେର

େଯପରି କରିଥେଲ, େସହିପରି ତାହାର ପତିକୂଳେର ଆପଣା େକାରଡ଼ା

ହଲାଇେବ; ଆଉ, ତାହାଙର ଦଣ ସାଗର ଉପେର ରହିବ ଓ ମିସରର ରୀତି

ଅନୁସାେର େସ ତାହା ଉଠାଇେବ। 27 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ତାହାର େବାଝ

ତୁମ ସନରୁ ଓ ତାହାର ଯୁଆଳି ତୁମ ଗୀବାରୁ ଦୂର କରାଯିବ, ପୁଣି ଅଭେଷକ

ସକାଶୁ ଯୁଆଳି ବିନଷ େହବ।” 28 େସ ଅୟାତକୁ ଆସିଅଛି, େସ ମିେଗାଣ

ମ େଦଇ ଯାଇଅଛି; େସ ମି ମସେର ଆପଣା ଦବ ସାମଗୀ ରଖୁଅଛି;

29 େସମାେନ ଘାଟି ପାର େହାଇ ଯାଇଅଛନି; େସମାେନ େଗବାେର ବସା

କରିଅଛନି; ରାମା କମୁଅଛି; ଶାଉଲର ଗିବୀୟା ପଳାୟନ କରିଅଛି। 30

ଆେଗା ଗଲୀମର କେନ , ତୁେମ ଆପଣା ରବେର ଉଚ ଶବ କର, େହ

ଲୟି , କଣପାତ କର, ଆଃ ଦୁଃଖନୀ ଅନାେଥା , 31 ମଦେମନା ପଳାତକ
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େହାଇଅଛି; େଗବୀମ ନିବାସୀମାେନ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଏକତ େହଉଅଛନି। 32

େସ ଆଜି େନାବେର ରହିବ; େସ ସିେୟାନ କନ ାର ପବତ ଯିରୂଶାଲମ ଗିରି

ପତି ହସ ହଲାଉଅଛି। 33 େଦଖ, ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଭୟଙର

ରୂପେର ଶାଖାସବୁ କାଟି ପକାଇେବ; ପୁଣି, ଉଚ ଆକୃତିସବୁ ହଣା ଯିବ ଓ

ଉନତସବୁ ନତ କରାଯିବ। 34 େସ େଲୗହ ଦାରା ବନର ନିବିଡ଼ ସାନସବୁ କାଟି

ପକାଇେବ, ପୁଣି ଏକ ମହାପରାକମୀ ଦାରା ଲବାେନାନ ନିପାତିତ େହବ।

11ଏଥଉତାେର ଯିଶୀର ଗଣିରୁ ଏକ ପଲବ ନିଗତ େହବ ଓ ତାହାର

ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉତନ େହାଇ ଫଳ ଫଳିବ; 2 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙର

ଆତା, ାନ ଓ ବିେବଚନାର ଆତା, ମନଣା ଓ ପରାକମର ଆତା, ବୁଦି

ଓ ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଆତା ତାହାଙଠାେର ଅଧଷାନ କରିେବ;

3 ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟେର ତାହାଙର ଆେମାଦ େହବ; ପୁଣି, େସ

ଆପଣା ଚକୁର ଦୃଷି ଅନୁସାେର ବିଚାର କରିେବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା

କଣପାନେର ଶବଣାନୁସାେର ଅନୁେଯାଗ କରିେବ ନାହ, 4 ମାତ େସ ଧମେର

ଦୀନହୀନମାନଙ ବିଚାର କରିେବ ଓ ପୃଥବୀସ ନମ େଲାକମାନଙ ସକାେଶ

ନ ାୟେର ଅନୁେଯାଗ କରିେବ; ପୁଣି, େସ ଆପଣା ମୁଖସିତ ଦଣ ଦାରା

ପୃଥବୀକୁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ ଆପଣା ଓଷାଧରର ନିଃଶାସ ଦାରା ଦୁଷକୁ

ସଂହାର କରିେବ। 5 ଧମ ତାହାଙ କଟିେଦଶର ପଟୁକା ଓ ବିଶସତା ତାହାଙ

କଟିର ପଟୁକା େହବ। 6 ଆଉ, େକନୁଆ ବାଘ େମଷଛୁଆ ସେଙ ବାସ

କରିବ ଓ ଚିତାବାଘ େଛଳିଛୁଆ ସେଙ ଶୟନ କରିବ; ବାଛୁରି, ଯୁବା ସିଂହ ଓ

ହୃଷପୁଷ ପଶୁ ଏକତ ରହିେବ; ଆଉ, ଏକ ସାନ ପିଲା େସମାନଙୁ ଅଡ଼ାଇବ।

7ପୁଣି, ଗାଭୀ ଓ ଭଲୁକୀ ଚରିେବ; େସମାନଙର ଛୁଆସବୁ ଏକତ ଶୟନ

କରିେବ; ଆଉ, ସିଂହ ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ। 8 ପୁଣି, ସନ ପାୟୀ

ଶିଶୁ କାଳସପର ଗତ ଉପେର େଖଳିବ ଓ ତ କସନ ବାଳକ କୃଷସପର

ଗତ ଉପେର ହସ େଥାଇବ। 9 େସମାେନ ଆମ ପବିତ ପବତର େକୗଣସି

ସାନେର ହିଂସା କି ବିନାଶ କରିେବ ନାହ; କାରଣ ସମୁଦ େଯପରି ଜଳେର

ଆଚନ, ପୃଥବୀ େସହିପରି ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ାନେର ପରିପୂଣ େହବ।

10ଆଉ, େସହି ଦିନେର େଗାଷୀଗଣର ଧଜା ରୂେପ ସାପିତ େଯ ଯିଶୀର

ମୂଳ, ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କରିେବ; ଆଉ, ତାହାଙର

ବିଶାମସାନ େଗୗରବାନିତ େହବ। 11ଆହୁରି, େସହି ଦିନେର ପଭୁ ଆପଣା
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େଲାକମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ଅଶୂରରୁ, ମିସରରୁ ଓ ପେଥାଷରୁ, କୂଶରୁ,

ଏଲ , ଶିନୀୟରରୁ ଓ ହମାତରୁ ଓ ସମୁଦର ଦୀପସମୂହରୁ ମୁକ କରି ଆଣିବା

ନିମେନ ପୁନବାର ଦିତୀୟ ଥର ଆପଣା ହସ ସାପନ କରିେବ। 12 ପୁଣି, େସ

େଗାଷୀବଗ ନିମେନ େଗାଟିଏ ଧଜା ଉଠାଇେବ ଓ ପୃଥବୀର ଚତୁେଷାଣରୁ

ଇସାଏଲର ତାଡ଼ିତ େଲାକମାନଙୁ ଏକତ କରିେବ ଓ ଯିହୁଦାର ଛିନଭନ

େଲାକମାନଙୁ ସଂଗହ କରିେବ। 13ଆହୁରି, ଇଫୟିମର ଈଷା ଦୂର େହବ ଓ

ଯିହୁଦାକୁ େକଶ େଦବା େଲାକମାେନ ଉଚିନ େହେବ; ଇଫୟିମ ଯିହୁଦାକୁ

ଈଷା କରିବ ନାହ ଓ ଯିହୁଦା ଇଫୟିମକୁ େକଶ େଦବ ନାହ। 14 ପୁଣି,

େସମାେନ ପଶିମ ଦିଗେର ପେଲଷୀୟମାନଙ ସନ ଉପେର ଝାମ ମାରିେବ;

େସମାେନ ଏକତ େହାଇ ପୂବେଦଶୀୟ ସନାନଗଣର ଦବ ଲୁଟିତ କରିେବ;

େସମାେନ ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଉପେର ହସେକପ କରିେବ ଓ ଅେମାନର

େଲାକମାେନ େସମାନଙର ଆ ାବହ େହେବ। 15 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ମିସରୀୟ

ସମୁଦର ଜିହା ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିେବ ଓ ଆପଣାର ଉତପ ବାୟୁ ଦାରା

ନଦୀ ଉପେର ଆପଣା ହସ ହଲାଇେବ, ଆଉ ତାହାକୁ ପହାର କରି ସପେସାତ

କରିେବ ଓ େଲାକମାନଙୁ ଶୁଷ ପଦେର ତହ ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେବ।

16 ପୁଣି, ଇସାଏଲ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବା େବେଳ େଯପରି

ତାହା ନିମେନ େହାଇଥଲା, େସହିପରି ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ଅବଶିଷାଂଶ

ନିମେନ, ଅଥା , ଅଶୂର େଦଶରୁ ଅବଶିଷାଂଶ େଲାକମାନଙ ନିମେନ ଏକ

ରାଜପଥ େହବ।

12 େସହି ଦିନେର ତୁେମ କହିବ, “େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ତୁମର ଧନ ବାଦ

କରିବି; କାରଣ ତୁେମ ଆମ ପତି କୁଦ ଥଲ, ତୁମର େକାଧ ନିବୃତ େହାଇଅଛି ଓ

ତୁେମ ଆମକୁ ସାନନା କରୁଅଛ।” 2 େଦଖ, “ପରେମଶର ଆମର ପରିତାଣ;

ଆେମ ବିଶାସ କରିବା ଓ ଭୀତ େହବା ନାହ; କାରଣ ଯିେହାବାଃ ସଦାପଭୁ

ଆମର ବଳ ଓ ଗାନ; ପୁଣି, େସ ଆମର ପରିତାଣ େହାଇଅଛନି।” 3 ଏେହତୁ

ତୁେମମାେନ ଆନନେର ପରିତାଣର କୂପସମୂହରୁ ଜଳ କାଢ଼ିବ। 4 ପୁଣି,

େସହି ଦିନେର ତୁେମମାେନ କହିବ, “ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ କର, ତାହାଙ

ନାମେର ପାଥନା କର, େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତାହାଙର କିୟାସକଳ

ପଚାର କର, ତାହାଙର ନାମ ଉନତ େବାଲ ବ କ କର। 5 ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଗାନ କର; କାରଣ େସ ମହିମାଯୁକ କମ କରିଅଛନି; ତାହା
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ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ାତ େହଉ। 6 େହ ସିେୟାନ ନିବାସିନୀ, ତୁେମ ଉଚସର

କରି ଆନନଧନି କର; କାରଣ େଯ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ, େସ ତୁମ ମ େର

ମହାନ ଅଟନି।”

13ବାବିଲ ବିଷୟକ ବାତା, ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଏହି ଦଶନ

ପାଇେଲ। 2ତୁେମମାେନ ବୃକଶୂନ ପବତଉପେର ଧଜା େଟକ, େଲାକମାନଙ

ପତି ରବ ଉଠାଅ, ହସ ହଲାଅ, େସମାେନ ଅଧପତିମାନଙର ନଗରଦାରେର

ପେବଶ କରନୁ। 3ଆେମ ଆପଣା ପବିତ େଲାକମାନଙୁ ଆେଦଶ କରିଅଛୁ,

ହଁ, ଆେମ ଆପଣା େକାଧ ସଫଳାେଥ ଆମର ବୀରମାନଙୁ, ଅଥା , ଆମର

ଦପତ ଉଲାସକାରୀଗଣଙୁ ଆହାନ କରିଅଛୁ। 4ପବତମାନେର ମହାଜନତାର

ନ ାୟ େଲାକସମୂହର ରବ େହଉଅଛି! ଏକତୀକୃତ େଗାଷୀୟମାନଙ

ରାଜ ସମୂହର କଳରବ େହଉଅଛି! େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଯୁଦାେଥ

େସନା ସଂଗହ କରୁଅଛନି। 5 େସମାେନ, ଅଥା , ସଦାପଭୁ ଓ ତାହାଙ

େକାଧରୂପ ଅସସବୁ ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉଚିନ କରିବା ନିମେନ ଦୂର େଦଶରୁ,

ଆକାଶମଣଳର ପାନଭାଗରୁ ଆସୁଅଛନି। 6 ତୁେମମାେନ ହାହାକାର କର;

କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ନିକଟବତୀ; ସବଶକିମାନଙ ନିକଟରୁ ପଳୟର

ନ ାୟ ତାହା ଆସିବ। 7 ଏେହତୁ ସକଳ ହସ ଦୁବଳ େହବ ଓ ପେତ କ

ମାନବ ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ; 8 ପୁଣି, େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ; ଯନଣା ଓ

େବଦନା େସମାନଙୁ ଆକାନ କରିବ; େସମାେନ ପସବକାରିଣୀ ସୀ ତୁଲ

େବଦନାଗସ େହେବ; େସମାେନ ପରସରର ବିଷୟେର ଚମତୃତ େହେବ;

େସମାନଙର ମୁଖ ଅଗିଶିଖା ତୁଲ େହବ। 9 େଦଖ, େଦଶ ଧଂସ କରିବାକୁ ଓ

ତହ ମ ରୁ ପାପୀମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ଭୟଙର;

େକାଧ ଓ ପଚଣ େକାଧ ସଂଯୁକ େହାଇ ଆସୁଅଛି। 10କାରଣ ଆକାଶମଣଳର

ତାରାଗଣ ଓ ତହର ନକତଗଣ ଦୀପି େଦେବ ନାହ; ସୂଯ ଆପଣା ଉଦୟ

ସମୟେର ଅନାରଗସ େହବ ଓ ଚନ ଆପଣା େଜ ାତା ପକାଶ କରିବ ନାହ।

11 ପୁଣି, ଆେମ ଜଗତକୁ ଦୁଷତା ସକାେଶ ଓ ଦୁଷମାନଙୁ େସମାନଙ ଅଧମ

ସକାେଶ ଶାସି େଦବା ଓ ଆେମ ଅହଙାରୀମାନଙର ଦପ ନିବୃତ କରାଇବା ଓ

ଭୟଙର େଲାକର ଗବ ଖବ କରିବା। 12ଆେମ ଉତମ ସୁବଣ ଅେପକା

ମତ କୁ ଓ ଓଫୀରର ଶୁଦ ସୁବଣ ଅେପକା ମନୁଷ କୁ ଅଳ କରିବା। 13

ଏେହତୁ ଆେମ ଆକାଶମଣଳକୁ କମାନିତ କରିବା, ଆଉ େସୖନ ାଧପତି
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ସଦାପଭୁଙ େକାପେର ଓ ତାହାଙ ପଚଣ େକାଧର ଦିନେର ପୃଥବୀ ଟଳି

ସସାନ ଚୁ ତ େହବ। 14 ତହେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ତାଡ଼ିତ ହରିଣର ନ ାୟ

ଓ ଅରକକ େମଷ ତୁଲ େଲାକମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା େଗାଷୀ

ପତି େଫରିେବ ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ

କରିେବ। 15 େଯେକୗଣସି େଲାକର ଉେଦଶ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ଅସବିଦ

େହବ ଓ େଯେକୗଣସି େଲାକକୁ ଧରାଯିବ, େସ ଖଡେର ପତିତ େହବ। 16

େସମାନଙର ଶିଶୁଗଣ ମ େସମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର କଚଡ଼ା ଯିେବ;

େସମାନଙର ଗୃହ ଲୁଟିତ େହବ ଓ େସମାନଙର ଭାଯ ାମାେନ ବଳାତାରେର

ଭଷ କରାଯିେବ। 17 େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ମାଦୀୟମାନଙୁ

ଉେତଜିତ କରିବା, େସମାେନ ରୂପାକୁ ଅନାଇେବ ନାହ ଓ ସୁନାେର େସମାେନ

ତୁଷ େହେବ ନାହ। 18 େସମାନଙର ଧନୁ ଯୁବକମାନଙୁ କଚାଡ଼ି ପକାଇବ ଓ

େସମାେନ ଗଭର ଫଳ ପତି କିଛି ଦୟା କରିେବ ନାହ, ବାଳକଗଣ ପତି

େସମାନଙର କୃପାଦୃଷି େହବ ନାହ। 19 ପୁଣି, ରାଜ ସମୂହର େଗୗରବ

ସରୂପ ଓ କ ଦୀୟମାନଙ ଦପର ଲାବଣ ସରୂପ େଯ ବାବିଲ, ତାହା

ପରେମଶରଙ ଦାରା ଉତାଟିତ ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ତୁଲ େହବ। 20

ତାହା କଦାପି ବସତି ସାନ େହବ ନାହ, ପୁରୁଷ ପୁରୁଷାନୁକେମ େକହି ତହେର

ବାସ କରିେବ ନାହ; ଆରବୀୟ େଲାେକ େସଠାେର ତମୁ ପକାଇେବ ନାହ,

କିଅବା େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ େସଠାେର ଶୁଆଇେବ ନାହ।

21ମାତ ବନ ପଶୁମାେନ େସହି ସାନେର ଶୟନ କରିେବ ଓ େସମାନଙର

ଗୃହ ଚିତାରକାରୀ ଜନୁେର ପରିପୂଣ େହବ; ଓଟପକୀ େସଠାେର ବାସ

କରିେବ ଓ ଛାଗମାେନ େସଠାେର ନୃତ କରିେବ। 22 ପୁଣି, େକନୁଆମାେନ

େସମାନଙ ଅଟାଳିକାେର ଓ ଶୃଗାଳମାେନ େସମାନଙ ମେନାରମ ପାସାଦେର

େବାବାଇେବ; ତାହାର କାଳ ନିକଟବତୀ ଓ ତାହାର ଦିନସବୁ ଦୀଘ େହବ

ନାହ।

14କାରଣ ସଦାପଭୁ ଯାକୁବ ପତି ଦୟା କରିେବ, ପୁଣି, ଇସାଏଲକୁ

ପୁନବାର ମେନାନୀତ କରିେବ ଓ େସମାନଙୁ େସମାନଙ େଦଶେର ସାପନ

କରିେବ, ତହେର ବିେଦଶୀ େଲାକ େସମାନଙ ସେଙ ସଂଯୁକ େହବ, େସମାେନ

ଯାକୁବ ବଂଶ ପତି ଆସକ େହେବ। 2 ପୁଣି, ନାନା େଗାଷୀୟ େଲାକମାେନ

େସମାନଙୁ େନଇ େସମାନଙ ନିଜ ସାନେର ପହଞାଇ େଦେବ; ଆଉ, ଇସାଏଲ
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ବଂଶ ସଦାପଭୁଙ େଦଶେର େସମାନଙୁ ଦାସଦାସୀ ରୂେପ ଅଧକାର କରିେବ;

ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁମାନଙର ବନୀ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙୁ ବନୀ କରି

େନେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଉପଦବକାରୀମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିେବ।

3 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଦୁଃଖ ଓ େକଶରୁ ଓ େଯଉଁ

କେଠାର ଦାସତେର ତୁମକୁ ଦାସ କମ କରିବାକୁ େହଲା, ତହରୁ ବିଶାମ

େଦେବ, 4 େସହି ଦିନ ତୁେମ ବାବିଲ ରାଜା ବିରୁଦେର ଏହି ଦୃଷାନ କଥା

େନଇ କହିବ, ଯଥା, “ଉପଦବକାରୀ କିପରି େଶଷ େହାଇଅଛି! ସୁବଣ

ନଗରୀ କିପରି େଶଷ େହାଇଅଛି! 5 େଯଉଁମାେନ େକାପେର ନାନା େଗାଷୀକୁ

ଅନବରତ ଆଘାତ କେଲ ଓ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ େକାଧେର ଶାସନ

କରି ଅନିବାରିତ ରୂେପ ତାଡ଼ନା କେଲ, 6 ସଦାପଭୁ େସହି ଦୁଷମାନଙର ଯଷି

ଓ ଶାସନକତାମାନଙ ରାଜଦଣ ଭାଙି ପକାଇଅଛନି। 7ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ

ଶାନ ଓ ସୁସିର େହାଇଅଛି; େସମାେନ ଆନନେର ଗାନ କରୁଅଛନି। 8 ହଁ,

େଦବଦାରୁ ଓ ଲବାେନାନର ଏରସ ବୃକସକଳ ତୁମ ବିଷୟେର ଆନନ କରି

କହନି, ‘ତୁେମ ଭୂମିସା େହବାଠାରୁ େକୗଣସି େଛଦନକତା ଆମମାନଙ

ପତିକୂଳେର ଆସି ନାହ।’ 9 ତୁମ ଆଗମନ ସମୟେର ତୁମ ସେଙ ସାକାତ

କରିବା ପାଇଁ ଅଧଃସ ପାତାଳ ଚାଳିତ ହୁଏ; ତାହା ତୁମ ନିମେନ ମୃତମାନଙୁ,

ପୃଥବୀର ପଧାନମାନଙୁ ହ ଜଗାଏ; ତାହା େଗାଷୀବଗର ରାଜାସକଳକୁ

େସମାନଙ ସିଂହାସନରୁ ଉଠାଇଅଛି। (Sheol h7585) 10 େସମାେନ ସମେସ

ଉତର େଦଇ ତୁମକୁ କହିେବ, ‘ତୁେମ ମ କʼଣ ଆମମାନଙ ପରି କୀଣବଳ

େହଲ? ତୁେମ କʼଣ ଆମମାନଙର ସମାନ େହଲ?’ 11 ତୁମର ଐଶଯ ଓ

ତୁମ େନବଲ ଯନର ସର ପାତାଳ ପଯ ନ ଅବେରାହିତ େହାଇଅଛି; କୀଟ

ତୁମ ତେଳ ପସାରିତ (ବିଛଣା) ଓ କୃମି ତୁମର ଆଚାଦନ େହାଇଅଛି। (Sheol

h7585) 12 େହ ପଭାତୀତାରା, ପତୁ ଷର ପୁତ! ତୁେମ କିପରି ସଗରୁ ପତିତ

େହଲ! େଗାଷୀଗଣକୁ ତୁେମ େଯ ନତ କରିଥଲ, ତୁେମ କିପରି ଭୂମିେର ନିକିପ

େହଲ! 13 ପୁଣି, ତୁେମ ମେନ ମେନ କହିଥଲ, ‘ଆେମ ସଗାେରାହଣ କରିବା,

ଆେମ ପରେମଶରଙ ନକତଗଣର ଊଦେର ଆପଣା ସିଂହାସନ ଉଚୀକୃତ

କରିବା; ଆେମ ଉତର ଦିଗର ପାନସିତ ସମାଗମ ପବତେର ଉପବିଷ େହବା;

14 ଆେମ େମଘମାଳର ଉଚସଳୀର ଊଦକୁ ଆେରାହଣ କରିବା; ଆେମ

ସେବାପରିସଙର ତୁଲ େହବା।’ 15 ମାତ ତୁେମ ପାତାଳକୁ, ଗତର ପାନ
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ସୀମାକୁ ଅବେରାହିତ େହବ। (Sheol h7585) 16 େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ େଦଖନି,

େସମାେନ ସୂକ ରୂେପ ନିରୀକଣ କରି ତୁମ ବିଷୟ ବିେବଚନା କରି କହିେବ,

‘େଯ ପୃଥବୀକୁ କମାନିତ କଲା, େଯ ରାଜ ସମୂହକୁ ଥରହର କରାଇଲା; 17

େଯ ଜଗତକୁ ଅରଣ ତୁଲ କଲା ଓ ତହର ନଗରସମୂହକୁ ଉତାଟନ କଲା;

େଯ ଆପଣା ବନୀଗଣକୁ େସମାନଙ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହ, େସ କି ଏହି

ପୁରୁଷ?’ 18 େଗାଷୀବଗର ରାଜାଗଣ, େସମାନଙର ସମେସ ହ, ସମମେର

ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର ଶୟନ କରୁଅଛନି। 19 ମାତ ତୁେମ ଘୃଣିତ ଶାଖା

ତୁଲ , ଖଡବିଦ ଓ ଗତର ପସର ମ େର ନିକିପ ହତ େଲାକ ଦାରା ଆଚାଦିତ

େହାଇ, ଆପଣା କବରଠାରୁ ଦୂରେର ନିକିପ େହାଇଅଛ; ତୁେମ ପଦଦଳିତ

ଶବ ତୁଲ େହାଇଅଛ। 20ତୁେମ େସମାନଙ ସେଙ କବରସ େହବ ନାହ,

କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା େଦଶ ଉଚିନ କରିଅଛ, ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ

ବଧ କରିଅଛ, କୁକିୟାକାରୀମାନଙ ବଂଶର ନାମ ଅନନକାଳ ଉଲଖତ

େହବ ନାହ। 21 ତାହାର ସନାନଗଣ ଉଠି େଯପରି ପୃଥବୀ ଅଧକାର ନ

କରନି ଓ ଜଗତକୁ ନଗରେର ପରିପୂଣ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ

େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧ ସକାଶୁ େସମାନଙ ପାଇଁ ହତ ାସାନ

ପସୁତ କର।” 22 ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆେମ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଉଠିବା, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ବାବିଲରୁ ନାମ ଓ ଅବଶିଷାଂଶ,

ପୁତ ଓ େପୗତ, ଉଚିନ କରିବା,” 23ଆହୁରି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି,

“ଆେମ େସହି ନଗରକୁ ଝିଙ ପକୀର ଅଧକାର ଓ ଜଳାଶୟ କରିବା ଓ

ଆେମ ସଂହାରରୂପ ଝାଡୁ ଦାରା ତାହାକୁ ଝାଡ଼ି ପକାଇବା।” 24 େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଶପଥ କରି କହିଅଛନି, “ଆେମ ଯାହା ଭାବିଅଛୁ, ନିଶୟ ତଦୂପ

ଘଟିବ ଓ ଆେମ େଯପରି ମନଣା କରିଅଛୁ, େସହିପରି ସିର େହବ; 25

ଆେମ ଆପଣା େଦଶେର ଅଶୂରୀୟକୁ ଭଗ କରିବା ଓ ଆପଣା ପବତ

ଉପେର ତାହାକୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିବା; େତେବ େଲାକମାନଙଠାରୁ

ତାହାର ଯୁଆଳି ଓ େସମାନଙ ସନରୁ ତାହାର ଭାର ଦୂରୀକୃତ େହବ।” 26

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ବିଷୟେର ଏହି ମନଣା ସିର େହାଇଅଛି ଓ ଏହି ହସ ସମସ

େଗାଷୀ ଉପେର ବିସୀଣ େହାଇଅଛି। 27 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ମନଣା କରିଅଛନି, ଆଉ ତାହା କିଏ ଅନ ଥା କରିବ? ଓ ତାହାଙର ହସ

ବିସାରିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ତାହା େଫରାଇବ? 28 େଯଉଁ ବଷେର
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ଆହ ରାଜାଙର ମୃତୁୁ େହଲା, େସହି ବଷର ଏହି ଭାବବାଣୀ। 29 “େହ

ପେଲଷୀେୟ, େଯଉଁ ଦଣ ତୁମକୁ ପହାର କଲା, ତାହା ଭଗ େହାଇଅଛି େବାଲ

ତୁେମ ସମେସ ଆନନ କର ନାହ; କାରଣ ସପର ମୂଳରୁ କାଳସପ ଉତନ

େହବ ଓ ଅଗିମୟ ଉଡ଼ନା ସପ ତାହାର ଫଳ େହବ। 30 ପୁଣି, ଦରିଦର

ପଥମଜାତ ସନାନ େଭାଜନ କରିବ ଓ ଦୀନହୀନମାେନ ନିରାପଦେର ଶୟନ

କରିେବ; ପୁଣି, ଆେମ ଦୁଭକ ଦାରା ତୁମର ମୂଳ ନଷ କରିବା ଓ ତୁମର

ଅବଶିଷାଂଶ ସଂହାରିତ େହବ। 31 େହ ନଗରଦାର, ହାହାକାର କର; େହ

ନଗର, କନନ କର; େହ ପେଲଷୀେୟ, ତୁମର ସମୁଦାୟ ତରଳି ଯାଇଅଛି;

କାରଣ ଉତର ଦିଗରୁ ଧୂମ ଆସୁଅଛି ଓ େକହି ଆପଣା ନିରୂପିତ ସମୟେର

ଦୂରେର ଠିଆ େହଉ ନାହ।” 32ଆଉ, ଏହି େଗାଷୀର ଦୂତଗଣକୁ କି ଉତର

ଦିଆଯିବ? ଏହି େଯ, “ସଦାପଭୁ ସିେୟାନର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିଅଛନି ଓ

ତହ ମ େର ତାହାଙର ଦୁଃଖଗସ େଲାକମାେନ ଆଶୟ ନିଅନି।”

15 େମାୟାବ ବିଷୟକ ଭବିଷ ତବାଣୀ। େମାୟାବର ଆର ନଗର ଏକ

ରାତି ମ େର ଉଚିନ ଓ ଧଂସିତ େହଲା; ଏକ ରାତି ମ େର େମାୟାବର କୀ

ନଗର ଉଚିନ ଓ ଧଂସିତ େହଲା। 2 େସ େରାଦନ କରିବା ପାଇଁ େବୖଥ କୁ ଓ

ଦୀେବା କୁ, ଉଚସଳୀକି ଯାଇଅଛି; ନେବା ଓ େମଦବାର ବିଷୟେର େମାୟାବ

ହାହାକାର କରୁଅଛି; େସହି ସମସଙର ମସକ ମୁଣନ େହାଇଅଛି, ପେତ କର

ଦାଢ଼ି କଟା େହାଇଅଛି। 3 େସମାନଙର ସବୁ ସଡ଼କେର େଲାକମାେନ ଚଟବସ

ପିନୁଅଛନି; ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହର ଛାତ ଉପେର ଓ ଛକ ସାନମାନଙେର

ପେତ କ େଲାକ ଅତିଶୟ େରାଦନ କରି ହାହାକାର କରୁଅଛନି। 4 ହିେ ବାନ

ଓ ଇଲୀୟାଲୀ କନନ କରୁଅଛନି; େସମାନଙର ରବ ଯହସ ପଯ ନ ଶୁଣା

ଯାଉଅଛି; ଏେହତୁ େମାୟାବର ସସଜ େଲାେକ ଆତନାଦ କରୁଅଛନି;

ତାହାର ପାଣ ତାହା ମ େର କମିତ େହଉଅଛି। 5ଆମର ହୃଦୟ େମାୟାବ

ପାଇଁ କନନ କରୁଅଛି; ତାହାର କୁଳୀନମାେନ େସାୟର ପଯ ନ ଇଗ 

ଶଲୀଶୀୟାକୁ ପଳାଉଅଛନି; କାରଣ େସମାେନ େରାଦନ କରୁ କରୁ ଲୂହୀତ

ଘାଟୀ ଉପରକୁ ଯାଉଅଛନି; େହାେରାନୟିମ ବାଟେର ବିନାଶ େହତୁ େସମାେନ

ଆତନାଦ କରୁଅଛନି। 6କାରଣ ନିମୀମର ଜଳସମୂହ ଶୂନ େହବ; ତୃଣ ଶୁଷ

େହାଇଅଛି, ନବୀନ ତୃଣର ଅଭାବ େହଉଅଛି, ହରି ବଣର କିଛି ହ ନାହ। 7

ଏେହତୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପାପ ଧନ ଓ ରକିତ ଦବ ସବୁ ବାଇଶୀ



ଯିଶାଇୟ 1369

ବୃକର େସାତ ନିକଟକୁ େନଇଯିେବ। 8 କାରଣ େମାୟାବର ଚତୁଦଗସ

ସୀମାକୁ କନନର ଶବ ଯାଇଅଛି; ତହର ହାହାକାର ଇଗୟି ପଯ ନ ଓ

ତହର ହାହାକାର େବେରଲୀ ପଯ ନ ଯାଇଅଛି। 9କାରଣ ଦୀେମାନର

ଜଳସମୂହ ରକମୟ େହାଇଅଛି; ପୁଣି, ଆେମ ଦୀେମାନର ଉପେର ଆହୁରି

ଦୁଃଖ ଓ େମାୟାବର ପଳାତକ େଲାକ ଉପେର ଓ େଦଶର ଅବଶିଷାଂଶ

ଉପେର େଗାଟିଏ ସିଂହ ଆଣିବା।

16ତୁେମମାେନ ପାନର ଅଭମୁଖସ େସଲା ସହରଠାରୁ େଦଶା କ ନିମେନ

ସିେୟାନ କନ ାର ପବତକୁ େମଷ ପଠାଅ। 2 କାରଣ େମାୟାବର କନ ାଗଣ

ଅେଣାନ ପାର େହବାର ସମସ ସାନେର ଭମଣକାରୀ ପକୀ ପରି ଓ ପକୀର

ଛିନଭନ ବସା ପରି େହେବ। 3 ମନଣା ଦିଅ, ବିଚାର କର; ମ ାହ

କାଳର ଆପଣା ଛାୟାକୁ ରାତି ତୁଲ କର; ବହିଷୃତ େଲାକମାନଙୁ ଲୁଚାଅ;

ଭମଣକାରୀମାନଙୁ ପକାଶ କର ନାହ। 4ଆମର ବହିଷୃତ େଲାକମାନଙୁ ତୁମ

ସଙେର ବାସ କରିବାକୁ ଦିଅ; ବିନାଶକାରୀର ସମୁଖରୁ ତୁେମ େମାୟାବର

ପାଇଁ ଆଶୟ ସାନ ହୁଅ; କାରଣ ପୀଡ଼କ ମହାଜନ ଅକିଞିତ େହାଇଅଛି,

ଅପକାର ନିବୃତ େହଉଅଛି, େଦୗରାତ କାରୀମାେନ େଦଶରୁ ସଂହାରିତ

େହଉଅଛନି। 5 ପୁଣି, ଦୟାେର ଏକ ସିଂହାସନ ସାପିତ େହବ ଓ ଏକ ଜଣ

ସତ ତାେର ଦାଉଦଙର ତମୁ ମ େର ତହ ଉପେର ଉପବିଷ େହେବ; େସ

ନ ାୟ ଅେନଷଣ କରି ବିଚାର କରିେବ ଓ ଧମ ସାଧନ କରିବାେର ସତର

େହେବ। 6ଆେମମାେନ େମାୟାବର ଗବ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, େସ

ଅତ ନ ଗବୀ, ତାହାର ଅହଙାର ଓ ତାହାର ଗବ ଓ ତାହାର େକାପର କଥା

ଶୁଣିଅଛୁ; ତାହାର ଦପ କିଛି ହ ନୁେହଁ। 7 ଏେହତୁ େମାୟାବ େମାୟାବର

ନିମେନ ହାହାକାର କରିବ, ପେତ କ େଲାକ ହାହାକାର କରିବ; କାରଣ

ତୁେମମାେନ ଅତ ନ ଦୁଃଖତ େହାଇ କୀରେହରସତ ସହରର ଦାକାଚକି

ନିମେନ ବିଳାପ କରିବ। 8 େଯେହତୁ ହିେ ବାନ ସହରର େକତସବୁ ଓ

ସି ମା ନଗରର ଦାକାଲତା ମାନ େହଉଅଛି; େଗାଷୀବଗର ଅ କଗଣ ତହର

ମେନାନୀତ ଚାରାସବୁ ଭାଙି ପକାଇଅଛନି; େସହି ସବୁ ଯାେସର ନଗର

ପଯ ନ ଗେଲ, ପାନର ପଯ ନ ଏେଣେତେଣ ଗେଲ; ତାହାର ଶାଖାସବୁ

ଚାରିଆେଡ଼ ବିସୃତ େହଲା, େସହି ସବୁ ସମୁଦ ପାର େହାଇଗେଲ। 9 ଏେହତୁ

ଆେମ ଯାେସରର େରାଦନ କାଳେର ସି ମାର ଦାକାଲତା ନିମେନ େରାଦନ
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କରିବା; େହ ହିେ ବାନ, େହ ଇଲୀୟାଲୀ ଆେମ ଆପଣା େଲାତକ ଜଳେର

ତୁମକୁ ତିନାଇବା; କାରଣ ତୁମର ଗୀଷକାଳେର ଫଳ ଓ ତୁମର ଶସ

ଉପେର ଯୁଦଧନି ପଡ଼ିଅଛି। 10 ପୁଣି, ଆନନ ଓ ଉଲାସ ଉବରା େକତରୁ

ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି; ଆଉ, ଦାକାେକତେର ଗାନ ଅବା ଆନନଧନି େହବ

ନାହ; େକହି ପଦ ଦାରା ଚାପି ଦାକାକୁଣେର ଦାକାରସ ବାହାର କରିବ ନାହ;

ଆେମ ଦାକା ସଂଗହର ଆନନଧନି ନିବୃତ କରିଅଛୁ। 11 ଏହି କାରଣରୁ

ଆମର ନାଡ଼ୀ େମାୟାବର ପାଇଁ ଓ ଆମର ଅନର କୀେହରସର ପାଇଁ ବୀଣା

ପରି ବାଜୁଅଛି। 12 ପୁଣି, େମାୟାବ ଆେପ ଉପସିତ େହବା େବେଳ ଓ

ଉଚସଳୀେର ଆପଣାକୁ କାନ କରି ପାଥନା କରିବା ପାଇଁ ଧମଧାମେର ପେବଶ

କରିବା େବେଳ େସ କୃତାଥ େହବ ନାହ। 13 ବିଗତ ସମୟେର ସଦାପଭୁ

େମାୟାବ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହିଥେଲ। 14ମାତ ଏେବ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “େବତନଜୀବୀର ବଷ ତୁଲ ତିନି ବଷ ମ େର େମାୟାବର

େଗୗରବ ତାହାର ମହାଜନତା ସୁଦା ତୁଚୀକୃତ େହବ, ଆଉ ଅବଶିଷାଂଶ ଅତି

ଅଳ େହବ ଓ ଗଣନାେଯାଗ େହବ ନାହ।”

17ଦେମଶକ ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। େଦଖ, ଦେମଶକ ଆଉ ନଗର ନ

େହାଇ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି, ତାହା କାନଡ଼ାର ଢ଼ିପି େହବ। 2 ଅେରାୟରର

ନଗରସବୁ ପରିତ କ େହାଇଅଛି; େସହି ସବୁ ପଶୁପଲର ପାଇଁ େହବ,

େସମାେନ େସଠାେର ଶୟନ କରିେବ, ଆଉ େକହି େସମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇବ

ନାହ। 3 ଆହୁରି, ଇଫୟିମରୁ ଦୁଗ ଓ ଦେମଶକରୁ ରାଜ ଓ ଅରାମର

ଅବଶିଷାଂଶ ଲୁପ େହବ; େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ସବୁ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର େଗୗରବ ତୁଲ େହବ। 4ଆଉ, େସହି ଦିନେର

ଯାକୁବର େଗୗରବ ହାସ କରାଯିବ ଓ ତାହାର ମାଂସର ସୂଳତା କୀଣ େହବ;

5ଆଉ, େଯପରି ଶସ କାଟିବା େଲାକ େକତସ ଶସ ସଂଗହ କରିବା େବେଳ

ଓ ତାହାର ହସ ଶିଷା କାଟିବା େବେଳ, କିଅବା େଯପରି େକହି ରଫାୟୀମ

ତଳଭୂମିେର ପତିତ ଶିଷା ସାଉଣିବା େବେଳ ହୁଏ, େସହିପରି େହବ। 6

ତଥାପି ଜୀତବୃକର ଫଳ ଝାଡ଼ି େନଲା ଉତାେର େଯପରି ତାହାର ଉଚତମ

ଶାଖାେର ଦୁଇ ତିନି େଗାଟା ଫଳ ଓ ଫଳବାନ ବୃକର ବାହାରସ ଶାଖାେର

ଚାରି ପାଞ େଗାଟା ଫଳ ଥାଏ, େସହିପରି ତାହାର କିଛି ଅବଶିଷ ରହିବ,

ଏହା ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର କହନି। 7 େସହି ଦିନେର ମନୁଷ
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ଆପଣା ସୃଷିକତାଙ ପତି ଅନାଇବ ଓ ତାହାର ଚକୁ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ

ପତି ଦୃଷି ରଖବ। 8 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ହସକୃତ ଯ େବଦିସମୂହର ପତି

ଅନାଇବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଅଙୁଳିକୃତ ଆେଶରା ମୂତ ଅବା ସୂଯ

ପତିମାସକଳର ପତି ଦୃଷି ରଖବ ନାହ। 9 େସହି ଦିନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗରସବୁ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଭୟେର ବନସ ଓ ପବତର ଉପରିସ ପରିତ କ

ସାନ ତୁଲ େହବ ଓ େଦଶ ଉଚିନ େହବ। 10 କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା

ପରିତାଣର ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଶକି ସରୂପ େଶୖଳ

ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ େହାଇ ନାହଁ; ଏେହତୁ ତୁେମ ସୁନର ସୁନର ଚାରା

େରାପଣ କରୁଅଛ ଓ ବିେଦଶୀୟ କଲମ ସେଙ ତାହା ବସାଉଅଛ; 11 ତୁେମ

େରାପଣ କରିବା ଦିନ ତହର ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼ େଦଉଅଛ ଓ ପାତଃକାଳେର

ତୁେମ ଆପଣା ବୀଜକୁ ପୁଷିତ କରାଉଅଛ; ମାତ ଦୁଃଖ ଓ ପତିକାରହୀନ

େଶାକ ସମୟେର ଫଳ ଉଡ଼ିଯାଏ। 12ଆଃ! ଅେନକ େଗାଷୀର େକାଳାହଳ,

େସମାେନ ସମୁଦର କେଲାଳର ତୁଲ କେଲାଳ ଧନି କରୁଅଛନି; ନାନା

େଦଶୀୟଗଣ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛନି, େସମାେନ ପବଳ ବଢ଼ି ପରି ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛନି!

13 ନାନା େଦଶୀୟଗଣ, ମହାଜଳରାଶି ମାଡ଼ି ଆସିବା ପରି ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛନି;

ମାତ େସ େସମାନଙୁ ଧମକାଇେବ, ତହେର େସମାେନ ଦୂରକୁ ପଳାଇେବ ଓ

ବାୟୁ ସମୁଖେର ପବତସ ତୁଷ ତୁଲ ଓ ପଚଣ ବାୟୁ ଅଗେତ ଘୂଣାୟମାନ

ଧୂଳି ତୁଲ ତାଡ଼ିତ େହେବ। 14 େଦଖ, ସନ ାକାେଳ ତାସ ଓ ପଭାତର ପୂେବ

େସମାେନ ନାହାନି। ଆମମାନଙ ଲୁଟିତକାରୀମାନଙର ଅଂଶ ଓ ଆମମାନଙ

ଅପହରଣକାରୀମାନଙ ବାଣ ଏହି।

18ଆଃ! କୂଶେଦଶୀୟ ନଦୀଗଣର େସପାରିସିତ ପକର ଶବବିଶିଷ େଦଶ;

2 େସ ସମୁଦ ପଥେର ନଳନିମତ େନୗକାେର ଜଳ ଉପେର ଦୂତଗଣକୁ େପରଣ

କରି କେହ, େହ ଦୁତଗାମୀ ଦୂତଗଣ, େଯଉଁ େଗାଷୀୟ େଲାେକ ଦୀଘକାୟ

ଓ ଚିକଣ, େଯଉଁ ଜନବୃନ ଅଦ ାବଧ ଭୟଙର; େଯଉଁ େଗାଷୀୟ େଲାେକ

ପରିମାଣ କରନି ଓ ଦଳିତ କରନି, େଯଉଁମାନଙ େଦଶ ନଦନଦୀେର

ବିଭକ, ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଅ! 3 େହ ଜଗନିବାସୀଗଣ; େହ

ପୃଥବୀର ନିବାସୀ ସମେସ, ପବତମାନର ଉପେର ଧଜା ଉତିତ େହବା େବେଳ

ତୁେମମାେନ ଦୃଷି କର ଓ ତୂରୀ ବାଜିବା େବେଳ ତୁେମମାେନ ଶବଣ କର। 4

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମକୁ ଏହିପରି କହିଅଛନି, “ଖରା ସମୟେର ନିମଳ ତାପ
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ପରି, ଶସ େଚଦନକାଳୀନ ତାପ ସମୟେର ଶିଶିରଯୁକ େମଘ ପରି ଆେମ

କାନ େହବା ଓ ଆପଣା ବାସ ସାନେର ଥାଇ ନିରୀକଣ କରିବା।” 5 େଯେହତୁ

ଦାକା ସଞୟ କରିବା ପୂେବ ମୁକୁଳ େହାଇଗଲା ଉତାେର ଓ ପୁଷ ଦାକାଫଳ

େହାଇ ପାଚୁଥବା ସମୟେର େସ ଦାଆ େନଇ ତହର ପଲବ କାଟି ପକାଇେବ

ଓ ତହର ବିସାରିତ ଶାଖାସବୁ େଛଦନ କରି ପକାଇେବ। 6 ପବତସ ଦୁରନ

ପକୀଗଣ ଓ ପୃଥବୀର ପଶୁଗଣ ନିମେନ େସହି ସବୁ ପରିତ କ େହବ; ଦୁରନ

ପକୀଗଣ ତହ ଉପେର ଗୀଷକାଳ େକପଣ କରିେବ ଓ ପୃଥବୀର ପଶୁସବୁ

ତହ ଉପେର ଶୀତକାଳ େକପଣ କରିେବ। 7 େସହି ସମୟେର ଦୀଘକାୟ

ଓ ଚିକଣ ଓ ଅଦ ାବଧ ଭୟଙର ଏକ େଗାଷୀୟ େଲାେକ; େଯଉଁମାେନ

ପରିମାଣ କରନି ଓ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରନି, େଯଉଁମାନଙର େଦଶ ନଦ

ନଦୀେର ବିଭକ, ଏପରି ଏକ ଜନବୃନ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଉପହାର

ରୂେପ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ନାମବିଶିଷ ସାନ ସିେୟାନ ପବତକୁ

ଅଣାଯିେବ।

19ମିସର ବିଷୟକ ଭବିଷ ତବାଣୀ। େଦଖ, ସଦାପଭୁ ଦୁତଗାମୀ େମଘେର

ଆେରାହଣ କରି ମିସରକୁ ଆସୁଅଛନି; ପୁଣି, ତାହାଙ ଛାମୁେର ମିସରର

ପତିମାଗଣ କମାନିତ େହେବ ଓ ମିସରର ହୃଦୟ ତାହାର ମ େର ତରଳି

ଯିବ। 2 ପୁଣି, ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙୁ ମିସରୀୟମାନଙ ପତିକୂଳେର

ଉେତଜିତ କରିବା; ତହେର େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇର ଓ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିେବ; ନଗର

ନଗର ବିରୁଦେର, ରାଜ ରାଜ ବିରୁଦେର, ଯୁଦ କରିେବ। 3ଆଉ, ମିସରର

ଆତା ତାହା ମ େର ଶୂନ କରାଯିବ ଓ ଆେମ ତାହାର ମନଣା ଗାସ

କରିବା; ତହେର େସମାେନ ପତିମା, େମାହକ, ଭୂତୁଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନଙର

ଅେନଷଣ କରିେବ। 4ଆଉ, ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙୁ ଏକ ନିଦୟ ପଭୁ

ହସେର ସମପଣ କରିବା ଓ ଏକ ଦୁରନ ରାଜା େସମାନଙ ଉପେର କତୃତ

କରିବ, ଏହା ପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 5 ପୁଣି, ସମୁଦ ଜଳଶୂନ

େହବ ଓ ନଦୀ କୟ ପାଇ ଶୁଷ େହବ। 6ଆଉ, ନଦୀସବୁ ଦୁଗନ େହବ;

ମିସରର େସାତସବୁ ସାନ େହାଇ ଶୁଖଯିବ; ନଳ ଓ ଜଳଜ ତୃଣ ଶୁଷ

େହାଇଯିବ। 7 ନୀଳ ନଦୀ ନିକଟସ, ନୀଳ ନଦୀର ତୀରବତୀ ପଡ଼ିଆସବୁ

ଓ ନୀଳ ନଦୀ ନିକଟେର ଯାହା କିଛି ବୁଣାଯାଏ, େସହି ସବୁ ଶୁଷ େହାଇ
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ଉଡ଼ିଯିବ ଓ ଆଉ ରହିବ ନାହ। 8 େକଉଟମାେନ ମ ବିଳାପ କରିେବ ଓ

େଯଉଁମାେନ ନୀଳ ନଦୀେର ବନଶୀ ପକାନି, େସମାେନ ସମେସ େଶାକ

କରିେବ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଜଳେର ଜାଲ ପସାରନି, େସମାେନ ଅବସନ

େହେବ। 9 ଆହୁରି, େଯଉଁମାେନ ପରିଷୃତ ଛଣପଟର କାଯ କରନି ଓ

େଯଉଁମାେନ ଶୁକବସ ବୁଣନି, େସମାେନ ଲଜିତ େହେବ। 10 ପୁଣି, ତାହାର

ସମସକଳ ଭଙାଯାଇ ଖଣ ଖଣ େହବ, େବତନ ପାଇଁ କାଯ କରିବା େଲାକ

ସମେସ ପାଣେର ଦୁଃଖତ େହେବ। 11 େସାୟନର ଅଧପତିମାେନ ନିତାନ

ନିେବାଧ ଅଟନି; ଫାେରାର ବି ବର ମନୀଗଣର ମନଣା ପଶୁବ େହାଇଅଛି;

ତୁେମମାେନ କିପରି କରି ଫାେରାକୁ କହୁଅଛ, ଆେମ ାନୀମାନଙର ପୁତ,

ପାଚୀନ ରାଜାଗଣର ସନାନ? 12 େତେବ ତୁମର ାନୀ େଲାକମାେନ

େକଉଁଠାେର? େସମାେନ ଏେବ ତୁମକୁ ଜଣାଉନୁ ଓ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ମିସର ବିଷୟେର ଯାହା ମନଣା କରିଅଛନି, ତାହା େସମାେନ ଜାଣନୁ। 13

େସାୟନର ଅଧପତିମାେନ ନିେବାଧ େହାଇଅଛନି, େନାଫର ଅଧପତିମାେନ

ଭାନ େହାଇଅଛନି; େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ େଗାଷୀବଗର େକାଣପସର

ସରୂପ, େସମାେନ ମିସରକୁ ବିପଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି। 14 ସଦାପଭୁ

ମିସର ମ େର ଭାନିରୂପ ଆତା ମିଶିତ କରିଅଛନି; ପୁଣି, ମତ େଲାକ େଯପରି

ଆପଣା ବାନିେର ଟଳଟଳ େହାଇପେଡ଼, େସହିପରି େସମାେନ ମିସରକୁ

ତାହାର ପେତ କ କମେର ବିପଥଗାମୀ କରାଇଅଛନି। 15 ପୁଣି, ମସକ

କିମା ଲାଙୁଳ, କିମା ତାଳବାହୁଙା କିମା ଜଳଜ ତୃଣ ଯାହା କରିପାେର,

ଏପରି େକୗଣସି କାଯ ମିସର ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହ। 16 େସହି ଦିନ ମିସର

ସୀମାନଙ ତୁଲ େହବ, ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ, ତାହା ଉପେର େଯଉଁ

ହସ ହଲାନି, ତାହାଙର େସହି ହସ ହଲବା ସକାଶୁ େସ କମିବ ଓ ଭୀତ

େହବ। 17 ମିସର ପତି ଯିହୁଦା େଦଶ ତାସଜନକ େହବ, େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ତାହାର ପତିକୂଳେର େଯଉଁ ମନଣା କରନି, ତହ ସକାଶୁ େଯ

ପେତ କ େଲାକକୁ ଯିହୁଦାର ନାମ କୁହାଯାଏ, େସ ଭୀତ େହବ। 18 େସହି

ଦିନ ମିସର େଦଶ ମ େର ପାଞ ନଗର କିଣାନୀୟ ଭାଷାବାଦୀ େହେବ ଓ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଶପଥ କରିେବ, ଏକ ନଗର ଉତାଟନ

ନଗର େବାଲ ଖ ାତ େହବ। 19 େସହି ଦିନ ମିସର େଦଶର ମ ସାନେର

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ଯ େବଦି େହବ ଓ ତହର ସୀମା ନିକଟେର
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ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଏକ ସମ ସାପିତ େହବ। 20 ପୁଣି, ତାହା ମିସର

େଦଶେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଚିହ ଓ ସାକୀ ସରୂପ େହବ; କାରଣ

େସମାେନ ଉପଦବୀଗଣର ସକାଶୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର କନନ କରିେବ,

ତହେର େସ ଜେଣ ତାଣକତା ଓ ରକକ ପଠାଇେବ ଓ େସ େସମାନଙୁ

ଉଦାର କରିେବ। 21 ପୁଣି, ମିସରକୁ ସଦାପଭୁଙର ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ ଓ

େସହି ଦିନ ମିସରୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଜାଣିେବ; ଆହୁରି, େସମାେନ ବଳି ଓ

େନୖେବଦ େଦଇ ଆରାଧନା କରିେବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ମାନତ କରି

ତାହା ପୂଣ କରିେବ। 22 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ମିସରକୁ ପହାର କରିେବ, ପହାର

କରିେବ ଓ ସୁସ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଫରି

ଆସିେବ, ତହେର େସ େସମାନଙର ବିନତି ଗାହ କରି େସମାନଙୁ ସୁସ

କରିେବ। 23 େସହି ଦିନ ମିସରଠାରୁ ଅଶୂରକୁ ଏକ ରାଜପଥ ପଡ଼ିବ, ତହେର

ଅଶୂରୀୟମାେନ ମିସରକୁ ଓ ମିସରୀୟମାେନ ଅଶୂରକୁ ଯାତାୟାତ କରିେବ;

ପୁଣି, ମିସରୀୟମାେନ ଅଶୂରୀୟମାନଙ ସେଙ ଆରାଧନା କରିେବ। 24 େସହି

ଦିନ ଇସାଏଲ, ମିସର ଓ ଅଶୂରର ସେଙ ତୃତୀୟ େହାଇ ପୃଥବୀ ମ େର

ଆଶୀବାଦର ପାତ େହବ; 25କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କରି କହିଅଛନି, ଆମର େଲାକ ମିସର, ଆମର ହସକୃତ କମ

ଅଶୂର ଓ ଆମର ଅଧକାର ଇସାଏଲ ଆଶୀବାଦଯୁକ େହଉନୁ।

20ଅଶୂରର ରାଜା ସେଗାନର େପରିତ ତତାନ େସନା କ େଯଉଁ ବଷ

ଅେସାଦକୁ ଆସି ତାହା ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି ହସଗତ କଲା; 2 େସହି

ସମୟେର ଆେମାସର ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଦାରା ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିେଲ,

“ଯାଅ, ତୁମ କଟିେଦଶରୁ ଚଟବସ ଫଟାଅ ଓ ତୁମ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼,”

ତହେର େସ ତାହା କରି ବିବସ ଓ ଶୂନ ପଦ େହାଇ ଭମଣ କଲା। 3

େତେବ ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆମର ଦାସ ଯିଶାଇୟ ମିସର ଓ କୂଶ େଦଶ

ପତି ଏକ ଚିହ ଓ ଅଦୁତ ଲକଣ ସରୂପ େହବା ପାଇଁ େଯପରି ତିନି ବଷ

ବିବସ ଓ ଶୂନ ପଦ େହାଇ ଭମଣ କରିଅଛି; 4 େସହିପରି ଅଶୂରର ରାଜା

ମିସରୀୟମାନଙ ଲଜାର ନିମେନ ଆବାଳବୃଦ ମିସରୀୟ ବନୀ ଓ କୂଶୀୟ

ନିବାସିତ େଲାକମାନଙୁ ବିବସ, ଶୂନ ପଦ ଓ ଅନାବୃତ କଟି କରି େଘନିଯିବ।

5ତହେର େଲାକମାେନଆପଣାମାନଙରବିଶାସଭୂମି କୂଶ ଓଆପଣାମାନଙର

ଦପ ସରୂପ ମିସର ସକାଶୁ ନିରାଶ ଓ ଲଜିତ େହେବ। 6 ପୁଣି, େସହି ଦିନ
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ଏହି ସମୁଦ ଅଞଳସ ନିବାସୀମାେନ କହିେବ, ‘େଦଖ, ଅଶୂରର ରାଜାଠାରୁ

ଉଦାର ପାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ ନିମେନ େଯଉଁଠାକୁ ପଳାଇଲୁ, ଆମମାନଙର

େସହି ବିଶାସଭୂମି ଏହି ପକାର; େତେବ ଆେମମାେନ ଅବା କିପରି ବଞିବା?’”

21ସାଗର ସମୀପସ ପାନର ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। ତାହା ଦକିଣ ଦିଗେର

ଅତି େବଗେର ଅଗସର ଘୂଣବାୟୁ ତୁଲ ପାନରରୁ, ଏକ ଭୟଙର େଦଶରୁ

ଆସୁଅଛି। 2 ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦଶନ ଆମ ପତି ପକାଶିତ େହାଇଅଛି;

ବିଶାସଘାତକ ବିଶାସଘାତକତା କରୁଅଛି ଓ ଲୁଟିତକାରୀ ଲୁଟୁଅଛି। େହ

ଏଲ , ଉପରକୁ ଯାଅ; େହ ମାଦୀେୟ, ଅବେରାଧ କର; ମଁୁ ତହର ହାହାକାର

ଧନିସବୁ ନିବୃତ କରିଅଛି। 3 ଏନିମେନ େମାହର କଟିେଦଶ ଯନଣାେର

ପରିପୂଣ େହାଇଅଛି; ପସବକାରିଣୀର େବଦନା ତୁଲ େବଦନା େମାେତ

ଆକାନ କରିଅଛି; ମଁୁ ଏପରି ବ ଥତ େଯ, ମଁୁ ଶୁଣି ପାରୁ ନାହ; ମଁୁ ଏପରି

ବିହଳ େଯ, ମଁୁ େଦଖ ପାରୁ ନାହ। 4 େମାହର ହୃଦୟ ଧକାଉ ଅଛି, ମହାତାସ

େମାେତ ଭୀତ କରାଉଅଛି; େଯଉଁ ସନ ାକାଳ ମଁୁ ବାଞା କଲ, ତାହା େମାʼ

ପତି ଥରହରର କାରଣ େହାଇଅଛି। 5 େସମାେନ େମଜ ସଜାନି, େସମାେନ

ପହରୀ ନିଯୁକ କରନି, େସମାେନ େଭାଜନ କରନି, େସମାେନ ପାନ କରନି;

େହ ଅଧପତିମାେନ, ଉଠ, ଢାଲ େତୖଳାକ କର। 6କାରଣ, ପଭୁ େମାେତ

ଏହି କଥା କହିଅଛନି, “ଯାଅ, ଏକ ଜଣ ପହରୀ ନିଯୁକ କର; େସ ଯାହା

େଦେଖ, ତାହା ପକାଶ କରୁ; 7 ପୁଣି, େସ େଯେତେବେଳ ଏକ ଦଳ େସୖନ ,

ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଶାେରାହୀ, ଏକ ଦଳ ଗଦଭାେରାହୀ ଓ ଏକ ଦଳ ଉଷାେରାହୀ

େଦଖବ, େସେତେବେଳ େସ ମେନାେଯାଗପୂବକ ଅତି ଯତେର କଣପାତ

କରିବ।” 8 ତହେର େସ ସିଂହ ତୁଲ ଉଚ ଶବ କରି କହିଲା, “େହ ପଭୁ, ମଁୁ

ଦିନ େବେଳ ନିରନର ପହରୀଦୁଗେର ଠିଆ େହାଇଥାଏ ଓ େକେତକ ରାତି

େହଲା ମଁୁ ଆପଣା ପହରା ସାନେର ଅବସାପିତ େହାଇଅଛି, 9ଆଉ, େଦଖ,

ଏଠି ଏକ ଦଳ େଲାକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଶାେରାହୀ େହାଇ ଆସୁଅଛନି।” ଆହୁରି,

େସ ପତୁ ତର କରି କହିଲା, “ବାବିଲ ପଡ଼ିଲା; ପଡ଼ିଲା ଓ ତାହାର େଖାଦିତ

ପତିମାସବୁ ଭାଙି ଭୂମିସା େହଲା।” 10 େହ େମାହର ମଦତ ଓ େମାʼ

ଖମାରର ଶସ , ମଁୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଯାହା ଶୁଣିଅଛି, ତାହା ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇଲ। 11 ଦୂମା ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ।

ଜେଣ େସୟୀରଠାରୁ େମାେତ ଡାକି କହୁଅଛି, “ପହରୀ, େକେତ ରାତ
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େହଲା? ପହରୀ, େକେତ ରାତ େହଲା?” 12 ପହରୀ କହିଲା, “ପଭାତ

ଆସୁଅଛି ଓ ରାତି ହ ଆସୁଅଛି; ତୁେମମାେନ ଯଦି ପଚାରିବ, ପଚାର;

ତୁେମମାେନ େଫର, ଆସ।” 13ଆରବ ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। େହ ଦଦାନୀୟ

ପଥକ ଦଳ, ତୁେମମାେନ ଆରବର ବନ ମ େର ରାତି ଯାପନ କରିବ।

14 େଯଉଁ ଜନ ତୃଷିତ ଥଲା, େସମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଜଳ ଆଣିେଲ;

େତମା େଦଶବାସୀମାେନ ଭକ େନଇ ପଳାତକମାନଙ ସେଙ ସାକାତ

କେଲ। 15 କାରଣ େସମାେନ ଖଡରୁ, ନିେଷାଷ ଖଡରୁ, ଗୁଣଦିଆ ଧନୁରୁ ଓ

େକଶଜନକ ଯୁଦରୁ ପଳାଇେଲ। 16 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିଅଛନି,

“େବତନଜୀବୀର ବଷ ପମାେଣ ଏକ ବଷ ମ େର େକଦାରର ସକଳ ପତାପ

ଲୁପ େହବ; 17ଆଉ, େକଦାର ବଂଶୀୟ ବୀରଗଣ ମ େର ଅଳସଂଖ କ

ଧନୁଦାରୀ ଅବଶିଷ ରହିେବ କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହା

କହିଅଛନି।”

22ଦଶନ ଉପତ କା ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। ଏେବ ତୁମର କʼଣ େହଉଅଛି

େଯ, ତୁେମ ସମେସ ଗୃହର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ? 2 େହ ଆନନ

ଧନିପୂେଣ, େକାଳାହଳଯୁେକ ନଗରୀ, ଉଲାସପିେୟ ପୁରୀ; ତୁମର ହତ

େଲାକମାେନ ଖଡେର ହତ େହାଇ ନାହାନି, କିଅବା େସମାେନ ଯୁଦେର ମରି

ନାହାନି। 3 ତୁମର ଶାସନକତା ସମେସ ଏକାେବେଳ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ

ଧନୁଦାରୀମାନଙ ଦାରା ବନା ଗେଲ; ତୁମ ମ େର ପାପ ସମସ େଲାକ

ଏକତ ବନା ଗେଲ, େସମାେନ ଦୂରକୁ ପଳାଇେଲ। 4 ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କହିଲ,

“େମାେତ ଛାଡ଼ି ଅନ ଆେଡ଼ ଅନାଅ, ମଁୁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କରିବି; େମାʼ

େଗାଷୀୟ କନ ାର ସବନାଶ ବିଷୟେର େମାେତ ସାନନା କରିବା ପାଇଁ

େଚଷା କର ନାହ।” 5 କାରଣ ଦଶନ ଉପତ କାେର ପଭୁଙର, େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁଙର େପରିତ ପରାଜୟର, ଦଳନର, ବ ାକୁଳତାର ପାଚୀର ଭଗ

େହବାର ଓ ପବତଗଣ ପତି ଆତନାଦ କରିବାର ଦିନ ଏହି। 6 ପୁଣି, ଏଲ

ରଥାେରାହୀ, ଅଶାେରାହୀ େସୖନ ସହିତ ତୂଣ ଧାରଣ କଲା ଓ କୀ ଢାଲ

ଅନାବୃତ କଲା। 7 ପୁଣି, ତୁମର ଅତି ଉତୃଷ ଉପତ କାସବୁ ରଥମାନଙେର

ପରିପୂଣ ଥଲା ଓ ଅଶାେରାହୀମାେନ ନଗରଦାରେର ସସଜ େହାଇଥେଲ। 8

ପୁଣି, େସ ଯିହୁଦାର ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ି ପକାଇେଲ ଓ େସହି ଦିନ ତୁେମ ବନଗୃହସ

ଯୁଦାସ ପତି ଦୃଷି କଲ। 9ଆଉ, ଦାଉଦନଗରର ଭଗ ସାନ ଅେନକ େବାଲ
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ତୁେମମାେନ େଦଖଲ ଓ ନୀଚସ ପୁଷରିଣୀର ଜଳସବୁ ଏକତ କଲ। 10

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମସ ଗୃହସବୁ ଗଣନା କଲ ଓ ପାଚୀର ଦୃଢ଼

କରିବା ପାଇଁ ଗୃହସବୁ ଭାଙିଲ। 11 ମ ତୁେମମାେନ ପୁରାତନ ପୁଷରିଣୀର

ଜଳ ନିମେନ ଦୁଇ ପାଚୀରର ମ ସାନେର ଜଳାଶୟ ପସୁତ କଲ; ମାତ େଯ

ଏହା ସାଧନ କେଲ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ପତି ଅନାଇଲ ନାହ, କିଅବା େଯ

ଦୀଘକାଳରୁ ଏଥର ସଂକଳ କେଲ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ଆଦର କଲ ନାହ।

12 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େରାଦନ ଓ ବିଳାପ ଓ

ମସକ ମୁଣନ ଓ କଟିେଦଶେର ଚଟବନନ କରିବାକୁ ଡାକିେଲ; 13 ମାତ

େଦଖ, ଆେମାଦ ପେମାଦ, େଗାବଧ ଓ େମଷହନନ, ମାଂସ େଭାଜନ ଓ

ଦାକାରସ ପାନ େହଉଅଛି; “ଆସ, ଆେମମାେନ େଭାଜନପାନ କରୁ, କାରଣ

କାଲ ଆେମମାେନ ମରିବା।” 14 ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ସୟଂ ଆମ

କଣେଗାଚରେର ପକାଶ କେଲ, “ନିଶୟ ତୁମମାନଙର ମରଣକାଳ ପଯ ନ

ତୁମମାନଙର ଏହି ଅପରାଧ କମା େହବ ନାହ,” ପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଏରୂପ କହନି। 15 ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମ

ଏହି େକାଷା କ ନିକଟକୁ, ଅଥା , ଗୃହର ଅ କ ଶି ନ ନିକଟକୁ ଯାଇ

କୁହ, 16 ‘ତୁେମ ଏଠାେର କଅଣ କରୁଅଛ? ଓ ଏଠାେର ତୁମର କିଏ ଅଛି

େଯ, ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ କବର େଖାଳିଅଛ? େସ ତ ଉଚସାନେର

ଆପଣା କବର େଖାଳିଅଛି ଓ େଶୖଳେର ଆପଣା ନିମେନ ବାସସାନ େଖାଦନ

କରିଅଛି! 17 େଦଖ, ବୀରର ନ ାୟ ସଦାପଭୁ ବଳେର ତୁମକୁ େଫାପାଡ଼ି

େଦେବ, ହଁ, େସ ଦୃଢ଼ ରୂେପ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ାଇେବ। 18 ନିଶୟ େସ େପଣୁ ପରି

ତୁମକୁ ବୁଲାଇ ଓ ଘୂରାଇ ଏକ ପଶସ େଦଶେର ନିେକପ କରିେବ; େସଠାେର

ତୁେମ ମରିବ ଓ େସଠାେର ତୁମର େଗୗରବ ସରୂପ ରଥସବୁ ରହିବ, ତୁେମ

ଆପଣା ପଭୁଙ ଗୃହର କଳଙ ସରୂପ। 19 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ତୁମ ପଦରୁ

ତଡ଼ିେଦବା ଓ େସ ତୁମକୁ ତୁମ ସାନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତଳକୁ ପକାଇେବ। 20

ଆଉ, େସହି ଦିନ ଆେମ ଆପଣା ଦାସକୁ, ହି କୀୟର ପୁତ ଇଲୟାକୀ କୁ

ଡାକିବା; 21 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମର େଚାଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ ତୁମ

କଟିବନନୀେର ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁମର କତୃତାଧକାର ତାହା

ହସେର ସମପଣ କରିବା; ତହେର େସ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙର ଓ

ଯିହୁଦା ବଂଶର ପିତା େହବ। 22 ପୁଣି, ଆେମ ଦାଉଦବଂଶର ଚାବି ତାହାର
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ସନେର ରଖବା, େସ ଫଟାଇେଲ, େକହି ବନ କରିବ ନାହ ଓ େସ ବନ

କେଲ, େକହି ଫଟାଇବ ନାହ। 23ଆଉ, ଆେମ ଖଲ ପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସାନେର

ତାହାକୁ ବିଦ କରିବା ଓ େସ ଆପଣା ପିତୃବଂଶର େଗୗରବର ସିଂହାସନ

ସରୂପ େହବ। 24 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତାହାର ପିତୃବଂଶର ସକଳ େଗୗରବ,

ସନାନସନତି ଓ ପାନପାତଠାରୁ କଳସ ପଯ ନ ପେତ କ କୁଦ ପାତ ତାହା

ଉପେର ଟଙାଇେବ। 25 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େଯଉଁ ଖଲ ଦୃଢ଼

ସାନେର ବଦ ଥଲା, ତାହା େସହି ଦିନ ଅପସରି ଯିବ ଓ ତାହା େଖାଦିତ

େହାଇ ତେଳ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ତାହା ଉପେର ଥବାର େବାଝ ନଷ େହବ, କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛନି।’”

23 େସାର ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। େହ ତଶୀଶର ଜାହାଜସକଳ, ତୁେମମାେନ

ହାହାକାର କର; କାରଣ ତାହା ଏପରି ଉଚିନ େହଲା େଯ, ତହ ମ େର

େକୗଣସି ଗୃହ ନାହ, କିମା ପେବଶିବାର ପଥ ନାହ; କିତୀମ େଦଶରୁ ଏହା

େସମାନଙ ପତି ପକାଶିତ େହଲା। 2 େହ ଦୀପନିବାସୀମାେନ, ତୁେମମାେନ

ନୀରବ ହୁଅ; ସମୁଦ ପାରଗାମୀ ସୀେଦାନୀୟ ବଣିକମାେନ ତୁମ (େଦଶ)କୁ

ପରିପୂଣ କେଲ। 3 ପୁଣି, ମହାଜଳରାଶିେର ଷୀେୟାରର ବୀଜ ଓ ନୀଳ

ନଦୀର ଶସ ତାହାର ଆୟ ଥଲା; ପୁଣି, ତାହା ନାନା େଦଶୀୟମାନଙର

ଗଞ ସରୂପ ଥଲା। 4 େହ ସୀେଦାନ, ତୁେମ ଲଜିତ ହୁଅ, କାରଣ ସାଗର,

ସାଗରର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ଏହି କଥା କହିଅଛି, “ଆେମ ପସବେବଦନା େଭାଗି

ନାହଁୁ, ପସବ କରି ନାହଁୁ କିଅବା ଯୁବକଗଣର ପତିପାଳନ କରି ନାହଁୁ, କିମା

ଯୁବତୀଗଣର ଭରଣେପାଷଣ କରି ନାହଁୁ।” 5ଏହି ସମାଦ ମିସରେର ଉପସିତ

େହେଲ, େଲାକମାେନ େସାର ବିଷୟକ ସମାଦେର ଅତ ନ ବ ଥତ େହେବ।

6 ତୁେମମାେନ ପାର େହାଇ ତଶୀଶକୁ ଯାଅ; େହ ଦୀପନିବାସୀମାେନ,

ହାହାକାର କର। 7 ଏହି କି ତୁମମାନଙର ଉଲାସକାରିଣୀ ନଗରୀ? ଏହା

ପାଚୀନ କାଳେର େହଁ ପାଚୀନ ଥଲା; ଏହାର ଚରଣ ଦୂର େଦଶେର ପେବଶ

କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ େନଇଗଲା। 8 ମୁକୁଟ ବିତରଣକାରିଣୀ େସାରର

ବଣିକମାେନ ରାଜ ତୁଲ , ତାହାର ମହାଜନମାେନ ପୃଥବୀର ସମାନ େଲାକ;

ତାହାର ବିପରୀତେର ଏହି ମନଣା କିଏ କରିଅଛି? 9 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ତାହାର ଭୂଷଣର ଅହଙାର ଅଶୁଚି କରିବା ଓ ପୃଥବୀର ସମାନ େଲାକ

ସମସଙୁ ତୁଚନୀୟ କରିବା ନିମେନ ଏହି ମନଣା କରିଅଛନି। 10ଆେଗା
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ତଶୀଶର କେନ , ତୁେମ ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ ଆପଣା େଦଶ ମ େଦଇ ଯାଅ,

ତୁମର କଟିବନନ ଆଉ ନାହ। 11 େସ ସମୁଦ ଉପେର ଆପଣା ହସ ବିସାର

କରିଅଛନି, େସ ରାଜ ସକଳକୁ ହଲାଇ ଅଛନି; ସଦାପଭୁ କିଣାନର ଦୃଢ଼

ଦୁଗସବୁ ଉଚିନ କରିବା ନିମେନ ତାହାର ପତିକୂଳେର ଆ ା କରିଅଛନି। 12

ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ଆେଗା ସୀେଦାନର ଉପଦୁେତ, ଅନୂେଢ଼ କେନ , ତୁେମ

ଆଉ ଉଲାସ କରିବ ନାହ, ଉଠ, ପାର େହାଇ କିତୀମକୁ ଯାଅ; େସଠାେର

ସୁଦା ତୁେମ କିଛି ବିଶାମ ପାଇବ ନାହ।” 13କ ଦୀୟମାନଙର େଦଶକୁ

େଦଖ; ଏହି େଲାେକ ଆଉ ନାହାନି; ବନ ଜନୁଗଣ ନିମେନ ଅଶୂରୀୟ ତାହା

ନିରୂପଣ କରିଅଛି; େସମାେନ ଦୁଗ କରି ତାହାର ଅଟାଳିକାସକଳ ଉତାଟନ

କେଲ; େସ ତାହା କାନଡ଼ାର ଢ଼ିପି କଲା। 14 େହ ତଶୀଶର ଜାହାଜସମୂହ,

ହାହାକାର କର, କାରଣ ତୁମମାନଙର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ଉଚିନ େହଲା। 15 େସହି

ଦିନ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଏକ ରାଜାର ଅଧକାରର ସମୟ ପମାେଣ େସାର

ସତୁରି ବଷ ପଯ ନ ବିସୃତ େହବ; ସତୁରି ବଷ େଶଷ େହଲା ଉତାେର

େବଶ ାର ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ େସାର ପତି ଘଟିବ। 16 େହ ବିସୃତ େବେଶ ,

ବୀଣା େନଇ ନଗର ଭମଣ କର; ତୁେମ େଯପରି ସୃତିପଥେର ଆସିବ,

ଏଥପାଇଁ ମଧୁର ତାଳେର ବଜାଅ, ଅେନକ ଗୀତ ଗାଅ। 17ଆହୁରି, ସତୁରି

ବଷ ସମାପ େହଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁ େସାରର ତତ ଅନୁସନାନ କରିେବ,

ତହଁୁ େସ ଆପଣା ଭଡ଼ାଟୀୟା ବୃତିକୁ େଫରିବ, ପୁଣି, ଭୂମଣଳେର ସବତ

ପୃଥବୀସ ସକଳ ରାଜ ସେଙ େବଶ ାବୃତି କରିବ। 18 ଆଉ, ତାହାର

ବାଣିଜ ଓ ଭଡ଼ା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ; ତାହା ଭଣାରେର

ରଖାଯିବ ନାହ କି ସଞୟ କରାଯିବ ନାହ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ସମୁଖେର ବାସ କରନି, େସମାନଙର ଯେଥଷ ଭକ ଓ ଚିରସାୟୀ ବସ

ନିମେନ ତାହାର ବାଣିଜ େହବ।

24 େଦଖ, ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀକୁ ଶୂନ ଓ ଉଜାଡ଼ କରୁଅଛନି, ଆଉ ତାହା

ଓଲଟାଇ ତହର ନିବାସୀମାନଙୁ ଛିନଭନ କରୁଅଛନି। 2 ତହେର େଯପରି

େଲାକମାନଙର, େସହିପରି ଯାଜକର; େଯପରି ଦାସର, େସହିପରି ତାହାର

କତାର; େଯପରି ଦାସୀର, େସହିପରି ତାହାର କତୀର; େଯପରି କୟକାରୀର,

େସହିପରି ବିକୟକାରୀର; େଯପରି ମହାଜନର, େସହିପରି ଖାତକର;

େଯପରି ସୁଧଗାହୀର, େସହିପରି ସୁଧଦାତାର ପତି ଘଟିବ। 3 ପୃଥବୀ
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ସମୂଣ ରୂେପ ଶୂନ ଓ ସମୂଣ ରୂେପ ଲୁଟିତ େହବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହିଅଛନି। 4 ପୃଥବୀ େଶାକ କରି ନିେସଜ େହଉଅଛି, ଜଗତ ମାନ

େହାଇ ନିେସଜ େହଉଅଛି, ପୃଥବୀର ଉଚ େଲାକମାେନ ମାନ ହୁଅନି। 5

ପୃଥବୀ ତନିବାସୀମାନଙ ପଦ ତେଳ ଅପବିତ େହାଇଅଛି, କାରଣ େସମାେନ

ବ ବସାସବୁ ଲଙନ କରିଅଛନି, ବିଧ ଅନ ଥା କରିଅଛନି, ଅନନକାଳସାୟୀ

ନିୟମ ଭାଙିଅଛନି। 6 ଏେହତୁ ଅଭଶାପ ପୃଥବୀକୁ ଗାସ କରିଅଛି ଓ

ତନିବାସୀଗଣ ଅପରାଧୀ େହାଇଅଛନି; ତହ ନିମେନ ପୃଥବୀ ନିବାସୀମାେନ

ଦଗ େହାଇଅଛନି ଓ ଅଳ େଲାକ ଅବଶିଷ ଅଛନି। 7ନୂତନ ଦାକାରସ େଶାକ

କରୁଅଛି, ଦାକାଲତା ମାନ େହଉଅଛି, ପଫୁଲଚିତ ସମେସ ଦୀଘ ନିଶାସ

ଛାଡ଼ୁଅଛନି। 8 ତବଲାର ଆେମାଦ ନିବୃତ େହଉଅଛି, ଉଲାସକାରୀମାନଙର

ଧନି େଶଷ େହଉଅଛି, ବୀଣାର ଆନନ ନିବୃତ େହଉଅଛି। 9 େଲାକମାେନ

ଗାନ ସହକାେର ଦାକାରସ ପାନ କରିେବ ନାହ; ସୁରାପାୟୀମାନଙୁ ସୁରା

ତିକ ଲାଗିବ। 10 ନିଜନ ନଗର ଭଗ େହାଇଅଛି; େକୗଣସି ମନୁଷ େଯପରି

ଭତରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ପେତ କ ଗୃହ ରୁଦ େହାଇଅଛି। 11

ଦାକାରସ ସକାେଶ ସଡ଼କେର ଚିତାର ହୁଏ; ସବୁ ପକାରଆନନ ଅନକାରାଚନ

େହାଇଅଛି, େଦଶର ଆେମାଦ ଯାଇଅଛି। 12 ନଗରେର ଧଂସତା ମାତ

ଅବଶିଷ ଥାଏ ଓ ଦାର ଭଗ େହାଇ ବିନଷ େହାଇଅଛି। 13 କାରଣ େଯପରି

ଜୀତବୃକ ଝାଡ଼ିବା େବେଳ ହୁଏ ଓ ଦାକାଫଳ ସଂଗହ ଉତାେର େଯପରି ଦାକା

ସାଉଁଟିବାର ହୁଏ, େସହିପରି ପୃଥବୀସ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ଘଟିବ। 14

ଏମାେନ ଉଚ ରବ କରିେବ, ଏମାେନ ଆନନଧନି କରିେବ; ସଦାପଭୁଙର

ମହିମା ସକାଶୁ େସମାେନ ସମୁଦରୁ ଉଚଧନି କରିେବ। 15ଏେହତୁ ତୁେମମାେନ

ପୂବେଦଶେର ସଦାପଭୁଙର, ଅଥା , ଇସାଏଲର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ

ନାମର େଗୗରବ ସମୁଦର ଦୀପସମୂହେର ପକାଶ କର। 16 ଧାମକମାେନ

େଶାଭା ପାଆନି, ଏହି ଗାନ ଆେମମାେନ ପୃଥବୀର ପାନ ସୀମାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ।

ମାତ ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ କୀଣ େହଉଅଛି, ମଁୁ କୀଣ େହଉଅଛି! ମଁୁ ସନାପର ପାତ!

ବିଶାସଘାତକମାେନ ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛନି; ହଁ, ବିଶାସଘାତକମାେନ

ଅତିଶୟ ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛନି।” 17 େହ ପୃଥବୀନିବାସୀ େଲାକ, ତୁମ

ନିମେନ ଭୟ, ଗତ ଓ ଫାନ ପସୁତ ଅଛି। 18ଆଉ, ଏପରି ଘଟିବ, େକହି ଯଦି

ଭୟର ଶବରୁ ପଳାଏ, େସ ଗତେର ପଡ଼ିବ; େକହି ଗତ ମ ରୁ ଉଠି ଆସିେଲ,
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େସ ଫାନେର ଧରାଯିବ; କାରଣ ଊଦସ ଝରକାସବୁ ମୁକ ଅଛି ଓ ପୃଥବୀର

ମୂଳସବୁ କମମାନ େହଉଅଛି। 19 ପୃଥବୀ ନିତାନ ବିଦୀଣ େହଉଅଛି,

ପୃଥବୀ ନିତାନ ତରଳି ଯାଇଅଛି, ପୃଥବୀ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ େହାଇଅଛି। 20

ପୃଥବୀ ମତ େଲାକ ପରି ଟଳଟଳ େହବ ଓ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏେଣେତେଣ

େଦାହଲବ; ଆଉ, ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର ଭାରୀ େହବ, ତହେର

େସ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହ। 21 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ଊଦେର

ଊଦସମାନଙର େସୖନ ସାମନକୁ ଓ ଭୂମଣଳେର ଭୂମଣଳସ ରାଜାଗଣଙୁ

ପତିଫଳ େଦେବ। 22 ତହେର େଯପରି ବନୀମାେନ କୂପେର ଏକତୀକୃତ

ହୁଅନି, େସହିପରି େସମାେନ ଏକତୀକୃତ େହାଇ ବନୀଗୃହେର ରୁଦ େହେବ,

ପୁଣି, ଅେନକ ଦିନ ଉତାେର େସମାନଙର ତତାନୁସନାନ କରାଯିବ। 23

େସେତେବେଳ ଚନ ଅପସୁତ ଓ ସୂଯ ଲଜିତ େହବ; କାରଣ େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ସିେୟାନ ପବତେର, ଯିରୂଶାଲମେର ଓ ତାହାଙ ପାଚୀନବଗର

ସମୁଖେର ମହାପତାପେର ରାଜତ କରିେବ।

25 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ େମାହର ପରେମଶର; ମଁୁ ତୁମର େଗୗରବ

କରିବି, ମଁୁ ତୁମ ନାମର ପଶଂସା କରିବି; କାରଣ ତୁେମ ଆଶଯ କିୟା, ଅଥା ,

ପୁରାତନ କାଳର ମନଣାସବୁ ବିଶସତାେର ଓ ସତ େର ସାଧନ କରିଅଛ। 2

େଯେହତୁ ତୁେମ ନଗରକୁ ଢିପି, ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରକୁ କାନଡ଼ା କରିଅଛ;

ବିେଦଶୀମାନଙ ରାଜପୁରୀକୁ ବିନଷ କରିଅଛ; ତାହା ଆଉ େକେବ ନିମତ

େହବ ନାହ। 3 ଏଥପାଇଁ ବଳବାନ େଲାକମାେନ ତୁମର େଗୗରବ କରିେବ ଓ

ଭୟଙର େଗାଷୀୟମାନଙ ନଗର ତୁମଙୁ ଭୟ କରିବ। 4 କାରଣ ତୁେମ

ଦରିଦର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ, ଦୀନହୀନର ସଙଟ ସମୟେର ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ,

ଭୟଙର େଲାକମାନଙ ଶାସବାୟୁ ପବଳ ବତାସ ତୁଲ ପାଚୀରେର ଲାଗିବା

େବେଳ ପବଳ ବତାସ ନିବାରକ ଆଶୟ, ତାପ ନିବାରକ ଛାୟା େହାଇଅଛ।

5 େଯପରି ତୁେମ ଶୁଷ େଦଶେର ତାପକୁ, େସହିପରି ବିେଦଶୀମାନଙର

େକାଳାହଳକୁ ନିବାରଣ କରିବ; େଯପରି େମଘର ଛାୟା ଦାରା ତାପ,

େସହିପରି ଭୟଙର େଲାକମାନଙର ଗାୟନ ଧନି କାନ କରାଯିବ। 6 ପୁଣି,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି ପବତେର ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ନିମେନ ଉତମ

ଉତମ ଖାଦ ଦବ ର ଏକ େଭାଜ, ପୁରାତନ ଦାକାରସର, େମଦପୂଣ ଉତମ

ଖାଦ ଦବ ର, ସୁନିମଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦାକାରସର ଏକ େଭାଜ ପସୁତ
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କରିେବ। 7ଆଉ, ସବେଗାଷୀୟମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଅଛି ଓ

ସବେଦଶୀୟମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ ଆବରକ ବସ ପସାରିତ େହାଇଅଛି,

ତାହା େସ ଏହି ପବତେର ବିନାଶ କରିେବ। 8 େସ ମୃତୁ କୁ ଅନନକାଳ

ନିମେନ ଗାସ କରିଅଛନି ଓ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, ସମସଙ ମୁଖରୁ େଲାତକ ଜଳ

େପାଛି େଦେବ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀରୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ଦୁନାମ ଦୂର

କରିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନି। 9 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଏହି

କଥା କୁହାଯିବ, “େଦଖ, ଏହି ଆମମାନଙର ପରେମଶର; ଆେମମାେନ

ତାହାଙୁ ଅେପକା କରିଅଛୁ ଓ େସ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ; ଏ ସଦାପଭୁ

ଅଟନି; ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ଅେପକା କରିଅଛୁ, ଆେମମାେନ ତାହାଙ କୃତ

ପରିତାଣେର ଆନନିତ େହାଇ ଉଲାସ କରିବୁ।” 10କାରଣ ଏହି ପବତେର

ସଦାପଭୁଙର ହସ ଅଧଷିତ େହବ, ଆଉ େଯପରି କୁଟା ଖତଗଦାର ଜଳେର

ପଦ ତେଳ ଦଳିତ ହୁଏ, େସହିପରି େମାୟାବ ସ ସାନେର ଦଳିତ େହବ।

11 ଆଉ, ପହଁରିବା େଲାକ େଯପରି ପହଁରିବା ପାଇଁ ହସ ବିସାର କେର,

େସହିପରି େସ ତହ ମ େର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବ; ମାତ ତାହାର ହସ

େକୗଶଳ ସେମତ େସ ତାହାର ଗବ ଖବ କରିେବ। 12 ପୁଣି, େସ ତୁମର ଉଚ

ପାଚୀରଯୁକ ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ନିପାତ କରି ନତ କରିଅଛନି ଓ ତାହା ଭୂମିସା କରି

ଧୂଳିେର ମିଶାଇ ଅଛନି।

26 େସହି ଦିନ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ; “ଆମମାନଙର

େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ନଗର ଅଛି; େସ ପରିତାଣକୁ ତହର ପାଚୀର ଓ ପରିଖା

ସରୂପ କରିେବ। 2 ସତ ପାଳନକାରୀ ଧାମକ େଗାଷୀ େଯପରି ପେବଶ କରି

ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ନଗରର ଦାରସବୁ ମୁକ କର। 3ଯାହାର ମନ

ତୁମଠାେର ସିର ଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁେମ ସମୂଣ ଶାନିେର ରଖବ; କାରଣ େସ

ତୁମଠାେର ନିଭର ରେଖ। 4ତୁେମମାେନ ସଦାକାଳ ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର

ରଖ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଯିେହାବାଃଙଠାେର ଅନନକାଳସାୟୀ େଶୖଳ ଅଛି। 5

ପୁଣି, େସ ଊଦସାନ ନିବାସୀମାନଙୁ, ଉନତ ନଗରକୁ ଅବନତ କରିଅଛନି;

େସ ତାହା ଅବନତ କରି ଭୂମିସା କରନି; େସ ତାହାକୁ ଧୂଳିେର ମିଶାଇ

ଦିଅନି। 6ପାଦ, ଦରିଦମାନଙର ପାଦ ଓ ଦୀନହୀନମାନଙ ପାଦବିେକପ

ତାହା ଦଳିତ କରିବ।” 7 ଧାମକର ମାଗ ସରଳ; ଯଥାଥକ େଯ ତୁେମ,

ତୁେମ ଧାମକର ପଥ େଦଖାଉଅଛ। 8 େହ ସଦାପେଭା, ଆେମମାେନ



ଯିଶାଇୟ 1383

ତୁମ ଶାସନ ମାଗେର ତୁମ ଅେପକାେର ରହିଅଛୁ; ତୁମର ନାମ ଓ ତୁମର

ସରଣ ଚିହ ପତି ଆମମାନଙର ପାଣର ଆକାଂକା ଅଛି। 9 ରାତିକାଳେର ମଁୁ

ଆପଣା ପାଣ ସହିତ ତୁମର ଆକାଂକା କରିଅଛି; ହଁ, ମଁୁ ଆପଣା ଅନରସ

ଆତା ସହିତ ଶୀଘ ତୁମର ଅେନଷଣ କରିବି; କାରଣ ପୃଥବୀେର ତୁମର

ଶାସନସକଳ ପକାଶିତ େହେଲ ଜଗନିବାସୀମାେନ ଧମ ଶିକା କରନି। 10

ଦୁଷ େଲାକ ପତି ଦୟା ପକାଶ କରାଗେଲ େହଁ େସ ଧମ ଶିଖବ ନାହ;

ସରଳତାର େଦଶେର େସ ଅନ ାୟ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁଙର ମହିମାକୁ

ଅନାଇବ ନାହ। 11 େହ ସଦାପେଭା, ତୁମର ହସ ଉତିତ େହାଇଅଛି, ତଥାପି

େସମାେନ େଦଖନି ନାହ, ମାତ େଲାକମାନଙ ପକେର ତୁମର ଉେ ଯାଗ

େଦଖ େସମାେନ ଲଜିତ େହେବ; ହଁ, ଅଗି ତୁମ ବିପକଗଣକୁ ଗାସ କରିବ।

12 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଶାନି ନିରୂପଣ କରିବ;

କାରଣ ତୁେମ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଆମମାନଙର ସକଳ କାଯ ସାଧନ

କରିଅଛ। 13 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ

ପଭୁମାେନ ଆମମାନଙ ଉପେର ରାଜତ କରିଥେଲ, ମାତ େକବଳ ତୁମ

ଦାରା ଆେମମାେନ ତୁମ ନାମର କୀତନ କରିବା। 14 େସମାେନ ମରିଅଛନି,

େସମାେନ ଆଉ ଜୀବିତ େହେବ ନାହ; େସମାେନ ମୃତ େହାଇଅଛନି,

େସମାେନ ଉଠିେବ ନାହ; ଏେହତୁ ତୁେମ ପତିଫଳ େଦଇ େସମାନଙୁ ସଂହାର

କରିଅଛ ଓ େସମାନଙ ସରଣ ଲୁପ କରିଅଛ। 15 ତୁେମ ଏ େଦଶୀୟ

େଲାକଙୁ ବୃଦି କରିଅଛ, େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଏହି େଦଶୀୟ େଲାକଙୁ

ବୃଦି କରିଅଛ; ତୁେମ େଗୗରବାନିତ େହାଇଅଛ; ତୁେମ େଦଶର ସୀମାସକଳ

ବିସାର କରିଅଛ। 16 େହ ସଦାପେଭା, ସଙଟ ସମୟେର େସମାେନ ତୁମର

ଅେନଷଣ କରିଅଛନି, ତୁମର ଶାସି େସମାନଙ ଉପେର ଥବା େବେଳ

େସମାେନ ପାଥନା ଢାଳି ପକାଇେଲ। 17 ଗଭଣୀ ପସବକାଳର ନିକଟବତୀ

େହବା େବେଳ େଯପରି ବ ଥତା ହୁଏ ଓ େବଦନାେର କନନ କେର, େସହିପରି

େହ ସଦାପେଭା, ଆେମମାେନ ତୁମ ସାକାତେର େହାଇଅଛୁ। 18ଆେମମାେନ

ଗଭଣୀ େହାଇଅଛୁ, ଆେମମାେନ ବ ଥତା େହାଇ ବାୟୁ ପସବ କରିଅଛୁ;

ଆେମମାେନ େଦଶର ଉଦାର ସାଧନ କରି ନାହଁୁ; କିଅବା ଜଗନିବାସୀମାେନ

ଭୂମିଷ େହାଇ ନାହାନି। 19 ତୁମର ମୃତମାେନ ଜୀବିତ େହେବ; େମାହର

ଶବସବୁ ଉଠିେବ। େହ ଧୂଳିନିବାସୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ଉଠି ଗାନ କର;



ଯିଶାଇୟ 1384

କାରଣ ତୁମର ଶିଶିର ତୃଣର ଶିଶିର ତୁଲ ଓ ଭୂମି ମୃତମାନଙୁ ବାହାର

କରିେଦବ। 20 େହ େମାହର େଲାେକ, ଆସ, ତୁମର ଅନରାଳୟେର ପେବଶ

କରି ତୁମ ଚାରିଆେଡ଼ ଦାର ରୁଦ କର; େକାଧ ବହି ଯିବାଯାଏ ଅଳକଣ

ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ। 21କାରଣ େଦଖ, ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀ ନିବାସୀମାନଙର

ଅପରାଧ ସକାେଶ େସମାନଙୁ ଶାସି େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ସାନରୁ ବାହାର

େହାଇ ଆସୁଅଛନି; ପୃଥବୀ ହ ଆପଣା ମ ସ ରକ ପକାଶ କରିବ ଓ ଆପଣା

ହତ େଲାକମାନଙୁ ଆଉ ଆଚାଦନ କରିବ ନାହ।

27 େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ନିଦୟ, ବୃହତ ଓ ଶକିଶାଳୀ ଖଡ ଦାରା

ଦୁତଗାମୀ ସପ ଲବିୟାଥନକୁ ଓ ବକଗାମୀ ସପ ଲବୀୟାଥନକୁ ପତିଫଳ

େଦେବ; ଆଉ, େସ ସମୁଦସ ଦୀଘକାୟ ଜନୁକୁ ନଷ କରିେବ। 2 େସହି

ଦିନେର ଏକ ଦାକାେକତ ଅଛି, ତୁେମମାେନ ତହର ଉେଦଶ େର ଗାନ କର।

3ଆେମ ସଦାପଭୁ ତାହା ରକା କରୁ; ଆେମ ନିମିଷକୁ ନିମିଷ ତହେର ଜଳ

େସଚନ କରିବା; େକହି େଯପରି ତାହାର କତି ନ କେର, ଏଥପାଇଁ ଆେମ

ଦିବାରାତ ତାହା ରକା କରିବା। 4 ଆମଠାେର େକାଧ ନାହ; ଆଃ, ଯଦି

କାନେକାଳି ଓ କଣକ ବୃକସବୁ ଯୁଦେର ଆମର ବିପକ ହୁଅେନ! େତେବ

ଆେମ ଆକମଣ କରି େସହି ସବୁକୁ ଏକାେବେଳ ଦଗ କରନୁ। 5 ନେଚ

ଆମ ସେଙ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆମ ପରାକମର ଅବଲମନ କରୁ;

ହଁ, େସ ଆମ ସେଙ ମିଳନ କରୁ। 6 ଭବିଷ ତ କାଳେର ଯାକୁବ େଚର

ବାନିବ; ଇସାଏଲ ମୁକ ଓ ପଫୁଲ େହବ ଓ େସମାେନ ଭୂମଣଳକୁ ଫଳେର

ପରିପୂଣ କରିେବ। 7 ତାହାର ପହାରକାରୀମାନଙୁ େସ େଯପରି ପହାର

କେଲ, େସହିପରି େସ କି ତାହାକୁ ପହାର କରିଅଛନି? ଅବା, ତାହା ଦାରା

ହତ େଲାକମାନଙ ତୁଲ େସ କି ହତ େହାଇଅଛି? 8 ତୁେମ ତାହାକୁ ବାହାର

କରିବା େବେଳ ପରିତାଣକେମ ତାହା ସେଙ ବିବାଦ କରୁଅଛ; େସ ପୂବୀୟ

ବାୟୁ ଦିନେର ନିଜ ପବଳ ବାୟୁ ଦାରା ତାହାକୁ ସାନାନରିତ କରିଅଛନି।

9 ଏେହତୁ ଏହା ଦାରା ଯାକୁବର ଅପରାଧ ମାଜତ େହବ ଓ ତାହାର ପାପ

ଦୂରୀକୃତ େହବାର ସମସ ଫଳ ଏହି; େସ ଯ େବଦିର ପସର ସବୁକୁ ଚୂନର

ଭଗ ପସର ତୁଲ କେଲ, ଆେଶରା ମୂତ ଓ ସୂଯ ପତିମାସବୁ ଆଉ ଉଠିେବ

ନାହ। 10 କାରଣ ସୁଦୃଢ଼ ନଗର ପାନରର ତୁଲ ନିଜନ, େଲାକ ବିବଜତ

ଓ ପରିତ କ ବସତି ସାନ େହାଇଅଛି; େସହି ସାନେର େଗାବତ ଚରିବ ଓ
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ଶୟନ କରିବ, ପୁଣି, ବୃକର ଶାଖାସବୁ ଗାସ କରିବ। 11ତହର ଡାଳସବୁ

ଶୁଷ େହେଲ ଭଙାଯିବ; ସୀମାେନ ଆସି ତହେର ଅଗି ଲଗାଇେବ; କାରଣ

େସହି େଲାକମାେନ ବୁଦିହୀନ; ଏେହତୁ େଯ େସମାନଙୁ ନିମାଣ କେଲ,

େସ େସମାନଙ ପତି ଦୟା କରିେବ ନାହ ଓ େଯ େସମାନଙୁ ଗଢ଼ିେଲ, େସ

େସମାନଙ ପତି ଅନୁଗହ ପକାଶ କରିେବ ନାହ। 12 େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ

ପାବିତ ନଦୀ ସୀମା ମିସରର େସାତ ପଯ ନ ଆପଣା ଫଳ ଝାଡ଼ିେବ, ପୁଣି,

େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଏକ ଏକ େହାଇ ସଂଗୃହୀତ େହବ।

13ଆଉ, େସହି ଦିନେର ଏକ ବୃହତ ତୂରୀ ବାଜିବ; ପୁଣି, ଅଶୂର େଦଶେର

ନଷକଳ ଓ ମିସର େଦଶେର ତାଡ଼ିତ େଲାକମାେନ ଆସିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ

ଯିରୂଶାଲମର ପବିତ ପବତେର ସଦାପଭୁଙୁ ପଣାମ କରିେବ।

28ଇଫୟିମର ମତ େଲାକମାନଙର ଓ ଦାକାରସେର ପରାସ

େଲାକମାନଙର ଦପସୂଚକ ମୁକୁଟ, ଫଳଶାଳୀ ଉପତ କାର ମସକେର ଥବା

ତାହାର ସୁନର ଭୂଷଣ ସରୂପ ମାନପାୟ ପୁଷ, ସନାପର ପାତ! 2 େଦଖ

ପଭୁଙର ଜେଣ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ େଲାକ ଅଛି; େସ ଶିଳାଯୁକ ଝଡ଼ର,

ପଳୟକାରୀ ବତାସର ନ ାୟ, ଶୀଘ ଧାବମାନ ପବଳ ଜଳର ଝଡ଼ ତୁଲ ,

ହସ ଦାରା ଭୂମିେର ନିେକପ କରିବ। 3 ଇଫୟିମର ମତ େଲାକମାନଙର

ଦପସୂଚକ ମୁକୁଟ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବ; 4ଆଉ, ଫଳଶାଳୀ ଉପତ କାର

ମସକେର ସିତ ତାହାର ସୁନର ଭୂଷଣର ମାନପାୟ ପୁଷ, ଗୀଷକାଳ ପୂବେର

ଆଦ ପକ ଡିମିରି ଫଳ ତୁଲ େହବ; ଯାହା େକହି େଦଖବାମାତ ଲକ

କେର ଓ ହସେର ଧରିବା ମାତ ଗାସ କେର। 5 େସହି ଦିନେର େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ଅବଶିଷାଂଶ ନିମେନ ସୁନର ମୁକୁଟ ଓ

େଶାଭାକର କିରୀଟ ସରୂପ େହେବ; 6 ପୁଣି, ବିଚାର କରିବା ନିମେନ ଉପବିଷ

େଲାକ ପତି ବିଚାରଜନକ ଆତା ଓ େଯଉଁମାେନ ନଗରଦାରେର ଯୁଦ

େଫରାଇ ଦିଅନି, େସମାନଙ ପତି ବଳ ସରୂପ େହେବ। 7 ମାତ ଏମାେନ ହ

ଦାକାରସେର ଭାନ େହାଇଅଛନି ଓ ସୁରାପାନ ଦାରା ବିପଥେର ଯାଇଅଛନି;

ଯାଜକ ଓ ଭବିଷ ବକା ସୁରାପାନ ଦାରା ଭାନ େହାଇଅଛନି, ଦାକାରସ

େସମାନଙୁ ଗାସ କରିଅଛି, ସୁରାପାନ ଦାରା େସମାେନ ବିପଥେର ଯାଇଅଛନି;

େସମାେନ ଦଶନେର ଭାନ ହୁଅନି, ବିଚାରେର ଝୁଣି ପଡ଼ନି। 8 କାରଣ,

େମଜସବୁ ବାନି ଓ ମଳେର ପରିପୂଣ, େକୗଣସି ପରିଷୃତ ସାନ ନାହ। 9
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“େସ କାହାକୁ ାନ ଶିକା େଦବ? େସ କାହାକୁ ସମାଚାର ବୁଝାଇ େଦବ?

କି ଦୁଗତ ାଗୀ ଓ ସନ ପାନରୁ ନିବୃତ ଶିଶୁମାନଙୁ? 10 କାରଣ, ଏ ତ

ବିଧ ଉପେର ବିଧ, ବିଧ ଉପେର ବିଧ; ଧାଡ଼ି ଉପେର ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଉପେର

ଧାଡ଼ି; ଏଠି ଅଳ, େସଠି ଅଳ।” 11 ନା, ମାତ େସ ବିେଦଶୀୟ ଓଷାଧର

ଓ ପରଭାଷା ଦାରା ଏହି େଲାକମାନଙୁ କଥା କହିେବ; 12 େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଏହି ବିଶାମ, ତୁେମମାେନ କାନ େଲାକମାନଙୁ ବିଶାମ ଦିଅନି,

ପୁଣି, ଏହି ତ ଆରାମ,” ମାତ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ସମତ େହେଲ ନାହ।

13 ଏେହତୁ େସମାେନ େଯପରି ଯାଇ ପଶା ପଡ଼ି ଭଗ େହେବ, ଫାନେର

ପଡ଼ିେବ ଓ ଧୃତ େହେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ପତି ସଦାପଭୁଙର ବାକ ବିଧ

ଉପେର ବିଧ, ବିଧ ଉପେର ବିଧ; ଧାଡ଼ି ଉପେର ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଉପେର ଧାଡ଼ି;

ଏଠି ଅଳ, େସଠି ଅଳ େହବ। 14 ଏେହତୁ େହ ଯିରୂଶାଲମସ େଲାକମାନଙର

ଶାସନକାରୀ ନିନକମାେନ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; 15

ତୁେମମାେନ କହିଅଛ, “ଆେମମାେନ ମୃତୁୁ ସେଙ ନିୟମ କରିଅଛୁ ଓ ପାତାଳ

ସେଙ ଆମମାନଙର ସନି ଅଛି; ଏେହତୁ ଜଳପଳୟରୂପ େକାରଡ଼ା ଉପସିତ

େହବା େବେଳ ତାହା ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ; କାରଣ ଆେମମାେନ

ମିଥ ାକୁ ଆପଣାମାନଙର ଆଶୟ କରିଅଛୁ ଓ ଅସତ ର ତେଳ ଆେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙୁ ଲୁଚାଇଅଛୁ,” (Sheol h7585) 16 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “େଦଖ, ଆେମ ଭତିମୂଳ ନିମେନ ସିେୟାନେର ଏକ ପସର,

ପରୀକାସିଦ ପସର, ଦୃଢ଼ ଭତିମୂଳ ସରୂପ ବହୁମୂଲ େକାଣପସର ସାପନ

କରୁଅଛୁ; େଯ ବିଶାସ କେର, େସ ଚଞଳ େହବ ନାହ। 17ପୁଣି, ଆେମ ନ ାୟ

ବିଚାରକୁ ପରିମାଣ ରଜୁ ଓ ଧାମକତାକୁ ଓଳମ କରିବା; ଆଉ, ଶିଳାବୃଷି

ମିଥ ାରୂପ ଆଶୟକୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଜଳରାଶି ଲୁଚିବା ସାନକୁ ମଗ

କରିବ।” 18ପୁଣି, ମୃତୁୁ ସହିତ ତୁମମାନଙର କୃତ ନିୟମ ରହିତ କରାଯିବ ଓ

ପାତାଳ ସେଙ ତୁମମାନଙ ସନି ସିର ରହିବ ନାହ; ଜଳପଳୟରୂପ େକାରଡ଼ା

ଉପସିତ େହବା େବେଳ ତୁେମମାେନ ତଦାରା ଦଳିତ େହବ। (Sheol h7585)

19 ତାହା େଯେତ ଥର ଉପସିତ େହବ, େସେତଥର ତୁମମାନଙୁ ଧରିବ;

କାରଣ ପଭାତକୁ ପଭାତ, ଦିବସ ଓ ରାତି ତାହା ଉପସିତ େହବ; ଆଉ, େସହି

ସମାଚାର ବୁଝିବାର େକବଳ ତାସଜନକ େହବ। 20 କାରଣ, ଆପଣାକୁ

ଲମାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ ର ଶଯ ା ସାନ ଓ ଆପଣାକୁ େଘାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ
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ବସ ଅଣଓସାର। 21 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ, େଯପରି ପରାସୀମ ପବତେର,

େସହିପରି ଉଠିେବ, େଯପରି ଗିବୀେୟା ର ତଳଭୂମିେର, େସହିପରି େସ

େକାଧ କରିେବ; ତହେର େସ ଆପଣାର କାଯ , ଆପଣାର ଅଦୁତ କାଯ

ସିଦ କରିେବ ଓ ଆପଣାର ବ ାପାର ଓ ଆପଣାର ଅଦୁତ ବ ାପାର ସମନ

କରିେବ। 22 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ନିନକ ହୁଅ ନାହ, ପେଛ ଅବା

ତୁମମାନଙର ବନନ ଦୃଢ଼ ହୁଏ; କାରଣ ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଆେମ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ଉପେର ଉଚିନତାର, ନିରୂପିତ ଉଚିନତାର କଥା

ଶୁଣିଅଛୁ। 23 ତୁେମମାେନ କଣ େଦଇ ଆମର ରବ ଶୁଣ; ମେନାେଯାଗ କରି

ଆମର ବାକ ଶବଣ କର। 24 କୃଷକ ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ କʼଣ ନିତ ହଳ

ବୁଲାଏ? େସ କʼଣ ନିତ ଶିଆର କରି ଆପଣାର ଭୂମିର େଟଳା ଭାେଙ? 25

େସ କʼଣ ଭୂମିର ଉପରଭାଗ ସମାନ କଲା ଉତାେର କଳାଜୀରା ବିଞି ଦିଏ

ନାହ ଓ ଜୀରା ବୁେଣ ନାହ ଓ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଗହମ, ନିରୂପିତ ସାନେର

ଯବ ଓ େକତର ସୀମାେର କʼଣ ଜହା ବୁେଣ ନାହ? 26କାରଣ, ତାହାର

ପରେମଶର ତାହାକୁ ଯଥାଥ ଉପେଦଶ ଦିଅନି ଓ େସ ତାହାକୁ ଶିଖାନି। 27

େଯେହତୁ କଳାଜୀରା େକୗଣସି ତୀକ ଅସେର ମଦତ ହୁଏ ନାହ, କିଅବା

ଜୀରା ଉପେର ଶକଟ ଚକ ବୁଲାଯାଏ ନାହ; ମାତ କଳାଜୀରା ଯଷିେର ଓ

ଜୀରା ଦଣେର ପିଟାଯାଏ। 28ରୁଟିର ଶସ ଚୂଣ କରାଯାଏ; କାରଣ େସ

ଚିରକାଳ ତାହା ମଦନ କରିବ ନାହ; ଆଉ, ଯଦ ପି ତାହାର ଶକଟ ଚକ ଓ

ତାହାର ଅଶଗଣ ତାହା ଛିନଭନ କରି ପକାନି, ତଥାପି େସ ତାହା ଚୂଣ କେର

ନାହ। 29 ଏହା ହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ହୁଏ, େସ ମନଣାେର

ଆଶଯ ଓ ାନେର ମହାନ।

29ହାୟ ଅରୀେୟଲ, ଅରୀେୟଲ, ଦାଉଦର ଛାଉଣି ନଗର! ବଷକୁ ବଷ

େଯାଗ କର; ପବମାନ ପାଳି ଅନୁକେମ ଆସୁ; 2 େତେବ ଆେମ ଅରୀେୟଲ

ପତି ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା, ତହଁୁ େଶାକ ଓ ବିଳାପ େହବ ଓ ତାହା ଆମ ପତି

ଅରୀେୟଲ (ଦାହସାନ) ତୁଲ େହବ। 3 ପୁଣି, ଆେମ ଚତୁଦଗେର ତୁମ

ବିରୁଦେର ଛାଉଣି ସାପନ କରିବା ଓ ଗଡ଼ବନୀ କରି ତୁମକୁ େବଷନ କରିବା

ଓ ତୁମ ପତିକୂଳେର ଅବେରାଧକ ଉପାୟ ପସୁତ କରିବା। 4 ତହେର ତୁେମ

ଅବନତ େହବ ଓ ଭୂମିରୁ କଥା କହିବ ଓ ଧୂଳିରୁ ତୁମର କଥା କୀଣ ସରଯୁକ

େହବ; ଆଉ, ଭୂତୁଡ଼ିଆର ନ ାୟ ତୁମର ରବ ଭୂମିରୁ ବାହାରିବ ଓ ଧୂଳିରୁ
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ତୁମ କଥାର ଫୁ ଫୁ ଶବ ଉଠିବ। 5 ମାତ ତୁମ ଶତୁଗଣର େଲାକସମୂହ

ସୂକ ଧୂଳିର ନ ାୟ େହବ ଓ ଭୟଙରମାନଙର େଲାକସମୂହ ଉଡ଼ିଯିବା

ତୁଷ ପରି େହବ; ଏକ ନିମିଷେର ହଠା ଏହା ଘଟିବ। 6 େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ େମଘ ଗଜନ, ଭୂମିକମ, ମହାଶବ, ଘୂଣବାୟୁ, ଝଡ଼ ଓ ଗାସକାରୀ

ଅଗିଶିଖା ସହିତ ତାହାର ତତ େନେବ। 7 ପୁଣି, ସବେଗାଷୀୟ େଯଉଁ

େଲାକସମୂହ ଅରୀେୟଲ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରନି, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ

ତାହାର ଓ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ପତିକୂଳେର ଯୁଦ କରି ତାହାକୁ ସଙଟାପନ

କରନି, େସସମେସ ସପ ତୁଲ , ରାତିକାଳୀନ ଦଶନ ତୁଲ େହେବ। 8ଆଉ,

େଯପରି କୁଧତ େଲାକ ସପେର େଭାଜନ କରୁଅଛି େବାଲ େଦେଖ, ମାତ

ଜାଗତ େହେଲ, ତାହାର ପାଣ ଶୂନ ଥାଏ; ଅବା େଯପରି ତୃଷିତ େଲାକ ଜଳ

ପାନ କରୁଅଛି େବାଲ ସପେର େଦେଖ, ମାତ ଜାଗତ େହେଲ େଦଖ, େସ

ଦୁବଳ ଥାଏ ଓ ତାହାର ପାଣ ତୃଷିତ ଥାଏ, ସିେୟାନ ପବତର ପତିକୂଳେର

ଯୁଦକାରୀ ସବେଗାଷୀୟ େଲାକସମୂହ େସହିପରି େହେବ। 9ତୁେମମାେନ

ସଗିତ ଓ ଚମତୃତ ହୁଅ; ଆେମାଦ କରି ଅନ ହୁଅ; େସମାେନ ମତ ଅଛନି,

ମାତ ଦାକାରସେର ନୁେହଁ; େସମାେନ ଟଳଟଳ ହୁଅନି, ମାତ ସୁରାପାନେର

ନୁେହଁ। 10 କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ଉପେର େଘାର ନିଦାଜନକ ଆତା

ଢାଳିଅଛନି ଓ ତୁମମାନଙର ଭବିଷ ବକାଗଣରୂପ ଚକୁ ମୁଦିତ କରିଅଛନି

ଓ ଦଶକଗଣ ସରୂପ ତୁମମାନଙର ମସକ େସ ଆଚାଦିତ କରିଅଛନି। 11

ପୁଣି, ଯାବତୀୟ ଦଶନ ତୁମମାନଙର ପତି ମୁଦାଙବଦ ପୁସକର ବାକ

ତୁଲ େହାଇଅଛି, େକହି ଶିକିତ େଲାକକୁ ତାହା େଦଇ ଅନୁଗହ କରି “ଏହା

ପାଠ କର” କହିେଲ, େସ କେହ, “ଏହା ମୁଦାଙବଦ, ଏଣୁ ମଁୁ ପାଠ କରି ନ

ପାେର।” 12ଆଉ, େସହି ପୁସକ ଅଶିକିତ େଲାକକୁ େଦଇ, ଅନୁଗହ କରି

“ଏହା ପାଠ କର” କହିେଲ, େସ କେହ, “ମଁୁ ଶିକିତ େଲାକ ନୁେହଁ।” 13

ଆହୁରି, ପଭୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ ଆମର ନିକଟବତୀ ହୁଅନି ଓ

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ଓ ଓଷାଧରେର ଆମର ସମାନ କରନି,

ମାତ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣ ଆମଠାରୁ ଦୂରେର ରଖଅଛନି

ଓ ଆମ ବିଷୟକ େସମାନଙର େଯଉଁ ଭୟ, ତାହା ମନୁଷ ଠାରୁ ଶିକିତ ଆ ା

ଅେଟ। 14 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙ ମ େର ଏକ ଅଦୁତ

କମ, ଅଥା , ଅଦୁତ ଓ ଆଶଯ କମ କରିବା, ପୁଣି, େସମାନଙର ାନୀ
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େଲାକମାନଙର ାନ ବିନଷ େହବ ଓ େସମାନଙର ବିେବକୀ େଲାକମାନଙର

ବୁଦି ଲୁଚାଯିବ।” 15 େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ମନଣା

ଗୁପ କରିବାକୁ ଅତିଶୟ େଚଷା କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! ଆଉ,

େସମାେନ ଅନକାରେର ଆପଣା ଆପଣା କମ କରି କହନି, “ଆମମାନଙୁ

କିଏ େଦଖୁଅଛି? ଓ ଆମମାନଙୁ କିଏ ଚିହୁଅଛି?” 16 ତୁେମମାେନ ବିଷୟକୁ

ଓଲଟାଇ ପକାଉଅଛ! କୁମକାର କି ମାଟିର ତୁଲ ଗଣ େହବ; “ଏ ବ କି

ଆମକୁ ନିମାଣ କରି ନାହ,” ନିମତ ବସୁ କି ନିମାଣକତା ବିଷୟେର ଏହା

କହିବ? କିମା “ତାହାର କିଛି ବୁଦି ନାହ, ଗଢ଼ା ବସୁ କି ଗଢ଼ିବା ବ କି

ବିଷୟେର ଏହା କହିବ?” 17 ଅତି ଅଳ କାଳ ଉତାେର ଲବାେନାନ କି

ଫଳବାନ େକତେର ପରିଣତ େହବ ନାହ ଓ ଫଳବାନ େକତ କି ଅରଣ

େବାଲ ଗଣ େହବ ନାହ? 18 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ବଧର ପୁସକର ବାକ

ଶୁଣିବ, ପୁଣି, ତିମିର ଓ ଅନକାର ମ ରୁ ଅନର ଚକୁ େଦଖବ। 19 ମ

ନମ େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆପଣା ଆପଣା ଆନନ ବଢ଼ାଇେବ

ଓ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଦରିଦମାେନ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙଠାେର

ଉଲାସ କରିେବ। 20କାରଣ ଭୟଙର େଲାକ ଅକିଞନା େହାଇଅଛି, ନିନକ

ନିବୃତ େହଉଅଛି ଓ େଯଉଁମାେନ ଅଧମ ପାଇଁ ଜଗି ରହନି, େସସମେସ

ଉଚିନ େହାଇଅଛନି; 21 େସମାେନ କଥାେର ମନୁଷ କୁ େଦାଷୀ କରନି ଓ

ନଗରଦାରେର େଦାଷବକା ନିମେନ ଫାନ ପାତନି ଓ ଅକାରଣେର ଧାମକ

ପତି ଅନ ାୟ କରନି। 22ଏେହତୁ ଅବହାମର ମୁକିକତା ସଦାପଭୁ ଯାକୁବ

ବଂଶ ବିଷୟେର ଏହିପରି କହନି; “ଯାକୁବ ଏେବ ଲଜିତ େହବ ନାହ,

କିଅବା ତାହାର ମୁଖ ମଳିନ େହବ ନାହ। 23 ମାତ େଯେତେବେଳ େସ

ଆମର ହସକୃତ କମ ସରୂପ ତାହାର ସନାନଗଣକୁ ଆପଣା ମ େର େଦଖବ,

େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆମ ନାମକୁ ପବିତ କରି ମାନିେବ; ହଁ, େସମାେନ

ଯାକୁବର ଧମସରୂପଙୁ ପବିତ େବାଲ ମାନିେବ ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙୁ

ସମମ କରିେବ। 24 େଯଉଁମାେନ ଭାନମନା, େସମାେନ ମ ବୁଦି ପାପ

େହେବ ଓ ବଚସାକାରୀମାେନ ତତକଥା ଶିଖେବ।”

30ସଦାପଭୁ କହନି, “େଯଉଁ ବିେଦାହୀ ସନାନଗଣ ମନଣା କରନି,

ମାତ ଆମ ଦାରା ନୁେହଁ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପାପ ଉପେର ପାପ କରିବା

ନିମେନ ଆଚାଦନେର ଆଚାଦନ କରନି, ମାତ ଆମ ଆତାଙ ଦାରା ନୁେହଁ,
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େସମାେନ ସନାପର ପାତ! 2 େସମାେନ ଆମକୁ ନ ପଚାରି ଫାେରାର

ବଳେର ଆପଣାମାନଙୁ ବଳିଷ କରିବାକୁ ଓ ମିସରର ଛାୟାେର ଆଶୟ

େନବାକୁ ମିସରକୁ ଯିବା ନିମେନ ଯାତା କରୁଅଛନି। 3ଏେହତୁ ଫାେରାର

ବଳ ତୁମମାନଙର ଲଜାଜନକ େହବ ଓ ମିସରର ଛାୟାେର ଆଶୟ େନବା

ତୁମମାନଙର ଅପମାନଜନକ େହବ। 4 କାରଣ ତାହାର ଅଧପତିମାେନ

େସାୟନେର ଅଛନି ଓ ତାହାର ରାଜଦୂତଗଣ ହାେନଷକୁ ଆସିଅଛନି। 5

େଯଉଁ େଗାଷୀ େସମାନଙର ଉପକାର କରି ନ ପାରନି, େସମାନଙ ବିଷୟେର

େସସମେସ ଲଜିତ େହେବ, େସ େଗାଷୀ ସାହାଯ କାରୀ କିମା ଉପକାରଜନକ

ନୁହନି, ମାତ ଲଜା ଓ ଦୁନାମ ସରୂପ ଅଟନି।” 6 ଦକିଣର ପଶୁଗଣ

ବିଷୟକ ଭବିଷ ତବାଣୀ। େଯଉଁ ସାନରୁ ଯୁବା ଓ ବୃଦ ସିଂହ, କାଳସପ ଓ

ଉଡୀୟମାନ ଅଗିମୟ ସପ ଆସନି, ଏପରି ସଙଟ ଓ ଯନଣାମୟ େଦଶ

େଦଇ େଯଉଁମାନଙ ଦାରା େସମାନଙର ଉପକାର େହବ ନାହ, ଏପରି ଏକ

େଗାଷୀ ନିକଟକୁ, େସମାେନ ଯୁବା ଗଦଭଗଣର ସନେର ଆପଣାମାନଙର

ଧନ ଓ ଉଷଗଣର କୁ ଜା ଉପେର ଆପଣାମାନଙର ସମତି ବହି ନିଅନି।

7 କାରଣ ମିସର ମିଥ ା ଓ ବୃଥାେର ସାହାଯ କେର; ଏଥପାଇଁ ଆେମ

ତାହାକୁ ନିଷମେର ଉପବିଷ ରାହବ େବାଲ ନାମ େଦଇଅଛୁ। 8 ଏେବ ଯାଅ,

େସମାନଙ ସାକାତେର ଏକ ଫଳକେର ତାହା େଲଖ ଓ ତାହା େଯପରି

ଆସନା କାଳ ନିମେନ, ଅନନକାଳ ପଯ ନ ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ଏକ ନଳାକାର

ପୁସକେର ତାହା ଲପିବଦ କର। 9 କାରଣ େସମାେନ ବିେଦାହୀ େଗାଷୀ,

ମିଥ ାବାଦୀ ସନାନ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବ ବସା ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ

ସନାନ; 10 େସମାେନ ଦଶକଗଣକୁ କହନି, “ତୁେମମାେନ ଦଶନ କର ନାହ

ଓ ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ନିକଟେର ଯଥାଥ

ବାକ ପଚାର କର ନାହ, ଆମମାନଙୁ େକାମଳ କଥା କୁହ ଓ ଭାନିଜନକ

ବାକ ପଚାର କର; 11 ତୁେମମାେନ ପଥରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ,

ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙୁ ଆମମାନଙ ସମୁଖରୁ ଦୂର କରାଅ।” 12ଏେହତୁ

ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ଏହି ବାକ ତୁଚ

କରୁଅଛ, ପୁଣି, ଉପଦବ ଓ କୁଟିଳତାେର ବିଶାସ କରି ତହ ଉପେର ନିଭର

ରଖୁଅଛ; 13 ଏଥପାଇଁ ଉଚ ଭତିର ପତନଶୀଳ େଯଉଁ େଟାଲା ଫାଟ, ହଠା

ଏକାେବେଳ ଭାଙି ପେଡ଼, ତାହାରି ତୁଲ ଏହି ଅପରାଧ ତୁମମାନଙ ପତି
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େହବ। 14 ପୁଣି, େଯପରି କୁମକାରର ପାତ ଭଙାଯାଏ, େସହିପରି େସ କିଛି

ଦୟା ନ କରି ତାହା ଚୂଣ କରି ଭାଙି ପକାଇେବ; ତହେର ଚୁଲୀରୁ ଅଗି କିଅବା

କୁଣରୁ ଜଳ େନବା ଭଳି ଖେଣ ଖପରା ହ ତହରୁ ମିଳିବ ନାହ।” 15 କାରଣ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ କହିେଲ, “େଫରିେଲ ଓ ଶାନ େହେଲ

ତୁେମମାେନ ପରିତାଣ ପାଇବ; ସୁସିରତା ଓ ବିଶାସେର ତୁମମାନଙର ବଳ

େହବ, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଅସମତ େହଲ।” 16ମାତ ତୁେମମାେନ କହିଲ,

“ନା, ଆେମମାେନ ଅଶେର ପଳାଇବୁ;” ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ପଳାତକ

େହବ; ଆଉ କହିଲ, “ଆେମମାେନ ଦୁତଗାମୀ ବାହନେର ଚଢ଼ିବା;” ଏଥପାଇଁ

ତୁମମାନଙ ପଶା େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଦୁତଗାମୀ େହେବ। 17 ଏକ

ଜଣର ଧମକେର ସହସ େଲାକ ପଳାୟନ କରିେବ; ପାଞ ଜଣର ଧମକେର

ତୁେମମାେନ ପଳାୟନ କରିବ; ତହେର ତୁେମମାେନ ପବତର ଶୃଙେର ଏକ

ଚିହସରୂପ ଓ ଉପପବତେର ପତାକାର ଦଣ ସରୂପ େହାଇ ଅବଶିଷ ରହିବ।

18 ପୁଣି, ତହ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଅନୁଗହ କରିବା ପାଇଁ

ଅେପକା କରିେବ, ଆଉ ତହ ସକାଶୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଦୟା କରିବା ନିମେନ

େସ ଉନତ େହେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ନ ାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରେମଶର

ଅଟନି; େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ପାଇଁ ଅେପକା କରନି, େସସମେସ ଧନ ।

19 େଲାକମାେନ ସିେୟାନେର, ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରିେବ; ତୁେମ ଆଉ

େରାଦନ କରିବ ନାହ; ତୁମର କନନ ରବେର େସ ଅବଶ ତୁମକୁ ଅନୁଗହ

କରିେବ; େସ ଶୁଣିବାମାେତ ତୁମକୁ ଉତର େଦେବ। 20 ପୁଣି, ଯଦ ପି ପଭୁ

ତୁମମାନଙୁ ଦୁଃଖରୂପ ଖାଦ ଓ େକଶରୂପ ଜଳ ଦିଅନି, ତଥାପି ତୁମମାନଙର

ଶିକକଗଣ ଆଉ ଗୁପ ରହିେବ ନାହ, ମାତ ତୁମର ଚକୁ ତୁମ ଶିକକଗଣକୁ

େଦଖବ। 21 ପୁଣି, ଦକିଣେର କିମା ବାମେର େଫରିବା େବେଳ ତୁମର

କଣ ତୁମ ପଛଆଡ଼ୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବ, “ପଥ ଏହି, ଏଥେର ହ ତୁେମମାେନ

ଗମନ କର।” 22 ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାର େରୗପ ପତିମାଗଣର

ମଣନ ଓ ଛାଞେର ଢଳା ସଣ ପତିମାଗଣର ଆଭରଣ ଅଶୁଚି କରିବ; ତୁେମ

େସହି ସବୁକୁ ଅଶୁଚି ବସୁ ତୁଲ ପକାଇ େଦବ; ତୁେମ କହିବ, ଏଠାରୁ

ବାହାରି ଯାଅ। 23 ପୁଣି, ଭୂମିେର ବୁଣିବା ନିମେନ େସ ତୁମ ବୀଜ ପାଇଁ

ବୃଷି େଦେବ; ଭୂମୁ ତନ ଭକ େଦେବ ଓ ତାହା ଉତମ ଓ ପଚୁର େହବ;

େସହି ଦିନେର ତୁମ ପଶୁପଲ ପଶସ ଚରାସାନେର ଚରିେବ। 24 ମ ଭୂମି
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ଚାଷକାରୀ ବଳଦ, ଯୁବା ଗଦଭମାେନ ଚାଲୁଣୀ ଓ କୁଲାେର ଝଡ଼ା ସୁମିଶିତ

ଶସ ାଦି ଖାଇେବ। 25ଆଉ, େଯଉଁ ମହାହତ ା ଦିନେର ଦୁଗସବୁ ପତିତ

େହବ, େସହି ଦିନେର ପେତ କ ଉଚ ପବତେର, ପେତ କ ଉଚ ଗିରିେର

ନଦୀ ଓ ଜଳେସାତ େହବ। 26 ଆହୁରି, େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

େଲାକମାନଙର ଆଘାତ ସାନ ବାନିେବ ଓ ପହାରଜାତ େସମାନଙ କତ

ସୁସ କରିେବ, େସହି ଦିନେର ଚନମାର ଦୀପି ସୂଯ ର ଦୀପି ତୁଲ େହବ,

ଆଉ ସୂଯ ର ଦୀପି ସାତ ଦିନର ଦୀପି ତୁଲ ସପଗୁଣ େହବ। 27 େଦଖ,

ସଦାପଭୁଙର ନାମ ତାହାଙ େକାଧେର ପଜଳିତ ଓ ନିବିଡ଼ ଧୂମରାଶି େହାଇ

ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛି; ତାହାଙର ଓଷାଧର େକାଧେର ପରିପୂଣ ଓ ତାହାଙର

ଜିହା ସବଗାସକ ଅଗି ତୁଲ ; 28 ପୁଣି, ତାହାଙର ଶାସବାୟୁ ପାବିତ େସାତ

ତୁଲ , ସବେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଅସାରତାରୂପ ଚାଲୁଣୀେର ଚଲାଇବା

ନିମେନ ତାହା କଣ ପଯ ନ ଉଠୁଅଛି; ଆଉ, େଗାଷୀସମୂହର ମୁଖେର

ଭାନିଜନକ ଲଗାମ ଦିଆଯିବ। 29 ପବିତ ଉତବ ପାଳନର ରାତିେର େଯପରି,

େସହିପରି ତୁେମମାେନ ଗାନ କରିବ; ପୁଣି, େଲାେକ େଯପରି ସଦାପଭୁଙ

ପବତକୁ, ଇସାଏଲର େଶୖଳ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗମନ

କରନି, େସହିପରି ତୁମମାନଙର ଚିତ ଆନନିତ େହବ। 30 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

ଆପଣା େକାଧର ପଚଣତା ଓ ସବଗାସକ ଅଗିଶିଖା, େତାଫାନ, ଝଡ଼ ଓ

ଶିଳାବୃଷି ଦାରା ଆପଣାର ପତାପାନିତ ରବ ଶୁଣାଇେବ ଓ ଆପଣା ହସର

ଅବେରାହଣ େଦଖାଇେବ। 31 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ରବେର ଅଶୂର ଖଣ

ଖଣ େହାଇ ଭଗ େହବ, େସ ତାହାକୁ ଦଣାଘାତ କରିେବ। 32 ପୁଣି, େଯଉଁ

ନିରୂପିତ ଯଷି ସଦାପଭୁ ତାହା ଉପେର େଥାଇେବ, ତହର ପେତ କ ଆଘାତ

ସମୟେର ତବଲା ଓ ବୀଣା ବାଜିବ ଓ େସ େସମାନଙ ସହିତ ମହାଯୁଦ

କରିେବ। 33 କାରଣ େତାଫ (ଅଗିକୁଣ) ପୂବକାଳରୁ ନିମତ େହାଇଅଛି ଓ

ତାହା ରାଜାର ନିମେନ ପସୁତ େହାଇଅଛି; େସ ତାହାକୁ ଗଭୀର ଓ ପଶସ

କରିଅଛନି, ତହର ସୂପ ଅଗି ଓ ପଚୁର କାଷମୟ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଫୁତାର

ଗନକ େସାତନ ାୟ ତାହା ପଜଳିତ କେର।

31 େଯଉଁମାେନ ସାହାଯ ନିମେନ ମିସରକୁ ଯାଆନି ଓ ଅଶଗଣେର ନିଭର

କରନି ଓ ରଥ ଅେନକ େହବାରୁ, ଆଉ ଅଶାେରାହୀଗଣ ଅତି ବଳବାନ

େହବାରୁ େସମାନଙ ଉପେର ବିଶାସ କରନି; ମାତ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ
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ପତି ନ ଅନାନି, କିଅବା ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ ନ କରନି, େସମାେନ

ସନାପର ପାତ! 2 ତଥାପି େସ ମ ାନବାନ ଓ େସ ଅମଙଳ ଘଟାଇେବ,

ପୁଣି, ଆପଣା ବାକ ଅନ ଥା କରିେବ ନାହ; ମାତ େସ କୁକିୟାକାରୀମାନଙ

ବଂଶର ପତିକୂଳେର ଓ ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ସହାୟଗଣର ପତିକୂଳେର

ଉଠିେବ। 3ମିସରୀୟମାେନ ମନୁଷ ମାତ, ପରେମଶର ନୁହନି ଓ େସମାନଙ

ଅଶଗଣ ମାଂସ ମାତ, ଆତା ନୁହନି; ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ହସ ବିସାର

କେଲ, ସହାୟକାରୀ ଝୁଣି ପଡ଼ିବ ଓ ସହାୟପାପ ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଦୁେହଁ ଏକତ

ବିନଷ େହେବ। 4 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମକୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଯପରି

ସିଂହ ଓ ଯୁବା ସିଂହ ଆପଣା ଶିକାର ଉପେର ଗଜନ କେର, ଅେନକ ଅେନକ

େମଷପାଳକ ତାହା ବିରୁଦେର ଡକାଗେଲ େହଁ େସ େସମାନଙ ରବେର

ଉ ବିଗ ହୁଏ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ େକାଳାହଳେର ଆପଣାକୁ ଅବନତ

କେର ନାହ, େସହିପରି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ସିେୟାନ ପବତେର ଓ ତହର

ଉପପବତେର ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଓହାଇ ଆସିେବ। 5 େଯପରି ପକୀମାେନ

ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ରକା କରନି, େସହିପରି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ରକା କରିେବ; େସ ତାହାକୁ ରକା କରି ଉଦାର କରିେବ, େସ ତାହାକୁ ନିସାର

କରି ରକା କରିେବ।” 6 େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଅତିଶୟ

େଦାହାଚରଣ କରି ଯାହାଙଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛ, ତାହାଙ ନିକଟକୁ େଫରି

ଆସ। 7କାରଣ େସହି ଦିନେର ତୁମମାନଙର ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା

ହସନିମତ େରୗପ ପତିମା ଓ ସଣପତିମାରୂପ ପାପବସୁ ପକାଇ େଦବ। 8

“େସହି ସମୟେର ଅଶୂରୀୟ ଖଡେର ପତିତ େହବ, ମାତ ମନୁଷ ର ଖଡେର

ନୁେହଁ; ପୁଣି ଖଡ ତାହାକୁ ଗାସ କରିବ, ମାତ ମନୁଷ ର ଖଡ ନୁେହଁ; ଆଉ, େସ

ଖଡ ସମୁଖରୁ ପଳାଇବ ଓ ତାହାର ଯୁବକମାେନ ପରାଧୀନ େହେବ। 9 ପୁଣି,

ତାସପଯୁକ ତାହାର େଶୖଳ ଅନହତ େହବ ଓ ତାହାର ଅଧପତିମାେନ ଧଜା

େଦଖ ଉ ବିଗ େହେବ,” ସିେୟାନେର ଯାହାଙର ଅଗି ଓ ଯିରୂଶାଲମେର

ଯାହାଙର ଅଗିକୁଣ ଅଛି, େସହି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି।

32 େଦଖ, ଏକ ରାଜା ଧମାନୁସାେର ରାଜତ କରିେବ ଓ ଅଧପତିମାେନ

ନ ାୟାନୁସାେର ଶାସନ କରିେବ। 2 ପୁଣି, ପେତ େକ ବତାସରୁ ଆଶୟ ସାନ

ଓ ଝଡ଼ରୁ ଆଶୟ, ଶୁଷ ସାନେର ଜଳେସାତ, ଶାନିଜନକ ଭୂମିେର ବୃହତ

େଶୖଳର ଛାୟା ସରୂପ େହେବ। 3 ପୁଣି, ଦଶକମାନଙ ଚକୁ ଧନଳା େହବ
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ନାହ ଓ େଶାତାମାନଙର କଣ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 4ଆହୁରି, ଅବିେବଚକର

ଚିତ ାନ ପାଇବ ଓ େତାତଲାମାନଙର ଜିହା ସହଜେର ସଷ କଥା କହିବ।

5 ମୂଢ଼ େଲାକ ମହାତା େବାଲ ଓ ଖଳ େଲାକ ଉଦାର େବାଲ ଆଉ ବିଖ ାତ

େହବ ନାହ। 6କାରଣ ପାଷାଣତା ବ ବହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପଭୁଙ

ପତିକୂଳେର ଭାନିର କଥା କହିବା ପାଇଁ, କୁଧତର ପାଣ ଶୂନ କରିବା ପାଇଁ ଓ

ତୃଷିତର ଜଳ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୂଢ଼ େଲାକ ଦୁଷତାର କଥା କହିବ ଓ

ତାହାର ହୃଦୟ ଅଧମ କଳନା କରିବ। 7ଆହୁରି, ଖଳ େଲାକର ଉପାୟସବୁ

ମନ; େସ ନମ େଲାକକୁ, ଅଥା , ଯଥାଥ କଥା କହିବା େବେଳ ଦୀନହୀନକୁ

ମିଥ ା କଥା ଦାରା ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁସଂକଳ କଳନା କେର। 8 ମାତ

ମହାତା ମାହାତ ର ମନଣା କେର ଓ େସ ମାହାତ ର େଚଷାେର ସିର ରହିବ।

9 େହ ସୁଖନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁେମମାେନ ଉଠି େମାହର ରବ ଶୁଣ, େହ ନିଶିନା

କନ ାଗଣ, େମାʼ ବାକ େର କଣପାତ କର। 10 େହ ନିଶିନା ନାରୀଗଣ,

ତୁେମମାେନ ଏକ ବଷର ଉପେର େକେତକ ଦିନ ଉ ବିଗା େହବ; କାରଣ

ଦାକାଫଳର ଅଭାବ େହବ, ଫଳ ଅମଳର ସମୟ ଆସିବ ନାହ। 11 େହ

ସୁଖନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁେମମାେନ କମିତା ହୁଅ; େହ ନିଶିନାମାେନ, ଉ ବିଗା

ହୁଅ; ବସ କାଢ଼ି ବିବସା ହୁଅ ଓ ତୁମମାନଙ କଟିେଦଶେର ଚଟ ବାନ। 12

େସମାେନ ମେନାରମ େକତ ଓ ଫଳବତୀ ଦାକାଲତା ନିମେନ ଛାତିେର

ମାରି େହେବ। 13 େମାʼ େଲାକମାନଙ ଭୂମି କଣକ ଓ କାନେକାଳି ବୃକମୟ

େହବ; ହଁ, ଉଲାସପିୟ ନଗରର ଯାବତୀୟ ଆନନଗୃହ ତାହା ହ େହବ; 14

କାରଣ, ରାଜପୁରୀ ପରିତ କ େହବ ଓ ଜନପୂଣ ନଗର ଜନଶୂନ େହବ;

ଗିରି ଓ ପହରୀଦୁଗ ଚିରକାଳ ଗୁହାମୟ, ବନଗଦଭମାନଙର ଉଲାସ ଭୂମି

ଓ ପଶୁପଲର ଚରାସାନ େହବ; 15 େଶଷେର ଊଦରୁ ଆମମାନଙ ଉପେର

ଆତା ଢଳା ଗେଲ ପାନର ଉବରା େକତ େହବ ଓ ଉବରା େକତ ଅରଣ

େବାଲ ଗଣାଯିବ। 16 େସେତେବେଳ ପାନରେର ନ ାୟବିଚାର ବାସ କରିବ

ଓ ଉବରା େକତେର ଧାମକତା ବସତି କରିବ। 17 ପୁଣି, ଧାମକତାର କାଯ

ଶାନିମୟ େହବ; ଆଉ, ଧାମକତାର ଫଳ ନିତ ସୁସିରତା ଓ ନିଭୟତା

େହବ। 18 ପୁଣି, େମାହର େଲାକମାେନ ଶାନିମୟ ବସତି ସାନେର, ଦୃଢ଼

ଆବାସେର ଓ ସୁସିର ବିଶାମ ସାନେର ବାସ କରିେବ। 19 ମାତ ଅରଣ ର

ପତନେର ଶିଳାବୃଷି େହବ ଓ ନଗର ସମୂଣ ରୂେପ ନିପାତିତ େହବ। 20
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ସଜଳ ସାନସବୁେର ବୀଜ ବୁଣୁଅଛ ଓ େଗାରୁ ଗଦଭକୁ ବାହାେର ପଠାଉଅଛ

େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ଧନ ।

33ଆେପ ଲୁଟିତ େନାହିେଲ େହଁ ଲୁଟୁଅଛ େଯ ତୁେମ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ

ତୁମ ପତି ବିଶାସଘାତକତା ନ କେଲ େହଁ ବିଶାସଘାତକତା କରୁଅଛ େଯ

ତୁେମ, ତୁେମ ସନାପର ପାତ! ତୁେମ ଲୁଟିବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର ଲୁଟିତ

େହବ ଓ ବିଶାସଘାତକତା କରିବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର େଲାକମାେନ

ତୁମ ପତି ବିଶାସଘାତକତା କରିେବ। 2 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପତି

କୃପା କର; ଆେମମାେନ ତୁମର ଅେପକା କରିଅଛୁ; ତୁେମ ପତି ପଭାତ

େସମାନଙର ବାହୁ ସରୂପ ହୁଅ, ସଙଟ ସମୟେର ମ ଆମମାନଙର ଉଦାର

ସରୂପ ହୁଅ। 3 େକାଳାହଳର ଶବେର େଗାଷୀୟମାେନ ପଳାୟନ କେଲ,

ତୁେମ ଉଠେନ, ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ଛିନଭନ େହେଲ। 4ପୁଣି, େଯପରି

ପତଙ ସଂଗହ କେର, େସହିପରି ତୁମମାନଙର ଲୁଟିତ ସଂଗୃହୀତ େହବ;

େଯପରି ଫଡ଼ିଙମାେନ ଡିଆଁ ମାରନି, େସହିପରି େଲାକମାେନ ତହ ଉପେର

ଡିଆଁ ମାରିେବ। 5 ସଦାପଭୁ ଉନତ; କାରଣ େସ ଊଦେଲାକେର ବାସ କରନି;

େସ ସିେୟାନକୁ ନ ାୟବିଚାର ଓ ଧାମକତାେର ପୂଣ କରିଅଛନି। 6ପୁଣି,

ତୁମ ସମୟେର ସୁସିରତା େହବ; ପରିତାଣର, ାନର ଓ ବୁଦିର ବାହୁଲ

େହବ; ସଦାପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତାହାର ଭଣାର। 7 େଦଖ, େସମାନଙର

ବିକମଶାଳୀମାେନ ବାହାେର କନନ କରୁଅଛନି; ସନିଅେନଷଣକାରୀ

ଦୂତମାେନ ଅତିଶୟ େରାଦନ କରୁଅଛନି। 8 ରାଜପଥସବୁ ନରଶୂନ , ପଥକ

େକହି ନାହ; େସ ନିୟମ ଭାଙିଅଛି, େସ ନଗରସବୁକୁ ତୁଚ କରିଅଛି, େସ

ମନୁଷ କୁ ଗେଣ ନାହ। 9 େଦଶ ବିଳାପ କରି ମଳିନ େହଉଅଛି; ଲବାେନାନ

ଲଜିତ େହାଇ ଶୁଷ େହଉଅଛି; ଶାେରାଣ ଅରଣ ତୁଲ େହାଇଅଛି; ପୁଣି

ବାଶନ ଓ କମଲ ପତ ଝାଡ଼ି େଦଉଅଛନି। 10ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆେମ ଏେବ

ଉଠିବା,” “ଆେମ ଏେବ ଆପଣାକୁ ଉଠାଇବା; ଆେମ ଏେବ ଉନତ େହବା।

11 ତୁେମମାେନ ତୁଷରୂପ ଗଭଧାରଣ କରି ନଡ଼ା ପସବ କରିବ; ତୁମମାନଙର

ଅଗିବ ଶାସବାୟୁ ତୁମମାନଙୁ ଗାସ କରିବ। 12 ପୁଣି, େଗାଷୀୟମାେନ

ଭସୀକୃତ ଚୂନ ପରି ଓ ଅଗିେର ଦଗ କଟା କଣକ ତୁଲ େହେବ। 13 େହ

ଦୂରବତୀ େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ଆମ କୃତ କମର କଥା ଶୁଣ; ପୁଣି,

େହ ନିକଟବତୀ େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ଆମର ପରାକମ ସୀକାର
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କର।” 14ସିେୟାନେର ପାପୀମାେନ ଭୀତ ଅଟନି; ଅଧାମକମାନଙୁ କମ

ହଠା ଆକମଣ କରିଅଛି। ଆମମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ସବଗାସକ ଅଗିେର

ବାସ କରିପାେର? ଆମମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ଅନନକାଳସାୟୀ ଜଳନେର

ବାସ କରିପାେର? 15 େଯଉଁ େଲାକ ଧମରୂପ ପଥେର ଚାେଲ ଓ େଯ ସରଳ

କଥା କେହ; େଯଉଁ େଲାକ ଉପଦବଜାତ ଲାଭ ତୁଚ କେର ଓ ଲାଞ ଧରିବା

ବିଷୟରୁ ଆପଣା ହାତ ଝାଡ଼ି ଦିଏ, େଯ ରକପାତ କଥାର ଶବଣରୁ ଆପଣା

କଣ େରାଧ କେର, ପୁଣି ଦୁଷମର ଦଶନରୁ ଆପଣା ଚକୁ ମୁଦିତ କେର; 16

େସ ଉଚସାନେର ବାସ କରିବ; େଶୖଳଗଣର ଦୁରାକମ ସାନ ତାହାର ଦୁଗ

ସରୂପ େହବ; ତାହାର ଭକ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ; ତାହାର ଜଳର ଅଭାବ େହବ

ନାହ। 17 ତୁମର ଚକୁ ରାଜାଙୁ ତାହାଙ େସୗନଯ େର ଦଶନ କରିବ; ଏକ

ଦୂରବ ାପୀ େଦଶ େଦଖବ। 18 ତୁମର ଚିତ ଭୟ ବିଷୟ ଆେନାଳନ କରିବ;

େସ ଗଣନାକାରୀ କାହ? ମୁଦା େତୗଲକାରୀ କାହ? ଦୁଗ ଗଣନାକାରୀ କାହ?

19 ତୁେମ େସହି ଦୁରନ େଗାଷୀକୁ, ଅଥା , େଯଉଁମାନଙର ଗଭୀର ଭାଷା

ତୁେମ ଜାଣି ପାରିଲ ନାହ, େଯଉଁମାନଙର ବିେଦଶୀୟ ଭାଷା ତୁେମ ବୁଝି

ପାରିଲ ନାହ, େସହି େଗାଷୀକୁ ଆଉ େଦଖବ ନାହ। 20ଆମମାନଙର ପବିତ

ସଭାସାନ ସିେୟାନ ନଗର ପତି ଦୃଷି କର; ତୁମର ଚକୁ ଶାନିମୟ ବସତି

ସାନ ଯିରୂଶାଲମକୁ େଦଖବ, ତାହା ଅଟଳ ତମୁ ସରୂପ, ତହର କିଳାସବୁ

େକେବ ଉପୁଡ଼ା ଯିବ ନାହ, କିଅବା ତହର େକୗଣସି ରଜୁ ଛିଣିବ ନାହ। 21

ମାତ େସଠାେର ସଦାପଭୁ ପତାପେର ଆମମାନଙର ସହବତୀ େହେବ,

ପଶସ ନଦନଦୀ ଓ େସାତସମୂହର ସାନ ସରୂପ େହେବ; େସହି ସାନେର

ଆହୁଲାଯୁକ େକୗଣସି େପାତ ଗମନ କରିବ ନାହ, କିଅବା ଭୟଙର ଜାହାଜ

ତାହା ପାର େହବ ନାହ। 22 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ବିଚାରକତା,

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ବ ବସାଦାତା, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ରାଜା,

େସ ଆମମାନଙର ପରିତାଣ କରିେବ। 23ତୁମର ପାଲଦଉଡ଼ିସବୁ ହୁଗୁଳା

େହାଇଅଛି, େସହି ସବୁ ଆପଣା ମାସୁଲକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ପାଲକୁ ବିସାର କରି

ପାରିଲା ନାହ; େସେତେବେଳ ବିସର ଲୁଟିତ ଦବ ବିଭାଗ କରାଗଲା; େଛାଟା

େଲାକ ଲୁଟିତ ଦବ ଧରିଲା। 24 ପୁଣି, ମଁୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି େବାଲ ନିବାସୀ

େଲାକ କହିବ ନାହ; ତନିବାସୀେଲାକମାନଙର ଅପରାଧ କମା କରାଯିବ।
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34 େହ େଦଶୀୟଗଣ, ନିକଟକୁ ଆସି ଶବଣ କର, େହ େଗାଷୀଗଣ,

ତୁେମମାେନ ମେନାେଯାଗ କର; ପୃଥବୀ ଓ ତତୂଣତା ଶବଣ କରୁ; ଜଗତ

ଓ ତଦୁତନସକଳ ପଦାଥ ଶବଣ କରୁ। 2 କାରଣ େଦଶୀୟ ସମସଙ

ପତିକୂଳେର ସଦାପଭୁଙର େକାଧ ଓ େସମାନଙର ସମସ େସୖନ ସାମନର

ପତିକୂଳେର ତାହାଙର ପଚଣ େକାପ ଅଛି; େସ େସମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ

ବିନାଶ କରିଅଛନି, େସ େସମାନଙୁ ହତ େହବା ନିମେନ ସମପଣ କରିଅଛନି।

3 େସମାନଙର ହତ େଲାକମାେନ ବାହାେର ନିକିପ େହେବ, େସମାନଙ

ଶବରୁ ଦୁଗନ ଉଠିବ ଓ େସମାନଙ ରକେର ପବତମାନ ତରଳି ଯିବ।

4 ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳର େସୖନ ସମେସ କୟ ପାଇେବ ଓ ଗଗନମଣଳ

ନଳାକାର ପୁସକ ତୁଲ ଗୁଡ଼ା େହବ; ଆଉ, େଯପରି ଦାକାଲତାର ଜୀଣପତ

ଓ ଡିମିରି ବୃକର ଜୀଣପତ, େସହିପରି େସମାନଙର େସୖନ ସାମନସବୁ

କୟ ପାଇେବ। 5 କାରଣ ଆମର ଖଡ ସଗେର ପରିତୃପ ରୂେପ ପାନ

କରିଅଛି; େଦଖ, ବିଚାର ସାଧନାେଥ ତାହା ଇେଦାମର ଓ ଆମର ଅଭଶପ

େଲାକମାନଙର ଉପେର ପଡ଼ିବ। 6 ସଦାପଭୁଙ ଖଡ ରକେର ପରିତୃପ,

େମଦେର ଓ ଛାଗଗଣର ଗୁଦାର େମଦେର ପୁଷ େହାଇଅଛି; କାରଣ ବସାେର

ସଦାପଭୁଙର ଏକ ଯ ଓ ଇେଦାମ େଦଶେର ଏକ ମହାହତ ାକାଣ େହବ।

7 ପୁଣି, େସମାନଙ ସେଙ ବନ େଗାରୁ, ବୃଷଭ ସେଙ ଯୁବା ବୃଷ ଆସିେବ;

ତହେର େସମାନଙ େଦଶ ରକେର ମତ ଓ େସମାନଙ ଧୂଳି େମଦେର ପୁଷ

େହବ। 8କାରଣ ଏହା ସଦାପଭୁଙର ପତିେଶାଧର ଦିନ, ଏହା ସିେୟାନର

ବିବାଦ ସମନୀୟ ପତିଫଳର ବଷ। 9 ପୁଣି, ତହର େସାତସବୁ ଝୁଣାେର,

ତହର ଧୂଳି ଗନକେର ପରିଣତ େହବ ଓ ତହର ଭୂମି ପଜଳିତ ଝୁଣା େହବ।

10 ତାହା ଦିବାରାତ ନିବାଣ େହବ ନାହ; ତହର ଧୂମ ସଦାକାଳ ଉଠିବ;

ପୁରୁଷାନୁକେମ ତାହା ମରୁଭୂମି େହାଇ ରହିବ; ଅନନକାଳ ତାହାର ମ େଦଇ

େକହି ଗମନ କରିବ ନାହ। 11 ମାତ ପାଣିେଭଳା ଓ ଝିଙ ତାହା ଅଧକାର

କରିେବ; ଆଉ, େପଚା ଓ ଡାମରା କାଉ ତହ ମ େର ବାସ କରିେବ; ପୁଣି,

େସ ତହ ଉପେର ଅବସୁତାରୂପ ମାନରଜୁ ଓ ଶୂନ ତାରୂପ ଓଳମ ଟାଣିେବ।

12 େସମାେନ ତହର କୁଳୀନମାନଙୁ ରାଜତ କରିବାକୁ ଡାକିେବ; ମାତ େକହି

େସଠାେର ନ ଥେବ ଓ ତହର ଅଧପତି ସମେସ ଲୁପ େହେବ। 13 ତହର

ଅଟାଳିକାସକଳେର କଣକ ଓ ତହର ଦୁଗସବୁେର ବିଛୁଆତି, କଣକଲତା
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ବଢ଼ିବ, ତାହା ଶୃଗାଳଗଣର ବାସସାନ ଓ ଓଟପକୀଗଣର ଚରାସାନ େହବ।

14 ପୁଣି, େସଠାେର ବନ ପଶୁଗଣ େକନୁଆମାନଙ ସେଙ ମିଳିେବ ଓ

ଛାଗ େଦବତା ଆପଣା ସଙୀକୁ ଡାକିବ; ଆହୁରି, ନିଶାଚର େସଠାେର ବାସ

କରି ବିଶାମସାନ ପାଇବ। 15 େସହି ସାନେର ଡିଆଁ ସପ ଆପଣା ବସା

କରି ଡିମ େଦବ ଓ ଛୁଆ ଫୁଟାଇ ଆପଣା ଛାୟା ତେଳ ଏକତ କରିବ;

ଆହୁରି, ଚିଲମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସଙିନୀ ସହିତ େସଠାେର

ଏକତ େହେବ। 16 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନଳାକାର ପୁସକରୁ ଅନୁସନାନ

କରି ପାଠ କର; ଏମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଅନୁପସିତ େହବ ନାହ, େକହି

ଆପଣା ସଙିନୀବିହୀନ େହବ ନାହ; କାରଣ େମାʼ ମୁଖ ଦାରା େସ ଏହା ଆ ା

କରିଅଛନି ଓ ତାହାଙର ଆତା େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିଅଛି। 17 ପୁଣି, େସ

େସମାନଙ ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କରିଅଛନି ଓ ତାହାଙର ହସ ପରିମାପକ ରଜୁ

ଦାରା ତାହା ବିଭାଗ କରି େସମାନଙୁ େଦଇଅଛି; େସମାେନ ତାହା ସଦାକାଳ

ଅଧକାର କରିେବ, େସମାେନ ପୁରୁଷାନୁକେମ ତହ ମ େର ବାସ କରିେବ।

35ପାନର ଓ ଶୂନ ସାନ ଆନନିତ େହବ; ଆଉ, ମରୁଭୂମି ଉଲସିତ େହାଇ

େଗାଲାପ ତୁଲ ପଫୁଲ େହବ। 2 ତାହା ଅତିଶୟ ପଫୁଲ େହବ, ପୁଣି ଆନନ

ଓ ଗାନ କରି ଉଲସିତ େହବ; ଲବାେନାନର ପତାପ, କମଲ ଓ ଶାେରାଣର

େଶାଭା ତାହାକୁ ଦତ େହବ; େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ଓ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙର େଶାଭା େଦଖେବ। 3 ତୁେମମାେନ ଦୁବଳ ହସକୁ ସବଳ

କର ଓ ଥରଥର ଆଣୁକୁ ସୁସିର କର। 4 ଭୀତାନଃକରଣମାନଙୁ କୁହ,

“ସାହସିକ ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହ; େଦଖ, ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ପତିେଶାଧ

ସହିତ, ପରେମଶରଙର ପତିଫଳ ସହିତ ଆସିେବ; େସ ଆସି ତୁମମାନଙର

ପରିତାଣ କରିେବ।” 5 େସେତେବେଳ ଅନମାନଙର ଚକୁ ପସନ େହବ ଓ

ବଧରମାନଙର କଣ ମୁକ େହବ। 6 େସେତେବେଳ େନଙଡ଼ା େଲାକ ହରିଣ

ପରି ଡିଆଁ ମାରିବ ଓ ଘୁଙାମାନଙର ଜିହା ଗାନ କରିବ; କାରଣ ପାନରେର

ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିେର େସାତ ବାହାରିବ। 7 ପୁଣି, ମୃଗତୃଷା ଜଳାଶୟ େହବ ଓ

ଶୁଷ ଭୂମି ନିଝରମୟ େହବ; ଶୃଗାଳମାନଙର ନିବାସ ମ େର, େସମାନଙର

ଶୟନ ସାନେର ଘାସ, ନଳ ଓ ତଣିବଣ େହବ। 8 ପୁଣି, େସଠାେର ଏକ

ରାଜଦାଣ ଓ ପଥ େହବ, ତାହା ପବିତତାର ପଥ େବାଲ ବିଖ ାତ େହବ;

ତାହା େକବଳ େସମାନଙ ନିମେନ େହବ, ମାତ େକୗଣସି ଅଶୁଚି େଲାକ ତହ
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ଉପେର ଗମନ କରିବ ନାହ; ପଥକମାେନ ଓ ଅ ାନମାେନ ମ ତହେର

ଭାନ େହେବ ନାହ। 9 େସଠାେର େକୗଣସି ସିଂହ ନ ଥବ, କିଅବା େକୗଣସି

ହିଂସକ ଜନୁ ତହ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହ, େସମାେନ େସଠାେର େଦଖାଯିେବ

ନାହ; ମାତ ମୁକିପାପ େଲାକମାେନ େସଠାେର ଗମନ କରିେବ; 10 ପୁଣି,

ସଦାପଭୁଙ ନିସାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସିେବ ଓ ଗାନ କରୁ କରୁ

ସିେୟାନେର ଉପସିତ େହେବ ଓ ନିତ ସାୟୀ ଆନନ େସମାନଙର ମସକର

ଭୂଷଣ େହବ; େସମାେନ ଆନନ ଓ ଆହାଦ ପାପ େହେବ, ପୁଣି େଶାକ ଓ

ଆତସର ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ।

36ହିଜକୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର ଚତୁଦଶ ବଷେର ଅଶୂରର ରାଜା

ସ େହରୀବ ଯିହୁଦାର ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରସବୁର ବିରୁଦେର ଆସି

ତାହାସବୁ ହସଗତ କଲା। 2 ତହେର ଅଶୂରର ରାଜା ର ଶାକିକୁ ମହାେସୖନ

ସହିତ ଲାଖୀ ଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ହିଜକୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା।

ଆଉ, େସ ରଜକର େକତ ପଥସିତ ଉପର ପୁଷରିଣୀର ନାଳ ନିକଟେର ଠିଆ

େହଲା। 3 େତେବ ହି କୀୟର ପୁତ ଇଲୟାକୀ ନାମକ ରାଜଗୃହା କ,

ଶି ନ େଲଖକ ଓଆସଫର ପୁତ େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ବାହାର

େହାଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 4ତହେର ର ଶାକି େସମାନଙୁ କହିଲା,

“ଏେବ ତୁେମମାେନ ହିଜକୀୟକୁ କୁହ, ‘ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା ଏହି କଥା

କହନି, ତୁେମ ଏହି େଯଉଁ ବିଶାସ କରୁଅଛ, ତାହା କିରୂପ ବିଶାସ? 5 ମଁୁ

କହୁଅଛି, ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ମନଣା ଓ ବଳ େକବଳ ବୃଥା କଥା; ତୁେମ

କାହା ଉପେର ନିଭର କରି େମାହର ବିେଦାହୀ େହାଇଅଛ? 6 େଦଖ, ତୁେମ

ଏହି େଛଚାନଳର ଯଷି ରୂପ ମିସର ଉପେର ନିଭର କରୁଅଛ; ମାତ େକହି

ତହ ଉପେର ଆଉଜିେଲ, ତାହା ତାହାର ହାତେର ପଶି େଫାଡ଼ି ପକାଇବ;

େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରା ଉପେର ନିଭର ରଖନି, େସସମସଙ

ପତି େସ ତ ଏହି ପକାର। 7 ମାତ ଯଦି ତୁେମ େମାେତ କୁହ, ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଉପେର ନିଭର ରଖୁଅଛୁ; େତେବ

ହିଜକୀୟ ଯାହାଙ ଉଚସଳୀ ଓ ଯାହାଙ ଯ େବଦିସବୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି,

ଆଉ ଯିହୁଦାକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ କହିଅଛି, ତୁେମମାେନ ଏହି ଯ େବଦି

ସମୁଖେର ପଣାମ କରିବ, େସ କʼଣ େସହି ନୁହନି? 8ଏେହତୁ ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, େମାʼ ପଭୁ ଅଶୂରର ରାଜାଙ ସେଙ ପଣ କର, ମଁୁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ହଜାର
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ଅଶ େଦବି, ଯଦି ତୁେମ ପାର, େତେବ େସମାନଙ ଉପେର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମ

ଆଡ଼ୁ େଲାକ ଆଣ। 9 େତେବ କିପରି ତୁେମ େମାʼ ପଭୁଙ ଦାସମାନଙ ମ ରୁ

ଏକ କୁଦତମ େସନାପତିକୁ ବିମୁଖ କରି ପାରିବ, ଆଉ ରଥ ଓ ଅଶାେରାହୀ

ନିମେନ ମିସର ଉପେର ବିଶାସ କରିବ? 10 ମଁୁ କʼଣ ସଦାପଭୁଙ ବିନା

ଏହି ସାନ ଧଂସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି? ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, ଏହି

େଦଶ ବିରୁଦେର ଯାଇ ତାହା ଧଂସ କର।’” 11 ଏଥେର ଇଲୟାକୀ , ଶି ନ

ଓ େଯାୟାହ ର ଶାକିକୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ

ଭାଷାେର ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କୁହନୁ; କାରଣ ଆେମମାେନ ତାହା ବୁଝୁଅଛୁ;

ପୁଣି, ପାଚୀରର ଉପରିସ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର ଆମମାନଙୁ

ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ନ କୁହନୁ।” 12 ମାତ ର ଶାକି େସମାନଙୁ କହିଲା,

“େମାʼ ପଭୁ କି ତୁମ ପଭୁଙୁ ଓ ତୁମଙୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ େମାେତ

ପଠାଇଅଛନି? ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ ସେଙ ଆପଣା ଆପଣା

ବିଷା ଖାଇବାକୁ ଓ ମୂତ ପିଇବାକୁ ପାଚୀର ଉପେର ବସିଅଛନି, େସମାନଙ

ନିକଟକୁ କʼଣ େମାେତ ପଠାଇ ନାହାନି?” 13 ତହଁୁ ର ଶାକି ଠିଆ େହାଇ

ଉଚସରେର ଯିହୁଦୀୟ ଭାଷାେର ଏହି କଥା କହିଲା, “ତୁେମମାେନ ମହାରାଜ

ଅଶୂରର ରାଜାଙ କଥା ଶୁଣ। 14 ରାଜା ଏହି କଥା କହନି, ‘ତୁମମାନଙୁ

ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ହିଜକୀୟକୁ ଦିଅ ନାହ; କାରଣ େସ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରି

ପାରିବ ନାହ; 15 କିଅବା ସଦାପଭୁ ନିଶୟ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ

ଓ ଏହି ନଗର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହସଗତ େହବ ନାହ, ଏହି କଥା କହି

ହିଜକୀୟ ତୁମମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ ନ କରାଉ। 16 ହିଜକୀୟର

କଥା ଶୁଣ ନାହ; କାରଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏହି କଥା କୁହନି, ତୁେମମାେନ

େମାʼ ସେଙ ସନି କର ଓ େମାʼ କତିକି ବାହାରି ଆସ ଓ ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଦାକାଫଳ ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଡିମିରି ଫଳ େଭାଜନ କର,

ଆଉ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କୂପ ଜଳ ପାନ କର; 17 େଶଷେର ମଁୁ ଆସି

ତୁମମାନଙର ସେଦଶ ତୁଲ ଏକ େଦଶକୁ, ଅଥା , ଶସ ଓ ଦାକାରସମୟ

େଦଶ, ଆଉ ରୁଟି ଓ ଦାକାେକତମୟ େଦଶକୁ ତୁମମାନଙୁ େନଇଯିବି। 18

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ େବାଲ କହି ହିଜକୀୟ େଯପରି

ତୁମମାନଙୁ ନ ମଣାଏ, ଏଥପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙର

େଦବତାଗଣ ମ ରୁ େକୗଣସି େଦବତା କʼଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ହସରୁ ଆପଣା
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େଦଶ ଉଦାର କରିଅଛି? 19 ହମାତର ଓ ଅପଦର େଦବତାମାେନ କାହାନି?

ସଫବୟିମର େଦବତାମାେନ କାହାନି? ଓ େସମାେନ କʼଣ େମାʼ ହସରୁ

ଶମରୀୟାକୁ ଉଦାର କରିଅଛନି? 20 ଏହିସବୁ େଦଶର େଦବତାଗଣ ମ ରୁ

େକଉଁ େଦବତାମାେନ େମାʼ ହସରୁ ଆପଣାମାନଙର େଦଶ ଉଦାର କରିଅଛନି

େଯ, ସଦାପଭୁ େମାʼ ହସରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଉଦାର କରିେବ?’” 21 ମାତ

େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହିେଲ, ତାହାକୁ ପେଦ ମାତ ଉତର କେଲ

ନାହ; କାରଣ ତାହାକୁ ଉତର ନ ଦିଅ େବାଲ ରାଜାର ଆ ା ଥଲା। 22ତହେର

ହି କୀୟର ପୁତ ଇଲୟାକୀ ନାମକ ରାଜଗୃହା କ ଓ ଶି ନ େଲଖକ ଓ

ଆସଫର ପୁତ େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବସ

ଚିରି ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ର ଶାକିର କଥାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇେଲ।

37ଏଥେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେନ, ଆପଣା ବସ ଚିରି ଓ ଅଖା

େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଗଲା। 2 ପୁଣି, େସ ରାଜଗୃହା କ

ଇଲୟାକୀ କୁ, ଶି ନ େଲଖକଙୁ ଓ ଯାଜକମାନଙର ପାଚୀନବଗଙୁ ଅଖା

େଘାଡ଼ାଇ ଆେମାସଙ ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା।

3 ତହେର େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ହିଜକୀୟ ଏହିପରି କହିଅଛନି, ‘ଆଜି

ଦିନ ଆପଦ, ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର ଦିନ; କାରଣ ସନାନଗଣ ପସବ

ଦାରେର ଉପସିତ, ମାତ ପସବ କରିବାକୁ ଶକି ନାହ। 4 େହାଇପାେର, ଜୀବିତ

ପରେମଶରଙୁ ଧକାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଦାରା

େପରିତ ର ଶାକିର ସମସ କଥା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଶୁଣିେବ, ପୁଣି

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛନି, ତହ ଲାଗି ଅନୁେଯାଗ

କରିେବ; ଏେହତୁ େଯଉଁ ଅବଶିଷାଂଶ ଅଛନି, େସମାନଙ ନିମେନ ତୁେମ

ପାଥନା କର।’” 5ଏହିରୂେପ ହିଜକୀୟ ରାଜାର ଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ। 6 ତହେର ଯିଶାଇୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଆପଣା ପଭୁଙୁ ଏହିପରି କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ କହନି, ଅଶୂରୀୟ

ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆମଙୁ ନିନା କରିବାର େଯଉଁ କଥା ତୁେମ ଶୁଣିଅଛ,

ତହେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ। 7 େଦଖ, ଆେମ ତାହା ମ େର ଏକ ଆତା

େଦବା, ପୁଣି େସ େକୗଣସି ଜନରବ ଶୁଣି ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ;

ଆଉ, ଆେମ ତାହାର ନିଜ େଦଶେର ଖଡ ଦାରା ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା।’”

8 ଏଥଉତାେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀ ଠାରୁ ପସାନ କରିଅଛି େବାଲ
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ର ଶାକି ଶୁଣି େଫରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲ ନା ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଥବାର

େଦଖଲା। 9 ପୁଣି, ଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶେଦଶୀୟ ତିହକ ରାଜା ବିଷୟେର

ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା େଯ, େସ ତୁମ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି; ଏହା

ଶୁଣି େସ ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, 10 “ତୁେମମାେନ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ଯିରୂଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ

ରାଜାର ହସଗତ େହବ ନାହ, ଏହି କଥା କହି ତୁମର ବିଶାସଭୂମି ପରେମଶର

ତୁମକୁ ନ ଭୁଲାଉନୁ। 11 େଦଖ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ନିଃେଶଷ ରୂେପ

ବିନାଶ କରିବା ଦାରା ସମୁଦାୟ େଦଶ ପତି ଯାହା କରିଅଛନି, ତାହା ତୁେମ

ଶୁଣିଅଛ; ଆଉ, ତୁେମ କʼଣ ଉଦାର ପାଇବ? 12 େମାʼ ପିତୃେଲାକମାେନ

େଯଉଁ େଗାଶନ, ହାରଣ, େରତଫ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଓ ତଳଃସର ନିବାସୀ

ଏଦନ ସନାନମାନଙୁ ବିନାଶ କେଲ, େସମାନଙର େଦବତାମାେନ କʼଣ

େସମାନଙୁ ଉଦାର କେଲ? 13 ହମାତର ରାଜା, ଅପଦର ରାଜା, ସଫବୟିମ

ନଗରର, େହନାର ଓ ଅବାର ରାଜା କାହାନି?’” 14 ତହେର ହିଜକୀୟ

ଦୂତଗଣର ହସରୁ ପତ ଗହଣ କରି ତାହା ପାଠ କଲା; ଆଉ, ହିଜକୀୟ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ତାହା େମଲାଇଲା। 15ଆଉ,

ହିଜକୀୟ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିଲା, 16 “େହ କିରୂବଗଣ

ଉପେର ଉପବିଷ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପେଭା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର,

ତୁେମ, େକବଳ ତୁେମ ପୃଥବୀସ ସମୁଦାୟ ରାଜ ର ପରେମଶର ଅଟ;

ତୁେମ ସଗ ଓ ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରିଅଛ। 17 େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା କଣ

େଡରି ଶୁଣ; େହ ସଦାପେଭା, ଆପଣା ଚକୁ ଫଟାଇ େଦଖ; ପୁଣି, ଜୀବିତ

ପରେମଶରଙୁ ଧକାର କରିବା ପାଇଁ ସ େହରୀବ ଯାହା କହି ପଠାଇଅଛି,

ତାହାର େସହି ସବୁ କଥା ଶୁଣ। 18 େହ ସଦାପେଭା, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ

ସବେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ, େସମାନଙର େଦଶକୁ ଉଚିନ କରିଅଛନି 19

ଓ େସମାନଙର େଦବତାଗଣକୁ ଅଗିେର ନିେକପ କରିଅଛନି, ଏହା ସତ ;

କାରଣ େସମାେନ ପରେମଶର ନୁହନି, ମନୁଷ ର ହସକୃତ କମ, କାଷ

ଓ ପସର ମାତ; ଏେହତୁ େସମାେନ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିଅଛନି। 20

ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ତାହାର ହସରୁ

ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କର, ତହେର ତୁେମ, େକବଳ ତୁେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟ, ଏହା ପୃଥବୀସ ସମୁଦାୟ ରାଜ ଜାଣିେବ।” 21 ଏଉତାେର ଆେମାସଙ
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ପୁତ ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଅଶୂରର ରାଜା ସ େହରୀବ ବିରୁଦେର

ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କରିବାରୁ, 22 ସଦାପଭୁ ତାହା ବିଷୟେର ଏହି

କଥା କହିଅଛନି; ସିେୟାନର ଅନୂଢ଼ା କନ ା ତୁମକୁ ତୁଚ କରିଅଛି ଓ ତୁମକୁ

ପରିହାସ କରିଅଛି; ଯିରୂଶାଲମର କନ ା ତୁମଆେଡ଼ ମୁଣ ହଲାଇଅଛି।

23 ତୁେମ କାହାକୁ ଧକାର ଓ ନିନା କରିଅଛ? ଓ ତୁେମ କାହା ବିରୁଦେର

ଆପଣା ରବ ଉଚ କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଚକୁ ଊଦକୁ ଉଠାଇଅଛ? ଇସାଏଲର

ଧମସରୂପଙ ବିରୁଦେର ତ। 24 ତୁେମ ଆପଣା ଦାସଗଣ ଦାରା ପଭୁଙୁ

ଧକାର କରିଅଛ ଓ କହିଅଛ, ଆେମ ଆପଣା ଅପାର ରଥେର ପବତଗଣର

ଊଦକୁ ଲବାେନାନର ଅଭ ନରକୁ ଆସିଅଛୁ: ଆଉ, ଆେମ ତହର ଉଚ ଏରସ

ବୃକ ଓ ତହର ଉତୃଷ େଦବଦାରୁ ବୃକସବୁ କାଟି ପକାଇବା; ପୁଣି, ଆେମ

ତାହାର ଦୂରବତୀ ଉଚସାନେର ଓ ତାହାର ଫଳପୂଣ େକତରୂପ ଅରଣ େର

ପେବଶ କରିବା। 25ଆେମ େଖାଳି ଜଳ ପାନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ଆେମ ଆପଣା

ପଦତଳେର ମିସରର ନଦୀସବୁ ଶୁଷ କରିବା। 26 କିପରି ଆେମ ଦୀଘକାଳରୁ

ଏହା ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ ଓ ପୂବକାଳରୁ ଏହା ସିର କରିଅଛୁ, ଏହା କʼଣ

ତୁେମ ଶୁଣି ନାହଁ? ତୁେମ େଯ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରମାନ ବିନାଶ କରି

େସହି ସବୁକୁ ଢିପି କରିବ, ଏହା ଏେବ ଆେମ ସଫଳ କରିଅଛୁ। 27 ଏେହତୁ

ତନିବାସୀମାେନ ଅଳ ଶକିବିଶିଷ େହେଲ, େସମାେନ ହତାଶ ଓ ଉ ବିଗ

େହେଲ; େସମାେନ େକତର ଘାସ ଓ ନବୀନ ତୃଣ, ଗୃହଛାତର ଉପରିସ ଘାସ

ଓ ଅପକ ଶସ େକତ ତୁଲ େହେଲ। 28 ତୁମର ବସିବାର, ବାହାେର ଯିବାର,

ଭତେର ଆସିବାର ଓ ଆମ ବିରୁଦେର େକାଧ କରିବାର ଆେମ ଜାଣୁ। 29

ତୁେମ ଆମ ବିରୁଦେର େକାଧ କରିଅଛ ଓ ତୁମର ଦପ କଥା ଆମ କଣେର

ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମ ନାସିକାେର ଆପଣା ଅଙୁଶ ଓ

ତୁମ ଓଷେର ଆପଣା ଲଗାମ େଦବା, ପୁଣି ତୁେମ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସିଲ,

େସହି ବାଟେର ଆେମ ତୁମକୁ େଫରାଇ େଦବା। 30 ଏଣୁ (େହ ହିଜକୀୟ, )

ତୁମ ପତି ଏହି ଚିହ େହବ; ତୁେମମାେନ ଏହି ବଷ ସୟଂ ଉତନ ଶସ ଓ

ଦିତୀୟ ବଷ ତହରୁ ଅଙୁରିତ ଶସ େଭାଜନ କରିବ; ପୁଣି, ତୃତୀୟ ବଷ

ବୀଜ ବୁଣି ଶସ କାଟିବ ଓ ଦାକାେକତ କରି ତହର ଫଳ େଭାଗ କରିବ। 31

ପୁଣି, ଯିହୁଦା ବଂଶର ରକାପାପ ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ପୁନବାର ତଳକୁ
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େଚର ମାଡ଼ିେବ ଓ ଉପେର ଫଳ ଫଳିେବ। 32କାରଣ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଏକ

ଅବଶିଷାଂଶ େଲାେକ ଓ ରକାପାପ େଲାେକ ସିେୟାନ ପବତରୁ ବାହାରିେବ;

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଉେ ଯାଗ ଏହା ସିଦ କରିବ। 33 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହନି, େସ ଏହି ନଗରକୁ

ଆସିବ ନାହ, ଅବା େସଠାେର ତୀର ମାରିବ ନାହ, କିଅବା ତହ ସମୁଖକୁ

ଢାଲ ଧରି ଆସିବ ନାହ, ଅଥବା ତହ ବିରୁଦେର ବନ ବାନିବ ନାହ। 34

ସଦାପଭୁ କହନି, େସ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସିଲା, େସହି ବାଟେର େଫରିଯିବ ଓ

େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସିବ ନାହ। 35 କାରଣ ଆେମ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆମ

ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି ନଗରକୁ ରକା କରିବା ପାଇଁ ସପକ େହବା।” 36

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ବାହାରି ଅଶୂରୀୟମାନଙ ଛାଉଣିେର ଏକ

ଲକ ପଞାଅଶୀ ସହସ େଲାକ ସଂହାର କେଲ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଅତି

ପଭାତେର ଉଠେନ, େଦଖ, ସମେସ ମୃତ ଶବ। 37 ତହେର ଅଶୂରର ରାଜା

ସ େହରୀବ ପସାନ କଲା ଓ େଫରିଯାଇ ନୀନିବୀେର ବାସ କଲା। 38

ଏଉତାେର େସ ଆପଣାର ନିେଷାକ ନାମକ େଦବତାର ଗୃହେର ପୂଜା କରିବା

େବେଳ ଅଦେମଲ ଓ ଶେରତର ନାମକ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ ତାହାକୁ ଖଡେର

ବଧ କେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ ଆରାରା େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ। ପୁଣି,

ତାହାର ପୁତ ଏସ ହେଦା ତାହାର ପଦେର ରାଜ କଲା।

38 େସହି ସମୟେର ହିଜକୀୟର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା େହାଇଥଲା। ତହେର

ଆେମାସଙ ପୁତ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼; କାରଣ

ତୁେମ ମରିବ, ବଞିବ ନାହ।” 2ଏଥେର ହିଜକୀୟ କାନ ଆେଡ଼ ମୁଖ େଫରାଇ

ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିଲା, 3 “େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ବିନୟ

କରୁଅଛି, ମଁୁ କିପରି ସତ ତାେର ଓ ସିଦ ଅନଃକରଣେର ତୁମ ସମୁଖେର

ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ ଦୃଷିେର ଉତମ କମ କରିଅଛି, ଏହା ଏେବ

ସରଣ କର।” ଆଉ, ହିଜକୀୟ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲା। 4 େସେତେବେଳ

ଯିଶାଇୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 5 “ତୁେମ ଯାଇ

ହିଜକୀୟକୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ, ତୁମ ପୂବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ ପରେମଶର ଏହି

କଥା କହନି, ‘ଆେମ ତୁମର ପାଥନା ଶୁଣିଅଛୁ, ତୁମର େଲାତକ େଦଖଅଛୁ,

େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ଆୟୁ ପନର ବଷ ବୃଦି କରିବା। 6 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ
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ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ହସରୁ ରକା କରିବା ଓ ଆେମ ଏହି ନଗରର

ସପକ େହବା।’” 7ଆଉ, ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଉକ ବାକ େଯ ସଫଳ କରିେବ,

ତୁମ ପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏହି ଚିହ େହବ; 8 େଦଖ, ଆେମ ଆହ ର ସୂଯ

ଘଟିକାେର ସୂଯ ର ଛାୟା େଯେତ ଆଗକୁ ଯାଇଅଛି, ତାହା ଦଶ ପାହୁଣ

ପଛକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା। ତହଁୁ ଘଟିକାେର ସୂଯ େଯଉଁ ଦଶ ପାହୁଣ ଆଗକୁ

ଯାଇଥଲା, ପଛକୁ େସତିକି େଫରି ଆସିଲା। 9ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ

ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ଆପଣା ପୀଡ଼ାରୁ ସୁସ େହଲା ଉତାେର ଏହା େଲଖଲା, ଯଥା,

10 ମଁୁ କହିଲ, ମଁୁ ଆପଣା ଆୟୁର ମ ାହ ସମୟେର ପାତାଳର ପୁରଦାରେର

ପେବଶ କରିବି; ମଁୁ ଆପଣା ବଷସମୂହର ଅବଶିଷାଂଶ ପାପିରୁ ବଞିତ େହଲ।

(Sheol h7585) 11 ମଁୁ କହିଲ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ, ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର

ସଦାପଭୁଙୁ େଦଖବି ନାହ; ମଁୁ ଜଗନିବାସୀମାନଙ ସହିତ ମନୁଷ କୁ ଆଉ

େଦଖବି ନାହ। 12 େମାହର ଆୟୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି ଓ େମଷପାଳକର

ତମୁ ପରି େମାʼ ଠାରୁ ସାନାନରିତ େହାଇଅଛି; ମଁୁ ତନୀ ପରି ଆପଣା ଜୀବନ

ଗୁଡ଼ାଇଅଛି; େସ େମାେତ ତନରୁ କାଟି ପକାଇେବ; ଏକ ଦିବାରାତ ମ େର

େସ େମାେତ େଶଷ କରିେବ। 13 ମଁୁ ପଭାତ ପଯ ନ ଆପଣାକୁ ସୁସିର କଲ;

େଯପରି ସିଂହ, େସହିପରି େସ େମାହର ଅସିସବୁ ଚୂଣ କରୁଅଛନି; ଏକ

ଦିବାରାତ ମ େର ତୁେମ େମାେତ େଶଷ କରିବ। 14 େଯପରି ତାଳେଚାଞ

ଅବା ସାରସ ପକୀ ଶବ କରନି, େସହିପରି ମଁୁ ଚ ଚ ଶବ କଲ; ମଁୁ କେପାତ

ପରି େଶାକ କଲ; ଉପରକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ େମାହର ଚକୁ କୀଣ େହଉଅଛି;

େହ ସଦାପେଭା, ମଁୁ ଉପଦବଗସ, ତୁେମ େମାହର ଲଗା ହୁଅ। 15 ମଁୁ କଅଣ

କହିବି? େସ ତ େମାେତ କହିଅଛନି, ମ ଆେପ ତାହା ସାଧନ କରିଅଛନି; ମଁୁ

ଆପଣା ପାଣର ତିକତା ସକାଶୁ ଆପଣାର ସବୁ ବଷଯାକ ଧୀେର ଧୀେର

ଗମନ କରିବି। 16 େହ ପେଭା, ଏହିସବୁ ଦାରା େଲାେକ ବଞନି, ଆଉ ତହେର

ହ ସମୂଣ ରୂେପ େମାʼ ଆତାର ଜୀବନ ଅଛି, ଏେହତୁ ତୁେମ େମାେତ ସୁସ

କରି ସଜୀବ କର। 17 େଦଖ, ମଁୁ ଆପଣାର ଶାନି ନିମେନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ

ପାଇଲ; ମାତ ତୁେମ େମାʼ ପାଣ ପତି େପମ କରି ବିନାଶକୂପରୁ ତାହାକୁ

ଉଦାର କଲ; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ପଛଆେଡ଼ େମାହର ପାପସବୁ ପକାଇ

େଦଇଅଛ। 18 େଯେହତୁ ପାତାଳ ତୁମର ପଶଂସା କରି ନ ପାେର, ମୃତୁୁ

ତୁମର ଗୁଣ କୀତନ କରି ନ ପାେର; ଗତଗାମୀମାେନ ତୁମର ସତ ତା ପାଇଁ
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ପତ ାଶା କରି ନ ପାରନି। (Sheol h7585) 19 େଯପରି ଆଜି ମଁୁ କରୁଅଛି,

େସହିପରି ଜୀବିତ େଲାକ, େକବଳ ଜୀବିତ େଲାକ ତୁମର ପଶଂସା କରିବ;

ପିତା ସନାନଗଣକୁ ତୁମର ସତ ତା ାତ କରାଇବ। 20 ସଦାପଭୁ େମାହର

ପରିତାଣ କରିବାକୁ ଉଦ ତ; ଏେହତୁ ଆେମମାେନ ଜୀବନଯାଏ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହେର ତାରଯୁକ ଯନ ସହିତ େମାହର ସଙୀତ ଗାନ କରିବୁ। 21ଯିଶାଇୟ

କହିଥେଲ, “େସମାେନ ଡିମିରି ଚକି େନଇ େସାଟକ ଉପେର େଦଉନୁ, ତହେର

େସ ସୁସ େହବ।” 22 ହିଜକୀୟ ମ କହିଥଲା, “ମଁୁ େଯ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ

ଯିବି, ଏଥର ଚିହ କଅଣ?”

39 େସହି ସମୟେର ବ ଦ ର ପୁତ ବାବିଲର ରାଜା ମେରାଦ ବ ଦ

ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ପତମାନ ଓ ଦଶନୀ ପଠାଇଲା; କାରଣ ତାହାର ପୀଡ଼ିତ

େହବାର ଓ ସୁସ େହବାର ସମାଦ େସ ଶୁଣିଥଲା। 2 ତହେର ହିଜକୀୟ

େସମାନଙ ପତି ସନୁଷ େହାଇ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ ପଦାଥର ଗୃହ, ରୂପା,

ସୁନା, ସୁଗନି ଦବ , ବହୁମୂଲ େତୖଳ ଓ ଆପଣା ଅସାଗାର ଓ ଆପଣା

ଭଣାରସିତ ସମସ ଦବ େସମାନଙୁ େଦଖାଇଲା; ହିଜକୀୟ ଯାହା େସମାନଙୁ

ନ େଦଖାଇଲା, ଏପରି େକୗଣସି ଦବ ତାହାର ଗୃହେର କିମା ତାହାର

ସମୁଦାୟ ରାଜ େର ନ ଥଲା। 3 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ ବକା

ହିଜକୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ କଅଣ

କହିେଲ? େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ?” ତହେର ହିଜକୀୟ

କହିଲା, “େସମାେନ ଦୂର େଦଶ ବାବିଲରୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନି।” 4

ଏଥେର େସ ପଚାରିେଲ, “େସମାେନ ତୁମ ଗୃହେର କଅଣ େଦଖଅଛନି?” ତହଁୁ

ହିଜକୀୟ ଉତର କଲା, “େମାʼ ଗୃହେର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସବୁ େସମାେନ

େଦଖଅଛନି; ଯାହା ମଁୁ େସମାନଙୁ େଦଖାଇଲ ନାହ, ଏପରି େକୗଣସି ପଦାଥ

େମାʼ ଭଣାରସମୂହେର ନାହ।” 5ଏଥେର ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟକୁ କହିେଲ,

“େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ। 6 େଦଖ, ତୁମ ଗୃହସିତ ସମସ

ଦବ ଓ ଆଜି ପଯ ନ ତୁମ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ସଞିତ ସମସ ଦବ ବାବିଲକୁ

ନିଆଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି; ସଦାପଭୁ କହନି, କିଛି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହ। 7

ଆଉ, ତୁମ ପୁତମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାେନ ତୁମ ଔରସେର ଜାତ ଓ

ତୁମଠାରୁ ଉତନ େହେବ, େସମାନଙୁ େସମାେନ େନଇଯିେବ ଓ େସମାେନ

ବାବିଲ ରାଜାର ଅଟାଳିକାେର ନପୁଂସକ େହାଇ ରହିେବ।” 8 େସେତେବେଳ
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ହିଜକୀୟ ଯିଶାଇୟଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛ,

ତାହା ଉତମ।” େସ ଆହୁରି କହିଲା, “କାରଣ େମାʼ ସମୟେର ଶାନି ଓ

ସତ ତା ବିରାଜିତ େହବ।”

40 େମାʼ େଲାକମାନଙୁ ସାନନା କର, ସାନନା କର, ଏହା ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର କହନି। 2 ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଚିତ ପେବାଧକ କଥା

କୁହ, ଆଉ ତାହାର ସଂଗାମ ସମାପ େହଲା, ତାହାର ଅପରାଧ କମା େହଲା,

େସ ସଦାପଭୁଙ ହସରୁ ଆପଣାର ସମସ ପାପ ସକାଶୁ ଦୁଇଗୁଣ ପାଇଅଛି

େବାଲ ତାହା ନିକଟେର ପଚାର କର। 3 ଏକ ଜଣର ରବ ପଚାର କେର,

“ତୁେମମାେନ ପାନରେର ସଦାପଭୁଙ ପଥ ପସୁତ କର, ମରୁଭୂମି ମ େର

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିମେନ ରାଜପଥ ସଳଖ କର। 4 ପେତ କ

ଉପତ କା ଉଚ କରାଯିବ, ପେତ କ ପବତ ଓ ଉପପବତ ନୀଚ କରାଯିବ

ଓ ବକ ସଳଖ କରାଯିବ, ଆଉ ରଗଡ଼ା ସାନସବୁ ସମାନ କରାଯିବ; 5

ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ମହିମା ପକାଶିତ େହବ ଓ ଯାବତୀୟ ମତ ଏକତ ତାହା

େଦଖେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି।” 6 ଏକ ଜଣର ରବ

କେହ, “ପଚାର କର,” ତହେର ଜେଣ କହିଲା, “କଅଣ ପଚାର କରିବା?”

ମତ ମାତ ତୃଣ ସରୂପ ଓ ତାହାର ସମସ େଶାଭା େକତସ ପୁଷର ତୁଲ ; 7

ତୃଣ ଶୁଷ େହାଇଯାଏ, ପୁଷ ମାନ ହୁଏ; କାରଣ ତହ ଉପେର ସଦାପଭୁଙର

ଶାସବାୟୁ ବେହ, ନିଶୟ େଲାକମାେନ ତୃଣ ସରୂପ। 8 ତୃଣ ଶୁଷ େହାଇଯାଏ,

ପୁଷ ମଳିନ ହୁଏ; ମାତ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ ଅନନକାଳସାୟୀ।

9 େହ ସିେୟାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପଚାରକାରିଣୀ, ତୁେମ ଉଚ ପବତକୁ

ଯାଅ; େହ ଯିରୂଶାଲମ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପଚାରକାରିଣୀ, ତୁେମ ବଳେର

ଉଚସର କର, ଉଚସର କର, ଭୟ କର ନାହ; ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହକୁ

କୁହ, “େହଇ େଦଖ, ତୁମମାନଙ ପରେମଶର!” 10 େଦଖ, ପଭୁ ସଦାପଭୁ

ପରାକମୀର ତୁଲ ଆସିେବ ଓ ତାହାଙର ବାହୁ ତାହାଙ ପାଇଁ କତୃତ

କରିବ; େଦଖ, ତାହାଙ ସେଙ ତାହାଙର ପୁରସାର ଅଛି ଓ ତାହାଙ ଆଗେର

ତାହାଙର ପତିଫଳ ଅଛି। 11 େସ େମଷପାଳକ ପରି ଆପଣା ପଲ ଚରାଇେବ,

େମଷଛୁଆମାନଙୁ େସ ଆପଣା ବାହୁେର ସଂଗହ କରିେବ ଓଆପଣା େକାଳେର

େସମାନଙୁ ବହି େନେବ, ଆଉ ଦୁଗଦାୟିନୀମାନଙୁ ଧୀେର ଧୀେର ଚଳାଇେବ।

12 କିଏ ଆପଣା ହସର େପାଷେର ଜଳରାଶି ମାପିଅଛନି, ଚାଖଣ ଦାରା
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ଆକାଶମଣଳର ପରିମାଣ କରିଅଛନି ଓ େଗୗଣୀେର ପୃଥବୀର ଧୂଳିସବୁ

ଭରିଅଛନି, ପବତଗଣକୁ ନିକିେର ଓ ଉପପବତଗଣକୁ ତରାଜୁେର େତୗଲ

ଅଛନି? 13 ସଦାପଭୁଙର ଆତାକୁ କିଏ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି, ଅବା ମନୀ

େହାଇ କିଏ ତାହାଙୁ ଶିକା େଦଇଅଛି? 14 େସ କାହାର ସହିତ ମନଣା

କେଲ, କିଏ ତାହାଙୁ ଶିକା େଦଲା ଓ ବିଚାରର ପଥ ତାହାଙୁ ଶିଖାଇଲା ଓ

ାନ ଶିକା େଦଲା ଓ ବିେବଚନାର ମାଗ ତାହାଙୁ େଦଖାଇଲା? 15 େଦଖ,

େଗାଷୀୟମାେନ କଳସର ଜଳବିନୁ ପରି ଓ ନିକିର ଧୂଳି କଣିକା ତୁଲ ଗଣ

ଅଟନି; େଦଖ, େସ ଦୀପସମୂହକୁ ଅତି କୁଦ ଦବ ତୁଲ ଉଠାନି। 16 ପୁଣି,

ଲବାେନାନ ଜାଳ ପାଇଁ ଓ ତହର ପଶୁଗଣ େହାମବଳି ପାଇଁ ଯେଥଷ ନୁହନି।

17ସବେଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଅବସୁ ମାତ; େସମାେନ ତାହାଙ

ନିକଟେର ଅବସୁରୁ ଲଘୁ ଓ ଅସାର ଗଣ ଅଟନି। 18 େତେବ ତୁେମମାେନ

କାହା ସେଙ ପରେମଶରଙୁ ତୁଳନା କରିବ? ଅବା େକଉଁ ମୂତକୁ ତାହାଙ

ସଦୃଶ କରିବ? 19 ଶିଳକର ପତିମା ଛାଞେର ଢାେଳ ଓ ସଣକାର ସୁବଣେର

ତାହା ମଣନ କେର, ଆଉ ତହ ନିମେନ ରୂପା ଜଞିର ପସୁତ କେର। 20

େଯଉଁ େଲାକ ଏହି ପକାର ଉପହାର ପାଇଁ ଅତି ଦରିଦ, େସ ଅପଚ େକୗଣସି

କାଷ ମେନାନୀତ କେର, େସ ଅଟଳ ଏକ େଖାଦିତ ପତିମା ନିମାଣ କରିବା

ପାଇଁ ଜେଣ ନିପୁଣ ଶିଳକରର ଅେନଷଣ କେର। 21 ତୁେମମାେନ କି ଜାଣି

ନାହଁ? ତୁେମମାେନ କି ଶୁଣି ନାହଁ? ଆଦ କାଳରୁ କି ତୁମମାନଙୁ ାତ

କରାଯାଇ ନାହ? ପୃଥବୀର ପତନଠାରୁ କି ତୁେମମାେନ ବୁଝି ନାହଁ? 22

େସ ଭୂମଣଳର ଉପେର ଉପବିଷ ଓ ତନିବାସୀଗଣ ଫଡ଼ିଙ ସରୂପ; େସ

ଚନାତପ ତୁଲ ଆକାଶମଣଳ ପସାରନି, ପୁଣି ବସତି ନିମେନ ତମୁ ତୁଲ

ତାହା ବିସାରନି; 23 େସ ଭୂପତିମାନଙୁ ଅକିଞିତ କରନି; େସ ପୃଥବୀର

ବିଚାରକତାମାନଙୁ ମୂଲ ହୀନ କରନି। 24 ହଁ, େସମାେନ େରାପିତ େହାଇ

ନାହାନି; ହଁ, େସମାେନ ବୁଣାଯାଇ ନାହାନି; ହଁ, େସମାନଙ ଗଣିର େଚର

ଭୂମିେର ମାଡ଼ି ନାହ, ଆହୁରି େସ େସମାନଙ ଉପେର ଫୁଙ ଦିଅନି, ତହେର

େସମାେନ ଶୁଷ ହୁଅନି ଓ ଘୂଣବାୟୁ ନଡ଼ା ପରି େସମାନଙୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। 25

ଏେହତୁ େସହି ଧମସରୂପ କହନି, ଆେମ ଯାହାର ସମାନ େହାଇ ପାରିବୁ,

ଏପରି କାହା ସଙେର ତୁେମମାେନ ଆମର ଉପମା େଦବ? 26 ଊଦଦୃଷି

କରି େଦଖ, ଏହି ସମସଙୁ କିଏ ସୃଷି କରିଅଛନି? େସ େସୖନ ସମୂହର



ଯିଶାଇୟ 1409

ନ ାୟ ସଂଖ ାନୁସାେର େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣନି; େସ, ସମସର

ନାମ ଧରି େସମାନଙୁ ଡାକନି; ତାହାଙ ପରାକମର ମାହାତ ଦାରା ଓ େସ

ଶକିେର ପବଳ େହବା ସକାଶୁ େସମାନଙର େଗାଟିଏ େହଁ ଅନୁପସିତ ହୁଏ

ନାହ। 27 “ଆମର ପଥ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଗୁପ ଓ ଆମର ବିଚାର ଆମ

ପରେମଶରଙ ାନର ଅତୀତ,” େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ କାହକି ଏହା କହୁଅଛ,

େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ କାହକି ଏହା କହୁଅଛ? 28 ତୁେମ କି ଜାଣି ନାହଁ?

ତୁେମ କି ଶୁଣି ନାହଁ? ପୃଥବୀର ପାନସକଳର ସୃଷିକତା ଅନାଦି ଅନନ

ପରେମଶର ସଦାପଭୁ କାନ ହୁଅନି ନାହ, କିମା ଶାନ ହୁଅନି ନାହ; ତାହାଙର

ବୁଦି େବାଧର ଅଗମ । 29 େସ କାନ େଲାକକୁ ଶକି ଦିଅନି ଓ ବଳହୀନ

େଲାକର ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନି। 30 ତରୁଣମାେନ େହଁ କାନ ଓ ଶାନ େହେବ,

ପୁଣି ଯୁବକମାେନ ନିତାନ ପଡ଼ିଯିେବ; 31 ମାତ େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙର

ଅେପକା କରନି, େସମାେନ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇେବ; େସମାେନ ଉେତାଶ

ପକୀ ପରି ପକେର ଉପରକୁ ଉଠିେବ; େସମାେନ ଶାନ ନ େହାଇ େଦୗଡ଼ିେବ;

େସମାେନ କାନ ନ େହାଇ ଗମନ କରିେବ।

41 େହ ଦୀପଗଣ, ଆମ ସାକାତେର ନୀରବ ହୁଅ ଓ ଶୁଣ; େଲାକମାେନ

ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାପ େହଉନୁ; େସମାେନ ନିକଟକୁ ଆସନୁ; େତେବ କଥା

କୁହନୁ; ଆେମମାେନ ଏକତ େହାଇ ବିଚାର କରୁ। 2 େସ ଧାମକତାେର

ଯାହାକୁ ଆପଣା ଚରଣ ନିକଟକୁ ଡାକନି, ଏପରି ଏକ ଜଣକୁ ପୂବ ଦିଗରୁ

କିଏ ଉତନ କରିଅଛନି? େସ ନାନା େଦଶସ େଲାକଙୁ ତାହା ସମୁଖେର ସମପ

ଦିଅନି ଓ ରାଜାଗଣଙ ଉପେର ତାହାକୁ କତୃତ କରାନି; େସ ତାହାର ଖଡ

ସମୁଖେର େସମାନଙୁ ଧୂଳି ତୁଲ ଓ ତାହାର ଧନୁକର ଆଗେର ଚାଳିତ କୁଟା

ପରି ସମପ ଦିଅନି। 3 େସ େସମାନଙର ପେଛ େଗାଡ଼ାଏ, େଯଉଁ ପଥେର

େସ ପଦାପଣ କରି ନାହ, େସହି ପଥେର େହଁ େସ ନିରାପଦେର ଅଗସର

ହୁଏ। 4 ଆଦ ରୁ ପୁରୁଷକୁ ପୁରୁଷ ଆହାନ କରି କିଏ ଏ କାଯ ସାଧନ

କରିଅଛନି? ଆେମ ସଦାପଭୁ ଆଦି, ପୁଣି େଶଷକାଳୀନ େଲାକମାନଙର

ସଙେର େହଁ ଆେମ େସହି ଅଟୁ। 5 ଦୀପଗଣ େଦଖ ଭୀତ େହେଲ; ପୃଥବୀର

ପାନସକଳ କମିତ େହେଲ; େସମାେନ ନିକଟବତୀ େହାଇ ଆସିେଲ। 6

େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ପତିବାସୀର ସାହାଯ କେଲ ଓ “ସାହସିକ

ହୁଅ” େବାଲ ପେତ େକ ଆପଣା ଭାଇକୁ କହିେଲ। 7ଏହିରୂେପ ସୂତଧର
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ସଣକାରକୁ ସାହସ େଦଲା ଓ ହାତୁଡ଼ିେର ସମାନ କରିବା େଲାକ “େଯାଡ଼

କମ ଉତମ େହାଇଅଛି” େବାଲ କହି, େନହାଇେର ପିଟିବା େଲାକକୁ ଆଶାସ

େଦଲା; ପୁଣି, ପତିମାଟି େଯପରି ଟଳଟଳ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େସ କଣାେର

ତାହା ଦୃଢ଼ କଲା। 8 ମାତ େହ ଆମର ଦାସ ଇସାଏଲ, ଆମର ମେନାନୀତ

ଯାକୁବ, ଆମର ବନୁ ଅବହାମର ବଂଶ; 9ଆେମ ତୁମକୁ ଧରି ପୃଥବୀର

ପାନକୁ ଆଣିଅଛୁ ଓ ପୃଥବୀର ସୀମାରୁ ତୁମକୁ ଆହାନ କରି କହିଅଛୁ, “ତୁେମ

ଆମର ଦାସ, ଆେମ ତୁମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଦୂର କରି ନାହଁୁ;” 10

ତୁେମ ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ଆେମ ତୁମ ସଙେର ଅଛୁ; ନିରାଶ ହୁଅ ନାହ,

କାରଣ ଆେମ ତୁମର ପରେମଶର; ଆେମ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା; ହଁ, ଆେମ

ତୁମର ସାହାଯ କରିବା; ହଁ, ଆେମ ଆପଣା ଧମସରୂପ ଦକିଣ ହସେର ତୁମକୁ

ଧରି ରଖବା। 11 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ ପତି କୁପିତ ଅଛନି, େସମାେନ

ସମେସ ଲଜିତ ଓ ବିବତ େହେବ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ ସେଙ ବିେରାଧ କରନି,

େସମାେନ ଅବସୁ ତୁଲ େହାଇ ବିନଷ େହେବ। 12 େଯଉଁମାେନ ତୁମ ସେଙ

ବିେରାଧ କରନି, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଅେନଷଣ କରିବ, ମାତ େସମାନଙର

ଉେଦଶ ପାଇବ ନାହ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ ସେଙ ଯୁଦ କରନି, େସମାେନ

ଅବସୁ ତୁଲ ଓ ଅକିଞନା େହେବ। 13 କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ପରେମଶର, ତୁମ ଦକିଣ ହସ ଧରି ତୁମକୁ କହିବା, “ଭୟ କର ନାହ; ଆେମ

ତୁମର ସାହାଯ କରିବା।” 14 େହ କୀଟ ସରୂପ ଯାକୁବ ଓ େହ ଇସାଏଲୀୟ

ନରଗଣ, ଭୟ କର ନାହ; ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତୁମର ସାହାଯ କରିବା

ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ତୁମର ମୁକିଦାତା ଅଟନି। 15 େଦଖ, ଆେମ

ତୁମକୁ ତୀକ ଛୁରିକାବିଶିଷ ଏକ ନୂତନ ଶସ ମଦନ ଯନ ସରୂପ କରିବା;

ତୁେମ ପବତଗଣକୁ ମଦନ କରି ଚୂଣ କରିବ ଓ ଉପପବତଗଣକୁ ତୁଷ

ତୁଲ କରିବ। 16 ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁଲାେର ଉଡ଼ାଇେଲ, ବାୟୁ େସମାନଙୁ

ଉଡ଼ାଇ େନଇଯିବ ଓ ଘୂଣବାୟୁ େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରି ପକାଇବ; ପୁଣି,

ତୁେମ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଉଲାସ କରିବ ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙଠାେର

ଦପ କରିବ। 17 ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନମାେନ ଜଳ ଅେନଷଣ କରନି, ମାତ

ଜଳ ନାହ, ତହେର େସମାନଙ ଜିହା ତୃଷାେର ଶୁଷ ହୁଏ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙୁ ଉତର େଦବା, ଆେମ ଇସାଏଲର ପରେମଶର େସମାନଙୁ ତ ାଗ

କରିବା ନାହ। 18ଆେମ ବୃକଶୂନ ଉଚସଳୀେର ନଦନଦୀ କରିବା ଓ
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ସମସଳୀ ମ େର ନିଝରମାନ ଫଟାଇବା; ଆେମ ପାନରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ

ଶୁଷ ଭୂମିକୁ ଜଳ ନିଝର କରିବା। 19ଆେମ ପାନରେର ଏରସ, ଶିଟୀ ଓ

େମେହନି ଓ େତୖଳବୃକ େରାପଣ କରିବା; ଆେମ ମରୁଭୂମିେର େଦବଦାରୁ,

ତିଧର ଓ ତାଶୂର ବୃକ ଏକତ ଲଗାଇବା; 20 ତହେର ସଦାପଭୁଙ ହସ ଏହି

କାଯ କରିଅଛି ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ଏହା ସୃଷି କରିଅଛନି େବାଲ

େଲାକମାେନ ଏକତ େଦଖେବ ଓ ବିେବଚନା କରି ବୁଝିେବ। 21 ସଦାପଭୁ

କହନି, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ବିବାଦ ଉପସିତ କର,” ଯାକୁବର ରାଜା

କହନି, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଦୃଢ଼ ପମାଣସବୁ ବାହାର କର।” 22

େସମାେନ ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଆମମାନଙ

ନିକଟେର ପକାଶ କରନୁ; ଆଦ ର ବିଷୟମାନ କଅଣ, ତାହା ତୁେମମାେନ

ପକାଶ କର, ତାହା କେଲ, ଆେମମାେନ ବିେବଚନା କରି ତହର େଶଷ

ଫଳ ଜାଣି ପାରିବା; େନାହିେଲ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଆମମାନଙୁ େଦଖାଅ। 23

ଏଥଉତାେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ପକାଶ କର, ତହେର ତୁେମମାେନ

େଯ ଈଶରଗଣ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣିବା; ହଁ, ମଙଳ କର, ଅବା ଅମଙଳ

କର, ତହେର ଆେମମାେନ ନିରାଶ େହାଇ ଏକତ ତାହା େଦଖବା। 24 େଦଖ,

ତୁେମମାେନ ଅକିଞିତ ଓ ତୁମମାନଙର କାଯ କିଛି ହ ନୁେହଁ; େଯଉଁ େଲାକ

ତୁମମାନଙୁ ମେନାନୀତ କେର, େସ ଘୃଣାସଦ। 25ଆେମ ଉତର ଦିଗରୁ ଏକ

ଜଣକୁ ଉତନ କରିଅଛୁ ଓ େସ ଉପସିତ; େସ ସୂେଯ ାଦୟ ଦିଗରୁ ଆମ ନାମ

ଆହାନ କେର; େସ ଗାନନୀର ମଶଲା ଓ କୁମକାରର ମଦତ ମୃତିକା ପରି

େଦଶା କମାନଙୁ ଦଳିତ କରିବ। 26ଆେମମାେନ େଯପରି ଜାଣି ପାରିବା,

ଏଥପାଇଁ ଆଦ ରୁ କିଏ ଏହା ପକାଶ କରିଅଛି? ପୁଣି, େସ ଧାମକ େବାଲ

େଯପରି ଆେମମାେନ କହି ପାରିବା, ଏଥପାଇଁ ପୂବରୁ କିଏ ଏହା ପକାଶ

କରିଅଛି? ହଁ, ପକାଶକାରୀ େକହି ନାହ, ହଁ, େଦଖାଇବା େଲାକ େକହି

ନାହ, ହଁ, ତୁମମାନଙ କଥା ଶୁଣିବା େଲାକ େକହି ନାହ। 27ଆେମ ପଥେମ

ସିେୟାନକୁ କହିବା, “େଦଖ, େସମାନଙୁ େଦଖ,” ପୁଣି ଆେମ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ସୁସମାଚାର ଆଣିବାର ଏକ େଲାକ େଦବା। 28ଆେମ ଅନାଇଲା େବେଳ

େକହି ନାହ; ଆେମ ପଚାରିଲା େବେଳ େଯ ପେଦ ଉତର େଦଇ ପାେର,

େସମାନଙ ମ େର ଏପରି ମନଣାଦାତା ସୁଦା େକହି ନାହ। 29 େଦଖ,
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େସସମେସ, େସମାନଙର କମସବୁ ଅସାର ଓ ଅବସୁ ମାତ; େସମାନଙର

ଛାଞେର ଢଳା ପତିମାଗଣ ବାୟୁ ଓ ଶୂନ ମାତ।

42ଯାହାଙୁ ଆେମ ଧାରଣ କରୁ, ଏପରି ଆମ ଦାସଙୁ, ଯାହାଙଠାେର ଆମ

ଚିତ ସନୁଷ, ଏପରି ଆମର ମେନାନୀତ େଲାକଙୁ େଦଖ; ଆେମ ତାହାଙ

ଉପେର ଆପଣା ଆତା ସାପନ କରିଅଛୁ; େସ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ କୁ

ନ ାୟବିଚାର ଆଣିେବ। 2 େସ ଚିତାର କିମା ଉଚ ଶବ କରିେବ ନାହ, କିଅବା

ରାଜପଥେର ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ ନାହ। 3 େସ େଛଚାନଳ ଭାଙିେବ

ନାହ ଓ ସଧୂମ ବଳିତା ଲଭାଇେବ ନାହ; େସ ସତ ତାେର ନ ାୟବିଚାର

ଆଣିେବ। 4 େସ ପୃଥବୀେର ନ ାୟବିଚାର ସାପନ ନ କରିବା ପଯ ନ ନିେସଜ

ଓ ହୀନସାହସ େହେବ ନାହ; ଆଉ, ଦୀପଗଣ ତାହାଙ ବ ବସାର ଅେପକାେର

ରହିେବ। 5 େଯ ଆକାଶମଣଳ ସୃଷି କରି ବିସାର କେଲ; େଯ ଭୂତଳ ଓ

ତଦୁତନସକଳ ବିଛାଇେଲ; େଯ ତହ ଉପରିସ ସକଳ େଲାକଙୁ ନିଶାସପଶାସ

ଦିଅନି ଓ ତନ େର ଗମନାଗମନକାରୀମାନଙୁ ପାଣ ଦିଅନି, େସହି ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; 6 “ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଧମେର ତୁମକୁ ଆହାନ

କରିଅଛୁ ଓ ତୁମର ହସ ଧରି ତୁମକୁ ରକା କରିବୁ, ଆଉ ଅନମାନଙର ଚକୁ

ପସନ କରିବା ପାଇଁ, ବନୀମାନଙୁ କାରାକୂପରୁ ଓ ଅନକାରେର ବସିଥବା

େଲାକମାନଙୁ ବନୀଗୃହରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ, 7ଆେମ ତୁମକୁ

େଲାକମାନଙର ନିୟମ ସରୂପ ଓ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଦୀପି ସରୂପ

କରି ନିଯୁକ କରିବୁ। 8ଆେମ ସଦାପଭୁ: ଏହି ଆମର ନାମ; ପୁଣି, ଆେମ

ଆପଣା େଗୗରବ ଅନ କୁ, କିଅବା ଆପଣା ପଶଂସା େଖାଦିତ ପତିମାଗଣକୁ

େଦବୁ ନାହ। 9 େଦଖ, ଆଦ ବିଷୟମାନ ସିଦ େହଲା, ଆଉ ଆେମ ନୂତନ

ବିଷୟମାନ ପକାଶ କରୁ; େସହି ସବୁ ଅଙୁରିତ େହବାର ପୂେବ ତ ବିଷୟ

ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଉ।” 10 େହ ସମୁଦଗାମୀମାେନ ଓ ସମୁଦ ମ ସିତ

ସମେସ, େହ ଦୀପଗଣ ଓ ତନିବାସୀମାେନ, ତୁେମ ସମେସ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ନୂତନ ଗୀତ ଓ ପୃଥବୀର ପାନରୁ ତାହାଙର ପଶଂସା ଗାନ

କର। 11 ପାନର ଓ ତହର ନଗରସକଳ, େକଦାରର ବସତି ଗାମସକଳ

ଉଚ ରବ କରନୁ; େଶୖଳନିବାସୀମାେନ ଗାନ କରନୁ, ପବତଗଣର ଶିଖରରୁ

େସମାେନ ମହାନାଦ କରନୁ। 12 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ େଗୗରବ େଦଉନୁ ଓ

ଦୀପସମୂହ ମ େର ତାହାଙର ପଶଂସା ପଚାର କରନୁ। 13 ସଦାପଭୁ ବୀର
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ତୁଲ ବିେଜ କରିେବ; େସ େଯାଦାର ନ ାୟ ଆପଣା ଉେ ଯାଗ ଉେତଜିତ

କରିେବ; େସ ଉଚସର କରିେବ, ହଁ, େସ ମହାନାଦ କରିେବ; େସ ଆପଣା

ଶତୁଗଣର ପତିକୂଳେର ପବଳ ରୂପେର କାଯ କରିେବ। 14ଆେମ ଦୀଘ

କାଳ ନୀରବ େହାଇଅଛୁ; ଆେମ ସିର େହାଇ ଆପଣାକୁ କାନ କରିଅଛୁ; ଏେବ

ଆେମ ପସବକାରିଣୀ ସୀ ପରି ଡାକ ଛାଡ଼ିବା; ଆେମ ଏକାେବେଳ ଦୀଘ

ନିଶାସ ଟାଣି ବ ଗଚିତ େହବା। 15ଆେମ ପବତ ଓ ଉପପବତଗଣକୁ ଧଂସିତ

କରିବା ଓ ତହର ତୃଣସବୁ ଶୁଷ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ନଦନଦୀକୁ ଦୀପ ଓ

ଜଳାଶୟକୁ ଶୁଷ କରିବା। 16 ପୁଣି, ଆେମ ଅନମାନଙୁ େସମାନଙର ଅ ାତ

ପଥ େଦଇ ଆଣିବା; େଯଉଁ ମାଗ େସମାେନ ଜାଣନି ନାହ, େସହି ସବୁ ମାଗେର

େସମାନଙୁ କଢ଼ାଇବା; ଆେମ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଅନକାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ

ବକସାନସବୁକୁ ସଳଖ କରିବା। ଏହିସବୁ କାଯ ଆେମ କରି େସମାନଙୁ

ପରିତ ାଗ କରିବା ନାହ। 17 େଯଉଁମାେନ େଖାଦିତ ପତିମାଗଣେର ନିଭର

କରନି ଓ ଛାଞେର ଢଳା ପତିମାଗଣକୁ “ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙର ଈଶର”

େବାଲ କୁହନି, େସମାେନ ବିମୁଖ ଓ ଅତିଶୟ ଲଜିତ େହେବ। 18 େହ

ବଧରମାେନ, ଶୁଣ; େହ ଅନମାେନ, ତୁେମମାେନ େଦଖବା ପାଇଁ ଅନାଅ। 19

ଆମର ଦାସ ଛଡ଼ା ଅନ କିଏ? ଅବା ଆମ େପରିତ ଦୂତ ପରି ବଧର କିଏ?

ଆମ ସେଙ ମିଳନେର ଥବା େଲାକ ପରି ଅନ ଓ ସଦାପଭୁଙର ଦାସ ପରି

ଅନ କିଏ? 20 ତୁେମ ଅେନକ ବିଷୟ େଦଖୁଅଛ, ମାତ ମେନାେଯାଗ କରୁ

ନାହଁ; ତାହାର କଣ ମୁକ ଅଛି, ମାତ େସ ଶୁଣୁ ନାହ। 21 ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ଧମ ସକାଶୁ ବ ବସାକୁ ମହତ ଓ ସମାନ କରିବାକୁ ସନୁଷ େହେଲ। 22 ମାତ

ଏହି େଲାକମାେନ ଅପହୃତ ଓ ଲୁଟିତ; େସସମେସ ଗତେର ପାଶବଦ ଓ

କାରାଗାରେର ଲୁଚାଯାଇଅଛନି; େସମାେନ ହୃତଧନ େହବା ପାଇଁ ଅଛନି,

ପୁଣି ଉଦାରକତା େକହି ନାହ; େସମାେନ ଲୁଟିତ ସରୂପ େହବା ପାଇଁ ଅଛନି

ଓ େଫରାଇ ଦିଅ େବାଲ କହିବା ପାଇଁ େକହି ନାହ। 23 ଏହି କଥାେର

େଯ କଣପାତ କରିବ ଓ ଶବଣ କରି ଭବିଷ କାଳ ନିମେନ ମେନାେଯାଗ

କରିବ, ତୁମମାନଙ ମ େର ଏପରି େଲାକ କିଏ ଅଛି? 24 ଯାକୁବକୁ ଲୁଟିତ

ସରୂପ େହବା ପାଇଁ ଓ ଇସାଏଲକୁ ଅପହାରକମାନଙ ହସେର କିଏ ସମପଣ

କେଲ? ଯାହାଙ ବିରୁଦେର ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ଯାହାଙ ପଥେର

େଲାକମାେନ ଗମନ କରିବାକୁ ସମତ େନାହିେଲ, ଅଥବା େସମାେନ ଯାହାଙ
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ବ ବସାର ଆ ାକାରୀ େନାହିେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ କି ଏହା କରି ନାହାନି?

25 ଏେହତୁ େସ ତାହାର ଉପେର ଆପଣା େକାଧର ପଚଣତା ଓ ଯୁଦର

ପବଳତା ଢାଳିେଦେଲ; ତହେର ତାହା ଚତୁଦଗେର ଅଗି ଜଳି ଉଠିଲା, ମାତ

େସ ଜାଣିଲା ନାହ; ପୁଣି, ଅଗି ତାହାକୁ ଦଗ କଲା, ତଥାପି େସ ମେନାେଯାଗ

କଲା ନାହ।

43ମାତ େହ ଯାକୁବ, େଯ ତୁମକୁ ସୃଷି କେଲ, େହ ଇସାଏଲ, େଯ ତୁମକୁ

ନିମାଣ କେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ ଏେବ ଏହି କଥା କହନି; “ଭୟ କର ନାହ,

କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ ମୁକ କରିଅଛୁ; ଆେମ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହାନ

କରିଅଛୁ, ତୁେମ ଆମର। 2 ତୁେମ ଜଳ ମ େଦଇ ଯିବା େବେଳ ଆେମ

ତୁମର ସଙୀ େହବା ନଦନଦୀ ମ େର ଗମନ କେଲ, େସହି ସବୁ ତୁମକୁ

ମଗ କରିବ ନାହ; ତୁେମ ଅଗି ମ େର ଗମନ କରିବା େବେଳ ଦଗ େହବ

ନାହ, କିଅବା ଅଗିଶିଖା ତୁମର ଦାହ ଜନାଇବ ନାହ। 3 କାରଣ ଆେମ

ସଦାପଭୁ, ତୁମ ପରେମଶର, ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ, ତୁମର ତାଣକତା

ଅଟୁ; ଆେମ ତୁମ ମୁକିର ମୂଲ ସରୂେପ ମିସର ଓ ତୁମ ପରିବେତ କୂଶ

ଓ ସବା େଦଶ େଦଇଅଛୁ। 4 ତୁେମ ଆମ ଦୃଷିେର ବହୁମୂଲ ଓ ସମାନ

େହାଇଅଛ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ େପମ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ ଆେମ ତୁମ ପରିବେତ

ମନୁଷ ମାନଙୁ ଓ ତୁମ ପାଣର ପରିବେତ େଗାଷୀବଗକୁ େଦବା। 5ଭୟ

କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ ତୁମ ସଙେର ଅଛୁ; ଆେମ ପୂବ ଦିଗରୁ ତୁମ

ବଂଶକୁ ଆଣିବା ଓ ପଶିମ ଦିଗରୁ ତୁମକୁ ସଂଗହ କରିବା; 6ଆେମ ଉତର

ଦିଗକୁ କହିବା, ‘ଛାଡ଼ିଦିଅ’ ଓ ଦକିଣ ଦିଗକୁ କହିବା, ‘ଅଟକାଇ ରଖ ନାହ;’

ଆମ ପୁତଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଓ ଆମ କନ ାଗଣଙୁ ପୃଥବୀର ପାନରୁ ଆଣି

ଦିଅ; 7ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆେମ ଆପଣା େଗୗରବାେଥ ସୃଷି

କରିଅଛୁ, ଏପରି ପେତ କ େଲାକକୁ ଆଣ; ଆେମ ତାହାକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ; ହଁ,

ଆେମ ତାହାକୁ ନିମାଣ କରିଅଛୁ।” 8 ଚକୁ ଥାଇ ଅନ ଓ କଣ ଥାଇ ବଧର,

ଏହି େଲାକଙୁ ବାହାର କରି ଆଣ। 9 ସବେଦଶୀୟମାେନ ସଂଗୃହୀତ େହଉନୁ

ଓ େଗାଷୀସମୂହ ଏକତୀକୃତ େହଉନୁ; େସମାନଙ ମ େର କିଏ ଏହା ପକାଶ

କରିପାେର ଓ ଆଦ ବିଷୟମାନ ଆମମାନଙୁ େଦଖାଇ ପାେର? େସମାେନ

ନିେଦାଷୀକୃତ େହବା ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାକୀଗଣକୁ ଆଣନୁ; ଅଥବା

େସମାେନ ଶୁଣି ଏହା ସତ େବାଲ କୁହନୁ। 10ସଦାପଭୁ କହନି, “ତୁେମମାେନ
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େଯପରି ଜାଣି ଆମଠାେର ବିଶାସ କରିବ ଓ ଆେମ େସହି ଅଟୁ େବାଲ ବୁଝିବ,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଆମର ସାକୀ ଓ ଆମର ମେନାନୀତ ଦାସ ଅଟ, ଆମ

ପୂବେର େକୗଣସି ଈଶର ନିମତ େହଲା ନାହ, କିଅବା ଆମ ଉତାେର େହବ

ନାହ। 11ଆେମ, ଆେମ ହ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ ଓ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଣକତା

ନାହ। 12 ଆେମ ପକାଶ କରିଅଛୁ, ଆେମ ଉଦାର କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ

େଦଖାଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ମ େର େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଦବତା ନ

ଥଲା; ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମର ସାକୀ ଅଟ ଓ ଆେମ

ପରେମଶର ଅଟୁ।” 13 “ହଁ, ଦିବସର ପୂବରୁ ଆେମ େସହି ଅଟୁ ଓ ଆମ ହସରୁ

ଉଦାରକାରୀ େକହି ନାହ; ଆେମ କାଯ କରିବା, ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ ଥା

କରିବ?” 14 ତୁମମାନଙର ମୁକିଦାତା, ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “ଆେମ ତୁମମାନଙ ସକାେଶ ବାବିଲକୁ େଲାକ ପଠାଇଅଛୁ

ଓ ଆେମ େସସମସଙୁ ପଳାତକଗଣ ତୁଲ ଆଣିବା; କ ଦୀୟମାନଙୁ

ହ େସମାନଙର ଆନନଗାନର େନୗକାେର ଆଣିବା। 15ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ଧମସରୂପ, ଇସାଏଲର ସୃଷିକତା, ତୁମମାନଙର ରାଜା ଅଟୁ।”

16 େଯ ସମୁଦେର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିେର ମାଗ କରନି; 17 େଯ ରଥ ଓ

ଅଶ, େସୖନ ଓ ବୀରଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣନି; େସମାେନ ଏକତ ତେଳ

େଶାଇ ଆଉ ଉଠିେବ ନାହ, େସମାେନ ଲୁପ ଓ ଛଣପଟ ପରି ଲଭଯାʼନି;

େସହି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; 18 “ତୁେମମାେନ ଆଦ ବିଷୟସବୁ ସରଣ

କର ନାହ, କିଅବା ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ ବିେବଚନା କର ନାହ। 19 େଦଖ,

ଆେମ ଏକ ନୂତନ କାଯ କରିବା; ତାହା ଏେବ ଅଙୁରିତ େହବ; ତୁେମମାେନ

କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହ? ଆହୁରି, ଆେମ ପାନର ମ େର ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିେର

ନଦନଦୀ କରିବା। 20 େକତର ପଶୁଗଣ, ଶୃଗାଳ ଓ ଓଟପକୀଗଣ ଆମର

େଗୗରବ କରିେବ; କାରଣ ଆେମ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙର

ପାନାେଥ ପାନର ମ େର ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିେର ନଦନଦୀ େଯାଗାଉ; 21

େସହି େଲାକମାନଙୁ ଆେମ ଆପଣା ପଶଂସା ବଣନା କରିବା ନିମେନ ସୃଷି

କରିଅଛୁ। 22 ତଥାପି େହ ଯାକୁବ, ତୁେମ ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କରି ନାହଁ;

େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଆମ ବିଷୟେର କାନ େହାଇଅଛ। 23 ତୁେମ ଆପଣା

େହାମାଥକ େମଷାଦି ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣି ନାହଁ; କିଅବା ତୁେମ ଆପଣା

ବଳିଦାନ ଦାରା ଆମର ସମାଦର କରି ନାହଁ। ଆେମ େନୖେବଦ ନିମେନ
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ତୁମକୁ ଦାସ କମ କରାଇ ନାହଁୁ; କିଅବା କୁନୁରୁ ନିମେନ ତୁମକୁ କାନ କରାଇ

ନାହଁୁ। 24 ତୁେମ େରୗପ ମୁଦା େଦଇ ଆମ ପାଇଁ ସୁଗନି ବଚ କୟ କରି ନାହଁ,

କିଅବା ତୁମ ବଳିର େମଦେର ଆମକୁ ତୃପ କରି ନାହଁ; ମାତ ତୁେମ ଆପଣା

ପାପ ଦାରା ଆମକୁ ଦାସ କମ କରାଇଅଛ, ତୁେମ ଆପଣା ନାନା ଅଧମେର

ଆମକୁ କାନ କରିଅଛ। 25ଆେମ, ଆେମ ହ ଆପଣା ଲାଗି ତୁମର ଅଧମସବୁ

ମାଜନା କରୁ ଓ ତୁମର ପାପସବୁ ଆେମ ସରଣ କରିବା ନାହ। 26ଆମଙୁ

ସରଣ କରାଅ; ଆେମମାେନ ପରସରର ବିଚାର କରୁ; ତୁେମ ନିେଦାଷୀକୃତ

େହବା ନିମେନ ଆପଣା କଥା କୁହ। 27 ତୁମର ଆଦିପିତା ପାପ କଲା ଓ

ତୁମର ମ ସିମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର ଅଧମ କରିଅଛନି। 28 ଏନିମେନ ଆେମ

ପବିତ ସାନର ଅଧପତିମାନଙୁ ଅପବିତ କରିବା, ଆେମ ଯାକୁବକୁ ଅଭଶାପ

ଓ ଇସାଏଲକୁ ନିନାପାତ କରିବା।

44ତଥାପି େହ ଆମର ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆମର ମେନାନୀତ ଇସାଏଲ,

ଏେବ ଶୁଣ; 2 େଯ ତୁମକୁ ନିମାଣ କେଲ ଓ ଗଭରୁ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିେଲ, େଯ

ତୁମର ସାହାଯ କରିେବ, େସହି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ଆମର

ଦାସ ଯାକୁବ, େହ ଆମର ମେନାନୀତ ଯିଶୁରୁଣ, ଭୟ କର ନାହ। 3 କାରଣ

ଆେମ ତୃଷିତ ଉପେର ଜଳ ଓ ଶୁଷ ଭୂମି ଉପେର ଜଳେସାତ ଢାଳିବା; ଆେମ

ତୁମ ବଂଶ ଉପେର ଆପଣା ଆତା ଓ ତୁମ ସନାନଗଣ ଉପେର ଆପଣା

ଆଶୀବାଦ ଢାଳିବା; 4 ତହେର େସମାେନ ଜଳେସାତ ନିକଟସ ବାଇଶୀ

ବୃକ ତୁଲ ତୃଣ ମ େର ଅଙୁରିତ େହେବ। 5 ଏକ ଜଣ କହିବ, ‘ଆେମ

ସଦାପଭୁଙର;’ ଅନ ଜଣ ଯାକୁବ ନାମେର ଆପଣାକୁ ଖ ାତ କରିବ; ଆଉ,

ଜେଣ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ସହସେର ସାକର କରିବ ଓ ଇସାଏଲୀୟ

କୁଳ ନାମେର ଆପଣାକୁ ପସିଦ କରିବ।” 6 ସଦାପଭୁ, ଇସାଏଲର ରାଜା ଓ

ତାହାର ମୁକିଦାତା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; “ଆେମ ଆଦି

ଓ ଆେମ ଅନ, ପୁଣି ଆମ ଛଡ଼ା ପରେମଶର ଆଉ ନାହ। 7ଆେମ େସହି

ପୁରାତନ େଲାକଙୁ ସାପନ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆମ ତୁଲ କିଏ ଆହାନ

କରିବ ଓ ତାହା ପକାଶ କରିବ ଓ ଯଥାକେମ ଆମ ପାଇଁ ତାହା ସଜାଇବ?

ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା ନିକଟବତୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େସମାେନ

ପକାଶ କରନୁ। 8 ତୁେମମାେନ କମିତ କିଅବା ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; ଆେମ କʼଣ

ପୂବରୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶ କରି ନାହଁୁ ଓ ତୁମମାନଙୁ ତାହା ଜଣାଇ
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ନାହଁୁ? ତୁେମମାେନ ଆମର ସାକୀ। ଆମ ଭନ ଆଉ କି ପରେମଶର ଅଛନି?

ଅନ େଶୖଳ ନାହ; ଆେମ କାହାକୁ ଜାଣୁ ନା।” 9 େଯଉଁମାେନ େଖାଦିତ

ପତିମା ନିମାଣ କରନି, େସମାେନ ସମେସ ଅସାର ଓ େସମାନଙର ମେନାହର

ବିଷୟମାନ ଉପକାରକ େହବ ନାହ; େସମାେନ େଯପରି ଲଜିତ େହେବ,

ଏଥପାଇଁ େସମାନଙର ନିଜ ସାକୀଗଣ େଦଖନି ନାହ, କିଅବା ଜାଣନି ନାହ।

10 ଯାହା େକୗଣସି ବିଷୟେର ଉପକାରକ ନୁେହଁ, ଏପରି େଦବତା କିଏ

ନିମାଣ କରିଅଛି, ଅବା େଖାଦିତ ପତିମା କିଏ ଛାଞେର ଢାଳିଅଛି? 11 େଦଖ,

ତାହାର ସହାୟ ସମେସ ଲଜିତ େହେବ; ପୁଣି, ଶିଳକାରୀମାେନ ମନୁଷ

ମାତ; େସସମେସ ଏକତ େହଉନୁ, େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହଉନୁ; େସମାେନ

କମିତ େହେବ, େସମାେନ ଏକାେବେଳ ଲଜିତ େହେବ। 12 କମକାର େଲୗହ

ଅସ ନିମାଣ କରି ତପ ଅଙାରେର କମ କେର ଓ ହାତୁଡ଼ିେର ତାହା ଗଢ଼ି

ନିଜର ବଳିଷ ବାହୁେର ତାହା ପସୁତ କେର; ହଁ, େସ କୁଧତ ହୁଏ ଓ ତାହାର

ବଳ ଊଣା ପଡ଼ିଯାଏ, େସ ଜଳ ପାନ ନ କରି କାନ ହୁଏ। 13 ସୂତଧର ସୂତା

ଟାେଣ; େସ ସିନୁର ଦାରା ଚିହ ଦିଏ, େସ ରନା ବୁଲାଇ ଆକୃତି କରି କମାସ

ଦାରା ଚିହ ଦିଏ ଓ ଗୃହେର ବାସ କରାଇବା ନିମେନ ମନୁଷ ର ଆକୃତି ଓ

େସୗନଯ ଅନୁସାେର ତାହା ନିମାଣ କେର। 14 େସ ଆପଣା ନିମେନ ଏରସ

ବୃକ କାେଟ, ତସା ଓ ଅେଲାନ ବୃକ ନିଏ, େସ ବନବୃକ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ବୃକ

ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କେର; େସ େଦବଦାରୁ ବୃକ େରାପଣ କେର ଓ ବୃଷି ତାହା

ବଢ଼ାଏ। 15ଏଉତାେର ତାହା ମନୁଷ ର ଜାେଳଣି କାଷ ହୁଏ; େସ ତହରୁ

କିଛି େନଇ ଅଗି ତାପ ନିଏ; ଆଉ, େସ ତାହା ଜାଳି ରୁଟି ପାକ କେର; ଆହୁରି,

େଗାଟିଏ େଦବତା କରି ତାହା ପୂଜା କେର; େସ େଗାଟିଏ େଖାଦିତ ପତିମା

କରି ତାହା ଆଗେର ଦଣବତ କେର। 16 େସ ତହରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅଗିେର

େପାେଡ଼; ଅନ ଅଂଶେର େସ ମାଂସ ପାକ କରି େଭାଜନ କେର ଓ ଶୂଲ ମାଂସ

ପସୁତ କରି ତୃପ ହୁଏ, ଆହୁରି େସ ଅଗି ତାପ େନଇ କେହ, “ଆଃ, ଆେମ

ଉଷ େହଲୁ, ଆେମ ଅଗି େଦଖଲୁ।” 17 ପୁଣି, େସ ତହର ଅବଶିଷାଂଶ ଦାରା

ଏକ େଦବତା, ଆପଣାର େଖାଦିତ ପତିମା ନିମାଣ କେର; େସ ତାହା ଆଗେର

ଦଣବତ କରି ପୂଜା କେର ଓ ତାହା ନିକଟେର ପାଥନା କରି କେହ, “ଆମକୁ

ଉଦାର କର, ତୁେମ ଆମର େଦବତା।” 18 େସମାେନ ଜାଣନି ନାହ, କିଅବା

ବିେବଚନା କରନି ନାହ, କାରଣ େସମାେନ େଯପରି େଦଖ ନ ପାରିେବ,
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ଏଥପାଇଁ େସମାନଙର ଚକୁ ଓ େସମାେନ େଯପରି ବୁଝି ନ ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ

େସମାନଙର ଚିତ େସ ମୁଦିତ କରିଅଛନି। 19 େକହି ମେନ କେର ନାହ,

କିଅବା ଏହା କହିବା ପାଇଁ କାହାରି ାନ କି ବୁଦି ନାହ େଯ, “ଯହର ଏକ ଅଂଶ

େନଇ ଆେମ ଅଗିେର ଦଗ କରିଅଛୁ ଓ ଯହର ଜଳ; ଅଙାର େନଇ ରୁଟି ପାକ

କରିଅଛୁ ଓ ମାଂସ ପାକ କରି େଭାଜନ କରିଅଛୁ, ତହର ଅବଶିଷାଂଶ େନଇ କି

ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ ନିମାଣ କରିବା? ଆେମ କି ଖେଣ କାଷ ଆଗେର ଦଣବତ

କରିବା?” 20 େସ ଭସ େଭାଜନ କେର; େସ େଯପରି ଆପଣା ପାଣ ଉଦାର

କରି ନ ପାେର, “କିଅବା ଆମ ଡାହାଣ ହସେର କି ମିଥ ା ନାହ,” ଏହା କହି ନ

ପାେର, ଏଥପାଇଁ ଭାନ ଚିତ ତାହାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଅଛି। 21 େହ ଯାକୁବ,

େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଏହିସବୁ କଥା ସରଣ କର, କାରଣ ତୁେମ ଆମର ଦାସ;

ଆେମ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ; ତୁେମ ଆମର ଦାସ; େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଆମ ଦାରା

ବିସୃତ େହବ ନାହ। 22ଆେମ ତୁମର ଅଧମସବୁ ନିବିଡ଼ କୁହୁଡ଼ିର ନ ାୟ ଓ

ତୁମର ପାପସବୁ େମଘ ପରି ମାଜନା କରିଅଛୁ; ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ;

କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ ମୁକ କରିଅଛୁ। 23 େହ ଆକାଶମଣଳ, ଗାନ କର,

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହା ସାଧନ କରିଅଛନି; େହ ପୃଥବୀର ଅଧଃସାନସକଳ,

ଆନନଧନି କର; େହ ପବତଗଣ, େହ ଅରଣ ଓ ତନ ସ ପେତ କ ବୃକ,

ତୁେମମାେନ ଉଚସରେର ଗାନ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଯାକୁବକୁ ମୁକ

କରିଅଛନି ଓ ଇସାଏଲ ମ େର ଆପଣାକୁ େଗୗରବାନିତ କରିେବ। 24 ତୁମର

ମୁକିଦାତା ସଦାପଭୁ, ଗଭରୁ େଯ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିେଲ, େସ ଏହା କହନି; “ଆେମ

ସଦାପଭୁ, ଆେମ ସବୁ କାଯ ସାଧନ କରୁ ଆେମ ଏକାକୀ ଆକାଶମଣଳ

ବିସାର କରୁ; ଆେମ ପୃଥବୀକୁ ପସାର କରୁ; ଆମର ସଙୀ କିଏ? 25ଆେମ

ମିଥ ାବାଦୀମାନଙର (ଦତ) ଲକଣସବୁ ବିଫଳ କରୁ ଓ ମନ ମାନଙୁ ଉନତ

କରୁ; ଆେମ ାନୀମାନଙୁ ପଛକୁ ହଟାଇ େଦଉ ଓ େସମାନଙର ାନ ମୂଖତା

କରୁ; 26ଆେମ ଆପଣା ଦାସର ବାକ ଦୃଢ଼ କରୁ ଓ ଆପଣା ଦୂତଗଣର

ମନଣା ସିଦ କରୁ; ଆେମ ଯିରୂଶାଲମ ବିଷୟେର କହୁ, ତାହା ବସତିବିଶିଷ

େହବ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରମାନଙ ବିଷୟେର କହୁ, ‘େସହି ସବୁ ପୁନଃନିମତ

େହବ,’ ‘ପୁଣି ଆେମ ତହର ଉଜାଡ଼ ସାନସବୁ ପୁନବାର ପତନ କରିବା;’ 27

ଆେମ ଅଗାଧ ଜଳକୁ କହୁ, ‘ଶୁଷ ହୁଅ; ପୁଣି ଆେମ ତୁମର ନଦନଦୀସବୁ

ଶୁଷ କରିବା;’ 28ଆେମ େକାର ବିଷୟେର କହୁ, ‘େସ ଆମ ପଲର ପାଳକ
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ଓ ଆମର ଇଷ ସାଧନ କରିବ;’ େସ ଯିରୂଶାଲମ ବିଷୟେର କହିବ, ‘ତାହା

ପୁନଃନିମତ େହବ’ ଓ ମନିରକୁ କହିବ, ‘ତୁମର ଭତିମୂଳ ସାପିତ େହବ।’”

45ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଅଭଷିକ ବ କିର, ଅଥା , େକାର ର ବିଷୟେର ଏହି

କଥା କହନି, ଆେମ ତାହା ସମୁଖେର ନାନା େଗାଷୀଙୁ ପରାସ କରିବା ନିମେନ

ତାହାର ଡାହାଣ ହସ ଧରିଅଛୁ ଓ ଆେମ ରାଜାମାନଙର କଟିବନନଫଟାଇବା;

ଆେମ ତାହା ସମୁଖେର କବାଟସବୁ ମୁକ କରିବା ଓ ନଗରଦାରସବୁ ବନ

େହବ ନାହ; 2 “ଆେମ ତୁମର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିବା, ରଗଡ଼ା ସାନସବୁ

ସମାନ କରିବା; ଆେମ ପିତଳର କବାଟସବୁ ଭାଙି ଖଣ ଖଣ କରିବା ଓ

େଲୗହ ଅଗଳସବୁ କାଟି ପକାଇବା; 3 ପୁଣି, ଆେମ ଅନକାରାବୃତ ଧନଭଣାର

ଓ ଗୁପ ସାନେର ସଞିତ ସମତିସବୁ ତୁମକୁ େଦବା, ତହେର ତୁମର ନାମ ଧରି

ଆହାନକାରୀ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଅଟୁ, ଏହା

ତୁେମ ଜାଣି ପାରିବ। 4ଆମ ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆମ ମେନାନୀତ ଇସାଏଲ

ସକାେଶ ଆେମ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଡାକିଅଛୁ; ତୁେମ ଆମକୁ ନ ଜାଣିେଲ

େହଁ ଆେମ ତୁମକୁ ଉପାଧ େଦଇଅଛୁ। 5ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଆଉ ଦିତୀୟ

େକହି ନାହ; ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ ପରେମଶର ନାହାନି; ତୁେମ ଆମକୁ ନ ଜାଣିେଲ

େହଁ ଆେମ ତୁମର କଟିବନନ କରିବା; 6 ତହେର ଆମ ଛଡ଼ା େଯ ଆଉ େକହି

ନାହ, ଏହା ସୂେଯ ାଦୟର ସାନରୁ ପଶିମ ଦିଗ ପଯ ନ େଲାେକ ଜାଣିେବ;

ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଆଉ ଦିତୀୟ େକହି ନାହ। 7ଆେମ ଦୀପି ନିମାଣ କରୁ ଓ

ଆେମ ଅନକାର ସୃଷି କରୁ; ଆେମ ଶାନି ରଚନା କରୁ, ଅନିଷ ସୃଷି କରୁ;

ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହାସବୁ ସାଧନ କରୁ। 8 େହ ଆକାଶମଣଳ, ତୁେମମାେନ

ଉପରୁ ବଷଣ କର, େମଘମାଳ ଧମବୃଷି କରୁ; େଯପରି ପରିତାଣ ଉତନ

େହବ, ଏଥପାଇଁ ପୃଥବୀ ବିଦୀଣ େହଉ ଓ େସ ଧାମକତା ଏକତ ଅଙୁରିତ

କରାଉ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା ସୃଷି କରିଅଛୁ। 9 େଯ ଆପଣା ସୃଷିକତାଙ

ସେଙ ବିେରାଧ କେର, େସ ସନାପର ପାତ! ପୃଥବୀର ଖପରା ମ େର

ଖେଣ ଖପରା ମାତ! ମୃତିକା କʼଣ ତାʼର ଗଢ଼ିବା େଲାକକୁ କହିବ, ‘ତୁେମ

କଅଣ ନିମାଣ କରୁଅଛ?’ ଅବା ତୁମର କମ କʼଣ କହିବ, ‘ତାହାର ହସ

ନାହ?’ 10 େଯ ପିତାକୁ କେହ, ‘ତୁେମ କଅଣ ଜନାଉଅଛ,’ ଅବା ସୀେଲାକକୁ

କେହ, ‘ତୁେମ କଅଣ ପସବ କରୁଅଛ? େସ ସନାପର ପାତ!’” 11 ସଦାପଭୁ,

ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ଓ ତାହାର ନିମାଣକତା ଏହି କଥା କହନି, “ଆଗାମୀ
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ଘଟଣାର ବିଷୟ ଆମକୁ ପଚାର; ତୁେମମାେନ ଆମ ସନାନଗଣର ବିଷୟେର

ଓ ଆମ ହସକୃତ କମ ବିଷୟେର ଆମକୁ ଆେଦଶ ଦିଅ। 12ଆେମ ପୃଥବୀ

ନିମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ତହ ମ େର ମନୁଷ ର ସୃଷି କରିଅଛୁ; ଆେମ, ଆମର

ହସ ହ ଆକାଶମଣଳ ବିସୀଣ କରିଅଛି ଓ ତହର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆେମ

ଆ ା େଦଇଅଛୁ। 13ଆେମ ଧମେର ତାହାକୁ ଉତନ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ

ତାହାର ସକଳ ପଥ ସରଳ କରିବା; େସ ଆମର ନଗର ନିମାଣ କରିବ ଓ େସ

ଆମର ନିବାସିତ େଲାକମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦବ, ମୂଲ ନିମେନ କିଅବା ପୁରସାର

ନିମେନ ନୁେହଁ,” ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 14 ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “ମିସରର ପରିଶମର, କୂଶର ବାଣିଜ ର ଫଳ ଓ ଦୀଘକାୟ

ସବାୟୀୟମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିେବ ଓ ତୁମର େହେବ; େସମାେନ ତୁମର

ପଶା ଗାମୀ େହେବ; ଶୃଙଳେର ଆବଦ େହାଇ େସମାେନ ଆସିେବ; ପୁଣି,

େସମାେନ ତୁମକୁ ପଣାମ କରିେବ ଓ ନିେବଦନ କରି କହିେବ, ‘ନିଶୟ

ପରେମଶର ତୁମ ମ େର ଅଛନି; ତାହାଙ ବିନୁ ଆଉ େକହି ନାହ, ଆଉ

େକହି ପରେମଶର ନାହାନି।’” 15 େହ ତାଣକତା, ଇସାଏଲର ପରେମଶର,

ତୁେମ ନିଶୟ ଆତେଗାପନକାରୀ ପରେମଶର ଅଟ। 16 େସମାେନ ଲଜିତ

େହେବ, ହଁ, େସମାେନ ସମେସ ବିବତ େହେବ; ପତିମା ନିମାଣକାରୀ ସମେସ

ଏକାସେଙ ଅପମାନଗସ େହେବ। 17 ମାତ ଇସାଏଲ, ସଦାପଭୁଙ ଦାରା

ଅନନକାଳସାୟୀ ପରିତାଣ ପାପ େହବ; ତୁେମମାେନ ଯୁଗଯୁଗାନ ପଯ ନ

ଲଜିତ କିଅବା ବିବତ େହବ ନାହ। 18 କାରଣ, ଆକାଶମଣଳର ସୃଷିକତା

ସଦାପଭୁ ଏହିପରି କହନି; “େସ ପରେମଶର ଅଟନି; େସ ପୃଥବୀକୁ ନିମାଣ

କରି ପସୁତ କେଲ; େସ ତାହା ସାପନ କେଲ, େସ ତାହା ଶୂନ କରି ସୃଷି

ନ କରି ବସତି ସାନ େହବା ପାଇଁ ନିମାଣ କେଲ, ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଆଉ

ଦିତୀୟ େକହି ନାହ। 19ଆେମ େଗାପନେର ଅନକାରମୟ େଦଶର େକୗଣସି

ସାନେର କହି ନାହଁୁ; ‘ତୁେମମାେନ ବୃଥାେର ଆମର ଅେନଷଣ କର,’ ଏହା

ଆେମ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ କହି ନାହଁୁ, ଆେମ ସଦାପଭୁ ଧମବାଦୀ, ଆେମ ସଠି

କଥା ପକାଶ କରୁ। 20 େହ ନାନା େଗାଷୀ ମ ରୁ ରକାପାପ େଲାକମାେନ,

ତୁେମମାେନ ଏକତ େହାଇ ଆସ, ଏକ ସେଙ ନିକଟକୁ ଆସ; େଯଉଁମାେନ

ଆପଣାମାନଙ େଖାଦିତ ପତିମାର କାଷ େବାହି ବୁଲନି ଓ ପରିତାଣ କରିବାକୁ

ଅସମଥ େଦବତା ନିକଟେର ପାଥନା କରନି, େସମାନଙର କିଛି ାନ ନାହ।
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21 ତୁେମମାେନ ପକାଶ କର ଓ ତାହା ଉପସିତ କର; ହଁ, େସମାେନ ପରସର

ମନଣା କରନୁ; ପୂବକାଳରୁ କିଏ ଏହା ଜଣାଇଅଛି? ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଏ

ଏହା ପକାଶ କରିଅଛି? ଆେମ ସଦାପଭୁ କି ଏହା କରି ନାହଁୁ? ଆମ ଛଡ଼ା

ଅନ ପରେମଶର ନାହ, ଆେମ ଧମଶୀଳ ପରେମଶର ଓ ତାଣକତା; ଆମ

ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହ। 22 େହ ପୃଥବୀର ପାନସ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ଆମ

ପତି ଅନାଇ ପରିତାଣ ପାପ ହୁଅ; କାରଣ ଆେମ ପରେମଶର, ଆମ ଛଡ଼ା

ଦିତୀୟ ନାହ। 23ଆେମ ଆପଣା ନାମ େନଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ ଓ ଧମମୟ

ବାକ ଆମ ମୁଖରୁ ନିଗତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଅନ ଥା େହବ ନାହ, ‘ଆମ

ଛାମୁେର ପେତ କ ଆଣୁ ନତ େହବ, ପେତ କ ଜିହା ଶପଥ କରିବ।’ 24

େଲାେକ ଆମ ଉେଦଶ େର କହିେବ, େକବଳ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଧାମକତା

ଓ ଶକି ଅଛି। ତାହାଙ ନିକଟକୁ େଲାକମାେନ ଆସିେବ, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ

ତାହାଙ ପତି ବିରକ େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ସମେସ ଲଜିତ େହେବ। 25

ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଧାମକୀକୃତ େହେବ ଓ ଦପ

କରିେବ।”

46 େବ େଦବତା ଅବନତ ହୁଏ, ନେବା ନତ ହୁଏ; େସମାନଙ ପତିମାଗଣ

ଜନୁ ଓ ପଶୁମାନଙ ଉପେର ଥୁଆ ଯାଇଅଛନି; େଯଉଁ ଦବ ମାନ ତୁେମମାେନ

େବାହି କରି ବୁଲଲ, ତାହା େବାଝ େହାଇଅଛି, କାନ ପଶୁ ପତି ଭାର େହାଇଅଛି।

2 େସମାେନ ନତ ହୁଅନି, େସମାେନ ଏକତ ନତ ହୁଅନି; େସମାେନ ଭାର

ରକା କରି ପାରିେଲ ନାହ, ମାତ ଆେପ ବନୀ େହାଇ ଯାଇଅଛନି। 3 “େହ

ଯାକୁବ ବଂଶ, େହ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଅବଶିଷାଂଶ ସମେସ, ଆମର କଥା

ଶୁଣ; ତୁେମମାେନ ଉଦରସାୟୀ େହବାଠାରୁ ଆମ ଦାରା ବୁହା ଯାଇଅଛ,

ତୁେମମାେନ ଗଭରୁ ବହା ଯାଇଅଛ; 4 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙର ବୃଦାବସା

ପଯ ନ େସହି ଅଟୁ ଓ ପକେକଶ ପଯ ନ ହ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େବାହିବା;

ଆେମ ନିମାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ େବାହିବା; ହଁ, ଆେମ ବହିବା ଓ ଉଦାର

କରିବା। 5 ତୁେମମାେନ ଆମକୁ କାହାର ସଦୃଶ ଓ ସମାନ କରିବ ଓ କାହାର

ସେଙ ଆମର ଉପମା େଦେଲ, ଆେମମାେନ ସମାନ େହବା? 6 େସମାେନ

େତାଡ଼ାରୁ ସୁନା ଢାଳନି ଓ ନିକିେର ରୂପା େତୗଲନି, େସମାେନ ସୁନାରୀକୁ ମୂଲ

ଲଗାନି ଓ େସ େଗାଟିଏ େଦବତା ନିମାଣ କେର; େସମାେନ ଦଣବତ କରି

ପୂଜା କରନି। 7 େସମାେନ ତାହାକୁ ସନେର ବହନ କରନି ଓ ତାହାକୁ େବାହି
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ତାହାର ସାନେର ତାହାକୁ ରଖନି, ତହେର େସ ଛିଡ଼ା ହୁଏ; େସ ଆପଣା ସାନରୁ

ଘୁଞିବ ନାହ; ଆହୁରି, େକହି ତାହାକୁ ଡାକିେଲ େହଁ େସ ଉତର େଦଇ ପାରିବ

ନାହ, କିଅବା ସଙଟରୁ ଉଦାର କରି ପାରିବ ନାହ। 8 ତୁେମମାେନ ଏହା

ସରଣ କର ଓ ପୁରୁଷତ ପକାଶ କର; େହ ଅଧମାଚାରୀମାେନ, ମନେର କର।

9 ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ ସରଣ କର; କାରଣ ଆେମ ହ ପରେମଶର, ଦିତୀୟ

ନାହ; ଆେମ ପରେମଶର, ଆମ ତୁଲ େକହି ନାହ; 10ଆେମ େଶଷ ବିଷୟ

ଆଦିଠାରୁ ପକାଶ କରୁ, ପୁଣି ଯାହା ସାଧତ େହାଇ ନାହ, ତାହା ପାଚୀନ

କାଳରୁ ଜଣାଉ, ଆଉ କହୁ, ‘ଆମର ମନଣା ସିର େହବ ଓ ଆେମ ଆପଣାର

ସକଳ ମନସାମନା ସିଦ କରିବା,’ 11ଆେମ ପୂବ ଦିଗରୁ ଉେତାଶ ପକୀକୁ,

ଦୂର େଦଶରୁ ଆମ ମନଣାର ମନୁଷ କୁ ଆହାନ କରୁ; ଆେମ କହିଅଛୁ, ଆଉ

ଆେମ ତାହା ସିଦ କରିବା; ଆେମ କଳନା କରିଅଛୁ, ଆଉ ଆେମ ତାହା

ସଫଳ କରିବା। 12 େହ ଧମରୁ ଦୂରବତୀ କଠିନାନଃକରଣ େଲାେକ, ଆମର

କଥା ଶୁଣ। 13ଆେମ ଆପଣା ଧମ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛୁ, ତାହା ଦୂରବତୀ

େହବ ନାହ ଓ ଆମ ପରିତାଣର ବିଳମ େହବ ନାହ; ଆମର େଗୗରବ ସରୂପ

ଇସାଏଲର ନିମେନ ଆେମ ସିେୟାନେର ପରିତାଣ ସାପନ କରିବା।”

47ଆେଗା ବାବିଲର ଅନୂଢ଼ା କେନ , ତୁେମ ଓହାଇ ଧୂଳିେର ବସ; ଆେଗା

କ ଦୀୟର କେନ , ସିଂହାସନ ବିନା, ଭୂମିେର ବସ; କାରଣ ତୁେମ ଆଉ

େକାମଳା ଓ ସୁକୁମାରୀ େବାଲ ଖ ାତା ନ େହବ। 2 ଚକି େନଇ ଶସ

େପଷ, ତୁମର ଓଢ଼ଣି କାଢ଼, େପାଷାକ କାଢ଼ି ପକାଅ, ପାଦ ଅନାବୃତ କର,

ନଦନଦୀେର ଚାଲ କରି ଯାଅ। 3 ତୁମର ଉଲଙତା ପକାଶିତ େହବ, ହଁ,

ତୁମର ଲଜାର ବିଷୟ ଦୃଶ େହବ; ଆେମ ପରିେଶାଧ େନବା, ପୁଣି କାହାରି

ଅନୁେରାଧ ମାନିବା ନାହ। 4ଆମମାନଙର ମୁକିଦାତା ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ, ତାହାଙର ନାମ। 5ଆେଗା କ ଦୀୟମାନଙର

କେନ , ତୁେମ ଅନାରକୁ ଯାଇ ତୁନି େହାଇ ବସ; କାରଣ ରାଜ ସମୂହର

କତୃତକାରିଣୀ େବାଲ ତୁେମ ଆଉ ଖ ାତା େହବ ନାହ। 6ଆେମ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ପତି କୁଦ େହାଇ ଆପଣା ଅଧକାର ଅପବିତ କଲୁ ଓ ତୁମ

ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କଲୁ; ତୁେମ େସମାନଙ ପତି କିଛି ଦୟା ପକାଶ

କଲ ନାହ; ତୁେମ ବୃଦ େଲାକ ଉପେର ତୁମର ଯୁଆଳି ବଡ଼ ଭାରୀ କରି

େଥାଇଲ। 7 ପୁଣି, ତୁେମ କହିଲ, “ଆେମ ସଦାକାଳ କତୃତକାରିଣୀ େହାଇ
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ରହିବା;” ଏେହତୁ ତୁେମ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କଲ ନାହ, କିଅବା

ତହର େଶଷ ଫଳ ସରଣ କଲ ନାହ। 8 ଏେହତୁ େଗା ସୁଖେଭାଗିନୀ,

ଏେବ ଏହା ଶୁଣ, ତୁେମ ନିଭୟେର ବାସ କରି ମେନ ମେନ କହୁଅଛ,

“ଆେମ ଅଛୁ, ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହ; ଆେମ ବିଧବା ପରି ବସିବା

ନାହ, କିଅବା ସନାନବିରହ ଜାଣିବା ନାହ,” 9 ମାତ ସନାନବିରହ ଓ

େବୖଧବ ଏ ଦୁଇ ଏକ ମୁହୂତେର, ଏକ ଦିନେର ତୁମ ପତି ଘଟିବ; ତୁମର

ଅପାର ଗଣକତା ଓ ଅତି ପଚୁର ମାୟାବୀତ ଥେଲ େହଁ, େସ ଦୁଇ ସମୂଣ

ପରିମାଣେର ତୁମ ପତି ଘଟିବ। 10 କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ଦୁଷତାେର

ନିଭର ରଖଅଛ; ତୁେମ କହିଅଛ, “େକହି ଆମକୁ େଦଖୁ ନାହ,” ତୁମର ାନ

ଓ ବିଦ ା ତୁମକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଅଛି; ପୁଣି ତୁେମ ଆପଣା ମେନ ମେନ

କହିଅଛ, “ଆେମ ଅଛୁ, ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହ;” 11 ଏେହତୁ ତୁମ

ପତି ଦୁଦଶା ଘଟିବ, ତୁେମ ତହର ଉଦୟ ଜାଣିବ ନାହ; ପୁଣି, ତୁମ ଉପେର

ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ତୁେମ ତାହା ଦୂର କରି ପାରିବ ନାହ; ଆଉ, ଯାହା ତୁେମ ଜାଣୁ

ନାହଁ, ଏପରି ବିନାଶ ହଠା ତୁମ ଉପେର ଘଟିବ। 12 ତୁେମ ବାଲ କାଳରୁ

ଆପଣାର େଯଉଁ ମାୟାବୀତ ଓ ଅପାର ଗଣକତାେର ପରିଶମ କରି ଆସିଅଛ,

ଏେବ ତାହା ଅବଲମନ କର। େକଜାଣି ଅବା ତୁେମ ଉପକାର ପାଇ ପାରିବ,

େକଜାଣି ଅବା ତୁେମ ଜୟଯୁକ େହାଇ ପାରିବ। 13 ତୁେମ ଆପଣାର ଅପାର

ମନଣାେର କାନ େହାଇଅଛ; ଏେବ େଜ ାତିଷମାେନ, ନକତଦଶୀମାେନ,

ମାସିକ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ ଠିଆ େହଉନୁ ଓ ତୁମ ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ,

ତହରୁ ତୁମକୁ ରକା କରନୁ। 14 େଦଖ, େସମାେନ କୁଟା ପରି େହେବ;

ଅଗି େସମାନଙୁ ଦଗ କରିବ; େସମାେନ ଅଗିଶିଖାର ବଳରୁ ଆପଣାମାନଙୁ

ଉଦାର କରି ପାରିେବ ନାହ। ତାହା ଉଷ େହବା ନିମେନ ଜଳନ ଅଙାର

ଅବା ତହ ସମୁଖେର ବସିବା ନିମେନ ଅଗି ସରୂପ େହବ ନାହ। 15 େଯଉଁ

େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁେମ ପରିଶମ କରିଅଛ, େସହି ସବୁ ତୁମ ପତି ଏହିପରି

େହବ; ତୁମର େଯୗବନରୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମ ସହିତ ବାଣିଜ କରିଅଛନି,

େସମାନଙର ପେତ େକ ଏେଣେତେଣ ଭମଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା ସାନକୁ

ଯିେବ, ତୁମକୁ ରକା କରିବାକୁ େକହି ରହିେବ ନାହ।

48 େହ ଇସାଏଲ ନାମେର ଖ ାତ ଓ ଯିହୁଦାର ଜଳାଶୟରୁ ଉତନ ଯାକୁବ

ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣ; ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର
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ଶପଥ କରୁଅଛ ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ନାମ କୀତନ କରୁଅଛ, ମାତ

ସତ େର କିଅବା ଧାମକତାେର ନୁେହଁ। 2 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ

ପବିତ ନଗରର େଲାକ େବାଲ ଖ ାତ କରନି ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ

ଉପେର ନିଭର ରଖନି; ତାହାଙର ନାମ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ। 3

“ଆେମ ପୂବକାଳର କଥା ପାଚୀନ କାଳରୁ ପକାଶ କରିଅଛୁ; ହଁ, ତାହା

ଆମ ମୁଖରୁ ନିଗତ େହଲା ଓ ତାହା ଆେମ ପକାଶ କଲୁ; ଆେମ ତାହା

କଲୁ ଓ ଅକସା େସହି ସବୁ ଘଟିଲା। 4 ତୁେମ ଅବା , ତୁମର ଗୀବା

େଲୗହନଳୀ ଓ ତୁମର କପାଳ ପିତଳ ସରୂପ େବାଲ ଆେମ ଜାଣିଲୁ। 5

ଏଥପାଇଁ ଆେମ ପାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ ପତି ତାହା ପକାଶ କଲୁ; ତାହା

ଘଟିବା ପୂେବ ତୁମକୁ ଜଣାଇଲୁ; େନାହିେଲ ଅବା ତୁେମ କୁହନ, ଆମର

େଦବତା ଏହା କରିଅଛି, ଆମର େଖାଦିତ ଓ ଛାଞେର ଢଳା ପତିମା ଏହା

ଆ ା କରିଅଛି। 6 ତୁେମ ଶୁଣିଅଛ; ଏହିସବୁ େଦଖ ଓ ତୁେମମାେନ କି ତାହା

ପକାଶ କରିବ ନାହ? ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆେମ ତୁମକୁ ନୂତନ ବିଷୟ, ଅଥା ,

ତୁମର ଅ ାତ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ େଦଖାଇଅଛୁ। 7 େସହି ସବୁ ପୂବକାଳରୁ ନୁେହଁ,

ମାତ ଏେବ ସୃଷ େହଲା; ଆଜି ଦିନର ପୂେବ ତୁେମ ତାହା ଶୁଣିଲ ନାହ;

େନାହିେଲ ଅବା େଦଖ, ଆେମ େସହି ସବୁ ଜାଣିଲୁ େବାଲ ତୁେମ କୁହନ।

8 ବାସବିକ, ତୁେମ ଶୁଣିଲ ନାହ; ତୁେମ ଜାଣିଲ ନାହ; ପୂବରୁ ତୁମର କଣ

ମୁକ େହାଇ ନ ଥଲା; କାରଣ ତୁେମ େଯ ଭାରୀ ବିଶାସଘାତକତା କଲ ଓ

ଗଭରୁ ଅଧମାଚାରୀ େବାଲ ବିଖ ାତ େହାଇଥଲ, ଏହା ଆେମ ଜାଣିଲୁ।

9ଆେମ େଯପରି ତୁମକୁ ଉଚିନ ନ କରୁ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଆପଣା ନାମ

ସକାଶୁ ଆପଣା େକାଧ ସମରଣ କରିବା ଓ ଆପଣା ପଶଂସା ପାଇଁ ତୁମ ପତି

କାନ େହବା। 10 େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ପରିଷାର କରିଅଛୁ, ମାତ ରୂପା ପରି

ନୁେହଁ; ଆେମ ଦୁଃଖରୂପ ଉହାଇେର ତୁମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ। 11ଆେମ

ଆପଣା ସକାଶୁ, େକବଳ ଆପଣା ସକାଶୁ ତାହା କରିବା; କାରଣ ଆମର

ନାମ କାହକି ଅପବିତୀକୃତ େହବ? ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନ କୁ

େଦବା ନାହ। 12 େହ ଯାକୁବ, େହ ଆମର ଆହୂତ ଇସାଏଲ, ଆମ ବାକ େର

ମେନାେଯାଗ କର; ଆେମ େସହି ଅଟୁ; ଆେମ ଆଦି, ଆେମ ହ ଅନ। 13

ଆହୁରି, ଆମର ହସ ପୃଥବୀର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିଅଛି ଓ ଆମର ଡାହାଣ

ହସ ଗଗନମଣଳ ବିସାର କରିଅଛି; ଆେମ େସମାନଙୁ ଡାକିେଲ, େସମାେନ
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ଏକତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନି।” 14 “ତୁେମ ସମେସ ଏକତ େହାଇ ଶୁଣ; େସମାନଙ

ମ େର କିଏ ଏହିସବୁ ପକାଶ କରିଅଛି? ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ େପମ କରିଅଛନି;

େସ ବାବିଲ ଉପେର ତାହାଙର ମନସାମନା ସିଦ କରିବ ଓ କ ଦୀୟମାନଙ

ଉପେର ତାହାଙର ବାହୁ ରହିବ। 15ଆେମ, ଆେମ ହ ବାକ କହିଅଛୁ; ହଁ,

ଆେମ ତାହାକୁ ଆହାନ କରିଅଛୁ; ଆେମ ତାହାକୁ ଆଣିଅଛୁ, ଆଉ େସ ଆପଣା

ପଥେର କୃତକାଯ େହବ। 16 ତୁେମମାେନ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି କଥା

ଶୁଣ; ଆେମ ପଥମରୁ େଗାପନେର କହି ନାହଁୁ; ତାହା େହଉଥବା ସମୟରୁ

ଆେମ େସଠାେର ଅଛୁ;” ପୁଣି, ଏେବ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ େମାେତ ଓ ତାହାଙ

ଆତାକୁ େପରଣ କରିଅଛନି। 17 ସଦାପଭୁ ତୁମର ମୁକିଦାତା, ଇସାଏଲର

ଧମସରୂପ, ଏହି କଥା କହନି; “ଆେମ ସଦାପଭୁ, ତୁମ ପରେମଶର, ତୁମକୁ

ଉପକାରଜନକ ଶିକା େଦଉ, ତୁମର ଗନବ ପଥେର ତୁମକୁ ଗମନ କରାଉ।

18ଆଃ, ତୁେମ ଯଦି ଆମ ଆ ାେର ମେନାେଯାଗ କରିଥାʼନ! େତେବ ତୁମର

ଶାନି ନଦୀ ତୁଲ ଓ ତୁମର ଧାମକତା ସମୁଦର ତରଙ ତୁଲ େହାଇଥାʼନା;

19 ତୁମର ବଂଶ ମ ବାଲୁକା ତୁଲ ଓ ତୁମର ଔରସଜାତ ସନାନଗଣ ତହର

କଣିକାସମୂହର ତୁଲ େହାଇଥାʼେନ; ତାହାର ନାମ ଆମ ସମୁଖରୁ ଉଚିନ

କିଅବା ବିନଷ େହାଇ ନ ଥାʼନା।” 20 ତୁେମମାେନ ବାବିଲରୁ ବାହାରି ଯାଅ,

କ ଦୀୟମାନଙ ମ ରୁ ପଳାଅ; ତୁେମମାେନ ଗାୟନ ଧନିେର ପଚାର କରି

ଜଣାଅ, ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ଏହା ପକାଶ କର; ତୁେମମାେନ କୁହ,

“ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୁବକୁ ମୁକ କରିଅଛନି।” 21 ପୁଣି, େସ ମରୁଭୂମି

େଦଇ େସମାନଙୁ ଗମନ କରାଇବା େବେଳ େସମାେନ ତୃଷାତ େନାହିେଲ,

େସ େସମାନଙ ନିମେନ େଶୖଳରୁ ଜଳେସାତ ବୁହାଇେଲ, ଆହୁରି େସ େଶୖଳକୁ

ବିଦୀଣ କେଲ, ପୁଣି ତହରୁ ଜଳ ନିଗତ େହଲା। 22 ସଦାପଭୁ କହନି, “ଦୁଷ

େଲାକମାନଙର କିଛି ଶାନି ନାହ।”

49 େହ ଦୀପସମୂହ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ; େହ ଦୂରସ େଗାଷୀସମୂହ,

ମେନାେଯାଗ କର; ମଁୁ ଗଭସ େହବା ସମୟଠାରୁ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଆହାନ

କରିଅଛନି; ମଁୁ ମାତାଙ ଉଦରରୁ ଭୂମିଷ େହବା ସମୟଠାରୁ େସ େମାହର ନାମ

ଉେଲଖ କରିଅଛନି; 2 ପୁଣି, େସ େମାର ମୁଖ ତୀକ ଖଡ ସରୂପ କରିଅଛନି,

ଆପଣା ହସର ଛାୟାେର େସ େମାେତ ଲୁଚାଇଅଛନି ଓ େସ େମାେତ ଶାଣିତ

ତୀର ସରୂପ କରି ଆପଣା ତୂଣେର େଘାଡ଼ାଇ ରଖଅଛନି; 3 ପୁଣି, େସ
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େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ଆମର ଦାସ; ତୁେମ ଇସାଏଲ, ତୁମ ଦାରା ଆେମ

ମହିମାନିତ େହବା।” 4 ମାତ ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ ବ ଥେର ପରିଶମ କରିଅଛି, ମଁୁ

ନିରଥକ ଓ ଅସାରତାେର େମାହର ଶକି ବ ୟ କରିଅଛି; ତଥାପି ନିଶୟ

େମାହର ବିଚାର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଓ େମାହର କମର ଫଳ େମାହର

ପରେମଶରଙଠାେର ଅଛି।” 5 ପୁଣି, େମାେତ ତାହାଙର େସବକ େହବା ପାଇଁ

ଓ ଯାକୁବକୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଇସାଏଲ ତାହାଙ ନିକଟେର

ସଂଗୃହୀତ େହବା ପାଇଁ େଯ େମାେତ ଗଭରୁ ନିମାଣ କେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ

ଏେବ କହନି; (କାରଣ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଆଦରଣୀୟ ଅେଟ ଓ େମାହର

ପରେମଶର େମାହର ବଳ ସରୂପ େହାଇଅଛନି); 6 ଏଣୁ େସ କହନି,

“ତୁେମ େଯ ଯାକୁବର େଗାଷୀବଗକୁ ଉତାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଇସାଏଲର

ରକିତ େଲାକମାନଙୁ ପୁନବାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର େସବକ େହବ, ଏହା

ଅତି କୁଦ ବିଷୟ; ତୁେମ ପୃଥବୀର ସୀମା ପଯ ନ େଯପରି ଆମର କୃତ

ପରିତାଣ ସରୂପ େହବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ଦୀପି ସରୂପ ମ କରିବା।” 7 ଯାହାକୁ ମନୁଷ ଅବ ା କେର, ଯାହାକୁ

େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଘୃଣା କରନି, େଯ ଶାସନକତାମାନଙର ଦାସ,

ତାହାକୁ ଇସାଏଲର ମୁକିଦାତା ଓ ତାହାର ଧମସରୂପ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “ବିଶାସନୀୟ ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ େଯଉଁ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ

ମେନାନୀତ କରିଅଛନି, ତାହାଙ ସକାଶୁ ରାଜାମାେନ ତୁମକୁ େଦଖେଲ

ଉଠିେବ; ଅଧପତିମାେନ ତୁମକୁ ପଣାମ କରିେବ।” 8 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “ଆେମ ଗାହ ସମୟେର ତୁମକୁ ଉତର େଦଇଅଛୁ ଓ ପରିତାଣ

ଦିନେର ଆେମ ତୁମର ସାହାଯ କରିଅଛୁ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ରକା କରିବା

ଓ େଦଶର ଉନତି ସାଧନ ନିମେନ, େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙର ଧଂସିତ

ଉତରାଧକାର େଭାଗ କରାଇବା ନିମେନ ଆେମ ତୁମକୁ େଲାକମାନଙର

ନିୟମ ସରୂପ ନିଯୁକ କରିବା; 9 ତୁେମ ‘ବନୀଗଣକୁ ବାହାରି ଯାଅ’ େବାଲ,

ଅନକାରସିତ େଲାକମାନଙୁ ‘ଆପଣାମାନଙୁ େଦଖାଅ’ େବାଲ କହିବ।

େସମାେନ ପଥେର ଚରିେବ ଓ ବୃକଶୂନ ଉଚସଳୀସକଳ େସମାନଙର

ଚରାସାନ େହବ। 10 େସମାେନ କୁଧାତ କି ତୃଷାତ େହେବ ନାହ; କିଅବା

ଗୀଷ ଅଥବା ସୂଯ ତାପ େସମାନଙୁ କାଟିବ ନାହ; କାରଣ େଯ େସମାନଙୁ

ଦୟା କରନି, େସ େସମାନଙୁ ଚଳାଇେବ, ଜଳ ନିଝର ନିକଟ େଦଇ େସ
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େସମାନଙୁ କଢ଼ାଇ େନେବ। 11 ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣାର ପବତସବୁକୁ ଏକ

ପଥ କରିବା ଓ ଆମର ରାଜପଥସକଳ ଉଚ କରାଯିବ। 12 େଦଖ, ଏମାେନ

ଦୂରରୁ ଆସିେବ; ଆଉ େଦଖ, ଏମାେନ ଉତର ଓ ପଶିମ ଦିଗରୁ ଆସିେବ;

ପୁଣି, ଏମାେନ ସୀନୀ େଦଶରୁ ଆସିେବ।” 13 େହ ଆକାଶମଣଳ, ଗାନ

କର; େହ ପୃଥବୀ, ଉଲସିତ ହୁଅ; େହ ପବତମାଳ, ଉଚସେର ଗାନ କର;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ସାନନା କରିଅଛନି ଓ ଆପଣାର

କିଷ େଲାକମାନଙୁ କରୁଣା କରିେବ। 14 ମାତ ସିେୟାନ କହିଲା, “ସଦାପଭୁ

େମାେତ ତ ାଗ କରିଅଛନି, ପଭୁ େମାେତ ପାେସାରିଅଛନି।” 15 “ସୀେଲାକ

ଆପଣା ଗଭଜାତ ପୁତକୁ େସହ ନ କରି କି ଆପଣା ସନ ପାୟୀ ଶିଶୁକୁ

ପାେସାରି ପାରିବ? ହଁ, ଏମାେନ ପାେସାରି ପାରନି, ତଥାପି ଆେମ ତୁମକୁ

ପାେସାରିବା ନାହ। 16 େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ହସଦୟର ପାପୁଲେର ତୁମର

ଆକୃତି େଲଖଅଛୁ; ତୁମର ପାଚୀର ସବଦା ଆମ ସମୁଖେର ଅଛି। 17 ତୁମର

ସନାନମାେନ ଶୀଘ ଆସୁଅଛନି, ତୁମର ଉତାଟନକାରୀମାେନ ଓ େଯଉଁମାେନ

ତୁମକୁ ଉତନ କେଲ, େସମାେନ ତୁମ ମ ରୁ ବାହାରି ଯିେବ। 18 ତୁେମ

ଚକୁ େମଲାଇ ଚତୁଦଗ େଦଖ; ଏସମେସ ଏକତିତ େହାଇ ତୁମ ନିକଟକୁ

ଆସୁଅଛନି। ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁେମ ଭୂଷଣ

ତୁଲ ଏହି ସମସଙୁ ପରିଧାନ କରିବ, ପୁଣି କନ ାର କଟିଭୂଷଣ ତୁଲ

େସମାନଙୁ ଧାରଣ କରିବ।” 19 କାରଣ ନିଶୟ ଏେବ ତୁେମ, “ତୁମ ଉତନ ଓ

ଶୂନ ସାନସକଳ ଓ ତୁମର ନଷ େଦଶ, ନିବାସୀଗଣ ନିମେନ ସଂକୀଣ େହବ

ଓ ତୁମର ଗାସକାରୀମାେନ ଦୂରେର ରହିେବ। 20 ତୁମର ଅପହୃତ ସନାନଗଣ

ପୁନବାର ତୁମ କଣେଗାଚରେର କହିେବ, ‘େମାʼ ପାଇଁ ଏହି ସାନ ଅତି ସଂକୀଣ;

େମାେତ ସାନ ଦିଅ, ମଁୁ ବାସ କରିବି।’ 21 େସେତେବେଳ ତୁେମ ମେନ ମେନ

କହିବ, ‘େମାର ସନାନଗଣ ଅପହୃତ େହାଇଅଛନି, ମଁୁ ଏକାକିନୀ, ନିବାସିତା

େହାଇ ଏେଣେତେଣ ଭମଣ କରୁଅଛି, େମାହର ଏହି ସମସଙୁ କିଏ ଜନ

େଦଇଅଛି? ଓ ଏମାନଙୁ କିଏ ପତିପାଳନ କରିଅଛି? େଦଖ, ମଁୁ ଏକାକିନୀ

ଅବଶିଷା ଥଲ; ଏମାେନ େକଉଁଠାେର ଥେଲ?’” 22ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “େଦଖ, ଆେମ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ପତି ଆପଣା ହସ

ଉଠାଇବା ଓ େଗାଷୀସମୂହର ପତି ଆପଣା ଧଜା େଟକିବା; ତହେର େସମାେନ

ତୁମ ପୁତଗଣକୁ େକାଳେର ଆଣିେବ ଓ ତୁମର କନ ାଗଣ େସମାନଙ ସନେର
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ବୁହାଯିେବ। 23 ପୁଣି, ରାଜାଗଣ ତୁମର ପାଳନକାରୀ ପିତା ଓ େସମାନଙର

ରାଣୀମାେନ ତୁମର ପାଳନକାରିଣୀ ମାତା େହେବ; େସମାେନ ଭୂମିକୁ ମୁଖ

କରି ତୁମକୁ ପଣାମ କରିେବ ଓ ତୁମ ପାଦର ଧୂଳି ଚାଟିେବ; ତହେର ଆେମ

େଯ ସଦାପଭୁ ଓ ଆମର ଅେପକାକାରୀମାେନ େଯ ଲଜିତ େହେବ ନାହ,

ଏହା ତୁେମ ଜାଣିବ।” 24 ବୀରଠାରୁ କି ଲୁଟିତ ଦବ ହରଣ କରାଯିବ, ଅବା

ନ ାୟେର ବନୀକୃତ େଲାକମାେନ କି ମୁକ କରାଯିେବ? 25ମାତ ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, “ବୀରର ବନୀକୃତ େଲାକମାେନ ହ ଅପହୃତ େହେବ ଓ

ଭୟଙର େଲାକର ଲୁଟିତ ଦବ ମୁକୁଳା ଯିବ; କାରଣ ତୁମ ବିେରାଧକାରୀର

ସେଙ ଆେମ ବିେରାଧ କରିବା ଓ ତୁମ ସନାନଗଣକୁ ଆେମ ରକା କରିବା। 26

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମର ଉପଦବକାରୀମାନଙୁ େସମାନଙର ନିଜ ମାଂସ େଭାଜନ

କରାଇବା ଓ ମିଷ ଦାକାରସେର ମତ େହବା ତୁଲ େସମାେନ ନିଜ ରକେର

ମତ େହେବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ, ତୁମର ତାଣକତା ଓ ତୁମର

ମୁକିଦାତା, ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ଏହା ସବ ପାଣୀ ଜାଣିେବ।”

50ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଆେମ େଯଉଁ ପତ ଦାରା ତୁମମାନଙ

ମାତାକୁ ତ ାଗ କରିଅଛୁ, ତାହାର େସହି ଛାଡ଼ପତ କାହ? ଅଥବା ଆମ

ବ ବସାୟୀମାନଙ ମ ରୁ କାହା ନିକଟେର ତୁମମାନଙୁ ବିକୟ କରିଅଛୁ?”

“େଦଖ, ତୁେମମାେନ ନିଜ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ବିକୀତ େହାଇଥଲ ଓ ତୁମମାନଙ

ଅଧମସକାଶୁ ତୁମମାନଙରମାତା ତ କା େହାଇଥଲା। 2ଆେମେଯେତେବେଳ

ଆସିଲୁ କାହକି େକହି ଉପସିତ ନ ଥଲା? ଆେମ େଯେତେବେଳ ଡାକିଲୁ

କାହକି େକହି ଉତର େଦବାକୁ ନ ଥଲା? ଆମର ହସ କି କିଛି େଛାଟ

େହାଇଅଛି େଯ, ତାହା ମୁକ କରି ନ ପାେର? କିଅବା ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ

କି ଆମର ପରାକମ ନାହ? େଦଖ, ଆେମ ଧମକେର ସମୁଦକୁ ଶୁଷ କରୁ,

ଆେମ ନଦନଦୀକୁ ପାନର କରୁ; େସଠାସିତ ମତ ଜଳ ଅଭାବେର ତୃଷାତ

େହାଇ ମରିଯାଇ ଦୁଗନ ହୁଏ। 3ଆେମ ଆକାଶମଣଳକୁ କାଳିମା ପିନାଉ ଓ

ଚଟବସକୁ େସହି ସବୁର ଆଚାଦନ କରୁ।” 4 ମଁୁ େଯପରି କାନ େଲାକକୁ

ବାକ ଦାରା ସୁସିର କରି ପାରିବି, ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ େମାେତ ଶିକିତ

େଲାକମାନଙର ଜିହା େଦଇଅଛନି; େସ ପତି ପଭାତ ଜାଗତ କରାନି, ଶିକିତ

େଲାକ ପରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ େସ େମାହର କଣକୁ ଜାଗତ କରାନି। 5 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ େମାହର କଣ ଫଟାଇ ଅଛନି, ପୁଣି ମଁୁ ବିରୁଦାଚାରୀ େହାଇ ନାହ,



ଯିଶାଇୟ 1429

କିଅବା ପଛକୁ େଫରି ନାହ। 6 ମଁୁ ପହାରକ ପତି ଆପଣା ପିଠି, ଦାଢ଼ି

ଉପାଡ଼ିବା େଲାକମାନଙ ପତି ଆପଣା ଗାଲ ପାତି େଦଲ; ମଁୁ ଅପମାନ ଓ

େଛପ ପକାଇବାରୁ େମାହର ମୁଖ ଲୁଚାଇ ନାହ। 7 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

େମାହର ସାହାଯ କରିେବ; ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ବିବତ େହାଇ ନାହ; ଏଥପାଇଁ ମଁୁ

ଚ ମକି ପଥର ପରି ଆପଣା ମୁଖ ରଖଅଛି, ଆଉ ମଁୁ େଯ ଲଜିତ େନାହିବି,

ଏହା ଜାେଣ। 8 େଯ େମାେତ ଧାମକ କରନି, େସ ନିକଟବତୀ; କିଏ େମାʼ

ସଙେର ବିେରାଧ କରିବ? ଆସ, ଆେମମାେନ ଏକତ ଠିଆ େହଉ; େମାହର

ବିପକ କିଏ? େସ େମାହର ନିକଟକୁ ଆସୁ। 9 େଦଖ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

େମାହର ସାହାଯ କରିେବ; େମାେତ େଦାଷୀ କରିବ କିଏ? େଦଖ, େସମାେନ

ସମେସ ବସ ପରି ପୁରୁଣା େହେବ; କୀଟ େସମାନଙୁ ଗାସ କରିବ। 10

େଯ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କେର ଓ ତାହାଙ େସବକର ବାକ ପାଳନ କେର,

ତୁମମାନଙ ମ େର ଏପରି କିଏ ଅଛି? େଯଉଁ େଲାକ ଅନକାରେର ଗମନ

କେର ଓ ଦୀପିପାପ ନ ହୁଏ, େସ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ବିଶାସ କରୁ ଓ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ଉପେର ନିଭର କରୁ। 11 ଅଗି ଜଳାଉଅଛ, ଅଗିଖୁଣାେର

ଆପଣାମାନଙୁ େବଷନ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମ ସମେସ େଦଖ:

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଅଗିଶିଖା ଓ ଆପଣାମାନଙ ପଜଳିତ ଅଗିଖୁଣା

ମ େର ଗମନ କର। େମାʼ ହସରୁ ଏହା ତୁେମମାେନ ପାଇବ; ତୁେମମାେନ

େଶାକେର ଶୟନ କରିବ।

51 “େହ ଧମର ଅନୁଗାମୀଗଣ, େହ ସଦାପଭୁଙ ଅେନଷଣକାରୀଗଣ,

ତୁେମମାେନ ଆମର କଥା ଶୁଣ: ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଶୖଳରୁ କଟା େହାଇଥଲ

ଓ େଯଉଁ ଗତର େଛଦରୁ େଖାଳା େହାଇଥଲ, ତହ ପତି ଦୃଷିପାତ କର। 2

ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷ ଅବହାମ ପତି ଓ ତୁମମାନଙ ପସବକାରିଣୀ ସାରା

ପତି ଦୃଷି କର; କାରଣ େସ ଏକାକୀ ଥବା େବେଳ ଆେମ ତାହାକୁ ଆହାନ

କଲୁ ଓ ଆେମ ଆଶୀବାଦ କରି ତାହାକୁ ବହୁବଂଶ କଲୁ। 3 କାରଣ ସଦାପଭୁ

ସିେୟାନକୁ ସାନନା କରିଅଛନି; େସ ତାହାର ଉତନ ସାନସବୁକୁ ସାନନା

କରିଅଛନି; େସ ତାହାର ପାନରକୁ ଏଦନ ତୁଲ ଓ ତାହାର ମରୁଭୂମିକୁ

ସଦାପଭୁଙ ଉଦ ାନ ତୁଲ କରିଅଛନି; ଆନନ ଓ ଉଲାସ, ଧନ ବାଦ ଓ

ସଙୀତ ଧନି ତହ ମ େର େହବ। 4 େହ ଆମର େଲାକମାେନ, ଆମ ବାକ େର

ମେନାେଯାଗ କର; େହ ଆମର େଦଶୀୟ େଲାେକ, ଆମ କଥାେର କଣପାତ
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କର: କାରଣ ଆମଠାରୁ ଏକ ବ ବସା ନିଗତ େହବ ଓ ଆେମ େଗାଷୀବଗର

ଦୀପି ନିମେନ ଆମର ବିଚାର ସାପନ କରିବା। 5ଆମର ଧମ ନିକଟବତୀ,

ଆମର ପରିତାଣ ନିଗତ େହାଇଅଛି ଓ ଆମର ବାହୁ େଗାଷୀବଗର ବିଚାର

କରିବ; ଦୀପଗଣ ଆମର ଅେପକାେର ରହିେବ ଓ ଆମର ବାହୁେର ପତ ାଶା

ରଖେବ। 6 ତୁେମମାେନ ଆକାଶମଣଳ ପତି ଊଦଦୃଷି କର ଓ ଅଧଃସିତ

ଭୂମଣଳ ପତି ନିରୀକଣ କର; କାରଣ ଆକାଶମଣଳ ଧୂମ ତୁଲ ଅନହତ

େହବ ଓ ଭୂମଣଳ ବସ ତୁଲ ଜୀଣ େହବ, ପୁଣି ତନିବାସୀଗଣ େସହିରୂେପ

ମରିଯିେବ; ମାତ ଆମର ପରିତାଣ ଅନନକାଳସାୟୀ େହବ ଓ ଆମର ଧମ

ଲୁପ େହବ ନାହ। 7 େହ ଧମ େଲାକମାେନ, ତୁମମାନଙ ହୃଦୟେର

ଆମର ବ ବସା ଅଛି, ତୁେମମାେନ ଆମର କଥା ଶୁଣ; ତୁେମମାେନ ମତ ର

ଅପମାନେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ, ଅଥବା େସମାନଙ ନିନାେର ଉ ବିଗ ହୁଅ

ନାହ। 8 କାରଣ କୀଟ େସମାନଙୁ ବସ ପରି ଖାଇ ପକାଇବ ଓ େପାକ

େସମାନଙୁ େଲାମ ପରି ଖାଇ ପକାଇବ; ମାତ ଆମର ଧମ ଅନନକାଳସାୟୀ

େହବ ଓ ଆମର ପରିତାଣ ବଂଶାନୁକେମ ରହିବ।” 9 େହ ସଦାପଭୁଙ ବାହୁ,

ଜାଗ, ଜାଗ, ବଳ ପରିଧାନ କର, େଯପରି ପୂବକାଳେର, ପାଚୀନ କାଳର

ବଂଶାନୁକେମ ସମୟେର, େସହିପରି ଜାଗ। େଯ ରାହବକୁ ଖଣ ଖଣ କରି

କାଟିେଲ, େଯ ନାଗକୁ ବିଦ କେଲ, େସ କି ତୁେମ ନୁହଁ? 10 େଯ ସମୁଦକୁ,

ମହାବାରିଧର ଜଳସମୂହକୁ ଶୁଷ କେଲ, େଯ ମୁକିପାପ େଲାକମାନଙର ପାର

େହବା ନିମେନ ସମୁଦର ଗଭୀର ସାନକୁ ପଥ କେଲ, େସ କି ତୁେମ ନୁହଁ? 11

ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙର ନିସାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସିେବ ଓ ଆନନଗାନ

କରୁ କରୁ ସିେୟାନେର ଉପସିତ େହେବ; ନିତ ସାୟୀ ଆନନ ଓ ଆହାଦ ପାପ

େହେବ, ପୁଣି େଶାକ ଓ ଆତସର ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ। 12 “େଯ ତୁମମାନଙୁ

ସାନନା କରନି, େସ ଆେମ, ଆେମ ହ ଅଟୁ; ମୃତୁ ର ଅଧୀନ ମନୁଷ କୁ ଓ

େଯ ତୃଣ ତୁଲ କରାଯିବ, ଏପରି ମନୁଷ ର ସନାନକୁ ଭୟ କରୁଅଛ, 13

ପୁଣି ଆକାଶମଣଳ ବିସାରକାରୀ ଓ ପୃଥବୀର ଭତିମୂଳ ସାପନକାରୀ ତୁମ

ନିମାଣକତା ସଦାପଭୁଙୁ ଭୁଲଅଛ ଓ ଉପଦବୀ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ ତ

େହବା େବେଳ ତାହାର େକାପ ସକାଶୁ ସାରାଦିନ ନିରନର ଭୟ କରୁଅଛ େଯ

ତୁେମ, ତୁେମ ତ କିଏ? ଆଉ, େସ ଉପଦବୀର େକାପ କାହ? 14 ନିବାସିତ

ବନୀ ଶୀଘ ମୁକ େହବ; ପୁଣି, େସ ମରି ଗତକୁ ଯିବ ନାହ, ଅଥବା ତାହାର
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ଖାଦ ର ଅଭାବ େହବ ନାହ। 15 କାରଣ କେଲାଳସକଳ ଗଜନ କରିବା

ନିମେନ େଯ ସମୁଦକୁ ବ ସ କରନି, ଆେମ େସହି ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

ଅଟୁ; ତାହାଙର ନାମ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ। 16 ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳ

େରାପଣ କରିବାର, ପୃଥବୀର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିବାର ଓ ‘ତୁେମ ଆମର

େଲାକ,’ ଏହା ସିେୟାନକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆେମ ତୁମ ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ

ରଖଅଛୁ ଓ ଆପଣା ହସର ଛାୟାେର ତୁମକୁ ଆଚାଦନ କରିଅଛୁ।” 17 େହ

ଯିରୂଶାଲମ, ଜାଗ, ଜାଗ, ଠିଆ ହୁଅ, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ହସରୁ ତାହାଙ

େକାପରୂପ ପାନପାତ େନଇ ପାନ କରିଅଛ; ତୁେମ ମତତାଜନକ ବୃହତ

ପାତରୁ ପାନ କରି ତାହା େଶଷ କରିଅଛ। 18 େସ େଯଉଁ ପୁତଗଣକୁ ପସବ

କରିଅଛି, େସ ସମସଙ ମ େର ତାହାକୁ କଢ଼ାଇ େନବାକୁ େକହି ନାହ;

କିଅବା େସ େଯଉଁ ପୁତଗଣକୁ ପତିପାଳନ କରିଅଛି, େସ ସମସଙ ମ େର

ତାହାର ହସ ଧରି େନବା ପାଇଁ େକହି ନାହ। 19 ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟ ତୁମ ପତି

ଘଟିଅଛି; ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ବିଳାପ କରିବ? ଶୂନ ତା ଓ ବିନାଶ, ପୁଣି ଦୁଭକ

ଓ ଖଡ; ଆେମ କିପରି ତୁମକୁ ସାନନା କରିବା? 20 ଜାଲେର ବଦ ହରିଣର

ପାୟ ତୁମର ପୁତଗଣ ମୂଚତ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ ପେତ କ ସଡ଼କର

ମୁଣେର ପଡ଼ିଅଛନି; େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ େକାପେର, ତୁମ ପରେମଶରଙ

ଧମକେର ପରିପୂଣ। 21 ଏଣୁକରି େହ ଦୁଃଖନୀ ଓ ବିନା ଦାକାରସେର ମତା

େଯ ତୁେମ, ତୁେମ ଏେବ ଏହା ଶୁଣ; 22 ତୁମ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଓ ଆପଣା

େଲାକମାନଙର ପକବାଦୀ ତୁମ ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, “େଦଖ,

ଆେମ ମତତାଜନକ ପାନପାତ, ଅଥା , ଆମ େକାପରୂପ ବୃହତ ପାନପାତ

ତୁମ ହସରୁ କାଢ଼ି େନଇଅଛୁ; ତୁେମ ଆଉ ତାହା ପାନ କରିବ ନାହ; 23 ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ େକଶ ଦିଅନି, େସମାନଙ ହସେର ଆେମ ତାହା େଦବା;

େସମାେନ ତୁମ ପାଣକୁ କହିଅଛନି, ‘ନଇଁ ପଡ଼, ଆେମମାେନ ତୁମ ଉପର

େଦଇ ଗମନ କରିବା:’ ଆଉ, ତୁେମ ଭୂମି ଓ ସଡ଼କ ପରି ଗମନକାରୀମାନଙ

ନିମେନ ଆପଣା ପିଠି ପାତି େଦଇଅଛ।”

52 େହ ସିେୟାନ, ଜାଗ, ଜାଗ, ଆପଣା ବଳ ପରିଧାନ କର; େହ ପବିତ

ନଗରୀ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ ଆପଣା ସୁନର ବସସବୁ ପିନ; କାରଣ ଏହି

ସମୟଠାରୁ ତୁମ ମ କୁ ଅସୁନତ ଅବା ଅଶୁଚି େଲାକ ଆଉ ଆସିବ ନାହ। 2

ତୁେମ ଆପଣା େଦହର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ; େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଉଠ, ଆସନେର
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ବସ; ଆେଗା ସିେୟାନର ବନୀ କେନ , ଆପଣା ଗଳାର ବନନସବୁ ଫଟାଇ

ପକାଅ। 3 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ବିନାମୂଲ େର

ବିକୀତ େହାଇଥଲ, ଆଉ ବିନାମୂଲ େର ମୁକ କରାଯିବ। 4କାରଣ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆମର େଲାକମାେନ ପଥମେର ପବାସ କରିବା

ପାଇଁ ମିସରକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, ଅଶୂରୀୟ ଅକାରଣେର େସମାନଙ ପତି

େଦୗରାତ କଲା। 5 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମର େଲାକମାେନ ତ

ଅକାରଣେର ନିଆଯାଉଅଛନି, ଆେମ ଏଠାେର ଥାଇ କଅଣ କରୁଅଛୁ?

ସଦାପଭୁ କହନି, େସମାନଙ ଉପେର କତୃତକାରୀମାେନ ଗଜନ କରୁଅଛନି

ଓ ଆମର ନାମ ସାରାଦିନ ନିରନର ନିନିତ େହଉଅଛି। 6 ଏଥପାଇଁ ଆମର

େଲାକମାେନ ଆମର ନାମ ଜାଣିେବ; ଏଥପାଇଁ େଯ କଥା କହନି, େସ େଯ

ଆେମ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ େସହି ଦିନ ଜାଣିେବ; େଦଖ, େସ ଆେମ।” 7

େଯଉଁ ଜନ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, େଯ ଶାନି ପଚାର କରୁଅଛି, େଯ ମଙଳର

ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, େଯ ପରିତାଣ ପଚାର କରୁଅଛି, େଯ ସିେୟାନକୁ “ତୁମ

ପରେମଶର ରାଜ କରନି” େବାଲ କହୁଅଛି, ତାହାର ଚରଣ ପବତଗଣର

ଉପେର କିପରି େଶାଭା ପାଏ! 8 େହଇ, ତୁମ ପହରୀଗଣର ରବ! େସମାେନ

ଉଚ ରବ କରୁଅଛନି, େସମାେନ ଏକତ ଗାନ କରୁଅଛନି; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ସିେୟାନକୁ େଫରି ଆସିବା େବେଳ େସମାେନ ସମୁଖାସମୁଖୀ େହାଇ େଦଖେବ।

9 େହ ଯିରୂଶାଲମର ଉତନ ସାନସକଳ, ଉଚ ଆନନଧନି କର, ଏକତ

ଗାନ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ସାନନା କରିଅଛନି,

େସ ଯିରୂଶାଲମକୁ ମୁକ କରିଅଛନି। 10 ସଦାପଭୁ ସବେଦଶୀୟମାନଙ

ଦୃଷିେର ଆପଣା ପବିତ ବାହୁ ଅନାବୃତ କରିଅଛନି ଓ ପୃଥବୀର ଆଦ ନସିତ

ସମେସ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପରିତାଣ େଦଖେବ। 11 ତୁେମମାେନ

ପସାନ କର, ପସାନ କର, େସହି ସାନରୁ ବାହାରି ଯାଅ, େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବସୁ

ଛୁଅଁ ନାହ; ତୁେମମାେନ ତାହାର ମ ରୁ ବାହାରି ଯାଅ; େହ ସଦାପଭୁଙର

ପାତବାହକଗଣ, ତୁେମମାେନ ଶୁଚି ହୁଅ। 12 କାରଣ ତୁେମମାେନ ତରତର

େହାଇ ବାହାରି ଯିବ ନାହ, କିଅବା ତୁେମମାେନ ପଳାୟନ କରି ବାହାରି ଯିବ

ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିେବ ଓ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ତୁମମାନଙର ପଶା ବତୀ େହେବ। 13 େଦଖ,

ଆମର ଦାସ ସୁବିେବଚନାପୂବକ ବ ବହାର କରିେବ, େସ ଉନତ, ଉଚପଦ
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ପାପ ଓ ମହାମହିମ େହେବ। 14 ମନୁଷ ଅେପକା ତାହାଙର ଆକୃତି ଓ

ମନୁଷ ସନାନଗଣ ଅେପକା ତାହାଙର ରୂପ ଅଧକ ବିକୃତ େହବାରୁ େଯପରି

ଅେନେକ ତାହାଙ ବିଷୟେର ଚମତୃତ େହାଇଥେଲ, 15 େସହିପରି େସ

ଅେନକ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଛିଞିେବ; ରାଜାମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆପଣା

ଆପଣା ମୁଖ ବନ କରିେବ; କାରଣ ଯାହା େସମାନଙୁ କୁହାଯାଇ ନ ଥଲା,

ତାହା େସମାେନ େଦଖେବ ଓ ଯାହା େସମାେନ ଶୁଣି ନ ଥେଲ, ତାହା େସମାେନ

ବୁଝିେବ।

53ଆମମାନଙ ସମାଦ କିଏ ବିଶାସ କରିଅଛି? ଓ ସଦାପଭୁଙର ବାହୁ

କାହା ନିକଟେର ପକାଶିତ େହାଇଅଛି? 2 କାରଣ େସ ତାହାଙ ଦୃଷିେର ଚାରା

ତୁଲ ଓ ଶୁଷ ଭୂମିରୁ ଉତନ ମୂଳ ତୁଲ ବଢ଼ିେଲ; ତାହାଙର ରୂପ କି େଶାଭା

ନାହ; ପୁଣି, ତାହାଙୁ େଦଖେଲ, ଆେମମାେନ େଯ ଶଦା କରିବା, ତାହାଙର

ଏପରି େସୗନଯ ନାହ। 3 େସ ଅବ ାତ ଓ ମନୁଷ ର ତ କ; ଦୁଃଖୀେଲାକ

ଓ େଶାକପରିଚିତ, ପୁଣି ମନୁଷ ମାେନ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆଚାଦନ କରନି,

ଏପରି େଲାକ ତୁଲ େସ ଅବ ାତ େହେଲ, ଆଉ ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ମାନ

କଲୁ ନାହ। 4 ନିଶୟ େସ ଆମମାନଙର ଯାତନାସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛନି ଓ

ଆମମାନଙର ବ ଥାସବୁ ବହନ କରିଅଛନି। ତଥାପି ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ

ଆହତ ଓ ପରେମଶରଙ ଦାରା ପହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗସ େବାଲ ମଣିଲୁ। 5ମାତ

େସଆମମାନଙ ଅଧମ ନିମେନ କତବିକତ େହେଲ ଓଆମମାନଙର ଅପରାଧ

ନିମେନ ଚୂଣ େହେଲ; ଆମମାନଙର ଶାନିଜନକ ଶାସି ତାହାଙ ଉପେର

ବତଲା ଓ ତାହାଙ ପହାରେର ଆେମମାେନ ସୁସ େହଲୁ। 6ଆେମମାେନ

ସମେସ େମଷଗଣ ତୁଲ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛୁ; ଆେମମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆେଡ଼ େଫରିଅଛୁ; ଆଉ, ସଦାପଭୁ ଆମ ସମସଙର

ଅପରାଧ ତାହାଙ ଉପେର ବତାଇଅଛନି। 7 େସ ଉପଦବପାପ େହେଲ,

ତଥାପି େସ ଆପଣାକୁ ନମ କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇେଲ ନାହ; ବଧ ସାନକୁ

ନିଆଯିବା େମଷଶାବକ ତୁଲ , େଲାମେଚଦକମାନଙ ସମୁଖେର ନୀରବ

େମଷ ତୁଲ େହାଇ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇେଲ ନାହ। 8 େସ ଉପଦବ

ଓ ବିଚାର ଦାରା ଦୂରୀକୃତ େହେଲ; ଆଉ, େସ େଯ ଜୀବିତ େଲାକମାନଙ

େଦଶରୁ ଉଚିନ େହେଲ, ଏହା ତାହାଙ ସମୟର େଲାକମାନଙ ମ େର କିଏ

ବିେବଚନା କଲା? ଆମ େଲାକମାନଙର ଅପରାଧ ନିମେନ େସ ପହାରିତ
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େହେଲ। 9 ପୁଣି, େସ େକୗଣସି େଦୗରାତ ନ କେଲ େହଁ ଓ ତାହାଙ ମୁଖେର

େକୗଣସି ଛଳ ନ ଥେଲ େହଁ େଲାକମାେନ ଦୁଷଗଣର ସହିତ ତାହାଙର କବର

ନିରୂପଣ କେଲ ଓ ମୃତୁୁ େର େସ ଧନବାନର ସଙୀ େହେଲ। 10 ତଥାପି

ତାହାଙୁ ଚୂଣ କରିବାକୁ ସଦାପଭୁଙର ଅଭମତ େହଲା; େସ ତାହାଙୁ ଦୁଃଖଗସ

କରିଅଛନି; ତୁେମ ତାହାଙ ପାଣକୁ ପାପାଥକ ବଳି କେଲ, େସ ଆପଣା ବଂଶ

େଦଖେବ, େସ ଦୀଘାୟୁ େହେବ ଓ ତାହାଙ ହସେର ସଦାପଭୁଙର ଇଷ

ସିଦ େହବ। 11 େସ ଆପଣା ପାଣେବଦନାର ଫଳ େଦଖ ତୃପ େହେବ;

ଆମର ଧାମକ ଦାସ ଆପଣାର ାନ ଦାରା ଅେନକଙୁ ଧାମକ କରିେବ ଓ

େସ େସମାନଙର ଅପରାଧ ବହିେବ। 12 ଏେହତୁ ଆେମ ମହତମାନଙ

ମ େର ତାହାଙୁ ଅଂଶ େଦବା ଓ େସ ପରାକମୀମାନଙ ସେଙ ଲୁଟିତ ବିଭାଗ

କରି େନେବ; କାରଣ େସ ମୃତୁୁ ମୁଖେର ଆପଣା ପାଣ ଢାଳିେଦେଲ; ଓ

ଅଧାମକମାନଙ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ; ତଥାପି େସ ଅେନକଙର ପାପଭାର

ବହନ କେଲ ଓ ଅଧାମକମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କେଲ।

54 “ଆେଗା ବେନ , ଅପସୂେତ, ତୁେମ ଗାନ କର, ଆେଗା

ଗଭବ ଥାରହିେତ, ତୁେମ ଉଚସରେର ଗାନ କରି ଆନନଧନି କର, କାରଣ

ସଦାପଭୁ କହନି, ବିବାହିତା ଭାଯ ାର ସନାନ ଅେପକା ଅନାଥାର ସନାନ

ଅଧକ। 2 ତୁେମ ଆପଣା ତମୁର ସାନ ବଢ଼ାଅ ଓ େସମାେନ ତୁମ ବାସସାନର

ଯବନିକାସବୁ ବିସାର କରନୁ; ବ ୟର ଆଶଙା କର ନାହ; ତୁମର ଦଉଡ଼ିସବୁ

ଲମାଇ ଦିଅ ଓ କିଳାସବୁ ଦୃଢ଼ କର। 3କାରଣ ତୁେମ ଡାହାଣ ଓ ବାମେର

ବ ାପି ଯିବ ଓ ତୁମର ବଂଶ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙୁ ଅଧକାର କରିେବ ଓ

ନରଶୂନ ନଗରସମୂହକୁ ବସତି ସାନ କରାଇେବ। 4ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ

ତୁେମ ଲଜିତ େହବ ନାହ। କିଅବା ବିଷଣମନା ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ତୁମକୁ

ଲଜିତ କରାଯିବ ନାହ; ତୁେମ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ଲଜା ପାେସାରି ଯିବ

ଓ ତୁେମ ଆପଣା ବିଧବାବସାର ଦୁନାମ ଆଉ ସରଣ କରିବ ନାହ। 5 କାରଣ

ତୁମର ନିମାଣକତା ତୁମର ସାମୀ ଅଟନି; େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ତାହାଙର

ନାମ ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପ ତୁମର ମୁକିଦାତା; େସ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର

ପରେମଶର େବାଲ ବିଖ ାତ େହେବ। 6 କାରଣ ତୁମ ପରେମଶର କହନି,

ତ କା ଓ ମେନାଦୁଃଖନୀ ଭାଯ ା ଅଥବା େଯୗବନକାଳୀନ ଦୂରୀକୃତା ଭାଯ ା

ତୁଲ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଆହାନ କରିଅଛନି। 7ଆେମ ଅଳକଣ ନିମେନ ତୁମକୁ
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ତ ାଗ କରିଅଛୁ; ମାତ ମହାକରୁଣାେର ତୁମକୁ ସଂଗହ କରିବା। 8 ଅତିଶୟ

େକାପେର ଆେମ ଏକ ନିମିଷ ମାତ ଆପଣା ମୁଖ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଇଲୁ; ମାତ

ଅନନକାଳସାୟୀ ଦୟାେର ଆେମ ତୁମ ପତି କରୁଣା କରିବା, ଏହା ତୁମର

ମୁକିଦାତା ସଦାପଭୁ କହନି। 9 କାରଣ ଏହା ଆମ ପତି େନାହ ସମୟର ଜଳ

ତୁଲ ଅେଟ; େନାହ ସମୟର ଜଳ ଆଉ ପୃଥବୀକୁ ପାବିତ କରିବ ନାହ

େବାଲ ଆେମ େଯପରି ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହିପରି ଆେମ ତୁମ ପତି େକାଧ,

ଅବା ତୁମକୁ ଭତନା କରିବା ନାହ େବାଲ ଶପଥ କରିଅଛୁ। 10 େଯେହତୁ

ତୁମ ପତି କରୁଣା କରିଅଛନି େଯଉଁ ସଦାପଭୁ, େସ କହନି, ପବତଗଣ

ବିଚଳିତ େହାଇ ଘୁଞିଯିେବ ଓ ଉପପବତଗଣ ଟଳିେବ; ମାତ ଆମର ଦୟା

ତୁମଠାରୁ ବିଚଳିତ େହବ ନାହ, ଅଥବା ଆମ ଶାନିର ନିୟମ ଟଳିବ ନାହ।

11ଆେଗା ଦୁଃଖନୀ, େତାଫାନେର ବିଚଳିେତ ଓ ସାନନାବିହୀେନ, େଦଖ,

ଆେମ ନାନା ସୁନର ବଣେର ତୁମର ପସର ବସାଇବା ଓ ନୀଳମଣି ଦାରା

ତୁମର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିବା। 12ଆେମ ପଦରାଗ ମଣିେର ତୁମର ଚୂଡ଼ା ଓ

ସୂଯ କାନ ମଣିେର ତୁମ ନଗରର ଦାରସକଳ ଓ ମେନାହର ପସରେର ତୁମର

ସମସ ସୀମା ନିମାଣ କରିବା। 13 ତୁମର ସନାନଗଣ ସମେସ ସଦାପଭୁଙ

ଦାରା ଶିକିତ େହେବ ଓ ତୁମ ସନାନଗଣର ମହାଶାନି େହବ। 14 ତୁେମ

ଧାମକତାେର ସିରୀକୃତ େହବ; ତୁେମ ଉପଦବଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବ, କାରଣ

ତୁେମ ଭୀତ େହବ ନାହ; ପୁଣି ତାସଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବ, କାରଣ ତାହା ତୁମ

ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ। 15 େଦଖ, େଲାକମାେନ ଏକେମଳ େହାଇ ପାରନି,

ମାତ ଆମ ଦାରା ନୁେହଁ; େଯେକହି ତୁମ ବିପକେର ଏକେମଳ ହୁଏ, େସ ତୁମ

େହତୁ ପତିତ େହବ। 16 େଦଖ, େଯଉଁ େଲୗହକାର େକାଇଲାକୁ ଅଗି େଦଇ

ତାତିେର ଓ ଆପଣା କାଯ ନିମେନ ଅସ ନିମାଣ କେର, ଆେମ ତାହାର ସୃଷି

କରିଅଛୁ ଓ ବିନାଶକରଣାେଥ ବିନାଶକକୁ ହ ଆେମ ସୃଷି କରିଅଛୁ। 17

େଯେକୗଣସି ଅସ ତୁମ ପତିକୂଳେର ନିମତ ହୁଏ, ତାହା ସାଥକ େହବ ନାହ ଓ

େଯ ପେତ କ ଜିହା ବିଚାରେର ତୁମ ବିରୁଦେର ଉେଠ, ତୁେମ ତାହାକୁ େଦାଷୀ

କରିବ। ସଦାପଭୁଙ ଦାସମାନଙର ଅଧକାର ଓ ଆମ ଦତ େସମାନଙର

ଧାମକତା ଏହି,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।

55 “େହ ତୃଷିତ େଲାକସକଳ, ତୁେମମାେନ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ, ପୁଣି

ଯାହାର କିଛି ଅଥ ନାହ, େସ ଆସୁ; ତୁେମମାେନ ଆସ, କିଣ ଓ େଭାଜନ
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କର; ହଁ, ଆସ, ଅଥ ଓ ମୂଲ ବିନା ଦାକାରସ ଓ ଦୁଗ କିଣ। 2 ଅଖାଦ

ଦବ ନିମେନ ତୁେମମାେନ କାହକି ରୂପା ବ ୟ କରୁଅଛ? ଓ ଯାହା ତୃପିକର

ନୁେହଁ, ତହ ପାଇଁ କାହକି ତୁେମମାେନ ପରିଶମ କରୁଅଛ? ମେନାେଯାଗ

କରି ଆମର କଥା ଶୁଣ ଓ ଉତମ ଦବ େଭାଜନ କର ଓ ପୁଷିକର ଦବ େର

ତୁମମାନଙର ପାଣକୁ ସନୁଷ େହବାକୁ ଦିଅ। 3 କଣ େଡର ଓ ଆମ

ନିକଟକୁ ଆସ; ଶୁଣ, ତହେର ତୁମମାନଙର ପାଣ ବଞିବ; ପୁଣି, ଆେମ

ତୁମମାନଙ ସହିତ ଏକ ନିତ ସାୟୀ ନିୟମ, ଅଥା , ଦାଉଦଙ ପତି ନିଶିତ

ଦୟା ସିର କରିବା। 4 େଦଖ, ଆେମ ତାହାଙୁ େଗାଷୀବଗର ସାକୀ ରୂେପ,

େଗାଷୀବଗର ଅଗଣୀ ଓ ଆ ାଦାତା ରୂେପ ନିଯୁକ କରିଅଛୁ। 5 େଦଖ,

େଯଉଁ େଗାଷୀକୁ ତୁେମ ଜାଣୁ ନାହଁ, ତାହାକୁ ତୁେମ ଆହାନ କରିବ ଓ େଯଉଁ

େଗାଷୀ ତୁମକୁ ଜାଣିଲା ନାହ, େସ ତୁମ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିବ, ସଦାପଭୁ ତୁମ

ପରେମଶରଙର ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ସକାଶୁ ଏହା ଘଟିବ; କାରଣ

େସ ତୁମଙୁ େଗୗରବାନିତ କରିଅଛନି। 6 େଯପଯ ନ ସଦାପଭୁଙର ଉେଦଶ

ମିଳୁଅଛି, େସପଯ ନ ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କର, େଯପଯ ନ

େସ ନିକଟେର ଅଛନି, େସପଯ ନ ତାହାଙଠାେର ପାଥନା କର। 7 ଦୁଷ

ଆପଣାର ପଥ ଓ ଅଧାମକ ଆପଣା ସଂକଳ ପରିତ ାଗ କରୁ; ପୁଣି, େସ

ସଦାପଭୁଙ ପତି େଫରୁ, ତହେର େସ ତାହାକୁ ଦୟା କରିେବ; ଆଉ, େସ

ଆମମାନଙର ପରେମଶରଙ ପତି େଫରୁ, କାରଣ େସ ବହୁଳ ରୂପେର କମା

କରିେବ। 8 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମର ସଂକଳସକଳ ତୁମମାନଙର

ସଂକଳ ପରି ନୁେହଁ, କିଅବା ତୁମମାନଙର ମାଗସକଳ ଆମର ମାଗ ପରି

ନୁେହଁ। 9 କାରଣ ପୃଥବୀ ଅେପକା ଆକାଶମଣଳ େଯପରି ଉଚ, େସହିପରି

ଆମର ମାଗସକଳ ତୁମମାନଙର ମାଗ ଅେପକା ଓ ଆମର ସଂକଳସକଳ

ତୁମମାନଙ ସଂକଳ ଅେପକା ଉଚତର ଅେଟ। 10 େଯେହତୁ େଯପରି ବୃଷି ଓ

ହିମ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆେସ ଓ େସଠାକୁ େଫରିଯାଏ ନାହ, ମାତ ଭୂମିକୁ

ସନରା କେର, ପୁଣି ଫଳବତୀ ଓ ତୃଣାଦି ଉତନ କରି ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ

େଭାଜନକାରୀକୁ ଭକ ଦିଏ; 11ଆମ ମୁଖରୁ ନିଗତ ବାକ େସହିପରି େହବ;

ତାହା ନିଷଳ େହାଇ ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିବ ନାହ, ମାତ ଆେମ ଯାହା

ଇଚା କରୁ, ତାହା ସିଦ କରିବା ଓ େଯଉଁ କାଯ ପାଇଁ ଆେମ େପରଣ କରୁ,

ତହେର କୃତାଥ େହବ। 12 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଆନନେର ବାହାର େହାଇ
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ଶାନିେର ଆେଗ ଆେଗ ନିଆଯିବ; ପବତ ଓ ଉପପବତଗଣ ତୁମମାନଙ

ସମୁଖେର ଉଚସରେର ଗାନ କରିେବ ଓ େକତସ ବୃକସକଳ କରତାଳି

େଦେବ। 13କଣକ ବୃକ ବଦଳେର େଦବଦାରୁ ଓ କାନେକାଳି କଣା ବଦଳେର

େମେହନି ବୃକ ଉତନ େହବ; ପୁଣି, ତାହା ସଦାପଭୁଙର କୀତ ସରୂପ ଓ

ଅକୟ ନିତ ସାୟୀ ଚିହସରୂପ େହବ।”

56ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ନ ାୟବିଚାର ପାଳନ କର;

ଧମକମ କର; କାରଣ ଆମର ପରିତାଣର ଆଗମନ ଓ ଆମ ଧମର ପକାଶ

ସନିକଟ। 2 େଯଉଁ ମନୁଷ ଏହା କେର ଓ େଯଉଁ ମନୁଷ ସନାନ ଏହା ଦୃଢ଼

ରୂେପ ଅବଲମନ କେର; େଯ ବିଶାମବାର ପାଳନ କରି ତାହା ଅଶୁଚି ନ କେର

ଓ ସବୁ ପକାର କୁକମରୁ ଆପଣା ହସକୁ ନିବାରଣ କେର, େସ ଧନ ।” 3

“ନିଶୟ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙଠାରୁ େମାେତ ପୃଥକ କରିେବ,”

ଏହା ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆସକ ବିେଦଶୀ େଲାକ ନ କହୁ; ଅଥବା “େଦଖ, ମଁୁ

େଗାଟିଏ ଶୁଷ ବୃକ, ଏହା ନପୁଂସକ ନ କହୁ।” 4 କାରଣ, ନପୁଂସକମାନଙ

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଯଉଁମାେନ ଆମର ବିଶାମବାର

ପାଳନ କରନି ଓ ଆମର ତୁଷିକର ବିଷୟ ମେନାନୀତ କରନି ଓ ଆମର

ନିୟମ ଅବଲମନ କରନି;” 5 “େସମାନଙୁ ଆେମ ଆମ ଗୃହ ମ େର ଓ ଆମ

ପାଚୀର ଭତେର ପୁତକନ ା ଅେପକା ଉତମ ସରଣାଥକ ସମ ଓ ନାମ େଦବା;

ଆେମ େସମାନଙୁ ଅନନକାଳସାୟୀ ନାମ େଦବା, ତାହା କଟା େହବ ନାହ। 6

ଆହୁରି, େଯଉଁ ବିେଦଶୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ ଓ

ସଦାପଭୁଙ ନାମକୁ େପମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙର ଦାସ େହବା ନିମେନ

ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆସକ ହୁଅନି, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ ବିଶାମବାର ପାଳନ

କରି ତାହା ଅଶୁଚି ନ କରନି ଓ ଆମର ନିୟମ ଅବଲମନ କରନି; 7 େସହି

ସମସଙୁ ଆେମ ଆପଣା ପବିତ ପବତକୁ ଆଣିବା ଓ ଆମର ପାଥନାଗୃହେର

େସମାନଙୁ ଆନନିତ କରିବା; େସମାନଙର େହାମବଳି ଓ ପାୟଶିତ ବଳିସବୁ

ଆମ ଯ େବଦି ଉପେର ଗାହ େହବ; କାରଣ ଆମର ଗୃହ ସବେଗାଷୀୟ

େଲାକଙର ପାଥନାଗୃହ େବାଲ ବିଖ ାତ େହବ। 8 େଯ ଇସାଏଲର ଦୂରୀକୃତ

େଲାକଙୁ ସଂଗହ କରନି, େସହି ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ତାହାର ସଂଗୃହୀତ

ନିଜ େଲାକ ଛଡ଼ା ଆେମ ଅନ େଲାକମାନଙୁ ତାହା ନିକଟେର ସଂଗହ

କରିବା।” 9 େହ େକତସ ପଶୁସବୁ, େହ ବନସ ସମସ ପଶୁ, ତୁେମମାେନ
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ଗାସ କରିବାକୁ ଆସ। 10 ତାହାର ପହରୀଗଣ ଅନ, େସମାେନ ସମେସ

ାନହୀନ; େସସମେସ ଘୁଙା କୁକୁର, େସମାେନ ଭୁକି ପାରନି ନାହ; େସମାେନ

ସପଦଶୀ, ନିଦାଳୁ, ଢୁଳାଇବାକୁ ଭଲ ପାʼନି। 11ଆହୁରି, େସହି କୁକୁରମାେନ

େପଟୁକ, େସମାେନ େକେବ ତୃପ ନୁହନି; ଆଉ, ଏମାେନ ବିେବଚନାଶକି

ଶୂନ ପାଳକ; େସସମେସ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଲାଭ େଚଷାେର

ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆେଡ଼ େଫରିଅଛନି। 12ପେତ େକ କହନି, “ଆସ,

ଆେମ ଦାକାରସ ଆଣିବା ଓ ଆେମମାେନ ସୁରାପାନେର ମତ େହବା; ପୁଣି,

େଯପରି ଆଜି, େସହିପରି କାଲ େହବ, ତାହା ଅପରିମିତ ମହାଦିନ େହବ।”

57 ଧାମକ େଲାକ ବିନଷ େହଉଅଛି ଓ େସ ବିଷୟେର େକହି ମେନାେଯାଗ

କରୁ ନାହ; ପୁଣି, ଭକ େଲାକମାେନ ନିଆଯାଉଅଛନି, ଧାମକମାେନ େଯ

ଆସନା ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛନି, ଏହା େକହି ବିେବଚନା କରୁ ନାହ। 2

େସ ଶାନିେର ପେବଶ କେର; ସରଳପଥଗାମୀମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଶଯ ାେର ବିଶାମ କରନି। 3 େହ ଗଣିକାର ପୁତଗଣ, ପାରଦାରିକ

ଓ େବଶ ାର ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ନିକଟକୁ ଆସ। 4 ତୁେମମାେନ କାହାକୁ

ଉପହାସ କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ କାହାଆେଡ଼ ମୁଖ େମଲାଇ ଜିହା ବାହାର

କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ କି ଅଧମର ସନାନ ଓ ଅସତ ତାର ବଂଶ ନୁହଁ? 5

ତୁେମମାେନ ଅେଲାନ ବୃକଗଣ ମ େର, ପେତ କ ହରି ପୂଣ ବୃକ ତେଳ

ଆସକିରୂପ ଅନଳେର ଆପଣାମାନଙୁ କି ଉତପ କରୁ ନାହଁ; ତୁେମମାେନ

ନାନା ଉପତ କାେର, େଶୖଳଗଣର ଫାଟ ତେଳ ସନାନଗଣକୁ କି ବଧ କରୁ

ନାହଁ? 6 ଉପତ କାର ଚିକଣ ପସରସକଳ ମ େର ତୁମର ଅଂଶ, େସହି ସବୁ

ତୁମର ଅଧକାର; ଆଉ, େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ତୁେମ େପୟେନୖେବଦ

ଢାଳିଅଛ, େନୖେବଦ ଉତଗ କରିଅଛ। ଏହିସବୁ ସକାଶୁ ଆେମ କି ଶାନ

େହବା? 7 ଉଚ ଓ ଉନତ ପବତ ଉପେର ତୁେମ ଆପଣା ଶଯ ା ପାତିଅଛ;

େସହି ସାନକୁ ମ ତୁେମ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଅଛ। 8 ପୁଣି, କବାଟ

ଓ େଚୗକାଠର ପଛେର ତୁେମ ତୁମର ସରଣାଥକ ସମ ସାପନ କରିଅଛ;

କାରଣ ତୁେମ ଆମ ଛଡ଼ା ଅନ ପତି ଆପଣାକୁ ଅନାବୃତ କରି ଉପରକୁ

ଯାଇଅଛ; ତୁେମ ଆପଣା ଶଯ ା ବଢ଼ାଇ େସମାନଙ ସେଙ ନିୟମ କରିଅଛ;

ତୁେମ େଯଉଁଠାେର େସମାନଙ ଶଯ ା େଦଖଲ, ତାହା ଭଲ ପାଇଅଛ। 9

ପୁଣି, ତୁେମ େତୖଳ େଘନି ମେଲ େଦବତା ନିକଟକୁ ଯାଇଅଛ ଓ ଆପଣା
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ସୁଗନି ଦବ ବୃଦି କରିଅଛ, ଆଉ ତୁେମ ଦୂର େଦଶକୁ ଆପଣା ଦୂତଗଣ

ପଠାଇଅଛ ଓ ପାତାଳ ପଯ ନ ଆପଣାକୁ ଅଧମ କରିଅଛ। (Sheol h7585)

10 ତୁେମ ଆପଣା ମାଗର ଦୀଘତା େହତୁ କାନ େହାଇଥଲ, ତଥାପି ଆଉ

ଭରସା ନାହ େବାଲ କହିଲ ନାହ; ତୁମର ବଳ ସେତଜ େହଲା େବାଲ େବାଧ

ପାଇଲ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ କାନ େହଲ ନାହ। 11 ପୁଣି, କାହାର ସକାଶୁ ତୁେମ

ଏପରି ତାସଯୁକା ଓ ଭୀତା େହାଇଅଛ େଯ, ତୁେମ ମିଥ ା କହୁଅଛ ଓ ଆମକୁ

ସରଣ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆପଣା ମନ ତହେର େଦଇ ନାହଁ? ଆେମ କି ଦୀଘ

କାଳ ନୀରବ ରହି ନାହଁୁ, େତଣୁ ତୁେମ କି ଆମକୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁ? 12ଆେମ

ତୁମର ଧାମକତା ପକାଶ କରିବା; ପୁଣି, ତୁମର କମସକଳ ତୁମର ଉପକାରୀ

େହବ ନାହ। 13 ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ ସଂଗହ କରିଅଛ, ତୁେମ କାନିବା

େବେଳ େସମାେନ ଉଦାର କରନୁ; ମାତ ବାୟୁ େସମାନଙୁ ଉଡ଼ାଇ େନବ, ଏକ

ନିଶାସ େସସମସଙୁ େନଇଯିବ; କିନୁ େଯଉଁ େଲାକ ଆମର ଶରଣ ନିଏ, େସ

େଦଶ ଅଧକାର କରିବ ଓ ଆମ ପବିତ ପବତର ଅଧକାରୀ େହବ। 14ଆଉ,

େସ କହିେବ, “ତୁେମମାେନ ଉଚ କର, ଉଚ କର, ପଥ ପସୁତ କର, ଆମ

େଲାକମାନଙ ପଥରୁ ବିଘ ଦୂର କର।” 15 କାରଣ େଯ ଅନନ କାଳନିବାସୀ,

ଯାହାଙର ନାମ ପବିତ, େସହି ଉଚ ଓ ଉନତ ପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହନି;

“ଆେମ ଊଦ ଓ ପବିତ ସାନେର ବାସ କରୁ, ମ ନମ େଲାକମାନଙର

ଆତାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂଣମନା େଲାକମାନଙର ଅନଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା

ପାଇଁ ଆେମ ଚୂଣ ଓ ନମମନା େଲାକର ସଙେର େହଁ ବାସ କରୁ। 16 କାରଣ

ଆେମ ସବଦା ବିେରାଧ କରିବା ନାହ, ଅଥବା ନିରନର େକାଧ କରିବା ନାହ;

କେଲ, ଆତା ଓ ଆମ ନିମତ ପାଣୀସକଳ ଆମ ସମୁଖେର କୀଣ େହେବ। 17

ଆେମ ତାହାର େଲାଭରୂପ ଅପରାଧ େହତୁ କୁଦ େହାଇ ତାହାକୁ ଆଘାତ

କଲୁ, ଆେମ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ କୁଦ େହଲୁ, ତହେର େସ ଅବା େହାଇ

ଆପଣା ମନର ମାଗେର ଚାଲଲା। 18ଆେମ ତାହାର ଗତି େଦଖଅଛୁ ଓ

ତାହାକୁ ସୁସ କରିବା; ମ ଆେମ ତାହାକୁ ପଥ କଢ଼ାଇବା, ପୁଣି ତାହାକୁ ଓ

ତାହାର େଶାକାକୁଳ େଲାକମାନଙୁ ପୁନବାର ସାନନା େଦବା। 19ଆେମ

ଓଷାଧରର ଫଳ ସୃଷି କରୁ; ସଦାପଭୁ କହନି, ଦୂରବତୀ ଓ ନିକଟବତୀ

େଲାକ ପତି ଶାନି, ଶାନି େହଉ ଓ ଆେମ ତାହାକୁ ସୁସ କରିବା। 20 ମାତ

ଦୁଷମାେନ ତରଙିତ ସମୁଦ ତୁଲ , କାରଣ ତାହା ସିର େହାଇପାେର ନାହ,
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ଆଉ ତହର ଜଳେର ପଙ ଓ କାଦୁଅ ଉେଠ। 21ଆମର ପରେମଶର କହନି,

ଦୁଷମାନଙର କିଛି ହ ଶାନି ନାହ।”

58 “ମୁକ କଣେର େଘାଷଣା କର, ସର ଊଣା କର ନାହ, ତୂରୀ ପରି

ଆପଣା ରବ ଉଠାଅ, ଆମ େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ ଅଧମ ଓ ଯାକୁବ

ବଂଶକୁ େସମାନଙ ପାପସବୁ ଜଣାଅ। 2 ତଥାପି େସମାେନ ପତିଦିନ ଆମର

ଅେନଷଣ କରନି ଓ ଆମ ପଥ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ସନୁଷ ହୁଅନି; େଯଉଁ

େଗାଷୀୟ େଲାେକ ଧମକମ କରନି ଓ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙର

ବିଧାନ ତ ାଗ କରି ନାହାନି, େସମାନଙ ପରି େସମାେନ ଧମ ବିଧାନ ବିଷୟ

ଆମକୁ ପଚାରନି ଓ ପରେମଶରଙର ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ସନୁଷ ହୁଅନି। 3

େସମାେନ କୁହନି, ‘ଆେମମାେନ କାହକି ଉପବାସ କରିଅଛୁ ଓ ତୁେମ ଦୃଷି

କରୁ ନାହଁ?’ ଆେମମାେନ କାହକି ଆପଣା ଆପଣା ପାଣକୁ େକଶ େଦଇଅଛୁ

ଓ ତୁେମ ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ? େଦଖ, ତୁେମମାେନ ଉପବାସ ଦିନ

ଆପଣା ସୁଖ େଚଷା କରୁଅଛ ଓ ବଳପୂବକ ସବୁ ପରିଶମ େନଉଅଛ। 4

େଦଖ, ତୁେମମାେନ ବିବାଦ ଓ କଳହ ନିମେନ, ଆଉ ଦୁଷତାରୂପ ମୁଷି ଦାରା

ଆଘାତ କରିବା ନିମେନ ଉପବାସ କରୁଅଛ; ତୁମମାନଙର ରବ ଊଦେର

େଯପରି ଶୁଣାଯିବ, ଏପରି ଉପବାସ ଆଜି ତୁେମମାେନ କରୁ ନାହଁ। 5 ଏହି

ପକାର ଉପବାସ, ମନୁଷ ଆପଣା ପାଣକୁ େକଶ େଦବା ନିମେନ ଏହି

ପକାର ଦିନ, ଆେମ କʼଣ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ? ନଳବୃକ ପରି ମସକ

ନୁଆଁଇବାର, ପୁଣି ଚଟବସ ଓ ଭସ ଆପଣା ତେଳ ବିଛାଇବାର, ଏହାକୁ

ତୁେମ ଉପବାସ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର କି ଗାହ ଦିନ େବାଲ କହିବ?

6 ଦୁଷତାରୂପ ବନନ ଫଟାଇ େଦବାର, ଯୁଆଳିର ବନନ ମୁକ କରିବାର

ଓ ଉପଦବଗସ େଲାକମାନଙୁ ମୁକ କରି ଛାଡ଼ିେଦବାର, ପୁଣି ପେତ କ

ଯୁଆଳି ଭଗ କରିବାର, 7 କୁଧତ େଲାକକୁ ତୁମର ଖାଦ ବଣନ କରିବାର, ଓ

ତାଡ଼ିତ ଦୁଃଖୀେଲାକକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବାର, ତୁେମ ଉଲଙକୁ େଦଖେଲ,

ତାହାକୁ ବସ ପିନାଇବାର ଓ ତୁମର ନିଜ ବଂଶୀୟ େଲାକଠାରୁ ଆପଣାକୁ ନ

ଲୁଚାଇବାର, ଏହି ପକାର ଉପବାସ ଆେମ କି ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ? 8ଏହା

କେଲ, ଅରୁଣ ତୁଲ ତୁମର ଦୀପି ପକାଶ ପାଇବ ଓ ତୁମର ଆେରାଗ ଶୀଘ

ଅଙୁରିତ େହବ; ପୁଣି, ତୁମର ଧମ ତୁମର ଅଗବତୀ େହବ; ସଦାପଭୁଙର

ପତାପ ତୁମର ପଶା ବତୀ େହବ। 9 େସେତେବେଳ ତୁେମ ଡାକିବ ଓ
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ସଦାପଭୁ ଉତର େଦେବ; ତୁେମ ଆତସର କରିବ, ଆଉ େସ କହିେବ, ‘ଆେମ

ଉପସିତ ଅଛୁ।’ ଯଦି ତୁେମ ଆପଣା ମ ରୁ ଯୁଆଳି, ଅଙୁଳି ତଜନ ଓ ଅଧମ

ବାକ ଦୂର କର; 10 ପୁଣି, ଯଦି କୁଧତର ପତି ତୁମର ପାଣ ଆକଷତ

ହୁଏ ଓ ତୁେମ ଦୁଃଖତର ପାଣକୁ ତୃପ କର, େତେବ ଅନକାରେର ତୁମର

ଦୀପି ଉଦିତ େହବ ଓ ତୁମର ଅନକାର ମ ାହର ସମାନ େହବ; 11ଆଉ,

ସଦାପଭୁ ନିତ ତୁମକୁ ପଥ କଢ଼ାଇ େନେବ ଓ ମରୁଭୂମିେର ତୁମ ପାଣକୁ

ତୃପ କରିେବ ଓ ତୁମ ଅସିସକଳକୁ ବଳିଷ କରିେବ; ତହେର ତୁେମ ଜଳ

ସିଞିତ ଉଦ ାନ ତୁଲ ଓ ଜଳାଭାବ ନ ଥବା ନିଝର ତୁଲ େହବ। 12 ପୁଣି,

ତୁମ ବଂଶୀୟ େଲାେକ ପୁରାତନ ଉତନ ସାନସକଳ ପୁନଃନିମାଣ କରିେବ;

ତୁେମ ପୂବକାଳର ଅେନକ ଭତିମୂଳର ଉପେର ଗାନିବ; ପୁଣି, ଭଗ ପାଚୀର

ନିମାଣକାରୀ ଓ ନିବାସ ନିମେନ ପୁନଃ ପଥ ସଂସାପନକାରୀ େବାଲ ବିଖ ାତ

େହବ। 13 ତୁେମ ଯଦି ବିଶାମବାର ଲଙନରୁ, ଆମ ପବିତ ଦିନେର ନିଜ

ଅଭଳାଷ େଚଷାରୁ ଆପଣା ପାଦ େଫରାଅ; ପୁଣି, ବିଶାମବାରକୁ ସୁଖଦାୟକ

ଓ ସଦାପଭୁଙ ପବିତ ଦିନକୁ ଆଦରଣୀୟ େବାଲ କୁହ; ଆଉ, ନିଜ କାଯ ନ

କରି ଅବା ନିଜ ଅଭଳାଷର େଚଷା ନ କରି ଅଥବା ନିଜ କଥା ନ କହି ତାହାକୁ

ଆଦର କରିବ: 14 େତେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ କରିବ; ପୁଣି,

ଆେମ ତୁମକୁ ପୃଥବୀର ଉଚସଳୀମାନେର ଆେରାହଣ କରାଇବା; ଆଉ, ତୁମ

ପିତା ଯାକୁବର ଅଧକାର ତୁମକୁ େଭାଗ କରାଇବା: କାରଣ ସଦାପଭୁଙର

ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି।”

59 େଦଖ, ସଦାପଭୁଙର ହସ େଛାଟ େହାଇଯାଇ ନାହ େଯ, ତାହା ପରିତାଣ

କରି ନ ପାେର, କିଅବା ତାହାଙର କଣ ଭାରୀ େହାଇ ନାହ, େଯ ତାହା

ଶୁଣି ନ ପାେର। 2 ମାତ ତୁମମାନଙର ଅପରାଧସବୁ, ତୁମମାନଙର ଓ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ମ େର ବିେଚଦ ଘଟାଇଅଛି ଓ ତୁମମାନଙର

ପାପସବୁ ତୁମମାନଙଠାରୁ ତାହାଙ ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛି, ଏଥପାଇଁ େସ ଶୁଣିେବ

ନାହ। 3 କାରଣ ତୁମମାନଙର ହସ ରକେର ଓ ତୁେମମାେନ ମିଥ ା କହିଅଛ,

ଓ ତୁମମାନଙର ଜିହା ଦୁଷତା ବେକ; 4 େକହି ନ ାୟେର ଗୁହାରି ଶୁେଣ

ନାହ ଓ େକହି ସତ େର ପତିବାଦ କେର ନାହ; େସମାେନ ଅସାରତାେର

ନିଭର କରନି ଓ ମିଥ ା କଥା କହନି; େସମାେନ ଅନିଷକୁ ଗଭେର ଧାରଣ

କରନି ଓ ଅପରାଧ ପସବ କରନି। 5 େସମାେନ କାଳସପର ଡିମ ଫୁଟାନି
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ଓ ମାକଡ଼ସାର ଜାଲ ବୁଣନି; େଯ େସମାନଙର ଡିମ ଖାଏ, େସ ମେର,

ଆଉ ତାହା ଦଳିତ େହେଲ ତହରୁ କାଳସପ ବାହାର ହୁଏ। 6 େସମାନଙର

ଜାଲ ବସ େହବ ନାହ, କିଅବା େସମାେନ ଆପଣା କମେର ଆପଣାମାନଙୁ

ଆଚାଦନ କରିେବ ନାହ; େସମାନଙର କମସବୁ ଅଧମର କମ ଓ େସମାନଙ

ହସେର େଦୗରାତ ର କାଯ ଥାଏ। 7 େସମାନଙର ଚରଣ ଦୁଷମର ଆେଡ଼

େଦୗେଡ଼ ଓ େସମାେନ ନିେଦାଷର ରକପାତ କରିବାକୁ େବଗଗାମୀ ହୁଅନି;

େସମାନଙର ଚିନାସବୁ ଅଧମର ଚିନା; େସମାନଙ ପଥେର ଉଚିନତା ଓ

ବିନାଶ ଥାଏ। 8 ଶାନିର ବାଟ େସମାେନ ଜାଣନି ନାହ ଓ େସମାନଙ ମାଗେର

େକୗଣସି ବିଚାର ନାହ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ବକ ପଥ କରିଅଛନି;

େଯେକହି ତହେର ଗମନ କେର, େସ ଶାନି ଜାେଣ ନାହ। 9ଏନିମେନ ବିଚାର

ଆମମାନଙଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ, ଧାମକତା ଆମମାନଙ ସଙ ଧେର ନାହ;

ଆେମମାେନ ଦୀପି ପାଇଁ ଅେପକା କରୁ, ମାତ େଦଖ, ଅନକାର; ଆଲୁଅର

ଅେପକା କରୁ, ମାତ ଆେମମାେନ ଅନାରେର ଭମଣ କରୁ। 10ଆେମମାେନ

ଅନ େଲାକ ପରି କାନ ପାଇଁ ଦରାଣି େହଉ, ହଁ, ଚକୁହୀନ େଲାକମାନଙ

ପରି ଆେମମାେନ ଦରାଣି େହଉ; ଆେମମାେନ ସନ ାେବଳ ପରି ମ ାହ

କାଳେର ଝୁଣି ପଡ଼ୁ; ଆେମମାେନ ହୃଷପୁଷ େଲାକଙ ମ େର ମୃତ େଲାକଙ

ପରି ଅଛୁ। 11ଆେମ ସମେସ ଭଲୁକର ନ ାୟ ଗଜନ କରୁ ଓ ଘୁଘୁ ପରି

ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରୁ; ଆେମମାେନ ବିଚାରର ଅେପକା କରୁ, ମାତ ତାହା

ନାହ; ପରିତାଣର ଅେପକା କରୁ, ମାତ ତାହା ଆମମାନଙଠାରୁ ଦୂରେର

ଅଛି। 12କାରଣ ତୁମ ସାକାତେର ଆମମାନଙର ଅଧମ ବୃଦି ପାଇଅଛି ଓ

ଆମମାନଙର ପାପ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ସାକ େଦଉଅଛି; େଯେହତୁ

ଆମମାନଙର ଅଧମସବୁ ଆମମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଅଛି ଓ ଆମମାନଙର

ଅପରାଧସବୁ ଆେମମାେନ ତ ଜାଣୁ; 13 ତାହା ଅପରାଧ ଓ ସଦାପଭୁଙୁ

ଅସୀକାର କରିବା ଓ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ପଶା ଗମନରୁ ବିମୁଖ

େହବା, ଉପଦବ ଓ ରାଜେଦାହର କଥା କହିବା, ମିଥ ା କଥା ଧାରଣ କରି

ଅନଃକରଣରୁ ବାହାର କରିବାର ଅେଟ। 14 ଏଥପାଇଁ ବିଚାର ପଛକୁ ହଟି

ଯାଇଅଛି ଓ ଧମ ଦୂରେର ଠିଆ େହଉଅଛି; ଛକସାନେର ସତ ତାର ପତନ

େହାଇଅଛି ଓ ସରଳତା ପେବଶ କରି ପାରୁ ନାହ। 15 ହଁ, ସତ ତାର ଅଭାବ

େହାଇଅଛି ଓ େଯ ଦୁଷମ ତ ାଗ କେର, େସ ଆପଣାକୁ ଲୁଟିତ ସରୂପ କେର;
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ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଏହା େଦଖେଲ: ଆଉ, ନ ାୟବିଚାର ନ ଥବାରୁ ଅସନୁଷ

େହେଲ। 16ଆହୁରି, େସ େଦଖେଲ େଯ, େକୗଣସି ପୁରୁଷ ବତମାନ ନାହ,

ପୁଣି ମ ସ େକହି ନାହ େବାଲ ଚମତୃତ େହେଲ; ଏେହତୁ ତାହାଙର ନିଜ

ବାହୁ ତାହାଙ ନିମେନ ପରିତାଣ ସାଧନ କଲା ଓ ତାହାଙର ଧାମକତା ହ

ତାହାଙୁ ଧରି ରଖଲା। 17ପୁଣି, େସ ବୁକୁପଟା ରୂେପ ଧାମକତା ଓ ପରିତାଣର

େଟାପର ଆପଣାର ମସକେର ପିନିେଲ; ଆଉ, େସ ପତିେଶାଧରୂପ ବସ

ପରିଧାନ କେଲ ଓ ଉତରୀୟ ବସରୂେପ ଉେ ଯାଗରୂପ ବସ ପିନିେଲ। 18

େସମାନଙର କମ ପମାେଣ େସ ଆପଣା ବିପକମାନଙୁ ପଚଣ େକାପରୂପ

ପତିଦାନ ଓ ଆପଣା ଶତୁମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦେବ; ଦୀପସମୂହକୁ ପତିଫଳ

ଦାନ କରିେବ। 19ତହେର େଲାକମାେନ ପଶିମ ଦିଗରୁ ସଦାପଭୁଙ ନାମକୁ ଓ

ସୂେଯ ାଦୟ ସାନରୁ େଲାକମାେନ ତାହାଙର ପତାପକୁ ଭୟ କରିେବ; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙ ନିଃଶାସେର ଚାଳିତ ପବଳ େସାତ ପରି ଶତୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। 20

ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, “ସିେୟାନକୁ ଓ ଯାକୁବ ମ େର େଯଉଁମାେନ ଅଧମରୁ

େଫରନି, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଏକ ମୁକିଦାତା ଆସିେବ।” 21 ନିଜ ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁ କହନି, “େସମାନଙ ସହିତ ଆମର ନିୟମ ଏହି, ଆମର େଯଉଁ

ଆତା ତୁମ ଉପେର ଅଧଷାନ କରନି ଓ ଆମର େଯସକଳ ବାକ ଆେମ

ତୁମ ମୁଖେର ରଖଅଛୁ, ତାହା ତୁମ ମୁଖରୁ ଓ ତୁମ ବଂଶ ମୁଖରୁ ଓ ତୁମ

ବଂେଶାତନ ବଂଶର ମୁଖରୁ ଆଜିଠାରୁ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଦୂର କରାଯିବ

ନାହ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।

60ଉଠ, ଦୀପିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମର ଦୀପି ଉପସିତ ଓ ସଦାପଭୁଙର

ପତାପ ତୁମ ଉପେର ଉଦିତ େହାଇଅଛି। 2 କାରଣ, େଦଖ, ଅନକାର

ପୃଥବୀକୁ ଓ େଘାର ଅନକାର େଗାଷୀବଗଙୁ ଆଚନ କରିବ; ମାତ ତୁମ

ଉପେର ସଦାପଭୁ ଉଦିତ େହେବ ଓ ତାହାଙର ପତାପ ତୁମ ଉପେର

େଦଖାଯିବ। 3 ପୁଣି, ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମର ଦୀପି ନିକଟକୁ ଓ

ରାଜାଗଣ ତୁମ ଅରୁେଣାଦୟର ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସିେବ। 4 ତୁେମ ଅନାଇ

ଚତୁଦଗ େଦଖ, େସମାେନ ସମେସ ଏକତ େହଉଅଛନି, େସମାେନ ତୁମ

ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନି; ତୁମର ପୁତଗଣ ଦୂରରୁ ଆସିେବ ଓ ତୁମର କନ ାଗଣ

େସମାନଙ ବାହୁେର ଅଣାଯିେବ। 5 େସେତେବେଳ ତୁେମ ତାହା େଦଖ

ଦୀପିମାନ େହବ ଓ ତୁମର ହୃଦୟ ଧୁକୁ ଧୁକୁ େହାଇ ପଫୁଲତ େହବ; କାରଣ
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ସମୁଦର ଦବ ରାଶି ତୁମଆେଡ଼ େଫରାଯିବ, ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ସମତି

ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। 6ଅପାର ଓଟ, ମିଦୀୟନ ଓ ଐଫାର ଦୁତଗାମୀଉଷ,

ତୁମକୁ ଆବୃତ କରିେବ; େସହି ସବୁ ଶିବା େଦଶରୁ ଆସିେବ; େସମାେନ ସୁବଣ,

କୁନୁରୁ ଆଣିେବ ଓ ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା ପଚାର କରିେବ। 7 େକଦାରର

ସମଗ େମଷପଲ ତୁମ ନିକଟେର ଏକତୀକୃତ େହେବ, ନବାେୟା ର

େମଷଗଣ ତୁମର ପରିଚଯ ା କରିେବ; େସମାେନ ସୁଗାହ େହାଇ ଆମ

ଯ େବଦିର ଉପରକୁ ଆସିେବ, ପୁଣି ଆେମ ଆପଣାର ଭୂଷଣ ସରୂପ ଗୃହକୁ

ଭୂଷିତ କରିବା। 8 େମଘର ନ ାୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ନା

କେପାତଗଣର ନ ାୟ ଉଡ଼ି ଆସୁଅଛନି େଯ ଏମାେନ, ଏମାେନ କିଏ? 9

ନିଶୟ ଦୀପସମୂହ ଆମର ଅେପକା କରିେବ, ପୁଣି ତଶୀଶର ଜାହାଜସକଳ

ଅଗଗାମୀ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ସଙେର େସମାନଙର େରୗପ ଓ ସୁବଣ

େନଇ, ତୁମ ସନାନଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଆଣି, ତୁମ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙ ନାମ

ନିମେନ ଓ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ନିମେନ ଆସିେବ, କାରଣ େସ ତୁମକୁ

େଶାଭତ କରିଅଛନି। 10 ପୁଣି, ବିେଦଶୀୟମାେନ ତୁମର ପାଚୀର ନିମାଣ

କରିେବ ଓ େସମାନଙର ରାଜାଗଣ ତୁମର ପରିଚଯ ା କରିେବ; କାରଣ ଆେମ

ଆପଣା େକାପେର ତୁମକୁ ପହାର କଲୁ, ମାତ ଆପଣା ଅନୁଗହେର ଆେମ

ତୁମ ପତି କରୁଣା କରିଅଛୁ। 11 ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ସମତି ଓ ତହ ସେଙ

େସମାନଙର ରାଜାଗଣ ବନୀ େହାଇ େଯପରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ,

ଏଥପାଇଁ ତୁମ ନଗରର ଦାରସକଳ ନିରନର ମୁକ ଥବ, ଦିବାରାତ େସହି ସବୁ

ବନ େହବ ନାହ। 12 କାରଣ େଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜ ତୁମର େସବା ନ କରିବ,

ତାହା ବିନଷ େହବ, ହଁ, େସହି େଦଶସକଳ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ଧଂସିତ େହବ।

13ଲବାେନାନର େଗୗରବ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, େଦବଦାରୁ, ତିଧର, ତାଶୂର

ବୃକ ଏକତ େହାଇ ଆମର ପବିତ ସାନ ସୁେଶାଭତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିେବ,

ପୁଣି ଆେମ ଆପଣା ପାଦପୀଠର ସାନ େଗୗରବାନିତ କରିବା। 14ଆଉ,

େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ େକଶ େଦେଲ, େସମାନଙର ସନାନଗଣ ନତ େହାଇ ତୁମ

ନିକଟକୁ ଆସିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ତୁଚ କେଲ, େସମାେନ ସମେସ ତୁମ

ପଦ ତେଳ ପଣାମ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁମକୁ ସଦାପଭୁଙର ନଗରୀ,

ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙର ସିେୟାନ େବାଲ ସେମାଧନ କରିେବ। 15 ତୁେମ

ପରିତ କା ଓ ଘୃଣିତା େହବାରୁ େକହି ତୁମର ମ େଦଇ ଯାତାୟାତ କଲା
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ନାହ, ତହର ପରିବେତ ଆେମ ତୁମକୁ ଅନନକାଳସାୟୀ େଗୗରବ ଓ ଅେନକ

ପୁରୁଷ ପରମରାର ଆନନ ସରୂପ କରିବା। 16 ତୁେମ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ଦୁଗ ପାନ କରିବ ଓ ରାଜାଗଣର ସନ ଚୁଷିବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ତୁମର ତାଣକତା ଓ ତୁମର ମୁକିଦାତା, ଯାକୁବର ବଳଦାତା ଅଟୁ, ଏହା

ତୁେମ ଜାଣିବ। 17 ଆେମ ପିତଳର ପାଲେଟ ସୁବଣ ଆଣିବା ଓ ଲୁହାର

ପାଲେଟ ରୂପା, କାଷର ପାଲେଟ ପିତଳ ଓ ପସର ପାଲେଟ ଲୁହା ଆଣିବା;

ଆହୁରି, ଆେମ ତୁମର ଅ କ ପଦେର ଶାନିକୁ ଓ ତୁମର ଅଧକାରୀ ପଦେର

ଧାମକତାକୁ ନିଯୁକ କରିବା। 18 ତୁମ େଦଶେର େଦୗରାତ ର କଥା ଓ ତୁମର

ସୀମା ମ େର ଉଚିନତା ଓ ବିନାଶର କଥା ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହ; ମାତ ତୁେମ

ଆପଣା ପାଚୀରସମୂହର ନାମ ପରିତାଣ ଓ ଆପଣା ନଗରଦାରସକଳର

ନାମ ପଶଂସା ରଖବ। 19 ଦିବସେର ସୂଯ ତୁମର େଜ ାତିଃ ଆଉ େହବ

ନାହ, କିଅବା ଆଲୁଅ ନିମେନ ଚନ ତୁମକୁ େଜ ାତା େଦବ ନାହ; ମାତ

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପତି ଅନନକାଳସାୟୀ େଜ ାତିଃ ଓ ତୁମର ପରେମଶର ତୁମର

େଗୗରବ ସରୂପ େହେବ। 20 ତୁମର ସୂଯ ଆଉ ଅସଗତ େହବ ନାହ,

କିଅବା ତୁମର ଚନ ଆପଣାକୁ ରହିତ କରିବ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ଅନନକାଳସାୟୀ େଜ ାତିଃ ସରୂପ େହେବ ଓ ତୁମର େଶାକର ଦିନ େଶଷ

େହବ। 21ମ ତୁମର େଲାକ ସମେସ ଧାମକ େହେବ, େସମାେନ ଅନନକାଳ

ପଯ ନ େଦଶ ଅଧକାର କରିେବ, େସମାେନ ଆମର େଗୗରବାେଥ ଆମର

େରାପିତ ଶାଖା ଓ ଆମର ହସକୃତ କମ ଅଟନି। 22କୁଦ ଜଣକ ସହସ େହବ

ଓ ସାନ ଜଣକ ବଳବାନ େଗାଷୀ େହବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଯଥାକାଳେର ଏହା

ଶୀଘ ଘଟାଇବା।

61ପଭୁ ସଦାପଭୁଙର ଆତା େମାʼ ଠାେର ଅଧଷାନ କରନି; କାରଣ ନମ

େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େମାେତ

ଅଭଷିକ କରିଅଛନି; େସ ଭଗାନଃକରଣ େଲାକମାନଙର କତ ବାନିବାକୁ,

ବନୀ େଲାକମାନଙ ପତି ମୁକି ଓ କାରାବଦ େଲାକମାନଙ ପତି କାରାଗାର

ମୁକ େହବାର କଥା ପଚାର କରିବାକୁ; 2 ସଦାପଭୁଙର ଗାହ ବଷ ଓ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙରପତିେଶାଧର ଦିନ େଘାଷଣା କରିବାକୁ; େଶାକାତ

ସମସଙୁ ସାନନା କରିବାକୁ; 3 ସିେୟାନର େଶାକାତ େଲାକମାନଙ ପାଇଁ

ନିରୂପଣ କରିବାକୁ, ଅଥା , ଭସର ପରିବେତ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖର ପରିବେତ
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ସୁଖରୂପ େତୖଳ, ଅବସନ ଆତାର ପରିବେତ ପଶଂସାରୂପ ବସ ପଦାନ

କରିବାକୁ େସ େମାେତ େପରଣ କରିଅଛନି; ତହେର ସଦାପଭୁ େଯପରି

େଗୗରବାନିତ େହେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଧମରୂପ ବୃକ ଓ ତାହାଙର

ଉଦ ାନ େବାଲ ବିଖ ାତ େହେବ। 4 ପୁଣି, େସମାେନ ପୁରାତନ ଧଂସିତ

ସାନସବୁ ନିମାଣ କରିେବ, ପୂବକାଳର ନଷ ସାନସବୁ ଉଠାଇେବ, ଆଉ

େସମାେନ ଧଂସିତ ଓ ଅେନକ ପୁରୁଷ ପରମରାର ନଷ ନଗରସକଳ ନୂତନ

କରିେବ। 5 ପୁଣି, ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙର ପଲ ଚରାଇବା

ପାଇଁ ଠିଆ େହେବ ଓ ବିେଦଶୀୟମାେନ ତୁମମାନଙର ଶସ େକତର ଓ

ଦାକାେକତର କୃଷକ େହେବ। 6ମାତ ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଯାଜକ

େବାଲ ବିଖ ାତ େହବ; େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ପରିଚାରକ େବାଲ ଡାକିେବ; ତୁେମମାେନ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ସମତି

େଭାଗ କରିବ ଓ େସମାନଙ ଐଶଯ େର ତୁେମମାେନ ଦପ କରିବ। 7

ତୁେମମାେନ ଲଜାର ପରିବେତ ଦୁଇଗୁଣ ସମାନ ପାଇବ; ପୁଣି, ଅପମାନର

ପରିବେତ େସମାେନଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରେରଆନନକରିେବ; ଏନିମେନ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଦଶେର ଦୁଇଗୁଣ ଅଂଶ ପାଇେବ; େସମାନଙର

ଅନନକାଳସାୟୀ ଆହାଦ େହବ। 8କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ନ ାୟବିଚାର

ଭଲ ପାଉ, ଆେମ ଅଧମଯୁକ ଅପହରଣ ଘୃଣା କରୁ; ଆଉ, ଆେମ ସତ େର

େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବା ଓ େସମାନଙ ସହିତ ଅନନକାଳସାୟୀ ଏକ

ନିୟମ କରିବା। 9 ପୁଣି, େସମାନଙ ବଂଶ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଓ

େସମାନଙ ସନାନଗଣ େଗାଷୀସମୂହର ମ େର ବିଖ ାତ େହେବ; େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ଆଶୀବାଦ ପାପ ବଂଶ େବାଲ େସମାନଙୁ େଦଖବା େଲାକ

ସମେସ ସୀକାର କରିେବ। 10 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଅତିଶୟ ଆନନ

କରିବି; େମାର ପାଣ େମାʼ ପରେମଶରଙଠାେର ଉଲସିତ େହବ; କାରଣ

ବର େଯପରି ଭୂଷଣେର ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତ କେର ଓ କନ ା େଯପରି ଆପଣା

ରତେର ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କେର, େସହିପରି େସ ପରିତାଣରୂପ ବସେର

େମାେତ ବସାନିତ କରିଅଛନି ଓ ଧମରୂପ ରାଜବସେର େମାେତ ଆଚାଦିତ

କରିଅଛନି। 11 କାରଣ ଭୂମି େଯପରି ଆପଣା ଅଙୁର ବାହାର କେର ଓ

ଉଦ ାନ େଯପରି ଆପଣା ମ େର ବୁଣାଯିବା ପଦାଥସବୁ ଅଙୁରିତ କେର,
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େସହିପରି ପଭୁ ସଦାପଭୁ ସମଗ େଦଶୀୟମାନଙ ସାକାତେର ଧମ ଓ ପଶଂସା

ଅଙୁରିତ କରିେବ।

62 େଯପଯ ନ ସିେୟାନର ଧମ ଦୀପିର ନ ାୟ ଓ ତାହାର ପରିତାଣ ଜଳନ

ପଦୀପର ନ ାୟ ପକଟ ନ ହୁଏ, େସପଯ ନ ଆେମ ତାହା ନିମେନ ନୀରବ

େହବା ନାହ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିମେନ ବିଶାମ କରିବା ନାହ। 2ପୁଣି, ଅନ

େଦଶୀୟମାେନ ତୁମର ଧମ ଓ ସକଳ ରାଜା ତୁମର ପତାପ େଦଖେବ;

ଆଉ, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖ ଦାରା ଏକ ନୂତନ ନାମେର ଖ ାତ େହବ।

3 ଆହୁରି, ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ହସେର େଗାଟିଏ ସୁନର ମୁକୁଟ ସରୂପ ଓ

ତୁମ ପରେମଶରଙ ହସେର େଗାଟିଏ ରାଜକିରୀଟ ସରୂପ େହବ। 4 ତୁେମ

ପରିତ କା େବାଲ ଆଉ ନାମ ପାଇବ ନାହ, କିଅବା ତୁମର େଦଶ ଅନାଥା

େବାଲ ଆଉ ଡକାଯିବ ନାହ; ମାତ ତୁେମ ହିପୀବା (ସେନାଷଜନିକା) ଓ

ତୁମର େଦଶ ବୀୟଲା (ବିବାହିତା) ନାମେର ଖ ାତ େହବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ତୁମଠାେର ସେନାଷ ପାଆନି ଓ ତୁମ େଦଶ ବିବାହିତା େହବ। 5 ଯୁବା

େଲାକ େଯପରି କୁମାରୀକୁ ବିବାହ କେର, େସହିପରି ତୁମର ପୁତଗଣ ତୁମକୁ

ବିବାହ କରିେବ; ପୁଣି ବର େଯପରି କନ ାଠାେର ଆନନ କେର, େସହିପରି

ତୁମର ପରେମଶର ତୁମଠାେର ଆନନ କରିେବ। 6 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଆେମ

ତୁମ ପାଚୀର ଉପେର ପହରୀଗଣ ନିଯୁକ କରିଅଛୁ; େସମାେନ ଦିନ କି

ରାତି କଦାପି ନୀରବ େହେବ ନାହ। 7 େହ ସଦାପଭୁଙୁ ସରଣ କରାଇବା

େଲାକମାେନ, େସ େଯପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସାପନ ନ କରନି ଓ ପୃଥବୀ

ମ େର ତାହାକୁ ପଶଂସାର ପାତ ନ କରନି, େସପଯ ନ ତୁେମମାେନ ବିଶାମ

କର ନାହ, କି ତାହାଙୁ ବିଶାମ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହ। 8 ସଦାପଭୁ ଆପଣାର

ଡାହାଣ ହସ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ଦାରା ଶପଥ କରିଅଛନି, ନିଶୟ ଆେମ ତୁମର

ଶସ ତୁମ ଶତୁଗଣର ଖାଦ ନିମେନ ଆଉ େଦବା ନାହ ଓ ଯହ ନିମେନ

ତୁେମ ପରିଶମ କରିଅଛ, ତୁମର େସହି ଦାକାରସ ବିେଦଶୀମାେନ ଆଉ ପାନ

କରିେବ ନାହ। 9ମାତ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସଞୟ କରିଅଛନି, େସମାେନ

ତାହା େଭାଜନ କରି ସଦାପଭୁଙର ପଶଂସା କରିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହା

ସଂଗହ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଆମ ପବିତ ସାନର ପାଙଣ ମ େର ତାହା

ପାନ କରିେବ। 10 ତୁେମମାେନ ଅଗସର ହୁଅ, ନଗରଦାର ମ େଦଇ

ଅଗସର ହୁଅ; େଲାକମାନଙର ପଥ ପସୁତ କର; ଉଚ କର, ରାଜପଥ ଉଚ
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କର; ପସରସବୁ ବାହାର କରି ସଂଗହ କର; େଗାଷୀସମୂହ ନିମେନ ଏକ

ଧଜା ଉଠାଅ। 11 େଦଖ, ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ଏହା େଘାଷଣା

କରିଅଛନି, “ତୁେମମାେନ ସିେୟାନର କନ ାକୁ କୁହ, େଦଖ, ତୁମର ପରିତାଣ

ଆସୁଅଛି, େଦଖ, ତାହାଙ ପୁରସାର ତାହାଙ ସଙେର ଅଛି ଓ ତାହାଙ

ପତିଦାନ ତାହାଙ ସମୁଖେର ଅଛି।” 12 ପୁଣି, େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ

ପବିତ େଲାକ, ସଦାପଭୁଙର ମୁକ େବାଲ ଡାକିେବ, ଆଉ, ତୁେମ ଅେନଷିତା,

ଅପରିତ କା ନଗରୀ େବାଲ ଖ ାତ େହବ।

63ଇେଦାମରୁ ରଙୀକୃତ ବସ ପିନି ବସାରୁ ଏ େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ

କିଏ? ଆପଣା ପରିେଧୟ ବସେର େଗୗରବାନିତ ଓ ଆପଣା ମହାଶକିେର

ବିେଜ କରୁଅଛନି େଯ ଏ, େସ କିଏ? “ଆେମ େଯ ଧମବାଦୀ ଓ ପରିତାଣ

କରିବାକୁ ସମଥ ଅଟୁ।” 2ଆପଣଙର ପରିେଧୟ ବସ ରକବଣ ଓ କୁଣେର

ଦାକାମଦନକାରୀର ବସ ପରି କାହକି? 3 “ଆେମ ଏକାକୀ ଦାକାମଦନ

କରିଅଛୁ ଓ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଆମ ସେଙ େକହି ନ ଥଲା; ଆେମ ଆପଣା

େକାଧେର େସମାନଙୁ ଦଳନ କଲୁ ଓ ଆପଣା େକାପେର େସମାନଙୁ ମଦନ

କଲୁ; ଏଣୁ େସମାନଙ ପାଣରକର ଛିଟା ଆମ ବସେର ପଡ଼ିଲା ଓ ଆେମ

ଆପଣାର ପରିହିତ ବସସବୁ ଦାଗଯୁକ କରିଅଛୁ। 4 କାରଣ ପତିେଶାଧର ଦିନ

ଆମ ଚିତେର ଥଲା ଓ ଆମ ମୁକ େଲାକମାନଙର ବଷ ଉପସିତ େହାଇଅଛି।

5 ପୁଣି, ଆେମ ଅନାଇଲୁ, ଆଉ ସାହାଯ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥଲା ଓ ସହାୟ

େହବାକୁ େକହି ନ ଥବାରୁ ଆେମ ଚମତୃତ େହଲୁ; ଏନିମେନ ଆମ ନିଜ ବାହୁ

ଆମ ନିକଟକୁ ପରିତାଣ ଆଣିଲା ଓ ଆମର େକାପ ଆମର ସହାୟତା କଲା।

6 ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା େକାଧେର େଲାକମାନଙୁ ଦଳି ପକାଇଲୁ ଓ ଆମ

େକାପେର େସମାନଙୁ ମତ କରାଇଲୁ, ପୁଣି ଭୂମିେର େସମାନଙ ପାଣରକ

ଢାଳି ପକାଇଲୁ।” 7ଆେମ ସଦାପଭୁଙର େସହପୂଣ କରୁଣାସବୁ କୀତନ

କରିବା ଓ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର େଯଉଁସବୁ ଉପକାର କରିଅଛନି, ପୁଣି

ଆପଣାର ନାନାବିଧ ଦୟା ଓ ପଚୁର େସହପୂଣ କରୁଣା ଅନୁସାେର ଇସାଏଲ

ବଂଶର େଯଉଁ ପଚୁର ମଙଳ କରିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ଆେମ ସଦାପଭୁଙର

ପଶଂସା କୀତନ କରିବା। 8 କାରଣ େସ କହିେଲ, ନିଶୟ େସମାେନ ଆମର

େଲାକ, େଯଉଁମାେନ ଅସତ ବ ବହାର ନ କରିେବ, ଏପରି ସନାନ ଅଟନି;

ଏଣୁ େସ େସମାନଙର ତାଣକତା େହେଲ। 9 େସମାନଙର ସବୁ ଦୁଃଖେର
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େସ ଦୁଃଖତ େହେଲ ଓ ତାହାଙର ଶୀମୁଖ ସରୂପ ଦୂତ େସମାନଙୁ ପରିତାଣ

କେଲ; େସ ଆପଣା େପମ ଓ ଆପଣା ଦୟାେର େସମାନଙୁ ମୁକ କେଲ ଓ

ପୁରାତନ କାଳର ସମସ ଦିନ େସମାନଙୁ ବହନ କେଲ। 10 ମାତ େସମାେନ

ବିେଦାହୀ େହେଲ ଓ ତାହାଙର ପବିତ ଆତାଙୁ େଶାକାକୁଳ କେଲ; ଏନିମେନ

େସ େଫରି େସମାନଙର ଶତୁ େହେଲ ଓ ଆେପ େସମାନଙର ବିପକେର ଯୁଦ

କେଲ। 11 େସେତେବେଳ େସମାେନ ପୁରାତନ କାଳ, େମାଶା ଓ ଆପଣା

େଲାକମାନଙୁ ସରଣ କରି କହିେଲ, େଯ ଆପଣା ପଲର ରକକମାନଙ ସହିତ

େସମାନଙୁ ସମୁଦ ପାର କରାଇ ଆଣିେଲ, େସ କାହାନି? େଯ େସମାନଙ

ଅନରେର ଆପଣା ପବିତ ଆତା ରଖେଲ, 12 େଯ େମାଶାଙ ଡାହାଣେର

ଆପଣାର ପତାପାନିତ ବାହୁ ଗମନ କରାଇେଲ, େଯ ଆପଣା ନିମେନ

ଅନନକାଳସାୟୀ ନାମ ସାପନାେଥ, େସମାନଙ ସମୁଖେର ଜଳକୁ ବିଭକ

କେଲ, 13 େଯ ପାନରେର ଗମନ କରିବା ଅଶ ତୁଲ ଗଭୀର ସାଗର

ମ େର େସମାନଙୁ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ େସମାେନ ଝୁଣିେଲ ନାହ, େସ

କାହାନି? 14ଉପତ କାକୁ ଓହାଇ ଯିବା ପଶୁପଲ ତୁଲ ସଦାପଭୁଙ ଆତା

େସମାନଙୁ ବିଶାମ କରାଇେଲ; ଏହି ପକାେର ତୁେମ ଆପଣା ନିମେନ ଏକ

େଗୗରବାନିତ ନାମ ସାପନାେଥ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଗମନ କରାଇଲ।

15 ଏେବ ସଗରୁ ଅବେଲାକନ କର, ତୁମ ପବିତତାର ଓ ତୁମ ପତାପର

ବସତିସାନରୁ ଦୃଷିପାତ କର; ତୁମର ଉେ ଯାଗ ଓ ତୁମର ବିକମକାଯ ସବୁ

କାହ? ତୁମ ଅନଃକରଣର ବ ଥା ଓ ତୁମର େସହସବୁ େମାʼ ପତି ନିବୃତ

େହାଇଅଛି। 16ଯଦ ପି ଅବହାମ ଆମମାନଙୁ ଜାଣନି ନାହ ଓ ଇସାଏଲ

ଆମମାନଙୁ ସୀକାର କରନି ନାହ, ତଥାପି ତୁେମ ତ ଆମମାନଙର ପିତା; େହ

ସଦାପେଭା, ତୁେମ ଆମମାନଙର ପିତା ଅଟ; ଅନନ କାଳରୁ ଆମମାନଙର

ମୁକିଦାତା େବାଲ ତୁମର ନାମ ଅଛି। 17 େହ ସଦାପେଭା, ଆମମାନଙୁ ତୁମ

ପଥରୁ କାହକି ଭାନ କରାଉଅଛ ଓ ତୁମକୁ ଭୟ କରିବା ପତି ଆମମାନଙ

ଅନଃକରଣକୁ କଠିନ କରାଉଅଛ? ଆପଣା ଦାସମାନଙର, ଆପଣା ଅଧକାର

ସରୂପ େଗାଷୀଗଣର ସକାଶୁ େଫର। 18 ତୁମର ପବିତ େଲାକମାେନ େକବଳ

ଅଳ କାଳ ତାହା ଅଧକାର କେଲ; ଆମମାନଙର ବିପକମାେନ ତୁମର ପବିତ

ଧାମ ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଇଅଛନି। 19 େଯଉଁମାନଙ ଉପେର ତୁେମ େକେବ
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କତୃତ କରି ନାହଁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ ନାମେର େକେବ ଖ ାତ େହାଇ ନ ଥେଲ,

ଏପରି େଲାକମାନଙ ତୁଲ ଆେମମାେନ େହାଇଅଛୁ।

64ଆହା, ଅନ େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି ତୁମ ସାକାତେର କମମାନ

େହେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁମ ବିପକଗଣକୁ ତୁମ ନାମ ାତ କରାଇବା ନିମେନ, 2

ଅଗି ଝାଟି ଜଳାଇବା ପରି, ଅଗି ଜଳଫୁଟାଇବା ପରି ଯଦି ତୁେମଆକାଶମଣଳ

ବିଦୀଣ କରି ଓହାଇ ଆସନ ଓ ପବତଗଣ ତୁମ ସାକାତେର ପବାହିତ

ହୁଅେନ! 3 େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଆମମାନଙର ଅନେପକିତ ଭୟାନକ କିୟା

କଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଓହାଇ ଆସିଲ, ପବତଗଣ ତୁମ ସାକାତେର

ପବାହିତ େହେଲ। 4କାରଣ େଯ ଆପଣା ଅେପକାକାରୀ ପକେର କାଯ

ସାଧନ କରନି, େଲାେକ ପାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ ଛଡ଼ା ଅନ ପରେମଶର

ବିଷୟ ଶୁଣି ନାହାନି, ଅଥବା କଣ ାତ େହାଇ ନାହ, କିଅବା ଚକୁ େଦଖ

ନାହ। 5 େଯଉଁ େଲାକ ଆନନେର ଧମାଚରଣ କେର, େଯଉଁମାେନ ତୁମ

ପଥେର ତୁମକୁ ସରଣ କରନି, ତୁେମ େସମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିଥାଅ;

େଦଖ, ତୁେମ କୁଦ ଥଲ ଓ ଆେମମାେନ ପାପ କଲୁ; ଆେମମାେନ ଦୀଘ କାଳ

ତହେର ରହିଅଛୁ, ଆେମମାେନ କି ପରିତାଣ ପାଇବା? 6 କାରଣ ଆେମ

ସମେସ ଅଶୁଚି େଲାକ ତୁଲ େହାଇଅଛୁ ଓ ଆମମାନଙର ଧମକମସବୁ

ଅଶୁଚି ବସ ତୁଲ ଅେଟ ଓ ଆେମ ସମେସ ପତ ତୁଲ ଜୀଣ େହଉଅଛୁ;

ଆଉ, ଆମମାନଙର ଅପରାଧସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମମାନଙୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। 7

ପୁଣି, େଯ ତୁମ ନାମେର ପାଥନା କେର, େଯ ତୁମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ

ଉେତଜିତ କେର, ଏପରି େକହି ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ଆମମାନଙଠାରୁ

ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛ ଓ ଆମମାନଙର ଅପରାଧ ଦାରା ଆମମାନଙୁ କୟ

କରିଅଛ। 8ମାତ ଏେବ େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଆମମାନଙର ପିତା ଅଟ;

ଆେମମାେନ ମୃତିକା, ତୁେମ ଆମମାନଙର କୁମକାର; ପୁଣି, ଆେମ ସମେସ

ତୁମର ହସକୃତ କମ। 9 େହ ସଦାପେଭା, ଅତ ନ କୁଦ ହୁଅ ନାହ, କିଅବା

ଚିରକାଳ ଅପରାଧ ମନେର ରଖ ନାହ; ଆେମମାେନ ବିନତି କରୁ, େଦଖ,

ଦୃଷି କର, ଆେମ ସମେସ ତୁମର େଲାକ। 10 ତୁମର ପବିତ ନଗରସବୁ

ପାନର େହାଇଅଛି, ସିେୟାନ ପାନର େହାଇଅଛି, ଯିରୂଶାଲମ ଧଂସସାନ

େହାଇଅଛି। 11ଆମମାନଙର ପିତୃେଲାକମାେନ େଯଉଁ ସାନେର ତୁମର

ପଶଂସା କେଲ, ଆମମାନଙର େସହି ପବିତ ଓ ସୁନର ଗୃହ ଅଗିେର ଦଗ
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େହାଇଅଛି ଓ ଆମମାନଙର ମେନାରମ ବିଷୟସବୁ ଉଚିନ େହାଇଅଛି। 12

େହ ସଦାପଭୁ, ଏହିସବୁ େହେଲ େହଁ ତୁେମ କି ଆପଣାକୁ କାନ କରି ରଖବ?

ତୁେମ କି ତୁନି େହାଇ ରହି ଆମମାନଙୁ ଅତ ନ େକଶ େଦବ?

65 େଯଉଁମାେନ ଆମ ବିଷୟ ପଚାରିେଲ ନାହ, େସମାନଙ ଦାରା ଆେମ

ଅେନଷିତ େହଉଅଛୁ; େଯଉଁମାେନ ଆମର ଅେନଷଣ କେଲ ନାହ, େସମାେନ

ଆମକୁ ପାପ େହଉଅଛନି; େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ଆମ ନାମେର ଖ ାତ

େହାଇ ନ ଥେଲ, େସମାନଙୁ, “ଆମକୁ େଦଖ, ଆମକୁ େଦଖ” େବାଲ ଆେମ

କହିଲୁ। 2 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କଳନାନୁସାେର କୁପଥେର ଗମନ

କରନି, ଏପରି ବିେଦାହାଚାରୀ େଲାକମାନଙ ପତି ଆେମ ସାରାଦିନ ଆପଣା

ହସ ବିସାର କରିଅଛୁ; 3 େସହି େଲାକମାେନ ଉଦ ାନେର ବଳିଦାନ କରି

ଓ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଟା ଉପେର ଧୂମ ଜଳାଇ ଆମ ମୁଖ ଆଗେର ନିତ ନିତ

ଆମକୁ ବିରକ କରନି; 4 େସମାେନ କବର ସାନ ମ େର ବସନି ଓ ଗୁପ

ସାନେର ବସା କରନି; େସମାେନ ଶୂକର ମାଂସ େଭାଜନ କରନି ଓ େସମାନଙ

ପାତେର ଘୃଣାେଯାଗ ମାଂସର େଝାଳ ଥାଏ; 5 େସମାେନ କହନି, ସ

ସାନେର ଛିଡ଼ା ହୁଅ, “ଆମ ନିକଟକୁ ଆସ ନାହ, କାରଣ ଆେମ ତୁମ ଅେପକା

ପବିତ;” ଏମାେନ ଆମ ନାସିକାେର ଧମସରୂପ, ସାରାଦିନ ପଜଳିତ ଅଗି

ସରୂପ। 6 େଦଖ, ଆମ ସମୁଖେର ଏହା ଲଖତ ଅଛି; “ଆେମ ନୀରବ େହାଇ

ରହିବା ନାହ, ମାତ ପତିଫଳ େଦବା, ହଁ, ଆେମ େସମାନଙ େକାଳେର

ପତିଫଳ େଦବା, 7 ସଦାପଭୁ କହନି, ପବତଗଣ ଉପେର ଧୂପ ଜଳାଇଅଛ ଓ

ଉପପବତଗଣ ଉପେର ଆମକୁ ନିନା କରିଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ

ଅପରାଧ ଓ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଅପରାଧସକଳର ପତିଫଳ

ଆେମ ଏକାେବେଳ େଦବା; ଏନିମେନ ଆେମ ପଥେମ େସମାନଙ କିୟାର

ପରିମାଣ କରି େସମାନଙ େକାଳେର େଦବା।” 8 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

“ଦାକାେପଣାେର େଯପରି ନୂତନ ଦାକାରସ ମିେଳ ଓ େଲାେକ କହନି, ଏହା

ନଷ ନ କର, କାରଣ ଏଥେର ଆଶୀବାଦ ଅଛି; େସହିପରି ଆେମ ଆପଣା

ଦାସଗଣ ସକାେଶ କରିବା, ଆେମ ସମସଙୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହ। 9ପୁଣି,

ଆେମ ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦାଠାରୁ ଆମ ପବତଗଣର ଏକ

ଅଧକାରୀ ଉତନ କରିବା ଓ ଆମର ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ତାହା ଅଧକାର

କରିେବ ଓ ଆମର ଦାସମାେନ େସଠାେର ବସତି କରିେବ। 10ଆଉ, ଆମର
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େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମର ଅେନଷଣ କରିଅଛନି, େସମାନଙ ନିମେନ

ଶାେରାଣ ଏକ େମଷ ଖୁଆଡ଼ ଓ ଆେଖା ଉପତ କା େଗାପଲର ଶୟନ

ସାନ େହବ। 11ମାତ ସଦାପଭୁଙୁ ତ ାଗ କରୁଅଛ, ଆମ ପବିତ ପବତକୁ

ପାେସାରୁଅଛ, ଭାଗ େଦବତା ଉେଦଶ େର େମଜ ସଜାଉଅଛ ଓ ନିରୂପଣୀ

େଦବୀର ଉେଦଶ େର ମିଶିତ ଦାକାରସ ପୂଣ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, 12

ତୁମମାନଙୁ ଆେମ ଖଡ ନିମେନ ନିରୂପଣ କରିବା ଓ ତୁେମ ସମେସ ବଧ

ସାନେର ନଇଁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଆେମ ଡାକିଲା େବେଳ ତୁେମମାେନ ଉତର

େଦଲ ନାହ; ଆେମ କଥା କହିଲା େବେଳ ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଲ ନାହ; ମାତ

ଆମ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା ହ ତୁେମମାେନ କଲ ଓ ଯହେରଆେମ ସନୁଷ

େନାହଁୁ, ତାହା ହ ମେନାନୀତ କଲ।” 13 ଏେହତୁ ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “େଦଖ, ଆମର ଦାସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ, ମାତ ତୁେମମାେନ

କୁଧାତ େହବ; େଦଖ, ଆମର ଦାସମାେନ ପାନ କରିେବ, ମାତ ତୁେମମାେନ

ତୃଷାତ େହବ; େଦଖ, ଆମର ଦାସମାେନ ଆନନ କରିେବ, ମାତ ତୁେମମାେନ

ଲଜିତ େହବ; 14 େଦଖ, ଆମର ଦାସମାେନ ଚିତର ସୁଖ ସକାଶୁ ଗାନ

କରିେବ, ମାତ ତୁେମମାେନ ଚିତର ଦୁଃଖ ସକାଶୁ କନନ କରିବ ଓ ଆତାର

ବିରକି ସକାଶୁ ହାହାକାର କରିବ। 15 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆମ ମେନାନୀତ

େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ତୁମମାନଙର ନାମ ଅଭଶାପ ରୂେପ ରଖଯିବ ଓ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ବଧ କରିେବ; ଆଉ, େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଅନ

ନାମେର ଖ ାତ କରିେବ; 16 ତହେର େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥବୀେର ଆପଣାକୁ

ଆଶୀବାଦ କେର, େସ ସତ ପରେମଶରଙଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଆଶୀବାଦ

କରିବ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥବୀେର ଶପଥ କେର, େସ ସତ ପରେମଶରଙ

ଦାରା ଶପଥ କରିବ; େଯେହତୁ ପୂବକାଳର ସଙଟସବୁ ବିସୃତ େହାଇଅଛି

ଓ ତାହାସବୁ ଆମ ଦୃଷିରୁ ଗୁପ େହାଇଅଛି। 17 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ

ନୂତନ ଆକାଶମଣଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥବୀ ସୃଷି କରୁ ଓ ପୂବକାଳର ବିଷୟସବୁ

ସରଣ କରାଯିବ ନାହ, କିଅବା ମନେର ପଡ଼ିବ ନାହ। 18 ମାତ ଯାହା ଆେମ

ସୃଷି କରୁ, ତୁେମମାେନ ସଦାକାଳ ତହେର ଆନନିତ େହାଇ ଉଲାସ କର;

କାରଣ େଦଖ, ଆେମ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଉଲାସ ସରୂପ ଓ ତହର େଲାକମାନଙୁ

ଆନନର ପାତ କରି ସୃଷି କରୁ। 19 ପୁଣି, ଆେମ ଯିରୂଶାଲମେର ଉଲାସ

କରିବା ଓ ଆମ େଲାକମାନଙଠାେର ଆନନ କରିବା; ପୁଣି, ତହ ମ େର
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େରାଦନର ଶବ, କିଅବା କନନର ଶବ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହ। 20 େସସମୟରୁ

େସସାନେର ଅଳ ଦିନର ଶିଶୁ କିଅବା ଅସମୂଣାୟୁ ବୃଦ େଲାକ ଆଉ ନ ଥବ;

କାରଣ ବାଳକ ଏକ ଶତ ବଷ ବୟଃକମେର ମରିବ ଓ ପାପୀ ଏକ ଶତ ବଷ

ବୟସ େହାଇ ଶାପଗସ େହବ। 21ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଗୃହ ନିମାଣ କରି

ତହେର ବାସ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଦାକାେକତ ପସୁତ କରି ତହର ଫଳ

େଭାଗ କରିେବ। 22 େସମାେନ ନିମାଣ କେଲ, ଅନ େକହି ତହେର ବାସ

କରିବ ନାହ; େସମାେନ େରାପଣ କେଲ, ଅନ େକହି ଫଳ େଭାଗ କରିବ

ନାହ; କାରଣ ଆମ େଲାକମାନଙର ଆୟୁ ବୃକର ଆୟୁ ତୁଲ େହବ ଓ

ଆମ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦୀଘ କାଳ ପଯ ନ ଆପଣାମାନଙ ହସକୃତ

କମର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 23 େସମାେନ ବୃଥା ପରିଶମ କରିେବ ନାହ,

କିଅବା ବିପଦର ପାଇଁ ପସବ କରିେବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଓ େସମାନଙ

ସେଙ େସମାନଙ ସନାନଗଣ, ସଦାପଭୁଙ ଆଶୀବାଦପାତର ବଂଶ। 24

ପୁଣି, ଏହା ଘଟିବ େଯ, େସମାେନ ଡାକିବା ପୂେବ ଆେମ ଉତର େଦବା ଓ

େସମାେନ କଥା କହୁ କହୁ ଆେମ ଶୁଣିବା। 25 େକନୁଆ ବାଘ ଓ େମଣାଛୁଆ

ଏକତ ଚରିେବ ଓ ସିଂହ େଗାରୁ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ; ପୁଣି, ଧୂଳି ସପର ଖାଦ

େହବ। େସମାେନ ଆମ ପବିତ ପବତର େକୗଣସି ସାନେର ହିଂସା କି ବିନାଶ

କରିେବ ନାହ, ସଦାପଭୁ ଏହା କହନି।”

66ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ସଗ ଆମର ସିଂହାସନ ଓ ପୃଥବୀ ଆମର

ପାଦପୀଠ; ତୁେମମାେନ ଆମ ନିମେନ କି ପକାର ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ? ଓ

େକଉଁ ସାନ ଆମର ବିଶାମସାନ େହବ? 2କାରଣ ଆମର ହସ ଏହିସବୁ

ନିମାଣ କରିଅଛି, ଆଉ ତହ ସକାଶୁ ଏହିସବୁ ଉତନ େହଲା, ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି; ମାତ ଏହି େଲାକ ପତି, ଅଥା , େଯଉଁ େଲାକ ଦୁଃଖୀ, ଚୂଣମନା ଓ

େଯ ଆମ ବାକ େର କମମାନ ହୁଏ, ତାହା ପତି ଆେମ ଦୃଷିପାତ କରିବା। 3

େଯ େଗାବଧ କେର, େସ ମନୁଷ ହତ ାକାରୀ ପରି ହୁଏ; େଯ େମଷଶାବକ

ବଳିଦାନ କେର, େସ କୁକୁର େବକ କାଟି ପକାଇବା େଲାକ ପରି ହୁଏ;

େଯ େନୖେବଦ ଉତଗ କେର, େସ ଶୂକର ରକ ଉତଗ କରିବା େଲାକ

ପରି ହୁଏ; େଯ କୁନୁରୁ ଜଳାଏ, େସ େଦବତାର ଧନ ବାଦ କରିବା େଲାକ

ପରି ହୁଏ; ହଁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି ଓ

େସମାନଙର ପାଣ ଆପଣାମାନଙ ଘୃଣାେଯାଗ ବିଷୟେର ସନୁଷ ହୁଏ;
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4 ଆେମ ମ େସମାନଙର ଭାନିଜନକ ବିଷୟ ମେନାନୀତ କରିବା ଓ

େସମାନଙ ଭୟର ବିଷୟ େସମାନଙ ପତି ଘଟାଇବା; କାରଣ ଆେମ ଡାକିଲା

େବେଳ େକହି ଉତର େଦେଲ ନାହ; ଆେମ କଥା କହିଲା େବେଳ େସମାେନ

ଶୁଣିେଲ ନାହ; ମାତ ଯାହା ଆମ ଦୃଷିେର ମନ, ତାହା େସମାେନ କେଲ ଓ

ଯହେର ଆମର ସେନାଷ ନାହ, ତାହା େସମାେନ ମେନାନୀତ କେଲ।” 5

ସଦାପଭୁଙ ବାକ େର କମମାନ େହଉଅଛ େଯ “ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ

ତାହାଙର ବାକ ଶୁଣ; ତୁମମାନଙର େଯଉଁ ଭାତୃଗଣ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା

କରନି, ଆମ ନାମ ସକାେଶ ତୁମମାନଙୁ ଦୂର କରନି, େସମାେନ କହିଅଛନି,

‘ଆେମମାେନ େଯପରି ତୁମମାନଙର ଆନନ େଦଖ ପାରିବା, ଏଥପାଇଁ

ସଦାପଭୁ ମହିମାନିତ େହଉନୁ;’ ମାତ େସମାେନ ଲଜିତ େହେବ। 6 ନଗରରୁ

କଳହର ରବ, ମନିରରୁ ରବ, େଯ ଆପଣା ଶତୁମାନଙୁ ପତିଫଳ ଦିଅନି,

େସହି ସଦାପଭୁଙର ରବ! 7 େବଦନାର ପୂେବ େସ ପସବ କଲା; ଗଭେବଦନା

ଆସିବା ପୂେବ ପୁତସନାନ ଭୂମିଷ େହଲା। 8 ଏପକାର କଥା କିଏ ଶୁଣିଅଛି?

ଏପକାର କଥା କିଏ େଦଖଅଛି? ଏକ ଦିନେର କି େକୗଣସି େଦଶର ଜନ

େହବ? େକୗଣସି େଗାଷୀୟ େଲାେକ କି ଏକାେବେଳ ଜନ େହେବ? ସିେୟାନ

ଗଭେବଦନା ପାଇବା ମାେତ, େସ ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ପସବ କଲା। 9

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ପସବକାଳ ଉପସିତ କରି କି ପସବ କରାଇବା

ନାହ? ତୁମର ପରେମଶର କହନି, ପସବ କରାଉ େଯ ଆେମ, ଆେମ କି

ଗଭେରାଧ କରିବା? 10 େହ ଯିରୂଶାଲମକୁ େପମକାରୀ ସମେସ, ତୁେମମାେନ

ତାହା ସହିତ ଆନନ କର ଓ ତାହା ନିମେନ ଉଲାସ କର; ତାହା ବିଷୟେର

େଶାକକାରୀ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ଆନନ ସକାଶୁ ତାହା ସହିତ ଉଲାସ କର;

11 ତହେର ତୁେମମାେନ ତାହାର ସାନନାରୂପ ସନ ପାନ କରି ତୃପ େହବ;

ତୁେମମାେନ ଦୁଗ ଦୁହ ତାହାର ଐଶଯ ର ବାହୁଲ େର ଆନନିତ େହବ।” 12

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଦଖ, ଆେମ ତାହା ଆଡ଼କୁ ନଦୀ ତୁଲ

ଶାନି ଓ ଉଚୁଳିବା େସାତ ତୁଲ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ଐଶଯ ବହାଇବା,

ପୁଣି ତୁେମମାେନ ତହରୁ ସନ ପାନ କରିବ ଓ ତୁେମମାେନ ବାହୁେର ବୁହାଯିବ

ଓ ଆଣୁ ଉପେର ନଚାଯିବ। 13 େଯପରି ଜଣକୁ ତାହାର ମାତା ସାନନା କେର,

େସହିପରି ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ସାନନା କରିବା ଓ ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର

ସାନନା ପାଇବ। 14 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଏହା େଦଖବ ଓ ତୁମମାନଙର
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ହୃଦୟ ପଫୁଲ େହବ, ଆଉ ତୁମମାନଙର ଅସି ନବୀନ ତୃଣ ତୁଲ ସେତଜ

େହବ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙର ହସ ତାହାଙ ଦାସମାନଙ ପକେର ପକାଶିତ

େହବ ଓ େସ ଆପଣା ଶତୁମାନଙ ବିରୁଦେର େକାପାନିତ େହେବ। 15

କାରଣ େଦଖ, ମହାତାପେର ଆପଣାର େକାଧ ଓ ପଜଳିତ ଅଗି ଦାରା

ଆପଣା ଭତନା ପତିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଅଗି ସହକାେର ଆଗମନ

କରିେବ ଓ ତାହାଙର ରଥସବୁ ଘୂଣବାୟୁ ତୁଲ େହବ। 16 କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଅଗି ଦାରା ଓ ଆପଣା ଖଡ ଦାରା ଯାବତୀୟ ମତ ସହିତ ବିବାଦ ନିଷନ

କରିେବ; ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ହତ େଲାକ ଅେନକ େହେବ। 17

ସଦାପଭୁ କହନି, େଯଉଁମାେନ ମ ବତୀ ଏକ ଜଣର ପଶା ଉଦ ାନକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ ପବିତ ଓ ଶୁଚି କରନି, ଶୂକର ମାଂସ ଓ ଘୃଣ

ଦବ ଓ ମୂଷା ଖାଆନି, େସମାେନ ଏକତ ବିନଷ େହେବ। 18 କାରଣ

ଆେମ େସମାନଙର କିୟା ଓ କଳନାସବୁ ଜାଣୁ; ସବେଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ

େଲାକଙୁ ଆମର ସଂଗହ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି ଓ େସମାେନ ଆସି

ଆମର ମହିମା େଦଖେବ। 19 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ଏକ ଚିହ

ସାପନ କରିବା ଓ େସମାନଙ ମ ରୁ ରକାପାପ େଲାକମାନଙୁ ଆେମ ନାନା

େଦଶୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ, ତଶୀଶ, ପୂ ଓ ଲୁ , େଯଉଁମାେନ ଧନୁଦାରୀ,

ତୁବ ଓ ଯବନ, ଇତ ାଦି େଯଉଁ ଦୂରସ ଦୀପଗଣ ଆମର ସୁଖ ାତି ବିଷୟ

େକେବ ଶୁଣି ନାହାନି, କିଅବା ଆମର ପତାପ େଦଖ ନାହାନି, େସମାନଙ

ନିକଟକୁ େପରଣ କରିବା ଓ େସମାେନ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର

ଆମର ମହିମା ପକାଶ କରିେବ। 20ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ଇସାଏଲର

ସନାନଗଣ େଯପରି ଶୁଚି ପାତେର ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଉପହାର ଆଣନି,

େସହିପରି େସମାେନ ତୁମମାନଙର ଭାତା ସମସଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଉପହାର ନିମେନ, ସବେଦଶୀୟମାନଙ ମ ରୁ େସମାନଙୁ ଅଶ, ରଥ ଓ

େଚୗଦଳ, ଖଚର ଓ ଦୁତଗାମୀ ପଶୁମାନଙ ଉପେର ଆମର ପବିତ ପବତ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆଣିେବ। 21ଆହୁରି, ଆେମ େସମାନଙ ମ ରୁ ଯାଜକ ଓ

େଲବୀୟ େହବା ନିମେନ େଲାକ ଗହଣ କରିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 22

କାରଣ ଆେମ େଯଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମଣଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରିବା,

ତାହା େଯପରି ଆମ ସମୁଖେର ସାୟୀ େହବ, େସହିପରି ତୁମମାନଙର ବଂଶ

ଓ ତୁମମାନଙର ନାମ ସାୟୀ େହବ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 23 ଆଉ,
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ଏକ ଅମାବାସ ାଠାରୁ ଅନ ଅମାବାସ ା ପଯ ନ ଓ ଏକ ବିଶାମବାରଠାରୁ

ଅନ ବିଶାମବାର ପଯ ନ ଯାବତୀୟ ମତ ଆମ ସମୁଖେର ଭଜନା କରିବା

ପାଇଁ ଆସିେବ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 24 ପୁଣି, େସମାେନ ବାହାେର ଯାଇ,

େଯଉଁମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର ଅଧମ କରିଅଛନି, େସହି େଲାକମାନଙର ଶବ

େଦଖେବ; କାରଣ େସମାନଙର କୀଟ ମରିବ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙର ଅଗି

ନିବାଣ େହବ ନାହ; ପୁଣି, େସମାେନ ସମସ ମତ ର ଘୃଣାସଦ େହେବ।”
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ଯିରିମୀୟ
1ବିନ ାମୀ ପେଦଶୀୟ ଅନାେଥା ନିବାସୀ ଯାଜକମାନଙର ମ ବତୀ

ହି କୀୟଙ ପୁତ ଯିରିମୀୟଙ ବାକ ; 2ଆେମା ର ପୁତ, ଯିହୁଦା େଦଶର

ରାଜା େଯାଶୀୟର ରାଜତର ତେୟାଦଶ ବଷେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା। 3 ମ େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ର ସମୟେର, େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ସିଦିକୀୟଙର ରାଜତର ଏକାଦଶ ବଷ ସମାପି ପଯ ନ ପଞମ ମାସେର

ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସିତ େହବା ପଯ ନ େସହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 4

ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 5 “ଉଦର

ମ େର ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବା ପୂବରୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ, ପୁଣି ଭୂମିଷ େହବା

ପୂବରୁ ଆେମ ତୁମକୁ ପବିତ କଲୁ; ଆେମ ତୁମକୁ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ

ନିକଟେର ଭବିଷ ବକା କରି ନିଯୁକ କରିଅଛୁ।” 6 ଏଥେର ମଁୁ କହିଲ,

“ହାୟ ହାୟ, େହ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ! େଦଖନୁ, ମଁୁ କଥା କହି ଜାେଣ ନାହ; କାରଣ

ମଁୁ ତ ବାଳକ।” 7 ମାତ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ମଁୁ ବାଳକ େବାଲ କୁହ

ନାହ; କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, ତୁେମ ତାହା ନିକଟକୁ

ଯିବ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଆ ା କରିବା, ତାହା ତୁେମ କହିବ। 8 େସମାନଙ

ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମକୁ ଉଦାର କରିବା

ପାଇଁ ଆେମ ତୁମ ସେଙ ସେଙ ଅଛୁ।” 9 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ହସ ବଢ଼ାଇ େମାର ମୁଖ ସଶ କେଲ; ଆଉ, ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ,

“େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ବାକ ତୁମ ମୁଖେର େଦଲୁ; 10 େଦଖ, ଉତାଟନ,

ଭଗ, ବିନାଶ ଓ ନିପାତ କରିବା ନିମେନ; ପତନ ଓ େରାପଣ କରିବା ନିମେନ

ଆେମ ନାନା େଦଶ ଓ ରାଜ ଉପେର ଆଜି ତୁମକୁ ନିଯୁକ କଲୁ।” 11ଆହୁରି,

ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, “େହ

ଯିରିମୀୟ, ତୁେମ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ ବାଦାମ ବୃକର

ଏକ ଦଣ େଦଖୁଅଛି।” 12 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଭଲ େଦଖଅଛ; କାରଣ ଆେମ ଆପଣା ବାକ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗତ

ଅଛୁ।” 13 ପୁଣି, ଦିତୀୟ ଥର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, ଯଥା, “ତୁେମ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ େଗାଟିଏ

ରନା ହଣା; େଦଖୁଅଛି; ତହର ମୁଖ ଉତର ଦିଗରୁ (ଢଳିଅଛି)।” 14 ତହେର
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ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉତର ଦିଗରୁ ଏହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମସଙ

ଉପେର ଅମଙଳ ମାଡ଼ି ଆସିବ। 15 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ

ଉତର ଦିଗସ ରାଜ ସମୂହର ସମୁଦାୟ େଗାଷୀଙୁ ଡାକିବା; ତହେର େସମାେନ

ଆସି ଯିରୂଶାଲମ ନଗର ଦାରର ପେବଶ ସାନେର ଓ ତାହାର ଚତୁଦଗସ

ସମସ ପାଚୀର ସମୁଖେର ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହର ସମୁଖେର ଆପଣା

ଆପଣା ସିଂହାସନ ସାପନ କରିେବ। 16ତହେର େସମାେନ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ

କରିବାେର ଓ ଅନ େଦବତାମାନଙ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବାେର ଓ

ଆପଣାମାନଙ ହସକୃତ ବସୁକୁ ପଣାମ କରିବାେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦୁଷତା

କରିଅଛନି; େସସକଳର ବିରୁଦେର ଆେମ ଆପଣା ବିଚାର ପକାଶ କରିବା।

17 ଏେହତୁ ତୁେମ ଆପଣା କଟି ବାନି ଉଠ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା

କରୁଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସମାନଙୁ କୁହ; େସମାନଙ ସକାଶୁ ଉ ବିଗ ହୁଅ ନାହ;

େହେଲ, ଆେମ େସମାନଙ ସାକାତେର ତୁମକୁ ଉ ବିଗ କରିବା। 18 କାରଣ

େଦଖ, ଆେମ ଆଜି ସମଗ େଦଶ ବିରୁଦେର, ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ ବିରୁଦେର,

ତହର ଅଧପତିଗଣର ବିରୁଦେର, ତହର ଯାଜକମାନଙ ବିରୁଦେର ଓ େଦଶସ

େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର, ତୁମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନଗର, େଲୗହସମ ଓ ପିତଳର

ପାଚୀର ସରୂପ କଲୁ। 19ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିେବ;

ମାତ ତୁମ ଉପେର ଜୟଯୁକ େହେବ ନାହ। କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମକୁ

ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ତୁମର ସେଙ ସେଙ ଅଛୁ।”

2ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା,

2 “ଯାଅ ଓ ଯିରୂଶାଲମର କଣେଗାଚରେର ପଚାର କରି କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ତୁମ େଯୗବନାବସାର ଭକି, ତୁମ ବିବାହ ସମୟର େପମ, ତୁେମ

ପାନରେର ଅବୁଣା େଦଶେର କିରୂେପ ଆମ ପଶା ଗମନ କଲ, ଏହା ତୁମ

ପକେର ଆେମ ସରଣ କରୁଅଛୁ। 3 ଇସାଏଲ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପବିତ, ତାହାଙ ଆୟର ପଥମ ଫଳ ସରୂପ ଥଲା। େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଗାସ

କରନି, େସସମେସ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ; େସମାନଙ ପତି ଅମଙଳ ଘଟିବ,”

ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 4 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ଆଉ େହ ଇସାଏଲ ବଂଶର

େଗାଷୀସବୁ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; 5 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

“ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମଠାେର େକଉଁ ଅନ ାୟ େଦଖେଲ

େଯ, େସମାେନ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛନି ଓ ଅସାର ପତିମାଗଣର
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ପଶା ଗମନ କରି ନିେଜ ଅସାର େହାଇଅଛନି? 6 ଅଥବା ‘େଯ ଆମମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େଯ ପାନରର, ମରୁଭୂମି ଓ ଗତମୟ

େଦଶର, ଆଉ ନିଜଳ ଓ ମୃତୁୁ ଚାୟାରୂପ େଦଶର, ପୁଣି ପଥକବିହୀନ ଓ

ନିବାସୀଶୂନ େଦଶର ମ େର ଆମମାନଙୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପଭୁ

କାହାନି,’ ଏହା େସମାେନ କହିେଲ ନାହ। 7 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯପରି

ଫଳ ଓ ଅତୁ ତମ ଦବ େଭାଜନ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ଏକ ଅତି ଉବରା େଦଶକୁ ଆଣିଲୁ; ମାତ ତୁେମମାେନ ପେବଶ କରି ଆମ

େଦଶକୁ ଅଶୁଚି ଓ ଆମ ଅଧକାରକୁ ଘୃଣାସଦ କଲ। 8 ‘ସଦାପଭୁ କାହାନି,’

ଏହା ଯାଜକମାେନ କହିେଲ ନାହ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବ ବସା ହସେର

ଧରନି, େସମାେନ ଆମକୁ ଜାଣିେଲ ନାହ; ଶାସନକତାମାେନ ମ ଆମ

ବିରୁଦେର ଅଧମାଚରଣ କେଲ, ଆଉ ଭବିଷ ବକାମାେନ ବାେ ଦବ

ନାମେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ ଓ ନିଷଳ ବସୁମାନର ପଶା ଗମନ

କେଲ। 9 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଆହୁରି

ପତିବାଦ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣର ସନାନ ସହିତ ଆେମ ପତିବାଦ

କରିବା। 10 ପାର େହାଇ କିତୀୟମାନଙର ଦୀପସମୂହକୁ ଯାଇ େଦଖ,

ଆଉ େକଦାରକୁ େଲାକ ପଠାଅ ଓ ସୂକ ରୂେପ ବିେବଚନା କର; ଆଉ

େଦଖ, ଏପରି କାଯ କି େକେବ େହାଇଅଛି? 11 େଦବତାମାେନ ଈଶର

େନାହିେଲ େହଁ େକୗଣସି େଦଶୀୟ େଲାେକ କି ଆପଣା େଦବତାମାନଙୁ ବଦଳ

କରିଅଛନି? ମାତ ଆମର େଲାକମାେନ ନିଷଳ ବସୁ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙର

େଗୗରବସରୂପଙୁ ବଦଳ କରିଅଛନି। 12 େହ ଆକାଶମଣଳ, ଏଥେର

ଚମତୃତ ହୁଅ ଓ ମହାଭୟଗସ େହାଇ ସଙୁଚିତ ହୁଅ, ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି। 13କାରଣ ଆମର େଲାକମାେନ ଦୁଇଟି େଦାଷ କରିଅଛନି; େସମାେନ

ଅମୃତ ଜଳର ନିଝର ସରୂପ େଯ ଆେମ, ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି,

ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ନାନା କୂପ େଖାଳିଅଛନି, େସସବୁ ଭଗ କୂପ,

ଜଳଧାରଣ କରି ନ ପାେର। 14 ଇସାଏଲ କି ଦାସ? େସ କି ଗୃହଜାତ

ଜନରୁ ଦାସ? େତେବ େସ କାହକି ଲୁଟିତ ଦବ େହାଇଅଛି? 15 ଯୁବା

ସିଂହମାେନ ତାହା ଉପେର ଗଜନ ଓ ହୁଙାର କରିଅଛନି ଓ େସମାେନ ତାହାର

େଦଶ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛନି; ତାହାର ନଗରସବୁ ଦଗ େହାଇ ନିବାସବିହୀନ

େହାଇଅଛି। 16ଆହୁରି େନାଫର ଓ ତଫେ ହଷର ସନାନଗଣ ତୁମ ମସକର
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ମୁକୁଟକୁ ଭାଙିଅଛନି। 17 ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ତୁମକୁ ପଥେର କଢ଼ାଇ

େଘନିଯିବା ସମୟେର ତୁେମ ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରିବାରୁ ଏହା କି ଆପଣା

ପତି ଆେପ ଘଟାଇ ନାହଁ? 18ଆଉ, ଏେବ ଶୀେହାରର ଜଳ ପାନ କରିବା

ନିମେନ ତୁେମ ମିସରର ପଥେର କାହକି ଯାଉଅଛ? ଅଥବା ଫରା ନଦୀର

ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମେନ ତୁେମ ଅଶୂରର ପଥେର କାହକି ଯାଉଅଛ?

19 ତୁମ ନିଜର ଦୁଷତା ତୁମକୁ ଶାସି େଦବ ଓ ତୁମର ବିପଥଗମନ ତୁମକୁ

ଅନୁେଯାଗ କରିବ; ଏେହତୁ ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ସଦାପଭୁ

ତୁମ ପରେମଶରଙୁ ପରିତ ାଗ କରିବାର ଓ ଆମ ବିଷୟକ ଭୟ ତୁମ ମ େର

ନ ଥବାର େଯ ମନ ଓ ତିକ ବିଷୟ, ଏହା ାତ େହାଇ ବୁଝ। 20 ପୂବକାଳେର

ଆେମ ତୁମର ଯୁଆଳି ଭାଙି ତୁମର ବନନସକଳ େଛଦନ କଲୁ; ଆଉ, ତୁେମ

କହିଲ, ‘ଆେମ ଦାସ କମ କରିବା ନାହ;’ କାରଣ ପେତ କ ଉଚ ପବତ

ଉପେର ଓ ପେତ କ ସବୁଜ ବୃକ ତେଳ ତୁେମ ବ ଭଚାର କରିବା ପାଇଁ

ନତ େହାଇଅଛ। 21 ତଥାପି ଆେମ ତୁମକୁ ସବେତାଭାେବ ପକୃତ ବୀଜରୁ

ଉତନ ଉତମ ଦାକାଲତା କରି େରାପଣ କରିଥଲୁ; େତେବ ତୁେମ କିପରି

ଆମ ନିକଟେର ବିଜାତୀୟ ଦାକାଲତାରୁ ଉତନ ବିକୃତ ଚାରା େହଲ? 22

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଯଦ ପି ତୁେମ ଆପଣାକୁ େସାଡ଼ାେର େଧୗତ କର

ଓ ବହୁତ ସାବୁନ ଲଗାଅ, ତଥାପି ଆମ ଦୃଷିେର ତୁମ ଅଧମ ଚିହିତ େହାଇ

ରହିଅଛି। 23 ‘ଆେମ ଅଶୁଚି େନାହଁୁ, ଆେମ ବା େଦବଗଣର ପଶା ଗାମୀ

େହାଇ ନାହଁୁ େବାଲ’ ତୁେମ କିପରି କହିପାର? ଉପତ କାେର ତୁମ ଗତାୟାତ

ପଥ େଦଖ, ଯାହା ତୁେମ କରିଅଛ, ତାହା ାତ ହୁଅ; ତୁେମ ଆପଣା ପଥେର

ଭମଣକାରିଣୀ ଦୁତଗାମିନୀ ଉଷୀ; 24 ତୁେମ ପାନର ପରିଚିତା ବନ ଗଦଭୀ

ଅଟ; େସ ଆପଣା ଅଭଳାଷକେମ ବାୟୁ ଆଘାଣ କେର, ତାହାର ଋତୁ

ସମୟେର କିଏ ତାହାକୁ େଫରାଇ ପାରଇ? ତାହାର ଅେନଷଣକାରୀମାନଙର

ଆପଣାମାନଙୁ କାନ କରିବାର ପେୟାଜନ ନାହ; େସମାେନ ତାହାର ନିୟମିତ

ମାସେର ତାହାକୁ ପାଇେବ। 25 ‘ତୁେମ ଆପଣା ଚରଣ ପାଦୁକାରହିତ ଓ କଣ

ଶୁଷ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; ମାତ ତୁେମ କହିଲ, ଆଉ ଭରସା ନାହ; ନା, କାରଣ

ମଁୁ ବିେଦଶୀୟମାନଙୁ େପମ କରିଅଛି ଓ ମଁୁ େସମାନଙର ପଶା ଗାମିନୀ

େହବି।’ 26 େଚାର ଧରା ପଡ଼ିେଲ େଯପରି ଲଜିତ ହୁଏ, େସପରି ଇସାଏଲ

ବଂଶ, େସମାନଙର ରାଜାଗଣ, େସମାନଙର ଅଧପତିଗଣ, େସମାନଙର
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ଯାଜକଗଣ ଓ େସମାନଙର ଭବିଷ ବକାଗଣ ସମେସ ଲଜିତ େହାଇଅଛନି;

27 େସମାେନ ଖେଣ କାଠମୁଣାକୁ କହନି, ‘ତୁେମ ଆମର ପିତା’ ଓ ପଥରକୁ

କହନି, ‘ତୁେମ ଆମକୁ ଜନ କରିଅଛ,’ େସମାେନ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ନ

େଫରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପିଠି େଫରାଇ ଅଛନି; ବିପଦ ସମୟେର େସମାେନ

କହିେବ, ‘ତୁେମ ଉଠ, ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କର।’ 28 ମାତ ତୁେମ ନିଜ ପାଇଁ

େଯଉଁ େଦବତାମାନଙୁ ନିମାଣ କରିଅଛ, େସମାେନ କାହାନି? େସମାେନ

ଉଠନୁ, େଯେବ ପାରନି, େତେବ ତୁମ ବିପଦ ସମୟେର ତୁମକୁ ଉଦାର

କରନୁ; କାରଣ େହ ଯିହୁଦା, ତୁମ ନଗରସମୂହର ସଂଖ ା ପମାେଣ ତୁମର

େଦବତାମାେନ ଅଛନି। 29 ତୁେମମାେନ କାହକି ଆମ ସେଙ ବିବାଦ କରିବ?

ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ସମେସ ଆମ ବିରୁଦେର ଅପରାଧ କରିଅଛ। 30

ଆେମ ବ ଥେର ତୁମ ସନାନଗଣକୁ ଆଘାତ କରିଅଛୁ; େସମାେନ ଶାସି ଗାହ

କେଲ ନାହ; ତୁମମାନଙର ନିଜ ଖଡ, ବିନାଶକ ସିଂହ ତୁଲ ତୁମମାନଙର

ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ଗାସ କରିଅଛି। 31 େହ ବତମାନ କାଳର େଲାକମାେନ,

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଆେଲାଚନା କର, ଆେମ କି ଇସାଏଲ ପତି

ପାନର ସରୂପ, ଅବା ନିବିଡ଼ ଅନକାରମୟ େଦଶ ସରୂପ େହାଇଅଛୁ? ଆମର

େଲାକମାେନ କାହକି କହୁଅଛନି, ‘ଆେମମାେନ ବନନଛିଣା େହାଇଅଛୁ;

ଆେମମାେନ ଆଉ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ ନାହ?’ 32 କନ ା କି ଆପଣା

ଅଳଙାର ଓ ବିବାହିତା କନ ା କି ଆପଣା ଭୂଷଣ ପାେସାରି ପାେର? ତଥାପି

ଆମର େଲାେକ ଆମକୁ ଅସଂଖ ଦିନ ପାେସାରିଅଛନି। 33 ତୁେମ େପମର

େଚଷାେର କିପରି ଆପଣା ପଥ ସଜାଡ଼ୁଅଛ! ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଷା ସୀମାନଙୁ ହ

ତୁେମ ଆପଣା ପଥ ଶିଖାଇଅଛ। 34ଆହୁରି, ତୁମ ବସର ଅଞଳେର ନିେଦାଷ

ଦୀନହୀନମାନଙ ପାଣର ରକ େଦଖାଯାଏ; ତାହା ସିନି କାଟିବା ସାନେର

ନୁେହଁ, ମାତ ଏହିସବୁର ଉପେର ଆେମ େଦଖଅଛୁ। 35 ତଥାପି ତୁେମ

କହିଲ, ‘ଆେମ ନିେଦାଷ; ଅବଶ ଆମଠାରୁ ତାହାଙର େକାଧ େଫରିଅଛି।’

ତୁେମ କହୁଅଛ, ‘ଆେମ ପାପ କରି ନାହଁୁ,’ ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ ତୁମର

ବିଚାର କରିବା। 36 ତୁେମ ଆପଣା ପଥ ପରିବତନ କରିବା ପାଇଁ କାହକି

ଏେଣେତେଣ ମିଥ ାେର ଏେତ ଭମଣ କରୁଅଛ? ତୁେମ ଅଶୂରର ବିଷୟେର

େଯପରି ଲଜିତା େହାଇଥଲ, େସପରି ମିସରର ବିଷୟେର େହଁ ଲଜିତା

େହବ। 37 ତୁେମ ଆପଣା ମୁଣେର ହାତ େଦଇ ତାହା ନିକଟରୁ ମ ବାହାରି
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ଯିବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ତୁମର ବିଶାସପାତମାନଙୁ ଅଗାହ କରିଅଛନି ଓ

େସମାନଙ ଦାରା ତୁେମ କୃତକାଯ େହବ ନାହ।

3 େଲାେକ କହନି, ‘େକହି ଆପଣା ଭାଯ ାକୁ ତ ାଗ କେଲ, େସ ସୀ ତାହା

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯଦି ଅନ ପୁରୁଷର ହୁଏ, େତେବ ତାହାର ସାମୀ କି ପୁନବାର

ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ?’ ଗେଲ, େସହି େଦଶ କି ଅତ ନ ଅଶୁଚି େହବ ନାହ?

ମାତ ତୁେମ ଅେନକ ଉପପତିର ସେଙ ବ ଭଚାର କରିଅଛ? ତଥାପି ସଦାପଭୁ

କହନି, ତୁେମ ପୁନବାର ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସୁଅଛ! 2 ଚକୁ େଟକି

ବୃକଶୂନ ଟିକର ସାନସବୁ େଦଖ; ତୁେମ େକଉଁଠାେର ବ ଭଚାର କରି ନାହଁ?

େଯପରି ଆରବୀୟ େଲାକ ପାନରେର ବେସ, େସପରି ତୁେମ େସମାନଙ

ନିମେନ ରାଜପଥେର ବସିଅଛ; ଆଉ, ତୁେମ ଆପଣା ବ ଭଚାର ଓ ଦୁଷକିୟା

ଦାରା େଦଶ ଅଶୁଚି କରିଅଛ। 3 ଏେହତୁ ବୃଷି ନିବାରିତ େହାଇଅଛି ଓ

େଶଷ ବଷା େହାଇ ନାହ; ତଥାପି ତୁେମ େବଶ ାର କପାଳ ଧାରଣ କରିଅଛ,

ତୁେମ ଲଜିତା େହବାକୁ ଅସମତା େହାଇଅଛ। 4 ତୁେମ କି ଏହି ସମୟଠାରୁ

ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କରି ନ କହିବ, ‘େହ େମାର ପିତଃ, ତୁେମ େମାର

ବାଲ କାଳର ପଥପଦଶକ? 5 େସ କି ସଦାକାଳ କୁଦ େହାଇଥେବ? େସ କି

େଶଷ ପଯ ନ ତାହା ରଖେବ?’ େଦଖ, ତୁେମ କଥା କହିଅଛ, ପୁଣି ଦୁଷିୟା

କରିଅଛ ଓ ନିଜ ପଥେର ଚାଲଅଛ।” 6ଆହୁରି, େଯାଶୀୟ ରାଜାର ସମୟେର

ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସାଏଲ ଯାହା କରିଅଛି,

ତାହା କି ତୁେମ େଦଖଅଛ? େସ ପେତ କ ଉଚ ପବତ ଉପେର ଓ ପେତ କ

ହରି ବଣ ବୃକ ତେଳ ଯାଇ େସଠାେର ବ ଭଚାର କରିଅଛି। 7 ପୁଣି, େସ

ଏସବୁ କାଯ କଲା ଉତାେର ଆେମ କହିଲୁ, େସ ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି

ଆସିବ, ମାତ େସ େଫରି ଆସିଲା ନାହ; ଆଉ, ତାହାର ବିଶାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ

ଯିହୁଦା ଏହା େଦଖଲା। 8ଆଉ, ଆେମ େଦଖଲୁ, ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସାଏଲ

ବ ଭଚାର କରିବା ସକାଶୁ ଆେମ ତାହାକୁ ତ ାଗ କରି ଛାଡ଼ପତ େଦେଲ େହଁ,

ତାହାର ବିଶାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ ଯିହୁଦା ଭୟ କଲା ନାହ; ମାତ େସ ମ ଯାଇ

ବ ଭଚାର କଲା। 9ତାହାର ବ ଭଚାରର ଅଖ ାତିେର େଦଶ ଅଶୁଚି େହଲା ଓ

େସ ପଥର ଓ କାଠ ସଙେର ବ ଭଚାର କଲା। 10 ପୁଣି, ଏସବୁ େହେଲ େହଁ

ତାହାର ବିଶାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ ଯିହୁଦା ଆପଣା ସବାନଃକରଣ ସହିତ ନୁେହଁ,

ମାତ କପଟ ଭାବେର ଆମ ପତି େଫରିଅଛି, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।” 11
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ଆଉ, ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସାଏଲ ବିଶାସଘାତିନୀ

ଯିହୁଦା ଅେପକା ଆପଣାକୁ ଧାମକା େଦଖାଇଅଛି। 12ତୁେମ ଯାଇ ଉତର ଦିଗ

ଆେଡ଼ ଏହି କଥା ପଚାର କରି କୁହ, େହ ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସାଏଲ, ସଦାପଭୁ

କହନି, ତୁେମ େଫର; ଆେମ ତୁମ ପତି େକାଧ ଦୃଷି କରିବା ନାହ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଦୟାବାନ, ଆେମ ସବଦା େକାଧ ରଖବା ନାହ। 13

ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର

ଅପରାଧ କରିଅଛ ଓ ପେତ କ ହରି ବଣ ବୃକ ତେଳ ବିେଦଶୀୟମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭମଣ କରିଅଛ ଓ ଆମ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ,

ଆପଣାର ଏହି ଅଧମାଚରଣ େକବଳ ସୀକାର କର। 14 ସଦାପଭୁ କହନି,

େହ ବିପଥଗାମୀ ସନାନଗଣ, େଫର; କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙର ସାମୀ;

ଆେମ ନଗରରୁ ଏକ ଜଣ ଓ େଗାଷୀ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରି ତୁମମାନଙୁ

ସିେୟାନକୁ ଆଣିବା; 15ଆଉ, ଆେମ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକଗଣ

ତୁମମାନଙୁ େଦବା, େସମାେନ ାନ ଓ ବୁଦିେର ତୁମମାନଙୁ ଚରାଇେବ। 16

ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ େଦଶେର

ବଦଷୁ ଓ ବହୁବଂଶ େହବ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିୟମ

ସିନୁକ େବାଲ ଆଉ କହିେବ ନାହ; କିଅବା ତାହା ମନେର ପଡ଼ିବ ନାହ;

ଅଥବା େସମାେନ ତାହା ସରଣ କରିେବ ନାହ, କିଅବା ତାହା ନିକଟକୁ ଯିେବ

ନାହ; ଅଥବା ଆଉ ତାହା ନିମତ େହବ ନାହ। 17 େସସମୟେର େଲାକମାେନ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ସଦାପଭୁଙର ସିଂହାସନ େବାଲ କହିେବ; ଆଉ, ସବୁ େଦଶୀୟ

େଲାକମାେନ ତହ ନିକଟେର, ସଦାପଭୁଙ ନାମ ଉେଦଶ େର ଯିରୂଶାଲମେର

ସଂଗୃହୀତ େହେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ ଅନଃକରଣର

ଅବା ତା ଅନୁସାେର ଆଉ ଗମନ କରିେବ ନାହ। 18 େସହି ସମୟେର ଯିହୁଦା

ବଂଶ, ଇସାଏଲ ବଂଶ ସେଙ ଗମନ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଉତର େଦଶରୁ

ଏକତ ବାହାରି ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣଙୁ ଅଧକାର ନିମେନ ଆମର ଦତ

େଦଶକୁ ଆସିେବ। 19 ମାତ ଆେମ କହିଲୁ, ଆମ ସନାନଗଣ ମ େର କିପରି

ତୁମକୁ ସାନ େଦବା ଓ ମେନାରମ ଏକ େଦଶ, ନାନା େଦଶୀୟମାନଙର

ପରମ ରତ ସରୂପ ଏକ ଅଧକାର ତୁମକୁ ଦାନ କରିବା? ପୁଣି, ଆେମ

କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ ଆମକୁ େହ େମାର ପିତଃ େବାଲ ଡାକିବ ଓ ଆମ

ପଶା ଗମନରୁ ବିମୁଖ େହବ ନାହ। 20 ସଦାପଭୁ କହନି, େଯପରି େକୗଣସି
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ଭାଯ ା ବିଶାସଘାତକତାପୂବକ ଆପଣା ସାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, େସପରି େହ

ଇସାଏଲ, ତୁେମ ନିଶୟଆମ ପତି େସହି ପକାର ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛ।”

21 ବୃକଶୂନ ଉଚସଳୀମାନେର ଏକ ସର, ଇସାଏଲସନାନଗଣର େରାଦନ

ଓ କାକୂକି ଶୁଣାଯାଏ; କାରଣ େସମାେନ କୁଟିଳ ପଥଗାମୀ ଓ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ପାେସାରି ପକାଇଅଛନି। 22 “େହ ବିପଥଗାମୀ

ସନାନଗଣ େଫର, ଆେମ ତୁମମାନଙର ବିପଥଗମନରୂପ େରାଗ ସୁସ

କରିବା। େଦଖ, ଆେମମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ; କାରଣ ତୁେମ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟ। 23 ଉପପବତସମୂହରୁ,

ପବତମାନର ଉପରିସ େକାଳାହଳରୁ ଅେପକିତ ଉପକାର ନିତାନ ବ ଥ;

ନିତାନ ଆମମାନଙର ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙଠାେର ଇସାଏଲର ପରିତାଣ

ଅଛି। 24 ମାତ ଲଜାସଦ ବସୁ ଆମମାନଙର ବାଲ କାଳରୁ ଆମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଶମଫଳ, େସମାନଙ େଗାେମଷାଦି ପଲ େସମାନଙର ପୁତ

ଓ କନ ାଗଣଙୁ ଗାସ କରିଅଛି। 25ଆେମମାେନ ନିଜ ଲଜାେର ଶୟନ କରୁ

ଓ ଆମମାନଙର ଅପମାନ ଆମମାନଙୁ ଆଚାଦନ କରୁ; କାରଣ ଆେମମାେନ

ଓ ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ବାଲ କାଳରୁ ଆଜି ପଯ ନ ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ରବେର ଅବଧାନ କରି ନାହଁୁ।”

4ସଦାପଭୁ କହନି, “େହ ଇସାଏଲ, ଯଦି ତୁେମ େଫରିବ, େତେବ ଆମ

ନିକଟକୁ ତୁେମ େଫରି ଆସିବ; ଆଉ, ଯଦି ତୁେମ ଆମ ଦୃଷିରୁ ତୁମର

ଘୃଣାେଯାଗ ବିଷୟସବୁ ଦୂର କରିବ, େତେବ ତୁେମ ସାନାନରୀକୃତ

େହବ ନାହ; 2 ଆଉ, ତୁେମ ସତ େର, ନ ାୟେର ଓ ଧାମକତାେର

ଜୀବିତ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଶପଥ କରିବ; ତହେର ନାନା େଦଶୀୟମାେନ

ତାହାଙଠାେର ଆପଣାମାନଙୁ ଆଶୀବାଦର ପାତ କରିେବ ଓ ତାହାଙଠାେର

ଦପ କରିେବ।” 3 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର େଲାକମାନଙୁ

ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଚାଷ କର ଓ

କଣାବଣ ମ େର ବୀଜ ବୁଣ ନାହ। 4 େହ ଯିହୁଦାର େଲାେକ ଓ ଯିରୂଶାଲମର

ନିବାସୀଗଣ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙୁ ସୁନତ

କର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ଅଗଚମ କାଢ଼ି ପକାଅ; େନାହିେଲ

ତୁମମାନଙ କିୟାର ଦୁଷତା ସକାଶୁ ଆମର େକାପ ଅଗି ତୁଲ ବାହାରି



ଯିରିମୀୟ 1465

ପଜଳିତ େହବ ଓ େକହି ତାହା ଲଭାଇ ପାରିବ ନାହ।” 5 ତୁେମମାେନ

ଯିହୁଦାେର ପଚାର କର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଘାଷଣା କର; “ଆଉ କୁହ,

ତୁେମମାେନ େଦଶେର ତୂରୀ ବଜାଅ; ଉଚସର କରି କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଏକତ

ହୁଅ, ଆସ, ଆେମମାେନ ଦୃଢ଼ ନଗରମାନଙୁ ଯାଉ।’ 6 ସିେୟାନ ଆେଡ଼ ଧଜା

େଟକ, ରକା ନିମେନ ପଳାଅ, ବିଳମ କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ ଉତର ଦିଗରୁ

ଅମଙଳ ଓ ମହାବିନାଶ ଆଣିବା। 7ସିଂହ ଆପଣା ଗହରରୁ ବାହାରିଅଛି,

ନାନା େଦଶୀୟମାନଙର ବିନାଶକ ଆସୁଅଛି; ତୁମ ନଗରସମୂହ େଯପରି

ଉଚିନ, ନିବାସୀବିହୀନ େହବ, ଏଥପାଇଁ ତୁମ େଦଶକୁ ଉଜାଡ଼ କରିବାକୁ େସ

ବାଟେର ଅଛି, େସ ଆପଣା ସାନରୁ ବାହାରିଅଛି। 8 ଏଥସକାଶୁ ତୁେମମାେନ

ଚଟ ପିନି ବିଳାପ ଓ ହାହାକାର କର; କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ପଚଣ େକାଧ

ଆମମାନଙଠାରୁ େଫରି ନାହ।” 9 ପୁଣି ସଦାପଭୁ କହନି, “େସହି ଦିନ

ରାଜାର ହୃଦୟ ଓ ଅଧପତିଗଣର ହୃଦୟ କୟ ପାଇବ ଓ ଯାଜକଗଣ ଚମତୃତ

େହେବ ଓ ଭବିଷ ବକାମାେନ ବିସୟାପନ େହେବ।” 10ଏଥେର ମଁୁ କହିଲ,

“ହାୟ ହାୟ, େହ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ତୁମମାନଙର ଶାନି େହବ େବାଲ କହି ନିଶୟ ଅତିଶୟ ଭାନ କରିଅଛ;

େଯେହତୁ ଖଡ ପାଣକୁ ଆଘାତ କରୁଅଛି।” 11 େସହି ସମୟେର ଏହି

େଲାକମାନଙୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ କୁହାଯିବ, “ପାନରସ ବୃକଶୂନ ଉଚସଳୀରୁ

ଆମ େଲାକମାନଙର କନ ା ଆଡ଼କୁ ଉଷ ବାୟୁ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଶସ ଝାଡ଼ିବା

କି ପରିଷାର କରିବା ନିମେନ ନୁେହଁ; 12 େସହି ସବୁ ସାନରୁ ଘୂଣବାୟୁ ଆମ

ସପକେର ଆସିବ; ଏେବ ଆେମ ହ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ଦଣା ା ପକାଶ

କରିବା।” 13 େଦଖ, େସ େମଘମାଳା ତୁଲ ଆସୁଅଛି, ତାହାର ରଥସବୁ

ଘୂଣବାୟୁ ସରୂପ େହବ; ତାହାର ଅଶଗଣ ଉେତାଶ ପକୀ ଅେପକା ଦୁତଗାମୀ।

ହାୟ ହାୟ! ଆେମମାେନ ବିନଷ େହଲୁ। 14 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଉଦାର

ପାଇବା ନିମେନ ଦୁଷତାରୁ ଆପଣା ହୃଦୟ ଧୁଅ। ତୁମର ମନ କଳନାସବୁ

େକେତ କାଳ ତୁମ ମ େର ବାସ କରିବ? 15 କାରଣ ଦା ନଗରଠାରୁ

ଏକ ରବ ପଚାର କେର ଓ ଇଫୟିମ ପବତମାଳାରୁ ଅମଙଳ େଘାଷଣା

କେର; 16 ତୁେମମାେନ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙୁ ଜଣାଅ; େଦଖ, ଯିରୂଶାଲମ

ବିରୁଦେର େଘାଷଣା କର, “ଦୂର େଦଶରୁ ଅବେରାଧକାରୀମାେନ ଆସୁଅଛନି

ଓ େସମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହର ବିରୁଦେର ହୁଙାର କରୁଅଛନି। 17
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େସମାେନ େକତ ରକକମାନଙ ପରି ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼ ଅଛନି, କାରଣ

ସଦାପଭୁ କହନି, େସ ଆମର ବିେଦାହାଚାରିଣୀ େହାଇଅଛି। 18 ତୁମର

ଆଚରଣ ଓ ତୁମର କିୟା ଏହିସବୁ ତୁମ ପତି ଘଟାଇଅଛି; ଏହା ତୁମ

ଦୁଷତାର ଫଳ, ହଁ, ତାହା ତିକ, ହଁ, ତାହା ମମେଭଦକ।” 19 ହାୟ, େମାହର

ପାଣ! େମାହର ପାଣ! ମଁୁ ହୃଦୟେର ବ ଥତ ଅଛି; େମାର ହୃଦୟ େମାʼ

ମ େର ଅସିର େହଉଅଛି; ମଁୁ ନୀରବ ରହି ନ ପାେର; କାରଣ େହ େମାହର

ପାଣ, ତୁେମ ତୂରୀ ଶବ ଓ ଯୁଦର ନାଦ ଶୁଣିଅଛ। 20 ବିନାଶ ଉପେର

ବିନାଶ ପଚାରିତ େହଉଅଛି; କାରଣ ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉଚିନ େହାଇଅଛି;

ଅକସା େମାହର ତମୁ, ଏକ ନିମିଷ ମ େର େମାହର ଆବରଣସବୁ ଉଚିନ

େହଲା। 21 ମଁୁ େକେତ କାଳ ପତାକା େଦଖବି ଓ ତୂରୀର ଶବ ଶୁଣିବି?

22 “କାରଣ ଆମର େଲାକମାେନ ଅ ାନ, େସମାେନ ଆମକୁ ଚିହନି ନାହ;

େସମାେନ ନିେବାଧ ବାଳକ, େସମାନଙର କିଛି ବିେବଚନା ନାହ; େସମାେନ

କୁକମ କରିବାକୁ ନିପୁଣ, ମାତ ସୁକମ କରିବାକୁ େସମାନଙର କିଛି ାନ

ନାହ।” 23 ମଁୁ ପୃଥବୀକୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, ତାହା ନିଜନ ଓ ଶୂନ

ଥଲା; ଆକାଶମଣଳକୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ ତହେର ଦୀପି ନ ଥଲା। 24 ମଁୁ

ପବତମାଳାକୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ କମିେଲ ଓ ଉପପବତସବୁ

ଏେଣେତେଣ େଦାହଲେଲ। 25 ମଁୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, େକହି ମନୁଷ ନ

ଥଲା ଓ ଆକାଶର ପକୀସବୁ ପଳାଇ ଯାଇଥେଲ। 26 ମଁୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ

େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଓ ତାହାଙ ପଚଣ େକାଧ ସମୁଖେର ଉବରା

େକତ, ମରୁଭୂମି ଓ ତହର ନଗରସକଳ ଭଗ େହାଇଥଲା। 27 କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ସମୁଦାୟ େଦଶ ଧଂସସାନ େହବ; ତଥାପି ଆେମ

ସମୂଣ ରୂେପ ନାଶ କରିବା ନାହ। 28 ଏଥସକାଶୁ ପୃଥବୀ େଶାକ କରିବ

ଓ ଉପରିସ ଆକାଶମଣଳ ଅନକାର େହବ; କାରଣ ଆେମ ଏହା କହିଅଛୁ,

ଆେମ ଏହା ମନେର ସିର କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ ଦୁଃଖତ େହାଇ ନାହଁୁ, କିଅବା

ଆେମ ଏଥରୁ େଫରିବୁ ନାହ।” 29 ଅଶାେରାହୀ ଓ ଧନୁଦାରୀମାନଙ ରବ

ସକାଶୁ ସମୁଦାୟ ନଗର ପଳାୟନ କେର; େସମାେନ ନିବିଡ଼ ବନକୁ ଯାଆନି

ଓ େଶୖଳ ଉପେର ଚଢ଼ନି; ପେତ କ ନଗର ତ କ େହାଇଅଛି ଓ ତହ ମ େର

ଜେଣ ମନୁଷ ସୁଦା ବାସ କେର ନାହ। 30ଆଉ, ତୁେମ େଯେତେବେଳ

ଉଚିନ େହବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ କଅଣ କରିବ? ଯଦ ପି ତୁେମ ରକବଣ
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ବସ ପରିଧାନ କରୁଅଛ, ଯଦ ପି ତୁେମ ସୁବଣ ଅଳଙାରେର ଆପଣାକୁ

ଭୂଷିତା କରୁଅଛ, ଯଦ ପି ତୁେମ ଅଞନ ଦାରା ଆପଣା ଚକୁ ପସାରୁଅଛ,

ତଥାପି ତୁେମ ବ ଥେର ଆପଣାକୁ ସୁନର କରୁଅଛ; ତୁମର ଜାରପୁରୁଷମାେନ

ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାେନ ତୁମ ପାଣନାଶ କରିବାକୁ େଚଷା କରନି। 31

କାରଣ ପସବକାରିଣୀ ସୀର ରବ ପରି, ପଥମ ସନାନ ପସବକାରିଣୀ ସୀର

େବଦନା ପରି ସିେୟାନ କନ ାର ରବ ଆେମ ଶୁଣିଅଛୁ, େସ ଦୀଘ ନିଶାସ

ଛାଡ଼ି ଓ ଆପଣା ହାତ ପସାରି କହୁଅଛି, “ହାୟ ହାୟ! ହତ ାକାରୀମାନଙ

ଆଗେର େମାʼ ପାଣ ମୂଚତ େହଲା।”

5ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ସବୁ ସଡ଼କେର ଏେଣେତେଣ ଧାଇଁ େଦଖ

ଓ ବୁଝ, ଆଉ ତହର ଛକସାନ ସବୁେର େଖାଜ, ଯଦି ନ ାୟାଚାରୀ ଓ

ସତ ଅେନଷଣକାରୀ ଏକ ଜଣ ପାଇ ପାର, େତେବ ଆେମ େସ ନଗରକୁ

କମା କରିବା। 2 େସମାେନ ଜୀବିତ ସଦାପଭୁ େବାଲ କହିେଲ େହଁ ନିତାନ

ମିଥ ାେର ଶପଥ କରନି। 3 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁମର ଚକୁ କʼଣ ସତ ତା

ପତି ଦୃଷି ନ କେର? ତୁେମ େସମାନଙୁ ପହାର କରିଅଛ, ମାତ େସମାେନ

ଦୁଃଖତ େହେଲ ନାହ; ତୁେମ େସମାନଙୁ ଜୀଣ କରିଅଛ, ମାତ େସମାେନ

ଶାସି ଗହଣ କରିବାକୁ ଅସୀକାର କରିଅଛନି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ମୁଖ ପାଷାଣ ଅେପକା କଠିନ କରିଅଛନି; େସମାେନ େଫରି ଆସିବାକୁ

ଅସୀକାର କରିଅଛନି। 4 ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ନିଶୟ ଏମାେନ ଦରିଦ;

ଏମାେନ ଅ ାନ; କାରଣ ଏମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙର ଶାସନ ଜାଣନି ନାହ; 5ମଁୁ ବଡ଼ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ

େସମାନଙୁ କହିବି; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଶାସନ ଜାଣନି।” ମାତ ଏମାେନ ଏକମନା େହାଇ ଯୁଆଳି

ଭାଙିଅଛନି ଓ ବନନସବୁ ଛିଣାଇ ପକାଇଅଛନି। 6 ଏନିମେନ ବନରୁ

ଏକ ସିଂହ ବାହାରି େସମାନଙୁ ବଧ କରିବ ଓ ସନ ାକାଳର େକନୁଆ ବାଘ

େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବ, ଚିତାବାଘ େସମାନଙ ନଗରସମୂହ ନିକଟେର

ଛକି ରହିବ, େଯ ପେତ କ େଲାକ ନଗରରୁ ବାହାରିବ, େସ ବିଦୀଣ େହବ;

କାରଣ େସମାନଙର ଅପରାଧ ଅେନକ ଓ େସମାନଙର ବିପଥଗମନ ବୃଦି

ପାଇଅଛି। 7 “ଆେମ କିପରି ତୁମକୁ କମା କରି ପାରିବା? ତୁମର ସନାନଗଣ

ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ େଯଉଁମାେନ ଈଶର ନୁହନି, େସମାନଙ
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ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛନି; ଆେମ େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ ପରିତୃପ

ରୂେପ େଭାଜନ କରାଇଲୁ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ବ ଭଚାର କେଲ ଓ

ଦଳ ଦଳ େହାଇ େବଶ ାମାନଙ ଗୃହେର ଏକତ େହେଲ। 8 େସମାେନ

ପଭାତେର ସୁେପାଷିତ ଅଶ ତୁଲ େହେଲ; ପେତ େକ ଆପଣା ପତିବାସୀର

ସୀ ପତି ହ ହ େହେଲ। 9 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ କʼଣ ଏହିସବୁର ପତିଫଳ

େଦବା ନାହ? ଆମର ପାଣ କʼଣ ଏହି ପକାର େଲାକଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ

େନବ ନାହ? 10ତୁେମମାେନ ତାହାର ଦାକଲତା େଦଇ ଯାଇ େସମାନଙୁ

ବିନାଶ କର; ମାତ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ବିନାଶ କର ନାହ; ତାହାର ଶାଖାସବୁ

ଦୂର କର; କାରଣ େସସବୁ ସଦାପଭୁଙର ନୁେହଁ। 11 ସଦାପଭୁ କହନି,

ଇସାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ଆମ ବିରୁଦେର ଅତ ନ ବିଶାସଘାତକତା

କରିଅଛନି। 12 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, ‘ଏ ତ େସ

ନୁହନି; ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପତି ଅମଙଳ ଘଟିବ ନାହ; କିଅବା ଆେମମାେନ

ଖଡ କି ଦୁଭକ େଦଖବା ନାହ; 13ଆଉ, ଭବିଷ ବକାମାେନ ବାୟୁ ତୁଲ

େହେବ ଓ େସମାନଙ ଅନରେର ବାକ ନାହ; େସମାନଙ ପତି ଏହିରୂେପ

କରାଯିବ।’” 14 ତୁେମମାେନ ଏହି କଥା କହିବା େହତୁରୁ େସୖନ ାଧପତି

ପରେମଶର, ସଦାପଭୁ କହନି, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ମୁଖସିତ ଆମର

ବାକ କୁ ଅଗି ତୁଲ ଓ ଏହି େଲାକମାନଙୁ କାଷ ତୁଲ କରିବା, ତାହା

ଏମାନଙୁ ଗାସ କରିବ। 15ସଦାପଭୁ କହନି, େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, େଦଖ,

ଆେମ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଦୂରରୁ ଏକ େଗାଷୀକୁ ଆଣିବା; େସ ବଳବାନ

େଗାଷୀ, ପାଚୀନ େଗାଷୀ, େସହି େଗାଷୀର ଭାଷା ତୁେମ ଜାଣ ନାହ, କିଅବା

େସମାନଙର କଥା ତୁେମ ବୁଝ ନାହ। 16 େସମାନଙର ତୂଣ େଖାଲା କବର

ତୁଲ , େସମାେନ ସମେସ ବୀରପୁରୁଷ। 17 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମର ଶସ ଓ

ତୁମ ପୁତକନ ାଗଣର ଭକ ଦବ ଗାସ କରିେବ; େସମାେନ ତୁମର େମଷପଲ

ଓ େଗାପଲ ଗାସ କରିେବ; େସମାେନ ତୁମର ଦାକାଲତା ଓ ଡିମିରିବୃକ ଗାସ

କରିେବ; ତୁେମ ଆପଣାର େଯଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରମାନେର ବିଶାସ କରିଅଛ,

େସସବୁକୁ େସମାେନ ଖଡେର ନିପାତ କରିେବ।” 18 ମାତ ସଦାପଭୁ କହନି,

“େସସମୟେର େହଁ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା

ନାହ। 19ଆଉ, ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶର କାହକି ଆମମାନଙ ପତି ଏହିସବୁ କରିଅଛନି,’ େସେତେବେଳ
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ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ତୁେମମାେନ ନିଜ େଦଶେର େଯପରି ଆମକୁ

ପରିତ ାଗ କରି ଅନ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଅଛ, େସପରି ତୁେମମାେନ

ବିେଦଶେର ବିେଦଶୀୟମାନଙର େସବା କରିବ।’” 20ତୁେମମାେନ ଯାକୁବ

ବଂଶକୁ ଏ କଥା ଜଣାଅ ଓ ଯିହୁଦା ମ େର ପଚାର କରି କୁହ, 21 “େହ ଅ ାନ

ଓ ବୁଦିହୀନ େଲାେକ, ଚକୁ ଥାଉ ଥାଉ େଦଖୁ ନାହଁ; କଣ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଣୁ ନାହଁ

େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ଏେବ ଏହି କଥା ଶୁଣ; 22 ସଦାପଭୁ କହନି,

ତୁେମମାେନ କି ଆମକୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁ? ସମୁଦ େଯପରି ଉଲଙନ କରି ନ

ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ନିତ ସାୟୀ ବିଧକେମ ତହର ସୀମା ରୂେପ ବାଲୁକା ସାପନ

କରିଅଛୁ େଯ ଆେମ, ଆମ ସାକାତେର ତୁେମମାେନ କି କମବାନ େହବ

ନାହ? ତହର ତରଙମାଳା ଉଚକୁ ଉେଠ, ତଥାପି କୃତାଥ େହାଇପାେର ନାହ,

କେଲାଳ ଧନି କେର, ତଥାପି ସୀମା ଅତିକମ କରିପାେର ନାହ। 23 ମାତ

େଲାକମାନଙର ମନ ଅବା ଓ ପତିକୂଳାଚାରୀ; େସମାେନ ଅବା େହାଇ

ଚାଲ ଯାଇଅଛନି। 24 ଅଥବା େଯ ଯଥା ସମୟେର ଆଦ ଓ େଶଷ ବୃଷିର

ପଦାନକତା; େଯ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଶସ େଚଦନର ନିରୂପିତ ସପାହମାନ

ରକା କରନି, ଆସ, ଏେବ ଆେମମାେନ େସହି ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙର

ପରେମଶରଙୁ ଭୟ କରୁ, ଏହା େସମାେନ ମେନ ମେନ କହନି ନାହ। 25

ତୁମମାନଙର ଅଧମ ଏହିସବୁ ଅନ ଥା କରିଅଛି ଓ ତୁମମାନଙର ପାପ

ତୁମମାନଙର ମଙଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି। 26କାରଣ ଆମ େଲାକମାନଙ

ମ େର ଦୁଷ େଲାକ େଦଖା ଯାଆନି; େସମାେନ ବ ାଧ ତୁଲ ଛକି ବସି

ଜଗନି; େସମାେନ ଫାନ ପାତି ମନୁଷ ଧରନି। 27 େଯପରି ପିଞର ପକୀେର

ପୂଣ, େସପରି େସମାନଙର ଗୃହ ଛଳେର ପୂଣ; ଏେହତୁ େସମାେନ ଉନତ ଓ

ଆହୁରି ଆହୁରି ଧନବନ େହାଇଅଛନି। 28 େସମାେନ ଆହୁରି ଆହୁରି େମାଟା

ଓ ଚିକଣ ହୁଅନି, ହଁ, େସମାେନ ଦୁଷିୟାର ସୀମା ଅତିକମ କରନି; େସମାେନ

ଗୁହାରି ବିଚାର କରନି ନାହ, ପିତୃହୀନମାନଙର ମଙଳ ନିମେନ େସମାନଙର

ଗୁହାରି ବିଚାର କରନି ନାହ; ପୁଣି, ଦରିଦମାନଙର ବିଚାର େସମାେନ ନିଷତି

କରନି ନାହ। 29 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ କି ଏହିସବୁର ପତିଫଳ େଦବା

ନାହ? ଆମର ପାଣ କି ଏହି ପକାର େଲାକଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବ ନାହ?”

30 େଦଶ ମ େର େଗାଟିଏ ଆଶଯ ଓ ଭୟାନକ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି; 31

ଭବିଷ ବକାମାେନ ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି ଓ େସମାନଙ
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ଦାରା ଯାଜକମାେନ କତୃତ କରନି; ପୁଣି, ଆମର େଲାକମାେନ ଏପରି

େହବାର ଭଲ ପାଆନି; ମାତ ତହର େଶଷେର ତୁେମମାେନ କଅଣ କରିବ?

6 େହ ବିନ ାମୀ େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ ରକା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମ

ମ ରୁ ପଳାୟନ କର, ତେକାୟ ସହରେର ତୂରୀ ବଜାଅ ଓ େବ ହେକର

ନଗରେର ଧଜା େଟକ; କାରଣ ଉତର ଦିଗରୁ ଅମଙଳ ଓ ମହାବିନାଶ

ନିରୀକଣ କରୁଅଛି। 2 ସୁନରୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସିେୟାନ କନ ାକୁ ଆେମ

ସଂହାର କରିବା। 3 େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସେଙ େନଇ

ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିେବ; େସମାେନ ତାହା ବିରୁଦେର ଚତୁଦଗେର ଆପଣା

ଆପଣା ତମୁ ସାପନ କରିେବ; ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସାନେର ପଲ

ଚରାଇେବ। 4 “ତୁେମମାେନ ତାହା ବିରୁଦେର ଯୁଦ ଆେୟାଜନ କର; ଉଠ,

ଆେମମାେନ ମ ାହ କାଳେର ଯାତା କରୁ,” “ହାୟ ହାୟ, କାରଣ ଦିନ

ଅବସାନ େହଉଅଛି, ସନ ାକାଳର ଛାୟା ଦୀଘ େହଉଅଛି।” 5 “ଉଠ,

ଆେମମାେନ ରାତିେର ଯାତା କରୁ ଓ ତାହାର ଅଟାଳିକାସବୁ ବିନାଶ କରୁ।” 6

କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନି, “ତୁେମମାେନ ବୃକ

କାଟି ଯିରୂଶାଲମର ପତିକୂଳେର ବନ ବାନ; େସହି ନଗର ପତିଫଳ ପାଇବାର

େଯାଗ ; ତାହାର ଭତର ସମୂଣ ଉପଦବମୟ। 7 େଯପରି ନିଝର ଜଳ

ନିଗତ କେର, େସପରି େସ ଆପଣା ଦୁଷତା ନିଗତ କେର; ତାହା ମ େର

େଦୗରାତ ଓ ଅପହରଣ ଶୁଣାଯାଏ; ପୁଣି, ପୀଡ଼ା ଓ କତ ନିରନର ଆମ

ସାକାତେର ଥାଏ। 8 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ ଶିକା ଗହଣ କର, େନାହିେଲ

ଆମର ପାଣ ତୁମଠାରୁ ବିଚିନ େହବ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ଉଚିନ, ବସତିହୀନ

ସାନ କରିବା।” 9 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, “େସମାେନ ଇସାଏଲର

ଅବଶିଷ େଲାକଙୁ ଦାକାଫଳ ପରି ସମୂଣ ରୂେପ େତାଳି େନେବ; ତୁେମ

ଦାକାଫଳ ସଂଗହକାରୀ ସଦୃଶ ବାରମାର ଆପଣା ହସ େଟାକାଇେର ଦିଅ।”

10 େସମାେନ େଯପରି ଶୁଣିେବ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କାହାକୁ କହିବି ଓ କାହାକୁ

ସାକ େଦବି? େଦଖ, େସମାନଙର କଣ ବନ ଅଛି ଓ େସମାେନ ଶୁଣି

ପାରନି ନାହ; େଦଖ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ େସମାନଙ ନିକଟେର ତୁଚନୀୟ

େହାଇଅଛି; ତହେର େସମାନଙର କିଛି ଆହାଦ ନାହ। 11 ଏେହତୁ ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙ େକାଧେର ପରିପୂଣ େହାଇଅଛି; ମଁୁ ତାହା ସମାଳି ରଖବାେର କାନ

େହାଇଅଛି; “ସଡ଼କେର ବାଳକମାନଙ ଉପେର ଓ ଯୁବାମାନଙ ସଭାେର
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ତାହା ଏକାେବେଳ ଢାଳି ପକାଅ; କାରଣ ସାମୀ ଓ ଭାଯ ା ବୃଦ ଜରାଗସ

ସମେସ ଧରାଯିେବ। 12 ପୁଣି, େସମାନଙର ଗୃହ ଓ େସମାନଙର େକତ ଓ

େସମାନଙର ଭାଯ ା ଏକାେବେଳ ଅନ ମାନଙର େହବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

କହନି, ଆେମ େଦଶନିବାସୀମାନଙ ଉପେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବା।”

13 “େଯେହତୁ େସମାନଙର କୁଦଠାରୁ ଅତ ନ ମହାନ େଲାକ ପଯ ନ

ପେତ େକ େଲାଭାସକ; ପୁଣି ଭବିଷ ବକାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯ ନ ପେତ େକ

ମିଥ ାଚରଣ କରନି। 14ଆହୁରି, ଶାନି ନ ଥେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାନି ଶାନି’

େବାଲ କହି ଆମ େଲାକମାନଙ କତ ହାଲୁକା ଭାବେର ସୁସ କରିଅଛନି।

15 େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ କାଯ କରିଅଛନି େବାଲ କି ଲଜିତ େହେଲ?

ନା, େସମାେନ କିଛି ହ ଲଜିତ େହେଲ ନାହ, କିଅବା ମୁଖ ବିବଣ କେଲ

ନାହ; ଏେହତୁ େସମାେନ ପତିତ େଲାକମାନଙ ମ େର ପତିତ େହେବ;

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବା େବେଳ େସମାେନ

ନିପାତିତ େହେବ।” 16 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ପଥମାନର

ମ େର ଠିଆ େହାଇ େଦଖ, ଆଉ ପୁରାତନ ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କୁହ,

ଉତମ ପଥ କାହ? ଓ ତହେର ଗମନ କର; େତେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପାଣେର ବିଶାମ ପାଇବ; ମାତ େସମାେନ କହିେଲ, ‘ଆେମମାେନ

ତହେର ଗମନ କରିବା ନାହ।’ 17 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର

ପହରୀଗଣ ନିଯୁକ କରି କହିଲୁ, ‘ତୂରୀର ଶବ ଶୁଣ;’ ମାତ େସମାେନ

କହିେଲ, ‘ଆେମମାେନ ଶୁଣିବା ନାହ।’ 18ଏେହତୁ େହ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ,

ତୁେମମାେନ ଶୁଣ, ଆଉ େହ ମଣଳୀ, େସମାନଙ ମ େର କଅଣ ଅଛି, ତାହା

ାତ ହୁଅ। 19 େହ ପୃଥବୀ, ଶୁଣ; େଦଖ, ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙ ଉପେର

ଅମଙଳ, ଅଥା , େସମାନଙ କଳନାସମୂହର ଫଳ ବତାଇବା, କାରଣ

େସମାେନ ଆମ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି ଓ ଆମର ବ ବସା

େସମାେନ ଅଗାହ କରିଅଛନି। 20ଶିବା େଦଶରୁ କୁନୁରୁ ଓ ଦୂର େଦଶରୁ

ସୁଗନି ବଚ ଆସିବାର ଫଳ କଅଣ? ତୁମମାନଙର େହାମବଳିସବୁ ଗାହ

ନୁେହଁ, କିଅବା ତୁମମାନଙର ବଳିଦାନସବୁ ଆମର ତୁଷିଜନକ ନୁେହଁ। 21

ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘େଦଖ, ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙ

ଆଗେର ନାନା ବିଘ େଥାଇବା; ତଦାରା ପିତୃଗଣ ଓ ପୁତଗଣ ଏକ ସେଙ ଝୁଣି

ପଡ଼ିେବ; ପତିବାସୀ ଓ ତାହାର ମିତ ବିନଷ େହେବ।’” 22ସଦାପଭୁ ଏହି
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କଥା କହନି, “େଦଖ, ଉତର େଦଶରୁ ଏକ ଜନବୃନ ଆସୁଅଛନି ଓ ପୃଥବୀର

ପାନଭାଗରୁ ଏକ ମହାେଗାଷୀ ଉେତଜିତ େହେବ। 23 େସମାେନ ଧନୁ ଓ

ବଚା ଧରନି; େସମାେନ ନିଷୁର ଓ ଦୟାହୀନ; େସମାନଙର ରବ ସମୁଦ ପରି

ଗଜନ କେର ଓ େସମାେନ ଅଶାେରାହଣ କରନି; ଆେଗା ସିେୟାନର କେନ ,

ତୁମ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ପେତ େକ େଯାଦା ପରି

ସସଜ େହଉଅଛନି।” 24ଆେମମାେନ େସ ବିଷୟର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ;

ଆମମାନଙର ହସ ଦୁବଳ ହୁଏ; ଯନଣା ଓ ପସବକାରିଣୀ ସୀର େବଦନା

ତୁଲ େବଦନା ଆମମାନଙୁ ଆକାନ କରିଅଛି। 25 ବାହାର େହାଇ େକତକୁ

ଯାଅ ନାହ, ଅଥବା ପଥେର ଗମନ କର ନାହ; କାରଣ ଚାରିଆେଡ଼ ଶତୁର

ଖଡ ଓ ଆଶଙା ଅଛି। 26ଆେଗା େମାର େଲାକମାନଙର କେନ , ତୁେମ ଚଟ

ପିନ, ଭସେର ଗଡ଼; ଅଦିତୀୟ ପୁତ ଲାଗି େଶାକ ତୁଲ ତୁେମ େଶାକ ଓ

ଅତିଶୟ ବିଳାପ କର; କାରଣ ବିନାଶକ ଅକସା ଆମମାନଙୁ ଆକମଣ

କରିବ। 27 “ତୁେମ େଯପରି ଆମ େଲାକମାନଙର ପଥ ାତ େହାଇ ପରୀକା

କରି ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ତୁମକୁ ଏକ ଉଚ ଗୃହ ଓ

ଦୁଗ ସରୂପ କରିଅଛୁ। 28 େସସମେସ ଦାରୁଣ ଅବା , ଚାରିଆେଡ଼ ନିନା

େଘନି ବୁଲନି; େସମାେନ ପିତଳ ଓ ଲୁହା ପରି; େସସମେସ ଭଷାଚାରୀ।

29ଭାଟି ପଚଣ ରୂେପ ତାତୁଛି; ସୀସା ଅଗିେର କୟ ପାଇଅଛି; େସମାେନ

ବୃଥାେର ଖାଦ ବାହାର କରିବା କାଯ େର ଲାଗିଅଛନି; କାରଣ ଦୁଷମାେନ

ଉତାଟିତ େହଉ ନାହାନି। 30 ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଅଗାହ କରିଅଛନି, ଏଣୁ

େଲାେକ େସମାନଙୁ ଅଗାହ ରୂପା େବାଲ କହିେବ।”

7ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 2

“ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଦାରେର ଠିଆ େହାଇ େସଠାେର ଏହି କଥା

ପଚାର କରି କୁହ, େହ ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ, ସଦାପଭୁଙର ଭଜନା

କରିବା ନିମେନ ଏହିସବୁ ଦାରେର ପେବଶ କରିଥାଅ େଯ ତୁେମମାେନ,

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ। 3 ଇସାଏଲର ପରେମଶର

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ଆଚାର ବ ବହାର ଶୁଧୁରାଅ, ତହେର ଆେମ ଏହି ସାନେର ତୁମମାନଙୁ

ବାସ କରାଇବା। 4 ‘ଏହିସବୁ ସଦାପଭୁଙର ମନିର, ସଦାପଭୁଙର ମନିର,

ସଦାପଭୁଙର ମନିର,’ ଏହି ମିଥ ା କଥାେର ବିଶାସ କର ନାହ। 5 କାରଣ
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ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚାର ବ ବହାର ସମୂଣ ରୂେପ ଶୁଧୁରାଅ;

ଯଦି ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ଓ ତାହାର ପତିବାସୀ ମ େର ସମୂଣ ରୂେପ

ବିଚାର ନିଷତି କର; 6ଯଦି ତୁେମମାେନ ବିେଦଶୀ, ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବା ପତି

ଉପଦବ ନ କର ଓ ଏହି ସାନେର ନିେଦାଷର ରକପାତ ନ କର, କିଅବା

ଆପଣା ଆପଣାର କତି ନିମେନ ଅନ େଦବଗଣର ପଶା ଗାମୀ ନ ହୁଅ; 7

େତେବ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଏହି ସାନେର, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନନକାଳ

ପଯ ନ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ଆମର ଦତ ଏହି େଦଶେର ବାସ

କରାଇବା। 8 େଦଖ, ଯଦାରା ଉପକାର େହାଇ ନ ପାେର, ଏପରି ମିଥ ା

କଥାେର ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରୁଅଛ। 9 ତୁେମମାେନ କି େଚାରି, ନରହତ ା

ଓ ବ ଭଚାର ଓ ମିଥ ା ଶପଥ ଓ ବାେ ଦବ ଉେଦଶ େର ଧୂପଦାହ ଓ

ତୁମମାନଙର ଅ ାତ ଅନ େଦବଗଣର ପଶା ଗମନ କରିବ, 10 ତହଁୁ ଆମ

ନାମେର ଖ ାତ ଏହି ଗୃହ ମ କୁ ଆସି ଆମ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବ, ଆଉ

କହିବ, ‘ଆେମମାେନ ଉଦାର ପାଇଲୁ;’ େଯପରି ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ କମ

କରି ପାରୁ? 11ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ଏହି ଗୃହ ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର କି

େଚାରମାନଙର ଗହର େହାଇଅଛି? ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ, ଆେମ

ହ ତାହା େଦଖଅଛୁ। 12 ମାତ ଶୀେଲାସିତ େଯଉଁ ସାନେର ଆେମ ପୂେବ

ଆପଣା ନାମ ବାସ କରାଇଥଲୁ, ଏେବ ତୁେମମାେନ ଆମର େସହି ସାନକୁ

ଯାଅ, ଆଉ ଆମର ଇସାଏଲ େଲାକଙ ଦୁଷତା ସକାଶୁ ଆେମ ତହ ପତି

ଯାହା କରିଅଛୁ, ତାହା େଦଖ। 13 ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଏହିସବୁ

କମ କରିଅଛ ଓ ଆେମ ପତୁ ଷେର ଉଠି କଥା କହିେଲ େହଁ ତୁେମମାେନ

ଶୁଣିଲ ନାହ ଓ ଆେମ ଡାକିେଲ େହଁ ତୁେମମାେନ ଉତର େଦଲ ନାହ; 14

ଏେହତୁ ଆେମ ଶୀେଲା ପତି େଯରୂପ କରିଅଛୁ, ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ଏହି

େଯଉଁ ଗୃହେର ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରୁଅଛ, ତାହା ପତି; ପୁଣି ତୁମମାନଙ

ଓ ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ ଆମର ଦତ ଏହି ସାନ ପତି ଆେମ ତଦୂପ

କରିବା! 15ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ଭାତୃଗଣକୁ, ଅଥା , ଇଫୟିମର

ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ େଯପରି ଦୂର କରିଅଛୁ, େସପରି ତୁମମାନଙୁ ଆମ ଦୃଷିରୁ

ଦୂର କରିବା। 16ଏଣୁକରି ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙ ପାଇଁ ପାଥନା କର ନାହ,

କିଅବା େସମାନଙ ନିମେନ କାତେରାକି ଅବା ପାଥନା ଉତଗ କର ନାହ, ଆମ

ନିକଟେର ନିେବଦନ କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ନାହ। 17



ଯିରିମୀୟ 1474

େସମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସଡ଼କସବୁେର ଯାହା କରୁଅଛନି,

ତାହା କି ତୁେମ େଦଖୁ ନାହଁ? 18ଆମକୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶର

ରାଣୀ ଉେଦଶ େର ପିଷକ ପାକ ଓ ଅନ େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର େପୟ

େନୖେବଦ ଉତଗ କରିବା ନିମେନ ବାଳକମାେନ କାଠ ସାଉଣନି, ପିତୃଗଣ

ଅଗି ଜଳାନି, ସୀମାେନ ମଇଦା ଚକଟନି। 19 ସଦାପଭୁ କହନି, େସମାେନ

କʼଣ ଆମକୁ ବିରକ କରନି? ବରଞ ଆପଣାମାନଙ ମୁଖର ବିବଣତା ନିମେନ

କʼଣ ଆପଣାମାନଙୁ ବିରକ ନ କରନି? 20 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି; େଦଖ, ଏହି ସାନ ଉପେର ମନୁଷ ଓ ପଶୁ, େକତସିତ ବୃକ ଓ

ଭୂମିର ଫଳ, ଏହିସବୁର ଉପେର ଆମର େକାଧ ଓ େକାପ ଢଳାଯିବ; ତାହା

ଦଗ କରିବ ଓ ନିବାଣ େହବ ନାହ।” 21 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅନ ାନ

ବଳି ସହିତ ତୁମମାନଙର େହାମବଳି େଯାଗ କରି ମାଂସ େଭାଜନ କର। 22

କାରଣ େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ

ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, େସହି ଦିନ ଆେମ େହାମ କିଅବା ବଳିଦାନ ବିଷୟେର

କହିଲୁ ନାହ କି ଆ ା େଦଲୁ ନାହ; 23 ମାତ ଆେମ ଆ ା େଦଇ େସମାନଙୁ

ଏହି କଥା କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ ଆମ ରବେର ଅବଧାନ କର, ତହେର

ଆେମ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େହବା ଓ ତୁେମମାେନ ଆମର େଲାକ

େହବ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଯ େଯ ପଥେର ଚାଲବାକୁ ଆ ା କରୁ,

େସସବୁ ପଥେର ତୁେମମାେନ ଚାଲ, ତହେର ତୁମମାନଙର ମଙଳ େହବ।

24 ମାତ େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହ, କିଅବା କଣପାତ କେଲ ନାହ, ମାତ

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନଣାେର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ ଅନଃକରଣର

ଅବା ତାନୁସାେର ଗମନ କରି ପଶା ବତୀ େହେଲ, ଅଗବତୀ େହେଲ ନାହ।

25ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିବା

ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ଆେମ ଆପଣାର ସମସ ଦାସ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ

ପଠାଇବା ନିମେନ ନିତ ନିତ ପତୁ ଷେର ଉଠି ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

େସମାନଙୁ ପଠାଇଅଛୁ; 26ତଥାପି େସମାେନ ଆମ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ,

କିଅବା ତହେର କଣପାତ କେଲ ନାହ, ମାତ ଆପଣା ଆପଣା ଗୀବା ଶକ

କେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣ ଅେପକା ଅଧକ ଦୁରାଚାର

କେଲ। 27ଆଉ, ତୁେମ ଏହିସବୁ କଥା େସମାନଙୁ କହିବ; ମାତ େସମାେନ
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ତୁମ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ; ତୁେମ େସମାନଙୁ ଡାକିବ; ମାତ େସମାେନ ତୁମକୁ

ଉତର େଦେବ ନାହ। 28 ତହେର ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘େଯଉଁମାେନ

ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ରବେର ଅବଧାନ ଓ ଶିକା ଗହଣ

କରି ନାହାନି, େସମାେନ ଏହି େଗାଷୀ; ସତ ତା ଲୁପ ଓ ତାହା େସମାନଙ

ମୁଖରୁ ଉଚିନ େହାଇଅଛି। 29 େହ ଯିରୂଶାଲମ, ଆପଣା ମସକର େକଶ

କାଟି ପକାଇଦିଅ ଓ ବୃକଶୂନ ଉଚସଳୀେର ବିଳାପ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାର େକାଧପାତ ଏହି ବଂଶକୁ ଅଗାହ ଓ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି।’ 30

େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମ ଦୃଷିେର ଯାହା ମନ, ତାହା ହ ଯିହୁଦାର

ସନାନଗଣ କରିଅଛନି; େସମାେନ ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ଏହି ଗୃହକୁ ଅଶୁଚି

କରିବା ନିମେନ େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ ତହ ମ େର ରଖଅଛନି।

31 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତକନ ାଗଣକୁ ଅଗିେର ଦଗ କରିବା ପାଇଁ

ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କାେର େତାଫ ର ଉଚସଳୀମାନ ପସୁତ କରିଅଛନି;

ଏହା ଆେମ ଆ ା କରି ନାହଁୁ, କିଅବା ଆମ ମନେର ଏହା ଉଦୟ େହାଇ

ନାହ। 32 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ତାହା

େତାଫ କିଅବା ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କା ନାମେର ଆଉ ଖ ାତ ନ େହାଇ

ହତ ା ଉପତ କା େବାଲ ଖ ାତ େହବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; କାରଣ

ଆଉ ସାନ ନ ଥବାଯାଏ େଲାକମାେନ େତାଫେ ର କବର େଦେବ। 33

ତହେର ଏହି େଲାକମାନଙର ଶବ ଆକାଶ ପକୀଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର

ଖାଦ େହବ; ଆଉ, େସମାନଙୁ େକହି ତଡ଼ି େଦବ ନାହ। 34 େସସମୟେର

ଆେମ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସଡ଼କସବୁେର, ଆେମାଦର

ଧନି, ଆନନର ଧନି ଓ ବରକନ ାର ଧନି ନିବୃତ କରାଇବା; କାରଣ େଦଶ

ଧଂସସାନ େହବ।

8ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ସମୟେର େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣର

ଅସି ଓ ତାହାର ଅଧପତିଗଣରଅସି, ଯାଜକଗଣରଅସି, ଭବିଷ ବକାଗଣଙ

ଅସି ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀଗଣର ଅସି େସମାନଙ କବରରୁ ବାହାର

କରିେବ। 2ଆଉ, େସମାେନ ସୂଯ , ଚନ ଓ ଆକାଶମଣଳସ େସୖନ ଗଣକୁ

ଭଲ ପାଇଅଛନି ଓ େଯଉଁମାନଙର େସବା କରିଅଛନି ଓ େଯଉଁମାନଙର

ପଶା ଗାମୀ େହାଇଅଛନି ଓ େଯଉଁମାନଙର ଅେନଷଣ କରିଅଛନି ଓ

େଯଉଁମାନଙୁ ପଣାମ କରିଅଛନି, େସମାନଙ ଆଗେର ତାହାସବୁ ଛିନଭନ
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କରି ପକାଇେବ; େସହି ଅସିସବୁ ଏକତୀକୃତ କିଅବା କବରେର େପାତା େହବ

ନାହ; େସସବୁ ଭୂମିେର ଖତ ତୁଲ େହବ। 3 ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

କହନି, ଏହି ଦୁଷ ବଂଶକୁ ଆେମ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ,

େସସବୁ ସାନେର େସମାନଙର ଅବଶିଷ ଥବା ସମସଙ ପତି ଜୀବନ ଅେପକା

ବରଞ ମୃତୁୁ ବାଞନୀୟ େହବ। 4ଆହୁରି, ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ମନୁଷ ପଡ଼ିେଲ, କʼଣ ଆଉ ଉେଠ ନାହ? ବିପଥେର

ଗେଲ, କʼଣ ଆଉ େଫେର ନାହ? 5 େତେବ ଯିରୂଶାଲମସ ଏହି େଲାକମାେନ

ଚିରକାଳ ବିପଥଗମନେର କାହକି ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛନି? େସମାେନ

ପବଞନା ଦୃଢ଼ ରୂେପ ଧରନି, େସମାେନ େଫରିବାକୁ ଅସମତ। 6ଆେମ

ମେନାେଯାଗ କରି ଶୁଣିଲୁ, ମାତ େସମାେନ ଯଥାଥ କଥା କହିେଲ ନାହ;

‘ହାୟ ହାୟ, ମଁୁ କʼଣ କରିଅଛି! ଏହା କହି େକହି ଆପଣା ଦୁଷତା ସକାେଶ

ଅନୁତାପ କେର ନାହ;’ େଯପରି ଊଦଶାସେର ଅଶ ଯୁଦେର େଦୗେଡ଼, େସପରି

ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େଦୗେଡ଼। 7 ହଁ, ଆକାଶଗାମିନୀ

ଚରଳ ଆପଣାର ନିରୂପିତ ସମୟ ଜାେଣ; ଆଉ, କେପାତ, ତାଳେଚାଞ

ଓ ସାରସ ଆପଣା ଆପଣାର ଆସିବାର କାଳ ରକା କରନି; ମାତ ଆମର

େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙର ନିୟମ ଜାଣନି ନାହ। 8ଆେମମାେନ ାନୀ

ଓ ସଦାପଭୁଙର ବ ବସା ଆମମାନଙଠାେର ଅଛି, ଏହି କଥା ତୁେମମାେନ

କିପରି କହୁଅଛ? ମାତ, େଦଖ, ଅ ାପକମାନଙର ମିଥ ା େଲଖନୀ ମିଥ ା

ଗଢ଼ିଅଛି। 9 ାନୀମାେନ ଲଜିତ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ ଘାବରା ଓ ଧରା

େହାଇଅଛନି; େଦଖ, େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଅଗାହ କରିଅଛନି;

ଆଉ, େସମାନଙର ାନ କି ପକାର? 10 ଏେହତୁ ଆେମ ଅନ ମାନଙୁ

େସମାନଙର ଭାଯ ାଗଣ ଓ ଅନ ଅନ ଅଧକାରୀଙୁ େସମାନଙର େକତସବୁ

େଦବା; କାରଣ େସମାନଙର କୁଦଠାରୁ ଅତ ନ ମହାନ େଲାକ ପଯ ନ

ପେତ େକ ହ େଲାଭାସକ, ଭବିଷ ବକାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯ ନ ପେତ େକ

ହ ମିଥ ାଚରଣ କରନି। 11 ପୁଣି, ଶାନି ନ ଥେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାନି, ଶାନି’

େବାଲ କହି ଆମ େଲାକମାନଙ କନ ାର କତ ଉପେର ଉପେର ସୁସ କରନି।

12 େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ କାଯ କରିଅଛନି େବାଲ କʼଣ ଲଜିତ େହେଲ?

ନା, େସମାେନ କିଛି ହ ଲଜିତ େହେଲ ନାହ, କିଅବା ମୁଖ ବିବଣ କେଲ ନାହ;

ଏେହତୁ େସମାେନ ପତିତ େଲାକମାନଙ ମ େର ପତିତ େହେବ; ସଦାପଭୁ
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କହନି, େସମାନଙ ପତିଫଳ ପାପିର ସମୟେର େସମାେନ ନିପାତିତ େହେବ।

13 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା;

ଦାକାଲତାେର ଦାକାଫଳ, କିଅବା ଡିମିରି ବୃକେର ଡିମିରି ଫଳ ରହିବ ନାହ

ଓ ପତ ମାନ େହବ; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ ଯାହା େଦଇଅଛୁ, େସସବୁ

େସମାନଙଠାରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ।” 14ଆେମମାେନ କାହକି ତୁନି େହାଇ ବସୁଅଛୁ?

ଏକତିତ ହୁଅ, ଆସ, ଆେମମାେନ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗରମାନେର ପେବଶ

କରୁ ଓ େସଠାେର ନୀରବ େହଉ; କାରଣ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର

ପାପ କରିଅଛୁ େବାଲ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ପରେମଶର ଆମମାନଙୁ

ନୀରବ କରିଅଛନି ଓ ବିଷବୃକର ରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି। 15

ଆେମମାେନ ଶାନିର ଅେପକା କଲୁ, ମାତ କିଛି ମଙଳ େହଲା ନାହ; ଆେରାଗ

ସମୟର ଅେପକା କଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆଶଙା ଉପସିତ! 16 “ଦା ନଗରଠାରୁ

ତାହାର ଅଶଗଣର ନାସା ଶବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି; ତାହାର ବଳିଷ ଅଶଗଣର ହ

ହ ଶବେର ସମୁଦାୟ େଦଶ କମୁଅଛି; କାରଣ େସମାେନ ଆସିଅଛନି, ଆଉ

େଦଶ ଓ ତନ ସିତସକଳ ନଗର ଓ ତନିବାସୀଗଣକୁ ଗାସ କରିଅଛନି;

17 େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ମ କୁ ସପ, କାଳସପମାନଙୁ ପଠାଇବା,

େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଦଂଶନ କରିେବ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 18ଆହା,

ମଁୁ େଯେବ ଦୁଃଖ ପତିକୂଳେର ଆପଣାକୁ ସାନନା କରିପାରନି! େମାର ମ େର

େମାʼ ହୃଦୟ ମୂଚତ। 19 େଦଖ, ଅତି ଦୂର େଦଶରୁ େମାʼ େଲାକଙ କନ ାର

ଆତନାଦ; “ସଦାପଭୁ କʼଣ ସିେୟାନେର ନାହାନି? ତହର ରାଜା କʼଣ

ତହ ମ େର ନାହାନି?” “େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର େଖାଦିତ ପତିମା ଓ

ବିେଦଶୀୟ ଅସାର ବସୁ ସମୂହ ଦାରା କାହକି ଆମଙୁ ବିରକ କରିଅଛନି?”

20 “ଶସ ସଂଗହର ସମୟ ଗତ େହଲା, ଗୀଷକାଳ େଶଷ େହଲା, ମାତ

ଆମମାନଙର ପରିତାଣ େହାଇ ନାହ।” 21ମଁୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ କନ ାର

ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଦୁଃଖତ; ମଁୁ ମଳିନ; ବିସୟତା େମାେତ ଆକାନ କରିଅଛି। 22

ଗିଲୀୟଦେର କʼଣ ଔଷଧ ନାହ? େସଠାେର କʼଣ େବୖଦ ନାହାନି? େତେବ

େମାʼ େଲାକମାନଙ କନ ା କାହକି ପୁନଃ ସାସ ଲାଭ କରୁ ନାହ?

9ଆଃ, େଯେବ େମାହର ମସକ ଜଳମୟ ଓ େମାର ଚକୁ େଲାତକର ଝର

ସରୂପ ହୁଅନା, େତେବ ମଁୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ କନ ାର ହତ େଲାକମାନଙ

ନିମେନ ଦିବାରାତ କନନ କରିପାରନି! 2ଆଃ, ପଥକମାନଙର ବସା ପରି ଯଦି
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ପାନରେର େମାର େଗାଟିଏ ବସା ଥାʼନା, େତେବ ମଁୁ ନିଜ େଲାକମାନଙୁ ତ ାଗ

କରି େସମାନଙଠାରୁ ସାନାନରକୁ ଯାଇ ପାରନି! କାରଣ େସମାେନ ସମେସ

ବ ଭଚାରୀ, ବିଶାସଘାତକ େଲାକଙର ସମାଜ। 3ପୁଣି, େସମାେନ ଅସତ ତା

ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହାରୂପ ଧନୁକୁ ବକ କରନି; ଆଉ, େସମାେନ

େଦଶେର ବଳିଷ େହାଇଅଛନି, ମାତ ସତ ତା ପକେର ନୁେହଁ; କାରଣ

େସମାେନ ଦୁଷତା ଉପେର ଦୁଷତା କରିବା ପାଇଁ ଅଗସର ହୁଅନି, େସମାେନ

ଆମଙୁ ଜାଣନି ନାହ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 4 ତୁେମମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ମିତଗଣ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ େକୗଣସି ଭାତାଠାେର ବିଶାସ

କର ନାହ; କାରଣ ପେତ କ ଭାତା ନିତାନ ଅପହରଣ କରିବ ଓ ପେତ କ

ମିତ ନିନା େଘନି ବୁଲବ। 5ଆଉ, େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ପବଞନା କରିେବ ଓ ସତ କଥା କହିେବ ନାହ; େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଜିହାକୁ ମିଥ ା କହିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଅଛନି; େସମାେନ ଅଧମ

କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନଙୁ ବ ସ କରନି। 6ପବଞନା ମ େର ତୁମର ବସତି

ସାନ ଅଛି; ସଦାପଭୁ କହନି, େସମାେନ ପବଞନା ସକାଶୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ

ଅସୀକାର କରନି। 7ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

“େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙୁ ତରଳାଇବା ଓ େସମାନଙୁ ପରୀକା କରିବା;

କାରଣ ଆମ େଲାକଙର କନ ା େହତୁରୁ ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କଅଣ କରିବା? 8

େସମାନଙର ଜିହା ପାଣନାଶକ ତୀର ସରୂପ; ତାହା ପବଞନାର କଥା କେହ;

େଲାେକ ମୁଖେର ପତିବାସୀ ସେଙ େପମାଳାପ କରନି, ମାତ ଅନେର ଛକି

ବସନି। 9 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ କʼଣ େସମାନଙୁ ଏହିସବୁର ପତିଫଳ

େଦବା ନାହ? ଏହି ପକାର େଗାଷୀଠାରୁ ଆମର ପାଣ କʼଣ ପରିେଶାଧ

େନବ ନାହ? 10 ମଁୁ ପବତମାନର ବିଷୟେର େରାଦନ ଓ ହାହାକାର ଓ

ପାନରସ ଚରାସାନସକଳର ବିଷୟେର ବିଳାପ କରିବି, କାରଣ େସସବୁ

ଦଗ େହାଇଅଛି ଓ ତହର ମ େଦଇ େକହି ଗତାୟାତ କେର ନାହ; ଅଥବା

େଲାକମାେନ ପଶୁପଲର ରବ ଶୁଣି ପାରନି ନାହ; ଆକାଶସ ପକୀଗଣ ଓ

ଭୂଚର ପଶୁଗଣ ଉଭୟ ପଳାୟନ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଚାଲ ଯାଇଅଛନି।

11 ପୁଣି, ଆେମ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଢିପି ଓ ଶୃଗାଳଗଣର ବାସସାନ କରିବା;

ଆଉ, ଆେମ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହକୁ ନିବାସୀବିହୀନ ଧଂସସାନ କରିବା।”

12 ଏହା େଯ ବୁଝିପାେର, ଏପରି ାନୀ ମନୁଷ କିଏ ଅଛି? ଓ ଏହା ବ କ
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କରିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙର ମୁଖ ଯାହାକୁ ାତ କରାଇଅଛି, ଏପରି ବ କି

କିଏ? େଦଶ କି ନିମେନ ବିନଷ ଓ ପାନର ତୁଲ ଦଗ େହଲା େଯ, େକହି

ତହର ମ େଦଇ ଗତାୟାତ କେର ନାହ? 13ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ କହନି,

“କାରଣ ଏହି, ଆେମ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଆପଣାର େଯଉଁ ବ ବସା ରଖଲୁ,

ତାହା େସମାେନ ତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ ଆମର ବାକ ପାଳନ କରି ନାହାନି,

କିଅବା ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ନାହାନି; 14 ମାତ ଆପଣା ଆପଣା

ଅନଃକରଣର ଅବା ତାନୁସାେର ଓ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙ ଶିକାମେତ

ବା ନାମକ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆଚରଣ କରିଅଛନି। 15

ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙୁ, ଅଥା , ଏହି େଲାକମାନଙୁ ତିକ ଫଳ େଭାଜନ

କରାଇବା ଓ ବିଷବୃକର ରସ େସମାନଙୁ ପାନ କରିବାକୁ େଦବା। 16ଆହୁରି,

େଯଉଁମାନଙୁ େସମାେନ କିଅବା େସମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ ଜାଣି ନାହାନି,

ଏପରି ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଆେମ େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିବା;

ପୁଣି, ଆେମ େଯପଯ ନ େସମାନଙୁ ସଂହାର ନ କରୁ, େସପଯ ନ ଆେମ

େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଖଡ ପଠାଇବା।” 17 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ବିେବଚନା କର ଓ ବିଳାପକାରିଣୀ ସୀମାନଙୁ

ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକ ଓ ନିପୁଣା ସୀମାନଙର ଆସିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଅ;

18 ଆମମାନଙର ଚକୁ େଯପରି େଲାତକେର ଭାସିଯିବ ଓ ଆମମାନଙ

ଚକୁପତାରୁ ଜଳଧାରା ନିଗତ େହବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଶୀଘ ଆସି

ଆମମାନଙ ନିମେନ ହାହାକାର କରନୁ। 19 କାରଣ ସିେୟାନଠାରୁ ଏହି

ହାହାକାର ଶବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି, ‘ଆେମମାେନ କିପରି ବିନଷ େହାଇଅଛୁ!

େଲାକମାେନ ଆମମାନଙର ବାସସାନ ଭୂମିସା କରିବାରୁ ଆେମମାେନ େଦଶ

ତ ାଗ କରି ଅତିଶୟ ଲଜିତ େହାଇଅଛୁ।’” 20 ତଥାପି ଆେଗା ସୀମାେନ,

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ ଓ ତୁମମାନଙର କଣ ତାହାଙର ମୁଖନିଗତ ବାକ

ଗହଣ କରୁ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କନ ାମାନଙୁ ହାହାକାର

କରିବାର ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ପତିବାସିନୀକୁ ବିଳାପ କରିବାର ଶିକା

ଦିଅ। 21 କାରଣ ମୃତୁୁ ଆମମାନଙର ଝରକା େଦଇ ଆସି ଆମମାନଙ

ଅଟାଳିକାମାନେର ପେବଶ କରିଅଛି; େସ ବାହାେର ବାଳକମାନଙୁ ଓ ଛକେର

ଯୁବାମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବାକୁ ଉଦ ତ। 22 କୁହ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା
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କହନି, ‘ମନୁଷ ମାନଙର ଶବ ଖତ ପରି ଓ ଶସ େଚଦକର ପଶା ପଡ଼ିଥବା

ଅଳ ଅଳ ଶସ ପରି େକତେର ପଡ଼ି ରହିବ, େକହି େସସବୁକୁ ସଂଗହ କରିେବ

ନାହ।’” 23 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ ାନବାନ ଆପଣା ାନେର ଦପ ନ

କରୁ, କିଅବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳେର ଦପ ନ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା

ଧନେର ଦପ ନ କରୁ; 24ମାତ େଯେବ େକହି ଦପ କେର, େତେବ େସ ଆମକୁ

ଚିେହ ଓ ଜାେଣ େବାଲ ଦପ କରୁ; ଆେମ ସଦାପଭୁ, ପୃଥବୀେର େସହପୂଣ

କରୁଣା, ବିଚାର ଓ ଧମ ସାଧନ କରୁ, କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଏସବୁେର

ଆମର ସେନାଷ ଥାଏ। 25 ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ େଯଉଁ ସମୟେର

ସୁନତ େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙର ଅସୁନତ ଅନୁସାେର ଦଣ େଦବା, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି; 26ଆେମ ମିସରକୁ ଓ ଯିହୁଦାକୁ, ଇେଦାମକୁ, ଅେମାନ

ସନାନଗଣକୁ ଓ େମାୟାବକୁ, ଆପଣା ଆପଣା େକଶ େକାଣ ମୁଣନକାରୀ

ପାନରବାସୀ ସମସଙୁ ଦଣ େଦବା; କାରଣ ସକଳ େଗାଷୀ ଅସୁନତ, ପୁଣି

ସମଗ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଅନଃକରଣେର ଅସୁନତ ଅଟନି।”

10 େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ କଥା କହନି, ତାହା

ଶୁଣ; 2 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ବ ବହାର ଶିଖ ନାହ, ଆକାଶର ଓ ନାନା ଚିହେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ

ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ତହେର ଭୀତ ହୁଅନି। 3 ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ବିଧସକଳ ଅସାର; େଯେହତୁ ବନରୁ ଜେଣ ବୃକ େଛଦନ କେର, ତାହା ଅସ

ଦାରା କାରିଗରର ହସକୃତ କମ। 4 େସମାେନ ରୂପା ଓ ସୁନାେର ତାହା

ମଣନ କରନି; ପୁଣି, ତାହା େଯପରି ଟଳଟଳ େହବ ନାହ, ଏଥପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି

ଦାରା କଣା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରନି। 5 େସସବୁ ତାଳଗଛ ତୁଲ , କୁନା କମ

ଓ କଥା କହନି ନାହ; େସମାେନ ଚାଲ ପାରନି ନାହ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ

ବହିବାକୁ ହୁଏ। େସମାନଙ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ଅମଙଳ କରିପାରନି ନାହ କିଅବା ମଙଳ କରିବାକୁ ହ େସମାନଙର ସା

ନାହ।” 6 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁମ ତୁଲ େକହି ନାହ; ତୁେମ ମହାନ, ଓ

ପରାକମେର ତୁମର ନାମ ମହତ। 7 େହ ସବେଦଶୀୟମାନଙର ରାଜ ,

ତୁମଙୁ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ? କାରଣ ତାହା ତୁମର ପାପ ; େଯେହତୁ

ନାନା େଦଶୀୟ ସମୁଦାୟ ାନୀମାନଙ ମ େର ଓ େସମାନଙ ସମୁଦାୟ

ରାଜକୀୟ ଐଶଯ ଶାଳୀମାନଙ ମ େର ତୁମ ତୁଲ େକହି ନାହ। 8
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େସମାେନ ସମେସ ପଶୁବ ଓ ଅ ାନ ପତିମାଗଣର ଶିକା କାଷ ମାତ। 9

ତଶୀଶରୁ ପିଟା ରୂପାପାତ ଓ ଉଫସରୁ ସୁନା ଅଣାଯାଏ, ତାହା କାରିଗରର

କମ ଓ ସଣକାରର ହସନିମତ; େସମାନଙର ବସ ନୀଳ ଓ ଧୂମବଣ,

େସସବୁ ନିପୁଣ ଶିଳକରମାନଙର କୃତ କମ। 10 ମାତ ସଦାପଭୁ ସତ

ପରେମଶର ଅଟନି; େସ ଜୀବିତ ପରେମଶର ଓ ଅନନକାଳସାୟୀ ରାଜା;

ତାହାଙ େକାପେର ପୃଥବୀ କମିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସବେଦଶୀୟମାେନ ତାହାଙର

େକାଧ ସହି ପାରନି ନାହ। 11 ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିବ,

“େଯଉଁ େଦବତାମାେନ ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରି ନାହାନି,

େସମାେନ ପୃଥବୀରୁ ଓ ଆକାଶମଣଳର ତଳୁ ବିନଷ େହେବ।” 12 େସ

ଆପଣା ପରାକମ ଦାରା ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରିଅଛନି, େସ ଆପଣା ାନ

ଦାରା ଜଗତ ସାପନ କରିଅଛନି ଓ ଆପଣାର ବୁଦି ଦାରା େସ ଆକାଶମଣଳ

ବିସାର କରିଅଛନି; 13 େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ରବ ଉଚାରଣ କରନି,

େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ଜଳରାଶିର ଶବ ହୁଏ, ପୁଣି େସ ପୃଥବୀର ପାନରୁ

ବାଷ ଉତାପନ କରାନି; େସ ବୃଷି ନିମେନ ବିଜୁଳି ପସୁତ କରନି ଓ ଆପଣା

ଭଣାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣନି। 14 ପେତ କ ମନୁଷ ପଶୁବ

ଓ ାନହୀନ େହାଇଅଛି; ପେତ କ ସଣକାର ଆପଣା େଖାଦିତ ପତିମା ଦାରା

ଲଜିତ େହାଇଅଛି; କାରଣ ତାହାର ଢଳା ପତିମା ମିଥ ା ଓ େସମାନଙଠାେର

ପାଣବାୟୁ ନାହ। 15 େସସବୁ ଅସାର ଓ ଭାନିର କମ; େସମାେନ ଆପଣା

ପତିଫଳ ପାଇବା ସମୟେର ବିନଷ େହେବ। 16 େଯ ଯାକୁବର ବାଣ ସରୂପ,

େସ ଏମାନଙ ପରି ନୁହନି; କାରଣ େସ ସବ ବସୁର ନିମାଣକତା ଓ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ତାହାଙର ଅଧକାର ସରୂପ; ତାହାଙର ନାମ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ।

17 େହ ଅବରୁଦ ସାନ ନିବାସୀ , ତୁେମ େଦଶରୁ ଆପଣା ସାମଗୀ ସଂଗହ

କର। 18 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଦଖ, ଆେମ ଏହି ସମୟେର

େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ଛାଟିଣୀ ମାରିବା ପରି ଫଙି େଦବା ଓ େସମାନଙୁ

ଏପରି େକଶ େଦବା େଯ, େସମାେନ ତାହା େବାଧ ପାଇେବ।” 19 ହାୟ

ହାୟ, େମାହର ଦୁଃଖ! େମାହର କତ ଅତି େବଦନାଯୁକ; ତଥାପି ମଁୁ କହିଲ,

“ଏହି େମାହର େବଦନା, େମାେତ ଏହା ସହିବାକୁ େହବ।” 20 େମାର ତମୁ

ଲୁଟିତ େହାଇଅଛି ଓ େମାର ରଜୁସବୁ ଛିଣି ଯାଇଅଛି; େମାର ବାଳକମାେନ

େମାʼ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛନି, େସମାେନ ନାହାନି, େମାର ତମୁ ଆଉ
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ପସାରିବାକୁ ଓ େମାର ତମୁର ବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ େକହି ନାହ। 21କାରଣ

ପାଳକଗଣ ପଶୁବ େହାଇଅଛନି ଓ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପଚାରି ନାହାନି;

ଏେହତୁ େସମାେନ ଉନତି କରି ନାହାନି ଓ େସମାନଙର ପଲସବୁ ଛିନଭନ

େହାଇଅଛନି। 22 େକାଳାହଳର ରବ, େଦଖ ତାହା ଉପସିତ େହଉଅଛି,

ଆଉ ଯିହୁଦାର ନଗରସବୁ ଉଚିନ ଓ ଶୃଗାଳମାନଙର ବାସସାନ କରିବା

ପାଇଁ ଉତର େଦଶରୁ ମହାଚହଳ ଆସୁଅଛି। 23 େହ ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ଜାେଣ;

ମନୁଷ ର ଗତି ତାହାର ଆୟତ ନୁେହଁ; ନିଜ ପାଦବିେକପ ସିର କରିବାର

ଗମନକାରୀ ମନୁଷ ର ସା ନୁେହଁ। 24 େହ ସଦାପଭୁ, େମାେତ ଶାସନ

କର, ମାତ ବିଚାରପୂବକ କର; େକାଧେର ତାହା ନ କର, କେଲ ତୁେମ

େମାେତ ବିନାଶ କରିବ। 25 େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ତୁମଙୁ ଜାଣନି

ନାହ ଓ େଯଉଁ େଗାଷୀସକଳ ତୁମ ନାମେର ପାଥନା କରନି ନାହ, େସମାନଙ

ଉପେର ତୁେମ ଆପଣା େକାପ ଢାଳିଦିଅ; କାରଣ େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗାସ

କରିଅଛନି, ହଁ, େସମାେନ ତାହାକୁ ଗାସ କରି ସଂହାର କରିଅଛନି ଓ ତାହାର

ବାସସାନ ଉଚିନ କରିଅଛନି।

11ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା;

ଯଥା, 2 “ତୁେମମାେନ ଏହି ନିୟମର ବାକ ଶୁଣ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ

ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙୁ କୁହ; 3ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ

ଏକ ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ େଦବା ବିଷୟକ ଆମର ଶପଥ ଆଜିକାର

ନ ାୟ ସିଦ କରିବା ନିମେନ, 4ଆେମ ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ

ମିସର େଦଶରୁ, େଲୗହ ଅଗିକୁଣରୁ, ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନ େସମାନଙୁ

ଯାହା ଆେଦଶ କରି କହିଲୁ, 5ଅଥା , ଆମ ରବେର ଅବଧାନ କର ଓ ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା କରୁ, େସସକଳ ଅନୁସାେର କମ କର; ତହେର

ତୁେମମାେନ ଆମର େଲାକ େହବ ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର

େହବା; େସହି ନିୟମର କଥା େଯଉଁ େଲାକ ନ ଶୁେଣ, େସ ଅଭଶପ େହଉ!”

ତହେର ମଁୁ ଉତର େଦଇ କହିଲ, “େହ ସଦାପଭୁ, ଆେମ ।” 6ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ଯିହୁଦାର ସବୁ ନଗରେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସବୁ

ସଡ଼କେର ଏହିସବୁ କଥା ପଚାର କରି କୁହ, ତୁେମମାେନ ଏହି ନିୟମର ବାକ

ଶୁଣ ଓ ତାହା ପାଳନ କର। 7କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ
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ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ଦୃଢ଼ ରୂେପ

ସାକ େଦଇଅଛୁ, ପତୁ ଷେର ଉଠି ସାକ େଦଇ କହିଅଛୁ, ଆମ ରବେର

ଅବଧାନ କର। 8 ତଥାପି େସମାେନ ଅବଧାନ କିଅବା କଣପାତ କେଲ ନାହ,

ମାତ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ ଅନଃକରଣର ଅବା ତାନୁସାେର

ଆଚରଣ କେଲ; ଏନିମେନ ଆେମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ େଯଉଁ

ନିୟମ ଆେଦଶ କଲୁ, ତହର ସକଳ କଥା େସମାନଙ ଉପେର ବତାଇଲୁ,

ତଥାପି େସମାେନ ପାଳନ କେଲ ନାହ।” 9ଆଉ, ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ,

“ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ ମ େର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙ ମ େର

ଏକ ଚକାନ େଦଖାଯାଏ। 10ଆମର ବାକ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େସମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଅଧମ ପତି େସମାେନ େଫରିଅଛନି ଓ େସମାେନ ଅନ

େଦବଗଣର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ପଶା ଗାମୀ େହାଇଅଛନି;

ଇସାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ, େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସହିତ

ଆମର କୃତ ନିୟମ ଲଙନ କରିଅଛନି। 11 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙ ପତି ଅମଙଳ ଘଟାଇବା, େସମାେନ

ତହରୁ ରକା ପାଇ ପାରିେବ ନାହ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆମ ନିକଟେର ଆତସର

କରିେବ, ମାତ ଆେମ େସମାନଙର କଥା ଶୁଣିବା ନାହ। 12 ତହଁୁ ଯିହୁଦାର

ନଗରସମୂହ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ େଯଉଁ େଦବଗଣ ନିକଟେର ଧୂପ

ଜଳାନି, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆତସର କରିେବ; ମାତ େସମାେନ

େସହି ବିପଦ ସମୟେର େସମାନଙୁ କିଛି ଉଦାର କରିେବ ନାହ। 13 କାରଣ

େହ ଯିହୁଦା, ତୁମର ନଗରସମୂହର ସଂଖ ାନୁସାେର ତୁମର େଦବଗଣ

ଅଛନି; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମର ସଡ଼କସମୂହର ସଂଖ ାନୁସାେର,

ଲଜାସଦ ବସୁ ଉେଦଶ େର ଯ େବଦି, ଅଥା , ବାେ ଦବ ଉେଦଶ େର

ଧୂପ ଜଳାଇବା ନିମେନ ଯ େବଦି ସାପନ କରିଅଛ। 14 ଏେହତୁ ତୁେମ

ଏହି େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କର ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ନିମେନ

ଉଚ ଆତସର ଅବା ପାଥନା କର ନାହ, କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ବିପଦ ସକାଶୁ ଆମ ନିକଟେର ଆତସର କଲା େବେଳ ଆେମ େସମାନଙର

କଥା ଶୁଣିବା ନାହ। 15ଆମ ଗୃହେର ଆମ ପିୟାର କି କାଯ ? କାରଣ

େସ ଅେନକଙ ସେଙ ବ ଭଚାର କରିଅଛି ଓ ତୁମ ନିକଟରୁ ପବିତ ମାଂସ

ଅନରିତ େହାଇଅଛି, ଦୁଷମ କଲା େବେଳ ତୁେମ ଆନନ କରୁଅଛ। 16
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ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ମେନାହର ଫଳେର ସୁନର ହରି ବଣ ଜୀତବୃକ େବାଲ

ନାମ େଦେଲ; େଲାକସମୂହର ମହାଶବ ସହକାେର, େସ ତହ ଉପେର ଅଗି

ଜଳାଇ ଅଛନି ଓ ତହର ଶାଖାସବୁ ଭଗ େହାଇଅଛି। 17 େଯେହତୁ ତୁମର

େରାପଣକତା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଅମଙଳର କଥା

କହିଅଛନି; ଇସାଏଲ ବଂଶର ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର ଦୁଷତା ଏଥର କାରଣ,

େସମାେନ ବାେ ଦବ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇ ଆମକୁ ବିରକ କରିବା

ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଆେପ ତାହା ସମନ କରିଅଛନି।” 18

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଆମକୁ ାନ ଦିଅେନ, ମଁୁ ତାହା ଜାଣିଲ; େସସମୟେର

ତୁେମ େମାେତ େସମାନଙର କିୟା େଦଖାଇଲ। 19 ମାତ ମଁୁ ହତ ା ନିମେନ

ନିଆଯାଉଥବା ଶାନ େମଷଶାବକ ଓ ବଳଦ ପରି ଥଲ; “ପୁଣି, ଆେମମାେନ

ଫଳସୁଦା ବୃକ ନଷ କରୁ ଓ ତାହାର ନାମ େଯପରି ଆଉ ସରଣେର ନ

ଥାଏ, ଏଥପାଇଁ ଜୀବିତ େଲାକମାନଙ େଦଶରୁ ତାହାକୁ କାଟି ପକାଉ,” ଏହି

କଥା କହି େସମାେନ େଯ େମାʼ ବିରୁଦେର କୁମନଣା କରିଥେଲ, ଏହା ମଁୁ

ଜାଣି ନ ଥଲ। 20 ମାତ େହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ନ ାୟେର

ବିଚାର କରୁଥାଅ, ତୁେମ ମମ ଓ ଚିତର ପରୀକା କରୁଥାଅ, େସମାନଙ ପତି

ତୁମର ପତିେଶାଧ ଦାନ େମାେତ େଦଖବାକୁ ଦିଅ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମ ନିକଟେର

ଆପଣା ଗୁହାରି ପକାଶ କରିଅଛି। 21 ଏେହତୁ “ଅନାେଥା େଲାକମାନଙ

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େସମାେନ ତୁମର ପାଣ ଅେନଷଣ

କରି କହନି, ତୁେମ େଯପରି ଆମମାନଙ ହସେର ହତ ନ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ

ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର ନାହ; 22 ଏନିମେନ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙୁ ଶାସି େଦବା;

ଯୁବାଗଣ ଖଡେର ମରିେବ; େସମାନଙର ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ ଦୁଭକେର

ମରିେବ; 23 େସମାନଙର ଅବଶିଷ େକହି ରହିେବ ନାହ; କାରଣ ଆେମ

ଅନାେଥା େଲାକମାନଙ ଉପେର ଅମଙଳ, ଅଥା , େସମାନଙର ପତିଫଳ

ପାପିର ବଷ ଆଣିବା।”

12 େହ ସଦାପଭୁ, ମଁୁ େଯେତେବେଳ ତୁମ ସେଙ ପତିବାଦ କେର, ତୁେମ

ଧାମକ ଅଟ; ତଥାପି ବିଚାର ବିଷୟେର ମଁୁ ତୁମ ସେଙ ବାଦାନୁବାଦ କରିବି;

ଦୁଷ େଲାକମାନଙର ପଥ କାହକି କୁଶଳଯୁକ ହୁଏ? ଅତି ବିଶାସଘାତକ

ସମେସ କାହକି ନିରାପଦେର ଥାʼନି? 2 ତୁେମ େସମାନଙୁ େରାପଣ କରିଅଛ,
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େସମାେନ ବଦମୂଳ େହାଇଅଛନି; େସମାେନ ବଢ଼ନି, ହଁ, େସମାେନ ଫଳ

ଫଳନି; ତୁେମ େସମାନଙ ମୁଖର ନିକଟେର ଓ େସମାନଙ ଅନଃକରଣରୁ

ଦୂରେର ଅଛ। 3 ମାତ େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ େମାେତ ଜାଣୁଅଛ; ତୁେମ

େମାେତ େଦଖୁଅଛ ଓ ତୁମ ପତି େମାର ମନ କିପରି, ତାହା ପରୀକା କରୁଅଛ;

ତୁେମ େସମାନଙୁ ହତ ା ନିମେନ େମଷଗଣ ତୁଲ ଟାଣି ଆଣ ଓ ହତ ା ଦିନର

ନିମେନ େସମାନଙୁ ପସୁତ ରଖ। 4 େକେତ କାଳ େଦଶ େଶାକ କରିବ ଓ

ସମୁଦାୟ େଦଶର ତୃଣ ଶୁଷ େହବ? ତହର ନିବାସୀମାନଙର ଦୁଷତା ସକାଶୁ

ପଶୁ ଓ ପକୀସବୁ କୟ ପାଉଅଛନି; କାରଣ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “େସ

ଆମମାନଙର େଶଷ ଗତି େଦଖବ ନାହ।” 5 “ଯଦି ତୁେମ ପଦାତିକଗଣର

ସେଙ େଦୗଡ଼ିେଲ େସମାେନ ତୁମକୁ କାନ କରିଅଛନି, ଯଦି ତୁେମ ଅଶଗଣ

ସଙେର କିପରି ପଣ କରି ପାରିବ? ପୁଣି, ଯଦ ପି ଶାନିର େଦଶେର ନିଭୟ

ହୁଅ, ତଥାପି ଯଦନର ଦପ ସାନେର ତୁେମ କଅଣ କରିବ? 6 କାରଣ

ତୁମର ଭାଇମାେନ ଓ ପିତୃବଂଶ ତୁମ ପତି ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛନି;

େସମାେନ ତୁମ ପେଛ ପେଛ ଉଚେର ଡାକ ପକାଇଅଛନି; େସମାେନ ତୁମକୁ

ମିଷ କଥା କହିେଲ େହଁ େସମାନଙୁ ବିଶାସ କର ନାହ।” 7 “ଆେମ ଆପଣା

ଗୃହ ତ ାଗ କରିଅଛୁ, ଆେମ ଆପଣା ଅଧକାର ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛୁ; ଆେମ

ଆପଣା ପାଣର ପିୟତମାକୁ ତାହାର ଶତୁମାନଙ ହସେର ସମପ େଦଇଅଛୁ।

8ଆମର ଅଧକାର ଆମ ପତି ଅରଣ ସ ସିଂହ ପରି େହାଇଅଛି; େସ ଆମ

ବିରୁଦେର ହୁଙାର କରିଅଛି; ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛୁ। 9

ଆମର ଅଧକାର ଆମ ପତି କି ଚିତିତ ଶିକାରୀ ପକୀ ତୁଲ ଅେଟ, ଶିକାରୀ

ପକୀମାେନ ତାହାର ବିରୁଦେର ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛନି? ତୁେମମାେନ ଯାଇ

ବନ ପଶୁମାନଙୁ ଗାସ କରାଇବା ନିମେନ ଏକତ କରି ଆଣ। 10 ଅେନକ

ପଲରକକ ଆମର ଦାକାେକତ ନଷ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଆମର ଭୂମି

ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଆମର ମେନାରମ ଭୂମିକୁ ଧଂସିତ

ପାନର କରିଅଛନି। 11 େସମାେନ ତାହା ଧଂସସାନ କରିଅଛନି; ତାହା ଧଂସିତ

େହାଇ ଆମ ନିକଟେର ବିଳାପ କରୁଅଛି; େକହି ମେନାେଯାଗ ନ କରିବାରୁ

ସମୁଦାୟ େଦଶ ଧଂସିତ େହଉଅଛି। 12 ଧଂସକାରୀମାେନ ପାନରସ ବୃକଶୂନ

ଗିରିସକଳର ଉପରକୁ ଆସିଅଛନି; କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଖଡ େଦଶର ଏକ

ସୀମାରୁ ଅନ ସୀମା ପଯ ନ ଗାସ କରୁଅଛି; େକୗଣସି ପାଣୀର ଶାନି ନାହ।
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13 େସମାେନ ଗହମ ବୁଣି କଣା କାଟିଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ କଷ

େଦଇ କିଛି ଲାଭ ପାଆନି ନାହ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ପଚଣ େକାଧ ସକାଶୁ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଫଳ ବିଷୟେର ଲଜିତ େହବ।” 14ଆେମ ଆପଣା

ଇସାଏଲ େଲାକଙୁ େଯଉଁ ଅଧକାର େଭାଗ କରିବାକୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହା

ସଶକାରୀ ଆମର ଦୁଷ ପତିବାସୀସକଳର ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; “େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙ େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ଉତାଟନ କରିବା ଓ

େସମାନଙ ମ ରୁ ଯିହୁଦାବଂଶକୁ ଉତାଟନ କରିବା। 15 ପୁଣି, େସମାନଙୁ

ଉତାଟନ କଲା ଉତାେର ଆେମ େଫରି େସମାନଙୁ ଦୟା କରିବା ଓ ଆେମ

େସମାନଙର ପେତ କ େଲାକକୁ ତାହାର ଅଧକାରକୁ ଓ ପେତ କ େଲାକକୁ

ତାହାର ଭୂମିକୁ ପୁନବାର ଆଣିବା। 16ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ବାେ ଦବ

ନାମେର ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଶିଖାଇେଲ, େସପରି

ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ େବାଲ, ଆମ ନାମେର ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ

େଲାକମାନଙର ଆଚରଣ ଯତପୂବକ ଶିଖେବ, େତେବ େସମାେନ ଆମ

େଲାକମାନଙ ମ େର ସାପିତ େହେବ। 17 ମାତ ଯଦି େସମାେନ ଶୁଣିେବ

ନାହ, େତେବ ଆେମ େସହି େଗାଷୀକୁ ଉତାଟନ କରିବା, ଉତାଟନ କରି ତାହା

ନଷ କରିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।”

13ସଦାପଭୁ େମାେତ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ତୁେମ ଯାଇ ମସିନା ନିମତ

ଏକ ପଟୁକା କିଣି ତାହା ଆପଣା କଟିେଦଶେର ବାନ ଓ ଜଳେର ତାହା ରଖ

ନାହ।” 2 ତହେର ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ଏକ ପଟୁକା କିଣି ଆପଣା

କଟିେଦଶେର ବାନିଲ। 3 ଏଥଉତାେର ଦିତୀୟ ଥର ସଦାପଭୁଙର ବାକ

େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 4 “ଯଥା, ଉଠ, ତୁମ କଟିେଦଶେର ଥବା

େଯଉଁ ପଟୁକା ତୁେମ କିଣିଅଛ, ତାହା େନଇ ଫରା ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ,

େସଠାସିତ ଏକ େଶୖଳ ଛିଦେର ଲୁଚାଇ ରଖ।” 5 ତହେର ସଦାପଭୁଙ

ଆ ାନୁସାେର ମଁୁ ଯାଇ ଫରା ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା ଲୁଚାଇ ରଖଲ। 6

ପୁଣି, ଅେନକ ଦିନ ଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଠି ଫରା

ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ େଯଉଁ ପଟୁକା େସଠାେର ଲୁଚାଇ ରଖବା ପାଇଁ ଆେମ

ଆ ା କଲୁ, ତାହା େସଠାରୁ ନିଅ।” 7 େତେବ ମଁୁ ଫରା ନଦୀ ନିକଟକୁ

ଯାଇ େସହି ପଟୁକା ଲୁଚାଇ ରଖଥବା ସାନ େଖାଳି ତାହା େନଲ; ଆଉ

େଦଖ, େସ ପଟୁକା ନଷ େହାଇଅଛି, ତାହା ଆଉ େକୗଣସି କମର େଯାଗ
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ନୁେହଁ। 8 େତେବ “ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, 9ଯଥା, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଏହି ପକାେର ଯିହୁଦାର ଦପ ଓ

ଯିରୂଶାଲମର ମହାଦପ ଚୂଣ କରିବା। 10 ଏହି େଯଉଁ ଦୁଷ େଲାକମାେନ

ଆମ ବାକ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣର

ଅବା ତାନୁସାେର ଚାଲନି ଓ ଅନ େଦବଗଣର େସବା ଓ ପୂଜା କରିବା

ନିମେନ େସମାନଙର ପଶା ଗମନ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଏହି ଅକମଣ

ପଟୁକା ତୁଲ େହେବ। 11 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ମନୁଷ ର କଟିେଦଶେର

ପଟୁକା େଯରୂପ ସଂଲଗ ଥାଏ, ତଦୂପ ଆେମ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ଓ ସମୁଦାୟ

ଯିହୁଦାବଂଶକୁ ଆମର େଲାକ, କୀତ, ପଶଂସା ଓ େଗୗରବ ସରୂପ କରିବା

ପାଇଁ ଆମଠାେର ସଂଲଗ କରାଇଲୁ; ମାତ େସମାେନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ

ଅସମତ େହେଲ। 12 ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ପେତ କ କଳସ ଦାକାରସେର

ପୂଣ କରାଯିବ;’ ତହେର େସମାେନ ତୁମକୁ କହିେବ, ‘ପେତ କ କଳସ େଯ

ଦାକାରସେର ପୂଣ କରାଯିବ, ଏହା କʼଣ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ?’ 13

େସେତେବେଳ ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

େଦଖ, ଆେମ ଏହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମସ େଲାକଙୁ, ଅଥା ଦାଉଦର

ସିଂହାସେନାପବିଷ ରାଜାଗଣଙୁ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ, ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ଓ

ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ସମସଙୁ ମତତାେର ପୂଣ କରିବା। 14 ପୁଣି, ଆେମ

େସମାନଙର ଏକ ଜଣକୁ ଅନ ଜଣର ଉପେର, ହଁ, ପିତୃଗଣକୁ ଓ ପୁତଗଣକୁ

ଏକ ସେଙ କଚାଡ଼ି ପକାଇବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି; ଆେମ େସମାନଙ

ପତି କୃପା କିଅବା ଦୟା ଅଥବା କରୁଣା ନ କରି େସମାନଙୁ ନଷ କରିବା।’”

15 ତୁେମମାେନ ଶୁଣ ଓ କଣପାତ କର; ଅହଙାର କର ନାହ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ କଥା କହିଅଛନି। 16 ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ଅନକାର

ଉପସିତ କରିବା ପୂେବ ଓ ଅନକାରମୟ ପବତେର ତୁମମାନଙ ଚରଣ

ଝୁଣିବା ପୂେବ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆଲୁଅର ଅେପକା କରୁ କରୁ େସ ତାହା

ମୃତୁୁ ଚାୟାେର ଓ େଘାର ଅନକାରେର ପରିଣତ କରିବା ପୂେବ, ତୁେମମାେନ

ତାହାଙୁ େଗୗରବ ଦିଅ। 17 ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣିବ ନାହ,

େତେବ ତୁମମାନଙର ଅହଙାର ସକାଶୁ େମାହର ପାଣ ନିେରାଳା ସାନେର

େରାଦନ କରିବ ଓ ସଦାପଭୁଙର ପଲ ବନୀ ଅବସାେର ନୀତ େହବା ସକାଶୁ
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େମାହର ଚକୁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କରି ଅଶୁଧାରା ବୁହାଇବ। 18 ତୁେମ ରାଜାକୁ

ଓ ରାଜମାତାକୁ କୁହ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ନମ କରି ବସ; କାରଣ

ତୁମମାନଙର ମସକାଭରଣ, ଅଥା , େଗୗରବ ମୁକୁଟ ତେଳ ପଡ଼ିଅଛି। 19

ଦକିଣ ପେଦଶୀୟ ନଗରସବୁ ରୁଦ େହାଇଅଛି ଓ ତାହା ଫଟାଇବାକୁ େକହି

ନାହ; ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ନିବାସିତ େହାଇଅଛି; ତାହା ସମୂଣ ରୂେପ ନିବାସିତ

େହାଇଅଛି। 20ତୁେମମାେନ ଚକୁ େଖାଲ ଉତର ଦିଗରୁ ଆସନା େଲାକମାନଙୁ

େଦଖ; ତୁମକୁ େଯଉଁ ପଲ ଦତ େହାଇଥଲା, ତୁମର େସହି ସୁନର ପଲ କାହ?

21 ତୁେମ େଯଉଁମାନଙୁ ନିେଜ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଶିକା େଦଇଅଛ, ତୁମର

େସହି ମିତମାନଙୁ େଯେତେବେଳ େସ ତୁମର ମସକ ସରୂପ କରି ନିଯୁକ

କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ କଅଣ କହିବ? ପସବକାଳେର େଯପରି

ସୀେଲାକ, େସହିପରି ତୁେମ କି େବଦନାଗସ େହବ ନାହ? 22ପୁଣି ଯଦି ତୁେମ

ମେନ ମେନ ପଚାରିବ, େମାʼ ପତି ଏପରି ଦଶା କାହକି ଘଟିଲା? (େତେବ

ଶୁଣ, ) ତୁମ ଅଧମର ବାହୁଲ ରୁ ତୁମ ବସର ଅଞଳ ଉଠାଯାଇଅଛି ଓ ତୁମର

େଗାଇଠି େଦୗରାତ େଭାଗ କରୁଅଛି। 23 କୂଶୀୟ େଲାକ କି ଆପଣା ଚମ

ଓ ଚିତାବାଘ କି ଆପଣା ଚିତବଣ ବଦଳାଇ ପାେର? ତାହାେହେଲ, କୁକମ

କରିବାକୁ ଅଭ ସ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ କି ସୁକମ କରି ପାରିବ? 24

ଏନିମେନ ପାନରସ ବାୟୁ ସମୁଖେର ଉଡ଼ନା ନଡ଼ା ପରି ଆେମ େସମାନଙୁ

ଛିନଭନ କରି ପକାଇବା। 25 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମଠାରୁ ଏହି ତୁମର ବାଣ

ଓ ପରିମିତ ଅଂଶ; କାରଣ ତୁେମ ଆମକୁ ପାେସାରିଅଛ ଓ ମିଥ ାେର ବିଶାସ

କରିଅଛ। 26 ଏନିମେନ ଆେମ ହ ତୁମ ବସର ଅଞଳ ତୁମ ମୁଖ ପଯ ନ

େଟକିବା ଓ ତୁମର ଲଜା େଦଖାଯିବ। 27ଆେମ େକତସ ଗିରିଗଣ ଉପେର

ତୁମର ଘୃଣ କମ, ତୁମର ବ ଭଚାର, ତୁମର ହ ହ େହବାର ଓ ତୁମର

େବଶ ାବୃତିର ଦୁଷତା େଦଖଅଛୁ। େହ ଯିରୂଶାଲମ, ତୁେମ ସନାପର ପାତ!

ତୁେମ ଶୁଚିକୃତ େହବାକୁ ମଙୁ ନାହଁ; ଆହୁରି େକେତ କାଳ ଏପରି େହବ?”

14ଅନାବୃଷି ବିଷୟେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ ସଦାପଭୁଙର

ବାକ । 2 “ଯିହୁଦା େଶାକ କରୁଅଛି ଓ ତହର ନଗରଦାରସକଳ କୀଣ

େହାଇଅଛି, େସମାେନ କଳାବସ ପିନି ଭୂମିେର ବସୁଅଛନି ଓ ଯିରୂଶାଲମର

ଆତସର ଊଦକୁ ଉଠିଅଛି। 3 ପୁଣି, େସମାନଙର କୁଳୀନମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଅଧୀନସ େଲାକମାନଙୁ ଜଳ ପାଇଁ ପଠାନି; େସମାେନ ଗତ ନିକଟକୁ
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ଆସି କିଛି ଜଳ ପାଆନି ନାହ; େସମାେନ ଶୂନ ପାତ େଘନି େଫରି ଯାଆନି;

େସମାେନ ଲଜିତ ଓ ଘାବରା େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ଢାମନି। 4

େଦଶେର ବୃଷି ନ େହବା ସକାଶୁ ଭୂମି ଫାଟି ଯିବାରୁ କୃଷକମାେନ ଲଜିତ

େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ଢାମନି। 5 ହଁ, ତୃଣ ନ ଥବାରୁ ହରିଣୀ

ମ ପଦାେର ପସବ କରି ଆପଣା ଛୁଆ ତ ାଗ କରିଯାଏ। 6ପୁଣି, ବନ

ଗଦଭମାେନ ବୃକଶୂନ ଗିରି ଉପେର ଠିଆ େହାଇ ଶୃଗାଳମାନଙ ପରି ବାୟୁ

ସକାେଶ ଧକାନି; ତୃଣ ନ ଥବାରୁ େସମାନଙର ଚକୁ କୀଣ ହୁଏ।” 7 “େହ

ସଦାପଭୁ, ଯଦ ପି ଆମମାନଙର ଅଧମସବୁ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ସାକ

ଦିଏ, ତଥାପି ତୁେମ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ କାଯ କର; କାରଣ ଆମମାନଙର

ବିପଥଗମନ ଅପାର; ଆେମମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ। 8 େହ

ଇସାଏଲର ଆଶାଭୂମି, ସଙଟ ସମୟେର ତାହାର ଉଦାରକତା, ତୁେମ େଦଶ

ମ େର ପବାସୀ ତୁଲ ଓ େଗାଟିଏ ରାତି େକପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା

ପଥକ ତୁଲ କାହକି େହବ? 9 ତୁେମ କାହକି ବିସିତ ମନୁଷ ତୁଲ କିଅବା

ଉଦାର କରିବାକୁ ଅସମଥ ବୀର ତୁଲ େହବ; ତଥାପି େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ

ଆମମାନଙ ମ େର ଅଛ ଓ ଆେମମାେନ ତୁମ ନାମେର ଖ ାତ ଅଟୁ।

ଆମମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କର ନାହ।” 10 ସଦାପଭୁ ଏହି େଲାକମାନଙ

ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହନି, “େସମାେନ ଏହି ପକାର ଭମଣ କରିବାକୁ ଭଲ

ପାଇଅଛନି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣକୁ ଅଟକାଇ ନାହାନି; ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଗାହ କରନି ନାହ; େସ ଏେବ େସମାନଙ ଅଧମ ସରଣ

କରିେବ ଓ େସମାନଙର ସମସ ପାପର ପତିଫଳ େଦେବ।” 11ଆହୁରି,

ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙ ପକେର ମଙଳ

ପାଥନା କର ନାହ। 12 େସମାେନ ଉପବାସ କେଲ, ଆେମ େସମାନଙର

କାତେରାକି ଶୁଣିବା ନାହ; ପୁଣି, େସମାେନ େହାମ ଓ େନୖେବଦ ଉତଗ

କେଲ, ଆେମ େସମାନଙୁ ଗହଣ କରିବା ନାହ; ମାତ ଆେମ ଖଡ ଓ ଦୁଭକ ଓ

ମହାମାରୀ ଦାରା େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିବା।” 13ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ହାୟ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ! େଦଖ, ‘ତୁେମମାେନ ଖଡ େଦଖବ ନାହ, କିଅବା ତୁମମାନଙ

ପତି ଦୁଭକ ଘଟିବ ନାହ, ମାତ ଆେମ ଏହି ସାନେର ତୁମମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ଶାନି

େଦବା େବାଲ ଭବିଷ ବକାମାେନ ଏହି କଥା େସମାନଙୁ କହନି।’” 14

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଭବିଷ ବକାମାେନ ଆମ
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ନାମେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି; ଆେମ େସମାନଙୁ ପଠାଇ

ନାହଁୁ, ଆେମ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ ନାହଁୁ, କିଅବା ଆେମ େସମାନଙୁ

କଥା କହି ନାହଁୁ; େସମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ଦଶନ, ମନ,

ଅସାର ବିଷୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ପବଞନାମୂଳକ ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରନି। 15 ଏେହତୁ େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ଆମ ନାମେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି ଓ ଆେମ େସମାନଙୁ େପରଣ ନ କେଲ େହଁ

େସମାେନ କହନି, ‘ଏହି େଦଶେର ଖଡ ଓ ଦୁଭକ ଉପସିତ େହବ ନାହ,’

େସମାନଙ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େସହି ଭବିଷ ବକାମାେନ

ଖଡ ଓ ଦୁଭକ ଦାରା ବିନଷ େହେବ। 16ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର

େସମାେନ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି, େସମାେନ ଦୁଭକ ଓ ଖଡ େହତୁରୁ

ଯିରୂଶାଲମର ନାନା ସଡ଼କେର ପକାଯିେବ; ପୁଣି, େସମାନଙୁ େସମାନଙ

ଭାଯ ା ଓ େସମାନଙ ପୁତ ଓ କନ ାମାନଙୁ କବର େଦବା ପାଇଁ େକହି ନ

ଥେବ; କାରଣ ଆେମ େସମାନଙ ଦୁଷତା େସମାନଙ ଉପେର ଢାଳି େଦବା।

17 ଆଉ, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ଦିବାରାତ ଆମ ଚକୁରୁ

ଜଳଧାରା ବହୁ, ତାହା ନିବୃତ ନ େହଉ; କାରଣ ଆମ େଲାକମାନଙର ଅନୂଢ଼ା

କନ ା, ମହା କତେର, ମହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଘାତେର ଭଗ େହାଇଅଛି। 18

ଆେମ ଯଦି ବାହାର େହାଇ େକତକୁ ଯାଉ, େତେବ େଦଖ, େସଠାେର ଖଡେର

ହତ େଲାକ! ପୁଣି, ଆେମ ଯଦି ନଗରେର ପେବଶ କରୁ, େତେବ େଦଖ,

େସଠାେର ଦୁଭକେର ପୀଡ଼ିତ େଲାକ! କାରଣ ଭବିଷ ବକା ଓ ଯାଜକ

ଉଭୟ େଦଶେର ଭମଣ କରନି, େସମାେନ କିଛି ଜାଣନି ନାହ।’” 19 ତୁେମ

କି ଯିହୁଦାକୁ ନିତାନ ଅଗାହ କରିଅଛ? ତୁମର ପାଣ କି ସିେୟାନକୁ ଘୃଣା

କରିଅଛି? କାହକି ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ପହାର କଲ ଓ ଆମମାନଙ ପୀଡ଼ାର

େକୗଣସି ପତିକାର ନାହ? ଆେମମାେନ ଶାନିର ଅେପକା କଲୁ, ମାତ କିଛି

ମଙଳ େହଲା ନାହ ଓ ଆେମମାେନ ସାସ ସମୟର ଅେପକା କଲୁ, ଆଉ

େଦଖ, ଆଶଙା ଉପସିତ! 20 େହ ସଦାପଭୁ, ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ

ଦୁଷତା ଓ ଆମମାନଙ ପିତୃେଲାକମାନଙର ଅଧମ ସୀକାର କରୁଅଛୁ; କାରଣ

ଆେମମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ। 21 ତୁେମ ଆପଣା ନାମ

ସକାଶୁ ଆମମାନଙୁ ଘୃଣା କର ନାହ; ଆପଣା େଗୗରବ ସିଂହାସନର ଅପମାନ

କର ନାହ; ସରଣ କର, ଆମମାନଙ ସହିତ ତୁମର କୃତ ନିୟମ ଭଗ କର
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ନାହ। 22 ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଅସାର େଦବତାଗଣ ମ େର େଯ ବୃଷି

କରାଇପାେର, ଏପରି କି େକହି ଅଛି? ଅଥବା ଆକାଶମଣଳ କି ବୃଷିଦାନ

କରିପାେର? େହ ସଦାପଭୁ, ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ତୁେମ ହ କି େସହି

ବୃଷିଦାତା ନୁହଁ? ଏନିମେନ ଆେମମାେନ ତୁମ ଅେପକାେର ରହିବା; କାରଣ

ତୁେମ ଏହିସବୁର ଉତାଦନ କରିଅଛ।

15 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଯଦ ପି େମାଶା ଓ

ଶାମୁେୟଲ ଆମ ସମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅେନ, ତଥାପି ଆମର ମନ ଏହି

େଲାକମାନଙ ପତି ଅନୁକୂଳ ହୁଅନା ନାହ; େସମାନଙୁ ଆମ ଦୃଷିରୁ ଦୂର

କର, େସମାେନ ବାହାରି ଯାଉନୁ। 2 ପୁଣି, ଯଦି େସମାେନ ତୁମକୁ କହନି,

‘ଆେମମାେନ େକଉଁଠାକୁ ବାହାରି ଯିବା?’ େତେବ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଏହା

କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ହତେଯାଗ େଲାକମାେନ ହତ ସାନକୁ,

ଖଡେଯାଗ େଲାକମାେନ ଖଡ ନିକଟକୁ, ଦୁଭକେଯାଗ େଲାକମାେନ ଦୁଭକ

ସାନକୁ ଓ ବନୀତର େଯାଗ େଲାକମାେନ ବନୀସାନକୁ ଯାଉନୁ।’ 3 ପୁଣି,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ବଧ କରିବା ନିମେନ ଖଡ, ବିଦୀଣ କରିବା ନିମେନ

କୁକୁରଗଣ, ପୁଣି ଗାସ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ େଖଚର ପକୀଗଣ ଓ

ଭୂଚର ପଶୁଗଣ, ଏହି ଚାରି ଜାତିକୁ େସମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ କରିବା। 4

ଆଉ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟର ପୁତ ମନଃଶିର ଯିରୂଶାଲମେର କୃତକାଯ

ସକାଶୁ ଆେମ େସମାନଙୁ ପୃଥବୀର ଯାବତୀୟ ରାଜ େର ଏେଣେତେଣ

ନିକିପ କରାଇବା। 5 କାରଣ େହ ଯିରୂଶାଲମ, କିଏ ତୁମକୁ ଦୟା କରିବ?

ଅବା କିଏ ତୁମ ଲାଗି ବିଳାପ କରିବ? ଅଥବା ତୁମର ମଙଳ ବିଷୟ ପଚାରିବା

ପାଇଁ କିଏ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ? 6 ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ଆମକୁ ଅଗାହ

କରିଅଛ, ତୁେମ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଅଛ; ଏନିମେନ ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି ତୁମକୁ ନଷ କରିଅଛୁ; ଆେମ କମା କରି କରି

କାନ େହାଇଅଛୁ। 7ଆେମ େସମାନଙୁ େଦଶର ପୁରଦାରସମୂହେର କୁଲାେର

ପାଛୁଡ଼ି ଅଛୁ; ଆେମ େସମାନଙୁ ସନାନସନତି ବିହୀନ କରିଅଛୁ, ଆେମ

ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରୁ

େଫରି ନାହାନି। 8ଆମସାକାତେର େସମାନଙର ବିଧବାମାେନ ସମୁଦର ବାଲ

ଅେପକା ବହୁସଂଖ କ େହାଇଅଛନି, ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ଯୁବାଗଣର

ମାତା ବିରୁଦେର ବିନାଶକ ଏକ ଜଣକ ମ ାହ କାଳେର ଆଣିଅଛୁ; ଆେମ
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ଅକସା ତାହା ପତି ଦୁଃଖ ଓ ଆଶଙା ଉପସିତ କରାଇଅଛୁ। 9 ସାତ

ସନାନପସୂତା ସୀ କୀଣା େହଉଅଛି; େସ ପାଣତ ାଗ କରିଅଛି; ଦିନ ଥାଉ

ଥାଉ ତାହାର ସୂଯ ଅସ େହାଇଅଛି; େସ ଲଜିତା ଓ ହତାଶା େହାଇଅଛି;

ପୁଣି, େସମାନଙର ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ ଆେମ େସମାନଙ ଶତୁଗଣର

ସମୁଖେର ଖଡେର ସମପଣ କରିବା,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 10 େଗା

ଆମର ମାତା, ମଁୁ ସନାପର ପାତ, ତୁେମ େମାେତ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ବିେରାଧ

ଓ ବିବାଦର ପାତ କରି ଜାତ କରିଅଛ! ମଁୁ ସୁଧ ନିମେନ ଋଣ େଦଇ ନାହ;

କିଅବା େଲାେକ େମାେତ ସୁଧ ଲାଗି ଋଣ େଦଇ ନାହାନି; ତଥାପି େସମାନଙର

ପେତ କ ଜଣ େମାେତ ଅଭଶାପ ଦିଅନି। 11ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ

ନିଶୟ ମଙଳ ନିମେନ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା; ଆେମ ନିଶୟ ବିପଦ ଓ

ଦୁଦଶା ସମୟେର ତୁମ ଶତୁଗଣକୁ ତୁମ ନିକଟେର ବିନତି କରାଇବା। 12

େଲୗହ, ଉତର େଦଶୀୟ େଲୗହ ଓ ପିତଳ କି େକହି ଭାଙିପାେର? 13

ଆେମ ତୁମର ସମତି ଓ ଧନଭଣାରସବୁ ବିନାମୂଲ େର ଲୁଟିତ େହବା ପାଇଁ

େଦବା ଓ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଅଞଳେର ତୁମ ପାପସମୂହର ସକାେଶ ତାହା

କରିବା। 14 ପୁଣି, ଆେମ େସସମସଙୁ ତୁମ ଶତୁଗଣର ସଙେର ତୁମ

ଅ ାତ ଏକ େଦଶକୁ େନଇଯିବା; କାରଣ ଆମର େକାଧରୂପ ଅଗି ପଜଳିତ

େହାଇଅଛି, ତାହା ତୁମମାନଙୁ ଦଗ କରିବ।” 15 େହ ସଦାପେଭା, ତୁେମ

ଜାଣୁଅଛ; େମାେତ ସରଣ କର ଓ େମାହର ତତାନୁସନାନ କର, ପୁଣି େମାର

ତାଡ଼ନାକାରୀମାନଙଠାରୁ ପରିେଶାଧ ନିଅ; ତୁମର ଦୀଘସହିଷୁତା ସକାଶୁ

େମାେତ ସଂହାର କର ନାହ; ମଁୁ ତୁମ ସକାଶୁ ନିନାେଭାଗ କରିଅଛି, ଏହା ାତ

ହୁଅ। 16 ତୁମର ବାକ ପାପ େହଲା, ପୁଣି ମଁୁ ତାହା େଭାଜନ କଲ; ଆଉ,

ତୁମର ବାକ େମାର ଆନନ ଓ ଚିତର ଆହାଦଜନକ େହଲା; କାରଣ େହ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ପରେମଶର, ମଁୁ ତୁମ ନାମେର ଖ ାତ ଅେଟ। 17

ମଁୁ ଆେମାଦପେମାଦକାରୀମାନଙ ସଭାେର ବସିଲ ନାହ, କିଅବା ଆନନ

କଲ ନାହ; ତୁମର ହସ ସକାଶୁ ମଁୁ ଏକାକୀ ବସିଲ; କାରଣ ତୁେମ େମାେତ

େକାଧେର ପୂଣ କରିଅଛ। 18 େମାର େବଦନା ନିତ ସାୟୀ ଓ େମାର କତ

ଅପତୀକାଯ େହାଇ ସୁସ େହବାକୁ ଅସୀକାର କେର କାହକି? ତୁେମ କି େମାʼ

ପତି ନିତାନ ପବଞନାଜନକ ନଦୀେସାତ, ଅସାୟୀ ଜଳ ତୁଲ େହବ? 19

ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମ ଯଦି େଫରିବ, େତେବ ଆମ
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ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ନିମେନ ଆେମ ତୁମକୁ ପୁନବାର ଆଣିବା; ପୁଣି, ତୁେମ

ଯଦି ନିକୃଷ ବସୁରୁ ବହୁମୂଲ ବସୁ ବାହାର କରି େନବ, େତେବ ତୁେମ ଆମର

ମୁଖ ସରୂପ େହବ; େସମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେବ, ମାତ ତୁେମ

େସମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯିବ ନାହ। 20 ପୁଣି, ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙ

ନିକଟେର ତୁମକୁ ପିତଳର ଦୃଢ଼ ପାଚୀର ସରୂପ କରିବା; େସମାେନ ତୁମ

ସେଙ ଯୁଦ କରିେବ, ମାତ ତୁମକୁ ପରାଜୟ କରି ପାରିେବ ନାହ; କାରଣ

ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମକୁ ତାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମର ଉଦାର କରିବା

ପାଇଁ ଆେମ ତୁମ ସେଙ ସେଙ ଅଛୁ। 21 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ଦୁଷମାନଙ

ହସରୁ ଉଦାର କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ଭୟାନକ େଲାକମାନଙ ହସରୁ ମୁକ

କରିବା।”

16ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଆହୁରି େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 2 ଯଥା,

“ତୁେମ ଏହି ସାନେର ବିବାହ କରିବ ନାହ, କିଅବା ପୁତକନ ା ଜାତ କରିବ

ନାହ। 3 କାରଣ ଏହି ସାନେର ଜାତ ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ ବିଷୟେର ଓ

ଏହି େଦଶେର େସମାନଙର ପସବକାରିଣୀ ମାତାମାନଙ ବିଷୟେର, ଆଉ

େସମାନଙ ଜନଦାତା ପିତୃଗଣ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି। 4

େସମାେନ ଅତି ଯନଣାଦାୟକ ମୃତୁୁ େର ପାଣତ ାଗ କରିେବ; େସମାନଙ

ନିମେନ ବିଳାପ କରାଯିବ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙୁ କବର ଦିଆଯିବ ନାହ,

େସମାେନ ଭୂମି ଉପେର ଖତ ପରି େହେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଖଡ ଓ ଦୁଭକ

ଦାରା ସଂହାରିତ େହେବ; ପୁଣି, େସମାନଙର ଶବ ଆକାଶ ପକୀଗଣର ଓ

ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଖାଦ େହବ। 5 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

େଶାକ ଗୃହେର ପେବଶ କର ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ପାଇଁ ବିଳାପ ଅଥବା

କନନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି ଆେମ ଏହି

େଲାକମାନଙଠାରୁ ଆମର ଶାନି ଓ େସହପୂଣ କରୁଣା ଓ ଦୟା ହରଣ

କରିଅଛୁ। 6 ଏହି େଦଶେର ମହାନ ଓ କୁଦ ଉଭୟ େଲାକ ମରିେବ;

େସମାନଙୁ କବର ଦିଆଯିବ ନାହ, ଅଥବା େଲାେକ େସମାନଙ ନିମେନ

ବିଳାପ କରିେବ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙେର

ଅସାଘାତ ଅଥବା ମସକ ମୁଣନ କରିେବ ନାହ; 7 କିଅବା ମୃତ େଲାକମାନଙ

ନିମେନ େଶାକକାରୀମାନଙୁ ସାନନା କରିବା ପାଇଁ େଲାେକ ରୁଟି ଭାଙିେବ

ନାହ; ଅଥବା ଆପଣା ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତା ନିମେନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ
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ସାନନାସୂଚକ ପାତ େଦେବ ନାହ। 8 ପୁଣି, ତୁେମ େଭାଜନପାନ କରିବା

ନିମେନ େସମାନଙ ସେଙ ବସିବା ପାଇଁ େକୗଣସି େଭାଜି ଗୃହକୁ ଯିବ

ନାହ। 9 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି

କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର ଓ ତୁମମାନଙ

ସମୟେର ଏହି ସାନରୁ ଆେମାଦପେମାଦର ଧନି ଓ ଆନନର ଧନି, ବରର

ରବ ଓ କନ ାର ରବ ନିବୃତ କରାଇବା। 10ଆଉ, ତୁେମ ଏହିସବୁ କଥା ଏ

େଲାକମାନଙ ନିକଟେର େଯେତେବେଳ ପକାଶ କରିବ ଓ େସମାେନ ତୁମକୁ

କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ କାହକି ଏହିସବୁ ମହା ଅମଙଳର କଥା ଆମମାନଙ

ବିରୁଦେର କହିଅଛନି? ଅବା ଆମମାନଙର ଅପରାଧ କି? ଅବା ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ପରେମଶରଙ ବିରୁଦେର କି ପାପ କରିଅଛୁ?’

11 ତହେର ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମମାନଙ

ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି, ପୁଣି ଅନ େଦବଗଣର

ପଶା ଗମନ କରି େସମାନଙର େସବା କରିଅଛନି ଓ େସମାନଙର ପୂଜା

କରିଅଛନି, ଆଉ ଆମକୁ ପରିତ ାଗ କରି ଆମର ବ ବସା ପାଳନ କରି

ନାହାନି। 12 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଅେପକା

ଅଧକ ମନ ଆଚରଣ କରିଅଛ; କାରଣ େଦଖ, ତୁେମମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷାନଃକରଣର ଅବା ତାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁଅଛ, ଆମ

ବାକ େର ଅବଧାନ କରୁ ନାହଁ; 13 ଏେହତୁ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଏହି େଦଶରୁ,

ତୁମମାନଙର ଓ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଅ ାତ ଏକ େଦଶେର ନିେକପ

କରିବା; ଆଉ, େସଠାେର ତୁେମମାେନ ଦିବାରାତ ଅନ େଦବଗଣର େସବା

କରିବ; କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ କିଛିମାତ ଅନୁଗହ କରିବା ନାହ।’” 14

ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ କହନି, “େଦଖ, ‘ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ େଯ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ ସଦାପଭୁ, େଯଉଁ ସମୟେର

େଲାକମାେନ ଏହି କଥା କହିେବ ନାହ;’ 15ମାତ ‘ଇସାଏଲସନାନଗଣକୁ

ଉତର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର େସ େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଥେଲ,

େସହି ସବୁ େଦଶରୁ େଯ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ

ସଦାପଭୁ େବାଲ କହିେବ,’ ଏପରି ସମୟଆସୁଅଛି; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙର

ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଥଲୁ, େସମାନଙର େସହି େଦଶକୁ

େସମାନଙୁ ପୁନବାର ଆଣିବା। 16 ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଅେନକ
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ଧୀବର ଅଣାଇବା, ତହେର େସମାେନ ମତ ପରି େସମାନଙୁ ଧରିେବ; ପୁଣି,

ତହ ଉତାେର ଆେମ ଅେନକ ବ ାଧ ଅଣାଇବା, ତହେର େସମାେନ ପେତ କ

ପବତରୁ ଓ ପେତ କ ଉପପବତରୁ ଓ େଶୖଳର ଛିଦରୁ େସମାନଙୁ ଅନୁସନାନ

କରି ଆଣିେବ। 17କାରଣ େସମାନଙର ସମସ ପଥେର ଆମର ଦୃଷି ଅଛି;

େସମାେନ ଆମ ସାକାତରୁ ଲୁଚା ନୁହନି, କିଅବା େସମାନଙର ଅଧମ ଆମ

ଦୃଷିେର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ। 18 ପୁଣି, ଆେମ ପଥେମ େସମାନଙର ଅଧମ ଓ

ପାପର ଦୁଇଗୁଣ ପତିଫଳ େଦବା, କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଘୃଣ

ବସୁ ରୂପ ଶବେର ଆମର େଦଶ ଅପବିତ କରିଅଛନି ଓ ଆପଣାମାନଙର

ଘୃଣାେଯାଗ କମେର ଆମର ଅଧକାର ପରିପୂଣ କରିଅଛନି।” 19 େହ

େମାର ବଳ, େମାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ଓ ବିପଦ ସମୟେର େମାର ଆଶୟ ସରୂପ

ସଦାପଭୁ, ପୃଥବୀର ପାନସକଳରୁ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେବ, “ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ େକବଳ ମିଥ ା, ଅଥା ,

ଅସାର ଓ ନିଷଳ ବସୁ ଅଧକାର କରିଅଛନି। 20 ମନୁଷ କି ଆପଣା ନିମେନ

ଈଶର ନିମାଣ କରିବ? େସ ତ ଈଶର ନୁେହଁ।” 21 “ଏନିମେନ େଦଖ, ଆେମ

େସମାନଙୁ ାତ କରାଇବା, ଆେମ ଏହି ଏକ ଥର େସମାନଙୁ ଆମର ହସ ଓ

ଆମର ପରାକମ ାତ କରାଇବା; ତହେର ଆମର ନାମ େଯ ସଦାପଭୁ, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

17 “ଯିହୁଦାର ପାପ େଲୗହ େଲଖନୀେର ଓ ହୀରକର କଣକ ଦାରା ଲଖତ

ଅଛି; ତାହା େସମାନଙର ହୃଦୟ ଫଳକେର ଓ ତୁମମାନଙ ଯ େବଦିର

ଶୃଙେର େଖାଦିତ େହାଇଅଛି। 2 ପୁଣି, େସମାନଙର ସନାନଗଣ ଉଚ

ଗିରିସିତ ହରି ପୂଣ ବୃକ ନିକଟେର େସମାନଙର ଯ େବଦି ଓ ଆେଶରା

ମୂତସକଳ ସରଣ କରନି। 3 େହ ଆମର େକତସ ପବତ, ତୁମର ସମୁଦାୟ

ଅଞଳେର କୃତ ପାପ ସକାେଶ ଆେମ ତୁମର ସମତି ଓ ସବୁ ଧନଭଣାର

ଓ ଉଚସଳୀସକଳ ଲୁଟିତ େହବା ପାଇଁ େଦବା। 4 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ

େଯଉଁ ଅଧକାର େଦଲୁ, ତୁେମ ଆେପ ତହରୁ କାନ େହବ। ଆଉ, ଆେମ

ତୁମ ଅ ାତ େଦଶେର ତୁମକୁ ତୁମ ଶତୁଗଣର େସବା କରାଇବା; କାରଣ

ତୁେମମାେନ ଆମ େକାଧରୂପ ଅଗି ପଜଳିତ କରିଅଛ, ତାହା ସଦାକାଳ

ଜଳିବ।” 5 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; “େଯଉଁ ମନୁଷ , ମନୁଷ ଉପେର

ନିଭର କେର ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କେର, ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ
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ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, େସ ଶାପଗସ। 6 େସ ମରୁଭୂମିସିତ ଝାଉଁ

ବୃକ ତୁଲ େହବ, ମଙଳ ଉପସିତ େହବା େବେଳ େସ େଦଖବ ନାହ; ମାତ

ପାନରର ଶୁଷ ସାନେର, ନିବାସୀବିହୀନ ଲବଣ ଭୂମିେର ବାସ କରିବ। 7

େଯଉଁ ମନୁଷ ସଦାପଭୁଙ ଉପେର ନିଭର କେର, ପୁଣି ସଦାପଭୁ ଯାହାର

ବିଶାସଭୂମି ଅଟନି, େସ ଧନ । 8କାରଣ େସ ଜଳ ନିକଟେର େରାପିତ ଓ

ନଦୀ କୂଳେର ବିସୃତମୂଳ ବୃକ ତୁଲ େହବ ଓ ଗୀଷ ଉପସିତ େହବା େବେଳ

େସ ଭୟ କରିବ ନାହ, ମାତ ତାହାର ପତ ସେତଜ େହବ; ଆଉ, ଅନାବୃଷିର

ବଷେର େସ ଚିନିତ େହବ ନାହ, କିଅବା ତାହାର ଫଳ ଫଳିବାର ନିବୃତ

େହବ ନାହ।” 9 ଅନଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପତୀକାଯ ରୂେପ

ପୀଡ଼ିତ; କିଏ ତାହା ଜାଣିପାେର? 10 “ଆେମ ସଦାପଭୁ, ପେତ କ ମନୁଷ କୁ

ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ତାହାର କମର ଫଳ େଦବା ପାଇଁ, ଅନଃକରଣ

ଅନୁସନାନ କରୁ, ଆେମ ମମ ପରୀକା କରୁ।” 11 େଯଉଁ ତିତିର ପକୀ

ଆପଣାର ଅପସୂତ ଛୁଆମାନଙୁ ସଂଗହ କେର, ଅନ ାୟେର ଧନ ସଞୟକାରୀ

େଲାକ ତାହାରି ତୁଲ ; ତାହାର ପରମାୟୁ ମ େର େସ ଧନ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ

ଓ ଆପଣାର ଅନିମ କାଳେର େସ ମୂଢ଼ େହବ। 12ଆଦିକାଳରୁ ଊଦେର

ସାପିତ େଗୗରବମୟ ସିଂହାସନ, ଆମମାନଙର ଧମଧାମ ଅେଟ। 13 େହ

ଇସାଏଲର ପତ ାଶାଭୂମି ସଦାପଭୁ, େଯଉଁମାେନ ତୁମଙୁ ପରିତ ାଗ କରନି,

େସସମେସ ଲଜିତ େହେବ; େଯଉଁମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ ପସାନ କରନି,

େସମାନଙର ନାମ ଧୂଳିେର ଲଖତ େହବ, କାରଣ େସମାେନ ଅମୃତ ଜଳର

ନିଝର ସରୂପ ସଦାପଭୁଙୁ ତ ାଗ କରିଅଛନି। 14 େହ ସଦାପଭୁ, େମାେତ ସୁସ

କର, ତହେର ମଁୁ ସୁସ େହବି, େମାେତ ପରିତାଣ କର, ତହେର ମଁୁ ପରିତାଣ

ପାଇବି; କାରଣ ତୁେମ େମାର ପଶଂସାଭୂମି। 15 େଦଖ, େସମାେନ େମାେତ

କୁହନି, “ସଦାପଭୁଙର ବାକ କାହ। ତାହା ଏେବ ଉପସିତ େହଉ।” 16 ମଁୁ

ତ ତୁମ ପେଛ ପେଛ େମଷପାଳକର କାଯ କରିବାରୁ ବିମୁଖ େହବା ପାଇଁ

େବଗଗାମୀ େହାଇ ନାହ; କିଅବା େସହି ଅମଙଳର ଦିନ ଚାହ ନାହ; ତୁେମ

ଜାଣୁଅଛ; େମାʼ ଓଷରୁ ଯାହା ନିଗତ େହଲା, ତାହା ତୁମ ସମୁଖେର ଥଲା।

17 େମାʼ ପତି ତାସଜନକ ହୁଅ ନାହ; ବିପଦ ଦିନେର ତୁେମ େମାର ଆଶୟ

ଅଟ। 18 େଯଉଁମାେନ େମାେତ ତାଡ଼ନା କରନି, େସମାେନ ଲଜିତ େହଉନୁ,

ମାତ େମାେତ ଲଜିତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; େସମାେନ ନିରାଶ େହଉନୁ,
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ମାତ େମାେତ ନିରାଶ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; େସମାନଙ ଉପେର ଅମଙଳର

ଦିନ ଆଣ ଓ ଦିଗୁଣ ବିନାଶେର େସମାନଙୁ ବିନାଶ କର। 19 ସଦାପଭୁ

େମାେତ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ େଯଉଁ ଦାର େଦଇ ଭତେର

ଯାଆନି ଓ ବାହାେର ଆସନି, େଲାକମାନଙ ସନାନଗଣର େସହି ଦାରେର

ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ଦାରେର ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅ; 20ଆଉ, େସମାନଙୁ

କୁହ, ‘େହ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ, େହ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦା ଓ େହ ଯିରୂଶାଲମର

ନିବାସୀ ସମେସ, ତୁେମମାେନ େଯେତ େଲାକ ଏହିସବୁ ଦାର େଦଇ ପେବଶ

କରିଥାଅ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; 21 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ ବିଶାମ

ଦିନେର େକୗଣସି ଭାର ବହ ନାହ, କିଅବା ଯିରୂଶାଲମର ଦାର େଦଇ ତାହା

ଭତରକୁ ଆଣ ନାହ; 22 ଅଥବା ବିଶାମ ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରୁ

େକୗଣସି େବାଝ ବାହାର କରି ନିଅ ନାହ, କିଅବା ତୁେମମାେନ େକୗଣସି

କାଯ କର ନାହ; ମାତ ତୁେମମାେନ ବିଶାମ ଦିନକୁ ପବିତ ରୂେପ ପାଳନ

କର, ଆେମ ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ ଏହିରୂେପ ଆ ା କରିଥଲୁ।

23 ମାତ େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ, କିଅବା କଣପାତ କେଲ

ନାହ, ବରଞ ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଶିକା ଗହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା

ଆପଣା ଗୀବା ଶକ କେଲ। 24 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ େଯେବ

ଯତପୂବକ ଆମ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ବିଶାମବାରେର ଏହି ନଗର

ଦାର େଦଇ େକୗଣସି େବାଝ ଭତରକୁ ନ ଆଣ ଓ େସହି ଦିନ େକୗଣସି କାଯ

ନ କରି ବିଶାମ ଦିନକୁ ପବିତ ରୂେପ ପାଳନ କର; 25 େତେବ ଦାଉଦଙ

ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ ରାଜାଗଣ ଓ ଅଧପତିଗଣ ରଥେର ଓ ଅଶେର

ଚଢ଼ି, େସମାେନ ଓ େସମାନଙର ଅଧପତିମାେନ, ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଓ

ଯିରୂଶାଲମର ନିବାସୀମାେନ ଏହି ନଗରଦାର େଦଇ ପେବଶ କରିେବ ଓ ଏହି

ନଗର ସଦାକାଳ ରହିବ। 26 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ,

ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗସିତ ଅଞଳରୁ, ବିନ ାମୀ େଦଶରୁ ଓ ନିମ ଭୂମିରୁ ଓ

ପାବତୀୟ େଦଶରୁ ଓ ଦକିଣ େଦଶରୁ େହାମବଳି, େନୖେବଦ ଓ କୁନୁରୁ

େନଇ, ଆଉ ପଶଂସାଥକ ବଳି େଘନି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆସିେବ। 27 ମାତ

ଯଦି ତୁେମମାେନ ଆମ ବାକ େର ଅବଧାନ ନ କରି ବିଶାମ ଦିନକୁ ପବିତ

ରୂେପ ପାଳନ ନ କର ଓ ବିଶାମ ଦିନେର େବାଝ ବହି ଯିରୂଶାଲମର ଦାରେର
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ପେବଶ କର, େତେବ ଆେମ ତହର ଦାରସମୂହେର ଅଗି ଜଳାଇବା, ପୁଣି

ତାହା ଯିରୂଶାଲମର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ ଓ ତାହା ନିବାଣ େହବ

ନାହ।’”

18ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ ଏହି ବାକ ଉପସିତ

େହଲା; 2 “ତୁେମ ଉଠି କୁମକାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, େସଠାେର ଆେମ ତୁମକୁ

ଆପଣା ବାକ ଶୁଣାଇବା।” 3 େତେବ ମଁୁ କୁମକାର ଗୃହକୁ ଗଲ, ଆଉ େଦଖ,

େସ ଚକେର ଆପଣା କମ କରୁଥଲା। 4 କୁମକାର ମୃତିକାର େଯଉଁ ପାତ

ନିମାଣ କରୁଥଲା, ତାହା ତାହାର ହସେର ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ କୁମକାର ତାହା

େନଇ ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର ଆଉ େଗାଟିଏ ପାତ ନିମାଣ କଲା। 5 ତହଁୁ

େମାʼ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 6 ସଦାପଭୁ

କହନି, “େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ କି ଏହି କୁମକାର ପରି ତୁମ ପତି

କରି ନ ପାରୁ? େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, େଦଖ, େଯପରି ମୃତିକା କୁମକାରର

ହସେର, େସପରି ତୁେମମାେନ ଆମ ହସେର ଅଛ। 7 େଯେତେବେଳ ଆେମ

େକୗଣସି େଗାଷୀ ଓ ରାଜ ବିଷୟେର ଉତାଟନ ଓ ଅଧଃପତନ ଓ ବିନାଶର

କଥା କହିବା; 8 େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଗାଷୀ ବିଷୟେର ଆେମ କହିଅଛୁ,

େସମାେନ ଯଦି ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷମରୁ େଫରନି, େତେବ େସମାନଙ

ପତି େଯଉଁ ଅମଙଳ ଘଟାଇବାକୁ ଆେମ ମନେର କଲୁ, ତହରୁ ଆେମ କାନ

େହବା। 9 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଆେମ େକୗଣସି େଗାଷୀକୁ ରାଜ ବିଷୟେର

ଗଠନ ଓ େରାପଣର କଥା କହିବା; 10 େସେତେବେଳ େସ ଯଦି ଆମର ରବ

ନ ମାନି ଆମ ଦୃଷିେର ଦୁଷମ କେର, େତେବ ଆେମ ତାହା ପତି େଯଉଁ ମଙଳ

କରିବାର କଥା କହିଲୁ, ତହରୁ ଆେମ କାନ େହବା। 11ଏନିମେନ ଏେବ ତୁେମ

ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ,

‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ସଂକଳ

କରୁଅଛୁ; ଏେବ ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର,

ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଓ ଆପଣା ଆପଣା କିୟାର େଶାଧନ କର।’ 12

ମାତ େସମାେନ କହନି, ‘ଭରସା ନାହ; କାରଣ ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ସଂକଳ ଅନୁସାେର ଚାଲବା ଓ ଆେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷ

ଅନଃକରଣର ଅବା ତାନୁସାେର କମ କରିବା।’ 13 ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ଏେବ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ପଚାର,
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ଏପରି କଥା କିଏ ଶୁଣିଅଛି; ଇସାଏଲର ଅନୂଢ଼ା କନ ା ଅତ ନ େରାମାଞଜନକ

କାଯ କରିଅଛି। 14ଲବାେନାନର ହିମ କି େକତସ େଶୖଳେର ଅଭାବ େହବ?

କିଅବା ଦୂରରୁ ପବାହିତ ସୁଶୀତଳ ଜଳେସାତ କି ଶୁଷ େହବ? 15 ମାତ

ଆମର େଲାକମାେନ ଆମକୁ ପାେସାରି ଅସାର େଦବଗଣର ଉେଦଶ େର

ଧୂପ ଜଳାଇ ଅଛନି, ଆଉ େସମାେନ ଅପସୁତ ମାଗର ନାନା ଉପପଥେର

େସମାନଙୁ ଗମନ କରାଇବା ନିମେନ େସମାନଙ ପଥେର, ପୁରାତନ ପଥେର

େସମାନଙର ବିଘ ଜନାଇ ଅଛନି; 16ଏଥେର େସମାନଙର େଦଶକୁ ବିସୟର

ଓ ନିତ ଶୀ ଶବର ପାତ କରନି; ତହର ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ

ପେତ କ େଲାକ ବିସୟାପନ େହାଇ ଆପଣା ମସକ ହଲାଇବ। 17ଆେମ

ଶତୁ ସମୁଖେର ପୂବୀୟ ବାୟୁ ଦାରା ଛିନ େହଲା ପରି େସମାନଙୁ ଛିନଭନ

କରିବା; ଆେମ େସମାନଙ ବିପଦ ଦିନେର େସମାନଙ ପତି ଅଭମୁଖ ନ

େହାଇ ବିମୁଖ େହବା।” 18 େତେବ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ

ଯିରିମୀୟ ବିରୁଦେର ପରାମଶ କରୁ; କାରଣ ଯାଜକ ନିକଟରୁ ବ ବସା ଅବା

ାନବାନ ନିକଟରୁ ମନଣା ଅଥବା ଭବିଷ ବକା ନିକଟରୁ ବାକ ଲୁପ

େହବ ନାହ। ଆସ, ଆେମମାେନ ଜିହା ଦାରା ତାହାକୁ ପହାର କରୁ, ପୁଣି

ତାହାର େକୗଣସି କଥାେର ମେନାେଯାଗ ନ କରୁ।” 19 େହ ସଦାପଭୁ, େମାʼ

ପତି ମେନାେଯାଗ କର ଓ େମାʼ ସେଙ ବିେରାଧକାରୀମାନଙର କଥାେର

ଅବଧାନ କର। 20 ମଙଳର ପରିେଶାଧେର କି ଅମଙଳ କରାଯିବ? କାରଣ

େସମାେନ େମାʼ ପାଣ ପାଇଁ ଗତ େଖାଳିଅଛନି। ମଁୁ େସମାନଙଠାରୁ ତୁମର

ପଚଣ େକାଧ େଫରାଇବା ନିମେନ େସମାନଙ ପକେର ମଙଳଜନକ କଥା

କହିବା ପାଇଁ କିପରି ତୁମ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଲ, ଏହା ସରଣ କର।

21 ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙ ସନାନଗଣକୁ ଦୁଭକେର ସମପଣ କର ଓ

େସମାନଙୁ ଖଡର ପରାକମେର ଛାଡ଼ିଦିଅ; ଆଉ, େସମାନଙର ଭାଯ ାମାେନ

ସନାନହୀନା ଓ ବିଧବା େହଉନୁ ଓ େସମାନଙର ପୁରୁଷମାେନ ମୃତୁୁ େର

ସଂହାରିତ େହଉନୁ ଓ େସମାନଙର ଯୁବାଗଣ ଯୁଦେର ଖଡେର ହତ େହଉନୁ।

22 ତୁେମ େଯଉଁ ସମୟେର ହଠା େସମାନଙ ବିରୁଦେର େସୖନ ଦଳ ଆଣିବ,

େସହି ସମୟେର େସମାନଙର ସକଳ ଗୃହରୁ କନନର ସର ଶୁଣାଯାଉ;

କାରଣ େସମାେନ େମାେତ ଧରିବା ପାଇଁ ଗତ େଖାଳିଅଛନି ଓ େମାʼ ଚରଣ

ପାଇଁ େଗାପନେର ଫାନ ପାତିଅଛନି। 23 ତଥାପି େହ ସଦାପଭୁ, େମାେତ ବଧ
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କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ମନଣାସବୁ ତୁେମ ଜାଣୁଅଛ; ତୁେମ େସମାନଙର

ଅଧମ କମା କର ନାହ, କିଅବା ତୁମ ଦୃଷିରୁ େସମାନଙ ପାପ ଲଭାଇ ଦିଅ

ନାହ; ମାତ େସମାେନ ତୁମ ସମୁଖେର ନିପାତିତ େହଉନୁ; ତୁେମ ଆପଣା

େକାଧ ସମୟେର େସମାନଙ ପତି ବ ବହାର କର।

19ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ତୁେମ ଯାଇ କୁମକାରର ଏକ ମୃତିକା

ପାତ କୟ କର, ଆଉ େଲାକମାନଙର େକେତକ ପାଚୀନ େଲାକଙୁ ଓ

ଯାଜକମାନଙର େକେତକ ପାଚୀନ େଲାକଙୁ େନଇ, 2 ହାଶ ଦାରର

ପେବଶ ସାନର ନିକଟସ ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କାକୁ ବାହାରି ଯାଅ, ଆଉ

ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ କଥା କହିବା, ତାହା େସ ସାନେର ପଚାର କର; 3ଆଉ

କୁହ, ‘େହ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଶୁଣ; େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଏହି ସାନ ପତି ଅମଙଳ ଘଟାଇବା, ତାହା

େଯ ଶୁେଣ, ତାହାର କଣ ଶିହରି ଉଠିବ। 4 କାରଣ େସମାେନ ଆମକୁ

ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ ଏହି ସାନକୁ ପରର ସାନ େବାଲ ାନ କରି ତହ

ମ େର େସମାେନ ଓ େସମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାମାେନ

େଯଉଁ ଅନ େଦବଗଣକୁ ଜାଣିେଲ ନାହ, େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ଧୂପ

ଜଳାଇ ଅଛନି ଓ ଏହି ସାନକୁ ନିେଦାଷମାନଙ ରକେର ପରିପୂଣ କରିଅଛନି।

5ପୁଣି, ଆପଣା ପୁତଗଣକୁ େହାମବଳି ରୂେପ ବାେ ଦବ ଉେଦଶ େର ଅଗିେର

ଦଗ କରିବା ନିମେନ ବାେ ଦବର ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କରିଅଛନି; ତାହା ଆେମ

ଆେଦଶ କରି ନାହଁୁ, କି କହି ନାହଁୁ, କିଅବା ଆମ ମନେର ତାହା ଉଦୟ େହାଇ

ନାହ। 6 ଏଥନିମେନ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଏହି ସାନ

େତାଫ କିଅବା ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କା େବାଲ ଖ ାତ ନ େହାଇ ହତ ା

ଉପତ କା େବାଲ ଖ ାତ େହବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 7ପୁଣି, ଆେମ ଏହି

ସାନେର ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ମନଣା ବ ଥ କରିବା; ପୁଣି, େସମାନଙ

ଶତୁଗଣ ସମୁଖେର ଖଡ ଦାରା ଓ େସମାନଙ ପାଣ ଅେନଷଣକାରୀମାନଙ

ହସ ଦାରା େସମାନଙୁ ନିପାତ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ େଖଚର ପକୀଗଣକୁ ଓ

ଭୂଚର ପଶୁଗଣକୁ େସମାନଙର ଶବ ଖାଦ ନିମେନ େଦବା। 8ଆେମ ଏହି

ନଗରକୁ ବିସୟର ଓ ଶୀ ଶବର ପାତ କରିବା; ଆଉ, ତହର ନିକଟ େଦଇ

ଗମନକାରୀ ପେତ କ େଲାକ ତହ ପତି ଘଟିତ ସକଳ ଉତାତ ସକାଶୁ ବିସିତ
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େହାଇ ଶୀ ଶବ କରିବ। 9ଆଉ, େସମାନଙର ଶତୁମାେନ ଓ େସମାନଙର

ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀମାେନ େସମାନଙୁ ଅବେରାଧ କରିବା ଓ ସଙଟେର

ପକାଇବା ସମୟେର ଆେମ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତକନ ାର ମାଂସ

େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ମିତର ମାଂସ ଖାଇେବ।’

10ଆଉ, ତୁେମ ତୁମ ସଙୀ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର େସହି ପାତ ଭାଙି

େସମାନଙୁ କହିବ, 11 ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଯପରି

େକହି କୁମକାରର ପାତ ଭାଙି ପକାଇେଲ ତାହା ପୁନବାର େଯାଡ଼ାଯାଇ

ନ ପାେର, ଆେମ େସହିପରି ଏହି େଲାକମାନଙୁ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଭାଙି

ପକାଇବା; ତହେର କବର ସାନର ଅଭାବ ନ େହବା ଯାଏ େଲାକମାେନ

େତାଫେ ର କବର େଦେବ। 12 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଏହି ସାନ ପତି

ଓ ତହର ନିବାସୀମାନଙ ପତି ଏହି କାଯ କରିବା, ଆେମ ଏହି ନଗରକୁ

େତାଫ ତୁଲ କରିବା। 13 ତହେର ଅଶୁଚିକୃତ ଯିରୂଶାଲମସ ସକଳ ଗୃହ

ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣର ଗୃହ, ଅଥା , େଯସକଳ ଗୃହର ଛାତ ଉପେର

େସମାେନ ଆକାଶମଣଳସ େସୖନ ଗଣର ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇ ଅଛନି ଓ

ଅନ େଦବଗଣର ଉେଦଶ େର େପୟେନୖେବଦ ଢାଳିଅଛନି, େସସକଳ

େତାଫ ସାନ ତୁଲ େହବ।’” 14 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିରିମୀୟଙୁ

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବା ନିମେନ େଯଉଁ େତାଫ କୁ ପଠାଇଥେଲ, େସ

େସହି ସାନରୁ ଆସିେଲ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାଙଣେର ଠିଆ େହାଇ ସମସ

େଲାକଙୁ କହିେଲ; 15 “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଓ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଏହି ନଗର ଓ ତହର ସକଳ ଉପନଗର

ବିରୁଦେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଅମଙଳର କଥା କହିଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ ପତି

ଘଟାଇବା; କାରଣ େସମାେନ ଆମର ବାକ େର ଅବଧାନ ନ କରିବା ପାଇଁ

ଆପଣାମାନଙର ଗୀବା ଶକ କରିଅଛନି।”

20ଯିରିମୀୟ ଏହିସବୁ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବା େବେଳ ଇେମର

ଯାଜକର ପୁତ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପଧାନ ଅ କ ପ ହୂର ତାହା ଶୁଣିଲା। 2

ତହେର ପ ହୂର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙୁ ପହାର କରି, ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହସିତ ବିନ ାମୀ ନାମକ ଉପର ଦାରେର ଥବା ହରିକାଠେର ତାଙୁ ବନ

କରି ରଖଲା। 3 ପୁଣି, ତହ ପରଦିନ ପ ହୂର ଯିରିମୀୟଙୁ ହରିକାଠରୁ

ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ତହେର ଯିରିମୀୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ
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ତୁମର ନାମ ପ ହୂର ନ ରଖ, ମାେଗାରମୀଷାବୀ (ଚତୁଦେଗ ଆଶଙା)

ରଖଅଛନି। 4 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ,

ତୁମ ପତି ଓ ତୁମର ସମସ ବନୁ ପତି ଆଶଙାଜନକ କରିବା; ପୁଣି, େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଶତୁଗଣର ଖଡ ଦାରା ହତ େହେବ ଓ ତୁମର ଚକୁ ତାହା

େଦଖବ; ଆଉ, ଆେମ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦାକୁ ବାବିଲର ରାଜା ହସେର ସମପଣ

କରିବା, ତହେର େସ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି ବାବିଲକୁ େଘନିଯାଇ ଖଡେର

ବଧ କରିବ। 5ଆହୁରି, ଆେମ ଏହି ନଗରର ସକଳ ସମତି ଓ ତହର ଅଜତ

ସକଳ ଧନ ଓ ତହର ସକଳ ବହୁମୂଲ ପଦାଥ େଦବା, ହଁ, ଆେମ ଯିହୁଦାର

ରାଜାଗଣର ସକଳ ଧନଭଣାର େସମାନଙ ଶତୁଗଣର ହସଗତ କରିବା,

େସମାେନ େସସବୁ ଲୁଟି କରି େନେବ ଓ ବାବିଲକୁ େଘନିଯିେବ। 6 ପୁଣି,

େହ ପ ହୂର, ତୁେମ ତୁମ ଗୃହନିବାସୀ ସମସଙ ସେଙ ବନୀତ ସାନକୁ

ଯିବ ଓ ତୁେମ ବାବିଲେର ଉପସିତ େହବ, ଆଉ େସଠାେର ତୁେମ ମରିବ

ଓ େସଠାେର କବର ପାଇବ, ତୁମର ଓ ତୁେମ େଯଉଁମାନଙ ନିକଟେର

ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କଲ, ତୁମର େସହି ବନୁ ସମସଙର ଏହି

ଦଶା େହବ।” 7 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ େମାେତ ଭୁଲାଇଅଛ, ଆଉ ମଁୁ

ଭାନ େହାଇଅଛି; ତୁେମ େମାʼ ଅେପକା ବଳବାନ, ତୁେମ ଜୟ କରିଅଛ; ମଁୁ

ସାରାଦିନ ଉପହାସର ପାତ େହାଇଅଛି, ସମେସ େମାେତ ପରିହାସ କରନି। 8

କାରଣ ମଁୁ େଯେତ ଥର କଥା କେହ, େସେତଥର କନନ କେର; “ମଁୁ େଦୗରାତ

ଓ ଧନାପହାର େବାଲ ଉଚସର କେର;” କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ

ପତି ସାରାଦିନ ଧକାର ଓ ବିଦୂପର ବିଷୟ େହାଇଅଛି। 9ଯଦି ପୁଣି, “ମଁୁ

ତାହାଙ ବିଷୟ କହିବି ନାହ, କିଅବା ତାହାଙ ନାମେର ଆଉ କଥା କହିବି

ନାହ,” ଯଦି ମଁୁ ଏହା କେହ, େତେବ େମାର ଅସି ମ େର ରୁଦ ଦାହକାରୀ

ଅଗି େମାʼ ହୃଦୟେର ଥଲା ପରି ହୁଏ, ଆଉ ମଁୁ ତାହା ସମାଳି ରଖବାେର

କାନ େହାଇ ନୀରବ େହାଇ ନ ପାେର। 10 କାରଣ ମଁୁ ଅେନକଙର ଅପବାଦ

ଶୁଣିଅଛି, ଚତୁଦଗେର ଆଶଙା ଅଛି। େମାର ଝୁଣିବାର ଅେପକାକାରୀ ଆତୀୟ

ମିତ ସମେସ କହନି, “ତୁେମମାେନ ଅଭେଯାଗ କର, ଆେମମାେନ ହ ତାହାର

ଅଭେଯାଗ କରିବା; େକଜାଣି େସ ଭୁଲଯିବ, ତହେର ଆେମମାେନ ତାହାକୁ

ପରାସ କରି ତାହାଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା।” 11 ମାତ ସଦାପଭୁ ଭୟାନକ

ବୀର ପରି େମାʼ ସଙେର ଅଛନି; ଏେହତୁ େମାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାେନ ଝୁଣି
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ପଡ଼ିେବ ଓ େସମାେନ ଜୟଯୁକ େହେବ ନାହ; େସମାେନ ବିେବଚନାପୂବକ

କାଯ ନ କରିବାରୁ ଅତ ନ ଲଜିତ େହେବ, େସ ଅପମାନ ନିତ ସାୟୀ େହବ,

ତାହା େକେବ ବିସୃତ େହବ ନାହ। 12 ମାତ େହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ,

ତୁେମ ଧାମକର ପରୀକକ, ତୁେମ ମମ ଓ ଅନଃକରଣ େଦଖୁଅଛ, େସମାନଙ

ପତି ତୁମର ଦତ ପତିଫଳ େମାେତ େଦଖାଅ; କାରଣ ତୁମଙୁ ମଁୁ ଆପଣା

ଗୁହାରି ଜଣାଇଅଛି। 13 ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଗାନ କର, ସଦାପଭୁଙର

ପଶଂସା କର; କାରଣ େସ ଦୁଷମକାରୀମାନଙ ହସରୁ ଦୀନହୀନର ପାଣ

ଉଦାର କରିଅଛନି। 14 ମଁୁ େଯଉଁ ଦିନ ଜନ େହାଇଥଲ, େସଦିନ ଶାପଗସ

େହଉ; େମାʼ ମାତା େଯଉଁ ଦିନ େମାେତ ପସବ କେଲ, େସ ଦିନ ଆଶୀବାଦ

ପାପ ନ େହଉ। 15 ତୁମର ପୁତସନାନ େହାଇଅଛି େବାଲ ସମାଦ େଦଇ

େଯଉଁ େଲାକ େମାର ପିତାଙୁ ଅତି ଆନନିତ କରିଥଲା, େସ ଶାପଗସ େହଉ।

16 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କମା ନ କରି େଯସକଳ ନଗର ବିନାଶ କରିଥେଲ, େସ

େଲାକ େସହି ସବୁ ନଗର ତୁଲ େହଉ; ଆଉ, େସ େଲାକ ପାତଃକାଳେର

କନନ ଓ ମ ାହ କାଳେର ଚିତାର ଶବ ଶୁଣୁ; 17 କାରଣ େସ େମାେତ ଗଭରୁ

ମାରି ପକାଇଲା ନାହ; ତାହା କରିଥେଲ, େମାହର ମାତା େମାର କବର ସରୂପ

େହାଇଥାʼେନ ଓ ତାଙ ଗଭ ନିତ ଭାରୀ ଥାʼନା। 18ଲଜାେର େମାର ସମୟ

କଟାଇବା ନିମେନ ମଁୁ ଆୟାସ ଓ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କାହକି ଗଭରୁ

ନିଗତ େହଲ?

21ସିଦିକୀୟ ରାଜା େଯଉଁ ସମୟେର ମ କୀୟର ପୁତ ପ ହୂରକୁ ଓ

ମାେସୟର ପୁତ ସଫନୀୟ ଯାଜକକୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲା,

2 “ଯଥା, ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ତୁେମ ଆମମାନଙ ପକରୁ ସଦାପଭୁଙୁ ପଚାର;

କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଅଛି;

େକଜାଣି ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ଆଶଯ କିୟାନୁସାେର ଆମମାନଙ ପତି

ବ ବହାର କରିେବ, ତାହାେହେଲ େସ ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ଉଠି ପସାନ

କରିବ,” େସସମୟେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା। 3 ତହେର ଯିରିମୀୟ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ସିଦିକୀୟକୁ ଏହି କଥା କହିବ; 4 ‘ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି

କଥା କହନି, େଦଖ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ହସସିତ େଯଉଁ ସକଳ ଯୁଦାସ

ଦାରା ବାବିଲର ରାଜା ଓ ତୁମମାନଙର ଅବେରାଧକାରୀ କ ଦୀୟମାନଙ
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ସହିତ ପାଚୀରର ବାହାେର ଯୁଦ କରୁଅଛ, ଆେମ େସହି ସବୁକୁ େଫରାଇ

େଦବା ଓ ଆେମ ଏହି ନଗର ମ େର େସସବୁକୁ ସଂଗହ କରିବା। 5ପୁଣି,

ଆେମ ଆେପ ବିସୃତ ହସ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ଦାରା େକାଧେର, ପଚଣ

େରାଷେର ଓ ମହାେକାପେର ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବା। 6ଆଉ,

ଆେମ ଏହି ନଗରବାସୀ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ସମସଙୁ ସଂହାର କରିବା; େସମାେନ

ମହାମାରୀେର ମରିେବ। 7ଆଉ, ସଦାପଭୁ କହନି, ତହ ଉତାେର ଆେମ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ େଲାକମାନଙୁ, ଅଥା ,

ଏହି ନଗରର େଯଉଁ ସକଳ େଲାକ ମହାମାରୀ, ଖଡ ଓ ଦୁଭକରୁ ଅବଶିଷ

ରହିେବ, େସମାନଙୁ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର ହସେର ଓ େସମାନଙ

ଶତୁଗଣର ହସେର ଓ େସମାନଙ ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀମାନଙ ହସେର

ସମପଣ କରିବା; ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ ଖଡଧାରେର ବଧ କରିବ; େସ

େସମାନଙୁ କମା, ଦୟା କି କରୁଣା କରିବ ନାହ।’ 8 ପୁଣି, ତୁେମ ଏହି

େଲାକମାନଙୁ କହିବ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ସମୁଖେର ଜୀବନର ପଥ ଓ ମୃତୁ ର ପଥ ରଖୁଅଛୁ। 9 େଯଉଁ େଲାକ ଏହି

ନଗର ମ େର ରହିବ, େସ ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ; ମାତ

େଯଉଁ େଲାକ ବାହାରିଯାଇ ତୁମମାନଙର ଅବେରାଧକାରୀ କ ଦୀୟମାନଙର

ପକ େହବ, େସ ବଞିବ ଓ ତାହାର ପାଣ ତାହା ପତି ଲୁଟିତ ଦବ ତୁଲ

େହବ। 10କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ମଙଳର ନିମେନ ନୁେହଁ, ପୁଣି ଅମଙଳର

ନିମେନ ଏହି ନଗର ପତି ଆେମ ଆପଣା ମୁଖ ରଖଅଛୁ; ତାହା ବାବିଲ

ରାଜାର ହସଗତ କରାଯିବ ଓ େସ ଅଗିେର ତାହା ଦଗ କରିବ। 11ଆଉ,

ଯିହୁଦାର ରାଜବଂଶ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ‘ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ;

12 େହ ଦାଉଦ ବଂଶ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ପଭାତେର

ବିଚାର ନିଷତି କର ଓ ଲୁଟିତ େଲାକକୁ ଉପଦବୀର ହସରୁ ଉଦାର କର,

େନାହିେଲ ତୁମମାନଙ ଦୁଷାଚରଣ େହତୁରୁ ଆମର ପଚଣ େକାଧ ଅଗି ତୁଲ

ବାହାରି ଦଗ କରିବ ଓ େକହି ତାହା ଲଭାଇ ପାରିବ ନାହ।’ 13 େହ ଉପତ କା

ଓ େକତସ େଶୖଳନିବାସିନୀ, ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ

ଅଟୁ; ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର କିଏ ଆସିବ? ଅବା କିଏ

ଆମମାନଙ ନିବାସ ସାନେର ପେବଶ କରିବ?’ 14 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ତୁମମାନଙ କମର ଫଳାନୁସାେର ତୁମମାନଙୁ ଶାସି େଦବା; ପୁଣି, ଆେମ
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ତାହାର ବନେର ଅଗି ଜଳାଇବା, ତହେର ତାହା ତାହାର ଚତୁଦଗସ ସକଳ

ଗାସ କରିବ।”

22ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମ ଯିହୁଦାର ରାଜଗୃହକୁ ଯାଇ

େସଠାେର ଏହି କଥା କୁହ। 2ଯଥା, େହ ଦାଉଦଙ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ

ଯିହୁଦାର ରାଜ , ତୁେମ ତୁମର ଦାସଗଣ ଓ ଏହିସବୁ ଦାର େଦଇ

ପେବଶକାରୀ ତୁମର େଲାକମାେନ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ। 3 ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ନ ାୟବିଚାର ଓ ଧାମକତା ବ ବହାର କର ଓ

ଲୁଟିତ େଲାକକୁ ଉପଦବୀର ହସରୁ ଉଦାର କର; ପୁଣି, ବିେଦଶୀ, ପିତୃହୀନ

ଓ ବିଧବା ପତି େକୗଣସି ଅନ ାୟ ଓ ଉପଦବ କର ନାହ, କିଅବା ଏହି ସାନେର

ନିେଦାଷର ରକପାତ କର ନାହ। 4 କାରଣ ଯଦି ତୁେମମାେନ ପକୃତେର

ଏହିସବୁ କାଯ କରିବ, େତେବ ଦାଉଦଙ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ ରାଜାଗଣ

ରଥେର ଓ ଅଶେର ଚଢ଼ି, େସ, ତାହାର ଦାସଗଣ ଓ େଲାକମାେନ ଏହି ଗୃହର

ଦାର େଦଇ ପେବଶ କରିେବ। 5ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିବ

ନାହ, େତେବ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରୁଅଛୁ େଯ,

ଏହି ଗୃହ ଉଚିନ େହବ। 6କାରଣ ଯିହୁଦାର ରାଜଗୃହ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମ ଆମ ପତି ଗିଲୀୟଦ ଓ ଲବାେନାନର ଶୃଙ ସରୂପ

ଅଟ; ତଥାପି ଆେମ ନିଶୟ ତୁମକୁ ପାନର ଓ ନିବାସୀବିହୀନ ନଗରସମୂହର

ସରୂପ କରିବା। 7ପୁଣି, ତୁମ ବିରୁଦେର ବିନାଶକଗଣକୁ ପେତ କର ଅସ

ସହିତ ପସୁତ କରିବା; ତହେର େସମାେନ ତୁମର ଉତମ ଏରସ ବୃକସବୁ

କାଟି ଅଗିେର ପକାଇେଦେବ। 8ଆଉ, ଅେନକ େଦଶୀୟ େଲାକ ଏହି ନଗର

ନିକଟ େଦଇ ଗତାୟାତ କରୁ କରୁ ପେତ େକ, ଆପଣା ଆପଣା ସଙୀକୁ

କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ କି ନିମେନ ଏହି ବୃହତ ନଗରକୁ ଏପରି କେଲ?’ 9

ତହେର େସମାେନ ଉତର କରିେବ, ‘କାରଣ ଏହି, େସମାେନ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିୟମ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ େଦବଗଣକୁ

ପଣାମ ଓ େସବା କେଲ।’” 10 ତୁେମମାେନ ମୃତ େଲାକ ସକାେଶ େରାଦନ

କର ନାହ, କିଅବା ତାହା ସକାେଶ ବିଳାପ କର ନାହ; ମାତ ପସାନ କରିବା

େଲାକ ନିମେନ ଅତିଶୟ କନନ କର; କାରଣ େସ ଆଉ େଫରି ଆସିବ ନାହ,

କିଅବା ଆପଣା ଜନ େଦଶ ଆଉ େଦଖବ ନାହ। 11 େଯେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା

େଯାଶୀୟର ପୁତ ଶଲୁ େଯ ଆପଣା ପିତା େଯାଶୀୟର ପଦେର ରାଜତ
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କଲା ଓ ଏହି ସାନରୁ ବାହାରିଗଲା, ତାହାର ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; 12 “େସ ଏହି ସାନକୁ ଆଉ େଫରି ଆସିବ ନାହ; ମାତ େସ େଯଉଁ

ସାନକୁ ବନୀତ ଅବସାେର ନୀତ େହାଇଅଛି, େସହି ସାନେର ମରିବ ଓ େସ

ଏହି େଦଶ ଆଉ େଦଖବ ନାହ।” 13 “େଯଉଁ େଲାକ ଅଧମେର ଆପଣା ଗୃହ

ଓ ଅନ ାୟେର ଆପଣା େକାଠରିମାନ ନିମାଣ କେର; େଯ ବିନା େବତନେର

ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ େସବା କରାଏ ଓ ତାହାର େବତନ ତାହାକୁ ନ ଦିଏ; 14

େଯ କେହ, ‘ଆେମ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ପଶସ ଗୃହ ଓ ବୃହତ େକାଠରିମାନ

ନିମାଣ କରିବା’ ଓ େଯ ଆପଣା ପାଇଁ ଝରକା କାେଟ, ଆଉ ଏରସ କାଷେର

ଗୃହର ଭତର ଛାତ କେର ଓ ରକବଣର ରଙ େଲପନ କେର, େସ ସନାପର

ପାତ! 15 ତୁେମ ଏରସ କାଷ ବିଷୟେର ବଡ଼ େହବା ପାଇଁ ଯତ କରିବା

େହତୁରୁ କି ରାଜତ କରିବ? ତୁମର ପିତା କି େଭାଜନପାନ କରି ବିଚାର ଓ

ଧମାଚରଣ କଲା ନାହ? ତହେର ତାହାର ମଙଳ େହଲା। 16 େସ ଦରିଦ ଓ

ଦୀନହୀନମାନଙ ଗୁହାରି ବିଚାର କଲା, ତହେର ମଙଳ େହଲା। ସଦାପଭୁ

କହନି, ଏହା କି ଆମଙୁ ାତ େହବାର ନୁେହଁ? 17 ମାତ ତୁମର ଚକୁ ଓ

ତୁମର ଅନଃକରଣ, ଆପଣାର େଲାଭ, ନିେଦାଷର ରକପାତ, ଉପଦବ ଓ

େଦୗରାତ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହେର ନାହ।” 18 ଏଥପାଇଁ େଯାଶୀୟର

ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ର ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି;

“େଲାକମାେନ, ହାୟ, ଆମର ଭାଇ! ଅବା ହାୟ, ଭଉଣୀ! କହି ତାହା ପାଇଁ

ବିଳାପ କରିେବ ନାହ; ‘ହାୟ, ପଭୁ!’ ଅବା ‘ହାୟ, ତାଙର ମହିମା!’ ଏହା

କହି େଲାେକ ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିେବ ନାହ। 19 ତାହାର କବର ଗଧର

କବର ତୁଲ େହବ, େସ େଘାଷଡ଼ା ଯାଇ ଯିରୂଶାଲମର ଦାର ବାହାେର

ପକାଯିବ।” 20 “ତୁେମ ଲବାେନାନକୁ ଯାଇ କନନ କର; ତୁେମ ବାଶନେର

ଉଚସର କର ଓ ଅବାରୀ ରୁ କନନ କର; କାରଣ ତୁମର େପମକାରୀ

ସମେସ ବିନଷ େହାଇଅଛନି। 21ଆେମ ତୁମର ସମୃଦି ସମୟେର ତୁମକୁ

କଥା କହିଲୁ; ମାତ ତୁେମ କହିଲ, ‘ମଁୁ ଶୁଣିବି ନାହ;’ ଆମ ବାକ େର ଅବଧାନ

ନ କରିବାର ବାଲ କାଳରୁ ତୁମର ଏପରି ବ ବହାର େହାଇଅଛି। 22 ବାୟୁ

ତୁମର ସମସ େମଷପାଳକଙୁ ଚରାଇବ ଓ ତୁମର େପମକାରୀମାେନ ବନୀତ

ସାନକୁ ଯିେବ; େସହି ସମୟେର ତୁେମ ଆପଣାର ସକଳ ଦୁଷତା ସକାଶୁ

ନିଶୟ ଲଜିତା ଓ ବ ାକୁଳିତା େହବ। 23 େହ ଲବାେନାନ ନିବାସିନୀ, ଏରସ
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ବୃକ ବନେର ବସା କରିଅଛ େଯ ତୁେମ, େଯେତେବେଳ ପସବେବଦନା

ତୁଲ ତୁମର େବଦନା ଉପସିତ େହବ, େସେତେବେଳ ତୁମର ଅବସା ବଡ଼

େଶାଚନୀୟ େହବ।” 24 “ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ର ପୁତ କନୀୟ ଆମ ଦକିଣ ହସେର େମାହର

ତୁଲ େହେଲ େହଁ ଆେମ ତୁମକୁ େସଠାରୁ କାଢ଼ି ପକାଇବା; 25 ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ତୁମର ପାଣନାଶ କରିବାକୁ େଚଷା କରନି ଓ େଯଉଁମାନଙ

ବିଷୟେର ତୁେମ ଭୟ କରୁଅଛ, େସମାନଙ ହସେର, ଅଥା , ବାବିଲର

ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର ହସେର ଓ କ ଦୀୟମାନଙ ହସେର ଆେମ ତୁମକୁ

ସମପ େଦବା। 26ଆଉ, ଆେମ ତୁମକୁ ଓ ତୁମର ପସବକାରିଣୀ ମାତାକୁ,

େଯଉଁ େଦଶେର ତୁମମାନଙର ଜନ େହାଇ ନ ଥଲା, ଏପରି ଏକ େଦଶେର

ତୁମମାନଙୁ ନିେକପ କରିବା। ଆଉ, େସଠାେର ତୁେମମାେନ ମରିବ। 27 ମାତ

େଯଉଁ େଦଶକୁ େଫରି ଆସିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ପାଣ ଅତିଶୟ ଲାଳସା

କେର, େସ େଦଶକୁ େସମାେନ େଫରି ଆସିେବ ନାହ।” 28 ଏହି କନୀୟ କି

ତୁଚୀକୃତ ଭଗ ପାତ? େସ କି ଅପୀତିକର ପାତ? େସ ଓ ତାହାର ବଂଶ

କାହକି ଦୂରୀକୃତ େହାଇ େସମାନଙ ଅ ାତ େଦଶେର ନିକିପ େହେଲ। 29

େହ ପୃଥବୀ, ପୃଥବୀ, ପୃଥବୀ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ। 30 ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, “ଏହି ମନୁଷ ନିଃସନାନ, ଏହି ପୁରୁଷର ଆପଣା ଜୀବନ

ମ େର ଉନତି େହବ ନାହ େବାଲ ତୁେମମାେନ େଲଖ; କାରଣ ତାହାର

ବଂଶୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ଦାଉଦଙ ସିଂହାସେନାପବିଷ େହାଇ ଓ ଯିହୁଦାର

ଉପେର ଆଉ କତୃତ କରି ସମୃଦି େହବ ନାହ।”

23ସଦାପଭୁ କହନି, “େଯଉଁ ପାଳକମାେନ ଆମ ଚରାସାନର େମଷମାନଙୁ

ନଷ ଓ ଛିନଭନ କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ!” 2 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶରଆପଣା େଲାକମାନଙର ପାଳନକାରୀ ପାଳକମାନଙ

ବିରୁଦେର ଏହି କଥା କହନି; “ତୁେମମାେନ ଆମର ପଲକୁ ଛିନଭନ କରି

ଦୂରକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛ ଓ େସମାନଙର ତତାନୁସନାନ କରି ନାହଁ, ସଦାପଭୁ

କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ଦୁଷମର ପତିଫଳ େଦବା। 3

ପୁଣି, ଆେମ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଆପଣା ପଲକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ, େସହି

ସବୁ େଦଶରୁ େସମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶ ସଂଗହ କରିବା, ଆଉ ପୁନବାର

େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଖୁଆଡ଼କୁ ଆଣିବା; ତହେର େସମାେନ ପଜାବନ ଓ
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ବହୁସଂଖ କ େହେବ। 4 ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ପାଳକଗଣ

ନିଯୁକ କରିବା, େସମାେନ େସମାନଙୁ ଚରାଇେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ

ଭୀତ କି ନିରାଶ େହେବ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙର େକହି ଅନୁପସିତ

େହେବ ନାହ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 5 ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ

ସମୟେର ଆେମ ଦାଉଦବଂଶେର ଏକ ଧାମକ ଶାଖା ଉତନ କରିବା,

ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ତହେର େସ ରାଜା େହାଇ ରାଜତ କରିେବ ଓ

ାନେର ବ ବହାର କରିେବ, ପୁଣି େଦଶେର ସୁବିଚାର ଓ ନ ାୟ ପଚଳିତ

କରିେବ। 6 ତାହାଙ ସମୟେର ଯିହୁଦା ପରିତାଣ ପାଇବ ଓ ଇସାଏଲ

ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ଧମ, ଏହି ନାମେର

େସ ବିଖ ାତ େହେବ। 7 ଏଣୁକରି ‘ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣକୁ େଯ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ

ସଦାପଭୁ, େଯଉଁ ସମୟେର େଲାକମାେନ ଏହି କଥା କହିେବ ନାହ;’ 8 ମାତ

‘ଇସାଏଲ କୁଳଜାତ ବଂଶକୁ ଉତର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର ଆେମ

େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଥଲୁ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ େଯ େସମାନଙୁ ବାହାର

କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ ସଦାପଭୁ େବାଲ କହିେବ,’ ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛି; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଦଶେର ବାସ କରିେବ।” 9

ଭବିଷ ବକାମାନଙ ବିଷୟ। େମାର ଅନରସହୃଦୟଭଗ େହାଇଅଛି, େମାର

ଅସିସବୁ କମୁଅଛି; ସଦାପଭୁଙର ଓ ତାହାଙ ପବିତ ବାକ େହତୁରୁ ମଁୁ ମତ

େଲାକ ତୁଲ ଓ ଦାକାରସେର ପରାଜିତ େଲାକ ତୁଲ ଅଛି। 10କାରଣ େଦଶ

ବ ଭଚାରୀଗଣେର ପରିପୂଣ ଓ ଅଭଶାପ ସକାଶୁ େଦଶ େଶାକ କରୁଅଛି;

ପାନରସ ଚରାସାନସବୁ ଶୁଷ େହାଇଅଛି ଓ େଲାକମାନଙର ବ ବହାର ମନ,

ଆଉ େସମାନଙର ପରାକମ ନ ାୟସଙତ ନୁେହଁ। 11 “କାରଣ ଭବିଷ ବକା

ଓ ଯାଜକ ଉଭୟ ପାଷାଣ; ହଁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଆପଣା ଗୃହ

ମ େର େସମାନଙର ଦୁଷିୟା େଦଖଅଛୁ। 12ଏଣୁକରି େସମାନଙର ପଥ

ଅନକାରାବୃତ ଖସଡ଼ା ସାନ େହବ; େସମାେନ ତାଡ଼ିତ େହାଇ ତହେର ପଡ଼ିେବ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଅମଙଳ, ଅଥା ,

େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବାର ବଷ ଆଣିବା। 13ଆହୁରି, ଆେମ ଶମରୀୟାର

ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର ଅ ାନତା େଦଖଅଛୁ; େସମାେନ ବାେ ଦବ

ନାମେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି ଆମର ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙୁ ଭାନ
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କରାଇେଲ। 14 ଯିରୂଶାଲମର ଭବିଷ ବକାମାନଙ ମ େର ହ ଆେମ

େରାମାଞଜନକ ବିଷୟ େଦଖଅଛୁ; େସମାେନ ପରଦାର ଗମନ କରନି,

ମିଥ ାଚରଣ କରନି ଓ ଦୁଷମକାରୀମାନଙର ହସ ଏପରି ସବଳ କରନି େଯ,

େସମାନଙର େକହି ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷତାରୁ େଫରନି ନାହ; େସମାେନ

ସମେସ ଆମ ପତି ସେଦାମର ତୁଲ ଓ ତହର ନିବାସୀମାେନ ହେମାରାର

ସମାନ ଅଟନି।” 15 ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଭବିଷ ବକାମାନଙ

ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହନି; “େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙୁ ତିକ ଫଳ େଭାଜନ

କରାଇବା ଓ ବିଷବୃକର ରସ ପାନ କରାଇବା; କାରଣ ଯିରୂଶାଲମର

ଭବିଷ ବକାଗଣଠାରୁ େଦଶଯାକେର ଅଧାମକତା ବ ାପିଅଛି।” 16

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, “େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ତୁମମାନଙ

ନିକଟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି, େସମାନଙର ବାକ ତୁେମମାେନ

ଶୁଣ ନାହ; େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଅସାରତା ଶିଖାନି; େସମାେନ ଆପଣା

ହୃଦୟର ଦଶନ କଥା କହନି ଓ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ମୁଖର କଥା କହନି

ନାହ। 17 େସମାେନ ଆମର ଅବ ାକାରୀମାନଙୁ ଅନୁକେଣ କହନି, ସଦାପଭୁ

କହିଅଛନି, ‘ତୁମମାନଙର ଶାନି େହବ;’ ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ହୃଦୟର ଅବା ତାନୁସାେର ଆଚରଣ କରନି, େସହି ପେତ କ େଲାକଙୁ

େସମାେନ କହନି, ‘ତୁମମାନଙ ପତି େକୗଣସି ଅମଙଳ ଘଟିବ ନାହ।’” 18

ମାତ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ପତ କେର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ତାହାଙ ଆଗେର

ଠିଆ େହାଇଅଛି? କିଏ ଆମର ବାକ ମନ େଦଇ ଶୁଣିଅଛି? 19 େଦଖ,

ସଦାପଭୁଙର େତାଫାନ, ତାହାଙର ପଚଣ େକାଧ, ହଁ, ଘୂଣାୟମାନ େତାଫାନ

ବାହାର େହାଇଅଛି; ତାହା ଦୁଷମାନଙ ମସକେର ଲାଗିବ। 20 େଯପଯ ନ

ସଦାପଭୁ ଆପଣା ମନର ଅଭପାୟ ସଫଳ ଓ ସିଦ ନ କରନି, େସପଯ ନ

ତାହାଙ େକାଧ େଫରିବ ନାହ; ତୁେମମାେନ େଶଷ କାଳେର ତାହା ସମୂଣ

ରୂେପ ବୁଝିବ। 21 “ଆେମ ଏହି ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ପଠାଇଲୁ ନାହ,

ତଥାପି େସମାେନ େଦୗଡ଼ିେଲ; ଆେମ େସମାନଙୁ କଥା କହିଲୁ ନାହ, ତଥାପି

େସମାେନ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେଲ। 22 ମାତ େଯେବ େସମାେନ ଆମ

ସଭାେର ଠିଆ େହାଇଥାʼେନ, େତେବ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଆମର ବାକ

ଶୁଣାଇଥାʼେନ ଓ େସମାନଙ କୁପଥରୁ, େସମାନଙ କୁକିୟାରୁ େସମାନଙୁ

େଫରାଇଥାʼେନ। 23 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ କି ନିକଟେର ପରେମଶର
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ଅଟୁ ଓ ଦୂରେର ପରେମଶର େନାହଁୁ? 24 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େଯଉଁ

ସାନେର େଦଖ ନ ପାରିବୁ, ଏପରି ଗୁପ ସାନେର କି େକହି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ

ପାେର? ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ କି ସଗ ଓ ମତ ବ ାପି ନ ଥାଉ?

25 ‘ଆେମ ସପ େଦଖଅଛୁ, ଆେମ ସପ େଦଖଅଛୁ େବାଲ କହି’ େଯଉଁ

ଭବିଷ ବକାମାେନ ଆମ ନାମେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି,

େସମାନଙର କଥା ଆେମ ଶୁଣିଅଛୁ। 26 େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ମିଥ ା

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ ନିଜ ଅନଃକରଣର

କପଟତାର ଭବିଷ ବକା ଅଟନି, େସମାନଙ ଅନଃକରଣେର ଏହା େକେତ

କାଳ ଥବ? 27 େସମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯପରି ବାେ ଦବ ସକାେଶ

ଆମ ନାମ ପାେସାରି ପକାଇେଲ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପତିବାସୀ ନିକଟେର ନିଜ ସପ କଥା କହି ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଆମର ନାମ

ବିସୃତ କରାଇବାକୁ ବିଚାର କରନି। 28 େଯଉଁ ଭବିଷ ବକା ସପ େଦଖଅଛି,

େସ ସପ କଥା ପକାଶ କରୁ, ପୁଣି େଯ ଆମର ବାକ ପାଇଅଛି, େସ ବିଶସ

ରୂେପ ଆମର ବାକ କହୁ। ସଦାପଭୁ କହନି, ଶସ ନିକଟେର ପାଳ କଅଣ?

29 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମର ବାକ କି ଅଗି ସରୂପ ନୁେହଁ? ଓ ପାଷାଣ

ଖଣବିଖଣକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ ନୁେହଁ? 30ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ,

େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ, ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀଠାରୁ

ଆମର ବାକ ହରଣ କରନି, ଆେମ େସମାନଙର ବିପକ ଅଟୁ। 31 ସଦାପଭୁ

କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହା ବ ବହାର

କରି, ‘େସ କହନି’ େବାଲ କହନି, ଆେମ େସମାନଙର ବିପକ। 32 ସଦାପଭୁ

କହନି, େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ମିଥ ା ସପର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି ଓ

ତାହା ଜଣାଇ, ଆପଣାମାନଙର ମିଥ ା କଥା ଓ ଅସାର ଦାମିକତା ଦାରା ଆମ

େଲାକମାନଙୁ ଭାନ କରାନି, ଆେମ େସମାନଙର ବିପକ ଅଟୁ; ସଦାପଭୁ

କହନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ପଠାଇ ନାହଁୁ, କିଅବା େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ ନାହଁୁ;

ଅଥଚ େସମାେନ ଏହି େଲାକମାନଙର କିଛିମାତ ଉପକାର କରି ପାରିେବ

ନାହ। 33ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଏହି େଲାକମାେନ, ଅବା ଭବିଷ ବକା,

ଅବା େକୗଣସି ଯାଜକ ତୁମକୁ ପଚାରିେବ, ‘ସଦାପଭୁଙର ଭାେରାକି କଅଣ?’

େସେତେବେଳ ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ଭାେରାକି କଅଣ! ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ପରିତ ାଗ କରିବା, ଏହା ସଦାପଭୁଙର ଉକି।’ 34ଆଉ, ‘ସଦାପଭୁଙର
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ପତ ାେଦଶ,’ ଏହି କଥା ଭବିଷ ବକା, ଯାଜକ ଓ େଲାକମାେନ କହିେଲ,

ଆେମ େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଶାସି େଦବା। 35 ତୁେମମାେନ

ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଓ ଆପଣା ଭାତାକୁ ଏହି

କଥା କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ କି ଉତର େଦଇଅଛନି? ଓ ସଦାପଭୁ କି କଥା

କହିଅଛନି?’ 36 ପୁଣି, ‘ସଦାପଭୁଙର ପତ ାେଦଶ’ େବାଲ ଆଉ ଉଚାରଣ

କରିବ ନାହ; କାରଣ ପେତ କ ମନୁଷ ର ନିଜ କଥା ତାହାର ପତ ାେଦଶ

େହବ; େଯେହତୁ ତୁେମମାେନ ଜୀବିତ ପରେମଶରଙର, େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙର ବାକ ସକଳ ବିପରୀତ କରିଅଛ। 37

ତୁେମ ଭବିଷ ବକାଙୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ କି ଉତର େଦଇଅଛନି?’

ଓ ‘ସଦାପଭୁ କି କଥା କହିଅଛନି?’ 38 ମାତ ‘ସଦାପଭୁଙର ଭାେରାକି,’

ଏହି କଥା େଯେବ ତୁେମମାେନ କୁହ, େତେବ ତହ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ କହନି:

‘ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ,’ ‘ସଦାପଭୁଙର ଭାେରାକି’

େବାଲ କହିବାକୁ ନିେଷଧ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ତୁେମମାେନ ‘ସଦାପଭୁଙର

ଭାେରାକି େବାଲ କହୁଅଛ।’ 39 ଏଣୁକରି େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ନିତାନ

ପାେସାରିବା, ପୁଣି, ତୁମମାନଙୁ ଓ େଯଉଁ ନଗର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଓ

ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ଆମ ଛାମୁରୁ ଦୂର

କରିବା; 40ଆଉ, ଯାହା ବିସୃତ େହବ ନାହ, ଏପରି ନିତ ସାୟୀ ଦୁନାମ ଓ

ଚିରସାୟୀ ଲଜା ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଭାଗ କରାଇବା।”

24ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର, ଯିେହାୟାକୀ ର ପୁତ, ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାୟାଖୀ କୁ ଓ ଯିହୁଦାର ଅଧପତିମାନଙୁ, ଶିଳକର ଓ କମକାରକମାନଙ

ସହିତ ଯିରୂଶାଲମରୁ ବନୀ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁ

େମାେତ ଏକ ଦଶନ େଦଖାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପଭୁଙର ମନିର

ସମୁଖେର ଦୁଇ ଡାଲା ଡିମିରି ଫଳ ରଖାଯାଇଅଛି। 2 ଏକ ଡାଲାେର

ଆଦ ପକ ଡିମିରି ଫଳ ତୁଲ ଅତି ଉତମ ଡିମିରି ଥଲା; ପୁଣି, ଅନ ଡାଲାେର

ଅତି ମନ ଡିମିରି ଫଳ ଥଲା, େସସବୁ ଏେଡ଼ ମନ େଯ, େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ

ପାେର। 3 େତେବ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ଯିରିମୀୟ, ତୁେମ କଅଣ

େଦଖୁଅଛ?” ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ଡିମିରି ଫଳ, ଉତମ ଡିମିରି ଅତି ଉତମ ଓ

ମନ ଡିମିରି ଅତି ମନ, େସସବୁ ଏେଡ଼ ମନ େଯ, େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ

ପାେର।” 4 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ
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େହଲା। 5 “ଯଥା, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି,

ଆେମ େଯଉଁ ନିବାସିତ ଯିହୁଦୀୟମାନଙୁ ଏହି ସାନରୁ କ ଦୀୟମାନଙର

େଦଶକୁ ପଠାଇଅଛୁ, େସମାନଙର ମଙଳ ନିମେନ ଆେମ େସମାନଙୁ ଏହି

ଉତମ ଡିମିରି ଫଳ ତୁଲ ାନ କରିବା। 6 କାରଣ ଆେମ ମଙଳ ପାଇଁ

େସମାନଙ ପତି ଆପଣା ଦୃଷି ରଖବା ଓ େସମାନଙୁ ପୁନବାର ଏହି େଦଶକୁ

ଆଣିବା; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ ନିମାଣ କରିବା ଓ ଭଗ କରିବା ନାହ;

ଆେମ େସମାନଙୁ େରାପଣ କରିବା ଓ ଉତାଟନ କରିବା ନାହ। 7 ପୁଣି,

ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ଜାଣିବାର ମନ େସମାନଙୁ େଦବା; ତହେର

େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା;

କାରଣ େସମାେନ ସବାନଃକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେବ।

8 ଆଉ, େଯପରି େସହି ମନ ଡିମିରି ଫଳ ଏେଡ଼ ମନ େହବାରୁ େଭାଜନ

କରାଯାଇ ନ ପାେର, େସପରି ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ନିଶୟ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ସିଦିକୀୟକୁ, ତାହାର ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର େଯଉଁ ଅବଶିଷାଂଶ

େଲାେକ ଏହି େଦଶେର ଅଛନି, େସମାନଙୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ମିସର େଦଶେର

ବାସ କରନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ତ ାଗ କରିବା। 9 ଆେମ େସମାନଙର

ଅମଙଳ ନିମେନ ପୃଥବୀର ସକଳ ରାଜ ମ େର େସମାନଙୁ ଏେଣେତେଣ

ନିକିପ େହବା ପାଇଁ, ପୁଣି େଯସବୁ ସାନେର ଆେମ େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦବା,

େସହି ସବୁ ସାନେର ଦୁନାମ, ପବାଦ, ଉପହାସ ଓ ଅଭଶାପର ପାତ େହବା

ପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙୁ ସମପ େଦବା। 10 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ ଓ

େସମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଲୁ, ତହରୁ େସମାେନ

େଯପଯ ନ ଉଚିନ ନ ହୁଅନି, େସପଯ ନ ଆେମ େସମାନଙ ମ କୁ ଖଡ,

ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା।”

25 େଯାଶୀୟର ପୁତ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ଙ ରାଜତର ଚତୁଥ

ବଷେର ଯିହୁଦାର ସମଗ େଲାକ ବିଷୟେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଏହି

ବାକ ଉପସିତ େହଲା, େସହି ବଷ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରଙ

ରାଜତର ପଥମ ବଷ ଥଲା; 2ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ଯିହୁଦାର ସମସ

େଲାକ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ସମସଙ ନିକଟେର େସହି ବାକ ପଚାର

କରି କହିେଲ; 3 “ଆେମା ର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟଙ ରାଜତର

ତେୟାଦଶ ବଷଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ଏହି େତଇଶ ବଷଯାକ ସଦାପଭୁଙର
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ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇଅଛି ଓ ମଁୁ ପତୁ ଷେର ଉଠି ତାହା

ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛି, ମାତ ତାହା ତୁେମମାେନ ଶୁଣି ନାହଁ। 4ଆଉ, ସଦାପଭୁ

ପତୁ ଷେର ଉଠି ଆପଣାର ସମସ ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛନି, ମାତ ତୁେମମାେନ ଶୁଣି ନାହଁ, କିଅବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ

କଣପାତ କରି ନାହଁ। 5 ମଁୁ କହିଅଛି, ‘ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା

ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣର ଦୁଷତାରୁ େଫର, ତହେର

ସଦାପଭୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସଦାକାଳ ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଓ ତୁମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛନି, ତହ ମ େର ତୁେମମାେନ ବାସ

କରିବ; 6ଆଉ, ଅନ େଦବଗଣର େସବା ଓ େସମାନଙୁ ପଣାମ କରିବା

ନିମେନ େସମାନଙ ପଶା ଗାମୀ ହୁଅ ନାହ ଓ ଆପଣାମାନଙ ହସକୃତ

କମ ଦାରା େମାେତ ବିରକ କର ନାହ ଓ ତହେର ମଁୁ ତୁମମାନଙର େକୗଣସି

ଅମଙଳ କରିବି ନାହ।’ 7 ତଥାପି ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମ

କଥାେର ଅବଧାନ କରି ନାହଁ ଓ ଆପଣାମାନଙ ଅମଙଳ ନିମେନ ନିଜ

ହସକୃତ କମ ଦାରା ଆମଙୁ ବିରକ କରିଅଛ। 8 ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମର ବାକ େର ଅବଧାନ କରି

ନାହଁ; 9 ଏଥପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ େଲାକ ପଠାଇ ଉତର ଦିଗସିତ ସମସ

େଗାଷୀଙୁ, ପୁଣି ଆମର ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରକୁ େନଇ

ଏହି େଦଶ ବିରୁଦେର ଓ ତନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଓ ତହର ଚତୁଦଗସ

ଏହିସବୁ େଗାଷୀ ବିରୁଦେର ଆଣିବା; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ ନିଃେଶଷ

ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା ଓ େସମାନଙୁ ବିସୟ ଓ ଶୀ ଶବର ବିଷୟ ଓ

ଚିରକାଳର ଉତନ ସାନ କରିବା। 10ଆହୁରି, ଆେମ େସମାନଙ ମ ରୁ

ଆେମାଦର ଧନି, ଆନନର ଧନି ଓ ବରର ରବ ଓ କନ ାର ରବ, ଚକିର ଶବ

ଓ ପଦୀପର ଆଲୁଅ ଦୂର କରିବା। 11 ତହେର ଏହି ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉତନ

ସାନ ଓ ବିସୟର ବିଷୟ େହବ ଓ ଏହିସବୁ େଗାଷୀ ସତୁରି ବଷ ବାବିଲ

ରାଜାର ଦାସତ କରିେବ। 12 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ସତୁରି ବଷ ସମୂଣ

େହେଲ ଆେମ ବାବିଲ ରାଜାକୁ ଓ େସହି େଗାଷୀକୁ ଓ କ ଦୀୟମାନଙ

େଦଶକୁ େସମାନଙ ଅଧମ ସକାେଶ ଶାସି େଦବା ଓ ତାହା ସଦାକାଳ ଧଂସର

ସାନ କରିବା। 13ଆଉ, ଆେମ େସହି େଦଶ ବିରୁଦେର ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ,

ଅଥା , ସକଳ େଗାଷୀ ବିରୁଦେର ଯିରିମୀୟଙ ଦାରା ପଚାରିତ େଯ େଯ
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ଭବିଷ ବାକ ଏହି ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି, ଆମର େସହି ସମସ ବାକ

ଆେମ େସହି େଦଶ ପତି ସଫଳ କରିବା। 14 କାରଣ ଅେନକ େଗାଷୀ

ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାେନ େସମାନଙୁ ହ ଆପଣାମାନଙର ଦାସ କମ

କରାଇେବ, ଆଉ ଆେମ େସମାନଙ କିୟାନୁସାେର ଓ େସମାନଙ ହସକୃତ

କମାନୁସାେର େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବା।” 15କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର େମାେତ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମ ଆମ ହସରୁ ଏହି ପଚଣ

େକାଧରୂପ ଦାକାରସର ପାତ େନଇ, ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ ସକଳ େଗାଷୀ

ନିକଟକୁ ପଠାଉ, େସମାନଙୁ ତାହା ପାନ କରାଅ। 16 ତହେର େସମାେନ

ତାହା ପାନ କରି ଏେଣେତେଣ ଟଳଟଳ େହେବ, ପୁଣି ଆେମ େସମାନଙ

ମ କୁ େଯଉଁ ଖଡ ପଠାଇବା, ତହ ସକାଶୁ େସମାେନ ଉନତ େହେବ।”

17 ତହେର ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ହସରୁ େସହି ପାତ େନଇ, ସଦାପଭୁ େମାେତ

େଯଉଁ େଯଉଁ େଗାଷୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, େସହି ସମସଙୁ ତାହା ପାନ

କରାଇଲ; 18 ଅଥା , ଆଜିର ତୁଲ ଉତନ ସାନ ଓ ବିସୟର, ଆଉ ଶୀ

ଶବର ଓ ଅଭଶାପର ବିଷୟ େହବା ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମକୁ, ଯିହୁଦାର

ନଗରସମୂହକୁ, ଆଉ ତହର ରାଜା ଓ ଅଧପତିମାନଙୁ ପାନ କରାଇଲ।

19 ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ

ତାହାର ସମସ େଲାକଙୁ; 20 ପୁଣି, ମିଶିତ େଲାକ ସମସଙୁ ଓ ଊଷ େଦଶସ

ସମସ ରାଜାଙୁ ଓ ପେଲଷୀୟ େଦଶସ ସମସ ରାଜାଙୁ ଆଉ ଅସିେଲାନ,

ଘସା, ଇେକାଣ ଓ ଅେସାଦର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ପାନ କରାଇଲ; 21ଇେଦାମ,

େମାୟାବ ଓ ଅେମାନର ସନାନଗଣକୁ; 22 ପୁଣି, େସାରର ସମସ ରାଜାଙୁ

ଓ ସୀେଦାନର ସମସ ରାଜାଙୁ ଓ ସମୁଦପାରସ ଦୀପର ସମସ ରାଜାଙୁ;

23 ଦଦାନ, େତମା ଓ ବୂ , ଆପଣା ଆପଣା େକଶ େକାଣ ମୁଣନକାରୀ

ସମସ େଲାକଙୁ; 24 ପୁଣି, ଆରବୀୟ ସମସ ରାଜାଙୁ ଓ ପାନରବାସୀ ମିଶିତ

େଗାଷୀବଗର ସମସ ରାଜାଙୁ; 25ଆଉ, ସିମିର ସମସ ରାଜାଙୁ, ଏଲ ର

ସମସ ରାଜାଙୁ ଓ ମାଦୀୟମାନଙର ସମସ ରାଜାଙୁ; 26 ପୁଣି, ଉତର ଦିଗର

ନିକଟସ ଓ ଦୂରସ ଯାବତୀୟ ରାଜାଙୁ, ପରସରର ସହିତ ଓ ଭୂମଣଳର

ଉପରିସ ଜଗତର ସମୁଦାୟ ରାଜ କୁ ପାନ କରାଇଲ; ଆଉ, େସମାନଙ

ଉତାେର େଶଶକର ରାଜା ପାନ କରିବ। 27 ଆଉ, ତୁେମ େସମାନଙୁ

କହିବ, “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି;
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‘ତୁେମମାେନ ପାନ କରି ମତ ହୁଅ ଓ ବାନି କର, ପୁଣି ଆେମ ତୁମମାନଙ

ମ କୁ େଯଉଁ ଖଡ ପଠାଇବା, ତହ େହତୁ ପତିତ େହାଇ ଆଉ ଉଠ ନାହ।’

28ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ ହସରୁ ପାତ େନଇ ପାନ କରିବାକୁ େଯେବ ଅସମତ

େହେବ, େତେବ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଏହା କହିବ, ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଏହିରୂେପ କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଅବଶ ପାନ କରିବ। 29 କାରଣ

େଦଖ, ଆେମ ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ନଗର ପତି ଅମଙଳ ଘଟାଇବାକୁ

ଆରମ କରିଅଛୁ ଓ ତୁେମମାେନ କି ନିତାନ ଅଦଣିତ େହବ? ତୁେମମାେନ

ଅଦଣିତ େହବ ନାହ, କାରଣ ଆେମ ପୃଥବୀନିବାସୀ ସମସଙ ଉପେର

ଖଡ ଆହାନ କରିବା,’ ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 30ଏେହତୁ

ତୁେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଏହିସବୁ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କୁହ,

‘ସଦାପଭୁ ଊଦରୁ ହୁଙାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ପବିତ ବାସସାନରୁ ଆପଣା

ରବ ଶୁଣାଇେବ; େସ ଆପଣା ଖୁଆଡ଼ ଉପେର ମହାହୁଙାର କରିେବ; େସ

ଦାକାମଦନକାରୀମାନଙ ପରି ପୃଥବୀର ନିବାସୀ ସମୁଦାୟଙ ବିରୁଦେର

ସିଂହନାଦ କରିେବ। 31 ପୃଥବୀର ସୀମା ପଯ ନ େଗାଟିଏ ଧନି ବ ାପିବ;

କାରଣ ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙ ସହିତ ସଦାପଭୁଙର ବିବାଦ ଅଛି, େସ ସବୁ

ପାଣୀର ବିଚାର କରିେବ; ପୁଣି, ଦୁଷମାନଙୁ େସ ଖଡେର ସମପଣ କରିେବ,’

ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 32 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ,

େଦଶକୁ େଦଶ ଅମଙଳ ଘଟିବ ଓ ପୃଥବୀର ପାନ ସୀମାରୁ ଏକ ମହାେତାଫାନ

ଉଠିବ। 33 ପୁଣି, େସସମୟେର ସଦାପଭୁଙର ହତ େଲାକମାେନ, ପୃଥବୀର

ଆଦ ସୀମା ପଯ ନ େଦଖାଯିେବ; େସମାନଙ ନିମେନ ବିଳାପ କରାଯିବ

ନାହ, େସମାେନ ସଂଗୃହୀତ କିଅବା କବରପାପ େହେବ ନାହ; େସମାେନ ଭୂମି

ଉପେର ଖତ ପରି ପଡ଼ି ରହିେବ। 34 େହ େମଷପାଳକଗଣ, ତୁେମମାେନ

ହାହାକାର ଓ କନନ କର; େହ େମଷଗଣର ଅଗଗଣ ମାେନ, ତୁେମମାେନ

ଭସେର ଗଡ଼; କାରଣ ତୁମମାନଙର ହତ ା ସମୟ ସମୂଣ ରୂେପ ଉପସିତ

େହଲା, ଆଉ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙିବା ଓ ତୁେମମାେନ

ମେନାହର ପାତ ତୁଲ ପଡ଼ିଯିବ। 35 ପୁଣି, େମଷପାଳକମାେନ ପଳାଇବାର

ବାଟ ପାଇେବ ନାହ ଓ ପଲର ଅଗଗଣ ମାେନ ରକା ପାଇେବ ନାହ।

36 େମଷପାଳକମାନଙର କନନର ଶବ ଓ େମଷର ଅଗଗଣ ମାନଙର

ହାହାକାର ଶବ ଶୁଣାଯାଏ। କାରଣ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ଚରାସାନ ଉଜାଡ଼
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କରୁଅଛନି। 37 ଆଉ, ସଦାପଭୁଙର ପଚଣ େକାଧ ସକାଶୁ ଶାନିଯୁକ

ଖୁଆଡ଼ସବୁ ନିଃଶବ େହଉଅଛି। 38 େସ ସିଂହ ତୁଲ ଆପଣା ଗହର ତ ାଗ

କରିଅଛନି; ତାହାଙର ଉତୀଡ଼କ ଖଡର ଭୟଙରତା ସକାଶୁ ଓ ତାହାଙର

ପଚଣ େକାଧ ସକାଶୁ େଦଶ ବିସୟ ସାନ େହାଇଅଛି।”

26 େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ର ରାଜତରଆରମେର

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 2 “ଯଥା, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାଙଣେରଠିଆ ହୁଅ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର

ପମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ ଆଗତ େଲାକମାନଙୁ େଯଉଁ

ସକଳ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ ଆ ା କରୁ, ତାହାସବୁ େସମାନଙୁ

କୁହ; େଗାଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ ନାହ। 3 େହାଇପାେର, େସମାେନ ମେନାେଯାଗ

କରି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ; ତାହାେହେଲ େସମାନଙ

ଆଚରଣର ଦୁଷତା େହତୁ ଆେମ େସମାନଙ ପତି େଯଉଁ ଅମଙଳ ଘଟାଇବାକୁ

ମନସ କରିଅଛୁ, ତହରୁ ନିବୃତ େହବା। 4 ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ,

‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଯଦି ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର

ଆମର ସାପିତ ବ ବସାନୁସାେର ଚାଲବା ପାଇଁ ଆମ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ

ନ କରିବ, 5 ଆମର େଯଉଁ ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ଆେମ ଅତି

ପଭାତେର ଉଠି ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଆସିଅଛୁ, ମାତ ତୁେମମାେନ

ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ, େସମାନଙ ବାକ େର ଯଦି ତୁେମମାେନ ମେନାେଯାଗ

ନ କରିବ; 6 େତେବ ଆେମ ଏହି ଗୃହକୁ ଶୀେଲାର ସମାନ କରିବା ଓ ଏହି

ନଗରକୁ ପୃଥବୀସ ସକଳ େଗାଷୀର ଅଭଶାପାସଦ କରିବା।’” 7 ପୁଣି,

ଯିରିମୀୟ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଏହିସବୁ କଥା କହିବାର ଯାଜକମାେନ ଓ

ଭବିଷ ବକାମାେନ ଓ େଲାକ ସମେସ ଶୁଣିେଲ। 8ଆଉ, ଯିରିମୀୟ ସମସ

େଲାକଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଆ ାପିତ ସକଳ କଥା କହିବାର ସମାପ

କଲା ଉତାେର, ଯାଜକ, ଭବିଷ ବକାମାେନ ଓ େଲାକ ସମେସ ତାଙୁ

ଧରି କହିେଲ, “ତୁେମ ନିଶୟ ମରିବ। 9 ‘ଏହି ଗୃହ ଶୀେଲା ସମାନ ଓ ଏହି

ନଗର ଉଚିନ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ େହବ େବାଲ ତୁେମ କାହକି ସଦାପଭୁଙ

ନାମେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କଲ?’” ଆଉ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ସମସ

େଲାକ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଏକତିତ େହେଲ। 10 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର

ଅଧପତିମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି ରାଜଗୃହରୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆସିେଲ
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ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ନୂତନ ଦାରର ପେବଶ ସାନେର ବସିେଲ। 11 ତହେର

ଯାଜକମାେନ ଓ ଭବିଷ ବକାମାେନ, ଅଧପତିମାନଙୁ ଓ େଲାକ ସମସଙୁ

ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଏହି ମନୁଷ ପାଣଦଣର େଯାଗ ; କାରଣ େସ ଏହି

ନଗର ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିଅଛି, ଏହା ତୁେମମାେନ

ସକଣେର ଶୁଣିଅଛ।” 12 ତହଁୁ ଯିରିମୀୟ ସକଳ ଅଧପତି ଓ ସକଳ

େଲାକଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଯସବୁ କଥା ଶୁଣିଅଛ, େସହି

ସମସ ଭବିଷ ବାକ ଏହି ଗୃହ ଓ ଏହି ନଗର ବିରୁଦେର ପଚାର କରିବା

ପାଇଁ ସଦାପଭୁ େମାେତ େପରଣ କେଲ। 13 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କିୟା ଶୁଧୁରାଅ, ଆଉ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ

ପରେମଶରଙର ବାକ ମାନ; ତହେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର

େଯଉଁ ଅମଙଳର କଥା କହିଅଛନି, ତାହା କରିବାରୁ କାନ େହେବ। 14 ମାତ

େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ହସେର ଅଛି: ଯାହା ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର ଉତମ

ଓ ଯଥାଥ ତାହା େମାʼ ପତି କର। 15 େକବଳ ଏହା ନିଶିତ ରୂେପ ଜାଣ

େଯ, ତୁେମମାେନ େମାେତ ବଧ କେଲ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର, ଏହି ନଗର

ଉପେର ଓ ତନିବାସୀମାନଙ ଉପେର ନିେଦାଷର ରକପାତର ଅପରାଧ

ବତାଇବ; କାରଣ ଏହି ସମସ କଥା ତୁମମାନଙ କଣେଗାଚରେର କହିବା

ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େମାେତ େପରଣ କରିଅଛନି, ଏହା

ସତ ।” 16 ତହେର ଅଧପତିମାେନ ଓ େଲାକ ସମେସ ଯାଜକମାନଙୁ ଓ

ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ କହିେଲ, “ଏହି ମନୁଷ ପାଣଦଣର େଯାଗ ନୁେହଁ;

କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନାମେର େସ ଆମମାନଙୁ କଥା

କହିଅଛି।” 17 େସେତେବେଳ େଦଶର ପାଚୀନବଗଙ ମ ରୁ େକହି େକହି

ଉଠି େଲାକମାନଙ ସମସ ସମାଜକୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 18 “ଯିହୁଦାର ରାଜା

ହିଜକୀୟର ସମୟେର େମାେରଷୀୟ ମୀଖା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କଲା;

ଆଉ, େସ ଯିହୁଦାର ସମସ େଲାକଙୁ ଏହି କଥା କହିଲା, ‘େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ କହନି; ସିେୟାନ େକତ ତୁଲ ଚଷା ଯିବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଢିପି େହବ,

ପୁଣି େଯଉଁ ପବତେର ମନିର ଅଛି, ତାହା ବନସ ଉଚସଳୀର ସମାନ େହବ।’

19ଯିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ କʼଣ ତାହାଙୁ

େକୗଣସିମେତ ବଧ କରିଥେଲ? ହିଜକୀୟ କʼଣ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରି

ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗହ ପାଥନା କେଲ ନାହ? ତହେର ସଦାପଭୁ େସମାନଙ
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ବିରୁଦେର େଯଉଁ ଅମଙଳର କଥା କହିଥେଲ, ତାହା କରିବାରୁ କʼଣ କାନ

େନାହିେଲ? ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣର ପତିକୂଳେର ଭାରୀ

ଅମଙଳ କରୁଅଛୁ।” 20 ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଭବିଷ ବାକ

ପଚାରକାରୀ ଅନ ଏକ ବ କି ଥଲା, େସ କିରୀୟ ଯିୟାରୀମସ ଶମୟୀୟର

ପୁତ ଊରୀୟ; େସ ଯିରିମୀୟର ସମସ ବାକ ପରି ଏହି ନଗର ଓ ଏହି େଦଶ

ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିଥେଲ। 21 ତହେର ଯିେହାୟାକୀ

ରାଜା, ଆପଣା ବୀରମାନଙ ଓ ସମସ ଅଧପତିମାନଙ ସହିତ େସହି କଥା

ଶୁଣେନ, ରାଜା ତାହାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କଲା; ମାତ ଊରୀୟ ଏହା

ଶୁଣି ଭୀତ େହାଇ ମିସରକୁ ପଳାଇଗଲା। 22 ତହେର ଯିେହାୟାକୀ

ରାଜା ମିସରକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା, ଅଥା , ଅେ ବାରର ପୁତ ଇ ନାଥ କୁ

ଓ ତାହା ସେଙ ଅନ େକେତକ େଲାକଙୁ ମିସରକୁ ପଠାଇଲା; 23 ତହଁୁ

େସମାେନ ଊରୀୟକୁ ମିସରରୁ ଆଣି ଯିେହାୟାକୀ ରାଜା ନିକଟେର ଉପସିତ

କରାଇେଲ; ରାଜା ତାହାକୁ ଖଡେର ବଧ କରି, ସାମାନ େଲାକମାନଙର

କବର ସାନେର ତାହାର ଶବ ପକାଇେଦଲା। 24 ମାତ ଶାଫ ର ପୁତ

ଅହୀକାମ ଯିରିମୀୟଙ ସପକ ଥବାରୁ ହତ େହବା ନିମେନ ଯିରିମୀୟ

େଲାକମାନଙ ହସେର ସମପତ େହେଲ ନାହ।

27 େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟର ରାଜତର ଆରମ

ସମୟେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏହି ବାକ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା। 2 ଯଥା, ସଦାପଭୁ େମାେତ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମ େକେତକ

ବନନୀ ଓ ଯୁଆଳି ପସୁତ କରି ଆପଣା ସନେର ରଖ; 3 ପୁଣି, େଯଉଁ

ଦୂତଗଣ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟ ନିକଟକୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିଅଛନି,

େସମାନଙ ହସ ଦାରା େସସବୁ ଇେଦାମର ରାଜା ଓ େମାୟାବର ରାଜା,

ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା, େସାରର ରାଜା ଓ ସୀେଦାନର ରାଜା ନିକଟକୁ

ତାହା ପଠାଅ; 4ଆଉ, ଆପଣା ଆପଣା କତାମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିବା

ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଏହି ଆେଦଶ ଦିଅ, ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତାଙୁ ଏହି

କଥା କହିବ; 5ଆେମଆପଣାର ମହାପରାକମ ଓ ବିସୀଣ ବାହୁ ଦାରା ପୃଥବୀ

ଓ ପୃଥବୀନିବାସୀ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ସୃଷି କରିଅଛୁ; ଆଉ, ଯାହାକୁ ତାହା େଦବା

ପାଇଁ ଆମଙୁ ଉଚିତ େଦଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆେମ ତାହା େଦଉ। 6 ପୁଣି,
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ସମତି ଆେମ ଏହିସବୁ େଦଶ ଆପଣା ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର

ହସେର େଦଇଅଛୁ ଓ ତାହାର େସବା କରିବା ନିମେନ େକତସ ପଶୁମାନଙୁ ହ

ତାହାକୁ େଦଇଅଛୁ। 7ଆଉ, ତାହାର ନିଜ େଦଶର ସମୟ ଉପସିତ େହବା

ପଯ ନ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ତାହାର ଓ ତାହାର ପୁତର ଓ େପୗତର ଦାସ କମ

କରିେବ; ତହ ଉତାେର ଅେନକ େଗାଷୀ ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାେନ

ତାହାକୁ ଆପଣାମାନଙର ଦାସ କମ କରାଇେବ। 8 ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶ ଓ

ରାଜ େସହି ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର ଦାସ କମ କରିେବ ନାହ

ଓ ବାବିଲର ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ ଆପଣା ଆପଣା େବକ ରଖେବ ନାହ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସ େଦଶକୁ ତାହାର ହସ ଦାରା ସଂହାରିତ ନ

କରିବା ପଯ ନ ଖଡ ଓ ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀ ଦାରା ଦଣ େଦବା। 9 ମାତ

ତୁମମାନଙର େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ, ମନ ମାେନ, ସପଦଶକମାେନ,

ଗଣକମାେନ ଓ ମାୟାବୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ କମ

କରିବ ନାହ େବାଲ ତୁମମାନଙୁ କହନି, େସମାନଙ କଥାେର ତୁେମମାେନ

ମେନାେଯାଗ କର ନାହ; 10 କାରଣ ତୁମମାନଙୁ ସେଦଶରୁ ଦୂରୀକୃତ

କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ତୁେମମାେନ େଯପରି ନଷ

େହବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରନି। 11 ମାତ େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ବାବିଲ ରାଜାର ଯୁଆଳି

ତେଳ ଆପଣାମାନଙର େବକ େଦେବ ଓ ତାହାର ଦାସ କମ କରିେବ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ସେଦଶେର ରହିବାକୁ େଦବା, େସମାେନ

େସଠାେର କୃଷିକମ କରି ବାସ କରିେବ।’” 12 ଏଥଉତାେର ମଁୁ େସହି ସମସ

ବାକ ାନୁସାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟକୁ ଏହି କଥା କହିଲ, “ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା େବକ ବାବିଲ ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ େଦଇ ତାହାର ଓ

ତାହାର େଲାକମାନଙର ଦାସ କମ କର, ତହେର ବଞିବ। 13 େଯଉଁ େଦଶୀୟ

େଲାେକ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ କମ କରିେବ ନାହ, େସମାନଙ ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁ ଯାହା କହିଅଛନି, ତଦନୁସାେର ତୁେମମାେନ, ଅଥା , ତୁେମ ଓ

ତୁମର େଲାକମାେନ ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀ ଦାରା କାହକି ମରିବ? 14

ପୁଣି, ‘ତୁେମମାେନ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ କମ କରିବ ନାହ’ େବାଲ େଯଉଁ

ଭବିଷ ବକାମାେନ ତୁମମାନଙୁ କହନି, େସମାନଙ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ

କର ନାହ; େଯେହତୁ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ
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ପଚାର କରନି। 15 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙୁ ପଠାଇ

ନାହଁୁ, ମାତ ଆେମ େଯପରି ତୁମମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦବୁ ଓ ତୁେମମାେନ ଓ

ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାରକାରୀ ଭବିଷ ବକାମାେନ

େଯପରି ବିନଷ େହେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ମିଥ ାେର ଆମ ନାମେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି।” 16ଆହୁରି, ମଁୁ ଯାଜକମାନଙୁ ଓ ଏହି

ସମସ େଲାକଙୁ କହିଲ, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁମମାନଙର େଯଉଁ

ଭବିଷ ବକାମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି

କହନି, ‘େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାତସକଳ ଅଳ କାଳ ମ େର ବାବିଲରୁ

ଅଣାଯିବ,’ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହ; କାରଣ

େସମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି। 17

ତୁେମମାେନ େସମାନଙ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହ; ବାବିଲ ରାଜାର

ଦାସ କମ କର; ତହେର ବଞିବ; ଏହି ନଗର କାହକି ଉତନ ସାନ େହବ?

18 ମାତ ଯଦି େସମାେନ ଭବିଷ ବକା ଅଟନି ଓ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଯଦି

େସମାନଙଠାେର ଥାଏ, େତେବ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର, ଯିହୁଦାର ରାଜଗୃହେର

ଓ ଯିରୂଶାଲମେର େଯସକଳ ପାତ ଅବଶିଷ ଅଛି, ତାହା େଯପରି ବାବିଲକୁ

ନ ଯାଏ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ବିନତି

କରନୁ। 19କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଯିେହାୟାକୀ ର ପୁତ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ କୁ, ଆଉ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ

ପଧାନବଗଙୁ ବନୀ କରି ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ସମୟେର,

20 େଯଉଁ ସମଦୟ ଓ ସମୁଦପାତ, େବୖଠିକି ଓ େଯସମସ ପାତ ସଙେର

େନଇ ନ ଥଲା, ଯାହା ଏହି ନଗରେର ଅବଶିଷ ଅଛି, େସହି ସକଳର

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; 21ହଁ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର, ଯିହୁଦାର

ରାଜଗୃହେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ଅବଶିଷ ଥବା େସହି ସକଳ ପାତ ବିଷୟେର

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; 22

େସସବୁ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବ ଓ ଆେମ େସମାନଙର ତତାନୁସନାନ ନ କରିବା

ଦିନ ପଯ ନ େସସବୁ େସସାନେର ଥବ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି, ତଦନନର

ଆେମ େସସବୁ ଏହି ସାନକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା।”

28ଏଥଉତାେର େସହି ବଷ, ଅଥା , ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟର ରାଜତର

ଆରମ ସମୟେର, ଚତୁଥ ବଷର ପଞମ ମାସେର ଗିବୀେୟା ନିବାସୀ
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ଅସୂରର ପୁତ ହନାନୀୟ ଭବିଷ ବକା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଯାଜକମାନଙର

ଓ େଲାକସମସଙର ସାକାତେର େମାେତ ଏହି କଥା କହିଲା, 2 “େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ବାବିଲ ରାଜାର

ଯୁଆଳି ଭାଙିଅଛୁ। 3ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଏହି ସାନରୁ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର େଯସକଳ ପାତ ବାବିଲକୁ େନଇ ଯାଇଅଛି, େସସବୁ ଆେମ ପୂଣ ଦୁଇ

ବଷ ମ େର ପୁନବାର ଏହି ସାନକୁ ଆଣିବା। 4 ପୁଣି, ଯିେହାୟାକୀ ର

ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ କୁ, ଯିହୁଦାରୁ ବାବିଲକୁ ବନୀ େହାଇ

ଯାଇଥବା ସମସ େଲାକ ସହିତ ଏହି ସାନକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା, ଏହା

ସଦାପଭୁ କହନି; କାରଣ ଆେମ ବାବିଲ ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାଙି ପକାଇବା।”

5 ତହେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ଠିଆ େହାଇଥବା

ଯାଜକମାନଙ ସାକାତେର ଓ ସମସ େଲାକଙ ସାକାତେର ହନାନୀୟ

ଭବିଷ ବକାଙୁ କହିେଲ, 6 ଅଥା , ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ଏହା

କହିେଲ, “ଆେମ ; ସଦାପଭୁ େସପରି କରନୁ; ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପାତ ଓ

ନିବାସିତ େଲାକସକଳକୁ ବାବିଲରୁ ପୁନବାର ଏହି ସାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ

ତୁେମ େଯଉଁ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିଅଛ, ସଦାପଭୁ ତୁମର େସହି

ବାକ ସବୁ ସିଦ କରନୁ। 7 ତଥାପି ମଁୁ ତୁମ କଣେଗାଚରେର ଓ ସମଗ

େଲାକଙ କଣେଗାଚରେର ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିଅଛି, ତାହା ଶୁଣ। 8 ତୁମର

ଓ େମାର ପୂବେର ଥବା ପୁରାତନ କାଳର ଭବିଷ ବକାମାେନ ଅେନକ

େଦଶ ଓ ବୃହତ ବୃହତ ରାଜ ବିରୁଦେର ଯୁଦ, ଅମଙଳ ଓ ମହାମାରୀ

ବିଷୟକ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିଅଛନି। 9 େଯଉଁ ଭବିଷ ବକା

ଶାନିର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେର, େସହି ଭବିଷ ବକାଙର ବାକ

ସଫଳ େହଲା ଉତାେର ସିନା ସଦାପଭୁ ପକୃତେର ତାହାକୁ ପଠାଇଅଛନି

େବାଲ ଜଣା ପେଡ଼।” 10 ତହେର ହନାନୀୟ ଭବିଷ ବକା ଯିରିମୀୟ

ଭବିଷ ବକାଙ ସନରୁ ଯୁଆଳି କାଢ଼ିେନଇ ତାହା ଭାଙି ପକାଇଲା। 11ଆଉ,

ହନାନୀୟ େଲାକସମୂହର ସାକାତେର କହିଲା, “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ଆେମ ଏହିରୂେପ ପୂଣ ଦୁଇ ବଷ ମ େର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର

ଯୁଆଳି, ସବୁ େଦଶୀୟମାନଙ ସନରୁ କାଢ଼ି ଭାଙି ପକାଇବା।” ଏଥେର

ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ଆପଣା ବାଟେର ଚାଲଗେଲ। 12 ହନାନୀୟ

ଭବିଷ ବକା ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ସନରୁ ଯୁଆଳି ଭାଙିଲା ଉତାେର
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ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 13 “ତୁେମ

ଯାଇ ହନାନୀୟକୁ କୁହ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ କାଷର ଯୁଆଳି

ଭାଙିଅଛ ପମାଣ; ମାତ ତହ ବଦଳେର ତୁେମ ଲୁହାର ଯୁଆଳି ପସୁତ କରିବ।

14କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି,

ଏହିସବୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େଯପରି ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର

ଦାସ କମ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙ ସନେର ଲୁହାର ଯୁଆଳି

ରଖଅଛୁ ଓ େସମାେନ ତାହାର ଦାସ କମ କରିେବ; ପୁଣି, ଆେମ େକତସ

ପଶୁଗଣ ମ ତାହାକୁ େଦଇଅଛୁ।’” 15 ତହେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା

ହନାନୀୟ ଭବିଷ ବକାଙୁ କହିେଲ, “େହ ହନାନୀୟ, ଏେବ ଶୁଣ; ସଦାପଭୁ

ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନି; ମାତ ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ ମିଥ ା କଥାେର

ବିଶାସ କରାଉଅଛ। 16 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ‘େଦଖ, ଆେମ

ତୁମକୁ ପୃଥବୀରୁ ଦୂର କରିେଦବା; ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ବିେଦାହର

କଥା କହିଅଛ, ଏଥପାଇଁ ଏହି ବଷ ମ େର ତୁେମ ମରିବ।’” 17 ତହେର

ହନାନୀୟ ଭବିଷ ବକା େସହି ବଷର ସପମ ମାସେର ମେଲ।

29ଯିେହାୟାଖୀ ରାଜା ଓ ରାଜମାତା ଓ ନପୁଂସକଗଣ, ଆଉ ଯିହୁଦାର

ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଅଧପତିମାେନ, ଶିଳକରମାେନ ଓ କମକାରମାେନ

ଯିରୂଶାଲମରୁ ପସାନ କଲା ଉତାେର, 2 ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ନିବାସିତ

େଲାକମାନଙରଅବଶିଷପାଚୀନବଗଙରଓନବୂଖ ନିତରଦାରା ନିବାସାେଥ

ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ବାବିଲକୁ ନୀତ ଯାଜକମାନଙର, ଭବିଷ ବକାଗଣଙ

ଓ ସମସ େଲାକମାନଙର ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ େଲଖ, 3ଯିହୁଦାର ରାଜା

ସିଦିକୀୟ ଦାରା ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ନିକଟକୁ ବାବିଲକୁ େପରିତ

ଶାଫ ର ପୁତ ଇଲୀୟାସା ହି କୀୟର ପୁତ ଗମରୀୟର ହସ ଦାରା

ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ପଠାଇଥେଲ, େସହି ପତେର ଏହିସବୁ କଥା ଥଲା, ଯଥା, 4

“େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ

ଯିରୂଶାଲମରୁ ବାବିଲକୁ େଯଉଁମାନଙୁ ନିବାସିତ କରାଇଅଛୁ, େସହି ସକଳ

ନିବାସିତମାନଙ ପତି ଆମର ଆେଦଶ ଏହି; 5 ତୁେମମାେନ ଗୃହ ନିମାଣ

କରି ତହେର ବାସ କର; ଉଦ ାନ ପସୁତ କରି ତହର ଫଳ େଭାଗ କର; 6

ତୁେମମାେନ ଭାଯ ା ଗହଣ କରି ପୁତକନ ା ଜାତ କର, ଆଉ ତୁମମାନଙର

ପୁତଗଣକୁ ଭାଯ ା ଗହଣ କରାଅ ଓ ତୁମମାନଙର କନ ାଗଣଙୁ ସାମୀ ଗହଣ
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କରାଅ, େସମାେନ ପୁତକନ ା ଜାତ କରନୁ; ଆଉ, ତୁେମମାେନ େସଠାେର

ବଦତ େହାଇ ଊଣା ହୁଅ ନାହ। 7 ପୁଣି, ଆେମ େଯଉଁ ନଗରେର ତୁମମାନଙୁ

ନିବାସିତ କରାଇଅଛୁ, ତହର ଶାନି େଚଷା କର ଓ ତହ ନିମେନ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କର, କାରଣ ତହର ଶାନିେର ତୁମମାନଙର ଶାନି େହବ।

8 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି;

ତୁମମାନଙର ମ ବତୀ ତୁମମାନଙର ଭବିଷ ବକାମାେନ ଓ ଗଣକମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ନ ଭୁଲାଉନୁ, ଅଥବା ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ସପ ଦଶନ କର,

ତୁମମାନଙର େସହି ସବୁ ସପେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହ। 9 କାରଣ

େସମାେନ ଆମ ନାମେର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରନି; ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙୁ େପରଣ କରି ନାହଁୁ।

10 େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ବାବିଲର ସତୁରି ବଷ ସମୂଣ

େହଲା ଉତାେର ଆେମ ତୁମମାନଙର ତତାନୁସନାନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙୁ

ଏହି ସାନକୁ େଫରାଇ ଆଣି ତୁମମାନଙ ପକେର ଆମର ମଙଳ ବାକ

ସିଦ କରିବା। 11 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମମାନଙ ପକେର ଆେମ

େଯସକଳ ସଂକଳ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆେମ ଜାଣୁ, ତୁମମାନଙର ଅନିମ

କାଳେର ତୁମମାନଙୁ ଭରସା େଦବା ନିମେନ େସସବୁ ଅମଙଳର ନୁେହଁ,

ମଙଳର ସଂକଳ ଅେଟ। 12 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆମକୁ ଆହାନ କରିବ ଓ

ଯାଇ ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କରିବ, ତହେର ଆେମ ତୁମମାନଙ କଥାେର

ମେନାେଯାଗ କରିବା। 13ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆମଙୁ ଅେନଷଣ କରିବ ଓ

ସବାନଃକରଣ ସହିତ ଆମଙୁ େଖାଜିେଲ ଆମର ଉେଦଶ ପାଇବ। 14

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଆମର ଉେଦଶ ପାଇବାକୁ େଦବା,

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା ଓ େଯଉଁ ସକଳ

ଜାତିମାନଙ ମ କୁ, େଯସକଳ ସାନକୁ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ,

େସହି ସବୁ ସାନରୁ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି; ଆଉ, ଆେମ େଯଉଁ ସାନରୁ ତୁମମାନଙୁ ନିବାସିତ କରାଇଅଛୁ,

େସହି ସାନକୁ ପୁନବାର ଆଣିବା। 15 ସଦାପଭୁ ବାବିଲେର ଆମମାନଙ

ନିମେନ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଉତନ କରିଅଛନି େବାଲ ତୁେମମାେନ କହିଅଛ।

16 ଏେହତୁ ଦାଉଦର ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ ରାଜା ବିଷୟେର ଓ ଏହି

ନଗରେର ବାସକାରୀ ସମସ େଲାକଙର, ଅଥା , ତୁମର େଯଉଁ ଭାତୃଗଣ
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ତୁମମାନଙ ସେଙ ବନୀ େହାଇଯାଇ ନାହାନି, େସମାନଙ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; 17 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ,

ଆେମ େସମାନଙ ପତି ଖଡ, ଦୁଭକ, ମହାମାରୀ ପଠାଇବା ଓ ଘୃଣାଜନକ

େଯଉଁ ଡିମିରି ଫଳ ଅତି ମନ େହବାରୁ େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର,

ତାହାରି ତୁଲ େସମାନଙୁ କରିବା। 18 ପୁଣି, ଆେମ େଯ େଯ େଗାଷୀ ମ କୁ

େସମାନଙୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ, େସସମସଙ ମ େର େସମାନଙୁ ଅଭଶାପର,

ବିସୟର, ଶୀ ଶବର ଓ ନିନାର ପାତ େହବା ନିମେନ ଆେମ ଖଡ, ଦୁଭକ

ଓ ମହାମାରୀ େନଇ େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ଓ ପୃଥବୀର

ସମସ ରାଜ େର େସମାନଙୁ ଏେଣେତେଣ ନିେକପ କରିବା; 19 କାରଣ

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ପଭାତେର ଉଠି ଆମର ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ

େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଯାହା କହିଲୁ, େସମାେନ ଆମର େସହି ବାକ େର

ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି; ମାତ ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମର

ବାକ ଶୁଣିବାକୁ ସମତ େହଲ ନାହ। 20 ଏେହତୁ ଆମ ଦାରା ଯିରୂଶାଲମରୁ

ବାବିଲକୁ େପରିତ ନିବାସିତ େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ଶୁଣ। 21 ‘େକାଲାୟର ପୁତ ଆହବ ଓ ମାେସୟର ପୁତ ସିଦିକୀୟ

ଆମ ନାମେର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି,

େସମାନଙ ବିଷୟେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରର ହସେର

େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା, ତହେର େସ ତୁମମାନଙ ସାକାତେର େସମାନଙୁ

ବଧ କରିବ; 22 ପୁଣି, ବାବିଲେର ଯିହୁଦାର ନିବାସିତ େଯେତ େଲାକ ଅଛନି,

େସମାନଙ ମ େର େସହି ଦୁଇ ବ କିର ଉପଲକ େର ଏହି ଅଭଶାପର କଥା

ପଚଳିତ େହବ, ଯଥା, ବାବିଲର ରାଜା ସିଦିକୀୟ ଓ ଆହାବଙୁ େଯପରି

ଅଗିେର ଦଗ କରିଥେଲ, େସହିପରି ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ କରନୁ। 23କାରଣ

େସମାେନ ଇସାଏଲ ମ େର ମୂଢ଼ତାର କାଯ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ା ସେଙ ବ ଭଚାର କରିଅଛନି, ପୁଣି, ଆେମ ଯାହା

ଆ ା କରି ନାହଁୁ, ଏପରି ମିଥ ା କଥା ଆମ ନାମେର କହିଅଛନି, ସଦାପଭୁ

କହନି, ଆେମ ଜାଣୁ ଓ ଆେମ ସାକୀ ଅଛୁ।’” 24ଆହୁରି, ତୁେମ ନିହିଲାମୀୟ

ଶମୟୀୟର ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହିବ, 25 “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଯିରୂଶାଲମସିତ ସମସ
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େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଓ ମାେସୟର ପୁତ ସଫନୀୟ ଯାଜକ ଓ ଅନ ାନ ସମସ

ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆପଣା ନାମେର ଏହି ପତ ପଠାଇଅଛ, ଯଥା, 26

‘େକହି ବାତୁଳ େହାଇ ଆପଣାକୁ ଭବିଷ ବକା ପରି େଦଖାଇେଲ, ତାହାକୁ

ହରିକାଠେର ଓ େବଡ଼ିେର ରଖବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ତୁେମମାେନ

େଯପରି ରକକ ସରୂପ େହବ, ଏଥପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ବଦଳେର

ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଯାଜକ କରିଅଛନି। 27 ଏେହତୁ ଅନାେଥାତୀୟ େଯଉଁ

ଯିରିମୀୟ ତୁମମାନଙ ନିକଟେରଆପଣାକୁ ଭବିଷ ବକା ପରି େଦଖାଉଅଛି,

ତୁେମ କାହକି ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ ନାହଁ? 28 େସ କାରଣରୁ େସ ବାବିଲେର

ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଅଛି, ନିବାସିତ କାଳ ଦୀଘ, ତୁେମମାେନ

ଗୃହ ନିମାଣ କରି ତହେର ବାସ କର ଓ ଉଦ ାନ ପସୁତ କରି ଫଳ େଭାଗ

କର।’” 29 ଏଥଉତାେର ସଫନୀୟ ଯାଜକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ

କଣେଗାଚରେର ଏହି ପତ ପାଠ କଲା। 30 ତହ ଉତାେର ଯିରିମୀୟଙ

ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 31 “ତୁେମ ନିବାସିତ

ସମସ େଲାକ ପତି ଏହି କଥା କହି ପଠାଅ, ନିହିଲାମୀୟ ଶମୟୀୟର

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ‘ଆେମ ଶମୟୀୟକୁ ନ ପଠାଇେଲ

େହଁ େସ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିଅଛି ଓ ମିଥ ା

କଥାେର ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ଜନାଇଅଛି, 32 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, େଦଖ, ଆେମ ନିହିଲାମୀୟ ଶମୟୀୟକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଦଣ

େଦବା; ଏହି େଲାକମାନଙ ମ େର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର େକହି ରହିେବ

ନାହ; ଆଉ, ଆେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ପତି େଯଉଁ ମଙଳ କରିବା, ତାହା

େସ େଦଖବ ନାହ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି; କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର

ବିେଦାହର କଥା କହିଅଛି।’”

30ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା, 2 “ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ

ତୁମକୁ େଯଉଁ ସକଳ କଥା କହିଅଛୁ, ତାହା େଗାଟିଏ ପୁସକେର େଲଖ

ରଖ। 3 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ଆପଣା

େଲାକ ଇସାଏଲର ଓ ଯିହୁଦାର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି, ସଦାପଭୁ କହନି; ହଁ, ଆେମ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙୁ

େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ େସମାନଙୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ଓ
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େସମାେନ ତାହା ଅଧକାର କରିେବ।” 4 ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁଙର କଥତ ବାକ ଏହି। 5ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମମାେନ

କମିବାର ଓ ଭୟର ଶବ ଶୁଣିଅଛୁ, କିନୁ ଶାନିର ଶବ ନୁେହଁ। 6 େକୗଣସି

ପୁରୁଷର ପସବେବଦନା େହଉଅଛି କି ନାହ, ତୁେମମାେନ ପଚାରି ବୁଝ;

ପସବେବଦନାର ସମୟେର େଯପରି ସୀେଲାକର, େସପରି ପେତ କ ପୁରୁଷର

ଆପଣା କଟିେଦଶେର ହସ େଦବାର ଓ ସମସଙର ମୁଖ ମଳିନ େହବାର

ଆେମ କାହକି େଦଖୁଅଛୁ? 7 ହାୟ ହାୟ! େସ ଦିନ ମହତ, ତାହା ତୁଲ

ଦିନ ଆଉ ନାହ, ତାହା ଯାକୁବର ସଙଟ କାଳ; ମାତ େସ ତହରୁ ଉଦାର

ପାଇବ। 8 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସହି ଦିନ ତୁମ ସନରୁ

ତାହାର ଯୁଆଳି ଭାଙି ପକାଇବା ଓ ତୁମର ବନନସବୁ ଛିଣାଇ େଦବା;

ପୁଣି, ବିେଦଶୀମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନଙର ଦାସ କମ ତାହାକୁ କରାଇେବ

ନାହ। 9 ମାତ େସମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଓ ଆେମ

େସମାନଙ ନିମେନ ଯାହାଙୁ ଉତନ କରିବା, ଆପଣାମାନଙର େସହି ରାଜା

ଦାଉଦଙର ଦାସ କମ କରିେବ। 10 “ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, େହ ଆମର

ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ ଭୟ କର ନାହ; ଅଥବା େହ ଇସାଏଲ, ନିରାଶ ହୁଅ

ନାହ; କାରଣ େଦଖ, ଆେମ ଦୂରରୁ ତୁମକୁ ଓ ବନୀତ େଦଶରୁ ତୁମ ବଂଶକୁ

ଉଦାର କରିବୁ, ପୁଣି ଯାକୁବ େଫରିଆସି ଶାନିେର ଓ ନିରାପଦେର ରହିବ ଓ

େକହି ତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହ। 11 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ତୁମକୁ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସଙେର ଅଛୁ; ହଁ, େଯଉଁ େଗାଷୀମାନଙ

ମ େର ଆେମ ତୁମକୁ ଛିନଭନ କରିଅଛୁ, େସହି ସମସଙୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ

ସଂହାର କରିବା, ମାତ ତୁମକୁ ଆେମ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା ନାହ;

ତଥାପି ଆେମ ବିେବଚନାପୂବକ ତୁମକୁ ଶାସି େଦବା ଓ େକୗଣସିମେତ ତୁମକୁ

ଦଣ ନ େଦଇ ଛାଡ଼ିବା ନାହ। 12 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ତୁମର କତ ଅପତୀକାଯ ଓ ତୁମର ଘାʼ ବ ଥାଜନକ। 13 ତୁମର କତ

େଯପରି ବନା ଯିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁମ ସପକେର ପତିବାଦ କରିବାକୁ େକହି

ନାହ, ତୁମର ସାସ ଜନକ ଔଷଧ ନାହ। 14ତୁମର େପମକାରୀ ସମେସ

ତୁମକୁ ପାେସାରିଅଛନି; େସମାେନ ତୁମକୁ େଖାଜନି ନାହ; କାରଣ ତୁମର

ଅଧମ ବହୁଳ ଓ ତୁମର ପାପ ବୃଦି େହବା ସକାଶୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଶତୁ ତୁଲ

ଆଘାତ କରିଅଛୁ ଓ ନିଦୟ େଲାକ ତୁଲ ଶାସି େଦଇଅଛୁ। 15 ତୁେମ ଆପଣା
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କତ ସକାଶୁ କାହକି କନନ କରୁଅଛ? ତୁମର େବଦନା ଅପତୀକାଯ , ତୁମର

ଅଧମ ବହୁଳ ଓ ତୁମର ପାପ ବୃଦି େହବା ସକାଶୁ ଆେମ ତୁମ ପତି ଏହିସବୁ

କରିଅଛୁ। 16ଏେହତୁ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଗାସ କରନି, େସମାେନ ଗାସିତ

େହେବ ଓ ତୁମର ବିପକ ସମେସ େସମାନଙର ପେତ କ ଜଣର ବନୀତ

ସାନକୁ ଯିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଲୁଟନି, େସମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ;

େଯଉଁମାେନ ତୁମର ଦବ ହରଣ କରନି, େସହି ସମସଙର ଦବ ଆେମ

ହରଣ କରାଇବା। 17 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତୁମକୁ ପୁନବାର

ଆେରାଗ ପଦାନ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମର ଘାʼ ସବୁ ସୁସ କରିବା; କାରଣ

େସମାେନ ତୁମକୁ ଦୂରୀକୃତା େବାଲ ଡାକି କହନି, ଏ ସିେୟାନ, ଏହାକୁ େକହି

ଚାେହଁ ନାହ। 18 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଯାକୁବର

ତମୁସକଳର ବନୀତ ପରିବତନ କରିବା ଓ ତାହାର ସକଳ ବାସସାନ ପତି

ଦୟା କରିବା; ତହେର ନଗର ଆପଣାର ଉପପବତ ଉପେର ପୁନବାର

ନିମତ େହବ ଓ ରାଜଗୃହ ତହର ରୀତିମେତ ରହିବ। 19ଆଉ, େସହି ସାନ

ମ ରୁ ଧନ ବାଦ ଓ ଆନନକାରୀମାନଙର ଧନି ନିଗତ େହବ; ପୁଣି, ଆେମ

େସମାନଙୁ ବୃଦି କରିବା ଓ େସମାେନ ଅଳସଂଖ କ େହେବ ନାହ; ଆହୁରି,

ଆେମ େସମାନଙୁ େଗୗରବାନିତ କରିବା ଓ େସମାେନ କୁଦ େହେବ ନାହ। 20

େସମାନଙର ସନାନଗଣ ମ ପୂବ ପରି େହେବ ଓ େସମାନଙର ମଣଳୀ

ଆମ ସାକାତେର ସିରୀକୃତ େହବ ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙର ଉପଦବ

କରନି, େସସମସଙୁ ଆେମ ଶାସି େଦବା। 21ପୁଣି, େସମାନଙର ଅଧପତି

େସମାନଙ ମ ରୁ େହେବ ଓ େସମାନଙର ଶାସନକତା େସମାନଙ ମ ରୁ

ନିଗତ େହେବ; ଆଉ, ଆେମ ତାଙୁ ଆପଣାର ନିକଟବତୀ କରାଇବା ଓ େସ

ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିେବ, କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବା

ପାଇଁ େଯ ସାହସ କରିଅଛନି, େସ କିଏ? 22ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆମର େଲାକ

େହବ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େହବା।” 23 େଦଖ, ସଦାପଭୁଙର

େତାଫାନ, ଅଥା , ତାହାଙର ପଚଣ େକାଧ, ସବନାଶକାରୀ େତାଫାନ ନିଗତ

େହାଇଅଛି; ତାହା ଦୁଷମାନଙ ମସକେର ଲାଗିବ। 24 ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ମନର ଅଭପାୟ ସଫଳ ଓ ସିଦ ନ କରିବା ପଯ ନ ତାହାଙର ପଜଳିତ

େକାଧ ନିବୃତ େହବ ନାହ; ତୁେମମାେନ ଅନିମ କାଳେର ଏହା ବୁଝିବ।
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31 “ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ସମୟେର ଆେମ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ

େଗାଷୀର ପରେମଶର େହବା ଓ େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ।” 2

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଖଡରୁ ରକାପାପ େଲାକମାେନ ପାନରେର

ଅନୁଗହପାପ େହେଲ, ଅଥା , ଆେମ ତାହାକୁ ବିଶାମ େଦବା ପାଇଁ ଗମନ

କଲା େବେଳ ଇସାଏଲ ତାହା ପାପ େହଲା।” 3 “ସଦାପଭୁ ପୁରାତନ କାଳେର

େମାେତ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, ହଁ, ଆେମ ଚିରସାୟୀ େପମେର ତୁମକୁ

େପମ କରି ଆସିଅଛୁ, ଏେହତୁ େସହପୂଣ କରୁଣାେର ଆେମ ତୁମକୁ ଆକଷଣ

କରିଅଛୁ। 4 େହ ଇସାଏଲ କୁମାରୀ, ଆେମ ତୁମକୁ ପୁନବାର ଗଢ଼ିବା ଓ

ତୁେମ ଗଢ଼ାଯିବ; ତୁେମ ପୁନବାର ଆପଣା ତବଲେର ବିଭୂଷିତା େହବ ଓ

ଆନନକାରୀମାନଙ ସେଙ ନୃତ କରି ଗମନ କରିବ। 5ତୁେମ ପୁନବାର

ଶମରୀୟାର ପବତେର ଦାକାେକତ ପସୁତ କରିବ, େରାପଣକାରୀମାେନ

େରାପଣ କରି ତହର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 6 କାରଣ େଯଉଁ ଦିନେର

ପହରୀମାେନଇଫୟିମପବତେର େଘାଷଣା କରି କହିେବ, ‘ଉଠ,ଆେମମାେନ

ସିେୟାନକୁ, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଛାମୁକୁ ଯାଉ, ଏପରି

ଦିନ ଆସିବ।’” 7 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁେମମାେନ ଯାକୁବ

ନିମେନ ଆନନେର ଗାନ କର ଓ େଗାଷୀବଗର ଅଗଗଣ ନିମେନ ଜୟଧନି

କର; ତୁେମମାେନ ପଚାର କରି, ପଶଂସା କରି କୁହ, ‘େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ

ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ପରିତାଣ କର।’ 8 େଦଖ,

ଆେମ େସମାନଙୁ ଉତର େଦଶରୁ ଆଣିବା, ପୁଣି ପୃଥବୀର ପାନଭାଗରୁ

େସମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ସହିତ ଅନ ଓ େଛାଟା, ଗଭବତୀ ଓ ପସବ

େବଦନାଗସା ସୀକୁ ଏକତ ସଂଗହ କରିବା; େସମାେନ ମହାେଲାକାରଣ

େହାଇ ଏହି ସାନକୁ ଆସିେବ। 9 େସମାେନ କନନ କରୁ କରୁ ଆମ ଦାରା

ଆନୀତ େହେବ, ଆେମ େସମାନଙୁ ସଜଳ ନଦୀମାନର ନିକଟ େଦଇ

ସଳଖ ପଥେର ଗମନ କରାଇବା, େସ ପଥେର େସମାେନ ଝୁଣିେବ ନାହ;

କାରଣ ଆେମ ଇସାଏଲର ପିତା ଓ ଇଫୟିମ ଆମର ପଥମଜାତ ସନାନ।

10 େହ େଗାଷୀବଗ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ ଓ ଦୂରସ

ଦୀପସମୂହେର ତାହା ପଚାର କରି କୁହ, ‘େଯ ଇସାଏଲକୁ ଛିନଭନ କେଲ,

େସ ତାହାକୁ ସଂଗହ କରିେବ, ଆଉ ପାଳକ େଯପରି ଆପଣା ପଲ ରକା

କେର, େସପରି େସ ତାହାକୁ ରକା କରିେବ।’ 11 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଯାକୁବକୁ
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ଉଦାର କରିଅଛନି ଓ ତାହା ଅେପକା ବଳବାନର ହସରୁ ତାହାକୁ ମୁକ

କରିଅଛନି। 12 ପୁଣି, େସମାେନ ଆସି ସିେୟାନର ଶୃଙେର ଗାନ କରିେବ

ଓ େସାତ ତୁଲ ସଦାପଭୁଙ ଉତମତାର ନିକଟକୁ, ଶସ ଓ ଦାକାରସ,

େତୖଳ ଓ ପଲର େମଷବତ ଓ େଗାପଲର େଗାବତ ନିକଟକୁ ବହି ଆସିେବ

ଓ େସମାନଙର ପାଣ ସୁସିକ ଉଦ ାନ ତୁଲ େହବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ

କିଛି େଶାକ କରିେବ ନାହ। 13 େସେତେବେଳ କୁମାରୀଗଣ ନୃତ େର, ପୁଣି,

ଯୁବା ଓ ବୃଦମାେନ ଏକତ ଆନନ କରିେବ, କାରଣ ଆେମ େସମାନଙ

େଶାକକୁ ଆନନେର ପରିଣତ କରିବା, ଆେମ େସମାନଙୁ ସାନନା କରିବା

ଓ େସମାନଙ ଦୁଃଖରୁ େସମାନଙୁ ଆନନିତ କରିବା। 14 ଆଉ, ଆେମ

ପୁଷିକର ଦବ େର ଯାଜକମାନଙର ପାଣ ପରିତୃପ କରିବା ଓ ଆମର

େଲାକମାେନ ଆମର ଉତମତାେର ପରିତୃପ େହେବ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।

15 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ରାମାେର ହାହାକାର ଓ ତୀବ େରାଦନର

ଶବ ଶୁଣାଯାଏ, ରାେହଲ ଆପଣା ସନାନମାନଙ ନିମେନ େରାଦନ କରୁଅଛି;

େସ ଆପଣା ସନାନଗଣର ବିଷୟେର ପେବାଧ କଥା ମାନୁ ନାହ, କାରଣ

େସମାେନ ନାହାନି।” 16 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ତୁମ କନନର ଶବ ଓ

ଚକୁର େଲାତକ ନିବୃତ କର; କାରଣ ତୁମ କମର ପୁରସାର ଦତ େହବ,

ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି; ଆଉ, େସମାେନ ଶତୁର େଦଶରୁ େଫରି ଆସିେବ।

17ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମର ଅନିମକାଳ ବିଷୟେର ପତ ାଶା ଅଛି; ଆଉ,

ତୁମର ସନାନଗଣ ପୁନବାର ଆପଣାମାନଙର ସୀମାକୁ ଆସିେବ। 18ଆେମ

ନିଶୟ ଇଫୟିମକୁ ଆପଣା ବିଷୟେର ବିଳାପ କରି ଏହି ପକାର କହିବା

ଶୁଣିଅଛୁ, ‘ମଁୁ ଅମଣା ବାଛୁରି ପରି େବାଲ ତୁେମ େମାେତ ଶାସି େଦଇଅଛ ଓ

ମଁୁ ଶାସି େଭାଗ କରିଅଛି; ତୁେମ େମାେତ େଫରାଅ, ତହେର ମଁୁ େଫରିବି;

କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁ େମାହର ପରେମଶର। 19 ମଁୁ େଫରିଲା ଉତାେର

ନିତାନ ଅନୁତାପ କଲ ଓ ଶିକା ପାଇଲା ଉତାେର ଆପଣା ଊରୁ େଦଶେର

ଆଘାତ କଲ; ମଁୁ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ଅପମାନ େଭାଗ କରିବାରୁ

ଲଜିତ ଓ ବ ାକୁଳ େହଲ।’ 20 ଇଫୟିମ କି ଆମର ପିୟ ପୁତ? େସ କି

ଆନନଦାୟୀ ବାଳକ? କାରଣ ଆେମ େଯେତ ଥର ତାହା ବିରୁଦେର କଥା

କହୁ, େସେତଥର ଆଗହେର ଆେମ ତାହାକୁ ସରଣ କରୁ; ଏଥପାଇଁ ତାହା

ନିମେନ ଆମର ଅନର ବ ାକୁଳ ହୁଏ; ଆେମ ଅବଶ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା,
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ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 21 ତୁେମ ସାେନ ସାେନ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥ ଚିହ ରଖ

ଓ ପଥପଦଶକ ସମ ନିମାଣ କର; ତୁେମ େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କରିଥଲ,

େସହି ରାଜପଥେର ମେନାନିେବଶ କର; େହ ଇସାଏଲ କୁମାରୀ, େଫରି ଆସ,

ତୁମର ଏହିସବୁ ନଗରକୁ େଫରି ଆସ। 22 େହ ବିପଥଗାମିନୀ କେନ , ତୁେମ

େକେତ କାଳ ଏେଣେତେଣ ଭମଣ କରିବ? କାରଣ ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀେର ଏକ

ନୂତନ ବିଷୟ ସୃଷି କରିଅଛନି, ଜେଣ ସୀ ଜେଣ ପୁରୁଷକୁ େବଷନ କରିବ।”

23 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି:

“ଆେମ େଯଉଁ ସମୟେର େସମାନଙର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା,

େସସମୟେର ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ତହର ନଗରସକଳେର େସମାେନ

ପୁନବାର ଏହି କଥା ବ ବହାର କରିେବ, ‘େହ ଧମନିବାସ, େହ ପବିତ

ପବତ, ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରନୁ।’ 24ପୁଣି, ଯିହୁଦା ଓ ତହର

ନଗରସକଳ, ଆଉ କୃଷକ ଓ ପଲ େନଇ ଭମଣକାରୀମାେନ ତହ ମ େର

ଏକତ ବାସ କରିେବ। 25 କାରଣ ଆେମ କାନ ପାଣକୁ ପରିତୃପ କରିଅଛୁ,

ପେତ କ ଦୁଃଖତ ପାଣକୁ ପରିପୂଣ କରିଅଛୁ।” 26 ଏଥେର ମଁୁ ଜାଗତ

େହାଇ େଦଖଲ ଓ େମାର ନିଦା େମାʼ ପତି ସୁଖଦାୟକ ଥଲା। 27 ସଦାପଭୁ

କହନି, “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ

ମ େର ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ରୂପ ବୀଜ ବପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି।

28ଆଉ, ଆେମ େଯପରି େସମାନଙୁ ଉତାଟନ, ଭଗ, ନିପାତ ଓ ବିନାଶ

କରିବାକୁ ଓ େକଶ େଦବାକୁ ଜଗି ରହିଲୁ; େସପରି େସମାନଙୁ ନିମାଣ ଓ

େରାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ରହିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 29 ‘ପିତୃଗଣ

ଅମ ଦାକାଫଳ ଖାଇେଲ, ଆଉ ସନାନଗଣର ଦାନ ଖଟା େହାଇଅଛି,’ ଏପରି

କଥା େସସମୟେର ଆଉ କୁହାଯିବ ନାହ। 30 ମାତ ପେତ କ େଲାକ ନିଜ

ଅଧମ ସକାଶୁ ମରିବ, ଆଉ େଯଉଁ ଜନ ଅମ ଦାକାଫଳ ଖାଏ, ତାହାରି ଦାନ

ଖଟା େହବ। 31 ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସାପନ କରିବା, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି; 32 ମିସର େଦଶରୁ େସମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ ବାହାର

କରି ଆଣିବା ନିମେନ ଆେମ େସମାନଙର ହସ ଧରିବା ଦିନ େସମାନଙ ସହିତ

ଆମର କୃତ ନିୟମାନୁସାେର ନୁେହଁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙ

ସାମୀ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ଆମର େସହି ନିୟମ ଲଙନ କେଲ। 33
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ମାତ ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ସକଳ ଦିନର ଉତାେର ଆେମ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ସିର କରିବା; ଆେମ େସମାନଙ ଅନରେର ଆମର

ବ ବସା ରଖବା ଓ େସମାନଙ ହୃଦୟେର ଆେମ ତାହା େଲଖବା; ଆଉ,

ଆେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା ଓ େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ;

34 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ପରେମଶରଙୁ ାତ ହୁଅ େବାଲ କହି େସମାେନ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ଭାତାକୁ ଆଉ ଶିକା େଦେବ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, େସମାନଙର

କୁଦତମଠାରୁ ମହତମ ପଯ ନ ସମେସ ଆମକୁ ାତ େହେବ; େଯେହତୁ

ଆେମ େସମାନଙର ଅପରାଧ କମା କରିବା ଓ େସମାନଙର ପାପ ଆେମ

ଆଉ ସରଣ କରିବା ନାହ।” 35 ଦିବସେର େଜ ାତିଃ େଦବା ପାଇଁ େଯ ସୂଯ

ପଦାନ କରନି ଓ ରାତିେର େଜ ାତିଃ େଦବା ପାଇଁ େଯ ଚନର ଓ ନକତଗଣର

ବିଧାନାଦି ସାପନ କରନି, େଯ ସମୁଦକୁ ସଞାଳିତ କରି ତହର ତରଙ ସମୂହକୁ

ଗଜନ କରାନି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଖ ାତ େସହି ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି: 36 “ଯଦି ଏହି ସକଳ ବିଧାନ ଆମ ସମୁଖରୁ ବିଚଳିତ

ହୁଏ, େତେବ ଇସାଏଲ ବଂଶ ହ ଆମ ସମୁଖେର ସଦାକାଳ ଏକ େଗାଷୀ

େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିବୃତ େହେବ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 37 ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି: “ଯଦି ଊଦସ ଆକାଶମଣଳ ପରିମିତ େହାଇପାେର ଓ

ଅଧଃସ ପୃଥବୀର ମୂଳ ଅନୁସନାନ କରାଯାଇପାେର, େତେବ ଆେମ ମ

ଇସାଏଲ ବଂଶର କୃତ ସକଳ କିୟା ସକାଶୁ େସମାନଙୁ ଦୂର କରିେଦବା,”

ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 38 ସଦାପଭୁ କହନି, “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର

ନଗର ହନେନଲର ଦୁଗଠାରୁ େକାଣ ଦାର ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ନିମତ େହବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 39ଆଉ, େସଠାରୁ ପରିମାଣ ରଜୁ

ଗାେର ଉପପବତ ପଯ ନ ସଳଖ ଯିବ ଓ ବୁଲ େଗାୟା ପଯ ନ ଯିବ। 40

ପୁଣି, ଶବ ଓ ଭସର ସମୁଦାୟ ଉପତ କା ଓ କିେଦାଣ େସାତ ପଯ ନ ସକଳ

େକତ, ପୂବଦିଗସ ଅଶଦାରର େକାଣ ପଯ ନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପବିତ େହବ; ତାହା ସଦାକାଳ ପଯ ନ ଆଉ ଉତାଟିତ କିଅବା ନିପାତିତ

େହବ ନାହ।”

32ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟଙ ରାଜତର ଦଶମ ବଷେର, ଅଥା ,

ନବୂଖ ନିତରଙ ରାଜତର ଅଷାଦଶ ବଷେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ େଯଉଁ
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ବାକ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ତହର ବୃତାନ। 2 େସହି

ସମୟେର ବାବିଲ ରାଜାର େସୖନ ଗଣ ଯିରୂଶାଲମ ଅବେରାଧ କରୁଥେଲ;

ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ଯିହୁଦାର ରାଜଗୃହର ପହରୀ ପାଙଣେର ବନ

ଥେଲ। 3 େଯେହତୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟ ତାଙୁ ବନ କରି କହିଥଲା,

“ତୁେମ କାହକି ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି ଏହା କହୁଅଛ, ‘ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଏହି ନଗର ବାବିଲ ରାଜାର ହସେର

ସମପଣ କରିବା ଓ େସ ତାହା ହସଗତ କରିବ; 4ଆଉ, ଯିହୁଦାର ରାଜା

ସିଦିକୀୟ କ ଦୀୟମାନଙ ହସରୁ ରକା ପାଇବ ନାହ, ମାତ ନିଶୟ ବାବିଲର

ରାଜାର ହସେର ସମପତ େହବ ଓ ସମୁଖାସମୁଖୀ େହାଇ ତାହା ସହିତ

କଥା କହିବ ଓ ସଚକୁେର ତାହାର ଚକୁ େଦଖବ; 5 ପୁଣି, େସ ସିଦିକୀୟକୁ

ବାବିଲକୁ େଘନିଯିବ, ପୁଣି ଆେମ େଯପଯ ନ ତାହାର ତତାନୁସନାନ ନ କରୁ,

େସପଯ ନ େସ େସଠାେର ରହିବ; ତୁେମମାେନ କ ଦୀୟମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ

କେଲ େହଁ କୃତକାଯ େହବ ନାହ।’” 6 ଏଥଉତାେର ଯିରିମୀୟ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା; 7 େଦଖ,

ତୁମ ପିତୃବ ଶଲୁ ର ପୁତ ହନେନଲ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି କଥା କହିବ,

‘ଅନାେଥାେ ର େମାର େଯଉଁ େକତ ଅଛି, ତାହା ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ କୟ

କର; କାରଣ କୟ ଦାରା ମୁକ କରିବାର ଅଧକାର ତୁମର ଅଛି।’ 8 ତହେର

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ଅନୁସାେର େମାʼ ପିତୃବ ର ପୁତ ହନେନଲ ପହରୀ

ପାଙଣେର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ‘ବିନୟ କରୁଅଛି, ବିନ ାମୀ

ପେଦଶସ ଅନାେଥାେ ର େମାହର େଯଉଁ େକତ ଅଛି, ତାହା ତୁେମ କୟ

କର; କାରଣ ତହର ଉତରାଧକାରୀ େହବାର ଓ ତାହା ମୁକ କରିବାର

ଅଧକାର ତୁମର ଅଛି; ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା କୟ କର।’ େତେବ ଏହା

ସଦାପଭୁଙର ବାକ େବାଲ ମଁୁ ବୁଝିଲ। 9 ପୁଣି, େମାʼ ପିତୃବ ର ପୁତ

ହନେନଲଠାରୁ ଅନାେଥା ସିତ େସହି େକତ କୟ କରି ତହର ମୂଲ ସତର

େଶକଲ ରୂପା େତୗଲ ତାହାକୁ େଦଲ। 10ଆଉ, ମଁୁ କୟପତେର ସାକର କରି

ମୁଦାଙ କଲ ଓ ସାକୀ ରଖ ନିକିେର ରୂପା େତୗଲ ତାହାକୁ େଦଲ। 11 ତହଁୁ ମଁୁ

କୟପତର ଦୁଇ କିତା, ଅଥା , ବ ବସା ଓ ଧାରାନୁସାେର ମୁଦାଙିତ ଏକ

କିତା ଓ େଖାଲା ଏକ କିତା େନଲ; 12ପୁଣି, େମାʼ ପିତୃବ ର ପୁତ ହନେନଲର

ସାକାତେର ଓ କୟପତେର ସାକରକାରୀ ସାକୀମାନଙ ସାକାତେର ଓ ପହରୀ
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ପାଙଣେର ଉପବିଷ ସମସ ଯିହୁଦୀମାନଙ ସାକାତେର ମଁୁ େସହି କୟପତ

ମହେସୟର େପୗତ େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକର ହସେର ସମପଣ କଲ। 13

ଆଉ, େସମାନଙ ସାକାତେର ମଁୁ ବାରୂକକୁ ଏହି ଆ ା କଲ, 14 ‘େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଏହି ମୁଦାଙିତ

ଓ େଖାଲା ଦୁଇ ଖଣ କୟପତ େନଇ ତାହା େଯପରି ଅେନକ ଦିନ ରହିବ,

ଏଥପାଇଁ ଏକ ମୃତିକା ପାତେର ରଖ। 15କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଏହି େଦଶେର ଆହୁରି ଗୃହ,

େକତ ଓ ଦାକାେକତ କୟ କରାଯିବ।’ 16 େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକକୁ େସହି

କୟପତ ସମପ େଦଲା ଉତାେର ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଏହି ପାଥନା

କଲ। 17 େହ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଆପଣା ମହାପରାକମ ଓ ବିସୀଣ ବାହୁ

ଦାରା ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରିଅଛ; ତୁମର ଅସା କିଛି ହ

ନାହ; 18 ତୁେମ ସହସ ସହସର ପତି ଦୟା ପକାଶ କରୁଅଛ ଓ ପିତୃଗଣର

ଅଧମର ପତିଫଳ େସମାନଙ ଉତାେର େସମାନଙ ସନାନଗଣର େକାଡ଼େର

େଦଉଅଛ; ତୁେମ ମହାନ ପରାକାନ ପରେମଶର, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ତୁମର ନାମ; 19 ତୁେମ ମନଣାେର ମହାନ ଓ କିୟାେର ପରାକାନ; ପେତ କ

େଲାକକୁ ତାହାର ଗତି ଓ କିୟାନୁସାେର ସମୁଚିତ ଫଳ େଦବା ନିମେନ

ମନୁଷ ସନାନଗଣର ସକଳ ପଥ ପତି ତୁମର ଚକୁ ମୁକ ଥାଏ। 20 ତୁେମ

ମିସର େଦଶେର ନାନା ଚିହ ଓ ଅଦୁତ ଲକଣ େଦଖାଇଲ, ଆଜି ପଯ ନ

ହ ଇସାଏଲ ଓ ଅନ ାନ େଲାକଙ ମ େର େଦଖାଉଅଛ, ପୁଣି ଆଜିର

ନ ାୟ ଆପଣାର ନାମ ପସିଦ କରୁଅଛ। 21 ତୁେମ ଚିହ, ଅଦୁତ ଲକଣ,

ବଳବାନ ହସ, ବିସୀଣ ବାହୁ ଓ ମହତ ଭୟାନକତ ଦାରା ତୁମର ଇସାଏଲ

େଲାକଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ; 22ଆଉ, ଏହି େଯଉଁ ଦୁଗ

ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ େସମାନଙୁ େଦବା ପାଇଁ େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ

ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥଲ, ତାହା େସମାନଙୁ େଦଲ; 23ପୁଣି, େସମାେନ

ଆସି ତାହା ଅଧକାର କେଲ; ମାତ େସମାେନ ତୁମ ରବେର ମେନାେଯାଗ

କେଲ ନାହ; କିଅବା ତୁମ ବ ବସା ପଥେର ଚାଲେଲ ନାହ; ତୁେମ େସମାନଙୁ

ଯାହା ଯାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଲ, େସସବୁ ମ ରୁ େସମାେନ

କିଛି ହ ପାଳନ କରି ନାହାନି; ଏେହତୁ ତୁେମ ଏହିସବୁ ଅମଙଳ େସମାନଙ

ଉପେର ଘଟାଇଅଛ। 24 ଏହିସବୁ ବନ େଦଖ, େସମାେନ ଜୟ କରିବା



ଯିରିମୀୟ 1534

ପାଇଁ ନଗରକୁ ଆସିଅଛନି; ପୁଣି, ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀ ସକାଶୁ ନଗର

ବିରୁଦେର ଯୁଦକାରୀ କ ଦୀୟମାନଙ ହସେର ତାହା ଦତ େହଉଅଛି; ଆଉ,

ତୁେମ ଯାହା କହିଅଛ, ତାହା ସଫଳ େହଉଅଛି; ପୁଣି େଦଖ, ତୁେମ ଏହା

େଦଖୁଅଛ। 25 ପୁଣି, େହ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, ତୁେମ େମାେତ କହିଅଛ, ‘ମୂଲ

େଦଇ େକତ କିଣ ଓ ସାକୀ ରଖ; ମାତ ଏହି ନଗର କ ଦୀୟମାନଙ ହସେର

ଦତ େହଉଅଛି।’” 26ତାହା ପେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର

ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 27 “େଦଖ, ଆେମ ସଦାପଭୁ, ସମଗ ମତ ର

ପରେମଶର; ଆମର ଅସା କି କିଛି ଅଛି? 28 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ କ ଦୀୟମାନଙ ହସେର ଓ ବାବିଲର ରାଜା

ନବୂଖ ନିତରର ହସେର ଏହି ନଗର ସମପଣ କରିବା, ପୁଣି େସ ତାହା

ହସଗତ କରିବ। 29ଆଉ, େଯଉଁ କ ଦୀୟମାେନ ଏହି ନଗର ବିରୁଦେର

ଯୁଦ କରୁଅଛନି, େସମାେନ ପେବଶ କରି ଏହି ନଗରେର ଅଗି ଲଗାଇେବ,

ପୁଣି ଆମକୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସକଳ ଗୃହର ଛାତ ଉପେର

େଲାକମାେନ ବାେ ଦବ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇେଲ ଓ ଅନ େଦବଗଣ

ଉେଦଶ େର େପୟେନୖେବଦ ଢାଳିେଲ, େସହି ସବୁ ଗୃହ ସହିତ ଏହି ନଗର

ଅଗିେର ଦଗ କରିେବ। 30କାରଣ ଆମ ସାକାତେର ଯାହା ମନ, େକବଳ

ତାହା ହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣାର

ବାଲ କାଳରୁ କରି ଆସୁଅଛନି; ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଆପଣାମାନଙର

ହସକୃତ କମ ଦାରା ଆମକୁ େକବଳ ବିରକ କରିଅଛନି, ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି। 31କାରଣ େସମାେନ ଏହି ନଗର ନିମାଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି

ପଯ ନ ହ ତାହା ଆମ େକାଧ ଓ େକାପର କାରଣ େହାଇ ଆସୁଅଛି; ତହ

ସକାଶୁ ତାହା ଆମ ସମୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବାର େଯାଗ େହାଇଅଛି। 32

କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ, ଅଥା , େସମାେନ,

େସମାନଙର ରାଜାଗଣ, ଅଧପତିଗଣ, ଯାଜକଗଣ ଓ ଭବିଷ ବକାଗଣ,

ଆଉ ଯିହୁଦାର େଲାକମାେନ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଆମକୁ ବିରକ

କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପକାର ଦୁଷିୟା କରିଅଛନି। 33 େସମାେନ ଆମ ପତି ମୁଖ

ନ େଫରାଇ ପିଠି େଫରାଇ ଅଛନି; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ ଶିକା େଦେଲ

େହଁ, ପଭାତେର ଉଠି ଶିକା େଦେଲ େହଁ େସମାେନ ଶିକା ଗହଣ କରିବା ପାଇଁ

ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି। 34 ମାତ ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ଗୃହକୁ ଅଶୁଚି
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କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ତହ ମ େର ଆପଣାମାନଙ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ

ସାପନ କରନି। 35 ପୁଣି, ଏହି େଯଉଁ ଘୃଣାେଯାଗ କାଯ କରିବା ପାଇଁ

ଆେମ ଆ ା କରି ନାହଁୁ, କିଅବା ଯାହା ଆମ ମନେର ଉଦୟ େହାଇ ନାହ,

ତାହା କରିବା ପାଇଁ, ଅଥା , ଯିହୁଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ େମାଲ ର

ଉେଦଶ େର ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ କନ ାଗଣଙୁ ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ

କରାଇବା ପାଇଁ େସମାେନ ହିେନାମ ପୁତର ଉପତ କାେର ବାେ ଦବର

ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କରିଅଛନି। 36 ଏନିମେନ ଏେବ େଯଉଁ ନଗର ବିଷୟେର

ତୁେମମାେନ କୁହ େଯ, ‘ଖଡ ଓ ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀ ଦାରା ତାହା ବାବିଲର

ରାଜାର ହସେର ଅପତ େହାଇଅଛି,’ ତହ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; 37 େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା େକାଧ ଓ

ପଚଣ େକାପ ଓ ମହାେରାଷେର େସମାନଙୁ େଯସକଳ େଦଶେର ଛିନଭନ

କରିଅଛୁ, େସହି ସକଳ େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା ଓ ଆେମ

େସମାନଙୁ ପୁନବାର ଏହି ସାନକୁ ଆଣିବା ଓ ଆେମ େସମାନଙୁ ନିରାପଦେର

ବାସ କରାଇବା। 38 ପୁଣି, େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ

େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା; 39ଆଉ, େସମାନଙର ଓ େସମାନଙ

ଉତାେର େସମାନଙ ସନାନଗଣର ମଙଳ ନିମେନ େସମାେନ େଯପରି

ସଦାକାଳ ଆମକୁ ଭୟ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙୁ ଏକ ଚିତ ଓ

ଏକ ପଥ େଦବା; 40ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙର ମଙଳ କରିବା ପାଇଁ େଯ

େସମାନଙଠାରୁ ବିମୁଖ ନ େହବା, ଏହି ଭାବର େଗାଟିଏ ନିତ ସାୟୀ ନିୟମ

େସମାନଙ ସେଙ କରିବା ଓ େସମାେନ େଯପରି ଆମଠାରୁ ଦୂର େହେବ ନାହ,

ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଆମ ବିଷୟକ ଭୟ େସମାନଙ ଅନଃକରଣେର ସାପନ

କରିବା। 41ଆହୁରି, ଆେମ େସମାନଙର ମଙଳ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ

ବିଷୟେର ଆନନ କରିବା ଓ ଆେମ ଆପଣାର ସବାନଃକରଣ ଓ ସମସ

ପାଣ ସହିତ େସମାନଙୁ ଏହି େଦଶେର ନିଶୟ େରାପଣ କରିବା। 42 କାରଣ

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙ ଉପେର ଏହିସବୁ ମହା

ଅମଙଳ େଯପରି ଘଟାଇଅଛୁ, େସପରି ଆେମ େସମାନଙୁ େଯ େଯ ମଙଳର

ପତି ା କରିଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ ପତି ଘଟାଇବା। 43 ପୁଣି, ଏହି େଯଉଁ

େଦଶ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ କୁହ, ଏହା ମନୁଷ ଓ ପଶୁଶୂନ ଧଂସସାନ

େହାଇ କ ଦୀୟମାନଙ ହସେର ଦତ େହାଇଅଛି, ତହ ମ େର େକତ
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କୟ କରାଯିବ। 44 ବିନ ାମୀ ପେଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗସ

ନାନା ସାନେର, ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର, ପାବତୀୟ ପେଦଶସ ନାନା

ନଗରେର, ପୁଣି ନିମ ଭୂମିସ ନଗରମାନେର ଓ ଦକିଣ ଦିଗସ ନଗରସମୂହେର

େଲାକମାେନ ମୂଲ େଦଇ େକତ କୟ କରିେବ ଓ କୟପତ ସାକର କରି

ମୁଦାଙିତ କରିେବ ଓ ସାକୀ ରଖେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

େସମାନଙର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା।”

33ଆହୁରି, ଯିରିମୀୟ, ପହରୀ ପାଙଣେର ବନ ଥବା େବେଳ ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ଦିତୀୟ ଥର ତାହାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 2 “ଏହି

କାଯ ର ସାଧନକତା ସଦାପଭୁ, େଯ ଏହା ସୁସିର କରିବା ନିମେନ ନିରୂପଣ

କରିଅଛନି, େସହି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ସଦାପଭୁ ତାହାଙର ନାମ; 3

ତୁେମ ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କର, ତହେର ଆେମ ତୁମକୁ ଉତର େଦବା,

ପୁଣି ତୁମର ଅ ାତ ମହତ ଓ ଦୁଷର ବିଷୟମାନ ତୁମକୁ େଦଖାଇବା। 4

କାରଣ ଏହି ନଗରର େଯସକଳ ଗୃହ ଓ ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣର େଯସକଳ

ଗୃହ ବନ ଓ ଖଡ ବିରୁଦେର ଆଶୟ ସରୂପ େହବା ନିମେନ ଭଗ େହାଇଅଛି,

େସହି ସକଳର ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି; 5 େଲାକମାେନ କ ଦୀୟମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଆସନି, ମାତ

େଯଉଁମାନଙୁ ଆେମ ଆପଣା େକାଧେର ଓ ପଚଣ େକାପେର ବଧ କରିଅଛୁ ଓ

େଯଉଁମାନଙ ସକଳ ଦୁଷତା ସକାଶୁ ଆେମ ଏହି ନଗରଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ

ଲୁଚାଇଅଛୁ, େସହି େଲାକମାନଙ ଶବେର େସସବୁ ଗୃହ ପରିପୂଣ େହବ।

6 େଦଖ, ଆେମ ଏହି ନଗର ପତି ସାସ ଆଉ ଆେରାଗ ଆଣିବା, ଆେମ

େଲାକମାନଙୁ ଆେରାଗ କରିବା; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ପତି ପଚୁର ଶାନି

ଓ ସତ ତା ପକାଶ କରିବା। 7 ଆଉ, ଆେମ ଯିହୁଦାର ବନୀତାବସା ଓ

ଇସାଏଲର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା, ପୁଣି ଆଦ କାଳର ନ ାୟ

େସମାନଙୁ ଗଠନ କରିବା। 8 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର େଯଉଁ

ଅଧମ ଦାରା ଆମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛନି; େସସବୁରୁ ଆେମ େସମାନଙୁ

ଶୁଚି କରିବା ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର େଯଉଁ ଅଧମାଚରଣ ଦାରା

ଆମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛନି ଓ ଯଦାରା େସମାେନ ଆମର ଆ ାଲଙନ

କରିଅଛନି, ଆେମ େସସବୁ କମା କରିବା। 9 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ

ପତି େଯସକଳ ମଙଳ କରିବା, ତାହା ପୃଥବୀସ ସକଳ େଗାଷୀ ଶବଣ
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କରିେବ, େସମାନଙ ସମୁଖେର ଏହି ନଗର ଆମ ପକେର ଆନନଜନକ

କୀତ, ପଶଂସା ଓ େଗୗରବ ସରୂପ େହବ, ଆଉ ଆେମ ତାହା ପାଇଁ େଯସବୁ

ମଙଳ ଓ ଶାନି ଆେୟାଜନ କରିବା, ତହ ସକାଶୁ େସମାେନ ଭୀତ ଓ କମିତ

େହେବ। 10 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଏହି େଯଉଁ ସାନକୁ

‘ଧଂସିତ, ନରଶୂନ ଓ ପଶୁଶୂନ ,’ େବାଲ କହୁଅଛ, େସଠାେର, ଅଥା ,

ଧଂସିତ, ନରଶୂନ , ନିବାସୀବିହୀନ ଓ ପଶୁଶୂନ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର

ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ସଡ଼କେର 11 ଆନନଧନି, ହଷନାଦ, ବରର

ରବ ଓ କନ ାର ରବ, ପୁଣି ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଧନ ବାଦ

କର, କାରଣ ସଦାପଭୁ ମଙଳମୟ ଓ ତାହାଙର କରୁଣା ସଦାକାଳସାୟୀ’

େବାଲ େଯଉଁମାେନ କହନି, େସମାନଙର ରବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ

ଧନ ବାଦରୂପ ବଳି ଆଣିବା େଲାକମାନଙର ରବ ପୁନବାର ଶୁଣାଯିବ।

କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ପୂବକାଳର ନ ାୟ େଦଶର ବନୀତାବସା

ପରିବତନ କରିବା। 12 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଏହି

ନରଶୂନ ଓ ପଶୁଶୂନ ଧଂସସାନେର ଓ ତହର ସକଳ ନଗରେର, ପୁନବାର

ପଶୁପାଳକମାନଙର ବସତି ସାନ େହବ, େସମାେନ େସସାନେର ଆପଣା

ଆପଣା ପଲମାନଙୁ ବିଶାମ କରାଇେବ। 13ସଦାପଭୁ କହନି, ପାବତୀୟ

େଦଶର ନଗରସମୂହେର, ନିମ ଭୂମିର ନଗରମାନେର ଓ ଦକିଣ ଦିଗସ ସକଳ

ନଗରେର ଓ ବିନ ାମୀ େଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗସ ଅଞଳେର

ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରମାନେର, େମଷଗଣନାକାରୀ େଲାକର ହସାଧୀନେର

େମଷପଲ ପୁନବାର ଗତାୟାତ କରିେବ। 14 ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ,

ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ସମନେର େଯଉଁ ମଙଳ ବାକ

କହିଅଛୁ, ଆମର ତାହା ସଫଳ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। 15 େସସକଳ

ଦିନେର ଓ େସହି ସମୟେର ଆେମ ଦାଉଦବଂଶେର ଧମରୂପ ଏକ ଶାଖା

ଉତନ କରାଇବା; ପୁଣି, େସ େଦଶେର ନ ାୟବିଚାର ଓ ଧମ ପଚଳିତ

କରିେବ। 16 େସହି ସକଳ ଦିନେର ଯିହୁଦା ପରିତାଣ ପାଇବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ, ଆଉ ‘ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ଧମ,’ ଏହି

ନାମେର େସ ବିଖ ାତ େହେବ। 17 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି:

ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ସମକୀୟ

ପୁରୁଷର ଅଭାବ କଦାପି େହବ ନାହ, 18 କିଅବା ଆମ ସମୁଖେର େହାମ
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ଉତଗ, ଭକ େନୖେବଦ ଦାହ ଓ ନିତ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ େଲବୀୟ

ଯାଜକମାନଙ ସମକୀୟ େଲାକର ଅଭାବ େହବ ନାହ।” 19 ଏଥଉତାେର

ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 20

“ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଯଦି ଦିବସ ସମନୀୟ ଆମର

ନିୟମ ଓ ରାତି ସମନୀୟ ଆମର ନିୟମ ଏରୂପ ଭଗ କରିପାର େଯ,

ଯଥା ସମୟେର ଦିବସ କି ରାତି ନ ହୁଏ; 21 େତେବ ଆମ ଦାସ ଦାଉଦର

ସିଂହାସନେର ବସି ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସନାନର ଅଭାବ େହବ

ନାହ େବାଲ ତାହା ସେଙ ଆମର େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ମ ଭଗ

କରାଯାଇ ପାରିବ; ଆଉ, ଆମର ପରିଚାରକ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନଙ

ସହିତ ଆମର ନିୟମ ମ ଭଗ କରାଯାଇ ପାରିବ। 22ଆକାଶମଣଳସ

େସୖନ ଗଣର ସଂଖ ା େଯପରି ଗଣାଯାଇ ନ ପାେର, କିଅବା ସମୁଦର ବାଲ

େଯପରି ମପାଯାଇ ନ ପାେର, େସପରି ଆେମ ଆପଣାର ଦାସ ଦାଉଦର

ବଂଶକୁ ଓ ଆମର ପରିଚଯ ାକାରୀ େଲବୀୟମାନଙୁ ବୃଦି କରିବା।” 23

ଆଉ, ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 24

“ଏହି େଲାକମାେନ ଯାହା କହିଅଛନି, ତାହା କି ତୁେମ ବିେବଚନା କରୁ ନାହଁ?

େସମାେନ କହିଅଛନି, ‘ସଦାପଭୁ ଆପଣାର ମେନାନୀତ ଦୁଇ େଗାଷୀଙୁ

ଅଗାହ କରିଅଛନି।’ ଏହିରୂେପ େସମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ତୁଚ ାନ

କରନି, େସମାନଙ ସାକାତେର େସମାେନ ଏକ େଗାଷୀ େହାଇ େଯପରି ଆଉ

ରହିେବ ନାହ। 25 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଯେବ ଦିବସ ଓ ରାତି

ସମନୀୟ ଆମର ନିୟମ ସିର ନ ରେହ, ଆେମ ଯଦି ଆକାଶର ଓ ପୃଥବୀର

ବିଧସକଳ ନିରୂପଣ କରି ନ ଥାଉ, 26 ତାହାେହେଲ ଆେମ ଯାକୁବର ଓ

ଆମ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶକୁ ଅଗାହ କରି ଅବହାମର, ଇ ହାକର ଓ

ଯାକୁବର ବଂଶ ଉପେର ଶାସନକତା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବଂଶରୁ େଲାକ

ଗହଣ କରିବା ନାହ। ଆେମ େସମାନଙୁ ବନୀତାବସାରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ଓ

େସମାନଙ ପତି ଦୟା କରିବା।”

34ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଓ ତାହାର ସମସ େସୖନ ଓ ତାହାର

କତୃତାଧୀନ ଭୂଖଣର ସମସ ରାଜ ଆଉ ସମସ େଗାଷୀ ଯିରୂଶାଲମ ଓ

ତହର ନଗରସମୂହର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଥବା ସମୟେର, ଯିରିମୀୟଙ

ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା: 2 “ସଦାପଭୁ
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ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଯାଇ ଯିହୁଦାର ରାଜା

ସିଦିକୀୟର ସେଙ ଆଳାପ କରି ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

େଦଖ, ଆେମ ବାବିଲ ରାଜାର ହସେର ଏହି ନଗର ସମପଣ କରିବା, ତହେର

େସ ଅଗିେର ତାହା ଦଗ କରିବ। 3 ପୁଣି, ତୁେମ ତାହା ହସରୁ ରକା ପାଇବ

ନାହ, ମାତ ନିଶୟ ଧରାଯିବ ଓ ତାହା ହସେର ସମପତ େହବ; ପୁଣି, ତୁମର

ଚକୁ ବାବିଲ ରାଜାର ଚକୁକୁ େଦଖବ ଓ େସ ସମୁଖାସମୁଖୀ େହାଇ ତୁମ

ସେଙ କଥା କହିବ ଓ ତୁେମ ବାବିଲକୁ ଯିବ। 4 ତଥାପି େହ ସିଦିକୀୟ

ଯିହୁଦାର ରାଜ , ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; ସଦାପଭୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଏହି

କଥା କହନି, ତୁେମ ଖଡ ଦାରା ମରିବ ନାହ; 5 ତୁେମ ଶାନିେର ମରିବ;

ପୁଣି, ତୁମ ପିତୃେଲାକମାନଙ ନିମେନ, ତୁମ ପୂବବତୀ ରାଜାମାନଙ ନିମେନ

େଯପରି ଦାହ େହାଇଥଲା, େସପରି େଲାକମାେନ ତୁମ ନିମେନ ସୁଗନି

ଧୂପଦାହ କରିେବ; ଆଉ, ‘ହାୟ ପେଭା! ହାୟ ପେଭା!’ େବାଲ ତୁମ ନିମେନ

ବିଳାପ କରିେବ, କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଏହି କଥା କହିଅଛୁ।” 6

ତହଁୁ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ଯିରୂଶାଲମେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟକୁ

ଏହିସବୁ କଥା କହିେଲ। 7 େସସମୟେର ବାବିଲ ରାଜାର େସୖନ ଯିରୂଶାଲମ

ବିରୁଦେର ଓ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷସକଳ ନଗର ଅଥା ଲାଖୀ ଓ ଅେସକା

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରୁଥେଲ; କାରଣ ଯିହୁଦା େଦଶସ ନଗରସମୂହ ମ େର

ଏହି ଦୁଇଟି ମାତ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ଅବଶିଷ ଥଲା। 8 ପେତ କ ଜଣ

ଆପଣା ଆପଣା ଏବୀୟ ଦାସକୁ ଓ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଏବୀୟା

ଦାସୀକୁ ମୁକ କରି ବିଦାୟ କରିେବ; େକହି େସମାନଙୁ, ଅଥା ଆପଣା

ଯିହୁଦୀୟ ଭାତାକୁ ଦାସ କମ କରାଇବ ନାହ, 9 ଏପରି ମୁକି େଘାଷଣାର

ନିୟମ ସିଦିକୀୟ ରାଜା ଯିରୂଶାଲମସ ସବୁ େଲାକଙ ସହିତ ସିର କଲା

ଉତାେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ବାକ ଉପସିତ

େହଲା, ତହର ବୃତାନ। 10ସମସ ଅଧପତି ଓ ସମସ େଲାେକ ଏହି ନିୟମେର

ଆବଦ େହାଇ, ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାସକୁ ଓ ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ଦାସୀକୁ ମୁକ କରି ବିଦାୟ କରିେଦେବ, େକହି େସମାନଙୁ ଆଉ

ଦାସ କମ କରାଇେବ ନାହ େବାଲ ସମତ େହେଲ, େସମାେନ ସମତ େହାଇ

େସମାନଙୁ ବିଦାୟ କରିେଦେଲ; 11 ମାତ ତହ ଉତାେର େସମାେନ େଫରି

େଯଉଁ ଦାସଦାସୀମାନଙୁ ମୁକ କରି ବିଦାୟ କରି େଦଇଥେଲ, େସମାନଙୁ
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ପୁନବାର ଅଣାଇ ଆପଣାମାନଙ ଦାସଦାସୀ େହବା ନିମେନ ବଶୀଭୂତ କେଲ।

12ଏେହତୁ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 13 ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି; “ଆେମ ମିସର େଦଶରୁ ଦାସଗୃହରୁ ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ

ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର େସମାନଙ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କଲୁ, ଯଥା,

14 ‘ତୁମର େକୗଣସି ଏବୀୟ ଭାତା ତୁମ ନିକଟେର ବିକୀତ େହାଇ ଛଅ ବଷ

ତୁମର ଦାସ କମ କଲା ଉତାେର ତୁେମ ତାହାକୁ ମୁକ କରି ଆପଣା ନିକଟରୁ

ବିଦାୟ େଦବ, ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ସାତ ବଷର େଶଷେର ଆପଣା

ଆପଣାର େସହି ଭାତାକୁ ମୁକ କରିବ;’ ମାତ ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ

ଆମ ବାକ ଶୁଣିେଲ ନାହ, କିଅବା କଣପାତ କେଲ ନାହ। 15 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ଏଥପୂେବ େଫରି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀ ପତି

ମୁକି େଘାଷଣା କରି ଆମ ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କମ କରିଥଲ ଓ ଆମ ନାମେର

ଖ ାତ ଗୃହେର ଆମ ସମୁଖେର ନିୟମ କରିଥଲ 16 ମାତ ତୁେମମାେନ

େଫରି ଆମ ନାମ ଅପବିତ କଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନଙୁ ମୁକ କରି େସମାନଙ

ଇଚାନୁସାେର ବିଦାୟ କରି େଦଇଥଲ, ତୁମମାନଙର ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା େସହି ଦାସଦାସୀକୁ ପୁନବାର ଅଣାଇ ଆପଣାମାନଙର ଦାସଦାସୀ

େହବା ପାଇଁ ବଶୀଭୂତ କରିଅଛ। 17 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀ ପତି ମୁକି େଘାଷଣା

କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ; ଏଣୁ ସଦାପଭୁ କହନି,

େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଖଡ ପତି, ମହାମାରୀ ପତି ଓ ଦୁଭକ

ପତି ମୁକି େଘାଷଣା କରୁଅଛୁ; ଆଉ, ଆେମ ପୃଥବୀର ସମସ ରାଜ େର

ଏେଣେତେଣ ବିକିପ େହବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା। 18ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ଆମର ନିୟମ ଲଙନ କରିଅଛନି, େଯଉଁମାେନ େଗାବତକୁ ଦୁଇ

ଖଣ କରି ତନ େଦଇ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆମ ସମୁଖେର େଯଉଁ ନିୟମ

କେଲ, େସହି ନିୟମର କଥା ପାଳନ କରି ନାହାନି, େସମାନଙୁ, 19 ଅଥା ,

ଯିହୁଦାର ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଅଧପତିଗଣକୁ, ନପୁଂସକଗଣକୁ

ଓ ଯାଜକମାନଙୁ ଓ େଦଶର ସମସ େଲାକଙୁ, େଯଉଁମାେନ େଗାବତର ଦୁଇ

ଖଣରମ େଦଇଗମନକେଲ, େସମାନଙୁ ଆେମ ସମପଣକରିବା; 20ଆେମ

େସମାନଙୁ ହ େସମାନଙ ଶତୁଗଣର ହସେର ଓ େସମାନଙର ପାଣନାଶର
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େଚଷାକାରୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିବା; ତହେର େସମାନଙର ଶବ

େଖଚର ପକୀଗଣର ଓ ଭୂଚର ପଶୁଗଣର ଖାଦ େହବ। 21 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର

ରାଜା ସିଦିକୀୟକୁ ଓ ତାହାର ଅଧପତିଗଣକୁ ଆେମ େସମାନଙ ଶତୁଗଣର

ହସେର ଓ େସମାନଙର ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀମାନଙ ହସେର ଓ ବାବିଲ

ରାଜାର େଯଉଁ େସୖନ ଗଣ ତୁମମାନଙ ନିକଟରୁ ଉଠି ଯାଇଅଛନି, େସମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କରିବା। 22 ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଆ ା ଦାରା

େସମାନଙୁ ଏହି ନଗରକୁ ପୁନବାର ଅଣାଇବା; ତହେର େସମାେନ ନଗର

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି ତାହା ହସଗତ କରି ଅଗିେର ଦଗ କରିେବ; ପୁଣି, ଆେମ

ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହକୁ ନିବାସୀବିହୀନ ଧଂସସାନ କରିବା।”

35 େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ର ଅଧକାର ସମୟେର

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 2

“ତୁେମ େରଖବୀୟ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙ ସେଙ ଆଳାପ କର ଓ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଏକ େକାଠରିକୁ ଆଣି େସମାନଙୁ ଦାକାରସ ପାନ କରିବାକୁ

ଦିଅ।” 3 ତହଁୁ ମଁୁ ହବତିନୀୟର େପୗତ, ଯିରିମୀୟର ପୁତ ଯାସନୀୟକୁ ଓ

ତାହାର ଭାତୃଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସବୁ ପୁତଙୁ, ଆଉ ସମୁଦାୟ େରଖବୀୟ

ବଂଶକୁ ସେଙ େନଇ, 4 େସମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର, ପରେମଶରଙ

େଲାକ ଯି ଦଲୀୟର ପୁତ ହାନ ର ପୁତମାନଙର େକାଠରିକୁ େନଇଗଲ,

େସହି େକାଠରି ଶଲୁ ର ପୁତ ମାେସୟନାମକ ଦାରପାଳର େକାଠରି ଉପେର,

ଅଧପତିଗଣର େକାଠରି ନିକଟେର ଥଲା; 5 ପୁଣି, ମଁୁ େରଖବ ବଂଶୀୟ

େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର ଦାକାରସପୂଣ େକେତକ ପାତ ଓ ପାନପାତ ରଖ

େସମାନଙୁ କହିଲ, “ତୁେମମାେନ ଦାକାରସ ପାନ କର।” 6 ମାତ େସମାେନ

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ଦାକାରସ ପାନ କରିବୁ ନାହ; କାରଣ ଆମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷ େରଖବର ପୁତ ଯିେହାନାଦ ଆମମାନଙୁ ଏହି ଆ ା େଦଇଅଛନି,

‘ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙର ସନାନଗଣ େକହି େକେବ ଦାକାରସ ପାନ

କରିବ ନାହ; 7 ତୁେମମାେନ ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ ନାହ କିଅବା ବୀଜ ବୁଣିବ

ନାହ, ଅଥବା ଦାକାେକତ େରାପଣ କରିବ ନାହ, ଅବା ତହର ଅଧକାରୀ

େହବ ନାହ; ମାତ ତୁେମମାେନ ଯାବଜୀବନ ତମୁେର ବାସ କରିବ, ତହେର

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ପବାସ କରୁଅଛ, େସହି େଦଶେର ଅେନକ କାଳ

ବଞିବ।’ 8 ଏଣୁ ଆମମାନଙର ଯାବଜୀବନ ଦାକାରସ ପାନ ନ କରିବାକୁ ଓ
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ବାସ କରିବା ନିମେନ ଗୃହ ନିମାଣ ନ କରିବାକୁ, ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷ

େରଖବର ପୁତ ଯିେହାନାଦ ଆମମାନଙୁ େଯସବୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି,

ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙର ଭାଯ ାମାେନ ଓ ପୁତକନ ାମାେନ ତାହାଙର

େସହି ବାକ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ; 9 ଅଥବା ଆମମାନଙର ଦାକାେକତ

କି ଶସ େକତ ବା ବୀଜ ନାହ; 10ମାତ ଆେମମାେନ ତମୁେର ବାସ କରି,

ଆମମାନଙ ପତି ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷ ଯିେହାନାଦ ର ସମସ ଆ ା

ପମାେଣ କମ କରି ଆସୁଅଛୁ। 11 ମାତ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର

େଯେତେବେଳ ଏହି େଦଶକୁ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ କହିଲୁ,

‘ଆସ, କ ଦୀୟ େସୖନ ର ଓ ଅରାମୀୟ େସୖନ ର ଭୟ ସକାଶୁ ଆେମମାେନ

ଯିରୂଶାଲମକୁ ଯାଉ,’ ଏେହତୁ ଆେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରୁଅଛୁ।”

12ଏଥଉତାେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା, 13 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି,

“ତୁେମ ଯାଇ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ନିବାସୀମାନଙୁ କୁହ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ

କି ଶିକା ଗହଣ କରିବ ନାହ? 14 େରଖବର ପୁତ ଯିେହାନାଦ ଆପଣା

ସନାନଗଣକୁ ଦାକାରସ ପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଆ ା େଦଇଥଲା,

ତାହାର େସହି ବାକ ପତିପାଳିତ େହଉଅଛି ଓ େସମାେନ ଆଜି ପଯ ନ

ଦାକାରସ ପାନ କରନି ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃପୁରୁଷର

ଆ ା ପାଳନ କରନି, ମାତ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛୁ, ପଭାତେର ଉଠି

କହିଅଛୁ; ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆମ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ।

15 ମ ଆେମ ଆପଣାର ସମସ ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛୁ, ପଭାତେର ଉଠି େସମାନଙୁ ପଠାଇ ତୁମମାନଙୁ

କହିଅଛୁ, ‘ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର,

ଆପଣମାନଙର ଆଚରଣ ସୁଧରାଅ ଓ ଅନ େଦବଗଣର େସବା କରିବା

ନିମେନ େସମାନଙର ପଶା ଗାମୀ ହୁଅ ନାହ, ତହେର ତୁମମାନଙୁ ଓ

ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ ଆମର ଦତ େଦଶେର ତୁେମମାେନ ବାସ

କରିବ;’ ମାତ ତୁେମମାେନ କଣପାତ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆମ ବାକ େର

ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ। 16 େରଖବର ପୁତ ଯିେହାନାଦ ର ସନାନଗଣ

େସମାନଙ ପତି ଆ ାପିତ ପିତୃପୁରୁଷର ଆ ା ପତିପାଳନ କରିଅଛନି, ମାତ
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ଏହି େଲାକମାେନ ଆମ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାନି। 17ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି; େଦଖ, ଆେମ ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ସମସଙ ବିରୁଦେର

େଯଉଁ ଅମଙଳର କଥା କହିଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସମାନଙ ପତି ଘଟାଇବା;

କାରଣ ଆେମ େସମାନଙୁ କଥା କହିଅଛୁ, ମାତ େସମାେନ ଶୁଣି ନାହାନି

ଓ ଆେମ େସମାନଙୁ ଡାକିଅଛୁ, ମାତ େସମାେନ ଉତର େଦଇ ନାହାନି।”

18 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ େରଖବୀୟ ବଂଶକୁ କହିେଲ, “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷ ଯିେହାନାଦ ର ଆ ା ମାନିଅଛ ଓ ତାହାର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ

କରିଅଛ ଓ ତୁମମାନଙ ପତି ତାହାର ସମସ ଆ ା ପମାେଣ କାଯ କରିଅଛ,

19 ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି; ଆମ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େରଖବର ପୁତ ଯିେହାନାଦ

ବଂଶୀୟ େଲାକର ଅଭାବ କଦାପି େହବ ନାହ।”

36ଏଥଉତାେର େଯାଶୀୟର ପୁତ, ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ଙ

ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷେର ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 2 “ତୁେମ ଖେଣ ନଳାକାର ପୁସକ ନିଅ, ପୁଣି ଆେମ

ତୁମକୁ କଥା କହିବା ଦିନଠାରୁ, େଯାଶୀୟଙ ରାଜତ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ

ଇସାଏଲର, ଯିହୁଦାର ଓ ସମସ େଗାଷୀର ବିରୁଦେର ଯାହା ଯାହା ତୁମକୁ

କହିଅଛୁ, େସହି ସମସ ବାକ ତହେର େଲଖ। 3 େହାଇପାେର, ଆେମ ଯିହୁଦା

ବଂଶ ପତି େଯସକଳ ଅମଙଳ ଘଟାଇବାର ସଂକଳ କରିଅଛୁ, େସମାେନ

ତାହାସବୁ ଶୁଣି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ; ତାହାେହେଲ,

ଆେମ େସମାନଙର ଅଧମ ଓ ପାପ କମା କରିବା।” 4 ତହେର ଯିରିମୀୟ

େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକକୁ ଡାକିେଲ; ଆଉ, ବାରୂକ ଯିରିମୀୟଙ ପତି କଥତ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ସବୁ ତାହାର ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏକ ନଳାକାର ପୁସକେର

େଲଖଲା। 5 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ ବାରୂକକୁ ଆ ା କରି କହିେଲ, “ମଁୁ ରୁଦ ଅଛି;

ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହ; 6 ଏଣୁ ତୁେମ ଯାଅ, ପୁଣି େମାʼ

ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଯାହା ଯାହା ଏହି ନଳାକାର ପୁସକେର େଲଖଅଛ, ସଦାପଭୁଙର

େସହି ସକଳ ବାକ ଉପବାସ ଦିନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର େଲାକମାନଙ

କଣେଗାଚରେର ପାଠ କର; ମ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଆଗତ ଯିହୁଦାର
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ସମସ େଲାକଙ କଣେଗାଚରେର ତୁେମ ତାହା ପାଠ କରିବ। 7 େହାଇପାେର,

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଆପଣା ଆପଣାର ନିେବଦନ ଜଣାଇେବ

ଓ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି

େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ମହାେକାଧ ଓ ପଚଣ େକାପର କଥା କହିଅଛନି।”

8 ତହେର େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙର ସକଳ

ଆ ାନୁସାେର କାଯ କରି େସହି ପୁସକେର ଲଖତ ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ପାଠ କଲା। 9 ଏଥଉତାେର େଯାଶୀୟର ପୁତ

ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ଙ ରାଜତର ପଞମ ବଷର ନବମ ମାସେର,

ଯିରୂଶାଲମସ ସମସ େଲାକ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହରୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ

ଆଗତ ସମସ େଲାକ, ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ଉପବାସ େଘାଷଣା କେଲ।

10 େସେତେବେଳ ବାରୂକ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଉପର ପାଙଣେର, ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର ନୂତନ ଦାରର ପେବଶ ସାନ ନିକଟେର, ଶାଫ େଲଖକର ପୁତ

ଗମରୀୟର େକାଠରିେର, େସହି ନଳାକାର ପୁସକରୁ ଯିରିମୀୟଙ କଥା,

ସମସ େଲାକଙ କଣେଗାଚରେର ପାଠ କଲା। 11 ପୁଣି, ଶାଫ ର େପୗତ

ଗମରୀୟର ପୁତ ମୀଖାୟ େସହି ନଳାକାର ପୁସକରୁ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ସବୁ

ଶୁଣେନ, 12 େସ ରାଜଗୃହକୁ ଓହାଇ େଲଖକର େକାଠରିକୁ ଗଲା; ଆଉ

େଦଖ, େସ ସାନେର, ଅଧପତି ସମେସ, ଅଥା , ଇଲୀଶାମା େଲଖକ,

ଶମୟୀୟର ପୁତ ଦଲୟିୟ, ଅେ ବାରର ପୁତ ଇ ନାଥ , ଶାଫ ର ପୁତ

ଗମରୀୟ, ହନାନୀୟର ପୁତ ସିଦିକୀୟ ଓ ସମସ ଅଧପତି ଉପବିଷ ଥେଲ।

13 େତେବ ବାରୂକ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର ନଳାକାର ପୁସକ ପାଠ

କଲା େବେଳ ମୀଖାୟ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଥଲା, େସସବୁ କଥା େସମାନଙୁ

ଜଣାଇଲା। 14 ଏେହତୁ ଅଧପତି ସମେସ କୂଶୀର ପେପୗତ, େଶଲମୀୟର

େପୗତ, ନଥନୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦୀକୁ ବାରୂକ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁେମ

େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସକ ପାଠ କରିଅଛ,

ତାହା ହସେର େଘନିଆସ।” ତହେର େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକ ନଳାକାର

ପୁସକଟି ହସେର େଘନି େସମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା। 15 ତହେର

େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏେବ ବସି ଆମମାନଙ କଣେଗାଚରେର ତାହା

ପାଠ କର।” ତହଁୁ ବାରୂକ େସମାନଙ କଣେଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କଲା।

16 େସେତେବେଳ େସମାେନ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭୟେର ଏକଆେରକ ପତି
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ଅନାଇେଲ, ଆଉ ବାରୂକକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ରାଜାଙୁ ଏହିସବୁ କଥାର

ବିଷୟ ଅବଶ ାତ କରାଇବୁ।” 17 ପୁଣି, େସମାେନ ବାରୂକକୁ ପଚାରିେଲ,

“କହିଲ, ତୁେମ କିପରି ତାହା ମୁଖରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି େଲଖଲ?” 18ତହେର

ବାରୂକ େସମାନଙୁ ଉତର କଲା, “େସ ଆପଣା ମୁଖେର ଏହିସବୁ କଥା େମାʼ

ନିକଟେର ଉଚାରଣ କେଲ, ଆଉ ମଁୁ କାଳୀ େନଇ ନଳାକାର ପୁସକେର

େଲଖଲ।” 19 େସେତେବେଳ ଅଧପତିମାେନ ବାରୂକକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଓ

ଯିରିମୀୟ ଯାଇ ଲୁଚ; ଆଉ, ତୁେମମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ, ଏହା େକହି ନ

ଜାଣୁ।” 20 ଏଥଉତାେର େସମାେନ ପାଙଣେର ରାଜା ନିକଟକୁ ଗେଲ; ମାତ

ନଳାକାର ପୁସକଟି ଇଲୀଶାମା େଲଖକର େକାଠରିେର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥେଲ;

ଆଉ, େସମାେନ ରାଜାର କଣେଗାଚରେର ଏସବୁ କଥା ଜଣାଇେଲ। 21 ତହଁୁ

ରାଜା ନଳାକାର ପୁସକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିହୁଦୀକୁ ପଠାେନ, େସ ଇଲୀଶାମା

େଲଖକର େକାଠରିରୁ ତାହା ଆଣିଲା। ପୁଣି, ଯିହୁଦୀ ରାଜାଙ କଣେଗାଚରେର

ଓ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥବା ସମସ ଅଧପତିଙ କଣେଗାଚରେର

ତାହା ପାଠ କଲା। 22 ଏହି ସମୟେର, ଅଥା , ନବମ ମାସେର ରାଜା

ଶୀତକାଳ େକପଣର ଗୃହେର ବସିଥେଲ ଓ ତାଙ ସମୁଖେର ଅଗିପାତେର

ଅଗି ଜଳୁଥଲା। 23 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦୀ ନଳାକାର ପୁସକରୁ ତିନି ଚାରି

ପତ ପାଠ କଲା ଉତାେର ରାଜା କଲମତାସେର ତାହା କାଟି ଅଗିପାତେର

ଥବା ଅଗିେର ତାହା ପକାଇେଦେଲ, ତହଁୁ େସହି ପାତେର ଥବା ଅଗିେର

ସମୁଦାୟ ନଳାକାର ପୁସକ ଭସସା େହଲା। 24 ମାତ ରାଜା କିଅବା ତାହାର

ଦାସଗଣ, େଯଉଁମାେନ େସହି ସବୁ ବାକ ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ େକହି ଭୀତ

େହେଲ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ବସ ଚିରିେଲ ନାହ। 25ଆହୁରି,

ରାଜା େଯପରି ନଳାକାର ପୁସକ େପାଡ଼ି ନ ପକାନି, ଏଥପାଇଁ ଇ ନାଥ ,

ଦଲୟିୟ ଓ ଗମରୀୟ ତାଙୁ ନିେବଦନ କରିଥେଲ, ମାତ େସ େସମାନଙ

କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ। 26 ପୁଣି ରାଜା, ବାରୂକ େଲଖକଙୁ ଓ ଯିରିମୀୟ

ଭବିଷ ବକାଙୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ ଯିରହେମଲକୁ ଓ ଅସୀେୟଲର

ପୁତ ସରାୟକୁ ଓ ଅ ଦୀେୟଲର ପୁତ େଶଲମୀୟକୁ ଆ ା କେଲ; ମାତ

ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଲୁଚାଇ ରଖେଲ। 27ଯିରିମୀୟଙ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବାରୂକ

େଯସକଳ ବାକ େଲଖଥଲା, େସହି ସମସ ନଳାକାର ପୁସକ ରାଜା ଦଗ

କଲା ଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ
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େହଲା, ଯଥା, 28 “ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସକ

େପାଡ଼ି ପକାଇଅଛି, େସହି ପଥମ ନଳାକାର ପୁସକେର ଲଖତ ଆଦ ସକଳ

ବାକ , ତୁେମ ଆଉ ଖେଣ ପୁସକ େନଇ ପୁନବାର େଲଖ। 29 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ବିଷୟେର ତୁେମ କହିବ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି:

ବାବିଲର ରାଜା ନିଶୟ ଆସିବ ଓ ଏହି େଦଶ ନଷ କରିବ, ଆଉ ତାହାକୁ

ମନୁଷ ଓ ପଶୁଶୂନ କରିବ, ଏପରି କଥା ତୁେମ କାହକି େଲଖଅଛ? ଏହା

କହି ତୁେମ ଏହି ନଳାକାର ପୁସକ ଦଗ କରିଅଛ। 30 ଏେହତୁ ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଦାଉଦର

ସିଂହାସନେର ବସିବା ପାଇଁ ତାହାର େକହି ରହିବ ନାହ; ଆଉ ତାହାର ମୃତ

ଶରୀର ଦିନ େବେଳ ଖରାେର ଓ ରାତି େବେଳ କାକରେର ପକାଯିବ। 31

ପୁଣି, ଆେମ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଓ ତାହାର ଦାସଗଣକୁ େସମାନଙର

ଅଧମ ସକାଶୁ ଶାସି େଦବା; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର େଯ

େଯ ଅମଙଳର କଥା କହିଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନଙ ଉପେର, ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀମାନଙ ଉପେର ଓ ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ ଉପେର ବତାଇବା;

ମାତ େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହ।’” 32 ତହଁୁ ଯିରିମୀୟ ଆଉ ଖେଣ ନଳାକାର

ପୁସକ େନଇ େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକ େଲଖକଙୁ େଦେଲ; ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାୟାକୀ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁସକ ଅଗିେର ଦଗ କରିଥଲା, ତହର

ସମସ କଥା େସ ଯିରିମୀୟଙ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ତହେର େଲଖଲା; ପୁଣି, ତାହା

ଛଡ଼ା େସହି ପକାର ଆଉ ଅେନକ କଥା ତହେର ଯୁକ କରାଗଲା।

37ଏଥଉତାେର ଯିେହାୟାକୀ ର ପୁତ କନୀୟର ପଦେର େଯାଶୀୟର

ପୁତ ସିଦିକୀୟ ରାଜା େହାଇ ରାଜତ କଲା; ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର

ତାହାକୁ ଯିହୁଦା େଦଶର ରାଜା କରିଥଲା। 2 ମାତ େସ, କିଅବା ତାହାର

ଦାସମାେନ ଅବା େଦଶସ େଲାକମାେନ, ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା

କଥତ ସଦାପଭୁଙ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ। 3 ପୁଣି, ସିଦିକୀୟ

ରାଜା େଶଲମୀୟର ପୁତ ଯିହୁଖଲକୁ ଓ ମାେସୟର ପୁତ ସଫନୀୟ ଯାଜକକୁ

ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲା, “ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ତୁେମ ଆମମାନଙ ପାଇଁ

ପାଥନା କର।” 4 େସହି ସମୟେର ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନଙ ମ େର

ଗତାୟାତ କରୁଥେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତାଙୁ କାରାଗାରେର ବନୀ କରି ନ
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ଥେଲ। 5ଆଉ, ଫାେରାର େସୖନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିଥେଲ;

ଏଣୁ ଯିରୂଶାଲମ ଅବେରାଧକାରୀ କ ଦୀୟମାେନ େସମାନଙର ସମାଚାର

ଶୁଣି ଯିରୂଶାଲମରୁ ଚାଲଗେଲ। 6 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ

ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 7ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; “ଆମ ନିକଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ

ପଠାଇଅଛି େଯ ଯିହୁଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁେମମାେନ ଏହି କଥା କହିବ:

‘େଦଖ, ତୁମମାନଙର ସାହାଯ ପାଇଁ ଫାେରାର େଯଉଁ େସୖନ ବାହାରି

ଆସିଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ନିଜ େଦଶ ମିସରକୁ େଫରିଯିେବ।

8 ପୁଣି, କ ଦୀୟମାେନ ପୁନବାର ଆସି ଏହି ନଗର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିେବ

ଓ େସମାେନ ତାହା ହସଗତ କରି ଅଗିେର ଦଗ କରିେବ।’ 9 ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି; କ ଦୀୟମାେନ ନିଶୟ ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ଚାଲଯିେବ,

ତୁେମମାେନ ଏହି କଥା କହି ଆପଣାମାନଙୁ ଭୁଲାଅ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ଯିେବ ନାହ। 10 ତୁମମାନଙ ସହିତ ଯୁଦକାରୀ କ ଦୀୟମାନଙର ସମୁଦାୟ

େସୖନ କୁ ତୁେମମାେନ ହତାହତ କେଲ ମ ଯଦ ପି େସମାନଙ ମ ରୁ

େକବଳ ଆହତ େଲାକ ଅବଶିଷ ରହନି, ତଥାପି େସମାନଙର ପେତ କ

େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ତମୁରୁ ଉଠିେବ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅଗିେର ଦଗ

କରିେବ।” 11 କ ଦୀୟମାନଙର େସୖନ େଯଉଁ ସମୟେର ଫାେରାର

େସୖନ ଭୟେର ଯିରୂଶାଲମରୁ ଚାଲ ଯାଇଥେଲ, େସସମୟେର ଏପରି

ଘଟିଥଲା େଯ, 12ଯିରିମୀୟ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ମ େର ଆପଣାର ପାପ

ଅଂଶ ପାଇବା ନିମେନ ବିନ ାମୀ ପେଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମରୁ

ବାହାରିେଲ। 13ପୁଣି, େସ ବିନ ାମୀ ନାମକ ନଗରଦାରେର ଉପସିତ

େହବା େବେଳ େସଠାେର ପହରୀଗଣର ଜେଣ ଅ କ ଥଲା, ତାହାର ନାମ

ଯିରୀୟ, େସ ହନାନୀୟର େପୗତ େଶଲମୀୟର ପୁତ; ପୁଣି, େସ ଯିରିମୀୟ

ଭବିଷ ବକାଙୁ ଧରି କହିଲା, “ତୁେମ କ ଦୀୟମାନଙର ପକକୁ ଯାଉଅଛ।”

14 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ କହିେଲ, “ଏ ମିଥ ା କଥା; ମଁୁ କ ଦୀୟମାନଙ

ପକକୁ ଯାଉ ନାହ;” ତଥାପି ଯିରୀୟ ଯିରିମୀୟଙ କଥା ନ ଶୁଣି ତାଙୁ ଧରି

ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ େନଇଗଲା। 15 ପୁଣି, ଅଧପତିମାେନ ଯିରିମୀୟଙ

ପତି କୁଦ େହାଇ ତାଙୁ ପହାର କେଲ ଓ େଯାନାଥନ େଲଖକର ଗୃହସିତ

କାରାଗାରେର ରଖେଲ; କାରଣ େସମାେନ େସସାନକୁ କାରାଗାର କରିଥେଲ।
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16 ଯିରିମୀୟ େସହି କାରାକୂପ ଓ ତହର କୁଦ େକାଠରିେର ପେବଶ କରି

ଅେନକ ଦିନ େସଠାେର ରହିେଲ। 17 ତହ ଉତାେର ସିଦିକୀୟ ରାଜା େଲାକ

ପଠାଇ ତାଙୁ ଅଣାଇଲା; ଆଉ, ରାଜା ଆପଣା ଗୃହେର ତାଙୁ େଗାପନେର

ପଚାରିଲା, “ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ େକୗଣସି ବାକ ଆସିଅଛି କି?” ତହେର

ଯିରିମୀୟ କହିେଲ, “ଆସିଅଛି। େସ ଆହୁରି କହିେଲ, ଆପଣ ବାବିଲର

ରାଜାର ହସେର ସମପତ େହେବ।” 18ଆହୁରି, ଯିରିମୀୟ ସିଦିକୀୟ ରାଜାକୁ

କହିେଲ, “ଆପଣଙ ବିରୁଦେର, ଆପଣଙ ଦାସଗଣ ବିରୁଦେର, ଅବା ଏହି

େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ମଁୁ କି ପାପ କରିଅଛି େଯ, ଆପଣମାେନ େମାେତ

କାରାଗାରେର ରଖଅଛନି? 19ଆପଣମାନଙର େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ

ଆପଣମାନଙ ନିକଟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କହିେଲ, ବାବିଲର

ରାଜା ଆପଣମାନଙ ବିରୁଦେର ଓ ଏହି େଦଶ ବିରୁଦେର ଆସିବ ନାହ,

େସମାେନ ଏେବ କାହାନି? 20 ଏେବ େହ େମାର ପଭୁ, ମହାରାଜ, ବିନୟ

କରୁଅଛି, ଶବଣ କରନୁ; ଆପଣ େଯାନାଥନ େଲଖକର ଗୃହକୁ େମାେତ େଫରି

ନ ପଠାଉନୁ, େନାହିେଲ ମଁୁ େସଠାେର ମରିଯିବି; ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାର ଏହି

ନିେବଦନ ଆପଣଙ ଛାମୁେର ସୁଗାହ େହଉ।” 21 ତହେର ସିଦିକୀୟ ରାଜା

ଆ ା କରେନ, େଲାକମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ ପହରୀ ପାଙଣେର ରଖେଲ, ପୁଣି

ନଗରେର ସବୁ ରୁଟି େଶଷ ନ େହବା ପଯ ନ ରୁଟିବାଲାମାନଙର ପଲୀରୁ

େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ରୁଟି ପତିଦିନ ତାଙୁ େଦେଲ। ଏହି ପକାେର ଯିରିମୀୟ

ପହରୀ ପାଙଣେର ରହିେଲ।

38ଏଥଉତାେର ମତନର ପୁତ ଶଫଟୀୟ, ପ ହୂର ପୁତ ଗଦଲୀୟ,

େଶଲମୀୟର ପୁତ ଯିହଖଲ ଓ ମ କୀୟର ପୁତ ପ ହୂର, ସମସ େଲାକଙ

ନିକଟେର ଯିରିମୀୟଙ କଥତ ଏହି ବାକ ଶୁଣିେଲ, ଯଥା, 2 “ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, େଯେକହି ଏହି ନଗରେର ରହିବ, େସ ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ

ମହାମାରୀେର ମରିବ; ମାତ େଯେକହି ବାହାର େହାଇ କ ଦୀୟମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯିବ, େସ ବଞିବ, ତାହାର ପାଣ ତାହା ପତି ଲୁଟିତ ଦବ ତୁଲ େହବ

ଓ େସ ବଞିବ।” 3 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଏହି ନଗର ବାବିଲ ରାଜାର

େସୖନ ହସେର ନିଶୟ ସମପତ େହବ ଓ େସ ତାହା ହସଗତ କରିବ।” 4

ତହେର ଅଧପତିମାେନ ରାଜାକୁ କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ବିନୟ କରୁଅଛୁ,

ଏହି େଲାକର ପାଣଦଣର ଆ ା େହଉ; କାରଣ େସ ଏହି ପକାର କଥା କହି
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ଏହି ନଗରେର ଥବା ଅବଶିଷ େଯାଦାମାନଙ ହସ ଓ ସକଳ େଲାକଙ ହସ

ଦୁବଳ କରୁଅଛି; ପୁଣି, ଏ ବ କି ଏହି େଲାକମାନଙର ମଙଳ ନୁେହଁ, େକବଳ

ଅମଙଳର େଚଷା କରୁଅଛି।” 5 ଏଥେର ସିଦିକୀୟ ରାଜା କହିଲା, “େଦଖ,

େସ ତୁମମାନଙ ହସେର ଅଛି; କାରଣ ରାଜା ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର େକୗଣସି

କାଯ କରିବା େଲାକ ନୁହନି।” 6 ତହେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ ଧରି

ପହରୀ ପାଙଣସିତ, ମ କୀୟ ରାଜପୁତର କୂପେର ପକାଇେଦେଲ; ଅଥା ,

େସମାେନ ରଜୁ ଦାରା ଯିରିମୀୟଙୁ ଓହାଇ େଦେଲ। ପୁଣି, େସହି କୂପେର ଜଳ

ନ ଥଲା, େକବଳ ପଙ ଥଲା। ଆଉ, ଯିରିମୀୟ େସହି ପଙେର ମଗପାୟ

େହେଲ। 7 ଏଥମ େର େସମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ କୂପେର ପକାଇ େଦଇଅଛନି

େବାଲ, ରାଜଗୃହସିତ ଏବ େମଲକ ନାମକ ଜେଣ କୂଶୀୟ ନପୁଂସକ

େଲାକ ଶୁଣିଲା; େସସମୟେର ରାଜା ବିନ ାମୀ ଦାରେର ଉପବିଷ ଥଲା।

8 ଏବ େମଲକ ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରି ରାଜାକୁ କହିଲା, 9 “େହ ଆମର

ପଭୁ ମହାରାଜ, ଏହି େଲାକମାେନ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ପତି ନିତାନ

ମନ ବ ବହାର କରିଅଛନି, େସମାେନ ତାଙୁ କୂପେର ପକାଇଅଛନି; େସ

େଯଉଁଠାେର ଅଛନି, ଦୁଭକ ସକାଶୁ େସଠାେର େସ ମଲା ପରି ଅଛନି, କାରଣ

ନଗରେର ଆଉ ରୁଟି ନାହ।” 10 େସେତେବେଳ ରାଜା କୂଶୀୟ ଏବ 

େମଲକକୁ ଆ ା କଲା, “ତୁେମ ଏଠାରୁ ତିରିଶ ଜଣ େଲାକ ଆପଣା ସଙେର

େନଇ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ମରିବା ପୂବରୁ ତାଙୁ କୂପରୁ ବାହାର କରି

ଆଣ।” 11 ତହେର ଏବ େମଲକ ଆପଣା ସେଙ େସହି େଲାକମାନଙୁ

େନଇ ରାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ଭଣାରର ତଳରୁ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁଣା ତ କ ବସ ଓ

ଚିରାକନା େନଲା, ଆଉ ରଜୁ ଦାରା େସସବୁ କୂପେର ଯିରିମୀୟଙୁ େଦଲା।

12 ପୁଣି, କୂଶୀୟ ଏବ େମଲକ ଯିରିମୀୟଙୁ କହିଲା, “େସହି ପୁରୁଣା ତ କ

ବସ ଓ ଚିରାକନା ଆପଣା କକମୂଳେର ରଜୁ ତେଳ ଦିଅ।” 13 ତହେର

ଯିରିମୀୟ େସପରି କେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ ରଜୁ ଧରି ଟାଣି ଯିରିମୀୟଙୁ

କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ ପହରୀ ପାଙଣେର ରହିେଲ।

14 ଏଥଉତାେର ସିଦିକୀୟ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙୁ

ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ତୃତୀୟ ପେବଶ ସାନେର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଅଣାଇଲା।

ଆଉ, ରାଜା ଯିରିମୀୟଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ ତୁମକୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି; ତୁେମ

େମାʼ ଠାରୁ କିଛି େଗାପନ କରିବ ନାହ।” 15 େତେବ ଯିରିମୀୟ ସିଦିକୀୟକୁ



ଯିରିମୀୟ 1550

କହିେଲ, “ମଁୁ ଯଦି ଆପଣଙୁ ତାହା ଜଣାଇବି, େତେବ ଆପଣ କି େମାେତ

ନିଶୟ ବଧ କରିେବ ନାହ? ଆଉ, ମଁୁ ଯଦି ଆପଣଙୁ ପରାମଶ େଦବି,

େତେବ ଆପଣ େମାʼ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ।” 16 ତହେର ସିଦିକୀୟ ରାଜା

େଗାପନେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରି କହିଲା, “ଆମମାନଙର

ଏହି ଜୀବାତାର ସୃଷିକତା ସଦାପଭୁଙର ଶପଥ, ମଁୁ ତୁମକୁ ବଧ କରିବି

ନାହ, କିଅବା ତୁମ ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀ ଏହି େଲାକମାନଙ ହସେର

ସମପଣ କରିବି ନାହ।” 17 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ସିଦିକୀୟକୁ କହିେଲ,

“ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି; ଯଦି ତୁେମ ବାହାର େହାଇ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯିବ, େତେବ ତୁମର ପାଣ ବଞିବ ଓ ଏହି ନଗର ଅଗିେର ଦଗ େହବ ନାହ;

ପୁଣି, ତୁେମ ଓ ତୁମ ପରିବାର ବଞିବ। 18 ମାତ ଯଦି ତୁେମ ବାହାର େହାଇ

ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହ, େତେବ ଏହି ନଗର

କ ଦୀୟମାନଙ ହସେର ସମପତ େହବ ଓ େସମାେନ ଅଗିେର ତାହା

ଦଗ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙ ହସରୁ ରକା ପାଇବ ନାହ।” 19

ଏଥେର ସିଦିକୀୟ ରାଜା ଯିରିମୀୟଙୁ କହିଲା, “େଯଉଁ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ

କ ଦୀୟମାନଙ ପକକୁ ଯାଇଅଛନି, େସମାନଙୁ ମଁୁ ଭୟ କରୁଅଛି, େକଜାଣି

େଲାେକ େମାେତ େସମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ

େମାେତ ପରିହାସ କରିେବ।” 20 ମାତ ଯିରିମୀୟ କହିେଲ, “େସମାେନ

ଆପଣଙୁ ସମପଣ କରିେବ ନାହ। ବିନୟ କରୁଅଛି, େମାʼ ଦାରା କଥତ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଆପଣ ମାନନୁ; ତହେର ଆପଣଙର ମଙଳ େହବ ଓ

ଆପଣଙ ପାଣ ବଞିବ। 21 ମାତ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଅସମତ

ହୁଅନି, େତେବ ସଦାପଭୁ େଯଉଁ କଥା େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛନି, ତାହା ଏହି:

22 େଦଖନୁ, େଯେତ ସୀେଲାକ ଯିହୁଦାର ରାଜଗୃହେର ଅବଶିଷ ଅଛନି,

େସମାେନ ସମେସ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧପତିମାନଙ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ,

ଆଉ େସହି ସୀମାେନ କହିେବ, ‘ତୁମର ସୁହୃଦମାେନ ତୁମକୁ ପବତାଇ

ତୁମକୁ ପରାସ କରିଅଛନି; ଆଉ, ଏେବ ତୁମର ପାଦ ପଙେର ମଗ େହବାରୁ

େସମାେନ ତୁମଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛନି।’ 23 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଆପଣଙ

ଭାଯ ା ଓ ସନାନ ସମସଙୁ ବାହାର କରି କ ଦୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ;

ଆଉ, ଆପଣ େସମାନଙ ହସରୁ ରକା ପାଇେବ ନାହ, ମାତ ବାବିଲ ରାଜାର
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ହସେର ଧରାଯିେବ ଓ ଆପଣ ଏହି ନଗରକୁ ଅଗିେର ଦଗ କରାଇେବ।”

24 ଏଥେର ସିଦିକୀୟ ଯିରିମୀୟଙୁ କହିଲା, “ଏସବୁ କଥା େକହି ନ ଜାଣୁ,

ତହେର ତୁେମ ମରିବ ନାହ। 25 ମାତ ମଁୁ ତୁମ ସେଙ କଥାବାତା କରିଅଛି

େବାଲ ଯଦି ଅଧପତିମାେନ ଶୁଣନି ଓ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି କହନି, ‘ତୁେମ

ରାଜାଙୁ କି କି କଥା କହିଅଛ, ତାହା ଆମମାନଙୁ ଜଣାଅ; େସ କଥା, ମ

ରାଜା ତୁମକୁ ଯାହା କହିଅଛନି, ତାହା, ଆମମାନଙଠାରୁ େଗାପନ ନ କର,

ତହେର ଆେମମାେନ ତୁମକୁ ବଧ କରିବୁ ନାହ।’ 26 େସେତେବେଳ ତୁେମ

େସମାନଙୁ କହିବ, ‘େମାେତ େଯାନାଥନ ଗୃହେର ମରିବା ପାଇଁ ରାଜା େଯପରି

େଫରି ନ ପଠାନି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତାଙ ଛାମୁେର ନିେବଦନ କଲ।’” 27

ଏଥଉତାେର ଅଧପତି ସମେସ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙୁ ପଚାରିେଲ;

ତହେର େସ ରାଜାଙ ଆ ାନୁସାେର ଏହିସବୁ କଥା େସମାନଙୁ ଜଣାଇେଲ।

ତହଁୁ େସମାେନ ତାଙ ସେଙ କଥା କହିବାର ତ ାଗ କେଲ; କାରଣ କଥା

ପକାଶ ପାଇଲା ନାହ। 28 ତହେର ଯିରୂଶାଲମର ପରାଜୟ ଦିନ ପଯ ନ

ଯିରିମୀୟ ପହରୀ ପାଙଣେର ରହିେଲ।

39ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟଙ ରାଜତର ନବମ ବଷର

ଦଶମ ମାସେର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଓ ତାହାର ସମସ େସୖନ

ଯିରୂଶାଲମର ବିରୁଦେର ଆସି ତାହା ଅବେରାଧ କେଲ; 2 ସିଦିକୀୟଙ

ରାଜତର ଏକାଦଶ ବଷର ଚତୁଥ ମାସର ନବମ ଦିନେର ନଗରର ଏକ

ସାନ ଭଗ େହଲା। ଏହିରୂେପ ଯିରୂଶାଲମ ହସଗତ ହୁଅେନ, 3 ବାବିଲ

ରାଜାର ଅଧପତିସକଳ, ଅଥା , େନଗଲ ଶେରତର, ସ ଗରନେବା,

ଶସଖୀ , ର ସାରୀ , େନଗଲ ଶେରତର, ରବମା ପଭୃତି ବାବିଲ

ରାଜାର ଅବଶିଷ ଅଧପତି ସମେସ ଭତେର ଆସି ମ ମ ଦାରେର ବସିେଲ।

4ତହେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟ ଓ େଯାଦା ସମେସ େସମାନଙୁ େଦଖ

ପଳାଇଗେଲ, େସମାେନ ରାତିକାଳେର ରାଜାର ଉଦ ାନ ନିକଟସ ପଥ େଦଇ

ଦୁଇ ପାଚୀରର ମ ସିତ ଦାରେର ନଗରରୁ ବାହାରିଗେଲ; ପୁଣି, େସ ଆରବା

ପଥେର ଚାଲଗଲା। 5 ମାତ କ ଦୀୟମାନଙ େସୖନ େସମାନଙ ପେଛ

େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା ପଦାେର ସିଦିକୀୟ ନିକଟେର ପହଞିେଲ ଓ ତାହାକୁ

ଧରି ହମା େଦଶସ ରିବାେର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ନିକଟକୁ

ଆଣିେଲ, ତହେର େସ ତାହାର ଦଣା ା େଦଲା। 6ପୁଣି, ବାବିଲର ରାଜା
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ରିବାେର ସିଦିକୀୟର ଦୃଷିେଗାଚରେର ତାହାର ପୁତମାନଙୁ ବଧ କଲା; ମ

ବାବିଲର ରାଜା ଯିହୁଦାର ଅଧପତି ସମସଙୁ ବଧ କଲା। 7ଆହୁରି, େସ

ସିଦିକୀୟର ଚକୁ ଉପାଡ଼ି ତାହାକୁ ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ନିମେନ ଶୃଙଳେର

ବଦ କଲା। 8 ପୁଣି, କ ଦୀୟମାେନ ରାଜାର ଗୃହ ଓ େଲାକମାନଙର

ଗୃହସବୁ ଅଗିେର ଦଗ କେଲ, ଆଉ ଯିରୂଶାଲମର ପାଚୀରସବୁ ଭାଙି

ପକାଇେଲ। 9 ପୁଣି, ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ , ନଗରେର ଥବା

ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ, ମ ତାହାର ପକ େହାଇଥବା ପଳାତକମାନଙୁ ବନୀ

କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା। 10 ମାତ ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ ,

େକେତଗୁଡ଼ିଏ ଦୀନ ଦରିଦ େଲାକଙୁ ଯିହୁଦା େଦଶେର ଛାଡ଼ିକରି ଗଲା,

ଆଉ େସହି ସମୟେର େସମାନଙୁ ଦାକାେକତ ଓ ଭୂମି େଦଲା। 11 ପୁଣି,

ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଯିରିମୀୟଙ ବିଷୟେର ପହରୀବଗର

େସନାପତି ନବୂଷରଦ କୁ ଏହି ଆ ା କଲା, 12 “ତୁେମ ତାଙୁ େନଇ ଭଲ

ରୂେପ ତାଙର ତତାବଧାନ କର ଓ ତାଙର େକୗଣସି କତି କର ନାହ;

ପୁଣି, େସ େଯପରି ତୁମକୁ କହନି, େସପରି ତାଙ ପତି କର।” 13 ତହେର

ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ ଓ ନବୂଶ ବ , ର ସାରୀ ଓ

େନଗଲ ଶେରତର, ରବମା ଓ ବାବିଲ ରାଜାର ସମସ ପଧାନବଗ େଲାକ

ପଠାଇେଲ। 14 େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ପହରୀ ପାଙଣରୁ ଯିରିମୀୟଙୁ

ଆଣିେଲ, ପୁଣି ଗୃହକୁ େନଇଯିବା ନିମେନ ତାଙୁ ଶାଫ ର େପୗତ ଅହୀକା ର

ପୁତ ଗଦଲୀୟଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ; ତହେର ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନଙ

ମ େର ବାସ କେଲ। 15ଯିରିମୀୟ ପହରୀ ପାଙଣେର ବନ ଥବା ସମୟେର,

ତାହାଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା। 16 “ତୁେମ

ଯାଇ କୂଶୀୟ ଏବ େମଲକକୁ କୁହ, ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ମଙଳର ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ

ଅମଙଳର ନିମେନ ଆେମ ଏହି ନଗର ଉପେର ଆପଣାର ବାକ ସବୁ ସଫଳ

କରିବା; ପୁଣି, େସଦିନ ତୁମ ସାକାତେର େସସବୁ ସଫଳ େହବ। 17 ମାତ

ସଦାପଭୁ କହନି, େସଦିନେର ଆେମ ତୁମକୁ ଉଦାର କରିବା; ପୁଣି, ତୁେମ

େଯଉଁ େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର ଭୟ କରୁଅଛ, େସମାନଙ ହସେର ସମପତ

େହବ ନାହ। 18 କାରଣ ଆେମ ନିଶୟ ତୁମକୁ ରକା କରିବା, ତୁେମ ଖଡେର



ଯିରିମୀୟ 1553

ପତିତ େହବ ନାହ, ମାତ ତୁମ ପାଣ ତୁମ ପତି ଲୁଟିତ ଦବ ସରୂପ େହବ:

େଯେହତୁ ତୁେମ ଆମଠାେର ବିଶାସ କରିଅଛ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।’”

40ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର େଯସମସ ବନୀ େଲାକ ବାବିଲକୁ

ନିଆଯାଉଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଶୃଙଳାବଦ ଯିରିମୀୟଙୁ ପହରୀବଗର

େସନାପତି ନବୂଷରଦ େନଇ ରାମା ନଗରରୁ ବିଦାୟ କଲା ଉତାେର

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ବାକ ଉପସିତ େହଲା,

ତହର ବୃତାନ। 2 ପହରୀବଗର େସନାପତି ଯିରିମୀୟଙୁ େନଇ କହିଲା,

“ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର ଏହି ସାନ ବିଷୟେର ଏହି ଅମଙଳର କଥା

କହିଥେଲ: 3ଆଉ, ସଦାପଭୁ ତାହା ଘଟାଇଅଛନି ଓ େଯପରି କହିଥେଲ,

େସପରି କରିଅଛନି; ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର କଥା ନ ମାନି ତାହାଙ

ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛ, ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ପତି ଏହା ଘଟିଅଛି। 4

ଆଉ, ଏେବ େଦଖ, ମଁୁ ଆଜି ତୁମ ହସେର ଥବା ଶୃଙଳରୁ ତୁମକୁ ମୁକ

କଲ। େମାʼ ସେଙ ବାବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଦିେଶ, େତେବ

ଆସ, ଆଉ ମଁୁ ଭଲ ରୂେପ ତୁମର ତତାବଧାନ କରିବି; ମାତ େମାʼ ସେଙ

ବାବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ନ ଦିେଶ, େତେବ କାନ ହୁଅ;

େଦଖ, ସମୁଦାୟ େଦଶ ତୁମ ଆଗେର ପଡ଼ିଛି; େଯଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ

ଭଲ ଓ ଉପଯୁକ ଦିେଶ, େସଠାକୁ ଯାଅ।” 5ଯିରିମୀୟ େଫରି ନ ଯାଉଣୁ

ନବୂଷରଦ ତାଙୁ କହିଲା, “େତେବ ତୁେମ ଶାଫ ର େପୗତ ଅହୀକା ର

ପୁତ ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ବାବିଲର ରାଜା ତାହାକୁ ଯିହୁଦାର

ନଗରସମୂହର ଉପେର ଶାସନକତା ପଦେର ନିଯୁକ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁେମ

େଲାକମାନଙ ମ େର ତାହା ସେଙ ବାସ କର; ଅବା େଯେକୗଣସି ସାନକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ ଦିେଶ, େସ ସାନକୁ ଯାଅ।” ତହେର ପହରୀବଗର

େସନାପତି ତାଙୁ ପାେଥୟ ଓ ପାରିେତାଷିକ େଦଇ ବିଦାୟ କଲା। 6 ତହେର

ଯିରିମୀୟ ମିସାକୁ ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଯାଇ େଦଶସ

ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙ ମ େର ତାହା ସେଙ ବାସ କେଲ। 7 ଏଥଉତାେର

ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟଙୁ ବାବିଲର ରାଜା େଦଶର ଶାସନକତା କରି

ନିଯୁକ କରିଅଛି ଓ େଯଉଁମାେନ ବନୀ େହାଇ ବାବିଲକୁ ନୀତ େହାଇ ନାହାନି,

ଏପରି ସକଳ ପୁରୁଷ, ସୀ, ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଓ େଦଶସ ଦରିଦମାନଙର

ଭାର ତାହା ହସେର ସମପଣ କରିଅଛି େବାଲ ପଦାେର ସିତ େସନାପତିଗଣ
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ଓ େସମାନଙର େଲାକମାେନ ଶୁଣିେଲ। 8 ତହେର େସମାେନ, ଅଥା ,

ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଓ କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ େଯାନାଥନ,

ତ ହୂମତର ପୁତ ସରାୟ ଓ ନେଟାଫାତୀୟ ଏଫର ପୁତମାେନ ଆଉ

ମାଖାଥୀୟର ପୁତ ଯାସନୀୟ, ଏମାେନ, ପୁଣି ଏମାନଙର େଲାକମାେନ

ମିସାକୁ ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 9ପୁଣି, ଶାଫ ର େପୗତ ଅହୀକା ର

ପୁତ ଗଦଲୀୟ େସମାନଙ ଓ େସମାନଙ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରି

କହିଲା, “ତୁେମମାେନ କ ଦୀୟମାନଙର ଦାସ େହବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହ,

ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ େହାଇ େଦଶେର ବାସ କର, ତହେର ତୁମମାନଙର

ମଙଳ େହବ। 10 େଦଖ, େଯଉଁ କ ଦୀୟମାେନ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆସିେବ, େସମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ ଆେମ ମିସାେର ବାସ

କରିବା; ମାତ ତୁେମମାେନ ଦାକାରସ, ଗୀଷକାଳୀନ ଫଳ ଓ େତୖଳ ସଞୟ

କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାତେର ରଖ, ଆଉ ତୁମମାନଙର େଯସକଳ ନଗର

ତୁେମମାେନ ହସଗତ କରିଅଛ, ତହେର ବାସ କର।” 11ଆଉ, େମାୟାବେର

ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ ମ େର, ଆଉ ଇେଦାମେର ଓ ଅନ ାନ ସକଳ

େଦଶେର େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ଥେଲ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଶୁଣିେଲ

େଯ, ବାବିଲର ରାଜା ଯିହୁଦାର ଏକ ଅଂଶ େଲାକ ଅବଶିଷ ରଖଅଛି ଓ

ଶାଫ ର େପୗତ ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟଙୁ େସମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ

କରିଅଛି; 12 େସେତେବେଳ େସହି ଯିହୁଦୀୟମାେନ େଯ େଯଉଁ ସାନକୁ

ତାଡ଼ିତ େହାଇଥେଲ, େସସକଳ ସାନରୁ େଫରି ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ମିସାେର

ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ ପଚୁର ଦାକାରସ ଓ ଗୀଷକାଳୀନ

ଫଳ ସଞୟ କେଲ। 13ଆହୁରି, କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ ପଦାେର

ଅବସିତ େସନାପତିସକଳ ମିସାେର ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, 14ଆଉ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଅେମାନସନାନଗଣର ରାଜା ବାଲୀସ ଆପଣଙ ପାଣ

େନବା ପାଇଁ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲକୁ ପଠାଇଅଛି େବାଲ କି ଆପଣ

ଜାଣନି?” ମାତ ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟ େସମାନଙ କଥାେର ବିଶାସ

କଲା ନାହ। 15 ତହେର କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ମିସାେର ଗଦଲୀୟଙୁ

େଗାପନେର କହିଲା, “ଆପଣଙର ଅନୁମତି େହେଲ ମଁୁ ଯାଇ ନଥନୀୟର

ପୁତ ଇଶାେୟଲକୁ ବଧ କରିବି, ଆଉ େକହି ତାହା ଜାଣିବ ନାହ; େସ କାହକି

ଆପଣଙୁ ବଧ କରିବ ଓ ତଦାରା ଆପଣଙ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ ଯିହୁଦୀୟ



ଯିରିମୀୟ 1555

ସମେସ ଛିନଭନ େହାଇଯିେବ ଓ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷାଂଶ ବିନଷ େହବ?” 16

ମାତ ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟ କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ କୁ କହିଲା,

“ତୁେମ ଏ କାଯ କରିବ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ଇଶାେୟଲ ବିଷୟେର ମିଥ ା

କଥା କହୁଅଛ।”

41ଏଥଉତାେର ସପମ ମାସେର ରାଜାର ଅମାତ ମାନଙ ମ େର ଗଣିତ

ରାଜବଂଶୀୟ, ଇଲୀଶାମାର େପୗତ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଓ ତାହା

ସେଙ ଦଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ମିସାକୁ ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ

ଆସିେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ମିସାେର ଏକତ େଭାଜନ କେଲ। 2 େସେତେବେଳ

ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଓ ତାହାର ସଙୀ େସହି ଦଶ େଲାକ ଉଠି

ବାବିଲ ରାଜା ଦାରା େଦଶର ଶାସନକତା ପଦେର ନିଯୁକ, ଶାଫ ର େପୗତ

ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟଙୁ ଖଡାଘାତେର ବଧ କେଲ। 3 ଆହୁରି,

ମିସାେର ଗଦଲୀୟ ସେଙ ଥବା ସମସ ଯିହୁଦୀୟ େଲାକଙୁ ଓ େସଠାେର

େଯଉଁ କ ଦୀୟମାେନ େଦଖାଗେଲ, େସମାନଙୁ, ଅଥା , େଯାଦାମାନଙୁ

ଇଶାେୟଲ ବଧ କଲା। 4 ପୁଣି, େସ ଗଦଲୀୟଙୁ ବଧ କଲା ଉତାେର, େସ

ବିଷୟ େକହି ନ ଜାଣିବା ପୂବରୁ, 5 ଶିଖମ, ଶୀେଲା ଓ ଶମରୀୟାରୁ ଅଶୀ

ଜଣ ପୁରୁଷ େକୗର ଦାଢ଼ି ଓ ଛିନବସ ପରିହିତ େହାଇ, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା

ଶରୀରେର ଅସାଘାତ କରି, ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ

ଆପଣା ଆପଣା ହସେର େନୖେବଦ ଓ କୁନୁରୁ େନଇ ଆସୁଥେଲ। 6 ତହେର

ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ େସମାନଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ମିସାଠାରୁ ଗଲା;

ଆଉ, ଯାଉ ଯାଉ େସ ବାଟଯାକ କନନ କରି କରି ଗଲା; ପୁଣି, େସମାନଙ

ସହିତ ସାକାତ ହୁଅେନ, େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, “ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟ

ନିକଟକୁ ଆସ।” 7 ଏଉତାେର େସମାେନ ନଗରର ମ ସାନେର ଉପସିତ

ହୁଅେନ, ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଓ ତାହାର ସଙୀ ପୁରୁଷମାେନ

େସମାନଙୁ ବଧ କରି କୂପେର ପକାଇେଦେଲ। 8ମାତ େସମାନଙ ମ ରୁ

ଦଶ ଜଣ ଇଶାେୟଲକୁ କହିେଲ, “ଆମମାନଙୁ ବଧ କର ନାହ; କାରଣ

ଆେମମାେନ େକତେର ଗହମ, ଯବ, େତୖଳ ଓ ମଧୁ ସଞୟ କରି େପାତି

ଲୁଚାଇ ରଖଅଛୁ।” ତହେର େସ କାନ େହାଇ େସମାନଙ ଭାତୃଗଣ ମ େର

େସମାନଙୁ ବଧ କଲା ନାହ। 9ଇଶାେୟଲ େଯଉଁ କୂପେର ଆପଣା ଦାରା ହତ

େଲାକମାନଙର ଶବ ଗଦଲୀୟଙ ଶବ ନିକଟେର ପକାଇେଦଲା, େସହି କୂପ
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ଆସା ରାଜା, ଇସାଏଲର ବାଶା ରାଜାର ଭୟେର ପସୁତ କରିଥେଲ; ପୁଣି,

ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ହତ େଲାକମାନଙ ଶବେର ତାହା ପରିପୂଣ

କଲା। 10ଏଥଉତାେର ଇଶାେୟଲ, ମିସାେର ଅବଶିଷ ଥବା ସମସ େଲାକଙୁ,

ଅଥା , ସମସ ରାଜକନ ାଗଣକୁ ଓ ମିସାେର ଅବଶିଷ ଥବା େଯସମସ

େଲାକଙୁ ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟ

ହସେର ସମପଣ କରିଥଲା, େସମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗଲା; ନଥନୀୟର

ପୁତ ଇଶାେୟଲ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି ଅେମାନସନାନଗଣର ନିକଟକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ପସାନ କଲା। 11 ମାତ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲର ଏହିସବୁ ଦୁଷମ

ବିଷୟ କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ ତାହାର ସଙୀ େସନାପତି ସମେସ

ଶୁଣେନ, 12 େସମାେନ ସମସ େଲାକଙୁ େନଇ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ

ସେଙ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଗେଲ ଓ ଗିବୀେୟା ସିତ ମହାଜଳାଶୟ ନିକଟେର

ତାହାକୁ େଦଖେଲ। 13 େସେତେବେଳ ଇଶାେୟଲ ସେଙ ଥବା ସମସ େଲାକ

କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ କୁ ଓ ତାହାର ସଙୀ େସନାପତିମାନଙୁ େଦଖ

ଆନନିତ େହେଲ। 14 ତହେର ଇଶାେୟଲ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ମିସାରୁ

ବନୀ କରି େନଇଯାଇଥଲା, େସସମେସ େଲଉଟି କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ

ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେଲ। 15 ମାତ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଆଠ

ଜଣ େଲାକ ସହିତ େଯାହାନ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଅେମାନସନାନଗଣର

ନିକଟକୁ ଗଲା। 16 ତହଁୁ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ ଅହୀକା ର ପୁତ

ଗଦଲୀୟଙୁ ବଧ କଲା ଉତାେର କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଆପଣା ସଙୀ

େସନାପତିଗଣ ସହିତ େଯସମସ ଅବଶିଷ େଲାକଙୁ ତାହା ହସରୁ ଉଦାର

କରି ମିସାରୁ ଆଣିଥଲା, େସମାନଙୁ, ଅଥା , ଗିବୀେୟା ରୁ ଆଣିଥବା େଯାଦା

ପୁରୁଷମାନଙୁ ଓ ସୀେଲାକ, ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ନପୁଂସକମାନଙୁ େସ ସେଙ

େନଲା। 17ଆଉ, େସମାେନ କ ଦୀୟମାନଙ ସକାଶୁ ମିସରେର ପେବଶ

କରିବା ନିମେନ ପସାନ କରି େବଥଲହିମ ନିକଟସ େଗରୁତ କି ହେ ର

ବାସ କେଲ; 18 କାରଣ ନଥନୀୟର ପୁତ ଇଶାେୟଲ, ବାବିଲ ରାଜାର

ନିଯୁକ େଦଶର ଶାସନକତା ଅହୀକା ର ପୁତ ଗଦଲୀୟଙୁ ବଧ କରିବା

େହତୁରୁ େସମାେନ କ ଦୀୟମାନଙ ବିଷୟେର ଭୀତ େହାଇଥେଲ।

42ଏଥଉତାେର େସନାପତି ସମେସ, କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ

େହାେଶାୟୀୟର ପୁତ ଯାସନୀୟ, ଆଉ କୁଦ ଓ ମହାନ ସମସ େଲାକ
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ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, 2 “ଆେମମାେନ ବିନୟ

କରୁଅଛୁ, ଆମମାନଙର ନିେବଦନ ଆପଣଙ ନିକଟେର ଗାହ େହଉ, ଆପଣ

ଆମମାନଙ ନିମେନ, ଅଥା , ଅବଶିଷ ଏହି ସକଳ େଲାକଙ ନିମେନ

ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରନୁ; କାରଣ ଆପଣ

ସଚକୁେର ଆମମାନଙୁ େଦଖୁଅଛନି, ଆେମମାେନ ଅେନକ ଥଲୁ, ଏେବ

ଅଳମାତ ରହିଅଛୁ। 3 ତହେର େକଉଁ ପଥ ଆମମାନଙର ଗନବ ଓ

େକଉଁ କମ ଆମମାନଙର କତବ , ଏହା ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ ପରେମଶର

ଆମମାନଙୁ ାତ କରାଇେବ।” 4 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙର କଥା ଶୁଣିଲ; େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙର

କଥାନୁସାେର ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା

କରିବି ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ େଯେକୗଣସି ଉତର େଦେବ, ତାହା ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବି; ମଁୁ େକୗଣସି କଥା ତୁମମାନଙଠାରୁ େଗାପନ କରିବି

ନାହ।” 5 ତହେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟଙୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ଆପଣଙ

ପରେମଶର େଯଉଁ କଥା କହି ଆପଣଙୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେବ,

ତଦନୁସାେର ଯଦି ଆେମମାେନ କମ ନ କରୁ, େତେବ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ମ େର ସତ ଓ ବିଶସ ସାକୀ େହଉନୁ। 6 ତାହା ଭଲ େହଉ ବା ମନ

େହଉ, ଯାହାଙ ନିକଟକୁ ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ ପଠାଉଅଛୁ, େସହି ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ ଆେମମାେନ ମାନିବୁ; କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ ମାନିେଲ, ଆମମାନଙର ମଙଳ େହବ।” 7

ଏଥଉତାେର ଦଶ ଦିନ ଉତାେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଉପସିତ େହଲା। 8 ତହେର େସ କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ କୁ ଓ ତାହାର

ସଙୀ େସନାପତି ସମସଙୁ ଓ କୁଦଠାରୁ ମହାନ େଲାକ ପଯ ନ ସମସଙୁ ଡାକି

େସମାନଙୁ କହିେଲ, 9 “ତୁେମମାେନ ଯାହାଙ ନିକଟେର ଆପଣାମାନଙର

ନିେବଦନ ଜଣାଇବାକୁ େମାେତ ପଠାଇଥଲ, େସହି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି; 10ଯଦି ତୁେମମାେନ ଏହି େଦଶେର ଆହୁରି

ବାସ କରିବ, େତେବ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ନିମାଣ କରିବା, ଆଉ ଭାଙିବା ନାହ

ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େରାପଣ କରିବା, ଉତାଟନ କରିବା ନାହ; କାରଣ

ଆେମ ତୁମମାନଙ ପତି େଯ ଅମଙଳ କରିଅଛୁ, ତହରୁ କାନ େହଲୁ। 11

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ବାବିଲ ରାଜା ବିଷୟେର ଭୀତ ଅଛ, ତାହାକୁ ଭୟ କର
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ନାହ, ସଦାପଭୁ କହନି, ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ ତୁମମାନଙୁ ରକା

କରିବାକୁ ଓ ତାହା ହସରୁ ଉଦାର କରିବାକୁ ଆେମ ତୁମମାନଙର ସହବତୀ

ଅଛୁ। 12 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଦୟା ପଦାନ କରିବା, ତହେର େସ

ତୁମମାନଙ ପତି ଦୟା ବହି ତୁମମାନଙ େଦଶକୁ ତୁମମାନଙୁ ପତ ାଗମନ

କରାଇବ। 13 ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ କୁହ, ଆେମମାେନ ଏ େଦଶେର

ବାସ କରିବା ନାହ ଓ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ ନ ମାନି

ଯଦି କୁହ, 14 ନା; ମାତ ଆେମମାେନ ମିସର େଦଶକୁ ଯିବା, େସଠାେର

ଆେମମାେନ ଯୁଦ େଦଖବା ନାହ, କି ତୂରୀ ଶବ ଶୁଣିବା ନାହ, କିଅବା

ଖାଦ ର ଅଭାବ େଭାଗିବା ନାହ; ଆଉ, େସଠାେର ଆେମମାେନ ବାସ

କରିବା। 15 ଏେହତୁ େହ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ େଲାେକ, ତୁେମମାେନ ଏେବ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ: େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଯଦି ମିସରେର ପେବଶ କରିବା ପାଇଁ ନିତାନ

ଉତୁକ ହୁଅ ଓ େସଠାେର ପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ; 16 େତେବ ଏହା

ଘଟିବ େଯ, େଯଉଁ ଖଡକୁ ତୁେମମାେନ ଭୟ କରୁଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙର

ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ମିସରେର ତୁମମାନଙୁ ଧରିବ ଓ େଯଉଁ ଦୁଭକ ବିଷୟେର

ତୁେମମାେନ ଭୀତ େହଉଅଛ, ତାହା ମିସର େଦଶେର ତୁମମାନଙର ପେଛ

ପେଛ ଲାଗି ରହିବ ଓ େସଠାେର ତୁେମମାେନ ମରିବ। 17 େଯଉଁମାେନ

ମିସରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉତୁକ ହୁଅନି, େସସମସ

େଲାକଙ ପତି ଏହି ପକାର ଘଟିବ; େସମାେନ ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀେର

ମରିେବ; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର େଯଉଁ ଅମଙଳ ଘଟାଇବା,

ତହରୁ େସମାନଙ ମ େର େକହି ଉତୀଣ ଅବା ରକାପାପ େହେବ ନାହ।

18 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହନି, ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାନଙ ଉପେର େଯପରି ଆମର େକାଧ ଓ ପଚଣ

େକାପ ଢଳା ଯାଇଅଛି, େସପରି ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ମିସରେର

ପେବଶ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆମର ପଚଣ େକାପ

ଢଳାଯିବ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଅଭଶାପ, ବିସୟ, ଶାପ ଓ ନିନାର ପାତ େହବ

ଓ ତୁେମମାେନ ଏହି ସାନ ଆଉ େଦଖବ ନାହ। 19 େହ ଯିହୁଦାର ଅବଶିଷ

େଲାେକ, ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର କହିଅଛନି, ‘ତୁେମମାେନ ମିସରକୁ

ଯାଅ ନାହ,’ ମଁୁ ଆଜି ତୁମମାନଙୁ ଏହି ସାକ େଦଲ, ଏହା ନିଶୟ ଜାଣ। 20



ଯିରିମୀୟ 1559

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ ବିରୁଦେର ପବଞନା କରିଅଛ; କାରଣ

ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ

କହିଲ, ‘ତୁେମ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ଆମମାନଙ

ପାଇଁ ପାଥନା କର ଓ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶର ଯାହା ଯାହା

କହିେବ, ତଦନୁସାେର ଆମମାନଙୁ ଜଣାଅ, ଆେମମାେନ ତାହା କରିବୁ।’ 21

ପୁଣି, ଆଜି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ତାହା ଜଣାଇଲ; ମାତ େଯଉଁ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇେଲ, ତହର

େକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କଲ ନାହ।

22 ଏେହତୁ ଏେବ ନିଶୟ ଜାଣ େଯ, େଯଉଁ ସାନେର ପବାସ କରିବା ନିମେନ

ତୁେମମାେନ ଯିବା ପାଇଁ ବାଞା କରୁଅଛ, େସ ସାନେର ତୁେମମାେନ ଖଡ,

ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ।”

43ଏଥଉତାେର ଯିରିମୀୟ ଏହିସବୁ କଥା, ଅଥା , େଯଉଁ ସକଳ କଥା

ସମଗ େଲାକଙୁ କହିବା ନିମେନ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶର େସମାନଙ

ନିକଟକୁ ତାଙୁ ପଠାଇଥେଲ, ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶରଙର େସହି

ସକଳ କଥା କହିବାର ସମାପ କରେନ, 2 େହାେଶାୟୀୟର ପୁତ ଅସରୀୟ,

କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ ଅହଙାରୀ େଲାକ ସମେସ ଯିରିମୀୟଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ମିଥ ା କଥା କହୁଅଛ; ‘ତୁେମମାେନ ମିସରେର ପବାସ

କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହ,’ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶର ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନି; 3 ମାତ କ ଦୀୟମାେନ େଯପରି

ଆମମାନଙୁ ବଧ କରି ପାରିେବ ଓ ବନୀ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଯିେବ,

ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ହସେର ଆମମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା ପାଇଁ େନରୀୟର

ପୁତ ବାରୂକ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ତୁମକୁ ପବତାଉଅଛି।” 4ଏହିରୂେପ

କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ , େସନାପତିସକଳ ଓ େଲାକ ସମେସ ଯିହୁଦା

େଦଶେର ବାସ କରିବା ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ

ନାହ। 5 ମାତ କାେରହର ପୁତ େଯାହାନ ଓ େସନାପତି ସମେସ, ଯିହୁଦାର

ସକଳ ଅବଶିଷ େଲାକଙୁ, ଅଥା , ନାନା େଗାଷୀ ମ କୁ ତାଡ଼ିତ େଯସକଳ

େଲାକ ଯିହୁଦା େଦଶେର ପବାସ କରିବା ପାଇଁ େଫରି ଆସିଥେଲ, 6

େସହି ପୁରୁଷ, ସୀ, ବାଳକ, ବାଳିକା ଓ ରାଜକନ ାଗଣକୁ ଓ େଯ ପେତ କ

େଲାକକୁ ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ ଶାଫ ର େପୗତ ଅହୀକା ର
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ପୁତ ଗଦଲୀୟ ନିକଟେର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥଲା, େସମାନଙୁ, ଆଉ ଯିରିମୀୟ

ଭବିଷ ବକାଙୁ ଓ େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକକୁ େନଇ, 7 ମିସର େଦଶେର

ଉପସିତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ

ନାହ; ଆଉ, େସମାେନ ତଫେ ହଷର ପଯ ନ ଗେଲ। 8 ଏଥଉତାେର

ତଫେ ହଷରେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, ଯଥା, 9 “ତୁେମ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ବୃହତ ପସର ଆପଣା ହସେର

େନଇ, ତଫେ ହଷରେର ଫାେରା ଗୃହର ପେବଶ ସାନର ନିକଟେର େଯଉଁ

ଇଟାଗାନୁନି ଅଛି, ତହ ମ େର ମଶଲା ଭତେର ଯିହୁଦାର େଲାକମାନଙ

ସାକାତେର ଲୁଚାଇ ରଖ; 10ଆଉ, େସମାନଙୁ କୁହ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ‘େଦଖ, ଆେମ ଆ ା ପଠାଇ

ଆପଣା ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରକୁ ଅଣାଇବା ଓ ଏହି େଯଉଁ

ପସରସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖଅଛୁ, ତହ ଉପେର ତାହାର ସିଂହାସନ ସାପନ କରିବା;

ଆଉ, େସ ତହ ଉପେର ଆପଣା ରାଜକୀୟ ଚନାତପ ବିସାର କରିବ।

11 ପୁଣି, େସ ଆସି ମିସର େଦଶକୁ ଆଘାତ କରି ମୃତୁୁ େଯାଗ େଲାକଙୁ

ମୃତୁୁ େର, ବନୀତର େଯାଗ େଲାକଙୁ ବନୀତେର ଓ ଖଡେଯାଗ େଲାକଙୁ

ଖଡେର ସମପଣ କରିବ। 12ଆଉ, ଆେମ ମିସରସ େଦବାଳୟସବୁେର ଅଗି

ଲଗାଇବା ଓ େସ େସମାନଙୁ ଦଗ କରି ବାବିଲକୁ ବନୀ କରି େଘନିଯିବ;

ପୁଣି, େମଷପାଳକ େଯପରି ଆପଣା ବସ େଘାଡ଼ାଇଥାଏ, େସହିପରି େସ

ମିସର େଦଶ ଦାରା ଆପଣାକୁ େଘାଡ଼ାଇବ ଓ େସ ଶାନିେର ଏ ସାନରୁ ପସାନ

କରିବ। 13ଆହୁରି, େସ ମିସର େଦଶସ େବ େଶମଶର ସମସକଳ ଭାଙି

ପକାଇବ ଓ ମିସର େଦଶସ େଦବାଳୟସବୁ େସ ଅଗିେର ଦଗ କରିବ।’”

44 େଯଉଁ ଯିହୁଦୀୟମାେନ ମିସର େଦଶେର ବାସ କେଲ, େଯଉଁମାେନ

ମିେ ଦାଲେର ଓ ତଫେ ହଷରେର ଓ େନାଫେର ଓ ପେଥାଷ ପେଦଶେର

ବାସ କେଲ, େସସମସଙ ବିଷୟେର ଯିରିମୀୟଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ବାକ

ଉପସିତ େହଲା, ତାହା ଏହି, ଯଥା, 2 “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଓ ଯିହୁଦାର

ସବୁ ନଗର ଉପେର େଯଉଁସବୁ ଅମଙଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା ତୁେମମାେନ

େଦଖଅଛ; ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ ଆଜି ଉତନ ସାନ େହାଇ ରହିଅଛି,

େସଠାେର େକୗଣସି ମନୁଷ ବାସ କେର ନାହ; 3 କାରଣ େସମାେନ ଆମକୁ
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ବିରକ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଷତା କେଲ, ଅଥା , େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ଓ ତୁମମାନଙର, ଆଉ ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷମାନଙର ଅ ାତ ଅନ

େଦବଗଣର ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବାକୁ ଓ େସମାନଙର େସବା କରିବାକୁ

ଗେଲ। 4 ତଥାପି ଆେମ ଅତି ପଭାତେର ଉଠି ଆମର ସମସ ଦାସ

ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲୁ, ଆଃ, ଏହି

ଘୃଣାେଯାଗ କାଯ ତୁେମମାେନ କର ନାହ, ଆେମ ତାହା ଘୃଣା କରୁ। 5

ମାତ େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଦୁଷତାରୁ

େଫରିବା ପାଇଁ, ଅନ େଦବଗଣର ଉେଦଶ େର ଆଉ ଧୂପ ନ ଜଳାଇବା ପାଇଁ

କଣପାତ କେଲ ନାହ। 6 ଏେହତୁ ଆମର ପଚଣ େକାପ ଓ େକାଧ ଢଳାଗଲା

ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ପଥେର ତାହା ପଜଳିତ

େହଲା, ପୁଣି ଆଜିର ସଦୃଶ େସସବୁ ଉତନ ଓ ଧଂସିତ େହାଇଅଛି। 7

ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର, ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏେବ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ କାହକି ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ ବିରୁଦେର

ଏହି ମହାପାପ କରୁଅଛ? ଏହା ଦାରା ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମକୀୟ

ପୁରୁଷ, ସୀ, ବାଳକ ଓ ସନ ପାୟୀ ଶିଶୁମାନଙୁ ଯିହୁଦାର ମ ରୁ ଉଚିନ

କରିବ, ଆପଣାମାନଙର କାହାକୁ ହ ଅବଶିଷ ରଖବ ନାହ; 8 ତୁେମମାେନ

ଏହି େଯ ମିସର େଦଶେର ପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ, ଏହି ସାନେର

ଅନ େଦବଗଣର ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇ କାହକି ଆପଣାମାନଙର

ହସକୃତ କମ ଦାରା ଆମକୁ ବିରକ କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ ଉଚିନ େହବ ଓ

ପୃଥବୀସ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ମ େର ଅଭଶାପ ଓ ନିନାର ପାତ େହବ।

9 ଯିହୁଦା େଦଶେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ ପଥେର କୃତ ତୁମମାନଙର

ପିତୃପୁରୁଷମାନଙର ଦୁଷିୟା ଓ ଯିହୁଦାରାଜାଗଣର ଦୁଷିୟା ଓ େସମାନଙ

ଭାଯ ାଗଣର ଦୁଷିୟା, ଆଉ ତୁମମାନଙର ନିଜର ଦୁଷିୟା ଓ ତୁମମାନଙର

ଭାଯ ାଗଣର ଦୁଷିୟା କି ତୁେମମାେନ ପାେସାରିଅଛ? 10 େସମାେନ ଆଜି

ପଯ ନ ଚୂଣମନା େହାଇ ନାହାନି, କିଅବା େସମାେନ ଭୟ କରି ନାହାନି,

ଅଥବା ଆେମ ତୁମମାନଙ ସମୁଖେର ଓ ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ

ସମୁଖେର ଆପଣାର େଯଉଁ ବ ବସା ଓ ବିଧ ସାପନ କଲୁ, ତଦନୁସାେର

ଆଚରଣ କରି ନାହାନି। 11ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି: େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ଅମଙଳ କରିବା
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ପାଇଁ, ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦାକୁ ହ ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ମୁଖ ରଖବା। 12 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର େଯଉଁ ଅବଶିଷାଂଶ େଲାେକ

ମିସର େଦଶେର ପବାସ କରିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଉତୁକ ଅଛନି,

ଆେମ େସମାନଙୁ ଧରିବା ଓ େସସମେସ ଲୁପ େହେବ; ମିସର େଦଶେର

େସମାେନ ପତିତ େହେବ; ଖଡ ଓ ଦୁଭକେର େସମାେନ ଲୁପ େହେବ।

କୁଦ ଓ ମହାନ ଖଡ ଓ ଦୁଭକେର ମରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଅଭଶାପ,

ବିସୟ ଓ ନିନାର ପାତ େହେବ। 13 କାରଣ ଆେମ େଯପରି ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ

ମହାମାରୀ ଦାରା ଯିରୂଶାଲମକୁ ଦଣ େଦଇଅଛୁ, ତଦୂପ ମିସର େଦଶେର

ବାସକାରୀମାନଙୁ ଦଣ େଦବା; 14ତହେର ଯିହୁଦାର େଯଉଁ ଅବଶିଷ େଲାେକ

ଯିହୁଦା େଦଶକୁ େଫରିଯାଇ େସଠାେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଞା କରି

ମିସର େଦଶେର ପବାସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛନି, େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି

ଉତୀଣ କି ରକାପାପ େହେବ ନାହ: କାରଣ ପଳାତକ େଲାକମାନଙ ଛଡ଼ା

ଆଉ େକହି େଫରିଯିେବ ନାହ।” 15 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ, ଆପଣା

ସୀମାେନ ଅନ େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାନି େବାଲ ଜାଣିେଲ,

େସମାେନ ଓ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥବା ସୀମାନଙର ମହାସମାଜ, ଅଥା ,

ମିସରର ପେଥାଷ ପେଦଶେର ବାସକାରୀ ସମସ େଲାକ ଯିରିମୀୟଙୁ ଉତର

େଦଇ କହିେଲ, 16 “ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ କଥା

କହିଅଛ, ତୁମର େସହି କଥା ଆେମମାେନ ଶୁଣିବୁ ନାହ। 17ମାତ ଆମମାନଙ

ମୁଖରୁ େଯ ପେତ କ ବାକ ନିଗତ େହାଇଅଛି, ତଦନୁସାେର ଅବଶ

କାଯ କରିବୁ, ଅଥା , ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସମସ

ପଥେର ଆେମମାେନ େଯପରି କରିଅଛୁ ଓ ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ,

ଆମମାନଙର ରାଜାଗଣ ଓ ଅଧପତିଗଣ େଯପରି କରିଅଛନି, େସପରି

ଆେମମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବୁ ଓ େପୟ

େନୖେବଦ ଢାଳିବୁ; କାରଣ େସସମୟେର ଆେମମାେନ ପଚୁର ଆହାର ପାଇ

ସୁଖେର ଥଲୁ, େକୗଣସି ଅମଙଳ େଦଖଲୁ ନାହ। 18 ମାତ ଆେମମାେନ

ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବାର ଓ େପୟେନୖେବଦ

ଢାଳିବାର ଛାଡ଼ିେଦବା ସମୟଠାରୁ ଆମମାନଙର ସବୁ ବିଷୟେର ଅଭାବ

େହାଇଅଛି ଓ ଆେମମାେନ ଖଡ ଓ ଦୁଭକେର ଲୁପ େହାଇଅଛୁ।” 19

ପୁଣି, “ଆେମମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦଶ େର ଧୂପ
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ଜଳାଇଲୁ ଓ େପୟେନୖେବଦ ଢାଳିଲୁ, େସେତେବେଳ ଆପଣା ଆପଣା

ସାମୀର ଅନୁମତି ବିନା କି ତାହାର ପୂଜା ନିମେନ ପିଷକ ପସୁତ କଲୁ ଓ

ତାହା ଉେଦଶ େର େପୟେନୖେବଦ ଢାଳିଲୁ?” 20 ତହେର ଯିରିମୀୟ

ସମସ େଲାକଙୁ, ଅଥା , େସହି ପତୁ ତରକାରୀ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ସମସଙୁ

କହିେଲ, 21 “ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସକଳ ପଥେର

ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷମାେନ, ତୁମମାନଙର ରାଜାଗଣ, ଓ

ଅଧପତିଗଣ ଓ େଦଶସ େଲାକ ସମେସ େଯଉଁ ଧୂପ ଜଳାଇେଲ, ସଦାପଭୁ କି

ତାହା ସରଣ କେଲ ନାହ ଓ ତାହା କି ତାଙ ମନେର ପଡ଼ିଲା ନାହ? 22

ତହେର ତୁମମାନଙର ଦୁଷିୟା ସକାଶୁ ଓ ତୁମମାନଙର କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ

କମ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ଆଉ ସହ କରି ପାରିେଲ ନାହ; ଏେହତୁ ତୁମମାନଙର

େଦଶ ଆଜିର ସଦୃଶ ଉତନ ଓ ବିସୟଜନକ, ଅଭଶପ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ

େହାଇଅଛି। 23 ତୁେମମାେନ ଧୂପ ଜଳାଇଅଛ, ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ

କରିଅଛ ଓ ସଦାପଭୁଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ, ପୁଣି ତାହାଙର

ବ ବସା ବିଧ ଓ ପମାଣବାକ ାନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ନାହଁ; ଏଥପାଇଁ

ଆଜିର ସଦୃଶ ଏହି ଅମଙଳ ତୁମମାନଙ ପତି ଘଟିଅଛି।” 24ଆହୁରି,

ଯିରିମୀୟ ସମସ ପୁରୁଷ ଓ ସୀେଲାକମାନଙୁ କହିେଲ, “େହ ମିସର େଦଶେର

ଥବା ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ:

25 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି,

ଆେମମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଓ େପୟ

େନୖେବଦ ଢାଳିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ମାନତ କରିଅଛୁ, ତାହା ଅବଶ ସିଦ

କରିବୁ, ଏହି କଥା ତୁେମମାେନ ଓ ତୁମମାନଙର ସୀମାେନ ମୁଖେର କହି

ହସ ଦାରା ତାହା ସମନ କରିଅଛ। େତେବ ତୁମମାନଙର ମାନତ ଦୃଢ଼

କର ଓ ତୁମମାନଙର ମାନତ ସିଦ କର। 26 ଏେହତୁ େହ ମିସର େଦଶ

ନିବାସୀ ଯିହୁଦାର େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ,

ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ମହାନାମ େନଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ

େଯ, ‘ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଜୀବିତ’ େବାଲ ମିସର େଦଶସ େକୗଣସି ଯିହୁଦୀ େଲାକ

ଆମର ନାମ ଆଉ ମୁଖେର େଘନିବ ନାହ। 27 େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙର

ମଙଳର ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ ଅମଙଳ ନିମେନ ଜଗି ରହିବା; ତହେର

ମିସର େଦଶସ ସମୁଦାୟ ଯିହୁଦୀ େଲାକ ନିଃେଶଷ ନ େହବା ପଯ ନ ଖଡ ଓ
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ଦୁଭକେର ଲୁପ େହେବ। 28 ପୁଣି, ଖଡରୁ ରକାପାପ ଅଳସଂଖ କ େଲାକ

ମିସର େଦଶରୁ ଯିହୁଦା େଦଶକୁ େଫରିଯିେବ; ତହେର େଯଉଁମାେନ ପବାସ

କରିବା ପାଇଁ ମିସର େଦଶକୁ ଯାଇଅଛନି, ଯିହୁଦାର େସହି ଅବଶିଷାଂଶ

େଲାକ ସମେସ, ଆମର କି େସମାନଙର କାହାର ବାକ ଅଟଳ େହବ, ଏହା

ଜାଣିେବ। 29 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଏହି ସାନେର ତୁମମାନଙୁ ଦଣ

େଦବା ଓ ତାହା ତୁମମାନଙ ପତି ଚିହସରୂପ େହବ, ତହେର ତୁମମାନଙର

ଅମଙଳ ନିମେନ ଆମର ବାକ େଯ ନିଶୟ ଅଟଳ େହବ, ଏହା ତୁେମମାେନ

ଜାଣିବ। 30 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ େଯପରି ଯିହୁଦାର

ରାଜା ସିଦିକୀୟକୁ ତାହାର ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀ ଶତୁ ବାବିଲର ରାଜା

ନବୂଖ ନିତର ହସେର ସମପଣ କଲୁ, େସପରି ଆେମ ମିସରର ରାଜା

ଫାେରା ହଫାକୁ ତାହାର ଶତୁମାନଙ ହସେର ଓ ତାହାର ପାଣନାଶର

େଚଷାକାରୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିବା।”

45 େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ଙ ରାଜତର ଚତୁଥ

ବଷେର, େନରୀୟର ପୁତ ବାରୂକ ଏହି ସମସ କଥା ଯିରିମୀୟଙ ମୁଖରୁ ଶୁଣି

ନଳାକାର ପୁସକେର େଲଖଲା େବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ତାହାକୁ ଏହି

କଥା କହିେଲ, 2 “େହ ବାରୂକ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର ତୁମକୁ

ଏହି କଥା କହନି; 3 ତୁେମ କହିଲ, ‘ହାୟ, ହାୟ, ମଁୁ ଏେବ ସନାପର ପାତ!

କାରଣ ସଦାପଭୁ େମାʼ େବଦନାେର ଦୁଃଖ େଯାଗ କରିଅଛନି; ମଁୁ କାତେରାକି

କରି କରି କାନ େହଉଅଛି ଓ େମାର କିଛି ବିଶାମ ନାହ।’ 4 ତୁେମ ତାହାକୁ

କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଯାହା ନିମାଣ କରିଅଛୁ,

ତାହା ଆେମ ଭାଙି ପକାଇବା ଓ ଯାହା େରାପଣ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆେମ

ଉପାଡ଼ି ପକାଇବା, ଆଉ, ସମୁଦାୟ େଦଶେର ଏହା କରିବା। 5 ତୁେମ କି

ଆପଣା ପାଇଁ ମହତ ବିଷୟମାନ େଚଷା କରୁଅଛ? ତାହା େଚଷା କର ନାହ,

କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ସମଗ ପାଣୀ ଉପେର ଅମଙଳ

ଘଟାଇବା; ମାତ ତୁେମ େଯ େଯ ସାନକୁ ଯାଉଅଛ, େସସକଳ ସାନେର

ଲୁଟଦବ ତୁଲ ଆେମ ତୁମର ପାଣ ତୁମକୁ େଦବା।”

46 େଗାଷୀଗଣ ବିଷୟେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟେର

ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ବାକ ଉପସିତ େହଲା, ତହର ବୃତାନ। 2 ମିସର

ବିଷୟ। େଯାଶୀୟର ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ଙ ରାଜତର
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ଚତୁଥ ବଷେର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର, ମିସରର ରାଜା ଫାେରା

ନେଖାର େଯଉଁ େସୖନ ସାମନକୁ ପରାଜୟ କଲା, ଫରା ନଦୀ ନିକଟସ

କକମୀଶେର ଉପସିତ େସହି େସୖନ ସାମନ ବିଷୟକ କଥା। 3 “ତୁେମମାେନ

ଚମର ଢାଲ ଓ ଫଳକ ପସୁତ କର ଓ ଯୁଦ କରିବା ଲାଗି ନିକଟକୁ ଆସ। 4

େହ ଅଶାେରାହୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ଅଶଗଣକୁ ସଜିତ କରି ଆେରାହଣ

କର ଓ ମସକର େଟାପର ପିନି ସମୁଖେର ଠିଆ ହୁଅ; ବଚା ଚିକଣ କର,

ସାଞୁଆ ପିନ। 5ଆେମ େସମାନଙୁ ଉ ବିଗ ଓ ପଛକୁ େଫରି ଯିବାର କାହକି

େଦଖଅଛୁ? େସମାନଙର ବୀରଗଣ ପରାସ େହାଇଅଛନି ଓ ଶୀଘ ଶୀଘ

ପଳାଇ ପଛକୁ ଅନାଉ ନାହାନି; ଚତୁଦଗେର ଆଶଙା ଅଛି, ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି। 6 ଦୁତଗାମୀ ପଳାୟନ ନ କରୁ, କିଅବା ବୀର ରକା ନ ପାଉ;

ଉତର ଦିଗେର ଫରା ନଦୀ ନିକଟେର େସମାେନ ଝୁଣି ପଡ଼ିଅଛନି। 7

ନୀଳ ନଦୀ ପରି େଯ ଉଠୁଅଛି, ଯାହାର ଜଳରାଶି ନଦୀସମୂହର ତୁଲ

ଉ କିପ େହଉଅଛି, େସ କିଏ? 8ମିସର ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ ଉଠୁଅଛି, ତାହାର

ଜଳରାଶି ନଦୀସମୂହର ତୁଲ ଉ କିପ େହଉଅଛି, ଆଉ େସ କହୁଅଛି, ମଁୁ

ଉଚୁଳି ଉଠିବି, ମଁୁ ପୃଥବୀକୁ ପାବିତ କରିବି; ମଁୁ ନଗର ଓ ତନିବାସୀମାନଙୁ

ନଷ କରିବି। 9 େହ ଅଶଗଣ, ଉଠିଯାଅ; େହ ରଥସକଳ, ଗଜନ କର; ଆଉ,

ବୀରମାେନ ବାହାର େହଉନୁ; ଢାଲବାହକ କୂଶ ଓ ପୂ , ଆଉ ଧନୁଦାରୀ ଓ

ଧନୁେର ଗୁଣଦାୟୀ ଲୁଦୀୟମାେନ, ବାହାର େହଉନୁ। 10କାରଣ େସଦିନ

ପଭୁଙର, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ପତିେଶାଧ େନବାର ଓ ତାହାଙ

ବିପକମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବାର ଦିନ ଅେଟ; ଖଡ ଗାସ କରି ତୃପ େହବ ଓ

େସମାନଙର ରକ ପାନ କରି ପରିତୃପ େହବ; କାରଣ ଫରା ନଦୀ ନିକଟସ

ଉତର େଦଶେର ପଭୁଙର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଏକ ଯ ଅଛି। 11

େଗା ମିସରର ଅନୁଢ଼ା କେନ , ତୁେମ ଗିଲୀୟଦକୁ ଉଠିଯାଇ ଔଷଧ ନିଅ।

ତୁେମ ବ ଥେର ଅେନକ ଔଷଧ ବ ବହାର କରୁଅଛ; ତୁମ ପାଇଁ ଆେରାଗ

ନାହ। 12 ସମସ ଜାତିଗଣ ତୁମ ଅପମାନର କଥା ଶୁଣିଅଛନି, ତୁମର

କାତେରାକିେର ପୃଥବୀ ପରିପୂଣ; କାରଣ ବୀର ବୀର ଉପେର ଝୁଣି ପଡ଼ିଅଛି;

େସ ଦୁେହଁ ଏକତ ପଡ଼ିଅଛନି।” 13 ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ମିସର

େଦଶକୁ ଆସି ତାହା ପରାସ କରିବା ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଯିରିମୀୟଙୁ େଯଉଁ

କଥା କହିେଲ, ତାହା ଏହି, ଯଥା, 14 “ତୁେମମାେନ ମିସରେର ପଚାର କର,
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ମିେ ଦାଲେର େଘାଷଣା କର, ଆଉ େନାଫ ଓ ତଫେ ହଷରେର େଘାଷଣା

କର; ତୁେମମାେନ କୁହ, ତୁେମ ଠିଆ ହୁଅ, ଆପଣାକୁ ପସୁତ କର, କାରଣ

ଖଡ ତୁମ ଚାରିଆେଡ଼ ସବୁ ଗାସ କରିଅଛି। 15 ତୁମର ବଳବାନ େଲାକମାେନ

କାହକି ଭାସିଗେଲ? େସମାେନ ସିର ରହି ପାରିେଲ ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 16 େସ ଅେନକଙୁ ଝୁଣାଇ ପକାଇେଲ, େସମାେନ

ପରସର ଉପେର ପଡ଼ିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ, ‘ଉଠ, ଆେମମାେନ

ଉତୀଡ଼କ ଖଡରୁ ପଳାଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଓ ଆପଣା ଜନ

େଦଶକୁ ପୁନବାର ଯାଉ।’ 17 େସସାନେର େଲାକମାେନ ଉଚସରେର କହିେଲ,

‘ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ଶବ ମାତ; େସ ନିରୂପିତ ସମୟ ବହି ଯିବାକୁ

େଦଇଅଛି।’ 18 ରାଜା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଯାହାଙ ନାମ, େସ ଏହି କଥା

କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ପବତଗଣ ମ େର ତାେବାରର ସଦୃଶ

କିଅବା ସମୁଦ ନିକଟସ କମଲର ସଦୃଶ େସ ନିଶୟ ଆସିବ। 19ଆେଗା

ମିସର ନିବାସିନୀ କେନ , ତୁେମ ବନୀତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ସମଳ

ପସୁତ କର; କାରଣ େନାଫ ଧଂସିତ, ଦଗ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ େହବ। 20

ମିସର ଅତି ସୁନରୀ ତରୁଣୀ ଗାଭୀ; ମାତ ଉତର ଦିଗରୁ ବିନାଶ ଆସିଅଛି,

ତାହା ଆସିଅଛି। 21ଆହୁରି, ମିସରର ମ ବତୀ େବତନଗାହୀ େଲାକମାେନ

େଗାଶାଳାର େଗାବତ ତୁଲ ; କାରଣ େସମାେନ ମ େଫରି ଯାଇଅଛନି,

େସମାେନ ଏକତ ପଳାଇଅଛନି, େସମାେନ ସିର େହାଇ ରହିେଲ ନାହ,

କାରଣ େସମାନଙର ବିପଦର ଦିନ, ପତିଫଳ ପାଇବାର ସମୟ େସମାନଙର

ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା। 22ଶତୁମାେନ େସୖନ ସହିତ ଅଗସର େହେବ ଓ

କାଠକଟାଳୀମାନଙ ପରି କୁହାଡ଼ି େନଇ ତାହା ବିରୁଦେର ଆସିେବ, ତହେର

ତାହାର ଶବ ସପ ତୁଲ ଅଗସର େହବ। 23 ସଦାପଭୁ କହନି, ତାହାର

ଅରଣ ଅଗମ େହେଲ େହଁ େସମାେନ ତାହା ହାଣି ପକାଇେବ; କାରଣ

େସମାେନ ପଙପାଳ ଅେପକା ଅେନକ ଓ ଅସଂଖ ଅଟନି। 24 ମିସରର

କନ ା ଲଜିତା େହବ; େସ ଉତର େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ହସେର ସମପତା

େହବ।” 25 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର କହନି: “େଦଖ,

ଆେମ େନା େଦଶୀୟ ଆେମା କୁ, ଆଉ ଫାେରା, ମିସର ଓ ତାହାର େଦବଗଣ

ଓ ରାଜାଗଣଙୁ; ହଁ, ଫାେରା ଓ ତାହାର ଶରଣାପନ ସମସଙୁ ଦଣ େଦବା;

26 ପୁଣି, େସମାନଙର ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀ େଲାକମାନଙ ହସେର ଓ
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ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଓ ତାହାର ଦାସମାନଙ ହସେର ଆେମ

େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା। ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ତହ ଉତାେର େସ

େଦଶ ପୂବକାଳର ନ ାୟ ବସତି ସାନ େହବ। 27ମାତ େହ ଆମର ଦାସ

ଯାକୁବ, ତୁେମ ଭୟ କର ନାହ, କିଅବା େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ନିରାଶ ହୁଅ

ନାହ: କାରଣ େଦଖ, ଆେମ ଦୂରରୁ ତୁମକୁ ଓ ବନୀତ େଦଶରୁ ତୁମ ବଂଶକୁ

ଉଦାର କରିବା; ତହେର ଯାକୁବ େଫରିଆସି ନିଭୟ ଓ ନିଶିନେର ରହିବ ଓ

େକହି ତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହ। 28 ସଦାପଭୁ କହନି, େହ ଆମର

ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁେମ ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ ଆେମ ତୁମ ସଙେର ଅଛୁ:

େଯଉଁମାନଙ ମ କୁ ଆେମ ତୁମକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ, େସହି ସବୁ େଗାଷୀଙୁ

ଆେମ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିବା, ମାତ ଆେମ ତୁମକୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ

ସଂହାର କରିବା ନାହ; ତଥାପି ଆେମ ତୁମକୁ ବିେବଚନାପୂବକ ଶାସି େଦବା ଓ

େକୗଣସିମେତ ତୁମକୁ ଅଦଣିତ କରି ଛାଡ଼ିବା ନାହ।”

47ଫାେରା ଘସା ନଗର ପରାସ କରିବା ପୂେବ ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ବାକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, ତହର ବୃତାନ। 2 “ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଉତର ଦିଗରୁ

ଜଳ ଉଚୁଳୁଅଛି, ତାହା ପାବନକାରୀ ବଢ଼ି େହାଇ େଦଶ ଓ ତନ ସ ସମସ

ବସୁକୁ, ନଗର ଓ ତନିବାସୀମାନଙୁ ମଗ କରିବ; ତହେର ମନୁଷ ମାେନ

କନନ କରିେବ, େଦଶ ନିବାସୀ ସମେସ ହାହାକାର କରିେବ। 3 ତାହାର

ବଳବାନ ଅଶଗଣର ଖୁରା ଶବେର, ରଥସମୂହର େବଗ ଗମନେର ଓ ଚକର

ଘର ଘର ଶବେର ପିତୃଗଣ ଦୁବଳହସ େହବାରୁ ଆପଣା ସନାନଗଣ ପତି

େଫରି ଅନାଇେବ ନାହ; 4କାରଣ ପେଲଷୀୟ ସମସଙର ସବସ ହରଣ

କରିବାର, େସାର ଓ ସୀେଦାନର ସହକାରୀ ପେତ କ ଅବଶିଷ େଲାକଙୁ

ଉଚିନ କରିବାର ଦିନ ଆସୁଅଛି; େଯେହତୁ ସଦାପଭୁ ପେଲଷୀୟମାନଙର,

କେପାର ଦୀପର ଅବଶିଷ େଲାକଙର ସବସ ହରଣ କରିେବ। 5 ଘସାର

ମସକ ଟାଙରା େହାଇଅଛି; ଅସିେଲାନ, େସମାନଙ ତଳଭୂମିର ଅବଶିଷାଂଶ

େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇଅଛନି; ତୁେମ େକେତ କାଳ ଆପଣାକୁ କଟାକଟି

କରିବ? 6 େହ ସଦାପଭୁଙ ଖଡ, ତୁେମ ଆଉ େକେତ କାଳ ଉତାେର କାନ

େହବ? ତୁେମ ଆପଣା େକାଷେର ପେବଶ କର; ଶାନ ଓ କାନ ହୁଅ। 7
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ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି, ଏଣୁ ତୁେମ କିପରି କାନ େହାଇପାର? େସ

ଅସିେଲାନର ବିରୁଦେର, ସମୁଦତୀର ବିରୁଦେର ତାହା ନିଯୁକ କରିଅଛନି।”

48 େମାୟାବର ବିଷୟ। େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, “ହାୟ, ହାୟ, ନେବା! କାରଣ ତାହା ଉଚିନ େହଲା;

କିରୀୟାଥୟି ଲଜିତ େହଲା, ତାହା ଧୃତ େହଲା; ମିସ ଲଜିତ ଓ ଭଗ

େହଲା। 2 େମାୟାବର ପଶଂସା ଆଉ ତ ନାହ; େଲାକମାେନ ହିେ ବାନେର

ତାହାର ଅମଙଳର ମନଣା କରି କହିଅଛନି, ‘ଆସ, ଆେମମାେନ ତାହାକୁ

ଉଚିନ କରି େଗାଟିଏ େଗାଷୀ େହାଇ ରହିବାକୁ ନ େଦଉ। େହମେ ମନା, ତୁେମ

ମ ନୀରବକରାଯିବ; ଖଡ ତୁମ ପଶା ଗାମୀ େହବ। 3 “େହାେରାନୟିମଠାରୁ

କନନର, ଧନ ଅପହରଣର ଓ ମହାବିନାଶର ଶବ! 4 େମାୟାବ ନଷ େହଲା;

ତାହାର କୁଦ େଲାକମାନଙର କନନର ଶବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। 5 କାରଣ

ଲୂହୀତର ଉଠାଣି ପଥେର େଲାକମାେନ କମାଗତ କନନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ

ଯିେବ; େଯେହତୁ େହାେରାନୟିମର ଗଡ଼ନି ପଥେର େସମାେନ ବିନାଶ େହତୁ

ସଙଟସୂଚକ କନନ ଶୁଣିଅଛନି। 6 ପଳାଅ, ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ ରକା କର

ଓ ପାନରସ ଝାଉଁ ବୃକ ତୁଲ ହୁଅ। 7 କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା କମେର ଓ

ଆପଣା ଧନ ସମତିେର ନିଭର ରଖଅଛ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ମ ଧରାଯିବ;

ଆଉ, କେମାଶ ନାମକ େଦବତା ଆପଣାର ଯାଜକ ଓ ଅଧପତିଗଣ ସହିତ

ବନୀ େହାଇଯିବ। 8 ପେତ କ ନଗର ଉପେର ବିନାଶକ ଆସିବ, େକୗଣସି

ନଗର ରକା ପାଇବ ନାହ; ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ତଳଭୂମି ବିନଷ େହବ

ଓ ପାନର ଉଚିନ େହବ। 9 “େମାୟାବକୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇବା ପାଇଁ ପକ ଦିଅ;

ତାହାର ନଗରସକଳ ଧଂସିତ େହବ, ତହ ମ େର ବାସକାରୀ େକହି ରହିବ

ନାହ। 10 “େଯଉଁ ଜନ େହଳା ଭାବେର ସଦାପଭୁଙର କାଯ କେର, େସ

ଅଭଶପ େହଉ ଓ େଯଉଁ ଜନ ରକପାତ କରିବାକୁ ଆପଣା ଖଡ ଅଟକାଏ,

େସ ଅଭଶପ େହଉ। 11 “େମାୟାବ ବାଲ କାଳରୁ ନିଶିନେର ଅଛି, େସ

ଆପଣା ଖାଦ ଉପେର ସୁସିର େହାଇଅଛି ଓ ଏକ ପାତରୁ ଅନ ପାତକୁ

ଢଳା ଯାଇ ନାହ, କିଅବା ବନୀ େହାଇଯାଇ ନାହ; ଏଥପାଇଁ ତାହାର ସାଦ

ତାହା ମ େର ରହିଅଛି ଓ ତାହାର ସୁବାସ ବିକୃତ େହାଇ ନାହ। 12 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ତାହା ନିକଟକୁ ଢାଳି

ପକାଇବା େଲାକ ପଠାଇବା, ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଢାଳି େଦେବ ଓ ତାହାର
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ପାତସକଳ ଶୂନ କରି କୁମାସବୁ ଭାଙି ପକାଇେବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି।

13 ପୁଣି, ଇସାଏଲ ବଂଶ ଆପଣା ବିଶାସଭୂମି େବେଥ ବିଷୟେର େଯପରି

ଲଜିତ େହାଇଥେଲ, େସପରି େମାୟାବ କେମାଶ ବିଷୟେର ଲଜିତ େହବ।

14ଆେମମାେନ ବୀର ଓ ଯୁଦ ପାଇଁ ବଳବାନ େଲାକ,’ ଏହା ତୁେମମାେନ

କିପରି କହୁଅଛ? 15 େମାୟାବ ଉତନ େହାଇଅଛି ଓ େସମାେନ ତାହାର

ନଗରସମୂହର ମ କୁ ଯାଇଅଛନି, ପୁଣି ତାହାର ମେନାନୀତ ଯୁବାମାେନ

ବଧ ସାନକୁ ଓହାଇ ଯାଇଅଛନି, ରାଜା, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଯାହାଙର

ନାମ, େସ ଏହି କଥା କହନି। 16 େମାୟାବର ବିପଦ ନିକଟେର ଉପସିତ ଓ

ତାହାର େକଶ ଅତି ଶୀଘ ଆସୁଅଛି। 17 ତାହାର ଚତୁଦଗସିତ ଓ ତାହାର

ନାମ ଜାଣିଥବା େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମ ସମେସ ତାହାର ପାଇଁ ବିଳାପ କର,

ଆଉ କୁହ, ‘ଏହି ଦୃଢ଼ ଦଣ, ସୁନର ଯଷି କିପରି ଭଗ େହାଇଅଛି!’ 18 େହ

ଦୀେବା ନିବାସିନୀ କେନ , ତୁେମ ଆପଣା ଐଶଯ ରୁ ଓହାଇ ଆସି ତୃଷାେର

ବସ; କାରଣ େମାୟାବର ବିନାଶକ ତୁମ ବିରୁଦେର ଉଠି ଆସିଅଛି, େସ

ତୁମର ଦୃଢ଼ ଦୁଗସବୁ ନଷ କରିଅଛି। 19 େହ ଅେରାେୟର ନିବାସିନୀ, ତୁେମ

ପଥ ପାଶେର ଠିଆ େହାଇ ନିରୀକଣ କର; ପୁଣି, ପଳାତକ େଲାକକୁ ଓ

ରକାପାପା ସୀକୁ ପଚାର; କଅଣ କରାଯାଇଅଛି କୁହ? 20 େମାୟାବ ଲଜିତ

େହାଇଅଛି; କାରଣ ତାହା ଭଗ େହାଇଅଛି; ତୁେମମାେନ ହାହାକାର ଓ କନନ

କର; େମାୟାବ ଉତନ େହାଇଛି େବାଲ ଅେଣାନେର ପଚାର କର। 21 ପୁଣି,

େମାୟାବ େଦଶୀୟ ଦୂରସ କିଅବା ନିକଟସ ସମସ ନଗର ଉପେର, 22

ଅଥା , ସମଭୂମିସ ପେଦଶ ଉପେର ହେଲାନ, ଯହସ ଓ େମଫା ଦୀେବା ,

ନେବା ଓ େବ ଦିବାଥୟିମ: 23 କିରୀୟାଥୟି , େବ ଗାମୁ ଓ େବ 

ମୀେୟା ; 24କରୀେୟା ଓ ବସା ପଭୃତି ନଗରମାନଙ ଉପେର ବିଚାରଦଣ

ଉପସିତ େହାଇଅଛି। 25 ସଦାପଭୁ କହନି, େମାୟାବର ଶୃଙ କଟା ଯାଇଅଛି

ଓ ତାହାର ବାହୁ ଭଗ େହାଇଅଛି। 26 ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ମତ କରାଅ,

କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛି; ପୁଣି, େମାୟାବ

ଆପଣା ବାନିେର ଗଡ଼ିବ, ମ େସ ପରିହାସାସଦ େହବ। 27ଇସାଏଲ କି ତୁମ

ପତି ପରିହାସର ବିଷୟ େହାଇ ନ ଥଲା? େସ କି େଚାରମାନଙ ମ େର ଧରା

ପଡ଼ିଥଲା? ତୁେମ େଯେତ ଥର ତାହା ବିଷୟ କହୁଅଛ, େସେତଥର ମସକ

ହଲାଉଅଛ। 28 େହ େମାୟାବ ନିବାସୀଗଣ, ତୁେମମାେନ ନଗରସବୁ ତ ାଗ
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କରି େଶୖଳେର ବାସ କର ଓ ଗତର ମୁଖ ପାଶେର ବସାକାରୀ କେପାତର

ତୁଲ ହୁଅ। 29 େମାୟାବ ବଡ଼ ଅହଙାରୀ, ଆେମମାେନ ତାହାର ଅହଙାରର

କଥା, ତାହାର ଉଦତ ଭାବ, ତାହାର ଅହଙାର, ତାହାର ଦପ ଓ ତାହାର

ଚିତର ଅଭମାନ କଥା ଶୁଣିଅଛୁ। 30 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତାହାର େକାଧ

ଜାଣୁ, ତାହା କିଛି ନୁେହଁ, ତାହାର ଗବସବୁ କିଛି ହ ସାଧନ କରି ନାହ। 31

ଏଥପାଇଁ ଆେମ େମାୟାବର ପାଇଁ ହାହାକାର କରିବା; ହଁ, ଆେମ ସମୁଦାୟ

େମାୟାବ ପାଇଁ କନନ କରିବା; କୀେହରସର େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର

େସମାେନ େଶାକ କରିେବ। 32 େହ ସି ମାର ଦାକାଲତା, ଯାେସରର

େରାଦନ ଅେପକା ଆେମ ତୁମ ବିଷୟେର ଅଧକ େରାଦନ କରିବା; ତୁମର

ଶାଖାସବୁ ସମୁଦ ପାରିକୁ ଗଲା, େସସବୁ ଯାେସର ସମୁଦ ପଯ ନ ହ ବିସାରିତ

େହଲା; ତୁମର ଗୀଷକାଳୀନ ଫଳ ଓ ଦାକାଫଳ ସଂଗହ କରିବା ସମୟେର

ବିନାଶକ ଉପସିତ େହଲା। 33 େମାୟାବର ଫଳବାନ େକତ ଓ ଭୂମିରୁ ଆନନ

ଓ ଉଲାସ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି; ପୁଣି, ଆେମ ଦାକାକୁଣସବୁ ଦାକାରସ

ଶୂନ କରିଅଛୁ; େକହି ହଷନାଦେର ଦାକାମଦନ କରିବ ନାହ; େସହି ନାଦ

ହଷନାଦ େହବ ନାହ। 34 ହିେ ବାନର ଚିତାର ସାନଠାରୁ ଇଲୀୟାଲୀ

ପଯ ନ, ମ ଯହସ ପଯ ନ, େସାୟରଠାରୁ େହାେରାନୟିମ ପଯ ନ, ଇଗ 

ଶଲୀଶୀୟା ପଯ ନ େସମାେନ ଚିତାର ଶବ ଉଠାଇଅଛନି; କାରଣ ନିମୀମର

ଜଳସମୂହ ମ ଶୂନ େହବ। 35ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େମାୟାବ

ମ େର ଉଚସଳୀେର ବଳିଦାନକାରୀ ଓ ଆପଣା େଦବଗଣ ଉେଦଶ େର

ଧୂପଦାହକାରୀ େଲାକକୁ େଲାପ କରିବା। 36 ଏେହତୁ େମାୟାବର ପାଇଁ

ଆମର ହୃଦୟ ବଂଶୀ ପରି ବାଜୁଅଛି ଓ କୀେହରସର େଲାକମାନଙ ପାଇଁ

ଆମର ହୃଦୟ ବଂଶୀ ପରି ବାଜୁଅଛି; ଏଥପାଇଁ ତାହାର ପାପ ବହୁତ ଧନ ନଷ

େହାଇଅଛି। 37କାରଣ ପେତ କ ମସକ ଟାଙରା ଓ ପେତ କ ଦାଢ଼ି କଟା

େହାଇଅଛି; ସମସଙ ହସେର କଟା ଦାଗ ଓ କଟିେଦଶେର ଚଟବସ ଅଛି। 38

େମାୟାବର ସମସ ଗୃହଛାତ ଉପେର ଓ ତହର ସମସ ପଥେର ସବତ

ବିଳାପ େହଉଅଛି; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େମାୟାବକୁ ଅପୀତିକର

ପାତ ପରି ଭାଙି ପକାଇଅଛୁ। 39 େସ କିପରି ଭଗ େହାଇଅଛି! େଲାେକ

କିପରି ବିଳାପ କରୁଅଛନି! େମାୟାବ ଲଜାେର କିପରି ପୃଷ େଫରାଇଅଛି!

ଏହିରୂେପ େମାୟାବ ଆପଣା ଚତୁଦଗସ େଲାକମାନଙର ହାସ ାସଦ ଓ
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ଭୟସାନ େହବ।” 40 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଦଖ, େସ

ଉେତାଶ ପକୀ ପରି ଉଡ଼ି ଆସିବ ଓ େମାୟାବ ଉପେର ଆପଣା ପକଦୟ

ବିସାର କରିବ। 41କରୀେୟା ହସଗତ େହଲା, ଦୃଢ଼ ଦୁଗସବୁ ଅକସା

ଆକାନ େହଲା, ଆଉ େସହି ଦିନେର େମାୟାବର ବୀରମାନଙ ଅନଃକରଣ

ପସବ େବଦନାଗସା ସୀର ଅନଃକରଣ ତୁଲ େହବ। 42 ପୁଣି, େମାୟାବ

ଲୁପ େହବ, ଆଉ ଏକ େଗାଷୀ େହାଇ ରହିବ ନାହ, କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛି। 43 ସଦାପଭୁ କହନି, େହ େମାୟାବ

ନିବାସୀ , ତୁମ ପାଇଁ ତାସ, ଖାତ ଓ ଫାନ ଅଛି। 44 େଯ ତାସରୁ ପଳାଏ,

େସ ଖାତେର ପଡ଼ିବ ଓ େଯ ଖାତରୁ ଉଠି ରକା ପାଏ, େସ ଫାନେର ଧରା

ପଡ଼ିବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତାହାର ଉପେର, ହଁ, େମାୟାବର

ଉପେର ପତିଫଳ ଦାନର ବଷ ଆଣିବା। 45 େଯଉଁମାେନ ପଳାଇଗେଲ,

େସମାେନ ବଳହୀନ େହାଇ ହିେ ବାନର ଛାୟା ତେଳ ଠିଆ ହୁଅନି; କାରଣ

ହିେ ବାନରୁ ଅଗି ଓ ସୀେହାନ ମ ରୁ ଅଗିଶିଖା ନିଗତ େହାଇ େମାୟାବର

େକାଣ ଓ କଳହକାରୀମାନଙ ମସକର ତାଳୁଆ ଗାସ କରିଅଛି। 46 େହ

େମାୟାବ, ତୁେମ ସନାପର ପାତ! କେମାଶର େଲାକମାେନ ବିନଷ େହେଲ;

କାରଣ ତୁମର ପୁତଗଣ ବନୀ େହେଲ ଓ ତୁମର କନ ାଗଣ ବନୀତ ସାନକୁ

ନୀତ େହେଲ। 47 ତଥାପି ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େଶଷ କାଳେର ପୁନବାର

େମାୟାବକୁ ବନୀତାବସାରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା।” େମାୟାବର ବିଚାର କଥା

ଏତିକି।

49ଅେମାନସନାନଗଣରବିଷୟ।ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଇସାଏଲର

କି ପୁତ ନାହ? ତାହାର ଉତରାଧକାରୀ କି େକହି ନାହ? େତେବ ମି କ

କାହକି ଗା ର ଭୂମି ଅଧକାର କରୁଅଛି ଓ ତାହାର େଲାକମାେନ ତହର

ନଗରସମୂହେର ବାସ କରୁଅଛନି? 2ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ

ସମୟେର ଆେମ ଅେମାନସନାନଗଣର ରବା ନଗର ବିରୁଦେର ଯୁଦର ଭୟ

ଧନି ଶୁଣାଇବା, ଏପରି ସମୟଆସୁଅଛି; ଆଉ, ତାହା ନରଶୂନ ଢିପି େହବ ଓ

ତାହାର କନ ାଗଣ ଅଗିେର ଦଗ କରାଯିେବ; ତହେର େଯଉଁମାେନ ଇସାଏଲ

ଉପେର ଅଧକାର କରିଥେଲ, େସ େସମାନଙ ଉପେର ଅଧକାର କରିବ, ଏହା

ସଦାପଭୁ କହନି। 3 େହ ହିେ ବାନ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ଅୟ ଉଚିନ

େହଲା! େହ ରବାର କନ ାଗଣ, କନନ କର, ଚଟବସ ପରିଧାନ କର; ବିଳାପ
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କର, ପାଚୀର ମ େର ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼; କାରଣ ମି କ , ତାହାର

ଯାଜକଗଣ ଓ ଅଧପତିଗଣ ଏକତ ବନୀ େହାଇଯିେବ। 4 େଗା ବିପଥଗାମିନୀ

କେନ , ତୁେମ କାହକି ତଳଭୂମି ସବୁେର, ଆପଣା ପବାହଶୀଳ ତଳଭୂମିେର

ଦପ କରୁଅଛ? ତୁେମ ଆପଣା ଧନ ସମତିେର ନିଭର କରି କହୁଅଛ, ‘େମାʼ

ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିବ?’ 5ପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ

ତୁମର ଚତୁଦଗସିତ ସବୁରୁ ତୁମ ପତି ଭୟ ଘଟାଇବା; ତହେର ତୁେମମାେନ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସମୁଖସ ପଥେର ତାଡ଼ିତ େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ ଜନ

ପଥ ହୁେଡ଼, ତାହାକୁ ସଂଗହ କରିବା ପାଇଁ େକହି ନ ଥବ। 6 ତଥାପି ସଦାପଭୁ

କହନି, ଏଥଉତାେର ଆେମ ଅେମାନସନାନଗଣକୁ ବନୀତାବସାରୁ ପୁନବାର

େଫରାଇ ଆଣିବା।” 7 ଇେଦାମର ବିଷୟ। େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “େତୖମେ ର କି ଆଉ ାନ ନାହ? ବୁଦିମାନମାନଙଠାରୁ କି

ପରାମଶ ଲୁପ େହାଇଅଛି? େସମାନଙର ାନ କି ଅନହତ େହାଇଅଛି?

8 େହ ଦଦାନ ନିବାସୀଗଣ, ତୁେମମାେନ ପଳାଅ, ମୁଖ େଫରାଅ, ଗଭୀର

ସାନେର ବାସ କର; କାରଣ ଆେମ ତାହା ଉପେର ଏେଷୗର ବିପଦ, ତାହାକୁ

ପତିଫଳ େଦବାର ସମୟ ଆଣିବା। 9 ଦାକାଫଳ ସଂଗହକାରୀମାେନ ତୁମ

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, େସମାେନ କି ସାଉଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଛାଡ଼ିେବ ନାହ?

ଯଦି େଚାରମାେନ ରାତିେର ଆସିେବ, େତେବ େସମାେନ ଯେଥଷ ପାଇବା

ପଯ ନ କି କତି କରିେବ ନାହ? 10 ମାତ ଆେମ ଏେଷୗକୁ ଶୂନ କରିଅଛୁ,

ତାହାର ଗୁପ ସାନସବୁ ଅନାବୃତ କରିଅଛୁ ଓ େସ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ

ନାହ; ତାହାର ବଂଶ, ତାହାର ଭାତୃଗଣ ଓ ତାହାର ପତିବାସୀଗଣ ବିନଷ

େହାଇଅଛନି ଓ େସ ନାହ। 11 ତୁେମ ଆପଣା ପିତୃହୀନ ସନାନଗଣକୁ

ଛାଡ଼, ଆେମ େସମାନଙୁ ଜୀବନେର ରକା କରିବା ଓ ତୁମର ବିଧବାମାେନ

ଆମଠାେର ବିଶାସ କରନୁ। 12 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ,

େଯଉଁମାନଙର େସହି ପାତେର ପାନ କରିବାର ସମକ ନାହ, େସମାେନ

ନିତାନ ତହେର ପାନ କରିେବ, େତେବ ତୁେମ କି ସବେତାଭାେବ ଅଦଣିତ

େହବ? ତୁେମ ଅଦଣିତ େହବ ନାହ, ମାତ ନିଶୟ ପାନ କରିବ। 13 କାରଣ

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ନିଜ ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛୁ େଯ, ବସା ବିସୟର,

ନିନାର, ଉତନତାର ଓ ଅଭଶାପର ପାତ େହବ ଓ ତହର ନଗରସବୁ

ଚିରକାଳ ଉତନ ସାନ େହବ।” 14 ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ସମାଦ ଶୁଣିଅଛି,
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ପୁଣି େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜେଣ ଦୂତ େପରିତ

େହାଇଅଛି, ଯଥା, ତୁେମମାେନ ଏକତିତ େହାଇ ତାହା ବିରୁଦେର ଆସ ଓ ଯୁଦ

କରିବାକୁ ଉଠ। 15 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମକୁ

କୁଦ ଓ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଅବ ାତ କରିଅଛୁ। 16 େଗା େଶୖଳଛିଦ

ନିବାସିନୀ, େହ ପବତ ଶୃଙ ଅବଲମିନୀ, ତୁମର ଭୟଙରତା ବିଷୟେର, ତୁମ

ଅନଃକରଣର ଅହଙାର ତୁମକୁ ପବଞନା କରିଅଛି; ଯଦ ପି ତୁେମ ଉେତାଶ

ପକୀ ପରି ଉଚସାନେର ବସା କରିବ, ତଥାପି ଆେମ ତୁମକୁ େସଠାରୁ ଓହାଇ

ଆଣିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 17 ପୁଣି, “ଇେଦାମ ବିସୟର ବିଷୟ େହବ;

ତହର ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପେତ କ େଲାକ ବିସିତ େହେବ ଓ ତହର

ସକଳ ଦଣ ସକାଶୁ ଶୀ ଶବ କରିେବ। 18 ସଦାପଭୁ କହନି, ସେଦାମ

ଓ ହେମାରାର ଓ ତନିକଟବତୀ ନଗରସମୂହ ସଦୃଶ ତାହାର ଉତାଟନ

େହବ, େକୗଣସି ମନୁଷ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହ; କିଅବା େକୗଣସି

ମନୁଷ ସନାନ ତହ ମ େର ପବାସ କରିବ ନାହ। 19 େଦଖ, େସ ଦୃଢ଼

ନିବାସ ସାନ ବିରୁଦେର ସିଂହ ପରି ଯଦନର ଦପ ସାନରୁ ଉଠି ଆସିବ; ମାତ

ଆେମ ହଠା ତାହା ନିକଟରୁ ତାହାକୁ ଦୂର କରିେଦବା; ଆଉ, ମେନାନୀତ

େଯଉଁ େଲାକ, ତାହା ଉପେର ଆେମ ତାହାକୁ ନିଯୁକ କରିବା; କାରଣ ଆମ

ପରି କିଏ ଅଛି? ଆମ ପାଇଁ କିଏ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବ ଓ ଆମ ସମୁଖେର

େଯ ଠିଆ େହାଇପାେର, ଏପରି ପାଳକ କିଏ ଅଛି? 20 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ

ଇେଦାମର ବିରୁଦେର େଯଉଁ ମନଣା ଓ େତୖମ ନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର

େଯଉଁ ସଂକଳ କରିଅଛନି, ତାହା ଶୁଣ, େଲାକମାେନ ନିଶୟ େସମାନଙୁ,

ପଲର ଛୁଆମାନଙୁ ହ ଟାଣି େନଇଯିେବ; େସ ନିଶୟ େସମାନଙ ନିବାସ

ସାନ ସହିତ େସମାନଙୁ ଉତନ କରିବ। 21 େସମାନଙର ପତନ ଶବେର

ପୃଥବୀ କମୁଅଛି, ସୂଫ ସାଗର ପଯ ନ କନନର ଶବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। 22

େଦଖ, େସ ଉେତାଶ ପକୀ ପରି ଉଠି ଉଡ଼ି ଆସିବ ଓ ବସା ଉପେର ଆପଣା

ପକ ବିସାର କରିବ; ପୁଣି, େସସମୟେର ଇେଦାମର ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ

ଅନଃକରଣ ପସବ େବଦନାଗସା ସୀର ଅନଃକରଣର ସମାନ େହବ।”

23 ଦେମଶକର ବିଷୟ। “ହମା ଓ ଅପଦ ଲଜିତ େହଉଅଛନି, କାରଣ

େସମାେନ ଅମଙଳର ବାତା ଶୁଣିଅଛନି, େସମାେନ ତରଳି ଯାଇଅଛନି;

ସମୁଦେର ଉେ ବଗ େଦଖାଯାଉଅଛି, ତାହା ସୁସିର େହାଇ ନ ପାେର।
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24 ଦେମଶକ କୀଣବଳ େହାଇଅଛି, େସ ପଳାଇବା ପାଇଁ େଫରୁଅଛି,

କମନ ତାହାକୁ ଆକାନ କରିଅଛି; େଯପରି ପସବକାଳେର ସୀେଲାକକୁ,

େସପରି ତାହାକୁ ଯନଣା ଓ ଦୁଃଖ ଧରିଅଛି। 25 ଏହି ପଶଂସିତ ନଗର ଓ

ଆମର ଆନନଜନକ ନଗର କାହକି ପରିତ କ େହାଇ ନାହ? 26ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ କହନି, େସଦିନେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ତାହାର ରାଜଦାଣେର

ପତିତ େହେବ ଓ ସମସ େଯାଦା ନିସବ କରାଯିେବ। 27 ପୁଣି, ଆେମ

ଦେମଶକର ପାଚୀରେର ଅଗି ଲଗାଇବା, ତହେର ତାହା ବି ହଦ ର

ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ।” 28 “ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଦାରା

ପରାଜିତ େକଦାରର ଓ ହାେସାର ରାଜ ସମୂହର ବିଷୟ। ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, ତୁେମମାେନ ଉଠି େକଦାରକୁ ଯାଅ ଓ ପୂବେଦଶୀୟ ସନାନଗଣର

ସବସ ହରଣ କର। 29 େଲାକମାେନ େସମାନଙର ତମୁ ଓ ପଶୁପଲସବୁ

େନଇଯିେବ; େସମାନଙର ଯବନିକା ଓ େସମାନଙର ଯାବତୀୟ ପାତ ଓ

ଓଟଗଣକୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ େନଇଯିେବ, ଆଉ ‘ଚତୁଦଗେର

ଆଶଙା’ େବାଲ ଉଚସରେର େସମାନଙୁ କହିେବ। 30 ସଦାପଭୁ କହନି, େହ

ହାେସାର ନିବାସୀମାେନ, ପଳାୟନ କର, ଦୂରେର ଭମଣ କର, ଗଭୀର

ସାନେର ବାସ କର; କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ତୁମମାନଙ

ବିରୁଦେର ମନଣା କରିଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର େଗାଟିଏ ସଂକଳ ସିର

କରିଅଛି। 31 ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ଉଠ, େଯଉଁ େଗାଷୀ କବାଟ ଓ

ହୁଡ଼ୁକାବିହୀନ େହାଇ ନିରାପଦେର ଓ ନିଶିନେର ଏକଲା ବାସ କରୁଅଛନି,

େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାତା କର। 32 େସମାନଙର ଓଟଗଣ ଲୁଟିତ ବସୁ

େହେବ ଓ େସମାନଙର ଅେନକ ଅେନକ ପଶୁ ଲୁଟିତ େହେବ; ପୁଣି, େଯଉଁ

େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େକଶର େକାଣ କାଟନି, େସମାନଙୁ ଆେମ

ଚତୁଦଗେର ଛିନଭନ କରିବା ଓ େସମାନଙ ଚାରିଆଡ଼ରୁ େସମାନଙର

ବିପଦ ଆଣିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 33 ପୁଣି, ହାେସାର ଶୃଗାଳମାନଙର

ବସତି ଓ ସଦାକାଳ ଉତନ ସାନ େହବ; େକୗଣସି ମନୁଷ େସଠାେର ବାସ

କରିବ ନାହ, କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ ସନାନ ତହ ମ େର ପବାସ କରିବ

ନାହ।” 34 ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟଙ ରାଜତର ଆରମ ସମୟେର ଏଲ

ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା, 35 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,
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“େଦଖ, ଆେମ ଏଲ ର ଧନୁ, ଅଥା , େସମାନଙ ବଳର ଅଗିମାଂଶ ଭାଙି

ପକାଇବା। 36 ପୁଣି, ଆେମ ଆକାଶର ଚତୁଦଗରୁ ଚାରି ବାୟୁ ଏଲ ଉପେର

ବହାଇବା ଓ େସହି ସବୁ ବାୟୁ ଆେଡ଼ େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିବା; ଆଉ,

ଏଲ ର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାେନ େଯଉଁଠାକୁ ନ ଯିେବ, ଏପରି େଦଶ ନ ଥବ।

37ପୁଣି, ଆେମ ଏଲ ର େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ ଶତୁଗଣ ସମୁଖେର ଓ

େସମାନଙ ପାଣନାଶର େଚଷାକାରୀମାନଙ ସମୁଖେର ବିସିତ କରାଇବା,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଅମଙଳ, ଅଥା , ଆମର

ପଚଣ େକାଧ ଘଟାଇବା ଓ େସମାନଙୁ ସଂହାର ନ କରିବା ପଯ ନ ଆେମ

େସମାନଙ ପେଛ ପେଛ ଖଡ ପଠାଇବା। 38 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ଏଲେ ର ଆପଣା ସିଂହାସନ ସାପନ କରିବା ଓ େସସାନରୁ ରାଜାକୁ ଓ

ଅଧପତିଗଣକୁ ଉଚିନ କରିବା। 39 ମାତ େଶଷ କାଳେର ଆେମ ଏଲ କୁ

ବନୀତାବସାରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।”

50ସଦାପଭୁ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା ବାବିଲ ବିଷୟେର,

କ ଦୀୟମାନଙ େଦଶ ବିଷୟେର ଯାହା କହିେଲ, ତାହା ଏହି, ଯଥା।

2 “ତୁେମମାେନ େଗାଷୀଗଣ ମ େର ପକାଶ କରି ପଚାର କର ଓ ଧଜା

ଉଠାଅ; ପଚାର କର ଓ େଗାପନ ନ କରି କୁହ, ବାବିଲ ହସଗତ େହଲା,

େବ ଲଜିତ େହଲା, ମେରାଦ ବିସିତ େହଲା; ତାହାର ପତିମାଗଣ ଲଜିତ

େହେଲ ଓ ତାହାର େଦବତା ସକଳ ବିସିତ େହେଲ। 3 କାରଣ ଉତର ଦିଗରୁ

ଏକ େଗାଷୀ ତାହା ବିରୁଦେର ଉଠି ଆସୁଅଛନି, େସମାେନ ତାହାର େଦଶ

ଧଂସ କରିେବ ଓ ତହ ମ େର େକହି ବାସ କରିବ ନାହ; ମନୁଷ ଓ ପଶୁ

ଉଭୟ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ ଚାଲଗେଲ। 4 ସଦାପଭୁ କହନି, େସଦିନେର

ଓ େସସମୟେର ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ଏକତ

େହାଇ ଆସିେବ; େସମାେନ କନନ କରୁ କରୁ ପଥେର ଗମନ କରିେବ ଓ

ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିେବ। 5 େସମାେନ

ସିେୟାନର ବିଷୟ ପଚାରିେବ, ତହଆେଡ଼ ମୁଖ କରି କହିେବ, ‘ତୁେମମାେନ

ଆସ, ଅନନକାଳସାୟୀ ଅବିସରଣୀୟ ନିୟମ ଦାରା ସଦାପଭୁଙଠାେର

ଆସକ ହୁଅ।’ 6 ଆମର େଲାକମାେନ ହଜିଲା େମଷ େହାଇଅଛନି,

େସମାନଙର ପାଳକମାେନ େସମାନଙୁ ବିପଥେର ଗମନ କରାଇଅଛନି, ନାନା

ପବତେର େସମାନଙୁ ପଥ ହୁଡ଼ାଇ ଭମଣ କରାଇଅଛନି; େସମାେନ ପବତରୁ
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ଉପପବତକୁ ଗମନ କରିଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ବିଶାମସାନ

ପାେସାରିଅଛନି। 7 େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ ପାଇେଲ, େସସମେସ େସମାନଙୁ

ଗାସ କରିଅଛନି ଓ େସମାନଙର ବିପକମାେନ କହିେଲ, ‘ଆେମମାେନ େଦାଷ

କରୁ ନାହଁୁ, କାରଣ େସମାେନ ଧମନିବାସ ସଦାପଭୁଙର, ଆପଣାମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଆଶାଭୂମି ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛନି।’ 8

ତୁେମମାେନ ବାବିଲ ମ ରୁ ପଳାଅ ଓ କ ଦୀୟମାନଙ େଦଶ ମ ରୁ

ବାହାରି ଯାଅ, ପୁଣି ପଲର ଅଗଗାମୀ ଛାଗ ସରୂପ ହୁଅ। 9 କାରଣ େଦଖ,

ଆେମ ଉତର େଦଶରୁ ମହା ମହାେଗାଷୀର ସମାଜକୁ ଉେତଜିତ କରି

ବାବିଲ ବିରୁଦେର େସମାନଙୁ ଗମନ କରାଇବା; ଆଉ, େସମାେନ ତାହା

ବିରୁଦେର ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଇେବ; ତହେର ତାହା ଶତୁର ହସଗତ େହବ;

େସମାନଙର ତୀର ନିପୁଣ ବୀର ପୁରୁଷର ତୀର ପରି େହବ, େକୗଣସି ତୀର

ବିଫଳ େହବ ନାହ। 10 ପୁଣି, କ ଦୀୟା ଲୁଟିତ ଦବ େହବ, ସଦାପଭୁ

କହନି, େଯଉଁମାେନ ତାହା ଲୁଟିେବ, େସସମେସ ପରିତୃପ େହେବ। 11 େହ

ଆମର ଅଧକାର ଅପହରଣକାରୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ଆନନ ଓ ଉଲାସ

କରୁଅଛ, ତୁେମମାେନ ଶସ ମଦନକାରିଣୀ ଗାଭୀ ପରି କୁଦା ମାରୁଅଛ

ଓ ବଳବାନ ଅଶ ପରି ନାସା ଶବ କରୁଅଛ; 12 ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙର

ମାତା ଅତିଶୟ ଲଜିତା େହବ; ତୁମମାନଙର ପସବକାରିଣୀ ହତାଶା େହବ;

େଦଖ, େସ େଗାଷୀଗଣ ମ େର ସବପଶା େହବ, ପାନର, ଶୁଷସାନ ଓ

ମରୁଭୂମି େହବ। 13 ସଦାପଭୁଙ େକାପ ସକାଶୁ େସ ବସତିବିଶିଷ େହବ

ନାହ, ମାତ ସମୂଣ ଧଂସସାନ େହବ; େଯ ପେତ କ େଲାକ ବାବିଲର ନିକଟ

େଦଇ ଯିବ, େସ ବିସିତ େହବ ଓ ତାହାର ସକଳ ଦଣ ସକାଶୁ ଶୀ ଶବ

କରିବ। 14 େହ ଧନୁେର ଗୁଣଦାୟୀ େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ବାବିଲର

ବିରୁଦେର ଚାରିଆେଡ଼ େସୖନ ସଜାଅ; କୁଣିତ ନ େହାଇ ତାହା ପତି ତୀର

ନିେକପ କର; କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି। 15 ତାହାର

ଚତୁଦଗେର ସିଂହନାଦ କର, େସ ଆପଣାକୁ ସମପଣ କରିଅଛନି; ତାହାର

ଗଡ଼ସକଳ ପତିତ ଓ ତାହାର ପାଚୀରସକଳ ଉତାଟିତ େହାଇଅଛି; କାରଣ

ଏହା ସଦାପଭୁଙର ଦାତବ ପତିେଶାଧ; ତାହାଠାରୁ ପତିେଶାଧ ନିଅ; େସ

େଯପରି କରିଅଛି, େସପରି ତାହା ପତି କର। 16 ତୁେମମାେନ ବାବିଲରୁ

ବୀଜବାପକକୁ ଓ ଶସ ସଂଗହ ସମୟେର ଦା ଧରିବା େଲାକଙୁ ଉଚିନ କର,
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ଉତୀଡ଼କ ଖଡ ଭୟେର େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା େଲାକଙ

ନିକଟକୁ େଫରିଯିେବ ଓ େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ

ପଳାଇେବ। 17 ଇସାଏଲ ଛିନଭନ େମଷ ସରୂପ; ସିଂହମାେନ ତାହାକୁ

ତଡ଼ି େଦଇଅଛନି; ପଥମେର ଅଶୂରର ରାଜା ତାହାକୁ ଗାସ କଲା; ଆଉ,

େଶଷେର ବାବିଲର ରାଜା ଏହି ନବୂଖ ନିତର ତାହାର ହାଡ଼ସବୁ ଭାଙି

ପକାଇଅଛି। 18 ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯପରି ଦଣ େଦଇଅଛୁ,

େସପରି ବାବିଲର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ଆେମ ଦଣ େହବା। 19 ପୁଣି,

ଆେମ ଇସାଏଲକୁ ପୁନବାର ତାହାର ଚରାସାନକୁ ଆଣିବା ଓ େସ କମଲ

ଓ ବାଶନର ଉପେର ଚରିବ, ଆଉ ଇଫୟିମର ପବତମାନର ଉପେର ଓ

ଗିଲୀୟଦେର ତାହାର ପାଣ ତୃପ େହବ। 20 ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ଦିନେର

ଓ େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲର ଅଧମ ଅେନଷଣ କରାଯିବ, ମାତ କିଛି

ମିଳିବ ନାହ ଓ ଯିହୁଦାର ପାପ ଅେନଷଣ କରାଯିବ, ମାତ ତାହା ମିଳିବ

ନାହ। କାରଣ ଆେମ େଯଉଁମାନଙୁ ଅବଶିଷ ରଖବା, େସମାନଙୁ କମା

କରିବା। 21 ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ମରାଥୟି (ଦିଗୁଣ େଦାହ) େଦଶର

ବିରୁଦେର ଓ ପେକାଦ (ପତିଫଳପୁର) ନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଉଠିଯାଅ;

େସମାନଙର ପଶା ପଶା ଯାଇ େସମାନଙୁ ବଧ କରି ନିଃେଶଷ ରୂେପ

ବିନାଶ କର ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆ ା କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର

କର। 22 େଦଶେର ସଂଗାମର ଓ ମହାବିନାଶର ଶବ େହଉଅଛି। 23

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ହାତୁଡ଼ି କିପରି ଛିନ ଓ ଭଗ େହାଇଅଛି! େଗାଷୀଗଣ

ମ େର ବାବିଲ କିପରି ଉତନ େହାଇଅଛି! 24 େହ ବାବିଲ, ଆେମ ତୁମ

ପାଇଁ ଫାନ ପାତିଅଛୁ, ଆଉ ତୁେମ ନ ଜାଣି ତହେର ଧରା ପଡ଼ିଅଛ, ତୁମର

ଅନୁସନାନ ମିଳିଅଛି, ମ ତୁେମ ଧରା ପଡ଼ିଅଛ, କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିଅଛ। 25 ସଦାପଭୁ ଆପଣା ଅସାଗାର ଫଟାଇ ଆପଣା

େକାଧରୂପ ଅସସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, କାରଣ କ ଦୀୟମାନଙ

େଦଶେର ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର େଗାଟିଏ କାଯ କରିବାର ଅଛି।

26 ତୁେମମାେନ ପାନ ସୀମାରୁ ତାହାର ବିରୁଦେର ଆସ, ତାହାର ଭଣାରସବୁ

ଫଟାଅ; ତାହାକୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରି ରାଶି ପରି ଢିପି କର; ତାହାର କିଛି

ଅବଶିଷ ରଖ ନାହ। 27 ତାହାର ବୃଷସବୁକୁ ବଧ କର; େସସବୁ ବଧ ସାନକୁ
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ଯାଉନୁ; େସମାେନ ସନାପର ପାତ! କାରଣ େସମାନଙର ଦିନ, େସମାନଙ

ପତିଫଳର ସମୟ ଉପସିତ େହଲା। 28 େଯଉଁ ପଳାତକମାେନ ଓ ବାବିଲ

େଦଶରୁ ରକାପାପ େଲାକମାେନ, ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙର

ପତିେଶାଧ େନବାର, ହଁ, ତାହାଙ ମନିର େହତୁରୁ ପତିେଶାଧ େନବାର ବିଷୟ

ସିେୟାନେର ପକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି, ଏହା େସମାନଙର ରବ। 29

ଧନୁଦାରୀମାନଙୁ, ଧନୁେର ଗୁଣଦାୟୀ ସମସଙୁ ବାବିଲ ବିରୁଦେର ଏକତ

ଡାକ; ତାହା ବିରୁଦେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି ସାପନ କର; ତହରୁ କାହାକୁ

ରକା ପାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହ; ତାହାର କମାନୁସାେର ତାହାକୁ ପତିଫଳ ଦିଅ;

େସ େଯପରି କରିଅଛି, ତାହା ପତି େସପରି କର; କାରଣ େସ ସଦାପଭୁଙ

ବିରୁଦେର ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ବିରୁଦେର ଦପ କରିଅଛି। 30 ଏେହତୁ

ସଦାପଭୁ କହନି, େସଦିନେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ରାଜଦାଣେର ପତିତ

େହେବ ଓ ତାହାର େଯାଦା ସମେସ ନୀରବ କରାଯିେବ। 31 େହ ଅହଙାରୀ,

ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ବିପକ ଅଟୁ,

କାରଣ ତୁମର ଦିନ, ତୁମକୁ ଆମର ପତିଫଳ େଦବାର ସମୟ ଉପସିତ। 32

ତହେର େସ ଅହଙାରୀ ଜନ ଝୁଣି କରି ପଡ଼ିବ ଓ େକହି ତାହାକୁ ଉଠାଇବ

ନାହ; ପୁଣି, ଆେମ ତାହାର ନଗରସମୂହେର ଅଗି ଲଗାଇବା ଓ ତାହା

ତାହାର ଚତୁଦଗସ ସକଳ ଗାସ କରିବ। 33 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ଏକତ

ଉପଦୁତ େହଉଅଛନି ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ,

େସସମେସ ଦୃଢ଼ କରି େସମାନଙୁ ଧରି ରଖଅଛନି; େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦବାକୁ

ଅସମତ େହଉଅଛନି; 34 (ମାତ) େସମାନଙର ମୁକିଦାତା ବଳବାନ;

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ତାହାଙର ନାମ, େସ ପୃଥବୀକୁ ଶାନ ଓ ବାବିଲ

ନିବାସୀମାନଙୁ ଉ ବିଗ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙର ବିବାଦ ସମୂଣ ରୂେପ

ନିଷତି କରିେବ। 35 ସଦାପଭୁ କହନି, କ ଦୀୟମାନଙ ଉପେର, ବାବିଲ

ନିବାସୀମାନଙ ଉପେର, ତାହାର ଅଧପତିମାନଙ ଓ ାନୀମାନଙ ଉପେର

େଗାଟିଏ ଖଡ ଅଛି। 36 ଦପବାଦୀମାନଙ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖଡ ଅଛି, ଆଉ

େସମାେନ ହତବୁଦି େହେବ; ତାହାର ବୀରମାନଙ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖଡ

ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ବିସିତ େହେବ। 37 େସମାନଙର ଅଶଗଣର ଉପେର,

ଆଉ ରଥସମୂହର ଉପେର ଓ ତନ ସ ମିଶିତ େଲାକସମସଙ ଉପେର
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େଗାଟିଏ ଖଡ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ ସୀମାନଙ ପରି େହେବ; େସମାନଙର

ଭଣାରସମୂହ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖଡ ଅଛି, ଆଉ େସ ସବୁ ଲୁଟିତ େହବ। 38

ତାହାର ଜଳାଶୟ ଉପେର ଉତାପ ଅଛି ଓ ତାହା ଶୁଷ େହାଇଯିବ; କାରଣ

େସ େଖାଦିତ ପତିମାଗଣର େଦଶ, ଆଉ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

େଦବଗଣେର ଉନତ ଅଟନି। 39 ଏଥପାଇଁ ବନପଶୁ ଓ େକନୁଆମାେନ

େସଠାେର ବାସ କରିେବ ଓ ଓଟପକୀମାେନ ତହ ମ େର ବାସ କରିେବ;

ତାହା ଆଉ େକେବ େହଁ ବସତି ସାନ େହବ ନାହ ଓ ପୁରୁଷାନୁକେମ ତହ

ମ େର ବାସ କରାଯିବ ନାହ। 40 ସଦାପଭୁ କହନି, ପରେମଶର ସେଦାମ,

ହେମାରା ଓ ତନିକଟବତୀ ନଗରସବୁ ଉତାଟନ କଲା େବେଳ େଯରୂପ

େହାଇଥଲା, େସରୂପ େକୗଣସି ମନୁଷ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହ, କିଅବା

େକୗଣସି ମନୁଷ ପୁତ ତହ ମ େର ପବାସ କରିବ ନାହ। 41 େଦଖ, ଉତର

ଦିଗରୁ ଏକ ଜନବୃନ ଆସୁଅଛନି ଓ ପୃଥବୀର ପାନରୁ ଏକ ମହାେଗାଷୀ

ଓ ଅେନକ ରାଜା ଉେତଜିତ େହେବ। 42 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବଚା ଧରନି;

େସମାେନ ନିଷୁର ଓ ଦୟାହୀନ; େସମାନଙର ରବ ସମୁଦ ପରି ଗଜନ କେର

ଓ େସମାେନ ଅଶାେରାହଣ କରନି; େଗା ବାବିଲର କେନ , ତୁମ ବିରୁଦେର

ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ପେତ େକ େଯାଦା ପରି ସସଜ େହଉଅଛନି।

43 ବାବିଲର ରାଜା େସମାନଙ ବିଷୟେର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛି ଓ ତାହାର ହସ

ଦୁବଳ ହୁଏ; ଯନଣା ଓ ପସବକାରିଣୀ ସୀର େବଦନା ତୁଲ େବଦନା ତାହାକୁ

ଆକାନ କରିଅଛି। 44 େଦଖ, େସ ଦୃଢ଼ ନିବାସ ସାନ ବିରୁଦେର ସିଂହ ପରି

ଯଦନର ଦପ ସାନରୁ ଉଠି ଆସିବ; ମାତ ଆେମ ହଠା ତାହା ନିକଟରୁ

େସମାନଙୁ ଦୂର କରିେଦବା; ଆଉ, ମେନାନୀତ େଯଉଁ େଲାକ, ତାହାକୁ ଆେମ

ତାହା ଉପେର ନିଯୁକ କରିବା; କାରଣ ଆମ ପରି କିଏ ଅଛି? ଆମ ପାଇଁ

ସମୟ କିଏ ନିରୂପଣ କରିବ ଓ ଆମ ସମୁଖେର େଯ ଠିଆ େହବ, ଏପରି

ପାଳକ କିଏ ଅଛି?” 45 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ବାବିଲର ବିରୁଦେର େଯଉଁ ମନଣା

ଓ କ ଦୀୟମାନଙ େଦଶ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ସଂକଳ କରିଅଛନି, ତାହା ଶୁଣ;

େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ, ପଲର ଛୁଆମାନଙୁ ମ ଟାଣି େନଇଯିେବ; େସ

ନିଶୟ େସମାନଙର ନିବାସ ସାନ ସହିତ େସମାନଙୁ ଉତନ କରିବ। 46

ବାବିଲ ଶତୁହସଗତ େହବାର ଶବେର ପୃଥବୀ କମୁଅଛି ଓ େଗାଷୀଗଣ

ମ େର କନନର ଶବ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି।
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51ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଦଖ, ଆେମ ବାବିଲ ବିରୁଦେର ଓ େଲବ

କାମାଇ ନିବାସୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଏକ ବିନାଶକ ବାୟୁ ଉତନ କରିବା। 2

ପୁଣି, ଆେମ ବିେଦଶୀମାନଙୁ ବାବିଲକୁ େପରଣ କରିବା, େସମାେନ ତାହାକୁ

ଝାଡ଼ି ତାହାର େଦଶ ଶୂନ କରିେବ; କାରଣ ବିପଦ ଦିନେର େସମାେନ

ଚତୁଦଗେର ତାହାର ବିପକ େହେବ। 3 ଧନୁଦାରୀ ଆପଣା ଧନୁେର ଗୁଣ ନ

େଦଉ ଓ େସ ଆପଣା ସାଞୁଆ ପିନି ଉତିତ ନ େହଉ; ତୁେମମାେନ ତାହାର

ଯୁବକଗଣକୁ ଦୟା କର ନାହ; ତାହାର େସୖନ ସକଳକୁ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ

କର। 4 ତହେର େସମାେନ କ ଦୀୟ େଦଶେର ହତ ଓ ରାଜଦାଣେର ବିଦ

େହାଇ ପଡ଼ିେବ। 5 କାରଣ ଇସାଏଲର ଧମସରୂପଙ ବିରୁଦ େଦାଷେର

େସମାନଙ େଦଶ ପରିପୂଣ େହେଲ ମ ଇସାଏଲ କିଅବା ଯିହୁଦା ଆପଣା

ପରେମଶର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଦାରା ପରିତ କ େହାଇ ନାହାନି।

6 ତୁେମମାେନ ବାବିଲ ମ ରୁ ପଳାଅ ଓ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା

ପାଣ ରକା କର; ତାହାର ଅଧମେର ଉଚିନ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙର

ପତିେଶାଧ େନବାର ସମୟ ଏହି; େସ ତାହାକୁ ପତିଫଳ େଦେବ। 7 ବାବିଲ

ସଦାପଭୁଙ ହସେର ଏକ ସୁବଣ ପାତ ସରୂପ େହାଇଅଛି, ତାହା ସମୁଦାୟ

ପୃଥବୀକୁ ମତ କରିଅଛି; େଗାଷୀୟମାେନ ତାହାର ଦାକାରସ ପାନ କରିଅଛନି;

ଏେହତୁ େଗାଷୀୟମାେନ ପାଗଳ େହାଇଅଛନି। 8 ବାବିଲ ଅକସା ପତିତ

ଓ ବିନଷ େହାଇଅଛି; ତାହା ପାଇଁ ହାହାକାର କର; ତାହାର େବଦନାର

ପାଇଁ ଔଷଧ ନିଅ, େକଜାଣି େସ ସୁସ େହାଇ ପାରିବ। 9 ଆେମମାେନ

ବାବିଲକୁ ସୁସ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁ, ମାତ େସ ସୁସ େହଲା ନାହ; ଆସ,

ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ପରିତ ାଗ କରି ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ

ଯାଉ; କାରଣ ତାହାର ଦଣ ଗଗନସଶୀ ଓ ଆକାଶ ପଯ ନ ଉଚୀକୃତ

ଅଛି। 10 ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙର ଧାମକତା ପକାଶ କରିଅଛନି; ଆସ,

ଆେମମାେନ ସିେୟାନେର ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙର କିୟା

ପକାଶ କରୁ। 11 ତୁେମମାେନ ତୀର ତୀକ କର; ଦୃଢ଼ କରି ଢାଲ ଧର;

ସଦାପଭୁ ମାଦୀୟ ରାଜାଗଣର ମନ ଉେତଜିତ କରିଅଛନି; କାରଣ ବାବିଲକୁ

ନଷ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବିରୁଦେର ତାହାଙର ସଂକଳ ଅଛି; େଯେହତୁ ଏହା

ସଦାପଭୁଙର ଦାତବ ପତିେଶାଧ, ତାହାଙର ମନିର ନିମିତକ ପତିେଶାଧ

ଅେଟ। 12 ବାବିଲର ପାଚୀର ବିରୁଦେର ଧଜା ସାପନ କର, ରକକଦଳ
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ଦୃଢ଼ କର, ପହରୀଗଣ ନିଯୁକ କର, େଗାପନ ସାନେର େସୖନ ରଖ: କାରଣ

ସଦାପଭୁ ବାବିଲର ନିବାସୀମାନଙ ବିଷୟେର ଯାହା କହିେଲ, ତାହା ସଂକଳ

କରି ସିଦ କରିଅଛନି। 13 େହ ଜଳରାଶିର ଉପେର ବାସକାରିଣୀ ଓ ଧନ

ସମତିେର ଐଶଯ ଶାଳିନୀ, ତୁମର ଅନିମକାଳ, ତୁମର ଅନ ାୟ ଲାଭର

ସୀମା ଉପସିତ। 14 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଏହି ଶପଥ

କରିଅଛନି, ନିଶୟ ଆେମ ତୁମକୁ ପତଙ ପରି ଜନତାେର ପୂଣ କରିବା;

ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ସିଂହନାଦ ଉଠାଇେବ। 15 େସ ଆପଣା

ପରାକମେର ପୃଥବୀ ନିମାଣ କରିଅଛନି, େସ ଆପଣା ାନେର ଜଗତ ସାପନ

କରିଅଛନି ଓ ଆପଣା ବୁଦିେର େସ ଗଗନମଣଳ ବିସାର କରିଅଛନି। 16

େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ରବ ଉଚାରଣ କରନି, େସେତେବେଳ ଆକାଶେର

ଜଳରାଶିର ଶବ ହୁଅଇ ଓ ପୃଥବୀର ପାନରୁ େସ ବାଷ ଉତାପନ କରାନି; େସ

ବୃଷି ନିମେନ ବିଦୁ ସୃଷି କରନି ଓ ଆପଣା ଭଣାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର

କରି ଆଣନି। 17 ପେତ କ ମନୁଷ ପଶୁବ େହାଇଅଛି ଓ ାନବିହୀନ

ଅେଟ; ପେତ କ ସଣକାର ଆପଣା େଖାଦିତ ପତିମା ଦାରା ଲଜିତ େହାଇଅଛି;

କାରଣ ତାହାର ଛାଞେର ଢଳା ପତିମା ମିଥ ା ଓ େସମାନଙଠାେର ଶାସବାୟୁ

ନାହ। 18 େସସବୁ ଅସାର ଓ ମାୟାର କମ; ପୁଣି, ପତିଫଳ ପାଇବା

ସମୟେର େସମାେନ ବିନଷ େହେବ। 19 େଯ ଯାକୁବର ବାଣ ସରୂପ,

େସ ଏସବୁର ପରି ନୁହନି। କାରଣ େସ ସକଳ ବସୁର ଗଠନକାରୀ; ପୁଣି,

ଇସାଏଲ ତାହାଙର ଅଧକାର ସରୂପ ବଂଶ; ତାହାଙର ନାମ େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ। 20 ତୁେମ ଆମର ଗଦା ଓ ଯୁଦର ଅସ ସରୂପ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ

ଦାରା ନାନା େଗାଷୀଙୁ ଚୂଣ କରିବା ଓ ତୁମ ଦାରା ନାନା ରାଜ କୁ ସଂହାର

କରିବା; 21ପୁଣି, ତୁମ ଦାରା ଆେମ ଅଶ ଓ ତଦାେରାହୀକୁ ଚୂଣ କରିବା,

ଆଉ ରଥ ଓ ତଦାେରାହୀକୁ ଚୂଣ କରିବା; 22 ପୁଣି, ତୁମ ଦାରା ଆେମ ପୁରୁଷ

ଓ ସୀକୁ ଚୂଣ କରିବା ଓ ତୁମ ଦାରା ଆେମ ବୃଦ ଓ ବାଳକକୁ ଚୂଣ କରିବା ଓ

ତୁମ ଦାରା ଆେମ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀକି ଚୂଣ କରିବା; 23 ପୁଣି, ତୁମ ଦାରା

ଆେମ ପାଳକ ଓ ତାହାର ପଲକୁ ଚୂଣ କରିବା ଓ ତୁମ ଦାରା ଆେମ କୃଷକକୁ

ଓ ତାହାର ହଳ ବଳଦକୁ ଚୂଣ କରିବା; ଆଉ, ତୁମ ଦାରା ଆେମ େଦଶା କ

ଓ ଅଧପତିଗଣକୁ ଚୂଣ କରିବା। 24 ପୁଣି, ଆେମ ବାବିଲକୁ ଓ କ ଦୀୟ

ନିବାସୀସକଳକୁ, ସିେୟାନେର ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରେର େସମାନଙ କୃତ
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ସକଳ ଦୁଷମର ପତିଫଳ େଦବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 25 େହ ବିନାଶକ

ପବତ, ତୁେମ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀକୁ ବିନାଶ କରୁଅଛ, ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ,

ଆେମ ତୁମର ବିପକ ଅଟୁ; ଆଉ, ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର

କରିବା ଓ େଶୖଳରୁ ତୁମକୁ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇ ଏକ ଦଗ ପବତ କରିବା। 26

ଆଉ, େଲାକମାେନ େକାଣ କିଅବା ଭତିମୂଳ ନିମେନ ତୁମଠାରୁ ପସର େନେବ

ନାହ; ମାତ ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ଚିରକାଳ ଧଂସସାନ େହାଇ ରହିବ। 27

ତୁେମମାେନ େଦଶେର ଧଜା ସାପନ କର, େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ତୂରୀ

ବଜାଅ, େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତାହା ବିରୁଦେର ପସୁତ କର, ଆରାରା , ମିନି

ଓ ଅସିନ , ଏହିସବୁ ରାଜ କୁ ତାହାର ବିରୁଦେର ଏକତ ଡାକ, ତାହାର

ବିରୁଦେର େସନାପତି ବଗଙୁ ନିଯୁକ କର ଓ କକଶ ପତଙ ପରି ଅଶଗଣକୁ

ପଠାଅ। 28 ତାହାର ବିରୁଦେର େଗାଷୀୟମାନଙୁ, ମାଦୀୟ ରାଜାଗଣଙୁ,

େସମାନଙର େଦଶା କ ଓ ତହର ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର କତୃତାଧୀନ

ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ ପସୁତ କର। 29 ପୁଣି, େଦଶ କମିତ ଓ େବଦନାଗସ

େହଉଅଛି, କାରଣ ବାବିଲ େଦଶକୁ ଧଂସିତ ଓ ନିବାସୀଶୂନ କରିବା ପାଇଁ

ବାବିଲ ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙର ସଂକଳ ସଫଳ େହଉଅଛି। 30 ବାବିଲର

ବୀରଗଣ ଯୁଦରୁ କାନ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଗଡ଼

ମ େର ରହୁଛନି; େସମାନଙର ବଳ ଊଣା େହାଇଅଛି; େସମାେନ ସୀମାନଙ

ସମାନ େହାଇଅଛନି, ତାହାର ବାସସାନସବୁ ଦଗ, ତାହାର ହୁଡ଼କାସବୁ ଭଗ

େହାଇଅଛି। 31 ବାବିଲ ରାଜାର ନଗର ଚତୁଦଗେର ହସଗତ େହାଇଅଛି,

ଏହି ସମାଦ ତାହାକୁ େଦବା ନିମେନ ଏକ ଧାଉଡ଼ିଆ ଅନ ଧାଉଡ଼ିଆର ଓ

ଏକ ଦୂତ ଅନ ଦୂତ ସହିତ େଭଟିବାକୁ େଦୗଡ଼ିେବ, 32 ପୁଣି, ପାରଘାଟସବୁ

ହସଗତ େହାଇଅଛି, ନଳବଣସବୁ ଅଗିେର ଦଗ ଓ େଯାଦାମାେନ ଭୟଗସ

େହାଇଅଛନି। 33 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର

ଏହି କଥା କହନି, ବାବିଲର କନ ା ଶସ ମଦନ ସମୟର ଖଳା ସରୂପ; ଆଉ,

ଅଳ କାଳ ମ େର ତାହା ପାଇଁ ଶସ େଚଦନର ସମୟ ଉପସିତ େହବ।”

34 “ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର େମାେତ ଗାସ କରିଅଛି, େସ େମାେତ

ଚୂଣ କରିଅଛି, େସ େମାେତ ଶୂନ ପାତ ସରୂପ କରିଅଛି, େସ ନାଗସପ

ପରି େମାେତ ଗାସ କରିଅଛି, େମାହର ସୁଖାଦ ଦବ େର େସ ଉଦର ପୂଣ

କରିଅଛି, େସ େମାେତ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି।” 35 ସିେୟାନ ନିବାସିନୀ
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କହିବ, “େମାʼ ପତି ଓ େମାʼ ମାଂସ ପତି କୃତ େଦୗରାତ ବାବିଲ ଉପେର

ବତୁ” ଓ ଯିରୂଶାଲମ କହିବ, “େମାʼ ରକର ଦାୟ କ ଦୀୟ ନିବାସୀମାନଙ

ଉପେର ବତୁ।” 36 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େଦଖ, ଆେମ

ତୁମର ବିବାଦ ନିଷନ କରିବା ଓ ତୁମ ନିମେନ ପତିେଶାଧ େନବା। ପୁଣି,

ଆେମ ତାହାର ସମୁଦକୁ ଜଳଶୂନ ଓ ତାହାର ନିଝରକୁ ଶୁଷ କରିବା।

37 ପୁଣି, ବାବିଲ ଢିପିମୟ ଶୃଗାଳମାନର ବାସସାନ, ବିସୟାସଦ, ଶୀ

ଶବର ବିଷୟ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ େହବ। 38 େସମାେନ ଏକତ ଯୁବା ସିଂହ

ପରି ଗଜନ କରିେବ; େସମାେନ ସିଂହଛୁଆ ପରି େଘାରନାଦ କରିେବ। 39

ସଦାପଭୁ କହନି, େସମାେନ ଉତପ େହଲା ଉତାେର ଆେମ େସମାନଙର

େଭାଜ ପସୁତ କରିବା, ପୁଣି େସମାେନ େଯପରି ଆହାଦିତ େହେବ, ଏଥପାଇଁ

ଆେମ େସମାନଙୁ ମତ କରିବା, ତହେର େସମାେନ ଚିର ନିଦାେର ନିଦିତ

େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ େହେବ ନାହ। 40ଆେମ େସମାନଙୁ େମଷଗଣର

ତୁଲ , ଛାଗମାନଙ ସହିତ େମଷଗଣର ତୁଲ ବଧ ସାନକୁ ଆଣିବା। 41

େଶଶ କିପରି ପରହସଗତ େହାଇଅଛି! ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ପଶଂସାପାତ

କିପରି ହଠା ଧରା ପଡ଼ିଅଛି! େଗାଷୀସମୂହର ମ େର ବାବିଲ କିପରି

ଧଂସସାନ େହାଇଅଛି! 42 ବାବିଲ ଉପେର ସମୁଦ ମାଡ଼ି ଆସିଅଛି; େସ

ତହର ଲହରୀମାଳାେର ଆଚାଦିତ େହାଇଅଛି। 43 ତାହାର ନଗରସକଳ

ଧଂସସାନ ଓ ଶୁଷ ଭୂମି ଓ ପାନର େହାଇଅଛି, େସ େଦଶ ମ େର େକୗଣସି

ମନୁଷ ବାସ କେର ନାହ, କିଅବା ତହ ମ େଦଇ େକୗଣସି ମନୁଷ ସନାନ

ଗମନାଗମନ କେର ନାହ। 44 ପୁଣି, ଆେମ ବାବିଲେର େବ େଦବତାକୁ

ପତିଫଳ େଦବା ଓ ଯାହା େସ ଗିଳିଅଛି, ଆେମ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହା ବାହାର

କରିବା ଓ େଗାଷୀୟମାେନ ଆଉ ତାହା ନିକଟକୁ ଧାବମାନ େହେବ ନାହ;

ଆହୁରି ବାବିଲର ପାଚୀର ପଡ଼ିଯିବ। 45 େହ ଆମର େଲାେକ, ତୁେମମାେନ

ତାହାର ମ ରୁ ବାହାରି ଯାଅ ଓ ପେତ କ େଲାକ ସଦାପଭୁଙ ପଚଣ େକାଧରୁ

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକା କରୁ। 46 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ କୀଣ

େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ, କିଅବା େଦଶ ମ େର େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣାଯିବ, ତହ

ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ ଏକ ବଷ ଏକ ଜନରବ ଉଠିବ, ଅନ

ବଷ ଅନ ଏକ ଜନରବ ଉଠିବ, ପୁଣି େଦଶେର େଦୗରାତ ଓ ଶାସନକତା

ଶାସନକତାର ବିପକ େହବ। 47 ଏେହତୁ େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ
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ବାବିଲର େଖାଦିତ ପତିମାଗଣକୁ ପତିଫଳ େଦବା ଓ ତାହାର ସମୁଦାୟ େଦଶ

ଲଜିତ େହବ, ଆଉ ତାହାର ହତ େଲାକମାେନ ତାହା ମ େର ପଡ଼ିେବ, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି। 48 େସସମୟେର ସଗ ଓ ପୃଥବୀ ଓ ତନ ସିତସକଳ

ବାବିଲ ବିଷୟେର ଆନନଗାନ କରିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଉତର

ଦିଗରୁ ବିନାଶକଗଣ ତାହା ବିରୁଦେର ଆସିେବ। 49 ବାବିଲ େଯପରି

ଇସାଏଲର ହତ େଲାକମାନଙୁ ନିପାତିତ କରାଇଅଛି, େସପରି ସମୁଦାୟ

େଦଶର ହତ େଲାକମାେନ ବାବିଲେର ପତିତ େହେବ। 50 େହ ଖଡରୁ

ରକାପାପ େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ ଚାଲଯାଅ, ସିର େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ ନାହ!

ଦୂର େଦଶରୁ ସଦାପଭୁଙୁ ସରଣ କର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ତୁମମାନଙ ମନେର

ପଡ଼ୁ। 51 ‘ଆେମମାେନ ନିନା କଥା ଶୁଣିବାରୁ ଲଜିତ େହାଇଅଛୁ; ଅପମାନ

ଆମମାନଙ ମୁଖକୁ ଆଚାଦିତ କରିଅଛି; କାରଣ ବିେଦଶୀମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହର ସକଳ ପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରିଅଛନି।’ 52 ଏଣୁକରି ସଦାପଭୁ

କହନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ତାହାର େଖାଦିତ ପତିମାଗଣକୁ

ପତିଫଳ େଦବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଓ କତବିକତ େଲାକମାେନ

ତାହାର େଦଶର ସବତ କାତେରାକି କରିେବ। 53 ସଦାପଭୁ କହନି, ଯଦ ପି

ବାବିଲ ଆକାଶ ପଯ ନ ଉଠିବ, ଆଉ ଯଦ ପି େସ ଆପଣା ବଳରୂପ

ଉଚ ଦୁଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ, ତଥାପି ଆମ ନିକଟରୁ ବିନାଶକମାେନ ତାହାର

ମ େର ଉପସିତ େହେବ। 54 ବାବିଲରୁ କନନର ରବ ଓ କ ଦୀୟମାନଙ

େଦଶରୁ ମହାବିନାଶର ଶବ ଉଠୁଅଛି! 55 କାରଣ ସଦାପଭୁ ବାବିଲକୁ

ଉଚିନ କରୁଅଛନି ଓ ତହ ମ ରୁ ମହାରବ କାନ କରୁଅଛନି; େସମାନଙର

ତରଙସକଳ ଜଳରାଶି ପରି ଗଜନ କରୁଅଛି, େସମାନଙର କେଲାଳ ଧନି

ଶୁଣା ଯାଉଅଛି। 56 କାରଣ ତାହା ବିରୁଦେର, ହଁ, ବାବିଲର ବିରୁଦେର

ବିନାଶକ ଆସିଅଛି ଓ ତାହାର ବୀରମାେନ ଧରା ଯାଇଅଛନି, େସମାନଙର

ଧନୁସବୁ ଖଣ ଖଣ େହାଇ ଭଙା ଯାଇଅଛି; କାରଣ ସଦାପଭୁ ପତିଫଳଦାତା

ପରେମଶର ଅଟନି, େସ ନିଶୟ ସମୁଚିତ ପତିଫଳ େଦେବ। 57 ପୁଣି, ଆେମ

ତାହାର ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର ାନୀ େଲାକମାନଙୁ ଓ ତାହାର େଦଶା କ

ଓ ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର ବୀରପୁରୁଷମାନଙୁ ମତ କରାଇବା; ତହେର

େସମାେନ ଚିର ନିଦାେର ନିଦିତ େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ େହେବ ନାହ ଏହା

ରାଜା କହନି, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ତାହାଙର ନାମ। 58 େସୖନ ାଧପତି
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ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ବାବିଲର ପଶସ ପାଚୀର ସମୂଣ ଉତାଟିତ େହବ

ଓ ତାହାର ଉଚ ଦାରସବୁ ଅଗିେର ଦଗ େହବ; ପୁଣି, େଲାକବୃନ ଅସାରତାର

ନିମେନ ଓ େଗାଷୀଗଣ ଅଗି ନିମେନ ପରିଶମ କରିେବ; ଆଉ େସମାେନ

କାନ େହେବ।” 59ଯିହୁଦାର ରାଜା ସିଦିକୀୟଙ ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷେର

ମହେସୟର େପୗତ େନରୀୟର ପୁତ ସରାୟ େଯଉଁ ସମୟେର ରାଜା ସେଙ

ବାବିଲକୁ ଗଲା, େସ ସମୟେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକା ସରାୟକୁ ଯାହା

ଆ ା କରିଥେଲ, ତହର ବୃତାନ। ଏହି ସରାୟ ରାଜଗୃହର ପଧାନ ଅ କ

ଥଲା। 60ଆଉ, ବାବିଲର ଭବିଷ ତ ଅମଙଳର ସକଳ କଥା, ଅଥା ,

ବାବିଲ ବିଷୟେର ଏହି େଯସକଳ କଥା ଲଖତ ଅଛି, ତାହା ଯିରିମୀୟ

େଗାଟିଏ ନଳାକାର ପୁସକେର େଲଖେଲ। 61 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ ସରାୟକୁ

କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ ବାବିଲେର ଉପସିତ େହଲା ଉତାେର ଏହିସବୁ କଥା

ପାଠ କରିବ, 62ଆଉ କହିବ, ‘େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଏହି ସାନ ବିଷୟେର

କହିଅଛ େଯ, ତୁେମ ତାହା ଉଚିନ କରିବ, ତହ ମ େର ମନୁଷ କି ପଶୁ

େକହି ବାସ କରିବ ନାହ, ମାତ ତାହା ଚିରକାଳ ଧଂସସାନ େହବ।’ 63 ପୁଣି,

ଏହି ନଳାକାର ପୁସକ ପାଠ କରିବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର ତୁେମ ତହେର

ଖେଣ ପଥର ବାନି ଫରା ନଦୀର ମ ସାନେର ତାହା ପକାଇ େଦବ; 64

ଆଉ, ତୁେମ କହିବ, ‘ଆେମ (ସଦାପଭୁ) ବାବିଲ ଉପେର େଯଉଁ ଅମଙଳ

ଘଟାଇବା, ତହ ସକାଶୁ େସ ଏରୂପ ମଗ େହାଇ ପୁନବାର ଉଠିବ ନାହ; ପୁଣି,

େଲାକମାେନ କାନ େହେବ।’” ଯିରିମୀୟଙ ବାକ ଏତିକି।

52ସିଦିକୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ ଆରମ କରିବା େବେଳ ଏେକାଇଶ ବଷ

ବୟସ ଥଲା ଓ େସ ଯିରୂଶାଲମେର ଏଗାର ବଷ ରାଜ କଲା; ତାହାର ମାତାର

ନାମ ହମୁଟ , େସ ଲ ନା ନିବାସୀ ଯିରିମୀୟଙ କନ ା ଥଲା। 2ଆଉ, େସ

ଯିେହାୟାକୀ ର କୃତ ସମସ କମାନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର କୁକମ

କଲା। 3 କାରଣ ସଦାପଭୁଙ େକାଧ ସକାଶୁ େସ େସମାନଙୁ ଆପଣା ଛାମୁରୁ

ଦୂର ନ କରିବା ପଯ ନ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାେର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା।

ଆଉ, ସିଦିକୀୟ ବାବିଲ ରାଜାର ବିେଦାହୀ େହଲା। 4 ଏଥଉତାେର ତାହାଙ

ରାଜତର ନବମ ବଷେର, ଦଶମ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର, ବାବିଲର ରାଜା

ନବୂଖ ନିତର ଓ ତାହାର ସମସ େସୖନ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି ତହ ବିରୁଦେର

ଛାଉଣି କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ତହର ଚତୁଦଗେର ଗଡ଼ ନିମାଣ କେଲ।
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5 ତହଁୁ ସିଦିକୀୟ ରାଜାଙ ରାଜତର ଏଗାର ବଷ ପଯ ନ ନଗର ଅବରୁଦ

େହାଇ ରହିଲା। 6 ଚତୁଥ ମାସେର, େସହି ମାସର ନବମ ଦିନେର ନଗରେର

ମହାଦୁଭକ େହଲା, ତହେର େଦଶୀୟ େଲାକମାନଙ ନିମେନ କିଛି ଖାଦ

ମିଳିଲା ନାହ। 7 େତେବ, ନଗରେର ଏକ ସାନ ଭଗ ହୁଅେନ, ସମସ େଯାଦା

ଏକ ରାତି ଭତେର ରାଜାର ଉଦ ାନ ନିକଟସ ଦୁଇ ପାଚୀରର ମ ବତୀ ଦାର

ପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ; େସସମୟେର କ ଦୀୟମାେନ ନଗରର ବିରୁଦେର

ଚତୁଦଗେର ଥେଲ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଆରବା ପଥ େଦଇ ଚାଲଗେଲ। 8

ମାତ କ ଦୀୟମାନଙ େସୖନ ରାଜାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା

ପଦାେର ସିଦିକୀୟକୁ ଧରିେଲ; ତହେର ତାହାର ସକଳ େସୖନ ତାହା ନିକଟରୁ

ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ। 9 ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜାକୁ ଧରି ହମା େଦଶସ

ରିବାକୁ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ; ତହେର େସ ତାହା ପତି ଦଣା ା

କଲା। 10ଆଉ, ବାବିଲର ରାଜା ସିଦିକୀୟର ପୁତମାନଙୁ ତାହାର ସାକାତେର

ବଧ କଲା; େସ ଯିହୁଦାର ଅଧପତି ସମସଙୁ ହ ରିବାେର ବଧ କଲା। 11

ଆଉ, େସ ସିଦିକୀୟର ଚକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା; ପୁଣି, ବାବିଲର ରାଜା

ତାହାକୁ ଶୃଙଳେର ବଦ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା ଓ ତାହାର ମୃତୁୁ ପଯ ନ

ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖଲା। 12 ପଞମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ ଦିନେର,

ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ରାଜାଙ ରାଜତର ଊେଣଇଶ ବଷେର,

ବାବିଲ ରାଜାର ସମୁଖେର ଦଣାୟମାନ ନବୂଷରଦ ନାମକ ପହରୀବଗର

େସନାପତି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିଲା। 13 ପୁଣି, େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ଓ

ରାଜଗୃହ ଦଗ କଲା; ପୁଣି, େସ ଯିରୂଶାଲମସ ସକଳ ଗୃହ, ଅଥା , ପେତ କ

ବୃହତ ଗୃହ ଅଗିେର ଦଗ କଲା। 14ଆଉ, ପହରୀବଗର େସନାପତି ସେଙ

ଥବା କ ଦୀୟ ସମସ େସୖନ ଯିରୂଶାଲମର ଚତୁଦଗସ ପାଚୀର ଭଗ କେଲ।

15 େସେତେବେଳ ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ

ନିତାନ ଦରିଦମାନଙୁ ଓ ନଗରର ଅବଶିଷ େଲାକମାନଙୁ, ଆଉ ବାବିଲ

ରାଜାର ପକକୁ ପଳାୟନକାରୀମାନଙୁ ଓ ଅବଶିଷ ସାଧାରଣ େଲାକମାନଙୁ

ବନୀ କରି େନଇଗଲା। 16 ମାତ ପହରୀବଗର େସନାପତି ନବୂଷରଦ

େଦଶର ନିତାନ ଦରିଦମାନଙ ମ ରୁ େକେତକଙୁ ଦାକାେକତର କମଚାରୀ ଓ

କୃଷକ େହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। 17 ପୁଣି, କ ଦୀୟମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ପିତଳ ସମ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର େବୖଠିକି ସବୁ ଓ ପିତଳମୟ ସମୁଦରୂପ
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ପାତ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙି ତହର ପିତଳସବୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗେଲ। 18

ଆହୁରି, େସମାେନ ହାଣି ଓ କରଚୁଲ, କତୁରୀ, କୁଣ, ଚମସ ଓ ପରିଚଯ ାଥକ

ସକଳ ପିତଳମୟ ପାତ େନଇଗେଲ। 19 ପହରୀବଗର େସନାପତି ତାଟିଆ,

ଅଙାରଧାନୀ, କୁଣ, ହାଣି, ଦୀପବୃକ, ଚମସ ଓ ପାତସବୁ, ଯାହା ସୁନାର

ଥଲା, ତାହା ସୁନା କରି ଓ ଯାହା ରୂପାର ଥଲା, ତାହା ରୂପା କରି େନଇଗଲା।

20 ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ନିମେନ େଯଉଁ ଦୁଇ ସମ, ଏକ

ସମୁଦରୂପ ପାତ ଓ ତହର ତଳସ ଦାଦଶ ପିତଳମୟ ବୃଷରୂପ େବୖଠିକି

ନିମାଣ କରିଥେଲ, େସହି ସବୁ ପାତର ପିତଳ ଅପରିମିତ ଥଲା। 21 ପୁଣି,

େସହି ଦୁଇ ସମ, ପେତ କର ଉଚ ଅଠର ହାତ ଓ ପରିଧ ବାର ହାତ ଓ

ତହର ସୂଳତା ଚାରି ଅଙୁଳି ଓ ତାହା ଫମା ଥଲା। 22ଆଉ, ତହର ଉପେର

ପିତଳର ମୁଣାଳି ଥଲା, େସହି ମୁଣାଳିର ଉଚତା ପାଞ ହାତ ଓ ମୁଣାଳିର

ଉପେର ଚତୁଦଗେର ଜାଲକମ ଓ ଡାଳିମାକୃତି ଥଲା, େସସବୁ ପିତଳମୟ

ଥଲା; ଆଉ, ଦିତୀୟ ସମର ମ ଏହି ପକାର ଆକାର ଓ ଡାଳିମ ଥଲା। 23

ପାଶେର ଛୟାନେବ ଡାଳିମ ଥଲା; ଜାଲକମର ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ

ଶତ ଡାଳିମାକୃତି ଥଲା। 24 ପୁଣି, ପହରୀବଗର େସନାପତି ପଧାନ ଯାଜକ

ସରାୟକୁ ଓ ଦିତୀୟ ଯାଜକ ସଫନୀୟକୁ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଦାରପାଳକୁ

ଧରିଲା। 25 ଆଉ, ନଗରରୁ େଯାଦାମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ ଏକ ଜଣ

ଅ କଙୁ ଓ ନଗରେର ପାପ ରାଜମୁଖ ଦଶନକାରୀମାନଙ ମ ରୁ ସାତଜଣକୁ

ଓ େଦଶର େଲାକଗଣନାକାରୀ େସନାପତିର େଲଖକଙୁ ଓ ନଗର ମ େର

ପାପ େଦଶୀୟ ଷାଠିଏ େଲାକକୁ ଧରିଲା। 26 ପୁଣି, ପହରୀବଗର େସନାପତି

ନବୂଷରଦ େସମାନଙୁ ଧରି ରିବାକୁ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ େନଇଗଲା। 27

ତହେର ବାବିଲର ରାଜା ହମା େଦଶସ ରିବାେର େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରି

ବଧ କଲା। ଏହିରୂେପ ଯିହୁଦା ଆପଣା େଦଶରୁ ବନୀ େହାଇ ନୀତ େହଲା। 28

ନବୂଖ ନିତର େଯଉଁମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗଲା, େସହି େଲାକମାନଙର

ସଂଖ ା ଏହି; ସପମ ବଷେର ତିନି ସହସ େତଇଶ ଜଣ ଯିହୁଦୀ େଲାକ; 29

ନବୂଖ ନିତରଙ ରାଜତର ଅଠର ବଷେର େସ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆଠ ଶହ

ବତିଶ େଲାକ ବନୀ କରି େନଇଗଲା; 30 ନବୂଖ ନିତରଙ ରାଜତର େତଇଶ

ବଷେର ନବୂଷରଦ ପହରୀବଗର େସନାପତି, ସାତ ଶହ ପଇଁଚାଳିଶ

ଜଣ ଯିହୁଦୀଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗଲା; ସବସୁଦା ଚାରି ସହସ ଛʼ ଶତ
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େଲାକ ଥେଲ। 31 ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ ର ବନୀତର

ସଇଁତିରିଶ ବଷର ଦାଦଶ ମାସେର ଓ େସହି ମାସର ପଚିଶ ଦିନେର ବାବିଲର

ରାଜା ଇବି ମେରାଦ ଆପଣା ରାଜତର ପଥମ ବଷେର, ଯିହୁଦାର ରାଜା

ଯିେହାୟାଖୀ କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ତାହାର ମସକ ଉନତ କଲା; 32

ଆଉ, େସ ତାହାକୁ ପୀତିବାକ କହିଲା ଓ ତାହା ସେଙ ବାବିଲେର ଥବା

ରାଜାମାନଙର ଆସନଠାରୁ ତାହାର ଆସନ ଉଚେର ସାପନ କଲା, 33ଆଉ

େସ ଆପଣା କାରାଗାରର ବସ ପରିବତନ କରି ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ ନିତ

ନିତ ତାହା ସମୁଖେର େଭାଜନ କଲା। 34ପୁଣି, ତାହାର ଦିନାତିପାତ ନିମେନ

ବାବିଲର ରାଜାଠାରୁ ନିତ ବୃତି ଦିଆଗଲା, େସ ଆପଣା ମରଣ ଦିନ ପଯ ନ,

ଆପଣା ଜୀବନର ସମସ କାଳ ପତିଦିନ ଏକ ନିରୂପିତ ଅଂଶ ପାଇଲା।
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ଯିରିମୀୟଙ ବିଳାପ
1ହାୟ ହାୟ, େଲାକେର ପରିପୂଣ ନଗରୀ କିପରି ଏକାକିନୀ େହାଇ

ବସିଅଛି! େସ କିପରି ବିଧବା ତୁଲ େହାଇଅଛି! େଯ େଗାଷୀଗଣ ମ େର

ପଧାନା ଥଲା ଓ ପେଦଶସମୂହ ମ େର ରାଣୀ ଥଲା, େସ କିପରି କରଦାୟିନୀ

େହାଇଅଛି! 2 େସ ରାତିେର ଅତିଶୟ େରାଦନ କେର, ତାହାର େଲାତକ

ଗାଲେର ପଡ଼ିଅଛି; ତାହାର ସମସ େପମିକଙ ମ େର ତାହାକୁ ସାନନା

କରିବାକୁ େକହି ନାହାନି; ତାହାର ବନୁ ସମେସ ତାହାକୁ ପବଞନା କରିଅଛନି,

େସମାେନ ତାହାର ଶତୁ େହାଇଅଛନି। 3ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଓ ମହାଦାସତ ସକାଶୁ

ଯିହୁଦା ବନୀ େହାଇ ଯାଇଅଛି; େସ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ବାସ କେର,

ମାତ େସ କିଛି ବିଶାମ ପାଏ ନାହ; ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମେସ ସଂକୀଣ

ପଥେର ତାହାକୁ ଧରିଅଛନି। 4 ସିେୟାନର ପଥସକଳ େଶାକ କରଇ,

କାରଣ େକହି ମହାସଭାକୁ ଆେସ ନାହ; ତାହାର ଦାରସବୁ ଶୂନ , ତାହାର

ଯାଜକମାେନ ଦୀଘ ନିଶାସ ଛାଡ଼ୁଅଛନି; ତାହାର କୁମାରୀଗଣ ଦୁଃଖଗସ

ଓ େସ ନିେଜ ମନଃପୀଡ଼ା ପାଇଅଛି। 5 ତାହାର ବିପକଗଣ ମସକ ସରୂପ

େହାଇଅଛନି, ତାହାର ଶତୁମାେନ ସମୃଦ େହାଇଅଛନି; କାରଣ ତାହାର

ଅସଂଖ ଆ ାଲଙନ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ େକଶ େଦଇଅଛନି; ତାହାର

ଶିଶୁ ସନାନଗଣ ବିପକର ସମୁଖେର ବନୀ େହାଇ ଯାଇଅଛନି। 6 ସିେୟାନ

କନ ାର ଦୀପି ତାହାଠାରୁ ଯାଇଅଛି। ତାହାର ଅଧପତିଗଣ ଚରାଣି ସାନ ନ

ପାଇବା ହରିଣୀମାନଙ ପରି େହାଇଅଛନି, ପୁଣି େସମାେନ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା

େଲାକର ଆେଗ ଆେଗ ଶକିହୀନ େହାଇ ଗମନ କରିଅଛନି। 7 ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ

ଦୁଗତିର ସମୟେର, ଯିରୂଶାଲମ ଆପଣା ପୂବକାଳର ମେନାହର ବିଷୟସବୁ

ସରଣ କରୁଅଛି। େଯେତେବେଳ ତାହାର େଲାକମାେନ ବିପକର ହସେର

ପଡ଼ିେଲ ଓ େକହି ତାହାର ସାହାଯ କେଲ ନାହ, େସେତେବେଳ ବିପକଗଣ

ତାହାକୁ େଦଖ ତାହାର ଉତନତାେର ଉପହାସ କେଲ। 8 ଯିରୂଶାଲମ

ଅତିଶୟ ପାପ କରିଅଛି, ଏଥପାଇଁ େସ ଅଶୁଚି ବସୁ ତୁଲ େହାଇଅଛି;

େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ସମାନ କେଲ, େସମାେନ ସମେସ ତାହାକୁ ତୁଚ କରନି,

କାରଣ େସମାେନ ତାହାର ଉଲଙତା େଦଖଅଛନି; ହଁ, େସ ଦୀଘ ନିଶାସ

ଛାଡ଼ୁଅଛି, େସ ପଛକୁ ମୁଖ େଫରାଉଅଛି। 9ତାହାର ଅଶୁଚିତା ତାହାର ବସର

ଅଞଳେର ଥଲା; େସ ଆପଣାର େଶଷ ଦଶା ସରଣ କଲା ନାହ; ଏଥପାଇଁ
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େସ ଆଶଯ ଜନକ ରୂେପ ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି; ତାହାର ସାନନାକାରୀ

େକହି ନାହାନି। େହ ସଦାପଭୁ, େମାହର ଦୁଃଖ େଦଖ, କାରଣ ଶତୁ ଆପଣାକୁ

ବଡ଼ କରିଅଛି। 10 ତାହାର ସକଳ ମେନାହର ବିଷୟ ଉପେର ବିପକ ଆପଣା

ହସ ପସାରିଅଛି; ହଁ, େଯଉଁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙୁ ତୁମ ସମାଜେର ପେବଶ

କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ ନିେଷଧ କରିଅଛ, େସମାନଙୁ େସ ତାହାର ପବିତ

ସାନେର ପେବଶ କରିବାର େଦଖଅଛି। 11 ତାହାର େଲାକସକଳ ଦୀଘ

ନିଶାସ ଛାଡ଼ନି, େସମାେନ ଆହାର େଖାଜୁଅଛନି; େସମାେନ ପାଣ ଶୀତଳ

କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣାର ମେନାହର ସାମଗୀସବୁ

େଦଇଅଛନି। େହ ସଦାପଭୁ, େଦଖ, ନିରୀକଣ କର, କାରଣ ମଁୁ ତୁଚନୀୟ

େହାଇଅଛି। 12 େହ ପଥକ ସମେସ, ଏହା କି ତୁମମାନଙ ପତି କିଛି ନୁେହଁ?

େଦଖ ବୁଝ, େମାେତ େଯଉଁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଇଅଛି, େମାହର େସହି ଦୁଃଖ ପରି

କି େକୗଣସି ଦୁଃଖ ଅଛି? ତଦାରା ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପଚଣ େକାଧର ଦିନେର

େମାେତ େକଶଯୁକ କରିଅଛନି। 13 େସ ଊଦରୁ େମାʼ ଅସିସକଳର ମ କୁ

ଅଗି େପରଣ କରିଅଛନି, ଆଉ ତାହା େସସବୁକୁ ପରାସ କରଇ; େସ େମାʼ

ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପାତିଅଛନି, େସ େମାେତ େଫରାଇ ଅଛନି; େସ େମାେତ

ଅନାଥନୀ ଓ ଦିନସାରା ମୂଚତ କରିଅଛନି। 14 େମାର ଅଧମରୂପ ଯୁଆଳି

ତାହାଙ ହସ ଦାରା ବନାଯାଇଅଛି; ତାହା ଏକତ ଜଡ଼ିତ େହାଇଅଛି, ତାହା

େମାʼ ସନ ଉପରକୁ ଆସିଅଛି; େସ େମାʼ ବଳ ଖବ କରିଅଛନି; େଯଉଁମାନଙ

ବିରୁଦେର ମଁୁ ଠିଆ େହାଇ ନ ପାେର, େସମାନଙ ହସେର ପଭୁ େମାେତ

ସମପଣ କରିଅଛନି। 15ପଭୁ େମାହର ମ ବତୀ ବୀର ସମସଙୁ ଅକିଞନା

କରିଅଛନି; େସ େମାʼ ଯୁବକଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇବା ପାଇଁ େମାʼ ବିରୁଦେର

ଏକ ମହାସଭା ଆହାନ କରିଅଛନି; ଦାକାକୁଣେର ମଦନ କଲା ପରି ପଭୁ

ଯିହୁଦାର କୁମାରୀକୁ ମଦନ କରିଅଛନି। 16ଏହିସବୁ ବିଷୟର ଲାଗି ମଁୁ କନନ

କରୁଅଛି; େମାର ଚକୁ, େମାର ଚକୁ ଜଳର ନିଝର େହାଇଅଛି; କାରଣ େମାʼ

ସାନନାକାରୀ େଯ େମାହର ପାଣକୁ ଆଶାସ ଦିଅନା; େସ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର

ଅଛି; ଶତୁ ଜୟଯୁକ େହବାରୁ େମାର ସନାନଗଣ ଅନାଥ େହାଇଅଛନି। 17

ସିେୟାନ ଆପଣା ହସ ପସାରୁଅଛି; ତାହାକୁ ସାନନା କରିବାକୁ େକହି ନାହାନି;

ଯାକୁବର ଚତୁଦଗବତୀ େଲାକମାେନ ତାହାର ବିପକ େହେବ େବାଲ ସଦାପଭୁ

ତାହା ବିଷୟେର ଏହି ଆ ା କରିଅଛନି; ଯିରୂଶାଲମ େସମାନଙ ମ େର
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ଅଶୁଚି ବସୁ ତୁଲ ଅଛି। 18 ସଦାପଭୁ ଧାମକ ଅଟନି; ମଁୁ ତାହାଙ ଆ ାର

ପତିକୂଳାଚରଣ କରିଅଛି; େହ େଗାଷୀସକଳ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ

ଶୁଣ ଓ େମାହର ଦୁଃଖ େଦଖ; େମାହର କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକଗଣ ବନୀତ

ସାନକୁ ଯାଇଅଛନି। 19 ମଁୁ ଆପଣା େପମିକମାନଙୁ ଡାକିଲ, ମାତ େସମାେନ

େମାେତ ପବଞନା କେଲ; େମାର ଯାଜକମାେନ ଓ େମାର ପାଚୀନବଗ ନଗର

ମ େର ପାଣତ ାଗ କେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣକୁ ଆଶାସ

କରିବା ପାଇଁ ଆହାର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ମେଲ। 20 େହ ସଦାପଭୁ, େଦଖ;

କାରଣ ମଁୁ ବିପଦଗସା; େମାହର ଅନ ବ ଥତ େହଉଅଛି; େମାର ହୃଦୟ

େମାʼ ଅନରେର ବିକାରପାପ େହଉଅଛି; କାରଣ ମଁୁ ଅତ ନ ବିେଦାହାଚରଣ

କରିଅଛି; ବାହାେର ଖଡ ବଧ କରୁଅଛି, ଗୃହେର ମୃତୁୁ ଥଲା ପରି େହଉଅଛି।

21 େଲାକମାେନ େମାହର ଦୀଘ ନିଶାସ ଶୁଣିଅଛନି; େମାେତ ସାନନା କରିବାକୁ

େକହି ନାହାନି; େମାର ଶତୁ ସମେସ େମାʼ ବିପଦର କଥା ଶୁଣିଅଛନି; ତୁେମ

ତାହା ଘଟାଇଅଛ େବାଲ େସମାେନ ଆନନିତ ଅଟନି; ତୁେମ େଯଉଁ ଦିନର

କଥା ପଚାର କରିଅଛ, ତାହା ଉପସିତ କରିବ, ପୁଣି େସମାେନ େମାହର

ତୁଲ େହେବ। 22 େସମାନଙର ସକଳ ଦୁଷତା ତୁମ ସମୁଖେର ପେବଶ

େହଉ ଓ ତୁେମ େମାହର ସକଳ ଆ ାଲଙନ ସକାଶୁ େମାʼ ପତି େଯରୂପ

କରିଅଛ, େସମାନଙ ପତି େସରୂେପ କର; କାରଣ େମାହର ଦୀଘ ନିଶାସ

ଅେନକ ଓ େମାର ହୃଦୟ ମୂଚତ େହାଇଅଛି।

2ପଭୁ ଆପଣା େକାଧେର ସିେୟାନ କନ ାକୁ କିପରି େମଘାଚନ କରିଅଛନି!

େସ ଇସାଏଲର େଶାଭା ସଗରୁ ପୃଥବୀକୁ ପକାଇ େଦଇଅଛନି, ପୁଣି ଆପଣା

େକାଧର ଦିନେର ଆପଣା ପାଦପୀଠ ସରଣ କରି ନାହାନି। 2 ପଭୁ ଯାକୁବର

ସକଳ ବାସସାନ ଗାସ କରିଅଛନି ଓ ଦୟା କରି ନାହାନି, େସ ଆପଣା

େକାପେର ଯିହୁଦା କନ ାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗସବୁ ଉତାଟନ କରିଅଛନି; େସସବୁକୁ େସ

ଭୂମିସା କରିଅଛନି ରାଜ ଓ ତହର ଅଧପତିଗଣକୁ େସ ଅଶୁଚି କରିଅଛନି।

3 େସ ପଚଣ େକାଧେର ଇସାଏଲର ଶୃଙସବୁ କାଟି ପକାଇଅଛନି; େସ ଶତୁ

ସମୁଖରୁ ଆପଣା ଦକିଣ ହସ ପଛକୁ ଟାଣି େନଇଅଛନି; ଆଉ, େସ ଅଗିଶିଖା

ପରି ଯାକୁବକୁ ପଜଳିତ କରିଅଛନି, ତାହା ଚତୁଦଗ ଗାସ କରଇ। 4 େସ ଶତୁ

ତୁଲ ଆପଣା ଧନୁେର ଗୁଣ େଦଇଅଛନି, େସ ବିପକ ପରି ଆପଣା ଦକିଣ ହସ

େଟକି ଠିଆ େହାଇଅଛନି ଓ ଚକୁର ସୁଖଜନକ ସକଳକୁ ବଧ କରିଅଛନି; େସ
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ସିେୟାନ କନ ାର ତମୁ ମ େରଆପଣା େକାପ ଅଗି ପରି ଢାଳି େଦଇଅଛନି। 5

ପଭୁ ଶତୁ ତୁଲ େହାଇଅଛନି, େସ ଇସାଏଲକୁ ଗାସ କରିଅଛନି; େସ ତାହାର

ଅଟାଳିକାସକଳ ଗାସ କରିଅଛନି, େସ ତାହାର ଦୁଗସବୁ ଧଂସ କରିଅଛନି;

ଆଉ, େସ ଯିହୁଦାର କନ ା ମ େର େଶାକ ଓ ବିଳାପ ବୃଦି କରିଅଛନି। 6 େସ

ଉଦ ାନସ ତମୁ ପରି ଆପଣା ଆବାସତମୁ ବଳପୂବକ ଦୂର କରିଅଛନି; େସ

ଆପଣା ସମାଜସାନ ନଷ କରିଅଛନି; ସଦାପଭୁ ସିେୟାନେର ମହାସଭା ଓ

ବିଶାମବାର ବିସୃତ କରାଇଅଛନି ଓ ଆପଣା େକାଧର ପଚଣତାେର ରାଜା ଓ

ଯାଜକକୁ ତୁଚ ାନ କରିଅଛନି। 7 ପଭୁ ଆପଣା ଯ େବଦି ଦୂର କରିଅଛନି,

େସ ଆପଣା ପବିତ ସାନ ଘୃଣା କରିଅଛନି, େସ ତାହାର ଅଟାଳିକାର

ଭତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି; େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ

ମ େର ମହାସଭାର ଦିନ ତୁଲ ଚହଳ କରିଅଛନି। 8 ସଦାପଭୁ ସିେୟାନ

କନ ାର ପାଚୀର ନଷ କରିବାକୁ ସଂକଳ କରିଅଛନି; େସ ସୂତ ଟାଣିଅଛନି,

େସ ବିନାଶକରଣରୁ ଆପଣା ହସ ନିବୃତ କରି ନାହାନି; ମାତ େସ ପରିଖା

ଓ ପାଚୀରକୁ ବିଳାପ କରାଇଅଛନି; େସମାେନ ଏକ ସମୟେର ନିେସଜ

େହାଇଅଛନି। 9 ତାହାର ନଗରଦାରସକଳ ଭୂମିେର ମଗ େହାଇଅଛି; େସ

ତାହାର ଅଗଳସବୁ ନଷ ଓ ଖଣ ଖଣ କରିଅଛନି; େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙର

ବ ବସା ନାହ, େସମାନଙ ମ େର ତାହାର ରାଜା ଓ ଅଧପତିଗଣ ଅଛନି; ହଁ,

ତାହାର ଭବିଷ ବକାଗଣ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ େକୗଣସି ଦଶନ ପାʼନି ନାହ।

10 ସିେୟାନ କନ ାର ପାଚୀନଗଣ ଭୂମିେର ବସୁଅଛନି, େସମାେନ ନୀରବ

େହାଇ ରହିଅଛନି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସକେର ଧୂଳି ପକାଇଅଛନି;

େସମାେନ କଟିେଦଶେର ଚଟ ବାନି ଅଛନି; ଯିରୂଶାଲମର କୁମାରୀଗଣ

ଭୂମିକୁ ଆପଣା ଆପଣା ମସକ ଅବନତ କରିଅଛନି। 11 େମାହର ଚକୁ

େଲାତକେର କୀଣ ହୁଅଇ, େମାର ଅନ ବ ଥତ ହୁଅଇ, େମାʼ େଲାକଙ

କନ ାର ବିନାଶ େହତୁ େମାହର କଲଜା ଭୂମିେର ଢଳା ଯାଇଅଛି; କାରଣ

ନଗରର ପଥସମୂହେର ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ସନ ପାୟୀ ଶିଶୁମାେନ ମୂଚାପନ

େହଉଅଛନି। 12 ଶସ ଓ ଦାକାରସ କାହ? ଏହି କଥା ଆପଣା ଆପଣା

ମାତାକୁ କହୁ କହୁ, େସମାେନ ନଗରର ପଥସମୂହେର କତବିକତ େଲାକ ପରି

ମୂଚାପନ ହୁଅନି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାତାର େକାଳେର ପାଣତ ାଗ

କରନି। 13 ଆେଗା ଯିରୂଶାଲମର କେନ , ମଁୁ ତୁମକୁ କିପରି ସାନନା
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େଦବି? ମଁୁ କାହା ସହିତ ତୁମର ଉପମା େଦବି? ଆେଗା ସିେୟାନ କୁମାରୀ,

ମଁୁ ତୁମକୁ ସାନନା େଦବା ପାଇଁ କାହାର ସମାନ ତୁମକୁ କରିବି? କାରଣ

ତୁମର କତ ସମୁଦ ପରି ବଡ଼; କିଏ ତୁମକୁ ସୁସ କରିପାେର? 14 ତୁମର

ଭବିଷ ବକାମାେନ ତୁମ ନିମେନ ଅସାରତା ଓ ମୂଖତାର ଦଶନ ପାଇଅଛନି;

ଆଉ, ତୁମର ବନୀତର େମାଚନ ନିମେନ େସମାେନ ତୁମର ଅଧମ ପକାଶ

କରି ନାହାନି, ମାତ ଅସାର ଦଶନ ଓ ତୁମ ନିବାସିତ େହବାର କାରଣ େଦଖ

ପଚାର କରିଅଛନି। 15 ପଥକମାେନ ତୁମ ପତି ହାତତାଳି ଦିଅନି; େସମାେନ

ଶୀ ଶବ କରି ଓ ଯିରୂଶାଲମର କନ ାଆେଡ଼ ମସକ ହଲାଇ କୁହନି, େଯଉଁ

ନଗରକୁ େଲାେକ େସୗନଯ ର ସିଦି ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ଆନନ ସରୂପ

େବାଲ କହିେଲ, ତାହା କି ଏହି? 16 ତୁମର ଶତୁ ସକଳ ତୁମ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େମଲାଇ ପରିହାସ କରନି; େସମାେନ ଶୀ ଦିଅନି

ଓ ଦନ କଡ଼ମଡ଼ କରନି; େସମାେନ କହନି, ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଗାସ

କରିଅଛୁ; ଆେମମାେନ େଯଉଁ ଦିନର ଅେପକା କଲୁ, ଏ ଅବଶ େସହି ଦିନ;

ଆେମମାେନ ତାହା ପାଇଅଛୁ, ଆେମମାେନ ତାହା େଦଖଅଛୁ। 17 ସଦାପଭୁ

ଯାହା ସଂକଳ କେଲ, ତାହା ସିଦ କରିଅଛନି, େସ ପୁରାତନ କାଳେର ଯାହା

ଆ ା କରିଥେଲ, ଆପଣାର େସହି ବାକ ସଫଳ କରିଅଛନି; େସ ନିପାତ

କରିଅଛନି ଓ ଦୟା କରି ନାହାନି; ଆଉ, େସ ଶତୁକୁ ତୁମ ଉପେର ଆନନ

କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି, େସ ତୁମ ବିପକଗଣର ଶୃଙ ଉନତ କରିଅଛନି।

18 େଲାକମାନଙର ହୃଦୟ ପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କଲା; େହ ସିେୟାନ

କନ ାର ପାଚୀର, ଦିବାରାତ ଅଶୁଧାରା େସାତ ପରି ବୁହାଅ; ତୁେମ ଆପଣାକୁ

କିଛି ବିଶାମ ଦିଅ ନାହ; ତୁମ ଚକୁର ତାରା ଶାନ ନ େହଉ। 19ଉଠ, ରାତିେର,

ପେତ କ ପହରର ଆରମେର ଆତସର କର; ପଭୁଙ ସମୁଖେର ତୁମର

ହୃଦୟ ଜଳ ପରି ଢାଳିଦିଅ; ତୁମର ବାଳକ ବାଳିକାଗଣର ପାଣରକାେଥ

ତାହାଙ ଛାମୁେର କୃତାଞଳି ହୁଅ, େସମାେନ ପେତ କ ସଡ଼କର ମୁଣେର

କୁଧାେର କାନ େହଉଅଛନି। 20 େହ ସଦାପଭୁ, େଦଖ, ନିରୀକଣ କର,

ତୁେମ କାହା ପତି ଏପକାର ବ ବହାର କରିଅଛ? ସୀେଲାେକ କି ଆପଣା

ଗଭଫଳକୁ, ହସେର ଲାଳିତ ଶିଶୁମାନଙୁ େଭାଜନ କରିେବ? ଯାଜକ ଓ

ଭବିଷ ବକା କି ପଭୁଙର ପବିତ ସାନେର ହତ େହେବ? 21 ଯୁବକ ଓ ବୃଦ

େଲାକ ବାଟର ଭୂମିେର ପଡ଼ିଅଛନି; ଆମର କୁମାରୀ ଓ ଯୁବକଗଣ ଖଡେର
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ହତ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛନି; ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆପଣା େକାଧର ଦିନେର ବଧ

କରିଅଛ; ତୁେମ ଦୟା ନ କରି ହତ ା କରିଅଛ। 22 ତୁେମ େମାର ଚତୁଦଗସ

ଆଶଙାସକଳକୁ ମହାସଭା ଦିନର ନ ାୟ ଆହାନ କରିଅଛ। ସଦାପଭୁଙ

େକାଧର ଦିନେର େକହି ରକା ପାଇ ନ ଥେଲ, କି ଅବଶିଷ ରହି ନ ଥେଲ;

େଯଉଁମାନଙୁ ମଁୁ ଲାଳନପାଳନ କରିଅଛି, େସମାନଙୁ େମାର ଶତୁ ସଂହାର

କରିଅଛି।

3 େଯ ତାହାଙ େକାଧରୂପ ପାଞଣ ଦାରା େକଶ େଦଖଅଛି, ମଁୁ େସହି ମନୁଷ ।

2 େସ େମାେତ ଆଲୁଅେର ନୁେହଁ, ଅନକାରେର ଚଳାଇ ଅଛନି। 3 େସ ନିଶୟ

େମାʼ ବିରୁଦେର ଦିନସାରା ଆପଣା ହସ ପୁନଃ ପୁନଃ େଫରାଉ ଅଛନି। 4 େସ

େମାହର ମାଂସ ଓ େମାର ଚମ ଜୀଣ କରିଅଛନି; େସ େମାହର ଅସିସବୁ ଭାଙି

ପକାଇଅଛନି। 5 େସ େମାେତ ଅବରୁଦ କରିଅଛନି, େସ େମାେତ ତିକତା ଓ

ଶାନିେର େବଷିତ କରିଅଛନି। 6 େସ ବହୁ କାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନଙ ତୁଲ

େମାେତ ଅନକାର ସାନେର ବାସ କରାଇଅଛନି। 7 େସ େମାର ଚାରିଆେଡ଼

ସୁରକାର ବାଡ଼ େଦଇଅଛନି, େଯପରି ମଁୁ ବାହାରିଯାଇ ନ ପାେର; େସ

େମାହର ଜଞିର ଭାରୀ କରିଅଛନି। 8 ହଁ, ମଁୁ ସାହାଯ ପାଇଁ ଆତସର କେଲ,

େସ େମାହର ପାଥନା ଅଗାହ କରନି। 9 େସ କଟା ପଥରେର େମାହର

ପଥ ଅବେରାଧ କରିଅଛନି, େସ େମାର ପଥସବୁ ବକ କରିଅଛନି। 10 େସ

େମାʼ ପତି ଛକି ବସିଥବା ଭାଲୁ ଓ ଅନରାଳେର ଥବା ସିଂହ ପରି ଅଟନି।

11 େସ େମାର ପଥ ବିପଥ କରି େମାେତ ଟାଣି ଖଣ ଖଣ କରିଅଛନି; େସ

େମାେତ ଅନାଥ କରିଅଛନି। 12 େସ ଆପଣା ଧନୁେର ଗୁଣ େଦଇଅଛନି ଓ

େମାେତ ତୀର ଲକ କରି ରଖଅଛନି। 13 େସ ଆପଣା ତୂଣର ଶର େମାହର

ହୃଦୟେର ପେବଶ କରାଇଅଛନି। 14ମଁୁ ନିଜ େଲାକସକଳର ଉପହାସର

ବିଷୟ ଓ ଦିନସାରା େସମାନଙର ଗାୟନ େହାଇଅଛି। 15 େସ େମାେତ

ତିକତାେର ପୂଣ କରିଅଛନି, େସ ନାଗଦଅଣାେର େମାେତ ପୂରିତ କରିଅଛନି।

16ଆହୁରି, େସ କଙରେର େମାର ଦନ ଭାଙିଅଛନି, େସ ଭସେର େମାେତ

ଆଚାଦିତ କରିଅଛନି। 17 ପୁଣି, ତୁେମ େମାହର ପାଣକୁ ଶାନିରୁ ଦୂରେର

ରଖଅଛ; ମଁୁ ଆନନ ପାେସାରି ଯାଇଅଛି। 18 ଏଣୁ ମଁୁ କହିଲ, “େମାହର

ବଳ ଓ ସଦାପଭୁଙଠାେର େମାର ପତ ାଶା ନଷ େହାଇଅଛି।” 19 େମାହର

ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଗତି ସରଣ କର, ତାହା ନାଗଦଅଣା ଓ ବିଷ ସରୂପ। 20 େମାହର
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ପାଣ ଏପଯ ନ ତାହା ସରଣେର ରଖୁଅଛି ଓ େମାʼ ଅନରେର ଅବସନ

େହଉଅଛି। 21 ମଁୁ ଏହା ମନେର ସରଣ କରୁଥାଏ, ଏଥପାଇଁ େମାହର ଭରସା

ଅଛି। 22 ସଦାପଭୁଙର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆେମମାେନ ବିନଷ େହାଇ

ନାହଁୁ, କାରଣ ତାହାଙର କରୁଣା େଶଷ ହୁଏ ନାହ। 23 େସହି ସବୁ ପତି

ପଭାତେର ନୂତନ େହାଇଥାଏ; ଓ ତୁମର ବିଶସତା ମହ ଅେଟ। 24 େମାର

ପାଣ କୁେହ, “ସଦାପଭୁ େମାହର ବାଣ ସରୂପ; ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତାହାଙଠାେର

ଭରସା ରଖବି।” 25 େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ ପାଇଁ ଅେପକା କରନି, େଯଉଁ

ପାଣ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କେର, ତାହା ପତି େସ ମଙଳମୟ ଅଟନି। 26

ସଦାପଭୁଙ ପରିତାଣର ପତ ାଶା କରି ସୁସିର ଭାବେର ଅେପକା କରିବାର

ମନୁଷ ର ମଙଳ। 27 େଯୗବନ କାଳେର ଯୁଆଳି େବାହିବା ମନୁଷ ନିମେନ

ମଙଳ ଅେଟ। 28 େସ ଏକାକୀ ବସି ନୀରବ େହାଇ ରହୁ, କାରଣ େସ

ତାହାର ସନେର ଯୁଆଳି ରଖଅଛନି। 29 େସ ଧୂଳିେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖୁ;

ତାହାେହେଲ ଅବା ଭରସା ଥାଇପାେର। 30 େଯ ତାହାକୁ ପହାର କେର,

େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗାଲ େଦଖାଇ େଦଉ; େସ ପୂଣ ଅପମାନେର ପରିପୂଣ

େହଉ। 31କାରଣ ପଭୁ ସଦାକାଳ ପରିତ ାଗ କରିେବ ନାହ। 32କାରଣ

ଯଦ ପି େସ ଦୁଃଖ ଘଟାନି, ତଥାପି ଆପଣାର ଅପାର ଦୟାନୁସାେର େସ

କରୁଣା କରିେବ। 33କାରଣ େସ ମନୁଷ ସନାନଗଣକୁ େସଚାେର େକଶ

କିଅବା ଦୁଃଖ ଦିଅନି ନାହ। 34 ପୃଥବୀର ବନୀସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ

େହବାର, 35ସେବାପରିସଙ ସମୁଖେର ମନୁଷ ର ସତ ଅନ ଥା େହବାର, 36

ମନୁଷ ର ବିବାଦ ଅଯଥାଥ ରୂେପ ନିଷତି େହବାର, ପଭୁ ଭଲ ପାଆନି ନାହ।

37 ପଭୁ ଆ ା ନ କେଲ, େଯ କଥା କେହ ଓ ତାହା ସିଦ ହୁଏ, ଏପରି କିଏ

ଅଛି? 38 ସେବାପରିସଙ ମୁଖରୁ ଅମଙଳ ଓ ମଙଳ କି ନିଗତ ହୁଏ ନାହ?

39 ଜୀବିତ ମନୁଷ କାହକି ଅସେନାଷର କଥା କେହ, ଆପଣା ପାପର ଦଣ

ସକାଶୁ ମନୁଷ କାହକି ଅସେନାଷର କଥା କେହ? 40ଆେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପଥ ଅନୁସନାନ ଓ ପରୀକା କରୁ, ପୁଣି ସଦାପଭୁଙ ପତି େଫରୁ। 41

ଆେମମାେନ ସଗ ନିବାସୀ ପରେମଶରଙ ଆେଡ଼ କୃତାଞଳିପୂବକ ଆପଣା

ଆପଣା ହୃଦୟ ଉଠାଉ। 42 “ଆେମମାେନ ଆ ାଲଙନ ଓ ବିେଦାହାଚରଣ

କରିଅଛୁ; ତୁେମ କମା କରି ନାହଁ। 43 ତୁେମ େକାଧେର ଆଚନ େହାଇ

ଆମମାନଙ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇଅଛ; ତୁେମ ବଧ କରିଅଛ, ତୁେମ ଦୟା
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କରି ନାହଁ। 44ଆମମାନଙର ପାଥନା େଯପରି େଭଦ କରି ଯାଇ ନ ପାେର,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଆପଣାକୁ େମଘେର ଆଚନ କରିଅଛ। 45 ତୁେମ େଗାଷୀଗଣ

ମ େର ଆମମାନଙୁ ଝଟା ଅଳିଆ ଓ ଅଗାହ ବସୁ ତୁଲ କରିଅଛ। 46

ଆମମାନଙର ଶତୁ ସମେସ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ

ଫଚା କରି େମଲାଇ ଅଛନି। 47ତାସ ଓ ଖାତ, ଉଜାଡ଼ ଓ ବିନାଶ ଆମମାନଙ

ପତି ଘଟିଅଛି। 48 େମାʼ େଲାକଙ କନ ାର ବିନାଶ ସକାଶୁ େମାʼ ଚକୁରୁ

ଜଳଧାରା ବହୁଅଛି। 49 େଯପଯ ନ ସଦାପଭୁ ସଗରୁ ଅନାଇ ନ େଦଖନି,

50 େସଯାଏ, େମାର ଚକୁ ଅବିଶାନ ଅଶୁ ବଷାଉଅଛି, ନିବୃତ େହଉ ନାହ।

51 େମାʼ ନଗରୀର ସକଳ କନ ାଙ ସକାଶୁ େମାହର ଚକୁ େମାʼ ପାଣକୁ

ଦୁଃଖ ଆେଣ। 52 ବିନା କାରଣେର େଯଉଁମାେନ େମାହର ଶତୁ, େସମାେନ

େମାେତ ପକୀ ପରି ମୃଗୟା କରିଅଛନି। 53 େସମାେନ ଗତେର େମାର ପାଣ

ସଂହାର କରି େମାʼ ଉପେର ପସର ପକାଇଅଛନି। 54 େମାʼ ମସକର ଉପର

େଦଇ ଜଳ ବହିଗଲା ମଁୁ କହିଲ, ମଁୁ ଉଚିନ େହଲ। 55 େହ ସଦାପଭୁ, ମଁୁ

ଗଭୀରତମ କୂପ ମ ରୁ ତୁମ ନାମେର ପାଥନା କଲ। 56 ତୁେମ େମାହର ରବ

ଶୁଣିଲ େମାର ନିଶାସ, େମାହର ଆତନାଦ ପତି ଆପଣା କଣ ଲୁଚାଅ ନାହ।

57 େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ ତୁମ ଛାମୁେର ପାଥନା କଲ, େସଦିନ ତୁେମ ନିକଟବତୀ

େହଲ; ତୁେମ କହିଲ, ଭୟ କର ନାହ। 58 େହ ପଭୁ, ତୁେମ େମାʼ ପାଣର

ବିବାଦସକଳର ସପକେର ପତିବାଦ କରିଅଛ; ତୁେମ େମାହର ଜୀବନ ମୁକ

କରିଅଛ। 59 େହ ସଦାପଭୁ, େମାʼ ପତି କୃତ ଅନ ାୟ ତୁେମ େଦଖଅଛ;

ତୁେମ େମାହର ବିଚାର ନିଷତି କର। 60 ତୁେମ େସମାନଙର ପତିେଶାଧ ଓ

େମାʼ ବିରୁଦେର େସମାନଙର କୃତ ସଂକଳସବୁ େଦଖଅଛ। 61 େହ ସଦାପଭୁ,

ତୁେମ େସମାନଙ ତିରସାର ଓ େମାʼ ବିରୁଦେର େସମାନଙର କୃତ ସଂକଳସବୁ

ଶୁଣିଅଛ; 62 େମାʼ ବିରୁଦେର ଉଠିଲା େଲାକମାନଙ ଓଷାଧରର କଥା ଓ

ଦିନଯାକ େମାʼ ବିରୁଦେର େସମାନଙ କଳନାସବୁ ତୁେମ ଶୁଣିଅଛ। 63

ତୁେମ େସମାନଙର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ନିରୀକଣ କର; ମଁୁ େସମାନଙର

ଗାୟନ ସରୂପ େହାଇଅଛି। 64 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ େସମାନଙ ହସକୃତ

କମାନୁସାେର େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବ। 65 ତୁେମ େସମାନଙୁ ଚିତର

କଠିନତା, ତୁମର ଅଭଶାପ େଦବ। 66 ତୁେମ େକାଧେର େସମାନଙ ପେଛ
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ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ଓ ସଦାପଭୁଙ ଆକାଶମଣଳର ତଳୁ େସମାନଙୁ ଉଚିନ

କରିବ।”

4ହାୟ, ସୁବଣ କିପରି ମଳିନ େହାଇଅଛି! ଅତ ନ ନିମଳ ସୁବଣ କିପରି

ବିକୃତ େହାଇଅଛି! ପବିତ ସାନର ପସରସବୁ ପେତ କ ଦାଣର ମୁଣେର

ନିକିପ େହାଇଅଛି। 2ହାୟ! ନିମଳ ସୁବଣ ତୁଲ େଯ ସିେୟାନର ସନାନଗଣ,

େସମାେନ କିପରି କୁମାରର ହସକୃତ ମୃତିକାର କଳସ ତୁଲ ଗଣିତ

େହାଇଅଛନି! 3 ଶୃଗାଳମାେନ ହ ସନ ଦିଅନି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ଛୁଆମାନଙୁ ଦୁଗ ପାନ କରାନି; େମାʼ େଲାକଙର କନ ା ପାନରସ ଉଷପକୀ

ପରି ନିଷୁରା େହାଇଅଛି। 4 ତୃଷା େହତୁରୁ ସନ ପାୟୀ ଶିଶୁର ଜିହା ତାଳୁେର

ଲାଗି ଯାଉଅଛି; ବାଳକ ବାଳିକାମାେନ ରୁଟି ମାଗନି ଓ େକହି େସମାନଙୁ

ତାହା ଭାଙି ଦିଏ ନାହ। 5 େଯଉଁମାେନ ସୁଖାଦ େଭାଜନ କେଲ, େସମାେନ

ଦାଣେର ଅନାଥ େହାଇଅଛନି; େଯଉଁମାେନ ସିନୂର ବଣ ବସ ପିନି ପତିପାଳିତ

େହେଲ, େସମାେନ ଖତରାଶି ଅବଲମନ କରନି। 6 କାରଣ େଯ ଏକ

ନିମିଷ ମ େର ଉତାଟିତ େହଲା ଓ ଯାହାକୁ କାହାରି ହସ ଆକମଣ ନ

କଲା, ଏପରି େଯ ସେଦାମ, ତାହାର ପାପ ଅେପକା େମାʼ େଲାକଙ କନ ାର

ଅଧମ ଅଧକ ଅେଟ। 7 ତାହାର କୁଳୀନ େଲାକମାେନ ହିମ ଅେପକା

ନିମଳ, େସମାେନ ଦୁଗ ଅେପକା ଶୁକ ଥେଲ, େସମାନଙର ଶରୀର ପବାଳ

ଅେପକା ରକବଣ, େସମାନଙର କାନି ନୀଳକାନମଣି ତୁଲ ଥଲା। 8

େସମାନଙର ମୁଖ ଅଙାର ଅେପକା କଳା ବଣ; େସମାେନ ଦାଣେର ଚିହା

ଯାʼନି ନାହ; େସମାନଙର ଚମ ଅସିେର ଲାଗି ରହିଅଛି; ତାହା କାଷ ପରି

ଶୁଷ େହାଇଅଛି, 9କୁଧାେର ହତ େହବା େଲାକମାନଙ ଅେପକା ଖଡେର

ହତ େହବା େଲାକମାେନ ଭଲ; କାରଣ ଏମାେନ େକେତାତନ ଶସ ର

ଅଭାବରୂପ ଶୂଳେର ବିଦ େହାଇ କୟ ପାଆନି। 10 େସହବତୀ ସୀଗଣର

ହସ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ ରାନିଅଛି; େମାʼ େଲାକଙ କନ ାର ବିନାଶ

ସମୟେର ଶିଶୁମାେନ େସମାନଙର ଆହାର େହେଲ। 11 ସଦାପଭୁ ଆପଣା

େକାପ ସଫଳ କରିଅଛନି, େସ ଆପଣା ପଚଣ େକାଧ ଢାଳି େଦଇଅଛନି;

ପୁଣି, େସ ସିେୟାନେର ଅଗି ଜଳାଇ ଅଛନି ତାହା ତାହାର ଭତିମୂଳ ଗାସ

କରିଅଛି। 12 ବିପକ େଲାକ ଓ ଶତୁ େଯ ଯିରୂଶାଲମର ଦାରସମୂହେର

ପେବଶ କରିବ, ଏହା ପୃଥବୀସ ରାଜାଗଣ କିଅବା ଜଗନିବାସୀ ସମେସ
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ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 13 ତହ ମ େର େଯଉଁମାେନ ଧାମକଗଣର ରକପାତ

କରିଅଛନି, େସହି ଭବିଷ ବକାଗଣର ପାପ ଓ ଯାଜକଗଣର ଅଧମ ସକାଶୁ

ଏହା େହାଇଅଛି। 14 େସମାେନ ଅନ େଲାକମାନଙ ପରି ଦାଣେର ଭମଣ

କରନି, େସମାେନ ରକେର ଅଶୁଚି େହାଇଅଛନି, ଏଣୁ େଲାେକ େସମାନଙର

ବସ ସଶ କରି ନ ପାରନି। 15 େଲାେକ େସମାନଙୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ

ଅଶୁଚି େଲାକମାେନ, ଦୂର ହୁଅ! ଦୂର ହୁଅ, ଦୂର ହୁଅ, ସଶ କର ନାହ!”

େସମାେନ ପଳାଇ ଭମଣ କଲା େବେଳ ନାନା େଗାଷୀ ମ ରୁ େଲାେକ

କହିେଲ, “େସମାେନ ଆଉ ଏଠାେର ପବାସ କରିେବ ନାହ।” 16 ସଦାପଭୁଙ

େକାଧ େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିଅଛି; େସ େସମାନଙ ପତି ଆଉ ଦୃଷିପାତ

କରିେବ ନାହ; େସମାେନ ଯାଜକମାନଙୁ ଆଦର କେଲ ନାହ, େସମାେନ

ପାଚୀନଗଣକୁ ଅନୁଗହ କେଲ ନାହ। 17 ଏେବ େହଁ ମିଥ ା ସାହାଯ ର

ଅେପକାେର ଆମମାନଙର ଚକୁ କୀଣ ହୁଅଇ; ଆେମମାେନ ଅେପକାେର

ରହି ରହି ଉଦାର କରିବାକୁ ଅସମଥ େଗାଷୀର ଅେପକା କରିଅଛୁ। 18

େସମାେନ ଆମମାନଙର ପାଦବିେକପ ଛକି ରହିଅଛନି, ଆେମମାେନ ଆପଣା

ଦାଣେର ବୁଲ ନ ପାରୁ; ଆମମାନଙର େଶଷ ନିକଟ, ଆମମାନଙର ଆୟୁ

ସମୂଣ େହଲା; କାରଣ ଆମମାନଙର େଶଷ କାଳ ଉପସିତ; 19ଆମମାନଙୁ

େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଆକାଶର ଉେତାଶ ପକୀ ଅେପକା େବଗଗାମୀ;

େସମାେନ ପବତେର ଆମମାନଙୁ େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ ଆମମାନଙୁ

ଧରିବା ପାଇଁ ପାନରେର ଛକି ବସିେଲ। 20ଆେମମାେନ େଗାଷୀଗଣ ମ େର

ତାହାର ଛାୟା ତେଳ ବଞିବା େବାଲ ଯାହାର ବିଷୟେର କହିଲୁ, ଆମମାନଙ

ନାସାର ନିଃଶାସ ସରୂପ, ସଦାପଭୁଙର େସହି ଅଭଷିକ େଲାକ େସମାନଙ

ଗତେର ଧରାଗଲା। 21 େହ ଊଷ େଦଶ ନିବାସିନୀ ଇେଦାମର କେନ , ତୁେମ

ଆନନ କର ଓ ପୁଲକିତା ହୁଅ; େସହି ପାନପାତ ତୁମ ନିକଟକୁ ହ ଯିବ;

ତୁେମ ମତା େହବ ଓ ଆପଣାକୁ ଉଲଙିନୀ କରିବ। 22 େହ ସିେୟାନର

କେନ , ତୁମ ଅଧମର ଦଣ ସମୂଣ େହାଇଅଛି; େସ ତୁମକୁ ବନୀତ ସାନକୁ

ଆଉ େନଇଯିେବ ନାହ; େହ ଇେଦାମର କେନ , େସ ତୁମ ଅଧମର ପତିଫଳ

େଦେବ; େସ ତୁମର ପାପସବୁ ଅନାବୃତ କରିେବ।

5 େହ ସଦାପଭୁ, ଆମମାନଙ ପତି ଯାହା ଘଟିଅଛି, ତାହା ସରଣ କର;

ଅବେଲାକନ କରି ଆମମାନଙ ଅପମାନ େଦଖ। 2ଆମମାନଙ ଅଧକାର
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ବିେଦଶୀୟମାନଙର ହସକୁ ଯାଇଅଛି, ଆମମାନଙର ଗୃହସବୁ ପର

େଦଶୀୟମାନଙର ହସଗତ େହାଇଅଛି। 3ଆେମମାେନ ଅନାଥ ଓ ପିତୃହୀନ,

ଆମମାନଙର ମାତୃଗଣ ବିଧବା ତୁଲ େହାଇଅଛନି। 4 ଆେମମାେନ

ନିଜ ଜଳ ରୂପା େଦଇ ପାନ କରିଅଛୁ; ଆମମାନଙର କାଷ ଆମମାନଙୁ

ବିକାଯାଏ। 5ଆମମାନଙ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଆମମାନଙର

େବକ ଧରିଅଛନି; ଆେମମାେନ କାନ େହାଇଅଛୁ ଓ କିଛି ବିଶାମ ପାଇ

ନାହଁୁ। 6ଆେମମାେନ ଖାଦ େର ତୃପ େହବା ନିମେନ ମିସରୀୟମାନଙୁ ଓ

ଅଶୂରୀୟମାନଙୁ ହାତ େଦଇଅଛୁ। 7ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣ ପାପ

କରିଅଛନି, ଆଉ େସମାେନ ମରିଅଛନି; ପୁଣି, ଆେମମାେନ େସମାନଙର

ଅଧମ ବହନ କରିଅଛୁ। 8 ଦାସମାେନ ଆମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରନି;

େସମାନଙ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ େକହି ନାହ। 9

ପାନରେର ଖଡ ଥବାରୁ ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ ସଙଟେର ଖାଦ

ପାଉଅଛୁ। 10 ଦୁଭକର ଜଳନ ତାପ େହତୁରୁ, ଆମମାନଙ ଚମ ତୁନୁର

ପରି କଳା େହାଇଅଛି। 11 େସମାେନ ସିେୟାନେର ସୀମାନଙୁ, ଯିହୁଦାର

ନଗରସମୂହେର କୁମାରୀଗଣକୁ ଭଷା କେଲ। 12 ଅଧପତିମାେନ େସମାନଙ

ହସ ଦାରା ଟଙା େହାଇଥେଲ; ପାଚୀନ େଲାକମାନଙ ମୁଖ ସମାଦୃତ

େନାହିଲା। 13 ଯୁବା େଲାକମାେନ ଚକି ବହିେଲ, ଆଉ ପିଲାମାେନ କାଷ

ଭାରେର ଝୁଣି ପଡ଼ିେଲ। 14 ପାଚୀନମାେନ ନଗରଦାରରୁ, ଯୁବା େଲାକମାେନ

ଆପଣା ବାଦ ରୁ ନିବୃତ େହାଇଅଛନି। 15 ଆମମାନଙ ଚିତର ଆନନ

ନିବୃତ େହାଇଅଛି; ଆମମାନଙର ନୃତ େଶାକେର ପରିଣତ େହାଇଅଛି।

16ଆମମାନଙ ମସକରୁ ମୁକୁଟ ଖସି ପଡ଼ିଅଛି; ଧ ଆମମାନଙୁ! କାରଣ

ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ। 17 ଏଥପାଇଁ ଆମମାନଙ ଅନଃକରଣ କୀଣ

େହାଇଅଛି; ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମମାନଙର ଚକୁ ଧନଳା େହାଇଅଛି। 18

କାରଣ ସିେୟାନ ପବତ ଉଚିନ ସାନ େହାଇଅଛି; େକାକିଶିଆଳିମାେନ ତହ

ଉପେର ଭମଣ କରନି। 19 େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ନିତ ସାୟୀ ତୁମ ସିଂହାସନ

ପୁରୁଷାନୁକେମ ଥାଏ। 20 ତୁେମ କାହକି ଚିରକାଳ ଆମମାନଙୁ ପାେସାରୁଅଛ,

ଆଉ ଏେତ ଦୀଘ କାଳ ଆମମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରୁଅଛ? 21 େହ ସଦାପଭୁ,

ତୁମ ପତି ଆମମାନଙୁ େଫରାଅ, ତହେର ଆେମମାେନ େଫରି ଆସିବା; ପୂବ

କାଳ ପରି ନୂତନ ସମୟ ଆମମାନଙୁ ଦିଅ। 22 ମାତ ତୁେମ ଆମମାନଙୁ
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ସବେତାଭାବେର ଅଗାହ କରିଅଛ, ତୁେମ ଆମମାନଙ ପତି ଅତ ନ କୁଦ

େହାଇଅଛ।
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ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ ଦବକାଙ ପୁସକ
1ତିରିଶ ବଷର ଚତୁଥ ମାସର ପଞମ ଦିନେର ବାବିଲର କବାର ନଦୀ

କୂଳେର ବନୀମାନଙ ମ େର ମଁୁ ଥବା ସମୟେର ସଗ ମୁକ େହଲା, ତହେର

ମଁୁ ପରେମଶରଙଠାରୁ ଦଶନମାନ େଦଖଲ। 2 ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀ ର ବନୀ

େହବାର ପଞମ ବଷର, େସହି ମାସର ପଞମ ଦିନେର, 3 କ ଦୀୟମାନଙ

େଦଶେର କବାର ନଦୀ କୂଳେର ବୂଷିର ପୁତ ଯିହିଜିକଲ ଯାଜକଙ ନିକଟେର

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଉପସିତ େହଲା; ପୁଣି, େସଠାେର ସଦାପଭୁଙର ହସ

ତାଙ ଉପେର ଥଲା। 4 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଦୃଷି କଲ, ଆଉ େଦଖ, ଉତର

ଦିଗରୁ ଘୂଣବାୟୁ ବୃହତ େମଘ ଓ ଜାଜଲ ମାନ ଅଗି ଆସିଲା, ଆଉ ତାହାର

ଚତୁଦଗେର େତଜ ଓ ତହେର ମ ସାନେର ଅଗିର ମ ବତୀ ଉତପ ଧାତୁର

ନ ାୟ ପଭା ଥଲା। 5 ପୁଣି, ତହ ମ ରୁ ଜୀବିତ ଚାରି ପାଣୀର ମୂତ ପକାଶ

ପାଇଲା। େସମାନଙର ଆକୃତି ମନୁଷ ପରି ଥଲା। 6ଆଉ, ପେତ କର

ଚାରି ଚାରି ମୁଖ ଓ ପେତ କର ଚାରି ଚାରି ପକ ଥଲା। 7 େସମାନଙର ପାଦ

ସଳଖ, ଆଉ େସମାନଙ ପାଦର ତଳିପା େଗାବତର ତଳିପାର ତୁଲ ; ଆଉ,

େସମାେନ ପରିଷୃତ ପିତଳ ପରି ଝଟକିେଲ। 8ଆଉ, େସମାନଙ ଚତୁଦଗସ

ପକ ତେଳ ମନୁଷ ର ହସ ତୁଲ ହସ ଥଲା; ପୁଣି, େସହି ଚାରି ପାଣୀର

ମୁଖ ଓ େସମାନଙର ପକ ଏହି ପକାର ଥଲା, ଯଥା; 9 େସମାନଙର ପକ

ପରସର ସଂଯୁକ; େସମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ ପଛକୁ େଫରିେଲ ନାହ;

ମାତ ପେତ େକ ସମୁଖ ପତି ଗମନ କେଲ। 10 େସମାନଙ ମୁଖର ଆକୃତି

ଏହିରୂପ, ଯଥା େସମାନଙର େଗାଟିଏ ମନୁଷ ର ମୁଖ ଥଲା; ଆଉ, ଡାହାଣ

ପାଶେର ଚାରି ପାଣୀର ସିଂହମୁଖ ଓ ବାମ ପାଶେର ଚାରି ପାଣୀର େଗାରୁର

ମୁଖ ଥଲା; େସହି ଚାରି ପାଣୀର ମ ଉେତାଶ ପକୀର ମୁଖ ଥଲା। 11 ପୁଣି,

ଉପର ଭାଗେର େସମାନଙର ମୁଖ ଓ ପକ ବିଭନ ଥଲା; ପେତ କର ଦୁଇ

ଦୁଇ ପକ ପରସର ସଂଯୁକ ଥଲା ଓ ଦୁଇ ଦୁଇ ପକ େସମାନଙର ଶରୀର

ଆଚାଦନ କଲା। 12 ପୁଣି, େସମାେନ ପେତ େକ ସମୁଖ ପତି ଗମନ କେଲ;

େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବାକୁ ପରେମଶରଙ ଆତାର ଇଚା େହଲା, େସହିଆେଡ଼

େସମାେନ ଗମନ କେଲ; ଗମନ ସମୟେର େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହ।

13 ଏହି ଜୀବିତ ପାଣୀମାନଙ ଆକୃତି ପଜଳିତ ଅଙାର ଓ ମଶାଲ ସଦୃଶ

ଥଲା; ତାହା ଜୀବିତ ପାଣୀମାନଙ ମ େର ଗମନାଗମନ କଲା ଓ େସହି
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ଅଗି େତେଜାମୟ ଓ େସହି ଅଗିରୁ ବିଦୁ ନିଗତ େହଲା। 14 ପୁଣି, େସହି

ଜୀବିତ ପାଣୀଗଣ ବିଦୁ ର ଆଭା ସଦୃଶ େଦୗଡ଼ିେଲ ଓ େଫରିେଲ। 15 ମଁୁ

େସହି ଜୀବିତ ପାଣୀମାନଙୁ ଦଶନ କଲା େବେଳ, େଦଖ, େସହି ଜୀବିତ

ପାଣୀମାନଙ ପାଶେର େସମାନଙ ଚାରି ମୁଖର ପେତ କର ପାଇଁ ଭୂମି ଉପେର

େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚକ ଥଲା। 16 େସହି ଚାରି ଚକର ଆକୃତି ଓ ରଚନା

େବୖଦୁଯ ମଣିର ଆଭା ତୁଲ ଓ ଚାରିର ରୂପ ଏକପକାର; ପୁଣି, େସମାନଙର

ଆକୃତି ଓ ରଚନା ଚକ ମ େର ଚକ ପରି ଥଲା। 17ଗମନ କଲା େବେଳ

େସହି ଚାରି ଚକ ଆପଣା ଆପଣାର ଚାରି ପାଶେର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା

େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହ। 18 େସମାନଙର େଘର ଉଚ ଓ ଭୟଙର;

ପୁଣି, େସମାନଙର େସହି ଚାରି େଘରର ଚତୁଦଗ ଚକୁେର ପରିପୂଣ ଥଲା।

19ଆଉ, େସହି ଜୀବିତ ପାଣୀମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ େସହି ଚକସବୁ

େସମାନଙ ପାଶେର ଚଳିେଲ; ପୁଣି, ଜୀବିତ ପାଣୀମାେନ ଭୂମିରୁ ଉତାପିତ

େହବା େବେଳ ଚକସବୁ ମ ଉତାପିତ େହେଲ। 20 େଯେକୗଣସି ସାନକୁ

ଯିବାର ପରେମଶରଙ ଆତାର ଇଚା, େସସାନକୁ େସମାେନ ଗେଲ; ଗମନ

କରିବାକୁ ପରେମଶରଙ ଆତାର ଇଚା େହେଲ େସମାନଙ ପାଶେର ଚକସବୁ

ଉଠିେଲ; କାରଣ ଜୀବିତ ପାଣୀର ପରେମଶରଙ ଆତା ଚକେର ଥଲା। 21

େସମାେନ ଗମନ କଲା େବେଳ ଏମାେନ ଗମନ କେଲ ଓ େସମାେନ ଠିଆ

େହବା େବେଳ ଏମାେନ ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଭୂମିରୁ ଉତାପିତ

େହବା େବେଳ େସମାନଙ ପାଶେର ଚକସବୁ ଉତାପିତ େହେଲ; କାରଣ

ଜୀବିତ ପାଣୀର ପରେମଶରଙ ଆତା ଚକେର ଥଲା। 22ପୁଣି, େସହି ଜୀବିତ

ପାଣୀର ମସକ ଉପେର ଶୂନ ର ଏକ ଆକୃତି ଥଲା, ତାହା ଭୟଙର ସଟିକ

ତୁଲ ଆଭାବିଶିଷ େହାଇ େସମାନଙ ମସକର ଊଦେର ବିସାରିତ ଥଲା। 23

ଆଉ, େସହି ଶୂନ ର ତେଳ େସମାନଙର ପକସବୁ ପରସର ପତି ପସାରିତ

େହାଇ ସମାନ ଥଲା; ପେତ କର ଶରୀର ଆଚାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏପାଖେର

ଦୁଇ ଓ ପେତ କର ଗାତ ଆଚାଦନ କରିବା ପାଇଁ େସପାଖେର ଦୁଇ ପକ

ଥଲା। 24ଆଉ, େସମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ ମଁୁ େସମାନଙ ପକୀର

ଶବ ଶୁଣିଲ, ତାହା ମହା ଜଳରାଶିର କେଲାଳ ତୁଲ , ସବଶକିମାନଙର

ରବ ତୁଲ , େସୖନ ଦଳର ଶବ ତୁଲ େକାଳାହଳ ଶବ; େସମାେନ ଠିଆ

େହବା େବେଳ ଆପଣା ଆପଣା ପକ ସେଙାଚ କେଲ। 25 ପୁଣି, େସମାନଙର
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ମସକର ଉପରିସ ଶୂନ ର ଉପେର ଏକ ରବ େହଲା; େସମାେନ ଠିଆ େହବା

େବେଳ ଆପଣା ଆପଣା ପକ ସେଙାଚ କେଲ। 26 ପୁଣି, େସମାନଙ ମସକର

ଉପରିସ ଶୂନ ର ଊଦେର ନୀଳକାନମଣି ସଦୃଶ ଏକ ସିଂହାସନର ଆକୃତି

ଥଲା; ଆଉ, େସହି ସିଂହାସନର ଆକୃତି ଉପେର ମନୁଷ ସଦୃଶ ଏକ ଆକୃତି

ତହର ଊଦ ଭାଗେର ଥଲା। 27ଆଉ, ମଁୁ ତାହାଙ କଟିେଦଶର ଆକୃତି ଓ

ତହର ଊଦରୁ, ତହର ଭତେର ଓ ଚତୁଦଗେର ଅଗି ସଦୃଶ ଉତପ ଧାତୁର

ଆଭା ତୁଲ ଆଭା େଦଖଲ ଓ ତାହାଙ କଟିେଦଶର ଆକୃତିଠାରୁ ତଳ ପଯ ନ

ଅଗି ସଦୃଶ ଆଭା େଦଖଲ ଓ ତାହାଙ ଚତୁଦଗେର େତଜ ଥଲା। 28 ବୃଷି

ଦିନେର େମଘେର ଧନୁର େଯପରି ଆଭା, େସହିପରି େସହି ଚତୁଦଗସ େତଜ

ଥଲା। ଏହା ସଦାପଭୁଙ ପତାପର ମୂତର ଆଭା। ପୁଣି, ମଁୁ ତାହା େଦଖ ମୁହଁ

ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲ, ତହେର ମଁୁ ବାକ ବାଦୀ ଏକ ବ କିଙର ରବ ଶୁଣିଲ।

2ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଆପଣା

ଚରଣେର ଠିଆ ହୁଅ, ଆେମ ତୁମ ସେଙ କଥା କହିବା।” 2 େସ କଥା କହିବା

େବେଳ ପରେମଶରଙ ଆତା େମାʼ ମ େର ପେବଶ କରି େମାେତ ଚରଣେର

ଠିଆ କରାଇେଲ; ତହେର େଯ େମାʼ ସେଙ କଥା କହିେଲ, ତାହାଙ ବାକ

ମଁୁ ଶୁଣିଲ। 3 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଆେମ

ଇସାଏଲର ସନାନଗଣର ନିକଟକୁ, େଯଉଁମାେନ ଆମର ବିେଦାହାଚରଣ

କରିଅଛନି, େସହି ବିେଦାହୀ େଗାଷୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ େପରଣ

କରୁଅଛୁ; େସମାେନ ଓ େସମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର

ଅପରାଧ କରିଅଛନି, ଆଜି ପଯ ନ ସୁଦା କରୁଅଛନି। 4 େସହି ସନାନମାେନ

ନିଲଜ ମୁଖ ଓ କଠିନ ଚିତ; ଆେମ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ େପରଣ

କରୁଅଛୁ; ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି।’ 5

େସମାେନ ବିେଦାହୀ ବଂଶ, ଏଣୁ ଶୁଣନୁ ଅବା ନ ଶୁଣନୁ, ତଥାପି େସମାନଙ

ମ େର ଜେଣ ଭବିଷ ବକା ଉପସିତ େହାଇଅଛି େବାଲ ାତ େହେବ।

6 େହ ମନୁଷ ସନାନ, ସତ , େସମାେନ ତୁମ ନିକଟେର କାନେକାଳି ଓ

କଣକ ତୁଲ ଅଟନି, ତୁେମ କଙଡ଼ାବିଛାମାନଙ ମ େର ବାସ କରୁଅଛ,

ତଥାପି େସମାନଙ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ କଥାେର

ଭୀତ ହୁଅ ନାହ; େସମାେନ ବିେଦାହୀ ବଂଶ େହେଲ େହଁ ତୁେମ େସମାନଙ

କଥାେର ଭୀତ ହୁଅ ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ଚାହାଣିେର ଉ ବିଗ ହୁଅ
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ନାହ। 7 େସମାେନ ଅତ ନ ବିେଦାହୀ, ଏେହତୁ େସମାେନ ଶୁଣନୁ, ଅବା ନ

ଶୁଣନୁ, ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆମର ବାକ ସବୁ କୁହ। 8ମାତ େହ ମନୁଷ 

ସନାନ, ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁ, ତାହା ତୁେମ ଶୁଣ; ତୁେମ େସହି ବିେଦାହୀ

ବଂଶ ତୁଲ ବିେଦାହୀ ହୁଅ ନାହ; ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଅ, ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା

େଦଉ, ତାହା େଭାଜନ କର।” 9 ତହେର ମଁୁ ଅନାେନ, େଦଖ, ଏକ ହସ େମାʼ

ପତି ପସାରିତ େହଲା, ଆଉ େଦଖ, ତହ ମ େର ଏକ ନଳାକାର ପୁସକ

ଥଲା; 10ଆଉ, େସ େମାʼ ସମୁଖେର ତାହା ପସାର କେଲ; ପୁଣି, ତାହା

ଭତେର ଓ ବାହାେର େଲଖା େହାଇଥଲା; ଆଉ, ତହ ମ େର ବିଳାପ, େଶାକ

ଓ ସନାପର କଥା ଲଖତ ଥଲା।

3ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁମ ନିକଟେର

ଯାହା ଉପସିତ ତାହା େଭାଜନ କର; ଏହି ନଳାକାର ପୁସକ େଭାଜନ କର

ଓ ଯାଇ ଇସାଏଲ ବଂଶ ସହିତ କଥା କୁହ।” 2 ତହେର ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖ

ଫଟାେନ, େସ େମାେତ େସହି ନଳାକାର ପୁସକ େଭାଜନ କରାଇେଲ। 3

ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ

ନଳାକାର ପୁସକ େଦଉ, ତାହା ତୁେମ ଜଠରେର ଗହଣ କରି ଆପଣା

ଉଦର ପୂଣ କର!” ତହେର ମଁୁ ତାହା େଭାଜନ କଲ; ଆଉ, ମିଷତା ସକାଶୁ

ତାହା େମାʼ ମୁଖକୁ ମଧୁପରି ଲାଗିଲା। 4 ଏଉତାେର େସ େମାେତ କହିେଲ,

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ

ଆମର ବାକ ସକଳ କୁହ। 5 କାରଣ ତୁେମ େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ ଓ କଠିନ

ଭାଷାବାଦୀ େଗାଷୀ ନିକଟକୁ େପରିତ ନ େହାଇ ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିକଟକୁ

େପରିତ େହଉଅଛ; 6 େଯଉଁମାନଙର ଭାଷା ତୁେମ ବୁଝି ନ ପାର, ଏପରି

ବିେଦଶୀୟ ଓ କଠିନ ଭାଷାବାଦୀ ଅେନକ େଗାଷୀ ନିକଟକୁ ତୁେମ େପରିତ

େହଉ ନାହଁ। ଆେମ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ତୁମକୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ

ନିଶୟ ତୁମର କଥା ଶୁଣେନ। 7 ମାତ ଇସାଏଲ ବଂଶ ତୁମ କଥା ଶୁଣିେବ

ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଆମ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ; ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ଶକଗୀବ ଓ କଠିନ ଚିତ ଅଟନି। 8 େଦଖ, ଆେମ େସମାନଙ ମୁଖର

ପତିକୂଳେର ତୁମର ମୁଖ ଓ େସମାନଙ କପାଳର ପତିକୂଳେର ତୁମର କପାଳ

ଦୃଢ଼ କରିଅଛୁ। 9ଆେମ ଚ ମକି ପସର ଅେପକା ଦୃଢ଼ ହୀରକ ତୁଲ ତୁମର

କପାଳ କରିଅଛୁ; େସମାେନ ବିେଦାହୀ ବଂଶ େହେଲ େହଁ େସମାନଙୁ ଭୟ
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କର ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ଚାହାଣିେର ଉ ବିଗ ହୁଅ ନାହ।” 10ଆହୁରି,

େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଆେମ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା

କହିବା, ଆମର େସହି ସବୁ କଥା ତୁେମ ଆପଣା ଅନଃକରଣେର ଗହଣ

କର ଓ ଆପଣା କଣେର ଶବଣ କର। 11 ପୁଣି, ତୁମ େଲାକଙର ନିବାସିତ

ସନାନଗଣ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ କୁହ; େସମାେନ ଶୁଣନୁ ଅବା ନ ଶୁଣନୁ,

େସମାନଙୁ ଜଣାଅ, ‘ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି।’” 12 ଏଉତାେର

ପରେମଶରଙ ଆତା େମାେତ ଉପରକୁ ଉଠାଇେଲ, ତହେର ମଁୁ ଆପଣା

ପଶାତେର, “ଧନ ସଦାପଭୁଙର ମହିମା,” ଏହି କଥା ମହା ଖରତର ଶବର

ନ ାୟ ତାହାଙ ସାନରୁ ଶୁଣିଲ। 13 ପୁଣି, େସହି ଜୀବିତ ପାଣୀମାନଙ ପକ

ପରସର ସଶ କରେନ, ମଁୁ ତହର ଶବ ଓ େସମାନଙ ପାଶସ ଚକର ଶବ,

ଏହି ମହା ଖରତର ଶବ ଶୁଣିଲ। 14 ତହେର ପରେମଶରଙ ଆତା େମାେତ

ଉପରକୁ ଉଠାଇ େନଇଗେଲ; ତହଁୁ ମଁୁ ଦୁଃଖତ ଓ ପରେମଶରଙ ଆତାେର

ତାପିତ େହାଇ ଗମନ କଲ, ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙର ହସ େମାʼ ଉପେର ପବଳ

ଥଲା। 15 େତେବ ମଁୁ େତଲଆବୀବକୁ, କବାର ନଦୀତୀର ନିବାସୀ ନିବାସିତ

େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲ ଓ େସମାେନ େଯଉଁ ସାନେର ବାସ କେଲ,

େସହି ସାନେର େସମାନଙ ମ େର ସବ େହାଇ ସାତ ଦିନ ବସି ରହିଲ। 16

ଏଥଉତାେର ସାତ ଦିନ ସମାପ େହଲା ପେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା: 17 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଆେମ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ପତି ତୁମକୁ ପହରୀ କରି ନିଯୁକ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ ଆମ ମୁଖର କଥା

ଶୁଣ ଓ ଆମ ନାମେର େସମାନଙୁ େଚତନା ଦିଅ। 18 ‘ତୁେମ ନିଶୟ ମରିବ,’

ଏହି କଥା େଯେତେବେଳ ଆେମ ଦୁଷକୁ କହୁ; େସେତେବେଳ ତୁେମ ଯଦି

ତାହାକୁ େଚତନା ନ ଦିଅ, କିଅବା ତାହାର ପାଣ ରକା ନିମେନ େଚତନା

େଦବା ପାଇଁ େସହି ଦୁଷ େଲାକକୁ ତାହାର କୁପଥ ବିଷୟେର କିଛି ନ କୁହ;

େତେବ େସହି ଦୁଷ େଲାକ ଆପଣା ଅଧମେର ମରିବ; ମାତ ଆେମ ତୁମ ହସରୁ

ତାହାର ରକର ପତିେଶାଧ େନବା। 19 ତଥାପି ତୁେମ ଯଦି ଦୁଷକୁ େଚତନା

ଦିଅ, ଆଉ େସ ଆପଣା ଦୁଷତାରୁ ଓ ଆପଣା କୁପଥରୁ ନ େଫେର, େସ ନିଜ

ଅଧମେର ମରିବ, ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପାଣ ରକା କରିବ। 20 ପୁନବାର

େକୗଣସି ଧାମକ େଲାକ ଯଦି ଆପଣା ଧମରୁ େଫରି ଅଧମ କେର ଓ ଆେମ

ତାହା ସମୁଖେର ବାଧା ରଖୁ, େତେବ େସ ମରିବ; ତୁେମ ତାହାକୁ େଚତନା ନ
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େଦବା ସକାଶୁ େସ ଆପଣା ପାପେର ମରିବ ଓ ତାହାର ଧମକମସବୁ ସରଣ

କରାଯିବ ନାହ; ମାତ ଆେମ ତୁମ ହସରୁ ତାହାର ରକର ପତିେଶାଧ େନବା।

21 ତଥାପି ଧାମକ େଲାକ େଯପରି ପାପ ନ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଧାମକ

େଲାକକୁ େଚତନା େଦେଲ, େସ ଯଦି ପାପ ନ କେର, େତେବ େସ େଚତନା

ଗହଣ କରିବା ସକାଶୁ ନିଶୟ ବଞିବ ଓ ତୁେମ ଆପଣା ପାଣ ରକା କରିବ।”

22 ଏଥଉତାେର େସହି ସାନେର ସଦାପଭୁଙର ହସ େମାʼ ଉପେର ଅଧଷାନ

କଲା; ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ ଉଠି ପଦାଭୂମିକୁ ବାହାରି ଯାଅ,

ଆଉ ଆେମ େସଠାେର ତୁମ ସେଙ କଥାବାତା କରିବା!” 23 ତହେର ମଁୁ

ଉଠି ପଦାଭୂମିକୁ ବାହାରିଗଲ; ଆଉ େଦଖ, କବାର ନଦୀ କୂଳେର ମଁୁ େଯଉଁ

ମହିମା େଦଖଥଲ, ତାହାର ତୁଲ ସଦାପଭୁଙର ମହିମା େସହି ସାନେର

ଉପସିତ େହଲା; ତହଁୁ ମଁୁ ଉବୁଡ଼ େହଲ। 24 ତହେର ପରେମଶରଙ ଆତା

େମାʼ ମ େର ପେବଶ କରି େମାେତ ଚରଣେର ଠିଆ କରାଇେଲ; ପୁଣି,

େସ େମାʼ ସେଙ କଥାବାତା କରି େମାେତ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁେମ ଆପଣା

ଗୃହ ଭତେର ଆପଣାକୁ ରୁଦ କରି ରଖ। 25 ମାତ େହ ମନୁଷ ସନାନ,

େଦଖ, େଲାକମାେନ ତୁମ ଉପେର ରଜୁ େଦଇ ତଦାରା ତୁମକୁ ବାନିେବ,

ତହେର ତୁେମ ବାହାରି େସମାନଙ ମ େର ଯିବ ନାହ; 26 ପୁଣି, ଆେମ

ତୁମ ଜିହାକୁ ତୁମ ମୁଖର ତାଳୁେର ଯୁକ କରିବା, ତହେର ତୁେମ ଘୁଙା େହବ

ଓ େସମାନଙର ଭତନାକାରୀ େହବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ବିେଦାହୀ

ବଂଶ ଅଟନି। 27 ମାତ ଆେମ ତୁମ ସେଙ କଥା କହିବା ସମୟେର ତୁମ

ମୁଖ ଫଟାଇବା, ତହେର ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ, ‘ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି;’ େଯ ଶୁେଣ, େସ ଶୁଣୁ ଓ େଯ ନ ଶୁେଣ, େସ ନ ଶୁଣୁ; କାରଣ

େସମାେନ ବିେଦାହୀ ବଂଶ!”

4ଆହୁରି, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଏକ ଇଟା େନଇ ଆପଣା ସମୁଖେର

ରଖ ଓ ତହ ଉପେର ଏକ ନଗରର, ଅଥା , ଯିରୂଶାଲମର ଛବି ଅଙିତ

କର; 2ଆଉ, ତାହା େସୖନ େର େବଷିତ କର, ତାହା ବିରୁଦେର ଗଡ଼ ନିମାଣ

କର ଓ ତାହା ବିରୁଦେର ବନ ବାନ; ମ ତାହା ବିରୁଦେର ଛାଉଣି ସାପନ

କର ଓ ତହର ଚତୁଦଗେର ପାଚୀରେଭଦକ ଯନ ସାପନ କର। 3ପୁଣି,

ଏକ ଖଣ ଲୁହାର କହାଇ େନଇ ତୁମର ଓ ନଗରର ମ େର େଲୗହ ପାଚୀର

ତୁଲ ତାହା ସାପନ କର; ଆଉ, ତୁମର ମୁଖ ତହ ପତି ରଖ, ତହେର ତାହା
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ଅବରୁଦ େହବ ଓ ତୁେମ ତାହା ଅବେରାଧ କରି ତହ ବିରୁଦେର ରହିବ। ଏହା

ଇସାଏଲ ବଂଶ ପତି ଏକ ଚିହସରୂପ େହବ। 4ଆହୁରି, ତୁେମ ଆପଣା ବାମ

ପାଶେର ଶୟନ କରି ଇସାଏଲ ବଂଶର ଅଧମ ତହ ଉପେର ରଖ, ତୁେମ

ତହ ଉପେର ଶୟନ କରିବା ଦିନର ସଂଖ ାନୁସାେର େସମାନଙର ଅଧମ

େବାହିବ। 5 କାରଣ ଆେମ େସମାନଙର ଅଧମର ବଷ ତୁମ ପତି େକେତକ

ସଂଖ କ ଦିନ, ଅଥା , ତିନି ଶହ ନେବ ଦିନ େହବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ;

ଏହି ପକାେର ତୁେମ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଅଧମ େବାହିବ। 6 ପୁନବାର ତୁେମ

େସହି ସକଳ ଦିନ ସମାପ କଲା ଉତାେର ଆପଣା ଡାହାଣ ପାଶେର ଶୟନ

କରି ଯିହୁଦା ବଂଶର ଅଧମ େବାହିବ; ଚାଳିଶ ବଷର ଏକ ଏକ ବଷକୁ ଆେମ

ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଦିନ କରି ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ। 7ଆଉ, ତୁେମ ଆପଣା

ବାହୁ ଅନାବୃତ କରି ଯିରୂଶାଲମର େସୖନ େବଷନ ପତି ମୁଖ ରଖବ ଓ

ତହ ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିବ। 8 ପୁଣି, େଦଖ, ଆେମ

ତୁମକୁ ରଜୁେର ବାନୁଅଛୁ, ଏଣୁ ତୁେମ ତୁମର ଅବେରାଧର ଦିନ ସମାପ

ନ କରିବା ପଯ ନ ଏ ପାଶରୁ େସ ପାଶକୁ େଲଉଟିବ ନାହ। 9 ଆହୁରି,

ତୁେମ ଆପଣା ପାଇଁ ଗହମ, ଯବ, ଶିମ, ମସୁର, କାଙୁ ଓ ଜହା େନଇ

େଗାଟିଏ ପାତେର ରଖ ତହରୁ ରୁଟି ପସୁତ କର; ତୁେମ େଯଉଁ ତିନି ଶହ

ନେବ ଦିନ ଆପଣା ପାଶେର ଶୟନ କରିବ, େସହି ଦିନର ସଂଖ ାନୁସାେର

ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 10 ପୁଣି, ତୁେମ େଯଉଁ ଖାଦ େଭାଜନ କରିବ,

ତାହା ପରିମାଣେର ଏକ ଏକ ଦିନକୁ େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ େଲଖାଏଁ େହବ;

ତୁେମ ସମୟକୁ ସମୟ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 11ଆଉ, ତୁେମ ପରିମାଣ

ଅନୁସାେର ଏକ ହୀ ର ଷଷାଂଶ ଜଳ ପାନ କରିବ; ତୁେମ ସମୟକୁ ସମୟ

ତାହା ପାନ କରିବ। 12 ପୁଣି, ତୁେମ େସହି ଖାଦ ଦବ ଯବ ପିଷକ ପରି

େଭାଜନ କରିବ ଓ େସମାନଙ ସାକାତେର ମନୁଷ ର ବିଷା ଦାରା ତାହା ପାକ

କରିବ!” 13 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ଆେମ ଇସାଏଲର ସନାନଗଣକୁ

େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ କୁ ତଡ଼ିେଦବା, େସମାନଙ ମ େର େସମାେନ

ଏହି ପକାେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଶୁଚି ରୁଟି ଖାଇେବ।” 14 େସେତେବେଳ ମଁୁ

କହିଲ, “ଆହା, ପେଭା ସଦାପେଭା! େଦଖ, େମାର ପାଣ ଅଶୁଚି େହାଇ ନାହ,

ମଁୁ ବାଲ କାଳରୁ ଆଜି ପଯ ନ ସୟଂମୃତ କିଅବା ପଶୁ ଦାରା ବିଦୀଣ କିଛି ହ

େଭାଜନ କରି ନାହ; ଅଥବା ଘୃଣାେଯାଗ ମାଂସ େମାʼ ମୁଖେର ପେବଶ କରି
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ନାହ!” 15 ତହେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ମନୁଷ ର ବିଷା

ବଦେଳ େଗାମୟ ତୁମକୁ େଦଲୁ, ଆଉ ତୁେମ ତହ ଉପେର ଆପଣା ରୁଟି ପାକ

କରିବ।” 16ଆହୁରି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, େଦଖ,

ଆେମ ଯିରୂଶାଲମେର ଅନରୂପ ଯଷି ଭାଙିବା, ତହେର େଲାକମାେନ ସୀମିତ

ପରିମାଣ ଅନ ଯତ ସହ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ସୀମିତ ପରିମାଣ ଜଳ ଭୟେର

ପାନ କରିେବ; 17ତହେର ଅନ ଓ ଜଳର ଅଭାବେର େସମାେନ ପରସର

ପତି ବିସୟାପନ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମେର କୀଣ େହେବ।”

5 “ପୁଣି, େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଏକ ତୀକ ଖଡ, ବାରିକର କୁର ପରି

େନଇ ଆପଣା ମସକ ଓ ଦାଢ଼ି ଉପେର ଚଳାଇବ; ତହଁୁ ନିକିତି େନଇ େସହି

େକଶ େତୗଲ ଭାଗ ଭାଗ କରିବ। 2ତହର ତୃତୀୟାଂଶ େନଇ ଅବେରାଧ

କାଳ ସମାପ େହେଲ ନଗରର ମ ସାନେର ଅଗିେର ଦଗ କରିବ; ପୁଣି,

ତୃତୀୟାଂଶ େନଇ ତହର ଚତୁଦଗେର ଖଡେର କାଟିବ; ଆଉ, ତୃତୀୟାଂଶ

େନଇ ବାୟୁେର ଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ ଆେମ ତହର ପେଛ ପେଛ ଖଡ ନିେଷାଷ

କରିବା। 3 ପୁଣି, ତୁେମ ଅଳସଂଖ କ େକଶ େନଇ ଆପଣା ବସର ଅଞଳେର

ବାନିବ 4 ଓ ତହ ମ ରୁ ହ କିଛି େନଇ ଅଗି ମ େର ପକାଇ ଦଗ କରିବ,

ତହରୁ ଅଗି ନିଗତ େହାଇ ଇସାଏଲ ବଂଶ ମ କୁ ଆସିବ। 5 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି: ଏ ଯିରୂଶାଲମ; ଆେମ ଏହାକୁ େଗାଷୀଗଣ ମ େର

ସାପନ କରିଅଛୁ ଓ ତାହାର ଚତୁଦଗେର ନାନା େଦଶ ଅଛି। 6ଆଉ, େସ

ଦୁଷତା କରି େସହି େଗାଷୀଗଣ ଅେପକା ଆମ ଶାସନାବଳି ବିରୁଦେର ଓ

ତାହାର ଚତୁଦଗସିତ େଦଶସମୂହର ଅେପକା ଆମ ବିଧସକଳର ବିରୁଦେର

ବିେଦାହାଚରଣ କରିଅଛି; କାରଣ େସମାେନ ଆମର ଶାସନାବଳି ଅଗାହ

କରିଅଛନି ଓ ଆମର ବିଧରୂପ ପଥେର ଗମନ କରି ନାହାନି! 7ଏେହତୁ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଚତୁଦଗସିତ େଗାଷୀଗଣ

ଅେପକା ଅଧକ ଗଣେଗାଳକାରୀ ଅଟ ଓ ଆମ ବିଧରୂପ ପଥେର ଗମନ କରି

ନାହଁ, କିଅବା ଆମର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରି ନାହଁ, ଅଥବା ଆପଣା

ଚତୁଦଗସିତ େଗାଷୀଗଣର ବିଧାନାନୁସାେର କମ କରି ନାହଁ 8 ଏଥପାଇଁ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ, ଆେମ ହ ତୁମର ବିପକ

ଅଟୁ ଓ ଆେମ େଗାଷୀଗଣର ସାକାତେର ତୁମ ମ େର ବିଚାର ସାଧନ

କରିବା। 9ପୁଣି, ଯାହା ଆେମ କରି ନାହଁୁ ଓ ଯହର ତୁଲ ଆଉ ଆେମ କରିବା
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ନାହ, ଏପରି କମ, ତୁମମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ ସକଳ କିୟା ସକାଶୁ ଆେମ

ତୁମମାନଙ ମ େର କରିବା। 10ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ମ େର ପିତୃଗଣ

ସନାନଗଣକୁ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ସନାନମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାକୁ

େଭାଜନ କରିେବ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ମ େର ବିଚାର ସାଧନ କରିବା ଓ ତୁମର

ସମଗ ଅବଶିଷାଂଶକୁ ଚତୁଦଗେର ଛିନଭନ କରିବା। 11 ଏେହତୁ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ଆପଣାର ତୁଚ ବସୁସକଳ ଦାରା ଓ ଆପଣାର ସବୁ

ଘୃଣାେଯାଗ କମ ଦାରା ଆମର ପବିତ ସାନ ଅଶୁଚି କରିଅଛ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଆେମ ହ ତୁମକୁ ହାସ କରିବା; ଆହୁରି, ଚକୁଲଜା

କରିବା ନାହ, ମ ଆେମ କିଛି ଦୟା କରିବା ନାହ। 12 ତୁମର ତୃତୀୟାଂଶ

ମହାମାରୀେର ମରିେବ, ଆଉ ଦୁଭକ ଦାରା ତୁମ ମ େର େସମାେନ କୟ

ପାଇେବ; ପୁଣି, ତୃତୀୟାଂଶ ଖଡ ଦାରା ତୁମ ଚତୁଦଗେର ପତିତ େହେବ;

ଆଉ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆେମ ଚତୁଦଗେର ଛିନଭନ କରିବା ଓ େସମାନଙର

ପଶାତ ଖଡ ନିେଷାଷ କରିବା। 13 ଏହି ପକାେର ଆମର େକାଧ ସଫଳ େହବ

ଓ ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସାଧ ଶାନ େହବା; ତହେର

ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସଫଳ କଲା ଉତାେର ଆେମ

ସଦାପଭୁ, ଆପଣା ଅନଜାଳାେର େଯ ଏ କଥା କହିଅଛୁ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିେବ। 14ଆହୁରି, ଆେମ ତୁମର ଚତୁଦଗସିତ େଗାଷୀଗଣ ମ େର ତୁମକୁ

ପଥକମାନଙ ଦୃଷିେର ଉତନ ସାନ ଓ ନିନାର ପାତ କରିବା। 15 ଏହିରୂେପ

େଯେତେବେଳ ଆେମ େକାଧେର, େକାପେର ଓ େକାପଯୁକ ଭତନାେର ତୁମ

ମ େର ବିଚାର ସାଧନ କରିବା, େସେତେବେଳ ତୁମ ଚତୁଦଗସିତ େଗାଷୀଗଣ

ନିକଟେର ତାହା ନିନାର, ଉପହାସର, ଶିକାର ଓ ଆଶଯ ର ବିଷୟ େହବ;

ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ; 16ଆେମ େସଠାସିତ େଲାକମାନଙ ପତି

ବିନାଶାଥକ ଦୁଭକରୂପ କୂର ତୀରଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବା, ତୁମମାନଙୁ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପଠାଇବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଦୁଭକ ବୃଦି

କରିବା ଓ ତୁମମାନଙର ଅନରୂପ ଯଷି ଭାଙି ପକାଇବା; 17ଆଉ, ଆେମ

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଦୁଭକ ଓ ହିଂସକ ଜନୁମାନଙୁ ପଠାଇବା, େସମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ନିଃସନାନ କରିେବ; ମହାମାରୀ ଓ ରକ ତୁମମାନଙର ମ େଦଇ

ଯିବ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଖଡ ଆଣିବା; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହିଅଛୁ।”
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6ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଇସାଏଲର ପବତଗଣ

ପତି ଆପଣା ମୁଖ କରି େସମାନଙ ପତି ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, 3

ଆଉ, କୁହ, େହ ଇସାଏଲର ପବତଗଣ ତୁେମମାେନ ପଭୁ, ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ଶୁଣ; ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ପବତଗଣକୁ ଓ ଉପପବତଗଣକୁ, ଜଳପଣାଳୀ

ଓ ଉପତ କା ସମୂହକୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ, ଆେମ ହ ତୁମମାନଙ

ବିରୁଦେର ଏକ ଖଡ ଆଣିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର ଉଚସଳୀସକଳ

ବିନଷ କରିବା। 4ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ଯ େବଦିମାନ ଧଂସ ଓ ତୁମମାନଙ

ସୂଯ ପତିମାଗଣ ଭଗ େହେବ ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର ହତ େଲାକମାନଙୁ

ତୁମମାନଙ େଦବତାଗଣର ସମୁଖେର ପକାଇେଦବା। 5 ଆଉ, ଆେମ

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଶବ େସମାନଙ ପତିମାଗଣର ସମୁଖେର ରଖବା ଓ

ତୁମମାନଙର ଅସିସବୁ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଯ େବଦିମାନର ଚାରିଆେଡ଼ ବିଞି

େଦବା। 6 ତୁମମାନଙର ଯାବତୀୟ ବସତି ସାନର ନଗରସକଳ ଉତନ

େହବ ଓ ଉଚସଳୀସବୁ ଧଂସ େହବ, ତହେର ତୁମମାନଙର ଯ େବଦିସବୁ

ଉତନ, ଧଂସ େହବ ଓ ତୁମମାନଙର େଦବତାଗଣ ଭଗ ଓ ରହିତ େହେବ ଓ

ତୁମମାନଙର ସୂଯ ପତିମାଗଣ ଉଚିନ େହେବ, ଆଉ ତୁମମାନଙର ହସକୃତ

କମସବୁ ଲୁପ େହବ। 7 ପୁଣି, ହତ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ ମ େର ପତିତ

େହେବ, ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।

8 ତଥାପି ଆେମ ଏକ ଅବଶିଷାଂଶ ରଖବା, ତୁେମମାେନ ନାନା େଦଶେର

ଛିନଭନ େହବା ସମୟେର ତୁମମାନଙର େକେତକ େଲାକ େଗାଷୀଗଣ

ମ େର ଖଡରୁ ରକା ପାଇେବ। 9 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର େସହି ରକାପାପ

େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ କୁ ବନୀ ଅବସାେର

ନୀତ େହେବ, େସମାନଙ ମ େର ଥାଇ ଆମକୁ ସରଣ କରିେବ, ଅଥା ,

େସମାନଙର େଯଉଁ ବ ଭଚାରୀ ହୃଦୟ ଆମକୁ ତ ାଗ କରି ଯାଇଅଛି ଓ

େସମାନଙର େଯଉଁ ଚକୁ ବ ଭଚାରୀ େହାଇ େଦବତାଗଣର ପଶାତ ଗମନ

କେର, ତହ ସକାଶୁ ଆେମ କିପରି ବିଦୀଣ େହାଇଅଛୁ, ଏହା େସମାେନ

ସରଣ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ

ଆଚାର ବ ବହାର ଦାରା େଯଉଁ ଦୁଷିୟା କରିଅଛନି, ତହ ନିମେନ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ଦୃଷିେର ଆପଣାମାନଙୁ ଘୃଣା କରିେବ। 10ତହେର ଆେମ
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େଯ ସଦାପଭୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ; ଆେମ େସମାନଙ ପତି ଏହି

ଅମଙଳ ଘଟାଇବାର କଥା ବୃଥା କହି ନାହଁୁ।” 11 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “ତୁେମ କରାଘାତ, ପଦାଘାତ କର ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ସକଳ

ଘୃଣାେଯାଗ ଦୁଷିୟା ସକାଶୁ କୁହ, ହାୟ ହାୟ! କାରଣ େସମାେନ ଖଡେର,

ଦୁଭକେର ଓ ମହାମାରୀେର ପତିତ େହେବ। 12 େଯଉଁ େଲାକ ଦୂରେର

ଅଛି, େସ ମହାମାରୀେର ମରିବ; େଯଉଁ େଲାକ ନିକଟେର ଅଛି, େସ ଖଡ

ଦାରା ପତିତ େହବ; େଯଉଁ େଲାକ ଅବଶିଷ ରେହ ଓ ଅବରୁଦ ହୁଏ, େସ

ଦୁଭକେର ମରିବ; ଏହି ପକାେର ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାପ

ସମନ କରିବା। 13 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ପେତ କ ଉଚ ପବତ ଉପେର,

ସକଳ ପବତ ଶୃଙେର, ପେତ କ ହରି ବଣ ବୃକ ତେଳ ଓ ପେତ କ ନିବିଡ଼

ଅେଲାନ ବୃକ ତେଳ, େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର

ସକଳ େଦବତା ଉେଦଶ େର େସୗରଭାଥକ େନୖେବଦ ଉତଗ କେଲ, େସହି

ସକଳ ସାନେର େସମାନଙ ଯ େବଦିର ଚତୁଦଗେର େଦବତାଗଣର ମ େର

େସମାନଙ ହତ େଲାକମାେନ ରହିେବ, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 14 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବା ଓ ପାନରଠାରୁ ଦିବା ପଯ ନ େସମାନଙର

ସମୁଦାୟ ବସତିେଦଶକୁ ଧଂସ ଓ ଶୂନ କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

7ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙ ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ

ମନୁଷ ସନାନ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲ େଦଶ ପତି କହନି; ଅନିମକାଳ,

େଦଶର ଚାରି େକାଣେର ଅନିମକାଳ ଉପସିତ େହାଇଅଛି। 3 ଏେବ ତୁମର

ଅନିମକାଳ ଉପସିତ, ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆପଣା େକାଧ େପରଣ କରିବା

ଓ ତୁମର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁମର ବିଚାର କରିବା ଓ ତୁମର ଘୃଣାେଯାଗ

ସକଳ କମର ଫଳ ତୁମ ଉପେର ବତାଇବା। 4ଆେମ ତୁମ ପତି ଚକୁଲଜା

କରିବା ନାହ, କିଅବା ଆେମ ଦୟା କରିବା ନାହ; ମାତ ତୁମ ଆଚରଣର ଫଳ

ଆେମ ତୁମ ଉପେର ବତାଇବା ଓ ତୁମର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସବୁ ତୁମ ମ େର

ରହିବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।

5 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଅମଙଳ ହ ଅମଙଳ; େଦଖ, ତାହା

ଆସୁଅଛି। 6 ଅନିମକାଳ ଉପସିତ, େସହି ଅନିମକାଳ ଉପସିତ, ତାହା ତୁମ



ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ ଦବକାଙ ପୁସକ 1612

ବିରୁଦେର ଜାଗି ଉଠୁଅଛି; େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି। 7 େହ େଦଶ ନିବାସୀ

େଲାକ, ତୁମର େଶଷ ବିଚାରା ା ଉପସିତ, େସହି ସମୟ ଉପସିତ, େସହି

ଦିନ ସନିକଟ; ତାହା େକାଳାହଳର ଦିନ ଓ ପବତଗଣ ଉପେର ଆନନ

ଧନିର ଦିନ ନୁେହଁ। 8 ଏେବ ଆେମ ଅବିଳମେର ଆମର େକାପ ତୁମ ଉପେର

ଢାଳି େଦବା ଓ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆପଣା େକାଧ ସଫଳ କରିବା, ଆଉ ତୁମର

ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁମର ବିଚାର କରିବା; ଆେମ ତୁମର ଘୃଣାେଯାଗ ସକଳ

କିୟାର ଫଳ ତୁମ ଉପେର ବତାଇବା। 9 ପୁଣି, ଆେମ ଚକୁଲଜା କରିବା

ନାହ; କିଅବା ଦୟା କରିବା ନାହ; ଆେମ ତୁମର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁମ

ଉପେର ଫଳ ବତାଇବା ଓ ତୁମର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସକଳ ତୁମ ମ େର

ରହିବ; ତହେର ଆେମ ସଦାପଭୁ ଆଘାତ କରୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।

10 େଦଖ, େସହି ଦିନ, େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି; ତୁମର େଶଷ ବିଚାରା ା

ନିଗତ େହଲା; ଯଷି ପୁଷିତ େହାଇଅଛି, ଅହଙାର ଅଙୁରିତ େହାଇଅଛି। 11

େଦୗରାତ ବଢ଼ି ଉଠି ଦୁଷତାରୂପ ଯଷି େହାଇଅଛି; େସମାନଙର େକହି କିଅବା

େସମାନଙର େଲାକସମୂହ କିଅବା େସମାନଙର ଧନ ରହିବ ନାହ; ଅଥବା

େସମାନଙ ମ େର େଶଷତା ରହିବ ନାହ। 12 ସମୟ ଉପସିତ େହଲା, ଦିନ

ନିକଟବତୀ େହଉଅଛି; କୟକାରୀ ଆନନ ନ କରୁ ଓ ବିକୟକାରୀ େଶାକ ନ

କରୁ; କାରଣ େସହି ସାନର ସମସ େଲାକସମୂହ ଉପେର େକାପ ଉପସିତ।

13 େଯେହତୁ େସମାେନ ଜୀବିତ ଥେଲ େହଁ ବିକୟକାରୀ ବିକୀତ ଅଧକାରକୁ

େଫରିଯିବ ନାହ; କାରଣ ଏହି ଦଶନ େସହି ସାନସ ସମୁଦାୟ େଲାକସମୂହ

ବିଷୟକ ଅେଟ, େକହି େଫରିଯିେବ ନାହ; ପୁଣି, ଆପଣା ଜୀବନର ଅଧମେର

େକହି ଆପଣାକୁ ସବଳ କରିେବ ନାହ। 14 େସମାେନ ତୂରୀ ବଜାଇ ସବୁ

ପସୁତ କରିଅଛନି; ମାତ େକହି ଯୁଦକୁ ଯାଏ ନାହ; କାରଣ େସହି ସାନର

ସମସ େଲାକସମୂହ ଉପେର ଆମର େକାପ ଅଛି। 15ବାହାେର ଖଡ, ଭତେର

ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭକ ଅଛି; େଯଉଁ େଲାକ େକତେର ଅଛି, େସ ଖଡେର ମରିବ

ଓ େଯ ନଗର ମ େର ଅଛି, ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀ ତାକୁ ଗାସ କରିବ। 16

ମାତ େସମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ପଳାନି, େସମାେନ ରକା ପାଇେବ ଓ

ଉପତ କାର ଘୁଘୁ ପରି ପବତେର ସମେସ ବିଳାପ କରିେବ, ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମ େହତୁ ବିଳାପ କରିେବ। 17 ସମସଙର ହସ ଦୁବଳ

େହବ, ସମସଙର ଆଣୁ ଜଳ ପରି ଦୁବଳ େହବ। 18 ମ େସମାେନ
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କଟିେଦଶେର ଚଟବସ ବାନିେବ ଓ ମହାଶଙା େସମାନଙୁ ଆଚନ କରିବ;

ଆଉ, ସମସଙ ମୁଖ ଲଜିତ େହବ ଓ ସମସଙର ମସକ ଟାଙରା େହବ। 19

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ରୂପା ଦାଣେର ପକାଇେଦେବ ଓ େସମାନଙର

ସୁନା ଅଶୁଚି ବସୁ ତୁଲ େହବ; ସଦାପଭୁଙ େକାପର ଦିନେର େସମାନଙର

ରୂପା ଓ ସୁନା େସମାନଙୁ ରକା କରି ପାରିବ ନାହ; ତାହା େସମାନଙ ପାଣକୁ

ତୃପ କିଅବା ଉଦର ପୂଣ କରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ହ େସମାନଙର

ଅଧମଜନକ ବିଘ େହାଇଅଛି। 20 େସ ଆପଣାର େଶାଭାରୂପ ଅଳଙାର

ମହତେର ସାପନ କେଲ; ମାତ େସମାେନ ତହ ମ େର ଆପଣାମାନଙର

ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣାେଯାଗ ପତିମାଗଣ ନିମାଣ କେଲ; ଏେହତୁ ଆେମ ତାହା

େସମାନଙ ପତି ଅଶୁଚି ବସୁ ସରୂପ କରିଅଛୁ। 21 ପୁଣି, ଆେମ ତାହା ମୃଗୟା

ସରୂେପ ବିେଦଶୀମାନଙର ଓ ଲୁଟିତ ଦବ ସରୂେପ ପୃଥବୀର ଦୁଷମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କରିବା; ତହେର େସମାେନ ତାହା ଅପବିତ କରିେବ। 22

ଆହୁରି, ଆେମ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇବା, ତହେର େସମାେନ

ଆମର ନିଭୃତ ସାନ ଅପବିତ କରିେବ; ଆଉ, ଡକାୟତମାେନ ତହ ମ େର

ପେବଶ କରି ତାହା ଅପବିତ କରିେବ। 23 ଶିକୁଳି ପସୁତ କର; କାରଣ

ରକପାତରୂପ ଅପରାଧେର େଦଶ ପରିପୂଣ ଓ େଦୗରାତ େର ନଗର ପରିପୂଣ

ଅେଟ। 24 ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଷତମ େଲାକଙୁ

ଆଣିବା, ତହେର େସମାେନ ଏମାନଙର ଗୃହସବୁ ଅଧକାର କରିେବ; ମ

ଆେମ ବଳବାନମାନଙର ଦପ ଚୂଣ କରିବା; ତହେର େସମାନଙର ପବିତ

ସାନସବୁ ଅପବିତ େହବ। 25 ବିନାଶ ଆସୁଅଛି; େସମାେନ ଶାନି ଅେନଷଣ

କରିେବ; ପୁଣି, କିଛି ପାଇେବ ନାହ। 26 ବିପଦ ଉପେର ବିପଦ ଘଟିବ

ଓ ଜନରବ ଉପେର ଜନରବ େହବ; ତହେର େସମାେନ ଭବିଷ ବକାର

ନିକଟେର ଦଶନର େଚଷା କରିେବ; ମାତ ଯାଜକର ବ ବସା ାନ ଓ ପାଚୀନ

େଲାକମାନଙର ପରାମଶ େଲାପ ପାଇବ। 27 ରାଜା େଶାକ କରିବ ଓ

ଅଧପତି ଉତନତାରୂପ ବସେର ପରିହିତ େହବ ଓ େଦଶସ େଲାକମାନଙର

ହସ କମିତ େହବ; ଆେମ େସମାନଙର ଆଚରଣାନୁସାେର େସମାନଙ ପତି

ବ ବହାର କରିବା ଓ େସମାନଙର େଯାଗ ତାନୁସାେର େସମାନଙର ବିଚାର

କରିବା, ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”
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8ଏଥଉତାେର ଷଷ ବଷର ଷଷ ମାସର ପଞମ ଦିନେର ମଁୁ ଆପଣା ଗୃହେର

ବସିଥଲ ଓ ଯିହୁଦାର ପାଚୀନମାେନ େମାʼ ସମୁଖେର ବସିଥେଲ, ଏପରି

ସମୟେର ପଭୁ, ସଦାପଭୁଙର ହସ େମାʼ ଉପେର ଅଧଷିତ େହଲା। 2

ତହେର ମଁୁ େଦଖଲ, ଆଉ େଦଖ, ଅଗିର ଆଭା ତୁଲ ଏକ ମୂତ; ତାହାଙ

କଟିଠାରୁ ତଳ ପଯ ନ ଅଗିମୟ ଓ ତାହାଙ କଟିଠାରୁ ଉପର ପଯ ନ ଉତପ

ଧାତୁ ତୁଲ େଜ ାତିମୟ ଆକୃତି। 3 ପୁଣି, େସ ଏକ ହସର ଆକୃତି ବିସାର

କରି େମାʼ ମସକର େକଶ ଧରିେଲ; ତହେର ପରେମଶରଙ ଆତା େମାେତ

ପୃଥବୀ ଓ ଆକାଶର ମ ବତୀ ସାନକୁ ଉଠାଇେଲ ଓ ଈଶରୀୟ ଦଶନକେମ

ଯିରୂଶାଲମକୁ, ଭତର ପାଙଣର ଉତରାଭମୁଖ ପେବଶ ସାନର ଦାର ନିକଟକୁ

େମାେତ ଆଣିେଲ; େସହି ସାନେର ଅନଜାଳାଜନକ ଅନଜାଳା ପତିମା ସାପିତ

ଥଲା। 4ଆଉ େଦଖ, ପଦାଭୂମିେର ମଁୁ େଦଖଥବା ଦୃଶ ପମାେଣ େସହି

ସାନେର ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙର ପତାପ ବିଦ ମାନ ଥଲା। 5 ତହେର

େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଏେବ ଚକୁ େଖାଲ ଉତର

ଦିଗର ପଥ ପତି ଅନାଅ।” ତହଁୁ ମଁୁ ଚକୁ େଖାଲ ଉତର ଦିଗସ ପଥ ଆେଡ଼

ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, ଯ େବଦିର ଉତର ଦିଗସ ଦାରର ପେବଶ ସାନେର

େସହି ପତିମା ଥଲା, ଯାହା ପରେମଶରଙୁ େକାଧ ଓ ଈଷାପରାୟଣ କରିଥଲା।

6 ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, େସମାେନ ଯାହା

କରୁଅଛନି, ତାହା କି ତୁେମ େଦଖୁଅଛ, ଆେମ େଯପରି ଆପଣା ଧମଧାମରୁ

ଦୂରକୁ ଯିବା, ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଏଠାେର ମହା ମହା ଘୃଣାେଯାଗ

କମ କରୁଅଛନି। ମାତ ଏଥଉତାେର ତୁେମ ପୁନବାର ଅନ ମହା ଘୃଣାେଯାଗ

କମମାନ େଦଖବ।” 7 ପୁଣି, େସ େମାେତ ପାଙଣର ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ;

ତହେର ମଁୁ ଦୃଷି କରେନ, େଦଖ, କାନ ମ େର େଗାଟିଏ ଛିଦ ଅଛି। 8

େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଏହି କାନ େଖାଳ; ତହଁୁ

ମଁୁ େସହି କାନ େଖାଳେନ, େଦଖ, େଗାଟିଏ ଦାର ଅଛି।” 9 ଏଥେର େସ

େମାେତ କହିେଲ, “ଭତରକୁ ଯାଅ, ଆଉ, ଏଠାେର େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ

ଦୁଷ ଘୃଣାେଯାଗ କମମାନ କରୁଅଛନି, ତାହା େଦଖ।” 10 ତହଁୁ ମଁୁ ଭତରକୁ

ଯାଇ େଦଖଲ; ଆଉ େଦଖ, ଚତୁଦଗସ କାନେର ସବପକାର ଉେରାଗାମୀ

ଜନୁର, ଘୃଣାେଯାଗ ପଶୁର ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ସକଳ େଦବତାର ପତିମୂତ

ଚିତିତ େହାଇଅଛି। 11 ପୁଣି, େସହିସବୁର ସମୁଖେର ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ
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ପାଚୀନବଗର ସତୁରି ଜଣ ଠିଆ େହାଇଅଛନି ଓ େସମାନଙର ମ ସାନେର

ଶାଫ ର ପୁତ ଯାସନୀୟ ଠିଆ େହାଇଅଛି, ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା

ଧୂପାଚି ହସେର ଧରିଅଛନି; ଆଉ, ଧୂପରୂପ େମଘର ସୁଗନି ଊଦକୁ ଉଠୁଅଛି।

12 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଇସାଏଲ ବଂଶର

ପାଚୀନବଗ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିମାଗୃହେର ଅନକାରେର ଯାହା

କରୁଅଛନି, ତାହା କି ତୁେମ େଦଖଲ? କାରଣ େସମାେନ କହନି, ସଦାପଭୁ

ଆମମାନଙୁ େଦଖନି ନାହ; ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀକୁ ତ ାଗ କରିଅଛନି।” 13 େସ

ଆହୁରି େମାେତ କହିେଲ, “ଏଉତାେର ତୁେମ ପୁନବାର େସମାନଙର କୃତ

ମହା ଘୃଣାେଯାଗ କମମାନ େଦଖବ।” 14 ତହେର େସ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ଉତର ଦିଗସ ଦାରର ପେବଶ ସାନ ନିକଟକୁ େମାେତ ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ,

ସୀମାେନ େସଠାେର ବସି ତମୁଷର (େଦବତା) ପାଇଁ କନନ କରୁଅଛନି।

15 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ କି ଏହା

େଦଖଲ? ଏଉତାେର ତୁେମ ଏହା ଅେପକା ପୁନବାର ମହା ଘୃଣାେଯାଗ

କମମାନ େଦଖବ।” 16 ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ଭତର

ପାଙଣ ମ କୁ ଆଣିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ମନିରର ଦାର ନିକଟେର,

ବାରଣା ଓ ଯ େବଦିର ମ ସାନେର ଊଣାଧକ ପଚିଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ସଦାପଭୁଙ

ମନିର ପତି ପିଠି କରି ଓ ପୂବଦିଗ ପତି ମୁଖ କରିଅଛନି; ଆଉ, େସମାେନ

ପୂବଦିଗ ପତି ସୂଯ କୁ ପଣାମ କେଲ। 17 ତହେର େସ େମାେତ କହିେଲ,

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ କି ଏହା େଦଖଲ? ଏହି ସାନେର ଯିହୁଦା ବଂଶ

େଯଉଁ ଘୃଣାେଯାଗ କମମାନ କରୁଅଛନି, ତାହା କି େସମାନଙ ପକୀେର

ଲଘୁ ବିଷୟ? କାରଣ େସମାେନ େଦଶକୁ େଦୗରାତ େର ପରିପୂଣ କରିଅଛନି

ଓ ଆମକୁ େକାଧାନିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବାର େଫରିଅଛନି; ଆଉ େଦଖ,

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନାସିକାଗେର ଶାଖା ରଖନି। 18 ଏଥପାଇଁ ଆେମ

ମ େକାପେର ବ ବହାର କରିବା; ଚକୁଲଜା କରିବା ନାହ, କିଅବା ଦୟା

କରିବା ନାହ; ଆଉ, ଯଦ ପି େସମାେନ ଆମ କଣେଗାଚରେର ଉଚସରେର

ଡାକନି, ତଥାପି ଆେମ େସମାନଙ କଥା ଶୁଣିବା ନାହ।”

9 େତେବ େସ ଉଚସରେର େମାʼ କଣେର ଏହି କଥା କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ନଗରେର ନିଯୁକ କମଚାରୀମାନଙୁ ନିକଟକୁ ଅଣାଅ, ପେତ େକ ଆପଣା

ଆପଣା ହସେର ବିନାଶକ ଅସ ଧରି ଆସନୁ।” 2 ଏଥେର େଦଖ, ଉତର
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ଦିଗସ ଉଚତର ଦାରର ପଥରୁ ଛଅ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆସିେଲ, େସମାନଙର

ପେତ କର ହସେର ସଂହାରକ ଅସ ଥଲା ଓ େସମାନଙର ମ ସାନେର

ଶୁକବସ ପରିହିତ ଏକ ପୁରୁଷ ଥେଲ, ତାଙର ପାଶେର େଲଖକର କାଳୀଘଡ଼ି

ଥଲା। ପୁଣି, େସମାେନ ଭତରକୁ ଯାଇ ପିତଳମୟ ଯ େବଦିର ପାଶେର

ଠିଆ େହେଲ। 3 ପୁଣି, ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙର ପତାପ େଯଉଁ କିରୂବର

ଉପେର ଥଲା, ତାହା ତାହାଠାରୁ ଉଠି ଗୃହର ଏରୁଣି ନିକଟକୁ ଯାଇଥଲା;

ଆଉ, େସ େସହି ଶୁକବସ ପରିହିତ ଓ ପାଶେର େଲଖକର କାଳୀଘଡ଼ିଧାରୀ

ପୁରୁଷକୁ ଡାକିେଲ। 4 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ନଗରର

ମ େଦଇ, ଯିରୂଶାଲମର ମ େଦଇ ଯାଅ ଓ ତହ ମ େର କୃତ ସକଳ

ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା ସକାଶୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଦୀଘ ନିଃଶାସ ଛାଡ଼ନି ଓ

କାତେରାକି କରନି, େସମାନଙର କପାଳେର ଚିହ ଦିଅ।” 5 ଆଉ, େସ

ଅନ ମାନଙୁ େମାର କଣେଗାଚରେର କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ତାହାର ପେଛ

ପେଛ ନଗର ମ କୁ ଯାଇ ସଂହାର କର; ଚକୁଲଜା କି ଦୟା କର ନାହ। 6

ବୃଦ, ଯୁବା, କୁମାରୀ, ଶିଶୁ ଓ ସୀେଲାକ ସମସଙୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ବଧ କର;

ମାତ େଯଉଁମାନଙଠାେର ଚିହ ଅଛି, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହ; ଆଉ,

ଆମର ଧମଧାମଠାରୁ ଆରମ କର।” ତହେର େସମାେନ ଗୃହର ସମୁଖସିତ

ପାଚୀନଗଣଠାରୁ ଆରମ କେଲ। 7ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଗୃହ

ଅଶୁଚି କର ଓ ହତ େଲାକେର ପାଙଣସବୁ ପରିପୂଣ କର; ତୁେମମାେନ

ବାହାରି ଯାଅ।” ତହେର େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ ନଗର ମ େର ସଂହାର

କେଲ। 8ଆଉ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ ସଂହାର କରୁଥେଲ, େସେତେବେଳ

ମଁୁ ଅବଶିଷ ରହିଲ, ତହେର ମଁୁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ କନନ କରି କହିଲ, “ଆହା,

ପେଭା ସଦାପେଭା! ତୁେମ କି ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳି

େଦଇ ଇସାଏଲର ସମୁଦାୟ ଅବଶିଷାଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବ?” 9 ତହେର େସ

େମାେତ କହିେଲ, “ଇସାଏଲ ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶର ଅଧମ ଅତ ନ ବଡ଼ ଓ େଦଶ

ରକେର ପରିପୂଣ, ଆଉ ନଗର ଅନ ାୟ ବିଚାରେର ପରିପୂଣ େହାଇଅଛି;

କାରଣ େସମାେନ କହନି, ‘ସଦାପଭୁ ପୃଥବୀକୁ ତ ାଗ କରିଅଛନି ଓ ସଦାପଭୁ

େଦଖନି ନାହ।’ 10 ଏେହତୁ ଆେମ ମ ଚକୁଲଜା କରିବା ନାହ, କିଅବା

ଦୟା କରିବା ନାହ, ମାତ ଆେମ େସମାନଙ ଆଚରଣର ପତିଫଳ େସମାନଙ

ମସକେର ବତାଇବା।” 11 ଏଉତାେର େଦଖ, ଶୁକବସ ପରିହିତ ଓ ଆପଣା
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ପାଶେର କାଳୀଘଡ଼ିଧାରୀ େସହି ପୁରୁଷ ସମାଦ େଦଇ କହିେଲ, “ଆପଣ

ଆମକୁ େଯପରି ଆ ା କେଲ, ଆେମ େସହିପରି କରିଅଛୁ।”

10 େସେତେବେଳ ମଁୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, କିରୂବମାନଙର ମସକର

ଉପରିସ ଶୂନ ମଣଳେର ନୀଳକାନମଣି ସଦୃଶ ଏକ ସିଂହାସନର ତୁଲ

ଆକୃତି େସମାନଙ ଉପେର େଦଖାଗଲା। 2ପୁଣି, େସ େସହି ଶୁକବସ ପରିହିତ

ପୁରୁଷକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େସହି ଘୂଣାୟମାନ ଚକମାନର ମ ସାନକୁ,

ଅଥା , କିରୂବର ତଳକୁ ଯାଇ, କିରୂବମାନର ମ ସାନରୁ ଏକ ଅଞଳିପୂଣ

ଜଳନ ଅଙାର େନଇ ନଗର ଉପେର ବିଞି ଦିଅ।” ତହେର େସ ବ କି େମାʼ

ସାକାତେର ଗେଲ। 3 େସହି ପୁରୁଷ ଯିବା ସମୟେର କିରୂବମାେନ ଗୃହର

ଦକିଣ ପାଶେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ ଓ େମଘ ଭତର ପାଙଣକୁ ପରିପୂଣ

କଲା। 4 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙର ପତାପ କିରୂବର ଉପରରୁ ଉଠି ଗୃହର ଏରୁଣିର

ଉପେର ଠିଆ େହଲା; ତହେର ଗୃହ େମଘେର ପରିପୂଣ େହଲା ଓ ପାଙଣ

ସଦାପଭୁଙ ପତାପର େତଜେର ପରିପୂଣ େହଲା। 5ଆଉ, ସବଶକିମାନ

ପରେମଶରଙର କଥା କହିବା ସମୟର ରବ ତୁଲ କିରୂବମାନଙ ପକୀର

ଶବ ବାହାର ପାଙଣ ପଯ ନ ଶୁଣାଗଲା। 6 ପୁଣି, ତୁେମ ଘୂଣାୟମାନ ଚକ

ମ ରୁ, ଅଥା , କିରୂବଗଣର ମ ସାନରୁ ଅଗି ନିଅ, ଏହି କଥା କହି େସ

େସହି ଶୁକବସ ପରିହିତ ପୁରୁଷକୁ ଆ ା କଲା େବେଳ େସହି ପୁରୁଷ ଯାଇ

େଗାଟିଏ ଚକ ପାଶେର ଠିଆ େହେଲ। 7ତହେର େସହି କିରୂବ, କିରୂବମାନଙ

ମ ରୁ, କିରୂବମାନଙର ମ ସିତ ଅଗିକୁ ଆପଣା ହସ ବଢ଼ାଇ ତହରୁ କିଛି

େନଇ େସହି ଶୁକବସ ପରିହିତ ପୁରୁଷଙ ହସେର େଦେଲ ଓ େସ ତାହା େନଇ

ବାହାରକୁ ଗେଲ। 8ଆଉ, କିରୂବମାନଙ ମ େର େସମାନଙ ପକ ତେଳ

ମାନବ ହସର ଏକ ଆକୃତି େଦଖାଗଲା। 9 ପୁଣି, ମଁୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ,

ଏକ କିରୂବର ପାଶେର ଏକ ଚକ ଓ ଅନ କିରୂବର ପାଶେର ଅନ ଚକ,

ଏହିରୂପ କିରୂବମାନଙ ପାଶେର ଚାରି ଚକ ଥଲା; ଆଉ, େସହି ଚକମାନର

ଆଭା େବୖଦୁଯ ମଣିର ଆଭା ତୁଲ ଥଲା। 10 େସମାନଙର ଆକୃତି ଏହି,

ଚକ ମ େର ଚକ ଥଲା ପରି େସହି ଚାରିର ଏକ ଆକୃତି ଥଲା। 11 ଗମନ

କରିବା େବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଚାରି ପାଶେର ଗମନ କେଲ;

ଗମନ କଲା େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହ, ମାତ ମସକର ସମୁଖ

ସାନକୁ ତାହାର ପଶାତେର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା େବେଳ େସମାେନ
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େଫରିେଲ ନାହ। 12ପୁଣି, େସମାନଙର ସମୁଦାୟ ଶରୀର, େସମାନଙର

ପୃଷ, ହସ ଓ ପକ, ଆଉ ଚକସବୁ, ଅଥା , େସହି ଚାରି ଚକ ଚାରିଆେଡ଼

ଚକୁେର ପୂଣ ଥଲା। 13ଆଉ, େମାʼ କଣେଗାଚରେର େସହି ଚକମାନଙୁ

ଘୂଣାୟମାନ ଚକ େବାଲ କୁହାଗଲା। 14 ପୁଣି, ପେତ କର ଚାରି ମୁଖ ଥଲା;

ପଥମ ମୁଖ କିରୂବର ମୁଖ, ଦିତୀୟର ମୁଖ ମନୁଷ ର ମୁଖ, ତୃତୀୟ ସିଂହର

ମୁଖ ଓ ଚତୁଥ ଉେତାଶ ପକୀର ମୁଖ। 15ଆଉ, କିରୂବଗଣ ଊଦକୁ ଉଠିେଲ।

ମଁୁ କବାର ନଦୀ ତୀରେର େଯଉଁ ଜୀବିତ ପାଣୀକୁ େଦଖଥଲ, େସ ଏହି।

16 କିରୂବମାେନ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଚକସବୁ େସମାନଙର ପାଶେର

ଗମନ କେଲ: ପୁଣି, କିରୂବମାେନ ଭୂମିରୁ ଊଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ

ଆପଣା ଆପଣା ପକ ଉଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ ଚକସବୁ ହ େସମାନଙ

ପାଶ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହ। 17 େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଏମାେନ ଠିଆ

େହେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିବା େବେଳ ଏମାେନ େସମାନଙର

ସେଙ ସେଙ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ; କାରଣ େସହି ଜୀବିତ ପାଣୀର ଆତା େସହି

ଚକସବୁେର ଥଲା। 18 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ଗୃହର ଏରୁଣିର

ଊଦରୁ ପସାନ କରି କିରୂବମାନଙ ଉପେର ଅଧଷାନ କଲା। 19 ତହେର

କିରୂବମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପକ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ େମାʼ ସାକାତେର ଭୂମିରୁ

ଊଦକୁ ଗମନ କଲା େବେଳ ଚକସବୁ େସମାନଙ ପାଶେର ଗମନ କେଲ;

ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପୂବଦାରର ପେବଶ ସାନେର େସମାେନ ଠିଆ

େହେଲ; େସହି ସମୟେର ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙର ପତାପ େସମାନଙ

ଉପେର ବିଦ ମାନ ଥଲା। 20 ମଁୁ କବାର ନଦୀ ନିକଟେର ଇସାଏଲର

ପରେମଶରଙର ବାହନ ଏହି ଜୀବିତ ପାଣୀକୁ େଦଖଥଲ; ଆଉ, େସମାେନ

କିରୂବ େବାଲ ମଁୁ ଜାଣିଲ। 21 େସମାନଙର ପେତ କର ଚାରି ଚାରି ମୁଖ ଓ

ଚାରି ଚାରି ପକ ଥଲା; ଆଉ, େସମାନଙ ପକ ତେଳ ମାନବ ହସର ଆକୃତି

ଥଲା। 22 ପୁଣି, ମଁୁ କବାର ନଦୀ ନିକଟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ମୁଖ େଦଖଥଲ,

େସମାନଙର ଓ ଏମାନଙର ମୁଖର ଆକୃତି ଏକ, େସମାନଙର ଆକୃତି ଓ

େସମାେନ ଏକ ଅଟନି; େସମାେନ ପେତ େକ ସମୁଖ ଆେଡ଼ ଗମନ କେଲ।

11ଏଥଉତାେର ପରେମଶରଙ ଆତା େମାେତ ଉଠାଇ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ପୂବାଭମୁଖ ପୂବଦାର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସହି ଦାର ନିକଟେର

ପଚିଶ ଜଣ ପୁରୁଷ ଥେଲ; ପୁଣି, େସମାନଙ ମ େର ମଁୁ େଲାକମାନଙର
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ଅଧପତି ଅସୂରର ପୁତ ଯାସନୀୟ ଓ ବନାୟର ପୁତ ପଟୀୟକୁ େଦଖଲ। 2

ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଏହି େଲାକମାେନ ଅଧମ

ସଂକଳ କରନି ଓ ଏହି ନଗର ମ େର କୁମନଣା ଦିଅନି; 3 େସମାେନ କହନି,

‘ଗୃହ ନିମାଣ କରିବାର ସମୟ ସନିକଟ େହାଇ ନାହ; ଏହି ନଗର ହଣା ଓ

ଆେମମାେନ ମାଂସ।’ 4 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର।” 5

ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଆତା େମାʼ ଠାେର ଅଧଷିତ େହାଇ େମାେତ କହିେଲ,

“କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ

ଏପକାର କଥା କହିଅଛ; ତୁମମାନଙ ମନେର େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟ ଉଠୁଅଛି,

ତାହା ଆେମ ଜାଣୁ। 6ତୁେମମାେନ ଏହି ନଗରେର ଆପଣାମାନଙର ହତ

େଲାକଙ ସଂଖ ା ବୃଦି କରିଅଛ ଓ ତହର ପଥସବୁ ହତ େଲାକେର ପୂଣ

କରିଅଛ। 7 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁମମାନଙର େଯଉଁ

ହତ େଲାକଙୁ ତୁେମମାେନ ନଗର ମ େର ରଖଅଛ, େସମାେନ ମାଂସ, ପୁଣି

ଏହି ନଗର ହଣା ଅେଟ; ମାତ ତୁମମାନଙୁ ତହ ମ ରୁ ବାହାର କରାଯିବ। 8

ତୁେମମାେନ ଖଡକୁ ଭୟ କରିଅଛ; ଆଉ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଖଡ ଆଣିବା। 9 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ତହ

ମ ରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ବିେଦଶୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିବା ଓ

ତୁମମାନଙ ମ େର ବିଚାର ସାଧନ କରିବା। 10 ତୁେମମାେନ ଖଡେର ପତିତ

େହବ; ଆେମ ଇସାଏଲର ସୀମା ମ େର ତୁମମାନଙର ବିଚାର କରିବା;

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 11 ଏହି

ନଗର ତୁମମାନଙ ପାଇଁ ହଣା େହବ ନାହ, କିଅବା ତୁେମମାେନ ତହ ମ େର

ମାଂସ େହବ ନାହ; ଆେମ ଇସାଏଲର ସୀମା ମ େର ତୁମମାନଙର ବିଚାର

କରିବା। 12ପୁଣି, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ;

କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଧମେତ ଆଚରଣ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆମର

ଦଣା ା ସଫଳ କରି ନାହଁ, ମାତ ତୁମମାନଙର ଚତୁଦଗସିତ େଗାଷୀଗଣର

ବିଧାନାନୁସାେର କମ କରିଅଛ।” 13 ପୁଣି, ମଁୁ ଏହି ଭବିଷ ବାକ ପଚାର

କଲା େବେଳ ବନାୟର ପୁତ ପଟୀୟ ମଲା। ତହେର ମଁୁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ

ପଡ଼ି ଉଚସରେର କନନ କରି କହିଲ, “ଆହା, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ! ତୁେମ କି

ଇସାଏଲର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ସମୂଣ ରୂେପ େଶଷ କରିବ?” 14 ଏଥଉତାେର
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ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ,

15 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ତୁମର ଭାତୃଗଣକୁ,

ହଁ, ତୁମର ଭାତୃଗଣକୁ, ତୁମର କୁଟୁମବଗୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଓ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ସମସଙୁ କହିଅଛନି, ‘ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ଦୂରକୁ ଯାଅ; ଏହି େଦଶ ଅଧକାରାେଥ ଆମମାନଙୁ ଦତ େହାଇଅଛି;’ 16

ଏେହତୁ ତୁେମ କୁହ, ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଯଦ ପି ଆେମ େସମାନଙୁ

ନାନା େଗାଷୀଗଣ ମ କୁ ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛୁ ଓ ଯଦ ପି ଆେମ େସମାନଙୁ

ନାନା େଦଶ ମ େର ଛିନଭନ କରିଅଛୁ, ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ

ସାନକୁ ଯାଇଅଛନି, େସହି ସବୁ େଦଶେର ଆେମ ଅଳ କାଳ ନିମେନ

େସମାନଙର ଧମଧାମ େହବା।’ 17 ଏଥପାଇଁ ତୁେମ କୁହ, ‘ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ େଗାଷୀଗଣ ମ ରୁ ତୁମମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା ଓ

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର ଛିନଭନ େହାଇଅଛ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ

ତୁମମାନଙୁ ଏକତ କରିବା ଓ ଇସାଏଲ େଦଶ ତୁମମାନଙୁ େଦବା।’ 18

ପୁଣି, େସମାେନ େସହି େଦଶକୁ ଯିେବ ଓ ତହର ଯାବତୀୟ ଅଶୁଚି ବସୁ ଓ

ଘୃଣାେଯାଗ ବିଷୟସବୁ େସହି ସାନରୁ ଦୂର କରିେବ। 19 ଆଉ, ଆେମ

େସମାନଙୁ ଏକ ଚିତ େଦବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଅନରେର ଏକ ନୂତନ

ଆତା ସାପନ କରିବା ଓ ଆେମ େସମାନଙ ମାଂସରୁ ପସରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର

କରିବା ଓ େସମାନଙୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ େଦବା। 20 ତହେର େସମାେନ

ଆମର ବିଧମେତ ଆଚରଣ କରିେବ ଓ ଆମର ନିୟମସବୁ ମାନ କରି ପାଳନ

କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ େସମାନଙର

ପରେମଶର େହବା। 21 ମାତ େଯଉଁମାନଙ ହୃଦୟ ଆପଣାମାନଙର ଅଶୁଚି

ଓ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁସକଳର ହୃଦୟ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କେର, ଆେମ

େସମାନଙର ଆଚରଣର ପତିଫଳ େସମାନଙ ମସକେର ବତାଇବା, ଏହା

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।” 22 ଏଥଉତାେର କିରୂବଗଣ ଆପଣା ଆପଣା

ପକଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ଚକସବୁ େସମାନଙ ପାଶେର ଥଲା; ଆଉ,

ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙ ପତାପ େସମାନଙ ଊଦେର ବିଦ ମାନ ଥଲା। 23

ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ନଗର ମ ରୁ ଊଦଗମନ କରି ନଗରର

ପୂବଦିଗସିତ ପବତ ଉପେର ସଗିତ େହଲା। 24 ତହେର ପରେମଶରଙ

ଆତା େମାେତ ଉଠାଇ ଦଶନେର କ ଦୀୟ େଦଶକୁ ନିବାସିତ େଲାକମାନଙ
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ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। ତହଁୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଦଶନ ପାଇଥଲ, ତାହା େମାʼ ନିକଟରୁ

ଊଦଗମନ କଲା। 25 ଏଥେର ସଦାପଭୁ େମାେତ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟ

େଦଖାଇଥେଲ, େସହି ସକଳ ବିଷୟ ମଁୁ ନିବାସିତ େଲାକମାନଙୁ ଜଣାଇଲ।

12ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ପୁଣି େସ

େମାେତ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ବିେଦାହୀ େଲାକମାନଙ

ମ େର ବାସ କରୁଅଛ, େସମାନଙର େଦଖବା ପାଇଁ ଚକୁ ଅଛି, ମାତ

େଦଖନି ନାହ, େସମାନଙର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି, ମାତ ଶୁଣନି ନାହ;

କାରଣ େସମାେନ ବିେଦାହୀ ବଂଶ। 3 ଏଥପାଇଁ େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ନିବାସନ ନିମେନ କରିବା ପାଇଁ ସମଳ ପସୁତ କର, ଆଉ େସମାନଙ

ସାକାତେର ଦିନ େବେଳ ପସାନ କର, ତୁେମ େସମାନଙ ସାକାତେର ସ ସାନରୁ

ଅନ ସାନକୁ ପସାନ କରିବ। େହାଇପାେର, ବିେଦାହୀ ବଂଶ େହେଲ େହଁ

େସମାେନ ବିେବଚନା କରିେବ। 4 ତୁେମ ଦିନ େବେଳ େସମାନଙ ସାକାତେର

ପସାନକାଳୀନ ସମଳ ତୁଲ ଆପଣା ସମଳ ବାହାର କରି ଆଣିବ; ଆଉ,

େଲାେକ େଯପରି ନିବାସାେଥ ପସାନ କରନି, େସହିପରି ତୁେମ ସନ ା େବେଳ

େସମାନଙ ସାକାତେର ପସାନ କରିବ। 5 ତୁେମ େସମାନଙ ସାକାତେର

କାନ େଖାଳ ଓ ତାହା ମ େଦଇ ତୁମର ଜିନିଷ ସହ ତୁେମ ବାହାରି ଯାଅ। 6

େସମାନଙ ସାକାତେର ତୁମର ଜିନିଷ ଆପଣା କାନେର ବହିବ ଓ ଅନକାର

େବେଳ ତାହା େନଇଯିବ; ତୁେମ େଯପରି ଭୂମି ନ େଦଖବ, ଏଥପାଇଁ ଆପଣା

ମୁଖ ଆଚାଦନ କରିବ; କାରଣ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପତି ଏକ ଚିହସରୂପ କରି

ଆେମ ତୁମକୁ ରଖଅଛୁ।” 7 ତହେର ମଁୁ େସହି ଆ ା ପମାେଣ କାଯ କଲ; ମଁୁ

ପସାନକାଳୀନ ସମଳ ତୁଲ ଦିନ େବେଳ ଆପଣା ସମଳ ବାହାର କରି ଆଣିଲ

ଓ ସନ ା େବେଳ ନିଜ ହସେର କାନ େଖାଳିଲ; ମଁୁ ଅନକାର େବେଳ ତାହା

ବାହାର କରି େସମାନଙ ସାକାତେର ଆପଣା କାନେର େବାହି େନଲ। 8 ପୁଣି,

ପଭାତ କାଳେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା,

9 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ‘ତୁେମ କʼଣ କରୁଅଛ’ େବାଲ ଇସାଏଲ ବଂଶ, େସହି

ବିେଦାହୀ ବଂଶ କି ତୁମକୁ ପଚାରି ନାହାନି? 10ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଏହି ଭାର ଯିରୂଶାଲମସ ଅଧପତିର ଓ େସମାେନ

େଯଉଁମାନଙ ମ େର ଅଛନି, େସହି ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶର ସମକୀୟ

ଅେଟ।’ 11 ତୁେମ କୁହ, ମଁୁ ତୁମମାନଙର ଚିହସରୂପ ଅେଟ: ‘ମଁୁ େଯପରି
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କଲ, େସମାନଙ ପତି େସହିପରି କରାଯିବ; େସମାେନ ନିବାସିତ େହାଇ

ବନୀତ ସାନକୁ ଯିେବ।’ 12 ପୁଣି, େସମାନଙ ମ ବତୀ ଅଧପତି ଅନକାର

ସମୟେର ଆପଣା କାନେର ଭାର େବାହି ବାହାରି ଯିବ; େଲାକମାେନ େବାହି

େନବା ପାଇଁ କାନ େଖାଳିେବ; େସ ଆପଣା ମୁଖ ଆଚାଦନ କରିବ, କାରଣ େସ

ଚକୁେର ଭୂମି େଦଖବ ନାହ। 13ଆହୁରି, ଆେମ ତାହା ଉପେର ଆମର ଜାଲ

ପସାରିବା ଓ େସ ଆମ ଫାନେର ଧରାଯିବ; ଆଉ, ଆେମ କ ଦୀୟମାନଙର

େଦଶ ବାବିଲକୁ ତାହାକୁ େନଇଯିବା; ଆଉ, ଯଦ ପି େସ େସହି ସାନେର

ମରିବ, ତଥାପି େସ ତାହା େଦଖବ ନାହ। 14 ପୁଣି, ତାହାର ସାହାଯ

କରିବାକୁ େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଚତୁଦଗେର ଅଛନି, େସମାନଙୁ ଓ ତାହାର

େସୖନ ଦଳ ସମସଙୁ ଆେମ ସବୁ ଦିଗେର ଛିନଭନ କରିବା ଓ େସମାନଙ

ପଶାତ ଆେମ ଖଡ ନିେଷାଷ କରିବା। 15 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେମ

େସମାନଙୁ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ଛିନଭନ କରିବା ଓ ନାନା େଦଶ ମ େର

େସମାନଙୁ ଏେଣେତେଣ ବିକିପ କରିବା, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 16 ମାତ ଆେମ େସମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ

େଲାକଙୁ ଖଡ, ଦୁଭକ ଓ ମହାମାରୀରୁ ରକା କରିବା, ତହେର େସମାେନ

େଯଉଁ େଗାଷୀମାନଙ ମ କୁ ଯିେବ, େସମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣାମାନଙର

ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସକଳ ପକାଶ କରିେବ; ଆଉ, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।” 17ଆହୁରି ସଦାପଭୁଙ ବାକ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା, ପୁଣି େସ େମାେତ କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ

କମି କମି ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କର, ଆଉ ଥରି ଥରି ଓ ଚିନିତ େହାଇ

ଆପଣା ଜଳ ପାନ କର; 19 ପୁଣି, େଦଶର େଲାକମାନଙୁ କୁହ, ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀମାନଙର ଓ ଇସାଏଲ େଦଶର ବିଷୟେର ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି: େସମାେନ ଚିନିତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ

କରିେବ ଓ ବିସିତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣାର ଜଳ ପାନ କରିେବ, କାରଣ

ନିବାସୀମାନଙର େଦୗରାତ ସକାଶୁ େସମାନଙ େଦଶ ଓ ତନ ସିତ ସବସରୁ

ଶୂନ େହବ। 20ଆଉ, ବସତିବିଶିଷ ନଗରସବୁ ନଷ ଓ େଦଶ ଧଂସସାନ

େହବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।” 21

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 22

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ‘କାଳ ବିଳମ େହଉଅଛି, ପେତ କ ଦଶନ ବିଫଳ
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େହଉଅଛି େବାଲ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ େଦଶେର େଯଉଁ ପବାଦ ଶୁଣିଅଛ,

ତାହା କି?’ 23 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି:

ଆେମ ଏହି ପବାଦ େଲାପ କରିବା ଓ ଇସାଏଲ ମ େର େଲାକମାେନ ପବାଦ

ରୂେପ ଆଉ ତାହା ବ ବହାର କରିେବ ନାହ;’ ମାତ େସମାନଙୁ କୁହ, ସମୟ

ଓ ପେତ କ ଦଶନର ସଫଳତା ସନିକଟ। 24 କାରଣ ଅସାର ଦଶନ ଓ

ଚାଟୁବାଦର ମନ ତନ ଇସାଏଲ ବଂଶ ମ େର ଆଉ ରହିବ ନାହ। 25କାରଣ

ଆେମ ସଦାପଭୁ; ଆେମ କଥା କହିବା ଓ େଯଉଁ କଥା ଆେମ କହିବା, ତାହା

ସଫଳ େହବ; ଆଉ, ବିଳମ େହବ ନାହ; କାରଣ େହ ବିେଦାହୀ ବଂଶ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତୁମମାନଙର ବତମାନ କାଳେର କଥା କହିବା

ଓ ତାହା ସଫଳ କରିବା।” 26 ପୁନବାର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 27 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, େଦଖ, ଇସାଏଲ

ବଂଶୀୟ େଲାକମାେନ କହନି, େସ େଲାକ େଯଉଁ ଦଶନ ପାଏ, ତାହା ଅେନକ

ବିଳମର କଥା ଓ େସ ଅତି ଦୂରବତୀ କାଳର ବିଷୟେର ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରୁଅଛି। 28 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି: ଆମ ବାକ ର େକୗଣସି କଥା ଆଉ ବିଳମ େନାହିବ, ମାତ ଆେମ

େଯଉଁ ବାକ କହିବା, ତାହା ସଫଳ େହବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

13ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା ଏବଂ ପୁଣି େସ େମାେତ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ଇସାଏଲର େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି,

ତୁେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ

ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି, େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ;’ 3 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଯଉଁ

ମୂଢ଼ ଭବିଷ ବକାମାେନ କିଛି ଦଶନ ପାପ ନ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା

ଆତାର ପଶା ଗମନ କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ। 4 େହ ଇସାଏଲ,

ତୁମର ଭବିଷ ବକାମାେନ ଉଜଡ଼ା ସାନର ବିଲୁଆ ତୁଲ େହାଇଅଛନି। 5

ତୁେମମାେନ ପାଚୀରର ଭଗସାନର ଉପରକୁ ଯାଇ ନାହଁ, କିଅବା ସଦାପଭୁଙ

ଦିନେର ସଂଗାମେର ଠିଆ େହବା ନିମେନ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପାଇଁ େବଢ଼ା

ଦୃଢ଼ କରି ନାହଁ। 6 ‘ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି’ େବାଲ େଯଉଁମାେନ

କହନି, େସମାେନ ଅସାର ଦଶନ ପାଇଅଛନି ଓ ମିଥ ା ମନ ପଢ଼ିଅଛନି,
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ଆଉ, ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ପଠାଇ ନାହାନି; ପୁଣି, ବାକ ସିଦ େହବ

େବାଲ େସମାେନ େଲାକମାନଙର ପତ ାଶା ଜନାଇ ଅଛନି। 7ଆେମ କଥା

ନ କହିେଲ େହଁ, ‘ସଦାପଭୁ କହନି’ େବାଲ କହୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ,

ତୁେମମାେନ କି ଅସାର ଦଶନ ପାଇ ନାହଁ ଓ ତୁେମମାେନ କି ମିଥ ା ମନ

ଉଚାରଣ କରି ନାହଁ?” 8 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି;

“ତୁେମମାେନ ଅସାର ବାକ କହିଅଛ ଓ ମିଥ ା ଦଶନ ପାଇଅଛ, ଏଥପାଇଁ

େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ପତିକୂଳ ଅଟୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।

9 ପୁଣି, େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ଅସାର ଦଶନ ପାଆନି ଓ ମିଥ ା

ମନ ପଢ଼ନି, ଆମର ହସ େସମାନଙର ପତିକୂଳ େହବ; େସମାେନ ଆମ

େଲାକମାନଙ ମନୀ ସଭାେର ରହିେବ ନାହ, କିଅବା ଇସାଏଲ ବଂଶର

ବଂଶାବଳୀ ମ େର େସମାେନ ଲଖତ େହେବ ନାହ, ଅଥବା ଇସାଏଲ

େଦଶେର ପେବଶ କରିେବ ନାହ; ତହେର ଆେମ େଯ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 10ଶାନି ନ ଥେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାନି’ ଅଛି

େବାଲ କହି ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଭୁଲାଇ ଅଛନି; ଆଉ, େକହି କାନ ନିମାଣ

କେଲ େଦଖ, େସମାେନ ଅମିଶିତ ମସଲାେର ତାହା େଲପନ କରନି, 11

ଏଥପାଇଁ, ବିେଶଷ ରୂେପ ଅମିଶିତ ମସଲାେର କାନ େଲପନକାରୀମାନଙୁ

କୁହ େଯ, ତାହା ପଡ଼ିଯିବ; ପାବନକାରୀ ବୃଷି େହବ; େହ ବୃହତ ଶିଳାସକଳ,

ତୁେମମାେନ ବୃଷି େହବ ଓ ପଚଣ ବାୟୁ ତାହା ବିଦାରଣ କରିବ। 12 େଦଖ,

କାନ େଯେତେବେଳ ପଡ଼ିଯିବ, େସେତେବେଳ ତୁମମାନଙୁ କି କୁହା ନ

ଯିବ, ତୁେମମାେନ ଯାହା େଦଇ େଲପନ କରିଥଲ, େସହି ପେଲପ କାହ?

13 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ଆପଣା େକାପେର

ପଚଣ ବାୟୁ ଦାରା ତାହା ବିଦାରଣ କରିବା; ଆମ େକାଧେର ପାବନକାରୀ

ବୃଷି େହବ ଓ େକାପେର ବୃହତ ବୃହତ ଶିଳାବୃଷି େହାଇ ତାହା ବିନଷ

କରିବ। 14 ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ ଅମିଶିତ ମସଲାେର େଯଉଁ କାନ େଲପନ

କରିଅଛ, ତାହା ଆେମ ଭାଙି ପକାଇବା ଓ ତାହା ଭୂମିସା କରିବା, ତହେର

ତାହାର ଭତିମୂଳ ଅନାବୃତ େହବ; ଆଉ, ତାହା ପଡ଼ିଯିବ ଓ ତୁେମମାେନ ତହ

ମ େର ବିନଷ େହବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ

ଜାଣିବ। 15 ଏହି ପକାେର ଆେମ େସହି କାନ ଉପେର ଓ େଯଉଁମାେନ

ଅମିଶିତ ମସଲାେର ତାହା େଲପନ କରିଅଛନି, େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା
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େକାପ ସଫଳ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ କହିବା, େସହି କାନ ଆଉ

ନାହ ଓ ତାହା େଲପନକାରୀମାେନ, 16 ଅଥା , େଯଉଁମାେନ ଯିରୂଶାଲମ

ବିଷୟେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରନି ଓ ଶାନି ନ ଥେଲ େହଁ ତାହା

ନିମେନ ଶାନିର ଦଶନ ପାଆନି, ଇସାଏଲର େସହି ଭବିଷ ବକାମାେନ

ଆଉ ନାହାନି, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 17ଆଉ େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ତୁମ େଲାକଙର େଯଉଁ କନ ାଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରୁ ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରନି, େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖ ଓ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କୁହ, 18 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, େଯଉଁ ସୀମାେନ ପାଣ ମୃଗୟାେଥ ସବୁ କହୁଣୀ ଉପେର ମୁଚୁଳା

ସିଲାଇ କରନି ଓ ସବଆକୃତିର େଲାକଙ ମସକ ନିମେନ ଆବରଣୀ ପସୁତ

କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତୀ! ତୁେମମାେନ କି ଆମ େଲାକମାନଙ

ପାଣକୁ ମୃଗୟା କରି ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ପାଣ ଜୀଅନା ରଖବ? 19 ପୁଣି,

ଆମର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମିଥ ା କଥା ଶୁଣନି, େସମାନଙୁ ମିଥ ା କଥା କହି,

ବଧର ଅେଯାଗ ପାଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବଞିବାର ଅେଯାଗ ପାଣକୁ

ଜୀବିତ ରଖବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଯବ ଓ ଖଣିଏ ଖଣିଏ ରୁଟି

ନିମେନ ଆମ େଲାକଙ ମ େର ଆମକୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛ। 20 ଏେହତୁ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର େଯଉଁ

ମୁଚୁଳା ଦାରା ପାଣୀମାନଙୁ ଉଡ଼ାଇ ଶିକାର କରୁଅଛ, ଆେମ ତହର ପତିକୂଳ

ଅଟୁ ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଭୁଜରୁ େସହି ସବୁ ମୁଚୁଳା ଚିରି ପକାଇବା;

ଆଉ, ଆେମ ପାଣୀମାନଙୁ, ଅଥା , ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ପାଣୀମାନଙୁ

ଉଡ଼ାଇ ମୃଗୟା କରୁଅଛ, ଆେମ େସମାନଙୁ ମୁକ କରିେଦବା। 21 ମ

ଆେମ ତୁମମାନଙର ଆବରଣୀ ଚିରି ପକାଇବା ଓ ଆମ େଲାକମାନଙୁ

ତୁମମାନଙ ହସରୁ ଉଦାର କରିବା, େସମାେନ ମୃଗୟାକୃତ େହବା ନିମେନ,

ଆଉ ତୁମମାନଙ ହସଗତ େହେବ ନାହ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 22ଆେମ େଯଉଁ ଧାମକ େଲାକକୁ ବିଷଣ

କରି ନାହଁୁ, ତୁେମମାେନ ମିଥ ା କଥା ଦାରା ତାହାର ଅନଃକରଣକୁ ଦୁଃଖାତ

କରିଅଛ, ପୁଣି, ଦୁଷ େଲାକ ବଞିବା ନିମେନ େଯପରି ଆପଣା କୁପଥରୁ

େଫରିବ ନାହ, ଏଥପାଇଁ ତାହାର ହସ ସବଳ କରିଅଛ; 23 ଏସକାଶୁ

ତୁେମମାେନ ଅସାର ଦଶନ ଆଉ େଦଖବ ନାହ, କିଅବା ମନ ପଢ଼ିବ ନାହ;
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ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ହସରୁ ଉଦାର କରିବା;

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।”

14ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲର ପାଚୀନବଗଙ ମ ରୁ େକେତକ ଜଣ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଆସି େମାʼ ସମୁଖେର ବସିେଲ। 2 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁଙର

ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 3 “େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ଏହି େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ

େନଇଅଛନି ଓ ଆପଣାମାନଙର ଅଧମଜନକ ବିଘ ଆପଣା ଆପଣା ସମୁଖେର

ରଖଅଛନି; ଆେମ କି େକୗଣସିମେତ େସମାନଙୁ ଆମ ନିକଟେର ଅନୁସନାନ

କରିବାକୁ େଦବା? 4 ଏେହତୁ ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ଇସାଏଲ ବଂଶର େଯଉଁ ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା

େଦବତାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ନିଏ ଓ ଆପଣାର ଅଧମଜନକ ବିଘ ଆପଣା

ସମୁଖେର ରେଖ, ଆଉ ଭବିଷ ବକା ନିକଟକୁ ଆେସ; େସହି େଲାକକୁ

ଆେମ ସଦାପଭୁ ତାହାର େଦବତାଗଣର ବାହୁଲ ାନୁସାେର ତ ବିଷୟେର

ଉତର େଦବା; 5ଏହିରୂେପ ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ େସମାନଙର ହୃଦୟରୂପ

ଫାନେର ଧରିବା, କାରଣ େସମାେନ ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ

ଦାରା ଆମଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛନି। 6 ଏେହତୁ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ େଫର, ଆପଣା ଆପଣା

େଦବଗଣଠାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ, ତୁମମାନଙର ସମସ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାରୁ

ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଅ। 7 କାରଣ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଓ ଇସାଏଲ

ମ େର ପବାସକାରୀଗଣର େଯ ପେତ କ େଲାକ ଆମଠାରୁ ଆପଣାକୁ

ପୃଥକ କେର ଓ ଆପଣା େଦବଗଣକୁ ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ନିଏ ଓ ଆପଣାର

ଅଧମଜନକ ବିଘ ଆପଣା ସମୁଖେର ରେଖ, ଆଉ ଆପଣା ବିଷୟ ଆମ

ନିକଟେର ଅନୁସନାନ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ ବକା ନିକଟକୁ ଆେସ; ଆେମ

ସଦାପଭୁ ଆେପ ତାହାକୁ ଉତର େଦବା। 8 ପୁଣି, ଆେମ େସ େଲାକର

ବିରୁଦେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖବା ଓ ତାହାକୁ ଚିହ ଓ ଦୃଷାନର ନିମେନ

ବିସୟାସଦ କରିବା, ଆଉ ଆେମ ଆମ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତାହାକୁ ଉଚିନ

କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।

9ଆଉ, ଭବିଷ ବକା ଭାନ େହାଇ ଯଦି େକୗଣସି କଥା କେହ, େତେବ

ଆେମ ସଦାପଭୁ େସ ଭବିଷ ବକାଙୁ ଭାନ କରାଇଅଛୁ, ଆେମ ତାହାର
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ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବା ଓ ଆମ ଇସାଏଲ େଲାକଙ ମ ରୁ

ତାହାକୁ ବିନଷ କରିବା। 10 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର ଭାର

େବାହିେବ; ଭବିଷ ବକାର ଅଧମ ଓ ତାହାର ଅେନଷଣକାରୀର ଅଧମ ଏକ

ସମାନ େହବ; 11 ତହେର ଇସାଏଲ ବଂଶ ଆମଠାରୁ ଆଉ ବିପଥଗାମୀ

େହେବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣାମାନଙର ସକଳ ଆ ାଲଙନ ଦାରା େସମାେନ

ଆଉ ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରିେବ ନାହ; ମାତ େସମାେନ ଆମର େଲାକ

େହେବ ଓ ଆେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି।” 12ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, 13 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, େକୗଣସି େଦଶ ସତ ଲଙନ ଦାରା ଆମ

ବିରୁଦେର ପାପ କେଲ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ତାହା ବିରୁଦେର ଆପଣା

ହସ ବିସାର କରୁ, ତାହାର ଅନରୂପ ଯଷି ଭାଙୁ ଓ ତହ ମ କୁ ଦୁଭକ

ପଠାଉ, ପୁଣି ତହ ମ ରୁ ମନୁଷ ଓ ପଶୁକୁ ଉଚିନ କରୁ; 14 େସେତେବେଳ

େନାହ, ଦାନିେୟଲ ଓ ଆୟୁବ, ଏହି ତିନି ବ କି ଯଦି ତହ ମ େର ଥାʼେନ,

େତେବ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମକତା ଦାରା ଆପଣା ପାଣ ମାତ ରକା

କରେନ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 15ଆେମ ଯଦି େଦଶ ମ େର ହିଂସକ

ପଶୁଗଣକୁ ଗତାୟାତ କରାଉ, ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଏରୂପ ବିନଷ କରନି

େଯ, େଦଶ ଧଂସର ସାନ ହୁଏ ଓ ପଶୁମାନଙ ଭୟେର େକୗଣସି ମନୁଷ ତହ

ମ େର ଗତାୟାତ ନ କେର; 16 େତେବ ଏହି ତିନି ବ କି ତହ ମ େର ଥେଲ

େହଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ େସମାେନ ପୁତ

କି କନ ାଗଣକୁ ଉଦାର କରି ପାରିେବ ନାହ; େକବଳ େସମାେନ ଉଦାର

ପାଇେବ, ମାତ େଦଶ ଧଂସସାନ େହବ। 17 ଅଥବା ଆେମ ଯଦି େସହି େଦଶ

ବିରୁଦେର ଖଡ ଆଣୁ, ଆଉ ଆ ା କରୁ, ‘େହ ଖଡ, େଦଶ ମ େଦଇ ଗମନ

କର’ ଓ ଆେମ ମନୁଷ ଓ ପଶୁକୁ ତହ ମ ରୁ ଉଚିନ କରୁ, 18 େତେବ ଏହି

ତିନି ବ କି ତହ ମ େର ଥେଲ େହଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ

ଥବା ପମାେଣ େସମାେନ ପୁତ କିମା କନ ାଗଣକୁ ଉଦାର କରି ପାରିେବ ନାହ,

ମାତ େକବଳ ନିେଜ ନିେଜ ଉଦାର ପାପ େହେବ। 19 ଅଥବା ଆେମ ଯଦି

େସହି େଦଶକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଉ, ଆଉ ତହ ମ ରୁ ମନୁଷ ଓ ପଶୁକୁ ଉଚିନ

କରିବା ପାଇଁ ତହ ଉପେର ଆମର େକାପ ଢାଳି ରକ ବହାଉ; 20 େତେବ

େନାହ, ଦାନିେୟଲ ଓ ଆୟୁବ ତହ ମ େର ଥେଲ େହଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ



ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ ଦବକାଙ ପୁସକ 1628

କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ େସମାେନ ପୁତ କିମା କନ ାକୁ ଉଦାର

କରି ପାରିେବ ନାହ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମକତା ଦାରା େକବଳ

ନିଜ ନିଜ ପାଣ ଉଦାର କରିେବ। 21 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; ଆେମ ମନୁଷ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ

ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଖଡ, ଦୁଭକ, ହିଂସକ ପଶୁ ଓ ମହାମାରୀ, ଆମର ଏହି

ଚାରି ମହାଦଣ ପଠାଇବା, େସେତେବେଳ ଆଉ େକେତ ଅଧକ ନ ଘଟିବ?

22 ତଥାପି େଦଖ, ତହ ମ େର ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ ଉଭୟର ଅବଶିଷାଂଶ

ରହି ବାହାେର ଅଣାଯିେବ; େଦଖ, େସମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିେବ

ଓ ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ଆଚାର ବ ବହାର ଓ କିୟାସକଳ େଦଖବ;

ପୁଣି, ଆେମ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର େଯଉଁ ଅମଙଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା ପତି

େଯସକଳ ବତାଇଅଛୁ, ତହ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ସାନନା ପାଇବ। 23

ଆଉ, େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ସାନନା କରିେବ, ତୁେମମାେନ େସମାନଙର

ଆଚାର ବ ବହାର ଓ କିୟା େଦଖେଲ ଜାଣିବ େଯ, ଆେମ ତହ ମ େର ଯାହା

ଯାହା କରିଅଛୁ, େସହି ସବୁ ଅକାରଣେର କରି ନାହଁୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି।”

15ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଦାକାଲତାର ଗଛ, ବନସ ବୃକଗଣ ମ େର

ସିତ ଦାକାଲତାର ଶାଖା, ଅନ ସକଳ ଗଛ ଅେପକା କାହେର ଅଧକ? 3

େକୗଣସି କାଯ ନିମେନ କି ତହରୁ କାଠ ନିଆଯିବ? ଅବା େକୗଣସି ପାତ

ଟଙାଇବା ନିମେନ କି େଲାେକ ତହରୁ େମଖ କରିେବ? 4 େଦଖ, ଜାଳ

େହବା ପାଇଁ ତାହା ଅଗିେର ପକାଗଲା; ଅଗି ତାହାର ଦୁଇ ମୁଣ ଗାସ କଲା

ଓ ତହର ମ ଭାଗ ଦଗ େହଲା ତାହା କି େକୗଣସି କାଯ କୁ ଆସିବ? 5

େଦଖ, ଅବିକଳ ଥବା େବେଳ ତାହା େକୗଣସି କାଯ ର େଯାଗ େନାହିଲା;

ଅଗି ଗାସ କଲା ଉତାେର ଓ ତାହା ଦଗ େହଲା ଉତାେର ତାହା କି େକୗଣସି

କାଯ ର ଅଧକ ଅେଯାଗ େନାହିବ? 6 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; େଦଖ, ଆେମ େଯପରି ବନସ ଗଛସବୁର ମ ସିତ ଦାକାଲତାକୁ

ଅଗିେର ଜାଳ େହବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଅଛୁ, େସହିପରି ଆେମ ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀମାନଙୁ ନିରୂପଣ କରିବା। 7 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର

ଆପଣା ମୁଖ ରଖବା, େସମାେନ ଅଗିରୁ ବାହାରି ଯିେବ, ମାତ ଅଗି େସମାନଙୁ
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ଗାସ କରିବ; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖେଲ,

ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 8 ଆଉ, ଆେମ

େଦଶକୁ ଧଂସର ସାନ କରିବା, କାରଣ େସମାେନ ସତ ଲଙନ କରିଅଛନି,

ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

16ପୁନବାର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 2

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଯିରୂଶାଲମକୁ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସକଳ

ଜଣାଅ, 3ଆଉ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଏହି କଥା କହନି: ତୁମର

ଉତତି ଓ ଜନସାନ କିଣାନୀୟ େଦଶ ଅେଟ; ପୁଣି ତୁମର ପିତା ଇେମାରୀୟ

ଓ ମାତା ଜେଣ ହିତୀୟା ଥଲା। 4 ତୁମ ଜନର ବିବରଣ ଏହି, ତୁେମ ଜନ

େହବା ଦିନ ତୁମର ନାଭ କଟା େହାଇ ନ ଥଲା, କିଅବା ତୁମକୁ ପରିଷାର

କରିବା ପାଇଁ ଜଳେର ସାନ କରାଯାଇ ନ ଥଲା; ତୁେମ ଲବଣେର ମଖାଯାଇ

ନ ଥଲ, କିଅବା ପଟୀେର ଗୁଡ଼ା ଯାଇ ନ ଥଲ। 5 ଏହିସବୁ ମ ରୁ େକୗଣସି

କାଯ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପତି ଦୟା ବହିବା ପାଇଁ େକହି ତୁମ ଉପେର

େସହ ଦୃଷି ନ କଲା; ମାତ ତୁେମ ଜନ େହବା ଦିନ ତୁମର ଘୃଣାେଯାଗ

ଅବସା ସକାଶୁ େଖାଲା ପଡ଼ିଆେର େଫାପଡ଼ା ଯାଇଥଲ। 6 ଏଥଉତାେର

ଆେମ େଯେତେବେଳ ତୁମ ନିକଟ େଦଇ ଗଲୁ ଓ ତୁମକୁ ରକେର ଛଟପଟ

େହବାର େଦଖଲୁ, େସେତେବେଳ ଆେମ ତୁମକୁ କହିଲୁ, ‘ତୁେମ ନିଜ ରକେର

(ଲପ) ଥେଲ େହଁ ଜୀବିତ ହୁଅ; ହଁ, ତୁେମ ନିଜ ରକେର (ଲପ) ଥେଲ େହଁ

ଜୀବିତ ହୁଅ;’ ଏହି କଥା ଆେମ ତୁମକୁ କହିଲୁ। 7ଆେମ େକତେର ଉଦିଦ

ପରି ତୁମକୁ ବହୁସଂଖ କ କରାଇଲୁ, ତହେର ତୁେମ ବୃଦି ପାଇ ଅତି ବଡ଼

େହାଇ ଉଠିଲ ଓ ମହାେଶାଭାରୂପ ଅଳଙାର ସରୂପ େହଲ; ତୁମର ସନଯୁଗଳ

ସୁେଡୗଲ ଓ ତୁମର େକଶ ଦୀଘ େହଲା; ତଥାପି ତୁେମ ବିବସନା ଓ ଉଲଙିନୀ

ଥଲ। 8ପୁଣି, ଆେମ େଯେତେବେଳ ତୁମର ନିକଟ େଦଇ ଗମନ କଲୁ ଓ ତୁମ

ପତି ଅନାଇଲୁ, େସେତେବେଳ େଦଖ, ତୁମର େସ ସମୟ ତ େପମର ସମୟ;

ତହଁୁ ଆେମ ତୁମ ଉପେର ଆପଣା ବସାଞଳ ପସାରିଲୁ ଓ ତୁମର ଉଲଙତା

ଆଚାଦନ କଲୁ; ହଁ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଶପଥ କରି ତୁମ ସେଙ

ନିୟମ ସିର କଲୁ, ତହେର ତୁେମ ଆମର େହଲ। 9 ତହଁୁ ଆେମ ତୁମକୁ

ଜଳେର ସାନ କରାଇଲୁ, ହଁ, ଆେମ ସମୂଣ ରୂେପ ତୁମ େଦହରୁ ତୁମର ରକ

େଧାଇ େଦଲୁ ଓ ଆେମ େତୖଳେର ତୁମକୁ ମଦନ କଲୁ। 10ଆହୁରି, ଆେମ
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ତୁମକୁ ବିଚିତ ବସ ପିନାଇଲୁ, ଶିଶୁକ ଚମର ପାଦୁକା ପିନାଇଲୁ ଓ ଆେମ ଶୁଭ

େକୗମବସେର ତୁମର କଟିବନନ କରାଇଲୁ, ପୁଣି, ପଟବସେର ବିଭୂଷିତା

କଲୁ। 11ଆହୁରି, ଆେମ ଅଳଙାରେର ତୁମକୁ ଭୂଷିତା କଲୁ, ତୁମ ହସେର

କଙଣ ଓ ଗଳେଦଶେର ହାର େଦଲୁ। 12 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ନାସିକାେର ନଥ,

କଣେର କଣଭୂଷଣ ଓ ମସକେର ସୁନର ମୁକୁଟ େଦଲୁ। 13 ଏରୂେପ ତୁେମ

ସୁନା, ରୂପାେର ବିଭୂଷିତା େହଲ, ତୁମର ବସ ଶୁଭ େକୗମସୂତ, ପଟ ଦାରା

ନିମତ ଓ ଶିଳକମେର ବିଚିତ େହଲା; ତୁେମ ସରୁ ମଇଦା ଓ ମଧୁ ଓ େତୖଳ

େଭାଜନ କଲ। ପୁଣି, ତୁେମ ପରମାସୁନରୀ େହାଇ ଅବେଶଷେର ରାଣୀପଦ

ପାପ େହଲ। 14ଆଉ, ତୁମ େସୗନଯ ର ସୁଖ ାତି ନାନା େଦଶେର ବ ାପିଲା;

କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଆପଣା ଐଶଯ ଦାରା ତୁମକୁ େଯଉଁ

େସୗନଯ େଦଇଥଲୁ, ତାହା ସିଦ ଥଲା। 15ମାତ ତୁେମ ଆପଣା େସୗନଯ େର

ନିଭର କରି ନିଜ ସୁଖ ାତି ସକାଶୁ ବ ଭଚାରିଣୀ େହଲ, ପୁଣି, େଯେକହି ତୁମ

ନିକଟ େଦଇ ଗଲା; ତାହା ଉପେର ତୁମର ବ ଭଚାରରୂପ ଜଳ ଢାଳିଲ; ତାହା

ତାହାର େଭାଗ େହଲା। 16 ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣା ବସର କିଛି କିଛି େନଇ

ଆପଣା ପାଇଁ ନାନା ରଙେର ଭୂଷିତ ଉଚସଳୀ ନିମାଣ କଲ ଓ ତହ ଉପେର

ବ ଭଚାର କିୟା କଲ; ଏପରି କାଯ େହବ ନାହ, କିଅବା େହବାର ହ ଉଚିତ

ନୁେହଁ। 17 ଆହୁରି, ଆମର ସୁନା ଓ ଆମର ରୂପାେର ନିମତ େଯସକଳ

ସୁନର ଆଭରଣ ଆେମ ତୁମକୁ େଦଇଥଲୁ, ତୁେମ ତାହା େନଇ ପୁରୁଷାକୃତି

ପତିମାଗଣ ନିମାଣ କରି େସମାନଙ ସେଙ ବ ଭଚାର କଲ; 18 ପୁଣି, ତୁେମ

ଆପଣା ବିଚିତ ବସସବୁ େନଇ େସମାନଙୁ ପିନାଇଲ ଓ େସମାନଙ ସମୁଖେର

ଆମର େତୖଳ ଓ ଆମର ଧୂପ ରଖଲ। 19 ମ ସରୁ ମଇଦା, େତୖଳ ଓ

ମଧୁ, ଆଦି ଆମର େଯଉଁ ଖାଦ ଦାରା ଆେମ ତୁମକୁ ପତିପାଳନ କଲୁ,

ତାହା ତୁେମ େସୗରଭାେଥ େସମାନଙ ସମୁଖେର ରଖଲ, ଆଉ ଏପକାର

େହାଇଥଲା, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 20ଆହୁରି, ଆମ ନିମେନ ତୁେମ

େଯଉଁମାନଙୁ ଜନ କରିଥଲ, ତୁେମ ଆପଣାର େସହି ପୁତ ଓ କନ ାଗଣକୁ

େନଇ ଗାସିତ େହବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିଅଛ। 21

ତୁେମ େଯ ଆମର ସନାନଗଣକୁ ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଗିେର ଗମନ କରାଇ

େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିଅଛ, ତୁମର ଏହି ବ ଭଚାର କି କୁଦ

ବିଷୟ? 22 ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ ଓ ବ ଭଚାର କିୟା
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କରିବା େବେଳ ଆପଣା େଯୗବନାବସାର ସମୟ, ଅଥା , େଯଉଁ ସମୟେର

ତୁେମ ବିବସନା, ଉଲଙିନୀ ଥଲ ଓ ନିଜ ରକେର ଛଟପଟ େହଉଥଲ, େସହି

ସମୟକୁ ସରଣ କରି ନାହଁ। 23ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁମକୁ ଧ

ଧ ! ତୁମର ଏହିସବୁ ଦୁଷାଚରଣ ଉତାେର, 24 ତୁେମ ପତିମା ପୂଜା କରିବାକୁ

ଆପଣା ନିମେନ ମନିର ନିମାଣ କରିଅଛ ଓ ପେତ କ ଛକେର ଉଚସଳୀ

ନିମାଣ କରିଅଛ। 25 ତୁେମ ପେତ କ ପଥ ମୁଣେର ଉଚସଳୀ ପସୁତ

କରିଅଛ ଓ ଆପଣାର େସୗନଯ କୁ ଘୃଣାେଯାଗ କରିଅଛ ଓ ପେତ କ ପଥକ

ପାଇଁ ଆପଣାର ପାଦଦୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛ, ଆଉ ଆପଣାର ବ ଭଚାର

କିୟା ବଢ଼ାଇଅଛ। 26 ଆହୁରି, ତୁେମ ଆପଣାର କାମୁକତା ପତିବାସୀ,

ମିସରୀୟମାନଙ ସହିତ ବ ଭଚାର କରିଅଛ ଓ ଆମକୁ ବିରକ କରିବା ପାଇଁ

ଆପଣା ବ ଭଚାର କିୟା ବଢ଼ାଇଅଛ। 27 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ ତୁମ

ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରି ତୁମର େଦୖନିକ ଖାଦ ଊଣା କରିଅଛୁ ଓ

େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନି, ତୁମ ଭଷାଚରଣେର ଲଜିତ ଅଟନି, େସହି

ପେଲଷୀୟ କନ ାମାନଙ ଇଚାେର ତୁମକୁ ସମପଣ କଲୁ। 28 ତୁେମ ଅତୃପ

େହବାରୁ ଅଶୂରୀୟମାନଙ ସହିତ ବ ଭଚାର କରିଅଛ; ହଁ, ତୁେମ େସମାନଙ

ସେଙ ବ ଭଚାର କେଲ େହଁ ତୃପା େହାଇ ନାହଁ। 29ଆହୁରି, ତୁେମ କିଣାନ

େଦଶେର କ ଦୀୟ ପଯ ନ ଆପଣା ବ ଭଚାର କିୟା ବୃଦି କରିଅଛ; ପୁଣି,

ତହେର େହଁ ତୃପା େହାଇ ନାହଁ। 30ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମର ହୃଦୟ

କିପରି ଦୁବଳ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ େସଚାଚାରିଣୀ େବଶ ା ସୀ ପରି ଏହିସବୁ

କାଯ କରିଅଛ। 31 ତୁେମ ପେତ କ ପଥ ମୁଣେର ଆପଣା ଉଚସାନ ନିମାଣ

କରୁଅଛ ଓ ପେତ କ ଛକେର ମଞ ପସୁତ କରୁଅଛ; ପୁଣି, ତୁେମ େବଶ ା

ପରି ନ େହାଇ ଭଡ଼ା ତୁଚ କରିଅଛ। 32ତୁେମ ତ ବ ଭଚାରିଣୀ ଭାଯ ା! ତୁେମ

ତ ଆପଣା ସାମୀ ବଦଳେର ଅଜଣା େଲାକଙୁ ଗହଣ କରୁଅଛ। 33 େଲାେକ

େବଶ ାମାନଙୁ ଭଡ଼ା ଦିଅନି; ମାତ ତୁେମ ଆପଣା େପମିକ ସମସଙୁ ଭଡ଼ା

େଦଉଅଛ, ଆଉ ତୁମର େବଶ ାବୃତି କେମ େସମାେନ େଯପରି ଚତୁଦଗରୁ

ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନି, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଲାଞ େଦଉଅଛ। 34

ପୁଣି, ଅନ ସୀମାନଙ ଅେପକା ତୁମ େବଶ ାବୃତିର ପେଭଦ ଏହି େଯ,

ତୁମ ସେଙ ବ ଭଚାର କରିବା ପାଇଁ େକହି ତୁମର ପଶା ଗାମୀ ହୁଏ ନାହ;

ଆଉ, ତୁେମ ଭଡ଼ା େଦେଲ େହଁ ତୁମକୁ କିଛି ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ନାହ, ଏଥପାଇଁ
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ତୁମର କିୟା ବିପରୀତ ଅେଟ। 35 ଏେହତୁ େହ େବଶ ା, ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ଶୁଣ; 36 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁମର ଅଶୁଚିତା ଢଳା

ଯାଇଅଛି ଓ ତୁମର େପମିକଗଣର ସେଙ ତୁମର ବ ଭଚାର େହତୁ ତୁମର

ଉଲଙତା ଅନାବୃତ େହାଇଅଛି, ଏଥପାଇଁ, ପୁଣି, ତୁମର ଘୃଣାେଯାଗ ସକଳ

େଦବତାର ନିମେନ ଓ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆପଣା ସନାନଗଣର େଯଉଁ ରକ

େଦଇଅଛ; ତହ ସକାଶୁ; 37 େଦଖ, ତୁେମ େଯଉଁମାନଙଠାେର ସେନାଷ

ପାଇଅଛ, ତୁମର େସହି େପମିକ ସମସଙୁ, ଆଉ େଯଉଁମାନଙୁ ତୁେମ େପମ

କରିଅଛ ଓ େଯଉଁମାନଙୁ ତୁେମ ଘୃଣା କରିଅଛ, େସହି ସମସଙୁ ଆେମ

ଏକତ କରିବା; ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଚତୁଦଗରୁ େସମାନଙୁ ଏକତ କରି

େସମାନଙ ଆଗେର ତୁମର ଉଲଙତା ଅନାବୃତ କରିବା, ତହେର େସମାେନ

ତୁମର ସମସ ଉଲଙତା େଦଖେବ। 38 ବିବାହ ନିୟମ ଲଙନକାରିଣୀ ଓ

ରକପାତକାରିଣୀ ସୀମାେନ େଯରୂପ ବିଚାରିତା ହୁଅନି, େସରୂପ ଆେମ ତୁମର

ବିଚାର କରିବା ଏବଂ େକାପ ଓ ଅନଜାଳାର ରକ ତୁମ ଉପେର ଉପସିତ

କରିବା। 39 ଆେମ, ମ ତୁମକୁ େସମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିବା,

ତହେର େସମାେନ ତୁମର ମନିର ସାନସବୁ ଭାଙି ପକାଇେବ ଓ ଉଚସଳୀସବୁ

ଉତାଟନ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମକୁ ବିବସନା କରି ତୁମର ସୁନର

ଅଳଙାରସବୁ ହରଣ କରି େନେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁମକୁ ବିବସନା ଓ

ଉଲଙିନୀ କରି ଛାଡ଼ି େଦେବ। 40ଆହୁରି, େସମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ଏକ

ସମାଜ ଆଣି ତୁମକୁ ପସରାଘାତ କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡେର ତୁମକୁ

ବିନିେବ। 41 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମର ଗୃହସବୁ ଅଗିେର ଦଗ କରିେବ ଓ

ଅେନକ ସୀେଲାକଙ ସାକାତେର ତୁମ ଉପେର ଦଣା ା ସଫଳ କରିେବ;

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ବ ଭଚାର କିୟାରୁ ନିବୃତ କରାଇବା, ତୁେମ ମ ଆଉ

ଭଡ଼ା େଦବ ନାହ। 42 ଏହିରୂେପ ତୁମ ପତି ଆମର େକାପ ଶାନ େହବ,

ତୁମଠାରୁ ଆମର ଅନଜାଳା ଯିବ ଓ ଆେମ କାନ େହାଇ ଆଉ େକାଧ କରିବା

ନାହ। 43 ତୁେମ ଆପଣା େଯୗବନାବସା ସରଣ କରି ନାହଁ, ମାତ ଏହିସବୁ

ବିଷୟେର ଆମକୁ ବିରକ କରିଅଛ, ଏେହତୁ େଦଖ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି,

ଆେମ ହ ତୁମ କାଯ ର ଫଳ ତୁମ ମସକେର ବତାଇବା, ତହେର ତୁେମ

ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା ଉପେର ଏପକାର ଭଷାଚରଣ କରିବ

ନାହ। 44 େଦଖ, େଯେକହି ପବାଦ ବ ବହାର କେର, େସ ତୁମ ବିରୁଦେର
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ଏହି ପବାଦ ବ ବହାର କରିବ ଯଥା; ‘ମାତା େଯସନ, କନ ା େତସନ।’

45ତୁେମ ଆପଣା ମାତାର କନ ା, େସ ଆପଣା ସାମୀକୁ ଓ ସନାନମାନଙୁ

ଘୃଣା କେର; ତୁେମ ନିଜ ଭଗିନୀଗଣର ଭଗିନୀ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ସାମୀକୁ ଓ ସନାନଗଣକୁ ଘୃଣା କେଲ; ତୁମମାନଙର ମାତା ଜେଣ ହିତୀୟା ଓ

ତୁମମାନଙର ପିତା ଜେଣ ଇେମାରୀୟ ଥଲା। 46 ପୁଣି, ଶମରୀୟା ତୁମର

ବଡ଼ ଭଗିନୀ, େସ ଆପଣା କନ ାଗଣ ସହିତ ତୁମର ଉତର ଦିଗେର ବାସ

କେର; ଆଉ, ସେଦାମ ତୁମର ସାନ ଭଗିନୀ, େସ ଓ ତାହାର କନ ାଗଣ

ତୁମର ଦକିଣ ଦିଗେର ବାସ କରନି। 47 ତଥାପି ତୁେମ େସମାନଙ ପଥେର

ଗମନ କରି ନାହଁ, କିଅବା େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାନୁସାେର କମ କରି

ନାହଁ; ମାତ ତାହା ଅତି କୁଦ ଥଲା ପରି ମେନ କରି, ତୁେମ ଆପଣାର ସମସ

ଆଚାରବ ବହାରେର େସମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ଭଷା େହାଇଅଛ। 48 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ କହୁଅଛୁ, ତୁମର ଭଗିନୀ

ସେଦାମ, ତାହାର କନ ାଗଣ ତୁମ ପରି ଓ ତୁମ କନ ାଗଣ ପରି କମ କରି

ନାହାନି। 49 େଦଖ, ତୁମ ଭଗିନୀ ସେଦାମର ଏହି ଅଧମ ଥଲା; ତାହାର ଓ

ତାହାର କନ ାଗଣର ଅହଙାର, ଭକ ର ପୂଣତା ଓ ସମୃଦି ଜନିତ ଶାନି ଥଲା,

େସ ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନଙର ହସ ସବଳ କଲା ନାହ। 50 ପୁଣି, େସମାେନ

ଅହଙାରିଣୀ ଥେଲ ଓ ଆମ ସମୁଖେର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା କେଲ; ଏେହତୁ

ଆମକୁ େଯପରି ଭଲ ଦିଶିଲା, େସହିପରି ଆେମ େସମାନଙୁ ଦୂର କଲୁ। 51

ପୁଣି, ଶମରୀୟା ତୁମ ପାପର ଅେଦକ ପାପ କରି ନାହ; ମାତ ତୁେମ େସମାନଙ

ଅେପକା ଆପଣା ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା ଅଧକ ବଢ଼ାଇଅଛ ଓ ଆପଣାର କୃତ

ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା ଦାରା ତୁେମ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ ଧାମକ ପରି

କରିଅଛ। 52 ତୁେମ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣର ପକେର ବିଚାର ନିଷତି କରିବାରୁ

ଆପଣା ଅପମାନ ଆେପ େଭାଗ କର; େସମାନଙ ଅେପକା ତୁମର କୃତ ଅଧକ

ଘୃଣାେଯାଗ ପାପସମୂହ ଦାରା େସମାେନ ତୁମ ଅେପକା ଧାମକ େହାଇଅଛନି;

ହଁ, ତୁେମ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ ଧାମକ କରିଅଛ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ମ

ଲଜିତ ହୁଅ ଓ ଆପଣା ଅପମାନ େଭାଗ କର। 53 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙର

ବନୀତାବସା, ଅଥା , ସେଦାମ ଓ ତାହାର କନ ାଗଣର ବନୀତାବସା,

ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର କନ ାଗଣର ବନୀତାବସା, ପୁଣି, େସମାନଙ ମ ବତୀ

ତୁମର ବନୀଗଣର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା; 54 ତହେର ତୁେମ
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ଆପଣା ଅପମାନ େଭାଗ କରିବ ଓ େସମାନଙ ପତି ସାନନା ସରୂପ େହାଇ

ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ, େସହି ସବୁ ସକାଶୁ ଲଜିତ େହବ। 55ପୁଣି, ତୁମର

ଭଗିନୀଗଣ, ଅଥା , ସେଦାମ ଓ ତାହାର କନ ାଗଣ େସମାନଙର ପୂବ ଦଶା

ପାପ େହେବ, ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର କନ ାଗଣ େସମାନଙର ପୂବ ଦଶା ପାପ

େହେବ, ଆଉ ତୁେମ ଓ ତୁମର କନ ାଗଣ ତୁମମାନଙର ପୂବ ଦଶା ପାପ

େହବ। 56 କାରଣ ତୁମର ଆତପଶଂସାର ସମୟେର ତୁେମ ଆପଣା ଭଗିନୀ

ସେଦାମର ନାମ ମୁଖେର ଆଣି ନ ଥଲ। 57 େସହି ସମୟେର ତୁମର ଦୁଷତା

ପକାଶ ପାଇ ନ ଥଲା, ପାଇଲା ଉତାେର ତୁମର ତୁଚକାରିଣୀ ଅରାମର

କନ ାଗଣ ଓ ତାହାର ଚତୁଦଗ ନିବାସିନୀ ସମେସ, ପେଲଷୀୟମାନଙର

କନ ାଗଣ ଚାରି ଦିଗେର ତୁମର ଅପମାନ କେଲ। 58 ସଦାପଭୁ କହନି,

ତୁେମ ଆପଣା ବ ଭଚାର ଓ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାର ଭାର ବହନ କରିଅଛ। 59

କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମ ଶପଥ ଅବ ା କରି ନିୟମ

େଯପରି ଭଗ କରିଅଛ, ଆେମ ତୁମ ପତି େସହିରୂପ ବ ବହାର କରିବା। 60

ତଥାପି ତୁମ େଯୗବନାବସାେର ତୁମ ସହିତ ଆମ କୃତ ନିୟମ ଆେମ ସରଣ

କରିବା ଓ ତୁମ ପକେର ଆେମ ଅନନକାଳସାୟୀ ଏକ ନିୟମ ସାପନ କରିବା।

61 େସହି ସମୟେର େଯେତେବେଳ ତୁେମ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ, ତୁମର

ବଡ଼ ଓ ସାନ ଭଗିନୀଗଣକୁ ଗହଣ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଆପଣା

ଆଚାର ବ ବହାର ସରଣ କରି ଲଜିତ େହବ; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ କନ ା

ରୂେପ ତୁମକୁ େଦବା, ମାତ ତୁମର ନିୟମାନୁକେମ ନୁେହଁ। 62 ପୁଣି, ଆେମ

ତୁମ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସିର କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା ତୁେମ ଜାଣିବ। 63 ତୁେମ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ, ତୁମର େସହି ସବୁ

େଯେତେବେଳ ଆେମ କମା କରିବା, େସେତେବେଳ ତୁେମ ସରଣ କରି ଲଜିତ

େହବ ଓ ନିଜ ଅପମାନ େହତୁ ଆଉ େକେବ ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇବ ନାହ।”

ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।

17ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିକଟେର େଗାଟିଏ

ପେହଳିକା ଉତାପନ କର ଓ ଏକ ଦୃଷାନ କଥା କୁହ; 3 ତୁେମ କୁହ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଉେତାଶ ପକୀର ପକ ଥଲା,

ତାହାର ପକ ବଡ଼, େଡଣା ଦୀଘ ଓ ଚିତବିଚିତ େଲାମେର ପରିପୂଣ, େସ
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ଲବାେନାନକୁ ଆସି ଏରସ ବୃକର ଅଗଭାଗ େନଇଗଲା: 4 େସ ତହର ସାନ

ସାନ ପଲବର ଉଚତମ ପଲବ କାଟି ବାଣିଜ େଦଶକୁ େନଇ ବଣିକମାନଙର

େଗାଟିଏ ନଗରେର ରଖଲା। 5ଆହୁରି, େସ େଦଶର ବୀଜ େନଇ ଏକ ଉବର

ଭୂମିେର ତାହା େରାପଣ କଲା; େସ ଜଳରାଶିର ନିକଟେର ବାଇଶୀ ବୃକ ତୁଲ

ତାହା େରାପଣ କଲା। 6 ତହଁୁ ତାହା ବଢ଼ି ଅଳ ଉଚ ଦାକାଲତା ପରି ବଢ଼ିଲା,

ତହର ଶାଖାସବୁ ତାହାର ସମୁଖ େହଲା ଓ ତହର ମୂଳ ତାହାର ତେଳ

ରହିଲା; ଏହି ପକାେର ତାହା ଦାକାଲତା େହାଇ ଶାଖାବିଶିଷ ଓ ପଲବିତ

େହଲା। 7 ପୁଣି, ଆଉ େଗାଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକ ଓ ଅେନକ େଲାମବିଶିଷ

ବୃହତ ଉେତାଶ ପକୀ ଥଲା; ଆଉ େଦଖ, େସହି ଦାକାଲତା ଜଳେର େସଚିତ

େହବା ପାଇଁ ଆପଣା େରାପିତ େହବା କିଆରିରୁ ତାହାର ପତି ଆପଣା ମୂଳ

ବକ କରି ଶାଖା ବିସାର କଲା। 8 ତାହା େଯପରି ଶାଖାବିଶିଷ ଓ ଫଳବତୀ

େହାଇ ଉତମ ଦାକାଲତା େହବ, ଏଥପାଇଁ ତାହା ଜଳରାଶିର ନିକଟସ ଉବର

ଭୂମିେର େରାପିତ େହାଇଥଲା। 9 ତୁେମ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, ତାହା କି କୃତକାଯ େହବ? ତାହା େଯପରି ଶୁଷ େହବ, ଏଥପାଇଁ

େସ କି ତହର ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ତହର ଫଳ କାଟି ପକାଇବ ନାହ? ମହାପରାକମ

ଓ ଅେନକ େଲାକ ବିହୁେନ ହ ତହର ମୂଳ ଉତାଟିତ େହାଇ ତହର ଅଙୁରିତ

ନବୀନ ପତସବୁ କି ମାନ େହବ ନାହ? 10 ହଁ, େଦଖ, େରାପିତ େହାଇଅଛି

େବାଲ ତାହା କି କୃତକାଯ େହବ? ପୂବୀୟ ବାୟୁ ସଶ କେଲ ତାହା କି ସମୂଣ

ରୂେପ ଶୁଷ େହାଇ ନ ଯିବ? ବଢ଼ିବା କିଆରିେର ତାହା ଶୁଷ େହାଇଯିବ।”

11 ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 12

“ତୁେମ େସହି ବିେଦାହୀବଂଶକୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ କି ଏହିସବୁର ତାତଯ

ଜାଣ ନାହ? େସମାନଙୁ କୁହ, େଦଖ, ବାବିଲର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି

ତହର ରାଜାକୁ ଓ ତହର ଅଧପତିଗଣକୁ ଆପଣାର ନିକଟକୁ ବାବିଲକୁ

େନଇଗଲା; 13 ପୁଣି, ରାଜ େଯପରି ଅବନତ େହାଇ ଆଉ ଉନତ େନାହିବ,

ମାତ ତାହାର ନିୟମ ପାଳନ କରି େଯପରି ସିର େହବ, ଏଥପାଇଁ 14 େସ

ରାଜବଂଶରୁ େଗାଟିଏ ବୀଜ େନଇ ତାହା ସେଙ ନିୟମ କଲା, ମ ତାହାକୁ

ଶପଥାଧୀନ କଲା ଓ େଦଶର ପରାକମୀ େଲାକମାନଙୁ େନଇଗଲା। 15 ମାତ

େସ ଅଶଗଣ ଓ ଅେନକ େଲାକ ପାଇବା ନିମେନ ମିସରକୁ ଆପଣା ଦୂତଗଣ

ପଠାଇ ବାବିଲ ରାଜାର ବିେଦାହୀ େହଲା। େସ କି କୃତକାଯ େହବ? େଯ
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ଏପରି କାଯ କେର, େସ କି ରକା ପାଇବ? େସ ନିୟମ ଲଙନ କରି କି

ରକା ପାଇବ? 16 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ େଯଉଁ ରାଜା ତାହାକୁ ରାଜା କଲା, ଯାହାର ଶପଥ େସ ତୁଚ କଲା

ଓ ଯାହାର ନିୟମ େସ ଭାଙିଲା, େସହି ରାଜାର ବାସସାନ ବାବିଲ ମ େର

ଓ ତାହାର ନିକଟେର, େସ ନିଶୟ ମରିବ। 17 ପୁଣି, ଅେନକ େଲାକଙୁ

ଉଚିନ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ବନ ବାନିେବ ଓ ଗଡ଼ ନିମାଣ

କରିେବ, େସେତେବେଳ ଫାେରା ଆପଣାର ପରାକାନ େସୖନ ସାମନ ଓ

ମହାେସୖନ ଦଳ ଦାରା ଯୁଦେର ତାହାର ସାହାଯ କରିବ ନାହ। 18 କାରଣ,

େସ ନିୟମ ଭଗ କରି ଶପଥ ତୁଚ କରିଅଛି ଓ େଦଖ, େସ ଆପଣା ହସ

େଦେଲ େହଁ ଏହିସବୁ କାଯ କରିଅଛି; େସ ରକା ପାଇବ ନାହ। 19 ଏେହତୁ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େସ ଆମର େଯଉଁ ଶପଥ ତୁଚ କରିଅଛି ଓ

ଆମର େଯଉଁ ନିୟମ ଭଙ କରିଅଛି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ନିଶୟ

ତହର ପତିଫଳ ତାହାର ମସକେର ବତାଇବା। 20 ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା

ଜାଲ ତାହା ଉପେର ପସାରିବା ଓ େସ ଆମ ଫାନେର ଧରାଯିବ, ଆଉ ଆେମ

ତାହାକୁ ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ଓ େସ ଆମ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ସତ ଲଙନ

ଅପରାଧ କରିଅଛି, ତହ ସକାଶୁ େସହି ସାନେର ଆେମ ତାହାର ବିଚାର

କରିବା। 21 ପୁଣି, ତାହାର ସକଳ େସୖନ ଦଳ ମ ରୁ ପଳାତକ ସମେସ

ଖଡେର ପତିତ େହେବ ଓ ଅବଶିଷ ଥବା େଲାକମାେନ ଚତୁଦଗେର ଛିନଭନ

େହେବ; ତହେର ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ େଯ, ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହିଅଛୁ।” 22 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଆେମ ଏରସ ବୃକର ଉଚ

ଅଗଭାଗ େନଇ ତାହା ସାପନ କରିବା; ଆେମ ତାହାର ଉଚତମ ପଲବମାନର

ମ ରୁ େଗାଟିଏ େକାମଳ ପଲବ କାଟି େନଇ ଏକ ଉଚ ଓ ଉନତ ପବତେର

େରାପଣ କରିବା; 23 ଇସାଏଲର ଉଚତମ ପବତେର ଆେମ ତାହା େରାପଣ

କରିବା, ତହେର ତାହା ଶାଖାବିଶିଷ ଓ ଫଳବାନ େହାଇ ଉତମ ଏରସ ବୃକ

େହବ; ତହର ତେଳ ସବଜାତୀୟ ପକୀ ବାସ କରିେବ; େସମାେନ ତହର

ଶାଖାମାନର ଛାୟାେର ବାସ କରିେବ। 24 ତହେର ଆେମ ସଦାପଭୁ େଯ ଉଚ

ବୃକକୁ ନୀଚ କରିଅଛୁ ଓ ନୀଚ ବୃକକୁ ଉଚ କରିଅଛୁ, ସେତଜ ବୃକକୁ ଶୁଷ

କରିଅଛୁ ଓ ଶୁଷ ବୃକକୁ ସେତଜ କରିଅଛୁ, ଏହା େକତସ ଯାବତୀୟ ବୃକ

ଜାଣିେବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ ସିଦ କରିଅଛୁ।”
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18ସଦାପଭୁଙର ବାକ ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 2

“ପିତାମାତା ‘ଅମ ଦାକାଫଳ ଖାଇେଲ, ସନାନଗଣର ଦନ ଖଟା େହାଇଅଛି,

ଏହି େଯଉଁ ପବାଦ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ େଦଶ ବିଷୟେର କହୁଅଛ,’

ଏଥେର ତୁମମାନଙର ଅଭପାୟ କି? 3 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ ମ େର ଏହି ପବାଦ କହିବାର

କାରଣ ଆଉ ପାଇବ ନାହ। 4 େଦଖ, ଯାବତୀୟ ପାଣ ଆମର; ପିତାର ପାଣ

େଯପରି, ପୁତର ପାଣ ହ େସହିପରି ଆମର; େଯଉଁ ପାଣୀ ପାପ କେର,

େସହି ମରିବ। 5 ମାତ ଯଦି ମନୁଷ ଧାମକ ହୁଏ, ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ

କେର, 6 ପୁଣି, େଯ ପବତଗଣର ଉପେର େଭାଜନ କିଅବା ଇସାଏଲ ବଂଶର

ପତିମାଗଣ ପତି ଦୃଷିପାତ କରି ନାହ, ଅଥବା ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ାକୁ

ଭଷ କରି ନାହ, କିଅବା ଋତୁମତୀ ସୀର ନିକଟକୁ ଆସି ନାହ; 7 ପୁଣି,

େଯ କାହାରି ପତି ଅନ ାୟ କରି ନାହ, ମାତ ଋଣୀକୁ ତାହାର ବନକି ଦବ

େଫରାଇ େଦଇଅଛି, ଉପଦବ କରି କାହାରି କିଛି ଅପହରଣ କରି ନାହ,

ଆପଣାର ଭକ କୁଧତକୁ େଦଇଅଛି ଓ ଉଲଙକୁ ବସ ପିନାଇଅଛି; 8 େଯ

ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ େଦଇ ନାହ, କିଅବା କିଛି ବୃଦି େନଇ ନାହ, େଯ ଅଧମରୁ

ଆପଣା ହସ େଫରାଇଅଛି, ମନୁଷ ମନୁଷ ର ମ େର ଯଥାଥ ବିଚାର

କରିଅଛି, 9ଆମର ବିଧମେତ ଆଚରଣ କରିଅଛି ଓ ସତ ବ ବହାର କରିବା

ନିମେନ ଆମର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରିଅଛି, େସହି େଲାକ ଧାମକ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, େସ ଅବଶ ବଞିବ। 10ଯଦି େସହି େଲାକର ପୁତ

ଡକାୟତ ଓ ରକପାତକାରୀ ହୁଏ, ଆଉ ଏଥମ ରୁ େକୗଣସି କାଯ କେର 11

ଓ େସହି ସବୁ କତବ କମ ମ ରୁ େକୗଣସି କତବ କମ ନ କେର, ମାତ େଯ

ପବତଗଣର ଉପେର େଭାଜନ କରିଅଛି ଓ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ାକୁ

ଭଷ କରିଅଛି, 12 ଦରିଦ ଦୀନହୀନର ପତି ଅନ ାୟ କରିଅଛି, େଦୗରାତ

ଦାରା ଅପହରଣ କରିଅଛି, ବନକି ଦବ େଫରାଇ େଦଇ ନାହ ଓ ପତିମାଗଣ

ପତି ଦୃଷିପାତ କରିଅଛି, 13 ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା କରିଅଛି, ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ

େଦଇଅଛି ଓ ବୃଦି ଗହଣ କରିଅଛି, େସ କି ବଞିବ? େସ ବଞିବ ନାହ, େସ

ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା କରିଅଛି; େସ ନିଶୟ ମରିବ, ତାହାର ରକ

ତାହାର ଉପେର ବତବ। 14ଆହୁରି େଦଖ, ଯଦି େସହି େଲାକର ପୁତ ଆପଣା

ପିତାର କୃତ ପାପସକଳ େଦେଖ ଓ ଭୟ କରି େସହିପରି କାଯ ନ କେର,
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15 େଯ ପବତଗଣ ଉପେର େଭାଜନ କରି ନାହ କିଅବା ଇସାଏଲ ବଂଶର

ପତିମାଗଣ ପତି ଦୃଷିପାତ କରି ନାହ, ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ାକୁ ଭଷ

କରି ନାହ, 16 କିଅବା କାହାରି ପତି ଅନ ାୟ କରି ନାହ, େକୗଣସି ବନକି

ଦବ ଗହଣ କରି ନାହ, କିଅବା େଦୗରାତ ଦାରା ଅପହରଣ କରି ନାହ, ମାତ

କୁଧତକୁ ଆପଣା ଭକ େଦଇଅଛି ଓ ଉଲଙକୁ ବସ ପିନାଇଅଛି, 17 େଯ

ଦରିଦ ପତି ଉପଦବରୁ ଆପଣା ହସ େଫରାଇଅଛି, ସୁଧ କି ବୃଦି ଗହଣ କରି

ନାହ, ଆମର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରିଅଛି, ଆମ ବିଧ ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ

କରିଅଛି; େସ ଆପଣା ପିତାର ଅଧମ ସକାଶୁ ମରିବ ନାହ, େସ ନିଶୟ

ବଞିବ। 18 ମାତ ତାହାର ପିତା ନିଦୟ ଭାବେର ଉପଦବ କଲା, େଦୗରାତ

ଦାରା ଆପଣା ଭାତାର ଦବ ଅପହରଣ କଲା ଓ ଆପଣା େଲାକମାନଙ

ମ େର ଅନୁଚିତ କାଯ କଲା, ଏଥପାଇଁ େଦଖ, େସ ଆପଣା ଅଧମେର

ମରିବ। 19 ତଥାପି ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, କାହକି ପୁତ ପିତାର ଅଧମର

ଭାର ବେହ ନାହ? ପୁତ ଯଦି ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ କରିଅଛି, ଆମର

ବିଧସକଳ ରକା କରି ପାଳନ କରିଅଛି, େତେବ େସ ନିଶୟ ବଞିବ। 20

େଯଉଁ ପାଣୀ ପାପ କେର, େସହି ମରିବ; ପୁତ ପିତାର ଅଧମର ଭାର ବହିବ

ନାହ କିଅବା ପିତା ପୁତର ଅଧମର ଭାର ବହିବ ନାହ; ଧାମକର ଧାମକତା

ତାହାରି ଉପେର ବତବ ଓ ଦୁଷର ଦୁଷତା ତାହାରି ଉପେର ବତବ। 21 ମାତ

ଦୁଷ ଯଦି ଆପଣାର କୃତ ସକଳ ପାପରୁ େଫେର ଓ ଆମର ବିଧସକଳ

ପାଳନ କେର, ପୁଣି, ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ କେର, େତେବ େସ ନିଶୟ ବଞିବ,

େସ ମରିବ ନାହ। 22ତାହାର କୃତ େକୗଣସି ଅପରାଧ ତାହା ବିରୁଦେର ସରଣ

କରାଯିବ ନାହ; େସ େଯଉଁ ଧମାଚରଣ କରିଅଛି, ତଦାରା ବଞିବ। 23 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଦୁଷର ମରଣେର କି ଆମର କିଛି ସେନାଷ ଅଛି? ବରଂ

େସ ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରି ବଞୁ, ଏଥେର କି ଆମର ସେନାଷ ନାହ? 24

ମାତ ଧାମକ େଲାକ ଯଦି ଆପଣା ଧାମକତାରୁ େଫରି ଅଧମ କେର ଓ ଦୁଷ

େଲାକର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କେର, େତେବ

େସ କି ବଞିବ? ତାହାର କୃତ େକୗଣସି ଧମକମ ସରଣ କରାଯିବ ନାହ;

େସ େଯଉଁ ସତ ଲଙନ କରିଅଛି, େସହି ସତ ଲଙନେର ଓ େସ େଯଉଁ

ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପେର େସ ମରିବ। 25 ତଥାପି ତୁେମମାେନ

କହୁଅଛ, ‘ପଭୁଙର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ।’ େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଏେବ ଶୁଣ;
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ଆମର ପଥ କି ସରଳ ନୁେହଁ? ତୁମମାନଙର ପଥ କି ଅସରଳ ନୁେହଁ? 26

ଧାମକ େଲାକ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଧାମକତାରୁ େଫରି ଅଧମ କେର

ଓ ତହେର ମେର, େସେତେବେଳ େସ େଯଉଁ ଅଧମ କରିଅଛି, ତହେର ହ

ମରିବ। 27ପୁନବାର ଦୁଷ େଲାକ େଯେତେବେଳ ଆପଣା କୃତ ଦୁଷତାରୁ

େଫେର, ଆଉ ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ କେର, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ପାଣ

ଜୀବିତ ରକା କରିବ। 28 େସ ବିେବଚନା କେର ଓ ଆପଣା କୃତ ସମସ

ଅପରାଧରୁ େଫେର, ଏଥପାଇଁ େସ ନିଶୟ ବଞିବ, େସ ମରିବ ନାହ। 29

ତଥାପି ଇସାଏଲ ବଂଶ କହନି, ପଭୁଙର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ? େହ ଇସାଏଲ

ବଂଶ, ଆମର ପଥ କି ସରଳ ନୁେହଁ? ତୁମମାନଙର ପଥ କି ଅସରଳ

ନୁେହଁ? 30 ଏଥପାଇଁ େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ପେତ କକୁ

ତାହାର ଆଚାର ବ ବହାରାନୁସାେର ବିଚାର କରିବା, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି। ତୁେମମାେନ େଫର, ଆପଣାମାନଙର ସମସ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ

ହୁଅ; ତହେର ଅଧମ ତୁମମାନଙର ବିନାଶଜନକ େନାହିବ। 31 ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙର କୃତ ସମସ ଅପରାଧ ଆପଣାମାନଙଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଅ ଓ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ନୂତନ ଅନଃକରଣ ଓ ନୂତନ ଆତା ପସୁତ କର; କାରଣ

େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ କାହକି ମରିବ? 32 େଯେହତୁ େଯ ମେର,

ତାହାର ମରଣେର ଆମର କିଛି ସେନାଷ ନାହ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି;

ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ େଫରି ବଞ।”

19 “ଆହୁରି, ତୁେମ ଇସାଏଲର ଅଧପତିଗଣ ବିଷୟେର ବିଳାପ କରି

କୁହ, 2 ତୁମର ମାତା କଅଣ ଥଲା? େସ ତ ସିଂହୀ; େସ ସିଂହଗଣ ମ େର

ଶୟନ କଲା, ଯୁବା ସିଂହଗଣ ମ େର ଆପଣା ଛୁଆମାନଙୁ ପତିପାଳନ

କଲା। 3 ତାହାର ପତିପାଳିତ ଛୁଆମାନଙ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ଛୁଆ ଯୁବା

ସିଂହ େହଲା; େସ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଶିଖଲା, େସ ମନୁଷ ମାନଙୁ ଗାସ

କଲା। 4 ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହାର ବିଷୟ ଶୁଣିେଲ, େସମାନଙର

ଗତେର େସ ଧରାପଡ଼ିଲା ଓ େସମାେନ ଅଙୁଶ ଦାରା ତାହାକୁ ମିସର େଦଶକୁ

ଆଣିେଲ। 5 ଅେପକା କରି ଆପଣା ଆପଣା ଆଶା ବିଫଳ େହବାର େଦଖ

େସ ଆପଣା ଛୁଆମାନଙ ମ ରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ େନଇ ତାକୁ ଯୁବା ସିଂହ

କଲା। 6 ପୁଣି, େସ ସିଂହମାନଙ ମ େର ଗତାୟାତ କରି ଯୁବା ସିଂହ େହାଇ

ଉଠିଲା; ଆହୁରି େସ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଶିଖଲା, େସ ମନୁଷ ମାନଙୁ ଗାସ
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କଲା। 7ଆଉ, େସ େସମାନଙର ଅଟାଳିକାସବୁ ଜାଣିଲା ଓ େସମାନଙର

ନଗରସବୁ ଉଜାଡ଼ କଲା; ଆଉ, ତାହାର ଗଜନର ଶବ ସକାଶୁ େଦଶ ଓ ତହର

ପୂଣତାସକଳ ଶୂନ େହଲା। 8ତହେର ନାନା ପେଦଶରୁ େଗାଷୀୟମାେନଆସି

ତାହାର ବିରୁଦେର ଚାରିଆେଡ଼ ଉଠିେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ତାହାର ଉପେର

ଆପଣାମାନଙର ଜାଲ ପସାରିେଲ; େସ େସମାନଙ ଗତେର ଧରାପଡ଼ିଲା। 9

ଆଉ, େସମାେନ ତାକୁ ଅଙୁଶ ଦାରା ପିଞରେର ରଖ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ

େନଇଗେଲ; ଇସାଏଲର ପବତସମୂହେର ତାହାର ହୁଙାର ଶବ େଯପରି ଆଉ

ଶୁଣା ନ ଯାଏ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ମ କୁ େନଇଗେଲ। 10

ତୁମର ରକେର ତୁମର ମାତା ଜଳରାଶି ନିକଟେର େରାପିତ ଦାକାଲତା ସରୂପ

ଥଲା; ଅେନକ ଜଳ ସକାଶୁ େସ ଫଳବତୀ ଓ ଶାଖାେର ପରିପୂଣ ଥଲା। 11

ପୁଣି, କତୃତକାରୀମାନଙର ରାଜଦଣ େହବା ନିମେନ ତାହାର ଶାଖାସବୁ

ଦୃଢ଼ େହାଇଥଲା, ଗହଳ ଶାଖାମାନର ମ େର େସହି ସବୁ ଦୀଘତାେର

ଉଚୀକୃତ େହାଇଥଲା, ଆଉ େସହି ସବୁ ସ ଉଚତାେର ଓ ଶାଖାର ବାହୁଲ େର

େଦଖାଗଲା। 12 ମାତ େକାପେର େସ ଉତାଟିତ େହଲା, ଭୂମିେର ନିକିପ

େହଲା ଓ ପୂବୀୟ ବାୟୁ ତାହାର ଫଳ ଶୁଷ କଲା; ତାହାର ଦୃଢ଼ ଶାଖାସବୁ

ଭଗ ଓ ଶୁଷ େହଲା; ଅଗି େସହି ସବୁକୁ ଗାସ କଲା। 13ପୁଣି, ଏେବ େସ

ପାନର ମ େର ନିଜଳ ଓ ଶୁଷ ଭୂମିେର େରାପିତ େହାଇଅଛି। 14ଆଉ,

ତାହାର ଶାଖା ଦଣସମୂହରୁ ଅଗି ନିଗତ େହାଇ ତାହାର ଫଳ ଗାସ କରିଅଛି;

ଏେହତୁ ରାଜଦଣ େହବା ପାଇଁ ତାହାର େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ଶାଖା ନାହ।” ଏହା

ବିଳାପର ବିଷୟ ଅେଟ ଓ ବିଳାପଜନକ େହବ।

20ଏଥଉତାେର ସପମ ବଷର ପଞମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ ଦିନେର,

ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ପାଚୀନବଗଙ ମ ରୁ େକେତକ ଜଣ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସି େମାʼ ସମୁଖେର ବସିେଲ। 2 େସେତେବେଳ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ,

3 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଇସାଏଲ ବଂଶୀୟ ପାଚୀନବଗଙ ସେଙ

କଥା କହି େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ

କି ଆମ ନିକଟେର ପଚାରିବାକୁ ଆସିଅଛ? ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁମମାନଙୁ ଆମ ନିକଟେର ପଚାରିବାକୁ େଦବା ନାହ।

4 େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ କି େସମାନଙର ବିଚାର କରିବ? ତୁେମ କି
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େସମାନଙର ବିଚାର କରିବ? େସମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର ଘୃଣାେଯାଗ

କିୟାସକଳ େସମାନଙୁ ାତ କରାଅ, 5 ଆଉ େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ େଯଉଁ ଦିନ ଇସାଏଲକୁ ମେନାନୀତ କଲୁ

ଓ ଯାକୁବର କୁଳଜାତ ବଂଶ ସପକେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଲୁ ଓ ମିସର

େଦଶେର େସମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଲୁ, େସମାନଙ

ସପକେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇ, ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର

େବାଲ କହିଲୁ; 6 େସହି ଦିନ େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା

ପାଇଁ ଓ ଆେମ େସମାନଙ ନିମେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସନାନ କରିଥଲୁ, ସବ

େଦଶର େଗୗରବ ସରୂପ େସହି ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ

େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙ ସପକେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଲୁ; 7

ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା

ଦୃଷିର ସମୁଖରୁ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁସକଳ ଦୂର କର ଓ ମିସରୀୟ ପତିମାଗଣ

ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କର ନାହ, ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟୁ। 8 ମାତ େସମାେନ ଆମର ବିେଦାହାଚାରୀ େହେଲ ଓ

ଆମର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହେଲ; େସମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା

ଆପଣା ଦୃଷିର ସମୁଖରୁ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁସକଳ ଦୂର କେଲ ନାହ, କିଅବା

ମିସରୀୟ ପତିମାଗଣକୁ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହ; ତହେର ଆେମ ମିସର େଦଶ

ମ େର େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଆପଣା େକାଧ ସାଧବା ପାଇଁ େସମାନଙ

ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିବା େବାଲ କହିଲୁ। 9 ତଥାପି େସମାେନ

େଯଉଁମାନଙ ମ େର ଥେଲ, େଯଉଁମାନଙ ସାକାତେର ଆେମ େସମାନଙୁ,

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଥଲୁ,

େସହି େଗାଷୀୟମାନଙ ସାକାତେର ଆମର ନାମ େଯପରି ଅପବିତ ନ

ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଆପଣା ନାମ ନିମେନ କାଯ କଲୁ। 10ଏହିରୂେପ

ଆେମ େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରାଇ ପାନରକୁ ଆଣିଲୁ। 11

ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ ଆପଣାର ବିଧ େଦଲୁ ଓ ଆପଣା ଶାସନସକଳ

ାତ କରାଇଲୁ, ମନୁଷ ଯଦି ତାହା ପାଳନ କେର, େତେବ ତହେର େସ

ବଞିବ! 12ଆହୁରି ମ ଆେମ େଯ େସମାନଙର ପବିତକାରୀ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା େଯପରି େସମାେନ ଜାଣିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆମର ଓ େସମାନଙ ମ େର

ଚିହସରୂପ େହବା ନିମେନ ଆେମ ଆପଣାର ବିଶାମ ଦିନସକଳ େସମାନଙୁ
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େଦଲୁ। 13 ମାତ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପାନରେର ଆମର ବିେଦାହାଚାରୀ େହେଲ;

େସମାେନ ଆମର ବିଧରୂପ ପଥେର ଚାଲେଲ ନାହ ଓ ଆମର ଶାସନସକଳ

ଅଗାହ କେଲ, ମନୁଷ ଯଦି ତାହା ପାଳନ କେର, େତେବ ତହେର େସ

ବଞିବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆମର ବିଶାମ ଦିନସକଳ ଅତ ନ ଅପବିତ କେଲ;

େସେତେବେଳ ଆେମ ପାନରେର େସମାନଙୁ ସଂହାର କରିବା ନିମେନ

େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିବା େବାଲ କହିଲୁ। 14 ତଥାପି

େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣ ସାକାତେର ଆେମ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ,

େସମାନଙ ଦୃଷିେର ଆମର ନାମ େଯପରି ଅପବିତ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ

ଆପଣା ନାମ ନିମେନ କାଯ କଲୁ। 15ଆହୁରି ମ ସବ େଦଶର େଗୗରବ

ସରୂପ େଯଉଁ ଦୁଗ ଓ ମଧୁ ପବାହୀ େଦଶ ଆେମ େସମାନଙୁ େଦଇଥଲୁ,

େସହି େଦଶକୁ େସମାନଙୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେମ ପାନରେର େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଲୁ; 16 କାରଣ େସମାନଙ ଅନଃକରଣ

େସମାନଙ ପତିମାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହବାରୁ େସମାେନ ଆମର ଶାସନସକଳ

ଅଗାହ କେଲ ଓ ଆମର ବିଧରୂପ ପଥେର ଚାଲେଲ ନାହ, ଆଉ ଆମ

ବିଶାମ ଦିନସକଳ ଅପବିତ କେଲ। 17 ତଥାପି େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ପାଇଁ ଆମର ଲଜ ା େହଲା, ଏଣୁ ଆେମ ପାନରେର େସମାନଙୁ ସମୂଣ ରୂେପ

ସଂହାର କଲୁ ନାହ। 18ପୁଣି, ଆେମ ପାନରେର େସମାନଙ ସନାନଗଣକୁ

କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପିତୃଗଣର ବିଧ ଅନୁସାେର ଚାଲ

ନାହ କିଅବା େସମାନଙର ଶାସନସକଳ ମାନ ନାହ, ଅଥବା େସମାନଙ

ପତିମାଗଣ ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କର ନାହ; 19ଆେମ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ; ଆମର ବିଧରୂପ ପଥେର ଚାଲ ଓ ଆମର

ଶାସନସକଳ ରକା କରି ପାଳନ କର; 20 ପୁଣି, ଆମର ବିଶାମ ଦିନସକଳ

ପବିତ କର; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର

ଅଟୁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାସବୁ ଆମ ଓ

ତୁମମାନଙ ମ େର ଏକ ଚିହସରୂପ େହବ। 21 ମାତ େସହି ସନାନଗଣ

ଆମର ବିେଦାହାଚରଣ କେଲ; େସମାେନ ଆମର ବିଧରୂପ ପଥେର ଚାଲେଲ

ନାହ ଓ ଆମର ଶାସନସକଳ ରକା କରି ପାଳନ କେଲ ନାହ, ମନୁଷ ତାହା

ପାଳନ କେଲ, ତହେର େସ ବଞିବ; େସମାେନ ଆମର ବିଶାମ ଦିନସକଳ

ଅପବିତ କେଲ; ତହେର ଆେମ ପାନରେର େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା
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େକାଧ ସାଧବା ପାଇଁ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିବା େବାଲ

କହିଲୁ। 22 ତଥାପି େଯଉଁମାନଙ ସାକାତେର ଆେମ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଲୁ, େସହି େଗାଷୀୟମାନଙ ନିକଟେର ଆମର ନାମ େଯପରି ଅପବିତ ନ

ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଆପଣା ହସ ସମରଣ କଲୁ ଓ ଆପଣା ନାମ ନିମେନ

କାଯ କଲୁ। 23 ମାତ ଆେମ ନାନା େଗାଷୀୟ ମ େର େସମାନଙୁ ଛିନଭନ

ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ ନିେକପ କରିବୁ େବାଲ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର

ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଲୁ; 24 କାରଣ େସମାେନ ଆମର ଶାସନସକଳ ପାଳନ

କେଲ ନାହ, ମାତ ଆମର ବିଧସକଳ ଅଗାହ କେଲ ଓ ଆମର ବିଶାମ

ଦିନସକଳ ଅପବିତ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ପିତୃବଗର ପତିମାଗଣ ପତି

େସମାନଙର ଦୃଷି ରହିଲା। 25ଆହୁରି ମ ଯାହା େସମାନଙର ମଙଳଜନକ

ନୁେହଁ, ଏପରି ବିଧ ଓ ଯହେର େସମାେନ ବଞିେବ ନାହ, ଏପରି ଶାସନସବୁ

ଆେମ େସମାନଙୁ େଦଲୁ; 26 ପୁଣି, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା

େଯପରି େସମାେନ ଜାଣିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବା

ନିମେନ, େସମାେନ ଗଭାଶୟ ମୁକକାରୀ ସମସ ସନାନକୁ ଅଗି ମ େଦଇ

ଗମନ କରାଇବା ଦାରା େଯଉଁ ଉପହାର ପଦାନ କେଲ, ତହେର ଆେମ

େସମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରାଇଲୁ। 27 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ

ଇସାଏଲ ବଂଶ ସେଙ କଥା କହି େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଏଥେର ମ ଆମ ବିରୁଦେର ସତ 

ଲଙନ କରି ଆମର ନିନା କରିଅଛନି। 28 କାରଣ ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ

େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଥଲୁ, େସହି େଦଶକୁ େଯେତେବେଳ

େସମାନଙୁ ଆଣିଲୁ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ପେତ କ ଉଚ ପବତ ଓ

ପେତ କ ଗହଳିଆ ବୃକ େଦଖ େସହି ସାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ େସହି

ସାନେର େସମାେନ (ଆମର) ବିରକିଜନକ େନୖେବଦ ଉତଗ କେଲ, େସହି

ସାନେର ମ ଆପଣାମାନଙର ସୁଗନିଯୁକ ଦବ ରଖେଲ ଓ େସହି ସାନେର

ଆପଣାମାନଙର େପୟେନୖେବଦ ଢାଳିେଲ। 29 ତହେର ଆେମ େସମାନଙୁ

କହିଲୁ, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଉଚସଳୀକି ଯାଅ, ତାହାର ଅଭପାୟ ଏହି କି?

ଏଣୁ ଆଜି ପଯ ନ ତହର ନାମ ବାମା (ଉଚସଳୀ) ରହିଅଛି। 30 ଏଣୁକରି

ତୁେମ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ

କି ଆପଣାମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣର ରୀତି ଅନୁସାେର ଆପଣାମାନଙୁ
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ଅଶୁଚି କରୁଅଛ? ଓ େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାନୁସାେର ବ ଭଚାରୀ

େହଉଅଛ? 31ଆଉ, େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର

ଦାନ କରୁଅଛ, ଆପଣା ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ

କରାଉଅଛ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ କି ଆଜି ପଯ ନ ଆପଣା ଆପଣା

ପତିମାଗଣ ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରୁ ନାହଁ? େତେବ େହ ଇସାଏଲ

ବଂଶ, ଆେମ କି ତୁମମାନଙୁ ଆମ ନିକଟେର ପଚାରିବାକୁ େଦବା? ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁମମାନଙୁ ଆମ ନିକଟେର

ପଚାରିବା ପାଇଁ େଦବା ନାହ; 32 ପୁଣି, ‘ଆେମମାେନ କାଷ ଓ ପସରର

େସବା କରି ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଓ ନାନା େଦଶ ନିବାସୀ େଗାଷୀମାନଙ

ତୁଲ େହବା େବାଲ ଏହି େଯଉଁ କଥା ତୁମମାନଙ ମନେର ଉଠୁଅଛି ଓ ଯାହା

ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ,’ ତାହା େକେବ ଘଟିବ ନାହ। 33 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ନିଶୟ ବଳବାନ ହସ,

ବିସୀଣ ବାହୁ ଓ େକାପବଷଣ ଦାରା ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର ରାଜା

େହବା; 34 ପୁଣି, ଆେମ ବଳବାନ ହସ, ବିସୀଣ ବାହୁ ଓ େକାପବଷଣ

ଦାରା ତୁମମାନଙୁ େଗାଷୀଗଣ ମ ରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ ତୁେମମାେନ

େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର ଛିନଭନ େହାଇଅଛ, େସହି ସବୁ ସାନରୁ ତୁମମାନଙୁ

ସଂଗହ କରିବା; 35 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଗାଷୀସମୂହର ପାନରକୁ

ଆଣି ସମୁଖାସମୁଖୀ େହାଇ ତୁମମାନଙ ସହିତ ବିଚାର କରିବା। 36 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ମିସର େଦଶର ପାନରେର େଯପରି ତୁମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସହିତ ବିଚାର କରିଥଲୁ, େସହିପରି ତୁମମାନଙ ସହିତ

ବିଚାର କରିବା। 37 ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ପାଞଣ ତେଳ ଗମନ

କରାଇବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ନିୟମରୂପ ବନନେର ଆବଦ କରିବା; 38

ପୁଣି, ଆେମ ବିେଦାହୀମାନଙୁ ଓ ଆମ ବିରୁଦେର ଅପରାଧକାରୀମାନଙୁ

ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଝାଡ଼ି ଦୂର କରିେଦବା; େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ପବାସ

କରୁଅଛନି, େସ େଦଶରୁ ଆେମ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, ମାତ

େସମାେନ ଇସାଏଲ େଦଶେର ପେବଶ କରିେବ ନାହ; ତହେର ଆେମ େଯ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 39 େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ଯଦି ଆମ

ବାକ େର ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଯାଇ
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ଏେବ ଓ ଏଥଉତାେର ମ ଆପଣା ଆପଣା ପତିମାଗଣର େସବା କର; ମାତ

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଉପହାର ଓ ପତିମାଗଣ ଦାରା ଆମର ପବିତ

ନାମ ଆଉ ଅପବିତ କରିବ ନାହ। 40 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, ଆମର ପବିତ ପବତେର, ଇସାଏଲର ଉଚତମ ପବତେର, ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ବଂଶ, େସମାନଙର ସମେସ ହ େସଠାେର େଦଶ ମ େର ଆମର

େସବା କରିେବ; େସହି ସାନେର ଆେମ େସମାନଙୁ ଗାହ କରିବା ଓ େସହି

ସାନେର ଆେମ ତୁମମାନଙର ଯାବତୀୟ ପବିତ ବସୁ ସହିତ ତୁମମାନଙ

ଉପହାର ଓ ପଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ ଚାହବା। 41 େଯଉଁ ସମୟେର

ଆେମ େଗାଷୀଗଣ ମ ରୁ ତୁମମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ େଯଉଁ

େଯଉଁ େଦଶେର ତୁେମମାେନ ଛିନଭନ େହାଇ ରହିଅଛ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ

ତୁମମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା, େସହି ସମୟେର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ସୁଗନିଯୁକ

ଆଘାଣାଥକ ଦବ ତୁଲ ଗହଣ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙଠାେର

େଗାଷୀଗଣର ସାକାତେର ପବିତୀକୃତ େହବା। 42ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଲୁ,

ଇସାଏଲର େସହି େଦଶକୁ ଆେମ େଯେତେବେଳ ତୁମମାନଙୁ ଆଣିବା,

େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 43

ଆଉ, ଯହେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛ, ଆପଣାମାନଙର

େସହି ଆଚାର ବ ବହାର ଓ କିୟାସକଳ ତୁେମମାେନ େସଠାେର ସରଣ

କରିବ ଓ ଆପଣାମାନଙର କୃତ ସମସ କୁକିୟା ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙୁ ଘୃଣା

କରିବ। 44 ପୁଣି, େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ଆେମ େଯେତେବେଳ ତୁମମାନଙର ଦୁଷ ଆଚାର ବ ବହାରାନୁସାେର ନୁେହଁ,

କିଅବା ତୁମମାନଙର ଭଷ କିୟାନୁସାେର ନୁେହଁ, ମାତ ଆପଣା ନାମ ନିମେନ

ତୁମମାନଙ ପତି ବ ବହାର କରିବା, େସେତେବେଳ, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।” 45ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 46 “େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ତୁେମ ଦକିଣ ଦିଗ ପତି ଆପଣା ମୁଖ ରଖ ଓ ଦକିଣ ଦିଗ ପତି ଆପଣା ବାକ

ବଷଣ କର, ଆଉ ଦକିଣ ପାନରସ ଅରଣ ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କର; 47 ପୁଣି, ଦକିଣ ଦିଗର ଅରଣ କୁ କୁହ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଶୁଣ; ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ମ େର ଅଗି
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ଜଳାଇବା, ତାହା ତୁମ ମ ସିତ ପେତ କ ସେତଜ ଓ ଶୁଷ ବୃକକୁ ଗାସ

କରିବ; େସହି ଜଳନ ଅଗିଶିଖା ନିବାପିତ େହବ ନାହ ଓ ଦକିଣଠାରୁ ଉତର

ପଯ ନ ସମସ ମୁଖ ତଦାରା ଦଗ େହବ। 48 ତହେର ଆେମ ସଦାପଭୁ

େସହି ଅଗି େଯ ଜଳାଇଅଛୁ, ଏହା ସମସ ପାଣୀ େଦଖେବ, ତହର ନିବାଣ

େନାହିବ।” 49 ଏଥେର ମଁୁ କହିଲ, “େହ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, େସମାେନ େମାʼ

ବିଷୟେର କହନି, େସ େଲାକ କି ଦୃଷାନବାକ ବାଦୀ ନୁେହଁ?”

21ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଯିରୂଶାଲମ ପତି ଆପଣା

ମୁଖ ରଖ, ପବିତ ସାନ ସମୂହର ପତି ଆପଣା ବାକ ବଷଣ କର ଓ ଇସାଏଲ

େଦଶ ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, 3ଆଉ, ଇସାଏଲ େଦଶକୁ

କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ

ଆେମ ଆପଣା ଖଡ େକାଷରୁ ବାହାର କରି ତୁମ ମ ରୁ ଧାମକ ଓ ଦୁଷକୁ ବଧ

କରିବା। 4ଆେମ ତୁମ ମ ରୁ ଧାମକ ଓ ଦୁଷକୁ ବଧ କରିବା, ଏଥପାଇଁ

ଆମର ଖଡ େକାଷରୁ ବାହାରି ଦକିଣଠାରୁ ଉତର ପଯ ନ ସମସ ପାଣୀର

ବିରୁଦେର ଯିବ; 5ତହେର ସମସ ପାଣୀ ଜାଣିେବ େଯ, ଆେମ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ଖଡ େକାଷରୁ ବାହାର କରିଅଛୁ; ତାହା ଆଉ େଫରିବ ନାହ। 6

ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଦୀଘ ନିଃଶାସ ଛାଡ଼; ତୁେମ ଆପଣା କଟି

ଭାଙି ମନସାପପୂବକ େସମାନଙ ସାକାତେର ଦୀଘ ନିଃଶାସ ଛାଡ଼ିବ। 7

ଆଉ, ‘ତୁେମ କାହକି ଦୀଘ ନିଃଶାସ ଛାଡ଼ୁଅଛ?’ ଏ କଥା ଯଦି େସମାେନ

ତୁମକୁ ପଚାରିେବ, େତେବ ତୁେମ କହିବ, ‘ସମାଦ ସକାେଶ, କାରଣ ତାହା

ଆସୁଅଛି; ତହେର ପେତ କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ ଓ ସକଳ ହସ ଦୁବଳ

େହବ, ପେତ କ ମନ କାନ େହବ ଓ ସମସ ଆଣୁ ଜଳ ପରି େହବ; େଦଖ,

ତାହା ଆସୁଅଛି ଓ ତାହା ସିଦ େହବ,’” ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 8

ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ

େସ କହିେଲ, 9 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି

କୁହ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; କୁହ, ଖଡ, ଖଡ, ତାହା ଶାଣିତ ଓ ମ

ମାଜତ େହାଇଅଛି; 10 ହତ ା କରିବା ନିମେନ ତାହା ଶାଣିତ େହାଇଅଛି,

ବିଜୁଳି ପରି େହବା ପାଇଁ ତାହା ମାଜତ େହାଇଅଛି; େତେବ ଆେମମାେନ

କି ଆେମାଦ ପେମାଦ କରିବା? ଆମ ପୁତର ରାଜଦଣ ଯାବତୀୟ କାଷକୁ



ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ ଦବକାଙ ପୁସକ 1647

ତୁଚ କେର। 11 ପୁଣି, ହାତେର ଧରାଯିବା ନିମେନ ତାହା ମାଜତ େହବା

ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛି; ହନାର ହସେର େଦବା ନିମେନ ଖଡ ଶାଣିତ ଓ ମାଜତ

େହାଇଅଛି। 12 େହ ମନୁଷ ସନାନ, କନନ ଓ ହାହାକାର କର; କାରଣ

ତାହା ଆମର େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର, ଇସାଏଲର ସମସ ଅଧପତିଗଣର

ବିରୁଦେର ଉପସିତ େହାଇଅଛି; େସମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଖଡେର

ସମପତ େହାଇଅଛନି, ଏଣୁ ତୁେମ ଆପଣା ଊରୁ େଦଶେର ଆଘାତ କର। 13

କାରଣ ପରୀକା େଗାଟିଏ ଅଛି, ପୁଣି, େସହି ତୁଚକାରୀ ରାଜଦଣ ଆଉ ନ

ରେହ, େତେବ ତହେର ହ କି? ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 14 ଏେହତୁ

େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର ଓ ତୁମ ଦୁଇ

ହସ ଏକତ ମାର; େସହି ଖଡ, ଆହତ େଲାକମାନଙର ଖଡ ଦୁଇଗୁଣ,

ତିନିଗୁଣ େହଉ; ତାହା ଆହତ ମହତ େଲାକର ଖଡ, ତାହା େସମାନଙ ଭତର

େକାଠରିେର ପେବଶ କେର। 15 େସମାନଙର ଅନଃକରଣ େଯପରି ତରଳି

ଯାଏ ଓ େସମାନଙର ଅେନକ ବିଘ ଜେନ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙର

ସକଳ ନଗରଦାର ବିରୁଦେର ଖଡର ଅଗଭାଗ ରଖଅଛୁ; ଆଃ! ତାହା ବିଜୁଳି

ତୁଲ ନିମତ, ହତ ା କରିବା ନିମେନ ତାହା ତୀକ କରାଯାଇଅଛି। 16

ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଏକତ କର, ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ଆପଣାକୁ ସଜାଇ ବାମ

ପତି ଯାଅ; େଯେକୗଣସି ପତି ତୁମର ମୁଖ ରଖାଯାଇଅଛି (ଆପଣାକୁ ପସୁତ

କର)। 17ଆେମ ମ ଆପଣାର ଦୁଇ ହସ ଏକତ ମାରିବା ଓ ଆେମ ଆପଣା

େକାପକୁ ତୃପ କରାଇବା,” ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ। 18 ପୁନବାର

ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 19

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ବାବିଲ ରାଜାର ଖଡ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁେମ ଆହୁରି ଦୁଇ

ପଥ ନିରୂପଣ କର; େସ ଦୁଇ ପଥ ଏକ େଦଶରୁ ଆସିବ; ଆଉ, ତୁେମ ଏକ

ସାନ ଚିହିତ କର, ନଗରଗାମୀ ପଥ ମୁଣେର ଚିହିତ କର। 20 ଅେମାନ

ସନାନଗଣର ରବାକୁ ଓ ପାଚୀରେବଷିତ ଯିରୂଶାଲମସ ଯିହୁଦାକୁ ଖଡ

ଆସିବା ନିମେନ ତୁେମ ପଥ ପସୁତ କର। 21କାରଣ ବାବିଲ ରାଜା ମନ ପାଠ

କରିବା ନିମେନ ଦୁଇ ପଥର ସଙମ ସାନେର, ଅଥା , ଦୁଇ ପଥର ମୁଣେର

ଠିଆ େହଲା; େସ ତୀରସବୁ ଏେଣେତେଣ ହଲାଇଲା, େସ ଠାକୁରମାନଙୁ

ମନଣା ପଚାରିଲା, େସ ଯକୃତ ନିରୀକଣ କଲା। 22 ତାହାର ଦକିଣ ହସେର

ଯିରୂଶାଲମ ନାମେର, ଅଥା , େସହି ସାନେର ପାଚୀରେଭଦକ ଯନ ସାପନ
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କରିବାକୁ, ବଧଆ ା େଦବାକୁ, ଉଚସରେର ସିଂହନାଦ କରିବାକୁ, ନଗରର

ଦାରସମୂହର ବିରୁଦେର ପାଚୀରେଭଦକ ଯନ ସାପନ କରିବାକୁ, ବନ

ବାନିବାକୁ ଓ ଦୁଗ ନିମାଣ କରିବାକୁ ଯିରୂଶାଲମର ନାମେର ମନ ଉଠିଲା। 23

ମାତ େସମାନଙ ପତି, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ ଥରକୁଥର େସମାନଙ ନିକଟେର

ଶପଥ କରିଅଛନି, େସମାନଙ ଦୃଷିେର ତାହା ମିଥ ା େବାଧ େହବ; ତଥାପି

େସମାେନ େଯପରି ଧରାଯିେବ, ଏଥପାଇଁ େସ େସମାନଙର ଅଧମ ସରଣେର

ଆଣିେବ। 24 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁମମାନଙର

ଆ ାଲଙନସବୁ ଅନାବୃତ େହବାେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅଧମ

ସରଣ କରାଇଅଛ, ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙର ସକଳ କିୟାେର ତୁମମାନଙର

ପାପ ପକାଶ ପାଏ; ତୁେମମାେନ ସରଣେର ଆସିବାରୁ ତୁେମମାେନ ହସେର

ଧରାଯିବ। 25 ପୁଣି, େହ ଆହତ ଦୁଷ ଇସାଏଲୀୟ ଅଧପତି, ଅନିମ ଅପରାଧ

ସମୟେର ତୁମର ଦିନ ଉପସିତ େହାଇଅଛି; 26 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; ଶିେରାଭୂଷଣ ଦୂର କର, ରାଜମୁକୁଟ କାଢ଼ି ପକାଅ; ଏହା େସହିପରି

ଆଉ ରହିବ ନାହ; ଯାହା ନୀଚ, ତାହାକୁ ଉଚ କର ଓ ଯାହା ଉଚ, ତାହାକୁ

ନୀଚ କର। 27ଆେମ ତାହା ଓଲଟାଇ ପକାଇବା, ଓଲଟାଇ ପକାଇବା,

ଓଲଟାଇ ପକାଇବା; େଯ ଅଧକାରୀ ଅଟନି, େସ ନ ଆସିବା ପଯ ନ ଏହା

ମ ଆଉ ରହିବ ନାହ, ତହଁୁ ଆେମ ତାହାଙୁ ଏହା େଦବା। 28 ପୁଣି େହ

ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଅେମାନସନାନଗଣ ବିଷୟେର ଓ େସମାନଙ ଅପମାନ ବିଷୟେର ଏହି

କଥା କହନି; ତୁେମ କୁହ, ଅନିମ ଅଧମ ସମୟେର େଯଉଁମାନଙର ଦିନ

ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ଏପରି ଆହତ ଦୁଷ େଲାକମାନଙର ଗୀବା ଉପେର

ତୁମକୁ େଥାଇବା ନିମେନ େଲାକମାେନ ତୁମ ପାଇଁ ଅସାର ଦଶନ ପାଇେଲ

େହଁ ଓ ତୁମ ନିକଟେର ମିଥ ା ମନ ପାଠ କେଲ େହଁ, 29 ଖଡ, ଖଡ ନିେଷାଷ

େହାଇଅଛି, ହତ ା ଓ ଗାସ କରିବା ନିମେନ ତାହା େଯପରି ବିଦୁ ପରି

େହବ, ଏଥପାଇଁ ତାହା ମାଜତ େହାଇଅଛି। 30 ତାକୁ ପୁନବାର ତାହାର

େକାଷକୁ େଫରାଇ ଆଣ। ତୁେମ େଯଉଁ ସାନେର ସୃଷ େହାଇଥଲ ଓ େଯଉଁ

େଦଶେର ତୁେମ ଜନ େହାଇଥଲ, େସଠାେର ଆେମ ତୁମର ବିଚାର କରିବା।

31ଆଉ, ଆେମ ତୁମ ଉପେର ଆପଣା େକାଧ ଢାଳିବା; ଆେମ ତୁମ ଉପେର

ଆପଣା େକାପରୂପ ଅଗି ଫୁଙିବା; ପୁଣି, ଆେମ ପଶୁବ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ
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ନିପୁଣ େଲାକମାନଙ ହସେର ତୁମକୁ ସମପଣ କରିବା। 32 ତୁେମ ଅଗି ପାଇଁ

ଜାଳ ସରୂପ େହବ; ତୁମର ରକ େଦଶ ମ େର ପତିତ େହବ; ତୁେମ ଆଉ

ସୃତିପଥେର ଆସିବ ନାହ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ।”

22ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ କି ବିଚାର କରିବ? ତୁେମ

କି ଏହି ରକମୟୀ ନଗରୀର ବିଚାର କରିବ? େତେବ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ

କିୟାସକଳ ତାହାକୁ ାତ କରାଅ। 3 ପୁଣି, ତୁେମ ତାହାକୁ କହିବ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େହ ନଗରୀ! ତୁେମ ଆପଣାର କାଳ ଉପସିତ

କରାଇବା ନିମେନ ଆପଣା ମ େର ରକପାତ କରୁଅଛ ଓ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି

କରିବା ନିମେନ ଆପଣା ପାଇଁ ପତିମାଗଣ ନିମାଣ କରୁଅଛ। 4 ତୁେମ

େଯଉଁ ରକପାତ କରିଅଛ, ତଦାରା େଦାଷୀ େହାଇଅଛ ଓ ତୁେମ େଯଉଁ

ପତିମାଗଣ ନିମାଣ କରିଅଛ, ତଦାରା ଅଶୁଚି େହାଇଅଛ; ଆଉ, ତୁେମ

ଆପଣାର ଦିନ ନିକଟବତୀ କରାଇଅଛ ଓ ମ ଆପଣା ଆୟୁର େଶଷାଂଶେର

ଉପସିତ େହାଇଅଛ; ଏଣୁ ଆେମ ତୁମକୁ େଗାଷୀଗଣ ନିକଟେର ନିନାର

ପାତ ଓ ସବୁ େଦଶ ନିକଟେର ପରିହାସର ପାତ କରିଅଛୁ। 5 େହ ଦୁନାମୀ

ଓ କଳହପୂେଣ, ତୁମର ନିକଟସ ଓ ଦୂରସ ସମେସ ତୁମକୁ ପରିହାସ

କରିେବ। 6 େଦଖ, ଇସାଏଲର ଅଧପତିଗଣ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ପରାକମ ଅନୁସାେର ରକପାତ କରିବା ନିମେନ ତୁମ ମ େର ରହିଅଛନି। 7

ତୁମ ମ େର େଲାକମାେନ ପିତାମାତାଙୁ ଅବ ା କରିଅଛନି; ତୁମ ମ େର

େଲାକମାେନ ବିେଦଶୀ ପତି ଉପଦବ କରିଅଛନି; ତୁମ ମ େର େଲାକମାେନ

ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବା ପତି ଅନ ାୟ କରିଅଛନି। 8 ତୁେମ ଆମର ପବିତ

ବସୁସକଳ ତୁଚ କରିଅଛ ଓ ଆମର ବିଶାମ ଦିନସବୁ ଅପବିତ କରିଅଛ। 9

ରକପାତ କରିବା ପାଇଁ ନିନକମାେନ ତୁମ ମ େର ରହିଅଛନି ଓ ତୁମ ମ େର

େଲାକମାେନ ପବତ ଉପେର େଭାଜନ କରିଅଛନି; ତୁମ ମ େର େଲାକମାେନ

ଲମଟାଚରଣ କରିଅଛନି। 10 ତୁମ ମ େର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପିତାର ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛନି; ତୁମ ମ େର େଲାକମାେନ ଋତୁ

ସମୟେର ଅଶୁଚି ଥବା ସୀକୁ ବଳାତାର କରିଅଛନି। 11 ପୁଣି, େକହି େକହି

ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ା ସେଙ ଘୃଣାେଯାଗ କମ କରିଅଛନି, ପୁଣି, ଅନ

େକହି େକହି ଲମଟତାପୂବକ ଆପଣା ପୁତବଧୂକୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛନି; ଆଉ,
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ତୁମ ମ େର ଅନ େକହି େକହି ଆପଣା ଆପଣା ଭଗିନୀକୁ, ଆପଣା ପିତାର

କନ ାକୁ ବଳାତାର କରିଅଛନି। 12 ତୁମ ମ େର େଲାକମାେନ ରକପାତ

କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ େନଇଅଛନି; ତୁେମ ସୁଧ ଓ ବୃଦି ଗହଣ କରିଅଛ, ଆଉ

ତୁେମ େଲାଭେର ଉପଦବ କରି ଆପଣା ପତିବାସୀଠାରୁ ଲାଭ େନଇଅଛ,

ପୁଣି, ଆମକୁ ପାେସାରିଅଛ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 13 ଏଥପାଇଁ

େଦଖ, ତୁମର ଅନ ାୟ ଲାଭ ଓ ତୁମ ମ େର େଯଉଁ ରକପାତ େହାଇଅଛି,

ତହ ନିମେନ ଆେମ ଆପଣା ହସ େଦଇଅଛୁ। 14 େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ ତୁମଠାରୁ

ନିକାଶ େନବା, େସହି ଦିନ ତୁମ ଅନଃକରଣ କି ସହି ପାରିବ, ଅବା ତୁମର

ହସ କି ସବଳ େହାଇ ପାରିବ? ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ ଏହା ସିଦ

କରିବା। 15 ପୁଣି, ଆେମ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ତୁମକୁ ଛିନଭନ କରିବା

ଓ ନାନା େଦଶେର ତୁମକୁ ନିେକପ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ତୁମର ଅଶୁଚିତା

ତୁମଠାରୁ ନାଶ କରିବା। 16ଆଉ, ତୁେମ େଗାଷୀଗଣର ସାକାତେର ଆପଣା

ସକାଶୁ ଅପବିତ େହବ,” ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମ

ଜାଣିବ। 17 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଇସାଏଲ ବଂଶ ଆମ

ନିକଟେର ଖାଦ ସରୂପ େହାଇଅଛନି; େସମାେନ ସମେସ ଉେହଇ ମ େର

ପିତଳ, ଦସା, ଲୁହା ଓ ସୀସା ସରୂପ େହାଇଅଛନି; େସମାେନ ରୂପାର ଖାଦ

ସରୂପ, 19 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମ ସମେସ ଖାଦ

ସରୂପ େହାଇଅଛ, ଏଥପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଯିରୂଶାଲମ ମ େର

ଏକତ କରିବା। 20 େଯପରି େଲାକମାେନ ଉେହଇ ମ େର ରୂପା, ପିତଳ ଓ

ଲୁହା, ସୀସା ଓ ଦସା ଏକତ କରି, ତରଳାଇବା ପାଇଁ ତହ ଉପେର ଅଗି ରଖ

ଫୁଙନି; େସହିପରି ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଆପଣା େକାଧ ଓ ଆପଣା େକାପେର

ଏକତ କରି େସହି ସାନେର ରଖବା ଓ ତୁମମାନଙୁ ତରଳାଇବା। 21 ହଁ,

ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଏକତ କରି ଆପଣା େକାଧରୂପ ଅଗିେର ତୁମମାନଙୁ

ଫୁଙିବା, ତହଁୁ ତୁେମମାେନ ତହ ମ େର ତରଳି ଯିବ। 22 େଯପରି ରୂପା

ଉେହଇ ମ େର ତରଳାଯାଏ, େସହିପରି ତୁେମମାେନ ତହ ମ େର ତରଳା

ଯିବ; ତହେର ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ଉପେର େଯ ଆପଣା େକାପ

ଢାଳିଅଛୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।” 23 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ

େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 24 “େହ ମନୁଷ 
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ସନାନ, ତୁେମ ତାହାକୁ କୁହ, େଯଉଁ େଦଶ ପରିଷୃତ େହାଇ ନାହ, କିଅବା

େକାଧର ଦିନେର ଯହ ଉପେର ବୃଷି େହାଇ ନାହ, ତୁେମ ଏପରି େଦଶ ଅଟ।

25 ତାହାର ଭବିଷ ବକାମାେନ ତହ ମ େର ଚକାନ କରନି, େସମାେନ

ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉତୁକ ଗଜନକାରୀ ସିଂହ ପରି; େସମାେନ ପାଣୀମାନଙୁ

ଗାସ କରିଅଛନି; େସମାେନ ଧନ ଓ ବହୁମୂଲ ବସ ହରଣ କରନି; େସମାେନ

ତହ ମ େର ଅେନକଙୁ ବିଧବା କରିଅଛନି। 26 ତାହାର ଯାଜକମାେନ ଆମ

ବ ବସା ପତି େଦୗରାତ କରିଅଛନି ଓ ଆମର ପବିତ ବସୁସବୁ ଅପବିତ

କରିଅଛନି; େସମାେନ ପବିତ ଓ ସାମାନ ବିଷୟ ମ େର କିଛି ହ ପେଭଦ

ରଖ ନାହାନି, କିଅବା ଶୁଚି ଅଶୁଚି ମ େର ବିେଶଷ କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନଙୁ

ଶିଖାଇ ନାହାନି, ପୁଣି, ଆମ ବିଶାମ ଦିନ ପତି େସମାନଙ ଚକୁ ମୁଦିତ

କରିଅଛନି, ଆଉ ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ଅପବିତୀକୃତ େହଉଅଛୁ। 27

ତାହାର ଅଧପତିମାେନ ଅନ ାୟ ଲାଭର େଚଷାେର ରକପାତ ଓ ପାଣୀମାନଙୁ

ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉତୁକ, େକନୁଆଗଣ ପରି ତହ

ମ େର ଅଛନି। 28 ପୁଣି, ତାହାର ଭବିଷ ବକାମାେନ ଅସାର ଦଶନ ପାଇ

ଓ ସଦାପଭୁ କହି ନ ଥେଲ େହଁ, ‘ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନି’

େବାଲ େସମାନଙ ନିକଟେର ମିଥ ା ମନ ପାଠ କରି ଅମିଶିତ ମସଲାେର

େସମାନଙ କାନ େଲପନ କରିଅଛନି। 29 େଦଶସ େଲାକମାେନ ଉପଦବ

କରିଅଛନି ଓ ପରର ଦବ ବଳପୂବକ ଅପହରଣ କରିଅଛନି; ହଁ, େସମାେନ

ଦରିଦ ଓ ଦୀନହୀନକୁ େକଶ େଦଇଅଛନି ଓ ବିେଦଶୀ ପତି ଅନ ାୟପୂବକ

ଉପଦବ କରିଅଛନି। 30 ପୁଣି, ଆେମ େଯପରି େଦଶ ବିନଷ ନ କରୁ,

ଏଥପାଇଁ େଯ ପାଚୀର ଦୃଢ଼ କରି ପାରିବ ଓ ଫାଟ ସାନେର ଆମ ସମୁଖେର

େଦଶର ସପକେର ଠିଆ େହବ, ଏପରି ଏକ ପୁରୁଷ ଆେମ ଅେନଷଣ କଲୁ,

ମାତ ଜେଣ ସୁଦା ପାଇଲୁ ନାହ। 31 ଏେହତୁ ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର

ଆପଣା େକାଧ ଢାଳି େଦଇଅଛୁ; ଆେମ ଆପଣା େକାପାଗିେର େସମାନଙୁ

ସଂହାର କରିଅଛୁ; େସମାନଙ ନିଜ କାଯ ର ଫଳ େସମାନଙର ମସକେର

ବତାଇଅଛୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

23ସଦାପଭୁଙର ବାକ ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ

େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଦୁଇ ସୀ ଥେଲ, େସମାେନ ଏକ

ମାତାର କନ ା; 3 ପୁଣି, େସମାେନ ମିସରେର ବ ଭଚାର କେଲ; େସମାେନ
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େଯୗବନ କାଳେର ବ ଭଚାର କେଲ; େସହି ସାନେର େସମାନଙର ସନ ମଦତ

େହଲା, ଆଉ େସହି ସାନେର େଲାକମାେନ େସମାନଙର େକୗମାଯ କାଳୀନ

କୁଚାଗ ଟିପିେଲ। 4 େସମାନଙ ମ େର େଜ ଷାର ନାମ ଅହଲା (ତାହାର

ତମୁ) ଓ ତାହାର ଭଗିନୀର ନାମ ଅହଲୀବା (ତାହାର ମ େର ଆମର ତମୁ);

େସମାେନ ଆମର େହେଲ ଓ ପୁତକନ ା ପସବ କେଲ। ପୁଣି, ନାମାନୁସାେର

ଶମରୀୟା ଅହଲା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଅହଲୀବା ଅେଟ। 5 ଆଉ, ଅହଲା

ଆମର େହାଇଥବା ସମୟେର ବ ଭଚାର କଲା ଓ ଆପଣାର ପତିବାସୀ

ଅଶୂରୀୟ େପମିକଗଣଠାେର ଆସକା େହଲା, 6 େସମାେନ ନୀଳାମର

ପରିହିତ, େଦଶା କ, ଶାସନକତୃଗଣ ଓ ସମେସ ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ ଓ

ଅଶାେରାହୀ ଥେଲ। 7 ପୁଣି, େସ େସମାନଙର, ଅଥା , ଅଶୂରର ମେନାନୀତ

ସକଳ େଲାକଙ ସଙେର ବ ଭଚାର କଲା ଓ େସ େଯେକୗଣସି େଲାକ ପତି

େପମେର ଆସକ ଥଲା, ତାହାର ପତିମାଗଣ ଦାରା ଆପଣାକୁ ଭଷା କଲା। 8

ଆଉ, େସ ମିସର େଦଶର ସମୟଠାରୁ ଆପଣା ବ ଭଚାର ବୃତି ତ ାଗ କରି

ନାହ; କାରଣ ତାହାର େଯୗବନାବସାେର େସମାେନ ତାହା ସେଙ ଶୟନ

କେଲ ଓ ତାହାର େକୗମାଯ କାଳୀନ କୁଚାଗ ଟିପିେଲ; ଆଉ, ତାହା ସହିତ

ଅତିଶୟ ବ ଭଚାର କେଲ। 9 ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତାହାର େପମିକଗଣର

ହସେର, ଅଥା , େଯଉଁମାନଙ ପତି େସ େପମେର ଆସକା େହାଇଥଲା,

େସହି ଅଶୂରୀୟମାନଙ ହସେର ତାହାକୁ ସମପଣ କଲୁ। 10 େସମାେନ

ତାହାର ଉଲଙତା ଅନାବୃତ କେଲ; ତାହାର ପୁତ ଓ କନ ାଗଣକୁ େନେଲ ଓ

ତାହାଙୁ େସମାେନ ଖଡେର ବଧ କେଲ; ତହେର େସ ସୀମାନଙ ମ େର

ଉପହାସର ବିଷୟ େହଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ ତାହା ଉପେର ଦଣା ା

ସଫଳ କେଲ। 11 ଆଉ, ତାହାର ଭଗିନୀ ଅହଲୀବା ଏହା େଦଖଲା;

ତଥାପି ଆପଣା େପମାସକିେର ଓ େବଶ ା କିୟାେର ତାହା ଅେପକା ଅଧକ

ଭଷା େହଲା, ତାହାର ଭଗିନୀର େବଶ ା କିୟା ଅେପକା ତାହାର େବଶ ା

କିୟା ଅଧକ ଥଲା। 12 େସ ଆପଣା ପତିବାସୀ ଅଶୂରୀୟ େଦଶା କ ଓ

ଶାସନକତୃଗଣ ପତି େପମେର ଆସକା େହଲା, େସମାେନ ଅତ ନ ସୁନର

ବସ ପରିହିତ, ଅଶାେରାହୀ ଓ ସମେସ ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ ଥେଲ।

13ଆଉ, ଆେମ େଦଖଲୁ, େସ ଭଷା େହଲା; େସ ଦୁେହଁ ଏକ ପଥଗାମିନୀ

େହେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େବଶ ା କିୟା ବଢ଼ାଇଲା; କାରଣ େସ
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କାନେର ଚିତିତ ପୁରୁଷମାନଙର, ଅଥା , କ ଦୀୟମାନଙର ସିନୂରଚିତିତ

ମୂତ େଦଖଲା, 15 େସମାନଙ କଟିେର ପଟୁକା ବନା, ମସକେର ରଙ

ଚିତିତ ଭୂଷଣ ଥଲା, େସମାେନ ସମେସ େଦଖବାକୁ କ ଦୀୟ େଦଶଜାତ

ବାବିଲୀୟମାନଙ ରୂପବିଶିଷ ଅଧପତିଗଣର ତୁଲ ଥେଲ। 16 ପୁଣି, େସ

େସମାନଙୁ େଦଖବାମାତ େସମାନଙ ପତି େପମେର ଆସକା େହଲା ଓ

କ ଦୀୟ େଦଶକୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ବାତାବାହକ ପଠାଇଲା। 17 ତହେର

ବାବିଲୀୟ େଲାକମାେନ ତାହାର ନିକଟକୁ ଆସି େପମ ଶଯ ାେର ଶୟନ

କେଲ ଓ ଆପଣମାନଙର ବ ଭଚାର କିୟା ଦାରା ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେଲ,

ପୁଣି, େସମାନଙ ଦାରା ଭଷା େହଲା ଉତାେର ତାହାର ପାଣ େସମାନଙଠାରୁ

ବିମୁଖ େହଲା। 18 ଏହିରୂେପ େସ ଆପଣା େବଶ ା କିୟା ପକାଶ କଲା

ଓ ଆପଣା ଉଲଙତା ଅନାବୃତ କଲା; ତହଁୁ ଆମର ପାଣ େଯପରି ତାହାର

ଭଗିନୀଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥଲା, େସହିପରି ତାହାଠାରୁ ମ ବିମୁଖ େହଲା।

19ତଥାପି େସ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ମିସର େଦଶେର େଯଉଁ େବଶ ା

କମ କରିଥଲା, ତାହା ସରଣ କରି ଆପଣାର େବଶ ା କିୟା ବଢ଼ାଇଲା। 20

ଆଉ, ଗଦଭଗଣର ପରି ମାଂସବିଶିଷ ଓ ଅଶଗଣର ପରି େରତଃବିଶିଷ,

େସମାନଙ ଉପପତିମାନଙଠାେର େସ ଆସକା େହଲା। 21ଏହି ପକାେର

ମିସରୀୟମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର େଯୗବନକାଳୀନ ସନ େବାଲ ତୁମର

କୁଚାଗ ଟିପିଥେଲ, ତୁେମ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର େସହି ଲମଟାଚରଣ

ସରଣ କରୁଅଛ।” 22 ଏନିମେନ େହ ଅହଲୀବା, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “େଦଖ, େଯଉଁମାନଙଠାରୁ ତୁମର ପାଣ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି,

ତୁମର େସହି େପମିକମାନଙୁ ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଉଠାଇବା ଓ ଚତୁଦଗରୁ

େସମାନଙୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆଣିବା; 23 ବାବିଲୀୟମାନଙୁ ଓ ସମୁଦାୟ

କ ଦୀୟ େଲାକଙୁ, ପେକାଦ, େଶାୟା, େକାୟା ଓ େସମାନଙ ସେଙ

ସମୁଦାୟ ଅଶୂରୀୟ େଲାକଙୁ ଆଣିବା; େସମାେନ ସମେସ ମେନାହର ଯୁବା

େଲାକ। େଦଶା କ ଓ ଶାସନକତା, ଅଧପତିଗଣ ଓ ବିଖ ାତ େଲାକ, ସମେସ

ଅଶାେରାହୀ। 24ପୁଣି, େସମାେନ ଅସଶସ, ରଥ, ଶକଟ ଓ େଗାଷୀଗଣର

ସମାଜ େନଇ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆସିେବ; େସମାେନ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଢାଲ ଓ

େଟାପର ଧରି ତୁମ ବିରୁଦେର ଚତୁଦଗେର ଆପଣାମାନଙୁ ସଜାଇେବ; ଆଉ,

ଆେମ େସମାନଙ ହସେର ବିଚାରର ଭାର ସମପଣ କରିବା ଓ େସମାେନ
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ଆପଣାମାନଙର ବିଚାରାନୁସାେର ତୁମର ବିଚାର କରିେବ। 25 ପୁଣି, ଆେମ

ତୁମ ବିରୁଦେର ଆମର ଅନଜାଳା ରଖବା, ତହେର େସମାେନ େକାପେର ତୁମ

ପତି ବ ବହାର କରିେବ; େସମାେନ ତୁମର ନାସିକା ଓ କଣ କାଟି ପକାଇେବ

ଓ ତୁମର ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ଖଡେର ପତିତ େହେବ; େସମାେନ ତୁମର

ପୁତକନ ାଗଣକୁ େନଇଯିେବ ଓ ତୁମର ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ଅଗି ଦାରା

ଗାସିତ େହେବ। 26 େସମାେନ ମ ତୁମକୁ ବିବସା କରିେବ ଓ ତୁମର ସୁନର

ଅଳଙାରସବୁ େନଇଯିେବ। 27 ଏହିରୂେପ ଆେମ ତୁମର ଲମଟାଚରଣ ଓ

ମିସର େଦଶରୁ ଶିକିତ ତୁମର ବ ଭଚାର କିୟା ନିବୃତ କରାଇବା; ତହେର

ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ଆଉ ଅନାଇବ ନାହ, କି ମିସରକୁ ଆଉ ସରଣ କରିବ

ନାହ। 28 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, େଯଉଁମାନଙୁ

ତୁେମ ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ େଯଉଁମାନଙଠାରୁ ତୁମର ପାଣ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି,

େସମାନଙ ହସେର ଆେମ ତୁମକୁ ସମପଣ କରିବା; 29ତହେର େସମାେନ

ଘୃଣା ଭାବେର ତୁମ ପତି ବ ବହାର କରିେବ ଓ ତୁମର ସକଳ ପରିଶମର

ଫଳ ହରଣ କରିେବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଉଲଙିନୀ ଓ ବିବସ କରି ଛାଡ଼ି େଦେବ;

ତହେର ତୁମର ବ ଭଚାର ଘଟିତ ଉଲଙତା, ତୁମର ଲମଟାଚରଣ ଓ େବଶ ା

କିୟା ପକାଶିତ େହବ। 30 ତୁେମ େବଶ ାର ନ ାୟ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

ଅନୁଗାମିନୀ େହାଇଅଛ ଓ େସମାନଙର ପତିମାଗଣ ଦାରା ଅଶୁଚୀକୃତ

େହାଇଅଛ, ଏଥପାଇଁ ତୁମ ପତି ଏହିସବୁ କରାଯିବ। 31ତୁେମ ଆପଣାର

ଭଗିନୀର ପଥେର ଗମନ କରିଅଛ; ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତାହାର ପାନପାତ

ତୁମ ହସେର େଦବା। 32 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମ ଆପଣା

ଭଗିନୀର ପାତେର ପାନ କରିବ, ତାହା ଗଭୀର ଓ ବଡ଼; ତୁେମ ହାସ ଓ

ଉପହାସର ବିଷୟ େହବ; େସହି ପାତ ବହୁତ ଧାରଣ କେର। 33 ତୁେମ

ମତତା ଓ େଶାକେର ପରିପୂଣ େହବ, ବିସୟ ଓ ଧଂସରୂପ ପାତେର, ତୁମ

ଭଗିନୀ ଶମରୀୟାର ପାତେର ପରିପୂଣ େହବ। 34 ତୁେମ ତାହା ନିଗାଡ଼ି

ପାନ କରିବ ଓ ତହର ଭଗଖଣ େଚାବାଇ ଆପଣା ସନ ବିଦୀଣ କରିବ;

କାରଣ ଆେମ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି; 35 ଏେହତୁ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମ ଆମକୁ ପାେସାରିଅଛ ଓ ତୁମ

ପଛଆେଡ଼ ଆମକୁ ପକାଇଅଛ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ମ ଆପଣା ଲମଟାଚରଣ ଓ

ବ ଭଚାର କିୟାର ଭାର ବହନ କର।” 36ସଦାପଭୁ ଆହୁରି େମାେତ କହିେଲ,
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“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ କି ଅହଲାର ଓ ଅହଲୀବାର ବିଚାର କରିବ?

େତେବ େସମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସବୁ େସମାନଙୁ ାତ କରାଅ; 37

କାରଣ େସମାେନ ବ ଭଚାର କରିଅଛନି ଓ େସମାନଙ ହସେର ରକ ଅଛି ଓ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପତିମାଗଣ ସହିତ ବ ଭଚାର କରିଅଛନି; ଆଉ,

େସମାେନ ମ ଆମଠାରୁ ଜାତ ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ଗାସିତ େହବା ନିମେନ

େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇଅଛନି। 38ଆହୁରି,

େସମାେନ ଆମ ପତି ଏହି କାଯ କରିଅଛନି; େସମାେନ ଏକ ଦିନେର ଆମର

ଧମଧାମ ଅଶୁଚି ଓ ଆମର ବିଶାମ ଦିନସବୁ ଅପବିତ କରିଅଛନି। 39 କାରଣ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ପତିମାଗଣର ଉେଦଶ େର ଆପଣା ଆପଣା

ସନାନଗଣକୁ ବଧ କଲା ଉତାେର େସହି ଦିନ ଆମର ଧମଧାମ ଅପବିତ

କରିବା ପାଇଁ ତହ ମ କୁ ଆସିେଲ; ଆଉ, େଦଖ, େସମାେନ ଆମ ଗୃହ

ମ େର ଏହି ପକାର କରିଅଛନି। 40ଆହୁରି, ଦୂରରୁ ଆସିବା ପୁରୁଷମାନଙ

ପାଇଁ ତୁେମମାେନ େଲାକ ପଠାଇଅଛ; େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଦୂତ େପରିତ

େହଲା, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ଆସିେଲ; େସମାନଙ ନିମେନ ତୁେମ ସାନ

କଲ, ଚକୁେର ଅଞନ େଦଲ ଓ ଅଳଙାରେର ଆପଣାକୁ ବିଭୂଷିତା କଲ;

41 ପୁଣି, ରାଜକୀୟ ଶଯ ାେର ବସି ତହର ସମୁଖେର େମଜ ସଜାଇ ତାହା

ଉପେର ଆମର ଧୂପ ଓ ଆମର େତୖଳ ରଖଲ। 42 ଆଉ, ତାହା ସେଙ

ନିଶିନ େଲାକସମୂହର କଳରବ ଥଲା ଓ ସାଧାରଣ େଲାକଙ ସହିତ ପାନରରୁ

ମଦ ପାୟୀମାେନ ଅଣାଗେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େସମାନଙ ହସେର କଙଣ ଓ

େସମାନଙ ମସକେର ସୁନର ମୁକୁଟ ପିନାଇେଲ। 43 େତେବ ବ ଭଚାର

କିୟାେର ଜୀଣା ସୀ ବିଷୟେର ଆେମ କହିଲୁ, ଏେବ େସମାେନ ତାହା ସେଙ

ବ ଭଚାର କାଯ କରିେବ ଓ େସ େସମାନଙ ସେଙ କରିବ। 44 ପୁଣି,

େଲାେକ େଯପରି େବଶ ା ସହ ଶୟନ କରନି, େସହିପରି େସମାେନ ତାହା ସହ

ଶୟନ କେଲ; ଏହି ପକାେର େସମାେନ ଅହଲା ଓ ଅହଲୀବା, ଏହି ଲମଟା

ସୀମାନଙ ସହ ଶୟନ କେଲ। 45 ମାତ ଧାମକ େଲାକମାେନ ବ ଭଚାରିଣୀ

ଓ ରକପାତକାରିଣୀ ସୀମାନଙର ବିଚାରାନୁସାେର େସମାନଙର ବିଚାର

କରିେବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ବ ଭଚାରିଣୀ ଓ େସମାନଙ ହସେର ରକ

ଅଛି।” 46କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; “ଆେମ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଜନସମାଜ ଆଣିବା, ପୁଣି, ଏେଣେତେଣ ଟଳଟଳ ଓ ଲୁଟିତ େହବା
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ପାଇଁ େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା। 47 ପୁଣି, େସହି ସମାଜ େସମାନଙୁ

ପସରାଘାତ କରିେବ ଓ ଖଡେର ବଧ କରିେବ; େସମାେନ େସମାନଙର

ପୁତକନ ାଗଣକୁ ବଧ କରିେବ ଓ େସମାନଙର ଗୃହସବୁ ଅଗିେର ଦଗ

କରିେବ। 48 ଏହିରୂେପ ଆେମ େଦଶରୁ ଲମଟାଚରଣ ନିବୃତ କରାଇବା,

ତହେର ସମୁଦାୟ ସୀେଲାକ ତୁମମାନଙର ଲମଟପଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ

ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକା ପାଇେବ। 49 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ

ଲମଟାଚରଣର ପତିଫଳ ତୁମମାନଙ ଉପେର ବତାଇେବ ଓ ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ପତିମାଗଣ ସମନୀୟ ପାପସକଳର ଭାର େବାହିବ; ତହେର

ଆେମ େଯ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।”

24ପୁନବାର ନବମ ବଷର ଦଶମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ ଦିନେର

ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ,

2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଦିନର ନାମ, ଅଥା , ଆଜି ଦିନର ନାମ

େଲଖ ରଖ; ଆଜି ଦିନେର ବାବିଲର ରାଜା ଯିରୂଶାଲମ ନିକଟବତୀ େହଲା।

3 ଏଣୁ ତୁେମ ଏହି ବିେଦାହୀ ବଂଶର ଉେଦଶ େର େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ କଥା

କହି େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ହଣା ଚଢ଼ାଅ,

ତାହା ଚଢ଼ାଅ ଓ ମ ତହ ଭତେର ଜଳ ଢାଳିଦିଅ; 4 ମାଂସଖଣସବୁ,

ଉତମ ଉତମ ଖଣସବୁ, ଊରୁ ଓ ସନ, ତହ ଭତେର ଏକତ କର; ଭଲ ଭଲ

ଅସିେର ତାହା ପୂଣ କର। 5 ପଲ ମ ରୁ ଉତମ ପଶୁ ନିଅ ଓ ହଣା ତେଳ

ଅସିସବୁ ସଜାଅ; ତାହା ଉତମ ରୂେପ ସିଦ କର ଓ ଅସିସବୁ ତହ ମ େର

ପାକ େହଉ। 6 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େସହି ରକପୂଣା

ନଗରୀ, େସହି ହଣା, ଯହର କଳଙ ତହ ମ େର ଅଛି ଓ ଯହର କଳଙ

ତହ ମ ରୁ ବାହାର େହାଇ ନାହ, େସ ସନାପର ପାତ! ତୁେମ ଖଣ ଖଣ କରି

ତାହା ବାହାର କର; ତହ ବିଷୟେର ଗୁଲବାଣ କରାଯାଇ ନାହ। 7କାରଣ

ତାହାର ରକ ତାହା ମ େର ଅଛି; େସ ଶୁଷ େଶୖଳ ଉପେର ତାହା ରଖଲା;

େସ ଧୂଳିେର ତାହା ଆଚାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିେର ତାହା ଢାଳିଲା ନାହ; 8

େସ ରକ ପତିେଶାଧ େନବା ନିମେନ େଯପରି େକାପକୁ ଉପସିତ କରାଇବ,

ଏଥପାଇଁ ଆଚାଦିତ େନାହିବା ନିମେନ ଆେମ ଶୁଷ େଶୖଳ ଉପେର ତାହା

ରଖଅଛୁ। 9 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େସହି ରକପୂଣା

ନଗରୀ ସନାପର ପାତ! ଆେମ ମ ରାଶି ବଡ଼ କରିବା। 10 କାଠ ଗଦା
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କର, ଅଗି ଜଳାଅ, ମାଂସ ଉତମ ରୂେପ ସିଦ କର, େଝାଳ ବହଳ କର ଓ

ଅସିସବୁ ଦଗ େହଉ। 11 ତହେର ହଣା ତପ େହବା ପାଇଁ, ତହର ପିତଳ

ଦଗ େହବା ପାଇଁ ଓ ତହର ମଇଳା ତହ ମ େର ତରଳି ଯିବା ପାଇଁ ଓ

କଳଙ କୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଖାଲ କର, ତାହା ଜଳନା ଅଙାର ଉପେର

ରଖ। 12 େସ ପରିଶମ କରି କରି ଆପଣାକୁ କାନ କରିଅଛି; ତଥାପି ତାହାର

ମହାକଳଙ ତାହା ମ ରୁ ଯାଏ ନାହ; ତାହାର କଳଙ ଅଗି ଦାରା ଯାଏ ନାହ।

13 ତୁମର ଅେଶୗଚର ଲମଟତା ଅଛି; ଆେମ ତୁମକୁ ଶୁଚି କେଲ େହଁ ତୁେମ

ଶୁଚି େହଲ ନାହ, ଏଥପାଇଁ ତୁମ ଉପେର ଆେମ ଆପଣା େକାପ ଶାନ ନ

କରିବା ପଯ ନ ତୁେମ ଆପଣା ଅେଶୗଚରୁ ଆଉ ଶୁଚୀକୃତ େନାହିବ। 14

ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ସିଦ େହବ ଓ ଆେମ ଏହା ସାଧନ

କରିବା; ଆେମ େଫରିଯିବା ନାହ, କିଅବା ଆେମ ଚକୁଲଜା କରିବା ନାହ;

ଅଥବା ଆେମ ଅନୁତାପ କରିବା ନାହ; ତୁମର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଓ ତୁମର

କିୟାନୁସାେର େସମାେନ ତୁମର ବିଚାର କରିେବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି।” 15ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 16 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ନୟନର

ପୀତିପାତକୁ ଏକ ଆଘାତେର ହରଣ କରିବା; ତଥାପି ତୁେମ ବିଳାପ କି କନନ

କରିବ ନାହ, କିଅବା ତୁମର ଚକୁରୁ େଲାତକ ଧାର ବହିବ ନାହ। 17 ଦୀଘ

ନିଃଶାସ ଛାଡ଼, ମାତ ଉଚ କରି ନୁେହଁ; ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ବିଳାପ କର ନାହ,

ଆପଣା ମସକେର ଶିେରାଭୂଷଣ ବାନ ଓ ପାଦେର ପାଦୁକା ପିନ, ତୁମର

ଓଷାଧର ଆଚାଦନ କର ନାହ, ପୁଣି, େଲାକମାନଙର ରୁଟି ଖାଅ ନାହ।” 18

ତହେର ମଁୁ ପାତଃକାଳେର େଲାକମାନଙ ସେଙ କଥା କହିଲ; ପୁଣି, ସନ ା

େବେଳ େମାର ଭାଯ ା ମଲା, ତହେର ପାତଃକାଳେର ମଁୁ ଆ ାନୁସାେର

କମ କଲ। 19 ତହଁୁ େଲାକମାେନ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯ ଏରୂପ

କରୁଅଛ, ଏସବୁ ଆମମାନଙ ପତି କଅଣ, ଏହା କି ଆମମାନଙୁ କହିବ

ନାହ?” 20 ତହେର ମଁୁ େସମାନଙୁ କହିଲ, “ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ

େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 21 ‘ତୁେମ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ତୁମମାନଙର ବଳର ଦପ ସରୂପ,

ତୁମମାନଙ ନୟନର ପୀତିପାତ ଓ ତୁମମାନଙ ପାଣର େସହପାତ, ଏପରି

େଯ ଆମର ଧମଧାମ, ଆେମ ତାହା ଅପବିତ କରିବା, ପୁଣି, ତୁମମାନଙର
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େଯଉଁ ପୁତକନ ାଗଣକୁ ତୁେମମାେନ ପଛେର ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛ, େସମାେନ

ଖଡେର ପତିତ େହେବ। 22 ତହେର ଆେମ େଯପରି କରିଅଛୁ, ତୁେମମାେନ

େସହିପରି କରିବ; ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଓଷାଧର ଆଚାଦନ କରିବ

ନାହ, କିଅବା େଲାକମାନଙର ରୁଟି ଖାଇବ ନାହ। 23 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର

ଶିେରାଭୂଷଣ ତୁମମାନଙ ମସକେର ଓ ତୁମମାନଙ ପାଦୁକା ତୁମମାନଙ

ପାଦେର ରହିବ; ତୁେମମାେନ ବିଳାପ କିମା କନନ କରିବ ନାହ; ମାତ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମେର କୀଣ େହାଇଯିବ ଓ ଏକ ଜଣ

ଆେରକର ନିକଟେର ବିଳାପ କରିବ। 24 ଏହିରୂେପ ଯିହିଜିକଲ ତୁମମାନଙ

ପତି ଚିହସରୂପ େହେବ; େସ େଯପରି କରିଅଛନି, ତୁେମମାେନ ସବପକାେର

େସହିପରି କରିବ; ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟିବ, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।’ 25 େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ଆେମ େଯଉଁ ଦିନ େସମାନଙର ବଳ, େସମାନଙର େଗୗରବଜନକ ଆନନ,

େସମାନଙର ନୟନର ପୀତିପାତ ଓ ଯହେର େସମାେନ ଆପଣା ଚିତ ଆସକ

କରନି, େସମାନଙର ପୁତ ଓ କନ ାଗଣ େସମାନଙଠାରୁ ହରଣ କରିବା, 26

େସ ଦିନ ତାହା ତୁମ କଣେଗାଚର କରାଇବା ନିମେନ ପଳାତକ େଲାକ କି

ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ? 27 େସ ଦିନ ପଳାତକ େଲାକ ନିକଟେର ତୁମର

ମୁଖ ଫଟିଯିବ, ତହେର ତୁେମ ଆଉ ଘୁଙା ନ େହାଇ କଥା କହିବ; ଏହିରୂେପ

ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ଚିହସରୂପ େହବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

25ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଅେମାନସନାନଗଣର

ପତି ଆପଣା ମୁଖ ରଖ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର;

3ଆଉ, ଅେମାନସନାନଗଣକୁ କୁହ, ତୁେମମାେନ ପଭୁ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଶୁଣ; ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆମର ଧମଧାମ ଅପବିତୀକୃତ

େହବା େବେଳ ତାହା ବିରୁଦେର ଓ ଇସାଏଲ େଦଶ ଧଂସିତ େହବା େବେଳ

ତାହା ବିରୁଦେର; ଆଉ, ଯିହୁଦା ବଂଶ ବନୀ େହାଇ ଯିବା େବେଳ େସମାନଙ

ବିରୁଦେର, ଭଲ େହଲା, ଭଲ େହଲା, େବାଲ ତୁେମ କହିଅଛ; 4 ଏଥପାଇଁ

େଦଖ, ଆେମ ତୁମକୁ ଅଧକାର ରୂେପ ପୂବେଦଶୀୟ ସନାନଗଣର ହସେର

ସମପଣ କରିବା, ଆଉ େସମାେନ ତୁମ ମ େର ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣି



ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ ଦବକାଙ ପୁସକ 1659

ସାପନ କରିେବ ଓ ତୁମ ମ େର ଆପଣା ଆପଣା ବାସ ନିମାଣ କରିେବ;

େସମାେନ ତୁମର ଫଳ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତୁମର ଦୁଗ ପାନ କରିେବ। 5

ଆଉ, ଆେମ ରବାକୁ ଉଷଶାଳା କରିବା ଓ ଅେମାନସନାନଗଣର େଦଶକୁ

େମଷାଦି ପଲର ଶୟନ ସାନ କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 6କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମ

ଇସାଏଲ େଦଶ ବିରୁଦେର କରତାଳି େଦଇଅଛ, ପଦାଘାତ କରିଅଛ, ପୁଣି,

ଆପଣା ପାଣର ସମୂଣ ଘୃଣା ଭାବେର ଆନନ କରିଅଛ। 7 ଏଥପାଇଁ େଦଖ,

ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିଅଛୁ ଓ ଲୁଟିତ ଦବ ରୂେପ

େଗାଷୀବଗଙ ହସେର ତୁମକୁ ସମପଣ କରିବା; ପୁଣି, ଆେମ େଗାଷୀବଗଙ

ମ ରୁ ତୁମକୁ କାଟି ପକାଇବା ଓ େଦଶସମୂହ ମ ରୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଉଚିନ

କରିବା, ଆେମ ତୁମକୁ ସଂହାର କରିବା; ଆଉ, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା ତୁେମ ଜାଣିବ। 8 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େମାୟାବ ଓ

େସୟୀର କହୁଅଛନି, େଦଖ, ଯିହୁଦା ବଂଶ ଅନ ସକଳ େଗାଷୀର ସମାନ, 9

ଏଥପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ ନଗର ସମୂହଠାରୁ େମାୟାବର ପାଶ ମୁକ କରିବା,

ଅଥା , ତାହାର ସୀମାନବତୀ ଓ େଦଶର େଗୗରବ ସରୂପ େବ ଯିଶିେମାତ

ବା ମୀେୟା ଓ କିରୀୟାଥୟି ପତି, 10 ପୂବେଦଶୀୟ ସନାନଗଣର

ପାଇଁ (ମୁକ କରିବା), େସମାେନ ଅେମାନସନାନଗଣ ବିରୁଦେର ଯାତା

କରିେବ, ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ହସେର ଅେମାନସନାନଗଣକୁ ଅଧକାର

ରୂେପ ସମପଣ କରିବା, ତହେର େଗାଷୀଗଣ ମ େର େସମାେନ ଆଉ ସରଣ

କରାଯିେବ ନାହ; 11ଆେମ େମାୟାବ ଉପେର ଦଣା ା ସଫଳ କରିବା;

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 12 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଇେଦାମ ପତିେଶାଧ େନବା ଦାରା ଯିହୁଦା ବଂଶ

ବିରୁଦେର ଦୁବ ବହାର କରିଅଛି ଓ େସମାନଙ ଉପେର ପତିହିଂସା ସାଧ

ଅତ ନ ଅପରାଧ କରିଅଛି, 13 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ଆେମ ଇେଦାମ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବା ଓ ତହ ମ ରୁ

ମନୁଷ ଓ ପଶୁକୁ ଉଚିନ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ େତୖମ ଠାରୁ ତାହା ଧଂସର

ସାନ କରିବା; ଦଦାନ ପଯ ନ ହ େଲାକମାେନ ଖଡେର ପତିତ େହେବ। 14

ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣାର େଲାକ ଇସାଏଲର ହସ ଦାରା ଆମର ପତିେଶାଧରୂପ

ଭାର ଇେଦାମର ଉପେର େଥାଇବା; ତହେର େସମାେନ ଆମର େକାଧ ଓ
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ଆମର େକାପ ଅନୁସାେର ଇେଦାମ ମ େର କାଯ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ

ଆମର ଦତ ପରିେଶାଧ ାତ େହେବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 15

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ପେଲଷୀୟ େଲାକମାେନ ପତିହିଂସା

ସାଧବାର ବ ବହାର କରିଅଛନି; ପୁଣି, ଚିର ଶତୁତାେର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ

ପାଣର ଘୃଣାେର ପତିେଶାଧ େନଇଅଛନି, 16 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ପେଲଷୀୟମାନଙ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ

ବିସାର କରିବା, ଆଉ ଆେମ କେରଥୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଉଚିନ କରିବା ଓ

ସମୁଦତୀରସ ଅବଶିଷ ସକଳକୁ ନଷ କରିବା। 17ପୁଣି, ଆେମ ପଚଣ ଭତନା

ସହିତ େସମାନଙଠାରୁ ଭାରୀ ପତିେଶାଧ େନବା; ଆଉ, େଯଉଁ ସମୟେର

ଆେମ ଆପଣା ଦତ ପତିେଶାଧର ଭାର େସମାନଙ ଉପେର େଥାଇବା, େସହି

ସମୟେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

26ଏଥଉତାେର ଏକାଦଶ ବଷର ମାସର ପଥମ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙର

ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ 

ସନାନ, ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର େସାର ସହର କହିଅଛି, ‘ଭଲ େହଲା,

ଭଲ େହଲା, େଯ େଗାଷୀୟମାନଙର ନଗରଦାର ସରୂପ ଥଲା, େସ ଭଗ

େହାଇ ଯାଇଅଛି; େସ ଆମ ପତି େଫରିଅଛି; େସ ଏେବ ଶୂନ େହବାରୁ

ଆେମ ପରିପୂଣ େହବା;’ 3 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି;

େହ େସାର, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ ସମୁଦ େଯପରି ତରଙ

ଉଠାଏ, େସହିପରି ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଅେନକ େଗାଷୀଙୁ ଉଠାଇବା।

4ତହେର େସମାେନ େସାରର ପାଚୀର ନଷ କରିେବ ଓ ତାହାର ଦୁଗସବୁ

ଭାଙି ପକାଇେବ, ଆେମ ମ ତାହାର ଧୂଳିସବୁ ଚାଞି ପକାଇ ତାକୁ ଶୁଷ

େଶୖଳ କରିବା। 5 େସ ସମୁଦ ମ େର ଜାଲ ପସାରିବାର ସାନ େହବ; କାରଣ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଏହା କହିଅଛୁ; ଆଉ, େସ େଗାଷୀୟମାନଙ

ପତି ଲୁଟିତ ଦବ ସରୂପ େହବ। 6 ପୁଣି, େକତସିତ ତାହାର କନ ାଗଣ

ଖଡେର ହତ େହେବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିେବ। 7 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ

ଉତର ଦିଗରୁ ଅଶ, ରଥ, ଅଶାେରାହୀଗଣ, ସମାଜ ଓ ଅେନକ େଲାକ

ସହିତ ରାଜାଧରାଜ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରକୁ େସାର ବିରୁଦେର

ଆଣିବା। 8 େସ େକତସିତ ତୁମର କନ ାଗଣକୁ ଖଡେର ବଧ କରିବ; ଆଉ,
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େସ ତୁମ ବିରୁଦେର ଦୁଗ ନିମାଣ କରିବ, ତୁମ ବିରୁଦେର ବନ ବାନିବ ଓ

ତୁମ ବିରୁଦେର ଢାଲ ଉଠାଇବ। 9 ପୁଣି, େସ ତୁମ ପାଚୀରେର ଦୁଗେଭଦକ

ଯନ ସାପନ କରିବ ଓ ତାହାର ଅସଶସ ଦାରା େସ ତୁମର ଗଡ଼ସବୁ ଭାଙି

ପକାଇବ। 10 ତାହାର ଅଶଗଣର ବାହୁଲ ସକାଶୁ େସମାନଙର ଧୂଳି

ତୁମକୁ ଆଚାଦନ କରିବ; େଲାେକ ଭଗ ପାଚୀର ବିଶିଷ ନଗରେର ପେବଶ

କଲା ପରି, େଯେତେବେଳ େସ ତୁମ ନଗରଦାରେର ପେବଶ କରିବ,

େସେତେବେଳ ଅଶାେରାହୀଗଣର, ଶଗଡ଼ ଓ ରଥସମୂହର ଶବେର ତୁମର

ପାଚୀରସବୁ କମି ଉଠିବ। 11 େସ ଆପଣା ଅଶଗଣର ଖୁରାେର ତୁମର

ସଡ଼କସବୁ ଦଳି ପକାଇବ; େସ ତୁମ େଲାକମାନଙୁ ଖଡେର ବଧ କରିବ ଓ

ତୁମର ପରାକମସୂଚକ ସମସକଳ ଭୂମିସା କରିବ। 12 ପୁଣି, େସମାେନ

ତୁମ ସମତିସବୁ ଲୁଟି େନେବ ଓ ତୁମର ବାଣିଜ ଦବ ହରଣ କରିେବ; ଆଉ,

େସମାେନ ତୁମର ପାଚୀର ଭାଙି ପକାଇେବ ଓ ତୁମର ମେନାରମ ଗୃହସବୁ

ଧଂସ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁମର ପସର, କାଷ ଓ ଧୂଳିସବୁ ଜଳେର

ନିେକପ କରିେବ। 13ପୁଣି, ଆେମ ତୁମର ଗାୟନ ଶବ ନିବୃତ କରାଇବା

ଓ ତୁମ ବୀଣାର ଧନି ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହ। 14 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ଶୁଷ

େଶୖଳ କରିବା; ତୁେମ ଜାଲ ପସାରିବାର ସାନ େହବ; ତୁେମ ଆଉ ନିମତ

େନାହିବ କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି। 15 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ େସାରକୁ ଏହି କଥା କହନି; େଯେତେବେଳ

ତୁମ ମ େର ଆହତ େଲାକମାେନ କାତେରାକି କରିେବ ଓ ସଂହାର େହବ,

ତୁମର େସହି ପତନ ସମୟର ଶବେର କିମା ଦୀପସମୂହ କମିେବ ନାହ?

16 େସେତେବେଳ ସମୁଦର ଅଧପତିସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ

ଓହାଇେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େଚାଗା ତ ାଗ କରି ଶିଳକମର ବସ ଫଟାଇ

ପକାଇେବ; େସମାେନ ତାସରୂପ ବସ ପରିଧାନ କରିେବ; େସମାେନ ଭୂମିେର

ବସିେବ ଓ ଅନୁକଣ ତାସଯୁକ େହେବ ଓ ତୁମ ବିଷୟେର ବିସିତ େହେବ।

17 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁମ ବିଷୟେର ବିଳାପ କରି ତୁମକୁ କହିେବ, ‘େହ

ସମୁଦ ବ ବସାୟୀମାନଙର ନିବାସଭୂମି ପସିଦ ନଗରୀ, ତୁେମ କିପରି ବିନଷ

େହାଇଅଛ! େସ ତ ସମୁଦେର ପରାକାନ ଥଲା; େସ ଓ ତାହାର ନିବାସୀଗଣ

େସଠାେର ଗତାୟାତକାରୀ ସମସଙ ପତି ଭୟଜନକ ଥେଲ। 18 ଏେବ

ତୁମର ପତନ ଦିନେର ଦୀପସମୂହ କମମାନ େହେବ; ହଁ, ତୁମ ପସାନେର
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ସମୁଦବତୀ ଦୀପସବୁ ବିହଳ େହେବ।’ 19 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ତୁମକୁ ନିବାସୀବିହୀନ ନଗରସମୂହର

ତୁଲ ଉଚିନନଗର କରିବା; େଯଉଁ ସମୟେର ଆେମ ଗଭୀର ସାଗରକୁ

ତୁମ ଉପରକୁ ଆଣିବା ଓ ମହାଜଳରାଶି ତୁମକୁ ଆଚାଦନ କରିବ: 20 େସହି

ସମୟେର ଆେମ ଗତଗାମୀମାନଙ ସହିତ, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନଙ

ନିକଟକୁ ତୁମକୁ ଓହାଇ ଆଣିବା ଓ ପୃଥବୀର ଅେଧାଭାଗେର, ଚିରକାଳରୁ

ଉତନ ସାନମାନଙେର ଗତଗାମୀମାନଙ ସଙେର ତୁମକୁ ବାସ କରାଇବା,

ତହେର ତୁମର ବସତି ସାନ ରହିବ ନାହ; ପୁଣି, ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର

ଆେମ େଶାଭା ସାପନ କରିବା; 21ଆେମ ତୁମକୁ ଭୟଙରୀ କରିବା, ତୁେମ

ଆଉ ନ ଥବ; ଯଦ ପି ତୁମର ଅେନଷଣ କରାଯିବ, ତଥାପି ତୁମର ଉେଦଶ

ଆଉ େକେବ ମିଳିବ ନାହ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

27ସଦାପଭୁଙର ବାକ ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ

େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େସାର ବିଷୟେର ବିଳାପ

କର; 3 ଆଉ, େସାରକୁ କୁହ, େହ ସମୁଦର ପେବଶ ସାନ ନିବାସିନୀ;

ଅେନକ ଦୀପେର େଗାଷୀଗଣର ବାଣିଜ କାରିଣୀ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; େହ େସାର, ତୁେମ କହିଅଛ, ମଁୁ ପରମସୁନରୀ, 4 ସମୁଦଗଣର

ମ ସଳେର ତୁମର ସୀମା, ତୁମର ନିମାଣକାରୀମାେନ ତୁମର େସୗନଯ ସିଦ

କରିଅଛନି।” 5 େସମାେନ ସନୀରୀୟ େଦବଦାରୁ କାଷେର ତୁମର ତକା

କାଠପଟା ସବୁ ପସୁତ କରିଅଛନି, େସମାେନ ତୁମର ମାସୁଲ ପସୁତ କରିବା

ପାଇଁ ଲବାେନାନରୁ ଏରସ କାଷ େନଇଅଛନି। 6 ବାଶନର ଅେଲାନ କାଷେର

େସମାେନ ତୁମର ଆହୁଲା ପସୁତ କରିଅଛନି; େସମାେନ କିତୀମ ଦୀପରୁ

ଆନୀତ ତାଶୂର କାଷେର ଖଚିତ ହସୀଦନ ଦାରା ତୁମର ଆସନ ନିମାଣ

କରିଅଛନି। 7ତୁମର ଧଜା େହବା ପାଇଁ ମିସର େଦଶରୁ ଆନୀତ ସୂଚୀକମେର

ଚିତିତ ଶୁଭ େକୗମବସେର ତୁମର ପାଲ ପସୁତ େହାଇଥଲା; ତୁମର ଚାନୁଆ

ଇଲୀଶା ଦୀପସମୂହର ନୀଳ ଓ ଧୂମବଣ ବସେର ପସୁତ େହାଇଥଲା।

8 ସୀେଦାନ ଓ ଅବଦ ନିବାସୀମାେନ ତୁମର ଆହୁଲା ମାରିବାର େଲାକ

ଥେଲ; େହ େସାର, ତୁମର ାନୀ େଲାକ ତୁମ ମ େର ଥେଲ, େସମାେନ

ତୁମର କଣଧାର େହାଇଥେଲ। 9 ତୁମର ମ ବତୀ ଗବାଲର ପାଚୀନବଗ ଓ

ତହର ାନୀମାେନ ତୁମର େନୗକା ବଟାଳିବା େଲାକ େହାଇଥେଲ; ସମୁଦର
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ଯାବତୀୟ ଜାହାଜ ଓ େସମାନଙର ନାବିକଗଣ ବାଣିଜ ଦବ ଧରିବା

ନିମେନ ତୁମ ମ େର ଥେଲ। 10 ପାରସ , ଲୁ ଓ ପୂ େଦଶୀୟମାେନ

ତୁମ େସୖନ ସାମନ ମ େର ତୁମର େଯାଦା ଥେଲ; େସମାେନ ତୁମ ମ େର

ଢାଲ ଓ େଟାପର ଟଙାଇ ରଖେଲ; େସମାେନ ତୁମର େଶାଭା ପକାଶ କେଲ।

11 ଅବଦର େଲାକମାେନ ତୁମ େସୖନ ସାମନ ସଙେର ତୁମ ପାଚୀରର

ଉପେର ଚତୁଦଗେର ଥେଲ ଓ ଗାମାଦୀୟମାେନ ତୁମର ସବୁ ଗଡ଼ ଉପେର

ଥେଲ; େସମାେନ ତୁମ ପାଚୀର ଉପେର ଚତୁଦଗେର ଆପଣା ଆପଣା ଢାଲ

ଟଙାଇେଲ; େସମାେନ ତୁମର େସୗନଯ ସିଦ କରିଅଛନି। 12 “ସବୁ ପକାର

ଧନର ବାହୁଲ ସକାଶୁ ତଶୀଶ ତୁମର ବଣିକ ଥଲା, େସମାେନ ରୂପା, ଲୁହା,

ଦସା ଓ ସୀସା େଦଇ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର ବ ବସାୟ କେଲ। 13ଯବନ,

ତୁବ ଓ େମଶ ତୁମର ବ ବସାୟୀ ଥେଲ; େସମାେନ ମନୁଷ ଓ ପିତଳର

ପାତ େଦଇ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର ବ ବସାୟ କେଲ। 14 େତାଗମା ବଂଶୀୟ

େଲାକମାେନ ଅଶ, ଯୁଦାଶ ଓ ଖଚର େଦଇ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର ବ ବସାୟ

କେଲ। 15 ଦଦାନର େଲାକମାେନ ତୁମର ବ ବସାୟୀ ଥେଲ; ଅେନକ ଦୀପ

ତୁମର ହସଗତ ଗଞ ଥଲା, େସମାେନ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର ବଦେଳ ହାତୀର

ଦନ ଶୃଙ ଓ ଅବଲୁ କାଷ ଆଣିେଲ। 16 ତୁମ ହସନିମତ ଦବ ର ବାହୁଲ

େହତୁ ଅରାମ ତୁମର ବଣିକ ଥଲା; େସମାେନ ତାମମଣି, ଧୂମବଣ ଓ ବୁଟାଦାର

ବସ, େକୗମବସ ଆଉ ପବାଳ ଓ ପଦରାଗ ମଣି େଦଇ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର

ବ ବସାୟ କେଲ। 17ଯିହୁଦା ଓ ଇସାଏଲ େଦଶ ତୁମର ବ ବସାୟୀ ଥେଲ;

େସମାେନ ମିନୀତର ଗହମ ଓ ମିଷାନ, ମଧୁ, େତୖଳ ଓ ଗୁଗୁଳ େଦଇ ତୁମ

ବାଣିଜ ଦବ ର ବ ବସାୟ କେଲ। 18 ସବପକାର ଧନର ବାହୁଲ କେମ,

ତୁମର ହସନିମତ ଦବ ର ବାହୁଲ ସକାଶୁ ଦେମଶକ ତୁମର ବଣିକ ଥଲା,

େସମାେନ ହିେ ବାନର ଦାକାରସ ଓ ଶୁଭ େମଷେଲାମ େଦେଲ। 19 ବଦାନ

ଓ ଯବନ େଲାମନିମତ ସୂତ େଦଇ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର ବ ବସାୟ କେଲ;

ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ମ େର କାନେଲୗହ, ଗୁଡ଼ତ ଓ ସୁଗନି ବଚ ଥଲା।

20 ଦଦାନ ବାହନର ଉପେଯାଗୀ ବହୁମୂଲ ବସାଦିେର ତୁମର ବ ବସାୟୀ

ଥଲା। 21ଆରବ ଓ େକଦାରର ଅଧପତି ସମେସ ତୁମର ହସଗତ ବଣିକ

ଥେଲ; େମଷଶାବକ, େମଷ ଓ ଛାଗ, ଏସକଳ ବିଷୟେର େସମାେନ ତୁମର

ବଣିକ ଥେଲ। 22 ଶିବାର ଓ ରୟମାର ବ ବସାୟୀମାେନ ତୁମର ବ ବସାୟୀ
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ଥେଲ; େସମାେନ ସବପକାର େଶଷ ଗନଦବ ଓ ସବପକାର ବହୁମୂଲ

ପସର, ଆଉ ସୁବଣ େଦଇ ତୁମ ବାଣିଜ ଦବ ର ବ ବସାୟ କେଲ। 23

ହାରଣ ଓ କନୀ ଓ ଏଦନ, ଶିବାର ଏହି ବ ବସାୟୀମାେନ, ପୁଣି ଅଶୂର

ଓ କିଲ ତୁମର ବ ବସାୟୀ ଥେଲ। 24 ଏମାେନ ବାଣିଜ ଦବ ମ େର

ଉତୃଷ ନାନା ଦବ , ନୀଳବଣ ଓ ବୁଟାଦାର ଆବରଣୀୟ ବସ ଓ ବହୁମୂଲ

ବସ, ରଜୁେର ବନା ଏରସ କାଷନିମତ ସିନୁକେର ତୁମର ବ ବସାୟୀ ଥେଲ।

25 ତଶୀଶର ଜାହାଜସକଳ ତୁମର ବ ବସାୟକାରୀ ପଥକ ସରୂପ ଥେଲ;

ପୁଣି, ତୁେମ ପରିପୂଣା ଓ ସମୁଦର ମ ସଳେର ଅତିଶୟ ପତାପାନିତା ଥଲ।

26 ତୁମର ନାବିକମାେନ ତୁମକୁ ଗଭୀର ଜଳ ମ କୁ ଆଣିଅଛନି; ପୂବୀୟ

ବାୟୁ ସମୁଦମାନଙ ମ ସଳେର ତୁମକୁ ଭାଙି ପକାଇଅଛି। 27 ତୁମର ଧନ

ଓ ତୁମର ବାଣିଜ ଦବ , ତୁମର ବାଣିଜ , ତୁମର ନାବିକଗଣ ଓ ତୁମର

କଣଧାରମାେନ, ତୁମର ଛିଦ ବଟାଳିବା େଲାକମାେନ ଓ ତୁମର ବାଣିଜ ଦବ

ଧରିବା େଲାକମାେନ, ଆଉ ତୁମର ମ ବତୀ େଯାଦା ସମେସ ତୁମର ମ ବତୀ

ସମସ ସମାଜ ସହିତ ତୁମର ପତନ ଦିନ ସମୁଦମାନଙ ମ ସଳେର ପତିତ

େହେବ। 28 ତୁମ କଣଧାରଗଣର କନନ ଶବେର ଉପନଗରସମୂହ କମିତ

େହେବ। 29 ପୁଣି, ଆହୁଲା ଧରିବା ସମସ େଲାକ, ନାବିକମାେନ ଓ ସମୁଦସ

କଣଧାର ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା ଜାହାଜରୁ ଓହାଇ ଆସି ସଳେର ଠିଆ

େହେବ, 30 ପୁଣି, ତୁମ ଉେଦଶ େର ଆପଣାମାନଙ ଶବ ଶୁଣାଇ ଅତିଶୟ

କନନ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସକେର ଧୂଳି ପକାଇ ଭସେର

ଗଡ଼ିେବ; 31ଆଉ, େସମାେନ ତୁମ ସକାଶୁ ମସକ ମୁଣନ କରି କଟିେଦଶେର

ଚଟ ବାନିେବ, ଆଉ ତୁମ ସକାଶୁ ପାଣର ବିକଳତାେର େରାଦନ କରି ଅତିଶୟ

ବିଳାପ କରିେବ। 32ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର େଶାକ ସମୟେର

ତୁମ ଉେଦଶ େର ବିଳାପ କରି ତୁମ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି ବିଳାପ

କରିେବ, ‘େସାର ପରି, େଯ ସମୁଦ ମ ସାନେର ନିସବା େହଲା, ତାହା ପରି

କିଏ ଅଛି? 33 େଯେତେବେଳ ତୁମର ବାଣିଜ ଦବ ସବୁ ସମୁଦମାନଙ ମ ରୁ

ବାହାରିଗଲା, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀଙୁ ପରିପୂଣ କଲ; ତୁେମ

ଆପଣା ଧନ ଓ ବାଣିଜ ଦବ ର ବାହୁଲ େର ପୃଥବୀର ରାଜାଗଣକୁ ଧନୀ

କଲ। 34 ତୁେମ ସମୁଦ ଦାରା ଗଭୀର ଜଳରାଶିେର ଭଗ େହବା ସମୟେର

ତୁମର ବାଣିଜ ଦବ ଓ ତୁମର ସମସ ସମାଜ ତୁମ ମ େର ପତିତ େହେଲ।
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35 ଦୀପସମୂହର ନିବାସୀ ସମେସ ତୁମ ବିଷୟେର ବିସିତ େହାଇଅଛନି

ଓ େସମାନଙର ରାଜାଗଣ ଅତ ନ ଭୀତ େହାଇଅଛନି ଓ େସମାନଙର

ବଦନ ବିଷଣ େହାଇଅଛି। 36 େଗାଷୀଗଣର ମ ବତୀ ବଣିକମାେନ ତୁମ

ଉେଦଶ େର ଶୀ ଶବ କରନି; ତୁେମ ଭୟଙର େହାଇଅଛ, ପୁଣି, ତୁେମ

ଆଉ େକେବ ସାପିତ େହବ ନାହ।’”

28ସଦାପଭୁଙର ବାକ ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ

େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େସାରର ଅଧପତିକୁ କୁହ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: ତୁମର ଚିତ ଗବତ େହାଇଅଛି ଓ ତୁେମ କହିଅଛ,

‘ମଁୁ ଈଶର ଅେଟ, ମଁୁ ସମୁଦମାନଙ ମ ସାନେର ଈଶରଙ ଆସନେର

ବସିଅଛି,’ ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ଚିତକୁ ଈଶରଙ ଚିତ ତୁଲ େବାଲ ମଣିେଲ

େହଁ ତୁେମ ତ ଈଶର ନୁହଁ, ମନୁଷ ମାତ ଅଟ। 3 େଦଖ, ତୁେମ ଦାନିେୟଲ

ଅେପକା ାନୀ; େକୗଣସି ନିଗୂଢ଼ କଥା େଲାକମାେନ ତୁମଠାରୁ େଗାପନ କରି

ନ ପାରନି: 4 ତୁେମ ଆପଣା ାନ ଓ ବୁଦି ଦାରା ଧନ ପାପ େହାଇଅଛ ଓ

ଆପଣା ଭଣାରେର ସୁନା ଓ ରୂପା ସଞୟ କରିଅଛ; 5 ତୁେମ ଆପଣାର ମହା

ାନ ଦାରା ଓ ବାଣିଜ ଦାରା ଆପଣାର ଧନ ବଢ଼ାଇଅଛ, ଆଉ ତୁମର ଧନ

ସକାଶୁ ତୁମର ଚିତ ଗବତ େହାଇଅଛି। 6 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ତୁେମ ଆପଣା ଚିତକୁ ଈଶରଙ ଚିତ ତୁଲ େବାଲ ମଣିବା

ସକାଶୁ, 7 େଦଖ, ଆେମ ବିେଦଶୀୟମାନଙୁ, େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଭୟଙର

େଲାକମାନଙୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆଣିବା; ତହେର େସମାେନ ତୁମର ାନରୂପ

େସୗନଯ ର ପତିକୂଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ ନିେଷାଷ କରିେବ ଓ ତୁମର

େଶାଭା ଭଷ କରିେବ। 8 େସମାେନ ତୁମକୁ ଗତକୁ ଓହାଇ ଆଣିେବ ଓ ତୁେମ

ସମୁଦମାନଙର ମ ସାନେର ହତ େଲାକମାନଙ ମୃତୁୁ ତୁଲ ମୃତୁୁ େଭାଗ

କରିବ। 9 ତଥାପି ତୁେମ କି ଆପଣା ବଧକାରୀର ସାକାତେର କହିବ,

‘ମଁୁ ଈଶର?’ ମାତ ତୁେମ ତ ଆପଣା ଆଘାତକାରୀର ହସେର ମନୁଷ

ମାତ ଅଟ, ଈଶର ନୁହଁ। 10 ତୁେମ ବିେଦଶୀୟମାନଙ ହସେର ଅସୁନତ

େଲାକମାନଙ ତୁଲ ମରିବ; କାରଣ ଆେମ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି।” 11ଆହୁରି ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 12 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େସାରର ରାଜା

ବିଷୟେର ବିଳାପ କର ଓ ତାହାକୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି।
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ତୁେମ ାନେର ପୂଣ ଓ େସୗନଯ େର ସିଦ, ଉଭୟର ମୁଦାଙ କରୁଅଛ।

13 ତୁେମ ପରେମଶରଙ ଉଦ ାନ ଏଦନେର ଥଲ; ଚୁଣୀ, ପୀତମଣି ଓ

ହୀରକ, େବୖଦୁଯ ମଣି, େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯ କାନ, ନୀଳକାନ, ପଦରାଗ

ଓ ମରକତ ଆଦି ଯାବତୀୟ ବହୁମୂଲ ପସର ଓ ସୁବଣ ତୁମର ଆଚାଦନ

ଥଲା; ତୁମର ତବଲ ଓ ବଂଶୀର ଶିଳକାଯ ତୁମ ମ େର ଥଲା; ତୁେମ

ସୃଷ େହବା ଦିନ େସହି ସବୁ ପସୁତ େହାଇଥଲା। 14 ତୁେମ ଆଚାଦନକାରୀ

ଅଭଷିକ କିରୂବ ଥଲ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ସାପନ କଲୁ, ତହେର ତୁେମ

ପରେମଶରଙ ପବିତ ପବତ ଉପେର ଥଲ; ତୁେମ ଅଗିମୟ ପସରସକଳର

ମ େର ଗମନାଗମନ କଲ। 15 ତୁମ ମ େର ଅଧମ େଦଖାଯିବା ପଯ ନ

ତୁେମ ଆପଣା ସୃଷି ଦିନଠାରୁ ଆପଣା ଆଚରଣେର ସିଦ ଥଲ। 16 ତୁମ

ବାଣିଜ ର ବାହୁଲ େର େସମାେନ ତୁମ ଆଭ ନର େଦୗରାତ େର ପରିପୂଣ

କେଲ, ଆଉ ତୁେମ ପାପ କରିଅଛ; ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଅଶୁଚି ବସୁ ତୁଲ

ତୁମକୁ ପରେମଶରଙ ପବତରୁ ପକାଇ େଦଇଅଛୁ; ଆଉ େହ ଆଚାଦନକାରୀ

କିରୂବ, ଅଗିମୟ ପସରସକଳର ମ ରୁ ଆେମ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ। 17

ତୁମର େସୗନଯ ସକାଶୁ ତୁମର ଚିତ ଗବତ େହାଇଅଛି, ତୁେମ ଆପଣାର

େଶାଭା ସକାଶୁ ନିଜ ାନ ଭଷ କରିଅଛ; ଆେମ ତୁମକୁ ଭୂମିେର ନିେକପ

କରିଅଛୁ, ରାଜାମାେନ େଯପରି ତୁମକୁ େଦଖେବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙ

ସମୁଖେର ତୁମକୁ ରଖଅଛୁ। 18 ତୁେମ ଆପଣାର ଅଧମର ବାହୁଲ େର, ନିଜ

ବାଣିଜ ବିଷୟକ ଅନ ାୟ ଦାରା ଆପଣାର ପବିତ ସାନସକଳ ଅପବିତ

କରିଅଛ; ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମ ମ ରୁ ଅଗି ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ତାହା

ତୁମକୁ ଗାସ କରିଅଛି, ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ଦଶନକାରୀ ସକଳର ସାକାତେର

ଭୂମିେର ଭସ କରିଅଛୁ। 19 େଗାଷୀଗଣ ମ େର େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଜାଣନି,

େସମାେନ ସମେସ ତୁମ ବିଷୟେର ବିସୟାପନ େହେବ; ତୁେମ ଭୟଙର

େହାଇଅଛ ଓ ତୁେମ ଆଉ େକେବ ନ ଥବ।” 20 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର

ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 21 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ

ସୀେଦାନ ପତି ଆପଣା ମୁଖ ରଖ ତାହା ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର

କର; 22 ଆଉ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ସୀେଦାନ,

େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ ଅଟୁ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ମ େର େଗୗରବାନିତ

େହବା; ପୁଣି, ଆେମ େଯେତେବେଳ ନଗର ମ େର ଦଣା ା ସଫଳ କରିବା
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ଓ ତହ ମ େର ପବିତ ରୂେପ ପତିଷିତ େହବା, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ। 23 କାରଣ ଆେମ ନଗର

ମ କୁ ମହାମାରୀ ଓ ତାହାର ସମସ ଛକକୁ ରକ ପଠାଇବା; ପୁଣି, ତାହାର

ଚତୁଦଗସିତ ଖଡ ଦାରା ଆହତ େଲାକମାେନ ତାହା ମ େର ପତିତ େହେବ;

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ। 24 ପୁଣି,

ଇସାଏଲ ବଂଶର ଚତୁଦଗସିତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଅବ ା କେଲ,

େସମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି େଲାକ େସମାନଙର ଶୂଳଜନକ କାନେକାଳି

କଣା ଅଥବା ବ ଥାଦାୟକ କଣକ ଆଉ େନାହିବ; ତହେର ଆେମ େଯ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 25 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଇସାଏଲ ବଂଶ ଛିନଭନ େହାଇଅଛନି,

େସମାନଙ ମ ରୁ େଯେତେବେଳ ଆେମ େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା ଓ ନାନା

େଦଶୀୟମାନଙ ସାକାତେର େସମାନଙ ମ େର ପବିତ ରୂେପ ପତିପନ

େହବା, େସେତେବେଳ ଆେମ ନିଜ ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଥଲୁ,

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର େସହି େଦଶେର ବାସ କରିେବ। 26 ପୁଣି,

େସମାେନ ତହ ମ େର ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ; ହଁ, ଆେମ େସମାନଙର

ଅବ ାକାରୀ ଚତୁଦଗସିତ ସକଳ େଲାକଙ ଉପେର ଦଣା ା ସଫଳ କଲା

ଉତାେର େସମାେନ ଗୃହ ନିମାଣ କରିେବ ଓ ଦାକାେକତ ପସୁତ କରିେବ,

ଆଉ ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର

ପରେମଶର ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

29ଦଶମ ବଷର ଦଶମ ମାସ, ମାସର ଦାଦଶ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙର

ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ 

ସନାନ, ତୁେମ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ବିରୁଦେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖ, ପୁଣି,

ତାହା ବିରୁଦେର ଓ ସମୁଦାୟ ମିସର ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର;

3 ଏହି କଥା କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ମିସରର ରାଜା

ଫାେରା, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ବିପକ ଅଟୁ, ତୁେମ ଆପଣା େସାତସମୂହ

ମ େର ଶୟନକାରୀ ପକାଣ କୁମୀର, ତୁେମ କହିଅଛ, ‘େମାର ନଦୀ େମାର,

ମଁୁ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା ସୃଷି କରିଅଛି।’ 4 ମାତ ଆେମ ତୁମ କଳପାଟିେର

ଅଙୁଶ େଦବା ଓ ଆେମ ତୁମ େସାତସମୂହେର ମତ ସକଳକୁ ତୁମ େଦହର

କାତିେର ଲଗାଇବା; ଆଉ, ଆେମ ତୁମ େସାତସମୂହର ମ ରୁ ତୁମକୁ ଓ
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ତୁମ କାତିେର ଲାଗିଥବା ତୁମ େସାତସମୂହର ମତ ସକଳକୁ ବାହାର କରି

ଉପରକୁ ଆଣିବା। 5 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ, ହଁ, ତୁମକୁ ତୁମ େସାତସମୂହର

ମତ ସକଳକୁ ପାନରେର ପକାଇ ଛାଡ଼ିେଦବା; ତୁେମ ପଦାେର ପଡ଼ି ରହିବ;

ତୁେମ ଆଉ ସଂଗୃହୀତ କିମା ସଞିତ େହବ ନାହ; ଆେମ ତୁମକୁ ଭୂଚର

ପଶୁଗଣର ଓ େଖଚର ପକୀଗଣର ଖାଦ େହବା ନିମେନ ସମପ େଦଇଅଛୁ।

6 ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ମିସରନିବାସୀ ସମେସ ଜାଣିେବ।

କାରଣ େସମାେନ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପତି ନଳର ଯଷି େହାଇଅଛନି। 7

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମର ହସ ଧରିେଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଭଗ

େହାଇ େସମାନଙର ସନସବୁ ବିଦୀଣ କଲ; ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ

ତୁମ ଉପେର ଆଉଜିେଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମ ଭଗ େହାଇ େସମାନଙର

ସମସ କଟିେଦଶ ଅଚଳ କଲ। 8 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି;

େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଖଡ ଆଣିବା ଓ ତୁମ ମ ରୁ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ

ଉଚିନ କରିବା। 9 ପୁଣି, ମିସର େଦଶ ଧଂସିତ ଓ ଶୂନ ସାନ େହବ; ତହେର

ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ; େଯେହତୁ େସ କହିଅଛି,

‘ନଦୀ େମାର ଓ ମଁୁ ତାହା ସୃଷି କରିଅଛି।’ 10ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ଓ

ତୁମ ନଦୀସମୂହର ପତିକୂଳ ଅଟୁ, ପୁଣି, ଆେମ ମିେ ଦାଲଠାରୁ ସିେବନୀ ଦୁଗ

ପୁଣି କୂଶ େଦଶର ସୀମା ପଯ ନ ମିସର େଦଶକୁ ନିତାନ ଶୂନ ଓ ଧଂସସାନ

କରିବା। 11 େକୗଣସି ମନୁଷ ର ପାଦ ତହ ମ େର ଗତାୟାତ କରିବ ନାହ,

କିଅବା ପଶୁର ପାଦ ତହ ମ େର ଗତାୟାତ କରିବ ନାହ ଓ ଚାଳିଶ ବଷ

ପଯ ନ ତାହା ବସତି ସାନ େନାହିବ। 12 ପୁଣି, ଆେମ ମିସର େଦଶକୁ ଧଂସିତ

େଦଶସମୂହର ମ େର ଧଂସସାନ କରିବା ଓ ତାହାର ନଗରସମୂହ ଉଚିନ

ନଗରସମୂହ ମ େର ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ ଧଂସସାନ େହାଇ ରହିବ; ପୁଣି,

ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙୁ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଛିନଭନ କରିବା ଓ

ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ ବିକିପ କରିବା। 13 କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି: ମିସରୀୟମାେନ େଯଉଁ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ଛିନଭନ

େହାଇଅଛନି, େସମାନଙ ମ ରୁ ଚାଳିଶ ବଷର େଶଷେର ଆେମ େସମାନଙୁ

ସଂଗହ କରିବା; 14ଆଉ, ଆେମ ମିସରର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା

ଓ େସମାନଙର ଜନସାନ ପେଥାଷ େଦଶକୁ େସମାନଙୁ େଫରାଇ ଆଣିବା,

ପୁଣି, େସଠାେର େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୀଚ ରାଜ େହାଇ ରହିେବ। 15
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ନାନା ରାଜ ମ େର ତାହା ନୀଚତମ େହବ ଓ ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙ

ମ େର େସ ଆପଣାକୁ ଆଉ ଉନତ କରିବ ନାହ; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ

ନୂ ନ କରିବା, ତହେର େସମାେନ େଗାଷୀଗଣ ଉପେର ଆଉ କତୃତ କରିେବ

ନାହ। 16ଆଉ, ଇସାଏଲ ବଂଶ ମିସରୀୟମାନଙର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ

େଫରିବା େବେଳ ମିସର, େସମାନଙର ଅପରାଧ ସରଣାଥକ ବିଶାସଭୂମି

ଆଉ େହବ ନାହ; ତହେର ଆେମ େଯ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିେବ।” 17 ଏଥଉତାେର ସତାଇଶ ବଷର ପଥମ ମାସେର, ମାସର ପଥମ

ଦିନେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ

କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଆପଣା

େସୖନ ସାମନକୁ େସାର ବିରୁଦେର ଭାରୀ ପରିଶମ କରାଇଅଛି; ପେତ କ

ମସକ ଟାଙରା େହଲା ଓ ପେତ କ କାନର ଚମ ଛିଡ଼ିଗଲା; ତଥାପି େସ

େସାର ବିରୁଦେର େଯଉଁ ପରିଶମ କରିଥଲା, ତହ ପାଇଁ େସ କିଅବା ତାହାର

େସୖନ ସାମନ େସାରଠାରୁ କିଛି େବତନ ପାଇେଲ ନାହ; 19 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତରକୁ

ମିସର େଦଶ େଦବା; ତହେର େସ ତାହାର ମହାଜନତାକୁ େନଇଯିବ ଓ

ତାହାର ଦବ ଲୁଟି େନବ, ଆଉ ତାହାର ସମତି ଅପହରଣ କରିବ; ପୁଣି,

ଏହା ତାହାର େସୖନ ସାମନର େବତନ େହବ। 20 େସ ଯହ ପାଇଁ ପରିଶମ

କଲା, ତାହାର େସହି ପୁରସାର ରୂେପ ଆେମ ତାହାକୁ ମିସର େଦଶ େଦଇଅଛୁ,

କାରଣ େସମାେନ ଆମ ନିମେନ କାଯ କେଲ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।

21 େସହି ଦିନ ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିମେନ େଗାଟିଏ ଶୃଙ ଅଙୁରିତ

କରାଇବା, ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ତୁମର ମୁଖ ମୁକ କରିବା:

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

30ସଦାପଭୁଙର ବାକ ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା;

2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, ଆଉ କୁହ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ହାହାକାର କରି କୁହ, ହାୟ

ହାୟ, େସହି ଦିନ! 3 କାରଣ େସହି ଦିନ ନିକଟବତୀ, ହଁ, ସଦାପଭୁଙର ଦିନ

ନିକଟବତୀ, େସହି ଦିନ େମଘାଚନ ଦିନ; ତାହା ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର

କାଳ େହବ। 4 ପୁଣି, ମିସର ବିରୁଦେର ଖଡ ଆସିବ ଓ ମିସର େଦଶେର

ହତ େଲାକମାେନ ପତିତ େହେଲ କୂଶ ମ େର ଯାତନା େହବ; ଆଉ,
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େସମାେନ ତାହାର ଧନସମତି େଘନିଯିେବ ଓ ତାହାର ଭତିମୂଳସକଳ ଭଗ

େହବ। 5 କୂଶ ଓ ପୂ ଓ ଲୁ , ଆଉ ମିଶିତ େଲାକ ସମେସ, ପୁଣି, କୂ ଓ

ମିତେଦଶୀୟ େଲାକ ସମେସ େସମାନଙ ସେଙ ଖଡେର ପତିତ େହେବ। 6

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ମିସରର ସହାୟକାରୀମାେନ ପତିତ େହେବ

ଓ ତାହାର ପରାକମର ଗବ ଖବ େହବ; ମିେ ଦାଲଠାରୁ ସିେବନୀ ଦୁଗ

ପଯ ନ େଲାକ ସମେସ ତହ ମ େର ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହେବ, ଏହା ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି। 7 ପୁଣି, େସମାେନ ଧଂସିତ ନଗରସମୂହ ମ େର ଧଂସିତ

େହେବ ଓ ତାହାର ନଗରସକଳ ଉତନ ନଗରସମୂହର ମ େର ଥବ। 8

ଆଉ, ଆେମ ମିସରେର ଅଗି ଲଗାଇଲା ଉତାେର ଓ ତାହାର ସହାୟକାରୀ

ସମେସ ବିନଷ େହଲା ଉତାେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିେବ। 9 େସହି ଦିନ ନିଶିନ କୂଶୀୟମାନଙୁ ଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ

ଦୂତମାେନ ଆମ ସମୁଖରୁ ଜାହାଜେର ଯିେବ; ପୁଣି, ମିସରର ଦିନେର େଯପରି

େହାଇଥଲା, େସହିପରି େସମାନଙର ଯାତନା େହବ; କାରଣ େଦଖ, ତାହା

ଆସୁଅଛି। 10 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ମ ବାବିଲର ରାଜା

ନବୂଖ ନିତରର ହସ ଦାରା ମିସରର େଲାକସମୂହ େଶଷ କରିବା। 11

େସ ଓ େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଭୟଙର ତାହାର େଲାକମାେନ ତାହା ସେଙ

େଦଶ ବିନାଶାେଥ ଅଣାଯିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ମିସରର ବିରୁଦେର ଆପଣା

ଆପଣା ଖଡ ନିେଷାଷ କରି ହତ େଲାକେର େଦଶ ପୂଣ କରିେବ। 12 ପୁଣି,

ଆେମ େସାତସମୂହ ଶୁଷ କରିବା ଓ ମନ େଲାକମାନଙ ହସେର େଦଶ

ବିକୟ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ବିେଦଶୀମାନଙ ହସ ଦାରା େଦଶ ଓ ତନ ସ

ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଧଂସ କରିବା; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ। 13 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ େଦବତାଗଣକୁ ହ ବିନାଶ କରିବା ଓ

ଆେମ େନାଫରୁ ପତିମାସକଳ େଶଷ କରାଇବା, ପୁଣି, ମିସର େଦଶରୁ ଆଉ

ଅଧପତି ଉତନ େନାହିବ ଓ ଆେମ ମିସର େଦଶେର ଭୟ ଜନାଇବା। 14

ପୁଣି, ଆେମ ପେଥାଷକୁ ଧଂସ କରିବା ଓ େସାୟନେର ଅଗି ଲଗାଇବା, ଆଉ

େନାନଗରେର ଦଣା ା ସଫଳ କରିବା। 15 ପୁଣି, ଆେମ ମିସରର ଦୃଢ଼

ଦୁଗ ସୀନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳି େଦବା ଓ ଆେମ େନାନଗରର

େଲାକସମୂହକୁ ଉଚିନ କରିବା। 16ଆଉ, ଆେମ ମିସରେର ଅଗି ଲଗାଇବା;

ସୀନ ମହାଯାତନାଗସ େହବ ଓ େନାନଗର ଭଗ େହବ; ଆଉ, ଦିବସ
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ସମୟେର େନାଫର ବିପକମାେନ ଉତାତ କରିେବ। 17 ଓ ଓ ପୀେବଶହର

ଯୁବାମାେନ ଖଡେର ପତିତ େହେବ ଓ ନଗରସବୁ ବନୀତ ସାନକୁ ଯିେବ।

18ଆେମ େଯେତେବେଳ ତଫେ ହଷେର ମିସରର ଯୁଆଳିସବୁ ଭାଙିବା

ଓ ତାହାର ପରାକମର ଦପ ତାହା ମ େର େଶଷ େହବ, େସେତେବେଳ

େସଠାେର ଦିବସ ଆେପ ଅପସରି ଯିବ; ଆଉ, େସ ନିେଜ େମଘାଚନ େହବ ଓ

ତାହାର କନ ାଗଣ ବନୀତ ସାନକୁ ଯିେବ। 19 ଏହିରୂେପ ଆେମ ମିସରେର

ଦଣା ା ସଫଳ କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିେବ।” 20 ଏଥଉତାେର ଏକାଦଶ ବଷର ପଥମ ମାସ, ମାସର ସପମ

ଦିନେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ

କହିେଲ, 21 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଆେମ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର ବାହୁ

ଭାଙିଅଛୁ; ଆଉ େଦଖ, ଖଡ ଧରିବା ନିମେନ ତାହା େଯପରି ସବଳ େହବ,

ଏଥପାଇଁ ସାସ ଜନକ ଔଷଧ େଦଇ ପଟି ଲଗାଇ ତାହା ବନାଯାଇ ନାହ। 22

ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଆେମ ମିସରର ରାଜା

ଫାେରାର ପତିକୂଳ ଅଟୁ, ଆଉ ତାହାର ବଳବାନ ଓ ଭଗ, ଉଭୟ ବାହୁ

ଭାଙି ପକାଇବା ଓ ଆେମ ତାହାର ହସରୁ ଖଡ ଖସାଇ ପକାଇବା। 23 ପୁଣି,

ଆେମ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ମିସରୀୟମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିବା ଓ ନାନା

େଦଶେର େସମାନଙୁ ବିକିପ କରିବା। 24ଆଉ, ଆେମ ବାବିଲ ରାଜାର

ବାହୁଦୟ ସବଳ କରିବା ଓ ତାହା ହସେର ଆମର ଖଡ େଦବା; ମାତ ଆେମ

ଫାେରାର ବାହୁଦୟ ଭାଙି ପକାଇବା, ତହେର େସ ପାଣନାଶକ କତପାପ

େଲାକର କାତେରାକି ତୁଲ କାତେରାକି ତାହା ସାକାତେର କରିବ। 25 ପୁଣି,

ଆେମ ବାବିଲ ରାଜାର ବାହୁଦୟ େଟକି ଧରିବା ଓ ଫାେରାର ବାହୁଦୟ

ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିବ; ଆଉ, ଆେମ େଯେତେବେଳ ବାବିଲ ରାଜାର ହସେର

ଆମର ଖଡ େଦବା ଓ େସ ମିସର େଦଶ ବିରୁଦେର ତାହା ବିସାର କରିବ,

େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 26

ପୁଣି, ଆେମ ମିସରୀୟମାନଙୁ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ଛିନଭନ କରିବା ଓ

ନାନା େଦଶେର େସମାନଙୁ ବିକିପ କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

31ଏଥଉତାେର ଏକାଦଶ ବଷର ତୃତୀୟ ମାସର ପଥମ ଦିନେର

ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ 
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ସନାନ, ତୁେମ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନଙୁ କୁହ;

ତୁେମ ଆପଣା ମହତେର କାହାର ତୁଲ ? 3 େଦଖ, ଅଶୂର ଲବାେନାନସ

ଏରସ ବୃକ ସରୂପ ଥଲା, ତାହାର ସୁନର ଘନଚାୟାଦାୟକ ଓ ଉଚାକୃତି

ଶାଖାମାନ ଥଲା ଓ ତାହାର ଶିଖର ଗହଳିଆ ଡାଳ ମ େର ଥଲା। 4 ଅପାର

ଜଳ ତାହାକୁ ପୁଷ କଲା, ଜଳଧ ତାହାକୁ ବଦତ କଲା; ତାହାର େସାତସମୂହ

ତାହାର େରାପଣ ସାନର ଚତୁଦଗେର ବହିଲା ଓ େସ େକତସ ବୃକସକଳର

ନିକଟକୁ ଆପଣା ଜଳପଣାଳୀ ପଠାଇଲା। 5 ଏସକାଶୁ େକତସ ବୃକସକଳ

ଅେପକା େସ ଉଚୀକୃତ େହଲା ଓ ତାହାର ଡାଳସବୁ ବହୁସଂଖ କ େହଲା;

ଆଉ େସ ଆପଣା ଶାଖା େମଲବା େବେଳ ଅପାର ଜଳ େହତୁ େସହି ସବୁ

ଦୀଘ େହଲା। 6 ତାହାର ଡାଳେର ଆକାଶର ପକୀସକଳ ବସା କେଲ ଓ

ତାହାର ଶାଖା ତେଳ େକତସ ପଶୁସକଳ ପସବ କେଲ, ପୁଣି, ତାହାର

ଛାୟା ତେଳ ମହାେଗାଷୀସବୁ ବାସ କେଲ। 7ଏହି ପକାେର େସ ଆପଣା

ମହତେର, ତାହାର ଶାଖାସକଳର ଦୀଘତାେର ମେନାହର େହଲା; କାରଣ

ପଚୁର ଜଳ ନିକଟେର ତାହାର ମୂଳ ଥଲା। 8 ପରେମଶରଙ ଉଦ ାନସ

ଏରସ ବୃକସବୁ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିେଲ ନାହ; େଦବଦାରୁ ବୃକସବୁ ତାହାର

ଡାଳ ପରି ଓ ଅେମା ବୃକସବୁ ତାହାର ଶାଖା ପରି ନ ଥେଲ, ଅଥବା

ପରେମଶରଙ ଉଦ ାନସିତ େକୗଣସି ବୃକ େସୗନଯ େର ତାହା ପରି ନ

ଥଲା। 9ଆେମ ବହୁସଂଖ କ ଶାଖା ଦାରା ତାକୁ ମେନାହର କଲୁ; ଏଥପାଇଁ

ପରେମଶରଙ ଉଦ ାନସିତ ଏଦନର ସକଳ ବୃକ ତାହାକୁ ଈଷା କେଲ। 10

ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, େସ ବୃକ ଦୀଘତାେର

ଉଚୀକୃତ େହାଇଅଛି ଓ ଗହଳିଆ ଡାଳସମୂହ ମ େର େସ ଆପଣା ଶିଖର

ରଖଅଛି, ଆଉ ଆପଣାର ଉଚତାେର ତାହାର ଅନଃକରଣ ଗବତ େହାଇଅଛି,

11 ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତାହାକୁ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ବଳବାନର ହସେର

ସମପଣ କରିବା, େସ ନିଶୟ ତାହା ସହିତ ଉଚିତ ବ ବହାର କରିବ, ଆେମ

ତାହାର ଦୁଷତା ସକାଶୁ ତାହାକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ। 12 ପୁଣି, େଗାଷୀୟମାନଙ

ମ େର ଭୟଙର ବିେଦଶୀମାେନ ତାହାକୁ କାଟି ପକାଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛନି;

ପବତମାନଙ ଉପେର ଓ ସକଳ ଉପତ କାେର ତାହାର ଶାଖାସବୁ ପଡ଼ିଅଛି,

ଆଉ େଦଶର ସକଳ ଜଳପବାହର ନିକଟେର ତାହାର ଡାଳସବୁ ଭଙା

ଯାଇଅଛି; ପୁଣି, ପୃଥବୀସ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ତାହାର ଛାୟା ତଳୁ ଯାଇଅଛନି
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ଓ ତାହାକୁ ତ ାଗ କରିଅଛନି। 13 ଜଳରାଶିର ନିକଟବତୀ ସକଳ ବୃକ

ମ ରୁ େକୗଣସି ବୃକ େଯପରି ଆପଣା ଦୀଘତାେର ଦପ ନ କେର, କିଅବା

ଗହଳିଆ ଡାଳମାନଙ ମ େର ଆପଣା ଶିଖର ନ ରେଖ, ଅଥବା ଜଳପାୟୀ

ବିକମୀସକଳ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ଉଚତାେର ଠିଆ ନ ହୁଅନି; 14

ଏହି ଅଭପାୟେର ତାହାର ଭଗାବଶିଷାଂଶ ଉପେର ଆକାଶର ପକସକଳ

ବାସ କରିେବ ଓ େକତସ ପଶୁସକଳ ତାହାର ଶାଖାମାନଙ ଉପେର ରହିେବ;

କାରଣ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ମ େର ଗତଗାମୀମାନଙ ସହିତ େସମାେନ

ସମେସ ମୃତୁୁ େର ଅେଧାଭୁବନେର ସମପତ େହାଇଅଛନି। 15 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େସ ପାତାଳକୁ ଓହାଇ ଯିବା ଦିନ ଆେମ

େଶାକ ନିରୂପଣ କଲୁ, ଆେମ ତାହା ସକାଶୁ ଜଳଧକୁ ଆଚାଦିତ କଲୁ ଓ

ଆେମ ତହର େସାତସମୂହକୁ ନିବୃତ କଲୁ, ତହେର ମହାଜଳରାଶି ରୁଦ

େହଲା; ପୁଣି, ଆେମ ତାହା ନିମେନ ଲବାେନାନକୁ େଶାକ କରାଇଲୁ ଓ

େକତସ ବୃକସକଳ ତାହା ଲାଗି ମାନ େହେଲ। (Sheol h7585) 16ଆେମ

ତାହାକୁ ଗତ ଅବେରାହଣକାରୀମାନଙ ସହିତ ପାତାଳକୁ ପକାଇେଦବା

େବେଳ, ତାହାର ପତନ ଶବେର େଗାଷୀୟମାନଙୁ କମିତ କରାଇଲୁ; ପୁଣି,

ଏଦନର, ଅଥା , ଲବାେନାନର ମେନାନୀତ ଓ ସେବାତମ ଜଳପାୟୀ

ବୃକସକଳ ଅେଧାଭୁବନେର ସାନନା ପାଇେଲ। (Sheol h7585) 17 େସମାେନ

ହ ତାହା ସହିତ ପାତାଳକୁ, ଖଡେର ହତ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଓହାଇ

ଗେଲ; ହଁ, େସମାେନ ତାହାର ବାହୁ ସରୂପ େହାଇ ତାହାର ଛାୟା ତେଳ

େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ବାସ କରିଥେଲ। (Sheol h7585) 18 ଏହିରୂେପ

ତୁେମ ଐଶଯ େର ଓ ମହତେର ଏଦନସ ବୃକସମୂହର ମ େର କାହାର

ତୁଲ ? ତଥାପି ତୁେମ ଏଦନସ ବୃକଗଣର ସହିତ ଅେଧାଭୁବନକୁ ଅଣାଯିବ;

ତୁେମ ଅସୁନତ େଲାକମାନଙ ମ େର ଖଡହତ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଶୟନ

କରିବ। ଏହି ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ େଲାକ ଏପରି ଅଟନି, ଏହା ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି।”

32ଏଥଉତାେର ଦାଦଶବଷରଦାଦଶମାସରପଥମଦିନେର ସଦାପଭୁଙର

ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ

ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ନିମେନ ବିଳାପ କର,

ଆଉ ତାହାକୁ କୁହ, ତୁେମ େଗାଷୀୟମାନଙର ଯୁବା ସିଂହ ସେଙ ତୁଳନା
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କରାଯାଇଥଲ, ତଥାପି ତୁେମ ଜଳଚର କୁମୀର ସଦୃଶ ଅଟ; ପୁଣି, ତୁେମ

ଆପଣା ନଦୀସମୂହର ଜଳ ଅତିକମ କରି ଓ ଆପଣା ପାଦେର ଜଳ ହଲାଇ

େସମାନଙର ନଦୀସମୂହକୁ େଗାଳିଆ କରିଅଛ। 3 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି: ଆେମ ଅେନକ େଗାଷୀର ଏକ ସମାଜ େନଇ ତୁମ ଉପେର ଆମ ଜାଲ

ପସାରିବା ଓ େସମାେନ ଆମ ଜାଲେର ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଆଣିେବ। 4 ପୁଣି,

ଆେମ ତୁମକୁ ସଳେର ଛାଡ଼ିେଦବା, ଆେମ ତୁମକୁ ପଦାେର ପକାଇେଦବା

ଓ ଆକାଶର ପକସକଳକୁ ତୁମ ଉପେର ବସାଇବା ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର

ପଶୁଗଣକୁ ତୁମ ଦାରା ତୃପ କରାଇବା। 5 ଆେମ ପବତଗଣର ଉପେର

ତୁମର ମାଂସ ପକାଇବା ଓ ତୁମର ଦୀଘ ଶବେର ଉପତ କାସକଳ ପୂଣ

କରିବା। 6 ଆହୁରି, ତୁେମ େଯଉଁ େଦଶେର ପହଁରୁଅଛ, େସହି େଦଶକୁ

ପବତ ପଯ ନ ହ ଆେମ ତୁମ ରକେର ସିକ କରିବା ଓ ଜଳପଣାଳୀସକଳ

ତୁମ ରକେର ପରିପୂଣ େହବ। 7 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ନିବାଣ କରିବା

ସମୟେର ଆକାଶକୁ ଆଚନ କରିବା ଓ ତହର ନକତଗଣକୁ ଅନକାରମୟ

କରିବା; ଆେମ ସୂଯ କୁ େମଘାଚନ କରିବା ଓ ଚନ ଆପଣାର େଜ ାତା

େଦବ ନାହ। 8ଆକାଶର ସକଳ ଉଜଳ େଜ ାତିକୁ ଆେମ ତୁମ ଉପେର

ଅନକାରମୟ କରିବା ଓ ତୁମ େଦଶ ଉପେର ଅନକାର ସାପନ କରିବା, ଏହା

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 9ଆହୁରି ଆେମ ତୁମର ଅ ାତ େଦଶସମୂହ ପଯ ନ

ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମର ବିନାଶ ଘଟାଇବା େବେଳ ଅେନକ

େଗାଷୀର ହୃଦୟ ବ ସ କରିବା। 10 ହଁ, ଆେମ ଅେନକ େଗାଷୀକୁ ତୁମର

ବିଷୟେର ଚମତୃତ କରାଇବା, ଆଉ େସମାନଙ ରାଜାଗଣର ସାକାତେର

ଆେମ ଆପଣା ଖଡ ଚଳାଇବା େବେଳ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେବ;

ଆଉ, ତୁମର ପତନ ଦିନ େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣ

ବିଷୟେର ଭୟେର କମିତ େହେବ। 11କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି: ବାବିଲ ରାଜାର ଖଡ ତୁମକୁ ଆକମଣ କରିବ। 12ଆେମ ତୁମର

େଲାକ ସମସଙୁ ବୀରଗଣର ଖଡ ଦାରା ନିପାତ କରିବା; େସମାେନ ସମେସ

େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଭୟଙର ଅଟନି; ଆଉ, େସମାେନ ମିସରର ଗବ ଚୂଣ

କରିେବ ଓ ତହର େଲାକ ସମେସ ବିନଷ େହେବ। 13 ଆହୁରି, ଆେମ

ଅପାର ଜଳ ନିକଟରୁ ତହର ସମସ ପଶୁ ବିନାଶ କରିବା; ତହେର ମନୁଷ ର

ଚରଣ ତାହା ଆଉ ହଲାଇବ ନାହ, ଅବା ପଶୁଗଣର ଖୁରା ତାହା ଚହଲାଇବ
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ନାହ। 14 େସେତେବେଳ ଆେମ େସମାନଙର ଜଳ ନିମଳ କରିବା ଓ

େସମାନଙର ନଦୀସମୂହକୁ େତୖଳ ପରି ବହାଇବା, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି। 15 େଯେତେବେଳ ଆେମ ମିସର େଦଶକୁ ଧଂସସାନ ଓ ଶୂନ

କରିବା, ଯହେର େସ ପରିପୂଣ େହାଇଥଲା, େସହି ସବୁ ତହରୁ ରହିତ କରିବା,

େଯେତେବେଳ ଆେମ ତନିବାସୀ ସମସଙୁ ଆଘାତ କରିବା, େସେତେବେଳ

ଆେମ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 16 ଏହି ବିଳାପ ଗୀତ

େଲାେକ ଗାନ କରିେବ; େଗାଷୀୟମାନଙର କନ ାଗଣ ବିଳାପ କରି ଏହା

ଗାନ କରିେବ; ମିସରର ଉେଦଶ େର ଓ ତାହାର ସକଳ େଲାକସମୂହର

ଉେଦଶ େର ବିଳାପ କରି ଗାନ କରିେବ ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

17 ଦାଦଶ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ

ମିସରର େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର ହାହାକାର କର, ପୁଣି, େସମାନଙୁ, ଅଥା ,

ତାହାକୁ ଓ ବିଖ ାତ େଗାଷୀୟମାନଙର କନ ାଗଣକୁ ଗତଗାମୀମାନଙ

ସହିତ ଅେଧାଭୁବନେର ପକାଇଦିଅ। 19 ତୁେମ େସୗନଯ େର କାହା ଅେପକା

ଅଧକ? ତଳକୁ ଯାଅ ଓ ଅସୁନତ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଶୟନ କର। 20

େସମାେନ ଖଡ ଦାରା ହତ େଲାକମାନଙ ମ େର ପତିତ େହେବ; େସ

ଖଡେର ସମପତ େହାଇଅଛି; ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମସ େଲାକଙୁ ଟାଣି

ନିଅ। 21 ବୀରଗଣ ମ େର ବଳବାନମାେନ ପାତାଳ ମ ରୁ ତାହାକୁ ଓ

ତାହାର ସହାୟକାରୀମାନଙୁ କଥା କହିେବ; େସମାେନ, ଅଥା , ଖଡ ଦାରା

ହତ ଅସୁନତ େଲାକମାେନ ଓହାଇ ଯାଇଅଛନି; େସମାେନ ସିର େହାଇ

ଶୟନ କରନି। (Sheol h7585) 22 ଅଶୂର ଓ ତାହାର ସମସ ଜନସମାଜ

େସଠାେର ଅଛନି; ତାହାର କବରସକଳ ତାହାର ଚତୁଦଗେର ଅଛି; େସମାେନ

ସମେସ ହତ, ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହାଇଅଛନି; 23 ଗତର େଶଷ ସୀମାେର

େସମାନଙୁ କବର ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ ତାହାର ଜନସମାଜ ତାହାର କବରର

ଚତୁଦଗେର ଅଛି; େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ଭୟ ଜନାଇେଲ

େସମାେନ ସମେସ ହତ, ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହାଇଅଛନି। 24 େସହି ସାନେର

ଏଲ ଓ ତାହାର କବରର ଚତୁଦଗେର ତାହାର ସମସ େଲାକସମୂହ ଅଛି;

େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ଭୟ ଜନାଇେଲ, େସମାେନ ସମେସ

ହତ, ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହାଇ ଅସୁନତ ଅବସାେର ଅେଧାଭୁବନକୁ ଓହାଇ
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ଯାଇଅଛନି ଓ ଗତଗାମୀମାନଙ ସହିତ ଆପଣାମାନଙ ଅପମାନ େଭାଗ

କରିଅଛନି। 25 ହତ େଲାକମାନଙ ମ େର େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହା

ସହିତ ତାହାର ସମସ ଜନସମାଜର ଶଯ ା ପାତିଅଛନି, ତାହାର ଚତୁଦଗେର

ତାହାର କବରସବୁ ଅଛି; େସମାେନ ସମେସ ଅସୁନତ ଅବସାେର ଖଡ ଦାରା

ପତିତ େହାଇଅଛନି; କାରଣ େସମାେନ ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ଭୟ

ଜନାଇଥେଲ, ଏେବ ଗତଗାମୀମାନଙ ସହିତ ଆପଣାମାନଙର ଅପମାନ

େଭାଗ କରିଅଛନି; େସ ହତ େଲାକମାନଙ ମ େର ରଖାଯାଇଅଛି। 26 େସହି

ସାନେର େମଶ , ତୁବ ଓ ତାହାର ସମସ ଜନସମାଜ ଅଛନି; ତାହାର

ଚତୁଦଗେର ତାହାର କବରସବୁ ଅଛି; େସମାେନ ସମେସ ଅସୁନତ ଅବସାେର

ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଜୀବିତ େଲାକମାନଙ

େଦଶେର ଭୟ ଜନାଇଥେଲ। 27 ପୁଣି, ଅସୁନତ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ

ବୀରମାେନ ପତିତ େହାଇଅଛନି, େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଯୁଦାସ ସହିତ

ପାତାଳକୁ ଓହାଇ ଯାଇଅଛନି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ ଆପଣା ଆପଣା

ମସକର ତେଳ ରଖଅଛନି ଓ େସମାନଙ ଅଧମ େସମାନଙ ଅସି ଉପେର

ଅଛି, େସମାନଙ ସହିତ ଏମାେନ ଶୟନ କରିେବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ବୀରଗଣର ପତି ଭୟର ବିଷୟ େହାଇଥେଲ।

(Sheol h7585) 28 ମାତ ତୁେମ ଅସୁନତମାନଙ ମ େର ଭଗ େହବ ଓ

ଖଡ ଦାରା ହତ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଶୟନ କରିବ। 29 େସହି ସାନେର

ଇେଦାମ, ତାହାର ରାଜାଗଣ ଓ ତାହାର ଅଧପତିସକଳ ଅଛନି, େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ପରାକମେର ଖଡ ଦାରା ହତ େଲାକମାନଙ ସହିତ ରଖା

ଯାଇଅଛନି; େସମାେନ ଅସୁନତ େଲାକମାନଙ ଓ ଗତଗାମୀମାନଙ ସହିତ

ଶୟନ କରିେବ। 30 େସହି ସାନେର ଉତର େଦଶୀୟ ଅଧପତିମାେନ,

େସମାନଙର ସମେସ ଓ ଯାବତୀୟ ସୀେଦାନୀୟ େଲାକ ଅଛନି, େସମାେନ

ହତ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଓହାଇ ଯାଇଅଛନି; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ପରାକମ ଦାରା େଯଉଁ ଭୟ ଜନାଇେଲ, ତହ ବିଷୟେର ଲଜିତ େହାଇଅଛନି;

ଆଉ, ଅସୁନତ ଅବସାେର େସମାେନ ଖଡ ଦାରା ହତ େଲାକମାନଙ ସହିତ

ଶୟନ କରନି ଓ ଗତଗାମୀମାନଙ ସହିତ ଆପଣାମାନଙର ଅପମାନ

େଭାଗ କରନି। 31ଫାେରା େସମାନଙୁ େଦଖବ ଓ ଆପଣାର େଲାକସମୂହ

ସମସର ବିଷୟେର ସାନନା ପାଇବ; ହଁ, ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମସ େସୖନ
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ଖଡ ଦାରା ହତ େହାଇଅଛନି, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 32 କାରଣ

ଆେମ ଜୀବିତମାନଙ େଦଶେର ତାହା ବିଷୟେର ଭୟ ଜନାଇଅଛୁ; ଆଉ

େସ, ଅଥା , ଫାେରା ଓ ତାହାର େଲାକସମୂହ ସମେସ ଖଡ ଦାରା ହତ

େଲାକମାନଙ ସହିତ ଅସୁନତ େଲାକମାନଙ ମ େର ରଖାଯିେବ, ଏହା ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି।”

33ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ସନାନଗଣକୁ

କୁହ ଓ େସମାନଙୁ କୁହ, ଆେମ େକୗଣସି େଦଶ ବିରୁଦେର ଖଡ ଆଣିେଲ,

େସ େଦଶର େଲାକମାେନ ଯଦି ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି ଏକ ବ କିକୁ

େନଇ ତାହାକୁ ଆପଣାମାନଙର ପହରୀ କରି ନିଯୁକ କରନି; 3 େସହି

ବ କି େଦଶ ବିରୁଦେର ଖଡ ଆସିବାର େଦଖେଲ, ଯଦି ତୂରୀ ବଜାଏ ଓ

େଲାକମାନଙୁ ସେଚତନ କରାଏ; 4 େତେବ େଯେକହି ତହେର ତୂରୀର ଶବ

ଶୁଣି ସେଚତନ ନ ହୁଏ, ପୁଣି, ଖଡ ଉପସିତ େହାଇ ତାହାକୁ ସଂହାର କେର,

େତେବ ତାହାର ରକ ତାହାର ନିଜ ମସକେର ବତବ। 5 େସ ତୂରୀର ଶବ ଶୁଣି

ସେଚତନ େହଲା ନାହ; ତାହାର ରକ ତାହାରି ଉପେର ବତବ; େଯେହତୁ େସ

ସେଚତନ େହାଇଥେଲ, ଆପଣା ପାଣ ବଞାଇ ଥାʼନା। 6 ମାତ େସ ପହରୀ

ଯଦି ଖଡ ଆସିବାର େଦଖ ତୂରୀ ନ ବଜାଏ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ ସେଚତନ

ନ ହୁଅନି, ଆଉ ଖଡ ଆସି େସମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି େଲାକକୁ ସଂହାର

କେର; େତେବ େସ ନିଜ ଅଧମେର ସଂହାରିତ େହଲା, ମାତ ଆେମ ତାହାର

ରକର ପରିେଶାଧ େସହି ପହରୀର ହସରୁ େନବା। 7 ଏହିରୂେପ େହ ମନୁଷ 

ସନାନ, ଆେମ ତୁମକୁ ଇସାଏଲ ବଂଶର ପହରୀ କରି ନିଯୁକ କରିଅଛୁ;

ଏେହତୁ ତୁେମ ଆମ ମୁଖରୁ ବାକ ଶୁଣି ଆମ ପକରୁ େସମାନଙୁ ସେଚତନ

କର। 8ଆେମ େଯେତେବେଳ ଦୁଷକୁ କହୁ, ‘େହ ଦୁଷ େଲାକ, ତୁେମ ନିଶୟ

ମରିବ,’ େସେତେବେଳ ତୁେମ ତାହାର ପଥ ବିଷୟେର େସହି ଦୁଷ େଲାକକୁ

ସେଚତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନ କୁହ; େତେବ େସହି ଦୁଷ ନିଜ ଅଧମେର

ମରିବ; ମାତ ଆେମ ତୁମ ହସରୁ ତାହାର ରକର ପରିେଶାଧ େନବା। 9

ତଥାପି ତୁେମ େସହି ଦୁଷକୁ ତାହାର ପଥରୁ େଫରିବା ନିମେନ ତ ବିଷୟେର

ସେଚତନ କେଲ, ଯଦି େସ ନ େଫେର, େତେବ େସ ନିଜ ଅଧମେର ମରିବ,

ମାତ ତୁେମ ଆପଣା ପାଣ ବଞାଇବ। 10ଆଉ, େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ
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ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ; ତୁେମମାେନ ଏପକାର କହୁଅଛ, ‘ଆମମାନଙର

ଆ ାଲଙନ ଓ ଆମମାନଙର ପାପର ଭାର ଆମମାନଙ ଉପେର ଅଛି ଓ

ଆେମମାେନ ତହେର ହ କୟ ପାଉଅଛୁ; େତେବ ଆେମମାେନ କିପରି କରି

ବଞିବା?’ 11 େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଦୁଷର ମରଣେର ଆମର ସେନାଷ ନାହ, ମାତ ଦୁଷ

େଯପରି େଫରି ବେଞ, ଏଥେର ହ ଆମର ସେନାଷ ଅଛି; ତୁେମମାେନ େଫର,

ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର; କାରଣ େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ

କାହକି ମରିବ? 12 ପୁଣି, େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଆପଣା େଲାକଙ

ସନାନଗଣକୁ କୁହ, ଧାମକର ଧାମକତା ତାହାର ଆ ାଲଙନ କରିବା ଦିନ

ତାହାକୁ ରକା କରିବ ନାହ ଓ େଯଉଁ ଦିନ ଦୁଷ େଲାକ ଆପଣା ଦୁଷତାରୁ

େଫେର, େସହି ଦିନ େସ ଆପଣା ଦୁଷତା ଦାରା ପତିତ େହବ ନାହ; କିଅବା

ଧାମକ େଲାକ େଯଉଁ ଦିନ ପାପ କେର, େସହି ଦିନ େସ ଆପଣା ଧାମକତା

ଦାରା ବଞି ପାରିବ ନାହ। 13 େସ ଅବଶ ବଞିବ, ଏହି କଥା ଆେମ ଧାମକକୁ

କହିେଲ, େସ ଯଦି ଆପଣା ଧମେର ନିଭର ରଖ ଅଧମ କେର, େତେବ

ତାହାର େକୗଣସି ଧମକମ ସରଣ କରାଯିବ ନାହ, ମାତ େସ େଯଉଁ ଅଧମ

କରିଅଛି, ତହେର ହ େସ ମରିବ। 14 ପୁନଶ ତୁେମ ଅବଶ ମରିବ, ଏହି

କଥା ଆେମ ଦୁଷ େଲାକକୁ କହିେଲ, େସ ଯଦି ଆପଣା ପାପରୁ େଫରି ନ ାୟ

ଓ ଧମାଚରଣ କେର; 15 େସହି ଦୁଷ େଲାକ ଯଦି ବନକି ଦବ େଫରାଇ

ଦିଏ, େସ ଯାହା ଅପହରଣ କରିଥଲା, ତାହା ପରିେଶାଧ କେର, େକୗଣସି

ଅଧମ ନ କରି ଜୀବନଦାୟକ ବିଧରୂପ ପଥେର ଚାେଲ; େତେବ େସ ଅବଶ

ବଞିବ, େସ ମରିବ ନାହ। 16 ତାହାର କୃତ େକୗଣସି ପାପ ତାହା ବିରୁଦେର

ସରଣ କରାଯିବ ନାହ; େସ ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ କରିଅଛି; େସ ଅବଶ

ବଞିବ। 17 ତଥାପି ତୁମ େଲାକଙର ସନାନଗଣ କହୁଅଛନି, ପଭୁଙର

ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ; ମାତ ପକୃତେର େସମାନଙର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। 18

ଧାମକ େଲାକ ଆପଣା ଧାମକତାରୁ େଫରି ଅଧମ କେଲ, େସ ତହେର ହ

ମରିବ। 19 ପୁଣି, ଦୁଷ େଲାକ ଆପଣା ଦୁଷତାରୁ େଫରି ନ ାୟ ଓ ଧମାଚରଣ

କେଲ, େସ ତହେର ବଞିବ। 20 ତଥାପି ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ପଭୁଙର

ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ପେତ କ

େଲାକକୁ ତାହାର ଆଚାର ବ ବହାର ଅନୁସାେର ବିଚାର କରିବା।” 21
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ଏଥଉତାେର ଆମମାନଙ ନିବାସନର ଦାଦଶ ବଷର ଦଶମ ମାସର ପଞମ

ଦିନେର ଯିରୂଶାଲମରୁ ପଳାତକ ଏକ ଜଣ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା,

“ନଗର ପରାଜିତ େହାଇଅଛି।” 22 େସହି ପଳାତକ ଆସିବାର ପୂେବ ସନ ା

ସମୟେର ସଦାପଭୁଙର ହସ େମାʼ ଉପେର ଥଲା; ଆଉ, ପାତଃକାଳେର

େସ ପଳାତକ ଆସିବା ପଯ ନ େସ େମାର ମୁଖ ଫଟାଇଥେଲ; େତେବଠାରୁ

େମାର ମୁଖ ଫଟା ରହିଲା ଓ ଆଉ ମଁୁ ଘୁଙା େହାଇ ରହିଲ ନାହ। 23

ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା; 24

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, େଯଉଁମାେନ ଇସାଏଲ େଦଶର, େସହି ସକଳ ଉତନ

ସାନେର ବାସ କରନି, େସମାେନ କହୁଅଛନି, ଅବହାମ ଏକମାତ ଥେଲ, ଆଉ

େସ େଦଶ ଅଧକାର କେଲ; ମାତ ଆେମମାେନ ଅେନକ େଲାକ; ଆମମାନଙୁ

ଏହି େଦଶ ଅଧକାରାେଥ ଦତ େହାଇଅଛି। 25ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ କୁହ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ରକ ସହିତ ମାଂସ ଖାଉଅଛ

ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପତିମାଗଣ ପତି ଦୃଷି େଟକୁଅଛ ଓ ରକପାତ କରୁଅଛ;

ଆଉ, ତୁେମମାେନ କି େଦଶ ଅଧକାର କରିବ? 26 ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଖଡେର ନିଭର କରୁଅଛ ଓ ଘୃଣାେଯାଗ କମ କରୁଅଛ ଓ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀର ଭାଯ ାକୁ ଅଶୁଚି କରୁଅଛ, ଆଉ ତୁେମମାେନ

କି େଦଶ ଅଧକାର କରିବ? 27 ଏହି ପକାେର ତୁେମ େସମାନଙୁ କହିବ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ଉତନ

ସାନ ସକଳେର ଥବା େଲାକମାେନ ନିଶୟ ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହେବ ଓ

େଯଉଁ ଜନ ପଡ଼ିଆେର ଅଛି, ଆେମ ତାହାକୁ ଭକ ରୂେପ ପଶୁମାନଙୁ େଦବା,

ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଦୃଢ଼ ଦୁଗେର ଓ ଗୁହାେର ଥାʼନି, େସମାେନ ମହାମାରୀେର

ମରିେବ। 28ପୁଣି, ଆେମ େଦଶକୁ ଧଂସିତ ଓ ବିସୟର ସାନ କରିବା, ତହେର

ତାହାର ପରାକମର ଗବ ଲୁପ େହବ; ପୁଣି, ଇସାଏଲର ପବତଗଣ ଧଂସିତ

େହବ, ତହେର େକହି ତହ ମ େଦଇ ଗମନ କରିେବ ନାହ। 29 ଆେମ

େସମାନଙର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା ସକାଶୁ େଯେତେବେଳ େଦଶକୁ

ଧଂସିତ ଓ ନିଜନ ସାନ କରିବା, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ,

ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 30 ପୁଣି, େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁମ େଲାକଙର

ସନାନମାେନ କାନ ନିକଟେର ଓ ଗୃହମାନଙର ସକଳ ଦାରେଦଶେର ତୁମ

ବିଷୟେର କଥାବାତା କରନି, ଆଉ ପରସର, ପେତ େକ ଆପଣା ଭାତାକୁ
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କହନି, ‘ଆସ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଆଗତ କଥା ଶୁଣୁ।’ 31 ପୁଣି,

େସମାେନ େଲାକମାନଙ ପରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନି ଓ ଆମ େଲାକଙ ପରି

ତୁମ ସମୁଖେର ବସନି ଓ ତୁମ କଥା ଶୁଣନି, ମାତ ତାହା ପାଳନ କରନି

ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ମୁଖେର ବହୁତ େପମ େଦଖାନି, ମାତ େସମାନଙର

ଅନଃକରଣ େସମାନଙର ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁଏ। 32ଆଉ େଦଖ, ଯାହାର

ମଧୁର ସର ଅଛି ଓ େଯ ଉତମ ରୂେପ ବାଦ ଯନ ବଜାଇ ପାେର, ଏପରି

େଲାକର ଅତି ମେନାହର ଗୀତ ସରୂପ ତୁେମ େସମାନଙ ନିକଟେର ଅଟ;

କାରଣ େସମାେନ ତୁମର କଥା ଶୁଣନି, ମାତ ତାହା ପାଳନ କରନି ନାହ।

33 ପୁଣି, ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟିବ, େଦଖ, ଘଟିବାର ନିକଟ େହଲାଣି,

େସେତେବେଳ େସମାନଙ ମ େର େଯ ଜେଣ ଭବିଷ ବକା ଥେଲ, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

34ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଇସାଏଲର ପାଳକମାନଙ ବିରୁଦେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର ଓ େସହି

ପାଳକମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଇସାଏଲର େଯଉଁ

ପାଳକମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ପାଳନ କରୁଅଛନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ!

େମଷଗଣକୁ ପାଳନ କରିବାର କି ପାଳକମାନଙର କତବ ନୁେହଁ? 3

ତୁେମମାେନ େମଦ ଖାଉଅଛ ଓ ତୁେମମାେନ େମଷର େଲାମ ପରିଧାନ

କରୁଅଛ, ତୁେମମାେନ ହୃଷପୁଷ ଜନୁ ମାରୁଅଛ, ମାତ ତୁେମମାେନ େମଷଗଣକୁ

ପାଳନ କରୁ ନାହଁ। 4 ତୁେମମାେନ ଅସୁସମାନଙୁ ସବଳ କରି ନାହଁ ଓ

ପୀଡ଼ିତମାନଙର ଚିକିତା କରି ନାହଁ ଓ ଭଗାଙର କତ ବାନି ନାହଁ ଓ େଯ

ତାଡ଼ିତ େହଲା, ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆଣି ନାହଁ, କିଅବା େଯ ହଜିଗଲା,

ତୁେମମାେନ ତାକୁ େଖାଜି ନାହଁ; ମାତ ତୁେମମାେନ ବଳେର ଓ କେଠାରତାେର

େସମାନଙ ଉପେର ଶାସନ କରିଅଛ। 5 ପୁଣି, େକହି ପାଳକ ନ ଥବାରୁ

େସମାେନ ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ ଓ େକତସ ପଶୁଗଣର ଖାଦ େହାଇ

ଛିନଭନ େହେଲ। 6 ଆମର େମଷଗଣ ପବତ ସକଳେର ଓ ପେତ କ

ଉଚ ଗିରିେର ଭମଣ କେଲ; ହଁ, ଆମର େମଷମାେନ ପୃଥବୀର ସବୁଆେଡ଼

ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ; ପୁଣି, େସମାନଙୁ େଖାଜିବାକୁ ଓ େସମାନଙର ପେଛ

ପେଛ ଅନୁସନାନ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥଲା। 7 ଏେହତୁ େହ ପାଳକଗଣ,
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ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; 8 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ, ନିଶୟ େକହି ପାଳକ ନ ଥବାରୁ ଆମର େମଷମାେନ

ଲୁଟିତ େହେଲ ଓ ଆମର େମଷମାେନ େକତସ ପଶୁସକଳର ଖାଦ େହେଲ,

ପୁଣି, ଆମର ପାଳକଗଣ ଆମର େମଷମାନଙୁ େଖାଜିେଲ ନାହ, ମାତ

ପାଳକଗଣ ଆପଣାମାନଙୁ ପାଳନ କରି ଆମ େମଷମାନଙୁ ପାଳନ କେଲ

ନାହ; 9 ଏଥପାଇଁ େହ ପାଳକଗଣ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଶୁଣ; 10 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ ପାଳକମାନଙର

ପତିକୂଳ ଅଟୁ; ଆେମ େସମାନଙ ହସରୁ ଆମ େମଷଗଣକୁ ଆଦାୟ କରିବା,

ଆଉ େସମାନଙୁ େମଷପାଳନ କମରୁ ଚୁ ତ କରିବା ଓ େସହି ପାଳକମାେନ

ଆଉ ଆପଣାମାନଙୁ ପାଳନ କରିେବ ନାହ; ପୁଣି, େସମାନଙ ମୁଖରୁ ଆେମ

ଆମର େମଷଗଣକୁ ଉଦାର କରିବା, ତହେର େସମାେନ େସମାନଙ ପାଇଁ

ଭକ େହେବ ନାହ। 11କାରଣ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ,

ଆେମ ନିେଜ, ଆେମ ହ ନିଜ େମଷଗଣର ଅେନଷଣ କରି େସମାନଙର

ତତାନୁସନାନ କରିବା। 12 େକୗଣସି ପାଳକ ଆପଣା ଛିନଭନ େମଷଗଣର

ମ େର ଥବା ଦିନ େଯପରି ଆପଣା ପଲର ତତାନୁସନାନ କେର, େସହିପରି

ଆେମ ଆପଣା େମଷଗଣର ତତାନୁସନାନ କରିବା; ଆଉ, େମଘାଚନ ଓ

ଅନକାର ଦିନେର େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର ଛିନଭନ େହାଇଅଛନି,

େସହି ସକଳ ସାନରୁ େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା। 13ଆଉ, ଆେମ ନାନା

େଗାଷୀୟମାନଙ ମ ରୁ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ ନାନା େଦଶରୁ

େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରି େସମାନଙୁ ନିଜ େଦଶକୁ ଆଣିବା, ପୁଣି ଆେମ

େସମାନଙୁ ଇସାଏଲର ପବତ ସକଳେର, ଜଳପବାହର ନିକଟେର ଓ

େଦଶର ସକଳ ବସତି ସାନେର ଚରାଇବା। 14 ଆେମ ଉତମ ଚରାଣୀ

ସାନେର େସମାନଙୁ ଚରାଇବା, ପୁଣି ଇସାଏଲର ଉଚସଳୀର ପବତଗଣର

ଉପେର େସମାନଙର ଖୁଆଡ଼ େହବ; େସହି ସାନେର େସମାେନ ଉତମ

ଖୁଆଡ଼ ମ େର ଶୟନ କରିେବ ଓ ଇସାଏଲର ପବତମାନର ଉପେର

ପୁଷିକର ଚରାଣୀ ସାନେର େସମାେନ ଚରିେବ। 15 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି,

ଆେମ ନିେଜ ଆପଣା େମଷଗଣକୁ ଚରାଇବା ଓ ଆେମ େସମାନଙୁ ଶୟନ

କରାଇବା। 16 େଯ ହଜିଥଲା, ଆେମ ତାହାର ଅେନଷଣ କରିବା ଓ େଯ

ତାଡ଼ିତ େହାଇଥଲା, ତାହାକୁ ପୁନବାର ଆଣିବା, ପୁଣି, ଭଗାଙର କତ ବାନିବା
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ଓ ପୀଡ଼ିତକୁ ସବଳ କରିବା, ଆଉ ହୃଷପୁଷ ଓ ବଳବାନକୁ ସଂହାର କରିବା;

ଆେମ ନ ାୟମେତ େସମାନଙୁ ପାଳନ କରିବା। 17 ପୁଣି, େହ ଆମର ପଲ,

ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ

ପଶୁ ଓ ପଶୁର ମ େର, େମଷ ଓ ଛାଗଗଣର ମ େର ବିଚାର କରୁ। 18

ଉତମ ଚରାଣୀ ସାନେର ଚରିବାର, ମାତ ଚରାଣୀର ଅବଶିଷାଂଶ ପାଦ

ତେଳ ଦଳିବାର ଓ ନିମଳ ଜଳ ପାନ କରିବାର, ମାତ ତହର ଅବଶିଷାଂଶ

ଆପଣା ପାଦେର େଗାଳିଆ କରିବାର, ଏହା କି ତୁମମାନଙୁ କୁଦ ବିଷୟ

ଦିଶୁଅଛି? 19 ମାତ ତୁେମମାେନ ଯାହା ପାଦେର ଦଳିଅଛ, ଆମର େମଷଗଣ

ତାହା େଭାଜନ କରନି ଓ ଯାହା ତୁେମମାେନ ପାଦେର େଗାଳିଆ କରିଅଛ,

ତାହା େସମାେନ ପାନ କରନି। 20 ଏେହତୁ େସମାନଙୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, େଦଖ ଆେମ, ଆେମ ହ ହୃଷପୁଷ େମଣା ଓ କୀଣ େମଣା

ମ େର ବିଚାର କରିବା। 21 ତୁେମମାେନ ପାଶେର ଓ ସନେର ପୀଡ଼ିତମାନଙୁ

େଠଲ େଦଉଅଛ ଓ ବାହାେର େସମାନଙୁ ଛିନଭନ ନ କରିବା ପଯ ନ

େସସମସଙୁ ଆପଣା ଶୃଙେର େପଲ େଦଉଅଛ; 22 ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଆପଣା

ପଲକୁ ରକା କରିବା, ତହେର େସମାେନ ଆଉ ଲୁଟିତ େହେବ ନାହ; ପୁଣି,

ଆେମ େମଷର ଓ େମଷର ମ େର ବିଚାର କରିବା। 23 ଆଉ, ଆେମ

େସମାନଙ ଉପେର ଏକ ପାଳକ, ଅଥା , ଆମର ଦାସ ଦାଉଦଙୁ ନିଯୁକ

କରିବା, ତହେର େସ େସମାନଙୁ ଚରାଇବ ଓ େସ େସମାନଙର ପାଳକ

େହବ। 24 ପୁଣି, ଆେମ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା ଓ

ଆମର ଦାସ ଦାଉଦ େସମାନଙ ମ େର ଅଧପତି େହବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ

ଏହା କହିଅଛୁ। 25ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙ ପକେର ଶାନିର ନିୟମ ସିର

କରିବା ଓ ହିଂସକ ପଶୁଗଣକୁ େଦଶରୁ େଶଷ କରିବା; ତହେର େସମାେନ

ନିରାପଦେର ପାନରେର ବାସ କରିେବ ଓ ବନେର ଶୟନ କରିେବ। 26

ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ ଓ ଆମ ପବତର ଚତୁଦଗସିତ ସାନକୁ ଆଶୀବାଦ

ସରୂପ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ଯଥା ସମୟେର ଜଳଧାରା ବଷାଇବା; ତାହା

ଆଶୀବାଦର ଜଳଧାରା େହବ। 27ଆଉ, େକତସ ବୃକଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଉତନ

କରିେବ ଓ ଭୂମି ଶସ ଗୁଡ଼ିକ ଉତନ କରିବ, ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ

େଦଶେର ନିରାପଦେର ରହିେବ; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙ ଯୁଆଳିର ଖଲ

ଭାଙିେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଦାସତ କରାଇବା େଲାକମାନଙ ହସରୁ ଉଦାର
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କେଲ, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 28 ପୁଣି,

େସମାେନ ଆଉ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଲୁଟ ସରୂପ େହେବ ନାହ, କିଅବା

ପୃଥବୀସ ପଶୁମାେନ େସମାନଙୁ ଗାସ କରିେବ ନାହ; ମାତ େସମାେନ

ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ ଓ େକହି େସମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇେବ ନାହ। 29

ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙର ସୁଖ ାତି ନିମେନ ଏକ ଉଦ ାନ ଉତନ କରିବା,

ତହେର େସମାେନ େଦଶେର ଦୁଭକ ସକାଶୁ ଆଉ କୟ ପାଇେବ ନାହ, କିଅବା

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଅପମାନ ଆଉ େଭାଗ କରିେବ ନାହ। 30 ତହେର

ଆେମ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ପରେମଶର େଯ େସମାନଙର ସହବତୀ ଅଟୁ

ଓ େସମାେନ, ଅଥା , ଇସାଏଲ ବଂଶ େଯ ଆମର େଲାକ ଅଟନି, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣିେବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 31 ପୁଣି, ଆମର େମଷ,

ଆମର ଚରାଣୀ ସାନର େମଷ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ଅଟ ଓ

ଆେମ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

35ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା;

2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େସୟୀର ପବତ ବିରୁଦେର ମୁଖ ରଖ ଓ ତାହା

ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି ତାହାକୁ କୁହ, 3 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; େହ େସୟୀର ପବତ, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ

ଅଟୁ ଓ ଆେମ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବା, ଆଉ ଆେମ

ତୁମକୁ ଧଂସ ଓ ଶୂନ ର ସାନ କରିବା। 4ଆେମ ତୁମର ନଗରସବୁ ଶୂନ

କରିବା ଓ ତୁେମ ଧଂସସାନ େହବ, ଆଉ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା

ତୁେମ ଜାଣିବ। 5 ତୁମର ଚିରକାଳ ଶତୁତାଭାବ ଅଛି ଓ ତୁେମ ଇସାଏଲ

ସନାନଗଣର ବିପଦ ସମୟେର, ଅଥା , େସମାନଙର େଶଷ ଅଧମର

ସମୟେର ଖଡର ପରାକମେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କରିଅଛ; 6 ଏେହତୁ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁମକୁ

ରକପାତ ନିମେନ ପସୁତ କରିବା ଓ ରକ ତୁମ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ;

ତୁେମ ରକ ଘୃଣା କରି ନାହଁ, ଏଥପାଇଁ ରକ ତୁମ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ। 7

ଏହି ପକାର ଆେମ େସୟୀର ପବତକୁ ଶୂନ ଓ ଧଂସର ସାନ କରିବା ଓ

ଆେମ ତହ ମ େଦଇ ଗମନକାରୀକୁ ଓ େଫରିବା େଲାକକୁ ଉଚିନ କରିବା।

8 ପୁଣି, ଆେମ ତାହାର ହତ େଲାକେର ତାହାର ପବତଗଣକୁ ପୂଣ କରିବା;

ତୁମର ଉପପବତେର ଓ ଉପତ କାେର ଓ ଜଳପବାହ ସାନେର ଖଡ ଦାରା
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ହତ େଲାକମାେନ ପତିତ େହେବ। 9ଆେମ ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ଧଂସସାନ

କରିବା ଓ ତୁମର ନଗରସକଳ ନିବାସୀହୀନ େହବ; ତହେର ଆେମ େଯ

ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 10 େସସାନେର ସଦାପଭୁ ଥେଲ

େହଁ ତୁେମ କହିଅଛ, ‘ଏହି ଦୁଇ େଗାଷୀ ଓ ଏହି ଦୁଇ େଦଶ େମାʼ ର େହବ’ ଓ

ଆେମମାେନ ତାହା ଅଧକାର କରିବା, 11 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି,

ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ତୁେମ ଆପଣା ଘୃଣାଭାବ ସକାଶୁ େସମାନଙ

ପତି େଯପରି କରିଅଛ, ଆେମ ତୁମର େସହି େକାଧ ଓ େସହି ଈଷାନୁସାେର

ତୁମ ପତି କମ କରିବା ଓ ଆେମ େଯେତେବେଳ ତୁମର ବିଚାର କରିବା,

େସେତେବେଳ େସମାନଙ ମ େର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବା। 12ଆଉ,

ତୁେମ ଇସାଏଲର ପବତଗଣ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ସକଳ ନିନାର କଥା କହିଅଛ,

ଅଥା , ‘େସହି ସବୁ ଧଂସସାନ ଓ େସହି ସବୁ ଗାସାେଥ ଆମମାନଙୁ ଦତ

େହାଇଅଛି େବାଲ କହିଅଛ, ତାହା ଆେମ ସଦାପଭୁ େଯ ଶୁଣିଅଛୁ, ଏହା

ତୁେମ ଜାଣିବ।’ 13 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ମୁଖେର ଆମ ବିରୁଦେର

ଆପଣାମାନଙୁ ବଡ଼ କରିଅଛ ଓ ଆମ ବିରୁଦେର କଥା ବଢ଼ାଇଅଛ; ଆେମ

ତାହା ଶୁଣିଅଛୁ। 14ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର

ଆନନ କାଳେର ଆେମ ତୁମକୁ ଧଂସ କରିବା। 15 ଇସାଏଲ ବଂଶର ଅଧକାର

ଧଂସ େହବାରୁ ତୁେମ େଯପରି ଆନନ କରିଥଲ, େସହିପରି ଆେମ ତୁମ ପତି

କରିବା; େହ େସୟୀର ପବତ, େହ ସମୁଦାୟ ଇେଦାମ, ତୁେମ ଧଂସ େହବ,

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ; ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ।”

36 “ଆଉ େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଇସାଏଲର ପବତଗଣକୁ

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କୁହ, େହ ଇସାଏଲର ପବତଗଣ, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ। 2 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଶତୁ

ତୁମ ବିରୁଦେର କହିଅଛି, ‘ଭଲ େହଲା, ଭଲ େହଲା! ଓ େସହି ପାଚୀନ

ଉଚସଳୀସକଳ ଆମମାନଙର ଅଧକୃତ େହଲା,’ 3ଏଥପାଇଁ ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରି କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: ତୁମମାନଙୁ

େଗାଷୀୟମାନଙଅବଶିଷାଂଶଅଧକାରକରିବା ପାଇଁ େଲାକମାେନତୁମମାନଙୁ

ଧଂସ ଓ ଚତୁଦଗେର ଗାସ କରିଅଛନି, ଆଉ ତୁେମମାେନ ବକୁଆମାନଙ

ଓଷଗତଓ େଲାକମାନଙ ନିନାର ପାତ େହାଇଅଛ; 4ଏେହତୁ େହ ଇସାଏଲର

ପବତଗଣ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; ଇସାଏଲର େଯସକଳ ପବତ
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ଓ ଉପପବତଗଣ, ଜଳପବାହ ଓ ଉପତ କାସକଳ, ଧଂସ ଶୂନ ସାନସକଳ

ଓ ତ କ ନଗରସମୂହ, ଚତୁଦଗସିତ େଗାଷୀୟମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶର

ପତି ଲୁଟିତ ଦବ ଓ ହାସ ାସଦ େହାଇଅଛି, େସହି ସବୁକୁ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି; 5 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଯଉଁମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ସବାନଃକରଣର ଆନନେର ଓ ପାଣର ଈଷାେର, ଲୁଟିତ

ଦବ ରୂେପ ନିେକପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ େଦଶକୁ ଆପଣାମାନଙର ଅଧକାର

େବାଲ ନିରୂପଣ କରିଅଛନି, େଗାଷୀୟମାନଙର େସହି ଅବଶିଷାଂଶର

ବିରୁଦେର ଓ ସମୁଦାୟ ଇେଦାମର ବିରୁଦେର ଆେମ ନିତାନ ଆପଣା

ଅନରାଗିର ଜାଳାେର କହିଅଛୁ; 6 ଏଣୁ ଇସାଏଲର େଦଶ ବିଷୟେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, ଆଉ ପବତ ଓ ଉପପବତଗଣକୁ, ଜଳପବାହ

ଓ ଉପତ କାସକଳକୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ,

ତୁେମମାେନ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙଠାରୁ ଅପମାନ େଭାଗ କରିବାରୁ ଆେମ

ଆପଣା ଅନଜାଳାେର ଓ େକାପେରକଥା କହିଅଛୁ; 7ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ଆପଣା ହସ ଉଠାଇ କହିଅଛୁ, ତୁମମାନଙର

ଚତୁଦଗସିତ ଅନ େଦଶୀୟମାେନ ନିଶୟ ଆପଣାମାନଙ ଅପମାନ େଭାଗ

କରିେବ। 8 ମାତ େହ ଇସାଏଲର ପବତଗଣ, ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ଶାଖା ବାହାର କରିବ ଓ ଆମର ଇସାଏଲର େଲାକଙ ନିମେନ ଆପଣା

ଆପଣାର ଫଳ ଉତନ କରିବ; କାରଣ େସମାନଙର ଆଗମନ ସନିକଟ। 9

େଯେହତୁ େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ସପକ ଅଟୁ ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ

ପତି େଫରିବା, ତହେର ତୁେମମାେନ ଚାଷ କରାଯାଇ ବୁଣାଯିବ। 10 ପୁଣି,

ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର ମନୁଷ ମାନଙୁ, ସମସ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ,

ତହର ସମଗକୁ ବୃଦି କରିବା; ତହେର ନଗରସମୂହ ବସତି ସାନ େହବ

ଓ ଧଂସସାନ ସକଳ ପୁନଃନିମତ େହବ; 11 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ମ େର ମନୁଷ ଓ ପଶୁକୁ ବୃଦି କରିବା, ତହେର େସମାେନ ବଦଷୁ େହାଇ

ସନାନସନତି ବିଶିଷ େହେବ; ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ପୂବକାଳର ନ ାୟ

ବସତି କରାଇବା ଓ ତୁମମାନଙ ପତି ଆଦ କାଳ ଅେପକା ଅଧକ ମଙଳ

କରିବା। ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।

12ଆହୁରି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର ମନୁଷ ମାନଙୁ, ଅଥା , ଆମର

ଇସାଏଲ େଲାକଙୁ ଗତାୟାତ କରାଇବା ଓ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ େଭାଗ
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କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙର ଅଧକାର ସରୂପ େହବ, ପୁଣି, ତୁେମ ଏହି

ସମୟଠାରୁ ଆଉ େସମାନଙୁ ସନାନବିହୀନ କରିବ ନାହ। 13 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; େସମାେନ ତୁମକୁ କହନି, ‘େହ େଦଶ, ତୁେମ ମନୁଷ

ଗାସକ ଓ ନିଜ େଦଶୀୟମାନଙର ନାଶକ େହାଇଅଛ,’ 14 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ଆଉ ମନୁଷ ମାନଙୁ ଗାସ କରିବ ନାହ କିଅବା ତୁମ

େଦଶୀୟମାନଙର ନାଶ ଆଉ କରିବ ନାହ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି;

15 ଅଥବା ଆେମ ତୁମକୁ ଅନ େଦଶୀୟମାନଙର ଅପମାନ ବାକ ଆଉ

ଶୁଣାଇବା ନାହ ଓ ତୁେମ େଗାଷୀୟମାନଙର ନିନାବାକ ର ଭାର ଆଉ ବହିବ

ନାହ ଓ ନିଜ େଦଶୀୟମାନଙର ବିଘ ଆଉ ଜନାଇବ ନାହ,” ଏହା ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ କହନି। 16ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, ଯଥା; 17 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିଜ େଦଶେର ବାସ

କରିବା େବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଆଚରଣ ଓ କିୟା ଦାରା ତାହା

ଅଶୁଚି କେଲ; େସମାନଙର ଆଚରଣ ଆମ ସାକାତେର ସୀେଲାକର ପୃଥକ

ସିତିକାଳୀନ ଅେଶୗଚର ତୁଲ ଥଲା। 18 ଏନିମେନ େସମାେନ େଦଶେର

ରକ ଢାଳିବା ସକାଶୁ ଓ ଆପଣାମାନଙର ପତିମାଗଣ ଦାରା ତାହା ଅଶୁଚି

କରିବା ସକାଶୁ ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିଲୁ, 19ଆଉ,

ଆେମ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କଲୁ ଓ େସମାେନ ନାନା

େଦଶେର ବିକିପ େହେଲ; େସମାନଙର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଓ େସମାନଙର

କିୟାନୁସାେର ଆେମ େସମାନଙର ବିଚାର କଲୁ। 20 ପୁଣି, େଯଉଁ ସାନକୁ

େସମାେନ ଗେଲ, େସହି ସାନେର େଗାଷୀୟମାନଙ ମ କୁ ଯାଇ େସମାେନ

ଆମର ପବିତ ନାମ ଅପବିତ କେଲ; ତହେର େଲାକମାେନ େସମାନଙ

ବିଷୟେର କହିେଲ, ‘ଏମାେନ ସଦାପଭୁଙର େଲାକ ଓ ତାହାଙ େଦଶରୁ

ବାହାରି ଯାଇଅଛନି।’ 21ତଥାପି ଇସାଏଲ ବଂଶ ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙ

ମ କୁ ଯାଇ ଆମର େଯଉଁ ପବିତ ନାମ ଅପବିତ କେଲ, େସହି ପବିତ ନାମ

ସକାଶୁ ଆମର ଦୟା ଜାତ େହଲା। 22 ଏେହତୁ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ସକାଶୁ ଏପରି କରୁ ନାହଁୁ, ମାତ ତୁେମମାେନ ନାନା େଗାଷୀ ମ କୁ ଯାଇ ଯାହା

ଅପବିତ କରିଅଛ, ଆମ ନିଜର େସହି ପବିତ ନାମ ସକାଶୁ କରୁଅଛୁ। 23ପୁଣି,

ଯାହା ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ଅପବିତୀକୃତ େହାଇଅଛି, ଯାହା ତୁେମମାେନ
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େସମାନଙ ମ େର ଅପବିତ କରିଅଛ, ଆେମ ଆପଣାର େସହି ମହାନାମ

ପବିତ କରିବା; ଆଉ, େଯେତେବେଳ େଗାଷୀୟମାନଙ ସାକାତେର ଆେମ

ତୁମମାନଙ ମ େର ପବିତୀକୃତ େହବା, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ

ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 24 କାରଣ ଆେମ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ ରୁ

ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କରିବା ଓ ସବୁ େଦଶରୁ ତୁମମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା ଓ

ତୁମମାନଙର ନିଜ େଦଶକୁ ତୁମମାନଙୁ ଆଣିବା। 25ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ଉପେର ଶୁଚି ଜଳ ଝିଞିବା, ତହେର ତୁେମମାେନ ଶୁଚି େହବ; ତୁମମାନଙର

ସବୁ ଅେଶୗଚରୁ ଓ ତୁମମାନଙର ସକଳ ପତିମାଗଣଠାରୁ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ଶୁଚି କରିବା। 26ଆହୁରି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ େଦବା

ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଅନରେର ଏକ ନୂତନ ଆତା ସାପନ କରିବା; ଆଉ,

ଆେମ ତୁମମାନଙ ମାଂସ ମ ରୁ ପସରମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି େନବା ଓ ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ େଦବା। 27ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଅନରେର

ଆମର ପରେମଶରଙ ଆତା ସାପନ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙୁ ଆମର ବିଧରୂପ

ପଥେର ଚଳାଇବା, ତହେର ତୁେମମାେନ ଆମର ଶାସନସକଳ ରକା କରି

ପାଳନ କରିବ। 28ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ

େଦଲୁ, ତହେର ତୁେମମାେନ ବାସ କରିବ ଓ ତୁେମମାେନ ଆମର େଲାକ େହବ

ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େହବା। 29ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ତୁମମାନଙର ସକଳ ଅେଶୗଚରୁ ପରିତାଣ କରିବା ଓ ଆେମ ଶସ କୁ ଆହାନ

କରି ତାହା ବୃଦି କରିବା ଓ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଦୁଭକ ପକାଇବା ନାହ। 30

ପୁଣି, ଆେମ ବୃକର ଫଳ ଓ େକତର ଶସ ବୃଦି କରିବା, ତହେର ତୁେମମାେନ

େଗାଷୀୟମାନଙ ମ େର ଦୁଭକ ସକାଶୁ ଆଉ ନିନା ପାଇବ ନାହ। 31

େସହି ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ମନ ଆଚରଣ ଓ ଯାହା

ଉତମ ନ ଥଲା, ଏପରି କିୟାସକଳ ସରଣ କରିବ; ଆଉ, ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ଅଧମ ସକାଶୁ ଓ ଆପଣାମାନଙର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା

ସକାଶୁ ଆପଣାମାନଙର ଦୃଷିେର ଆେପ ଘୃଣାସଦ େହବ। 32ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି, ତୁେମମାେନ ାତ ହୁଅ େଯ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ସକାଶୁ ଏହା କରୁ

ନାହଁୁ; େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଆଚରଣ ସକାଶୁ

ଲଜିତ ଓ ବିଷଣ ହୁଅ। 33 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଯଉଁ ଦିନ

ଆେମ ତୁମମାନଙର ସକଳ ଅଧମରୁ ତୁମମାନଙୁ ଶୁଚି କରିବା, େସହି ଦିନ
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ଆେମ ନଗରସକଳକୁ ବସତିବିଶିଷ କରାଇବା ଓ ଉତନ ସାନସକଳ ନିମତ

େହବ। 34ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶ ପଥକସକଳର ଦୃଷିେର ଧଂସସାନ େହାଇଥଲା,

ତହେର କୃଷିକାଯ କରାଯିବ। 35 ତହେର େଲାକମାେନ କହିେବ, ‘ଏହି

ଧଂସିତ େଦଶ ଏଦନ ଉଦ ାନ ତୁଲ େହାଇଅଛି; ଆଉ, ଏହି ଶୂନ , ଧଂସିତ

ଓ ଉତାଟିତ ନଗରସକଳ ପାଚୀରେବଷିତ ଓ ବସତି ସାନ େହାଇଅଛି।’ 36

େସେତେବେଳ ଆେମ ସଦାପଭୁ େଯ ଉତାଟିତ ସାନସବୁ ନିମାଣ କରିଅଛୁ

ଓ ଧଂସିତ ସାନେର େରାପଣ କରିଅଛୁ, ଏହା ତୁମମାନଙର ଚତୁଦଗସିତ

ଅବଶିଷ େଗାଷୀୟମାେନ ାତ େହେବ; ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ

ଓ ଆେମ ଏହା ସଫଳ କରିବା। 37 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି;

ତଥାପି ଆେମ େଯପରି ଇସାଏଲ ବଂଶ ପକେର ଏହା ସଫଳ କରିବା,

ଏଥପାଇଁ ଆମ ନିକଟେର େସମାନଙୁ ପାଥନା କରିବାକୁ େହବ; ଆେମ ପଲ

ପରି େସମାନଙର ପୁରୁଷଗଣଙୁ ବୃଦି କରିବା। 38 େଯପରି ବଳିେଯାଗ

େମଷପଲ, େଯପରି ନିରୂପିତ ପବମାନର ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମର ପଲ;

େସହିପରି ଶୂନ ନଗରସକଳ ପଲ ପଲ ମନୁଷ େର ପରିପୂଣ େହବ; ତହେର

ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

37ସଦାପଭୁଙ ହସ େମାʼ ଉପେର ଅଧଷିତ େହଲା ଓ େସ ତାହାଙ ଆତାେର

େମାେତ ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ ଉପତ କାର ମ ସଳୀେର ବସାଇେଲ; ଆଉ,

ତାହା ଅସିେର ପରିପୂଣ ଥଲା। 2 ତହଁୁ େସ େସହି ଅସିସକଳର ନିକଟ

େଦଇ ଚାରିଆେଡ଼ େମାେତ ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସହି ପଶସ

ଉପତ କାେର ଅେନକ ଅସି ଥଲା; ପୁଣି, େଦଖ, େସହି ସବୁ ଅତିଶୟ

ଶୁଷ ଥଲା। 3 ତହେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଏହି

ସକଳ ଅସି କି ସଜୀବ େହାଇପାେର?” ଏଥେର ମଁୁ ଉତର କଲ, “େହ ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ, ଆପଣ ତାହା ଜାଣନି।” 4 ପୁନବାର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଏହି ସକଳ ଅସିର ଉେଦଶ େର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି େସମାନଙୁ

କୁହ, ‘େହ ଶୁଷ ଅସିସକଳ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ। 5 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି ସକଳ ଅସିକୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ମ େର ପାଣବାୟୁ ପେବଶ କରାଇବା ଓ ତୁେମମାେନ ଜୀବିତ େହବ। 6

ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର େପଶୀରଜୁ େଦବା ଓ ତୁମମାନଙ ଉପେର

ମାଂସ ଉତନ କରିବା, ଆଉ ଚମେର ତୁମମାନଙୁ ଆଚାଦନ କରିବା ଓ
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ତୁମମାନଙ ମ େର ପାଣବାୟୁ େଦବା, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଜୀବିତ େହବ;

ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ।’” 7 ଏଥେର

େମାେତ େଯପରି ଆ ା ଦିଆଯାଇଥଲା, ତଦନୁସାେର ମଁୁ ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କଲ; ପୁଣି, ମଁୁ ପଚାର କରୁ କରୁ ଏକ ଶବ େହଲା ଓ େଦଖ,

ଭୂମିକମ େହଲା, ଆଉ ଅସିସକଳ ଏକତ େହାଇ ପେତ କ ଅସି ଆପଣା

ଅସିେର ସଂଯୁକ େହଲା। 8 ତହେର ମଁୁ ନିରୀକଣ କଲ, ଆଉ େଦଖ, େସହି

ସବୁ ଅସି ଉପେର େପଶୀରଜୁ େହଲା ଓ ମାଂସ ଉତନ େହଲା, ପୁଣି, ଚମ

େସହି ସବୁକୁ ଆଚାଦନ କଲା; ମାତ େସହି ସବୁର ମ େର ପାଣବାୟୁ ନ

ଥଲା। 9 ତହେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ

ବାୟୁ ଉେଦଶ େର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର, ଭବିଷ ବାକ ପଚାର

କର ଓ ବାୟୁକୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େହ ପାଣବାୟୁ,

ଚତୁଦଗରୁ ଆସ ଓ ଏହି ହତ େଲାକମାେନ େଯପରି ଜୀବିତ େହେବ, ଏଥପାଇଁ

େସମାନଙ ଉପେର ବହ।” 10 ତହଁୁ େସ େମାେତ େଯପରି ଆ ା କେଲ,

ତଦନୁସାେର ମଁୁ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରେନ, ପାଣବାୟୁ େସମାନଙ

ମ କୁ ଆସିଲା, ଆଉ େସମାେନ ଜୀବିତ େହେଲ ଓ ଅତିଶୟ ମହାନ

େସୖନ ବାହିନୀ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହେଲ। 11 େତେବ

େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଏହି ଅସିସକଳ ସମୁଦାୟ

ଇସାଏଲ ବଂଶ ଅଟନି; େଦଖ, େସମାେନ କହନି, ଆମମାନଙର ଅସିସବୁ

ଶୁଷ େହାଇଅଛି, ଆମମାନଙର ଭରସା ନଷ େହାଇଅଛି; ଆେମମାେନ

ସମୂଣ ରୂେପ ଉଚିନ େହାଇଅଛୁ। 12 ଏଥପାଇଁ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି

େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ଆମର େଲାେକ,

େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙର କବର ମୁକ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙୁ ତୁମମାନଙ

କବରରୁ ବାହାର କରାଇବା, ଆଉ ତୁମମାନଙୁ ଇସାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣିବା। 13

ପୁଣି, େହ ଆମର େଲାେକ, ଆେମ ତୁମମାନଙର କବର ମୁକ କରି ତୁମମାନଙୁ

ତୁମମାନଙ କବରରୁ ବାହାର କରାଇେଲ, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା

ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 14ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ମ େର ଆପଣା ଆତା

େଦବା, ତହେର ତୁେମମାେନ ଜୀବିତ େହବ, ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିଜ

େଦଶେର ତୁମମାନଙୁ ବସାଇବା; ତହେର ଆେମ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ

ସଫଳ କରିଅଛୁ େବାଲ ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”
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15 ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପୁନବାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, ଯଥା; 16

“େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଏକ ଯଷି େନଇ ତହ ଉପେର ଏହି କଥା େଲଖ,

‘ଯିହୁଦା ନିମେନ ଓ ତାହାର ସଖା ଇସାଏଲସନାନଗଣ ନିମେନ;’ ତହ

ଉତାେର ଆଉ ଏକ ଯଷି େନଇ ତହ ଉପେର ଏହି କଥା େଲଖ, ‘େଯାେଷଫ

ନିମେନ, ଇଫୟିମର ଓ ତାହାର ସଖା ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଯଷି;’ 17

ଆଉ, େସହି ଦୁଇ ଯଷି େଯପରି ତୁମ ହସେର ଏକ େହବ, ଏଥପାଇଁ େସହି

ଦୁଇ ଯଷିକୁ ପରସର ସହିତ େଯାଡ଼। 18 ପୁଣି, ତୁମ େଲାକଙର ସନାନଗଣ

େଯେତେବେଳ ତୁମଙୁ କହିେବ, ‘ଏଥେର ତୁମର କି ଅଭପାୟ, ଏହା କି

ତୁେମ ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇବ ନାହ?’ 19 େସେତେବେଳ ତୁେମ େସମାନଙୁ

କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େଦଖ, ଇଫୟିମର ହସେର ଥବା

େଯାେଷଫର ଯଷି, ପୁଣି, ତାହାର ସଖା ଇସାଏଲୀୟ େଗାଷୀସମୂହକୁ ଆେମ

େନବା; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ ତାହା ସେଙ, ଅଥା , ଯିହୁଦାର ଯଷି ସେଙ

େଯାଡ଼ି େସମାନଙୁ ଏକ କରିବା, ତହେର େସମାେନ ଆମ ହସେର ଏକ ଯଷି

େହେବ। 20ଆଉ, ତୁେମ େଯଉଁ ଦୁଇ ଯଷିେର େଲଖବ, ତାହା େସମାନଙ

ସାକାତେର ତୁମ ହସେର ରହିବ। 21 ପୁଣି, ତୁେମ େସମାନଙୁ କୁହ, ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ େଯଉଁ େଯଉଁ

ସାନକୁ ଯାଇଅଛନି, େସହି ସାନସ େଗାଷୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଆେମ େସମାନଙୁ

ଗହଣ କରିବା ଓ ଚତୁଦଗରୁ େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରି େସମାନଙର ନିଜ

େଦଶକୁ ଆଣିବା; 22 ଆଉ, େସହି େଦଶେର ଇସାଏଲର ସକଳ ପବତ

ଉପେର ଆେମ ଏମାନଙୁ ଏକ େଗାଷୀ କରିବା ଓ ଏକ ରାଜା େଯ ସମସଙର

ରାଜା େହେବ, ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ େଗାଷୀ େନାହିେବ, କିଅବା

ଆଉ େକେବ ଦୁଇ ରାଜ େର ବିଭକ େହେବ ନାହ। 23 ପୁଣି, େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ପତିମାଗଣ ଦାରା କିଅବା ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ ଦାରା ଅଥବା

ଆପଣାମାନଙର େକୗଣସି ଆ ାଲଙନ ଦାରା ଆପଣାମାନଙୁ ଆଉ ଅଶୁଚି

କରିେବ ନାହ; ମାତ େସମାେନ େଯଉଁ ସକଳ ବାସ ସାନେର ପାପ କରିଅଛନି,

େସମାନଙର େସହି ସକଳ ବାସସାନରୁ ଆେମ େସମାନଙୁ ଉଦାର କରି ଶୁଚି

କରିବା; ତହେର େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେମ େସମାନଙର

ପରେମଶର େହବା। 24 ପୁଣି, ଆମର ଦାସ ଦାଉଦ େସମାନଙ ଉପେର

ରାଜା େହେବ ଓ େସହି ସମସଙର ଏକ ପାଳକ େହେବ; େସମାେନ ମ
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ଆମର ଶାସନ ପଥେର ଚାଲେବ ଓ ଆମର ବିଧସକଳ ରକା କରି ପାଳନ

କରିେବ। 25ଆଉ, ଆେମ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ

ଓ ଯହ ମ େର ତୁମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣ ବାସ କେଲ, େସହି େଦଶେର

େସମାେନ ବାସ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ, ଅଥା , େସମାେନ, େସମାନଙର

ସନାନମାେନ ଓ େସମାନଙ ସନାନଗଣର ସନାନମାେନ ସଦାକାଳ ତହ

ମ େର ବାସ କରିେବ; ଆଉ, ଆମର ଦାସ ଦାଉଦ ସଦାକାଳ େସମାନଙର

ଅଧପତି େହେବ। 26ଆହୁରି, ଆେମ େସମାନଙ ସହିତ ଶାନିର ଏକ ନିୟମ

ସିର କରିବା; ତାହା େସମାନଙ ସହିତ ଚିରକାଳୀନ ନିୟମ େହବ; ପୁଣି,

ଆେମ େସମାନଙୁ ବସାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବା ଓ େସମାନଙ ମ େର ସଦାକାଳ

ଆେମ ଆପଣା ଧମଧାମ ସାପନ କରିବା। 27ଆମର ଆବାସ ମ େସମାନଙ

ସଙେର ରହିବ; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା ଓ େସମାେନ

ଆମର େଲାକ େହେବ। 28 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଆମର ପବିତ ସାନ

େସମାନଙ ମ େର ସଦାକାଳ ରହିବ, େସେତେବେଳ ଆେମ େଯ ଇସାଏଲର

ପବିତକାରୀ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େଗାଷୀୟମାେନ ଜାଣିେବ।”

38ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େଗଶର, େମଶ ର ଓ

ତୁବ ର ଅଧପତି ମାେଗା େଦଶୀୟ େଗା ପତି ମୁଖ ରଖ ତାହା ବିରୁଦେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି କୁହ, 3 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି;

େହ େଗଶର, େମଶ ର ଓ ତୁବ ର ଅଧପତି େଗା , େଦଖ, ଆେମ ତୁମର

ପତିକୂଳ ଅଟୁ। 4 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ବୁଲାଇବା ଓ ତୁମ କଳପାଟିେର

ଅଙୁଶ େଦବା, ଆଉ ଆେମ ତୁମକୁ ଓ ତୁମର େସୖନ ସମସଙୁ, ଅଶ

ଓ ଅଶାେରାହୀଗଣଙୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, େସମାେନ ସମେସ ସମୂଣ

ଯୁଦ ସଜାେର ସୁସଜିତ, ଫଳକ ଓ ଢାଲଧାରୀ ମହାସମାଜ, େସମାନଙର

ସମେସ ଖଡଧାରୀ ଅଟନି; 5 େସମାନଙ ସେଙ ପାରସ , କୂଶ ଓ ପୂ ;

େସମାେନ ସମେସ ଢାଲ ଓ େଟାପରଧାରୀ; 6 େଗାମର ଓ ତାହାର ସମସ

େଲାକଦଳ; ଉତର ଦିଗର ପାନସୀମାସିତ େତାଗମାର ବଂଶ ଓ ତାହାର ସମସ

େଲାକଦଳକୁ; ଏହି ପକାର ଅେନକ େଗାଷୀୟମାନଙୁ ତୁମ ସେଙ ଆଣିବା। 7

ତୁେମ ପସୁତ ହୁଅ, ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଓ ତୁମ ନିକଟେର ଏକତିତ ତୁମର ସମସ

ସମାଜକୁ ପସୁତ କର, ଆଉ ତୁେମ େସମାନଙର ରକକ ହୁଅ। 8 ଅେନକ
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ଦିନ ଉତାେର ତୁମର ତତାନୁସନାନ କରାଯିବ; େଶଷ ବଷମାନର ମ େର

ତୁେମ, ଖଡରୁ ପୁନରାନୀତ, ଅେନକ େଗାଷୀ ମ ରୁ ସଂଗୃହୀତ େଦଶକୁ,

ଇସାଏଲର ଚିର ଉତନ ପବତ ସକଳକୁ ଆସିବ; ମାତ ତାହା ନାନା େଗାଷୀ

ମ ରୁ ବାହାେର ଆନୀତ େହାଇଅଛି, ଆଉ େସମାେନ, େସମାନଙର ସମେସ

ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ। 9 ପୁଣି, ତୁେମ ଉପରକୁ ଉଠି, ବତାସ ପରି

ଆସିବ, େଦଶକୁ ଆଚନ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ, ଆଉ ତୁମର ସମସ େସୖନ ଦଳ

ଓ ତୁମ ସେଙ ଅେନକ େଗାଷୀ େମଘ ତୁଲ େହେବ। 10 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି; େସହି ସମୟେର ନାନା ବିଷୟ ତୁମ ମନେର ପଡ଼ିବ ଓ ତୁେମ

େଗାଟିଏ ଅନିଷ ସଂକଳ କରିବ; 11 ପୁଣି, ତୁେମ କହିବ, ଆେମ ପାଚୀରହୀନ

ଗାମ ବିଶିଷ େଦଶକୁ ଯିବା; େଯଉଁମାେନ ଶାନିେର ଅଛନି, ନିରାପଦେର ଓ

ପାଚୀରହୀନ ସାନେର ବାସ କରନି ଓ େଯଉଁମାନଙର ଅଗଳ କି କବାଟ ନାହ;

12ଲୁଟିବାକୁ ଓ ଦବ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଆେମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର

ଯାତା କରିବା; େଯଉଁ ସକଳ ଉତନ ସାନ ଏେବ ବସତିବିଶିଷ େହାଇଅଛି,

ତହର ବିରୁଦେର ଓ େଯଉଁ େଗାଷୀ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙ ମ ରୁ ସଂଗୃହୀତ

େହାଇଅଛନି, ପଶୁ ଓ ଦବ ାଦି ପାପ େହାଇ ପୃଥବୀର ମ ଭାଗେର ବାସ

କରୁଅଛନି, େସମାନଙ ବିରୁଦେର ହସାପଣ କରିବା ପାଇଁ (ତୁେମ ଯିବ)।

13 ଶିବା, ଦଦାନ ଓ ତଶୀଶର ବଣିକଗଣ, ଆଉ େସଠାସିତ ସକଳ ଗାମ

ତୁମକୁ କହିେବ, ‘ତୁେମ କି ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଅଛ? ତୁେମ କି ଦବ ଅପହରଣ

କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଜନସମାଜ ଏକତ କରିଅଛ? ରୂପା, ସୁନା େବାହି

େନବାର, ପଶୁ ଓ ଦବ ାଦି ପଚୁର ଲୁଟି େନଇଯିବାର କି ତୁମର ଅଭପାୟ?’

14 ଏଥପାଇଁ େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରି

େଗା କୁ କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: େସହି ଦିନ େଯେତେବେଳ

ଆମ ଇସାଏଲର େଲାକମାେନ ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ, େସେତେବେଳ

ତୁେମ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହ? 15 ପୁଣି, ତୁେମ ଆପଣା ସାନ, ଉତର

ଦିଗସ ପାନଭାଗରୁ ଆସିବ, ତୁେମ ଓ ତୁମ ସେଙ ଅେନକ େଗାଷୀ ଆସିେବ,

େସମାେନ ସମେସ ଅଶାେରାହୀ ମହାସମାଜ ଓ ବିକମୀ େସୖନ ସାମନ; 16

ଆଉ, ତୁେମ େଦଶକୁ େମଘ ତୁଲ ଆଚାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇସାଏଲ

େଲାକଙ ବିରୁଦେର ଆସିବ; େହ େଗା , େଶଷ କାଳେର ଏହା ଘଟିବ େଯ,

େଗାଷୀୟମାେନ େଯପରି ଆମକୁ ଜାଣିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ ଆମ
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େଦଶ ବିରୁଦେର ଆଣିବା, େସେତେବେଳ ଆେମ େଗାଷୀୟମାନଙ ଦୃଷିେର

ତୁମ ମ େର ପବିତୀକୃତ େହବା। 17 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି:

ଆେମ ତୁମକୁ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆଣିବା େବାଲ ଯାହାର ବିଷୟେର

ପାଚୀନ କାଳେର ଆପଣା ଦାସଗଣ ଦାରା, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ େସହି

କାଳେର ଅେନକ ବଷ ଯାଏ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିଥେଲ, ଏପରି େଯ

ଇସାଏଲ ଭବିଷ ବକାଗଣ, େସମାନଙ ଦାରା ଆେମ କହିଥଲୁ, ତୁେମ କି

େସହି ବ କି? 18 ପୁଣି, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, େଯଉଁ ଦିନ େଗା ଇସାଏଲ

େଦଶ ବିରୁଦେର ଆସିବ, େସହି ସମୟେର ଆମର େକାପ ଆମର ନାସାରନକୁ

ଉଠିବ। 19 କାରଣ ଆେମ ଆପଣା ଅନଜାଳା ଓ େକାପାନଳେର କହିଅଛୁ,

ଅବଶ େସହି ଦିନ ଇସାଏଲ େଦଶେର ମହାକମ େହବ; 20ତହେର ସମୁଦର

ମତ ଗଣ, ଆକାଶର ପକୀଗଣ ଓ େକତର ପଶୁଗଣ ଓ ଭୂଚର ଉେରାଗାମୀ

ଜନୁସମସ, ଆଉ ପୃଥବୀସ ମନୁଷ ସକଳ ଆମ ସାକାତେର କମମାନ

େହେବ ଓ ପବତସବୁ ଉତାଟିତ େହେବ, ଆଉ ଗଡ଼ନି ସାନସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଓ

ପେତ କ ପାଚୀର ଭୂମିସା େହବ। 21 ପୁଣି, ଆେମ ତାହାର ବିରୁଦେର

ଖଡ ପାଇଁ ଆମର ପବତ ସକଳକୁ ଆହାନ କରିବା; ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି; ପେତ କ େଲାକର ଖଡ ତାହାର ଭାତାର ପତିକୂଳ େହବ। 22 ପୁଣି,

ଆେମ ମହାମାରୀ ଓ ରକ ଦାରା ତାହା ବିରୁଦେର ପତିବାଦ କରିବା; ଆଉ,

ଆେମ ତାହା ଉପେର ଓ ତାହାର େସୖନ ଦଳର ଉପେର ଓ ତାହାର ସଙୀ

ଅେନକ େଗାଷୀର ଉପେର ପାବନକାରୀ ବୃଷି, ବୃହତ ବୃହତ ଶିଳା, ଅଗି ଓ

ଗନକ ବଷାଇବା। 23 ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣାକୁ ମହାନ କରିବା ଓ ଆପଣାକୁ

ପବିତୀକୃତ କରିବା, ଆଉ ଅେନକ େଗାଷୀର ସାକାତେର ଆପଣାର ପରିଚୟ

େଦବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

39 “ପୁଣି, େହ ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ େଗା ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ

ପଚାର କରି କୁହ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େହ େଗଶର, େମଶ ର

ଓ ତୁବ ର ଅଧପତି େଗା , େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ ଅଟୁ; 2 ପୁଣି,

ଆେମ ତୁମକୁ ବୁଲାଇବା ଓ ତୁମକୁ କଢ଼ାଇ େନବା, ଆଉ ଉତର ଦିଗର

ପାନଭାଗରୁ ତୁମକୁ ଅଣାଇବା; ଆଉ, ଆେମ ଇସାଏଲର ପବତସମୂହର

ଉପରକୁ ତୁମକୁ ଆଣିବା; 3 ପୁଣି, ଆେମ ଆଘାତ କରି ତୁମ ବାମ ହସରୁ

ତୁମ ଧନୁ ଖସାଇବା ଓ ତୁମର ଦକିଣ ହସରୁ ତୁମ ତୀରସବୁ କଢ଼ାଇ
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ପକାଇବା। 4 ଇସାଏଲର ପବତଗଣ ଉପେର ତୁେମ ପତିତ େହବ, ତୁମର

ସକଳ େସୖନ ଦଳ ଓ ତୁମ ସଙୀ େଗାଷୀଗଣ ପତିତ େହେବ; ଆେମ ସବୁ

ପକାର ହିଂସକ ପକୀଗୁଡ଼ିକୁ ଓ େକତସ ପଶୁଗଣର ଗାସର ନିମେନ ତୁମକୁ

ସମପଣ କରିବା। 5 ତୁେମ ପଡ଼ିଆେର ପତିତ େହବ; କାରଣ ଆେମ ଏହା

କହିଅଛୁ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହା କହନି। 6 ପୁଣି, ଆେମ ମାେଗା ର ଉପେର

ଓ ଦୀପସମୂହେର ନିରାପଦେର ବାସକାରୀମାନଙ ଉପେର ଅଗି େପରଣ

କରିବା; ତହେର ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।

7ଆଉ, ଆେମ ଆମର ଇସାଏଲ େଲାକଙ ମ େର ଆପଣା ପବିତ ନାମ

ାତ କରାଇବା ଓ ଆମର ପବିତ ନାମ ଆଉ ଅପବିତୀକୃତ େହବାକୁ େଦବା

ନାହ, ତହେର ଆେମ େଯ ଇସାଏଲ ମ େର ପବିତ ସଦାପଭୁ ଅଟୁ, ଏହା

େଗାଷୀୟମାେନ ଜାଣିେବ। 8 େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି ଓ ତାହା ସିଦ େହବ,

ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି; େଯଉଁ ଦିନର ବିଷୟ ଆେମ କହିଅଛୁ, ଏହା

େସହି ଦିନ। 9 ପୁଣି, ଇସାଏଲର ନଗରସମୂହେର ବାସକାରୀ େଲାକମାେନ

ବାହାେର ଯାଇ, ଢାଲ ଓ ଫଳକ, ଧନୁ ଓ ତୀର, ଆଉ ଯଷି ଓ ବଚା,

ଏହି ସକଳ ଅସଶସ ଅଗିେର ଜଳାଇେବ, େସମାେନ ସାତ ବଷ ପଯ ନ

େସହି ସବୁ େନଇ ଅଗିେର ଜଳାଇେବ; 10 ଏହିରୂେପ େସମାେନ ପଦାରୁ

କାଠ ଆଣିେବ ନାହ; କି ବନରୁ କିଛି କାଟିେବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ଅସଶସ େନଇ ଅଗିେର ଜଳାଇେବ; ଆଉ, ଆପଣା ଲୁଣନକାରୀମାନଙର

ଧନ ଲୁଣନ କରିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙର ସମତି ଅପହରଣ କେଲ,

େସମାନଙର ସମତି ଅପହରଣ କରିେବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 11

ପୁଣି, ଆେମ େସହି ଦିନ େଗା କୁ ଇସାଏଲ ମ େର କବର ସାନ ନିମେନ,

ସମୁଦର ପୂବଦିଗସ ପଥକମାନଙ ଉପତ କା େଦବା; ତାହା ପଥକମାନଙର

ଗମନ େରାଧ କରିବ ଓ େସତୁ ସାନେର େଲାକମାେନ େଗା କୁ ଓ ତାହାର

ସମସ େଲାକସମୂହକୁ କବର େଦେବ; ଆଉ, େସହି ସାନକୁ େସମାେନ

ହାେମାନେଗା ର ଉପତ କା େବାଲ ନାମ େଦେବ। 12 ପୁଣି, େଦଶକୁ ଶୁଚି

କରିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ କବର େଦବା ପାଇଁ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ସାତ

ମାସ ଲାଗିବ। 13 ହଁ, େଦଶର ସମସ େଲାକ େସମାନଙୁ କବର େଦେବ;

ପୁଣି, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େଗୗରବାନିତ େହବା ଦିନ େସମାନଙ

ପକେର ତାହା ଯଶ ସରୂପ େହବ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ ନିତ କାଯ େର
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ନିଯୁକ େଲାକମାନଙୁ ପୃଥକ କରିେବ, େସହି େଲାକମାେନ େଦଶ ଶୁଚି କରିବା

ପାଇଁ, ପଥକମାନଙ ମ ରୁ ଭୂମିେର ଅବଶିଷ ଥବା େଲାକମାନଙୁ କବର

େଦବା ନିମେନ େଦଶ ମ େଦଇ ଗମନ କରିେବ; ସାତ ମାସ େଶଷ େହଲା

ଉତାେର େସମାେନ ଅନୁସନାନ କରିେବ। 15 ପୁଣି, େସହି ଗମନକାରୀମାେନ

େଦଶ ମ େଦଇ ଗମନ କରିେବ ଓ େକହି ମନୁଷ ର ଅସି େଦଖେଲ େସ

ତାହା ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଚିହ ରଖବ, ତହଁୁ କବର େଦବା େଲାକମାେନ

ହାେମାନେଗା ଉପତ କାେର ତାହାର କବର େଦେବ। 16ଆହୁରି, ଏକ

ନଗରର ନାମ ‘ହାେମାନା’ (େଲାକସମୂହ) େହବ। ଏହିରୂେପ େସମାେନ େଦଶ

ଶୁଚି କରିେବ। 17 ପୁଣି, େହ ମନୁଷ ସନାନ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; ତୁେମ ସବୁ ପକାର ପକୀଗଣକୁ ଓ ପେତ କ ବନ ପଶୁକୁ କୁହ,

ତୁେମମାେନ ଏକତ େହାଇ ଆସ; ତୁେମମାେନ ମାଂସ ଖାଇବା ନିମେନ ଓ ରକ

ପିଇବା ନିମେନ ଆମ ଯ ର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକତ ହୁଅ, ଆେମ ଇସାଏଲର

ପବତଗଣ ଉପେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଯ , ଏକ ମହାଯ କରୁଅଛୁ। 18

ତୁେମମାେନ ବୀରମାନଙର ମାଂସ ଖାଇବ ଓ ଭୂପତିମାନଙର ରକ ପିଇବ,

େସମାେନ ସମେସ ବାଶନ େଦଶୀୟ ହୃଷପୁଷ େମଷ, େମଷବତ, ଛାଗ ଓ

ବୃଷ ସରୂପ ଅଟନି। 19ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିମେନ େଯଉଁ ଯ କରୁଅଛୁ,

ଆମର େସହି ଯ ରୁ ତୁେମମାେନ ତୃପ େହବା ପଯ ନ େମଦ ଖାଇବ ଓ ମତ

େହବା ପଯ ନ ରକ ପିଇବ। 20ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଆମ େମଜେର ଅଶ,

ରଥ, ବୀର ଓ ସବୁ େଯାଦାମାନଙୁ ଖାଇ ତୃପ େହବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି। 21 ପୁଣି, ଆେମ େଗାଷୀଗଣଙ ମ େର ଆପଣାର େଗୗରବ ସାପନ

କରିବା, ତହେର ଆେମ ଯାହା ସଫଳ କରିଅଛୁ, ଆମର େସହି ଶାସନ ଓ

ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣାର େଯଉଁ ହସ େଥାଇଅଛୁ, ତାହା ସକଳ

େଗାଷୀ େଦଖେବ। 22 ଏହିରୂେପ େସହି ଦିନ ଓ େସହି ଦିନଠାରୁ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ଜାଣିେବ େଯ, ଆେମ ସଦାପଭୁ, େସମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ।

23 ପୁଣି, େଗାଷୀଗଣ ଜାଣିେବ େଯ, ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିଜ ଅଧମ ସକାଶୁ

ବନୀ େହାଇ ଯାଇଥେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର ସତ ଲଙନ

ଅପରାଧ କରିବାରୁ ଆେମ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ; ତହଁୁ

ଆେମ େସମାନଙୁ େସମାନଙ ବିପକଗଣର ହସେର ସମପଣ କଲୁ, ତହେର

େସମାେନ ସମେସ ଖଡ ଦାରା ହତ େହେଲ। 24 େସମାନଙର ଅଶୁଚିତା,
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ଆଉ େସମାନଙର ଅପରାଧ ଅନୁସାେର ଆେମ େସମାନଙ ପତି ବ ବହାର

କଲୁ ଓ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ। 25 ଏେହତୁ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି, ଏେବ ଆେମ ଯାକୁବର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା

ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପତି ଦୟା କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ଆପଣା

ପବିତ ନାମ ପକେର ଉେ ଯାଗୀ େହବା। 26 ପୁଣି, େସମାେନ େଯେତେବେଳ

ଆପଣାମାନଙ େଦଶେର ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ ଓ େକହି େସମାନଙୁ

ଭୟ ନ େଦଖାଇବ, େଯେତେବେଳ ଆେମ ନାନା େଗାଷୀ ମ ରୁ େସମାନଙୁ

ପୁନବାର ଆଣିବା ଓ େସମାନଙ ଶତୁଗଣର େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ସଂଗହ

କରିବା, ଆଉ ଅେନକ େଗାଷୀ ସାକାତେର େସମାନଙ ମ େର ପବିତୀକୃତ

େହବା; 27 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅପମାନ ଓ ଆମ

ବିରୁଦେର େଯଉଁସବୁ ସତ ଲଙନ କେଲ, େସହି ସକଳ ସତ ଲଙନର ଫଳ

େଭାଗ କରିେବ। 28 ପୁଣି, ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ପରେମଶର

ଅଟୁ, ଆେମ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର େସମାନଙୁ ନିବାସିତ କରାଇଲୁ ଓ

ପୁନବାର େସମାନଙ ନିଜ େଦଶେର େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିଅଛୁ, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣିେବ; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙର କାହାକୁ ହ ଆଉ େସଠାେର

ଅବଶିଷ ରଖବା ନାହ। 29 ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ

ଆଉ ଲୁଚାଇବା ନାହ; କାରଣ ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ନିଜ ଆତା

ଢାଳିଅଛୁ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

40ଆମମାନଙ ନିବାସନର ପଚିଶ ବଷେର, ବଷର ଆରମେର ମାସର

ଦଶମ ଦିନେର, ଅଥା , ନଗର ନିପାତିତ େହଲା ଉତାେର ଚତୁଦଶ ବଷର

ଉକ ଦିବସେର ସଦାପଭୁଙର ହସ େମାʼ ଉପେର ଅଧଷିତ ଥଲା ଓ େସ

େମାେତ େସହି ସାନେର ଉପସିତ କରାଇେଲ। 2 ଈଶରୀୟ ଦଶନେର େସ

େମାେତ ଇସାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣି ଅତି ଉଚ ଏକ ପବତେର ବସାଇେଲ,

ତହ ଉପେର, ଦକିଣ ଦିଗେର େଗାଟିଏ ନଗର ତୁଲ ଆକୃତି ଥଲା। 3 େସ

େମାେତ େସହି ସାନକୁ େନଇଗେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଏକ ପୁରୁଷ

ଥେଲ, ପିତଳର ଆଭା ତୁଲ ତାଙର ଆଭା, ତାଙ ହସେର ଛଣପଟର ଏକ

ରଜୁ ଓ ପରିମାପକ ଏକ ନଳ ଥଲା ଓ େସ ଦାରେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ। 4

ଏଥେର େସ ପୁରୁଷ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଆେମ ତୁମକୁ

ଯାହା ଯାହା େଦଖାଇବା, େସହି ସବୁ ତୁେମ ଆପଣା ଚକୁେର େଦଖ ଓ ଆପଣା
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କଣେର ଶୁଣ ଓ ତହେର ମେନାନିେବଶ କର; କାରଣ ଆେମ େଯପରି େସହି

ସବୁ ତୁମକୁ େଦଖାଉ, ଏ ଅଭପାୟେର ତୁେମ ଏଠାକୁ ଆନୀତ େହାଇଅଛ;

ତୁେମ ଯାହା ଯାହା େଦଖବ, ତାହାସବୁ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ାତ କରାଅ।” 5

ଆଉ େଦଖ, ଗୃହର ବାହାେର ଚତୁଦଗେର ଏକ ପାଚୀର ଥଲା ଓ େସହି

ପୁରୁଷଙ ହସେର ଏକ ପରିମାପକ ଦଣ ଥଲା, ତାହା ଛଅ ହାତ ଦୀଘ,

ପେତ କ ହାତ ଏକ ହାତ ଚାରି ଅଙୁଳି ପରିମିତ; ତହେର େସ ଗୃହର ସୂଳତା

ଏକ ହାତ ଓ ଉଚତା ଏକ ହାତ ମାପିେଲ। 6 ଏଉତାେର େସ ପୂବାଭମୁଖ

ଦାରକୁ ଆସି ତହର ପାବଚ େଦଇ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ; ଆଉ, ଦାରର ସମୁଖ

ସାନର ପସ ଏକ ହାତ ଓ ଅନ ସମୁଖ ସାନର ପସ ଏକ ହାତ ମାପିେଲ। 7

ପୁଣି, ପେତ କ କୁଦ େକାଠରି ଏକ ହାତ ଦୀଘ ଓ ଏକ ହାତ ପସ ଥଲା;

ଆଉ, ପେତ କ କୁଦ େକାଠରିର ମ େର ପାଞ ପାଞ ହାତ ଛଡ଼ା ଥଲା ଓ

ଗୃହାଭମୁଖ ଦାରର ବାରଣା ନିକଟସ ଦାରର ସମୁଖ ସାନ ଏକ ହାତ ଥଲା। 8

ଗୃହାଭମୁଖ ଦାରର ବାରଣା ମ େସ ଏକ ହାତ ମାପିେଲ। 9ତହଁୁ େସ ଦାରର

ବାରଣା ଆଠ ହାତ ମାପିେଲ ଓ ତହର ଉପସମସକଳ ଦୁଇ ହାତ ଥଲା; ପୁଣି,

ଦାରର ବାରଣା ଗୃହ ପତି ଥଲା। 10ଆଉ, ପୂବାଭମୁଖ ଦାରର କୁଦ େକାଠରି

ଏପାଖେର ତିନି ଓ େସପାଖେର ତିନି ଥଲା; େସ ତିନିର ମାପ ଏକ ସମାନ

ଥଲା; ଆଉ, ଏପାଖ ଓ େସପାଖ ସମସବୁର ଏକ ସମାନ ମାପ ଥଲା। 11

ପୁଣି, େସ ଦାରର ପେବଶ ସାନର ପସ ଦଶ ହାତ ଓ ଦାରର ଦୀଘତା େତର

ହାତ ମାପିେଲ, 12ଆଉ କୁଦ େକାଠରିସକଳର ସମୁଖେର, ଏପାଖେର ଏକ

ହାତ, େସପାଖେର ଏକ ହାତ ଧାର ଥଲା ଓ ପେତ କ କୁଦ େକାଠରି ଏକ

ପାଖେର ଛଅ ହାତ, ଅନ ପାଖେର ଛଅ ହାତ ଥଲା। 13 ପୁଣି, େସ ଏକ କୁଦ

େକାଠରିର ଛାତଠାରୁ ଅନ କୁଦ େକାଠରିର ଛାତ ପଯ ନ ଦାରର ପସ

ପଚିଶ ହାତ ମାପିେଲ; ଦାର ସମୁଖେର ଦାର ଥଲା। 14 ଉପସମସକଳ ମ

େସ ଷାଠିଏ ହାତ ମାପିେଲ; ପୁଣି, ପାଙଣ ଉପସମ ପଯ ନ ଗଲା, ଚାରିଆେଡ଼

ଦାର ଥଲା। 15 ପୁଣି, ପେବଶାଥକ ଦାରର ଅଗଭାଗରୁ ଅନରସ ବାରଣାର

ଅଗଭାଗ ପଯ ନ ପଚାଶ ହାତ ଥଲା। 16 ପୁଣି, ଦାର ଭତେର ଚାରିଆେଡ଼

କୁଦ େକାଠରି ଓ ଉପସମସକଳର ବନ ଜଳାକବାଟି ଥଲା ଓ ମଣପସକଳେର

ମ ତଦୂପ ଥଲା, ଆଉ ଜଳାକବାଟିସବୁ ଭତେର ଚାରିଆେଡ଼ ଥଲା ଓ

ପେତ କ ଉପସମ ଉପେର ଖଜୁର ବୃକର ଆକୃତି ଥଲା। 17 ତହଁୁ େସ
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େମାେତ ବାହାର ପାଙଣକୁ ଆଣିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ପାଙଣର ଚାରିଆେଡ଼

େକେତକ େକାଠରି ଓ ନିମତ ଚଟାଣ ଥଲା; େସହି ଚଟାଣ ଉପେର ତିରିଶ

େକାଠରି ଥଲା। 18 ପୁଣି, େସହି ଚଟାଣ ଦାରସକଳର ପାଶେର, ଦାରର

ଦୀଘତାନୁସାେର ଥଲା, ଏହା ନିମତର ଚଟାଣ। 19 େତେବ େସ ନିମତର

ଦାରର ଅଗଭାଗଠାରୁ ଭତର ପାଙଣର ଅଗଭାଗ ପଯ ନ ବାହାର ପସ

ମାପିେଲ, ପୂବ ଓ ଉତର ଉଭୟ ଦିଗେର ଏକ ଶହ ହାତ। 20 ପୁଣି, େସ

ବାହାର ପାଙଣର ଉତରାଭମୁଖ ଦାରର ଦୀଘତା ଓ ପସ ମାପିେଲ। 21ଆଉ,

ତହର ଏକ ପାଶେର ତିନି, ଅନ ପାଶେର ତିନି କୁଦ େକାଠରି ଓ ତହର

ଉପସମ ଓ ମଣପସକଳର ପରିମାଣ ପଥମ ଦାରର ପରିମାଣ ତୁଲ , ଅଥା ,

ତହର ଦୀଘତା ପଚାଶ ହାତ ଓ ପସ ପଚିଶ ହାତ ଥଲା। 22 ପୁଣି, ତହର

ଜଳାକବାଟି, ମଣପ ଓ ଖଜୁର ବୃକର ଆକୃତିସକଳ ପୂବାଭମୁଖ ଦାରର

ପରିମାଣାନୁସାେର ଥଲା; େଲାକମାେନ ସାତ ପାହାଚ େଦଇ ତହ ଉପରକୁ

ଗେଲ ଓ ତହର ମଣପ ତହ ସମୁଖେର ଥଲା। 23ଆଉ, ଉତର ଓ ପୂବ

ଦୁଇଆେଡ଼, ଅନ ଦାରର ସମୁଖେର ଭତର ପାଙଣକୁ େଗାଟିଏ ଦାର ଥଲା;

ପୁଣି, େସ ଏକ ଦାରଠାରୁ ଅନ ଦାର ପଯ ନ ଏକ ଶହ ହାତ ମାପିେଲ। 24

ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ ଦକିଣ ଦିଗକୁ େନଇଗେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଦକିଣ

ଆେଡ଼ ଏକ ଦାର ଥଲା; ଆଉ, େସ ଉପେରାକ ପରିମାଣାନୁସାେର ତହର

ଉପସମ ଓ ମଣପସକଳ ପରିମାଣ କେଲ। 25 ପୁଣି, ତହେର ଓ ତହର

ମଣପସକଳର ଚାରିଆେଡ଼ ପୂେବାକ ଜଳାକବାଟି ପରି ଜଳାକବାଟି ଥଲା;

ଦୀଘତା ପଚାଶ ହାତ ଓ ପସ ପଚିଶ ହାତ ଥଲା। 26 ତହ ଉପରକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ସାେତାଟି ପାବଚ ଥଲା ଓ ତହର ମଣପ ତହ ସମୁଖେର ଥଲା; ପୁଣି,

ତହର ଉପସମସକଳର ଏପାଖେର େସପାଖେର ଏକ ଏକ ଖଜୁର ବୃକର

ଆକୃତି ଥଲା। 27ଆଉ, ଦକିଣ ଆଡ଼ ଭତର ପାଙଣକୁ ଏକ ଦାର ଥଲା;

ତହଁୁ େସ ଦକିଣ ଆଡ଼ର ଏକ ଦାରଠାରୁ ଅନ ଦାର ପଯ ନ ଏକ ଶହ ହାତ

ମାପିେଲ। 28 ଏଉତାେର େସ େମାେତ ଦକିଣ ଦାର େଦଇ ଭତର ପାଙଣକୁ

ଆଣିେଲ ଓ େସ ପୂେବାକ ପରିମାଣାନୁସାେର ଦକିଣ ଦାର ମାପିେଲ; 29ଆଉ,

ତହର କୁଦ େକାଠରି ଓ ଉପସମ ଓ ମଣପସକଳ େସହି ପରିମାଣାନୁସାେର

ମାପିେଲ; ଆଉ, ତହେର ଓ ତହର ମଣପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟି

ଥଲା; ତାହା ପଚାଶ ହାତ ଦୀଘ ଓ ପଚିଶ ହାତ ପସ ଥଲା। 30 ପୁଣି,
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ତହର ଚାରିଆେଡ଼ ପଚିଶ ହାତ ଦୀଘ ପାଞ ହାତ ପସ ମଣପ ଥଲା। 31

ଆଉ, ତହର ମଣପସକଳ ବାହାର ପାଙଣର ଅଭମୁଖେର ଥଲା ଓ ତହର

ଉପସମସକଳର ଉପେର ଖଜୁର ବୃକର ଆକୃତି ଥଲା; ଆଉ, ତହ ଉପରକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ଆଠଟି ପାବଚ ଥଲା। 32 ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ ପୂବ ଦିଗର

ଭତର ପାଙଣ ମ କୁ ଆଣିେଲ ଓ େସ ପୂେବାକ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଦାର

ମାପିେଲ। 33 ଆଉ, ତହର କୁଦ େକାଠରି ଓ ଉପସମ ଓ ମଣପସକଳ

େସହି ପରିମାଣାନୁସାେର ମାପିେଲ; ପୁଣି, ତହେର ଓ ତହର ମଣପସକଳର

ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟି ଥଲା; ତାହା ଦୀଘେର ପଚାଶ ହାତ ଓ ପସେର ପଚିଶ

ହାତ। 34ଆଉ, ତହର ମଣପସକଳ ବାହାର ପାଙଣର ଅଭମୁଖେର ଥଲା ଓ

ତହର ଉପସମସକଳର ଏପାେଖ େସପାେଖ ଖଜୁର ବୃକର ଆକୃତି ଥଲା;

ପୁଣି, ତହ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠଟି ପାବଚ ଥଲା। 35 ତହଁୁ େସ େମାେତ

ଉତର ଦାରକୁ ଆଣିେଲ ଓ େସ ପୂେବାକ ପରିମାଣାନୁସାେର ତାହା ମାପିେଲ;

36 ତହର କୁଦ େକାଠରି, ଉପସମ ଓ ମଣପସକଳ ମାପିେଲ; ଆଉ, ତହେର

ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟି ଥଲା; ତାହା ଦୀଘେର ପଚାଶ ହାତ ଓ ପସେର

ପଚିଶ ହାତ। 37 ପୁଣି, ତହର ଉପସମସକଳ ତାହାର ପାଙଣର ଅଭମୁଖେର

ଥଲା; ଆଉ, େସହି ଉପସମସକଳର ଉପେର ଏପାେଖ େସପାେଖ ଖଜୁର

ବୃକର ଆକୃତି ଥଲା; ପୁଣି, ତହ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠଟି ପାବଚ ଥଲା।

38 ପୁଣି, ଦାରମାନର ନିକଟସ ଉପସମସକଳର ପାଖେର ଦାରବିଶିଷ ଏକ

େକାଠରି ଥଲା; େସଠାେର େସମାେନ େହାମବଳି େଧୗତ କେଲ 39ଆଉ, ତହ

ଉପେର େହାମାଥକ, ପାପାଥକ ଓ େଦାଷାଥକ ବଳି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦାର

ବାରଣାର ଏପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଓ େସପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଥଲା। 40

ପୁଣି, ଦାରର ପାଶେର ବାହାେର ଓ ଉତର ଦାର ଉପରକୁ ଯିବାର ପେବଶ

ସାନ ନିକଟେର ଏପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଥଲା ଓ ଦାର ବାରଣାର େସପାଖେର

ଦୁଇ େମଜ ଥଲା; 41 ଦାର ପାଶର ଏପାଖେର ଚାରି େମଜ, େସପାଖେର

ଚାରି େମଜ ଥଲା; ଏହିରୂେପ ଆଠ େମଜ ଥଲା, ତହ ଉପେର ବଳି ବଧ

କରାଗଲା। 42ଆଉ, େହାମବଳି ନିମେନ କଟା ପସରର ଚାରି େମଜ ଥଲା,

ତହର ଦୀଘତା େଦଢ଼ ହାତ ଓ ପସ େଦଢ଼ ହାତ ଓ ଉଚ ଏକ ହାତ; ତହ

ଉପେର େହାମ ଓ ପାୟଶିତାଥକ ବଳି ବଧ କରିବାର ଅସ ରଖାଗଲା। 43

ପୁଣି, ଚାରି ଅଙୁଳି ଦୀଘ ଆଙୁଡ଼ିମାନ ଭତର ଚାରିଆେଡ଼ ଲଗା େହାଇଥଲା;
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ଆଉ, େମଜମାନର ଉପେର ଉପହାରାଥକ ମାଂସ ରଖାଗଲା। 44ଆଉ,

ଭତର ଦାରର ବାହାେର ଭତର ପାଙଣେର ଗାୟକମାନଙ ପାଇଁ େକାଠରି

ଥଲା, େସହି ସବୁ ଉତର ଦାରର ପାଶସିତ ଓ େସହି ସବୁର ମୁଖ ଦକିଣ ପତି

ଥଲା; ପୂବଦାରର ପାଶସିତ େଗାଟିଏ େକାଠରିର ମୁଖ ଉତର ପତି ଥଲା।

45ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି ଦକିଣାଭମୁଖ େକାଠରିଗୃହର ରକଣୀୟ

ରକାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ ପାଇଁ ଅଛି। 46ଆଉ, େଯଉଁ େକାଠରିର ମୁଖ

ଉତର ଆେଡ଼ ଅଛି, ତାହା ଯ େବଦିର ରକଣୀୟ ରକାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ

ପାଇଁ ଅଛି; ଏମାେନ ସାେଦାକର ସନାନ, େଲବୀର ସନାନଗଣ ମ ରୁ

ଏମାେନ ସଦାପଭୁଙର ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସନି।”

47 ଏଉତାେର େସ ପାଙଣ ମାପିେଲ, ତାହା ଏକ ଶହ ହାତ ଦୀଘ, ଏକ ଶହ

ହାତ ପସ, ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ସମାନ ଥଲା ଓ ଗୃହ ସମୁଖେର ଯ େବଦି ଥଲା।

48 େତେବ େସ େମାେତ ଗୃହର ବାରଣାକୁ ଆଣି ବାରଣାେର ସିତ ପେତ କ

ଉପସମ ମାପିେଲ, େସ ପେତ କ ଏପାେଖ ପାଞ ହାତ, େସପାେଖ ପାଞ ହାତ;

ପୁଣି, ଦାରର ପସ ଏପାେଖ ତିନି ହାତ, େସପାେଖ ତିନି ହାତ ଥଲା। 49

ବାରଣାର ଦୀଘ େକାଡ଼ିଏ ହାତ; ତହର ପସ ଏଗାର ହାତ ଓ ପାବଚ େଦଇ

େଲାକମାେନ ଉପରକୁ ଗେଲ, ଆଉ ଉପସମମାନଙ ନିକଟେର ଏପାେଖ ଏକ

ଓ େସପାେଖ ଏକ ସମ ଥଲା।

41ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ ମନିର ନିକଟକୁ ଆଣି ତହର ଉପସମସକଳ

ମାପିେଲ, େସ ଉପସମର ପସାର ଏପାଖେର ଛଅ ହାତ, େସପାଖେର ଛଅ

ହାତ ଥଲା, ତମୁର ପସ ହ ଏତିକି। 2 ପୁଣି, ପେବଶ ସାନର ପସ ଦଶ ହାତ

ଓ େସହି ପେବଶ ସାନର ପାଶ ଏପାେଖ ପାଞ ହାତ ଓ େସପାେଖ ପାଞ

ହାତ ଥଲା; ଆଉ, େସ ତହର ଦୀଘତା ଚାଳିଶ ହାତ ଓ ପସ େକାଡ଼ିଏ ହାତ

ମାପିେଲ। 3 େତେବ େସ ଭତରକୁ ଯାଇ ପେବଶ ସାନର ଉପସମ, ପେତ କ

ଦୁଇ ହାତ େଲଖାଏଁ ଓ ପେବଶ ସାନ ଛଅ ହାତ; ଆଉ, ପେବଶ ସାନର

ପସ ସାତ ହାତ ମାପିେଲ। 4ପୁଣି, େସ ତହର ଦୀଘତା େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ

ମନିର ସମୁଖେର ତହର ପସ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ମାପିେଲ; ଆଉ, େସ େମାେତ

କହିେଲ, “ଏହା ମହାପବିତ ସାନ ଅେଟ।” 5 ତହଁୁ େସ ଗୃହର କାନ ଛଅ

ହାତ ଓ ଗୃହର ଚତୁଦଗସିତ ପାଶସ ପେତ କ େକାଠରିର ପସ ଚାରି ହାତ

େଲଖାଏଁ ମାପିେଲ। 6 ପୁଣି, ଏକ ମହଲା ଉପେର ଅନ ମହଲା, ଏହିରୂେପ
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ପାଶସ େକାଠରି ସକଳ ତିନି ମହଲା ଓ ଏକ ଏକ େଶଣୀେର ତିରିଶ େକାଠରି

ଥଲା; ଆଉ, ପାଶସ େକାଠରି ସକଳ ନିମେନ ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼ ଭତି ଥଲା;

େକାଠରି ସକଳ ତହ ଉପେର ନିଭର କଲା, ଗୃହର କାନ ଉପେର ନିଭର

କଲା ନାହ। 7 ପୁଣି, ପାଶସ େକାଠରି ସକଳ ଉଚତାେର ଗୃହକୁ େବଷନ

କରୁ କରୁ ଅଧକ ଅଧକ ପଶସ େହଲା; କାରଣ ଗୃହର େବଷନ ଚତୁଦଗେର

କମଶଃ ଅଧକ ଉଚ େହଲା; ଏଥପାଇଁ ଉଚତାର ଅନୁକେମ ଗୃହ ଆହୁରି

ଆହୁରି ପଶସ େହଲା ଓ ନିମତମ େକାଠରିରୁ ଉଚତମ େକାଠରିକୁ ଯିବାର

ପଥ ମ ମ େକାଠରି େଦଇ ଗଲା। 8 ଆହୁରି, ମଁୁ େଦଖଲ େଯ, ଗୃହର

ଚତୁଦଗେର ଉଚୀକୃତ ଚଉତରା ଥଲା; ପାଶସ େକାଠରିସକଳର ଭତିମୂଳ

ଛଅ ହାତ ପରିମିତ ସମୂଣ ଏକ ହାତ ଥଲା। 9 ବାହାର ଭାଗେର ପାଶସ

େକାଠରିସକଳର କାନ ପାଞ ହାତ ପସ ଥଲା ଓ ଅବଶିଷ େଯଉଁ ସାନ

ରହିଲା, ତାହା ଗୃହର ପାଶସ େକାଠରିର ସାନ ଥଲା। 10 େକାଠରିସକଳର

ମ େର ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ପସ ସାନ ଥଲା। 11 ପୁଣି, ପାଶସ

େକାଠରିସକଳର ଦାର େସହି ଅବଶିଷ ସାନ ପତି ଥଲା, େଗାଟିଏ ଦାର

ଉତର ପତି ଓ ଅନ ଦାର ଦକିଣ ପତି ଥଲା; ଆଉ, େସହି ଅବଶିଷ ସାନର

ପସ ଚତୁଦଗେର ପାଞ ହାତ ଥଲା। 12 ପୁଣି, ପଶିମ ଦିଗସ ପୃଥକ ସାନର

ସମୁଖବତୀ ଗୃହ ସତୁରି ହାତ ପସ ଥଲା ଓ ଚତୁଦଗେର େସହି ଗୃହର କାନ

ପାଞ ହାତ ଓ ତହର ଦୀଘତା ନେବ ହାତ ଥଲା। 13 ଏହିରୂେପ େସ ଗୃହର

ଦୀଘତା ଶେହ ହାତ ଓ ପୃଥକ ସାନ, ଆଉ ତହର ଗୃହ ଓ ତହର କାନର

ଦୀଘତା ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ। 14ଆହୁରି, ପୂବ ଦିଗେର ଗୃହର ଓ ପୃଥକ

ସାନର ଅଗଭାଗ ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ। 15 ଏଥଉତାେର ପୃଥକ ସାନର

ସମୁଖସିତ ଗୃହର ଦୀଘତା, ଅଥା , ତାହାର ପଶାତ ଭାଗେର ଯାହା ଥଲା,

ତାହା ଓ ଏପାେଖ େସପାେଖ ତହର ଅପଶସ ବାରଣା ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ;

ଆଉ, ଭତର ମନିର ଓ ପାଙଣର ବାରଣା (ମାପିେଲ); 16 ଦାରର ସମୁଖ

ସାନ, ବନ ଜଳାକବାଟିସବୁ ଓ ଦାର ସମୁଖ ସାନର ନିକଟସ ଚତୁଦେଗ କାଷ

ଆଚାଦିତ ତିନି ମହଲାର ଚତୁଦଗର ଅପଶସ ବାରଣାସବୁ ଓ ଭୂମିଠାରୁ

ଜଳାକବାଟି ପଯ ନ ମାପିେଲ; ଜଳାକବାଟିସବୁ ଆଚାଦିତ େହାଇଥଲା; 17

ଦାରର ଉପର ସାନ, ଅନରସ ଗୃହ ଓ ବାହାେର, ଆଉ କାନସବୁର ଚାରିଆେଡ଼

ଭତେର ଓ ବାହାେର େସହିସବୁର ବିେଶଷ ବିେଶଷ ପରିମାଣ (ନିରୂପିତ
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େହଲା।) 18ପୁଣି, ତହେର କିରୂବ ଓ ଖଜୁର ବୃକର ଶିଳକମ ଥଲା, କିରୂବ ଓ

କିରୂବ ମ େର ଏକ ଖଜୁର ବୃକ ଓ ପେତ କ କିରୂବର ଦୁଇ ଦୁଇ ମୁଖ ଥଲା।

19 ଏହିରୂେପ ଏକ ପାଶସ ଖଜୁର ବୃକ ପତି ମନୁଷ ର ମୁଖ ଓ ଅନ ପାଶସ

ଖଜୁର ବୃକ ପତି ଯୁବା ସିଂହର ମୁଖ ଥଲା; ଏହି ପକାର ଗୃହଯାକ ଥଲା।

20 ଭୂମିଠାରୁ ଦାରର ଉପରଭାଗ ପଯ ନ କିରୂବ ଓ ଖଜୁର ବୃକ ଶିଳିତ

େହାଇଥଲା; ଏହି ପକାେର ମନିରର କାନ ଥଲା। 21 ମନିରର ଦାରବନସବୁ

ଚତୁେଷାଣାକାର ଓ ପବିତ ସାନର ସମୁଖ େଦଶର ଆକୃତି ମନିରର ଆକୃତି

ତୁଲ ଥଲା। 22 େବଦି କାଷନିମତ ତିନି ହାତ ଉଚ ଓ ତହର ଦୀଘତା ଦୁଇ

ହାତ ଥଲା; ଆଉ, ତହର େକାଣସବୁ ତହର ଦୀଘତା ଓ ତହର ଚାରିପାଖ

କାଷମୟ ଥଲା; ପୁଣି, େସ ଆମକୁ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁଙର ସମୁଖସ େମଜ

ଏହି।” 23 ମନିର ଓ ପବିତ ସାନର ଦୁଇ ଦାର ଥଲା। 24ଆଉ, ଏକ ଏକ

କବାଟର ଦୁଇ ଦୁଇ ପଟ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଘୂରିବା ପଟ ଥଲା, ଅଥା , ଏକ ଦାରର

ଦୁଇ ପଟ ଓ ଅନ ଦାରର ଦୁଇ ପଟ ଥଲା। 25 ପୁଣି, େସହି ସବୁେର, ଅଥା ,

ମନିର କବାଟେର କାନେର େଯପରି, େସହିପରି କିରୂବଗଣ ଓ ଖଜୁର ବୃକ

ଶିଳିତ ଥଲା; ଆଉ, ବାହାର ବାରଣାର ଅଗଭାଗେର େମାଟ କଡ଼ିକାଠ ଥଲା।

26ଆଉ, ବାରଣାର ପାଶେର ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ବନ ଜଳାକବାଟି ଓ

ଖଜୁର ବୃକର ଆକୃତି ଥଲା, ଗୃହର ପାଶସ େକାଠରି ଓ େମାଟ କଡ଼ିକାଠସବୁ

ଏହି ପକାର ଥଲା।

42ତହ ଉତାେର େସ େମାେତ ଉତର ଦିଗସ ପଥେର ବାହାର ପାଙଣକୁ

ଆଣିେଲ; ଆଉ, ପୃଥକ ସାନର ଓ ଗାନୁନୀର ନିକଟବତୀ ଉତର ଦିଗସ

େକାଠରିେର ଉପସିତ କରାଇେଲ। 2 ସମୁଖେର ଶେହ ହାତ ଦୀଘତାେର

ଉତର ଦାର ଥଲା ଓ ପସ ପଚାଶ ହାତ ଥଲା। 3 ଭତର ପାଙଣର େକାଡ଼ିଏ

ହାତ ସମୁଖେର ଓ ବାହାର ପାଙଣର ଚଟାଣର ସମୁଖେର ତୃତୀୟ ମହଲାେର

ଲଗାଲଗି େହାଇ ଅପଶସ ବାରଣା ଥଲା। 4 ପୁଣି, େକାଠରିସକଳର

ସମୁଖେର ଭତର ଆେଡ଼ ଦଶ ହାତ ପସର ଏକ ପଥ ଓ ଏକ ହାତ ପସ ଏକ

ପଥ ଥଲା ଓ ସକଳର ଦାର ଉତର ଆେଡ଼ ଥଲା। 5 ଉପରିସ େକାଠରି

ସକଳ େଛାଟ ଥଲା; କାରଣ ଗାନୁନୀର ଅଧଃସିତ ଓ ମ ସିତ େକାଠରି

ଅେପକା ଅପଶସ ବାରଣାସବୁ ତହରୁ ଅଧକ ସାନ େଘନିଲା। 6 କାରଣ

ତାହା ତିନି ମହଲା ଥଲା, ଆଉ ବାହାର ପାଙଣର ସମ ପରି େସହି ସବୁେର
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ସମ ନ ଥଲା; ଏଥପାଇଁ ଭୂମିଠାରୁ ଉଚତମ େକାଠରିସବୁ ଅଧଃସିତ ଓ

ମ ସିତ ଅେପକା ଅପଶସ ଥଲା। 7 ପୁଣି, େକାଠରିସକଳର ସମୁଖବତୀ

ବାହାର ପାଙଣ ଆେଡ଼ େକାଠରିସକଳର ପାଶେର େଯଉଁ କାନ ଥଲା, ତହର

ଦୀଘତା ପଚାଶ ହାତ ଥଲା। 8 କାରଣ ବାହାର ପାଙଣସିତ େକାଠରିସକଳର

ଦୀଘତା ପଚାଶ ହାତ ଥଲା; ପୁଣି, େଦଖ, ମନିର ସମୁଖେର ତାହା ଶେହ ହାତ

ଥଲା। 9 ପୁଣି, ବାହାର ପାଙଣରୁ େସହି ସବୁ େକାଠରିକୁ ଗଲା େବେଳ ପୂବ

ଦିଗେର ତହର ତଳେର ପେବଶ ସାନ ପଡ଼ିଲା। 10ପାଙଣ କାନର ପଶସ

ଭାଗେର ପୂବ ଦିଗେର ପୃଥକ ସାନର ଓ ଗାନୁନୀର ସମୁଖେର େକାଠରି

େଶଣୀ ଥଲା। 11ଆଉ, େସହି ସବୁର ସମୁଖବତୀ ପଥ ଉତର ଦିଗାଭମୁଖ

େକାଠରିସକଳର ପଥ ପରି ଥଲା; େସହି ସବୁର ଦୀଘତା ପମାଣେର ପସ

ଥଲା; ପୁଣି, େସହି ସବୁର ନିଗମନ ସାନାନୁସାେର ଗଠନ ଓ ଦାର ଥଲା। 12

ପୁଣି, ଦକିଣ ଦିଗସିତ େକାଠରିସକଳର ଦାର ତୁଲ ପଥ ମୁଣେର େଗାଟିଏ

ଦାର ଥଲା; େସହି ପଥ କାନର ସମୁଖେର, ଅଥା , େସହି ସାନକୁ ଯିବା

େଲାକର ପୂବ ଦିଗେର ପଡ଼ିଲା। 13 ତହଁୁ େସ େମାେତ କହିେଲ, “ପୃଥକ

ସାନର ଉତର ଓ ଦକିଣ ଦିଗେର େଯଉଁ େକାଠରିମାନ ଅଛି, େସହି ସବୁ

ପବିତ େକାଠରି, େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପଭୁଙର ନିକଟବତୀ ଅଟନି,

େସମାେନ େସଠାେର ମହାପବିତ ଦବ ସକଳ େଭାଜନ କରିେବ; େସହି

ସାନେର େସମାେନ ମହାପବିତ ଦବ ସକଳ ଓ ଭକ େନୖେବଦ , ପାପାଥକ

ବଳି ଓ େଦାଷାଥକ ବଳି ରଖେବ; କାରଣ େସହି ସାନ ପବିତ ଅେଟ।

14 େଯଉଁ ସମୟେର ଯାଜକମାେନ ତହ ମ େର ପେବଶ କରନି, େସହି

ସମୟେର େସମାେନ େସହି ପବିତ ସାନରୁ ବାହାରି ବାହାର ପାଙଣକୁ ଯିେବ

ନାହ, ମାତ େଯଉଁ େଯଉଁ ବସ ପିନି େସମାେନ ପରିଚଯ ା କରନି, ତାହାସବୁ

େସଠାେର ରଖେବ; କାରଣ େସହି ସବୁ ପବିତ; ଆଉ, େସମାେନ ଅନ ବସ

ପିନିେବ, ତହ ଉତାେର େଲାକମାନଙ ସାନର ନିକଟକୁ ଯିେବ।” 15ଭତର

ଗୃହ ମାପିବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର େସ ପୂବାଭମୁଖ ଦାରର ପଥ େଦଇ

େମାେତ ବାହାରକୁ ଆଣିେଲ ଓ ତହର ଚତୁଦଗ ମାପିେଲ। 16 େସ ପରିମାପକ

ଦଣ ଦାର ପୂବ ପାଶ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ ଦଣେର ଚତୁଦଗ ପାଞ ଶହ ଦଣ

େହଲା। 17 େସ ଉତର ପାଶ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ ଦଣେର ଚତୁଦଗ ପାଞ

ଶହ ଦଣ େହଲା। 18 େସ ଦକିଣ ପାଶ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ ଦଣେର ତାହା
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ପାଞ ଶହ ଦଣ େହଲା। 19 େସ ପଶିମ ପାଶକୁ େଫରି ପରିମାପକ ଦଣେର

ପାଞ ଶହ ଦଣ ମାପିେଲ। 20 େସ ତାହାର ଚାରି ପାଶ ମାପିେଲ; ପବିତ ଓ

ସାଧାରଣ ସାନ ମ େର ବିେଚଦ କରିବା ପାଇଁ ତହର ଚତୁଦଗେର ପାଚୀର

ଥଲା, ତାହା ଦୀଘେର ପାଞ ଶହ ଓ ପସେର ପାଞ ଶହ (ଦଣ) ଥଲା।

43ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ ଦାରକୁ, ଅଥା , ପୂବାଭମୁଖ ଦାର ନିକଟକୁ

ଆଣିେଲ; 2ଆଉ େଦଖ, ପୂବଦିଗସ ପଥରୁ ଇସାଏଲର ପରେମଶରଙର

ପତାପ ଆସୁଅଛି; ତାହାଙର ଶବ ଜଳରାଶିର ଶବ ତୁଲ ଓ ତାହାଙର

ପତାପେର ଭୂମି ଦୀପିମୟ େହଲା। 3 ପୁଣି, ମଁୁ େଯଉଁ ଦଶନ େଦଖଥଲ,

ଅଥା , ନଗର ବିନାଶାେଥ ଆସିବା ସମୟେର େଯଉଁ ଦଶନ େଦଖଥଲ, ଏ

ତଦୂପ ଦଶନ ଓ ମଁୁ କବାର ନଦୀ ତୀରେର େଯଉଁ ଦଶନ େଦଖଥଲ, ଏହିସବୁ

ଦଶନ ତାହାର ତୁଲ ; ତହଁୁ ମଁୁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ିଲ। 4 ପୁଣି, ପୂବାଭମୁଖ

ଦାରର ପଥ େଦଇ ସଦାପଭୁଙର ପତାପ ଗୃହ ମ େର ପେବଶ କଲା।

5 ଏଥଉତାେର ପରେମଶରଙ ଆତା େମାେତ ଉଠାଇ ଭତର ପାଙଣକୁ

ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ପତାପ ଗୃହକୁ ପରିପୂଣ କଲା। 6

ପୁଣି, ଗୃହ ମ ରୁ ଏକ ଜଣ େମାେତ କହିବାର ଶୁଣିଲ ଓ ଏକ ବ କି େମାʼ

ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ। 7 ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ 

ସନାନ, ଏହା ଆମ ସିଂହାସନର ସାନ ଓ ଆମ ପାଦପୀଠର ସାନ, ଏହି

ସାନେର ଆେମ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର ସଦାକାଳ ବାସ କରିବା; ଆଉ,

ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଅଥା , େସମାେନ ଓ େସମାନଙ ରାଜାଗଣ ଆପଣାମାନଙର

ବ ଭଚାର ଓ ଉଚସଳୀେର ଆପଣାମାନଙ ରାଜାଗଣର ଶବ ଦାରା ଆମର

ପବିତ ନାମ ଆଉ ଅଶୁଚି କରିେବ ନାହ। 8 େସମାେନ ଆମର ଦାରପେବଶ

ସାନ ନିକଟେର ଆପଣାମାନଙର ଦାରପେବଶ ସାନ ଓ ଆମ ଦାରବନ

ନିକଟେର ଆପଣାମାନଙର ଦାରବନ ରଖବାରୁ ଆମର ଓ େସମାନଙ

ମ େର େକବଳ ଏକ କାନ ଥଲା, ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙର କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ

କିୟା ଦାରା ଆମର ପବିତ ନାମ େସମାେନ ଅପବିତ କରିଅଛନି; ଏନିମେନ

ଆେମ ଆପଣାର େକାଧେର େସମାନଙୁ ଗାସ କରିଅଛୁ। 9 ଏେବ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ବ ଭଚାର କିୟା ଓ ଆପଣାମାନଙର ରାଜାଗଣର ଶବ

ଆମ ନିକଟରୁ ଦୂର କରନୁ, ତହେର ଆେମ ସଦାକାଳ େସମାନଙ ମ େର

ବାସ କରିବା। 10 େହ ମନୁଷ ସନାନ, ଇସାଏଲ ବଂଶ େଯପରି ଆପଣା
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ଆପଣା ଅଧମ େହତୁ ଲଜିତ େହେବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମ େସମାନଙୁ ଏହି ଗୃହ

େଦଖାଅ; ଆଉ, େସମାେନ େସହି ଗୃହର ଆଦଶ ପରିମାଣ କରନୁ। 11 ପୁଣି,

େସମାେନ ଯଦି ଆପଣାମାନଙ କୃତ ସମସ କମ େହତୁ ଲଜିତ ହୁଅନି, େତେବ

େସମାେନ େଯପରି ଗୃହର ସକଳ ଆକୃତି ଓ ତହର ସମସ ବିଧ ରକା କରି

ତଦନୁସାେର କମ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ଗୃହର ଆକାର, ତହର

ଗଠନ, ନିଗମନସାନ ଓ ପେବଶ ସାନ, ସକଳ ଆକୃତି ଓ ତହର ସମସ

ବିଧ, ସମସ ଆକୃତି ଓ ତହର ସକଳ ବ ବସା େସମାନଙୁ ାତ କରାଅ, ଆଉ

େସମାନଙ ସାକାତେର ତାହା େଲଖ। 12 ଗୃହର ବ ବସା ଏହି, ପବତ ଶୃଙର

ଉପରିସ ଚତୁଦଗର ସମୁଦାୟ ସୀମା ମହାପବିତ େହବ। େଦଖ, ଏହା ହ

ଗୃହର ବ ବସା। 13ପୁଣି, ହାତ ଅନୁସାେର ଯ େବଦିର ପରିମାଣ ଏହି; (ପତି

ହାତ ଏକ ହାତ ଚାରି ଅଙୁଳି ପରିମିତ) େବଦିର ମୂଳ ଏକ ହାତ ଓ ପସ ଏକ

ହାତ, ଆଉ ଚତୁଦଗେର ତହର ପାନ ଧାର ଏକ ଚାଖଣ ପରିମିତ େହବ; ଏହା

ଯ େବଦିର ତଳଭାଗ। 14 ପୁଣି, ଭୂମିସ ମୂଳଠାରୁ ତଳ ଥାକ ପଯ ନ ଦୁଇ

ହାତ ଓ ପସ ଏକ ହାତ େହବ। ଆଉ, େସହି କୁଦତର ଥାକଠାରୁ ବଡ଼ ଥାକ

ପଯ ନ ଚାରି ହାତ ଓ ପସ ଏକ ହାତ େହବ। 15 ପୁଣି, ଉପରିସ ଯ େବଦି

ଚାରି ହାତ େହବ ଓ ଯ େବଦିର ଅଗିସାନଠାରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚାରି ଶୃଙ

େହବ। 16 ଯ େବଦିର ଅଗିସାନ ବାର ହାତ ଦୀଘ ଓ ବାର ହାତ ପସ;

ତହର ଚାରି ଦିଗ ସମାନ େହବ। 17 ପୁଣି, ଥାକର ଚାରି ପାେଖ ଚଉଦ ହାତ

ଦୀଘ, ପସ ଚଉଦ ହାତ େହବ, ଆଉ ତହର ଧାର ଚାରି ଦିଗେର ଅଧ ହାତ ଓ

ତହର ମୂଳ ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ହାତ ପରିମିତ େହବ; ପୁଣି, ତହର ପାବଚସବୁ

ପୂବାଭମୁଖ େହବ।” 18ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ,

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର ତହ ଉପେର

େସମାେନ େହାମ ବଳିଦାନ ଓ ରକ ସିଞନ କରିବା ନିମେନ ଯ େବଦି ନିମାଣ

କରିେବ, େସହି ସମୟେର ତହ ସମନୀୟ ବିଧ ଏହି। 19ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି, ସାେଦାକ ବଂଶଜାତ େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକଗଣ ଆମର ପରିଚଯ ା

କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିକଟବତୀ ଅଟନି, େସମାନଙୁ ତୁେମ ପାପାଥକ ବଳି

ନିମେନ େଗାଟିଏ ଯୁବା ବୃଷ େଦବ। 20 ପୁଣି, ତୁେମ ତହର ରକ େନଇ ଚାରି

ଶୃଙ ଉପେର ଓ ଥାକର ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଓ ଧାରର ଚାରିଆେଡ଼ େଦବ,

ଏହି ପକାର ତୁେମ େବଦିକୁ ଶୁଚି କରି ତହ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବ। 21
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ଆହୁରି, ତୁେମ ପାପାଥକ ବୃଷ େନବ ଓ େସ ପବିତ ସାନର ବାହାେର ଗୃହର

ନିରୂପିତ ସାନେର ତାହା ଦଗ କରିବ। 22 ପୁଣି, ତୁେମ ଦିତୀୟ ଦିନେର

ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ନିେଦାଷ ଛାଗ ଉତଗ କରିବ; ଆଉ, େସମାେନ

ବୃଷ େନଇ େଯପରି କରିଥେଲ, େସହିପରି ଯ େବଦିକୁ ଶୁଚି କରିେବ। 23

ତୁେମ ତାହା ଶୁଚି କରିବାର ସମାପ କଲା ଉତାେର େଗାଟିଏ ନିେଦାଷ ଯୁବା

ବୃଷ ଓ ପଲରୁ ଏକ ନିେଦାଷ େମଷ ଉତଗ କରିବ। 24 ପୁଣି, ତୁେମ େସହି

ସବୁକୁ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖକୁ ଆଣିବ ଓ ଯାଜକମାେନ େସହି ସବୁର ଉପେର

ଲବଣ ସିଞନ କରି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େସହି ସବୁକୁ େହାମବଳି ରୂେପ

ଉତଗ କରିେବ। 25 ସାତ ଦିନ ପଯ ନ ପତିଦିନ ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ତୁେମ

ଏକ ଛାଗ ଉତଗ କରିବ; େସମାେନ ମ ନିେଦାଷ ଏକ ଯୁବା ବୃଷ ଓ ପଲରୁ

ଏକ ନିେଦାଷ େମଷ ଉତଗ କରିେବ। 26 ସାତ ଦିନ ପଯ ନ େସମାେନ

ଯ େବଦି ନିମେନ ପାୟଶିତ କରି ତାହା ଶୁଚି କରିେବ, ଏହିରୂେପ େସମାେନ

ତାହା ପତିଷା କରିେବ। 27 ପୁଣି, େସମାେନ େସସକଳ ଦିନ ସମାପ କଲା

ଉତାେର ଅଷମ ଦିନଠାରୁ ଯାଜକମାେନ ଯ େବଦି ଉପେର ତୁମମାନଙର

େହାମାଥକ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିେବ, ତହେର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ

ଗହଣ କରିବା, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।”

44ଏଉତାେର େସ େମାେତ ପବିତ ସାନର ପୂବାଭମୁଖ ବାହାର ଦାର

ବାଟେର େଫରାଇ ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ଦାର ବନ ଥଲା। 2 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି ଦାର ବନ ରହିବ, ତାହା ମୁକ େହବ ନାହ, କିଅବା

େକୗଣସି ମନୁଷ ତାହା େଦଇ ପେବଶ କରିବ ନାହ, କାରଣ ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ପରେମଶର ତାହା େଦଇ ପେବଶ କରିଅଛନି; ଏଥପାଇଁ ତାହା

ବନ ରହିବ। 3 େକବଳ ଅଧପତି, ଅଧପତି େବାଲ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର

ଆହାର କରିବା ପାଇଁ ତହ ମ େର ବସିେବ; େସ ଦାରର ବାରଣା ପଥ େଦଇ

ପେବଶ କରିେବ ଓ େସହି ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିେବ।” 4 େତେବ େସ ଉତର

ଦାର ପଥେର େମାେତ ଗୃହ ସମୁଖକୁ ଆଣିେଲ; ତହେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ,

ଆଉ େଦଖ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ସଦାପଭୁଙ ପତାପେର ପରିପୂଣ ଥଲା; ତହେର

ମଁୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲ। 5 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ 

ସନାନ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ସକଳ ବିଧ ଓ ତହର ସକଳ ବ ବସା ବିଷୟେର

ଯାହା ଯାହା ଆେମ ତୁମକୁ କହିଅଛୁ, ତୁେମ ଉତମ ରୂେପ ମେନାେଯାଗ କରି
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ତାହା ଆପଣା ଚକୁେର େଦଖ ଓ ଆପଣା କଣେର ଶୁଣ ଓ ଗୃହେର ପେବଶ

କରିବାର ଓ ପବିତ ସାନରୁ ବାହାରିବାର ସକଳ ବିଷୟେର ଉତମ ରୂେପ

ମେନାେଯାଗ କର। 6 ପୁଣି, ତୁେମ ବିେଦାହୀମାନଙୁ, ଅଥା , ଇସାଏଲ

ବଂଶକୁ କହିବ, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ,

ତୁମମାନଙ କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ କିୟାସକଳ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଯେଥଷ

େହଉ, 7 କାରଣ ତୁେମମାେନ ଅସୁନତ ହୃଦୟ ଓ ଅସୁନତ ମାଂସବିଶିଷ

ବିେଦଶୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଆମ ପବିତ ସାନେର ରହିବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ

ଆମର ଭକ , େମଦ ଓ ରକ ଉତଗ କଲା େବେଳ ଆମର େସହି ଗୃହକୁ

ଅପବିତ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଭତରକୁ ଆଣିଅଛ ଓ ତୁମମାନଙର

ଅଧମସକଳ ବୃଦି କରିବା ନିମେନ େସମାେନ ଆମର ନିୟମ ଭଗ କରିଅଛନି।

8 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଆମର ପବିତ ବସୁସକଳର ରକଣୀୟ ରକା କରି ନାହଁ,

ମାତ ତୁେମମାେନ ଆମର ପବିତ ସାନର ରକଣୀୟ ରକା କରିବା ପାଇଁ

ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ରକକ ନିଯୁକ କରିଅଛ। 9 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ଇସାଏଲସନାନଗଣ ମ େର େଯସକଳ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ

ଅଛନି, େସମାନଙ ମ ରୁ ଅସୁନତ ହୃଦୟ ଓ ଅସୁନତ ମାଂସବିଶିଷ େକୗଣସି

ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ଆମ ପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରିବ ନାହ। 10ମାତ

ଇସାଏଲ ବିପଥଗମନ କରିବା ସମୟେର େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ଆମଠାରୁ

ଦୂରକୁ ଯାଇଥେଲ, ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣର ପଶା ଗାମୀ େହାଇ

ଆମଠାରୁ ବିପଥେର ଗମନ କରିଥେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମ

ବହନ କରିେବ। 11 ତଥାପି େସମାେନ ଗୃହର ଦାରସକଳର ଦାରୀ େହାଇ ଓ

ଗୃହେର ପରିଚଯ ା କରି ଆମ ପବିତ ସାନର ପରିଚାରକ େହେବ; େସମାେନ

େଲାକମାନଙ ନିମେନ େହାମବଳି ଓ ପାୟଶିତାଥକ ବଳି ବଧ କରିେବ ଓ

େଲାକମାନଙର ପରିଚଯ ା କରିବା ନିମେନ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହେବ। 12 କାରଣ ପତିମାଗଣର ସାକାତେର େସମାେନ େଲାକମାନଙର

ପରିଚଯ ା କେଲ ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଅଧମଜନକ ବିଘ ସରୂପ େହେଲ।

ଏଥପାଇଁ ଆେମ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଆପଣା ହସ ଉଠାଉଅଛୁ, ଏହା

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅଧମ ବହନ କରିେବ।

13ପୁଣି, େସମାେନ ଆମ ଯାଜକର କମ ସାଧନ କରିବା ନିମେନ ଆମ ନିକଟକୁ

ଆସିେବ ନାହ ଅଥବା େସମାେନ ଆମର ପବିତ ଦବ ସକଳର ମ ରୁ େକୗଣସି
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ପବିତ ଦବ ନିକଟକୁ, ଅତି ପବିତ ଦବ ସକଳ ନିକଟକୁ ଆସିେବ ନାହ; ମାତ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅପମାନ ଓ ଆପଣାମାନଙ କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ

କିୟାର ଭାର ବହନ କରିେବ। 14 ତଥାପି ଗୃହର ସବୁ େସବାକାଯ ନିମେନ

ଓ ତହ ମ େର େଯସକଳ କାଯ କରାଯିବ, ତହ ନିମେନ ଆେମ େସମାନଙୁ

ଗୃହର ରକଣୀୟ ବିଷୟର ରକକ କରିବା। 15 ମାତ ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ

ଆମଠାରୁ ବିପଥଗମନକରିବା ସମୟେର ସାେଦାକର ସନାନ େଯଉଁ େଲବୀୟ

ଯାଜକଗଣ ଆମ ପବିତ ସାନର ରକଣୀୟ ରକା କେଲ, େସମାେନ ଆମ

ଉେଦଶ େର ପରିଚଯ ା କରିବା ନିମେନ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିେବ ଓ ଆମ

ଉେଦଶ େର େମଦ ଓ ରକ; ଉତଗ କରିବା ନିମେନ ଆମ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହେବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି; 16 େସମାେନ ଆମ ପବିତ ସାନେର

ପେବଶ କରିେବ ଓ ଆମ ଉେଦଶ େର ପରିଚଯ ା କରିବା ନିମେନ ଆମ

େମଜ ନିକଟକୁ ଆସିେବ, ଆଉ େସମାେନ ଆମର ରକଣୀୟ ରକା କରିେବ।

17ପୁଣି, େସମାେନ ଭତର ପାଙଣର ଦାରେର ପେବଶ କରିବା ସମୟେର

ମସିନାର ବସ ପରିଧାନ କରିେବ, େସମାେନ ଭତର ପାଙଣର ଦାରେର ଓ

ଭତେର ପରିଚଯ ା କଲା େବେଳ େକୗଣସି େଲାମନିମତ ବସ ପରିଧାନ

କରିେବ ନାହ। 18 େସମାନଙ ମସକେର ମସିନା ବସର ଶିେରାଭୂଷଣ ଓ

କଟିେଦଶେର ମସିନା ଜଙିଆ ଥବ; ଯଦାରା ଝାଳ ଜାତ ହୁଏ, ଏପରି େକୗଣସି

ବନନୀେର େସମାେନ ଆପଣା କଟି ବାନିେବ ନାହ। 19 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ

େସମାେନ ବାହାର ପାଙଣକୁ, ଅଥା , ବାହାର ପାଙଣେର େଲାକମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପରିଚଯ ାଥକ

ବସ କାଢ଼ି ପବିତ େକାଠରିେର ରଖେବ ଓ ଆପଣାମାନଙ େସହି ବସ ଦାରା

େଯପରି େଲାକମାନଙୁ ପବିତ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ ଅନ ବସ ପରିଧାନ

କରିେବ। 20 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ମସକ େକୗର କରିେବ ନାହ କିଅବା

ଆପଣାମାନଙର େକଶ ଦୀଘ େହବାକୁ େଦେବ ନାହ; େସମାେନ େକବଳ

େକଶ କତନ କରିେବ। 21ଭତର ପାଙଣେର ପେବଶ କରିବା ସମୟେର

େକୗଣସି ଯାଜକ ଦାକାରସ ପାନ କରିେବ ନାହ। 22 ପୁଣି, େସମାେନ ବିଧବା

କିଅବା ପରିତ କା ସୀକୁ ବିବାହ କରିେବ ନାହ; ମାତ ଇସାଏଲ ବଂଶଜାତ

ଅନୂଢ଼ା ସୀକୁ ଅଥବା ମୃତ ଯାଜକର ବିଧବାକୁ ବିବାହ କରିେବ। 23ପୁଣି,

େସମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ପବିତ ଓ ସାମାନ ର, ଆଉ, ଅଶୁଚି ଓ ଶୁଚିର
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ପେଭଦ ଶିଖାଇେବ। 24ଆଉ, ବିବାଦ ଉପସିତ େହେଲ, େସମାେନ ବିଚାର

କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହେବ; ଆମର ସକଳ ଶାସନାନୁସାେର େସମାେନ ବିଚାର

ନିଷନ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆମର ନିରୂପିତ ସମସ ପବେର ଆମର

ବ ବସା ଓ ଆମ ବିଧସବୁ ପାଳନ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଆମର ବିଶାମ

ଦିନସକଳ ପବିତ କରିେବ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି

କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ମୃତ େଲାକର ଶବ ନିକଟକୁ ଆସିେବ ନାହ; ମାତ ପିତା

ଅବା ମାତା ଅବା ପୁତ ଅବା କନ ା, ଭାତା ଅବା ଅବିବାହିତା ଭଗିନୀ ନିମେନ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଅଶୁଚି କରି ପାରିେବ। 26ଯାଜକ ଶୁଚି େହଲା

ଉତାେର ତାହା ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ଗଣିତ େହବ। 27 ପୁଣି, ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି, େଯଉଁ ଦିନ େସ ପବିତ ସାନେର ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ

ସାନର ଭତର ପାଙଣକୁ ଯାଏ, େସହି ଦିନ େସ ଆପଣାର ପାପାଥକ ବଳି

ଉତଗ କରିବ। 28ଆଉ, େସମାେନ ଏକ ଉତରାଧକାର ପାପ େହେବ; ଆେମ

େସମାନଙର ଉତରାଧକାର ଓ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲ ମ େର େସମାନଙୁ

େକୗଣସି ଅଧକାର େଦବ ନାହ, ଆେମ େସମାନଙର ଅଧକାର ଅଟୁ। 29

େସମାେନ ଭକ େନୖେବଦ , ପାପାଥକ ବଳି ଓ େଦାଷାଥକ ବଳି େଭାଜନ

କରିେବ; ଆଉ, ଇସାଏଲ ମ େର ଯାବତୀୟ ବଜତ ଦବ େସମାନଙର

େହବ। 30 ପୁଣି, ସବୁ ଦବ ର ପଥମ ଫଳର ଅଗିମାଂଶ ଓ ତୁମମାନଙର

ଯାବତୀୟ ଉପହାର ମ େର ପେତ କ ଉପହାର ଯାଜକମାନଙର େହବ;

ମ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର ଆଶୀବାଦ ଅବସିତି କରାଇବା

ପାଇଁ ଯାଜକକୁ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଜିର ଅଗିମାଂଶ େଦବ। 31 ସୟଂମୃତ ଅବା

ବିଦୀଣ େକୗଣସି ପକୀ କିମା ପଶୁ ଯାଜକମାେନ େଭାଜନ କରିେବ ନାହ।

45ଆହୁରି, େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମମାେନ ଉତରାଧକାର ନିମେନ ଗୁଲବାଣ

ଦାରା େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ, େସହି ସମୟେର େଦଶର ଏକ ପବିତ ଅଂଶ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ କରିବ; ତହର ଦୀଘତା

ପଚିଶ ହଜାର ଓ ପସ ଦଶ ହଜାର ହାତ େହବ; ତାହା ଚତୁଦଗେର ତହର

ସମସ ସୀମା ମ େର ପବିତ େହବ। 2 ତହ ମ ରୁ ପାଞ ଶହ ନଳ ଦୀଘ,

ପାଞ ଶହ ଦଣ ପସ ସମଚତୁେଷାଣ େହାଇ ପବିତ ସାନ ନିମେନ ରହିବ

ଓ ଚାରିଆେଡ଼ ପଚାଶ ହାତ ପରିମିତ ତଳଭୂମି ରହିବ। 3 ଆଉ, ଏହି

ପରିମିତ ଅଂଶରୁ ତୁେମ ପଚିଶ ହଜାର ଦଣ ଦୀଘ ଓ ଦଶ ହଜାର ଦଣ
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ପସ ଭୂମି ମାପିବ; ପୁଣି, ତହ ମ େର ଧମଧାମ, ମହାପବିତ ସାନ େହବ।

4 େଦଶର ଏହି ଅଂଶ ପବିତ ଅେଟ; େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ, ପବିତ ସାନର

ପରିଚାରକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପରିଚଯ ା କରିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ

ଆସନି, ଏହି ସାନ େସମାନଙର େହବ ଓ ଏହା େସମାନଙ ଗୃହ ନିମାଣର

ସାନ ଓ ଧମଧାମର ନିମେନ ପବିତ ସାନ େହବ। 5 ପୁଣି, ପଚିଶ ହଜାର

ଦଣ ଦୀଘ ଓ ଦଶ ହଜାର ଦଣ ପସ ଭୂମି େକାଡ଼ିଏ େକାଠରି ସକାଶୁ ଗୃହର

ପରିଚାରକ େଲବୀୟମାନଙର ଅଧକାରେଥ େହବ। 6 ଆଉ, ନଗରର

ଅଧକାର ନିମେନ ତୁେମମାେନ ପବିତ ଉପହାର ରୂପ ଅଂଶର ପାେଖ ପାେଖ

ପାଞ ହଜାର ଦଣ ପସ ଓ ପଚିଶ ହଜାର ଦଣ ଦୀଘ ଭୂମି ନିରୂପଣ କରିବ;

ତାହା ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶର ନିମେନ େହବ। 7 ପୁଣି, ଅଧପତିର

ନିମେନ ଯାହା େହବ, େସ ଭୂମି ପବିତ ଉପହାର ଓ ନଗର ଅଧକାର ଭୂମିର

ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ରହିବ, ତାହା ପବିତ ଉପହାରର ଓ ନଗର

ଅଧକାରର ସମୁଖବତୀ େହାଇ ପଶିମ ପାଶେର ପଶିମ ପତି ଓ ପୂବ ପାଶେର

ପୂବ ପତି ବିସୃତ େହବ; ଆଉ, ତାହା ଦୀଘତାେର ପଶିମ ସୀମାଠାରୁ ପୂବ

ସୀମା ପଯ ନ ଅଂଶମାନର ମ ରୁ ଏକ ଅଂଶର ସମାନ େହବ। 8 ଏହା

େଦଶ ମ େର ତାହାର, ଅଥା , ଇସାଏଲ ମ େର ତାହାର ଅଧକାରାେଥ

େହବ; ପୁଣି, ଆମର ଅଧପତିମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙ ପତି ଆଉ ଉପଦବ

କରିେବ ନାହ; ମାତ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ େସମାନଙର େଗାଷୀ ଅନୁସାେର

େଦଶ େଦେବ। 9 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େହ ଇସାଏଲର

ଅଧପତିମାେନ, ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହା ଯେଥଷ େହଉ; ତୁେମମାେନ

େଦୗରାତ ଓ ଧନାପହାର ଦୂର କର, ଆଉ ନ ାୟ ଓ ଯଥାଥ ବିଚାର କର;

ତୁେମମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙଠାରୁ ବଳପୂବକ ଅପହରଣ କରିବାର ଦୂର

କର, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 10 ତୁେମମାେନ ଯଥାଥ ତରାଜୁ, ଯଥାଥ

ଐଫା ଓ ଯଥାଥ ବା ରଖବ। 11 ବା େଯପରି େହାମରର ଦଶମାଂଶ

େହବ ଓ ଐଫା େହାମରର ଦଶମାଂଶ େହବ, ଏଥପାଇଁ ଐଫା ଓ ବା ର ଏକ

ସମାନ ପରିମାଣ େହବ; ତହର ପରିମାଣ େହାମର ଅନୁସାେର େହବ। 12

ପୁଣି, େଶକଲ େକାଡ଼ିଏ େଗରା େହବ; େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ, ପଚିଶ େଶକଲ,

ପନର େଶକଲ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏକ ମୀନା େହବ। 13 ତୁେମମାେନ ଏହି

ଉପହାର ଉତଗ କରିବ; ଗହମର ଏକ େହାମରରୁ ଏକ ଐଫାର ଷଷାଂଶ ଓ
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ଯବର ଏକ େହାମରରୁ ଏକଐଫାର ଷଷାଂଶ େଦବ; 14ପୁଣି, ବା ସମନୀୟ

େତୖଳର ନିରୂପିତ ଅଂଶ େକାରରୁ ଏକ ବା ର ଦଶମାଂଶ େହବ, େକାର ଦଶ

ବା , ଅଥା , ଏକ େହାମର; କାରଣ ଦଶ ବାେ ର ଏକ େହାମର ହୁଏ; 15

ଆଉ, ଇସାଏଲର ଉତମ ଚରାଣୀ ସାନରୁ ପଲର ଦୁଇ ଶହ େମଷ ମ ରୁ ଏକ

େମଷ (େନବ); ତାହା େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ

େନୖେବଦ , େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି େହବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ

କହନି। 16 େଦଶର ସମସ େଲାକ ଇସାଏଲର ଅଧପତିର ଏହି ଉପହାର

ନିମେନ େଦେବ। 17 ପୁଣି, ପବାଦିେର, ଅମାବାସ ାେର ଓ ବିଶାମବାର

ସକଳେର, ଇସାଏଲ ବଂଶର ସକଳ ନିରୂପିତ ପବ ସମୟେର େହାମବଳି,

ଭକ େନୖେବଦ ଓ େପୟେନୖେବଦ ଉତଗ କରିବାର ଅଧପତିର ବାଣ

େହବ; େସ ଇସାଏଲ ବଂଶ ନିମେନ ପାୟଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପାପାଥକ ବଳି ଓ

ଭକ େନୖେବଦ , େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିେବ। 18 ପଭୁ,

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ପଥମ ମାସର ପଥମ ଦିନ ତୁେମ ଏକ ନିେଦାଷ

େଗାବତ େନଇ ପବିତ ସାନ ଶୁଚି କରିବ। 19 ପୁଣି, ଯାଜକ ପାପାଥକ ବଳିର

ରକରୁ କିଛି େନଇ ଗୃହର େଚୗକାଠମାନର ଉପେର ଓ ଯ େବଦି ଥାକର

ଚାରି େକାଣର ଉପେର, ଆଉ ଭତର ପାଙଣର ଦାର େଚୗକାଠର ଉପେର

ଲଗାଇବ। 20ଆଉ, େଯ ପେତ କ େଲାକ ଭାନିେର େକୗଣସି କାଯ କେର,

ତାହାର ପାଇଁ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ଅସତକ, ତାହାର ପାଇଁ ତୁେମ ମାସର ସପମ

ଦିନେର ଏହି ପକାର କରିବ; ଏରୂେପ ତୁେମମାେନ ଗୃହ ନିମେନ ପାୟଶିତ

କରିବ। 21 ପଥମ ମାସର ଚତୁଦଶ ଦିନ ତୁମମାନଙ ନିସାର ପବ େହବ,

ତାହା ସାତ ଦିନର ପବ େହବ; ତାଡ଼ିଶୂନ ରୁଟି େଭାଜନ କରାଯିବ। 22 ପୁଣି,

େସହି ଦିନ ଅଧପତି ଆପଣା ନିମେନ ଓ େଦଶସ ସକଳ େଲାକଙ ନିମେନ

ପାପାଥକ ବଳି ରୂେପ ଏକ ବୃଷ ଉତଗ କରିେବ। 23ଆଉ, ପବର ସାତ ଦିନ

ପଯ ନ େସ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଉତଗ କରିେବ, ସାତ

ଦିନ ପଯ ନ ପତିଦିନ ନିେଦାଷ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ, ଆଉ ପାପାଥକ

ବଳି ରୂେପ ପତିଦିନ ଏକ ଛାଗ ଉତଗ କରିେବ। 24 ପୁଣି, େସ ଏକ ଏକ

ବୃଷ ସେଙ ଏକ ଏକ ଐଫା, ଏକ ଏକ େମଷ ସେଙ ଏକ ଏକ ଐଫା ଓ

ପେତ କ ଐଫା ସେଙ ଏକ ଏକ ହୀ େତୖଳର ଭକ େନୖେବଦ ଉତଗ

କରିେବ। 25 ସପମ ମାସର ପଞଦଶ ଦିନ ପବ ସମୟେର େସ ସାତ ଦିନ
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ପଯ ନ ଏହିରୂପ, ଅଥା , ପାପାଥକ ବଳିର, େହାମାଥକ ବଳିର ଓ ଭକ

େନୖେବଦ ର, ଆଉ େତୖଳଦାନର ବିଧ ଅନୁଯାୟୀ ଉତଗ କରିେବ।

46ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଭତର ପାଙଣର ପୂବାଭମୁଖ ଦାର

କାଯ କରିବାର ଛଅ ଦିନସାରା ବନ ରହିବ; ମାତ ବିଶାମ ଦିନ େଖାଲା

େହବ ଓ ଅମାବାସ ା ଦିନ େଖାଲା େହବ। 2 ପୁଣି, ଅଧପତି ବାହାର ଦାରର

ବାରଣା ପଥ େଦଇ ପେବଶ କରି ଦାରେଚୗକାଠ ନିକଟେର ଠିଆ େହେବ

ଓ ଯାଜକମାେନ ତାଙର େହାମାଥକ ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିେବ,

ଆଉ େସ ଦାରପେବଶ ସାନେର ପଣାମ କରିେବ ଓ ତହ ଉତାେର ବାହାରି

ଯିେବ; ମାତ ସନ ା ପଯ ନ ଦାର ବନ କରାଯିବ ନାହ। 3ଆଉ, େଦଶର

େଲାକମାେନ ବିଶାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ ାେର େସହି ଦାରପେବଶ ସାନ

ନିକଟେର ଓ ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖେର ପଣାମ କରିେବ। 4 ପୁଣି, ଅଧପତି

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଯଉଁ େହାମବଳି ଉତଗ କରିେବ, ତାହା ବିଶାମ

ଦିନେର ନିେଦାଷ ଛଅେଗାଟି େମଷଶାବକ ଓ ନିେଦାଷ ଏକେଗାଟି େମଷ

େହବ। 5ଆଉ, ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ େମଷ ସେଙ ଏକ ଐଫା େଦେବ ଓ

େମଷଶାବକମାନଙ ସେଙ େସ ଆପଣା ଶକି ଅନୁସାେର ଭକ େନୖେବଦ

େଦେବ, ପୁଣି ଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହି େତୖଳ େଦେବ। 6ଆଉ,

ଅମାବାସ ା ଦିନ (େହାମବଳି ନିମେନ) ଏକ ନିେଦାଷ େଗାବତ େହବ, ଛଅ

େମଷଶାବକ ଓ ଏକ େମଷ େହବ; ଏସବୁ ନିେଦାଷ େହେବ; 7ଆଉ, େସ

ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ େଗାବତ ସେଙ ଏକ ଐଫା, େମଷ ସେଙ ଏକ

ଐଫା ଓ େମଷଶାବକମାନଙ ସେଙ ଆପଣା ଶକି ଅନୁସାେର େଦେବ, ଆଉ

ଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହି େତୖଳ େଦେବ। 8 ପୁଣି, ଅଧପତି

େଯେତେବେଳ ପେବଶ କରିେବ, େସେତେବେଳ େସ ଦାର ବାରଣା ପଥ

େଦଇ ଭତେର ପେବଶ କରିେବ ଓ େସହି ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିେବ। 9

ମାତ ନିରୂପିତ ପବମାନର ସମୟେର େଯେତେବେଳ େଦଶର େଲାକମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁକୁ ଆସିେବ, େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଲାକ ପଣାମ କରିବା

ପାଇଁ ଉତର ଦାରର ପଥ େଦଇ ଭତରକୁ ଆେସ, େସ ଦକିଣ ଦାରର ପଥ

େଦଇ ବାହାରି ଯିବ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ଦକିଣ ଦାର େଦଇ ଭତେର ପେବଶ

କେର, େସ ଉତର ଦାରର ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ; େସ େଯଉଁ ଦାରର ପଥ

େଦଇ ଭତରକୁ ଆସିଲା, େସହି ପଥ େଦଇ େଫରିବ ନାହ, ମାତ ଆପଣା
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ସମୁଖସ ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ। 10 ପୁଣି, େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ

ଭତରକୁ ଯିେବ, େସେତେବେଳ ଅଧପତି େସମାନଙ ମ େର ଥାଇ ଭତରକୁ

ଯିେବ ଓ ବାହାରି ଯିବା େବେଳ େସମାେନ ଏକତ େହାଇ ବାହାରି ଯିେବ। 11

ଆଉ, ପବ ଓ ଉତବାଦି ସମୟେର ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ ଏକ େଗାବତ

ସେଙ ଏକ ଐଫା ଓ ଏକ େମଷ ସେଙ ଏକ ଐଫା, ଆଉ େମଷଶାବକମାନଙ

ସେଙ େସ ଆପଣା ଶକି ଅନୁସାେର ଓ ଏକ ଏକ ଐଫା ସେଙ ଏକ ଏକ ହି

େତୖଳ େଦେବ। 12 ପୁଣି, ଅଧପତି େଯେତେବେଳ େସଚାଦତ ଉପହାର,

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ଅବା ମଙଳାଥକ ବଳି େସଚାଦତ

ଉପହାର ରୂେପ ଉତଗ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତାଙ ପାଇଁ ପୂବାଭମୁଖ ଦାର

ଫଟାଯିବ, ଆଉ େସ ବିଶାମ ଦିନେର େଯପରି କରନି, େସହିପରି ଆପଣା

େହାମବଳି ଓ ମଙଳାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିେବ। ତହଁୁ େସ ବାହାରି ଯିେବ

ଓ ବାହାରିଗଲା ଉତାେର ଦାର ବନ କରାଯିବ। 13 ପୁଣି, ତୁେମ ପତିଦିନ

ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େହାମବଳି ନିମେନ ଏକ ବଷୀୟ ନିେଦାଷ ଏକ

େମଷଶାବକ ଉତଗ କରିବ; ପତି ପଭାତ ତୁେମ ତାହା ଉତଗ କରିବ। 14

ଆଉ, ତହ ସେଙ ତୁେମ ପତି ପଭାତ ଭକ େନୖେବଦ ରୂେପ ଏକ ଐଫାର

ଷଷାଂଶ ଓ ସରୁ ମଇଦାକୁ ତିନାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହି ର ତୃତୀୟାଂଶ େତୖଳ

ଉତଗ କରିବ; ଏହା ନିତ ସାୟୀ ବିଧ ଅନୁସାେର ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ଚିରକାଳୀନ ଭକ େନୖେବଦ ଅେଟ। 15 ଏହିରୂେପ େଲାକମାେନ ନିତ

େହାମବଳି ରୂେପ ପତି ପଭାତ େମଷ, ଭକ େନୖେବଦ ଓ େତୖଳ ଉତଗ

କରିେବ। 16 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: ଅଧପତି ଯଦି ଆପଣା

ପୁତଗଣ ମ ରୁ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରନି, େତେବ ତାହା ତାଙ ଉତରାଧକାର,

ତାହା ତାଙ ପୁତଗଣର େହବ; େସମାେନ ଉତରାଧକାର କେମ ତାହା େଭାଗ

କରିେବ। 17 ମାତ େସ ଯଦି ଆପଣାର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା

ଉତରାଧକାରରୁ କିଛି ଦାନ କରନି, େତେବ ତାହା ମୁକି ବଷ ପଯ ନ ତାହାର

େହବ; ତହ ଉତାେର ତାହା ଅଧପତିଙର େହବ; ତାଙ ଉତରାଧକାରୀତ

େକବଳ ତାଙ ପୁତଗଣର େହବ। 18 ଆହୁରି, ଅଧପତି େଲାକମାନଙୁ

େସମାନଙ ଅଧକାରରୁ ଚୁ ତ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙ ଉତରାଧକାର

ହରଣ କରିେବ ନାହ; ଆମର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧକାରରୁ

େଯପରି ଛିନଭନ େହାଇ ନ ଯାʼନି, ଏଥପାଇଁ େସ ଆପଣା ଅଧକାର ମ ରୁ
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ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ ଉତରାଧକାର ଦାନ କରିେବ।” 19 ଏଉତାେର େସ

ଦାର ପାଶସ ପେବଶ ପଥ େଦଇ େମାେତ ଯାଜକମାନଙର ଉତରାଭମୁଖ

ପବିତ େକାଠରିେଶଣୀକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ପଶିମ ଦିଗର

ପଶାତ ଭାଗେର ଏକ ସାନ ଥଲା। 20ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି

ସାନେର ଯାଜକମାେନ େଦାଷାଥକ ବଳି, ପାପାଥକ ବଳି ସିଦ କରିେବ ଓ

ଭକ େନୖେବଦ ପାକ କରିେବ; େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ଶୁଚି କରିବା

ନିମେନ ବାହାର ପାଙଣକୁ ତାହାସବୁ ଆଣିେବ ନାହ।” 21ଏଉତାେର େସ

େମାେତ ବାହାର ପାଙଣକୁ ଆଣି େସହି ପାଙଣର ଚାରି େକାଣ େଦଇ ଗମନ

କରାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସହି ପାଙଣର ପେତ କ େକାଣେର େଗାଟିଏ

େଗାଟିଏ ପାଙଣ ଥଲା। 22 ପାଙଣର ଚାରି େକାଣେର ଚାଳିଶ ହାତ ଦୀଘ ଓ

ତିରିଶ ହାତ ପସ ପାଚୀରେବଷିତ ଏକ ଏକ ପାଙଣ ଥଲା; େକାଣମାନର

ଏହି ଚାରି ପାଙଣର ସମାନ ମାପ ଥଲା। 23 ପୁଣି, େସହି ଚାରିର ଭତେର

ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ି ଗାନୁନୀ ଥଲା, ଆଉ େସହି ସବୁ ଧାଡ଼ିର ତେଳ

ଚାରିଆେଡ଼ ପାକ ସାନ ନିମତ େହାଇଥଲା। 24ଏଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ,

“ସବୁ ପାକ ଗୃହ, ଏହି ସାନେର ଗୃହର ପରିଚାରକମାେନ େଲାକମାନଙ ବଳି

ସିଦ କରିେବ।”

47ଏଥଉତାେର େସ େମାେତ େଫରାଇ ଗୃହର ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ;

ଆଉ େଦଖ, ଗୃହପେବଶ ସାନର ତଳରୁ ଜଳ ନିଗତ େହାଇ ପୂବ ଦିଗେର

ବହିଲା, କାରଣ ଗୃହର ଅଗଭାଗ ପୂବାଭମୁଖ ଥଲା; ଆଉ, େସହି ଜଳ

ତଳରୁ ଗୃହର ଦକିଣ ପାଶ େଦଇ ଯ େବଦିର ଦକିଣ ଦିଗେର ବହିଲା। 2

େତେବ େସ େମାେତ ଉତର ଦାରର ପଥ େଦଇ ବାହାର କରାଇ ଆଣିେଲ,

ଆଉ ବାହାର ପଥ େଦଇ ବୁଲାଇ ପୂବାଭମୁଖ ଦାରର ପଥ େଦଇ ବାହାର

ଦାରକୁ େନଇଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସହି ସାନେର ଦକିଣ ପାଶେର ଜଳ

ବହୁଥଲା। 3 େସହି ବ କି େଯେତେବେଳ ପରିମାପକ ରଜୁ ଆପଣା ହସେର

ଧରି ପୂବ ଆେଡ଼ ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ,

ପୁଣି, େମାେତ ଜଳ ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ ବଳାଗଣି ପଯ ନ

େହଲା। 4 ପୁନବାର େସ ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ ଓ େମାେତ ଜଳ

ମ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ ଆଣୁ ପଯ ନ େହଲା। ପୁନବାର େସ ଏକ

ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ, ଜଳ ମ େଦଇ େମାେତ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ
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କଟି ପଯ ନ େହଲା। 5 ତହ ଉତାେର େସ ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ;

େସେତେବେଳ ତାହା େଗାଟିଏ ନଦୀ େହଲା, ମଁୁ ତହ ମ େଦଇ ଗମନ କରି

ପାରିଲ ନାହ, କାରଣ ଜଳ ବଢ଼ି ଉଠିଥଲା, ତାହା ପହଁରିବା ଭଳି ଜଳ, ପାର

େହବାକୁ ଅଗମ ନଦୀ େହାଇଥଲା। 6ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ

ମନୁଷ ସନାନ, ତୁେମ କି ଏହା େଦଖଲ?” ତହେର େସ େମାେତ େଫରାଇ

ନଦୀତୀରକୁ ଆଣିେଲ। 7 ମଁୁ େଫରି ଆସିଲା େବେଳ େଦଖ, ନଦୀତୀରର

ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ଅେନକ ଅେନକ ବୃକ ଥଲା। 8 ତହେର େସ

େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି ଜଳସବୁ ପୂବ ଅଞଳ ଆେଡ଼ ବହୁଅଛି ଓ ତାହା

ଗଡ଼ି ଆରବାକୁ ଯିବ; ଆଉ, ତାହା ସମୁଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବ; େଯଉଁ ଜଳସବୁ

ନିଗତ େହଲା, ତାହାସବୁ ସମୁଦେର ପେବଶ କରିବ; ତହଁୁ େସ ଜଳ ଉତମ

େହବ। 9 ପୁଣି, ଏହି ନଦୀସବୁ େଯସକଳ ସାନ େଦଇ ବହିବ, େସସାନସିତ

ବହୁସଂଖ କ ଜୀବଜନୁ ସବୁ ବଞିେବ ଓ େସହି ସାନେର ଅପାର ମତ େହେବ;

କାରଣ ଏହିସବୁ ଜଳ େସସାନକୁ ଆସିଅଛି ଓ ସମୁଦର ଜଳ ଉତମ େହବ,

ଆଉ େଯେକୗଣସି ସାନ େଦଇ ଏହି ନଦୀ ବେହ, େସସାନର ସକଳ ହ

ସଞୀବିତ େହେବ। 10ଆଉ, ତହ ନିକଟେର ମତ ଧାରୀମାେନ ଠିଆ େହେବ;

ଐନଗଦୀଠାରୁ ଐନଇଗଇ ପଯ ନ ଜାଲ ପସାରିବାର ସାନ େହବ ଓ

ମତ ସବୁ ସ ସ ଜାତି ଅନୁସାେର ମହାସମୁଦର ମତ ନ ାୟ ସଂଖ ାେର

ଅତିଶୟ େହେବ। 11ମାତ ତହର ପଙ ସାନ ଓ ଝିଲ ଭୂମିସକଳ ଉତମ େହବ

ନାହ; େସହି ସବୁ ଲବଣ ପାଇଁ ସମପତ େହବ। 12ଆଉ, ନଦୀ ନିକଟେର

ତହର ତୀର ଉପେର, ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ସବପକାର େଭାଜନାଥ

ଫଳବୃକ େହବ, ତହର ପତ ମଳିନ େହବ ନାହ, କିଅବା ତହର ଫଳର

ଅଭାବ େହବ ନାହ; େସହି ଜଳସବୁ ପବିତ ସାନରୁ ନିଗତ େହବା ସକାଶୁ ବୃକ

ପତି ମାସ ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବ ଓ ତହର ଫଳ ଆହାରାେଥ ଓ ତହର ପତ

ଆେରାଗ ାେଥ େହବ।” 13 ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: “ତୁେମମାେନ

ଇସାଏଲ ବଂଶର ଦାଦଶ େଗାଷୀର ଅନୁସାେର ଉତରାଧକାର ନିମେନ େଯଉଁ

େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ, ତାହାର ସୀମା ଏହି; େଯାେଷଫ ଏକରୁ ଅଧକ ଅଂଶ

ପାଇବ। 14ଆଉ, ତୁମମାନଙର ଏକ େଯପରି, ଅନ େସହିପରି, ତାହା

ଉତରାଧକାର ରୂେପ ପାଇବ; ତ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ

ତାହା େଦବା ପାଇଁ ଆେମ ଆପଣା ହସ ଉଠାଇଲୁ ଓ ଏହି େଦଶ ଉତରାଧକାର



ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ ଦବକାଙ ପୁସକ 1716

ନିମେନ ତୁମମାନଙର େହବ। 15 ପୁଣି, େଦଶର ସୀମା ଏହି େହବ; ଉତର

ଦିଗେର, ହିେ ଲାନ ପଥ ନିକଟସ ମହାସମୁଦଠାରୁ ସଦା ର ପେବଶ

ସାନ ପଯ ନ; 16 ହମା , ବେରାଥା, ଦେମଶକର ଓ ହମା ର ସୀମାର

ମ ସିତ ସିବୟିମ; େହୗରଣର ସୀମା ନିକଟସ ହ ତରହତୀେକା । 17

ପୁଣି, ସମୁଦଠାରୁ ସୀମା ଦେମଶକ ସୀମା ନିକଟସ ହ ସରଐନ େହବ,

ଆଉ ଉତର ଦିଗେର ଉତରେର ହମା ର ସୀମା। ଏହା ଉତର ସୀମା। 18

ଆଉ, ପୂବ ଦିଗେର େହୗରଣ, ଦେମଶକ ଓ ଗିଲୀୟଦ, ଆଉ ଇସାଏଲ

େଦଶର ମ ବତୀ ଯଦନ େହବ; ତୁେମମାେନ ଉତର ସୀମାରୁ ପୂବ ସମୁଦ

ପଯ ନ ମାପିବ। ଏହା ପୂବ ସୀମା। 19 ଆଉ, ଦକିଣ ଦିଗେର ଦକିଣ

ସୀମା ତାମରଠାରୁ ମରୀବ କାେଦଶସ ଜଳ, ମିସରର େସାେତାମାଗ ଓ

ମହାସମୁଦ ପଯ ନ େହବ। ଏହା ଦକିଣ ଦିଗର ଦକିଣ ସୀମା। 20 ପୁଣି,

ଦକିଣ ସୀମାଠାରୁ ହମା ର ସମୁଖ ସାନ ପଯ ନ ମହାସମୁଦ ପଶିମ ସୀମା

େହବ। ଏହା ପଶିମ ସୀମା। 21 ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ ଇସାଏଲର େଗାଷୀ

ଅନୁସାେର ଆପଣାମାନଙ ମ େର ଏହି େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ। 22 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଓ େଯଉଁ ବିେଦଶୀ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ

ମ େର ପବାସ କରନି ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ସନାନସନତି ଉତନ କରିେବ,

େସମାନଙର ଉତରାଧକାର ନିମେନ ଗୁଲବାଣ ଦାରା େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ;

ଆଉ, େସମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି ଇସାଏଲସନାନଗଣର ମ େର ଗୃହଜାତ

ସନାନଗଣର ତୁଲ େହେବ; େସମାେନ ତୁମମାନଙର ସହିତ ଇସାଏଲର

େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଉତରାଧକାର ପାପ େହେବ। 23ଆଉ, ବିେଦଶୀୟ

େଲାକ େଯଉଁ େଗାଷୀ ମ େର ପବାସ କେର, େସହି ସାନେର ତୁେମମାେନ

ତାହାକୁ ଅଧକାର େଦବ, ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି।

48 େଗାଷୀବଗଙର ଏହି ଏହି ନାମ: ହମା ର ପେବଶ ସାନକୁ ଯିବାର

ହିେ ଲାନର ପଥ ନିକଟସ ଉତର ପାନ ସୀମାଠାରୁ ଦେମଶକର ସୀମା

ନିକଟସ ହ ସରଐନ , ହମା ପାଶସ ଉତର ଦିଗ ପଯ ନ; ଆଉ,

ତହର ପୂବ ଓ ପଶିମ ସୀମା େହବ; ଦା , ଏକ ଅଂଶ। 2ଆଉ, ଦା ର

ସୀମା ନିକଟେର ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ଆେଶର, ଏକ ଅଂଶ।

3 ପୁଣି, ଆେଶରର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ;

ନପାଲ, ଏକ ଅଂଶ 4 ଓ ନପାଲର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବଠାରୁ ପଶିମ
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ସୀମା ପଯ ନ; ମନଃଶି, ଏକ ଅଂଶ। 5ଆଉ, ମନଃଶିର ସୀମା ନିକଟେର

ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ଇଫୟିମ, ଏକ ଅଂଶ। 6 ଇଫୟିମର ସୀମା

ନିକଟେର ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ରୁେବ , ଏକ ଅଂଶ। 7ଆଉ,

ରୁେବ ର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ଯିହୁଦା, ଏକ

ଅଂଶ। 8 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ

ତୁମମାନଙର ଦତ ଉପହାର ଭୂମି ରହିବ, ତାହା ପସେର ପଚିଶ ହଜାର ଦଣ

ଓ ପୂବଠାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ ଦୀଘତାେର ଅନ ାନ ଅଂଶର ସମାନ

େହବ; ପୁଣି, ତହର ମ ସାନେର ଧମଧାମ େହବ। 9 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େଯଉଁ ଉପହାର ଭୂମି ନିେବଦନ କରିବ, ତାହା ଦୀଘେର ପଚିଶ

ହଜାର ଓ ପସେର ଦଶ ହଜାର ନଳ େହବ। 10 େସହି ପବିତ ଉପହାର

ଭୂମି ଏମାନଙ ପାଇଁ, ଅଥା , ଯାଜକମାନଙ ପାଇଁ େହବ; ତାହା ଉତର

ଆେଡ଼ ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଦୀଘ ଓ ପଶିମ ଆେଡ଼ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପସ,

ପୂବ ଆେଡ଼ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପସ ଓ ଦକିଣ ଆେଡ଼ ପଚିଶ ହଜାର ନଳ

ଦୀଘ େହବ; ତହର ମ ସାନେର ସଦାପଭୁଙର ଧମଧାମ େହବ। 11 ତାହା

ସାେଦାକର ସନାନଗଣ ମ ରୁ ପବିତୀକୃତ ଯାଜକମାନଙ ନିମେନ େହବ,

େସମାେନ ଆମର ରକଣୀୟ ରକା କରିଅଛନି; ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ

ବିପଥଗାମୀ େହବା ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ େଯପରି ବିପଥଗାମୀ େହେଲ,

େସମାେନ େସହିପରି ବିପଥଗାମୀ େହେଲ ନାହ। 12 େଲବୀୟମାନଙ ସୀମା

ନିକଟସ େଦଶର ଉପହାର ଭୂମିରୁ େସମାେନ ଉପହାର ଭୂମି ପାଇେବ,

ତାହା ମହାପବିତ େହବ। 13 ଆଉ, ଯାଜକମାନଙର ସୀମାନୁସାେର,

େଲବୀୟମାେନ ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଦୀଘ ଓ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପସ ଭୂମି

ପାଇେବ; ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଦୀଘତା ପଚିଶ ହଜାର ଓ ପସ ଦଶ ହଜାର ନଳ

େହବ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ଭୂମିରୁ କିଛି ବିକୟ କରିେବ ନାହ; କିଅବା

ତାହା ପରିବତନ କରିେବ ନାହ, ଅଥବା େଦଶର ପଥମଜାତ ଫଳ ହସାନରିତ

େହବ ନାହ; କାରଣ ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ ଅେଟ। 15

ଆଉ, ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଭୂମିର ସମୁଖେର ପସ ପରିମାଣେର େଯଉଁ ପାଞ

ହଜାର ନଳ ଅବଶିଷ ରେହ, ତାହା ସାଧାରଣ ବ ବହାର, ନଗର, ବସତି

ସାନ ଓ ତଳଭୂମି ନିମେନ ରହିବ ଓ ନଗର ତହ ମ ସାନେର େହବ। 16

ପୁଣି, ତହର ପରିମାଣ ଏହିରୂପ େହବ; ଉତର ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ ଶହ
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ନଳ, ଦକିଣ ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ ଶହ, ପୂବ ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ

ଶହ ଓ ପଶିମ ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପାଞ ଶହ ନଳ େହବ। 17ଆଉ, ନଗରର

ତଳଭୂମି ରହିବ; ଉତର ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ନଳ, ଦକିଣ ଆେଡ଼ ଦୁଇ

ଶହ ପଚାଶ, ପୂବ ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଓ ପଶିମ ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ

ନଳ ଭୂମି ରହିବ। 18 ପୁଣି, ପବିତ ଉପହାର ଭୂମି ଦୀଘତାନୁସାେର େଯଉଁ

ଅବଶିଷ ଭୂମି, ତାହା ପୂବ ପତି ଦଶ ହଜାର; ପଶିମ ପତି ଦଶ ହଜାର ନଳ

େହବ ଓ ତାହା ପବିତ ଉପହାର ଭୂମିର ସମୁଖବତୀ େହବ ଓ ତଦୁ ତନ ଦବ

ନଗରର ପରିଶମକାରୀମାନଙ ଭକ ନିମେନ େହବ। 19ଆଉ, ଇସାଏଲର

ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ମ ରୁ ନଗରେର ଶମକାରୀମାେନ ତାହା କୃଷି କରିେବ।

20 ସମୁଦାୟ ଉପହାର ଭୂମି ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଦୀଘ ଓ ପଚିଶ ହଜାର

ନଳ ପସ େହବ; ତୁେମମାେନ ନଗର ଅଧକାର ସହିତ ଚତୁଃେଷାଣ ପବିତ

ଉପହାର ଭୂମି ନିେବଦନ କରିବ। 21 ପୁଣି, ପବିତ ଉପହାର ଭୂମିର ଓ ନଗର

ଅଧକାରର ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ଅବଶିଷ ଭୂମି ଅଧପତିଙର େହବ;

ଅଥା , ଅନ ାନ ଅଂଶର ଅନୁସାେର ପୂବ ସୀମା ଆେଡ଼ ପଚିଶ ହଜାର ନଳ

ପରିମିତ ଉପହାର ଭୂମିର ସମୁଖସ ଭୂମି ଓ ପଶିମ ଦିଗେର ପଶିମ ଆେଡ଼

ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ପରିମିତ ଭୂମିର ସମୁଖସ ଭୂମି ଅଧପତିଙର େହବ; ଆଉ,

ପବିତ ଉପହାର ଭୂମି ଓ ଗୃହର ପବିତ ସାନ ତହର ମ ସିତ େହବ। 22

ଆହୁରି, ଅଧପତିଙ ଅଂଶ ମ ସିତ େଲବୀୟମାନଙ ଅଧକାରର ସୀମା ଓ

ନଗର ଅଧକାରର ସୀମାଠାରୁ (େଯଉଁ ଭୂମି) ଯିହୁଦା ଓ ବିନ ାମୀ ର ସୀମାର

ମ ବତୀ ଅଛି, ତାହା ଅଧପତିଙ ପାଇଁ େହବ। 23 ଅବଶିଷ େଗାଷୀମାନଙ

ବିଷୟ: ପୂବ ସୀମାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ବିନ ାମୀ ର ଏକ ଅଂଶ।

24 ବିନ ାମୀ ର ସୀମା ନିକଟସ ପୂବ ସୀମାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ;

ଶିମୀେୟାନର ଏକ ଅଂଶ 25 ପୁଣି, ଶିମୀେୟାନର ସୀମା ନିକଟସ ପୂବ

ସୀମାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ଇଷାଖରର ଏକ ଅଂଶ। 26ଆଉ, ଇଷାଖରର

ସୀମା ନିକଟସ ପୂବ ସୀମାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ସବୂଲୂନର ଏକ ଅଂଶ।

27 ସବୂଲୂନର ସୀମା ନିକଟସ ପୂବ ସୀମାରୁ ପଶିମ ସୀମା ପଯ ନ; ଗା ର

ଏକ ଅଂଶ। 28 ପୁଣି, ଗା ର ସୀମା ନିକଟସ ଦକିଣ ଆେଡ଼ ଦକିଣ ସୀମା

ନିକଟେର ତାମରଠାରୁ ମରୀବ କାେଦଶସ ଜଳ ପଯ ନ, ଅଥା , ମିସରର

ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ ପଯ ନ (େଦଶର) ସୀମା େହବ। 29 ତୁେମମାେନ
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ଇସାଏଲ େଗାଷୀଗଣର ଉତରାଧକାର ନିମେନ େଯଉଁ େଦଶ ଗୁଲବାଣ ଦାରା

ବିଭାଗ କରିବ, ତାହା ଏହି ଓ ଏହିସବୁ େସମାନଙର ଭନ ଭନ ଅଂଶ େହବ,

ଏହା ପଭୁ, ସଦାପଭୁ କହନି। 30ଆଉ, ଏହିସବୁ ନଗରର ନିଗମନ ସାନ

େହବ; ଉତର ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପାଞ ଶହ ଦଣ ପରିମିତ ଭୂମି 31 ଓ

ନଗରର ଦାରସକଳ ଇସାଏଲ େଗାଷୀଗଣର ନାମାନୁସାେର େହବ; ଉତର

ଆେଡ଼ ତିନି ଦାର େହବ; ଅଥା , ରୁେବ ର ଏକ ଦାର; ଯିହୁଦାର ଏକ ଦାର;

େଲବୀର ଏକ ଦାର; 32 ପୁଣି, ପୂବ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପାଞ ଶହ ଦଣ

ଭୂମି ଓ ତିନି ଦାର େହବ; ଅଥା , େଯାେଷଫର ଏକ ଦାର, ବିନ ାମୀ ର

ଏକ ଦାର, ଦା ର ଏକ ଦାର; 33ଆଉ, ଦକିଣ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପାଞ

ଶହ ଦଣ ପରିମିତ ଭୂମି ଓ ତିନି ଦାର େହବ; ଶିମୀେୟାନର ଏକ ଦାର;

ଇଷାଖରର ଏକ ଦାର; ସବୂଲୂନର ଏକ ଦାର; 34 ପଶିମ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର

ପାଞ ଶହ ଦଣ ଭୂମି ଓ ତିନି ଦାର େହବ; ଗା ର ଏକ ଦାର; ଆେଶରର ଏକ

ଦାର; ନପାଲର ଏକ ଦାର େହବ। 35 ଚତୁଦଗ ଅଠର ହଜାର ଦଣ ପରିମିତ

େହବ, ଆଉ ‘ସଦାପଭୁ ତହ ବିଦ ମାନ,’ େସହି ଦିନଠାରୁ ନଗରର ଏହି ନାମ

େହବ।”
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ଦାନିେୟଲ
1ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ ର ଶାସନ କାଳର ତୃତୀୟ ବଷେର

ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସି ତାହା ଅବେରାଧ କଲା।

2 ପୁଣି, ପଭୁ ଯିହୁଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀ କୁ ଓ ପରେମଶରଙ ଗୃହର

େକେତକ ପାତ ତାହାର ହସେର ସମପ େଦେଲ; ତହେର େସ ଶିନୀୟର

େଦଶେର ଥବା ଆପଣା େଦବ ମନିରକୁ େସହି ସବୁ େନଇଗଲା ଓ ପାତସକଳ

େସ ଆପଣା େଦବତାର ଭଣାର ଗୃହେର ରଖଲା। 3 ପୁଣି, ରାଜା ଇସାଏଲର

ସନାନଗଣ ମ ରୁ, ଅଥା , ରାଜକୀୟ ଓ କୁଳୀନ ବଂଶରୁ 4 ନିଖୁଣ,

ସୁନର ଓ ସମସ ାନେର ନିପୁଣ, ବିଦ ାେର ବିଚକଣ, ବୁଦିେର ବି ଓ

ରାଜପାସାଦେର ଠିଆ େହବାକୁ େଯାଗ େକେତକ ଯୁବା େଲାକଙୁ ଆଣିବାକୁ

ଓ କ ଦୀୟ ବିଦ ା ଓ ଭାଷା ଶିଖାଇବାକୁ ଆପଣାର ନପୁଂସକାଧପତି

ଅସନ କୁ କହିଲା। 5 ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ତିନି ବଷର େଶଷେର

ରାଜାଙ ନିକଟେର ଠିଆ େହେବ, ଏଥପାଇଁ ରାଜା େସମାନଙ ନିମେନ ରାଜାର

ଆହାରୀୟ ଦବ ରୁ ଓ ପାନୀୟ ଦାକାରସରୁ େଦୖନିକ ଅଂଶ େଦବା ପାଇଁ ଓ

ତିନି ବଷ ପଯ ନ େସମାନଙ ପତିେପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରୂପଣ କଲା। 6

ଏମାନଙ ମ େର ଯିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଦାନିେୟଲ, ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ

ଅସରୀୟ ଥେଲ। 7 ପୁଣି, ନପୁଂସକାଧପତି େସମାନଙୁ ନାମ େଦଲା; େସ

ଦାନିେୟଲଙୁ େବ ଟଶତର, ହନାନୀୟଙୁ ଶଦ , ମୀଶାେୟଲଙୁ େମୖଶ

ଓ ଅସରୀୟକୁ ଅେବ ନେଗା ନାମ େଦଲା। 8 ମାତ ରାଜାର ଆହାରୀୟ

ଦବ େର ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦାକାରସେର ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା

ପାଇଁ ଦାନିେୟଲ ନିଜ ମନେର ସିର କେଲ; ଏେହତୁ େସ େଯପରି ଆପଣାକୁ

ଅଶୁଚି ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ େସ ନପୁଂସକାଧପତିଙୁ ନିେବଦନ କେଲ। 9

େସେତେବେଳ ପରେମଶର େସହି ନପୁଂସକାଧପତିର ଦୃଷିେର ଦାନିେୟଲଙୁ

ଅନୁଗହ ଓ ଦୟାର ପାତ କେଲ। 10 ତହେର ନପୁଂସକାଧପତି ଦାନିେୟଲଙୁ

କହିଲା, େଯ ତୁମମାନଙର ଭକ ଓ ପାନୀୟ ଦବ ନିରୂପଣ କରିଅଛନି, “ମଁୁ

ଆପଣାର ପଭୁ େସହି ମହାରାଜାଙୁ ଭୟ କେର; କାରଣ େସ ତୁମମାନଙର

ସମବୟସ ଯୁବାମାନଙର ମୁଖ ଅେପକା ତୁମମାନଙ ମୁଖ କାହକି ମଳିନ

େଦଖେବ? ତାହାେହେଲ, ତୁେମମାେନ ରାଜାଙ ନିକଟେର େମାର ମସକକୁ

ସଂଶୟାପନ କରିବ।” 11 ତହେର ନପୁଂସକାଧପତି ଦାନିେୟଲ, ହନାନୀୟ,



ଦାନିେୟଲ 1721

ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟଙ ଉପେର େଯଉଁ ଗୃହା କକୁ ନିଯୁକ କରିଥଲା,

ତାହାକୁ ଦାନିେୟଲ କହିେଲ; 12 “ଅନୁଗହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଦଶ

ଦିନ ପରୀକା କରନୁ; ଆମମାନଙୁ େଭାଜନ ନିମେନ ଶସ ଓ ପାନ ନିମେନ

ଜଳ ଦିଆଯାଉ। 13 ତହ ଉତାେର ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଆମମାନଙର ମୁଖ

ଓ ରାଜକୀୟ ଭକ େଭାଜନକାରୀ ଯୁବାମାନଙର ମୁଖ େଦଖାଯାଉ; ତହେର

ଆପଣ େଯପରି େଦଖନି, ତଦନୁସାେର ଆପଣ ଦାସମାନଙ ପତି ବ ବହାର

କରନୁ।” 14 ତହେର େସ ଏହି ବିଷୟେର େସମାନଙ କଥା ଗାହ କରି ଦଶ

ଦିନ ପଯ ନ େସମାନଙର ପରୀକା କଲା। 15 ପୁଣି, ଦଶ ଦିନର େଶଷେର

ରାଜକୀୟ ଆହାର େଭାଜନକାରୀ ସକଳ ଯୁବାଙ ମୁଖ ଅେପକା େସମାନଙ

ମୁଖ ସୁନର େଦଖାଗଲା ଓ େସମାେନ ଅଧକ ହୃଷପୃଷ େଦଖାଗେଲ। 16

ଏଥେର ଗୃହା କ େସମାନଙର େସହି ଭକ ଓ ପାନୀୟ ଦାକାରସ ବନ କରି

େସମାନଙୁ ଶସ େଦଲା। 17ଆଉ, ପରେମଶର େସହି ଚାରି ଯୁବାଙୁ ସମସ

ବିଦ ା ଓ ାନେର, ବୁଦି ଓ ନିପୁଣତା େଦେଲ ପୁଣି, ଦାନିେୟଲ ଯାବତୀୟ

ଦଶନ ଓ ସପ ବିଷୟେର ବୁଦିମାନ େହେଲ। 18ଆଉ, ରାଜା େସମାନଙୁ

ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମେନ େଯଉଁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଥେଲ, ତାହା େଶଷ

ହୁଅେନ, ନପୁଂସକାଧପତି େସମାନଙୁ ନବୂଖ ନିତରର ଛାମୁକୁ ଆଣିଲା। 19

ପୁଣି, ରାଜା େସମାନଙ ସେଙ ଆଳାପ କେଲ; ଆଉ, େସହି ସମସଙ ମ େର

ଦାନିେୟଲ, ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟ ସମାନ େକହି େଦଖାଗେଲ

ନାହ; ଏଣୁ ଏମାେନ ରାଜାଙ ଛାମୁେର ଠିଆ େହେଲ। 20ଆଉ, ାନ ଓ

ବୁଦି ସମନୀୟ େଯଉଁ େକୗଣସି କଥା ରାଜା େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, େସହି

ସକଳ ବିଷୟେର େସ ଆପଣାର ସମଗ ରାଜ ସ ଯାବତୀୟ ମନେବତା ଓ

ଗଣକ ଅେପକା େସମାନଙର ବି ତା ଦଶଗୁଣ ଅଧକ େଦଖଲା। 21 ପୁଣି,

ଦାନିେୟଲ େକାର ରାଜାର ପଥମ ବଷ ପଯ ନ େସଠାେର ରହିେଲ।

2ଏଥଉତାେର ନବୂଖ ନିତରର ଶାସନ କାଳର ଦିତୀୟ ବଷେର,

ନବୂଖ ନିତର ସପ େଦଖଲା; ତହେର ତାହାର ଆତା ଉ ବିଗ େହଲା ଓ

ତାହାର ନିଦା ଭଗ େହଲା। 2 ତହଁୁ ରାଜାକୁ ତାହାର ସପ ଜଣାଇବା ନିମେନ

ରାଜା ମନେବତା, ଗଣକ, ମାୟାବୀ ଓ କ ଦୀୟମାନଙୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆ ା

େଦଲା। ଏଥେର େସମାେନ ଆସି ରାଜାର ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 3 ପୁଣି,

ରାଜା େସମାନଙୁ କହିଲା, “ମଁୁ େଗାଟିଏ ସପ େଦଖଅଛି, ଆଉ େସହି ସପ
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ବୁଝିବା ପାଇଁ େମାର ମନ ଚିନିତ େହଉଅଛି।” 4 ତହେର କ ଦୀୟମାେନ

ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ରାଜାକୁ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ;

ଆପଣଙ ଦାସମାନଙୁ ସପଟି ଜଣାଉନୁ, ଆେମମାେନ ତହର ଅଥ ପକାଶ

କରିବୁ।” 5 ରାଜା କ ଦୀୟମାନଙୁ ଉତର େଦଇ କହିଲା, “େମାʼ ଠାରୁ କଥା

ବାହାରି ଯାଇଅଛି; ତୁେମମାେନ ଯଦି େସହି ସପ ଓ ତହର ଅଥ େମାେତ ନ

ଜଣାଅ, େତେବ ତୁେମମାେନ ଖଣ ଖଣ େହାଇ କଟାଯିବ ଓ ତୁମମାନଙର ଗୃହ

ଖତରାଶି କରାଯିବ। 6 ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ ସପ ଓ ତହର ଅଥ ପକାଶ

କର, େତେବ ତୁେମମାେନ େମାʼ ଠାରୁ ଦାନ, ପୁରସାର ଓ ମହାସମାଦର

ପାଇବ; ଏଥପାଇଁ େସହି ସପ ଓ ତହର ଅଥ େମାʼ ନିକଟେର ପକାଶ କର।”

7 େସମାେନ ଦିତୀୟ ଥର ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “ମହାରାଜା, ଆପଣା

ଦାସମାନଙୁ ସପଟି ଜଣାଉନୁ, ତହେର ଆେମମାେନ ଅଥ ପକାଶ କରିବୁ।”

8 ରାଜା ଉତର କରି କହିଲା, “େମାʼ ଠାରୁ କଥା ବାହାରି ଯାଇଅଛି, ଏହା

େଦଖ ତୁେମମାେନ ସମୟ ବିଳମ କରିବାର ଇଚା କରୁଅଛ, ଏହା ମଁୁ ନିଶୟ

ଜାେଣ। 9 ମାତ ତୁେମମାେନ ଯଦି େସହି ସପ େମାେତ ନ ଜଣାଅ; େତେବ

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏକମାତ ବ ବସା ଅଛି; କାରଣ ସମୟର ପରିବତନ

େହବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ େମାʼ ଛାମୁେର ମିଥ ା ଓ ପବଞନାବାକ କହିବା

ପାଇଁ ପସୁତ କରିଅଛ; ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ସପଟି େମାେତ ଜଣାଅ,

ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ େଯ ତହର ଅଥ େମାʼ ନିକଟେର ପକାଶ କରି

ପାରିବ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣିବି।” 10 କ ଦୀୟମାେନ ରାଜାର ଛାମୁେର ଉତର କରି

କହିେଲ, ମହାରାଜାଙ ବିଷୟ େଯ ପକାଶ କରି ପାରିବ, “ପୃଥବୀେର ଏପରି

େକୗଣସି ମନୁଷ ନାହ; କାରଣ େକୗଣସି ରାଜା, ପଭୁ କିଅବା ଶାସନକତା

େକୗଣସି ମନ କୁ କିଅବା ଗଣକକୁ ଅଥବା କ ଦୀୟକୁ ଏପରି କଥା ପଚାରି

ନାହାନି। 11 ପୁଣି, ମହାରାଜା ଯାହା ଚାହାନି, ତାହା ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ

ଓ େଯଉଁମାନଙର ନିବାସ ମାଂସ େଦହେର ନୁେହଁ, େସହି େଦବଗଣ ବିନୁ

ଆଉ େକହି ମହାରାଜାଙ ଛାମୁେର ତାହା ପକାଶ କରି ନ ପାେର।” 12 ଏହି

କାରଣରୁ ରାଜା କୁଦ ଓ ପଚଣ େକାପାନିତ େହାଇ ବାବିଲର ସକଳ ବିଦା

େଲାକଙୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଲା। 13 ତହେର ଆ ା ପଚାରିତ େହଲା

େଯ, ବିଦା େଲାକମାେନ ହତ େହେବ; ଆଉ, େଲାକମାେନ ଦାନିେୟଲ ଓ

ତାଙର ସଙୀମାନଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅେନଷଣ କେଲ। 14 େସେତେବେଳ
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ଅରୀେୟା ନାମକ େଯଉଁ ରାଜେସନାପତି ବାବିଲୀୟ ବିଦା ମାନଙୁ ବଧ

କରିବା ପାଇଁ ନିଗତ େହାଇଥଲା, ତାହାକୁ ଦାନିେୟଲ ବିେବଚନାେର ଓ

ାନେର ଉତର େଦେଲ; 15 େସ ରାଜେସନାପତି ଅରୀେୟା କୁ ଉତର କରି

କହିେଲ, “ରାଜା ା ଏେଡ଼ ବ ଗ କାହକି?” ତହେର ଅରୀେୟା ଦାନିେୟଲଙୁ

ବୃତାନ ଜଣାଇଲା। 16 ଏଥେର ଦାନିେୟଲ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆପଣା

ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପାଥନା କେଲ, ତାହା କେଲ

ମହାରାଜାଙ ନିକଟେର ସପର ଅଥ ପକାଶ କରିବି େବାଲ କହିେଲ। 17

ଏଥେର ଦାନିେୟଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ ଓ ତାଙର ସଙୀମାେନ

େଯପରି ବାବିଲର ଅନ ାନ ବିଦା ମାନଙ ସେଙ ବିନଷ େନାହିେବ, 18

ଏଥପାଇଁ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟେର ସଗସ ପରେମଶରଙର ଅନୁଗହ ପାଥନା

କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙୀ ହନାନୀୟ, ମୀଶାେୟଲ ଓ ଅସରୀୟକୁ େସହି

ବୃତାନ ଜଣାଇେଲ। 19 ଏଥଉତାେର ରାତିକାଳୀନ ଦଶନେର େସହି ନିଗୂଢ଼

ବିଷୟ ଦାନିେୟଲଙ ପତି ପକାଶିତ େହଲା। ତହେର ଦାନିେୟଲ ସଗସ

ପରେମଶରଙର ଧନ ବାଦ କେଲ। 20 ଦାନିେୟଲ ଉତର କରି କହିେଲ,

“ପରେମଶରଙର ନାମ ସଦାସବଦା ଧନ େହଉ; କାରଣ ାନ ଓ ପରାକମ

ତାହାଙର; 21ଆଉ, େସ ସମୟ ଓ ଋତୁ ପରିବତନ କରନି; େସ ରାଜାଗଣକୁ

ପଦଚୁ ତ କରନି ଓ ରାଜାଗଣକୁ ପଦସ କରନି; େସ ାନୀମାନଙୁ ାନ ଓ

ବୁଦିମନମାନଙୁ ବିେବଚନା ଦିଅନି; 22 େସ ଗଭୀର ଓ ଗୁପ ବିଷୟସବୁ ପକାଶ

କରନି; ଅନକାରେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା େସ ଜାଣନି ଓ ତାହାଙ ନିକଟେର

େଜ ାତିଃ ବାସ କରଇ। 23 େହ େମାର ପୂବପୁରୁଷଗଣର ପରେମଶର, ମଁୁ

ତୁମର ଧନ ବାଦ ଓ ପଶଂସା କରୁଅଛି, ତୁେମ େମାେତ ାନ ଓ ସାମଥ

େଦଇଅଛ ଓ ତୁମ ନିକଟେର ଆମମାନଙର ନିେବଦନର ବିଷୟ ଏେବ

େମାେତ ଜଣାଇଅଛ; କାରଣ ତୁେମ ରାଜାର କଥା ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇଅଛ।”

24ଏେହତୁ ବାବିଲୀୟ ବିଦା ଗଣକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାର ନିଯୁକ

ଅରୀେୟା ନିକଟକୁ ଦାନିେୟଲ ଗେଲ; େସ ଯାଇ ତାହାକୁ ଏହିପରି କହିେଲ,

“ବାବିଲୀୟ ବିଦା ମାନଙୁ ବଧ ନ କରନୁ; ରାଜାଙ ଛାମୁକୁ େମାେତ େନଇ

ଯାଉନୁ, ମଁୁ ରାଜାଙ ନିକଟେର ଅଥ ପକାଶ କରିବି।” 25ତହେର ଅରୀେୟା

ଦାନିେୟଲଙୁ ଶୀଘ ରାଜା ଛାମୁକୁ େନଇ ରାଜାକୁ ଏରୂପ କହିଲା, “ନିବାସିତ

ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ମ େର ମଁୁ ଜେଣ ମନୁଷ ପାଇଅଛି, େସ ମହାରାଜାଙୁ
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ଅଥ ଜଣାଇେବ।” 26 ରାଜା େସହି ଦାନିେୟଲ, ଯାହାଙ ନାମ େବ ଟଶତର

ଥଲା, ତାଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ମଁୁ େଯଉଁ ସପ େଦଖଅଛି, ତୁେମ କି ତାହା

ଓ ତହର ଅଥ େମାେତ ଜଣାଇପାର?” 27 ଦାନିେୟଲ ରାଜାଙ ଛାମୁେର

ଉତର କରି କହିେଲ, “ମହାରାଜା େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ କଥା ପଚାରି ଅଛନି, ତାହା

ବିଦା େଲାକ କିଅବା ଗଣକ ଅବା ମନେବତା ଅଥବା ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ

ମହାରାଜାଙ ଛାମୁେର ପକାଶ କରିପାରନି ନାହ; 28 ମାତ େଯ ନିଗୂଢ଼

ବିଷୟମାନ ପକାଶ କରନି, ଏପରି ଏକ ପରେମଶର ସଗେର ଅଛନି, ଆଉ

ଅନିମ କାଳେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େସ ମହାରାଜା ନବୂଖ ନିତରଙୁ

ଜଣାଇ ଅଛନି। ଆପଣଙ ସପ ଓ ଶଯ ା ଉପେର ଆପଣଙ ମନର ଦଶନ

ଏହି; 29 େହ ମହାରାଜ, ଶଯ ା ଉପେର ଆପଣଙ ମନେର ଭବିଷ ଘଟଣା

ବିଷୟକ ଚିନା ଉପସିତ େହଲା; ଆଉ େଯ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟମାନ ପକାଶ କରନି,

େସ ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଆପଣଙ ପତି ପକାଶ କରିଅଛନି। 30 ମାତ

େକୗଣସି ଜୀବିତ େଲାକର ାନ ଅେପକା େମାʼ ର ାନ ଅଧକ ଅଛି େବାଲ

େଯ ଏହି ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ମହାରାଜାଙୁ

େଯପରି ଅଥ ାତ କରାଯିବ ଓ ଆପଣ େଯପରି ନିଜ ମନର ଚିନା ଜାଣିେବ,

ଏଥପାଇଁ ତାହା େମା ପତି ପକାଶିତ େହାଇଅଛି। 31 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ

େଦଖୁ େଦଖୁ ଏକ ପକାଣ ପତିମା େଦଖେଲ, ଅତି ବିକମୀ ଓ ଅତିଶୟ

େତେଜାବିଶିଷ େସହି ପତିମା ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଲା ଓ ତହର

ଦୃଶ ଭୟଙର ଥଲା। 32 େସହି ପତିମାର ମସକ ଶୁଦ ସୁବଣମୟ, ତାହାର

ବକ ଓ ବାହୁ େରୗପ ମୟ, ତାହାର ଉଦର ଓ ଜଙ ପିତଳମୟ, 33 ତାହାର

ଚରଣ େଲୗହମୟ ଓ ତାହାର ପାଦର କିଛି ଅଂଶ େଲୗହମୟ, କିଛି ମୃତିକାମୟ

ଥଲା। 34ଆପଣ ନିରୀକଣ କରୁ କରୁ େଶଷେର ହସ ବିନା େଚଦିତ ଏକ

ପସର େସହି ପତିମାର େଲୗହ ଓ ମୃତିକାମୟ ପାଦକୁ ଆଘାତ କରି ଖଣ ଖଣ

କରି ଭାଙି ପକାଇଲା। 35 ଏଥେର େଲୗହ, ମୃତିକା, ପିତଳ, ରୂପା ଓ ସୁନା

ଏକସଙେର ଖଣ ଖଣ େହାଇ ଭଙା ଗଲା, ଆଉ ଗୀଷକାଳୀନ ଖଳାର ତୁଷ

ପରି େହଲା; ଆଉ, ବାୟୁ େସସବୁକୁ ଉଡ଼ାଇ େନଇଗଲା ଓ େସସବୁର ପାଇଁ

ଆଉ ସାନ ମିଳିଲା ନାହ; ପୁଣି, େସହି ପତିମାକୁ ଆଘାତ କଲା େଯଉଁ ପସର,

ତାହା ବଢ଼ି ଏକ ମହାପବତ େହଲା, ଆଉ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀକୁ ପରିପୂଣ

କଲା। 36 ସପଟି ଏହି; ଏେବ ଆେମମାେନ ମହାରାଜାଙ ଛାମୁେର ତହର
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ଅଥ ଜଣାଇବୁ। 37 େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ରାଜାଧରାଜ; ସଗସ ପରେମଶର

ଆପଣଙୁ ରାଜ , ପରାକମ, କମତା ଓ ମହିମା େଦଇଅଛନି। 38 ଆଉ,

େଯେକୗଣସି ସାନେର ମନୁଷ ସନାନଗଣ ବାସ କରନି, େସହି ସାନର ଭୂଚର

ପଶୁଗଣ ଓ ଆକାଶର ପକୀଗଣକୁ େସ ଆପଣଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛନି

ଓ େସହି ସକଳର ଉପେର ଆପଣଙୁ କତୃତ େଦଇଅଛନି; ଆପଣ ହ େସହି

ସୁବଣମୟ ମସକ ଅଟନି। 39 ପୁଣି, ଆପଣଙ ଉତାେର ଆପଣଙଠାରୁ ନୂ ନ

ଆଉ େଗାଟିଏ ରାଜ ଉଠିବ ଓ ତହ ଉତାେର ପିତଳମୟ ତୃତୀୟ ଏକ

ରାଜ ଉଠିବ, ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ଉପେର କତୃତ କରିବ। 40 ପୁଣି,

ଚତୁଥ ରାଜ େଲୗହ ତୁଲ ଦୃଢ଼ େହବ; କାରଣ େଲୗହ େଯପରି ସକଳ ଦବ

ଖଣ ଖଣ କରି ଆୟତ କେର ଓ େଲୗହ େଯପରି ଏହିସବୁକୁ ଚୂଣ କେର,

େସହିପରି େସହି ରାଜ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙି ସବୁ ଚୂଣ କରିବ। 41ଆହୁରି,

ଆପଣ େଯପରି େଦଖେଲ େଯ, ପାଦ ଓ ପାଦର ଅଙୁଳି କିଛି କୁମକାରର

ମୃତିକାମୟ ଓ କିଛି େଲୗହମୟ ଥଲା, େସପରି େସ ରାଜ ବିଭକ ରାଜ

େହବ; ମାତ ତହେର େଲୗହର ଦୃଢ଼ତା ରହିବ, କାରଣ କଦମେର େଲୗହ

ମିଶିତ ଥବାର ଆପଣ େଦଖେଲ। 42 ପୁଣି, ପାଦର ଅଙୁଳିସବୁ େଯପରି

କିଛି େଲୗହମୟ ଓ କିଛି ମୃତିକାମୟ ଥଲା, େସପରି ରାଜ ର ଏକାଂଶ

ଦୃଢ଼ ଓ ଏକାଂଶ ଭଗ େହବ। 43ଆଉ, ଆପଣ େଯପରି କଦମ ସଙେର

େଲୗହ ମିଶିତ ଥବାର େଦଖେଲ, େସପରି େସମାେନ ମନୁଷ ମାନଙ ବଂଶ

ସେଙ ଆେପ ମିଶିତ େହେବ; ମାତ େଲୗହ େଯପରି ମୃତିକାେର ମିଶିତ ହୁଏ

ନାହ, ତଦୂପ େସମାେନ ପରସର ସଂଲଗ େହାଇ ରହିେବ ନାହ। 44 ପୁଣି,

େସହି ରାଜାଗଣର ସମୟେର ସଗସ ପରେମଶର େଗାଟିଏ ରାଜ ସାପନ

କରିେବ, ତାହା କଦାପି ବିନଷ େହବ ନାହ, କିଅବା ତହର ଆଧପତ ଅନ

େଗାଷୀର ହସେର ଛଡ଼ାଯିବ ନାହ; ମାତ ତାହା ଏହିସବୁ ରାଜ କୁ ଖଣ ଖଣ

ଓ ନଷ କରି ଆେପ ଚିରସାୟୀ େହବ। 45 କାରଣ ପବତରୁ ହସ ବିନା

େଛଦିତ ଏକ ପସର େଯ େସହି େଲୗହ, ପିତଳ, ମୃତିକା, ରୂପା ଓ ସୁନାକୁ ଚୂଣ

କଲା, ଏହା ଆପଣ େଦଖେଲ; ଯାହା ଏଥଉତାେର ଘଟିବ, ତାହା ମହାନ

ପରେମଶର ମହାରାଜାଙୁ ାତ କରାଇଅଛନି; ପୁଣି, ଏହି ସପ ନିଶିତ ଓ

ତହର ଅଥ ସତ ।” 46 େସେତେବେଳ ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି

ଦାନିେୟଲଙୁ ପଣାମ କଲା ଓ େଲାକମାେନ େଯପରି ତାଙ ଉେଦଶ େର
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େନୖେବଦ ଓ ସୁଗନି ଧୂପ ଉତଗ କରିେବ, ଏହା ଆ ା କଲା। 47 ରାଜା

ଦାନିେୟଲଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “ତୁେମ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କଥା ପକାଶ କରିବାକୁ

ସମଥ େହାଇଅଛ, ଏଥପାଇଁ ନିଶୟ ତୁମର ପରେମଶର ଈଶରଗଣର ଈଶର

ଓ ରାଜାଗଣର ପଭୁ ଓ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟମାନର ପକାଶକ ଅଟନି।” 48ତହଁୁ

ରାଜା ଦାନିେୟଲଙୁ ମହାନ କରି ଅେନକ ବହୁମୂଲ ଉପହାର େଦଲା,

ଆଉ ବାବିଲର ସମୁଦାୟ ପେଦଶ ଉପେର କତୃତ ପଦ େଦଇ ବାବିଲସ

ଯାବତୀୟ ବିଦା େଲାକଙ ଉପେର ତାଙୁ ପଧାନ ଅଧପତି କଲା। 49 ପୁଣି,

ଦାନିେୟଲ ରାଜା ନିକଟେର ନିେବଦନ କରେନ, ରାଜା ଶଦ , େମୖଶ ଓ

ଅେବ ନେଗାଙୁ ବାବିଲ ପେଦଶର କାଯ େର ନିଯୁକ କଲା; ମାତ ଦାନିେୟଲ

ରାଜଦାରେର ରହିେଲ।

3ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଷାଠିଏ ହାତ ଉଚ ଓ ଛଅ ହାତ ପସ ଏକ

ସୁବଣମୟ ପତିମା ନିମାଣ କଲା; ବାବିଲ ପେଦଶର ଦୂରା ନାମକ

ପଦାେର େସ ତାହା ସାପନ କଲା। 2 ତହେର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର

େସହି େଯଉଁ ପତିମା ସାପନ କରିଥଲା, ତାହାର ପତିଷା କରିବାକୁ

ଆସିବା ପାଇଁ କିତିପାଳମାନଙୁ, ରାଜପତିନିଧମାନଙୁ ଓ େଦଶା କଗଣଙୁ,

ବିଚାରକତାଗଣଙୁ, େକାଷା କଗଣଙୁ, ବ ବସାପକଗଣଙୁ, େବବତାଗଣଙୁ

ଓ ପେଦଶୀୟ ସକଳ ଶାସନକତାଗଣଙୁ ଏକତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା

ନବୂଖ ନିତର େଲାକ େପରଣ କଲା। 3 ତହେର କିତିପାଳମାେନ,

ରାଜପତିନିଧମାେନ ଓ େଦଶା କଗଣ, ବିଚାରକତାଗଣ, େକାଷା କଗଣ,

ବ ବସାପକଗଣ, େବବତାଗଣ ଓ ପେଦଶୀୟ ସକଳ ଶାସନକତାଗଣ, ରାଜା

ନବୂଖ ନିତରର ସାପିତ ପତିମାର ପତିଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକତ େହେଲ,

ଆଉ େସମାେନ ନବୂଖ ନିତରର ସାପିତ ପତିମାର ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ।

4 ତହଁୁ େଘାଷକ ଉଚସରେର କହିଲା, “େହ େଲାକବୃନ, େଗାଷୀବଗ ଓ ନାନା

ଭାଷାବାଦୀଗଣ, ତୁମମାନଙୁ ଏହି ଆ ା ଦିଆଯାଉଅଛି, 5 େଯଉଁ ସମୟେର

ତୁେମମାେନ ଶୃଙ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସନୀ ଓ େନବଲ, ମୃଦଙ ଓ ସବୁ

ପକାର ବାଦ ଶୁଣିବ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ରାଜା ନବୂଖ ନିତରଙ

ସାପିତ ସୁବଣ ପତିମା ସମୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଣାମ କରିବ। 6 ପୁଣି,

େଯେକୗଣସି େଲାକ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ ନ କରିବ, େସ େସହି ଦଣେର ପଜଳିତ

ଅଗିକୁଣେର ନିକିପ େହବ।” 7 ଏେହତୁରୁ େଯେତେବେଳ ସମସ େଲାକ
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ଶୃଙ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସନୀ, େନବଲ ଓ ସବୁ ପକାର ବାଦ ଶୁଣିେଲ,

େସେତେବେଳ ସମସ େଲାକ, େଗାଷୀୟ ବଗ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ ରାଜା

ନବୂଖ ନିତରର ସାପିତ ପତିମାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ କେଲ। 8 ଏଥପାଇଁ

େସହି ସମୟେର େକେତକ କ ଦୀୟ େଲାକ ନିକଟକୁ ଆସି ଯିହୁଦୀୟ

େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର ଅପବାଦ ଆଣିେଲ। 9 େସମାେନ ନବୂଖ ନିତର

ରାଜାକୁ ଉତର କରି କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ। 10

େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆ ା କରିଅଛନି େଯ, େଯେକହି ଶୃଙ, ବଂଶୀ,

ବୀଣା, ଚତୁସନୀ, େନବଲ, ମୃଦଙ ଓ ସବୁ ପକାର ବାଦ ଶୁଣିବ, େସ

ଉବୁଡ଼ େହାଇ ସୁବଣ ପତିମାକୁ ପଣାମ କରିବ; 11 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି େଲାକ

ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଣାମ ନ କରିବ, େସ ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣେର ନିକିପ େହବ;

12ଏଠାେର ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗା ନାମକ େକେତକ ଯିହୁଦୀ

େଲାକ ଅଛନି, େସମାନଙୁ ଆପଣ ବାବିଲ ପେଦଶର ରାଜକମେର ନିଯୁକ

କରିଅଛନି; େହ ମହାରାଜ, େସହି େଲାକମାେନ ଆପଣଙୁ ମାନି ନାହାନି;

େସମାେନ ଆପଣଙ େଦବଗଣର େସବା କରନି ନାହ କିଅବା ଆପଣଙ

ସାପିତ ସୁବଣ ପତିମାକୁ ପଣାମ କରନି ନାହ।” 13 ତହେର ନବୂଖ ନିତର

ପଚଣ େକାଧ ଓ େକାପେର ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗାଙୁ ଆଣିବା

ପାଇଁ ଆ ା କଲା। ତହଁୁ େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଆଣିେଲ।

14 ନବୂଖ ନିତର େସମାନଙୁ ଉତର କରି କହିଲା, “େହ ଶଦ , େମୖଶ

ଓ ଅେବ ନେଗା, ତୁେମମାେନ କି ମନସ େହାଇ େମାର େଦବତାର େସବା

କରୁ ନାହଁ, କିଅବା େମାʼ ସାପିତ ସୁବଣମୟ ପତିମାକୁ ପଣାମ କରୁ ନାହଁ?

15 ଏେବ ଶୃଙ, ବଂଶୀ, ବୀଣା, ଚତୁସନୀ, େନବଲ, ମୃଦଙ ଓ ସବପକାର

ବାଦ ଶୁଣିେଲ, ତୁେମମାେନ ଯଦି େମାʼ ନିମତ ପତିମାକୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଣାମ

କରିବାକୁ ପସୁତ ହୁଅ, େତେବ ଭଲ; ମାତ ଯଦି ତୁେମମାେନ ପଣାମ ନ

କର, େତେବ େସହି ଦଣେର ତୁେମମାେନ ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣେର ନିକିପ

େହବ; ଆଉ, ଏପରି େକଉଁ େଦବତା ଅଛି େଯ ତୁମମାନଙୁ େମାʼ ହସରୁ

ଉଦାର କରିବ?” 16 ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗା ରାଜାକୁ ଉତର

କରି କହିେଲ, “େହ ନବୂଖ ନିତର, ଏହି ବିଷୟେର ଆପଣଙୁ ଉତର

େଦବାର ଆମମାନଙର ପେୟାଜନ ନାହ। 17 ଯଦି େସହିପରି ହୁଏ, େତେବ

ଆେମମାେନ ଯାହାଙର େସବା କରୁ, ଆମମାନଙର େସହି ପରେମଶର
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ଆମମାନଙୁ ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣରୁ ରକା କରିବାକୁ ସମଥ ଅଟନି; ଆଉ େହ

ମହାରାଜ, େସ ଆପଣଙ ହସରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ। 18 ମାତ ଯଦି

ନ କରନି, େତେବ େହ ମହାରାଜ, ଆେମମାେନ େଯ ଆପଣଙ େଦବତାଗଣର

େସବା କରିବୁ ନାହ, କିଅବା ଆପଣଙ ସାପିତ ସୁବଣ ପତିମାକୁ ପଣାମ କରିବୁ

ନାହ, ଏହା ଆପଣ ାତ େହଉନୁ।” 19 ଏଥେର ନବୂଖ ନିତର େକାପେର

ପରିପୂଣ େହଲା ଓ ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗାର ପତିକୂଳେର

ତାହାର ମୁଖ ବିକଟାକାର େହଲା। ଏଥପାଇଁ ଅଗିକୁଣକୁ ସାଧାରଣ ପରିମାଣ

ଅେପକା ସାତ ଗୁଣ ଉତପ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆ ା େଦଲା। 20 ପୁଣି, େସ

ଆପଣା େସୖନ ମ ରୁ େକେତକ ବଳବାନ େଲାକଙୁ ଶଦ , େମୖଶ ଓ

ଅେବ ନେଗାଙୁ ବାନି ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣେର ପକାଇବା ପାଇଁ ଆ ା େଦଲା।

21ତହଁୁ େସହି ପୁରୁଷମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାୟଜାମା, ଅଙରଖା, ଉତରୀୟ

ଓ ଅନ ାନ ବସ ସେମତ ବନାଯାଇ ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣ ମ େର ନିକିପ

େହେଲ। 22 ରାଜାର ଆ ା ଅତି ବ ଗ ଓ ଅଗିକୁଣ ଅତିଶୟ ଉତପ ଥଲା,

ଏଥପାଇଁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗାଙୁ େଟକି

ଧରିଥେଲ, େସମାେନ ଅଗିଶିଖାେର ହତ େହେଲ। 23 ପୁଣି ଶଦ , େମୖଶ

ଓ ଅେବ ନେଗା, ଏହି ତିନି ଜଣ ବନା େହାଇ ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣ ମ େର

ପଡ଼ିେଲ। 24 ଏଥେର ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଚମତୃତ େହାଇ ଶୀଘ ଉଠିଲା।

େସ ଆପଣା ମନୀମାନଙୁ କହିଲା, “ଆେମମାେନ କି ତିନି େଲାକଙୁ ବାନି

ଅଗି ମ େର ପକାଇ ନ ଥଲୁ?” େସମାେନ ରାଜାକୁ ଉତର କରି କହିେଲ,

“ସତ ମହାରାଜ।” 25 ରାଜା ଉତର କରି କହିଲା, “େଦଖ, ମଁୁ ଅଗି ମ େର

ଗମନ କରିବାର ଚାରି ମୁକ େଲାକ େଦଖୁଅଛି ଓ େସମାନଙର େକୗଣସି କତି

େହାଇ ନାହ; ପୁଣି, ଚତୁଥ େଲାକର ମୂତ ପରେମଶରଙ ପୁତ ସଦୃଶ ।”

26 େସେତେବେଳ ନବୂଖ ନିତର ପଜଳିତ ଅଗିକୁଣର ମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇ

କହିଲା, “େହ ସେବାପରିସ ପରେମଶରଙର ଦାସ, ଶଦ , େମୖଶ ଓ

ଅେବ ନେଗା, ତୁେମମାେନ ବାହାର େହାଇ ଏଠାକୁ ଆସ। ତହେର ଶଦ ,

େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗା ଅଗି ମ ରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସିେଲ।” 27 ପୁଣି,

କିତିପାଳ, ରାଜପତିନିଧ ଓ େଦଶା କ ଓ ରାଜମନୀମାେନ ଏକତ େହାଇ

େସହି ତିନି ଜଣଙୁ ଅନାଇ େଦଖେଲ େଯ, ଅଗି େସମାନଙର ଶରୀର ଉପେର

କିଛି ହ ଶକି ପକାଶ କରି ନାହ, କିଅବା େସମାନଙ ମସକର େକଶ ହ କିଛି
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ଦଗ େହାଇ ନାହ, ଅଥବା େସମାନଙର ପାୟଜାମା ବିକୃତ େହାଇ ନାହ,

କିଅବା େସମାନଙ ଶରୀରେର ଅଗିର ଗନ ନାହ। 28 ନବୂଖ ନିତର କହିଲା,

“ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗାର ପରେମଶର ଧନ , େଯେହତୁ େସ

ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇେଲ ଓ ତାହାଙର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ତାହାଙଠାେର

ବିଶାସ କେଲ ଓ ଆପଣାମାନଙର ପରେମଶର ବ ତୀତ େଯପରି ଅନ

େକୗଣସି େଦବତାକୁ େସବା କିମା ପଣାମ ନ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ରାଜାର

ବାକ ଅନ ଥା କରି ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର ସମପଣ କେଲ, େସ େସମାନଙୁ

ଉଦାର କେଲ। 29 ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଏହି ଆ ା କରୁଅଛି େଯ, େଯଉଁ ପେତ କ

େଗାଷୀ, େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ, ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗାର

ପରେମଶରଙ ପତିକୂଳେର େକୗଣସି ଭାନିର କଥା କହିେବ, େସମାେନ

ଖଣ ଖଣ େହାଇ କଟାଯିେବ ଓ େସମାନଙର ଗୃହ ଖତରାଶି େହବ; କାରଣ

ଏପକାର ଉଦାର କରିବାକୁ ସମଥ ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା ନାହ।” 30

ଏଥେର ରାଜା ଶଦ , େମୖଶ ଓ ଅେବ ନେଗାର ବାବିଲ ପେଦଶେର ପଦ

ବୃଦି କଲା।

4ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀନିବାସୀ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ, େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ

େଲାକମାନଙ ପତି ନବୂଖ ନିତର ରାଜାର (ବି ାପନ); “ତୁମମାନଙର

ବାହୁଲ ରୂେପ ଶାନି େହଉ। 2 ସେବାପରିସ ପରେମଶର େମାର ପକେର

େଯଉଁ େଯଉଁ ଚିହ ଓ ଆଶଯ କିୟା ସାଧନ କରିଅଛନି, ତାହାସବୁ ପଚାର

କରିବାକୁ େମାର ଉଚିତ େବାଧ େହଲା। 3 ତାହାଙର ଚିହସକଳ କିପରି

ମହତ ଓ ତାହାଙର ଆଶଯ କିୟାସକଳ କିପରି ପଭାବିଶିଷ! ତାହାଙର

ରାଜ ଅନନକାଳୀନ ରାଜ ଓ ତାହାଙର କତୃତ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଥାଏ। 4

ମଁୁ ନବୂଖ ନିତର ଆପଣା ଗୃହେର ଶାନିେର ଥଲ ଓ ଆପଣା ପାସାଦେର

େତଜସୀ ଥଲ। 5 ମଁୁ େଗାଟିଏ ସପ େଦଖଲ, ତାହା େମାେତ ଭୀତ କରାଇଲା

ଓ ଶଯ ା ଉପେର େମାର ଚିନା ଓ ମନର ଦଶନ େମାେତ ଉ ବିଗ କଲା। 6

ଏେହତୁ ସପର ଅଥ େମାେତ ଜଣାଇବା ନିମେନ ମଁୁ ବାବିଲର ସମସ ବିଦା

େଲାକଙୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆ ା କଲ; 7 ତହେର ମନେବତା,

ଗଣକ, କ ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ପୁଣି, ମଁୁ

େସମାନଙୁ ସପ ଜଣାଇଲ; ମାତ େସମାେନ ତହର ଅଥ େମାେତ କହି ପାରିେଲ

ନାହ। 8 ମାତ ଅବେଶଷେର େମାʼ େଦବତାର ନାମାନୁସାେର େବ ଟଶତର
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ନାମବିଶିଷ ଦାନିେୟଲ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ତାଙ ଅନରେର ପବିତ

େଦବଗଣର ଆତା ଅଛନି; ପୁଣି, ମଁୁ ତାଙୁ ସପଟି ଜଣାଇ କହିଲ, 9 େହ

ମନେବତାଗଣର ଅ କ େବ ଟଶତର, ମଁୁ ଜାେଣ, ପବିତ େଦବଗଣର ଆତା

ତୁମ ଅନେର ଅଛନି ଓ େକୗଣସି ନିଗୂଢ଼ ବାକ ତୁମ ପତି କଷକର ହୁଏ

ନାହ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ସପେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶନ ପାଇଅଛି, ତାହା ଓ ତହର

ଅଥ େମାେତ ଜଣାଅ। 10 ଶଯ ା ଉପେର େମାʼ ମନର ଦଶନ ଏହି ପକାର

ଥଲା; ମଁୁ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, ଭୂମଣଳର ମ ସଳେର ଏକ ବୃକ ଓ ତାହା

ଅତି ଉଚ। 11 େସ ବୃକ ବଢ଼ିଲା ଓ ଦୃଢ଼ େହଲା ଓ ତହର ଉଚତା ଗଗନ

ସଶ କଲା, ପୁଣି ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ତାହା ଦୃଶ ମାନ ଥଲା।

12 ତହର ପତମାନ ସୁନର ଓ ତହର ଫଳ ଅେନକ ଥଲା, ଆଉ ତହେର

ସମସଙ ପାଇଁ ଖାଦ ଥଲା। େକତସ ପଶୁଗଣ ତହର ତେଳ ଛାୟା ପାଇେଲ

ଓ ଆକାଶସ ପକୀଗଣ ତହର ଶାଖାମାନେର ବାସ କେଲ ଓ ସମସ ପାଣୀ

ତହରୁ ଖାଦ ପାଇେଲ। 13 ମଁୁ ଶଯ ା ଉପେର େମାʼ ମନର ଦଶନକେମ

େଦଖଲ, ଆଉ େଦଖ, ଏକ ପହରୀ ଓ ପବିତ ପୁରୁଷ ସଗରୁ ଓହାଇ ଆସିେଲ।

14 େସ ଉଚସର କରି ଏହି କଥା କହିେଲ, ‘ଏହି ବୃକକୁ େଛଦନ କର ଓ ତହର

ଶାଖାସବୁ କାଟି ପକାଅ, ତହର ପତସବୁ ଝାଡ଼ି ପକାଅ ଓ ଫଳସବୁ ବିଞି

ଦିଅ; ତହର ତଳୁ ପଶୁମାେନ, ତହର ଡାଳରୁ ପକୀମାେନ ପଳାଇ ଯାଉନୁ।

15 ତଥାପି ଭୂମିେର ତାହାର ମୂଳଗଣିକୁ େଲୗହ ଓ ପିତଳମୟ େବଡ଼ିେର

ବାନି େକତସ େକାମଳ ତୃଣ ମ େର ରଖ ଓ ତାହା ଆକାଶର କାକରେର

ତିନୁ, ଆଉ ପଶୁମାନଙ ସେଙ ପୃଥବୀର ତୃଣେର ତାହାର ଅଂଶ େହଉ; 16

ତାହାର ମାନବ ହୃଦୟ ପରିବତତ େହଉ ଓ ତାହାକୁ ପଶୁର ହୃଦୟ ଦତ

େହଉ ଆଉ, ତାହା ଉପେର ସାତ କାଳ ବହିଯାଉ। 17 େଯ ସେବାପରିସ, େସ

େଯ ମନୁଷ ଗଣର ରାଜ େର କତୃତ କରନି ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙର ଇଚା,

ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦିଅନି, ପୁଣି ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ନୀଚତମ େଲାକକୁ

ତହ ଉପେର ନିଯୁକ କରନି, ଜୀବିତ େଲାକମାେନ େଯପରି ଏହା ଜାଣିେବ,

ଏଥପାଇଁ ଏହି ବାକ ପହରୀଗଣର ଆେଦଶେର ଓ ଏହି ଦାବୀ ପବିତଗଣର

ବାକ ଦାରା େହାଇଅଛି।’ 18 ମଁୁ ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ଏହି ସପ େଦଖଅଛି;

ଏେବ େହ େବ ଟଶତର, ତୁେମ ଅଥ ଜଣାଅ, କାରଣ େମାʼ ରାଜ ସ ସମସ

ବିଦା େଲାକ ତହର ଅଥ େମାେତ ଜଣାଇବାକୁ ଅକମ ଅଟନି; ମାତ ତୁେମ
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ସକମ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ ଅନେର ପବିତ େଦବଗଣର ଆତା ଅଛନି।” 19

ତହେର େବ ଟଶତର ନାମକ ଦାନିେୟଲ କଣକାଳ ଚମତୃତ େହାଇ ରହିେଲ

ଓ ତାଙର ଭାବନା ତାଙୁ ବ ାକୁଳିତ କଲା। ରାଜା ଉତର କରି କହିଲା,

“େହ େବ ଟଶତର, େସହି ସପ ଅବା ତହର ଅଥ ତୁମଙୁ ବ ାକୁଳିତ ନ

କରୁ।” େବ ଟଶତର ଉତର କରି କହିେଲ, “େହ େମାର ପଭୁ, େଯଉଁମାେନ

ଆପଣଙୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାନଙ ପାଇଁ ଏହି ସପ େହଉ ଓ ଆପଣଙ

ବିପକମାନଙ ପତି ତହର ଅଥ ଘଟୁ। 20ଆପଣ େଯଉଁ ବୃକ େଦଖେଲ, ଯାହା

ବଢ଼ି ବଳବାନ େହଲା, ଯହର ଉଚତା ଗଗନସଶୀ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର

ଦୃଶ ମାନ େହଲା; 21 ଯାହାର ପତସବୁ ସୁନର ଓ ଫଳ ଅେନକ ଥଲା ଓ

ଯହେର ସମସଙ ପାଇଁ ଖାଦ ଥଲା; ଯହର ତେଳ େକତସ ପଶୁମାେନ ବାସ

କେଲ, ଯହର ଶାଖାମାନର ଉପେର ଆକାଶସ ପକୀଗଣର ବସତି ଥଲା;

22 େହ ମହାରାଜ, େସହି ବୃକ ଆପଣ ଅଟନି, ଆପଣ ବୃଦି ପାଇ ବଳବାନ

େହାଇଅଛନି; କାରଣ ଆପଣଙର ମହତ ବୃଦି ପାଇଅଛି ଓ ତାହା ଗଗନ ସଶ

କରୁଅଛି ଓ ଆପଣଙର କତୃତ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ବ ାପିଅଛି। 23 ପୁଣି,

ଆପଣ େଯ େଦଖେଲ, ସଗରୁ ଏକ ପହରୀ ଓ ପବିତ ପୁରୁଷ ଓହାଇ ଆସି

କହିେଲ, ଏ ବୃକକୁ େଛଦନ କରି ବିନଷ କର; ତଥାପି ଭୂମିେର ତହର ମୂଳ

ଗଣିକୁ େଲୗହ ଓ ପିତଳ େବଡ଼ିେର ବାନି େକତସ େକାମଳ ତୃଣ ମ େର

ରଖ; ଆଉ, ତାହା ଆକାଶର କାକରେର ତିନୁ ଓ ତାହା ଉପେର ସାତ କାଳ

ବହିଯିବା ପଯ ନ େକତସ ପଶୁଗଣର ସହିତ ତାହାର ଅଂଶ େହଉ। 24 େହ

ମହାରାଜ, ଏହାର ଅଥ ଏହି, ଆଉ େମାର ପଭୁ ମହାରାଜାଙ ବିଷୟେର

ସେବାପରିସଙର ନିରୂପଣ ଏହି। 25ଆପଣ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଦୂରୀକୃତ

େହେବ ଓ େକତସ ପଶୁମାନଙ ସଙେର ଆପଣଙର ବସତି େହବ, ବଳଦର

ନ ାୟ ଆପଣଙୁ ତୃଣେଭାଜୀ କରାଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆକାଶର କାକରେର

ତିନିବ, ଏହିରୂେପ ଆପଣଙ ଉପେର ସାତ କାଳ ବହିଯିବ; େଶଷେର େଯ

ସେବାପରିସ, େସ େଯ ମନୁଷ ମାନଙ ରାଜ େର କତୃତ କରନି ଓ ଯାହାକୁ

ତାହା େଦବାକୁ ଇଚା କରିେବ, ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦିଅନି, ଏହା ଆପଣ

ଜାଣିେବ। 26ଆହୁରି, ବୃକର ମୂଳଗଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆ ା ଦିଆ ଯିବାର

ଅଥ ଏହି; ସଗ ହ କତୃତ କରଇ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣିଲା ଉତାେର ଆପଣଙ

ରାଜ ଆପଣଙ ପତି ନିଶିତ େହବ। 27 ଏେହତୁ େହ ମହାରାଜ, େମାର
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ପରାମଶ ଆପଣଙ ନିକଟେର ଗାହ େହଉ, ଆଉ ଆପଣ ଧାମକତା ଦାରା

ଆପଣା ପାପସକଳ ଓ ଦରିଦମାନଙ ପତି ଦୟା େଦଖାଇବା ଦାରା ଆପଣା

ଅଧମସକଳ ଦୂର କରନୁ; ତାହାେହେଲ େହାଇପାେର, ଆପଣଙ ଶାନିର କାଳ

ବୃଦି ପାଇବ।” 28 ରାଜା ନବୂଖ ନିତର ପତି ଏହିସବୁ ଘଟିଲା। 29 ବାର

ମାସର େଶଷେର େସ ବାବିଲର ରାଜପାସାଦେର ବୁଲୁଥଲା। 30 “ରାଜା

ଏହି କଥା କହିଲା, ମଁୁ ଆପଣା ବଳର ପଭାବେର ଓ ଆପଣା ପତାପର

ମହିମା ନିମେନ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିମାଣ କରିଅଛି, ଏହି କି

େସହି ମହତୀ ବାବିଲ ନୁେହଁ?” 31 ରାଜାର ମୁଖେର ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ

ଏହି ସଗୀୟ ବାଣୀ େହଲା, “େହ ରାଜ ନବୂଖ ନିତର, ତୁମକୁ ଏହି କଥା

କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମଠାରୁ ରାଜ ଗଲା। 32ପୁଣି, ତୁେମ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ

ଦୂରୀକୃତ େହବ ଓ େକତସ ପଶୁମାନଙ ସଙେର ତୁମର ବସତି େହବ; ବଳଦ

ନ ାୟ ତୁମକୁ ତୃଣେଭାଜୀ କରାଯିବ, ଏହିରୂେପ ତୁମ ଉପେର ସାତ କାଳ

ବହିଯିବ; େଶଷେର େଯ ସେବାପରିସ, େସ େଯ ମନୁଷ ମାନଙ ରାଜ େର

କତୃତ କରନି ଓ ଯାହାକୁ ତାହାଙର ଇଚା, ତାହାକୁ େସ ତାହା ଦିଅନି, ଏହା

ତୁେମ ଜାଣିବ।” 33 େସହି ଦଣେର ନବୂଖ ନିତର ପତି େସହି କଥା ସଫଳ

େହଲା; ଆଉ, େସ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇ ବଳଦ ନ ାୟ

ତୃଣ େଭାଜନ କଲା, ଆଉ ତାହାର ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେର ତିନିଲା,

େଶଷେର ତାହାର େକଶ ଉେତାଶ ପକୀର ପର ତୁଲ ଓ ତାହାର ନଖ

ପକୀର ନଖ ତୁଲ ବଢ଼ିଲା। 34 ଏଥଉତାେର େସହି ସମୟର େଶଷେର

ମଁୁ ନବୂଖ ନିତର ସଗ ଆେଡ଼ ଊଦଦୃଷି କଲ, ତହେର େମାର ବୁଦି େମାʼ

କତିକି େଫରି ଆସିଲା, ତହଁୁ ମଁୁ ସେବାପରିସଙର ଧନ ବାଦ କଲ ଓ େଯ

ଅନନଜୀବୀ, ତାହାଙର ପଶଂସା ଓ ସମାଦର କଲ; କାରଣ ତାହାଙର

କତୃତ ଅନନକାଳୀନ ଓ ତାହାଙର ରାଜ ପୁରୁଷାନୁକେମ ଥାଏ। 35 ପୁଣି,

ପୃଥବୀନିବାସୀ ସମେସ ଅବସୁ ତୁଲ ଗଣିତ; ଆଉ େସ ସଗୀୟ େସୖନ ଗଣ

ମ େର ଓ ପୃଥବୀର ନିବାସୀଗଣର ମ େର ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର କାଯ

କରନି; ଆଉ, େକହି ତାହାଙର ହସ ସଗିତ କରି ନ ପାେର ଓ “ତୁେମ କʼଣ

କରୁଅଛ” ଏହା ତାହାଙୁ କହି ନ ପାେର। 36 େସହି ସମୟେର େମାʼ ବୁଦି େମାʼ

କତିକି େଫରି ଆସିଲା ଓ େମାʼ ରାଜ ର େଗୗରବ ନିମେନ େମାର ପତାପ ଓ

େତଜ େମାʼ କତିକି େଫରି ଆସିଲା; ତହେର େମାର ମନୀ ଓ ଅମାତ ଗଣ
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େମାର ଅେନଷଣ କେଲ; ପୁଣି, ମଁୁ ଆପଣା ରାଜ େର ସାପିତ େହଲ ଓ େମାର

ମହିମା ଅତିଶୟ ବୃଦି ପାଇଲା। 37 ଏଣୁ ମଁୁ ନବୂଖ ନିତର େସହି ସଗସ

ରାଜାଙର ପଶଂସା, ପତିଷା ଓ ସମାଦର କରୁଅଛି; କାରଣ ତାହାଙର ସକଳ

କିୟା ସତ ଓ ତାହାଙର ପଥସକଳ ନ ାଯ ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଗବାଚରଣ

କରନି, େସମାନଙୁ ନତ କରିବାକୁ ତାହାଙର କମତା ଅଛି।

5ରାଜା େବ ଶତର ଆପଣାର ସହସ ଅମାତ ବଗଙ ନିମେନ ଏକ

ମହାେଭାଜ ପସୁତ କଲା ଓ େସହି ସହସଙ ସାକାତେର ଦାକାରସ ପାନ

କଲା। 2 ପୁଣି, ତାହାର ପିତା ନବୂଖ ନିତର ଯିରୂଶାଲମସ ମନିରରୁ େଯଉଁ

ସକଳ ସୁନା ଓ ରୂପାର ପାତ ଅପହରଣ କରିଥଲା, ତହେର ରାଜା ଓ

ତାହାର ଅମାତ ବଗ, ପୁଣି ତାହାର ପତୀଗଣ ଓ ଉପପତୀଗଣ େଯପରି ପାନ

କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େବ ଶତର ଦାକାରସ ଆସାଦନ କରୁ କରୁ େସସକଳ

ପାତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆ ା କଲା। 3 ତହେର ଯିରୂଶାଲମସ ମନିରରୁ, ଅଥା ,

ପରେମଶରଙ ଗୃହରୁ େଯଉଁ ସକଳ ସୁବଣ ପାତ ଅପହୃତ େହାଇଥଲା,

ତାହା େଲାକମାେନ ଆଣିେଲ; ପୁଣି, ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ ବଗ, ତାହାର

ପତୀଗଣ ଓ ଉପପତୀଗଣ େସହି ସବୁେର ପାନ କେଲ। 4 େସମାେନ

ଦାକାରସ ପାନ କରୁ କରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା, ପିତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ ପଥର ନିମତ

େଦବଗଣର ପଶଂସା କେଲ। 5 େସହି ଦଣେର ମନୁଷ ହସର ଅଙୁଳି ଆସି

ରାଜପାସାଦର କାନର େଲପନ ଉପେର ଦୀପାଧାରର ନିକଟେର େଲଖଲା,

ଆଉ ହସର େଯଉଁ ଅଂଶ େଲଖଲା, ରାଜା ତାହା େଦଖଲା। 6ତହେର ରାଜାର

ମୁଖ ବିବଣ େହଲା ଓ ତାହାର ଭାବନା ତାହାକୁ ଉ ବିଗ କଲା; ପୁଣି, ତାହାର

କଟିେଦଶେର ସନିସାନସବୁ ହୁଗୁଳା େହାଇଗଲା ଓ ତାହାର ଆଣୁେର ଆଣୁ

ବାଜିଲା। 7 ରାଜା ଗଣକ, କ ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନଙୁ ଆଣିବା ପାଇଁ

ଉଚସର କରି ଡାକିଲା। ରାଜା ବାବିଲୀୟ ବିଦା ମାନଙୁ କହିଲା, “େଯେକହି

ଏହି େଲଖା ପଢ଼ିବ ଓ ତହର ଅଥ େମାେତ ଜଣାଇବ, େସ ବାଇଗଣିଆ ରଙ

ବସନେର ବସାନିତ େହବ ଓ ତାହାର କଣେର ସୁବଣର ହାର ଦିଆଯିବ,

ଆଉ େସ ରାଜ େର ତୃତୀୟ କତା େହବ।” 8 ତହେର ରାଜାର ସମସ

ବିଦା େଲାକ ଭତରକୁ ଆସିେଲ; ମାତ େସମାେନ େଲଖା ପଢ଼ି ପାରିେଲ

ନାହ, କିଅବା ରାଜାକୁ ତହର ଅଥ ଜଣାଇ ପାରିେଲ ନାହ। 9 େତଣୁ ରାଜା

େବ ଶତର ଅତିଶୟ ଉ ବିଗ େହଲା ଓ ତାହାର ମୁଖ ବିବଣ େହଲା, ଆଉ
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ତାହାର ଅମାତ ଗଣ ବିସୟାପନ େହେଲ। 10 ଏହି ସମୟେର ରାଜାର ଓ

ତାହାର ଅମାତ ଗଣର କଥା ସକାଶୁ ରାଣୀ େଭାଜନଶାଳାକୁ ଆସିଲା; ରାଣୀ

କହିଲା, “େହ ରାଜ , ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ; ଆପଣଙର ଭାବନା ଆପଣଙୁ

ଉ ବିଗ ନ କରୁ, ଅଥବା ଆପଣଙ ମୁଖ ବିବଣ ନ େହଉ। 11ଆପଣଙ

ରାଜ ମ େର ଏକ େଲାକ ଅଛନି, ତାଙ ଅନରେର ପବିତ େଦବଗଣର ଆତା

ଅଛନି; ପୁଣି, ଆପଣଙ ପିତାଙ ସମୟେର େଦବଗଣର ାନ ତୁଲ ାନଦୀପି

ଓ ବୁଦି ଓ ାନ ତାଙଠାେର େଦଖା ଯାଇଥଲା; ଆଉ, ଆପଣଙ ପିତା

ରାଜା ନବୂଖ ନିତର, ହଁ, ଆପଣଙ ପିତା ରାଜା, ତାଙୁ ମନେବତା, ଗଣକ,

କ ଦୀୟ ଓ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାନଙ ଉପେର ପଧାନ କରି ନିଯୁକ କରିଥେଲ;

12କାରଣ େସହି ଦାନିେୟଲଙ ଅନରେର େଶଷ ଆତା, ାନ ଓ ବୁଦି, ସପ

ଅଥ କରିବାର ଓ ଗୂଢ଼ ବାକ ପକାଶ କରିବାର ଓ ସେନହ ଭଞନ କରିବାର

ଶକି େଦଖା ଯାଇଥଲା, ରାଜା ତାଙୁ େବ ଟଶତର ନାମ େଦଇଥେଲ। ଏେବ

ଦାନିେୟଲଙୁ ଡକାଯାଉ, େସ ଅଥ ପକାଶ କରିେବ।” 13 ତହଁୁ ଦାନିେୟଲଙୁ

ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା ରାଜା ଦାନିେୟଲଙୁ କହିଲା, “େମାର ପିତା

ମହାରାଜା ଯିହୁଦା େଦଶରୁ େଯଉଁମାନଙୁ ଆଣିଥେଲ, େସହି ନିବାସିତ ଯିହୁଦୀ

େଲାକମାନଙ ମ େର େଯଉଁ ଦାନିେୟଲ ଥେଲ, େସ କି ତୁେମ? 14 ମଁୁ ତୁମ

ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛି େଯ, ତୁମ ଅନରେର େଦବଗଣର ଆତା ଅଛନି, ଆଉ

ାନ ଓ ଦୀପି, ବୁଦି ଓ େଶଷ ାନ ତୁମଠାେର େଦଖାଯାଏ। 15 ବତମାନ

ଏହି େଲଖା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ତହର ଅଥ େମାେତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବିଦା ଓ

ଗଣକମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଇଅଛନି; ମାତ େସମାେନ ତହର ଅଥ

ପକାଶ କରି ପାରିେଲ ନାହ। 16 ମାତ ତୁମ ବିଷୟେର ମଁୁ ଶୁଣିଅଛି େଯ,

ତୁେମ ଅଥ ପକାଶ ଓ ସେନହ ଦୂର କରିପାର; ଏେବ ତୁେମ ଯଦି ଏହି େଲଖା

ପାଠ କରି ତହର ଅଥ େମାେତ ଜଣାଇପାର, େତେବ ତୁେମ ବାଇଗଣିଆ

ବଣର ବସେର ବସାନିତ େହବ, ତୁମ କଣେର ସୁବଣ ହାର ଦିଆଯିବ ଓ ତୁେମ

ରାଜ େର ତୃତୀୟ କତା େହବ।” 17 େସେତେବେଳ ଦାନିେୟଲ ରାଜାର

ଛାମୁେର ଉତର କରି କହିେଲ, “ଆପଣଙର ଦାନ ଆପଣଙର ଥାଉ ଓ

ଆପଣଙର ପୁରସାର ଅନ କୁ େଦଉନୁ; ତଥାପି ମଁୁ ମହାରାଜାଙ ଛାମୁେର ଏହି

େଲଖା ପଢ଼ିବି ଓ ଅଥ ତାଙୁ ଜଣାଇବି। 18 େହ ମହାରାଜ, ସେବାପରିସ

ପରେମଶର ଆପଣଙ ପିତା ନବୂଖ ନିତରଙୁ ରାଜ , ମହିମା, େଗୗରବ ଓ
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ପତାପ େଦେଲ; 19ଆଉ, େସ ତାଙୁ ଏପରି ମହିମା େଦବାରୁ ସକଳ େଗାଷୀ,

ନାନା େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକମାେନ ତାଙ ଛାମୁେର କମିତ େହାଇ

ଭୟ କେଲ; ଯାହାକୁ ତାଙର ଇଚା, ତାହାକୁ େସ ବଧ କେଲ ଓ ଯାହାକୁ

ତାଙର ଇଚା, ତାହାକୁ େସ ଜୀବିତ ରଖେଲ; ପୁଣି, ଯାହାକୁ ତାଙର ଇଚା, େସ

ତାହାକୁ ଉନତ କେଲ ଓ ଯାହାକୁ ତାଙର ଇଚା, ତାହାକୁ େସ ଅବନତ କେଲ।

20 ମାତ ତାଙର ଅନଃକରଣ ଗବତ ହୁଅେନ ଓ ତାଙର ଆତା କଠିନ େହାଇ

େସ ଅହଙାରପୂବକ ବ ବହାର କରେନ, େସ ଆପଣା ରାଜସିଂହାସନରୁ

ଚୁ ତ େହେଲ ଓ ତାଙର େଗୗରବ ତାଙଠାରୁ ଅପହୃତ େହଲା, 21 ପୁଣି, େସ

ମନୁଷ ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଦୂରୀକୃତ େହେଲ; ତାଙର ଅନଃକରଣ ପଶୁର

ତୁଲ େହଲା ଓ ବନ ଗଦଭ ସହିତ ତାଙର ବସତି େହଲା; େସ ବଳଦ

ପରି ତୃଣ େଭାଜନ କେଲ ଓ ତାଙର ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେର ତିନିଲା;

େଶଷେର େସ ଜାଣିେଲ େଯ, ସେବାପରିସ ପରେମଶର ମନୁଷ ମାନଙ

ରାଜ େର କତୃତ କରନି ଓ ତହ ଉପେର ଯାହାକୁ ତାହାଙର ଇଚା, ତାହାକୁ

େସ ନିଯୁକ କରନି। 22ଆଉ େହ େବ ଶତର, ତାଙର ପୁତ େଯ ଆପଣ,

ଆପଣ ଏସବୁ ଜାଣିେଲ େହଁ ଆପଣା ଅନଃକରଣ ନମ କରି ନାହାନି; 23

ମାତ ସଗର ଅଧପତିଙ ବିରୁଦେର ଆପଣାକୁ ଉନତ କରିଅଛନି ଓ ତାହାଙ

ଗୃହର ନାନା ପାତ ଆପଣଙ ସମୁଖକୁ ଅଣାଯାʼେନ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ

ଅମାତ ଗଣ, ଆପଣଙର ପତୀଗଣ ଓ ଆପଣଙ ଉପପତୀଗଣ େସହି ସବୁ

ପାତେର ଦାକାରସ ପାନ କରିଅଛନି; ପୁଣି ରୂପାର, ସୁନାର, ପିତଳର,

ଲୁହାର, କାଠର ଓ ପଥରର େଯଉଁ େଦବଗଣ େଦଖନି ନାହ, କି ଶୁଣନି ନାହ,

କି ଜାଣନି ନାହ, େସମାନଙ ପଶଂସା ଆପଣ କରିଅଛନି; ପୁଣି, ଆପଣଙର

ନିଃଶାସ ଯାହାଙର ହସଗତ ଓ ଆପଣଙର ସକଳ ପଥ ଯାହାଙର ଅଧୀନ,

ଆପଣ େସହି ପରେମଶରଙର େଗୗରବ କରି ନାହାନି। 24 ଏହି ସମୟେର

ତାହାଙ ନିକଟରୁ ହସର ଅଂଶ େପରିତ େହଲା, ଆଉ ଏହି େଲଖା ଲଖତ

େହଲା। 25 ପୁଣି, ଯାହା ଲଖତ େହଲା, ତାହା ଏହି, ମିେନ ମିେନ, ତେକଲ,

ଉପାରସୀନ। 26 ଏହାର ଅଥ ଏହି ମିେନ, ପରେମଶର ଆପଣଙ ରାଜ ର

ଗଣନା କରିଅଛନି ଓ ତାହା େଶଷ କରିଅଛନି। 27 ତେକଲ, ଆପଣ ନିକିେର

େତୗଲା ଯାଇଅଛନି ଓ ଊଣା େଦଖା ଯାଇଅଛନି। 28ପୀର , ଆପଣଙ ରାଜ

ବିଭକ େହାଇଅଛି, ଆଉ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକମାନଙୁ ଦତ େହାଇଅଛି।”
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29 େସେତେବେଳ େବ ଶତର ଆ ା କରେନ, େଲାକମାେନ ଦାନିେୟଲଙୁ

ବାଇଗଣିଆ ରଙର ବସ ପିନାଇେଲ ଓ ତାଙର କଣେର ସୁବଣ ହାର େଦେଲ

ଓ େସ େଯ ରାଜ ର ତୃତୀୟ କତା େହେବ, ତାଙ ବିଷୟେର ଏହା େଘାଷଣା

କେଲ। 30 େସହି ରାତିେର କ ଦୀୟମାନଙର ରାଜା େବ ଶତର ବଧ

କରାଗଲା। 31 ପୁଣି, ମାଦୀୟ ଦାରୀୟାବସ ରାଜ ପାପ େହଲା, େସହି

ସମୟେର ତାହାର ପାୟ ବାଷଠି ବଷ ବୟସ େହାଇଥଲା।

6ଦାରୀୟାବସ ସମୁଦାୟ ରାଜ େର ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ କିତିପାଳ

ରାଜ ଉପେର ନିଯୁକ କରିବାକୁ 2 ଓ େସହି କିତିପାଳମାେନ େଯପରି ହିସାବ

େଦେବ ଓ ରାଜାର େଯପରି କିଛି କତି ନ େହବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ଉପେର

ତିନି ଜଣ ଅ କ ନିଯୁକ କରିବାକୁ ବିହିତ ବୁଝିଲା; ଏହି ତିନି ଜଣ ମ େର

ଦାନିେୟଲ ଏକ ଜଣ ଥେଲ। 3 ଏହି ଦାନିେୟଲଙର ଅନରେର େଶଷ ଆତା

ଥବାରୁ େସ ଅ କଗଣ ଓ କିତିପାଳମାନଙ ଅେପକା ବିଖ ାତ େହାଇଥେଲ;

ଆଉ, ରାଜା ତାଙୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ ଉପେର ନିଯୁକ କରିବାକୁ ମନସ କଲା।

4ଏଥେର ଅ କ ଓ କିତିପାଳମାେନ ରାଜକମ ବିଷୟେର ଦାନିେୟଲଙର

େଦାଷ ଅନୁସନାନ କେଲ; ମାତ େସମାେନ େକୗଣସି େଦାଷ ଅବା ଅପରାଧ

ପାଇ ପାରିେଲ ନାହ, କାରଣ େସ ବିଶସ ଥେଲ ଓ ତାଙର େକୗଣସି ଭାନି

ଅବା ଅପରାଧ େଦଖାଗଲା ନାହ। 5 ତହଁୁ େସହି େଲାକମାେନ କହିେଲ,

“ଆେମମାେନ ଦାନିେୟଲଙର ପରେମଶରଙ ବ ବସା ସମନେର, ତାହାର

େଦାଷ ନ ଧରିେଲ ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟେର େଦାଷ ପାଇବା ନାହ।” 6ଏଥେର

ଅ କଗଣ ଓ କିତିପାଳମାେନ ରାଜା ନିକଟେର ଏକତ େହାଇ ତାହାକୁ ଏହି

ପକାର କହିେଲ, “ମହାରାଜ ଦାରୀୟାବସ, ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ। 7 ରାଜ ର

ଅ କଗଣ, ରାଜପତିନିଧଗଣ ଓ କିତିପାଳଗଣ, ମନୀ ଓ େଦଶା କଗଣ

ସମେସ ଏକତ ମନଣା କରି ଏପରି ଏକ ରାଜା ା ଓ ଦୃଢ଼ ନିେଷଧବିଧ

ସାପନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଅଛନି େଯ, ଯଦି େକହି ତିରିଶ ଦିନ ପଯ ନ

ମହାରାଜାଙ ବିନା େକୗଣସି େଦବତା କିଅବା ମନୁଷ ର ନିକଟେର ପାଥନା

କରିବ, େସ ସିଂହମାନଙ ଗତେର ନିକିପ େହବ। 8 ଏେବ େହ ମହାରାଜ,

ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକମାନଙର ଅଟଳ ବ ବସାନୁସାେର ଏହି ନିେଷଧବିଧ

େଯପରି ପରିବତତ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ତାହା ସିର କରନୁ ଓ ଏହି େଲଖାେର

ସାକର କରନୁ।” 9 ଏଣୁ ରାଜା ଦାରୀୟାବସ େସହି େଲଖା ଓ ନିେଷଧ
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ବିଧେର ସାକର କଲା। 10 ଏଥଉତାେର ଏହି େଲଖା ସାକରିତ େହାଇଅଛି

େବାଲ ଜାଣିଲା ଉତାେର ଦାନିେୟଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ; ତାଙ େକାଠରିର

ଝରକା ଯିରୂଶାଲମ ଆେଡ଼ େମଲା ଥଲା; ପୁଣି, େସ ପୂେବ େଯପରି କରିଥାʼନି,

ତଦନୁସାେର ଦିନ ମ େର ତିନି ଥର ଆଣୁପାତି ପାଥନା କେଲ ଓ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଧନ ବାଦ ପଦାନ କେଲ। 11 ଏଥେର େସହି

େଲାକମାେନ ଏକତ େହାଇ ଦାନିେୟଲଙୁ ତାଙର ପରେମଶରଙ ନିକଟେର

ପାଥନା ଓ ନିେବଦନ କରିବାର େଦଖେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ

ରାଜାର ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଜକୀୟ ନିେଷଧବିଧ ବିଷୟେର ତାଙ ଛାମୁେର

କହିେଲ, ଯଥା; “େହ ମହାରାଜ, େଯଉଁ େକୗଣସି େଲାକ ତିରିଶ ଦିନ ମ େର

ଆପଣଙ ବିନା େକୗଣସି େଦବତା କି ମନୁଷ ର ନିକଟେର ପାଥନା କରିବ,

େସ ସିଂହମାନଙ ଗତେର ନିକିପ େହବ, ଏପରି ଏକ ନିେଷଧ ପତେର କି

ଆପଣ ସାକର କରି ନାହାନି?” ରାଜା ଉତର କରି କହିଲା, “ମାଦୀୟ ଓ

ପାରସିକମାନଙର ଅଟଳ ବ ବସାନୁସାେର ତାହା ସିର େହାଇଅଛି।” 13

ତହେର େସମାେନ ରାଜାଙ ଛାମୁେର ଉତର କରି କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ,

ନିବାସିତ ଯିହୁଦୀସନାନଗଣ ମ େର ଜେଣ େଯ ଦାନିେୟଲ, େସ ଆପଣଙୁ

କିଅବା ଆପଣଙ ସାକରିତ ନିେଷଧ ପତକୁ ମାନ କେର ନାହ, ମାତ ଦିନ

ମ େର ତିନି ଥର ପାଥନା କେର।” 14 ତହଁୁ ରାଜା ଏ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ

ଅସନୁଷ େହଲା, ପୁଣି ଦାନିେୟଲଙୁ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ ବିଷୟେର

ମେନାେଯାଗ କଲା; ଆଉ, ତାଙୁ ରକା କରିବା ପାଇଁ ସୂଯ ାସ ପଯ ନ

େଚଷା କଲା। 15 ଏଥେର େସହି େଲାକମାେନ ରାଜାର ନିକଟେର ଏକତ

େହାଇ ରାଜାକୁ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣନୁ, ରାଜା େକୗଣସି

ନିେଷଧା ା ଅବା ବିଧ ସାପନ କେଲ, ତାହା େଯ ପରିବତତ େହାଇ ନ

ପାେର, ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକମାନଙର ଏପରି ଏକ ବ ବସା ଅଛି।” 16 ତହଁୁ

ରାଜା ଆ ା କରେନ, େସମାେନ ଦାନିେୟଲଙୁ ଆଣି ସିଂହମାନଙ ଗତେର

ନିେକପ କେଲ। ପୁଣି, ରାଜା ଦାନିେୟଲଙୁ କହିଲା, “ତୁେମ ନିତ ନିତ

େଯଉଁ ପରେମଶରଙର େସବା କରୁଅଛ, େସ ତୁମଙୁ ଉଦାର କରିେବ।” 17

ପୁଣି, ଏକ ପଥର ଅଣାଯାଇ ଗତ ମୁଖେର ଥୁଆଗଲା; ଆଉ, ଦାନିେୟଲଙ

ବିଷୟେର େଯପରି େକୗଣସି ପରିବତନ ନ େହବ, ଏଥପାଇଁ ରାଜା ଆପଣାର

ମୁଦାେର ଓ ଆପଣା ଅମାତ ଗଣର ମୁଦାେର ତାହା ଅଙିତ କଲା। 18
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ଏଉତାେର ରାଜା ଆପଣା ଅଟାଳିକାକୁ ଯାଇ ଉପବାସେର ରାତି େକପଣ

କଲା ଓ ବାଦ ଯନାଦି ତାହା ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା ନାହ; ଆଉ, ତାହାର ନିଦା

େନାହିଲା। 19 ଏଥଉତାେର ରାଜା ଅତି ପଭାତରୁ ଉଠି ଶୀଘ ସିଂହମାନଙ

ଗତ ନିକଟକୁ ଗଲା। 20 ପୁଣି, େସ ଗତ ନିକଟେର ଦାନିେୟଲଙ ପାଖେର

ଉପସିତ େହାଇ ବିଳାପ ସରେର ଡାକିଲା; ରାଜା ଦାନିେୟଲଙୁ କହିଲା, “େହ

ଜୀବିତ ପରେମଶରଙ େସବକ ଦାନିେୟଲ, ତୁେମ ନିତ ନିତ ଯାହାଙର

େସବା କରୁଅଛ, ତୁମର େସହି ପରେମଶର ସିଂହମାନଙଠାରୁ ତୁମଙୁ ଉଦାର

କରିବାକୁ କି ସମଥ ଅଟନି?” 21 ତହେର ଦାନିେୟଲ ରାଜାଙୁ କହିେଲ,

“େହ ମହାରାଜ, ଚିରଜୀବୀ େହଉନୁ।” 22 େମାର ପରେମଶର ଆପଣା ଦୂତ

ପଠାଇ ସିଂହମାନଙ ମୁଖ ବନ କରିଅଛନି ଓ େସମାେନ େମାର କତି କରି

ନାହାନି; କାରଣ ତାହାଙ ଛାମୁେର େମାର ନିେଦାଷତା େଦଖାଗଲା; ପୁଣି, େହ

ମହାରାଜ, ମଁୁ ଆପଣଙ ସାକାତେର ହ େକୗଣସି କତି କରି ନାହ। 23 ତହେର

ରାଜା ଅତିଶୟ ଆନନିତ େହାଇ ଦାନିେୟଲଙୁ ଗତରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଆ ା

େଦଲା। ତହଁୁ ଦାନିେୟଲ ଗତରୁ ଉଠାଗେଲ ଓ ତାଙ ଶରୀରେର େକୗଣସି

ପକାର କତ େଦଖା ନ ଗଲା, କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙଠାେର

ବିଶାସ କରିଥେଲ। 24 ଏଥଉତାେର ରାଜା ଆ ା କରେନ, େଲାକମାେନ

ଦାନିେୟଲଙର ଅପବାଦକାରୀମାନଙୁ ଆଣି, େସମାନଙୁ, େସମାନଙର

ବାଳକ ଓ େସମାନଙର ସୀମାନଙୁ ସିଂହମାନଙ ଗତେର ପକାଇେଲ; ପୁଣି,

େସମାେନ ଗତର ତଳଭାଗେର ନ ପଡ଼ୁଣୁ ସିଂହମାେନ େସମାନଙୁ ଆକମଣ

କରି େସମାନଙର ଅସିସବୁ ଚୂଣ କେଲ। 25 େସେତେବେଳ ଦାରୀୟାବସ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀନିବାସୀ, ସମସ େଗାଷୀ, େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନଙ

ନିକଟକୁ ପତ େଲଖଲା; “ତୁମମାନଙ ପତି ବାହୁଲ ରୂପେର ଶାନି େହଉ।

26 ମଁୁ ଏହି ଆ ା କରୁଅଛି େଯ, େମାର ରାଜ ସ ସମୁଦାୟ ପେଦଶର

େଲାକମାେନ ଦାନିେୟଲଙର ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର କମିତ ଓ ଭୀତ

େହଉନୁ; କାରଣ େସ ଜୀବିତ ପରେମଶର ଓ ନିତ ସାୟୀ ଅଟନି ଓ ତାହାଙର

ରାଜ ଅବିନାଶ ଅେଟ; ପୁଣି ତାହାଙର କତୃତ େଶଷ ପଯ ନ ହ ଥବ। 27

େସ ଉଦାର କରନି ଓ ରକା କରନି, ପୁଣି େସ ସଗେର ଓ ପୃଥବୀେର ଚିହ ଓ

ଅଦୁତ କିୟା ସାଧନ କରନି; େସ ଦାନିେୟଲଙୁ ସିଂହମାନଙ ବଳରୁ ଉଦାର
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କରିଅଛନି।” 28 ଏହିରୂେପ ଦାନିେୟଲ ଦାରୀୟାବସର ରାଜତ ସମୟେର ଓ

ପାରସିକ େକାର ର ରାଜତ ସମୟେର ଉନତି ଲାଭ କେଲ।

7ବାବିଲର ରାଜା େବ ଶତରର ରାଜତର ପଥମ ବଷେର ଦାନିେୟଲ

ଆପଣା ଶଯ ା ଉପେର ସପ ଓ ମାନସିକ ଦଶନ ପାପ େହେଲ; ତହଁୁ େସ

େସହି ସପ େଲଖ କଥାର ସାର ପକାଶ କେଲ। 2 ଦାନିେୟଲ କହିେଲ,

“ମଁୁ ରାତିକାଳେର ଦଶନକେମ େଦଖଲ େଯ, େଦଖ, ମହାସମୁଦ ଉପେର

ଆକାଶର ଚତୁଦଗରୁ ବାୟୁ ପଚଣ ରୂେପ ବହିଲା। 3 ପୁଣି, ଏକଆେରକଠାରୁ

ଭନ ଚାରି ବୃହତ ପଶୁ ସମୁଦରୁ ଉଠି ଆସିେଲ। 4 ପଥମ ପଶୁ ସିଂହ ତୁଲ

ଓ ଉେତାଶ ପକୀ ପରି ତାହାର େଡଣା ଥଲା; ମଁୁ େଦଖୁ େଦଖୁ ତାହାର

େସହି େଡଣା ଉପୁଡ଼ା ଗଲା, ଆଉ େସ ପୃଥବୀରୁ ଉଠାଗଲା ଓ ମନୁଷ ପରି

ଦୁଇ ଚରଣେର ତାକୁ ଠିଆ କରାଗଲା, ପୁଣି ତାହାକୁ ମନୁଷ ର ଅନଃକରଣ

ଦିଆଗଲା। 5 ଏଥଉତାେର େଦଖ, ଆଉ େଗାଟିଏ, ଅଥା , ଦିତୀୟ ପଶୁ

ଭଲୁକର ସଦୃଶ ଥଲା, େସ ଏକ ପାଶେର ଉଠାଗଲା ଓ ତାହାର ମୁଖେର

ଦନ ମ େର ତିନି ଖଣ ପଞରା ଥଲା; ଆଉ, ତାହାକୁ ଏହି କଥା କୁହାଗଲା,

‘ଉଠ, ଅେନକ େଲାକଙୁ ଗାସ କର।’ 6 ଏଉତାେର ମଁୁ େଦଖଲ, େଦଖ,

ଚିତାବାଘ ସଦୃଶ ଆଉ େଗାଟିଏ ପଶୁ, ତାହାର ପିଠିେର ପକୀର ଚାରି େଡଣା

ଥଲା; ମ େସ ପଶୁର ଚାରି ମସକ ଥଲା ଆଉ, ତାହାକୁ କତୃତ ଦିଆଗଲା।

7 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ରାତିକାଳର ଦଶନେର େଦଖଲ, େଦଖ, ଚତୁଥ ପଶୁ,

େସ ଭୟଙର, କମତାପନ ଓ ଅତିଶୟ ବଳବାନ ଓ ତାହାର ବଡ଼ ବଡ଼

େଲୗହମୟ ଦନ ଥଲା; େସ ଗାସ କଲା ଓ ଭାଙି ଚୂଣ କଲା ଓ ଅବଶିଷ

ଯାହା ରହିଲା, ତାହା ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କଲା; ଆଉ, େସ ତାହାର ପୂବବତୀ

ସବୁ ପଶୁମାନଙଠାରୁ ଭନ; ପୁଣି ତାହାର ଦଶ ଶୃଙ ଥଲା। 8 ମଁୁ େସହି

ଶୃଙମାନର ବିଷୟ ଭାବନା କରୁ କରୁ େଦଖ, େସହିସବୁର ମ େର ଆଉ

େଗାଟିଏ ଶୃଙ ଉଠିଲା, ତାହା କୁଦ, ତାହା ସମୁଖେର ପଥମ ଶୃଙମାନର

ମ ରୁ ତିନିେଗାଟି ଶୃଙ ସମୂେଳ ଉତାଟିତ େହଲା; ପୁଣି େଦଖ, ଏହି ଶୃଙେର

ମନୁଷ ର ଚକୁ ତୁଲ ଚକୁ ଓ ଅହଙାର ବାକ ବାଦୀ ମୁଖ ଥଲା। 9 ମଁୁ

େଦଖୁ େଦଖୁ, େକେତେଗାଟି ସିଂହାସନ ସାପିତ େହଲା, ପୁଣି ଅେନକ କାଳର

ବୃଦ ଉପବିଷ େହେଲ। ତାହାଙର ବସ ହିମ ତୁଲ ଶୁକବଣ, ଓ ତାହାଙର

ମସକର େକଶ ବିଶୁଦ େମଷର େଲାମ ତୁଲ ଥଲା। ତାହାଙର ସିଂହାସନ
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ଅଗିଶିଖାମୟ ଓ ତହର ଚକସକଳ ଜଳନ ଅଗି। 10 ତାହାଙ ସମୁଖରୁ

ଅଗିେସାତ ନିଗତ େହାଇ ବହିଲା; ସହସ ସହସ ତାହାଙର ପରିଚଯ ା କେଲ

ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ତାହାଙ ସମୁଖେର ଉଭା େହେଲ। ବିଚାରସଭା ବସିଲା ଓ

ପୁସକମାନ ଫଟାଗଲା। 11 େସହି ଶୃଙର କଥତ ଦପବାକ ର ରବ ସକାଶୁ

େସହି ସମୟେର ମଁୁ ଅନାଇଲ; ମଁୁ େଦଖଲ େଯ, େଶଷେର େସ ପଶୁ ହତ

େହଲା ଓ ତାହାର ଶରୀର ବିନଷ େହଲା ଓ େସ ଅଗିେର ଦଗ େହବା ପାଇଁ

ସମପତ େହଲା। 12 ପୁଣି, ଅନ ପଶୁମାନଙଠାରୁ େସମାନଙର କତୃତ

ନିଆଗଲା; ତଥାପି ଏକ ନିଦଷ ସମୟ ପଯ ନ େସମାନଙର ଆୟୁ ଦୀଘ

କରାଗଲା। 13 ମଁୁ ରାତିକାଳର ଦଶନେର େଦଖଲ, ଆଉ େଦଖ, ମନୁଷ ପୁତ

ନ ାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର େମଘେର ଆସିେଲ; େସ ଅେନକ କାଳର େସହି

ବୃଦଙ ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ତାହାଙୁ

ଆଣିେଲ। 14ପୁଣି, ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ, େଦଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାେନ

େଯପରି ତାହାଙର େସବା କରିେବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙୁ କତୃତ, ମହିମା ଓ

ରାଜ ଦତ େହଲା; ତାହାଙର କତୃତ ଅନନକାଳୀନ କତୃତ, ତାହା ଲୁପ େହବ

ନାହ, ଆଉ ତାହାଙର ରାଜ ଅବିନାଶ । 15 ମଁୁ ଦାନିେୟଲ, େମାର ଆତା

େମାର ଶରୀର ମ େର େଶାକାନିତ େହଲା ଓ େମାର ମାନସିକ ଦଶନ େମାେତ

ଉ ବିଗ କଲା। 16 େମାର ନିକଟେର େଯଉଁମାେନ ଠିଆ େହାଇଥେଲ,

େସମାନଙ ମ ରୁ ଏକ ଜଣର ନିକଟକୁ ମଁୁ ଯାଇ ଏସବୁର ତଥ ପଚାରିଲ।

ତହେର େସ େମାେତ େସହିସବୁର ଅଥ ଜଣାଇ କହିେଲ। 17 ‘େସହି ଚାରି

ବୃହତ ପଶୁ ଚାରି ରାଜା ଅଟନି, େସମାେନ ପୃଥବୀରୁ ଉତନ େହେବ।

18 ମାତ ସେବାପରିସଙର ପବିତଗଣ ରାଜ ପାପ େହେବ ଓ ଚିରକାଳ,

ଅଥା , ଅନନକାଳ ପଯ ନ ରାଜ େଭାଗ କରିେବ।’ 19 େସେତେବେଳ

େଯଉଁ ଚତୁଥ ପଶୁ, େଯ ଅନ ସକଳରୁ ଭନ, ଅତି ଭୟାନକ, ଯାହାର ଦନ

େଲୗହମୟ ଓ ନଖସବୁ ପିତଳମୟ ଥଲା, େଯ ଗାସ କଲା, ଭାଙି ଚୂଣ କଲା

ଓ ଅବଶିଷସବୁକୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କଲା, ତାହାର ତଥ ଜାଣିବାକୁ ମଁୁ

ଇଚା କଲ; 20 ପୁଣି, ତାହାର ମସକେର େଯଉଁ ଦଶ ଶୃଙ ଥଲା ଓ ଅନ

େଯଉଁ ଶୃଙ ଉଠିଲା ଓ ଯାହା ସାକାତେର ତିନି ଶୃଙ ପଡ଼ିଗଲା; ଅଥା , େସ

େଯଉଁ ଶୃଙର ଚକୁ ଓ ଅହଙାର ବାକ ବାଦୀ ମୁଖ ଥଲା, ଯାହାର ଆକାର

ଆପଣା ସଙୀମାନଙ ଅେପକା ଦାମିକ ଥଲା, ତାହାର ତଥ ଜାଣିବାକୁ ମଁୁ
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ଇଚା କଲ। 21 ମଁୁ େଦଖଲ, ଆଉ େସହି ଶୃଙ ପବିତଗଣଙ ସେଙ ଯୁଦ

କଲା ଓ େସମାନଙୁ ଜୟ କଲା; 22 େଶଷେର େସହି ଅେନକ କାଳର ବୃଦ

ଆସିେଲ ଓ ସେବାପରିସଙର ପବିତଗଣଙୁ ବିଚାର ଭାର ଦତ େହଲା ଓ

ପବିତଗଣଙର ରାଜ େଭାଗ କରିବାର ସମୟ ଉପସିତ େହଲା। 23 େସ

ଏହିରୂେପ କହିେଲ, ‘ଚତୁଥ ପଶୁ ପୃଥବୀର ଚତୁଥ ରାଜ େହବ, ତାହା ଅନ

ସକଳ ରାଜ ଠାରୁ ଭନ େହବ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀକୁ ଗାସ କରିବ, ଆଉ

ଦଳିତ କରି ଖଣ ଖଣ କରିବ ଓ ତାହା ଭାଙି ପକାଇବ। 24 ପୁଣି, େସହି

ଦଶ ଶୃଙର ତାତଯ ଏହି େଯ, େସହି ରାଜ ରୁ ଦଶ ରାଜା ଉତନ େହେବ;

େସମାନଙ ଉତାେର ଆଉ ଜେଣ ଉତନ େହବ। େସ ପୂବବତୀମାନଙଠାରୁ

ଭନ େହବ ଓ େସ ତିନି ରାଜାଙୁ ଦମନ କରିବ। 25 ପୁଣି, େସ ସେବାପରିସଙ

ବିରୁଦେର କଥା କହିବ ଓ ସେବାପରିସଙର ପବିତଗଣଙୁ ଦମନ କରିବ;

ଆଉ, େସ କାଳ ଓ ବ ବସାର ପରିବତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିବ; ପୁଣି,

ଏକ କାଳ, (ଦୁଇ) ପବିତ ପବ ଓ ଅଦ ପବିତ ପବ ପଯ ନ େସମାେନ ତାହା

ହସେର ସମପତ େହେବ। 26 ମାତ ବିଚାରସଭା ବସିବ ଓ େସମାେନ େଶଷ

ପଯ ନ ତାହାର କତୃତର କୟ ଓ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ତାହା

େନେବ। 27ଆଉ, ଶାସନ କାଳ ଓ କତୃତ ଓ ଆକାଶମଣଳର ଅଧଃସିତ

ରାଜ ସମୂହର ମହିମା, ସେବାପରିସଙର ପବିତ େଲାକମାନଙୁ ଦତ େହବ;

ତାହାଙର ରାଜ ଅନନକାଳୀନ ରାଜ ଓ ଯାବତୀୟ ଶାସନକତା ତାହାଙର

େସବା କରିେବ ଓ ତାହାଙର ଆ ାବହ େହେବ।’ 28 ଏଠାେର ବୃତାନର

େଶଷ ମଁୁ ଦାନିେୟଲ, େମାର ଭାବନା େମାେତ ଉ ବିଗ କଲା ଓ େମାର ମୁଖ

ବିବଣ େହଲା, ମାତ ମଁୁ େସ କଥା ଆପଣା ମନେର ରଖଲ।”

8 େବ ଶତର ରାଜାର ରାଜତର ତୃତୀୟ ବଷେର ମଁୁ ଦାନିେୟଲ ପଥମ

ଦଶନର ଉତାେରଆଉ ଏକ ଦଶନ ପାଇଲ। 2ପୁଣି, ମଁୁ ଦଶନକେମ େଦଖଲ;

ମଁୁ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖଲ େଯ, ମଁୁ ଏଲ ପେଦଶସ ଶୂଶ ରାଜଗୃହେର ଅଛି;

ଆଉ, େସହି ଦଶନେର ମଁୁ େଦଖଲ େଯ, ମଁୁ ଉଳୟ ନଦୀ ନିକଟେର ଅଛି। 3

ତହେର ମଁୁ ଚକୁ େଖାଲ େଦଖଲ େଯ, େଦଖ, ନଦୀ ସମୁଖେର ଏକ େମଷ

ଠିଆ େହାଇଅଛି, ତାହାର ଦୁଇ ଶୃଙ ଓ େସହି ଦୁଇ ଶୃଙ ଉଚ; ମାତ ଏକ

ଶୃଙ ଅନ ଅେପକା ଉଚ ଓ ଯାହା ଉଚ, ତାହା ପଶା ଉତନ େହଲା। 4 ମଁୁ

େସହି େମଷକୁ ପଶିମ, ଉତର ଓ ଦକିଣ ଦିଗକୁ େପଲ ମାଡ଼ିବାର େଦଖଲ;
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ଆଉ, େକୗଣସି ପଶୁ ତାହା ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହ, କିଅବା

ତାହାର ହସରୁ ଉଦାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥଲା; ମାତ େସ େସଚାମତ କମ

କରି ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ ପକାଶ କଲା। 5 ପୁଣି, ମଁୁ ଏହି ବିଷୟ ବିେବଚନା

କରୁ କରୁ େଦଖଲ େଯ, େଦଖ, ଏକ ଛାଗ ପଶିମ ଦିଗରୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ

ପାର େହାଇ ଆସିଲା ଓ େସ ଭୂମି ସଶ କଲା ନାହ; ଆଉ, େସହି ଛାଗର

ଦୁଇ ଚକୁ ମ େର େଗାଟିଏ ବିଲକଣ ଶୃଙ ଥଲା। 6ଆଉ, ମଁୁ େଯଉଁ ଦୁଇ

ଶୃଙବିଶିଷ େମଷକୁ ନଦୀ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବାର େଦଖଲ, ତାହା ଆଡ଼କୁ

େସ ଆସି ଆପଣା ବଳର ପଚଣତାେର ତାହା ଉପରକୁ ଧାଇଁଲା। 7 ପୁଣି, ମଁୁ

େଦଖଲ େଯ, େସ େସହି େମଷ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ତାହା ଉପେର ପଚଣ

େକାଧେର ଉେତଜିତ େହାଇ େସହି େମଷକୁ ଆଘାତ କଲା ଓ ତାହାର ଦୁଇ

ଶୃଙ ଭାଙି ପକାଇଲା ଓ ତାହା ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େସହି େମଷର

ଆଉ ଶକି ରହିଲା ନାହ; ମାତ େସ ଛାଗ ତାହାକୁ ଭୂମିେର ପକାଇ ପଦେର

ଦଳିଲା, ଆଉ ତାହାର ହସରୁ େସହି େମଷକୁ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ େକହି ନ

ଥଲା। 8 ଏଉତାେର େସ ଛାଗ ଆପଣାର ଅତିଶୟ ବଡ଼ାଇ ପକାଶ କଲା ଓ

େସ ବଳବାନ ଥଲା େବେଳ ତାହାର ବୃହତ ଶୃଙ ଭଗ େହଲା; ଆଉ, ତହର

ପରିବତେର ଆକାଶର ଚତୁଦଗ ଆେଡ଼ ଚାରି ବିଲକଣ ଶୃଙ ଉତନ େହଲା।

9 ପୁଣି, େସହି ଶୃଙମାନର େଗାଟିକର ମ ରୁ େଗାଟିଏ କୁଦ ଶୃଙ ଉତନ

େହାଇ ଦକିଣ ଓ ପୂବ ରମ େଦଶ ଆେଡ଼ ଅତିଶୟ ବୃଦି ପାଇଲା। 10ଆଉ,

ତାହା ଆକାଶମଣଳର ବାହିନୀ ପଯ ନ ହ ବୃଦି ପାଇଲା ଓ େସହି ବାହିନୀ ଓ

ତାରାଗଣର େକେତକଙୁ ଭୂମିେର ପକାଇ େସମାନଙୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିଲା।

11 ହଁ, େସହି ବାହିନୀଗଣର ଅଧପତି ବିରୁଦେର ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ କରି

ତାହାଙଠାରୁ ନିତ େହାମାଥକ ବଳି ଅପହରଣ କଲା ଓ ତାହାଙ ଧମଧାମ

ନିପାତିତ େହଲା। 12ପୁଣି, ଆ ାଲଙନ ସକାଶୁ ନିତ େହାମବଳି ସହିତ

ବାହିନୀ ତାହା ହସେର ସମପତ େହଲା ଓ େସ ସତ ତାକୁ ଭୂମିେର ନିପାତ

କଲା, ଆଉ େସଚାମତ କମ କରି ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। 13 ଏଉତାେର

ମଁୁ ଏକ ପବିତ ବ କି କଥା କହିବାର ଶୁଣିଲ; ଆଉ, େଯ କଥା କହିେଲ,

ତାଙୁ ଅନ ଏକ ପବିତ ବ କି ପଚାରିେଲ, “ନିତ େହାମବଳି ଓ ଧଂସକାରୀ

ଆ ାଲଙନ ଓ ଦଳିତ େହବା ନିମେନ ଧମଧାମର ଓ ବାହିନୀର ସମପଣ

େହବା ବିଷୟକ େଯଉଁ ଦଶନ, ତାହା େକେତ କାଳ ପଯ ନ େହବ?” 14
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ତହେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ଶହ ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ

ପଯ ନ; ତହ ଉତାେର ଧମଧାମ ପରିଷୃତ େହବ।” 15 ଏଥଉତାେର ମଁୁ

ଦାନିେୟଲ ଏହି ଦଶନ ପାଇଲା ଉତାେର ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ େଚଷା କଲ;

ଆଉ େଦଖ, ମନୁଷ ାକୃତି ଏକ ବ କି ସମୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 16 ପୁଣି,

ଉଳୟ ନଦୀ ମ ରୁ ମଁୁ ମନୁଷ ର ରବ ଶୁଣିଲ, େସ ଡାକି କହିେଲ, “େହ

ଗାବିଏଲ, ଏହି ମନୁଷ କୁ ଦଶନର ତାତଯ ବୁଝାଇ ଦିଅ।” 17 ତହେର ମଁୁ

େଯଉଁ ସାନେର ଠିଆ େହାଇଥଲ, େସହି ସାନର ନିକଟକୁ େସ ଆସିେଲ;

ପୁଣି, େସ ଆସେନ, ମଁୁ ଭୀତ େହଲ ଓ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲ; ମାତ େସ େମାେତ

କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ ସନାନ, ବୁଝ; କାରଣ ଏହି ଦଶନ େଶଷ କାଳ

ବିଷୟକ।” 18 େସ େମାେତ କଥା କହୁ କହୁ ମଁୁ ଭୂମି ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି େଘାର

ନିଦାଗସ େହଲ; ମାତ େସ ସଶ କରି େମାେତ ଠିଆ କରାଇେଲ। 19ଆଉ,

େସ େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ, େକାଧର ପରିଣାମ ସମୟେର ଯାହା ଘଟିବ,

ତାହା ଆେମ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା; କାରଣ ଏହା ନିରୂପିତ େଶଷ କାଳର କଥା।

20 ତୁେମ େଯଉଁ େମଷ େଦଖଲ, ତାହାର ଦୁଇ ଶୃଙ ମାଦୀୟ ଓ ପାରସିକ

ରାଜା। 21 ପୁଣି, େସ େଲାମଶ ଛାଗ ଯବନ େଦଶର ରାଜା ଓ ତାହାର ଦୁଇ

ଚକୁର ମ ସାନେର ଥବାର ବୃହତ ଶୃଙ ପଥମ ରାଜା। 22ଆଉ, େଯଉଁ

ଶୃଙ ଭଗ େହାଇ ତହର ସାନେର େଯ ଚାରି ଶୃଙ ଉତନ େହଲା, ଏଥେର

େସହି େଦଶୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଚାରି ରାଜ ଉତନ େହବାର ଜାଣିବ, ମାତ

ପରାକମେର ତାହାର ତୁଲ େନାହିବ। 23ପୁଣି, େସମାନଙ ରାଜ ର ପରିଣାମ

ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଆ ାଲଙନକାରୀମାନଙର ଆ ାଲଙନ ସମୂଣ

େହବ, େସେତେବେଳ ଭୟଙର ବଦନ ଓ ନିଗୂଢ଼ ବାକ  ାନୀ ଏକ ରାଜା

ଉତନ େହବ। 24 େସ ବଳେର ପରାକାନ େହବ, ମାତ ତାହାର ନିଜ ବଳେର

ନୁେହଁ; ଆଉ, େସ ଆଶଯ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବ ଓ ସମୃଦ େହାଇ େସଚାମତ

କାଯ କରିବ; ଆଉ, େସ ପରାକମୀଗଣକୁ ଓ ପବିତ େଲାକମାନଙୁ ବିନାଶ

କରିବ। 25 ପୁଣି, ଆପଣା େକୗଶଳ ଦାରା ତାହାର ହସେର ଛଳ ସଫଳ

େହବ ଓ େସ ଆପଣା ଅନଃକରଣେର ନିଜକୁ ବଡ଼ାଇ କରିବ ଓ େସମାନଙ

ନିରାପଦ କାଳେର ଅେନକଙୁ ବିନାଶ କରିବ; ଆହୁରି, େସ ଅଧପତିଗଣର

ଅଧପତିଙ ପତିକୂଳେର ଠିଆ େହବ; ମାତ େସ ବିନା ହସେର ଭଗ େହବ।

26ଆଉ, ସନ ା ଓ ପାତଃକାଳ ବିଷୟେର କଥତ ଦଶନ ସତ ; ମାତ ତୁେମ
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ଏହି ଦଶନ ମୁଦାଙିତ କର; କାରଣ ତାହା ଆଗାମୀ ଅେନକ ଦିନର କଥା।”

27 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଦାନିେୟଲ କାନ େହଲ ଓ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ ପୀଡ଼ିତ

େହଲ; ତହ ଉତାେର ମଁୁ ଉଠି ରାଜକାଯ କଲ; ଆଉ, ମଁୁ େସହି ଦଶନେର

ଚମତୃତ େହଲ, ମାତ େକହି େସ ଦଶନ ବୁଝିେଲ ନାହ।

9ମାଦୀୟ ବଂଶଜାତ ଅକେଶରଶର ପୁତ େଯ ଦାରୀୟାବସ କ ଦୀୟ

ରାଜ ଉପେର ରାଜା ନିଯୁକ େହାଇଥଲା, ତାହାର ପଥମ ବଷେର। 2ତାହାର

ଶାସନ କାଳର ପଥମ ବଷେର ମଁୁ, ଦାନିେୟଲ, ଶାସ ଦାରା ବଷର ସଂଖ ା,

ଅଥା , ଯିରୂଶାଲମର ଉଚିନତାର ସମୟ ସତୁରି ବଷ େହବା ବିଷୟେର

ସଦାପଭୁଙର େଯଉଁ ବାକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ ବକାଙର ନିକଟେର ଉପସିତ

େହାଇଥଲା, ତାହା ମଁୁ ବୁଝିଲ। 3 ଏଣୁ ମଁୁ ଉପବାସ, ଚଟ ପରିଧାନ ଓ ଭସ

େଲପନ କରି ପାଥନା ଓ ବିନତି ଦାରା ପଭୁ ପରେମଶରଙର ଅେନଷଣ କରିବା

ପାଇଁ ତାହାଙ ପତି ଦୃଷି କଲ। 4ପୁଣି, ମଁୁ ସଦାପଭୁ େମାର ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କଲ ଓ ପାପ ସୀକାର କରି କହିଲ, “େହ ପଭୁ, ତୁେମ

ମହାନ ଓ ଭୟାନକ ପରେମଶର, େଯଉଁମାେନ ତୁମଙୁ େପମ କରନି ଓ

ତୁମର ଆ ା ପାଳନ କରନି, ତୁେମ େସମାନଙ ପତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକା

କରିଥାଅ। 5ଆେମମାେନ ପାପ ଓ କୁଟିଳାଚରଣ କରିଅଛୁ ଓ ଦୁଷମ କରି

ବିେଦାହୀ େହାଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁମର ବିଧ ଓ ଶାସନର ପଥ ତ ାଗ କରିଅଛୁ। 6

ପୁଣି, ତୁମର େଯଉଁ ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଆମମାନଙର ରାଜାଗଣକୁ,

ଆମମାନଙର ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ ଓ େଦଶସ

େଲାକସମୂହକୁ ତୁମ ନାମେର କଥା କହିେଲ, େସମାନଙ ପତି ଆେମମାେନ

କଣପାତ କରି ନାହଁୁ। 7 େହ ପଭୁ ଧାମକତା ତୁମର ଅେଟ, ମାତ ଆଜିକାର

ନ ାୟ ମୁଖର ବିବଣତା ଆମମାନଙର; ତୁମ ବିରୁଦେର କୃତ ସତ ଲଙନ

ସକାଶୁ ଯିହୁଦାର େଲାକ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ ଓ ତୁମ ଦାରା ତାଡ଼ିତ

ସକଳ େଦଶସ ନିକଟବତୀ ଓ ଦୂରବତୀ ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ (ବିବଣତାର

ପାତ)। 8 େହ ସଦାପଭୁ, ମୁଖର ବିବଣତା ଆମମାନଙର, ଆମମାନଙ

ରାଜାଗଣର, ଆମମାନଙ ଅଧପତିଗଣର ଓ ଆମମାନଙ ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ଅେଟ, କାରଣ ଆେମମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ। 9ବିବିଧ ଦୟା ଓ

କମା ଆମମାନଙ ପଭୁ ପରେମଶରଙର ଅେଟ; କାରଣ ଆେମମାେନ ତାହାଙ

ବିରୁଦେର ବିେଦାହାଚରଣ କରିଅଛୁ 10 ଓ େସ ଆପଣା ଭବିଷ ବକାଗଣ
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ଦାରା ଆପଣାର େଯଉଁ ବ ବସା ସକଳ ଆମମାନଙ ସମୁଖେର ରଖେଲ,

ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁୁ। 11 ହଁ, ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ

ତୁମର ବ ବସା ଲଙନ କରିଅଛନି, ତୁମର ରବେର େଯପରି େସମାେନ

ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛନି,

ଏହି କାରଣରୁ ଅଭଶାପ ଓ ପରେମଶରଙ େସବକ େମାଶାଙ ବ ବସାେର

ଲଖତ ଶପଥ ଆମମାନଙ ଉପେର ଢଳା ଯାଇଅଛି; କାରଣ ଆେମମାେନ

ତାହାଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛୁ। 12 ପୁଣି, େସ ଆମମାନଙ ଉପେର ମହା

ଅମଙଳ ଘଟାଇବା ଦାରା ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଓ େଯଉଁ ବିଚାରକତାଗଣ

ଆମମାନଙର ବିଚାର କେଲ, େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଯାହା କହିଥେଲ,

ଆପଣାର େସହି ବାକ େସ ସଫଳକରିଅଛନି; କାରଣ ଯିରୂଶାଲମ ପତି ଯାହା

କରାଯାଇଅଛି, ସମୁଦାୟ ଆକାଶମଣଳ ତେଳ େସପରି କରାଯାଇ ନାହ।

13 େମାଶାଙ ବ ବସାର ଲଖନାନୁସାେର ଏହିସବୁ ଅମଙଳ ଆମମାନଙ

ପତି ଘଟିଅଛି; ତଥାପି ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମରୁ େଫରିବା

ପାଇଁ ଓ ତୁମର ସତ ତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ନିକଟେର ବିନତି କରି ନାହଁୁ। 14 ଏନିମେନ ସଦାପଭୁ ଅମଙଳାେଥ ଜାଗତ

େହାଇ ଆମମାନଙ ପତି ତାହା ଘଟାଇଅଛନି; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶର ଯାହା ଯାହା କରନି, ଆପଣାର େସହି ସକଳ କାଯ େର େସ

ଧାମକ ଅଟନି, ମାତ ଆେମମାେନ ତାହାଙ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁୁ।

15ଏଣୁ ଏେବ େହ ପଭୁ, ଆମମାନଙ ପରେମଶର, ତୁେମ ବଳବାନ ହସ ଦାରା

ମିସର େଦଶରୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଆଜିକାର ନ ାୟ

କୀତ ଲାଭ କରିଅଛ; ଆେମମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, ଆେମମାେନ ଦୁଷମ

କରିଅଛୁ। 16 େହ ପଭୁ, ବିନୟ କେର, ତୁମର ସମସ ଧାମକତାନୁସାେର,

ତୁମର ନଗର ଯିରୂଶାଲମ, ତୁମର ପବିତ ପବତ ପତି ତୁମର େକାଧ ଓ େକାପ

ନିବୃତ େହଉ; କାରଣ ଆମମାନଙର ପାପ ଓ ଆମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣର

ଅଧମ ସକାଶୁ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ତୁମର େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ଚତୁଦଗସିତ

େଲାକଙର ନିନାର ପାତ େହାଇଅଛନି। 17 ଏେହତୁ େହ ଆମମାନଙର

ପରେମଶର, ଏେବ ତୁମ ଦାସର ପାଥନା ଓ ବିନତିେର କଣପାତ କର ଓ

ତୁମର ଏହି େଯଉଁ ଧମଧାମ ଧଂସିତ େହାଇଅଛି, ତହ ପତି ପଭୁଙ ସକାେଶ
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ଆପଣା ମୁଖ ପସନ କର। 18 େହ େମାର ପରେମଶର, କଣ େଡରି ଶୁଣ;

ଆପଣା ଚକୁ େମଲ ଆମମାନଙର ଉଚିନତା ପତି ଓ ତୁମ ନାମେର ଖ ାତ

ଏହି ନଗର ପତି ଦୃଷିପାତ କର; କାରଣ ଆେମମାେନ ନିଜ ଧାମକତା ସକାଶୁ

ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମର ମହାଦୟା ସକାଶୁ ତୁମ ଛାମୁେର ଆମମାନଙର ନିେବଦନ

ଉତଗ କରୁଅଛୁ। 19 େହ ପଭୁ, ଶୁଣ; େହ ପଭୁ, କମା କର; େହ ପଭୁ,

ମେନାେଯାଗ କରି କମ କର; ବିଳମ ନ କର; େହ େମାʼ ର ପରେମଶର,

ନିଜ ସକାେଶ କମ କର, କାରଣ ତୁମର ନଗର ଓ ତୁମର େଲାକମାେନ

ତୁମ ନାମେର ଖ ାତ ଅଟନି।” 20 ଏହିରୂେପ ମଁୁ ନିେବଦନ ଓ ପାଥନା

କରୁଥଲ, ପୁଣି େମାʼ ର ପାପ ଓ େମାʼ ର ଇସାଏଲ େଲାକଙର ପାପ ସୀକାର

କରୁଥଲ, ଆଉ େମାʼ ପରେମଶରଙ ପବିତ ପବତ ନିମେନ ସଦାପଭୁ େମାʼ

ପରେମଶରଙ ଛାମୁେର ଆପଣା ନିେବଦନ ଉତଗ କରୁଥଲ; 21 ଏପରି ମଁୁ

ପାଥନା କରି କଥା କହୁ କହୁ ଆଦ େର ଦଶନେର ମଁୁ ଯାହାଙୁ େଦଖଥଲ,

େସହି ପୁରୁଷ ଗାବିଏଲ ଶୀଘ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆେଦଶପାପ େହାଇ ପାୟ

ସନ ାକାଳୀନ େନୖେବଦ ସମୟେର ଆସି େମାେତ ସଶ କେଲ। 22 ପୁଣି,

େସ େମାେତ ଶିକା େଦେଲ ଓ େମାʼ ସେଙ କଥାବାତା କରି କହିେଲ, “େହ

ଦାନିେୟଲ, ମଁୁ ଏେବ ତୁମକୁ ବୁଦିର େକୗଶଳ େଦବାକୁ ଆସିଲ। 23 ତୁମର

ବିନତିର ଆରମ ସମୟେର ଆ ା ନିଗତ େହଲା, ଆଉ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା

ପାଇଁ ମଁୁ ଆସିଅଛି, କାରଣ ତୁେମ ଅତ ନ ପିୟପାତ; ଏଥପାଇଁ ଏ ବିଷୟ

ବିେବଚନା କର ଓ ଦଶନ ବୁଝ। 24ଆ ାଲଙନ ସମାପ କରିବାକୁ ଓ ପାପର

େଶଷ କରିବାକୁ ଓ ଅଧମର ପାୟଶିତ କରିବାକୁ, ଆଉ ଅନନକାଳସାୟୀ ଧମ

ଆଣିବାକୁ, ପୁଣି ଦଶନ ଓ ଭବିଷ ବାକ ମୁଦାଙିତ କରିବାକୁ ଓ ମହାପବିତ

ସାନକୁ ଅଭଷିକ କରିବାକୁ ତୁମ େଲାକଙର ଓ ତୁମ ପବିତ ନଗର ନିମେନ

ସତୁରି ସପାହ ନିରୂପିତ େହାଇଅଛି। 25 ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ାତ ହୁଅ ଓ ବୁଝ

େଯ, ଯିରୂଶାଲମକୁ ପୁନଃସାପନ ଓ ନିମାଣ କରିବାର ଆ ା ପକାଶ େହବା

ସମୟଠାରୁ ଅଧପତି, ଅଭଷିକ ବ କିଙ ପଯ ନ ସାତ ସପାହ େହବ; ପୁଣି,

ସଙଟ କାଳେର ହ ତାହା ଛକ ଓ ପରିଖା ସହିତ ତିନି େକାଡ଼ି ଦୁଇ ସପାହ

ପୁନଃନିମତ େହବ। 26 ପୁଣି, ତିନି େକାଡ଼ି ଦୁଇ ସପାହ ଉତାେର ଅଭଷିକ

ବ କି ଉଚିନ େହେବ ଓ େସ ଅକିଞନା େହେବ; ଆଉ, ଆଗାମୀ ଅଧପତିର

େଲାକମାେନ ନଗର ଓ ଧମଧାମ ନଷ କରିେବ ଓ ପାବନ ଦାରା ତାହାର
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େଶଷ େହବ, ପୁଣି େଶଷ ପଯ ନ ହ ଯୁଦ େହବ; ନାନା ଉଚିନତା ନିରୂପିତ

େହାଇଅଛି। 27 ପୁଣି, େସ ଏକ ସପାହ ପଯ ନ ଅେନକଙ ସହିତ ଦୃଢ଼ ନିୟମ

କରିବ ଓ ସପାହର ଅେଦକ କାଳ ଯ ଓ େନୖେବଦ ନିବୃତ କରାଇବ; ଆଉ,

ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁସକଳର ପକ ଉପେର ବିନାଶକ ଜେଣ ଆସିବ; ପୁଣି,

ନିରୂପିତ ସିଦି ପଯ ନ ବିନାଶ କର ଉପେର େକାଧ ଢଳାଯିବ।”

10ପାରସ ର ରାଜା େକାର ଙ ରାଜତର ତୃତୀୟ ବଷେର େବ ଟଶତର

ନାମେର ପରିଚିତ ଦାନିେୟଲଙ ପତି ଏକ ବିଷୟ ପକାଶିତ େହଲା ଓ ତାହା

ସତ , ତାହା ଏକ ମହାଯୁଦ ବିଷୟ; ପୁଣି, େସ ତାହା ବୁଝିେଲ ଓ େସହି ଦଶନ

ବିଷୟ ତାଙୁ ାତ େହଲା। 2 େସହି ସମୟେର ମଁୁ, ଦାନିେୟଲ, ପୂଣ ତିନି

ସପାହ ପଯ ନ େଶାକ କରୁଥଲ। 3 ପୂଣ ତିନି ସପାହ ସମାପ େହବା ପଯ ନ

ମଁୁ େକୗଣସି ସୁସାଦୁ ଖାଦ େଭାଜନ କଲ ନାହ, କିଅବା ମାଂସ ଅବା ଦାକାରସ

େମାʼ ମୁଖେର ପେବଶ କଲା ନାହ, ଅଥବା ମଁୁ କିଛି େତୖଳ ମଦନ କଲ ନାହ।

4 ପୁଣି, ପଥମ ମାସର ଚତୁବଂଶ ଦିନେର ମଁୁ ହିେଦକଲ ନାମକ ମହାନଦୀ

ତୀରେର ଥବା େବେଳ, 5ମଁୁ ଚକୁ େଖାଲ େଦଖଲ, ଆଉ େଦଖ, ଶୁକବସ

ପରିହିତ ଏକ ମନୁଷ , ତାଙ କଟି ଉଫସର ନିମଳ ସୁବଣ ବନନୀେର

ବଦ େହାଇଥଲା; 6 ମ ତାଙ ଶରୀର େବୖଦୁଯ ମଣି ତୁଲ ଓ ତାଙ ମୁଖ

ବିଦୁ ର ଆଭା ତୁଲ ଓ ତାଙ ଚକୁ ଜଳ; ମଶାଲ ତୁଲ , ଆଉ ତାଙ ହସ ଓ

ପାଦ ପରିଷୃତ ପିତଳର ଆଭା ତୁଲ ଓ ତାଙ ବାକ ର ରବ େଲାକସମୂହର

ରବ ତୁଲ । 7 ପୁଣି, ମଁୁ, ଦାନିେୟଲ, ଏକାକୀ େସହି ଦଶନ େଦଖଲ; କାରଣ

େମାର ସଙୀ େଲାକମାେନ େସହି ଦଶନ େଦଖେଲ ନାହ; ମାତ େସମାେନ

ଅତିଶୟ କମିତ େହେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇେଲ।

8 ତହେର ମଁୁ ଏକାକୀ ରହି ଏହି ମହା ଦଶନ େଦଖଲ ଓ େମାʼ ଠାେର କିଛି

ବଳ ରହିଲା ନାହ; କାରଣ େମାର େତଜ କୟେର ପରିଣତ େହଲା ଓ ମଁୁ କିଛି

ବଳ ରଖ ପାରିଲ ନାହ। 9 ତଥାପି ମଁୁ ତାଙ ବାକ ର ରବ ଶୁଣିଲ; ଆଉ,

େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତାଙ ବାକ ର ରବ ଶୁଣିଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଉବୁଡ଼

େହାଇ େଘାର ନିଦାେର ପଡ଼ିଥଲ। 10 ଏଥେର େଦଖ, ଏକ ହସ ସଶ କରି

େମାେତ ଆଣୁ ଓ ହସ ପାପୁଲେର ନିଭର କରାଇଲା। 11 ପୁଣି, େସ େମାେତ

କହିେଲ, “େହ ଅତ ନ ପିୟପାତ ଦାନିେୟଲ, ଆେମ ତୁମଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ

ବାକ କହୁ, ତାହା ବୁଝ ଓ ସିଧା େହାଇ ଠିଆ ହୁଅ; କାରଣ ଏେବ ଆେମ ତୁମ
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ନିକଟକୁ େପରିତ େହାଇଅଛୁ;” େସ େମାେତ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ମଁୁ କମି କମି

ଠିଆ େହଲ। 12 ଏଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ଦାନିେୟଲ, ଭୟ କର

ନାହ; କାରଣ ତୁେମ େଯଉଁ ପଥମ ଦିନରୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମ ପରେମଶରଙ

ସାକାତେର ଆପଣାକୁ ନମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମେନାନିେବଶ କଲ, େସହି

ଦିନଠାରୁ ତୁମର ବାକ ଶୁଣାଗଲା; ଆଉ, ତୁମର ବାକ ସକାଶୁ ଆେମ

ଆସିଅଛୁ। 13 ମାତ ପାରସ ରାଜ ର ଅଧପତି ଏେକାଇଶ ଦିନ ପଯ ନ

ଆମର ପତିବାଧା କଲା; ମାତ େଦଖ, ପଧାନ ଅଧପତିମାନଙର ମ ରୁ

ମୀଖାେୟଲ ନାମେର ଜେଣ ଆମର ସାହାଯ କରିବାକୁ ଆସିେଲ; ଆଉ,

ଆେମ େସହି ସାନେର ପାରସ ର ରାଜାଗଣର ସଙେର ରହିଲୁ। 14 ଏେବ,

େଶଷ କାଳେର ତୁମ େଲାକମାନଙ ପତି ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ତୁମକୁ ବୁଝାଇ

େଦବା ପାଇଁ ଆେମ ଆସିଅଛୁ; କାରଣ ଦଶନ ଆହୁରି ଅେନକ କାଳ ପଯ ନ

ଅଛି।” 15 େସ େମାେତ ଏରୂପ କଥା କହିଲା ଉତାେର ମଁୁ ଭୂମି ଆେଡ଼ ମୁଖ

କରି ଅବା େହଲ। 16 ଏଥେର େଦଖ, ମନୁଷ ସନାନଗଣର ଆକୃତିବିଶିଷ

ଏକ ବ କି େମାର ଓଷାଧର ସଶ କେଲ; ତହଁୁ ମଁୁ ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇ େମାʼ

ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ବ କିଙୁ କହିଲ, “େହ େମାର ପଭୁ, ଏହି ଦଶନ

ସକାଶୁ େମାର େବଦନା େମାେତ ଆକାନ କରିଅଛି ଓ ମଁୁ କିଛିମାତ ବଳ ରକା

କରି ପାରୁ ନାହ। 17 କାରଣ େମାର ଏହି ପଭୁଙର ଦାସ କିପକାେର ଏହି

େମାʼ ପଭୁଙ ସେଙ କଥାବାତା କରିପାେର? େସହିକେଣ େମାʼ ଠାେର କିଛି

ବଳ ଅବା େମାʼ ମ େର ଶାସ ରହିଲା ନାହ।” 18 େସେତେବେଳ ମନୁଷ ର

ଆକୃତିବିଶିଷ ଜେଣ େଲାକ ପୁନବାର େମାେତ ସଶ କରି ସବଳ କେଲ। 19

ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “େହ ଅତ ନ ପିୟପାତ ମନୁଷ , ଭୟ କର ନାହ; ତୁମର

ଶାନି େହଉ, ସବଳ ହୁଅ, ସବଳ ହୁଅ!” େସ େମାେତ ଏହା କହେନ, ମଁୁ ସବଳ

େହାଇ କହିଲ, “େମାର ପଭୁ କୁହନୁ କାରଣ ତୁେମ େମାେତ ସବଳ କରିଅଛ।”

20 ତହେର େସ କହିେଲ, “ଆେମ କି ନିମେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ, ତାହା

କି ତୁେମ ଜାଣ? ଏେବ ଆେମ ପାରସ ର ଅଧପତି ସେଙ ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ

େଫରିଯିବା; ଆଉ, ଆେମ ବାହାରିେଲ, େଦଖ, ଗୀ ର ଅଧପତି ଆସିବ।

21ମାତ ସତ ଗନେର ଯାହା ଲଖତ ଅଛି, ତାହା ଆେମ ତୁମଙୁ ଜଣାଇବୁ;

ଏମାନଙ ବିରୁଦେର ଆମର ସାହାଯ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙର ଅଧପତି

ମୀଖାେୟଲ ବିନୁ ଆଉ େକହି ନାହାନି।
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11ପୁଣି, ମାଦୀୟ ଦାରୀୟାବସର ଅଧକାରର ପଥମ ବଷେର ଆେମ

ତାହାକୁ ସୁସିର ଓ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହଲୁ। 2 ଏେବ, ଆେମ ତୁମଙୁ

ସତ କଥା ଜଣାଇବା। େଦଖ, ପାରସ େର ଆଉ ତିନି ରାଜା ଉତନ େହେବ

ଓ ଚତୁଥ ରାଜା େସହି ସମସଙ ଅେପକା ଅଧକ ଧନଶାଳୀ େହବ; ଆଉ, େସ

ଆପଣା ଧନେର ବଳବାନ େହେଲ ଗୀ ରାଜ ବିରୁଦେର ସମସଙୁ ଉେତଜିତ

କରିବ। 3 ତହଁୁ ଏକ ବିକମୀ ରାଜା ଉତନ େହବ, େସ ମହାକତୃତେର ଶାସନ

କରିବ ଓ େସଚାନୁସାେର କମ କରିବ। 4ଆଉ, େସ ଉତନ େହେଲ ତାହାର

ରାଜ ଭଗ େହବ ଓ ଆକାଶର ଚାରି ଦିଗେର ବିଭକ େହବ; ମାତ ତାହାର

ବଂଶ ନିମେନ କିଅବା ତାହାର କତୃତାନୁଯାୟୀ ଶାସନ ନିମେନ େନାହିବ;

କାରଣ େସମାନଙ ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ ଅନ ମାନଙ ନିମେନ ତାହାର

ରାଜ ଉତାଟିତ େହବ। 5 ପୁଣି, ଦକିଣ େଦଶର (ମିସର) ରାଜା ଶକିଶାଳୀ

େହବ କିନୁ ତାହାର ଅଧପତିମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ତାହା ଅେପକା ଅଧକ

ବଳବାନ େହାଇ କତୃତ ପାପ େହବ; ତାହାର ରାଜ ଏକ ବୃହତ ରାଜ

େହବ। 6 ମାତ େକେତକ ବଷର ଉତାେର େସମାେନ ପରସର ମିଳିତ େହେବ

ଓ ଦକିଣ େଦଶସ ରାଜାର କନ ା ନିୟମ ସାପନାେଥ ଉତର େଦଶସ ରାଜାର

ନିକଟକୁ ଆସିବ; ମାତ କନ ା ନିଜ ବାହୁ ବଳ ରକା କରିବ ନାହ; କିଅବା

ରାଜା ଓ ତାହାର ବାହୁ ସାୟୀ େନାହିବ; ମାତ େସ କନ ା ଓ େଯଉଁମାେନ

ତାହାକୁ ଆଣିେଲ ଓ େଯ ତାହାକୁ ଜନ କଲା, ଆଉ େସହି ସମୟେର େଯ

ତାହାକୁ ବଳ େଦଲା, ସମେସ ସମପତ େହେବ। 7 ମାତ କନ ାର ମୂଳର ଏକ

ପଲବରୁ ଜେଣ ସ ସାନେର ଉତନ େହବ, େସ େସୖନ େଶଣୀକୁ ଆସି ଉତର

େଦଶୀୟ ରାଜାର ଦୁଗେର ପେବଶ କରିବ ଓ େସମାନଙର ବିପକାଚରଣ

କରି ଜୟଯୁକ େହବ; 8ଆହୁରି, େସ େସମାନଙର ଢଳା ପତିମା ସହିତ

େସମାନଙର େଦବଗଣକୁ ବନୀ କରି ରୂପା ଓ ସୁନାର ମେନାହର ପାତ

ସହିତ ମିସରକୁ େନଇଯିବ ଓ େସ େକେତକ ବଷ ପଯ ନ ଉତର େଦଶୀୟ

ରାଜାଠାରୁ ନିରସ େହବ। 9 ପୁଣି, େସ ଦକିଣ େଦଶୀୟ ରାଜାର ରାଜ କୁ

ଆସିବ, ମାତ ଆପଣା େଦଶକୁ େସ େଫରିଯିବ। 10ଆଉ, ତାହାର ପୁତଗଣ

ଯୁଦ କରିେବ ଓ ମହାେସୖନିକ ଜନତା ସଂଗହ କରିେବ, େସମାେନ ଆସି

ବଢ଼ି ତୁଲ ଉଚୁଳି ବହି ଚାଲଯିେବ; ଆଉ, େସମାେନ େଫରି ତାହାର ଦୁଗ

ପଯ ନ ଯୁଦ କରିେବ। 11 ତହେର ଦକିଣ େଦଶର ରାଜା େକାଧାନିତ େହାଇ



ଦାନିେୟଲ 1750

ଉତର େଦଶୀୟ ରାଜାଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବ; ତହେର େସ (ଉତର

େଦଶୀୟ ରାଜା) ମହାଜନତା ସଂଗହ କରିବ, ମାତ େସହି ଜନତା ତାହାର

(ଦକିଣ େଦଶର ରାଜାଙ) ହସେର ସମପତ େହବ। 12 ପୁଣି, େସହି ଜନତା

ଉତାପିତ େହେଲ, ତାହାର ଚିତ ଗବତ େହବ ଓ େସ ଅୟୁତ ଅୟୁତ େଲାକଙୁ

ନିପାତ କରିବ; ତଥାପି େସ ଜୟଯୁକ େନାହିବ। 13ଆଉ, ଉତର େଦଶର

ରାଜା େଫରି ପୂବ ଅେପକା ଏକ ବୃହତ ଜନତା ସଂଗହ କରିବ; ପୁଣି େସ,

କାଳର ଅଥା , ବଷମାନର େଶଷେର ମହାେସୖନ ଓ ଅପାର ସାମଗୀ େନଇ

ଆସିବ। 14 ପୁଣି, େସହି ସମୟେର ଅେନକ େଲାକ ଦକିଣ େଦଶର ରାଜା

ବିରୁଦେର ଉଠିେବ; ମ ତୁମ େଲାକମାନଙ ମ େର ଅତ ାଚାରୀଗଣର

ସନାନମାେନ ଏହି ଦଶନ ସଫଳାେଥ ଆପଣାମାନଙୁ ଉନତ କରିେବ; ମାତ

େସମାେନ ପତିତ େହେବ। 15 ଏହିରୂେପ ଉତର େଦଶର ରାଜା ଆସିବ ଓ

ଗଡ଼ବନୀ କରି ସୁଦୃଢ଼ ନଗର ହସଗତ କରିବ; ତହେର ଦକିଣ େଦଶର

ସହାୟଗଣ ଓ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ପତିବାଧା େଦଇ ପାରିେବ ନାହ;

କିଅବା ପତିବାଧା କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଶକି ରହିବ ନାହ। 16 ମାତ େଯ

ତାହାର ବିରୁଦେର ଆସିବ, େସ େସଚାନୁସାେର କାଯ କରିବ ଓ ତାହା

ସାକାତେର େକହି ଠିଆ େହବ ନାହ; ଆଉ, େସ ରମ (ଇସାଏଲ) େଦଶେର

ଠିଆ େହବ ଓ ତାହାର ହସେର ବିନାଶ ରହିବ। 17 ପୁଣି, େସ ଆପଣା

ସମୁଦାୟ ରାଜ ର ପରାକମ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣା ମନସ କରିବ ଓ

ସରଳ େଲାକମାେନ ତାହା ସଙେର ଆସିେବ; େସ ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର

କାଯ କରିବ; େସ ନଷ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀଗଣର କନ ା ତାହାକୁ େଦବ;

ମାତ କନ ା ସିର ରହିବ ନାହ, କିଅବା ତାହା ପାଇଁ େହବ ନାହ। 18

ଏଥଉତାେର େସ ଦୀପଗଣର ବିରୁଦେର ଯାଇ ଅେନକଙୁ ହସଗତ କରିବ;

ମାତ ଜେଣ ଅଧପତି ତାହାର କୃତ ଅପମାନ ନିବୃତ କରାଇବ; ଆହୁରି, େସ

ତାହାର ଅପମାନ ତାହା ଉପେର ବତାଇବ। 19 ତହଁୁ େସ ଆପଣା େଦଶର

ଦୁଗସକଳର ଆେଡ଼ େଫରିବ; ମାତ େସ ଝୁଣି ପତିତ େହବ; ପୁଣି, େଦଖାଯିବ

ନାହ। 20 ଏଥଉତାେର େଯଉଁ ଜନ ତାହାର ପଦ ପାପ େହବ, େସ ରାଜ ର

େଶାଭା ସାନର ମ େଦଇ ଯିବା ପାଇଁ ଜେଣ ପଜାପୀଡ଼କକୁ େପରଣ କରିବ;

ମାତ ଅଳ ଦିନ ମ େର େସ ବିନଷ େହବ, ମାତ େକାଧେର ନୁେହଁ, କିଅବା

ଯୁଦେର ନୁେହଁ। 21 ପୁଣି, ଯାହାକୁ େସମାେନ ରାଜାର ସମାନ େଦଇ ନ
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ଥେଲ, ଏପରି ଜେଣ ତୁଚ େଲାକ ତାହାର ପଦ ପାପ େହବ; ମାତ େସ ନିଶିନ

ସମୟେର ଆସିବ ଓ ଚାଟୁବାକ ଦାରା ରାଜ ପାଇବ। 22ଆଉ, ପାବନରୂପ

େସୖନ ଦଳ ଦାରା େସମାେନ ତାହା ସମୁଖରୁ ବହି ଯିେବ ଓ ଭଗ େହେବ; ହଁ,

ନିୟମର ଅଧପତି ମ ଭଗ େହବ। 23 ପୁଣି, ତାହାର ସହିତ ଚୁକି ସିର

କରାଗଲା ପେର େସ ପତାରଣାପୂବକ କାଯ କରିବ; କାରଣ େସ ଆସି

ଅଳ େଲାକ ଦାରା ପରାକମୀ େହବ। 24 େସ ନିଶିନ ସମୟେର େଦଶର

ଅତୁ ତମ ସାନେର ପେବଶ କରିବ ଓ ତାହାର ପିତୃ ଓ ପିତାମହଗଣ ଯାହା

କରି ନ ଥେଲ, ତାହା େସ କରିବ; େସ େସମାନଙ ମ େର ଲୁଟିତ ଦବ

ଓ ଅପହୃତ ବସୁ ଓ ଧନ ବିଞି େଦବ ଓ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସକଳର ବିରୁଦେର େସ

କିଛି କାଳ େକୗଶଳ କଳନା କରିବ। 25ପୁଣି, େସ ମହାେସୖନ ଦଳ ସେଙ

େନଇ ଦକିଣ େଦଶର ରାଜା ବିରୁଦେର ଆପଣା ବଳ ଓ ସାହସ ଉେତଜିତ

କରିବ; ତହେର ଦକିଣ େଦଶର ରାଜା ଅତି ବୃହତ ଓ ପରାକାନ େସୖନ

େଘନି ତାହା ସେଙ ଯୁଦ କରିବ; ମାତ େସ ସିର େହାଇ ରହିବ ନାହ; କାରଣ

େସମାେନ ତାହା ବିରୁଦେର ନାନା େକୗଶଳ କଳନା କରିେବ। 26 େଯଉଁମାେନ

ତାହାର ଆହାର େଭାଜନ କରନି, େସମାେନ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିେବ, ପୁଣି

ତାହାର େସୖନ ଦଳ ବହି ଯିେବ ଓ ଅେନେକ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେବ। 27

ପୁଣି, ଏହି ଦୁଇ ରାଜାର ଚିତ ଅନିଷ କରିବାକୁ ପବୃତ େହବ ଓ େସମାେନ

ଏକ େମଜେର ବସି ମିଥ ା କଥା କହିେବ; ମାତ ତାହା ସଫଳ େନାହିବ;

କାରଣ େସେତେବେଳ େହଁ ପରିଣାମ ନିରୂପିତ କାଳର ଅେପକା କରିବ। 28

େସେତେବେଳ େସ ଅେନକ ସମତି େନଇ ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ ଓ

ତାହାର ଚିତ ପବିତ ନିୟମର ପତିଫଳ େହବ; ଆଉ, େସ େସଚାମତ କମ

କରି ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ। 29 ନିରୂପିତ କାଳେର େସ େଫରି ଦକିଣ

େଦଶେର ପେବଶ କରିବ; ମାତ ପୂବକାଳେର େଯପରି େହାଇଥଲା, େଶଷ

କାଳେର େସପରି େନାହିବ। 30 କାରଣ କିତୀମର ଜାହାଜସକଳ ତାହାର

ବିରୁଦେର ଆସିବ, ଏଥପାଇଁ େସ ଦୁଃଖତ େହାଇ େଫରିଯିବ ଓ ପବିତ

ନିୟମର ପତିକୂଳେର େକାଧ କରି େସଚାମତ କାଯ କରିବ; େସ େଫରିଯିବ

ଓ ପବିତ ନିୟମତ ାଗୀ େଲାକମାନଙ ପତି ମେନାେଯାଗ କରିବ। 31ଆଉ,

ତାହାର ପକସ େସୖନ ଗଣ ଉଠି ଧମଧାମ, ଅଥା , ଦୁଗ ଅଶୁଚି କରିେବ ଓ

ନିତ େନୖେବଦ ନିବୃତ କରିେବ, ଆଉ ସବନାଶକାରୀ ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ
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ସାପନ କରିେବ। 32 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ନିୟମର ପତିକୂଳେର ଦୁଷାଚରଣ

କରନି, େସ ଚାଟୁବାକ ଦାରା େସମାନଙୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇବ; ମାତ େଯଉଁ

େଲାକମାେନ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଜାଣନି, େସମାେନ ବଳବାନ େହେବ

ଓ ମହ କମ କରିେବ। 33 ଆଉ, େଲାକମାନଙ ମ େର ାନୀମାେନ

ଅେନକଙୁ ଉପେଦଶ େଦେବ; ତଥାପି ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ େସମାେନ

ଖଡେର, ଅଗିଶିଖାେର, ବନୀଦଶାେର ଓ ଲୁଟେର ପତିତ େହେବ। 34

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପତିତ େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଅଳ

ସାହାଯ ପାପ େହେବ; ମାତ ଅେନେକ ଚାଟୁବାକ ଦାରା େସମାନଙ ସହିତ

େଯାଗ େଦେବ। 35ପୁଣି, େସମାନଙ ମ େର ାନୀମାେନ େସମାନଙୁ ନିମଳ,

ପରିଷୃତ ଓ ଶୁକୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପରିଣାମର ସମୟ ପଯ ନ ପତିତ

େହେବ; କାରଣ ତାହା ନିରୂପିତ କାଳର ଅେପକା କେର। 36ଆଉ, ରାଜା

ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର କମ କରିବ ଓ ସକଳ େଦବତା ଅେପକା ଆପଣାକୁ

ବଡ଼ କରି ଦପ କରିବ, ପୁଣି ଈଶରଗଣର ଈଶରଙ ବିରୁଦେର ଅଦୁତ

କଥା କହିବ ଓ େକାଧ ସଫଳ େହବା ପଯ ନ ସମୃଦି େହବ; କାରଣ ଯାହା

ନିରୂପିତ େହାଇଅଛି, ତାହା କରାଯିବ। 37 େସ ଆପଣା ପୂବପୁରୁଷଗଣର

େଦବତାମାନଙୁ ମାନିବ ନାହ; ଅଥବା ସୀମାନଙ ବାଞାକୁ କିଅବା େକୗଣସି

େଦବତାକୁ ମାନିବ ନାହ; କାରଣ େସ ସମସଙ ଅେପକା ଆପଣାକୁ ବଡ଼

କରିବ। 38 ମାତ ଆପଣା ସାନେର େସ ଦୁଗର େଦବତାକୁ ସମାନ କରିବ ଓ

ତାହାର ପିତୃଗଣର ଅ ାତ େଦବତାକୁ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ ପସର ଓ

ମେନାହର ଦବ େଦଇ ସମାନ କରିବ। 39 ପୁଣି, େସ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାର

ସାହାଯ େର ଦୃଢ଼ତମ ଦୁଗମାନର ପତିକୂଳେର କାଯ କରିବ, େଯେକହି

ତାହାକୁ ସୀକାର କରିବ, େସ ତାହାର େଗୗରବ ବୃଦି କରିବ ଓ ଅେନକଙ

ଉପେର େସମାନଙୁ କତୃତ ପଦ େଦବ ଓ ପାରିେତାଷିକ ରୂେପ ଭୂମି ବିଭାଗ

କରିବ। 40 ଆଉ, ଅନିମ କାଳେର ଦକିଣ େଦଶର ରାଜା ତାହା ସେଙ

ବିେରାଧ କରିବ ଓ ଉତର େଦଶର ରାଜା ରଥ, ଅଶାେରାହୀଗଣ ଓ ଅେନକ

ଜାହାଜ େନଇ ତାହା ବିରୁଦେର ଘୂଣବାୟୁ ତୁଲ ଆସିବ ଓ େସ ନାନା େଦଶ

ମ େର ପେବଶ କରି ବଢ଼ି ତୁଲ ପାବନ କରି ବହିଯିବ। 41 େସ ମ ରମ

(ଇସାଏଲ) େଦଶେର ପେବଶ କରିବ, ତହେର ଅେନକ େଦଶ ପରାସ େହବ;

ମାତ ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଓ ଅେମାନସନାନଗଣର େଶଷାଂଶ ତାହାର
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ହସରୁ ରକା ପାଇେବ। 42ଆହୁରି, େସ ନାନା େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହସ

ପସାରିବ ଓ ମିସର େଦଶ ରକା ପାଇବ ନାହ। 43ମାତ ମିସରର ସୁନା ଓ

ରୂପାର ଭଣାର ସକଳ ଓ ବହୁମୂଲ ଦବ ସକଳ ତାହାର ହସଗତ େହବ;

ଆଉ, ଲୂବୀୟ ଓ କୂଶୀୟମାେନ ତାହାର ଅନୁଚର େହେବ। 44 ମାତ ପୂବ

ଓ ଉତର େଦଶରୁ ଆଗତ ସମାଦ ତାହାକୁ ଉ ବିଗ କରିବ; ତହେର େସ

ଅେନକଙୁ ଉଚିନ ଓ ସମୂଣ ରୂେପ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାେକାପେର ଯାତା

କରିବ। 45 ପୁଣି, େସ ସମୁଦ ଓ ରମ ପବିତ ପବତର ମ େର ଆପଣା

ରାଜକୀୟ ତମୁ ସାପନ କରିବ; ତଥାପି ତାହାର ଅନିମକାଳ ଉପସିତ େହବ,

ଆଉ େକହି ତାହାର ସାହାଯ କରିବ ନାହ।

12 େସହି ସମୟେର ତୁମ େଲାକଙ ସନାନଗଣର ସାହାଯ କାରୀ

ମୀଖାେୟଲମହାନ ଅଧପତି ଠିଆ େହେବଓମନୁଷ େଗାଷୀର ସିତିକାଳଠାରୁ

େସହି ସମୟ ପଯ ନ େଯଉଁ ପକାର ସଙଟର ସମୟ େକେବ େହାଇ

ନାହ, ଏପରି ସଙଟର କାଳ ଉପସିତ େହବ, ଆଉ, ତୁମ େଗାଷୀୟ େଯଉଁ

ପେତ କର ନାମ ପୁସକେର ଲଖତ େହାଇଅଛି, େସମାେନ ପେତ େକ େସହି

ସମୟେର ଉଦାର ପାଇେବ। 2 ପୁଣି, ପୃଥବୀର ଧୂଳିେର େଯଉଁମାେନ ଶୟନ

କରନି, େସମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ଜାଗି ଉଠିେବ; େକେତେକ ଅନନ

ଜୀବନ ଓ େକେତେକ ଲଜା ଓ ଅନନ ଅବ ା େଭାଗ ପାଇଁ ଉଠିେବ। 3ଆଉ,

େଯଉଁମାେନ ାନବାନ, େସମାେନ ଆକାଶର ଦୀପିର ତୁଲ ଓ େଯଉଁମାେନ

ଅେନକଙୁ ଧମର ପତି େଫରାଇ ଆଣନି, େସମାେନ ତାରାଗଣର ତୁଲ

ଅନନକାଳ ପଯ ନ େତଜସୀ େହେବ। 4 ମାତ େହ ଦାନିେୟଲ, ତୁେମ

େଶଷ କାଳ ପଯ ନ ଏହି ବାକ ସକଳ ବନ କରି ଓ ଏହି ନଳାକାର ପୁସକ

ମୁଦାଙନ କରି ରଖ; ଅେନେକ ଏେଣେତେଣ ଧାବମାନ େହେବ ଓ ାନର

ବୃଦି େହବ।” 5 େସେତେବେଳ ମଁୁ ଦାନିେୟଲ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, ଅନ

ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ େହାଇଅଛନି, ଜେଣ ନଦୀତୀରର ଏପାଖେର ଓ ଅନ ଜଣ

ନଦୀତୀରର େସପାଖେର। 6 ପୁଣି, ଶୁକବସାନିତ ଓ ନଦୀର ଜଳ ଉପେର

ସିତ େଯଉଁ ମନୁଷ , ତାଙୁ ଜେଣ କହିେଲ, “ଏହିସବୁ ଆଶଯ ବିଷୟର

େଶଷ ପଯ ନ େକେତ ବଷ ଲାଗିବ?” 7 ତହେର ମଁୁ ଶୁଣିଲ, ଶୁକବସାନିତ ଓ

ନଦୀଜଳ ଉପେର ସିତ ମନୁଷ ଆପଣା ଦକିଣ ଓ ବାମ ହସ ସଗ ଆେଡ଼

ଉଠାଇ ନିତ ଜୀବୀଙ ନାମେର ଶପଥ କରି କହିେଲ, “ଏହା ସାେଢ଼ ତିନି
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ବଷ ପଯ ନ େହବ; ପୁଣି, େସମାେନ ପବିତ େଲାକମାନଙର ପରାକମ ଭଗ

କରିବାର େଶଷ କେଲ, ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ସିଦ େହବ।” 8 ପୁଣି, ମଁୁ ଶୁଣିଲ,

ମାତ ବୁଝିଲ ନାହ; ତହଁୁ ମଁୁ କହିଲ, “େହ େମାର ପଭୁ, ଏହିସବୁର ପରିଣାମ

କʼଣ େହବ?” 9ତହେର େସ କହିେଲ, “େହ ଦାନିେୟଲ, ତୁେମ ଆପଣା

ପଥେର ଗମନ କର; କାରଣ େଶଷ କାଳ ପଯ ନ ଏହି ବାକ ସକଳ ବନ

ଓ ମୁଦାଙିତ େହାଇଅଛି। 10 ଅେନେକ ଆପଣାମାନଙୁ ପରିଷୃତ ଓ ଶୁକ

କରିେବ ଓ ପବିତୀକୃତ େହେବ; ମାତ ଦୁଷମାେନ ଦୁଷାଚରଣ କରିେବ ଓ

ଦୁଷମାନଙ ମ ରୁ େକହି ବୁଝିେବ ନାହ; ମାତ ାନୀ େଲାକମାେନ ବୁଝିେବ।

11 ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର ନିତ େନୖେବଦ ନିବୃତ େହବ ଓ ବିନାଶକାରୀ

ଘୃଣାେଯାଗ ବସୁ ସାପିତ େହବ, େସହି ସମୟଠାରୁ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ

ନେବ ଦିନ େହବ। 12 େଯଉଁ ଜନ ଅେପକାେର ରେହ ଓ ଏକ ହଜାର ତିନି

ଶହ ପଞତିରିଶ ଦିନ ପଯ ନ ଥବ, େସ ଧନ । 13 ମାତ େଶଷ କାଳ ପଯ ନ

ତୁେମ ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କର; କାରଣ ତୁେମ ବିଶାମ ପାଇବ ଓ କାଳର

େଶଷେର ଆପଣା ଅଧକାରେର ଠିଆ େହବ।”
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େହାେଶୟ
1ଯିହୁଦାର ରାଜାଗଣ ଉଷୀୟ, େଯାଥ , ଆହ ଓ ହିଜକୀୟର ରାଜତ

ସମୟେର େଯାୟା ର ପୁତ ଇସାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମର ସମୟେର

ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େବରିଙ ପୁତ େହାେଶୟଙର ନିକଟେର ଉପସିତ

େହଲା। 2 େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପଭୁ ପଥମେର େହାେଶୟଙ ଦାରା କଥା

କହିେଲ, େସହି ସମୟେର ସଦାପଭୁ େହାେଶୟଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଯାଇ

ବ ଭଚାରିଣୀ ଏକ ଭାଯ ାକୁ ଓ ବ ଭଚାରରୁ ଜାତ ସନାନଗଣକୁ ଗହଣ କର;

କାରଣ ଏହି େଦଶ ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ମହା ବ ଭଚାର କରିଅଛି।”

3 ତହେର େସ ଯାଇ ଦିବାଇମର କନ ା େଗାମରକୁ ଗହଣ କଲା ଓ େସ

ଗଭବତୀ େହାଇ ତାହାର ଏକ ପୁତ ପସବ କଲା। 4 ତହଁୁ ସଦାପଭୁ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ତାହାର ନାମ ଯିଷିେୟଲ ରଖ; କାରଣ ଅଳ ସମୟ ପେର

ଆେମ େଯହୂର ବଂଶକୁ ଯିଷିେୟଲର ରକପାତର ପତିଫଳ େଭାଗ କରାଇବା

ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ରାଜ େଶଷ କରାଇବା। 5 ପୁଣି, େସହି ସମୟେର

ଆେମ ଯିଷିେୟଲର ଉପତ କାେର ଇସାଏଲର ଧନୁ ଭଗ କରିବା।” 6ଆଉ,

େଗାମର ପୁନବାର ଗଭଧାରଣ କରି ଏକ କନ ା ପସବ କଲା। ଆଉ, ସଦାପଭୁ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ତାହାର ନାମ େଲାରୁହାମା ରଖ; କାରଣ ଆେମ

େକୗଣସି ପକାେର ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ କମା କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ପତି ଆଉ

ଦୟା ପକାଶ କରିବା ନାହ। 7 ମାତ ଆେମ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପତି ଦୟା କରିବା

ଓ ଧନୁ, ଖଡ, ଯୁଦ କି ଅଶଗଣ କିଅବା ଅଶାେରାହୀଗଣ ଦାରା େସମାନଙୁ

ଉଦାର ନ କରି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶରଙ ଦାରା ଉଦାର କରିବା।”

8 େସହି ସୀ େଲାରୁହାମାକୁ ସନ ପାନ ତ ାଗ କରାଇଲା ଉତାେର ଗଭଧାରଣ

କରି ଏକ ପୁତ ପସବ କଲା। 9 ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ତାହାର

ନାମ େଲାଆମୀ (ଆମର େଲାକ ନୁେହଁ) ରଖ; କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆମର

େଲାକ ନୁହଁ ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର େହବା ନାହ।” 10 ତଥାପି

ଇସାଏଲସନାନଗଣର ସଂଖ ା ସମୁଦର ବାଲୁକା ତୁଲ ଅପରିେମୟ ଓ

ଅସଂଖ େହବ; ପୁଣି, େଯଉଁ ସଳେର େସମାନଙୁ, “ତୁେମମାେନ ଆମର

େଲାକ ନୁହଁ” େବାଲ କୁହାଯାଇଥଲା, େସହି ସଳେର େସମାନଙୁ କୁହାଯିବ

େଯ, “ତୁେମମାେନ ଜୀବିତ ପରେମଶରଙର ସନାନଗଣ ଅଟ।” 11ଆଉ,

ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ଓ ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ ଏକତ ସଂଗହ କରାଯିେବ
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ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଉପେର ଏକ ଜଣକୁ ପଧାନ ରୂେପ ନିଯୁକ କରି

େଦଶରୁ ଯାତା କରିେବ; କାରଣ ଯିଷିେୟଲର ଦିନ ମହ ଦିନ େହବ।

2ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଭାତୃଗଣଙୁ ଅମି ଓ ଆପଣାମାନଙର

ଭଗିନୀଗଣଙୁ ରୁହାମା େବାଲ କୁହ। 2 “ତୁେମମାେନ ଆପଣା ମାତା ସହିତ

ବାଦାନୁବାଦ କର; କାରଣ େସ ଆମର ଭାଯ ା ନୁେହଁ, କିଅବା ଆେମ ତାହାର

ସାମୀ େନାହଁୁ; େସ ଆପଣା ଦୃଷିରୁ ଆପଣା େବଶ ାଚାର ଓ ଆପଣା ସନଦୟର

ମ ରୁ ବ ଭଚାର ଦୂର କରୁ; 3 େନାହିେଲ ଅବା ଆେମ ତାହାକୁ ବିବସା କରିବା

ଓ େସ ଜନ ଦିନେର େଯରୂପ ଥଲା, େସରୂପ କରି ତାହାକୁ ରଖବା; ପୁଣି,

ତାହାକୁ ପାନରର ତୁଲ କରିବା ଓ ମରୁଭୂମି ତୁଲ କରି ତୃଷାେର ତାହାକୁ

ବଧ କରିବା; 4ଆହୁରି, ଆେମ ତାହାର ସନାନଗଣ ପତି ଦୟା କରିବା ନାହ,

କାରଣ େସମାେନ େବଶ ାଚାରରୁ ଜାତ ସନାନ। 5 େଯେହତୁ େସମାନଙର

ମାତା େବଶ ାବୃତି କରିଅଛି; େସମାନଙର ଗଭଧାରିଣୀ ଲଜାକର କମ

କରିଅଛି; କାରଣ େସ କହିଲା, ‘େମାର େଯଉଁ େପମିକଗଣ େମାେତ ଅନ,

ଜଳ, େମଷେଲାମ, ମସିନା ବସ, େତୖଳ ଓ େମାର େପୟଦବ େମାେତ

ଦିଅନି, ମଁୁ େସମାନଙର ପେଛ ପେଛ ଯିବି।’ 6 ଏଥପାଇଁ େଦଖ, ଆେମ

କଣା ଦାରା ତୁମର ପଥ ରୁଦ କରିବା ଓ ଆେମ ତାହାର ବିରୁଦେର ବାଡ଼

ବାନିବା, ତହେର େସ ଆପଣା ପଥ ପାଇବ ନାହ। 7 ପୁଣି, େସ ଆପଣା

େପମିକଗଣର ପେଛ ପେଛ ଯିବ, ମାତ େସ େସମାନଙର ସଙ ଧରିବ ନାହ

ଓ େସ େସମାନଙର ଅେନଷଣ କରିବ, ମାତ ଉେଦଶ ପାଇବ ନାହ; ତହଁୁ

େସ କହିବ, ‘ମଁୁ େଫରି ଆପଣା ପଥମ ସାମୀ ନିକଟକୁ ଯିବି; କାରଣ ବତମାନ

ଅେପକା େସେତେବେଳ େମାର ମଙଳ ଥଲା।’ 8 େଯେହତୁ ଆେମ େଯ

ତାହାକୁ ଶସ , ଦାକାରସ ଓ େତୖଳ େଦଲୁ ଓ ତାହାର ରୂପା ଓ ସୁନା ବୃଦି

କଲୁ, ଏହା େସ ଜାଣିଲା ନାହ, େସମାେନ େସହି ରୂପା, ସୁନା ବାେ ଦବ

ଉେଦଶ େର ବ ୟ କେଲ। 9 ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଶସ ସମୟେର ଆମର

ଶସ ଓ ଦାକାରସର ଋତୁେର ଆମର ଦାକାରସ େଫରାଇ େନବା, ଯାହା

ଦାରା ତାହାର ଉଲଙତା ଆଚାଦିତ ହୁଅନା, ଆମର େସହି େମଷେଲାମ ଓ

ମସିନା ଛଡ଼ାଇ େନବା। 10 ପୁଣି, ଏେବ ଆେମ ତାହାର େପମିକଗଣର

ସାକାତେର ତାହାର ଭଷତା ପକାଶ କରିବା ଓ ଆମ ହସରୁ େକହି ତାହାକୁ

ଉଦାର କରିେବ ନାହ। 11 ଆହୁରି, ଆେମ ତାହାର ସକଳ ଆେମାଦ,
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ତାହାର ଉତବ, ଅମାବାସ ା, ବିଶାମ ଦିନ ଓ ତାହାର ମହାସଭା ସକଳ ବନ

କରିବା। 12ଆଉ, େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ଦାକାଲତା ଓ ଡିମିରିବୃକ ବିଷୟେର

କହିଥଲା ଏହିସବୁ େମାର େପମିକଗଣ େମାର େବତନ ସରୂେପ େମାେତ

େଦଇଅଛନି, େସହି ସବୁ ଆେମ ଉଜାଡ଼ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ େସହି ସବୁକୁ

ଅରଣ କରିବା, ତହେର ବନ ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇ ପକାଇେବ। 13 ପୁଣି,

େଯଉଁମାନଙ ଉେଦଶ େର େସ ଧୂପ ଜଳାଇଲା, େସହି ବା େଦବଗଣର

(ପତିଷିତ) ଦିନସମୂହର ପତିଫଳ ଆେମ ତାହାକୁ େଭାଗ କରାଇବା; େସହି

ସମୟେର େସ କଣକୁଣଳ ଓ ଅଳଙାର ଇତ ାଦିେର ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା

କରି ଆପଣା େପମିକଗଣର ପେଛ ପେଛ ଗଲା ଓ ଆମକୁ ଭୁଲଲା, ଏହା

ସଦାପଭୁ କହନି। 14 ଏଥନିମେନ େଦଖ, ଆେମ ତାହାର ମନକୁ ଆକଷଣ

କରି ତାହାକୁ ପାନରକୁ ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ଚିତ ପେବାଧକ କଥା କହିବା। 15

ପୁଣି, େସହି ସାନରୁ ଆେମ ତାହାକୁ ତାହାର ଦାକାେକତ ଓ ଭରସାରୂପ ଦାର

ନିମେନ ଆେଖା ଉପତ କା େଦବା; ପୁଣି, େସ େଯପରି ଆପଣା େଯୗବନ

କାଳେର ଓ ମିସର େଦଶରୁ ଆସିବା ଦିନେର ଉତର କରିଥଲା, େସପରି

େସହି ସାନେର ଉତର କରିବ। 16ଆଉ, ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ଦିନ ତୁେମ

ଆମକୁ ‘ଈଶୀ’ (ଆମର ସାମୀ) େବାଲ ଡାକିବ ଓ ‘ବାଲୀ’ (କତା) େବାଲ

ଆଉ ଡାକିବ ନାହ। 17କାରଣ ଆେମ ତାହାର ମୁଖରୁ ବା େଦବଗଣର

ନାମସବୁ ଦୂର କରିବା, ପୁଣି େସହି ନାମସବୁ ପୁନବାର ଧରାଯିବ ନାହ। 18

ଆଉ, େସହି ଦିନ ଆେମ େସମାନଙ ନିମେନ େକତସ ବନ ପଶୁ ଓ ଆକାଶସ

ପକୀ ଓ ଭୂମିସ ଉେରାଗାମୀ ଜନୁଗଣର ସହିତ ନିୟମ କରିବା ଓ ଆେମ

େଦଶରୁ ଧନୁ, ଖଡ ଓ ଯୁଦ ଉଚିନ କରିବା, ଆଉ େସମାନଙୁ ନିରାପଦେର

ଶୟନ କରାଇବା। 19ପୁଣି, ଆେମ ଚିରକାଳ ନିମେନ ଆମ ପାଇଁ ତୁମକୁ

ବା ଦାନ କରିବା; ହଁ, ଆେମ ତୁମକୁ ଧମେର, ନ ାୟବିଚାରେର, େସହପୂଣ

କରୁଣାେର ଓ ଦୟାେର ଆମ ପାଇଁ ବା ଦାନ କରିବା। 20ଆେମ ତୁମକୁ

ବିଶସତାେର ଆମ ପାଇଁ ବା ଦାନ କରିବା; ତହେର ତୁେମ ସଦାପଭୁଙୁ ାତ

େହବ। 21ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ଦିନ ଆେମ ଉତର େଦବା,

ଆେମ ଆକାଶମଣଳକୁ ଉତର େଦବା ଓ ଆକାଶମଣଳ ପୃଥବୀକୁ ଉତର

େଦବ; 22ପୁଣି, ପୃଥବୀ ଶସ କୁ, ଦାକାରସକୁ ଓ େତୖଳକୁ ଉତର େଦବ;

ଆଉ, େସହି ସମେସ ଯିଷିେୟଲକୁ ଉତର େଦେବ; 23 ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା
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ପାଇଁ ତାହାକୁ େଦଶେର େରାପଣ କରିବା; ତହେର େଯ ଦୟା ପାଇ ନ ଥଲା,

ତାହା ପତି ଆେମ ଦୟା କରିବା; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଆମର େଲାକ ନ ଥେଲ,

େସମାନଙୁ ଆେମ କହିବା, ତୁେମ ଆମର େଲାକ ଓ େସମାେନ କହିେବ,

‘ତୁେମ ଆମର ପରେମଶର।’”

3ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ ଆମକୁ କହିେଲ, “ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଅନ

େଦବଗଣର ପତି େଫରିେଲ ମ ଓ ଦାକାଚକି ଭଲ ପାଇେଲ ମ ସଦାପଭୁ

େଯପରି େସମାନଙୁ େପମ କରନି, େସହିପରି ତୁେମ ପୁନଶ ଯାଇ ଆପଣା

ମିତର ପିୟତମା ଅଥଚ ବ ଭଚାରିଣୀ ଏକ ସୀକୁ େପମ କର।” 2 ତହେର ମଁୁ

ପନର େରୗପ ମୁଦା, ଏକ େହାମର ଓ ଅଦ େହାମର ଯବ େଦଇ େସ ସୀକୁ

କିଣିଲ; 3ଆଉ, ମଁୁ ତାହାକୁ କହିଲ, “ତୁେମ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ େମାʼ

ନିମେନ ରହିବ; ତୁେମ େବଶ ାବୃତି କରିବ ନାହ ଓ ତୁେମ ଅନ େକୗଣସି

ପୁରୁଷର ଭାଯ ା େହବ ନାହ ଓ ମଁୁ ମ ତୁମ ପତି େସହିପରି ବ ବହାର

କରିବି।” 4 କାରଣ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ ରାଜାହୀନ,

ଅଧପତିହୀନ, ଯ ହୀନ, ସମହୀନ ଓ ଏେଫାଦ ଅବା ଠାକୁରହୀନ େହାଇ

ରହିେବ; 5 ଏଥଉତାେର ଇସାଏଲସନାନଗଣ େଫରି ଆସିେବ ଓ ସଦାପଭୁ

ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙୁ ଓ ଆପଣାମାନଙର ରାଜା ଦାଉଦଙୁ ଅେନଷଣ

କରିେବ; ଆଉ, େଶଷ କାଳେର େସମାେନ ଭୟଯୁକ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ

ନିକଟକୁ ଓ ତାହାଙ ଅନୁଗହର ନିକଟକୁ ଆସିେବ।

4 େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣ; କାରଣ

େଦଶେର ସତ ଅବା ଦୟା କିଅବା ପରେମଶର ବିଷୟକ ାନ ନ ଥବାରୁ

େଦଶନିବାସୀଗଣ ସହିତ ସଦାପଭୁଙର ବିବାଦ ଅଛି। 2 ଅଭଶାପ େଦବା,

ବିଶାସଲଙନ, ବଧ, େଚାରି ଓ ବ ଭଚାର ବିନା େସଠାେର ଆଉ କିଛି

ନାହ; େଲାକମାେନ ବିେଦାହୀ େହାଇ ଉଠନି ଓ ରକପାତ ଉପେର ରକପାତ

କରାଯାଏ। 3 ଏଥପାଇଁ େଦଶ ବିଳାପ କରିବ ଓ ତହର ନିବାସୀ ପେତ କ

େଲାକ, େକତସ ବନ ପଶୁ ଓ ଆକାଶସ ପକୀଗଣ ସହିତ ଦୁବଳ େହେବ;

ହଁ, ସମୁଦର ମତ ଗଣ ମ ଦୂରୀକୃତ େହେବ। 4 ତଥାପି େକୗଣସି ମନୁଷ

ବିବାଦ ନ କରୁ, କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ ଅନୁେଯାଗ ନ କରୁ; କାରଣ ତୁମର

େଲାକମାେନ ଯାଜକ ସହିତ ବିବାଦକାରୀ େଲାକମାନଙର ତୁଲ ଅଟନି। 5

ପୁଣି, ତୁେମ ଦିନ େବେଳ ଝୁଣି ପଡ଼ିବ ଓ ଭବିଷ ବକା ମ ରାତିକାଳେର
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ତୁମ ସେଙ ଝୁଣି ପଡ଼ିବ; ଆଉ, ଆେମ ତୁମର ମାତାକୁ ବିନାଶ କରିବା। 6

ଆମର େଲାକମାେନ ାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ େହାଇଅଛନି; କାରଣ

ତୁେମ ାନ ଅଗାହ କରିଅଛ, ଆେମ ମ ତୁମକୁ ଅଗାହ କରିବା, ତହେର

ତୁେମ ଆମର ଯାଜକ େହବ ନାହ; ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ବ ବସା

ପାେସାରିବାରୁ ଆେମ ମ ତୁମ ସନାନଗଣକୁ ପାେସାରି ଯିବା। 7 େସମାେନ

େଯେତ ଅଧକ ବୃଦି ପାଇେଲ େସେତ ଅଧକ ଆମ ବିରୁଦେର ପାପ କେଲ;

ଆେମ େସମାନଙର େଗୗରବ ଅପମାନେର ପରିଣତ କରିବା। 8 େସମାେନ

ଆମ େଲାକମାନଙ ପାପେର ପତିେପାଷିତ ହୁଅନି, ଆଉ େସମାନଙ ଅଧମେର

ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣକୁ ଆସକ କରନି। 9ଏଣୁ େଯପରି େଲାକମାନଙ

ଉପେର େସହିପରି ଯାଜକମାନଙ ଉପେର ବତବ; ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ

ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ େସମାନଙୁ ଦଣ େଦବା ଓ େସମାନଙ କମାନୁସାେର

େସମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବା। 10 ତହେର େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ ମ

ତୃପ େହେବ ନାହ; ବ ଭଚାର କେଲ ମ ବହୁବଂଶ େହେବ ନାହ; କାରଣ

େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି। 11 ବ ଭଚାର, ମଦ ଓ

ନୂତନ ଦାକାରସ ବୁଦି ହରଣ କେର। 12 ଆମର େଲାକମାେନ ଆପଣା

କାଷଖଣର ନିକଟେର ମନଣା ଚାହାନି ଓ େସମାନଙର ଯଷି େସମାନଙ ପତି

(କଥା) ପକାଶ କେର; କାରଣ ବ ଭଚାରର ଆତା େସମାନଙୁ ଭାନ କରିଅଛି,

ପୁଣି େସମାେନ ପରେମଶରଙ ଅଧୀନତାରୁ ଯାଇ ବ ଭଚାର କରିଅଛନି।

13 େସମାେନ ପବତମାନର ଶୃଙେର ବଳିଦାନ କରନି ଓ ଉପପବତଗଣର

ଉପେର ଅେଲାନ, ଲ ନି ଓ ଏଲା ବୃକ ତେଳ ଧୂପ ଜଳାନି, କାରଣ ତହର

ଛାୟା ଉତମ; ଏଥପାଇଁ ତୁମର କନ ାଗଣ େବଶ ାଚାର କରନି ଓ ତୁମର

ବଧୂଗଣ ବ ଭଚାର କରନି। 14 ତୁମର କନ ାଗଣ େବଶ ାଚାର କଲା େବେଳ

ଓ ତୁମର ବଧୂଗଣ ବ ଭଚାର କଲା େବେଳ ଆେମ େସମାନଙୁ ଶାସି େଦବା

ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଆେପ େବଶ ାମାନଙ ସେଙ େଦବଗଣର ମନିରକୁ

ଯାଆନି ଓ ମାହାରୀମାନଙ ସେଙ ବଳିଦାନ କରନି; େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ବୁଝନି ନାହ, େସମାେନ ଉତାଟିତ େହେବ। 15 େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଯଦ ପି

େବଶ ାବୃତି କର, ତଥାପି ଯିହୁଦା େସପରି େଦାଷଗସ ନ େହଉ; ଆଉ,

ତୁେମମାେନ ଗି ଗେ ର ଉପସିତ ହୁଅ ନାହ, କିଅବା େବ ଆବନକୁ

ଯାଅ ନାହ; ଅଥବା େସଠାେର ଜୀବିତ ସଦାପଭୁ େବାଲ ଶପଥ କର ନାହ।
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16 କାରଣ େସଚାଚାରିଣୀ ଗାଭୀ ତୁଲ ଇସାଏଲ ଆେପ େସଚାଚାରୀ

େହାଇଅଛି; ଏେବ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ େମଷଶାବକ ପରି ପଶସ ସାନେର

ଚରାଇେବ। 17 ଇଫୟିମ ପତିମାଗଣ ପତି ଆସକ େହାଇଅଛି; ତାକୁ

ଛାଡ଼ିଦିଅ। 18 େସମାନଙର େପୟଦବ ଅମ େହାଇଅଛି; େସମାେନ ଅବିରତ

େବଶ ାଗମନ କରନି; ତାହାର ଶାସନକତାମାେନ ଅପମାନକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ

ପାଆନି। 19 ବାୟୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପକେର ଆଚାଦନ କରିଅଛି ଓ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ବଳିଦାନ ସକାଶୁ ଲଜିତ େହେବ।

5 େହ ଯାଜକଗଣ, ଏହା ଶୁଣ, େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ମେନାେଯାଗ କର,

େହ ରାଜବଂଶ, କଣପାତ କର, କାରଣ ବିଚାର ତୁମମାନଙ ସମନୀୟ;

ତୁେମମାେନ ମିସାେର ଫାନ ସରୂପ ଓ ତାେବାରେର ପସାରିତ ଜାଲ ସରୂପ

େହାଇଅଛ। 2 ପୁଣି, ଅତ ାଚାରୀମାେନ ହତ ା କରିବାେର ଗଭୀରକୁ

ଯାଇଅଛନି; ମାତ ଆେମ େସହି ସମସଙର ଅନୁେଯାଗକାରୀ ଅଟୁ। 3

ଆେମ ଇଫୟିମକୁ ଜାଣୁ ଓ ଇସାଏଲ ଆମର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ; କାରଣ େହ

ଇଫୟିମ, ତୁେମ ଏେବ େବଶ ାବୃତି କରିଅଛ, ଇସାଏଲ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି। 4

େସମାନଙର କିୟାସକଳ େସମାନଙୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ

େଫରିବାକୁ େଦବ ନାହ; କାରଣ େସମାନଙ ଅନରେର ବ ଭଚାରର ଆତା

ଅଛି ଓ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଜାଣନି ନାହ। 5ପୁଣି, ଇସାଏଲର ଦପ ତାହାର

ମୁଖ ଆଗେର ସାକ ଦିଏ; ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲ ଓ ଇଫୟିମ ଆପଣାମାନଙ

ଅଧମେର ଝୁଣି ପଡ଼ିେବ। 6 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର େମଷପଲ ଓ

େଗାପଲ େଘନି ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିେବ; ମାତ ତାହାଙର

ଉେଦଶ ପାଇେବ ନାହ; କାରଣ େସ େସମାନଙ ନିକଟରୁ ଚାଲ ଯାଇଅଛନି।

7 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛନି; କାରଣ

େସମାେନ ଅେବୖଧ ସନାନ ଉତନ କରିଅଛନି; ଏେବ ଅମାବାସ ା େସମାନଙୁ

ଓ େସମାନଙ େକତସବୁକୁ ଗାସ କରିବ। 8ତୁେମମାେନ ଗିବୀୟାେର ଶିଙା

ଧନି କର, ରାମାେର ତୂରୀ ବଜାଅ; େବ ଆବନେର ଭୟାନକ ସିଂହନାଦ

କର; ତୁମ ପେଛ, େହ ବିନ ାମୀ , 9 ଭତନା ଦିନେର ଇଫୟିମ ଧଂସର

ସାନ େହବ; ଯାହା ନିଶୟ ଘଟିବ, ତାହା ଆେମ ଇସାଏଲ େଗାଷୀମାନଙ

ମ େର ାତ କରାଇଅଛୁ। 10 େଯଉଁମାେନ ସୀମାର ଚିହ ଘୁଞାନି, ଯିହୁଦାର

ଅଧପତିଗଣ େସମାନଙ ତୁଲ େହାଇଅଛନି; ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର
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ଆପଣା େକାଧ ଜଳ ପରି ଢାଳିବା। 11ଇଫୟିମ ସନୁଷ େହାଇ ମନୁଷ ର

ଆ ାନୁସାେର ଚାଲଥବାରୁ େସ ଉପଦବଗସ େହାଇଅଛି ଓ ବିଚାରେର

କଷ ପାଇଅଛି। 12 ଏଥସକାଶୁ ଆେମ ଇଫୟିମ ପକେର କୀଟ ସରୂପ ଓ

ଯିହୁଦା ବଂଶ ପକେର କୟ ସରୂପ େହାଇଅଛୁ। 13 େଯେତେବେଳ ଇଫୟିମ

ଆପଣା େରାଗ ଓ ଯିହୁଦା ଆପଣା କତ େଦଖଲା, େସେତେବେଳ ଇଫୟିମ

ଅଶୂରୀୟର ନିକଟକୁ ଗଲା ଓ ଯାେରବ ରାଜା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା;

ମାତ େସ ତୁମମାନଙୁ ସୁସ କରିବାକୁ ସକମ ନୁେହଁ, କିଅବା େସ ତୁମମାନଙର

କତ ଆେରାଗ କରିବ ନାହ। 14 କାରଣ ଆେମ ଇଫୟିମ ପତି ସିଂହ ତୁଲ

ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପତି ଯୁବା ସିଂହ ତୁଲ େହବା। ଆେମ, ଆେମ ହ ବିଦୀଣ

କରି ଚାଲଯିବା; ଆେମ େସମାନଙୁ ଟାଣି ଦୂରକୁ େନଇଯିବା ଓ ଉଦାର କରିବା

ପାଇଁ େକହି ନ ଥବ। 15 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ସୀକାର କରି

ଆମର ମୁଖ ଅେନଷଣ ନ କରିବା ପଯ ନ ଆେମ େଫରି ଆପଣା ସାନକୁ

ଯିବା; େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଦୁଃଖ ସମୟେର ଆନରିକ ଭାବେର

ଆମର ଅେନଷଣ କରିେବ।

6 “ଆସ, ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଉ; କାରଣ େସ ବିଦୀଣ

କରିଅଛନି ଓ େସ ଆମମାନଙୁ ସୁସ କରିେବ; େସ ପହାର କରିଅଛନି ଓ େସ

ଆମମାନଙ କତ ବାନିେବ। 2 ଦୁଇ ଦିନ ଉତାେର େସ ଆମମାନଙୁ ସଂଜୀବିତ

କରିେବ; ତୃତୀୟ ଦିନେର ଆମମାନଙୁ ଉଠାଇେବ ଓ ଆେମମାେନ ତାହାଙ

ଛାମୁେର ବଞିବୁ। 3 ପୁଣି, ଆେମମାେନ ାତ େହଉ, ସଦାପଭୁଙୁ ଜାଣିବା

ନିମେନ ତାହାଙ ପଶା ଗମନ କରୁ; ତାହାଙର ଉଦୟ ପତୁ ଷ ତୁଲ ନିଶିତ;

ଆଉ େସ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ବୃଷି ତୁଲ , ଭୂମିେସଚନକାରୀ େଶଷ

ବୃଷି ତୁଲ ଆସିେବ।” 4 େହ ଇଫୟିମ, ଆେମ ତୁମ ପତି କଅଣ କରିବା?

େହ ଯିହୁଦା, ଆେମ ତୁମ ପତି କଅଣ କରିବା? କାରଣ ତୁମମାନଙର ଧମ

ପାତଃକାଳୀନ େମଘ ତୁଲ ଓ ପତୁ ଷେର ଅନହତ େହବା କାକର ତୁଲ । 5

ଏଥପାଇଁ ଆେମ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଦାରା େସମାନଙୁ େଚଦନ କରିଅଛୁ;

ଆେମ ଆପଣା ମୁଖନିଗତ ବାକ ଦାରା େସମାନଙୁ ବଧ କରିଅଛୁ ଓ ତୁମର

ଦଣା ାସକଳ ନିଗତ େହବା ଦୀପି ତୁଲ ଅେଟ। 6 କାରଣ ବଳିଦାନ ନୁେହଁ,

ମାତ ଦୟା ଓ େହାମ ଅେପକା ପରେମଶର ବିଷୟକ ାନ ବାଞା କରୁ। 7

ମାତ ଆଦମର ତୁଲ େସମାେନ ନିୟମ ଲଙନ କରିଅଛନି; େସହି ସାନେର
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େସମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛନି। 8 ଗିଲୀୟଦ

ଅଧମାଚାରୀମାନଙ ନଗର, ତାହା ରକେର ଦାଗଯୁକ େହାଇଅଛି। 9 ପୁଣି,

ଡକାୟତ ଦଳ େଯପରି ମନୁଷ ର ଅେପକାେର ଥାଆନି, େସପରି ଯାଜକ ଦଳ

ଶିଖମ ଆେଡ଼ ଯିବା ପଥେର ନରହତ ା କରନି; ହଁ, େସମାେନ ଭଷାଚରଣ

କରିଅଛନି। 10ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ମ େର ଅତି ଭୟଙର ଏକ ବିଷୟ

େଦଖଅଛୁ, େସହି ସାନେର ଇଫୟିମ ମ େର େବଶ ାବୃତି େଦଖାଯାଏ,

ଇସାଏଲ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି। 11ଆହୁରି େହ ଯିହୁଦା, ଆେମ େଯେତେବେଳ

ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ବନୀତରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା, େସେତେବେଳ ତୁମ ପାଇଁ

(ଦଣରୂପ) ଶସ େଚଦନ ସମୟ ନିରୂପିତ ଅଛି।

7ଆେମ େଯେତେବେଳଇସାଏଲକୁ ସୁସ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁ, େସେତେବେଳ

ଇଫୟିମର ଅଧମ ଓ ଶମରୀୟାର ଦୁଷତା ପକାଶିତ ହୁଅଇ; କାରଣ

େସମାେନ ଅସତ ତାର ବ ବହାର କରନି ଓ େଚାର ଭତେର ପେବଶ କେର,

ଆଉ ଡକାୟତ ଦଳ ବାହାେର ଲୁଟ କରନି। 2 ପୁଣି, ଆେମ େଯ େସମାନଙର

ସମସ ଦୁଷତା ସରଣ କରୁ, ଏହା େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଅନଃକରଣେର

ବିେବଚନା କରନି ନାହ; ଏେବ େସମାନଙର ନିଜ କାଯ ସବୁ େସମାନଙୁ

େଘରିଅଛି; େସହି ସବୁ ଆମ ସମୁଖେର ଅଛି। 3 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ଦୁଷତା ଦାରା ରାଜାକୁ ଓ ଆପଣାମାନଙ ମିଥ ା ଦାରା ଅଧପତିମାନଙୁ

ଆନନିତ କରନି। 4 େସମାେନ ସମେସ ବ ଭଚାରୀ; େସମାେନ ରୁଟି

ପସୁତକାରୀ ଦାରା ଉତପ ତନୁର ସରୂପ; ମଇଦା ଦଳିବା ସମୟଠାରୁ ତହେର

ତାଡ଼ି ମିଶିତ ନ େହବା ପଯ ନ େସ ଅଗି ପଜଳିତ କରିବାରୁ ନିବୃତ ହୁଏ।

5 ଆମମାନଙ ରାଜାଙ ଦିନେର ଅଧପତିମାେନ ଦାକାରସର ଉତାପେର

ଆପଣାମାନଙୁ ପୀଡ଼ିତ କେଲ; େସ ନିନକମାନଙ ସେଙ ଆପଣା ହସ

ବଢ଼ାଇଲା। 6 କାରଣ େସମାେନ ଛକି ବସି ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣ

ତନୁର ପରି ପସୁତ କରିଅଛନି; େସମାନଙର େକାଧ ରାତିସାରା କୁହୁଳୁ ଥାଏ;

ପାତଃକାଳେର ତାହା ପଜଳିତ ଅଗି ପରି ଜଳଇ। 7 େସମାେନ ସମେସ ତନୁର

ପରି ଉତପ ଅଟନି ଓ ଆପଣାମାନଙର ବିଚାରକତୃଗଣକୁ ଗାସ କରନି;

େସମାନଙର ସମସ ରାଜାଗଣ ପତିତ େହାଇଅଛନି; େସମାନଙ ମ େର

େକହି ଆମ ନିକଟେର ପାଥନା କରନି ନାହ। 8 େଗାଷୀଗଣ ମ େର ଇଫୟିମ

ଆେପ ମିଶିତ ହୁଅଇ; ଇଫୟିମ ଓଲଟା େହାଇ ନ ଥବା ପିଠା ତୁଲ । 9
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ବିେଦଶୀମାେନ ତାହାର ବଳ ଗାସ କରିଅଛନି, ଆଉ େସ ତାହା ଜାେଣ ନାହ;

ହଁ, ତାହାର ମସକେର, ଏଠାେର େସଠାେର ପକେକଶ ଅଛି, ମାତ େସ ତାହା

ଜାେଣ ନାହ। 10 ପୁଣି, ଇସାଏଲର ଦପ ତାହାର ସାକାତେର ସାକ ଦିଏ;

ତଥାପି େସମାେନ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େଫରି

ନାହାନି, କିଅବା ଏହିସବୁ ଘଟିେଲ ମ େସମାେନ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କରି

ନାହାନି। 11 ପୁଣି, ଇଫୟିମ ଅେବାଧ କେପାତର ତୁଲ ବୁଦିହୀନ; େସମାେନ

ମିସରକୁ ନିେବଦନ କରନି, େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଯାଆନି। 12 େଯେତେବେଳ

େସମାେନ ଯିେବ, େସେତେବେଳ ଆେମ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା ଜାଲ

ପସାର କରିବା; ଆେମ େସମାନଙୁ ଆକାଶର ପକୀଗଣ ପରି ତଳକୁ ଆଣିବା;

େସମାନଙ ସମାଜ େଯପରି ଶୁଣିଅଛନି, େସହିପରି ଆେମ େସମାନଙୁ ଶାସି

େଦବା। 13 େସମାେନ ସନାପର ପାତ! କାରଣ େସମାେନ ଆମ ନିକଟରୁ

ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛନି; େସମାନଙର ସବନାଶ ଘଟିବ; କାରଣ େସମାେନ

ଆମ ବିରୁଦେର ଅପରାଧ କରିଅଛନି; ଆେମ େସମାନଙୁ ମୁକ କରିବାକୁ

ଇଚା କେଲ ମ େସମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର ମିଥ ା କଥା କହିଅଛନି। 14

ପୁଣି, େସମାେନ ଅନଃକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟେର କନନ କରି ନାହାନି;

ମାତ େସମାେନ ଆପଣା ଶଯ ାେର ହାହାକାର କରନି; େସମାେନ ଶସ ଓ

ଦାକାରସ ନିମେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଏକତ କରନି, େସମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର

ବିେଦାହାଚରଣ କରନି। 15ଆେମ େସମାନଙ ବାହୁକୁ ଶିକା େଦଇ ସବଳ

କେଲ ମ େସମାେନ ଆମ ବିରୁଦେର କୁକଳନା କରନି। 16 େସମାେନ େଫରି

ଆସନି ସତ , ମାତ ଊଦସଙ ପତି ନୁେହଁ; େସମାେନ ପବଞକ ଧନୁ ତୁଲ ;

େସମାନଙ ଅଧପତିମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହାର ପଚଣତା ସକାଶୁ ଖଡ

ଦାରା ପତିତ େହେବ; ଏହା ମିସର େଦଶେର େସମାନଙ ପକେର ଉପହାସର

ବିଷୟ େହବ।

8ତୁେମ ଆପଣା ମୁଖେର ତୂରୀ ଦିଅ; ଶତୁ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ବିରୁଦେର

ଉେତାଶ ପକୀ ତୁଲ ଆସୁଅଛି; କାରଣ େଲାକମାେନ ଆମର ନିୟମ ଲଙନ

କରିଅଛନି ଓ ଆମ ବ ବସା ବିରୁଦେର ଅପରାଧ କରିଅଛନି। 2 େସମାେନ

ଆମ ନିକଟେର କନନ କରି କହିେବ, “େହ ଆମର ପରେମଶର, ଆେମମାେନ

ଇସାଏଲ, ତୁମଙୁ ଜାଣୁ।” 3 ଯାହା ଉତମ, ତାହା ଇସାଏଲ ଅଗାହ

କରିଅଛି; ଶତୁ ତାହାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ। 4 େସମାେନ ରାଜାଗଣକୁ
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ନିଯୁକ କରିଅଛନି, ମାତ ଆମ ଦାରା ନୁେହଁ; େସମାେନ ଅଧପତିଗଣ ନିଯୁକ

କରିଅଛନି, ମାତ ଆେମ ତାହା ଜାଣିଲୁ ନାହ। େସମାେନ େଯପରି ଉଚିନ

େହେବ, ଏଥପାଇଁ ଆପଣା ନିମେନ ରୂପା ଓ ସୁନାେର େସମାେନ ପତିମାଗଣ

ନିମାଣ କରିଅଛନି। 5 େହ ଶମରୀୟା, େସ ତୁମର େଗାବତ ପତିମାକୁ ଅଗାହ

କରିଅଛନି। େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆମର େକାଧ ପଜଳିତ େହାଇଅଛି!

େସମାେନ େକେତ କାଳ ଉତାେର ନିେଦାଷତା ପାପ େହେବ? 6 କାରଣ

ଏହା ହ ଇସାଏଲଠାରୁ େହାଇଅଛି, ଶିଳକାର ଏହା ନିମାଣ କରିଅଛି, ତାହା

ପରେମଶର ନୁେହଁ; ହଁ, ଶମରୀୟାର େଗାବତ ଖଣ ଖଣ େହାଇ ଭଗ

େହବ। 7 କାରଣ େସମାେନ ବାୟୁ ବୁଣନି ଓ ଘୂଣବାୟୁରୂପ ଶସ କାଟିେବ।

ତାହାର ଉଠିଆ େକତ ନାହ; ପତ ଖାଦ ଉତନ କରିବ ନାହ; ଯଦି ଉତନ

କରିେବ, ବିେଦଶୀୟମାେନ ତାହା ଗାସ କରିେବ। 8 ଇସାଏଲ ଗାସିତ

େହାଇଅଛି; ଏେବ େସମାେନ ଅପୀତିକର ପାତ ତୁଲ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର

ଅଛନି। 9କାରଣ େସମାେନ ବନ ଗଦଭ ତୁଲ ଏକାକୀ େହାଇ ଅଶୂରକୁ

ଯାଇଅଛନି; ଇଫୟିମ େପମିକଗଣକୁ େବତନ େଦଇ ରଖଅଛି। 10 ହଁ,

େସମାେନ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର େଲାକମାନଙୁ େବତନ େଦେଲ ମ ଏେବ

ଆେମ େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା; େସମାେନ ଅଧପତିଗଣଙ ରାଜାର ଭାର

ସକାଶୁ ନୂ ନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲଣି। 11 କାରଣ ଇଫୟିମ ପାପ େଚଷାେର

ଅେନକ ଯ େବଦି କରିଅଛି, ଯ େବଦିସବୁ ତାହା ପକେର ପାପର କାରଣ

େହାଇଅଛି। 12ଆେମ ଦଶ ସହସ ବିଧେର ଆମର ବ ବସା ତାହା ପାଇଁ

େଲଖେଲ ମ େସହି ସବୁ ବିେଦଶୀୟ କଥା ତୁଲ ଗଣିତ ହୁଏ। 13 େସମାେନ

ଆମ ଉେଦଶ େର ଉପହାରାଥକ ବଳି ନିମେନ ମାଂସ ବଳିଦାନ କରି ତାହା

େଭାଜନ କରନି; ମାତ ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଗାହ କରନି ନାହ। ଏେବ

େସ େସମାନଙର ଅଧମ ସରଣ କରି େସମାନଙ ପାପର ପତିଫଳ େଦେବ;

େସମାେନ ପୁନବାର ମିସରକୁ େଫରିଯିେବ। 14କାରଣ ଇସାଏଲ ଆପଣା

ସୃଷିକତାଙୁ ପାେସାରିଅଛି ଓ ନାନା ଅଟାଳିକା ନିମାଣ କରିଅଛି ଓ ଯିହୁଦା

ଅେନକ ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ପସୁତ କରିଅଛି, ମାତ ଆେମ ତାହାର

ନଗରସକଳର ଉପେର ଅଗି ନିେକପ କରିବା ଓ ତାହା ତହର ଦୁଗସକଳ

ଗାସ କରିବ।
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9 େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଆନନ ସକାଶୁ ନାନା େଗାଷୀୟମାନଙ ତୁଲ ଆନନ

କର ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙୁ ଛାଡ଼ି ବ ଭଚାର କରିଅଛ,

ତୁେମ ଶସ ପୂଣ ପେତ କ ଖମାରେର େବତନ ଭଲ ପାଇଅଛ। 2 ଶସ ଖଳା

କିଅବା ଦାକାେପଷଣ ଯନ େସମାନଙୁ ପତିେପାଷଣ କରିବ ନାହ ଓ ନୂତନ

ଦାକାରସରୁ େସମାେନ ବଞିତ େହେବ। 3 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ େଦଶେର

ବାସ କରିେବ ନାହ; ମାତ ଇଫୟିମ ମିସରକୁ େଫରିଯିବ, ଆଉ େସମାେନ

ଅଶୂରେର ଅଶୁଚି ଦବ େଭାଜନ କରିେବ। 4 େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଦାକାରସର ଉପହାର ଢାଳିେବ ନାହ, କିଅବା େସହି ସବୁ

ସଦାପଭୁଙ ତୁଷିଜନକ େହବ ନାହ। େସମାନଙର ବଳିଦାନସକଳ େସମାନଙ

ପତି ବିଳାପକାରୀଗଣର ଖାଦ ର ସମାନ େହବ; େଯଉଁମାେନ ତାହା େଭାଜନ

କରିେବ, େସମାେନ ସମେସ ଅଶୁଚି େହେବ; କାରଣ େସମାନଙର ଖାଦ

େସମାନଙ କୁଧାର ତୃପି ନିମେନ େହବ; ତାହା ସଦାପଭୁଙ ଗୃହକୁ ଆସିବ

ନାହ। 5 ମହାସଭା ଦିନେର ଓ ସଦାପଭୁଙ ଉତବ ଦିନେର ତୁେମମାେନ

କଅଣ କରିବ? 6 କାରଣ େଦଖ, େସମାେନ ଧଂସ ସାନରୁ ଯାଇଅଛନି,

ତଥାପି ମିସର େସମାନଙୁ ଏକତ କରିବ, େମମିସ (ମିସରର ରାଜଧାନୀ)

େସମାନଙୁ କବର େଦବ। େସମାନଙର ରୂପାର ମେନାହର ପଦାଥସବୁ

ବିଛୁଆତି ଗଛର ଅଧକାର େହବ; େସମାନଙ ତମୁସବୁେର କଣକ ବୃକ ଉତନ

େହବ। 7 ପତିଫଳର ଦିନ ଉପସିତ, ଦଣର ଦିନ ଉପସିତ; ଇସାଏଲ ଏହା

ଜାଣିବ। ଭବିଷ ବକା ନିେବାଧ, ଆତା ପାପ େଲାକ ଉେତଜିତ, କାରଣ

ତୁମର ଅଧମ ବହୁଳ ଓ ଶତୁତାଭାବ ବଡ଼। 8 ଇଫୟିମ େମାʼ ପରେମଶରଙ

ସହିତ ପହରୀ ଥଲା; ଭବିଷ ବକାଙର ସକଳ ପଥେର ଶିକାରୀର ଫାନ ଓ

ତାହାର ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ଶତୁତାଭାବ ଅଛି। 9 ଗିବୀୟାର ସମୟେର

େଯପରି, େସମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ େସପରି ଅତିଶୟ ଭଷ କରିଅଛନି; େସ

େସମାନଙର ଅଧମ ସରଣ କରି େସମାନଙ ପାପସକଳର ପତିଫଳ େଦେବ।

10 ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ଦାକାଫଳର ନ ାୟ ଇସାଏଲକୁ ପାନରେର

ପାଇଲୁ; ଆେମ ଡିମିରି ବୃକର ପଥମକାଳୀନ ଆଦ ପକ ଡିମିରି ଫଳ ସଦୃଶ

ତୁମର ପୂବପୁରୁଷଗଣଙୁ େଦଖଲୁ; ମାତ େସମାେନ ବା ପିେୟାରର ନିକଟକୁ

ଆସି େସହି ଲଜାସଦର ଉେଦଶ େରଆପଣାମାନଙୁ ପତିଷା କେଲ ଓ ଯାହାକୁ

େସମାେନ େପମ କେଲ, ତାହାରି ତୁଲ ଘୃଣାେଯାଗ େହେଲ। 11ଇଫୟିମର
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େଗୗରବ ପକୀ ପରି ଉଡ଼ିଯିବ; ତାହାର େକୗଣସି ଜନ, ଗଭ କିଅବା ଗଭଧାରଣ

େହବ ନାହ। 12ଯଦ ପି େସମାେନ ସନାନଗଣକୁ ପତିପାଳନ କରିେବ, ତଥାପି

ଆେମ େସମାନଙୁ ନିଃସନାନ କରିବା, ତହେର ଜେଣ ମନୁଷ ମ େସଠାେର

ରହିବ ନାହ; ହଁ, ଆେମ େସମାନଙୁ େଯେତେବେଳ ପରିତ ାଗ କରିବା,

େସେତେବେଳ େସମାନଙର ସନାପ େହବ! 13ଆେମ େସାରକୁ େଯପରି

େଦଖଅଛୁ, ଇଫୟିମ େସପରି ମେନାହର ସାନେର େରାପିତ େହାଇଅଛି;

ମାତ ଇଫୟିମ ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ହତ ାକାରୀର ନିକଟକୁ ବାହାର କରି

ଆଣିବ। 14 େହ ସଦାପଭୁ, େସମାନଙୁ ଦିଅ; ତୁେମ େସମାନଙୁ କଅଣ

େଦବ? େସମାନଙୁ ଗଭସାବ ଉଦର ଓ ଶୁଷ ସନ ଦିଅ। 15 େସମାନଙର

ଦୁଷତାସକଳ ଗି ଗେ ର ଅଛି; କାରଣ େସଠାେର ଆେମ େସମାନଙୁ ଘୃଣା

କଲୁ; ଆେମ େସମାନଙ କିୟାର ଦୁଷତା ସକାଶୁ େସମାନଙୁ ଆମ ଗୃହରୁ

ତଡ଼ିେଦବା; ଆେମ େସମାନଙୁ ଆଉ େସହ କରିବା ନାହ; େସମାନଙର

ଅଧପତି ସମେସ ବିେଦାହୀ। 16 ଇଫୟିମ ଆହତ େହାଇଅଛି, େସମାନଙର

ମୂଳ ଶୁଷ େହାଇଅଛି; େସମାେନ ଫଳ ଧାରଣ କରିେବ ନାହ; ହଁ, ଯଦ ପି

େସମାେନ ପସବ କରିେବ, ତଥାପି ଆେମ େସମାନଙ ଗଭର ପିୟତମ ଫଳକୁ

ସଂହାର କରିବା। 17 େମାର ପରେମଶର େସମାନଙୁ ଦୂର କରିେଦେବ,

କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙ ବାକ େର କଣପାତ କେଲ ନାହ; ଆଉ, େସମାେନ

ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ଭମଣକାରୀ େହେବ।

10ଇସାଏଲ ଆପଣା ଦାକାଫଳର ବାହୁଲ ାନୁସାେର ଆପଣା ଯ େବଦିର

ସଂଖ ା ବୃଦି କରିଅଛି; ତାହାର େଦଶର ଉନତି ଅନୁସାେର େଲାକମାେନ

ମେନାହର ସମ ନିମାଣ କରିଅଛନି। 2 େସମାନଙର ଅନଃକରଣ ବିଭକ

େହାଇଅଛି; ଏେବ େସମାେନ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ; େସ େସମାନଙର

ଯ େବଦିସବୁକୁ ଆଘାତ କରିେବ, େସ େସମାନଙର ସମସବୁକୁ ନଷ କରିେବ।

3 ଅବଶ ଏେବ େସମାେନ କହିେବ, “ଆମମାନଙର ରାଜା ନାହ; କାରଣ

ଆେମମାେନ ତ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁୁ, ଏଣୁ ରାଜା ଆମମାନଙ ପାଇଁ

କଅଣ କରି ପାରିବ?” 4 େସମାେନ ନିୟମ କରିବା ସମୟେର ମିଥ ା ଶପଥ

କରି ଅସାର କଥା କୁହନି; ଏଥପାଇଁ େକତର ଶିଆରେର େଯପରି ବିଷବୃକ,

େସପରି େସମାନଙର ଦଣ ଅଙୁରିତ ହୁଏ। 5 ଶମରୀୟା ନିବାସୀଗଣ

େବ ଆବନର େଗାବତ ପତିମା ସକାଶୁ ତାସଯୁକ େହେବ; କାରଣ ତହର
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େଲାକମାେନ ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିେବ ଓ ତହର େଯଉଁ ପୁେରାହିତମାେନ

ତାହାର େଗୗରବ ସକାଶୁ ଆନନ କରିଥେଲ, େସମାେନ ବିଳାପ କରିେବ;

କାରଣ ତାହାର େଗୗରବ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛି। 6 ତାହା ମ ଯାେରବ

ରାଜାର େଭଟି ନିମେନ ଅଶୂରକୁ ନୀତ େହବ; ଇଫୟିମ ଲଜାପାପ େହବ ଓ

ଇସାଏଲ ନିଜ ମନଣା ବିଷୟେର ଲଜିତ େହବ। 7 ଶମରୀୟାର ରାଜା ଜଳ

ଉପରିସ େଫଣ ତୁଲ ଉଚିନ େହଲା। 8ଆହୁରି, ଇସାଏଲର ପାପ ସରୂପ

ଆେବନର ଉଚସଳୀସକଳ ବିନଷ େହବ; କଣା ଓ ଅଗରା ଗଛ େସମାନଙର

ଯ େବଦି ଉପେର ଉତନ େହବ; ଆଉ, େସମାେନ ପବତଗଣକୁ କହିେବ,

ଆମମାନଙୁ େଘାଡ଼ାଅ ଓ ଉପପବତଗଣକୁ କହିେବ, ଆମମାନଙ ଉପେର

ପଡ଼। 9 େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଗିବୀୟାର ସମୟଠାରୁ ପାପ କରି ଆସିଅଛ;

ଅଧମର ସନାନଗଣର ବିରୁଦ ଯୁଦ େଯପରି ଗିବୀୟାେର େଲାକମାନଙୁ ନ

ଧରିବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ େସହି ସାନେର ଠିଆ େହେଲ। 10 େଯେତେବେଳ

ଆମର ଇଚା, େସେତେବେଳ ଆେମ େସମାନଙୁ ଶାସି େଦବୁ ଓ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ଦୁଇ ଅପରାଧେର ବନାଯିବା ସମୟେର େଗାଷୀଗଣ

େସମାନଙ ବିରୁଦେର ସଂଗୃହୀତ େହେବ। 11ଆଉ ଇଫୟିମ ଶିକିତା ଗାଭୀ,

େସ ଶସ ମଦନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ; ମାତ ଆେମ ତାହାର ସୁନର ଗୀବାେର

ହସାପଣ କରିଅଛୁ; ଆେମ ଇଫୟିମ ଉପେର ଏକ ଆେରାହୀକୁ ବସାଇବା;

ଯିହୁଦା ହଳ ବୁଲାଇବ, ଯାକୁବ ତାହାର େଟଳା ଭାଙିବ। 12 ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ଧାମକତାେର ବିହନ ବୁଣ, ଦୟାନୁଯାୟୀ ଶସ କାଟ;

ଆପଣାମାନଙର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭାଙ; କାରଣ େଯପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଆସି

ତୁମମାନଙ ଉପେର ଧାମକତା ନ ବଷାନି, େସପଯ ନ ତାହାଙର ଅେନଷଣ

କରିବାର ସମୟ ଅଛି। 13 ତୁେମମାେନ ଦୁଷତାରୂପ ଚାଷ କରି ଅଧମ ସରୂପ

ଶସ କାଟିଅଛ; ତୁେମମାେନ ମିଥ ା କଥାର ଫଳ େଭାଜନ କରିଅଛ; କାରଣ

ତୁେମ ଆପଣା ପଥେର, ଆପଣାର ବୀରସମୂହେର ବିଶାସ କରିଅଛ। 14

ଏଥନିମେନ ତୁମ େଲାକମାନଙ ମ େର ଏକ େକାଳାହଳ ଉଠିବ ଓ ଯୁଦ

ଦିନେର େଯପରି ଶଲମନ େବ ଅରେବଲକୁ ବିନାଶ କରିଥଲା, େସପରି

ତୁମ ଦୁଗସକଳ ବିନଷ େହବ; ମାତା ଆପଣା ସନାନଗଣ ସହିତ କଚଡ଼ା ଯାଇ

ଖଣ ଖଣ େହାଇଥଲା। 15 ତୁମର ମହା ଦୁଷତା ସକାଶୁ େବେଥ ତୁମ ପତି
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େସହି ପକାର କରିବ; ଇସାଏଲର ରାଜା ଅରୁେଣାଦୟ ସମୟେର ସମୂଣ

ରୂେପ ଉଚିନ େହବ।

11ଇସାଏଲର ବାଲ କାଳେର ଆେମ ତାହାକୁ େସହ କଲୁ ଓ ଆମ ପୁତକୁ

ମିସରରୁ ଡାକିଲୁ। 2 ମାତ େଯେତ େସମାନଙୁ ଡାକିେଲ, େସେତ େସମାେନ

େସମାନଙଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗେଲ; େସମାେନ ବାେ ଦବଗଣ ଉେଦଶ େର

ବଳିଦାନ କେଲ ଓ େଖାଦିତ ପତିମାଗଣ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଇେଲ।

3 ତଥାପି ଆେମ ଇଫୟିମକୁ ଚାଲବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲୁ; ଆେମ େସମାନଙୁ

ଆପଣା ବାହୁେର େବାହିଲୁ; ମାତ ଆେମ େଯ େସମାନଙୁ ସୁସ କଲୁ, ଏହା

େସମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହ। 4ଆେମ ମନୁଷ ର ବନନୀ, ଅଥା , େପମରଜୁ

ଦାରା େସମାନଙୁ ଆକଷଣ କଲୁ ଓ ଆେମ େସମାନଙ କଳପାଟିରୁ ଯୁଆଳି

ଉଠାଇ େନବା େଲାକ ତୁଲ େହଲୁ ଓ ଆେମ େସମାନଙ ଆଗେର ଖାଦ

ରଖଲୁ। 5 େସ ମିସର େଦଶକୁ େଫରିଯିବ ନାହ; ମାତ ଅଶୂରୀୟ ତାହାର

ରାଜା େହବ, କାରଣ େସ େଫରି ଆସିବାକୁ ଅସମତ େହଲା। 6 ପୁଣି,

େସମାନଙର ନିଜ ମନଣା ସକାଶୁ େସମାନଙ ନଗରସକଳର ଉପେର

ଖଡ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଅଗଳ ସକଳକୁ ସଂହାର କରିବ ଓ େସମାନଙୁ ଗାସ

କରିବ। 7ଆମର େଲାକମାନଙର ଆମଠାରୁ ବିମୁଖ େହବାର ପବୃତି ଅଛି;

େଲାକମାେନ ଊଦସଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଡାକିେଲ ମ

େକହି ତାହାଙର ପଶଂସା କେର ନାହ। 8 େହ ଇଫୟିମ, ଆେମ କିପରି

ତୁମକୁ ତ ାଗ କରିବା? େହ ଇସାଏଲ, ଆେମ କିପରି ତୁମକୁ ସମପ େଦବା?

ଆେମ କିପରି ତୁମକୁ ଅଦାର ନଗରୀ ତୁଲ କରିବା? ଆେମ କିପରି ତୁମକୁ

ସେବାୟୀମର ନଗରୀ ତୁଲ ରଖବା? ଆମ ହୃଦୟ ଆମ ଅନରେର ବ ାକୁଳ

େହଉଅଛି, ଆମର ବିବିଧ େସହ ଏକତ ପଜଳିତ େହଉଅଛି। 9 ଆେମ

ଆପଣା େକାଧର ପଚଣତା ସଫଳ କରିବା ନାହ, ଆେମ ଇଫୟିମକୁ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ େଫରିବା ନାହ; କାରଣ ଆେମ ପରେମଶର ଅଟୁ; ମନୁଷ

େନାହଁୁ; ଆେମ ତୁମର ମ ବତୀ ଧମସରୂପ ଅଟୁ; ଆେମ ନଗର ମ େର

ପେବଶ କରିବା ନାହ। 10ଆେମ ସିଂହ ତୁଲ ଗଜନ କେଲ, େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ପଶା ଗମନ କରିେବ, ଆଉ ଆେମ ଗଜନ କେଲ ପଶିମ

ଦିଗରୁ ସନାନମାେନ ଥରଥର େହାଇ ଆସିେବ। 11 େସମାେନ ପକୀ ପରି

ମିସରରୁ ଓ କେପାତ ପରି ଅଶୂର େଦଶରୁ ଥରଥର େହାଇ ଆସିେବ; ପୁଣି,
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ଆେମ େସମାନଙୁ େସମାନଙ ଗୃହେର ବାସ କରାଇବା, ଏହା ପଭୁ ସଦାପଭୁ

କହନି। 12ଇଫୟିମ ମିଥ ା କଥାେର ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶ ପବଞନାେର ଆମକୁ

େଘରୁଅଛନି; ମାତ ଯିହୁଦା ଏେବ ମ ପରେମଶରଙ ସହିତ କତୃତ କରୁଅଛି

ଓ ଧମସରୂପଙ ସହିତ ବିଶସ େହାଇ ରହିଅଛି।

12ଇଫୟିମ ବାୟୁ େଭାଜନ କେର ଓ ପୂବୀୟ ବାୟୁର ପେଛ ପେଛ ଗମନ

କେର; େସ ସବଦା ମିଥ ା କଥା ଓ ଉପଦବ ବୃଦି କେର ଓ େସମାେନ ଅଶୂରର

ସହିତ ନିୟମ କରନି ଓ ମିସରକୁ େତୖଳ ପଠାନି। 2ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙ ଓ

ଯିହୁଦା ମ େର ବିବାଦ ଅଛି, େସ ଯାକୁବକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ

େଦେବ; ତାହାର କିୟାନୁସାେର େସ ତାହାକୁ ପତିଫଳ େଦେବ। 3ଗଭେର େସ

ଆପଣା ଭାତାର ପାଦମୂଳ ଧରିଲା ଓ ବୟଃପାପ ସମୟେର େସ ପରେମଶରଙ

ସହିତ ଯୁଦ କଲା; 4 ହଁ, େସ ଦୂତ ଉପେର ବଳବାନ େହାଇ ଜୟ କଲା; େସ

କନନ କରି ତାହାଙ ନିକଟେର ବିନତି କଲା; େସ େବେଥେ ର ତାହାଙ

ଉେଦଶ ପାଇଲା, ଆଉ େସଠାେର େସ ଆମମାନଙ ସହିତ କଥା କହିେଲ।

5 େସହି ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର; ସଦାପଭୁ ତାହାଙର ସରଣୀୟ

ନାମ। 6 ଏଥନିମେନ ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େଫର; ଦୟା

ଓ ନ ାୟବିଚାର ପାଳନ କର ଓ ସବଦା ତୁମ ପରେମଶରଙ ଅେପକାେର

ଥାଅ। 7 େସ ଜେଣ ବ ବସାୟୀ ଅେଟ, ତାହାର ହସେର ଛଳନାର ନିକି ଅଛି;

େସ ଉପଦବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। 8 ପୁଣି, ଇଫୟିମ କହିଲା, “ନିଶୟ

ମଁୁ ଧନୀ େହାଇଅଛି, ମଁୁ ଆପଣା ନିମେନ ସମତି ପାଇଅଛି; େମାʼ ର ସବୁ

ପରିଶମେର େସମାେନ ପାପଯୁକ େକୗଣସି ଅଧମ େମାʼ ଠାେର ପାଇେବ

ନାହ।” 9 ମାତ ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମର ପରେମଶର ଅଟୁ;

ଆେମ ମହାପବ ଦିନର ନ ାୟ ତୁମକୁ ପୁନବାର ତମୁେର ବାସ କରାଇବା।

10ଆହୁରି, ଆେମ ଭବିଷ ବକାଗଣ ନିକଟେର କଥା କହିଅଛୁ ଓ ଆେମ

ନାନା ଦଶନର ବୃଦି କରିଅଛୁ; ଆଉ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଦାରା ଦୃଷାନର

କଥା ବ ବହାର କରିଅଛୁ। 11 ଯଦି ଗିଲୀୟଦେର କିଛି ଅଧମ ଅଛି, େତେବ

େସମାେନ ସବେତାଃଭାେବ ଅସାର; ଗି ଗେ ର େସମାେନ ବୃଷ ବଳିଦାନ

କରନି; ହଁ, େକତସ ଶିଆରର ଢିପି ପରି େସମାନଙର ଯ େବଦି ଅଛି। 12

ପୁଣି, ଯାକୁବ ଅରାମ େଦଶକୁ ପଳାଇଗଲା ଓ ଇସାଏଲ ଭାଯ ାର ନିମେନ

ଦାସ କମ କଲା ଓ ଭାଯ ା ନିମେନ େମଷ ଚରାଇଲା। 13 ସଦାପଭୁ ଏକ
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ଜଣ ଭବିଷ ବକା ଦାରା ଇସାଏଲକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ ଓ

ଏକ ଜଣ ଭବିଷ ବକା ଦାରା େସ ରକିତ େହଲା। 14ଇଫୟିମ ଅତିଶୟ

ବିରକ କରାଇଅଛି; ଏଥପାଇଁ ତାହାର ରକର େଦାଷ ତାହା ଉପେର ରହିବ ଓ

ତାହାର ପଭୁ ତାହା ଉପେର ତାହାର ଅପମାନ ବତାଇେବ।

13ଇଫୟିମ କଥା କହିବା େବେଳ େଲାକମାେନ କମିତ େହେଲ; େସ

ଇସାଏଲ ମ େର ଆପଣାକୁ ଉନତ କଲା; ମାତ ବାେ ଦବ ବିଷୟେର

େଯେତେବେଳ େସ େଦାଷ କଲା, େସେତେବେଳ େସ ମଲା। 2 ପୁଣି,

ଏେବ େସମାେନ ଅଧକ ଅଧକ ପାପ କରନି ଓ ରୂପାର ଢଳା ପତିମା,

ଅଥା , ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦି ଅନୁସାେର େଦବତା ନିମାଣ କରିଅଛନି।

େସସବୁ କାରିଗରର କମ; େସହି ସବୁର ବିଷୟେର େସମାେନ କହନି, େଯଉଁ

େଲାକମାେନ ବଳିଦାନ କରନି, େସମାେନ େଗାବତ ପତିମାଗଣକୁ ଚୁମନ

କରନୁ। 3 ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ପାତଃକାଳେର େମଘ ଓ ପତୁ ଷର ବହିଯିବା

କାକର ଓ ଘୂଣବାୟୁେର ଖଳାରୁ ଉଡ଼ିଯିବା ତୁଷ ଓ ନଳ େଦଇ ବାହାରି ଯିବା

ଧୂଆଁ ପରି େହେବ। 4 ତଥାପି ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆେମ ସଦାପଭୁ ତୁମର

ପରେମଶର ଅଟୁ ଓ ତୁେମ ଆମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ପରେମଶର େବାଲ

ଜାଣିବ ନାହ ଓ ଆମ ବ ତୀତ ଅନ ତାଣକତା ନାହ। 5ଆେମ ପାନରେର

ଓ ମହାମରୁଭୂମିେର ତୁମକୁ ଜାଣିଲୁ। 6 େସମାେନ ଆମମାନଙ ଚରାଣି ସାନ

ଅନୁସାେର ପରିତୃପ େହେଲ; େସମାେନ ପରିତୃପ େହାଇ ଅନଃକରଣେର

ଗବତ େହେଲ; ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଆମକୁ ପାେସାରିଅଛନି। 7 େସଥପାଇଁ

ଆେମ େସମାନଙ ପତି ସିଂହ ତୁଲ େହବୁ; ଆେମ ଚିତାବାଘ ପରି ପଥ

ପାଶେର ଛକି ବସିବା; 8ଆେମ ଛୁଆହରା ଭଲୁକୀ ପରି େସମାନଙୁ ହାବୁଡ଼ିବା

ଓ େସମାନଙର ବକକୁ ବିଦୀଣ କରିବା; ଆଉ, ସିଂହ ନ ାୟ ଆେମ େସଠାେର

େସମାନଙୁ ଗାସ କରିବା; ବନ ପଶୁ େସମାନଙୁ ବିଦୀଣ କରିବ। 9 େହ

ଇସାଏଲ, ତୁେମ େଯ ଆମର ବିପକ, ତୁମ ସହାୟର ବିପକ େହାଇଅଛ, ଏହା

ତୁମର ସବନାଶର କାରଣ। 10 ତୁମର ନଗରସମୂହେର ତୁମକୁ ରକା କରିବା

ପାଇଁ ଏେବ ତୁମର ରାଜା କାହ? “େମାେତ ରାଜା ଓ ଅଧପତିଗଣ ଦିଅ”

େବାଲ େଯଉଁମାନଙ ବିଷୟେର ତୁେମ କହିଲ, ତୁମର େସହି ବିଚାରକତାଗଣ

କାହାନି? 11ଆେମ ଆପଣା େକାଧେର ତୁମକୁ ରାଜା େଦଇଅଛୁ ଓ ଆପଣା

େକାପେର ତାହାକୁ େନଇ ଯାଇଅଛୁ। 12 ଇଫୟିମର ଅଧମ ବନାଯାଇଅଛି;
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ତାହାର ପାପ ସଞିତ େହାଇଅଛି। 13 ପସବକାରିଣୀ ସୀର େବଦନା ତାହାକୁ

ଆକାନ କରିବ; େସ ଅ ାନ ଶିଶୁ; କାରଣ ଶିଶୁମାନଙର ପସବଦାରେର

ତାହାର ବିଳମ କରି ରହିବାର ଉଚିତ ନୁେହଁ। 14ଆେମ ପାତାଳର ପରାକମରୁ

େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା; ଆେମ ମୃତୁୁ ରୁ େସମାନଙୁ ମୁକ କରିବା; େହ

ମୃତୁୁ , ତୁମର ମହାମାରୀ କାହ? େହ ପାତାଳ, ତୁମର ସଂହାର କାହ?

ଅନୁତାପ ଆମ ଦୃଷିରୁ ଗୁପ ରହିବ। (Sheol h7585) 15 ଯଦ ପି େସ ଆପଣା

ଭାତୃଗଣ ମ େର ଫଳବାନ ହୁଏ, ତଥାପି ପୂବୀୟ ବାୟୁ ସଦାପଭୁଙର

ଶାସ ପାନରରୁ ଆସିବ, ତହେର ତାହାର ନିଝର ଶୁଷ େହବ ଓ ତାହାର

ଜଳାକାର ଶୁଖଯିବ; େସ ତାହାର ଯାବତୀୟ ମେନାହର ପାତର ଭଣାର ଲୁଟ

କରିେବ। 16 ଶମରୀୟା ଆପଣା େଦାଷର ଫଳ େଭାଗ କରିବ; କାରଣ

େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙର ବିେଦାହାଚରଣ କରିଅଛି; େସମାେନ ଖଡେର

ପତିତ େହେବ; େସମାନଙର ଶିଶୁମାେନ କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ ଖଣ େହେବ;

େସମାନଙର ଗଭବତୀ ସୀମାେନ ଚିରାଯିେବ।

14 େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ େଫରି

ଆସ; କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ଅଧମେର ପତିତ େହାଇଅଛ। 2 ତୁେମମାେନ

ବାକ ସଙେର େଘନି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ; ତାହାଙୁ କୁହ,

“ଅଧମସକଳ କମା କର ଓ ଯାହା ଉତମ, ତାହା ଗହଣ କର; ତହେର

ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଓଷାଧରର ଉପହାର ବୃଷ ରୂପେର ଉତଗ

କରିବା। 3 ଅଶୂର ଆମମାନଙର ପରିତାଣ କରିବ ନାହ; ଆେମମାେନ

ଅଶାେରାହଣ କରିବା ନାହ; କିଅବା ‘ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙର େଦବଗଣ’

େବାଲ ଆପଣାମାନଙ ହସକୃତ ବସୁକୁ ଆଉ କହିବା ନାହ; କାରଣ ପିତୃହୀନ

ତୁମ ନିକଟେର ଦୟାପାପ ହୁଏ।” 4 ଆେମ େସମାନଙ ବିପଥଗମନର

ପତିକାର କରିବା, ଆେମ ସଚନେର େସମାନଙୁ େପମ କରିବା; କାରଣ

ଆମ େକାଧ ତାହାଠାରୁ ନିବୃତ େହାଇଅଛି। 5ଆେମ ଇସାଏଲ ପକେର

କାକର ତୁଲ େହବା; େସ କଇଁଫୁଲ ତୁଲ ଫୁଟିବ ଓ ଲବାେନାନର ତୁଲ

ମୂଳ ବାନିବ। 6 ତାହାର ଶାଖାସବୁ ବିସାରିତ େହବ ଓ ତାହାର େଶାଭା

ଜୀତବୃକ ତୁଲ ଓ ତାହାର ସୁବାସ ଲବାେନାନ ପରି େହବ। 7 ତାହାର ଛାୟା

ତେଳ ବାସକାରୀମାେନ େଫରି ଆସିେବ; େସମାେନ ଶସ ପରି ସଂଜୀବିତ

େହେବ ଓ ଦାକାଲତା ପରି ପସୁଟିତ େହେବ; ତହର ସୁବାସ ଲବାେନାନର
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ଦାକାରସ ତୁଲ େହବ। 8 ଇଫୟିମ କହିବ, “ପତିମାଗଣେର େମାର ଆଉ

କି କାଯ ?” ଆେମ ଉତର େଦଇଅଛୁ ଓ ତାହା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ

କରିବା; ଆେମ ସେତଜ େଦବଦାରୁ ବୃକ ତୁଲ ; ଆମଠାରୁ ତୁମର ଫଳପାପି

ହୁଏ। 9 ାନବାନ କିଏ? େସ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବ। ବୁଦିମାନ କିଏ?

େସ ଏସବୁ ଜାଣିବ, କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ପଥସକଳ ସରଳ, ଧାମକମାେନ

ତହେର ଗମନ କରିେବ; ମାତ ଆ ାଲଙନକାରୀମାେନ ତହ ମ େର ପତିତ

େହେବ।
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େଯାେୟଲ
1ପଥୂେୟଲଙ ପୁତ େଯାେୟଲଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା। 2 େହ ଇସାଏଲର ପାଚୀନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଏହି କଥା

ଶୁଣ, ଆଉ େହ େଦଶନିବାସୀସକଳ, ତୁେମମାେନ କଣପାତ କର। ତୁମମାନଙ

ସମୟେର କିଅବା ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସମୟେର କି ଏହା

ଘଟିଅଛି? 3 ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସନାନଗଣକୁ ଏହା ଜଣାଅ

ଓ ତୁମମାନଙର ସନାନଗଣ େସମାନଙ ସନାନଗଣକୁ ଜଣାଉନୁ, ଆଉ

େସମାନଙର ସନାନଗଣ ଆସନା ପିଢ଼ିଙୁ ଜଣାଉନୁ। 4 ଶୂକ କୀଟ ଯାହା

ଛାଡ଼ିଲା, ପଙପାଳ ତାହା ଖାଇଅଛି ଓ ପଙପାଳ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲା, ପତଙ

ତାହା ଖାଇଅଛି ଓ ପତଙ ଯାହା ଛାଡ଼ିଲା, ଘୁଘୁରିଆ ତାହା ଖାଇଅଛି। 5 େହ

ମତୁଆଳାମାେନ, ଜାଗି ଉଠ ଓ େରାଦନ କର, େହ ମଦ ପାୟୀ ସମେସ,

ମିଷ ଦାକାରସ ସକାଶୁ ହାହାକାର କର; କାରଣ ତାହା ତୁମମାନଙର ମୁଖରୁ

ଅନର କରାଯାଇଅଛି। 6 େଯେହତୁ ଆମ େଦଶ ବିରୁଦେର ଏକ େଗାଷୀ ଉଠି

ଆସିଅଛି, େସ ବଳବାନ ଓ ଅସଂଖ ; ତାହାର ଦନ ସିଂହଦନ ତୁଲ ଓ ତାହାର

କଳଦନଏକବୃହତ ସିଂହରକଳଦନତୁଲ । 7 େସଆମରଦାକାଲତା ଉଜାଡ଼

କରିଅଛି ଓ ଆମ ଡିମିରି ବୃକର େଛଲ ଛଡ଼ାଇ ପକାଇଅଛି; େସ ତାହା ସମୂଣ

େଛଲଶୂନ କରି ପକାଇ େଦଇଅଛି; ତହର ଶାଖାସବୁ ଶୁକ କରାଯାଇଅଛି।

8 େଯୗବନକାଳୀନ ସାମୀ େଶାକେର ଚଟବସ ପରିହିତା କନ ା ତୁଲ ବିଳାପ

କର। 9 ସଦାପଭୁଙ ଗୃହରୁ ଭକ େନୖେବଦ ଓ େପୟେନୖେବଦ ଅନର

କରାଯାଇଅଛି; ସଦାପଭୁଙର ପରିଚାରକ ଯାଜକଗଣ େଶାକ କରନି। 10

େକତ ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛି, ଭୂମି େଶାକ କରୁଅଛି; କାରଣ ଶସ ଉଜାଡ଼

େହାଇଅଛି, ନୂତନ ଦାକାରସ ଶୁଖ ଯାଇଅଛି; େତୖଳ କୟ ପାଇଅଛି। 11

େହ କୃଷକଗଣ, ତୁେମମାେନ ଲଜିତ ହୁଅ, େହ ଦାକାେକତର ପାଳକଗଣ,

ତୁେମମାେନ ଗହମ ଓ ଯବ ବିଷୟେର ହାହାକାର କର; କାରଣ େକତର

ଶସ ନଷ େହାଇଅଛି। 12 ଦାକାଲତା ଶୁଷ େହାଇଅଛି ଓ ଡିମିରିବୃକ ମାନ

େହଉଅଛି; ଡାଳିମ ବୃକ, ମ ଖଜୁର ବୃକ ଓ ନାଗରଙ ବୃକ, ଆଉ େକତସ

ଯାବତୀୟ ବୃକ ଶୁଷ େହାଇଅଛି; କାରଣ ମନୁଷ ସନାନଗଣ ମ ରୁ ଆନନ

ଶୁଷ େହାଇ ଯାଇଅଛି। 13 େହ ଯାଜକଗଣ, ତୁେମମାେନ ଚଟବସେର କଟି

ବାନି ବିଳାପ କର; େହ ଯ େବଦିର ପରିଚାରକଗଣ, ତୁେମମାେନ ହାହାକାର
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କର; େହ ଆମ ପରେମଶରଙର ପରିଚାରକଗଣ, ତୁେମମାେନ ଆସ,

ଚଟବସ ପିନି ସାରାରାତି େକପଣ କର; କାରଣ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ଗୃହରୁ ଭକ େନୖେବଦ ଓ େପୟେନୖେବଦ ନିବୃତ କରାଯାଇଅଛି। 14

ତୁେମମାେନ ପବିତ ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହାନ କର,

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙର ଗୃହେର ପାଚୀନଗଣଙୁ ଓ େଦଶ

ନିବାସୀ ସମସଙୁ ଏକତ କରି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କର। 15

ହାୟ ହାୟ େସ ଦିନ! କାରଣ ସଦାପଭୁଙ ଦିନ ସନିକଟ, ସବଶକିମାନଙ

ନିକଟରୁ ପଳୟର ତୁଲ ତାହା ଉପସିତ େହବ। 16ଆମମାନଙ ଦୃଷିରୁ

ଖାଦ ଓ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହରୁ ଆନନ ଓ ଉଲାସ କି ଅଲଗା

କରାଯାଇ ନାହ? 17 ବିହନସବୁ େଟଳା ତେଳ ପଚି ଯାଉଅଛି; େଗାଲାସବୁ

ଧଂସିତ, ଶସ ଅମାରସବୁ ଭଗ େହାଇଅଛି; କାରଣ ଶସ ଶୁଷ େହାଇଅଛି।

18 ପଶୁଗଣ କିପରି ଆତସର କରନି! ଚରା ନ ଥବାରୁ େଗାରୁପଲ ବ ାକୁଳ

େହଉଅଛନି; େମଷପଲ ଦଣ ପାଉଅଛନି। 19 େହ ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ତୁମ

ନିକଟେର ପାଥନା କରୁଅଛି; କାରଣ ଅଗି ପାନରର ଚରାଣି ସାନସବୁ ଗାସ

କରିଅଛି ଓ ଅଗିଶିଖା େକତର ବୃକସବୁ ଦଗ କରିଅଛି। 20 ହଁ, େକତସ

ପଶୁସକଳ ତୁମ ନିକଟେର ଧଇଁସଇଁ େହଉଅଛନି; େଯେହତୁ ଜଳେସାତସବୁ

ଶୁଷ େହାଇଅଛି ଓ ଅଗି ପାନରର ଚରାଣି ସାନସବୁ ଗାସ କରିଅଛି।

2ତୁେମମାେନ ସିେୟାନେର ତୂରୀ ବଜାଅ ଓ ଆମ ପବିତ ପବତେର

େଘାରନାଦ କର! େଦଶ ନିବାସୀ ସମେସ କମମାନ େହଉନୁ; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ଆସୁଅଛି, େସ ଦିନ ନିକଟ। 2 ତାହା ତିମିର ଓ

ଅନକାରମୟ ଦିନ, ତାହା େମଘାଚନ ଓ ନିବିଡ଼ ଅନକାରମୟ ଦିନ,

ପବତଗଣର ଉପେର ଅରୁଣ ତୁଲ ତାହା ବ ାପ େହଉଅଛି; ମହତୀ ଓ

ବଳବତୀ ଏକ େଗାଷୀ, ତାହାରି ସଦୃଶ େଗାଷୀ େକେବ େହାଇ ନାହ, କିଅବା

େସମାନଙ ଉତାେର ଅେନକ ଅେନକ ପିଢ଼ିର ବଷ ପଯ ନ େହବ ନାହ। 3

େସମାନଙ ଆଗେର ଅଗି ଗାସ କରୁଅଛି ଓ େସମାନଙ ପଶାତେର ଅଗିଶିଖା

ଦଗ କରୁଅଛି; େସମାନଙଆଗେର େଦଶ ଏଦନ ଉଦ ାନ ତୁଲ ଓ େସମାନଙ

ପଶାତେର ତାହା ଧଂସିତ ପାନର; ଆଉ, େସମାନଙଠାରୁ ରକାପାପ େକହି

ନାହ। 4 େସମାନଙର ଆକାର ଅଶଗଣର ଆକୃତି ତୁଲ ଓ େସମାେନ

ଅଶାେରାହୀଗଣର ତୁଲ େଦୗଡ଼ନି। 5ପବତଗଣର ଶୃଙେର ରଥସମୂହର
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ଶବ ତୁଲ େସମାେନ କୁଦନି, ନଡ଼ାଗାସକାରୀ ଅଗିଶିଖାର ଶବ ତୁଲ ,

େସମାେନ ଯୁଦାେଥ େଶଣୀବଦ ବଳବତୀ େଗାଷୀ ତୁଲ । 6 େସମାନଙ

ସାକାତେର େଗାଷୀଗଣ ଯନଣାଯୁକ; ସମସଙର ମୁଖ ମଳିନ। 7 େସମାେନ

ବୀରଗଣ ତୁଲ େଦୗଡ଼ନି; େସମାେନ େଯାଦାଗଣ ତୁଲ ପାଚୀର ଚଢ଼ନି;

େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଅଗସର ହୁଅନି ଓ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା େଶଣୀ ଭଗ କରନି ନାହ। 8 ଅବା େସମାନଙର ଏକ ଜଣ

ଆର ଜଣକୁ େଠଲନି ନାହ; େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର

ଅଗସର ହୁଅନି; େସମାେନ ଅସଶସ ମ େର େପଲ େହାଇ ପଶନି ଓ ଆପଣା

ଆପଣା ଯିବାର ପଥ ଛାଡ଼ନି ନାହ। 9 େସମାେନ ନଗର ଉପେର କୁଦନି;

େସମାେନ ନଗରର ପାଚୀର ଉପେର େଦୗଡ଼ନି; େସମାେନ ଗୃହ ଉପେର

ଚଢ଼ନି; େସମାେନ େଚାର ପରି ଝରକା ବାେଟ ପେବଶ କରନି। 10 େସମାନଙ

ସମୁଖେର ପୃଥବୀ କମିତ ହୁଏ; ଆକାଶମଣଳ ଥରଥର ହୁଏ; ସୂଯ ଓ ଚନ

ଅନକାରମୟ ହୁଏ ଓ ନକତଗଣ ଆପଣା ଆପଣା େତଜ ରହିତ କରନି। 11

ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆପଣା େସୖନ ସାମନ ସମୁଖେର ଆପଣା ରବ ଉଚାରଣ

କରନି; କାରଣ ତାହାଙର ଛାଉଣି ଅତି ବଡ଼; କାରଣ ତାହାଙର ବାକ େଯ

ସାଧନ କେର, େସ ବଳବାନ। କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ମହ ଓ ଅତି

ଭୟାନକ; ଆଉ କିଏ ତାହା ସହ କରିପାେର? 12 ତଥାପି ସଦାପଭୁ କହନି,

“ଏେବ େହଁ ତୁେମମାେନ ଉପବାସ, େରାଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ଆପଣାମାନଙର

ସବାନଃକରଣ ସହିତ ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ। 13 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା

ବସ ନ ଚିରି ଅନଃକରଣ ଚିର” ଓ ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙର ପରେମଶରଙ

ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ; କାରଣ େସ କୃପାମୟ ଓ େସହଶୀଳ, େକାଧେର ଧୀର

ଓ ଦୟାେର ପରିପୂଣ, ଆଉ େସ ଅମଙଳ କରିବା ବିଷୟେର କାନ ହୁଅନି। 14

େକଜାଣି େସ େଫରି ଦୁଃଖତ େହେବ ଓ ଆପଣା ପଶା ଆଶୀବାଦ, ଅଥା ,

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶରଙ ଉେଦଶ େର ଭକ େନୖେବଦ ଓ

େପୟେନୖେବଦ ରଖଯିେବ। 15 ସିେୟାନେର ତୂରୀ ବଜାଅ ଓ ପବିତ

ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହାନ କର; 16 େଲାକମାନଙୁ ଏକତ

କର, ପବିତ ସମାଜ ନିରୂପଣ କର, ପାଚୀନମାନଙୁ ସଂଗହ କର, ବାଳକ,

ବାଳିକାମାନଙୁ ଓ ଦୁଗେପାଷ ଶିଶୁମାନଙୁ ଏକତ କର; ବର ଆପଣା ଶୟନ

ଗୃହରୁ ଓ କନ ା ଆପଣା ଅନଃପୁରରୁ ବାହାର େହଉ। 17 ବରଣା ଓ େବଦିର
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ମ ସାନେର ସଦାପଭୁଙର ପରିଚାରକ ଯାଜକମାେନ େରାଦନ କରନୁ, ଆଉ

େସମାେନ କହନୁ, “େହ ସଦାପଭୁ, ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ଦୟା କର ଓ ଅନ

େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି େସମାନଙ ଉପେର ଶାସନ ନ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ

ଆପଣା ଅଧକାରକୁ ନିନିତ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହ; ‘େସମାନଙର ପରେମଶର

କାହାନି,’ ଏହା େସମାେନ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର କାହକି କହିେବ?” 18

େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଦଶ ପାଇଁ ଉେ ଯାଗୀ େହେଲ ଓ ଆପଣା

େଲାକମାନଙ ପତି ଦୟା କେଲ। 19 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ

ଉତର େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଶସ , ଦାକାରସ

ଓ େତୖଳ ପଠାଇେଦବା, ଆଉ ତୁେମମାେନ ତହେର ତୃପ େହବ; ପୁଣି, ଆେମ

ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ତୁମମାନଙୁ ଆଉ ନିନାର ପାତ କରିବା ନାହ।

20 ମାତ ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିକଟରୁ ଉତର େଦଶୀୟ େସୖନ ଦଳକୁ ଦୂର

କରିବା, ପୁଣି େସମାନଙୁ ଶୁଷ ଓ ଧଂସିତ େଦଶକୁ ତଡ଼ିେଦଇ େସମାନଙର

ଅଗଭାଗ ପୂବ ସମୁଦ ଆେଡ଼, ଆଉ େସମାନଙର ପଶା ଭାଗ ପଶିମ

ସମୁଦ ଆେଡ଼ ତଡ଼ିେଦବା; ତହେର େସମାନଙର ଦୁଗନ ଉଠିବ ଓ କୁବାସ

ନିଗତ େହବ, କାରଣ େସ ମହ କମମାନ କରିଅଛନି। 21 େହ େଦଶ,

ଭୟ କର ନାହ, ଉଲସିତ େହାଇ ଆନନ କର; କାରଣ ସଦାପଭୁ ମହ

କମମାନ କରିଅଛନି। 22 େହ େକତସ ପଶୁଗଣ, ତୁେମମାେନ ଭୟ କର

ନାହ; କାରଣ ପାନରସ ଚରାଣି ସାନସବୁ ଅଙୁରିତ େହଉଅଛି, ବୃକ ଫଳ

ଫଳୁଅଛି, ଡିମିରିବୃକ ଓ ଦାକାଲତା ଆପଣା ଶକି ପକାଶ କରୁଅଛି। 23

ଏଥପାଇଁ େହ ସିେୟାନର ସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଉଲସିତ ହୁଅ ଓ ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙଠାେର ଆନନ କର; କାରଣ େସ ତୁମମାନଙୁ ଯଥା

ପରିମାଣେର ଆଦ ବୃଷି ଦିଅନି ଓ େସ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ବୃଷି ବଷାନି,

ଆଦ ବୃଷି ଓ େଶଷ ବୃଷି ପଥମ ମାସେର। 24 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ଖଳାସବୁ

ଗହମେର ପରିପୂଣ େହବ ଓ କୁଣସବୁ ଦାକାରସ ଓ େତୖଳେର ଉଚୁଳି ପଡ଼ିବ।

25ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ମ କୁ ଆପଣାର େଯଉଁ ମହାେସୖନ ଦଳ, ଅଥା

ପଙପାଳ, ପତଙ, ଘୁଘୁରିଆ ଓ ଶୂକ କୀଟ ପଠାଇଲୁ, େସମାେନ େଯଉଁ

ବଷର ଶସ ାଦି ଖାଇଅଛନି, ତାହା ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଫରାଇ େଦବା। 26

ତହେର ତୁେମମାେନ ପଚୁର ରୂେପ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ େହବ ଓ େଯ

ତୁମମାନଙ ପତି ଆଶଯ ବ ବହାର କରିଅଛନି, ତୁେମମାେନ େସହି ସଦାପଭୁ
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ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନାମର ପଶଂସା କରିବ ଓ ଆମର େଲାକମାେନ

କଦାପି ଲଜିତ େହେବ ନାହ। 27 ତହେର ଆେମ େଯ ଇସାଏଲର ମ ବତୀ

ଅଛୁ ଓ ଆେମ େଯ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ ଓ ଅନ

େକହି ନାହ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ; ପୁଣି, ଆମର େଲାକମାେନ କଦାପି

ଲଜିତ େହେବ ନାହ। 28 ପୁଣି, ତହ ଉତାେର ଆେମ ସମୁଦାୟ ପାଣୀ

ଉପେର ଆପଣା ଆତା ଢାଳିବା; ତହେର ତୁମମାନଙର ପୁତଗଣ ଓ କନ ାଗଣ

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିେବ, ତୁମମାନଙର ବୃଦ େଲାକମାେନ ସପ

େଦଖେବ, ତୁମମାନଙର ଯୁବା େଲାକମାେନ ଦଶନ ପାଇେବ। 29ଆଉ,

େସହି ସମୟେର ମ ଆେମ ଦାସଦାସୀଗଣର ଉପେର ଆପଣାର ଆତା

ଢାଳିବା। 30 ପୁଣି, ଆେମ ଆକାଶେର ଓ ପୃଥବୀେର ରକ, ଅଗି ଓ ଧୂମସମର

ଅଦୁତ ଲକଣ େଦଖାଇବା। 31 ସଦାପଭୁଙର ମହ ଓ ଭୟଙର ଦିନର

ଆଗମନର ପୂେବ ସୂଯ ଅନକାର ଓ ଚନ ରକ େହାଇଯିବ। 32 ପୁଣି,

େଯେକହି ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କରିବ, େସ ଉଦାର ପାଇବ; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙ ବାକ ପମାେଣ ସିେୟାନ ପବତେର ଓ ଯିରୂଶାଲମେର ରକାପାପ

େଲାକମାେନ ରହିେବ, ପୁଣି େଯଉଁମାନଙୁ ସଦାପଭୁ ଆହାନ କରିେବ,

େସମାେନ ଅବଶିଷାଂଶର ମ େର ରହିେବ।

3କାରଣ େଦଖ, େସହି ଦିନେର ଓ େସହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଆେମ

ଯିହୁଦା ଓ ଯିରୂଶାଲମର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା, 2 େସେତେବେଳ

ଆେମ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀଙୁ ସଂଗହ କରି େସମାନଙୁ ଯିେହାଶାଫ

(ସଦାପଭୁଙ ବିଚାର) ଉପତ କାକୁ ଓହାଇ ଆଣିବା; ଆଉ, େସମାନଙ ସେଙ

ଆମ େଲାକମାନଙର ଓ ଆମ ଅଧକାର ଇସାଏଲ ସପକେର ବାଦାନୁବାଦ

କରିବା, କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙୁ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର ଛିନଭନ କରି

ଆମର େଦଶ ବିଭାଗ କରିଅଛନି। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙ

ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କରିଅଛନି ଓ ଏକ େବଶ ା ପାଇଁ ଏକ ବାଳକ େଦଇଅଛନି

ଓ ପାନ କରିବା ନିମେନ ଦାକାରସ ପାଇଁ ବାଳିକା ବିକୟ କରିଅଛନି। 4

ଆହୁରି, େହ େସାର, ସୀେଦାନ ଓ ପେଲଷୀୟାର ସକଳ ଅଞଳ, ତୁେମମାେନ

ଆମ ପତି କଅଣ କରିବ? ତୁେମମାେନ କି ଆମକୁ ପତିଫଳ େଦବ? ଓ

ତୁେମମାେନ ଆମକୁ ପତିଫଳ େଦେଲ, ଆେମ ଅବିଳମେର ଓ ଅତି ଶୀଘେର

ତୁମମାନଙର ପତିଫଳ ତୁମମାନଙର ନିଜ ମସକେର ବତାଇବା। 5 କାରଣ
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ତୁେମମାେନ ଆମର ରୂପା ଓ ସୁନା ହରଣ କରିଅଛ, ଆଉ ଆମର ଉତମ

ମେନାହର ପଦାଥମାନ ଆପଣାମାନଙର ମନିରକୁ ବହି େନଇ ଯାଇଅଛ; 6

ଆହୁରି ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣକୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମର ସନାନଗଣକୁ େସମାନଙ

ସୀମାରୁ ଦୂର କରିବା ନିମେନ ଗୀ ର ସନାନଗଣ ନିକଟେର େସମାନଙୁ

ବିକୟ କରିଅଛ। 7 େଦଖ, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ସାନେର େସମାନଙୁ ବିକୟ

କରିଅଛ, ଆେମ େସମାନଙର ପବୃତି ଜନାଇ େସହି ସାନରୁ ବାହାର କରିବା ଓ

ତୁମମାନଙର ପତିଫଳ ତୁମମାନଙର ମସକେର ବତାଇବା; 8 ପୁଣି, ଆେମ

ତୁମମାନଙର ପୁତଗଣ ଓ ତୁମମାନଙର କନ ାଗଣଙୁ ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣର

ହସେର ବିକୟ କରିବା, ତହେର େସମାେନ େସମାନଙୁ ଦୂର େଗାଷୀୟ

ଶିବାୟୀୟ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ବିକୟ କରିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହା

କହିଅଛନି।” 9ତୁେମମାେନ େଗାଷୀବଗ ମ େର ଏହି କଥା ପଚାର କର; ଯୁଦ

ଆେୟାଜନ କର; ବୀରମାନଙର ପବୃତି ଜନାଅ; େଯାଦା ସମେସ ନିକଟକୁ

ଆସି ଉପସିତ େହଉନୁ। 10ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଙଳର ଫାଳ

ଭାଙି ଖଡ ଗଢ଼ାଅ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦାଆ ଭାଙି ବଚା ଗଢ଼: ଦୁବଳ େଲାକ

କହୁ, ମଁୁ ବଳବାନ। 11 େହ ଚତୁଦଗସ େଗାଷୀସକଳ, ତୁେମମାେନ ଚଞଳ

େହାଇ ଆସ ଓ ଆପଣାମାନଙୁ ଏକତ କର; େହ ସଦାପଭୁ, େସହି ସାନକୁ

ତୁେମ ଆପଣା ବୀରଗଣକୁ ଓହାଇ ଆଣ। 12 େଗାଷୀବଗ ଉେ ଯାଗୀ େହାଇ

ଉଠନୁ ଓ ଯିେହାଶାଫ ର ଉପତ କାକୁ ଆସନୁ; କାରଣ େସସାନେର ଆେମ

ଚତୁଦଗସ ସକଳ େଗାଷୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବସିବା। 13 ତୁେମମାେନ

ଦାʼ ଲଗାଅ କାରଣ ଶସ ପାଚିଅଛି; ତୁେମମାେନ ଆସି ଦଳନ କର; କାରଣ

ଦାକାଯନ ପୂଣ େହାଇଅଛି, କୁଣସବୁ ଉଚୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି; କାରଣ େସମାନଙର

ଦୁଷତା ବଡ଼। 14 ଦଣା ାର ଉପତ କାେର େଲାକାରଣ , େଲାକାରଣ !

କାରଣ ଦଣା ାର ଉପତ କାେର ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ସନିକଟ େହାଇଅଛି। 15

ସୂଯ ଓ ଚନ ଅନକାରମୟ େହାଇଅଛନି ଓ ନକତଗଣ ଆପଣା ଆପଣା

େତଜ ରହିତ କରୁଅଛନି। 16 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ସିେୟାନରୁ ଗଜନ କରିେବ ଓ

ଯିରୂଶାଲମରୁ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ; ତହେର ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀ

କମିତ େହେବ; ମାତ ସଦାପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ପତି ଆଶୟ େହେବ

ଓ ଇସାଏଲସନାନଗଣ ପତି ଦୃଢ଼ ଦୁଗ େହେବ। 17 ତହେର ଆେମ

େଯ ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପରେମଶର ଅଟୁ ଓ ଆପଣା ପବିତ ପବତ



େଯାେୟଲ 1779

ସିେୟାନେର ବାସ କରୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ; ତହେର ଯିରୂଶାଲମ

ପବିତ େହବ ଓ ବିେଦଶୀୟମାେନ ତହ ମ େଦଇ ଆଉ ଗମନାଗମନ କରିେବ

ନାହ। 18 େସଦିନ ପବତଗଣ ମିଷ ଦାକାରସ ଝରାଇେବ, ଉପପବତଗଣ

ଦୁଗେର ପବାହିତ େହେବ ଓ ଯିହୁଦାର ନଦୀ େସାତସକଳ ଜଳେର ପବାହିତ

େହେବ; ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହରୁ ଏକ ନିଝର ନିଗତ େହବ, ତାହା ଶିଟୀମର

ଉପତ କାକୁ ଜଳମୟ କରିବ। 19ଯିହୁଦାର ସନାନଗଣ ପତି କୃତ ଉପଦବ

ସକାଶୁ ମିସର ଧଂସସାନ େହବ ଓ ଇେଦାମ ଧଂସିତ ପାନର େହବ, କାରଣ

େସମାେନ ଆପଣାମାନଙ େଦଶେର ନିେଦାଷର ରକପାତ କରିଅଛନି। 20

ମାତ ଯିହୁଦା ଚିରକାଳ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ପୁରୁଷାନୁକେମ ରହିବ। 21 ପୁଣି,

ଆେମ େସମାନଙର େଯଉଁ ରକକୁ ନିେଦାଷ କରି ନାହଁୁ, ତାହା ନିେଦାଷ

କରିବା। କାରଣ ସଦାପଭୁ ସିେୟାନେର ବାସ କରନି।
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ଆେମାଷ
1ଯିହୁଦାର ରାଜା ଉଷୀୟର ଅଧକାର ସମୟେର ଓ େଯାୟା ର ପୁତ

ଇସାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମର ଅଧକାର ସମୟେର, ଭୂମିକମର ଦୁଇ

ବଷର ପୂବେର ତେକାୟସ େଗାପାଳକମାନଙର ମ ବତୀ ଆେମାଷ ଇସାଏଲ

ବିଷୟେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶନ ପାଇେଲ, ତ ବିଷୟକ ତାଙର ବାକ । 2

ପୁଣି େସ କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ ସିେୟାନରୁ ଗଜନ କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ

ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ; ତହେର େମଷପାଳକମାନଙର ଚରାଣି ସାନସକଳ

େଶାକ କରିବ ଓ କମଲର ଶିଖର ଶୁଷ େହବ।” 3 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “ଆେମ ଦେମଶକର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତହର ଦଣ

ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ େସମାେନ େଲୗହମୟ ଶସ ମଦନ ଯନେର

ଗିଲୀୟଦକୁ ମଦନ କରିଅଛନି; 4ମାତ ଆେମ ହସାେୟଲ ରାଜାଙ ବଂଶ

ନିକଟକୁ ଅଗି େପରଣ କରିବା ଓ ତାହା ବି ହଦ ର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ

କରିବ। 5 ପୁଣି, ଆେମ ଦେମଶକର ଅଗଳ ଭାଙି ପକାଇବା ଓ ଆବନ

ଉପତ କାରୁ ନିବାସକାରୀକୁ ଓ େବ ଏଦନ ବଂଶରୁ ରାଜଦଣଧାରୀକୁ

ଉଚିନ କରିବା। ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ଅରାମର େଲାକମାେନ ନିବାସିତ

େହାଇ କୀ କୁ ଯିେବ।” 6 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଆେମ ଘସାର

ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତହର ଦଣ ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ

େସମାେନ ଇେଦାମର ହସେର ସମପଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦାୟ େଲାକଙୁ

ବନୀ କରି େନଇଗେଲ। 7 ମାତ ଆେମ ଘସାର ପାଚୀର ଉପେର ଅଗି

ନିେକପ କରିବା ଓ ତାହା ତହର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ। 8 ଆଉ,

ଆେମ ଅେସାଦରୁ ନିବାସକାରୀକୁ ଓ ଅସିେଲାନରୁ ରାଜଦଣଧାରୀକୁ ଉଚିନ

କରିବା; ଆେମ ଇେକାଣ ସହରର ବିପକେର ଆପଣା ହସ େଫରାଇବା ଓ

ପେଲଷୀୟମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶ ବିନଷ େହେବ।” ଏହା ପଭୁ ସଦାପଭୁ

କହନି। 9 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଆେମ େସାରର ତିନି, ହଁ, ଚାରି

ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତହର ଦଣ ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ସମୁଦାୟ େଲାକଙୁ ଇେଦାମର ହସେର ସମପଣ କେଲ ଓ ଭାତୃ ନିୟମ ସରଣ

କେଲ ନାହ; 10 ମାତ ଆେମ େସାରର ପାଚୀର ଉପେର ଅଗି ନିେକପ କରିବା

ଓ ତାହା ତହର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ।” 11 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

“ଆେମ ଇେଦାମର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ ତହର ଦଣ ନିବାରଣ
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କରିବା ନାହ; କାରଣ େସ ଖଡ ଧରି ଆପଣା ଭାତାକୁ େଗାଡ଼ାଇଲା ଓ ସବୁ

ଦୟା ପରିତ ାଗ କଲା, ତାହାର େକାଧ ନିତ ବିଦୀଣ କଲା ଓ େସ ଆପଣା

େକାପ ସଦାକାଳ ରଖଲା। 12 ମାତ ଆେମ େତୖମ ଉପେର ଅଗି ନିେକପ

କରିବା ଓ ତାହା ବସାର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ।” 13ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, “ଆେମ ଅେମାନସନାନଗଣର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ

େସମାନଙର ଦଣ ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ସୀମା ବୃଦି କରିବା ନିମେନ ଗିଲୀୟଦର ଗଭଣୀ ସୀମାନଙର ଉଦର ଚିରି

ପକାଇଅଛନି। 14 ମାତ ଆେମ ରବାର ପାଚୀର ଉପେର ଅଗି ଜଳାଇବା

ଓ ତାହା ଯୁଦ ଦିନେର ମହାନାଦ ଓ ଘୂଣବାୟୁର ଦିନେର ପଚଣ େତାଫାନ

ସହିତ ତହର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ। 15 ପୁଣି, େସମାନଙର ରାଜା, େସ

ଓ ତାହାର ଅଧପତିଗଣ ଏକ ସେଙ ନିବାସିତ େହାଇଯିେବ। ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି।”

2ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େମାୟାବର ତିନି, ହ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ

ଆେମ ତହର ଦଣ ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ େସ ଇେଦାମ ରାଜାର ଅସି

ଦଗ କରି ତାହା ଚୂଣ କଲା; 2 ମାତ ଆେମ େମାୟାବର ଉପେର ଅଗି ନିେକପ

କରିବା ଓ ତାହା କରୀେୟା ନଗରର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ କରିବ; ପୁଣି,

େମାୟାବ େକାଳାହଳ, ସିଂହନାଦ ଓ ତୂରୀଧନି ସହିତ ପାଣତ ାଗ କରିବ;

3 ପୁଣି, ଆେମ ତହ ମ ରୁ ବିଚାରକତାକୁ ଉଚିନ କରିବା ଓ ତାହା ସେଙ

ତହର ସମସ ଅଧପତିଙୁ ସଂହାର କରିବା।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 4

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଯିହୁଦାର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ ସକାଶୁ

ଆେମ ତହର ଦଣ ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର

ବ ବସା ଅଗାହ କରିଅଛନି ଓ ତାହାଙର ବିଧସବୁ ପାଳନ କରି ନାହାନି,

ପୁଣି େସମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯଉଁ ମିଥ ା େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ

େହେଲ, ତଦାରା େସମାେନ ଭାନ େହାଇଅଛନି; 5 ମାତ ଆେମ ଯିହୁଦା

ଉପେର ଅଗି ନିେକପ କରିବା ଓ ତାହା ଯିରୂଶାଲମର ଅଟାଳିକାସବୁ ଗାସ

କରିବ।” 6ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଇସାଏଲର ତିନି, ହଁ, ଚାରି ଅପରାଧ

ସକାଶୁ ଆେମ ତହର ଦଣ ନିବାରଣ କରିବା ନାହ; କାରଣ େସମାେନ

ରୂପା ପାଇଁ ଧାମକକୁ ଓ ଏକ େଯାଡ଼ା ପାଦୁକା ପାଇଁ ଦୀନହୀନକୁ ବିକୟ

କରିଅଛନି; 7 େସମାେନ ଦରିଦର ମସକେର ଧୂଳିର ଆକାଂକା କରନି ଓ
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ନମ େଲାକମାନଙର ମାଗ ବକ କରନି; ପୁଣି, ଆମର ପବିତ ନାମ ଅପବିତ

କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ପିତା ଏକ ଯୁବତୀଠାେର ଗମନ

କରନି; 8ଆଉ, େସମାେନ ପେତ କ ଯ େବଦିର ନିକଟେର ବନକି ବସର

ଉପେର ଶୟନ କରନି, ଆଉ େସମାେନ ଅଥଦଣପାପ େଲାକମାନଙର

ଦାକାରସ ଆପଣାମାନଙ ପରେମଶରଙ ଗୃହେର ପାନ କରନି। 9 ତଥାପି

ଏରସ ବୃକ ତୁଲ ଦୀଘ ଓ ଅେଲାନ ବୃକ ତୁଲ ବଳିଷ ଇେମାରୀୟକୁ

ଆେମ େସମାନଙ ସମୁଖେର ବିନାଶ କଲୁ; ଆଉ, ଉପେର ତାହାର ଫଳ

ଓ ତେଳ ତାହାର ମୂଳ ନଷ କଲୁ। 10ଆହୁରି, ଇେମାରୀୟମାନଙ େଦଶ

ଅଧକାର କରିବା ନିମେନ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଲୁ ଓ ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ ପାନରେର ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁମମାନଙୁ ଗମନ

କରାଇଲୁ। 11 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ ପୁତଗଣ ମ ରୁ ଭବିଷ ବକାଗଣ

ଓ ତୁମମାନଙ ଯୁବାଗଣ ମ ରୁ ନାସରୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଉତନ କଲୁ।

ସଦାପଭୁ କହନି, େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ଏପରି କି େହାଇ ନାହ?” 12

ମାତ ତୁେମମାେନ ନାସରୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଦାକାରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ

ଓ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିଲ, ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର

ନାହ। 13 “େଦଖ, ହଳାେର ପୂଣ ଶଗଡ଼ େଯପରି ଚାେପ, େସପରି ଆେମ

ତୁମମାନଙ ନିଜ ସାନେର ତୁମମାନଙୁ ଚାପିବା। 14 ତହେର ଦୁତଗାମୀର

ପଳାୟନ ଉପାୟ ନଷ େହବ ଓ ବଳବାନ ଆପଣା ବଳ ଦୃଢ଼ କରିବ ନାହ,

ଅଥବା ବୀର ଆପଣାକୁ ରକା କରିବ ନାହ; 15 ଅଥବା ଧନୁଦାରୀ ଠିଆ େହବ

ନାହ ଓ ଯାହାର ଚରଣ ଦୁତଗାମୀ, େସ ଆପଣାକୁ ରକା କରିବ ନାହ; େଯ

ଅଶାେରାହୀ, େସ ଆପଣାକୁ ରକା କରିବ ନାହ; 16 ପୁଣି, ବୀରଗଣ ମ େର

େଯ ସାହସିକ, େସ ଉଲଙ େହାଇ େସଦିନ ପଳାଇଯିବ।” ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି।

3 େହ ଇସାଏଲର ସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଏହି ବାକ ଶୁଣ, ଏହା ସଦାପଭୁ

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର, ଅଥା , େଯଉଁ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀକୁ ଆେମ ମିସର

େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, େସମାନଙ ବିରୁଦେର କହିଅଛନି, 2 “ପୃଥବୀସ

ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ମ େର େକବଳ ତୁମମାନଙର ପରିଚୟଆେମ େନଇଅଛୁ;

ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙର ସକଳ ଅଧମର ପତିଫଳ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େଦବା।

3 ଏକ ପରାମଶ ନ େହେଲ କି ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ ଗମନ କରିେବ? 4 ଶିକାର
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ନ ପାଇେଲ କି ସିଂହ ବନ ମ େର ଗଜନ କରିବ? େକୗଣସି ପଶୁ ନ ଧରିେଲ

କି ଯୁବା ସିଂହ ଆପଣା ଗତେର ହୁଙାର କରିବ? 5ଫାନ ନ ପାତିେଲ କି

ପକୀ ଜାଲେର ଧରାଯାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ିବ? କିଛି ନ ଧରିେଲ ଜାଲ କି ଭୂମିରୁ

ଛିଟିକି ଉଠିବ? 6 ନଗର ମ େର ତୂରୀ ବଜାଗେଲ େଲାକମାେନ କି ଭୀତ

େହେବ ନାହ? ସଦାପଭୁ ନ ଘଟାଇେଲ ନଗର ମ େର କି ଅମଙଳ ଘଟିବ?

7 ନିଶୟ ପଭୁ ସଦାପଭୁ ନିଜ ଗୁପ ବିଷୟ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ

ପକାଶ ନ କରି କିଛି କରନି ନାହ। 8 ସିଂହ ଗଜନ କରିଅଛି, କିଏ ଭୟ

ନ କରିବ? ପଭୁ ସଦାପଭୁ କଥା କହିଅଛନି, କିଏ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର

ନ କରିବ?” 9 ତୁେମମାେନ ଅେସାଦସ ସକଳ ଅଟାଳିକାେର ଓ ମିସର

େଦଶସ ସକଳ ଅଟାଳିକାେର େଘାଷଣା କରି କୁହ, “ତୁେମମାେନ ଶମରୀୟାର

ପବତଗଣ ଉପେର ଏକତ ହୁଅ, ଆଉ ତହ ମ େର କି ମହା େକାଳାହଳ ଓ

କି ଉପଦବମାନ େହଉଅଛି, ଏହା େଦଖ।” 10 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି,

“େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଟାଳିକାେର େଦୗରାତ ଓ ଲୁଟିତ ଦବ

ସଞୟ କରନି, େସମାେନ ନ ାୟ କରିବାକୁ ଜାଣନି ନାହ।” 11ଏନିମେନ ପଭୁ

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଏକ ଜଣ ବିପକ େଦଶର ଚତୁଦଗେର (ଉଠିବ);

ଆଉ, େସ ତୁମଠାରୁ ତୁମର ବଳ ନତ କରିବ ଓ ତୁମର ଅଟାଳିକାସବୁ ଲୁଟିତ

େହବ।” 12 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େମଷପାଳକ େଯପରି ସିଂହ ମୁଖରୁ

ଦୁଇ େଗାଡ଼ ଅବା କାନରୁ ଖେଣ ରକା କେର, େସପରି ଇସାଏଲର େଯଉଁ

ସନାନଗଣ ଶମରୀୟାେର ଖଟର େକାଣେର ଓ ଶଯ ାର ପାଟଗଦି ଉପେର

ବସନି, େସମାେନ ରକା କରାଯିେବ।” 13 “ତୁେମମାେନ ଏହା ଶୁଣ ଓ ଯାକୁବ

ବଂଶ ବିରୁଦେର ସାକ ଦିଅ, ଏହା ପଭୁ ସଦାପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର

କହନି। 14କାରଣ ଆେମ େଯଉଁ ଦିନ ଇସାଏଲକୁ ତାହାର ସମସ ଅପରାଧର

ପତିଫଳ େଦବା, େସହି ଦିନ ଆେମ େବେଥ ସ ଯ େବଦିସକଳକୁ ହ

ପତିଫଳ େଦବା, ତହେର ଯ େବଦିର ଶୃଙସକଳ କଟାଯାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ିବ।

15 ପୁଣି, ଆେମ ଶୀତକାଳର ଗୃହକୁ ଓ ଗୀଷକାଳର ଗୃହକୁ ଆଘାତ କରିବା;

ଆଉ, ହସୀଦନର ଗୃହସକଳ ନଷ େହବ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୃହ ଲୁପ େହବ।”

ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।

4 “େହ ଶମରୀୟାର ପବତବାସିନୀ ବାଶନର ଗାଭୀସବୁ, ତୁେମମାେନ ଏହି

ବାକ ଶୁଣ, ତୁେମମାେନ ଦରିଦଗଣପତି ଉପଦବକରୁଅଛ, ଦୀନହୀନମାନଙୁ
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ଦଳି ପକାଉଅଛ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କତାକୁ କହୁଅଛ, ‘ଆଣ,

ଆେମମାେନ ପାନ କରିବା।’ 2 ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପବିତତାେର ଶପଥ

କରି କହିଅଛନି, େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙୁ େତଣାେର

ଓ ତୁମମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ବନଶୀ କଣାେର ଟାଣି େନେବ, ଏପରି

ସମୟ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆସିବ। 3 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ପେତ କ ଜଣ

ଆପଣା ଆପଣା ସମୁଖସ ଭଗ ସାନ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ ଓ ହେମାଣେର

ଆପଣାମାନଙୁ ନିେକପ କରିବ।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 4 “ତୁେମମାେନ

େବେଥ କୁ ଯାଇ ଅପରାଧ କର; ଗି ଗ କୁ ଯାଇ ଅପରାଧ ବୃଦି କର; ଆଉ,

ପତି ପଭାତେର ଆପଣା ଆପଣା ବଳି ଓ ପତି ତିନି ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣାର

ଦଶମାଂଶ ଉତଗ କର; 5 ପୁଣି, ପଶଂସାଥକ ବଳି ନିମେନ ତାଡ଼ି ମିଶିତ

ଦବ ଉତଗ କର ଓ େସଚାଦତ ଉପହାର ବିଷୟ େଘାଷଣା କରି ପକାଶ

କର; କାରଣ, େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ, ତୁେମମାେନ ଏପରି କରିବାକୁ

ଭଲ ପାଅ।” ଏହା ପଭୁ ସଦାପଭୁ କହନି। 6 “ଆଉ, ଆେମ ତୁମମାନଙର

ସମୁଦାୟ ନଗରେର ଦନ ପଂକିର ନିମଳତା ଓ ତୁମମାନଙର ସମୁଦାୟ ବାସ

ସାନେର ଅନଅଭାବ ତୁମମାନଙୁ େଦଇଅଛୁ; ତଥାପି ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି

େଫରି ନାହଁ।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 7 “ଆହୁରି, ଶସ ପାଚିବାର ତିନି ମାସ

ପୂେବ ଆେମ ତୁମମାନଙଠାରୁ ବୃଷି ନିବାରଣ କରିଅଛୁ; ପୁଣି, ଏକ ନଗରେର

ଜଳ ବଷାଇ ଅଛୁ ଓ ଅନ ନଗରେର ଜଳ ବଷାଇ ନାହଁୁ; ଏକ େକତେର ବୃଷି

େହଲା ଓ େଯଉଁ େକତେର ବୃଷି େହଲା ନାହ, ତାହା ଶୁଷ େହଲା। 8 ତହ

ସକାଶୁ ଦୁଇ, ତିନି ନଗରସ େଲାକମାେନ ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମେନ ବୁଲ

ବୁଲ ଅନ ଏକ ନଗରକୁ ଗେଲ, ମାତ ତୃପ େହେଲ ନାହ; ତଥାପି ତୁେମମାେନ

ଆମ ପତି େଫରି ନାହଁ।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 9 “ଆେମ ଶସ ର େଶାଷ

ଓ ମାନି ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ଆଘାତ କରିଅଛୁ; ଶୂକ କୀଟ ତୁମମାନଙର

ବହୁସଂଖ କ ଉଦ ାନ, ଦାକାେକତ, ଡିମିରିବୃକ ଓ ଜୀତବୃକ ଗାସ କରିଅଛି;

ତଥାପି ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି େଫରି ନାହଁ।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 10

“ଆେମ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ମିସର େଦଶର ମହାମାରୀ ତୁଲ ମହାମାରୀ

ପଠାଇଅଛୁ; ତୁମମାନଙର ଯୁବାଗଣକୁ ଆେମ ଖଡେର ସଂହାର କରିଅଛୁ

ଓ ତୁମମାନଙର ଅଶଗଣକୁ େନଇ ଯାଇଅଛୁ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙର

ଛାଉଣି ସାନର ଦୁଗନ ତୁମମାନଙର ନାସିକା ପଯ ନ ହ ପେବଶ କରାଇଅଛୁ;
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ତଥାପି ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି େଫରି ନାହଁ।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 11

“ପରେମଶର ସେଦାମ ଓ ହେମାରାକୁ େଯପରି ଉତାଟନ କରିଥେଲ, େସପରି

ଆେମ ତୁମମାନଙର େକେତକ (ସାନ) ଉତାଟନ କରିଅଛୁ, ଆଉ ତୁେମମାେନ

େପାଡ଼ା ଖୁଣ ପରି ଅଗିରୁ କଢ଼ାଗଲ; ତଥାପି ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି େଫରି

ନାହଁ।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 12 “ଏଥପାଇଁ େହ ଇସାଏଲ, ଆେମ ତୁମ

ପତି ଏରୂପ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ତୁମ ପତି ଏରୂପ କରିବା, ଏଥସକାଶୁ

େହ ଇସାଏଲ, ତୁେମ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ

ପସୁତ ହୁଅ।” 13କାରଣ େଦଖ, େଯ ପବତଗଣ ନିମାଣ କରନି, ବାୟୁକୁ

ସୃଷି କରନି ଓ ମନୁଷ ପତି ତାହାର ଚିନା ପକାଶ କରନି, େଯ ଅରୁଣକୁ

ଅନକାରମୟ କରନି ଓ ପୃଥବୀର ଉଚସଳୀସକଳର ଉପେର ଗମନାଗମନ

କରନି। ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର ତାହାଙର ନାମ।

5 େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଏହି େଯଉଁ ବିଳାପର

ବାକ କହୁଅଛୁ, ତାହା ଶୁଣ। 2 “ଇସାଏଲର କୁମାରୀ ପତିତ େହାଇଅଛି,

େସ ଆଉ ଉଠିବ ନାହ; େସ ଆପଣା ଭୂମିେର ଫଙା ଯାଇଅଛି; ତାହାକୁ

ଉଠାଇବାକୁ େକହି ନାହ।” 3 କାରଣ ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

“େଯଉଁ ନଗରରୁ ସହସ େହାଇ ବାହାରିେଲ, ତହେର ଇସାଏଲ ବଂଶର

ଏକ ଶହ ଅବଶିଷ ରହିେବ, ଆଉ େଯଉଁ ସାନରୁ ଏକ ଶହ ବାହାରିେଲ,

ତହେର ଦଶ ଅବଶିଷ ରହିେବ।” 4 କାରଣ ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମର ଅେନଷଣ କର, ତହେର ତୁେମମାେନ

ବଞିବ। 5 ମାତ େବେଥ ର ଅେନଷଣ କର ନାହ, କିଅବା ଗି ଗେ ର

ପେବଶ କର ନାହ ଓ େବେ ଶବାକୁ ଯାଅ ନାହ; କାରଣ ଗି ଗ ନିଶୟ

ନିବାସିତ େହବ ଓ େବେଥ ବିନଷ େହବ। 6 ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କର,

ତହେର ତୁେମମାେନ ବଞିବ; େନାହିେଲ େସ େଯାେଷଫ ବଂଶେର ଅଗି ପରି

ଜଳି ଉଠିେବ, ତାହା ଗାସ କରିବ ଓ ତାହା ଲଭାଇବା ପାଇଁ େବେଥେ ର

େକହି ନ ଥବ। 7 ବିଚାରକୁ ତିକ ଫଳେର ପରିଣତକାରୀ ଓ ନ ାୟକୁ

ଭୂମିସା କାରୀମାେନ; 8 େଯ କୃତିକାର ଓ ମୃଗଶୀଷର ସୃଷି କରିଅଛନି,

େଯ ମୃତୁୁ ରୂପ ଛାୟାକୁ ପଭାତେର ପରିଣତ କରନି, େଯ ଦିବସକୁ ରାତି

ତୁଲ ଅନକାରମୟ କରନି; େଯ ସମୁଦର ଜଳସମୂହକୁ ଆହାନ କରି ପୃଥବୀ

ଉପେର ଢାଳନି; ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ଅେନଷଣ କର। ସଦାପଭୁ ତାହାଙର
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ନାମ। 9 େସ ବଳବାନ ଉପେର ହଠା ସବନାଶ ଉପସିତ କରାନି, ତହେର

ଦୁଗ ଉପେର ସବନାଶ ଉପସିତ ହୁଏ। 10 େଯ ନଗରଦାରେର ଅନୁେଯାଗ

କେର, େଲାକମାେନ ତାହାକୁ ହିଂସା କରନି ଓ େଯ ଯଥାଥ କଥା କେହ,

େସମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନି। 11 ତୁେମମାେନ ଦରିଦକୁ ପଦ ତେଳ

ଦଳୁଅଛ ଓ ବଳପୂବକ ତାହାଠାରୁ ଗହମ େନଉଅଛ; ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ

କଟା ପଥରର ଗୃହ ନିମାଣ କରିଅଛ ସତ , ମାତ ତୁେମମାେନ ତହେର

ବାସ କରିବ ନାହ; ତୁେମମାେନ ରମ ଦାକାେକତ େରାପଣ କରିଅଛ, ମାତ

ତୁେମମାେନ ତହର ଦାକାରସ ପାନ କରିବ ନାହ; 12 କାରଣ ତୁମମାନଙର

ଅପରାଧ କିପରି ବହୁବିଧ ଓ ତୁମମାନଙର ପାପସକଳ କିପରି ପବଳ, ଏହା

ଆେମ ଜାଣୁ; ତୁେମମାେନ ଧାମକକୁ େକଶ େଦଉଅଛ, ଲାଞ େନଉଅଛ ଓ

ନଗରଦାରେର ଦୀନହୀନମାନଙ ପତି ଅନ ାୟ କରୁଅଛ। 13ଏଥପାଇଁ

େଯଉଁ ଜନ ବୁଦିମାନ, େସ ଏପରି ସମୟେର ନୀରବ େହାଇ ରହିବ; କାରଣ

ସମୟ ମନ ଅେଟ। 14ତୁେମମାେନ େଯପରି ବଞିବ, ଏଥପାଇଁ ମନ େଚଷା ନ

କର, ଭଲ େଚଷା କର; ତହେର ତୁମମାନଙର ବାକ ଅନୁସାେର ସଦାପଭୁ

େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର ତୁମମାନଙର ସହବତୀ େହେବ। 15 ମନକୁ

ଘୃଣା କର, ଭଲକୁ ଭଲ ପାଅ ଓ ନଗରଦାରେର ନ ାୟବିଚାର କର;

େହାଇପାେର, ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର େଯାେଷଫର ଅବଶିଷାଂଶ

ପତି କୃପାମୟ େହେବ। 16 ଏଥପାଇଁ ପଭୁ, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଛକସାନ ସକଳେର ହାହାକାର ଶବ େହବ ଓ

ରାଜଦାଣସକଳେର େଲାକମାେନ ହାୟ! ହାୟ! କହିେବ; ଆଉ, େସମାେନ

କୃଷକକୁ େଶାକ କରିବାକୁ ଓ ବିଳାପ ନିପୁଣ େଲାକମାନଙୁ ହାହାକାର

କରିବାକୁ ଡାକିେବ। 17 ପୁଣି, ଦାକାେକତ ସକଳେର ହାହାକାର ଶବ େହବ;”

“କାରଣ ଆେମ ତୁମର ମ େଦଇ ଗମନ କରିବା।” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।

18 ହାୟ, ହାୟ, ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ବାଞାକାରୀମାେନ! ତୁେମମାେନ କାହକି

ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ବାଞା କରୁଅଛ? ତାହା ଅନକାରମୟ, ଦୀପିମୟ ନୁେହଁ।

19 େକୗଣସି ମନୁଷ ସିଂହଠାରୁ ପଳାଇ େଯପରି ଭଲୁକର ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ିଲା,

ଅଥବା ଗୃହ ମ େର ପେବଶ କରି କାନ ଉପେର ହସ ଦିଅେନ, ସପ ତାହାକୁ

ଦଂଶନ କଲା, (େସହି ଦିନ ସଦୃଶ ) 20ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ଦୀପିମୟ ନ

େହାଇ କି ଅନକାରମୟ େହବ ନାହ? ତହେର କିଛି ଆଲୁଅ ନ ଥାଇ କି େଘାର
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ଅନକାରମୟ େହବ ନାହ? 21 “ଆେମ ତୁମମାନଙର ପବସବୁ ଘୃଣା କରୁ,

ଆେମ ତାହା ତୁଚ ାନ କରୁ, ଆେମ ତୁମମାନଙର ମହାସଭାେର କିଛି ସନୁଷ

େହବା ନାହ। 22 ହଁ, ତୁେମମାେନ ଆମ ନିକଟେର ତୁମମାନଙର େହାମବଳି

ଓ ଭକ େନୖେବଦ ଉତଗ କେଲ ମ ଆେମ ତାହା ଗାହ କରିବା ନାହ;

କିଅବା ମଙଳାଥକ ବଳିରୂପ ତୁମମାନଙର ପୁଷ ପଶୁଗଣ ପତି ଦୃଷି କରିବା

ନାହ। 23 ତୁେମମାେନ ଆମ ନିକଟରୁ ତୁମମାନଙ ଗାୟନର େକାଳାହଳ

ଦୂର କର; କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙ େନବଲ ଯନର ବାଦ ଶୁଣିବା ନାହ।

24ମାତ ନ ାୟବିଚାର ଜଳରାଶି ତୁଲ ଓ ଧାମକତା ପବଳ େସାତ ତୁଲ

ବହିଯାଉ। 25 େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ କି ପାନରେର ଚାଳିଶ ବଷ

ପଯ ନ ଆମ ନିକଟକୁ ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ ଆଣିଲ? 26 ହଁ, ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ଯାହା ନିମାଣ କର, ଏପରି ରାଜା ସିକୂତକୁ ଓ କୀୟନ

ନାମକ ତୁମମାନଙର ପତିମାଗଣକୁ, ତୁମମାନଙର େଦବତାର ତାରାକୁ ବହନ

କରିଅଛ। 27 ଏଥନିମେନ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ନିବାସାେଥ ଦେମଶକର ଅପର

ପାରିକୁ ଗମନ କରାଇବା। ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି, େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର

ତାହାଙର ନାମ।

6ନାନା ପଧାନ େଗାଷୀ ମ େର ପସିଦ, େଯଉଁମାନଙ ନିକଟକୁ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ଆସନି, ଏପରି େଯ ସିେୟାନସ ସୁଖେର ଥବା େଲାକମାେନ ଓ

ଶମରୀୟା ପବତସ ନିରାପଦେର ଥବା େଲାକମାେନ, େସମାେନ ସନାପର

ପାତ! 2ତୁେମମାେନ କଲେନ ସହରକୁ ଯାଇ େଦଖ ଓ େସସାନରୁ ତୁେମମାେନ

ବଡ଼ ହମାତକୁ ଯାଅ; ତହ ଉତାେର ପେଲଷୀୟମାନଙର ଗା ନଗରକୁ ଯାଅ;

େସହି ସବୁ କି ଏହି (ଦୁଇ) ରାଜ ଅେପକା ଉତମ? ଅବା େସମାନଙର ସୀମା

କି ତୁମମାନଙର ସୀମା ଅେପକା ବଡ଼? 3ଏହି େଲାକମାେନ ଅମଙଳରଦିନକୁ

ଦୂରେର ରଖୁଅଛନି ଓ େଦୗରାତ ର ଆସନକୁ ନିକଟବତୀ କରାଉଅଛନି; 4

େସମାେନ ହସୀଦନ ଶଯ ାେର ଶୟନ କରନି ଓ ଖଟ ଉପେରଆପଣା ଆପଣା

ଶରୀର ଲମାଉଅଛନି, ଆଉ ପଲରୁ େମଷଶାବକ ଓ େଗାଠରୁ େଗାବତ ଆଣି

େଭାଜନ କରନି; 5 େନବଲ ଯନେର ଅନଥକ ଗୀତ ଗାନ କରନି, ଦାଉଦଙ

ସଦୃଶ ଆପଣାମାନଙ ନିମେନ ନାନା ବାଦ ଯନ ନିମାଣ କରନି; 6 ବଡ଼

ବଡ଼ ପାତେର ଦାକାରସ ପାନ କରନି ଓ ଉତୃଷ େତୖଳେର ଆପଣାମାନଙୁ

ମଦନ କରନି; ମାତ େଯାେଷଫଙ େକଶେର େସମାେନ ଦୁଃଖତ ହୁଅନି
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ନାହ। 7 ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଏେବ ପଥମ ନିବାସିତ େଲାକମାନଙ ସହିତ

ନିବାସିତ େହେବ ଓ ଶରୀର ଲମକାରୀମାନଙର ହଷନାଦ ଲୁପ େହବ।” 8

ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛନି, ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି

ପରେମଶର ଏହି କଥା କହନି, “ଆେମ ଯାକୁବର େଗୗରବକୁ ଘୃଣା କରୁ ଓ

ତାହାର ଅଟାଳିକାସବୁକୁ ତୁଚ ାନ କରୁ; ଏଥପାଇଁ ଆେମ ନଗର ଓ ତନ ସ

ଯାବତୀୟକୁ ପର ହସେର ସମପଣ କରିବା।” 9 ତହେର ଏକ ଗୃହେର

ଯଦି ଦଶ ଜଣ ଅବଶିଷ ରହିେବ, େତେବ ସମେସ ମରିେବ। 10 ପୁଣି, ଗୃହ

ମ ରୁ ଅସିସକଳ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ େକୗଣସି େଲାକର ପିତୃବ ,

ଶବଦାହକାରୀ ତାହାକୁ ଉଠାଇଲା ଉତାେର ଗୃହର ଅନରସ େଲାକକୁ

ପଚାରିବ, “ଏେବ େହଁ ତୁମର କି ଆଉ କିଏ ଅଛି?” େତେବ େସ କହିବ,

“ନାହ।” େସେତେବେଳ େସ କହିବ, “ତୁନି ହୁଅ; କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ନାମ

ଆମମାନଙର ଉଚାରଣ କରିବାର ନୁେହଁ।” 11 କାରଣ େଦଖ, ସଦାପଭୁ

ଆ ା କରନି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୃହ ଭଗ େହବ ଓ ସାନ ସାନ ଗୃହେର ଫାଟ

େହବ। 12 ଅଶଗଣ କି େଶୖଳ ଉପେର େଦୗଡ଼ିେବ? େକହି ବଳଦ େନଇ

କି େସଠାେର ଚାଷ କରିବ? ତୁେମମାେନ ନ ାୟ ବିଚାରକୁ ବିଷେର ଓ

ଧାମକତାର ଫଳକୁ ତିକ ଫଳେର ପରିଣତ କରିଅଛ; 13 ତୁେମମାେନ

ଅବସୁେର ଆନନ କରୁଅଛ, ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମମାେନ ଆପଣା

ବଳେର କି କରନି ଲାଭ କରି ନାହଁୁ?” 14 ଏେହତୁ େଦଖ, େହ ଇସାଏଲ

ବଂଶ ସଦାପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ପରେମଶର କହନି, “ଆେମ ତୁମମାନଙ

ବିରୁଦେର ଏକ େଗାଷୀକୁ ଉଠାଇବା; ତହେର େସମାେନ ହମାତର ପେବଶ

ସାନଠାରୁ ଆରବା େସାତ ମାଗ ପଯ ନ ତୁମମାନଙୁ େକଶ େଦେବ।”

7ପଭୁ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଏରୂପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, ବିଳମେର

ଉତନ ତୃଣ ଅଙୁରିବା ଆରମେର େସ ପଙପାଳମାନଙୁ ଗଢ଼ିେଲ ଓ େଦଖ,

ରାଜାଙ ତୃଣ କଟାଗଲା ଉତାେର େସହି ବିଳମେର ଉତନ ତୃଣ ବଢ଼ୁଥଲା। 2

ପୁଣି, େସହି ପଙପାଳମାେନ େଦଶର ତୃଣ ଖାଇବାର େଶଷ କଲା ଉତାେର ମଁୁ

କହିଲ, “େହ ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, ତୁମକୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, କମା କର! ଯାକୁବ

କିପରି ଠିଆ େହବ? କାରଣ େସ ସାନ।” 3 ସଦାପଭୁ େସ ବିଷୟେର ଦୁଃଖତ

େହେଲ; “ଏହା େହବ ନାହ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 4 ପଭୁ ସଦାପଭୁ

େମାେତ ଏହିରୂେପ େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଅଗି ଦାରା
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ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହାନ କେଲ; ତହେର ତାହା ମହାସାଗରକୁ ଗାସ

କଲା, ଆଉ ଭୂମିକୁ ଗାସ କରିଥାʼନା। 5 ଏପରି ସମୟେର ମଁୁ କହିଲ, “େହ

ପଭୁ, ସଦାପଭୁ, ବିନୟ କେର, କାନ ହୁଅ; ଯାକୁବ କିପରି ଠିଆ େହବ?

କାରଣ େସ ସାନ।” 6 ସଦାପଭୁ େସ ବିଷୟେର ଦୁଃଖତ େହେଲ; “ତାହା

ମ େହବ ନାହ,” ପଭୁ ସଦାପଭୁ ଏହା କହନି। 7 େସ େମାେତ ଏରୂପ

େଦଖାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ, ପଭୁ ଆପଣା ହସେର ଓଳମ େଘନି ଓଳମ ଦାରା

ନିମତ ଏକ କାନ ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। 8 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାେତ

ପଚାରିେଲ, “େହ ଆେମାଷ, ତୁେମ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହେର ମଁୁ କହିଲ,

“େଗାଟିଏ ଓଳମ।” େତେବ ପଭୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା େଲାକ

ଇସାଏଲ ମ େର ଓଳମ ପକାଇବା; ଆେମ ପୁନବାର ଆଉ େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ି

ଯିବା ନାହ; 9ପୁଣି, ଇ ହାକର ଉଚସଳୀସକଳ ଧଂସିତ େହବ ଓ ଇସାଏଲର

ଧମଧାମସକଳ ବିନଷ େହବ; ଆଉ ଆେମ ଖଡ େଘନି ଯାରବୀୟାମର ବଂଶ

ବିରୁଦେର ଉଠିବା।” 10 େଯେତେବେଳ େବେଥ ର ଯାଜକ ଅମ ସୀୟ

ଇସାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମଙ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲା,

“ଇସାଏଲ ବଂଶ ମ େର ଆେମାଷ ଆପଣଙ ବିରୁଦେର ଚକାନ କରିଅଛନି;

େଦଶ ତାଙର ବାକ ସବୁ ସହି ପାରୁ ନାହ। 11 କାରଣ ଆେମାଷ ଏରୂପ

କହୁଅଛନି, ‘ଯାରବୀୟାମ ଖଡେର ହତ େହବ ଓ ଇସାଏଲ ନିଶୟ ଆପଣା

ନିଜ େଦଶରୁ ନିବାସିତ େହବ।’” 12ଆହୁରି, ଅମ ସୀୟ ଆେମାଷଙୁ କହିଲା,

“େହ ଦଶକ, ତୁେମ ଯାଅ, ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ପଳାଅ, େସଠାେର େଭାଜନ

କର ଓ େସଠାେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର; 13 ମାତ େବେଥେ ର

ପୁନବାର ଆଉ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର ନାହ; କାରଣ ତାହା ରାଜାଙର

ପବିତ ସାନ ଓ ତାହା ରାଜକୀୟ ଗୃହ ଅେଟ।” 14 ତହେର ଆେମାଷ ଉତର

କରି ଅମ ସୀୟଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଭବିଷ ବକା ନ ଥଲ, କିଅବା େକୗଣସି

ଭବିଷ ବକାଙ ପୁତ ନ ଥଲ; ମାତ ମଁୁ େଗାପାଳକ ଓ ଡିମିରି ବୃକର

କୃଷକ ଥଲ; 15ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ପଲର ପଶା ଗମନରୁ େମାେତ େନେଲ

ଓ ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, ‘ଯାଅ, ଆମର ଇସାଏଲ େଲାକ ନିକଟେର

ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କର।’ 16 ଏଥପାଇଁ ଏେବ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ଶୁଣ; ତୁେମ କହୁଅଛ, ‘ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର

କର ନାହ ଓ ଇ ହାକ ବଂଶ ବିରୁଦେର ତୁମର ବାକ ବଷାଅ ନାହ।’ 17
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ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ‘ତୁମର ଭାଯ ା ନଗର ମ େର େବଶ ା

େହବ ଓ ତୁମର ପୁତକନ ାଗଣ ଖଡେର ପତିତ େହେବ, ଆଉ ତୁମର ଭୂମି

ପରିମାପକ ଦଉଡ଼ି ଦାରା ବିଭାଗ କରାଯିବ; ପୁଣି, ତୁେମ ନିେଜ ଅଶୁଚି

େଦଶେର ମରିବ, ଆଉ ଇସାଏଲ ନିଶୟ ଆପଣା େଦଶରୁ ନିବାସିତ େହବ।’”

8ପଭୁ ସଦାପଭୁ େମାେତ ଏହିପରି େଦଖାଇେଲ; େଦଖ, ଏକ ଡାଲା

ଗୀଷକାଳୀନ ଫଳ। 2ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “େହ ଆେମାଷ, ତୁେମ କଅଣ

େଦଖୁଅଛ?” ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ଏକ ଡାଲା ଗୀଷକାଳୀନ ଫଳ।” େତେବ

ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଆମର େଲାକ ଇସାଏଲର ଅନିମକାଳ ଉପସିତ

େହାଇଅଛି; ଆେମ ପୁନବାର େସମାନଙୁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯିବା ନାହ।” 3 ପୁଣି,

“େସହି ଦିନ ମନିରର ଗାନ ସବୁ ହାହାକାର େହବ। ଏହା ପଭୁ ସଦାପଭୁ

କହନି; ଶବ ଅେନକ େହବ; େଲାକମାେନ ପେତ କ ସାନେର ନୀରବ େହାଇ

େସମାନଙୁ ପକାଇେବ।” 4 େହ ଦୀନହୀନମାନଙୁ ଗାସ କରିବାକୁ ଉଦ ତ ଓ

ଦରିଦମାନଙୁ େଲାପ କରାଇବା େଲାକମାେନ, ତୁେମମାେନ ଏହା ଶୁଣ। 5

“ତୁେମମାେନ ଐଫା ସାନ କରି ଓ େଶକଲ ବଡ଼ କରି, ଆଉ ଛଳନାରୂପ

ତରାଜୁେର ଅଯଥାଥ କାରବାର କରି କହୁଅଛ, ଅମାବାସ ା େକେତେବେଳ

ଗତ େହବ, ଆେମମାେନ େଯପରି ଶସ ବିକୟ କରିବୁ? ବିଶାମ ଦିନ େକେବ

ଗତ େହବ, ଆେମମାେନ େଯପରି ଗହମ ବାହାର କରିବୁ? 6ଆେମମାେନ

େଯପରି ରୂପା େଦଇ ଦରିଦକୁ ଓ ଏକ େଯାଡ଼ା ପାଦୁକା ପାଇଁ ଦୀନହୀନକୁ

କୟ କରିବୁ ଓ ତ ାଗ େଯାଗ ଗହମ ବିକୟ କରିବୁ।” 7 ସଦାପଭୁ ଯାକୁବର

େଗୗରବ େନଇ ଏହି ଶପଥ କରିଅଛନି, “ଆେମ ନିଶୟ େସମାନଙର େକୗଣସି

କମ େକେବ ପାେସାରିବା ନାହ। 8 େଦଶ କି ଏଥନିମେନ କମିତ େହବ ନାହ

ଓ ତନିବାସୀ ସମେସ କି େଶାକ କରିେବ ନାହ? ହଁ, ତାହା ସମୂଣ ରୂେପ

ନଦୀ ତୁଲ ବଢ଼ି ଉଠିବ ଓ ମିସରର ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ ଉଚୁଳି ପୁନବାର

ହାସ େହବ।” 9 ପଭୁ ସଦାପଭୁ କହନି, “େସହି ଦିନ ଆେମ ମ ାହ କାଳେର

ସୂଯ କୁ ଅସଗତ କରାଇବା ଓ ନିମଳ ଦିନେର ଆେମ େଦଶକୁ ଅନକାରମୟ

କରିବା। 10 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙର ସକଳ ଉତବକୁ େଶାକେର ଓ

ତୁମମାନଙର ଗାୟନ ସବୁକୁ ବିଳାପେର ପରିଣତ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ

ସମସଙର କଟିେଦଶ ଚଟବସେର ପରିହିତ କରାଇବା ଓ ପେତ କ ମସକ

ଟାଙରା କରାଇବା; ପୁଣି, ଆେମ େସହି େଶାକକୁ ଅଦିତୀୟ ପୁତର େଶାକ
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ତୁଲ ଓ ତହର େଶଷକୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦିନର ତୁଲ କରାଇବା।” 11ପଭୁ

ସଦାପଭୁ କହନି, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ ଏହି େଦଶକୁ ଦୁଭକ େପରଣ

କରିବା, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅନ କିଅବା ଜଳ ପିପାସାର ଦୁଭକ

ନୁେହଁ, ମାତ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଶୁଣିବାର ଦୁଭକ େହବ। 12 େଲାକମାେନ

ଏକ ସମୁଦଠାରୁ ଅନ ସମୁଦ ପଯ ନ ଓ ଉତର ଦିଗରୁ ପୂବଦିଗ ପଯ ନ

ଭମଣ କରିେବ; େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ର ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ

ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ିେବ, ଆଉ ତାହା ପାଇେବ ନାହ। 13 େସହି ଦିନ ସୁନରୀ

କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକମାେନ ତୃଷାେର ମୂଚାପନ େହେବ। 14 େଯଉଁମାେନ

ଶମରୀୟାର ପାପ େନଇ ଶପଥ କରନି, ଆଉ କହନି, ‘େହ ଦା , ତୁମ

େଦବତା ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ’ ଓ େବେ ଶବାର େଦବତା ଜୀବିତ ଥବା

ପମାେଣ, େସମାେନ ହ ପତିତ େହେବ, ଆଉ େକେବ ଉଠିେବ ନାହ।”

9ମଁୁ ଯ େବଦି ନିକଟେର ପଭୁଙୁ ଠିଆ େହବାର େଦଖଲ; ଆଉ, େସ

କହିେଲ, “ଦାରର ସମୁଖ ସାନ େଯପରି ହଲବ, ଏଥପାଇଁ ସମର ମୁଣାଳିେର

ଆଘାତ କର ଓ ସମସଙର ମସକ ଉପେର ତାହା ଖଣ ଖଣ କରି ପକାଅ;

ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙ େଶଷାଂଶକୁ ଖଡେର ବଧ କରିବା; େସମାନଙ ମ ରୁ

ଏକ ଜଣ ହ ପଳାଇ ପାରିବ ନାହ ଓ େସମାନଙର ଏକ ଜଣ ହ ରକା

ପାଇବ ନାହ। 2 େସମାେନ େଖାଳି ପାତାଳ ପଯ ନ ଗେଲ େହଁ େସଠାରୁ

ଆମର ହସ େସମାନଙୁ ଧରି ଆଣିବ ଓ େସମାେନ ଆକାଶ ପଯ ନ ଉଠିେଲ

େହଁ ଆେମ େସହି ସାନରୁ େସମାନଙୁ ତଳକୁ ଆଣିବା। (Sheol h7585) 3

ପୁଣି, େସମାେନ କମଲର ଶୃଙେର ଆପଣାମାନଙୁ ଲୁଚାଇେଲ େହଁ ଆେମ

େସସାନରୁ ଅନୁସନାନ କରି େସମାନଙୁ ଧରି ଆଣିବା ଓ େସମାେନ ଆମ

ଦୃଷିରୁ ସମୁଦର ତେଳ ଲୁଚିେଲ େହଁ ଆେମ େସସାନେର ସପକୁ ଆ ା କରିବା,

ତହେର େସ େସମାନଙୁ ଦଂଶନ କରିବ। 4 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଶତୁଗଣ

ସମୁଖେର ବନୀତ ସାନକୁ ଗେଲ େହଁ ଆେମ େସସାନେର ଖଡକୁ ଆ ା

କରିବା, ଆଉ ତାହା େସମାନଙୁ ବଧ କରିବ ଓ ଆେମ ମଙଳ ନିମେନ ନୁେହଁ,

ମାତ ଅମଙଳ ନିମେନ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା ଦୃଷି ରଖବା।” 5 କାରଣ

େଯ ପୃଥବୀକୁ ସଶ କରେନ, ତାହା ତରଳି ଯାଏ, ଆଉ ତନିବାସୀ ସମେସ

େଶାକ କରନି; େସ ପଭୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଅଟନି; ପୁଣି, ତାହା ସମୂଣ

ରୂେପ ନଦୀ ପରି ବଢ଼ି ଉଠିବ ଓ ମିସରର ନୀଳ ନଦୀ ତୁଲ ପୁନବାର
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ହାସ େହବ। 6 େଯ ଆକାଶେର ଆପଣା େକାଠରି େଶଣୀ ନିମାଣ କରନି

ଓ ପୃଥବୀ ଉପେର ଆପଣା ଚନାତପ ସାପନ କରିଅଛନି; େଯ ସମୁଦର

ଜଳସମୂହକୁ ଡାକି ପୃଥବୀ ଉପେର ଢାଳନି; ତାହାଙର ନାମ ସଦାପଭୁ। 7

ସଦାପଭୁ କହନି, “େହ ଇସାଏଲସନାନଗଣ,” “ତୁେମମାେନ ଆମ ନିକଟେର

କି କୂଶୀୟ ସନାନଗଣର ତୁଲ ନୁହଁ? ଆେମ କି ଇସାଏଲକୁ ମିସର େଦଶରୁ

ଓ ପେଲଷୀୟମାନଙୁ କେପାର େଦଶରୁ ଓ ଅରାମୀୟମାନଙୁ କୀ େଦଶରୁ

ଆଣି ନାହଁୁ? 8 େଦଖ, ପଭୁ ସଦାପଭୁଙର ଚକୁ ଏହି ପାପିଷ ରାଜ ଉପେର

ଅଛି ଓ ଆେମ ପୃଥବୀରୁ ତାହା ଉଚିନ କରିବା; େକବଳ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ

ଆେମ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ଉଚିନ କରିବା ନାହ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 9

“କାରଣ େଦଖ, ଆେମ ଆ ା କରିବା ଓ ଆେମ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ମ େର

ଇସାଏଲ ବଂଶକୁ ଚାଲୁଣୀର ଶସ କୁ ଚଲାଇବା ପରି ଚଲାଇବା, ତଥାପି

ଏକ କଣିକା ଭୂମିେର ପଡ଼ିବ ନାହ। 10ଆମ େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ

ପାପୀମାେନ କୁହନି, ‘ଅମଙଳ େଦୗଡ଼ି ଆମମାନଙୁ ଧରିବ ନାହ; କିଅବା

ଆମମାନଙର ସମୁଖବତୀ େହବ ନାହ,’ େସସମେସ ଖଡ ଦାରା ହତ େହେବ।

11 େସଦିନ ଆେମ ଦାଉଦର ପତିତ ତମୁ ପୁନବାର ଉତାପନ କରିବା ଓ ତହର

ଫଟା ସାନସବୁ ବନ କରିବା; ପୁଣି, ତାହାର ଉଜାଡ଼ ସାନସବୁ ପୁନବାର

ଉଠାଇବା ଓ ପୂବକାଳର ନ ାୟ ତାହା ନିମାଣ କରିବା; 12ତହେର େସମାେନ

ଆମ ନାମେର ଖ ାତ ଇେଦାମର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ଓ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀକୁ

ଅଧକାର କରିେବ।” ଏହି କମର ସାଧନକତା ସଦାପଭୁ ଏହା କହନି। 13

ସଦାପଭୁ କହନି, “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ହଳବାହକ ଶସ କଟାଳିର

ପେଛ ଓ ଦାକାେପଷକ ବୀଜବୁଣାଳୀର ପେଛ ଲାଗି ରହିବ, ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛି ଓ ପବତଗଣ ମିଷ ଦାକାରସ ଝରାଇବ, ଆଉ ଉପପବତସକଳ

ତରଳି ଯିେବ। 14ପୁଣି, ଆେମ ଆପଣା େଲାକ ଇସାଏଲର ବନୀତାବସା

ପରିବତନ କରିବା, ତହେର େସମାେନ ଧଂସିତ ନଗରସବୁ ପୁନଃନିମାଣ କରି

ତହ ମ େର ବାସ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଦାକାେକତ ପସୁତ କରି ତହରୁ

ଦାକାରସ ପାନ କରିେବ; ଆହୁରି, େସମାେନ ଉଦ ାନ ପସୁତ କରି ତହର

ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 15 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ େସମାନଙ େଦଶେର

େରାପଣ କରିବା, ତହେର ଆେମ େସମାନଙୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହରୁ
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େସମାେନ ଆଉ ଉତାଟିତ େହେବ ନାହ।” ଏହା ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର

କହନି।
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ଓବଦୀୟ
1ଓବଦୀୟଙ ଦଶନ। ପଭୁ, ସଦାପଭୁ ଇେଦାମ ବିଷୟେର ଏହି କଥା

କହନି; ଆେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ ସମାଚାର ଶୁଣିଅଛୁ ଓ େଗାଷୀଗଣ

ମ କୁ ଏକ ଦୂତ େପରିତ େହାଇଅଛି, “ତୁେମମାେନ ଉଠ ଓ ତାହା ବିରୁଦେର

ଯୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ ଉଠୁ।” 2 େଦଖ, ଆେମ େଗାଷୀଗଣ ମ େର

ତୁମକୁ କୁଦ କରିଅଛୁ; ତୁେମ ଅତିଶୟ ତୁଚୀକୃତ ଅଟ। 3 େହ େଶୖଳ

କନରେର ବାସକାରୀ, େହ ଉଚସାନ ନିବାସୀ, ତୁମ ଅନଃକରଣର ଅହଙାର

ତୁମକୁ ପବଞନା କରିଅଛି; ତୁେମ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହୁଅଛ, “ଆମକୁ

ଭୂମିକୁ ଓହାଇ ଆଣିବ କିଏ?” 4 ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମ ଯଦ ପି ଉେତାଶ

ପକୀ ପରି ଊଦକୁ ଉଠ, ତୁମର ବସା ଯଦ ପି ତାରାଗଣ ମ େର ସାପିତ ହୁଏ,

ତଥାପି ଆେମ େସଠାରୁ ତୁମକୁ ଓହାଇ ଆଣିବା। 5 (ତୁେମ କିପରି ଉଚିନ

େହାଇଅଛ!) ଯଦି େଚାରମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନି, ଯଦି ଡକାୟତମାେନ

ରାତିେର ଆସନି, ଯଦି େସମାେନ କି ଯେଥଷ ପାଇବା ପଯ ନ େଚାରି କରିେବ

ନାହ? େଯେବ ଦାକାଫଳ ସଞୟକାରୀମାେନ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନି, େତେବ

େସମାେନ କି େଗାଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦାକାଫଳ ଛାଡ଼ିେବ ନାହ? 6 ଏେଷୗର

ସକଳ ବିଷୟ କିପରି ଅନୁସନାନ କରାଯାଇଅଛି! ତାହାର ଗୁପ ଧନସବୁ

କିପରି ଅେନଷଣ କରାଯାଇଅଛି! 7 ତୁମର ସହାୟ ସମସ େଲାକ ତୁମକୁ

ତୁମ ବାଟେର ଆଣି ସୀମାେର ପହଞାଇ ଅଛନି; େଯଉଁମାେନ ତୁମର ମିତ

ଥେଲ, େସମାେନ ତୁମକୁ ପବଞନା କରି ପରାଭବ କରିଅଛନି; େଯଉଁମାେନ

ତୁମର ଅନ େଭାଜନ କରନି, େସମାେନ ତୁମ ତେଳ ଫାନ ପାତିଅଛନି;

ଇେଦାମେର କିଛି ବୁଦି ନାହ। 8 ସଦାପଭୁ କହନି, େସଦିନ ଆେମ କି

ଇେଦାମରୁ ାନୀମାନଙୁ ଓ ଏେଷୗର ପବତରୁ ବୁଦି ବିନଷ କରିବା ନାହ? 9

ପୁଣି, େହ େତୖମ , ଏେଷୗର ପବତରୁ ହତ ା ଦାରା େଯପରି ପେତ କ ଜଣ

ଉଚିନ େହେବ, ଏହି ଅଭପାୟେର ତୁମର ବୀରଗଣ ଉ ବିଗ େହେବ। 10

ତୁମର ଭାତା ଯାକୁବ ପତି କୃତ େଦୗରାତ ସକାଶୁ ତୁେମ ଲଜାେର ଆଚନ

େହବ, ପୁଣି ତୁେମ ଚିରକାଳ ଉଚିନ େହବ। 11 େଯଉଁ ଦିନ ତୁେମ ଅନ

ପାଖେର ଠିଆ େହଲ, େଯଉଁ ଦିନ ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ ତାହାର ସମତି

େବାହି େନଇଗେଲ ଓ ବିେଦଶୀୟମାେନ ତାହାର ସକଳ ନଗରଦାରେର

ପେବଶ କେଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ଉପେର ଗୁଲବାଣ କେଲ, େସଦିନ ତୁେମ
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ତ େସମାନଙ ମ େର ଥବା ଏକ ଜଣ ପରି େହାଇଥଲ। 12 ମାତ ତୁେମ

ଆପଣା ଭାତାର ଦିନ ପତି, ଅଥା , ତାହାର ଦୁଦଶା ଦିନ ପତି ଅନାଅ

ନାହ ଓ ଯିହୁଦା େଲାକମାନଙର ବିନାଶ ଦିନେର େସମାନଙ ବିଷୟେର

ଆନନ କର ନାହ; କିଅବା ସଙଟ ଦିନେର ଦପ କଥା କୁହ ନାହ। 13ଆମ

େଲାକମାନଙର ବିପତି ଦିନେର େସମାନଙର ନଗରଦାରେର ପେବଶ କର

ନାହ; ହଁ, େସମାନଙ ବିପତି ଦିନେର େସମାନଙର େକଶ ପତି ତୁେମ ଅନାଅ

ନାହ, ଅଥବା େସମାନଙ ବିପତି ଦିନେର େସମାନଙ ସମତିେର ତୁେମମାେନ

ହସ ଦିଅ ନାହ। 14 ପୁଣି, ତାହାର ପଳାତକମାନଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁେମ

େଚୗମୁହାଣି ପଥେର ଠିଆ ହୁଅ ନାହ ଓ ସଙଟ ଦିନେର ତାହାର ଅବଶିଷ

େଲାକମାନଙୁ (ଶତୁ ହସେର) ସମପଣ କର ନାହ। 15 କାରଣ ସକଳ

େଗାଷୀ ଉପେର ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ସନିକଟ; ତୁେମ େଯପରି କରିଅଛ, ତୁମ

ପତି େସହିପରି କରାଯିବ; ତୁମ କୃତ ବ ବହାରର (ପତିଫଳ) ତୁମ ନିଜ

ମସକେର ବତବ। 16କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆମ ପବିତ ପବତେର େଯପରି

ପାନ କରିଅଛ, େସପରି ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ନିତ ନିତ ପାନ କରିେବ, ହଁ,

େସମାେନ ପାନ କରୁ କରୁ ଗିଳି ପକାଇେବ, ପୁଣି ଅଜାତର ତୁଲ େହେବ।

17 ମାତ ରକାପାପ େଲାକମାେନ ସିେୟାନେର ଥେବ ଓ ତାହା ପବିତ େହବ;

ଆଉ, ଯାକୁବର ବଂଶ ଆପଣାମାନଙର ଅଧକାର େଭାଗ କରିେବ। 18

ପୁଣି, ଯାକୁବର ବଂଶ ଅଗି ସରୂପ ଓ େଯାେଷଫର ବଂଶ ଅଗିଶିଖା ସରୂପ

େହେବ, ଆଉ ଏେଷୗର ବଂଶ ନଡ଼ା ସରୂପ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ ତହ

ମ େର ଜଳି ତାହା ଗାସ କରିେବ; ତହେର ଏେଷୗ ବଂଶର େକହି ଅବଶିଷ

ରହିେବ ନାହ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏହା କହିଅଛନି। 19 ପୁଣି, ଦକିଣର

େଲାକମାେନ ଏେଷୗର ପବତ ଓ ନିମ ଭୂମିର େଲାକମାେନ ପେଲଷୀୟମାନଙ

େଦଶ ଅଧକାର କରିେବ ଓ େସମାେନ ଇଫୟିମର ଭୂମି ଓ ଶମରୀୟାର

ଭୂମି ଅଧକାର କରିେବ ଓ ବିନ ାମୀ ଗିଲୀୟଦକୁ ଅଧକାର କରିବ। 20

ପୁଣି, କିଣାନୀୟମାନଙର ମ ବତୀ ନିବାସିତ ଇସାଏଲସନାନଗଣର ଏହି

େସୖନ ସାମନ ସାରିଫ ନଗର ପଯ ନ ଅଧକାର କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମର

େଯଉଁ ନିବାସିତ େଲାକମାେନ ସଫାରଦେର ଅଛନି, େସମାେନ ଦକିଣସ

ନଗରସକଳ ଅଧକାର କରିେବ। 21 ପୁଣି, ଏେଷୗର ପବତର ବିଚାର
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କରିବା ନିମେନ ଉଦାରକତାମାେନ ସିେୟାନ ପବତକୁ ଆସିେବ; ପୁଣି, ରାଜ

ସଦାପଭୁଙର େହବ।
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ଯୂନସ
1ଅମିତୟଙ ପୁତ ଯୂନସଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ

େହଲା। 2 “ଉଠ, ନୀନିବୀ ମହାନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ତହ ବିରୁଦେର େଘାଷଣା

କର; କାରଣ େସମାନଙର ଦୁଷତା ଆମ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହାଇଅଛି।” 3

ମାତ ଯୂନସ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁରୁ ତଶୀଶକୁ ପଳାଇ ଯିବା ନିମେନ ଉଠିେଲ

ଓ ଯାେଫା ନଗରକୁ ଯାଇ ତଶୀଶଗାମୀ ଏକ ଜାହାଜ ପାଇେଲ; ତହଁୁ େସ

ତହର ଭଡ଼ା େଦଇ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁରୁ ତଶୀଶକୁ େସମାନଙ ସେଙ ଯିବା

ନିମେନ େସହି ଜାହାଜେର ଚଢ଼ିେଲ। 4 ମାତ ସଦାପଭୁ ସମୁଦକୁ ପଚଣ ବାୟୁ

େପରଣ କେଲ, ତହେର ସମୁଦେର ଏପରି ପବଳ େତାଫାନ େହଲା େଯ,

ଜାହାଜ ଭାଙିଯିବା ପରି େହଲା। 5 େସେତେବେଳ ନାବିକମାେନ, ଭୀତ

େହାଇ ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତା ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ;

ପୁଣି, େସମାେନ ଜାହାଜକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ତନ ସ ଦବ ାଦି ସମୁଦେର

ପକାଇେଦେଲ। ମାତ, ଯୂନସ ଜାହାଜର ଅନରସ ଭାଗକୁ ଯାଇଥେଲ; ଆଉ,

ଶୟନ କରି େଘାର ନିଦାେର ମଗ େହାଇଥେଲ। 6 ତହେର ଜାହାଜର ଅ କ

ତାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “େହ ନିଦାଳୁ, କଅଣ କରୁଅଛ? ଉଠ, ତୁମ

େଦବତାଙ ନିକଟେର ପାଥନା କର, େକଜାଣି ତୁମର େଦବତା ଆମମାନଙ

ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରିେବ ଓ ଆେମମାେନ ବିନଷ େନାହିବୁ।” 7 ପୁଣି,

ନାବିକମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ସଙୀକୁ କହିେଲ, “କାହା େହତୁରୁ

ଏହି ଅମଙଳ ଆମମାନଙ ପତି ଘଟୁଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ନିମେନ ଆସ,

ଆେମମାେନ ଗୁଲବାଣ କରୁ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଗୁଲବାଣ କରେନ, ଯୂନସଙ

ନାମେର ଗୁଲ ଉଠିଲା। 8 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “କାହା

େହତୁରୁ ଏହି ଅମଙଳ ଆମମାନଙ ପତି ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆମମାନଙୁ କୁହ;

ତୁେମ େକଉଁ ବ ବସାୟୀ ଓ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? ତୁମର େକଉଁ େଦଶ?

ଓ ତୁେମ େକଉଁ େଗାଷୀର େଲାକ?” 9ତହେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଜେଣ ଏବୀୟ; ପୁଣି, େଯ ସମୁଦ ଓ ଶୁଷ ଭୂମିର ସୃଷି କରିଅଛନି,

େସହି ସଗସ ପରେମଶର ସଦାପଭୁଙୁ ମଁୁ ଭୟ କେର।” 10 ଏଥେର େସହି

େଲାକମାେନ ମହାଭୀତ େହାଇ ତାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଏ କି କମ କରିଅଛ?

କାରଣ େସ ଜଣାଇଥବାରୁ େସମାେନ ଜାଣିଥେଲ େଯ, େସ ସଦାପଭୁଙ

ଛାମୁରୁ ପଳାଉଅଛନି।” 11 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାଙୁ କହିେଲ, “ସମୁଦ
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େଯପରି ଆମମାନଙ ପତି ସୁସିର େହବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ ତୁମ

ପତି କଅଣ କରିବା?” କାରଣ, ସମୁଦ େବଳକୁ େବଳ ପଚଣତର େହାଇ

ବଢ଼ିଲା। 12 ତହେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାେତ ଧରି ସମୁଦେର

ପକାଇଦିଅ; ତହେର ସମୁଦ ତୁମମାନଙ ପତି ସୁସିର େହବ; କାରଣ େମାʼ

ସକାଶୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଏହି ମହାେତାଫାନ ଉପସିତ େହାଇଅଛି

େବାଲ ମଁୁ ଜାେଣ।” 13 ତଥାପି େସହି େଲାକମାେନ କୂଳକୁ େଫରିଯିବା

ନିମେନ ବଡ଼ ଯତେର ଆହୁଲା ପକାଇେଲ; ମାତ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହ;

କାରଣ ସମୁଦ େସମାନଙ ପତିକୂଳେର େବଳକୁ େବଳ ପଚଣତର େହାଇ

ବଢ଼ିଲା। 14 ଏେହତୁରୁ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରି

କହିେଲ, “ଆେମମାେନ ବିନତି କରୁଅଛୁ, େହ ସଦାପଭୁ, ଆେମମାେନ ବିନତି

କରୁଅଛୁ, ଏହି ମନୁଷ ର ପାଣ ସକାଶୁ ଆେମମାେନ ବିନଷ ନ େହଉ, ପୁଣି

ନିରପରାଧର ରକପାତେଦାଷ ଆମମାନଙ ଉପେର ନ ବତାଅ; କାରଣ େହ

ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଆପଣା ଇଚାମତ କାଯ କରିଅଛ।” 15 ଏଥେର େସମାେନ

ଯୂନସଙୁ ଧରି ସମୁଦେର ପକାଇେଦେଲ; ପୁଣି, ସମୁଦ ଆପଣା ପଚଣତାରୁ

ନିବୃତ େହଲା। 16 ଏଥେର େସହି େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଅତିଶୟ ଭୟ

କେଲ ଓ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ବଳି ଉତଗ କେଲ ଓ ନାନା

ମାନତ କେଲ। 17 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯୂନସଙୁ ସମୁଦେର

ପକାଇେଦେଲ, ତାହାଙୁ ଗିଳିବା ନିମେନ ସଦାପଭୁ ଏକ ବୃହତ ମତ ନିରୂପଣ

କେଲ; ପୁଣି, ଯୂନସ େସହି ମତ ଉଦରେର ତିନି ଦିନ ଓ ତିନି ରାତ ରହିେଲ।

2 େସେତେବେଳ ଯୂନସ େସହି ମତ ଉଦରେର ଥାଇ ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ପରେମଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ। 2ଆଉ, େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ଆପଣା

ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପଭୁଙୁ ଡାକିଲ, ତହେର େସ େମାେତ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ

ପାତାଳର ଉଦରରୁ ପାଥନା କଲ, ତୁେମ େମାର ରବ ଶୁଣିଲ। (Sheol h7585)

3 କାରଣ ତୁେମ ସମୁଦ ଗଭର ଗଭୀର ଜଳେର େମାେତ ନିେକପ କଲ,

ତହେର େସାତ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଲା; ତୁମର େଢଉ ଓ ତରଙସବୁ

େମାʼ ଉପର େଦଇ ଗଲା। 4 ଆଉ, ମଁୁ କହିଲ, ମଁୁ ତୁମ ଦୃଷିେଗାଚରରୁ

ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି; ତଥାପି ମଁୁ ପୁନବାର ତୁମ ପବିତ ମନିର ଆେଡ଼ ଦୃଷିପାତ

କରିବି। 5ଜଳରାଶି ପାଣ ପଯ ନ ହ େମାେତ େଘରିଲା; ଗଭୀର ସାଗର

େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଲା; ସମୁଦର ଦଳ େମାʼ ମସକର ଚାରିଆେଡ଼
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ଜଡ଼ିତ େହଲା। 6 ମଁୁ ପବତଗଣର ମୂଳ ପଯ ନ ତଳକୁ ଗଲ; େମାʼ ପଶା

ପୃଥବୀ ଆପଣାର ଅଗଳସକଳ ଚିରକାଳ ନିମେନ ରୁଦ କଲା; ତଥାପି େହ

ସଦାପଭୁ, େମାʼ ପରେମଶର, ତୁେମ ଗତରୁ େମାʼ ପାଣକୁ ବାହାର କରି

ଆଣିଲ। 7 େମାʼ ମ େର େମାʼ ପାଣ ମୂଚତ େହବା େବେଳ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙୁ

ସରଣ କଲ; ପୁଣି, େମାʼ ପାଥନା ତୁମ ନିକଟେର, ତୁମ ପବିତ ମନିରେର

ଉପସିତ େହଲା। 8 େଯଉଁମାେନ ଅସାର ପତିମାଗଣକୁ ମାନନି, େସମାେନ

ନିଜ ଦୟାନିଧଙୁ ପରିତ ାଗ କରନି। 9 ମାତ ମଁୁ ଧନ ବାଦ ସହିତ ତୁମ

ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବି; ମଁୁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି, ତାହା ପରିେଶାଧ

କରିବି; ପରିତାଣ ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ହୁଏ।” 10 ଏଥେର ସଦାପଭୁ େସହି

ମତ କୁ ଆ ା କରେନ, େସ ଯୂନସଙୁ ଶୁଷ ଭୂମିେର ଉଦାର କଲା।

3ଏଥଉତାେର ଦିତୀୟ ଥର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଯୂନସଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା; 2 “ଉଠ, ନୀନିବୀ ମହାନଗରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଯାହା େଘାଷଣା

କରିବା ପାଇଁ ଆେମ ତୁମକୁ ଆ ା କରୁ, ତାହା େସହି ନଗର ଉେଦଶ େର

ପଚାର କର।” 3 ତହେର ଯୂନସ ଉଠି ସଦାପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ନୀନିବୀକୁ

ଗେଲ। ନୀନିବୀ ତିନି ଦିନ ଯାତାର ପଥ, ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥଲା। 4

ପୁଣି, ଯୂନସ ନଗରେର ପେବଶ କରିବାର ଆରମ କରି, ଏକ ଦିନର ପଥ

ଯାଇ ଉଚସରେର େଘାଷଣା କରି କହିେଲ, “ଯଥା, ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ

ଗତ େହେଲ ନୀନିବୀ ବିନଷ େହବ।” 5 ତହେର ନୀନିବୀର େଲାକମାେନ

ପରେମଶରଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ ଓ ଉପବାସ େଘାଷଣା କରି ବଡ଼ଠାରୁ

ସାନ ପଯ ନ ସମେସ ଚଟବସ ପିନିେଲ। 6ଏଥଉତାେର ଏହିସବୁ ବାତା

ନୀନିବୀ ରାଜା ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା

ଓ ଆପଣାର ବସ କାଢ଼ି ଚଟ ପିନି ପାଉଁଶେର ବସିେଲ। 7 ପୁଣି, ରାଜାର ଓ

ଅ କମାନଙର ଆ ାନୁସାେର େସ ନୀନିବୀର ସବତ ଏହି କଥା େଘାଷଣା ଓ

ପଚାର କରାଇଲା, ଯଥା, “ମନୁଷ କି ପଶୁ କିଅବା େଗାେମଷାଦି ପଲ େକହି

କିଛି ଆସାଦନ ନ କରୁ; େସମାେନ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ ନ କରନୁ; 8

ମାତ ମନୁଷ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶକି ପରେମଶରଙୁ ଡାକନୁ;

ଆହୁରି, ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ େସମାନଙ ହସସିତ

େଦୗରାତ ରୁ ବିମୁଖ େହଉନୁ। 9 େକଜାଣି ପରେମଶର େଫରି ଦୁଃଖତ

େହାଇ ଆପଣା ପଚଣ େକାଧରୁ ନିବୃତ େହେବ, ତହେର ଆେମମାେନ ବିନଷ
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େହବା ନାହ।” 10 ତହଁୁ େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେଲ,

େସମାନଙର ଏହି କମ ପରେମଶର େଦଖେଲ; ପୁଣି, େସମାନଙ ପତି େଯଉଁ

ଅମଙଳ ଘଟାଇେବ େବାଲ କହିଥେଲ, ପରେମଶର େସହି ବିଷୟେର ଦୁଃଖତ

େହାଇ ତାହା ଘଟାଇେଲ ନାହ।

4ମାତ ଯୂନସ ଏଥେର ମହା ଅସନୁଷ ଓ କୁଦ େହେଲ। 2 ଆଉ, େସ

ସଦାପଭୁଙର ନିକଟେର ପାଥନା କରି କହିେଲ, “େହ ସଦାପଭୁ, ବିନତି କେର,

ମଁୁ ସେଦଶେର ଥବା େବେଳ କି ଏହି କଥା କହି ନ ଥଲ? ଏଥପାଇଁ ଶୀଘ କରି

ତଶୀଶକୁ ପଳାଇଲ; କାରଣ ତୁେମ େଯ କୃପାମୟ, େସହଶୀଳ, େକାଧେର

ଧୀର, ଦୟାେର ମହାନ ଓ ଅମଙଳର ବିଷୟେର ଅନିଚୁକ ପରେମଶର ଅଟ,

ଏହା ମଁୁ ଜାଣିଲ। 3 ଏେହତୁ େହ ସଦାପଭୁ, ବିନତି କେର, ଏେବ େମାʼ

ପାଣ େମାʼ ଠାରୁ ନିଅ; କାରଣ ବଞିବା ଅେପକା େମାର ମରିବାର ଭଲ।”

4 ତହେର ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େକାଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ?” 5

େତେବ ଯୂନସ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଗରର ପୂବ ଦିଗେର ବସିେଲ,

ପୁଣି େସଠାେର େଗାଟିଏ କୁଟୀର ନିମାଣ କରି ନଗରର କି ଦଶା ହୁଅଇ,

ଏହା େଦଖବା ପାଇଁ ତହର ଛାୟା ତେଳ ବସିେଲ। 6 ତହେର ସଦାପଭୁ

ପରେମଶର େଗାଟିଏ କଖାରୁ ଲତା ନିରୂପଣ କେଲ, ପୁଣି ଯୂନସଙୁ ତାଙ

ଦୁଗତିରୁ ଉଦାର କରିବା ନିମେନ ତାହା େଯପରି ତାଙ ମସକ ଉପେର ଛାୟା

କରିବ, ଏଥପାଇଁ େସ ଲତାକୁ ବଢ଼ାଇ ତାଙ ଉପେର ଆଣିେଲ। ଏଥେର

ଯୂନସ େସହି କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ ବଡ଼ ଆହାଦିତ େହେଲ। 7 ମାତ ତହ

ଆରଦିନ ସୂେଯ ାଦୟ ସମୟେର ପରେମଶର ଏକ କୀଟ ନିରୂପଣ କେଲ,

େସହି କୀଟ କଖାରୁ ଲତାକୁ କାଟି ଦିଅେନ, ତାହା ଶୁଷ େହାଇଗଲା। 8

ପୁଣି, ସୂେଯ ାଦୟ ସମୟେର ପରେମଶର ପୂବୀୟ ଝଞା ବାୟୁ ନିରୂପଣ

କେଲ; ଆଉ, ଯୂନସଙ ମସକେର ଏପରି ଖରା ଲାଗିଲା େଯ, େସ କାନ

େହାଇ ଆପଣାର ମୃତୁୁ ପାଥନା କରି କହିେଲ, “ବଞିବା ଅେପକା େମାର

ମରିବାର ଭଲ।” 9 ଏଥେର ପରେମଶର ଯୂନସଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କଖାରୁ

ଲତା ସକାଶୁ େକାଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ?” ତହେର େସ କହିେଲ, “ମରଣ

ପଯ ନ ହ େକାଧ କରିବାର େମାର ଭଲ।” 10 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହିେଲ,

“ଏହି କଖାରୁ ଲତା ପତି ତୁମର ଦୟା େହାଇଅଛି, ତହ ପାଇଁ ତୁେମ ପରିଶମ

କରି ନାହଁ, କିଅବା ତାହା ବଢ଼ାଇ ନାହଁ; ତାହା ଏକ ରାତିେର ଉତନ େହଲା ଓ
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ଏକ ରାତିେର ବିନଷ େହଲା। 11 େତେବ ଯହ ମ େର ଦକିଣ ଓ ବାମ ହସର

ପେଭଦ ନ ଜାଣିବାର ଏକ ଲକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଅଧକ େଲାକ ଓ ଅେନକ

ପଶୁ ଅଛନି, େସହି ନୀନିବୀ ମହାନଗର ପତି ଆେମ କି ଦୟା ନ କରିବା?”



ମୀଖା 1802

ମୀଖା
1ଯିହୁଦା େଦଶୀୟ େଯାଥ , ଆହ ଓ ହିଜକୀୟ ରାଜାମାନଙର ଅଧକାର

ସମୟେର, େମାେରଷୀୟ ମୀଖାଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା; େସ ଶମରୀୟା ଓ ଯିରୂଶାଲମ ବିଷୟେର ଏହି ଦଶନ

ପାଇେଲ। 2 େହ େଗାଷୀଗଣ, ତୁେମ ସମେସ ଶୁଣ; େହ ପୃଥବୀ ଓ ତନ ସ

ସମେସ, ମେନାେଯାଗ କର; ପଭୁ ସଦାପଭୁ, ଆପଣା ପବିତ ମନିରରୁ ପଭୁ

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ସାକୀ େହଉନୁ। 3 କାରଣ େଦଖ, ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ସାନରୁ ବାହାରି ଆସୁଅଛନି ଓ େସ ଓହାଇ ଆସି ପୃଥବୀର ଉଚସଳୀସକଳ

ଉପେର ଗମନ କରିେବ। 4 ତହେର ଅଗି ଆଗେର େଯପରି ମହମ ତରଳି

ଯାଏ ଓ ଗଡ଼ନି ସାନେର ଜଳ ଗଡ଼ିପେଡ଼, େସହିପରି ତାହାଙ ପଦ ତେଳ

ପବତଗଣ ତରଳି ଯିେବ ଓ ତଳଭୂମିସକଳ ବିଦୀଣ େହବ। 5 କାରଣ

ଯାକୁବର ଆ ାଲଙନ ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ପାପ ସକାଶୁ ଏହିସବୁ େହଉଅଛି।

ଯାକୁବର ଆ ାଲଙନ କଅଣ? ତାହା କି ଶମରୀୟା ନୁେହଁ? ଓ ଯିହୁଦାର

ଉଚସଳୀସକଳ କଅଣ େସହି ସବୁ କି ଯିରୂଶାଲମ ନୁେହଁ? 6 ଏଥପାଇଁ

ଆେମ ଶମରୀୟାକୁ େକତସ ଢିପି ଓ ଦାକାଲତା େରାପଣର ସାନ ତୁଲ

କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ତହର ପସରସକଳ ଉପତ କାେର ପକାଇ ତହର

ଭତିମୂଳ ଅନାବୃତ କରିବା। 7 ପୁଣି, ତାହାର େଖାଦିତ ପତିମାସକଳ ଖଣ

ଖଣ କରାଯିବ ଓ ତାହାର େବତନସକଳ ଅଗିେର ଦଗ େହବ, ଆଉ ଆେମ

ତାହାର େଦବତାସକଳକୁ ଧଂସ କରିବା; କାରଣ େବଶ ାର େବତନ ଦାରା େସ

ତାହା ସଞୟ କରିଅଛି ଓ ତାହା ପୁନବାର େବଶ ାର େବତନ େହାଇଯିବ। 8

ଏଥସକାଶୁ ଆେମ ବିଳାପ ଓ ହାହାକାର କରିବା, ଆେମ ଉଲଙ େହାଇ ଖାଲ

ପାଦେର ବୁଲବା। ଆେମ ଶୃଗାଳ ପରି ବିଳାପ କରିବା ଓ ଉଷପକୀ ପରି

େଶାକ କରିବା। 9କାରଣ ତାହାର କତ ଅଚିକିତ େଯେହତୁ ତାହା ଯିହୁଦା

ପଯ ନ ଆସିଅଛି; ତାହା ଆମ େଲାକମାନଙର ନଗରଦାର, ଯିରୂଶାଲମ

ପଯ ନ ପହଞି ଅଛି। 10 ଗା ନଗରେର ଏ କଥା ଜଣାଅ ନାହ, ଆେଦୗ

େରାଦନ କର ନାହ; ଏବଂ େବ ଲଅଫା ନଗରର ଧୂଳିେର ନିେଜ ଗଡ଼ି ଅଛୁ।

11 େହ ଶାଫୀର ନିବାସିନୀ, ତୁେମ ଉଲଙ ଓ ଲଜିତ େହାଇ ଚାଲଯାଅ; ସାନନ

ନିବାସିନୀ ବାହାର େହାଇ ଆସି ନାହ; େବ େସଲର ବିଳାପ ତୁମମାନଙଠାରୁ

ତାହାର ଅବଲମନ ହରଣ କରିବ। 12 କାରଣ ମାେରା ନିବାସିନୀ ଭାବିତା
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େହାଇ ମଙଳର ଅେପକା କରଇ; େଯେହତୁ ଯିରୂଶାଲମର ଦାର ପଯ ନ

ସଦାପଭୁଙଠାରୁ ଅମଙଳ ଉପସିତ େହାଇଅଛି। 13 େହ ଲାଖୀ ନିବାସିନୀ,

ତୁେମ ରଥେର ଦୁତଗାମୀ ଅଶ େଯାଚ; େସ ସିେୟାନକନ ା ପତି ଆଦ

ପାପ ସରୂପ ଥଲା; କାରଣ ଇସାଏଲର ଆ ାଲଙନସକଳ ତୁମ ମ େର

େଦଖାଗଲା। 14 ଏଥପାଇଁ ତୁେମ େମାେରଷ ଗା କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦାନ

େଦବ ଅକଷୀ ର ଗୃହସକଳ ଇସାଏଲର ରାଜାଗଣ ପତି ପବଞନାଜନକ

ବସୁ ତୁଲ େହବ; 15 ଆହୁରି, େହ ମାେରଶା ଗାମର ନିବାସିନୀ, େଯ

ତୁମକୁ ଅଧକାର କରିବ, ତାହାକୁ ଆେମ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣିବା; ଇସାଏଲର

ମହାନ େନତୃତକାରୀଗଣ ଅଦୁଲମ ଗୁମାକୁ ଯିେବ। 16 ତୁେମ ଆପଣାର

ଆହାଦଜନକ ସନାନଗଣ ନିମେନ ମସକ ମୁଣନ କର ଓ େକଶ କାଟି ପକାଅ;

ଶାଗୁଣା ପରି ଆପଣାର େକଶଶୂନ ତା ବୃଦି କର; କାରଣ େସମାେନ ତୁମ

ନିକଟରୁ ନିବାସିତ େହାଇ ଯାଇଅଛନି।

2 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ ାେର ଅଧମ କଳନା କରନି ଓ କୁକମ

ସିର କରନି, େସମାେନ ସନାପର ପାତ! ପଭାତ େହବାମାତ େସମାେନ ତାହା

ସାଧନ କରନି, କାରଣ ତାହା େସମାନଙ ହସର କମତାଧୀନ। 2 ଆଉ,

େସମାେନ େକତକୁ େଲାଭ କରନି ଓ ବଳେର ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନିଅନି ଓ ଗୃହକୁ

େଲାଭ କରି ତାହା ହରଣ କରି ନିଅନି; ଆଉ, େସମାେନ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର

ଗୃହ ପତି, ଏବଂ, ମନୁଷ ଓ ତାହାର େପୖତୃକ ଅଧକାର ପତି େଦୗରାତ

କରନି। 3 ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, ଆେମ ଏହି େଗାଷୀ

ବିରୁଦେର ଅମଙଳ କଳନା କରୁଅଛୁ, ତହରୁ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

େବକ କାଢ଼ି େନବାକୁ କିଅବା ଗବ କରି ଚାଲ ପାରିବ ନାହ; କାରଣ ତାହା

ଦୁଃସମୟ ଅେଟ। 4 େସହି ଦିନ େଲାକମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର େଗାଟିଏ ପବାଦ

ଧରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରିେବ, ଆଉ କହିେବ, “ଆମମାନଙର ସବନାଶ

େହଲା; େସ ଆମ େଲାକମାନଙର ଅଧକାର ହସାନର କରିଅଛନି; େସ କିପରି

ଆମଠାରୁ ତାହା ଦୂର କରିଅଛନି। େସ ଆମମାନଙର େକତ ବିଭାଗ କରି

ବିେଦାହୀମାନଙୁ େଦଇଅଛନି।” 5ଏଥପାଇଁ ଗୁଲବାଣ ଦାରା ପରିମାପକ

ରଜୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଦାପଭୁଙ ସମାଜେର ତୁମର େକହି ନ ଥେବ। 6

ତୁେମମାେନ ବାକ ପଚାର ନ କର, “େସମାେନ ଏପରି ପଚାର କରନି।

ଯଦି ଏମାନଙ ନିକଟେର େସମାେନ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କରିେବ ନାହ”
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େତେବ ଅପମାନ ଘୁଞିବ ନାହ। 7 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ସଦାପଭୁଙର ଆତା

କି ସଙୁଚିତ େହାଇଅଛି? ଏହିସବୁ କି ତାହାଙର କମ? ଏହା କୁହାଯିବ?

େଯଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କେର, ଆମର ବାକ ସକଳ କି ତାହାର ମଙଳ

ନ କେର? 8 ମାତ ଅଳ କାଳ େହଲା, ଆମର େଲାକମାେନ ଶତୁ ତୁଲ

େହାଇ ଉଠିଅଛନି; ଯୁଦରୁ ବିମୁଖ େଲାକମାନଙ ତୁଲ ନିଶିନ ପଥକମାନଙ

ଗାତୀୟ ବସରୁ ତୁେମମାେନ ଉତରୀୟ ବସ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛ। 9ଆମ

େଲାକମାନଙର ନାରୀଗଣକୁ େସମାନଙର ସୁଖଜନକ ଗୃହରୁ ତୁେମମାେନ

ଦୂର କରି େଦଉଅଛ; େସମାନଙର ସନାନଗଣଠାରୁ ତୁେମମାେନ ଆମର

(ଦତ) େଗୗରବ ଚିରକାଳର ନିମେନ ହରଣ କରି େନଉଅଛ। 10 ତୁେମମାେନ

ଉଠ ଓ ପସାନ କର; କାରଣ ଏ ତୁମମାନଙର ବିଶାମସାନ ନୁେହଁ; େଯେହତୁ

ଅଶୁଚିତା ବିନାଶ, ଅଥା , ଭୟାନକ ବିନାଶ କରୁଅଛି। 11ଯଦି େକୗଣସି

େଲାକ ବାୟୁ ଓ ମିଥ ା କଥାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ମିଥ ାେର କେହ, ଆେମ

ଦାକାରସ ଓ ସୁରା ବିଷୟକ ଭବିଷ ବାକ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର

କରିବା, େତେବ େସ ତ ଏହି େଲାକମାନଙର ଭବିଷ ବକା େହବ। 12

େହ ଯାକୁବ, ଆେମ ଅବଶ ତୁମର ଯାବତୀୟ େଲାକଙୁ ଏକତ କରିବା;

ଆେମ ଅବଶ ଇସାଏଲର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ସଂଗହ କରିବା; ଆେମ େସମାନଙୁ

ବସାର େମଷଗଣ ତୁଲ ଏକତ ରଖବା; ନିଜ ଚରାଣି ସାନ ମ େର େଯପରି

େମଷପଲ, େସହିପରି ମନୁଷ ର ବାହୁଲ ସକାଶୁ େସମାେନ ମହାଶବ

କରିେବ। 13 ଭଗକାରୀ େସମାନଙର ଅଗଗାମୀ େହାଇଅଛନି; େସମାେନ

େବଢ଼ା ଭାଙି ଦାର ପଯ ନ ଯାଇଅଛନି ଓ େସହି ଦାର େଦଇ ବାହାରି

ଯାଇଅଛନି; ପୁଣି, େସମାନଙର ରାଜା େସମାନଙରଆେଗଆେଗ ଯାଇଅଛନି

ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର ଅଗଗାମୀ ଅଛନି।

3ପୁଣି, ମଁୁ କହିଲ, େହ ଯାକୁବର ପଧାନବଗ ଓ େହ ଇସାଏଲ ବଂଶର

ଶାସନକତାଗଣ, ମଁୁ ନିେବଦନ କେର, ତୁେମମାେନ ଶୁଣ: ନ ାୟବିଚାର ାତ

େହବାର କି ତୁମମାନଙର ଉଚିତ ନୁେହଁ? 2 ମାତ ତୁେମମାେନ ସତମ ଘୃଣା

କରି ଦୁଷମଭଲପାଉଅଛ; ତୁେମମାେନ େଲାକମାନଙଶରୀରରୁ େସମାନଙର

ଚମ ଓ େସମାନଙ ଅସିରୁ େସମାନଙର ମାଂସ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛ; 3 ମ

ତୁେମମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙର ମାଂସ ଖାଉଅଛ ଓ େସମାନଙର ଚମ

ଛଡ଼ାଇ େସମାନଙର ଅସିସବୁ ଭାଙୁଅଛ; ହଁ, େଯପରି ହାଣି ଓ ହଣା ପାଇଁ
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ମାଂସ ଖଣ ଖଣ କରନି, େସହିପରି େସମାନଙୁ ଖଣ ଖଣ କରି ପକାଉଅଛ। 4

େସହି ସମୟେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ନିେବଦନ କରିେବ, ମାତ

େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେବ ନାହ; ବରଞ େସମାନଙର ଦୁଷିୟାନୁସାେର

େସ େସହି ସମୟେର େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇେବ। 5 େଯଉଁ

ଭବିଷ ବକାଗଣ ଆମ େଲାକମାନଙୁ ଭାନ କରାନି; େଯଉଁମାେନ ଦାନେର

କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ, “ଶାନି ଶାନି” େବାଲ କହନି ଓ େକୗଣସି େଲାକ େସମାନଙ

ମୁଖେର କିଛି ନ େଦେଲ, ତାହା ବିରୁଦେର େଯଉଁମାେନ ଯୁଦ ନିରୂପଣ

କରନି, େସମାନଙ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: 6 ଏଥପାଇଁ

ତୁେମମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ଦଶନ ନ ପାଇବ, ତୁମମାନଙ ପତି ରାତି

େହବ ଓ ତୁେମମାେନ େଯପରି ମନଶୂନ େହବ; ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ

ପତି ଅନକାର େହବ; ଆଉ, ଭବିଷ ବକାଗଣ ଉପେର ସୂଯ ଅସଗତ

େହବ ଓ େସମାନଙ ଉପେର ଦିବସ କୃଷବଣ େହବ। 7 ପୁଣି, ଦଶକମାେନ

ଲଜିତ ଓ ମନେବତାମାେନ ଉ ବିଗ େହେବ; ହଁ, େସମାେନ ସମେସ ଆପଣା

ଆପଣା ଓଷାଧର େଘାଡ଼ାଇେବ; କାରଣ ପରେମଶରଙଠାରୁ େକୗଣସି ଉତର

ନାହ। 8 ମାତ ଯାକୁବକୁ ତାହାର ଆ ାଲଙନ ଓ ଇସାଏଲକୁ ତାହାର

ପାପ ାତ କରାଇବା ନିମେନ ଆେମ ପକୃତେର ସଦାପଭୁଙ ଆତା ଦାରା

ଶକିେର, ନ ାୟବିଚାରେର ଓ ପରାକମେର ପରିପୂଣ ଅଛୁ। 9 େହ ଯାକୁବ

ବଂଶର ପଧାନବଗ ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକତାଗଣ, ମଁୁ ନିେବଦନ

କେର, ତୁେମମାେନ ଏହା ଶୁଣ, ତୁେମମାେନ ନ ାୟବିଚାର ଘୃଣା କରୁଅଛ ଓ

ଅପକପାତ ବିଚାରସବୁ ଅନ ଥା କରୁଅଛ। 10 େସମାେନ ସିେୟାନକୁ ରକେର

ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଅଧମେର ନିମାଣ କରୁଅଛନି। 11 େସହି ସାନର ପଧାନବଗ

ଲାଞ େନଇ ବିଚାର କରନି ଓ ତହର ଯାଜକଗଣ େବତନ େନଇ ଶିକା ଦିଅନି

ଓ ତହର ଭବିଷ ବକାଗଣ ଅଥ େନଇ ମନ ପଢ଼ନି; ତଥାପି େସମାେନ

ସଦାପଭୁଙ ଉପେର ନିଭର କରି କୁହନି, “ସଦାପଭୁ କି ଆମମାନଙ ମ େର

ନାହାନି? େକୗଣସି ଅମଙଳ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହ।” 12ଏେହତୁ

ତୁମମାନଙ ସକାଶୁ ସିେୟାନ େକତ ତୁଲ ଚାଷ କରାଯିବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ଢିପି େହବ, ଆଉ ଗୃହର ପବତ ବନସ ଉଚସଳୀର ତୁଲ େହବ।

4ମାତ େଶଷ କାଳେର ଏରୂପ ଘଟିବ, ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ପବତ,

ପବତଗଣର ଶିଖର ଉପେର ସାପିତ େହବ ଓ ଉପପବତଗଣ ଅେପକା
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ଉଚୀକୃତ େହବ; ଆଉ, େଗାଷୀଗଣ େସାତ ପରି ତହ ମ କୁ ବହି ଆସିେବ।

2 ପୁଣି, ଅେନକ େଗାଷୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିେବ, “ତୁେମମାେନ ଆସ, ସଦାପଭୁଙ

ପବତକୁ, ଯାକୁବର ପରେମଶରଙ ଗୃହକୁ ଆେମମାେନ ଯାଉ; ତହେର େସ

ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ ଶିକା େଦେବ ଓ ଆେମମାେନ ତାହାଙ

ମାଗେର ଗମନ କରିବା।” କାରଣ ସିେୟାନଠାରୁ ବ ବସା ଓ ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ

ସଦାପଭୁଙର ବାକ ନିଗତ େହବ। 3ପୁଣି, େସ ଅେନକ େଗାଷୀୟମାନଙ

ମ େର ବିଚାର କରିେବ ଓ ଦୂରସିତ ବଳବାନ େଗାଷୀୟମାନଙ ସମନେର

ନିଷତି କରିେବ; ତହେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଖଡ ଭାଙି ଲଙଳର

ଫାଳ କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଚା ଭାଙି ଦାଆ ନିମାଣ କରିେବ; ଏକ

େଦଶୀୟ େଲାେକ ଅନ େଦଶୀୟ େଲାକଙ ବିରୁଦେର ଖଡ ଉଠାଇେବ ନାହ,

କିଅବା େସମାେନ ଆଉ ଯୁଦ ଶିଖେବ ନାହ। 4 ମାତ େସମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଦାକାଲତା ଓ ଡିମିରିବୃକ ତେଳ ବସିେବ ଓ େକହି େସମାନଙୁ

ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହ; କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ମୁଖ ଏହା

କହିଅଛି। 5 କାରଣ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାର ନାମେର

ଚାଲେବ, ପୁଣି ଆେମମାେନ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ

ପରେମଶରଙ ନାମେର ଚାଲବା। 6ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ଦିନ ଆେମ

ପଙୁକୁ ସଂଗହ କରିବା, ପୁଣି େଯ ତାଡ଼ିତ େହାଇଅଛି ଓ ଯାହାକୁ ଆେମ େକଶ

େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ଏକତ କରିବା। 7 ପୁଣି, ଆେମ ପଙୁକୁ ଅବଶିଷାଂଶ କରି

ରଖବା ଓ େଯ ଦୁରୀକୃତ େହାଇଥଲା, ତାହାକୁ ବଳବତୀ େଗାଷୀ କରିବା

ଆଉ, ସଦାପଭୁ ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ପଯ ନ ସିେୟାନ ପବତେର େସମାନଙ

ଉପେର ରାଜତ କରିେବ। 8 ପୁଣି, େହ ପଲର ଦୁଗ, େହ ସିେୟାନ କନ ାର

ଗିରି, ତାହା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ହଁ ପୂବକାଳର ରାଜ , ଯିରୂଶାଲମ

କନ ାର ରାଜ ଆସିବ। 9 ଏେବ ତୁେମ କାହକି େଘାର ଚିତାର କରୁଅଛ?

ତୁମ ମ େର କି ରାଜା ନାହ, ତୁମର ମନୀ ବିନଷ େହାଇଅଛି େବାଲ କି ସୀର

ପସବେବଦନା ତୂଲ େବଦନା ତୁମକୁ ଆକାନ କରିଅଛି? 10 େହ ସିେୟାନ

କେନ , ତୁେମ ପସବ େବଦନାଗସା ସୀ ପରି ବ ଥତା େହାଇ ପସବ କରିବାକୁ

ଯତ କର; କାରଣ ଏେବ ତୁେମ ନଗରରୁ ବାହାରିଯାଇ ପଦାେର ବାସ କରିବ

ଓ ବାବିଲ ପଯ ନ ହ ଯିବ; େସଠାେର ତୁେମ ଉଦାର ପାଇବ; େସଠାେର

ସଦାପଭୁ ତୁମ ଶତୁଗଣର ହସରୁ ତୁମକୁ ମୁକ କରିେବ। 11 ପୁଣି, ବତମାନ
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ଅେନକ େଗାଷୀ ତୁମ ବିରୁଦେର ଏକତିତ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ କହନି,

“େସ ଅଶୁଚି େହଉ ଓ ଆମମାନଙର ଚକୁ ତହର ଅଭଳାଷ ସିେୟାନ ପତି

ସଫଳ େହବାର େଦଖୁ।” 12 ମାତ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙର ସଂକଳସବୁ

ଜାଣନି ନାହ, ଅଥବା ତାହାଙର ମନଣା ବୁଝନି ନାହ; କାରଣ େସ େସମାନଙୁ

ଶସ ବିଡ଼ା ପରି ଖଳାେର ଏକତ କରିଅଛନି। 13 େହ ସିେୟାନ କେନ , ଉଠ,

ଶସ ମଦନ କର; କାରଣ ଆେମ ତୁମର ଶୃଙ େଲୗହମୟ ଓ ତୁମର ଖୁରା

ପିତଳମୟ କରିବା; ତହେର ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀଙୁ ଚୂଣ କରିବ; ପୁଣି,

ତୁେମ େସମାନଙର ଲୁଟିତ ଦବ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଓ େସମାନଙର

ସମତି ସମୁଦାୟ ଭୂମଣଳର ଅଧପତିଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବ।

5 େହ େସୖନ ଦଳର କେନ , ଏେବ ତୁେମ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଆପଣାକୁ

ଏକତ କର; େସମାେନ ଆମମାନଙ ପତିକୂଳେର େସୖନ େବଷନ କରିଅଛନି;

େସମାେନ ଇସାଏଲର ବିଚାରକତାର ଗାଲେର ଦଣାଘାତ କରିେବ। 2 ମାତ

େହ େବଥଲହିମଇଫାଥା, ଯିହୁଦାର ସହସଗଣର ମ େର କୁଦ େଯ ତୁେମ,

ତୁମ ମ ରୁ ଇସାଏଲର ଶାସନକତା େହବା ନିମେନ ଆମ ଉେଦଶ େର

ଏକ ବ କି ଉତନ େହେବ; ପୁରାତନ କାଳରୁ, ଅନାଦିକାଳରୁ ତାହାଙର

ଉତତି େହାଇଅଛି। 3 ଏନିମେନ େଯଉଁ ସୀ ପସବ େବଦନାଗସା େହଉଅଛି,

େସ େଯପଯ ନ ପସବ ନ କେର, େସହି ସମୟ ପଯ ନ େସ େସମାନଙୁ

ତ ାଗ କରିେବ; ତହ ଉତାେର ତାହାଙର ଅବଶିଷ ଭାତୃଗଣ ଇସାଏଲର

ସନାନଗଣର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିେବ। 4ପୁଣି, େସ ଠିଆ େହାଇ ସଦାପଭୁଙ

ଶକିେର, ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନାମର ମହିମାେର ଆପଣା

ପଲ ଚରାଇେବ ଓ େସମାେନ ସୁସିର େହାଇ ବାସ କରିେବ; କାରଣ େସହି

ସମୟେର େସ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ମହାନ େହେବ। 5ଆଉ, ଏହି ମନୁଷ

ଆମମାନଙର ଶାନି ସରୂପ େହେବ; େଯଉଁ ସମୟେର ଅଶୂରୀୟ େଗାଷୀ

ଆମମାନଙ େଦଶକୁ ଆସିେବ ଓ ଆମମାନଙ ଅଟାଳିକାମାନେର ପଦାପଣ

କରିବ, େସହି ସମୟେର ଆେମମାେନ ତାହା ବିରୁଦେର ସାତ ଜଣ ପଲରକକ

ଓ ଆଠ ଜଣ ପଧାନ େଲାକଙୁ ଉତାପନ କରିବା। 6 ପୁଣି, େସମାେନ ଖଡ

ଦାରା ଅଶୂରୀୟର େଦଶ ଓ ନିେମା େଦଶର ପେବଶସାନସକଳ ଉଚିନ

କରିେବ; ପୁଣି, ଅଶୂରୀୟ େଗାଷୀ ଆମମାନଙ େଦଶକୁ ଆସି ଆମମାନଙ

ସୀମାେର ପଦାପଣ କେଲ େସ େସମାନଙଠାରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିେବ।
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7ଆଉ, ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ ଆଗତ େଯଉଁ ଶିଶିର ଓ ତୃଣ ଉପେର ପତିତ

େଯଉଁ ବୃଷି ମନୁଷ ପାଇଁ ବିଳମ ନ କେର, କିଅବା ମନୁଷ ସନାନଗଣର

ଅେପକା ନ କେର, ତାହାର ତୂଲ ଯାକୁବର ଅବଶିଷାଂଶ ଅେନକ େଗାଷୀ

ମ େର ରହିେବ। 8 ପୁଣି, ବନ ପଶୁଗଣ ମ େର େଯପରି ସିଂହ, େମଷପଲ

ମ େର େଯପରି ଯୁବା ସିଂହ ଯାଇ ଦଳି ପକାଏ ଓ ବିଦୀଣ କେର, ଆଉ

ଉଦାରକାରୀ େକହି ନ ଥାଏ, େସପରି େଗାଷୀଗଣ ମ େର, ଅେନକ େଗାଷୀ

ମ େର ଯାକୁବର ଅବଶିଷାଂଶ େହେବ। 9 ତୁମ ବିପକଗଣର ଉପେର

ତୁମର ହସ ଉନତ େହଉ ଓ ତୁମର ଶତୁ ସମେସ ଉଚିନ େହଉନୁ। 10

ଆହୁରି, ସଦାପଭୁ କହନି, େସଦିନ ଆେମ ତୁମ ମ ରୁ ତୁମ ଅଶଗଣକୁ ଉଚିନ

କରିବା ଓ ତୁମର ରଥସବୁ ନଷ କରିବା; 11 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ େଦଶର

ନଗରସବୁ ଉଚିନ କରିବା ଓ ତୁମର ଦୃଢ଼ ଦୁଗସବୁ ଭାଙି ପକାଇବା; 12 ପୁଣି,

ଆେମ ତୁମ ହସରୁ ମାୟାବୀତ ଉଚିନ କରିବା ଓ ଗଣକମାେନ ତୁମ ମ େର

ଆଉ ନ ଥେବ; 13ଆଉ, ଆେମ ତୁମ ମ ରୁ ତୁମର େଖାଦିତ ପତିମା ଓ

ତୁମର ସମସକଳ ଉଚିନ କରିବା; ତହେର ତୁେମ ଆପଣା ହସକୃତ ବସୁକୁ

ଆଉ ପଣାମ କରିବ ନାହ। 14ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ମ ରୁ ତୁମର ଆେଶରା

ମୂତସକଳ ଉତାଟନ କରିବା ଓ ତୁମର ନଗରସବୁ ବିନଷ କରିବା। 15ଆଉ,

େଯଉଁ େଗାଷୀମାେନ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହ, େସମାନଙଠାରୁ

ଆେମ େକାପେର ଓ ପଚଣତାେର ପରିେଶାଧ େନବା।

6ସଦାପଭୁ ଯାହା କହନି, ତାହା ତୁେମମାେନ ଏେବ ଶୁଣ; ତୁେମ ଉଠ,

ପବତଗଣର ସମୁଖେର ବିବାଦ କର ଓ ଉପପବତଗଣ ତୁମର ରବ ଶୁଣନୁ।

2 େହ ପବତଗଣ, େହ ପୃଥବୀର ଅଟଳ ଭତିମୂଳସକଳ, ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ବିବାଦ ବାକ ଶୁଣ; କାରଣ ଆପଣା େଲାକମାନଙ ସହିତ

ସଦାପଭୁଙର ବିବାଦ ଅଛି ଓ େସ ଇସାଏଲ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିେବ। 3

“େହ ଆମର େଲାକ, ତୁମ ପତି ଆେମ କʼଣ କରିଅଛୁ? ଓ କାହେର ଆେମ

ତୁମକୁ କାନ କରିଅଛୁ? ଆମ ବିରୁଦେର ସାକ ଦିଅ। 4ଆେମ ତ ମିସର

େଦଶରୁ ତୁମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ଓ ଦାସଗୃହରୁ ତୁମକୁ ମୁକ କଲୁ; ଆଉ,

ତୁମର ଅଗସର େହବା ପାଇଁ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ମରୀୟମକୁ ପଠାଇଲୁ। 5

େହ ଆମର େଲାେକ, େମାୟାବର ରାଜା ବାଲାକ କି ମନଣା କରିଥଲା ଓ

ବିେୟାରର ପୁତ ବିଲୀୟ ତାହାକୁ କି ଉତର େଦଇଥଲା, ତାହା ଏେବ ସରଣ
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କର; ଶିଟୀମଠାରୁ ଗି ଗ ପଯ ନ ସରଣ କର, ତହେର ତୁେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ନ ାୟ କମସକଳ ାତ େହାଇ ପାରିବ।” 6 “ଆେମ କଅଣ

େଘନି ସଦାପଭୁଙ ସମୁଖକୁ ଆସିବା ଓ ଊଦସ ପରେମଶରଙ ସମୁଖେର

ପଣାମ କରିବା? ଆେମ କି େହାମବଳି ରୂେପ ଏକ ବଷୀୟ େଗାବତମାନ

େନଇ ତାହାଙ ସମୁଖକୁ ଆସିବା? 7 ସହସ ସହସ େମଷେର ଅବା ଅୟୁତ

ଅୟୁତ େତୖଳର ନଦୀେର ସଦାପଭୁ କି ପସନ େହେବ? ଆେମ ଆପଣା

ଆ ାଲଙନ ସକାେଶ କି ଆପଣା ପଥମଜାତକୁ, ଆମ ପାଣର ପାପ ସକାେଶ

କି ଆପଣା ଶରୀରର ଫଳ ଦାନ କରିବା?” 8 େହ ମନୁଷ , ଯାହା ଉତମ,

ତାହା େସ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଅଛନି; ନ ାୟାଚରଣ, ଦୟା ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ

ଭାବେର ତୁମ ପରେମଶରଙ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏହାଛଡ଼ା

ସଦାପଭୁ ତୁମଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ଚାହାନି? 9 ସଦାପଭୁ ଏହି ନଗର ପତି

େଘାଷଣା କରୁଅଛି ଓ ାନବାନ ମନୁଷ ତୁମର ନାମ େଦଖବ। ତୁେମମାେନ

ଦଣ ଓ ତନିରୂପଣକାରୀଙୁ ମାନ। 10 ଦୁଷର ଗୃହେର କି ଏେବ େହଁ ଦୁଷତାର

ଭଣାର ଓ ଘୃଣାେଯାଗ ସାନ ଐଫା ଅଛି? 11ଆେମ କି ଦୁଷତାର ନିକିେର

ଓ ଛଳନାରୂପ ବଟଖରାର ଥଳୀେର ନିେଦାଷ େହବା। 12 େସହି ସାନର ଧନୀ

େଲାକମାେନ େଦୗରାତ େର ପରିପୂଣ ଅଛନି ଓ ତହର ନିବାସୀଗଣ ମିଥ ା

କହିଅଛନି, ପୁଣି େସମାନଙ ମୁଖ ମ େର େସମାନଙ ଜିହା ପବଞକ। 13

ଏଥପାଇଁ ଆେମ ମ େବଦନାଯୁକ କତେର ତୁମକୁ ପହାର କରିଅଛୁ; ଆେମ

ତୁମର ସମସ ପାପ ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଉଚିନ କରିଅଛୁ। 14 ତୁେମ େଭାଜନ

କରିବ ମାତ ତୃପ େନାହିବ ଓ ତୁମ ମ େର ତୁମର କୀଣତା ରହିବ; ତୁେମ

ସାନାନର କରିବ, ମାତ ନିରାପଦେର େବାହି େନଇ ପାରିବ ନାହ ଓ ଯାହା

ତୁେମ ବହି େନବ, ତାହା ଆେମ ଖଡକୁ େଦବା। 15 ତୁେମ ବୁଣିବ, ମାତ

କାଟିବ ନାହ; ତୁେମ ଜୀତଫଳ େପଷିବ, ମାତ ଆପଣା େଦହେର େତୖଳ ମଦନ

କରିବ ନାହ; ଦାକାଫଳ େପଷିବ, ମାତ ଦାକାରସ ପାନ କରିବ ନାହ। 16

କାରଣ ଅମିଙର ବିଧ ଓ ଆହାବବଂଶର କିୟାସକଳ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି

ଓ ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ପରାମଶେର ଚାଲୁଅଛ; ତହ ସକାଶୁ ଆେମ

ତୁମକୁ ଉତନ (ସାନ) କରିବା ଓ ତହର ନିବାସୀମାନଙୁ ଶୀ ଶବର ବିଷୟ

କରିବା; ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆମ େଲାକମାନଙର ଅପମାନର ଭାର ବହିବ।
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7ହାୟ, ମଁୁ ସନାପର ପାତ! କାରଣ ଗୀଷକାଳୀନ ଫଳ େତାଳିଲା ଉତାେର

ଦାକାଫଳ ସଂଗହ କରିବାର େଯପରି, ମଁୁ େସହିପରି େହାଇଅଛି; େଭାଜନର

ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଦାକାେପଣା ନାହ; େମାର ପାଣ ଆଦ ପକ ଡିମିରି ଫଳ ଲାଳସା

କେର। 2 ଧାମକ େଲାକ ପୃଥବୀରୁ ଉଚିନ େହାଇଅଛି ଓ ମନୁଷ ମାନଙ

ମ େର ସରଳ େଲାକ େକହି ନାହ; େସମାେନ ସମେସ ରକପାତ କରିବାକୁ

ଛକି ବସନି; ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାତାକୁ ଜାଲେର ଧରିବାକୁ

େଚଷା କରଇ। 3 ଯାହା ମନ, ତାହା ଯତପୂବକ କରିବା ପାଇଁ ତହ ଉପେର

େସମାନଙର ହସ ଅଛି; ଅଧପତି ଚାେହଁ ଓ ବିଚାରକତା ପୁରସାର ପାଇଁ

ପସୁତ ଆଉ, ବଡ଼ େଲାକ ଆପଣା ପାଣର ହିଂସାଭାବ ମୁଖେର ବ କ କେର;

ଏହିରୂେପ େସମାେନ ବସ ତୁଲ ତାହା ଏକତ ବୁଣନି। 4 େସମାନଙ ମ େର

ସବୁଠାରୁ ଉତମ େଲାକ କାନେକାଳି ବୃକ ତୁଲ ; ସବୁଠାରୁ ସରଳ େଲାକ

କଣାବାଡ଼ ଅେପକା ମନ; ତୁମ ପହରୀଗଣର ଦିନ ଓ ତୁମର ଦଣ ଉପସିତ;

ଏେବ େସମାନଙର ବ ାକୁଳତା ଜନିବ। 5 ତୁେମମାେନ ମିତଠାେର ବିଶାସ

କର ନାହ ଓ ପଥର ପଦଶକଠାେର ବିଶାସ କର ନାହ; ତୁମ ବକସଳେର

ଶୟନକାରିଣୀଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖର ଦାର ରକା କର। 6 କାରଣ ପୁତ ପିତାକୁ

ଅମାନ କେର, କନ ା ଆପଣା ମାତାର ବିରୁଦେର, ପୁତବଧୂ ଆପଣା ଶାଶୁର

ବିରୁଦେର ଉେଠ; ଆପଣା ପରିବାରର େଲାେକ ମନୁଷ ର ଶତୁ ହୁଅନି। 7

ମାତ ମଁୁ ସଦାପଭୁଙ ପତି ଦୃଷି ରଖବି; େମାʼ ପରିତାଣର ପରେମଶରଙ

ପାଇଁ ମଁୁ ଅେପକା କରିବି; େମାʼ ପରେମଶର େମାର କଥା ଶୁଣିେବ। 8 େହ

େମାର ଶତୁ, େମାର ପତିକୂଳେର ଆନନ କର ନାହ; ମଁୁ ପଡ଼ିେଲ ଉଠିବି;

ମଁୁ ଅନକାରେର ବସିେଲ ସଦାପଭୁ େମାର ଦୀପି ସରୂପ େହେବ। 9 ମଁୁ

ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରିଅଛି, ଏଥପାଇଁ େଯପଯ ନ େସ େମାʼ

ବିବାଦର ସପକବାଦୀ େହାଇ େମାର ବିଚାର ନିଷତି ନ କରନି, େସପଯ ନ

ମଁୁ ତାହାଙ େକାଧରୂପ ଭାର ବହନ କରିବି; େସ େମାେତ ବାହାର କରି

ଆଲୁଅକୁ ଆଣିେବ ଓ ମଁୁ ତାହାଙର ଧାମକତା େଦଖବି। 10 େସେତେବେଳ,

ସଦାପଭୁ ତୁମ ପରେମଶର କାହାନି େବାଲ େଯ େମାେତ କହିଥଲା, େମାର

େସହି ଶତୁ ତାହା େଦଖବ ଓ ଲଜା ତାହାକୁ ଆଚନ କରିବ; େମାର ଚକୁ

ତାହାକୁ େଦଖବ; ଏେବ େସ ପଥର କାଦୁଅ ପରି ଦଳିତ େହବ। 11 ତୁମ

େବଢ଼ାର ନିମାଣ ଦିନ ଉପସିତ! େସହି ଦିନ ବିଧାନ ଦୂରକୁ ଅନରିତ େହବ।
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12 େସଦିନ ତୁମ ନିକଟକୁ େଲାକମାେନ ଆସିେବ, ଅଶୂରରୁ ଓ ମିସରର

ନଗରସମୂହରୁ ଓ ମିସରଠାରୁ ନଦୀ ପଯ ନ ଓ ଏକ ସମୁଦଠାରୁ ଅନ

ସମୁଦ ପଯ ନ ଓ ଯାବତୀୟ ପବତରୁ ଆସିେବ। 13 ତଥାପି ନିବାସୀଗଣର

ସକାଶୁ େସମାନଙ କିୟାର ଫଳ ସରୂେପ େଦଶ ଧଂସସାନ େହବ। 14 ତୁେମ

ଆପଣା ପାଞଣ େନଇ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ, ଅଥା , ଏକାକୀ ବାସକାରୀ

ଆପଣା େପୖତୃକ ଅଧକାର ସରୂପ ପଲକୁ, କମଲର ମ ସିତ ଅରଣ େର

ଚରାଅ; େସମାେନ ପୂବକାଳର ନ ାୟ ବାଶନେର ଓ ଗିଲୀୟଦେର ଚରନୁ।

15 ମିସର େଦଶରୁ ତୁମର ବାହାର େହାଇ ଆସିବା ଦିନର ନ ାୟ ଆେମ

ତାହାକୁ ଆଶଯ ବିଷୟମାନ େଦଖାଇବା। 16 େଗାଷୀୟ ବଗ ତାହା େଦଖ

ଆପଣାମାନଙର ସମସ ପରାକମ ବିଷୟେର ଲଜିତ େହେବ; େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହସ େଦେବ, େସମାନଙର କଣ ବଧର େହବ। 17

େସମାେନ ସପ ପରି ଧୂଳି ଚାଟିେବ; େସମାେନ କମି କମି ଭୂମିସ ଉେରାଗାମୀ

ଜନୁଗଣର ନ ାୟ ଆପଣା ଆପଣା େଗାପନୀୟ ସାନରୁ ବାହାର େହାଇ

ଆସିେବ; େସମାେନ ଭୟଯୁକ େହାଇ ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ

ନିକଟକୁ ଆସିେବ ଓ ତୁମ ସକାଶୁ ଭୀତ େହେବ। 18 ତୁମ ତୁଲ ପରେମଶର

କିଏ? ତୁେମ ଅଧମ କମା କରିଥାଅ ଓ ଆପଣା ଅଧକାରର ଅବଶିଷାଂଶ

େଲାକଙର ଆ ାଲଙନର ପତି ଉେପକା କରିଥାଅ; େସ ଚିରକାଳ ଆପଣା

େକାଧ ରଖନି ନାହ, କାରଣ େସ ଦୟାେର ସନୁଷ ଥାଆନି। 19 େସ ପୁନବାର

େଫରି ଆମମାନଙ ପତି କୃପା କରିେବ; େସ ଆମମାନଙର ଅଧମସକଳ

ପଦ ତେଳ ଦଳିେବ; ଆଉ, ତୁେମ େସମାନଙର ଯାବତୀୟ ପାପ ସମୁଦର

ଆଗାଧ ଜଳେର ନିେକପ କରିବ। 20 ତୁେମ ପୂବକାଳଠାରୁ ଆମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣ ପତି ଯାହା ଶପଥ କରିଅଛ, ଯାକୁବ ପତି େସହି ସତ ଓ

ଅବହାମ ପତି େସହି ଦୟା ପାଳନ କରିବ।
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ନାହୂମ
1ନୀନିବୀ ବିଷୟକ ବାତା। ଇଲେକାଶୀୟ ନାହୂମଙର ଦଶନ ପୁସକ। 2

ସଦାପଭୁ (ସେଗୗରବ ରକେଣ) ଉେ ଯାଗୀ ପରେମଶର ଓ ପତିଫଳଦାତା

ଅଟନି; ସଦାପଭୁ ପତିଫଳଦାତା ଓ େକାଧପୂଣ ଅଟନି; ସଦାପଭୁ ଆପଣା

ବିପକଗଣକୁ ପତିଫଳ ଦିଅନି ଓ ଆପଣା ଶତୁଗଣ ନିମେନ େକାପ ସଞୟ

କରନି। 3 ସଦାପଭୁ େକାଧେର ଧୀର ଓ ପରାକମେର ମହାନ ଓ େକୗଣସି

ପକାେର େଦାଷୀକୁ ନିେଦାଷ କରିେବ ନାହ; ଘୂଣବାୟୁ ଓ େତାଫାନ ମ େର

ସଦାପଭୁଙର ପଥ ଅଛି ଓ େମଘମାଳ ତାହାଙର ପାଦଧୂଳି। 4 େସ ସମୁଦକୁ

ଧମକାଇ ଶୁଷ କରନି ଓ ନଦନଦୀସକଳ ନିଜଳ କରନି; ବାଶନ ଅଞଳ

ଓ କମଲ ପବତ ମାନ ହୁଏ ଓ ଲବାେନାନର ପୁଷ ମାନ ହୁଏ। 5 ତାହାଙ

ଆଗେର ପବତଗଣ କମିତ ହୁଅନି ଓ ଉପପବତସବୁ ତରଳି ଯାʼନି; ଆଉ,

ତାହାଙ ସାକାତେର ପୃଥବୀ କମିତ ହୁଏ, ହଁ ଜଗତ ଓ ତନିବାସୀ ସମେସ

କମିତ ହୁଅନି। 6ତାହାଙ େକାଧ ସମୁଖେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର? ଓ

ତାହାଙ େକାଧର ପଚଣତାେର କିଏ ରହିପାେର? ତାହାଙ େକାପ ଅଗି ତୁଲ

ଢଳାଯାଏ ଓ ତାହାଙ ଦାରା େଶୖଳସବୁ ବିଦୀଣ ହୁଏ। 7 ସଦାପଭୁ ମଙଳମୟ

ଓ ସଙଟ ଦିନେର ଦୃଢ଼ ଦୁଗ ଅଟନି; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙଠାେର ନିଭର

କରନି; େସମାନଙୁ େସ ଜାଣନି। 8ମାତ େସ ପାବନକାରୀ ବନ ା ଦାରା େସହି

ସାନ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଶତୁଗଣକୁ ଅନକାରକୁ

ତଡ଼ି େଦେବ। 9 ତୁେମମାେନ ସଦାପଭୁଙ ପତିକୂଳେର କି କଳନା କରୁଅଛ?

େସ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ସଂହାର କରିେବ; ଦିତୀୟ ଥର େକଶ ଉପସିତ େହବ

ନାହ। 10 କାରଣ େସମାେନ ଜଡ଼ିତ କଣକର ନ ାୟ ଓ ମଦ ପାନେର ତିନିବା

ପରି େହେଲ େହଁ ଶୁଷ ନଡ଼ା ତୁଲ ନିଃେଶଷ ରୂେପ ଗାସିତ େହେବ। 11

ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର େଯ କୁସଂକଳ କେର, େଯ ଦୁଷିୟା କରିବାକୁ ପରାମଶ

ଦିଏ, ଏପରି ଏକ ଜଣ ତୁମ ମ ରୁ ବାହାର େହାଇ ଯାଇଅଛି। 12 ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; “େସମାେନ ସମୂଣ ଶକିବିଶିଷ ଓ ବହୁସଂଖ କ େହେଲ

େହଁ େସହିପରି କଟାଯିେବ ଓ େସମାେନ େବାହି ଚାଲଯିେବ। ଯଦ ପି ଆେମ

ତୁମକୁ େକଶ େଦଇଅଛୁ, ତଥାପି ଆେମ ତୁମକୁ ଆଉ େକଶ େଦବା ନାହ।

13 ପୁଣି, ଏେବ ଆେମ ତୁମ ସନରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ଭାଙି ପକାଇବା ଓ

ତୁମର ବନନସବୁ ଛିଣାଇ େଦବା।” 14 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଏହି
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ଆ ା କରିଅଛନି େଯ, “ତୁମ ନାମରୂପ ବୀଜ ଆଉ ବୁଣା େନାହିବ; ତୁମ

େଦବାଳୟେର ଆେମ େଖାଦିତ ପତିମା ଓ ଛାଞେର ଢଳା ପତିମା ଉଚିନ

କରିବା; ଆେମ ତୁମର କବର ପସୁତ କରିବା; କାରଣ ତୁେମ ପାପାଧମ ଅଟ।”

15 େଯ ସୁସମାଚାର ଆେଣ ଓ ଶାନି ପଚାର କେର, ପବତଗଣର ଉପେର

ତାହାର ଚରଣ େଦଖ! େହ ଯିହୁଦା, ତୁେମ ଆପଣା ଉତବସକଳ ପାଳନ

କର ଓ ଆପଣା ମାନତସବୁ ପୂଣ କର; କାରଣ େସହି ଦୁଷ ତୁମ ମ େର

ଆଉ ଗତାୟାତ କରିେବ ନାହ; େଯେହତୁ େସମାେନ ସମୂଣ ରୂେପ ଉଚିନ

େହାଇଅଛନି।

2 େଯଉଁ େଲାକ କଚାଡ଼ି ଖଣ ଖଣ କେର, େସ ତୁମ (ନୀନିବୀ) ସମୁଖେର

ଉପସିତ େହାଇଅଛି; ଦୁଗ ରକା କର, ପଥ ନିରୀକଣ କର, ଆପଣା କଟି ଦୃଢ଼

କର, ଆପଣାକୁ ଅତିଶୟ ବଳବାନ କର। 2 କାରଣ ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

େଗୗରବ ସଦୃଶ ଯାକୁବର େଗୗରବ ପୁନବାର ଆଣୁଅଛନି; େଯେହତୁ

ଶତୁମାେନ େସମାନଙୁ ଧଂସ କରିଅଛନି; ଓ େସମାନଙର ଦାକାଲତାସବୁ ନଷ

କରିଅଛନି। 3 ତାହାର ବୀରଗଣର ଢାଲ ରକୀକୃତ, ବିକମୀଗଣ ସିନୂର ବଣ

ବସ ପରିହିତ; ତାହାର ଆେୟାଜନ ଦିନେର ରଥସକଳ େଲୗହେର ଚ ଚ

ଓ ବଚାସକଳ ଭୟାନକ ରୂେପ ଚାଳିତ ହୁଅଇ। 4 ରାଜଦାଣସକଳେର

ରଥସବୁ ବ ଗେର ଗମନାଗମନ କେର, ପଶସ ଛକମାନେର େସହିସବୁର

ଧକା ଏକଆେରକର ଉପେର ଲାେଗ; େସସବୁର ଦୃଶ ମଶାଲ ତୁଲ ,

େସମାେନ ବିଜୁଳି ପରି େଦୗଡ଼ନି। 5 େସ ଆପଣା ପତାପାନିତ େଲାକମାନଙୁ

ସରଣ କେର; େସମାେନ ଗମନ କରୁ କରୁ ଝୁଣି ପଡ଼ନି; େସମାେନ ତହର

ପାଚୀର ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରନି ଓ ଅବେରାଧ ଯନ ସାପିତ େହାଇଅଛି।

6 ନଦୀର ଦାରସବୁ ମୁକ େହାଇଅଛି ଓ ରାଜଗୃହ ମିେଳଇ ଯାଇଅଛି। 7

ପୁଣି, ରାଣୀ ବିବସା େହାଇଅଛି, େସ ଦୂରକୁ ନୀତା େହାଇଅଛି, ତାହାର

ଦାସୀଗଣ ବକେର ହାତ ମାରି କେପାତ ସର ପରି େଶାକ କରୁଅଛନି। 8 ମାତ

ନୀନିବୀ ପୂବକାଳଠାରୁ ଜଳବିଶିଷ ଏକ ପୁଷରିଣୀ ସରୂପା େହାଇଅଛି; ତଥାପି

େସମାେନ ସମେସ ପଳାୟନ କରନି; “ଠିଆ ହୁଅ, ଠିଆ ହୁଅ” କହିେଲ ମ

େକହି ପଛକୁ ଅନାନି ନାହ। 9 ତୁେମମାେନ ରୂପା ଲୁଣନ କର, ସୁନା ଲୁଣନ

କର, କାରଣ ସବୁ ପକାର ମେନାହର ସାମଗୀର ଐଶଯ ସରୂପ ଭଣାରର

ସୀମା ନାହ। 10 େସ (ନୀନିବୀ) ଖାଲ ଓ ଶୂନ ଓ ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛି;
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ଅନଃକରଣ ତରଳି ଯାଉଅଛି ଓ ଆଣୁେର ଆଣୁ ବାଜୁଅଛି, ସମସ କଟିେର

େବଦନା ଅଛି ଓ େସହି ସମସଙର ମୁଖ ମଳିନ େହାଇଅଛି। 11ସିଂହମାନଙର

ଗତ, େଯଉଁ ସାନେର ସିଂହ ଓ ସିଂହୀ ଓ ସିଂହଶାବକ ଭମଣ କେଲ ଓ

େକହି େସମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇଲା ନାହ, ଏପରି ଯୁବା ସିଂହଗଣର ଖାଇବା

ସାନ କାହ? 12 ସିଂହ ଆପଣା ଶାବକଗଣ ନିମେନ ଯେଥଷ ପଶୁ ବିଦୀଣ

କରିଅଛି ଓ ଆପଣା ସିଂହୀଗଣ ନିମେନ ଅେନକଙ ଗଳା ଚିପି ମାରିଅଛି,

ଆଉ ଆପଣା ଗହର ମୃଗୟାେର ଓ ଗତ ବିଦୀଣ ପଶୁେର ପୂଣ କରିଅଛି।

13 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର ପତିକୂଳ ଅଟୁ,

ଆେମ ତାହାର ରଥସବୁ ଦଗ କରି ଧୂଆଁେର ଲୀନ କରିବା ଓ ଖଡ ତୁମର

ଯୁବା ସିଂହଗଣକୁ ଗାସ କରିବ; ପୁଣି, ଆେମ ପୃଥବୀରୁ ତୁମର ମୃଗୟା ଉଚିନ

କରିବା ଓ ତୁମ ଦୂତଗଣର ରବ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହ।

3 େସହି ରକପାତୀ ନଗର ସନାପର ପାତ! ତାହା ମିଥ ା ଓ େଦୗରାତ େର

ପରିପୂଣ, େସ ଲୁଣନ କରିବା ଛାେଡ ନାହ। 2 େକାରଡ଼ାର ଶବ, ଚକସମୂହର

ଘର ଘର ଶବ; ନାଚିବା ଅଶଗଣ ଓ କୁଦିବା ରଥ; 3 ଅଶାେରାହୀ ଆେରାହଣ

କରିବାର, ଆଉ ଚ ଚ ଖଡ ଓ ଝଲମଲ ବଚା; ପୁଣି, ଅପାର ହତ େଲାକ

ଓ ଶବର ଏକ ମହାଢିପି; ଆଉ, ଶବ ସଂଖ ାର ସୀମା ନାହ; େସମାନଙ ଶବ

ଉପେର େଲାେକ ଝୁଣି ପଡ଼ନି; 4 ପରମସୁନରୀ ମାୟାବିନୀ େଯଉଁ େବଶ ା,

େସ ନାନା େଦଶୀୟମାନଙୁ ଆପଣା େବଶ ାବୃତି ଦାରା ଓ େଗାଷୀଗଣକୁ

ଆପଣା ଗୁଣି ବିଦ ା ଦାରା ବିକୟ କେର, କାରଣ ତାହାର େବଶ ା ଆଚରଣ

ଅବଣନୀୟ। 5 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େଦଖ, ଆେମ ତୁମର

ପତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ ଆେମ ତୁମ ବସର ଅଞଳ େଟକି ତୁମ ମୁଖ ଉପେର

େଥାଇବା, ଆଉ ଆେମ େଗାଷୀବଗକୁ ତୁମର ଉଲଙତା ଓ ରାଜ ସମୂହକୁ

ତୁମର ଲଜା େଦଖାଇବା। 6 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମ ଉପେର ଘୃଣାଜନକ ମଳ

ନିେକପ କରିବା ଓ ତୁମକୁ ମଯ ାଦାରହିତ କରିବା ଓ ଦୃଶ େର ଉପହାସର

ବିଷୟ କରିବା। 7 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁମ ପତି ଅନାଇେବ, େସମାେନ

ସମେସ ତୁମ ନିକଟରୁ ପଳାଇେବ, ଆଉ କହିେବ, ନୀନିବୀ ଧଂସ େହାଇଅଛି;

ତାହା ବିଷୟେର କିଏ ବିଳାପ କରିବ? ଆେମ ତୁମ ପାଇଁ ସାନନାକାରୀଗଣ

େକଉଁଠାେର େଖାଜିବା? 8 େଯଉଁ ନଦୀଗଣ ମ େର ଅବସିତା ଓ ଚତୁଦଗେର

ଜଳେବଷିତା ଥଲା; ସମୁଦ ଯାହାର ଗଡ଼ର ଖାଇ ଓ ପାଚୀର ଥଲା, ଏପରି
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େନାଆେମାନଠାରୁ ତୁେମ କି େଶଷ? 9 କୂଶ ଓ ମିସର ତାହାର ବଳ ସରୂପ

ଥେଲ ଓ ତାହା ଅସୀମ ଥଲା; ପୂ ଓ ଲୂବୀୟମାେନ ତାହାର ସହକାରୀ

ଥେଲ। 10 ତଥାପି େସ ନିବାସିତା େହଲା, େସ ବନୀତ ସାନକୁ ଗଲା;

ତାହାର ଶିଶୁଗଣ ମ ସମସ ପଥ ମୁଣେର କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ ଖଣ େହେଲ;

େଲାକମାେନ ତାହାର ମାନ ପୁରୁଷମାନଙ ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କେଲ, ଆଉ

ତାହାର ବଡ଼ େଲାକ ସମେସ ଶିକୁଳିେର ବନା େହେଲ। 11 ତୁେମ ମ ମତ

େହବ, ତୁେମ ଲୁଚାଯିବ; ଆହୁରି ତୁେମ ଶତୁ ସକାଶୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଅେନଷଣ

କରିବ। 12 ତୁମର ଦୁଗସବୁ ଆଦ ପକ ଫଳବିଶିଷ ଡିମିରି ବୃକମାନର

ତୁଲ େହେବ; େସହି ସବୁ ହଲା ଗେଲ ଫଳ ଭକକର ମୁଖେର ପଡ଼ିବ। 13

େଦଖ, ତୁମର ମ ସିତ େଲାକମାେନ ସୀେଲାକ ପରି ଅଟନି; ତୁମ େଦଶର

ନଗରଦାରସକଳ ତୁମ ଶତୁଗଣ ପାଇଁ େମଲା େହାଇ ରଖାଯାଇଅଛି; ଅଗି

ତୁମର ଅଗଳସବୁ ଗାସ କରିଅଛି। 14 ଅବେରାଧର ସମୟ ନିମେନ ଜଳ

କାଢ଼ି ଆଣ, ତୁମର ଦୁଗସବୁ ଦୃଢ଼ କର; କାଦୁଅକୁ ଯାଇ ମାଟି ଚକଟ, ଇଟା

ଭାଟି ଦୃଢ଼ କର। 15 େସଠାେର ଅଗି ତୁମକୁ ଗାସ କରିବ; ଖଡ ତୁମକୁ

େଛଦନ କରିବ, ତାହା ପତଙର ନ ାୟ ତୁମକୁ ଗାସ କରିବ; ତୁେମ ପତଙର

ନ ାୟ ଆପଣାକୁ ବହୁସଂଖ କ କର, ପଙପାଳ ପରି ଆପଣାକୁ ବହୁସଂଖ କ

କର। 16 ତୁେମ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଅେପକା ଆପଣା ବଣିକଗଣର ସଂଖ ା

ବୃଦି କରିଅଛ; ପତଙ ନଷ କରି ଉଡ଼ିଯାଏ। 17ତୁମର ମୁକୁଟଧାରୀମାେନ

ପଙପାଳ ପରି ଓ ତୁମର ପଧାନ େସନାପତିମାେନ ଫଡ଼ିଙର ଦଳ ପରି, େସ

ଫଡ଼ିଙମାେନ ଶୀତ ଦିନେର ବାଡ଼େର ରହନି, ମାତ ସୂଯ ଉଦୟ େହେଲ ଉଡ଼ି

ପଳାନି, ଆଉ େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଥାʼନି, ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହ। 18 େହ

ଅଶୂରର ରାଜା, ତୁମର ପଲରକକମାେନ ଘୁମାଉଅଛନି; ତୁମର ପତାପାନିତ

େଲାକମାେନ ବିଶାମ କରୁଅଛନି; ତୁମର େଲାକମାେନ ପବତଗଣ ଉପେର

ଛିନଭନ େହାଇଅଛନି। ଆଉ, େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବାକୁ େକହି ନାହ। 19

ତୁମ ଆଘାତର ଉପଶମ ନାହ; ତୁମର କତ ବ ଥାଜନକ; େଯଉଁମାେନ ତୁମ

ବିଷୟକ ସମାଦ ଶୁଣନି, େସମାେନ ସମେସ ତୁମ ପତି ହାତତାଳି ଦିଅନି;

କାରଣ ତୁମର ଦୁଷତା କାହା ଉପେର ଅବିରତ ବତ ନାହ?
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ହବ କୂକ
1ଏହି ବାତା ଯାହା ହବକୂକ ଭବିଷ ବକା ଦଶନେର ପାଇଥେଲ। 2 େହ

ସଦାପଭୁ, ମଁୁ େକେତ କାଳ ଆତନାଦ କରିବି, ଆଉ ତୁେମ ଶୁଣିବ ନାହ? ମଁୁ

“େଦୗରାତ ” ବିଷୟେର ତୁମ ନିକଟେର ଆତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ତୁେମ ଉଦାର

କରିବ ନାହ। 3 ତୁେମ କାହକି େମାେତ ଅଧମ େଦଖାଉଅଛ ଓ କୁଟିଳତା ପତି

ଦୃଷିପାତ କରୁଅଛ? କାରଣ େମାʼ ସମୁଖେର ଧନାପହାର ଓ େଦୗରାତ ଥାଏ;

ପୁଣି, ବିବାଦ ହୁଏ ଓ ବିେରାଧ ବଢ଼ି ଉେଠ। 4 ଏଥପାଇଁ ବ ବସା ନିେସଜ

େହାଇଅଛି ଓ ବିଚାର େକେବ ନିଷନ େହଉ ନାହ; କାରଣ ଦୁଜନମାେନ

ଧାମକକୁ େଘରନି; ଏଥପାଇଁ ବିଚାର ବିପରୀତ େହାଇପେଡ଼। 5 ତୁେମମାେନ

େଗାଷୀଗଣ ମ େର େଦଖ ମେନାେଯାଗ କର ଓ ଅତିଶୟ ଚମତୃତ ହୁଅ;

କାରଣ ତୁମମାନଙ ସମୟେର ଆେମ ଏକ କମ କରୁଅଛୁ, େସ ବିଷୟ

ତୁମମାନଙୁ କୁହାଗେଲ େହଁ ତୁେମମାେନ ତାହା ବିଶାସ କରିବ ନାହ। 6କାରଣ

େଦଖ, େଯଉଁ କ ଦୀୟ େଲାକମାେନ ନିଷୁର ଓ ଚଞଳ େଗାଷୀ, େସମାନଙୁ

ଆେମ ଉଠାଉଅଛୁ; େଯଉଁ ନିବାସସାନସକଳ େସମାନଙର ନୁେହଁ, ତାହା

ଅଧକାର କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ପୃଥବୀର ବିସାରର ସବତ ଯାତା କରନି। 7

େସମାେନ ତାସଜନକ ଓ ଭୟଙର ଅଟନି; େସମାନଙର ଶାସନ ଓ େଗୗରବ

େସମାନଙର ନିଜଠାରୁ ନିଗତ ହୁଅଇ। 8ଆହୁରି, େସମାନଙର ଅଶଗଣ

ଚିତାବାଘଠାରୁ େବଗଗାମୀ ଓ ସନ ାକାଳେର େକନୁଆଗଣଠାରୁ ଦୂରନ;

ଆଉ, େସମାନଙର ଅଶାେରାହୀମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ବ ାପ କରୁଅଛନି;

ହଁ, େସମାନଙର ଅଶାେରାହୀଗଣ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛନି; ଗାସ କରିବା ପାଇଁ

ଦୁତଗାମୀ ଉେତାଶ ପକୀ ପରି େସମାେନ ଉଡ଼ୁ ଅଛନି। 9 େସମାେନ ସମେସ

େଦୗରାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନି; ପୂବୀୟ ବାୟୁ ତୁଲ େସମାନଙ

ମୁଖ ବ ଗ ଭାବେର ରଖାଯାଇଅଛି ଓ େସମାେନ ବନୀଗଣକୁ ବାଲୁକାର

ନ ାୟ ଏକତ କରୁଅଛନି। 10 ପୁଣି, େସ ରାଜାଗଣକୁ ଉପହାସ କେର ଓ

ଅଧପତିଗଣ ତାହାର ବିଦୂପର ପାତ; େସ ପେତ କ ଦୃଢ଼ ଦୁଗକୁ ତୁଚ ାନ

କେର; କାରଣ େସ ଧୂଳି ଗଦା କରି ତାହା ହସଗତ କେର। 11 ଏଉତାେର

େସ ବାୟୁ ତୁଲ ବହି ବ ାପି ଯିବ ଓ େସ, ଅଥା , ଯାହାର ଶକି ତାହାର

େଦବତା, େସ ଦଣନୀୟ େହବ। 12 େହ ସଦାପଭୁ, େମାର ପରେମଶର,

େମାର ଧମସରୂପ, ତୁେମ କି ଅନାଦି କାଳଠାରୁ ନୁହଁ? ଆେମମାେନ ବିନଷ
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େନାହିବା। େହ ସଦାପଭୁ, ତୁେମ ଶାସନାେଥ ତାହାକୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛ, ପୁଣି

େହ େଶୖଳ ସରୂପ, ତୁେମ ଶାସି ନିମେନ ତାହାକୁ ସାପନ କରିଅଛ। 13 ତୁେମ

ତ ଏପରି ନିମଳ ଚକୁ େଯ, ମନ େଦଖ ନ ପାର ଓ ତୁେମ କୁଟିଳାଚରଣ

ପତି ଦୃଷି କରି ନ ପାର, େତେବ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସଘାତକତା କରନି,

େସମାନଙ ପତି କାହକି ଦୃଷିପାତ କରୁଅଛ? ଓ ଦୁଷ େଲାକ ଆପଣା ଅେପକା

ଧାମକ େଲାକକୁ ଗାସ କଲା େବେଳ କାହକି ନୀରବ େହାଇ ରହୁଅଛ? 14 ଓ

ମନୁଷ କୁ ସମୁଦର ମତ ପରି ଓ େଯଉଁମାନଙର ଅ କ େକହି ନାହ, ଏପରି

ଉେରାଗାମୀ କୀଟ ପରି କାହକି କରୁଅଛ? 15 େସ ସମସଙୁ ବନଶୀେର ଧରି

ନିଏ, େସ ଆପଣା ଜାଲେର େସମାନଙୁ ଧେର ଓ ଆପଣା ଟଣା ଜାଲେର

େସମାନଙୁ ଏକତ କେର; ତହ ସକାଶୁ େସ ଆନନିତ ଓ ଉଲସିତ ହୁଏ। 16

ଏଥପାଇଁ େସ ଆପଣା ଜାଲ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କେର ଓ ଆପଣା ଟଣା

ଜାଲ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଜଳାଏ; କାରଣ ତାହା ଦାରା ତାହାର ବାଣ ପୁଷ ହୁଏ

ଓ ତାହାର ଖାଦ ଯେଥଷ ହୁଏ। 17 ଏନିମେନ େସ କି ଆପଣା ଜାଲ ଖାଲ

କରୁଥବ ଓ ଦୟା ନ କରି କି େଗାଷୀଗଣକୁ ନିରନର ବଧ କରୁଥବ?

2ମଁୁ ଆପଣା ପହରୀ ସାନେର ଠିଆ େହବି ଓ ଦୁଗର ଉପେର ରହିବି, ଆଉ

େସ େମାʼ ଗୁହାରି ବିଷୟେର େମାେତ କି କଥା କହିେବ ଓ ମଁୁ କି ଉତର େଦବି,

ଏହା ନିରୀକଣ କରି ବୁଝିବି। 2 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାେତ ଉତର େଦଇ

କହିେଲ, “ଏହି ଦଶନର କଥା େଲଖ ଓ େଯ ପାଠ କେର, େସ େଯପରି େଦୗଡ଼ି

ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ ପଟାେର ସୁସଷ କରି େଖାଳ। 3 କାରଣ ଏହି ଦଶନ ଏେବ

େହଁ ନିରୂପିତ କାଳର ଅେପକା ଓ ପରିଣାମର ଆକାଂକା କେର ଓ ତାହା ମିଥ ା

େହବ ନାହ; ତାହା ବିଳମ େହେଲ େହଁ ତହ ପାଇଁ ଅେପକା କର; କାରଣ

ତାହା ଅବଶ ଘଟିବ, ବିଳମ େହବ ନାହ। 4 େଦଖ, ତାହାର ପାଣ ଗବେର

ଫୁଲଅଛି, ତାହା ସରଳ ନୁେହଁ; ମାତ ଧାମକ େଲାକ ଆପଣା ବିଶାସ ଦାରା

ବଞିବ। 5ଆହୁରି, ଧନ ବିଶାସଘାତକ ବଣିକ, ଅହଙାରୀ େଲାକ, ଆଉ

େସ ଘେର ରେହ ନାହ, େସ ପାତାଳର ପରି ଆପଣା ବାଞା ବଢ଼ାଏ ଓ େସ

ମୃତୁୁ ସଦୃଶ, ଆଉ େସ ତୃପ େହାଇ ନ ପାେର, ମାତ େସ ଆପଣା ନିକଟେର

ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ଏକତ କରଇ ଓ ଯାବତୀୟ ଜନବୃନକୁ ଆପଣା ନିକଟେର

ସଂଗହ କେର।” (Sheol h7585) 6 େସମାେନ ସମେସ କି ତାହା ବିରୁଦେର

ଉପମାକଥା ଓ ପରିହାସଜନକ ପବାଦ ଧରି କହିେବ ନାହ? ଯଥା, “ପର
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ଧନେର େଯ ଆପଣାକୁ ବଦଷୁ କେର, େସ ସନାପର ପାତ! େକେତ କାଳ?

ବନକି ଦବ େର େଯ ଆପଣାକୁ ଭାରଗସ କେର, େସ ସନାପର ପାତ!” 7

େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ଦଂଶନ କରିେବ, େସମାେନ କି ହଠା ଉଠିେବ ନାହ?

େଯଉଁମାେନ ତୁମକୁ ବିରକ କରିେବ, େସମାେନ କି ଜାଗତ େହେବ ନାହ? ଓ

ତୁେମ କି େସମାନଙ ପତି ଲୁଟିତ ଦବ ସରୂପ େହବ ନାହ? 8 ତୁେମ ଅେନକ

େଗାଷୀଙୁ ଲୁଟିଅଛ, ଏଥପାଇଁ ମନୁଷ ମାନଙର ରକପାତ, ଆଉ େଦଶ,

ନଗର ଓ ତନିବାସୀ ସମସଙ ପତି କୃତ େଦୗରାତ ସକାଶୁ ଜନବୃନର ସମସ

େଶଷାଂଶ ତୁମକୁ ଲୁଟିେବ। 9 େଯଉଁ ଜନ ଉଚେର ଆପଣା ବସା କରିବା ପାଇଁ,

ବିପଦର ହସରୁ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ବଂଶ ନିମେନ କୁଲାଭ ଉପାଜନ

କେର, େସ ସନାପର ପାତ! 10ତୁେମ ଅେନକ େଗାଷୀଙୁ ଉଚିନ କରିବା ଦାରା

ଆପଣା ବଂଶର ଲଜାଜନକ ମନଣା କରିଅଛ ଓ ଆପଣା ପାଣ ବିରୁଦେର

ପାପ କରିଅଛ। 11 କାରଣ କାନ ଭତରୁ ପଥର ଡାକ ପକାଇବ ଓ କାଠ

ମ ରୁ କଡ଼ିକାଠ ତହର ଉତର େଦବ। 12 େଯଉଁ ଜନ ରକପାତ ଦାରା ନଗର

ନିମାଣ କେର ଓ ଅଧମ ଦାରା ନଗର ସାପନ କେର, େସ ସନାପର ପାତ! 13

େଦଖ, ଜନବୃନ ଅଗିର ନିମେନ ପରିଶମ କରନି ଓ େଗାଷୀଗଣ ଅସାରତାର

ନିମେନ ଆପଣାମାନଙୁ କାନ କରନି, ଏହା କି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙଠାରୁ

ହୁଏ ନାହ? 14 କାରଣ ଜଳରାଶି େଯପରି ସମୁଦକୁ ଆବୃତ କେର, େସହିପରି

ସଦାପଭୁଙ ମହିମା ବିଷୟକ ାନେର ପୃଥବୀ ପରିପୂଣ େହବ। 15 େଯଉଁ

ଜନ ଆପଣା ପତିବାସୀର ଉଲଙତା େଦଖବା ନିମେନ ତାହାକୁ ପାନ କରିବାକୁ

ଦିଏ, ତହ ସେଙ ଆପଣାର ବିଷ ମିଶାଇ ତାହାକୁ ମତ କେର, େସ ସନାପର

ପାତ! 16 ତୁେମ େଗୗରବ ବଦଳେର ଅପମାନେର ପରିପୂଣ େହାଇଅଛ।

ତୁେମ ମ ପାନ କରି ଅସୁନତର ନ ାୟ ହୁଅ! ସଦାପଭୁଙ ଦକିଣ ହସସିତ

ପାନପାତ ତୁମଆେଡ଼ େଫରାଯିବ ଓ ତୁମ େଗୗରବର ଉପେର ଘୃଣାଜନକ

ଲଜା ବତବ। 17 କାରଣ ମନୁଷ ମାନଙର ରକପାତ ଓ େଦଶ ପତି, ନଗର

ପତି ଓ ତନିବାସୀ ସମସଙ ପତି କୃତ େଦୗରାତ ସକାଶୁ ଲବାେନାନର ପତି

କୃତ େଦୗରାତ ଓ ପଶୁଗଣର ତାସଜନକ ସଂହାର ତୁମକୁ ଆଚନ କରିବ। 18

େଖାଦିତ ପତିମାେର କି ଲାଭ େଯ, ତହର ନିମାଣକତା ତାହା େଖାଦନ କେର?

ଛାଞେର ଢଳା ପତିମାେର ଓ ମିଥ ା ଶିକକେର କି ଲାଭ େଯ, ଆପଣାର

ନିମତ ବସୁର ନିମାଣକାରୀ ତହେର ବିଶାସ କରି ମୂକ େଦବତା ନିମାଣ
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କେର? 19 େଯଉଁ ଜନ କାଷକୁ କେହ, ଜାଗତ ହୁଅ; ମୂକ ପସରକୁ କେହ

ଉଠ, େସ ସନାପର ପାତ! େସ କି ଶିକା େଦବ? େଦଖ, ତାହା ସୁନା ଓ

ରୂପାେର ମଣିତ, ତହ ମ େର କିଛି ହ ଶାସବାୟୁ ନାହ। 20 ମାତ ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ପବିତ ମନିରେର ଅଛନି; ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ତାହାଙ ଛାମୁେର ନୀରବ

େହାଇ ରହନୁ।

3ହବକୂକ ଭବିଷ ବକାଙର ପାଥନା। ସରଶିଗୀେୟାନ । 2 େହ

ସଦାପଭୁ, ମଁୁ ତୁମ ବିଷୟକ ବାତା ଶୁଣି ଭୀତ ଅଛି; େହ ସଦାପଭୁ, ବଷମାନର

ମ େର ଆପଣା କମ ସଜୀବ କର, ବଷମାନର ମ େର ତାହା ାତ କରାଅ;

େକାପ ସମୟେର ଦୟା ସରଣ କର। 3 ପରେମଶର େତୖମ ରୁ ଆସିେଲ ଓ

େଯ ଧମମୟ, େସ ପାରଣ ପବତରୁ ଆସିେଲ। (େସଲା) ତାହାଙର ପତାପ

ଆକାଶମଣଳକୁ ଆଚନ କଲା, ଆଉ ପୃଥବୀ ତାହାଙ ପଶଂସାେର ପରିପୂଣ

େହଲା। 4 ପୁଣି, ତାହାଙର େତଜ ଦୀପି ତୁଲ େହଲା; ତାହାଙ ହସରୁ କିରଣ

ନିଗତ େହଲା; ଆଉ, େସ ସାନ ତାହାଙ ପରାକମର ଅନରାଳ। 5ତାହାଙ

ଆେଗ ଆେଗ ମହାମାରୀ ଗମନ କଲା, ଆଉ ତାହାଙ ପଦଚିହରୁ ଅଗିବାଣ

ନିଗତ େହଲା। 6 େସ ଠିଆ େହାଇ ପୃଥବୀର ପରିମାଣ କେଲ। େସ ଦୃଷିପାତ

କରି େଗାଷୀଗଣକୁ ଭନ ଭନ କରି ତଡ଼ିେଦେଲ; ଆଉ, ଚିରସାୟୀ ପବତଗଣ

ଛିନଭନ କରାଗେଲ, ନିତ ସାୟୀ ଉପପବତଗଣ ନତ େହେଲ; ତାହାଙର

ଗତି ପୁରାତନ କାଳର ଗତି ତୁଲ ଥଲା। 7 ମଁୁ କୂଶନର ତମୁସକଳକୁ

େକଶେର ଥବାର େଦଖଲ; ମିଦୀୟନ େଦଶର ଯବନିକାସକଳ କମିତ େହଲା।

8 ସଦାପଭୁ କି ନଦନଦୀ ପତି ଅସନୁଷ େହେଲ? ତୁମର େକାଧ କି ନଦ

ନଦୀର ଉପେର ବତଲା, ଅବା ତୁମର େକାପ କି ସମୁଦର ଉପେର ବତଲା

େଯ, ତୁେମ ଆପଣା ଅଶଗଣର ଉପେର, ଆପଣା ତାଣ ସରୂପ ରଥସମୂହେର

ଆେରାହଣ କଲ? 9 ତୁମର ଧନୁ ଅନାବୃତ େହଲା; େଗାଷୀଗଣର ପତି ଶପଥ

ସିରୀକୃତ ବାକ େହଲା। (େସଲା) ତୁେମ ନଦନଦୀ ଦାରା ପୃଥବୀକୁ ବିଦୀଣ

କଲ। 10ପବତଗଣ ତୁମଙୁ େଦଖ ଭୀତ େହେଲ; ପଚଣ ଜଳରାଶି ବହିଗଲା;

ବାରିଧ ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇଲା ଓ ଆପଣା ହସ ଉଚକୁ ଉଠାଇଲା। 11 ତୁମର

ବାଣସରୂପ ଦୀପିର ଗତିେର, ତୁମର ଝଲମଲ ବଚାର େତଜେର ସୂଯ ଓ ଚନ

ଆପଣା ଆପଣା ବାସ ସାନେର ସଗିତ େହାଇ ରହିେଲ। 12 ତୁେମ େକାପେର

ପୃଥବୀ ମ େଦଇ ଯାତା କଲ। ତୁେମ େକାଧେର େଗାଷୀଗଣକୁ (ଶସ
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ପରି) ମଦନ କଲ। 13 ତୁେମ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ପରିତାଣ ନିମେନ,

ଆପଣା ଅଭେଷକୀର ପରିତାଣ ନିମେନ ଯାତା କଲ। ତୁେମ ଦୁଷର ଗୃହରୁ

ମସକ ଚୂଣ କଲ, ତୁେମ କଣସରିକି ମୂଳଦୁଆ ଅନାବୃତ କଲ। (େସଲା)

14 ତୁେମ ତାହାର ନିଜ ଯଷି ଦାରା ତାହାର େଯାଦାମାନଙର ମସକ ବିଦ

କଲ: େସମାେନ େମାେତ ଛିନଭନ କରିବା ପାଇଁ ଘୂଣବାୟୁର ନ ାୟ ଆସିେଲ;

ଦରିଦକୁ େଗାପନେର ଗାସ କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙର ଆନନ ଥଲା। 15

ତୁେମ ଆପଣା ଅଶଗଣ ଦାରା ସମୁଦକୁ, ମହାଜଳରାଶିକୁ ଦଳି ପକାଇଲ। 16

ମଁୁ ଶୁଣିଲ ଓ େମାʼ ଉଦର କମିଲା, େସହି ରବେର େମାର ଓଷାଧର ଥରଥର

େହଲା; େମାʼ ଅସିସକଳେର ପଚାଭାବ ପେବଶ କଲା ଓ ମଁୁ ସ ସାନେର

କମିତ େହଲ; ତହେର େଯଉଁମାେନ େସୖନ ଦଳ େଘନି ତାହାକୁ ଆକମଣ

କରିବାକୁ ଆସିେବ, େସହି େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର େଯେତେବେଳ ଦିନ

ଆସିବ, େସେତେବେଳ େସହି ସଙଟ ଦିନେର େମାେତ ବିଶାମ କରିବାକୁ

େହବ। 17କାରଣ ଯଦ ପି ଡିମିରିବୃକ ପୁଷିତ େନାହିବ, କିଅବା ଦାକାଲତାେର

ଫଳ ନ ଧରିବ; ଜୀତବୃକ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ େକତ ଖାଦ ଦବ ଉତନ

ନ କରିବ; ଖୁଆଡ଼ରୁ େମଷପଲ ଉଚିନ େହବ, ଆଉ େଗାଠେର େଗାରୁପଲ

ନ ଥବ; 18 ତଥାପି ମଁୁ ସଦାପଭୁଙଠାେର ଆନନ କରିବି। ମଁୁ ଆପଣା

ତାଣର ପରେମଶରଙଠାେର ଉଲାସ କରିବି। 19 ପଭୁ ସଦାପଭୁ େମାର ବଳ

ସରୂପ ଓ େସ େମାର ଚରଣ ହରିଣୀର ଚରଣ ସଦୃଶ କରନି, ପୁଣି େମାର

ଉଚସଳୀେର େମାେତ ଗମନ କରାଇେବ। େମାର ତାରଯୁକ ଯନେର ପଧାନ

ବାଦ କର ନିମେନ।
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ସିଫନୀୟ
1ଆେମା ଙ ପୁତ ଯିହୁଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟର ଅଧକାର ସମୟେର,

ହିଜକୀୟଙ ବୃଦ ପେପୗତ, ଅମରୀୟଙ ପେପୗତ, ଗଦଲୀୟଙ େପୗତ,

କୂଶୀଙ ପୁତ ସଫନୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ

େହଲା। 2 ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆେମ ଭୂମିରୁ ସମଗ ବସୁ ନିଃେଶଷ ରୂେପ

ସଂହାର କରିବା,” 3 “ଆେମ ମନୁଷ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ସଂହାର କରିବା; ଆେମ

ଆକାଶର ପକୀଗଣକୁ, ସମୁଦର ମତ ଗଣକୁ ଓ ଦୁଷଗଣ ସହିତ ବିଘସକଳ

ସଂହାର କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ଭୂମିରୁ ମନୁଷ କୁ ଉଚିନ କରିବା,” ଏହା

ସଦାପଭୁ କହନି। 4 ପୁଣି, “ଆେମ ଯିହୁଦାର ବିରୁଦେର ଓ ଯିରୂଶାଲମର

ନିବସୀସକଳର ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବା; ଆେମ ଏହି ସାନରୁ

ବା ର ଅବଶିଷାଂଶକୁ ଓ ଯାଜକଗଣ ସହିତ ପୁେରାହିତମାନଙର ନାମ; 5

ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଛାତ ଉପେର ଆକାଶର ବାହିନୀକୁ ପଣାମ କରନି ଓ

େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରନି ଓ ମା କ ନାମେର

ଶପଥ କରି ପଣାମ କରନି; 6ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙ ପଶା ଗମନରୁ

ବିମୁଖ େହାଇଅଛନି; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କରି

ନାହାନି, କିଅବା ତାହାଙର ଅନୁସନାନ କରି ନାହାନି, େସସମସଙୁ ଆେମ

ଉଚିନ କରିବା।” 7 ତୁେମ ପଭୁ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ନୀରବ ହୁଅ; କାରଣ

ସଦାପଭୁଙର ଦିନ ସନିକଟ; କାରଣ ସଦାପଭୁ ଏକ ଯ ର ଆେୟାଜନ

କରିଅଛନି, େସ ଆପଣା ନିମନିତଗଣକୁ ପବିତ କରିଅଛନି। 8 ପୁଣି,

ସଦାପଭୁଙର େସହି ଯ ଦିନ “ଆେମ ଅଧପତିଗଣକୁ ଓ ରାଜପୁତଗଣକୁ ଓ

ବିେଦଶୀୟ ବସେର ବସାନିତ ସମସଙୁ ଦଣ େଦବା। 9ଆଉ, େଯଉଁମାେନ

େଚୗକାଠ େଡଇଁ କରି ଯାʼନି, େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙ କତାର ଗୃହ

େଦୗରାତ େର ଓ ପବଞନାେର ପରିପୂଣ କରନି, େସସମସଙୁ ଆେମ େସହି

ଦିନ ଦଣ େଦବା।” 10 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, “େସହି ଦିନ ମତ ଦାରଠାରୁ

କନନର ଶବ ଓ (ନଗରର) ଦିତୀୟ ବିଭାଗଠାରୁ ହାହାକାର ଶବ ଓ

ଉପପବତଗଣରୁ ମହାଭଙର ଶବ ଶୁଣାଯିବ। 11 େହ ମେକଶ ନିବାସୀଗଣ,

ତୁେମମାେନ ହାହାକାର କର, କାରଣ କିଣାନର େଲାକ ସମେସ ବିନଷ

େହାଇଅଛନି ଓ େରୗପ ବାହକ ସମେସ ଉଚିନ େହାଇଅଛନି। 12 ପୁଣି,

େସହି ସମୟେର ଆେମ ପଦୀପ ଜଳାଇ ଯିରୂଶାଲମର ଅେନଷଣ କରିବା;
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ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମଳ ଉପେର ସୁସିର େହାଇ ବସିଅଛନି

ଓ ମେନ ମେନ କହନି, ସଦାପଭୁ ମଙଳ କରିେବ ନାହ କିଅବା ଅମଙଳ

କରିେବ ନାହ, େସମାନଙୁ ଆେମ ଦଣ େଦବା। 13 ପୁଣି, େସମାନଙର ସମତି

ଲୁଟିତ େହବ ଓ େସମାନଙର ଗୃହ ଧଂସସାନ େହବ; ଆହୁରି େସମାେନ

ଗୃହ ନିମାଣ କରିେବ, ମାତ ତହେର ବାସ କରିେବ ନାହ; ଆଉ, େସମାେନ

ଦାକାେକତ ପସୁତ କରିେବ, ମାତ ତହରୁ ଦାକାରସ ପାନ କରିେବ ନାହ।” 14

ସଦାପଭୁଙର ମହାଦିନ ନିକଟବତୀ, ତାହା ଅଥା , ସଦାପଭୁଙର ଦିନର ଶବ

ନିକଟବତୀ ଓ ଅତି ଶୀଘ ଆସୁଅଛି; ବୀରପୁରୁଷ େସହି ସାନେର ଅତିଶୟ

େରାଦନ କରୁଅଛି। 15 େସହି ଦିନ େକାଧର ଦିନ, ସଙଟ ଓ େକଶର ଦିନ,

ଉଜାଡ଼ ଓ ସବନାଶର ଦିନ, ଅନକାର ଓ େଘାର ତିମିରର ଦିନ, େମଘ ଓ

ନିବିଡ଼ ଅନକାରର ଦିନ, 16 ତୂରୀଧନି ଓ ଭୟାନକ ନାଦର ଦିନ, ତାହା

ପାଚୀରେବଷିତ ନଗର ଓ ଉଚ ଚୂଡ଼ାସକଳର ବିପକେର ଉପସିତ େହବ।

17 ପୁଣି, ଆେମ ମନୁଷ ମାନଙ ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା, ତହେର େସମାେନ

ଅନ େଲାକ ପରି ବୁଲେବ, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ବିରୁଦେର ପାପ

କରିଅଛନି; ଆଉ, େସମାନଙର ରକ ଧୂଳି ପରି ଓ େସମାନଙର ମାଂସ ମଳ

ପରି ଢଳାଯିବ। 18 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ େକାଧର ଦିନେର େସମାନଙର ରୂପା

କିଅବା େସମାନଙର ସୁନା େସମାନଙୁ ଉଦାର କରି ପାରିବ ନାହ; ମାତ

ତାହାଙର ଅନଜାଳାରୂପ ଅଗିେର ସମୁଦାୟ େଦଶ ଗାସିତ େହବ; କାରଣ େସ

େଦଶ ନିବାସୀ ସମସଙୁ ନିଃେଶଷ କରିେବ, ହଁ, ଭୟାନକ ରୂେପ ନିଃେଶଷ

କରିେବ।

2 େହ ଲଜାହୀନ େଗାଷୀ, ତୁେମମାେନ ଏକତ ହୁଅ, ହଁ, ଏକତ ହୁଅ; 2

ଆ ା ସଫଳ େହବା ପୂେବ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ିଯିବା ପୂେବ, ସଦାପଭୁଙର

ପଚଣ େକାଧ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆସିବା ପୂେବ, ସଦାପଭୁଙ େକାଧର

ଦିନ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆସିବା ପୂେବ ଏକତ ହୁଅ। 3 େହ େଦଶସ ନମ

େଲାକମାେନ, ତାହାଙର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମ

ସମେସ ସଦାପଭୁଙର ଅେନଷଣ କର, ଧମର ଅେନଷଣ କର, ନମତାର

ଅେନଷଣ କର; େହାଇପାେର, ସଦାପଭୁଙ େକାଧର ଦିନେର ତୁେମମାେନ ଗୁପ

ସାନେର ରଖାଯିବ। 4 କାରଣ ଘସା ସହର ପରିତ କ ଓ ଅସିେଲାନ ସହର

ଧଂସସାନ େହବ! ଅେସାଦ ସହର ମ ାହ ସମୟେର ତାଡ଼ିତ େହବ ଓ ଇେକାଣ
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ସହର ମୂଳ ଉତାଟିତ େହବ। 5ସମୁଦ କୂଳ ନିବାସୀଗଣ, କେରଥୀୟ େଗାଷୀ

ସନାପର ପାତ। େହ ପେଲଷୀୟମାନଙର େଦଶ କିଣାନ, ତୁମମାନଙର

ବିରୁଦେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଅଛି; ଆେମ ତୁମକୁ ଉଚିନ କରିବା, ତହେର

ତୁମ ମ େର ନିବାସୀ େକହି ରହିବ ନାହ। 6ପୁଣି, ସମୁଦ କୂଳ ଚରାସାନ,

େମଷପାଳକମାନଙର କୁଟୀର ଓ େମଷପଲର ଖୁଆଡ଼ େହବ। 7ଆଉ, େସହି

ସମୁଦ କୂଳ ଯିହୁଦା ବଂଶର ଅବଶିଷାଂଶ ପାଇଁ େହବ; େସମାେନ େସହି

ସାନେର ଆପଣା ଆପଣା େମଷପଲ ଚରାଇେବ; ସନ ାକାଳେର େସମାେନ

ଅସିେଲାନସିତ ନାନା ଗୃହେର ଶୟନ କରିେବ; କାରଣ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର

ପରେମଶର େସମାନଙର ତତାବଧାନ କରିେବ ଓ େସମାନଙର ବନୀତାବସା

ପରିବତନ କରିେବ। 8 “େମାୟାବର ଧକାର ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ େଯଉଁ

ତିରସାର ବାକ େର ଆମର େଲାକମାନଙୁ ଧକାର କରିଅଛନି ଓ େସମାନଙ

ସୀମାର ପତିକୂଳେରଆପଣାମାନଙୁ ବଡ଼ କରିଅଛନି, ତାହା ଆେମ ଶୁଣିଅଛୁ।”

9 ଏଥପାଇଁ ଇସାଏଲର ପରେମଶର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “ଆେମ ଜୀବିତ ଥବା ପମାେଣ ନିଶୟ େମାୟାବ ସେଦାମର ତୁଲ

ଓ ଅେମାନସନାନଗଣ ହେମାରାର ତୁଲ , ବିଛୁଆତି ଗଛର ଆଶୟ ଓ

ଲବଣର ଆକର ଓ ଚିରକାଳ ଧଂସସାନ େହବ; ଆମ େଲାକମାନଙର

େଶଷାଂଶ େସମାନଙୁ ଲୁଟିେବ ଓ ଆମ େଗାଷୀର ଅବଶିଷାଂଶ େସମାନଙୁ

ଅଧକାର କରିେବ।” 10 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙର ଅହଙାର ସକାଶୁ

ଏହିରୂପ ପତିଫଳ ପାଇେବ, କାରଣ େସମାେନ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର

େଲାକମାନଙୁ ଧକାର କରି େସମାନଙ ପତିକୂଳେର ଆପଣାମାନଙୁ ବଡ଼

କରିଅଛନି। 11 ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପତି ଭୟଙର େହେବ; କାରଣ େସ

ପୃଥବୀସ ଯାବତୀୟ େଦବତାକୁ କୀଣ କରିେବ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଓ

େଗାଷୀଗଣର ଦୀପସକଳ ଆପଣା ଆପଣା ସାନରୁ ତାହାକୁ ପଣାମ କରିେବ।

12 େହ କୂଶୀୟ େଲାକ, ତୁେମମାେନ ମ ଆମ ଖଡ ଦାରା ହତ େହବ। 13

ପୁଣି, େସ ଉତର ଦିଗର ବିରୁଦେର ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିେବ ଓ ଅଶୂର

େଦଶକୁ ବିନଷ କରିେବ। ଆଉ, େସ ନୀନିବୀ ସହରକୁ ଧଂସସାନ ଓ ପାନର

ପରି ଶୁଷ କରିେବ। 14 ଆଉ, ତହ ମ େର ପଶୁପଲ ଓ େଗାଷୀଗଣର

ଯାବତୀୟ ପଶୁ ଶୟନ କରିେବ; ପାଣିେଭଳା ପକୀ ଓ ଝିଙ ଜନୁ ତହର

ସମମାନର ମଥାଣି ଉପେର ରାତି େକପଣ କରିେବ; ଝରକାେର େସମାନଙ
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ରବ ଶୁଣାଯିବ; େଚୗକାଠର ଉପେର ଉଚିନତା ରହିବ; କାରଣ େସ ତାହାର

ଏରସ କାଷର କମ ଅନାବୃତ କରିଅଛନି। 15 େଯଉଁ ନଗରୀ ନିଶିନ ରୂେପ

ବାସ କରି ମେନ ମେନ କହିଥଲା, ମଁୁ ଅଛି, େମାʼ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହ,

େସହି ଉଲାସକାରିଣୀ ନଗରୀ ଏହି; େସ କିପରି ଧଂସିତ ଓ ପଶୁମାନଙର

ଶୟନ ସାନ େହାଇଅଛି! େଯେକହି ତହର ନିକଟ େଦଇ ଯିବ, େସ ଶୀ ଶବ

କରି ଆପଣା ହାତ ହଲାଇବ।

3ଯିରୂଶାଲମ ଓ େଗାଷୀଗଣଙ ପତି ବିଚାର ଉପଦବକାରିଣୀ େଯଉଁ ନଗରୀ

ବିେଦାହିଣୀ ଓ ଭଷା େହାଇଅଛି, େସ ସନାପର ପାତୀ। 2 େସ ରବ ଶୁଣିଲା

ନାହ; େସ ଶିକା ଗହଣ କଲା ନାହ; େସ ସଦାପଭୁଙଠାେର ନିଭର ରଖଲା

ନାହ; େସ ଆପଣା ପରେମଶରଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ନାହ। 3 ତାହାର

ମ ସିତ ଅଧପତିଗଣ ଗଜନକାରୀ ସିଂହ ସଦୃଶ ; ତାହାର ବିଚାରକତାଗଣ

ସନ ାକାଳୀନ େକନୁଆ ତୁଲ ; େସମାେନ ସକାଳ େବଳାକୁ କିଛି ରଖନି ନାହ।

4 ତାହାର ଭବିଷ ବକାମାେନ ଅସାର ଓ ବିଶାସଘାତକ ଅଟନି; ତାହାର

ଯାଜକଗଣ ପବିତ ବିଷୟକୁ ଅପବିତ କରିଅଛନି, େସମାେନ ବ ବସା ପତି

େଦୗରାତ କରିଅଛନି। 5 ତାହାର ମ ବତୀ ସଦାପଭୁ ଧାମକ ଅଟନି; େସ

ଅଧମ କରିେବ ନାହ; ପତି ପଭାତ େସ ଆପଣା ବିଚାର ଆଲୁଅେର ସାପନ

କରନି, େସ ତୁଟି କରନି ନାହ; ମାତ ଅନ ାୟକାରୀ େଲାକ ଲଜା ଜାେଣ

ନାହ। 6ଆେମ େଗାଷୀଗଣକୁ ଉଚିନ କରିଅଛୁ, େସମାନଙର ଦୁଗସକଳ

ଧଂସିତ େହାଇଅଛି; ଆେମ େସମାନଙର ପଥସକଳ ଧଂସ କରିଅଛୁ, ତାହା

େଦଇ େକହି ଗମନାଗମନ କେର ନାହ; େସମାନଙର ନଗରସକଳ ଏପରି

ବିନଷ େହାଇଅଛି େଯ, ତହେର େକୗଣସି ମନୁଷ ଓ ବାସକାରୀ େକହି ନାହ।

7ଆେମ କହିଲୁ, “ତୁେମ ଅବଶ ଆମକୁ ଭୟ କରିବ, ତୁେମ ଶିକା ଗହଣ

କରିବ; ତହେର ତାହାର ବିରୁଦେର ଆମର ସକଳ ନିରୂପଣ ଅନୁସାେର

ତାହାର ନିବାସ ସାନ ଉଚିନ େହବ ନାହ; ମାତ େସମାେନ ଅତି ପଭାତେର

ଉଠି ଆପଣାମାନଙର କିୟାସବୁକୁ ଭଷ କେଲ।” 8ଏେହତୁ ସଦାପଭୁ କହନି,

“ଆେମ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଉଠିବା ଦିନ ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ଆମ ଅେପକାେର

ଥାଅ; କାରଣ ଆେମ ଆପଣା େକାପ ଓ ପଚଣ େକାଧ ରାଜ ସକଳର ଉପେର

ଢାଳିବା ନିମେନ େଯପରି େସମାନଙୁ ଏକତ କରିବା, ଏଥପାଇଁ େଗାଷୀଗଣକୁ

ସଂଗହ କରିବାକୁ ଆମର ସିର ବିଚାର ଅଛି; କାରଣ ଆମର ଅନଜାଳାରୂପ
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ଅଗିେର ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ଗାସିତ େହବ। 9 େଯେହତୁ େଗାଷୀଗଣ େଯପରି

ସଦାପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କରିେବ ଓ ଏକ ମନେର ତାହାଙର େସବା

କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସହି ସମୟେର ଆେମ େସମାନଙୁ ଏକ ବିଶୁଦ ଭାଷା

େଦବା। 10ଆମର ପାଥନାକାରୀମାେନ ଓ ଆମ ଛିନଭନ (େଲାକଙର) କନ ା

କୂଶ େଦଶସ ନଦୀସବୁର େସପାରିରୁ ଆମର େନୖେବଦ ଆଣିେବ। 11 ତୁେମ

ଆପଣାର େଯଉଁସବୁ କିୟାେର ଆମର ଆ ାଲଙନ କରିଅଛ, ତହ ସକାଶୁ

େସହି ଦିନ ତୁେମ ଲଜିତ େନାହିବ; କାରଣ େସସମୟେର ଆେମ ତୁମ ମ ରୁ

ତୁମର ଦପଯୁକ ଉଲାସକାରୀମାନଙୁ ଦୂର କରିବା ଓ ତୁେମ ଆମ ପବିତ

ପବତେର ଆଉ ଅହଙାରୀ େନାହିବ। 12ମାତ ଆେମ ତୁମ ମ େର େକଶଯୁକ

ଓ ଦରିଦ ଏକ େଗାଷୀକୁ ରଖବା, ଆଉ େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ନାମେର

ନିଭର ରଖେବ। 13 ଇସାଏଲର ଅବଶିଷାଂଶ େଲାକମାେନ ଅଧମ କରିେବ

ନାହ, କିଅବା ମିଥ ା କହିେବ ନାହ; ଅଥବା ପତାରକ ଜିହା େସମାନଙ

ମୁଖେର େଦଖାଯିବ ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ଚରିେବ ଓ ଶୟନ କରିେବ,

ଆଉ େକହି େସମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହ।” 14 େଗା ସିେୟାନ କେନ ,

ଗାନ କର; େହ ଇସାଏଲ, ଜୟଧନି କର; େଗା ଯିରୂଶାଲମ କେନ , ଆନନ

କର ଓ ସବାନଃକରଣେର ଉଲାସ କର। 15 ସଦାପଭୁ ତୁମର ଦଣସବୁ ଦୂର

କରିଅଛନି, େସ ତୁମର ଶତୁକୁ ଦୂର କରିଅଛନି; ଇସାଏଲର ରାଜା ସଦାପଭୁ

ତୁମ ମ ବତୀ ଅଛନି, ତୁେମ ଆଉ ଅମଙଳର ଭୟ ପାଇବ ନାହ। 16

େସହି ଦିନ ଯିରୂଶାଲମକୁ କୁହାଯିବ, ତୁେମ ଭୟ କର ନାହ; “େହ ସିେୟାନ,

ତୁମର ହସ ଶିଥଳ ନ େହଉ। 17 ସଦାପଭୁ ତୁମର ପରେମଶର ତୁମର

ମ ବତୀ ଅଟନି, େସ ବୀର, େଯ କି ପରିତାଣ କରିେବ; େସ ତୁମ ବିଷୟେର

ପରମ ଆନନ କରିେବ, େସ ଆପଣା େସହଭରେର ନୀରବ େହେବ, େସ

ଗାନ କରି ତୁମ ବିଷୟେର ଉଲାସ କରିେବ। 18 ତୁମର େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ମହାସଭା ବିଷୟେର େଶାଚନା କରନି, େସମାନଙୁ ଆେମ ଏକତ କରିବା;

ତାହାର ଭାର େସମାନଙ ପତି ଲଜାର ବିଷୟ ଥଲା। 19 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ

ତୁମକୁ େକଶ ଦିଅନି, େସହି ସମସଙ ପତି େସହି ସମୟେର ଆେମ ଉପଯୁକ

ବ ବହାର କରିବା; ପୁଣି, ଆେମ ଆଘାତ ପାପ େଲାକଙୁ ପରିତାଣ କରିବା ଓ

େଯ ତାଡ଼ିତା େହାଇଥଲା, ତାହାକୁ ସଂଗହ କରିବା; ଆଉ, େଯଉଁମାନଙର

ଲଜା ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ବ ାପିଥଲା, ଆେମ େସମାନଙୁ ପଶଂସାର ଓ
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ଯଶର ପାତ କରିବା। 20 େସସମୟେର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଆଣିବା ଓ େସହି

ସମୟେର ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା; କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙ

ଦୃଷିେଗାଚରେର ତୁମମାନଙର ବନୀତାବସା ପରିବତନ କରିବା ସମୟେର

ପୃଥବୀସ ଯାବତୀୟ େଗାଷୀ ମ େର ତୁମମାନଙୁ ସୁଖ ାତି ଓ ପଶଂସାର

ପାତ କରିବା,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।
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ହାଗୟ
1ଦାରୀୟାବସ ରାଜାଙ ରାଜତରଦିତୀୟ ବଷରଷଷମାସର ପଥମଦିନେର

ହାଗୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଶଲୀେୟଲର ପୁତ

ଯିରୁବାବି ନାମକ ଯିହୁଦୀୟ େଦଶା କର ନିକଟେର ଓ ଯିେହାଷାଦକର

ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକର ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 2 “େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଏହି େଲାକମାେନ କହୁଅଛନି, ଆମମାନଙର

ଆସିବାର ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହ ନିମତ େହବାର ସମୟ ଉପସିତ େହାଇ

ନାହ।” 3 େସେତେବେଳ ହାଗୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙର

ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 4 “ଏହି ଗୃହ ଭଗ ଅବସାେର ଥାଉ ଥାଉ

ତୁମମାନଙର ନିଜର ଫଳକ ମଣିତ ଗୃହେର ବାସ କରିବାର କି ସମୟ

ଏହି? 5 ଏେହତୁ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବିେବଚନା କର। 6 ତୁେମମାେନ ବହୁତ ବୁଣିଅଛ,

ମାତ ଅଳ ସଞୟ କରୁଅଛ; ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରୁଅଛ, ମାତ ସନୁଷ

େହଉ ନାହଁ; ତୁେମମାେନ ପାନ କରୁଅଛ, ମାତ ତହେର ତୃପ େହଉ ନାହଁ;

ତୁେମମାେନ ବସ ପିନୁଅଛ, ମାତ େକହି ଉଷ େହଉ ନାହଁ; ପୁଣି, େଯ େବତନ

ଅଜନ କେର, େସ କଣା ଥଳୀେର ତାହା ରଖବା ପାଇଁ ଅଜନ କେର। 7

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ

ବିେବଚନା କର। 8 ତୁେମମାେନ ପବତକୁ ଯାଇ କାଷ ଆଣ ଓ ଏହି ଗୃହ

ନିମାଣ କର; ତହେର ଆେମ ତହ ପତି ପସନ େହବା ଓ ଆେମ େଗୗରବାନିତ

େହବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 9 ତୁେମମାେନ ବହୁତ ନିମେନ ଅେପକା

କଲ, ଆଉ େଦଖ, ତାହା ଅଳ େହଲା; ପୁଣି, ତାହା ଗୃହକୁ ଆଣିଲା େବେଳ

ଆେମ ତହ ଉପେର ଫୁଙି ଉଡ଼ାଇ େଦଲୁ। େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି,

ଏହାର କାରଣ କଅଣ? ଏହି, ଆମର ଗୃହ ଭଗ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି, ମାତ

ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟେର େଦୗଡ଼ୁଅଛ।

10 ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ସକାଶୁ ଆକାଶ ଶିଶିରରହିତ େହାଇଅଛି ଓ

ପୃଥବୀ ଆପଣା ଫଳରହିତ େହାଇଅଛି। 11 ପୁଣି, ଆେମ େଦଶର ଓ

ପବତଗଣର ଉପେର, ଆଉ ଶସ , ଦାକାରସ ଓ େତୖଳ ଉପେର, ଆଉ

ଭୂମିର ଉତନ ବସୁ ଉପେର ମନୁଷ ଓ ପଶୁର ଉପେର, ପୁଣି ହସକୃତ ସମସ

କାଯ ଉପେର ମାରୁଡ଼ିକୁ ଆହାନ କଲୁ।” 12 େସେତେବେଳ ଶଲୀେୟଲଙ



ହାଗୟ 1828

ପୁତ ଯିରୁବାବି ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଓ

େଲାକମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶ ସମେସ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶରଙ

ରବେର ଓ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶର ହାଗୟ ଭବିଷ ବକାଙ

ନିକଟକୁ େଯଉଁସବୁ ବାକ େପରଣ କରିଥେଲ, େସହି ସବୁେର ମେନାେଯାଗ

କେଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଭୀତ େହେଲ। 13 ତହେର

ସଦାପଭୁଙର ଦୂତ ହାଗୟ େଲାକମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙର ସମାଦ ଜଣାଇ

କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତୁମମାନଙର ସେଙ ସେଙ ଅଛୁ।” 14

ପୁଣି, ସଦାପଭୁ ଶଲୀେୟଲଙ ପୁତ ଯିହୁଦୀୟ େଦଶା କ ଯିରୁବାବି ଙ

ଆତାକୁ ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକଙ ଆତାକୁ, ଆଉ

େଲାକମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶ ସମସଙର ଆତାକୁ ଉେତଜିତ କେଲ; ତହେର

େସମାେନ ଦାରୀୟାବସ ରାଜାଙ ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷର ଷଷ ମାସର

ଚତୁବଂଶ ଦିନେର ଆସି, 15 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଆପଣାମାନଙ

ପରେମଶରଙ ଗୃହେର କାଯ କେଲ।

2ସପମ ମାସ, ମାସର ଏକବିଂଶ ଦିନେର ହାଗୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା

ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 2 “ଏେବ ଶଲୀେୟଲଙ ପୁତ

ଯିହୁଦୀୟ େଦଶା କ ଯିରୁବାବି ଙୁ ଓ ଯିେହାଷାଦକଙ ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ

ମହାଯାଜକଙୁ ଓ େଲାକମାନଙର ଅବଶିଷାଂଶକୁ କୁହ, 3 ‘ଏହି ଗୃହକୁ

ତାହାର ପୂବ ଐଶଯ ାବସାେର େଯ େଦଖଲା, ତୁମମାନଙ ମ େର ଏପରି

ଅବଶିଷ କିଏ ଅଛି? େତେବ, ବତମାନ ତୁେମମାେନ ତାହା କି ପକାର

େଦଖୁଅଛ? ତାହା କି ତୁମମାନଙ ଦୃଷିେର ଅବସୁ ତୁଲ ନୁେହଁ? 4 ତଥାପି

ସଦାପଭୁ କହନି, େହ ଯିରୁବାବି , ତୁେମ ଏେବ ବଳବାନ ହୁଅ; ଆଉ, େହ

ଯିେହାଷାଦକର ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ, ତୁେମ ବଳବାନ ହୁଅ; ପୁଣି,

େହ େଦଶସ େଲାକ ସମେସ, ତୁେମମାେନ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ କାଯ କର, ଏହା

ସଦାପଭୁ କହନି; 5 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସିବା େବେଳ ଓ ଆମ ଆତା ତୁମମାନଙ ମ େର

ଅଧଷାନ କରିବା େବେଳ ଆେମ ତୁମମାନଙ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ସିର

କଲୁ, େସହି ନିୟମର ବାକ ପମାେଣ ଆେମ ତୁମମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଅଛୁ;

ତୁେମମାେନ ଭୟ କର ନାହ। 6 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି; ଆଉ ଥେର ଅଳ କାଳ ମ େର ଆେମ ଆକାଶମଣଳ, ପୃଥବୀ, ସମୁଦ
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ଓ ଶୁଷ ଭୂମିକୁ ହଲାଇବା; 7 ପୁଣି, ଆେମ ସକଳ େଗାଷୀଙୁ ହଲାଇବା,

ଆଉ ସମସ େଗାଷୀର ବାଞନୀୟ ବିଷୟସକଳ ଆସିବ, ପୁଣି ଆେମ ଏହି

ଗୃହକୁ ଐଶଯ େର ପରିପୂଣ କରିବା, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି।

8 ରୂପା ଆମର ଓ ସୁନା ଆମର, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 9

ଏହି ଗୃହର ପୂବକାଳର ଐଶଯ ଅେପକା େଶଷ କାଳର ଐଶଯ ଅଧକ

ଗୁରୁତର େହବ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି; ପୁଣି, ଏହି ସାନେର

ଆେମ ଶାନି ପଦାନ କରିବା, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି।’” 10

ଦାରୀୟାବସଙ ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷର ନବମ ମାସର ଚତୁବଂଶ ଦିନେର

ହାଗୟ ଭବିଷ ବକାଙ ଦାରା ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା,

“େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; 11 ଏେବ ଯାଜକମାନଙୁ ବ ବସା

ବିଷୟ ପଚାର, କୁହ, 12 ‘େକହି ଆପଣା ବସର ଅଞଳେର ପବିତ ମାଂସ

ବହିେଲ, ଯଦି ତାହାର ଅଞଳ ରୁଟି କିମା େଝାଳ କି ଦାକାରସ କିଅବା େତୖଳ

ଅଥବା େକୗଣସି ପକାର ଖାଦ ଦବ କୁ ସଶ କେର, େତେବ ତାହା କି

ପବିତ େହବ?’” ତହେର ଯାଜକମାେନ ଉତର କରି କହିେଲ, “ନା।” 13

େସେତେବେଳ ହାଗୟ କହିେଲ, “ଶବ ଦାରା ଅଶୁଚି େହାଇଥବା େକୗଣସି

େଲାକ ଯଦି ଏହି ଦବ ମାନର ମ ରୁ େକୗଣସି ଦବ ସଶ କେର, େତେବ

ତାହା କି ଅଶୁଚି େହବ?” ତହେର ଯାଜକମାେନ ଉତର କରି କହିେଲ,

“ତାହା ଅଶୁଚି େହବ।” 14 େତେବ ହାଗୟ ଉତର କରି କହିେଲ, “ସଦାପଭୁ

କହନି, ଆମ ସାକାତେର ଏହି େଲାକମାେନ ଓ ଏହି େଗାଷୀ ତଦୂପ ଅଟନି ଓ

େସମାନଙର ହସକୃତ ଯାବତୀୟ କମ ତଦୂପ ଅେଟ; ଆଉ, େସହି ସାନେର

ଯାହା େସମାେନ ଉତଗ କରନି, ତାହା ଅଶୁଚି ଅେଟ। 15 ଏେବ ଆେମ

ତୁମମାନଙୁ ବିନତି କରୁ, ଆଜି ଦିନର ପୂବ, ଅଥା , ସଦାପଭୁଙ ମନିରେର

ପସର ଉପେର ପସର ସାପିତ େହବା ପୂବ ଦିନସକଳ ବିେବଚନା କର; 16

େସହି ସକଳ ସମୟେର େକହି େକାଡ଼ିଏ ପରିମାଣବିଶିଷ ଶସ ଗଦା ନିକଟକୁ

ଆସିେଲ, େକବଳ ତହର ଦଶ ପରିମାଣ େହଲା; େକହି ଦାକାରସ କୁଣରୁ

ପଚାଶ ପାତ େନବାକୁ ଆସିେଲ, େକବଳ ତହର େକାଡ଼ିଏ ପାତ େହଲା।

17ଆେମ ଶସ ର େଶାଷ ଓ ମାନି ଓ ଶିଳାବୃଷି ଦାରା ତୁମମାନଙ ହସର

ଯାବତୀୟ କାଯ େର ତୁମମାନଙୁ ଆଘାତ କଲୁ; ତଥାପି ତୁେମମାେନ ଆମ

ପତି େଫରିଲ ନାହ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 18ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ବିନତି
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କରୁ, ଆଜି ଦିନ ଓ ତହର ପୂବ ଦିନଠାରୁ ବିେବଚନା କର, ନବମ ମାସର

ଚତୁବଂଶ ଦିନେର ସଦାପଭୁଙ ମନିରର ଭତିମୂଳ ସାପନ ଦିନଠାରୁ ବିେବଚନା

କର। 19ଅମାରେର କି ଏପଯ ନ ଶସ ଅଛି? େଯପରି ଏପଯ ନ ଦାକାଲତା

ଓ ଡିମିରି ବୃକର, ଡାଳିମ ଓ ଜୀତବୃକର ଫଳ ଫଳି ନାହ; ମାତ ଆଜିଠାରୁ

ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା।” 20 ଏଥଉତାେର ମାସର ଚତୁବଂଶ

ଦିନ ସଦାପଭୁଙର ବାକ ଦିତୀୟ ଥର ହାଗୟଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା,

ଯଥା, 21 “ଯିହୁଦାର େଦଶା କ ଯିରୁବାବି ଙୁ ଏହି କଥା କୁହ, ଆେମ

ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀକୁ ହଲାଇବା; 22ଆେମ ରାଜ ସମୂହର ସିଂହାସନ

ଓଲଟାଇ ପକାଇବା ଓ େଗାଷୀଗଣର ସକଳ ରାଜ ର ପରାକମ ବିନଷ

କରିବା; ଆଉ, ଆେମ ରଥ ଓ ରଥାେରାହୀମାନଙୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା; ପୁଣି

ଅଶ ଓ ଅଶାେରାହୀମାେନ ଆପଣା ଭାତାର ଖଡ ଦାରା ପତିତ େହେବ।

23 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, େହ ଶଲୀେୟଲର ପୁତ, ଆମର ଦାସ

ଯିରୁବାବି , େସଦିନ ଆେମ ତୁମକୁ ଗହଣ କରିବା ଓ ତୁମକୁ ମୁଦାଥକ

ଅଙୁରୀୟ ସରୂପ କରିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି; କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ

ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି।”
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ଯିଖରୀୟ
1ଦାରୀୟାବସର ରାଜତର ଦିତୀୟ ବଷର ଅଷମ ମାସେର ଇେଦାଙ େପୗତ

େବରିଖୀୟଙ ପୁତ ଯିଖରୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର

ଏହି ବାକ ଉପସିତ େହଲା, 2 “ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣଙ

ପତି ଅତିଶୟ ବିରକ େହାଇଥେଲ। 3 ଏଥପାଇଁ ତୁେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ

କୁହ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଆମ ପତି

େଫର, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। ତହେର ଆେମ ତୁମମାନଙ

ପତି େଫରିବା, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 4 ତୁେମମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ପୂବପୁରୁଷଗଣର ତୁଲ ହୁଅ ନାହ, େଯଉଁମାନଙୁ ଡାକି

ପୂବକାଳର ଭବିଷ ବକାମାେନ ଉଚସରେର କହିେଲ, ‘େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା

ଆପଣା କୁକିୟାରୁ ଏେବ େଫର।’ ମାତ େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହ, କିଅବା

ଆମ ପତି କଣପାତ କେଲ ନାହ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 5 ତୁମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷମାେନ, ଏମାେନ େକଉଁଠାେର? ଓ ଭବିଷ ବକାମାେନ, ଏମାେନ

କି ଚିରକାଳ ବଞନି? 6 ମାତ ଆେମ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ ବକାଗଣକୁ

େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ ଓ ବିଧ ଆ ା କଲୁ, େସହି ସବୁ କି ତୁମମାନଙ

ପୂବପୁରୁଷଗଣକୁ ସଶ କଲା ନାହ? େତେବ େସମାେନ େଫରି କହିେଲ,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଆମମାନଙ ଆଚରଣ ଓ କିୟାନୁସାେର ଆମମାନଙ

ପତି େଯରୂପ କରିେବ େବାଲ ମନସ କେଲ, େସହିପରି ବ ବହାର ଆମମାନଙ

ପତି େସ କରିଅଛନି।” 7 ଦାରୀୟାବସର ଦିତୀୟ ବଷ ଏଗାରତମ ମାସର,

ଅଥା , ଶବାଟ ମାସର ଚବିଶତମ ଦିନେର ଇେଦାଙ େପୗତ େବରିଖୀୟଙ

ପୁତ ଯିଖରୀୟ ଭବିଷ ବକାଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ

ଉପସିତ େହଲା, 8 “ମଁୁ ରାତିକାଳେର େଦଖଲ, ଆଉ େଦଖ, ରକବଣ

ଅଶାେରାହୀ ଏକ ପୁରୁଷ ଓ େସ ନିମ ଭୂମିସ େମେହନି ବୃକମାନର ମ େର

ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ, ତାଙ ପଛେର ରକବଣ, ପାଣୁରବଣ ଓ ଶୁକବଣ ଅଶଗଣ

ଥେଲ। 9 ଏଥେର ମଁୁ କହିଲ, ‘େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁ କଅଣ?’ ତହେର େମାʼ

ସଙେର କଥା କହୁଥବା ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, ‘ଏସବୁ କଅଣ, ଏହା ଆେମ

ତୁମଙୁ ଜଣାଇବା।’ 10 ଏଥେର େମେହନି ବୃକ ମ େର ଠିଆ େହାଇଥବା

ପୁରୁଷ ଉତର କରି କହିେଲ, ‘ପୃଥବୀେର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କରିବା
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ପାଇଁ ସଦାପଭୁ ଏମାନଙୁ ପଠାଇଅଛନି।’ 11 େସେତେବେଳ େସମାେନ

େମେହନି ବୃକ ମ େର ଠିଆ େହାଇଥବା ସଦାପଭୁଙ ଦୂତକୁ ଉତର କରି

କହିେଲ, ‘ଆେମମାେନ ପୃଥବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କରିଅଛୁ, ଆଉ

େଦଖ, ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ସୁସିର େହାଇ ବସିଅଛି ଓ ବିଶାମେର ଅଛି।’ 12

ତହେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଉତର କରି କହିେଲ, ‘େହ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ,

ଏହି ସତୁରି ବଷସାରା ତୁେମ େଯଉଁମାନଙ ଉପେର ବିରକ େହାଇ ଆସିଅଛ,

େସହି ଯିରୂଶାଲମ ଓ ଯିହୁଦାର ନଗରସମୂହ ପତି ଆଉ େକେତ ସମୟ ଦୟା

କରିବ ନାହ?’ 13 ପୁଣି, େମାʼ ସହିତ କଥା କହୁଥବା ଦୂତକୁ ସଦାପଭୁ ଉତର

କରି ମଙଳ କଥା ଓ ନାନା ସାନନାଦାୟକ କଥା କହିେଲ। 14 ତହେର େମାʼ

ସେଙ କଥା କହୁଥବା ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, ତୁେମ େଘାଷଣା କରି କୁହ,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି ଆେମ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ସିେୟାନ

ପକେର ମହା ଈଷାେର ଈଷାନିତ ଅଛୁ। 15 ଆଉ, େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣ

ନିଶିନେର ଅଛନି, େସମାନଙ ପତି ଆେମ ଅତ ନ ବିରକ ଅଟୁ; କାରଣ ଆେମ

ଅଳମାତ ବିରକ ହୁଅେନ, େସମାେନ େକଶକୁ ବୃଦି କେଲ। 16 ଏଥପାଇଁ

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ଦୟା ସହିତ ଯିରୂଶାଲମ ପତି େଫରିବୁ;

ତହ ମ େର ଆମ ଗୃହ ନିମତ େହବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ସୂତା ଦାରା ମପା େହବ,

ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 17 ‘ଆହୁରି େଘାଷଣା କରି କୁହ,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ସମୃଦି େହତୁ ଆମର ନଗରସକଳ

ଚତୁଦଗେର ପୁନବାର ବିସୀଣ େହବ; ସଦାପଭୁ ପୁନବାର ସିେୟାନକୁ ସାନନା

କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ପୁନବାର ମେନାନୀତ କରିେବ।’” 18 ଏଥଉତାେର

ମଁୁ ଚକୁ େଖାଲ ଅନାଇଲ, ଆଉ ଚାରି ଶୃଙ େଦଖଲ। 19 ତହେର େମାʼ ସେଙ

କଥା କହୁଥବା ଦୂତଙୁ ମଁୁ କହିଲ, “ଏହିସବୁ କଅଣ?” ତହଁୁ େସ େମାେତ

ଉତର କେଲ, “ଏହିସବୁ ଶୃଙ ଯିହୁଦା, ଇସାଏଲ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଛିନଭନ

କରିଅଛନି।” 20ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େମାେତ ଚାରି ଜଣ କମାର େଦଖାଇେଲ। 21

େତେବ ମଁୁ କହିଲ, “ଏମାେନ କଅଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛନି?” ତହେର େସ

କହିେଲ, “େସହି ଶୃଙସକଳ ଯିହୁଦାକୁ ଏପରି ଛିନଭନ କେଲ େଯ, େକୗଣସି

ମନୁଷ ଆପଣା ମସକ ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହ; ମାତ େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣ

ଯିହୁଦା େଦଶକୁ ଛିନଭନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବିରୁଦେର ଆପଣା ଆପଣା ଶୃଙ
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ଉଠାଇେଲ, େସମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଓ େସମାନଙର ଶୃଙ ଭାଙି

ପକାଇବା ପାଇଁ ଏମାେନ ଆସିଅଛନି।”

2ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଚକୁ େମଲ ଅନାଇଲ, ଆଉ େଦଖ, ଆପଣା ହସେର

ପରିମାପକ ରଜୁଧାରୀ ଏକ ପୁରୁଷକୁ େଦଖଲ। 2 େତେବ ମଁୁ କହିଲ, “ଆପଣ

େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନି?” ତହଁୁ େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଯିରୂଶାଲମକୁ ମାପିବା

ପାଇଁ, ତହର ଓସାର େକେତ ଓ ତହର ଲମା େକେତ, ଏହା େଦଖବା ପାଇଁ

ଯାଉଅଛୁ।” 3ଆଉ େଦଖ, େମାʼ ସେଙ କଥା କହୁଥବା ଦୂତ ବାହାର େହେଲ

ଓ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ତାଙ ସେଙ ସାକାତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ, 4 ପୁଣି,

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଦୗଡ଼, ଏହି ଯୁବା େଲାକକୁ କୁହ ‘ଯିରୂଶାଲମର ମନୁଷ

ଓ ପଶୁଗଣର ବାହୁଲ େହତୁ ତାହା ପାଚୀରବିହୀନ ଗାମସମୂହର ତୁଲ

ବସତି ସାନ େହବ। 5 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ତାହାର ଚତୁଦଗେର

ଅଗିମୟ ପାଚୀର ସରୂପ େହବା ଓ ଆେମ େସମାନଙ ମ େର ମହିମା

ସରୂପ େହବା।’” 6 “ଆେହ, ଆେହ, ଉତର େଦଶରୁ ପଳାଅ, ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି। କାରଣ ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଆକାଶର ଚତୁଦଗବାୟୁ ତୁଲ ବିସୃତ

କରିଅଛୁ, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 7 େହ ବାବିଲର କନ ା ସହିତ ବାସକାରିଣୀ

ସିେୟାନ, ତୁେମ ରକାେଥ ପଳାଅ। 8 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣ ତୁମମାନଙୁ ଲୁଟିେଲ, େସମାନଙ ନିକଟକୁ

େସ େମାେତ ସମାଦର କରି େପରଣ କରିଅଛନି; କାରଣ େଯଉଁ େଲାକ

ତୁମମାନଙୁ ସଶ କେର, େସ େମାʼ ର ଚକୁର ପିତୁଳାକୁ ସଶ କେର। 9 େଦଖ,

ମଁୁ େସମାନଙ ଉପେର ଆପଣା ହସ ହଲାଇବି, ତହେର େସମାେନ ଆପଣା

େସବାକାରୀଗଣର ଲୁଟିତ ବସୁ ସରୂପ େହେବ ଆଉ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

େଯ େମାେତ େପରଣ କରିଅଛନି, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 10 େଗା

ସିେୟାନ କେନ , ଗାନ କରି ଉଲାସ କର କାରଣ େଦଖ, ଆେମ ଆସୁଅଛୁ

ଓ ଆେମ ତୁମ ମ େର ବାସ କରିବା, ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି। 11 ପୁଣି,

େସଦିନ ଅେନକ େଗାଷୀ ସଦାପଭୁଙ ପତି ଆସକ େହେବ ଓ େମାର େଲାକ

େହେବ; ଆଉ, ମଁୁ ତୁମ ମ େର ବାସ କରିବି, ତହେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

େଯ ତୁମ ନିକଟକୁ େମାେତ େପରଣ କରିଅଛନି, ଏହା ତୁେମ ଜାଣିବ। 12

ଆଉ, ସଦାପଭୁ ପବିତ େଦଶେର ଯିହୁଦାକୁ ଆପଣା ଅଂଶ ରୂେପ ଅଧକାର

କରିେବ ଓ ଯିରୂଶାଲମକୁ ପୁନବାର ମେନାନୀତ କରିେବ। 13 େହ ପାଣୀସବୁ,
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ସଦାପଭୁଙ ସାକାତେର ନୀରବ ହୁଅ; କାରଣ େସ ଆପଣା ପବିତ ଆବାସ

ମ ରୁ ଜାଗି ଉଠିଅଛନି।”

3ଏଉତାେର ସଦାପଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ ଦୂତ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହାଇଥବା, ଓ ତାଙୁ ନିନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଠିଆ

େହାଇଥବାର ଶୟତାନକୁ େସ େମାେତ େଦଖାଇେଲ। 2 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ

ଶୟତାନକୁ କହିେଲ, “େହ ଶୟତାନ, ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦିଅନୁ! ହଁ,

େଯ ଯିରୂଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି, େସ ସଦାପଭୁ ତୁମକୁ ଧମକ

ଦିଅନୁ! ଏ କି ଅଗିରୁ କଢ଼ା ଖେଣ େପାଡ଼ା କାଠଖଣ ନୁେହଁ?” 3ଏହି ସମୟେର

ଯିେହାଶୂୟ ମଳିନ ବସ ପିନି ଦୂତ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ। 4 ଏଥେର

ଦୂତ ଆପଣା ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିେଲ,

“ଏହାଙଠାରୁ ମଳିନ ବସ କାଢ଼ି ନିଅ।” ପୁଣି, ତାଙୁ େସ କହିେଲ, “େଦଖ,

ଆେମ ତୁମର ଅଧମ ତୁମଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛୁ ଓ ଆେମ ତୁମକୁ ବହୁମୂଲ ବସ

ପିନାଇବା।” 5 େସେତେବେଳ ମଁୁ କହିଲ, “େଲାକମାେନ ଏହାର ମସକେର

ନିମଳ ପଗଡ଼ି ଦିଅନୁ!” ତହେର େସମାେନ ତାଙ ମସକେର ନିମଳ ପଗଡ଼ି

େଦେଲ ଓ ତାଙୁ ବସ ପିନାଇେଲ; ପୁଣି, ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଠିଆ

େହାଇଥେଲ। 6 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ ଦୂତ ଯିେହାଶୂୟଙୁ ଦୃଢ଼ ରୂେପ କହିେଲ, 7

“େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି: ଯଦି ତୁେମ ଆମ ପଥେର ଚାଲବ

ଓ ତୁେମ ଆମର ଆ ା ରକା କରିବ, େତେବ ତୁେମ ମ ଆମ ଗୃହର ବିଚାର

କରିବ ଓ ଆମ ପାଙଣର ରକକ େହବ, ଆଉ ନିକଟେର ଠିଆ େହବାର

ଏହି ବ କିମାନଙ ମ େର ଆେମ ତୁମକୁ ପେବଶର ଓ ପସାନର ଅଧକାର

େଦବା। 8 େହ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକ, ତୁେମ ଏେବ ଶୁଣ ଓ ତୁମ ସମୁଖେର

ଉପବିଷ ତୁମର ସଙୀଗଣ ଶୁଣନୁ! କାରଣ େସମାେନ ଚିହସରୂପ େଲାକ

ଅଟନି; େଯେହତୁ େଦଖ, ଆେମ ଆପଣାର ଶାଖା ନାମକ ଦାସକୁ ଆଣିବା।

9 କାରଣ, ଆେମ ଯିେହାଶୂୟ ସମୁଖେର େଯଉଁ ପସର ସାପନ କରିଅଛୁ,

ତାହା େଦଖ! ଏକ ପସରର ଉପେର ସାତ ପାଶ ଅଛି; ତହର ମୁଦାେର ଆେମ

େଖାଦିବା, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି ଓ ଆେମ ଏକ ଦିନେର

େସହି େଦଶର ଅଧମ ଦୂର କରିବା। 10 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି,

େସ ଦିନେର ତୁେମମାେନ ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ

ଦାକାଲତା ଓ ଡିମିରିବୃକ ତେଳ ବିଶାମ େନବା ପାଇଁ ନିମନଣ କରିବ।”
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4ଏଉତାେର େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ ସଙେର କଥା କହୁଥେଲ, େସ ଆସି େମାେତ

ନିଦାରୁ ଉଠିଥବା ମନୁଷ ପରି ଜଗାଇେଲ। 2 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ,

“ତୁେମ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ େଦଖଅଛି, ଆଉ େଦଖ,

ସମୂଣ ସୁବଣମୟ ଏକ ଦୀପବୃକ, ତହର ଉପେର େତୖଳାଧାର ଓ ତହ

ଉପେର ସାତ ପଦୀପ ଅଛି ଓ ତହର ଉପରି ଭାଗେର ପେତ କ ପଦୀପର

ନିମେନ ସାେତାଟି ନଳ ଅଛି। 3ଆଉ, ତହର ନିକଟେର ଦୁଇ ଜୀତବୃକ ଅଛି,

ପୁଣି େଗାଟିଏ େତୖଳାଧାରର ଦକିଣ ପାଶେର ଓ ଅନ େଗାଟିଏ ତହର ବାମ

ପାଶେର।” 4 ତହେର େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ ସଙେର କଥା କହୁଥେଲ, ମଁୁ ତାଙୁ

ଉତର କରି କହିଲ, “େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁର ଅଥ କʼଣ?” 5 େସେତେବେଳ

େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ ସଙେର କଥା କହୁଥେଲ, େସ େମାେତ ଉତର କରି କହିେଲ,

“ଏସବୁର ଅଥ କଅଣ, ତାହା କି ତୁେମ ଜାଣି ନାହଁ?” ପୁଣି, ତହେର ମଁୁ କହିଲ,

“େହ ମହାଶୟ, ଜାଣି ନାହ।” 6 ତହେର େସ େମାେତ ଉତର କରି କହିେଲ,

“ଏହା ଯିରୁବାବି ଙ ପତି ସଦାପଭୁଙର ବାକ , ଯଥା, ପରାକମ ଦାରା ନୁେହଁ,

କିଅବା ବଳ ଦାରା ନୁେହଁ, ମାତ ଆମର ଆତା ଦାରା, ଏହା େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ କହନି। 7 େହ ବୃହତ ପବତ, ତୁେମ କିଏ ଯିରୁବାବି ଙ ସମୁଖେର

ତୁେମ ସମଭୂମି େହବ ଆଉ, ତହ ପତି ଅନୁଗହ, ଅନୁଗହ, ଏହି ଜୟଧନି କରି

େସ ମସକ ସରୂପ ପସର ବାହାର କରି ଆଣିବ?” 8ଆହୁରି, ସଦାପଭୁଙର

ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 9 “ଯିରୁବାବି ଙ ହସ ଏହି

ଗୃହର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିଅଛି; ତାଙ ହସ ମ ତାହା ସମାପ କରିବ;

ତହେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େଯ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େମାେତ େପରଣ

କରିଅଛନି, ଏହା ତୁେମ ଜାଣିବ। 10 କାରଣ କୁଦ କୁଦ ବିଷୟର ଦିନକୁ

କିଏ ତୁଚ ାନ କରିଅଛି? େଯଣୁ େସମାେନ, ଅଥା , ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର

ଏେଣେତେଣ ପଯ ଟନକାରୀ ସଦାପଭୁଙର ଏହି ସପ ଚକୁ ଯିରୁବାବି ଙ

ହସେର ଓଳମ େଦଖ ଆନନ କରିେବ।” 11 େତେବ ମଁୁ ଉତର କରି ତାଙୁ

କହିଲ, “ଦୀପବୃକର ଦକିଣ ପାଶେର ଓ ତହର ବାମ ପାଶେର ସିତ ଏହି

ଦୁଇ ଜୀତବୃକ କʼଣ?” 12 ପୁଣି, ମଁୁ ଦିତୀୟ ଥର ତାଙୁ ଉତର କରି କହିଲ,

“ସୁବଣମୟ େଯଉଁ ଦୁଇ ନଳ ଆପଣା ଆପଣା ମ ରୁ ସୁବଣମୟ େତୖଳ

ନିଗତ କେର, ତହର ପାଶେର ଜୀତବୃକର େଯଉଁ ଦୁଇ ଶାଖା ଅଛି, ତାହା

କʼଣ?” 13 ତହେର େସ େମାେତ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଏସବୁ କଅଣ, ଏହା
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କି ତୁେମ ଜାଣ ନାହ?” ତହଁୁ ମଁୁ କହିଲ, “େହ ମହାଶୟ, ଜାେଣ ନାହ।” 14

େତେବ େସ କହିେଲ, “ଏମାେନ ସମୁଦାୟ ଭୂମଣଳର ପଭୁଙ ଛାମୁେର ଠିଆ

େହବାର ଦୁଇ େତୖଳ ପୁତ ଅଟନି।”

5ଏଉତାେର ମଁୁ ପୁନବାର ଊଦକୁ ଦୃଷି କଲ, ଆଉ େଦଖ, ଉଡ଼ନା ଏକ

ନଳାକାର ପୁସକ। 2ପୁଣି, ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?”

ତହେର ମଁୁ ଉତର କଲ, “ମଁୁ ଉଡ଼ନା ନଳାକାର ଏକ ପୁସକ େଦଖୁଅଛି

ତହର ଲମା େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ଓସାର ଦଶ ହାତ।” 3 େତେବ େସ େମାେତ

କହିେଲ, “ଏହା ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉପରକୁ ବାହାରି ଯିବା ଅଭଶାପ; କାରଣ

େଯ ପେତ କ େଲାକ େଚାରି କେର, େସ ତହର ଏକ ପାଶ ଅନୁସାେର

ପରିଷୃତ େହବ ଓ େଯ ପେତ କ େଲାକ ଶପଥ କେର, େସ ତହର ଅନ

ପାଶ ଅନୁସାେର ପରିଷୃତ େହବ। 4 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ

ତାହାକୁ ବାହାର କରାଇ ଆଣିବା, ଆଉ ତାହା େଚାରର ଗୃହେର ଓ େଯ

ଆମ ନାମେର ମିଥ ା ଶପଥ କେର, ତାହାର ଗୃହେର ପେବଶ କରିବ; ପୁଣି,

ତାହାର ଗୃହ ମ େର ରହି କାଷ ଓ ପଥର ଗାସ କରିବ।” 5 ଏଉତାେର େମାʼ

ସେଙ େଯଉଁ ଦୂତ କଥା କହୁଥେଲ, େସ ବାହାେର ଆସି େମାେତ କହିେଲ,

“ଏେବ ତୁେମ ଊଦକୁ ଦୃଷି କର, ଏହି ଯାହା ଆସୁଅଛି, ତାହା କଅଣ?” 6

ତହେର ମଁୁ କହିଲ, “ଏ କଅଣ?” ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଏହା ଐଫାପାତ,

ଯାହା ଆସୁଅଛି,” େସ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଏହା ସମୁଦାୟ େଦଶସ େଲାକଙର

ପାପ ଅେଟ।” 7ଆଉ େଦଖ, ପାତର ଠିପି ଉପରକୁ ଉଠାଗଲା ଆଉ, େସହି

ପାତ ମ େର ଏକ ସୀ ବସିଅଛି। 8 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହା

ଦୁଷତା!” ଆଉ, େସ େସହି ସୀକୁ ପାତ ମ େର ପକାଇେଦେଲ ଓ ତହର

ମୁହଁକୁ ବନ କରିେଦେଲ। 9 େସେତେବେଳ ମଁୁ ଊଦକୁ ଦୃଷି କଲ, ଆଉ

େଦଖ, ଦୁଇ ସୀ ବାହାରି ଆସିେଲ, ଆଉ େସମାନଙ ପକପୁଟେର ବାୟୁ ଥଲା;

େସମାନଙର ପକ ଚରଳର ପକ ପରି ଥଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପୃଥବୀ ଓ

ଆକାଶ ମ େର େସ ପାତକୁ ଉଠାଇେଲ। 10 ତହେର େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ

ସହିତ କଥା କହୁଥେଲ, ମଁୁ ତାଙୁ କହିଲ, “ଏମାେନ େକଉଁ ସାନକୁ ପାତ ବହି

େନଉଅଛନି?” 11 ଏଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଶିନୀୟର େଦଶେର

େସହି ପାତ ପାଇଁ ଏକ ମନିର ନିମାଣ କରିବାକୁ; ପୁଣି, ତାହା ପସୁତ େହେଲ

େସଠାେର େସହି ପାତ ଆପଣା ସାନେର ସାପନ କରାଯିବ।”
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6ଏଉତାେର ମଁୁ ପୁନବାର ମଁୁ ଊଦକୁ ଦୃଷି କଲ, ଆଉ େଦଖ, ଦୁଇ ପବତ

ମ ରୁ ଚାରିେଗାଟି ରଥ ନିଗତ େହଲା େସହି ପବତ ପିତଳମୟ ଥଲା। 2

ପଥମ ରଥେର ରକବଣ ଅଶଗଣ ଓ ଦିତୀୟ ରଥେର କୃଷବଣ ଅଶଗଣ। 3

ଆଉ, ତୃତୀୟ ରଥେର େଶତବଣ ଅଶଗଣ, ପୁଣି ଚତୁଥ ରଥେର ବିନୁଚିତିତ

ପାଣୁରବଣ ଅଶଗଣ ଥେଲ। 4 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଦୂତ େମାʼ ସେଙ

କଥା କହୁଥେଲ, ମଁୁ ତାଙୁ ଉତର କରି କହିଲ, “େହ ମହାଶୟ, ଏସବୁ

କଅଣ?” 5 ତହେର େସ ଦୂତ େମାେତ ଉତର କରି କହିେଲ, “ଏମାେନ

ସଗର ଚାରି ବାୟୁ, ଏମାେନ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀର ପଭୁଙ ଛାମୁେର ଉଭା ଥାଇ

େସଠାରୁ ନିଗତ େହଉଅଛନି। 6 େଯଉଁ ରଥେର କୃଷବଣ ଅଶଗଣ ଅଛନି,

ତାହା ଉତର େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ କରୁଅଛି; େଶତବଣ ଅଶଗଣ ପଶିମ

େଦଶ ଆେଡ଼ ଗେଲ; ଆଉ, ବିନୁଚିତିତ ଅଶଗଣ ଦକିଣ େଦଶ ଆେଡ଼ ଗମନ

କେଲ। 7 ପୁଣି, ପାଣୁରବଣ ଅଶଗଣ ବାହାରିେଲ ଓ ପୃଥବୀର ଏେଣେତେଣ

ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଚାହେଲ;” ତହେର େସ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଅ, ପୃଥବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କର,” ତହଁୁ

େସମାେନ ପୃଥବୀର ଏେଣେତେଣ ଗମନାଗମନ କେଲ। 8 େସେତେବେଳ

େସ େମାେତ ଡାକି କହିେଲ, “େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ଉତର େଦଶ ଆେଡ଼

ଗମନ କରୁଅଛନି, େସମାେନ ଉତର େଦଶେର ଆମର ଆତାଙ ଇଚାନୁସାେର

କାଯ କରିଅଛନି।” 9 ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା, 10 “ନିବାସିତ େଲାକମାନଙଠାରୁ, ଅଥା , ହି ଦୟ,

େଟାବୀୟ ଓ ଯିଦୟୀୟଠାରୁ ଦାନ ଗହଣ କର; ଆଉ, େସମାେନ େଯଉଁ

ସଫନୀୟର ପୁତ େଯାଶୀୟର ଗୃହକୁ ବାବିଲଠାରୁ ଆସିଅଛନି, ତୁେମ େସହି

ଗୃହକୁ ଯାଅ। 11ହଁ, େସମାନଙଠାରୁ ରୂପା ଓ ସୁନା ଗହଣ କର ଓ ମୁକୁଟମାନ

ନିମାଣ କରି ଯିେହାଷାଦକଙ ପୁତ ଯିେହାଶୂୟ ମହାଯାଜକଙ ମସକେର

ଦିଅ। 12 ପୁଣି, ତାଙୁ କୁହ, ‘େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଶାଖା

ନାମେର ବିଖ ାତ ପୁରୁଷଙୁ େଦଖ େସ ଆପଣା ସାନରୁ ବଢ଼ି ଉଠିେବ ଓ େସ

ସଦାପଭୁଙର ମନିର ନିମାଣ କରିେବ! 13 ହଁ, େସ ସଦାପଭୁଙର ମନିର

ନିମାଣ କରିେବ ଓ େସ ମହିମାପାପ େହେବ, ଆଉ ଆପଣା ସିଂହାସନେର

ବସି ରାଜତ କରିେବ ଓ େସ ଆପଣା ସିଂହାସନେର ବସି ଯାଜକ େହେବ;

ଆଉ, େସ ଉଭୟ ମ େର ଶାନିର ବୁଝାବଣା େହବ।’ 14 ପୁଣି, ସଦାପଭୁଙ
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ମନିରେର ଏହି ମୁକୁଟମାନ େହେଲମର ଓ େଟାବୀୟର ଓ ଯିଦୟୀୟର,

ଆଉ ସଫନୀୟର ପୁତ େହନର ସରଣାେଥ ରହିବ। 15ଆଉ, େଯଉଁମାେନ

ଦୂରେର ଅଛନି, େସମାେନ ଆସି ସଦାପଭୁଙର ମନିର ନିମାଣ କରିେବ,

ତହେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େଯ େମାେତ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େପରଣ

କରିଅଛନି, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯଦି ଯତପୂବକ

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙ ପରେମଶରଙ ବାକ େର ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ

ଏହା ଘଟିବ।”

7ପୁଣି, ଦାରୀୟାବସ ରାଜାର ରାଜତର ଚତୁଥ ବଷେର, କିେଶ ନାମକ

ନବମ ମାସର ଚତୁଥ ଦିନେର ଯିଖରୀୟଙ ନିକଟେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ

ଉପସିତ େହଲା। 2 େସହି ସମୟେର େବେଥ ସ େଲାକମାେନ ଶେରତର,

େରଗେମଲକ ଓ େସମାନଙର େଲାକମାନଙୁ ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ବିନତି

କରିବା ପାଇଁ େପରଣ କରିଥେଲ, 3ଓ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର

ଯାଜକମାନଙୁ ଓ ଭବିଷ ବକାମାନଙୁ ଏହି କଥା ପଚାରିେଲ, େସମାେନ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଏେତ ବଷ ଯାଏ େଯପରି କରି ଆସିଅଛି, େସପରି ମଁୁ କି

ପଞମ ମାସେର ଆପଣାକୁ ଉପବାସ କରି ବିଳାପ କରିବି?” 4 େସେତେବେଳ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 5

େଦଶର ସମଗ େଲାକଙୁ ଓ ଯାଜକମାନଙୁ ଏହି କଥା କୁହ, “ତୁେମମାେନ

ଏହି ସତୁରି ବଷଯାକ, ପଞମ ମାସେର ଓ ସପମ ମାସେର ଉପବାସ ଓ

ବିଳାପ କଲା େବେଳ ତୁେମମାେନ କି ପକୃତେର ଆମ ଉେଦଶ େର ଉପବାସ

କଲ? 6 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କଲା େବେଳ ଓ ପାନ କଲା େବେଳ କି

ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ େଭାଜନ କରୁ ନାହଁ ଓ ଆପଣାମାନଙ ପାଇଁ ପାନ କରୁ

ନାହଁ? 7ଯିରୂଶାଲମ ବସତିବିଶିଷ ଓ ସମୃଦ ଅବସାେର ଥବା େବେଳ, ପୁଣି

ତହର ଚତୁଦଗସ ନଗରସକଳ, ଆଉ ଦକିଣ େଦଶ ଓ ନିମଭୂମି ବସତିବିଶିଷ

ଥବା େବେଳ ସଦାପଭୁ ପୂବକାଳର ଭବିଷ ବକାଗଣଙ ଦାରା େଯଉଁ ସକଳ

ବାକ ପଚାର କରାଇଅଛନି, ତାହା କି ତୁମମାନଙର ଶୁଣିବାର ଉଚିତ

ନୁେହଁ?” 8ଏଉତାେର ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ ଯିଖରୀୟଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା, 9 “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନି, ଯଥାଥ

ବିଚାର କର, ପେତ କ େଲାକ, ଆପଣା ଭାତା ପତି ଦୟା ଓ କରୁଣା ପକାଶ

କର। 10 ପୁଣି ବିଧବା, ପିତୃହୀନ, ବିେଦଶୀ ଓ ଦରିଦର ପତି ଉପଦବ କର
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ନାହ; ଆଉ, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି ମେନ ମେନ ଆପଣା ଭାତାର ଅନିଷ

ଚିନା ନ କରୁ।” 11 ମାତ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଅସମତ େହେଲ ଓ ଶକଗୀବ

େହେଲ ଓ େଯପରି ଶୁଣି ନ ପାରିେବ, ଏଥପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା କଣ ରୁଦ

କେଲ। 12 ହଁ, େସମାେନ େଯପରି ବ ବସା ଓ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଆପଣା ଆତା ଦାରା ପୂବକାଳର ଭବିଷ ବକାଗଣର ହସେର େଯଉଁ େଯଉଁ

ବାକ କହି ପଠାଇେଲ, ତାହା େଯପରି ନ ଶୁଣିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଅନଃକରଣ ହୀରକ ପସର ତୁଲ କଠିନ କେଲ। ଏଥସକାଶୁ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟରୁ ମହାେକାପ ଉପସିତ େହଲା। 13 ପୁଣି,

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଡାକିବା େବେଳ େସମାେନ େଯପରି

ଶୁଣିେଲ ନାହ; ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଡାକିେବ, ମାତ ଆେମ ଶୁଣିବା ନାହ,

14 ମାତ େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣକୁ େସମାେନ ଜାଣି ନାହାନି, େସହି ସମସଙ

ମ େର ଘୂଣବାୟୁ ଦାରା ଆେମ େସମାନଙୁ ଛିନଭନ କରିବା। ଏହି ପକାେର

େସମାନଙ େଦଶ ଧଂସର ସାନ େହଲା, ତହେର େକୗଣସି ମନୁଷ ତହର

ମ େଦଇ ଗମନାଗମନ କଲା ନାହ; କାରଣ େସମାେନ ସୁନର େଦଶକୁ

ଧଂସର ସାନ କେଲ।”

8ଏଉତାେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହଲା, 2 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “ଆେମ

ସିେୟାନର ପାଇଁ ମହା ଅନଜାଳାେର ଜଳୁଅଛୁ ଓ ତାହା ପାଇଁ ଆେମ ପଚଣ

େକାପେର ଜଳୁଅଛୁ। 3 ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ଆେମ ସିେୟାନକୁ

େଫରି ଆସିଅଛୁ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ମ େର ବାସ କରିବା; ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମ

ସତ ନଗରୀ ଓ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ପବତ ପବିତ ରୂେପ ବିଖ ାତ

େହବ। 4 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି; ବୃଦ ପୁରୁଷ ଓ ସୀମାେନ

ଯିରୂଶାଲମର ସବୁ ପଥେର ବାସ କରିେବ ଓ ବହୁବୟସ େହତୁ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ହାତେର ବାଡ଼ି ଧରିେବ। 5ପୁଣି, ଦାଣେର େଖଳିବା ପାଇଁ

ବାଳକ ଓ ବାଳିକାେର ନଗରର ପଥସବୁ ପରିପୂଣ େହବ। 6 େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, ଏହି ଅବଶିଷାଂଶ େଲାକମାନଙର ଦୃଷିେର େସହି

ସମୟେର ତାହା ଅସମବ େହେଲ, େହଁ ଆମ ଦୃଷିେର କି ତାହା ଅସମବ

େହବ? େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି। 7 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

ଏହି କଥା କହନି; େଦଖ, େଯ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ପୂବ େଦଶରୁ ଓ
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ପଶିମ େଦଶରୁ ଉଦାର କରନି! 8 ପୁଣି, ଆେମ େସମାନଙୁ ଆଣିବା, ତହେର

େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ମ େର ବାସ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଆମର େଲାକ

େହେବ ଓ ଆେମ ସତ ଓ ଧାମକତାେର େସମାନଙର ପରେମଶର େହବା।”

9 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ

ଗୃହ, ଅଥା , ମନିରର ନିମାଣ ନିମେନ େଯଉଁ ଦିନ ତହର ଭତିମୂଳ ସାପିତ

େହାଇଥଲା, େସହି ସମୟେର େଯଉଁ ଭବିଷ ବକାମାେନ ଥେଲ, େସମାନଙ

ମୁଖରୁ ଏହି ସକଳ କଥା ବତମାନ ଶୁଣୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙର

ହସ ସବଳ େହଉ। 10 କାରଣ େସହି ସମୟର ପୂେବ ମନୁଷ ପାଇଁ େବତନ

ନ ଥଲା, କିଅବା ପଶୁ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ନ ଥଲା ଅଥବା େଯଉଁ ଜନ ବାହାରକୁ ଗଲା,

ଅବା ଭତରକୁ ଆସିଲା, ବିପକ ସକାଶୁ ତାହାର କିଛି ଶାନି ନ ଥଲା; କାରଣ

ଆେମ ପେତ କ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀର ବିପକ କରାଇଲୁ। 11

ମାତ ଏେବ ଆେମ ଏହି ଅବଶିଷାଂଶ େଲାକମାନଙର ପତି ପୂବକାଳର ପରି

େହବା ନାହ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 12 କାରଣ ଶାନିଯୁକ

ବୀଜ ବୁଣାଯିବ। ଦାକାଲତା ଫଳବତୀ େହବ ଓ ଭୂମି ଆପଣା ଫଳ ଉତନ

କରିବ, ଆଉ ଆକାଶ ଆପଣା ଶିଶିର ଦାନ କରିବ ଓ ଆେମ ଏହି ଅବଶିଷାଂଶ

େଲାକମାନଙୁ ଏହି ସମସର ଅଧକାରୀ କରାଇବା। 13 ପୁଣି, େହ ଯିହୁଦା

ବଂଶ ଓ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ନାନା େଗାଷୀ ମ େର େଯପରି

ଅଭଶାପ ସରୂପ େହାଇଥଲ, େସପରି ଆେମ ତୁମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ଓ

ତୁେମମାେନ ଆଶୀବାଦ ସରୂପ େହବ। ଭୟ କର ନାହ, ମାତ ତୁମମାନଙର

ହସ ସବଳ େହଉ।” 14 କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

“ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମଙୁ େକାଧ କରାଇବା େବେଳ ଆେମ

େଯପରି ତୁମମାନଙର ଅମଙଳ କରିବାକୁ ସଂକଳ କଲୁ ଓ ଦୁଃଖତ ନ

େହଲୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 15 େସପରି ଆେମ ବତମାନ

ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମ ପତି ଓ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପତି ମଙଳ କରିବା ପାଇଁ

ପୁନବାର ସଂକଳ କରିଅଛୁ; ତୁେମମାେନ ଭୟ କର ନାହ। 16 ତୁମମାନଙୁ

ଏହିସବୁ କାଯ କରିବାକୁ େହବ। ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ପତିବାସୀର ନିକଟେର ସତ କୁହ; ଆପଣା ଆପଣା ନଗରଦାରେର ସତ

ଓ ଶାନିଜନକ ବିଚାର ସାଧନ କର; 17 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର େକହି ମେନ

ମେନ ଆପଣା ପତିବାସୀର ବିରୁଦେର ଅନିଷ ଚିନା ନ କରୁ; େକୗଣସି ମିଥ ା
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ଶପଥ ଭଲ ପାଅ ନାହ; କାରଣ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଆେମ ଘୃଣା କରୁ, ଏହା

ସଦାପଭୁ କହନି।” 18 ଏଉତାେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ଏହି ବାକ

େମାʼ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା, 19 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା

କହନି, “ଚତୁଥ ମାସର ଉପବାସ ଓ ପଞମ ମାସର ଉପବାସ ଓ ସପମ

ମାସର ଉପବାସ ଓ ଦଶମ ମାସର ଉପବାସ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପତି ଆନନ

ଓ ଆହାଦଜନକ ଓ ଆେମାଦଜନକ ଉତବ େହବ; ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ

ସତ ଓ ଶାନି ଭଲ ପାଅ। 20 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି,

ନାନା େଗାଷୀ ଓ ଅେନକ ନଗରର ନିବାସୀମାେନ ଆସିେବ। 21ପୁଣି, ଏକ

ନଗରର ନିବାସୀମାେନ ଅନ ନଗରକୁ ଯାଇ କହିେବ, ‘ଆସ, ଆେମମାେନ

ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗହ ପାଥନା କରିବା ପାଇଁ ଓ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର

ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ ଯାଉ; ମଁୁ ମ ଯିବି।’ 22 ହଁ, ଅେନକ େଦଶର

େଲାେକ ଓ ବଳବାନ େଗାଷୀଗଣ ଯିରୂଶାଲମେର େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର

ଅେନଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପଭୁଙର ଅନୁଗହ ପାଥନା କରିବା ପାଇଁ

ଆସିେବ। 23 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, େସହି ସମୟେର

ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ସବ ଭାଷାବାଦୀ େଗାଷୀଗଣ ମ ରୁ ଦଶ ଜଣ ପୁରୁଷ

ଏକ ଯିହୁଦୀ େଲାକର ବସର ଅଞଳ ଧରି ଏହି କଥା କହିେବ, ‘ଆେମମାେନ

ତୁମ ସଙେର ଯିବୁ, କାରଣ ପରେମଶର ତୁମମାନଙ ମ େର ଅଛନି େବାଲ

ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ।’”

9ହଦ େଦଶ ପତି ଓ ଦେମଶକ ତହର ବିଶାମସାନ ପତି ସଦାପଭୁଙର

ବାକ ; କାରଣ ମନୁଷ ର ଓ ସମୁଦାୟ ଇସାଏଲ ବଂଶର ଦୃଷି ସଦାପଭୁଙ

ପତି ଅଛି। 2 ପୁଣି, ତହର ପାଶସିତ ହମା ଓ େସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅତି

ାନୀ େହବାରୁ ତହର ବିଶାମସାନ େହବ। 3ଆଉ, େସାର ଆପଣା ପାଇଁ

ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ନିମାଣ କଲା ଓ ଧୂଳି ପରି ରୂପା ଓ ବାଟର କାଦୁଅ ପରି ଉତମ ସୁନା

ଗଦା କଲା। 4 େଦଖ, ପଭୁ ତାହାକୁ ପତ ାଖ ାନ କରିେବ ଓ େସ ସମୁଦେର

ତାହାର ପରାକମକୁ ବିନାଶ କରିେବ; ଆଉ, ଅଗି ଦାରା େସ ଗାସିତ େହବ। 5

ଅସିେଲାନ ତାହା େଦଖ ଭୟ କରିବ; ଘସା ମ େଦଖ ଅତ ନ ବ ଥତ େହବ

ଓ ଇେକାଣ ହ ତଦୂପ େହବ, କାରଣ ତାହାର ଆଶା ଲଜାଜନକ େହବ; ଆଉ,

ଘସାରୁ ରାଜା ବିନଷ େହବ ଓ ଅସିେଲାନ ବସତିବିଶିଷ େନାହିବ। 6 ପୁଣି,

ଅେସାଦେର ଜାରଜ ବାସ କରିବ ଓ ଆେମ ପେଲଷୀୟମାନଙର ଦପ ଚୂଣ
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କରିବା। 7ଆଉ, ଆେମ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହାର େପୟ ରକ ଓ ତାହାର

ଦନ ମ ରୁ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ ଭକ ଅପହରଣ କରିବା; ତହେର େସ

ମ ଆମମାନଙ ପରେମଶରଙ ନିମେନ ଅବଶିଷାଂଶ େଲାକ େହବ ଓ େସ

ଯିହୁଦା ମ େର ଅ କ ତୁଲ େହବ ଓ ଇେକାଣ ଯିବୂଷୀୟ ତୁଲ େହବ।

8 ପୁଣି, ଆେମ େସୖନ ଦଳ ବିରୁଦେର ଆପଣା ଗୃହର ଚତୁଦଗେର ଛାଉଣି

ସାପନ କରିବା, ତହେର େକହି ଗମନାଗମନ କରିେବ ନାହ ଓ େକୗଣସି

ଉପଦବକାରୀ େସମାନଙ ନିକଟ େଦଇ ଆଉ ଯିବ ନାହ; କାରଣ ଆେମ

ଏେବ ସଚକୁେର େଦଖଅଛୁ। 9 େଗା ସିେୟାନ କେନ , ଅତିଶୟ ଉଲାସ କର!

େଗା ଯିରୂଶାଲମ କେନ , ଜୟଧନି କର! େଦଖ, ତୁମର ରାଜା ତୁମ ନିକଟକୁ

ଆସୁଅଛନି; େସ ଧମମୟ ଓ ପରିତାଣବିଶିଷ; େସ ନମଶୀଳ ଓ ଗଦଭ

ଉପେର, ଅଥା , ଗଦଭୀର ଶାବକ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛନି।

10 ପୁଣି, ଆେମ ଇଫୟିମରୁ ରଥ ଓ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଅଶ ଉଚିନ କରିବା ଓ

ଯୁଦଧନୁ ଉଚିନ େହବ; ଆଉ, େସ େଗାଷୀଗଣକୁ ଶାନିର କଥା କହିେବ

ଓ ତାହାଙର ରାଜ ଏକ ସମୁଦଠାରୁ ଅନ ସମୁଦ ପଯ ନ ଓ ନଦୀଠାରୁ

ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ େହବ। 11 ତୁମ ନିୟମର ରକ ସକାଶୁ ଆେମ ତୁମର

ବନୀମାନଙୁ ନିଜଳ କୂପ ମ ରୁ ବାହାର କରି େପରଣ କରିଅଛୁ। 12 େହ

ଭରସାଯୁକ ବନୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଆେଡ଼ େଫରି ଆସ; ଆେମ

ତୁମକୁ ଦୁଇଗୁଣ ମଙଳ େଦବା େବାଲ ଆଜି ପକାଶ କରୁଅଛୁ। 13କାରଣ

ଆେମ ଆପଣା ନିମେନ ଧନୁ ସରୂପ ଯିହୁଦାକୁ ବଙା କରିଅଛୁ ଓ ତୀର ସରୂପ

ଇଫୟିମେର ତାହା ସଂଯୁକ କରିଅଛୁ; ଆଉ, େହ ସିେୟାନ, ଆେମ ତୁମର

ସନାନଗଣକୁ, େହ ଗୀ , ତୁମ ସନାନଗଣ ବିରୁଦେର ଉେତଜିତ କରିବା ଓ

ତୁମକୁ ବୀରର ଖଡ ସରୂପ କରିବା। 14 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ଊଦରୁ

େଦଖାଯିେବ ଓ ତାହାଙର ତୀର ବିଜୁଳି ପରି ବାହାର େହବ; ଆଉ, ପଭୁ

ସଦାପଭୁ ତୂରୀ ବଜାଇେବ ଓ ଦକିଣ ଦିଗର ଘୂଣବାୟୁେର ଗମନ କରିେବ।

15 େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ ରକା କରିେବ; ତହେର େସମାେନ

ଗାସ କରିେବ ଓ ଛାଟିଣୀପଥରସବୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିେବ; ଆଉ,

େସମାେନ ପାନ କରିେବ ଓ ଦାକାରସେର ମତ େଲାକର ପରି ଶବ କରିେବ,

ଆଉ େସମାେନ ପାତ ପରି, ଯ େବଦିର େକାଣ ପରି ପରିପୂଣ େହେବ। 16

ପୁଣି, େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶର ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ
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ପଲ ସରୂପ ଉଦାର କରିେବ; କାରଣ େସମାେନ ମୁକୁଟର ପସର ସରୂପ

ତାହାଙ େଦଶର ଊଦେର ଉତାପିତ େହେବ। 17 େଯେହତୁ ତାଙ ମଙଳଭାବ

କିପରି ମହତ ଓ ତାଙର େସୗନଯ କିପରି ମହତ! ଶସ ଯୁବାଗଣକୁ ଓ

ନୂତନ ଦାକାରସ ଯୁବତୀଗଣକୁ ବଦଷୁ କରିବ।

10ତୁେମମାେନ େଶଷ ବୃଷି ସମୟେର ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର, ଅଥା ,

େଯ ବିଜୁଳିର ସୃଷି କରନି, େସହି ସଦାପଭୁଙ ନିକଟେର ବୃଷି ମାଗ ତହେର

େସ ପଚୁର ବୃଷି େଦଇ ପେତ କ ଜଣଙ େକତେର ତୃଣ େଦେବ। 2

କାରଣ େଦବାେଦବୀଗଣ ଅସାର କଥା କହିଅଛନି ଓ ମନପାଠକମାେନ

ମିଥ ା ଦଶନ ପାଇଅଛନି ଓ େସମାେନ ମିଥ ା ସପର କଥା କହିଅଛନି,

େସମାେନ ବୃଥାେର ସାନନା ଦିଅନି; ଏଥପାଇଁ େଲାକମାେନ େମଷଗଣ ପରି

ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କରନି, େସମାେନ େକଶଯୁକ ଅଟନି,

କାରଣ େସମାନଙର ପାଳକ େକହି ନାହାନି। 3 “ପାଳକମାନଙ ବିରୁଦେର

ଆମର େକାଧ ପଜଳିତ େହାଇଅଛି ଓ ଆେମ ଅ କଗଣକୁ ଶାସି େଦବା;

କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଆପଣା ପଲ ଯିହୁଦା ବଂଶର ତତାନୁସନାନ

କରିଅଛନି ଓ େସମାନଙୁ ଆପଣାର ସୁନର ଯୁଦଅଶ ତୁଲ କରିେବ।

4 ତାଙଠାରୁ େକାଣର ପସର, ତାଙଠାରୁ େପକ, ତାଙଠାରୁ ଯୁଦଧନୁ,

ତାଙଠାରୁ ପେତ କ ଶାସନକାରୀ ଏକତ ଉତନ େହେବ। 5 ପୁଣି, େସମାେନ

ବୀରଗଣ ତୁଲ େହାଇ ଯୁଦେର ଆପଣାମାନଙର ଶତୁଗଣକୁ ବାଟର

କାଦୁଅେର ଦଳି ପକାଇେବ ଓ େସମାେନ ଯୁଦ କରିେବ, କାରଣ ସଦାପଭୁ

େସମାନଙର ସହବତୀ ଅଟନି ଓ ଅଶାେରାହୀମାେନ ଲଜିତ େହେବ। 6

ଆଉ, ଆେମ ଯିହୁଦାବଂଶକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ଆେମ େଯାେଷଫର

ବଂଶକୁ ଉଦାର କରିବା ଓ ଆେମ େସମାନଙୁ ପୁନବାର ଆଣିବା, କାରଣ

େସମାନଙ ପତି ଆମର ଦୟା ଅଛି; ଆଉ, ଆମ ଦାରା ପରିତ କ େନାହିଲା

େଲାକର ତୁଲ େସମାେନ େହେବ; କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ େସମାନଙର

ପରେମଶର ଓ ଆେମ େସମାନଙର ପାଥନା ଶୁଣିବା। 7ପୁଣି, ଇଫୟିମର

େଲାକମାେନ ବୀରପୁରୁଷ ପରି େହେବ ଓ ଦାକାରସେର ଆନନ କଲା ପରି

େସମାନଙ ଅନଃକରଣ ଆନନ କରିବ; ହଁ, େସମାନଙର ସନାନଗଣ ତାହା

େଦଖେବ ଓ ଆନନ କରିେବ; େସମାନଙର ଅନଃକରଣ ସଦାପଭୁଙଠାେର

ଉଲସିତ େହବ। 8ଆେମ େସମାନଙ ପାଇଁ ଶୀ ଶବ କରି େସମାନଙୁ
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ଏକତ କରିବା; କାରଣ ଆେମ େସମାନଙୁ ମୁକ କରିବା ଓ େସମାେନ େଯପରି

ବହୁବଂଶ େହାଇଥେଲ, େସପରି ବହୁବଂଶ େହେବ। 9 ପୁଣି, ଆେମ େଯେବ

େଗାଷୀଗଣ ମ େର େସମାନଙୁ ବିଚିନ କରିବା େତେବ େସମାେନ ନାନା

ଦୂର େଦଶେର ଆମକୁ ସରଣ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ସନାନଗଣର ସହିତ ଜୀବିତ େହାଇ ରହିେବ ଓ େଫରି ଆସିେବ। 10ଆହୁରି,

ଆେମ େସମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ପୁନବାର େଫରାଇ ଆଣିବା ଓ ଅଶୂର

େଦଶରୁ େସମାନଙୁ ସଂଗହ କରିବା; ଆଉ, ଆେମ େସମାନଙୁ ଗିଲୀୟଦ ଓ

ଲବାେନାନ େଦଶକୁ ଆଣିବା େଯପଯ ନ େସମାନଙ ନିମେନ ସାନ ଅଣିବ

ନାହ। 11 ପୁଣି, େସ ଦୁଃଖରୂପ ସାଗର ପାରି େହେବ ଓ ସମୁଦର ତରଙ

ସମୂହକୁ ପହାର କରିେବ ଓ ନୀଳ ନଦୀର ଗଭୀର ସାନସକଳ ଶୁଷ େହବ;

ତହେର ଅଶୂରର ଗବ ଖବ େହବ ଓ ମିସରର ରାଜଦଣ ଦୂରୀକୃତ େହବ। 12

ପୁଣି, ଆେମ ସଦାପଭୁଙଠାେର େସମାନଙୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ େସମାେନ

ତାହାଙ ନାମେର ଗମନାଗମନ କରିେବ,” ଏହା ସଦାପଭୁ କହନି।

11 େହ ଲବାେନାନ, ତୁମର ଏରସ ବୃକ ସକଳକୁ ଅଗି େଯପରି ଗାସ

କରିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁମର କବାଟସବୁ େଖାଲ ଦିଅ। 2 େହ େଦବଦାରୁ ବୃକ,

ହାହାକାର କର, କାରଣ ଏରସ ବୃକ ପତିତ େହଲା, ମେନାହର ବୃକସବୁ

ନଷ େହଲା; େହ ବାଶନର ଅେଲାନ ବୃକସବୁ, ହାହାକାର କର, କାରଣ

ଦୁଗମ ବନ ଭୂମିସା େହଲା। 3 େମଷପାଳକଗଣର ହାହାକାର ରବ! କାରଣ

େସମାନଙର େଗୗରବ ନଷ େହଲା। ଯୁବା ସିଂହଗଣର ଗଜନ ରବ! କାରଣ

ଯଦନର ଦପସାନ ନଷ େହଲା। 4 ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶର ଏହି କଥା

କହିେଲ, “ଏହି ବଧ େହବାକୁ ଥବା ପଲକୁ ଚରାଅ। 5 େସମାନଙୁ େଯଉଁମାେନ

କୟ କରି ବଧ କରନି ମାତ ଦଣ ପାଆନି ନାହ; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େସମାନଙୁ

ବିକୟ କରନି, େସମାେନ କହନି, ସଦାପଭୁ ଧନ େହଉନୁ, କାରଣ ମଁୁ

ଧନୀ େହାଇଅଛି ଓ େସମାନଙର ନିଜ ପାଳକମାେନ େସମାନଙୁ ଦୟା କରି

ନାହାନି। 6 କାରଣ ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ େଦଶ ନିବାସୀମାନଙୁ ଆଉ

ଦୟା କରିବା ନାହ; ମାତ େଦଖ, ଆେମ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ପେତ କ

ଜଣକୁ ତାହାର ପତିବାସୀର ହସେର ଓ ତାହାର ରାଜାର ହସେର ସମପଣ

କରିବା; ତହେର େସମାେନ େଦଶକୁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ େସମାନଙ ହସରୁ

ଆେମ େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ନାହ।” 7 ଏଥେର ମଁୁ େସହି ବଧ ନିମେନ
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ଥବା ପଲକୁ, ଓ ପକୃତ ପଲମାନଙୁ ଚରାଇଲ; ପୁଣି, ମଁୁ ଦୁଇେଗାଟି ଯଷି

େନଇ େଗାଟିକର ନାମ େଶାଭା ଓ ଅନ ଟିର ନାମ ବନନୀ େଦଲ ଆଉ, ମଁୁ

ପଲ ଚରାଇଲ। 8ଆଉ, ମଁୁ ଏକ ମାସ ମ େର ତିନି ଜଣ ପାଳକଙୁ ଉଚିନ

କଲ; କାରଣ େସମାନଙ ବିଷୟେର େମାର ପାଣ ବିରକି େହାଇଥଲା, ମ

େସମାନଙ ପାଣ େମାେତ ଘୃଣା କଲା। 9 େସେତେବେଳ ମଁୁ କହିଲ, “ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ଚରାଇବି ନାହ; େଯ ମରିବ, େସ ମରୁ ଓ ଯାହାର ଉଚିନ େହବାର

ଅଛି, େସ ଉଚିନ େହଉ ଓ େଯଉଁମାେନ ଅବଶିଷ ରହନି, େସମାନଙର ଏକ

ଜଣ ଅନ ର ମାଂସ ଖାଉ।” 10 ପୁଣି, ମଁୁ ଆପଣା େଶାଭା ନାମକ ଯଷି େନଲ

ଓ ସବୁ େଗାଷୀ ସଙେର ମଁୁ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥଲ, ତାହା ଭାଙିବା ନିମେନ

େସହି ଯଷିକୁ ଖଣ ଖଣ କରି କାଟିଲ। 11 ଆଉ, ତାହା େସହି ଦିନ ଭଗ

େହଲା; ତହେର ପଲର ଯତ େଯଉଁମାେନ ନିଅନି େମାʼ କଥାେର ମେନାେଯାଗ

କେଲ; େସମାେନ ତାହା େଯ ସଦାପଭୁଙର ବାକ , ଏହା ଜାଣିେଲ। 12

ପୁଣି, ମଁୁ େସମାନଙୁ କହିଲ, “ଯଦି ତୁେମମାେନ ଭଲ େବାଧ କର, େତେବ

େମାର େବତନ େମାେତ ଦିଅ; େନାହିେଲ କାନ ହୁଅ।” ତହେର େସମାେନ

େମାର େବତନ ନିମେନ ତିରିଶ େରୗପ ମୁଦା େତୗଲ କରିେଦେଲ। 13ଆଉ,

ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହା କୁମକାର ନିକଟେର ପକାଇଦିଅ, ଏହି

ବିଲକଣ ମୂଲ େର େସମାେନ ଆମର ମୂଲ ନିଣୟ କରିଅଛନି।” ତହେର ମଁୁ

େସହି ତିରିଶ େରୗପ ମୁଦା େନଇ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର କୁମକାର ନିକଟେର

ପକାଇେଦଲ 14 ଏଉତାେର ମଁୁ ବନନୀ ନାମକ େମାହର ଅନ ଯଷି େନଇ

ଯିହୁଦାର ଓ ଇସାଏଲର ମ େର ଭାତୃଭାବ ଭଗ କରିବା ନିମେନ ତାହା ଖଣ

ଖଣ କରି କାଟିଲ। 15 ଏଥଉତାେର ସଦାପଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ

ପୁନବାର ଏକ ନିେବାଧ େମଷପାଳକର ସଜ ନିଅ। 16 କାରଣ େଦଖ, ଆେମ

େଦଶ ମ େର ଏକ ପାଳକ ଉତନ କରାଇବା, େସ ଉଚିନ େଲାକମାନଙର

ତତାବଧାନ କରିବ ନାହ, କିଅବା, ଭଗାଙମାନଙୁ ସୁସ କରିବ ନାହ; ଅଥବା

ସୁସମାନଙୁ ଚରାଇବ ନାହ, ମାତ େସ ହୃଷପୁଷ େମଷଗଣର ମାଂସ େଭାଜନ

କରିବ ଓ େସମାନଙର ଖୁରା ଖଣ ଖଣ କରି ବିଦୀଣ କରିବ। 17 େଯଉଁ

ଅକମଣ ପାଳକ ପଲ ତ ାଗ କେର, େସ ସନାପର ପାତ! ତାହାର ବାହୁେର

ଓ ଡାହାଣ ଚକୁେର ଖଡ ପଡ଼ିବ; ତାହାର ବାହୁ ସମୂଣ ରୂେପ ଶୁଷ େହବ ଓ

ତାହାର ଡାହାଣ ଚକୁ ସମୂଣ ଅନ େହବ।”
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12ଇସାଏଲ ବିଷୟେର ସଦାପଭୁଙର ବାକ । େଯ ଆକାଶମଣଳ ବିସାର

କରନି ଓ ପୃଥବୀର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରନି ଓ ମନୁଷ ର ଅନରେର ଆତା

ନିମାଣ କରନି, େସହି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି। 2 “େଦଖ, ଆେମ

ଚତୁଦଗସିତ ସମସ େଗାଷୀ ପତି ଯିରୂଶାଲମକୁ ଟଳଟଳଜନକ ପାନପାତ

ସରୂପ କରିବା ଓ ଯିରୂଶାଲମର ଅବେରାଧ ସମୟେର ଯିହୁଦା ଉପେର ମ

ବତବ। 3 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଆେମ ଯିରୂଶାଲମକୁ ସମସ େଗାଷୀ ପତି ଭାର

ସରୂପ ପସର କରିବା; େଯଉଁମାେନ େସହି ପସର ଉଠାଇବା ପାଇଁ େଚଷା

କରନି, େସହି ସମେସ ଅତ ନ କତବିକତ େହେବ ଓ ପୃଥବୀସ ସମସ

େଗାଷୀ ତାହା ବିରୁଦେର ଏକତିତ େହେବ। 4 ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ଦିନ

ଆେମ ପେତ କ ଅଶକୁ ଆତଙେର ଓ ଆେରାହୀକୁ ପାଗଳାମିେର ଆଘାତ

କରିବା ଆଉ, ଆେମ ଯିହୁଦା ବଂଶ ପତି ଆପଣା ଚକୁ େମଲାଇ େଗାଷୀଗଣର

ପେତ କ ଅଶକୁ ଅନ କରିବା। 5 ପୁଣି, ଯିହୁଦାର ଅ କଗଣ ଆପଣା ଆପଣା

ମନେର କହିେବ, ‘ଯିରୂଶାଲମର ନିବାସୀମାେନ ଆମର ବଳ ସରୂପ ଅଟନି

କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ େସମାନଙ ପରେମଶରଙ ଅଟନି।’ 6 େସହି

ଦିନ ଆେମ ଯିହୁଦାର ଅ କଗଣକୁ କାଷ ମ େର ଅଗିଧାରୀ ପାତ ସରୂପ ଓ

ଶସ ବିଡ଼ା ମ େର ମଶାଲ ସରୂପ କରିବା ଆଉ, େସମାେନ ଦକିଣ ଓ ବାମେର

ଚତୁଃପାଶସିତ ସମସ େଗାଷୀଙୁ ଗାସ କରିେବ; ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମ ପୁନବାର

ସ ସାନେର, ଅଥା , ଯିରୂଶାଲମେର ବାସ କରିବ। 7ଆହୁରି, ଦାଉଦବଂଶର

େଗୗରବ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀଗଣର େଗୗରବ େଯପରି ଯିହୁଦା ବଂଶର

ଉପେର ଉନତ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ସଦାପଭୁ ପଥମେର ଯିହୁଦାର ତମୁସବୁକୁ

ଉଦାର କରିେବ। 8 େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ଯିରୂଶାଲମର ନିବାସୀଗଣକୁ ରକା

କରିେବ ଓ େସମାନଙ ମ େର େଯଉଁ ଜନ ଦୁବଳ, େସହି ଦିନ େସ ଦାଉଦ

ପରି େହବ ଓ ଦାଉଦ ବଂଶ ପରେମଶରଙ ପରି, େସମାନଙର ଅଗଗାମୀ

ସଦାପଭୁଙର ଦୂତ ପରି େହେବ। 9 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଯିରୂଶାଲମର

ବିରୁଦେର ଆସନି, େସହି ସମସ େଗାଷୀଙୁ ଆେମ େସହି ଦିନ ନଷ କରିବାକୁ

ମନସ କରିବା। 10 ପୁଣି, ଆେମ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପେର ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ନିବାସୀମାନଙ ଉପେର ଅନୁଗହ ଓ ବିନତିଜନକ ଆତା ବୃଷି କରିବା; ତହେର

େସମାେନ ଆମ ପତି, ଅଥା , ଯାହାଙୁ େସମାେନ ବିଦ କରିଅଛନି, ତାହାଙ

ପତି ଦୃଷିପାତ କରିେବ; ଆଉ, େକହି େଯପରି ଆପଣାର ଏକମାତ ପୁତ ଲାଗି
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େଶାକ କେର, େସପରି େସମାେନ ତାହାଙ ପାଇଁ େଶାକ କରିେବ ଓ େକହି

େଯପରି ଆପଣା ପଥମଜାତର ନିମେନ ବ ାକୁଳିତ ହୁଏ, େସପରି େସମାେନ

ତାହାଙ ପାଇଁ ବ ାକୁଳିତ େହେବ। 11 େସଦିନ ମଗିେଦା ଉପତ କାେର

ହଦ ରିେମାଣର େଶାକ ତୁଲ ଯିରୂଶାଲମେର ମହାେଶାକ େହବ। 12 ପୁଣି

େଦଶ, ପେତ କ େଗାଷୀ ନିେଜ ନିେଜ େଶାକ କରିେବ; ଦାଉଦବଂଶର

େଗାଷୀ ନିେଜ ଓ େସମାନଙର ସୀଗଣ ନିେଜ; ନାଥନବଂଶର େଗାଷୀ

ନିେଜ ଓ େସମାନଙର ସୀଗଣ ନିେଜ; 13 େଲବୀବଂଶର େଗାଷୀ ନିେଜ

ଓ େସମାନଙର ସୀଗଣ ନିେଜ; ଶିମୀୟିର େଗାଷୀ ନିେଜ ଓ େସମାନଙର

ସୀଗଣ ନିେଜ ନିେଜ େଶାକ କରିେବ; 14 ଅବଶିଷ ସମୁଦାୟ େଗାଷୀ ମ ରୁ

ପେତ କ େଗାଷୀ ନିେଜ ଓ େସମାନଙର ସୀଗଣ ନିେଜ ନିେଜ େଶାକ

କରିେବ।

13 େସହି ଦିନ ପାପ ଓ ଅଶୁଚିତାର ନିମେନ ଦାଉଦବଂଶରଓଯିରୂଶାଲମର

ନିବାସୀଗଣର ପତି ଏକ ନିଝର େଖାଲାଯିବ। 2 ପୁଣି, େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ କହନି, େସହି ଦିନ ଆେମ େଦଶରୁ ପତିମାଗଣର ନାମ ଉଚିନ

କରିବା ଓ େସମାେନ ଆଉ ସରଣ କରାଯିେବ ନାହ; ଆହୁରି, ଆେମ େଦଶରୁ

ଭବିଷ ବକାଗଣଙୁ ଓ ଅଶୁଚିତାର ଆତାକୁ ବାହାର କରିବା। 3ଆଉ, େକହି

ଯଦି ପୁନବାର ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କେର, େତେବ ତାହାର ଜନଦାତା ପିତା

ଓ ମାତା ତାହାକୁ କହିେବ, ‘ତୁେମ ବଞିବ ନାହ; କାରଣ ତୁେମ ସଦାପଭୁଙ

ନାମେର ମିଥ ା କହୁଅଛ;’ ଆଉ, େସ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କଲା େବେଳ,

ତାହାର ଜନଦାତା ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ ଅସବିଦ କରିେବ। 4 ପୁଣି, େସହି

ଦିନ ଭବିଷ ବକାଗଣ ଭବିଷ ବାକ ପଚାର କଲା େବେଳ, ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଦଶନ ବିଷୟେର ଲଜିତ େହେବ ଓ ପତାରଣା କରିବା ପାଇଁ

େସମାେନ େଲାମଶ ବସ ପରିଧାନ କରିେବ ନାହ। 5 ମାତ େସ କହିବ,

‘ମଁୁ ଭବିଷ ବକା ନୁେହଁ, ମଁୁ କୃଷକ, କାରଣ ବାଲ କାଳରୁ ମଁୁ କୀତଦାସ

େହାଇଅଛି।’ 6 ପୁଣି, ତୁମର ଦୁଇ ବାହୁ ମ େର ଏହି କତଦାଗସବୁ କଅଣ?

ଏହା େକହି ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, େସ ଉତର କରିବ, ‘ମଁୁ ଆପଣା ବନୁମାନଙ

ଗୃହେର େଯଉଁ ଆଘାତ ପାଇଥଲ, ଏହିସବୁ େସହି।’” 7 “େହ ଖଡ, ଆମ

ପାଳକର ବିରୁଦେର ଓ ଆମ ସଖାମନୁଷ ର ବିରୁଦେର ଜାଗତ ହୁଅ, ଏହା

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ପାଳକକୁ ଆଘାତ କର, ତହେର େମଷଗଣ
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ଛିନଭନ େହାଇଯିେବ ଓ ଆେମ କୁଦ େଲାକମାନଙର ଉପେର ଆପଣା ହସ

େଫରାଇବା। 8 ପୁଣି, ସଦାପଭୁ କହନି, ସମୁଦାୟ େଦଶର ଦୁଇ ଅଂଶ େଲାକ

ଉଚିନ େହାଇ ମରିେବ; ମାତ ତୃତୀୟାଂଶ ତହ ମ େର ଛଡ଼ାଯିେବ। 9ଆଉ,

େସହି ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆେମ ଅଗି ମ େଦଇ ଆଣିବା ଓ ରୂପା େଯପରି ପରିଷୃତ

ହୁଏ, ତଦୂପ େସମାନଙୁ ପରିଷାର କରିବା, ଆଉ ସୁନା େଯପରି ପରୀକିତ

ହୁଏ, େସପରି େସମାନଙୁ ପରୀକା କରିବା। େସମାେନ ଆମ ନାମେର ପାଥନା

କରିେବ ଓ ଆେମ େସମାନଙର ପାଥନା ଶୁଣିବା। ଆେମ କହିବା, ‘ଏମାେନ

ଆମର େଲାକ’ ଆଉ, େସମାେନ କହିେବ, ‘ସଦାପଭୁ ଆମର ପରେମଶର

ଅଟନି।’”

14 େଦଖ, ସଦାପଭୁଙର ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, େସହି ସମୟେର ତୁମ ସମତି

ତୁମ ମ େର ବିଭକ କରାଯିବ। 2 କାରଣ ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ସଂଗାମ

ପାଇଁ ସମସ େଗାଷୀଙୁ ଆେମ ସଂଗହ କରିବା; ପୁଣି, ନଗର ଶତୁହସଗତ ଓ

ଗୃହସକଳ ଲୁଟିତ େହବ ଓ ସୀମାେନ ବଳାତୃତ େହେବ; ଆଉ, ନଗରର

ଅେଦକ େଲାକ ବନୀ େହାଇଯିେବ ମାତ ଅବଶିଷ େଲାକ ନଗରରୁ ଉଚିନ

େହେବ ନାହ। 3 େସେତେବେଳ ସଦାପଭୁ ବାହାର େହେବ ଓ ସଂଗାମ ଦିନେର

େଯପରି ଯୁଦ କେଲ, େସହିପରି େସହି ସବୁ େଗାଷୀ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିେବ।

4 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ପୂବ ଦିଗେର ଯିରୂଶାଲମର ସମୁଖସ େଜୖତୁନ ପବତେର

ତାହାଙର ଚରଣ ଥୁଆ େହବ ଓ େଜୖତୁନ ପବତର ମ େଦଶ ପୂବ ଓ ପଶିମ

ଦିଗେର ବିଦୀଣ େହାଇ ଅତି ବୃହତ ଏକ ଉପତ କା େହବ; ଆଉ, ପବତର

ଅେଦକ ଉତର ଦିଗ ଆେଡ଼ ଓ ଅେଦକ ଦକିଣ ଦିଗ ଆେଡ଼ ଘୁଞିଯିବ। 5ଆଉ,

ତୁେମମାେନ ଆମ ପବତଗଣର ଉପତ କା େଦଇ ପଳାୟନ କରିବ; କାରଣ

ପବତଗଣର ଉପତ କା ଆେତଲ ପଯ ନ ଯିବ; ହଁ, ତୁେମମାେନ ଯିହୁଦାର

ରାଜା ଉଷୀୟର ସମୟେର େଯପରି ଭୂମିକମର ଆଗରୁ ପଳାୟନ କେଲ,

େସପରି ପଳାୟନ କରିବ। ଆଉ, ସଦାପଭୁ େମାʼ ପରେମଶର ଆସିେବ ଓ

ତାହାଙ ସେଙ ସବୁ ପବିତ ପାଣୀମାେନ ଆସିେବ। 6 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଏପରି

ଘଟିବ େଯ, ଦୀପି, ଥଣା, ବା ବରଫ େହବ ନାହ। 7ମାତ ତାହା େଗାଟିଏ ଦିନ

େହବ, ତହର ତତ ସଦାପଭୁଙୁ ଜଣା; ତାହା ଦିନ ନୁେହଁ କି ରାତି ନୁେହଁ; ମାତ

ସନ ାକାଳେର ଦୀପି େହବ। 8 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଯିରୂଶାଲମରୁ ଅମୃତ ଜଳ

ନିଗତ େହବ; ତହର ଅେଦକ ପୂବ ସମୁଦ ଆେଡ଼ ଓ ଅେଦକ ପଶିମ ସମୁଦ
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ଆେଡ଼ ଯିବ; ଗୀଷକାଳେର ଓ ଶୀତକାଳେର ତାହା ରହିବ। 9ଆଉ, ସଦାପଭୁ

ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀ ଉପେର ରାଜା େହେବ; େସହି ଦିନ ସଦାପଭୁ ଅଦିତୀୟ

େହେବ ଓ ତାହାଙର ନାମ ଅଦିତୀୟ େହବ। 10 େଗବାଠାରୁ ଯିରୂଶାଲମର

ଦକିଣସ ରିେମା ପଯ ନ ସମସ େଦଶ ଆରବା ତୁଲ ପରିବତତ େହବ;

ଆଉ, ନଗର ଉନତ େହାଇ ବିନ ାମୀ ର ଦାରଠାରୁ ପଥମ ଦାରର ସାନ,

ଅଥା , େକାଣର ଦାର ପଯ ନ ଓ ହନେନଲର ଦୁଗଠାରୁ ରାଜାର ଦାକାଯନ

ପଯ ନ ଆପଣା ସାନେର ବାସ କରିବ। 11 ପୁଣି, ମନୁଷ ମାେନ ତହ

ମ େର ବାସ କରିେବ, ପୁଣି ଅଭଶାପ ଆଉ ରହିବ ନାହ; ମାତ ଯିରୂଶାଲମ

ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ। 12ଆଉ, େଯଉଁ ସକଳ େଗାଷୀ ଯିରୂଶାଲମ

ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିଅଛନି, ସଦାପଭୁ େସମାନଙୁ େଯଉଁ ମହାମାରୀେର

ଆଘାତ କରିେବ, ତାହା ଏହି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ

େହବା େବେଳ େସମାନଙର ମାଂସ କୟ ପାଇବ ଓ େସମାନଙର ଚକୁ ଆପଣା

ଆପଣା େକାରଡ଼େର କୟ ପାଇବ ଓ େସମାନଙ ମୁଖେର େସମାନଙର ଜିହା

କୟ ପାଇବ। 13 ପୁଣି, େସହି ଦିନ େସମାନଙ ମ େର ସଦାପଭୁଙ ଆଡ଼ରୁ

ମହା େକାଳାହଳ େହବ; ଆଉ, େସମାନଙର ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା

ପତିବାସୀର ହସ ଧରିେବ ଓ ପେତ କର ହସ ଆପଣା ଆପଣା ପତିବାସୀର

ହସ ବିରୁଦେର ଉଠିବ। 14 ଯିହୁଦା ମ ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରିବ

ଓ ଚତୁଦଗସିତ ସବୁ େଗାଷୀଙ ସମତି, ସୁନା, ରୂପା ଓ ବସ ଅତିଶୟ ପଚୁର

ରୂେପ ସଞୟ କରାଯିବ। 15 ପୁଣି, େସହି ସବୁ ଛାଉଣିେର େଯଉଁ ଅଶ,

ଖଚର, ଓଟ ଓ ଗଧ ଓ ସବୁ ପକାର ପଶୁ ଥେବ, େସମାନଙ ପତି େଯଉଁ

ମହାମାରୀ ଘଟିବ, ତାହା େସହି ମହାମାରୀ ପରି େହବ। 16ଆଉ, େଯଉଁ

େଗାଷୀସବୁ ଯିରୂଶାଲମ ବିରୁଦେର ଆସିେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ

ଅବଶିଷ ରହିେବ, େସ ପେତ େକ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ରାଜାଙ ନିକଟେର

ପଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପତକୁଟୀର ପବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଷକୁ ବଷ

ଆସିେବ। 17 ପୁଣି, ପୃଥବୀସ ସବୁ େଗାଷୀ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ରାଜାଙ ନିକଟେର ପଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂଶାଲମକୁ ଆସିେବ

ନାହ, େସମାନଙ ଉପେର କିଛି ଜଳ ବୃଷି େହବ ନାହ। 18ଆଉ, ମିସରର

େଗାଷୀ ଯଦି ନ ଆେସ, େତେବ େସମାନଙ ଉପେର ଜଳ ବୃଷି େହବ ନାହ;

େଯଉଁ େଗାଷୀଗଣ ପତକୁଟୀର ପବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିେବ ନାହ,
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େସମାନଙୁ ସଦାପଭୁ ମହାମାରୀେର ଆଘାତ କରିେବ। 19 ଏହା ମିସରର

ଦଣ େହବ ଓ େଯଉଁସବୁ େଗାଷୀ ପତକୁଟୀର ପବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିେବ

ନାହ, େସମାନଙ ପତି ଏହି ଦଣ େହବ। 20 େସହି ଦିନ ଅଶଗଣର ଘଣି ଏହି

କଥା କହିବ, “ସଦାପଭୁ ପବିତ” ଓ ସଦାପଭୁଙ ଗୃହର ହାଣିସବୁ ଯ େବଦି

ସମୁଖସ ପାତସବୁର ପରି େହବ। 21 ହଁ, ଯିରୂଶାଲମର ଓ ଯିହୁଦାର ହାଣିସବୁ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େହବ; ଆଉ, ଯ କାରୀ

ସମେସ ଆସି େସହି ହାଣି ମ ରୁ େନଇ େରାେଷଇ କରିେବ ଓ ତହେର ପାକ

କରିେବ; ପୁଣି, େସହି ଦିନ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଗୃହେର କିଣାନୀୟ

େକୗଣସି େଲାକ ଆଉ ନ ଥବ।
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ମଲାଖ
1ମଲାଖଙଦାରା ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙପତି ସଦାପଭୁଙ ବାକ େଘାଷଣା।

2 ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆେମ ତୁମମାନଙୁ େପମ କରିଅଛୁ। ତଥାପି ତୁେମମାେନ

କହୁଅଛ, ‘ତୁେମ କାହେର ଆମମାନଙୁ େପମ କରିଅଛ?’” ସଦାପଭୁ କହନି,

“ଏେଷୗ କି ଯାକୁବର ଭାଇ ନ ଥଲା? ତଥାପି ଆେମ ଯାକୁବକୁ େପମ

କଲୁ। 3 ମାତ ଏେଷୗକୁ ଆେମ ଅେପମ କଲୁ ଓ ତାହାର ପବତଗଣକୁ

ଧଂସର ସାନ କଲୁ, ଆଉ ତାହାର ଅଧକାର ପାନରସ ଶୃଗାଳମାନଙର ସାନ

କଲୁ।” 4 ଇେଦାମ କହୁଅଛି, “ଆେମମାେନ ନିପାତିତ େହାଇଅଛୁ ନିଶୟ,

ମାତ ଆେମମାେନ େଫରି ଉଜାଡ଼ ସାନସବୁ ନିମାଣ କରିବା।” ଏଥପାଇଁ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହି କଥା କହନି, “େସମାେନ ନିମାଣ କରିେବ, ମାତ

ଆେମ ଭାଙି ପକାଇବା ଆଉ, େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଦୁଷତାର େଦଶ ଓ

ପରେମଶରଙର ନିତ େକାଧର ପାତ ସରୂପ େଗାଷୀ େବାଲ ନାମ େଦେବ।”

5ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ସଚକୁ ତାହା େଦଖବ ଓ ତୁେମମାେନ କହିବ, “ସଦାପଭୁ

ଇସାଏଲର ସୀମାର ବାହାେର ମ ମହାନ ଅଟନି।” 6 “ପୁତ ଆପଣା ପିତାକୁ

ଓ ଦାସ ଆପଣା ମୁନିବକୁ ସମାଦର କେର; ମାତ ଆେମ ଯଦି ପିତା ଅଟୁ,

େତେବ ଆମର ସମାଦର କାହ? ଓ ଆେମ ଯଦି ମୁନିବ ଅଟୁ, େତେବ ଆମ

ପତି ଭୟ କାହ? େହ ଆମ ନାମର ଅବ ାକାରୀ ଯାଜକଗଣ, େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହା କହନି। ପୁଣି, ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘ଆେମମାେନ

କାହେର ତୁମ ନାମ ଅବ ା କରିଅଛୁ।’ 7ଆମ ଯ େବଦିର ଉପେର ଅଶୁଚି

ରୁଟି ଉତଗ କରି, ତଥାପି ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘ଆେମମାେନ କାହେର

ତୁମକୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛୁ? ସଦାପଭୁଙ େମଜ େଯ ତୁଚ,’ ଏହା କହି, ତାହା

କରୁଅଛ। 8 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯ ନିମେନ େଯେତେବେଳ ଅନ ପଶୁ

ଉତଗ କର, ତାହା କʼଣ ମନ ନୁେହଁ? ଓ େଯେତେବେଳ େଲଙଡ଼ା ଓ େରାଗୀ

ପଶୁ ଉତଗ କର, େସ କʼଣ ମନ ନୁେହଁ? ଏେବ ତୁମର େଦଶା କକୁ ତାହା

େଭଟି ଦିଅ; େସ କି ତୁମ ପତି ପସନ େହେବ? ଅବା େସ କି ତୁମଙୁ ଗହଣ

କରିେବ? ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 9 ଆଉ, ପରେମଶର

େଯପରି ଆମମାନଙ ପତି ଦୟାଳୁ େହେବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙର ଅନୁଗହ

ପାଥନା କରୁଅଛ; ମାତ ତୁମମାନଙ ଏପରି ଆଚରଣ େଦଖ େସ କʼଣ

ତୁମମାନଙ ମ ରୁ କାହାକୁ ଗହଣ କରିେବ? େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି।
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10ଆଃ, ତୁେମମାେନ େଯପରି ବୃଥାେର ଆମ ଯ େବଦି ଉପେର ଅଗି ଜଳାଇ

ନ ପାରିବ, ଏଥପାଇଁ କବାଟ ବନ କରିବାକୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ ମ େର ଜେଣ

ଥାଆନା! େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁମମାନଙଠାେର ଆମର କିଛି

ସେନାଷ ନାହ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ହସରୁ ଆେମ େନୖେବଦ ଗହଣ କରିବା

ନାହ। 11କାରଣ ସୂଯ ର ଉଦୟଠାରୁ ତହର ଅସ େହବା ପଯ ନ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଆମର ନାମ ମହ ଅେଟ ଓ ପେତ କ ସାନେର

ଆମ ନାମ ଉେଦଶ େର ଧୂପ ଓ ପବିତ େନୖେବଦ ଉତଗ କରାଯାଉଅଛି;

କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ଅନ େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର

ଆମର ନାମ ମହ ଅେଟ। 12 ମାତ ସଦାପଭୁଙର େମଜ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି

ଓ ତହର ଫଳ, ଅଥା , ତାହାଙର ଖାଦ ତୁଚ, ଏହା କହି ତୁେମମାେନ

େସହି ନାମକୁ ଅଶୁଚି କରୁଅଛ। 13ଆହୁରି, ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘େଦଖ,

ଏହା କିପରି କାନିଜନକ’ ଓ ତୁେମମାେନ ତାହା ତୁଚ ାନ କରିଅଛ, ଏହା

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି; ଆଉ, ତୁେମମାେନ ବଳାତାରେର ଧୃତ ଓ

େଲଙଡ଼ା ଓ େରାଗୀ ପଶୁ ଆଣିଅଛ; ଏହିରୂେପ ତୁେମମାେନ େନୖେବଦ

ଆଣୁଅଛ; ଏହା କି ଆେମ ତୁମମାନଙ ହସରୁ ଗହଣ କରିବା? ଏହା ସଦାପଭୁ

କହନି। 14 ମାତ ଆପଣା ପଲର ପୁଂପଶୁ ଥେଲ େହଁ େଯଉଁ ପତାରକ ମାନତ

କରି ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଖୁନବିଶିଷ ପଶୁ ଉତଗ କେର, େସ ଅଭଶପ େହଉ;

କାରଣ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ଆେମ ମହାନ ରାଜା ଅଟୁ ଓ ଅନ

େଦଶୀୟମାନଙ ମ େର ଆମର ନାମ ଭୟଙର ଅେଟ।”

2 “ଏେବ େହ ଯାଜକଗଣ, ତୁମମାନଙ ପତି ଏହି ଆ ା। 2 େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ କହନି, ଯଦି ତୁେମମାେନ ନ ଶୁଣିବ ଓ ଆମ ନାମକୁ େଗୗରବ

େଦବା ନିମେନ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ, େତେବ ଆେମ ତୁମମାନଙ ଉପେର

ଅଭଶାପ େପରଣ କରିବା ଓ ଆେମ ତୁମମାନଙର ଆଶୀବାଦସକଳକୁ

ଅଭଶାପ େଦବା; ହଁ, େସହି ସବୁକୁ ଅଭଶାପ େଦଇ ସାରିଅଛୁ, କାରଣ

ତୁେମମାେନ ତହେର ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ। 3 େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ସନାନଗଣଙୁ ଧମକାଇବା ଓ ତୁମମାନଙ ମୁଖେର ମଳ, ଅଥା , ତୁମମାନଙ

ବଳିସକଳର ମଳ ପସାରିବା; ଆଉ, ତୁେମମାେନ ତହ ସେଙ ନୀତ େହବ।

4ତହେର େଲବୀ ସହିତ ଆମର ନିୟମ େଯପରି େହବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଯ ଏହି ଆ ା େପରଣ କରିଅଛୁ, ଏହା ତୁେମମାେନ
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ଜାଣିବ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 5 ତାହା ସେଙ ଆମର

େଯଉଁ ନିୟମ ଥଲା, ତାହା ଜୀବନ ଓ ଶାନିକର ଥଲା; ଆଉ, େସ େଯପରି

ଆମକୁ ଭୟ କରିବ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ତାହାକୁ ତାହା େଦଲୁ, ପୁଣି େସ

ଆମକୁ ଭୟ କଲା ଓ ଆମ ନାମର ସମମ କଲା। 6 ତାହାର ମୁଖେର

ସତ ର ବ ବସା ଥଲା, ତାହାର ଓଷାଧରେର ଅନ ାୟ େଦଖାଗଲା ନାହ; େସ

ଶାନିେର ଓ ସରଳତାେର ଆମ ସେଙ ଗମନାଗମନ କଲା ଓ ଅେନକଙୁ

ଅଧମରୁ େଫରାଇଲା। 7କାରଣ ଯାଜକର ଓଷାଧର ାନ ରକା କରିବାର

ଉପଯୁକ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ବ ବସା ଅେନଷଣ କରିବାର େଲାକମାନଙର

ଉପଯୁକ; କାରଣ େସ େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙର ବାତାବାହକ। 8 ମାତ

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ ବିପଥଗମନ କରିଅଛ ଓ

ଅେନକଙୁ ବ ବସା ପଥେର ଝୁଣାଇ ଅଛ; ତୁେମମାେନ େଲବୀର ନିୟମ

ଭଷ କରିଅଛ। 9 ତୁେମମାେନ ଆମର ପଥ ରକା କରି ନାହଁ, ମାତ ବ ବସା

ଶିକାେର ମୁଖାେପକା କରିଅଛ, ଏଥପାଇଁ ଆେମ ମ ସମୁଦାୟ େଲାକଙ

ସାକାତେର ତୁମମାନଙୁ ତୁଚ ଓ ଅଧମ କରିଅଛୁ।” 10ଆମ ସମସଙର କି

ଏକ ପିତା ନାହାନି? ଏକ ପରେମଶର କି ଆମମାନଙୁ ସୃଷି କରି ନାହାନି?

ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ପିତାଙର ନିୟମ ଅପବିତ କରି ପେତ କ

େଲାକ କାହକି ଆପଣା ଆପଣା ଭାତା ପତି ବିଶାସଘାତକତା କରୁଅଛୁ? 11

ଯିହୁଦା ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛି, ଆଉ ଇସାଏଲର ମ େର ଓ ଯିରୂଶାଲମ

ମ େର ଘୃଣାେଯାଗ କିୟା କରାଯାଇଅଛି; କାରଣ ସଦାପଭୁଙର ପିୟ ବା

ପବିତ ମନିର, ଯିହୁଦା ତାହା ଅପବିତ କରିଅଛି ଓ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାର

କନ ାକୁ ବିବାହ କରିଅଛି। 12 େଯଉଁ ଜନ ଏହି କମ କେର, ସଦାପଭୁ

ଯାକୁବର ତମୁସକଳରୁ ତାହାର ସମକୀୟ, େଯେକହି ହୁଅନୁ ଓ ଏପରିକି

େଯେକହି େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େକୗଣସି େନୖେବଦ

ଉତଗ କରୁ, ତାହାକୁ ମ ଉଚିନ କରିେବ। 13 ତୁେମମାେନ ମ ଏହି କମ

କରୁଅଛ; ତୁେମମାେନ େଲାତକେର, େରାଦନେର ଓ ଆତସରେର ସଦାପଭୁଙ

ଯ େବଦିକୁ ଏପରି ଆଚନ କରୁଅଛ, କାରଣ େସ ଆଉ ତୁମର େନୖେବଦ

ପତି ଦୃଷିପାତ କରନି ନାହ, କିଅବା ତୁଷ େହାଇ ତୁମମାନଙ ହସରୁ ତାହା

ଗହଣ କରନି ନାହ। 14 ତଥାପି ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, “ଏଥର କାରଣ

କଅଣ?” ସଦାପଭୁ ତୁମର ଓ ତୁମ େଯୗବନ କାଳର ଭାଯ ା ମ େର ସାକୀ
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େହାଇଅଛନି, େସ ତୁମର ସଖୀ ଓ ତୁମ ନିୟମକୃତ ଭାଯ ା େହେଲ େହଁ

ତୁେମ ତାହା ପତି ବିଶାସଘାତକତା କରିଅଛ। 15 ପୁଣି, ତାହାଙଠାେର

ଆତାର ଅବଶିଷାଂଶ ଥେଲ େହଁ େସ କି ଏକ ନ କେଲ? ଆଉ କାହକି ଏକ

କେଲ? େସ ଈଶରୀୟ ଏକ ବଂଶ ଉତନ କରିବା ନିମେନ େଚଷା କେଲ।

ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆତା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ ଓ

େକହି ଆପଣା ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର ଭାଯ ା ପତି ବିଶାସଘାତକତା ନ

କରୁ। 16 “କାରଣ ଆେମ ସୀତ ାଗ ଘୃଣା କରୁ, ଏହା ସଦାପଭୁ ଇସାଏଲର

ପରେମଶର କହନି ଓ େଯ ଆପଣା ବସକୁ େଦୗରାତ େର ଆଚାଦିତ କେର,

ତାହାକୁ ଆେମ ଘୃଣା କରୁ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି; ଏେହତୁ

ତୁେମମାେନ େଯପରି ବିଶାସଘାତକତା ନ କର, ଏଥପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା

ଆତା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ।” 17 ତୁେମମାେନ ଆପଣାମାନଙର

ବାକ ଦାରା ସଦାପଭୁଙୁ କାନ କରିଅଛ। ତଥାପି ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ,

“ଆେମମାେନ କାହେର ତାହାଙୁ କାନ କରିଅଛୁ? ପେତ କ େଲାକ େଯ କୁକମ

କେର, େସ ସଦାପଭୁଙ ଦୃଷିେର ଉତମ ଓ େସମାନଙଠାେର େସ ସନୁଷ

ହୁଅନି, େନାହିେଲ ବିଚାରକତା ପରେମଶର କାହାନି?” ଏପରି କହି କାନ

କରୁଅଛ।

3 “େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ବାତାବାହକଙୁ େପରଣ କରୁଅଛୁ ଓ େସ ଆମ

ଆଗେର ପଥ ପସୁତ କରିବ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ପଭୁଙର ଅେନଷଣ

କରୁଅଛ, େସ ଅକସା ଆପଣା ମନିରକୁ ଆସିେବ; ଆଉ, ନିୟମର େଯଉଁ

ବାତାବାହକଠାେର ତୁେମମାେନ ସନୁଷ ଅଟ, େଦଖ, େସ ଆସୁଅଛନି,” ଏହା

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 2 ମାତ ତାହାଙର ଆଗମନ ଦିନ କିଏ

ସହିପାେର? ଆଉ, େସ ଦଶନ େଦବା େବେଳ କିଏ ଠିଆ େହବ? କାରଣ

େସ ପରିଷାରକାରୀର ଅଗି ତୁଲ ଓ ଲୁଗା ସଫା କାର ସରୂପ; 3 ପୁଣି,

େସ େରୗପ ପରିଷାରକ ଓ ଶୁଚିକାରକର ତୁଲ ବସିେବ ଓ େସ େଲବୀର

ସନାନଗଣଙୁ ପରିଷାର କରିେବ ପୁଣି ସୁନା ଓ ରୂପା ପରି େସମାନଙୁ ବିଶୁଦ

କରିେବ; ତହେର େସମାେନ ସଦାପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ଧାମକତାର େନୖେବଦ

ଉତଗ କରିେବ। 4 େସେତେବେଳ, ପୁରାତନ କାଳର ଦିନେର ଓ ପାଚୀନ

କାଳର ବଷେର େଯପରି େହଉଥଲା, େସପରି ଯିହୁଦାର ଓ ଯିରୂଶାଲମର

େନୖେବଦ ସଦାପଭୁଙର ସେନାଷଜନକ େହବ। 5 “ପୁଣି, ଆେମ ବିଚାର
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କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆଉ, ତାନିକ ଓ ବ ଭଚାରୀ

ଓ ମିଥ ା ଶପଥକାରୀମାନଙ ବିରୁଦେର ଓ େଯଉଁମାେନ େବତନଜୀବୀର

େବତନ ବିଷୟେର, ବିଧବା ଓ ପିତୃହୀନ ପତି ଅତ ାଚାର କରନି, ଆଉ

ବିେଦଶୀର ପତି ଅନ ାୟ କରନି ଓ ଆମଙୁ ଭୟ ନ କରନି, େସମାନଙ

ବିରୁଦେର ଆେମ ଶୀଘ ସାକୀ େହବା,” ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

କହନି। 6 “କାରଣ ଆେମ ସଦାପଭୁ, ଆମର ପରିବତନ ନାହ; ଏେହତୁ େହ

ଯାକୁବଙ ସନାନଗଣ, ତୁମମାନଙର ବିନାଶ େହାଇ ନାହ। 7 ତୁମମାନଙର

ପୂବପୁରୁଷଗଣର ସମୟଠାରୁ ତୁେମମାେନ ଆମର ବିଧସବୁ ଲଙନ କରିଅଛ

ଓ େସହି ସବୁ ପାଳନ କରି ନାହଁ। ଆମ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ, ତହେର

ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସିବା,” ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ

କହନି। ମାତ ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମମାେନ କିପରି େଫରିବା?”

8 ମନୁଷ କି ପରେମଶରଙ ଦବ େଚାରି କରିବ? ତଥାପି ତୁେମମାେନ

ଆମର ଦବ େଚାରି କରୁଅଛ। ମାତ ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, “ଆେମମାେନ

କିପରି ତୁମର ଦବ ଦଶମାଂଶେର ଓ େନୖେବଦ େର େଚାରି କରିଅଛୁ?” 9

ତୁେମମାେନ ଅଭଶାପେର ଅଭଶପ େହାଇଅଛ; କାରଣ ତୁେମମାେନ, ହଁ,

ଏହିସବୁ େଗାଷୀ ଆମର ଦବ େଚାରି କରିଅଛି। 10ଆମର ଗୃହେର େଯପରି

ଖାଦ ରହିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଆମର ଭଣାରକୁ ସମୂଣ ଦଶମାଂଶ

ଆଣ, ଆଉ ଆେମ ଆକାଶସ ଦାରସବୁ ମୁକ କରି, ରଖବା ପାଇଁ ସାନ ନିଅଣ

େହବା ପଯ ନ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆଶୀବାଦରୂପ ବୃଷି ବଷାଇବା କି ନାହ,

ଏହି ବିଷୟେର ଏେବ ଆମର ପରୀକା ନିଅ, 11 ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙ

ସକାଶୁ ଗାସକାରୀକୁ ଧମକାଇବା, ତହେର େସ ତୁମମାନଙ ଭୂମିର ଫଳ ନଷ

କରିବ ନାହ; କିଅବା େକତେର ତୁମମାନଙର ଦାକାଲତାର ଫଳ ଅକାଳେର

ଝଡ଼ିବ ନାହ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 12 ସମସ େଗାଷୀ

ତୁମମାନଙୁ ସୁଖୀ କହିେବ କାରଣ ତୁେମମାେନ ଏକ ମେନାହର େଦଶ

େହବ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 13ସଦାପଭୁ କହନି, “ଆମ

ବିରୁଦେର ତୁମମାନଙର କଥାସବୁ କଠିନ େହାଇଅଛି ଏହା େସୖନ ାଧପତି

ସଦାପଭୁ କହନି। ତଥାପି ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘ଆେମମାେନ କାହେର ତୁମ

ବିରୁଦେର କଥା କହିଅଛୁ?’ 14 ତୁେମମାେନ କହିଅଛ, ‘ପରେମଶରଙର

େସବା କରିବାେର କି ଲାଭ? ଆଉ, ଆେମମାେନ େଯ ତାହାଙର ଅ◌ା ା ରକା
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କରିଅଛୁ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁଙ ଛାମୁେର ଅନୁତପ େହାଇ ଗମନାଗମନ

କରିଅଛୁ, ଏଥେର ଆମମାନଙର କି ଲାଭ? 15ପୁଣି, ଏେବ ଆେମମାେନ

ଅହଙାରୀକୁ ସୁଖୀ କହୁ; ହଁ, ଦୁଷାଚାରୀମାେନ ବଦଷୁ ହୁଅନି; ହଁ, େଯଉଁମାେନ

ପରେମଶରଙର ପରୀକା କରନି, େସମାେନ ରକା ପାଆନି।’” 16 େସହି

ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କେଲ, େସମାେନ ଏକଆେରକର

ସେଙ କଥାବାତା କେଲ; ଆଉ, ସଦାପଭୁ ମେନାେଯାଗ କରି ତାହା ଶୁଣିେଲ ଓ

େଯଉଁମାେନ ସଦାପଭୁଙୁ ଭୟ କେଲ ଓ ତାହାଙ ନାମ ାନ କେଲ, େସମାନଙ

ନିମେନ ଏକ ସରଣାଥ ନଳାକାର ପୁସକ ତାହାଙ ଛାମୁେର େଲଖାଗଲା। 17

େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି, “େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ କାଯ କରିବା, େସହି

ଦିନ େସମାେନ ଆମର େଲାକ, ଅଥା , ଆମର ସଞିତ ଧନ େହେବ; ପୁଣି,

େକୗଣସି ମନୁଷ େଯପରି ଆପଣାର େସବାକାରୀ ନିଜ ପୁତ ପତି ଦୟା

କେର, େସହିପରି ଆେମ େସମାନଙ ପତି ଦୟା କରିବା। 18 େସେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ, ଧାମକ ଓ ଦୁଷ, େଯ ପରେମଶରଙ େସବା କେର ଓ େଯ

ତାହାଙର େସବା ନ କେର, େସମାନଙ ମ େର ପେଭଦ େଦଖବ।

4କାରଣ େଦଖ, େସହି ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଅଗିକୁଣ ପରି ଜଳୁଅଛି; ପୁଣି,

ଅହଙାରୀ ଓ ଦୁଷାଚାରୀ ସମେସ ନଡ଼ା ପରି େହେବ; ଆଉ, େସମାନଙର ମୂଳ

କି ଡାଳ େଯପରି ଅବଶିଷ ନ ରହିବ, ଏଥପାଇଁ େଯଉଁ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା

େସମାନଙୁ ଦଗ କରିବ, ଏହା େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ କହନି। 2 ମାତ ଆମ

ନାମକୁ ଭୟ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ ପତି ଧମରୂପ ସୂଯ

ଆେରାଗ ଦାୟକ କିରଣ ସଂଯୁକ େହାଇ ଉଦିତ େହବ; ଆଉ, ତୁେମମାେନ

ବାହାର େହାଇ ହୃଷପୁଷ େଗାବତ ତୁଲ କୁଦା ମାରିବ। 3 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ

ଦୁଷମାନଙୁ ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଇବ; କାରଣ େଯଉଁ ଦିନ ଆେମ କାଯ

କରିବା, େସହି ଦିନ େସମାେନ ତୁମମାନଙର ତଳିପାର ଅଧଃସିତ ଭସ

େହେବ, େସୖନ ାଧପତି ସଦାପଭୁ ଏହା କହନି। 4ଆେମ େହାେରବେର ସମଗ

ଇସାଏଲ ନିମେନ େଯଉଁ ବିଧ ଓ ଶାସନସକଳ ଆେଦଶ କଲୁ, ଆମ ଦାସ

େମାଶାଙର େସହି ବ ବସା ତୁେମମାେନ ସରଣ କର। 5 େଦଖ, ସଦାପଭୁଙର

ମହ ଓ ଭୟଙର ଦିନର ଆଗମନ ପୂେବ ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଏଲୀୟ ଭବିଷ ବକାଙୁ େପରଣ କରିବା। 6 ପୁଣି, ଆେମ ଆସି େଯପରି
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ପୃଥବୀକୁ ଅଭଶାପେର ଆଘାତ ନ କରୁ, ଏଥପାଇଁ େସହି ସନାନଗଣ ପତି

ପିତୃଗଣର ହୃଦୟ ଓ ପିତୃଗଣ ପତି ସନାନଗଣର ହୃଦୟ େଫରାଇବ।”





NEW TESTAMENT



େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ପିତଃ, ଏମାନଙୁ କମା କର, କାରଣ ଏମାେନ କଅଣ କରୁଅଛନି, ତାହା ଜାଣନି ନାହ।”

ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ ବସସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କେଲ।

ଲୂକ 23:34



ମାଥଉ 1861

ମାଥଉ
1ଅବହାମଙ ସନାନ ଓ ଦାଉଦଙ ସନାନ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବଂଶାବଳୀ।

2 ଅବହାମ ଇ ହାକଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଯାକୁବ, ଯିହୂଦା ଓ ତାହାଙ ଭାଇମାନଙୁ ଜନ େଦେଲ, 3 ଯିହୂଦା ତାମରଙ

ଗଭରୁ େପରସ ଓ େସରହଙୁ ଜନ େଦେଲ, େପରସ ହିେଷାଣଙୁ ଜନ େଦେଲ,

4 ହିେଷାଣ ଅରାମଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଅରାମ ଅମୀନାଦବଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଅମୀନାଦାବ ନହେଶାନଙୁ ଜନ େଦେଲ, ନହେଶାନ ସଲେମାନଙୁ ଜନ

େଦେଲ, 5 ସଲେମାନ ରାହାବଙ ଗଭରୁ େବାୟଜଙୁ ଜନ େଦେଲ, େବାୟଜ

ରୂତଙ ଗଭରୁ ଓେବଦଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଓେବଦ ଯିଶୀଙୁ ଜନ େଦେଲ, 6

ଯିଶୀ ଦାଉଦ ରାଜାଙୁ ଜନ େଦେଲ। ଦାଉଦ ଉରୀୟଙ ଭାଯ ାଙ ଗଭରୁ

ଶେଲାମନଙୁ ଜନ େଦେଲ, 7 ଶେଲାମନ ରିହବୀୟାମଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ରିହବୀୟାମ ଅବୀୟଙୁ ଜନ େଦେଲ, 8 ଅବୀୟ ଆସାଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଆସା

ଯିେହାଶାଫଟଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଯିେହାଶାଫଟ େଯାରାମଙୁ ଜନ େଦେଲ,

େଯାରାମ ଉଜୀୟଙୁ ଜନ େଦେଲ, 9 ଉଜୀୟ େଯାଥମଙୁ ଜନ େଦେଲ,

େଯାଥମ ଆହ ଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଆହ ହିଜକୀୟଙୁ ଜନ େଦେଲ, 10

ହିଜକୀୟ ମନଃଶିଙୁ ଜନ େଦେଲ, ମନଃଶି ଆେମାନଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଆେମାନ େଯାଶୀୟଙୁ ଜନ େଦେଲ, 11 ବାବିଲକୁ ନିବାସିତ େହବା ସମୟେର

େଯାଶୀୟ ଯିକନୀୟ ଓ ତାହାଙ ଭାଇମାନଙୁ ଜନ େଦେଲ। 12ବାବିଲକୁ

ନିବାସିତ େହବା ପେର ଯିକନୀୟ ଶଲୀେୟଲଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଶ ଟୀେୟ

ଜିରୁବାବିଲଙୁ ଜନ େଦେଲ, 13 ଜିରୁବାବିଲ ଅବୀହୁଦଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଅବୀହୁଦ ଏଲୀୟାକିମଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଏଲୀୟାକିମ ଆେସାରଙୁ ଜନ େଦଲ,

14ଆେସାର ସାେଦାକଙୁ ଜନ େଦେଲ, ସାେଦାକ ଆଖମଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଆଖମ ଏଲହୁଦଙୁ ଜନ େଦେଲ, 15 ଏଲହୁଦ ଏଲୀୟାଜରଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଏଲୀୟାଜର ମତାନଙୁ ଜନ େଦେଲ, 16ମତାନ ଯାକୁବଙୁ ଜନ େଦେଲ,

ଯାକୁବ ମରୀୟମଙ ସାମୀ େଯାେଷଫଙୁ ଜନ େଦେଲ, ଏହି ମରୀୟମଙ

ଗଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ େହେଲ, ତାହାଙୁ ଖୀଷ କୁହାଯାଏ। 17 ଏହି ପକାେର

ସମେସ ଅବହାମଙଠାରୁ ଦାଉଦଙ ପଯ ନ ଚଉଦ ପୁରୁଷ, ଆଉ ଦାଉଦଙ

ଠାରୁ ବାବିଲ ନିବାସନ ପଯ ନ ଚଉଦ ପୁରୁଷ, ପୁଣି, ବାବିଲ ନିବାସନଠାରୁ

ଖୀଷଙ ପଯ ନ ଚଉଦ ପୁରୁଷ। 18 ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଜନ ଏହି ପକାେର
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େହଲା। ତାହାଙ ମାତା ମରୀୟମଙର େଯାେଷଫଙ ସହିତ ବିବାହ ନିବନ

େହଲା ପେର େସମାନଙ ସହବାସ ପୂେବ େସ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ଗଭବତୀ

େହାଇଅଛନି େବାଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା। 19 ଏଥେର ତାହାଙ ସାମୀ େଯାେଷଫ

ଧାମକ ଥବାରୁ ଏବଂ ତାହାଙୁ ପକାଶେର ନିନାର ପାତ କରିବାକୁ ଇଚା ନ

କରିବାରୁ େଗାପନେର ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରିବାକୁ ସିର କେଲ। 20 କିନୁ

େସ ଏହା ମନସ କଲା ପେର, େଦଖ, ପଭୁଙର ଜେଣ ଦୂତ ସପେର ତାହାଙୁ

ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “େହ ଦାଉଦଙ ସନାନ େଯାେଷଫ, ତୁମର ଭାଯ ା

ମରୀୟମଙୁ ଗହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ତାହାଙର ଗଭ

ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା େହାଇଅଛି। 21 େସ ପୁତ ପସବ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ

ତାହାଙ ନାମ ଯୀଶୁ େଦବ, କାରଣ େସ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙର

ସମସ ପାପରୁ ପରିତାଣ କରିେବ।” 22 ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ପଭୁଙ ଉକ ଏହି

ବାକ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ଏସମସ ଘଟିଲା, 23 “େଦଖ,

ଜେଣ କନ ା ଗଭବତୀ େହାଇ ପୁତ ପସବ କରିେବ, ଆଉ େଲାେକ ତାହାଙ

ନାମ ଇମାନୁଏଲ େଦେବ,” ଏହି ନାମର ଅଥ “ଆମମାନଙ ସହିତ ଈଶର।”

24 ଏଥେର େଯାେଷଫ ନିଦରୁ ଉଠି ପଭୁଙ ଦୂତ ତାହାଙୁ େଯପରି ଆ ା

େଦଇଥେଲ, େସହିପରି କେଲ ଓ ନିଜ ଭାଯ ାଙୁ ଗହଣ କେଲ; 25 କିନୁ େସ

ପୁତ ପସବ ନ କରିବା ପଯ ନ ତାହାଙ ସହିତ ସହବାସ କେଲ ନାହ, ଆଉ

େସ ପୁତଙ ନାମ ଯୀଶୁ େଦେଲ।

2 େହେରାଦ ରାଜାଙ ସମୟେର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର େବଥଲହିମେର

ଯୀଶୁଙ ଜନ େହବା ପେର, େଦଖ, ପୂବ ଦିଗେର ଥବା େଦଶରୁ େକେତକ

ପଣିତ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆସି କହିେଲ, 2 “ଯିହୁଦୀମାନଙର େଯଉଁ ରାଜା

ଜନଗହଣ କରିଅଛନି, େସ େକଉଁଠାେର? କାରଣ ଆେମମାେନ ପୂବ ଦିଗେର

ତାହାଙ ତାରା େଦଖ ତାହାଙୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ।” 3 ଏହା ଶୁଣି

େହେରାଦ ରାଜା ଓ ତାହାଙ ସହିତ ସମସ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ଉ ବିଗ

େହେଲ; 4 ପୁଣି, େସ େଲାକଙର ସମସ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀଙୁ ଏକତ

କରି, ଖୀଷ େକଉଁଠାେର ଜନଗହଣ କରିେବ, ତାହା େସମାନଙଠାରୁ ବୁଝିବା

ପାଇଁ େଚଷା କେଲ। 5 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର

େବଥଲହିମେର, କାରଣ ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଏପରି େଲଖାଅଛି, 6 “ଆଉ େଗା

ଯିହୂଦାଙ ପେଦଶର େବଥଲହିମ, ତୁ ଯିହୂଦାର ପଧାନ ନଗରସମୂହ ମ େର
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େକୗଣସି ପକାେର କୁଦତମ େନାହଁୁ, କାରଣ େଯ ଆମର ଇସାଏଲ େଲାକଙୁ

ପତିପାଳନ କରିେବ, ଏପରି ଜେଣ ଶାସନକତା େତାʼଠାରୁ ଆସିେବ।” 7

ତାହାପେର େହେରାଦ ପଣିତମାନଙୁ େଗାପନେର ଡାକି, େସହି ତାରା େକଉଁ

ସମୟେର େଦଖାଗଲା, ଏହା େସମାନଙଠାରୁ ଠି ଭାବେର ବୁଝିେନେଲ। 8

ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ େବଥଲହିମକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆପଣମାେନ ଯାଇ

େସହି ଶିଶୁଙ ସମନେର ଠି ଭାବେର ଅନୁସନାନ କରନୁ, ଆଉ ସନାନ

ପାଇଲାକଣି ଆମକୁ ସମାଦ ଦିଅନୁ, େଯପରି ଆେମ ମ ଯାଇ ତାହାଙୁ

ପଣାମ କରିବା।” 9 େସଥେର େସମାେନ ରାଜାଙ କଥା ଶୁଣି ଚାଲଗେଲ;

ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ପୂବେଦଶେର େଯଉଁ ତାରା େଦଖଥେଲ, ତାହା

େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇ, େଯଉଁଠାେର ଶିଶୁ ଥେଲ, େଶଷେର େସହି

ସାନ ଉପେର ରହିଗଲା। 10 େସମାେନ ତାରା େଦଖ ମହାନନେର ଅତିଶୟ

ଆନନିତ େହେଲ, 11 ଆଉ, ଘର ଭତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁଙୁ ତାହାଙ ମାତା

ମରୀୟମଙ ସଙେର େଦଖ, ତାହାଙୁ ଭୂମିଷ ପଣାମ କେଲ ଏବଂ ଆରାଧନା

କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା େପଡ଼ି ଫଟାଇ ତାହାଙୁ ସୁନା, କୁନୁରୁ ଓ

ଗନରସ ଉପହାର େଦେଲ। 12 ପେର େହେରାଦଙ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ନ

ଯିବାକୁ ସପେର ସତକବାଣୀ ପାଇ େସମାେନ ଅନ ପଥ େଦଇ ଆପଣା

େଦଶକୁ ଚାଲଗେଲ। 13 େସମାେନ ଚାଲଯିବା ପେର, େଦଖ, ପଭୁଙର

ଜେଣ ଦୂତ ସପେର େଯାେଷଫଙୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ

ତାହାଙ ମାତାଙୁ େନଇ ମିସରକୁ ପଳାଅ, ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ ନ କହିବା

ପଯ ନ େସଠାେର ରୁହ, କାରଣ ଶିଶୁଙୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ େହେରାଦ

ତାହାଙୁ ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ ତ।” 14 ଏଥେର େସ ଉଠି ରାତିେର ଶିଶୁ

ଓ ତାହାଙ ମାତାଙୁ େନଇ ମିସରକୁ ପଳାଇଗେଲ, 15ଆଉ େହେରାଦଙ

ମରଣ ପଯ ନ େସଠାେର ରହିେଲ, େଯପରି ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ପଭୁଙ

ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ ହୁଏ, “ମିସରରୁ ଆେମ ଆପଣା ପୁତଙୁ ଆହାନ

କଲୁ।” 16ଇତିମ େର େହେରାଦ ପଣିତମାନଙ ଦାରା ଆପଣାକୁ ପବଞିତ

େହବା େଦଖ ରାଗିଗେଲ, ଆଉ େସମାନଙ ନିକଟରୁ ଉତମ ରୂେପ େଯଉଁ

ସମୟେର ବୁଝିଥେଲ, ତଦନୁସାେର ଦୁଇ ବଷ ଓ େସଥରୁ କ ବୟସ େଯେତ

ବାଳକ େବଥଲହିମ ପୁଣି, େସଥର ସମସ ସୀମା ମ େର ଥେଲ, େଲାକ

ପଠାଇ େସହି ସମସଙୁ ବଧ କରାଇେଲ। 17 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ
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ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ େହଲା, 18 “ରାମାେର ସର

ଶୁଣାଗଲା, େରାଦନ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପ, ରାେହଲ ଆପଣା ସନାନମାନଙ

ନିମେନ େରାଦନ କରୁଥେଲ; ଆଉ େସମାେନ ନାହାନି େବାଲ େସ ସାନନାର

କଥା ମାନିବାକୁ ଇଚା କରୁ ନ ଥେଲ।” 19 େହେରାଦଙ ମୃତୁ ପେର,

େଦଖ, ପଭୁଙର ଜେଣ ଦୂତ ମିସରେର େଯାେଷଫଙୁ ସପେର ଦଶନ େଦଇ

କହିେଲ, 20 “ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ ମାତାଙୁ େନଇ ଇସାଏଲ େଦଶକୁ ଯାଅ,

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶିଶୁଙ ପାଣ ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ େଚଷା କରୁଥେଲ,

େସମାନଙର ମୃତୁ ଘଟିଅଛି।” 21 େସଥେର େସ ଉଠି ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ

ମାତାଙୁ େନଇ ଇସାଏଲ େଦଶକୁ ଆସିେଲ। 22ମାତ ଆଖଲାୟ ଆପଣା

ପିତା େହେରାଦଙ ସାନେର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର ରାଜା େହାଇଅଛନି, ଏହା

ଶୁଣି େସଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ େସ ଭୟ କେଲ; କିନୁ ସପେର ପତ ାେଦଶ ପାଇ

େସ ଗାଲଲୀ ଅଞଳକୁ ପଳାଇଗେଲ 23 ଓ ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରେର ଯାଇ

ବାସ କେଲ, େଯପରି ଭାବବାଦୀମାନଙ ଦାରା ଉକ ବାକ ସଫଳ ହୁଏ େଯ,

“େସ ନାଜରିତୀୟ େବାଲ ଖ ାତ େହେବ।”

3 େସହି କାଳେର ବାପିଜକ େଯାହନ ଉପସିତ େହାଇ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର

ପାନରେର େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 2 “ମନପରିବତନ କର,

କାରଣ ସଗରାଜ ସନିକଟ।” 3 ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ ଯାହାଙ ବିଷୟେର

ଏହି ବାକ କହିଥେଲ, “ଏ େସହି ବ କି, ପାନରେର ଉଚ ଶବ କରୁଥବା

ଜଣକର ସର, ‘ପଭୁଙ ପଥ ପସୁତ କର, ତାହାଙ ରାଜଦାଣ ସଳଖ କର।’” 4

େସହି େଯାହନ ଓଟ େଲାମର ବସ ପିନୁଥେଲ ଓ ଆପଣା ଅଣାେର ଚମପଟୁକା

ବାନୁଥେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ଖାଦ ପଙପାଳ (କ ାରବ ବୃକର ଫଳ) ଓ

ବନମଧୁ ଥଲା। 5 େସେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ ଓ ସମସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ

ପୁଣି, ଯଦନ ନଦୀ ନିକଟବତୀ ସମସ ଅଞଳର େଲାକମାେନ ବାହାରି ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 6ଆଉଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସୀକାର କରି

ତାହାଙ ଦାରା ଯଦନ ନଦୀେର ବାପିଜିତ େହେଲ। 7 କିନୁ ଫାରୂଶୀ ଓ

ସାଦୂକୀମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ବାପିସ ନିମେନ ଆସୁଅଛନି, ଏହା େଦଖ େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େର କାଳସପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ େକାଧରୁ ପଳାୟନ

କରିବା ନିମେନ କିଏ ତୁମମାନଙୁ େଚତନା େଦଲା? 8 ଏଣୁ ମନପରିବତନର

ଉପଯୁକ ଫଳ ଉତନ କର, 9 ପୁଣି, ଅବହାମ ତ ଆମମାନଙର ପିତା, ମେନ
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ମେନ ଏପରି କହିବାକୁ ଭାବ ନାହ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଈଶର

ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବହାମଙ ନିମେନ ସନାନ ଉତନ କରିପାରନି। 10

ଆଉ ଏେବ ମ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି; ଅତଏବ େଯେକୗଣସି

ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁେର ପକାଯିବ। 11 ମଁୁ ସିନା

ତୁମମାନଙୁ ମନପରିବତନ ନିମେନ ଜଳେର ବାପିସ େଦଉଅଛି, ମାତ େମା

ପେର େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ େମାʼଠାରୁ ଅଧକ ଶକିମାନ, ତାହାଙ ପାଦୁକା

ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ େଯାଗ ନୁେହଁ; େସ ତୁମମାନଙୁ ପବିତ ଆତା ଓ

ଅଗିେର ବାପିସ େଦେବ। 12 ତାହାଙ ହାତେର କୁଲା ଅଛି, ଆଉ େସ ନିଜ

ଖଳା ଉତମଭାେବ ପରିଷାର କରି ଆପଣା ଗହମ ଅମାରେର ଏକାଠି କରି

ରଖେବ, କିନୁ ଅଗାଡ଼ିଯାକ ଲଭୁ ନ ଥବା ଅଗିେର େପାଡ଼ି ପକାଇେବ।” 13

େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯାହନଙ ଦାରା ବାପିଜିତ େହବା ନିମେନ ଗାଲଲୀରୁ

ଯଦନ ନଦୀକୁ ଆସିେଲ। 14କିନୁ େଯାହନ ତାହାଙୁ ମନା କରିବାକୁ େଚଷା

କରି କହିେଲ, “ଆପଣଙ ଦାରା ବାପିଜିତ େହବା େମାହର ଆବଶ କ, ଆଉ

ଆପଣ େମା ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନି?” 15 ମାତ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“ଏେବ ରାଜି ହୁଅ, କାରଣ ଏହି ପକାେର ସମସ ଧମକମ ସାଧନ କରିବା

ଆମମାନଙର ଉଚିତ।” େସଥେର େସ ତାହାଙ କଥାେର ରାଜି େହେଲ। 16

ଯୀଶୁ ବାପିଜିତ େହଲାକଣି ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଆକାଶ

ଉନୁକ େହଲା, ପୁଣି, େସ ଈଶରଙ ଆତାଙୁ କେପାତ ପରି ଅବତରଣ କରି

ଆପଣା ଉପରକୁ ଆସିବା େଦଖେଲ। 17ଆଉ େଦଖ, ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ

େହଲା, “ଏ ଆମର ପିୟ ପୁତ, ଏହାଙଠାେର ଆମର ପରମ ସେନାଷ।”

4 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଦାରା ପରୀକିତ େହବା ନିମେନ ପବିତ

ଆତାଙ କତୃକ ପାନରକୁ ନୀତ େହେଲ, 2 ପୁଣି, ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି

ଉପବାସ କରି େଶଷେର କୁଧତ େହେଲ। 3ଆଉ ପରୀକକ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିଲା, “ତୁେମ େଯେବ ଈଶରଙ ପୁତ, େତେବ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ାକ ରୁଟି

େହବା ପାଇଁ ଆ ା ଦିଅ।” 4କିନୁ ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “େଲଖାଅଛି, ‘ମନୁଷ

େକବଳ ରୁଟିେର ବଞିବ ନାହ, ମାତ ଈଶରଙ ମୁଖରୁ ନିଗତ ପେତ କ

ବାକ େର ବଞିବ।’” 5 ତହ ଉତାେର ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ ପବିତ ନଗରୀ

ଯିରୂଶାଲମକୁ େନଇଯାଇ ମନିରର ଛାତ ଉପେର ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙୁ

କହିଲା, 6 “ତୁେମ ଯଦି ଈଶରଙ ପୁତ, େତେବ ତଳକୁ େଡଇଁପଡ଼, କାରଣ
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େଲଖାଅଛି, ‘େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଆ ା େଦେବ, ଆଉ

କାେଳ ତୁମ ପାଦ ପଥରେର ବାଜିବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତୁମକୁ ହସେର

େତାଳି ଧରିେବ।’” 7ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଆହୁରି େଲଖାଅଛି, ‘ତୁେମ

ପଭୁ ଆପଣା ଈଶରଙୁ ପରୀକା କରିବ ନାହ।’” 8 ପୁନଶ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ

େଗାଟିଏ ଅତି ଉଚ ପବତ ଉପରକୁ େନଇଯାଇ ଜଗତର ସମସ ରାଜ

ଓ େସସବୁର ଐଶଯ େଦଖାଇ କହିଲା, 9 ତୁେମ େଯେବ ଆମକୁ ଭୂମିଷ

ପଣାମ କରିବ, େତେବ ଆେମ ଏହି ସମସ ତୁମକୁ େଦବା। 10 ତହେର

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଦୂର ହ, ଶୟତାନ, କାରଣ େଲଖାଅଛି, ‘ତୁେମ

ପଭୁ ଆପଣା ଈଶରଙୁ ପଣାମ କରିବ, ପୁଣି, େକବଳ ତାହାଙର ଉପାସନା

କରିବ।’” 11 ଏଥେର ଶୟତାନ ତାହାଙୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲଗଲା, ଆଉ େଦଖ,

ଦୂତମାେନ ଆସି ତାହାଙର େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 12 ପେର େଯାହନ

ଧରାପଡ଼ିେଲଣି େବାଲ ଶୁଣି େସ ଅନର େହାଇ ଗାଲଲୀକୁ ପସାନ କେଲ; 13

ଆଉ େସ ନାଜରିତ ପରିତ ାଗ କରି ସବୂଲୂନ ଓ ନପାଲ ଅଞଳେର ଥବା

ସମୁଦ କୂଳସିତ କଫନାହୂମକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କେଲ, 14 େଯପରି

ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ ହୁଏ, 15 “ସବୂଲୂନ

େଦଶ ଓ ନପାଲ େଦଶ, ସମୁଦ ନିକଟବତୀ ଓ ଯଦନ ନଦୀର ଅପର ପାଶସ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ଗାଲଲୀ, 16ଅନକାରବାସୀ େଲାେକ ମହା ଆେଲାକ

ଦଶନ କେଲ, ଆଉ ମୃତୁ ର ଅଞଳ ଓ ଛାୟାେର ଅବସିତ େଲାକଙ ନିମେନ

ଆେଲାକ ଉଦିତ େହଲା।” 17 େସହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ େଘାଷଣା କରିବାକୁ

ଆରମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ମନପରିବତନ କର, କାରଣ ସଗରାଜ

ସନିକଟ।” 18 େସ ଗାଲଲୀ ସମୁଦକୂଳେର ବୁଲୁଥବା ସମୟେର ଶିେମାନ,

ଯାହାଙୁ ପିତର େବାଲ କହନି, ଆଉ ତାହାଙ ଭାଇ ଆନିୟ, ଏହି ଦୁଇ

ଭାଇଙୁ ସମୁଦେର ଭଉଁରୀଜାଲ ପକାଉଥବା େଦଖେଲ, କାରଣ େସମାେନ

ମତ ଜୀବୀ ଥେଲ। 19 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର,

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ମନୁଷ ଧରିବା ଶିଖାଇବି।” 20 େସଥେର େସମାେନ େସହିକଣି

ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କେଲ। 21 ପୁଣି, େସ େସଠାରୁ ଆଗକୁ

ଯାଇ େଜବଦୀଙ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ େଯାହନ ନାମକ ଆଉ ଦୁଇ

ଭାଇଙୁ େସମାନଙ ପିତା େଜବଦୀଙ ସହିତ େନୗକାେର ଜାଲ ସଜାଡ଼ୁଥବା

େଦଖ େସମାନଙୁ ଡାକିେଲ। 22 େସଥେର େସମାେନ େସହିକଣି େନୗକା ଓ
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େସମାନଙର ପିତାଙୁ ଛାଡ଼ି ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କେଲ। 23 ପେର ଯୀଶୁ

େସମାନଙ ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର ଶିକା େଦଇ ରାଜ ର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା

କରି ଏବଂ େଲାକଙର ସମସ ପକାର େରାଗ ଓ ସମସ ପକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ

କରି ସମୁଦାୟ ଗାଲଲୀେର ଭମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 24ଆଉ ତାହାଙ

ବିଷୟେର ଜନରବ ସମୁଦାୟ ସିରିୟା ଅଞଳ ପଯ ନ ବ ାପିଗଲା, ପୁଣି,

େଲାେକ ଭୂତଗସ, ମୃଗୀେରାଗୀ ଓ ପକାଘାତେରାଗୀ ଆଦି ନାନା ପକାର

େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ ଓ ଯନଣାଗସ ସମସଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ଆଉ

େସ େସମାନଙୁ ସୁସ କେଲ। 25 ପୁଣି, ଗାଲଲୀ, େଦକାପଲ, ଯିରୂଶାଲମ,

ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ଓ ଯଦନ ନଦୀର ଅପର ପାରିରୁ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ

ଆସି ତାହାଙ ପଶା ଗମନ କେଲ।

5 େଲାକମାନଙୁ େଦଖ ଯୀଶୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିେଲ, ପୁଣି, ବସିବା ପେର

ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସିେଲ। 2 େସଥେର େସ ମୁଖ ଫଟାଇ

େସମାନଙୁ ଶିକା େଦଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 3 “ଆତାେର ଦୀନହୀନ େଲାେକ

ଧନ , କାରଣ ସଗରାଜ େସମାନଙର। 4 େଶାକାତ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ

େସମାେନ ସାନନାପାପ େହେବ। 5 ନମ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ େସମାେନ

ପୃଥବୀର ଅଧକାରୀ େହେବ। 6 ଧାମକତା ନିମେନ କୁଧତ ଓ ତୃଷିତ େଲାେକ

ଧନ , କାରଣ େସମାେନ ପରିତୃପ େହେବ। 7 ଦୟାଳୁ େଲାେକ ଧନ ,

କାରଣ େସମାେନ ଦୟା ପାପ େହେବ। 8ଶୁଦଚିତ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ

େସମାେନ ଈଶରଙ ଦଶନ ପାଇେବ। 9 ଶାନିକାରକ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ

େସମାେନ ଈଶରଙ ସନାନ ଭାବେର ପରିଚିତ େହେବ। 10 ଧାମକତା ନିମେନ

ତାଡ଼ନାପାପ େଲାେକ ଧନ , କାରଣ ସଗରାଜ େସମାନଙର। 11 େଲାେକ

େଯେବ ତୁମମାନଙୁ େମାʼ ସକାେଶ ନିନା ଓ ତାଡ଼ନା କରନି, ପୁଣି, ମିଥ ାେର

ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ସମସ ପକାର ମନ କଥା କହନି, େତେବ ତୁେମମାେନ

ଧନ । 12ଆନନ କର ଓ ଉଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସଗେର ତୁମମାନଙର

ପୁରସାର ପଚୁର; େସହିପରି ତ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ପୂବରୁ ଆସିଥବା

ଭାବବାଦୀମାନଙୁ ତାଡ଼ନା କରିଥେଲ। 13 ତୁେମମାେନ ପୃଥବୀର ଲବଣ,

କିନୁ ଲବଣ ଯଦି ସାଦବିହୀନ, େତେବ ତାହା କାହେର ଲବଣାକ େହବ?

ତାହା ଆଉ େକୗଣସି କାଯ େଯାଗ ନୁେହଁ, େକବଳ ବାହାେର ପକାଯାଇ

େଲାକମାନଙ ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବାର େଯାଗ । 14ତୁେମମାେନ ଜଗତର
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େଜ ାତିଃ। ପବତ ଉପେର ସାପିତ ନଗର ଗୁପ େହାଇ ରହି ନ ପାେର; 15କିବା

େଲାକମାେନ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତେଳ ରଖନି ନାହ, ମାତ ଦୀପରୁଖା ଉପେର

ରଖନି, େସଥେର ତାହା ଗୃହେର ଥବା ସମସ େଲାକକୁ ଆେଲାକ ଦିଏ। 16

େସପକାେର ତୁମମାନଙର ଆେଲାକ େଲାକଙ ସାକାତେର ପକାଶ ପାଉ,

େଯପରି େସମାେନ ତୁମମାନଙ ସତମ େଦଖ ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତାଙର

ମହିମା କୀତନ କରିେବ। 17 ମଁୁ େଯ ବ ବସା କି ଭାବବାଦୀମାନଙ ଧମଶାସ

େଲାପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି, ଏପରି ଭାବ ନାହ; େଲାପ କରିବାକୁ ଆସି ନାହ

ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। 18 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି,

େଯପଯ ନ ଆକାଶମଣଳ ଓ ପୃଥବୀ େଲାପ ନ ପାଇବ, େସପଯ ନ ସମସ

ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ ବସାରୁ ଏକ ମାତା କି ଏକ ବିନୁ େକୗଣସି ପକାେର େଲାପ

ପାଇବ ନାହ। 19 ଅତଏବ େଯ େକହି ଏହି ସମସ କୁଦତମ ଆ ା ମ ରୁ

େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଆ ା ଅମାନ କେର ଓ େଲାକଙୁ େସହି ପକାେର ଶିକା

ଦିଏ, େସ ସଗରାଜ େର କୁଦତମ େବାଲ ପରିଚିତ େହବ; କିନୁ େଯେକହି

େସହି ସମସ ପାଳନ କେର ଓ ଶିକା ଦିଏ, େସ ସଗରାଜ େର ମହାନ େବାଲ

ପରିଚିତ େହବ। 20 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ଧାମକତା

ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ ଧାମକତା ଅେପକା ଅଧକ ନ େହେଲ ତୁେମମାେନ

େକୗଣସି ପକାେର ସଗରାଜ େର ପେବଶ କରିବ ନାହ। 21 ତୁେମମାେନ

ଶୁଣିଅଛ େଯ, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନଙୁ କୁହାଯାଇଥଲା, ‘ନରହତ ା

କର ନାହ, ଆଉ େଯ େକହି ନରହତ ା କେର େସ ବିଚାରସାନେର ଦଣନୀୟ

େହବ।’ 22 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ େକହି ଆପଣା ଭାଇ ଉପେର

େକାଧ କେର, େସ ବିଚାରସାନେର ଦଣନୀୟ େହବ। ପୁଣି, େଯ େକହି ଆପଣା

ଭାଇ କି ‘ମୂଖ’ େବାଲ କେହ, େସ ମହାସଭାେର ଦଣିତ େହବ; ଆଉ େଯ

େକହି ‘ପାଷାଣ’ େବାଲ କେହ, େସ ଅଗିମୟ ନକେର ଦଣନୀୟ େହବ।

(Geenna g1067) 23 ଅତଏବ ଯଦି େବଦି ନିକଟକୁ ତୁେମ ନିଜର େନୖେବଦ

ଆଣୁଥବା ସମୟେର ତୁମ ବିରୁଦେର ତୁମ ଭାଇର େକୗଣସି କଥା ଅଛି େବାଲ

େସଠାେର ତୁମର ମେନ ପେଡ଼, 24 ତାହାେହେଲ େସହି ସାନେର େବଦି

ସମୁଖେର ତୁମର େନୖେବଦ େଥାଇେଦଇ ଚାଲଯାଅ, ଆେଗ ନିଜ ଭାଇ

ସାଙେର ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହା ପେର ଆସି ତୁମର େନୖେବଦ ଉତଗ

କର। 25 ତୁମର ବିବାଦୀ ସହିତ ବାଟେର ଥବା ସମୟେର ଶୀଘ ତାହା ପତି



ମାଥଉ 1869

ମିଳନର ଭାବ େଦଖାଅ, କାେଳ ବିବାଦୀ ତୁମକୁ ବିଚାରକତାଙ ହସେର

ସମପଣ କରିବ, ପୁଣି, ବିଚାରକତା ତୁମକୁ ପଦାତିକ ହସେର ସମପଣ

କରିେବ, ଆଉ ତୁେମ କାରାଗାରେର ନିକିପ େହବ। 26 ମଁୁ ତୁମକୁ ସତ

କହୁଅଛି, ତୁେମ େଶଷ ପାହୁଲାଟି ନ ଶୁଝିବା ପଯ ନ େସ ସାନରୁ େକୗଣସି

ପକାେର ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହ। 27 ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ ଅଛି,

‘ବ ଭଚାର କର ନାହ।’ 28 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ େକହି

େକୗଣସି ସୀ ପତି କାମଭାବେର ଦୃଷିପାତ କେର, େସ ତାହା ସଙେର ମେନ

ମେନ ବ ଭଚାର କଲାଣି। 29ଆଉ ତୁମ ଦକିଣ ଚକୁ େଯେବ ତୁମର ବିଘର

କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଉପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତୁମର ସମସ

ଶରୀର ନକେର ପଡ଼ିବା ଅେପକା େଗାଟିଏ ଅଙ ନଷ େହବା ତୁମ ପକେର

ଲାଭଜନକ। (Geenna g1067) 30 ପୁଣି, ତୁମର ଦକିଣ ହସ େଯେବ ତୁମର

ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କାଟି େଫାପାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ତୁମର

ସମସ ଶରୀର ନକେର ପଡ଼ିବା ଅେପକା େଗାଟିଏ ଅଙ ନଷ େହବା ତୁମ

ପକେର ଲାଭଜନକ। (Geenna g1067) 31ଆହୁରି ଉକ ଅଛି, ‘େଯ େକହି

ଆପଣା ସୀକୁ ପରିତ ାଗ କେର, େସ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ପତ େଦଉ।’ 32କିନୁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ େକହି ଆପଣା ସୀକୁ ବ ଭଚାର େଦାଷ ବିନା ଅନ

କାରଣରୁ ପରିତ ାଗ କେର, େସ ତାହାକୁ ବ ଭଚାରିଣୀ କରାଏ; ଆଉ େଯ

େକହି ପରିତ କା ସୀକୁ ବିବାହ କେର, େସ ବ ଭଚାର କେର। 33 ପୁଣି,

ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଅଛ େଯ, ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନଙୁ କୁହାଯାଇଥଲା,

‘ତୁେମ ମିଥ ା ଶପଥ କର ନାହ ମାତ ଆପଣା ଶପଥସବୁ ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର

ପାଳନ କରିବ।’ 34 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଆେଦୗ ଶପଥ କର

ନାହ; ସଗର ଶପଥ କର ନାହ, କାରଣ ତାହା ଈଶରଙ ସିଂହାସନ; 35

କିମା ପୃଥବୀର ଶପଥ କର ନାହ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙର ପାଦପୀଠ;

ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ଶପଥ କର ନାହ, କାରଣ ତାହା ମହାରାଜାଙ ନଗରୀ;

36ଆପଣା ମସକର ଶପଥ କର ନାହ, କାରଣ ତାହାର େଗାଟିଏ େକଶ ଧଳା

ବା କଳା କରିବାକୁ ତୁମର ଶକି ନାହ। 37 କିନୁ ତୁମମାନଙ ହଁ କଥା ‘ହଁ’

େହଉ, ନା କଥା ‘ନା’ େହଉ; ଏଥରୁ ଯାହା ଅଧକ, ତାହା ମନରୁ ଜେନ। 38

ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ ଅଛି, ‘ଚକୁର ପରିବେତ ଚକୁ ଓ ଦନର ପରିବେତ

ଦନ;’ 39 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଦୁଷର ପତିେରାଧ କର ନାହ,
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ମାତ େଯ େକହି ତୁମର ଡାହାଣ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର, ତାହାକୁ ଅନ

ଗାଲ ମ େଦଖାଇଦିଅ। 40ଆଉ େକହି ଯଦି ତୁମ ସହିତ ବିଚାରସାନେର

ବିବାଦ କରି ତୁମର ଅଙରଖା େନବାକୁ ଇଚା କେର, ତାହାକୁ ବସ ମ

େଦଇଦିଅ। 41 ପୁଣି, େଯ େକହି ତୁମକୁ େକାେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବା କେର,

ତାହା ସାଙେର ଦୁଇ େକାଶ ଯାଅ। 42 େଯ ତୁମକୁ ମାେଗ, ତାହାକୁ ଦିଅ,

ପୁଣି, େଯ ତୁମଠାରୁ ଋଣ େନବାକୁ ଇଚା କେର, ତାହା ପତି ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହ।

43 ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ଉକ ଅଛି, ‘ତୁମର ପତିବାସୀକୁ େପମ କର ଓ

ତୁମର ଶତୁକୁ ଘୃଣା କର।’ 44କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ

ଶତୁମାନଙୁ େପମ କର, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ତାଡ଼ନା କରନି,

େସମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କର, 45 େଯପରି ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙ

ସଗସ ପିତାଙର ସନାନ େହବ; େସ ତ ଦୁଷ ଓ ସନ ଉଭୟଙ ଉପେର

ଆପଣା ସୂଯ ଉଦୟ କରାନି, ପୁଣି, ଧାମକ ଓ ଅଧାମକମାନଙ ଉପେର ବୃଷି

ବଷାନି। 46ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ େପମ କରନି, େସମାନଙୁ େପମ

କେଲ ତୁମମାନଙର କି ପୁରସାର? କରଗାହୀମାେନ ସୁଦା କଅଣ ତାହା

କରନି ନାହ? 47ଆଉ ତୁେମମାେନ ଯଦି େକବଳ ନିଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙୁ

ନମସାର କର, େତେବ ଅଧକ କଅଣ କର? ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ସୁଦା କଅଣ

ତାହା କରନି ନାହ? 48 ଅତଏବ ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା େଯପରି ସିଦ,

ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି ସିଦ ହୁଅ।

6 େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ େସମାନଙ ସମୁଖେର େଯପରି ଧମକମ ନ କର,

ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, େନାହିେଲ ତୁମମାନଙ ସଗସ

ପିତାଙ ନିକଟେର ତୁମମାନଙର ପୁରସାର ନାହ। 2 ଏଣୁ ଦାନ କରିବା

ସମୟେର କପଟୀମାନଙ ପରି ନିଜ ସମୁଖେର ତୂରୀ ବଜାଅ ନାହ; େସମାେନ

େଲାକମାନଙଠାରୁ େଗୗରବ ପାଇବା ପାଇଁ ସମାଜଗୃହେର ଓ ଦାଣେର

େସପକାର କରନି। ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ପୁରସାର ପାଇଅଛନି। 3 କିନୁ ତୁେମ ଦାନ କରିବା ସମୟେର ତୁମର ଦକିଣ

ହସ କଅଣ କରୁଅଛି ତାହା ତୁମର ବାମ ହସ ନ ଜାଣୁ, 4 େଯପରି ତୁମର ଦାନ

େଗାପନେର େହବ, ଆଉ ତୁମର ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖନି, େସ ତୁମକୁ

ଫଳ େଦେବ। 5 ପାଥନା କରିବା ସମୟେର କପଟୀମାନଙ ପରି ହୁଅ ନାହ,

କାରଣ େସମାେନ େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜଗୃହ ଓ ଛକେକାଣେର
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ଠିଆ େହାଇ ପାଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି; ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି,

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସାର ପାଇଅଛନି। 6 କିନୁ ତୁେମ ପାଥନା

କରିବା ସମୟେର ତୁମର ଗୁପ େକାଠରୀେର ପେବଶ କର, ପୁଣି, ତୁମର ଦାର

ବନ କରି େଗାପନେର ଥବା ତୁମ ପିତାଙ ଛାମୁେର ପାଥନା କର; ଆଉ ତୁମର

ପିତା େଯ େଗାପନେର େଦଖନି, େସ ତୁମକୁ ଫଳ େଦେବ। 7 ପୁଣି, ପାଥନା

କରିବା ସମୟେର ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପରି ଅନାବଶ କ ପୁନରୁକି କର ନାହ,

କାରଣ େସମାେନ ବହୁତ କଥା କହିବାରୁ େସମାନଙ ପାଥନା ଶୁଣାଯିବ େବାଲ

ମେନ କରନି। 8 ଏଣୁ େସମାନଙ ପରି ହୁଅ ନାହ, କାରଣ ତୁମମାନଙର

କଅଣ ପେୟାଜନ, ମାଗିବା ପୂବରୁ ତୁମମାନଙର ପିତା ଈଶର ତାହା ଜାଣନି।

9 ଅତଏବ ତୁେମମାେନ ଏହି ପକାେର ପାଥନା କର, ‘େହ ଆମମାନଙ ସଗସ

ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ େବାଲ ମାନ େହଉ। 10 ତୁମର ରାଜ ଆସୁ।

େଯପରି ସଗେର, େସହିପରି ପୃଥବୀେର ତୁମର ଇଚା ସଫଳ େହଉ। 11

ଆଜି ଆମମାନଙୁ ପେୟାଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। 12ଆେମମାେନ େଯପରି

ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙୁ କମା କରିଅଛୁ, େସପରି ଆମମାନଙର

ଅପରାଧସବୁ କମା କର। 13 ପରୀକାେର ଆମମାନଙୁ ଆଣ ନାହ, ମାତ

ମନରୁ ରକା କର। [େଯଣୁ ରାଜ , ପରାକମ ଓ େଗୗରବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ

ତୁମର। ଆେମ ।]’ 14 କାରଣ େଯେବ େଲାକମାନଙର ଅପରାଧସବୁ କମା

କର, େତେବ ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା ତୁମମାନଙୁ ମ କମା କରିେବ;

15 କିନୁ େଯେବ େଲାକମାନଙୁ କମା ନ କର, େତେବ ତୁମମାନଙ ପିତା

ମ ତୁମମାନଙ ଅପରାଧସବୁ କମା କରିେବ ନାହ। 16 ଉପବାସ କରିବା

ସମୟେର କପଟୀମାନଙ ପରି ବିଷଣବଦନ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ େସମାେନ

ଉପବାସ କରୁଅଛନି େବାଲ େଲାକମାନଙ ଆଗେର େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା

ଆପଣା ମୁଖ ମଳିନ କରନି; ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସାର ପାଇଅଛନି। 17 କିନୁ ତୁେମ ଉପବାସ କରିବା

ସମୟେର ତୁମ ମସକେର େତୖଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପକାଳନ କର, 18 େଯପରି

ତୁେମ ଉପବାସ କରୁଅଛ େବାଲ େଲାକଙ ସାକାତେର େଦଖା ନ ଯାଇ ବରଂ

େଗାପନେର ଥବା ତୁମ ପିତାଙ ନିକଟେର େଦଖାଯିବ; ଆଉ ତୁମର ପିତା

େଯ େଗାପନେର େଦଖନି, େସ ତୁମକୁ ଫଳ େଦେବ। 19 େଯଉଁଠାେର

କୀଟ ଓ କଳଙ କୟ କେର ପୁଣି, େଚାରମାେନ ସିନି କାଟି େଚାରି କରନି,
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ଏପରି ପୃଥବୀେର ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ଧନ ସଞୟ କର ନାହ; 20 ମାତ

େଯଉଁଠାେର କୀଟ ଓ କଳଙ ନଷ ନ କେର ଏବଂ େଚାରମାେନ ସିନି କାଟି

େଚାରି ନ କରନି, ଏପରି ସଗେର ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ଧନ ସଞୟ କର,

21 କାରଣ େଯଉଁଠାେର ତୁମର ଧନ, େସହିଠାେର ମ ତୁମର ମନ। 22 ଚକୁ

ଶରୀରର ପଦୀପ। ଏଣୁ ତୁମର ଚକୁ େଯେବ ନିମଳ ଥାଏ, େତେବ ତୁମର

ସମସ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ େହବ। 23କିନୁ ତୁମର ଚକୁ େଯେବ ଦୂଷିତ

ଥାଏ, େତେବ ତୁମର ସମସ ଶରୀର ଅନକାରମୟ େହବ। ଅତଏବ ତୁମ

ଅନରସ େଜ ାତିଃ େଯେବ ଅନକାର ହୁଏ, େତେବ େସ ଅନକାର େକେଡ଼

େଘାରତର! 24 େକୗଣସି େଲାକ ଦୁଇ ପଭୁଙର ଦାସ େହାଇପାେର ନାହ;

କାରଣ େସ ଜଣଙୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ େପମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣଙ

ପତି ଅନୁରକ େହବ ଓ ଅନ ଜଣଙୁ ଅବ ା କରିବ। ତୁେମମାେନ ଈଶର

ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ େହାଇପାର ନାହ। 25ଏଥନିମେନ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ଜୀବନ ନିମେନ କଅଣ ଖାଇବ ବା କଅଣ ପିଇବ,

କିଅବା କଅଣ ପିନିବ, ଏଭଳି ତୁମମାନଙ ଶରୀର ନିମେନ ମ ଚିନା କର

ନାହ। ଖାଦ ଅେପକା ଜୀବନ ଓ ବସ ଅେପକା ଶରୀର କି େଶଷ ନୁେହଁ? 26

ଆକାଶର ପକୀମାନଙୁ େଦଖ, େସମାେନ ବୁଣନି ନାହ କି କାଟନି ନାହ କିଅବା

ଅମାରେର ସଞୟ କରନି ନାହ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା େସମାନଙୁ

ଖାଦ ଦିଅନି। ତୁେମମାେନ କଅଣ େସମାନଙଠାରୁ େଶଷ ନୁହଁ? 27 ପୁଣି,

ତୁମମାନଙ ମ େର କିଏ ଚିନା କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁଷର େଗାଟିଏ ମୁହୂତ

ମ ବୃଦି କରିପାେର? 28 ଆଉ ବସ ନିମେନ କାହକି ଚିନା କରୁଅଛ?

େକତର ପୁଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଭାବି ଶିକା ଗହଣ କର, େସଗୁଡ଼ିକ କିପରି

ବଢ଼ନି; େସ ସବୁ ପରିଶମ କରନି ନାହ, କିମା ସୂତା କାଟନି ନାହ, 29 ତଥାପି

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଶେଲାମନ ସୁଦା ଆପଣାର ସମସ ଐଶଯ େର

ଏଗୁଡ଼ିକ ମ ରୁ େଗାଟିକ ପରି ବିଭୂଷିତ ନ ଥେଲ। 30 କିନୁ େକତର େଯଉଁ

ଘାସ ଆଜି ଅଛି, ଆଉ କାଲ ଚୁଲେର ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ େଯେବ ଈଶର

ଏପକାର େବଶ ଦିଅନି, େତେବ, େହ ଅଳ ବିଶାସୀମାେନ, େସ ତୁମମାନଙୁ କି

ଅଧକ ନିଶିତରୂେପ ବସ ନ େଦେବ? 31 ଏଣୁ କଅଣ ଖାଇବା? ଅବା କଅଣ

ପିଇବା? କିଅବା କଅଣ ପିନିବା? ଏହା କହି ଚିନିତ ହୁଅ ନାହ। 32 କାରଣ

ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଖାଜି ବୁଲନି। ଆଉ ଏହି ସମସ ବିଷୟ
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େଯ ତୁମମାନଙର ଆବଶ କ, ତାହା ତୁମମାନଙର ସଗସ ପିତା ଜାଣନି। 33

କିନୁ ତୁେମମାେନ ପଥମେର ତାହାଙ ରାଜ ଓ ଧାମକତା ଅେନଷଣ କର,

ଆଉ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ମ ତୁମମାନଙୁ ଦିଆଯିବ। 34 ଅତଏବ କାଲ ପାଇଁ

ଚିନିତ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ କାଲ ନିେଜ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନା କରିବ। ଆଜିର କଷ

ଆଜି ପାଇଁ ଯେଥଷ।

7ତୁେମମାେନ େଯପରି ବିଚାରିତ ନ େହବ, ଏଥପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହ।

2 କାରଣ େଯଉଁ ବିଚାରେର ବିଚାର କର, େସହି ବିଚାରେର ତୁେମମାେନ

ବିଚାରିତ େହବ; ପୁଣି, େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହି ମାପେର ତୁମମାନଙୁ

ମପାଯିବ। 3ଆଉ କାହକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖେର ଥବା କୁଟାଟିକକ େଦଖୁଅଛ,

କିନୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖେର େଯଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି, ତାହା ଭାବି େଦଖୁ ନାହଁ? 4

ଅଥବା ତୁେମ କିପରି ଆପଣା ଭାଇ କି କହିବ, ଆସ, ତୁମ ଆଖରୁ କୁଟାଟିକକ

ବାହାର କରିଦିଏ? ଆଉ େଦଖ, ତୁମ ଆଖେର କଡ଼ିକାଠ ଅଛି! 5 େର

କପଟୀ, ଆେଗ ଆପଣା ଆଖରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରିପକାଅ, ତାହା ପେର

ନିଜ ଭାଇର ଆଖରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେର େଦଖ

ପାରିବ। 6 ପବିତ ପଦାଥ କୁକୁରମାନଙୁ ଦିଅ ନାହ, କିମା ତୁମମାନଙର ମୁକା

ଘୁଷୁରିମାନଙ ଆଗେର ପକାଅ ନାହ, କାେଳ େସମାେନ େସହିସବୁ େସମାନଙ

ପାଦ ତେଳ ଦଳି େଦେବ ଓ ବୁଲପଡ଼ି ତୁମମାନଙୁ ବିଦୀଣ କରିେଦେବ। 7

ମାଗ, େସଥେର ତୁମମାନଙୁ ଦିଆଯିବ; େଖାଜ, େସଥେର ତୁେମମାେନ ସନାନ

ପାଇବ; ଦାରେର ଆଘାତ କର, େସଥେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଫଟାଇ

ଦିଆଯିବ। 8 କାରଣ େଯ େକହି ମାେଗ, େସ ପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ

ସନାନ ପାଏ; ଆଉ, େଯ ଦାରେର ଆଘାତ କେର, ତାହା ନିମେନ ଫଟାଇ

ଦିଆଯିବ। 9 କିମା ତୁମମାନଙ ମ େର ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛି, େଯ

ନିଜ ପୁଅ ରୁଟି ମାଗିେଲ ତାହାକୁ ପଥର େଦବ, 10କିଅବା ମାଛ ମାଗିେଲ

ତାହାକୁ ସପ େଦବ? 11 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଦୁଷ େହେଲ ମ େଯେବ

ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ ଉତମ ଉତମ ଦାନ େଦଇ ଜାଣ, େତେବ

ତୁମମାନଙର ସଗସ ପିତା ତାହାଙ ଛାମୁେର ମାଗିବା େଲାକମାନଙୁ େକେତ

ଅଧକ ରୂେପ ଉତମ ଉତମ ବିଷୟ ନ େଦେବ! 12 ଅତଏବ େଲାକମାେନ

ତୁମମାନଙ ପତି ଯାହାସବୁ କରନୁ େବାଲ ଇଚା କର, ତୁେମମାେନ ମ

େସମାନଙ ପତି େସହିସବୁ କର, କାରଣ ଏହା ହ େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ



ମାଥଉ 1874

ଭାବବାଦୀମାନଙ ଧମଶାସର ସାର। 13 ସଂକୀଣ ଦାର େଦଇ ପେବଶ କର,

କାରଣ ସବନାଶକୁ େନଇଯିବା ଦାର ଓସାର ଓ ପଥ ପଶସ, ପୁଣି, ତାହା

େଦଇ ପେବଶ କରିବା େଲାେକ ଅେନକ। 14ଆଉ ଜୀବନକୁ େନଇଯିବା

ଦାର ସଂକୀଣ ଓ ପଥ ଦୁଗମ, ପୁଣି, ତାହାର ସନାନ ପାଇବା େଲାେକ

ଅଳ। 15 ଭଣ ଭାବବାଦୀମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; େସମାେନ

େମଣାେବଶେର ତୁମମାନଙ ପାଖକୁ ଆସନି, କିନୁ ଅନରେର େସମାେନ

ହିଂସକ ବାଘ! 16 େସମାନଙ ଫଳ ଦାରା ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ଚିହିବ।

େଲାକମାେନ କି କଣାଗଛରୁ ଦାକାଫଳ କିମା କାନେକାଳି ଗଛରୁ ଡିମିରି ଫଳ

େତାଳନି? 17 େସହି ପକାେର ସବୁ ଭଲ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫେଳ, କିନୁ ମନ

ଗଛ ମନ ଫଳ ଫେଳ। 18ଭଲ ଗଛ ମନ ଫଳ ଫଳି ନ ପାେର, କିଅବା

ମନ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଫଳି ନ ପାେର। 19 େଯେକୗଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ

ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁେର ପକାଯାଏ। 20 ଅତଏବ େସମାନଙ ଫଳ

ଦାରା ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ଚିହିବ। 21 େମାେତ ‘ପଭୁ, ପଭୁ’ େବାଲ

ଡାକନି, ଏପରି ପେତ େକ ସଗରାଜ େର ପେବଶ କରିେବ ନାହ, ମାତ େଯ

େମାହର ସଗସ ପିତାଙ ଇଚା ସାଧନ କେର, େସ ପେବଶ କରିବ। 22 େସ

ଦିନ ଅେନେକ େମାେତ କହିେବ, ‘େହ ପଭୁ, େହ ପଭୁ, ଆେମମାେନ କି ତୁମ

ନାମେର ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହ?’ ପୁଣି, ତୁମ ନାମେର କି ଭୂତମାନଙୁ

ଛଡ଼ାଇଲୁ ନାହ? ଆଉ ତୁମ ନାମେର କି ଅେନକ ଆଶଯ ର କାଯ କଲୁ

ନାହ? 23 େସେତେବେଳ ମଁୁ େସମାନଙୁ ସଷ ରୂେପ କହିବି, ‘ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

େକେବ େହଁ ଜାଣି ନାହ। େହ ଅଧମାଚାରୀମାେନ େମା ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ।’ 24

ଏଣୁ େଯ େକହି େମାହର ଏହି ସମସ କଥା ଶୁେଣ ଓ ପାଳନ କେର, େସ

ପଥର ଉପେର ଘର ତିଆରି କରିବା ଜେଣ ବୁଦିମାନ େଲାକ ସଦୃଶ େହବ।

25 ବଷା େହଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା ପୁଣି, ବତାସ ବହିଲା ଓ େସହି ଘରକୁ ଧକା

ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହ, କାରଣ ପଥର ଉପେର ତାହାର ମୂଳଦୁଆ

ଥଲା। 26ଆଉ େଯ େକହି େମାହର ଏହି ସମସ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କେର

ନାହ, େସ ବାଲ ଉପେର ଘର ତିଆରି କରିବା ଜେଣ ମୂଖ େଲାକ ଭଳି େହବ।

27 ବଷା େହଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା ପୁଣି, ବତାସ ବହିଲା ଓ େସହି ଘରକୁ ଧକା

ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, ତାହାର ପତନ ଭୟଙର େହଲା।”

28 ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା େଶଷ କରେନ େଲାକମାେନ ତାହାଙ ଶିକାେର



ମାଥଉ 1875

ଆଶଯ ାନିତ େହେଲ, 29 କାରଣ େସ େସମାନଙର ଶାସୀମାନଙ ପରି ଶିକା

ନ େଦଇ ଅଧକାରପାପ ବ କିଙ ପରି େସମାନଙୁ ଶିକା େଦଉଥେଲ।

8ଯୀଶୁ ପାହାଡ ଉପରୁ ଓହାଇ ଆସେନ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ ପେଛ

ପେଛ ଚାଲେଲ। 2ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ କୁଷେରାଗୀ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସି

ପଣାମ କରି କହିଲା, େହ ପଭୁ, ଆପଣ ଯଦି ଇଚା କରନି, ତାହାେହେଲ

େମାେତ ଶୁଚି କରିପାରନି। 3 େସଥେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ

କହିେଲ, “ମଁୁ ଇଚା କରୁଅଛି, ଶୁଚି ହୁଅ।” େସହିକଣି େସ ଆପଣା କୁଷେରାଗରୁ

ଶୁଚି େହଲା। 4ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, କାହାକୁ କୁହ

ନାହ, କିନୁ ଯାଅ, ନିଜକୁ ଯାଜକଙୁ େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶା େଯଉଁ େନୖେବଦ

ବିଷୟେର ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି, ତାହା େସମାନଙ ପାଖେର ସାକ େଦବା

ପାଇଁ ଉତଗ କର।” 5 ଯୀଶୁ କଫନାହୂମ ନଗରେର ପେବଶ କରେନ

ଜେଣ ଶତେସନାପତି ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସି ବିନତି କରି କହିେଲ, 6 େହ

ପଭୁ, େମାହର ଦାସ ପକାଘାତ େରାଗେର ଅତିଶୟ ଯନଣା ପାଇ ଗୃହେର

ଶଯ ାଗତ ଅଛି। 7 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ସୁସ କରିବି।” 8

କିନୁ ଶତେସନାପତି ଉତର େଦେଲ, ପଭୁ, ଆପଣ େଯ େମାʼ ଘେର ପାଦ

ପକାଇେବ, ମଁୁ ଏପରି େଯାଗ ନୁେହଁ; କିନୁ େକବଳ ପେଦ ଆ ା କରନୁ,

େମାହର ଦାସ ସୁସ େହବ। 9 କାରଣ ମଁୁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ େହେଲ ସୁଦା

େମାହର ଅଧୀନେର େସୖନ ମାେନ ଅଛନି; ମଁୁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିେଲ େସ ଯାଏ;

ଅନ କୁ ଆସ କହିେଲ େସ ଆେସ; ପୁଣି, େମାହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିେଲ

େସ କେର। 10 ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ଚମତୃତ େହାଇ ପଛେର ଆସୁଥବା େଲାକଙୁ

କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଇସାଏଲ ମ େର କାହାରିଠାେର

ଏେଡ଼ ବଡ଼ ବିଶାସ ପାଇ ନାହ। 11 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଅେନେକ

ପୂବ ଓ ପଶିମରୁ ଆସି ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ ସହିତ ସଗରାଜ େର

େଭାଜନେର ବସିେବ, 12 ମାତ ରାଜ ର ସନାନମାେନ ବାହାର ଅନକାରେର

ପକାଯିେବ; େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।” 13 ଆଉ

ଯୀଶୁ ଶତେସନାପତିଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁେମ େଯପରି ବିଶାସ କରୁଅଛ,

ତୁମ ପତି େସହିପରି େହଉ।” େସହିକଣି ଦାସଟି ସୁସ େହଲା। 14 ପେର

ଯୀଶୁ ପିତରଙ ଘରକୁ ଆସି ତାହାଙ ଶାଶୁଙୁ ଜରେର ଶଯ ାଗତା ଥବା

େଦଖେଲ; 15 େସଥେର େସ ତାହାଙର ହସ ସଶ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙୁ
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ଜର ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, େସ ଉଠି ତାହାଙର େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16

ସନ ା ହୁଅେନ େଲାକମାେନ ଅେନକ ଭୂତଗସ େଲାକଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିେଲ, େସଥେର େସ କଥା ମାତେକ ଭୂତଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ସମସ

ପୀଡ଼ିତ େଲାକଙୁ ସୁସ କେଲ, 17 େଯପରି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା

ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ ହୁଏ, “‘ନିେଜ ଆମମାନଙର ଦୁବଳତାସବୁ ଗହଣ

କେଲ ଓ ବ ାଧସବୁ ବହନ କେଲ।’” 18 ଯୀଶୁ ଆପଣାର ଚାରିଆେଡ଼

େଲାକସମୂହ େଦଖ ଆରପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେଲ। 19 ପୁଣି, ଜେଣ

ଶାସୀ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆପଣ େଯେକୗଣସି

ସାନକୁ ଯିେବ, ମଁୁ ଆପଣଙ ଅନୁଗମନ କରିବି। 20 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକୀର ବସା ଅଛି, ମାତ

ମନୁଷ ପୁତର ମୁଣ ଗୁଞିବାର ସାନ ନାହ।” 21 ପୁଣି, ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ

ଆଉ ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ପଭୁ, ପଥେମ ଯାଇ େମାହର ପିତାଙ

ମୃତୁ ପଯ ନ ଅେପକା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାଙୁ ସମାଧ େଦବା ପଯ ନ

ରହିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି ଦିଅନୁ। 22 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“େମାହର ଅନୁଗମନ କର, ମୃତମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ େଲାକଙୁ

ସମାଧ େଦବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ।” 23 େସ େନୗକାେର ଚଢ଼େନ ତାହାଙର

ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 24 ପୁଣି, େଦଖ, ସମୁଦେର ଏପରି

ପବଳ ଝଡ଼ େହଲା େଯ, ତରଙେର େନୗକାଟି ଆଚାଦିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା,

ମାତ େସ େଶାଇଥେଲ। 25ଆଉ େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସି ତାହାଙୁ ଉଠାଇ

କହିେଲ, େହ ପଭୁ, ରକା କରନୁ, ଆେମ ମଲୁ। 26 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“େହ ଅଳ ବିଶାସୀମାେନ, ତୁେମମାେନ କାହକି ଏେଡ଼ ଭୀରୁ?” େସେତେବେଳ

େସ ଉଠି ପବନ ଓ ସମୁଦକୁ ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ ସବୁ ଧରସିର େହଲା।

27 େସଥେର େଲାକମାେନ ଚମତୃତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ କିପରି ବ କି େଯ

ପବନ ଓ ସମୁଦ ଉଭୟ ଏହାଙ ଆ ା ମାନନି। 28 ପେର ଆରପାରିେର

ଗଦରୀୟମାନଙ ଅଞଳେର ଯୀଶୁ ଉପସିତ ହୁଅେନ ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତଗସ

ସମାଧସାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙୁ େଭଟିେଲ। େସମାେନ ଏପରି ଦୁଦାନ ଥେଲ

େଯ, େସହି ବାଟ େଦଇ େକହି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁ ନ ଥେଲ। 29ଆଉ

େଦଖ, େସମାେନ ଚିତାର କରି କହିେଲ, େହ ଈଶରଙ ପୁତ, ତୁମ ସାଙେର

ଆମମାନଙ କଅଣ ଅଛି? ସମୟ ନ େହଉଣୁ ତୁେମ କି ଆମମାନଙୁ ଯନଣା
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େଦବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? 30ଆଉ େସମାନଙଠାରୁ ଦୂରେର େଗାଟିଏ

ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲ ଚରୁଥଲା। 31 ଏଥେର ଭୂତଗୁଡ଼ାକ ତାହାଙୁ ବିନତି କରି

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଯେବ ଆମମାନଙୁ ଛଡ଼ାଅ, େତେବ ଘୁଷୁରିପଲ ଭତରକୁ

ପଠାଇଦିଅ। 32ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ।” େସଥେର େସମାେନ

ବାହାରି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ଭତେର ପଶିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଘୁଷୁରିପଲ ଅତି

େବଗେର େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତୀଖସାନ େଦଇ ସମୁଦେର ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମେଲ। 33 ପୁଣି,

ଚରାଉଥବା େଲାକମାେନ ପଳାଇଗେଲ ଏବଂ ନଗରକୁ ଯାଇ ସମସ ଘଟଣା

ଓ ଭୂତଗସ େଲାକଙ ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥଲା, େସହିସବୁ ଜଣାଇେଲ।

34ଆଉ େଦଖ, ନଗରର ସମସ େଲାକ ଯୀଶୁଙୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ବାହାରି

ଆସିେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙୁ େଦଖ େସମାନଙ ସୀମାରୁ ଚାଲଯିବା ପାଇଁ ବିନତି

କେଲ।

9 େସଥେର ଯୀଶୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ପାରି େହେଲ ଓ ନିଜ ନଗରକୁ ଆସିେଲ।

2ଆଉ େଦଖ, େଲାେକ ଶଯ ାଗତ ଜେଣ ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ ବହି ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନଙ ବିଶାସ େଦଖ େସହି ପକାଘାତ

େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ବତ, ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପସବୁ କମା କରାଗଲା।”

3 ଆଉ େଦଖ, ଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ମେନ ମେନ କହିେଲ,

ଏହି େଲାକ ଈଶର ନିନା କରୁଅଛି। 4 ଯୀଶୁ େସମାନଙ ମନର ଚିନା

ଜାଣି କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କାହକି କୁଚିନା

କରୁଅଛ? 5 କାରଣ କଅଣ ସହଜ? ‘ତୁମର ପାପସବୁ କମା କରାଗଲା’

େବାଲ କହିବା, ବା, ‘ଉଠ, ଚାଲ’ େବାଲ କହିବା? 6 କିନୁ ପୃଥବୀେର

ପାପ କମା କରିବାକୁ ମନୁଷ ପୁତଙର େଯ ଅଧକାର ଅଛି, ଏହା େଯପରି

ତୁେମମାେନ ଜାଣିପାର,” ଏଥପାଇଁ େସ ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ଉଠ,

ନିଜ ଖଟିଆ େନଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଯାଅ।” 7 େସଥେର େସ ଉଠି

ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଗଲା। 8 ତାହା େଦଖ େଲାକସମୂହ ଭୟ କେଲ, ପୁଣି,

େଯଉଁ ଈଶର ମନୁଷ ମାନଙୁ ଏପରି ଅଧକାର େଦଇଅଛନି, ତାହାଙର

ମହିମା କୀତନ କେଲ। 9ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଥଉ ନାମକ ଜେଣ

ବ କିଙୁ କର ଆଦାୟ ସାନେର ବସିଥବା େଦଖ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର

ଅନୁଗମନ କର।” େସଥେର େସ ଉଠି ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କେଲ। 10

ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୃହେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟେର, େଦଖ, ଅେନକ
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କରଗାହୀ ଏବଂ ପାପୀ ଆସି ତାହାଙ ଓ ତାହାଙର ଶିଷ ମାନଙ ସାଙେର

ବସିେଲ। 11ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହା େଦଖ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙୁ କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, “ତୁମମାନଙ ଗୁରୁ କାହକି କରଗାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ ସାଙେର

େଭାଜନ କରନି?” 12 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “ସୁସ େଲାକମାନଙର

େବୖଦ ଠାେର ଆବଶ କ ନାହ, ମାତ ଅସୁସ େଲାକମାନଙର ଆବଶ କ

ଅଛି। 13 କିନୁ ‘ଆେମ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ,’ ଏହି

ବାକ ର ମମ ତୁେମମାେନ ଯାଇ ଶିକା କର, କାରଣ ମଁୁ ଧାମକମାନଙୁ ଆହାନ

କରିବା ନିମେନ ଆସି ନାହ, ମାତ ପାପୀମାନଙୁ ଆହାନ କରିବା ନିମେନ

ଆସିଅଛି।” 14 େସହି ସମୟେର େଯାହନଙର ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ

ଆସି କହିେଲ, ଆେମମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉପବାସ କରୁ, କିନୁ ଆପଣଙ

ଶିଷ ମାେନ ଉପବାସ କରନି ନାହ କାହକି? 15ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ବର େଯପଯ ନ ବରଯାତୀମାନଙ ସହିତ ଥାଆନି, େସପଯ ନ େସମାେନ

କି େଶାକ କରିପାରନି? କିନୁ ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ େସମାନଙଠାରୁ

ବରଙୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ଆଉ େସେତେବେଳ େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।

16 େକହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହ, କାରଣ େସହି

ତାଳି ଲୁଗାରୁ େବଶୀ ଛିଣାଇନିଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧକ ବଡ଼ ଚିରା ହୁଏ। 17

ଆଉ େଲାେକ ନୂଆ ଦାକାରସ ପୁରୁଣା କୁମାେର ରଖନି ନାହ; ରଖେଲ କୁମା

ଫାଟିଯାଏ ଓ ଦାକାରସ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ କୁମାସବୁ ନଷ ହୁଏ; କିନୁ େଲାେକ

ନୂଆ ଦାକାରସ ନୂଆ କୁମାେର ରଖନି, ପୁଣି, ଉଭୟ ରକା ପାଏ।” 18 ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିବା ସମୟେର, େଦଖ, ଜେଣ ଅ କ ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆସି ପଣାମ କରି କହିେଲ, େମାହର ଝିଅଟି ଏହିକଣି ମରିଗଲା, କିନୁ

ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପେର ହସ େଥାଇବା େହଉନୁ, ଆଉ େସ ବଞିବ। 19

େସଥେର ଯୀଶୁ ଉଠି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ ତାହାଙ ପଛେର ଗେଲ।

20 ଆଉ େଦଖ ବାର ବଷ ପଯ ନ ପଦର େରାଗଗସା ଜେଣ ସୀେଲାକ

ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ ଲୁଗାର ଝୁମା ଛୁଇଁଲା, 21 କାରଣ େସ ମେନ ମେନ

କହୁଥଲା, େକବଳ ତାହାଙ ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ ମଁୁ ସୁସ େହବି। 22କିନୁ ଯୀଶୁ

ବୁଲପଡ଼ି ତାହାକୁ େଦଖ କହିେଲ, “ବେତ, ସାହସ ଧର, େତାହର ବିଶାସ

େତାେତ ସୁସ କରିଅଛି।” େସହି ଦଣରୁ ସୀେଲାକଟି ସୁସ େହାଇଗଲା। 23

ପେର ଯୀଶୁ େସହି ଅ କଙ ଗୃହକୁ ଆସି ବଂଶୀବାଦକମାନଙୁ ଓ େକାଳାହଳ
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କରୁଥବା େଲାକସମୂହକୁ େଦଖ କହିେଲ, “ବାହାରିଯାଅ, ବାଳିକାଟି ତ ମରି

ନାହ, ମାତ େଶାଇ ପଡ଼ିଅଛି” 24 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପରିହାସ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 କିନୁ େଲାକସମୂହ ବାହାର କରାଯାଆେନ, ଯୀଶୁ

ଭତରକୁ ଯାଇ ବାଳିକାଟିର ହାତ ଧରିେଲ, ଆଉ େସ ଉଠିଲା। 26 ପୁଣି,

ଏହି କଥା େସହି େଦଶଯାକ ବ ାପିଗଲା। 27 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ଯାଉଥବା

ସମୟେର ଦୁଇ ଜଣ ଅନ ପେଛ ପେଛ ଚାଲ ଉଚସର କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, େହ ଦାଉଦଙ ସନାନ, ଆମମାନଙୁ ଦୟା କରନୁ। 28 ପୁଣି,

େସ ଗୃହେର ପେବଶ କରେନ େସହି ଅନମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସିେଲ।

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯ ଏହା କରିପାେର, ତାହା କି ବିଶାସ

କରୁଅଛ?” େସମାେନ କହିେଲ ହଁ, ପଭୁ। 29 େସଥେର େସ େସମାନଙର

ଚକୁ ସଶ କରି କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ବିଶାସ ଅନୁସାେର ତୁମମାନଙ ପତି

ଘଟୁ।” 30 ତହେର େସମାନଙର ଆଖ ଫଟିଗଲା। ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ଅତି ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏ ବିଷୟ େଯପରି େକହି

ନ ଜାେଣ।” 31 ମାତ େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େସହି େଦଶଯାକ ତାହାଙ

କୀତ ପଚାର କେଲ। 32 େସମାେନ ବାହାରିଯାଉଥବା ସମୟେର, େଦଖ,

େଲାେକ ଜେଣ ମୂକ ଭୂତଗସକୁ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆଣିେଲ। 33 ପୁଣି,

ଭୂତ ଛଡ଼ାଯାଆେନ େସହି ମୂକ କଥା କହିଲା। େସଥେର େଲାକ ସମୂହ

ଚମତୃତ େହାଇ କହିେଲ, ଇସାଏଲ ମ େର ଏପରି େକେବ େହଁ େଦଖାଯାଇ

ନାହ। 34କିନୁ ଫାରୂଶୀମାେନ କହିେଲ, େସ ଭୂତପତି ସାହାଯ େର ଭୂତ

ଛଡ଼ାଉଅଛି। 35 ଏହାପେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ ସମାଜଗୃହସମୂହେର ଶିକା

େଦଇ ରାଜ ର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି ଏବଂ ସମସ ପକାର େରାଗ

ଓ ସମସ ପକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ କରି ସମୁଦାୟ ନଗର ପୁଣି, ଗାମଗୁଡ଼ିକେର

ଭମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36 ଆଉ େଲାକସମୂହକୁ େଦଖ େସମାନଙ

ପତି େସ ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅରକକ େମଷ

ପରି ଦୁଦଶାଗସ ଓ ଛିନଭନ ଥେଲ। 37 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା

ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ଶସ ସିନା ପଚୁର, ମାତ କାଯ କାରୀମାେନ ଅଳ,

38 ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ େକତକୁ କାଯ କାରୀମାନଙୁ ପଠାଇେଦବା ନିମେନ

ଶସ େକତର ମାଲକଙ ପାଖେର ନିେବଦନ କର।”
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10ଇତିମ େର େସ ଆପଣା ବାର ଶିଷ ମାନଙୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ

ଅଶୁଚି ଆତା ଛଡ଼ାଇବା ନିମେନ େସମାନଙ ଉପେର ଅଧକାର େଦେଲ,

ପୁଣି, ସମସ ପକାର େରାଗ ଓ ସମସ ପକାର ପୀଡ଼ା ସୁସ କରିବା ନିମେନ

ଅଧକାର େଦେଲ। 2 େସହି ଦାଦଶ େପରିତମାନଙ ନାମ ଏହି, ପଥମେର

ଶିେମାନ, ଯାହାକୁ ପିତର େବାଲ କହନି, ଆଉ ତାହାଙ ଭାଇ ଆନିୟ,

େଜବଦୀଙ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ େଯାହନ, 3ଫଲପ ଓ ବାଥଲମୀ,

େଥାମା ଓ କରଗାହୀ ମାଥଉ, ଆଲଫଙ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ ଥଦୀୟ, 4

କିଣାନୀୟ ଦଳର ଶିେମାନ ଓ ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା, େଯ ଯୀଶୁଙୁ

ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କଲା। 5 ଯୀଶୁ ଏହି ବାର ଜଣଙୁ ପଠାଇ େସ

େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହ

ଏବଂ ଶମିେରାଣୀୟମାନଙର େକୗଣସି ନଗରେର ପେବଶ କର ନାହ, 6

ବରଂ ଇସାଏଲ ବଂଶର ହଜିଯାଇଥବା େମଷମାନଙ ପାଖକୁ ଯାଅ। 7

ପୁଣି, ଯାଉ ଯାଉ ସଗରାଜ ସନିକଟ, ଏହି କଥା କହି େଘାଷଣା କର। 8

ପୀଡ଼ିତମାନଙୁ ସୁସ କର, ମୃତମାନଙୁ ଉଠାଅ, କୁଷେରାଗୀମାନଙୁ ଶୁଚି

କର, ଭୂତମାନଙୁ ବାହାର କର। ତୁେମମାେନ ବିନାମୂଲ େର ପାଇଅଛ,

ବିନାମୂଲ େର ଦାନ କର। 9 ତୁମମାନଙ ଗାଞିଆେର ସୁନା କି ରୂପା କି

ତମା, ଆଉ ଯାତା ନିମେନ େଝାଲ 10କିମା ଦୁଇଟି ଅଙରଖା ଅବା େଜାତା

କିମା ବାଡ଼ି ଆେୟାଜନ କର ନାହ, କାରଣ କାଯ କାରୀ ଆପଣା ଆହାରର

େଯାଗ । 11ଆଉ ତୁେମମାେନ େଯେକୗଣସି ନଗରେର କି ଗାମେର ପେବଶ

କରିବ, େସଠାେର େକଉଁ େଲାକ େଯାଗ , ତାହା ଅନୁସନାନ କର, ପୁଣି, ନ

ଯିବା ପଯ ନ େସଠାେର ରୁହ। 12ଆଉ ଗୃହେର ପେବଶ କରିବା ସମୟେର

ତାହାକୁ ଆଶୀବାଦ କର; 13 େସହି ଗୃହ ଯଦି େଯାଗ , େତେବ ତାହା

ପତି ତୁମମାନଙ ଶାନି ବତୁ, କିନୁ ତାହା ଯଦି େଯାଗ ନୁେହଁ, ତାହାେହେଲ

ତୁମମାନଙ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପାଖକୁ େଫରିଆସୁ। 14 ପୁଣି, େଯ େକହି

ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କରିବ ନାହ ଅବା ତୁମମାନଙ କଥା ଶୁଣିବ ନାହ, େସହି

ଗୃହରୁ କିମା େସହି ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା େବେଳ ତୁମମାନଙ ପାଦଧୂଳି

ଝାଡ଼ିଦିଅ। 15 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର େସହି ନଗରର

ଦଶା ଅେପକା ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା େଦଶର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ।” 16

“େଦଖ, ବାଘମାନଙ ମ େର େମଣାମାନଙ ପରି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ପଠାଉଅଛି,



ମାଥଉ 1881

ଅତଏବ ସପ ପରି ବୁଦିମାନ ଓ କେପାତ ପରି ଅହିଂସକ ହୁଅ। 17 ମାତ

ମନୁଷ ମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ

ବିଚାରସଭାମାନଙେର ସମପଣ କରିେବ ଓ େସମାନଙ ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର

େକାରଡ଼ା ମାରିେବ, 18 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େମା ସକାେଶ ଶାସନକତା ଓ

ରାଜାମାନଙ ପାଖକୁ ଅଣାଯିବ; ତାହା େସମାନଙ ଓ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ପତି ସାକ ସରୂପ େହବ। 19କିନୁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ

ସମପଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ କିପରି ବା କି କଥା କହିବ, େସ

ବିଷୟେର ଚିନିତ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ କଅଣ କହିବ, ତାହା େସହି ସମୟେର

ତୁମମାନଙୁ ଦିଆଯିବ। 20 େଯଣୁ ତୁେମମାେନ ବକା ନୁହଁ, କିନୁ ତୁମମାନଙ

ପିତାଙ ଆତା େଯ କି ତୁମମାନଙ ଅନରେର କଥା କହନି, େସ ବକା ଅଟନି।

21 ଭାଇ ଭାଇକୁ ଓ ପିତା ପୁତକୁ ମୃତୁ େଭାଗ କରିବା ନିମେନ ସମପଣ

କରିେବ, ପୁଣି, ସନାନମାେନ ପିତାମାତାଙ ବିରୁଦେର ଉଠି େସମାନଙୁ ବଧ

କରିେବ। 22ଆଉ େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମମାେନ ସମସଙ ଦାରା

ଘୃଣିତ େହବ, ମାତ େଯ େଶଷ ପଯ ନ େଧୖଯ ଧରି ରହିବ, େସ ପରିତାଣ

ପାଇବ। 23 କିନୁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ତୁମମାନଙୁ ଏକ ନଗରେର

ତାଡ଼ନା କରିେବ, େସେତେବେଳ ଅନ ନଗରକୁ ପଳାଇଯାଅ, କାରଣ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଇସାଏଲ ନଗରଗୁଡ଼ିକେର ତୁମମାନଙ ଭମଣ

େଶଷ ନ େହବା ପୂବରୁ ମନୁଷ ପୁତ ଆଗମନ କରିେବ। 24 ଶିଷ ଗୁରୁଠାରୁ

କିମା ଦାସ କତାଠାରୁ େଶଷ ନୁେହଁ। 25 ଶିଷ ଆପଣା ଗୁରୁ ଓ ଦାସ ଆପଣା

କତା ପରି େହେଲ େସମାନଙ ପକେର ଯେଥଷ। େସମାେନ େଯେବ ଗୃହ

କତାଙୁ ବା ଜିବୂ େବାଲ କହିଅଛନି, େତେବ ତାହାଙର ପରିଜନଙୁ ତ

ଆହୁରି ଅଧକ କହିେବ।” 26 “ଅତଏବ େସମାନଙୁ ଭୟ କର ନାହ; କାରଣ

ଯାହା ପକାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଆଚାଦିତ କିଛି ନାହ, ଆଉ ଯାହା ଜଣା

ନ ଯିବ, ଏପରି ଗୁପ କିଛି ନାହ। 27 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଅନକାରେର

କେହ, ତାହା ଆେଲାକେର କୁହ, ପୁଣି, ଯାହା ତୁେମମାେନ େଗାପନେର ଶୁଣ,

ତାହା ଘର ଛାତ ଉପେର େଘାଷଣା କର। 28ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଶରୀରକୁ

ବଧ କରନି, କିନୁ ଆତାକୁ ବଧ କରିପାରନି ନାହ, େସମାନଙୁ ଭୟ କର

ନାହ; ବରଂ େଯ ଶରୀର ଓ ଆତା ଉଭୟକୁ ନକେର ବିନଷ କରିପାରନି,

ତାହାଙୁ ହ ଭୟ କର। (Geenna g1067) 29 ଦୁଇଟି ଘରଚଟିଆ କଅଣ



ମାଥଉ 1882

େଗାଟିଏ ପଇସାେର ବିକାଯାଆନି ନାହ? ଆଉ ତୁମମାନଙର ପିତାଙର

ଅନୁମତି ବିନା େସମାନଙ ମ ରୁ େଗାଟିଏ େହେଲ ତେଳ ପେଡ଼ ନାହ; 30

କିନୁ ତୁମମାନଙ ମସକର ସମସ େକଶ ହ ଗଣାଯାଇଅଛି। 31 ଏଣୁ ଭୟ

କର ନାହ, ତୁେମମାେନ ଅେନକ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ େଶଷ।” 32 “ଆଉ, େଯ

େକହି େଲାକଙ ଆଗେର େମାେତ ସୀକାର କରିବ, ମଁୁ ମ େମାହର ସଗସ

ପିତାଙ ଆଗେର ତାହାକୁ ସୀକାର କରିବି। 33 ମାତ େଯ େକହି େଲାକଙ

ଆଗେର େମାେତ ଅସୀକାର କରିବ, ମଁୁ ମ େମାହର ସଗସ ପିତାଙ ଆଗେର

ତାହାକୁ ଅସୀକାର କରିବି।” 34 “ମଁୁ େଯ ପୃଥବୀେର ଶାନି େଦବାକୁ ଆସିଅଛି,

ଏହା ମେନ କର ନାହ; ଶାନି େଦବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖଡ େଦବାକୁ ଆସିଅଛି।

35 କାରଣ ମଁୁ ‘ପିତାଙ ସହିତ ପୁତର ଓ ମାତା ସହିତ କନ ାର ପୁଣି, ଶାଶୁ

ସହିତ େବାହୁର ବିେରାଧ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଅଛି, 36ଆଉ ମନୁଷ ର ନିଜ

ପରିଜନ ହ ତାହାର ଶତୁ େହେବ।’ 37 େଯ ପିତା କି ମାତାକୁ େମାʼଠାରୁ ଅଧକ

ପିୟ ାନ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ ନୁେହଁ, ପୁଣି, େଯ ପୁତ କି କନ ାକୁ

େମାʼଠାରୁ ଅଧକ େପମ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ ନୁେହଁ। 38ଆଉ େଯ

ଆପଣା କୁଶ େନଇ େମାହର ଅନୁଗମନ ନ କେର, େସ େମାହର େଯାଗ

ନୁେହଁ। 39 େଯ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞାଏ, େସ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ େଯ େମା

ନିମେନ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, େସ ତାହା ବଞାଇବ।” 40 “େଯ ତୁମମାନଙୁ

ଗହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗହଣ କେର, ଆଉ େଯ େମାେତ ଗହଣ କେର,

େସ େମାହର େପରଣକତାଙୁ ଗହଣ କେର। 41 େଯ ଭାବବାଦୀଙୁ ଭାବବାଦୀ

େବାଲ ଗହଣ କେର, େସ ଭାବବାଦୀଙ ପୁରସାର ପାଇବ। ଆଉ େଯ ଧାମକ

ବ କିଙୁ ଧାମକ େବାଲ ଗହଣ କେର, େସ ଧାମକ ବ କିଙ ପୁରସାର ପାଇବ।

42 ପୁଣି, େଯ େକହି ଏହି କୁଦମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ େମାହର ଶିଷ େବାଲ

ଯଦି ଗିନାଏ ଥଣା ପାଣି ମ ପିଇବାକୁ େଦବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି,

େସ େକୗଣସି ପକାେର ଆପଣା ପୁରସାର ହରାଇବ ନାହ।”

11ଯୀଶୁ ଆପଣା ବାର ଜଣ ଶିଷ ଙୁ ଆେଦଶ େଦବାର ସମାପ କଲା

ପେର ଗାଲଲୀର ନଗରସମୂହେର ଶିକା େଦବାକୁ ଓ େଘାଷଣା କରିବାକୁ

େସ ସାନରୁ ବାହାରିଗେଲ। 2 ଏଥମ େର ବାପିଜକ େଯାହନ ଖୀଷଙ

କମର ବିବରଣ କାରାଗାରେର ଶୁଣି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ଦାରା ତାହାଙୁ

ପଚାରି ପଠାଇେଲ, 3ଯାହାଙର ଆଗମନ େହବ, େସହି ବ କି କି ଆପଣ,
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ଅବା ଆେମମାେନ ଅନ ଜଣଙ ଅେପକାେର ରହିବୁ? 4ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ, ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ଓ େଦଖଅଛ,

େସହିସବୁ େଯାହନଙୁ ଜଣାଅ; 5 ଅନମାେନ ଦୃଷି ପାଆନି, ଖଞମାେନ

ଗମନ କରନି, କୁଷେରାଗୀମାେନ ଶୁଚି ହୁଅନି, ବଧରମାେନ ଶବଣ କରନି,

ମୃତମାେନ ଉତାପିତ ହୁଅନି, ପୁଣି, ଦରିଦମାନଙ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର

ପଚାରିତ ହୁଏ; 6ଆଉ, େଯ େକହି େମାʼ ଠାେର ବିଘର କାରଣ ନ ପାଏ,

େସ ଧନ ।” 7 େସମାେନ ଚାଲଯାଉଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େଯାହନଙ

ସମନେର େଲାକସମୂହକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ େଦଖବା

ପାଇଁ ପାନରକୁ ବାହାରିଯାଇଥଲ? କଅଣ ପବନେର େଦାହଲୁଥବା େଗାଟିଏ

ନଳ? 8 ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ କଅଣ େଦଖବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇଥଲ?

କଅଣ ସୂକ ବସ ପିନିଥବା ଜେଣ ବ କିଙୁ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସୂକ ବସ

ପିନନି, େସମାେନ ରାଜପାସାଦେର ଥାଆନି। 9 ତାହା ନ େହେଲ କି ନିମେନ

ବାହାରିଯାଇଥଲ? କଅଣ ଜେଣ ଭାବବାଦୀଙୁ େଦଖବାକୁ? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ଭାବବାଦୀଙ ଅେପକା ଅଧକ େଶଷ ବ କିଙୁ; 10 ଯାହାଙ

ବିଷୟେର ଏହା େଲଖାଅଛି, ‘େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ ଆଗେର

ପଠାଉଅଛୁ, େସ ତୁମ ସମୁଖେର ତୁମର ପଥ ପସୁତ କରିବ, ଏ େସହି ବ କି।’

11 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ସୀଗଭଜାତ ସମସଙ ମ େର ବାପିଜକ

େଯାହନଙଠାରୁ ମହାନ େକହି ଉତନ େହାଇ ନାହାନି; ତଥାପି ସଗରାଜ େର

େଯ କୁଦତମ, େସ ତାହାଙଠାରୁ ମହାନ। 12ଆଉ, ବାପିଜକ େଯାହନଙ

ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ସଗରାଜ ବଳେର ଆକାନ େହଉଅଛି; ପୁଣି,

ବଳେର ଆକମଣକାରୀମାେନ ପରାକମେର ତାହା ଅଧକାର କରୁଅଛନି।

13କାରଣ ସମସ ଭାବବାଦୀ ଓ େମାଶାଙ ବ ବସା ବାପିଜକ େଯାହନଙ

ସମୟ ପଯ ନ ଭାବବାଣୀ କରୁଥେଲ। 14ଆଉ, ତୁେମମାେନ େଯେବ ଗହଣ

କରିବାକୁ ଇଚା କର, େତେବ େଯଉଁ ଏଲୀୟଙ ଆସିବାର ଅଛି, ଏ େସହି।

15 ଯାହାର କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ। 16 କିନୁ ମଁୁ କାହା ସାଙେର ବତମାନ

ପୁରୁଷର ତୁଳନା କରିବି? ପିଲାମାନଙ ପରି େଯଉଁମାେନ ହାଟବଜାରେର

ବସି ଅନ ମାନଙୁ ଡାକି କହନି, 17 ‘ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ପାଖେର

ବଂଶୀ ବଜାଇଲୁ, ତୁେମମାେନ ନାଚିଲ ନାହ; ଆେମମାେନ ବିଳାପ କଲୁ,

ତୁେମମାେନ ଛାତିେର ମାରି େହଲ ନାହ ବତମାନ ପୁରୁଷ େସମାନଙ ପରି।’
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18 କାରଣ େଯାହନ ଆସି େଭାଜନପାନ କେଲ ନାହ, ଆଉ େଲାେକ କହନି,

‘େସ ଭୂତଗସ।’ 19 ମନୁଷ ପୁତ ଆସି େଭାଜନପାନ କରନି, ଆଉ େଲାେକ

କହନି, େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙର

ବନୁ; ମାତ ାନ ଆପଣା କମ ଦାରା ଯଥାଥ େବାଲ ପମାଣିତ େହଲା।” 20

େସେତେବେଳ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ତାହାଙର ଅଧକାଂଶ ଆଶଯ ର କାଯ

କରାଯାଇଥଲା, େସହି େସହି ନଗରକୁ େସ ତିରସାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

କାରଣ େସମାେନ ମନପରିବତନ କରି ନ ଥେଲ। 21 “ହାୟ, ଦଣର ପାତ

େକାରାଜୀ , ହାୟ, ଦଣର ପାତ େବ ସାଇଦା, କାରଣ ତୁମମାନଙ ମ େର

େଯଉଁ େଯଉଁ ମହତର କାଯ କରାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ େଯେବ େସାର ଓ

ସୀେଦାନ ସହରମାନଙେର କରାଯାଇଥାଆନା, େତେବ େସମାେନ ସମୟ

ପୂବରୁ ଅଖା ପିନି ପାଉଁଶେର ବସି ମନପରିବତନ କରିଥାଆେନ। 22 ତଥାପି

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର ତୁମମାନଙ ଦଶା ଅେପକା େସାର ଓ

ସୀେଦାନର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ। 23ଆଉ େର କଫନାହୂମ, ତୁ କଅଣ ସଗ

ପଯ ନ ଉନତ େହବୁ? ପାତାଳ ପଯ ନ େତାର ଅେଧାଗତି େହବ, କାରଣ

େତାʼ ମ େର େଯଉଁ େଯଉଁ ମହତର କାଯ କରାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ େଯେବ

ସେଦାମେର କରାଯାଇଥାଆନା, େତେବ ତାହା ଆଜି ପଯ ନ ରହିଥାଆନା।

(Hadēs g86) 24ତଥାପି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର େତାର

ଦଶା ଅେପକା ସେଦାମ େଦଶର ଦଶା ସହନୀୟ େହବ।” 25 େସହି ସମୟେର

ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ପିତଃ, ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ପଭୁ, ତୁେମ ାନୀ ଓ

ବୁଦିମାନ େଲାକମାନଙଠାରୁ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ଗୁପ ରଖ ଶିଶୁମାନଙ

ନିକଟେର ପକାଶ କଲ, ଏନିମେନ ତୁମର ସୁତିବାଦ କରୁଅଛି; 26 ହଁ, ପିତଃ,

କାରଣ ଏହା ତୁମ ଦୃଷିେର ସେନାଷର ବିଷୟ େହଲା। 27 େମାହର ପିତାଙ

କତୃକ ସମସ ବିଷୟ େମାʼ ଠାେର ସମପତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ପୁତଙୁ େକହି

ଜାେଣ ନାହ, େକବଳ ପିତା ଜାଣନି, ପୁଣି, ପିତାଙୁ େକହି ଜାେଣ ନାହ,

େକବଳ ପୁତ ଜାଣନି, ଆଉ ପୁତ ଯାହା ପାଖେର ତାହାଙୁ ପକାଶ କରିବାକୁ

ଇଚା କରନି, େସ ଜାେଣ। 28 େହ ପରିଶାନ ଓ ଭାରଗସ େଲାକ ସମେସ,

େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ବିଶାମ େଦବି। 29 େମାହର ଜୁଆଳି

ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର େଘନ, ପୁଣି, େମାʼ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ, ମଁୁ
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ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମଚିତ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆତାେର ବିଶାମ

ପାଇବ; 30 େଯଣୁ େମାହର ଜୁଆଳି ସହଜ ଓ େମାହର ଭାର ଉଶାସ।”

12 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ ବିଶାମବାର ଦିନେର ଶସ େକତ େଦଇ

ଗେଲ, ଆଉ ତାହାଙର ଶିଷ ମାେନ କୁଧତ େହାଇ ଶସ ର ଶଷା ଛିଣାଇ

ଖାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 କିନୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହା େଦଖ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

େଦଖ, ବିଶାମବାର ଦିନେର ଯାହା କରିବା ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, ତାହା ତୁମର

ଶିଷ ମାେନ କରୁଅଛନି। 3 ମାତ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଦାଉଦ ଓ

ତାହାଙ ସଙୀମାେନ କୁଧତ େହବା ସମୟେର େସ କଅଣ କରୁଥେଲ, ତାହା କି

ତୁେମମାେନ ପାଠ କରି ନାହଁ? 4 େସ କିପରି ଈଶରଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି,

େଯଉଁ ଉତଗୀକୃତ ରୁଟି େକବଳ ଯାଜକମାନଙ େଭାଜନ କରିବା ବିଧସଙତ

ଥଲା, କିନୁ ତାଙର ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାନଙର େଭାଜନ କରିବା ବିଧସଙତ ନ

ଥଲା, ତାହା େସମାେନ େଭାଜନ କରିଥେଲ। 5କିମା ବିଶାମବାର ଦିନେର

ଯାଜକମାେନ ମନିର ମ େର ବିଶାମବାରକୁ ଅପବିତ କେଲ େହଁ ନିେଦାଷ

ଅଟନି, େମାଶାଙ ବ ବସାେର ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏହା ପାଠ କରି ନାହଁ?

6 ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ମନିର ଅେପକା ମହତ ବିଷୟ ଏଠାେର

ଅଛି। 7 କିନୁ ଆେମ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ, ଏ ଉକିର

ଅଥ େଯେବ ଜାଣିଥାଆନ, େତେବ ଏହି ନିେଦାଷ େଲାକଙୁ େଦାଷୀ କରି ନ

ଥାଆନ। 8କାରଣ ମନୁଷ ପୁତ ବିଶାମବାରର ପଭୁ ଅଟନି।” 9 େସ େସହି

ସାନରୁ ଚାଲଯାଇ େସମାନଙ ସମାଜଗୃହେର ପେବଶ କେଲ। 10ଆଉ

େଦଖ, େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥଲା, ତାହାର େଗାଟିଏ ହାତ ଶୁଖଯାଇଥଲା।

ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରିବା ଉେଦଶ େର ତାହାଙୁ

ପଚାରିେଲ, ବିଶାମବାର ଦିନେର ସୁସ କରିବା କଅଣ ବିଧସଙତ? 11 କିନୁ

େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି କାହାରି େଗାଟିଏ େମଣା ଥାଏ ଓ ତାହା

ବିଶାମବାର ଦିନେର ଖାତେର ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାେହେଲ େଯ ତାହାକୁ ଧରି

ନ ଉଠାଇବ, ଏପରି େଲାକ ତୁମମାନଙ ମ େର କିଏ ଅଛି? 12 େତେବ,

େମଣାଠାରୁ ମନୁଷ ଆହୁରି େକେତ ଅଧକ େଶଷ। ଏଣୁ ବିଶାମବାର ଦିନେର

ମଙଳ ସାଧନ କରିବା ବିଧସଙତ। 13 େସେତେବେଳ େସ େସହି େଲାକଙୁ

କହିେଲ, ତୁମର ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସଥେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ତାହା ଅନ

ହାତ ପରି ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 14କିନୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ବାହାରିଯାଇ
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ତାହାଙୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ମନଣା କେଲ। 15ଯୀଶୁ

ତାହା ଜାଣି େସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି, ଅେନେକ ତାହାଙ

ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େସ ସମସଙୁ ସୁସ କେଲ 16 ଏବଂ ତାହାଙୁ ପକାଶ

ନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆ ା େଦେଲ, 17 େଯପରି,

ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ ହୁଏ, 18 େଦଖ,

ଆମର ଦାସ, ଯାହାଙୁ ଆେମ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ; ଆମର ପିୟପାତ,

ଯାହାଙଠାେର ଆମ ଆତାର ପରମ ସେନାଷ; ଆେମ ତାହାଙ ଉପେର

ଆପଣା ଆତା ଅଧଷାନ କରାଇବା, ଆଉ େସ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପାଖେର

ନ ାୟବିଚାର ପଚାର କରିେବ। 19 େସ ବିବାଦ କରିେବ ନାହ, କିମା ଉଚସର

କରିେବ ନାହ, କିମା ଦାଣେର େକହି ତାହାଙ ସର ଶୁଣିବ ନାହ। 20 ନ ାୟକୁ

ଜୟଯୁକ ନ କରିବା ପଯ ନ େସ େଛଚାନଳ ଭାଙିେବ ନାହ, ପୁଣି, ସଧୂମ

ସଳିତା ଲଭାଇେବ ନାହ। 21ଆଉ, ତାହାଙ ନାମେର ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ

ଭରସା ରଖେବ। 22 େସହି ସମୟେର ଜେଣ ଭୂତଗସ ଅନ ଘୁଙାେଲାକକୁ

ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ େସ ତାହାଙୁ ସୁସ କେଲ; େସଥେର େସହି

ଘୁଙା କଥା କହି ପାରିଲା ଓ େଦଖ ପାରିଲା। 23 ପୁଣି, େଲାକସମୂହ ଆଚମିତ

େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏ କଅଣ ଦାଉଦଙ ସନାନ ନୁହଁନି? 24 ମାତ

ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା ଭୂତପତି ବା ଜିବୂ ର

ବିନା ସାହାଯ େର ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ନାହ। 25 କିନୁ େସ େସମାନଙ ମନର

ଚିନା ଜାଣି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯେକୗଣସି ରାଜ ବିଭକ େହାଇ ଆପଣା

ବିରୁଦେର ଉେଠ ତାହା ଧଂସ େହାଇ ଯାଏ; ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ନଗରେର

କିମା ଗୃହ ବିଭକ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଉେଠ, ତାହା ସିର େହାଇ ରହିବ

ନାହ। 26 ଆଉ, ଶୟତାନ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ, ତାହାେହେଲ େସ

ବିଭକ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଉଠିଲାଣି େତେବ ତାହାର ରାଜ କିପକାେର

ସିର େହାଇ ରହିବ? 27 ମଁୁ େଯେବ ବା ଜିବୂ ର ସାହାଯ େର ଭୂତମାନଙୁ

ବାହାର କେର େତେବ ତୁମମାନଙ ସନାନଗଣ କାହା ସାହାଯ େର େସମାନଙୁ

ବାହାର କରନି। ଏଣୁ େସମାେନ ହ ତୁମମାନଙର ବିଚାରକତା େହେବ। 28

କିନୁ ମଁୁ ଯଦି ଈଶରଙ ଆତାଙ ସାହାଯ େର ଭୂତମାନଙୁ ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତ

ଈଶରଙ ରାଜ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲାଣି। 29 ଅବା େକହି

ପଥେମ ବଳବାନ େଲାକଙୁ ନ ବାନିେଲ କିପକାେର ତାହା ଘେର ପେବଶ
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କରି ତାହାର ଅସଶସ ସବୁ େଚାରି କରିପାେର? ତାହାକୁ ଆେଗ ବାନିେଲ

ସିନା ତାହାର ଗୃହ ଲୁଣନ କରିବ। 30 େଯ େମାହର ସପକ ନୁେହଁ, େସ

େମାହର ବିପକ, ପୁଣି, େଯ େମାʼ ସହିତ ସଂଗହ କେର ନାହ, େସ ଛିନଭନ

କରିପକାଏ। 31 ଅତଏବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ ମାନଙର ସମସ

ପାପ ଓ ନିନା କମା କରାଯିବ, କିନୁ ପବିତ ଆତାଙ ବିରୁଦେର ନିନା କମା

କରାଯିବ ନାହ। 32 ଆଉ, େଯ େକହି ମନୁଷ ପୁତଙ ବିରୁଦେର କଥା

କହିବ, ତାହାକୁ କମା ଦିଆଯିବ, ମାତ େଯ େକହି ପବିତ ଆତାଙ ବିରୁଦେର

କଥା କହିବ, ଏହି ଯୁଗେର କି ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ତାହାକୁ କମା ଦିଆଯିବ

ନାହ।” (aiōn g165) 33 “ଗଛକୁ ଭଲ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ଭଲ କୁହ

ନ େହେଲ ଗଛକୁ ମନ କୁହ ଓ ତାହାର ଫଳକୁ ମନ କୁହ, କାରଣ ଫଳ

ଦାରା ଗଛ ଚିହାଯାଏ। 34 େର କାଳସପର ବଂଶ, ତୁେମମାେନ ଦୁଷ େହାଇ

କିପକାେର ଭଲ କଥା କହିପାର? କାରଣ ହୃଦୟର ପୂଣତାରୁ ମୁଖ କଥା

କେହ। 35ଉତମ େଲାକ ଉତମ ଭଣାରରୁ ଉତମ ପଦାଥ ବାହାର କେର,

ପୁଣି, ମନ େଲାକ ମନ ଭଣାରରୁ ମନ ପଦାଥ ବାହାର କେର। 36 କିନୁ

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି ମନୁଷ ମାେନ େଯେକୗଣସି ଅସାର କଥା କହନି,

ବିଚାର ଦିନେର େସମାେନ େସଥର ଉତର େଦେବ; 37 େଯଣୁ ତୁମ ବାକ

ଦାରା ତୁେମ ନିେଦାଷ ଓ ତୁମ ବାକ ଦାରା ତୁେମ େଦାଷୀ େବାଲ ପମାଣିତ

େହବ।” 38 େସେତେବେଳ ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ ଜଣ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ ଆପଣଙଠାରୁ େଗାଟିଏ ଚିହ

େଦଖବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛୁ। 39 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଦୁଷ ଓ

ବ ଭଚାରୀ ବଂଶ ଚିହ ଅେନଷଣ କରନି, ମାତ ଭାବବାଦୀ ଯୂନସଙ ଚିହ

ବିନା ଅନ େକୗଣସି ଚିହ େସମାନଙୁ ଦିଆଯିବ ନାହ। 40 କାରଣ ଯୂନସ

େଯପରି ତିନି ଦିନ ଓ ତିନି ରାତି ଏକ ବୃହ ମତ ର େପଟେର ଥେଲ,

ମନୁଷ ପୁତ େସହିପରି ତିନି ଦିନ ଓ ତିନି ରାତି ଭୂଗଭେର ରହିେବ। 41

ନୀନିବୀ ସହରର େଲାକମାେନ ବିଚାରେର ଏହି ବତମାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଉଠି

ଏମାନଙୁ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ଯୂନସଙ ପଚାରେର ମନ

ପରିବତନ କେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଯୂନସଙ ଅେପକା ମହତ ବିଷୟ ଏ ସାନେର

ଅଛି। 42ଆଉ, ଦକିଣ େଦଶର ରାଣୀ ବିଚାରେର ଏହି ବତମାନ ପୁରୁଷ

ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙୁ େଦାଷୀ କରିେବ କାରଣ େସ ଶେଲାମନଙ ାନର କଥା
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ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥବୀର ପାନରୁ ଆସିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ଶେଲାମନଙ ଅେପକା

ମହତ ବିଷୟ ଏ ସାନେର ଅଛି।” 43 “ଅଶୁଚି ଆତା ଜେଣ ମନୁଷ ଠାରୁ

ବାହାରିଗଲା ପେର ଜଳଶୂନ ସାନ ସବୁ ଭମଣ କରି ବିଶାମ େଖାେଜ ଓ

ତାହା ପାଏ ନାହ। 44 େସଥେର େସ କୁେହ, ମଁୁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲ,

େମାହର େସହି ଘରକୁ େଫରିଯିବି; ପୁଣି, େସ ଆସି ତାହା ଶୂନ , ମାଜତ ଓ

ସୁେଶାଭତ େଦେଖ। 45 େସେତେବେଳ େସ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧକ ମନ

ଆଉ ସାତଟା ଆତା ସାଙେର େନଇ ଆେସ, ପୁଣି, େସମାେନ ପେବଶ କରି

େସଠାେର ବାସ କରନି ଆଉ େସହି େଲାକର ପଥମ ଦଶା ଅେପକା େଶଷ

ଦଶା ମନ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଷ ପୁରୁଷ ପତି ମ େସହି ପକାର ଘଟିବ।” 46

େସ େଲାକସମୂହକୁ କଥା କହୁଥବା ସମୟେର, େଦଖ, ତାହାଙ ମାଆ ଓ

ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙ ସାଙେର କଥା କହିବାକୁ ଇଚା

କରୁଥେଲ। 47 େସଥେର ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିଲା, େଦଖନୁ, ଆପଣଙ ମାଆ

ଓ ଭାଇମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ଆପଣଙ ସାଙେର କଥା କହିବାକୁ

ଇଚା କରୁଅଛନି। 48 କିନୁ େଯ ତାହାଙୁ ଏହି କଥା କହିଲା ତାହାଙୁ େସ

ଉତର େଦେଲ, “େମାହର ମାଆ କିଏ? ଆଉ, େମାହର ଭାଇମାେନ କିଏ?”

49 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କହିେଲ, “େଦଖ,

େମାହର ମାଆ ଓ େମାହର ଭାଇମାେନ, 50 କାରଣ େଯ େକହି େମାହର

ସଗସ ପିତାଙ ଇଚା ସାଧନ କେର, େସ େମାହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମାଆ।”

13 େସହି ଦିନ ଯୀଶୁ ଘରୁ ବାହାରିଯାଇ ସମୁଦକୂଳେର ବସିେଲ। 2 େସଥେର

ତାହାଙ ପାଖେର ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ଏକତ େହବାରୁ େସ ଯାଇ େଗାଟିଏ

େନୗକାେର ବସିେଲ, ପୁଣି, େଲାକସମୂହ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 3

ଆଉ, େସ ଦୃଷାନ ଦାରା େସମାନଙୁ ଅେନକ କଥା କହିେଲ େଦଖ “ଜେଣ

ବୁଣାଳୀ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। 4 େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ ବିହନ ବାଟ

ପାଖେର ପଡ଼ିଲା ପୁଣି, ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି େସଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗେଲ। 5ଆଉ

େକେତକ ଅଳ ମାଟି ଥବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ େବଶୀ ମାଟି ନ

ଥବାରୁ ଶୀଘ ଗଜା େହଲା, 6 କିନୁ ସୂଯ ଉଠେନ ଜଳିେପାଡ଼ିଗଲା ଓ େଚର

ନ ଥବାରୁ ଶୁଖଗଲା। 7ଆଉ େକେତକ କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମଝିେର ପଡ଼ିଲା

ପୁଣି, କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ େହାଇ େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା। 8 ମାତ

ଅନ େକେତକ ଭଲ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା ଓ ଫଳ ଫଳିଲା, େକେତକ ଶେହ
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ଗୁଣ େକେତକ ଷାଠିଏ ଗୁଣ େକେତକ ତିରିଶ ଗୁଣ। 9 ଯିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚା

କରୁଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।” 10 ଏହାପେର ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସି

ପଚାରିେଲ, ଆପଣ କାହକି େସମାନଙୁ ଦୃଷାନ ଦାରା କଥା କହୁଅଛନି?

11 େସ ଉତର େଦେଲ, “କାରଣ ସଗରାଜ ର ନିଗୂଢ଼ ତତସମୂହ ଜାଣିବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଶକି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନୁ େସମାନଙୁ ଦିଆଯାଇନାହ।

12 େଯଣୁ ଯାହାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପଚୁର େହବ; କିନୁ

ଯାହାର ନାହ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ହ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ।

13 ‘େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖନି ନାହ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନି ନାହ କି

ବୁଝନି ନାହ; ଏଣୁ ମଁୁ େସମାନଙୁ ଦୃଷାନ ଦାରା କଥା କହୁଅଛି। 14ଆଉ

ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙର ଏହି ଭାବବାଣୀ େସମାନଙ ସମନେର ସଫଳ

େହଉଅଛି, ତୁେମମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କିନୁ େକୗଣସି ପକାେର ବୁଝିବ

ନାହ, ପୁଣି, େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖବ, କିନୁ େକୗଣସି ପକାେର ାତ େହବ ନାହ;

15 କାରଣ ଏହି େଲାକଙର ହୃଦୟ ଜଡ଼ େହଲା, େସମାେନ କାନେର କଷେର

ଶୁଣିେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଖ ବୁଜିେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆଖେର

େଦଖେବ ନାହ ଓ କାନେର ଶୁଣିେବ ନାହ, ଆଉ ହୃଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହ,

ପୁଣି, େଫରି ଆସିେବ ନାହ, ଆଉ ଆେମ େସମାନଙୁ ସୁସ କରିବୁ ନାହ।’ 16

କିନୁ ଧନ ତୁମମାନଙର ଚକୁ, େଯଣୁ ତାହା େଦେଖ; ଧନ ତୁମମାନଙ କଣ,

େଯଣୁ ତାହା ଶୁେଣ। 17 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ

ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହିସବୁ ଅେନକ ଭାବବାଦୀ ଓ ଧାମକ େଲାକ

େଦଖବାକୁ ଇଚା କେଲ, କିନୁ େଦଖେଲ ନାହ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯାହା

ଶୁଣୁଅଛ, େସହିସବୁ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚା କେଲ, କିନୁ ଶୁଣିେଲ ନାହ।”

18 “େତେବ ତୁେମମାେନ ବୀଜ ବୁଣାଳୀର ଦୃଷାନ ଶୁଣ। 19 େଯ େକହି

ରାଜ ର ବାକ ଶୁଣି ନ ବୁେଝ, ପାପାତା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟେର ଯାହା

ବୁଣାଯାଇଥଲା, ତାହା ହରଣ କରିନିଏ, େସ ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥବା ବାଟ ପାଖ

ଭୂମି ସଦୃଶ। 20 େଯ ବାକ ଶୁଣିବାକଣି ଆନନେର ତାହା ଗହଣ କେର, କିନୁ

ତାହାଠାେର େଚର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କଣକାଳମାତ ସିର େହାଇ ରୁେହ, 21 ପେର

ବାକ ସକାେଶ େକଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିେଲ େସହିକଣି ବିଘ ପାଏ, େସହି

ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ। 22 େଯ ବାକ ଶୁେଣ, ପୁଣି,

ସାଂସାରିକ ଚିନା ଓ ଧନର ମାୟା ବାକ କୁ ଚାପିପକାଏ, ଆଉ େସ ଫଳହୀନ
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ହୁଏ, େସହି ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥବା କଣକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। (aiōn g165) 23

କିନୁ େଯ ବାକ ଶୁଣି ବୁେଝ ଓ ପକୃତେର ଫଳ ଫେଳ, େକହି ଶେହ ଗୁଣ,

େକହି ଷାଠିଏ ଗୁଣ, େକହି ତିରିଶ ଗୁଣ, େସହି ଜଣକ ବୁଣାଯାଇଥବା ଉତମ

ଭୂମି ସଦୃଶ।” 24ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ େଦଇ କହିେଲ,

“ସଗରାଜ ଆପଣା େକତେର ଭଲ ବିହନ ବୁଣାଯାଇଥବା ଜେଣ ବ କିଙ

ସଦୃଶ; 25 ମାତ େଲାେକ ନିଦା ଯାଇଥବା ସମୟେର ତାହାଙ ଶତୁ ଆସି

େସହି ଗହମ ମ େର ବାଳୁଙା ବୁଣିେଦଇ ଚାଲଗେଲ। 26 େଯେତେବେଳ ପତ

ବାହାରି ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ ବାଳୁଙା ମ େଦଖାଗଲା।

27 େସଥେର ଘରମାଲକଙ ଦାସମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ,

‘ସାଆେନ, ଆପଣ କଅଣ ନିଜ େକତେର ଭଲ ବିହନ ବୁଣି ନ ଥେଲ? େତେବ

ବାଳୁଙାଗୁଡ଼ାକ େକଉଁଠାରୁ େହଲା?’ 28 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ‘ଜେଣ

ଶତୁ ଏହା କରିଅଛି।’ ପୁଣି, ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ ଯାଇ

େସଗୁଡ଼ାକ ଉପାଡ଼ି ଏକାଠି କରୁ, ଏହା କଅଣ ଆପଣଙର ଇଚା? 29କିନୁ

େସ କହିେଲ, ‘ନା, କାେଳ ତୁେମମାେନ ବାଳୁଙା ଏକାଠି କରୁ କରୁ େସଗୁଡ଼ାକ

ସାଙେର ଗହମ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ। 30 ଶସ ନ କାଟିବା ଯାଏ ଦୁହକୁ ଏକାଠି

ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ଶସ କାଟିବା ସମୟେର ମଁୁ କଟାଳିମାନଙୁ କହିବି,

େପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆେଗ ବାଳୁଙା ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ, କିନୁ ଗହମ େମା

ଅମାରେର ସଂଗହ କରି ରଖ।’” 31 େସ େସମାନଙୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ

େଦଇ କହିେଲ, “ସଗରାଜ ଏପକାର େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା

େନଇ ଜେଣ େଲାକ ଆପଣା େକତେର ବୁଣିଲା। 32 ତାହା ତ ସବୁ ବୀଜଠାରୁ

କୁଦ, ମାତ ତାହା ବଢ଼ିେଲ ସବୁ ଶାକଠାରୁ ବଡ଼ େହାଇ ଏପରି ଗଛ ହୁଏ େଯ,

ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି ତାହାର ଡାଳେର ବାସ କରନି।” 33 େସ

େସମାନଙୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ କହିେଲ, “ସଗରାଜ ଖମୀର ସଦୃଶ;

ଜେଣ ସୀ ତାହା େନଇ ମହେଣ ମଇଦା ମ େର େଘାଡ଼ାଇ ରଖଲା ଆଉ

େସ େଶଷେର ସମସ ଖମୀରମୟ େହଲା।” 34 ଏହି ସମସ କଥା ଯୀଶୁ

ଦୃଷାନ ଦାରା େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, ଆଉ ଦୃଷାନ ବିନା େସ େସମାନଙୁ

କିଛି କହୁ ନ ଥେଲ, 35 େଯପରି ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଉକ ଏହି ବାକ

ସଫଳ ହୁଏ, ଆେମ ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇ ଦୃଷାନ ଦାରା କଥା କହିବା, ଜଗତ

ସୃଷି ଦିନରୁ ଗୁପ ବିଷୟସବୁ ବ କ କରିବା। 36 ପେର େସ େଲାକମାନଙୁ
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ପରିତ ାଗ କରି ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ, େକତର ବାଳୁଙାର ଦୃଷାନ ଆମମାନଙୁ ସଷ ରୂେପ

ବୁଝାଇ ଦିଅନୁ। 37 େସ ଉତର େଦେଲ, “ଉତମ ବିହନ େଯ ବୁଣନି େସ

ମନୁଷ ପୁତ; 38 େକତ ଜଗତ; ଭଲ ବିହନ ରାଜ ର ସନାନମାେନ; ବାଳୁଙା

ପାପାତାର ସନାନମାେନ; 39 େଯଉଁ ଶତୁ ତାହା ବୁଣିଲା, େସ ଶୟତାନ;

ଶସ କାଟିବା ସମୟ ଯୁଗାନ, ପୁଣି, କଟାଳିସବୁ ଦୂତମାେନ। (aiōn g165)

40 ଅତଏବ, ବାଳୁଙା େଯପରି ଏକାଠି କରାଯାଇ ନିଆଁେର େପାଡ଼ାଯାଏ

ଯୁଗାନ ସମୟେର େସପରି ଘଟିବ। (aiōn g165) 41 ମନୁଷ ପୁତ ଆପଣା

ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ ରାଜ ରୁ ସମସ ବିଘଜନକ

ବିଷୟ ଓ ଅଧମାଚାରୀମାନଙୁ ସଂଗହ କରିେବ, 42 ପୁଣି, େସମାନଙୁ

ଅଗିକୁଣେର େଫାପାଡ଼ି େଦେବ, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦାନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି

େହବ। 43 େସେତେବେଳ ଧାମକମାେନ େସମାନଙ ପିତାଙ ରାଜ େର

ସୂଯ ପରି େତେଜାମୟ େଦଖାଯିେବ। ଯାହାର କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।” 44

“ସଗରାଜ େକତେର ଗୁପ େହାଇଥବା ଧନ ସଦୃଶ। ଜେଣ େଲାକ ତାହା

େଦଖ େଗାପନ କରି ରଖଲା ଓ ଆନନେର ଯାଇ ଆପଣାର ସବସ ବିକୟ

କରି େସହି େକତକୁ କୟ କଲା।” 45 “ପୁନଶ, ସଗରାଜ ଉତମ ଉତମ

ମୁକା ଅେନଷଣ କରୁଥବା ଜେଣ ବଣିକ ଭଳି। 46 େଗାଟିଏ ବହୁମୂଲ ମୁକା

େଦଖ େସ ଯାଇ ଆପଣାର ସବସ ବିକୟ କରି େସହି ମୁକାକୁ କୟ କଲା।”

47 “ପୁନଶ, ସଗରାଜ ସମୁଦେର ନିକିପ ସବ ପକାର ମତ ସଂଗହକାରୀ

େଗାଟିଏ ଟଣା ଜାଲ ସଦୃଶ। 48 ତାହା ପୂଣ ହୁଅେନ େଲାେକ କୂଳକୁ ଟାଣି

ଆଣିେଲ ପୁଣି, ବସି ଭଲଯାକ ଖାେଳାଇେର ଏକାଠି କରି ରଖେଲ କିନୁ

ମନଗୁଡ଼ାକ େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ। 49 ଯୁଗାନ ସମୟେର େସହିପରି ଘଟିବ;

ଦୂତମାେନ ବାହାରି ଆସି ଧାମକମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଷମାନଙୁ ପୃଥ କରିେବ,

(aiōn g165) 50 ପୁଣି, େସମାନଙୁ ଅଗିକୁଣେର ପକାଇେଦେବ; େସଠାେର

େରାଦନ ଓ ଦାନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।” 51 “ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏହିସବୁ

କଥା ବୁଝିଲ” େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ ହଁ। 52 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “େତେବ େଯଉଁ ଗୃହକତା ଆପଣା ଭଣାରରୁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ପଦାଥ

ବାହାର କେର, ସଗରାଜ ର ଶିଷ େହାଇଥବା ପେତ କ ଶାସୀ ତାହାରି

ସଦୃଶ।” 53ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ ଦୃଷାନ ସମାପ କଲା ପେର େସହି ସାନରୁ
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ଚାଲଗେଲ। 54 ଆଉ, େସ ନିଜ େପୖତୃକ ନଗରକୁ ଆସି େଲାକମାନଙୁ

େସମାନଙ ସମାଜଗୃହେର ଏପରି ଶିକା େଦେଲ େଯ, େସମାେନ ଆଶଯ ାନିତ

େହାଇ କହିେଲ, ଏ େଲାକର ଏପରି ବୁଦି ଓ ଶକିର କାଯ େକଉଁଠାରୁ

େହଲା? 55 ଏ କି େସହି ବେଢ଼ଇର ପୁଅ ନୁେହଁ? ଏହାର ମାଆ ନାମ

କଅଣ ମରୀୟମ ନୁେହଁ? ପୁଣି, ଏହାର ଭାଇମାନଙ ନାମ କଅଣ ଯାକୁବ,

େଯାେଷଫ, ଶିେମାନ ଓ ଯିହୂଦା ନୁେହଁ? 56ଆଉ, ଏହାର ଭଉଣୀମାେନ

କଅଣ ସମେସ ଆମମାନଙ ସାଙେର ନାହାନି? େତେବ େସ ଏହିସବୁ େକଉଁଠୁ

ପାଇଲା? 57ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙଠାେର ବିଘ ପାଇେଲ। କିନୁ ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଭାବବାଦୀ ନିଜ େପୖତୃକ ନଗର ଓ ସପରିବାର ବିନା

ଅନ େକୗଣସିଠାେର ହତାଦର ହୁଅନି ନାହ।” 58ଆଉ, େସ େସମାନଙର

ଅବିଶାସ େହତୁ େସଠାେର ଅେନକ ମହତର କାଯ କେଲ ନାହ।

14 େସହି ସମୟେର ସାମନରାଜା େହେରାଦ ଯୀଶୁଙ ବିଷୟେର ସମାଦ

ଶୁଣି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, 2 ଏ ବାପିଜକ େଯାହନ, େସ ମୃତମାନଙ

ମ ରୁ ଉଠିଅଛନି, େସଥସକାେଶ ଏହି ସମସ ଶକି ତାହାଙଠାେର କାଯ

କରୁଅଛି। 3 େଯଣୁ େହେରାଦ ଆପଣା ଭାଇ ଫଲପଙ ଭାଯ ା େହେରାଦିଆଙ

ସକାେଶ େଯାହନଙୁ ଧରି ଓ ବାନି ବନୀଶାଳାେର ପକାଇଥେଲ। 4 କାରଣ

େଯାହନ ତାହାଙୁ କହୁଥେଲ, ଏହାଙୁ ରଖବା ଆପଣଙର ବିଧସଙତ ନୁେହଁ।

5ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ ସୁଦା େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ

କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ମାନୁଥେଲ। 6କିନୁ

େହେରାଦଙ ଜନ ଦିନ ପଡ଼େନ, େହେରାଦିଆଙ କନ ା ସଭା ମ େର ନୃତ

କରି େହେରାଦଙୁ ମୁଗ କରିେଦଲା। 7 େସଥେର େସ ଶପଥ କରି ପତି ା

କେଲ େଯ, େସ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, େସ ତାହାକୁ ତାହା େଦେବ। 8ଆଉ, େସ

ଆପଣା ମାଆର ଶିକାେର ପଡ଼ି କହିଲା ବାପିଜକ େଯାହନର ମସକ ଏଠାେର

େଗାଟିଏ ଥାଳିେର େମାେତ ଦିଅନୁ। 9 ଏଥେର ରାଜା ଦୁଃଖତ େହେଲ ସୁଦା

ନିଜ ଶପଥ ଓ ଆପଣା ସହିତ େଭାଜିେର ବସିଥବା ବ କିମାନଙ ସକାେଶ

ତାହା େଦବାକୁ ଆ ା େଦେଲ। 10 ପୁଣି, େଲାକ ପଠାଇ ବନୀଶାଳାେର

େଯାହନଙ ମସକ େଛଦନ କରାଇେଲ, 11ଆଉ ତାହାଙର ମସକ େଗାଟିଏ

ଥାଳିେର ଅଣାଯାଇ େସହି ବାଳିକାକୁ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, େସ ଆପଣା ମାଆ

ନିକଟକୁ ତାହା େନଇଗଲା। 12 େସଥେର ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଆସି ଶବ
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େନଇଯାଇ ତାହାଙୁ ସମାଧ େଦେଲ ଓ ଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ ଜଣାଇେଲ। 13

ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି େସଠାରୁ ଅଲଗା େହାଇ େନୗକାେର େଗାଟିଏ ଜନଶୂନ

ସାନକୁ ଗେଲ। େଲାକସମୂହ ଏହା ଶୁଣି ନଗରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସି ଚାଲଚାଲ

ତାହାଙର ପଶା ଗମନ କେଲ; 14ଆଉ, େସ େନୗକାରୁ ବାହାରି ବହୁସଂଖ କ

େଲାକକୁ େଦଖ େସମାନଙ ପତି ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ ଓ େସମାନଙର

େରାଗୀମାନଙୁ ସୁସ କେଲ। 15 େବଳ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଏ ସାନ ତ ଜନଶୂନ , ପୁଣି, େବଳ ତ ଗଲାଣି; ଏଣୁ

େଲାକସମୂହ େଯପରି ଗାମମାନଙୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ କିଣନି,

େସଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ ଦିଅନୁ। 16କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“େସମାନଙର ଯିବା ଆବଶ କ ନୁେହଁ, ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ େଭାଜନ

କରାଅ।” 17 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆମମାନଙର ଏଠାେର େକବଳ

ପାେଞାଟି ରୁଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛ ଅଛି। 18 େସ କହିେଲ, “େସଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ

େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ।” 19ପୁଣି, େସ େଲାକସମୂହକୁ ଘାସ ଉପେର ବସିବା ପାଇଁ

ଆ ା େଦେଲ, ଆଉ େସ େସହି ପାେଞାଟି ରୁଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛ େନଇ ସଗ

ଆେଡ଼ ଊଦଦୃଷି କରି ଆଶୀବାଦ କେଲ ଏବଂ ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙି ଶିଷ ମାନଙୁ

େଦେଲ ଆଉ ଶିଷ ମାେନ େଲାକସମୂହକୁ େଦେଲ। 20 ପୁଣି, ସମେସ

େଭାଜନ କରି ତୃପ େହେଲ ଓ ଭଙା ରୁଟିରୁ ଯାହା ବଳିଲା ତାହା େସମାେନ

ଉଠାଇ ବାର େଟାେକଇ ଭତ କେଲ। 21 େଭାଜନ କରିବା େଲାେକ, ସୀ ଓ

ପିଲାମାନଙ ଛଡ଼ା, ପାୟ ପାଞ ହଜାର ପୁରୁଷ ଥେଲ। 22 େସହିକଣି ଯୀଶୁ

ଶିଷ ମାନଙୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ତାହାଙ ଆଗେର ଅପର ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ

ବଳାଇେଲ, ପୁଣି, େସ ଇତିମ େର େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ। 23

େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦଲା ପେର େସ ପାଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇ

ପବତ ଉପରକୁ ଗେଲ, ଆଉ ସନ ା େହଲା ପେର େସ େସଠାେର ଏକାକୀ

ଥେଲ। 24କିନୁ େନୗକା େସେତେବେଳ କୂଳରୁ ଅେନକ ଦୂରେର ଥଲା ଏବଂ

ପତିକୂଳ ବାୟୁ େହତୁ ତାହା ଟଳମଳ େହଉଥଲା। 25 କିନୁ ରାତିର ଚତୁଥ

ପହରେର ଯୀଶୁ ସମୁଦ ଉପେର ଚାଲ େସମାନଙ ପାଖକୁ ଆସିେଲ, 26

ପୁଣି, ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ସମୁଦ ଉପେର ଚାଲବାର େଦଖ ଉ ବିଗ େହାଇ

କହିେଲ, ଏ ତ ଭୂତ; ଆଉ, େସମାେନ ଭୟେର ଚିତାର କେଲ। 27 କିନୁ

ଯୀଶୁ େସହିକଣି େସମାନଙ ସହିତ କଥାବାତା କରି କହିେଲ “ସାହସ ଧର ଏ
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ତ ମଁୁ, ଭୟ କର ନାହ।” 28 େସଥେର ପିତର ଉତର େଦେଲ, େହ ପଭୁ,

େଯେବ ଆପଣ, େତେବ ଜଳ ଉପେର ଆପଣଙ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ

ଆ ା କରନୁ। 29 େସ କହିେଲ, “ଆସ।” େସଥେର ପିତର େନୗକାରୁ ଓହାଇ

ଜଳ ଉପେର ଚାଲ ଯୀଶୁଙ ପାଖକୁ ଗେଲ। 30 ମାତ େସ ପବନ େଦଖ ଭୟ

କେଲ, ପୁଣି, ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତାର କରି କହିେଲ, େହ ପଭୁ, େମାେତ ରକା

କରନୁ। 31ଯୀଶୁ େସହିକଣି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି କହିେଲ, “େହ ଅଳ

ବିଶାସୀ କାହକି ସେନହ କଲ?” 32 ପୁଣି, େସମାେନ େନୗକାେର ଚଢ଼େନ,

ପବନ ବନ େହଲା। 33 େସଥେର େନୗକାେର ଥବା େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ

ପଣାମ କରି କହିେଲ, ଆପଣ ନିଶୟ ଈଶରଙ ପୁତ। 34 େସମାେନ ସମୁଦ

ପାର େହାଇ ଗିେନସରତ ଅଞଳେର ପହଞିେଲ। 35 ପୁଣି, େସହି ସାନର

େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ଚିହି େସଥର ଚତୁଦଗସ ସମସ ଅଞଳକୁ ସମାଦ

ପଠାଇେଲ ଏବଂ େଲାେକ ସମସ େରାଗୀଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ;

36ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି େକବଳ ତାହାଙ ବସର ଝୁମା ଛୁଅନି, ଏହା

ତାହାଙୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ଛୁଇଁେଲ ସମେସ

ସୁସ େହେଲ।

15 େସହି ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ଶାସୀମାେନ

ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, 2 ଆପଣଙର ଶିଷ ମାେନ କାହକି

ପାଚୀନମାନଙର ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି ଅମାନ କରନି? କାରଣ େଭାଜନ

କରିବା ସମୟେର େସମାେନ ହାତ ଧୁଅନି ନାହ। 3 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ମ ତୁମମାନଙର ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି ସକାେଶ

କାହକି ଈଶରଙ ଆ ା ଅମାନ କର? 4ଈଶର ତ କହିଅଛନି ‘ପିତାମାତାକୁ

ସମାଦର କର,’ ଆଉ ‘େଯ େକହି ପିତା କି ମାତାକୁ ଅଭଶାପ ଦିଏ େସ ନିଶୟ

ପାଣଦଣ େଭାଗ କରିବ।’ 5 କିନୁ ତୁେମମାେନ କହୁଥାଅ, େଯ େକହି ପିତା କି

ମାତାକୁ କେହ, େମାʼଠାରୁ ଯାହା କିଛି ସାହାଯ ତୁେମ ପାଇଥାଆନ, େସ ସବୁ

‘ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ଉତଗୀକୃତ େହାଇଅଛି,’ 6 ‘େସ ଆପଣା ପିତାମାତାକୁ

ନିଶୟ ସମାଦର କରିବ ନାହ।’ ଏହି ଭଳି ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙର

ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି େଯାଗଁୁ ଈଶରଙ ବାକ ବ ଥ କରିଅଛ। 7

େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଉପଯୁକଭାେବ ଏହି

ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନି, 8 ‘ଏହି ଜାତି ମୁଖେର ଆମକୁ ସମାଦର କରନି, କିନୁ
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େସମାନଙ ହୃଦୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ। 9 େସମାେନ ମନୁଷ ମାନଙ

ବିଧଗୁଡ଼ିକୁ ଧମର ଉପେଦଶବାଣୀ େବାଲ ଶିକା େଦଇ ବୃଥାେର ଆମର

ଆରାଧନା କରନି।’” 10ଆଉ ଯୀଶୁ େଲାକମାନଙୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଶୁଣ ଓ ବୁଝ; 11 ମୁଖେର ଯାହା ପେବଶ କେର, ତାହା େଯ

ମନୁଷ କୁ ଅଶୁଚି କେର, ଏପରି ନୁେହଁ, କିନୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାେର, ତାହା ହ

ମନୁଷ କୁ ଅଶୁଚି କେର।” 12 େସେତେବେଳ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, ଫାରୂଶୀମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣି େଯ ଅପମାନିତ େହାଇଛନି,

ଆପଣ କଅଣ ଏହା ଜାଣନି? 13 କିନୁ ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “େଯଉଁ ସବୁ

ବୃକ େମାହର ସଗସ ପିତା େରାପଣ କରି ନାହାନି, େସ ସବୁ ଉତାଟିତ େହବ।

14 େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େସମାେନ ଅନମାନଙର ଅନ ପଥପଦଶକ; ଆଉ

େଯେବ ଅନ ଅନକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ, େତେବ ଦୁେହଁ ଖାତେର ପଡ଼ିେବ।” 15

େସଥେର ପିତର ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଦୃଷାନଟି ଆମମାନଙୁ ବୁଝାଇ

ଦିଅନୁ। 16ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏପଯ ନ ଅେବାଧ?” 17

“ଯାହା କିଛି ମୁଖେର ପେବଶ କେର, ତାହା େପଟକୁ ଯାଇ େଶୗଚ ଦାରା ନିକିପ

ହୁଏ, ଏହା କଅଣ ବୁଝୁ ନାହଁ? 18 କିନୁ ମୁଖରୁ ଯାହାସବୁ ବାହାେର, ତାହା

ହୃଦୟରୁ ବାହାେର ଓ ତାହା ହ ମନୁଷ କୁ ଅଶୁଚି କେର। 19 କାରଣ ହୃଦୟରୁ

କୁଚିନା, ନରହତ ା, ବ ଭଚାର, େବଶ ାଗମନ, େଚାରି, ମିଥ ା ସାକ ଓ ନିନା

ବାହାେର; 20 ଏହି ସମସ ହ ମନୁଷ କୁ ଅଶୁଚି କେର, କିନୁ ଅଧୁଆ ହାତେର

ଖାଇବା ମନୁଷ କୁ ଅଶୁଚି କେର ନାହ।” 21 ଯୀଶୁ େସହି ସାନରୁ ଅଲଗା

େହାଇ େସାର ଓ ସୀେଦାନ ଅଞଳକୁ ଚାଲଗେଲ। 22ଆଉ େଦଖ, େସହି

ସୀମାରୁ ଜେଣ କିଣାନୀୟ ସୀ ଆସି ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ

ପଭୁ, ଦାଉଦଙ ସନାନ, େମାେତ ଦୟା କରନୁ, େମାହର ଝିଅଟି ଅତି ଭୟଙର

ଭାବେର ଭୂତ ଦାରା କଷ ପାଉଅଛି। 23 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପେଦ େହେଲ

ଉତର େଦେଲ ନାହ। ଆଉ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଆସି ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ

କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହାକୁ ବିଦାୟ କରନୁ, କାରଣ ଏ ଆମମାନଙ

ପେଛ ପେଛ ଚିତାର କରୁଅଛି। 24 କିନୁ ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ଇସାଏଲ

ବଂଶର ହଜିଯାଇଥବା େମଷମାନଙ ବିନା ଆଉ କାହା ନିକଟକୁ େପରିତ

େହାଇ ନାହ।” 25 କିନୁ େସହି ସୀ ଆସି ତାହାଙୁ ପଣାମ କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିଲା, େହ ପଭୁ, େମାହର ଉପକାର କରନୁ। 26 ମାତ େସ ଉତର େଦେଲ,
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“ସନାନମାନଙ ଆହାର େନଇ କୁକୁରମାନଙ ପାଖେର ପକାଇବା ଉଚି

ନୁେହଁ।” 27 କିନୁ େସ କହିଲା, ହଁ, ପଭୁ, କାରଣ କୁକୁରମାେନ ତ ନିଜ ନିଜ

ପଭୁଙ େମଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁଠା ଖାଆନି। 28 େସଥେର ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ,

“େଗା ନାରୀ, ତୁମର ବଡ଼ ବିଶାସ, ତୁମର ଇଚାନୁସାେର ତୁମ ପତି ଘଟୁ।”

େସହି ମୁହୂତରୁ ତାହାର କନ ା ସୁସ େହଲା। 29 ଯୀଶୁ େସଠାରୁ ପସାନ କରି

ଗାଲଲୀ ସମୁଦ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ ପବତ ଉପରକୁ ଯାଇ େସଠାେର

ବସିେଲ। 30 ପୁଣି, ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ଖଞ, ପଙୁ, ଅନ, ମୂକ ଓ ଅନ ାନ

ଅେନକଙୁ ସାଙେର େଘନି ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଆସିେଲ ଏବଂ େସମାନଙୁ ତାହାଙ

ପାଦ ତେଳ େଥାଇେଦେଲ, ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ସୁସ କେଲ। 31 ଏହି ରୂେପ

ମୂକମାେନ େଯ କଥା କହୁଅଛନି, ପଙୁମାେନ ସୁସ େହାଇଅଛନି, ଖଞମାେନ

ଚାଲୁଅଛନି ଓ ଅନମାେନ େଦଖୁଅଛନି, ଏହା େଦଖ େଲାକସମୂହ ଚମତୃତ

େହେଲ, ପୁଣି, ଇସାଏଲର ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କେଲ। 32ଆଉ ଯୀଶୁ

ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଏହି େଲାକସମୂହ ପତି

େମାହର ଦୟା େହଉଅଛି, କାରଣ ଏମାେନ ତିନି ଦିନ େହଲାଣି େମା ସାଙେର

ରହିଅଛନି ଓ ଏମାନଙ ପାଖେର କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହ; କାେଳ ବାଟେର

ଏମାେନ ମୂଚା େହାଇଯାଇପାରନି, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ଅନାହାରେର ବିଦାୟ

େଦବାକୁ େମାହର ଇଚା ନାହ।” 33ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଏେତ

େଲାକଙୁ ତୃପ କରିବା ପାଇଁ ଆେମମାେନ ନିଜନ ସାନେର େକଉଁଠାରୁ ଏେତ

ରୁଟି ପାଇବା? 34 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁମମାନଙ ପାଖେର

େକେତାଟି ରୁଟି ଅଛି?” େସମାେନ କହିେଲ, ସାେତାଟି, ପୁଣି, ଅଳ େକେତାଟି

ସାନ ମାଛ। 35 େସଥେର େସ େଲାକସମୂହକୁ ଭୂମିେର ବସିବାକୁ ଆ ା

େଦେଲ, 36ଆଉ ଯୀଶୁ େସହି ସାେତାଟି ରୁଟି ଓ ମାଛଗୁଡ଼ିକ େଘନି ଧନ ବାଦ

େଦଇ େସହିସବୁ ଶିଷ ମାନଙୁ ଦିଅେନ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ େଦେଲ।

37ଆଉ ସମେସ େଭାଜନ କରି ପରିତୃପ େହେଲ ଓ ଭଙା ରୁଟିରୁ ଯାହା

ବଳିଲା, ତାହା େସମାେନ ଉଠାଇ ସାତ େଟାେକଇ ଭତ କେଲ। 38 େଭାଜନ

କରିବା େଲାେକ, ସୀ ଓ ପିଲାମାନଙ ଛଡ଼ା, ଚାରି ହଜାର ପୁରୁଷ ଥେଲ। 39

ଏଥଉତାେର େସ େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ମଗଦାନ

ସୀମାକୁ ଆସିେଲ।
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16ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂକୀମାେନ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙୁ ପରୀକା

କରିବା ଅଭପାୟେର େସମାନଙୁ ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ଚିହ େଦଖାଇବା ପାଇଁ

ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 2 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ସନ ା

ସମୟେର ତୁେମମାେନ କହିଥାଅ, ‘ଭଲ ପାଗ େହବ, କାରଣ ଆକାଶ ଲା

େହାଇଅଛି।’ 3ଆଉ ପାତଃକାଳେର କହିଥାଅ, ‘ଆଜି ଝଡ଼ େହବ, କାରଣ

ଆକାଶ ଲା ଓ େମଘୁଆ େହାଇଅଛି।’ ତୁେମମାେନ ଆକାଶର ଲକଣର

େଭଦାେଭଦ ବୁଝି ପାରୁଅଛ, କିନୁ କାଳର ଲକଣସବୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହଁ? 4ଦୁଷ

ଓ ବ ଭଚାରୀ ବଂଶ ଚିହ େଖାଜନି, ମାତ ଯୂନସଙ ଚିହ ବିନା ଅନ େକୗଣସି

ଚିହ େସମାନଙୁ ଦିଆଯିବ ନାହ।” ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରି

ଚାଲଗେଲ। 5 ଶିଷ ମାେନ ଅନ ପାରିେର ପହଞି େଦଖେଲ େଯ, େସମାେନ

ରୁଟି େନବାକୁ ପାେସାରି ଯାଇଅଛନି। 6ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସତକ

ହୁଅ, ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂକୀମାନଙ ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।” 7

େସଥେର େସମାେନ ପରସର ମ େର ତକବିତକ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଆେମମାେନ ରୁଟି ଆଣି ନାହଁୁ େବାଲ େସ ଏହା କହୁଅଛନି। 8କିନୁ ଯୀଶୁ

ତାହା ଜାଣି କହିେଲ, “େହ ଅଳ ବିଶାସୀମାେନ, ତୁମମାନଙ ପାଖେର ରୁଟି

ନାହ େବାଲ କାହକି ପରସର ତକବିତକ କରୁଅଛ? 9 ତୁେମମାେନ କଅଣ

ଏପଯ ନ ବୁଝୁ ନାହଁ? ଅବା େସହି ପାଞ ହଜାର େଲାକଙ ପାେଞାଟି ରୁଟି,

ଆଉ େକେତ େଟାେକଇ ଉଠାଇଲ, 10 କିମା େସହି ଚାରି ହଜାର େଲାକଙ

ସାେତାଟି ରୁଟି, ପୁଣି, େକେତ େଟାେକଇ ଉଠାଇଲ, େସହିସବୁ କି ତୁମର ମେନ

ନାହ? 11 ମଁୁ େଯ ତୁମମାନଙୁ ରୁଟି ବିଷୟେର କହି ନ ଥଲ, ଏହା କିପରି

ବୁଝୁ ନାହଁ? କିନୁ ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂକୀମାନଙ ଖମୀର ବିଷୟେର ସାବଧାନ

େହାଇଥାଅ।” 12 େସ େଯ ରୁଟିର ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ

ନ କହି ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂକୀମାନଙ ଶିକାରୁ ସାବଧାନ େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ

େସମାନଙୁ କହିଥେଲ, ଏହା େସମାେନ େସେତେବେଳ ବୁଝିେଲ। 13 ପେର

ଯୀଶୁ କାଇସରିୟା ଫଲପୀ ଅଞଳକୁ ଆସି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ପଚାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, “ମନୁଷ ପୁତ କିଏ େବାଲ େଲାେକ କଅଣ କହନି?” 14 ଏଥେର

େସମାେନ କହିେଲ, େକହି େକହି କହନି, ବାପିଜକ େଯାହନ, େକହି େକହି

ଏଲୀୟ, ଆଉ େକହି େକହି ଯିରିମୀୟ ଅବା ଭାବବାଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ।

15 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “କିନୁ ମଁୁ କିଏ େବାଲ ତୁେମମାେନ କଅଣ
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କହୁଅଛ?” 16 ଶିେମାନ ପିତର ଉତର େଦେଲ, ଆପଣ ଖୀଷ, ଜୀବନ

ଈଶରଙ ପୁତ। 17ଏଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “େହ ଯୂନସର

ପୁତ ଶିେମାନ, ତୁେମ ଧନ , କାରଣ ମନୁଷ ତୁମ ନିକଟେର ଏହା ପକାଶ

କରି ନାହ, ବରଂ େମାହର ସଗସ ପିତା ଈଶର ପକାଶ କରିଅଛନି। 18ଆଉ

ମଁୁ ମ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁେମ ପିତର, ପୁଣି, ଏହି ପଥର ଉପେର ମଁୁ ଆପଣା

ମଣଳୀ େତାଳିବି, ଆଉ ପାତାଳର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହ।

(Hadēs g86) 19 ମଁୁ ତୁମଙୁ ସଗରାଜ ର ଚାବି େଦବି, ଆଉ ତୁେମ ପୃଥବୀେର

ଯାହା କିଛି ବନ କରିବ, ସଗେର ତାହା ବନ ରହିବ, ପୁଣି, ପୃଥବୀେର ଯାହା

କିଛି ମୁକ କରିବ, ସଗେର ତାହା ମୁକ ରହିବ।” 20 େସେତେବେଳ େସ େଯ

ଖୀଷ ଅଟନି, ଏହା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ େସ ଶିଷ ମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ଆ ା

େଦେଲ। 21 େସହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ବୁଝାଇବାକୁ

ଲାଗିେଲ େଯ, ତାହାଙୁ ଅବଶ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବାକୁ େହବ ଏବଂ

ପାଚୀନ, ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାନଙ ହସରୁ ଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି

ହତ େହବାକୁ େହବ, ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଦିବସେର ପୁନରୁତାନ େହବାକୁ େହବ।

22 େସଥେର ପିତର ତାହାଙୁ ଅନ ଆଡ଼କୁ େଘନିଯାଇ ଅନୁେଯାଗ କରି

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ପଭୁ, ଈଶର ଆପଣଙୁ ଦୟା କରନୁ, ଏହା ଆପଣଙ

ପତି େକେବ େହଁ ନ ଘଟୁ। 23 କିନୁ ଯୀଶୁ ବୁଲପଡ଼ି ପିତରଙୁ କହିେଲ, “େମା

ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଶୟତାନ, ତୁେମ େମାହର ବିଘସରୂପ, କାରଣ ତୁେମ

ଈଶରଙ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ ର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ।” 24 େସେତେବେଳ

ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “େକହି େଯେବ େମାହର ଅନୁଗାମୀ

େହବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ଅସୀକାର କରୁ, ପୁଣି, ଆପଣା

କୁଶ େନଇ େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ। 25 କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ

ରକା କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ; କିନୁ େଯ େକହି େମା

ନିମେନ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ପାଇବ। 26ଆଉ ମନୁଷ

େଯେବ ସମସ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଏ, େତେବ ତାହାର

କି ଲାଭ େହବ? କିମା ମନୁଷ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେର କଅଣ େଦବ?

27 ପୁଣି, ମନୁଷ ପୁତ ଆପଣା ପିତାଙ ମହିମାେର ନିଜ ଦୂତମାନଙ ସହିତ

ଆଗମନ କରିେବ ଏବଂ େସେତେବେଳ େସ ପେତ କ େଲାକକୁ ତାହାର କମ

ଅନୁସାେର ଫଳ େଦେବ। 28 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ମନୁଷ ପୁତଙର
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ଆପଣା ରାଜ େର ଆଗମନ ନ େଦଖବା ପଯ ନ ଏଠାେର ଠିଆ େହାଇଥବା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ େକୗଣସି ପକାେର ମୃତୁ ର ଅ◌ାସାଦ ପାଇେବ

ନାହ।”

17ଛଅ ଦିନ ପେର ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ େଯାହନଙୁ

ସାଙେର େନଇ ପୃଥ କରି େଗାଟିଏ ଉଚ ପବତକୁ େନଇଗେଲ। 2ଆଉ େସ

େସମାନଙ ଆଗେର ରୂପାନରିତ େହେଲ; ତାହାଙର ମୁଖ ସୂଯ ପରି ଉଜଳ

ଓ ତାହାଙ ବସ ଆେଲାକ ପରି ଶୁଭବଣ େହଲା। 3 ପୁଣି, େଦଖ, େମାଶା ଓ

ଏଲୀୟ ତାହାଙ ସହିତ କଥାବାତା କରୁଥବା େସମାନଙୁ େଦଖାଗଲା। 4

େସଥେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ ଉତର େଦେଲ, େହ ପଭୁ, ଆେମମାେନ େଯ ଏ

ସାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉତମ; ଆପଣଙର ଇଚା େହେଲ ମଁୁ ଏଠାେର ତିେନାଟି

କୁଟୀର ନିମାଣ କରିବି, ଆପଣଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ, େମାଶାଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ

ଓ ଏଲୀୟଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ। 5 େସ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ, େଦଖ, ଖେଣ

େମଘ େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ କଲା, ଆଉ େଦଖ, େସହି େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ

େହଲା, “ଏ ଆମର ପିୟ ପୁତ ଏହାଙଠାେର ଆମର ପରମ ସେନାଷ ଏହାଙ

ବାକ ଶୁଣ।” 6 ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ ମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗେଲ ଓ ଅତିଶୟ

ଭୀତ େହେଲ। 7 େସଥେର ଯୀଶୁ ଆସି େସମାନଙୁ ସଶ କରି କହିେଲ,

“ଉଠ, ଭୟ କର ନାହ।” 8 ପୁଣି, େସମାେନ ଉପରକୁ ଚାହ େକବଳ ଯୀଶୁଙ

ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ େଦଖେଲ ନାହ। 9 େସମାେନ ପବତରୁ ଓହାଇବା

ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “ମନୁଷ ପୁତ ମୃତମାନଙ

ମ ରୁ ନ ଉଠିବା ପଯ ନ ଏ ଦଶନର କଥା କାହାରିକୁ କୁହ ନାହ।” 10 ପୁଣି,

ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ ଶାସୀମାେନ କାହକି କହନି େଯ,

ପଥମେର ଅବଶ ଏଲୀୟଙର ଆଗମନ େହବ? 11 େସ ଉତର େଦେଲ,

“ଏଲୀୟ ଆସି ସମସ ବିଷୟ ପୁନଃସାପନ କରିବା କଥା ସତ, 12 କିନୁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଏଲୀୟ ତ ଆସି ସାରିେଲଣି, ମାତ େଲାେକ ତାହାଙୁ

ନ ଚିହି ଯାହା ଇଚା, ତାହା ହ ତାହାଙ ପତି କରିଅଛନି। େସହି ପକାେର

ମନୁଷ ପୁତ ମ େସମାନଙ ହାତେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି।”

13 େସ େଯ େସମାନଙୁ ବାପିଜକ େଯାହନଙ ବିଷୟେର କହିେଲ, ଶିଷ ମାେନ

େସେତେବେଳ ତାହା ବୁଝିେଲ। 14 ପେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆସେନ ଜେଣ େଲାକ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ଆେଣାଇପଡ଼ି କହିଲା, 15 େହ
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ପଭୁ, େମାହର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନୁ, କାରଣ େସ ମୂଚାେରାଗେର ବଡ଼ କଷ

ପାଉଅଛି, େଯଣୁ େସ ଥରକୁଥର ନିଆଁେର ଓ ଥରକୁଥର ପାଣିେର ପଡ଼ୁଅଛି।

16 ମଁୁ ଆପଣଙ ଶିଷ ମାନଙ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣିଥଲ, ମାତ େସମାେନ

ତାହାକୁ ସୁସ କରିପାରିେଲ ନାହ। 17ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ଆେର ଅବିଶାସୀ

ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, େକେତ କାଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସାଙେର ରହିବି? େକେତ

କାଳ ତୁମମାନଙ ବ ବହାର ସହିବି? ତାହାକୁ ଏଠିକି େମା ପାଖକୁ ଆଣ।”

18ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ ଧମକାେନ େସ ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ବାଳକଟି

େସହି ମୁହୂତରୁ ସୁସ େହଲା। 19 ଏହାପେର ଶିଷ ମାେନ େଗାପନେର

ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଆେମମାେନ କାହକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ

ନାହ। 20 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ଅଳ ବିଶାସ ସକାେଶ,

କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଯଦି େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି

ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହି ପବତକୁ ‘ଏଠାରୁ େସଠାକୁ

ଘୁଞିଯା’ େବାଲ କହିେଲ ତାହା ଘୁଞିଯିବ, ଆଉ କିଛି ହ ତୁମମାନଙର ଅସା

େହବ ନାହ। 21 କିନୁ ପାଥନା ଓ ଉପବାସ ବିନା ଅନ େକୗଣସି ଉପାୟେର

ଏପକାର ଭୂତ ବାହାରିଯାଏ ନାହ।” 22ଆଉ େସମାେନ ଗାଲଲୀେର ଏକତ

େହବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମନୁଷ ପୁତ ମନୁଷ ମାନଙ

ହସେର ସମପତ େହବାକୁ ଯାଉଅଛନି, 23 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ

କରିେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସେର େସ ଉଠିେବ। ଏଥେର େସମାେନ ଅତ ନ

ଦୁଃଖତ େହେଲ।” 24 ଏଥମ େର େସମାେନ କଫନାହୂମ ନଗରକୁ ଆସେନ

ମନିରର କର ଆଦାୟକାରୀ େଲାେକ ପିତରଙ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ,

ତୁମମାନଙର ଗୁରୁ କଅଣ ମନିରର କର ଦିଅନି ନାହ? 25 େସ କହିେଲ, ହଁ,

ଦିଅନି। ଆଉ େସ ଘରକୁ ଆସିଲା ପେର ଯୀଶୁ ଆେଗ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ଶିେମାନ, ତୁମର ମତ କଅଣ? ପୃଥବୀର ରାଜାମାେନ କାହା ପାଖରୁ କର ବା

ରାଜସ ନିଅନି? େସମାନଙ ସନାନଗଣଙଠାରୁ କିମା ବିେଦଶୀମାନଙଠାରୁ?”

26 େସ ବିେଦଶୀମାନଙଠାରୁ େବାଲ କହେନ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େତେବ

ତ ପୁତମାେନ ମୁକ। 27 କିନୁ ଆେମମାେନ େଯପରି େସମାନଙ ବିଘର କାରଣ

ନ େହଉ, ଏଥପାଇଁ ସମୁଦକୁ ଯାଇ ବନଶି ପକାଅ, ଆଉ ପଥେମ େଯଉଁ

ମାଛ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ମୁଖ ଫଟାଇେଲ େଗାଟିଏ େରୗପ ମୁଦା

ପାଇବ; ତାହା େନଇ େମା ପାଇଁ ଓ ତୁମ ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଦିଅ।”
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18 େସେତେବେଳ ଶିଷ ମାେନ ଯୀଶୁଙ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, େତେବ

ସଗରାଜ େର କିଏ େଶଷ? 2 େସ େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ପାଖକୁ

ଡାକି େସମାନଙ ମ େର ଠିଆ କରାଇେଲ, 3 “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େଫରି ସାନ ପିଲା ପରି ନ େହେଲ େକୗଣସି ପକାେର

ସଗରାଜ େର ପେବଶ କରିବ ନାହ। 4 ଅତଏବ େଯ େକହି ଏହି ସାନ

ପିଲା ପରି ଆପଣାକୁ ନମ କେର, େସ ସଗରାଜ େର େଶଷ। 5ଆଉ େଯ

େକହି େମା ନାମେର ଏହିପରି େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ଗହଣ କେର, େସ

େମାେତ ଗହଣ କେର; 6 କିନୁ େଯ େକହି େମାʼଠାେର ବିଶାସ କରୁଥବା ଏହି

କୁଦମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା େବକେର େଗାଟିଏ

ବଡ଼ ଚକିପଥର ଟଙାଯାଇ ତାହାକୁ ମହାସାଗରେର ଅଗାଧ ଜଳେର ବୁଡ଼ାଇ

ଦିଆଯାଇଥେଲ ତାହା ପକେର ଭଲ େହାଇଥାଆନା। 7 ହାୟ, ସଂସାର ବିଘ

ସକାେଶ ସନାପର ପାତ; ବିଘ ତ ନିଶୟ ଘଟିବ, କିନୁ ହାୟ, େଯଉଁ େଲାକ

ଦାରା ବିଘ ଘେଟ, େସ ସନାପର ପାତ। 8 ତୁମର ହସ ଅବା ପାଦ ଯଦି

ତୁମର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କାଟି େଫାପାଡ଼ିଦିଅ; ଦୁଇ ହସ ଓ

ଦୁଇ ପାଦ େନଇ ଅନନ ଅଗିେର ପଡ଼ିବା ଅେପକା ବରଂ ପଙୁ ଅବା ଖଞ

େହାଇ ଜୀବନେର ପେବଶ କରିବା ତୁମ ପକେର ଭଲ। (aiōnios g166)

9 ଆଉ, ତୁମର ଚକୁ ଯଦି ତୁମର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହାକୁ

ଉପାଡ଼ି େଫାପାଡ଼ିଦିଅ; ଦୁଇ ଚକୁ େନଇ ଅଗିମୟ ନକେର ପଡ଼ିବା ଅେପକା

ବରଂ ଏକ ଚକୁ େନଇ ଜୀବନେର ପେବଶ କରିବା ତୁମ ପକେର ଭଲ।

(Geenna g1067) 10 ସାବଧାନ, ଏହି କୁଦମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ ହ ତୁଚ ାନ

କର ନାହ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ସଗେର େସମାନଙର

ଦୂତମାେନ ସବଦା େମାହର ସଗସ ପିତାଙ ମୁଖ ଦଶନ କରନି। 11 [କାରଣ

ଯାହା ହଜିଅଛି, ତାହା ରକା କରିବା ନିମେନ ମନୁଷ ପୁତ ଆସିଅଛନି।] 12

ତୁେମମାେନ କଅଣ ମେନ କଲ? େକୗଣସି େଲାକର ଯଦି ଶେହ େମଣା ଥାଏ,

ଆଉ େସମାନଙ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ, େତେବ କଅଣ ଅେନଶତକୁ

ପବତେର ଛାଡ଼ି େସ ଯାଇ ହଜିଯାଇଥବା େମଣାଟି େଖାେଜ ନାହ? 13ଆଉ

ଯଦି େସ ତାହାକୁ ପାଏ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯଉଁ

ଅେନଶତଟି ହଜି ଯାଇ ନ ଥେଲ, େସମାନଙ ଅେପକା ଏହି େଗାଟିକ ଲାଗି

େସ ଅଧକ ଆନନ କେର। 14 େସହି ପକାେର ଏହି କୁଦମାନଙ ମ ରୁ େଯ



ମାଥଉ 1902

େଗାଟିଏ ବିନଷ ହୁଏ, ଏହା ତୁମମାନଙର ସଗସ ପିତାଙର ଇଚା ନୁେହଁ। 15

ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ପାପ କେର, େତେବ ଯାଇ େକବଳ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ ମ େର

ତାହାକୁ ତାହାର େଦାଷ େଦଖାଅ; ଯଦି େସ ତୁମର କଥା ଶୁେଣ, େତେବ

ତୁେମ ଆପଣା ଭାଇ କି ଲାଭ କଲ। 16 କିନୁ ଯଦି େସ ନ ଶୁେଣ, େତେବ

ତୁମ ସାଙେର ଆଉ ଜେଣ ବା ଦୁଇ ଜଣକୁ େନଇ ଯାଅ, େଯପରି ଦୁଇ ବା

ତିନି ସାକୀଙ ମୁଖେର ସମସ କଥା ସିର କରାଯିବ। 17 ତଥାପି ଯଦି େସ

େସମାନଙ କଥା ନ ମାେନ, େତେବ ମଣଳୀକୁ କୁହ, ଓ ଯଦି େସ ମଣଳୀ କଥା

ମ ନ ମାେନ, େତେବ େସ ତୁମ ଦୃଷିେର ଅଣଯିହୁଦୀ ଓ କରଗାହୀ ପରି

େହଉ। 18 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ପୃଥବୀେର ଯାହାସବୁ

ବନ କରିବ, ସଗେର େସହିସବୁ ବନ ରହିବ, ପୁଣି, ପୃଥବୀେର ଯାହାସବୁ

ମୁକ କରିବ, ସଗେର େସହିସବୁ ମୁକ ରହିବ। 19 ପୁନଶ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ପୃଥବୀେର ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ େଯେକୗଣସି ବିଷୟ

ଏକମନା େହାଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିେବ, ତାହା େମାହର ସଗସ ପିତାଙ କତୃକ

େସମାନଙ ପତି ଘଟିବ। 20 କାରଣ େଯଉଁ ସାନେର ଦୁଇ କି ତିନି ଜଣ େମା

ନାମେର ଏକତ ହୁଅନି, େସହି ସାନେର ମଁୁ େସମାନଙ ମ େର ଉପସିତ

ଅଛି।” 21 େସେତେବେଳ ପିତର ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, େହ

ପଭୁ, େକେତ ଥର େମାହର ଭାଇ େମା ବିରୁଦେର ପାପ କେଲ ମଁୁ କମା

କରିବି? 22 କି ସାତ ଥର ପଯ ନ? ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମକୁ େକବଳ

ସାତ ଥର ପଯ ନ କହୁ ନାହ, 23 ମାତ ସତୁରି ଗୁଣ ସାତ ଥର ପଯ ନ।

ଅତଏବ, ସଗରାଜ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ସହିତ ହିସାବ କରିବାକୁ ଇଚୁକ

ଜେଣ ରାଜାଙ ସଦୃଶ। 24 େସ ହିସାବ ଆରମ କରେନ ଦଶ ହଜାର େରୗପ 

ମୁଦା ଋଣ କରିଥବା ଜେଣ ଦାସ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା। 25କିନୁ ତାହାର

ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ କିଛି ନ ଥବାରୁ ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ ଏବଂ ତାହାର ସୀ,

ପିଲାପିଲ ଓ ସବସ ବିକୟ କରି ପରିେଶାଧ େନବାକୁ ଆ ା େଦେଲ। 26

େତଣୁ େସହି ଦାସ ତାହାଙୁ ଭୂମିଷ ପଣାମ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ‘ଆପଣ

େମା ବିଷୟେର େଧୖଯ ଧରନୁ, ମଁୁ ଆପଣକୁ ସବୁ ପରିେଶାଧ କରିେଦବି।’

27 େସଥେର େସହି ଦାସର ପଭୁ ଦୟା କରି ତାହାକୁ ମୁକ କରିେଦେଲ ଓ

ତାହାର ଋଣ କମା କେଲ। 28 କିନୁ େସହି ଦାସ ବାହାରିଯାଇ ତାହାଠାରୁ ଏକ

ଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ ଋଣ କରିଥବା ଜେଣ ସହଦାସର େଦଖା
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ପାଇ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଗଳା ଚିପି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ ଯାହା ଧାରୁ,

ଶୁଝିେଦ। 29 େତଣୁ ତାହାର ସହଦାସ ଭୂମିଷ େହାଇ ତାହାକୁ ବିନତି କରି

କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ‘ଆପଣ େମାʼ ବିଷୟେର େଧୖଯ ଧରନୁ, ମଁୁ ଆପଣଙୁ

ପରିେଶାଧ କରିେଦବି।’ 30ମାତ େସ ସମତ େହଲା ନାହ, କିନୁ ଯାଇ ଋଣ

ପରିେଶାଧ ନ କରିବା ଯାଏ ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ପକାଇେଦଲା। 31 େତଣୁ

ତାହାର ସହଦାସମାେନ ଏହି ଘଟଣା େଦଖ ଅତ ନ ଦୁଃଖତ େହେଲ ଓ ଯାଇ

େସମାନଙ ପଭୁଙୁ ସମସ ଘଟଣା ବଣନା କରି ଜଣାଇେଲ। 32 େସଥେର

ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ ପାଖକୁ ଡକାଇ କହିେଲ ‘େର ଦୁଷ ଦାସ, ତୁ େମାେତ

ବିନତି କରିବାରୁ ମଁୁ େତାର େସହି ସମସ ଋଣ କମା କଲ; 33ମଁୁ େଯରୂେପ

େତାେତ ଦୟା କଲ, େସରୂେପ ମ ଆପଣାର ସହଦାସକୁ କମା କରିବା

େତାହର କତବ ନ ଥଲା?’ 34ଆଉ, ତାହାର ପଭୁ ରାଗିଯାଇ ସମସ ଋଣ

ପରିେଶାଧ ନ କରିବା ପଯ ନ ତାହାକୁ ଯନଣା େଦବା େଲାକମାନଙ ହାତେର

ସମପଣ କେଲ। 35 ତୁେମ ପେତ କ ଜଣ ଯଦି ଅନର ସହ ଆପଣା ଆପଣା

ଭାଇକୁ କମା ନ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର ସଗସ ପିତା ହ ତୁମମାନଙ ପତି

େସହି ପକାର କରିେବ।”

19ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ କଥା ସମାପ କରିବା ପେର ଗାଲଲୀରୁ ଚାଲଯାଇ

ଯଦନ ନଦୀର ଆରପାରେର ଥବା ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ସୀମାେର ଉପସିତ

େହେଲ। 2 ପୁଣି, ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େସ

େସଠାେର େସମାନଙୁ ସୁସ କେଲ। 3 ଏହି ସମୟେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆସି ତାହାଙୁ ପରୀକା କରି ପଚାରିେଲ, େଯେକୗଣସି କାରଣରୁ

ଆପଣା ସୀ କି ପରିତ ାଗ କରିବା କଅଣ ନ ାୟସଙତ? 4 େସ ଉତର

େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ, ସୃଷିକତା ଆଦ ରୁ

େସମାନଙୁ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ କରି ସୃଷି କେଲ,” 5ଆଉ କହିେଲ, “ଏହି କାରଣରୁ

ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ନିଜ ସୀଠାେର ଆସକ େହବ, ଆଉ

େସ ଦୁେହଁ ଏକାଙ େହେବ?” 6 “ଏଣୁ େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁନି, କିନୁ

ଏକାଙ ଅଟନି। ଅତଏବ ଈଶର ଯାହା ସଂଯୁକ କରିଅଛନି, ମନୁଷ ତାହା

ଅଲଗା ନ କରୁ।” 7 େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାଶା କାହକି

ତ ାଗପତ େଦଇ ସୀକୁ ପରିତ ାଗ କରିବା ନିମେନ ଆ ା େଦେଲ? 8ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “କାରଣ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟର କଠିନତା େଦଖ େମାଶା



ମାଥଉ 1904

ତୁମମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ସୀ କି ପରିତ ାଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି େଦେଲ,

କିନୁ ଆଦ ରୁ େସପରି ନ ଥଲା।” 9 “ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ

େକହି ଆପଣା ସୀ କି ବ ଭଚାର େଦାଷ ବିନା ଅନ କାରଣରୁ ପରିତ ାଗ କରି

ଅନ କୁ ବିବାହ କେର, େସ ବ ଭଚାର କେର।” 10 ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ସୀ ସହିତ ମନୁଷ ର ଯଦି ଏହି ପକାର ସମନ, େତେବ ବିବାହ

କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। 11 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସମେସ ଏହି କଥା

ଗହଣ କରିପାରନି ନାହ, େକବଳ େଯଉଁମାନଙୁ କମତା ଦିଆଯାଇଅଛି,

େସମାେନ କରିପାରନି। 12କାରଣ େକହି େକହି ମାତାର ଗଭରୁ ନପୁଂସକ

େହାଇ ଜନ େହାଇଅଛନି, ଆଉ େକହି େକହି ମନୁଷ ମାନଙ ଦାରା ନପୁଂସକ

କରାଯାଇଅଛନି, ପୁଣି, ଆଉ େକହି େକହି ସଗରାଜ ସକାେଶ ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ନପୁଂସକ କରିଅଛନି। େଯଉଁ େଲାକ ଗହଣ କରିପାେର, େସ

ଗହଣ କରୁ।” 13 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନଙ ଉପେର ହାତ

ରଖ ପାଥନା କରନି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଅଣାଗେଲ।

ମାତ ଶିଷ ମାେନ ଆଣୁଥବା େଲାକମାନଙୁ ଧମକ େଦେଲ। 14କିନୁ ଯୀଶୁ

କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େସମାନଙୁ େମା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ମନା

କର ନାହ, କାରଣ ସଗରାଜ ଏହି ପକାର େଲାକମାନଙର।” 15ଆଉ, େସ

େସମାନଙ ଉପେର ହାତ ରଖ େସଠାରୁ ଚାଲଗେଲ। 16ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ

ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଅନନ ଜୀବନ ପାପ େହବା

ନିମେନ ମଁୁ େକଉଁ ସତମ କରିବି? (aiōnios g166) 17 େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“ସ ବିଷୟେର େମାେତ କାହକି ପଚାରୁଅଛ? ସ େକବଳ ଜେଣ; କିନୁ

ତୁେମ ଯଦି ଜୀବନେର ପେବଶ କରିବାକୁ ଇଚା କର, େତେବ ଆ ାସବୁ

ପାଳନ କର।” 18 େସ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, କି କି ପକାର ଆ ା? ଯୀଶୁ

କହିେଲ, “ଏହିସବୁ, ନରହତ ା କର ନାହ, ବ ଭଚାର କର ନାହ, େଚାରି କର

ନାହ, ମିଥ ା ସାକ ଦିଅ ନାହ, 19 ପିତାମାତାଙୁ ସମାଦର କର; ପୁଣି, ତୁମର

ପେଡାଶୀକି ଆତତୁଲ େପମ କର।” 20 େସହି ଯୁବକ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

ଏହି ସମସ ମଁୁ ପାଳନ କରିଅଛି, େମାହର ଆଉ କଅଣ ଉଣା ଅଛି? 21

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତୁେମ ସିଦ େହବାକୁ ଇଚା କର, େତେବ ଯାଇ

ଆପଣାର ସବସ ବିକୟ କରି ଦରିଦମାନଙୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁେମ ସଗେର

ଧନ ପାଇବ; ପୁଣି, ଆସି େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” 22 କିନୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି
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ଯୁବକଟି ଦୁଃଖତ େହାଇ ଚାଲଗେଲ, କାରଣ ତାଙର ବହୁତ ସମତି ଥଲା।

23 େସଥେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, ଧନୀ େଲାକ ଅତି କଷେର ସଗରାଜ େର ପେବଶ କରିବ। 24

ପୁନଶ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଈଶରଙ ରାଜ େର ଧନୀେଲାକଙର ପେବଶ

କରିବା ଅେପକା ବରଂ ଛୁଞିର ଛିଦ େଦଇ ଓଟର ପେବଶ କରିବା ସହଜ।” 25

ଶିଷ ମାେନ ଏହା ଶୁଣି ଆଶଯ ାନିତ େହାଇ କହିେଲ, େତେବ କିଏ ପରିତାଣ

ପାଇ ପାେର? 26 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିେଲ, “ଏହା

ମନୁଷ ର ଅସା , କିନୁ ଈଶରଙର ସମସ ସା ।” 27 େସଥେର ପିତର

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ସମସ ପରିତ ାଗ କରି

ଆପଣଙ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ; ଆେମମାେନ େତେବ କଅଣ ପାଇବା? 28

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ନୂତନ ସୃଷିେର

େଯେତେବେଳ ମନୁଷ ପୁତ ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସିଂହାସନେର ଉପେବଶନ

କରିେବ, େସେତେବେଳ, େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ,

ତୁେମମାେନ ମ ଦାଦଶ ସିଂହାସନେର ଉପେବଶନ କରି ଇସାଏଲର ଦାଦଶ

େଗାଷୀକୁ ଶାସନ କରିବ।” 29 “ପୁଣି, େଯ େକହି େମାହର ନାମ ସକାେଶ ଗୃହ

କି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ପିତା କି ମାତା କି ସନାନସନତି କି ଭୂମି ପରିତ ାଗ

କେର, େସ ବହୁଗୁଣ ପାଇବ, ପୁଣି, ଅନନ ଜୀବନର ଅଧକାରୀ େହବ।

(aiōnios g166) 30 କିନୁ ପଥେମ ଥବା ଅେନକ େଲାକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ ଓ

େଶଷେର ଥବା ଅେନକ େଲାକ ପଥମ େହେବ।”

20 “କାରଣ ସଗରାଜ ଏପରି ଜେଣ ଗୃହକତାଙ ସଦୃଶ, େଯ ସକାଳ

େହବାମାତ ଆପଣା ଦାକାେକତେର ମୂଲଆ ଲଗାଇବାକୁ ବାହାରିଗେଲ।

2 ଆଉ େସ ମୂଲଆମାନଙ ସହିତ ଦିନକୁ ଏକ ଦିନର ମୂଲ ପାଇଁ ଚୁକି

କରି େସମାନଙୁ ଆପଣା ଦାକାେକତକୁ ପଠାଇେଲ। 3 ପୁଣି, ପାୟ

ନଅଟା ସମୟେର ବାହାରିଯାଇ ବଜାରେର ଅନ ମାନଙୁ ନିଷମା େହାଇ

ଠିଆ େହାଇଥବା େଦଖ େସମାନଙୁ ମ କହିେଲ, 4 ‘ତୁେମମାେନ ସୁଦା

ଦାକାେକତକୁ ଯାଅ, ପୁଣି, ଯାହା ଉଚି , ତାହା ତୁମମାନଙୁ େଦବି;’ ଆଉ

େସମାେନ ଗେଲ। 5ପୁଣି, ଥେର େସ ପାୟ ବାରଟା ଓ ତିନିଟା ସମୟେର

ବାହାରିଯାଇ େସହି ପକାର କେଲ। 6ପୁଣି, ପାୟ ପାଞଟା ସମୟେର େସ

ବାହାରିଯାଇ ଆଉ େକେତକ ଜଣଙୁ ଠିଆ େହାଇଥବା େଦଖ େସମାନଙୁ
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ପଚାରିେଲ, ‘ତୁେମମାେନ କାହକି ଏଠାେର ଦିନଯାକ ନିଷମା େହାଇ ଠିଆ

େହାଇଅଛ?’ 7 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ‘କାରଣ େକହି ଆମମାନଙୁ ମୂଲ

ଲଗାଇ ନାହାନି।’ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ‘ତୁେମମାେନ ମ ଦାକାେକତକୁ

ଯାଅ।’ 8 ପେର ସନ ା ହୁଅେନ ଦାକାେକତର କତା ଆପଣା େବବତାଙୁ

କହିେଲ, ‘ମୂଲଆମାନଙୁ ଡାକି େଶଷ େଲାକମାନଙଠାରୁ ଆରମ କରି ପଥମ

େଲାକମାନଙ ପଯ ନ ମୂଲ ଦିଅ।’ 9 େସଥେର େଯଉଁମାେନ ପାୟ ପାଞଟା

ସମୟେର ମୂଲ ଲଗାଯାଇଥେଲ, େସମାେନ ଆସି ଏକ ଦିନର ମୂଲ େଲଖାଏଁ

ପାଇେଲ। 10 ପୁଣି, ପଥେମ ଲଗାଯାଇଥବା ମୂଲଆମାେନ ଆସି ଅଧକ

ପାଇେବ େବାଲ ମେନ କେଲ; ମାତ େସମାେନ ମ ଏକ ଦିନର ମୂଲ େଲଖାଏଁ

ପାଇେଲ। 11 କିନୁ ତାହା ପାଇ େସମାେନ ଘରର କତାଙ ବିରୁଦେର ବଚସା

କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 12 ‘ଏହି େଶଷର େଲାକମାେନ ଘଣାଏ ମାତ କାମ

କେଲ, ଆଉ ଆେମମାେନ ଦିନଯାକ ଖଟି ଖଟି ଖରାେର ଜଳି େପାଡ଼ିଗେଲ

ସୁଦା ତୁେମ େସମାନଙୁ ଆମମାନଙ ସମାନ କଲ।’ 13 କିନୁ େସ େସମାନଙ

ମ ରୁ ଜଣକୁ ଉତର େଦେଲ, ‘ଭାଇ, େତାʼ ପତି ମଁୁ ଅନ ାୟ କରୁ ନାହ; ତୁ

କଅଣ େମା ସାଙେର ଏକ ଦିନର ମୂଲ ପାଇଁ ଚୁକି କରି ନ ଥଲୁ? 14 େତାର

ଯାହା, ତାହା େନଇ ଚାଲଯା, କିନୁ ଏହି େଶଷ େଲାକକୁ ସୁଦା େତାʼ ପରି

େଦବା ପାଇଁ େମାହର ଇଚା। 15 ନିଜ ସମତିକୁ ନିଜ ଇଚାନୁସାେର ବ ବହାର

କରିବାକୁ କଅଣ େମାହର ଅଧକାର ନାହ? ନା ମଁୁ ଦାନଶୀଳ େହବାରୁ ତୁ

ଈଷାଦୃଷି କରୁଅଛୁ?’ 16 େସହିପରି େଶଷେର ଥବା େଲାେକ ପଥେମ େହେବ

ଓ ପଥମେର ଥବା େଲାେକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ।” 17 ଯୀଶୁ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ଯାତା କରିବା ନିମେନ ଉଦ ତ େହଉଥବା ସମୟେର ଦାଦଶଙୁ

ପୃଥ କରି ପଥ ମ େର େସମାନଙୁ କହିେଲ, 18 “େଦଖ, ଆେମମାେନ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତା କରୁଅଛୁ, ଆଉ ମନୁଷ ପୁତ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ

ଶାସୀମାନଙ ହସେର ସମପତ େହେବ, 19 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ପାଣ

ଦଣା ା େଦଇ ପରିହାସ, େକାରଡ଼ା ପହାର ଓ କୁଶେର ବଧ କରିବା ନିମେନ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସେର େସ

ଉଠିେବ।” 20 େସେତେବେଳ େଜବଦୀଙ ସୀ ଆପଣା ପୁତମାନଙୁ ସାଙେର

େନଇ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଆସି ପଣାମ କରି ତାହାଙଠାରୁ କିଛି ମାଗିେଲ। 21

େସଥେର େସ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ଇଚା କରୁଅଛ?” େସ
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ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆପଣଙ ରାଜ େର େଯପରି େମାହର ଏହି ଦୁଇ ପୁତଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ଆପଣଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଓ ଅନ ଜେଣ ବାମ ପାଶେର ବସନି,

ଏହା ଆ ା କରନୁ। 22 କିନୁ ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ

ମାଗୁଅଛ, ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ। ମଁୁ େଯଉଁ ପାତେର ପାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି,

େସଥେର କି ତୁେମମାେନ ପାନ କରିପାର?” 23 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

ପାରୁ। େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େମାହର ପାତେର ପାନ କରିବ

ସତ, କିନୁ େମାହର ଦକିଣ ଓ ବାମ ପାଶେର ବସିବାକୁ େଦବା େମାହର

ଅଧକାରର ବିଷୟ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାନଙ ନିମେନ େମାହର ପିତାଙ

ଦାରା ସାନ ପସୁତ କରାଯାଇଅଛି, େସମାେନ ବସିେବ।” 24 ଅନ ଦଶ ଜଣ

ଶିଷ ଏହା ଶୁଣି େସହି ଦୁଇ ଭାଇଙ ଉପେର ବିରକ େହେଲ। 25 କିନୁ ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ଶାସନକତାମାେନ

େସମାନଙ ଉପେର ପଭୁତ କରନି ଓ ମହାନ ବ କିମାେନ େସମାନଙ ଉପେର

କତୃତ କରନି, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 26 ତୁମମାନଙ ମ େର େସପକାର

ନୁେହଁ, କିନୁ ତୁମମାନଙ ମ େର େଯ େକହି ମହାନ େହବାକୁ ଇଚା କେର,

େସ ତୁମମାନଙର େସବକ େହଉ, 27ଆଉ େଯ େକହି ପଧାନ େହବାକୁ

ଇଚା କେର, େସ ତୁମମାନଙର ଦାସ େହଉ, 28 େଯପରି ମନୁଷ ପୁତ ମ

େସବା ପାଇବାକୁ ଆସି ନାହାନି, ମାତ େସବା କରିବାକୁ ଓ ଅେନକଙ ପାଇଁ

ମୁକିର ମୂଲ ସରୂେପ ପାଣ େଦବାକୁ ଆସିଅଛନି।” 29 େସମାେନ ଯିରୀେହାରୁ

ପସାନ କରିବା ସମୟେର ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙର ପେଛ ପେଛ

ଗେଲ। 30ଆଉ େଦଖ, ପଥ ପାଶେର ଦୁଇ ଜଣ ଅନ ଯୀଶୁ େସହି ପଥ େଦଇ

ଯାଉଅଛନି େବାଲ ଶୁଣି ଉଚସର କରି କହିେଲ, େହ ପଭୁ, ଦାଉଦଙ ସନାନ,

ଆମମାନଙୁ ଦୟା କରନୁ। 31 ମାତ େଲାକସମୂହ େସମାନଙୁ ତୁନି େହବା

ପାଇଁ ଧମକ େଦେଲ, କିନୁ େସମାେନ ଆହୁରି ଉଚସର କରି କହିେଲ, େହ

ପଭୁ, ଦାଉଦଙ ସନାନ, ଆମମାନଙୁ ଦୟା କରନୁ। 32 େସଥେର ଯୀଶୁ ଠିଆ

େହାଇ େସମାନଙୁ ଡାକି ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି

େବାଲ ତୁେମମାେନ ଇଚା କରୁଅଛ?” 33 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ

ପଭୁ, େଯପରି ଆମମାନଙର ଆଖ ଫଟିଯାଏ। 34ଆଉ ଯୀଶୁ ଦୟାେର

ବିଗଳିତ େହାଇ େସମାନଙର ଚକୁ ସଶ କେଲ ଓ େସହିକଣି େସମାେନ େଦଖ

ପାରିେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ ପେଛ ପେଛ ଚାଲବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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21 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ନିକଟବତୀ େହାଇ

େବୖ ଫାଗୀ ଓ ଜୀତପବତ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ

ଯୀଶୁ ଦୁଇ ଶିଷ ଙୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ। 2 “ତୁମମାନଙ ସମୁଖସ

େସହି ଗାମକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯିବା ମାେତ ବନା େହାଇଥବା େଗାଟିଏ ଗଦଭୀ

ଓ ତାହା ସହିତ େଗାଟିଏ ଶାବକକୁ େଦଖବ; େସମାନଙୁ ଫଟାଇ େମା

ନିକଟକୁ େନଇଆସ। 3ଆଉ େଯେବ େକହି ତୁମମାନଙୁ କିଛି କେହ, େତେବ

କହିବ ଏମାନଙଠାେର ପଭୁଙର ଆବଶ କ ଅଛି। େସହିକଣି େସ େସମାନଙୁ

ପଠାଇେଦବ।” 4 ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଉକ ଏହି ବାକ େଯପରି ସଫଳ

ହୁଏ, େସଥନିମେନ ଏହା ଘଟିଲା, 5 ସିେୟାନର କନ ାକୁ କୁହ, େଦ ,

େତାର ରାଜା େତାʼ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନି; େସ ନମ ଓ ଗଦଭାେରାହୀ, ଶାବକ,

ଗଦଭଶାବକାେରାହୀ। 6 େସଥେର ଶିଷ ମାେନ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ ଆେଦଶ

ଅନୁସାେର କାମ କେଲ, 7 ପୁଣି, ଗଦଭୀ ଓ ଶାବକଟି ଆଣି େସମାନଙ

ଉପେର ବସ ପାତିେଦେଲ, ଆଉ େସ ତାହା ଉପେର ବସିେଲ। 8 ପୁଣି,

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଅଧକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥେର ବିଛାଇେଲ ଓ

ଅନ ମାେନ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟେର ବିଛାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9

ଆଉ ତାହାଙ ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯାଉଥବା େଲାକମାେନ ଉଚସରେର

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହାଶାନା ଦାଉଦଙ ସନାନ! ପଭୁଙ ନାମେର େଯ

ଆସୁଅଛନି, େସ ଧନ ! ଊଦେଲାକେର େହାଶାନା। 10ଆଉ େସ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରେର ପେବଶ କରେନ ନଗରଯାକ ଏ କିଏ େବାଲ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା।

11 େସଥେର େଲାକସମୂହ କହିେଲ, ଏ ଗାଲଲୀସ ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ

ଯୀଶୁ। 12 ପେର ଯୀଶୁ ଈଶରଙ ମନିରେର ପେବଶ କରି େସ ସାନେର

କିଣାବିକା କରୁଥବା ସମସ େଲାକଙୁ ବାହାର କରିେଦେଲ, ପୁଣି, ମୁଦା

ବ ବସାୟୀମାନଙର େମଜ ଓ କାପାବ ବସାୟୀମାନଙର ଆସନ ଓଲଟାଇ

ପକାଇେଲ, 13 ଆଉ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଲଖାଅଛି, ‘ଆମର

ଗୃହ ପାଥନାର ଗୃହ େବାଲ ପରିଚିତ େହବ, କିନୁ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ

ଡକାଇତମାନଙ ବାସସାନ କରୁଅଛ।’” 14ପୁଣି, ମନିରେର ଅନ ଓ ଖଞ

େଲାେକ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସେନ େସ େସମାନଙୁ ସୁସ କେଲ। 15 କିନୁ

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ ତାହାଙ କରିଥବା ଆଶଯ କମଗୁଡ଼ିକୁ ଓ

ମନିର ମ େର େହାଶାନା ଦାଉଦଙ ସନାନ େବାଲ ଉଚସର କରୁଥବା
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ପିଲାମାନଙୁ େଦଖ ବିରକ େହେଲ, 16 ପୁଣି, ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ଏମାେନ

କଅଣ କହୁଅଛନି, ତାହା କି ତୁେମ ଶୁଣୁଅଛ? ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ହଁ,

‘ତୁେମ ଶିଶୁ ଓ ସନ ପାୟୀମାନଙ ମୁଖ ଦାରା ଆପଣା ଉେଦଶ େର ସବ ସିଦ

କରିଅଛ,’ ଏହି କଥା କି ତୁେମମାେନ େକେବ େହଁ ପାଠ କରି ନାହଁ?” 17ଆଉ,

େସ େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ବାହାରି େବଥନୀୟାକୁ ଯାଇ

େସଠାେର ରାତି କଟାଇେଲ। 18 ସକାେଳ େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ େଫରିବା

ସମୟେର କୁଧତ େହେଲ, 19ଆଉ ବାଟ ପାଖେର େଗାଟିଏ ଡିମିରିବୃକ େଦଖ

ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ, ପୁଣି, େକବଳ ପତ ଛଡ଼ା ତାହାଠାେର ଆଉ କିଛି ନ

ପାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆଉ କଦାପି େତାʼଠାେର ଫଳ ନ େହଉ।” େସଥେର

େସହିକଣି େସହି ଡିମିରିବୃକ ଶୁଖଗଲା। (aiōn g165) 20 ଶିଷ ମାେନ ତାହା

େଦଖ ଚମତୃତ େହାଇ କହିେଲ, ଡିମିରିବୃକଟି କିପରି େସହିକଣି ଶୁଖଗଲା?

21ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଯଦି

ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ଥାଏ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ସେନହ ନ କର, େତେବ ଏହି

ଡିମିରିବୃକ ପତି େଯପରି େହାଇଅଛି, େକବଳ େଯ େସପରି େହବ, ତାହା

ନୁେହଁ, ମାତ ଯଦି ଏ ପବତକୁ ସୁଦା ‘ତୁ ଉଠି ସମୁଦେର ଯାଇ ପଡ଼’ େବାଲ

କହିବ, ତାହାେହେଲ ତାହା େହବ। 22 ପୁଣି, ବିଶାସ କରି ପାଥନାେର ଯାହା

କିଛି ମାଗିବ, େସହିସବୁ ପାଇବ।” 23ପେର େସ ମନିରେର ପେବଶ କରି ଶିକା

େଦବା ସମୟେର ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲାକଙର ପାଚୀନବଗ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, ତୁେମ େକଉଁ ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛ?

ଆଉ ତୁମକୁ କିଏ ଏହି ଅଧକାର େଦଲା? 24ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାେତ

ତାହା କହିବ, େତେବ େକଉଁ ଅଧକାରେର ମଁୁ ଏହି ସମସ କରୁଅଛି, ତାହା ମଁୁ

ମ ତୁମମାନଙୁ କହିବି। 25 େଯାହନଙର ବାପିସ େକଉଁଠାରୁ େହାଇଥଲା?

ସଗରୁ ବା ମନୁଷ ଠାରୁ?” େସଥେର େସମାେନ ପରସର ତକବିତକ କରି

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦି ସଗରୁ େବାଲ କହିବୁ, ତାହାେହେଲ େସ ଆମମାନଙୁ

କହିେବ, େତେବ ତୁେମମାେନ କାହକି ତାହାଙୁ ବିଶାସ କଲ ନାହ? 26 କିନୁ

ଯଦି ମନୁଷ ଠାରୁ େବାଲ କହିବୁ, େତେବ େଲାକସମୂହକୁ ତ ଭୟ! କାରଣ

ସମେସ େଯାହନଙୁ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ମାନନି। 27 ଏଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ

ଉତର େଦେଲ, ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ। େସ ମ େସମାନଙୁ କହିେଲ,
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“େତେବ ମଁୁ େକଉଁ ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛି, ତାହା ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ

କହିବି ନାହ।” 28 “ମାତ ତୁେମମାେନ କଅଣ ମେନ କର? ଜେଣ ବ କିଙର

ଦୁଇଟି ପୁତ ଥେଲ। େସ ପଥମ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ‘ପୁଅ, ଯା, ଆଜି

ଦାକାେକତେର କାମ କର।’” 29 େସ ଉତର େଦଲା, “‘େମାହର ଇଚା ନାହ,’

କିନୁ ପେର ଅନୁତାପ କରି ଗଲା। 30 ପୁଣି, େସ ଦିତୀୟ ପାଖକୁ ଆସି େସହି

ପକାର କହିେଲ। େସ ଉତର େଦଲା, ‘ମହାଶୟ, ମଁୁ ଯାଉଅଛି, କିନୁ ଗଲା

ନାହ।’ 31 ଏହି ଦୁହଙ ମ ରୁ କିଏ ପିତାଙର ଇଚା ସାଧନ କଲା?” େସମାେନ

କହିେଲ, “ପଥମ ଜଣକ।” ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, କରଗାହୀ ଓ େବଶ ାମାେନ ତୁମମାନଙ ଆେଗ ଈଶରଙ ରାଜ େର

ପେବଶ କରୁଅଛନି। 32 କାରଣ େଯାହନ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଧାମକତାର

ପଥ େଦଇ ଆସିେଲ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ବିଶାସ କଲ ନାହ, ମାତ

କରଗାହୀ ଓ େବଶ ାମାେନ ତାହାଙୁ ବିଶାସ କେଲ, କିନୁ ତୁେମମାେନ

େଯପରି ତାହାଙୁ ବିଶାସ କରିପାର, ଏଥନିମେନ ତାହା େଦଖ ସୁଦା ଅନୁତାପ

କଲ ନାହ।” 33 “ଆଉ େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ ଶୁଣ। ଜେଣ ଗୃହକତା ଥେଲ,

େସ େଗାଟିଏ ଦାକାେକତ କରି ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼ େଦେଲ ଓ ତହ ମ େର

ଦାକାକୁଣ େଖାଳି ପହରୀଗୃହ ତିଆରି କେଲ, ପୁଣି, କୃଷକମାନଙୁ େସହି

େକତ ଭାଗେର େଦଇ ବିେଦଶକୁ ଚାଲଗେଲ। 34 ପେର ଫଳର ସମୟ

ପାେଖଇ ଆସେନ େସ ଆପଣା ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ ପାଖକୁ ନିଜ

ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇେଲ। 35 କିନୁ କୃଷକମାେନ ତାହାଙ ଦାସମାନଙୁ ଧରି

ଜଣକୁ ପହାର କେଲ, ଅନ ଜଣକୁ ବଧ କେଲ, ପୁଣି, ଆଉ ଜଣକୁ ପଥର

େଫାପାଡ଼ି ମାରିପକାଇେଲ। 36 ପୁଣି, ଥେର େସ ପଥମ ଥର ଅେପକା ଅଧକ

ସଂଖ କ ଦାସ ପଠାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ ପତି େସହି ପକାର

କେଲ। 37 ‘କିନୁ େମାହର ପୁଅକୁ େସମାେନ ମାନ କରିେବ,’ ଏହା କହି େସ

ପେର ଆପଣା ପୁତକୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 38 ମାତ େସହି

କୃଷକମାେନ ପୁତଙୁ େଦଖ ପରସର କହିେଲ, ‘ଏ ତ ଉତରାଧକାରୀ; ଆସ,

ଏହାକୁ ମାରି େଦଇ ଆେମମାେନ ଏହାର ଅଧକାର ଦଖଲ କରୁ।’ 39ଆଉ

େସମାେନ ତାହାଙୁ ଧରି ଦାକାେକତର ବାହାେର ପକାଇ ମାରିେଦେଲ। 40

ଅତଏବ େଯେତେବେଳ େସହି ଦାକାେକତର ମାଲକ ଆସିେବ, େସେତେବେଳ

େସହି କୃଷକମାନଙ ପତି େସ କଅଣ କରିେବ?” 41 େସମାେନ ତାହାଙୁ
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କହିେଲ, େସ େସହି ଦୁଷମାନଙୁ ନିଷୁର ଭାବେର ବିନାଶ କରିେବ ଓ େଯଉଁ

ଅନ କୃଷକମାେନ ତାହାଙୁ ଠି ସମୟେର ଫଳ େଯାଗାଇେବ, େସମାନଙୁ

ଦାକାେକତ ଭାଗେର େଦେବ। 42ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କି

େକେବ େହଁ ଧମଶାସେର ଏହି କଥା ପାଠ କରି ନାହଁ, ‘ଗୃହନିମାଣକାରୀମାେନ

େଯଉଁ ପସରକୁ ଅଗାହ କେଲ, ତାହା େକାଣର ପଧାନ ପସର େହଲା;

ପଭୁଙଠାରୁ ଏହା େହଲା, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ ଦୃଷିେର ଆଶଯ ଜନକ?’

43 ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଈଶରଙ ରାଜ ତୁମମାନଙଠାରୁ କାଢ଼ି

ନିଆଯିବ, ପୁଣି, େଯଉଁ ଜାତି େସଥର ଫଳ ଫଳିବ, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ।

44 ଆଉ େଯ ଏହି ପସର ଉପେର ପଡ଼ିବ, େସ ଖଣବିଖଣ େହବ, ପୁଣି,

ଏହି ପସର ଯାହା ଉପେର ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ତାହା ଚୂଣବିଚୂଣ କରିବ।” 45

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙର ଏହି ସମସ ଦୃଷାନ ଶୁଣି, େସ

େଯ େସମାନଙ ବିଷୟେର କହୁଅଛନି, ଏହା ବୁଝିେଲ। 46ଆଉ େସମାେନ

ତାହାଙୁ ଧରିବାକୁ େଚଷା କେଲ, କିନୁ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ

େସମାେନ ତାହାଙୁ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ମାନୁଥେଲ।

22ପୁଣି ଥେର ଯୀଶୁ ଦୃଷାନ ଦାରା େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, 2 “ସଗରାଜ

ଏପରି ଜେଣ ରାଜାଙ ସଦୃଶ, େଯ ଆପଣା ପୁତଙ ବିବାହଉତବ ଆେୟାଜନ

କେଲ, 3ଆଉ େସହି ଉତବକୁ ନିମନିତ େଲାକମାନଙୁ ଆହାନ କରିବା ପାଇଁ

େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇେଲ, କିନୁ େସମାେନ ଆସିବାକୁ ଇଚା କେଲ

ନାହ। 4 ପୁଣି, ଥେର େସ ଅନ ଦାସମାନଙୁ ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ନିମନିତ

େଲାକମାନଙୁ କୁହ, େଦଖନୁ, ଆେମ ଆପଣା େଭାଜ ପସୁତ କରିଅଛୁ,

ଆମର ବୃଷ ଓ ହୃଷପୁଷ ପଶୁଗୁଡ଼ିକ ମରାଯାଇଅଛି, ସମସ ହ ପସୁତ,

ଆପଣମାେନ ବିବାହ ଉତବକୁ ଆସନୁ,’ 5 କିନୁ େସମାେନ ତାହା ଲଘୁ ାନ

କରି େକହି ଆପଣା େକତକୁ, ଆଉ େକହି ଆପଣା ବାଣିଜ ବ ବସାୟକୁ

ଚାଲଗେଲ, 6ଆଉ ବଳକା େଲାକ ତାହାଙ ଦାସମାନଙୁ ଧରି ଅତ ାଚାର ଓ

ବଧ କେଲ। 7କିନୁ ରାଜା ରାଗିଯାଇ ଆପଣା େସୖନ ମାନଙୁ ପଠାଇ େସହି

ହତ ାକାରୀମାନଙୁ ବିନାଶ କେଲ ଏବଂ େସମାନଙ ନଗର ଭସସା କେଲ।

8 େସଥେର େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, ବିବାହ େଭାଜ ତ ପସୁତ, ମାତ

ନିମନିତ େଲାକମାେନ ଅେଯାଗ । 9 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ରାଜଦାଣଗୁଡ଼ିକର

ଛେକ ଛେକ ଯାଇ େଯେତ େଲାକଙର େଦଖା ପାଅ, େସମାନଙୁ ବିବାହ
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ଉତବକୁ ନିମନଣ କର। 10 େସଥେର େସହି ଦାସମାେନ ରାଜଦାଣଗୁଡ଼ିକୁ

ବାହାରିଯାଇ ଦୁଷ ଓ ସନ େଯେତ େଲାକ େଦଖାପାଇେଲ, େସ ସମସଙୁ

ସଂଗହ କରି ଆଣିେଲ, ଆଉ ନିମନିତ ଅତିଥ େଲାକଙ ଦାରା ବିବାହଗୃହ

ପରିପୂଣ େହଲା। 11 କିନୁ ରାଜା ନିମନିତ ଅତିଥମାନଙୁ େଦଖବା ପାଇଁ

ଭତରକୁ ଆସି େସଠାେର ବିବାହବସ ପରିଧାନ କରି ନ ଥବା ଜେଣ େଲାକକୁ

େଦଖ ତାହାକୁ କହିେଲ, 12 େହ ବନୁ, ତୁେମ ବିବାହବସ ପରିଧାନ ନ କରି

କିପରି ଏ ସାନକୁ ଆସିଲ? ମାତ େସ ନିରୁତର େହାଇ ରହିଲା। 13 େସଥେର

ରାଜା ପରିଚାରକମାନଙୁ କହିେଲ, ‘ଏହାର ହାତେଗାଡ଼ ବାନି ଏହାକୁ ବାହାର

ଅନକାରେର ପକାଇଦିଅ, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।

14 କାରଣ ଅେନକ ଆହୂତ, କିନୁ ଅଳ ମେନାନୀତ।’” 15 େସେତେବେଳ

ଫାରୂଶୀମାେନ ଯାଇ ତାହାଙୁ ବାକ ଦାରା ଫାନେର ପକାଇବା ନିମେନ

ମନଣା କେଲ। 16ଆଉ, େସମାେନ େହେରାଦୀୟମାନଙ ସହିତ ଆପଣା

ଶିଷ ମାନଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ ଜାଣୁ,

ଆପଣ ସତ ଏବଂ ସତ ରୂେପ ଈଶରଙ ମାଗ ଶିକା ଦିଅନି ପୁଣି, କାହାରିକୁ

ଭୟ କରନି ନାହ, କାରଣ ଆପଣ ମନୁଷ ର ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ। 17

ଅତଏବ ଆମମାନଙୁ କୁହନୁ, ଆପଣଙର ମତ କଅଣ? କାଇସର ସମାଟଙୁ

କର େଦବା ବିଧସଙତ କି ନୁେହଁ? 18 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙର ଦୁଷତା ଜାଣି

କହିେଲ, “େର କପଟୀମାେନ, କାହକି େମାେତ ପରୀକା କରୁଅଛ?” 19

“େସହି କରର ମୁଦା େମାେତ େଦଖାଅ।” ତହେର େସମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ

େଗାଟିଏ ମୁଦା ଆଣିେଲ। 20 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ଏହି ମୂତ ଓ ନାମ

କାହାର? 21 େସମାେନ କହିେଲ, କାଇସରଙର। େସଥେର େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “େତେବ କାଇସର ସମାଟଙର ଯାହା, ତାହା କାଇସରଙୁ ଦିଅ;

ପୁଣି, ଈଶରଙର ଯାହା, ତାହା ଈଶରଙୁ ଦିଅ।” 22 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି

ଚମତୃତ େହାଇ ତାହାଙୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲଗେଲ। 23ପୁନରୁତାନ ନାସି କରୁଥବା

ସାଦୂକୀମାେନ େସହି ଦିନ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, 24 େହ ଗୁରୁ,

େମାଶା କହିଅଛନି େଯ, ଯଦି େକହି ନିଃସନାନ େହାଇ ମେର, େତେବ ତାହାର

ଭାଇ ତାହାର ଭାଯ ାକୁ ବିବାହ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନିମେନ ବଂଶ ଉତନ

କରିବ। 25 େଦଖନୁ, ଆମମାନଙ ମ େର ସାତ ଭାଇ ଥେଲ; ପଥମଟି ବିବାହ

କରି ମରିଗଲା, ପୁଣି, ନିଃସନାନ ଥବାରୁ ଆପଣା ଭାଇ ପାଇଁ ନିଜ ଭାଯ ାକୁ
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ଛାଡ଼ିଗଲା; 26 ଦିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଆଦି ସପମ ଜଣ ପଯ ନ ମ େସହି ପକାର

କେଲ। 27 ସମସଙ େଶଷେର ସୀଟି ମରିଗଲା। 28 େତେବ ପୁନରୁତାନେର

େସହି ସାତ ଜଣଙ ମ ରୁ େସ କାହାର ସୀ େହବ? ସମେସ ତ ତାହାକୁ

ବିବାହ କରିଥେଲ। 29 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଧମଶାସ ପୁଣି, ଈଶରଙ ଶକି ମ ନ ଜାଣି ଭାନ େହଉଅଛ। 30କାରଣ

ପୁନରୁତାନେର େଲାେକ ବିବାହ କରନି ନାହ, କିମା ବିବାହିତ ହୁଅନି ନାହ,

କିନୁ ସଗସ ଦୂତମାନଙ ପରି ରୁହନି। 31 ମାତ ମୃତମାନଙ ପୁନରୁତାନ

ବିଷୟେର ଈଶର ତୁମମାନଙୁ ଯାହା କହିଅଛନି, ତାହା କି ତୁେମମାେନ

ପାଠ କରି ନାହଁ? 32 ‘ଆେମ ଅବହାମଙ ଈଶର, ଇ ହାକଙ ଈଶର ଓ

ଯାକୁବଙ ଈଶର।’ େସ ମୃତମାନଙ ଈଶର ନୁହଁନି, ମାତ ଜୀବିତମାନଙର।”

33 େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ ଶିକାେର ଆଶଯ ାନିତ େହେଲ। 34

େସ ସାଦୂକୀମାନଙୁ ନିରୁତର କରିଅଛନି, ଏହା ଶୁଣି ଫାରୂଶୀମାେନ ଏକତ

େହେଲ, 35ଆଉ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ େମାଶାଙ ବ ବସାଶାସ ତାହାଙୁ

ପରୀକା କରି ପଚାରିେଲ, 36 େହ ଗୁରୁ, େମାଶାଙ ବ ବସା ମ େର କି

ପକାର ଆ ା େଶଷ? 37 େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “‘ତୁେମ ଆପଣାର ସମସ

ଅନଃକରଣ, ସମସ ପାଣ ଓ ସମସ ମନ େଦଇ ପଭୁ, ଆପଣା ଈଶରଙୁ େପମ

କର।’ 38 ଏହା ହ େଶଷ ଓ ପଥମ ଆ ା। 39 ଦିତୀୟଟି ଏହାର ସଦୃଶ,

‘ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କର।’ 40ଏହି ଦୁଇ ଆ ା

ଉପେର ସମସ େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙର ଧମଶାସ ନିଭର

କେର।” 41ଫାରୂଶୀମାେନ ଏକତ େହାଇଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ପଚାରିେଲ, 42 “ଖୀଷଙ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର ମତ କଅଣ? େସ କାହାର

ସନାନ? େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଦାଉଦଙର।” 43ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “େତେବ ଦାଉଦ କିପକାେର ଆତାଙ ଦାରା ତାହାଙୁ ‘ପଭୁ’ େବାଲ

କହନି? 44 ‘ଯଥା, ପଭୁ େମାହର ପଭୁଙୁ କହିେଲ, ଆେମ େଯପଯ ନ ତୁମର

ଶତୁମାନଙୁ ତୁମ ପାଦ ତେଳ ରଖ ନାହଁୁ, େସପଯ ନ ଆମର ଦକିଣେର

ବସିଥାଅ।’ 45 ଅତଏବ, ଦାଉଦ ଯଦି ତାହାଙୁ ‘ପଭୁ’ େବାଲ କହନି, େତେବ

େସ କିପକାେର ତାହାଙର ସନାନ?” 46 େସଥେର େକହି ତାହାଙୁ ପେଦ

େହେଲ ଉତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହ, ପୁଣି, େସହି ଦିନଠାରୁ େକହି ତାହାଙୁ

ପଶ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହ।
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23 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହ ଓ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ,

2 “ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାକୁ ବ ାଖ ା କରିବାର ଅଧକାର

ପାଇଅଛନି। 3 ଅତଏବ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା କିଛି କହନି, ତାହା

ମାନ ଓ ପାଳନ କର, ମାତ େସମାନଙ କମ ଅନୁସାେର କମ କର ନାହ,

କାରଣ େସମାେନ କହନି, କିନୁ କରନି ନାହ। 4 େସମାେନ ଗୁରୁ ଭାର ବହନ

କରି ମନୁଷ ମାନଙ କାନେର େଥାଇଦିଅନି, କିନୁ ନିେଜ ଅଙୁଳି େଦଇ ତାହା

େଟକିବାକୁ ଇଚା କରନି ନାହ। 5 େସମାେନ େଲାକ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା

ଆପଣାର ସମସ କିୟାକମ କରନି, କାରଣ େସମାେନ ନିଜ ନିଜର କବଚ

ପଶସ କରନି ଓ ବସର ଝୁମା ବଡ଼ କରନି, 6ଆଉ େଭାଜନେର ପଧାନ

ସାନ ଓ ସମାଜଗୃହେର ପଧାନ ଆସନ, 7 ପୁଣି, ହାଟବଜାରେର ନମସାର

ପାଇବାକୁ ଓ େଲାକଙ ଦାରା ଗୁରୁ େବାଲ ସେମାଧତ େହବାକୁ ଭଲ ପାଆନି।

8 କିନୁ ତୁେମମାେନ ଗୁରୁ େବାଲ ସେମାଧତ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ ତୁମମାନଙର

ଗୁରୁ ଜେଣ, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ସମେସ ଭାଇ। 9ଆଉ ପୃଥବୀେର କାହାକୁ ହ

ପିତା େବାଲ ଡାକ ନାହ, କାରଣ ତୁମମାନଙର ପିତା ଜେଣ, େସ ସଗେର

ଅଛନି। 10ଆଉ ତୁେମମାେନ େନତା େବାଲ ସେମାଧତ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ

ତୁମମାନଙର େନତା ଜେଣ, େସ ଖୀଷ। 11 କିନୁ ତୁମମାନଙ ମ େର

େଯଉଁ େଲାକ େଶଷ, େସ ତୁମମାନଙର େସବକ େହବ। 12 ଆଉ େଯ

େକହି ଆପଣାକୁ ଉନତ େବାଲ େଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି,

େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ନତ କେର ତାହାକୁ ଉନତ କରାଯିବ।” 13 “କିନୁ

ହାୟ, ଦଣର ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

ମନୁଷ ମାନଙ ସମୁଖେର ସଗରାଜ ବନ କରୁଥାଅ; ତୁେମମାେନ ତ ନିେଜ

ପେବଶ କରୁ ନାହଁ, ପୁଣି, ପେବଶ କରିବାକୁ ଇଚୁକ େଲାକମାନଙୁ ସୁଦା

ପେବଶ କରାଇ େଦଉ ନାହଁ। 14 [ହାୟ, ଦଣର ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ

ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଛଳେର ଦୀଘ ପାଥନା କରିବା ସେଙ

ସେଙ ବିଧବାମାନଙର ଗୃହସବୁ ଗାସ କରୁଥାଅ; ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଗୁରୁତର

ଦଣ ପାଇବ।] 15 ହାୟ, ଦଣର ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ,

କାରଣ ତୁେମମାେନ ଜଣକୁ ତୁମମାନଙର ଧମାବଲମୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସଳ

ଭମଣ କରୁଥାଅ, ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ତାହାକୁ

ତୁମମାନଙ ଅେପକା ଦୁଇ ଗୁଣ ନକର ପାତ କରୁଥାଅ। (Geenna g1067)
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16 ହାୟ, ଦଣର ପାତ ଅନ ପଥପଦଶକମାେନ, ତୁେମମାେନ କହୁଥାଅ,

େକହି ମନିରର ଶପଥ କେଲ ତାହା କିଛି ନୁେହଁ, ମାତ େଯ େକହି ମନିରସ

ସଣର ଶପଥ କେର, େସ ତଦାରା ଆବଦ। 17 େର ମୂଢ଼ ଓ ଅନମାେନ,

ସଣ କିମା େସହି ସଣକୁ ପବିତ କରିଅଛି େଯଉଁ ମନିର, ଏହି ଦୁଇ ମ େର

କଅଣ େଶଷ? 18ଆହୁରି କହୁଥାଅ, େକହି େବଦିର ଶପଥ କେଲ ତାହା କିଛି

ନୁେହଁ, ମାତ େଯ େକହି ତାହା ଉପେର ଥବା େନୖେବଦ ର ଶପଥ କେର, େସ

ତଦାରା ଆବଦ। 19 େର ଅନମାେନ, େନୖେବଦ କିମା େସହି େନୖେବଦ କୁ

ପବିତ କେର େଯଉଁ େବଦି, ଏହି ଦୁଇ ମ େର େକଉଁଟା େଶଷ? 20 ଅତଏବ

େଯଉଁ େଲାକ େବଦିର ଶପଥ କେର, େସ ତ ତାହା ଓ ତାହା ଉପେର ଥବା

ପଦାଥର ଶପଥ କେର; 21ଆଉ େଯ ମନିରର ଶପଥ କେର, େସ ମନିର

ଓ ତନିବାସୀଙର ଶପଥ କେର; 22ପୁଣି, େଯ ସଗର ଶପଥ କେର, େସ

ଈଶରଙ ସିଂହାସନ ଓ ତଦୁପବିଷଙର ଶପଥ କେର। 23 ହାୟ, ଦଣର

ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ େପାଦିନା,

ପାନମହୁରୀ ଓ ଜୀରାର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ, ଆଉ େମାଶାଙ ବ ବସାର

ଗୁରୁତର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ନ ାୟବିଚାର, ଦୟା ଓ ବିଶାସ, ଏହାସବୁ ପରିତ ାଗ

କରିଅଛ; କିନୁ ଏହି ସମସ ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ ସବୁ ପରିତ ାଗ ନ

କରିବା ଉଚିତ। 24 େର ଅନ ପଥପଦଶକମାେନ, ତୁେମମାେନ ମଶାକୁ

ଛାଣୁଥାଅ, କିନୁ ଓଟକୁ ଗିଳୁଥାଅ। 25 ହାୟ, ଦଣର ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ

ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ସଫା କରୁଥାଅ,

ମାତ ଭତେର େସଗୁଡ଼ାକ ଲୁଣନକମ ଓ ଇନିୟେସବାେର ପରିପୂଣ। 26 େହ

ଅନ ଫାରୂଶୀ, ଆେଗ ଗିନାର ଭତର ସଫା କର, େଯପରି େସଥର ବାହାର

ମ ସଫା େହବ। 27 ହାୟ, ଦଣର ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ,

କାରଣ ତୁେମମାେନ ଧଳା ରଙର ସମାଧ ସରୂପ। ତାହା ବାହାେର ସୁନର

େଦଖାଯାଏ, କିନୁ ଭତେର ମୃତମାନଙ ଅସି ଓ ସବ ପକାର ଅଶୁଚିତାେର

ପରିପୂଣ; 28 େସହି ପକାେର ତୁେମମାେନ ମ ବାହାେର େଲାକଙ ଦୃଷିେର

ଧାମକ େଦଖାଯାଅ, କିନୁ ଭତେର କପଟ ଓ ଅଧମେର ପରିପୂଣ।” 29

“ହାୟ, ଦଣର ପାତ କପଟୀ ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

ଭାବବାଦୀମାନଙର ସମାଧ ନିମାଣ କରି ଓ ଧାମକମାନଙ ସମାଧସମ

ସଜାଇ କହୁଥାଅ, 30ଆେମମାେନ େଯେବ ଆମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷଙ
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ସମୟେର ଥାଆନୁ, େତେବ ଭାବବାଦୀମାନଙ ରକପାତେର େସମାନଙର

ସହଭାଗୀ େହାଇ ନ ଥାଆନୁ। 31 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ େଯ ଭାବବାଦୀଙ

ହତ ାକାରୀମାନଙର ସନାନ ଅଟ, େସ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ହ ଆପଣା

ଆପଣା ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଅଛ। 32 ତୁେମମାେନ ନିଜ ନିଜ ପିତୃ

ପୁରୁଷଙର ପରିମାଣ ପୂଣ କର। 33ଆେର ସପଗୁଡ଼ାକ, ଆେର କାଳସପର

ବଂଶ, ତୁେମମାେନ କିପକାେର ନକ ଦଣରୁ ରକା ପାଇବ? (Geenna g1067)

34 ଏଣୁ େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଭାବବାଦୀ, ାନୀ ଓ ଶାସୀମାନଙୁ

େପରଣ କରୁଅଛି; େସମାନଙ ମ ରୁ କାହା କାହାକୁ ତୁେମମାେନ ହତ ା କରିବ

ଓ କୁଶେର ବଧ କରିବ, ଆଉ କାହା କାହାକୁ ତୁମମାନଙ ସମାଜଗୃହେର

େକାରଡ଼ା ମାରିବ ଓ ନଗରକୁ ନଗର ତାଡ଼ନା କରିବ, 35 େଯପରି ଧାମକ

େହବଲଙ ରକପାତଠାରୁ, େଯଉଁ େବରିଖୀୟଙ ପୁତ ଜିଖରୀୟଙୁ ତୁେମମାେନ

ମନିରର ପବିତ ସାନ ଓ େବଦିର ମ ସଳେର ବଧ କଲ, ତାହାଙ ରକପାତ

ପଯ ନ ପୃଥବୀେର େଯେତ ଧାମକ େଲାକଙର ରକପାତ େହାଇଅଛି, େସହି

ସମସ ତୁମମାନଙ ଉପେର ଘଟିବ। 36 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି,

ଏହି ବତମାନ ପୁରୁଷ ଉପେର ଏହି ସମସ ଘଟିବ।” 37 “େଗା ଯିରୂଶାଲମ,

େଗା ଯିରୂଶାଲମ, ଭାବବାଦୀମାନଙ ହତ ାକାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ

େପରିତମାନଙ ପସରାଘାତକାରିଣୀ, କୁକୁଟୀ େଯପରି ପକ ତେଳ ଆପଣା

ଶାବକମାନଙୁ ଏକତ କେର, େସପରି ମଁୁ େକେତ ଥର େତାହର ସନାନମାନଙୁ

ଏକତ କରିବାକୁ ଇଚା କଲ, କିନୁ ତୁେମମାେନ ଇଚୁକ େହଲ ନାହ। 38

େଦଖ, ତୁମମାନଙ ଘର ତୁମମାନଙ ହାତେର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଅଛି। 39

କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ‘ପଭୁଙ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ

ଧନ ,’ ତୁେମମାେନ ଏହି କଥା ନ କହିବା ପଯ ନ ଆଜିଠାରୁ େମାେତ ନିଶୟ

ଆଉ େଦଖବ ନାହ।”

24ଯୀଶୁ ମନିରରୁ ବାହାରି ଚାଲଯାଉଥବା ସମୟେରତାହାଙରଶିଷ ମାେନ

ତାହାଙୁ ମନିରର ପାସାଦସମୂହ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ,

କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, 2 “ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏହି ସମସ େଦଖୁ

ନାହଁ? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଏହି ସାନେର ଏକ ପସର ଅନ ପସର

ଉପେର ରହିବ ନାହ, ସମସ ହ ଭୂମିସା େହବ।” 3 ପେର େସ ଜୀତପବତ

ଉପେର ବସେନ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ େଗାପନେର ଆସି ପଚାରିେଲ,
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ଏସବୁ େକେବ ଘଟିବ, ପୁଣି, ଆପଣଙ ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନର ଲକଣ କଅଣ,

ତାହା ଆମମାନଙୁ କୁହନୁ। (aiōn g165) 4 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ସାବଧାନ, େକହି େଯପରି ତୁମମାନଙୁ ଭାନ ନ କେର। 5 କାରଣ

ଅେନେକ େମା ନାମେର ଆସି ମଁୁ ଖୀଷ େବାଲ କହି ଅେନକଙୁ ଭାନ କରିେବ।

6ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଯୁଦର ବିଷୟ ଓ ସଂଗାମର ଜନରବ ଶୁଣିବ; ସାବଧାନ,

ବ ାକୁଳ ହୁଅ ନାହ। କାରଣ ଏହି ସମସ ଅବଶ ଘଟିବ, କିନୁ େସହି କାଳ

ଯୁଗାନ ନୁେହଁ। 7 କାରଣ ଜାତି ବିପକେର ଜାତି ଓ ରାଜ ବିପକେର ରାଜ

ଉଠିବ, ପୁଣି, ସାେନ ସାେନ ଦୁଭକ ଓ ଭୂମିକମ େହବ। 8 କିନୁ ଏହି ସମସ

ପସବେବଦନାର ଆରମମାତ। 9 େସହି ସମୟେର େଲାେକ ତୁମମାନଙୁ

କଷ େଭାଗିବା ପାଇଁ ସମପଣ କରିେବ ଓ ତୁମମାନଙୁ ବଧ କରିେବ, ଆଉ

େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମମାେନ ସମସ ଜାତିଙ ଦାରା ଘୃଣିତ େହବ। 10

େସେତେବେଳ ଅେନେକ ବିଘ ପାଇେବ, ପୁଣି, ପରସରକୁ ଧରାଇେଦେବ ଓ

ପରସରକୁ ଘୃଣା କରିେବ, 11ଆଉ ଅେନକ ଭଣ ଭାବବାଦୀ ଉଠି ଅେନକଙୁ

ଭାନ କରିେବ, 12 ପୁଣି, ଅଧମ ବୃଦି ପାଇବାରୁ ଅଧକାଂଶ େଲାକଙର େପମ

ଶୀତଳ େହାଇଯିବ। 13 ମାତ େଯ େଶଷ ପଯ ନ େଧୖଯ ଧରି ରହିବ, େସ

ପରିତାଣ ପାଇବ। 14ଆଉ, ସମସ ଜାତି ନିକଟେର ସାକ େଦବା ପାଇଁ

ରାଜ ର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର େଘାଷଣା କରାଯିବ, ତତେର

ଯୁଗାନ େହବ। 15 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ଦାନିେୟଲ ଭାବବାଦୀଙ

ଦାରା ଉକ ଧଂସକାରୀ ଘୃଣ ବସୁକୁ ପବିତ ସାନେର ଅବସିତ େଦଖବ

(ପାଠକ ବୁଝନୁ), 16 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର

ଥାଆନି, େସମାେନ ପବତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆନୁ; 17 େଯ ଛାତ ଉପେର

ଥାଏ, େସ ଆପଣା ଘର ଭତରୁ ଜିନିଷପତ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଓହାଇ ନ ଆସୁ;

18ପୁଣି, େଯ େକତେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ବସ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଲଉଟି

ନ ଯାଉ। 19 େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭବତୀ ଓ ସନ ଦାତୀ,

ହାୟ, େସମାେନ େକଶର ପାତ, 20 କିନୁ ତୁମମାନଙର ପଳାୟନ େଯପରି

ଶୀତକାଳେର କିମା ବିଶାମବାର ଦିନେର ନ ଘେଟ, ଏଥପାଇଁ ପାଥନା

କର। 21 କାରଣ େସେତେବେଳ ଏପରି ମହାେକଶ ଘଟିବ େଯ ଜଗତର

ଆରମରୁ ଆଜି ପଯ ନ ଘଟି ନାହ, ପୁଣି, େକେବ େହଁ ଘଟିବ ନାହ। 22

ଆଉ, େସହି ସମୟ େଯେବ ଊଣା କରାଯାଇ ନ ଥାଆନା, େତେବ େକୗଣସି
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ମନୁଷ ପରିତାଣ ପାଆନା ନାହ, ମାତ ମେନାନୀତ େଲାକଙ ସକାେଶ େସହି

ସମୟ ଊଣା କରାଯିବ। 23 େସେତେବେଳ ‘େଦଖ, ଖୀଷ ଏଠାେର’ କିମା

‘େସଠାେର’, େକହି େଯେବ ତୁମମାନଙୁ ଏପରି କହିବ, େତେବ ତାହା ବିଶାସ

କର ନାହ। 24 କାରଣ ଭଣ ଖୀଷମାେନ ଓ ଭଣ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି

ଏପରି ମହା ମହା ଚିହ ଓ ଅଦୁତ କମମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦି ସମବ

ହୁଏ, େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକଙୁ ସୁଦା ଭାନ କରିେବ। 25 େଦଖ, ମଁୁ ପୂବରୁ

ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇଲ। 26ଅତଏବ, ‘େଦଖ, େସ ପାନରେର ଅଛନି,’ େଲାେକ

ଯଦି ତୁମମାନଙୁ ଏହି କଥା କହିେବ, େତେବ ବାହାରିଯାଅ ନାହ; ‘େଦଖ,

େସ ଗୁପ େକାଠରୀେର ଅଛନି,’ ଯଦି ଏହା କହିେବ, େତେବ ତାହା ବିଶାସ

କର ନାହ। 27 କାରଣ ବିଜୁଳି େଯପରି ପୂବଦିଗରୁ ମାରି ପଶିମଦିଗ ପଯ ନ

େଦଖାଯାଏ, େସପରି ମନୁଷ ପୁତଙର ଆଗମନ େହବ। 28 େଯଉଁଠାେର ଶବ

ପଡ଼ିଥାଏ, େସହିଠାେର ଶାଗୁଣାଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି େହେବ।” 29 “ମାତ େସହି

ସମୟର କଷ ପେର ‘ହଠା ସୂଯ ଅନକାରମୟ େହବ ଓ ଚନ ଆେଲାକ

େଦବ ନାହ, ପୁଣି, ନକତମାଳା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିେବ ଓ ଆକାଶମଣଳର

ଶକିସମୂହ ବିଚଳିତ େହେବ।’ 30 େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ମନୁଷ ପୁତଙର

ଲକଣ େଦଖାଯିବ, ପୁଣି, େସ ସମୟେର ପୃଥବୀର ସମସ େଗାଷୀ ବିଳାପ

କରିେବ ଏବଂ ମନୁଷ ପୁତଙୁ ମହାପରାକମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର

େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖେବ। 31ଆଉ, େସ ମହାତୂରୀଧନୀ

ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେବ ଏବଂ େସମାେନ ଆକାଶର ଏକ

ସୀମାରୁ ଅନ ସୀମା ପଯ ନ ଚତୁଦଗରୁ ତାହାଙର ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙୁ

ଏକତ କରିେବ।” 32 “ଡିମିରିବୃକରୁ ଦୃଷାନ ଶିକା କର; େଯେତେବେଳ

ତାହାର ଶାଖା େକାମଳ େହାଇ ପଲବିତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ଗୀଷକାଳ

ସନିକଟ େବାଲ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଥାଅ; 33 େସହିପରି ତୁେମମାେନ ମ ଏହି

ସମସ େଦଖେଲ େସ ଦାରର ସନିକଟ, ଏହା ଜାଣ। 34 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, ଏହି ସମସ ନ ଘଟିବା ପଯ ନ ଏହି ବତମାନ ପୁରୁଷ େକୗଣସି

ପକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହ। 35ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ େଲାପ ପାଇବ, ମାତ

େମାହର ବାକ ସମୂହ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହ।” 36 “କିନୁ େସହି ଦିନ ଓ

ଦଣ ବିଷୟ େକହି ଜାଣନି ନାହ, ସଗର ଦୂତମାେନ କିମା ପୁତ ସୁଦା ଜାଣନି

ନାହ, େକବଳ ମାତ ପିତା ଜାଣନି। 37ଆଉ େନାହଙ ସମୟେର େଯପକାର
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ଘଟିଥଲା, ମନୁଷ ପୁତଙର ଆଗମନ ସମୟେର େସପକାର ଘଟିବ। 38

କାରଣ ଜଳପାବନର ପୂବବତୀ ସମୟେର ଜାହାଜେର େନାହଙର ପେବଶ

କରିବା ଦିନ ପଯ ନ େଲାେକ େଯପରି େଭାଜନପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା

ଓ ବିବାହ େଦବାେର ବ ସ ଥେଲ, 39 ପୁଣି, ଜଳପାବନ ଆସି ସମସଙୁ

ଭସାଇ ନ େନବା ପଯ ନ େଯପରି ଜାଣି ନ ଥେଲ, ମନୁଷ ପୁତଙର ଆଗମନ

ମ େସହି ପକାର େହବ। 40 େସେତେବେଳ ଦୁଇ ଜଣ େକତେର ଥେବ,

ଜଣକୁ ଗହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ ପରିତ ାଗ କରାଯିବ; 41 ଦୁଇ ଜଣ

ସୀ ଚକି େପଷୁଥେବ, ଜଣକୁ ଗହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ ପରିତ ାଗ

କରାଯିବ। 42 ଅତଏବ, ଜାଗତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମମାନଙ ପଭୁ େକଉଁ ଦିନ

ଆସିେବ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ। 43କିନୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ, େକଉଁ

ପହରେର େଚାର ଆସିବ, ଏହା ଗୃହକତା ଯଦି ଜାଣେନ, ତାହାେହେଲ େସ

ଜାଗତ ଥାଇ ଆପଣା ଗୃହେର ପେବଶ କରିବାକୁ ଦିଅେନ ନାହ। 44 ଏଣୁ

ତୁେମମାେନ ମ ପସୁତ େହାଇଥାଅ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମମାେନ

ମେନ କରୁ ନ ଥବ, େସହି ସମୟେର ମନୁଷ ପୁତ ଆସିେବ।” 45 “େତେବ

ପଭୁ ଆପଣା ପରିଜନମାନଙୁ ଯଥା ସମୟେର ପାପ େଦବା ନିମେନ ଯାହାକୁ

େସମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ କେଲ, ଏପରି ବିଶସ ଓ ବୁଦିମାନ ଦାସ କିଏ?

46 ପଭୁ ଆସି ଆପଣାର େଯଉଁ ଦାସକୁ େସପକାର କରୁଥବା େଦଖେବ, େସ

ଧନ । 47 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସବସ

ଉପେର ନିଯୁକ କରିେବ। 48 କିନୁ ଯଦି େସହି ଦୁଷ ଦାସ େମାହର ପଭୁଙ

ଆସିବାର ବିଳମ ଅଛି େବାଲ ମେନ ମେନ କହି 49ଆପଣା ସହଦାସମାନଙୁ

ପହାର କରିବାକୁ ଲାେଗ, ଆଉ ମଦୁଆମାନଙ ସହିତ େଭାଜନପାନ କେର,

50 ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଦିନ େସ ଅେପକା କରୁ ନ ଥବ ଓ େଯଉଁ ସମୟ

େସ ଜାଣି ନ ଥବ, େସହି ଦିନ େସହି ସମୟେର ତାହାର ପଭୁ ଆସିେବ, 51

ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଦିଖଣ କରି କପଟୀମାନଙ ସହିତ ତାହାର ଅଂଶ ନିରୂପଣ

କରିେବ; େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ।”

25 “େସେତେବେଳ ସଗରାଜ ଦଶ ଜଣ କନ ାଙ ଭଳି େହବ; େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ପଦୀପ େନଇ ବରଙ ସହିତ େଭଟିବାକୁ ବାହାରିେଲ।

2 େସମାନଙ ମ ରୁ ପାଞ ଜଣ ନିବୁଦି ଓ ପାଞ ଜଣ ସୁବୁଦି ଥେଲ। 3

ନିବୁଦିମାେନ ପଦୀପ େନବା ସମୟେର ନିଜ ନିଜ ସହିତ େତୖଳ େନେଲ ନାହ,
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4 ମାତ ସୁବୁଦିମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଦୀପ ସହିତ ପାତେର େତୖଳ େନେଲ।

5 ବରଙ ଆସିବାର ବିଳମ ହୁଅେନ, ସମେସ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ େଶାଇ ପଡ଼ିେଲ।

6 କିନୁ ଅଦରାତେର ‘ଏହି େଦଖ, ବର, ତାହାଙ ସାଙେର ସାକାତ କରିବାକୁ

ବାହାର’, ଏପରି େକାଳାହଳ େହଲା। 7 େସେତେବେଳ କନ ାସମେସ ଉଠି

ଆପଣା ପଦୀପ ସଜାଡ଼ିେଲ। 8 କିନୁ ନିବୁଦିମାେନ ସୁବୁଦିମାନଙୁ କହିେଲ,

ତୁମ େତୖଳରୁ ଆମକୁ ଅଳ ଦିଅ, କାରଣ ଆମ ଦୀପସବୁ ଲଭଯାଉଅଛି। 9

ମାତ ସୁବୁଦିମାେନ ଉତର େଦେଲ, ନାହ, ନାହ, ଯଦି ଆେମ ତୁମକୁ ଅଳ

େଦବୁ, େତେବ ତୁମଠାେର ଓ ଆମଠାେର ମ ଅଣିବ ନାହ, ବରଂ ତୁେମ

େଦାକାନୀମାନଙ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ କିଣି ଆଣ। 10 କିନୁ

େସମାେନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥବା ସମୟେର ବର ଆସିେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ

ପସୁତ ଥେଲ, େସମାେନ ତାହାଙ ସହିତ ବିବାହଉତବେର େଯାଗଦାନ

କରିବା ନିମେନ ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ, ଆଉ ଦାର ବନ କରାଗଲା। 11

ଏହାପେର ଅନ କନ ାମାେନ ମ ଆସି କହିେଲ, େହ ପଭୁ, େହ ପଭୁ, ଆମ

ପାଇଁ ଦାର ଫଟାଇ ଦିଅନୁ। 12 କିନୁ େସ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜାେଣ ନାହ। 13 ଅତଏବ, ଜାଗତ ଥାଅ,

କାରଣ ତୁେମମାେନ େସହି ଦିନ କି େସହି ସମୟ ଜାଣ ନାହ।” 14 “ବିେଦଶକୁ

ଯାତା କରୁଥବା ଜେଣ ବ କି େଯପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଡାକି େସମାନଙ

ହସେର ନିଜର ସବସ ସମପଣ କେଲ, ସଗରାଜ ମ େସହିପରି ଅେଟ।

15 େସ ଜଣକୁ ପାଞ େତାଡ଼ା, ଅନ ଜଣକୁ ଦୁଇ େତାଡ଼ା, ଆଉ ଜଣକୁ ଏକ

େତାଡ଼ା, ଏହିପରି ପେତ କକୁ ତାହାର ଶକି ଅନୁସାେର େଦଇ ବିେଦଶକୁ ଯାତା

କେଲ। 16 େଯଉଁ ଜଣକ ପାଞ େତାଡ଼ା ପାଇଥଲା, େସ େସହିକଣି ତାହା

େନଇ ବ ବସାୟ କରି ଆଉ ପାଞ େତାଡ଼ା ଲାଭ କଲା। 17 େସହି ପକାେର

େଯ ଦୁଇଟି ପାଇଥଲା, େସ ଆଉ ଦୁଇଟି ଲାଭ କଲା। 18 ମାତ େଯ େଗାଟିଏ

ପାଇଥଲା, େସ ଯାଇ ମାଟି େଖାଳି ଆପଣା ପଭୁଙ ଟଙା େପାତି ଲୁଚାଇ

ରଖଲା। 19 ବହୁକାଳ ପେର େସହି ଦାସମାନଙର ପଭୁ ଆସି େସମାନଙ

ସାଙେର ହିସାବ କେଲ। 20ଆଉ, େଯଉଁ ଜଣକ ପାଞ େତାଡ଼ା ପାଇଥଲା,

େସ ଆଉ ପାଞ େତାଡ଼ା େନଇ ଆସି କହିଲା, େହ ପଭୁ, ଆପଣ େମାେତ ପାଞ

େତାଡ଼ା େଦଇଥେଲ; େଦଖନୁ, ମଁୁ ଆଉ ପାଞ େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। 21

ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, େବ , ଉତମ ଓ ବିଶସ ଦାସ, ତୁେମ ଅଳ
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ବିଷୟେର ବିଶସ େହଲ, ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପେର ନିଯୁକ କରିବି,

ତୁେମ ଆପଣା ପଭୁଙ ଆନନର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। 22 ପୁଣି, େଯ ଦୁଇ େତାଡ଼ା

ପାଇଥଲା, େସ ମ ଆସି କହିଲା, େହ ପଭୁ, ଆପଣ େମାେତ ଦୁଇ େତାଡ଼ା

େଦଇଥେଲ; େଦଖନୁ, ମଁୁ ଆଉ ଦୁଇ େତାଡ଼ା ଲାଭ କରିଅଛି। 23 ତାହାର ପଭୁ

ତାହାକୁ କହିେଲ, େବ , ଉତମ ଓ ବିଶସ ଦାସ, ତୁେମ ଅଳ ବିଷୟେର

ବିଶସ େହଲ, ମଁୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପେର ନିଯୁକ କରିବି, ତୁେମ ଆପଣା

ପଭୁଙ ଆନନର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। 24ଆଉ, େଯ ଏକ େତାଡ଼ା ପାଇଥଲା, େସ

ମ ଆସି କହିଲା, େହ ପଭୁ, ଆପଣ େଯ ଜେଣ କଠିନ େଲାକ, େଯଉଁଠାେର

ବୁଣି ନ ଥାଆନି, େସଠାେର କାଟନି, ଆଉ େଯଉଁଠାେର ଶସ ବିଛାଇ ନ

ଥାନି, େସଠାେର ସଂଗହ କରନି, ଏହା ମଁୁ ଜାଣିଥଲ। 25 ଏଣୁ ଭୟ କରି ମଁୁ

ଯାଇ ଆପଣଙ େତାଡ଼ା ମାଟିେର େପାତି ଲୁଚାଇ ରଖଲ; େଦଖନୁ, ଆପଣ

ନିଜର ଧନ ପାଇେଲ। 26 କିନୁ ତାହାର ପଭୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, େର

ଦୁଷ ଓ ଅଳସ ଦାସ, ମଁୁ େଯଉଁଠାେର ବୁଣି ନ ଥାଏ, େସଠାେର କାେଟ, ଆଉ

େଯଉଁଠାେର ଶସ ଉଡ଼ାଇ ନ ଥାଏ, େସଠାେର ସଂଗହ କେର, ଏହା କଅଣ

ଜାଣିଥଲୁ? 27 େତେବ ବଣିକମାନଙ ହସେର େମାହର ଟଙା ରଖବା ଉଚି

ଥଲା; ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ େମାହର ଧନ େଫରି ପାଇଥାଆନି।

28 ‘ଅତଏବ, ଏହାଠାରୁ ଏହି େତାଡ଼ା େନଇଯାଇ, ଯାହାର ଦଶ େତାଡ଼ା ଅଛି,

ତାହାକୁ ଦିଅ। 29କାରଣ େଯେକୗଣସି େଲାକର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ,

ଆଉ ତାହାର ପଚୁର େହବ; କିନୁ ଯାହାର ନାହ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି,

ତାହା ହ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। 30ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଏହି ଅକମଣ ଦାସକୁ

ବାହାର ଅନକାରେର ପକାଇଦିଅ, େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି

େହବ।’” 31 “ମନୁଷ ପୁତ େଯେତେବେଳ ସମସ ଦୂତଙ ସହିତ ସମହିମାେର

ଆସିେବ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା େଗୗରବମୟ ସିଂହାସନେର ବସିେବ,

32ପୁଣି, ତାହାଙ ଛାମୁେର ସମସ ଜାତି ଏକତ କରାଯିେବ, ଆଉ େମଷପାଳକ

ଛାଗଠାରୁ େମଷ ପୃଥ କରି, 33 େମଷମାନଙୁ ଆପଣା ଦକିଣ ପାଶେର ଓ

ଛାଗମାନଙୁ ବାମ ପାଶେର ରଖେବ। 34 େସେତେବେଳ ରାଜା ଆପଣା ଦକିଣ

ପାଶସ େଲାକଙୁ କହିେବ, ଆସ, େମାହର ପିତାଙ ଆଶୀବାଦପାତମାେନ,

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଜଗତର ପତନାବଧ େଯଉଁ ରାଜ ପସୁତ କରାଯାଇଅଛି,

େସଥେର ଅଧକାରୀ ହୁଅ; 35 କାରଣ ମଁୁ କୁଧତ ଥଲ, ତୁେମମାେନ େମାେତ
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େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦଲ; ତୃଷିତ ଥଲ, େମାେତ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ;

ପବାସୀ ଥଲ, େମାେତ ଅ◌ାଶୟ େଦଲ; 36 ଉଲଗ ଥଲ, େମାେତ ବସ

ପରିଧାନ କରାଇଲ; ଅସୁସ ଥଲ, େମାେତ େଦଖ ଆସିଲ; କାରାଗାରେର ଥଲ;

େମା ନିକଟକୁ ଆସିଲ। 37 େସଥେର ଧାମକମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେବ,

େହ ପଭୁ, େକେବ ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ କୁଧତ େଦଖ ଆହାର େଦଲୁ? ଅବା

ତୃଷିତ େଦଖ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲୁ? 38ଆଉ, େକେବ ଆପଣଙୁ ପବାସୀ

େଦଖ ଆଶୟ େଦଲୁ? କିମା ଉଲଗ େଦଖ ବସ ପରିଧାନ କରାଇଲୁ? 39

ଆଉ, େକେବ ଆପଣଙୁ ଅସୁସ ଅବା କାରାଗାରସ େଦଖ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ

ଗଲୁ? 40 ପୁଣି, ରାଜା େସମାନଙୁ ଉତର େଦେବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େମାହର ଏହି କୁଦତମ ଭାତୃବୃନଙ ମ ରୁ ଜଣକ

ପତି ଏହା କରିଥବାରୁ େମା ପତି ହ ତାହା କରିଅଛ। 41 ତାହା ପେର େସ

ବାମ ପାଶସ େଲାକଙୁ ମ କହିେବ, େର ଶାପଗସମାେନ, େମା ସମୁଖରୁ

ଦୂର େହାଇ ଶୟତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ ନିମେନ ପସୁତ କରାଯାଇଥବା

ଅନନ ଅଗି ମ କୁ ଚାଲଯାଅ, (aiōnios g166) 42କାରଣ ମଁୁ କୁଧତ ଥଲ,

ତୁେମମାେନ େମାେତ େଭାଜନ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହ; ତୃଷିତ ଥଲ, େମାେତ

ପାନ କରିବାକୁ େଦଲ ନାହ; 43 ପବାସୀ ଥଲ, େମାେତ ଆଶୟ େଦଲ ନାହ;

ଉଲଗ ଥଲ, େମାେତ ବସ ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହ; ଅସୁସ ଓ କାରାଗାରସ

ଥଲ, େମାେତ େଦଖବାକୁ ଆସିଲ ନାହ। 44 େସଥେର େସମାେନ ମ ଉତର

େଦେବ, େହ ପଭୁ, େକେବ ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ କୁଧତ କି ତୃଷିତ, ପବାସୀ

କି ଉଲଗ, ପୀଡ଼ିତ କି କାରାଗାରସ େଦଖ ଆପଣଙର େସବା କଲୁ ନାହ? 45

େସଥେର େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଏହି

କୁଦମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକ ପତି ଏହା କରି ନ ଥବାରୁ େମା ପତି ହ ତାହା କରି

ନାହଁ। 46ଆଉ, ଏମାେନ ଅନନ ଶାସି, କିନୁ ଧାମକମାେନ ଅନନ ଜୀବନ

େଭାଗ କରିବାକୁ ଯିେବ।” (aiōnios g166)

26ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ କଥା େଶଷ କରି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, 2

“ଦୁଇ ଦିନ ପେର େଯ ନିସାର ପବ େହବ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ, ପୁଣି,

ମନୁଷ ପୁତ କୁଶେର ହତ େହବା ନିମେନ ସମପତ େହେବ।” 3 େସହି

ସମୟେର ପଧାନ ଯାଜକ ଓ େଲାକଙର ପାଚୀନବଗ କୟାଫା ନାମକ

ମହାଯାଜକଙ ପାଙଣେର ଏକତ େହେଲ, 4ଆଉ ଯୀଶୁଙୁ ଛଳେର ଧରି ବଧ
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କରିବା ନିମେନ ମନଣା କେଲ; 5 କିନୁ େସମାେନ କହିେଲ, ପବ ସମୟେର

ନୁେହଁ, କାେଳ େଲାକଙ ମ େର ଗଣେଗାଳ େହବ। 6ଯୀଶୁ େବଥନୀୟାେର

କୁଷେରାଗରୁ ସୁସ ପାଇଥବା ଶିେମାନଙ ଗୃହେର ଥବା ସମୟେର, 7ଜେଣ

ସୀେଲାକ େଗାଟିଏ ପାତେର ବହୁମୂଲ ସୁଗନି େତୖଳ େନଇ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆସିେଲ ଏବଂ େସ େଭାଜନେର ବସିଥବା ସମୟେର ତାହାଙ ମସକେର

ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 8କିନୁ ତାହା େଦଖ ଶିଷ ମାେନ ବିରକ େହାଇ କହିେଲ,

ଏେତ ଅପବ ୟ କାହକି? 9ଏହା ତ ଅେନକ ଟଙାେର ବିକୟ କରାଯାଇ

ଦରିଦମାନଙୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଆନା। 10ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “କାହକି ସୀେଲାକଟିକୁ କଷ େଦଉଅଛ? େସ ତ େମା ପତି ଉତମ

କମ କରିଅଛି। 11 ଦରିଦମାେନ ତ ସବଦା ତୁମମାନଙ ପାଖେର ଅଛନି,

ମାତ ମଁୁ ସବଦା ତୁମମାନଙ ପାଖେର ନ ଥବି। 12 ଆଉ, େସ େମାହର

ସମାଧକିୟାସରୂେପ େମାହର ଶରୀରେର ଏହି େତୖଳ ଢାଳିେଦଇଅଛି। 13 ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ସମସ ଜଗତର େଯେକୗଣସି ସାନେର ଏହି

ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରାଯିବ, େସ ସାନେର ଏ ସୀେଲାକର ସରଣାେଥ

ତାହାର ଏହି କମର କଥା ମ କୁହାଯିବ।” 14 େସେତେବେଳ ଦାଦଶଙ ମ ରୁ

ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା ନାମକ ପଧାନ ଯାଜକମାନଙ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା,

15 େମାେତ କଅଣ େଦେବ କୁହନୁ, ମଁୁ ତାହାଙୁ ଧରାଇେଦବି। େସଥେର

େସମାେନ ତାହାକୁ ତିରିଶିେଗାଟି େରୗପ ମୁଦା େତୗଲ କରିେଦେଲ। 16ଆଉ

େସହି ସମୟଠାରୁ େସ ତାହାଙୁ ଧରାଇ େଦବା ନିମେନ ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାକୁ

ଲାଗିଲା। 17 ପେର ଖମୀରଶୂନ ରୁଟି ପବର ପଥମ ଦିନେର ଶିଷ ମାେନ

ଯୀଶୁଙ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, ଆେମମାେନ େକଉଁ ସାନେର ଆପଣଙ

ପାଇଁ ନିସାର ପବର େଭାଜ ପସୁତ କରିବୁ େବାଲ ଆପଣ ଇଚା କରନି? 18

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ନଗରେର ଯାଇ ଅମୁକ େଲାକଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ

କହୁଅଛନି, େମାହର କାଳ ସନିକଟ, ମଁୁ େମାହର ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ ତୁମ

ଗୃହେର ନିସାର ପବ ପାଳନ କରିବି।” 19 େସଥେର ଶିଷ ମାେନ ଯୀଶୁଙ

ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କମ କରି ନିସାର ପବର େଭାଜ ପସୁତ କେଲ। 20

ପେର ସନ ା ହୁଅେନ, େସ ଦାଦଶ ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େଭାଜନେର ବସିେଲ।

21 େସମାେନ େଭାଜନ କରୁଥବା ସମୟେର େସ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ େମାେତ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ
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କରିବ।” 22 େସଥେର େସମାେନ ଅତ ନ ଦୁଃଖତ େହାଇ ପେତ େକ ତାହାଙୁ

ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପଭୁ, େସ କଅଣ ମଁୁ? 23 େସ ଉତର େଦେଲ, “େଯ

େମା ସହିତ ପାତେର ହାତ ବୁଡ଼ାଇଲା, େସ େମାେତ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ

କରିବ। 24ମନୁଷ ପୁତଙ ବିଷୟେର େଯପରି େଲଖାଅଛି, େସହିପରି େସ

ପୟାଣ କରୁଅଛନି ସତ ; କିନୁ େଯଉଁ େଲାକ ଦାରା ମନୁଷ ପୁତ ଶତୁ ହସେର

ସମପତ େହଉଅଛନି, ହାୟ, େସ ଦଣର ପାତ; େସହି େଲାକର ଜନ େହାଇ

ନ ଥେଲ ତାହା ପକେର ଭଲ େହାଇଥାଆନା।” 25 ଏଥେର େଯଉଁ ଯିହୂଦା

ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କଲା, େସ ଉତର େଦଲା, େହ ଗୁରୁ, େସ

କଅଣ ମଁୁ? େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କହିଅଛ।” 26ଆଉ, େସମାେନ

େଭାଜନ କରୁଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁଟି େନଇ ଆଶୀବାଦ କେଲ ଓ ତାହା

ଭାଙି ଶିଷ ମାନଙୁ େଦଇ କହିେଲ, “ନିଅ, େଭାଜନ କର, ଏହା େମାହର

ଶରୀର।” 27 ପୁଣି, େସ ପାନପାତ େନଇ ଧନ ବାଦ େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ

େଦଇ କହିେଲ, 28 “ଏଥରୁ ସମେସ ପାନ କର, କାରଣ େଯଉଁ ନିୟମର ରକ

ଅେନକଙ ପାଇଁ ପାପ କମା ଉେଦଶ େର ପାତିତ େହଉଅଛି, ଏ େମାହର

େସହି ରକ। 29 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ ଆପଣା

ପିତାଙ ରାଜ େର ତୁମମାନଙ ସହିତ ନୂଆ କରି ଦାକାଫଳର ରସ ପାନ

କରିବି, େସହି ଦିନ ପଯ ନ ଆଜିଠାରୁ ଏହା େକେବ େହଁ ପାନ କରିବି ନାହ।”

30 ପୁଣି, େସମାେନ ସବଗାନ କଲା ପେର ଜୀତପବତକୁ ବାହାରିଗେଲ।

31 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏହି ରାତିେର ତୁେମମାେନ

ସମେସ େମାʼଠାେର ବିଘ ପାଇବ, କାରଣ େଲଖାଅଛି, ଆେମ େମଷପାଳକକୁ

ପହାର କରିବା, ଆଉ ପଲର େମଷଗୁଡ଼ିକ ଛିନଭନ େହାଇଯିେବ। 32 ମାତ ମଁୁ

ଉଠିବା ପେର ତୁମମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଗାଲଲୀକୁ ଯିବି।” 33 କିନୁ ପିତର

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଯଦ ପି ସମେସ ଆପଣଙଠାେର ବିଘ ପାଇେବ,

ତଥାପି ମଁୁ େକେବ େହଁ ପାଇବି ନାହ। 34 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମକୁ

ସତ କହୁଅଛି, ଏହି ରାତିେର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂବରୁ ତୁେମ େମାେତ ତିନି

ଥର ଅସୀକାର କରିବ।” 35 ପିତର ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଯଦ ପି େମାେତ

ଆପଣଙ ସାଙେର ମରିବାକୁ ହୁଏ, ତଥାପି ମଁୁ ଆପଣଙୁ େକେବ େହଁ ଅସୀକାର

କରିବି ନାହ। ସମସ ଶିଷ ମ େସହି ପକାେର କହିେଲ। 36ଏହାପେର

ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େଗ ଶିମାନୀ ନାମକ େଗାଟିଏ ସାନକୁ
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ଯାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାଥନା କରୁଥବା ପଯ ନ

ତୁେମମାେନ ଏଠାେର ବସିଥାଅ।” 37 ଆଉ, େସ ପିତର ଓ େଜବଦୀଙ

ଦୁଇ ପୁତଙୁ ସାଙେର େନଇ େଶାକାକୁଳ ଓ ବ ଥତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ।

38 େସେତେବେଳ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ପାଣ ମୃତୁ େଭାଗ

କରିବା ପରି ଅତ ନ େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛି, ତୁେମମାେନ ଏଠାେର ରହି

େମା ସାଙେର ଜାଗିଥାଅ।” 39 ପୁଣି, େସ ଅଳ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ ଉବୁଡ଼

େହାଇ ପାଥନା କରୁ କରୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପିତା, ଯଦି େହାଇପାେର,

େତେବ ଏହି ଦୁଃଖର ପାତ େମାʼଠାରୁ ଦୂର େହଉ; ତଥାପି େମାହର ଇଚା

ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମର ଇଚା।” 40 ଆଉ, େସ ଶିଷ ମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି

େସମାନଙୁ ନିଦିତ େଦଖେଲ ଓ ପିତରଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କି େମା

ସାଙେର ଅଳ ସମୟ େହେଲ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହ? 41 ପରୀକାେର େଯପରି

ନ ପଡ଼, ଏଥପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପାଥନା କର; ଆତା ଇଚୁକ ସତ , ମାତ ଶରୀର

ଦୁବଳ।” 42 ପୁଣି, ଥେର େସ ଦିତୀୟ ଥର ଯାଇ ପାଥନା କରି କହିେଲ, “େହ

େମାହର ପିତା, ପାନ ନ କେଲ ଏହି ପାତ ଯଦି େମାʼଠାରୁ ଦୂର େହାଇ ନ

ପାେର, େତେବ ତୁମର ଇଚା ସଫଳ େହଉ।” 43 ପୁଣି, େସ ଆସି ପୁନବାର

େସମାନଙୁ ନିଦିତ େଦଖେଲ, କାରଣ େସମାନଙର ଆଖ ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥଲା। 44

େସଥେର େସ େସମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ପୁଣି, ଥେର ଯାଇ ଆଉ ଥେର

େସହି କଥା କହି ତୃତୀୟ ଥର ପାଥନା କେଲ। 45 ପେର େସ ଶିଷ ମାନଙ

ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଅଳ ସମୟ େଶାଇ କରି ବିଶାମ କର,

େଦଖ, େସହି ସମୟ ସନିକଟ େହଲାଣି, ପୁଣି, ମନୁଷ ପୁତ ପାପୀମାନଙ

ହସେର ସମପତ େହଉଅଛନି। 46ଉଠ, ଆେମମାେନ ଯିବା, େଦଖ, େଯ

େମାେତ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରୁଅଛି, େସ ନିକଟବତୀ।” 47 େସ କଥା

କହୁଥବା ସମୟେର, େଦଖ, ଦାଦଶଙ ମ ରୁ ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ ଏବଂ

ତାହା ସହିତ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ େଲାକଙର ପାଚୀନବଗଙଠାରୁ େପରିତ

ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ଖଡ ଓ ଯଷି ଧରି ଆସିେଲ। 48ଆଉ, ତାହାଙୁ ଶତୁ

ହସେର ସମପଣକାରୀ େସମାନଙୁ ଏହି ସେଙତ େଦଇ କହିଥଲା, ମଁୁ ଯାହାଙୁ

ଚୁମନ କରିବି, େସ େସହି, ତାହାଙୁ ଧରିବ। 49ଆଉ, େସ େସହିକଣି ଯୀଶୁଙ

ନିକଟକୁ ଆସି, େହ ଗୁରୁ, ନମସାର, ଏହା କହି ତାହାଙୁ ବହୁତ ଚୁମନ କଲା।

50 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େହ ବନୁ, ଯାହା କରିବା ନିମେନ ଆସିଅଛ,
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ତାହା କର।” େସଥେର େସମାେନ ପାଖକୁ ଆସି ଯୀଶୁଙ ଉପେର ହାତ

ପକାଇ ତାହାଙୁ ଧରିେଲ। 51ଆଉ େଦଖ, ଯୀଶୁଙ ସାଙେର ଥବା େଲାକଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଖଣା ବାହାର କେଲ ଏବଂ ମହାଯାଜକଙର

ଦାସକୁ ଆଘାତ କରି ତାହାର କାନ କାଟିପକାଇେଲ। 52 େସଥେର ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମର ଖଡ ପୁଣି, ଥେର ଆପଣା ସାନେର ରଖ, କାରଣ

େଯଉଁମାେନ ଖଡ ଧାରଣ କରନି, େସ ସମେସ ଖଡ ଦାରା ବିନଷ େହେବ।

53 ଅଥବା ତୁେମ କଅଣ ମେନ କରୁଅଛ େଯ, ମଁୁ େମାହର ପିତାଙୁ ବିନତି

କରିପାେର ନାହ ଓ େସ ଏହିକଣି େମା ନିମେନ ଦାଦଶ ବାହିନୀ ଅେପକା

ଅଧକ ଦୂତଙୁ ପଠାଇେଦେବ ନାହ? 54 େତେବ ଏହି ପକାେର ଅବଶ ଘଟିବ

େବାଲ ଧମଶାସର ବାକ କି ପକାର ସଫଳ େହବ?” 55 େସହି ସମୟେର

ଯୀଶୁ େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, “ଡକାଇତ ବିରୁଦେର ବାହାରିବା ପରି ଖଣା ଓ

େଠଙା େନଇ ତୁେମମାେନ କଅଣ େମାେତ ଧରିବାକୁ ଆସିଲ? ମଁୁ ପତିଦିନ

ମନିରେର ବସି ଶିକା େଦଉଥଲ, କିନୁ ତୁେମମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହ;

56 ମାତ ଭାବବାଦୀମାନଙ ଧମଶାସ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, େସଥନିମେନ

ଏସମସ ଘଟିଅଛି।” େସେତେବେଳ ଶିଷ ମାେନ ସମେସ ତାହାଙୁ ଛାଡ଼ି

ପଳାଇଗେଲ। 57 ପେର େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁଙୁ ଧରିଥେଲ, େସମାେନ ତାହାଙୁ

କୟାଫା ମହାଯାଜକଙ ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ; େସହି ସାନେର ଶାସୀ ଓ

ପାଚୀନବଗ ଏକତ େହାଇଥେଲ। 58କିନୁ ପିତର ଦୂରେର ରହି ମହାଯାଜକଙ

ପାଙଣ ପଯ ନ ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ, ଆଉ େଶଷେର କଅଣ ଘଟିବ,

ତାହା େଦଖବା ନିମେନ େସ ଭତରକୁ ଯାଇ ପଦାତିକମାନଙ ସହିତ ବସି

ରହିେଲ। 59 ଇତିମ େର ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ସମସ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙୁ

ବଧ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ମିଥ ା ସାକ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

60ଆଉ ଅେନକ ମିଥ ା ସାକୀ ବାହାରିେଲ ସୁଦା େସମାେନ କିଛି ପାଇେଲ

ନାହ। େଶଷେର ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରି କହିେଲ, 61 ଏହି େଲାକଟା କହିଥଲା, ମଁୁ

ଈଶରଙ ମନିରକୁ ଭାଙି ତାହା ତିନି ଦିନ ମ େର େତାଳି େଦଇ ପାେର। 62

େସଥେର ମହାଯାଜକ ଉଠି ତାହାଙୁ କହିେଲ, ତୁେମ କିଛି ଉତର େଦଉ ନାହଁ?

ତୁମ ବିରୁଦେର ଏମାେନ ଏ େଯଉଁ ସାକ େଦଉଅଛନି, ଏହା କଅଣ? 63କିନୁ

ଯୀଶୁ େମୗନ େହାଇ ରହିେଲ। େସଥେର ମହାଯାଜକ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମ

ତୁମକୁ ଜୀବନ ଈଶରଙ ନାମେର ଶପଥ େଦଉଅଛୁ, ଆମମାନଙୁ କୁହ, ତୁେମ
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କି ଈଶରଙ ପୁତ ଖୀଷ? 64ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଆପଣ କହିଅଛନି;

ଆହୁରି ମଁୁ ଆପଣମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଅଦ ାବଧ ଆପଣମାେନ ମନୁଷ ପୁତଙୁ

ପରାକମର ଦକିଣ ପାଶେର ଉପବିଷ ଓ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ

କରିବା େଦଖେବ।” 65 େସଥେର ମହାଯାଜକ ଆପଣା ବସ ଚିରି କହିେଲ,

ଏ ଈଶର ନିନା କଲା, ସାକୀେର ଆମମାନଙର ଆଉ କଅଣ ଆବଶ କ?

େଦଖନୁ, ଆପଣମାେନ ଏେବ େହଁ ଈଶର ନିନା ଶୁଣିେଲ, 66ଆପଣମାନଙର

ମତ କଅଣ? ଏଥେର େସମାେନ ଉତର େଦେଲ, େସ ପାଣଦଣର େଯାଗ ।

67 େସେତେବେଳ େସମାେନ ତାହାଙ ମୁହଁେର େଛପ ପକାଇ ତାହାଙୁ ବିଧା

ମାରିେଲ; ଆଉ େକହି େକହି ତାହାଙୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିେଲ, 68 େର ଖୀଷ,

ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ, ଆମମାନଙୁ କହ ତ, କିଏ େତାେତ ମାଇଲା? 69

ଇତିମ େର ପିତର ବାହାେର ପାଙଣେର ବସିଥେଲ, ଆଉ ଜେଣ ଦାସୀ

ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁେମ ମ ଗାଲଲୀୟ ଯୀଶୁଙ ସାଙେର

ଥଲ। 70 କିନୁ େସ ସମସଙ ଆଗେର ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, ତୁେମ କଅଣ

କହୁଅଛ, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ। 71 ପୁଣି, େସ ଦାଣଦାରକୁ ବାହାରି ଯାଆେନ

ଆଉ ଜେଣ ଦାସୀ ତାହାଙୁ େଦଖ େସହି ସାନର େଲାକମାନଙୁ କହିଲା, ଏ

ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ସାଙେର ଥଲା। 72 ପୁଣି, େସ ଶପଥ େନଇ ପୁନବାର

ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, ମଁୁ େସ େଲାକକୁ ଜାେଣ ନାହ। 73 ଅଳ କଣ ପେର

ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାେନ ପିତରଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ତୁେମ ମ ନିଶୟ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ, କାରଣ ତୁମ କଥାରୁ ତ

ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। 74 େସଥେର େସ ଅଭଶାପ େଦଇ ରାଣ ପକାଇ କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ମଁୁ େସ େଲାକକୁ ଜାେଣ ନାହ। 75 େସହିକଣି କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲା।

ଏଥେର “କୁକୁଡ଼ା ରାବିବା ପୂବରୁ ତୁେମ େମାେତ ତିନି ଥର ଅସୀକାର କରିବ,”

ଏହି େଯଉଁ କଥା ଯୀଶୁ କହିଥେଲ, ତାହା ପିତରଙ ମନେର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ

େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ ନ ବ ାକୁଳ େହାଇ େରାଦନ କେଲ।

27ସକାଳ ହୁଅେନ, ସମସ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ପୁଣି, େଲାକମାନଙର

ପାଚୀନବଗ ଯୀଶୁଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙର ବିରୁଦେର ମନଣା

କେଲ, 2 ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବାନି େନଇଯାଇ ପୀଲାତ ନାମକ

ଶାସନକତାଙ ହସେର ସମପଣ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ ତାହାଙୁ ଶତୁ

ହସେର ସମପଣକାରୀ ଯିହୂଦା, େସ ପାଣ ଦଣା ା ପାଇଅଛନି, ଏହା େଦଖ
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ଅନୁତାପ କରି ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ପାଚୀନବଗଙ ନିକଟକୁ େସହି ତିରିଶିେଗାଟି

େରୗପ ମୁଦା େଫରାଇ ଆଣି କହିଲା, 4ମଁୁ ନିେଦାଷକୁ ମୃତୁ ହସେର ସମପଣ

କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନୁ େସମାେନ କହିେଲ, େସଥେର ଆମମାନଙର

କଅଣ ଅଛି? 5ତୁ ତାହା ବୁ । ତହେର େସ େରୗପ ମୁଦାଗୁଡ଼ାକ ମନିର

ଭତେର େଫାପାଡ଼ିେଦଇ ଚାଲଗଲା, ପୁଣି, ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ େଦଲା।

6 କିନୁ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ େସହି େରୗପ ମୁଦାଗୁଡ଼ାକ େନଇ କହିେଲ,

ଏହା ମନିରର ଭଣାରେର ରଖବା ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, କାରଣ ଏ ତ ରକର

ମୂଲ । 7 ପୁଣି, େସମାେନ ମନଣା କରି ବିେଦଶୀମାନଙର ସମାଧ ନିମେନ

େସହି ମୁଦାେର କୁମକାରର େକତ କିଣିେଲ। 8 ଏଣୁ ଆଜି ପଯ ନ େସହି

େକତକୁ ରକେକତ େବାଲ କହନି। 9 ଏଥେର ଯିରିମୀୟ ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା

ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ େହଲା, ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ ଯାହାଙ ମୂଲ

ନିରୂପଣ କରିଥେଲ, ତାହାଙ ମୂଲ ସରୂପ େସହି ତିରିଶିେଗାଟି େରୗପ ମୁଦା

େସମାେନ େନଇ 10 େମା ପତି ପଭୁଙ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କୁମକାରର େକତ

ନିମେନ େଦେଲ। 11 ଇତିମ େର ଯୀଶୁ ଶାସନକତାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ

କରାଗେଲ, ଆଉ ଶାସନକତା ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ କି ଯିହୁଦୀମାନଙ

ରାଜା? ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆପଣ କହୁଅଛନି।” 12ଆଉ, ପଧାନ ଯାଜକ ଓ

ପାଚୀନବଗ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରେନ େସ େକୗଣସି ଉତର

େଦେଲ ନାହ। 13 େସଥେର ପୀଲାତ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଏମାେନ ତୁମ

ବିରୁଦେର େକେତ ସାକ େଦଉଅଛନି, ତାହା କି ଶୁଣୁ ନାହଁ? 14 ମାତ

େସ ତାହାଙୁ େଗାଟିଏ କଥାର ହ ପେଦ େହେଲ ଉତର େଦେଲ ନାହ,

େସଥେର ଶାସନକତା ଅତ ନ ଚମତୃତ େହେଲ। 15କିନୁ ପବ ସମୟେର

େଲାକସମୂହର ଇଚାନୁସାେର ଜେଣ ବନୀକୁ େସମାନଙ ନିମେନ ମୁକ କରିବା

ଶାସନକତାଙର ରୀତି ଥଲା। 16 େସେତେବେଳ େସମାନଙର ବାରବା ନାମକ

ଜେଣ ବିଖ ାତ ବନୀ ଥଲା। 17 ଅତଏବ, େସମାେନ ଏକତ େହାଇଥବା

ସମୟେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିମେନ

କାହାକୁ ମୁକ କରିେଦବା େବାଲ ତୁେମମାେନ ଇଚା କରୁଅଛ? ବାରବାକୁ, ନା

ଯାହାକୁ ଖୀଷ େବାଲ କହନି, େସହି ଯୀଶୁକୁ? 18କାରଣ େସମାେନ େଯ

ଇଷାେର ତାହାଙୁ ସମପଣ କରିଥେଲ, ତାହା େସ ଜାଣିଥେଲ। 19ଆଉ,

େସ ବିଚାରାସନେର ବସିଥବା ସମୟେର ତାହାଙ ସୀ ତାହାଙ ପାଖକୁ କହି
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ପଠାଇେଲ, େସହି ଧାମକ େଲାକଙ କଥାେର ତୁେମ ଆେଦୗ ହାତ ଦିଅ ନାହ,

କାରଣ ତାହାଙ େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଆଜି ସପେର ବହୁତ କଷ େଭାଗିଅଛି। 20 ମାତ

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ପାଚୀନବଗ ବାରବାକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁଙୁ ବିନାଶ

କରିବା ପାଇଁ େଲାକସମୂହକୁ ମଣାଇେଲ। 21 ମାତ ଶାସନକତା େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, ଆେମ ଏ ଉଭୟଙ ମ ରୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ କାହାକୁ

ମୁକ କରିବା େବାଲ ତୁମମାନଙ ଇଚା? େସମାେନ କହିେଲ, ବାରବାକୁ।

22 ପୀଲାତ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ ଯାହାକୁ ଖୀଷ କହନି, େସହି

ଯୀଶୁ ପତି କଅଣ କରିବା? େସମାେନ ସମେସ କହିେଲ, େସ କୁଶେର

ଚଢ଼ାଯାଉ। 23 େସଥେର ପୀଲାତ ପଚାରିେଲ, କାହକି, େସ କି େଦାଷ

କରିଅଛି? କିନୁ େସମାେନ ଅତ ନ ଚିତାର କରି କହିେଲ, େସ କୁଶେର

ଚଢ଼ାଯାଉ। 24 ଏଣୁ ପୀଲାତ େଯେତେବେଳ େଦଖେଲ େଯ, େସ କିଛି

କରିପାରୁ ନାହାନି, ବରଂ ଆହୁରି ଗଣେଗାଳ େହଉଅଛି, େସେତେବେଳ େସ

ପାଣି େନଇ େଲାକମାନଙ ଆଗେର ହାତ େଧାଇ କହିେଲ, ଏହି ରକପାତେର

ଆେମ ନିେଦାଷ, ତୁେମମାେନ ତାହା ବୁଝ। 25 ଏଥେର ସମସ େଲାକ ଉତର

େଦେଲ, ତାହାର ରକ ଆମମାନଙ ଓ ଆମମାନଙ ସନାନମାନଙ ଉପେର

ବତୁ। 26 େସଥେର େସ େସମାନଙ ନିମେନ ବାରବାକୁ ମୁକ କେଲ, ମାତ

ଯୀଶୁଙୁ େକାରଡ଼ା ପହାର କରାଇ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନିମେନ ସମପଣ

କେଲ। 27 ଏହାପେର ଶାସନକତାଙ େସୖନ ମାେନ ଯୀଶୁଙୁ ପାସାଦ ଭତରକୁ

େନଇଯାଇ ସମସ େସୖନ ଦଳକୁ ତାହାଙ ନିକଟେର ଏକତ କେଲ। 28 ପୁଣି,

େସମାେନ ତାହାଙ ବସ କାଢ଼ିେନଇ ତାହାଙୁ େଲାହିତବଣର ବସ ପିନାଇେଲ,

29ଆଉ କଣାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହାଙ ମସକେର େଦେଲ ଓ ତାହାଙର

ଦକିଣ ହସେର ଖଣିଏ ନଳ େଦେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ସମୁଖେର ଜାନୁ ପାତି

ଏହା କହି ତାହାଙୁ ପରିହାସ କେଲ, େହ ଯିହୁଦୀମାନଙ ରାଜା, ନମସାର।

30 ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ ଉପେର େଛପ ପକାଇେଲ ଓ େସହି ନଳ

େନଇ ତାହାଙ ମୁଣେର ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 31 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ

ପରିହାସ କଲା ପେର େସହି ବସ କାଢ଼ିେନଇ ତାହାଙର ନିଜ ବସ ପିନାଇେଲ

ଓ ତାହାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇବାକୁ େଘନିଗେଲ। 32 େସମାେନ ବାହାରିବା

ସମୟେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ େଲାକକୁ େଦଖ ଯୀଶୁଙ କୁଶ

େବାହିବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ ବା କେଲ। 33ଆଉ, େସମାେନ ଗ ଗଥା ନାମକ
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ସାନ, ଅଥା ଯାହାକୁ କପାଳସଳ େବାଲ କହନି, େସଠାେର ଉପସିତ େହାଇ

34 ତାହାଙୁ ପିତା ମିଶାଯାଇଥବା ଦାକାରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦେଲ, ମାତ

େସ ତାହା ଆସାଦନ କରି ପାନ କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ ନାହ। 35 ପେର

େସମାେନ ତାହାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇ ତାହାଙ ବସସବୁ ଗୁଲବାଣ ଦାରା ଆପଣା

ଆପଣା ମ େର ଭାଗ କରି େନେଲ, 36 ପୁଣି, େସଠାେର ବସି ତାହାଙୁ ଜଗି

ରହିେଲ। 37ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙ ମସକର ଊଦେର ଏହି ଅଭେଯାଗପତ

େଲଖ ଲଗାଇେଦେଲ, ଏ ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା ଯୀଶୁ। 38 େସେତେବେଳ

ତାହାଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଜେଣ ଓ ବାମ ପାଶେର ଜେଣ, ଏହିପରି ଦୁଇ

ଜଣ ଡକାଇତମାେନ ତାହାଙ ସହିତ କୁଶେର ଚଢ଼ାଗେଲ। 39ଆଉ, େସହି

ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥବା େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ ହଲାଇ ତାହାଙର

ନିନା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 40 େର ମନିରଭଗକାରୀ ଓ ତିନି ଦିନେର

ତାହା ନିମାଣକାରୀ, ତୁ େଯେବ ଈଶରଙ ପୁତ, େତେବ ଆପଣାକୁ ରକା କରି

କୁଶରୁ ଓହାଇ ଆ। 41 ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ମ େସହି ପକାେର ଶାସୀ ଓ

ପାଚୀନବଗଙ ସହିତ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 େସ ଅନ ମାନଙୁ

ରକା କଲା, ନିଜକୁ ରକା କରିପାରୁ ନାହ। େସ ପରା ଇସାଏଲର ରାଜା, େସ

ଏହିକଣି କୁଶରୁ ଓହାଇ ଆସୁ, େତେବ ଆେମମାେନ ତାହାଠାେର ବିଶାସ

କରିବା। 43 େସ ଈଶରଙଠାେର ବିଶାସ କେର; େସ ଯଦି ତାହାଠାେର

ସନୁଷ, ତାହାେହେଲ ଏହିକଣି ତାହାକୁ ରକା କରନୁ। େସ ତ କହିଥଲା, ମଁୁ

ଈଶରଙ ପୁତ। 44 ପୁଣି, େଯଉଁ ଡକାଇତମାେନ ତାହାଙ ସହିତ କୁଶେର

ଚଢ଼ାଯାଇଥେଲ, େସମାେନ ସୁଦା ତାହାଙୁ େସହି ପକାର ନିନା କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 45 ପେର ବାର ଘଣାଠାରୁ ତିନି ଘଣା ପଯ ନ େଦଶଯାକ ଅନକାର

େଘାଟିଗଲା। 46ଆଉ ପାୟ ତିନି ଘଣା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଉଚସରେର ଡାକି

କହିେଲ, “ଏଲୀ, ଏଲୀ, ଲାମା ଶବ ଥାନୀ?” ଅଥା , “େହ େମାହର ଈଶର,

େହ େମାହର ଈଶର, ତୁେମ େମାେତ କାହକି ପରିତ ାଗ କଲ?” 47ଏହା

ଶୁଣି େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି କହିେଲ,

ଏ େଲାକ ଏଲୀୟଙୁ ଡାକୁଅଛି। 48ଆଉ େସହିକଣି େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଗାଟିଏ ଏେଜାବ େନଇ ତାହା ଅମରସେର ପୂଣ କଲା, ଆଉ

ତାହା ଖଣିଏ ନଳେର ଲଗାଇ ତାହାଙୁ ପାନ କରିବାକୁ େଦଲା। 49 କିନୁ

ଅନ ମାେନ କହିେଲ, ରୁହ, ଏଲୀୟ ଏହାକୁ ରକା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନି କି
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ନାହ, େଦଖବା। 50 କିନୁ ଯୀଶୁ ପୁନବାର ଉଚସରେର ଡାକି ପାଣତ ାଗ

କେଲ। 51 ପୁଣି, େଦଖ, ମନିରର ବିେଚଦବସ ଉପରୁ ତଳ ପଯ ନ ଚିରି

ଦୁଇ ଖଣ େହଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ େହଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ବିଦୀଣ େହଲା, 52

ପୁଣି, ସମାଧସମୂହ ଉନୁକ େହଲା ଓ ମହାନିଦାଗତ ଅେନକ ସାଧୁେଲାକଙ

ଶରୀର ଉତାପିତ େହଲା, 53 ପୁଣି, ତାହାଙ ପୁନରୁତାନ ପେର େସମାେନ

ସମାଧରୁ ବାହାରି ପୁଣି, ପବିତ ନଗରୀେର ପେବଶ କେଲ ଓ ଅେନକଙୁ

ଦଶନ େଦେଲ। 54 ଶତେସନାପତି ଓ ତାହାଙ ସାଙେର େଯଉଁମାେନ

ଯୀଶୁଙୁ ଜଗିଥେଲ, େସମାେନ ଭୂମିକମାଦି ଘଟଣା େଦଖ ଅତ ନ ଭୀତ େହାଇ

ରହିେଲ ଏବଂ କହିେଲ, ସତ , ଏ ଈଶରଙ ପୁତ ଥେଲ। 55ଆଉ, ଅେନକ

ସୀେଲାକ େସ ସାନେର ଥାଇ ଦୂରରୁ େଦଖୁଥେଲ; େସମାେନ ଯୀଶୁଙ େସବା

କରୁ କରୁ ଗାଲଲୀରୁ ତାହାଙ ସାଙେର ଆସିଥେଲ; 56 େସମାନଙ ମ େର

ମ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ, ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫଙ ମାତା ମରୀୟମ, ପୁଣି,

େଜବଦୀଙ ପୁତମାନଙ ମାତା ଥେଲ। 57 େବଳ ଗଡ଼ିଆସେନ, େଯାେଷଫ

ନାମକ ହାରାମାଥୀୟାର ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଆସିେଲ, େସ ମ ଯୀଶୁଙର

ଜେଣ ଶିଷ େହାଇଥେଲ। 58 େସ ପୀଲାତଙ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ ଶରୀର

ମାଗିେଲ। େସଥେର ପୀଲାତ ତାହା େଦବାକୁ ଆ ା କେଲ। 59 େଯାେଷଫ

ଶରୀରଟି େନଇ ପରିଷୃତ ସୂକ ବସେର ଗୁଡ଼ାଇ, 60ଆପଣାର େଯଉଁ ନୂତନ

ସମାଧ ପାହାଡ଼େର େଖାଳିଥେଲ, େସଥମ େର ତାହା େଥାଇେଲ, ଆଉ ସମାଧ

ଦାରେର ଖଣିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗଡ଼ାଇେଦଇ ଚାଲଗେଲ। 61 ମ ଦଲୀନୀ

ମରୀୟମ ଓ ଅନ ମରୀୟମ େସ ସାନେର ସମାଧ ସମୁଖେର ବସି ରହିେଲ।

62ତହଆରଦିନ, ଅଥା ଆେୟାଜନଦିବସର ପରବତୀ ଦିନ ପଧାନ ଯାଜକ

ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ପୀଲାତଙ ପାଖେର ଏକତ େହାଇ କହିେଲ, 63 ମହାଶୟ,

ଆମମାନଙର ମେନ ପଡ଼ୁଅଛି, େସହି ପବଞକ ଜୀବିତ ଥବା ସମୟେର

କହିଥଲା, ତିନି ଦିନ ପେର ମଁୁ ଉଠିବି। 64 ଅତଏବ, ତୃତୀୟ ଦିବସ ପଯ ନ

ସମାଧ ସୁରକିତ େହବା ନିମେନ ଆ ା କରନୁ, େନାହିେଲ େକଜାଣି ତାହାର

ଶିଷ ମାେନ ଆସି ତାହାକୁ େଚାରି କରି େଲାକଙୁ କହିେବ, େସ ମୃତମାନଙ

ମ ରୁ ଉଠିଅଛନି, ତାହାେହେଲ ପଥମ ପବଞନା ଅେପକା େଶଷ ପବଞନା

ଅଧକ ମନ େହବ। 65 ପୀଲାତ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ତୁମମାନଙର ପହରୀ

ଦଳ ଅଛି, ତୁେମମାେନ ଯାଇ ଯଥାସା ତାହା ସୁରକା କର। 66 େତଣୁ
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େସମାେନ ଯାଇ ପହରୀଦଳ ସହିତ େସହି ପସରେର ମୁଦାଙ େଦଇ ସମାଧ

ସୁରକିତ କେଲ।

28ବିଶାମବାର େଶଷ େହଲା ପେର ସପାହର ପଥମ ଦିନର ପତୁ ଷେର

ମ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଓ ଅନ ମରୀୟମ ସମାଧ େଦଖବାକୁ ଆସିେଲ। 2

ଆଉ େଦଖ, ମହା ଭୂମିକମ େହଲା, କାରଣ ପଭୁଙର ଜେଣ ଦୂତ ସଗରୁ

ଓହାଇ ଆସି େସହି ପଥର ଖଣିକ ଗଡ଼ାଇେଦଇ ତାହା ଉପେର ବସିେଲ। 3

ତାହାଙ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାହାଙର ବସ ହିମ ପରି ଧଳା ରଙ ଥଲା, 4

ପୁଣି, ତାହାଙ ଭୟେର ପହରୀମାେନ କମମାନ େହାଇ ମୃତବ କିମାନଙ

ପରି େହେଲ। 5 କିନୁ ଦୂତ ସୀେଲାକମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, ତୁେମମାେନ

ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ତୁେମମାେନ େଯ କୁଶେର ହତ ଯୀଶୁଙୁ େଖାଜୁଅଛ,

ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ। 6 େସ ଏଠାେର ନାହାନି, କାରଣ େସ େଯପରି କହିଥେଲ,

େସହିପରି ଉଠିଅଛନି। ଆସ, େସ େଯଉଁଠାେର େଶାଇଥେଲ େସହି ସାନ

େଦଖ। 7 ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଶୀଘ ଯାଇ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙୁ କୁହ,

େସ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠିଅଛନି, ପୁଣି, େଦଖ, େସ ତୁମମାନଙ ଆେଗ

ଗାଲଲୀକୁ ଯାଉଅଛନି, େସଠାେର ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ଦଶନ ପାଇବ;

େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଲ। 8 ଏଥେର େସମାେନ ଭୟ ଓ ମହାନନେର

ସମାଧ ନିକଟରୁ ଶୀଘ ଚାଲଯାଇ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙୁ ସମାଦ େଦବା

ପାଇଁ େଦୗଡ଼ିେଲ। 9ଆଉ େଦଖ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ସାକାତ କରି କହିେଲ,

“ତୁମମାନଙର ମଙଳ େହଉ।” ତହଁୁ େସମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ ପାଦ

ଧରି ତାହାଙୁ ପଣାମ କେଲ। 10 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ

କର ନାହ, ତୁେମମାେନ ଯାଇ େମାହର ଭାଇମାନଙୁ ଜଣାଅ, େସମାେନ

ଗାଲଲୀକୁ ଯାଆନୁ; େସଠାେର େସମାେନ େମାହର ଦଶନ ପାଇେବ।” 11

େସମାେନ ଯାଉଥବା ସମୟେର, େଦଖ, ପହରୀଦଳ ମ େର େକେତକ

ଜଣ ନଗରକୁ ଯାଇ େସହି ସମସ ଘଟଣାର ବିବରଣ ପଧାନ ଯାଜକମାନଙୁ

ଜଣାଇେଲ। 12 େସମାେନ ପାଚୀନବଗ ସହିତ ଏକତ େହାଇ ମନଣା କଲା

ପେର େସହି େସୖନ ମାନଙୁ ବହୁତ ଟଙା େଦଇ କହିେଲ, 13ତୁେମମାେନ କୁହ,

ଆେମମାେନ େଶାଇପଡ଼ିଥବା ସମୟେର ତାହାଙର ଶିଷ ମାେନ ରାତିେର ଆସି

ତାହାଙୁ େଚାରି କରି େନଇଗେଲ। 14 ପୁଣି, ଏ କଥା େଯେବ ଶାସନକତାଙ

କଣେଗାଚର ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ବୁଝାଇ ତୁମମାନଙୁ
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ଚିନାରୁ ମୁକ କରିବା। 15 େସଥେର େସମାେନ ଟଙା େନଇ େଯପରି ଶିକା

ପାଇଥେଲ, େସହିପରି କେଲ। ଏଣୁ ଏହି କଥା ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର

ବ ାପିଯାଇ ଆଜି ପଯ ନ ପଚଳିତ ଅଛି। 16 କିନୁ ଏକାଦଶ ଶିଷ ଗାଲଲୀକୁ

ଯାଇ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ ପବତ ବିଷୟ େସମାନଙୁ କହିଥେଲ, େସହି ପବତକୁ

ଗେଲ। 17ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙୁ େଦଖ ପଣାମ କେଲ, ମାତ େକହି େକହି

ସେନହ କେଲ। 18 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି

କହିେଲ, “ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ସମସ ଅଧକାର େମାେତ ଦିଆଯାଇଅଛି। 19

ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ ଯାଇ ସମସ ଜାତିର େଲାକଙୁ ପିତା, ପୁତ ଓ ପବିତ

ଆତାଙ ନାମେର ବାପିସ େଦଇ, 20 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆ ା

େଦଇଅଛି, େସହିସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକା େଦଇ େସମାନଙୁ ଶିଷ କର;

ଆଉ େଦଖ, ଯୁଗାନ ପଯ ନ ସଦାସବଦା ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଅଛି।”

(aiōn g165)
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ମାକ
1ଈଶରଙ ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାରର ଆରମ। 2 ଯିଶାଇୟ

ଭାବବାଦୀଙ ଶାସେର େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଦଖ, ଆେମ ଆପଣା ଦୂତକୁ

ତୁମ ଆଗେର େପରଣ କରୁଅଛୁ, େସ ତୁମର ପଥ ପସୁତ କରିବ; 3ପାନରେର

ଉଚ ଶବ କରୁଥବା ଜଣକର ସର, ପଭୁଙ ପଥ ପସୁତ କର, ତାହାଙ

ରାଜଦାଣ ସଳଖ କର।” 4 ବାପିଜକ େଯାହନ ପାନରେର ଉପସିତ େହାଇ

ପାପ କମା ନିମେନ ମନପରିବତନର ବାପିସ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

5 େସଥେର ସମଗ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ଓ ସମସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରନିବାସୀ

ବାହାରି ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ

ସୀକାର କରି ତାହାଙ ଦାରା ଯଦନ ନଦୀେର ବାପିଜିତ େହେଲ। 6 େଯାହନ

ଓଟ େଲାମର ବସ ପିନୁଥେଲ ଓ ଆପଣା କଟିେର ଚମପଟୁକା ବାନୁଥେଲ,

ପୁଣି, ପଙପାଳ ଓ ବନମଧୁ ଖାଉଥେଲ। 7 େସ େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, “େମାʼଠାରୁ େଯ ଅଧକ ଶକିମାନ, େସ େମାʼ ଉତାେର ଆସୁଅଛନି;

ମଁୁ ଅବନତ େହାଇ ତାହାଙ ପାଦୁକାର ବନନ ଫଟାଇବାକୁ େଯାଗ ନୁେହଁ।

8 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଳେର ବାପିସ େଦଲ, ମାତ େସ ତୁମମାନଙୁ ପବିତ

ଆତାେର ବାପିସ େଦେବ।” 9 େସହି ସମୟେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲୀର ନାଜରିତରୁ

ଆସି ଯଦନ ନଦୀେର େଯାହନଙ ଦାରା ବାପିଜିତ େହେଲ। 10 ଆଉ,

େସହିକଣି େସ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିବା ସମୟେର ଆକାଶ ଉନୁକ େହବା ଓ

ପବିତ ଆତାଙୁ କେପାତ ପରି ଆପଣା ଉପରକୁ ଓହାଇ ଆସିବା େଦଖେଲ,

11 ପୁଣି, ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “ତୁେମ ଆମର ପିୟ ପୁତ, ତୁମଠାେର

ଆମର ପରମ ସେନାଷ।” 12 େସହିକଣି ପବିତ ଆତା ତାହାଙୁ ପାନରକୁ

େଘନିଗେଲ। 13 ଯୀଶୁ ପାନରେର ଚାଳିଶ ଦିନ ରହି ଶୟତାନ ଦାରା

ପରୀକିତ େହଉଥବା ସମୟେର, େସ ବନ ପଶୁମାନଙ ସହିତ ରହିେଲ,

ପୁଣି, ଦୂତମାେନ ତାହାଙ େସବା କରୁଥେଲ। 14 େଯାହନ କାରାରୁଦ େହଲା

ପେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲୀକୁ ଆସି ଈଶରଙ ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, 15 “କାଳ ସମୂଣ େହଲାଣି, ଈଶରଙ ରାଜ ସନିକଟ; ମନ

ପରିବତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରେର ବିଶାସ କର।” 16 େସ ଗାଲଲୀ ସମୁଦକୂଳ

େଦଇ ଯାଉଥବା ସମୟେର ଶିେମାନ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ ଆନିୟଙୁ ସମୁଦେର

ଭଉଁରୀଜାଲ ପକାଉଥବା େଦଖେଲ, କାରଣ େସମାେନ ମତ ଜୀବୀ ଥେଲ।
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17ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ମନୁଷ ଧରିବା ଶିଖାଇବି।” 18 େସଥେର େସମାେନ େସହିକଣି ଜାଲ

ଛାଡ଼ି ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କେଲ। 19ପୁଣି, େସ ଅଳ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇ

େଜବଦୀଙ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ େଯାହନଙୁ େନୗକାେର ଜାଲ

ସଜାଡ଼ୁଥବା େଦଖେଲ। 20 େସହିକଣି େସ େସମାନଙୁ ଡାକିେଲ, ପୁଣି,

େସମାେନ େସମାନଙର ପିତା େଜବଦୀଙୁ ମୂଲଆମାନଙ ସହିତ େନୗକାେର

ଛାଡ଼ି ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କେଲ। 21ପେର େସମାେନ କଫନାହୂମକୁ ଗେଲ,

ଆଉ େସହିକଣି େସ ବିଶାମବାର ଦିନେର ସମାଜଗୃହେର ପେବଶ କରି

ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 22 େଲାକମାେନ ତାହାଙ ଶିକାେର ଆଶଯ ାନିତ

େହେଲ, କାରଣ େସ ଶାସୀମାନଙ ପରି ଶିକା ନ େଦଇ ଅଧକାରପାପ

ବ କିଙ ପରି େସମାନଙୁ ଶିକା େଦଉଥେଲ। 23 େସହିକଣି େସମାନଙ

ସମାଜଗୃହେର ଥବା ଜେଣ ଅଶୁଚି ଆତାବିଷ େଲାକ ଚିତାର କରି କହିଲା,

24 େହ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙେର ଆମମାନଙର କଅଣ ଅଛି?

ତୁେମ କି ଆମମାନଙୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁେମ କିଏ, ତାହା ମଁୁ

ଜାେଣ; ତୁେମ ଈଶରଙ େସହି ପବିତ ବ କି। 25 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ

େଦଇ କହିେଲ, “ଚୁ କ , ଏହାଠାରୁ ବାହାରିଯା।” 26 େସଥେର େସହି

ଅଶୁଚି ଆତା ତାହାକୁ େମାଡ଼ିପକାଇ ଅତି ଉଚସରେର ପାଟି କରି ତାହାଠାରୁ

ବାହାରିଗଲା। 27ଏଥେର ସମେସ ଏେତ ବିସୟାନିତ େହେଲ େଯ, େସମାେନ

ବାଦାନୁବାଦ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କଅଣ? ଏ ତ ଅଧକାରଯୁକ ନୂତନ

ଶିକା! େସ ଅଶୁଚି ଆତାମାନଙୁ ସୁଦା ଆେଦଶ ଦିଅନି, ଆଉ େସମାେନ

ତାହାଙ ଆ ା ମାନନି। 28 େସଥେର ତାହାଙ ସମନୀୟ ସମାଚାର େସହିକଣି

ଗାଲଲୀର ଚାରିଆେଡ଼ ସମସ ଅଞଳେର ବ ାପିଗଲା। 29 ତତେର େସମାେନ

ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାରି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ ସହିତ େସହିକଣି ଶିେମାନ ଓ

ଆନିୟଙ ଗୃହକୁ ଗେଲ। 30 ଶିେମାନଙ ଶାଶୁ ଜରେର ଶଯ ାଗତା ଥେଲ,

ଆଉ େସମାେନ େସହିକଣି ତାହାଙ କଥା ଯୀଶୁଙୁ ଜଣାଇେଲ। 31 େସଥେର

େସ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାଙ ହସ ଧରି ତାହାଙୁ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ତାହାଙୁ ଜର

ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି, େସ େସମାନଙ େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 32 ସନ ା

ସମୟେର ସୂଯ ଅସ େହଲା ଉତାେର େଲାେକ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ପୀଡ଼ିତ

ଓ ଭୂତଗସ ସମସଙୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 33ପୁଣି, ନଗରବାସୀ ସମେସ
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ଦାର ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ। 34 େସଥେର େସ ନାନା ପକାର େରାଗେର

ପୀଡ଼ିତ ଅେନକ େରାଗୀଙୁ ସୁସ କେଲ ଓ ଅେନକ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇେଲ, ପୁଣି, େସ

ଭୂତମାନଙୁ କଥା କହିବାକୁ େଦେଲ ନାହ, କାରଣ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଚିହୁ

ଥେଲ। 35 ପାହାନିଆ ସମୟେର ଅନାର ଥାଉ ଥାଉ େସ ଉଠି ବାହାରିଗେଲ

ଓ େଗାଟିଏ ନିଜନ ସାନକୁ ଯାଇ େସଠାେର ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

36ଆଉ ଶିେମାନ ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାେନ ତାହାଙର ଅନୁସନାନ କରି, 37

ସାକାତ ପାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ସମେସ ଆପଣଙର ଅେନଷଣ କରୁଅଛନି।

38 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେମମାେନ ଅନ ସାନକୁ,

ଅଥା ନିକଟବତୀ ଗାମମାନଙୁ ଯିବା; େସଠାେର ମ ମଁୁ ପଚାର କରିବି,

କାରଣ େସହି ଉେଦଶ େର ମଁୁ ବାହାରିଅଛି।” 39 ପୁଣି, େସ ସମୁଦାୟ

ଗାଲଲୀେର ଭମଣ କରୁ କରୁ େସମାନଙର ସମସ ସମାଜଗୃହେର ପଚାର

କେଲ ଓ ଭୂତମାନଙୁ ବାହାର କେଲ। 40 ଏଥମ େର ଜେଣ କୁଷେରାଗୀ

ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଣୁପାତି ତାହାଙୁ ବିନତି କରି କହିଲା, ଆପଣ ଯଦି

ଇଚା କରନି, ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚି କରିପାରନି। 41 େସଥେର େସ

ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହାଇ ହସ ବିସାର କରି ତାହାକୁ ସଶ କେଲ ଓ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଇଚା କରୁଅଛି, ଶୁଚି ହୁଅ।” 42 େସହିକଣି କୁଷେରାଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର

େହଲା ଓ େସ ଶୁଚି େହଲା। 43 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆ ା େଦଇ

େସହିକଣି ବିଦାୟ କରି କହିେଲ, 44 “ସାବଧାନ, କାହାକୁ କିଛି କୁହ ନାହ,

କିନୁ ଯାଅ, ଯାଜକଙ ନିକଟେର ନିଜକୁ େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶା ଯାହା ଯାହା

ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି, େସହିସବୁ ଆପଣାର ଶୁଚିକିୟା ସରୂେପ େସମାନଙ

ନିକଟେର ସାକ େଦବା ନିମେନ ଉତଗ କର।” 45କିନୁ େସ ବାହାରିଯାଇ

େସହି ବିଷୟ ଅଧକ େଘାଷଣା କରି ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ ଏେତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା

େଯ, ଯୀଶୁ ଆଉ ପକାଶେର େକୗଣସି ନଗରେର ପେବଶ କରିପାରିେଲ

ନାହ, ମାତ ବାହାେର ନିଜନ ସାନମାନଙେର ରହିେଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ

ଚତୁଦଗରୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

2 େକେତକ ଦିନ ଉତାେର ଯୀଶୁ ପୁନବାର କଫନାହୂମେର ପେବଶ କରେନ

େସ ଗୃହେର ଅଛନି େବାଲ ଜନରବ େହଲା। 2 େସଥେର ଏେତ େଲାକ

ଏକତ େହେଲ େଯ, ଦାର ପାଖେର ସୁଦା ଆଉ ସାନ ରହିଲା ନାହ, ପୁଣି, େସ

େସମାନଙ ନିକଟେର ବାକ ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3ଇତିମ େର
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େଲାେକ ଜେଣ ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ ଚାରି ଜଣଙ ଦାରା ବୁହାଇ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ େଘନି ଆସିେଲ, 4 କିନୁ ଭଡ଼ େହତୁ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆଣି

ନ ପାରିବାରୁ, େସ େଯଉଁ ସାନେର ଥେଲ, େସହି ସାନର ଛାତ େଖାଳି

କାଢ଼ିପକାଇେଲ, ଆଉ ତାହା ଭାଙି, େଯଉଁ ଖଟିଆେର ପକାଘାତ େରାଗୀଟି

େଶାଇଥଲା, ତାହା ଓହାଇେଦେଲ। 5ଯୀଶୁ େସମାନଙର ବିଶାସ େଦଖ େସହି

ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ବତ, ତୁମର ପାପସବୁ କମା କରାଗଲା।”

6କିନୁ ଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ େସ ସାନେର ବସି ଆପଣା ଆପଣା

ମନେର ଏହା ତକବିତକ କରୁଥେଲ, 7 ଏ େଲାକ କାହକି ଏପରି କହୁଅଛି?

େସ ଈଶର ନିନା କରୁଅଛି; େକବଳ ଜଣଙ ବିନା, ଅଥା ଈଶରଙ ବିନା

ଆଉ କିଏ ପାପ କମା କରିପାେର? 8 େସମାେନ େଯ ମେନ ମେନ ଏପରି

ତକବିତକ କରୁଅଛନି, ତାହା ଯୀଶୁ ନିଜ ଆତାେର େସହିକଣି ାତ େହାଇ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କାହକି ଏହି

ସମସ ତକବିତକ କରୁଅଛ? 9 କଅଣ ସହଜ? ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ

ତୁମର ପାପସବୁ କମା କରାଗଲା େବାଲ କହିବା, କିଅବା, ଉଠ, ତୁମର

ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ େବାଲ କହିବା? 10 କିନୁ ପୃଥବୀେର ପାପ କମା

କରିବାକୁ ମନୁଷ ପୁତଙର େଯ ଅଧକାର ଅଛି, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ

ଜାଣିପାର,” ଏଥପାଇଁ େସ ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, 11 “ମଁୁ ତୁମକୁ

କହୁଅଛି, ଉଠ; ନିଜ ଖଟିଆ େଘନି ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଯାଅ।” 12 େସଥେର

େସ ଉଠି ତ କଣା ଖଟିଆ େଘନି ସମସଙ ସାକାତେର ବାହାରିଗଲା;

ତହେର ସମେସ ଆଚମିତ େହାଇ ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କରୁ କରୁ

କହିେଲ, ଆେମମାେନ ଏପରି େକେବ େହଁ େଦଖ ନ ଥଲୁ। 13 ଯୀଶୁ

ପୁନବାର ସମୁଦକୂଳକୁ ବାହାରିଗେଲ, ଆଉ େଲାକସମୂହ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆସେନ େସ େସମାନଙୁ ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ଯାଉ

ଯାଉ ଆଲଫଙ ପୁତ େଲବୀଙୁ କର ଆଦାୟ ସାନେର ବସିଥବା େଦଖ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” େସଥେର େସ ଉଠି ତାହାଙର

ଅନୁଗମନ କେଲ। 15 ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ ଗୃହେର େଭାଜନ କରିବାକୁ

ବସିବା ସମୟେର ଅେନକ କରଗାହୀ ଏବଂ ପାପୀ, ତାହାଙ ଓ ତାହାଙର

ଶିଷ ମାନଙ ସାଙେର ବସିେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଅେନକ ଥେଲ ପୁଣି,

ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କରୁଥେଲ। 16 େସ ପାପୀ ଓ କରଗାହୀମାନଙ
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ସହିତ େଭାଜନ କରୁଅଛନି, ଏହା େଦଖ ଫାରୂଶୀଦଳର ଶାସୀମାେନ

ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, ଏ କଅଣ? େସ କରଗାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ

ସାଙେର େଭାଜନ କରନି! 17 ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସୁସ

େଲାକମାନଙର େବୖଦ ଠାେର ପେୟାଜନ ନାହ, ମାତ ଅସୁସ େଲାକମାନଙର

ପେୟାଜନ ଅଛି; ମଁୁ ଧାମକମାନଙୁ ଆହାନ କରିବା ନିମେନ ଆସି ନାହ,

କିନୁ ପାପୀମାନଙୁ ଆହାନ କରିବା ନିମେନ ଆସିଅଛି।” 18 େଯାହନଙର

ଶିଷ ମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉପବାସ କରୁଥେଲ। େସଥେର େସମାେନ

ଆସି ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଯାହନଙ ଶିଷ ମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙର

ଶିଷ ମାେନ ଉପବାସ କରନି, କିନୁ ଆପଣଙ ଶିଷ ମାେନ ଉପବାସ କରନି

ନାହ କାହକି? 19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ବରଯାତୀମାନଙ ସହିତ

ବର ଥବା ସମୟେର େସମାେନ କି ଉପବାସ କରିପାରନି? ବର େଯପଯ ନ

େସମାନଙ ସହିତ ଥାଆନି, େସପଯ ନ େସମାେନ ଉପବାସ କରିପାରନି

ନାହ। 20 କିନୁ ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ େସମାନଙଠାରୁ ବରଙୁ କାଢ଼ି

ନିଆଯିବ, ଆଉ େସେତେବେଳ େସହି ଦିନ େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ। 21

େକହି ନୂଆ ଲୁଗାର ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର ପକାଏ ନାହ; ପକାଇେଲ ନୂଆ

ତାଳି ପୁରୁଣା ଲୁଗାରୁ େବଶି ଛିଣାଇନିଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧକ ଚିରା ହୁଏ। 22

ଆଉ େକହି ନୂଆ ଦାକାରସ ପୁରୁଣା କୁମାେର ରେଖ ନାହ; ରଖେଲ ତାହା

କୁମା ଫଟାଇଦିଏ, ପୁଣି, ଦାକାରସ ଓ କୁମା ଉଭୟ ନଷ ହୁଏ। କିନୁ ନୂଆ

ଦାକାରସ ନୂଆ କୁମାେର ରଖବା ଉଚିତ।” 23 ଥେର ଯୀଶୁ ବିଶାମବାର

ଦିନେର ଶସ େକତ େଦଇ ଯାଉଥେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଯାଉ ଯାଉ

ଶସ ର ଶଷା ଛିଣାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 24 ଏଥେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, େଦଖ, ବିଶାମବାର ଦିନେର ଯାହା କରିବା ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, 25

ଏମାେନ କାହକି ତାହା କରୁଅଛନି? ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଦାଉଦଙର

ଅଭାବ ସମୟେର େଯେତେବେଳ େସ ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାେନ କୁଧତ

େହାଇଥେଲ, େସେତେବେଳ େସ କଅଣ କରିଥେଲ, ତାହା କି ତୁେମମାେନ

େକେବ େହଁ ପାଠ କରି ନାହଁ? 26 ଅବିୟାଥର ମହାଯାଜକଙ ସମୟେର େସ

କିପରି ଈଶରଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି, େଯଉଁ ଉତଗୀକୃତ ରୁଟି ବିନା ଆଉ

କାହାରି େଭାଜନ କରିବା ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, ତାହା େଭାଜନ କରିଥେଲ, ପୁଣି,

ଆପଣା ସଙୀମାନଙୁ ମ େଦଇଥେଲ।” 27ଆଉ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,
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“ବିଶାମବାର ମନୁଷ ନିମେନ େହାଇଅଛି, ମନୁଷ ବିଶାମବାର ନିମେନ

େହାଇ ନାହ। 28 େତଣୁ ମନୁଷ ପୁତ ବିଶାମବାରର ମ ପଭୁ ଅଟନି।”

3ପେର ଯୀଶୁ ପୁନବାର ସମାଜଗୃହେର ପେବଶ କେଲ। େସଠାେର ଜେଣ

େଲାକ ଥଲା, ତାହାର େଗାଟିଏ ହାତ ଶୁଖଯାଇଥଲା। 2ଆଉ, େସ ତାହାକୁ

େକଜାଣି ବିଶାମବାର ଦିନେର ସୁସ କରିେବ, ଏହା େଦଖବା ପାଇଁ େସମାେନ

ତାହାଙୁ ଲକ କରି ରହିେଲ, େଯପରି େସମାେନ ତାହାଙ ବିରୁଦେର

ଅଭେଯାଗ କରିପାରନି। 3 େସଥେର େଯଉଁ େଲାକର ହାତ ଶୁଖଯାଇଥଲା,

ତାହାକୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଆସ, ମଝିେର ଠିଆ ହୁଅ।” 4 ପୁଣି, ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ବିଶାମବାର ଦିନେର କଅଣ କରିବା ବିଧସଙତ? ଭଲ

କରିବା ନା ମନ କରିବା? ପାଣ ରକା କରିବା ନା ବିନାଶ କରିବା?” କିନୁ

େସମାେନ ନିରୁତର େହାଇ ରହିେଲ। 5 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ ହୃଦୟର

କଠିନତା ସକାେଶ ଦୁଃଖତ େହାଇ େକାଧେର ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ େସମାନଙ ପତି

ଦୃଷିପାତ କରି େସହି େଲାକକୁ କହିେଲ, “ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସ ଆପଣା ହାତ

ବଢ଼ାଇଲା, ଆଉ ତାହା ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 6 ତହେର ଫାରୂଶୀମାେନ

ବାହାରିଯାଇ ତାହାଙୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ବିରୁଦେର େସହିକଣି

େହେରାଦୀୟମାନଙ ସହିତ ମନଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7 ଏଥେର ଯୀଶୁ

ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ ଅନର େହାଇ ସମୁଦକୂଳକୁ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି,

ଗାଲଲୀରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙର ପଶା ଗମନ କେଲ; ଆଉ ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶ, 8 ଯିରୂଶାଲମ, ଇେଦାମ, ଯଦନ ନଦୀର ଅପର ପାଶ, ପୁଣି,

େସାର ଓ ସୀେଦାନ ସହରର ଚତୁଦଗରୁ ମହାଜନତା ତାହାଙ ସମସ କମର

କଥା ଶୁଣି ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 9 େସେତେବେଳ ଭଡ଼ ସକାେଶ,

େଲାକସମୂହ େଯପରି ତାହାଙ ଉପେର ମାଡ଼ି ନ ପଡ଼ନି, ଏଥପାଇଁ େସ

ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ତାହାଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ସାନ େନୗକା ନିକଟେର

ପସୁତ ରଖବାକୁ କହିେଲ; 10 କାରଣ େସ ଅେନକ େଲାକଙୁ ସୁସ କରିବାରୁ

ପୀଡ଼ିତମାେନ ସମେସ ତାହାଙୁ ସଶ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ଉପେର

ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥେଲ। 11 ଆଉ, ଅଶୁଚି ଆତାଗୁଡ଼ାକ େଯେତେବେଳ ତାହାଙୁ

େଦଖୁଥେଲ, େସମାେନ ତାହାଙ ସମୁଖେର ପଡ଼ି ଚିତାର କରି କହୁଥେଲ, ତୁେମ

ଈଶରଙ ପୁତ। 12 େସଥେର ତାହାଙୁ ପକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ

ଅତି ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆ ା େଦେଲ। 13 େସ ପବତ ଉପରକୁ ଯାଇ, େଯଉଁମାନଙୁ
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ଇଚା କେଲ, େସମାନଙୁ ନିକଟକୁ ଡାକିେଲ ଓ େସମାେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ

ଆସିେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ବାର ଜଣକୁ ନିଯୁକ କେଲ, େଯପରି େସମାେନ

ତାହାଙ ସାଙେର ରହିେବ ଓ େସ େସମାନଙୁ ପଚାର କରିବା ନିମେନ େପରଣ

କରିେବ, 15ଆଉ େସମାେନ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଅଧକାର ପାଇେବ। 16 ଯୀଶୁ

ଏହି ବାର ଜଣଙୁ ନିଯୁକ କେଲ ଯଥା, ଶିେମାନ, ଯାହାଙୁ େସ ପିତର େବାଲ

ଉପନାମ େଦେଲ। 17 େଜବଦୀଙ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ େଯାହନ,

େଯଉଁମାନଙୁ େସ ବିେନରିେଗା , ଅଥା େମଘନାଦର ପୁତ େବାଲ ଉପନାମ

େଦେଲ; 18ଆନିୟ, ଫଲପ, ବାଥଲମୀ, ମାଥଉ, େଥାମା, ଆଲଫଙ ପୁତ

ଯାକୁବ, ଥଦୀୟ, କିଣାନୀୟ ଶିେମାନ, 19 ପୁଣି, ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା,

େଯ ଯୀଶୁଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କଲା। 20 ପେର େସ ଘରକୁ ଆସିେଲ;

ପୁନବାର େଲାକସମୂହର ଏେତ ସମାଗମ େହଲା େଯ, େସମାେନ େଭାଜନ

ସୁଦା କରିପାରିେଲ ନାହ। 21 ତାହାଙ ଆତୀୟମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙୁ

ଧରି େଘନିଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିେଲ, କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, ତାହାଙର

ମତିଭମ େହଲାଣି। 22ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଆସିଥବା ଶାସୀମାେନ

କହିେଲ, ଏହାକୁ ବା ଜିବୂ ଲାଗିଛି, ପୁଣି, ଭୂତପତିର ସାହାଯ େର େସ

ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। 23 ଏଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଦୃଷାନ କଥାେର

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଶୟତାନ କିପକାେର ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାେର? 24

ଯଦି େକୗଣସି ରାଜ ବିଭକ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଉେଠ, େତେବ େସହି

ରାଜ ସିର େହାଇ ରହି ପାେର ନାହ। 25 ପୁଣି, ଯଦି େକୗଣସି ଗୃହ ବିଭକ

େହାଇ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଉେଠ, େତେବ େସହି ଗୃହ ସିର େହାଇ ରହି ପାରିବ

ନାହ। 26 େସହି ପକାେର, ଶୟତାନ ଯଦି ବିଭକ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁଦେର

ଉଠିଲାଣି, େତେବ େସ ସିର େହାଇ ରହି ପାେର ନାହ, କିନୁ ତାହାର ସବନାଶ

ଘଟିଲାଣି। 27 ମାତ େକହି ପଥେମ ବଳବାନ େଲାକକୁ ନ ବାନିେଲ ତାହାର

ଗୃହେର ପେବଶ କରି ତାହାର ଅସଶସ ସବୁ ଲୁଣନ କରିପାେର ନାହ; ତାହାକୁ

ଆେଗ ବାନିେଲ ସିନା େସ ତାହାର ଗୃହ ଲୁଣନ କରିବ। 28 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ସମସ େଲାକମାନଙର ସମସ ପାପ ଓ େସମାେନ େଯେତ

ନିନାକଥା କହି ଈଶର ନିନା କରନି, େସ ସମସ କମା କରାଯିବ; 29କିନୁ

େଯ େକହି ପବିତ ଆତାଙ ବିରୁଦେର ନିନାକଥା କେହ, ତାହାର େକୗଣସି

କାେଳ ହ କମା ନାହ, ମାତ େସ ଅନନ ପାପେର େଦାଷୀ ଅେଟ। (aiōn g165,
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aiōnios g166) 30 ତାହାକୁ ଅଶୁଚି ଆତା ଲାଗିଛି, ଏହା େସମାେନ କହିବାରୁ

େସ ଏହି କଥା କହିେଲ।” 31 େସେତେବେଳ ତାହାଙ ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ

ଆସି ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ। 32 େସଥେର

ତାହାଙ ଚତୁଦଗେର ବସିଥବା େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଦଖନୁ,

ଆପଣଙ ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାେନ ବାହାେର ଥାଇ ଆପଣଙୁ େଖାଜୁଅଛନି।

33 େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “େମାହର ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ କିଏ?”

34ଆଉ, େସ ଆପଣା ଚାରିଆେଡ଼ ବସିଥବା େଲାକମାନଙ ପତି ଦୃଷିପାତ

କରି କହିେଲ, “େଦଖ, େମାହର ମାଆ ଓ େମାହର ଭାଇମାେନ। 35 େଯ

େକହି ଈଶରଙ ଇଚା ସାଧନ କେର, େସ େମାହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା।”

4ଯୀଶୁ ସମୁଦକୂଳେର ପୁନବାର ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ ଏେତ ଅଧକ

ସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ େଯ, େସ ସମୁଦେର

ଥବା େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଯାଇ ବସିେଲ ଓ େଲାକସମୂହ ସମୁଦ ନିକଟବତୀ

ସଳେର ରହିେଲ। 2 େସେତେବେଳ େସ ଦୃଷାନେର େସମାନଙୁ ଅେନକ

ବିଷୟ ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଶିକା ମ େର େସମାନଙୁ

କହିେଲ, ଶୁଣ! 3 “େଦଖ, ଜେଣ ବୁଣାଳୀ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। 4 େସ ବୁଣୁ

ବୁଣୁ େକେତକ ବିହନ ବାଟ ପାଖେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି

େସଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗେଲ। 5ଆଉ େକେତକ ଅଳ ମାଟି ଥବା ପଥୁରିଆ ଭୂମିେର

ପଡ଼ିଲା ଏବଂ େବଶି ମାଟି ନ ଥବାରୁ ଶୀଘ ଗଜା େହଲା, 6 କିନୁ ସୂଯ

ଉଠେନ ଜଳିେପାଡ଼ିଗଲା ଓ େଚର ନ ଥବାରୁ ଶୁଖଗଲା। 7ଆଉ େକେତକ

କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମ େର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ବଡ଼ େହାଇ

େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି ପକାଇଲା ଏବଂ େକୗଣସି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହ। 8 ପୁଣି, ଅନ

େକେତକ ଭଲ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗଜା େହାଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତିରିଶ ଗୁଣ,

ଷାଠିଏ ଗୁଣ ଓ ଶେହ ଗୁଣ ପଯ ନ ଫଳ ଫଳିଲା।” 9 ପୁଣି, େସ କହିେଲ,

“ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।” 10 େସ ଏକାକୀ ଥବା ସମୟେର

ତାହାଙ ସଙୀମାେନ ଦାଦଶଙ ସହିତ ତାହାଙୁ େସହି ଦୃଷାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର

ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 11 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଈଶରଙ

ରାଜ ର ନିଗୂଢ଼ ତତ ଜାଣିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଶକି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନୁ

େସହି ବାହାର େଲାକମାନଙୁ ସମସ ବିଷୟ ଦୃଷାନେର କୁହାଯାଉଅଛି, 12

େଯପରି ‘େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ ାତ ହୁଅନି ନାହ, ପୁଣି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝନି
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ନାହ, କାେଳ େସମାେନ େଫରିଆସନି ଓ କମା ପାପ ହୁଅନି।’” 13ଯୀଶୁ ପୁଣି,

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କି ଏହି ଦୃଷାନ ବୁଝୁ ନାହଁ? େତେବ କିପରି

ସମସ ଦୃଷାନ ବୁଝିବ? 14 ବୁଣାଳୀ ବାକ ବୁେଣ। 15 େଯଉଁମାେନ ଶୁଣନି,

ପୁଣି, ଶୁଣିବାକଣି ଶୟତାନ ଆସି େସମାନଙଠାେର ବୁଣାଯାଇଥବା ବାକ

ହରଣ କରିନିଏ, େସମାେନ ବାକ ବୁଣାଯାଇଥବା ବାଟ ପାଖ ଭୂମି ସଦୃଶ।

16 େସହିପରି େଯଉଁମାେନ ବାକ ଶୁଣିବାକଣି ଆନନେର ତାହା ଗହଣ କରନି,

17କିନୁ େସମାନଙଠାେର େଚର ନ ମାଡ଼ିବାରୁ କଣକାଳମାତ ସିର ରୁହନି,

ପେର ବାକ ସକାେଶ େକଶ ବା ତାଡ଼ନା ଘଟିେଲ େସହିକଣି ବିଘ ପାଆନି,

େସମାେନ ବୁଣାଯାଇଥବା ପଥୁରିଆ ଭୂମି ସଦୃଶ। 18ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାକ

ଶୁଣନି, ପୁଣି, ସାଂସାରିକ ଚିନା, ଧନର ମାୟା ଏବଂ ଅନ ସମସ ବିଷୟର

ଲାଳସା ପେବଶ କରି ବାକ କୁ ଚାପିପକାଏ ଓ ତାହା ଫଳହୀନ ହୁଏ, 19

େସହି ଅନ ପକାର େଲାେକ ବୁଣାଯାଇଥବା କଣକମୟ ଭୂମି ସଦୃଶ। (aiōn

g165) 20ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାକ ଶୁଣି ତାହା ଗହଣ କରନି ଏବଂ ତିରିଶ

ଗୁଣ, ଷାଠିଏ ଗୁଣ ଓ ଶେହ ଗୁଣ ଫଳ ଫଳନି, େସମାେନ ବୁଣାଯାଇଥବା

ଉତମ ଭୂମି ସଦୃଶ।” 21 ପୁନଶ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଦୀପ କଅଣ ମାଣ

ତେଳ ବା ଖଟ ତେଳ ରଖାଯିବା ନିମେନ ଅଣାଯାଏ? ଦୀପରୁଖା ଉପେର

ରଖାଯିବା ନିମେନ କି ତାହା ଅଣାଯାଏ ନାହ? 22 କାରଣ ପକାଶିତ ନ େହବା

ଉେଦଶ େର କିଛି ଗୁପ ନାହ; ଆଉ ଯାହା ଗୁପ େହାଇଅଛି, ତାହା ପକାଶିତ

େହବା ଉେଦଶ େର ଗୁପ େହାଇଅଛି। 23 ଯଦି କାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି,

େସ ଶୁଣୁ।” 24 ଯୀଶୁ ପୁଣି, େସମାନଙୁ କହିେଲ, “କଅଣ ଶୁଣୁଅଛ, େସ

ବିଷୟେର ସାବଧାନ। େଯଉଁ ମାପେର ମାପ କର, େସହି ମାପେର ତୁମମାନଙୁ

ମପାଯିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙୁ ଅଧକ ଦିଆଯିବ। 25 କାରଣ ଯାହାର ଅଛି,

ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ; ଆଉ ଯାହାର ନାହ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା

ସୁଦା ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ।” 26ଆହୁରି େସ କହିେଲ, “ଈଶରଙ ରାଜ ଏହି

ପକାର, େଯପରି ଜେଣ େଲାକ ଭୂମିେର ବିହନ ବୁେଣ; 27 ପୁଣି, ରାତିେର

ନିଦା ଯାଏ ଓ ଦିବସେର ଜାଗତ ହୁଏ, ଆଉ ବିହନ କିପରି ଅଙୁରିତ େହାଇ

ବୃଦି ପାଏ, ତାହା େସ ଜାେଣ ନାହ। 28 ଭୂମି ଆେପ ଫଳ ଉତନ କେର,

ପଥମେର ପତ, ପେର ଶସ ର ଶଷା, ତାହା ପେର ଶଷାେର ପୂଣ ଶସ ।

29 କିନୁ ଶସ ପାଚିଲାକଣି ଫସଲ ସମୟ ଉପସିତ େହବାରୁ େସ ଦାଆ
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ଲଗାଏ।” 30ଯୀଶୁ ପୁଣି, କହିେଲ, “ଆେମମାେନ କାହା ସାଙେର ଈଶରଙ

ରାଜ ର ତୁଳନା କରିବା? କିଅବା େକଉଁ ଦୃଷାନେର ତାହା ବୁଝାଇବା? 31

ତାହା େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି; ଭୂମିେର ବୁଣାଯିବା ସମୟେର ତାହା

ପୃଥବୀର ସମସ ବୀଜଠାରୁ କୁଦ, 32 ମାତ ବୁଣାଗେଲ ତାହା ବଢ଼ି ଉଠି

ସବୁ ଶାକଠାରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ପୁଣି, ତାହାର ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ ହୁଏ େଯ,

ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ ତାହାର ଛାୟାେର ବାସ କରିପାରନି।” 33 େସ

ଏହି ପକାେର ଅେନକ ଦୃଷାନ ଦାରା େସମାନଙ ଶୁଣିବା ଶକି ଅନୁସାେର

େସମାନଙ ନିକଟେର ବାକ ପଚାର କରୁଥେଲ, 34ଆଉ ଦୃଷାନ ବିନା େସ

େସମାନଙ ନିକଟେର େକୗଣସି କଥା କହୁ ନ ଥେଲ। କିନୁ େସ େଗାପନେର

ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ସମସ ବିଷୟ ବୁଝାଇ େଦଉଥେଲ। 35 େସହି ଦିନ

ସନ ା ହୁଅେନ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆସ, ଆରପାରିକୁ ଯିବା।” 36

େସଥେର େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ପରିତ ାଗ କରି, େସ େଯପରି ଥେଲ,

େସହିପରି ତାହାଙୁ େନୗକାେର ସାଙେର େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ଅନ ାନ େନୗକା

ମ ତାହାଙ ସହିତ ଥଲା। 37ଆଉ ପବଳ େତାଫାନ େହଲା, ପୁଣି, ତରଙର

ଆଘାତେର େନୗକା ଜଳେର ପୂଣ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 38 େସେତେବେଳ

େସ େନୗକାର ପଛ ମଙେର ମୁଚୁଳାେର ମୁଣ େଦଇ େଶାଇପଡ଼ିଥେଲ; ଆଉ

େସମାେନ ତାହାଙୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମ ମଲୁ, ଆପଣଙର

କଅଣ ଚିନା ନାହ? 39 ଏଥେର େସ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ େଦଇ ସମୁଦକୁ

କହିେଲ, “ତୁନି ହ, ଚୁ କ ।” େସଥେର ପବନ ବନ େହଲା ଓ ସବୁ ଧରସିର

େହଲା। 40 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କାହକି ଏେଡ଼

ଭୀରୁ? ଏ କଅଣ! ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ନାହ?” 41 େସଥେର େସମାେନ

ଅତ ନ ଭୀତ େହାଇ ପରସରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େତେବ କିଏ େଯ,

ପବନ ଓ ସମୁଦ ଉଭୟ ଏହାଙ ଆ ା ମାନନି?

5ପେର େସମାେନ ସମୁଦର ଅପର ପାଶସ ଗରାଶୀୟମାନଙ ଅଞଳେର

ଉପସିତ େହେଲ। 2 ଯୀଶୁ େନୗକାରୁ ଓହାଇବା ମାେତ ଜେଣ ଅଶୁଚି

ଆତାବିଷ େଲାକ ସମାଧସାନରୁ ବାହାରି ତାହାଙୁ େଭଟିଲା। 3 େସ ସମାଧ

ସାନେର ବାସ କରୁଥଲା, ପୁଣି, େକହି ତାହାକୁ ଜଞିରେର ସୁଦା ଆଉ ବାନି

ପାରୁ ନ ଥେଲ, 4 କାରଣ େସ ଅେନକ ଥର େବଡ଼ି ଓ ଜଞିରେର ବନା

େହାଇଥଲା, କିନୁ େସ ଜଞିର ଛିଣାଇେଦଇ େବଡ଼ିସବୁ ଖଣ ଖଣ କରି ଭାଙି



ମାକ 1944

ପକାଇଥଲା ଓ ତାହାକୁ ବଶେର ରଖବାକୁ କାହାର ବଳ ନ ଥଲା। 5 େସ

ଦିନରାତି ସବୁେବେଳ ସମାଧସାନ ଓ ପବତେର ରହି ଚିତାର କରୁଥଲା,

ପୁଣି, ପସରେର ଆପଣାକୁ କତବିକତ କରୁଥଲା। 6 େସ ଯୀଶୁଙୁ ଦୂରରୁ

େଦଖ େଦୗଡ଼ିଆସି ତାହାଙୁ ପଣାମ କଲା, 7ଆଉ ଉଚସରେର ଚିତାର କରି

କହିଲା, େହ ପରାତର ଈଶରଙ ପୁତ ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙେର େମାହର କଅଣ

ଅଛି? ତୁମକୁ ଈଶରଙ ନାମେର ଶପଥ େଦଉଅଛି, େମାେତ ଯନଣା ଦିଅ

ନାହ। 8କାରଣ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥେଲ, “େର ଅଶୁଚି ଆତା,

ଏହି େଲାକଠାରୁ ବାହାରିଯା।” 9ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “େତାର ନଁା

କଅଣ?” େସ ତାହାକୁ କହିଲା, େମାହର ନଁା ବାହିନୀ, େଯଣୁ ଆେମ ଅେନକ।

10 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନଙୁ େସହି ଅଞଳରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ନ

ଦିଅନି, େସଥପାଇଁ େସ ତାହାଙୁ ବହୁତ ବିନତି କଲା। 11 େସଠାେର ପବତ

କଡ଼େର େଗାଟିଏ ଘୁଷୁରିପଲ ଚରୁଥଲା। 12ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବିନତି

କରି କହିେଲ, େସହି ଘୁଷୁରିମାନଙ ଭତେର ପଶିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙୁ

େସମାନଙ ମ କୁ ପଠାଅ। 13 େସ େସମାନଙୁ ଅନୁମତି ଦିଅେନ ଅଶୁଚି

ଆତାଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ଘୁଷୁରିମାନଙ ଭତେର ପଶିେଲ; େସଥେର େସହି

ପଲ ଅତି େବଗେର େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତୀଖସାନରୁ ସମୁଦେର ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମେଲ।

ଘୁଷୁରିମାନଙ ସଂଖ ା ପାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଥଲା। 14 େସମାନଙୁ ଚରାଉଥବା

େଲାକମାେନ ପଳାଇଯାଇ ନଗର ଓ ପଲୀଗୁଡ଼ିକେର ତାହା ଜଣାଇେଲ;

େସଥେର େଲାେକ କଅଣ ଘଟିଅଛି େବାଲ େଦଖବାକୁ ଆସିେଲ। 15 ପୁଣି,

େସମାେନ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସହି ଭୂତଗସ, ଅଥା ଯାହାକୁ ପୂବେର

ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥଲା, ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନି ଭଲ ମନେର ବସିଥବା େଦଖ

ଭୀତ େହେଲ। 16ଆଉ େଯଉଁମାେନ େଦଖଥେଲ, େସମାେନ େସହି ଭୂତଗସ

ପତି କିପରି କଅଣ ଘଟିଥଲା, ଓ ଘୁଷୁରିମାନଙ ବିଷୟ େସମାନଙ ନିକଟେର

ବଣନା କେଲ। 17 େସଥେର େସମାେନ େସମାନଙ ସୀମାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ

ତାହାଙୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18 ପେର େସ େନୗକାେର ଚଢ଼ିବା

ସମୟେର, େଯଉଁ େଲାକକୁ ପୂବେର ଭୂତ ଲାଗିଥଲା, େସ ତାହାଙ ସାଙେର

ରହିବା ନିମେନ ଥରକୁଥର ବିନତି କଲା। 19 କିନୁ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ନ େଦଇ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁମର ଗୃହକୁ, ତୁମର ଆତୀୟମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଅ,

ପୁଣି, ପଭୁ ତୁମ ନିମେନ େଯ େଯ କମ କରିଅଛନି ଓ ତୁମ ପତି େଯଉଁ ଦୟା
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େଦଖାଇଅଛନି, େସହିସବୁ େସମାନଙୁ ଜଣାଅ।” 20 ତହେର େସ ଚାଲଯାଇ,

ଯୀଶୁ ତାହା ନିମେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରିଥେଲ, େସହିସବୁ େଦକାପଲେର

େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; େସଥେର ସମେସ ଚମତୃତ େହେଲ। 21 ଯୀଶୁ

େନୗକାେର ପାର େହାଇ ପୁନବାର ଅପର ପାରିକୁ ବାହୁଡ଼ିଆସେନ ବହୁସଂଖ କ

େଲାକ ତାହାଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ; ଆଉ େସ ସମୁଦକୂଳେର ରହିେଲ।

22 େସେତେବେଳ ସମାଜଗୃହ ଅ କଙ ମ ରୁ ଯାଈରସ ନାମକ ଜେଣ ବ କି

ଆସି ତାହାଙୁ େଦଖ ତାହାଙ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ିେଲ, 23 ପୁଣି, ବହୁତ ବିନତି

କରି କହିେଲ, େମାହର କନ ାଟି ମୃତପାୟ; େସ େଯପରି ରକା ପାଇ ବଞିବ,

ଏଥପାଇଁ ଆପଣ ଆସି ତାହା ଉପେର ହସ େଥାଇବା େହଉନୁ। 24 ଏଥେର

େସ ତାହାଙ ସାଙେର ଗେଲ, ପୁଣି, ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ ପେଛ

ପେଛ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥେଲ।

25 େସେତେବେଳ ବାର ବଷ ପଯ ନ ପଦର େରାଗଗସା ଜେଣ ସୀେଲାକ,

26 େଯ କି ଅେନକ େବୖଦ ଙ ଦାରା ବହୁ େକଶ େଭାଗ କରି ସବସ ବ ୟ

କରିଥେଲ େହଁ କିଛିମାତ ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧକ ପୀଡ଼ିତ େହାଇ

ପଡ଼ିଥଲା, 27 େସ ଯୀଶୁଙ ବିଷୟ ଶୁଣି େଲାକଗହଳି ମ େର ପଛଆଡ଼ୁ

ଆସି ତାହାଙ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା; 28 କାରଣ େସ କହୁଥଲା, େକବଳ ତାହାଙ

ଲୁଗା ଛୁଇଁେଲ ମଁୁ ସୁସ େହବି। 29 େସହିକଣି ତାହାର ରକସାବ ବନ େହଲା,

ପୁଣି, େସ େଯ େରାଗରୁ ଆେରାଗ େହାଇଅଛି, ଏହା େସ ନିଜ ଶରୀରେର

ଅନୁଭବ କଲା। 30 େସହିକଣି ଯୀଶୁ ଆପଣାଠାରୁ ଶକି ନିଗତ େହବା

ଅନରେର ାତ େହାଇ େଲାକଗହଳି ମ େର ବୁଲପଡ଼ି କହିେଲ, “କିଏ

େମାହର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା?” 31 ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆପଣ

େଦଖୁଅଛନି େଯ, େଲାକସମୂହ ଆପଣଙ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛନି, ଆଉ

ଆପଣ କହୁଅଛନି, “କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା?” 32 କିନୁ େଯ ଏହା କରିଥଲା,

ତାହାକୁ େଦଖବା ନିମେନ େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଦୃଷିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

33 େସଥେର େସହି ସୀେଲାକଟି ଆପଣା ପତି ଯାହା ଘଟିଅଛି, ତାହା ଜାଣି

ଭୟେର ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି ସମସ ସତ କଥା

ତାହାଙୁ କହିଲା। 34 ତହେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ବେତ, େତାହର

ବିଶାସ େତାେତ ସୁସ କରିଅଛି; ଶାନିେର ଚାଲଯା ଓ େତାହର େରାଗରୁ

ଆେରାଗ େହାଇରହ।” 35 େସ ଏହି କଥା କହୁଥବା ସମୟେର ସମାଜଗୃହର
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ଅ କଙ ଘରୁ େଲାେକ ଆସି କହିେଲ, ଆପଣଙ ଝିଅଟି ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙୁ

କାହକି ଆଉ କଷ େଦଉଅଛନି? 36କିନୁ ଯୀଶୁ େସ କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି

ସମାଜଗୃହର ଅ କଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହ, େକବଳ ବିଶାସ କର।”

37 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାହାଙ ଭାଇ େଯାହନଙ ବିନା ଆଉ

କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙେର ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହ। 38 େସମାେନ ସମାଜଗୃହର

ଅ କଙ ଘରକୁ ଆସେନ, େସ େକାଳାହଳ େହଉଥବା ଏବଂ େଲାେକ ଅତ ନ

େରାଦନ ଓ ବିଳାପ କରୁଥବା େଦଖେଲ, 39 ପୁଣି, ଭତରକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “କାହକି େକାଳାହଳ ଓ େରାଦନ କରୁଅଛ? ପିଲାଟି ମରି ନାହ,

ମାତ େଶାଇପଡ଼ିଅଛି।” େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 40 କିନୁ େସ ସମସଙୁ ବାହାର କରି ପିଲାର ବାପା ମାଆ ଓ

ଆପଣା ସଙୀମାନଙୁ ସାଙେର େଘନି, ପିଲାଟି େଯଉଁ ସାନେର ଥଲା, େସହି

ସାନେର ପେବଶ କେଲ, 41 ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ଟଲଥାକୁ ,” ଅଥା “ଆେଗା ବାଳିକା, ମଁୁ େତାେତ କହୁଅଛି ଉ ।” 42

େସହିକଣି ବାଳିକାଟି ଉଠି ବୁଲାବୁଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; କାରଣ ତାହାର

ବୟସ ବାର ବଷ ଥଲା। ଏଥେର େସମାେନ ଅତିଶୟ ଆଚମିତ େହାଇଗେଲ।

43 ପୁଣି, େକହି େଯପରି ଏହି ବିଷୟ ନ ଜାେଣ, ଏଥପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ

ଅତି ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆ ା େଦେଲ, ଆଉ ବାଳିକାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ

କହିେଲ।

6ଯୀଶୁ େସହି ସାନରୁ ପସାନ କରି ନିଜ େପୖତୃକ ନଗରକୁ ଆସିେଲ ଓ

ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙର ଅନୁସରଣ କେଲ। 2 ବିଶାମବାର ଉପସିତ

ହୁଅେନ େସ ସମାଜଗୃହେର ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ ଅେନେକ

ତାହାଙର କଥା ଶୁଣି ଆଶଯ ାନିତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ େଲାକର ଏହିସବୁ

େକଉଁଠାରୁ େହଲା? ପୁଣି, ଏହାକୁ େଯଉଁ ାନ ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ େଯଉଁ

ଶକିର କାଯ ଏହାର ହସ ଦାରା ସାଧତ େହଉଅଛି, ଏସବୁ ବା କଅଣ?

3 ଏ କି େସହି ବେଢ଼ଇ ନୁେହଁ? ଏ କି ମରୀୟମର ପୁଅ, ଆଉ ଯାକୁବ,

େଯାସି, ଯିହୂଦା ଓ ଶିେମାନର ଭାଇ ନୁେହଁ? ପୁଣି, ଏହାର ଭଉଣୀମାେନ କି

ଏଠାେର ଆମମାନଙ ସାଙେର ନାହାନି? ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙଠାେର

ବିଘ ପାଇେଲ। 4 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ନିଜ େପୖତୃକ

ନଗର, ନିଜ ାତି ଓ ନିଜ ପରିବାର ବିନା ଭାବବାଦୀ ଅନ େକୗଣସିଠାେର
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ହତାଦର ହୁଅନି ନାହ।” 5 ପୁଣି, ଅଳ େକେତକ େରାଗୀ େଲାକଙ ଉପେର

ହାତ େଥାଇ େସମାନଙୁ ସୁସ କରିବା ବିନା େସ ସାନେର େସ ଆଉ େକୗଣସି

ମହତର କାଯ କରିପାରିେଲ ନାହ। 6 ପୁଣି, େସମାନଙ ଅବିଶାସ େହତୁ

ଚମତୃତ େହେଲ। 7 ପେର େସ ଚାରିଆେଡ଼ ଗାେମ ଗାେମ ଭମଣ କରି ଶିକା

େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଇତିମ େର େସ ବାର ଶିଷ ମାନଙୁ ନିକଟକୁ ଡାକି

େସମାନଙୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ କରି େପରଣ କରିବାକୁ ଆରମ କେଲ ଏବଂ ଅଶୁଚି

ଆତାମାନଙ ଉପେର େସମାନଙୁ ଅଧକାର େଦେଲ, 8ଆଉ ଯାତା ନିମେନ

େକବଳ ଖେଣ ବାଡ଼ି ବିନା ରୁଟି କି େଝାଲ କି ଗାଞିଆେର ପଇସା ନ େନବାକୁ

େସମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ; 9 କିନୁ େସମାନଙୁ ପାଦୁକା ପିନିବାକୁ କହିେଲ,

ଦୁଇଟି ଅଙରଖା ପିନିବାକୁ ବାରଣ କେଲ। 10 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ େଯେକୗଣସି ଗୃହେର ପେବଶ କରିବ, େସ ସାନରୁ ପସାନ ନ

କରିବା ପଯ ନ େସଠାେର ରୁହ। 11ମାତ େଯେକୗଣସି ସାନେର େଲାକମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କରିେବ ନାହ, ବା ତୁମମାନଙ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ, େସ

ସାନରୁ ପସାନ ସମୟେର େସମାନଙ ନିକଟେର ସାକ େଦବା ନିମେନ

ତୁମମାନଙ ପାଦଧୂଳି ଝାଡି଼ଦିଅ।” 12 େସଥେର େସମାେନ ପସାନ କରି ମନ

ପରିବତନ କରିବା େଯ କତବ , ଏହା ପଚାର କେଲ, 13 ପୁଣି, ଅେନକ

ଭୂତ ଛଡ଼ାଇେଲ ଓ ଅେନକ େରାଗୀ େଲାକଙୁ େତୖଳ ଲଗାଇ ସୁସ କେଲ।

14 ତାହାଙ ନାମ ବିଖ ାତ େହବାରୁ େହେରାଦ ରାଜା ତାହାଙ ବିଷୟେର

ଶୁଣିେଲ, ଆଉ େଲାେକ କହୁଥେଲ, ବାପିଜକ େଯାହନ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ

ଉଠିଅଛନି, େସଥସକାେଶ ଏହି ସମସ ଶକି ତାହାଙଠାେର କାଯ କରୁଅଛି।

15କିନୁ ଅନ ମାେନ କହୁଥେଲ, ଏ ଏଲୀୟ; ପୁଣି, ଆଉ େକହି କହୁଥେଲ,

ଭାବବାଦୀମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି ଜଣକ ସଦୃଶ ଏ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ।

16 କିନୁ େହେରାଦ ଏହା ଶୁଣି କହିେଲ, େଯଉଁ େଯାହନଙ ମସକ ଆେମ

େଛଦନ କରିଅଛୁ, େସ ଉଠିଅଛନି। 17 େଯଣୁ େହେରାଦ ଆପଣା ଭାଇ

ଫଲପଙ ଭାଯ ା େହେରାଦିଆଙୁ ବିବାହ କରିଥବାରୁ ତାହାଙ ସକାେଶ ଆେପ

େଲାକ ପଠାଇ େଯାହନଙୁ ଧରି ଓ ବାନି ବନୀଶାଳାେର ପକାଇଥେଲ। 18

କାରଣ େଯାହନ େହେରାଦଙୁ କହୁଥେଲ, ଆପଣା ଭାଇର ଭାଯ ାକୁ ରଖବା

ଆପଣଙର ବିଧସଙତ ନୁେହଁ। 19 େସଥେର େହେରାଦିଆ ତାହାଙ ପତି

ଈଷାନିତ େହାଇ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ ଇଚା କରୁଥେଲ, ମାତ ପାରୁ
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ନ ଥେଲ; 20 କାରଣ େହେରାଦ େଯାହନଙୁ ଜେଣ ଧାମକ ଓ ପବିତ ବ କି

ଜାଣି ଭୟ କରୁଥେଲ ଆଉ ତାହାଙୁ ରକା କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ,

ପୁଣି, ତାହାଙ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଉ ବିଗ େହେଲ ସୁଦା ଆନନେର ତାହା

ଶୁଣୁଥେଲ। 21 ପେର ସୁେଯାଗର ଦିନ ଉପସିତ େହଲା। େହେରାଦ ଆପଣା

ଜନ ଦିନେର ପାତମନୀ, ପଧାନ ପଧାନ େସନାପତି ଓ ଗାଲଲୀର ବିଶିଷ

ବ କିମାନଙ ନିମେନ ରାତି ସମୟେର େଗାଟିଏ େଭାଜ ପସୁତ କେଲ; 22

ଆଉ େହେରାଦିଆଙ ନିଜର କନ ା ଭତରକୁ ଆସି ନୃତ କରି େହେରାଦ ଓ

ତାହାଙ ସହିତ େଭାଜେର ଉପବିଷ ବ କିମାନଙୁ ମୁଗ କରିେଦଲା। େସଥେର

ରାଜା ବାଳିକାକୁ କହିେଲ, ଯାହା ଇଚା କରୁଅଛ, ମାଗ, ଆେମ ତୁମକୁ ତାହା

େଦବା। 23 ପୁଣି, େସ ତାହା ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ, ତୁେମ ଆମକୁ ଯାହା

କିଛି ମାଗିବ, ରାଜ ର ଅେଦକ ପଯ ନ ଆେମ ତୁମକୁ େଦବା। 24 ତହେର

େସ ବାହାରିଯାଇ ଆପଣା ମାତାଙୁ ପଚାରିଲା, ମଁୁ କଅଣ ମାଗିବି? େସ

କହିେଲ ବାପିଜକ େଯାହନର ମସକ। 25 େସହିକଣି େସ ରାଜାଙ ନିକଟକୁ

ଶୀଘ ଆସି ଏହା କହି ମାଗିଲା, େମାହର ଇଚା େଯ, ଆପଣ ବାପିଜକ

େଯାହନର ମସକ େଗାଟିଏ ଥାଳିେର େମାେତ ଏହିକଣି ଦିଅନୁ। 26 ଏଥେର

ରାଜା ଅତ ନ ଦୁଃଖତ େହେଲ ସୁଦା ଆପଣା ଶପଥ ଓ େଭାଜେନାପବିଷ

ବ କିମାନଙ େହତୁ ମନା କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ ନାହ। 27 ଏଣୁ ରାଜା

େସହିକଣି ଜେଣ େସୖନ ପଠାଇ ତାହାଙର ମସକ ଆଣିବା ନିମେନ ଆ ା

େଦେଲ। େସଥେର େସ ଯାଇ ବନୀଶାଳାେର ତାହାଙ ମସକ େଛଦନ କଲା,

28ଆଉ ତାହା େଗାଟିଏ ଥାଳିେର ଆଣି ବାଳିକାକୁ େଦଲା, ପୁଣି, ବାଳିକା

ତାହା େଘନି ନିଜ ମାତାଙୁ େଦଲା। 29 ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େସଥର ସମାଦ

ପାଇ ଆସିେଲ ଓ ତାହାଙ ଶବ େଘନିଯାଇ ସମାଧେର ରଖେଲ। 30 ପେର

େପରିତମାେନ ଯୀଶୁଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଯାହା

ଯାହା କରିଥେଲ ଓ ଯାହା ଯାହା ଶିକା େଦଇଥେଲ, େସହିସବୁ ତାହାଙୁ

ଜଣାଇେଲ। 31 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଅଲଗା

େହାଇ େଗାଟିଏ ନିଜନ ସାନକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟ ବିଶାମ କର।” କାରଣ

ଅେନକ େଲାକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥବାରୁ େସମାନଙର େଭାଜନ କରିବାକୁ

ସୁଦା ସୁେଯାଗ ନ ଥଲା। 32 ତହେର େସମାେନ ଅଲଗା େହାଇ େନୗକାେର

େଗାଟିଏ ନିଜନ ସାନକୁ ବାହାରିଗେଲ। 33 କିନୁ ଅେନେକ େସମାନଙୁ
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ବାହାରି ଯିବାର େଦଖେଲ ଓ ଚିହିେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ ସମସ ନଗରରୁ

ପାଦଗତିେର େସଠାକୁ ଏକତ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସମାନଙ ଆଗେର ପହଞିେଲ।

34 େସ େନୗକାରୁ ବାହାରି ବହୁସଂଖ କ େଲାକଙୁ େଦଖ େସମାନଙ ପତି

ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଅରକକ େମଷ ପରି ଥେଲ;

ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ଅେନକ ବିଷୟ ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 35 େବଳ

ବହୁତ େହବାରୁ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଏ

ସାନ ତ ନିଜନ, ପୁଣି, ବହୁତ େବଳ େହଲାଣି; 36 େଲାକମାେନ େଯପରି

ଚତୁଦଗେର ପଲୀ ଓ ଗାମମାନଙୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ଖାଇବା

ପାଇଁ କିଛି କିଣନି, ଏଥନିମେନ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ ଦିଅନୁ। 37 କିନୁ ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ େଭାଜନ କରାଅ।”

େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ କଅଣ ଯାଇ ଦୁଇ ଶହ ଦିନର

ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ ର ରୁଟି କିଣି ଏମାନଙୁ େଭାଜନ କରାଇବା? 38 ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ପାଖେର େକେତାଟି ରୁଟି ଅଛି? ଯାଇ

େଦଖ।” େସମାେନ ବୁଝି ଆସି ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପାେଞାଟି, ପୁଣି, ଦୁଇଟି

ମାଛ। 39 େସଥେର ସମେସ େଯପରି ଦଳ ଦଳ େହାଇ କଅଁଳ ଘାସ ଉପେର

ବସନି, ଏଥପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ। 40 ତହେର େସମାେନ

ଶହ ଶହ ଓ ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବସିେଲ। 41 ପୁଣି

ଯୀଶୁ େସହି ପାେଞାଟି ରୁଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛ େଘନି ସଗ ଆେଡ଼ ଊଦଦୃଷି

କରି ଆଶୀବାଦ କେଲ ଏବଂ ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙି େଲାକମାନଙୁ ପରିେବଷଣ

କରିବା ନିମେନ ଶିଷ ମାନଙୁ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପୁଣି, େସହି ଦୁଇ ମାଛ

େସ ସମସଙ ମ େର ଭାଗ କରିେଦେଲ। 42 େସଥେର ସମେସ େଭାଜନ

କରି ତୃପ େହେଲ, 43ଆଉ େସମାେନ ଭଙା ରୁଟିର ବଳକା ଉଠାଇ ବାର

େଟାେକଇ ଭତ କେଲ ଏବଂ ଭାଗ କରାଯାଇଥବା ମାଛରୁ ମ କିଛି କିଛି

େଗାଟାଇେଲ। 44ରୁଟି ଖାଇବା େଲାକମାେନ ପାଞ ହଜାର ପୁରୁଷ ଥେଲ।

45 େସହିକଣି େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ େନୗକାେର ଚଢ଼ି େବ ସାଇଦା ଆଡ଼କୁ

ଅପର ପାରିକୁ ଆଗେର ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇେଲ, ପୁଣି, େସ ଇତିମ େର

େଲାକସମୂହକୁ ବିଦାୟ େଦେଲ। 46 େସମାନଙଠାରୁ ବିଦାୟ େନଲା ଉତାେର

ଯୀଶୁ ପାଥନା କରିବା ନିମେନ ପବତକୁ ଗେଲ। 47 ସନ ା େହବା ପେର

େନୗକାଟି ସମୁଦର ମ ଭାଗେର ଥଲା ଓ େସ ସଳେର ଏକାକୀ ଥେଲ। 48
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ପତିକୂଳ ବାୟୁ େହତୁ େସମାନଙୁ େନୗକା ବାହିବାେର କଷ ପାଉଥବା େଦଖ

େସ ପାୟ ରାତିର ଚତୁଥ ପହରେର ସମୁଦ ଉପେର ଚାଲ େସମାନଙ ପାଖକୁ

ଆସିେଲ, ଆଉ େସମାନଙ ପାଖ େଦଇ ଆଗକୁ ଚାଲବା ପାଇଁ ଉଦ ତ ଥେଲ।

49 କିନୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ସମୁଦ ଉପେର ଚାଲବା େଦଖ ଭୂତ େବାଲ ଭାବି

ଚିତାର କେଲ, 50 କାରଣ ସମେସ ତାହାଙୁ େଦଖ ଉ ବିଗ େହାଇଥେଲ।

ମାତ େସ େସହିକଣି େସମାନଙ ସହିତ କଥାବାତା କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମଁୁ, ଭୟ କର ନାହ।” 51 ପୁଣି, େସ େସମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯାଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ ପବନ ବନ େହଲା। େସଥେର େସମାେନ

ମେନ ମେନ ଅତ ନ ଆଚମିତ େହେଲ, 52 କାରଣ ରୁଟିର ଘଟଣାେର

େସମାନଙର ାନ ଜନି ନ ଥଲା, େଯଣୁ େସମାନଙ ହୃଦୟ ଜଡ଼ େହାଇଥଲା।

53 େସମାେନ ପାର େହାଇ ଗିେନସରତ ଅଞଳେର ପହଞି କୂଳେର େନୗକା

ବାନିେଲ। 54ଆଉ େସମାେନ େନୗକାରୁ ଓହାେନ େଲାକମାେନ େସହିକଣି

ତାହାଙୁ ଚିହି, 55 େସହି ସମସ ଅଞଳର ଚାରିଆେଡ଼ େଦୗଡ଼ିଗେଲ, ପୁଣି, େସ

େଯଉଁ େଯଉଁ ସାନେର ଅଛନି େବାଲ ଶୁଣିେଲ, େସହି େସହି ସାନକୁ ପୀଡ଼ିତ

େଲାକମାନଙୁ ଖଟିଆେର ବହି ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 56 ପୁଣି, େସ େଯଉଁ

େଯଉଁ ଗାମ, ନଗର ବା ପଲୀେର ପେବଶ କେଲ, େଲାେକ େସହିସବୁ ସାନର

ହାଟବଜାରମାନଙେର େରାଗୀମାନଙୁ େଥାଇେଦଇ, େସମାେନ େଯପରି

ତାହାଙ ବସର ଝୁମା ଛୁଅନି, ଏହା ତାହାଙୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ

େଯେତ େଲାକ ତାହାଙୁ ଛୁଇଁେଲ, ସମେସ ସୁସ େହେଲ।

7ପେର ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଆସିଥବା େକେତକ ଶାସୀ

ତାହାଙ ନିକଟେର ଏକତ େହେଲ। 2 େସମାେନ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ

ମ ରୁ େକେତକଙୁ ଅଶୁଚି, ଅଥା ଅଧୁଆ ହାତେର ଖାଇବା େଦଖେଲ।

3ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ସମସ ଯିହୁଦୀ େଲାକ ପାଚୀନମାନଙ ପରମରାଗତ

ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରି ଭଲ ରୂେପ ହାତ ନ େଧାଇେଲ େଭାଜନ କରନି

ନାହ। 4 ପୁଣି, ହାଟବଜାରରୁ ଆସି ନିେଜ େଧାଇ ନ େହବା ପଯ ନ

ଖାଆନି ନାହ; ଆଉ, ଗିନା, ଢାଳ ଓ ପିତଳ ପାତଗୁଡ଼ିକ ପାଣିେର ବୁଡ଼ାଇ

େଧାଇବା ଇତ ାଦି ଅନ ାନ ଅେନକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ନିମେନ

େସମାେନ ଆେଦଶପାପ କରିଅଛନି। 5 ଏଣୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ଶାସୀମାେନ

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ଆପଣଙର ଶିଷ ମାେନ ପାଚୀନମାନଙର ପରମରାଗତ
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ରୀତିନୀତି ଅନୁସାେର କାହକି ଆଚରଣ ନ କରି ଅଶୁଚି ହସେର େଭାଜନ

କରନି? 6 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େର କପଟୀମାେନ, ଯିଶାଇୟ

ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଯଥାଥ ରୂେପ ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନି, େଯପରି

େଲଖାଅଛି, ‘ଏହି ଜାତି ମୁଖେର ଆମକୁ ସମାଦର କରନି, କିନୁ େସମାନଙ

ହୃଦୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ। 7 େସମାେନ ମନୁଷ ମାନଙ ବିଧଗୁଡ଼ିକୁ

ଧମର ଉପେଦଶବାଣୀ େବାଲ ଶିକା େଦଇ ବୃଥାେର ଆମର ଆରାଧନା

କରନି।’ 8 ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ ଆ ା ପରିତ ାଗ କରି ମନୁଷ ମାନଙ

ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି ଧରି ବସିଅଛ।” 9 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା

ନିମେନ ଈଶରଙ ଆ ା ଅଧକ ଅଗାହ କରୁଅଛ! 10 କାରଣ େମାଶା

କହିଅଛନି, ‘ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ ସମାଦର କର, ଆଉ େଯ େକହି ଆପଣା

ପିତା କି ମାତାଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଏ, େସ ନିଶୟ ପାଣଦଣ େଭାଗ କରିବ।’ 11କିନୁ

ତୁେମମାେନ କୁହ, େକହି େଯେବ ପିତା କି ମାତାକୁ କେହ, େମାʼଠାରୁ, ଯାହା

ଦାରା ତୁମର ଉପକାର େହାଇଥାଆନା, ତାହା ‘କବା ’, ଅଥା ଈଶରଙୁ

ସମପତ େହାଇଅଛି, 12 େତେବ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ପିତା କି ମାତାର

କିଛି ଉପକାର କରିବାକୁ ଆଉ େଦଉ ନ ଥାଅ; 13 ଏହି ରୂେପ ତୁେମମାେନ

ସପଚଳିତ ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି େଯାଗଁୁ ଈଶରଙ ବାକ ବ ଥ କରୁଅଛ

ଓ େସହି ପକାର ଅେନକ କମ କରୁଅଛ।” 14 େସ ପୁନବାର େଲାକସମୂହକୁ

ନିକଟକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସମେସ େମାʼ କଥା ଶୁଣ

ଓ ବୁଝ। 15 ମନୁଷ ର ବାହାେର ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ ନାହ, ଯାହାକି

ତାହାର ଭତେର ପେବଶ କରି ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରିପାେର, କିନୁ ଯାହା ଯାହା

ମନୁଷ ଠାରୁ ବାହାେର, େସହିସବୁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେର। 16 [ଯଦି କାହାର

ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।]” 17ଆଉ େସ େଲାକସମୂହଠାରୁ ଗୃହ ମ କୁ

ଆସିଲା ଉତାେର ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ଦୃଷାନଟିର ଭାବ ପଚାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 18 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ମ କଅଣ େସହିପରି ଅେବାଧ? ଯାହା କିଛି ବାହାରୁ ମନୁଷ ଭତେର ପେବଶ

କେର, ତାହା ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରିପାେର ନାହ, 19କାରଣ ତାହା ତାହାର

ହୃଦୟେର ପେବଶ କେର ନାହ, ମାତ ଉଦରେର ପେବଶ କରି େଶୗଚ ଦାରା

ବହଗତ ହୁଏ ଓ ଏହି ପକାେର ସମସ ଖାଦ ପରିଷୃତ େହାଇଥାଏ, ଏହା
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କଅଣ ବୁଝୁ ନାହଁ?” 20ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ମନୁଷ ଠାରୁ ବାହାେର,

ତାହା ହ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କେର। 21 କାରଣ ଭତରୁ, ମନୁଷ ର ହୃଦୟରୁ,

କୁଚିନା ବାହାେର, 22 େବଶ ାଗମନ, େଚାରି, ନରହତ ା, ବ ଭଚାର, େଲାଭ,

ଦୁଷତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈଷାଦୃଷି, ନିନା, ଅହଙାର, ମୂଖତା; 23 ଏହି

ସମସ ମନ ବିଷୟ ଭତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ କୁ ଅଶୁଚି କେର।” 24ଏଥଉତାେର

େସ େସଠାରୁ ଉଠି େସାର ସୀମାକୁ ଗେଲ, ଆଉ େଗାଟିଏ ଗୃହେର ପେବଶ

କରି, େକହି େଯପରି ତାହା ନ ଜାେଣ, ଏହା ଇଚା କରୁଥେଲ, ମାତ େସ ଗୁପ

େହାଇ ରହି ପାରିେଲ ନାହ। 25 େସହିକଣି ଜେଣ ସୀ, ଯାହାର ଝିଅଟିକୁ

ଅଶୁଚି ଆତା ଲାଗିଥଲା, େସ ତାହାଙ ବିଷୟ ଶୁଣି ତାହାଙ ଚରଣ ତେଳ ଆସି

ପଡ଼ିଲା। 26 େସ ସୁରେଫୖନୀକୀୟା ଜାତିର ଜେଣ ଗୀ ସୀେଲାକ ଥଲା।

ତାହାର ଝିଅଠାରୁ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ନିମେନ େସ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ

ଲାଗିଲା। 27 େସଥେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ପଥେମ ସନାନମାନଙୁ

ତୃପ େହବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ସନାନମାନଙ ଆହାର େନଇ କୁକୁରମାନଙ

ପାଖେର ପକାଇବା ଉଚି ନୁେହଁ।” 28 କିନୁ େସ ତାହାଙୁ ଉତର େଦଲ,

ହଁ, ପଭୁ; କୁକୁରମାେନ ମ େମଜ ତେଳ ପିଲାମାନଙ ଖାଦ ର ଗୁଣିଗୁଣା

ଖାଆନି। 29 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏହି କଥା ନିମେନ ଯାଅ,

ତୁମ ଝିଅଠାରୁ ଭୂତ ବାହାରିଗଲାଣି।” 30ପୁଣି, େସ ଘରକୁ ଯାଇ ପିଲାଟି

ଶଯ ାେର େଶାଇଥବା ଓ ଭୂତ ବାହାରିଯାଇଥବା େଦଖଲା। 31 ପୁନବାର

େସ େସାର ସହରର ସୀମାରୁ ପସାନ କରି ସୀେଦାନ ଓ େଦକାପଲ ସହରର

ସୀମା ମ େଦଇ ଗାଲଲୀ ସମୁଦ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ। 32ଆଉ େଲାେକ

ଜେଣ କାଲ ଓ ଖନାକୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇବା

ନିମେନ ତାହାଙୁ ବିନତି କେଲ। 33ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଲାକସମୂହ ମ ରୁ ଅନର

କରି ଏକାକୀ େଘନିଯାଇ ତାହାର ଦୁଇ କାନେର ଆପଣା ଅଙୁଳି େଦେଲ ଓ

େଛପ ପକାଇ ତାହାର ଜିହାକୁ ଛୁଇଁେଲ, 34ଆଉ ସଗ ଆେଡ଼ ଊଦଦୃଷି କରି

ଦୀଘ ନିଶାସ ପକାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଇ ପଥଃ,” ଅଥା “ଫଟିଯା।” 35

େସଥେର ତାହାର କଣ ଉନୁକ େହଲା ଓ ଜିହାର ବନନ େସହିକଣି ଫଟିଗଲା,

ଆଉ େସ ସଷ ରୂେପ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। 36 ପୁଣି, ଏ ବିଷୟ କାହାରିକୁ

ନ କହିବା ନିମେନ େସ େସମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ଆ ା େଦେଲ; ମାତ େସ େସମାନଙୁ

େଯେତ ନିେଷଧ କେଲ, େସମାେନ େସେତ ଆହୁରି ଅଧକ ତାହା େଘାଷଣା
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କେଲ। 37ଆଉ େଲାକମାେନ ଅତ ନ ଆଶଯ ାନିତ େହାଇ କହିେଲ, େସ

ସମସ କମ ଉତମ ରୂେପ କରିଅଛନି; େସ ବଧରମାନଙୁ ଶୁଣିବା ଶକି ଓ

ମୂକମାନଙୁ କହିବା ଶକି ସୁଦା ପଦାନ କରନି।

8 େସହି ସମୟେର ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ପୁନବାର ଏକତ େହେଲ, ଆଉ

େସମାନଙ ପାଖେର ଖାଦ ଦବ କିଛି ନ ଥବାରୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ ମାନଙୁ ନିକଟକୁ

ଡାକି େସମାନଙୁ କହିେଲ, 2 “େଲାକସମୂହ ପତି େମାହର ଦୟା େହଉଅଛି,

କାରଣ ଏମାେନ ତିନି ଦିନ େହଲାଣି େମାʼ ସାଙେର ରହିଅଛନି ଓ ଏମାନଙ

ପାଖେର କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହ। 3ଯଦି ମଁୁ େସମାନଙୁ ଅନାହାରେର ଘରକୁ

ପଠାଏ, ତାହାେହେଲ ବାଟେର େସମାନଙର ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବ; େସମାନଙ

ମ ରୁ େକେତକ ତ ଦୂରରୁ ଆସିଅଛନି।” 4 ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର

େଦେଲ, ଏଠାେର ଏହି ନିଜନ ସାନେର କିଏ େକଉଁଠାରୁ ରୁଟି ଆଣି ଏମାନଙୁ

ତୃପ କରିପାରିବ? 5 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁମମାନଙ ପାଖେର

େକେତାଟି ରୁଟି ଅଛି?” େସମାେନ କହିେଲ, ସାେତାଟି। 6 େସଥେର ଯୀଶୁ

େଲାକସମୂହକୁ ଭୂମିେର ବସିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ; ଆଉ େସ େସହି ସାେତାଟି

ରୁଟି େଘନି ଧନ ବାଦ େଦଇ େସହିସବୁ ଭାଙି ପରିେବଷଣ କରିବା ନିମେନ

ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ େଦେଲ ଓ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହା ପରିେବଷଣ

କେଲ। 7 ପୁଣି, େସମାନଙ ପାଖେର ଅଳ େକେତାଟି ସାନ ମାଛ ଥଲା;

େସହିସବୁକୁ ମ େସ ଆଶୀବାଦ କରି ପରିେବଷଣ କରିବା ନିମେନ କହିେଲ।

8 େସଥେର େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃପ େହେଲ ଓ ସାତ େଟାେକଇ ବଳକା

ଭଙା ରୁଟି ଉଠାଇେଲ। 9 େସମାେନ ପାୟ ଚାରି ହଜାର େଲାକ ଥେଲ।

10 ତାହା ପେର େସ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ େଦେଲ ଓ େସହିକଣି ଆପଣା

ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ଦ ମନୂଥା ଅଞଳକୁ ଆସିେଲ। 11

ପେର ଫାରୂଶୀମାେନ ବାହାରି ଆସି ତାହାଙ ସାଙେର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ ଓ ତାହାଙୁ ପରୀକା କରିବା ଅଭପାୟେର ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ଚିହ

ମାଗିେଲ। 12 େସଥେର ଯୀଶୁ ଆତାେର ବ ଥତ େହାଇ ଦୀଘ ନିଶାସ ଛାଡ଼ି

କହିେଲ, “ବତମାନ ପୁରୁଷ କାହକି ଚିହ ଅେନଷଣ କରୁଅଛି? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ବତମାନ ପୁରୁଷକୁ େକୗଣସି ଚିହ ଦିଆଯିବ ନାହ।” 13ଆଉ,

େସ େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ି ପୁନବାର େନୗକାେର ଚଢ଼ି ଆରପାରିକୁ ବାହାରିଗେଲ।

14 େସେତେବେଳ ଶିଷ ମାେନ ରୁଟି େନବାକୁ ପାେସାରିଗେଲ; େନୗକାେର
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େସମାନଙ ପାଖେର େକବଳ େଗାଟିଏ ମାତ ରୁଟି ଥଲା। 15 ପେର େସ

େସମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ଆ ା େଦେଲ, “ସତକ ହୁଅ, ଫାରୂଶୀମାନଙ ଓ େହେରାଦଙ

ଖମୀରଠାରୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ।” 16 େସଥେର େସମାେନ ପରସର

ତକବିତକ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆମମାନଙ ପାଖେର ରୁଟି ନାହ େବାଲ

େସ ଏହା କହୁଅଛନି। 17 େସ ତାହା ଜାଣି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ

ପାଖେର ରୁଟି ନାହ େବାଲ କାହକି ପରସର ତକବିତକ କରୁଅଛ? ତୁେମମାେନ

କଅଣ ଏପଯ ନ ଜାଣୁ ନାହଁ କି ବୁଝୁ ନାହଁ? 18 ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ କଅଣ

ଜଡ଼ େହାଇ ରହିଅଛି? ଚକୁ ଥାଉ ଥାଉ କି େଦଖୁ ନାହଁ? ପୁଣି, କଣ ଥାଉ ଥାଉ

କି ଶୁଣୁ ନାହଁ? 19 େସହି ପାଞ ହଜାର େଲାକଙ ମ େର ମଁୁ େଯେତେବେଳ

ପାେଞାଟି ରୁଟି ଭାଙିଥଲ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ପୂରା େକେତ େଟାେକଇ

ଭଙାଯାଇଥବା ଖଣ ଉଠାଇ େନଇଥଲ, ତାହା କି ତୁମମାନଙର ସରଣ

ନାହ?” େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ବାର େଟାେକଇ। 20 “ଆଉ, େସହି

ଚାରି ହଜାର େଲାକଙ ମ େର ମଁୁ େଯେତେବେଳ ସାେତାଟି ରୁଟି ଭାଙିଥଲ,

େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ପୂରା େକେତ େଟାେକଇ ଭଙା ଖଣ ଉଠାଇ

େନଇଥଲ?” େସମାେନ କହିେଲ, ସାତ େଟାେକଇ। 21 େସଥେର େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏପଯ ନ ବୁଝୁ ନାହଁ?” 22 ପେର

େସମାେନ େବ ସାଇଦାକୁ ଆସିେଲ। ଆଉ େଲାେକ ଜେଣ ଅନକୁ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ ବିନତି କେଲ। 23 େତଣୁ

େସ ଅନଟିର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଗଁା ବାହାରକୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ତାହାର

ଅ◌ାଖେର େଛପ ପକାଇ ଓ ତାହା ଉପେର ହାତ େଥାଇ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ,

ତୁେମ କି କିଛି େଦଖୁଅଛ? 24 େସ ଚାହ କହିଲା, ମଁୁ ମନୁଷ ମାନଙୁ େଦଖୁଅଛି,

କାରଣ ମଁୁ ଗଛ ପରି କଅଣ ଚାଲୁଥବା େଦଖୁଅଛି। 25 ତାହା ପେର ଯୀଶୁ

ପୁଣି, ତାହାର ଆଖେର ହାତ େଦେଲ; େସଥେର େସ ସଷ ରୂେପ େଦଖଲା ଓ

ସୁସ େହାଇ ଏକଦୃଷିେର ସମସ ବିଷୟକୁ ଚାହବାକୁ ଲାଗିଲା। 26 ପେର

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ତାହାର ଘରକୁ ପଠାଇେଦଇ କହିେଲ, “ଏ ଗଁା ଭତରକୁ ସୁଦା

ଯାଅ ନାହ।” 27 ଏଥଉତାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ କାଇସରିୟା

ଫଲପୀ ଅଞଳର ଗାମମାନଙୁ ପସାନ କେଲ, ଆଉ ପଥ ମ େର ଆପଣା

ଶିଷ ମାନଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ମଁୁ କିଏ େବାଲ େଲାେକ କଅଣ କହନି?”

28 ଏଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ବାପିଜକ େଯାହନ, ଆଉ େକହି
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େକହି ଏଲୀୟ, କିନୁ େକହି େକହି କହନି, ଭାବବାଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ।

29 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “କିନୁ ମଁୁ କିଏ େବାଲ ତୁେମମାେନ କଅଣ

କହୁଅଛ?” ପିତର ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଆପଣ ଖୀଷ। 30 େସଥେର

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ତାହାଙ ବିଷୟେର କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ

ଆ ା େଦେଲ। 31ଆଉ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ େଯ,

ମନୁଷ ପୁତଙୁ ଅବଶ ବହୁତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପାଚୀନ,

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାନଙ ଦାରା ଅଗାହ େହାଇ ହତ େହବାକୁ େହବ,

ପୁଣି, ତିନି ଦିନ ପେର ପୁନରୁତାନ େହବାକୁ େହବ। 32 ଏହି କଥା େସ ସଷ

ରୂେପ କହିେଲ। େସଥେର ପିତର ତାହାଙୁ େଗାଟିଏ ପାଖକୁ େଘନିଯାଇ

ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 33 କିନୁ େସ ବୁଲପଡ଼ି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ

େଦଖ ପିତରଙୁ ଅନୁେଯାଗ କରି କହିେଲ, “େମା ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ, ଶୟତାନ,

କାରଣ ତୁେମ ଈଶରଙ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ ର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ।” 34

ତତେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େଲାକସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି

କହିେଲ, “େକହି େଯେବ େମାହର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ

େସ ଆପଣାକୁ ଅସୀକାର କରୁ, ପୁଣି, ଆପଣା କୁଶ େଘନି େମାହର ଅନୁଗମନ

କରୁ। 35କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକା କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େସ

ତାହା ହରାଇବ; କିନୁ େଯ େକହି େମାହର ଓ ସୁସମାଚାର ନିମେନ ଆପଣା

ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ରକା କରିବ। 36ଆଉ ମନୁଷ େଯେବ ସମସ

ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ? 37 ପୁଣି,

ମନୁଷ ଆପଣା ଜୀବନ ବଦଳେର କଅଣ େଦଇ ପାେର? 38 େଯଣୁ େଯ

େକହି ଏହି କାଳର ବ ଭଚାରୀ ଓ ପାପିଷ େଲାକମାନଙ ମ େର େମାହର ଓ

େମାହର ବାକ ବିଷୟେର ଲଜାେବାଧ କେର, ମନୁଷ ପୁତ େଯେତେବେଳ

ପବିତ ଦୂତମାନଙ ସହିତ ଆପଣା ପିତାଙ ମହିମାେର ଆଗମନ କରିେବ,

େସେତେବେଳ େସ ମ ତାହା ବିଷୟେର ଲଜାେବାଧ କରିେବ।”

9ପୁନଶ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି,

ଈଶରଙ ରାଜ କୁ ପରାକମେର ଉପସିତ ନ େଦଖବା ପଯ ନ ଏଠାେର

ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ େକୗଣସି ପକାେର ମୃତୁ ର

ଆସାଦ ପାଇେବ ନାହ। 2 ଛଅ ଦିନ ପେର ଯୀଶୁ େକବଳ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ

େଯାହନଙୁ ସାଙେର େନଇ ଅନର େହାଇ େସମାନଙୁ େଗାଟିଏ ଉଚ ପବତକୁ
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େନଇଗେଲ। 3 ଆଉ େସ େସମାନଙ ସାକାତେର ରୂପାନରିତ େହେଲ,

ତାହାଙ ବସ ଏପରି ଉଜଳ ଓ ଅତିଶୟ ଶୁଭବଣ େହଲା େଯ, ପୃଥବୀର

େକୗଣସି ରଜକ େସପରି ଶୁଭବଣ କରିପାେର ନାହ। 4 ପୁଣି, େମାଶା ଏବଂ

ଏଲୀୟ ଯୀଶୁଙ ସାଙେର କଥାବାତା କରୁଥବାର େସମାେନ େଦଖେଲ।

5 େସଥେର ପିତର ଯୀଶୁଙୁ ଉତର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ େଯ

ଏ ସାନେର ଅଛୁ, ଏହା ଉତମ; ଆେମମାେନ ତିେନାଟି କୁଟୀର ନିମାଣ

କରୁ, ଆପଣଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ େମାଶାଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଓ ଏଲୀୟଙ

ପାଇଁ େଗାଟିଏ। 6 କାରଣ ଯୀଶୁ କି ଉତର େଦେବ େବାଲ ଜାଣି ନ ଥେଲ,

େସଥପାଇଁ େସମାେନ ଅତ ନ ଭୀତ େହାଇଥେଲ। 7 ପୁଣି, ଖେଣ େମଘ ଆସି

େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ କଲା, ଆଉ େସହି େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଏ

ଆମର ପିୟ ପୁତ, ଏହାଙ ବାକ ଶବଣ କର। 8 ପୁଣି, ହଠା େସମାେନ

ଚାରିଆେଡ଼ ଚାହ େସମାନଙ ସାଙେର େକବଳ ଯୀଶୁଙ ବିନା ଆଉ କାହାରିକୁ

େଦଖେଲ ନାହ। 9 େସମାେନ ପବତରୁ ଓହାଇବା ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ

ଦୃଢ଼ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖଅଛ, େସହିସବୁ

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ମନୁଷ ପୁତଙ ପୁନରୁତାନ ନ େହବା ପଯ ନ କାହାରିକୁ

କୁହ ନାହ। 10 େସଥେର େସମାେନ େସହି କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ ମ ରୁ

ପୁନରୁତାନ େଯ କଅଣ, େସ ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣା ମ େର ବାଦାନୁବାଦ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 11ଆଉ, େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ପଥମେର

ଅବଶ ଏଲୀୟଙର ଆଗମନ େହବ, ଶାସୀମାେନ ଏହି କଥା କିପରି କହନି?

12 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଏଲୀୟ ପଥେମ ଆସି ସମସ ବିଷୟ

ପୁନଃସାପନ କରିବା କଥା ସତ, ମାତ ମନୁଷ ପୁତ ବହୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି

ତୁଚୀକୃତ େହେବ, ଏହା କିପରି ତାହାଙ ବିଷୟେର େଲଖାଅଛି? 13 କିନୁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଏଲୀୟ ଆସି ସାରିେଲଣି, ଆଉ ତାହାଙ ବିଷୟେର

େଯପରି େଲଖାଅଛି, ତଦନୁସାେର ମ େସମାେନ ତାହାଙ ପତି ଯାହା ଇଚା,

ତାହା କରିଅଛନି। 14ପେର େସମାେନ ଶିଷ ମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି େଦଖେଲ,

େସମାନଙ ଚତୁଦଗେର ବହୁସଂଖ କ େଲାକ, ଆଉ ଶାସୀମାେନ େସମାନଙ

ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛନି। 15 େଲାକସମୂହ ଯୀଶୁଙୁ େଦଖବା ମାେତ

ଅତିଶୟ ବିସୟାନିତ େହେଲ ଓ େଦୗଡ଼ିଆସି ତାହାଙୁ ନମସାର କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 16 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମମାେନ େସମାନଙ
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ସହିତ କଅଣ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛ? 17 େଲାକସମୂହ ମ ରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ

ଉତର େଦଲା, େହ ଗୁରୁ, ମଁୁ େମାହର ପୁଅକୁ ଆପଣଙ ନିକଟକୁ ଆଣିଥଲ;

ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ଘୁଙା ଭୂତ ଲାଗିଛି; 18 େଯେକୗଣସି ସାନେର େସ ତାହାକୁ

ଧେର, ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇଦିଏ ତାହାର ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହାେର ଓ େସ

ଦାନ ରଗେଡ଼, ଆଉ େସ ଶୁଖଯାଉଅଛି; ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ନିମେନ ମଁୁ

ଆପଣଙ ଶିଷ ମାନଙୁ କହିଥଲ, କିନୁ େସମାେନ ପାରିେଲ ନାହ। 19

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଆେର ଅବିଶାସୀ ବଂଶ, େକେତ କାଳ ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ସାଙେର ରହିବି? େକେତ କାଳ ତୁମମାନଙ ବ ବହାର ସହିବି?

ତାହାକୁ େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ। 20 େସଥେର େସମାେନ ତାହାକୁ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ

ଆଣିେଲ। ପୁଣି, ଯୀଶୁଙୁ େଦଖବା ମାେତ େସହି ଭୂତ ତାହାକୁ ଭୟଙର ଭାେବ

େମାଡ଼ିପକାଇଲା ଓ େସ ଭୂମିେର ପଡ଼ି ମୁହଁରୁ େଫଣ ବାହାର କରି ଗଡ଼ିବାକୁ

ଲାଗିଲା। 21 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ତାହାର ପିତାକୁ ପଚାରିେଲ, େକେତ

ଦିନ େହଲା ଏହାକୁ ଏପରି େହାଇଅଛି? େସ କହିଲା, ପିଲାକାଳରୁ; 22 େସ

ତାହାକୁ ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁଥର ନିଆଁ ଓ ପାଣିେର ପକାଇଅଛି; କିନୁ

ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିପାରନି, ତାହାେହେଲ ଆମମାନଙ ପତି ଦୟା କରି

ଆମମାନଙର ଉପକାର କରନୁ। 23 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,

କଅଣ କହିଲ? ଯଦି କରିପାରନି! ଯିଏ ବିଶାସ କେର, ତାʼ ପକେର ସମସ

ସମବ। 24 େସହିକଣି ପିଲାଟିର ପିତା ଉଚସରେର କହିଲା, ମଁୁ ବିଶାସ

କରୁଅଛି, େମାହର ଅବିଶାସର ପତିକାର କରନୁ। 25 ପେର େଲାକସମୂହ

ଏକତ େଦୗଡ଼ି ଆସୁଥବା େଦଖ ଯୀଶୁ େସହି ଅଶୁଚି ଆତାକୁ ଧମକ େଦଇ

କହିେଲ, େର ମୂକ ଓ ବଧର ଆତା, ମଁୁ େତାେତ ଆ ା େଦଉଅଛି, ଏହାଠାରୁ

ବାହାରିଯା, ପୁଣି, ଆଉ େକେବ େହଁ ଏହାଠାେର ପଶିବୁ ନାହ। 26 େସଥେର

େସ ଚିତାର କରି ତାହାକୁ ଅତ ନ େମାଡ଼ିପକାଇ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ପିଲାଟି

ମଲା ପରି େହାଇଗଲା, ଏପରିକି ଅଧକାଂଶ କହିେଲ, େସ ମରିଗଲା। 27

କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ େସ ଠିଆ େହଲା।

28 ପୁଣି, େସ ଗୃହକୁ ଆସେନ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ େଗାପନେର

ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆେମମାେନ କାହକି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ ନାହ?

29 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ପାଥନା (ଏବଂ ଉପବାସ) ବିନା ଆଉ କାହେର

ଏପକାର ଭୂତ ଛଡ଼ାଯାଇ ପାେର ନାହ। 30 େସମାେନ େସହି ସାନରୁ ପସାନ
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କରି ଗାଲଲୀର ମ େଦଇ ଯାତା କେଲ, ଆଉ େକହି ତାହା ଜାଣନୁ େବାଲ

ତାହାଙର ଇଚା ନ ଥଲା; 31 କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ଏହି

କଥା କହି ଶିକା େଦଉଥେଲ, ମନୁଷ ପୁତ ମନୁଷ ମାନଙ ହସେର ସମପତ

େହଉଅଛନି, ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ କରିେବ, ଆଉ େସ ହତ େହଲା

ଉତାେର ତିନି ଦିନ ପେର ପୁନରୁତାନ କରିେବ। 32 କିନୁ େସମାେନ େସହି

କଥା ବୁଝିେଲ ନାହ ଏବଂ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥେଲ। 33

ପେର େସମାେନ କଫନାହୂମକୁ ଆସିେଲ। ଯୀଶୁ ଘେର ପହଞି ଶିଷ ମାନଙୁ

ପଚାରିେଲ, ତୁେମମାେନ ବାଟେର କଅଣ ତକବିତକ କରୁଥଲ? 34କିନୁ

େସମାେନ ନିରୁତର େହାଇ ରହିେଲ, କାରଣ କିଏ େଶଷ, ଏ ବିଷୟ େଘନି

େସମାେନ ବାଟେର ପରସର ବାଦାନୁବାଦ କରିଥେଲ। 35 େସଥେର ଯୀଶୁ

ଉପେବଶନ କରି ଦାଦଶ ଶିଷ ମାନଙୁ ଆହାନ କେଲ ଓ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

ଯଦି େକହି ପଧାନ େହବାକୁ ଇଚା କେର, ତାହାେହେଲ େସ ସମସଙଠାରୁ

ସାନ ଓ ସମସଙର େସବକ େହଉ। 36 ପୁଣି, େସ େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ

େଘନି େସମାନଙ ମ େର ଠିଆ କରାଇେଲ ଓ ତାହାକୁ ଆଲଙନ କରି

େସମାନଙୁ କହିେଲ, 37 େଯ େକହି େମାʼ ନାମେର ଏପରି ସାନ ପିଲାମାନଙ

ମ ରୁ ଜଣକୁ ଗହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗହଣ କେର; ଆଉ, େଯ େକହି

େମାେତ ଗହଣ କେର, େସ େକବଳ େମାେତ ଗହଣ କେର ନାହ, ମାତ

େମାହର େପରଣକତାଙୁ ଗହଣ କେର। 38 େଯାହନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

େହ ଗୁରୁ, ଆମମାନଙ ଦଳେର ନ ଥବା ଜଣକୁ ଆପଣଙ ନାମେର ଭୂତ

ଛଡ଼ାଇବାର େଦଖଲୁ, ଆଉ େସ ଆମମାନଙ ଦଳେର ନ ଥବାରୁ ତାହାକୁ

ମନା କଲୁ। 39 କିନୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, ତାହାକୁ ମନା କର ନାହ; କାରଣ

େମାʼ ନାମେର ମହତର କାଯ କରି ହଠା େମାହର ନିନା କରିପାରିବ,

ଏପରି େଲାକ େକହି ନାହ; 40କାରଣ େଯ ଆମମାନଙ ବିପକ ନୁେହଁ, େସ

ଆମମାନଙର ସପକ। 41 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ

ଖୀଷଙ େଲାକ େବାଲ େଯ େକହି ତୁମମାନଙୁ ଗିନାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ େଦବ,

େସ େକୗଣସି ପକାେର ଆପଣା ପୁରସାର ହରାଇବ ନାହ। 42ଆଉ, େଯ

େକହି ବିଶାସ କରୁଥବା ଏହି କୁଦମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକର ବିଘର କାରଣ

ହୁଏ, ତାହା େବକେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚକିପଥର ଟଙାଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦେର

ନିେକପ କରାଯାଇଥେଲ ତାହା ପକେର ଭଲ େହାଇଥାଆନା। 43 ପୁଣି,
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ତୁମର ହସ ଯଦି ତୁମର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ ତାହା କାଟିପକାଅ; ଦୁଇ

ହସ େଘନି ନକ, ଅଥା ଅନିବାଣ ଅଗି ମ କୁ ଯିବା ଅେପକା ବରଂ ପଙୁ

େହାଇ ଜୀବନେର ପେବଶ କରିବା ତୁମ ପକେର ଭଲ। (Geenna g1067) 44

[କାରଣ ନକେର େସମାନଙର କୀଟ କୟ ପାଏ ନାହ, ଆଉ ଅଗି ନିବାପିତ

ହୁଏ ନାହ।] 45ଆଉ, ତୁମର ପାଦ ଯଦି ତୁମର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ

ତାହା କାଟିପକାଅ, ଦୁଇ ପାଦ େଘନି ନକେର ପଡ଼ିବା ଅେପକା ବରଂ ଖଞ

େହାଇ ଜୀବନେର ପେବଶ କରିବା ତୁମ ପକେର ଭଲ। (Geenna g1067) 46

[କାରଣ ନକେର େସମାନଙର କୀଟ କୟ ପାଏ ନାହ, ଆଉ ଅଗି ନିବାପିତ

ହୁଏ ନାହ।] 47 ପୁଣି, ତୁମର ଚକୁ ଯଦି ତୁମର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ

ତାହା ଉପାଡ଼ି ପକାଅ; ଦୁଇ ଚକୁ େଘନି ନକେର ପଡ଼ିବା ଅେପକା ବରଂ ଏକ

ଚକୁ େଘନି ଈଶରଙ ରାଜ େର ପେବଶ କରିବା ତୁମ ପକେର ଭଲ; (Geenna

g1067) 48 କାରଣ ନକେର େସମାନଙର କୀଟ କୟ ପାଏ ନାହ, ଆଉ ଅଗି

ନିବାପିତ ହୁଏ ନାହ। 49 େଯଣୁ ପେତ କ ଜଣ ଅଗିେର ଲବଣାକ େହବ। 50

ଲବଣ ଉତମ, କିନୁ ଲବଣ ଯଦି ଲବଣତହୀନ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ

କାହେର ସାଦଯୁକ କରିବ? ତୁେମମାେନ ଆପଣାଠାେର ଲବଣତ ରଖ ଏବଂ

ପରସର ସହିତ ଶାନିେର ରୁହ।

10ଯୀଶୁ େସହି ସାନରୁ ପସାନ କରି ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର ସୀମା ଓ ଯଦନ

ନଦୀର ଅପର ପାରିକୁ ଆସିେଲ; ଆଉ େଲାକସମୂହ ପୁନବାର ତାହାଙ

ନିକଟେର ଏକତ ହୁଅେନ େସ ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ ପୁଣି, ଶିକା

େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2ଇତିମ େର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି

ତାହାଙୁ ପରୀକା କରି ପଚାରିେଲ, ଆପଣା ସୀକୁ ପରିତ ାଗ କରିବା କଅଣ

ପୁରୁଷ ପକେର ନ ାୟସଙତ? 3 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “େମାଶା

ତୁମମାନଙୁ କି ଆ ା େଦଇଅଛନି?” 4 େସମାେନ କହିେଲ, ତ ାଗପତ

େଲଖ ସୀକୁ ପରିତ ାଗ କରିବା ନିମେନ େମାଶା ଅନୁମତି େଦଇଅଛନି। 5

େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ହୃଦୟର କଠିନତା େଦଖ

େସ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହି ଆ ା େଲଖଅଛନି। 6 କିନୁ ସୃଷିର ଆରମରୁ

ଈଶର େସମାନଙୁ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ କରି ସୃଷି କେଲ। 7 ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ

ଆପଣା ପିତାମାତାଙଠାରୁ ଅଲଗା େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଦୁେହଁ ଏକାଙ

େହେବ। 8 ଏଣୁ େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁନି, କିନୁ ଏକାଙ ଅଟନି। 9
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ଅତଏବ, ଈଶର ଯାହା ସଂଯୁକ କରିଅଛନି, ମନୁଷ ତାହା ଭନ ନ କରୁ।” 10

ପେର ଶିଷ ମାେନ ଘେର ଯୀଶୁଙୁ ଏ ବିଷୟ ପୁନବାର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

11 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯ େକହି ଆପଣା ସୀକୁ ପରିତ ାଗ

କରି ଅନ କୁ ବିବାହ କେର, େସ ତାହା ବିରୁଦେର ବ ଭଚାର କେର; 12

ଆଉ, ଯଦି ସୀ ଆପଣା ସାମୀକୁ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ କୁ ବିବାହ କେର,

େତେବ େସ ବ ଭଚାର କେର।” 13 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନଙୁ ସଶ କରନି,

ଏଥପାଇଁ େଲାେକ ଶିଶୁମାନଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ମାତ

ଶିଷ ମାେନ େସମାନଙୁ ଧମକ େଦେଲ। 14 ଯୀଶୁ ତାହା େଦଖ ବିରକ େହାଇ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନଙୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, େସମାନଙୁ

ମନା କର ନାହ; କାରଣ ଈଶରଙ ରାଜ ଏହି ପକାର େଲାକମାନଙର।

15 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯ େକହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶରଙ ରାଜ

ଗହଣ ନ କେର, େସ େକୗଣସି ପକାେର େସଥେର ପେବଶ କରିବ ନାହ।”

16 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଶିଶୁମାନଙୁ େକାଳେର େଘନି ଓ େସମାନଙ ଉପେର ହାତ

େଥାଇ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ। 17 େସ ପୁନବାର ଯାତା ଆରମ

କରିବା ସମୟେର ଜେଣ େଦୗଡ଼ିଆସି ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆଣୁପାତି ତାହାଙୁ

ପଚାରିେଲ, େହ ସ ଗୁରୁ, ଅନନ ଜୀବନର ଅଧକାରୀ େହବା ନିମେନ ମଁୁ

କଅଣ କରିବି? (aiōnios g166) 18 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“େମାେତ ଉତମ େବାଲ କାହକି କହୁଅଛ? ଜଣଙ ବିନା, ଅଥା ଈଶରଙ

ବିନା ଅନ େକହି ଉତମ ନୁେହଁ। 19ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁେମ ଜାଣ, ‘ନରହତ ା

କର ନାହ, ବ ଭଚାର କର ନାହ, େଚାରି କର ନାହ, ମିଥ ା ସାକ ଦିଅ

ନାହ, ପବଞନା କର ନାହ, ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ ସମାଦର କର।’” 20 େସ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଏହି ସମସ ମଁୁ େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ କରି

ଆସିଅଛି। 21ଯୀଶୁ ତାହାଙ ପତି ଏକଦୃଷିେର ଚାହ ତାହାଙୁ େସହ କେଲ

ଓ କହିେଲ, “ତୁମର େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଊଣା ଅଛି, ତୁେମ ଯାଇ ଆପଣାର

ସବସ ବିକୟ କରି ଦରିଦମାନଙୁ ଦାନ କର, ଆଉ ତୁେମ ସଗେର ଧନ

ପାଇବ; ପୁଣି, ଆସି େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” 22 କିନୁ ଏହି କଥାେର

ତାହାଙ ମୁଖ ମଳିନ େହାଇଗଲା ଓ େସ ଦୁଃଖତ େହାଇ ଚାଲଗେଲ, କାରଣ

ତାହାଙର ବହୁତ ସମତି ଥଲା। 23 େସଥେର ଯୀଶୁ ଚତୁଦଗକୁ ଦୃଷିପାତ

କରି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁମାନଙର ଧନ ଅଛି, େସମାେନ
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େକେଡ଼ କଷେର ଈଶରଙ ରାଜ େର ପେବଶ କରିେବ!” 24 ତାହାଙ କଥା

ଶୁଣି ଶିଷ ମାେନ ବିସୟାନିତ େହେଲ। କିନୁ ଯୀଶୁ ପୁନବାର େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “ବତଗଣ, ଈଶରଙ ରାଜ େର ପେବଶ କରିବା େକେଡ଼

କଷକର! 25ଈଶରଙ ରାଜ େର ଧନୀ େଲାକର ପେବଶ କରିବା ଅେପକା

ବରଂ ଛୁଞିର ଛିଦ େଦଇ ଓଟର ଯିବାର ସହଜ।” 26 ଏଥେର େସମାେନ

ଅତିଶୟ ଆଶଯ ାନିତ େହାଇ ପରସରକୁ କହିେଲ, େତେବ କିଏ ପରିତାଣ

ପାଇ ପାେର? 27 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିେଲ, “ଏହା

ମନୁଷ ନିମେନ ଅସା , କିନୁ ଈଶରଙ ନିମେନ ନୁେହଁ; କାରଣ ଈଶରଙ

ନିମେନ ସମସ ସା ।” 28 ପିତର ତାହାଙୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦଖନୁ,

ଆେମମାେନ ସମସ ପରିତ ାଗ କରି ଆପଣଙ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ। 29

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯଉଁ େଲାକ େମାହର

ଓ ସୁସମାଚାର ନିମେନ ଗୃହ କିମା ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ମାତା କି ପିତା କି

ସନାନସନତି କି ଭୂମି ପରିତ ାଗ କରିଅଛି, 30ଆଉ ଏେବ ଇହକାଳେର

ତାଡ଼ନା ସେଙ ସେଙ ଶତ ଗୁଣେର ଗୃହ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମାତା, ସନାନସନତି

ଓ ଭୂମି, ପୁଣି, ପରକାଳେର ଅନନ ଜୀବନ ନ ପାଇବ, ଏପରି େଲାକ େକହି

ନାହ। (aiōn g165, aiōnios g166) 31 କିନୁ ପଥମେର ଥବା ଅେନକ େଲାକ

େଶଷେର ପଡ଼ିେବ ଓ େଶଷେର ଥବା ଅେନକ େଲାକ ପଥମ େହେବ।” 32

େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତା କରୁଥବା ସମୟେର ପଥ ମ େର

ଥେଲ ଓ ଯୀଶୁ େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଉଥେଲ, ଆଉ ଶିଷ ମାେନ

ବିସୟାନିତ ଓ ପଛେର ଆସୁଥବା େଲାେକ ଭୀତ େହାଇଥେଲ। ଏଣୁ େସ

ପୁନବାର ବାର ଶିଷ ଙୁ ଅନର କରି, ତାହାଙ ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ

ଯାଉଅଛି, େସହିସବୁ େସମାନଙୁ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 33 ଯୀଶୁ କହିେଲ,

“େଦଖ, ଆେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତା କରୁଅଛୁ; ମନୁଷ ପୁତ

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାନଙ ହସେର ସମପତ େହେବ, ଆଉ େସମାେନ

ତାହାଙୁ ପାଣ ଦଣାେଦଶ େଦଇ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ,

34 ପୁଣି, ଶାସୀମାେନ ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରିେବ, ତାହାଙ ଉପେର େଛପ

ପକାଇେବ, ତାହାଙୁ େକାରଡ଼ା ମାରିେବ ଓ ବଧ କରିେବ, ଆଉ ତିନି ଦିନ

ପେର େସ ପୁନରୁତିତ େହେବ।” 35 ପେର େଜବଦୀଙ ପୁତମାେନ ଯାକୁବ ଓ

େଯାହନ ତାହାଙ ଛାମୁକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆମମାନଙର ଇଚା େଯ,
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ଆେମମାେନ ଆପଣଙଠାରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ, ତାହା ଆମମାନଙ ପାଇଁ

ଆପଣ କରନୁ। 36 ତହଁୁ େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପାଇଁ

କଅଣ କରିବି େବାଲ ତୁେମମାେନ ଇଚା କରୁଅଛ?” 37 େସମାେନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ଆପଣ ମହିମାପାପ େହେଲ େଯପରି ଆମମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

ଆପଣଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଓ ଅନ ଜଣକ ବାମ ପାଶେର ବସିବ, ଆମମାନଙୁ

ଏହି ବର ଦିଅନୁ। 38 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ

ମାଗୁଅଛ, ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁ। ମଁୁ େଯଉଁ ପାତେର ପାନ କରୁଅଛି, େସଥେର କି

ତୁେମମାେନ ପାନ କରିପାର? ଅବା ମଁୁ େଯଉଁ ବାପିସେର ବାପିଜିତ େହଉଅଛି,

େସଥେର କି ତୁେମମାେନ ବାପିଜିତ େହାଇପାର?” 39 େସମାେନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ଆେମମାେନ ପାରୁ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େଯଉଁ ପାତେର

ପାନ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େସଥେର ପାନ କରିବ, ପୁଣି, ମଁୁ େଯଉଁ ବାପିସେର

ବାପିଜିତ େହଉଅଛି, ତୁେମମାେନ େସଥେର ବାପିଜିତ େହବ; 40 କିନୁ

େମାହର ଦକିଣ ଅବା ବାମ ପାଶେର ବସିବାକୁ େଦବା େମାହର ଅଧକାରର

ବିଷୟ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାନଙ ନିମେନ ସାନ ପସୁତ କରାଯାଇଅଛି,

େସମାେନ ବସିେବ।” 41 ଅନ ଦଶ ଜଣ ଏହା ଶୁଣି ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙ

ଉପେର ବିରକ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 42 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ପାଖକୁ

ଡାକି କହିେଲ, “େଯଉଁମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର ଶାସନକତା ରୂେପ ଗଣିତ,

େସମାେନ େସମାନଙ ଉପେର ପଭୁତ କରନି ଓ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର ମହାନ

ବ କିମାେନ େସମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରନି, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 43

କିନୁ ତୁମମାନଙ ମ େର େସପକାର ନୁେହଁ; ମାତ ତୁମମାନଙ ମ େର େଯ

େକହି ମହାନ େହବାକୁ ଇଚା କେର, େସ ତୁମମାନଙର େସବକ େହଉ, 44

ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ମ େର େଯ େକହି ପଧାନ େହବାକୁ ଇଚା କେର, େସ

ସମସଙର ଦାସ େହଉ। 45 କାରଣ ମନୁଷ ପୁତ ମ େସବା ପାଇବାକୁ ଆସି

ନାହାନି, ମାତ େସବା କରିବାକୁ ଓ ଅେନକଙ ନିମେନ ମୁକିର ମୂଲ ସରୂେପ

ଆପଣା ପାଣ େଦବାକୁ ଆସିଅଛନି।” 46 ପେର େସମାେନ ଯିରୀେହାେର

ଉପସିତ େହେଲ, ଆଉ େସ ଆପଣା ଶିଷ ସମୂହ ଓ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ

ସହିତ ଯିରୀେହାରୁ ପସାନ କରିବା ସମୟେର ଟୀମାୟର ପୁତ ବାଟୀମୟ

ନାମକ ଜେଣ ଅନ ଭକୁକ ପଥ ପାଶେର ବସିଥଲା। 47 େସ େଯ ନାଜରିତୀୟ

ଯୀଶୁ, ଏହା ଶୁଣି େସ ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦଙ ସନାନ
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ଯୀଶୁ, େମାେତ ଦୟା କରନୁ। 48ଏଥେର ଅେନେକ ତାହାକୁ ତୁନି େହବା ପାଇଁ

ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ େସ ଆହୁରି ଅଧକ ଉଚସରେର କହିବାକୁ

ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦଙ ସନାନ, େମାେତ ଦୟା କରନୁ। 49 େସଥେର ଯୀଶୁ

ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଡାକ।” େସମାେନ େସହି ଅନ େଲାକଟିକୁ

ଡାକି କହିେଲ, ସାହସ ଧର, ଉଠ, େସ ତୁମକୁ ଡାକୁଅଛନି। 50 ତହେର େସ

ଆପଣା ଚାଦର େଫାପାଡ଼ିେଦଇ ଉଠି ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। 51ଯୀଶୁ

ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି େବାଲ ତୁେମ ଇଚା

କରୁଅଛ?” େସହି ଅନ େଲାକଟି ତାହାଙୁ କହିଲା, େହ ଗୁରୁ, ମଁୁ େଯପରି

ଦୃଷି ପାଏ। 52 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁମର ବିଶାସ ତୁମକୁ

ସୁସ କରିଅଛି।” ତ କଣା େସ ଦୃଷି ପାଇ ପଥେର ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ

ଚାଲବାକୁ ଲାଗିଲା।

11 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ନିକଟବତୀ େହାଇ

ଜୀତପବତ ପାଶସ େବୖ ଫାଗୀ ଓ େବଥନୀୟା ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ,

େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ ଏହି କଥା

କହି ପଠାଇେଲ, 2 “ତୁମମାନଙ ସମୁଖସ େସହି ଗାମକୁ ଯାଅ; େସଥେର

ପେବଶ କରିବା କଣି, ଯାହା ଉପେର େକହି େକେବ ଚଢ଼ି ନାହ, ଏପରି

େଗାଟିଏ ଗଧଛୁଆ ବନା େହାଇଥବା େଦଖବ; ତାହାକୁ ଫଟାଇ େଘନିଆସ। 3

ଆଉ, େଯେବ େକହି ‘ତୁମମାନଙୁ କାହକି ଏହା କରୁଅଛ େବାଲ କେହ,’

େତେବ କହିବ, ଏହାଠାେର ପଭୁଙର ପେୟାଜନ ଅଛି, ଆଉ େସ ପୁନବାର

ତାହାକୁ ଅବିଳେମ ଏଠାକୁ ପଠାଇେଦେବ।” 4 େସମାେନ ଯାଇ ଦାର

ନିକଟେର ବାହାର ଦାଣେର େଗାଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନା େହାଇଥବା େଦଖ

ତାହାକୁ ଫଟାଇେଲ। 5 େସଥେର େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ େକହି େକହି େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ଗଧଛୁଆକୁ ଫଟାଇ କଅଣ

କରୁଅଛ? 6ଯୀଶୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସମାେନ େସହିପରି େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ; ତହେର େସମାେନ େସମାନଙୁ ଅନୁମତି େଦେଲ। 7ଯୀଶୁଙ

ନିକଟକୁ ଗଧଛୁଆଟିକୁ ଆଣି େସମାେନ ତାହା ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା

ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଉପେର ବସିେଲ। 8 ପୁଣି, ଅେନେକ

ପଥେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇେଲ ଓ ଅନ ମାେନ େକତରୁ ଡାଳ କାଟି

ଆଣି ବିଛାଇେଦେଲ। 9ଆଉ ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯାଉଥବା େଲାକମାେନ
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ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହାଶାନା! ପଭୁଙ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି,

େସ ଧନ ! 10ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷ ଦାଉଦଙର େଯଉଁ ରାଜ ଆସୁଅଛି,

ତାହା ଧନ ! ଊଦେଲାକେର େହାଶାନା! 11 ପେର େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ

ଆସି ମନିରେର ପେବଶ କେଲ, ପୁଣି, ଚତୁଦଗସ ସମସ ବିଷୟ ନିରୀକଣ

କରି ସନ ା େହାଇଯିବାରୁ ବାର ଶିଷ ଙ ସହିତ େବଥନୀୟାକୁ ବାହାରିଗେଲ।

12 ତହ ଆରଦିନ େବଥନୀୟାରୁ ଆସୁଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ କୁଧତ େହେଲ;

13ଆଉ େସ ଦୂରରୁ ପତ ଥବା େଗାଟିଏ ଡିମିରିବୃକ େଦଖ, େକଜାଣି େସଥରୁ

ଫଳ ପାଇେବ, ଏହି ଆଶାେର ତାହା ପାଖକୁ ଗେଲ। କିନୁ ପାଖକୁ ଆସି େସ

ପତ ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇେଲ ନାହ, କାରଣ େସେତେବେଳ ଡିମିରିଫଳର

ସମୟ ନ ଥଲା। 14 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆଉ କଦାପି େକହି

େତାʼଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ।” ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣିେଲ। (aiōn

g165) 15 ତାହା ପେର େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ

ମନିରେର ପେବଶ କରି େସ ସାନେର କୟବିକୟ କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ

ବାହାର କରିେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ମୁଦାବ ବସାୟୀମାନଙର େମଜ ଓ

କାପାବ ବସାୟୀମାନଙର ଆସନ ଓଲଟାଇ ପକାଇେଲ, 16ଆଉ ମନିର

ମ େଦଇ କାହାରିକୁ େକୗଣସି ପାତ େଘନିଯିବାକୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ନାହ,

17 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ଶିକା େଦଉ େଦଉ କହିେଲ, “ଏହା କଅଣ େଲଖା

ନାହ, ‘ଆମର ଗୃହ ସମସ ଜାତି ନିମେନ ପାଥନାଗୃହ େବାଲ କୁହାଯିବ?’

କିନୁ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ଡକାଇତମାନଙ ଗହର କରିଅଛ।” 18ପଧାନ

ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙୁ କିପକାେର ବିନାଶ କରିପାରନି,

ତାହା େଚଷା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; କାରଣ େଲାକସମୂହ ତାହାଙ ଶିକାେର

ଆଶଯ ାନିତ େହବାରୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଭୟ କରୁଥେଲ। 19 ପତିଦିନ

ସନ ା ସମୟେର େସମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥେଲ। 20ସକାେଳ େସହି

ବାଟ େଦଇ ଯିବା ସମୟେର େସମାେନ ଡିମିରିବୃକଟି ମୂଳରୁ ଶୁଖଯାଇଥବା

େଦଖେଲ। 21 େସଥେର ପିତର ପୂବ କଥା ସରଣ କରି ତାହାଙୁ କହିେଲ,

େହ ଗୁରୁ, େଦଖନୁ, ଆପଣ େଯଉଁ ଡିମିରିବୃକକୁ ଅଭଶାପ େଦଇଥେଲ,

ତାହା ଶୁଖଗଲାଣି। 22 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଈଶରଙଠାେର

ବିଶାସ ରଖ। 23ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯ େକହି ଏହି ପବତକୁ

‘ତୁ ଉଠି ସମୁଦେର ଯାଇ ପଡ଼’ େବାଲ କହିବ, ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟେର
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ସେନହ ନ କରି, ଯାହା କହୁଅଛି, ତାହା ଘଟିବ େବାଲ ବିଶାସ କରିବ, ତାʼ

ନିମେନ ତାହା ଘଟିବ। 24 ଅତଏବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ

ଯାହା ଯାହା ପାଥନା କର ଓ ମାଗ, େସ ସବୁ ପାଇଅଛ େବାଲ ବିଶାସ କର,

େସଥେର େସହିସବୁ ପାଇବ। 25 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯେକୗଣସି ସମୟେର

ପାଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅ, ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦେର ତୁମମାନଙର କିଛି

କଥା ଥାଏ, ତାହାେହେଲ କମା କର, େଯପରି ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା ମ

ତୁମମାନଙର ଅପରାଧସବୁ କମା କରିେବ। 26 [କିନୁ ତୁେମମାେନ ଯଦି କମା

ନ କର, େତେବ ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା ମ ତୁମମାନଙ ଅପରାଧସବୁ

କମା କରିେବ ନାହ।]” 27 ପେର େସମାେନ ପୁନବାର ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ

ଆସିେଲ; ଆଉ େସ ମନିର ମ େର ଭମଣ କରୁଥବା ସମୟେର ପଧାନ

ଯାଜକ, ଶାସୀ ଓ ପାଚୀନବଗ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, 28 ତୁେମ

େକଉଁ ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛ? ଅବା ଏହାସବୁ କରିବାକୁ ତୁମକୁ କିଏ

ଏହି ଅଧକାର େଦଲା? 29 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, େମାେତ ଉତର ଦିଅ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ େକଉଁ

ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛି, ତାହା ତୁମମାନଙୁ କହିବି। 30 େଯାହନଙର

ବାପିସ ସଗରୁ ନା ମନୁଷ ଠାରୁ େହଲା? େମାେତ ଉତର ଦିଅ।” 31 େସଥେର

େସମାେନ ପରସର ତକବିତକ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦି ସଗରୁ େବାଲ

କହିବୁ, ତାହାେହେଲ େସ କହିେବ, େତେବ ତୁେମମାେନ କାହକି ତାହାଙୁ

ବିଶାସ କଲ ନାହ? 32 ଅବା ମନୁଷ ଠାରୁ େବାଲ କଅଣ କହିବା? େସମାେନ

େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କରୁଥେଲ; କାରଣ ସମେସ େଯାହନଙୁ ପକୃତେର ଜେଣ

ଭାବବାଦୀ େବାଲ ମାନୁଥେଲ। 33 ଏଣୁ େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ ଉତର େଦେଲ,

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େତେବ ମଁୁ େକଉଁ

ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛି, ତାହା ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ କହିବି ନାହ।”

12ଏଥଉତାେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଦୃଷାନେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। “ଜେଣ

ବ କି େଗାଟିଏ ଦାକାେକତ କରି ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼ େଦେଲ ଓ

ଦାକାକୁଣ େଖାଳି ପହରୀଗୃହ ନିମାଣ କେଲ, ପୁଣି, କୃଷକମାନଙୁ େସହି

େକତ ଭାଗେର େଦଇ ବିେଦଶକୁ ଗମନ କେଲ। 2 ପେର କୃଷକମାନଙଠାରୁ

ଦାକାେକତର ଫଳରୁ ଭାଗ ପାଇବା ନିମେନ େସ ଜେଣ ଦାସକୁ ଉପଯୁକ

ସମୟେର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 3 କିନୁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରି
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ପହାର କେଲ ଓ ଶୂନ ହସେର େଫରାଇେଦେଲ। 4 ପୁଣି, େସହି ବ କି

କୃଷକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଉ ଜେଣ ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାର

ମ ମୁଣ ଫଟାଇେଦେଲ ଓ ତାହାକୁ ଅପମାନ କେଲ। 5 େସ ଆଉ ଜଣକୁ

ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାକୁ ମ ବଧ କେଲ। େସଥେର େସହି ବ କି

ଆହୁରି ଅେନକଙୁ ପଠାଇେଲ; େସମାନଙ ମ ରୁ େକେତକଙୁ ପହାର କେଲ

ଓ େକେତକଙୁ ବଧ କେଲ। 6 ତାହାଙ ନିକଟେର ଆପଣା ପିୟ ପୁତ ମାତ

ରହିଥେଲ। େମାହର ପୁଅକୁ େସମାେନ ମାନ କରିେବ, ଏହା ଭାବି େସ

ଅବେଶଷେର ତାହାଙୁ କୃଷକମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 7 ମାତ େସହି

କୃଷକମାେନ ପରସର କହିେଲ, ଏ ତ ଉତରାଧକାରୀ, ଆସ, ଏହାକୁ ବଧ

କରିବା; ତାହାେହେଲ ଅଧକାର ଆମମାନଙର େହବ। 8 େସଥେର େସମାେନ

ତାହାଙୁ ଧରି ବଧ କେଲ ଓ ଦାକାେକତର ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ। 9

େତେବ ଦାକାେକତର କତା କଅଣ କରିେବ? େସ ଆସି କୃଷକମାନଙୁ ବିନାଶ

କରିେବ ଓ ଅନ ମାନଙୁ ଦାକାେକତ େଦେବ। 10 ତୁେମମାେନ କି ଧମଶାସର

ଏହି ବାକ ମ ପାଠ କରି ନାହଁ, ‘ଗୃହନିମାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପସରକୁ

ଅଗାହ କେଲ, ତାହା େକାଣର ପଧାନ ପସର େହଲା; 11 ପଭୁଙଠାରୁ ଏହା

େହଲା, ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ ଦୃଷିେର ଆଶଯ ଜନକ?’” 12 ଏଥେର

ପଧାନ ଯାଜକ, ଶାସୀ ଓ ପାଚୀନବଗ ଯୀଶୁଙୁ ଧରିବାକୁ େଚଷା କେଲ,

କିନୁ େସମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ଭୟ କେଲ; କାରଣ େସ େସହି ଦୃଷାନ

େସମାନଙୁ ଲକ କରି କହିଥେଲ େବାଲ େସମାେନ ବୁଝିେଲ, ଆଉ େସମାେନ

ତାହାଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ଚାଲଗେଲ। 13 ପେର ଯୀଶୁଙ କଥାର ଛିଦ ଧରିବା

ନିମେନ େସମାେନ ଫାରୂଶୀ ଓ େହେରାଦୀୟମାନଙ ମ ରୁ େକେତକଙୁ

ତାହାଙ ପାଖକୁ ପଠାଇେଲ। 14 େସମାେନ ଆସି ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ,

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, ଆପଣ ସତ ଓ କାହାକୁ ଭୟ କରନି ନାହ; କାରଣ

ଆପଣ ମନୁଷ ର ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ, ମାତ ସତ ରୂେପ ଈଶରଙ ମାଗ

ଶିକା ଦିଅନି। କାଇସରଙୁ କର େଦବା ବିଧସଙତ କି ନୁେହଁ? 15ଆେମମାେନ

େଦବା କି ନାହ? କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙର କପଟତା ଜାଣି େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“କାହକି େମାେତ ପରୀକା କରୁଅଛ? େଗାଟିଏ ମୁଦା େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ, ମଁୁ

ତାହା େଦେଖ।” 16 ତହେର େସମାେନ ତାହା ଆଣିେଲ। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ପଚାରିେଲ, “ଏହି ମୂତ ଓ ନାମ କାହାର?” େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,
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କାଇସରଙର। 17 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “କାଇସରଙର

ଯାହା, ତାହା କାଇସରଙୁ ଦିଅ; ପୁଣି, ଈଶରଙର ଯାହା, ତାହା ଈଶରଙୁ

ଦିଅ।” ତହେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙ କଥାେର ଅତ ନ ଚମତୃତ େହେଲ। 18

ଏଥଉତାେର ପୁନରୁତାନକୁ ଅସୀକାର କରୁଥବା ସାଦୂକୀମାେନ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 େହ ଗୁରୁ, େମାଶା ଆମମାନଙ

ନିମେନ େଲଖଅଛନି େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକର ଭାଇ ମେର, ଆଉ

ତାହାର ଭାଯ ା ଜୀବିତା ଥାଏ, ପୁଣି, ତାହାର େକୗଣସି ସନାନ ନ ଥାଏ,

ତାହାେହେଲ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର ଭାଯ ାକୁ ଗହଣ କରି ଆପଣା ଭାଇ

ନିମେନ ବଂଶ ଉତନ କରିବ। 20 େଦଖନୁ, ସାତ ଭାଇ ଥେଲ; ପଥମଟି

େଗାଟିଏ ସୀକୁ ବିବାହ କଲା ଓ ନିଃସନାନ େହାଇ ମଲା; 21 ପେର ଦିତୀୟଟି

ତାହାକୁ ଗହଣ କରି ନିଃସନାନ େହାଇ ମଲା; ତୃତୀୟଟି େସହି ପକାର

କଲା, 22ଆଉ ସାତ ଜଣଯାକ ନିଃସନାନ େହାଇ ମେଲ; ସମସଙ େଶଷେର

େସହି ସୀ ମ ମଲା। 23 ପୁନରୁତାନ ସମୟେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ

ଉଠିେବ, େସେତେବେଳ େସମାନଙ ମ ରୁ େସ କାହାର ସୀ େହବ? ସାତ

ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥେଲ। 24 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଧମଶାସ ପୁଣି, ଈଶରଙ ଶକି ମ ନ ଜାଣିବା କି ତୁମମାନଙ ଭାନିର କାରଣ

ନୁେହଁ? 25 େଯଣୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପୁନରୁତାନ େହଲା ଉତାେର େଲାେକ

ବିବାହ କରନି ନାହ କିମା ବିବାହିତା ହୁଅନି ନାହ, କିନୁ ସଗସ ଦୂତମାନଙ

ପରି ରୁହନି। 26 ମାତ ମୃତମାେନ େଯ ଉତିତ ହୁଅନି, େସ ସମନେର

ତୁେମମାେନ କି େମାଶାଙ ଶାସେର ବୁଦାର ବୃତାନେର ପାଠ କରି ନାହଁ େଯ

ଈଶର କିପରି ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମ ଅବହାମଙ ଈଶର, ଇ ହାକଙ

ଈଶର ଓ ଯାକୁବଙ ଈଶର? 27 େସ ମୃତମାନଙର ଈଶର ନୁହଁନି, ମାତ

ଜୀବିତମାନଙର। ତୁେମମାେନ ବଡ଼ ଭାନ େହଉଅଛ।” 28 େସେତେବେଳ

ଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ପାଖକୁ ଆସି େସମାନଙର ବାଦାନୁବାଦ ଶୁଣି

ଓ ଯୀଶୁ େଯ େସମାନଙୁ ଯଥାଥ ଉତର େଦଇଅଛନି, ଏହା ଜାଣି ତାହାଙୁ

ପଚାରିେଲ, ସମସ ଆ ା ମ େର େକଉଁ ଆ ା ପଧାନ? 29ଯୀଶୁ ଉତର

େଦେଲ, “ପଧାନ ଆ ା ଏହି, େହ ଇସାଏଲ, ଶୁଣ; ପଭୁ ଆମମାନଙ ଈଶର

ଏକମାତ ପଭୁ ଅଟନି; 30 ‘ଆଉ ତୁେମ ଆପଣା ସମସ ଅନଃକରଣ, ସମସ

ପାଣ, ସମସ ମନ ଓ ସମସ ଶକି େଦଇ ପଭୁ ଆପଣା ଈଶରଙୁ େପମ କର।’
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31 ଦିତୀୟଟି ଏହି, ‘ତୁେମ ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କର।’

ଏହି ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ଅେପକା ଆଉ େକୗଣସି େଶଷ ଆ ା ନାହ।” 32 େସଥେର

େସହି ଶାସୀ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ତାହା ସତ , େସ େଯ ଏକ ଓ

ତାହାଙ ବିନା ଆଉ େକହି ନାହ, ଏହା ଆପଣ ଯଥାଥ କହିଅଛନି; 33 ପୁଣି,

ସମସ ଅନଃକରଣ, ସମସ ବୁଦି ଓ ସମସ ଶକି େଦଇ ତାହାଙୁ େପମ କରିବା

ଏବଂ ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କରିବା ସମସ େହାମବଳି ଓ ବଳିଦାନ

ଅେପକା ଗୁରୁତର। 34 େସ ବୁଦି ସହିତ ଉତର େଦଇଅଛନି େଦଖ ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଈଶରଙ ରାଜ ଠାରୁ ତୁେମ ଦୂରବତୀ ନୁହଁ।” ଏଥଉତାେର

େକହି ତାହାଙୁ ଆଉ େକୗଣସି ପଶ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହ। 35 କିନୁ

ଯୀଶୁ ମନିରେର ଶିକା େଦଉଥବା ସମୟେର ଉତର େଦେଲ, “ଖୀଷ େଯ

ଦାଉଦଙ ସନାନ, ଏହା ଶାସୀମାେନ କିପରି କହନି? 36 ସୟଂ ଦାଉଦ ପବିତ

ଆତାଙ ଦାରା ପୂଣ େହାଇ କହିଥେଲ, ‘ପଭୁ େମାହର ପଭୁଙୁ କହିେଲ, ଆେମ

େଯପଯ ନ ତୁମର ଶତୁମାନଙୁ ତୁମ ପାଦ ତେଳ ରଖ ନାହଁୁ, େସପଯ ନ

ଆମର ଦକିଣେର ବସିଥାଅ।’ 37 ସୟଂ ଦାଉଦ ତାହାଙୁ ପଭୁ େବାଲ କହନି;

େତେବ େସ କିପକାେର ତାହାଙର ସନାନ?” 38 ସବସାଧାରଣ େଲାେକ

ଆନନେର ତାହାଙ କଥା ଶୁଣୁଥେଲ। ପୁନଶ, େସ ଆପଣା ଶିକା ମ େର

କହିେଲ, “ଶାସୀମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ! େସମାେନ ଲମା ବସ ପରିଧାନ

କରି ଭମଣ କରିବାକୁ, ପୁଣି, ହାଟ ବଜାରେର ନମସାର, 39 ସମାଜଗୃହେର

ପଧାନ ଆସନ ଓ େଭାଜିେର ପଧାନ ସାନ ଗହଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନି;

40 େସମାେନ ବିଧବାମାନଙର ଗୃହସବୁ ଗାସ କରନି ଓ ଛଳନା କରି ଦୀଘ

ପାଥନା କରନି; େସମାେନ ଗୁରୁତର ଦଣ ପାଇେବ।” 41 ପେର େସ ଭଣାର

ସମୁଖେର ବସି େଲାକସମୂହ କିପରି ଭଣାରେର ପଇସା ପକାଉଅଛନି,

ତାହା େଦଖୁଥେଲ। େସେତେବେଳ ଅେନକ ଧନୀ େଲାକ ଭଣାରେର େବଶି

ପକାଇେଲ; 42ଆଉ ଜେଣ ଦରିଦ ବିଧବା ଆସି ଏକ ପାହୁଲା ମୂଲ ର ଦୁଇ

କୁଦ ମୁଦା ଭଣାରେର ପକାଇଲା। 43 ତହେର ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ

ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଭଣାରେର ମୁଦା

ପକାଉଥବା ସମସ େଲାକଙ ଅେପକା ଏହି ଦରିଦ ବିଧବା ଅଧକ ପକାଇଅଛି;

44 କାରଣ ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା ଅତିରିକ ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇେଲ,
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କିନୁ ଏ ଆପଣାର ଅନାଟନ ଅବସାେର ନିଜ ପାଣ ବଞାଇବା ନିମେନ ତାହାର

ଯାହା କିଛି ଥଲା, େସହିସବୁ ପକାଇଲା।”

13ଯୀଶୁ ମନିରରୁ ବାହାରିଯାଉଥବା ସମୟେର ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, େଦଖନୁ, କିପରି ପସର ଓ କିପରି

ପାସାଦ! 2 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ଏହି ସମସ

ବୃହ ପାସାଦ େଦଖୁଅଛ? ଏକ ପସର ଅନ ପସର ଉପେର ରହିବ ନାହ,

ସମସ ହ ଭୂମିସା େହବ।” 3 ପେର େସ ଜୀତପବତ ଉପେର ମନିର

ସମୁଖେର ବସେନ ପିତର, ଯାକୁବ, େଯାହନ ଓ ଆନିୟ ତାହାଙୁ େଗାପନେର

ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏସବୁ େକେବ ଘଟିବ, 4 ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର

ଏହିସବୁ ସଫଳ େହବା ସନିକଟ େହବ, େସ ସମୟର ଲକଣ କଅଣ, ତାହା

ଆମମାନଙୁ କହନୁ। 5 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

“ସାବଧାନ, େକହି େଯପରି ତୁମମାନଙୁ ଭାନ ନ କେର। 6 ଅେନେକ

େମା ନାମେର ଆସି, ମଁୁ ଖୀଷ େବାଲ କହି ଅେନକଙୁ ଭାନ କରିେବ। 7

ମାତ ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ଯୁଦର ବିଷୟ ଓ ସଂଗାମର ଜନରବ

ଶୁଣିବ, େସେତେବେଳ ବ ାକୁଳ ହୁଅ ନାହ; ଏହି ସମସ ଅବଶ ଘଟିବ,

କିନୁ େସହି କାଳ ସୁଦା ଯୁଗାନ ନୁେହଁ। 8 କାରଣ ଜାତି ବିପକେର ଜାତି

ଓ ରାଜ ବିପକେର ରାଜ ଉଠିବ, ପୁଣି, ସାେନ ସାେନ ଭୂମିକମ େହବ

ଓ ଦୁଭକ ପଡ଼ିବ; ଏହି ସମସ ପସବେବଦନାର ଆରମମାତ। 9 କିନୁ

ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; େଲାେକ

ତୁମମାନଙୁ ବିଚାରସଭାମାନଙେର ସମପଣ କରିେବ, ଆଉ ତୁେମମାେନ

ସମାଜଗୃହଗୁଡ଼ିକେର ପହାରିତ େହବ ଏବଂ େମା ସକାେଶ ଶାସନକତା

ଓ ରାଜାମାନଙ ଛାମୁେର େସମାନଙ ପତି ସାକ େଦବା ନିମେନ ଠିଆ

କରାଯିବ। 10 ପୁଣି, ସମସ ଜାତି ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପଥମେର ଅବଶ

େଘାଷଣା କରାଯିବ। 11 ଏଣୁ େଯେତେବେଳ େଲାେକ ତୁମମାନଙୁ େଘନିଯାଇ

ସମପଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ କଅଣ କହିବ, େସ ବିଷୟେର

ପୂବରୁ ଚିନିତ ହୁଅ ନାହ; କିନୁ େସହି ସମୟେର ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଦିଆଯିବ,

ତାହା କୁହ; କାରଣ ତୁେମମାେନ ବକା ନୁହଁ, ମାତ ପବିତ ଆତା ବକା ଅଟନି।

12 ଭାଇ ଭାଇକୁ ଓ ପିତା ପୁତକୁ ମୃତୁ େଭାଗ କରିବା ନିମେନ ସମପଣ

କରିେବ; ପୁଣି, ସନାନମାେନ ପିତାମାତାଙ ବିରୁଦେର ଉଠି େସମାନଙୁ ବଧ
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କରିେବ; 13ଆଉ, େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମମାେନ ସମସଙ ଦାରା

ଘୃଣିତ େହବ; ମାତ େଯ େଶଷ ପଯ ନ େଧୖଯ ଧରି ରହିବ, େସ ପରିତାଣ

ପାଇବ।” 14 “କିନୁ ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ େସହି ଧଂସକାରୀ ଘୃଣ

ବସୁକୁ, େଯଉଁଠାେର ଅବସିତ େହବା ଉଚି ନୁେହଁ, େସଠାେର ଅବସିତ

େଦଖବ (ପାଠକ ବୁଝନୁ), େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର

ଥାଆନି, େସମାେନ ପବତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଉନୁ; 15 େଯ ଛାତ ଉପେର

ଥାଏ, େସ ଆପଣା ଘରୁ େକୗଣସି ପଦାଥ େଘନିଯିବା ପାଇଁ ଓହାଇ ନ

ଆସୁ ବା ଭତରକୁ ନ ଯାଉ; 16 ପୁଣି, େଯ େକତେର ଥାଏ, େସ ଆପଣା

ବସ େଘନିଯିବା ପାଇଁ େଫରି ନ ଯାଉ। 17 େସହି ସମୟେର େଯଉଁମାେନ

ଗଭବତୀ ଓ ସନ ଦାତୀ, ହାୟ, େସମାେନ େକଶର ପାତ! 18କିନୁ ଏହା

େଯପରି ଶୀତକାଳେର ନ ଘେଟ, ଏଥପାଇଁ ପାଥନା କର। 19 କାରଣ େସହି

କାଳେର ଏପରି େକଶ ଘଟିବ େଯ, ଈଶରଙ କୃତ ସୃଷି ଆରମରୁ ଆଜି

ପଯ ନ େସହିପରି ଘଟି ନାହ, ପୁଣି, େକେବ େହଁ ଘଟିବ ନାହ। 20ଆଉ ପଭୁ

େସହି ସମୟ େଯେବ ଉଣା କରି ନ ଥାଆେନ, େତେବ େକୗଣସି ମନୁଷ

ପରିତାଣ ପାଆନା ନାହ; ମାତ େସ େଯଉଁମାନଙୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି,

େସହି ମେନାନୀତ େଲାକଙ ନିମେନ େସହି ସମୟ ଊଣା କରିଅଛନି। 21

େସେତେବେଳ ‘େଦଖ, ଖୀଷ ଏଠାେର’ କିମା ‘େଦଖ, େସଠାେର,’ େକହି

େଯେବ ତୁମମାନଙୁ ଏପରି କହିବ, େତେବ ତାହା ବିଶାସ କର ନାହ। 22

ଭଣ ଖୀଷମାେନ ଓ ଭଣ ଭାବବାଦୀମାେନ ଉଠି ଏପରି ଚିହ ଓ ଅଦୁତ

କମମାନ େଦଖାଇେବ େଯ, ଯଦି ସମବ ହୁଏ, େତେବ ମେନାନୀତ େଲାକଙୁ

ଭାନ କରିେବ। 23 କିନୁ ତୁେମମାେନ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ; ମଁୁ ପୂବରୁ

ତୁମମାନଙୁ ସମସ ବିଷୟ ଜଣାଇଲ।” 24 “ମାତ େସହି ସମୟେର େସହି

େକଶ ଉତାେର ‘ସୂଯ ଅନକାରମୟ େହବ ଓ ଚନ ଆେଲାକ େଦବ ନାହ,

25 ପୁଣି, ନକତମାଳା ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେବ ଓ ଆକାଶମଣଳସ

ଶକିସମୂହ ବିଚଳିତ େହେବ।’ 26 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ ପୁତଙୁ

ମହାପରାକମେର ଓ ମହାମହିମା ସହ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା

େଦଖେବ। 27 େସ ସମୟେର େସ ଦୂତମାନଙୁ େପରଣ କରି ପୃଥବୀର େଶଷ

ସୀମାରୁ ଆକାଶର େଶଷ ସୀମା ପଯ ନ ଚତୁଦଗରୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ

େଲାକମାନଙୁ ଏକତ କରିେବ।” 28 “ଡିମିରିବୃକରୁ ଦୃଷାନ ଶିକା କର;
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େଯେତେବେଳ ତାହାର ଶାଖା ସରସ େହାଇ ପଲବିତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ

ଗୀଷକାଳ ସନିକଟ େବାଲ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଥାଅ; 29 େସହିପରି ତୁେମମାେନ

ମ ଏହି ସମସ ଘଟଣା େଦଖେଲ େସ ଦାରେର ସନିକଟ, ଏହା ଜାଣ। 30

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଏସମସ ନ ଘଟିବା ପଯ ନ ଏହି ବତମାନ

ପିଢ଼ି େକୗଣସି ପକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହ। 31ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ େଲାପ

ପାଇବ, ମାତ େମାହର ବାକ ସମୂହ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହ।” 32 “କିନୁ

େସହି ଦିନ କି ସମୟ ବିଷୟ େକହି ଜାଣନି ନାହ, ସଗସ ଦୂତମାେନ କିମା

ପୁତ ସୁଦା ଜାଣନି ନାହ, େକବଳ ପିତା ଜାଣନି। 33 ତୁେମମାେନ ସାବଧାନ

େହାଇଥାଅ, ଜାଗି ରୁହ; କାରଣ େସ ସମୟ େକେବ େହବ, ତାହା ତୁେମମାେନ

ଜାଣ ନାହ। 34 ତାହା ଏହିପରି, େଯପରି ଜେଣ ବ କି ଆପଣା ଗୃହ ତ ାଗ

କରି ବିେଦଶେର ପବାସ କରୁଅଛନି, ଆଉ େସ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଅଧକାର

େଦଇ ପେତ କର କାଯ ନିରୂପଣ କରିଅଛନି ଓ ଦାରପାଳକକୁ ମ ଜାଗି

ରହିବାକୁ ଆ ା େଦଇଅଛନି। 35 ଅତଏବ, କାେଳ ଗୃହକତା ହଠା ଆସି

ତୁମମାନଙୁ ନିଦିତ େଦଖନି, 36 ଏଥନିମେନ ଜାଗତ ଥାଅ, କାରଣ େସ

ସନ ାେବେଳ, କିମା ଅଧରାତିେର, କିମା କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟେର, କିମା

ସକାେଳ, େକେତେବେଳ େଯ ଆସିେବ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ। 37

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା କହୁଅଛି, ତାହା ସମସଙୁ କହୁଅଛି, ‘ଜାଗତ ଥାଅ।’”

14ନିସାର ପବ ଓ ଖମୀରଶୂନ ରୁଟିର ପବ ପଡ଼ିବାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ଥଲା।

େସହି ସମୟେର ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ କିପରି ଯୀଶୁଙୁ ଛଳେର

ଧରି ବଧ କରିପାରନି, େସଥର ଉପାୟ େଖାଜୁଥେଲ। 2 କାରଣ େସମାେନ

କହିେଲ, ପବ ସମୟେର ନୁେହଁ, କାେଳ େଲାକଙ ମ େର ଗଣେଗାଳ

େହବ। 3 େସ େବଥନୀୟାେର କୁଷେରାଗରୁ ସୁସ ପାଇଥବା ଶିେମାନଙ

ଗୃହେର େଭାଜନେର ବସିଥବା ସମୟେର ଜେଣ ସୀେଲାକ େଗାଟିଏ ପାତେର

ବହୁମୂଲ ବିଶୁଦ ଜଟାମାଂସୀ ସୁଗନି େତୖଳ ଆଣି େସହି ପାତ ଭାଙି ତାହାଙ

ମସକେର ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 4 କିନୁ େକେତକ େଲାକ ବିରକ େହାଇ

ପରସରକୁ କହିେଲ, େତୖଳ କାହକି ଏପରି ନଷ େହଲା? 5 ଏହି େତୖଳ ତ

ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ଟଙାରୁ ଅଧକ ମୂଲ େର ବିକୟ କରାଯାଇ

ଦରିଦମାନଙୁ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାଆନା। େତଣୁ େସମାେନ େସହି ସୀେଲାକକୁ

ଗାଳି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 6 କିନୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାହକି
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ତାହାକୁ କଷ େଦଉଅଛ? େସ େମା ପତି ଉତମ କମ କରିଅଛି। 7 କାରଣ

ଦରିଦମାେନ ତ ସବଦା ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଅଛନି, ଆଉ ତୁମମାନଙର

େଯେତେବେଳ ଇଚା, େସେତେବେଳ େସମାନଙର ଉପକାର କରିପାର; ମାତ

ମଁୁ ସବଦା ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ନ ଥବି। 8 ତାହାର ଯାହା ସା , ତାହା େସ

କରିଅଛି; େସ ସମାଧ ନିମେନ େମାହର ଶରୀରକୁ ପୂବରୁ େତୖଳେର ଅଭେଷକ

କରିଅଛି। 9 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ସମସ ଜଗତର େଯେକୗଣସି

ସାନେର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କରାଯିବ, େସ ସାନେର ଏ ସୀେଲାକର

ସରଣାେଥ ତାହାର ଏହି କମର କଥା ମ କୁହାଯିବ।” 10 େସଥେର ବାର

ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ ପଧାନ

ଯାଜକମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଗଲା।

11 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଆନନିତ େହେଲ ଓ ତାହାଙୁ ଟଙା େଦବା ପାଇଁ

ପତି ା କେଲ। େସଥେର େସ ତାହାଙୁ ସୁବିଧା ଅନୁସାେର କିପରି ଧରାଇେଦଇ

ପାେର, ଏହା ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 12ପେର ଖମୀରଶୂନ ରୁଟି

ପବର ପଥମ ଦିନେର, େଯଉଁ ଦିନ ନିସାର ପବର େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ

କରାଯାଏ, େସହି ଦିନ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ଆେମମାେନ

ଯାଇ େକଉଁ ସାନେର ଆପଣଙ ନିମେନ ନିସାର ପବର େଭାଜ ପସୁତ କରିବୁ

େବାଲ ଆପଣ ଇଚା କରନି? 13 େସଥେର େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ

ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁେମମାେନ ନଗରକୁ ଯାଅ, ଆଉ

ଜଳକୁମ େଘନି ଯାଉଥବା ଜେଣ େଲାକ ତୁମମାନଙୁ େଭଟିବ; ତାହାର ପେଛ

ପେଛ ଯାଅ; 14 େସ େଯଉଁ ଗୃହେର ପେବଶ କରିବ, େସହି ଗୃହର କତାଙୁ

କୁହ, ଗୁରୁ ପଚାରୁଅଛନି, ମଁୁ େମାହର ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େଯଉଁଠାେର

ନିସାର ପବର େଭାଜ ପାଳନ କରିବି, େମାହର େସହି ଅତିଥଶାଳା କାହ?

15 େସଥେର େସ ତୁମମାନଙୁ ସୁସଜିତ ଓ ପସୁତ େଗାଟିଏ ଉପରିସ ବୃହତ

େକାଠରୀ େଦଖାଇେଦେବ; େସ ସାନେର ଆମମାନଙ ପାଇଁ ପସୁତ କର।”

16 ତହେର ଶିଷ ମାେନ ପସାନ କରି ନଗରେର ପେବଶ କେଲ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସହିପରି େଦଖ ନିସାର ପବର େଭାଜ ପସୁତ

କେଲ। 17 ସନ ା ହୁଅେନ େସ ବାର ଶିଷ ଙ ସହିତ ଆସିେଲ। 18 େସମାେନ

ବସି େଭାଜନ କରୁଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ, େଯ କି େମାʼ ସାଙେର େଭାଜନ କରୁଅଛି,
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େସ େମାେତ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବ।” 19 େସଥେର ଶିଷ ମାେନ

ଦୁଃଖତ େହାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ କଅଣ

ମଁୁ? 20 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ବାରଜଣଙ ମ ରୁ ଜେଣ, େଯ କି େମାʼ

ସହିତ ପାତେର ହାତ ବୁଡ଼ାଉଅଛି। 21 ମନୁଷ ପୁତଙ ବିଷୟେର େଯପରି

େଲଖାଅଛି, େସହିପରି େସ ଯାଉଅଛନି ସତ , କିନୁ େଯଉଁ େଲାକ ଦାରା

ମନୁଷ ପୁତ ଶତୁ ହସେର ସମପତ େହଉଅଛନି, ହାୟ, େସ ଦଣର ପାତ!

େସହି େଲାକ ଜନ େହାଇ ନ ଥେଲ ତାହା ପକେର ଭଲ େହାଇଥାଆନା।”

22 େସମାେନ େଭାଜନ କରୁଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ ରୁଟି େଘନି ଆଶୀବାଦ

କେଲ ଓ ତାହା ଭାଙି େସମାନଙୁ େଦଇ କହିେଲ, “ନିଅ, ଏହା େମାହର

ଶରୀର।” 23 ପୁଣି, େସ ପାନପାତ େଘନି ଧନ ବାଦ େଦଇ ଶିଷ ମାନଙୁ

େଦେଲ ଓ ସମେସ େସଥରୁ ପାନ କେଲ। 24 ଆଉ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “େଯଉଁ ନିୟମର ରକ ଅେନକଙ ନିମେନ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ, ଏ

େମାହର େସହି ରକ। 25 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯଉଁ ଦିନ ମଁୁ

ଈଶରଙ ରାଜ େର ନୂଆ କରି ଦାକାଫଳର ରସ ପାନ କରିବି, େସହି ଦିନ

ପଯ ନ ଏହା ଆଉ େକେବ େହଁ ପାନ କରିବି ନାହ।” 26 ପୁଣି, େସମାେନ

ସବଗାନ କଲା ଉତାେର ଜୀତପବତକୁ ବାହାରିଗେଲ। 27 େସେତେବେଳ

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସମେସ ବିଘ ପାଇବ, କାରଣ

େଲଖାଅଛି, ‘ଆେମ େମଷପାଳକକୁ ପହାର କରିବା, ଆଉ େମଷଗୁଡ଼ିକ

ଛିନଭନ େହାଇଯିେବ।’ 28 କିନୁ ମଁୁ ଉତିତ େହବା ପେର ତୁମମାନଙ ଆେଗ

ଗାଲଲୀକୁ ଯିବି।” 29 ମାତ ପିତର ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଯଦ ପି ସମେସ

ବିଘ ପାଇେବ, ତଥାପି ମଁୁ ପାଇବି ନାହ। 30 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ତୁମକୁ ସତ କହୁଅଛି, ଆଜି ଏହି ରାତିେର କୁକୁଡ଼ା ଦିତୀୟ ଥର ଡାକିବା

ପୂବରୁ ତୁେମ େମାେତ ତିନି ଥର ଅସୀକାର କରିବ।” 31 କିନୁ ପିତର

ଦୃଢ଼ରୂେପ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଯଦି େମାେତ ଆପଣଙ ସାଙେର ମରିବାକୁ

ହୁଏ, ତଥାପି ମଁୁ ଆପଣଙୁ େକେବ େହଁ ଅସୀକାର କରିବି ନାହ। ପୁଣି, ସମେସ

ମ େସହି ପକାର କହିେଲ। 32 ପେର େସମାେନ େଗ ଶିମାନୀ ନାମକ

େଗାଟିଏ ସାନକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ପାଥନା କରୁଥବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ଏଠାେର ବସିଥାଅ।” 33 ପୁଣି,

େସ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନଙୁ ସାଙେର େଘନି ଅତ ନ ବିସୟାନିତ
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ଓ ବ ାକୁଳ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 34 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“େମାହର ପାଣ ମୃତୁ େଭାଗ କରିବା ପରି ଅତ ନ େଶାକାକୁଳ େହଉଅଛି;

ତୁେମମାେନ ଏଠାେର ରହି ଜାଗିଥାଅ।” 35 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଅଳ ଦୂର ଆଗକୁ

ଯାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ି, ଯଦି େହାଇପାେର, େସହି ସମୟ ତାହାଙଠାରୁ େଯପରି

ଦୂର ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36ଆଉ ଯୀଶୁ କହିେଲ,

“ଆବା, ପିତଃ, ସମସ ତୁମର ସା ; ଏହି ପାନପାତ େମାʼଠାରୁ ଦୂର କର;

ତଥାପି େମାହର ଇଚା ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମର ଇଚା।” 37 ପୁଣି, େସ ଆସି

ଶିଷ ମାନଙୁ ନିଦିତ େଦଖେଲ ଓ ପିତରଙୁ କହିେଲ, “ଶିେମାନ, ତୁେମ

କଅଣ େଶାଇପଡ଼ିଲ? ଘଣାଏ େହେଲ ଜାଗି ପାରିଲ ନାହ? 38 ପରୀକାେର

େଯପରି ନ ପଡ଼, ଏଥପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପାଥନା କର; ଆତା ଇଚୁକ ସତ ,

ମାତ ଶରୀର ଦୁବଳ।” 39 େସ ପୁନବାର ଯାଇ ପୂବ ପରି କଥା କହି ପାଥନା

କେଲ। 40 ପୁନଶ େସ ଆସି େସମାନଙୁ ନିଦିତ େଦଖେଲ, କାରଣ େସମାନଙ

ଆଖ ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥଲା, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ କି ଉତର େଦେବ, ତାହା

ଜାଣି ନ ଥେଲ। 41 ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଥର ଆସି ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ଅଳ

କଣ ଶୟନ କରି ବିଶାମ କର; ଯେଥଷ େହଲାଣି; େସହି ସମୟ ଉପସିତ;

େଦଖ, ମନୁଷ ପୁତ ପାପୀମାନଙ ହସେର ସମପତ େହଉଅଛନି। 42 ଉଠ,

ଆେମମାେନ ଯିବା, େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରୁଅଛି,

େସ ନିକଟବତୀ।” 43ଆଉ ତ କଣା , ଯୀଶୁ କଥା କହୁଥବା ସମୟେର,

ଦାଦଶଙ ମ ରୁ ଯିହୂଦା ନାମକ ଜେଣ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପଧାନ ଯାଜକ,

ଶାସୀ ଓ ପାଚୀନବଗଙଠାରୁ େଲାକସମୂହ ଖଡ ଓ େଠଙା ଧରି ଆସିେଲ।

44 ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣକାରୀ େସମାନଙୁ ଏହି ସେଙତ େଦଇ

କହିଥଲା, ମଁୁ ଯାହାଙୁ ଚୁମନ କରିବି, େସ େସହି; ତାହାଙୁ ଧରି ସାବଧାନେର

େଘନିଯିବ। 45 ଏଣୁ େସ େସହିକଣି ତାହାଙ ପାଖକୁ ଯାଇ, େହ ଗୁରୁ େବାଲ

କହି ତାହାଙୁ ଚୁମନ କଲା। 46 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙ ଉପେର ହାତ

ପକାଇ ତାହାଙୁ ଧରିେଲ। 47କିନୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ଖଣା ବାହାର କେଲ ଏବଂ ମହାଯାଜକଙ ଦାସକୁ ଆଘାତ

କରି ତାହାର କାନ କାଟିପକାଇେଲ। 48ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“ଡକାଇତ ବିରୁଦେର ବାହାରିବା ପରି ଖଣା ଓ େଠଙା େଘନି ତୁେମମାେନ

କଅଣ େମାେତ ଧରିବାକୁ ଆସିଲ? 49 ମଁୁ ପତିଦିନ ତୁମମାନଙ ସହିତ
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ମନିରେର ଥାଇ ଶିକା େଦଉଥଲ, କିନୁ ତୁେମମାେନ େମାେତ ଧରିଲ ନାହ;

ମାତ ଧମଶାସର ବାକ ସମୂହ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, େସଥନିମେନ ଏହି

ସମସ ଘଟୁଅଛି।” 50 େସେତେବେଳ ସମେସ ତାହାଙୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗେଲ।

51 କିନୁ ଜେଣ ଯୁବା ଉଲଗ େଦହେର ଖେଣ ସରୁ ଚାଦର େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ

ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥଲା; େସମାେନ ତାହାକୁ ଧରିେଲ, 52 ମାତ େସ

େସହି ସରୁ ଚାଦର ଖଣିକ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଖାଲ େଦହେର ପଳାଇଗଲା। 53

ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ ମହାଯାଜକଙ ନିକଟକୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ପଧାନ

ଯାଜକ, ପାଚୀନ ଓ ଶାସୀମାେନ ସମେସ ଆସି ଏକତ େହେଲ। 54 ପିତର

ଦୂରେର ରହି ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ମହାଯାଜକଙ ପାଙଣ ଭତରକୁ ଗେଲ

ଓ ପଦାତିକମାନଙ ସହିତ ବସି ନିଆଁ େସକି େହଉଥେଲ। 55 ଇତିମ େର

ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ସମସ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ

ତାହାଙ ବିରୁଦେର ସାକ ଅେନଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ ପାଇେଲ

ନାହ; 56 କାରଣ ଅେନେକ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ମିଥ ା ସାକ େଦେଲ

େହଁ େସମାନଙର ସାକ ମିଶିଲା ନାହ। 57 ପେର େକେତକ େଲାକ ଉଠି

ତାହାଙ ବିରୁଦେର ମିଥ ା ସାକ େଦଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 58ଆେମମାେନ

ଏହାକୁ ଏହି କଥା କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ, ମଁୁ ଏହି ହସକୃତ ମନିରକୁ ଭାଙି ତିନି

ଦିନ ମ େର ଆଉ େଗାଟିଏ ଅହସକୃତ ମନିର ନିମାଣ କରିବି। 59 କିନୁ

ଏଥେର ମ େସମାନଙର ସାକ ମିଶିଲା ନାହ। 60ତହେର ମହାଯାଜକ

ମ ସଳେର ଠିଆ େହାଇ ଯୀଶୁଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁମ ବିରୁଦେର ଏମାେନ

ଏ େଯଉଁ ସାକ େଦଉଅଛନି, େସଥେର କିଛି ଉତର େଦଉ ନାହଁ? 61

କିନୁ େସ ନୀରବ େହାଇ ରହି େକୗଣସି ଉତର େଦେଲ ନାହ। ମହାଯାଜକ

ପୁନବାର ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ ପରମଧନ ଙ ପୁତ ଖୀଷ କି? 62

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି; ପୁଣି, ଆପଣମାେନ ମନୁଷ ପୁତଙୁ ପରାକମର

ଦକିଣ ପାଶେର ଉପବିଷ ଓ ଆକାଶର େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରିବା

େଦଖେବ।” 63 େସଥେର ମହାଯାଜକ ଆପଣା ଅଙରଖା ଚିରି କହିେଲ,

ସାକୀେର ଆମମାନଙର ଆଉ କଅଣ ପେୟାଜନ? 64ଆପଣମାେନ ତ

ଈଶର ନିନା ଶୁଣିେଲ; ଆପଣମାନଙର ବିଚାର କଅଣ? ଏଥେର େସମାେନ

ସମେସ େସ ପାଣଦଣ େଯାଗ େବାଲ ମତ େଦେଲ। 65 ପୁଣି, େକହି େକହି

ତାହାଙ ଉପେର େଛପ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହାଙ ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ
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ତାହାଙୁ ବିଧା ମାରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ! ପମାଣ େଦ।

ଆଉ ପଦାତିକମାେନ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁ ମାରୁ ତାହାଙୁ ଧରି େଘନିଗେଲ। 66

ଇତିମ େର ପିତର ତେଳ ପାଙଣେର ଥବା ସମୟେର ମହାଯାଜକଙର

ଦାସୀ ଆସି ପିତରଙୁ ନିଆଁ େସକି େହଉଥବାର େଦଖଲା, 67ଆଉ ତାହାଙୁ

ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିଲା, ତୁେମ ମ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ ସାଙେର ଥଲ।

68କିନୁ େସ ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, ମଁୁ ତାହାକୁ ଜାେଣ ନାହ, ଆଉ ତୁେମ

କଅଣ କହୁଅଛ, ମଁୁ ବୁଝୁ ନାହ। ପେର େସ ଦାଣଦାରକୁ ବାହାରିଗେଲ; 69

ପୁଣି, େସହି ଦାସୀ ତାହାଙୁ େଦଖ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙୁ

ଆଉ ଥେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ। 70 କିନୁ େସ

ପୁନବାର ଅସୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପୁନଶ ଅଳ ସମୟ ପେର ପାଖେର

ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାେନ ପିତରଙୁ କହିେଲ, ତୁେମ ନିଶୟ େସମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ, କାରଣ ତୁେମ ତ ଗାଲଲୀୟ େଲାକ। 71 କିନୁ େସ ଅଭଶାପ

େଦଇ ଓ ଶପଥ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମମାେନ େଯଉଁ େଲାକର କଥା

କହୁଅଛ, ମଁୁ ତାହାକୁ ଜାେଣ ନାହ। 72 େସହିକଣି କୁକୁଡ଼ା ଦିତୀୟ ଥର

ରାବିଲା। ଏଥେର, “କୁକୁଡ଼ା ଦିତୀୟ ଥର ରାବିବା ପୂବରୁ ତୁେମ େମାେତ ତିନି

ଥର ଅସୀକାର କରିବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ କହିଥେଲ, ତାହା

ତାହାଙ ମନେର ପଡ଼ିଲା, ଆଉ େସ େସହି କଥା ଭାବି େରାଦନ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ।

15ପଭାତ େହବାମାେତସମେସମହାସଭା, ଅଥା ପାଚୀନଓଶାସୀମାନଙ

ସହିତ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ସଭା କରି ଯୀଶୁଙୁ ବାନି େଘନିଯାଇ ପୀଲାତଙ

ହସେର ସମପଣ କେଲ। 2 ପୀଲାତ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ କି

ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା? େସ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଆପଣ କହୁଅଛନି।”

3ଆଉ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଯୀଶୁଙ ବିରୁଦେର ଅେନକ ଅଭେଯାଗ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 4 େସଥେର ପୀଲାତ ପୁନବାର ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ କିଛି

ଉତର େଦଉ ନାହଁ? େଦଖ, ଏମାେନ ତୁମ ବିରୁଦେର େକେତ ଅଭେଯାଗ

କରୁଅଛନି। 5କିନୁ ଯୀଶୁ ଆଉ େକୗଣସି ଉତର େଦେଲ ନାହ, େସଥେର

ପୀଲାତ ଚମତୃତ େହେଲ। 6 ମାତ ପବ ସମୟେର େଲାକମାେନ େଯଉଁ

ବନୀକୁ ମାଗୁଥେଲ, ତାହାକୁ େସ େସମାନଙ ନିମେନ ମୁକ କରୁଥେଲ। 7

େଯଉଁ ବିପବୀମାେନ ବିପବ ସମୟେର ନରହତ ା କରିଥେଲ, େସମାନଙ
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ସହିତ ବାରବା ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ବନୀ ଥଲା। 8 େତଣୁ େଲାକସମୂହ

ଉପରକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାେର କରିବା ନିମେନ ଅନୁେରାଧ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 େସଥେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

ତୁେମମାେନ କଅଣ ଇଚା କରୁଅଛ? ଆେମ କଅଣ ତୁମମାନଙ ନିମେନ

ଯିହୁଦୀମାନଙ ରାଜାଙୁ ମୁକ କରିେଦବା? 10 କାରଣ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ

େଯ ଈଷାେର ତାହାଙୁ ସମପଣ କରିଥେଲ, ତାହା େସ ବୁଝିେଲ। 11

ମାତ େସ େଯପରି େସମାନଙ ନିମେନ ବରଂ ବାରବାକୁ ମୁକ କରନି,

େସଥପାଇଁ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ମତାଇେଲ। 12 କିନୁ

ପୀଲାତ ପୁନବାର େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, େତେବ ଯାହାକୁ ତୁେମମାେନ

ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା େବାଲ କହୁଅଛ, ତାହା ପତି ଆେମ କଅଣ କରିବା?

13 େଲାକସମୂହ ପୁଣି, ଚିତାର କେଲ, ତାହାକୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ। 14 େସଥେର

ପୀଲାତ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, କାହକି, େସ କି େଦାଷ କରିଅଛି? କିନୁ

େସମାେନ ଅତ ନ ଚିତାର କେଲ, ତାହାକୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ। 15 ଏଣୁ ପୀଲାତ

େଲାକସମୂହକୁ ସନୁଷ କରିବାକୁ ଇଚା କରି େସମାନଙ ନିମେନ ବାରବାକୁ

ମୁକ କେଲ, ପୁଣି, ଯୀଶୁଙୁ େକାରଡ଼ା ପହାର କରାଇ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା

ନିମେନ ସମପଣ କେଲ। 16 େସଥେର େସୖନ ମାେନ ତାହାଙୁ ପାଙଣ, ଅଥା

ପାସାଦ ଭତରକୁ େଘନିଯାଇ ସମସ େସୖନ ଦଳକୁ ଡାକି ଏକତ କେଲ। 17

େସମାେନ ତାହାଙୁ କୃଷେଲାହିତ ବଣର ବସ ପିନାଇେଲ ଓ କଣାର ମୁକୁଟ

ବନାଇ ତାହାଙ ମସକେର େଦେଲ; 18ଆଉ, େହ ଯିହୁଦୀମାନଙ ରାଜା,

ନମସାର, ଏହା କହି ତାହାଙର ବନନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 19 ପୁଣି,

େସମାେନ େଗାଟିଏ ନଳ େଘନି ତାହାଙ ମୁଣେର ଆଘାତ କେଲ, ଆଉ ଆଣୁ

ମାଡ଼ି ପଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 20 େସମାେନ ତାହାଙୁ ପରିହାସ କଲା

ଉତାେର େସହି କୃଷେଲାହିତ ବଣର ବସ କାଢ଼ିେନଇ ତାହାଙର ନିଜ ବସ

ପିନାଇେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା ନିମେନ ବାହାରକୁ

େଘନିଗେଲ। 21 େସେତେବେଳ ଆେଲ ଜାଣର ଓ ରୂଫଙ ପିତା ଶିେମାନ

ନାମକ ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ପଲୀଗାମରୁ ଆସି େସହି ବାଟ େଦଇ

ଯାଉଥେଲ; େସମାେନ ତାହାଙୁ ତାହାଙର କୁଶ େବାହିବା ପାଇଁ ବା କେଲ।

22ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଗ ଗଥା, ଅଥା କପାଳସଳ ନାମକ ସାନକୁ

ଆଣିେଲ। 23 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ଗନରସ ମିଶିତ ଦାକାରସ ପିଇବାକୁ
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େଦେଲ, କିନୁ େସ ତାହା ଗହଣ କେଲ ନାହ। 24 ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ

କୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ପୁଣି, କିଏ କଅଣ ପାଇବ, ତାହା ଗୁଲବାଣ ଦାରା ସିର

କରି ତାହାଙ ବସସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ମ େର ଭାଗ କରି େନେଲ। 25

ଦିନ ନଅ ଘଣା ସମୟେର େସମାେନ ତାହାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ। 26

ଆଉ ତାହାଙ ଅଭେଯାଗ ଲପିେର ଏହା େଲଖା ଥଲା, ଯିହୁଦୀମାନଙର

ରାଜା। 27 ପୁଣି, ତାହାଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଜେଣ ଓ ବାମ ପାଶେର ଜେଣ,

ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଡକାଇତମାନଙୁ େସମାେନ ତାହାଙ ସହିତ କୁଶେର

ଚଢ଼ାଇେଦେଲ। 28 [େସଥେର ଧମଶାସର ଏହି ବାକ ସଫଳ େହଲା, େସ

ଅଧାମକମାନଙ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ।] 29 େସହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥବା

େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଣ ହଲାଇ ତାହାଙର ନିନା କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ବାଃ! େର ମନିରଭଗକାରୀ ଓ ତିନି ଦିନେର ତାହା ନିମାଣକାରୀ,

30 କୁଶରୁ ଓହାଇ ଆପଣାକୁ ରକା କର। 31 ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ମ

େସହି ପକାେର ଶାସୀମାନଙ ସହିତ ପରସର ମ େର ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରି

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସ ଅନ ମାନଙୁ ରକା କଲା, ନିଜକୁ ରକା କରିପାରୁ

ନାହ। 32 ଇସାଏଲର ରାଜା ଖୀଷ ଏହିକଣି କୁଶରୁ ଓହାଇ ଆସନୁ, େଯପରି

ଆେମମାେନ ତାହା େଦଖ ବିଶାସ କରିବା। ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ

ସହିତ କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥେଲ, େସମାେନ ସୁଦା ତାହାଙୁ ନିନା କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 33 ଦିନ ବାର ଘଣା ସମୟେର େଦଶଯାକ ଅନକାର େଘାଟିଯାଇ

ଦିନ ତିନି ଘଣା ପଯ ନ ରହିଲା। 34 ତିନି ଘଣା ସମୟେର ଯୀଶୁ ଉଚସରେର

ଡାକି କହିେଲ, “ଏଲୀ, ଏଲୀ, ଲାମା ଶବ ଥାନୀ?” ଅଥା “େହ େମାହର

ଈଶର, େହ େମାହର ଈଶର, ତୁେମ କାହକି େମାେତ ପରିତ ାଗ କଲ?” 35

ଏହା ଶୁଣି ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି

କହିେଲ, େଦଖ, େସ ଏଲୀୟଙୁ ଡାକୁଅଛି। 36 ପୁଣି, ଜେଣ େଦୗଡ଼ିଯାଇ

େଗାଟିଏ ଏେଜାବ ଅମରସେର ପୂଣ କରି ତାହା ଖଣିଏ ନଳେର ଲଗାଇ

ତାହାଙୁ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇ କହିଲା, ରୁହ, ଏଲୀୟ ଏହାକୁ ଓହାଇବାକୁ

ଆସୁଅଛନି କି ନାହ େଦଖବା। 37 କିନୁ ଯୀଶୁ ଉଚସର କରି ପାଣତ ାଗ

କେଲ। 38 ପୁଣି, ମନିରର ବିେଚଦବସ ଉପରୁ ତଳ ପଯ ନ ଚିରି ଦୁଇ ଖଣ

େହଲା। 39 ତାହାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା ଶତେସନାପତି ତାହାଙର

ଏହି ପକାର ପାଣତ ାଗ େଦଖ କହିେଲ, ସତ , ଏହି ବ କି ଈଶରଙ ପୁତ
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ଥେଲ। 40 େକେତକ ସୀେଲାକ ମ ଦୂରରୁ େଦଖୁଥେଲ; େସମାନଙ ମ େର

ମ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ, ସାନ ଯାକୁବ ଓ େଯାସିଙ ମାତା ମରୀୟମ, ପୁଣି,

ଶେଲାମୀ ଥେଲ; 41 େସ ଗାଲଲୀେର ଥବା ସମୟେର େସମାେନ ତାହାଙ

ପଶା ଗମନ କରି ତାହାଙର େସବା କରୁଥେଲ; ତାହାଙ ସହିତ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ଆସିଥବା ଆହୁରି ଅେନକ ସୀେଲାକ ମ େଦଖୁଥେଲ। 42 େବଳ

ଗଡ଼ିଆସେନ େସହି ଦିନ ଆେୟାଜନ ଦିନ, ଅଥା ବିଶାମବାରର ପୂବ

ଦିନ ଥବାରୁ, 43 ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେଷଫ ନାମକ ମହାସଭାର ଜେଣ

ସମାନ ସଭ , େଯ ନିେଜ ମ ଈଶରଙ ରାଜ ର ଅେପକାେର ଥେଲ, େସ

ସାହସ ପୂବକ ପୀଲାତଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ ଶରୀର ମାଗିେଲ। 44

କିନୁ େସ େଯ ମରିଗେଲଣି, ଏହା ଶୁଣି ପୀଲାତ ଚମତୃତ େହେଲ, ଆଉ

ଶତେସନାପତିଙୁ ନିକଟକୁ ଡକାଇ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େସ କଅଣ ବହୁତ

େବଳ େହଲା ମେଲଣି? 45 ଶତେସନାପତିଙଠାରୁ ତାହା ାତ େହାଇ

େସ ଶବଟି େଯାେଷଫଙୁ େଦେଲ। 46 େସ ଖଣିଏ ସୂକ ବସ କିଣି ତାହାଙୁ

ଓହାଇ ଆଣି େସଥେର ତାହାଙୁ ଗୁଡ଼ାଇେଲ ଓ ପାହାଡ଼େର େଖାଳା େହାଇଥବା

େଗାଟିଏ ସମାଧେର ତାହାଙୁ େଥାଇେଦଇ ସମାଧ ଦାରେର ଖଣିଏ ପଥର

ଗଡ଼ାଇେଦେଲ। 47 ତାହାଙୁ େକଉଁ ସାନେର ରଖାଗଲା, ତାହା ମ ଦଲୀନୀ

ମରୀୟମ ଓ େଯାସିଙ ମାତା ମରୀୟମ େଦଖେଲ।

16ବିଶାମବାର ବିତିଗଲା ଉତାେର ମ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ, ଯାକୁବଙ

ମାତା ମରୀୟମ ଓ ଶେଲାମୀ ସୁଗନିଦବ କିଣିେଲ, େଯପରି େସମାେନ

ଯାଇ ତାହାଙୁ ମଖାଇେଦଇ ପାରନି। 2 ପୁଣି, ସପାହର ପଥମ ଦିବସର ଅତି

ପତୁ ଷେର େସମାେନ ସମାଧ ନିକଟକୁ ଗେଲ, େସେତେବେଳ ସୂଯ ଉଠିଲା।

3 େସମାେନ ପରସରକୁ କହୁଥେଲ, କିଏ ଆମମାନଙ ପାଇଁ ସମାଧଦାରରୁ

ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇେଦବ? କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ ଥଲା। 4ଏପରି ସମୟେର

େସମାେନ ଚାହ େଦଖେଲ େଯ, ପଥର ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। 5 େସମାେନ

ସମାଧ ମ େର ପେବଶ କରି ଶୁକ ବସ ପରିହିତ ଜେଣ ଯୁବାଙୁ ଦକିଣ

ପାଶେର ବସିଥବା େଦଖ ଅତିଶୟ ଆଶଯ ାନିତ େହେଲ। 6 େସଥେର େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଭୟ କର ନାହ; ତୁେମମାେନ କୁଶେର ହତ ନାଜରିତୀୟ

ଯୀଶୁଙର ଅେନଷଣ କରୁଅଛ; େସ ଉଠିଅଛନି, େସ ଏଠାେର ନାହାନି;

େଦଖ, ଏହି ସାନେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ରଖଥେଲ। 7କିନୁ ତୁେମମାେନ
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ଯାଇ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙୁ ଓ ପିତରଙୁ କୁହ, େସ ତୁମମାନଙ ଆେଗ

ଗାଲଲୀକୁ ଯାଉଅଛନି; ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସପରି

ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ େସଠାେର େଦଖବ। 8 େସଥେର େସମାେନ ବାହାରି

ସମାଧ ନିକଟରୁ ପଳାଇଗେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଭୟେର କମୁଥେଲ ଓ

ଆଶଯ େହାଇଥେଲ, ପୁଣି, କାହାକୁ କିଛି କହିେଲ ନାହ, େଯଣୁ େସମାେନ

ଭୀତ େହାଇଥେଲ। 9 (note: The most reliable and earliest manuscripts

do not include Mark 16:9-20.) [ସପାହର ପଥମ ଦିବସ ପତୁ ଷେର ଯୀଶୁ

ପୁନରୁତାନ କରି, ଯାହାଙଠାରୁ ସାତ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଥେଲ, େସହି ମ ଦଲୀନୀ

ମରୀୟମଙୁ ପଥମେର ଦଶନ େଦେଲ। 10 େସ ଯାଇ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ

ସଙୀ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙୁ ସମାଦ େଦେଲ; େସମାେନ େଶାକ ଓ େରାଦନ

କରୁଥେଲ। 11ଯୀଶୁ େଯ ଜୀବିତ ଅଟନି ଓ ତାହାଙୁ ଦଶନ େଦଇଅଛନି,

ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 12 ଏହି ସମସ ଘଟଣା ଉତାେର

େସମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ େଗାଟିଏ ପଲୀଗାମକୁ ଯାଉଥବା ସମୟେର

େସ ଅନ ରୂପେର େସମାନଙୁ ଦଶନ େଦେଲ, 13 ପୁଣି, େସମାେନ ଯାଇ

ଅନ ମାନଙୁ ସମାଦ େଦେଲ; କିନୁ େସମାନଙ କଥା ସୁଦା େସମାେନ ବିଶାସ

କେଲ ନାହ। 14ଏଥଉତାେର ଏଗାର ଜଣ ଶିଷ ମାେନ େଭାଜନେର ବସିଥବା

ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ ଦଶନ େଦେଲ ଏବଂ େସମାନଙର ଅବିଶାସ ଓ

ହୃଦୟର କଠିନତା େହତୁ େସମାନଙୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ

ତାହାଙୁ ପୁନରୁତିତ େଦଖେଲ, େସମାନଙ କଥା େସମାେନ ବିଶାସ କରି

ନ ଥେଲ। 15 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ସମୁଦାୟ

ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ ମାନବଜାତି ନିକଟେର ସୁସମାଚାର େଘାଷଣା କର।

16 େଯ ବିଶାସ କେର ଏବଂ ବାପିଜିତ ହୁଏ, େସ ପରିତାଣ ପାଇବ; କିନୁ

େସ ବିଶାସ କେର ନାହ, େସ ଦଣା ା ପାଇବ। 17 ଆଉ ଏହିସବୁ ଚିହ

େସମାନଙର ଅନୁବତୀ େହବ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରନି,

େସମାେନ େମା ନାମେର ଭୂତ ଛଡ଼ାଇେବ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାେର କଥା

କହିେବ, ହସେର ସପ ଧରିେବ, 18 ପୁଣି, ପାଣନାଶକ େକୗଣସି ପଦାଥ

ପାନ କେଲ େସମାନଙର କିଛି କତି େହବ ନାହ; େସମାେନ ପୀଡ଼ିତମାନଙ

ଉପେର ହସ େଥାଇେଲ େସମାେନ ସୁସ େହେବ।” 19 ଏହି ରୂେପ ପଭୁ ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କଥା କହିବା ପେର ସଗେର ଗୃହୀତ େହାଇ ଈଶରଙ ଦକିଣ
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ପାଶେର ବସିେଲ। 20 କିନୁ େସମାେନ ପସାନ କରି ସବତ ପଚାର କେଲ,

ଆଉ ପଭୁ େସମାନଙର ସହକମୀ େହାଇ ଅନୁବତୀ ଚିହଗୁଡ଼ିକ ଦାରା େସହି

ବାକ ପମାଣସିଦ କେଲ।]
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ଲୂକ
1ଆରମରୁ େଯଉଁମାେନ ଚାକୁଷ ସାକୀ ଓ ବାକ ର ପରିଚାରକ, େସମାେନ

ଆମମାନଙୁ ସମପଣ କରିବା ଅନୁସାେର, 2ଆମମାନଙ ମ େର ଘଟିଥବା

ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣ ଅେନେକ ଶୃଙଳିତ ରୂେପ ଲପିବଦ କରିବାକୁ ଆଗହ

ପକାଶ କରିଅଛନି। 3 ଅତଏବ, େହ ମାନ ବର ଥୀୟଫଲ, ଆରମରୁ

ସମସ ବିଷୟ ସୂକ ରୂେପ ଅନୁସନାନ କରି େସଥର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣ

ଆପଣଙ ନିମେନ େଲଖବାକୁ ମଁୁ ମ ଉଚି ମେନ କଲ, 4 େଯପରି

ଆପଣ େଯ ସମସ ବିଷୟ ଶିକା ପାଇଅଛନି, େସସବୁର ନିଶୟତା ଜାଣି

ପାରନି। 5 ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର ରାଜା େହେରାଦଙ ସମୟେର ଅବିୟଙ

ଦଳର ଜିଖରୀୟ ନାମେର ଜେଣ ଯାଜକ ଥେଲ; ତାହାଙ ଭାଯ ା ହାେରାଣ

ବଂଶର କନ ା, ତାହାଙର ନାମ ଏଲୀଶାେବଥ। 6 େସମାେନ ଉଭେୟ

ପଭୁଙର ସମସ ଆ ା ଓ ନିୟମ ଅନୁସାେର ନିେଦାଷ ରୂେପ ଆଚରଣ

କରି ଈଶରଙ ଦୃଷିେର ଧାମକ ଥେଲ। 7 କିନୁ େସମାନଙର ସନାନ ନ

ଥଲା, କାରଣ ଏଲୀଶାେବଥ ବନ ା ଥେଲ, ପୁଣି, ଉଭୟଙ ବୟସ ଅଧକ

େହାଇଯାଇଥଲା। 8 େସ ଆପଣା ଦଳର ପାଳି ଅନୁସାେର ଈଶରଙ ନିକଟେର

ଯାଜକ କାଯ କରୁଥବା ସମୟେର, 9 ଯାଜକୀୟ କାଯ ର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ

ଗୁଲବାଣ ଦାରା ତାହାଙୁ ପଭୁଙ ମନିରେର ପେବଶ କରି ଧୂପ େଦବାକୁ

ପଡ଼ିଲା, 10ଆଉ ଧୂପ େଦବା ସମୟେର ସମସ ଜନତା ବାହାେର ପାଥନା

କରୁଥେଲ। 11 େସେତେବେଳ ପଭୁଙର ଜେଣ ଦୂତ ଧୂପେବଦିର ଦକିଣ

ପାଶେର ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ ଦଶନ େଦେଲ। 12 ଜିଖରୀୟ ତାହାଙୁ େଦଖ

ବିଚଳିତ ଓ ଭୟଗସ େହେଲ। 13କିନୁ ଦୂତ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଜିଖରୀୟ,

ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ତୁମର ନିେବଦନ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ଆଉ ତୁମର

ଭାଯ ା ଏଲୀଶାେବଥ ତୁମ ନିମେନ େଗାଟିଏ ପୁତ ପସବ କରିେବ, ପୁଣି,

ତୁେମ ତାହାର ନାମ େଯାହନ େଦବ। 14 େସ ତୁମର ଆନନ ଓ ଉଲାସର

କାରଣ େହବ, ପୁଣି, ଅେନେକ ତାହାର ଜନେର ଆନନ କରିେବ। 15

େଯଣୁ େସ ପଭୁଙ ଛାମୁେର ମହାନ େହବ; େସ ଦାକାରସ କି ମଦ େକେବ

େହଁ ପାନ କରିବ ନାହ, ପୁଣି, ମାତାର ଉଦରରୁ ହ ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ

େହବ, 16 ଆଉ େସ, ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ମ ରୁ ଅେନକଙୁ ପଭୁ

େସମାନଙ ଈଶରଙ ପତି େଫରାଇବ। 17 ପିତାମାନଙ ହୃଦୟ ସନାନମାନଙ
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ପତି ଓ ଅବା ମାନଙୁ ଧାମକମାନଙ ାନେର ଆଚରଣ କରିବା ନିମେନ

େଫରାଇବାକୁ ଏବଂ ପଭୁଙ ସକାେଶ ସୁସଜିତ େଗାଟିଏ ପଜାମଣଳୀ ପସୁତ

କରିବାକୁ େସ ଏଲୀୟଙ ଆତା ଓ ଶକିେର ପଭୁଙ ଆଗେର ଗମନ କରିବ।

18 ଏଥେର ଜିଖରୀୟ ଦୂତଙୁ କହିେଲ, ମଁୁ େକଉଁ ଚିହ ଦାରା ଏହା ଜାଣିବି?

କାରଣ ମଁୁ ତ ବୃଦ, ପୁଣି, େମାହର ଭାଯ ାଙ ବୟସ ଅଧକ େହଲାଣି। 19 ଦୂତ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ ଗାବିଏଲ, ମଁୁ ଈଶରଙ ଉପସିତିେର ଠିଆ ହୁଏ,

ଆଉ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଓ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବାକୁ ମଁୁ ପଠାଯାଇଅଛି।

20 େଦଖ, ଏହି ସମସ ନ ଘଟିବା ଦିନ ପଯ ନ ତୁେମ ନୀରବ ରହି କଥା କହି

ପାରିବ ନାହ, କାରଣ େମାହର େଯଉଁ ସବୁ ବାକ ଯଥା ସମୟେର ସଫଳ

େହବ, େସହିସବୁ ତୁେମ ବିଶାସ କଲ ନାହ। 21ଇତିମ େର େଲାକମାେନ

ଜିଖରୀୟଙ ଅେପକାେର ଥେଲ, ଆଉ ମନିରେର ତାଙର ବିଳମ ଘଟିବାେର

େସମାେନ ଆଶଯ େହଉଥେଲ। 22 କିନୁ େସ ବାହାରି ଆସି େସମାନଙୁ

କଥା କହି ପାରିେଲ ନାହ; ଏଥେର େସ ମନିରେର ଦଶନ ପାଇଅଛନି େବାଲ

େସମାେନ ବୁଝିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ ସେଙତ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ

ମୂକ େହାଇ ରହିେଲ। 23 ପେର ତାହାଙ େସବାପାଳିର ଦିନସବୁ େଶଷ

ହୁଅେନ, େସ ଆପଣା ଘରକୁ ଗେଲ। 24 ଏଥଉତାେର ତାହାଙ ଭାଯ ା

ଏଲୀଶାେବଥ ଗଭବତୀ େହେଲ, ଆଉ େସ ପାଞ ମାସ େଗାପନେର ରହି

କହିେଲ, 25 େଲାକମାନଙ ମ େର େମାହର ଅପମାନ ଦୂର କରିବା ନିମେନ

ପଭୁ କୃପାଦୃଷି କରି େମାʼ ପତି ଏପରି କରିଅଛନି। 26ଏଲୀଶାେବଥଙ ଗଭର

ଛଅ ମାସେର ଗାବିଏଲ ଦୂତ ଈଶରଙ ନିକଟରୁ ଗାଲଲୀର ନାଜରିତ ନାମକ

ନଗରକୁ ଜେଣ କନ ା ନିକଟକୁ ପଠାଗେଲ; 27 ଦାଉଦଙ ବଂଶର େଯାେଷଫ

ନାମକ ଜେଣ ପୁରୁଷଙ ସହିତ ତାହାଙର ବିବାହ ନିବନ େହାଇଥଲା; େସହି

କନ ାଙ ନାମ ମରୀୟମ। 28 େସ ଗୃହେର ପେବଶ କରି ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, ଆେଗା ଅନୁଗହପାତୀ, ତୁମର ମଙଳ େହଉ, ପଭୁ ତୁମର

ସହବତୀ। 29 କିନୁ େସ ଏହି ବାକ େର ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ େହାଇ ଏହା କି

ପକାର ବାକ େବାଲ ମନେର ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 30 େସଥେର

ଦୂତ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେଗା ମରୀୟମ, ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ତୁେମ

ଈଶରଙ ଛାମୁେର ଅନୁଗହ ପାଇଅଛ। 31ଆଉ େଦଖ, ତୁେମ ଗଭଧାରଣ

କରି େଗାଟିଏ ପୁତ ପସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ ନାମ ଯୀଶୁ େଦବ। 32 େସ
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ମହାନ େହେବ ଓ ମହାନ ଈଶରଙ ପୁତ େବାଲ ଖ ାତ େହେବ; ପଭୁ ଈଶର

ତାହାଙୁ ତାହାଙ ପିତା ଦାଉଦଙ ସିଂହାସନ ଦାନ କରିେବ, 33 େସ ଯାକୁବ

ବଂଶ ଉପେର ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଶାସନ କରିେବ, ପୁଣି, ତାହାଙ ରାଜ ର େଶଷ

େହବ ନାହ। (aiōn g165) 34 କିନୁ ମରୀୟମ ଦୂତଙୁ କହିେଲ, ଏହା କିପରି

େହବ? ମଁୁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାେଣ ନାହ। 35 ଦୂତ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ପବିତ

ଆତା ତୁମ ଉପେର ଅବତରଣ କରିେବ ଓ ମହାନ ଈଶରଙ ଶକି ତୁମକୁ

ଆେବାରିବ, ଏଣୁ େଯ ଜାତ େହେବ, େସ ପବିତ ଓ ଈଶରଙ ପୁତ େବାଲ

ଖ ାତ େହେବ। 36 ପୁଣି, େଦଖ, ତୁମର ଆତୀୟା ଏଲୀଶାେବଥ ମ ବୃଦା

ବୟସେର େଗାଟିଏ ପୁତ ଗଭେର ଧାରଣ କରିଅଛନି। େଯ ବନ ା େବାଲ

ଖ ାତ, ତାଙର ଏେବ ଛଅ ମାସ େହଲାଣି; 37 କାରଣ ଈଶରଙଠାରୁ ନିଗତ

େକୗଣସି ବାକ ଶକିହୀନ େହବ ନାହ। 38 ଏଥେର ମରୀୟମ କହିେଲ,

େଦଖନୁ, ମଁୁ ପଭୁଙ ଦାସୀ; ଆପଣଙ ବାକ ାନୁସାେର େମାʼ ପତି ଘଟୁ। ତାହା

ପେର ଦୂତ ତାହାଙ ନିକଟରୁ ପସାନ କେଲ। 39 ଏହି ସମୟେର ମରୀୟମ

ଉଠି ପାବତୀୟ ଅଞଳର ଯିହୂଦା ପେଦଶର େଗାଟିଏ ନଗରକୁ ଶୀଘ ଗେଲ,

40 ପୁଣି, ଜିଖରୀୟଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି ଏଲୀଶାେବଥଙୁ ନମସାର

କେଲ। 41ଆଉ, ଏଲୀଶାେବଥ ମରୀୟମଙ ନମସାର ଶୁଣିବାମାେତ ଶିଶୁଟି

ତାହାଙ ଗଭେର ନାଚି ଉଠିଲା, ପୁଣି, ଏଲୀଶାେବଥ ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ

େହାଇ 42 ଅତି ଉଚସରେର କହିେଲ, ନାରୀମାନଙ ମ େର ତୁେମ ଧନ ,

ପୁଣି, ଧନ ତୁମର ଗଭର ଫଳ। 43ଆଉ, େମା ପଭୁଙ ମାତା େଯ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଆସିେବ, େମାହର ଏହି େସୗଭାଗ େକଉଁଠାରୁ େହଲା? 44 କାରଣ

େଦଖ, ତୁମ ସମାଷଣର ସର େମାʼ କାନେର ପେବଶ କରିବା ମାେତ ଶିଶୁଟି

େମାʼ ଗଭେର ଉଲାସେର ନାଚି ଉଠିଲା। 45 େଯ ବିଶାସ କେଲ, େସ ଧନ ,

କାରଣ ପଭୁଙଠାରୁ ତାହାଙୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ ସଫଳ

େହବ। 46 ଏଥେର ମରୀୟମ କହିେଲ, “େମାହର ପାଣ ପଭୁଙର ପଶଂସା

କରୁଅଛି, 47 ପୁଣି, େମାହର ଆତା େମାʼ ତାଣକତା ଈଶରଙଠାେର ଆନନିତ

େହାଇଅଛି; 48 କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୀନାବସା ପତି ଦୃଷିପାତ

କରିଅଛନି। ଆଉ େଦଖ, ବତମାନଠାରୁ ସମସ ପିଢ଼ି େମାେତ ଧନ େବାଲ

କହିେବ, 49 କାରଣ େଯ ଶକିମାନ, େସ େମାʼ ପତି ମହତ କମ କରିଅଛନି;

ତାହାଙର ନାମ ପବିତ, 50ଆଉ ତାହାଙ ଭୟକାରୀମାନଙ ପତି ତାହାଙ
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ଦୟା ପୁରୁଷାନୁକେମ ଥାଏ। 51 େସ ଆପଣା ବାହୁେର ପରାକମ ପକାଶ

କରିଅଛନି, ଅହଙାରୀମାନଙୁ େସମାନଙ ହୃଦୟର କଳନାେର ଛିନଭନ

କରିଅଛନି; 52 େସ ଶାସନକତାମାନଙୁ ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କରିଅଛନି,

ଦୀନହୀନମାନଙୁ ଉଠାଇଅଛନି, 53 େସ କୁଧତମାନଙୁ ଉତମ ଉତମ

ଦବ େର ତୃପ କରିଅଛନି, ଧନୀମାନଙୁ ଶୂନ ହସେର ବିଦାୟ କରିଅଛନି।

54ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ ପତି ଉକ ତାହାଙର ବାକ ାନୁସାେର, େସ

ଅବହାମ ଓ ତାହାଙ ସନାନମାନଙ ପତି, 55 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଦୟା ସରଣ

କରିବା ନିମେନ ଆପଣଙ ଦାସ ଇସାଏଲର ଉପକାର କରିଅଛନି।” (aiōn

g165) 56ଆଉ ମରୀୟମ ପାୟ ତିନି ମାସ ତାହାଙ ସହିତ ରହି ଆପଣା ଗୃହକୁ

େଫରିଗେଲ। 57 ପେର ଏଲୀଶାେବଥଙ ପସବ କାଳ ଉପସିତ ହୁଅେନ େସ

େଗାଟିଏ ପୁତ ପସବ କେଲ, 58ଆଉ ପଭୁ େଯ ତାହାଙ ପତି ମହା ଦୟା

ପକାଶ କରିଅଛନି, ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ ପତିବାସୀ ଓ ସମକୀୟମାେନ ତାହାଙ

ସହିତ ଆନନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 59ଆଠ ଦିନେର େସମାେନ ଶିଶୁକୁ

ସୁନତ କରିବାକୁ ଆସିେଲ ଓ ତାହାର ପିତାଙ ନାମ ଅନୁସାେର ତାହାର ନାମ

ଜିଖରୀୟ େଦବାକୁ ଇଚା କେଲ। 60କିନୁ ତାହାର ମାତା ଉତର େଦେଲ,

ନାହ, ତାହାର ନାମ େଯାହନ େହବ। 61 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

ତୁମର ସମକୀୟମାନଙ ମ େର ତ କାହାର ଏହି ନାମ ନାହ। 62 ଏଥେର

ତାହାକୁ େକଉଁ ନାମ ଦିଆଯିବ େବାଲ ତାହାର ପିତା ଇଚା କରୁଅଛନି, ତାହା

ସେଙତ କରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 63 ତହେର େସ ଖେଣ ଲଖନ ପଟା

ମାଗି ଏହା େଲଖେଲ, ତାହାର ନାମ େଯାହନ। ଏଥେର ସମେସ ଚକିତ

େହେଲ। 64ଆଉ େସହିକଣି ତାହାଙ ମୁଖ ଓ ଜିହା ଫଟିଗଲା ଏବଂ େସ

କଥା କହି ଈଶରଙ ପଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 65 ଏଥେର େସମାନଙ

ପତିବାସୀ ସମେସ ଭୟଗସ େହେଲ, ଆଉ ଏହି ସମସ କଥା ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶର ପାବତୀୟ ଅଞଳର ସବୁଆେଡ଼ େଲାେକ କୁହାକହି େହେଲ, 66

ପୁଣି, ଶୁଣିବା େଲାକ ସମେସ େସହିସବୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ରଖ

କହିେଲ, ଏ ଶିଶୁଟି େତେବ କଅଣ େହବ? କାରଣ ପଭୁଙ ହସ ତାହାର

ସହବତୀ। 67ଆଉ, ତାହାର ପିତା ଜିଖରୀୟ ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ େହାଇ

ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିେଲ, 68 “ଧନ ପଭୁ, ଇସାଏଲର ଈଶର, କାରଣ େସ

କୃପାଦୃଷି କରି, ଆପଣା େଲାକଙ ନିମେନ ମୁକି ସାଧନ କରିଅଛନି; 69 େସ



ଲୂକ 1986

ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ ବଂଶେର ଆମମାନଙ ନିମେନ ପରିତାଣର ଶୃଙ

ଉଠାଇ, 70ପାଚୀନକାଳରୁ ଆପଣା ପବିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ ମୁଖ ଦାରା

େଯପରି କହିଥେଲ, (aiōn g165) 71 େସପରି ଆମମାନଙ ଶତୁମାନଙଠାରୁ

ଓ ଆମମାନଙ ସମସ ଘୃଣାକାରୀଙ ହସରୁ ପରିତାଣ ସାଧନ କରିଅଛନି, 72

େଯପରି େସ ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ ପତି ଦୟା ବ ବହାର କରନି, 73

ଆମମାନଙ ପିତା ଅବହାମଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥେଲ, ଆପଣାର

େସହି ପବିତ ନିୟମ ସରଣ କରନି, 74ପୁଣି, େଯପରି ଶତୁ ହସରୁ ଉଦାର

ପାଇ ନିଭୟେର ଚିରକାଳ ତାହାଙ ଛାମୁେର, 75 ପବିତତା ଓ ଧାମକତାେର

ତାହାଙର ଉପାସନା କରିବା ନିମେନ ଆମମାନଙୁ ଅନୁଗହ କରନି। 76

ଆଉ େହ ଶିଶୁ, ତୁ ପରାତରଙ ଭାବବାଦୀ େବାଲ ଖ ାତ େହବୁ; 77 କାରଣ

ଅନକାର ଓ ମୃତୁ ଛାୟାେର ବସିଥବା େଲାକଙୁ ଆେଲାକ େଦବା ନିମେନ, 78

ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପାଦ ଶାନିପଥକୁ ଆଣିବା ନିମେନ, ଆମମାନଙ ଈଶରଙର

େଯଉଁ େସହପୂଣ କରୁଣା େହତୁ, ସଗରୁ ଆମମାନଙ ପତି ଊଦରୁ ସୂେଯ ାଦୟ

େହବ, 79 େସହି େସହପୂଣ କରୁଣା େହତୁ ପଭୁଙ େଲାକମାନଙୁ େସମାନଙ

ପାପେମାଚନ ଦାରା ପରିତାଣ ାନ େଦବା ନିମେନ ତୁ (ବାପିଜକ େଯାହନ)

ତାହାଙ ପଥ ପସୁତ କରିବାକୁ ତାହାଙର ଅଗଗାମୀ େହବୁ।” 80 ପୁଣି, ଶିଶୁ

ବୃଦି ପାଇ ଆତାେର ଶକିମାନ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ ଇସାଏଲ ନିକଟେର

ପକାଶିତ ନ େହବା ପଯ ନ ପାନରେର ରହିେଲ।

2 େସସମୟେରସମସସାମାଜ ବାସୀଙନାମ େଲଖାଯିବା ନିମେନକାଇସର

ଅଗଷଙଠାରୁ ଆ ା େଘାଷଣା କରାଗଲା। 2 ସିରିୟା ପେଦଶର ଶାସନକତା

କିରୀଣୀୟଙ ସମୟେର ପଥମ ଥର ଏହି ଜନଗଣନା େହାଇଥଲା। 3

େସଥନିମେନ ସମେସ ନାମ େଲଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ

ଯାଉଥେଲ। 4 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ମ ନାମ େଲଖାଇବା ନିମେନ ମରୀୟମଙ

ସହିତ ଗାଲଲୀର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର େବଥଲହିମ

ନାମକ ଦାଉଦଙ ନଗରକୁ ଗେଲ, କାରଣ େସ ଦାଉଦଙ ବଂଶ ଓ େଗାଷୀର

େଲାକ ଥେଲ; 5 ତାହାଙ ସହିତ ମରୀୟମଙ ବିବାହ ନିବନ େହାଇଥଲା

ଓ େସ ଗଭବତୀ ଥେଲ। 6 େସମାେନ େସହି ସାନେର ଥବା ସମୟେର

ତାହାଙ ପସବ କାଳ ଉପସିତ େହଲା, 7 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପଥମଜାତ ପୁତ

ପସବ କେଲ ଏବଂ ତାହାଙୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳକୁଣେର ଶୁଆଇେଲ,
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କାରଣ ବସାଘେର େସମାନଙ ପାଇଁ ସାନ ନ ଥଲା। 8 େସହି ଅଞଳେର

େକେତକ େମଷପାଳକ ପଦାେର ରହି ରାତିେର େସମାନଙ େମଷପଲ

ଜଗୁଥେଲ। 9 ପଭୁଙର ଜେଣ ଦୂତ େସମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ,

ପୁଣି, ପଭୁଙର େଗୗରବର ଆେଲାକ େସମାନଙ ଚାରିଅ◌ାେଡ଼ ପକାଶିତ

େହଲା, ଆଉ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଭୟଗସ େହେଲ। 10 େସଥେର ଦୂତ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଭୟ କର ନାହ; େଦଖ, ମଁୁ ସମସ େଲାକଙର ଅତ ନ

ଆନନଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଉଅଛି, 11କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ

ନଗରେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ତାଣକତା ଜନଗହଣ କରିଅଛନି, େସ ଖୀଷ

ପଭୁ। 12ଆଉ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହା ଚିହସରୂପ େହବ, ତୁେମମାେନ

ଜେଣ ଶିଶୁଙୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ା େହାଇ ଗୁହାଳକୁଣେର େଶାଇଥବାର େଦଖବ।

13 ପୁଣି, ହଠା େସହି ଦୂତଙ ସାଙେର ସଗୀୟ ବାହିନୀର େଗାଟିଏ

ବୃହତ ଦଳ ଉପସିତ େହାଇ ଈଶରଙ ପଶଂସା କରୁ କରୁ କହିେଲ, 14

“ଊଦେଲାକେର ଈଶରଙ ମହିମା, ପୁଣି, ପୃଥବୀେର ତାହାଙ ସେନାଷପାତ

ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଶାନି।” 15 ଦୂତମାେନ େସମାନଙଠାରୁ ସଗକୁ

େଫରିଗଲା ପେର େମଷପାଳକମାେନ ପରସର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆସ,

ଆେମମାେନ େବଥଲହିମ ପଯ ନ ଯାଇ, ପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଏହି େଯଉଁ ଘଟଣା

ଜଣାଇେଲ, ତାହା େଦଖବା। 16 ଏଥେର େସମାେନ ଶୀଘ ଯାଇ, ଅେନଷଣ

କରି, ମରୀୟମ ଓ େଯାେଷଫଙୁ, ପୁଣି, ଗୁହାଳକୁଣେର ଶିଶୁଙୁ େଶାଇଥବା

େଦଖେଲ। 17 େସମାେନ ଏହା େଦଖ େସହି ଶିଶୁଙ ବିଷୟେର େସମାନଙୁ

େଯଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥଲା, ତାହା ପକାଶ କେଲ, 18 ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ

େମଷପାଳକମାନଙ ଠାରୁ େସହିସବୁ କଥା ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ସମେସ

େସହି କଥାେର ଚମତୃତ େହେଲ। 19 କିନୁ ମରୀୟମ ଏହି ସମସ କଥା

ହୃଦୟେର ରଖ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 20ଆଉ, େମଷପାଳକମାନଙୁ େଯପରି

କୁହାଯାଇଥଲା, େସହିପରି େସମାେନ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିେଲ ଓ େଦଖେଲ,

େସ ସମସ ସକାେଶ ଈଶରଙ େଗୗରବ ଓ ପଶଂସା କରୁ କରୁ େଫରିଗେଲ।

21 ତାହାଙୁ ସୁନତ କରିବା ନିମେନ ଆଠ ଦିନ େହବାରୁ, ତାହାଙର ନାମ

ଯୀଶୁ ଦିଆଗଲା; ଏହି ନାମ ତାହାଙ ଗଭାସ େହବା ପୂବରୁ ଦୂତଙ ଦାରା

ଦିଆଯାଇଥଲା। 22 ପେର େଯେତେବେଳ େମାଶାଙ ବ ବସା ଅନୁସାେର

ମରୀୟମଙ ଶୁଚି େହବା ସମୟ ପୂଣ େହଲା, 23 େସେତେବେଳ ପେତ କ
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ପଥମଜାତ ପୁତସନାନ ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ପବିତ େବାଲ ଗଣିତ େହେବ,

24 ପଭୁଙ ବ ବସାେର ଲଖତ ଏହି ଆ ାନୁସାେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ଉତଗ କରିବା ନିମେନ ଓ ପଭୁଙ ବ ବସାେର େଲଖାଯାଇଥବା

ଅନୁସାେର ଦୁଇଟି ଘୁଘୁ ବା ଦୁଇଟି କାପାଛୁଆ ବଳିଦାନ କରିବା ସକାେଶ

ତାହାଙୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ େନଇଗେଲ। 25ଆଉ େଦଖ, ଯିରୂଶାଲମ

ସହରେର ଶିମିେୟାନ ନାମକ ଜେଣ ଧାମକ ଓ ଭକ ବ କି ଥେଲ; େସ

ଇସାଏଲର ସାନନା ଅେପକା କରୁଥେଲ, ପୁଣି, ପବିତ ଆତା ତାହାଙଠାେର

ଅଧଷାନ କରିଥେଲ। 26 ପଭୁ ଖୀଷଙର ଦଶନ ନ ପାଇେଲ ତାହାଙର

େଯ ମୃତୁ େହବ ନାହ, ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ତାହାଙୁ ଏହି ପତ ାେଦଶ

ଦିଆଯାଇଥଲା। 27 େସ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ଚାଳିତ େହାଇ ମନିରକୁ

ଆସିେଲ, ପୁଣି, ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ ପିତାମାତା େଯେତେବେଳ ତାହାଙ ବିଷୟେର

େମାଶାଙ ବ ବସାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କମ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ ଭତରକୁ

ଆଣିେଲ, 28 େସେତେବେଳ େସ ତାହାଙୁ େକାଳେର େଘନି ଈଶରଙ ପଶଂସା

କରି କହିେଲ, 29 “େହ ପଭୁ, ଏେବ ତୁେମ ଆପଣା ବାକ ଅନୁସାେର

ନିଜ ଦାସକୁ ଶାନିେର ଯିବାକୁ େଦଉଅଛ; 30କାରଣ େମାହର ଚକୁ ତୁମର

ପରିତାଣ େଦଖଅଛି, 31 ଯାହା ତୁେମ ସମସ େଲାକମାନଙ ସମୁଖେର

ପସୁତ କରି, 32 ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପତି ସତ ପକାଶକ ଆେଲାକ, ପୁଣି,

ତୁମ େଲାକ ଇସାଏଲର େଗୗରବସରୂପ କରିଅଛ।” 33ତାହାଙ ସମନୀୟ

କୁହାଯାଇଥବା ସମସ ବିଷୟେର ତାହାଙ ପିତାମାତା ଚମତୃତ େହଉଥେଲ।

34ଆଉ, ଶିମିେୟାନ େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରି ତାହାଙ ମାତା ମରୀୟମଙୁ

କହିେଲ, େଦଖ, େଯପରି ଅେନକଙ ହୃଦୟର ଭାବନା ପକାଶିତ ହୁଏ, 35

େସଥପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ ଇସାଏଲ ମ େର ଅେନକଙ ପତନ ଓ ଉ ଥାନ

ନିମେନ ଏବଂ ଯାହା ବିରୁଦେର କଥା କୁହାଯିବ, ଏପରି ଚିହ େହବା ନିମେନ

ନିରୂପିତ, ପୁଣି, ତୁମ ନିଜ ପାଣକୁ ମ ଖଡ ବିଦ କରିବ। 36ଆଉ ହାନା

ନାମୀ ଜେଣ ଭାବବାଦିନୀ ଥେଲ; େସ ଆେଶର ବଂଶଜ ଫନୂେୟଲଙ

କନ ା। ତାହାଙର ଅେନକ ବୟସ େହାଇଥଲା; େସ କୁମାରୀ ଅବସା ପେର

ସାତ ବଷ ସାମୀଙ ସହିତ ବାସ କରିଥେଲ ଓ ଚଊରାଅଶୀ ବଷ ପଯ ନ

ବିଧବା େହାଇ ରହିଥେଲ। 37 େସ ମନିର ନ ଛାଡ଼ି ଉପବାସ ଓ ନିେବଦନ

ସହ ଦିନରାତି ଉପାସନା କରୁଥେଲ। 38 େସହି ଦଣେର େସ ଉପସିତ
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େହାଇ ଈଶରଙ ପଶଂସା କରୁ କରୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ମୁକି ଅେପକାେର

ଥବା ସମସଙୁ ତାହାଙ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 39 ପେର େସମାେନ

ପଭୁଙ ବ ବସାନୁଯାୟୀ ସମସ କାଯ ସମାପ କରି ଗାଲଲୀକୁ, ନିଜ ନଗର

ନାଜରିତକୁ େଫରିଗେଲ। 40ଆଉ, ଶିଶୁ ବୃଦି ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ାନେର

ପୂଣ େହଉ େହଉ ଶକିମାନ େହେଲ, ପୁଣି, ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ତାହାଙ ଉପେର

ଥଲା। 41 ତାହାଙ ପିତାମାତା ପତିବଷ ନିସାର ପବ ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ଯାଉଥେଲ। 42 ତାହାଙର ବାର ବଷ ସମୟେର େସମାେନ ପବର

ରୀତି ଅନୁସାେର େସଠାକୁ ଯାତା କେଲ। 43 ପବର ସମୟ ସମାପ କରି

େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଫରିଆସୁଥେଲ, େସେତେବେଳ ବାଳକ ଯୀଶୁ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ରହିଗେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ପିତାମାତା ତାହା ଜାଣି ନ

ଥେଲ। 44କିନୁ େସ ସହଯାତୀମାନଙ ସଙେର ଅଛନି େବାଲ ମେନ କରି

େସମାେନ ଦିନକର ବାଟ ଚାଲଗେଲ, ପୁଣି, ସମକୀୟ ଓ ପରିଚିତ େଲାକଙ

ମ େର ତାହାଙୁ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 45ଆଉ ତାହାଙୁ ନ ପାଇ େଖାଜୁ

େଖାଜୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ େଫରିଗେଲ। 46ତିନି ଦିନ ପେର େସମାେନ

ତାହାଙୁ ମନିରେର ପାଇେଲ; େସ ପଣିତମାନଙ ମ େର ବସି େସମାନଙ

କଥା ଶୁଣୁଥେଲ ଓ େସମାନଙୁ ପଶ ପଚାରୁଥେଲ, 47ଆଉ େଯେତ େଲାକ

ତାହାଙ କଥା ଶୁଣୁଥେଲ, ସମେସ ତାହାଙ ବୁଦି ଓ ଉତରେର ଆଚମିତ

େହଉଥେଲ। 48 େସମାେନ ତାହାଙୁ େଦଖ ଆଶଯ ାନିତ େହେଲ, ଆଉ

ତାହାଙର ମାତା ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପୁଅେର, ଆମମାନଙ ପତି କାହକି ଏପରି

ବ ବହାର କଲୁ? େଦ , େତାର ବାପା ଓ ମଁୁ ଅତିଶୟ ବ ାକୁଳ େହାଇ େତାେତ

େଖାଜୁଥଲୁ। 49 ଏଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “କାହକି ତୁେମମାେନ

େମାେତ େଖାଜୁଥଲ? େମାହର ପିତାଙ ଗୃହେର ରହିବା େଯ େମାହର କତବ ,

ଏହା କଅଣ ଜାଣି ନ ଥଲ?” 50 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ େଯଉଁ କଥା କହିେଲ,

ତାହା େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହ। 51 ପେର େସ େସମାନଙ ସାଙେର େଫରି

ନାଜରିତକୁ ଆସିେଲ ଓ େସମାନଙ ବା େହାଇ ରହିେଲ; ପୁଣି, ତାହାଙ

ମାତା ଏହି ସମସ କଥା ସାବଧାନ ରୂେପ ଆପଣା ହୃଦୟେର ରଖେଲ। 52

ଆଉ, ଯୀଶୁ ାନେର ଓ ଶରୀରେର, ପୁଣି, ଈଶରଙ ଓ ମନୁଷ ମାନଙ

ଅନୁଗହେର ବୃଦି ପାଇେଲ।
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3ତିବିରୀୟା କାଇସରଙ ଶାସନର ପନର ବଷେର, େଯେତେବେଳ

ପନିୟ ପୀଲାତ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର ଶାସନକତା ଓ େହେରାଦ ଗାଲଲୀର

ସାମନରାଜା ଥେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ଭାଇ ଫଲପ ଈତୂରୀୟା ଓ ତାେଖାନୀତି

ପେଦଶର, ପୁଣି, ଲୂସାନୀୟା ଅବିଲୀନୀର ସାମନରାଜା ଥେଲ 2ଏବଂ ହାନାନ

ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥେଲ, େସେତେବେଳ ଈଶରଙ ବାକ ପାନରେର

ଜିଖରୀୟଙ ପୁତ େଯାହନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲା। 3 େସଥେର େସ

ଯଦନ ନଦୀର ନିକଟବତୀ ସମସ ଅଞଳକୁ ଯାଇ ପାପ କମା ନିମେନ ମନ

ପରିବତନର ବାପିସ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 4 େଯପରି ଯିଶାଇୟ

ଭାବବାଦୀଙ ଶାସେର ଲଖତ ଅଛି, ପାନରେର ଉଚ ଶବ କରୁଥବା ଜଣକର

ସର, ପଭୁଙ ପଥ ପସୁତ କର, ତାହାଙ ରାଜପଥ ସଳଖ କର; 5 ପେତ କ

ଉପତ କା ପୂଣ କରାଯିବ, ପୁଣି, ପେତ କ ପବତ ଓ ଉପପବତ ନୀଚ

କରାଯିବ, ବକ ପଥସବୁ ସିଧା େହବ, ଆଉ ଉଚ ନୀଚ ଭୂମି ସମତଳ ପଥେର

ପରିଣତ େହବ; 6 ପୁଣି, ସମସ ମନୁଷ ଈଶରଙ ପରିତାଣ େଦଖେବ। 7

ଅତଏବ, େଯାହନ ତାହାଙ ଦାରା ବାପିଜିତ େହବା ନିମେନ ବାହାରି ଆସୁଥବା

େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, େର କାଳସପର ବଂଶ, ଆଗାମୀ େକାଧରୁ ପଳାୟନ

କରିବା ନିମେନ କିଏ ତୁମମାନଙୁ େଚତନା େଦଲା? 8 ଏଣୁ ମନପରିବତନର

ଉପଯୁକ ଫଳ ଉତନ କର; ପୁଣି, ଅବହାମ ତ ଆମମାନଙର ପିତା, ମେନ

ମେନ ସୁଦା ଏପରି କୁହ ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଈଶର ଏହି

ପଥରଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବହାମଙ ନିମେନ ସନାନ ଉତନ କରିପାରନି। 9ଆଉ,

ଏେବ ସୁଦା ଗଛଗୁଡ଼ାକ ମୂଳେର କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି; ଅତଏବ େଯେକୗଣସି

ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁେର ପକାଯିବ। 10 ଏଥେର

େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ

କଅଣ କରିବା? 11 େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଯାହାର ଦୁଇଟି ଅଙରଖା

ଅଛି, େସ ଯାହାର ନାହ, ତାହାକୁ େଗାଟିଏ େଦଉ; ପୁଣି, ଯାହାର ଖାଦ

ଅଛି, େସ େସହିପରି କରୁ। 12 କରଗାହୀମାେନ ମ ବାପିସ ପାଇବାକୁ

ଆସି ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା? 13 େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, ତୁମମାନଙ ନିମେନ େଯତିକି ନିୟମ ଅଛି, ତାହାଠାରୁ

ଅଧକ ଆଦାୟ କର ନାହ। 14 େସୖନିକମାେନ ମ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ଆଉ ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା? େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,
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ବଳେର କି ଛଳେର କାହାର ଧନ ହରଣ କର ନାହ, ପୁଣି, ତୁମମାନଙ

େବତନେର ସନୁଷ େହାଇଥାଅ। 15 େଲାେକ ଅେପକାେର ଥବାରୁ ଓ େଯାହନ

େକଜାଣି ଖୀଷ େହେବ, ଏହା ତାହାଙ ବିଷୟେର ସମେସ ଆପଣା ଆପଣା

ମନେର ତକବିତକ କରୁଥବାରୁ, 16 େଯାହନ ସମସଙୁ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ

ସିନା ତୁମମାନଙୁ ଜଳେର ବାପିସ େଦଉଅଛି, ମାତ େମାʼଠାରୁ େଯ ଅଧକ

ଶକିମାନ, େସ ଆସୁଅଛନି, ତାହାଙର ପାଦୁକାର ବନନ ଫଟାଇବାକୁ ମଁୁ

େଯାଗ ନୁେହଁ; େସ ତୁମମାନଙୁ ପବିତ ଆତା ଓ ଅଗିେର ବାପିସ େଦେବ। 17

ଆପଣା ଖଳା ଉତମ ରୂେପ ପରିଷାର କରିବା ନିମେନ ଓ ନିଜ ଅମାରେର

ଗହମ ସଂଗହ କରି ରଖବା ନିମେନ ତାହାଙ ହାତେର କୁଲା ଅଛି, କିନୁ

ଅଗାଡ଼ିଯାକ େସ ଅନନ ଅଗିେର େପାଡ଼ିପକାଇେବ। 18 େସ ଏହିପରି ଅେନକ

ଉପେଦଶ େଦଇ, ପୁଣି, ବିଭନ ପକାର ଉତାହଜନକ ବାକ କହି େଲାକଙ

ନିକଟେର ସୁସମାଦ ପଚାର କରୁଥେଲ; 19 କିନୁ ସାମନରାଜା େହେରାଦ ନିଜ

ଭାଇଙ ଭାଯ ା େହେରାଦିଆଙ ବିଷୟେର ଏବଂ ନିେଜ କରିଥବା ସମସ

ଦୁଷମ ବିଷୟେର େଯାହନଙ ଦାରା ଅନୁେଯାଗ ପାଇବାରୁ, 20 େସ େଯାହନଙୁ

କାରାଗାରେର ବନୀ କରି ନିଜର ସମସ ଦୁଷମ ସହିତ ଏହା ମ େଯାଗ

କେଲ। 21 ସମସ େଲାକ ବାପିଜିତ େହଲା ପେର ଯୀଶୁ ମ ବାପିଜିତ େହାଇ

ପାଥନା କରୁଥବା ସମୟେର ଆକାଶ େଖାଲା େହଲା, 22 ପୁଣି, ପବିତ ଆତା

କେପାତର େଦହ ଧାରଣ କରି ତାହାଙ ଉପରକୁ ଓହାଇ ଆସିେଲ; ଆଉ

ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ତୁେମ ଆମର ପିୟ ପୁତ, ତୁମଠାେର ଆମର

ପରମ ସେନାଷ। 23ଯୀଶୁ କାଯ ଆରମ କରିବା ସମୟେର ତାହାଙୁ ପାୟ

ତିରିଶ ବଷ ବୟସ େହାଇଥଲା; େଲାକଙ ଧାରଣାନୁସାେର େସ େଯାେଷଫଙ

ପୁତ; େଯାେଷଫ ଏଲୀଙ ପୁତ, 24 ଏଲୀ ମତାତଙ ପୁତ, ମତାତ େଲବୀଙ

ପୁତ, େଲବୀ ମ ଖୀଙ ପୁତ, ମ ଖୀ ଯନୟଙ ପୁତ, ଯନୟ େଯାେଷଫଙ

ପୁତ, 25 େଯାେଷଫ ମତିଥ ାଙ ପୁତ, ମତିଥ ା ଆେମାସଙ ପୁତ, ଆେମାସ

ନାହୂମଙ ପୁତ, ନାହୂମ େହସୀଙ ପୁତ, େହସୀ ନଗୟଙ ପୁତ, 26 ନଗୟ

ମହଥଙ ପୁତ, ମହଥ ମତିଥ ାଙ ପୁତ, ମତିଥ ା ଶିମୟୀଙ ପୁତ, ଶିମୟୀ

େଯାେସଖଙ ପୁତ, େଯାେସଖ େଯାଦାଙ ପୁତ, 27 େଯାଦା େଯାହନଙ

ପୁତ, େଯାହନ େରଷାଙ ପୁତ, େରଷା ଜିରୁବାବିଲଙ ପୁତ, ଜିରୁବାବିଲ

ଶ ଟୀେୟ ଙ ପୁତ, ଶ ଟୀେୟ େନରୀଙ ପୁତ, 28 େନରୀ ମ ଖୀଙ
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ପୁତ, ମ ଖୀ ଅଦୀଙ ପୁତ, ଅଦୀ େକାସାମଙ ପୁତ, େକାସାମ ଏଲଦାନଙ

ପୁତ, ଏଲଦାନ ଏରଙ ପୁତ, 29 ଏର ଯିେହାଶୂୟଙ ପୁତ, ଯିେହାଶୂୟ

ଏଲୀୟାଜରଙ ପୁତ, ଏଲୀୟାଜର େଯାରୀମଙ ପୁତ, େଯାରୀମ ମତାତଙ

ପୁତ, ମତାତ େଲବୀଙ ପୁତ, 30 େଲବୀ ଶିମିେୟାନଙ ପୁତ, ଶିମିେୟାନ

ଯିହୂଦାଙ ପୁତ, ଯିହୂଦା େଯାେଷଫଙ ପୁତ, େଯାେଷଫ େଯାନାମଙ ପୁତ,

େଯାନାମ ଏଲୀୟାକୀମଙ ପୁତ, 31 ଏଲୀୟାକୀମ ମଲାହଙ ପୁତ, ମଲାହ

ମନାଙ ପୁତ, ମନା ମତଥାଙ ପୁତ, ମତଥା ନାଥନଙ ପୁତ, ନାଥନ ଦାଉଦଙ

ପୁତ, 32 ଦାଉଦ ଯିଶୀଙ ପୁତ, ଯିଶୀ ଓେବଦଙ ପୁତ, ଓେବଦ େବାୟଜଙ

ପୁତ, େବାୟଜ େଶଲହଙ ପୁତ, େଶଲହ ନହେଶାନଙ ପୁତ, 33 ନହେଶାନ

ଅମୀନାଦାବଙ ପୁତ, ଅମୀନାଦାବ ଅଦୀନଙ ପୁତ, ଅଦୀନ ଅଣୀଙ ପୁତ,

ଅଣୀ ହିେଷାଣଙ ପୁତ, ହିେଷାଣ େପରସଙ ପୁତ, େପରସ ଯିହୂଦାଙ ପୁତ, 34

ଯିହୂଦା ଯାକୁବଙ ପୁତ, ଯାକୁବ ଇ ହାକଙ ପୁତ, ଇ ହାକ ଅବହାମଙ ପୁତ,

ଅବହାମ େତରହଙ ପୁତ, େତରହ ନାେହାରଙ ପୁତ, 35 ନାେହାର ସରୁଗଙ

ପୁତ, ସରୁଗ ରଗୁଙ ପୁତ, ରଗୁ େଫଲଗଙ ପୁତ, େଫଲଗ ଏବରଙ ପୁତ,

ଏବର େଶଲହଙ ପୁତ, 36 େଶଲହ େକନାନଙ ପୁତ, େକନାନ ଅଫକଦଙ

ପୁତ, ଅଫକଦ େଶମଙ ପୁତ, େଶମ େନାହଙ ପୁତ, େନାହ େଲମଖଙ ପୁତ,

37 େଲମଖ ମଥୂେଶଲହଙ ପୁତ, ମଥୂେଶଲହ ହେନାକଙ ପୁତ, ହେନାକ

େଯରଦଙ ପୁତ, େଯରଦ ମହଲେଲଲଙ ପୁତ, ମହଲେଲଲ େକନାନଙ

ପୁତ, 38 େକନାନ ଏେନାଶଙ ପୁତ, ଏେନାଶ େଶଥଙ ପୁତ, େଶଥ ଆଦମଙ

ପୁତ, ଆଦମ ଈଶରଙ ପୁତ।

4ଯୀଶୁ ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ େହାଇ ଯଦନ ନଦୀରୁ େଫରି ଆସିେଲ ଏବଂ

ଚାଳିଶ ଦିନ ପଯ ନ ଆତାଙ ଦାରା ପାନରେର ଚାଳିତ େହାଇ ଶୟତାନ

ଦାରା ପରୀକିତ େହଉଥେଲ। 2 େସହି ସମସ ଦିନ େସ କିଛି ଖାଇେଲ ନାହ,

ଆଉ େସହିସବୁ ଦିନ େଶଷ ହୁଅେନ, େସ କୁଧତ େହେଲ। 3 େସଥେର

ଶୟତାନ ତାହାଙୁ କହିଲା, ତୁେମ େଯେବ ଈଶରଙ ପୁତ, େତେବ ଏହି

ପଥରକୁ ରୁଟି େହବା ପାଇଁ ଆ ା ଦିଅ। 4 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ,

“ପବିତ ଶାସେର େଲଖାଅଛି, ‘ମନୁଷ େକବଳ ରୁଟିେର ବଞିବ ନାହ।’” 5

ଆଉ େସ ତାହାଙୁ ଉପରକୁ େନଇଯାଇ ଏକ ମୁହୂତ ମ େର ପୃଥବୀର ସମସ

ରାଜ ତାହାଙୁ େଦଖାଇଲା। 6 ପୁଣି, ଶୟତାନ ତାହାଙୁ କହିଲା, ଆେମ
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ତୁମକୁ ଏସମସ ଅଧକାର ଓ ଏସବୁର ଐଶଯ େଦବା, କାରଣ ଆମକୁ ତାହା

ସମପତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଆେମ ଯାହାକୁ ଇଚା, ତାହାକୁ ତାହା େଦଉ। 7

ଅତଏବ, ତୁେମ େଯେବ ଆମ ଛାମୁେର ପଣାମ କରିବ, େତେବ ସମସ ତୁମର

େହବ। 8ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, “ପବିତ ଶାସେର େଲଖାଅଛି, ‘ତୁେମ

ପଭୁ ଆପଣ ଈଶରଙୁ ପଣାମ କରିବ, ଆଉ େକବଳ ତାହାଙର ଉପାସନା

କରିବ।’” 9 ପୁଣି, େସ ତାହାଙୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ େନଇଯାଇ ମନିରର

ଛାତ ଉପେର ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙୁ କହିଲା, ତୁେମ ଯଦି ଈଶରଙ ପୁତ,

େତେବ ଏଠାରୁ ତଳକୁ େଡଇଁପଡ଼; 10 କାରଣ ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “‘ତୁମକୁ

ରକା କରିବା ନିମେନ େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ ତୁମ ବିଷୟେର ଆ ା େଦେବ;

11ଆଉ େଲଖାଅଛି, କାେଳ ତୁମ ପାଦ ପଥରେର ବାଜିବ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ

ତୁମକୁ ହସେର େତାଳି ଧରିେବ।’” 12 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ,

“ଶାସେର ଏହା ମ େଲଖାଅଛି, ‘ତୁେମ ପଭୁ ଆପଣା ଈଶରଙୁ ପରୀକା

କର ନାହ।’” 13 ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙୁ ସମସ ପକାର ପରୀକା େଶଷ କଲା

ପେର କିଛି କାଳ ପଯ ନ ତାହାଙୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲଗଲା। 14ଏହାପେର ଯୀଶୁ

ପବିତ ଆତାଙ ଶକିେର ଗାଲଲୀକୁ େଫରିଗେଲ, ଆଉ ଚାରିଆେଡ଼ ସମସ

ଅଞଳେର ତାହାଙ ଖ ାତି ବ ାପିଗଲା। 15ପୁଣି, େସ େସମାନଙର ସମାଜଗୃହ

ସମୂହେର ଶିକା େଦଇ ସମସଙଠାରୁ େଗୗରବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16 େସ

େଯଉଁ ନାଜରିତେର ପତିପାଳିତ େହାଇଥେଲ, େସହି ସାନକୁ ଇତିମ େର

ଗେଲ ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାେର ବିଶାମବାର ଦିନେର ସମାଜଗୃହେର

ପେବଶ କେଲ, ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମେନ ଠିଆ େହେଲ। 17 େସଥେର

ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ ପୁସକ ତାହାଙୁ ଦିଆଗଲା, ଆଉ େସ ତାହା ଫଟାଇ,

େଯଉଁ ସାନେର ଏହି ବାକ ଲଖତ ଅଛି, ତାହା ପାଇେଲ, 18 “ପଭୁଙ ଆତା

େମାʼଠାେର ଅଧଷିତ, େଯଣୁ ଦୀନହୀନମାନଙ ପାଖେର ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରିବା ନିମେନ େସ େମାେତ ଅଭଷିକ କରିଅଛନି, ବନୀମାନଙ ନିକଟେର

ମୁକି ଓ ଅନମାନଙ ନିକଟେର ଦୃଷିଲାଭର ବିଷୟ େଘାଷଣା କରିବାକୁ

ପୁଣି, ଅତ ାଚାର ପାଉଥବା େଲାକମାନଙୁ ମୁକ କରିବାକୁ, 19ଆଉ ପଭୁଙ

ଅନୁଗହ ବଷ େଘାଷଣା କରିବାକୁ େସ େମାେତ ପଠାଇଅଛନି।” 20ପେର

େସ ପୁସକ ବନ କରି, ପରିଚାରକଙୁ ତାହା େଫରାଇେଦଇ ବସିେଲ। ଆଉ

ସମାଜଗୃହେର ସମସଙ ଦୃଷି ତାହାଙ ଉପେର ସିର େହାଇ ରହିଲା। 21ପୁଣି,
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େସ େସମାନଙୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, “ଆଜି ଧମଶାସର ଏହି ବାକ ତୁମମାନଙ

ଶୁଣିବା ଅନୁସାେର ସଫଳ େହଲା।” 22ଆଉ, ସମେସ ତାହାଙ ବିଷୟେର

ସାକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ତାହାଙ ମୁଖ ନିଗତ ଅନୁଗହର ବାକ େର

ଚମତୃତ େହେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କଅଣ େଯାେଷଫର

ପୁତ ନୁେହଁ? 23 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ନିଶୟ

େମାେତ ଏହି ପବାଦବାକ କହିବ, ‘େହ େବୖଦ , ନିେଜ ନିଜକୁ ସୁସ କର;

କଫନାହୂମେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି େବାଲଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ, େସହିସବୁ

ଏହି ସାନେର ନିଜ ପିତାଙ ନଗରେର ମ କର।’” 24 ପୁଣି, େସ କହିେଲ,

“ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େକୗଣସି ଭାବବାଦୀ ନିଜ ପିତାଙ ନଗରେର

ଗାହ ହୁଅନି ନାହ। 25 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଏଲୀୟଙ

ସମୟେର େଯେତେବେଳ ତିନି ବଷ ଛଅ ମାସ ପଯ ନ ଆକାଶ ବନ େହବାରୁ

ସମସ େଦଶେର ମହାଦୁଭକ ପଡ଼ିଥଲା, େସେତେବେଳ ଇସାଏଲ ମ େର

ଅେନକ ବିଧବା ଥେଲ; 26 ତଥାପି ଏଲୀୟ େସମାନଙର କାହାରି ନିକଟକୁ

େପରିତ ନ େହାଇ େକବଳ ସୀେଦାନ େଦଶର ସାରିଫତକୁ ଜେଣ ବିଧବା

ସୀ ନିକଟକୁ ପଠାଗେଲ। 27 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀ ଇଲୀଶାୟଙ ସମୟେର

ଇସାଏଲ ମ େର ଅେନକ କୁଷେରାଗୀମାେନ ଥେଲ; ତଥାପି େସମାନଙ

ମ ରୁ େକହି ଶୁଚି କରାଯାଇ ନ ଥେଲ, େକବଳ ସିରିୟା େଦଶୀୟ ନାମାନ

ଶୁଚି କରାଯାଇଥେଲ।” 28 ସମାଜଗୃହେର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମେସ

େକାଧେର ପରିପୂଣ େହେଲ, 29 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଠି ତାହାଙୁ ନଗରରୁ

ବାହାର କରିେଦେଲ ଏବଂ େସମାନଙର ନଗର େଯଉଁ ପବତ ଉପେର ସାପିତ

ଥଲା, େସହି ପବତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକାଇେଦବା ନିମେନ ତାହାକୁ େସଠାକୁ

େନଇଗେଲ; 30 କିନୁ େସ େସମାନଙ ମ େଦଇ ଗମନ କରି ଚାଲଗେଲ।

31 ଯୀଶୁ କଫନାହୂମ ନାମକ ଗାଲଲୀର େଗାଟିଏ ନଗରକୁ ଆସିେଲ, ପୁଣି,

ବିଶାମବାରମାନଙେର େଲାକମାନଙୁ ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, 32ଆଉ

େସମାେନ ତାହାଙ ଶିକାେର ଆଶଯ ାନିତ େହେଲ, କାରଣ ତାହାଙ ବାକ

ଅଧକାରଯୁକ ଥଲା। 33ଦିେନ ସମାଜଗୃହେର ଜେଣ ଅଶୁଚି ଭୂତାତାବିଷ

େଲାକ ଥଲା; େସ ଉଚସରେର ଚିତାର କଲା, 34ଆଃ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ,

ତୁମ ସାଙେର ଆମମାନଙର କଅଣ ଅଛି? ତୁେମ କି ଆମମାନଙୁ ବିନାଶ

କରିବାକୁ ଆସିଲ? ତୁେମ କିଏ ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ; ତୁେମ ଈଶରଙର େସହି
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ପବିତ ବ କି। 35ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ କହିେଲ “ଚୁ କ , ଏହାଠାରୁ

ବାହାରିଯା।” େସଥେର େସହି ଭୂତ ତାହାକୁ ମ ସାନେର ପକାଇେଦଇ ତାହାର

େକୗଣସି କତି ନ କରି ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। 36 ଏଥେର ସମେସ ଆଶଯ

େହାଇ ପରସର କୁହାେକାହି େହେଲ, ଏ କି କଥା? େସ ଅଶୁଚି ଆତାମାନଙୁ

ଅଧକାର ଓ ଶକି ସହିତ ଆେଦଶ ଦିଅନି, ଆଉ େସମାେନ ବାହାରିଯାଆନି।

37 େସଥେର ତାହାଙ ବିଷୟେର ସମାଚାର ଚତୁଦଗସ ଅଞଳର ସବୁଆେଡ଼

ବ ାପିଗଲା। 38 ପେର େସ ସମାଜଗୃହରୁ ଉଠି ଶିେମାନଙ ଘରକୁ ଗେଲ।

ଶିେମାନଙ ଶାଶୁଙୁ ଭୟଙର ଜର େହାଇଥଲା, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ

ବିଷୟେର ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 39 େସଥେର େସ ତାହାଙ ପାଖେର

ଠିଆ େହାଇ ଜରକୁ ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ ତାହାଙୁ ଜର ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି,

େସ େସହିକଣି ଉଠି େସମାନଙ େସବା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 40 ସୂଯ ଅସ

େହବା ସମୟେର, େଯଉଁମାନଙ ନିକଟେର ନାନା ପକାର େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ

େଲାକମାେନ ଥେଲ, େସ ସମେସ େସମାନଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ

ଏବଂ େସ ପେତ କ ଜଣ ଉପେର ହାତ େଥାଇ େସମାନଙୁ ସୁସ କେଲ।

41 ପୁଣି, ଭୂତମାେନ ମ ଚିତାର କରୁ କରୁ ତୁେମ ଈଶରଙ ପୁତ େବାଲ

କହି ଅେନକଙଠାରୁ ବାହାରିଗେଲ। ଆଉ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଧମକ େଦଇ

କଥା କହିବାକୁ େଦେଲ ନାହ, କାରଣ େସ େଯ ଖୀଷ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିଥେଲ। 42 ସକାଳ େହବାରୁ, େସ ବାହାରି ଏକ ନିଜନ ସାନକୁ ଗେଲ;

ଆଉ, େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ େଖାଜି େଖାଜି ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ,

ପୁଣି, େସ େଯପରି େସମାନଙ ପାଖରୁ ଚାଲ ନ ଯାଆନି, େସଥନିମେନ

ତାହାଙୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ େଚଷା କେଲ। 43 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଅନ ାନ ନଗରେର ମ େମାେତ ଅବଶ ଈଶରଙ ରାଜ ର ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରିବାକୁ େହବ, କାରଣ େସଥନିମେନ ମଁୁ ପଠାଯାଇଅଛି।” 44 ପୁଣି,

େସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର ସମାଜଗୃହମାନଙେର ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

5ଦିେନ େଯେତେବେଳ େଲାକସମୂହ ଯୀଶୁଙ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ି ଈଶରଙ

ବାକ ଶୁଣୁଥେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଗିେନସରତ ହଦ କୂଳେର ଠିଆ

େହାଇଥେଲ; 2ଆଉ େସ ହଦ କୂଳେର ଦୁଇଟି େନୗକା ଥବାର େଦଖେଲ;

ମାଛୁଆମାେନ େସଥରୁ ଓହାଇ ଜାଲ େଧାଉଥେଲ। 3 େସହି େନୗକାଗୁଡ଼ିକ

ମ ରୁ ଯାହା ଶିେମାନଙର ଥଲା, େସଥେର େସ ଚଢ଼ି ସଳରୁ ଅଳ ଦୂରକୁ ଯିବା
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ନିମେନ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ; ଆଉ, େସ ବସି େନୗକାରୁ େଲାକସମୂହକୁ

ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 4 େସ କଥା େଶଷ କରି ଶିେମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙର ଜାଲ ପକାଅ।”

5 ଏଥେର ଶିେମାନ ଉତର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ ରାତିଯାକ

ପରିଶମ କରି କିଛି ଧରି ନାହଁୁ; କିନୁ ଆପଣଙ କଥାେର ମଁୁ ଜାଲ ପକାଇବି।

6ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ପକାଇ ବହୁତ ମାଛ ଧରିେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ

ଜାଲ ଛିଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। 7 େସଥେର େସମାନଙର େଯଉଁ ସହକମୀମାେନ

ଅନ େନୗକାେର ଥେଲ, େସମାେନ େଯପରି ଆସି ସାହାଯ କରନି, ଏଥପାଇଁ

େସମାେନ େସମାନଙୁ ଠାରିେଲ। ଏଥେର େସମାେନ ଆସି ଦୁଇଟି େନୗକାକୁ

ଏପରି ପୂଣ କେଲ େଯ, େସଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। 8କିନୁ ଶିେମାନ ପିତର

ଏହା େଦଖ ଯୀଶୁଙ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି କହିେଲ, େହ ପଭୁ, େମା ନିକଟରୁ

ଚାଲଯାଅ, େଯଣୁ ମଁୁ ଜେଣ ପାପୀ ମନୁଷ । 9 କାରଣ େସମାେନ ଏେତ

ମାଛ ଧରିଥେଲ େଯ, ତାହା େଦଖ େସ ଓ ତାହାଙ ସଙୀ ସମେସ ଆଶଯ

େହେଲ; 10 ପୁଣି, େଜବଦୀଙ ଦୁଇ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, େଯଉଁମାେନ

ଶିେମାନଙର ସହଭାଗୀ ଥେଲ, େସମାେନ ମ େସହି ପକାର ଆଶଯ ାନିତ

େହେଲ। ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଶିେମାନଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହ, ଆଜିଠାରୁ ତୁେମ

ମନୁଷ ମାନଙୁ ଧରିବ।” 11 େସଥେର େସମାେନ େନୗକାଗୁଡ଼ିକ କୂଳକୁ ଆଣି

ସବୁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କେଲ। 12 େସ େଗାଟିଏ ନଗରେର

ଥବା ସମୟେର, େଦଖ, ଜେଣ ସବାଙ କୁଷୀ େଲାକ େସ ସାନେର ଥେଲ;

େସ ଯୀଶୁଙୁ େଦଖ ମୁହଁ ମାଡ଼ିପଡ଼ି ତାହାଙୁ ନିେବଦନ କରି କହିଲା, େହ ପଭୁ,

ଆପଣ ଯଦି ଇଚା କରନି, ତାହାେହେଲ େମାେତ ଶୁଚି କରିପାରନି। 13

େସଥେର େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଛୁଇଁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଇଚା କରୁଅଛି, ଶୁଚି

ହୁଅ।” େସହିକଣି କୁଷେରାଗ ତାହାଠାରୁ ଦୂର େହଲା। 14ଆଉ, େସ ତାହାକୁ

ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, “କାହାକୁ କୁହ ନାହ, କିନୁ ଯାଇ ଯାଜକଙୁ ନିଜକୁ

େଦଖାଅ, ପୁଣି, େମାଶାଙ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ଆପଣାର ଶୁଚିକିୟାରୂେପ

େସମାନଙ ନିକଟେର ସାକ େଦବା ନିମେନ ବଳି ଉତଗ କର।” 15କିନୁ

ତାହାଙ ବିଷୟକ କଥା ଆହୁରି ଅଧକ ବ ାପିଗଲା, ଆଉ ବହୁସଂଖ କ

େଲାକ ଶୁଣିବା ନିମେନ ଓ ନିଜ ନିଜ େରାଗରୁ ସୁସ େହବା ନିମେନ ଏକତ

େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; 16 ମାତ େସ େକହି ନ ଥବା ସାନମାନଙେର ରହି ପାଥନା
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କରୁଥେଲ। 17 ଦିେନ େସ ଶିକା େଦଉଥେଲ, ଆଉ ଗାଲଲୀର ପେତ କ

ଗାମ, ପୁଣି, ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଆସିଥବା ଫାରୂଶୀ

ଓ େମାଶାଙ ବ ବସା ଶିକକମାେନ ନିକଟେର ବସିଥେଲ। ଆଉ, େସ େଯପରି

ସୁସ କରନି ଏଥପାଇଁ ପଭୁଙର ଶକି ଉପସିତ ଥଲା। 18 ପୁଣି, େଦଖ,

େକେତକ େଲାକ ଜେଣ ପକାଘାତେରାଗୀ ମନୁଷ କୁ ଖଟିଆେର େବାହିଆଣି

ତାହାକୁ ଭତରକୁ େନଇଯିବା ନିମେନ ଓ ତାହାଙ ସମୁଖେର େଥାଇବା ନିମେନ

େଚଷା କରୁଥେଲ। 19କିନୁ ଭଡ଼ େହତୁ ତାହାକୁ ଭତରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ

ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଘର ଉପରକୁ ଯାଇ ଛାତ ଭତର େଦଇ

ଖଟିଆ ସହିତ ତାହାକୁ ମ ସାନେର ଯୀଶୁଙ ସମୁଖେର ଓହାଇେଦେଲ।

20 େସ େସମାନଙର ବିଶାସ େଦଖ କହିେଲ, “େହ ବନୁ, ତୁମର ପାପସବୁ

କମା କରାଯାଇଅଛି।” 21 େସଥେର ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତକବିତକ

କରି ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଯ ଈଶର ନିନା କରୁଅଛି, ଏ କିଏ?

େକବଳ ଈଶରଙ ବିନା ଆଉ କିଏ ପାପ କମା କରିପାେର? 22 କିନୁ ଯୀଶୁ

ତାହାଙ ତକବିତକ ାତ େହାଇ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମନେର କଅଣ ତକବିତକ କରୁଅଛ? 23 କଅଣ ସହଜ?

‘ତୁମର ପାପସବୁ କମା କରାଗଲା େବାଲ କହିବା,’ ବା, ‘ଉଠ, ଚାଲ େବାଲ

କହିବା?’ 24 କିନୁ, ପୃଥବୀେର ପାପ କମା କରିବାକୁ ମନୁଷ ପୁତଙର

େଯ ଅଧକାର ଅଛି, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଣିପାର,” ଏଥପାଇଁ େସ

ପକାଘାତ େରାଗୀକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ, ନିଜ ଖଟିଆ େନଇ

ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଅ।” 25 େସଥେର େସ େସହିକଣି େସମାନଙ ସାକାତେର

ଉଠି, ଯାହା ଉପେର େସ େଶାଇଥେଲ, ତାହା େନଇ ଈଶରଙ ମହିମା

କୀତନ କରୁ କରୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଚାଲଗେଲ। 26 ତହେର ସମେସ ଆଚମିତ

େହାଇ ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କରି

କହିେଲ, ଆଜି ଆେମମାେନ ଆଶଯ ଘଟଣା େଦଖଲୁ। 27 ଏଥଉତାେର

େସ ବାହାରିଯାଇ େଲବୀ ନାମକ ଜେଣ କରଗାହୀଙୁ କର ଆଦାୟ ସାନେର

ବସିଥବା େଦଖ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” 28 େସଥେର

େସ ସମସ ପରିତ ାଗ କରି ଉଠି ତାହାଙର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

29 ପୁଣି, େଲବୀ ନିଜ ଘେର ତାହାଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ବଡ଼ େଭାଜି କେଲ,

ଆଉ ବହୁସଂଖ କ କରଗାହୀ ଓ ଅନ ାନ େଲାକ େସମାନଙ ସାଙେର
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େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସିେଲ। 30 େସଥେର ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ େସମାନଙ

ଦଳର ଶାସୀମାେନ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ବିରୁଦେର ବଚସା କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ତୁେମମାେନ କାହକି କରଗାହୀ ଓ ପାପୀମାନଙ ସାଙେର ଖଆପିଆ

କରୁଅଛ? 31 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ସୁସ େଲାକମାନଙର

େବୖଦ ଠାେର ଆବଶ କତା ନାହ, ମାତ ଅସୁସ େଲାକମାନଙର ଆବଶ କତା

ଅଛି। 32 ମଁୁ ଧାମକ େଲାକମାନଙୁ ଆହାନ କରିବା ନିମେନ ଆସି ନାହ, କିନୁ

ମନପରିବତନ କରିବା ନିମେନ ପାପୀମାନଙୁ ଆହାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି।”

33 େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଯାହନଙ ଶିଷ ମାେନ ଥରକୁଥର ଉପବାସ

ଓ ପାଥନା କରନି, ଫାରୂଶୀମାନଙ ଶିଷ ମାେନ ମ େସହି ପକାର କରନି,

କିନୁ ଆପଣଙ ଶିଷ ମାେନ ଖଆପିଆ କରନି। 34 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ବରଯାତୀମାନଙ ସହିତ ବର ଥବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ

କି େସମାନଙୁ ଉପବାସ କରାଇପାର? 35 କିନୁ ସମୟ ଆସିବ; ଆଉ

େଯେତେବେଳ େସମାନଙଠାରୁ ବରଙୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, େସେତେବେଳ େସହି

ସମୟେର େସମାେନ ଉପବାସ କରିେବ।” 36ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ଏକ

ଦୃଷାନ ମ କହିେଲ, “େକହି ନୂଆ ଲୁଗାରୁ ତାଳି ଛିଣାଇ ପୁରୁଣା ଲୁଗାେର

ପକାଏ ନାହ; ପକାଇେଲ େସ ନୂଆ ଖଣିକ ଚିରିେଦବ, ପୁଣି, ନୂଆ ଲୁଗାର

ତାଳିଟି ମ ପୁରୁଣା ସାଙେର ମିଶିବ ନାହ। 37ଆଉ, େକହି ନୂଆ ଦାକାରସ

ପୁରୁଣା କୁମାେରରେଖ ନାହ; ରଖେଲ ନୂଆ ଦାକାରସ କୁମାକୁ ଫଟାଇ

ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କୁମା ନଷ େହବ। 38 କିନୁ ନୂଆ ଦାକାରସ ନୂଆ କୁମାେର

ରଖବା ଉଚିତ। 39ଆଉ, େକହି ପୁରୁଣା ଦାକାରସ ପାନ କରି ନୂଆ ଦାକାରସ

ପାନ କରିବାକୁ ଇଚା କେର ନାହ, କାରଣ େସ କେହ, ‘ପୁରୁଣା ତ ଭଲ।’”

6ଥେର ବିଶାମବାର ଦିନେର େସ ଶସ େକତ େଦଇ ଯାଉଥବା ସମୟେର

ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଶସ ର ଶଷା ଛିଣାଇ ଛିଣାଇ ହାତେର ମଳି ଖାଉଥେଲ।

2 କିନୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ କହିେଲ, ବିଶାମବାର ଦିନେର ଯାହା

କରିବା ବିଧସଙତ ନାହ, ତାହା ତୁେମମାେନ କାହକି କରୁଅଛ? 3 ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଦାଉଦ ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାେନ େଭାକିଲା ଥବା

ସମୟେର େସ କଅଣ କରିଥେଲ, ତାହା ସୁଦା କି ତୁେମମାେନ ପଢ଼ି ନାହଁ? 4

େସ କିପରି ଈଶରଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି, େଯଉଁ ଉତଗୀକୃତ ରୁଟି େକବଳ

ଯାଜକମାନଙ ବିନା ଆଉ କାହାରି େଭାଜନ କରିବା ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, ତାହା
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େନଇ ଖାଇଥେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ସଙୀମାନଙୁ ମ େଦଇଥେଲ।” 5ଆଉ, େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମନୁଷ ପୁତ ବିଶାମବାରର ପଭୁ ଅଟନି।” 6 େସ ଆଉ

ଏକ ବିଶାମବାର ଦିନେର ସମାଜଗୃହେର ପେବଶ କରି ଶିକା େଦଉଥେଲ;

େସଠାେର ଜେଣ େଲାକ ଥଲା, ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଶୁଖଯାଇଥଲା। 7

ଆଉ, େସ େକଜାଣି ବିଶାମବାର ଦିନେର ସୁସ କରନି, ଏହା େଦଖବା ପାଇଁ

ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ ଲକ କରି ରହିେଲ, େଯପରି େସମାେନ

ତାହାଙ ଭୁ ପାଇ ପାରନି। 8 କିନୁ େସ େସମାନଙର ମେନାଭାବ ଜାଣି

ପାରି, େଯଉଁ େଲାକର ହାତ ଶୁଖଯାଇଥଲା, ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ମଝିେର

ଠିଆ ହୁଅ।” ପୁଣି, େସ ଉଠି ଠିଆ େହଲା। 9 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ପଚାରୁଅଛି, ବିଶାମବାର ଦିନେର କଅଣ କରିବା

ବିଧସଙତ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ କରିବା? ଜୀବନ ରକା କରିବା ନା ବିନାଶ

କରିବା?” 10ଆଉ, େସ ଚାରିଆେଡ଼ ସମସଙ ପତି ଦୃଷିପାତ କରି ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁମର ହାତ ବଢ଼ାଅ।” େସଥେର େସ ତାହା କଲା, ଆଉ ତାହାର

ହାତ ପୁଣି, ଭଲ େହାଇଗଲା। 11 କିନୁ େସମାେନ େକାଧେର ପୂଣ େହେଲ,

ଆଉ ଯୀଶୁଙ ପତି କଅଣ କରିପାରନି, େସ ବିଷୟେର ପରସର କଥାବାତା

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 12 େସହି ସମୟେର େସ ଦିେନ ପାଥନା କରିବା

ନିମେନ ପବତକୁ ବାହାରିଯାଇ ଈଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରୁ କରୁ ସାରା

ରାତି ବିତାଇେଲ। 13 ସକାଳ ହୁଅେନ, େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ପାଖକୁ

ଡାକି େସମାନଙ ମ ରୁ ବାର ଜଣକୁ ମେନାନୀତ କେଲ; େସ େସମାନଙୁ

ମ େପରିତ ନାମ େଦେଲ, 14 େସମାେନ ଶିେମାନ, ଯାହାକୁ େସ ମ

ପିତର ନାମ େଦେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ଭାଇ ଆନିୟ, ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ,

ଫଲପ ଓ ବାଥଲମୀ, 15 ମାଥଉ ଓ େଥାମା, ଆଲଫଙ ପୁତ ଯାକୁବ ଓ

ଶିେମାନ, ଯାହାଙୁ ଉ େଯାଗୀ େବାଲ କହନି, 16ଯାକୁବଙ ପୁତ ଯିହୂଦା

ଓ ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା, େଯ ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କଲା।

17ଆଉ େସ େସମାନଙ ସହିତ ଓହାଇ େଗାଟିଏ ସମତଳ ଭୂମିେର ଠିଆ

େହେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙର ଅେନକ ଶିଷ ଏବଂ ସମସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ,

ଯିରୂଶାଲମ ଆଉ େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଉପକୂଳରୁ ଅେନେକ ଉପସିତ

େହେଲ; 18 େସମାେନ ତାହାଙ ବାକ ଶୁଣିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େରାଗରୁ

ସୁସ େହବାକୁ ଆସିଥେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଅଶୁଚି ଆତାଗୁଡ଼ାକ ଦାରା କଷ
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ପାଉଥେଲ, େସମାେନ ସୁସ କରାଗେଲ; 19 ପୁଣି, େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ

ଛୁଇଁବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ, କାରଣ ତାହାଙଠାରୁ ଶକି ବାହାରି ସମସଙୁ ସୁସ

କରୁଥଲା। 20 େସ ସମୟେର େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ େଦଖ କହିେଲ,

“ଦୀନହୀନ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ଧନ , କାରଣ ଈଶରଙ ରାଜ

ତୁମମାନଙର। 21 ବତମାନ କୁଧତ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ଧନ ,

କାରଣ ତୁେମମାେନ ପରିତୃପ େହବ। ବତମାନ େରାଦନ କରୁଅଛ େଯ

ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ଧନ , କାରଣ ତୁେମମାେନ ହାସ କରିବ। 22

େଲାେକ େଯେବ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କରନି ଓ ମନୁଷ ପୁତଙ େହତୁ ଅଲଗା

କରନି ପୁଣି, ନିନା କରନି ଓ ତୁମମାନଙ ନାମକୁ ମନ େବାଲ ଅଗାହ

କରନି, େତେବ ତୁେମମାେନ ଧନ । 23 େସହି ଦିନ ଆନନେର ନୃତ କର,

କାରଣ େଦଖ, ସଗେର ତୁମମାନଙର ପୁରସାର ପଚୁର; ଆଉ େସହିପରି ତ

େସମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଭାବବାଦୀମାନଙ ପତି କରୁଥେଲ।” 24 “କିନୁ

ହାୟ, ଦଣର ପାତ ଧନୀ େଯ ତୁେମମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ସୁଖ େଭାଗ କରିଅଛ। 25 ହାୟ, ଦଣର ପାତ ବତମାନ ପରିତୃପ

େଯ ତୁେମମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ କୁଧତ େହବ। ହାୟ, ଦଣର ପାତ

ବତମାନ ହାସ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖ

ଓ େରାଦନ କରିବ। 26 େଯେତେବେଳ େଲାକ ସମେସ ତୁମମାନଙର

ପଶଂସା କରନି, େସେତେବେଳ ହାୟ, ତୁେମମାେନ ଦଣର ପାତ; େସହିପରି

ତ େସମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଭଣ ଭାବବାଦୀମାନଙ ପତି କରୁଥେଲ।

27କିନୁ ଶୁଣୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙୁ ମଁୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ

ଶତୁମାନଙୁ େପମ କର; େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କରନି, େସମାନଙର

ମଙଳ କର; 28 େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଅଭଶାପ ଦିଅନି, େସମାନଙୁ

ଆଶୀବାଦ କର; େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଅପବ ବହାର କରନି, େସମାନଙ

ନିମେନ ପାଥନା କର। 29 େଯ ତୁମକୁ େଗାଟିଏ ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର,

ତାହା ପତି ଅନ ଗାଲ ମ େଦଖାଇଦିଅ; ଆଉ, େଯ ତୁମର ବସ େନଇଯାଏ,

ତାହାକୁ ତୁମର ଅଙରଖା ମ େନବାକୁ ମନା କର ନାହ। 30 େଯ େକହି ତୁମକୁ

ମାେଗ, ତାହାକୁ ଦିଅ; ଆଉ େଯ ତୁମର ସମତି େନଇଯାଏ, ତାହାଠାରୁ ତାହା

ପୁନବାର ଦାବି କର ନାହ। 31 େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି େଯପକାର

ବ ବହାର କରନୁ େବାଲ ଇଚା କର, ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ପତି େସହି
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ପକାର କର। 32ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ େପମ କରନି, େସମାନଙୁ

େପମ କେଲ ତୁେମମାେନ କି ଅନୁଗହ ପାଇବ? କାରଣ ପାପୀମାେନ ସୁଦା

ଆପଣା ଆପଣା େପମକାରୀମାନଙୁ େପମ କରନି। 33ଆଉ, େଯଉଁମାେନ

ତୁମମାନଙର ମଙଳ କରନି, ଯଦି ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ମଙଳ କର,

େତେବ ତୁେମମାେନ କି ଅନୁଗହ ପାଇବ? କାରଣ ପାପୀମାେନ ସୁଦା ତାହା

କରନି। 34 ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙଠାରୁ ତୁମମାନଙର ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ,

େସମାନଙୁ ଋଣ େଦେଲ ତୁେମମାେନ କି ଅନୁଗହ ପାଇବ? ପାପୀମାେନ ସୁଦା

ସମାନ ପରିମାଣେର ପରିେଶାଧ ପାଇବା ନିମେନ ପାପୀମାନଙୁ ଋଣ ଦିଅନି।

35ମାତ ତୁମମାନଙର ଶତୁମାନଙୁ େପମ କର ଏବଂ େସମାନଙର ମଙଳ

କର, ପୁଣି, ପରିେଶାଧ େନବାର ଆଶା ନ ରଖ ଋଣ ଦିଅ; ତାହାେହେଲ

ତୁମମାନଙର ପୁରସାର ପଚୁର େହବ ଓ ତୁେମମାେନ ମହାନ ଈଶରଙ

ସନାନ େହବ, କାରଣ େସ ଅକୃତ ଓ ଦୁଷମାନଙ ପତି ଦୟାଳୁ ଅଟନି। 36

ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା େଯପରି ଦୟାଳୁ, ତୁେମମାେନ େସହିପରି ଦୟାଳୁ

ହୁଅ।” 37 “ପୁଣି, ବିଚାର କର ନାହ, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ବିଚାରିତ

େହବ ନାହ; େଦାଷୀ କର ନାହ, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ େଦାଷୀକୃତ େହବ

ନାହ। କମା କର, ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙୁ କମା କରାଯିବ; 38 ଦାନ କର,

ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ; େଲାେକ ମାଣକୁ ପୁରା କରି ତାହାକୁ

ଚାପି ହଲାଇ ଉଛୁଳାଇ ତୁମମାନଙ ଅଣିେର େଦେବ; କାରଣ େଯଉଁ ମାପେର

ମାପ କର, େସହି ମାପେର ତୁମମାନଙୁ ପୁଣି ମପାଯିବ। 39 େସ େସମାନଙୁ

େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ ମ କହିେଲ, ଅନ କଅଣ ଅନକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇପାେର?

େସମାେନ କଅଣ ଉଭେୟ ଗାତେର ପଡ଼ିେବ ନାହ? 40 ଶିଷ ଗୁରୁଠାରୁ

େଶଷ ନୁେହଁ; କିନୁ ପେତ କ ଶିଷ ସିଦ େହାଇ ଆପଣା ଗୁରୁଙ ତୁଲ େହବ।

41ଆଉ, କାହକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖେର ଥବା କୁଟାଟିକକ େଦଖୁଅଛ, କିନୁ

ତୁମ ନିଜ ଆଖେର େଯଉଁ କଡ଼ିକାଠ ଅଛି, ତାହା ଭାବି େଦଖୁ ନାହଁ? 42 ତୁେମ

ଆପଣା ଆଖେର ଥବା କଡ଼ିକାଠ ନ େଦଖ କିପରି ନିଜ ଭାଇ କି କହିପାର,

ଭାଇ, ଆସ, ତୁମ ଆଖେର ଥବା କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିେଦବି? କପଟୀ,

ଆେଗ ଆପଣା ଆଖରୁ କଡ଼ିକାଠ ବାହାର କରିପକାଅ, ତାହା ପେର ନିଜ

ଭାଇର ଆଖେର ଥବା କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ନିମେନ ସଷ ରୂେପ େଦଖ

ପାରିବ।” 43 “କାରଣ ଏପରି େକୗଣସି ଭଲ ଗଛ ନାହ, ଯାହାକି ମନ ଫଳ
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ଫେଳ, ଅନ ପକେର ଏପରି େକୗଣସି ମନ ଗଛ ନାହ, ଯାହାକି ଭଲ ଫଳ

ଫେଳ। 44 କାରଣ ପେତ କ ଗଛ ନିଜର ଫଳ ଦାରା ଚିହାଯାଏ; କଣାଗଛରୁ

ତ େଲାକମାେନ ଡିମିରି େତାଳନି ନାହ, କିମା କଣାଗଛରୁ ଦାକାଫଳ େତାଳନି

ନାହ। 45 ଉତମ େଲାକ ଆପଣା ହୃଦୟରୂପ ଉତମ ଭଣାରରୁ ଉତମ ପଦାଥ

ବାହାର କେର, ପୁଣି, ମନ େଲାକ ମନ ଭଣାରରୁ ମନ ପଦାଥ ବାହାର କେର;

କାରଣ ହୃଦୟର ପୂଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କେହ। 46ଆଉ, ତୁେମମାେନ କାହକି

େମାେତ ପଭୁ, ପଭୁ େବାଲ କହୁଅଛ, ମାତ େମାହର ବାକ ପାଳନ କରୁ

ନାହଁ? 47 େଯ େକହି େମା ନିକଟକୁ ଆସି େମାହର କଥା ଶୁଣି େସହିସବୁ

ପାଳନ କେର, େସ କାହା ପରି, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବି। 48 େସ ଏପରି

ଜେଣ ଘର ନିମାଣକାରୀ େଲାକ ପରି, େଯ ଗଭୀର ଗାତ େଖାଳି ମୂଳଦୁଆ

ପଥର ଉପେର ବସାଇେଲ; ଆଉ, ବଢ଼ି ହୁଅେନ ସୁଅ େସହି ଘରକୁ ପବଳ

ଭାବେର ଧକା ମାରିଲା, କିନୁ ତାହା ହଲାଇ ପାରିଲା ନାହ, କାରଣ ତାହା

ଉତମ ରୂେପ ନିମାଣ କରାଯାଇଥଲା। 49 କିନୁ େଯ ଶୁଣି ପାଳନ କେର ନାହ,

େସ ମୂଳଦୁଆ ପଥର ଉପେର ନ ବସାଇ ମାଟି ଉପେର ଘର ନିମାଣକାରୀ

େଲାକ ପରି; ବନ ା ଜଳ େସହି ଘର ଉପେର ପବଳ ଭାବେର ଧକା ମାରିବାରୁ

େସହିକଣି ତାହା ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାହାର ବିନାଶ ଭୟଙର େହଲା।”

7 େସ େଲାକମାନଙ କଣେଗାଚରେର ଆପଣାର ସବୁ କଥା େଶଷ କରି

କଫନାହୂମେର ପେବଶ କେଲ। 2 େସ ସମୟେର ଜେଣ ଶତେସନାପତିଙର

ଦାସ ଅସୁସ େହାଇ ମଲା ଭଳି େହାଇଥଲା, େସ ତାହାଙର ପିୟପାତ ଥେଲ।

3 େସ ଯୀଶୁଙ ବିଷୟେର ଖବର ପାଇ, େସ େଯପରି ଆସି ତାହାଙ ଦାସର

ପାଣ ରକା କରନି, ଏଥନିମେନ ତାହାଙ ପାଖକୁ ଯିହୁଦୀମାନଙର େକେତକ

ପାଚୀନମାନଙୁ ପଠାଇ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 4 େସମାେନ ଯୀଶୁଙ

ନିକଟେର ପହଞି ତାହାଙୁ ବିେଶଷ ବିନତି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆପଣ

େଯ ତାହାଙ ନିମେନ ଏହା କରିେବ, େସ େସଥର େଯାଗ ଅଟନି; 5 କାରଣ

େସ ଆମ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙୁ େପମ କରନି ଓ ଆେପ ଆମମାନଙ ନିମେନ

ସମାଜଗୃହ ନିମାଣ କରିଅଛନି। 6 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙ ସହିତ ଗେଲ।

େସ ଘରର ଅଳ ଦୂରେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଶତେସନାପତି ବନୁମାନଙୁ

ପଠାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, କଷ କରନୁ ନାହ; କାରଣ ଆପଣ େଯ େମା

ଘେର ପାଦ ପକାଇେବ, ମଁୁ ଏପରି େଯାଗ ନୁେହଁ; 7 ଏଣୁ ମଁୁ ଆପଣଙ
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ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନିଜକୁ େଯାଗ ବିଚାର କଲ ନାହ; କିନୁ ପେଦ ଆ ା କରନୁ,

େମାହର ଦାସ ସୁସ େହବ। 8 କାରଣ ମଁୁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ େହେଲ ମ

େମାହର ଅଧୀନେର େସୖନ ମାେନ ଅଛନି; ଆଉ, ମଁୁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିେଲ େସ

ଯାଏ; ଅନ କୁ ଆସ କହିେଲ େସ ଆେସ; ପୁଣି, େମାହର ଦାସକୁ ଏହା କର

କହିେଲ େସ ତାହା କେର। 9 ଯୀଶୁ ଏସମସ କଥା ଶୁଣି ତାହାଙ ବିଷୟେର

ଚକିତ େହେଲ, ଆଉ ବୁଲପଡ଼ି ତାହାଙ ପଛେର ଆସୁଥବା େଲାକମାନଙୁ

କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଇସାଏଲ ମ େର ମ ମଁୁ ଏେଡ଼ ବଡ଼

ବିଶାସ ପାଇ ନାହ।” 10ଆଉପଠାଯାଇଥବା େଲାକମାେନ ଘରକୁ େଫରିଆସି

ଦାସକୁ ସୁସ େଦଖେଲ। 11 ଏଥଉତାେର େସ ନାଇନ ନାମକ ନଗରକୁ ଯାତା

କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଓ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ ସାଙେର

ଯାଉଥେଲ। 12 େସ ନଗରଦାର ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େଦଖ,

େଲାେକ ଜେଣ ମୃତ ମନୁଷ କୁ ବାହାରକୁ େବାହି ଆଣୁଥେଲ, େସ ଆପଣା

ମାତାର ଏକମାତ ପୁତ, ପୁଣି, େସହି ସୀ ବିଧବା; ଆଉ ନଗରର ବହୁସଂଖ କ

େଲାକ ତାହାଙ ସଙେର ଥେଲ। 13 ତାହାକୁ େଦଖ ପଭୁ ତାହା ପତି ଦୟାେର

ବିଗଳିତ େହାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େରାଦନ କର ନାହ।” 14ଆଉ େସ

ନିକଟକୁ ଯାଇ େକାେକଇ ଛୁଇଁେଲ, ପୁଣି, େବାହି େନଉଥବା େଲାକମାେନ

ଠିଆ ହୁଅେନ େସ କହିେଲ, “ଯୁବକ, ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଉଠ।” 15

େସଥେର ମୃତ ଯୁବକଟି ଉଠି ବସିଲା ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଣି,

େସ ତାହାକୁ ତାହାର ମାତାର ହସେର ସମପଣ କେଲ। 16 ଏଥେର ସମସଙ

ମ େର ଭୟ େଖଳିଗଲା ଆଉ େସମାେନ ଈଶରଙ ପଶଂସା କରୁ କରୁ

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆମମାନଙ ମ େର ଜେଣ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଉତିତ

େହାଇଅଛନି ଏବଂ ଈଶର ଆପଣା େଲାକଙ ପତି କୃପାଦୃଷି କରିଅଛନି।

17 ପୁଣି, ଯୀଶୁଙ ବିଷୟେର ଏହି ସମାଦ ସମସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ଓ

ଚାରିପାଖର ସମସ ଅଞଳେର ବ ାପିଗଲା। 18 ପେର ବାପିଜକ େଯାହନଙ

ଶିଷ ମାେନ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙୁ ଜଣାଇେଲ। 19 େସଥେର େଯାହନ

ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପଭୁଙ ନିକଟକୁ ଏହା

କହି ପଠାଇେଲ, ଆପଣ କଅଣ େସହି ବ କି ଯାହାଙର ଆଗମନ େହବ, ନା

ଆେମମାେନ ଅନ ଜଣଙ ଅେପକାେର ରହିବୁ? 20 େସହି େଲାକମାେନ

ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ବାପିଜକ େଯାହନ ଆମମାନଙୁ ଆପଣଙ
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ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଅଛନି, ଯାହାଙର ଆଗମନ େହବ, େସହି ବ କି

କି ଆପଣ, ଅବା ଆେମମାେନ ଅନ ଜଣଙ ଅେପକାେର ରହିବୁ? 21 େସହି

ସମୟେର େସ ଅେନକଙୁ େରାଗ, କଷ ଓ ମନଆତାମାନଙଠାରୁ ସୁସ କେଲ,

ପୁଣି, ଅେନକ ଅନମାନଙୁ େଦଖବାର ଶକି େଦେଲ। 22 େସ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ, ଯାହା ଯାହା େଦଖଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ

େଯାହନଙୁ ଜଣାଅ; ଅନମାେନ େଦଖ ପାରନି, ଖଞମାେନ ଚାଲ ପାରନି,

କୁଷେରାଗୀମାେନ ଶୁଚି ହୁଅନି, ବଧରମାେନ ଶୁଣି ପାରନି, ମୃତମାେନ ଜୀବିତ

ହୁଅନି, ଦରିଦମାନଙ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପଚାରିତ ହୁଏ; 23ଆଉ, େଯଉଁ

ବ କି େମାʼ ଠାେର ବାଧାର କାରଣ ପାଏ ନାହ, େସ ଧନ । 24 େଯାହନଙ

ଦୂତମାେନ ଯିବା ପେର ଯୀଶୁ େଯାହନଙ ବିଷୟେର େଲାକମାନଙୁ କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ତୁେମମାେନ କଅଣ େଦଖବା ପାଇଁ ମରୁଭୂମିକୁ ବାହାରିଯାଇଥଲ,

କଅଣ ପବନେର େଦାହଲୁଥବା େଗାଟିଏ ନଳ? 25 ତାହା ନ େହେଲ

ତୁେମମାେନ କଅଣ େଦଖବା ପାଇଁ ବାହାରିଯାଇଥଲ? କଅଣ ଦାମୀ ବସ

ପିନିଥବା ଜେଣ ବ କିଙୁ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସୁନର ବସ ପିନନି ଏବଂ

ସୁଖେର ସମୟ କଟାନି, େସମାେନ ରାଜପାସାଦେର ଥାଆନି। 26 ତାହା

ନ େହେଲ କଅଣ େଦଖବା ନିମେନ ବାହାରି ଯାଇଥଲ? କଅଣ ଜେଣ

ଭାବବାଦୀଙୁ? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଭାବବାଦୀଙ ଅେପକା ଅଧକ

େଶଷ ବ କିଙୁ। 27ଯାହାଙ ବିଷୟେର ଏହା େଲଖାଅଛି, ‘େଦଖ, ଆେମ

ଆପଣା ଦୂତକୁ ତୁମ ଆଗେର ପଠାଉଅଛୁ, େସ ତୁମ ସମୁଖେର ତୁମର ପଥ

ପସୁତ କରିବ, ଏ େସହି ବ କି।’ 28 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ସୀଗଭରୁ ଜନ

େହାଇଥବା ସମସଙ ମ େର େଯାହନଙଠାରୁ ମହାନ େକହି ନାହାନି; ତଥାପି

ଈଶରଙ ରାଜ େର େଯ କୁଦତମ, େସ ତାହାଙଠାରୁ ମହାନ।” 29 ଏହା

ଶୁଣି ସମସ େଲାକ, ଏପରିକି କରଗାହୀମାେନ ସୁଦା େଯାହନଙ ବାପିସେର

ବାପିଜିତ େହାଇଥବାରୁ ଈଶରଙୁ ଯଥାଥ େବାଲ ସୀକାର କେଲ; 30କିନୁ

ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ େମାଶାଙ ବ ବସାଶାସ ମାେନ ତାହାଙ ଦାରା ବାପିଜିତ

ନ େହାଇ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ଈଶରଙ େଯାଜନା ଅଗାହ କେଲ। 31

“େତେବ ମଁୁ କାହା ସାଙେର ବତମାନ ପୁରୁଷର େଲାକମାନଙୁ ତୁଳନା କରିବି,

ପୁଣି, େସମାେନ କାହାରି ତୁଲ ? 32 େଯଉଁ ପିଲାମାେନ ହାଟବଜାରେର

ବସି ପରସରକୁ ଡାକି କହନି, ‘ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ବଂଶୀ
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ବଜାଇଲୁ, ତୁେମମାେନ ନାଚିଲ ନାହ; ଆେମମାେନ ବିଳାପ କଲୁ, ତୁେମମାେନ

କାନିଲ ନାହ, େସମାେନ େସମାନଙ ପରି।’ 33କାରଣ ବାପିଜକ େଯାହନ

ଆସି ରୁଟି ଖାଇେଲ ନାହ ଓ ଦାକାରସ ପିଇେଲ ନାହ, ଆଉ ତୁେମମାେନ

କହୁଅଛ, ‘େସ ଭୂତଗସ।’ 34 ମନୁଷ ପୁତ ଆସି େଭାଜନପାନ କରନି, ଆଉ

ତୁେମମାେନ କହୁଅଛ, ‘େଦଖ, ଏ ଜେଣ େପଟୁକ ଓ ମଦୁଆ, କରଗାହୀ ଓ

ପାପୀମାନଙର ବନୁ।’ 35 ମାତ ାନ ଆପଣା ସମସ ସନାନମାନଙ ଦାରା

ଯଥାଥ େବାଲ ପମାଣିତ େହାଇଅଛି।” 36 ଆଉ ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ତାହାଙୁ ଆପଣା ସହିତ େଭାଜନ କରିବାକୁ ନିମନଣ କେଲ। େସଥେର

େସ ଫାରୂଶୀଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି େଭାଜନେର ବସିେଲ। 37 ଆଉ

େଦଖ, େସହି ନଗରେର ଜେଣ ପାପିନୀ ସୀ ଥଲା; ଯୀଶୁ େସହି ଫାରୂଶୀଙ

ଗୃହେର େଭାଜନେର ବସିଅଛନି, ଏହା ଜାଣି ପାରି େସ େଗାଟିଏ ପାତେର

ସୁଗନି େତୖଳ ଆଣି, 38 ପଛଆେଡ଼ ତାହାଙ ପାଦ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ

େରାଦନ କରୁ କରୁ ଲୁହେର ତାହାଙ ପାଦ ଓଦା କରି ନିଜ ମସକର େକଶେର

ତାହା େପାଛିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାହାଙ ପାଦକୁ ଚୁମନ କରୁ କରୁ େସହି

ସୁଗନି େତୖଳ ଲଗାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା। 39 ତାହା େଦଖ, େଯଉଁ ଫାରୂଶୀ

ତାହାଙୁ ନିମନଣ କରିଥେଲ, େସ ମେନ ମେନ କହିେଲ, ଏ ଯଦି ଭାବବାଦୀ

େହାଇଥାଆନା, ତାହାେହେଲ ଏହାକୁ େଯ ସଶ କରୁଅଛି, େସ କିଏ ଓ କି

ପକାର ସୀ, ଅଥା , େସ େଯ ପାପିନୀ, ଏହା ଜାଣିଥାଆନା। 40 ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଶିେମାନ, ତୁମକୁ େମାହର କିଛି କହିବାର ଅଛି।”

େସ କହିେଲ, ଗୁରୁ, କୁହନୁ। 41 “ଜେଣ ମହାଜନଙର ଦୁଇ ଜଣ ଋଣୀ ଥେଲ;

ଜେଣ ପାଞଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ ଓ ଆଉ ଜେଣ ପଚାଶ ଦିନର

ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ ଋଣ କରିଥଲା। 42 ଋଣ ସୁଝିବାକୁ େସମାନଙର କିଛି

ନ ଥବାରୁ େସ ଉଭୟଙର ଋଣ କମା କେଲ। ଏଣୁ େସମାନଙ ମ ରୁ କିଏ

ତାହାଙୁ ଅଧକ େପମ କରିବ?” 43 ଶିେମାନ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ ଜାଣିବାେର,

େସ ଯାହାର ଅଧକ ଋଣ କମା କେଲ, େସ। େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ

ଠି ବିଚାର କଲ।” 44ଆଉ, େସ େସହି ସୀ ପତି ମୁଖ େଫରାଇ ଶିେମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଏହି ସୀକୁ େଦଖୁଅଛ? ମଁୁ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସିଲ, ତୁେମ େମା ପାଦ

ପାଇଁ ପାଣି େଦଲ ନାହ, କିନୁ ଏ ଲୁହେର େମାହର ପାଦ ସିକ କରି ନିଜ

େକଶେର ତାହା େପାଛିେଦଲା। 45 ତୁେମ େମାେତ ଚୁମନ କଲ ନାହ? କିନୁ
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ମଁୁ ଭତରକୁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ଏ େମାହର ପାଦ ଚୁମନ କରିବାକୁ ବନ

କରି ନାହ। 46 ତୁେମ େମାହର ମସକେର େତୖଳ ଲଗାଇଲ ନାହ? କିନୁ ଏ

େମାହର ପାଦେର ସୁଗନି େତୖଳ ଲଗାଇଲା। 47ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି,

ଏହାର ଅେନକ ପାପ କମା େହାଇଅଛି, କାରଣ େସ ବହୁତ େପମ କଲା;

କିନୁ ଯାହାକୁ ଅଳ କମା ଦିଆଯାଏ, େସ ଅଳ େପମ କେର।” 48ଆଉ େସ

େସହି ସୀକୁ କହିେଲ, “େତାହର ପାପସବୁ କମା େହାଇଅଛି।” 49 େସଥେର

ତାହାଙ ସାଙେର େଭାଜନେର ବସିଥବା େଲାକମାେନ ମେନ ମେନ କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ପାପ ସୁଦା କମା କରୁଅଛି େଯ, ଏ କିଏ? 50 କିନୁ େସ େସହି ସୀକୁ

କହିେଲ, “େତାହର ବିଶାସ େତାେତ ରକା କରିଅଛି; ଶାନିେର ଚାଲଯାଅ।”

8ଏଥର ଅଳ ସମୟ ପେର ଯୀଶୁ ନଗେର ନଗେର ଓ ଗାେମ ଗାେମ

େଘାଷଣା କରି ଈଶରଙ ରାଜ ର ସୁସମାଚାର ପଚାର କରି ଯାତା କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ଆଉ ବାର ଜଣ ଶିଷ ତାହାଙ ସାଙେର ଥେଲ, 2ପୁଣି, େଯଉଁ

ସୀମାେନ ଦୁଷ ଆତା ଓ େରାଗରୁ ସୁସ କରାଯାଇଥେଲ, ଏପରି େକେତକ

ସୀେଲାକ, ଅଥା ମ ଦଲୀନୀ ନାମକ ମରୀୟମ, ଯାହାଙଠାରୁ ସାତ

ଭୂତ ବାହାରିଯାଇଥେଲ, 3 େହେରାଦଙ ପରିଚାଳକ ଖୂଜା ଓ ତାହାଙ

ଭାଯ ା େଯାହାନା, େଶାଶନା, ପୁଣି, ଆହୁରି ଅେନକ ସୀେଲାକ ତାହାଙ

ସାଙେର ଥାଇ ନିଜ ନିଜ ସମତି େଦଇ େସମାନଙ େସବା କରୁଥେଲ। 4

ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ଏକତ ହୁଅେନ ଓ ନଗରୁ ନଗରୁ େଲାେକ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସେନ େସ ଦୃଷାନ େଦଇ କହିେଲ, 5 “ଜେଣ ବୁଣାଳୀ ଆପଣା

ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରିଲା। େସ ବୁଣୁ ବୁଣୁ େକେତକ ବିହନ ବାଟ ପାଖେର

ପଡ଼ିଲା ଓ ପାଦ ତେଳ ଦଳି େହାଇଗଲା, ପୁଣି, ଆକାଶର ଚେଢ଼ଇମାେନ

େସଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଗେଲ। 6ଆଉ େକେତକ ପଥର ଉପେର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି,

ଗଜା େହାଇ ରସ ନ ପାଇବାରୁ ଶୁଖଗଲା। 7ଆଉ େକେତକ କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ

ମ େର ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ ସାେଙ ସାେଙ ବଢ଼ି େସଗୁଡ଼ିକୁ ଚାପି

ପକାଇଲା। 8 ଅନ େକେତକ ଭଲ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବଢ଼ି ଶେହ

ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିଲା।” େସ ଏହା କହୁ କହୁ ଉଚସରେର କହିେଲ, “ଯାହାର

ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।” 9 ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଏହି ଦୃଷାନର

ଅଥ କଅଣ େବାଲ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10 େସଥେର େସ କହିେଲ,

ଈଶରଙ ରାଜ ର ରହସ ଜାଣିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଶକି ଦିଆଯାଇଅଛି,



ଲୂକ 2007

କିନୁ ଅନ ମାନଙୁ ଦୃଷାନେର କୁହାଯାଏ, “‘େଯପରି େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ

େଦଖପାରିେବ ନାହ ଓ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବୁଝିପାରିେବ ନାହ।’” 11 “ଦୃଷାନର ଅଥ

ଏହି, ବିହନ ଈଶରଙ ବାକ , 12ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବାଟ ପାଖେର ଅଛନି,

େସମାେନ ବାକ ଶୁଣନି; ତାହା ପେର ଶୟତାନ ଆସି, େଯପରି େସମାେନ

ବିଶାସ କରି ପରିତାଣ ନ ପାଆନି, ଏଥନିମେନ େସମାନଙ ହୃଦୟରୁ ବାକ

େନଇଯାଏ। 13 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପଥର ଉପେର ଅଛନି, େସମାେନ ବାକ

ଶୁଣି ଆନନେର ଗହଣ କରନି; କିନୁ େସମାନଙର େଚର ନ ଥବାରୁ େସମାେନ

ଅଳ ସମୟ ବିଶାସ କରନି ଓ ପରୀକା ସମୟେର ଧମତ ାଗୀ ହୁଅନି।

14ଆଉ, କଣାଗଛଗୁଡ଼ାକ ମ େର ଯାହା ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଏପରି େଲାେକ,

େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି ସାଂସାରିକ ଚିନା, ଧନ ଓ ସୁଖେଭାଗର ବଶବତୀ େହାଇ

ଜୀବନ ଯାତା କରୁ କରୁ ଚାପି େହାଇଯାନି, ପୁଣି, ପରିପକ ଫଳ ଉତନ କରନି

ନାହ। 15ଆଉ, ଉତମ ଭୂମିେର ଯାହା ପଡ଼ିଲା, ତାହା ଏପରି େଲାେକ, ଆଉ,

େଯଉଁମାେନ ଉତମ ଓ ସରଳ ହୃଦୟେର ବାକ ଶୁଣି ତାହା ଧରି ରଖନି

ଏବଂ େଧୖଯ ସହକାେର ଫଳ ଫଳନି।” 16 “େକହି ଦୀପ ଜାଳି ପାତ ଦାରା

ତାହା େଘାଡ଼ାଇ ରେଖ ନାହ, କିମା ଖଟ ତେଳ ରେଖ ନାହ, ମାତ ଦୀପରୁଖା

ଉପେର ରେଖ, େଯପରି ପେବଶ କରିବା େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖ

ପାରନି। 17 କାରଣ ଯାହା ପକାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଗୁପ ବିଷୟ କିଛି

ନାହ, ଅବା ଯାହା ଜଣାଯାଇ ପକାଶ ନ ପାଇବ, ଏପରି ଗୁପ ବିଷୟ କିଛି

ନାହ। 18 ଅତଏବ, କିପରି ଶୁଣୁଅଛ, େସ ବିଷୟେର ସାବଧାନ; କାରଣ

ଯାହାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଯାହାର ନାହ, େସ ଯାହା ନିଜର

ଅଛି େବାଲ ମେନ କେର, ତାହା ସୁଦା ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ।” 19 ତାହାଙ

ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, କିନୁ େଲାକଗହଳି େହତୁ

ତାହାଙ ସହିତ େଦଖା କରିପାରୁ ନ ଥେଲ। 20 େସଥେର ତାହାଙୁ ଏହି

ଖବର ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙର ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ ଆପଣଙ ସହିତ େଦଖା

କରିବାକୁ ଇଚା କରି ବାହାେର ଠିଆ େହାଇଅଛନି। 21 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ବାକ ଶୁଣନି ଓ ପାଳନ କରନି,

େସମାେନ େମାହର ମାଆ ଓ ଭାଇମାେନ।” 22 େସହି ସମୟେର ଦିେନ ଯୀଶୁ

ଓ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଆସ, ହଦର ଆରପାରିକୁ ଯିବା।” େସଥେର େସମାେନ େନୗକା
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ଫଟାଇେଦେଲ। 23 କିନୁ େସମାେନ େନୗକା ବାହି ଯାଉଥବା ସମୟେର ଯୀଶୁ

େଶାଇପଡ଼ିଥେଲ। େସେତେବେଳ ହଦେର େତାଫାନ େହଲା, ଆଉ େସମାନଙ

େନୗକା ଜଳେର ପୂଣ େହବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସମାେନ ବିପଦେର ପଡ଼ିେଲ।

24 େସଥେର ଶିଷ ମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, େହ

ଗୁରୁ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମ ମଲୁ। ଏଥେର େସ ଉଠି ପବନ ଓ ପବଳ ତରଙକୁ

ଧମକ େଦେଲ, ଆଉ େସହିସବୁ ବନ େହାଇ ସୁସିର େହଲା। 25 ପୁଣି, େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର ବିଶାସ କାହ?” କିନୁ େସମାେନ ଭୀତ ଓ

ଚକିତ େହାଇ ପରସରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େତେବ କିଏ େଯ, େସ

ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସୁଦା ଆେଦଶ ଦିଅେନ, େସମାେନ ତାହାଙ ଆ ା ମାନନି।

26 ପେର େସମାେନ ଗାଲଲୀର ସମୁଖବତୀ େସପାରିର ଗରାଶୀୟମାନଙ

ଅଞଳେର ପହଞିେଲ। 27 େସ େନୗକାରୁ ବାହାରି କୂଳେର ଓହାେନ େସହି

ନଗରର ଜେଣ ଭୂତଗସ େଲାକ ତାହାଙୁ େଭଟିଲା; େସ ବହୁକାଳ ପଯ ନ

ଲୁଗା ନ ପିନି ଓ ଘେର ନ ରହି ସମାଧସାନେର ରହୁଥଲା। 28 େସ ଯୀଶୁଙୁ

େଦଖ ଚିତାର କରି ତାହାଙ ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି ଉଚସରେର କହିଲା, େହ

ମହାନ ଈଶରଙ ପୁତ ଯୀଶୁ, ତୁମ ସାଙେର େମାହର କଅଣ ଅଛି? ମଁୁ ତୁମକୁ

ନିେବଦନ କରୁଅଛି, େମାେତ କଷ ଦିଅ ନାହ। 29 କାରଣ େସ ଅଶୁଚି ଆତାକୁ

େସହି ମନୁଷ ଠାରୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦବାକୁ ଯାଉଥେଲ। େସହି

ଆତା ଅେନକ ଥର ତାହାକୁ ଧରିଥଲା, ପୁଣି, େଲାେକ ତାହାକୁ ଜଞିର ଓ

େବଡ଼ିସବୁ ଦାରା ବାନି ରଖୁଥେଲ, ମାତ େସ ବନନସବୁ ଛିଣାଇପକାଇ ଭୂତ

ଦାରା ପାନରକୁ ଚାଳିତ େହଉଥଲା। 30ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, “େତାର

ନଁା କଅଣ?” େସ କହିଲା, ବାହିନୀ; କାରଣ ଅେନକ ଭୂତ ତାହାଠାେର

ପେବଶ କରିଥେଲ। 31 ପୁଣି, େସ େଯପରି େସମାନଙୁ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ

ଆ ା ନ ଦିଅନି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

(Abyssos g12) 32 େସଠାେର ପବତ ଉପେର େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରିପଲ

ଚରୁଥଲା, ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯପରି େସମାନଙୁ େସହି ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ମ େର

ପଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବିନତି କେଲ।

33 େସ େସମାନଙୁ ଅନୁମତି ଦିଅେନ, ଭୂତଗୁଡ଼ାକ େସହି ମନୁଷ ଠାରୁ ବାହାରି

ଘୁଷୁରିଗୁଡ଼ାକ ମ େର ପଶିେଲ; େସଥେର େସହି ଘୁଷୁରୀ ପଲ ଅତି େବଗେର

ପାହାଡ ଉପରୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ହଦେର ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମେଲ। 34 ଚରାଉଥବା
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େଲାକମାେନ େସହି ଘଟଣା େଦଖ ପଳାଇଯାଇ ନଗର ଓ ପଲୀଗୁଡି଼କେର

ତାହା ଜଣାଇେଲ। 35 େସଥେର େଲାେକ େସହି ଘଟଣା େଦଖବାକୁ ବାହାରି

ଆସିେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି, େଯଉଁ ମନୁଷ ଠାରୁ

ଭୂତଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥେଲ, ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନି ଭଲ ମନେର ଯୀଶୁଙ ପାଦ

ତେଳ ବସିଥବା େଦଖ ଭୟ କେଲ। 36 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ େଦଖେଲ,

େସମାେନ େସହି ଭୂତଗସ େଲାକ କିପରି ସୁସ େହଲା, ତାହା େସମାନଙୁ

ଜଣାଇେଲ। 37 େସଥେର ଗରାଶୀୟମାନଙ ଅଞଳର ଚାରିପାଖେର ଥବା

ସମସ େଲାକ େସମାନଙଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ, କାରଣ

େସମାେନ ଅତ ନ ଭୟଗସ େହାଇଥେଲ; ଆଉ, େସ େଗାଟିଏ େନୗକାେର ଚଢ଼ି

େଫରିଆସିେଲ। 38 କିନୁ େଯଉଁ େଲାକଠାରୁ ଭୂତଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯାଇଥେଲ,

େସ ଯୀଶୁଙ ସାଙେର ରହିବା ନିମେନ ନିେବଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; 39

ମାତ େସ ତାହାଙୁ ବିଦାୟ କରି କହିେଲ, “ତୁମ ଘରକୁ େଫରିଯାଅ, ପୁଣି,

ଈଶର ତୁମ ନିମେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରିଅଛନି େସହିସବୁ ବଣନା କର।”

େସଥେର େସ ଚାଲଯାଇ, ଯୀଶୁ ତାହା ନିମେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରିଥେଲ,

େସହିସବୁ ନଗରଯାକ େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 40ଯୀଶୁ େଫରିଆସେନ

େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ ଆନନେର ଗହଣ କେଲ, କାରଣ ସମେସ ତାହାଙ

ଅେପକାେର ଥେଲ। 41 ଆଉ, େଦଖ, ଯାଈରସ ନାମକ ଜେଣ ବ କି

ଆସିେଲ; େସ ସମାଜଗୃହର ଅ କ ଥେଲ। େସ ଯୀଶୁଙ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି

ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ ବିନତି କେଲ, 42 କାରଣ ତାହାଙର

ପାୟ ବାର ବଷ ବୟସର ଏକମାତ କନ ା ଥଲା, ଆଉ େସ ମୃତପାୟ

େହାଇଥଲା। କିନୁ େସ ଯାଉଥବା ସମୟେର େଲାକସମୂହ ତାହାଙ ଉପେର

ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଥେଲ। 43 େସେତେବେଳ ବାର ବଷ ପଯ ନ ପଦର େରାଗେର

ଜେଣ ସୀେଲାକ, େଯ ସମସ ପୁଞି ସୁସ େହବା ପାଇଁ େବୖଦ ମାନଙଠାେର

ଖଚ କରିଥଲା କିନୁ ସୁସ େହାଇପାରି ନ ଥଲା, 44 େସ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି

ତାହାଙ ବସର ଝୁମା ଛୁଇଁଲା, ଆଉ, େସହିକଣି ତାହାର ରକସାବ ବନ

େହଲା। 45 େସଥେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “କିଏ େମାେତ ଛୁଇଁଲା?” ମାତ ସମେସ

ଅସୀକାର କରେନ, ପିତର କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, େଲାକସମୂହ ଯନାଯନି

େହାଇ ଆପଣଙ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛନି। 46 କିନୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େକହି

ଜେଣ େମାେତ ଛୁଇଁଲା, କାରଣ େମାʼଠାରୁ ଶକି ବାହାରିଗଲା େବାଲ ମଁୁ
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ଜାଣିଲ।” 47 େଯେତେବେଳ ସୀେଲାକଟି େଦଖଲା େଯ, େସ ଲୁଚି ରହି

ପାରିଲା ନାହ, େସେତେବେଳ େସ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ ପାଦ ତେଳ ପଡ଼ି,

କାହକି ତାହାଙୁ ଛୁଇଁଲା ପୁଣି, କିପରି େସହିକଣି ସୁସ େହଲା, ତାହା ସମସ

େଲାକଙ ସାକାତେର ପକାଶ କଲା। 48 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“ଝିଅ, େତାହର ବିଶାସ େତାେତ ସୁସ କରିଅଛି, ଶାନିେର ଚାଲଯା।” 49 େସ

ଏହି କଥା କହୁଥବା ସମୟେର ସମାଜଗୃହର ଅ କଙ ଘରୁ ଜେଣ ଆସି

କହିଲା, ଆପଣଙ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ଗୁରୁଙୁ ଆଉ କଷ ଦିଅନୁ ନାହ। 50 କିନୁ

ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଭୟ କର ନାହ େକବଳ ବିଶାସ

କର, ଆଉ େସ ବଞିବ।” 51 ପୁଣି, େସ ଗୃହକୁ ଆସି ପିତର, େଯାହନ ଓ

ଯାକୁବ, ପୁଣି, ବାଳିକାର ପିତାମାତାଙ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ଆପଣା ସାଙେର

ଭତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଦେଲ ନାହ। 52 ମାତ ସମେସ ତାହା ପାଇଁ େରାଦନ

କରୁ କରୁ ଛାତିେର ମାରିେହଉଥେଲ। େସଥେର େସ କହିେଲ, “େରାଦନ କର

ନାହ; େସ ମରି ନାହ, ମାତ େଶାଇପଡ଼ିଅଛି।” 53 କିନୁ େସ ମରିଯାଇଅଛି

େବାଲ ଜାଣିଥବାରୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 54

ମାତ େସ ତାହାର ହାତ ଧରି ଡାକି କହିେଲ, “ଆେଗା ବାଳିକା, ଉଠ।” 55

େସଥେର ତାହାର ଆତା େଫରିଆସିଲା ଆଉ େସ େସହିକଣି ଉଠିଲା, ପୁଣି,

େସ ତାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେଲ। 56 ଏଥେର ତାହାର

ପିତାମାତା ଆଚମିତ େହେଲ; କିନୁ େସହି ଘଟଣାର କଥା କାହାକୁ ନ କହିବା

ପାଇଁ େସ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ।

9ଇତିମ େର ଯୀଶୁ ବାର ଜଣ ଶିଷ ଙୁ ଡାକି ଏକତ କରି େସମାନଙୁ ସମସ

ଭୂତ ଉପେର ପୁଣି, େରାଗ ଆେରାଗ କରିବା ନିମେନ ଶକି ଓ ଅଧକାର

େଦେଲ। 2ଆଉ େସ େସମାନଙୁ ଈଶରଙ ରାଜ େଘାଷଣା ଓ େରାଗୀମାନଙୁ

ସୁସ କରିବା ନିମେନ ପଠାଇେଲ। 3 ଏବଂ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ

ଯାତା ନିମେନ ବାଡ଼ି କି େଝାଲ କି ରୁଟି କି ଟଙା କିଛି ହ ନିଅ ନାହ, କିମା ଦୁଇଟି

ଅଙରଖା ସାଙେର ରଖ ନାହ। 4ଆଉ ତୁେମମାେନ େଯେକୗଣସି ଗୃହେର

ପେବଶ କରିବ, େସ ସାନରୁ ନ ବାହାରିବା ପଯ ନ େସଠାେର ରୁହ। 5ଆଉ

େଯେତ େଲାକ ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କରନି ନାହ, େସହି ନଗରରୁ ବାହାରିବା

ସମୟେର େସମାନଙ ବିରୁଦେର ସାକ େଦବା ନିମେନ ତୁମମାନଙ ପାଦରୁ

ଧୂଳି ଝାଡ଼ିପକାଅ।” 6 େସଥେର େସମାେନ ଯାଇ ସବୁଆେଡ଼ ସୁସମାଚାର
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ପଚାର ଓ ସୁସ କରୁ କରୁ ଗାେମ ଗାେମ ଭମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7

ଇତିମ େର ସାମନରାଜା େହେରାଦ ଏହି ସମସ ଘଟଣା ବିଷୟ ଶୁଣି ଅବା

େହାଇଗେଲ, କାରଣ େଯାହନ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠିଅଛନି େବାଲ େକହି

େକହି କହୁଥେଲ; 8ପୁଣି, େକହି େକହି ଏଲୀୟ େଦଖା େଦଇଅଛନି େବାଲ

ଏବଂ ଅନ ମାେନ ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ପୁନବାର

ଉଠିଅଛନି େବାଲ କହୁଥେଲ। 9 କିନୁ େହେରାଦ କହିେଲ, େଯାହନଙ

ମସକ ଆେମ ତ କାଟିଅଛୁ, ମାତ ଯାହାଙ ବିଷୟେର ଆେମ ଏପକାର

କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ, ଏ କିଏ? ଆଉ େସ ତାହାଙୁ େଦଖବା ନିମେନ େଚଷା

କରୁଥେଲ। 10ପେର େପରିତମାେନ େଫରିଆସି, ଯାହା ଯାହା କରିଥେଲ,

େସହିସବୁ ତାହାଙ ନିକଟେର ବଣନା କେଲ। ଆଉ େସ େସମାନଙୁ ସାଙେର

େଘନି ଅନର େହାଇ େବ ସାଇଦା ନାମକ ନଗରକୁ ଚାଲଗେଲ। 11 କିନୁ

େଲାକସମୂହ ତାହା ଜାଣି ତାହାଙର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; ପୁଣି, େସ ସଦୟ

େହାଇ େସମାନଙୁ ଗହଣ କରି ଈଶରଙ ରାଜ ବିଷୟ େସମାନଙୁ କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନଙର ସୁସ େହବାର ଆବଶ କ ଥଲା, େସମାନଙୁ

ସୁସ କେଲ। 12 ଇତିମ େର ସନ ା େହବାକୁ ଲାଗିଲା; େସଥେର ବାର ଜଣ

ଶିଷ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େଲାକସମୂହ େଯପରି ଚାରିପାଖ ଗାମ

ଓ ପଲୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବସା ଓ ଖାଦ ପାଇ ପାରନି, େସଥନିମେନ େସମାନଙୁ

ବିଦାୟ ଦିଅନୁ, କାରଣ ଆେମମାେନ ଏଠାେର ଜନଶୂନ ସାନେର ଅଛୁ। 13

କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ େଭାଜନ କରାଅ।”

େସମାେନ କହିେଲ, ଆମମାନଙ ପାଖେର ପାେଞାଟି ରୁଟି ଓ ଦୁଇଟି ମାଛରୁ

ଅଧକ ନାହ; ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ କଅଣ ଯାଇ ଏହି ସମସ େଲାକଙ

ନିମେନ ଖାଦ କିଣିବା? 14କାରଣ େସମାେନ ପାୟ ପାଞ ହଜାର ପୁରୁଷ

ଥେଲ। ଆଉ େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ପାୟ ପଚାଶ ପଚାଶ

ଜଣ କରି େସମାନଙୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଅ।” 15 େସଥେର େସମାେନ

େସହିପରି ସମସଙୁ ବସାଇେଲ। 16ଆଉ, େସ େସହି ପାେଞାଟି ରୁଟି ଓ

ଦୁଇଟି ମାଛ େନଇ ସଗ ଆେଡ଼ ଅନାଇ କରି େସହିସବୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ,

ପୁଣି, ଭାଙି େଲାକମାନଙ ମ େର ବାଣିେଦବା ନିମେନ ଶିଷ ମାନଙୁ େଦବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 17 େସଥେର ସମେସ ଖାଇ ତୃପ େହେଲ, ଆଉ ଶିଷ ମାେନ

ଆପଣା ନିକଟେର ବଳିଥବା ଭଙାଯାଇଥବା ରୁଟିର ବାର େଟାେକଇ ଉଠାଇ
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େନେଲ। 18 ଥେର େସ ଏକାକୀ ପାଥନା କରୁଥବା ସମୟେର ଶିଷ ମାେନ

ତାହାଙ ସାଙେର ଥେଲ, ଆଉ େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ କିଏ େବାଲ

େଲାକସମୂହ କଅଣ କହନି?” 19 ଏଥେର େସମାେନ ଉତର େଦେଲ,

ବାପିଜକ େଯାହନ, କିନୁ େକହି େକହି କହନି, ଏଲୀୟ, ଆଉ େକହି େକହି

କହନି, ପୁରାକାଳର ଭାବବାଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ପୁନବାର ଉଠିଅଛନି।

20 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “କିନୁ ମଁୁ କିଏ େବାଲ ତୁେମମାେନ କଅଣ

କହୁଅଛ?” ପିତର ଉତର େଦେଲ, ଆପଣ “ଈଶରଙ ଖୀଷ।” 21 େସଥେର

େସ ଏହା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଦୃଢ଼ ଆ ା େଦଇ କହିେଲ, 22

“ମନୁଷ ପୁତଙୁ ଅବଶ ବହୁତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ପାଚୀନ,

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାନଙ ଦାରା ଅଗାହ େହାଇ ହତ େହବାକୁ େହବ,

ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଦିନେର ପୁନରୁତାନ ନିଶୟ େହବ।” 23 େସେତେବେଳ େସ

ସମସଙୁ କହିେଲ, “େକହି େଯେବ େମାହର ପଛେର ଚାଲବାକୁ ଇଚା କେର,

େତେବ େସ ଆପଣାକୁ ଅସୀକାର କରୁ, ପୁଣି, ପତିଦିନ ଆପଣା କୁଶ େଘନି

େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ। 24 କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକା

କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ; କିନୁ େଯ େକହି େମା ନିମେନ

ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ ତାହା ରକା କରିବ। 25 ଆଉ, ମନୁଷ

େଯେବ ସମସ ଜଗତ ଲାଭ କରି ଆପଣାକୁ ବିନାଶ କେର ବା ହରାଏ,

େତେବ ତାହାର କି ଲାଭ? 26 େଯଣୁ େଯ େକହି େମାହର ଓ େମାହର

ବାକ ବିଷୟେର ଲଜିତ ହୁଏ, ମନୁଷ ପୁତ େଯେତେବେଳ ଆପଣାର ଓ

ପିତାଙର, ପୁଣି, ପବିତ ଦୂତମାନଙର ମହିମାେର ଆସିେବ, େସେତେବେଳ

େସ ତାହା ବିଷୟେର ଲଜା େବାଧ କରିେବ। 27କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ

କହୁଅଛି, ଈଶରଙ ରାଜ ନ େଦଖବା ପଯ ନ େସଠାେର ଠିଆ େହାଇଥବା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ େକୗଣସି ପକାେର ମୃତୁ ର ଆସାଦନ ପାଇେବ

ନାହ।” 28 ଏହି ସମସ ଘଟଣାର ପାୟ ଆଠ ଦିନ ପେର େସ ପିତର,

େଯାହନ ଓ ଯାକୁବଙୁ ସାଙେର େନଇ ପାଥନା କରିବା ନିମେନ ପବତ

ଉପରକୁ ଗେଲ। 29 ପୁଣି, େସ ପାଥନା କରୁଥବା ସମୟେର ତାହାଙ ମୁଖର

ରୂପ ପରିବତତ େହଲା ଏବଂ ତାହାଙ ବସ ଧଳା ଓ ଅତ ନ ଆେଲାକମୟ

େହଲା। 30 ଆଉ େଦଖ, େମାଶା ଓ ଏଲୀୟ, ଏହି ଦୁଇ ବ କି ତାହାଙ

ସହିତ କଥାବାତା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 31 େସମାେନ େଗୗରବେର ଦଶନ
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େଦଇ, େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର େଯଉଁ ମହାପସାନ କରିବାକୁ ଉଦ ତ

ଥେଲ, େସ ବିଷୟେର କହିେଲ। 32 େସେତେବେଳ ପିତର ଓ ତାହାଙ

ସଙୀମାେନ ନିଦାେର ଭାରାକାନ ଥେଲ; କିନୁ େସମାେନ ନିଦାରୁ ଉଠେନ

ତାହାଙ େଗୗରବ ଓ ତାହାଙ ସହିତ ଠିଆ େହାଇଥବା େସହି ଦୁଇ ଜଣ

ବ କିଙୁ େଦଖେଲ। 33 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙଠାରୁ ବାହାରିବା ସମୟେର

ପିତର ଯୀଶୁଙୁ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ େଯ ଏ ସାନେର

ଅଛୁ, ଏହା ଉତମ; ଆେମମାେନ ତିେନାଟି କୁଟୀର ନିମାଣ କରୁ, ଆପଣଙ

ପାଇଁ େଗାଟିଏ, େମାଶାଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଓ ଏଲୀୟଙ ପାଇଁ େଗାଟିଏ।

କିନୁ େସ କଅଣ କହୁଅଛନି, ତାହା ଜାଣିେଲ ନାହ। 34 େସ ଏହା କହୁ କହୁ

ଖେଣ େମଘ ଆସି େସମାନଙୁ ଆଚାଦନ କଲା, ଆଉ େସମାେନ େମଘେର

ପେବଶ କରିବା ସମୟେର ଭୟ କେଲ। 35 ପୁଣି, େସହି େମଘରୁ ଏହି ବାଣୀ

େହଲା, ଏ ଆମର ପୁତ, ଆମର ମେନାନୀତ, ଏହାଙ ବାକ ଶୁଣ। 36ଆଉ,

େସହି ବାଣୀ େହଲା ଉତାେର ଯୀଶୁ ଏକାକୀ େଦଖାଗେଲ। ପୁଣି, େସମାେନ

ନୀରବ ରହିେଲ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା େଦଖଥେଲ, େସଥର େକୗଣସି କଥା େସ

ସମୟେର କାହାକୁ କହିେଲ ନାହ। 37 ତହ ଆରଦିନ େସମାେନ ପବତରୁ

ଓହାଇ ଆସେନ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ ସହିତ ସାକାତ କେଲ। 38

ଆଉ େଦଖ, େଲାକସମୂହ ମ ରୁ ଜେଣ ଉଚସରେର କହିଲା, େହ ଗୁରୁ

ମଁୁ ଆପଣଙୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି େମାʼ ପୁଅ ପତି ଦୟା କରନୁ, କାରଣ

େସ େମାହର େଗାଟିଏ େବାଲ ପିଲା; 39 େଦଖନୁ, ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ଭୂତ

ଧେର, ଆଉ େସ ହଠା ଚିତାର କରି ଉେଠ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଏପରି

େମାଡ଼ିପକାଏ େଯ ତାହାର ପାଟିରୁ େଫଣ ବାହାେର, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ

କତବିକତ କରି ତାହାଠାରୁ କଷେର ବାହାରିଯାଏ। 40 ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇବା

ନିମେନ ମଁୁ ଆପଣଙ ଶିଷ ମାନଙୁ ନିେବଦନ କରିଥଲ, କିନୁ େସମାେନ

ପାରିେଲ ନାହ। 41ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ଆେର ଅବିଶାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ

ବଂଶ, େକେତ କାଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସଙେର ରହି ତୁମମାନଙ ବ ବହାର

ସହିବି? ତୁମର ପୁଅକୁ ଏଠିକି େନଇଆସ।” 42 େସ ଆସୁ ଆସୁ ଭୂତ ତାହାକୁ

ତେଳ ପକାଇେଦଇ ଭୟଙର ଭାବେର େମାଡ଼ିପକାଇଲା, କିନୁ ଯୀଶୁ ଅଶୁଚି

ଆତାକୁ ଧମକ େଦେଲ ଓ ବାଳକକୁ ସୁସ କରି ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାଙ

ହସେର ସମପଣ କେଲ। 43 େସଥେର ସମେସ ଈଶରଙର ମହାଶକି
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ସକାେଶ ଆଶଯ େହେଲ। ମାତ େସ କରିଥବା ସମସ କାଯ ସକାେଶ

ସମେସ ଚକିତ େହଉଥବା ସମୟେର େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, 44

“ଏହି ସମସ କଥା ତୁମମାନଙ କାନେର ପେବଶ କରାଅ; କାରଣ ମନୁଷ ପୁତ

ମନୁଷ ମାନଙ ହସେର ସମପତ େହବାକୁ ଯାଉଅଛନି।” 45 କିନୁ େସମାେନ

େସହି କଥା ବୁଝିେଲ ନାହ, ଆଉ ତାହା େସମାନଙଠାରୁ ଗୁପ ଥଲା, େଯପରି

ତାହା େସମାେନ ବୁଝିପାରିେବ ନାହ, ପୁଣି, େସମାେନ େସହି କଥା ବିଷୟେର

ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥେଲ। 46 େସମାନଙ ମ େର କିଏ େଶଷ

େସ ବିଷୟେର େସମାନଙ ମ େର ତକବିତକ େହଲା। 47 କିନୁ ଯୀଶୁ

େସମାନଙ ମନର ତକବିତକ ଜାଣି େଗାଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ େନଇ ଆପଣା

ପାଖେର ଠିଆ କରାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, 48 “େଯ େକହି େମା ନାମେର

ଏହି ସାନ ପିଲାକୁ ଗହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗହଣ କେର, ଆଉ େଯ

େକହି େମାେତ ଗହଣ କେର, େସ େମାହର େପରଣକତାଙୁ ଗହଣ କେର;

କାରଣ ତୁମ ସମସଙ ମ େର େଯ କୁଦ, େସ େଶଷ।” 49 େସଥେର େଯାହନ

ଉତର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆେମମାେନ ଜଣକୁ ଆପଣଙ ନାମେର ଭୂତ

ଛଡ଼ାଇବାର େଦଖଲୁ, ଆଉ େସ ଆମମାନଙ ସାଙେର ଆପଣଙ ଅନୁଗାମୀ

ନ େହବାରୁ ତାହାକୁ ମନା କଲୁ। 50 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମନା

କର ନାହ, କାରଣ େଯ ତୁମମାନଙର ବିପକ ନୁେହଁ, େସ ତୁମମାନଙର

ସପକ।” 51 ପେର େଯେତେବେଳ ଯୀଶୁଙର ସଗକୁ ଯିବାର ସମୟ ସମୂଣ

େହାଇଆସୁଥଲା, େସେତେବେଳ େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମେନ

ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି, 52 ନିଜ ଆେଗ ଦୂତମାନଙୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ଯାଇ

ତାହାଙ ନିମେନ ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଶମିେରାଣୀୟମାନଙର େଗାଟିଏ

ଗାମେର ପେବଶ କେଲ; 53କିନୁ େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମେନ

ମନସ କରିଅଛନି େବାଲ େଦଖ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଗହଣ କେଲ ନାହ। 54

ଏହା େଦଖ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ, ଏହି ଦୁଇ ଶିଷ କହିେଲ, ପଭୁ, [ଏଲୀୟ

ମ େଯପରି କରିଥେଲ, େସହିପରି] ଆକାଶରୁ ଅଗି ପଡ଼ି େସମାନଙୁ ବିନାଶ

କରୁ, ଏହା ଆେମମାେନ କହିବୁ େବାଲ କଅଣ ଆପଣଙର ଇଚା? 55 କିନୁ

େସ ବୁଲପଡ଼ି େସମାନଙୁ ଅନୁେଯାଗ କେଲ ଏବଂ କହିେଲ, ତୁେମମାେନ େକଉଁ

ପକାର ଆତାର େଲାକ, ଏହା ଜାଣୁ ନାହଁ। ମନୁଷ ପୁତ ମନୁଷ ମାନଙର

ପାଣ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ରକା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନି। 56 ତାହା
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ପେର େସମାେନ ଆଉ େଗାଟିଏ ଗାମକୁ ଗେଲ। 57 େସମାେନ ବାଟେର

ଯାଉଥବା ସମୟେର ଜେଣ େଲାକ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆପଣ େଯେକୗଣସି

ସାନକୁ ଯିେବ, ମଁୁ ଆପଣଙ ଅନୁଗମନ କରିବି। 58 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“େକାକିଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକୀର ବସା ଅଛି, ମାତ ମନୁଷ ପୁତର

ମୁଣ ଗୁଞିବାର ସାନ ନାହ।” 59 ପୁଣି, େସ ଆଉ ଜଣକୁ କହିେଲ, “େମାହର

ଅନୁଗମନ କର।” କିନୁ େସ କହିେଲ, ପଭୁ, ପଥେମ ଯାଇ େମାହର ପିତାଙ

ମୃତୁ ପଯ ନ ଅେପକା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାଙୁ ସମାଧ େଦବା ପଯ ନ

ରହିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି ଦିଅନୁ। 60 ମାତ େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“ମୃତମାନଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ େଲାକଙୁ ସମାଧ େଦବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ,

କିନୁ ତୁେମ ଯାଇ ଈଶରଙ ରାଜ ପଚାର କର।” 61 ଆଉ ଜେଣ ମ

କହିେଲ, ପଭୁ, ମଁୁ ଆପଣଙର ଅନୁଗମନ କରିବି, ମାତ ପଥେମ େମାହର

ଗୃହେର ଥବା େଲାକମାନଙଠାରୁ ବିଦାୟ େନବା ନିମେନ େମାେତ ଅନୁମତି

ଦିଅନୁ। 62 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଯ ଲଙଳେର ହାତ େଦଇ ପଛକୁ

ଚାେହଁ, େସ ଈଶରଙ ରାଜ ର େଯାଗ ନୁେହଁ।”

10ଏଥଉତାେର ପଭୁ ଆଉ ସତୁରି ଜଣଙୁ ନିଯୁକ କେଲ ଓ ନିେଜ େଯଉଁ

େଯଉଁ ନଗର ଓ ସାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ ତ ଥେଲ, େସହି େସହି ସାନକୁ ଦୁଇ

ଦୁଇ ଜଣ କରି େସମାନଙୁ ଆପଣା ଆେଗ ପଠାଇେଲ। 2ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଶସ ସିନା ପଚୁର, ମାତ କାଯ କାରୀମାେନ ଅଳ; ଏଣୁ ଆପଣା

ଶସ େକତକୁ କାଯ କାରୀମାନଙୁ ପଠାଇେଦବା ନିମେନ ଶସ େକତର

ମାଲକଙ ନିକଟେର ନିେବଦନ କର। 3 ତୁେମମାେନ ଯାଅ; େଦଖ,

ବାଘମାନଙ ମ େର େମଣାଛୁଆମାନଙ ପରି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ପଠାଉଅଛି। 4

ଥଳି, େଝାଲ ଓ େଜାତା ନିଅ ନାହ, ପୁଣି, ବାଟେର କାହାକୁ ନମସାର କର

ନାହ। 5ଆଉ, େଯେକୗଣସି ଗୃହେର ତୁେମମାେନ ପେବଶ କରିବ, ପଥେମ

କୁହ, ଏହି ଗୃହ ପତି ଶାନି େହଉ। 6ଆଉ, େସ ସାନେର ଯଦି ଜେଣ ଶାନିର

ପାତ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙର ଶାନି ତାହାର ଉପେର ଅଧଷାନ

କରିବ; କିନୁ ଯଦି ନ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଆସିବ।

7ପୁଣି, େସମାନଙ ପାଖେର ଯାହା ଥାଏ, ତାହା େଭାଜନପାନ କରି େସହି

ଗୃହେର ରୁହ, କାରଣ କାଯ କାରୀ ଆପଣା େବତନର େଯାଗ । ଘରକୁ ଘର

ଯାଅ ନାହ। 8 ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ନଗରେର ତୁେମମାେନ ପେବଶ କର ଓ
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େଲାେକ ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କରନି, େସଠାେର ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ,

ତାହା େଭାଜନ କର, 9 େସ ସାନେର ଥବା ପୀଡ଼ିତମାନଙୁ ସୁସ କର, ଆଉ

େସମାନଙୁ କୁହ, ଈଶରଙ ରାଜ ତୁମମାନଙ ସନିକଟ। 10କିନୁ େଯେକୗଣସି

ନଗରେର ତୁେମମାେନ ପେବଶ କର ଓ େଲାେକ ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କରନି

ନାହ, େସଥର ଦାଣମାନଙୁ ବାହାରିଯାଇ କୁହ, 11 ତୁମମାନଙ ନଗରର

େଯଉଁ ଧୂଳି ଆମମାନଙ ପାଦେର ଲାଗିଅଛି, ତାହା ସୁଧା ତୁମମାନଙ ପାଇଁ

ଝାଡ଼ି େଦଉଅଛୁ; ତଥାପି ଈଶରଙ ରାଜ େଯ ସନିକଟ, ଏହା ଜାଣିଥାଅ।

12 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନେର େସହି ନଗରର ଦଣ ଅେପକା

ସେଦାମର ଦଣକୁ ସହି େହବ।” 13 “ହାୟ, ଦଣର ପାତ େକାରାଜୀ ,

ହାୟ, ଦଣର ପାତ େବ ସାଇଦା, କାରଣ ତୁମମାନଙ ମ େର େଯଉଁ େଯଉଁ

ମହତର କାଯ କରାଯାଇଅଛି, େସହିସବୁ େଯେବ େସାର ଓ ସୀେଦାନେର

କରାଯାଇଥାଆନା, େତେବ େସମାେନ ଅେନକ କାଳ ପୂବରୁ ଅଖା ପିନି

ପାଉଁଶେର ବସି ମନପରିବତନ କରିଥାଆେନ। 14 ତଥାପି ବିଚାରେର

ତୁମମାନଙ ଦଣ ଅେପକା େସାର ଓ ସୀେଦାନର ଦଣ ସହି େହବ। 15ଆଉ,

େର କଫନାହୂମ ତୁ କଅଣ ସଗ ପଯ ନ ଉନତ େହବୁ? ପାତାଳ ପଯ ନ

େତାର ପତନ େହବ।” (Hadēs g86) 16 େଯ ତୁମମାନଙର କଥା ଶୁେଣ,

େସ େମାʼ କଥା ଶୁେଣ, ପୁଣି, େଯ ତୁମମାନଙୁ ଅଗାହ କେର, େସ େମାେତ

ଅଗାହ କେର, ଆଉ େଯ େମାେତ ଅଗାହ କେର, େସ େମାʼ େପରଣକତାଙୁ

ଅଗାହ କେର। 17 ଏଥଉତାେର େସହି ସତୁରି ଜଣ େଫରିଆସି ଆନନେର

କହିେଲ, ପଭୁ, ଭୂତମାେନ ସୁଦା ଆପଣଙ ନାମେର ଆମମାନଙ ବଶୀଭୂତ

ଅଟନି। 18 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ବିଜୁଳି ପରି ସଗରୁ ଶୟତାନକୁ

ପଡ଼ିବା ମଁୁ େଦଖୁଥଲ। 19 େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପେର

ଚାଲବାକୁ କମତା େଦଇଅଛି, ପୁଣି, ଶତୁର ସମସ ଶକି ଉପେର ମ କମତା

େଦଇଅଛି, ଆଉ କିଛି େହେଲ େକୗଣସି ପକାେର ତୁମମାନଙର କତି କରିବ

ନାହ। 20 ତଥାପି ଆତାମାେନ େଯ ତୁମମାନଙର ବଶୀଭୂତ ଅଟନି, ଏଥେର

ଆନନ କର ନାହ, କିନୁ ତୁମମାନଙ ନାମ େଯ ସଗେର େଲଖାଅଛି, ଏଥେର

ଆନନ କର।” 21 େସହି ସମୟେର େସ ପବିତ ଆତାଙଠାେର ଉଲସିତ

େହାଇ କହିେଲ, “ପିତା ସଗ ଓ ପୃଥବୀର ପଭୁ, ତୁେମ ାନୀ ଓ ବୁଦିମାନ

େଲାକମାନଙଠାରୁ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ଗୁପ ରଖ ଶିଶୁମାନଙ ନିକଟେର
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ପକାଶ କଲ, ଏଥନିମେନ ତୁମର ପଶଂସା କରୁଅଛି; ହଁ, ପିତା, କାରଣ ଏହା

ତୁମ ଦୃଷିେର ସେନାଷର ବିଷୟ େହଲା।” 22 “େମାହର ପିତାଙ ଅଧକାରର

ସମସ ବିଷୟ େମାʼ ଠାେର ସମପତ େହାଇଅଛି; ଆଉ, ପୁତ କିଏ, ଏହା

ପିତାଙ ବିନା େକହି ଜାେଣ ନାହ, ପୁଣି, ପିତା କିଏ, ଏହା ପୁତଙ ବିନା

େକହି ଜାେଣ ନାହ, ଆଉ ପୁତ ଯାହା ନିକଟେର ତାହାଙୁ ପକାଶ କରିବାକୁ

ଇଚା କରନି, େସ ଜାେଣ।” 23 ପୁଣି, େସ ଶିଷ ମାନଙ ପତି ବୁଲପଡ଼ି

େକବଳ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହିସବୁ

େଯଉଁ ଚକୁ େଦେଖ, ତାହା ଧନ । 24 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି,

ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ େସହିସବୁ ଅେନକ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜା

େଦଖବାକୁ ଇଚା କେଲ, କିନୁ େଦଖେଲ ନାହ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା

ଶୁଣୁଅଛ େସହିସବୁ େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚା କେଲ, କିନୁ ଶୁଣିେଲ ନାହ।”

25 ଆଉ େଦଖ, ଜେଣ େମାଶାଙ ବ ବସାଶାସ ଉଠି ତାହାଙୁ ପରୀକା

କରି ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଅନନ ଜୀବନର ଅଧକାରୀ େହବା ନିମେନ

ମଁୁ କଅଣ କରିବି? (aiōnios g166) 26 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“େମାଶାଙ ବ ବସାେର କଅଣ େଲଖାଅଛି? ତୁେମ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ?”

27 େସ ଉତର େଦେଲ, ତୁେମ ଆପଣାର ସମସ ଅନଃକରଣ, ସମସ ପାଣ,

ସମସ ଶକି ଓ ସମସ ମନ େଦଇ ପଭୁ ଆପଣା ଈଶରଙୁ େପମ କର; ପୁଣି,

ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କର। 28 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମ ଠି ଉତର େଦଲ; ଏହା କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ ଜୀବନ

ପାଇବ।” 29କିନୁ େସ ଆପଣାକୁ ଧାମକ େବାଲ େଦଖାଇବାକୁ ଇଚା କରି

ଯୀଶୁଙୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ େମାହର ପତିବାସୀ କିଏ? 30 ଯୀଶୁ େସହି

ପସଙ ଧରି କହିେଲ, “ଜେଣ େଲାକ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଯିରୀେହାକୁ ଯାଉ

ଯାଉ ଡକାଇତମାନଙ ହାବୁଡ଼େର ପଡ଼ିଲା। େସମାେନ ତାହାର ଲୁଗାପଟା

ଛଡ଼ାଇେନଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସାେର ଛାଡ଼ି ଚାଲଗେଲ।

31 ଘଟଣା ପେରପେର ଜେଣ ଯାଜକ େସହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଥେଲ, ଆଉ

େସ ତାହାକୁ େଦଖ ବାଟର ଆରପାଖ େଦଇ ଗେଲ। 32 େସହି ପକାେର

ଜେଣ େଲବୀୟ ମ େସ ସାନକୁ ଆସି ତାହାକୁ େଦଖ ବାଟର ଆରପାଖ

େଦଇ ଚାଲଗେଲ। 33 କିନୁ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ ପଥକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି

ତାହାକୁ େଦଖ ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ, 34 ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର
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କତ ସବୁେର େତୖଳ ଓ ଦାକାରସ ଢ଼ାଳି େସହିସବୁ ବାନିେଦେଲ, ଆଉ ତାହାକୁ

ନିଜ ଗଧ ଉପେର ବସାଇ ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ପାନଶାଳାକୁ େନଇଯାଇ ତାହାର

େସବା କେଲ। 35 ତହ ଆରଦିନ େସ ଦୁଇଟି େରୗପ ମୁଦା ବାହାର କରି

ପାନଶାଳାର ମାଲକଙୁ େଦଇ କହିେଲ, ‘ଏହାର େସବା କର, ଆଉ ଯାହା

କିଛି ଅଧକ ଖଚ କରିବ, ତାହା ମଁୁ େଫରିଆସିବା ସମୟେର ତୁମକୁ ପରିେଶାଧ

କରିବି।’” 36 “ଏହି ତିନି ଜଣଙ ମ ରୁ କିଏ ଡକାଇତମାନଙ ହାବୁଡ଼େର

ପଡ଼ିଥବା େଲାକଟିର ପତିବାସୀ େବାଲ ମେନ କରୁଅଛ?” 37 େସ କହିେଲ,

େଯ ତାହା ପତି ଦୟା କଲା, େସ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁେମ ମ

େସହି ପକାର କର।” 38 େସମାେନ ଯାତା କରୁଥବା ସମୟେର େସ େଗାଟିଏ

ଗାମେର ପେବଶ କେଲ ଏବଂ ମାଥା ନାମେର ଜେଣ ସୀେଲାକ ଯୀଶୁଙୁ

ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିେଲ। 39 ତାହାଙର ଜେଣ ଭଉଣୀ ଥେଲ ତାହାଙ ନାମ

ମରୀୟମ, େସ ପଭୁଙ ପାଦ ତେଳ ବସି ତାହାଙ ବାକ ଶୁଣୁଥେଲ। 40 କିନୁ

ମାଥା ଖାଦ ପସୁତ କରିବାେର ବହୁତ ବ ସ େହଉଥେଲ; ଏଣୁ େସ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ ପଭୁ, େମାହର ଭଉଣୀ େଯ ଏକାକୀ େମାʼ

ଉପେର ପରିଚଯ ାର ଭାର ପକାଇ େଦଇଅଛି େସ ଆଡ଼କୁ କଅଣ ଆପଣଙର

ମନ ନାହ? େତେବ େମାେତ ସାହାଯ କରିବା ନିମେନ ତାହାକୁ କୁହନୁ। 41

କିନୁ ପଭୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମାଥା, ମାଥା, ତୁେମ ବହୁତ ବିଷୟେର ଚିନିତ

ଓ ବ ତିବ ସ େହଉଅଛ, 42 କିନୁ ଅଳ େକେତାଟି, ବରଂ େଗାଟିଏ ମାତ

ଆବଶ କ; ମରୀୟମ ତ ଉତମ ଭାଗ ମେନାନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା

ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ ନାହ।”

11ଥେର େସ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ସାନେର ପାଥନା କରୁଥେଲ; େସ ପାଥନା

ସମାପ କରେନ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ

ପଭୁ, େଯାହନ େଯପରି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ ପାଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇେଲ,

ଆପଣ ମ େସହିପରି ଆମମାନଙୁ ପାଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଅନୁ। 2

ଏଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ପାଥନା

କର, େସେତେବେଳ କୁହ, ‘ପିତଃ, ତୁମ ନାମ ପବିତ େବାଲ ମାନ େହଉ।

ତୁମର ରାଜ ଆସୁ। 3 ପତିଦିନ ଆମମାନଙୁ ପେୟାଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ।

4ଆମମାନଙର ପାପସବୁ କମା କର, କାରଣ ଆେମମାେନ ମ ଆପଣା

ଆପଣାର ପେତ କ ଅପରାଧୀକୁ କମା କରୁ। ପରୀକାେର ଆମମାନଙୁ ଆଣ
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ନାହ।’” 5ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର କାହାରି ଏପରି

ବନୁ ଅଛି କି, ଯାହା ନିକଟକୁ ଅଧରାତିେର େସ ଯାଇ କହିବ, ‘େହ ବନୁ,

େମାେତ ତିେନାଟି ରୁଟି ଉଧାର ଦିଅ, 6କାରଣ େମାହର ଜେଣ ପଥକ ବନୁ

େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନି, ତାହାଙୁ ଖାଦ ପରିେବଷଣ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ

ପାଖେର କିଛି ନାହ,’ 7ଆଉ େସ ଭତରୁ ଏପରି ଉତର େଦବ, ‘େମାେତ କଷ

ଦିଅ ନାହ; ଦାର ବନ େହଲାଣି, ଆଉ େମାହର ପିଲାମାେନ େମାʼ ସାଙେର

େଶାଇଛନି; ମଁୁ ଉଠି ତୁମକୁ େଦଇ ପାରିବି ନାହ?’ 8 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି,

େସ ଯଦ ପି ତାହାର ବନୁ େହବାରୁ ଉଠି ନ େଦବ, ତଥାପି େସ ଥରକୁଥର

ମାଗିବାରୁ େସ ଉଠି, ତାହାର େଯେତ ଆବଶ କ, ତାହାକୁ େସେତ େଦବ। 9

ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ମାଗ, େସଥେର ତୁମମାନଙୁ ଦିଆଯିବ; େଖାଜ,

େସଥେର ତୁେମମାେନ ସନାନ ପାଇବ; ଦାରେର ଆଘାତ କର, େସଥେର

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଦାର ଫଟାଇ ଦିଆଯିବ। 10 କାରଣ େଯ େକହି ମାେଗ,

େସ ପାଏ; େଯ େଖାେଜ, େସ ସନାନ ପାଏ; ଆଉ, େଯ ଦାରେର ଆଘାତ

କେର, ତାହା ନିମେନ ଦାର ଫଟାଇଦିଆଯିବ। 11ଆଉ, ତୁମମାନଙ ମ େର

ଏପରି ପିତା କିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତାହାର ପୁଅ ମାଛ ମାଗିେଲ େସ ତାହାକୁ ମାଛ

ବଦଳେର ସାପ େଦବ? 12 କିମା ଅଣା ମାଗିେଲ େସ ତାହାକୁ ବିଛା େଦବ?

13 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଦୁଷ େହେଲ ସୁଦା େଯେବ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ

ଉତମ ଉତମ ଦାନ େଦଇ ଜାଣ, େତେବ େଯଉଁ ପିତା ସଗରୁ ଦାନ କରନି, େସ

ତାହାଙ ପାଖେର ମାଗିବା େଲାକମାନଙୁ େକେତ ଅଧକ ରୂେପ ପବିତ ଆତା

େଦେବ!” 14 ଥେର େସ େଗାଟିଏ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଥେଲ, େସହି ଭୂତଟା ଘୁଙା।

ଭୂତ ବାହାରିଗଲା ପେର ଘୁଙା େଲାକଟି କଥା କହିଲା; େସଥେର େଲାକସମୂହ

ଚକିତ େହେଲ। 15 କିନୁ େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି କହିେଲ, େସ

ଭୂତପତି ବା ଜିବୂ ର ସାହାଯ େର ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। 16 ଅନ ମାେନ ତାହାଙୁ

ପରୀକା କରିବା ଅଭପାୟେର ତାହାଙଠାରୁ ଆକାଶରୁ ଏକ ଚିହ ମାଗିେଲ।

17 କିନୁ େସ େସମାନଙ ମନର ଭାବ ଜାଣି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯେକୗଣସି

ରାଜ ଭାଗ ଭାଗ େହାଇ ଆପଣା ବିରୁଦେର ଉେଠ, ତାହା ଉତନ େହାଇ

ଯାଏ, ପୁଣି, ଗୃହ ଗୃହ ଉପେର ପେଡ଼। 18ଆଉ ଶୟତାନ ମ ଯଦି ବିଭକ

େହାଇ ନିଜ ବିରୁଦେର ଉେଠ, ତାହାେହେଲ ତାହାର ରାଜ କିପକାେର ସିର

େହାଇ ରହିବ? ମଁୁ ବା ଜିବୂ ର ସାହାଯ େର ଭୂତମାନଙୁ ଛଡ଼ାଏ େବାଲ
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ତୁେମମାେନ ତ କହୁଅଛ। 19କିନୁ ମଁୁ େଯେବ ବା ଜିବୂ ର ସାହାଯ େର

ଭୂତମାନଙୁ ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତୁମମାନଙ ପୁତମାେନ କାହା ସାହାଯ େର

େସମାନଙୁ ଛଡ଼ାନି? ଏଣୁ େସମାେନ ହ ତୁମମାନଙର ବିଚାରକତା େହେବ।

20କିନୁ ମଁୁ ଯଦି ଈଶରଙ ପରାକମ ଦାରା ଭୂତମାନଙୁ ଛଡ଼ାଏ, େତେବ ତ

ଈଶରଙ ରାଜ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହଲାଣି। 21 ବଳବାନ

େଲାକ େଯପଯ ନ ଅସଶସେର ସୁସଜିତ େହାଇ ଆପଣା ଗଡ଼ ରକା କେର,

େସପଯ ନ ତାହାର ସମତି ନିରାପଦେର ଥାଏ; 22 କିନୁ େଯେତେବେଳ

ତାହାଠାରୁ ଅଧକ ବଳବାନ େଲାକ ତାହାକୁ ଆକମଣ କରି ଜୟ କେର,

େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଅସ ଉପେର ତାହାର ଭରସା ଥଲା, େସହିସବୁ େସ

ଛଡ଼ାଇ ନିଏ, ପୁଣି, ତାହାର ଲୁଟ କରିଥବା ଧନସମତି ବାଣିନିଏ। 23

େଯ େମାହର ସପକ ନୁେହଁ, େସ େମାହର ବିପକ; ପୁଣି, େଯ େମାʼ ସହିତ

ସଂଗହ କେର ନାହ, େସ ଛିନଭନ କରିପକାଏ।” 24 “ଅଶୁଚି ଆତା ଜେଣ

ମନୁଷ ଠାରୁ ବାହାରିଯିବା ପେର ବିଶାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ନ ଥବା ସାନ

ସବୁ ଭମଣ କରି େଖାେଜ, ଆଉ ତାହା ନ ପାଇ କେହ, ମଁୁ େଯଉଁ ଘରୁ ବାହାରି

ଆସିଥଲ, ‘େମାହର େସହି ଘରକୁ େଫରିଯିବି;’ 25ପୁଣି, େସ ଆସି ତାହା

ପରିଷାର େହାଇଥବା େଦେଖ। 26 େସେତେବେଳ େସ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ

ଅଧକ ଦୁଷ ଆଉ ସାେତାଟି ଆତା ସାଙେର େନଇ ଆେସ, ପୁଣି, େସମାେନ

ପେବଶ କରି େସଠାେର ବାସ କରନି, ଆଉ େସହି େଲାକର ପଥମ ଦଶା

ଅେପକା େଶଷ ଦଶା ଅଧକ ମନ ହୁଏ।” 27 େସ ଏହି ସମସ କଥା କହୁଥବା

ସମୟେର େଲାକସମୂହ ମ େର ଜେଣ ସୀେଲାକ ଉଚସରେର କହିଲା, ଧନ

େସହି ଗଭ, ଯାହା ତୁମକୁ ଧାରଣ କଲା ଓ େସହି ସନ, ଯହରୁ ତୁେମ ପାନ

କଲ। 28 ମାତ େସ କହିେଲ, “ନା, ବରଂ େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ବାକ ଶୁଣନି

ଓ ପାଳନ କରନି, େସମାେନ ଧନ ।” 29 େଲାକମାେନ ଦଳ ଦଳ େହାଇ

ତାହାଙ ନିକଟେର ଏକାଠି େହଉଥବା ସମୟେର େସ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

“ଏହି କାଳର େଲାକମାେନ ଦୁଷ; ଏମାେନ ଚିହ େଖାଜନି, ମାତ ଯୂନସଙ ଚିହ

ବିନା ଅନ େକୗଣସି ଚିହ େସମାନଙୁ ଦିଆଯିବ ନାହ। 30 କାରଣ ଯୂନସ

େଯପରି ନୀନିବୀ ସହରର େଲାକମାନଙ ପତି ଚିହ ଭଳି େହେଲ, ମନୁଷ ପୁତ

ମ େସହିପରି ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନଙ ପତି େହେବ। 31 ଦକିଣ େଦଶର

ରାଣୀ ବିଚାରେର ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନଙୁ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସ
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ଶେଲାମନଙ ାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥବୀର ପାନରୁ ଆସିଥେଲ; ଆଉ

େଦଖ, ଶେଲାମନଙ ଅେପକା ମହତ ବିଷୟ ଏ ସାନେର ଅଛି। 32 ନୀନିବୀ

ସହରର େଲାକମାେନ ବିଚାରେର ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନଙ ସହିତ ଉଠି

େସମାନଙୁ େଦାଷୀ କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ ଯୂନସଙ ପଚାରେର ମନ

ପରିବତନ କରିଥେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଯୂନସଙ ଅେପକା ମହତ ବିଷୟ ଏ

ସାନେର ଅଛି।” 33 “େକହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ େକାଠରୀେର କିମା ମାଣ

ତେଳ ରେଖ ନାହ, ମାତ ଦୀପରୁଖା ଉପେର ରେଖ, େଯପରି ଭତେର

ପେବଶ କରିବା େଲାକମାେନ ଆେଲାକ େଦଖ ପାରନି। 34 ତୁମର ଚକୁ

ଶରୀରର ପଦୀପ। େଯେତେବେଳ ତୁମର ଚକୁ ନିମଳ ଥାଏ, େସେତେବେଳ

ତୁମର ସମସ ଶରୀର ମ ଆେଲାକମୟ ହୁଏ; କିନୁ େଯେତେବେଳ ତାହା

ଦୂଷିତ ଥାଏ, େସେତେବେଳ ତୁମର ଶରୀର ମ ଅନକାରମୟ ହୁଏ। 35

ଅତଏବ ସାବଧାନ, େଯପରି ତୁମ ଅନରେର ଥବା ଆେଲାକ ଅନାର ନ

ହୁଏ। 36 ଏଣୁ ଯଦି ତୁମର ସମସ ଶରୀର ଆେଲାକମୟ ହୁଏ ଓ େସଥର

େକୗଣସି ଅଂଶ ଅନକାରମୟ ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ପଦୀପ େଯପରି ତୁମକୁ

ଉଜଳ ଆେଲାକେର ଆେଲାକିତ କେର, େସହିପରି ତୁମର ସମସ ଶରୀର

ଆେଲାକମୟ େହବ।” 37 େସ କଥା କହୁଥବା ସମୟେର ଜେଣ ଫାରୂଶୀ

ତାହାଙୁ ଦିନେବେଳ ଆପଣା ଗୃହେର େଭାଜନ କରିବାକୁ ନିମନଣ କେଲ,

ଆଉ େସ ଗୃହେର ପେବଶ କରି େଭାଜନେର ବସିେଲ। 38 କିନୁ େଭାଜନ

କରିବା ପୂେବ େସ େଯ ପଥେମ େଧାଇ ନ ଥେଲ, ଏହା େଦଖ େସହି ଫାରୂଶୀ

ଚମତୃତ େହେଲ। 39 େସଥେର ପଭୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ ଫାରୂଶୀଯାକ

ସିନା ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ପରିଷାର କରୁଥାଅ, ମାତ ତୁମମାନଙ ଭତେର

େଲାଭ ଓ ଦୁଷତାେର ପରିପୂଣ। 40 େହ ନିେବାଧମାେନ, େଯ ବାହାର ସୃଷି

କେଲ, େସ କି ଭତର ମ ସୃଷି କେଲ ନାହ? 41 ବରଂ ଭତେର ଯାହା

ଯାହା ଅଛି, େସହିସବୁ ଦାନ କର; ଆଉ େଦଖ, ତୁମମାନଙ ପକେର ସମସ

ପରିଷୃତ। 42 କିନୁ ହାୟ, ଦଣର ପାତ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

େପାଦିନା, ଆରୁଦ ଓ ସମସ ପକାର ଶାକର ଦଶମାଂଶ େଦଉଥାଅ, ଆଉ

ନ ାୟବିଚାର ଓ ଈଶରଙ େପମ ଅବେହଳା କରୁଥାଅ; କିନୁ ଏହି ସମସ

ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ ସବୁ ଅବେହଳା ନ କରିବା ଉଚିତ। 43 ହାୟ, ଦଣର

ପାତ ଫାରୂଶୀମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ସମାଜଗୃହେର ପଧାନ ଆସନ ଓ
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ହାଟବଜାରେର ନମସାର ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ। 44ହାୟ, ତୁେମମାେନ ଦଣର

ପାତ, କାରଣ ତୁେମମାେନ େଦଖାଯାଉ ନ ଥବା କବର ତୁଲ ; ତାହା ଉପେର

ଚାଲୁଥବା େଲାକମାେନ ତାହା ସମାଧ େବାଲ ଜାଣନି ନାହ।” 45ଏଥେର

େମାଶାଙ ବ ବସାଶାସ ମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, େହ

ଗୁରୁ, ଏହା କହି ଆପଣ ଆମମାନଙୁ ମ ଅପମାନ କରୁଅଛନି। 46 େସ

କହିେଲ, “ହାୟ, େମାଶାଙ ବ ବସାଶାସ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ

ମ ଦଣର ପାତ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ମାନଙ ଉପେର ଦୁବହ ଭାର

ଲଦୁଥାଅ ଏବଂ ନିେଜ େଗାଟିଏ ଅଙୁଳି େଦଇ ତାହା ସଶ କରୁ ନ ଥାଅ। 47

ହାୟ, ତୁେମମାେନ ଦଣର ପାତ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଭାବବାଦୀମାନଙର

ସମାଧ ତିଆରି କରୁଥାଅ, କିନୁ ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙୁ

ବଧ କରିଥେଲ। 48 ଅତଏବ ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ କମ ବିଷୟେର

ତୁେମମାେନ ସାକୀ ଅଟ ଓ ତାହା ଅନୁେମାଦନ କରୁଅଛ; କାରଣ େସମାେନ

ସିନା େସମାନଙୁ ବଧ କରିଥେଲ, କିନୁ ତୁେମମାେନ େସମାନଙର କବର ସମ

ତିଆରି କରୁଥାଅ। 49 େତଣୁ ଈଶର ମ ଆପଣା ାନେର କହିଅଛନି, ଆେମ

େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଭାବବାଦୀ ଓ େପରିତମାନଙୁ ପଠାଇବୁ; େସମାନଙ

ମ ରୁ କାହା କାହାକୁ େସମାେନ ବଧ କରିେବ ଓ କାହା କାହାକୁ ତାଡ଼ନା

କରିେବ, 50 େଯପରି େହବଲଙ ରକପାତଠାରୁ, େଯଉଁ ଜିଖରୀୟ େବଦି

ଓ ମନିରର ପବିତ ସାନର ମ ସଳେର ହତ େହେଲ, ତାହାଙ ରକପାତ

ପଯ ନ ଜଗତର ଆରମରୁ େଯେତ ଭାବବାଦୀଙର ରକପାତ େହାଇଅଛି,

51 େସସବୁର ପରିେଶାଧ ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନଙଠାରୁ ନିଆଯିବ; ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ଏହି ଯୁଗର େଲାକମାନଙଠାରୁ ନିଆଯିବ। 52

ହାୟ ଦଣର ପାତ େମାଶାଙ ବ ବସାଶାସ ମାେନ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

ାନର ଚାବି ହରଣ କଲ; ତୁେମମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ପେବଶ କଲ ନାହ, ଆଉ

ପେବଶ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ ବାଧା େଦଲ।” 53ଆଉ,

େସ େସଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ପେର ଶାସୀ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ଅତିଶୟ ଈଷା

କରି 54 ତାହାଙ ମୁଖର େକୗଣସି କଥା ଧରିବା ନିମେନ ଫାନ ପକାଇ ତାହାଙୁ

ଅେନକ ବିଷୟେର ପଶ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

12ଏଥମ େର ଅସଂଖ ଅସଂଖ େଲାକ ଏକତ େହାଇ ପରସର ଉପେର

ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥେଲ; େସେତେବେଳ େସ ପଥେମ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିବାକୁ
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ଲାଗିେଲ, “ଫାରୂଶୀମାନଙ ଖମୀର ସରୂପ କପଟତା ବିଷୟେର ସାବଧାନ

େହାଇଥାଅ। 2 କିନୁ ଯାହା ପକାଶିତ ନ େହବ, ଏପରି ଆଚାଦିତ କିଛି

ନାହ, ଆଉ ଯାହା ଜଣା ନ ଯିବ, ଏପରି ଗୁପ କିଛି ନାହ। 3 ଅତଏବ

ତୁେମମାେନ ଯାହା ଅନକାରେର କହିଅଛ, େସହିସବୁ ଆେଲାକେର ଶୁଣାଯିବ,

ପୁଣି, ଯାହା ଗୁପ େକାଠରୀେର େଗାପନେର କହିଅଛ, ତାହା ଘର ଛାତ

ଉପେର େଘାଷଣା କରାଯିବ।” 4 “କିନୁ େମାହର ବନୁ େଯ ତୁେମମାେନ,

ତୁମମାନଙୁ ମଁୁ କହୁଅଛି, େଯଉଁମାେନ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନି, ମାତ ତାହା

ପେର ଆଉ କିଛି କରିପାରନି ନାହ, େସମାନଙୁ ଭୟ କର ନାହ। 5 କିନୁ

କାହାକୁ ଭୟ କରିବ, ତାହା ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବି; ବଧ କଲା ଉତାେର

ନକେର ପକାଇବା ନିମେନ ଯାହାଙର ଅଧକାର ଅଛି, ତାହାଙୁ ଭୟ କର;

ହଁ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ତାହାଙୁ ଭୟ କର। (Geenna g1067)

6 ପାେଞାଟି ଘରଚଟିଆ କଅଣ େଯାଡ଼ିଏ ପଇସାେର ବିକାଯାଆନି ନାହ?

ତଥାପି େସମାନଙ ମ ରୁ େଗାଟିଏକୁ ମ ଈଶର ଭୁଲଯାଆନି ନାହ। 7 କିନୁ

ତୁମମାନଙର ମସକର ସମସ େକଶ ହ ଗଣାଯାଇଅଛି। ଭୟ କର ନାହ;

ତୁେମମାେନ ଅେନକ ଘରଚଟିଆ ଠାରୁ େଶଷ।” 8 “ଆଉ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି, େଯ େକହି େଲାକମାନଙ ଆଗେର େମାେତ ସୀକାର କରିେବ,

ମନୁଷ ପୁତ ମ ଈଶରଙ ଦୂତମାନଙ ସାକାତେର ତାହାକୁ ସୀକାର କରିେବ;

9 କିନୁ େଯ େଲାକଙ ସାକାତେର େମାେତ ଅସୀକାର କରିବ, ତାହାକୁ

ଈଶରଙ ଦୂତମାନଙ ସାକାତେର ଅସୀକାର କରାଯିବ। 10ଆଉ େଯ େକହି

ମନୁଷ ପୁତଙ ବିରୁଦେର କଥା କହିବ, ତାହାକୁ କମା ଦିଆଯିବ; ମାତ େଯ

ପବିତ ଆତାଙ ବିରୁଦେର ନିନାକଥା କହିବ, ତାହାକୁ କମା ଦିଆଯିବ ନାହ।

11ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ସମାଜଗୃହ, ଶାସନକତା ଓ

କମତା ପାପ ବ କିମାନଙ ନିକଟକୁ େନଇଯିେବ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ

ଆପଣା ସପକେର କିପରି ବାକି କଥା ଉତର େଦବ କିମା କଅଣ କହିବ, େସ

ବିଷୟେର ଚିନା କର ନାହ; 12 କାରଣ କଅଣ କହିବାକୁ େହବ, ତାହା ପବିତ

ଆତା େସହି ସମୟେର ତୁମମାନଙୁ ଶିଖାଇେବ।” 13 େଲାକସମୂହ ମ ରୁ

ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିଲା, େହ ଗୁରୁ, େମାʼର ଭାଇକୁ େମାʼ ସହିତ େପୖତୃକ

ସମତି ଭାଗ କରିେଦବା ନିମେନ କହନୁ। 14 କିନୁ େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େହ

ଭାଇ, କିଏ େମାେତ ତୁମମାନଙ ଉପେର ବିଚାରକତା ଓ ମ ସ କରି ନିଯୁକ
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କଲା?” 15 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ସମସ ପକାର

େଲାଭରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦୂରେର ରଖ, କାରଣ ଜେଣ େଲାକର ଜୀବନ

ତାହାର ଧନସମତି ପାଚୁଯ ଉପେର ନିଭର କେର ନାହ।” 16ଆଉ େସ

େସମାନଙୁ ଏହି ଦୃଷାନ କହିେଲ, “ଜେଣ ଧନୀ େଲାକର େକତେର ବହୁତ

ଫସଲ େହଲା। 17 େସଥେର େସ ମେନ ମେନ ଚିନା କରି କହିେଲ, କଅଣ

କରିବି? କାରଣ େମାହର ଫସଲ ସଂଗହ କରି ରଖବା ନିମେନ ସାନ ନାହ।

18 ପୁଣି, େସ କହିଲା, ଏହା କରିବି; େମାହର ଅମାରସବୁ ଭାଙି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି

େତାଳିବି ଓ େସସବୁେର େମାହର ଶସ ଓ ଦବ ସବୁ ସଂଗହ କରି ରଖବି,

19ଆଉ ମଁୁ େମାହର ପାଣକୁ କହିବି, େର ପାଣ, ଅେନକ ବଷ ନିମେନ େତାର

ବହୁତ ଖାଦ ଶସ ସଞିତ ଅଛି, ବିଶାମ କ , େଭାଜନ କ , ଆେମାଦ କ ;

20 କିନୁ ଈଶର ତାହାକୁ କହିେଲ, େର ନିେବାଧ, ଆଜି ରାତିେର େତାର ପାଣ

େତାʼଠାରୁ ନିଆଯିବ; େସଥେର ତୁ ଯାହା ଯାହା ସଞୟ କରିଅଛୁ, େସହିସବୁ

କାହାର େହବ? 21 େଯ ଆପଣା ନିମେନ ଧନ ସଞୟ କେର, କିନୁ ଈଶରଙ

ବିଷୟେର ଧନୀ ନୁେହଁ, ତାହା ପତି ଏହିପରି ଘେଟ।” 22 େସ ଆପଣା

ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏନିମେନ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, କଅଣ ଖାଇବ,

ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ ଜୀବନ ନିମେନ, କିଅବା କଅଣ ପିନିବ, ଏପରି ଭାଳି

ତୁମମାନଙ ଶରୀର ନିମେନ ମ ଚିନା କର ନାହ। 23କାରଣ ଭକ ଅେପକା

ଜୀବନ ଓ ବସ ଅେପକା ଶରୀର େଶଷ। 24 କାଉମାନଙ ବିଷୟେର ଭାବି

େଦଖ, େସମାେନ ବୁଣନି ନାହ କି କାଟନି ନାହ, ପୁଣି, େସମାନଙର ଅମାର

ନାହ, ଆଉ ଈଶର େସମାନଙୁ ଆହାର ଦିଅନି; ତୁେମମାେନ ପକୀମାନଙ

ଅେପକା େକେତ ଅଧକ େଶଷ! 25 ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ମ େର କିଏ ଚିନା କରି

କରି ଆପଣା ଆୟୁ ହାେତ ବଢ଼ାଇପାେର? 26ଅତଏବ, ଯଦି ତୁେମମାେନ କୁଦ

ବିଷୟ ସୁଦା କରିବାକୁ ସକମ ନୁହଁ, େତେବ ଅନ ସମସ ବିଷୟେର କାହକି

ଚିନା କରୁଅଛ? 27 େକତର ପୁଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଭାବି େଦଖ, େସଗୁଡ଼ିକ

କିପରି ସୂତା କାଟନି ନାହ କି ବୁଣନି ନାହ; ତଥାପି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି,

ଶେଲାମନ ସୁଦା ଆପଣାର ସମସ ଐଶଯ େର ଏଗୁଡ଼ିକ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ପରି

ବିଭୂଷିତ ନ ଥେଲ। 28କିନୁ େଯଉଁ ଘାସ ଆଜି େକତେର ଅଛି, ଆଉ କାଲ

ଚୁଲେର ପକାଯାଏ, ତାହାକୁ େଯେବ ଈଶର ଏପକାର େବଶ ଦିଅନି, େତେବ,

େହ ଅଳ ବିଶାସୀମାେନ, େସ ତୁମମାନଙୁ େକେତ ଅଧକ ରୂେପ ନ େଦେବ!
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29 ପୁଣି, କଅଣ ଖାଇବ ଓ କଅଣ ପିଇବ, ତାହା ତୁେମମାେନ େଖାଜି ବୁଲ

ନାହ କିମା ଚିନିତ ହୁଅ ନାହ, 30କାରଣ ଜଗତର ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ଏହିସବୁ

ବିଷୟ େଖାଜି ବୁଲନି; କିନୁ ଏହି ସମସ ବିଷୟ େଯ ତୁମମାନଙର ଆବଶ କ,

ତାହା ତୁମମାନଙର ସଗସ ପିତା ଈଶର ଜାଣନି। 31 ବରଂ ତୁେମମାେନ

ତାହାଙ ରାଜ ଅେନଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ମ ତୁମମାନଙୁ

ଦିଆଯିବ।” 32 “େହ ସାନ ପଲ, ଭୟ କର ନାହ, କାରଣ ତୁମମାନଙୁ େସହି

ରାଜ େଦବା ନିମେନ ତୁମମାନଙ ସଗସ ପିତା ଈଶରଙର ମହା ଆନନ। 33

ତୁମମାନଙର ଯାହା ଅଛି; ତାହା ବିକୟ କରି ଦାନ କର; ଯାହା କୟ ପାଏ

ନାହ, ଏପରି େଝାଲ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ପସୁତ କର; େଯଉଁଠାେର

େଚାର ନିକଟକୁ ଆେସ ନାହ କିମା କୀଟ ନଷ କେର ନାହ, ଏପରି ସଗେର

ଅକୟ ଧନ ସଞୟ କର, 34 କାରଣ େଯଉଁଠାେର ତୁମମାନଙର ଧନ,

େସହିଠାେର ମ ତୁମମାନଙର ମନ।” 35 “ତୁମମାନଙ କଟି ବନା ଥାଉ ଓ

ପଦୀପ ଜଳୁଥାଉ; 36ଆଉ ପଭୁ ବିବାହଉତବରୁ େଫରି ଆସି ଦାରେର

ଆଘାତ କରିବା ମାେତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ ନିମେନ େସହିକଣି ଦାର

ଫଟାଇବାକୁ ଅେପକାେର ଥାଆନି, ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ପରି େହାଇ

ରହିଥାଅ। 37 ପଭୁ ଆସି େଯଉଁ ଦାସମାନଙୁ ଜାଗତ େଦଖେବ, େସମାେନ

ଧନ ; ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େସ ଆପଣାର କଟି ବନନ କରି

େସମାନଙୁ େଭାଜନେର ବସାଇ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସବା କରିେବ। 38ଆଉ େସ

ଯଦି ରାତିର ଦିତୀୟ କି ତୃତୀୟ ପହରେର ସୁଦା ଆସି େସମାନଙୁ େସପରି

େଦଖନି, ତାହାେହେଲ େସହି ଦାସମାେନ ଧନ । 39 କିନୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ,

େକଉଁ ସମୟେର େଚାର ଆସିବ, ଏହା ଗୃହକତା ଯଦି ଜାଣେନ, ତାହାେହେଲ

େସ ଆପଣା ଘେର ସିନି କାଟିବାକୁ ଦିଅେନ ନାହ। 40 ତୁେମମାେନ ମ

ପସୁତ େହାଇଥାଅ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ତୁେମମାେନ ମେନ କରୁ ନ

ଥବ, େସହି ସମୟେର ମନୁଷ ପୁତ ଆସିେବ।” 41 େସଥେର ପିତର କହିେଲ,

େହ ପଭୁ, ଆପଣ େକବଳ ଆମମାନଙୁ ନା ସମସଙୁ ଏହି ଦୃଷାନ କହୁଅଛନି?

42 ପଭୁ କହିେଲ, “ଏଣୁ ଆପଣା ପରିଜନମାନଙୁ ଯଥା ସମୟେର ନିରୂପିତ

ଭାଗ େଦବା ନିମେନ ପଭୁ ଯାହାକୁ େସମାନଙ ଉପେର ନିଯୁକ କରିେବ,

ଏପରି ବିଶସ ଓ ବୁଦିମାନ େବବତା କିଏ? 43 ପଭୁ ଆସି ଆପଣାର େଯଉଁ

ଦାସକୁ େସପକାର କରୁଥବା େଦଖେବ, େସ ଧନ । 44 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ
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କହୁଅଛି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମସ ସମତି ଉପେର ଦାୟିତ େଦେବ। 45

କିନୁ ଯଦି େସହି ଦାସ େମାହର ପଭୁଙ ଆସିବାର ବିଳମ ଅଛି େବାଲ ମେନ

ମେନ କହି ଦାସଦାସୀମାନଙୁ ପହାର କରିବାକୁ ଏବଂ େଭାଜନପାନ କରି

ମତ େହବାକୁ ଆରମ କେର, 46 ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଦିନ େସ ଅେପକା

କରୁ ନ ଥବ ଓ େଯଉଁ ଦଣ େସ ଜାଣି ନ ଥବ, େସହି ଦିନ ଓ େସହି ଦଣେର

ତାହାର ପଭୁ ଆସିେବ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଦିଖଣ କରି ଅବିଶସମାନଙ ସହିତ

ତାହାର ଅଂଶ ନିରୂପଣ କରିେବ। 47ଆଉ େଯଉଁ ଦାସ ନିଜ ପଭୁଙ ଇଚା

ଜାଣି ପସୁତ େହାଇ ନ ଥାଏ କିମା ତାହାଙର ଇଚାନୁସାେର କାଯ କରି

ନ ଥାଏ, 48 େସ ବହୁତ ପହାରେର ପହାରିତ େହବ; କିନୁ େଯ ନ ଜାଣି

ପହାରେଯାଗ କମ କରିଥାଏ, େସ ଅଳ ପହାରେର ପହାରିତ େହବ। ଯାହାକୁ

ବହୁତ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ; ପୁଣି, େଲାେକ

ଯାହା ନିକଟେର ବହୁତ ସମପଣ କରିଅଛନି, ତାହା ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦାବି

କରିେବ।” 49 “ମଁୁ ପୃଥବୀେର ଅଗି ନିେକପ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି, ଆଉ

ତାହା ଯଦି ପଜଳିତ େହଲାଣି, ତାହାେହେଲ େମାହର ଆଉ କଅଣ ବାଞା?

50 ମାତ େମାେତ ଏକ ବାପିସେର ବାପିଜିତ େହବାକୁ େହବ, ଆଉ ତାହା

ସମାପ ନ େହବା ପଯ ନ ମଁୁ କିପରି ଭାରାକାନ େହଉଅଛି। 51 ମଁୁ ପୃଥବୀେର

ଶାନି େଦବାକୁ ଆସିଅଛି େବାଲ କଅଣ ତୁେମମାେନ ମେନ କରୁଅଛ? ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ନା, ବରଂ େଭଦ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। 52 କାରଣ

ଅଦ ାବଧ େଗାଟିଏ ଗୃହେର ପାଞ ଜଣ ଥେଲ ଦୁଇ ଜଣଙ ବିରୁଦେର ତିନି

ଜଣ ଓ ତିନି ଜଣଙ ବିରୁଦେର ଦୁଇ ଜଣ ବିଭନ େହେବ। 53 ପୁତ ବିରୁଦେର

ପିତା, ପିତା ବିରୁଦେର ପୁତ, କନ ା ବିରୁଦେର ମାତା, ମାତା ବିରୁଦେର କନ ା,

େବାହୂ ବିରୁଦେର ଶାଶୁ ଓ ଶାଶୁ ବିରୁଦେର େବାହୂ ଭନ େହେବ।” 54 ପୁଣି,

େସ େଲାକମାନଙୁ ମ କହିେଲ, “ପଶିମ ଦିଗେର େମଘ ଉଠୁଥବା େଦଖେଲ

େସହିକଣି ତୁେମମାେନ କୁହ, ବଷା ଆସୁଅଛି, ଆଉ େସହିପରି ଘେଟ; 55

ପୁଣି, ଦକିଣା ପବନ ବହିବା େଦଖେଲ ତୁେମମାେନ କୁହ, ବଡ଼ ଖରା େହବ,

ପୁଣି, ତାହା ଘେଟ। 56 େର କପଟୀମାେନ, ତୁେମମାେନ ପୃଥବୀ ଓ ଆକାଶର

ଲକଣସବୁ ବୁଝି ପାରୁଅଛ, କିନୁ ଏହି କାଳର ଲକଣସବୁ କିପରି ବୁଝୁ ନାହଁ?”

57 “ଆଉ ନିେଜ ନିେଜ କାହକି ନ ାୟବିଚାର କରୁ ନାହଁ େଯ ଉଚି କଅଣ?

58 କାରଣ ତୁମର ବିବାଦୀ ସହିତ ଶାସନକତାଙ ଛାମୁକୁ ଯାଉଥବା ସମୟେର
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ପଥ ମ େର ତାହାଠାରୁ ମୁକ େହବା ପାଇଁ େଚଷା କର, କାେଳ େସ ତୁମକୁ

ବିଚାରକତାଙ ନିକଟକୁ ଟାଣି େନଇଯିବ, ପୁଣି, ବିଚାରକତା ତୁମକୁ ଉଚପଦସ

କମଚାରୀଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ, ଆଉ ଉଚପଦସ କମଚାରୀ ତୁମକୁ

କାରାଗାରେର ପକାଇବ। 59 ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁେମ େଶଷ କଉଡ଼ିଟି ନ

ସୁଝିବା ପଯ ନ େସହି ସାନରୁ େକୗଣସି ପକାେର ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହ।”

13 େସହି ସମୟେର େକେତକ େଲାକ ଆସି, ପୀଲାତ େଯଉଁ

ଗାଲଲୀୟମାନଙ ରକ େସମାନଙର ବଳି ସହିତ ମିଶାଇଥେଲ, େସମାନଙ

ବିଷୟେର ଯୀଶୁଙୁ ଜଣାଇେଲ। 2 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ଏହାସବୁ େଭାଗ କରିବାରୁ ଏହି ଗାଲଲୀୟମାେନ ଅନ ସମସ

ଗାଲଲୀୟମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ପାପୀ େବାଲ କି ତୁେମମାେନ ମେନ

କରୁଅଛ? 3 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ନା, କିନୁ ମନପରିବତନ ନ କେଲ

ତୁେମମାେନ ସମେସ େସହି ପକାେର ବିନଷ େହବ। 4 କିମା ଶୀେଲାହେର

େସହି େଯଉଁ ଅଠର ଜଣଙ ଉପେର ପହରୀଗୃହ ପଡ଼ି େସମାନଙର ପାଣନାଶ

କଲା, େସମାେନ ସମସ ଯିରୂଶାଲମବାସୀଙ ଅେପକା ଅଧକ ଅପରାଧୀ

େବାଲ କି ତୁେମମାେନ ମେନ କରୁଅଛ? 5 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ନା, କିନୁ

ମନପରିବତନ ନ କେଲ ତୁେମମାେନ ସମେସ େସହିପରି ବିନଷ େହବ।”

6 ଆଉ, େସ ଏହି ଦୃଷାନ କହିେଲ, “ଜଣକର ଦାକାେକତେର େଗାଟିଏ

ଡିମିରିବୃକ ଲଗାଯାଇଥଲା। େସ ଆସି େସଥେର ଫଳ େଖାଜିେଲ, କିନୁ

ପାଇେଲ ନାହ। 7 େତଣୁ େସ ମାଳୀକୁ କହିେଲ, େଦଖ, ଏହି ତିନି ବଷ େହଲା

ମଁୁ ଆସି ଏହି ଡିମିରିବୃକେର ଫଳ େଖାଜୁଅଛି, କିନୁ ପାଉ ନାହ; ଏହାକୁ

ହାଣିପକାଅ, ଏଇଟା କାହକି ଭୂମିକୁ ମ ନଷ କରୁଅଛି? 8 ମାତ େସ ତାହାଙୁ

ଉତର େଦଲା, ‘ପଭୁ, ଏହାକୁ ଏହି ବଷଟି ମ ଛାଡ଼ିଦିଅନୁ, ମଁୁ ଇତିମ େର

ଏହାର ଚାରିପାଖ େଖାଳି ଖତ େଦବି, 9ଆଉ ପେର ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ,

େନାହିେଲ ତାହାକୁ ହାଣିପକାଇେବ।’” 10 ଥେର େସ ବିଶାମବାର ଦିନେର

େଗାଟିଏ ସମାଜଗୃହେର ଶିକା େଦଉଥେଲ। 11ଆଉ େଦଖ, ଅଠର ବଷ

ପଯ ନ ଦୁବଳକାରୀ ଆତା ଦାରା ଆବିଷ ଜେଣ ସୀେଲାକ େସଠାେର ଥଲା,

େସ କୁ ଜା େହାଇ େକୗଣସି ପକାେର ଆପଣାକୁ ସିଧା କରିପାରୁ ନ ଥଲା। 12

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ େଦଖ ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ ନାରୀ, ତୁମର ଦୁବଳତାରୁ

ମୁକ େହଲ।” 13ଆଉ, େସ ତାହା ଉପେର ହାତ ରଖେଲ, େସଥେର େସ
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େସହିକଣି ସଳଖ େହାଇ ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 14

କିନୁ ଯୀଶୁ ବିଶାମବାର ଦିନେର ସୁସ କରିବାରୁ ସମାଜଗୃହର ଅ କ ବିରକ

େହାଇ େଲାକସମୂହକୁ ଉତର େଦେଲ, କମ କରିବା ନିମେନ ଛଅ ଦିନ ଅଛି,

ଏଣୁ େସହିସବୁ ଦିନେର ଆସି ସୁସ ହୁଅ, ବିଶାମବାର ଦିନେର ଆସ ନାହ।

15 କିନୁ ପଭୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “େର କପଟୀମାେନ, ତୁେମମାେନ

ପେତ େକ କଅଣ ବିଶାମବାର ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ବଳଦ କିମା ଗଧ

ଗୁହାଳରୁ ଫଟାଇ େନଇ ପାଣି ପିଆଅ ନାହ? 16 େତେବ େଦଖ, ଅଠର ବଷ

ପଯ ନ ଶୟତାନ ଦାରା ବନା େହାଇଥବା ଅବହାମଙ କନ ା ଏହି ସୀେଲାକଟି

କଅଣ ବିଶାମବାର ଦିନେର ଆପଣା ବନନରୁ ମୁକ େହବା ଆବଶ କ ନ

ଥଲା?” 17ଆଉ, େସ ଏହି କଥାସବୁ କହେନ, ତାହାଙ ବିପକ ସମେସ

ଲଜିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମାତ େଲାକମାେନ ଯୀଶୁ କରିଥବା ସମସ ମହତ

କାଯ ସକାେଶ ଆନନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18 େସଥେର େସ କହିେଲ,

“ଈଶରଙ ରାଜ କାହା ପରି? ପୁଣି, କାହା ସହିତ ମଁୁ ତାହାର ତୁଳନା କରିବି?

19 ତାହା ଏପକାର େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି, ଯାହା େନଇ ଜେଣ େଲାକ

ଆପଣା ବଗିଚାେର ବୁଣିଲା, ଆଉ ତାହା ବଢ଼ି ଗଛ େହଲା, ପୁଣି, ଆକାଶର

ଚେଢ଼ଇମାେନ ଆସି ତାହାର ଡାଳେର ବାସ କେଲ।” 20 େସ ଆହୁରି କହିେଲ,

“ମଁୁ କାହା ସହିତ ଈଶରଙ ରାଜ ର ତୁଳନା କରିବି? 21 ତାହା ଖମୀର ପରି,

ଜେଣ ସୀ ତାହା େଘନି ମହେଣ ମଇଦା ମ େର େଘାଡ଼ାଇ ରଖଲା, ଆଉ

େଶଷେର ସମସ ଖମୀରମୟ େହଲା।” 22 ଏହାପେର େସ ନଗେର ନଗେର

ଓ ଗାେମ ଗାେମ ଭମଣ କରି ଶିକା େଦଉ େଦଉ ଯିରୂଶାଲମ ଆଡ଼କୁ ଯାତା

କରୁଥେଲ। 23ଆଉ, ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, ପରିତାଣ ପାଇବା

େଲାକମାନଙ ସଂଖ ା କଅଣ ଅଳ? େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

24 “ସଂକୀଣ ଦାର େଦଇ ପେବଶ କରିବାକୁ ପାଣପଣ କର, କାରଣ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଅେନକ ପେବଶ କରିବା ନିମେନ େଚଷା କରିେବ,

କିନୁ ପାରିେବ ନାହ। 25 ଘରର ମୁଖ େଲାକ ଉଠି ଦାର ବନ କଲା ପେର

େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ରହିବ ଓ ‘େହ ପଭୁ,

ଆମମାନଙ ନିମେନ ଦାର ଫଟାନୁ,’ ଏହା କହି ଦାରେର ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ,

େସେତେବେଳ େସ ତୁମମାନଙୁ ଉତର େଦେବ, ‘ତୁେମମାେନ େକଉଁ ସାନର

େଲାକ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ।’ 26 େସହି ସମୟେର ତୁେମମାେନ କହିବାକୁ
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ଲାଗିବ, ଆେମମାେନ ଆପଣଙ ସାକାତେର େଭାଜନପାନ କଲୁ, ପୁଣି, ଆପଣ

ଆମମାନଙ ଦାଣମାନଙେର ଶିକା େଦେଲ; 27 ଆଉ, େସ ତୁମମାନଙୁ

କହିେବ, ତୁେମମାେନ େକଉଁ ସାନର େଲାକ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ; େହ

ଅଧମାଚାରୀ ସମେସ େମାʼ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। 28 େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ

ଅବହାମ, ଇ ହାକ, ଯାକୁବ ପୁଣି, ସମସ ଭାବବାଦୀଙୁ ଈଶରଙ ରାଜ େର

ଥବା ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବାହାେର ପକାଉଥବା େଦଖବ, େସେତେବେଳ

େସଠାେର େରାଦନ ଓ ଦାନର କିଡ଼ିମିଡ଼ି େହବ। 29 ପୁଣି, ପୂବ ଓ ପଶିମ,

ଉତର ଓ ଦକିଣରୁ େଲାେକ ଆସି ଈଶରଙ ରାଜ େର େଭାଜନେର ବସିେବ।

30ଆଉ େଦଖ, େଶଷେର ଥବା େକେତକ ପଥମ େହେବ ଓ ପଥମେର ଥବା

େକେତକ େଶଷେର ପଡ଼ିେବ।” 31 େସହି ଦଣେର େକେତକ ଫାରୂଶୀ ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆସି କହିେଲ, ଏ ସାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଉନୁ, କାରଣ େହେରାଦ

ଆପଣଙୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚା କରୁଅଛନି। 32 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ େସହି େକାକିଶିଆଳିକି କୁହ, ‘େଦଖ, ମଁୁ ଆଜି ଓ

କାଲ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଅଛି ଓ ସୁସ କରୁଅଛି, ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଦିନେର ମଁୁ ସିଦ

େହବି।’ 33ଯାହା େହଉ, ଆଜି, କାଲ ଓ ପଅର ଦିନ େମାେତ ଯାତା କରିବାକୁ

େହବ, କାରଣ ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ବାହାେର ଭାବବାଦୀର ନିହତ େହବା

ଉଚି ନୁେହଁ।” 34 “େଗା ଯିରୂଶାଲମ, େଗା ଯିରୂଶାଲମ, ଭାବବାଦୀମାନଙ

ହତ ାକାରିଣୀ ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ େପରିତମାନଙ ପସରାଘାତକାରିଣୀ,

କୁକୁଟୀ େଯପରି ପକ ତେଳ ଆପଣା ଶାବକମାନଙୁ ଏକତ କେର, େସହିପରି

ମଁୁ େକେତ ଥର େତାହର ସନାନମାନଙୁ ଏକତ କରିବାକୁ ଇଚା କଲ, କିନୁ

ତୁେମମାେନ ଇଚୁକ େହଲ ନାହ। 35 େଦଖ, ତୁମମାନଙ ଘର ତୁମମାନଙ

ହାତେର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଅଛି; ଆଉ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ‘ପଭୁଙ

ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ ଧନ ,’ ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଦିନ ଏହି କଥା

କହିବ, େସହି ଦିନ ନ ଆସିବା ପଯ ନ େମାେତ ନିଶୟ ଆଉ େଦଖବ ନାହ।”

14ଥେର େସ ବିଶାମବାର ଦିନେର େଭାଜନ କରିବା ନିମେନ

ଫାରୂଶୀମାନଙର ଜେଣ େନତାଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରେନ େସମାେନ

ତାହାଙୁ ଲକ କରି ରହିେଲ। 2ଆଉ େଦଖ, ତାହାଙ ସମୁଖେର ଜେଣ

ଜେଳାଦର େରାଗେର ପୀଡ଼ିତ େଲାକ ଥେଲ। 3 େସଥେର ଯୀଶୁ େମାଶାଙ

ବ ବସାଶାସ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ବିଶାମବାର ଦିନେର



ଲୂକ 2030

ସୁସ କରିବା ବିଧସଙତ କି ନୁେହଁ? କିନୁ େସମାେନ ନୀରବ ରହିେଲ।” 4ପୁଣି,

େସ ତାହାକୁ ଧରି ସୁସ କେଲ ଓ ବିଦାୟ େଦେଲ। 5ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଆପଣା ପୁଅ ବା ବଳଦ କୂଅେର ପଡ଼ିେଲ

କଅଣ ତାହାକୁ ବିଶାମବାର ଦିନେର େସହିକଣି ଉଠାଇବ ନାହ?” 6ଆଉ

େସମାେନ ଏହି ସମସ କଥାର େକୗଣସି ଉତର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହ। 7

ପୁଣି, ନିମନିତ େଲାକମାେନ େକମିତି ପଧାନ ପଧାନ ଆସନ ବାଛୁଥେଲ, ଏହା

ଲକ କରି େସ େସମାନଙୁ ଏହି ଦୃଷାନ େଦଇ କହିେଲ, 8 “େଯେତେବେଳ

ତୁେମ େକୗଣସି େଲାକ ଦାରା ବିବାହ େଭାଜକୁ ନିମନିତ ହୁଅ, େସେତେବେଳ

ପଧାନ ଆସନେର ବସ ନାହ, କାେଳ ତୁମଠାରୁ ଅଧକ ମାନ ଗଣ ବ କି

ତାହାଙ ଦାରା ନିମନିତ େହାଇଥେବ, 9ଆଉ େଯ ତୁମକୁ ଓ ତାହାଙୁ ନିମନଣ

କେଲ, େସ ଆସି ତୁମକୁ କହିେବ, ‘ଏହାଙୁ ସାନ ଦିଅ;’ ଆଉ, େସେତେବେଳ

ତୁେମ ଲଜାେର ନିମତମ ସାନ ଗହଣ କରିବାକୁ ଯିବ। 10କିନୁ େଯେତେବେଳ

ତୁେମ ନିମନିତ ହୁଅ, େସେତେବେଳ ଯାଇ ନିମତମ ସାନେର ବସ, େଯପରି

ତୁମର ନିମନଣକାରୀ ବ କି ଆସି ତୁମକୁ କହିେବ, ‘େହ ବନୁ, ଉଚତର

ସାନକୁ ଆସ;’ େସେତେବେଳ ତୁମ ସହିତ େଭାଜନେର ବସୁଥବା ସମସ

େଲାକଙ ଆଗେର ତୁମର େଗୗରବ େହବ। 11 କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣାକୁ

ଉନତ େବାଲ େଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, ପୁଣି, େଯ ଆପଣାକୁ ନତ

କେର, ତାହାକୁ ଉନତ କରାଯିବ।” 12 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ନିମନଣକାରୀଙୁ

ମ କହିେଲ, “ଦିବସ ବା ରାତିେର େଭାଜି େଦେଲ ଆପଣା ବନୁ କି ଭାଇ କି

ଆତୀୟ କି ଧନୀ ପତିବାସୀମାନଙୁ ନିମନଣ କର ନାହ, କାେଳ େସମାେନ

ମ େଫରି ତୁମକୁ ନିମନଣ କରିେବ ଓ ତୁେମ ପତିଦାନ ପାଇବ। 13କିନୁ

େଭାଜ ପସୁତ କେଲ ଦରିଦ, ପଙୁ, ଖଞ ଓ ଅନମାନଙୁ ନିମନଣ କର; 14

ତାହାେହେଲ ତୁେମ ଧନ େହବ, କାରଣ ତୁମକୁ ପତିଦାନ େଦବା ନିମେନ

େସମାନଙର କିଛି ନାହ; ଆଉ, ଧାମକମାନଙ ପୁନରୁତାନ ସମୟେର ତୁମକୁ

ପତିଦାନ ଦିଆଯିବ।” 15ତାହା ଶୁଣି ତାହାଙ ସହିତ େଭାଜନେର ବସିଥବା

େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଯଉଁ େଲାକ ଈଶରଙ

ରାଜ େର େଭାଜନ କରିବ, େସ ଧନ । 16 କିନୁ େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

“ଜେଣ ବ କି ରାତ ସମୟେର ମହାେଭାଜ େଦବାକୁ ଇଚା କରି ଅେନକଙୁ

ନିମନଣ କେଲ; 17ଆଉ, େଭାଜନର ସମୟ ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ ନିମନିତ
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େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ଆପଣମାେନ

ଆସନୁ, କାରଣ ସମସ ପସୁତ େହଲାଣି।’ 18କିନୁ ସମେସ ଏକ ମତେର

କମା ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ପଥମ ଜଣ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ମଁୁ ଖେଣ

େକତ କିଣିଅଛି, େମାେତ ତାହା େଦଖବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅନୁେରାଧ କେର, ମଁୁ

କମା ପାଇଅଛି େବାଲ ମେନ କର।’ 19ଆଉ ଜେଣ କହିଲା, ମଁୁ ପାଞ ହଳ

ବଳଦ କିଣିଅଛି, ଆଉ ମଁୁ େସମାନଙୁ ପରୀକା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି; ଅନୁେରାଧ

କେର, ମଁୁ କମା ପାଇଅଛି େବାଲ ମେନ କର। 20 ଅନ ଜେଣ କହିଲା,

‘ମଁୁ ବିବାହ କରିଅଛି, େତଣୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହ।’ 21 ପୁଣି, େସହି ଦାସ ଆସି

ଆପଣା ପଭୁଙୁ େସହିସବୁ ଜଣାଇଲା। େସଥେର ଗୃହକତା ରାଗିଯାଇ ଆପଣା

ଦାସକୁ କହିେଲ, ‘ଶୀଘ ନଗରର ଦାଣ ଓ ଗଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦରିଦ, ପଙୁ,

ଅନ ଓ ଖଞମାନଙୁ ଏଠାକୁ େନଇଆସ।’ 22 ପେର େସହି ଦାସ କହିଲା,

େହ ପଭୁ, ଆପଣଙ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କରାଯାଇଅଛି, ତଥାପି ଆହୁରି

ସାନ ଅଛି। 23 େସଥେର ପଭୁ େସହି ଦାସକୁ କହିେଲ, ‘ରାଜଦାଣ ଓ ବାଡ଼

ଆଡ଼କୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହ, େଯପରି େମାହର ଗୃହ ପୂଣ

ହୁଏ।’ 24 େଯଣୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େସହି ନିମନିତ େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ େକହି େମାହର େଭାଜର ଆସାଦ ପାଇବ ନାହ।” 25 ବହୁସଂଖ କ

େଲାକ ତାହାଙ ସହିତ ଯାଉଥେଲ, ଆଉ େସ ବୁଲପଡ଼ି େସମାନଙୁ କହିେଲ,

26 “େକହି େଯେବ େମାʼ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ପିତା, ମାତା, ସୀ, ସନାନ,

ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙୁ ଏପରିକି ନିଜ ପାଣକୁ ସୁଦା େମାʼଠାରୁ ଅଧକ ପିୟ

ମେନ କେର, େତେବ େସ େମାହର ଶିଷ େହାଇପାେର ନାହ। 27 େଯ

େକହି ଆପଣା କୁଶ ବହନ କରି େମାହର ଅନୁସରଣ ନ କେର, େସ େମାହର

ଶିଷ େହାଇପାେର ନାହ। 28 କାରଣ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ପହରୀଗୃହ

ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚା କରି ତାହା ସମୂଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଅଥବଳ

ଅଛି କି ନାହ, ଏହା ପଥେମ ବସି ବ ୟହିସାବ େଦଖବ ନାହ? 29କାେଳ

େସ ମୂଳଦୁଆ ପଥର ବସାଇ େଶଷ କରି ନ ପାରିେଲ, େଯେତ େଲାକ

ତାହା େଦଖେବ, ସମେସ ତାହାକୁ ପରିହାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେବ, 30

ଏ େଲାକଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ କରି େଶଷ କରିପାରିଲା ନାହ। 31

କିମା େକଉଁ ରାଜା ଅନ ଜେଣ ରାଜାଙ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥବା

ସମୟେର, େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େସୖନ େଘନି ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଆସୁଥବା
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ରାଜାଙ ସହିତ ଦଶ ହଜାର େସୖନ େନଇ ଯୁଦ କରିବାକୁ ସକମ କି ନାହ,

ତାହା ପଥେମ ବସି ବିେବଚନା କରିେବ ନାହ? 32ଯଦି ପାରନି ନାହ, େତେବ

ଅନ ରାଜା ଦୂରେର ଥାଉ ଥାଉ େସ ଦୂତ ପଠାଇ ସନି ପାଥନା କରନି। 33

େସହି ପକାେର ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େଯ େକହି ଆପଣାର ସବୁ କିଛି ତ ାଗ ନ

କେର, େସ େମାହର ଶିଷ େହାଇପାେର ନାହ।” 34 “ଲବଣ ତ ଉତମ;

କିନୁ ଲବଣ ମ ଯଦି ସାଦ ଦିଏ ନାହ, େତେବ ତାହା କାହେର ସାଦଯୁକ

କରାଯିବ? 35 ତାହା ଭୂମି କିମା ଖତଗଦା ନିମେନ େଯାଗ ନୁେହଁ; େଲାେକ

ତାହା ବାହାେର େଫାପାଡ଼ି ଦିଅନି। ଯାହାର ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଅଛି, େସ ଶୁଣୁ।”

15ଆଉ, କରଗାହୀ ଓ ପାପୀ େଲାକ ସମେସ ତାହାଙ ବାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ

ତାହାଙ ପାଖକୁ ଆସୁଥେଲ। 2 େସଥେର ଫାରୂଶୀମାେନ ଓ ଶାସୀମାେନ

ବଚସା କରୁ କରୁ କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା ପାପୀମାନଙୁ ଗହଣ କେର ଓ

େସମାନଙ ସହିତ େଭାଜନ କେର! 3 ତହେର େସ େସମାନଙୁ ଏହି ଦୃଷାନ

କହିେଲ, 4 “ତୁମମାନଙ ମ େର ଏପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛି େଯ, ତାହାର

ଯଦି ଶେହ େମଣା ଥାଏ, ଆଉ େସମାନଙ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ, େତେବ

େସ ଅେନଶତକୁ ପାନରେର ଛାଡ଼ି େସହି ହଜିଥବା େମଣାଟି ନ ପାଇବା

ପଯ ନ ତାହାକୁ େଖାେଜ ନାହ? 5 ପୁଣି, ପାଇେଲ େସ ତାହାକୁ ଆନନେର

କାେନଇ ଘରକୁ େଘନି ଆେସ, 6 ପୁଣି, ଆପଣା ବନୁ ଓ ପତିବାସୀମାନଙୁ

ଡାକି ଏକତ କରି େସମାନଙୁ କେହ, ‘େମାʼ ସାଙେର ଆନନ କର, େଯଣୁ

େମାହର ହଜିଯାଇଥବା େମଣାଟି ପାଇଲ।’ 7 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େସହି

ପକାେର େଯଉଁମାନଙର ମନପରିବତନ କରିବାର ଆବଶ କ ନାହ, ଏପରି

ଅେନଶତ ଧାମକ େଲାକମାନଙ ଅେପକା, େଯ ମନପରିବତନ କେର,

ଏପରି ଜେଣ ପାପୀର ନିମେନ ସଗେର ଅଧକ ଆନନ େହବ।” 8 “ଅଥବା

ଏପରି େକଉଁ ସୀେଲାକ ଅଛି େଯ, ତାହାର ଯଦି ଦଶଟି େରୗପ ମୁଦା ଥାଏ,

ଆଉ େସଥରୁ େଗାଟିଏ ହଜିଯାଏ, େତେବ େସ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ଝାଡ଼ି ତାହା ନ

ପାଇବା ପଯ ନ ଯତେର େଖାେଜ ନାହ? 9ପୁଣି, ତାହା ପାଇେଲ େସ ଆପଣା

ବନୁ ଓ ପତିବାସୀମାନଙୁ ଡାକି ଏକାଠି କରି କେହ, ‘େମା ସାଙେର ଆନନ

କର, େଯଣୁ େଯଉଁ େରୗପ ମୁଦାଟି ହଜିଯାଇଥଲା, ତାହା ପାଇଲ।’ 10 ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େସହି ପକାେର େଯ ମନପରିବତନ କେର, ଏପରି

ଜେଣ ପାପୀ ନିମେନ ଈଶରଙ ଦୂତମାନଙ ଆଗେର ଆନନ ହୁଏ।” 11 େସ
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ଆହୁରି କହିେଲ, “ଜେଣ ବ କିଙର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥେଲ। 12 େସମାନଙ ମ ରୁ

ସାନ ପୁଅ ବାପାଙୁ କହିଲା, ବାପା, ସମତିର େଯଉଁ ଭାଗ େମା ଭାଗେର

ପଡ଼ୁଅଛି, ତାହା େମାେତ େଦଇଦିଅ। େସଥେର େସ ଆପଣାର ସବୁ କିଛି

େସମାନଙୁ ଭାଗ କରିେଦଇ େଦେଲ। 13 ଅଳ ଦିନ ପେର ସାନ ପୁଅ ସବୁ

ଏକାଠି କରି ଦୂର େଦଶକୁ ଚାଲଗଲା, ଆଉ େସଠାେର ମନ ବିଷୟେର

ଆପଣାର ସମତି ଉଡ଼ାଇେଦଲା। 14 କିନୁ ସମସ ଅପବ ୟ କଲା ପେର

େସ େଦଶେର ମହାଦୁଭକ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 15

େସଥେର େସ ଯାଇ େସହି େଦଶର ଜେଣ େଲାକଙର ଆଶୟ େନଲା, ଆଉ

େସ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା ପଡ଼ିଆକୁ ପଠାଇେଲ; 16

ପୁଣି, ଘୁଷୁରିମାେନ େଯଉଁ ଶିମ ଖାଉଥେଲ, େସଥେର େସ ଆପଣା େପଟ

ପୁରାଇବାକୁ ବାଞା କରୁଥଲା, କିନୁ େକହି ତାହାକୁ କିଛି େଦଉ ନ ଥେଲ। 17

ମାତ େସ େଚତନା ପାଇ କହିଲା, େମାହର ବାପାଙ େକେତ ମୂଲଆଙର

ଖାଦ ବଳିପଡ଼ୁଅଛି, କିନୁ ମଁୁ ଏଠାେର େଭାକେର ମରୁଅଛି। 18 ମଁୁ ଉଠି

େମାହର ବାପାଙ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାହାଙୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶରଙ ବିରୁଦେର

ଓ ତୁମ ଦୃଷିେର ମଁୁ ପାପ କଲ; 19 ତୁମ ପୁଅ େବାଲ ଡକାଯିବାର ମଁୁ ଆଉ

େଯାଗ ନୁେହଁ; େମାେତ ତୁମର ଜେଣ ମୂଲଆ ପରି ରଖ। 20 େସଥେର

େସ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଗଲା। କିନୁ େସ ଦୂରେର ଥାଉ ଥାଉ

ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େଦଖ ଦୟାେର ବିଗଳିତ େହେଲ ଓ େଦୗଡ଼ିଯାଇ

ତାହାକୁ ଆଲଙନ କରି ଅତି େସହେର ଚୁମନ େଦେଲ। 21 ପୁତ ତାହାଙୁ

କହିଲା, ବାପା, ଈଶରଙ ବିରୁଦେର ଓ ତୁମ ଦୃଷିେର ମଁୁ ପାପ କଲ, ତୁମ

ପୁଅ େବାଲ ଡକାଯିବାର ମଁୁ ଆଉ େଯାଗ ନୁେହଁ। 22 କିନୁ ପିତା ଆପଣା

ଦାସମାନଙୁ କହିେଲ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବସ ଶୀଘ େନଇ ଆସି ଏହାକୁ ପିନାଅ,

ଏହାର ହାତେର ମୁଦି ଓ ପାଦେର ପାଦୁକା ଦିଅ, 23 ପୁଣି, ହୃଷ ପୃଷ ପଶୁଟି

ଆଣି ମାର; ଆସ, ଆେମମାେନ େଭାଜନ କରି ଉତବ କରୁ, 24 କାରଣ

େମାହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ େହାଇଥଲା, ପୁନବାର ବଞିଅଛି; ହଜିଯାଇଥଲା, ଆଉ

ମିଳିଅଛି। େସଥେର େସମାେନ ଉତବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 େସେତେବେଳ

ତାହାଙ ବଡ଼ ପୁଅ େକତେର ଥଲା। େସ େଯେତେବେଳ ଆସି ଘର ପାଖେର

ପହଞିଲା, େସେତେବେଳ ବାଦ ଓ ନୃତ ର ଶବ ଶୁଣି, 26 ଦାସମାନଙ

ମ ରୁ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ଡାକି େସହିସବୁ କଅଣ େବାଲ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
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27 େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁମର ଭାଇ ଆସିଅଛନି, ଆଉ ତୁମର ବାପା ତାହାଙୁ

ସୁସ ଶରୀରେର ପାଇବାରୁ ହୃଷ ପୃଷ ପଶୁଟିଏ ମାରିଅଛନି। 28 େସଥେର େସ

ରାଗିଯାଇ ଭତରକୁ ଗଲା ନାହ; କିନୁ ତାହାର ପିତା ବାହାରକୁ ଆସି ତାହାକୁ

ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 29 ମାତ େସ ପିତାଙୁ ଉତର େଦେଲ, େଦଖ,

ଏେତ ବଷ େହଲା ମଁୁ ତୁମର ଦାସ ପରି ଖଟି ଆସିଅଛି, ପୁଣି, େକେବେହେଲ

ତୁମର ଆ ା ଅମାନ କରି ନାହ, ତଥାପି େମାହର ବନୁମାନଙ ସହିତ ଉତବ

କରିବାକୁ ତୁେମ େମାେତ େକେବେହେଲ େଛଳି ଛୁଆଟିଏ ସୁଦା େଦଇ ନାହଁ;

30 କିନୁ ତୁମର ଏହି େଯଉଁ ପୁଅ େବଶ ାମାନଙ ସହିତ ତୁମର ସବୁ ଧନ ଖାଇ

ଉଡ଼ାଇ େଦଇଅଛି, େଯେତେବେଳ େସ ଆସିଲା, େସେତେବେଳ ତୁେମ ତାହା

ପାଇଁ ହୃଷ ପୃଷ ପଶୁଟି ମାରିଲ। 31 େସଥେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ପୁଅେର,

ତୁ ତ ସବୁେବେଳ େମା ସାଙେର ଅଛୁ, ଆଉ ଯାହାସବୁ େମାହର, େସହିସବୁ

େତାହର; 32କିନୁ ଏହି େଯ େତାହର ଭାଇଟି ମୃତ େହାଇଥଲା, ପୁନବାର

ବଞିଲା, ହଜିଯାଇଥଲା, ଆଉ ମିଳିଲା, େସହି େହତୁରୁ ଉତବ ଓ ଆନନ

କରିବା ଉଚି ଥଲା।”

16ଯୀଶୁ ଶିଷ ମାନଙୁ ମ କହିେଲ, “ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ ଥେଲ; ତାହାଙର

ଜେଣ େବବତା ଥେଲ, ଆଉ େସ ତାହାଙର ସମତି ଅଯଥା ଖଚ କରିେଦଉଅଛି

େବାଲ ତାହା ବିଷୟେର ଶୁଣି େସ ତାହାକୁ ଡାକି କହିେଲ, 2ମଁୁ ତୁମ ବିଷୟେର

ଏ କି କଥା ଶୁଣୁଅଛି? ତୁମ େବବତା କାଯ ର ହିସାବ ଦିଅ, କାରଣ ତୁେମ

ଆଉ େବବତା େହାଇ ରହି ପାରିବ ନାହ। 3 େସଥେର େସହି େବବତା ମେନ

ମେନ କହିଲା, କଅଣ କରିବି? େମାହର ପଭୁ ତ େମାʼଠାରୁ େବବତାପଦ

ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛନି। ମାଟି ହାଣିବାକୁ େମାହର ବଳ ନାହ, ଭକ ମାଗିବାକୁ

େମାେତ ଲାଜ ଲାଗୁଅଛି। 4 ମଁୁ େବବତାପଦରୁ ବାହାରିବା ପେର େଲାକ

େଯପରି େମାେତ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର ଗହଣ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ କଅଣ

କରିବି, ତାହା ବୁଝିଲଣି। 5 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପଭୁଙର ପେତ କ ଖାତକକୁ

ପାଖକୁ ଡାକି ପଥମ ଜଣକୁ କହିଲା, ତୁେମ େମା ପଭୁଙର େକେତ ଧାର

େନଇଅଛ? େସ କହିଲା, ଶେହ ମହଣ େତୖଳ। 6 େସ ତାହାକୁ କହିଲା,

ତୁମର ରସିଦ େନଇ ଶୀଘ ବସି ପଚାଶ େବାଲ େଲଖ। 7 ତାହା ପେର େସ

ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲା, ‘ତୁେମ େକେତ ଧାର େନଇଅଛ?’ େସ କହିଲା, ‘ଶେହ

ଭରଣ ଗହମ।’ େସ ତାହାକୁ କହିଲା, ‘ତୁମର ରସିଦ େନଇ ଅଶୀ େବାଲ
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େଲଖ।’ 8 େସହି ଅବିଶସ େବବତା ବୁଦି ସହିତ କାଯ କରିଥବାରୁ ପଭୁ

ତାହାର ପଶଂସା କେଲ; େଯଣୁ ଏହି ଯୁଗର ସନାନମାେନ େସମାନଙ ନିଜ

ଜାତି ପକେର ଆେଲାକର ସନାନମାନଙ ଅେପକା ଅଧକ ବୁଦିମାନ। (aiōn

g165) 9 ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଅଧମ ଧନେର ଆପଣା ଆପଣା

ନିମେନ ବନୁ ଲାଭ କର, େଯପରି ତାହା େଶଷ େହେଲ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ

ନିତ ସାୟୀ ବାସସାନେର ଗହଣ କରିେବ। (aiōnios g166) 10 େଯ ଅତି

ଅଳ ବିଷୟେର ବିଶସ, େସ ବହୁତ ବିଷୟେର ମ ବିଶସ ଅେଟ, ପୁଣି, େଯ

ଅତି ଅଳ ବିଷୟେର ଅବିଶସ େସ ବହୁତ ବିଷୟେର ମ ଅବିଶସ। 11

ଅତଏବ, ଯଦି ତୁେମମାେନ ଅଧମ ଧନେର ବିଶସ େହାଇ ନାହଁ, େତେବ

କିଏ ତୁମମାନଙୁ ବିଶାସ କରି ସତ ଧନ ତୁମମାନଙ ହସେର ସମପଣ

କରିବ? 12ଆଉ, ଯଦି ତୁେମମାେନ ପରର ବିଷୟେର ବିଶସ େହାଇ ନାହଁ,

େତେବ କିଏ ତୁମମାନଙୁ ତୁମମାନଙର ନିଜ ବିଷୟ େଦବ? 13 େକୗଣସି

ଦାସ ଦୁଇ ପଭୁଙର େସବା କରିପାରିବ ନାହ; କାରଣ େସ ଜଣକୁ ଘୃଣା

କରିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ େପମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣକ ପତି ଆସକ େହବ

ଓ ଅନ ଜଣକୁ ତୁଚ କରିବ। ତୁେମମାେନ ଈଶର ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ

େହାଇପାରିବ ନାହ।” 14 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ଧନେଲାଭୀ ଫାରୂଶୀମାେନ

ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 15 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “େଯଉଁମାେନ ନିଜ ନିଜକୁ ମନୁଷ ମାନଙ ଦୃଷିେର ଧାମକ େବାଲ

େଦଖାନି, ତୁେମମାେନ େସହି ପକାର େଲାକ, କିନୁ ଈଶର ତୁମମାନଙର

ହୃଦୟ ଜାଣନି; କାରଣ ଯାହା ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଉଚୀକୃତ, ତାହା

ଈଶରଙ ଦୃଷିେର ଘୃଣିତ। 16 େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ

ଧମଶାସ େଯାହନଙ ପଯ ନ ପଚଳିତ ଥଲା; େସହି ସମୟଠାରୁ ଈଶରଙ

ରାଜ ର ସୁସମାଚାର ପଚାର େହଉଅଛି, ଆଉ ପେତ କ େଲାକ ପରାକମ

ପୂବକ େସଥେର ପେବଶ କରୁଅଛନି। 17କିନୁ ଇଶରଙ ବ ବସାର ଏକ

ବିନୁ େଲାପ ପାଇବା ଅେପକା ବରଂ ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ େଲାପ ପାଇବା

ସହଜ। 18 େଯ େକହି ଆପଣା ସୀକୁ ପରିତ ାଗ କରି ଅନ କୁ ବିବାହ କେର,

େସ ବ ଭଚାର କେର; ପୁଣି, େଯ ସାମୀ ଦାରା ପରିତ ାଗ କରାଯାଇଥବା

ସୀକୁ ବିବାହ କେର, େସ ବ ଭଚାର କେର।” 19 “ଜେଣ ଧନୀ େଲାକ

ଥଲା, େସ କୃଷେଲାହିତ ବଣର ବହୁମୂଲ ବସ ପିନି ମହା ଆଡ଼ମରେର
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ପତିଦିନ ଆେମାଦ ପେମାଦ କରୁଥଲା; 20କିନୁ ତାହାର ଫାଟକ ପାଖେର

ଲାଜାର େବାଲ ଜେଣ ଭକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଥଲା, 21 ତାର େଦହେର ଘାଆ

ଭତ େହାଇଥଲା; େସ େସହି ଧନୀ େଲାକର େମଜରୁ ପଡ଼ିବା ଅଇଁଣାରୁ କିଛି

ଖାଇ େପଟ ପୁରାଇବାକୁ ଆଶା କରୁଥଲା; ଆଉ କୁକୁରଗୁଡ଼ାକ ସୁଦା ଆସି

ତାହାର ଘାଆ ସବୁ ଚାଟୁଥେଲ। 22 କାଳକେମ େସହି ଭକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ

ଦୂତମାନଙ ଦାରା ଅବହାମଙ େକାଳକୁ ନିଆଗଲା; ପେର େସହି ଧନୀ େଲାକ

ମ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧ ପାଇଲା। 23ଆଉ, େସ ନକଯନଣାେର କଲବଲ

େହାଇ ଉପରକୁ ଚାହ ଦୂରେର ଅବହାମ ଓ ତାହାଙ େକାଳେର ଲାଜାରକୁ

େଦଖଲା। (Hadēs g86) 24 େସଥେର େସ ଡାକି କହିେଲ, ‘େହ ପିତା ଅବହାମ,

େମାେତ ଦୟା କରି ଲାଜାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନୁ, େଯପରି େସ ପାଣିେର ନିଜ

ଅଙୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ େମାହର ଜିଭକୁ ଥଣା କେର, କାରଣ ମଁୁ ଏହି ନିଆଁେର

କଲବଲ େହଉଅଛି।’ 25 କିନୁ ଅବହାମ କହିେଲ, ‘ପୁଅେର, ତୁ େଯ ଜୀବିତ

ଥବା ସମୟେର େତାର ଭଲ ବିଷୟସବୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଲାଜାର େସହିପରି

ମନ ବିଷୟସବୁ ପାଇଲା, ଏହା ମେନ କର; କିନୁ ଏେବ େସ ଏହି ସାନେର

ସାନନା ପାଉଅଛି, ଆଉ ତୁ କଲବଲ େହଉଅଛୁ। 26 ତାହା ଛଡ଼ା ତୁମ ଓ

ଆମ ମ େର ବହୁତ ବଡ଼ ବ ବଧାନ ଅଛି, େଯପରି େଯଉଁମାେନ ଏ ସାନରୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚା କରନି, େସମାେନ ଯାଇ ପାରିେବ ନାହ,

କିମା େସ ସାନରୁ େକହି ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ପାର େହାଇ ଆସି ପାରିେବ

ନାହ।’ 27 େସଥେର େସ କହିେଲ, ‘େହ ପିତା, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆପଣଙୁ

ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି, ତାହାକୁ େମାହର ବାପାଙ ଘରକୁ ପଠାଉନୁ, 28 କାରଣ

େମାହର ପାଞ ଭାଇ ଅଛନି; େସମାେନ ମ େଯପରି ଏହି ଯନଣାମୟ ସାନକୁ

ନ ଆସିେବ, େସଥପାଇଁ େସ େସମାନଙ ନିକଟେର ସାକ େଦେବ।’ 29

କିନୁ ଅବହାମ କହିେଲ, ‘େସମାନଙ ନିକଟେର େମାଶା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ

ଧମଶାସ ଅଛି, େସମାେନ େସମାନଙର କଥା ଶୁଣନୁ।’ 30 େସଥେର େସ

କହିେଲ, ‘େହ ପିତା ଅବହାମ, ତାହା ଯେଥଷ ନୁେହଁ, ମାତ ଯଦି ମୃତମାନଙ

ପାଖରୁ ଜେଣ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବ, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ମନ

ପରିବତନ କରିେବ।’ 31 କିନୁ େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ଯଦି େସମାେନ େମାଶା

ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙର କଥା ନ ଶୁଣନି, ତାହାେହେଲ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ପୁନରୁତିତ େହେଲ ସୁଦା େସମାେନ ପରାମଶ ଗହଣ କରିେବ ନାହ।’”
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17 େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ବିଘ େଯ ନ ଘଟିବ, ଏହା

ଅସମବ, କିନୁ ଯାହା ଦାରା ତାହା ଘଟିବ, ହାୟ, େସ ଦଣର ପାତ; 2

ଏହି ସାନ ପିଲାମାନଙ ମ ରୁ ଜଣକର ବିଘର କାରଣ େହବା ଅେପକା

ବରଂ ତାହା େବକେର େଗାଟିଏ ଚକିପଥର ଟଙାଯାଇ ତାହାକୁ ସମୁଦେର

ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥେଲ ତାହା ପାଇଁ ଭଲ େହାଇଥାଆନା। 3ତୁେମମାେନ

ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ। ଯଦି ତୁମ ଭାଇ ପାପ କେର,

େତେବ ତାହାକୁ ଅନୁେଯାଗ କର; ଆଉ େସ ଯଦି ମନପରିବତନ କେର,

େତେବ ତାହାକୁ କମା ଦିଅ। 4 ପୁଣି, ଯଦି େସ ଦିନ ଭତେର ସାତ ଥର

ତୁମ ବିରୁଦେର ପାପ କେର ଓ ସାତ ଥର ତୁମ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ମଁୁ

ମନପରିବତନ କରୁଅଛି େବାଲ କେହ, େତେବ ତାହାକୁ କମା କର।” 5

େସଥେର େପରିତମାେନ ପଭୁଙୁ କହିେଲ, ଆମମାନଙର ବିଶାସ ବଢ଼ାଇ

ଦିଅନୁ। 6 ପଭୁ କହିେଲ, “ଯଦି େଗାଟିଏ େସାରିଷ ଦାନା ପରି ତୁମମାନଙର

ବିଶାସ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏହି ତୁତେକାଳି ଗଛକୁ ତୁ ସମୂେଳ ଉପୁଡ଼ାଯାଇ

ସମୁଦେର େରାପିତ ହୁଅ େବାଲ କହିେଲ, ତାହା ତୁମମାନଙର ଆ ା ମାନିବ।”

7 “କିନୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ଏପରି େଲାକ କିଏ ଅଛି, ଯାହାର ଦାସ ହଳ

ବୁଲାଇ କିମା ପଶୁ ଚରାଇ େକତରୁ ଆସିେଲ େସ ତାହାକୁ କହିବ, ଏହିକଣି

ଆସି ଖାଇ ବସ? 8 େସ କଅଣ ବରଂ ତାହାକୁ କହିବ ନାହ, େମାହର

ଖାଇବାର ଠି କର, ପୁଣି, ମଁୁ ଖଆପିଆ େଶଷ ନ କରିବା ପଯ ନ ଅଣା

ବାନି େମାହର େସବା କର, ତାହା ପେର ତୁ ଖଆପିଆ କରିବୁ? 9 ଦାସ

ଆେଦଶ ଅନୁସାେର କାମ କରିବାରୁ େସ କଅଣ ତାହାକୁ ଧନ ବାଦ ଦିଏ?

10 େସହି ପକାେର ତୁେମମାେନ ମ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ସବୁ କାମ କଲା

ପେର କୁହ, ‘ଆେମମାେନ ଅକମଣ ଦାସ, ଯାହା କତବ , େକବଳ ତାହା

କରିଅଛୁ।’” 11 େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତା କରିବା ସମୟେର ଶମିେରାଣ

ଓ ଗାଲଲୀ ମ େଦଇ ଯାଉଥେଲ। 12 ଆଉ ଯୀଶୁ େକୗଣସି େଗାଟିଏ

ଗାମେର ପେବଶ କରେନ ଦଶ ଜଣ କୁଷେରାଗୀ ତାହାଙ ସହିତ ସାକାତ

କେଲ; 13 େସମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ଉଚସରେର କହିେଲ, େହ

ଯୀଶୁ, େହ ଗୁରୁ, ଆମମାନଙୁ ଦୟା କରନୁ। 14 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ େଦଖ

କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯାଇ ନିଜ ନିଜକୁ ଯାଜକମାନଙୁ େଦଖାଅ।” ଆଉ

େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ଶୁଚି େହେଲ। 15 କିନୁ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ନିଜକୁ
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ସୁସ େହାଇଥବା େଦଖ ଉଚସରେର ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କରୁ କରୁ

େଫରିଆସି, 16ଯୀଶୁଙ ଚରଣ ତେଳ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ତାହାଙର ଧନ ବାଦ

କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; େସ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ େଲାକ। 17 େସଥେର ଯୀଶୁ

ଉତର େଦେଲ, “ଦଶ ଜଣ କଅଣ ଶୁଚି େହେଲ ନାହ? 18 େତେବ ଆଉ

ନଅ ଜଣ କାହାନି? ଈଶରଙୁ େଗୗରବ େଦବା ନିମେନ ଏହି ଅଣଯିହୁଦୀ

େଲାକଟି ଛଡ଼ା କଅଣ ଆଉ େକହି େଫରିଆସି ନାହ?” 19 ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ଉଠିଯାଅ, ତୁମର ବିଶାସ ତୁମକୁ ସୁସ କରିଅଛି।” 20 ଈଶରଙ

ରାଜ େକେବ ଆସୁଅଛି, ଏ ବିଷୟେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାରୁ

େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଈଶରଙ ରାଜ ଦୃଶ ଭାବେର ଆେସ

ନାହ; 21 କିମା େଦଖ, ଏଠାେର ବା େସଠାେର େବାଲ େଲାକ କହିେବ ନାହ;

କାରଣ େଦଖ, ଈଶରଙ ରାଜ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅଛି।” 22କିନୁ େସ

ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏପରି ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ

ମନୁଷ ପୁତଙର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ଦିନ େଦଖବାକୁ ଇଚା କରିବ,

କିନୁ େଦଖବ ନାହ। 23 େଦଖ, ଏଠାେର ବା େସଠାେର େଲାେକ ତୁମମାନଙୁ

କହିେବ; କିନୁ ତୁେମମାେନ ଯାଅ ନାହ କିମା େସମାନଙର ଅନୁସରଣ କର

ନାହ। 24କାରଣ ବିଜୁଳି ମାରି େଯପରି ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ପାଖରୁ ଆରପାଖ

ପଯ ନ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ମନୁଷ ପୁତ ଆପଣା ଦିନେର େସହିପରି େହେବ। 25

ଅବଶ ଅେନକ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ ଓ ଏହି ବତମାନ ପୁରୁଷ ଦାରା

ଅଗାହ େହବାକୁ େହବ। 26ଆଉ େନାହଙ ସମୟେର େଯପକାର ଘଟିଥଲା,

ମନୁଷ ପୁତଙ ସମୟେର ମ େସହି ପକାର ଘଟିବ; 27ଜାହାଜେର େନାହଙ

ପେବଶ କରିବା ଦିନ ପଯ ନ େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ ଓ ବିବାହ କରିବା

ଓ ବିବାହ େହବାେର ବ ସ ଥେଲ, ପୁଣି, ଜଳପାବନ ଆସି ସମସଙୁ ବିନାଶ

କଲା। 28 େଲାଟଙ ସମୟେର ମ େସହି ପକାର ଘଟିଥଲା, େଲାକମାେନ

ଖଆପିଆ, କିଣାବିକା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଘର ତିଆରି କରିବାେର ବ ସ

ଥେଲ, 29 କିନୁ େଲାଟ ସେଦାମରୁ ବାହାରିଯିବା ଦିନ ଆକାଶରୁ ଅଗି ଓ

ଗନକ ଆସି ସମସଙୁ ବିନାଶ କଲା। 30 ମନୁଷ ପୁତ ପକାଶିତ େହବା

ଦିନ େସହି ପକାର ଘଟିବ। 31 େସହି ଦିନ େଯ ଛାତ ଉପେର ଥବ, େସ

ଘର ଭତେର ଥବା ଆପଣା ଜିନିଷପତ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଓହାଇ ନ ଆସୁ;

େସହିପରି େଯ େକତେର ଥବ, େସ େଫରି ନ ଯାଉ। 32 େଲାଟଙ ସୀଙର
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କଥା ମେନ ପକାଅ। 33 େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାକୁ େଚଷା

କେର, େସ ତାହା ହରାଇବ, ଆଉ େଯ େକହି ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, େସ

ତାହା ବଞାଇବ। 34 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େସହି ରାତିେର ଦୁଇ ଜଣ

େଗାଟିଏ ଖଟେର େଶାଇଥେବ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ ଛଡ଼ାଯିବ।

35 ଦୁଇ ଜଣ ସୀ ଏକାଠି ଚକି େପଷୁଥେବ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ

ଛଡ଼ାଯିବ। 36 [ଦୁଇ ଜଣ େକତେର ଥେବ, ଜଣକୁ ନିଆଯିବ ଓ ଅନ ଜଣକୁ

ଛଡ଼ାଯିବ।]” 37 େସଥେର ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, େହ ପଭୁ,

େକଉଁଠାେର? େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁଠାେର ଶବ, େସହିଠାେର

ଶାଗୁଣାଗୁଡ଼ାକ ମ ଏକାଠି େହେବ।”

18କାନ ନ େହାଇ ସବଦା ପାଥନା କରିବା େଯ କତବ , ଏହି ବିଷୟେର

ଯୀଶୁ ଶିଷ ମାନଙୁ ଦୃଷାନ େଦଇ କହିେଲ, 2 “େଗାଟିଏ ନଗରେର ଜେଣ

ବିଚାରକତା ଥେଲ, େସ ଈଶରଙୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥେଲ କି ମନୁଷ କୁ ମାନୁ ନ

ଥେଲ। 3 େସହି ନଗରେର ଜେଣ ବିଧବା ଥଲା, ତାହା ପତି ଅନ ାୟ କରିଥବା

େଲାକ ବିରୁଦେର ବିଚାର ନିଷତି କରିବା ପାଇଁ େସ ଥରକୁଥର ବିଚାରକତାଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥଲା। 4ଆଉ େସ େକେତ ସମୟ ପଯ ନ ସହମତ

େହଉ ନ ଥେଲ; କିନୁ ପେର େସ ମେନ ମେନ କହିେଲ, ‘ଯଦିବା ମଁୁ ଈଶରଙୁ

ଭୟ କେର ନାହ କିମା ମନୁଷ କୁ ମାେନ ନାହ, 5 ତଥାପି ଏହି ବିଧବାଟା

େମାେତ କଷ େଦଉଥବାରୁ ମଁୁ ତାହା ପତି କରାଯାଇଥବା ଅନ ାୟର ବିଚାର

କରିବି, େନାହିେଲ େସ ସବୁେବେଳ ଆସି େମାେତ ବ ତିବ ସ କରୁଥବ।’” 6

େସଥେର ପଭୁ କହିେଲ, “ଏହି ଅଧାମକ ବିଚାରକତା କଅଣ କହୁଅଛନି,

ତାହା ଶୁଣ। 7 େତେବ ଈଶରଙର େଯଉଁ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦିନରାତି

ତାହାଙୁ ଡାକୁଥାଆନି, େସ କି େସମାନଙର ପତି କରାଯାଇଥବା ଅନ ାୟର

ପତିକାର କରିେବ ନାହ, ଯଦ ପି େସ େସମାନଙ ଶତୁମାନଙ ପତି ଦୀଘସହିଷୁ

ଅଟନି? 8ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େସ ଶୀଘ େସମାନଙ ପତି କରାଯାଇଥବା

ଅନ ାୟର ପତିକାର କରିେବ। ତଥାପି ମନୁଷ ପୁତ ଆସି ପୃଥବୀେର କଅଣ

ବିଶାସ େଦଖେବ?” 9 ନିଜ ନିଜକୁ ଧାମକ ମେନ କରି ଅନ ସମସଙୁ

ତୁଚ କରୁଥବା େକେତକ ଆତନିଭରଶୀଳ େଲାକଙୁ େସ ଏହି ଦୃଷାନ ମ

କହିେଲ, 10 “ଦୁଇ ଜଣ େଲାକ ପାଥନା କରିବା ନିମେନ ମନିରକୁ ଗେଲ,

ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ଓ ଅନ ଜଣକ କରଗାହୀ। 11ଫାରୂଶୀ ଠିଆ େହାଇ ଆପଣା



ଲୂକ 2040

ନିକଟେର ଏହି ପକାର ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ‘େହ ଈଶର, ମଁୁ ତୁମକୁ

ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି େଯ, ମଁୁ ଅନ ସମସ େଲାକଙ ପରି ଅତ ାଚାରୀ,

ଅଧାମକ, ବ ଭଚାରୀ କିମା ଏହି କରଗାହୀ ପରି ସୁଦା ନୁେହଁ; 12 ମଁୁ

ସପାହେର ଦୁଇ ଥର ଉପବାସ କରିଥାଏ ଓ େମାହର ସମସ ଆଦାୟର

ଦଶମାଂଶ େଦଇଥାଏ।’ 13 କିନୁ କରଗାହୀ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ସଗ

ଆେଡ଼ ଅେନଇବାକୁ ସୁଦା ସାହସ କଲା ନାହ, କିନୁ ନିଜ ଛାତିେର ମାରିେହାଇ

କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ‘େହ ଈଶର, ମଁୁ ପାପୀ େମାେତ ଦୟା କରନୁ।’ 14 ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େସ େଲାକ ନୁେହଁ, ବରଂ କର ଆଦାୟକାରୀ ଧାମକ

ଗଣିତ େହାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲଗଲା; କାରଣ େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ଉନତ

େବାଲ େଦଖାଏ, ତାହାକୁ ନତ କରାଯିବ, କିନୁ େଯ ଆପଣାକୁ ନତ କେର,

ତାହାକୁ ଉନତ କରାଯିବ।” 15 ଯୀଶୁ େଯପରି ଶିଶୁମାନଙୁ ସଶ କରନି,

ଏଥପାଇଁ େଲାେକ େସମାନଙୁ ମ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ;

ମାତ ଶିଷ ମାେନ ତାହା େଦଖ େସମାନଙୁ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 16କିନୁ

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଶିଶୁମାନଙୁ େମା ନିକଟକୁ

ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ େସମାନଙୁ ମନା କର ନାହ; କାରଣ ଈଶରଙ ରାଜ

ଏହି ପକାର େଲାକମାନଙର। 17 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯ େକହି

ଶିଶୁ ପରି ଈଶରଙ ରାଜ ଗହଣ ନ କେର, େସ େକୗଣସି ପକାେର େସଥେର

ପେବଶ କରିବ ନାହ।” 18 ଜେଣ ଯିହୁଦୀ ଧମଗୁରୁ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େହ

ସ ଗୁରୁ, ଅନନ ଜୀବନର ଅଧକାରୀ େହବା ନିମେନ ମଁୁ କଅଣ କରିବି?

(aiōnios g166) 19 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାେତ ସ େବାଲ

କାହକି କହୁଅଛ? ଜଣଙ ବିନା, ଅଥା ଈଶରଙ ବିନା ଅନ େକହି ସ

ନୁେହଁ। 20ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ତ ତୁେମ ଜାଣ, ବ ଭଚାର କର ନାହ, ନରହତ ା

କର ନାହ, େଚାରି କର ନାହ, ମିଥ ା ସାକ ଦିଅ ନାହ, ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ

ସମାଦର କର।” 21 େସ କହିେଲ, ଏହି ସମସ ମଁୁ େଯୗବନକାଳରୁ ପାଳନ

କରି ଆସିଅଛି। 22ଯୀଶୁ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁମର ଆଉ େଗାଟିଏ

ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି; ତୁେମ ନିଜର ସବୁ ବିକି େଦଇ ଗରିବମାନଙୁ ବାଣିଦିଅ,

ଆଉ ତୁେମ ସଗେର ଧନ ପାଇବ; ପୁଣି, ଆସି େମାହର ଅନୁଗମନ କର।”

23 କିନୁ େସ ଏହି ସମସ କଥା ଶୁଣି ଅତ ନ ଦୁଃଖତ େହେଲ, କାରଣ

େସ ଅତିଶୟ ଧନୀ ଥେଲ। 24 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ େଦଖ କହିେଲ,
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“େଯଉଁମାନଙର ଧନ ଅଛି, େସମାେନ େକେଡ଼ କଷେର ଈଶରଙ ରାଜ େର

ପେବଶ କରନି! 25 କାରଣ ଈଶରଙ ରାଜ େର ଧନୀ େଲାକର ପେବଶ

କରିବା ଅେପକା ବରଂ ଛୁଞିର ଛିଦ େଦଇ ଓଟର ପେବଶ କରିବା ସହଜ।”

26 େଯଉଁମାେନ ଏହା ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ କହିେଲ, େତେବ କିଏ ପରିତାଣ

ପାଇ ପାେର? 27 କିନୁ େସ କହିେଲ, “ଯାହା ମଣିଷର ଅସମବ, ତାହା

ଈଶରଙର ସମବ।” 28 େସଥେର ପିତର କହିେଲ, େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ

ନିଜ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛୁ। 29 ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ଈଶରଙ ରାଜ ନିମେନ ଗୃହ କିମା ସୀ କିମା ଭାଇ କିମା ପିତାମାତା କିମା

ସନାନସନତି ପରିତ ାଗ କରିଅଛନି 30 େସମାେନ ଇହକାଳେର ବହୁଗୁଣେର

ଓ ପରକାଳେର ଅନନ ଜୀବନ ପାଇେବ।” (aiōn g165, aiōnios g166) 31

ପେର ଯୀଶୁ ବାର ଜଣ ଶିଷ ଙୁ ଏକତ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ଆେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଆଉ ଭାବବାଦୀମାନଙ ଦାରା

େଯଉଁ ସମସ ବିଷୟ େଲଖାଯାଇଅଛି, େସ ସମସ ମନୁଷ ପୁତଙଠାେର

ସଫଳ େହବ; 32 କାରଣ େସ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ହସେର ସମପତ େହେବ,

ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରିେବ, ତାହାଙ ପତି ଅତ ାଚାର କରି

ତାହାଙ ଉପେର େଛପ ପକାଇେବ, 33 ତାହାଙୁ େକାରଡ଼ା ମାରି ବଧ କରିେବ,

ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନେର େସ ପୁନବାର ଉଠିେବ।” 34କିନୁ ଶିଷ ମାେନ ଏହିସବୁ

ବିଷୟ କିଛି ବୁଝିେଲ ନାହ; ଏହି ବାକ େସମାନଙଠାରୁ ଗୁପ େହାଇ ରହିଲା,

ପୁଣି, ଯାହା କୁହାଯାଉଥଲା, େସ ସବୁ ବୁଝୁ ନ ଥେଲ। 35 େସ ଯିରୀେହାର

ନିକଟବତୀ େହଉଥବା ସମୟେର ଜେଣ ଅନ ବାଟ ପାଖେର ବସି ଭକ

ମାଗୁଥଲା। 36 େସ େଲାକମାନଙ ଯାଉଥବାର ଶବ ଶୁଣି କଥା କଅଣ େବାଲ

ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 37 େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ

ଏହି ବାଟ େଦଇ ଯାଉଅଛନି। 38 େସଥେର େସ ଉଚସରେର କହିେଲ, େହ

ଯୀଶୁ, ଦାଉଦଙ ସନାନ, େମାେତ ଦୟା କରନୁ। 39 ମାତ ଆଗେର ଯାଉଥବା

େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ତୁନି େହବା ପାଇଁ ଧମକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ େସ

ଆହୁରି ଅଧକ ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, େହ ଦାଉଦଙ ସନାନ େମାେତ

ଦୟା କରନୁ। 40 େସଥେର ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ ଅନକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ

ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ; େଯେତେବେଳ ଅନଟି ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ



ଲୂକ 2042

ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, 41 “ମଁୁ ତୁମ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି େବାଲ ତୁେମ ଇଚା

କରୁଅଛ?” ଅନ କହିଲା, େହ ପଭୁ, ମଁୁ େଯପରି େଦଖ ପାରିବି। 42ଯୀଶୁ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଦୃଷି ପାଅ; ତୁମର ବିଶାସ ତୁମକୁ ସୁସ କରିଅଛି।” 43

େସହିକଣି େସ େଦଖ ପାରିେଲ ଏବଂ ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କରୁ କରୁ

ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଚାଲବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏବଂ େଲାକ ସମେସ ତାହା େଦଖ

ଈଶରଙ ପଶଂସା କେଲ।

19ପେର ଯୀଶୁ ଯିରୀେହାେର ପେବଶ କରି ତାହା ମ େଦଇ ଯାଉଥେଲ।

2ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଜଖୀୟ ନାମେର ଜେଣ େଲାକ ଥେଲ। େସ ଜେଣ

ପଧାନ କର ଆଦାୟକାରୀ ଓ ଧନୀ େଲାକ। 3 ଯୀଶୁ କିଏ, ତାହା େଦଖବାକୁ

େସ େଚଷା କରୁଥେଲ, କିନୁ େଲାକମାନଙର ଭଡ଼ ସକାଶୁ େଦଖ ପାରୁ ନ

ଥେଲ, କାରଣ େସ ବାଙର ଥେଲ। 4 ଏଣୁ େସ ଆଗକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ

େଦଖବା ନିମେନ େଗାଟିଏ ଡିମିରିବୃକେର ଚଢ଼ିେଲ, କାରଣ େସହି ବାଟ େଦଇ

ତାହାଙର ଯିବାର ଥଲା। 5 ଯୀଶୁ େସ ସାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “ଜଖୀୟ, ଶୀଘ ଓହାଇଆସ, କାରଣ ଆଜି େମାେତ ଅବଶ ତୁମ

ଘେର ରହିବାକୁ େହବ।” 6 େସଥେର େସ ଶୀଘ ଓହାଇ ଆସି ଆନନେର

ଯୀଶୁଙୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିେଲ। 7 ତାହା େଦଖ ସମେସ ବଚସା କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, େସ ଜେଣ ପାପୀ େଲାକ ଘେର ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। 8 କିନୁ ଜଖୀୟ

ଠିଆ େହାଇ ପଭୁଙୁ କହିେଲ, େହ ପଭୁ, େଦଖନୁ, େମାହର ସମତିର ଅଧା ମଁୁ

ଗରିବମାନଙୁ ଦାନ କରୁଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଅନ ାୟେର କାହାରିଠାରୁ କିଛି

େନଇଥାଏ, େତେବ ଚାରି ଗୁଣେର ତାହା େଫରାଇ େଦଉଅଛି। 9 େସଥେର

ଯୀଶୁ ତାହାଙ ବିଷୟେର କହିେଲ, “ଆଜି ଏହି ଗୃହେର ପରିତାଣ ଉପସିତ

େହାଇଅଛି, େଯଣୁ ଜଖୀୟ ମ ଅବହାମଙ ଜେଣ ସନାନ; 10 କାରଣ

ଯାହା ହଜିଅଛି, ତାହା େଖାଜି ରକା କରିବାକୁ ମନୁଷ ପୁତ ଆସିଅଛନି।”

11 େଲାକମାେନ ଏହି କଥାସବୁ ଶୁଣିବା ସମୟେର େସ ଆହୁରି େଗାଟିଏ

ଦୃଷାନ କହିେଲ, କାରଣ େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ନିକଟବତୀ େହାଇଥେଲ

ଓ ଈଶରଙ ରାଜ ଅତି ଶୀଘ ପକାଶ ପାଇବ େବାଲ େସମାେନ ମେନ

କରୁଥେଲ। 12 ଏଣୁ େସ କହିେଲ, “ଜେଣ ଉଚବଂଶର ବ କି ଆପଣା

ନିମେନ ରାଜପଦ ଗହଣ କରି େଫରିଆସିବା ନିମେନ ଦୂର େଦଶକୁ ଯାତା

କେଲ। 13 େସ ଆପଣାର ଦଶ ଜଣ ଦାସଙୁ ଡାକି େସମାନଙୁ ଦଶେଗାଟି
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େମାହର େଦଇ କହିେଲ, େମାହର ଆସିବା ପଯ ନ େବପାର କର। 14 କିନୁ

ତାହାଙ େଦଶବାସୀମାେନ ତାହାଙୁ ଘୃଣା କରୁଥେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ

ପଛେର ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ, ଏ େଲାକ େଯ ଆମମାନଙ ଉପେର ଶାସନ

କରିବ, ଏହା ଆମମାନଙ ଇଚା ନାହ। 15 ପେର େସ ରାଜପଦ ପାପ େହାଇ

େଫରିଆସିେଲ, େଯଉଁ ଦାସମାନଙୁ ଧନ େଦଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ େର

େବପାର କରି କିଏ େକେତ ଲାଭ କରିଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ

ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 16 େସଥେର ପଥମ

ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପଭୁ, ଆପଣଙ େମାହର ଆଉ ଦଶେଗାଟି େମାହର

ଲାଭ କରିଅଛି। 17 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, େବ , ଉତମ ଦାସ, ତୁେମ

ଅତି ଅଳ ବିଷୟେର ବିଶସ େହାଇଥବାରୁ ଦଶ େଗାଟି ନଗର ଉପେର

ଅଧକାରପାପ ହୁଅ। 18 ପୁଣି, ଦିତୀୟ ଜଣକ ଆସି କହିଲା, ପଭୁ, ଆପଣଙ

େମାହର ଆଉ ପାେଞାଟି େମାହର ଲାଭ କରିଅଛି। 19 େସ ତାହାକୁ ମ

କହିେଲ, ତୁେମ ସୁଦା ପାଞେଗାଟି ନଗର ଉପେର ଅଧକାରପାପ ହୁଅ। 20

ଆଉ ଜେଣ ଆସି କହିଲା, ପଭୁ, େଦଖନୁ, ଏହି ଆପଣଙର େମାହର, ମଁୁ ଏହା

ଗାମୁଛାେର ବାନି ରଖ େଦଇଥଲ; 21 କାରଣ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ଭୟ କଲ, େଯଣୁ

ଆପଣ ଜେଣ କେଠାର େଲାକ, ଯାହା ରଖ ନ ଥାଆନି, ତାହା ଉଠାଇ ନିଅନି,

ପୁଣି, ଯାହା ବୁଣି ନ ଥାଆନି, ତାହା କାଟନି। 22 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ,

େର ଦୁଷ ଦାସ, େତାର ମୁହଁର କଥାେର େତାହର ବିଚାର କରିବି। ମଁୁ ଜେଣ

କେଠାର େଲାକ, ଯାହା ରଖ ନ ଥାଏ, ତାହା ଉଠାଇନିଏ, ପୁଣି, ଯାହା ବୁଣି

ନ ଥାଏ, ତାହା କାେଟ, ଏହା କଅଣ ଜାଣିଥଲୁ? 23 େତେବ ବ ାଙେର

କାହକି େମାହର ଧନ ରଖଲୁ ନାହ? ତାହାେହେଲ ମଁୁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ତାହା

ଆଦାୟ କରିଥାଆନି। 24 ପୁଣି, େସ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙୁ

କହିେଲ, ଏହାଠାରୁ ଏହି େମାହର େନଇଯାଇ, ଯାହାର ଦଶ େମାହର ଅଛି,

ତାହାକୁ ଦିଅ। 25 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, ତାହାର ତ

ଦଶ େମାହର ଅଛି। 26 ‘ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯେକୗଣସି େଲାକର

ଅଛି, ତାହାକୁ ଅଧକ ଦିଆଯିବ। କିନୁ ଯାହାର ନାହ, ତାହା ପାଖେର ଯାହା

ଅଛି, ତାହା ହ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। 27କିନୁ େମାହର ଏହି େଯଉଁ ଶତୁମାେନ

ମଁୁ େସମାନଙ ଉପେର ଶାସନ କେର େବାଲ ଇଚା କରି ନ ଥେଲ, େସମାନଙୁ

ଏଠାକୁ ଆଣି େମାହର ସାକାତେର ହତ ା କର।’” 28 ଏହି ସମସ କଥା



ଲୂକ 2044

କହି ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଯିରୂଶାଲମ ଆେଡ଼ ଯାତା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

29ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ ଜୀତ ପବତ ପାଖେର ଥବା େବୖ ଫାଗୀ ଓ

େବଥନୀୟା ଗାମ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା

ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣଙୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ, 30 “ତୁମମାନଙ

ସମୁଖେର ଥବା େସହି ଗାମକୁ ଯାଅ; େସଥେର ପେବଶ କରିବା ସମୟେର,

ଯାହା ଉପେର େକହି େକେବ ବସି ନାହ; ଏପରି େଗାଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନା

େହାଇଥବାର େଦଖବ; ତାହାକୁ ଫଟାଇ େନଇଆସ। 31ଆଉ ଯଦି େକହି

ତୁମମାନଙୁ ‘କାହକି ଫଟାଉଅଛ’ େବାଲ ପଚାେର, େତେବ ଏପରି କହିବ,

‘କାରଣ ଏହାଠାେର ପଭୁଙରଆବଶ କ ଅଛି।’” 32 େସଥେର ପଠାଯାଇଥବା

େଲାେକ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସହିପରି େଦଖେଲ।

33 ପୁଣି, େସମାେନ ଗଧଛୁଆକୁ ଫଟାଉଥବା ସମୟେର ତାହାର ମାଲକମାେନ

େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, କାହକି ଗଧଛୁଆକୁ ଫଟାଉଅଛ? 34 େସମାେନ

କହିେଲ, କାରଣ ଏହାଠାେର ପଭୁଙର ଆବଶ କ ଅଛି। 35 ପୁଣି, େସମାେନ

ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇ

ଯୀଶୁଙୁ ବସାଇେଲ। 36 ଆଉ େସ ଯାତା କରୁଥବା ସମୟେର େଲାେକ

ବାଟେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 37 ପୁଣି,

େସ େଯେତେବେଳ ଜୀତ ପବତର ଗଡ଼ାଣି ସାନର ନିକଟବତୀ େହେଲ,

େସେତେବେଳ ସମୁଦାୟ ଶିଷ ଦଳ େଦଖଥବା ସମସ ମହତର କାଯ

ନିମେନ ଆନନେର ଉଚସର କରି ଈଶରଙ ପଶଂସା କରୁ କରୁ କହିେଲ,

38 ପଭୁଙ ନାମେର େଯଉଁ ରାଜା ଆସୁଅଛନି, େସ ଧନ । ସଗେର ଶାନି

ଓ ଊଦେଲାକେର ମହିମା। 39 େସଥେର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକେତ

ଜଣ ଫାରୂଶୀ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ ଶିଷ ମାନଙୁ ଧମକ

ଦିଅନୁ। 40 େସ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଏମାେନ ତୁନି

େହାଇ ରହିେଲ, ପଥରଗୁଡ଼ାକ ପାଟି କରିେବ।” 41ଆଉ େଯେତେବେଳ େସ

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ ନଗରକୁ େଦଖ ତାହା ନିମେନ େରାଦନ

କରି କହିେଲ, 42 “ତୁ, ହଁ, ତୁ ହ ଯଦି ଆଜି ଶାନିର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାଆନୁ!

ମାତ ଏେବ େସଗୁଡ଼ିକ େତାʼ ଦୃଷିରୁ ଗୁପ େହାଇ ରହିଅଛି। 43 େଯେତେବେଳ

ଈଶର େତାେତ ଉଦାର କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ ତାହା ତୁ ନ ଜାଣିବା

େହତୁରୁ, େଯଉଁ ସମୟେର େତାʼ ଶତୁମାେନ େତାର ଚାରିଆେଡ଼ ବନ ବାନି
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େତାେତ େଘରି ଅବେରାଧ କରିେବ, 44 ପୁଣି, େତାେତ ଓ େତାʼ ମ େର ଥବା

େତାʼ ସନାନମାନଙୁ ଭୂମିେର କଚାଡ଼ି ଚୂଣ କରିେବ, ଆଉ େତାʼ ମ େର

େଗାଟିଏ ପଥରକୁ ଅନ େଗାଟିଏ ପଥର ଉପେର, ରହିବାକୁ େଦେବ ନାହ,

ଏପରି ସମୟ େତାʼ ଉପେର ଆସିବ।” 45ଆଉ, େସ ମନିରେର ପେବଶ

କରି େବପାରୀମାନଙୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 46 “େଲଖାଅଛି, ‘ଆମର

ଗୃହ ପାଥନାଗୃହ େହବ,’ କିନୁ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଷମକାରୀମାନଙର

ବାସସାନ କରିଅଛ।” 47ଆଉ େସ ପତିଦିନ ମନିରେର ଶିକା େଦଉଥେଲ,

ମାତ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ େଲାକଙର େନତାମାନଙ ସହିତ ତାହାଙୁ

ବିନାଶ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ, 48 କିନୁ େଲାକ ସମେସ ଆଗହେର

ତାହାଙ ଶିକା ଶୁଣୁଥବାରୁ େସମାେନ କଅଣ କରିେବ େବାଲ ସିର କରିପାରୁ ନ

ଥେଲ।

20ଏଥମ େର ଦିେନ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ମନିରେର େଲାକମାନଙୁ ଶିକା

େଦଉଥେଲ ଓ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରୁଥେଲ, େସେତେବେଳ ପଧାନ ଯାଜକ

ଓ ଶାସୀମାେନ ପାଚୀନମାନଙ ସହିତ ଆସି ତାହାଙୁ କହିେଲ, 2 ତୁେମ େକଉଁ

ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛ, ଅବା, େଯ ତୁମକୁ ଏ ଅଧକାର େଦଲା,

େସ କିଏ, ଆମମାନଙୁ କୁହ? 3 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ

ମ ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, େମାେତ କୁହ, 4 େଯାହନଙର

ବାପିସ ସଗରୁ ନା ମନୁଷ ଠାରୁ ଥଲା?” 5 େସଥେର େସମାେନ ପରସର

ତକବିତକ କରି କହିେଲ, ଯଦି ସଗରୁ େବାଲ କହିବୁ, ତାହାେହେଲ େସ

କହିେବ, ତୁେମମାେନ କାହକି ତାହାଙୁ ବିଶାସ କଲ ନାହ? 6 କିନୁ ଯଦି

ମନୁଷ ଠାରୁ େବାଲ କହିବୁ, େତେବ େଲାକ ସମେସ ଆମମାନଙୁ ପଥର

େଫାପାଡ଼ି ମାରିପକାଇେବ, କାରଣ େଯାହନ େଯ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ, ଏହା

େସମାନଙର ଦୃଢ଼ ବିଶାସ। 7 ଏଣୁ ତାହା େକଉଁଠାରୁ େହଲା, ଏହା ଜାଣି ନାହଁୁ

େବାଲ େସମାେନ ଉତର େଦେଲ। 8ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େତେବ ମଁୁ

େକଉଁ ଅଧକାରେର ଏସମସ କରୁଅଛି, ତାହା ମଁୁ ମ ତୁମମାନଙୁ କହିବି

ନାହ।” 9 ଏହାପେର େସ େଲାକମାନଙୁ ଏହି ଦୃଷାନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

“ଜେଣ ବ କି େଗାଟିଏ ଦାକାେକତ କରି ତାହା କୃଷକମାନଙୁ ଭାଗେର େଦଇ

ବହୁକାଳ ନିମେନ ବିେଦଶକୁ ଗେଲ। 10ଆଉ କୃଷକମାେନ େଯପରି ତାହାଙୁ

ଦାକାେକତର ଫଳରୁ ଭାଗ ଦିଅନି, ଏଥନିମେନ େସ ଜେଣ ଦାସକୁ ଉପଯୁକ
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ସମୟେର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, କିନୁ େସହି କୃଷକମାେନ ତାହାକୁ

ପହାର କରି ଶୂନ ହସେର େଫରାଇେଦେଲ। 11 େସ ପୁଣି, ଆଉ ଜେଣ

ଦାସକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାକୁ ମ ପହାର ଓ ଅପମାନ କରି ଶୂନ

ହସେର େଫରାଇେଦେଲ; 12 ପେର େସ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମ ପଠାଇେଲ;

କିନୁ େସମାେନ ତାହାକୁ ସୁଦା କତବିକତ କରି ବାହାେର େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ।

13 େସଥେର ଦାକାେକତର ମାଲକ କହିେଲ, ମଁୁ କଅଣ କରିବି? େମାହର

ପିୟ ପୁତକୁ ପଠାଇବି, େକଜାଣି େସମାେନ ତାହାକୁ ମାନ କରିେବ। 14

ମାତ କୃଷକମାେନ ତାହାଙୁ େଦଖ ପରସର ତକବିତକ କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ଏ ତ ଉତରାଧକାରୀ, ଏହାକୁ ବଧ କରିବା, େଯପରି ଅଧକାର

ଆମମାନଙର େହବ। 15ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଦାକାେକତର ବାହାେର

ପକାଇ ବଧ କେଲ। ଅତଏବ ଦାକାେକତର ମାଲକ େସମାନଙ ପତି କଅଣ

କରିେବ? 16 େସ ଆସି ଏହି କୃଷକମାନଙୁ ବିନାଶ କରିେବ ଓ ଅନ ମାନଙୁ

ଦାକାେକତ େଦେବ। ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ କହିେଲ, ତାହା ନ େହଉ।” 17

କିନୁ େସ େସମାନଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିେଲ, “େତେବ ଏହି େଯଉଁ ବାକ

େଲଖାଅଛି, ତାହାର ଅଥ କଅଣ, ‘ଗୃହନିମାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ ପଥରକୁ

ଅଗାହ କେଲ, ତାହା େକାଣର ପଧାନ ପଥର େହଲା?’ 18 େଯ େକହି େସହି

ପଥର ଉପେର ପଡ଼ିବ, େସ ଖଣବିଖଣ େହବ, ପୁଣି, େସହି ପଥର ଯାହା

ଉପେର ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ତାହା ଚୁଣବିଚୂଣ କରିବ।” 19ଏଥେର ଶାସୀ ଓ

ପଧାନ ଯାଜକମାେନ େସହି ମୁହୂତେର ତାହାଙୁ ଧରିବାକୁ େଚଷା କେଲ, କିନୁ

େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ଭୟ କେଲ, କାରଣ େସ େସହି ଦୃଷାନ େସମାନଙୁ

ଲକ କରି କହିଥେଲ େବାଲ େସମାେନ ବୁଝିେଲ। 20 େସଥେର େସମାେନ

ଯୀଶୁଙୁ ରାଜ ପାଳଙ ହାତେର ଓ ଶାସନକତାଙ ଶାସନର ଅଧୀନେର

ସମପଣ କରିବା ନିମେନ ସୁେଯାଗ େଖାଜି ଯୀଶୁଙ କଥାର ଭୁ ଧରିବା

ଉେଦଶ େର େଯଉଁମାେନ କପଟେର ନିଜ ନିଜକୁ ଧାମକ େବାଲ େଦଖାଉଥବା

େଚାରମାନଙୁ ପଠାଇେଲ। 21 େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ,

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, ଆପଣ ଠି କଥା କହନି ଓ ଶିକା ଦିଅନି, ପୁଣି, କାହାରି

ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ, ମାତ ସତ ରୂେପ ଈଶରଙ ପଥ ବିଷୟେର ଶିକା

ଦିଅନି। 22କାଇସରଙୁ କର େଦବା ଆମମାନଙର ବିଧସଙତ କି ନୁେହଁ?

23 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙ ଚତୁରତା ବୁଝି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାେତ
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େଗାଟିଏ ମୁଦା େଦଖାଅ। 24 ଏଥେର କାହାର ମୂତ ଓ ନାମ ଅଛି?” େସମାେନ

କହିେଲ, କାଇସରଙର। 25 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, େତେବ

ଯାହା କାଇସରଙର, ତାହା କାଇସରଙୁ ଦିଅ; ପୁଣି, ଯାହା ଈଶରଙର, ତାହା

ଈଶରଙୁ ଦିଅ। 26ଏଥେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ ସାକାତେର ତାହାଙ

କଥାର ଭୁ ଧରି ପାରିେଲ ନାହ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ ଉତରେର ଆଶଯ

େହାଇ ନୀରବ ରହିେଲ। 27 ଏହାପେର ପୁନରୁତାନକୁ ବିଶାସ କରୁ ନ ଥବା

େକେତକ ସାଦୂକୀ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିେଲ, 28 େହ ଗୁରୁ, େମାଶା

ଆମମାନଙ ନିମେନ େଲଖଅଛନି େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକର ଭାଇ, ସୀ

ଥାଉ ଥାଉ ନିଃସନାନ େହାଇ ମେର, ତାହାେହେଲ ତାହାର ଭାଇ ତାହାର

ସୀକୁ ଗହଣ କରି ଆପଣା ଭାଇ ନିମେନ ବଂଶ ଉତନ କରିବ। 29ଆଚା,

ସାତ ଭାଇ ଥେଲ; ପଥମଟି େଗାଟିଏ ସୀକୁ ବିବାହ କଲା ଓ ନିଃସନାନ େହାଇ

ମଲା; 30 ପେର ଦିତୀୟଟି ଓ ତୃତୀୟଟି ତାହାକୁ ଗହଣ କେଲ; 31 େସହି

ପକାର ସାତ ଜଣଯାକ ନିଃସନାନ େହାଇ ମେଲ। 32 େଶଷେର ସୀଟି ମ

ମଲା। 33 େତେବ ପୁନରୁତାନେର େସମାନଙ ମ ରୁ େସ କାହାର ସୀ େହବ?

ସାତ ଜଣଯାକ ତ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଥେଲ। 34ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଏହି ଜଗତର ସନାନମାେନ ବିବାହ କରନି ଓ ବିବାହିତା ହୁଅନି, (aiōn g165)

35କିନୁ େଯଉଁମାେନ େସହି ଜଗତ ଓ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପୁନରୁତାନ ପାପ

େହବା ନିମେନ େଯାଗ ଗଣିତ ହୁଅନି, େସମାେନ ବିବାହ କରନି ନାହ କିମା

ବିବାହିତା ହୁଅନି ନାହ; (aiōn g165) 36 ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ ମରି ପାରନି

ନାହ, କାରଣ େସମାେନ ଦୂତମାନଙ ପରି ରୁହନି ଏବଂ ପୁନରୁତାନର ସନାନ

େହବାରୁ ଈଶରଙ ସନାନ ଅଟନି। 37 ମାତ ମୃତମାେନ େଯ ଉଠିେବ, ଏହା

େମାଶା ମ ବୁଦାର ଘଟଣାେର ପଭୁଙୁ ‘ଅବହାମଙ ଈଶର, ଇ ହାକଙ

ଈଶର ଓ ଯାକୁବଙ ଈଶର’ େବାଲ କହି ସୂଚନା େଦଇଅଛନି। 38 େସ ତ

ମୃତମାନଙ ଈଶର ନୁହଁନି, ମାତ ଜୀବିତମାନଙର; କାରଣ ସମେସ ତାହାଙ

ସାକାତେର ଜୀବିତ ଅଟନି।” 39 େସଥେର ଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକେତ ଜଣ

ଉତର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଠି କହିେଲ। 40 କାରଣ େସମାେନ

ତାହାଙୁ େକୗଣସି ପଶ ପଚାରିବାକୁ ଆଉ ସାହସ କେଲ ନାହ। 41 କିନୁ

େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ଖୀଷ େଯ ଦାଉଦଙ ସନାନ, ଏହା େଲାେକ

କିପରି କହନି? 42କାରଣ ଦାଉଦ ନିେଜ ଗୀତସଂହିତା ପୁସକେର କହନି,



ଲୂକ 2048

‘ପଭୁ େମାହର ପଭୁଙୁ କହିେଲ, 43ଆେମ େଯପଯ ନ ତୁମର ଶତୁମାନଙୁ

ତୁମର ପାଦପୀଠ କରି ନାହଁୁ, େସପଯ ନ ଆମର ଦକିଣେର ବସିଥାଅ।’

44 ଅତଏବ ଦାଉଦ ତାହାଙୁ ପଭୁ େବାଲ କହନି; େତେବ େସ କିପକାେର

ଦାଉଦର ସନାନ?” 45 ପେର େସ ସମସ େଲାକଙ ଆଗେର ଶିଷ ମାନଙୁ

କହିେଲ, 46 “ଶାସୀମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ! େସମାେନ ଲମା ବସ ପିନି

ବୁଲବାକୁ, ପୁଣି, ହାଟବଜାରେର ନମସାର, ସମାଜଗୃହେର ପଧାନ ଆସନ ଓ

େଭାଜିେର ପଧାନ ସାନ ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନି; 47 େସମାେନ ବିଧବାମାନଙ

ଗୃହସବୁ ଗାସ କରନି ଓ ଛଳନାେର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପାଥନା କରନି;

େସମାେନ ଗୁରୁତର ଦଣ ପାଇେବ।”

21ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଦୃଷିପାତ କରି ଧନୀ େଲାକମାନଙୁ ଭଣାରେର ନିଜ

ନିଜର ଦାନ ପକାଉଥବା େଦଖେଲ। 2ଆଉ େସ ଜେଣ ଦରିଦ ବିଧବାକୁ

େସଥେର ଦୁଇଟି କୁଦ ମୁଦା ପକାଉଥବା େଦଖ କହିେଲ, 3 “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, ଏହି ଦରିଦ ବିଧବା ସମସଙଠାରୁ ଅଧକ ପକାଇଅଛି, 4

କାରଣ ଧନୀମାେନ ଦାନ ସଂଗହ ବାକେର ନିଜ ନିଜର ବଳକା ଧନରୁ କିଛି

କିଛି ପକାଇେଲ, କିନୁ ଦରିଦ ବିଧବା ନିଜର ଅଭାବ ଅବସାେର ନିଜ ପାଣ

ବଞାଇବା ନିମେନ ଯାହା କିଛି ଥଲା, େସହିସବୁ ପକାଇଲା।” 5ଆଉ େକହି

େକହି ମନିରଟି ସୁନର ସୁନର ପଥର ଓ ଦାନ ପଦାଥ ସମୂହେର ସୁସଜିତ

େହାଇଅଛି େବାଲ କହିବାରୁ ଯୀଶୁ କହିେଲ, 6 “ତୁେମମାେନ ଏହି ଯାହାସବୁ

େଦଖୁଅଛ, ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ପଥର ଅନ ପଥର

ଉପେର ରହିବ ନାହ, ସମସ ହ ଭୂମିସା େହବ।” 7 େସଥେର େସମାେନ

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ, େତେବ ଏସବୁ େକେବ ଘଟିବ? ପୁଣି, େଯଉଁ

ସମୟେର ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସନିକଟ େହବ, େସ ସମୟର ଚିହ କଅଣ? 8

େସଥେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ତୁେମମାେନ େଯପରି ଭାନ ନ ହୁଅ;

କାରଣ ଅେନକ େଲାକ େମା ନାମେର ଆସି, ମଁୁ େସ ଓ ସମୟ ସନିକଟ

େବାଲ କହିେବ; େସମାନଙ ପଛେର ଯାଅ ନାହ। 9 ମାତ ତୁେମମାେନ

େଯେତେବେଳ ଯୁଦ ଓ ବିପବ ବିଷୟ ଶୁଣିବ, େସେତେବେଳ ଭୟ କର

ନାହ; କାରଣ ଏହି ସମସ ଅବଶ ପଥମେର ଘଟିବ, କିନୁ ସେଙ ସେଙ

ଯୁଗ େଶଷ େହବ ନାହ।” 10 ତାହା ପେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଜାତି

ବିରୁଦେର ଜାତି ଓ ରାଜ ବିରୁଦେର ରାଜ ଉଠିବ, 11ଆଉ ମହା ଭୂମିକମ
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ଓ ବିଭନ ସାନେର ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭକ େହବ, ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳେର

ଭୟଙର ଦୃଶ ଓ ମହା ମହାଲକଣ େଦଖାଯିବ। 12 କିନୁ ଏହି ସମସ ଘଟଣା

ପୂେବ େଲାକମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଧରିେବ ଏବଂ ସମାଜଗୃହ ଓ କାରାଗାରେର

ତୁମମାନଙୁ ସମପଣ କରି ତାଡ଼ନା କରିେବ, ଆଉ େମା ନାମ ସକାେଶ

ତୁେମମାେନ ରାଜା ଓ ଶାସନକତାମାନଙ ନିକଟକୁ ନିଆଯିବ; 13 ଏହା

ତୁମମାନଙ ସପକେର ସାକ େହବ। 14 ଅତଏବ କଅଣ ଉତର େଦବ, େସ

ବିଷୟେର ପୂବରୁ ଚିନା ନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ମନେର ସିର କର;

15 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଏପରି ବାକ ଓ ାନ େଦବି େଯ, ତୁମମାନଙର

ସମସ ବିପକ େଲାକ େସଥର ପତିେରାଧ ବା ପତିବାଦ କରିପାରିେବ ନାହ।

16 କିନୁ ତୁେମମାେନ ପିତାମାତା, ଭାଇ, ସମକୀୟ ଓ ବନୁମାନଙ ଦାରା ସୁଦା

ସମପତ େହବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େଲାକମାେନ କାହାରି କାହାରିକୁ

ହତ ା କରିେବ, 17ପୁଣି, େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁେମମାେନ ସମସଙ ଦାରା

ଘୃଣିତ େହବ। 18 କିନୁ ତୁମମାନଙ ମସକର େକଶ ହ ନଷ େହବ ନାହ; 19

ସହିଷୁତା ଦାରା ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ।” 20 “କିନୁ

ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ େସୖନ ସାମନ େଘରିଥବା

େଦଖବ, େସେତେବେଳ ତାହା ଧଂସ େହବା େଯ ସନିକଟ, ଏହା ଜାଣ।

21 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର ଥାଆନି, େସମାେନ

ପବତମାଳାକୁ ପଳାଇଯାଆନୁ; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ନଗର ମ େର ଥାଆନି,

େସମାେନ ପସାନ କରନୁ; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଗାମଗୁଡ଼ିକେର ଥାଆନି,

େସମାେନ ନଗରେର ପେବଶ ନ କରନୁ; 22 କାରଣ ଲଖତ ବିଷୟସବୁ

ସଫଳ େହବା ନିମେନ ତାହା ସମୁଚିତ ଦଣର ସମୟ ଅେଟ। 23 େସହି

ସମୟେର େଯଉଁମାେନ ଗଭବତୀ ଓ ସନ ଦାତୀ, ହାୟ, େସମାେନ େକଶର

ପାତ! କାରଣ େଦଶେର ମହା ବିପଦ ଓ ଏହି ଜାତି ପତି େକାଧ ଘଟିବ, 24

ଆଉ େସମାେନ ଖଡେର ହତ େହେବ ଓ ବନୀ େହାଇ ସମସ ଅଣଯିହୁଦୀ

ମ କୁ ନିଆଯିେବ, ପୁଣି, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର କାଳ ସମୂଣ ନ େହବା ପଯ ନ

ଯିରୂଶାଲମ େସମାନଙର ପଦଦଳିତ େହାଇ ରହିବ।” 25 “ପୁଣି, ସୂଯ , ଚନ

ଓ ନକତମାଳାେର ଲକଣ େଦଖାଯିବ, ଆଉ ପୃଥବୀେର ଜାତିମାନଙ ମ େର

େକଶ ଘଟିବ; ସମୁଦ ଓ ତରଙର ତଜନଗଜନ େହତୁ େସମାେନ ଅବା

େହେବ, 26ପୁଣି, ଜଗତ ଉପେର ଆସୁଥବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅେପକା କରି
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େଲାେକ ମୂଚତ େହେବ, କାରଣ ଆକାଶମଣଳର ଶକିସମୂହ ବିଚଳିତ େହବ।

27 େସେତେବେଳ େଲାେକ ମନୁଷ ପୁତଙୁ ମହାପରାକମ ଓ ମହାମହିମା

ସହ େମଘେର ଆଗମନ କରିବା େଦଖେବ। 28 କିନୁ ଏହି ସମସ ଘଟଣା

ଆରମ େହେଲ ତୁେମମାେନ ଉପରକୁ ଅନାଅ ଓ ମସକ ଉଠାଅ, େଯଣୁ

ତୁମମାନଙର ମୁକି ସନିକଟ।” 29ଆଉ େସ େସମାନଙୁ େଗାଟିଏ ଦୃଷାନ

କହିେଲ, “ଡିମିରି ପୁଣି, ସମସ ବୃକ ପତି ଦୃଷିପାତ କର; 30 େଯେତେବେଳ

େସଗୁଡ଼ିକ ପଲବିତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ତାହା େଦଖ ଗୀଷକାଳ

ସନିକଟ େହଲାଣି େବାଲ ନିେଜ ନିେଜ ଜାଣିଥାଅ; 31 େସହିପରି ତୁେମମାେନ

ମ ଏହି ସମସ ଘଟଣା େଦଖେଲ ଈଶରଙ ରାଜ େଯ ସନିକଟ, ଏହା ଜାଣ।

32 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତ କହୁଅଛି, ସମସ ନ ଘଟିବା ପଯ ନ ଏହି ବତମାନ

ପୁରୁଷ େକୗଣସି ପକାେର େଲାପ ପାଇବ ନାହ। 33ଆକାଶ ଓ ପୃଥବୀ େଲାପ

ପାଇବ, ମାତ େମାହର ବାକ ସମୂହ କଦାପି େଲାପ ପାଇବ ନାହ।” 34 “କିନୁ

ତୁେମମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ, କାେଳ ତୁମମାନଙର

ହୃଦୟ ମତତା ଓ ମଦ ପାନେର ପୁଣି, ଜୀବିକା ସମନୀୟ ଚିନାେର ଭାରଗସ

ହୁଏ, ଆଉ େସହି ଦିନ ହଠା ତୁମମାନଙ ଉପେର ପେଡ଼; 35 କାରଣ ତାହା

ଫାନ ସରୂେପ ସମଗ ପୃଥବୀନିବାସୀ ସମସଙ ଉପେର ଆସିବ। 36କିନୁ

ତୁେମମାେନ େଯପରି ଏହି ସମସ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକା ପାଇବାକୁ ଓ

ମନୁଷ ପୁତଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହବାକୁ ସମଥ ହୁଅ, ଏନିମେନ ସବଦା

ପାଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ।” 37 େସ ପତିଦିନ ମନିରେର ଶିକା େଦଉଥେଲ,

ପୁଣି, ପତି ରାତି ବାହାରିଯାଇ ଜୀତପବତେର ରହୁଥେଲ। 38ଆଉ ସମସ

େଲାକ ମନିରେର ଯୀଶୁଙର ଶିକା ଶୁଣିବା ନିମେନ ଅତି ସକାଳୁ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସୁଥେଲ।

22ନିସାର ପବ ନାମକ ଖମୀରଶୂନ ରୁଟିର ପବ ନିକଟ େହାଇ

ଆସୁଥଲା। 2ଆଉ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ, କିପରି ଯୀଶୁଙୁ ବିନାଶ

କରିପାରନି, େସଥର ଉପାୟ େଖାଜୁଥେଲ, କାରଣ େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ

ଭୟ କରୁଥେଲ। 3 େସେତେବେଳ ବାରଜଣଙ ସଂଖ ା ମ େର ଥବା

ଇଷାରିେୟାତୀୟ ନାମକ ଯିହୂଦାଠାେର ଶୟତାନ ପେବଶ କଲା; 4ଆଉ

ଯିହୂଦା ଯାଇ, କି ଉପାୟେର ଯୀଶୁଙୁ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ େସନାପତିମାନଙ

ହାତେର ଧରାଇେଦବ, ତାହା େସମାନଙ ସହିତ କଥାବାତା କଲା। 5
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େସଥେର େସମାେନ ଆନନିତ େହେଲ ଓ ତାହାକୁ ଟଙା େଦବା ପାଇଁ ଚୁକି

କେଲ। 6ଆଉ ଯିହୂଦା ଏକମତ େହାଇ େଲାକମାନଙ ଅନୁପସିତିେର ଯୀଶୁଙୁ

େସମାନଙ ହାତେର ଧରାଇ େଦବା ନିମେନ ସୁେଯାଗ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। 7

ପେର େଯଉଁ ଦିନ ନିସାର ପବର େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ,

ଖମୀରଶୂନ ରୁଟି ପବର େସହି ଦିନ ଉପସିତ େହଲା; 8ଆଉ େସ ପିତର

ଓ େଯାହନଙୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ, “ଆେମମାେନ େଯପରି େଭାଜନ

କରିପାରିବୁ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ଯାଇ ଆମମାନଙ ନିମେନ ନିସାର

ପବର େଭାଜ ପସୁତ କର।” 9 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ,

ଆେମମାେନ େକଉଁ ସାନେର ପସୁତ କରିବୁ େବାଲ ଆପଣ ଇଚା କରନି?

10 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମମାେନ ନଗରେର ପେବଶ

କରେନ ଜଳକୁମ େଘନି ଯାଉଥବା ଜେଣ େଲାକ ତୁମମାନଙୁ େଭଟିବ;

େସ େଯଉଁ ଗୃହେର ପେବଶ କରିବ, ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ଗୃହର

କତାଙୁ କହିବ, 11 ‘ଗୁରୁ ଆପଣଙୁ ପଚାରୁଅଛନି, ମଁୁ େମାହର ଶିଷ ମାନଙ

ସହିତ େଯଉଁଠାେର ନିସାର ପବର େଭାଜ ପାଳନ କରିବି, େସହି ଅତିଥଶାଳା

କାହ?’ 12 େସଥେର େସ ତୁମମାନଙୁ ସୁସଜିତ େଗାଟିଏ ଉପରିସ ବୃହତ

େକାଠରୀ େଦଖାଇେଦେବ; େସ ସାନେର ପସୁତ କର।” 13ଆଉ, େସହି

ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ ଯାଇ, ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ େଯପରି କହିଥେଲ, େସହିପରି

େଦଖ ନିସାର ପବର େଭାଜ ପସୁତ କେଲ। 14 ପୁଣି, ନିସାର ପବର ସମୟ

ଉପସିତ ହୁଅେନ, ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ ସେଙ େପରିତମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ

ବସିେଲ। 15ଆଉ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗ ପୂେବ ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ସହିତ ଏହି ନିସାରେଭାଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ ବାଞା କଲ।

16 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଈଶରଙ ରାଜ େର ଏହା ସମୂଣ ନ

େହବା ପଯ ନ ମଁୁ ଆଉ େକେବ େହଁ ତାହା େଭାଜନ କରିବି ନାହ।” 17 ପୁଣି,

େସ ପାନପାତ ଗହଣ କରି ଧନ ବାଦ େଦଇ କହିେଲ, “ଏହା େନଇ ଆପଣା

ଆପଣା ମ େର ଭାଗ କର, 18 କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଈଶରଙ

ରାଜ ନ ଆସିବା ପଯ ନ ମଁୁ ଆଜିଠାରୁ ଦାକାଫଳର ରସ ଆଉ ପାନ କରିବି

ନାହ।” 19ପୁଣି, େସ ରୁଟି େଘନି ଧନ ବାଦ େଦେଲ ଓ ତାହା ଭାଙି େସମାନଙୁ

େଦଇ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଦତ େହଉଥବା େମାହର ଶରୀର

ଏହି; େମାେତ ସରଣ କରିବା ନିମେନ ଏହା କର।” 20 େଭାଜନ ଉତାେର
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େସହିପରି େସ ପାନପାତ େଘନି କହିେଲ, “ଏହି ପାନପାତ ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ପାତିତ େହଉଥବା େମାହର ରକେର ସାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। 21

କିନୁ େଦଖ, େଯ େମାେତ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରୁଅଛି, ତାହାର ହସ

େମାʼ ସହିତ େମଜ ଉପେର ଅଛି। 22 କାରଣ େଯପରି ନିରୂପିତ େହାଇଅଛି,

ମନୁଷ ପୁତ େସହିପରି ପୟାଣ କରୁଅଛନି ସତ , ତଥାପି େଯଉଁ େଲାକ

ଦାରା େସ ଶତୁ ହସେର ସମପତ େହଉଅଛନି, ହାୟ, େସ ଦଣର ପାତ!” 23

େତଣୁ େସମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, େସ ବିଷୟେର

େସମାେନ ପରସର ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 24 ପୁଣି, େସମାନଙ

ମ େର କିଏ େଶଷ େବାଲ ଗଣିତ, େସ ବିଷୟେର େସମାନଙ ମ େର

ବିବାଦ ଘଟିଲା। 25 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ରାଜାମାେନ େସମାନଙ ଉପେର ପଭୁତ କରନି, ଆଉ େଯଉଁମାେନ େସମାନଙ

ଉପେର କତୃତ କରନି, େସମାେନ େଲାକେସବକ େବାଲ ଖ ାତ ହୁଅନି।

26କିନୁ ତୁେମମାେନ େସପକାର ହୁଅ ନାହ, ମାତ ତୁମମାନଙ ମ େର େଯ

େଜ ଷ, େସ କନିଷ ପରି େହଉ, ପୁଣି, େଯ େନତା, େସ େସବକ ପରି

େହଉ। 27 କାରଣ କିଏ େଶଷ? େଯ େଭାଜନ ନିମେନ େମଜେର ବସିଅଛି,

ନା େଯ େସବକ? େଭାଜନ ନିମେନ େମଜେର ବସିଅଛି, େସ କି େଶଷ

ନୁହଁନି? କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ଜେଣ େସବକ ପରି ଅଛି। 28ମାତ

ତୁେମମାେନ େମାହର ସମସ ପରୀକାେର େମାʼ ସହିତ ରହି ଆସିଅଛ; 29

ଏଣୁ େମାହର ପିତା େଯପରି େମା ନିମେନ ରାଜ ନିରୂପଣ କେଲ, ମଁୁ ମ

େସପରି ତୁମମାନଙ ନିମେନ ନିରୂପଣ କରୁଅଛି, 30 େଯପରି ତୁେମମାେନ

େମାହର ରାଜ େର େମା େମଜେର େଭାଜନପାନ କରିବ, ପୁଣି, ସିଂହାସନେର

ଉପେବଶନ କରି ଇସାଏଲର ଦାଦଶ େଗାଷୀକୁ ଶାସନ କରିବ।” 31

“ଶିେମାନ, ଶିେମାନ, େଦଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣୀେର ଚଲାଇବା ପରି ଶୟତାନ

ତୁମମାନଙୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି; 32 କିନୁ ତୁମର ବିଶାସ େଯପରି

େଲାପ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତୁମ ନିମେନ ନିେବଦନ କଲ; ପୁଣି, ତୁେମ

େଫରିଲା ଉତାେର ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ ସୁସିର କର।” 33 ମାତ େସ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, େହ ପଭୁ, ମଁୁ ଆପଣଙ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତୁ େଭାଗ

କରିବାକୁ ପସୁତ ଅଛି। 34 କିନୁ େସ କହିେଲ, “େହ ପିତର, ମଁୁ ତୁମକୁ

କହୁଅଛି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁେମ େଯ େମାେତ ଜାଣ, ଏହା ତିନି ଥର
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ଅସୀକାର କରିବ।” 35ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯେତେବେଳ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ଗାଞିଆ, େଝାଲ ଓ େଜାତା ବିନା ପଠାଇଥଲ, େସେତେବେଳ

ତୁମମାନଙର କି କିଛି ଅଭାବ େହାଇଥଲା?” େସମାେନ କହିେଲ, କିଛି ନାହ।

36 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମାତ ଏେବ, ଯାହାର ଟଙା ରଖବାର

ମୁଣା ଅଛି, େସ ତାହା େନଉ, େସହି ପକାେର େଝାଲ ମ େନଉ, ଆଉ

ଯାହାର ନାହ, େସ ଆପଣା ବସଖଣକ ବିକି ଖଣା କିଣୁ। 37 କାରଣ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯପରି ଶାସେର େଲଖାଅଛି, ‘ତାହା େମାʼଠାେର

ସିଦ େହବା ଆବଶ କ; େସ ଅଧାମକମାନଙ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ,’ େଯଣୁ

େମା ସମନୀୟ କଥା ସିଦ େହଉଅଛି।” 38 େସଥେର େସମାେନ କହିେଲ,

ପଭୁ େଦଖନୁ, ଏଠାେର ଦୁଇଟା ଖଣା ଅଛି। ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଯେଥଷ।” 39 େସ ବାହାରି ଆପଣା ଧାରାନୁସାେର ଜୀତ ପବତକୁ ଗେଲ,

ଆଉ ଶିଷ ମାେନ ମ ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 40 େସହି ସାନେର

ଉପସିତ େହାଇ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ପରୀକାେର େଯପରି ନ ପଡ଼,

ଏଥପାଇଁ ପାଥନା କର।” 41ଆଉ େସ େସମାନଙଠାରୁ ପାୟ ଶେହ ହାତ

ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଣୁପାତି ଏହି ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 “େହ ପିତା, ଯଦି

ତୁମର ଇଚା ଥାଏ, େତେବ ଏହି ପାନପାତ େମାʼଠାରୁ ଦୂର କର; ତଥାପି

େମାହର ଇଚା ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମର ଇଚା ସଫଳ େହଉ।” 43ଆଉ ସଗରୁ

ଜେଣ ଦୂତ ଦଶନ େଦଇ ତାହାଙୁ ଶକି ପଦାନ କେଲ। 44ପୁଣି, େସ ମମାନିକ

ଦୁଃଖେର ମଗ େହାଇ ଆହୁରି ଏକାଗଭାେବ ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ

ତାହାଙ ଝାଳ ଘନ ରକେଟାପା ପରି ଭୂମିେର ପଡ଼ିଲା। 45ଆଉ େସ ପାଥନାରୁ

ଉଠି ଶିଷ ମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙୁ ଦୁଃଖ େହତୁ ନିଦିତ େଦଖେଲ;

46 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “କାହକି େଶାଉଅଛ? ପରୀକାେର େଯପରି

ନ ପଡ଼, ଏଥପାଇଁ ଉଠି ପାଥନା କର।” 47 େସ କଥା କହୁଥବା ସମୟେର,

େଦଖ, େଲାକସମୂହ ଆସି ଉପସିତ େହେଲ, ଆଉ ଦାଦଶଙ ମ ରୁ ଯିହୂଦା

ନାମକ ଜେଣ େସମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଆସି ଯୀଶୁଙୁ ଚୁମନ କରିବାକୁ

ତାହାଙ ପାଖକୁ ଗଲା। 48 କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େହ ଯିହୂଦା, ଚୁମନ

ଦାରା କି ମନୁଷ ପୁତଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରୁଅଛ?” 49 ଏଥେର

କଅଣ, ତାହା େଦଖ ତାହାଙ ସଙୀମାେନ କହିେଲ, ପଭୁ, ଆେମମାେନ କଅଣ

ଖଡେର ଆଘାତ କରିବା? 50ଆଉ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ମହାଯାଜକଙ
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ଦାସକୁ ଖଣାେର ଆଘାତ କରି ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟିପକାଇେଲ। 51

କିନୁ ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ଏତିକି ସହିଥାଅ;” ପୁଣି, େସ ତାହାର କାନ

ଛୁଇଁ ତାହାକୁ ସୁସ କେଲ। 52ଆଉ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଆସିଥବା

ପଧାନ ଯାଜକ, ମନିରର େସନାପତି ଓ ପାଚୀନମାନଙୁ କହିେଲ, “ଡକାଇତ

ବିରୁଦେର ବାହାରିବା ପରି ଖଣା ଓ େଠଙା େଘନି ତୁେମମାେନ କଅଣ ବାହାରି

ଆସିଲ? 53 ମଁୁ ପତିଦିନ ତୁମମାନଙ ସହିତ ମନିରେର ଥବା ସମୟେର

ତୁେମମାେନ େମା ବିରୁଦେର ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହ; କିନୁ ଏହା ତୁମମାନଙର

ସମୟ ଓ ଅନକାରର କତାପଣ।” 54 ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ େଘନିଯାଇ

ମହାଯାଜକଙ ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ; କିନୁ ପିତର ଦୂରେର ରହି ପେଛ ପେଛ

ଗେଲ। 55ଆଉ େସମାେନ ପାଙଣ ମ ସଳେର ନିଆଁ ଜାଳି ଏକାଠି ବସେନ

ପିତର େସମାନଙ ମ େର ବସି ରହିେଲ। 56ଜେଣ ଦାସୀ ତାହାଙୁ ନିଆଁ

ପାଖେର ବସିଥବା େଦଖ ତାହାଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିଲା, ଏ େଲାକଟା

ମ ତାହା ସାଙେର ଥଲା। 57 କିନୁ େସ ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, େହ ନାରୀ,

ମଁୁ ତାହାକୁ ଜାେଣ ନାହ। 58 ଅଳ ସମୟ ଉତାେର ଆଉ ଜେଣ ତାହାଙୁ େଦଖ

କହିଲା, ତୁେମ ମ େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ। କିନୁ ପିତର କହିେଲ, ନାହ,

ଭାଇ, ମଁୁ ନୁେହଁ। 59 ପାୟ ଘଣାକ ପେର ଆଉ ଜେଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେର କହିବାକୁ

ଲାଗିଲା, ଏ େଲାକଟା ମ ନିଶୟ ତାହା ସଙେର ଥଲା, କାରଣ େସ ତ

ଗାଲଲୀୟ େଲାକ। 60କିନୁ ପିତର କହିେଲ, ଭାଇ, ତୁେମ ଯାହା କହୁଅଛ, ମଁୁ

ତାହା ଜାେଣ ନାହ। େସହିକଣି େସ କହୁ କହୁ କୁକୁଡ଼ା ରାବିଲା; 61 ପୁଣି, ପଭୁ

ବୁଲପଡ଼ି ପିତରଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହେଲ; େସଥେର “ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା

ପୂବରୁ ତୁେମ େମାେତ ତିନି ଥର ଅସୀକାର କରିବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା ପଭୁ

ପିତରଙୁ କହିଥେଲ ତାହା ତାହାଙ ମନେର ପଡ଼ିଲା, 62ଆଉ େସ ବାହାରକୁ

ଯାଇ ଅତ ନ ବ ାକୁଳ େହାଇ େରାଦନ କେଲ। 63ଆଉ େଯଉଁ େଲାକମାେନ

ଯୀଶୁଙୁ ଧରି ରଖଥେଲ, େସମାେନ ତାହାଙୁ ପହାର କରୁ କରୁ ପରିହାସ

କେଲ, 64 ପୁଣି, ତାହାଙ ମୁହଁ େଘାଡ଼ାଇ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ତୁ ପରା ଭାବବାଦୀ! କହ ତ କିଏ େତାେତ ମାଇଲା? 65ପୁଣି, େସମାେନ

ଆହୁରି ଅେନକ କଥା ତାହାଙ ବିରୁଦେର କହି ତାହାଙର ନିନା କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 66 ସକାଳ େହଲାକଣି େଲାକମାନଙର ପାଚୀନବଗ ପୁଣି, ପଧାନ

ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ ଏକତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ମହାସଭାକୁ ତାହାଙୁ
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େଘନିଯାଇ କହିେଲ, ତୁେମ ଯଦି ଖୀଷ, େତେବ ଆମମାନଙୁ କୁହ। 67

କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙୁ କେହ, ଆପଣମାେନ

ତ ବିଶାସ କରିେବ ନାହ; 68 ପୁଣି, ମଁୁ ଯଦି ପଶ କେର, ଆପଣମାେନ

ଉତର େଦେବ ନାହ। 69 କିନୁ ଏହାପେର ମନୁଷ ପୁତ ଈଶରଙ ପରାକମର

ଦକିଣ ପାଶେର ଉପବିଷ େହେବ।” 70 େସଥେର ସମେସ ପଚାରିେଲ,

େତେବ ତୁେମ କଅଣ ଈଶରଙ ପୁତ? େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି

େବାଲ ଆପଣମାେନ କହୁଅଛନି।” 71 େତଣୁ େସମାେନ କହିେଲ, ସାକ େର

ଆମମାନଙର ଆଉ କଅଣ ପେୟାଜନ? ଆେମମାେନ ତ ଆେପ ଆେପ

ତାହାର ନିଜ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣିଲୁ।

23ପେର ସଭାେର ସମେସ ଉଠି ପୀଲାତଙ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁଙୁ େଘନିଗେଲ।

2 ଆଉ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଆେମମାେନ େଦଖଲୁ, ଏ େଲାକଟା ଆମମାନଙ ଜାତିକୁ ରାଜେଦାହ କରୁଅଛି

ଏବଂ କାଇସରଙୁ କର େଦବା ନିେଷଧ କରୁଅଛି ଓ ଆପଣାକୁ ଖୀଷ,

ରାଜା େବାଲ କହୁଅଛି। 3 ଏଥେର ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ କି

ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା? େସ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଆପଣ କହୁଅଛନି।”

4 ଏଥେର ପୀଲାତ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ େଲାକସମୂହକୁ କହିେଲ, ଆେମ

ଏହି େଲାକଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଉ ନାହଁୁ। 5କିନୁ େସମାେନ ଆହୁରି

ଦୃଢ଼ରୂେପ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ତ ଗାଲଲୀ ପେଦଶଠାରୁ ଆରମ କରି

ସମଗ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର ଶିକା େଦଇ େଲାକସାଧାରଣଙୁ ମତାଉଅଛି। 6

କିନୁ ପୀଲାତ ଏହା ଶୁଣି ପଚାରିେଲ, ଏ େଲାକଟା କଅଣ ଜେଣ ଗାଲଲୀୟ?

7 ପୁଣି, େସ େଯ େହେରାଦଙ ଅଧକାର ଅଧୀନେର ଅଛନି, ଏହା ାତ େହାଇ

େସ ତାହାଙୁ େହେରାଦଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ, େଯଣୁ େସ ମ ଏହି

ସମୟେର ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଥେଲ। 8 େହେରାଦ ଯୀଶୁଙୁ େଦଖ

ଅତ ନ ଆନନିତ େହେଲ, କାରଣ େସ ତାହାଙ ବିଷୟ ଶୁଣିଥବାରୁ ତାହାଙୁ

ବହୁକାଳରୁ େଦଖବାକୁ ଇଚା କରୁଥେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ଦାରା େକୗଣସି

ଆଶଯ କମ ସାଧତ େହବା େଦଖବାକୁ ଆଶା କରୁଥେଲ। 9 ଏଣୁ େସ ତାହାଙୁ

ଅେନକ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ େସ ତାହାଙୁ େକୗଣସି ଉତର

େଦେଲ ନାହ। 10ଆଉ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙ

ବିରୁଦେର ତୀବ ଭାବେର ଅଭେଯାଗ କରୁଥେଲ। 11 ପୁଣି, େହେରାଦ
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ଆପଣା େସୖନ ମାନଙ ସହିତ ତାହାଙୁ ତୁଚ କରି ପରିହାସପୂବକ ଚାକଚକ

ବସ ପିନାଇ ପୀଲାତଙ ନିକଟକୁ ପୁନବାର ପଠାଇେଦେଲ। 12 େସହି

ଦିନ େହେରାଦ ଓ ପୀଲାତ ପରସର ବନୁ େହେଲ; ଏଥପୂେବ େସମାନଙ

ପରସର ମ େର ଶତୁତା ଥଲା। 13 ଏଥଉତାେର ପୀଲାତ ପଧାନ ଯାଜକ,

ଅ କ ଓ ଜନସାଧାରଣଙୁ ଡାକି ଏକତ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ, 14 ଏ

େଲାକସାଧାରଣଙୁ ବିେଦାହୀ କରୁଅଛି େବାଲ ତୁେମମାେନ ଏହାକୁ ଆମ

ନିକଟକୁ ଆଣିଥଲ; ଆଉ େଦଖ, ଆେମ ତୁମମାନଙ ସାକାତେର ଏହାକୁ ପଶ

କରି, ତାହା ବିରୁଦେର ତୁେମମାେନ େଯ ସମସ ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛ, େସପରି

େକୗଣସି େଦାଷ ଏହାଠାେର ପାଇଲୁ ନାହ। 15 େହେରାଦ ମ ପାଇ ନାହାନି

କାରଣ େସ ତାହାକୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଠାଇେଦେଲ; ଆଉ େଦଖ,

ଏହି ବ କି ପାଣଦଣ େଯାଗ େକୗଣସି କମ କରି ନାହ; 16 ଅତଏବ ଆେମ

ଏହାକୁ ଶାସି େଦଇ ମୁକ କରିେଦବୁ 17 [ପବ ସମୟେର େସମାନଙ ନିମେନ

ତାହାଙୁ ଜେଣ ବନୀକୁ ମୁକ କରିବାକୁ େହଉଥଲା।] 18 ମାତ େସମାେନ

ସମେସ ଏକତ ଚିତାର କରି କହିେଲ, ଏହାକୁ ବଧ କର, ଆମମାନଙ ନିମେନ

ବାରବାକୁ ମୁକ କର। 19 ଏହି ବାରବା ନଗରେର ଘଟିଥବା େକୗଣସି ବିପବ

େଯାଗଁୁ ଓ ନରହତ ା େହତୁ କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥଲା। 20 ମାତ ପୀଲାତ

ଯୀଶୁଙୁ ମୁକ କରିବାକୁ ଇଚା କରି େସମାନଙୁ ପୁନବାର ବୁଝାଇେଲ। 21

କିନୁ େସମାେନ ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ,

କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ। 22 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିେଲ, କାହକି,

େସ କି େଦାଷ କରିଅଛି? ଆେମ ତାହାଠାେର ପାଣଦଣର େକୗଣସି େଦାଷ

ପାଇ ନାହଁୁ; ଅତଏବ, ଆେମ ତାହାକୁ ଶାସି େଦଇ ଛାଡ଼ିେଦବା। 23 ମାତ

େସ କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଉ େବାଲ ଦାବି କରି େସମାେନ ବଡ଼ ପାଟିେର ଜି

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସମାନଙ େକାଳାହଳର ଜୟ େହଲା। 24 ପୁଣି,

େସମାନଙର ଦାବି ଅନୁସାେର କରାଯାଉ େବାଲ ପୀଲାତ ଆେଦଶ େଦେଲ;

25 କିନୁ ବିପବ ଓ ନରହତ ା େହତୁ କାରାଗାରେର ପକାଯାଇଥବା େଯଉଁ

େଲାକ ନିମେନ େସମାେନ ଦାବି କରିଥେଲ, ତାହାକୁ େସ ମୁକ କରିେଦେଲ,

ଆଉ ଯୀଶୁଙୁ େସ େସମାନଙ ଇଚାର ଅଧୀନେର ସମପଣ କେଲ। 26

େସମାେନ ତାହାଙୁ େଘନିଯିବା ସମୟେର ପଲୀରୁ ଆସୁଥବା ଶିେମାନ ନାମକ

ଜେଣ କୂରୀଣୀୟ େଲାକଙୁ ଧରି ଯୀଶୁଙ ପେଛ ପେଛ କୁଶ ବହିବା ନିମେନ
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ତାହାଙ କାନେର ତାହା େଥାଇେଲ। 27ପୁଣି, େଲାକମାନଙର ଓ ତାହାଙ

ନିମେନ ବକାଘାତ କରି ବିଳାପ କରୁଥବା ସୀେଲାକମାନଙର ମହାଜନତା

ତାହାଙର ପଶା ଗମନ କରୁଥେଲ। 28 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙ ଆଡ଼କୁ

ବୁଲପଡ଼ି କହିେଲ, “େଗା ଯିରୂଶାଲମ ସହରର କନ ାମାେନ, େମାʼ ନିମେନ

େରାଦନ କର ନାହ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ସନାନମାନଙ ନିମେନ େରାଦନ କର; 29କାରଣ େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ବନ ା,

ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େକେବ େହଁ ଗଭବତୀ େହାଇ ନାହାନି ଓ ସନ ପାନ କରାଇ

ନାହାନି, େସମାନଙୁ େଲାେକ େଯେତେବେଳ ଧନ ଧନ େବାଲ କହିେବ

ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 30 େସେତେବେଳ ‘େଲାେକ ପବତମାନଙୁ କହିବାକୁ

ଲାଗିେବ, ଆମମାନଙ ଉପେର ପଡ଼,’ ‘ଆଉ ଉପପବତମାନଙୁ କହିବାକୁ

ଲାଗିେବ, ଆମମାନଙୁ େଘାଡ଼ାଇ ପକାଅ।’ 31 କାରଣ େଲାେକ ଯଦି ସେତଜ

ବୃକ ପତି ଏହା କରନି, େତେବ ଶୁଷ ବୃକ ପତି କଅଣ ନ ଘଟିବ?” 32 ପୁଣି,

ପାଣଦଣ େଭାଗିବା ନିମେନ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଷମକାରୀ ମ ତାହାଙ ସାଙେର

ନିଆଯାଉଥେଲ। 33ଆଉ େସମାେନ କପାଳ ନାମକ ସାନେର ଉପସିତ

େହାଇ େସଠାେର ତାହାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ପୁଣି, ଦୁଷମକାରୀମାନଙ

ମ ରୁ ଜଣକୁ ଦକିଣେର ଓ ଅନ ଜଣକୁ ବାମେର କୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ।

34 େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ପିତଃ, ଏମାନଙୁ କମା କର, କାରଣ

ଏମାେନ କଅଣ କରୁଅଛନି, ତାହା ଜାଣନି ନାହ।” ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ

ବସସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କେଲ। 35ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଠିଆ

େହାଇ େଦଖୁଥେଲ। ଆଉ ଅ କମାେନ ମ ତାହାଙୁ ବିଦୃପ କରି କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, େସ ଅନ ମାନଙୁ ରକା କଲା; େସ ଯଦି ଈଶରଙ ମେନାନୀତ

ଖୀଷ, େତେବ ନିଜକୁ ରକା କରୁ। 36 ପୁଣି, େସୖନ ମାେନ ମ ତାହାଙ

ପାଖକୁ ଆସି ଅମରସ ଯାଚି ତାହାଙୁ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, 37ତୁ ଯଦି

ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା, ତାହାେହେଲ ନିଜକୁ ରକା କର। 38 ପୁଣି, ତାହାଙ

ଊଦେର ଏହି ଲପି ମ େଲଖା ଥଲା, “ଏ ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା।” 39

ଆଉ କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥବା ଦୁଷମକାରୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ତାହାଙୁ ନିନା

କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୁ କଅଣ ଖୀଷ େନାହଁୁ? ନିଜକୁ ଓ ଆମମାନଙୁ

ରକା କର। 40କିନୁ ଅନ ଜଣକ ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ ଉତର େଦଲା, ତୁ

ସମାନ ଦଣ ତ ପାଉଅଛୁ, ତୁ ଈଶରଙୁ କଅଣ ଭୟ ମ କରୁ ନାହଁୁ? 41ଆଉ
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ଆେମମାେନ ସିନା ନ ାୟଭାବେର ଦଣ େଭାଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆେମମାେନ ନିଜ

ନିଜ କମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନୁ ଏହି ବ କି େକୗଣସି େଦାଷ କରି

ନାହାନି। 42 ପୁଣି, େସ କହିଲା, େହ ଯୀଶୁ, ଆପଣ ନିଜ ରାଜ େର ପେବଶ

କେଲ େମାେତ ସରଣ କରିେବ। 43 େସଥେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମଁୁ

ତୁମକୁ ସତ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁେମ େମାହର ସହିତ ପାରଦୀଶେର ଉପସିତ

େହବ।” 44 େସେତେବେଳ ପାୟ ବାର ଘଣା ସମୟ େହାଇଥଲା, ଆଉ

ସୂଯ ର କିରଣ ନିେସଜ େହବାରୁ ତିନି ଘଣା ପଯ ନ େଦଶଯାକ ଅନକାର

େଘାଟିଗଲା, 45ପୁଣି, ମନିରର ବିେଚଦବସ ମଝିରୁ ଚିରିଗଲା। 46ଆଉ ଯୀଶୁ

ଉଚସରେର ଡାକି କହିେଲ, “େହ ପିତା, ତୁମ ହସେର ମଁୁ ଆପଣାର ଆତା

ସମପଣ କରୁଅଛି।” ଏହା କହି େସ ପାଣତ ାଗ କେଲ। 47 ଶତେସନାପତି

ଏହି ଘଟଣା େଦଖ ଈଶରଙ େଗୗରବ କରି କହିେଲ, ନିଶୟ ଏ ବ କି ଧାମକ

ଥେଲ। 48 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକସମୂହ େଦଖବାକୁ ଏକତିତ େହାଇଥେଲ,

େସମାେନ ସମେସ େସହିସବୁ ଘଟଣା େଦଖ ବକାଘାତ କରୁ କରୁ ବାହୁଡ଼ି

ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 49 କିନୁ ତାହାଙର ପରିଚିତ ସମେସ ଓ ଗାଲଲୀରୁ ଏକତ

ମିଳି ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଆସିଥବା ସୀେଲାକମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ

ଏହିସବୁ େଦଖୁଥେଲ। 50ଆଉ େଦଖ, ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର ହାରାମାଥୀୟା

ନଗରର େଯାେଷଫ ନାମକ ଜେଣ ବ କି ଯିହୁଦୀମାନଙର ମହାସଭାର ସଭ

ଥେଲ; େସ ଜେଣ ଉତମ ଓ ଧାମକ େଲାକ, 51ଆଉ େସମାନଙର ମନଣା ଓ

କମେର ସମତ େହାଇ ନ ଥେଲ ପୁଣି, ଈଶରଙ ରାଜ ର ଅେପକାେର ଥେଲ।

52 େସ ପୀଲାତଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ ଶରୀର ମାଗିେଲ, 53 ପୁଣି, ତାହା

ଓହାଇ ଆଣି ସୂକ ବସେର ଗୁଡ଼ାଇ, ଯହେର େକହି େକେବ ରଖାଯାଇ ନ

ଥଲା, ପାହାଡ଼େର େଖାଳା େହାଇଥବା ଏପରି େଗାଟିଏ ସମାଧସାନେର

ତାହାଙୁ େଥାଇେଲ। 54 େସହି ଦିନ ଆେୟାଜନ ଦିନ ଥଲା, ପୁଣି, ବିଶାମବାର

ନିକଟ େହାଇ ଆସୁଥଲା 55 ଆଉ ଗାଲଲୀରୁ ତାହାଙ ସହିତ ଆସିଥବା

ସୀେଲାକମାେନ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ସମାଧ ସଳ ଓ ତାହାଙ ଶରୀର କିପରି

ରଖାଗଲା, ତାହା େଦଖେଲ, 56 ପୁଣି, େସମାେନ ବାହୁଡ଼ିଯାଇ ସୁଗନିଦବ ଓ

େତୖଳ ପସୁତ କେଲ।

24ଆଉ ବିଶାମବାର ଦିନେର େସମାେନ ବିଧ ଅନୁସାେର ବିଶାମ କେଲ,

କିନୁ ସପାହର ପଥମ ଦିନର ଅତି ପତୁ ଷେର େସମାେନ େସମାନଙ ପସୁତ
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ସୁଗନିଦବ େଘନି ସମାଧସାନ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 2ପୁଣି, େସମାେନ ସମାଧରୁ

ପଥରଟା ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥବା େଦଖେଲ, 3 କିନୁ ଭତରକୁ ଯାଇ ପଭୁ

ଯୀଶୁଙ ଶରୀର ପାଇେଲ ନାହ। 4ଆଉ, େସମାେନ େସ ସମନେର ହତବୁଦି

େହଉଅଛନି, ଏପରି ସମୟେର େଦଖ, ଉଜଳବସ ପରିହିତ ଦୁଇ ଜଣ ବ କି

େସମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ; 5 େସଥେର େସମାେନ ଭୀତ େହାଇ

ଅେଧାମୁଖ ହୁଅେନ େସମାେନ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ମୃତମାନଙ ମ େର

ତୁେମମାେନ କାହକି ଜୀବିତଙର ଅେନଷଣ କରୁଅଛ? 6 େସ ଏଠାେର

ନାହାନି, ମାତ ଉଠିଅଛନି। “ମନୁଷ ପୁତଙୁ େଯ ଅବଶ ପାପୀମାନଙ ହସେର

ସମପତ େହାଇ କୁଶେର ହତ େହବାକୁ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସେର ପୁନରୁତାନ

କରିବାକୁ େହବ,” 7 ଏହି େଯଉଁ ବାକ େସ ଗାଲଲୀେର ଥବା ସମୟେର

ତୁମମାନଙୁ କହିଥେଲ, ତାହା ସରଣ କର। 8 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙ

ବାକ ସରଣ କେଲ, 9 ପୁଣି, ସମାଧରୁ ବାହୁଡ଼ିଯାଇ ଏକାଦଶ ଶିଷ ମାନଙୁ

ଓ ଅନ ସମସଙୁ ଏହିସବୁ ସମାଦ େଦେଲ। 10 ଏମାେନ ମ ଦଲୀନୀ

ମରୀୟମ, େଯାହାନା, ଯାକୁବଙ ମାତା ମରୀୟମ ଓ ଏମାନଙ ସାଙେର

ଥବା ଅନ ସୀେଲାକମାେନ; ଏମାେନ େପରିତମାନଙୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ

ଜଣାଇେଲ। 11 ମାତ ଏସମସ କଥା େସମାନଙ ନିକଟେର କଳିତ ଗଳ

ପରି ଲାଗିଲା, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙୁ ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 12 [କିନୁ

ପିତର ଉଠି ସମାଧ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ ପୁଣି, ନଇଁପଡ଼ି ଚାହ େକବଳ

ସୂକ ବସସବୁ େଦଖେଲ, ଆଉ େସ େସହି ଘଟଣା ବିଷୟେର ଚମତୃତ

େହାଇ ଆପଣା ଘରକୁ ଚାଲଗେଲ।] 13ଆଉ େଦଖ, େସହି ଦିନ େସମାନଙ

ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ପାୟ ସାତ ମାଇ ଦୂରବତୀ ଇମାୟୁ

ଗାମକୁ ଯାଉଥେଲ 14 ଓ ଏହି ସମସ ଘଟଣା ବିଷୟେର ପରସର କଥାବାତା

କରୁଥେଲ। 15 େସମାେନ କଥାବାତା ଓ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥବା ସମୟେର

ଯୀଶୁ ଆେପ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙ ସେଙ ସେଙ ଗମନ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 16 କିନୁ େସମାନଙର ଚକୁ ଏପରି ରୁଦ େହାଇଥଲା େଯ,

େସମାେନ ତାହାଙୁ ଚିହି ପାରିେଲ ନାହ। 17 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ,

“ତୁେମମାେନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ େଯଉଁ ସମସ ବିଷୟ ପରସର କଥାବାତା କରୁଅଛ,

େସ ସବୁ କଅଣ?” େସଥେର େସମାେନ ବିଷଣ ମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ।

18ଆଉ େସମାନଙ ମ ରୁ େକୟପା ନାମକ ଜେଣ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ,
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ଯିରୂଶାଲମସ ପବାସୀମାନଙ ମ ରୁ ଆପଣ କଅଣ ଏକାକୀ େସ ସାନର ଏ

େକେତକ ଦିନର ଘଟଣା ଜାଣନି ନାହ? 19 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “କି

କି ପକାର ଘଟଣା?” େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ

ବିଷୟ; େସ ଈଶର ଓ ସମସ େଲାକଙ ଦୃଷିେର କମେର ଓ ବାକ େର ଜେଣ

ଶକିଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ ଥେଲ, 20ଆଉ, ଆମମାନଙର ପଧାନ ଯାଜକ ଓ

ଅ କମାେନ କିପରି ତାହାଙୁ ପାଣଦଣ େଭାଗିବାକୁ ସମପଣ କରି ତାହାଙୁ

କୁଶେର ବଧ କେଲ, ଏହି ସମସ ବିଷୟ। 21 କିନୁ େଯ ଇସାଏଲକୁ ମୁକ

କରିେବ, େସ େଯ ଏହି ବ କି, ତାହା ଆେମମାେନ ଆଶା କରିଥଲୁ; ମାତ

ଏହା ଛଡ଼ା ଏସମସ ଘଟିବାର ଆଜିକି ତିନି ଦିନ େହଲା। 22ଆହୁରି ମ

ଆମମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ ସୀେଲାକ ଆମମାନଙୁ ଆଚମିତ କରିଅଛନି;

େସମାେନ ପତୁ ଷେର ସମାଧ ନିକଟକୁ ଯାଇଥେଲ 23 ଆଉ, ତାହାଙ

ଶରୀର ନ ପାଇ ଆସି କହିେଲ େଯ, େସମାେନ ଦୂତମାନଙର ଦଶନ ମ

ପାଇଅଛନି ଓ େସହି ଦୂତମାେନ କହିେଲ େଯ, େସ ଜୀବିତ ଅଛନି। 24

ଆଉ, ଆମମାନଙ ସଙୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ସମାଧ ନିକଟକୁ ଯାଇ,

ସୀେଲାକମାେନ େଯପରି କହିଥେଲ, େସପରି େଦଖେଲ, କିନୁ ଯୀଶୁଙୁ

େଦଖେଲ ନାହ। 25 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େହ ନିେବାଧମାେନ

ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ ଦାରା କଥତ ସମସ ବାକ େର ବିଶାସ କରିବାକୁ

ଶିଥଳଚିତମାେନ, 26 ଏହି ସମସ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ଆପଣା ମହିମାେର

ପେବଶ କରିବା କଅଣ ଖୀଷଙର ଆବଶ କ ନ ଥଲା?” 27 ପୁଣି, େମାଶା ଓ

ସମସ ଭାବବାଦୀଙଠାରୁ ଆରମ କରି ସମସ ଧମଶାସେର ଆପଣା ସମନୀୟ

କଥା େସ େସମାନଙୁ ବୁଝାଇେଦେଲ। 28ଆଉ େସମାେନ େଯଉଁ ଗାମକୁ

ଯାଉଥେଲ, େସଥର ନିକଟବତୀ ହୁଅେନ େସ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ

େଦଖାଇେଲ। 29 କିନୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବଳାଇ କହିେଲ, ଆମମାନଙ

ସାଙେର ରହନୁ, କାରଣ ସନ ା େହାଇ ଆସୁଅଛି ଓ େବଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି।

େସଥେର େସ େସମାନଙ ସହିତ ରହିବାକୁ ଘର ଭତରକୁ ଗେଲ। 30

ଆଉ େସମାନଙ ସହିତ େଭାଜନେର ବସିଲା ଉତାେର େସ ରୁଟି େଘନି

ଆଶୀବାଦ କେଲ, ପୁଣି, ତାହା ଭାଙି େସମାନଙୁ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 31

ତହେର େସମାନଙ ଚକୁ ଉନୁକ େହଲା ଓ େସମାେନ ତାହାଙୁ ଚିହିେଲ;

ଆଉ େସ େସମାନଙ ଦୃଷିରୁ ଅନହତ େହେଲ। 32 େସଥେର େସମାେନ
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ପରସର କହିେଲ, େଯେତେବେଳ ପଥ ମ େର େସ ଆମମାନଙ ସାଙେର

କଥାବାତା କରୁଥେଲ ଓ ଆମମାନଙୁ ଧମଶାସ ବୁଝାଉଥେଲ, େସେତେବେଳ

କଅଣ ଆମମାନଙ ହୃଦୟ ଉତପ େହଉ ନ ଥଲା? 33 ଆଉ େସମାେନ

େସହି ଦଣେର ଉଠି ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ିଯାଇ ସମେବତ େହାଇଥବା

ଏକାଦଶ ଶିଷ ମାନଙୁ ଓ େସମାନଙ ସଙୀମାନଙୁ େଦଖେଲ; 34 େସମାେନ

କହୁଥେଲ ପଭୁ ନିଶୟ ଉଠିଅଛନି ଓ ଶିେମାନଙୁ ଦଶନ େଦଇଅଛନି। 35

ଆଉ େସମାେନ ମ ବାଟର ସମସ ଘଟଣା ଓ ରୁଟି ଭାଙିବାେର େସ କିପରି

େସମାନଙ ଦାରା ଚିହାଗେଲ, େସହିସବୁ ବଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36 କିନୁ

େସମାେନ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥବା ସମୟେର େସ ଆେପ ଏମାନଙ ମ େର

ଉପସିତ େହେଲ, ଏବଂ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙ ପତି ଶାନି ବତୁ।”

37 ମାତ େସମାେନ ଆତଙିତ ଓ ଭୀତ େହାଇ େଗାଟିଏ ଭୂତ େଦଖୁଅଛନି

େବାଲ ମେନ କେଲ। 38 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “କାହକି

ଉ ବିଗ େହଉଅଛ, ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ମନେର କାହକି ତକବିତକ ଉଠୁଅଛି?

39 ଏ େଯ ସୟଂ ମଁୁ, େମାହର ହାତ ଓ ପାଦ େଦଖ, େମାେତ ସଶ କରି େଦଖ,

କାରଣ େମାହର େଯପରି ମାଂସ ଓ ଅସି ଥବାର ତୁେମମାେନ େଦଖୁଅଛ,

ଭୂତର େସପରି ନାହ।” 40 [ଆଉ େସ ଏହା କହି େସମାନଙୁ ଆପଣା ହାତ ଓ

ପାଦ େଦଖାଇେଲ।] 41 େତେବ ମ େସମାେନ ଆନନ େହତୁ ଅବିଶାସ

କରି ଚମତୃତ େହବାରୁ େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ଏଠାେର ତୁମମାନଙ

ପାଖେର କଅଣ ଖାଦ ଅଛି?” 42 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ଖେଣ ଭଜା

ମାଛ େଦେଲ। 43ଆଉ, େସ ତାହା େଘନି େସମାନଙ ସାକାତେର େଭାଜନ

କେଲ। 44 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାଶାଙ ବ ବସାେର ଏବଂ

ଭାବବାଦୀମାନଙ ଓ ଗୀତସଂହିତା ଧମଶାସେର େମାʼ ବିଷୟେର ଯାହା ଯାହା

େଲଖାଅଛି, େସହିସବୁ ସଫଳ େହବା ଆବଶ କ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସଙେର

ଥବା ସମୟେର ତୁମମାନଙୁ ଏହି ସମସ କଥା କହିଥଲ।” 45 େସେତେବେଳ

େସମାେନ େଯପରି ଧମଶାସ ବୁଝି ପାରନି, େସଥପାଇଁ େସ େସମାନଙର ମନ

ଉନୁକ କେଲ; 46ଆଉ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏହି ପକାେର େଲଖାଅଛି,

ଖୀଷ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିେବ ଓ ତୃତୀୟ ଦିନେର ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପୁନବାର

ଜୀବିତ େହେବ, 47 ପୁଣି, ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଆରମ କରି ସମସ ଜାତିଙ

ନିକଟେର ତାହାଙ ନାମେର ପାପ କମା ନିମେନ ମନପରିବତନର ପସଙ
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େଘାଷଣା କରାଯିବ। 48 ତୁେମମାେନ ଏହି ସମସ ବିଷୟର ସାକୀ ଅଟ 49

ଆଉ େଦଖ, େମାହର ପିତା ଯାହା ପତି ା କରିଅଛନି, ତାହା ମଁୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛି, କିନୁ ଊଦରୁ ଶକି ପାପ ନ େହବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ

ଏହି ନଗରେର ରହିଥାଅ।” 50 ତତେର େସ େସମାନଙୁ େବଥନୀୟାକୁ ଯିବା

ବାଟ ପଯ ନ େଘନିଗେଲ ଓ ଆପଣା ହାତ େତାଳି େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ

କେଲ। 51 ପୁଣି, େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କରୁ କରୁ େସ େସମାନଙଠାରୁ

ଅଲଗା େହାଇ ସଗକୁ ନୀତ େହେଲ। 52ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଣାମ

କରି ମହାନନେର ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗେଲ, 53 ପୁଣି, ସବଦା

ମନିରେର ରହି ଈଶରଙ ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
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େଯାହନ
1ସୃଷିର ପୂବରୁ ବାକ ଥେଲ, ବାକ ଈଶରଙ ସଙେର ଥେଲ, େସହି

ବାକ ଈଶର ଥେଲ। 2 େସ ଆଦ େର ଈଶରଙ ସହିତ ଥେଲ। 3 ତାହାଙ

ଦାରା ସମସ ସୃଷ େହଲା; ଆଉ େଯ ସମସ ସୃଷ େହାଇଅଛି, େସଥମ ରୁ

େଗାଟିଏ ସୁଦା ତାହାଙ ବିନା ସୃଷ େହାଇ ନାହ। 4 ତାହାଙଠାେର ଜୀବନ

ଥଲା ଓ େସହି ଜୀବନ ମନୁଷ ମାନଙର େଜ ାତିଃ। 5 େସହି େଜ ାତିଃ

ଅନକାରେର ଜାଜଲ ମାନ େହାଇ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଅନକାର ତାହା ଗହଣ

କରି ନାହ। 6ଈଶରଙ ନିକଟରୁ େପରିତ ଜେଣ ବ କି ଉପସିତ େହେଲ;

ତାହାଙ ନାମ େଯାହନ। 7 େସ େଯପରି େଜ ାତିଃ ବିଷୟେର ସାକ ଦିଅନି,

ପୁଣି, ତାହାଙ ଦାରା ସମେସ ବିଶାସ କରନି, ଏଥପାଇଁ େସ ସାକ େଦବା

ନିମେନ ଆସିେଲ। 8 େସ ନିେଜ େସହି େଜ ାତିଃ ନ ଥେଲ, କିନୁ େଜ ାତିଃ

ବିଷୟେର ସାକ େଦବା ନିମେନ ଆସିେଲ। 9 େଯଉଁ ସତ େଜ ାତିଃ

ପେତ କ ମନୁଷ କୁ ଆେଲାକ ପଦାନ କରନି, େସ ଜଗତକୁ ଆସୁଥେଲ। 10

େସ ଜଗତେର ଥେଲ ଓ ଜଗତ ତାହାଙ ଦାରା ସୃଷ େହଲା, ତଥାପି ଜଗତ

ତାହାଙୁ ଚିହିଲା ନାହ। 11 େସ ଆପଣା ରାଜ କୁ ଆସିେଲ, ତଥାପି ତାହାଙର

ନିଜ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ଗହଣ କେଲ ନାହ। 12 ମାତ େଯେତ େଲାକ

ତାହାଙୁ ଗହଣ କେଲ, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ନାମେର ବିଶାସ କେଲ,

େସ ସମସଙୁ େସ ଈଶରଙ ସନାନ େହବା ନିମେନ ଅଧକାର େଦେଲ; 13

େସମାେନ ରକରୁ, ଶରୀରର ଇଚାରୁ ଅବା ମନୁଷ ର ଇଚାରୁ ଜାତ େହେଲ

ନାହ, ବରଂ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ େହେଲ। 14ଆଉ, େସହି ବାକ େଦହବନ

େହେଲ, ପୁଣି, ଅନୁଗହ ଓ ସତ େର ପରିପୂଣ େହାଇ ଆମମାନଙ ମ େର

ବାସ କେଲ, ଆଉ ପିତାଙଠାରୁ ଆଗତ ଅଦିତୀୟ ପୁତଙ ମହିମା ସଦୃଶ

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ମହିମା େଦଖଲୁ। 15 େଯାହନ ତାହାଙ ବିଷୟେର

ସାକ େଦଇ ଉଚସରେର କହିେଲ, େଯ େମାʼ ଉତାେର ଆସୁଅଛନି, େସ

େମାହର ଅଗଗଣ େହାଇଅଛନି, କାରଣ େସ େମାହର ପୂବେର ଥେଲ,

ଯାହାଙ ବିଷୟେର ମଁୁ ଏହା କହିଥଲ, େସ ଏହି। 16 ଏଣୁ ତାହାଙ ପୂଣତାରୁ

ଆେମମାେନ ସମେସ ପାପ େହାଇଅଛୁ, ହଁ, ଅନୁଗହ ଉପେର ଅନୁଗହପାପ

େହାଇଅଛୁ। 17କାରଣ ବ ବସା େମାଶାଙ ଦାରା ପଦତ େହଲା, କିନୁ ଅନୁଗହ

ଓ ସତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଉପସିତ େହଲା। 18 େକହି େକେବ ଈଶରଙୁ
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େଦଖ ନାହ, ପିତାଙ େକାଳସିତ ଅଦିତୀୟ ପୁତ ତାହାଙୁ ପକାଶ କେଲ।

19ଆପଣ କିଏ, ଏହା େଯାହନଙୁ ପଚାରିବା ନିମେନ ଯିହୁଦୀ େନତାମାେନ

େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନଙୁ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଏହି ସାକ େଦେଲ, 20 େସ

ସୀକାର କେଲ, ଅସୀକାର କେଲ ନାହ; େସ ସୀକାର କେଲ, ମଁୁ ଖୀଷ

ନୁେହଁ। 21 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େତେବ କଅଣ?

ଆପଣ କଅଣ ଏଲୀୟ? େସ କହିେଲ, ମଁୁ ନୁେହଁ। ଆପଣ କଅଣ େସହି

ଭାବବାଦୀ? େସ ଉତର େଦେଲ, ନା। 22 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ଆମମାନଙୁ ପଠାଇଥବା େଲାକଙୁ େଯପରି ଉତର େଦଇପାରୁ,

ଏଥସକାେଶ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟେର କଅଣ କହୁଅଛନି? 23

େସ କହିେଲ, “ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀ େଯପରି କହିଥେଲ, ‘ମଁୁ େସହି ପକାର

ମରୁପାନରେର ଉଚ ଶବ କରୁଥବା ଜଣକର ସର, ପଭୁଙ ପଥ ସଳଖ କର।’”

24 ପୁଣି, ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ ଜଣ େପରିତ େହାଇଥେଲ।

25 େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ ଯଦି ଖୀଷ ବା ଏଲୀୟ ବା

େସହି ଭାବବାଦୀ ନୁହଁନି, ତାହାେହେଲ କାହକି ବାପିସ େଦଉଅଛନି? 26

େଯାହନ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ ଜଳେର ବାପିସ େଦଉଅଛି; ଯାହାଙୁ

ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ, େସ ତୁମମାନଙ ମ େର ବିଦ ମାନ; 27 େସ େମାʼ

ଉତାେର ଆସୁଅଛନି, ତାହାଙ ପାଦୁକାର ବନନ ଫଟାଇବାକୁ ମଁୁ େଯାଗ

ନୁେହଁ। 28 ଯଦନ ନଦୀର ପରପାରସ େଯଉଁ େବଥନୀୟାେର େଯାହନ

ବାପିସ େଦଉଥେଲ, େସହି ସାନେର ଏହିସବୁ ଘଟିଲା। 29 ତହ ଆରଦିନ

େସ ଯୀଶୁଙୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥବା େଦଖ କହିେଲ, ଏହି େଦଖ, ଈଶରଙ

େମଷଶାବକ, େଯ ଜଗତର ପାପ େବାହିେନଇଯାଆନି। 30 େମାʼ ଉତାେର

େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ େମାହର ଅଗଗଣ େହାଇଅଛନି, କାରଣ େସ େମାହର

ପୂବେର ଥେଲ, ଯାହାଙ ବିଷୟେର ମଁୁ ଏହା କହିଥଲ, େସ ଏହି। 31 ମଁୁ

ମ ତାହାଙୁ ଚିହି ନ ଥଲ, କିନୁ େସ େଯପରି ଇସାଏଲ ନିକଟେର ପକାଶିତ

ହୁଅନି, ଏଥସକାେଶ ମଁୁ ଜଳେର ବାପିସ େଦବାକୁ ଆସିଅଛି। 32 ଆଉ,

େଯାହନ ସାକ େଦଇ କହିେଲ, ମଁୁ ପବିତ ଆତାଙୁ କେପାତ ପରି ଆକାଶରୁ

ଅବତରଣ କରିବା େଦଖଅଛି, ଆଉ େସ ତାହାଙ ଉପେର ଅବସାନ କେଲ।

33 ମଁୁ ମ ତାହାଙୁ ଚିହି ନ ଥଲ, ମାତ େଯ େମାେତ ଜଳେର ବାପିସ େଦବାକୁ



େଯାହନ 2065

ପଠାଇେଲ, େସ େମାେତ କହିେଲ, ଯାହାଙ ଉପେର ଆତାଙୁ ଅବତରଣ ଓ

ଅବସାନ କରିବା େଦଖବ, େଯ ପବିତ ଆତାେର ବାପିସ ଦିଅନି, େସ େସହି

ବ କି। 34ଆଉ, ମଁୁ ତାହା େଦଖଅଛି ଓ େସ ଈଶରଙ ପୁତ େବାଲ ସାକ

େଦଇଅଛି। 35 ତହ ଆରଦିନ ପୁନବାର େଯାହନ ଓ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ

ମ ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ େହାଇଥେଲ; 36ଆଉ, େସ ଯୀଶୁଙୁ େସହି ବାଟ

େଦଇ ଯାଉଥବା େଦଖ ତାହାଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିେଲ, ଏହି େଦଖ,

ଈଶରଙ େମଷଶାବକ। 37 େସହି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ ତାହାଙ କଥା ଶୁଣି

ଯୀଶୁଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 38ଯୀଶୁ ବୁଲପଡ଼ି େସମାନଙୁ ପେଛ ପେଛ

ଆସୁଥବା େଦଖ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ େଖାଜୁଅଛ?” େସମାେନ

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ରା ବୀ (ଅଥା ଗୁରୁ), ଆପଣ େକଉଁଠାେର ରୁହନି?

39 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆସ, େଦଖବ।” େସଥେର େସମାେନ ଯାଇ

ତାହାଙ ବସା େଦଖେଲ, ପୁଣି, େସହି ଦିନ ତାହାଙ ସାଙେର ରହିେଲ; କାରଣ

େସେତେବେଳ ପାୟ ସନ ା ଚାରି ଘଣା େହାଇଥଲା। 40 େଯଉଁ ଦୁଇ ଜଣ

େଯାହନଙ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ ପେଛ ପେଛ ଯାଇଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ଶିେମାନ ପିତରଙ ଭାଇ ଆନିୟ ଥେଲ। 41 େସ ପଥେମ ଆପଣା ଭାଇ

ଶିେମାନଙ େଦଖା ପାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ ମସୀହଙର (ଅଥା

ଖୀଷଙୁ) େଦଖା ପାଇଅଛୁ। 42 େସ ତାହାଙୁ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହ କହିେଲ, “ତୁେମ େଯାହନଙ ପୁତ ଶିେମାନ।

ତୁେମ େକୖଫା (ଅଥା ପିତର) ନାମେର ଖ ାତ େହବ।” 43 ତହ ଆରଦିନ

ଯୀଶୁ ଗାଲଲୀକୁ ବାହାରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚା କେଲ, ଆଉ େସ ଫଲପଙ

େଦଖା ପାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗମନ କର।” 44 ଫଲପ

େବ ସାଇଦାର େଲାକ ଥେଲ, ତାହା ଆନିୟ ଓ ପିତରଙର ନଗର ଥଲା। 45

ଫଲପ ନିଥନିେୟଲଙୁ େଦଖା ପାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଯାହାଙ ବିଷୟେର

େମାଶା ବ ବସାେର େଲଖଅଛନି, ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାେନ ମ େଲଖଅଛନି,

ଆେମମାେନ ତାହାଙର େଦଖା ପାଇଅଛୁ; େସ େଯାେଷଫଙ ପୁତ ନାଜରିତୀୟ

ଯୀଶୁ। 46 ନିଥନିେୟଲ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, “ନାଜରିତରୁ କି େକୗଣସି

ଉତମ ବିଷୟ ଉତନ େହାଇପାେର?” ଫଲପ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଆସି

େଦଖ।” 47 ଯୀଶୁ ନିଥନିେୟଲଙୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସୁଥବା େଦଖ ତାହାଙ

ବିଷୟେର କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ, ପକୃତେର ଏ ଜେଣ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକ,
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ଏହାଙଠାେର ଛଳନା ନାହ।” 48 ନିଥନିେୟଲ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ଆପଣ

େମାେତ କିପରି ଚିହିେଲ? ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଫଲପ ତୁମକୁ

ଡାକିବା ପୂେବ ତୁେମ େଯେତେବେଳ ଡିମିରିବୃକ ତେଳ ଥଲ, େସେତେବେଳ

ମଁୁ ତୁମକୁ େଦଖଥଲ।” 49 ନିଥନିେୟଲ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, େହ ଗୁରୁ

ଆପଣ ଈଶରଙ ପୁତ, ଆପଣ ଇସାଏଲର ରାଜା। 50ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ମଁୁ ତୁମକୁ ଡିମିରିବୃକ ତେଳ େଦଖଥଲ େବାଲ କହିବାରୁ କି ତୁେମ

ବିଶାସ କରୁଅଛ? ତୁେମ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍ମହତ୍ ବିଷୟ େଦଖବ।”

51 ପୁଣି, େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି,

ତୁେମମାେନ ସଗକୁ ଉନୁକ ଓ ଈଶରଙ ଦୂତମାନଙୁ ମନୁଷ ପୁତଙ ଉପେର

ଆେରାହଣ ଓ ଅବତରଣ କରିବା େଦଖବ।”

2ତୃତୀୟ ଦିବସେର ଗାଲଲୀର କାନାେର େଗାଟିଏ ବିବାହ େହଲା, ଆଉ

ଯୀଶୁଙ ମାତା େସଠାେର ଥେଲ; 2ଯୀଶୁ ମ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ

େସହି ବିବାହକୁ ନିମନିତ େହେଲ। 3 ପେର ଦାକାରସ ସରିଯିବାରୁ ଯୀଶୁଙ

ମାତା ତାହାଙୁ କହିେଲ, େସମାନଙର ଦାକାରସ ନାହ। 4 େସଥେର ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ, େମାେତ କାହକି ଏଥେର ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ?

େମାହର ସମୟ ଏପଯ ନ ଉପସିତ େହାଇ ନାହ।” 5 ତାହାଙ ମାତା

ପରିଚାରକମାନଙୁ କହିେଲ, େସ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା କିଛି କହନି, ତାହା କର।

6ଆଉ, େସଠାେର ଯିହୁଦୀମାନଙ ଶୁଚିକରଣ ରୀତି ଅନୁସାେର ଦୁଇ ବା ତିନି

ମହଣିଆ ଛଅେଗାଟା ପଥର ଜାହାଲା ରଖାଯାଇଥଲା। 7ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଜାହାଲାଗୁଡ଼ିକେର ପାଣି ଭତକର।” େସଥେର େସମାେନ େସହିସବୁ

ଫନ ପଯ ନ ଭତ କେଲ। 8 ଆଉ, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏେବ

କାଢ଼ିେନଇ େଭାଜର ଅ କଙ ନିକଟକୁ େଘନିଯାଅ।” େସଥେର େସମାେନ

େଘନିଗେଲ। 9 େଭାଜର ଅ କ ଦାକାରସେର ପରିବତନ େହାଇଥବା େସହି

ପାଣିକୁ ଚାଖ ତାହା େକଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏହା ଜାଣି ନ ଥବାରୁ (କିନୁ େଯଉଁ

ପରିଚାରକମାେନ ପାଣି କାଢ଼ିଥେଲ, େସମାେନ ଜାଣିଥେଲ) ବରଙୁ ଡାକି

କହିେଲ, 10 ସମେସ ପଥମେର ଭଲ ଦାକାରସ େଦଇଥାଆନି, ଆଉ େଲାେକ

ମାତାଲ େହଲା ଉତାେର ମନ ଦିଅନି; ତୁେମ ଏପଯ ନ ଭଲ ଦାକାରସ

ରଖଅଛ। 11 ଯୀଶୁ ଏହି ପକାେର ଗାଲଲୀର କାନାେର ଆଶଯ କମ ଆରମ

କରି ଆପଣା ମହିମା ପକାଶ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙଠାେର
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ବିଶାସ କେଲ। 12ଏଥଉତାେର େସଆପଣା ମାତା, ଭାଇବୃନ ଓ ଶିଷ ମାନଙ

ସହିତ କଫନାହୂମକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େସଠାେର ଅଧକ ଦିନ ରହିେଲ

ନାହ। 13 େସେତେବେଳ ଯିହୁଦୀମାନଙର ନିସାର ପବ ସନିକଟ େହାଇଥଲା,

ଆଉ ଯୀଶୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଗେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ମନିରେର େଗାରୁ,

େମଣା ଓ କାପାବ ବସାୟୀମାନଙୁ ଆଉ ମୁଦାବ ବସାୟୀମାନଙୁ ବସିଥବା

େଦଖ ଦଉଡ଼ିେର େଗାଟିଏ େକାରଡ଼ା ବନାଇ େମଣା ଓ େଗାରୁ ସହିତ ସମସଙୁ

ମନିରରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ; 15 ପୁଣି, ମୁଦାବ ବସାୟୀମାନଙର ମୁଦାସବୁ

ବିଞିେଦଇ େସମାନଙ େମଜଗୁଡ଼ାକ ଓଲଟାଇ ପକାଇେଲ; 16ଆଉ, େସ

କାପାବ ବସାୟୀମାନଙୁ କହିେଲ, “ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରୁ େଘନିଯାଅ, େମାହର

ସଗସ ପିତା ଈଶରଙର ଗୃହକୁ ବାଣିଜ ର ଗୃହ କର ନାହ।” 17 ତୁମ

ଗୃହ ନିମେନ ଉ େଯାଗ େମାେତ ଗାସ କରିବ, ଏହା େଲଖାଅଛି େବାଲ

ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙର ମନେର ପଡ଼ିଲା। 18 େସଥେର େକେତକ ଯିହୁଦୀ

େନତାମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ତୁେମ େଯ ଏସମସ କରିବାକୁ ଅଧକାର

ପାଇଅଛ, ଆମମାନଙୁ େସଥର କି ଚିହ େଦଖାଉଅଛ? 19 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏହି ମନିରକୁ ବିନାଶ କର, ଆଉ ତିନି ଦିନ

ମ େର ମଁୁ ତାହା େତାଳି େଦବି।” 20 େସଥେର ଯିହୁଦୀମାେନ କହିେଲ, ଏହି

ମନିର ନିମାଣ କରିବା ନିମେନ ଛୟାଳିଶ ବଷ ଲାଗିଅଛି; ଆଉ ତୁେମ କଅଣ

ତାହାକୁ ତିନି ଦିନେର େତାଳି େଦବ? 21 କିନୁ େସ ଆପଣା ଶରୀରରୂପ

ମନିର ସମନେର କହୁଥେଲ। 22 ଏଣୁ େସ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତିତ େହଲା

ଉତାେର ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େସ ଏହା କହିଥେଲ େବାଲ ସରଣ କେଲ;

ପୁଣି, େସମାେନ ଧମଶାସ ଓ ଯୀଶୁଙ କଥତ ବାକ ବିଶାସ କେଲ। 23

ନିସାର ପବର ଉତବ ସମୟେର େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଥବା ସମୟେର

ଅେନେକ ତାହାଙ ସାଧତ ଆଶଯ କମଗୁଡ଼ିକ େଦଖ ତାହାଙ ନାମେର ବିଶାସ

କେଲ, 24 କିନୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ବିଶାସ ନ କରି େସମାନଙଠାରୁ ଆପଣାକୁ

ପୃଥକ ରଖେଲ, କାରଣ େସ ସମସଙୁ ଜାଣିଥେଲ, 25 ପୁଣି, େକହି େଯ

ମନୁଷ ବିଷୟେର ସାକ େଦବ, ଏହା ତାହାଙର ପେୟାଜନ ନ ଥଲା, େଯଣୁ

ମନୁଷ ଅନରେର କଅଣ ଅଛି, ତାହା େସ ଆେପ ଜାଣିଥେଲ।

3ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ େର ନୀକଦୀମ ନାମକ ଜେଣ ବ କି ଥେଲ, େସ

ଯିହୁଦୀମାନଙର ଜେଣ େନତା। 2 େସ ରାତି ସମୟେର ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ
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ଆସି ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆପଣ େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ,

ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ ଆପଣ ଏହି େଯଉଁ ସମସ ଆଶଯ କମ

କରୁଅଛନି, ଈଶର ସାଙେର ନ ଥେଲ େସହିସବୁ େକହି କରିପାେର ନାହ। 3

ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନବାର

ଜନ ନ େହେଲ େକହି ଈଶରଙ ରାଜ େଦଖ ପାେର ନାହ।” 4 ନୀକଦୀମ

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ବୃଦ େହେଲ ମନୁଷ କି ପକାର ଜନ େହାଇପାେର?

େସ କଅଣ ଦିତୀୟ ଥର ଆପଣା ମାତାର ଗଭେର ପେବଶ କରି ଜନ

େହାଇପାେର? 5ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ

ଓ ଆତାରୁ ଜନ ନ େହେଲ େକହି ଈଶରଙ ରାଜ େର ପେବଶ କରିପାେର

ନାହ। 6 ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ, ତାହା ମାଂସ; ପୁଣି, ଆତାରୁ ଯାହା ଜାତ,

ତାହା ଆତା। 7 ‘ତୁମମାନଙୁ ଅବଶ ପୁନବାର ଜନିବାକୁ େହବ’ େବାଲ ମଁୁ

େଯ ତୁମକୁ କହିଲ, ଏଥେର ଚମତୃତ ହୁଅ ନାହ। 8 ବାୟୁ େଯଉଁ ଦିଗେର

ଇଚା କେର, େସହି ଦିଗେର ବେହ, ଆଉ ତୁେମ ତାହାର ଶବ ଶୁଣିଥାଅ,

କିନୁ ତାହା େକଉଁଠାରୁ ଆେସ ପୁଣି, େକଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ତାହା ଜାଣ ନାହ;

ପବିତ ଆତାଙଠାରୁ ଜାତ ପେତ କ େଲାକ ସମନେର େସହି ପକାର।” 9

ନୀକଦୀମ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଏହିସବୁ କିପରି େହାଇପାେର? 10 ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମ ଇସାଏଲର ଜେଣ ଗୁରୁ େହାଇ ସୁଦା କଅଣ

ଏହିସବୁ ବୁଝୁ ନାହଁ? 11 ମଁୁ ତୁମକୁ ସତ ସତ କହୁଅଛି, ଆେମମାେନ

ଯାହା ଜାଣୁ, ତାହା କହୁ, ପୁଣି, ଯାହା େଦଖଅଛୁ, ତାହା ବିଷୟେର ସାକ

େଦଉ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙର ସାକ ଗହଣ କରୁ ନାହଁ। 12

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ପାଥବ ବିଷୟ କହିେଲ ଯଦି ତୁେମମାେନ ବିଶାସ ନ କର,

େତେବ ତୁମମାନଙୁ ସଗୀୟ ବିଷୟ କହିେଲ କିପରି ବିଶାସ କରିବ? 13

ଆଉ, େଯଉଁ ମନୁଷ ପୁତ ସଗରୁ ଅବତରଣ କେଲ, ତାହାଙ ବିନା ଆଉ

େକହି ସଗାେରାହଣ କରି ନାହ। 14 ପୁଣି, େମାଶା େଯପକାର ପାନରେର

ପିତଳର ଏକ ସପକୁ ଊଦକୁ ଉଠାଇଥେଲ, ମନୁଷ ପୁତ ଅବଶ େସହି

ପକାର ଊଦକୁ ଉଠାଯିେବ, 15 େଯପରି େଯ େକହି ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ

କେର, େସ ଅନନ ଜୀବନ ପାପ ହୁଏ।” (aiōnios g166) 16କାରଣ ଈଶର

ଜଗତକୁ ଏେଡ଼ େପମ କେଲ େଯ, େସ ଆପଣା ଅଦିତୀୟ ପୁତଙୁ ଦାନ କେଲ,

େଯପରି େଯ େକହି ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ବିନଷ ନ େହାଇ
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ଅନନ ଜୀବନ ପାପ ହୁଏ। (aiōnios g166) 17 େଯଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା

ନିମେନ ଈଶର ଆପଣା ପୁତଙୁ ଜଗତକୁ େପରଣ ନ କରି, ଜଗତ େଯପରି

ତାହାଙ ଦାରା ପରିତାଣ ପାପ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙୁ େପରଣ କେଲ। 18

େଯ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହ; େଯ ବିଶାସ

କେର ନାହ, େସ ବିଚାରିତ େହାଇ ସାରିଲାଣି, କାରଣ େସ ଈଶରଙ ଅଦିତୀୟ

ପୁତଙ ନାମେର ବିଶାସ କରି ନାହ। 19ଆଉ, େସହି ବିଚାର ଏହି, ଜଗତେର

େଜ ାତିଃ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ େଲାକମାେନ େଜ ାତିଃ ଅେପକା

ବରଂ ଅନକାରକୁ ଭଲ ପାଇେଲ, େଯଣୁ େସମାନଙର କମସବୁ ମନ। 20

କାରଣ େଯ େକହି କୁକମ କେର, େଯ େଜ ାତିଃକୁ ଘୃଣା କେର, ପୁଣି, କାେଳ

ତାହାର କମର େଦାଷ ପକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େସ େଜ ାତିଃ ନିକଟକୁ

ଆେସ ନାହ। 21 କିନୁ େଯ େକହି ସତ ଆଚରଣ କେର, େସ େଜ ାତିଃ

ନିକଟକୁ ଆେସ, େଯପରି ତାହାର କମସବୁ ଈଶରଙଠାେର ସାଧତ େବାଲ

ପକାଶିତ ହୁଏ। 22 ଏଥଉତାେର ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ େସହି ସାନେର େସମାନଙ ସହିତ ରହି ବାପିସ

େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 23 େଯାହନ ମ ଶାଲମ ନିକଟସ ଏେନାନେର ବାପିସ

େଦଉଥେଲ, କାରଣ େସ ସାନେର ବହୁତ ଜଳ ଥଲା, ଆଉ େଲାେକ ଆସି

ବାପିସ ଗହଣ କରୁଥେଲ। 24 େଯଣୁ େଯାହନ େସପଯ ନ କାରାଗାରେର

ନିକିପ େହାଇ ନ ଥେଲ। 25 େସଥମ େର ଶୁଚିକିୟା ସମନେର େଯାହନଙ

ଶିଷ ମାନଙ ପକରୁ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ ଘଟିଲା। 26ଆଉ,

େସମାେନ େଯାହନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ, େଯ ଯଦନ

ନଦୀର ଅପର ପାରିେର ଆପଣଙ ସହିତ ଥେଲ, ଯାହାଙ ସମନେର ଆପଣ

ସାକ େଦଇଅଛନି, େଦଖନୁ, େସ ବାପିସ େଦଉଅଛନି ଓ ସମେସ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନି। 27 େଯାହନ ଉତର େଦେଲ, ସଗରୁ ପଦତ ନ େହେଲ

ମନୁଷ କିଛି ପାପ େହାଇପାେର ନାହ। 28 ମଁୁ େଯ ଖୀଷ ନୁେହଁ, କିନୁ ତାହାଙ

ଆଗେର େପରିତ େହାଇଅଛି, ଏହା ମଁୁ କହିଥଲ େବାଲ ତୁେମମାେନ ନିେଜ

ନିେଜ େମାହର ସାକୀ। 29 େଯ କନ ା ଗହଣ କରନି, େସ ବର, କିନୁ ବରଙ

େଯଉଁ ବନୁ ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙ କଥା ଶୁେଣ, େସ ବରଙ ସର ସକାେଶ

ଅତ ନ ଆନନିତ ହୁଏ। ଅତଏବ, େମାହର ଏହି ଆନନ ପୂଣ େହାଇଅଛି। 30

େସ ଅବଶ ବୃଦି େହଉନୁ, ପୁଣି ମଁୁ ହାସ େହବି। 31 େଯ ଊଦରୁ ଆଗମନ
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କରନି, େସ ସମସଙଠାରୁ େଶଷ; େଯ ପୃଥବୀରୁ ଉତନ, େସ ପାଥବ, ଆଉ

େସ ପାଥବ କଥା କେହ; େଯ ସଗରୁ ଆଗମନ କରନି, େସ ସମସଙଠାରୁ

େଶଷ। 32 େସ ଯାହା େଦଖଅଛନି ଓ ଶୁଣିଅଛନି, ତାହା ସମନେର େସ

ସାକ ଦିଅନି, କିନୁ ତାହାଙର ସାକ େକହି ଗହଣ କେର ନାହ। 33 େଯ

ତାହାଙର ସାକ ଗହଣ କରିଅଛି, ଈଶର େଯ ସତ , ଏହା େସ ମୁଦାଙନ

କରିଅଛି। 34 କାରଣ ଈଶର ଯାହାକୁ େପରଣ କରିଅଛନି, େସ ଈଶରଙ

ବାକ କହନି, େଯଣୁ େସ ପରିମିତ ଭାବେର ପବିତ ଆତା ପଦାନ କରନି

ନାହ। 35 ପିତା ପୁତଙୁ େପମ କରନି, ପୁଣି, ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙ ହସେର

ଅପଣ କରିଅଛନି। 36 େଯ ପୁତଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଅନନ ଜୀବନ

ପାପ େହାଇଅଛି, ମାତ େଯ ପୁତଙୁ ଅମାନ କେର, େସ ଜୀବନ େଦଖବ

ନାହ, କିନୁ େସ ଈଶରଙ େକାଧର ପାତ େହାଇ ରହିଥାଏ। (aiōnios g166)

4ଯୀଶୁ େଯ େଯାହନଙ ଅେପକା ଅଧକ ଶିଷ କରୁଅଛନି ଓ ବାପିସ

େଦଉଅଛନି 2 (ଯଦ ପି ଯୀଶୁ ଆେପ ବାପିସ େଦଉ ନ ଥେଲ, ମାତ

ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େଦଉଥେଲ), ଏହା ଫାରୂଶୀମାେନ ଶୁଣିଅଛନି େବାଲ

େଯେତେବେଳ ପଭୁ ଜାଣିେଲ, 3 େସେତେବେଳ େସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ

ପରିତ ାଗ କରି ପୁନବାର ଗାଲଲୀକୁ ପସାନ କେଲ। 4 କିନୁ ଶମିେରାଣ ମ

େଦଇ ତାହାଙୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 5 େତଣୁ େସ ଯାଇ ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ

େଯାେଷଫଙୁ େଯଉଁ ଭୂମିଖଣିକ ଦାନ କରିଥେଲ, େସଥର ନିକଟବତୀ ସୁଖାର

ନାମକ ଶମିେରାଣର େଗାଟିଏ ନଗରେର ପହଞିେଲ; 6 େସହି ସାନେର

ଯାକୁବଙ କୂପ ଥଲା। ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ପଥଶାନ େହାଇଥବାରୁ େସହି କୂପ

ନିକଟେର ବସିପଡ଼ିେଲ। େସେତେବେଳ ମ ାହ େହାଇଥଲା। 7ଆଉ, ଜେଣ

ଶମିେରାଣୀୟା ସୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମେନ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ।” 8କାରଣ ତାହାଙର ଶିଷ ମାେନ ଖାଦ କିଣିବା

ନିମେନ ନଗରକୁ ଯାଇଥେଲ। 9 େସଥେର ଶମିେରାଣୀୟା ସୀ ତାହାଙୁ

କହିଲା, ଆପଣ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ େହାଇ କିପରି ଶମିେରାଣୀୟା ସୀ େଯ ମଁୁ,

େମାʼ ହାତରୁ ପିଇବାକୁ ମାଗୁଅଛନି? କାରଣ ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ ସହିତ

ଯିହୁଦୀମାନଙର ବ ବହାର ନାହ। 10 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ,

“ଈଶରଙ ଦାନ ଓ େମାେତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ େବାଲ େଯ ତୁମକୁ କହୁଅଛନି,

େସ କିଏ, ଏହା ଯଦି ତୁେମ ଜାଣିଥାଆନ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ ତାହାଙୁ
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ମାଗିଥାଆନ, ଆଉ େସ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଜଳ େଦଇଥାଆେନ।” 11 େସହି

ସୀେଲାକ ତାହାଙୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କାଢ଼ିବା ନିମେନ ଆପଣଙ

ନିକଟେର େକୗଣସି ପାତ ନାହ ପୁଣି, କୂଅ ତ ଗଭୀର; େତେବ ଆପଣ

େକଉଁଠାରୁ େସହି ଜୀବନ ଜଳ ପାଇଅଛନି? 12 ଆମମାନଙର େଯଉଁ

ପିତୃପୁରୁଷ ଯାକୁବ ଆମମାନଙୁ ଏହି କୂଅ େଦଇଥେଲ, ଆଉ ଆେପ,

ପୁଣି, ତାହାଙ ପୁତମାେନ ଓ ପଶୁପଲ ଏଥରୁ ପାନ କରିଥେଲ, ତାଙଠାରୁ

କି ଆପଣ େଶଷ? 13 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, “େଯ େକହି ଏହି

ଜଳ ପାନ କେର, େସ ପୁନବାର ତୃଷିତ େହବ; 14 କିନୁ ମଁୁ େଯଉଁ ଜଳ

େଦବି, ତାହା େଯ େକହି ପାନ କରିବ, େସ େକେବ େହଁ ତୃଷିତ େହବ ନାହ,

ବରଂ ମଁୁ ତାହାକୁ େଯଉଁ ଜଳ େଦବି, ତାହା ଅନନ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର

ନିଝର ସରୂେପ ତାହାଠାେର ଉଚୁଳି ଉଠୁଥବ।” (aiōn g165, aiōnios g166)

15 ସୀେଲାକଟି ତାହାଙୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, େମାେତ େଯପରି େଶାଷ ନ

ଲାେଗ, ପୁଣି, ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମେନ ଏେତ ବାଟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନ

ପେଡ଼, ଏଥନିମେନ େମାେତ େସହି ଜଳ ଦିଅନୁ। 16ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ଯାଅ, ତୁମ ସାମୀକୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆସ।” 17 ସୀେଲାକଟି ତାହାଙୁ ଉତର

େଦଲା, େମାହର ସାମୀ ନାହ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ସାମୀ

ନାହ, ଏହା ତ ଠି କହିଲ; 18 କାରଣ ତୁମର ପାଞ ସାମୀ ଥେଲ, ଆଉ

ବତମାନ ତୁମ ପାଖେର େଯ ଅଛି, େସ ତୁମର ସାମୀ ନୁେହଁ; ଏହା ସତ

କହିଅଛ।” 19 ସୀେଲାକଟି ତାହାଙୁ କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ େଯ ଜେଣ

ଭାବବାଦୀ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣି ପାରୁଅଛି। 20ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଏହି

ପବତେର ଉପାସନା କେଲ; ଆଉ, ଆପଣମାେନ କହୁଅଛନି, େଯଉଁ ସାନେର

ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଅଛି। 21 ଯୀଶୁ

ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେଗା ନାରୀ, େମାʼ କଥା ବିଶାସ କର, େଯଉଁ ସମୟେର

ତୁେମମାେନ ଏହି ପବତେର କିମା ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ପିତାଙର ଉପାସନା

କରିବ ନାହ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 22ଯାହାକୁ ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ,

ତାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥାଅ; ଯାହାଙୁ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, ତାହାଙୁ ଉପାସନା

କରୁଥାଉ, କାରଣ ପରିତାଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଆେସ। 23 କିନୁ େଯଉଁ

ସମୟେର ସତ ଉପାସକମାେନ ଆତାେର ଓ ସତ େର ଈଶର ପିତାଙର

ଉପାସନା କରିେବ, େସପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; ପୁଣି, ବତମାନ ସୁଦା ଉପସିତ;
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କାରଣ ପିତା ଏହି ପକାର ଉପାସକ ଚାହାନି। 24 ଈଶର ଆତା ଅଟନି, ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ତାହାଙର ଉପାସନା କରନି, େସମାେନ ଆତାେର ଓ ସତ େର

ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ।” 25 ସୀେଲାକଟି ତାହାଙୁ କହିଲା, ମସୀହ,

ଯାହାଙୁ ଖୀଷ କହନି, େସ ଆସୁଅଛନି େବାଲ ମଁୁ ଜାେଣ; େଯେତେବେଳ େସ

ଆସିେବ, େସ ଆମମାନଙୁ ସମସ ବିଷୟ ଜଣାଇେବ। 26ଯୀଶୁ ତାହାକୁ

କହିେଲ, “ତୁମ ସହିତ କଥା କହୁଅଛି େଯ ମଁୁ, ମଁୁ େସହି ଅେଟ।” 27 ଏପରି

ସମୟେର ତାହାଙର ଶିଷ ମାେନ ଆସି ତାହାଙୁ ଜେଣ ସୀେଲାକ ସହିତ

କଥାବାତା କରୁଥବା େଦଖ ଚମତୃତ େହେଲ, ତଥାପି ଆପଣ କଅଣ ଚାହାନି,

କିମା କାହକି ତାହା ସାଙେର କଥା କହୁଅଛନି, ଏହା େକହି ପଚାରିେଲ

ନାହ। 28 େସଥେର େସହି ସୀ ଆପଣା ଜାହାଲା େଥାଇେଦଇ ନଗରକୁ ଯାଇ

େଲାକମାନଙୁ କହିଲା, ଆସ, ଜଣଙୁ େଦଖବ, 29 ମଁୁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି,

େସହିସବୁ େସ େମାେତ କହିେଲ; େସ େକଜାଣି ଖୀଷ େହେବ ପରା? 30

ଏଥେର େଲାେକ ନଗରରୁ ବାହାରି ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

31ଇତିମ େର ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କରି କହିେଲ, େହ ଗୁରୁ,

େଭାଜନ କରନୁ। 32 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େଯଉଁ

ଖାଦ ବିଷୟ ଜାଣ ନାହ, େଭାଜନ କରିବା ନିମେନ େମାହର ଏପରି ଖାଦ

ଅଛି।” 33 େତଣୁ ଶିଷ ମାେନ ପରସର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େକହି ତାହାଙୁ

ଖାଦ ଆଣି େଦଇଅଛି ପରା? 34 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର

େପରଣକତାଙ ଇଚା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙର କାଯ ସମାପ କରିବା,

ଏହା ହ େମାହର ଖାଦ । 35 ଶସ କାଟିବାକୁ ଆହୁରି ଚାରି ମାସ ଅଛି, ଏହା

କି ତୁେମମାେନ କହୁ ନାହଁ? େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େକତଗୁଡ଼ିକ ପତି

ଦୃଷିପାତ କର; େସହିସବୁ କଟାଯିବା ନିମେନ ପାଚିଗଲାଣି। 36 ଏେବ ସୁଦା

କଟାଳି ମୂଳ ପାଉଅଛି ଓ ଅନନ ଜୀବନ ନିମେନ ଫଳ ସଂଗହ କରୁଅଛି,

େଯପରି ବୁଣାଳୀ ଓ କଟାଳି ଉଭୟ ମିଳି ଆନନ କରନି। (aiōnios g166) 37

କାରଣ ଜେଣ ବୁେଣ ଓ ଅନ ଜେଣ କାେଟ, ଏହି କଥା ଏ ସମନେର ସତ ।

38 ତୁେମମାେନ ଯାହା ନିମେନ ପରିଶମ କରି ନାହଁ, ତାହା କାଟିବା ପାଇଁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ପଠାଇଲ; ଅନ ମାେନ ପରିଶମ କରିଅଛନି, ଆଉ ତୁେମମାେନ

େସମାନଙ ପରିଶମର ଫଳ ପାଉଅଛ।” 39 ମଁୁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି,

େସହିସବୁ େସ େମାେତ କହିେଲ େବାଲ େଯଉଁ ସୀେଲାକ ସାକ େଦଇଥଲା,
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ତାହାର କଥା େହତୁ େସହି ନଗରର ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ

ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ। 40 ଅତଏବ, େସହି ଶମିେରାଣୀୟମାେନ

ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନଙ ସହିତ ରହିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ

କେଲ, ଆଉ େସ ଦୁଇ ଦିନ େସ ସାନେର ରହିେଲ। 41 ପୁଣି, ତାହାଙ ବାକ

େହତୁ ଆହୁରି ଅେନକ େଲାକ ବିଶାସ କେଲ। 42ଆଉ, େସମାେନ େସହି

ସୀେଲାକକୁ କହିେଲ, ଏେବ ତୁମ କଥା େହତୁ ଆେମମାେନ ବିଶାସ କରୁ

ନାହଁୁ, ବରଂ ଆେମମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଶୁଣିଅଛୁ, ପୁଣି, ଏ େଯ ପକୃତେର

ଜଗତର ତାଣକତା, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣିଅଛୁ। 43 େସହି ଦୁଇ ଦିନ ପେର

େସ େସଠାରୁ ବାହାରି ଗାଲଲୀକୁ ଗେଲ। 44 କାରଣ ଭାବବାଦୀ ସେଦଶେର

ଆଦର ପାଆନି ନାହ େବାଲ ଯୀଶୁ ଆେପ ସାକ େଦେଲ। 45 ପୁଣି, େସ

ଗାଲଲୀକୁ ଆସେନ, ପବ ସମୟେର େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଯାହା ଯାହା

କରିଥେଲ, େସହିସବୁ େଦଖଥବାରୁ ଗାଲଲୀୟମାେନ ତାହାଙୁ ଗହଣ କେଲ,

େଯଣୁ େସମାେନ ମ ପବକୁ ଯାଇଥେଲ। 46 ଏଥମ େର ଗାଲଲୀର େଯଉଁ

କାନା ନଗରେର େସ ଜଳକୁ ଦାକାରସ କରିଥେଲ, େସ ସାନକୁ େସ ପୁନବାର

ଗେଲ। ଆଉ ଜେଣ ରାଜକମଚାରୀ ଥେଲ, ତାହାଙ ପୁତ କଫନାହୂମେର

ପୀଡ଼ିତ ଥଲା। 47ଯୀଶୁ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶରୁ ଗାଲଲୀକୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନି,

ଏହା ଶୁଣି େସ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସ େଯପରି ଆସି ତାହାଙ ପୁତକୁ

ସୁସ କରନି, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ

େସ ମୃତବ େହାଇଥଲା। 48 େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଚିହ ଓ

ଅଦୁତ କମମାନ ନ େଦଖେଲ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାେର ବିଶାସ କରିବ

ନାହ।” 49ରାଜକମଚାରୀ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ପଭୁ, େମାହର ପିଲାଟି

ମରିବା ପୂବରୁ ଆସନୁ। 50 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁମର ପୁଅ

ବଞିବ।” ଯୀଶୁ େସହି ବ କିଙୁ େଯଉଁ ବାକ କହିେଲ, େସ ତାହା ବିଶାସ କରି

ଚାଲଗେଲ। 51 ପୁଣି, େସ ଯାଉ ଯାଉ ତାହାଙ ଦାସମାେନ ତାହାଙୁ େଭଟି

ତାଙର ପୁତ ବଞିଲାଣି େବାଲ କହିେଲ। 52 େତଣୁ େକଉଁ ଦଣେର ତାହାର

ସୁସତା େହଲା, ତାହା େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ। େସଥେର େସମାେନ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, କାଲ ଅପରାହ ପାୟ େଗାଟାଏ େବେଳ ତାହାକୁ ଜର

ଛାଡ଼ିଗଲା। 53ଏଥେର ପିତା ବୁଝିେଲ େଯ, ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଦଣେର “ତୁମର

ପୁତ ବଞିଲାଣି” େବାଲ ତାହାଙୁ କହିଥେଲ, ଠି େସହି ସମୟେର ଏହା
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ଘଟିଥଲା। ଆଉ, େସ ଆେପ ଓ ତାହାଙ ସମସ ପରିବାର ବିଶାସ କେଲ। 54

ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶରୁ ପୁନବାର ଗାଲଲୀ ପେଦଶକୁ ଆସି ଯୀଶୁ ଏହି ଦିତୀୟ

ଆଶଯ କମ ସାଧନ କେଲ।

5ଏଥଉତାେର ଯିହୁଦୀମାନଙର େଗାଟିଏ ପବ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତା କେଲ। 2 ଯିରୂଶାଲମ ସହରର େମଷଦାର

ନିକଟେର େଗାଟିଏ େପାଖରୀ ଅଛି; ଏବୀ ଭାଷାେର ତାହାକୁ େବେଥ ଦା

େବାଲ କହନି, ତାହାର ପାେଞାଟି ମଣପ। 3 େସଗୁଡ଼ିକେର ଅେନକ ଅେନକ

ପୀଡ଼ିତ, ଅନ, ଖଞ ଓ ଶୁଷାଙ ପଡ଼ିରହୁଥେଲ। [େସମାେନ ଜଳସଞଳନ

ଅେପକାେର ରହୁଥେଲ; 4 କାରଣ େକୗଣସି େକୗଣସି ସମୟେର ପଭୁଙର

ଜେଣ ଦୂତ ପୁଷରିଣୀେର ଅବତରଣ କରି ଜଳ କମାଉଥେଲ, ଆଉ ଜଳ

କମିଲା ପେର େଯ େକହି ପଥମେର େସଥେର ପେବଶ କରୁଥଲା, େସ

େଯେକୗଣସି େରାଗେର ଆକାନ େହାଇଥେଲ ସୁଦା ସୁସ େହଉଥଲା।] 5

େସଠାେର ଅଠତିରିଶି ବଷାବଧ େରାଗଗସ ଜେଣ େଲାକ ଥଲା। 6ଯୀଶୁ

ତାହାକୁ ପଡ଼ିରହିଥବା େଦଖ ବହୁକାଳର େରାଗୀ େବାଲ ଜାଣି ତାହାକୁ

ପଚାରିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ସୁସ େହବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ?” 7 େରାଗୀଟି

ତାହାଙୁ ଉତର େଦଲା, ମହାଶୟ, ଜଳ କମିବା ସମୟେର େମାେତ େପାଖରୀ

ଭତରକୁ େଘନିଯିବା ପାଇଁ େମାହର େକହି ନାହ; ଆଉ, ମଁୁ ଯାଉ ଯାଉ

ଅନ ଜେଣ େମାʼ ଆଗରୁ ପଶିଯାଏ। 8 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ,

ତୁମର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ।” 9 େସହିକଣି େସ େଲାକଟି ସୁସ େହଲା ଓ

ଆପଣାର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲବାକୁ ଲାଗିଲା। େସହି ଦିନ ବିଶାମବାର ଥଲା।

10 ଅତଏବ, େକେତକ ଯିହୁଦୀ େନତାମାେନ ସୁସ େହାଇଥବା େଲାକକୁ

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଜି ବିଶାମବାର, ଖଟିଆ େବାହିେନଇଯିବା ତୁମ ନିମେନ

ବିଧସଙତ ନୁେହଁ। 11କିନୁ, େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦଲା, େଯ େମାେତ

ସୁସ କେଲ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁମର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ।” 12

େସମାେନ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, ତୁମର ଖଟିଆ େଘନି ଚାଲ େବାଲ େଯ ତୁମକୁ

କହିଲା, େସ େଲାକ କିଏ? 13 କିନୁ େସ କିଏ, ତାହା େସହି ସୁସ େହାଇଥବା

େଲାକ ଜାଣି ନ ଥଲା, କାରଣ େସ ସାନେର ବହୁତ େଲାକ ଥବାରୁ ଯୀଶୁ

ଅେଗାଚରେର ଚାଲଯାଇଥେଲ। 14ଏହାପେର ଯୀଶୁ ମନିରେର ତାହାର

େଦଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁେମ ସୁସ େହାଇଅଛ, ଆଉ ପାପ
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କର ନାହ, େଯପରି ତୁମ ପତି ଅଧକ ଦୁଦଶା ନ ଘେଟ।” 15 େସହି େଲାକ

ଚାଲଯାଇ, େଯ ତାହାକୁ ସୁସ କରିଥେଲ, େସ ଯୀଶୁ େବାଲ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ

କହିଲା। 16 େତଣୁ ଯୀଶୁ ବିଶାମବାର ଦିନେର ଏହା କରୁଥବାରୁ ଯିହୁଦୀମାେନ

ତାହାଙୁ ତାଡ଼ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 17 ମାତ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “େମାହର ପିତା ଏପଯ ନ କାଯ କରୁଅଛନି, ଆଉ ମଁୁ ମ

କରୁଅଛି।” 18 ଏହି କାରଣରୁ ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ

ଆହୁରି ଅଧକ େଚଷା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଯଣୁ େସ େଯ ବିଶାମବାର ବିଧ

ଲଙନ କରୁଥେଲ, େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଈଶରଙୁ ଆପଣା ପିତା େବାଲ

କହି ନିଜକୁ ଈଶରଙ ସହିତ ସମାନ କରୁଥେଲ। 19 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ପୁତ ପିତାଙୁ ଯାହା

କରୁଥବା େଦଖନି, ତାହା ଛଡ଼ା େସ ନିେଜ କିଛି ହ କରିପାରନି ନାହ। କାରଣ

େସ ଯାହା ଯାହା କରନି, ପୁତ ମ େସହିସବୁ େସପକାେର କରନି। 20କାରଣ

ପିତା ପୁତଙୁ େସହ କରନି, ପୁଣି, ଆେପ ଯାହା ଯାହା କରନି, େସହିସବୁ

ତାହାଙୁ େଦଖାନି, ଆଉ ତୁେମମାେନ େଯପରି ଚମତୃତ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ େସ

ତାହାଙୁ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ ମହତ କମ େଦଖାଇେବ। 21 େଯଣୁ ପିତା

େଯପକାେର ମୃତମାନଙୁ ଉତାପନ କରି ଜୀବିତ କରନି, େସହି ପକାେର

ପୁତ ମ ଯାହାଯାହାକୁ ଇଚା, େସମାନଙୁ ଜୀବିତ କରନି। 22ପୁଣି, ପିତା

ମ କାହାର ବିଚାର କରନି ନାହ, ମାତ ସମେସ ପିତାଙୁ େଯଉଁ ପକାେର

ସମାଦର କରନି, େସହି ପକାେର ପୁତଙୁ ମ େଯପରି ସମାଦର କରିେବ,

େସଥନିମେନ ପୁତଙୁ ସମସ ବିଚାର କରିବାର ଅଧକାର େଦଇଅଛନି। 23

େଯ ପୁତଙୁ ସମାଦର କେର ନାହ, େସ ତାହାଙର େପରଣକତା ପିତାଙୁ ମ

ସମାଦର କେର ନାହ। 24ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ େମାହର

ବାକ ଶୁଣି େମାହର େପରଣକତାଙୁ ବିଶାସ କେର, େସ ଅନନ ଜୀବନ

ପାପ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େସ ବିଚାରିତ ନ େହାଇ ବରଂ ମୃତୁ କୁ ଅତିକମ କରି

ଜୀବନେର ପେବଶ କରିଅଛି। (aiōnios g166) 25 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି, େଯଉଁ ସମୟେର ମୃତମାେନ ଈଶରଙ ପୁତଙ ସର ଶୁଣିେବ ଓ

େଯଉଁମାେନ ଶୁଣିେବ, େସମାେନ ଜୀବିତ େହେବ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି,

ପୁଣି, ବତମାନ ସୁଦା ଉପସିତ। 26 କାରଣ ପିତା େଯପରି ସୟଂଜୀବୀ,

େସହିପରି େସ ପୁତଙୁ ମ ସୟଂଜୀବୀ େହବାକୁ େଦଇଅଛନି; 27ଆଉ, େସ
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ମନୁଷ ପୁତ େହବାରୁ େସ ତାହାଙୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧକାର େଦେଲ। 28

ଏଥେର ଚମତୃତ ହୁଅ ନାହ, କାରଣ େଯଉଁ ସମୟେର ସମାଧସ ସମେସ

ତାହାଙ ସର ଶୁଣିେବ ଏବଂ େଯଉଁମାେନ ସତମ କରିଅଛନି, 29 େସମାେନ

ଜୀବନର ପୁନରୁତାନ ନିମେନ ଓ େଯଉଁମାେନ ଅସ କମ କରିଅଛନି,

େସମାେନ ଦଣର ପୁନରୁତାନ ନିମେନ ବାହାର େହାଇ ଆସିେବ, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି।” 30 “ମଁୁ ନିେଜ କିଛି କରିପାେର ନାହ; ମଁୁ େଯପରି ଶୁେଣ,

େସହିପରି ବିଚାର କେର, ଆଉ େମାହର ବିଚାର ଯଥାଥ, କାରଣ ମଁୁ ଆପଣାର

ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ େଚଷା ନ କରି େମାହର େପରଣକତାଙର ଇଚା

ସାଧନ କରିବାକୁ େଚଷା କେର। 31ଯଦି ମଁୁ ନିଜ ବିଷୟେର ସାକ ଦିଏ,

ତାହାେହେଲ େମାହର ସାକ ସତ ନୁେହଁ। 32 େମାʼ ବିଷୟେର େଯ ସାକ

ଦିଅନି, େସ ଆଉ ଜେଣ; ପୁଣି, େମାʼ ବିଷୟେର ତାହାଙର ସାକ େଯ ସତ ,

ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ। 33 ତୁେମମାେନ େଯାହନଙ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଅଛ

ଓ େସ ସତ ସପକେର ସାକ େଦଇଅଛନି; 34 କିନୁ ମଁୁ ମନୁଷ ଠାରୁ

ସାକ ଗହଣ କେର ନାହ, ବରଂ ତୁେମମାେନ େଯପରି ପରିତାଣ ପାପ ହୁଅ,

େସଥପାଇଁ ଏହିସବୁ କହୁଅଛି। 35 େସ ଜଳନ ଓ େତେଜାମୟ ପଦୀପ

ଥେଲ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଅଳ କାଳ ତାହାଙ େଜ ାତିଃେର ଉଲାସ କରିବା

ନିମେନ ଇଚୁକ େହଲ। 36 କିନୁ େଯାହନଙର ସାକ ଅେପକା େମାହର

ଗୁରୁତର ସାକ ଅଛି, କାରଣ ପିତା େମାେତ େଯ େଯ କାଯ ସମାପ କରିବାକୁ

େଦଇଅଛନି, େଯ ସମସ କମ ମଁୁ କରୁଅଛି, ପିତା େମାେତ େପରଣ କରିଅଛନି

େବାଲ େସହିସବୁ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଅଛି। 37 ଆଉ, େଯଉଁ

ପିତା େମାେତ େପରଣ କେଲ, େସ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ େଦଇଅଛନି।

ତୁେମମାେନ େକେବ େହଁ ତାହାଙର ସର ଶୁଣି ନାହଁ ବା ତାହାଙର ଆକାର

େଦଖ ନାହଁ, 38 ପୁଣି, ତାହାଙ ବାକ ତୁମମାନଙ ଅନରେର ସାନ ପାଇ

ନାହ, କାରଣ େସ ଯାହାଙୁ େପରଣ କେଲ, ତାହାଙୁ ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରୁ

ନାହଁ। 39 ତୁେମମାେନ ଧମଶାସ ଅନୁସନାନ କରୁଅଛ, କାରଣ େସଥେର

ଅନନ ଜୀବନ ପାପ େହାଇଅଛ େବାଲ ମେନ କରୁଅଛ; ଆଉ, େସହି ଧମଶାସ

େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଅଛି। (aiōnios g166) 40 କିନୁ ତୁେମମାେନ

ଜୀବନ ପାପ େହବା ନିମେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚା କରୁ ନାହଁ। 41

ମଁୁ ମନୁଷ ମାନଙଠାରୁ େଗୗରବ ଗହଣ କେର ନାହ, 42 ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ
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ଜାଣିଅଛି, ତୁମମାନଙ ଅନରେର ଈଶରଙ େପମ ନାହ। 43 ମଁୁ େମାହର

ପିତାଙ ନାମେର ଆସିଅଛି, ଆଉ ତୁେମମାେନ ତ େମାେତ ଗହଣ କରୁ

ନାହଁ; ଅନ ଜେଣ ଯଦି ନିଜ ନାମେର ଆସିବ, େତେବ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ

ଗହଣ କରିବ। 44 ତୁେମମାେନ କିପରି ବିଶାସ କରିପାର? ତୁେମମାେନ

ତ ପରସରଠାରୁ େଗୗରବ ଗହଣ କରୁଅଛ, ପୁଣି, ଏକମାତ ଈଶରଙଠାରୁ

େଯଉଁ େଗୗରବ, ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ େଚଷା କରୁ ନାହଁ। 45 ମଁୁ େଯ ପିତାଙ

ଛାମୁେର ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରିବି, ଏହା ମେନ କର ନାହ;

େଯଉଁ େମାଶାଙଠାେର ତୁେମମାେନ ଭରସା ରଖଅଛ, େସ ତୁମମାନଙ

ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛନି। 46କାରଣ ତୁେମମାେନ ଯଦି େମାଶାଙୁ

ବିଶାସ କରିଥାଆନ, େତେବ େମାେତ ବିଶାସ କରିଥାଆନ, େଯଣୁ େସ େମାʼ

ବିଷୟେର େଲଖଅଛନି। 47 କିନୁ ତୁେମମାେନ ଯଦି ତାହାଙ ଲଖତ ବାକ

ବିଶାସ କରୁ ନାହଁ, େତେବ କିପରି େମାହର ବାକ ବିଶାସ କରିବ?”

6ଏଥଉତାେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲୀ ସମୁଦର, ଅଥା , ତିବିରୀୟା ହଦର

ଆରପାରିକୁ ଗେଲ। 2 ଆଉ, େସ େରାଗୀମାନଙ ପତି େଯଉଁ େଯଉଁ

ଆଶଯ କମ କରୁଥେଲ, େସହିସବୁ େଦଖ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ତାହାଙ

ପଶା ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3 େସଥେର ଯୀଶୁ ପବତ ଉପରକୁ

ଯାଇ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େସଠାେର ବସିେଲ। 4 େସେତେବେଳ

ଯିହୁଦୀମାନଙ ନିସାର ପବ ନିକଟବତୀ ଥଲା। 5 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଦୃଷିପାତ କରି

ବହୁସଂଖ କ େଲାକଙୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସିବା େଦଖ ଫଲପଙୁ କହିେଲ,

“ଏମାନଙର େଭାଜନ ନିମେନ ଆେମମାେନ େକଉଁଠାରୁ ରୁଟି କିଣିବା?”

6 କିନୁ େସ ତାହାଙୁ ପରୀକା କରିବା ଉେଦଶ େର ଏହା କହିେଲ, କାରଣ

େସ କଅଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି, ତାହା େସ ନିେଜ ଜାଣିଥେଲ। 7ଫଲପ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ପେତ କ ଜଣ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ

ନିମେନ ଦୁଇଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ ର ରୁଟି ଯେଥଷ ନୁେହଁ। 8

ଶିେମାନ ପିତରଙର ଭାଇ ଆନିୟ ନାମକ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଏଠାେର ଜେଣ ବାଳକ ଅଛି, 9ତାହା ପାଖେର ଯଅର

ପାେଞାଟି ରୁଟି ଓ ଦୁଇଟି ଭଜା ମାଛ ଅଛି, କିନୁ ଏେତ େଲାକଙ ପାଇଁ ତାହା

କଅଣ େହବ? 10ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଲାକମାନଙୁ ବସାଅ।” େସ ସାନେର

ବହୁତ ଘାସ ଥଲା। େତଣୁ ସଂଖ ାେର ପାୟ ପାଞ ହଜାର ପୁରୁଷ ବସିେଲ। 11
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େସଥେର ଯୀଶୁ େସହି ରୁଟି େଘନି ଧନ ବାଦ େଦଇ ବସିଥବା େଲାକମାନଙୁ

ତାହା ବାଣିେଦେଲ, େସହି ପକାେର ମାଛ ମ ବାଣିେଦେଲ, େସମାେନ

େଯେତ ଚାହେଲ, େସେତ େଦେଲ। 12ଆଉ, େସମାେନ ପରିତୃପ ହୁଅେନ,

େସ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯପରି କିଛି ନଷ ନ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ

ବଳିଥବା ଭଙା ଖଣଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କର।” 13 େସଥେର େସମାେନ େସହିସବୁ

ଏକାଠି କେଲ, ପୁଣି, େଲାକମାନଙର ଖାଇବା ପେର ଯଅର େସହି ପାଞ

ରୁଟିରୁ େଯଉଁ ଭଙାଯାଇଥବା ଖଣଗୁଡ଼ିକ ବଳିଥଲା, େସଥେର େସମାେନ ବାର

େଟାେକଇ ପୂଣ କେଲ। 14 େତଣୁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ କୃତ ଆଶଯ କମ

େଦଖ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଜଗତକୁ େଯଉଁ ଭାବବାଦୀଙର ଆସିବାର ଥଲା,

ଏ ନିଶୟ େସହି। 15 ଅତଏବ, େସମାେନ ଆସି ରାଜା କରିବା ନିମେନ େଯ

ତାହାଙୁ ବଳପୂବକ ଧରିବାକୁ ଉଦ ତ ଅଟନି, ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ପୁନବାର

ଅନର େହାଇ ଏକାକୀ ପବତକୁ ବାହାରିଗେଲ। 16ସନ ା ହୁଅେନ ତାହାଙ

ଶିଷ ମାେନ ସମୁଦକୂଳକୁ ଗେଲ 17 ଓ େନୗକାେର ଚଢ଼ି ସମୁଦ େସପାରସ

କଫନାହୂମ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଅନକାର େହାଇଗଲା, ପୁଣି, ଯୀଶୁ

େସପଯ ନ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି ନ ଥେଲ, 18ଆଉ ପବଳ ପବନ

ବହୁଥବାରୁ ସମୁଦେର ଲହଡ଼ି ଉଠୁଥଲା। 19ଇତିମ େର େସମାେନ ପାୟ

େଦଢ଼ ବା ଦୁଇ େକାଶ ବାହିଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ ସମୁଦ ଉପେର ଚାଲ େନୗକା

ନିକଟକୁ ଆସୁଥବା େଦଖ ଭୀତ େହେଲ। 20 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଏ ତ ମଁୁ, ଭୟ କର ନାହ।” 21 େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ େନୗକାେର

େନବାକୁ ଇଚୁକ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ ସାନକୁ ଯାଉଥେଲ, େନୗକାଟି

ତ କଣା େସହି ସାନେର ପହଞିଲା। 22 େସ ସାନେର େଗାଟିଏ ସାନ

େନୗକା ବ ତୀତ େଯ ଅନ େକୗଣସି େନୗକା ନ ଥଲା, ଆଉ େସଥେର େଯ

ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ ଯାଇ ନ ଥେଲ, ମାତ େକବଳ ତାହାଙ

ଶିଷ ମାେନ ଯାଇଥେଲ, ଏହା େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତହ ଆରଦିନ ସମୁଦ

େସପାରିେର ଠିଆ େହାଇଥେଲ, େସମାେନ େଦଖଥେଲ। 23 ପଭୁ ଧନ ବାଦ

େଦଲା ଉତାେର େସମାେନ େଯଉଁ ସାନେର ରୁଟି େଭାଜନ କରିଥେଲ,

େସହି ସାନ ନିକଟକୁ ତିବିରୀୟାରୁ ଆଉ େକେତକ େନୗକା ଆସିଲା; 24

ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କିମା ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େଯ େସଠାେର ନାହାନି, ଏହା

େଯେତେବେଳ େଲାକସମୂହ େଦଖେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସହି
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ସମସ ସାନ େନୗକାଗୁଡ଼ିକେର ଚଢ଼ି ଯୀଶୁଙୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ କଫନାହୂମକୁ

ଆସିେଲ। 25ଆଉ, େସମାେନ ସମୁଦ େସପାରିେର ତାହାଙ େଦଖା ପାଇ

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ, ଆପଣ େକେତେବେଳ ଏଠାକୁ ଆସିେଲ? 26

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି,

ଆଶଯ କମ େଦଖବାରୁ େଯ ତୁେମମାେନ େମାହର ଅେନଷଣ କରୁଅଛ, ତାହା

ନୁେହଁ, ମାତ ରୁଟି ଖାଇ ପରିତୃପ େହବାରୁ େମାହର ଅେନଷଣ କରୁଅଛ।

27କୟୀ ଭକ ନିମେନ ଶମ ନ କରି, ବରଂ େଯଉଁ ଅନନ ଜୀବନଦାୟକ

ଭକ ଅକୟ ରେହ, େସଥନିମେନ ଶମ କର; େସହି ଭକ ମନୁଷ ପୁତ

ତୁମମାନଙୁ େଦେବ, କାରଣ ତାହାଙୁ ପିତା, ଅଥା , ଈଶର ମୁଦାଙିତ

କେଲ।” (aiōnios g166) 28 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ,

ଈଶରଙ କାଯ ସବୁ କରିବା ନିମେନ ଆମମାନଙୁ କଅଣ କରିବାକୁ େହବ?

29ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଈଶର ଯାହାଙୁ େପରଣ କରିଅଛନି,

ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରିବା ହ ଈଶରଙ କାଯ ଅେଟ।” 30 େସଥେର

େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ଆପଣ ଚିହସରୂପ କଅଣ

କରୁଅଛନି େଯ, ତାହା େଦଖ ଆେମମାେନ ଆପଣଙୁ ବିଶାସ କରିପାରୁ? 31

ଆପଣ କଅଣ ସାଧନ କରୁଅଛନି? ଆମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷ ପାନରେର

ମାନା େଭାଜନ କରୁଥେଲ, େଯପରି େଲଖାଅଛି, େଭାଜନ କରିବା ନିମେନ

େସ େସମାନଙୁ ସଗରୁ ଆହାର େଦେଲ। 32 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େମାଶା ତୁମମାନଙୁ ସଗରୁ

ଆହାର େଦଇ ନାହାନି, କିନୁ େମାହର ପିତା ତୁମମାନଙୁ ସଗରୁ ପକୃତ

ଆହାର ଦିଅନି; 33 କାରଣ େଯଉଁ ଆହାର ସଗରୁ ଅବତରଣ କରି ଜଗତକୁ

ଜୀବନ ପଦାନ କେର, ତାହା ଈଶରଦତ ଆହାର।” 34 େସମାେନ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, ପଭୁ, ସବୁେବେଳ ଆମମାନଙୁ ଏହି ଆହାର ଦିଅନୁ। 35 େସଥେର

ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର; େଯ େମାʼ

ନିକଟକୁ ଆେସ, େସ କଦାପି କୁଧତ େହବ ନାହ, ଆଉ େଯ େମାʼଠାେର

ବିଶାସ କେର, େସ କଦାପି ତୃଷିତ େହବ ନାହ। 36 କିନୁ ତୁେମମାେନ େମାେତ

େଦଖେଲ େହଁ େଯ ବିଶାସ କରୁ ନାହଁ, ଏହା ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛି। 37ପିତା

େଯଉଁ ସମସଙୁ େମାେତ ଦାନ କରନି, େସମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିେବ;

ଆଉ, େଯ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆେସ, ତାହାକୁ ମଁୁ େକୗଣସି ପକାେର ବାହାର
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କରିେଦବି ନାହ; 38 କାରଣ ମଁୁ ନିଜ ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ ଅବତରଣ ନ

କରି ବରଂ େମାହର େପରଣକତାଙ ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ ସଗରୁ ଅବତରଣ

କରିଅଛି। 39ଆଉ, େମାହର େପରଣକତା େଯଉଁ ସମସଙୁ େମାେତ ଦାନ

କରିଅଛନି, େସମାନଙ ମ ରୁ କାହାକୁ ହ େଯପରି ମଁୁ ନ ହରାଇ ବରଂ େଶଷ

ଦିନେର ତାହାକୁ ଉତାପନ କରିବି, ଏହା ତାହାଙର ଇଚା। 40 କାରଣ େଯ

େକହି ପୁତଙୁ ଦଶନ କରି ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ େଯପରି ଅନନ

ଜୀବନ ପାପ ହୁଏ, ଏହା ହ େମାହର ପିତାଙର ଇଚା; ଆଉ, ମଁୁ ତାହାକୁ

େଶଷ ଦିନେର ଉତାପନ କରିବି। (aiōnios g166) 41ମଁୁ ସଗରୁ ଅବତୀଣ

େହାଇଥବା ଆହାର ଅେଟ,” େସ ଏହା କହିବାରୁ ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙ

ବିରୁଦେର ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 42 ଏ କଅଣ େଯାେଷଫର

ପୁଅ ଯୀଶୁ ନୁେହଁ, ଆଉ ଆେମମାେନ କଅଣ ଏହାର ପିତାମାତାକୁ ଜାଣୁ

ନାହଁୁ? େତେବ “ମଁୁ ସଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି” େବାଲ େସ ଏେବ କିପରି

କହୁଅଛି? 43ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଆପଣା ଆପଣା ମ େର

ବଚସା କର ନାହ। 44 େମାହର େପରଣକତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକଷଣ କରନି,

େକବଳ େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିପାେର, ଆଉ ମଁୁ େଶଷ ଦିନେର ତାହାକୁ

ଉତାପନ କରିବି। 45ଭାବବାଦୀମାନଙ ଧମଶାସେର ଲଖତ ଅଛି, ‘ସମେସ

ଈଶରଙ ଦାରା ଶିକା ପାପ େହେବ।’ େଯ େକହି ପିତାଙଠାରୁ ଶବଣ କରି

ଶିକା ଲାଭ କରିଅଛି, େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆେସ। 46 େକହି େଯ ପିତାଙୁ

େଦଖଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ; େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଆସିଅଛନି, େକବଳ େସ ପିତାଙୁ

େଦଖଅଛନି। 47 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ ବିଶାସ କେର,

େସ ଅନନ ଜୀବନ ପାପ େହାଇଅଛି। (aiōnios g166) 48 ମଁୁ ଜୀବନଦାୟକ

ଆହାର। 49 ତୁମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷ ପାନରେର ମାନା େଭାଜନ କରି

ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ। 50 େକହି େଯପରି େଭାଜନ କରି ମୃତୁ େଭାଗ ନ କେର,

ଏଥନିମେନ ସଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଆହାର ଏହି ଅେଟ। 51 ମଁୁ ସଗରୁ

ଅବତୀଣ େସହି ଜୀବନ ଆହାର; େକହି ଯଦି ଏହି ଆହାର େଭାଜନ କେର,

େସ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଜୀବିତ ରହିବ; ହଁ, ମଁୁ େଯଉଁ ଆହାର େଦବି, ତାହା

େମାହର ମାଂସ, ମଁୁ ତାହା ଜଗତର ଜୀବନ ନିମେନ େଦବି।” (aiōn g165) 52

ଏଥେର ଯିହୁଦୀମାେନ ପରସର ବା ଯୁଦ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କିପରି

ଆମମାନଙୁ ଆପଣା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦଇ ପାେର? 53 େସଥେର ଯୀଶୁ
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େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ ପୁତଙର

ମାଂସ େଭାଜନ ନ କେଲ ଓ ତାହାଙ ରକ ପାନ ନ କେଲ, ତୁମମାନଙଠାେର

ଜୀବନ ନାହ। 54 େଯ େମାହର ମାଂସ େଭାଜନ କେର ଓ େମାହର ରକ

ପାନ କେର, େସ ଅନନ ଜୀବନ ପାପ ହୁଏ, ଆଉ ମଁୁ େଶଷ ଦିନେର ତାହାକୁ

ଉତାପନ କରିବି। (aiōnios g166) 55 କାରଣ େମାହର ମାଂସ ପକୃତ ଖାଦ

ଓ େମାହର ରକ ପକୃତ େପୟ। 56 େଯ େମାହର ମାଂସ େଭାଜନ କେର ଓ

େମାʼ ରକ ପାନ କେର, େସ େମାʼ ଠାେର ରେହ ଓ ମଁୁ ତାହାଠାେର ରେହ।

57 ଜୀବନ ପିତା େଯପରି େମାେତ େପରଣ କେଲ ଓ ମଁୁ ପିତାଙ େହତୁରୁ

ଜୀବିତ ଥାଏ, େସହିପରି େଯ େମାେତ େଭାଜନ କେର, େସ ମ େମାʼ

େହତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। 58 େଯଉଁ ଆହାର ସଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି, ତାହା

ଏହି; ପିତୃପୁରୁଷ େଯପରି େଭାଜନ କରି ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, େସପକାର

ନୁେହଁ; େଯ ଏହି ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସ ଅନନକାଳ ପଯ ନ ଜୀବିତ

ରହିବ।” (aiōn g165) 59 େସ କଫନାହୂମର େଗାଟିଏ ସମାଜଗୃହେର ଶିକା

େଦଉଥବା ସମୟେର ଏହି ସମସ କଥା କହିେଲ। 60 ଅତଏବ, ତାହାଙ

ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ଏହା ଶୁଣି କହିେଲ, ଏ ଘୃଣାଜନକ କଥା, କିଏ

ଏହା ଶୁଣି ପାେର? 61 କିନୁ ଯୀଶୁ, ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େଯ େସ ବିଷୟେର

ବଚସା କରୁଅଛନି, ତାହା ଅନରେର ଅବଗତ େହାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଏହା କଅଣ ତୁମମାନଙ ବିଘର କାରଣ େହଉଅଛି? 62 ତାହାେହେଲ

ମନୁଷ ପୁତ ପୂବେର େଯଉଁ ସାନେର ଥେଲ, େସ ସାନକୁ େଯେବ ତାହାଙୁ

ଆେରାହଣ କରିବା େଦଖବ, େତେବ କଅଣ? 63ଆତା ଜୀବନଦାୟକ;

ମାଂସ େକୗଣସି ଉପକାର କେର ନାହ; ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯ ସମସ ବାକ

କହିଅଛି, େସହିସବୁ ଆତା ଓ ଜୀବନ ଅେଟ। 64 କିନୁ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ

େକହି େକହି ବିଶାସ କରୁ ନାହାନି।” କାରଣ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ କରୁ ନ

ଥେଲ ଏବଂ କିଏ ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବ, ତାହା ଯୀଶୁ ଆଦ ରୁ

ଜାଣିଥେଲ। 65ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଏହି େହତୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛି,

ପିତାଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଦତ ନ େହେଲ େକହି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସିପାେର

ନାହ।” 66 େସହି ସମୟଠାରୁ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ବିମୁଖ

େହାଇ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ସାଙେର ଆଉ ଗମନାଗମନ କେଲ

ନାହ। 67 େସଥେର ଯୀଶୁ ଦାଦଶଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ ମ କଅଣ
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ଚାଲଯିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ?” 68 ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ,

ପଭୁ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? ଆପଣଙ ପାଖେର ଅନନ ଜୀବନର ବାକ ଅଛି;

(aiōnios g166) 69ଆଉ, ଆପଣ େଯ ଈଶରଙର େସହି ପବିତ ପୁରୁଷ,

ଏହା ଆେମମାେନ ବିଶାସ କରିଅଛୁ ଓ ଜାଣିଅଛୁ। 70 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ କଅଣ ତୁମ ଦାଦଶଙୁ ମେନାନୀତ କରି ନାହ? ଆଉ,

ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଶୟତାନ।” 71 େସ ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଶିେମାନର

ପୁତ ଯିହୂଦାକୁ ଲକ କରି ଏହା କହିେଲ, କାରଣ େସ ଦାଦଶଙ ମ େର

ଜେଣ, ଆଉ େସ ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥଲା।

7ଏଥଉତାେର ଯୀଶୁ ଗାଲଲୀେର ଭମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ

େକେତକ ଯିହୁଦୀ େନତାମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ େଚଷା

କରୁଥବାରୁ େସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର ଭମଣ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁ ନ

ଥେଲ। 2 କିନୁ ଯିହୁଦୀମାନଙର କୁଟୀରବାସ ପବ ସନିକଟ ହୁଅେନ, 3

ତାହାଙ ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ତୁେମ େଯ େଯ କମ କରୁଅଛ,

େସହିସବୁ େଯପରି ତୁମର ଶିଷ ମାେନ ମ େଦଖେବ, ଏନିମେନ ଏଠାରୁ

ବାହାରିଯାଇ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶକୁ ଯାଅ, 4 କାରଣ େକହି ପକାଶିତ େହବାକୁ

ଇଚା କେଲ େଗାପନେର କିଛି କେର ନାହ। ତୁେମ ଯଦି ଏସମସ କରୁଅଛ,

େତେବ ଆପଣାକୁ ଜଗତ ନିକଟେର ପକାଶ କର। 5 କାରଣ ତାହାଙ

ଭାଇମାେନ ସୁଦା ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରୁ ନ ଥେଲ। 6 େସଥେର ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ସମୟ ଏପଯ ନ ଉପସିତ େହାଇ ନାହ,

ମାତ ତୁମମାନଙର ସମୟ ସବଦା ଉପସିତ। 7ଜଗତ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା

କରିପାେର ନାହ, କିନୁ େମାେତ ଘୃଣା କେର, କାରଣ ତାହାର କମ େଯ

ମନ, ମଁୁ ତାହା ବିଷୟେର ଏହି ସାକ େଦଉଅଛି। 8 ତୁେମମାେନ ଏହି

ପବକୁ ଯାଅ, ମଁୁ ଏେବ ଏହି ପବକୁ ଯାଉ ନାହ, କାରଣ େମାହର ସମୟ

ଏପଯ ନ ସମୂଣ େହାଇ ନାହ।” 9 େସ େସମାନଙୁ ଏହି ସମସ କଥା କହି

ଗାଲଲୀେର ରହିେଲ। 10କିନୁ ତାହାଙ ଭାଇମାେନ ପବକୁ ଗଲା ଉତାେର

େସ ମ ଗେଲ, ପକାଶେର ନୁେହଁ, ମାତ ଏକପକାର େଗାପନେର। 11 ଏଣୁ

ଯିହୁଦୀମାେନ ପବେର ତାହାଙୁ େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପଚାରିେଲ, େସ କାହ? 12

ଆଉ, ତାହାଙ ବିଷୟେର େଲାକସମୂହ ମ େର ବହୁତ ଆେନାଳନ େହବାକୁ

ଲାଗିଲା; େକହି େକହି କହିେଲ, େସ ଜେଣ ଉତମ େଲାକ; ଆଉ େକହି େକହି
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କହିେଲ, ନା, େସ େଲାକମାନଙୁ ଭାନ କରୁଅଛି। 13 ତଥାପି ଯିହୁଦୀମାନଙ

ଭୟେର ତାହାଙ ବିଷୟେର ପକାଶେର େକହି କିଛି କହୁ ନ ଥେଲ। 14 କିନୁ

ପବର ଅେଦକ ସମୟ ଗତ ହୁଅେନ, ଯୀଶୁ ମନିରକୁ ଯାଇ ଶିକା େଦବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 15 ଏଥେର ଯିହୁଦୀମାେନ ଚମତୃତ େହାଇ କହିେଲ, ଏ ପାଠ ନ

ପଢ଼ି କିପରି ପଣିତ େହଲା? 16 େତଣୁ ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“େମାହର ଶିକା େମାʼ ନିଜର ନୁେହଁ, କିନୁ େମାʼ େପରଣକତାଙର। 17

େକହି ଯଦି ତାହାଙର ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ ଇଚୁକ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ

ଏହି ଶିକା ଈଶରଙଠାରୁ ଉତନ, ନା ମଁୁ ଆପଣାଠାରୁ କହୁଅଛି, ତାହା େସ

ଜାଣିବ। 18 େଯ ଆପଣାରୁ କେହ, େସ ନିଜ େଗୗରବ ଅେନଷଣ କେର,

କିନୁ େଯ ଆପଣା େପରଣକତାଙ େଗୗରବ ଅେନଷଣ କେର, େସ ସତ,

ଆଉ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଅଧମ ନାହ। 19 େମାଶା କଅଣ ତୁମମାନଙୁ

ବ ବସା େଦଇ ନାହାନି? ତଥାପି ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି େମାଶାଙ ବ ବସା

ପାଳନ କରୁ ନାହଁ। ତୁେମମାେନ କାହକି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା

କରୁଅଛ?” 20 େଲାକସମୂହ ଉତର େଦେଲ, ତୁମକୁ ଭୂତ ଲାଗିଅଛି, କିଏ

ତୁମକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଅଛି? 21 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“ମଁୁ େଗାଟିଏ କମ କଲ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ସମେସ ଚମତୃତ େହାଇଅଛ।

22 ଏହି େହତୁରୁ େମାଶା ତୁମମାନଙୁ ସୁନତ ବିଧ େଦଇଅଛନି (ଏହା େଯ

େମାଶାଙଠାରୁ େହାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ପିତୃପୁରୁଷଙଠାରୁ), ଆଉ

ତୁେମମାେନ ବିଶାମବାର ଦିନେର ମନୁଷ ର ସୁନତ କରୁଅଛ। 23 େମାଶାଙର

ବ ବସା ଲଙନ ନ େହବା ନିମେନ ଯଦି ବିଶାମବାର ଦିନେର ମନୁଷ ସୁନତ

ପାପ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ବିଶାମବାର ଦିନେର ଜେଣ ମନୁଷ କୁ ସବାଙ

ସୁସ କରିବାରୁ ତୁେମମାେନ କାହକି େମାʼ ଉପେର େକାଧ କରୁଅଛ? 24

ବାହ ବିଷୟ େଦଖ ବିଚାର ନ କରି ଉଚି ନ ାୟବିଚାର କର।” 25 ଏଥେର

ଯିରୂଶାଲମ ସହରନିବାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

େସମାେନ ଯାହାକୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ େଚଷା କରୁଅଛନି, ଏ କଅଣ େସ

ନୁେହଁ? 26ପୁଣି, େଦଖ, େସ ପକାଶେର କଥା କହୁଅଛି, ଆଉ େସମାେନ

ତାହାକୁ କିଛି କରୁ ନାହାନି। ଏ େଯ ଖୀଷ, ଏହା କଅଣ େନତାମାେନ ସେତ

ଜାଣି ସାରିେଲଣି? 27 ଯାହା େହଉ, ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଏହି ବ କି

େକଉଁଠାରୁ, କିନୁ ଖୀଷ େଯେତେବେଳ ଆସିେବ, େସେତେବେଳ େକହି ଜାଣିବ
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ନାହ େଯ େସ େକଉଁଠାରୁ ଅଟନି। 28 େସଥେର ଯୀଶୁ ମନିରେର ଶିକା େଦଉ

େଦଉ ଉଚସରେର କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ େମାେତ ଓ େମାହର ଉତତି ଉଭୟ

ଜାଣ; ମଁୁ ନିଜଠାରୁ ଆସି ନାହ, କିନୁ େମାହର େପରଣକତା ସତ, ତାହାଙୁ

ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ। 29 ମଁୁ ତାହାଙୁ ଜାେଣ, କାରଣ ମଁୁ ତାହାଙଠାରୁ

ଉତନ, ଆଉ େସ େମାେତ େପରଣ କେଲ।” 30 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ

ଧରିବାକୁ େଚଷା କେଲ; କିନୁ େକହି ତାହାଙ ଉପେର ହାତ େଦେଲ ନାହ,

କାରଣ ତାହାଙ ସମୟ େସପଯ ନ ଉପସିତ େହାଇ ନ ଥଲା। 31 କିନୁ

େଲାକସମୂହ ମ ରୁ ଅେନେକ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଏ େଯ ସମସ ଆଶଯ କମ କରିଅଛନି, ଖୀଷ ଆସି ତାହାଠାରୁ କଅଣ ଅଧକ

କରିେବ? 32ଫାରୂଶୀମାେନ େଲାକସମୂହକୁ ତାହାଙ ବିଷୟେର ଆେନାଳନ

କରିବା ଶୁଣିେଲ ଏବଂ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ

ଧରିବା ନିମେନ ପଦାତିକମାନଙୁ ପଠାଇେଲ। 33 େସଥେର ଯୀଶୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଆଉ ଅଳ ସମୟ ତୁମମାନଙ ସହିତ ରହି େମାହର େପରଣକତାଙ

ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। 34 ତୁେମମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ, ମାତ ପାଇବ ନାହ;

ଆଉ, ମଁୁ େଯଉଁଠାେର ଥବି, ତୁେମମାେନ େସଠାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହ।”

35 ଏଥେର ଯିହୁଦୀମାେନ ପରସର କହିେଲ, ଏ େକଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ

ବାହାରିଅଛି େଯ, ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ପାଇବା ନାହ? ଏ କଅଣ ଗୀ ମାନଙ

ମ େର ଛିନଭନ ଆମମାନଙ ଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୀ ମାନଙୁ

ଶିକା େଦବାକୁ ବାହାରିଅଛି? 36 “ତୁେମମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ, ମାତ

ପାଇବ ନାହ, ଆଉ ମଁୁ େଯଉଁଠାେର ଥବି, ତୁେମମାେନ େସଠାକୁ ଆସିପାରିବ

ନାହ,” େସ ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିେଲ, େସ କଅଣ? 37 େଶଷଦିନ, ଅଥା ,

ପବର ପଧାନ ଦିନ, ଯୀଶୁ ଠିଆ େହାଇ ଉଚସରେର କହିେଲ, “େକହି ଯଦି

ତୃଷିତ ହୁଏ, େତେବ େସ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। 38 େଯ େମାʼ

ଠାେର ବିଶାସ କେର, ଧମଶାସର ଉକି ପମାେଣ ତାହାର ଅନରରୁ ଜୀବନ

ଜଳେସାତ ପବାହିତ େହଉଥବ।” 39 ତାହାଙଠାେର ବିଶାସକାରୀମାେନ

େଯଉଁ ଆତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥେଲ, ତାହାଙ ବିଷୟେର େସ ଏହା କହିେଲ,

କାରଣ ଯୀଶୁ େସପଯ ନ ମହିମାପାପ େହାଇ ନ ଥବାରୁ ପବିତ ଆତା ପଦତ

େହାଇ ନ ଥେଲ। 40 ଅତଏବ, େଲାକସମୂହ ମ ରୁ େକହି େକହି ଏହି କଥା

ଶୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ପକୃତେର େସହି ଭାବବାଦୀ। 41 ଅନ ମାେନ
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କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ ଖୀଷ; କିନୁ େକହି େକହି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କଅଣ!

ଖୀଷ ଗାଲଲୀରୁ ଆସିେବ? 42 ଖୀଷ େଯ ଦାଉଦଙ ବଂଶରୁ ଓ ଦାଉଦ

େଯଉଁଠାେର ଥେଲ, େସହି େବଥଲହିମ ଗାମରୁ ଆସିେବ, ଏହା କଅଣ

ଧମଶାସର ବାକ କହି ନାହ? 43 େତଣୁ େଲାକସମୂହ ମ େର ତାହାଙ

େହତୁ ମତେଭଦ ଘଟିଲା; 44ଆଉ, େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ତାହାଙୁ

ଧରିବାକୁ ଇଚା କରୁଥେଲ, କିନୁ େକହି ତାହାଙ ଉପେର ହାତ େଦେଲ ନାହ।

45 ଇତିମ େର ପଦାତିକମାେନ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙ ନିକଟକୁ

ବାହୁଡ଼ି ଆସିେଲ, ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମମାେନ

କାହକି ତାହାକୁ ଆଣିଲ ନାହ? 46 ପଦାତିକମାେନ ଉତର େଦେଲ, ଏହି

ବ କି େଯପକାେର କଥା କହନି, େକୗଣସି ମନୁଷ େକେବ େସପକାେର କହି

ନାହ। 47 େସଥେର ଫାରୂଶୀମାେନ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, ତୁେମମାେନ

ମ କଅଣ ଭାନ େହାଇଅଛ? 48 େନତାମାନଙ ମ ରୁ କିମା ଫାରୂଶୀମାନଙ

ମ ରୁ କଅଣ େକହି ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରିଅଛନି? 49 କିନୁ ଏହି େଯଉଁ

େଲାକଗୁଡ଼ାକ େମାଶାଙ ବ ବସା ଜାଣନି ନାହ, େସମାେନ ଶାପଗସ। 50

େଯଉଁ ନୀକଦୀମ ଏଥପୂେବ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ ଓ େଯ େସମାନଙ

ମ େର ଜେଣ, େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, 51ଜେଣ େଲାକଠାରୁ ପଥେମ ନ

ଶୁଣି ଓ ତାହାର ଆଚରଣ ବିଷୟ ନ ଜାଣି ଆମମାନଙର େମାଶାଙ ବ ବସା

କଅଣ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କେର? 52 େସମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ତୁେମ

ମ କଅଣ ଜେଣ ଗାଲଲୀୟ େଲାକ? ଗାଲଲୀରୁ େକୗଣସି ଭାବବାଦୀ ଉତନ

ହୁଅନି ନାହ, ଏହା ଅନୁସନାନ କରି େଦଖ। 53 [ଆଉ େସମାେନ ପେତ େକ

ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ଚାଲଗେଲ,

8କିନୁ ଯୀଶୁ ଜୀତପବତକୁ ଗେଲ। 2 ତହ ଆରଦିନ ପତୁ ଷେର େସ

ପୁନବାର ମନିରକୁ ଆସିେଲ, ପୁଣି, ସମସ େଲାକ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସେନ,

େସ ଉପେବଶନ କରି େସମାନଙୁ ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3ଆଉ, ଶାସୀ

ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ବ ଭଚାର କମେର ଧୃତା ଜେଣ ସୀେଲାକକୁ େଘନିଆସି

ତାହାକୁ ମ ସଳେର ଠିଆ କରାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ, 4 େହ ଗୁରୁ, ଏହି

ସୀେଲାକଟି ବ ଭଚାର କମ କରୁଥବା ସମୟେର ଧରାପଡ଼ିଅଛି। 5 ଏହିପରି

େଲାକମାନଙୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ େମାଶା ଆମମାନଙୁ ବ ବସାେର

ଆ ା େଦଇଅଛନି; େତେବ ଆପଣ କଅଣ କହୁଅଛନି? 6 େସମାେନ େଯପରି
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ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗର କାରଣ ପାଇ ପାରନି, ଏଥନିମେନ େସମାେନ

ତାହାଙୁ ପରୀକା କରିବା ଉେଦଶ େର ଏହା କହିେଲ। କିନୁ ଯୀଶୁ ଅେଧାମୁଖ

େହାଇ ଅଙୁଳି ଦାରା ଭୂମିେର େଲଖବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7ମାତ େସମାେନ ତାହାଙୁ

ପୁନଃ ପୁନଃ ପଚାରେନ, େସ ମସକ ଉେତାଳନ କରି େସମାନଙୁ କହିେଲ,

ତୁମମାନଙ ମ େର େଯ ନିଷାପ, େସ ପଥମେର ତାହାକୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ୁ।

8 ପୁନବାର େସ ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ଭୂମିେର େଲଖବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 ତାହା

ଶୁଣି େସମାେନ ବଡ଼ଠାରୁ ଆରମ କରି ଜଣ ଜଣ େହାଇ ବାହାରିଯିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ଆଉ େକବଳ ଯୀଶୁ ଓ ମ ସଳେର େସହି ସୀେଲାକ ଅବଶିଷ

ରହିେଲ। 10 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ମସକ ଉେତାଳନ କରି ତାହାକୁ କହିେଲ, େଗା

ନାରୀ, େସମାେନ କାହାନି? େକହି କଅଣ ତୁମକୁ ଦଣନୀୟ େବାଲ ବିଚାର

କେଲ ନାହ? 11 େସ କହିଲା, େକହି ନାହ, ପଭୁ। େସଥେର ଯୀଶୁ କହିେଲ,

ମଁୁ ମ ତୁମକୁ ଦଣନୀୟ େବାଲ ବିଚାର କରୁ ନାହ; ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ

ପାପ କର ନାହ।] 12 ଯୀଶୁ ପୁନବାର େଲାକମାନଙୁ ଶିକା େଦଇ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଜଗତର େଜ ାତିଃ; େଯ େମାହର ଅନୁଗମନ କେର, େସ େକେବ େହଁ

ଅନକାରେର ଭମଣ କରିବ ନାହ, ବରଂ ଜୀବନର େଜ ାତିଃ ପାଇବ।” 13

େସଥେର ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ତୁେମ ନିଜ ବିଷୟେର ସାକ

େଦଉଅଛ, ତୁମର ସାକ ସତ ନୁେହଁ। 14ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“ମଁୁ ଯଦି ନିଜ ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଥାଏ, େତେବ ସୁଦା େମାହର ସାକ

ସତ , କାରଣ ମଁୁ େକଉଁ ସାନରୁ ଆସିଅଛି ଓ େକଉଁ ସାନକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହା

ଜାେଣ, କିନୁ ମଁୁ େକଉଁ ସାନରୁ ଆେସ କିମା େକଉଁ ସାନକୁ ଯାଏ, ତାହା

ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ। 15 ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ଭାବେର ବିଚାର କରିଥାଅ,

ମଁୁ କାହାରି ବିଚାର କେର ନାହ। 16 କିନୁ ମଁୁ ଯଦି ବିଚାର କେର, େତେବ

ସୁଦା େମାହର ବିଚାର ଯଥାଥ; କାରଣ ମଁୁ ଏକାକୀ ନୁେହଁ, କିନୁ େମାହର

େପରଣକତା େମାʼ ସାଙେର ଅଛନି। 17 ପୁଣି, ଦୁଇ ଜଣଙର ସାକ େଯ

ସତ , ଏହା ତୁମମାନଙର ବ ବସାେର ମ େଲଖାଅଛି। 18 ମଁୁ ନିେଜ

ନିଜର ସାକୀ, ପୁଣି, େମାହର େପରଣକତା ପିତା େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ

େଦଉଅଛନି।” 19 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ତୁମର ପିତା କାହାନି? ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ େମାେତ ଜାଣ

ନାହ କିମା େମାହର ପିତାଙୁ ମ ଜାଣ ନାହ; ଯଦି େମାେତ ଜାଣିଥାଆନ,
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େତେବ େମାହର ପିତାଙୁ ମ ଜାଣିଥାଆନ।” 20 େସ ମନିର ମ େର ଶିକା

େଦଉଥବା ସମୟେର ଭଣାର ନିକଟେର ଏହି ସମସ କଥା କହିେଲ, କିନୁ

େକହି ତାହାଙୁ ଧରିେଲ ନାହ, କାରଣ ତାହାଙର ନିଯୁକ ସମୟ େସପଯ ନ

ଉପସିତ େହାଇ ନ ଥଲା। 21 େସଥେର େସ ପୁନବାର େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ତୁେମମାେନ େମାେତ େଖାଜିବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା

ପାପେର ମରିବ, ମଁୁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁେମମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର

ନାହ।” 22 େତଣୁ ଯିହୁଦୀମାେନ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ କଅଣ ଆତହତ ା

କରିବ େବାଲ କହୁଅଛି, “ମଁୁ େଯଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁେମମାେନ େସଠାକୁ

ଯାଇ ପାର ନାହ?” 23 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ

ଅଧଃସାନରୁ ଉତନ, ମଁୁ ଊଦସାନରୁ ଉତନ; ତୁେମମାେନ ଜଗତରୁ ଉତନ, ମଁୁ

ଜଗତରୁ ଉତନ ନୁେହଁ।” 24 େତଣୁ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର

ମରିବ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହା କହିଲ; କାରଣ ମଁୁ େଯ େସହି ବ କି, ଏହା

ତୁେମମାେନ ବିଶାସ ନ କେଲଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ମରିବ।” 25 େସଥେର

େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ କିଏ? ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ପାରମରୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା କହିଅଛି। 26 ତୁମମାନଙ ସମନେର କଥା

କହିବାକୁ ଓ ବିଚାର କରିବାକୁ େମାହର ଅେନକ ବିଷୟ ଅଛି; ଯାହା େହଉ,

େମାହର େପରଣକତା ସତ , ଆଉ ମଁୁ ତାହାଙଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଶବଣ କଲ,

େସହିସବୁ ଜଗତକୁ ଜଣାଉଅଛି।” 27 େସ େଯ ପିତାଙ ସମନେର େସମାନଙୁ

କହୁଥେଲ, ଏହା େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହ। 28 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ କହିେଲ,

“େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ମନୁଷ ପୁତଙୁ େଗୗରବ େଦବ, େସେତେବେଳ

ମଁୁ େଯ େସହି ବ କି ଓ ମଁୁ ନିଜରୁ କିଛି ନ କରି ବରଂ ପିତା େମାେତ େଯପକାର

ଶିକା େଦେଲ, େସହି ପକାର ଏସମସ କଥା େଯ କହୁଅଛି, ଏହା ତୁେମମାେନ

ବୁଝିବ। 29 େମାହର େପରଣକତା େମାʼ ସାଙେର ଅଛନି; େସ େମାେତ

ଏକାକୀ କରି ନାହାନି, କାରଣ ମଁୁ ସବଦା ତାହାଙର ସେନାଷଜନକ କାଯ

କେର।” 30 େସ ଏହି ସମସ କଥା କହେନ, ଅେନେକ ଯୀଶୁଙଠାେର

ବିଶାସ କେଲ। 31 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ବିଶାସ କରିଥବା ଯିହୁଦୀମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାହର ବାକ େର ସିର େହାଇ ରହିବ, େତେବ

ତୁେମମାେନ ପକୃତେର େମାହର ଶିଷ , 32 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ସତ ାତ

େହବ ଓ େସହି ସତ ତୁମମାନଙୁ ମୁକ କରିବ।” 33 େସମାେନ ତାହାଙୁ
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ଉତର େଦେଲ, ଆେମମାେନ ଅବହାମଙର ବଂଶ, ଆଉ େକେବ େହଁ କାହାରି

ଦାସ େହାଇ ନାହଁୁ, େତେବ ତୁେମମାେନ ମୁକ େହବ େବାଲ ତୁେମ କିପରି

କହୁଅଛ? 34 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି, େଯ େକହି ପାପ କେର, େସ ପାପର ଦାସ। 35 ଦାସ ଅନନକାଳ

ଗୃହେର ରେହ ନାହ, ପୁତ ଅନନକାଳ ରେହ। (aiōn g165) 36 ଅତଏବ,

ପୁତ ଯଦି ତୁମମାନଙୁ ମୁକ କରିେବ, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ପକୃତେର

ମୁକ େହବ। 37 ତୁେମମାେନ େଯ ଅବହାମଙର ବଂଶ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ;

କିନୁ େମାହର ବାକ ତୁମମାନଙ ଅନରେର ସାନ ନ ପାଇବାରୁ ତୁେମମାେନ

େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଅଛ। 38 ମଁୁ ପିତାଙ ନିକଟେର ଯାହା

ଯାହା େଦଖଅଛି, େସହିସବୁ କହୁଅଛି; ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ ମ ତୁମମାନଙ

ପିତା ନିକଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ କର।” 39 େସମାେନ ତାହାଙୁ

ଉତର େଦେଲ, ଅବହାମ ଆମମାନଙ ପିତା। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଯଦି ତୁେମମାେନ ଅବହାମଙ ସନାନ, େତେବ ଅବହାମଙ କମ କର;

40 କିନୁ େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଶୁଣିଥବା ସତ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଏପରି

େଲାକ େଯ ମଁୁ, େମାେତ ତୁେମମାେନ ଏେବ ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଅଛ;

ଅବହାମ ଏପରି କମ କେଲ ନାହ। 41 ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙ ପିତାର

କମସବୁ କରୁଅଛ।” େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ ବ ଭଚାରରୁ

ଜାତ େହାଇ ନାହଁୁ; ଆମମାନଙର ଏକମାତ ପିତା, େସ ଈଶର। 42ଯୀଶୁ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଈଶର ଯଦି ତୁମମାନଙର ପିତା େହାଇଥାଆେନ,

ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ େମାେତ େପମ କରନ; କାରଣ ମଁୁ ଈଶରଙଠାରୁ

ଆସିଅଛି; ମଁୁ ନିଜଠାରୁ ଆସି ନାହ, କିନୁ େସ େମାେତ େପରଣ କେଲ।” 43

ତୁେମମାେନ କାହକି େମାହର କଥା ବୁଝୁ ନାହଁ? ତୁେମମାେନ ତ େମାହର

ବାକ ଶୁଣି ପାରୁ ନାହଁ। 44 ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙର ପିତା ଶୟତାନଠାରୁ

ଉତନ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମମାନଙର

ଇଚା। େସ ଆଦ ରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ େସ ସତ େର ରେହ ନାହ, କାରଣ

ତାହାଠାେର ସତ ନାହ। େଯେତେବେଳ େସ ମିଥ ା କେହ, େସେତେବେଳ

େସ ନିଜଠାରୁ କେହ; କାରଣ େସ ମିଥ ାବାଦୀ ଓ ମିଥ ାବାଦୀର ପିତା। 45

କିନୁ ମଁୁ ସତ କହିଥବାରୁ ତୁେମମାେନ େମାେତ ବିଶାସ କରୁ ନାହଁ। 46 େମାʼ

ଠାେର ପାପ ଅଛି େବାଲ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ କିଏ ପମାଣ େଦଉଅଛି? ମଁୁ
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େଯେବ ସତ କେହ, େତେବ ତୁେମମାେନ କାହକି େମାେତ ବିଶାସ କରୁ

ନାହଁ? 47 େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଉତନ, େସ ଈଶରଙ ବାକ ଶୁେଣ; ଏହି େହତୁ

ତୁେମମାେନ ଶୁଣୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଈଶରଙଠାରୁ ଉତନ ନୁହଁ।

48ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ତୁ େଯ ଜେଣ ଶମିେରାଣୀୟ ଓ

େତାେତ େଯ ଭୂତ ଲାଗିଅଛି, ଏହା କଅଣ ଆେମମାେନ ଠି କହୁ ନାହଁୁ? 49

ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “େମାେତ ଭୂତ ଲାଗି ନାହ, କିନୁ ମଁୁ େମାହର ପିତାଙୁ

ସମାଦର କରୁଅଛି, ଆଉ ତୁେମମାେନ େମାେତ ଅନାଦର କରୁଅଛ। 50 କିନୁ

ମଁୁ ନିଜର େଗୗରବ ଅେନଷଣ କେର ନାହ; େଯ ଅେନଷଣ କରନି ଓ ବିଚାର

କରନି, ଏପରି ଜେଣ ଅଛନି। 51 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଯଦି

େକହି େମାହର ବାକ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ କଦାପି ମୃତୁ ଦଶନ

କରିବ ନାହ।” (aiōn g165) 52 ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

ଏେବ ଆେମମାେନ ଜାଣିଲୁ େଯ, େତାେତ ଭୂତ ଲାଗିଅଛି, ଅବହାମ ଓ

ଭାବବାଦୀମାେନ ମୃତୁ େଭାଗ କରିଅଛନି, ଆଉ ତୁ କହୁଅଛୁ, ଯଦି େକହି

େମାହର ବାକ ପାଳନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ କଦାପି ମୃତୁ ର ଆସାଦ

ପାଇବ ନାହ। (aiōn g165) 53 ତୁ କଅଣ ଆମମାନଙ ପୂବପିତା ଅବହାମଙ

ଅେପକା େଶଷ? େସ ତ ମୃତୁ େଭାଗ କରିଅଛନି, ଭାବବାଦୀମାେନ ମ

ମୃତୁ େଭାଗ କରିଅଛନି; ତୁ ନିଜକୁ କିଏ େବାଲ କହୁଅଛୁ? 54 ଯୀଶୁ ଉତର

େଦେଲ, “ମଁୁ ଯଦି ନିଜର େଗୗରବ କରୁଥାଏ, େତେବ େମାହର େଗୗରବ

କିଛି ନୁେହଁ; େମାହର େଯଉଁ ପିତାଙୁ ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙ ଈଶର େବାଲ

କହୁଅଛ, େସ େମାହର େଗୗରବ କରୁଅଛନି; 55ଆଉ, ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ

ଜାଣି ନାହଁ, କିନୁ ମଁୁ ତାହାଙୁ ଜାେଣ। ପୁଣି, ମଁୁ ତାହାଙୁ ଜାେଣ ନାହ େବାଲ

ଯଦି କହିବି, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପରି ମିଥ ାବାଦୀ େହବି, କିନୁ

ମଁୁ ତାହାଙୁ ଜାେଣ ଓ ତାହାଙର ବାକ ପାଳନ କେର। 56 ତୁମମାନଙର

ପିତା ଅବହାମ େମାହର ଦିନ େଦଖବା ଆଶାେର ଉଲାସ କେଲ, ଆଉ େସ

ତାହା େଦଖ ଆନନ କେଲ।” 57 େସଥେର ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

ତୁମକୁ ତ ଏଯାଏଁ ପଚାଶ ବଷ ବୟସ େହାଇ ନାହ, ତୁେମ କଅଣ ଅବହାମଙୁ

େଦଖଅଛ? 58 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି, ଅବହାମଙ ଜନ ପୂବରୁ ମଁୁ ଅଛି।” 59 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙ
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ଉପରକୁ େଫାପାଡ଼ିବା ନିମେନ ପଥର ଉଠାଇେଲ, କିନୁ ଯୀଶୁ େଗାପନେର

ମନିରରୁ ବାହାରିଗେଲ।

9ଯୀଶୁ ଯାଉଥବା ସମୟେର ଜେଣ ଜନାନକୁ େଦଖେଲ। 2ଆଉ, ତାହାଙ

ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, େହ ଗୁରୁ, କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ

େହାଇ ଜନ େହଲା? ନିେଜ ନା ଏହାର ପିତାମାତା? 3 ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ,

“ଏ କିମା ଏହାର ପିତାମାତା ପାପ କେଲ ନାହ, କିନୁ ଈଶରଙ କମ େଯପରି

ଏହାଠାେର ପକାଶିତ ହୁଏ, ଏନିମେନ ଏହା ଘଟିଅଛି। 4 ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ

େମାହର େପରଣକତାଙ କମ କରିବା ଆମମାନଙ କତବ ; େଯଉଁ ସମୟେର

େକହି କମ କରିପାେର ନାହ, ଏପରି ରାତି ଆସୁଅଛି। 5 ମଁୁ େଯପଯ ନ

ଜଗତେର ଅଛି, େସପଯ ନ ମଁୁ ଜଗତର େଜ ାତିଃ।” 6 ଏହା କହି େସ

ମାଟିେର େଛପ ପକାଇ େସହି େଛପେର କାଦୁଅ କେଲ, ଆଉ ତାହାର ଦୁଇ

ଆଖେର କାଦୁଅ ଲଗାଇେଲ ଏବଂ ତାହାକୁ କହିେଲ, 7 ଯାଅ, ଶୀେଲାହ

(ଅନୁବାଦ କେଲ, ଏହାର ଅଥ େପରିତ) “େପାଖରୀେର େଧାଇ ହୁଅ।”

େସଥେର େସ ବାହାରିଯାଇ େଧାଇ େହଲା ଓ ଦୃଷି ପାଇ ଚାଲଗଲା। 8 େତଣୁ

ପତିବାସୀମାେନ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ପୂେବ ଜେଣ ଭକାରୀ େବାଲ

େଦଖଥେଲ, େସମାେନ ପଚାରିେଲ, େଯ ବସି ଭକ ମାଗୁଥଲା, ଏ କଅଣ

େସହି ନୁେହଁ? 9 େକହି େକହି କହିେଲ, ଏ େସ; ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ,

ନା, ଏ ତାହା ପରି। େସ କହିଲା, ମଁୁ େସହି। 10 େସଥେର େସମାେନ ତାହାକୁ

କହିେଲ, ତାହାେହେଲ େତାର ଆଖ କିପରି ଫଟିଗଲା? 11 େସ ଉତର େଦଲା,

ଯାହାଙୁ ଯୀଶୁ େବାଲ କହନି, େସହି ବ କି କାଦୁଅ କରି େମାହର ଦୁଇ ଆଖେର

ଲଗାଇେଲ ଏବଂ େମାେତ କହିେଲ, ଶୀେଲାହ େପାଖରୀକୁ ଯାଇ େଧାଇ ହୁଅ;

େତଣୁ ମଁୁ ବାହାରିଯାଇ େଧାଇ େହଲ ଓ ଦୃଷି ପାଇଲ। 12 େସମାେନ ତାହାକୁ

ପଚାରିେଲ, େସ କାହ? େସ କହିଲା, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ। 13 େଯ ପୂବେର ଅନ

ଥଲା, େସମାେନ ତାହାକୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 14ଯୀଶୁ େଯଉଁ

ଦିନ କାଦୁଅ କରି ତାହାର ଆଖ ଫଟାଇ େଦଇଥେଲ, େସହି ଦିନ ବିଶାମବାର।

15ଅତଏବ, େସ କିପରି ଦୃଷି ପାଇଲା, ଏହା ଫାରୂଶୀମାେନ ମ ତାହାକୁ ଆଉ

ଥେର ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସଥେର େସ େସମାନଙୁ କହିଲା, େସ େମାହର

ଆଖେର କାଦୁଅ ଲଗାଇେଦେଲ, ପେର ମଁୁ େଧାଇ େହଲ ଓ େଦଖ ପାରୁଅଛି।

16 ତହଁୁ ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି କହିେଲ, େସ େଲାକଟା ଈଶରଙ
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ନିକଟରୁ ଆସି ନାହ, କାରଣ େସ ବିଶାମବାର ପାଳନ କରୁ ନାହ। ଆଉ,

େକହି େକହି କହିେଲ, ପାପୀ େଲାକ କିପରି ଏହି ପକାର ଆଶଯ କମସବୁ

କରିପାେର? ଏହିପରି ଭାେବ େସମାନଙ ମ େର ମତେଭଦ େହଲା। 17

େତଣୁ େସମାେନ ଆହୁରି ଥେର େସହି ଅନ େଲାକଟିକୁ ପଚାରିେଲ, େସ େଯ

େତାର ଆଖ ଫଟାଇଲା, ଏଥେର ତୁ ତାʼ ବିଷୟେର କଅଣ କହୁଅଛୁ? େସ

କହିଲା, େସ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ। 18 େସ େଯ ଅନ ଥଲା ଆଉ ଦୃଷି ପାଇଅଛି,

େସହି ଦୃଷି ପାଇଥବା େଲାକର ପିତାମାତାଙୁ ଡାକି ନ ପଚାରିବା ପଯ ନ

େକେତକ ଯିହୁଦୀ େନତାମାେନ ତାହା ସମନେର ଏହା ବିଶାସ କେଲ ନାହ।

19 େସମାେନ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁମମାନଙର େଯଉଁ ପୁଅ ଅନ େହାଇ

ଜନ େହାଇଥଲା େବାଲ କହିଥାଅ, ଏ କଅଣ ତୁମମାନଙର େସହି ପୁଅ?

ତାହାେହେଲ େସ କିପରି ଏେବ େଦଖୁଅଛି? 20 େସଥେର ତାହାର ପିତାମାତା

ଉତର େଦେଲ, ଏ େଯ ଆମମାନଙର ପୁଅ ଓ ଏ େଯ ଅନ େହାଇ ଜନ

େହାଇଥଲା, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ; 21 କିନୁ େସ କିପରି ଏେବ େଦଖୁଅଛି,

ତାହା ଜାଣୁ ନାହଁୁ, କିମା କିଏ ତାହାର ଆଖ ଫଟାଇେଦେଲ, ତାହା ମ

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ; ତାହାକୁ ପଚାରନୁ, େସ ତ ବୟସପାପ, େସ ଆପଣା

କଥା ଆେପ କହିବ। 22 ତାହାର ପିତାମାତା ଯିହୁଦୀମାନଙୁ ଭୟ କରୁଥବାରୁ

ଏହି ସମସ କଥା କହିେଲ, କାରଣ ଯଦି େକହି ତାହାଙୁ ଖୀଷ େବାଲ ସୀକାର

କେର, ତାହାେହେଲ େସ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର କରାଯିବ େବାଲ େସଥପୂେବ

ଯିହୁଦୀମାେନ ଏକମତ େହାଇଥେଲ। 23 ଅତଏବ, ତାହାର ପିତାମାତା

କହିେଲ, େସ ବୟସପାପ, ତାହାକୁ ପଚାରନୁ। 24 େସଥେର ପୂବେର ଅନ

ଥବା େଲାକକୁ େସମାେନ ଦିତୀୟ ଥର ଡାକି କହିେଲ, ଈଶରଙୁ େଗୗରବ

ଦିଅ, େସ େଲାକଟା େଯ ପାପୀ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 25 େସଥେର େସ

ଉତର େଦଲା, େସ ପାପୀ କି ନୁେହଁ, ମଁୁ ତାହା ଜାେଣ ନାହ; ମଁୁ େଗାଟିଏ

ବିଷୟ ଜାେଣ, ମଁୁ ଅନ ଥଲ, ଏେବ େଦଖ ପାରୁଅଛି। 26 େତଣୁ େସମାେନ

ତାହାକୁ କହିେଲ, େସ େତାେତ କଅଣ କଲା? େସ କିପକାେର େତାର ଆଖ

ଫଟାଇେଦଲା? 27 େସ େସମାନଙୁ ଉତର େଦଲା, ମଁୁ କହିସାରିଲଣି, ଆଉ

ଆପଣମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହ; କାହକି ଆଉ ଥେର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛନି?

ଆପଣମାେନ ମ କଅଣ ତାହାଙର ଶିଷ େହବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛନି? 28

େସଥେର େସମାେନ ତାହାକୁ ଗାଳି େଦଇ କହିେଲ, ତୁ ତାହାର ଶିଷ , କିନୁ
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ଆେମମାେନ େମାଶାଙର ଶିଷ । 29ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଈଶର େମାଶାଙୁ

କଥା କହିଅଛନି, କିନୁ ଏ େଲାକଟା େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛି, ତାହା ଆେମମାେନ

ଜାଣୁ ନାହ। 30 େସହି େଲାକଟି େସମାନଙୁ ଉତର େଦଲା, େସ େମାହର

ଆଖ ଫଟାଇେଦେଲ, ଆଉ େସ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନି, ତାହା ଆପଣମାେନ

ଜାଣନି ନାହ, ଏ ତ ଆଶଯ କଥା। 31ଈଶର େଯ ପାପୀମାନଙ କଥା ଶୁଣନି

ନାହ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, କିନୁ ଯଦି େକହି ଈଶରଭକ େହାଇ ତାହାଙର

ଇଚା ସାଧନ କେର, ତାହାେହେଲ େସ ତାହାର କଥା ଶୁଣନି। 32 େକହି

େଯ ଜନାନର ଚକୁ ଫଟାଇେଦଲା, ଏହା ତ କଦାପି ଶୁଣାଯାଇ ନ ଥଲା।

(aiōn g165) 33 ଏ ଈଶରଙଠାରୁ ଆସି ନ ଥେଲ କିଛି କରିପାରେନ ନାହ।

34 େସମାେନ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, ତୁ ତ ପୁରା ପାପେର ଜନ େହଲୁ,

ଆଉ ତୁ ଆମମାନଙୁ ଶିକା େଦଉଅଛୁ? େସଥେର େସମାେନ ତାହାକୁ ବାହାର

କରିେଦେଲ। 35 େସମାେନ େଯ ତାହାକୁ ବାହାର କରିେଦଇଅଛନି, ଯୀଶୁ

ଏହା ଶୁଣି ତାହାର େଦଖା ପାଇ କହିେଲ, “ତୁେମ କଅଣ ମନୁଷ ପୁତଙଠାେର

ବିଶାସ କରୁଅଛ?” 36 େସ ଉତର େଦଲା, େହ ପଭୁ, େସ କିଏ କହନୁ,

େଯପରି ମଁୁ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରିବି? 37 ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“ତୁେମ ତାହାଙୁ େଦଖଅଛ, ଆଉ େଯ ତୁମ ସାଙେର କଥା କହୁଅଛନି, େସ

େସହି।” 38 େସଥେର େସ କହିଲା, ପଭୁ ମଁୁ ବିଶାସ କରୁଅଛି; ଆଉ, େସ

ତାହାଙୁ ପଣାମ କଲା। 39ପୁଣି, ଯୀଶୁ କହିେଲ, “େଦଖୁ ନ ଥବା େଲାେକ

େଯପରି େଦଖନି ଓ େଦଖୁଥବା େଲାେକ େଯପରି ଅନ ହୁଅନି, ଏହି ବିଚାର

ନିମେନ ମଁୁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି।” 40ଫାରୂଶୀମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ

ତାହାଙ ସାଙେର ଥେଲ, େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ

ମ କଅଣ ଅନ? 41ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି ଅନ େହାଇଥାଆନ,

ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙର ପାପ ନ ଥାଆନା, କିନୁ ଆେମମାେନ େଦଖୁଅଛୁ,

ଏହା ଏେବ କହୁଅଛ; ତୁେମମାେନ ପାପେର ରହୁଅଛ।”

10 “ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ ଦାର େଦଇ େମଷଶାଳାେର

ପେବଶ ନ କେର, ମାତ ଅନ େକୗଣସି ସାନେର ଚଢ଼ି ପେବଶ କେର,

େସ େଚାର ଓ ଡକାଇତ; 2 କିନୁ େଯ ଦାର େଦଇ ପେବଶ କେର, େସ

େମଷପାଳକ। 3 ଦାରୀ ତାହା ନିମେନ ଦାର ଫଟାଇଦିଏ, ପୁଣି, େମଷଗୁଡ଼ିକ

ତାହାର ସର ଶୁଣନି, ଆଉ େସ ନିଜର େମଷସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର
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କରି େଘନିଯାଏ। 4 େସ ନିଜର େମଷସବୁକୁ ବାହାର କଲା ଉତାେର େସମାନଙ

ଆେଗ ଆେଗ ଚାେଲ ଓ େମଷଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ପେଛ ପେଛ ଚାଲନି, କାରଣ

େସମାେନ ତାହାର ସର ଚିହନି; 5କିନୁ େସମାେନ ଅଚିହା େଲାକର ପେଛ

ପେଛ େକେବ େହଁ ଚାଲେବ ନାହ, ମାତ ତାହା ପାଖରୁ ପଳାଇଯିେବ, କାରଣ

େସମାେନ ଅଚିହା େଲାକମାନଙର ସର ଚିହନି ନାହ।” 6ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

ଏହି ଉପମା କହିେଲ, କିନୁ େସ େସମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା କହୁଥେଲ, େସହିସବୁ

କଅଣ େବାଲ େସମାେନ ବୁଝିେଲ ନାହ। 7 େତଣୁ ଯୀଶୁ ପୁନବାର କହିେଲ,

“ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ମଁୁ େମଷଗୁଡ଼ିକର ଦାର। 8 େଯେତ

ଜଣ େମାʼ ପୂବେର ଆସିଅଛନି, େସମାେନ ସମେସ େଚାର ଓ ଡକାଇତ,

କିନୁ େମଷସବୁ େସମାନଙ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହ। 9 ମଁୁ ଦାର, ଯଦି େକହି

େମାʼ େଦଇ ପେବଶ କେର, ତାହାେହେଲ େସ ରକା ପାଇବ ଏବଂ ଭତରକୁ

ଆସି ଓ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଚରା ପାଇବ। 10 େଚାର େକବଳ େଚାରି, ବଧ ଓ

ବିନାଶ କରିବା ନିମେନ ଆେସ; େସମାେନ େଯପରି ଜୀବନ ପାଆନି ଓ ପଚୁର

ଭାବେର ପାଆନି, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଆସିଅଛି। 11 ମଁୁ ଉତମ େମଷପାଳକ;

ଉତମ େମଷପାଳକ େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେନ ଆପଣା ପାଣ ଦିଏ। 12 େଯ

େମଷପାଳକ ନୁେହଁ, ମାତ ମୂଲଆ, େମଷଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ନିଜର ନୁହଁନି, େସ

ବାଘ ଆସିବା େଦଖ େମଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ (ଆଉ ବାଘ େସମାନଙୁ ଧରି

ଛିନଭନ କେର), 13କାରଣ େସ ମୂଲଆ ଓ େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେନ ଚିନା କେର

ନାହ। 14 ମଁୁ ଉତମ େମଷପାଳକ। ପିତା େଯପରି େମାେତ ଜାଣନି ଓ ମଁୁ

ପିତାଙୁ ଜାେଣ, 15 େସହିପରି ମଁୁ େମାʼ ନିଜର େମଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାେଣ, ଆଉ େମାʼ

ନିଜର େମଷଗୁଡ଼ିକ େମାେତ ଜାଣନି, ପୁଣି, େମଷଗୁଡ଼ିକ ନିମେନ ମଁୁ େମାହର

ପାଣ ଦିଏ। 16 େଯଉଁ େମଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି େମଷଶାଳାର ନୁହଁନି, େମାହର

ଏପରି ଅନ େମଷଗୁଡ଼ିକ ଅଛନି, େସମାନଙୁ ମ େମାେତ ଆଣିବାକୁ େହବ,

ପୁଣି, େସମାେନ େମାହର ସର ଶୁଣିେବ; େସଥେର େଗାଟିଏ ପଲ ଓ େଗାଟିଏ

ପାଳକ େହେବ। 17 ମଁୁ େମାହର ପାଣ ଦାନ କରିବାରୁ ପିତା େମାେତ େପମ

କରନି, ଆଉ ମଁୁ େମାହର ପାଣ ପୁନବାର ଗହଣ କରିବା ନିମେନ ତାହା

ଦାନ କେର। 18 େକହି େମାʼଠାରୁ ତାହା େନଇଯାଇ ନାହ, ମାତ ମଁୁ ଆେପ

ତାହା ଦାନ କେର। ତାହା ଦାନ କରିବାକୁ େମାହର ଅଧକାର ଅଛି ଓ ତାହା

ପୁନବାର ଗହଣ କରିବାକୁ େମାହର ଅଧକାର ଅଛି। ମଁୁ େମାହର ପିତାଙଠାରୁ
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ଏହି ଆ ା ପାଇଅଛି।” 19 ଏହି ସମସ କଥା େହତୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର

ପୁନବାର ମତେଭଦ ଘଟିଲା। 20 େସମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ତାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି, େସ ପାଗଳ, କାହକି ତାହା କଥା ଶୁଣୁଅଛ?

21 ଅନ ମାେନ କହିେଲ, ଏହିସବୁ କଥା ତ ଭୂତ ଲାଗିଥବା ବ କିର ନୁେହଁ;

ଭୂତ କଅଣ ଅନବ କିର ଆଖ ଫଟାଇପାେର? 22 େସେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରେର ମନିର ପତିଷା ପବ ପଡ଼ିଲା; େସ ସମୟ ଶୀତକାଳ, 23ଆଉ

ଯୀଶୁ ମନିରେର ଶେଲାମନଙ ମଣପେର ବୁଲୁଥେଲ। 24 େସଥେର ଯିହୁଦୀ

େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େକେତ

କାଳ ଆମମାନଙୁ ସେନହେର ରଖବ? ଯଦି ତୁେମ ଖୀଷ, ତାହାେହେଲ

ଆମମାନଙୁ ସଷ ରୂେପ କୁହ। 25 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛି, କିନୁ ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରୁ ନାହଁ; େମାହର ପିତାଙ

ନାମେର ମଁୁ େଯଉଁ େଯଉଁ କମ କରୁଅଛି, େସହିସବୁ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ

େଦଉଅଛି; 26କିନୁ ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରୁ ନାହଁ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

େମାହର ପଲର େମଷ ନୁହଁ। 27 େମାʼ େମଷସବୁ େମାହର ସର ଶୁଣନି ଓ ମଁୁ

େସମାନଙୁ ଜାେଣ, ଆଉ େସମାେନ େମାହର ପେଛ ପେଛ ଚାଲନି, 28 ପୁଣି,

ମଁୁ େସମାନଙୁ ଅନନ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ େସମାେନ କଦାପି େକେବ େହଁ ବିନଷ

େହେବ ନାହ, ପୁଣି, େକହି େମାʼ ହସରୁ େସମାନଙୁ ହରଣ କରିବ ନାହ। (aiōn

g165, aiōnios g166) 29 େମାହର ପିତା େମାେତ ଯାହା େଦଇଅଛନି, ତାହା

ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ , ଆଉ ପିତାଙ ହସରୁ େକହି ତାହା ହରଣ କରିପାେର

ନାହ। 30 ମଁୁ ଓ ପିତା ଏକ। 31 ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ େଫାପାଡ଼ିବା

ନିମେନ ଆଉ ଥେର ପଥରଆଣିେଲ। 32ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, ମଁୁ

ପିତାଙଠାରୁ ଅେନକ ଉତମ କମ ତୁମମାନଙୁ େଦଖାଇଅଛି; େସହିସବୁ କମ

ମ ରୁ େକଉଁ କମ ନିମେନ େମାେତ ପଥର େଫାପାଡ଼ୁଅଛ?” 33ଯିହୁଦୀମାେନ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଉତମ କମ ନିମେନ ଆେମମାେନ େତାେତ ପଥର

େଫାପାଡ଼ୁ ନାହଁୁ, କିନୁ ଈଶର ନିନା ନିମେନ, ପୁଣି, ତୁ ମନୁଷ େହାଇ ଆପଣାକୁ

ଈଶର େବାଲାଉଥବାରୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ୁଅଛୁ। 34ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ତୁମମାନଙ ବ ବସାେର ଏହା କଅଣ େଲଖା ନାହ, ଆେମ କହିଲୁ,

ତୁେମମାେନ ଈଶରଗଣ? 35 େଯଉଁମାନଙ ନିକଟେର ଈଶରଙ ବାକ

ଉପସିତ େହଲା, େସମାନଙୁ ଯଦି େସ ଈଶରଗଣ େବାଲ କହିେଲ (ଆଉ
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ଧମଶାସ ଖଣନ କରାଯାଇପାେର ନାହ), 36ତାହାେହେଲ ଯାହାଙୁ ଈଶର

ପବିତ କରି ଜଗତକୁ େପରଣ କେଲ, ତାହାଙୁ କଅଣ ତୁେମମାେନ, ମଁୁ

ଈଶରଙ ପୁତ, ଏହା ମଁୁ କହିବାରୁ, ତୁ ଈଶର ନିନା କରୁଅଛୁ େବାଲ କହୁଅଛ?

37 ଯଦି ମଁୁ େମାହର ପିତାଙ କମସବୁ କେର ନାହ, ତାହାେହେଲ େମାେତ

ବିଶାସ କର ନାହ; 38କିନୁ ଯଦି ମଁୁ କେର, ତାହାେହେଲ ଯଦ ପି ତୁେମମାେନ

େମାେତ ବିଶାସ ନ କର, ତଥାପି ପିତା େଯ େମାʼ ଠାେର ଅଛନି ଓ ମଁୁ

ପିତାଙଠାେର ଅଛି, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ଓ ବୁଝ, ଏଥନିମେନ

କମସବୁ ବିଶାସ କର।” 39 େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ଧରିବା ପାଇଁ

ପୁନବାର େଚଷା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କିନୁ େସ େସମାନଙ ହସେର ନ ପଡ଼ି

ବାହାରିଗେଲ। 40 ଏଥଉତାେର େସ ପୁନବାର ଯଦନ ନଦୀର ଆରପାରିକୁ

ଚାଲଯାଇ, େଯାହନ େଯଉଁ ସାନେର ପୂେବ ବାପିସ େଦଉଥେଲ, େସହି

ସାନକୁ ଆସି େସଠାେର ରହିେଲ। 41ଆଉ, ଅେନେକ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଆସି କହିେଲ, େଯାହନ ସିନା େକୗଣସି ଆଶଯ କମ କେଲ ନାହ, କିନୁ ଏହି

ବ କିଙ ବିଷୟେର େଯାହନ େଯ ସମସ କଥା କହିେଲ, େସହିସବୁ ସତ ; 42

ଆଉ, େସ ସାନେର ଅେନେକ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ।

11 େବଥନୀୟା ନିବାସୀ ଲାଜାର ନାମକ ଜେଣ େଲାକ ପୀଡ଼ିତ ଥେଲ;

ମରୀୟମ ଓ ତାହାଙ ଭଉଣୀ ମାଥା େସହି ଗାମର େଲାକ। 2 େଯଉଁ

ସୀେଲାକ ପଭୁଙୁ େତୖଳେର ଅଭେଷକ କରି ଆପଣା େକଶେର ତାହାଙ

ପାଦ େପାଛିେଦେଲ, ଏ େସହି ମରୀୟମ; ତାଙର ଭାଇ ଲାଜାର ପୀଡ଼ିତ

ଥେଲ। 3 େତଣୁ େସହି ଭଉଣୀମାେନ ତାହାଙ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ,

ପଭୁ, େଦଖନୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ େସହ କରନି, େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। 4

କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିେଲ, “ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତୁ ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ

ଈଶରଙ େଗୗରବ ନିମେନ, େଯପରି ତଦାରା ଈଶରଙ ପୁତ େଗୗରବପାପ

ହୁଅନି।” 5 ଯୀଶୁ, ମାଥା ଏବଂ ତାହାଙ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଲାଜାରଙୁ େସହ

କରୁଥେଲ। 6 ଅତଏବ, େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନି େବାଲ େଯେତେବେଳ େସ

ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େଯଉଁ ସାନେର ଥେଲ, େସହି ସାନେର ଦୁଇ

ଦିନ ରହିଗେଲ। 7 ତତେର େସ ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, “ଚାଲ, ଆେମମାେନ

ପୁନବାର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶକୁ ଯିବା।” 8 ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

େହ ଗୁରୁ, ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ ଏେବ ଆପଣଙୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ିବାକୁ
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େଚଷା କରୁଥେଲ, ପୁଣି, ଆପଣ ଆଉ ଥେର େସଠାକୁ ଯାଉଅଛନି? 9 ଯୀଶୁ

ଉତର େଦେଲ, “ଦିନେର କଅଣ ବାର ଘଣା ନାହ? େକହି ଦିନେର ଚାଲେଲ

ଝୁେଣ ନାହ, କାରଣ େସ ଏହି ଜଗତର େଜ ାତିଃ େଦେଖ; 10 କିନୁ ରାତିେର

ଚାଲେଲ େସ ଝୁେଣ, କାରଣ ତାହା ଅନରେର େଜ ାତିଃ ନାହ।” 11 େସ

ଏସମସ କଥା କହିଲା ଉତାେର େସମାନଙୁ ଆହୁରି କହିେଲ, “ଆମମାନଙ

ବନୁ ଲାଜାର ନିଦା ଯାଇଅଛନି, କିନୁ ତାହାଙୁ ନିଦାରୁ ଉଠାଇବା ନିମେନ

ମଁୁ ଯାଉଅଛି।” 12 େସଥେର ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, ଯଦି

େସ ନିଦା ଯାଇଅଛନି, ତାହାେହେଲ େସ ସୁସ େହେବ। 13ଯୀଶୁ ତାଙର

ମୃତୁ ବିଷୟେର କହିେଲ, କିନୁ େସ ନିଦାେର େଶାଇପଡ଼ିବା ବିଷୟେର

କହିେଲ େବାଲ େସମାେନ ମେନ କେଲ। 14 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ େସେତେବେଳ

େସମାନଙୁ ସଷ ରୂେପ କହିେଲ, “ଲାଜାର ମରିଯାଇଅଛନି; 15ଆଉ, ମଁୁ େଯ

େସ ସାନେର ନ ଥଲ, ଏଥସକାେଶ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଆନନ କରୁଅଛି,

େଯପରି ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରିବ; କିନୁ ଚାଲ, ଆେମମାେନ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଯିବା।” 16 େସଥେର େଥାମା, ଯାହାଙୁ ଦିଦୁମ େବାଲ କହନି,

େସ ଆପଣା ସଙୀ ଶିଷ ମାନଙୁ କହିେଲ, ଚାଲ, ଆେମମାେନ ମ ଯାଇ

ତାହାଙ ସାଙେର ମରିବା। 17ଯୀଶୁ ପହଞି ଶୁଣିେଲ େଯ, େସ ଚାରି ଦିନ

େହଲା ସମାଧେର ରଖାଗେଲଣି। 18 େବଥନୀୟା ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ

ପାୟ ଏକ େକାଶ ଦୂରେର ଥଲା, 19ଆଉ, ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ

ମାଥା ଓ ମରୀୟମଙୁ େସମାନଙ ଭାଇ ବିଷୟେର ସାନନା େଦବା ନିମେନ

େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ। 20 େସଥେର ଯୀଶୁ ଆସିଅଛନି େବାଲ

େଯେତେବେଳ ମାଥା ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ତାହାଙୁ େଭଟିବାକୁ ଗେଲ,

କିନୁ ମରୀୟମ ଗୃହେର ବସି ରହିେଲ। 21ମାଥା ଯୀଶୁଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ,

ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଉପସିତ େହାଇଥାଆେନ, ତାହାେହେଲ େମାହର ଭାଇ

ମରି ନ ଥାଆନା। 22 କିନୁ ଆପଣ ଈଶରଙୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିେବ, ଈଶର େଯ

ତାହା ଆପଣଙୁ େଦେବ, ଏହା ଏେବ ସୁଦା ମଁୁ ଜାେଣ। 23 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “ତୁମ ଭାଇ ପୁଣି, ଉଠିବ।” 24 ମାଥା ତାହାଙୁ କହିେଲ, େସ େଯ

େଶଷ ଦିନେର ପୁନରୁତାନ ସମୟେର ଉଠିବ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ। 25ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ପୁନରୁତାନ ଓ ଜୀବନ; େଯ େମାʼ ଠାେର ବିଶାସ

କେର, େସ ଯଦ ପି ମେର, ତଥାପି େସ ବଞିବ, 26 ପୁଣି, େଯ େକହି ବେଞ ଓ
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େମାʼ ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ କଦାପି ମରିବ ନାହ; ଏହା କଅଣ ବିଶାସ

କରୁଅଛ?” (aiōn g165) 27 େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ହଁ, ପଭୁ, ଯାହାଙର

ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଥଲା, ଆପଣ େଯ ଈଶରଙ ପୁତ େସହି ଖୀଷ,

ଏହା େମାହର ବିଶାସ। 28 ଏହା କହିଲା ଉତାେର େସ ଯାଇ ଆପଣା ଭଉଣୀ

ମରୀୟମଙୁ େଗାପନେର ଡାକି କହିେଲ, ଗୁରୁ ଆସିେଲଣି ଆଉ େତାେତ

ଡାକୁଅଛନି। 29 େସ ଏହା ଶୁଣି ଶୀଘ ଉଠି ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 30

ଯୀଶୁ େସେତେବେଳ ଗାମ ଭତରକୁ ଆସି ନ ଥେଲ, କିନୁ ମାଥା ତାହାଙୁ

େଯଉଁ ସାନେର େଭଟିଥେଲ, େସପଯ ନ େସ େସହି ସାନେର ଥେଲ। 31

ଅତଏବ, େଯଉଁ ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙ ସହିତ ଗୃହେର ଥାଇ ତାହାଙୁ ସାନନା

େଦଉଥେଲ, େସମାେନ ମରୀୟମଙୁ ଶୀଘ ଉଠି ବାହାରିଯିବା େଦଖ, େସ

ସମାଧ ନିକଟେର େରାଦନ କରିବା ନିମେନ ଯାଉଅଛନି, ଏହା ମେନ କରି

ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ। 32 େସଥେର ଯୀଶୁ େଯଉଁ ସାନେର ଥେଲ,

ମରୀୟମ େସହି ସାନେର ଉପସିତ େହାଇ ତାହାଙୁ େଦଖ ତାହାଙର ଚରଣ

ତେଳ ପଡ଼ି କହିେଲ, ପଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠାେର ଉପସିତ େହାଇଥାଆେନ,

ତାହାେହେଲ େମାʼ ଭାଇ ମରି ନ ଥାଆନା। 33 ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଓ

ତାହାଙ ସହିତ ଆସିଥବା ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙୁ େରାଦନ କରୁଥବା େଦଖ

ଆତାେର ଗଭୀର ଭାେବ ଉେତଜିତ େହେଲ, ପୁଣି, କତବ ସାଧନ ନିମେନ

ଦୃଢ଼ ସଙଳେର ପଚାରିେଲ, 34 “ତାଙୁ େକଉଁଠାେର ରଖଅଛ?” େସମାେନ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, ଆସି େଦଖନୁ। 35ଯୀଶୁ କାନିେଲ। 36 େସଥେର

ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ କହିେଲ, େଦଖ, େସ ତାହାଙୁ କିପରି େସହ କରୁଥେଲ।

37କିନୁ େସମାନଙ ମ େର େକହି େକହି କହିେଲ, ଏହି େଯଉଁ ବ କି େସହି

ଅନବ କିର ଆଖ ଫଟାଇଥେଲ, େସ କଅଣ ଏହାର ମୃତୁ ମ ନିବାରଣ

କରିପାରି ନ ଥାଆେନ? 38 େସଥେର ଯୀଶୁ ପୁନବାର ଅନରେର ବିରକ

େହାଇ ସମାଧ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; ତାହା େଗାଟିଏ ଗୁହା, ପୁଣି, ତାʼ ମୁହଁେର

େଗାଟାଏ ପଥର ଥଲା। 39 ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହି ପଥର ଘୁଞାଇଦିଅ।” ମୃତ

ବ କିଙ ଭଉଣୀ ମାଥା ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, େସ ବାସିଗଲାଣି, କାରଣ

େସ ଚାରି ଦିନ େହଲା ମଲାଣି। 40 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତୁେମ

ବିଶାସ କର, ତାହାେହେଲ ଈଶରଙ ମହିମା େଦଖବ, ଏହା କଅଣ ମଁୁ ତୁମକୁ

କହିଲ ନାହ?” େସଥେର େସମାେନ ପଥର ଘୁଞାଇେଦେଲ। 41ଆଉ, ଯୀଶୁ
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ଊଦଦୃଷି କରି କହିେଲ, “ପିତଃ, ତୁେମ େମାହର ପାଥନା ଶୁଣିଲ େବାଲ

ମଁୁ ତୁମକୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି। 42 ତୁେମ େଯ ସବଦା େମାହର ପାଥନା

ଶୁଣିଥାଅ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣିଥଲ; କିନୁ େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ଚତୁଦଗେର ଠିଆ

େହାଇଅଛନି, ତୁେମ େମାେତ େପରଣ କରିଅଛ େବାଲ େସମାେନ େଯପରି

ବିଶାସ କରିେବ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ େହତୁ ମଁୁ ଏହା କହିଲ।” 43 େସ ଏହା

କହି ଉଚସରେର ଡାକିେଲ, “ଲାଜାର, ବାହାରି ଆସ।” 44 ମୃତ େଲାକଟି

ବାହାରି ଆସିେଲ; ତାହାଙ ହାତ ଓ ପାଦ ସମାଧବସେର ବନା େହାଇଥଲା,

ପୁଣି, ତାହାଙ ମୁଖେର ଖେଣ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ା େହାଇଥଲା। ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ଏହାଙ ବନନ ଫଟାଇ ଚାଲଯିବାକୁ ଦିଅ।” 45 ଅତଏବ, ଯିହୁଦୀ

େଲାକମାନଙ ମ େର ଅେନେକ, ଅଥା େଯଉଁମାେନ ମରୀୟମଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଥେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ କମ େଦଖଥେଲ, େସମାେନ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ

କେଲ; 46 ପୁଣି, େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ଫାରୂଶୀମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯାଇ, ଯୀଶୁ ଯାହା ଯାହା କରିଥେଲ, େସହିସବୁ େସମାନଙୁ ଜଣାଇେଲ।

47 େସଥେର ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାେନ ମହାସଭା ଆହାନ କରି

କହିେଲ, ଆେମମାେନ କଅଣ କରୁଅଛୁ? ଏ େଲାକ ତ ଅେନକ ଆଶଯ କମ

କରୁଅଛି। 48ଯଦି ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଏପରି ଛାଡ଼ିେଦବା, ତାହାେହେଲ

ସମେସ ତାହାଠାେର ବିଶାସ କରିେବ, ଆଉ େରାମୀୟ ଅଧକାରୀମାେନ ଆସି

ଆମମାନଙର ଏହି ସାନ ଓ ଜାତି ଉଭୟଙୁ ନଷ କରିେଦେବ। 49 କିନୁ

େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ, ଅଥା , କୟାଫା ନାମକ େସହି ବଷର ମହାଯାଜକ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, ତୁେମମାେନ କିଛି ଜାଣ ନାହ; 50 ସମୁଦାୟ ଜାତି ବିନଷ

ନ େହାଇ େଲାକସାଧାରଣଙ ନିମେନ ଜେଣ େଯ ମରିବା ତୁମମାନଙ ପକେର

ମଙଳଜନକ, ଏହା ମ ତୁେମମାେନ ବିଚାର କରୁ ନାହଁ। 51 େସ ଆପଣାଠାରୁ

ଏହା କହିେଲ ନାହ, କିନୁ େସ େସହି ବଷର ମହାଯାଜକ ଥବାରୁ ଯୀଶୁ େଯ

ଜାତି ନିମେନ, 52ଆଉ େକବଳ େସହି ଜାତି ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ ଈଶରଙ

ଛିନଭନ ସନାନମାନଙୁ ମ ସଂଗହ କରି ଏକ କରିବା ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ

କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି, ଏଥସକାେଶ ଏହି ଭାବବାଣୀ କହିେଲ। 53 େତଣୁ

େସହି ଦିନଠାରୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ ମନଣା କେଲ। 54

ଅତଏବ, ଯୀଶୁ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙ ମ େର ଆଉ ପକାଶେର ଗମନାଗମନ

କେଲ ନାହ, କିନୁ େସ େସ ସାନରୁ ବାହାରିଯାଇ ପାନର ନିକଟେର ଥବା
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ଅଞଳର ଇଫୟିମ ନାମକ େଗାଟିଏ ନଗରକୁ ପସାନ କେଲ, ଆଉ େସ

ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େସଠାେର ରହିେଲ। 55 ଯିହୁଦୀମାନଙର ନିସାର ପବ

ସନିକଟ ଥଲା, ପୁଣି, ପଲୀଗାମଗୁଡ଼ିକରୁ ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି

କରିବା ନିମେନ ନିସାର ପବ ପୂେବ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାତା କେଲ।

56 େସଥେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙର ଅେନଷଣ କରୁ କରୁ ମନିରେର ଠିଆ

େହାଇଥବା ସମୟେର ପରସର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ତୁେମମାେନ କଅଣ

ମେନ କରୁଅଛ? େସ କି ପବକୁ ଆସିେବ ନାହ? 57 ପଧାନ ଯାଜକ ଓ

ଫାରୂଶୀମାେନ ତାହାଙୁ ଧରିବା ଉେଦଶ େର, େସ େକଉଁଠାେର ଅଛନି, ଏହା

ଯଦି େକହି ଜାେଣ, ତାହା ପକାଶ କରିବାକୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ।

12ଇତିମ େର ଯୀଶୁ ନିସାର ପବର ଛଅ ଦିନ ପୂବରୁ େବଥନୀୟାକୁ

ଆସିେଲ; େଯଉଁ ଲାଜାରଙୁ େସ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇଥେଲ, େସ

େସହି ସାନେର ଥେଲ। 2 େତଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ ନିମେନ େସହି ସାନେର

େଗାଟିଏ ରାତିେଭାଜ ପସୁତ କେଲ; ମାଥା ପରିଚଯ ା କରୁଥେଲ, ଆଉ

େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ସହିତ େଭାଜନେର ବସିେଲ, ଲାଜାର େସମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ଥେଲ। 3 େସେତେବେଳ ମରୀୟମ ଅଧ େସର ଅତି ବହୁମୂଲ ବିଶୁଦ

ଜଟାମାଂସୀ ସୁଗନି େତୖଳ େଘନି ଯୀଶୁଙ ପାଦେର ତାହା ଲଗାଇ ଆପଣା

େକଶେର ତାହାଙ ପାଦ େପାଛିେଦେଲ, ଆଉ େତୖଳର ସୁବାସେର ଘରଟି

ମହକିଗଲା। 4 କିନୁ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦା

ନାମକ େଯଉଁ ଶିଷ ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥଲା,

େସ କହିଲା, 5 ଏହି େତୖଳ ତିନିଶହ ଦିନର ମଜୁରୀ ସମାନ ମୂଲ େର ବିକୟ

କରାଯାଇ କାହକି ଦରିଦମାନଙୁ ଦିଆ ନ ଗଲା? 6 େସ େଯ ଦରିଦମାନଙ

ନିମେନ ଚିନା କରୁଥଲା େବାଲ ଏହା କହିଲା, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ େସ ଜେଣ

େଚାର, ଆଉ ତାହା ନିକଟେର ଟଙାଥଳୀ ଥବାରୁ, େସଥେର ଯାହା ଯାହା

ରଖାଯାଉଥଲା, ତାହା େସ େଚାରି କରି େନଇଯାଉଥଲା। 7 େସଥେର

ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େଯପରି େମାହର ସମାଧ ଦିନ ନିମେନ

େସ ଏହା ରଖ ପାେର। 8 ଦରିଦମାେନ ତ ସବଦା ତୁମମାନଙ ନିକଟେର

ଅଛନି, ମାତ ମଁୁ ସବଦା ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ନ ଥବି।” 9 ଇତିମ େର

ବହୁସଂଖ କ ଯିହୁଦୀ େଲାକ େସ େସଠାେର ଅଛନି େବାଲ ଜାଣି ପାରି

େକବଳ ଯୀଶୁଙ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ମାତ େଯଉଁ ଲାଜାରଙୁ େସ ମୃତମାନଙ
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ମ ରୁ ଉଠାଇଥେଲ, ତାହାଙୁ େଦଖବା ନିମେନ ମ ଆସିେଲ। 10 କିନୁ

ଲାଜାରଙୁ ମ ବଧ କରିବା ନିମେନ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ମନଣା କେଲ, 11

କାରଣ ତାହାଙ େଯାଗଁୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ଯାଇ ଯୀଶୁଙଠାେର

ବିଶାସ କରୁଥେଲ। 12 ତହ ଆରଦିନ ପବକୁ ଆସିଥବା ବହୁସଂଖ କ େଲାକ

ଯୀଶୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆସୁଅଛନି େବାଲ ଶୁଣି 13 ଖଜୁରୀ ବାହୁଙା

େଘନି ତାହାଙୁ େଭଟିବା ନିମେନ ବାହାରିଗେଲ ଓ ଉଚସରେର କହିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, “େହାଶାନା।” “ପଭୁଙ ନାମେର େଯ ଆସୁଅଛନି, େସ ଧନ ; ଧନ

ଇସାଏଲର ରାଜା।” 14ଆଉ, ଯୀଶୁ େଗାଟିଏ ଗଦଭଶାବକ ପାଇ ତାହା

ଉପେର ଆେରାହଣ କେଲ, େଯପରି େଲଖାଅଛି, 15ଆେଗା ସିେୟାନର

କେନ , ଭୟ କର ନାହ; େଦଖ, େତାର ରାଜା ଆସୁଅଛନି, େସ ଗଦଭଶାବକ

ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ଆସୁଅଛନି। 16 ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ପଥେମ

ଏହି ସମସ ବିଷୟ ବୁଝିେଲ ନାହ, କିନୁ ଯୀଶୁ ମହିମାନିତ େହଲା ଉତାେର

ଏସମସ ବିଷୟ େଯ ତାହାଙ ସମନେର େଲଖାଯାଇଥଲା, ପୁଣି, ତାହାଙ

ପତି େସମାେନ େଯ ଏହିସବୁ କରିଥେଲ, ତାହା େସମାନଙ ମନେର ପଡ଼ିଲା।

17 ଆଉ, େସ ଲାଜାରଙୁ ସମାଧରୁ ଡାକି ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇବା

ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ତାହାଙ ସହିତ ଥେଲ, େସମାେନ ସାକ

େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 18 ଏହି କାରଣରୁ ମ େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ ସାକାତ

କରିବାକୁ ଯାଇଥେଲ, େଯଣୁ େସ ଏହି ଆଶଯ କମ କରିଅଛନି େବାଲ

େସମାେନ ଶୁଣିଥେଲ। 19 େସଥେର ଫାରୂଶୀମାେନ ପରସର କୁହାେକାହି

େହେଲ, େଦଖୁଅଛ ତ, ତୁମମାନଙ ସମସ େଚଷା ବିଫଳ େହଉଅଛି; େଦଖ,

ଜଗତଟାଯାକ ତାହାର ପଛେର ଗେଲଣି। 20 ପବ ସମୟେର ଉପାସନା

କରିବା ନିମେନ ଆସିଥବା ଯାତୀମାନଙ ମ େର େକେତକ ଗୀ େଲାକ

ଥେଲ। 21 େସମାେନ ଗାଲଲୀସ େବ ସାଇଦାନିବାସୀ ଫଲପଙ ନିକଟକୁ

ଆସି ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କରି କହିେଲ, ମହାଶୟ, ଯୀଶୁଙୁ ଦଶନ କରିବା

ନିମେନ ଆମମାନଙର ଇଚା। 22ଫଲପ ଯାଇ ଆନିୟଙୁ କହିେଲ, ପୁଣି,

ଆନିୟ ଓ ଫଲପ ଯାଇ ଯୀଶୁଙୁ କହିେଲ। 23 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ମନୁଷ ପୁତ ମହିମାନିତ େହବା ନିମେନ ସମୟ ଉପସିତ। 24

ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଗହମବୀଜ ଯଦି ମୃତିକାେର ପଡ଼ି ନ

ମେର, ତାହାେହେଲ ତାହା ଏକମାତ ଥାଏ, କିନୁ ଯଦି ମେର, ତାହାେହେଲ
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ବହୁତ ଫଳ ଫେଳ। 25 େଯ ଆପଣା ପାଣକୁ ପିୟ ାନ କେର, େସ ତାହା

ହରାଇବ, ଆଉ େଯ ଆପଣା ପାଣକୁ ଇହଜଗତେର ଘୃଣା କେର, େସ

ତାହା ଅନନ ଜୀବନ ନିମେନ ରକା କରିବ। (aiōnios g166) 26 େକହି

େଯେବ େମାହର େସବକ, େତେବ େସ େମାହର ଅନୁଗମନ କରୁ; ଆଉ, ମଁୁ

େଯଉଁଠାେର ଥାଏ, େମାହର େସବକ ମ େସହିଠାେର ରହିବ; େକହି େଯେବ

େମାହର େସବା କେର, େତେବ ପିତା ତାହାକୁ ସମାନ େଦେବ।” 27 “ଏେବ

େମାହର ପାଣ ଉ ବିଗ େହାଇଅଛି, ଆଉ ମଁୁ କଅଣ କହିବି? ପିତଃ, େମାେତ

ଏହି ସମୟଠାରୁ ରକା କର? କିନୁ ଏଥସକାେଶ ତ ମଁୁ ଏହି ସମୟ ମ କୁ

ଆସିଅଛି। 28 ପିତଃ, ଆପଣା ନାମ ମହିମାନିତ କର।” େସଥେର ଆକାଶରୁ

ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଆେମ ତାହା ମହିମାନିତ କରିଅଛୁ, ଆଉ ପୁନବାର

ମହିମାନିତ କରିବୁ। 29 େତଣୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକସମୂହ ଏହା

ଶୁଣି େମଘଗଜନ େହଲା େବାଲ କହିେଲ; ଅନ ମାେନ କହିେଲ, ଜେଣ ଦୂତ

ଏହାଙୁ କଥା କହିଅଛନି। 30ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “େମାʼ ନିମେନ ଏହି ବାଣୀ

େହାଇ ନାହ, ମାତ ତୁମମାନଙ ନିମେନ େହାଇଅଛି। 31 ଏେବ ଏହି ଜଗତର

ବିଚାର ଉପସିତ; ଏେବ ଏହି ଜଗତର ଅଧପତିକୁ ବାହାେର ପକାଯିବ।

32ଆଉ, ମଁୁ ଯଦି ପୃଥବୀରୁ ଊଦକୁ ଉତିତ େହବି, ତାହାେହେଲ ସମସଙୁ

ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକଷଣ କରିବି। 33 େସ େକଉଁ ପକାର ମୃତୁ େଭାଗ

କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି, େସଥର ସୂଚନା େଦଇ ଏହା କହିେଲ।” 34 େସଥେର

େଲାକସମୂହ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଖୀଷ ଅନନକାଳ ରହିେବ େବାଲ

ଆେମମାେନ ବ ବସାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ, େତେବ ମନୁଷ ପୁତ ଅବଶ ଊଦକୁ

ଉତିତ େହେବ େବାଲ ତୁେମ କିପରି କହୁଅଛ? ଏହି ମନୁଷ ପୁତ କିଏ?

(aiōn g165) 35 େସଥେର ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଆଉ ଅଳ ସମୟ

ମାତ େଜ ାତିଃ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅଛି। ଅନକାର େଯପରି ତୁମମାନଙୁ

ଗାସ ନ କେର, ଏଥନିମେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର େଜ ାତିଃ ଥାଉ ଥାଉ

ଗମନାଗମନ କର; େଯ ଅନକାରେର ଗମନାଗମନ କେର, େସ େକଉଁଠାକୁ

ଯାଉଅଛି, ତାହା ଜାେଣ ନାହ। 36 ତୁେମମାେନ େଯପରି େଜ ାତିଃର ସନାନ

ହୁଅ, େସଥପାଇଁ େଜ ାତିଃ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଥାଉ ଥାଉ େଜ ାତିଃେର

ବିଶାସ କର।” ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା କହି ପସାନ କେଲ ଓ େସମାନଙଠାରୁ

େଗାପନେର ରହିେଲ। 37କିନୁ ଯଦ ପି େସ େସମାନଙ ସାକାତେର ଏେତ
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ଆଶଯ କମ କରିଥେଲ, ତଥାପି େସମାେନ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରୁ ନ

ଥେଲ, 38 େଯପରି ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟଙ ଦାରା ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ

ହୁଏ, “େହ ପଭୁ, କିଏ ଆମମାନଙ ସମାଦ ବିଶାସ କରିଅଛି? ଆଉ ପଭୁଙ

ବାହୁ କାହା ନିକଟେର ପକାଶିତ େହାଇଅଛି?” 39 ଏହି କାରଣରୁ େସମାେନ

ବିଶାସ କରିପାରୁ ନ ଥେଲ, େଯଣୁ ଯିଶାଇୟ ପୁନଶ କହିଅଛନି, 40 “େସ

େସମାନଙର ଚକୁ ଅନ କରିଅଛନି, ଆଉ େସମାନଙ ହୃଦୟ ଜଡ଼ କରିଅଛନି,

େଯପରି େସମାେନ ଆଖେର େଦଖେବ ନାହ ଓ ହୃଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହ,

ପୁଣି, େଫରିେବ ନାହ, ଆଉ ଆେମ େସମାନଙୁ ସୁସ କରିବୁ ନାହ।” 41

ଯିଶାଇୟ ଏହିସବୁ କହିେଲ, କାରଣ େସ ତାହାଙର ମହିମା େଦଖେଲ

ଓ ତାହାଙ ବିଷୟେର କଥା କହିେଲ। 42 ତଥାପି ଯିହୁଦୀ େନତାମାନଙ

ମ ରୁ ସୁଦା ଅେନେକ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ, କିନୁ କାେଳ େସମାେନ

ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ଫାରୂଶୀମାନଙ େହତୁ ତାହା ସୀକାର

କରୁ ନ ଥେଲ, 43 କାରଣ େସମାେନ ଈଶରଙଠାରୁ େଗୗରବ ଅେପକା ବରଂ

ମନୁଷ ମାନଙଠାରୁ େଗୗରବ ଭଲ ପାଇେଲ। 44ଯୀଶୁ ଉଚସରେର କହିେଲ,

“େଯ େମାʼ ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ େକବଳ େମାʼ ଠାେର ବିଶାସ କେର

ନାହ, ମାତ େମାହର େପରଣକତାଙଠାେର ବିଶାସ କେର; 45ଆଉ, େଯ

େମାେତ ଦଶନ କେର, େସ େମାହର େପରଣକତାଙୁ ଦଶନ କେର। 46 େଯ

େକହି େମାʼ ଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ େଯପରି ଅନକାରେର ବାସ ନ କେର,

ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଜଗତକୁ େଜ ାତିଃ େହାଇ ଆସିଅଛି। 47 େକହି ଯଦି େମାହର

ବାକ ଶୁଣି ପାଳନ କେର ନାହ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତାହାର ବିଚାର କେର

ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଜଗତକୁ ପରିତାଣ

କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। 48 େଯ େମାେତ ଅଗାହ କେର ଓ େମାହର ବାକ

ଗହଣ କେର ନାହ, ତାହାର ବିଚାରକତା ଅଛି; ମଁୁ େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛି,

ତାହା େଶଷ ଦିନେର ତାହାର ବିଚାର କରିବ। 49କାରଣ ମଁୁ ଆପଣାଠାରୁ

କହି ନାହ, ମାତ ମଁୁ କଅଣ କହିବି ଓ କଅଣ ବ କ କରିବି, ତାହା େମାହର

େପରଣକତା ପିତା େମାେତ ଆ ା େଦଇଅଛନି; 50 ପୁଣି, ତାହାଙ ଆ ା େଯ

ଅନନ ଜୀବନ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ। ଅତଏବ, ମଁୁ େଯ େଯ କଥା କେହ, ପିତା

େମାେତ େଯପରି କହିଅଛନି, େସହିପରି କେହ।” (aiōnios g166)
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13ନିସାର ପବ େହବା ପୂବରୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରୁ ପିତାଙ ନିକଟକୁ

ଆପଣାର ପୟାଣ କରିବାର ସମୟ ଉପସିତ ଜାଣି, ଜଗତେର ଥବା ନିଜର

େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ େସ େପମ କରି ଆସୁଥେଲ, େସମାନଙ ପତି ଚୂଡ଼ାନ

େପମ ପକାଶ କେଲ। 2 ଆଉ, ରାତିେଭାଜ ସମୟେର, େଯେତେବେଳ

ଶୟତାନ ଶିେମାନର ପୁତ ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଯିହୂଦାର ହୃଦୟେର ଯୀଶୁଙୁ

ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବା ନିମେନ ସଂକଳ ଜାତ କରିସାରିଥଲା, 3

େସେତେବେଳ, ପିତା େଯ ତାହାଙ ହସେର ସମସ ବିଷୟ ସମପଣ କରିଅଛନି

ଓ େସ େଯ ଈଶରଙ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛନି, ପୁଣି, ଈଶରଙ ନିକଟକୁ

ଯାଉଅଛନି, 4 ଏହା ଜାଣି େସ େଭାଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ଆପଣାର ବାହ

ବସ କାଢ଼ି େଦଇ େଗାଟିଏ ଗାମୁଛା େଘନି ଆପଣାର କଟି ବନନ କେଲ। 5

ତତେର େସ ପାତେର ଜଳ ଢାଳିେଲ, ପୁଣି, ଶିଷ ମାନଙ ପାଦ େଧାଇେଦଇ

ଆପଣା କଟିେର ବନା େହାଇଥବା ଗାମୁଛାେର େପାଛିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 6

କେମ େସ ଶିେମାନ ପିତରଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ; େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ,

ଆପଣ େମାହର ପାଦ େଧାଇ େଦଉଅଛନି? 7 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ,

“ମଁୁ ଯାହା କରୁଅଛି, ତାହା ତୁେମ ଏେବ ଜାଣୁ ନାହଁ, କିନୁ ପେର ବୁଝିବ।”

8 ପିତର ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆପଣ କଦାପି େମାହର ପାଦ େଧାଇେଦେବ

ନାହ। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଯଦି ମଁୁ ତୁମକୁ େଧୗତ ନ କେର,

ତାହାେହେଲ େମାʼ ସହିତ ତୁମର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହ।” (aiōn g165) 9

ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, େକବଳ େମାହର ପାଦ ନୁେହଁ,

ମାତ େମାହର ହସ ଓ ମସକ ମ । 10 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଯ ସାନ

କରିଅଛି, ତାହାର ପାଦ େଧାଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପେୟାଜନ ନାହ, େସ

ପକୃତେର ଶୁଚି; ତୁେମମାେନ ଶୁଚି ଅଟ, କିନୁ ସମେସ ନୁହଁ।” 11 କାରଣ େଯ

ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବ, େସ ତାହାକୁ ଜାଣିଥେଲ; ଅତଏବ େସ

କହିେଲ, ତୁେମମାେନ ସମେସ ଶୁଚି ନୁହଁ। 12 ତତେର େସ େସମାନଙର

ପାଦ େଧାଇେଦଇ ଆପଣା ବସ ପିନି ପୁନବାର ବସିଲା ଉତାେର େସମାନଙୁ

ପଚାରିେଲ, “ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପତି କଅଣ କରିଅଛି, ତାହା କି ତୁେମମାେନ

ବୁଝୁଅଛ? 13 ତୁେମମାେନ େମାେତ ଗୁରୁ ଓ ପଭୁ େବାଲ ଡାକୁଅଛ, ଆଉ

ଯଥାଥ କହୁଅଛ; କାରଣ ମଁୁ ତ େସହି। 14 ଅତଏବ, ପଭୁ ଓ ଗୁରୁ େଯ ମଁୁ,

ମଁୁ ଯଦି ତୁମମାନଙର ପାଦ େଧାଇ େଦଇଅଛି, େତେବ ତୁମମାନଙର ମ
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ପରସରର ପାଦ େଧାଇବା କତବ । 15 କାରଣ ତୁମମାନଙ ପତି ମଁୁ େଯପରି

କରିଅଛି, ତୁେମମାେନ ମ େଯ େସପରି କର, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

େଗାଟିଏ ଆଦଶ େଦଖାଇଅଛି। 16 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି,

ଦାସ ଆପଣା କତାଠାରୁ େଶଷ ନୁେହଁ, କିମା େପରିତ ଆପଣା େପରକଠାରୁ

େଶଷ ନୁେହଁ। 17ଯଦି ତୁେମମାେନ ଏହିସବୁ ଜାଣ, େତେବ େସହି ପକାର

କେଲ ତୁେମମାେନ ଧନ । 18 ମଁୁ ତୁମ ସମସଙ ସମନେର କହୁ ନାହ;

େକଉଁ ପକାର େଲାକମାନଙୁ ମଁୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ; କିନୁ

ଧମଶାସର ଏହି ବାକ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, େସଥପାଇଁ ଏହିପରି ଘଟୁଅଛି,

େଯ େମାହର ଅନ ଖାଏ, େସ େମାହର ବିରୁଦେର େଗାଇଠା ଉଠାଇଲା। 19

ତାହା ଘଟିବା ସମୟେର, ମଁୁ େସହି ଅେଟ େବାଲ ତୁେମମାେନ େଯପରି ବିଶାସ

କର, ଏଥନିମେନ ତାହା ଘଟିବା ପୂେବ ମଁୁ ବତମାନ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି।

20 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େଯ େମାହର େପରିତ ବ କିଙୁ

ଗହଣ କେର, େସ େମାେତ ଗହଣ କେର ଓ େଯ େମାେତ ଗହଣ କେର, େସ

େମାହର େପରଣକତାଙୁ ଗହଣ କେର।” 21 ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ କଥା କହିଲା

ଉତାେର ଆତାେର ଉ ବିଗ େହେଲ ଓ ସାକ େଦଇ କହିେଲ, “ସତ ସତ

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ େମାେତ ଶତୁ ହସେର

ସମପଣ କରିବ।” 22 େସ କାହା ସମନେର କହିେଲ, େସ ବିଷୟେର ହତବୁଦି

େହାଇ ଶିଷ ମାେନ ପରସରକୁ ଚାହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 23ଯୀଶୁଙ ଶିଷ ମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ େପମ କରୁଥେଲ, େସ ଯୀଶୁଙ ଦକିଣ ପାଖେର

ବସି େଭାଜନ କରୁଥେଲ। 24 ଅତଏବ, ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ ସେଙତ

କରି କହିେଲ, େସ କାହା ସମନେର କହୁଅଛନି, ତାହା କୁହ। 25 େସ େସହି

ପକାର ବସିଥାଇ ଯୀଶୁଙ ବକସଳେର ଆଉଜିପଡ଼ି ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ,

ପଭୁ, େସ କିଏ? 26 େତଣୁ ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ଯାହା ନିମେନ ମଁୁ ଏହି

ରୁଟିଖଣକ ବୁଡ଼ାଇବି ଓ ଯାହାକୁ ତାହା େଦବି, େସ।” ତହେର େସ େସହି

ରୁଟିଖଣକ ବୁଡ଼ାଇ ତାହା େଘନି ଇଷାରିେୟାତୀୟ ଶିେମାନର ପୁତ ଯିହୂଦାକୁ

େଦେଲ। 27 େସ ରୁଟିଖଣକ ପାଇଲା ଉତାେର ଶୟତାନ ତାହା ମ େର

ପେବଶ କଲା। େସଥେର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଯାହା କରୁଅଛ, ତାହା

ଶୀଘ କର।” 28କିନୁ େସ କି ଉେଦଶ େର ତାହାକୁ ଏହି କଥା କହିଥେଲ,

ତାହା େଭାଜେର ବସିଥବା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଜାଣିେଲ ନାହ। 29
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କାରଣ ଯିହୂଦା ନିକଟେର ଟଙାଥଳୀ ଥବାରୁ, ପବ ନିମେନ ଯାହା ଯାହା

ପେୟାଜନ, ତାହା କୟ କରିବାକୁ କିମା ଦରିଦମାନଙୁ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ

ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିେଲ େବାଲ େକହି େକହି ମେନ କେଲ। 30ରୁଟିଖଣକ

ଗହଣ କରି େସ ତ କଣା ବାହାରିଗଲା, େସେତେବେଳ ରାତିକାଳ। 31 େସ

ବାହାରିଗଲା ଉତାେର ଯୀଶୁ କହିେଲ, “ଏେବ ମନୁଷ ପୁତ ମହିମାନିତ େହେଲ

ଓ ତାହାଙଠାେର ଈଶର ମହିମାନିତ େହେଲ। 32 ଯଦି ଈଶର ତାହାଙଠାେର

ମହିମାନିତ େହେଲ, େତେବ ଈଶର ମ ତାହାଙୁ ଆପଣାଠାେର ମହିମାନିତ

କରିେବ, ପୁଣି, ଶୀଘ ତାହାଙୁ ମହିମାନିତ କରିେବ। 33 ବତଗଣ, ମଁୁ ଆଉ

ଅଳ ସମୟ ତୁମମାନଙ ସାଙେର ଅଛି। ତୁେମମାେନ େମାହର ଅେନଷଣ

କରିବ; ଆଉ ମଁୁ େଯଉଁ ସାନକୁ ଯାଉଅଛି, ତୁେମମାେନ େସ ସାନକୁ ଯାଇ ପାର

ନାହ, ଏହା ମଁୁ େଯପରି ଯିହୁଦୀମାନଙୁ କହିଲ, େସହିପରି ଏେବ ତୁମମାନଙୁ

ମ କହୁଅଛି। 34 ତୁେମମାେନ ପରସରକୁ େପମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆ ା ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ େଦଉଅଛି; ମଁୁ େଯପରି ତୁମମାନଙୁ େପମ କରିଅଛି, ତୁେମମାେନ

ମ େସହିପରି ପରସରକୁ େପମ କର। 35 ଯଦି ତୁମମାନଙର ପରସର ପତି

େପମ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ େଯ େମାହର ଶିଷ , ଏହା ସମେସ

ତଦାରା ାତ େହେବ।” 36 ଶିେମାନ ପିତର ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ପଭୁ,

ଆପଣ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନି? ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ େଯଉଁଠାକୁ

ଯାଉଅଛି, ତୁେମ ବତମାନ େମାହର ପେଛ ପେଛ େସଠାକୁ ଯାଇ ପାର ନାହ,

କିନୁ ପେର ଯିବ।” 37 ପିତର ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ପଭୁ, ମଁୁ ବତମାନ କାହକି

ଆପଣଙ ପେଛ ପେଛ ଯାଇ ପାେର ନାହ? ମଁୁ ଆପଣଙ ନିମେନ ନିଜ ପାଣ

େଦବି। 38ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ତୁେମ କଅଣ େମାʼ ନିମେନ ନିଜ ପାଣ

େଦବ? ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁେମ େମାେତ

ତିନି ଥର ଅସୀକାର କରିବ।”

14 “ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ଉ ବିଗ ନ େହଉ; ତୁେମମାେନ ଈଶରଙଠାେର

ବିଶାସ କର, େମାʼ ଠାେର ମ ବିଶାସ କର। 2 େମାହର ପିତାଙ ଗୃହେର

ଅେନକ ବାସସାନ ଅଛି; ଯଦି ନ ଥାଆନା, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହିଥାଆନି, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ସାନ ପସୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି; 3

ପୁଣି, ମଁୁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ସାନ ପସୁତ କେଲ ପୁନବାର ଆସିବି,

ଆଉ ମଁୁ େଯଉଁ ସାନେର ଥାଏ, ତୁେମମାେନ ମ େଯପରି େସହି ସାନେର
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ରହିବ, େସଥନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ େଘନିଯିବି। 4 ପୁଣି, ମଁୁ

େଯଉଁ ସାନକୁ ଯାଉଅଛି, ତାହାର ପଥ ତୁେମମାେନ ଜାଣ।” 5 େଥାମା ତାହାଙୁ

ପଚାରିେଲ, ପଭୁ, ଆପଣ େକଉଁ ସାନକୁ ଯାଉଅଛନି, ତାହା ଆେମମାେନ

ଜାଣୁ ନାହ; ପଥ ବା କିପରି ଜାଣି ପାରୁ? 6 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ ପଥ,

ସତ ଓ ଜୀବନ; େମାʼ େଦଇ ନ ଗେଲ େକହି ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହ।

7ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାେତ ଜାଣିଥାଆନ, ତାହାେହେଲ େମାହର ପିତାଙୁ

ମ ଜାଣିଥାଆନ; ଏେବ େହଁ ତାହାଙୁ ଜାଣୁଅଛ ଓ ତାହାଙୁ େଦଖଅଛ।”

8ଫଲପ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ପଭୁ, ଆମମାନଙୁ ପିତାଙୁ ଦଶନ କରାଉନୁ,

ତାହା ଆମମାନଙ ନିମେନ ଯେଥଷ। 9ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଫଲପ,

ଏେତ କାଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସାଙେର ଅଛି, ଆଉ ତୁେମ କଅଣ େମାେତ

ଜାଣିଲ ନାହ? େଯ େମାେତ ଦଶନ କରିଅଛି, େସ ପିତାଙୁ ଦଶନ କରିଅଛି;

ଆମମାନଙୁ ପିତାଙୁ ଦଶନ କରାଉନୁ େବାଲ ତୁେମ କିପରି କହୁଅଛ? 10 ମଁୁ

େଯ ପିତାଙଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମାʼ ଠାେର ଅଛନି, ଏ କଥା କଅଣ ବିଶାସ

କରୁ ନାହଁ? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯ ସମସ ବାକ କେହ, େସହିସବୁ େମାʼ ନିଜରୁ

କେହ ନାହ, କିନୁ ପିତା େମାʼ ଠାେର ଥାଇ ଆପଣା କମ କରୁଅଛନି। 11 ମଁୁ

େଯ ପିତାଙଠାେର ଅଛି ଓ ପିତା େମାʼ ଠାେର ଅଛନି, େମାହର ଏହି କଥା

ବିଶାସ କର, ନତୁବା କମ େଯାଗଁୁ େହେଲ ବିଶାସ କର। 12 ସତ ସତ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, େମାʼ ଠାେର େଯ ବିଶାସ କେର, ମଁୁ େଯଉଁ େଯଉଁ

କମ କରୁଅଛି, େସ ମ େସହିସବୁ କରିବ, ଆଉ େସ ସବୁ ଅେପକା ଅଧକ

ମହତ କମ କରିବ, କାରଣ ମଁୁ ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। 13 ପୁଣି, ପିତା

େଯପରି ପୁତଙଠାେର ମହିମାନିତ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ ତୁେମମାେନ େମାʼ

ନାମେର ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, ତାହା ମଁୁ କରିବି। 14ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାʼ

ନାମେର େକୗଣସି ବିଷୟ େମାେତ ମାଗିବ, ମଁୁ ତାହା କରିବି।” 15 “ଯଦି

ତୁେମମାେନ େମାେତ େପମ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର ଆ ାସବୁ ପାଳନ

କରିବ। 16ଆଉ, ମଁୁ ପିତାଙୁ ନିେବଦନ କରିବି, ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ସାଙେର

ଅନନକାଳ ରହିବା ନିମେନ େସ ତୁମମାନଙୁ ଆଉ ଜେଣ ସାହାଯ କାରୀଙୁ,

(aiōn g165) 17 ଅଥା େସହି ସତ ମୟ ଆତାଙୁ େଦେବ। ଜଗତ ତାହାଙୁ

ଗହଣ କରିପାେର ନାହ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙୁ େଦେଖ ନାହ କିମା ଜାେଣ

ନାହ; ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ଜାଣ, କାରଣ େସ ତୁମମାନଙ ସାଙେର ଥାଆନି,



େଯାହନ 2107

ପୁଣି, େସ ତୁମମାନଙ ଅନରେର ରହିେବ। 18ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଅନାଥ କରି

ଛାଡ଼ିଯିବି ନାହ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି। 19 ଅଳମାତ ସମୟ

ରହିଲା, ଜଗତ େମାେତ ଆଉ େଦଖବ ନାହ; ମାତ ତୁେମମାେନ େମାେତ

େଦଖବ, କାରଣ ମଁୁ ଜୀବିତ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ମ ଜୀବିତ ରହିବ। 20

ମଁୁ େଯ େମାହର ପିତାଙଠାେର ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯ େମାʼ ଠାେର ଓ

ମଁୁ ତୁମମାନଙଠାେର ଅଛି, ଏହା େସ ଦିନ ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 21 େଯ

େମାହର ଆ ାସବୁ ଗହଣ କରି ପାଳନ କେର, େସହି ତ େମାେତ େପମ

କେର, ଆଉ େଯ େମାେତ େପମ କେର, େମାହର ପିତା ତାହାକୁ େପମ

କରିେବ, ପୁଣି, ମଁୁ ତାହାକୁ େପମ କରିବି ଓ ତାହା ନିକଟେର ଆପଣାକୁ

ପକାଶ କରିବି।” 22ଯିହୂଦା (ଇଷାରିେୟାତୀୟ ନୁେହଁ) ତାହାଙୁ କହିେଲ,

େହ ପଭୁ, କଅଣ େହଲା େଯ, ଆପଣ ଜଗତ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ପକାଶ

ନ କରି ଆମମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି? 23ଯୀଶୁ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, “ଯଦି େକହି େମାେତ େପମ କେର, ତାହାେହେଲ େସ

େମାହର ବାକ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି, େମାହର ପିତା ତାହାକୁ େପମ କରିେବ,

ଆଉ ଆେମମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। 24 େଯ

େମାେତ େପମ କେର ନାହ, େସ େମାହର ବାକ ପାଳନ କେର ନାହ, ଆଉ

େଯଉଁ ବାକ ତୁେମମାେନ ଶୁଣୁଅଛ, ତାହା େମାହର ନୁେହଁ, ମାତ େମାହର

େପରଣକତା ପିତାଙର। 25 ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସାଙେର ଥାଉ ଥାଉ ତୁମମାନଙୁ

ଏହି ସମସ କଥା କହିଲ। 26 କିନୁ େସହି ସାହାଯ କାରୀ, ଅଥା େଯଉଁ

ପବିତ ଆତାଙୁ ପିତା େମାʼ ନାମେର େପରଣ କରିେବ, େସ ତୁମମାନଙୁ

ସମସ ବିଷୟ ଶିକା େଦେବ, ଆଉ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି,

େସହିସବୁ ତୁମମାନଙୁ ସରଣ କରାଇେବ। 27 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଶାନି ଦାନ କରି

ଯାଉଅଛି, େମାହର ନିଜର ଶାନି ତୁମମାନଙୁ ଦାନ କରୁଅଛି; ଜଗତ େଯପରି

ଦାନ କେର, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େସପରି ଦାନ କରୁ ନାହ। ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ

ଉ ବିଗ କି ଭୟଗସ ନ େହଉ। 28 ମଁୁ େଯ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ପୁଣି ଆସୁଅଛି, େମାହର ଏହି କଥା ତ ଶୁଣିଅଛ। ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାେତ

େପମ କରୁଥାଆନ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ େମାହର ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି

େବାଲ ଆନନ କରିଥାଆନ, କାରଣ ପିତା େମାʼଠାରୁ ମହାନ। 29ଆଉ, ତାହା

ଘଟିବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ େଯପରି ବିଶାସ କରିବ, ଏଥନିମେନ ତାହା
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ଘଟିବା ପୂେବ ମଁୁ ଏେବ ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛି। 30 ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଆଉ

ଅଧକ କଥାବାତା କରିବି ନାହ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧପତି ଆସୁଅଛି; ଆଉ,

େମାʼ ଠାେର ତାହାର କିଛି ହ ନାହ; 31କିନୁ ମଁୁ େଯ ପିତାଙୁ େପମ କେର

ଓ ପିତାଙ ଆ ାନୁସାେର କମ କେର, ଏହା େଯପରି ଜଗତ ଜାଣି ପାେର,

ଏଥନିମେନ ଏପରି ଘଟୁଅଛି। ଉଠ, ଆେମମାେନ ଏହି ସାନରୁ ଚାଲଯାଉ।”

15 “ମଁୁ ପକୃତ ଦାକାଲତା, ପୁଣି, େମାହର ପିତା କୃଷକ। 2 େମାʼ ଠାେର

ଥବା େଯେକୗଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫେଳ, ତାହା େସ କାଟିପକାନି; ଆଉ,

େଯେକୗଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫେଳ, ଅଧକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମେନ େସ ତାହା

ପରିଷାର କରନି। 3 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛି, େସଥସକାେଶ

ତୁେମମାେନ ପରିଷୃତ େହାଇସାରିଅଛ। 4 େମାʼ ଠାେର ରୁହ, େସଥେର

ମଁୁ ତୁମମାନଙଠାେର ରହିବି। ଶାଖା େଯପରି ଦାକାଲତାେର ନ ରହିେଲ

ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାେର ନାହ, େସହିପରି ତୁେମମାେନ ମ େମାʼ ଠାେର

ନ ରହିେଲ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହ। 5 ମଁୁ ଦାକାଲତା, ତୁେମମାେନ ଶାଖା;

େଯ େମାʼ ଠାେର ରେହ ଓ ମଁୁ ଯାହାଠାେର ରେହ, େସ ପଚୁର ଫଳ ଫେଳ;

କାରଣ େମାʼ ବିନା ତୁେମମାେନ କିଛି କରିପାର ନାହ। 6 େକହି େଯେବ େମାʼ

ଠାେର ନ ରେହ, ତାହାେହେଲ େସ ଶାଖା ପରି ବାହାେର ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ

ଶୁଖଯାଏ, ପୁଣି, େଲାେକ େସଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି କରି ନିଆଁେର ପକାଇ ଦିଅନି

ଓ େସଗୁଡ଼ାକ େପାଡ଼ିଯାଏ। 7ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାʼ ଠାେର ରୁହ, ଆଉ

େମାହର ବାକ ତୁମମାନଙଠାେର ରୁେହ, ତାହାେହେଲ େଯେକୗଣସି ବିଷୟ

ଇଚା କର, ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ତାହା ସାଧତ େହବ। 8

ତୁେମମାେନ ପଚୁର ଫଳ ଫଳିେଲ େମାହର ପିତା ମହିମାନିତ େହେବ, ଆଉ

ତୁେମମାେନ େମାହର ପକୃତ ଶିଷ େହବ। 9 ପିତା େଯପକାର େମାେତ

େପମ କରିଅଛନି, ମଁୁ ମ େସପକାର ତୁମମାନଙୁ େପମ କରିଅଛି; େମାହର

େପମେର ସିର େହାଇ ରହିଥାଅ। 10 ମଁୁ େଯପରି େମାହର ପିତାଙ ଆ ା

ପାଳନ କରି ତାହାଙ େପମେର ସିର େହାଇ ରହିଥାଏ, େସପକାର ତୁେମମାେନ

େଯେବ େମାହର ଆ ା ପାଳନ କର, ତାହାେହେଲ େମାହର େପମେର ସିର

େହାଇ ରହିବ। 11 େମାହର ଆନନ େଯପରି ତୁମମାନଙଠାେର ଥାଏ, ଆଉ

ତୁମମାନଙ ଆନନ େଯପରି ପୂଣ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଏସମସ ତୁମମାନଙୁ

କହିଲ। 12 ମଁୁ େଯପରି ତୁମମାନଙୁ େପମ କରିଅଛି, ତୁେମମାେନ େସହିପରି
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ପରସରକୁ େପମ କର, ଏହି େମାହର ଆ ା। 13 ଆପଣା ବନୁମାନଙ

ନିମେନ ନିଜ ପାଣ ଦାନ କରିବା ଅେପକା କାହାରି ଆଉ ଅଧକ େଶଷ େପମ

ନାହ। 14 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯଉଁ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତାହା ଯଦି ପାଳନ କର,

େତେବ ତୁେମମାେନ େମାହର ବନୁ। 15 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଆଉ ଦାସ େବାଲ

କହୁ ନାହ, କାରଣ କତା କଅଣ କରନି, ଦାସ ତାହା ଜାେଣ ନାହ, କିନୁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ବନୁ େବାଲ କହିଅଛି, କାରଣ ମଁୁ େମାହର ପିତାଙଠାରୁ ଯାହା

ଯାହା ଶୁଣିଅଛି, େସହିସବୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇଅଛି। 16 ତୁେମମାେନ େମାେତ

ମେନାନୀତ କରି ନାହଁ, କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ

ତୁେମମାେନ େଯପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତନ କର ଓ ତୁମମାନଙର ଫଳ ସାୟୀ

ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ନିଯୁକ କରିଅଛି। େସଥେର ତୁେମମାେନ େମାʼ

ନାମେର ପିତାଙୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ, େସ ତାହା ତୁମମାନଙୁ େଦେବ; 17

ତୁେମମାେନ େଯପରି ପରସରକୁ େପମ କର, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ଏହି ସମସ ଆ ା େଦଉଅଛି।” 18 “ଜଗତ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କେର, େତେବ

ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂେବ ତାହା େଯ େମାେତ ଘୃଣା କରିଅଛି, ଏହା

ଜାଣ। 19ଯଦି ତୁେମମାେନ ଜଗତରୁ ଉତନ େହାଇଥାଆନ, େତେବ ଜଗତ

ତୁମମାନଙୁ ଆପଣାର େଲାକ ଜାଣି େପମ କରନା; କିନୁ ତୁେମମାେନ ଜଗତରୁ

ଉତନ େହାଇ ନାହଁ, ବରଂ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଗତ ମ ରୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି,

ଏଥନିମେନ ଜଗତ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କେର। 20 ଦାସ ଆପଣା କତାଠାରୁ

େଶଷ ନୁେହଁ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହି େଯଉଁ ବାକ କହିଅଛି, ତାହା ସରଣ

କର। ଯଦି େସମାେନ େମାେତ ତାଡ଼ନା କରିଅଛନି, ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙୁ

ମ ତାଡ଼ନା କରିେବ; ଯଦି େସମାେନ େମାହର ବାକ ପାଳନ କରିଅଛନି,

ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙର ବାକ ମ ପାଳନ କରିେବ। 21 କିନୁ େସମାେନ

େମାହର େପରଣକତାଙୁ ଜାଣି ନ ଥବାରୁ େମାହର ନାମ ସକାେଶ ତୁମମାନଙ

ପତି ଏହି ସମସ କରିେବ। 22ଯଦି ମଁୁ ଆସି େସମାନଙୁ କହି ନ ଥାଆନି,

ତାହାେହେଲ େସମାନଙ ପାପ େହାଇ ନ ଥାଆନା; କିନୁ ଏେବ େସମାନଙ

ପାପ ବିଷୟେର େସମାେନ େକୗଣସି ବାହାନା କରିପାରନି ନାହ। 23 େଯ

େମାେତ ଘୃଣା କେର, େସ େମାହର ପିତାଙୁ ମ ଘୃଣା କେର। 24 େଯଉଁ

କମସବୁ ଆଉ େକହି କରି ନାହ, ମଁୁ ଯଦି େସହିସବୁ େସମାନଙ ମ େର

କରି ନ ଥାଆନି, ତାହାେହେଲ େସମାନଙର ପାପ େହାଇ ନ ଥାଆନା; କିନୁ
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ଏେବ େସମାେନ େଦଖଅଛନି, ଆଉ େମାେତ ଓ େମାହର ପିତା ଉଭୟଙୁ

ଘୃଣା କରିଅଛନି। 25 ‘ମାତ େସମାେନ ଅକାରଣେର େମାେତ ଘୃଣା କେଲ,’

େସମାନଙ ବ ବସାେର ଲଖତ ଏହି ବାକ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ

ଏପରି ଘଟୁଅଛି। 26 ପିତାଙ ନିକଟରୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଯଉଁ

ସାହାଯ କାରୀଙୁ େପରଣ କରିବି, ପିତାଙଠାରୁ ବହଗତ େସହି ସତ ମୟ

ଆତା ଆସିେଲ େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ େଦେବ; 27ଆଉ, ତୁେମମାେନ ମ

ସାକୀ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆରମରୁ େମାʼ ସହିତ ରହିଅଛ।”

16 “ତୁେମମାେନ େଯପରି ବିଘ ନ ପାଅ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହି

ସମସ କଥା କହିଅଛି। 2 େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ସମାଜଗୃହରୁ ବାହାର

କରିେବ, ହଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯେତେବେଳ େଯ େକହି ତୁମମାନଙୁ

ବଧ କେର, େସ ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ଉପାସନାରୂପ ବଳି ଉତଗ କରୁଅଛି

େବାଲ ମେନ କରିବ। 3 ଆଉ, େସମାେନ ଏହାସବୁ କରିେବ, କାରଣ

େସମାେନ ପିତାଙୁ କିମା େମାେତ ଜାଣି ନାହାନି। 4 ମାତ ଏସମସ ଘଟିବାର

ସମୟ ଉପସିତ େହେଲ, ମଁୁ େଯ ତୁମମାନଙୁ କହିଥଲ, ଏହା େଯପରି

ତୁେମମାେନ ସରଣ କର, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମମାନଙୁ କହିଅଛି।

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଥବାରୁ ଆରମରୁ ଏହିସବୁ କଥା ତୁମମାନଙୁ କହିଲ

ନାହ।” 5 “କିନୁ ବତମାନ ମଁୁ େମାହର େପରଣକତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି,

ଆଉ ତୁେମ େକଉଁ ସାନକୁ ଯାଉଅଛ େବାଲ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି

େମାେତ ପଚାରୁ ନାହଁ। 6 ମାତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହି ସମସ କଥା କହିଥବାରୁ

ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ଦୁଃଖେର ପରିପୂଣ େହାଇଅଛି। 7କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସତ କହୁଅଛି, େମାହର ପସାନ କରିବାେର ତୁମମାନଙର ମଙଳ, କାରଣ

ମଁୁ ପସାନ ନ କେଲ େସହି ସାହାଯ କାରୀ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିେବ

ନାହ, ମାତ ମଁୁ ଗେଲ ତାହାଙୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦବି। 8 େସ

ଆସି ପାପ, ଧାମକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟେର ଜଗତକୁ ପମାଣ େଦେବ; 9

ପାପ ବିଷୟେର, କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ଠାେର ବିଶାସ କରନି ନାହ; 10

ଧାମକତା ବିଷୟେର, କାରଣ ମଁୁ ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁେମମାେନ

େମାେତ ଆଉ େଦଖବ ନାହ; 11 ନ ାୟବିଚାର ବିଷୟେର କାରଣ ଏହି

ଜଗତର ଅଧପତି ବିଚାରିତ େହାଇଅଛି। 12 େମାହର ତୁମମାନଙୁ ଆହୁରି

ଅେନକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ ତୁେମମାେନ ଏେବ େସହିସବୁ ସହି ପାର



େଯାହନ 2111

ନାହ। 13କିନୁ େସ, ଅଥା , ସତ ମୟ ଆତା ଆସିେଲ େସ ପଥ େଦଖାଇ

ତୁମମାନଙୁ ସମସ ସତ େର ପେବଶ କରାଇେବ, କାରଣ େସ ଆପଣାଠାରୁ

କଥା କହିେବ ନାହ, ମାତ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିେବ, େସହିସବୁ କହିେବ, ପୁଣି,

ଆଗାମୀ ବିଷୟସବୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇେବ। 14 େସ େମାେତ େଗୗରବାନିତ

କରିେବ, କାରଣ େସ େମାʼ ବିଷୟ େଘନି ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇେବ। 15ଯାହା

ଯାହା ପିତାଙର, େସହିସବୁ େମାହର; ଏହି େହତୁ ମଁୁ କହିଲ, େସ େମାହର

ବିଷୟ େଘନି ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇେବ।” 16 “ଅଳମାତ ସମୟ ରହିଲା,

ତୁେମମାେନ େମାେତ ଆଉ େଦଖବ ନାହ, ପୁନବାର ଅଳ ସମୟ ଉତାେର

ତୁେମମାେନ େମାେତ େଦଖବ।” 17 େସଥେର ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ

େକହି େକହି ପରସର କହିେଲ, “ଅଳମାତ ସମୟ ରହିଲା, ତୁେମମାେନ

େମାେତ େଦଖବ ନାହ, ପୁନବାର ଅଳ ସମୟ ଉତାେର ତୁେମମାେନ େମାେତ

େଦଖବ ଓ ମଁୁ ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି,” ଏହି େଯଉଁ କଥା େସ ଆମମାନଙୁ

କହୁଅଛନି, ଏହା କଅଣ? 18 ଏଣୁ େସମାେନ କହିେଲ, “ଅଳ ସମୟ”

େବାଲ ଏ କଅଣ କହୁଅଛନି? େସ କଅଣ କହୁଅଛନି, ଆେମମାେନ ବୁଝି

ପାରୁ ନାହଁୁ। 19 େସମାେନ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛନି େବାଲ

ବୁଝି ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ଅଳମାତ ସମୟ ରହିଲା, ତୁେମମାେନ

େମାେତ େଦଖବ ନାହ, ‘ପୁନବାର ଅଳ ସମୟ ଉତାେର ତୁେମମାେନ େମାେତ

େଦଖବ, ମଁୁ ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିଲ, େସ ବିଷୟ େଘନି ତୁେମମାେନ

କଅଣ ପରସର ବାଦାନୁବାଦ କରୁଅଛ?’ 20 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କହୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େରାଦନ ଓ ବିଳାପ କରିବ, କିନୁ ଜଗତ ଆନନ

କରିବ; ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖତ େହବ, କିନୁ ତୁମମାନଙ ଦୁଃଖ ଆନନେର

ପରିଣତ େହବ। 21 ପସବ ସମୟ ଉପସିତ େହେଲ ସୀେଲାକ ଦୁଃଖ ପାଏ;

କିନୁ େସ ସନାନ ପସବ କଲା ଉତାେର ଜଗତେର ଜେଣ ମାନବ ଜନଗହଣ

କଲା, ଏହି ଆନନ େଯାଗଁୁ ଆଉ କଷ ସରଣ କେର ନାହ। 22 େସହିପରି

ତୁେମମାେନ ବତମାନ ଦୁଃଖ ପାଉଅଛ, କିନୁ ମଁୁ ପୁନବାର ତୁମମାନଙୁ ଦଶନ

େଦବି, ଆଉ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ଆନନିତ େହବ ଓ େକହି ତୁମମାନଙଠାରୁ

ତୁମମାନଙର ଆନନ ହରଣ କରିବ ନାହ। 23 େସ ଦିନ ତୁେମମାେନ େମାେତ

କିଛି ପଚାରିବ ନାହ। ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁେମମାେନ

ପିତାଙୁ କିଛି ମାଗିବ, େତେବ େମାʼ ନାମେର େସ ତୁମମାନଙୁ ତାହା େଦେବ।
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24 ଏପଯ ନ ତୁେମମାେନ େମାʼ ନାମେର କିଛି ମାଗି ନାହଁ; ମାଗ, ପୁଣି,

ତୁମମାନଙର ଆନନ େଯପରି ପରିପୂଣ ହୁଏ, େସଥନିମେନ ତୁେମମାେନ

ତାହା ପାଇବ।” 25 “ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଉପମା ଦାରା ଏହି ସମସ କଥା କହିଅଛି;

ସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଆଉ ଉପମା ଦାରା ତୁମମାନଙୁ କହିବି

ନାହ, କିନୁ ପିତାଙ ବିଷୟ ସଷ ରୂେପ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବି। 26 େସ ଦିନ

ତୁେମମାେନ େମାʼ ନାମେର ମାଗିବ; ଆଉ, ମଁୁ େଯ ତୁମମାନଙ ସପକେର

ପିତାଙୁ ନିେବଦନ କରିବି, ଏହା ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ କହୁ ନାହ; 27 କାରଣ

ପିତା ସୟଂ ତୁମମାନଙୁ େପମ କରନି, େଯଣୁ ତୁେମମାେନ େମାେତ େସହ

କରିଅଛ ଓ ମଁୁ େଯ ଈଶରଙ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛି, ତାହା ତୁେମମାେନ ବିଶାସ

କରିଅଛ। 28 ମଁୁ ପିତାଙ ନିକଟରୁ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛି; ପୁନବାର ମଁୁ ଜଗତ

ପରିତ ାଗ କରି ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି।” 29 ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ

କହିେଲ, େଦଖନୁ, ବତମାନ ଆପଣ ସଷ ରୂେପ କହୁଅଛନି ଓ ଉପମା

କଥା ଆଉ କହୁ ନାହାନି। 30 ଆପଣ େଯ ସମସ ବିଷୟ ଜାଣନି, ପୁଣି,

େକହି ଆପଣଙୁ ପଶ କରିବାର େଯ ଆପଣଙର ପେୟାଜନ ନାହ, ତାହା

ଏେବ ଆେମମାେନ ଜାଣିଲୁ; ଈଶରଙ ନିକଟରୁ ଆପଣ ଆସିଅଛନି େବାଲ

ଆେମମାେନ ଏହା ଦାରା ବିଶାସ କରୁଅଛୁ। 31 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏେବ ବିଶାସ କରୁଅଛ? 32 େଦଖ, ସମୟ

ଆସୁଅଛି, ହଁ, ଆସିଲାଣି, େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ଛିନଭନ େହାଇ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଘରକୁ ପଳାଇଯିବ, ଆଉ େମାେତ ଏକାକୀ

ପରିତ ାଗ କରିବ; ତଥାପି ମଁୁ ଏକାକୀ ନୁେହଁ, କାରଣ ପିତା େମାʼ ସାଙେର

ଅଛନି। 33 ତୁେମମାେନ େଯପରି େମାʼ ଠାେର ଶାନି ପାପ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି। ଜଗତେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ

େକଶ ଅଛି, କିନୁ ସାହସ ଧର; ମଁୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି।”

17ଯୀଶୁ ଏହି ସମସ କଥା କହି ସଗ ଆେଡ଼ ଊଦଦୃଷି କରି କହିେଲ,

“ପିତଃ, ସମୟ ଉପସିତ େହଲାଣି; ତୁମର ପୁତଙୁ ମହିମାନିତ କର, େଯପରି

ପୁତ ତୁମକୁ ମହିମାନିତ କରନି, 2 େଯପକାର ତୁେମ ତାହାଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ

େଲାକମାନଙୁ େଦଇଅଛ, େସମାନଙୁ ଅନନ ଜୀବନ େଦବା ନିମେନ ତାହାଙୁ

ସମସ ମନୁଷ ଉପେର ଅଧକାର େଦଲ। (aiōnios g166) 3ଆଉ, ଏକମାତ

ସତ ଈଶର େଯ ତୁେମ, ତୁମକୁ ଓ ତୁମର େପରିତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙୁ ଜାଣିବା
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ଅନନ ଜୀବନ ଅେଟ। (aiōnios g166) 4 ତୁେମ େମାେତ େଯଉଁ କମ କରିବାକୁ

େଦଇଅଛ, ତାହା ମଁୁ ସମାପ କରି ପୃଥବୀେର ତୁମକୁ ମହିମାନିତ କରିଅଛି। 5

ଆଉ ଏେବ, େହ ପିତା, ଜଗତର ସୃଷି ପୂେବ ତୁମ ସହିତ େମାହର େଯଉଁ

ମହିମା ଥଲା, ତଦାରା ତୁେମ େମାେତ ତୁମ ସହିତ ମହିମାନିତ କର।” 6

“ତୁେମ େମାେତ ଜଗତ ମ ରୁ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ଦାନ କଲ, ମଁୁ େସମାନଙ

ନିକଟେର ତୁମର ନାମ ପକାଶ କରିଅଛି; େସମାେନ ତୁମର ଥେଲ ଓ ତୁେମ

େସମାନଙୁ େମାେତ ଦାନ କଲ, ଆଉ େସମାେନ ତୁମର ବାକ ପାଳନ

କରିଅଛନି। 7 ତୁେମ େମାେତ ଯାହା ଯାହା ଦାନ କରିଅଛ, େସହିସବୁ େଯ

ତୁମଠାରୁ ଉତନ, ଏହା େସମାେନ ଏେବ ବୁଝିଅଛନି; 8କାରଣ ତୁେମ େମାେତ

େଯ ସମସ ବାକ ଦାନ କଲ, ମଁୁ େସମାନଙୁ େସହିସବୁ ଦାନ କରିଅଛି,

ଆଉ େସମାେନ ଗହଣ କରିଅଛନି, ପୁଣି, ମଁୁ େଯ ତୁମ ନିକଟରୁ ଆସିଅଛି,

ତାହା ସତ ରୂେପ ଜାଣିଅଛନି ଓ ତୁେମ େମାେତ େପରଣ କରିଅଛ େବାଲ

ବିଶାସ କରିଅଛନି। 9 ମଁୁ େସମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରୁଅଛି; ଜଗତ

ନିମେନ ପାଥନା କରୁ ନାହ, କିନୁ ତୁେମ େମାେତ େଯଉଁମାନଙୁ େଦଇଅଛ,

େସମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରୁଅଛି, କାରଣ େସମାେନ ତୁମର; 10ଯାହା

ଯାହା େମାହର, େସହିସବୁ ତୁମର, ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା ତୁମର, େସହିସବୁ

େମାହର; ଆଉ, ମଁୁ େସମାନଙଠାେର ମହିମାନିତ େହାଇଅଛି। 11 ମଁୁ ଆଉ ଏ

ଜଗତେର ରହୁ ନାହ, କିନୁ ଏମାେନ ଜଗତେର ରହୁଅଛନି; ପୁଣି, ମଁୁ ତୁମ

ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ପବିତ ପିତଃ, ତୁମ େସହି ନାମେର େସମାନଙୁ ରକା କର

େଯଉଁ ନାମ ତୁେମ େମାେତ େଦଇଅଛ, େଯପରି ଆେମମାେନ େଯପକାର

ଏକ, େସମାେନ େସପକାର ଏକ ହୁଅନି। 12 େସମାନଙ ସହିତ ରହୁଥବା

ସମୟେର ମଁୁ େସମାନଙୁ ତୁମ େସହି ନାମେର ରକା କରି ଅ◌ାସିଅଛି େଯଉଁ

ନାମ ତୁେମ େମାେତ େଦଇଅଛ, ଆଉ ମଁୁ େସମାନଙୁ ସାବଧାନେର ରକା

କରିଅଛି ଓ ଧମଶାସ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ବିନାଶର ସନାନ

ବିନା େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ େକହି ବିନଷ େହାଇ ନାହ।” 13 “କିନୁ ଏେବ ମଁୁ

ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ େସମାନଙ ଅନେର େମାହର ଆନନ େଯପରି

ସମୂଣ ହୁଏ, େସଥନିମେନ ଜଗତେର ଥାଉ ଥାଉ ମଁୁ ଏହାସବୁ କହୁଅଛି। 14

ମଁୁ େସମାନଙୁ ତୁମର ବାକ ଦାନ କରିଅଛି, ଆଉ ଜଗତ େସମାନଙୁ ଘୃଣା

କରିଅଛି, କାରଣ ମଁୁ େଯପରି ଏ ଜଗତରୁ ଉତନ ନୁେହଁ, େସମାେନ େସହିପରି
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ଏହି ଜଗତରୁ ଉତନ ନୁହଁନି। 15 ତୁେମ େସମାନଙୁ ଜଗତରୁ େଘନିଯାଅ

େବାଲ ମଁୁ ପାଥନା କରୁ ନାହ, କିନୁ େସମାନଙୁ ମନରୁ ରକା କର େବାଲ

ପାଥନା କରୁଅଛି। 16 ମଁୁ େଯପରି ଜଗତରୁ ଉତନ ନୁେହଁ, େସମାେନ େସପରି

ଜଗତରୁ ଉତନ ନୁହଁନି। 17 ସତ ଦାରା େସମାନଙୁ ପବିତ କର, ତୁମର

ବାକ ତ ସତ । 18 ତୁେମ େମାେତ େଯପରି ଜଗତକୁ େପରଣ କରିଅଛ, ମଁୁ

ମ େସମାନଙୁ େସପରି ଜଗତକୁ େପରଣ କରିଅଛି। 19ଆଉ, େସମାେନ

ସୁଦା େଯପରି ସତ ଦାରା ପବିତୀକୃତ ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ େସମାନଙ

ନିମେନ ଆପଣାକୁ ପବିତ କରୁଅଛି।” 20 “ମଁୁ େକବଳ ଏମାନଙ ନିମେନ

ପାଥନା କରୁ ନାହ, ମାତ ଏମାନଙ ବାକ ଦାରା େଯଉଁମାେନ େମାʼ ଠାେର

ବିଶାସ କରନି, େସମାନଙ ନିମେନ ସୁଦା ପାଥନା କରୁଅଛି, 21 େଯପରି

େସମାେନ ସମେସ ଏକ ହୁଅନି; େହ ପିତା, ତୁେମ େଯପକାେର େମାʼ ଠାେର

ଅଛ ଓ ମଁୁ ତୁମଠାେର ଅଛି, େସମାେନ ମ େସପକାେର ଆମମାନଙଠାେର

ରହନୁ, େଯପରି ତୁେମ େମାେତ େପରଣ କଲ େବାଲ ଜଗତ ବିଶାସ କେର।

22 ଆଉ, ତୁେମ େମାେତ େଯଉଁ ମହିମା େଦଇଅଛ, ମଁୁ େସମାନଙୁ ତାହା

େଦଇଅଛି, େଯପରି ଆେମମାେନ େଯପକାେର ଏକ, େସମାେନ େସପକାେର

ଏକ ହୁଅନି; 23 ମଁୁ େସମାନଙଠାେର, ଆଉ ତୁେମ େମାʼ ଠାେର, େଯପରି

େସମାେନ ସିଦ େହାଇ ଏକ ହୁଅନି, େଯପରି ଜଗତ ବୁଝିବ େଯ, ତୁେମ

େମାେତ େପରଣ କଲ, ପୁଣି, େମାେତ େଯପକାେର େପମ କଲ, େସମାନଙୁ

ମ େସପକାେର େପମ କଲ। 24 େହ ପିତା, ତୁେମ େମାେତ େଯଉଁମାନଙୁ

େଦଇଅଛ, ମଁୁ େଯଉଁଠାେର ଥାଏ, େସମାେନ ମ େଯପରି େସଠାେର େମାହର

ସହିତ ରହିେବ ଓ ଜଗତର ପତନ ପୂେବ ତୁେମ େମାେତ େପମ କରିଥବାରୁ

େମାେତ େଯଉଁ ମହିମା େଦଇଅଛ, େମାହର େସହି ମହିମା େସମାେନ େଯପରି

େଦଖେବ, ଏହା େମାହର ଇଚା। 25 େହ ଧାମକ ପିତା, ଜଗତ ତୁମକୁ ଜାଣି

ନାହ, କିନୁ ମଁୁ ତୁମକୁ ଜାଣିଅଛି; ଆଉ, ତୁେମ େଯ େମାେତ େପରଣ କଲ,

ତାହା ଏମାେନ ଜାଣିଅଛନି; 26 ପୁଣି, ତୁେମ େମାେତ େଯଉଁ େପମେର େପମ

କଲ, ତାହା େଯପରି େସମାନଙଠାେର ଥାଏ ଓ ମଁୁ େସମାନଙଠାେର ରେହ,

ଏନିମେନ ମଁୁ େସମାନଙୁ ତୁମ ନାମ ଜଣାଇଅଛି ଓ ଜଣାଇବି।”

18ଯୀଶୁ ଏହିସବୁ କଥା କହି ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ କିେଦାଣ େଜାଡ଼ର

ଆରପାଖକୁ ବାହାରିଗେଲ। େସଠାେର େଗାଟିଏ ଉଦ ାନ ଥଲା, ଆଉ େସ ଓ
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ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ େସଥେର ପେବଶ କେଲ। 2 େଯଉଁ ଯିହୂଦା ତାହାଙୁ

ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କଲା, େସ ମ େସହି ସାନ ଜାଣିଥଲା, କାରଣ

ଯୀଶୁ ଅେନକ ଥର ଆପଣା ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େସ ସାନକୁ ଯାଉଥେଲ। 3

ଅତଏବ, ଯିହୂଦା େସୖନ ଦଳ ପୁଣି, ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୂଶୀମାନଙଠାରୁ

ପାପ ପଦାତିକମାନଙୁ େଘନି ବତୀ, ମଶାଲ ଓ ଅସଶସ ଧରି େସଠାକୁ

ଆସିଲା। 4 େସଥେର ଯୀଶୁ, ତାହାଙ ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି,

େସହିସବୁ ଜାଣି ଆଗକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ କାହାକୁ

େଖାଜୁଅଛ?” 5 େସମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁକୁ।

େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ମଁୁ େସହି।” େଯଉଁ ଯିହୂଦା ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର

ସମପଣ କଲା, େସ ମ େସମାନଙ ସାଙେର ଠିଆ େହାଇଥଲା। 6ଯୀଶୁ

େଯେତେବେଳ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ମଁୁ େସହି, େସେତେବେଳ େସମାେନ

ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଗେଲ। 7 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ ଆଉ

ଥେର ପଚାରିେଲ, “ତୁେମମାେନ କାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ?” େସମାେନ କହିେଲ,

ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙୁ। 8 ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ମଁୁ େଯ େସହି, ଏହା ତ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ କହିଲ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁେମମାେନ େମାେତ େଖାଜୁଅଛ, ତାହାେହେଲ

ଏମାନଙୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ।” 9 େସ ଏହା କହିେଲ, େଯପରି ତାହାଙ

ଉକ ଏହି ବାକ ସଫଳ ହୁଏ, “ତୁେମ େମାେତ େଯଉଁମାନଙୁ େଦଇଅଛ,

େସମାନଙ ମ ରୁ ମଁୁ ଜଣକୁ ସୁଦା ହରାଇ ନାହ।” 10 ଶିେମାନ ପିତରଙ

ପାଖେର ଖଣା ଥବାରୁ େସ ତାହା ବାହାର କରି ମହାଯାଜକଙ ଦାସକୁ

ଆଘାତ କେଲ ଓ ତାହାର ଡାହାଣ କାନ କାଟିପକାଇେଲ; େସହି ଦାସର ନାମ

ମା ଖ। 11 େସଥେର ଯୀଶୁ ପିତରଙୁ କହିେଲ, “ଖଣା ଖାପେର ରଖ; ପିତା

େମାେତ େଯଉଁ ପାତ େଦଇଅଛନି, ମଁୁ କଅଣ େସଥରୁ ପାନ କରିବି ନାହ?”

12 ଏହାପେର େସୖନ ଦଳ, ପଧାନ େସନାପତି, ପୁଣି, ଯିହୁଦୀମାନଙର

ପଦାତିକମାେନ ଯୀଶୁଙୁ ଧରିେଲ 13 ଓ ତାହାଙୁ ବାନି ପଥେମ ହାନାନଙ

ନିକଟକୁ େଘନିଗେଲ, କାରଣ େସ େସହି ବଷର ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙର

ଶଶୁର ଥେଲ। 14 େଲାକସାଧାରଣଙ ନିମେନ ଜେଣ ମରିବା ମଙଳଜନକ

େବାଲ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ େଯ ପରାମଶ େଦଇଥେଲ, ଏ େସହି କୟାଫା। 15

ଶିେମାନ ପିତର ଓ ଆଉ ଜେଣ ଶିଷ ଯୀଶୁଙ ପେଛ ପେଛ ଯାଉଥେଲ। େସହି

ଶିଷ ମହାଯାଜକଙର ପରିଚିତ ଥେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ ସହିତ ମହାଯାଜକଙ
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ପାଙଣେର ପେବଶ କେଲ; 16 କିନୁ ପିତର ବାହାେର ଦାର ନିକଟେର ଠିଆ

େହାଇ ରହିେଲ। ଅତଏବ, େସହି େଯଉଁ ଅନ ଶିଷ ମହାଯାଜକଙ ପରିଚିତ

ଥେଲ, େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାରରକିକାକୁ କହି ପିତରଙୁ ଭତରକୁ ଆଣିେଲ।

17 େସଥେର େସହି ଦାରରକିକା ଦାସୀ ପିତରଙୁ କହିଲା, ତୁେମ ମ କଅଣ

ଏହି େଲାକର ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ନୁହଁ? େସ କହିେଲ, ମଁୁ ନୁେହଁ। 18

ଶୀତ େହତୁ ଦାସ ଓ ପଦାତିକମାେନ ଅଙାର ଜାଳି େସଠାେର ଠିଆ େହାଇ

ନିଆଁ େପାଉଁଥେଲ; ପିତର ମ େସମାନଙ ସାଙେର ଠିଆ େହାଇ ନିଆଁ

େପାଉଁଥେଲ। 19 ଇତିମ େର ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙୁ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ

ବିଷୟେର ଓ ତାହାଙ ଶିକା ସମନେର ପଚାରିେଲ। 20 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ ଉତର

େଦେଲ, “ମଁୁ ଜଗତ ନିକଟେର ପକାଶେର କଥା କହିଅଛି; େଯଉଁଠାେର

ସମସ ଯିହୁଦୀ ଏକତ ହୁଅନି, ଏପରି ସମାଜଗୃହ ଓ ମନିରେର ମଁୁ ସବଦା

ଶିକା େଦଇଅଛି; ମଁୁ େଗାପନେର କିଛି କହି ନାହ। 21 େମାେତ କାହକି

ପଚାରୁଅଛନି? ମଁୁ େସମାନଙୁ କଅଣ କହିଅଛି, େଯଉଁମାେନ ଶୁଣିଅଛନି,

େସମାନଙୁ ପଚାରନୁ; େଦଖନୁ, ମଁୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି, େସମାେନ େସହିସବୁ

ଜାଣନି।” 22 େସ ଏହା କହିବାରୁ ପଦାତିକମାନଙ ମ ରୁ ପାଖେର ଠିଆ

େହାଇଥବା ଜେଣ ଯୀଶୁଙୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, ତୁ ମହାଯାଜକଙୁ ଏପରି

ଉତର େଦଉଅଛୁ? 23ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, “ଯଦି ମଁୁ ମନ କହିଲ,

ତାହାେହେଲ ମନର ପମାଣ ଦିଅ; କିନୁ ଯଦି ଭଲ କହିଲ, ତାହାେହେଲ

କାହକି େମାେତ ମାରୁଅଛ?” 24 େସଥେର ହାନାନ ତାହାଙୁ ବନା େହାଇଥବା

ଅବସାେର ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ। 25 ଇତିମ େର

ଶିେମାନ ପିତର ଠିଆ େହାଇ ନିଆଁ େପାଉଁଥେଲ। େସଥେର େସମାେନ ତାହାଙୁ

ପଚାରିେଲ, ତୁେମ ମ କଅଣ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ନୁହଁ?

େସ ଅସୀକାର କରି କହିେଲ, ମଁୁ ନୁେହଁ। 26 ମହାଯାଜକଙ ଦାସମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ, ଅଥା ପିତର ଯାହାର କାନ କାଟିପକାଇଥେଲ, ତାହାର ଜେଣ

ଆତୀୟ କହିଲା, ମଁୁ କଅଣ େତାେତ ତାହାଙ ସାଙେର ବଗିଚାେର େଦଖ ନ

ଥଲ? 27 େସଥେର ପିତର ପୁନବାର ଅସୀକାର କେଲ; ଆଉ, େସହିକଣି

କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା। 28ପେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ କୟାଫାଙ ନିକଟରୁ ପାସାଦକୁ

େଘନିଗେଲ; େସେତେବେଳ ପାତଃକାଳ େହାଇଥଲା; ଆଉ, େସମାେନ

େଯପରି ଅଶୁଚି ନ େହାଇ ନିସାର ପବର େଭାଜ ପତିପାଳନ କରିପାରନି,
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ଏଥନିମେନ ନିେଜ ପାସାଦ ମ େର ପେବଶ କେଲ ନାହ। 29 ଅତଏବ,

ପୀଲାତ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିେଲ, ଏ େଲାକ ବିରୁଦେର

ତୁେମମାେନ େକଉଁ ଅଭେଯାଗ ଆଣୁଅଛ? 30 େସମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର

େଦେଲ, ଏ େଲାକଟା ଯଦି ଦୁଷମକାରୀ େହାଇ ନ ଥାଆନା, ତାହାେହେଲ

ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଆପଣଙ ହସେର ସମପଣ କରି ନ ଥାଆନୁ। 31

େସଥେର ପୀଲାତ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ତୁେମମାେନ ଏହାକୁ େଘନିଯାଇ

ତୁମମାନଙ ବ ବସାନୁସାେର ଏହାର ବିଚାର କର। େକେତକ ଯିହୁଦୀ

େନତାମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, କାହାକୁ ପାଣଦଣ େଦବା ଆମମାନଙର

ଅଧକାର ନାହ। 32ଯୀଶୁ େକଉଁ ପକାର ମୃତୁ େଭାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି,

େସଥର ସୂଚନା େଦଇ େସ େଯଉଁ ବାକ କହିଥେଲ, ତାହା େଯପରି ସଫଳ

ହୁଏ, ଏଥନିମେନ େସମାେନ ଏହା କହିେଲ। 33 ଅତଏବ, ପୀଲାତ ପୁନବାର

ପାସାଦ ମ େର ପେବଶ କରି ଯୀଶୁଙୁ ଡାକି ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ

କଅଣ ଯିହୁଦୀମାନଙର ରାଜା? 34 ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “ଆପଣ କଅଣ

ନିଜରୁ ଏହା କହୁଅଛନି, ନା ଅନ ମାେନ େମାʼ ସମନେର ଆପଣଙୁ ଏହା

କହିଅଛନି?” 35 ପୀଲାତ ଉତର େଦେଲ, ଆେମ କଅଣ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ?

ତୁମର ସଜାତି ଓ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ତୁମକୁ ଆମ ହସେର ସମପଣ

କରିଅଛନି; ତୁେମ କଅଣ କରିଅଛ? 36 ଯୀଶୁ ଉତର େଦେଲ, “େମାହର

ରାଜ ଏହି ଜଗତ ସମନୀୟ ନୁେହଁ; ଯଦି େମାହର ରାଜ ଏହି ଜଗତ

ସମନୀୟ େହାଇଥାଆନା, ତାହାେହେଲ ମଁୁ େଯପରି ଯିହୁଦୀମାନଙ ହସେର

ସମପତ ନ ହୁଅନି, େସଥପାଇଁ େମାହର ପରିଚାରକମାେନ ଯୁଦ କରେନ;

କିନୁ େମାହର ରାଜ ପକୃତେର ତ ସମନୀୟ ନୁେହଁ।” 37 େସଥେର ପୀଲାତ

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ କଅଣ ଜେଣ ରାଜା ନୁହଁ? ଯୀଶୁ

ଉତର େଦେଲ, “ଆପଣ ତ କହୁଅଛନି, ମଁୁ ଜେଣ ରାଜା। ମଁୁ େଯପରି

ସତ ପକେର ସାକ ଦିଏ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଜନ େହାଇଅଛି ଓ ଜଗତକୁ

ଆସିଅଛି। େଯ େକହି ସତ ର ସନାନ, େସ େମାହର କଥା ଶୁେଣ।” 38

ପୀଲାତ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ସତ କଅଣ? ଏହା କହି େସ ପୁଣି, ଯିହୁଦୀମାନଙ

ନିକଟକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଆେମ ଏହାଠାେର େକୗଣସି

େଦାଷ ପାଉ ନାହଁୁ। 39 କିନୁ ଆେମ େଯ ନିସାର ପବ ସମୟେର ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ଜଣକୁ ମୁକ କରିେଦଉ, ଏହା ତୁମମାନଙ ରୀତି ଅଛି; ଅତଏବ,



େଯାହନ 2118

ଯିହୁଦୀମାନଙ ରାଜାଙୁ ଆେମ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ମୁକ କରିେଦବୁ େବାଲ

କଅଣ ତୁମମାନଙର ଇଚା? 40 େସଥେର େସମାେନ ପୁନବାର ଚିତାର

କରି କହିେଲ, ଏ େଲାକଟାକୁ ନୁେହଁ, କିନୁ ବାରବାକୁ। ଏହି ବାରବା ଜେଣ

ଡକାଇତ ଥଲା।

19ଅତଏବ, ପୀଲାତ ଯୀଶୁଙୁ େଘନିଯାଇ େକାରଡ଼ା ପହାର କରାଇେଲ। 2

ପୁଣି, େସୖନ ମାେନ କଣାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହାଙ ମସକେର େଦେଲ ଓ

ତାହାଙୁ କୃଷେଲାହିତ ବଣ ବାହ ବସ ପିନାଇେଲ; 3 େସମାେନ ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, େହ ଯିହୁଦୀମାନଙ ରାଜା, ନମସାର; ପୁଣି, େସମାେନ

ତାହାଙୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 4 ପୀଲାତ ପୁନବାର ବାହାରକୁ ଯାଇ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, େଦଖ, ଆେମ େଯ ତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ ପାଉ

ନାହଁୁ, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ, ଏଥନିମେନ ଆେମ ତାହାକୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛୁ। 5 େସଥେର ଯୀଶୁ େସହି କଣାର

ମୁକୁଟ ଓ କୃଷେଲାହିତ ବଣ ବସେର ପରିହିତ େହାଇ ବାହାରକୁ ଆସିେଲ।

ପୀଲାତ େସମାନଙୁ କହିେଲ, େଦଖ, େସହି େଲାକ! 6 େସଥେର ପଧାନ

ଯାଜକ ଓ ପଦାତିକମାେନ ତାହାଙୁ େଦଖ ଚିତାର କରି କହିେଲ, କୁଶେର

ଚଢ଼ାଅ, କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ। ପୀଲାତ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ

େଘନିଯାଇ କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ, କାରଣ ଆେମ ତାହାଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ

ପାଉ ନାହଁୁ। 7ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ଆମମାନଙର

େଗାଟିଏ ବ ବସା ଅଛି ଓ େସହି ବ ବସା ଅନୁସାେର େସ ପାଣଦଣର େଯାଗ ,

କାରଣ େସ ନିଜକୁ ଈଶରଙ ପୁତ େବାଲ କହିଅଛି 8 େସଥେର ପୀଲାତ ଏହି

କଥା ଶୁଣି ଅଧକ ଭୀତ େହେଲ; 9 ପୁଣି, େସ ପୁନବାର ପାସାଦେର ପେବଶ

କରି ଯୀଶୁଙୁ ପଚାରିେଲ, ତୁେମ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ? କିନୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ

ଉତର େଦେଲ ନାହ। 10 େସଥେର ପୀଲାତ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆମକୁ କଥା

କହୁ ନାହଁ? ତୁମକୁ ମୁକ କରିବାକୁ ଆମର ଅଧକାର ଅଛି ଓ ତୁମକୁ କୁଶେର

ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଆମର ଅଧକାର ଅଛି, ଏହା କି ତୁେମ ଜାଣୁ ନାହଁ? 11ଯୀଶୁ

ଉତର େଦେଲ, “ଯଦି ଊଦରୁ ଆପଣଙୁ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଆନା, ତାହାେହେଲ

େମାʼ ବିରୁଦେର ଆପଣଙର େକୗଣସି ଅଧକାର ନ ଥାଆନା; ଏଣୁ େଯ େମାେତ

ଆପଣଙ ହସେର ସମପଣ କରିଅଛି, ତାହାର ପାପ ଗୁରୁତର।” 12 େସଥେର

ପୀଲାତ ତାହାଙୁ ମୁକ କରିବାକୁ େଚଷା କେଲ, କିନୁ ଯିହୁଦୀମାେନ ଚିତାର
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କରି କହିେଲ, ଯଦି ତୁେମ ଏହି େଲାକକୁ ମୁକ କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ

କାଇସରଙର ମିତ ନୁହଁ; େଯ େକହି ଆପଣାକୁ ରାଜା େବାଲ କେହ, େସ

କାଇସରଙ ବିପକେର କଥା କେହ। 13 ଅତଏବ, ପୀଲାତ ଏହି ସମସ କଥା

ଶୁଣି ଯୀଶୁଙୁ ବାହାର କରି ଆଣି “ପସରମଣପ” ଯାହାକୁ ଏବୀ ଭାଷାେର

“ଗ ବଥା” େବାଲ କହନି, େସହି ସାନେର ବିଚାରାସନେର ଉପବିଷ େହେଲ।

14 େସ ଦିନ ନିସାର ପବର ଆେୟାଜନ ଦିନ, ଆଉ େସେତେବେଳ ଅପରାହ

ପାୟ ବାର ଘଣା େହାଇଥଲା। ପୁଣି, େସ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ କହିେଲ, େଦଖ,

ତୁମମାନଙ ରାଜା! 15 େସଥେର େସମାେନ ଚିତାର କେଲ, ତାହାକୁ ବଧ

କର, ବଧ କର, କୁଶେର ଚଢ଼ାଅ। ପୀଲାତ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଆେମ

କଅଣ ତୁମମାନଙ ରାଜାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇବା? ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଉତର

େଦେଲ, କାଇସରଙ ବିନା ଆମମାନଙ ଆଉ ରାଜା ନାହ। 16 େସଥେର

େସ େଯପରି କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଆନି, ଏଥନିମେନ, େସ ତାହାଙୁ େସମାନଙ

ଇଚାନୁସାେର ସମପଣ କେଲ। 17 ତହେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ େଘନିଗେଲ;

ଆଉ, ଯୀଶୁ ଆେପ କୁଶ ବହି କପାଳସଳ ନାମକ ସାନ, ଯାହାକୁ ଏବୀ

ଭାଷାେର ଗ ଗଥା େବାଲ କହନି, େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ। 18 େସଠାେର

େସମାେନ ତାହାଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତାହାଙ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙୁ

ଅନ ଦୁଇ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇେଲ, ଦୁଇ ପାଶେର ଦୁଇ ଜଣଙୁ ଓ ମଝିେର

ଯୀଶୁଙୁ। 19ଆଉ, ପୀଲାତ େଗାଟିଏ ଅଭେଯାଗପତ ମ େଲଖ କୁଶ ଉପେର

ଲଗାଇେଦେଲ। େସଥେର େଲଖା ଥଲା, ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ, ଯିହୁଦୀମାନଙ

ରାଜା। 20ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ଏହି ଅଭେଯାଗପତ ପାଠ କେଲ,

କାରଣ େଯଉଁ ସାନେର ଯୀଶୁଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥଲା, ତାହା ନଗରର

ନିକଟେର ଥଲା; ପୁଣି, େସହି ପତ ଏବୀ, ଲାଟୀ ଓ ଗୀ ଭାଷାେର େଲଖା

େହାଇଥଲା। 21 େତଣୁ ଯିହୁଦୀମାନଙର ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ପୀଲାତଙୁ

କହିେଲ, ଯିହୁଦୀମାନଙ ରାଜା େବାଲ ନ େଲଖ ବରଂ ମଁୁ ଯିହୁଦୀମାନଙର

ରାଜା େବାଲ େସ କହିଲା, ଏହା େଲଖନୁ। 22ପୀଲାତ ଉତର େଦେଲ, ଆେମ

ଯାହା େଲଖଛୁ, େଲଖଛୁ। 23 େସୖନ ମାେନ ଯୀଶୁଙୁ କୁଶେର ଚଢ଼ାଇଲା

ଉତାେର ତାହାଙ ବସ େଘନି ଚାରି ଭାଗ କେଲ, ପେତ କ େସୖନ ପାଇଁ

ଏକ ଏକ ଭାଗ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ ଅଙରଖା ମ େନେଲ। େସହି

ଅଙରଖା ସିେଲଇ ନ େହାଇ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏ ସମୁଦାୟ ବୁଣା େହାଇଥଲା।
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24 େତଣୁ େସମାେନ ପରସର କହିେଲ, ଏହାକୁ ଚିରିବା ନାହ, କିନୁ ଏହା

କାହାର େହବ, େସଥପାଇଁ ଗୁଲବାଣ କରିବା, େଯପରି ଧମଶାସର ଏହି ବାକ

ସଫଳ ହୁଏ, “େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ େର େମାହର ବସ ଭାଗ କେଲ,

ପୁଣି, େମାହର ଅଙରଖା ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କେଲ।” େତଣୁ େସୖନ ମାେନ

ଏହାସବୁ କେଲ। 25 କିନୁ ଯୀଶୁଙ କୁଶ ନିକଟେର ତାହାଙ ମାତା, ତାହାଙ

ମାତାଙ ଭଉଣୀ, େକାପାଙ ସୀ ମରୀୟମ ଓ ମ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଠିଆ

େହାଇଥେଲ। 26 ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ େଯଉଁ ଶିଷ ଙୁ େପମ କରୁଥେଲ,

ତାହାଙୁ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଦଖ ମାତାଙୁ କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ,

େଦଖ, ତୁମର ପୁତ!” 27 ତତେର େସ େସହି ଶିଷ ଙୁ କହିେଲ, “େଦଖ,

ତୁମର ମାତା!” ଆଉ, େସହି ଦଣରୁ େସହି ଶିଷ ତାହାଙୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ

େଘନିଗେଲ। 28 ଏହାପେର ଯୀଶୁ ଧମଶାସର ବାକ େଯପରି ସଫଳ ହୁଏ,

ଏଥନିମେନ ସମସ ବିଷୟ ଏେବ ସମାପ େହାଇଅଛି େବାଲ ଜାଣି କହିେଲ,

“େମାେତ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି।” 29 େସଠାେର ଅମରସ ପରିପୂଣ େଗାଟିଏ

ପାତ ଥଲା; େତଣୁ େସମାେନ ଅମରସ ପରିପୂଣ େଗାଟିଏ ଏେଜାବ ଖଣିଏ

ଏେଜାପନଳେର ଲଗାଇ ତାହାଙ ମୁଖ ପାଖକୁ େଦେଲ। 30 େସଥେର ଯୀଶୁ

େସହି ଅମରସ ପାନ କରି କହିେଲ, “ସମାପ େହଲା” ଆଉ, େସ ମସକ

ଅବନତ କରି ପାଣତ ାଗ କେଲ। 31 େସହି ଦିନ ଆେୟାଜନ ଦିନ ଥବାରୁ,

ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ େଯପରି ବିଶାମବାର ଦିନେର କୁଶ ଉପେର ନ ରେହ (କାରଣ

େସହି ବିଶାମବାର ମହାଦିନ ଥଲା), େସଥପାଇଁ େସମାନଙ େଗାଡ଼ ଭଙାଯାଉ

ଓ େସମାେନ ଅନ ସାନକୁ ନିଆଯାଆନୁ େବାଲ ଯିହୁଦୀମାେନ ପୀଲାତଙୁ

ଅନୁେରାଧ କେଲ। 32 ଅତଏବ, େସୖନ ମାେନ ଆସି ପଥମ ଜଣକର େଗାଡ଼

ଓ ତାହା ସହିତ େଯଉଁ ଜଣକ କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥଲା, ତାହାର େଗାଡ଼ ମ

ଭାଙି େଦେଲ। 33 ମାତ େସମାେନ ଯୀଶୁଙ ନିକଟକୁ ଆସି େସ ମରିଗେଲଣି

େବାଲ େଦଖ ତାହାଙ େଗାଡ଼ ଭାଙିେଲ ନାହ, 34 କିନୁ େସୖନ ମାନଙ ମ ରୁ

ଜେଣ ବଚାେର ତାହାଙ କକେଦଶ ବିନିଲା, ଆଉ ତ କଣା ରକ ଓ

ଜଳ ବାହାର େହଲା। 35 େଯ େଦଖଅଛି, େସ ସାକ େଦଇଅଛି, େଯପରି

ତୁେମମାେନ ମ ବିଶାସ କର; ପୁଣି, ତାହାର ସାକ ସତ , ଆଉ େସ େଯ

ସତ କହୁଅଛି, ଏହା େସ ଜାଣନି। 36 କାରଣ ଧମଶାସର ଏହି ବାକ

ସଫଳ େହବା ନିମେନ ଏସମସ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ତାହାଙର ଖେଣ ଅସି ଭଗ
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େହବ ନାହ। 37 ପୁନବାର ଧମଶାସର ଆଉ େଗାଟିଏ ବାକ ଏହି, େସମାେନ

ଯାହାଙୁ ବିଦ କେଲ, ତାହାଙ ପତି ଦୃଷିପାତ କରିେବ। 38 ଏହି ସମସ

ଘଟଣା ପେର, େଯଉଁ ହାରାମାଥୀୟାର େଯାେଷଫ ଯୀଶୁଙର ଜେଣ ଶିଷ

ଥେଲ, କିନୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ ଭୟେର ଗୁପ ଭାବେର ଥେଲ, େସ ଯୀଶୁଙ

ଶରୀର େଘନିଯିବା ନିମେନ ପୀଲାତଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। େସଥେର ପୀଲାତ

ଅନୁମତି େଦେଲ। େତଣୁ େସ ଆସି ତାହାଙ ଶରୀର େଘନିଗେଲ। 39 େଯଉଁ

ନୀକଦୀମ ପଥେମ ରାତିକାଳେର ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ, େସ ମ

ପାୟ ପଚାଶ େସର ଗନରସ ମିଶିତ ଅଗୁରୁ େଘନି ଆସିେଲ। 40 େସମାେନ

ଯୀଶୁଙର ଶରୀର େଘନି ଯିହୁଦୀମାନଙର ସମାଧ େଦବା ରୀତି ଅନୁସାେର

ତାହା ସୁଗନିଦବ ସହିତ ସୂକ ବସେର ଗୁଡ଼ାଇେଦେଲ। 41 େସ େଯଉଁ

ସାନେର କୁଶେର ଚଢ଼ାଯାଇଥେଲ, େସ ସାନେର େଗାଟିଏ ଉଦ ାନ ଥଲା,

ଆଉ େସହି ଉଦ ାନେର େଗାଟିଏ ନୂତନ ସମାଧ ଥଲା, େସଥେର େକହି

େକେବ ରଖାଯାଇ ନ ଥଲା। 42 ଅତଏବ, ଯିହୁଦୀମାନଙର ଆେୟାଜନ ଦିନ

େହତୁ େସହି ସାନେର େସମାେନ ଯୀଶୁଙୁ ରଖେଦେଲ, କାରଣ େସହି ସମାଧ

ନିକଟେର ଥଲା।

20ସପାହର ପଥମ ଦିନ ପତୁ ଷେର ଅନକାର ଥାଉ ଥାଉ ମ ଦଲୀନୀ

ମରୀୟମ ସମାଧ ନିକଟକୁ ଆସି େସଥରୁ ପଥର ଘୁଞାଯାଇଥବା େଦଖେଲ।

2 େତଣୁ େସ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଶିେମାନ ପିତର ଓ ଯୀଶୁ ଯାହାଙୁ େସହ କରୁଥେଲ,

େସହି ଅନ ଶିଷ ଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ େସମାନଙୁ କହିେଲ, େସମାେନ

ସମାଧରୁ ପଭୁଙୁ େଘନିଯାଇଅଛନି, ପୁଣି, ତାହାଙୁ େକଉଁଠାେର ରଖଅଛନି,

ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ। 3 େସଥେର ପିତର ଓ େସହି ଅନ ଶିଷ

ସମାଧ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିେଲ। 4 େସମାେନ ଦୁେହଁ ଏକସାଙେର

େଦୗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଆଉ େସହି ଅନ ଶିଷ ପିତରଙୁ ପଛେର ପକାଇ

ଆେଗ ସମାଧ ନିକଟେର ପହଞିେଲ, 5 ପୁଣି, ନଇଁପଡ଼ି ଭତରକୁ ଚାହ

ସରୁ ସୂକ ବସ ପଡ଼ିଥବା େଦଖେଲ, ତଥାପି େସ ଭତେର ପଶିେଲ ନାହ।

6 ପେର ଶିେମାନ ପିତର ମ ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଆସି ପହଞିେଲ ଓ

ସମାଧ ଭତେର ପେବଶ କରି େଦଖେଲ େଯ, ସରୁ ସୂକ ବସଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି,

7 ପୁଣି, ତାହାଙ ମୁଣେର େଯଉଁ ଗାମୁଛା ବନା େହାଇଥଲା, ତାହା ସରୁ

ଲୁଗା ସହିତ ନ ଥାଇ ଅଲଗା େଗାଟିଏ ସାନେର ଗୁଡ଼ା େହାଇ ରହିଅଛି।
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8 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ଅନ ଶିଷ ଆେଗ ସମାଧ ନିକଟକୁ ଆସିଥେଲ,

େସ ମ ଭତେର ପେବଶ କରି େଦଖେଲ ଓ ବିଶାସ କେଲ; 9 କାରଣ

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ତାହାଙୁ େଯ ପୁନରୁତାନ େହବାକୁ େହବ, ଧମଶାସର

ଏହି ବାକ େସମାେନ େସପଯ ନ ବୁଝି ନ ଥେଲ। 10ପେର ଶିଷ ମାେନ

ପୁନବାର େସମାନଙ ଗୃହକୁ ଚାଲଗେଲ। 11 କିନୁ ମରୀୟମ େରାଦନ କରୁ

କରୁ ବାହାେର ସମାଧ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ; ପୁଣି, େରାଦନ କରୁ

କରୁ େସ ନଇଁପଡ଼ି ସମାଧ ଭତରକୁ ଚାହ, 12ଯୀଶୁଙ ଶରୀର େଯଉଁ ସାନେର

ରଖାଯାଇଥଲା, େସଥର ମୁଣ ପାଖେର ଜେଣ ଓ ପାଦ ପାଖେର ଆଉ ଜେଣ,

ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଶୁକ ବସ ପରିହିତ ଦୂତଙୁ ବସିଥବା େଦଖେଲ। 13

େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଗା ନାରୀ, କାହକି େରାଦନ କରୁଅଛ? େସ

େସମାନଙୁ କହିେଲ, େକଉଁମାେନ େମାହର ପଭୁଙୁ େଘନିଯାଇଅଛନି, ଆଉ

ତାହାଙୁ େକଉଁ ସାନେର ରଖଅଛନି, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ। 14 େସ ଏହା

କହି ପଛକୁ ବୁଲପଡ଼ି ଯୀଶୁଙୁ ଠିଆ େହାଇଥବା େଦଖେଲ, କିନୁ େସ େଯ

ଯୀଶୁ, ତାହା ଜାଣିେଲ ନାହ। 15 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େଗା ନାରୀ,

କାହକି େରାଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅେନଷଣ କରୁଅଛ?” େସ ତାହାଙୁ

ଉଦ ାନର ମାଳୀ େବାଲ ମେନ କରି କହିେଲ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାହାଙୁ

େଘନିଯାଇଅଛନି, ତାହାେହେଲ ତାହାଙୁ େକଉଁ ସାନେର ରଖଅଛନି, େମାେତ

କୁହନୁ, ଆଉ ମଁୁ ତାହାଙୁ େଘନିଯିବି। 16ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ମରୀୟମ।”

େସ ବୁଲପଡ଼ି ଏବୀ ଭାଷାେର ତାହାଙୁ କହିେଲ, ରାବୂନୀ, ଅଥା , େହ ଗୁରୁ।

17 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାେତ ଧରି ରଖ ନାହ, କାରଣ ମଁୁ ଏପଯ ନ

ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରି ନାହ; କିନୁ େମାହର ଭାଇମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯାଇ େସମାନଙୁ କୁହ, ‘ମଁୁ େମାହର ପିତା ଓ ତୁମମାନଙର ପିତା, େମାହର

ଈଶର ଓ ତୁମମାନଙର ଈଶରଙ ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରୁଅଛି।’” 18

ମ ଦଲୀନୀ ମରୀୟମ ଯାଇ, ମଁୁ ପଭୁଙୁ େଦଖଅଛି, ଆଉ େସ େମାେତ

ଏହିସବୁ କହିଅଛନି େବାଲ ଶିଷ ମାନଙୁ ସମାଦ େଦେଲ। 19 େସହି ଦିନ,

ଅଥା , ସପାହର ପଥମ ଦିନ ସନ ା ସମୟେର େଯେତେବେଳ ଶିଷ ମାେନ

େଯଉଁ ଗୃହେର ଥେଲ, େସଥର ଦାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ ଭୟେର ରୁଦ

ଥଲା, େସେତେବେଳ ଯୀଶୁ ଆସି ମ ସଳେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର ଶାନି େହଉ।” 20 ପୁଣି, ଏହା କହି େସ େସମାନଙୁ
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ଆପଣା ହସ ଓ କକେଦଶ େଦଖାଇେଲ। େସଥେର ଶିଷ ମାେନ ପଭୁଙୁ େଦଖ

ଆନନିତ େହେଲ। 21 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ ପୁନବାର କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର

ଶାନି େହଉ; ପିତା େଯପକାେର େମାେତ େପରଣ କରିଅଛନି, ମଁୁ ମ

େସପକାେର ତୁମମାନଙୁ େପରଣ କରୁଅଛି।” 22 େସ ଏହା କହି େସମାନଙ

ଉପେର ପଶାସ ଛାଡ଼ି େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ପବିତ ଆତାଙୁ ଗହଣ କର। 23

ତୁେମମାେନ ଯଦି କାହାରି ପାପ କମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କମା େହବ;

ପୁଣି, ଯଦି କାହାରି ପାପ କମା ନ କରିବ, ତାହାର ପାପ କମା େହବ ନାହ।”

24 କିନୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆସିଥେଲ, େସେତେବେଳ ଦାଦଶଙ ମ ରୁ

େଥାମା ନାମକ ଜେଣ, ଯାହାଙୁ ଦିଦୁମ କହନି, େସ େସମାନଙ ସାଙେର ନ

ଥେଲ। 25 ଅତଏବ, ଅନ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ

ପଭୁଙୁ େଦଖଅଛୁ। କିନୁ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, ତାହାଙ ହାତେର କଣାର

ଚିହସବୁ ନ େଦଖେଲ ଓ େସହିସବୁ ସାନେର େମାହର ଅଙୁଳି ନ େଦେଲ

ଏବଂ ତାହାଙ କକେଦଶେର େମାହର ହାତ ନ େଦେଲ ମଁୁ କଦାପି ବିଶାସ

କରିବି ନାହ। 26ଆଠ ଦିନ ପେର ତାହାଙ ଶିଷ ମାେନ ପୁନବାର ଭତେର

ଥେଲ ଓ େଥାମା େସମାନଙ ସାଙେର ଥେଲ। ଦାରସବୁ ରୁଦ ଥବା ସମୟେର

ଯୀଶୁ ଆସି ମ ସଳେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ତୁମମାନଙର ଶାନି େହଉ।”

27 ପେର େସ େଥାମାଙୁ କହିେଲ, “ଏଆେଡ଼ ତୁମର ଅଙୁଳି ବଢ଼ାଇ େମାହର

ହାତ େଦଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ େମାହର କକେଦଶେର ଦିଅ; ଅବିଶାସୀ ନ

େହାଇ ବିଶାସୀ ହୁଅ।” 28 େଥାମା ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, େମାହର ପଭୁ,

େମାହର ଈଶର। 29 ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମ େମାେତ େଦଖବାରୁ

ବିଶାସ କରିଅଛ? େଯଉଁମାେନ ନ େଦଖ ବିଶାସ କରିଅଛନି, େସମାେନ

ଧନ ।” 30 ଯୀଶୁ ଶିଷ ମାନଙ ସାକାତେର ଏହିପରି ଅେନକ ଓ ବିଭନ

ପକାର ଆଶଯ କମ ସାଧନ କେଲ, େସହିସବୁ ଏହି ପୁସକେର େଲଖା େହାଇ

ନାହ; 31 କିନୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ବିଶାସ କର େଯ, ଯୀଶୁ ଈଶରଙ ପୁତ

ଖୀଷ ଅଟନି, ପୁଣି, ବିଶାସ କରି େଯପରି ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ନାମେର

ଜୀବନ ପାପ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ ଏସମସ େଲଖାଯାଇଅଛି।

21ଏଥଉତାେର ଯୀଶୁ ତିବିରୀୟା ହଦର କୂଳେର ଶିଷ ମାନଙୁ ପୁନବାର

ଦଶନ େଦେଲ। େସ ଏହି ପକାେର ଦଶନ େଦେଲ; 2 ଶିେମାନ ପିତର,

େଥାମା, ଯାହାଙୁ ଦିଦୁମ କହନି, ଗାଲଲୀର କାନାନିବାସୀ ନିଥନିେୟଲ,
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େଜବଦୀଙ ପୁତମାେନ ଓ ତାହାଙ ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ

ଥେଲ। 3 ଶିେମାନ ପିତର େସମାନଙୁ କହିେଲ, ମଁୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି।

େସମାେନ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆେମମାେନ ମ ତୁମ ସାଙେର ଯିବୁ। େସମାେନ

ବାହାରିଯାଇ େନୗକାେର ଚଢ଼ିେଲ, ଆଉ େସହି ରାତିେର କିଛି ଧରି ପାରିେଲ

ନାହ। 4 କିନୁ ପାହାନା େହଲା ଉତାେର ଯୀଶୁ କୂଳେର ଠିଆ େହେଲ; ତଥାପି

େସ ଯୀଶୁ େବାଲ ଶିଷ ମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହ। 5 ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ପିଲାମାେନ ତୁମମାନଙ ପାଖେର କଅଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି?” େସମାେନ

ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ନାହ। 6 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େନୗକାର

ଡାହାଣ ପାଖେର ଜାଲ ପକାଅ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ପାଇବ।” େସଥେର

େସମାେନ ଜାଲ ପକାଇେଲ, ଆଉ ଏେତ ମାଛ ପଡ଼ିଲା େଯ, େସମାେନ ତାହା

ଟାଣି ପାରିେଲ ନାହ। 7 େସଥେର ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ ଙୁ େପମ କରୁଥେଲ,

େସ ପିତରଙୁ କହିେଲ, ଏ ତ ପଭୁ। ଶିେମାନ ପିତର ଏ ତ ପଭୁ େବାଲ ଶୁଣି

ଅଙରଖା ନ ପିନି ଥବାରୁ ଆପଣା ଅଙରଖା ପିନି ସମୁଦକୁ େଡଇଁପଡ଼ିେଲ; 8

କିନୁ ଅନ ଶିଷ ମାେନ େନୗକାେର ଭତ େହାଇଥବା ମାଛର ଜାଲ ଟାଣି ଟାଣି

େନୗକାକୁ ଆସିେଲ, କାରଣ େସମାେନ କୂଳରୁ ଅଧକ ଦୂରେର ନ ଥେଲ,

େକବଳ ପାୟ ଦୁଇ ଶହ ହାତ ଦୂରେର ଥେଲ। 9 େସମାେନ କୂଳେର ଓହାଇ

େସଠାେର ଅଙାରର ନିଆଁ, ପୁଣି, ତାହା ଉପେର ଭଜା ମାଛ ଓ ରୁଟି ଥୁଆ

େହାଇଥବା େଦଖେଲ। 10ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “ତୁେମମାେନ ଏେବ

େଯଉଁ ମାଛ ଧରିଅଛ, େସଥରୁ କିଛି ଆଣ।” 11 ଶିେମାନ ପିତର ଯାଇ ଏକ

ଶହ େତପନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛେର ଭତ େହାଇଥବା ଜାଲ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ;

ଆଉ ଏେତ ମାଛେର ସୁଦା ଜାଲ ଛିଣିଲା ନାହ। 12ଯୀଶୁ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

“ଆସି େଭାଜନ କର।” ଶିଷ ମାନଙ ମ ରୁ େକହି ତୁେମ କିଏ େବାଲ ତାହାଙୁ

ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କରୁ ନ ଥେଲ, କାରଣ େସ େଯ ପଭୁ, ଏହା େସମାେନ

ଜାଣିଥେଲ। 13 ଯୀଶୁ ଆସି ରୁଟି େଘନି େସମାନଙୁ େଦେଲ, ଆଉ େସହି

ପକାେର ମାଛ ମ େଦେଲ। 14 ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତିତ େହଲା ଉତାେର

ଯୀଶୁ ଶିଷ ମାନଙୁ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ଦଶନ େଦେଲ। 15 େସମାେନ େଭାଜନ

କଲା ଉତାେର ଯୀଶୁ ଶିେମାନ ପିତରଙୁ ପଚାରିେଲ, “େହ େଯାହନଙ ପୁତ

ଶିେମାନ, ତୁେମ କଅଣ େମାେତ ଏମାନଙଠାରୁ ଅଧକ େପମ କରୁଅଛ?” େସ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, ହଁ, ପଭୁ, ମଁୁ େଯ ଆପଣଙୁ େସହ କରୁଅଛି, ତାହା ଆପଣ
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ଜାଣନି। େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର େମଷଶାବକମାନଙୁ ଚରାଅ।”

16 େସ ପୁନବାର ଦିତୀୟ ଥର ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, “େହ େଯାହନଙ ପୁତ

ଶିେମାନ, ତୁେମ କଅଣ େମାେତ େପମ କରୁଅଛ?” େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ହଁ,

ପଭୁ, ମଁୁ େଯ ଆପଣଙୁ େସହ କରୁଅଛି, ତାହା ଆପଣ ଜାଣନି। େସ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, “େମାହର େମଷମାନଙୁ ପତିପାଳନ କର।” 17 େସ ତୃତୀୟ ଥର

ତାହାଙୁ ପଚାରିେଲ, “େହ େଯାହନଙ ପୁତ ଶିେମାନ, ତୁେମ କଅଣ େମାେତ

େସହ କରୁଅଛ? ତୁେମ କଅଣ େମାେତ େସହ କରୁଅଛ,” ଏହା କହି େସ

ତୃତୀୟ ଥର ପିତରଙୁ ପଚାରିବାରୁ େସ ଦୁଃଖତ େହାଇ ତାହାଙୁ କହିେଲ,

ପଭୁ, ଆପଣ ସମସ ବିଷୟ ଜାଣନି; ମଁୁ େଯ ଆପଣଙୁ େସହ କରୁଅଛି, ତାହା

ଆପଣ ଜାଣନି। ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର େମଷମାନଙୁ ଚରାଅ।

18 ସତ ସତ ମଁୁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଯୁବକ ଥବା ସମୟେର ତୁେମ ଆପଣା

କଟି ବନନ କରି େଯଉଁ ଆେଡ଼ ଇଚା, େସହି ଆେଡ଼ ଭମଣ କରୁଥଲ, କିନୁ

ବୃଦ େହେଲ ତୁେମ ଆପଣା ହସ ବିସାର କରିବ ଓ ଅନ ଜେଣ ତୁମର

କଟି ବନନ କରି, େଯଉଁ ଆେଡ଼ ତୁମର ଇଚା ନ ଥବ, େସଆେଡ଼ ତୁମକୁ

େଘନିଯିବ।” 19 େସ େକଉଁ ପକାର ମୃତୁ େଭାଗ ଦାରା ଈଶରଙୁ େଗୗରବାନିତ

କରିେବ, େସଥର ସୂଚନା େଦଇ େସ ଏହା କହିେଲ। ଏହା କହିଲା ଉତାେର

େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ।” 20 ଯୀଶୁ େଯଉଁ ଶିଷ ଙୁ

େପମ କରୁଥେଲ ଓ େଯ ମ ରାତିେଭାଜ ସମୟେର ତାହାଙ ବକସଳେର

ଆଉଜିପଡ଼ି, ପଭୁ, ଆପଣଙୁ କିଏ ଶତୁ ହସେର ସମପଣ କରିବ େବାଲ

ପଚାରିଥେଲ, େସହି ଶିଷ ଙୁ ପିତର ବୁଲପଡ଼ି ପଛେର ଆସୁଥବା େଦଖେଲ।

21 ପିତର ତାହାଙୁ େଦଖ ଯୀଶୁଙୁ ପଚାରିେଲ, ପଭୁ, ଏହାର ବିଷୟେର

କଅଣ? 22ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “େମାହର ଆଗମନ ପଯ ନ େସ ରହୁ

େବାଲ ଯଦି ମଁୁ ଇଚା କେର, ତାହାେହେଲ େସଥେର ତୁମର କଅଣ ଅଛି?

ତୁେମ େମାହର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ।” 23 େସଥେର େସହି ଶିଷ େଯ ମରିବ

ନାହ, ଭାଇମାନଙ ମ େର ଏହି କଥା ବ ାପିଗଲା, ମାତ େସ ମରିବ ନାହ

େବାଲ ଯୀଶୁ ତାହାଙୁ କହି ନ ଥେଲ, “କିନୁ େମାହର ଆଗମନ ପଯ ନ େସ

ରହୁ େବାଲ ଯଦି ମଁୁ ଇଚା କେର, ତାହାେହେଲ େସଥେର ତୁମର କଅଣ ଅଛି”

େବାଲ କହିଥେଲ। 24 େଯ ଏହି ସମସ ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଅଛନି ଓ

ଏହି ସମସ େଲଖଅଛନି, େସ େସହି ଶିଷ ; ଆଉ, ତାହାଙ ସାକ େଯ ସତ ,
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ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 25 ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅେନକ ଅେନକ କମ ମ

କରିଥେଲ; େସହିସବୁ ଯଦି େଗାଟି େଗାଟି କରି େଲଖା ଯାଆନା, ତାହାେହେଲ

ଏେତ ପୁସକ େଲଖା ହୁଅନା େଯ, େମାହର ବିଚାରେର ସମୁଦାୟ ଜଗତେର

ସୁଦା େସହିସବୁ ରଖବା ନିମେନ ସାନ ହୁଅନା ନାହ।
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େପରିତ
1 େହ ଥୀୟଫଲ, େଯଉଁ ଦିନ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମେନାନୀତ େପରିତମାନଙୁ

ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ଆ ା େଦଇ ଊଦକୁ ନିଆଗେଲ, 2 େସହି ଦିନ ପଯ ନ

େସ େଯଉଁ ସବୁ କାଯ କରିବାକୁ ଓ ଶିକା େଦବାକୁ ଆରମ କରିଥେଲ, େସହି

ସମସ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଁୁ ପଥମ ପୁସକେର େଲଖଅଛି। 3 ଯୀଶୁ ଆପଣା

ଦୁଃଖେଭାଗ ଉତାେର ମ ଅେନକ ପମାଣ ଦାରା େପରିତମାନଙ ନିକଟେର

ନିଜକୁ ଜୀବିତ େଦଖାଇେଲ, ପୁଣି, ଚାଳିଶ ଦିନ ପଯ ନ ବାରମାର େସମାନଙୁ

ଦଶନ େଦଇ ଈଶରଙ ରାଜ ସମନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିେଲ। 4 ଥେର

େସମାନଙ ସହିତ େଭାଜନେର ବସିବା ସମୟେର େସ େସମାନଙୁ ଏହି

ଆ ା େଦେଲ, “ତୁେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ପସାନ କର ନାହ, କିନୁ

ପିତାଙର େଯଉଁ ପତି ା ବିଷୟ େମାʼଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ, େସଥର ଅେପକାେର

ରହିଥାଅ; 5କାରଣ େଯାହନ ଜଳେର ବାପିସ େଦେଲ ସତ, କିନୁ ତୁେମମାେନ

ଅଳ ଦିନ ମ େର ପବିତ ଆତାେର ବାପିଜିତ େହବ।” 6 ଅତଏବ, େସମାେନ

ଏକତ େହାଇ ତାହାଙୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; “େହ ପଭୁ, ଆପଣ କଣ ଏହି

ସମୟେର ଇସାଏଲ ହସେର ପୁନବାର ରାଜ ଭାର ସମପଣ କରୁଅଛନି?”

7 େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ସମସ କାଳ କି ସମୟ ପିତା ଆପଣା

କମତା ଅଧୀନେର ରଖଅଛନି, ତାହା ତୁମମାନଙ ଜାଣିବା ବିଷୟ ନୁେହଁ। 8

କିନୁ ପବିତ ଆତା ତୁମମାନଙ ଉପେର ଅବତୀଣ ହୁଅେନ, ତୁେମମାେନ ଶକି

ପାପ େହବ, ଆଉ ଯିରୂଶାଲମ, ସମସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ଓ ଶମିେରାଣ,

ପୁଣି, ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ସୁଦା େମାହର ସାକୀ େହବ।” 9 େସ ଏହି

ସମସ କଥା କହିବା ପେର, େସମାେନ େଦଖୁ େଦଖୁ େସ ଊଦକୁ ନୀତ େହେଲ,

ଆଉ ଖେଣ େମଘ ତାହାଙୁ େସମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚରରୁ େଘନିଗଲା। 10 େସ

ଯାଉ ଯାଉ େସମାେନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଏକଦୃଷିେର ଚାହଅଛନି; ଏପରି

ସମୟେର, େଦଖ, ଶୁକ ବସ ପରିହିତ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହେଲ, 11 ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ, େହ ଗାଲଲୀୟ େଲାେକ,

କାହକି ତୁେମମାେନ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହ ଠିଆ େହାଇଅଛ? ଏହି େଯଉଁ

ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟରୁ ସଗେର ଗୃହୀତ େହେଲ, ତାହାଙୁ ତୁେମମାେନ

େଯଉଁ ପକାେର ସଗକୁ ଯିବାର େଦଖଲ, େସ େସହି ପକାେର ଆଗମନ

କରିେବ। 12 ଏହାପେର େସମାେନ ଜୀତ ନାମକ ପବତରୁ ଯିରୂଶାଲମ
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ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିେଲ। େସହି ପବତ ଯିରୂଶାଲମ ପାଖେର, େଗାଟିଏ

ବିଶାମବାରର ବାଟ ଦୂରେର ଥଲା। 13 େସମାେନ, ଅଥା ପିତର, େଯାହନ,

ଯାକୁବ, ଆନିୟ, ଫଲପ, େଥାମା, ବାଥଲମୀ, ମାଥଉ, ଆଲଫଙ ପୁତ

ଯାକୁବ, ଉ େଯାଗୀ ଶିେମାନ ଓ ଯାକୁବଙ ପୁତ ଯିହୂଦା, ନଗରେର ପେବଶ

କରି, େଯଉଁ ଉପର େକାଠରୀେର େସମାେନ ବାସ କରୁଥେଲ, େସଠାକୁ

ଗେଲ। 14 ଏମାେନ ସମେସ ସୀେଲାକମାନଙ ସହିତ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ ମାତା

ମରୀୟମ ଓ ତାହାଙ ଭାଇମାନଙ ସହିତ ଏକ ମନେର ପାଥନାେର ଲାଗି

ରହିେଲ। 15 େସହି ସମୟେର ପିତର ଭାଇମାନଙ ମ େର ଠିଆ େହାଇ

କହିେଲ; (େସଠାେର ଯୀଶୁଙର ଅନୁଗତ ପାୟ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଥେଲ),

16 େମାହର ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଯିହୂଦା ଯୀଶୁଙୁ ଧରିବା େଲାକମାନଙୁ ବାଟ

େଦଖାଇଥଲା, ତାହା ବିଷୟେର ପବିତ ଆତା ପୂବରୁ ଦାଉଦଙ ମୁଖେର ଯାହା

କହିଥେଲ, େସହି ଶାସୀୟ ବାକ ସଫଳ େହବା ଆବଶ କ ଥଲା; 17 କାରଣ

େସ ଆମମାନଙ ମ େର ଜେଣ େବାଲ ଗଣାଯାଇଥଲା ଓ ଏହି େସବାପଦେର

ଅଂଶ ପାପ େହାଇଥଲା। 18 ଏହି େଲାକ (ଯିହୂଦା) ଅଧମର ମୂଲ ଦାରା

ଖଣିଏ େକତ ପାଇଲା, ପୁଣି, େସ ମୁଣ ମାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର େପଟ

ଫାଟିଗଲା ଓ ଅନବୁଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା; 19 ଆଉ, ଏହା ଯିରୂଶାଲମ

ସହରେର ବାସ କରୁଥବା ସମସ େଲାକ ଜାଣିବାରୁ, େସହି େକତ େସମାନଙ

ନିଜ ଭାଷାେର “ହକ ଦମା”, ଅଥା ରକେକତ େବାଲ ଖ ାତ େହଲା।

20ଆଉ, ଗୀତସଂହିତା ପୁସକେର େଲଖାଅଛି, “‘ତାହାର ବାସସାନ ଶୂନ

େହଉ, େସଠାେର େକହି ବାସ ନ କରୁ।’ ଏବଂ, ‘ତାହାର ଅ କ ପଦ ଅନ

ଜଣଙୁ ଦିଆଯାଉ।’ 21 ଅତଏବ, ପଭୁ ଯୀଶୁ େଯାହନଙ ଦାରା ବାପିସ େନବା

ସମୟଠାରୁ ଆରମକରି, ଆମମାନଙ ନିକଟରୁ ଊଦକୁ ନିଆଯିବା ଦିନ ପଯ ନ

େଯେତ ସମୟ ଆମମାନଙ ମ େର ଗମନାଗମନ କରୁଥେଲ, 22 େସହି

ସମୟେର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ସଙୀ େହାଇଅଛନି, େସମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ ଆମମାନଙ ସହିତ ତାହାଙ ପୁନରୁତାନର ସାକୀ େହବା

ଆବଶ କ।” 23 େସଥେର େସମାେନ ଦୁଇ ଜଣଙୁ, ଅଥା େଯାେଷଫଙୁ,

ଯାହାକୁ ବଶବା େବାଲ କହନି ଓ ଯାହାଙ ଉପନାମ ଯୂସ, ତାହାଙୁ ଓ ମଥୟଙୁ

ପୃଥ କରି ଏହି ପାଥନା କେଲ, 24 “େହ ସବାନଯ ାମୀ ପଭୁ, ଯିହୂଦା ନିଜ

ଉପଯୁକ ସାନକୁ ଯିବା ନିମେନ ଏହି େଯଉଁ େସବା ଓ େପରିତ ପଦରୁ ପତିତ
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େହାଇଅଛି, 25 େସହି େପରିତପଦ ଗହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ

ମ ରୁ ତୁେମ କାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ତାହା େଦଖାଇଦିଅ।” 26ଆଉ,

େସମାେନ େସହି ଦୁଇ ଜଣଙ ନିମେନ ଗୁଲବାଣ କେଲ, ପୁଣି, ମଥୟଙ

ନାମେର ଗୁଲ ଉଠିଲା; େସଥେର େସ ଏଗାର ଜଣ େପରିତଙ ସହିତ ଗଣିତ

େହେଲ।

2 େପଣିକଷ ଦିବସ ଉପସିତ ହୁଅେନ, ସମେସ ଏକ ସାନେର ଏକାଠି

ଥେଲ। 2ଆଉ, ପବଳ େବଗେର ବହୁଥବା ପଚଣ ପବନର ଶବ ତୁଲ

େଗାଟିଏ ଶବ ହଠା ଆକାଶରୁ ଆସି, େଯଉଁ ଗୃହେର େସମାେନ ବସିଥେଲ,

େସହି ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼ ବ ାପିଗଲା, 3 ଆଉ ନିଆଁ ଭଳି ଜିହାଗୁଡ଼ିକ

େସମାନଙ ଦୃଷିେଗାଚର େହାଇ େଗାଟି େଗାଟି କରି େସମାନଙ ପେତ କ

ଜଣଙ ଉପରକୁ ଓହାଇ ଆସିଲା। 4 େସଥେର ସମେସ ପବିତ ଆତାେର

ପରିପୂଣ େହେଲ, ପୁଣି, ଆତା େସମାନଙୁ େଯପରି କହିବାକୁ ଶକି େଦେଲ,

ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଅନ ାନ ଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

5 ଏହି ସମୟେର େପଣିକଷ ପବ ପାଳନ ଉେଦଶ େର ଆକାଶ ତେଳ

ଥବା ପେତ କ ଜାତିରୁ ଭକ ଯିହୁଦୀମାେନ ଆସି ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର

ବାସ କରୁଥେଲ। 6 ଆଉ, େସହି ଶବ ହୁଅେନ, ବହୁ ଜନତା ଏକାଠି

େହାଇ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାେର େସମାନଙୁ କଥା କହୁଥବା

ଶୁଣିବାରୁ ଅବା େହାଇଗେଲ। 7 ପୁଣି, େସମାେନ ଆଚମିତ ଓ ଚମତୃତ

େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦଖ, ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ କଥା କହୁଛନି,

େସମାେନ ସମେସ କଅଣ ଗାଲଲୀୟ ନୁହଁନି? 8 େତେବ, ଆେମମାେନ

କିପରି ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜନଭୂମିର ଭାଷାେର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ?

9 ପାଥୀୟ, ମାଦୀୟ ଓ ଏଲାମୀୟ, ପୁଣି, େମେସାପଟାମିଆ, ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶ, କାପାଦକିଆ, ପନ ଓ ଏସିଆ, 10ଫୁଗିଆ ଓ ପଂଫୂଲଆ, ମିସର

ଓ କୂରୀଣୀ ନିକଟବତୀ ଲବିଆ ଅଞଳ ନିବାସୀ ଏବଂ େରାମରୁ ଆସିଥବା

ଯିହୁଦୀ ଓ ଯିହୁଦୀ ଧମାବଲମୀ ପବାସୀ, 11 ପୁଣି, ଆେମମାେନ କୀତୀୟ ଓ

ଆରବୀୟ େଲାେକ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାଷାେର ଏମାନଙୁ ଈଶରଙ ମହତ

ମହତ କମର କଥା କହିବା ଶୁଣୁଅଛୁ। 12 ଆଉ, ସମେସ ଆଚମିତ ଓ

ଅବା େହାଇ ପରସର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହାର ଅଥ କଅଣ? 13 କିନୁ

ଅନ ମାେନ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, ଏମାେନ ନୂତନ ଦାକାରସେର ମତ
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େହାଇଅଛନି। 14 କିନୁ ପିତର ଏଗାର ଜଣ େପରିତମାନଙ ସହିତ ଠିଆ

େହାଇ ଉଚସରେର େସମାନଙ ନିକଟେର ବକୃତା େଦଇ କହିେଲ, େହ ଯିହୁଦୀ

େଲାେକ, ଓ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ସମେସ, ଆପଣମାେନ ଏହା ଜାଣନୁ ଓ

େମାହର କଥା ଶୁଣନୁ। 15 କାରଣ ଆପଣମାେନ େଯପରି ମେନ କରୁଅଛନି,

ଏମାେନ େସପରି ମାତାଲ ନୁହଁନି, େଯଣୁ ବତମାନ ସମୟ ସକାଳ ନଅ ଘଣା

ମାତ। 16 କିନୁ େଯାେୟଲ ଭାବବାଦୀଙ ଦାରା ଯାହା ଉକ ଅଛି, ଏହା େସହି

ଘଟଣା ଅେଟ; 17 ଈଶର କହନି, େଶଷକାଳେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଆେମ

ସମସ ମନୁଷ ଉପେର ଆପଣା ଆତା ବୃଷି କରିବା, େସଥେର ତୁମମାନଙ

ପୁତକନ ାମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ, ଆଉ ତୁମମାନଙର ଯୁବାମାେନ ଦଶନ

ପାଇେବ, ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ପାଚୀନମାେନ ସପ େଦଖେବ। 18 ହଁ, େସହି

କାଳେର ଆେମ ନିଜ ଦାସଦାସୀ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସୀମାନଙ ଉପେର

ଆପଣା ଆତା ବୃଷି କରିବା, େସଥେର େସମାେନ ଭାବବାଣୀ କହିେବ। 19

ଆେମ ଊଦସ ଆକାଶେର ନାନା ଅଦୁତ କମ; ପୁଣି, ଅଧଃସ ପୃଥବୀେର ନାନା

ଲକଣ, ରକ, ଅଗି ଓ ନିବିଡ଼ ଧୂମ େଦଖାଇବା। 20 ପଭୁଙର ମହତ ଓ ପସିଦ

ଦିନର ଆଗମନ ପୂବେର, ସୂଯ ଅନକାରମୟ ଓ ଚନ ରକମୟ େହାଇଯିବ।

21ଆଉ, ଏପରି ଘଟିବ େଯ, େଯ େକହି ପଭୁଙ ନାମେର ପାଥନା କରିବ, େସ

ପରିତାଣ ପାଇବ। 22 େହ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏହି ସମସ କଥା

ଶୁଣନୁ। ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ନାନା ଶକିର କାଯ , ଅଦୁତ କମ ଓ ଲକଣ

ଦାରା ଆପଣମାନଙ ନିକଟେର ଈଶରଙ େପରିତ ବ କି େବାଲ ପମାଣିତ

େହାଇଅଛନି, ତାହାଙ ଦାରା ଈଶର େଯ ଆପଣାମାନଙ ମ େର ଏହି ସମସ

କମ କରିଅଛନି, ଏହା ଅ◌ାପଣମାେନ ନିେଜ ଜାଣନି; 23 େସହି ବ କି

ଈଶରଙ ନିରୂପିତ ସଙଳ ଓ ପୂବା ାନୁସାେର ସମପତ ହୁଅେନ, ଆପଣମାେନ

ତାହାଙୁ ଅଧାମକମାନଙ ହସ ଦାରା କୁଶାପଣ କରି ବଧ କରିଥେଲ; 24

କିନୁ ଈଶର ମୃତୁ ର ବନନରୁ ମୁକ କରି ତାହାଙୁ ଉଠାଇଅଛନି, କାରଣ େସ

େଯ ମୃତୁ ଦାରା ଆବଦ ରହିେବ ତାହା ଅସମବ। 25 ଦାଉଦ ତ ତାହାଙ

ବିଷୟେର କହନି, “‘ମଁୁ ସବଦା େମାହର ସମୁଖେର ପଭୁଙୁ ଦଶନ କରୁଥଲ,

କାରଣ ମଁୁ େଯପରି ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ, େସଥପାଇଁ େସ େମାହର ଦକିଣ ପାଶେର

ଅଛନି। 26 େତଣୁ େମାହର ହୃଦୟ ପଫୁଲ ଓ େମାହର ଜିହା ଉଲସିତ

େହଲା, ଆହୁରି େମାହର ଶରୀର ମ ଭରସାେର ବାସ କରିବ, 27 କାରଣ



େପରିତ 2131

ତୁେମ େମାହର ପାଣକୁ ପାତାଳେର ପରିତ ାଗ କରିବ ନାହ, କିଅବା ଆପଣା

ପବିତ ଜଣକୁ କୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହ। (Hadēs g86) 28 ତୁେମ େମାେତ

ଜୀବନର ପଥ ାତ କରାଇଅଛ, ତୁେମ ଆପଣା ଛାମୁେର େମାେତ ଆନନେର

ପୂଣ କରିବ।’” 29 େହ ଭାଇମାେନ, ପିତୃକୁଳପତି ଦାଉଦଙ ବିଷୟେର ମଁୁ

ଆପଣମାନଙୁ ମୁକ କଣେର କହିପାେର େଯ, େସ ମେଲ, ପୁଣି, ସମାଧପାପ

େହେଲ, ଆଉ ତାଙର ସମାଧସାନ ଆଜି ପଯ ନ ଆମମାନଙ ମ େର ଅଛି।

30ରାଜା ଦାଉଦ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଭାବେର ତାହାଙର ଔରସଜାତ ଜଣଙୁ

ତାହାଙ ସିଂହାସନେର ବସାଇବା ପାଇଁ ଈଶର ତାହାଙ ନିକଟେର ଶପଥ କରି

ପତି ା କରିଥେଲ େବାଲ ଜାଣିଥେଲ। 31 ଏହା ଜାଣିବାରୁ େସ ଭବିଷ ତ

ଦଶନ ଦାରା ଖୀଷଙର ପୁନରୁତାନ ବିଷୟେର କହିଥେଲ, କାରଣ େସ

ପାତାଳେର ପରିତ କ େହେଲ ନାହ, କିଅବା ତାହାଙ ଶରୀର କୟ ପାଇଲା

ନାହ। (Hadēs g86) 32 ଏହି ଯୀଶୁଙୁ ଈଶର ଉଠାଇଅଛନି, େସହି ବିଷୟେର

ଆେମମାେନ ସମେସ ସାକୀ। 33 ଅତଏବ, ଈଶର ଯୀଶୁଙୁ ଉନତ କରି

ତାହାଙ ଦକିଣ ପାଶେର ବସାଇ ତାହାଙ ସହିତ ରାଜତ କରିବାକୁ ଅଧକାର

େଦେଲ, ଏବଂ େସ ଆମମାନଙୁ ପିତାଙ ଦାରା ପତି ାତ ପବିତ ଆତାଙୁ

େଦେଲ ଯାହାଙୁ ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛନି ଓ ଶୁଣୁଅଛନି। 34କାରଣ ଦାଉଦ

ରାଜା ସଗାେରାହଣ କରି ନ ଥେଲ, କିନୁ େସ ନିେଜ କହନି, “ପଭୁ େମାହର

ପଭୁଙୁ କହିେଲ, 35 ‘ଆେମ େଯପଯ ନ ତୁମର ଶତୁମାନଙୁ ତୁମର ପାଦପୀଠ

କରି ନାହଁୁ, େସପଯ ନ ଆମର ଦକିଣେର ବସିଥାଅ।’” 36 ଅତଏବ, ସମସ

ଇସାଏଲକୂଳ ନିଶୟ ଜାଣନୁ େଯ, େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ ଆପଣମାେନ କୁଶେର ବଧ

କେଲ, ତାହାଙୁ ଈଶର, ପଭୁ ଓ ଖୀଷ ଉଭୟ ପଦେର ନିଯୁକ କରିଅଛନି।

37 ଏହି କଥା ଶୁଣି େସମାନଙର ହୃଦୟ ବିଦୀଣ େହାଇଗଲା, ପୁଣି, େସମାେନ

ପିତର ଓ ଅବଶିଷ େପରିତମାନଙୁ କହିେଲ, ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ

କଅଣ କରିବା? 38 େସଥେର ପିତର େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଆପଣମାେନ

“ମନପରିବତନ କରନୁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କମା ନିମେନ ପେତ କ

ଜଣ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ବାପିଜିତ େହଉନୁ; ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ

ପବିତ ଆତାଙର ଦାନ ପାପ େହେବ। 39 କାରଣ ଏହି ପତି ା ଆପଣମାନଙ

ନିମେନ, ଆପଣମାନଙର ସନାନସନତିମାନଙ ନିମେନ, ପୁଣି, ଦୂରବତୀ

େଯେତ େଲାକଙୁ ପଭୁ ଆମମାନଙ ଈଶର ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡାକିେବ,
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େସହି ସମସଙ ନିମେନ ଅେଟ।” 40 ପୁଣି, ଅନ ାନ ଅେନକ କଥା ଦାରା

େସ ସାକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଉପେଦଶ େଦଇ କହିେଲ,

“ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶଠାରୁ ଆପଣମାେନ ରକା ପାପ େହଉନୁ।” 41 େସଥେର

େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ବାକ ଗହଣ କେଲ, େସମାେନ ବାପିଜିତ େହେଲ,

ଆଉ େସହି ଦିନ ପାୟ ତିନି ସହସ େଲାକ ମଣଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ େହେଲ।

42 େସମାେନ େପରିତମାନଙର ଶିକାେର, ସହଭାଗିତାେର, ରୁଟି ଭାଙିବାେର

ଓ ପାଥନା କରିବାେର ନିବିଷ ଚିତ େହାଇ ରହିେଲ। 43 ଆଉ, େଲାକ

ସମେସ ଭୀତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; େପରିତମାନଙ ଦାରା ମ ଅେନକ ଅଦୁତ

କମ ଓ ଲକଣ ସାଧତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 44 ମାତ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ

କେଲ, େସମାେନ ସମେସ ଏକତ ରହି ସବୁ ପଦାଥ ସାଧାରଣ ସମତି େବାଲ

ାନ କରୁଥେଲ। 45 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାବର ଅସାବର

ସମତି ବିକୟ କରି, ଯାହାର େଯପରି ପେୟାଜନ େସହି ଅନୁସାେର ସମସଙୁ

ବାଣିେଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46 ଆଉ, େସମାେନ ଏକଚିତ େହାଇ ପତିଦିନ

ମନିରେର ସମେବତ େହାଇ ରହୁଥେଲ ଓ ଘେର ଘେର ରୁଟି ଭାଙି ଆନନେର

ଓ ସରଳ ହୃଦୟେର େଭାଜନପାନ କରି ଈଶରଙ ପଶଂସା କରୁଥେଲ। 47

ଏବଂ ସମସ େଲାକଙର ପିୟପାତ େହଉଥେଲ ପୁଣି, ପଭୁ, ପରିତାଣ ପାପ

େହଉଥବା େଲାକଙୁ ପତିଦିନ ମଣଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

3ଦିେନ ପାଥନାର ନିଦଷ ସମୟେର, ଅଥା ଅପରାହ ତିନି ଘଣା େବେଳ

ପିତର ଓ େଯାହନ ମନିରକୁ ଯାଉଥେଲ। 2 ଏପରି ସମୟେର ମାତୃଗଭରୁ

ଖଞ ଜେଣ େଲାକ ବୁହା େହାଇ ଯାଉଥଲା। ମନିରେର ପେବଶ କରୁଥବା

େଲାକମାନଙଠାରୁ ଭକା ମାଗିବା ନିମେନ େଲାେକ ତାହାକୁ ପତିଦିନ େସଥର

ସୁନର ନାମକ ଦାରେର ରଖେଦଉଥେଲ। 3 େସ ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ

ମନିରେର ପେବଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥବା େଦଖ ଭକା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା 4

ପିତର ଓ େଯାହନ ତାହା ପତି ସିର ଦୃଷିେର ଚାହେଲ, ପୁଣି, ପିତର କହିେଲ,

“ଆମମାନଙ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ।” 5 େସଥେର େସ େସମାନଙଠାରୁ କିଛି ପାଇବା

ଆଶାେର େସମାନଙ ଆଡ଼କୁ ଚାହ ରହିଲା। 6 କିନୁ ପିତର କହିେଲ, ରୂପା କି

ସୁନା େମାହର ନାହ; ମାତ େମାହର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ମଁୁ ତୁମକୁ େଦଉଅଛି;

ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ଚାଲ। 7 ପୁଣି, େସ ତାହାର ଡାହାଣ

ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ଉଠାଇେଲ; େସଥେର େସହିକଣି ତାହାର ପାଦ ଓ େଗାଡ଼ର
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ଗଣିସବୁ ବଳ ପାଇଲା, 8ଆଉ େସ କୁଦା ମାରି ଠିଆ େହଲା; ପୁଣି, ଚାଲବାକୁ

ଲାଗିଲା; ଆଉ, େସ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଓ କୁଦା ମାରୁ ମାରୁ, ପୁଣି, ଈଶରଙର

ପଶଂସା କରୁ କରୁ େସମାନଙ ସହିତ ମନିରେର ପେବଶ କଲା। 9 େସଥେର

େଲାକ ସମେସ ତାହାକୁ ଚାଲବା ଓ ଈଶରଙ ପଶଂସା କରିବା େଦଖେଲ, 10

ଆଉ େଯଉଁ ଜଣକ ମନିରର ସୁନରଦାର ନିକଟେର ବସି ଭକା ମାଗୁଥଲା, ଏ

େସହି େଲାକ େବାଲ େସମାେନ ଚିହିେଲ, ପୁଣି, ତାʼ ପତି ଯାହା ଘଟିଥଲା,

ତାହା େଦଖ େସମାେନ ଅତିଶୟ ବିସୟାପନ ଓ ଆଚମିତ େହେଲ। 11 େସ

ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ ଧରି ରହିଥବା ସମୟେର େଲାକ ସମେସ ଅତିଶୟ

ବିସୟାପନ େହାଇ ଶେଲାମନଙ ମଣପେର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଏକତ

େଦୗଡ଼ିଆସିେଲ। 12 ପିତର ତାହା େଦଖ େଲାକମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ, େହ

ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଆପଣମାେନ କାହକି ଏହି େଲାକ ବିଷୟେର

ଚମତୃତ େହଉଅଛନି? କିମା ଆେମମାେନ େଯପରି ନିଜ ଶକି ଅବା ଭକି

ବଳେର ଏହାକୁ ଚାଲବା ଶକି େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଭାବି ଆମମାନଙ ପତି କାହକି

ଏକଦୃଷିେର ଚାହଁୁଅଛନି? 13 ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ ଈଶର,

ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ ଈଶର, ଆପଣା ଦାସ ଯୀଶୁଙୁ େଗୗରବାନିତ

କରିଅଛନି; େସହି ଯୀଶୁଙୁ ଆପଣମାେନ ସମପଣକେଲ, ପୁଣି, େଯେତେବେଳ

ପୀଲାତ ତାହାଙୁ ମୁକ କରିବାକୁ ମନସ କରିଥେଲ, େସେତେବେଳ ତାହାଙୁ

ଆପଣମାେନ ତାହାଙ ସାକାତେର ଅସୀକାର କେଲ। 14 ଆପଣମାେନ

େସହି ପବିତ ଓ ଧାମକ ବ କିଙୁ ଅସୀକାର କେଲ, ଆଉ ଜେଣ ନରଘାତକ

େଯପରି ଆପଣମାନଙ ନିମେନ ମୁକ କରାଯାଏ, ଏହା ଆପଣ ପୀଲାତଙ

ନିକଟେର ପାଥନା କେଲ, 15କିନୁ ଜୀବନର କତାଙୁ ବଧ କେଲ; ତାହାଙୁ

ଈଶର ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇଅଛନି, ଆେମମାେନ େସଥର ସାକୀ। 16

ପୁଣି, ତାହାଙ ନାମେର ବିଶାସ କରିବାରୁ ଏହି େଯଉଁ େଲାକକୁ ଆପଣମାେନ

େଦଖୁଅଛନି ଓ ଜାଣିଅଛନି, ଏହାକୁ ତାହାଙ ନାମ ବଳବାନ କରିଅଛି; ହଁ,

ତାହାଙ ଦାରା ଦିଆଯାଇଥବା ବିଶାସ ଆପଣ ସମସଙ ସାକାତେର ଏହାକୁ

ସମୂଣ ସାସ ଦାନ କରିଅଛି। 17ଆଉ ଏେବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାନଙ

ଅ କମାେନ େଯପରି, ଆପଣମାେନ ମ େସପରି ଅ ାନତା େହତୁ ଏହା

କରିଅଛନି େବାଲ ମଁୁ ଜାେଣ। 18 କିନୁ ଈଶର ଆପଣା ଖୀଷଙ ଦୁଃଖେଭାଗ

ବିଷୟେର ସମସ ଭାବବାଦୀଙ ମୁଖ ଦାରା ଯାହା ଯାହା ପୂବରୁ ପଚାର
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କରିଥେଲ, େସହିସବୁ େସ ଏହି ପକାେର ସଫଳ କରିଅଛନି। 19 ଅତଏବ,

େଯପରି ଆପଣମାନଙର ପାପେମାଚନ େହାଇପାେର, ଏଥନିମେନ ମନ

ପରିବତନ କରି େଫରି ଆସନୁ, 20 ତାହାେହେଲ ପଭୁଙ ଛାମୁରୁ ସାନନାର

ସମୟ ଉପସିତ େହବ; ପୁଣି, ଆପଣମାନଙ ନିମେନ ପୂବନିରୂପିତ ଖୀଷଙୁ

ଅଥା ଯୀଶୁଙୁ େସ େପରଣ କରିେବ। 21ସମସ ବିଷୟ ପୁନଃସାପନର େଯଉଁ

ସମୟର କଥା ଅତି ପାଚୀନକାଳରୁ ଈଶର ଆପଣା ପବିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ

ମୁଖ ଦାରା କହିଅଛନି, େସହି ସମୟ ଉପସିତ ନ େହବା ପଯ ନ ତାହାଙୁ

ନିଶୟ ସଗେର ଗୃହୀତ େହବାକୁ େହବ। (aiōn g165) 22 େମାଶା ତ

କହିଥେଲ, ପଭୁ ଈଶର ତୁମମାନଙର ଭାଇମାନଙ ମ ରୁ ତୁମମାନଙ

ନିମେନ େମାହର ସଦୃଶ ଜେଣ ଭାବବାଦୀଙୁ ଉତନ କରିେବ; େଯଉଁ େଯଉଁ

ବିଷୟେର େସ ତୁମମାନଙୁ କହିେବ, େସହିସବୁ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ

ତାହାଙ କଥା ଶୁଣିବ। 23 କିନୁ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, େଯଉଁ ପାଣୀ େସହି

ଭାବବାଦୀଙର କଥା ଶୁଣିବ ନାହ, େସ େଲାକମାନଙ ମ େର ବିନଷ େହବ।

24 ହଁ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ତାହାଙ ପରବତୀ ସମୟଠାରୁ େଯେତ ଭାବବାଦୀ କଥା

କହିଅଛନି, େସମାେନ ସମେସ ମ ଏହି କାଳର ବିଷୟ ପଚାର କରିଅଛନି

25ଆପଣମାେନ େସହି ଭାବବାଦୀମାନଙର ସନାନ, ପୁଣି, ତୁମର ବଂଶ

ଦାରା ପୃଥବୀର ସମସ େଗାଷୀ ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ, ଏହି ବାକ ଈଶର

ଅବହାମଙୁ କହି ଆପଣମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ

ସାପନ କରିଥେଲ, ଆପଣମାେନ େସହି ନିୟମର ସନାନ ଅଟନି। 26ଈଶର

ପଥେମ ଆପଣମାନଙ ନିମେନ ଆପଣାର େସହି ଦାସଙୁ ଉତନ କରି େପରଣ

କେଲ, େଯପରି େସ ଆପଣମାନଙର ପେତ କ ଜଣଙୁ ନିଜ ନିଜ ଦୁଷତାରୁ

େଫରାଇ ଆଶୀବାଦ କରନି।

4ପିତର ଏବଂ େଯାହନ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର କଥା କହୁଥବା ସମୟେର

ଯାଜକମାେନ, ମନିର େସନାପତି ଓ ସାଦୂକୀମାେନ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଉପସିତ େହେଲ; 2 େସମାେନ ବିରକ େହାଇଥେଲ, କାରଣ େପରିତମାେନ

େଲାକମାନଙୁ ଶିକା େଦଉଥେଲ ଓ ଯୀଶୁଙ କଥା ଧରି ମୃତମାନଙ ମ ରୁ

ପୁନରୁତାନ ବିଷୟ ପଚାର କରୁଥେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ଶିଷ ମାନଙୁ ଧରି

ପରଦିନ ପଯ ନ କାରାଗାରେର ରଖେଲ, କାରଣ େସେତେବେଳ ସନ ା

େହାଇଥଲା। 4 ତଥାପି ବାକ ଶୁଣିବା େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ବିଶାସ
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କେଲ, ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙର ସଂଖ ା ପାୟ ପାଞ ହଜାର େହଲା। 5 ପରଦିନ

େଲାକମାନଙର ଅ କ, ପାଚୀନ ଓ ଶାସୀମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର

ଏକତିତ େହେଲ; 6 େସଠାେର ମହାଯାଜକ ହାନାନ, କୟାଫା, େଯାହନ,

ଆେଲ ଜାଣର, ପୁଣି, ମହାଯାଜକୀୟ ବଂଶର ସମସ େଲାକ ଉପସିତ

ଥେଲ। 7 େସମାେନ େପରିତମାନଙୁ ମ ସାନେର ଠିଆ କରାଇ ପଚାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, କି ଶକିେର ବା େକଉଁ ନାମେର ତୁେମମାେନ ଏହା କରିଅଛ? 8

େସଥେର ପିତର ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ େହାଇ େସମାନଙୁ କହିେଲ, େହ

େଲାକମାନଙର ଅ କ ଓ ପାଚୀନମାେନ, 9ଆଜି ଯଦି ଜେଣ େରାଗୀ ପତି

କରାଯାଇଥବା ଉତମ କାଯ ବିଷୟେର ଆମମାନଙୁ ପଚରାଯାଏ େଯ, ଏହି

େଲାକ କି ଉପାୟେର ସୁସ େହାଇଅଛି? 10 ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ

ସମେସ ଓ ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକ ାତ େହଉନୁ େଯ, େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ

ଯୀଶୁ ଖୀଷଙୁ ଆପଣମାେନ କୁଶେର ବଧ କରିଅଛନି, ଯାହାଙୁ ଈଶର

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇଅଛନି, ତାହାଙ ନାମେର, ହଁ, ତାହାଙ ଦାରା

ଏହି େଲାକଟି ସୁସ େହାଇ ଆପଣମାନଙ ସାକାତେର ଠିଆ େହାଇଅଛି। 11

“‘ଗୃହ ନିମାଣକାରୀ େଯ ଆପଣମାେନ, ଆପଣମାନଙ ଦାରା େଯଉଁ ପସର

ଅଗାହ େହାଇଥଲା, ଯାହା େକାଣର ପଧାନ ପସର େହଲା, େସ େସହି

ପସର।’ 12 ତାହାଙ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାେର ପରିତାଣ ନାହ; କାରଣ ଯାହା

ଦାରା ଆମମାନଙୁ ପରିତାଣ ପାଇବାକୁ େହବ, ଆକାଶ ତେଳ ମନୁଷ ମାନଙ

ମ େର ଆଉ େକୗଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହ।” 13 େସମାେନ ପିତର ଓ

େଯାହନଙ ସାହସ େଦଖ ଏବଂ େସମାେନ େଯ ଅଶିକିତ ଓ ଅ ାନ େଲାକ,

ଏହା ବୁଝି ଆଶଯ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ଯୀଶୁଙ ସାଙେର ଥେଲ େବାଲ

େସମାନଙୁ ଚିହିେଲ, 14ଆଉ େସହି ସୁସ େହାଇଥବା େଲାକଟି େସମାନଙ

ସାଙେର ଠିଆ େହାଇଥବାର େଦଖ, େସମାନଙ ବିରୁଦେର କିଛି କହି ପାରିେଲ

ନାହ। 15 ପେର େସମାନଙୁ ସଭାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆ ା େଦଇ େସମାେନ

ପରସର ମ େର ପରାମଶ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଏହି େଲାକମାନଙ

ପତି କଅଣ କରିବା? 16 କାରଣ ଏମାନଙ ଦାରା େଯ, େଗାଟିଏ ମହା

ଆଶଯ କମ ସାଧତ େହାଇଅଛି ଏହା ଯିରୂଶାଲମ ସହରନିବାସୀ ସମସଙ

ନିକଟେର ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଆେମମାେନ ତାହା ଅସୀକାର କରି ନ

ପାରୁ; 17କିନୁ ଏ କଥାଟା େଯପରି େଲାକମାନଙ ମ େର ଆହୁରି ଅଧକ
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ବ ାପି ନ ଯାଏ, ଏଥପାଇଁ ଏହି ନାମେର େକୗଣସି େଲାକକୁ ଆଉ କିଛି ନ

କହିବାକୁ େସମାନଙୁ ଭୟ େଦଖାଇବା। 18 ପେର େସମାନଙୁ ଡାକି ଯୀଶୁଙ

ନାମେର ଆେଦୗ କଥା ନ କହିବାକୁ ବା ଶିକା ନ େଦବାକୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ େସମାନଙୁ

ଅ◌ା ା େଦେଲ। 19 କିନୁ ପିତର ଓ େଯାହନ େସମାନଙୁ ଉତର େଦେଲ,

ଈଶରଙ କଥା ଶୁଣିବା ଅେପକା ଆପଣମାନଙ କଥା ଶୁଣିବା ଈଶରଙ

ଦୃଷିେର ଯଥାଥ କି ନା, ତାହା ଆପଣମାେନ ବିଚାର କରନୁ 20 କାରଣ

ଆେମମାେନ ଯାହା ଯାହା େଦଖଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, େସହିସବୁ ନ କହି ରହି ନ

ପାରୁ। 21 େସଥେର େସମାେନ େଲାକମାନଙ େହତୁ େସମାନଙୁ ଦଣ େଦବାର

େକୗଣସି ବାଟ ନ ପାଇବାରୁ େସମାନଙୁ ଅଧକ ଭୟ େଦଖାଇ ଛାଡ଼ିେଦେଲ,

େଯଣୁ ଯାହା ଘଟିଥଲା, େସଥନିମେନ େଲାକ ସମେସ ଈଶରଙ ମହିମା

କୀତନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 22 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକଠାେର େସହି ସୁସତାର

ଆଶଯ କମ କରାଯାଇଥଲା, ତାହାର ବୟସ ଚାଳିଶ ବଷରୁ ଊଦ ଥଲା। 23

ଶିଷ ମାେନ ମୁକ େହାଇ ଆପଣା ସଙୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ ଏବଂ ପଧାନ

ଯାଜକ ଓ ପାଚୀନମାେନ େସମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥେଲ, େସହିସବୁ

ଜଣାଇେଲ। 24 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଏକଚିତେର ଈଶରଙ ନିକଟେର

ଉଚସରେର ପାଥନା କରି କହିେଲ, େହ ପଭୁ ତୁେମ ଆକାଶ, ପୃଥବୀ,

ସମୁଦ ଏବଂ େସ ସବୁ ମ େର ଥବା ସମସ ବିଷୟ ସୃଷି କରିଅଛ। 25

ତୁେମ ଆପଣା ଦାସ ଆମମାନଙ ପିତା ଦାଉଦଙ ମୁଖ େଦଇ ପବିତ ଆତାଙ

ଦାରା ଏହି କଥା କହିଅଛ, “‘ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ କାହକି କଳହ କେଲ, ଆଉ

େଲାକମାେନ କାହକି ଅନଥକ ବିଷୟ କଳନା କେଲ? 26 ପଭୁଙ ବିରୁଦେର

ଓ ତାହାଙ ଅଭଷିକଙ ବିରୁଦେର, ପୃଥବୀର ରାଜାମାେନ ଠିଆ େହେଲ,

ପୁଣି, ଶାସନକତାମାେନ ଏକତ େହେଲ।’ 27 କାରଣ ତୁମର େଯଉଁ ପବିତ

ଦାସ ଯୀଶୁଙୁ ତୁେମ ଅଭଷିକ କଲ, ପକୃତେର ତାହାଙ ବିରୁଦେର େହେରାଦ

ଏବଂ ପନିୟ ପୀଲାତ ଉଭୟ ଅଣଯିହୁଦୀ ଓ ଇସାଏଲ େଲାକମାନଙ ସହିତ

ଏହି ନଗରେର, 28 ତୁମର ସଂକଳ ଦାରା େଯ ସମସ ବିଷୟ ଘଟିବ େବାଲ

ପୂବରୁ ନିରୂପିତ େହାଇଥଲା, ତାହା କରିବାକୁ ଏକତ େହେଲ। 29 ଆଉ

ଏେବ, େହ ପଭୁ, େସମାନଙ ତଜନଗଜନ ପତି ଦୃଷିପାତ କର; ପୁଣି, ତୁମର

ଦାସମାନଙୁ ପୂଣ ସାହସ ସହ ତୁମର ବାକ କହିବାକୁ ଶକି ଦିଅ, 30ଆଉ

େସଥ ସେଙ ସେଙ ତୁମର ପବିତ ଦାସ ଯୀଶୁଙ ନାମେର ସୁସ କରିବା
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ନିମେନ ଏବଂ ଲକଣ ଓ ଅଦୁତ କମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ହସ

ବିସାର କର।” 31 େସମାେନ ପାଥନା କଲା ଉତାେର, େଯଉଁ ସାନେର ଏକତ

େହାଇଥେଲ, ତାହା କମି ଉଠିଲା, ପୁଣି, ସମେସ ପବିତ ଆତାେର ପରିପୂଣ

େହାଇ, ସାହସେର ଈଶରଙ ବାକ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 32ବିଶାସକାରୀ

େଲାକସମୂହ ଏକଚିତ ଓ ଏକପାଣ ଥେଲ; େସମାନଙ ମ ରୁ େକହିେହେଲ

ଆପଣା ସମତି ମ ରୁ କିଛି ନିଜର େବାଲ କହୁ ନ ଥେଲ, କିନୁ େସମାନଙର

ସମସ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥଲା। 33 େପରିତମାେନ ମହାଶକି ସହିତ ପଭୁ

ଯୀଶୁଙ ପୁନରୁତାନ ବିଷୟେର ସାକ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ସମସଙ

ଉପେର ମହା ଅନୁଗହ ଥଲା। 34 େଯଣୁ େସମାନଙ ମ େର କାହାରି େକୗଣସି

ଅଭାବ ନ ଥଲା, କାରଣ େଯେତ େଲାକଙର ଭୂମି ବା ଗୃହ ଥଲା, େସମାେନ

ତାହା ବିକୟ କରି ବିକୀତ ସମତିର ମୂଲ ଆଣି େପରିତମାନଙର ପାଦ

ତେଳ ରଖୁଥେଲ, 35ଆଉ ପେତ କ ଜଣକୁ ତାହାର ଅଭାବ ଅନୁସାେର

ତାହା ବିତରଣ କରାଯାଉଥଲା। 36 ପୁଣି, େଯାେଷଫ, ସାଇପ ଦୀପରୁ

େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ େଲାକ, ଯାହାଙୁ େପରିତମାେନ ବଣବା େବାଲ

ଉପନାମ େଦଇଥେଲ (ଅଥା ସାନନାର ପୁତ), 37ତାଙର ଖେଣ େକତ

ଥଲା; େସ ତାହା ବିକୟ କରି େସଥର ଟଙା ଆଣି େପରିତମାନଙର ପାଦ

ତେଳ େଥାଇେଲ।

5 େତେବ ବିଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଯାହାଙ ନାମ ହନନୀୟ ଓ ଯାହାଙ

ଭାଯ ାଙ ନାମ ଶଫୀରା ଥଲା, େସ ଏବଂ ଶଫୀରା ଏକତ େସମାନଙ

ସମତିରୁ କିଛି ବିକୟ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଭାଯ ାର ାତସାରେର େସଥର

ମୂଲ ରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖ, ଅବଶିଷ ଅଂଶମାତ ଆଣି େପରିତମାନଙ ଚରଣ

ତେଳ େଥାଇଲା। 3 େସଥେର ପିତର କହିେଲ, େହ ହନନୀୟ, ପବିତ ଆତାଙ

ନିକଟେର ମିଥ ା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ ରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖବାକୁ କାହକି

ଶୟତାନ ତୁମ ହୃଦୟ ସମୂଣ ଅଧକାର କରିଅଛି? 4 ବିକୟ େହବା ପୂେବ

ତାହା କଅଣ ତୁମ ନିଜର େହାଇ ରହି ନ ଥଲା? ଆଉ, ବିକୟ େହବା ଉତାେର

େସଥର ମୂଲ କି ତୁମ ନିଜ ଅଧକାରେର ନ ଥଲା? େତେବ ତୁେମ କିପରି

ଆପଣା ହୃଦୟେର ଏହି ବିଷୟ ଭାବିଲ? ତୁେମ େଯ ମନୁଷ ନିକଟେର

ମିଥ ା କହିଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଈଶରଙ ନିକଟେର ମିଥ ା କହିଲ।

5 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ହନନୀୟ କଚାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ି ପାଣତ ାଗ କଲା।
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େସଥେର େଯେତ େଲାକ ଏହା ଶୁଣିେଲ, ସମେସ ଅତିଶୟ ଭୟ କେଲ।

6ଆଉ, ଯୁବକମାେନ ଉଠି ତାହାକୁ ଲୁଗାେର ଗୁଡ଼ାଇେଲ ଏବଂ ବାହାରକୁ

େଘନିଯାଇ ସମାଧ େଦେଲ। 7 ପାୟ ତିନି ଘଣା ପେର ତାହାର ଭାଯ ା

ଆସିଲା, କିନୁ କଅଣ ଘଟିଅଛି, ତାହା େସ ଜାଣି ନ ଥଲା। 8ଆଉ, ପିତର

ତାହାକୁ ଉତର େଦେଲ, କୁହ ତ, ତୁେମମାେନ କଅଣ ଏତିକି ଟଙାେର ଭୂମି

ବିକୟ କଲ? େସ କହିଲା, ହଁ, େସତିକିେର। 9 େସଥେର ପିତର ତାହାକୁ

କହିେଲ, ପଭୁଙ ଆତାଙୁ ପରୀକା କରିବା ନିମେନ ତୁେମମାେନ କାହକି

ଏକମତ େହଲ? େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁମ ସାମୀକୁ ସମାଧ େଦଇଅଛନି,

େସମାେନ ଦାର ପାଖେର ଉପସିତ େହେଲଣି, ଆଉ େସମାେନ ତୁମକୁ

ବାହାରକୁ ବହିେନଇଯିେବ। 10 େସହିକଣି େସ ତାହାଙ ପାଦ ତେଳ କଚାଡ଼ି

େହାଇ ପଡ଼ି ପାଣତ ାଗ କଲା, ପୁଣି, ଯୁବକମାେନ ଭତରକୁ ଆସି ତାହାକୁ

ମୃତ େଦଖ ବାହାରକୁ ବହିେନଇଗେଲ ଏବଂ ତାହାର ସାମୀ ପାଖେର ତାହାକୁ

ସମାଧ େଦେଲ। 11 େସଥେର ସମୁଦାୟ ମଣଳୀ ଓ େଯେତ େଲାକ ଏହିସବୁ

ବିଷୟ ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ସମେସ ଅତିଶୟ ଭୟଭୀତ େହେଲ। 12

େପରିତମାନଙ ହସ ଦାରା େଲାକମାନଙ ମ େର ଅେନକ ଅେନକ ଲକଣ ଓ

ଅଦୁତ କମ ସାଧତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମସ ମଣଳୀ ଏକଚିତେର

ଶେଲାମନଙ ମଣପେର ଉପସିତ େହଉଥେଲ, 13 କିନୁ ଅନ େଲାକମାନଙ

ମ ରୁ େକହିେହେଲ େସମାନଙ ସହିତ େଯାଗ େଦବାକୁ ସାହସ କରୁ ନ ଥେଲ;

ତଥାପି େଲାକମାେନ େସମାନଙର ପଶଂସା କରୁଥେଲ, 14 ପୁଣି, ଆହୁରି

ଅଧକ ଅେନକ ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ବିଶାସ କରି ପଭୁଙ ସହିତ ସଂଯୁକ େହବାକୁ

ଲାଗିେଲ, 15 ଏପରିକି, ପିତର ଆସିବା ସମୟେର ଅନତଃ ତାହାଙ ଛାୟା

େଯପରି େରାଗୀମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି କାହାରି ଉପେର ପେଡ଼, ଏଥନିମେନ

େଲାକମାେନ େସମାନଙୁ ଦାଣକୁ େବାହିେନଇ ଆସି େଶଯ ଓ ଖଟିଆେର

ରଖେଦଉଥେଲ। 16 ଯିରୂଶାଲମ ସହରର ଚତୁଦଗସ ନଗରସମୂହରୁ

େଲାକସମୂହ ମ େରାଗୀମାନଙୁ ଓ ଅଶୁଚି ଆତା ଦାରା ଆକାନ େଲାକମାନଙୁ

ଆଣି ଏକତ େହଉଥେଲ, ଆଉ େସମାେନ ସମେସ ସୁସ େହେଲ। 17 ପେର

ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାଙ ସଙୀ ସମେସ, ଅଥା , ସାଦୂକୀ ଦଳ, ଈଷାେର

ପଜଳିତ େହାଇ ଉଠିେଲ 18 ଓ େପରିତମାନଙୁ ଧରି ସାଧାରଣ କାରାଗାରେର

ରଖେଲ। 19 କିନୁ ପଭୁଙର ଜେଣ ଦୂତ ରାତିକାଳେର କାରାଗାରର ଦାରସବୁ
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ଫଟାଇେଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ ବାହାର କରି ଆଣି କହିେଲ, 20 ଯାଅ, ମନିର

ମ େର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ ଏହି ଜୀବନ ସମନୀୟ ସମସ କଥା

କୁହ। 21 ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ପଭାତ ସମୟେର ମନିରେର ପେବଶ କରି

ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଇତିମ େର ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାେନ

ଆସି ମହାସଭା ଓ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର ପାଚୀନବଗଙୁ ଡାକି ଏକତ

କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙୁ ଆଣିବା ନିମେନ କାରାଗାରକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ।

22 କିନୁ କମଚାରୀମାେନ ଯାଇ କାରାଗାରେର େସମାନଙୁ ନ ପାଇ େଫରିଆସି

କହିେଲ, 23ଆେମମାେନ େଦଖଲୁ, କାରାଗାର ଦୃଢ଼ରୂେପ ରୁଦ େହାଇଅଛି

ଓ ଦାରଗୁଡ଼ିକେର ରକକମାେନ ଠିଆ େହାଇଅଛନି, କିନୁ ଦାର ଫଟାେନ

ଭତେର ଆେମମାେନ କାହାକୁ ପାଇଲୁ ନାହ। 24 ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି

ମନିରର େସନାପତି ଓ ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଏଥର ପରିଣାମ କଅଣ

େହବ ଭାବି େସମାନଙ ବିଷୟେର ଅବା େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 25 ଏପରି

ସମୟେର ଜେଣ ଆସି େସମାନଙୁ ସମାଦ େଦଲା, େଦଖନୁ, ଆପଣମାେନ

େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ କାରାଗାରେର ରଖଥେଲ, େସମାେନ ମନିରେର ଠିଆ

େହାଇ େଲାକମାନଙୁ ଶିକା େଦଉଅଛନି। 26 େସେତେବେଳ େସନାପତି

କମଚାରୀମାନଙ ସହିତ ଯାଇ େସମାନଙୁ ଆଣିେଲ, କିନୁ ବଳପୂବକ

ନୁେହଁ, କାରଣ କାେଳ େଲାେକ େସମାନଙୁ ପଥର େଫାପାଡ଼ିେବ, ଏହା

ଭୟ କରୁଥେଲ। 27 େସମାେନ େସମାନଙୁ ଆଣି ମହାସଭା ସମୁଖେର

ଠିଆ କରାଇେଲ। େସଥେର ମହାଯାଜକ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, 28

ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଏହି ନାମେର ଶିକା େଦବାକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ରୂେପ ନିେଷଧ

କରିଥଲୁ, ତଥାପି େଦଖ, ତୁେମମାେନ ସମସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଆପଣା

ଶିକାେର ପୂଣ କରି େସହି େଲାକର ରକପାତର େଦାଷ ଆମମାନଙ ଉପେର

ବତାଇବାକୁ ଚାହଁୁଅଛ। 29 କିନୁ ପିତର ଓ ଅନ େପରିତମାେନ ଉତର

େଦେଲ, ମନୁଷ ମାନଙର ଆ ା ଅେପକା ବରଂ ଈଶରଙ ଆ ା ପାଳନ

କରିବା କତବ । 30 େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ ଆପଣମାେନ କୁଶେର ଟଙାଇ ବଧ

କରିଥେଲ, ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ ଈଶର ତାହାଙୁ ଉଠାଇଅଛନି। 31

ପୁଣି, େସ େଯପରି ଇସାଏଲକୁ ମନପରିବତନ ଓ ପାପ କମା ଦାନ କରନି,

ଏଥନିମେନ ଈଶର ଆପଣା ଦକିଣ ହସ ଦାରା ଅଧପତି ଓ ତାଣକତା ସରୂେପ

ଉନତ କରିଅଛନି। 32 ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଏହି ସମସ ବିଷୟର ସାକୀ, ଆଉ
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େଯଉଁ ପବିତ ଆତାଙୁ ଈଶର ଆପଣା ଆ ା ପାଳନକାରୀମାନଙୁ େଦଇଅଛନି,

େସ ମ ସାକୀ। 33 ଏହି କଥା ଶୁଣି େସମାେନ ଅତିଶୟ ରାଗିଗେଲ ଓ

େସମାନଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ ସିର କେଲ। 34 କିନୁ ଗମଲୀେୟଲ ନାମକ

ଜେଣ ଫାରୂଶୀ, େଯ କି ବ ବସାଶାସ ଓ ସମସଙ ନିକଟେର ସମାନପାତ

ଥେଲ, େସ ମହାସଭାେର ଠିଆ େହାଇ େପରିତମାନଙୁ କିଛି ସମୟ ନିମେନ

ବାହାର କରିେଦବାକୁ ଆ ା େଦେଲ, 35 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ, େହ

ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ, ଏମାନଙ ପତି ଆପଣମାେନ କଅଣ କରିବାକୁ

ଉଦ ତ େହଉଅଛନି, େସହି ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହଉନୁ। 36 କାରଣ

ଏଥପୂେବ ଥଉଦା ଉଠି ନିଜକୁ ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ େବାଲ କହିଲା, ଆଉ ପାୟ

ଚାରି ଶହ େଲାକ ତାହା ସହିତ େଯାଗ େଦେଲ; େସ ହତ େହଲା, ପୁଣି,

େଯେତ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ସମେସ ଛିନଭନ

ଓ ବିଫଳ େହେଲ। 37 େସହି େଲାକ ଉତାେର ଜନଗଣନା ସମୟେର

ଗାଲଲୀୟ ଯିହୂଦା ଉଠି େଲାକମାନଙୁ ଆପଣା ପଛେର ଟାଣିେନଇ ବିପବ

କରାଇଲା; େସ ମ ବିନଷ େହଲା, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ତାହାର ଅନୁଗତ

େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ସମେସ ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ। 38 ଏେବ ମଁୁ

ଆପଣମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଆପଣମାେନ ଏହି େଲାକମାନଙ ପତି କିଛି ନ କରି

େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନୁ, କାରଣ ଏହି ମନଣା ବା ଏହି କମ ଯଦି ମନୁଷ ଠାରୁ

େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତାହା ଉଚିନ େହାଇଯିବ; 39 କିନୁ ଯଦି ତାହା

ଈଶରଙଠାରୁ େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଆପଣମାେନ େସମାନଙୁ ଉଚିନ

କରିବାକୁ ସମଥ େହେବ ନାହ, କାେଳ ଆପଣମାେନ ଈଶରଙ ବିରୁଦେର ଯୁଦ

କରୁଅଛନି େବାଲ େଦଖାଯିେବ। 40 େସମାେନ ତାହାଙ କଥାେର ସମତ

େହେଲ, ପୁଣି, େପରିତମାନଙୁ ନିକଟକୁ ଡାକି େସମାନଙୁ ପହାର କେଲ ଓ

ଯୀଶୁଙ ନାମେର କଥା ନ କହିବାକୁ ଆ ା େଦଇ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 41 େସଥେର

େସମାେନ େଯ େସହି ନାମ ସକାେଶ ଅପମାନ େଭାଗିବାକୁ େଯାଗ େବାଲ

ଗଣିତ େହାଇଥେଲ, େସଥନିମେନ େସମାେନ ଆନନ କରୁ କରୁ ମହାସଭାରୁ

ବାହାରିଗେଲ; 42ଆଉ େସମାେନ ପତିଦିନ ମନିରେର ଓ ଘେର ଘେର ଶିକା

େଦବାକୁ ଓ ଯୀଶୁ େଯ ଖୀଷ, ଏହି ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବାକୁ ବନ କେଲ

ନାହ।
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6ଏହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ ଶିଷ ମାନଙର ସଂଖ ା ବୃଦି ପାଉଥଲା,

େସେତେବେଳ ଗୀ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁଦୀ ବିଶାସୀମାେନ, ଏବୀୟ

ବିଶାସୀମାନଙ ବିପକେର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ େଦୖନିକ ଖାଦ

ବିତରଣ କରିବାେର ବିଧବାମାନଙୁ ଅବେହଳା କରାଯାଉଥଲା। 2 େସଥେର

ବାର ଜଣ େପରିତମାେନ ଶିଷ ସମୁହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିେଲ, ଈଶରଙର

ବାକ ପଚାର ପରିତ ାଗ କରି ଖାଦ ପରିେବଷଣେର ଆମମାନଙର

ବ ସ ରହିବା ଉପଯୁକ ନୁେହଁ। 3 ଅତଏବ େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁମାନଙୁ

ଆେମମାେନ ଏହି କାଯ େର ନିଯୁକ କରିପାରୁ, ଏପରି ସୁଖ ାତି ସମନ

ଏବଂ ଆତା ଓ ାନେର ପରିପୂଣ ସାତ ଜଣଙୁ ଆପଣମାନଙ ମ ରୁ ବାଛି

ସିର କରନୁ; 4 କିନୁ ଆେମମାେନ ପାଥନାେର ଓ ବାକ ପଚାର େସବା

କାଯ େର ଏକାଗଭାେବ ଲାଗିରହିବା। 5 ଏହି କଥା ସମସ ବିଶାସୀମାନଙ

ଦୃଷିେର ଉତମ େଦଖାଗଲା, ଆଉ େସମାେନ ବିଶାସ ଓ ପବିତ ଆତାେର

ପରିପୂଣ ସିଫାନ ନାମକ ଜେଣ ବ କିଙୁ, ପୁଣି, ଫଲପ, ପଖର, ନୀକାେନାର,

ତୀେମାନ, ପାମନା ଓ ଆନିୟଖଆର ଯିହୁଦୀମତାବଲମୀ ନୀକଲାୟଙୁ

ମେନାନୀତ କରି, 6 େପରିତମାନଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ କେଲ, ଆଉ

େସମାେନ ପାଥନା କରି େସମାନଙ ମସକ ଉପେର ହାତ ରଖ ସମପଣ କେଲ।

7 ଏଣୁ ଈଶରଙ ବାକ ଅଧକ ବ ାପିଗଲା ଏବଂ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର

ଶିଷ ମାନଙ ସଂଖ ା ଅତିଶୟ ବୃଦି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା; ଆଉ, ଯାଜକମାନଙ

ମ ରୁ ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବିଶାସମାଗ ଅବଲମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

8 ସିଫାନ ଅନୁଗହ ଓ ଶକିେର ପରିପୂଣ େହାଇ େଲାକମାନଙ ମ େର ମହା

ମହା ଆଶଯ କମ ଓ ଲକଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 କିନୁ ଲବତୀନ,

କୂରୀଣୀୟ ଓ ଆେଲକଜାଣୀୟ ସହରମାନଙେର ନିବାସୀମାନଙ ନାମେର

ଖ ାତ ଯିହୁଦୀମାନଙ ସମାଜଗୃହର େକେତକ ଜଣ, ପୁଣି, କିଲକିୟା ଓ

ଏସିଆ ଅଞଳଗୁଡ଼ିକେର ନିବାସୀ େକେତକ େଲାକ ଉଠି ସିଫାନଙ ସହିତ

ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 10 ମାତ େସ େଯଉଁ ାନ ଓ ଆତାଙ

ଶକିେର କଥା କହୁଥେଲ, େସମାେନ ତାହା ପତିେରାଧ କରିବାକୁ ସମଥ େହେଲ

ନାହ। 11 େସଥେର େସମାେନ େଲାକମାନଙୁ ମତାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ

କହିେଲ, ଆେମମାେନ ଏହାକୁ େମାଶା ଓ ଈଶରଙ ବିରୁଦେର ନିନାକଥା

କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ। 12ଆଉ, େସମାେନ ଜନସାଧାରଣଙୁ, ପୁଣି, ପାଚୀନ ଓ
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ଶାସୀମାନଙୁ ଉେତଜିତ କରି ତାହାଙୁ ଆକମଣ କେଲ ଓ ତାହାଙୁ ବଳେର

ଧରି ମହାସଭାକୁ ଆଣିେଲ, 13ଆଉ ମିଥ ାସାକୀମାନଙୁ ଠିଆ କରାଇେଲ;

େସମାେନ କହିେଲ, ଏ େଲାକଟା ଏହି ପବିତ ସାନ ଓ େମାଶାଙ ଦତ ନିୟମ

ବିରୁଦେର କଥା କହିବାକୁ ବନ କରୁ ନାହ, 14କାରଣ ନାଜରିତୀୟ େସହି

ଯୀଶୁ ଏହି ସାନ ଧଂସ କରିେବ, ଆଉ େମାଶା ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ େଯଉଁ

ରୀତିନୀତି େଦଇଅଛନି, େସହିସବୁ ପରିବତନ କରିେବ େବାଲ େସ କହୁଥବା

ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ। 15 େସେତେବେଳ ମହାସଭାେର ବସିଥବା ସମେସ

ତାହାଙ ପତି ଏକଦୃଷିେର ଚାହ ତାହାଙ ମୁଖ ଦୂତଙ ମୁଖ ସଦୃଶ େଦଖେଲ।

7 େସଥେର ମହାଯାଜକ ପଚାରିେଲ, ଏହି ସମସ ଅଭେଯାଗ କି ସତ ?

2 ସିଫାନ କହିେଲ, େହ ଭାଇ ଓ ପିତାମାେନ, ଶୁଣନୁ। ଆମମାନଙର

ପିତା ଅବହାମ ହାରଣ ନଗରେର ବାସ କରିବା ପୂେବ େଯେତେବେଳ େସ

େମେସାପଟାମିଆ େଦଶେର ଥେଲ, େସେତେବେଳ େଗୗରବମୟ ଈଶର

ତାହାଙୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, 3ତୁେମ ସେଦଶରୁ ଓ ଆପଣା ଆତୀୟମାନଙ

ମ ରୁ ବାହାରି ଆସ, ପୁଣି, ଆେମ ତୁମକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖାଇବା, େସହି

େଦଶକୁ ଯାଅ। 4 େସଥେର କଲଦୀୟମାନଙ େଦଶରୁ ବାହାରି େସ ହାରଣେର

ବାସ କେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ପିତାଙ ମୃତୁ ଉତାେର େସଠାରୁ, ଆପଣମାେନ

ଏେବ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରୁଅଛନି, ଏହି େଦଶକୁ ଈଶର ତାହାଙୁ େନଇ

ଆସିେଲ, 5ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ େସଥେର େକୗଣସି ଅଧକାର େଦେଲ ନାହ,

ନା, ଏକ ପାଦ ପରିମିତ ଭୂମି ହ େଦେଲ ନାହ, ପୁଣି, େସେତେବେଳ ତାହାଙର

ସନାନ ନ ଥେଲ ସୁଦା େସ ତାହାଙୁ ଓ ତାହାଙ ଭବିଷ ତ ବଂଶଧରକୁ ତାହା

ଅଧକାର କରିବା ନିମେନ େଦେବ େବାଲ ପତି ା କେଲ। 6ଈଶର ଏହିପରି

କହିେଲ, ତାହାଙ ବଂଶ ବିେଦଶେର ପବାସ କରିେବ ଏବଂ େସ ସାନର

େଲାେକ େସମାନଙୁ ଚାରି ଶହ ବଷ ପଯ ନ ଦାସତେର ରଖ େସମାନଙ ପତି

ଅତ ାଚାର କରିେବ। 7 ପୁଣି, ଈଶର କହିେଲ, େସମାେନ େଯଉଁ ଜାତିର ଦାସ

େହେବ, ଆେମ ତାହାର ବିଚାର କରିବା; ତାହା ପେର େସମାେନ ବାହାରି ଆସି

ଏହି ସାନେର ଆମର ଉପାସନା କରିେବ। 8ଆଉ, େସ ତାହାଙୁ ସୁନତର

ନିୟମ ପଦାନ କେଲ, ପୁଣି, ତଦନୁସାେର ଅବହାମ ଇ ହାକଙୁ ଜନ େଦଇ

ଅଷମ ଦିନେର ତାହାଙୁ ସୁନତ କେଲ; ଇ ହାକ ଯାକୁବଙୁ ପୁଣି, ଯାକୁବ

ବାର ଜଣ ପିତୃକୁଳପତିଙୁ ଜନ େଦଇ େସପରି କେଲ। 9 ପିତୃକୁଳପତିମାେନ
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େଯାେଷଫଙୁ ଈଷା କରି ମିସରକୁ ନିଆଯିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ ବିକୟ କେଲ;

କିନୁ ଈଶର ତାହାଙ ସହିତ ଥେଲ, 10 ପୁଣି, ତାହାଙ ସମସ େକଶରୁ ତାହାଙୁ

ଉଦାର କରି ମିସରର ରାଜା ଫାେରାଙ ସାକାତେର ତାହାଙୁ ଅନୁଗହ ଓ

ାନ ପଦାନ କେଲ; େସଥେର ଫାେରା ତାହାଙୁ ମିସର ଓ ଆପଣା ସମସ

ଗୃହର ଶାସନକତା ସରୂେପ ନିଯୁକ କେଲ। 11 ପେର ସମସ ମିସର ଓ

କିଣାନେର ଦୁଭକ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି, ମହାେକଶ ଘଟିଲା, ଆମମାନଙ ପିତୃ

ପୁରୁଷମାେନ ଖାଦ ପାଇ ପାରିେଲ ନାହ। 12କିନୁ ମିସରେର ଶସ ଅଛି

େବାଲ ଶୁଣି, ଯାକୁବ ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ ପଥମେର େପରଣ

କେଲ। 13ପୁଣି, ଦିତୀୟ ଥର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ ନିକଟେର

ପରିଚିତ େହେଲ, ଆଉ ଫାେରା େଯାେଷଫଙ ଜାତିର ପରିଚୟ ପାଇେଲ। 14

ତାହାପେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବ ଓ ପଞସରି ଜଣ ାତିକୁଟୁମ

ସମସଙୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ। େସଥେର ଯାକୁବ ମିସରକୁ ଗେଲ, 15

ପୁଣି, େସ ଓ ଆମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ପାଣତ ାଗ କେଲ, 16

ଆଉ େସମାନଙ ମୃତ ଶରୀର, ଶିଖମକୁ ନିଆଯାଇ, ଅବହାମ େସଠାକାର

ହେମାର ସନାନମାନଙଠାରୁ େଯଉଁ ସମାଧସାନକୁ େରୗପ ମୂଲ େଦଇ

କୟ କରିଥେଲ, େସଥେର ସମାଧସ େହେଲ। 17କିନୁ ଈଶର ଅବହାମଙ

ନିକଟେର େଯଉଁ ପତି ା କରିଥେଲ, େସହି ପତି ା ସଫଳ େହବା ସମୟ

ସନିକଟ ହୁଅେନ, େଲାକମାେନ ମିସରେର ବୃଦି ପାଇ ବହୁସଂଖ କ େହାଇ

ଉଠିେଲ। 18 ଅବେଶଷେର ମିସରେର ଆଉ ଜେଣ ରାଜା େହେଲ, େସ

େଯାେଷଫଙୁ ଜାଣି ନ ଥେଲ। 19 େସ ଆମମାନଙ ଜାତି ପତି ଖଳ ବ ବହାର

କେଲ, ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା

ସନାନମାନଙୁ ଜୀବିତ ନ ରହିବା ପାଇଁ ବାହାେର ପକାଇ ଦିଅନି, ଏଥନିମେନ

େସମାନଙ ପତି ଅତ ାଚାର କେଲ। 20 େସହି ସମୟେର େମାଶା ଜନ

େହେଲ, େସ ଈଶରଙ ଦୃଷିେର ଅତି ସୁନର ଥେଲ ଓ ତିନି ମାସ ପଯ ନ

ଆପଣା ପିତାଙ ଗୃହେର ପତିପାଳିତ େହେଲ। 21 ପେର େସ େଯେତେବେଳ

ବାହାେର ପକାଗେଲ, େସେତେବେଳ ଫାେରାଙ କନ ା ତାହାଙୁ ଉଠାଇ େନଇ

ଆପଣା ପୁତରୂେପ ପତିପାଳନ କେଲ। 22ଆଉ େମାଶା ମିସରୀୟମାନଙ

ସମସ ବିଦ ାେର ଶିକିତ େହାଇ ବାକ ଓ କମେର ପରାକମୀ େହେଲ। 23

ତାହାଙୁ ଚାଳିଶ ବଷ ପୂଣ େହଉଥବା ସମୟେର ଆପଣା ଭାଇମାନଙୁ,
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ଅଥା ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙୁ, ସାକାତ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ମନେର

ଇଚା ଜାତ େହଲା। 24 େସେତେବେଳ ଜଣକ ପତି ଅନ ାୟ କରାଯାଉଥବା

େଦଖ େସ ତାହାର ସପକ େହେଲ ଓ େସହି ମିସରୀୟ େଲାକକୁ ବଧ କରି

ଅତ ାଚାରିତ େହଉଥବା େଲାକ ପତି ଅନ ାୟର ପତିକାର କେଲ। 25

ତାହାଙ ହସ ଦାରା ଈଶର େଯ ତାହାଙ ଭାଇମାନଙୁ ଉଦାର କରୁଅଛନି,

ଏହା େସମାେନ ବୁଝିେବ େବାଲ େସ ମେନ କରିଥେଲ, କିନୁ େସମାେନ

ବୁଝିେଲ ନାହ। 26 ପରଦିନ େସମାେନ ପରସର ମ େର ମରାମରି େହଉଥବା

ସମୟେର େସ େଦଖା େଦଇ େସମାନଙୁ ମିଳନ କରିବା ଉେଦଶ େର କହିେଲ,

ଆେହ, ତୁେମମାେନ ପରସର ଭାଇ, କାହକି ଏକଆେରକ ପତି ଅନ ାୟ

କରୁଅଛ? 27 କିନୁ େଯଉଁ ଜଣକ ପତିବାସୀ ପତି ଅନ ାୟ କରୁଥଲା, େସ

ତାହାଙୁ େପଲେଦଇ କହିଲା, କିଏ ତୁମକୁ ଆମମାନଙ ଉପେର ଶାସନକତା

ଓ ବିଚାରକସରୂେପ ନିଯୁକ କଲା? 28 କାଲ େଯପରି େସହି ମିସରୀୟ

ବ କିକୁ ବଧ କରିଥଲ, େସପରି କି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ?

29 ଏହି କଥା ଶୁଣି େମାଶା ପଳାଇଯାଇ ମିଦୀୟନ େଦଶେର ପବାସୀ େହେଲ;

େସଠାେର ତାହାଙର ଦୁଇ ପୁତ ଜନ େହେଲ। 30 ପେର ଚାଳିଶ ବଷ

ପୂଣ ହୁଅେନ ସୀନୟ ପବତର ପାନରେର ଜେଣ ଦୂତ େଗାଟିଏ ବୁଦାର

ଅଗିଶିଖାେର ତାହାଙୁ ଦଶନ େଦେଲ। 31 େମାଶା େସହି ଦୃଶ େଦଖ

ଚମତୃତ େହେଲ, ପୁଣି, ଭଲ ରୂେପ େଦଖବା ନିମେନ ନିକଟକୁ ଯାଉଥବା

ସମୟେର ପଭୁଙର ଏହି ବାଣୀ େହଲା, 32ଆେମ ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ

ଈଶର, ଅବହାମ, ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବର ଈଶର। େସଥେର େମାଶା କମି

ଉଠି, ଭଲ ରୂେପ େଦଖବାକୁ ସାହସ କେଲ ନାହ। 33 ତାହାପେର ପଭୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, ତୁମ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ିପକାଅ, କାରଣ ତୁେମ େଯଉଁ

ସାନେର ଠିଆ େହାଇଅଛ, ତାହା ପବିତ ଭୂମି। 34 ମିସରେର େମାହର

େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଛନି, ମଁୁ େସମାନଙର େକଶ ନିଶୟ େଦଖଅଛି ଓ

େସମାନଙର ଆତନାଦ ଶୁଣିଅଛି, ପୁଣି, େସମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ନିମେନ

ଓହାଇ ଆସିଅଛି, ଆଉ ଏେବ ଆସ, ମଁୁ ତୁମକୁ ମିସରକୁ େପରଣ କରିବି। 35

କିଏ ତୁମକୁ ଶାସନକତା ଓ ବିଚାରକ ସରୂେପ ନିଯୁକ କଲା େବାଲ କହି

ଏହି େଯଉଁ େମାଶାଙୁ େସମାେନ ଅଗାହ କେଲ, ତାହାଙୁ ଈଶର ବୁଦାେର

ଦଶନ େଦଇଥବା ଦୂତଙ ସହାୟତାେର ଶାସକ ଓ ଉଦାରକତା କରି େପରଣ
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କେଲ। 36 ଏହି ବ କି ମିସର େଦଶ, ସୂଫ ସାଗର ଓ ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ

ପାନରେର ନାନା ଆଶଯ କମ ଓ ଲକଣ ସାଧନ କରି େସମାନଙୁ ବାହାର

କରି ଆଣିେଲ। 37 ଏହି େମାଶା ଇସାଏଲର ସନାନମାନଙୁ କହିେଲ, ଈଶର

ତୁମମାନଙର ଭାଇମାନଙ ମ ରୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ େମାହର ସଦୃଶ ଜେଣ

ଭାବବାଦୀଙୁ ଉତନ କରିେବ। 38 ଏହି ବ କି ପାନରସ ମଣଳୀ ମ େର

ସୀନୟ ପବତେର ତାହାଙ ସହିତ କଥା କହୁଥବା ଦୂତଙ ଓଆମମାନଙ ପିତୃ

ପୁରୁଷମାନଙ ମ େର ମ ସ ଥେଲ; େସ ତୁମମାନଙୁ ଦାନ କରିବା ନିମେନ

ଜୀବନ ବାକ ସମୂହ ପାପ େହେଲ। 39ଆମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ

ତାହାଙର ଆ ାବହ େହବାକୁ ଇଚା ନ କରି ତାହାଙୁ ଅଗାହ କେଲ, ପୁଣି,

ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ମିସରକୁ ବାହୁଡ଼ିଯାଇ ହାେରାଣଙୁ କହିେଲ, 40

ଆମମାନଙ ଆେଗ ଆେଗ ଯିବା ନିମେନ ଆମମାନଙ ପାଇଁ େଦବତାମାନଙୁ

ନିମାଣ କର, କାରଣ ଏହି େଯଉଁ େମାଶା ଆମମାନଙୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର

କରି ଆଣିେଲ, ତାହାଙ ପତି କଅଣ ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ

ନାହଁୁ। 41 ଆଉ େସହି ସମୟେର େସମାେନ େଗାଟିଏ େଗାବତ ନିମାଣ

କେଲ ଏବଂ େସହି ପତିମା ଉେଦଶ େର ବଳି ଉତଗ କରି ଆପଣା ଆପଣା

ହସନିମତ ବସୁେର ଆନନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 42କିନୁ ଈଶର ବିମୁଖ େହାଇ

େସମାନଙୁ ଆକାଶବାହିନୀର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ, େଯପରି

ଭାବବାଦୀମାନଙ ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “‘େହ ଇସାଏଲ ବଂଶ, ପାନରେର

ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ ତୁେମମାେନ କଅଣ ଆମ ଉେଦଶ େର ପଶୁବଳି ଓ

େନୖେବଦ ଉତଗ କରିଥଲ? 43ବରଂ ତୁେମମାେନ ଉପାସନା କରିବା ନିମେନ

େଯଉଁ ମୂତଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ିଥଲ, େସହି େମାଲଖର ତମୁ ଓ େରମା େଦବତାର

ନକତକୁ ତୁେମମାେନ େଘନି ବହନ କଲ। ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ବାବିଲର

ଆରପାଖକୁ ବନୀ କରି ପଠାଇବି।’ 44 ତୁେମ େଯଉଁ ଆଦଶ େଦଖଅଛ,

ତଦନୁସାେର ସାକ ତମୁ ନିମାଣ କର େବାଲ େମାଶାଙୁ େଯ କହିଥେଲ,

ତାହାଙ ଆେଦଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ପାନରେର

ସାକ ତମୁ ପାଇଥେଲ। 45ଆଉ ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ତାହା ପାପ

େହାଇ, ଈଶର େସମାନଙ ସମୁଖରୁ େଯଉଁ ଜାତିମାନଙୁ ବାହାର କରିେଦେଲ,

େସହି ଜାତିମାନଙ ଅଧକାରେର େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟଙ େନତୃତେର ପେବଶ

କରି ତାହା ଦାଉଦଙ ସମୟ ପଯ ନ ରଖେଲ। 46 ଦାଉଦ ଈଶରଙ ଦୃଷିେର
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ଅନୁଗହପାତ େହାଇ ଯାକୁବଙର ଈଶରଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ବାସସାନ

ଆେୟାଜନ କରିବା ପାଇଁ ପାଥନା କେଲ। 47 କିନୁ ଶେଲାମନ ଈଶରଙ

ନିମେନ େଗାଟିଏ ମନିର ନିମାଣ କେଲ। 48 ତଥାପି େଯ ମହାନ ଈଶର, େସ

ହସନିମତ ଗୃହେର ବାସ କରନି ନାହ, େଯପରି ଭାବବାଦୀ କହନି, 49 ‘ସଗ

ଆମର ସିଂହାସନ, ପୃଥବୀ ଆମର ପାଦପୀଠ; ପଭୁ କହନି, ତୁେମମାେନ

ଆମ ନିମେନ କି ପକାର ଗୃହ ନିମାଣ କରିବ? କିମା ଆମର ବିଶାମସାନ

କାହ? 50ଆମର ହସ କଅଣ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ସୃଷି କରି ନାହ?’ 51 େହ

ଦାମିକମାେନ ପୁଣି, ଅସୁନତି ହୃଦୟ ଓ କଣ ବିଶିଷ େଲାେକ, ଆପଣମାେନ

ସବଦା ପବିତ ଆତାଙର ପତିେରାଧ କରୁଅଛନି; ଆପଣମାନଙର ପିତୃ

ପୁରୁଷମାେନ େଯପରି ଆପଣମାେନ ମ େସହିପରି। 52 ଭାବବାଦୀମାନଙ

ମ ରୁ କାହାକୁ ଆପଣମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ତାଡ଼ନା କରି ନ ଥେଲ?

େଯଉଁମାେନ େସହି ଧାମକ ବ କିଙ ଆଗମନ ବିଷୟେର ପୂବରୁ ଜଣାଇଥେଲ,

େସମାନଙୁ େସମାେନ ବଧ କେଲ; ଏେବ ଆପଣମାେନ ତାହାଙୁ ଶତୁ ହସେର

ସମପଣ କରି ବଧ କରିଅଛନି; 53ଆପଣମାେନ ଦୂତମାନଙ ଦାରା ଆଦିଷ

ବ ବସା ପାଇଥେଲ, କିନୁ ତାହା ପାଳନ କେଲ ନାହ।” 54 ଏହି ସମସ କଥା

ଶୁଣି େସମାେନ ଅତିଶୟ ରାଗିଗେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ପତି ଦାନ କଡ଼ମଡ଼

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 55କିନୁ େସ ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ େହାଇ ସଗ ପତି

ସିର ଦୃଷିେର ଚାହେଲ, ଆଉ ଈଶରଙ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙୁ ଈଶରଙ ଦକିଣ

ପାଶେର ଠିଆ େହାଇଥବା େଦଖ କହିେଲ, 56 “େଦଖନୁ, ମଁୁ ସଗକୁ େଖାଲା

େହାଇଥବା ଓ ମନୁଷ ପୁତଙୁ ଈଶରଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଠିଆ େହାଇଥବା

େଦଖୁଅଛି।” 57 କିନୁ େସମାେନ ଉଚସରେର ଚିତାର କରି ଆପଣା ଆପଣା

କଣ ବନ କେଲ, ଆଉ ଏକସଙେର ତାହାଙ ଉପେର ମାଡ଼ିପଡ଼ିେଲ, 58 ପୁଣି,

େସମାେନ ତାହାଙୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିେଦଇ ପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ; ଆଉ, ସାକୀମାେନ ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବକଙ ପାଦ ପାଖେର

ଆପଣା ଆପଣା ବସ ରଖେଲ। 59 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ସିଫାନଙୁ

ପଥର େଫାପାଡ଼ି ମାରୁଥେଲ, େସେତେବେଳ େସ ପାଥନା କରି କହିେଲ,

“େହ ପଭୁ ଯୀଶୁ, େମାହର ଆତା ଗହଣ କର।” 60 ପୁଣି, େସ ଆେଣାଇପଡ଼ି

ଉଚସରେର ଡାକି କହିେଲ, େହ ପଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ ବିରୁଦେର ଗଣନା

କର ନାହ। େସ ଏହା କହି ମହାନିଦା ପାପ େହେଲ।
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8ଶାଉଲ, ସିଫାନଙ ହତ ାେର ଏକମତ ଥେଲ। େସହି ଦିନ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରେର ଥବା ମଣଳୀ ପତି ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା; େସଥେର

େପରିତମାନଙ ଛଡ଼ା ଅନ ସମେସ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ ଓ ଶମିେରାଣ ଅଞଳ

ସମୂହର ଚାରିଆେଡ଼ ଛିନଭନ େହାଇଗେଲ। 2 ତଥାପି େକେତକ ଭକ

େଲାକମାେନ ସିଫାନଙୁ ସମାଧ େଦଇ ତାହାଙ ନିମେନ ବହୁତ ବିଳାପ କେଲ।

3 କିନୁ ଶାଉଲ ଘେର ଘେର ପଶି ବିଶାସୀ ପୁରୁଷ ଓ ସୀେଲାକମାନଙୁ

ଟାଣିଆଣି କାରାଗାରେର ନିେକପ କରି ମଣଳୀକୁ ଧଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

4 େସଥେର େଯଉଁମାେନ ଛିନଭନ େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ଚତୁଦଗେର

ଭମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାରର ବାକ ପଚାର କେଲ। 5 ପୁଣି, ଫଲପ

ଶମିେରାଣର ପଧାନ ନଗରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ଖୀଷଙୁ

େଘାଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 6ଆଉ େଲାକସମୂହ ଫଲପଙ କଥା ଶୁଣି

ଓ େସ କରିଥବା ଆଶଯ କମଗୁଡ଼ିକ େଦଖ ଏକଚିତେର ତାହାଙ କଥାେର

ମେନାେଯାଗ କରୁଥେଲ। 7 କାରଣ ଅଶୁଚି ଆତାବିଷ ଅେନକ େଲାକଙଠାରୁ

େସହି ଆତାଗୁଡ଼ାକ ଉଚସରେର ଚିତାର କରି ବାହାରିଆସିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ପୁଣି, ଅେନକ ପକାଘାତେରାଗୀ ଓ ଖଞ ସୁସ େହେଲ। 8 େସଥେର େସ

ନଗରେର ମହା ଆନନ େହଲା। 9 କିନୁ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ

ଏଥପୂେବ େସହି ନଗରେର କୁହୁକକମ କରି ନିଜକୁ ଜେଣ ମହାପୁରୁଷ େବାଲ

କହି ଶମିେରାଣୀୟ େଲାକମାନଙୁ ଆଚମିତ କରୁଥଲା; 10 ଈଶରଙର

େଯଉଁ ଶକିକୁ ମହାନ େବାଲ କୁହାଯାଏ, ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯ ନ ସମେସ

ଏ େସହି େବାଲ କହି ତାହାଙୁ ମାନ କରୁଥେଲ। 11 େସମାେନ ତାହାକୁ

ମାନ କରୁଥବାର କାରଣ ଏହି େଯ, େସ ବହୁକାଳ େହଲା ନିଜ କୁହୁକକମ

ଦାରା େସମାନଙୁ ଆଚମିତ କରିଥଲା। 12 କିନୁ ଫଲପ ଈଶରଙ ରାଜ

ଓ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବାରୁ େସମାେନ

େଯେତେବେଳ ତାହାଙ କଥାେର ବିଶାସ କେଲ, େସେତେବେଳ ପୁରୁଷ ଓ

ସୀ ଉଭୟ ବାପିଜିତ େହବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13ଆଉ, ଶିେମାନ ନିେଜ ମ

ବିଶାସ କରି ବାପିଜିତ େହଲା ଓ ଫଲପଙ ସାେଥ ସାେଥ ରହିଲା, ଆଉ

ନାନା ଲକଣ ଓ ମହା ମହା ଆଶଯ ର କାଯ େଦଖ ଆଚମିତ େହବାକୁ

ଲାଗିଲା। 14 ଶମିେରାଣର େଲାକମାେନ େଯ ଈଶରଙ ବାକ ଗହଣ

କରିଅଛନି, ଏହା େଯେତେବେଳ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଥବା େପରିତମାେନ
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ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ପିତର ଓ େଯାହନଙୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇେଲ। 15 େସମାେନ ଯାଇ, େସହି େଲାକମାେନ େଯପରି ପବିତ ଆତା

ପାପ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ େସମାନଙ ପାଇଁ ପାଥନା କେଲ, 16 କାରଣ

ଏପଯ ନ େସ େସମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି ଉପେର ଆସି ନ ଥେଲ, େକବଳ

େସମାେନ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମେର ବାପିଜିତ େହାଇଥେଲ। 17 େସେତେବେଳ

େସମାେନ େସମାନଙ ଉପେର ହସାପଣ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ପବିତ

ଆତା ପାପ େହେଲ। 18 େପରିତମାନଙର ହସାପଣ ଦାରା ପବିତ ଆତା

ଆସୁଥବା େଦଖ, ଶିେମାନ େସମାନଙୁ ଟଙା ଯାଚି କହିଲା, 19 େମାେତ

ମ ଏହି ଶକି ଦିଅନୁ, େଯପରି ମଁୁ େଯେକୗଣସି େଲାକ ଉପେର ହସାପଣ

କରିବି, େସ ପବିତ ଆତା ପାଇବ। 20 କିନୁ ପିତର ତାହାକୁ କହିେଲ, ତୁମର

ଟଙା ତୁମ ସହିତ ବିନଷ େହଉ, କାରଣ ତୁେମ ଟଙା ଦାରା ଈଶରଙ ଦାନ

କିଣିବାକୁ ଭାବିଲ। 21 ଏହି ବିଷୟେର ତୁମର ଅଂଶ ନାହ କି ଅଧକାର ନାହ,

କାରଣ ଈଶରଙ ସାକାତେର ତୁମର ହୃଦୟ ସରଳ ନୁେହଁ। 22 ଅତଏବ,

ତୁମର ଏହି ଦୁଷ ପଣରୁ ମନପରିବତନ କରି ପଭୁଙଠାେର ପାଥନା କର,

େକଜାଣି ଅବା ତୁମ ହୃଦୟର କଳନା କମା େହାଇପାେର; 23 କାରଣ ତୁେମ

ତିକ ବିଷେର ପରିପୂଣ େହାଇ ଅଧମରୂପ ବନନେର ଆବଦ ଅଛ େବାଲ ମଁୁ

େଦଖୁଅଛି। 24 େସଥେର ଶିେମାନ ଉତର କଲା, ଆପଣମାେନ ଯାହା ଯାହା

କହିେଲ, େସଥରୁ େକୗଣସି ବିଷୟ େଯପରି େମା ପତି ନ ଘେଟ, ଏଥପାଇଁ

ଆପଣମାେନ େମା ନିମେନ ପଭୁଙ ଛାମୁେର ପାଥନା କରନୁ। 25 ଏହି

ପକାେର େସମାେନ ସାକ େଦଇ ଓ ପଭୁଙ ବାକ କହି ଶମିେରାଣୀୟମାନଙ

ଅେନକ ଗାମେର ସୁସମାଚାର ପଚାର କରୁ କରୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ

ବାହୁଡ଼ିଗେଲ। 26 ପେର ପଭୁଙ ଜେଣ ଦୂତ ଫଲପଙୁ କହିେଲ, ଉଠ,

ଦକିଣ ଦିଗେର େଯଉଁ ପଥ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଗଜା ସହର ଆଡ଼କୁ

ଯାଇଅଛି, େସହି ପଥକୁ ଯାଅ। ତାହା ମରୁଭୂମି। 27 େସଥେର େସ ଉଠି ଗମନ

କେଲ। ଆଉ େଦଖ, ଇଥଓପିଆ େଦଶୀୟମାନଙ କାଣାକୀ ନାମୀ ରାଣୀଙର

ଅଧୀନସ ଜେଣ ଉଚପଦ ପାପ ଇଥଓପିଆର ନପୁଂସକ, େଯ ତାହାଙ ସମସ

ଥେଲ, େସ ଉପାସନା କରିବା ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆସିଥେଲ;

28 େସ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣା ରଥେର ବସି ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ

ଶାସପାଠ କରୁଥେଲ। 29 େସେତେବେଳ ପବିତ ଆତା ଫଲପଙୁ କହିେଲ,
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ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ରଥର ସାଙ ଧର। 30 େସଥେର ଫଲପ େଦୗଡ଼ିଯାଇ

େସ ଯିଶାଇୟ ଭାବବାଦୀଙ ଶାସ ପାଠ କରୁଥବା ଶୁଣି ପଚାରିେଲ, ଆପଣ

ଯାହା ପାଠ କରୁଅଛନି, ତାହା କଅଣ ବୁଝୁଅଛନି? 31 େସ କହିେଲ, େକହି

େମାେତ ବୁଝାଇ ନ େଦେଲ ମଁୁ କିପରି ବୁଝି ପାରିବି? ଆଉ, େସ ଫଲପଙୁ

ରଥେର ଚଢ଼ି ଆସି ଆପଣା ନିକଟେର ବସିବାକୁ ବିନତି କେଲ। 32 ଶାସର

େଯଉଁ ଅଂଶ େସ ପାଠ କରୁଥେଲ, ତାହା ଏହି, “େସ େମଷ ତୁଲ ହତ

େହବା ନିମେନ ନିଆଗେଲ ପୁଣି, େଲାମେଚଦକ ସମୁଖେର େମଷଶାବକ

େଯପରି ନୀରବ ରୁେହ, େସହିପରି େସ ଆପଣା ମୁଖ ଫଟାଇେଲ ନାହ।

33 ତାହାଙ ଅବନତ େହବାେର ତାହାଙ ଦଣ ଅପସାରିତ େହଲା; ତାହାଙ

ବଂଶ କିଏ ବଣନା କରିପାରିବ? କାରଣ ତାହାଙ ପାଣ ପୃଥବୀରୁ ଅପସାରିତ

େହଲା।” 34 ନପୁଂସକ ଉତର େଦଇ ଫଲପଙୁ କହିେଲ, ମଁୁ ଆପଣଙୁ

ନିେବଦନ କେର, ଭାବବାଦୀ କାହା ବିଷୟେର ଏ କଥା କହନି? ଆପଣା

ବା ଆଉ କାହା ବିଷୟେର? 35 େସଥେର ଫଲପ ମୁଖ ଫଟାଇ ଶାସର

ଏହି ବାକ ରୁ ଆରମ କରି ତାହାଙ ନିକଟେର ଯୀଶୁଙ ସୁସମାଚାର ପଚାର

କେଲ। 36ଆଉ େସମାେନ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଜଳାଶୟ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହେଲ; େସଥେର ନପୁଂସକ କହିେଲ, ଏଠାେର ତ ଜଳ

ଅଛି, େମାହର ବାପିଜିତ େହବା ନିମେନ କଅଣ ବାଧା ଅଛି? 37 [ଫଲପ

କହିେଲ, ଆପଣ ସମସ ଅନଃକରଣ ସହିତ ଯଦି ବିଶାସ କରନି, ତାହାେହେଲ

େହାଇପାେର। େସଥେର େସ ଉତର େଦେଲ, ଯୀଶୁ ଖୀଷ େଯ ଈଶରଙ ପୁତ,

ଏହା ମଁୁ ବିଶାସ କରୁଅଛି।] 38 ପୁଣି, େସ ରଥ ଠିଆ କରିବାକୁ ଆ ା େଦେଲ,

ଆଉ ଫଲପ ଓ ନପୁଂସକ ଉଭୟ ଜଳ ଭତରକୁ ଓହାଇଗେଲ, ଆଉ ଫଲପ

ତାହାଙୁ ବାପିସ େଦେଲ। 39 େସମାେନ ଜଳ ମ ରୁ ଉଠି ଆସେନ ପଭୁଙର

ଆତା ଫଲପଙୁ େଘନିଗେଲ, ପୁଣି, ନପୁଂସକ ତାହାଙୁ ଆଉ େଦଖେଲ ନାହ;

ତଥାପି େସ ଆନନ କରୁ କରୁ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲଗେଲ। 40 କିନୁ ଫଲପ

ଅ େଦା ନାମକ ନଗରେର େଦଖାଗେଲ, ଆଉ େସ ଯାଉ ଯାଉ ନଗେର

ନଗେର ସୁସମାଚାର ପଚାର କରି କାଇସରିୟାେର ଯାଇ ପହଞିେଲ।

9କିନୁ ଶାଉଲ ଏପଯ ନ ସୁଦା ପଭୁଙ ଶିଷ ମାନଙ ବିରୁଦେର ଭୟ ଓ

ପାଣନାଶର କଥା କହି ମହାଯାଜକଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ, 2 ପୁଣି, ଏହି

ମାଗର େଯେକୗଣସି ପୁରୁଷ କି ସୀର େଦଖା ପାଆନି, େସମାନଙୁ େଯପରି
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ବାନି ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆଣି ପାରନି, ଏଥସକାେଶ ଦେମଶକର ସମସ

ସମାଜଗୃହ ନିକଟକୁ ତାହାଙଠାରୁ ପତ ମାଗିେଲ। 3 ପେର େସ ଯାଉ ଯାଉ

ଦେମଶକର ନିକଟବତୀ ହୁଅେନ ଅକସା ଆକାଶରୁ ଆେଲାକ ତାହାଙ

ଚାରିଆେଡ଼ ଚମକି ଉଠିଲା। 4 େସଥେର େସ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଯାଇ ତାହାଙ

ପତି ଉକ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିେଲ, “େହ ଶାଉଲ, େହ ଶାଉଲ କାହକି ଆମକୁ

ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ?” 5 େସ କହିେଲ, େହ ପଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ େସ

କହିେଲ, “ଯାହାଙୁ ତୁେମ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆେମ େସହି ଯୀଶୁ।” 6 “କିନୁ

ଉଠ, ନଗରେର ପେବଶ କର, ଆଉ ତୁମକୁ କଅଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା

କୁହାଯିବ।” 7 େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙ ସାଙେର ଯାତା କରୁଥେଲ,

େସମାେନ େସହି ଶବ ଶୁଣି କାହାରିକୁ ନ େଦଖବାରୁ ଅବା େହାଇ ରହିେଲ।

8 ପୁଣି, ଶାଉଲ ଭୂମିରୁ ଉଠି େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଆଖ ଫଟାଇେଲ,

େସେତେବେଳ େସ କିଛି େଦଖ ପାରିେଲ ନାହ। ଏଣୁ େସମାେନ ତାହାଙ

ହାତ ଧରି ତାହାଙୁ ଦେମଶକ ସହରକୁ େଘନିଗେଲ। 9 ଆଉ, େସ ତିନି

ଦିନ ପଯ ନ ଦୃଷିହୀନ େହାଇ ରହିେଲ, ପୁଣି, କିଛି ଖାଇେଲ ନାହ କି

ପିଇେଲ ନାହ। 10 ଦେମଶକେର ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ ଥେଲ;

ପଭୁ ତାହାଙୁ ଦଶନ େଦଇ କହିେଲ, “ହନନୀୟ।” େସ କହିେଲ, େହ ପଭୁ,

ଆ ା କରିବା େହଉନୁ। 11 େସଥେର ପଭୁ ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ସଳଖ

ନାମକ ପଥକୁ ଯାଇ ଯିହୂଦାର ଗୃହେର ତାଷ ସହରର ଶାଉଲ ନାମକ ଜେଣ

ବ କିର ଅନୁସନାନ କର; କାରଣ େଦଖ, େସ ପାଥନା କରୁଅଛି; 12ଆଉ,

େସ େଯପରି ଦୃଷିପାପ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ହନନୀୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକ

ଆସି ତାହା ଉପେର ହସାପଣ କରୁଅଛି େବାଲ େସ ଦଶନ ପାଇଅଛି।”

13କିନୁ ହନନୀୟ ଉତର େଦେଲ, ପଭୁ, ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଆପଣଙ

ସାଧୁମାନଙ ପତି ଏହି େଲାକ େଯ େକେତ ଅତ ାଚାର କରିଅଛି, ତାହା ମଁୁ

ଅେନକଙଠାରୁ ଏହି େଲାକ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛି। 14ଆଉ, ଏହି ସାନେର

େଯେତ େଲାକ ଆପଣଙ ନାମେର ପାଥନା କରନି, େସମାନଙୁ ବାନିବା

ନିମେନ େସ ପଧାନ ଯାଜକମାନଙ ପାଖରୁ କମତା ପାଇଅଛି। 15 କିନୁ ପଭୁ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, “ଯାଅ; କାରଣ େସ ଅଣଯିହୁଦୀ, ରାଜା ଓ ଇସାଏଲର

ସନାନମାନଙ ସମୁଖେର ଆମର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମେନ ଆମର ଜେଣ

ମେନାନୀତ ପାତ ଅେଟ; 16 େଯଣୁ ଆମର ନାମ ସକାେଶ ତାହାକୁ େଯ
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େକେତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଆେମ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା।”

17 େସଥେର ହନନୀୟ ପସାନ କରି େସହି ଗୃହେର ପେବଶ କେଲ, ପୁଣି,

ତାହାଙ ଉପେର ହସାପଣ କରି କହିେଲ, ଶାଉଲ ଭାଇ, ପଭୁ, ଅଥା , େଯଉଁ

ଯୀଶୁ ତୁମର ଆସୁଥବା ପଥେର ତୁମକୁ ଦଶନ େଦେଲ, ତୁେମ େଯପରି

ଦୃଷିପାପ ହୁଅ ଓ ପବିତ ଆତାେର ପରିପୂଣ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ େସ େମାେତ

େପରଣ କରିଅଛନି। 18 େସହିକଣି ତାହାଙ ଆଖରୁ କାତି ପରି କଅଣ

ଖସିପଡ଼ିଲା ଓ େସ ଦୃଷି ପାଇେଲ; ପୁଣି, େସ ଉଠି ବାପିଜିତ େହେଲ, 19

ଆଉ େସ େଭାଜନ କରି ବଳ ପାଇେଲ। ଏଥଉତାେର େସ ଦେମଶକେର ଥବା

ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ େକେତକ ଦିନ ରହିେଲ; 20 ପୁଣି, ଯୀଶୁ େଯ ଈଶରଙର

ପୁତ, ଏହା େସ ଅବିଳମେର ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର େଘାଷଣା କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 21ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ କଥା ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ ସମେସ

ଆଚମିତ େହାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏହି ନାମ ଧରି ପାଥନା କରୁଥବା

େଲାକମାନଙୁ େଯ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ବିନଷ କରୁଥଲା, ଆଉ େଯପରି

େସମାନଙୁ ବାନି ପଧାନ ଯାଜକମାନଙ ନିକଟକୁ େଘନିଯାଇପାେର, େସହି

ଅଭପାୟେର ଏହି ସାନକୁ ଆସିଥଲା, ଏ କି େସହି ନୁେହଁ? 22 କିନୁ, ଶାଉଲ

ଅଧକତର ଶକିଶାଳୀ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣି, ଏ େଯ ଖୀଷ, ଏହା ପମାଣ କରି

ଦେମଶକନିବାସୀ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ ନିରୁତର କରିେଦଉଥେଲ। 23 ଅେନକ

ଦିନ ଗତ େହଲା ଉତାେର ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ

ମନଣା କେଲ; 24 କିନୁ େସମାନଙର ଚକାନ ଶାଉଲଙର କଣେଗାଚର

େହଲା। ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ତାହାଙୁ ବଧ କରିପାରନି, ଏଥନିମେନ

ଦିବାରାତ ମ ନଗରଦାରସବୁ ଜଗି ରହିେଲ, 25କିନୁ ତାହାଙର ଶିଷ ମାେନ

ରାତିକାଳେର ତାହାଙୁ େଘନି େଗାଟିଏ େଟାେକଇେର ପାଚୀର େଦଇ ତଳକୁ

ଓହାଇେଦେଲ। 26ପେର େସ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ ଶିଷ ମାନଙ ସହିତ

ମିଶିବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ; ମାତ େସ େଯ ଜେଣ ଶିଷ , ଏହା ବିଶାସ ନ କରି

ସମେସ ତାହାଙୁ ଭୟ କରୁଥେଲ। 27 କିନୁ ବଣବା ତାହାଙୁ ସଙେର େଘନି

େପରିତମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ବାଟେର େସ କିପରି ପଭୁଙର ଦଶନ

ପାଇଥେଲ ଓ େସ େଯ ତାହାଙ ସହିତ କଥା କହିଥେଲ, ଆଉ କିପକାେର େସ

ଦେମଶକେର ଯୀଶୁଙ ନାମେର ସାହସପୂବକ ପଚାର କରିଥେଲ, ଏହିସବୁ

େସ େସମାନଙ ନିକଟେର ବଣନା କେଲ। 28ଆଉ, େସ େସମାନଙ ସହିତ
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ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଗମନାଗମନ କରି, 29 ପଭୁଙର ନାମ ସାହସପୂବକ

ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େସ ଗୀ ଭାଷାବାଦୀ ଯିହୁଦୀମାନଙ

ସହିତ କଥାବାତା ଓ ତକବିତକ କରୁଥେଲ, କିନୁ େସମାେନ ତାହାଙୁ ବଧ

କରିବା ନିମେନ େଚଷା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 30 ତାହା ଜାଣି ପାରି ଭାଇମାେନ

ତାହାଙୁ କାଇସରିୟାକୁ େଘନିଯାଇ ତାଷକୁ ପଠାଇେଦେଲ। 31 ଏହି ପକାେର

ସମୁଦାୟ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ, ଗାଲଲୀ ଓ ଶମିେରାଣ ମଣଳୀ ନିଷାପାପ େହାଇ

ଓ ପଭୁଙର ଭୟେର ଆଚରଣ କରି ଶାନି େଭାଗ କେଲ, ପୁଣି, ପବିତ ଆତାଙ

ସାହାଯ େର ବୃଦି ପାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ। 32 ଇତିମ େର ପିତର ସମସ ଅଞଳ

ଭମଣ କରୁ କରୁ ଲୂଦ ନଗରବାସୀ ସାଧୁମାନଙ ନିକଟକୁ ମ ଆସିେଲ। 33

େସ ସାନେର େସ ଏନୀୟ ନାମକ ଜେଣ େଲାକଙର େଦଖାପାଇେଲ, େସ

ଆଠ ବଷ ପଯ ନ ଶଯ ାଶାୟୀ ଥେଲ; ତାହାଙୁ ପକାଘାତ େହାଇଥଲା। 34

ପିତର ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଏନୀୟ, ଯୀଶୁ ଖୀଷ ତୁମକୁ ସୁସ କରୁଅଛନି; ଉଠ,

ତୁମର େଶଯ ସଜାଡ଼। େସଥେର େସ େସହିକଣି ଉଠିେଲ। 35ଆଉ, ଲୂଦ

ଓ ଶାେରାଣନିବାସୀ ସମେସ ତାହାଙୁ େଦଖ ପଭୁଙ ପତି େଫରିେଲ। 36

ଯାେଫା ସହରେର ଟାବୀଥା ନାମକ ଜେଣ ଶିଷ ା ଥେଲ, ଅନୁବାଦ କେଲ

ଏହି ନାମର ଅଥ ଦକା। େସ ନାନା ସତମ ଓ ଦାନକିୟାେର ପୂଣ ଥେଲ। 37

େସହି ସମୟେର େସ ପୀଡ଼ିତା େହାଇ ପାଣତ ାଗ କେଲ, େସଥେର େସମାେନ

ତାହାଙୁ ସାନ କରାଇ େଗାଟିଏ ଉପର େକାଠରୀେର ଶୁଆଇେଦେଲ। 38ପୁଣି,

ଲୂଦ ଯାେଫା ସହରର ନିକଟବତୀ ଥବାରୁ ଶିଷ ମାେନ ପିତର େସଠାେର

ଅଛନି େବାଲ ଶୁଣି, ଦୁଇ ଜଣ େଲାକଙୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା

ନିେବଦନ କେଲ, ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ କରନୁ ନାହ।

39 ଏଣୁ ପିତର ଉଠି େସମାନଙ ସାଙେର ଗେଲ। େସ ଆସେନ, େସମାେନ

ତାହାଙୁ େସହି ଉପର େକାଠରୀକୁ େଘନିଗେଲ, ଆଉ ବିଧବାମାେନ ସମେସ

ତାହାଙୁ େଘରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ, ଦକା େସମାନଙ ସାଙେର ଥବା ସମୟେର

େଯଉଁ ସବୁ ଅଙରଖା ଓ ବସଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିଥେଲ, େସହିସବୁ େଦଖାଇବାକୁ

ଲାଗିେଲ। 40 କିନୁ, ପିତର ସମସଙୁ ବାହାର କରିେଦଇ ଆଣୁ ମାଡ଼ି ପାଥନା

କେଲ, ପୁଣି, ଶବ ଆଡ଼କୁ ବୁଲପଡ଼ି କହିେଲ, ଟାବୀଥା, ଉଠ। େସଥେର େସ

ଆଖ େମଲା କେଲ, ଆଉ ପିତରକୁ େଦଖ ଉଠି ବସିେଲ। 41 ପୁଣି, େସ ହାତ

େଦଇ ତାହାଙୁ ଉଠାଇେଲ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙୁ ଓ ବିଧବାମାନଙୁ ଡାକି ତାହାଙୁ
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ଜୀବିତ େଦଖାଇେଲ। 42ଏହି କଥା ଯାେଫା ସହରର ସବୁଆେଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଲା

ଓ ଅେନେକ ପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ। 43ପୁଣି, ପିତର ଅେନକ ଦିନ

ଯାେଫା ସହରେର ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମକାରକ ସହିତ ବାସ କେଲ।

10କାଇସରିୟା ସହରେର କଣଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ ବ କି ଥେଲ, େସ

ଇତାଲକ ନାମକ େସୖନ ଦଳର ଜେଣ ଶତେସନାପତି ଥେଲ; 2 େସ ଜେଣ

ଭକ, ଆଉ ସପରିବାରେର ଈଶରଙୁ ଭୟ କରୁଥେଲ। େସ େଲାକମାନଙୁ

ବହୁତ ଦାନ େଦଉଥେଲ, ଆଉ ସବଦା ଈଶରଙ ଛାମୁେର ପାଥନା କରୁଥେଲ।

3 ଦିେନ ଅପରାହ ପାୟ ତିନି ଘଣା ସମୟେର େସ ସଷ ରୂେପ େଗାଟିଏ ଦଶନ

ପାଇେଲ, େଯପରି ଈଶରଙର ଜେଣ ଦୂତ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଅଛନି,

େହ କଣଲୀୟ। 4 େସ େସଥେର ତାହାଙ ପତି ଏକଦୃଷିେର ଚାହ ଭୀତ

େହାଇ କହିେଲ, େହ ପଭୁ କଅଣ? େସ ତାହାଙୁ କହିେଲ, ତୁମର ପାଥନା ଓ

ଦାନସବୁ ସରଣାଥକ ବଳି ସରୂେପ ଊଦେର ଈଶରଙ ଛାମୁେର ଉଠିଅଛି। 5

ଏେବ ତୁେମ ଯାେଫା ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ଶିେମାନଙୁ ଡକାଇ ଆଣ,

ତାହାଙ ଉପନାମ ପିତର; 6 େସ ଶିେମାନ ନାମକ ଜେଣ ଚମକାରକଙ ଅତିଥ

ସରୂେପ ବାସ କରୁଅଛନି, ତାହାଙ ଘର ସମୁଦକୂଳେର। 7 ତାହାଙ ସାଙେର

କଥା କହୁଥବା ଦୂତ ଗଲା ପେର େସ ଆପଣା ଗୃହର ଦାସମାନଙ ମ ରୁ

ଦୁଇ ଜଣଙୁ, ପୁଣି, ତାହାଙର େସବା କରୁଥବା େସୖନ ମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ

ଭକ େସୖନ କୁ ଡାକିେଲ, 8ଆଉ େସମାନଙୁ ସମସ କଥା ବୁଝାଇ ଯାେଫା

ସହରକୁ ପଠାଇେଲ। 9 ପରଦିନ େସମାେନ ଯାଉ ଯାଉ େଯେତେବେଳ

େସହି ନଗରର ନିକଟବତୀ େହେଲ, େସେତେବେଳ ପିତର ପାୟ ଦିନ ବାର

ଘଣା ସମୟେର ପାଥନା କରିବା ନିମେନ ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ, 10ଆଉ

େସ କୁଧତ େହାଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚା କେଲ, କିନୁ େସମାେନ ଖାଦ ପସୁତ

କରୁଥବା ସମୟେର େସ ମୂଚତ େହାଇ ଦଶନ େଦଖେଲ, 11ଆକାଶ େଖାଲା

େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େଗାଟିଏ ପାତ ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, େଯପରି େଗାଟିଏ ବଡ଼

ଚାଦର ଚାରି େକାଣେର ଧରା େହାଇ ପୃଥବୀ ଉପରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି;

12 େସଥେର ପୃଥବୀର ସବୁପକାର ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ପାଣୀ, ସରୀସୃପ ଓ

ଆକାଶର ପକୀଗୁଡ଼ିକ ଅଛନି। 13ଆଉ, ତାହାଙ ପତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା,

“େହ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି ଖାଅ।” 14 କିନୁ ପିତର କହିେଲ, ନାହ, ପଭୁ,

ମଁୁ େକେବେହେଲ େକୗଣସି ଅପବିତ ଓ ଅଶୁଚି ପଦାଥ ଖାଇ ନାହ। 15 ପୁଣି,
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ଦିତୀୟ ଥର ତାହାଙ ପତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା, “ଈଶର ଯାହା ଶୁଚି କରିଅଛନି,

ତାହା ତୁେମ ଅଶୁଚି େବାଲ ନ କୁହ।” 16 ଏହି ପକାର ତିନି ଥର େହଲା, ଆଉ

ସେଙ ସେଙ େସହି ପାତଟି ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। 17 ପିତର େଯଉଁ

ଦଶନ ପାଇଥେଲ, େସଥର ଅଥ କଅଣ, ତାହା ଭାବି େସ ଅବା େହଉଥବା

ସମୟେର, େଦଖ, କଣଲୀୟଙ େପରିତ େଲାକମାେନ ଶିେମାନଙ ଗୃହର

ଅନୁସନାନ କରି ଦାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ପିତର ଉପନାମପାପ

ଶିେମାନ େସଠାେର ଅତିଥ ସରୂେପ ବାସ କରୁଅଛନି କି ନାହ, ତାହା ଡାକି

ପଚାରିେଲ। 19 ପିତର େସହି ଦଶନ ବିଷୟ ଚିନା କରୁଥବା ସମୟେର

ଆତା ତାହାଙୁ କହିେଲ, େଦଖ, ତିନି ଜଣ େଲାକ ତୁମକୁ େଖାଜୁଅଛନି। 20

ଉଠ, ତଳକୁ ଯାଇ କିଛି ସେନହ ନ କରି େସମାନଙ ସାଙେର ଯାଅ, କାରଣ

ଆେମ େସମାନଙୁ ପଠାଇଅଛୁ। 21 େସଥେର ପିତର େସହି େଲାକମାନଙ

ନିକଟକୁ ଓହାଇ ଆସି କହିେଲ, େଦଖ, ତୁେମମାେନ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ,

ମଁୁ େସହି। ତୁମମାନଙ ଆସିବାର କାରଣ କଅଣ? 22 େସମାେନ କହିେଲ,

କଣଲୀୟ ନାମକ ଜେଣ ଶତେସନାପତି, େଯ ଧାମକ ବ କି ଓ ଈଶରଙୁ

ଭୟ କରନି, ପୁଣି, ସମସ ଯିହୁଦୀ ଜାତିଙ ନିକଟେର ସୁଖ ାତି ପାପ, େସ

ନିଜ ଗୃହକୁ ଆପଣଙୁ ଡକାଇପଠାଇ ଆପଣଙଠାରୁ କଥା ଶୁଣିବା ନିମେନ

ପବିତ ଦୂତଙ ଦାରା ପତ ାେଦଶ ପାଇଅଛନି। 23 େସଥେର େସ େସମାନଙୁ

ଭତରକୁ ଡାକି େନଇ େସମାନଙର ଆତିଥ କେଲ। ତହ ଆରଦିନ େସ ଉଠି

େସମାନଙ ସହିତ ପସାନ କେଲ, ପୁଣି, ଯାେଫା ସହରନିବାସୀ ଭାଇମାନଙ

ମ ରୁ େକେତକ ଜଣ ତାହାଙ ସାଙେର ଗେଲ। 24 ପରଦିନ େସମାେନ

କାଇସରିୟାେର ପେବଶ କେଲ, ଆଉ କଣଲୀୟ ଆପଣା ଆତୀୟ ଓ ନିକଟସ

ବନୁମାନଙୁ ଡାକି ଏକତ କରି େସମାନଙ ଅେପକାେର ଥେଲ। 25ପିତର

ପେବଶ କରେନ କଣଲୀୟ ତାହାଙୁ େଭଟି ଚରଣ ତେଳ ପଡ଼ି ତାହାଙୁ ପଣାମ

କେଲ। 26 କିନୁ ପିତର ତାହାଙୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, ଠିଆ ହୁଅ; ମଁୁ ମ ଜେଣ

ମନୁଷ । 27 େସଥେର େସ ତାହାଙ ସାଙେରଆଳାପ କରୁ କରୁ ଭତରକୁ ଯାଇ

େଦଖେଲ, ଅେନକ େଲାକ ଏକତିତ େହାଇଅଛନି, 28ଆଉ େସ େସମାନଙୁ

କହିେଲ, େକୗଣସି ଅଣଯିହୁଦୀ ସାଙେର ମିଶିବା କିମା ତାହା ପାଖକୁ ଯିବା

ଯିହୁଦୀ େଲାକ ପକେର କିପରି ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, ତାହା ଆପଣମାେନ

ଜାଣନି; ତଥାପି େକୗଣସି େଲାକକୁ ଅପବିତ କି ଅଶୁଚି େବାଲ ନ କହିବାକୁ
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ଈଶର େମାେତ େଦଖାଇଅଛନି। 29 େସଥପାଇଁ େମାେତ ଆହାନ କରାଯିବା

ମାେତ ମଁୁ ମ ଆପତି ନ କରି ଆସିଲ। ଏଣୁ ମଁୁ ପଚାେର, କି ନିମେନ

ଆପଣମାେନ େମାେତ ଡକାଇଅଛନି? 30କଣଲୀୟ କହିେଲ, ଚାରି ଦିନ

ପୂେବ ଠି ଏହି ସମୟେର ମଁୁ ଆପଣା ଗୃହେର ଅପରାହ ତିନି ଘଣା ସମୟର

ପାଥନା କରୁଥଲ; ଆଉ େଦଖନୁ, ଉଜଳବସ ପରିହିତ ଜେଣ ବ କି େମା

ସମୁଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, କଣଲୀୟ, ତୁମର ପାଥନା ଶୁଣାଯାଇଅଛି,

31 ପୁଣି, ତୁମର ଦାନସବୁ ଈଶରଙ ସାକାତେର ସରଣ କରାଯାଇଅଛି। 32

ଅତଏବ ଯାେଫା ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପାପ ଶିେମାନଙୁ

ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଣ, େସ ସମୁଦକୂଳେର ଶିେମାନ ଚମକାରକଙ ଗୃହେର

ଅତିଥ ରୂେପ ବାସ କରୁଅଛନି। 33 ଏନିମେନ ମଁୁ ଅବିଳମେର ଆପଣଙ

ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲ, ଆଉ ଆପଣ େଯ ଆସିଅଛନି, ଭଲ କରିଅଛନି।

ଅତଏବ ପଭୁ ଆପଣଙୁ ଯାହାସବୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି, ତାହା ଶୁଣିବା

ନିମେନ ଆେମମାେନ ସମେସ ଈଶରଙ ସାକାତେର ଉପସିତ ଅଛୁ। 34

େସଥେର ପିତର ମୁଖ ଫଟାଇ କହିେଲ, ପକୃତେର ବତମାନ ମଁୁ ଜାଣିଲ

େଯ ଈଶର ପକପାତ କରନି ନାହ, 35କିନୁ ପେତ କ ଜାତିେର େଯ େକହି

ତାହାଙୁ ଭୟ କରି ଧମାଚରଣ କେର, େସ େଯ ତାହାଙ ନିକଟେର ଗାହ

ହୁଏ, ଏହା ମଁୁ ସତ ବୁଝୁଅଛି। 36 େସ ତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଶାନିର

ସୁସମାଚାର ପଚାର କରାଇ ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ନିକଟକୁ ଏହି ବାକ

େପରଣ କେଲ; େସହି ଯୀଶୁ ଖୀଷ ସମସଙର ପଭୁ। 37 ଆପଣମାେନ

ଜାଣନି େଯ ବାପିଜକ େଯାହନଙ ଦାରା ପଚାରିତ ବାପିସ ସମୟ ପେର େସହି

ସୁସମାଦ ଗାଲଲୀରୁ ଆରମ କରି ସମଗ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର ପଚାରିତ

େହାଇଅଛି, 38 ଅଥା ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ କଥା, କିପରି ଈଶର ତାହାଙୁ

ପବିତ ଆତା ଓ ଶକିେର ଅଭଷିକ କେଲ, ଆଉ େସ ମଙଳ ସାଧନ କରୁ କରୁ

ଓ ଶୟତାନ କତୃକ ପପୀଡ଼ିତ ସମସ େଲାକଙୁ ସୁସ କରୁ କରୁ ସବତ ଭମଣ

କେଲ, କାରଣ ଈଶର ତାହାଙ ସହବତୀ ଥେଲ। 39ପୁଣି, େସ ଯିହୁଦୀମାନଙ

େଦଶ ଓ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କେଲ, ଆେମମାେନ

େସହି ସମସର ସାକୀ; ତାହାଙୁ େସମାେନ କୁଶେର ଟଙାଇ ବଧ କେଲ। 40

ତାହାଙୁ ଈଶର ତୃତୀୟ ଦିବସେର ଉଠାଇ ପତ କ େହବାକୁ େଦେଲ; 41

ସମସ େଲାକଙର ପତ କ େହବାକୁ େଦେଲ ନାହ, ମାତ ଈଶରଙ ଦାରା
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ପୂବନିରୂପିତ ସାକୀ େଯ ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙର ପତ କ େହବାକୁ

େଦେଲ। େସ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠିଲା ପେର ଆେମମାେନ ତାହାଙ ସହିତ

େଭାଜନପାନ କଲୁ, 42ଆଉ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର କରିବାକୁ,

ପୁଣି, ମୃତ ଓ ଜୀବିତମାନଙର ବିଚାରକତା େହବା ନିମେନ ଈଶର ତାହାଙୁ

ନିଯୁକ କରିଅଛନି େବାଲ ସାକ େଦବାକୁ େସ ଆମମାନଙୁ ଆ ା େଦେଲ।

43 େଯ େକହି ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ େଯ ତାହାଙ ନାମେର ପାପ

କମା ପାଇବ, ଏହା ସମସ ଭାବବାଦୀ ତାହାଙ ବିଷୟେର ସାକ ଦିଅନି। 44

ପିତର ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥବା ସମୟେର େଯେତ େଲାକ ବାକ ଶୁଣୁଥେଲ,

େସହି ସମସଙ ଉପେର ପବିତ ଆତା ଅବତରଣ କେଲ। 45 େସଥେର

ପିତରଙ ସହିତ ଆଗତ ସୁନତ ବିଶାସୀମାେନ ସମେସ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ଉପେର ସୁଦା ପବିତ ଆତାଙ ଦାନ ବୃଷି କରାଯିବା େଦଖ ଆଚମିତ େହେଲ;

46କାରଣ େସମାେନ େସମାନଙୁ ବିଭନ ଭାଷାେର କଥା କହୁଥବା ଓ ଈଶରଙ

ପଶଂସା କରୁଥବା ଶୁଣୁଥେଲ। 47 େସେତେବେଳ ପିତର ଉତର େଦେଲ,

ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆମମାନଙ ପରି ପବିତ ଆତା ପାପ କରିଅଛନି,

ଏମାେନ େଯପରି ବାପିଜିତ ନ ହୁଅନି, େସଥନିମେନ କଅଣ େକହି ଜଳକୁ

ନିେଷଧ କରିପାରିବ? 48 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର

ବାପିସ େନବା ନିମେନ ଆେଦଶ େଦେଲ। ପେର େସମାେନ କିଛି ଦିନ ରହିବା

ପାଇଁ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ।

11ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ମ େଯ ଈଶରଙ ବାକ ଗହଣ କରିଅଛନି, ଏହା

େପରିତମାେନ ଓ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶେର ଥବା ଭାଇମାେନ ଶୁଣିେଲ। 2

ଆଉ, େଯେତେବେଳ ପିତର ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ

ସୁନତି ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙ ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିେଲ, 3 ତୁେମ ଅସୁନତି

ବିଶାସୀମାନଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି େସମାନଙ ସହିତ େଭାଜନ କରିଅଛ।

4 କିନୁ ପିତର ବିଷୟଟିର ସବୁ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ କରି କହିେଲ, 5

ମଁୁ ଯାେଫା ନଗରେର ପାଥନା କରୁଥଲ ଏବଂ ମୂଚତ େହାଇ ଏହି ଦଶନ

ପାଇଲ, େଗାଟିଏ ପାତ ତଳକୁ ଆସୁଅଛି, େଯପରି େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଚାଦର ଚାରି

େକାଣେର ଧରା େହାଇ ଆକାଶରୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି, 6ଆଉ ତାହା େମା

ପଯ ନ ଆସିଲା; ମଁୁ ତାହା ପତି ଏକଦୃଷିେର ଚାହ ଚିନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲ ଓ

େସଥେର ପୃଥବୀର ଚାରିେଗାଡ଼ିଆ ପାଣୀ, ବନ ପଶୁ, ସରୀସୃପ ଓ ଆକାଶର
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ପକୀସବୁ େଦଖଲ, 7 ପୁଣି, େମାେତ କୁହାଯାଉଥବା େଗାଟିଏ ବାଣୀ ମ ମଁୁ

ଶୁଣିଲ, “େହ ପିତର, ଉଠ, ବଧ କରି େଭାଜନ କର।” 8 କିନୁ ମଁୁ କହିଲ,

ନାହ ପଭୁ, ଅପବିତ କି ଅଶୁଚି ବସୁ େମାହର ମୁଖେର େକେବେହେଲ ପେବଶ

କରି ନାହ। 9କିନୁ ଦିତୀୟ ଥର ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ସର ଉତର େଦଲା,

“ଈଶର ଯାହା ଶୁଚି କରିଅଛନି, ତୁେମ ତାହା ଅଶୁଚି େବାଲ ନ କୁହ।” 10 ଏହି

ପକାେର ତିନି ଥର େହଲା, ପେର ସମସ ପୁନବାର ଆକାଶକୁ ନିଆଗଲା। 11

ପୁଣି, େଦଖନୁ, େସହିକଣି ତିନି ଜଣ େଲାକ, ଆେମମାେନ େଯଉଁ ଗୃହେର

ଥଲୁ, େସଥର ସମୁଖେର ଆସି ଠିଆ େହେଲ, େସମାେନ କାଇସରିୟାରୁ େମା

ନିକଟକୁ େପରିତ େହାଇଥେଲ। 12 ପୁଣି, କିଛି ସେନହ ନ କରି େସମାନଙ

ସାଙେର ଯିବା ନିମେନ ଆତା େମାେତ କହିେଲ। ଆଉ, ଏହି ଛଅ ଜଣ ଭାଇ

ମ େମା ସାଙେର ଗେଲ, ପୁଣି, ଆେମମାେନ େସହି ବ କିଙ ଗୃହେର ପେବଶ

କଲୁ। 13 େସ କିପରି ଜେଣ ଦୂତଙର ଦଶନ ପାଇଥେଲ, ତାହା ଆମମାନଙୁ

ଜଣାଇେଲ, େସହି ଦୂତ କିପରି ତାହାଙ ଗୃହେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,

ଯାେଫା ସହରକୁ େଲାକ ପଠାଇ ପିତର ଉପନାମପାପ ଶିେମାନଙୁ ଡକାଇ

ଆଣ; 14 େଯ ସମସ ବାକ ଦାରା ତୁେମ ଓ ତୁମର ସମସ ପରିବାର ପରିତାଣ

ପାଇବ, େସ ତୁମକୁ େସହିସବୁ କହିେବ। 15 ପେର ମଁୁ କଥା କହିବାକୁ

ଆରମ କରିବା ସମୟେର ପବିତ ଆତା ପଥମେର ଆମମାନଙ ଉପେର

ଅବତରଣ କଲା ପରି େସମାନଙ ଉପେର ସୁଦା ଅବତରଣ କେଲ। 16

େସେତେବେଳ ପଭୁଙ ଉକ ଏହି ବାକ େମାହର ସରଣେର ପଡ଼ିଲା, “େଯାହନ

ଜଳେର ବାପିସ େଦେଲ ସତ, କିନୁ ତୁେମମାେନ ପବିତ ଆତାେର ବାପିଜିତ

େହବ।” 17 ଅତଏବ, ଆେମମାେନ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସ କରିବା

ସମୟେର ଈଶର େଯପରି ଆମମାନଙୁ ଦାନ େଦଇଥେଲ, େସହିପରି େଯେବ

େସମାନଙୁ ସୁଦା ସମାନ ଦାନ େଦେଲ, ମଁୁ କିଏ େଯ ଈଶରଙୁ ପତିେରାଧ

କରିପାରିଥାନି? 18 ଏହି ସମସ କଥା ଶୁଣିବାରୁ େସମାେନ ନିରୁତର େହେଲ

ଓ ଈଶରଙର ପଶଂସା କରି କହିେଲ, େତେବ ଈଶର ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙୁ ମ

ଜୀବନପାପି ନିମେନ ମନପରିବତନ ଦାନ କରିଅଛନି। 19 ଇତିମ େର

ସିଫାନଙ ସକାେଶ ଘଟିଥବା େକଶ େହତୁ େଯଉଁମାେନ ଛିନଭନ େହାଇ

ଯାଇଥେଲ, େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ ଅଞଳ, ସାଇପ ଦୀପ ଓ ଆନିୟଖଆ

ସହର ପଯ ନ ଭମଣ କରି େକବଳ ଯିହୁଦୀମାନଙ ବିନା ଆଉ କାହାରି
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ନିକଟେର ବାକ ପଚାର କରୁ ନ ଥେଲ। 20କିନୁ େସମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ

ସାଇପ ଓ କୂରୀଣୀୟ େଲାକ ଆନିୟଖଆକୁ ଗୀ ମାନଙ ନିକଟେର ମ

କଥା କହି ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 21ଆଉ

େସମାନଙ ସହିତ ପଭୁଙର ହସ ଥଲା, ପୁଣି, ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ବିଶାସ

କରି ପଭୁଙ ପତି େଫରିେଲ। 22 େସମାନଙ ବିଷୟକ ସମାଦ ଯିରୂଶାଲମସ

ମଣଳୀର କଣେଗାଚର େହଲା, େସଥେର େସମାେନ ଆନିୟଖଆ ପଯ ନ

ବଣବାଙୁ େପରଣ କେଲ। 23 େସ ଉପସିତ େହାଇ ଈଶରଙର ଅନୁଗହ

େଦଖ ଆନନିତ େହେଲ, ଆଉ େଯପରି େସମାେନ ହୃଦୟର ଏକାଗତାେର

ପଭୁଙ ପତି ଆସକ େହାଇ ରୁହନି, େସଥନିମେନ ସମସଙୁ ଉତାହ େଦେଲ;

24 କାରଣ େସ ଜେଣ ଉତମ ବ କି, ପୁଣି, ପବିତ ଆତା ଓ ବିଶାସେର

ପରିପୂଣ ଥେଲ। ଏହି ପକାେର ଅେନକ ଅେନକ େଲାକ ପଭୁଙଠାେର ସଂଯୁକ

େହେଲ। 25 ପେର େସ ଶାଉଲଙୁ େଖାଜିବା ପାଇଁ ତାଷକୁ ବାହାରିଗେଲ,

26 ପୁଣି, େସ ତାହାଙୁ ପାଇ ଆନିୟଖଆକୁ େଘନି ଆସିେଲ। େସମାେନ

ସମୂଣ ଏକ ବଷ ପଯ ନ ମଣଳୀର ସହିତ ରହି ଅେନକ େଲାକଙୁ ଶିକା

େଦେଲ, ପୁଣି, ଆନିୟଖଆେର ଶିଷ ମାେନ ପଥମେର ଖୀଷିୟାନ େବାଲ

ନାମିତ େହେଲ। 27 େସହି ସମୟେର େକେତକ ଜଣ ଭାବବାଦୀ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରରୁ ଆନିୟଖଆକୁ ଆସିେଲ। 28 େସମାନଙ ମ ରୁ ଆଗାବ ନାମକ

ଜେଣ ବ କି ଉଠି ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର ମହାଦୁଭକ ପଡ଼ିବ େବାଲ ଆତାଙ

ଦାରା ଜଣାଇେଲ; ତାହା କାଉଦିଅଙ ସମୟେର ଘଟିଲା। 29 େସଥେର

ଶିଷ ମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଶକି ଅନୁସାେର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶ

ନିବାସୀ ଭାଇମାନଙ ନିମେନ ସାହାଯ େପରଣ କରିବାକୁ ସିର କେଲ, 30

ଆଉ େସମାେନ ମ ତାହା କରି ବଣବା ଓ ଶାଉଲଙ ହସେର ପାଚୀନମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦେଲ।

12ପାୟ େସହି ସମୟେର େହେରାଦ ରାଜା ମଣଳୀର େକେତକ ଜଣଙୁ

ଅତ ାଚାର କରିବା ନିମେନ ହସେକପ କେଲ। 2 େସ େଯାହନଙ ଭାଇ

ଯାକୁବଙୁ ଖଡେର ବଧ କେଲ। 3ଆଉ ଯିହୁଦୀ େନତାମାନଙୁ େସଥେର

ସନୁଷ େହବାର େଦଖ େସ ପିତରଙୁ ମ ଧରିବାକୁ ଅଗସର େହେଲ। େସହି

ସମୟେର ଖମୀରଶୂନ ରୁଟିର ପବ ଥଲା। 4 ପେର େସ ତାହାଙୁ ଧରି

କାରାଗାରେର ନିେକପ କେଲ, ପୁଣି, ନିସାର ପବ ଉତାେର େସ ତାହାଙୁ
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େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମେନ ମନସ କରି ପେତ କ

ଦଳେର ଚାରି ଜଣ େଲଖାଏଁ ଥବା ଚାେରାଟି େସନାଦଳ ନିକଟେର ତାହାଙୁ

ଜଗିବା ପାଇଁ ସମପଣ କେଲ। 5 ଅତଏବ ପିତର କାରାଗାରେର ରୁଦ

େହାଇ ରହିେଲ, କିନୁ ତାହାଙ ନିମେନ ମଣଳୀ ଦାରା ଏକାଗଭାେବ ଈଶରଙ

ଛାମୁେର ପାଥନା କରାଯାଉଥଲା। 6 ପେର େହେରାଦ େଯଉଁ ଦିନ ପିତରଙୁ

ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥେଲ, େସହି ରାତିେର େସ ଦୁଇଟା ଜଞିରେର

ବନା େହାଇ ଦୁଇ ଜଣ େସୖନ ଙ ମ େର େଶାଇଥେଲ, ଆଉ ପହରୀମାେନ

ଦାର ସମୁଖେର କାରାଗାର ରକା କରୁଥେଲ। 7 ଆଉ େଦଖ, ପଭୁଙର

ଜେଣ ଦୂତ ଉପସିତ େହେଲ, ପୁଣି, େକାଠରୀଟି ଆେଲାକମୟ େହଲା, ଆଉ

େସ ପିତରଙ କକେଦଶେର ଆଘାତ କରି ତାହାଙୁ ଉଠାଇ କହିେଲ, ଶୀଘ

ଉଠ। େସଥେର ତାହାଙ ହାତରୁ ଜଞିର ଖସିପଡ଼ିଲା। 8 ପୁଣି, ଦୂତ ତାହାଙୁ

କହିେଲ, କଟି ବନନ କର ଓ ପାଦୁକା ପିନ। େସ େସପରି କେଲ। ଆଉ େସ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆପଣା ବସ ପିନି େମାହର ପେଛ ପେଛ ଆସ। 9 େସ

ବାହାରି ତାହାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; କିନୁ ଦୂତଙ ଦାରା ଯାହା କରାଗଲା,

ତାହା େଯ ପକୃତ, େସ ତାହା ନ ବୁଝି ଦଶନ େଦଖୁଅଛନି େବାଲ ମେନ

କରୁଥେଲ। 10 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପଥମ ଓ ଦିତୀୟ ପହରୀଦଳ

ଅତିକମ କରି, େଯଉଁ େଲୗହଦାର େଦଇ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା

ନିକଟକୁ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ େସହି ଦାର ଆପଣା ମନକୁ େସମାନଙ

ନିମେନ େମଲା େହାଇଗଲା, ଆଉ େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ େଗାଟିଏ ଦାଣର

େଶଷ ମୁଣ ଯାଏ ଗେଲ, ପୁଣି, େସହିକଣି େସହି ଦୂତ ତାହାଙଠାରୁ ଅଦୃଶ

େହାଇଗେଲ। 11 େସେତେବେଳ ପିତର ସେଚତନ େହାଇ କହିେଲ, ପଭୁ େଯ

ଆପଣା ଦୂତଙୁ ପଠାଇ େହେରାଦଙ ହସରୁ ଓ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାନଙ ସମସ

ଆକାଂକାରୁ େମାେତ ଉଦାର କରିଅଛନି, ଏହା ମଁୁ ଏେବ ନିଶୟ ଜାଣିଲ।

12 େସ ଏହି କଥା ଆେଲାଚନା କରି ମାକ ଉପନାମପାପ େଯାହନଙ ମାତା

ମରୀୟମଙ ଗୃହକୁ ଆସିେଲ; େସହି ସାନେର ଅେନେକ ଏକତିତ େହାଇ

ପାଥନା କରୁଥେଲ। 13 େସ ବାହାର ଦାରେର ଆଘାତ କରେନ େରାଦା

ନାମକ ଜେଣ ଦାସୀ କିଏ େବାଲ ପଚାରିବାକୁ ଗଲା। 14 େସ ପିତରଙର ସର

ବାରି ଆନନ ସକାେଶ ଦାର ନ ଫଟାଇ ଭତରକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ, ଦାର ପାଖେର

ପିତର ଠିଆ େହାଇଅଛନି େବାଲ କହିଲା। 15 େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ,
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ତୁ ବାୟାଣୀ। କିନୁ େସ ତାହା ସତ େବାଲ ଦୃଢ଼ରୂେପ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା।

େସମାେନ କହିେଲ, ଏ ତାଙର ଦୂତ। 16କିନୁ ପିତର ଦାରେର ବାରମାର

ଆଘାତ କରୁଥେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଫଟାଇ ତାହାଙୁ େଦଖ ଆଚମିତ େହେଲ।

17 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ ତୁନି େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ ହାତେର ଠାରି, ପଭୁ କିପରି

ତାହାଙୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନି, ତାହା େସମାନଙ ନିକଟେର

ବଣନା କେଲ। ପୁଣି, େସ କହିେଲ, ଏହି ସମସ କଥା ଯାକୁବ ଓ ଭାଇମାନଙୁ

ଜଣାଅ। ଆଉ େସ ପସାନ କରି ଅନ ସାନକୁ ଚାଲଗେଲ। 18 ସକାଳ େହବା

ପେର ପିତର କୁଆେଡ଼ ଗେଲ େବାଲ େସୖନ ମାନଙ ମ େର ବଡ଼ ଚହଳ

ପଡ଼ିଗଲା। 19ଆଉ େହେରାଦ ତାହାଙୁ େଖାଜି ନ ପାଇବାରୁ ପହରୀମାନଙୁ

ପଶ କଲା ଉତାେର େସମାନଙୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେଲ। ପେର େସ

ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶରୁ କାଇସରିୟା ସହରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରହିେଲ। 20

େସେତେବେଳ େହେରାଦ େସାର ଓ ସୀେଦାନ େଲାକଙ ଉପେର ଭୟଙର

ଅସନୁଷ ଥେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକମତ େହାଇ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସିେଲ

ଓ ରାଜାଙ ଶୟନାଗାରର ଅ କ ବାସଙୁ ଆପଣାମାନଙ ସପକ କରି ଶାନି

ପାଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ ରାଜାଙ େଦଶରୁ େସମାନଙ େଦଶକୁ

ଖାଦ ସାମଗୀ ଯାଉଥଲା। 21 ଏଣୁ େଗାଟିଏ ନିରୂପିତ ଦିନେର େହେରାଦ

ରାଜବସ ପରିଧାନ କରି ସିଂହାସନେର ବସି େସମାନଙ ନିକଟେର େଗାଟିଏ

ଭାଷଣ େଦେଲ; 22 େସଥେର େଲାକମାେନ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଏ ତ େଦବତାଙ ସର ମନୁଷ ର ସର ନୁେହଁ। 23 ତ କଣା ପଭୁଙର

ଜେଣ ଦୂତ ତାହାଙୁ ଆଘାତ କେଲ, କାରଣ େସ ଈଶରଙୁ େଗୗରବ େଦେଲ

ନାହ, ଆଉ ତାହାଙୁ େପାକ ଖାଇବା ଦାରା େସ ମେଲ। 24କିନୁ ଈଶରଙ

ବାକ ବୃଦି ପାଇ ଅଧକ ବ ାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। 25 ପେର ବଣବା ଓ ଶାଉଲ

ଆପଣାମାନଙର େସବାକାଯ ସମାପ କରି ମାକ ଉପନାମପାପ େଯାହନଙୁ

ସାଙେର େଘନି ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ବାହୁଡ଼ିଗେଲ।

13 େସେତେବେଳ ଆନିୟଖଆସିତ ମଣଳୀେର ବଣବା, ଶିମିେୟାନ,

ଯାହାଙୁ ନିଗର େବାଲ କହନି, କୂରୀଣୀୟ ଲୂକୀୟ, ସାମନରାଜା େହେରାଦଙ

ସହପାଳିତ ମନେହ ଓ ଶାଉଲ, ଏହିପରି ଭାବବାଦୀ ଓ ଶିକକମାେନ

ଥେଲ। 2 େସମାେନ ପଭୁଙ େସବା ଓ ଉପବାସ କରୁଥବା ସମୟେର ପବିତ

ଆତା କହିେଲ, େଯଉଁ କମ ନିମେନ ଆେମ ବଣବା ଓ ଶାଉଲକୁ ଆହାନ
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କରିଅଛୁ, େସଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ପୃଥ କର। 3 େସଥେର େସମାେନ

ଉପବାସ ଓ ପାଥନା କଲା ଉତାେର େସମାନଙ ଉପେର ହସାପଣ କରି

େସମାନଙୁ ବିଦାୟ େଦେଲ। 4 ଏହି ପକାେର େସମାେନ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା

େପରିତ େହାଇ େସଲୂକିଆକୁ ଗେଲ; େସଠାରୁ େସମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି

ସାଇପ ଦୀପକୁ ଗେଲ। 5 େସମାେନ ସାଲାମି ସହରେର ପହଞିଲା ଉତାେର

ଯିହୁଦୀମାନଙ ସମସ ସମାଜଗୃହେର ଈଶରଙ ବାକ ପଚାର କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ; ଆଉ େଯାହନ ମ ପରିଚାରକସରୂେପ େସମାନଙ ସହିତ ଥେଲ।

6 ପୁଣି, େସମାେନ ସମସ ଦୀପ ପରିଭମଣ କରି ପାଫ ସହରକୁ ଆସି ଜେଣ

ମାୟାବୀ ଭଣ ଭାବବାଦୀଙୁ େଦଖେଲ; େସ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ, ଆଉ ତାହାର

ନାମ ବଯୀଶୁ। 7 େସ ଶାସନକତା େସଗୟ ପାଉଲଙ ସାଙେର ଥଲା, େସହି

ଶାସନକତା ଜେଣ ବୁଦିମାନ ବ କି। େସ ବଣବା ଓ ଶାଉଲଙୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ

ଡାକି ଈଶରଙ ବାକ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚା କେଲ। 8କିନୁ େସହି ମାୟାବୀ ଅଲୀମା

(ଅନୁବାଦ କେଲ ଏହି ନାମର ଅଥ ମାୟାବୀ) େସହି ଶାସନକତାଙୁ ବିଶାସରୁ

ବିମୁଖ କରିବା େଚଷାେର େସମାନଙର ପତିେରାଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 9

ମାତ ଶାଉଲ, ଯାହାକୁ ପାଉଲ ମ କହନି, ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ େହାଇ

ତାହାକୁ ନିରୀକଣ କରି କହିେଲ, 10ଆେର ସମସ ପକାର ଛଳ ଓ ମନତାେର

ପରିପୂଣ ଆଉ ସମସ ପକାର ଧାମକତାର ଶତୁ, ଶୟତାନର ସନାନ, ତୁେମ

ପଭୁଙର ସରଳ ପଥକୁ ବକ କରିବାରୁ କି କାନ େହବ ନାହ? 11ଆଉ ଏେବ

େଦଖ, ପଭୁଙର ହସ ତୁମ ଉପେର ରହିଅଛି, ତୁେମ ଅନ େହାଇ େକେତକ

ସମୟ ପଯ ନ ସୂଯ େଦଖବ ନାହ। େସହିକଣି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଅନକାର ତାହାକୁ

େଘାଡ଼ାଇ ପକାଇଲା, େତଣୁ ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନିମେନ େସ

ଏେଣେତେଣ ଦରାଣି େଲାକ େଖାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। 12 େସହି ଶାସନକତା

ଏହି ଘଟଣା େଦଖ ପଭୁଙ ଶିକାେର ଆଶଯ େହାଇ ବିଶାସ କେଲ। 13 ପେର

ପାଉଲ ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାେନ ପାଫ ସହରରୁ ଜଳଯାତା କରି ପଂଫୂଲଆ

େଦଶେର ପଗୀ ସହରକୁ ଆସିେଲ; କିନୁ େଯାହନ େସମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରି

ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗେଲ। 14 େସମାେନ ପଗୀଠାରୁ ଯାତା କରି

ପିସିଦିଆ େଦଶେର ଆନିୟଖଆ ସହରେର ପହଞିେଲ, ଆଉ ବିଶାମବାର

ଦିନେର ସମାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ବସିେଲ। 15 ପୁଣି, େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ

ଭାବବାଦୀମାନଙ ଶାସପାଠ ପେର ସମାଜଗୃହର ଅ କମାେନ େସମାନଙ
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ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇେଲ, ଭାଇମାେନ, େଲାକମାନଙ ନିମେନ ଯଦି

ଆପଣମାନଙର େକୗଣସି ଉପେଦଶର ବିଷୟ ଅଛି, େତେବ କହନୁ। 16

େସଥେର ପାଉଲ ଠିଆ େହାଇ ହସେର ସେଙତ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ

ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଓ ଈଶର ଭୟକାରୀମାେନ, ଶବଣ କରନୁ। 17

ଏହି ଇସାଏଲ ଜାତିର ଈଶର ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ ମେନାନୀତ

କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ମିସର େଦଶେର ପବାସ କରୁଥବା ସମୟେର

େସମାନଙୁ ଉନତ କେଲ, ପୁଣି, ପରାକମୀ ବାହୁ ଦାରା େସଠାରୁ େସମାନଙୁ

କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ। 18 ପେର ପାୟ ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ ପାନରେର େସ

େସମାନଙ ବ ବହାର ସହ କେଲ, 19 ପୁଣି, କିଣାନ େଦଶେର ସାତେଗାଟି

ଜାତିକୁ ବିନାଶ କରି ପାୟ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ବଷ ପଯ ନ େସମାନଙୁ ଆପଣା

େଦଶ ଅଧକାରସରୂେପ େଦେଲ। 20 ଏଥଉତାେର ଭାବବାଦୀ ଶାମୁେୟଲଙ

ପଯ ନ ବିଚାରକତାମାନଙୁ ନିଯୁକ କେଲ। 21ତତେର େସମାେନ ଜେଣ

ରାଜା ପାଇବା ନିମେନ ପାଥନା କେଲ, ଆଉ ଈଶର ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ

ବିନ ାମୀ େଗାଷୀର କୀଶଙ ପୁତ ଶାଉଲଙୁ େସମାନଙୁ େଦେଲ। 22

ପେର େସ ତାହାଙୁ ପଦଚୁ ତ କରି େସମାନଙର ରାଜା େହବା ନିମେନ

ଦାଉଦଙୁ ଉତାପନ କେଲ; େସ ମ ତାହାଙ ବିଷୟେର ସାକ େଦଇ

କହିେଲ, ଆେମ ଯିଶୀର ପୁତ ଦାଉଦଙୁ ପାଇଅଛୁ, େସ ଆମର ମନର

ମତ ବ କି, େସ ସମସ ବିଷୟେର ଆମର ଇଚା ପାଳନ କରିେବ। 23

ତାହାଙ ବଂଶରୁ ଈଶର ପତି ାନୁସାେର ଇସାଏଲ ନିମେନ ଜେଣ ତାଣକତା;

ଅଥା ଯୀଶୁଙୁ ଉତନ କରିଅଛନି। 24 ତାହାଙ ଆଗମନ ପୂେବ େଯାହନ

ସମସ ଇସାଏଲ େଲାକଙ ନିକଟେର ପଥମେର ମନପରିବତନର ବାପିସ

େଘାଷଣା କରିଥେଲ; 25ଆଉ େଯାହନ ଆପଣାର ନିରୂପିତ କମ ସମାପ

କରୁ କରୁ କହିେଲ, ମଁୁ େଯ େବାଲ ତୁେମମାେନ ମେନ କରୁଅଛ, ମଁୁ େସ

ନୁେହଁ। କିନୁ େଦଖ, େମା ପଛେର ଜେଣ ଆସୁଅଛନି, ତାହାଙ ପାଦର

ପାଦୁକା ଫଟାଇବାକୁ ମଁୁ େଯାଗ ନୁେହଁ। 26 େହ ଭାଇମାେନ, ଅବହାମଙ

ବଂଶର ସନାନସନତି ଓ ଆପଣମାନଙ ମ ରୁ ଈଶର ଭୟକାରୀମାେନ,

ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଏହି ପରିତାଣର ବାକ େପରିତ େହାଇଅଛି। 27

କାରଣ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଆଉ େସମାନଙର ଅ କଗଣ ତାହାଙୁ

ପୁଣି, ପତି ବିଶାମବାର ଦିନେର ପାଠ କରାଯାଉଥବା ଭାବବାଦୀମାନଙର
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ବାକ ସବୁକୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ତାହାଙୁ େଦାଷୀ କରି େସ ସମସ ସଫଳ କେଲ,

28 ଆଉ ପାଣଦଣର େକୗଣସି କାରଣ ନ ପାଇେଲ ସୁଦା ତାହାଙୁ ବଧ

କରିବା ନିମେନ ପୀଲାତଙୁ ନିେବଦନ କେଲ। 29 ପୁଣି, ତାହାଙ ବିଷୟେର

ଯାହାସବୁ େଲଖାଅଛି, େସ ସମସ ପୂଣ କଲା ଉତାେର ତାହାଙୁ କୁଶରୁ ଓହାଇ

ଆଣି ସମାଧେର ରଖେଦେଲ। 30 କିନୁ ଈଶର ତାହାଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ

ଉଠାଇେଲ, 31 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ସହିତ ଗାଲଲୀରୁ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ଆସିଥେଲ, େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ ତାହାଙ ଦଶନ

ପାଇେଲ; େସମାେନ ବତମାନ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ତାହାଙର ସାକୀ।

32ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର କୃତ ପତି ା ବିଷୟେର ଆେମମାେନ

ଆପଣମାନଙୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଅଛୁ େଯ, 33ଈଶରଯୀଶୁଙୁ ଉତାପନ

କରି େସମାନଙର ସନାନ େଯ ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙ ପତି େସହି ପତି ା

ସଫଳ କରିଅଛନି, େଯପରି ଦିତୀୟ ଗୀତସଂହିତାେର ମ େଲଖାଅଛି,

“ତୁେମ ଆମର ପୁତ, ଆଜି ଆେମ ତୁମକୁ ଜନ େଦଲୁ।” 34 େସ େଯ ତାହାଙୁ

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇଅଛନି; ପୁଣି, େସ େଯ ଆଉ କୟସାନକୁ େଫରିେବ

ନାହ, ଏହି ବିଷୟେର େସ ଏହି ପକାର କହିଅଛନି, “‘ଆେମ ଦାଉଦଙ

ନିକଟେର ପତି ାତ ପବିତ ଓ ଅଟଳ ଆଶୀବାଦ ସବୁ ତୁମମାନଙୁ ପଦାନ

କରିବା।’ 35ପୁଣି, େସ ମ ଆଉ େଗାଟିଏ ଗୀତସଂହିତାେର କହିଅଛନି,

‘ତୁେମ ଆପଣା ପବିତ ଜଣକୁ କୟ ପାଇବାକୁ େଦବ ନାହ।’” 36 ଦାଉଦ ତ

ଆପଣା ସମକାଳୀନ େଲାକମାନଙ ମ େର ଈଶରଙର ସଙଳ ଅନୁସାେର

େସବକର କାଯ କଲା ଉତାେର ମହାନିଦାପାପ େହେଲ ଏବଂ ଆପଣା ପିତୃ

ପୁରୁଷମାନଙ ନିକଟେର ସମାଧସ େହାଇ କୟ ପାଇେଲ; 37 କିନୁ ଯାହାଙୁ

ଈଶର ଉଠାଇଅଛନି, େସ କୟ ପାଇ ନାହାନି। 38ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ,

ଆପଣମାେନ ଏହା ଅବଗତ େହଉନୁ, ଏହି ବ କିଙ ଦାରା ଆପଣମାନଙ

ନିକଟେର ପାପ କମା ପଚାର କରାଯାଉଅଛି, 39 ପୁଣି, େମାଶାଙ ବ ବସା

ଦାରା େଯ ସମସ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାେନ ମୁକ େହାଇ ଧାମକ ଗଣିତ

େହାଇପାରିେଲ ନାହ, ବିଶାସକାରୀ ପେତ କ େଲାକ ତାହାଙ ଦାରା େସହି

ସମସ ବିଷୟରୁ ମୁକ େହାଇ ଧାମକ ଗଣିତ ହୁଅନି। 40 େତଣୁ ସାବଧାନ,

କାେଳ ଭାବବାଦୀମାନଙ ଶାସେର ଯାହା କୁହାଯାଇଅଛି, ତାହା େଯପରି

ଆପଣମାନଙ ପତି ନ ଘେଟ, 41 “‘େହ ଅବ ାକାରୀମାେନ, ତୁେମମାେନ
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େଦଖ ପୁଣି, ଚମତୃତ େହାଇ ବିନଷ ହୁଅ; େଯଣୁ ଆେମ ତୁମମାନଙ ସମୟେର

େଗାଟିଏ କାଯ ସାଧନ କରୁଅଛୁ, ଯଦି େକହି େସହି କାଯ ତୁମମାନଙ

ନିକଟେର ବଣନା କେର, େତେବ ତୁେମମାେନ େକୗଣସି ପକାେର ତାହା

ବିଶାସ କରିବ ନାହ।’” 42 େସମାେନ ବାହାରିଯାଉଥବା ସମୟେର, େଯପରି

ପରବତୀ ବିଶାମବାର ଦିନେର େସହିସବୁ କଥା େସମାନଙୁ କୁହାଯାଏ,

ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 43 ସଭା ସମାପ େହଲା

ଉତାେର ଯିହୁଦୀ ଓ ଯିହୁଦୀମତାବଲମୀ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ

ପାଉଲ ଓ ବଣବାଙ ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; େସମାେନ େସମାନଙ ସହିତ

କଥାବାତା କରି ଈଶରଙ ଅନୁଗହେର ସିର େହାଇ ରହିବାକୁ େସମାନଙୁ

ପବତାଇେଲ। 44 ପୁଣି, ପରବତୀ ବିଶାମବାର ଦିନେର ପାୟ ସମସ

ନଗରବାସୀ ଈଶରଙ ବାକ ଶୁଣିବା ନିମେନ ଏକତିତ େହେଲ। 45କିନୁ

ଯିହୁଦୀମାେନ େଲାକସମୂହଙୁ େଦଖ ଈଷାେର ପୂଣ େହେଲ, ପୁଣି, ନିନା

କରୁ କରୁ ପାଉଲଙ କଥାେର ପତିବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 46 େସଥେର

ପାଉଲ ଓ ବଣବା ସାହସପୂବକ କହିେଲ, ପଥମେର ଆପଣମାନଙ ନିକଟେର

ଈଶରଙ ବାକ କୁହାଯିବା ଆବଶ କ ଥଲା; ଆପଣମାେନ ତାହା ଅଗାହ କରି

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଅନନ ଜୀବନର ଅେଯାଗ େବାଲ ବିଚାର କରୁଥବାରୁ,

େଦଖନୁ, ଆେମମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛୁ, (aiōnios g166)

47 କାରଣ ପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଏହି ପକାର ଆ ା େଦଇଅଛନି, “‘ଆେମ ତୁମକୁ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିମେନ ଆେଲାକସରୂେପ ସାପନ କରିଅଛୁ, େଯପରି

ତୁେମ ପୃଥବୀର ପାନ ପଯ ନ ପରିତାଣ ଆଣିବ।’” 48 ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ

ଏହା ଶୁଣି ଆନନିତ େହେଲ ଆଉ ଈଶରଙ ବାକ ର େଗୗରବ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ ଅନନ ଜୀବନ ନିମେନ ନିରୂପିତ େହାଇଥେଲ,

େସମାେନ ବିଶାସ କେଲ, (aiōnios g166) 49ଆଉ ସମୁଦାୟ ଅଞଳେର

ପଭୁଙର ବାକ ବ ାପିଗଲା। 50କିନୁ ଯିହୁଦୀମତାବଲମୀ ଅଣଯିହୁଦୀ ପମୁଖ

ମହିଳାମାନଙୁ ଓ ନଗରର ପଧାନ ପଧାନ ବ କିଙୁ ଯିହୁଦୀମାେନ ଉେତଜିତ

କେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ଓ ବଣବାଙ ପତି ତାଡ଼ନା ଘଟାଇ ଆପଣାମାନଙ

ସୀମାରୁ େସମାନଙୁ ବାହାର କରିେଦେଲ। 51 େସଥେର େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ପାଦର ଧୂଳି େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଝାଡ଼ିେଦଇ ଇକନୀୟ ସହରକୁ
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ଗେଲ, 52ଆଉ ଶିଷ ମାେନ ଆନନେର ଓ ପବିତ ଆତାେର ପୂଣ େହବାକୁ

ଲାଗିେଲ।

14ଇକନୀୟେର ମ େସହି ପକାର ଘଟିଲା; ପାଉଲ ଓ ବଣବା

ଯିହୁଦୀମାନଙ ସମାଜଗୃହେର ପେବଶ କରି ଏପରି କଥା କହିେଲ େଯ,

ଯିହୁଦୀ ଓ ଗୀ ମାନଙ ମ ରୁ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ବିଶାସ କେଲ। 2 କିନୁ

େଯଉଁ ଯିହୁଦୀମାେନ ବିଶାସ କେଲ ନାହ, େସମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର

ମନକୁ ଉେତଜିତ କରି ଭାଇମାନଙ ବିରୁଦେର ମନ ଭାବ ଜନାଇେଦେଲ। 3

େସମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ େସହି ସାନେର ରହି ପଭୁଙ ଉପେର ନିଭର

କରି ସାହସେର ପଚାର କେଲ; ଆଉ େସ େସମାନଙ ହସ ଦାରା ନାନା ଲକଣ

ଓ ଅଦୁତ କମ ସାଧନ କରି ଆପଣା ଅନୁଗହ ବାକ ସପକେର ସାକ େଦେଲ।

4କିନୁ ନଗରର େଲାକସମୂହ ଦୁଇ ଦଳ େହେଲ, ଦେଳ ଯିହୁଦୀମାନଙ ପକେର

ଆଉ ଦେଳ େପରିତମାନଙ ପକେର। 5 େଯେତେବେଳ ଅଣଯିହୁଦୀ ଓ

ଯିହୁଦୀମାେନ େସମାନଙର ଅ କମାନଙ ସହିତ େସମାନଙ ପତି େଦୗରାତ

କରିବାକୁ ଓ ପଥର େଫାପାଡ଼ିବାକୁ ଉଠିେଲ, 6 େସେତେବେଳ େସମାେନ

ତାହା ଜାଣି ପାରି ଲୁକାୟନିଆ େଦଶେର ଲୁସା ଓ ଦବୀ ସହର ପୁଣି,

ଚାରିଆଡ଼ର ଅଞଳକୁ ପଳାଇଗେଲ, 7ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 8ଲୁସାେର ଜେଣ େଲାକ ରହୁଥଲା, ତାହାର

ପାଦ ଦୁବଳ, େସ ମାତୃଗଭରୁ ଖଞ, ଆଉ େସ େକେବ ଚାଲ ନ ଥଲା। 9

େସହି େଲାକଟି ପାଉଲଙ ପଚାର ଶୁଣୁଥଲା। ପାଉଲ ତାହାକୁ ଏକଦୃଷିେର

ଚାହ ସୁସ େହବା ପାଇଁ ତାହାର ବିଶାସ ଥବାର େଦଖ ଉଚସରେର କହିେଲ,

10 ତୁମର ପାଦର ଭାର େଦଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। େସଥେର େସ କୁଦା ମାରି

ଚାଲବାକୁ ଲାଗିଲା। 11 ପାଉଲ ଯାହା କରିଅଛନି, େଲାକସମୂହ ତାହା େଦଖ

ଲୁକାୟନିଆ ଭାଷାେର ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େଦବତାମାେନ

ମନୁଷ ରୂପେର ଆମମାନଙ ମ କୁ ଓହାଇ ଆସିଅଛନି। 12 େସମାେନ

ବଣବାଙୁ ବୃହସତି େବାଲ କହିେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ ପଧାନ ବକା ଥବାରୁ

ତାହାଙୁ ବୁଧ େବାଲ କହିେଲ। 13ନଗର ସମୁଖେର ଥବା ବୃହସତିଙ ମନିରର

ଯାଜକ େକେତକ ବୃଷ ଓ ପୁଷହାର ଦାର ନିକଟକୁ ଆଣି େଲାକସମୂହ ସହିତ

ବଳି େଦବାକୁ ଇଚା କରିଥେଲ। 14 କିନୁ େପରିତମାେନ, ଅଥା ବଣବା ଓ

ପାଉଲ, ଏହା ଶୁଣି ଆପଣା ଆପଣାର ବସ ଚିରି େଲାକସମୂହ ମ କୁ େବେଗ



େପରିତ 2166

େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଉଚସରେର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 15 େହ ମହାଶୟମାେନ, କାହକି

ଏସମସ କରୁଅଛନି? ଆେମମାେନ ମ ଆପଣମାନଙ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ

ମନୁଷ , ଆପଣମାନଙ ନିକଟେର ଏହି ସୁସମାଚାର ପଚାର କରୁଅଛୁ,

େଯପରି ଆପଣମାେନ ଏହିସବୁ ଅସାର ବସୁଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ଜୀବନ

ଈଶରଙ ପତି େଫରନି। େସ ଆକାଶମଣଳ, ପୃଥବୀ, ସମୁଦ ଓ େସସବୁେର

ଥବା ସମସ ସୃଷି କରିଅଛନି; 16 େସ ଅତୀତ ପୁରୁଷପରମରାେର ସମସ

ଜାତିର େଲାକଙୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଚାଲବାକୁ ଛାଡ଼ିେଦଇଥେଲ। 17

ତଥାପି େସ ଆପଣାକୁ ସାକ ବିହୀନ କରି ରଖ ନାହାନି, କାରଣ େସ ମଙଳ

କରିଅଛନି, ଆଉ ଆକାଶରୁ ବୃଷି ଓ ଫଳଦାୟକ ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଭକ ଓ

ଆନନେର ଆପଣମାନଙ ହୃଦୟ ପରିତୃପ କରିଅଛନି। 18ଏହିସବୁ କଥା

କହି େସମାେନ ଅତି କଷେର େସମାନଙ ଉେଦଶ େର ବଳିଦାନ କରିବାରୁ

େଲାକସମୂହଙୁ ନିବୃତ କେଲ। 19 କିନୁ ଆନିୟଖଆ ଓ ଇକନୀୟରୁ େସଠାକୁ

ଯିହୁଦୀମାେନ ଆସି େଲାକସମୂହକୁ ପବତାଇେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲଙୁ ପଥର

ମାରି େସ ମରିଅଛନି େବାଲ ମେନ କରି ବାହାରକୁ ଟାଣି େଘନିଗେଲ। 20

ମାତ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ େଘରି ଠିଆ ହୁଅେନ େସ ଉଠି ସହର ମ େର

ପେବଶ କେଲ। ପରଦିନ େସ ବଣବାଙ ସହିତ ଦବୀକୁ ବାହାରିଗେଲ। 21

େସମାେନ େସହି ନଗରେର ସୁସମାଚାର ପଚାର କରି ଓ ଅେନକଙୁ ଶିଷ

କଲା ଉତାେର ଲୁସା, ଇକନୀୟ ଓ ଆନିୟଖଆକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିେଲ, 22 ପୁଣି,

େସ ସାନମାନଙେର ଶିଷ ମାନଙ ମନକୁ ସୁସିର କେଲ ଓ ବିଶାସେର ଅଟଳ

ରହିବା ପାଇଁ େସମାନଙୁ ଉତାହ ପଦାନ କରି କହିେଲ, ଅେନକ େକଶ ମ

େଦଇ ଆମମାନଙୁ ଈଶରଙ ରାଜ େର ପେବଶ କରିବାକୁ େହବ। 23ଆଉ

େସମାେନ େସମାନଙ ନିମେନ ପେତ କ ମଣଳୀେର ପାଚୀନମାନଙୁ ନିଯୁକ

କରି ଉପବାସ ସହିତ ପାଥନା କେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁ ପଭୁଙଠାେର େସମାେନ

ବିଶାସ କରିଥେଲ, ତାହାଙ ହସେର େସମାନଙୁ ସମପଣ କେଲ। 24 ପେର

େସମାେନ ପିସିଦିଆ େଦଶ ମ େଦଇ ପଂଫୂଲଆ େଦଶକୁ ଆସିେଲ, 25ଆଉ

ପଗୀେର ବାକ ପଚାର କରି ଆତାଲଆକୁ ଗେଲ। 26 େସଠାରୁ େସମାେନ

ଆନିୟଖଆକୁ ଜାହାଜେର ଯାତା କେଲ; େସମାେନ େଯଉଁ କାଯ ସାଧନ

କରିଥେଲ, ତାହା କରିବା ନିମେନ ଈଶରଙ ଅନୁଗହେର ସମପତ େହାଇ

େସ ସାନରୁ ବାହାରିଥେଲ। 27 େସମାେନ ପହଞି ମଣଳୀକୁ ଏକତ କେଲ,
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ପୁଣି, ଈଶର େସମାନଙ ସାଙେର ଥାଇ େଯ ସମସ କାଯ କରିଥେଲ ଓ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପତି ବିଶାସର ଦାର ଫଟାଇ େଦଇଥେଲ, େସହିସବୁ

ବଣନା କେଲ। 28ଆଉ େସମାେନ େସହି ବିଶାସୀମାନଙ ସହିତ ଅେନକ

ଦିନ ପଯ ନ ରହିେଲ।

15ଏଥମ େର େକେତକ େଲାକ ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶରୁ ଆସି ଭାଇମାନଙୁ

ଏହି ଶିକା େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, େମାଶାଙ ବିଧ ଅନୁସାେର ତୁମମାନଙର

ସୁନତ ନ େହେଲ ପରିତାଣ ପାଇ ପାରିବ ନାହ। 2 ଏଥେର ପାଉଲ ଓ

ବଣବାଙର େସମାନଙ ସାଙେର ଅେନକ ବା ଯୁଦ ଓ ବାଦାନୁବାଦ େହବାରୁ

ଭାଇମାେନ ପାଉଲ, ବଣବା ଓ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ ଆଉ େକେତକ ଜଣ

ଏହି ପଶ େଘନି ଯିରୂଶାଲମସ େପରିତ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଆନୁ

େବାଲ ସିର କେଲ। 3 ଅତଏବ ମଣଳୀ େସମାନଙୁ ବାଟ ବଳାଇ ବିଦାୟ

େଦଲା ଉତାେର େସମାେନ େଫୖନୀକିଆ ଓ ଶମିେରାଣ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମନପରିବତନ ବିଷୟ ବଣନା କରି ସମସ ଭାଇମାନଙର

ମହାନନ ଜନାଇେଲ। 4 ପେର େସମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଉପସିତ

େହାଇ ମଣଳୀ ପୁଣି, େପରିତ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ଦାରା ଅଭ ଥନା ପାପ

େହେଲ, ଆଉ ଈଶର େସମାନଙ ସାଙେର ଥାଇ େଯ ସମସ କାଯ କରିଥେଲ,

େସହିସବୁ ବଣନା କେଲ। 5କିନୁ ଫାରୂଶୀଦଳର େକେତକ ଜଣ େଯଉଁମାେନ

ବିଶାସ କରୁଥେଲ ଉଠି କହିେଲ, ଅଣଯିହୁଦୀ ଶିଷ ମାନଙୁ ସୁନତ କରିବା

ଓ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ ଆ ା େଦବା

ଆବଶ କ। 6 ପେର ଏହି ବିଷୟ ଆେଲାଚନା କରିବା ନିମେନ େପରିତ ଓ

ପାଚୀନମାେନ ସମେବତ େହେଲ। 7 ଅେନକ ତକବିତକ େହଲା ଉତାେର

ପିତର ଉଠି େସମାନଙୁ କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆପଣମାେନ ଜାଣନି

େଯ, େମାହର ମୁଖ ଦାରା ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ େଯପରି ସୁସମାଚାର ବାକ

ଶୁଣି ବିଶାସ କରନି, ଏଥପାଇଁ ଅେନକ ଦିନ ପୂେବ ଈଶର ଆପଣମାନଙ

ମ ରୁ େମାେତ ମେନାନୀତ କରିଥେଲ। 8 ସବାନଯ ାମୀ ଈଶର ଆମମାନଙୁ

େଯପରି ପବିତ ଆତା ଦାନ କରିଅଛନି, େସମାନଙୁ ମ େସହିପରି ଦାନ

କରି େସମାନଙ ପକେର ସାକ େଦଇଅଛନି। 9ଆଉ େସ ଆମମାନଙ ଓ

େସମାନଙ ମ େର େକୗଣସି ଦଳେଭଦ ନ ରଖ ବିଶାସ ଦାରା େସମାନଙର

ହୃଦୟ ଶୁଚି କରିଅଛନି। 10 ଏଣୁ େଯଉଁ ଯୁଆଳି ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ
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ଆେମମାେନ ବହିବାକୁ ଅକମ େହଲୁ, େସହି ଜୁଆଳି ଶିଷ ମାନଙ କାନେର

େଦଇ କାହକି ଆପଣମାେନ ଈଶରଙ ପରୀକା କରୁଅଛନି? 11କିନୁ େସମାେନ

େଯପକାର, ଆେମମାେନ ମ େସପକାର ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଅନୁଗହେର ପରିତାଣ

ପାଇବୁ େବାଲ ବିଶାସ କରୁଅଛୁ। 12 ଏଥେର ସଭାସ ସମେସ ନୀରବ

ରହିେଲ, ଆଉ ବଣବା ଓ ପାଉଲଙ ଦାରା ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ଈଶର

େଯ ସମସ ଲକଣ ଓ ଅଦୁତ କମମାନ ସାଧନ କରିଥେଲ, େସମାନଙଠାରୁ

େସଥର ବିବରଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13 େସମାନଙ କଥା େଶଷ େହଲା

ଉତାେର ଯାକୁବ ଉତର େଦଇ କହିେଲ, େହ ଭାଇମାେନ େମାହର କଥା

ଶୁଣନୁ। 14 ଈଶର ଆପଣା ନାମ ନିମେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ଦେଳ

େଲାକ ଗହଣ କରିବା ପାଇଁ କିପକାେର ପଥେମ େସମାନଙ ପତି କୃପାଦୃଷି

କରିଥେଲ, ତାହା ଶିେମାନ ବଣନା କରିଅଛନି। 15 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନଙର

ବାକ ଏହା ସହିତ ମିଶୁଅଛି, େଯପରି େଲଖାଅଛି, 16 “‘ଏଥଉତାେର

ଆେମ ବାହୁଡ଼ିଆସି ଦାଉଦର ପତିତ କୁଟୀର ପୁନଃନିମାଣ କରିବା, ପୁଣି,

ତାହାର ଧଂସସାନସବୁ ପୁନଃନିମାଣ କରି ତାହା ପୁନଃସାପନ କରିବା, 17

େଯପରି ଅବଶିଷ େଲାେକ ଓ େଯ ସମସ ଅଣଯିହୁଦୀ ଆମ ନାମେର ଖ ାତ,

େସମାେନ ପଭୁଙୁ ଅେନଷଣ କରନି, ସବ ସାଧନକତା ପଭୁ ଏହା କହନି। 18

ପାଚୀନକାଳରୁ ଈଶର ଆପଣାର ସମସ କମ ଜଣାଇଛନି।’ (aiōn g165) 19

ଅତଏବ, େମାହର ବିଚାର ଏହି, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ

ଈଶରଙ ପତି େଫରନି, େସମାନଙୁ ଆେମମାେନ ଭାରଗସ କରିବା ନାହ; 20

କିନୁ ପତିମା ସମନୀୟ ଅଶୁଚିତା, େଯୗନକିୟା, ଶାସେରାଧ ଦାରା ମୃତ ପାଣୀ

ଓ ରକରୁ ପୃଥ ରହିବା ନିମେନ ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ େଲଖୁ। 21 କାରଣ

ପାଚୀନକାଳରୁ ପତି ନଗରେର େମାଶାଙର ପଚାରକମାେନ ଅଛନି, େଯଣୁ

ପତି ବିଶାମବାର ଦିନେର ସମାଜଗୃହ ସମୂହେର ତାହାଙ ବ ବସା ପାଠ

କରାଯାଉଅଛି।” 22 େସେତେବେଳ େପରିତ ଓ ପାଚୀନମାେନ ସମସ ମଣଳୀ

ସହିତ ଆପଣାମାନଙ ମ ରୁ େଲାକ, ଅଥା ଭାତୃବୃନଙ ମ େର ଅଗଗଣ

ବଶବା ନାମେର ଖ ାତ ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲାଙୁ ମେନାନୀତ କରି ପାଉଲ ଓ

ବଣବାଙ ସହିତ ଆନିୟଖଆକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିଷତି େନେଲ, 23 ଆଉ,

େସମାେନ େସମାନଙ ହାତେର ଏହା େଲଖ ପଠାଇେଲ, ଆନିୟଖଆ, ସିରିୟା

ଓ କିଲକିୟାସ ଅଣଯିହୁଦୀ ଭାତୃବୃନଙୁ େପରିତ ଓ ପାଚୀନ ଭାତୃବୃନଙର
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ନମସାର। 24ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, ଆେମମାେନ େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ

େକୗଣସି ଆ ା େଦଇ ନାହଁୁ, ଆମମାନଙ ମ ରୁ ଏପକାର େକେତକ େଲାକ

କଥା ଦାରା ଆପଣମାନଙର ମନକୁ ଅସିର କରି ଆପଣମାନଙୁ ବିଚଳିତ

କରିଅଛନି; 25 ଏଥନିମେନ ଆମମାନଙର ପିୟପାତ େଯଉଁ ବଣବା ଓ

ପାଉଲ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମ ନିମେନ ପାଣପଣ କରିଅଛନି,

26 ଆେମମାେନ ଏକମତ େହାଇ େକେତକ େଲାକଙୁ ମେନାନୀତ କରି

େସମାନଙ ସହିତ ଆପଣମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ବିହିତ ବୁଝିଲୁ। 27

ଏଣୁ ଆେମମାେନ ଯିହୂଦା ଓ ଶୀଲାଙୁ ପଠାଇଲୁ, ଏମାେନ ମ ମୁଖେର

ଆପଣମାନଙୁ େସହି ସମସ କଥା ଜଣାଇେଦେବ। 28 କାରଣ ପତିମା

ନିକଟେର ଉତଗୀକୃତ ପସାଦ, ରକ, ଶାସେରାଧ ଦାରା ମୃତ ପାଣୀର

ମାଂସ ଓ େଯୗନକିୟାଠାରୁ ପୃଥ ରହିବା, ଏହି େକେତାଟି ଆବଶ କୀୟ

ବିଷୟ ବ ତୀତ ଆପଣମାନଙ ଉପେର ଆଉ ଅଧକ ଭାର ନ େଦବାକୁ,

ପବିତ ଆତା ଓ ଆମମାନଙ ଦୃଷିେର ଉତମ େଦଖାଗଲା; 29 ଏହିସବୁରୁ

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯତ ସହ ରକା କେଲ ଆପଣମାନଙର ଭଲ େହବ।

ଆପଣମାନଙର ମଙଳ େହଉ। 30 େସମାେନ ବିଦାୟ େହାଇ ଆନିୟଖଆକୁ

ଆସିେଲ ଆଉ ଶିଷ ସମୂହକୁ ଏକତ କରି ପତ ଖଣିକ େଦେଲ। 31 େସମାେନ

ତାହା ପାଠ କରି ଆଶାସନା ପାଇ ଆନନିତ େହେଲ। 32 ପୁଣି, ଯିହୂଦା ଓ

ଶୀଲା ନିେଜ ନିେଜ ମ ଭାବବାଦୀ ଥବାରୁ ଅେନକ କଥା ଦାରା ଭାଇମାନଙୁ

ଉତାହ େଦଇ େସମାନଙୁ ସୁସିର କେଲ। 33ଆଉ େସମାେନ େସଠାେର

େକେତକ କାଳ ରହିଲା ପେର େସମାନଙୁ େପରଣ କରିଥବା େଲାକମାନଙ

ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଭାଇମାନଙଠାରୁ ଶାନିେର ବିଦାୟ େନେଲ, 34

[କିନୁ ଶୀଲା େସଠାେର ରହିବା ଉତମ ମେନ କେଲ।] 35 ପୁଣି, ପାଉଲ

ଓ ବଣବା ଆନିୟଖଆେର ରହି ଅନ ାନ ଅେନକ େଲାକଙ ସହିତ ମ

ପଭୁଙ ବାକ ଶିକା େଦଇ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36

େକେତକ ଦିନ ପେର ପାଉଲ ବଣବାଙୁ କହିେଲ, ଆସ, ଆେମମାେନ େଯଉଁ

ସବୁ ନଗରେର ପଭୁଙର ବାକ ପଚାର କରିଥଲୁ, େସହି ସମସ ନଗରକୁ

ଏେବ ବାହୁଡ଼ିଯାଇ ଭାଇମାନଙୁ ସାକାତ କରି, େସମାେନ କିପକାେର ଅଛନି

େଦଖବା। 37 େସଥେର ମାକ ନାମେର ଖ ାତ େଯାହନଙୁ ମ ସାଙେର

େଘନିଯିବା ପାଇଁ ବଣବାଙର ଇଚା ଥଲା, 38 କିନୁ େସ େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ି
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ପଂଫୂଲଆରୁ ଚାଲ ଆସିଥେଲ ଓ େସମାନଙ ସହିତ କାଯ କୁ ଯାଇ ନ ଥେଲ,

ତାହାଙୁ ସାଙେର େନବାକୁ ପାଉଲ ଉଚି ମେନ କେଲ ନାହ। 39 େସଥେର

େଘାର ବିବାଦ ଘଟିବାରୁ େସମାେନ ପରସରଠାରୁ ପୃଥ େହେଲ, ବଣବା

ମାକଙୁ ସାଙେର େଘନି ଜାହାଜେର ସାଇପ ଦୀପକୁ ଗମନ କେଲ, 40 କିନୁ

ପାଉଲ ଶୀଲାଙୁ ମେନାନୀତ କରି ଭାଇମାନଙ ଦାରା ପଭୁଙ ଅନୁଗହେର

ସମପତ େହାଇ ପସାନ କେଲ, 41ଆଉ େସ ସିରିୟା ଓ କିଲକିୟା େଦଇ

ଯାଉ ଯାଉ ମଣଳୀସମୂହକୁ ସୁସିର କେଲ।

16ପେର ପାଉଲ ଦବୀ ଓ ଲୁସାକୁ ମ ଆସିେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସ ସାନେର

ତୀମଥ ନାମେର ଜେଣ ଶିଷ ଥେଲ, େସ ଜେଣ ବିଶାସିନୀ ଯିହୁଦୀ ମହିଳାର

ପୁତ, କିନୁ ତାହାଙର ପିତା ଜେଣ ଗୀ େଲାକ। 2ଲୁସା ଓ ଇକନୀୟେର ଥବା

ଭାଇମାେନ ତାହାଙ ସୁଖ ାତି କରୁଥେଲ। 3 ତାହାଙୁ ସାଙେର େନଇଯିବାକୁ

ପାଉଲ ଇଚା କେଲ, ଆଉ େସହିସବୁ ଅଞଳେର ଥବା ଯିହୁଦୀମାନଙ େହତୁ

ତାହାଙୁ େଘନିଯାଇ ସୁନତ କେଲ; କାରଣ ତାହାଙର ପିତା ଜେଣ ଗୀ େଲାକ

େବାଲ ସମେସ ଜାଣିଥେଲ। 4 ପୁଣି, େସମାେନ ନଗରସମୂହ େଦଇ ଯାଉ

ଯାଉ ଯିରୂଶାଲମସ େପରିତ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ଦାରା ନିରୂପିତ ଆ ାସବୁ

ପାଳନ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙ ନିକଟେର ସମପଣ କରୁଥେଲ। 5 ଏହି

ପକାେର ମଣଳୀସମୂହ ବିଶାସେର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ େହାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ ାେର

ବୃଦି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 6 େସମାେନ ଏସିଆ େଦଶେର ବାକ ପଚାର

କରିବାକୁ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ନିବାରିତ େହାଇ ଫୁଗିଆ ଓ ଗାଲାତୀୟ

ଅଞଳ େଦଇ ଯାତା କେଲ, 7ଆଉ େସମାେନ ମୂସିଆ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହାଇ ବୀଥୂନିଆ ପେଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଚଷା କେଲ, କିନୁ ଯୀଶୁଙର

ଆତା େସମାନଙୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ନାହ। 8 େସମାେନ ମୂସିଆ ପାଖ େଦଇ

େତାୟା ସହରକୁ ଆସିେଲ। 9ଆଉ ରାତିକାଳେର ପାଉଲ େଗାଟିଏ ଦଶନ

ପାଇେଲ, ମାକିଦନିଆର ଜେଣ ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙୁ ବିନତି କରି କହୁଅଛି,

ମାକିଦନିଆକୁ ପାର େହାଇ ଆସି ଆମମାନଙର ଉପକାର କର। 10 େସ

ଏହି ଦଶନ ପାଇଲା ପେର ଆେମମାେନ ତ କଣା ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା

ପାଇଁ େଚଷା କଲୁ, କାରଣ େସମାନଙ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରିବାକୁ ଈଶର ଆମମାନଙୁ ଆହାନ କରିଅଛନି େବାଲ ଆେମମାେନ

ବୁଝିଲୁ। 11 େତଣୁ େତାୟା ସହରରୁ ଜାହାଜେର ଆେମମାେନ ସଳଖ ପଥେର
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ସାମଥାକୀ ଦୀପକୁ ଓ ପରଦିନ ନିୟାପଲ ସହରକୁ ଗଲୁ, 12 େସଠାରୁ

ଫଲପୀକୁ ଗଲୁ, ଏହା ମାକିଦନିଆ ଅଞଳର ଏକ ପଧାନ ନଗର, ପୁଣି,

େଗାଟିଏ େରାମୀୟ ଉପନିେବଶ; େସହି ନଗରେର ଆେମମାେନ େକେତକ

ଦିନ ରହିଲୁ। 13 ବିଶାମବାର ଦିନେର ଆେମମାେନ ନଗର ଦାରରୁ ବାହାରି

ନଦୀକୂଳକୁ ଗଲୁ, େସଠାେର ପାଥନାର ସାନ ଅଛି େବାଲ ଆେମମାେନ ମେନ

କରିଥଲୁ, ଆଉ ଆେମମାେନ ବସି ସମେବତ େହାଇଥବା ମହିଳାମାନଙ

ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। 14 ପୁଣି, ଥୁୟାଥରା ନଗରର ବାଇଗଣିଆ

ବସ ବିକୟକାରିଣୀ ଲୂଦିଆ ନାମୀ ଜେଣ ମହିଳା, େଯ ଈଶରଭକିନୀ ଥେଲ,

େସ ଆମମାନଙର କଥା ଶୁଣୁଥେଲ। େସ େଯପରି ପାଉଲଙର କହିଥବା

ବିଷୟ ପତି ମେନାେଯାଗ କରନି, ଏଥନିମେନ ପଭୁ ତାହାଙର ହୃଦୟ

ଫଟାଇେଦେଲ। 15 ପୁଣି, େସ ଓ ତାହାଙର ପରିବାର ବାପିଜିତ େହଲା

ଉତାେର େସ ଆମମାନଙୁ ବିନତି କରି କହିେଲ, ଆପଣମାେନ ଯଦି େମାେତ

ପଭୁଙ ନିକଟେର ବିଶସ େବାଲ ବିଚାର କରିଥାଆନି, େତେବ େମାହର

ଗୃହକୁ ଆସି ବାସ କରନୁ; ଆଉ େସ ଆମମାନଙୁ ବା କେଲ। 16 ଦିେନ

ଆେମମାେନ ପାଥନା ସାନକୁ ଯାଉ ଯାଉ େଦୖବ ଆତାବିଷ ଜେଣ ଦାସୀ

ଆମମାନଙୁ େଭଟିଲା, ତାହାର ଭାଗ ଗଣନା ଦାରା ତାହାର କତାମାନଙର

ବହୁତ ଲାଭ େହଉଥଲା। 17 େସ ପାଉଲ ଓ ଆମମାନଙର ପେଛ ପେଛ ଆସି

ଚିତାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏହି ବ କିମାେନ ପରମ ପଧାନ ଈଶରଙର

ଦାସ, େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ପରିତାଣର ପଥ ଜଣାଉଅଛନି। 18 େସ ଅେନକ

ଦିନ ପଯ ନ ଏହା କଲା। କିନୁ ପାଉଲ ବିରକ େହାଇ ବୁଲପଡ଼ି େସହି ଆତାକୁ

କହିେଲ, ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ମଁୁ େତାେତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର

ଆ ା େଦଉଅଛି। ଏଥେର େସ େସହି ମୁହୂତେର ବାହାରିଗଲା। 19 କିନୁ

ତାହାର କତାମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଲାଭର ଆଶା ଚାଲଗଲା େବାଲ େଦଖ

ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ ଧରି େସମାନଙୁ ଛକସାନକୁ ଶାସନକତାମାନଙ ନିକଟକୁ

ଟାଣି େଘନିଗେଲ। 20 ଆଉ େସମାେନ େସମାନଙ ବିଚାରକତାମାନଙ

ନିକଟକୁ ଆଣି କହିେଲ, ଏହି େଲାକଗୁଡ଼ାକ ଯିହୁଦୀ, ଏମାେନ ଆମମାନଙ

ନଗରେର େଗାଳମାଳ କରୁଅଛନି। 21ଆମ େରାମୀୟ େଲାକମାନଙର

େଯଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଗହଣ ବା ପାଳନ କରିବା ବିଧସଙତ ନୁେହଁ, ତାହା

ଏମାେନ ପଚାର କରୁଅଛନି। 22 େସଥେର େଲାକସମୂହ ମ େସମାନଙ
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ବିରୁଦେର ଉଠିେଲ, ପୁଣି, ବିଚାରକତାମାେନ େସମାନଙର ବସ କାଢ଼ିପକାଇ

େସମାନଙୁ େବତାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେଲ। 23 େସମାେନ େସମାନଙୁ

ବହୁତ ପହାର କରାଇଲା ଉତାେର କାରାଗାରେର ନିେକପ କରି େସମାନଙୁ

ସାବଧାନେର ରକା କରିବା ନିମେନ କାରାରକକଙୁ ଦୃଢ଼ ଆ ା େଦେଲ। 24

େସ ଏହି ପକାର ଦୃଢ଼ ଆ ା ପାପ େହାଇ େସମାନଙୁ ଭତର କାରାଗାରେର

ନିେକପ କରି େସମାନଙ ପାଦେର ବଡ଼ କାଠଗଣି ବାନିେଦେଲ। 25 କିନୁ

ପାୟ ମ ରାତେର ପାଉଲ ଓ ଶୀଲା ଈଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା ଓ ସବଗାନ

କରୁଥେଲ, ଆଉ ବନୀମାେନ ଶୁଣୁଥେଲ। 26 େସେତେବେଳ ହଠା ଏପରି

ମହା ଭୂମିକମ େହଲା େଯ, କାରାଗାରର ଭତିମୂଳ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ

ତ କଣା ସମସ ଦାର େଖାଲା େହାଇଗଲା, ପୁଣି, ପେତ କ ଜଣର ବନନ

ଫଟିଗଲା। 27 ଏଥେର କାରାରକକ ନିଦାରୁ ଉଠି କାରାଗାରର ଦାର େଖାଲା

େହବା େଦଖ ବନୀମାେନ ପଳାଇଯାଇଅଛନି େବାଲ ମେନ କରି, ଖଣା ବାହାର

କରି ଆପଣାକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥେଲ। 28କିନୁ ପାଉଲ ଉଚସରେର

ଡାକି କହିେଲ, ଆପଣାର େକୗଣସି କତି କର ନାହ, କାରଣ ଆେମମାେନ

ସମେସ ଏଠାେର ଅଛୁ। 29 େସଥେର େସ ଦୀପ ଆଣିବାକୁ କହି େଡଇଁପଡ଼ି

ଭୟେର ଥରି ଥରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙର ସମୁଖେର ପଡ଼ିଗେଲ, 30ଆଉ

େସମାନଙୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିେଲ, ମହାଶୟମାେନ, ପରିତାଣ ପାଇବା

ନିମେନ େମାେତ କଅଣ କରିବାକୁ େହବ? 31 େସମାେନ କହିେଲ, ପଭୁ

ଯୀଶୁଙଠାେର ବିଶାସ କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ ଏବଂ ତୁମ ସପରିବାର

ପରିତାଣ ପାଇବ। 32ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ଓ ତାହାଙ ଗୃହେର ଥବା

ସମସଙୁ ଈଶରଙ ବାକ କହିେଲ। 33ଆଉ େସ େସମାନଙୁ ରାତିର େସହି

ସମୟେର େଘନିଯାଇ େସମାନଙ ପହାରର କତସବୁ େଧାଇେଦେଲ, ପୁଣି,

େସ ଓ ତାହାଙର ସମେସ େସହିକଣି ବାପିଜିତ େହେଲ। 34 େସଥେର େସ

େସମାନଙୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଘନିଯାଇ ଖାଦ ପରିେବଷଣ କେଲ, ଆଉ

ସମସ ପରିବାର ସହିତ ଈଶରଙଠାେର ବିଶାସ କରି ଅତ ନ ଆନନିତ

େହେଲ। 35 ସକାଳ ହୁଅେନ ବିଚାରକତାମାେନ ପଦାତିକମାନଙୁ ଏହା

କହି ପଠାଇେଲ, େସହି େଲାକମାନଙୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। 36 ଏଥେର କାରାରକକ

ପାଉଲଙୁ ଏହି କଥା କହି ଜଣାଇେଲ, ଆପଣମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦବା ନିମେନ

ବିଚାରକତାମାେନ େଲାକ ପଠାଇଅଛନି। ଏଣୁ ଏେବ ବାହାରି ଆସି ଶାନିେର
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ଚାଲଯାଆନୁ। 37 କିନୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ କହିେଲ, େରାମୀୟ େଲାକ

େଯ ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙର ବିଚାର ନ କରି େସମାେନ ପକାଶେର

ଆମମାନଙୁ ପହାର କଲା ପେର କାରାଗାରେର ପକାଇଅଛନି, ଆଉ ଏେବ

କି େଗାପନେର ଆମମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦଉଅଛ? ତାହା େହବ ନାହ, ମାତ

େସମାେନ ନିେଜ ଆସି ଆମମାନଙୁ ବାହାରକୁ େଘନିଯାଉନୁ। 38 େସଥେର

ପଦାତିକମାେନ ବିଚାରକତାମାନଙୁ ଏହି ସମସ କଥା ଜଣାଇେଲ, ପୁଣି,

େସମାେନ େଯ େରାମୀୟ େଲାକ, ଏହା ଶୁଣି େଲାକମାେନ ଭୟ କେଲ, 39

ଆଉ େସମାେନ ଆସି େସମାନଙୁ ବିନତି କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙୁ ବାହାର

କରି ଆଣି ନଗରରୁ ବାହାରିଯିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ। 40

େସଥେର େସମାେନ କାରାଗାରରୁ ବାହାରିଯାଇ ଲୂଦିଆଙ ଗୃହେର ପେବଶ

କେଲ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ ସାଙେର ସାକାତ କରି େସମାନଙୁ ଉତାହ େଦଲା

ଉତାେର ପସାନ କେଲ।

17ପେର ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଆଂଫପଲ ଓ ଆପେଲାନିଆ ସହରଗୁଡ଼ିକ

େଦଇ ଯାତା କରି େଥସଲନୀକୀ ସହରକୁ ଆସିେଲ; େସଠାେର

ଯିହୁଦୀମାନଙର େଗାଟିଏ ସମାଜଗୃହ ଥଲା। 2ଆଉ ପାଉଲ ଆପଣା ରୀତି

ଅନୁସାେର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଗେଲ, ପୁଣି, ତିେନାଟି ବିଶାମବାର ପଯ ନ

ଶାସର ବାକ େଘନି େସମାନଙୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ, 3 ପୁଣି, ଖୀଷଙର

େଯ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତାନ କରିବା ଆବଶ କ ଥଲା,

ଆଉ େସ େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ େସମାନଙ ନିକଟେର େଘାଷଣା କରୁଅଛନି, େସ

େଯ ଖୀଷ, ଏହାର ସଷ ପମାଣ େଦେଲ। 4 େସଥେର େସମାନଙ ମ ରୁ

େକେତକ ଜଣ ବିଶାସ କରି ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙ ସହିତ େଯାଗ େଦେଲ; ପୁଣି,

ଯିହୁଦୀମତାବଲମୀ ଗୀ ମାନଙ ମ ରୁ ବହୁସଂଖ କ େଲାକ ଓ ଅେନକ ଭଦ

ମହିଳା େସମାନଙ ସହିତ େଯାଗ େଦେଲ। 5କିନୁ ଯିହୁଦୀମାେନ ଈଷାେର

ଜଳିଉଠି ବଜାରର େକେତକ ଦୁଷ େଲାକଙୁ ସାଙେର େଘନି େଲାକଗହଳ

କରି ନଗରେର ଗଣେଗାଳ ଲଗାଇେଦେଲ, ଆଉ ଯାେସାନଙ ଗୃହ ଆକମଣ

କରି େସମାନଙୁ େଲାକମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ େଚଷା

କେଲ। 6 ମାତ େସମାନଙୁ ନ ପାଇବାରୁ େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ େକେତକ

ବିଶାସୀ ଭାଇମାନଙୁ ନଗରର ଶାସନକତାମାନଙ ନିକଟକୁ ଟାଣିଆଣି

ଉଚସରେର ଡାକି କହିେଲ, ଏ େଯଉଁ େଲାକଗୁଡ଼ାକ ଜଗତକୁ ଓଲଟପାଲଟ
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କରିପକାଇେଲଣି, େସମାେନ ଏଠାକୁ ମ ଆସିଅଛନି; େସମାନଙୁ ଯାେସାନ

ଗହଣ କରିଅଛି। 7 ଯୀଶୁ ନାମେର ଆଉ ଜେଣ ରାଜା ଅଛି େବାଲ

କହି ଏମାେନ ସମେସ କାଇସରଙ ଆ ାର ବିରୁଦାଚରଣ କରୁଅଛନି। 8

େସମାନଙର ଏହି କଥା ଶୁଣି େଲାକସମୂହ ଓ ନଗରର ଶାସନକତାମାେନ

ବିଚଳିତ େହେଲ। 9 ପେର େସମାେନ ଯାେସାନ ଓ ତାହାଙ ସଙୀମାନଙଠାରୁ

ଜାମି େନଇ େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 10 ପୁଣି, ଭାଇମାେନ ଅବିଳମେର

ପାଉଲ ଓ ଶୀଲାଙୁ ରାତି ସମୟେର େବରିୟା ନଗରକୁ ପଠାଇେଦେଲ;

େସମାେନ େସହି ସାନେର ପହଞି ଯିହୁଦୀମାନଙ ସମାଜଗୃହକୁ ଗେଲ। 11

େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥବା ଯିହୁଦୀମାନଙଠାରୁ ଏମାେନ ସୁଶୀଳ ଥେଲ।

ଏମାେନ ପୂଣ ଆଗହେର ବାକ ଗହଣ କେଲ, ପୁଣି, ଏହି ସମସ ସତ କି

ନା, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେନ ପତିଦିନ ଶାସ ଅନୁସନାନ କରୁଥେଲ। 12 େତଣୁ

େସମାନଙ ମ ରୁ ଅେନେକ ଓ ଗୀ ମାନଙ ମ ରୁ ଅେନକ ସମାନ ମହିଳା ଓ

ପୁରୁଷ ମ ବିଶାସ କେଲ। 13 କିନୁ େଯେତେବେଳ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର

ଯିହୁଦୀମାେନ ଜାଣିେଲ େଯ, ଈଶରଙ ବାକ ପାଉଲଙ ଦାରା େବରିୟାେର

ସୁଦା ପଚାରିତ େହଉଅଛି, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସ ସାନକୁ ମ ଆସି

େଲାକସମୂହଙୁ ଉେତଜିତ ଓ ବିଚଳିତ କେଲ। 14 େସଥେର ଭାଇମାେନ

ଅବିଳମେର ପାଉଲଙୁ ସମୁଦ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଠାଇେଦେଲ, ଆଉ

ଶୀଲା ଓ ତୀମଥ େସହି ସାନେର ରହିେଲ। 15 କିନୁ େଯଉଁମାେନ ପାଉଲଙୁ

ସାଙେର େଘନିଗେଲ, େସମାେନ ତାହାଙୁ ଆଥନୀ ପଯ ନ ଆଣିେଲ, ଆଉ

ଶୀଲା ଓ ତୀମଥ େଯପରି ଅତି ଶୀଘ ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସନି, ଏହି

ଆ ା ପାଇ େସମାେନ ପସାନ କେଲ। 16ଆଥନୀେର ପାଉଲ େସମାନଙ

ଅେପକାେର ଥବା ସମୟେର େସହି ନଗରକୁ ପତିମାେର ପରିପୂଣ େଦଖ

ତାହାଙ ଆତା ଉତପ େହାଇ ଉଠିଲା। 17 େତଣୁ େସ ସମାଜଗୃହେର ଯିହୁଦୀ

ଓ ଯିହୁଦୀମତାବଲମୀ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ସହିତ, ଆଉ ବଜାର ଛକେର

ପତିଦିନ େଯଉଁମାନଙ ସାଙେର େଦଖା େହଉଥଲା, େସମାନଙୁ ଉପେଦଶ

େଦଉଥେଲ। 18 େସଥେର ଏପିକୂୂରୀୟ ଓ େସାୟିକ ଦଶନଶାସର େକେତକ

ଦାଶନିକ ମ ତାହାଙ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, େକହି

େକହି କହିେଲ, ଏ ବାଚାଳଟା କଅଣ କହିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛି? ଆଉ

େକହି େକହି କହିେଲ, େସ ଅଜଣା େଦବତାମାନଙର ପଚାରକ େହଲା ପରି
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ଜଣାଯାଉଅଛି; କାରଣ େସ ଯୀଶୁ ଓ ପୁନରୁତାନ ବିଷୟକ ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରୁଥେଲ। 19 ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ଆରିୟପାଗକୁ େଘନିଯାଇ

କହିେଲ, ଏହି େଯ ନୂତନ ଶିକା ଆପଣ େଦଉଅଛନି, ତାହା କଅଣ େବାଲ

ଆେମମାେନ ଜାଣି ପାରିବା କି? 20 କାରଣ ଆପଣ େକେତକ ଅଦୁତ ବିଷୟ

ଆମମାନଙ କଣେଗାଚର କରୁଅଛନି; ଅତଏବ ଏହି ସମସ କଥାର ଅଥ

କଅଣ, ଆେମମାେନ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚା କରୁ। 21ଆଥନୀ ସହରର

େଲାକ ସମେସ ଓ େସଠାେର ପବାସୀ ବିେଦଶୀୟମାେନ େକବଳ େକୗଣସି

ନୂତନ କଥା କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହେର କାଳେକପଣ କରୁ

ନ ଥେଲ। 22 ଏଥେର ପାଉଲ ଆରିୟପାଗର ମ ସଳେର ଠିଆ େହାଇ

କହିେଲ, େହ ଆଥନୀ ସହରର େଲାକମାେନ, ଆପଣମାେନ େଯ ସମସ

ବିଷୟେର ବଡ଼ େଦବ ଭକ, ଏହା ମଁୁ େଦଖୁଅଛି। 23 କାରଣ ମଁୁ ଭମଣ

କରିବା ସମୟେର ଆପଣମାନଙର ପୂଜିତ ବସୁସମସ େଦଖୁ େଦଖୁ େଗାଟିଏ

େବଦି ମ େଦଖଲ, ଯାହା ଉପେର ଏହି କଥା େଲଖା େହାଇଅଛି, “ଅ ାତ

େଦବତାଙ ଉେଦଶ େର।” ଅତଏବ, ଆପଣମାେନ ନ ଜାଣି ଯାହାଙର ପୂଜା

କରୁଅଛନି, ମଁୁ ତାହାଙୁ ଆପଣମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର କରୁଅଛି। 24 େଯଉଁ

ଈଶର ଜଗତ ଓ ତନ ସ ସମସ ପଦାଥ ସୃଷି କରିଅଛନି, େସ ସଗ ଓ

ପୃଥବୀର ପଭୁ େହବାରୁ ହସନିମତ ମନିରସମୂହେର ବାସ କରନି ନାହ,

25 କିଅବା ତାହାଙର େକୗଣସି ଅଭାବ ଥବାରୁ ମନୁଷ ହସ ଦାରା େସବିତ

ହୁଅନି ନାହ, େଯଣୁ େସ ସୟଂ ସମସଙୁ ଜୀବନ, ନିଶାସ, ଓ ସମସ ପଦାଥ

ଦାନ କରନି। 26ଆଉ, େସ ପୃଥବୀର ସବତ ବାସ କରିବା ନିମେନ ଏକ

ବ କିଠାରୁ ସମସ ମାନବଜାତି ସୃଷି କରିଅଛନି; େସ େସମାନଙର ନିଦଷ

କାଳ ଓ ନିବାସର ସୀମା ସିର କରିଅଛନି, 27 େସମାେନ େଯପରି ଈଶରଙର

ଅେନଷଣ କରି କାେଳ ଦରାଣି ଦରାଣି ତାହାଙର ଉେଦଶ ପାଇ ପାରନି,

ଯଦ ପି େସ ଆମମାନଙର କାହାରିଠାରୁ ଦୂରେର ନାହାନି। 28 କାରଣ

ତାହାଙଠାେର ଆମମାନଙର ଅସି, ଗତି ଓ ସିତି, େଯପରି ଆପଣମାନଙର

ନିଜ କବିମାନଙ ମ ରୁ ସୁଦା େକେତକ କହିଅଛନି, “କାରଣ ଆେମମାେନ

ମ ତାହାଙ ବଂଶ।” 29 େତେବ, ଆେମମାେନ ଈଶରଙର ବଂଶ େହବାରୁ

ଈଶରଙ ସରୂପକୁ ମନୁଷ ର ଶିଳ ଓ କଳନା ଅନୁସାେର େଖାଦିତ ସଣ କି

େରୗପ କି ପସର ତୁଲ ବୁଝିବା ଆମମାନଙର ଉଚି ନୁେହଁ। 30 ଈଶର
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େସହି ଅ ାନତାର କାଳ ଉେପକା କରିଅଛନି ସତ , କିନୁ ଏେବ େସ ସବତ

ସମସ ମନୁଷ ଙୁ ମନପରିବତନ କରିବା ନିମେନ ଜଣାନି; 31 କାରଣ

େଯଉଁ ଦିନ େସ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ କିଙ ଦାରା ଧାମକତାେର ଜଗତର

ବିଚାର କରିେବ, ଏହିପରି େଗାଟିଏ ଦିନ ସିର କରିଅଛନି, ଆଉ ତାହାଙୁ

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତାପନ କରି ଏହି ବିଷୟେର ସମସଙ ନିକଟେର ପମାଣ

େଦଇଅଛନି। 32 ମୃତମାନଙର ପୁନରୁତାନ କଥା ଶୁଣି େକହି େକହି ପରିହାସ

କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ, ଆେମମାେନ ଆଉ ଥେର

ଆପଣଙଠାରୁ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିବା। 33 ଏହି ପକାେର ପାଉଲ େସମାନଙ

ମ ରୁ ବାହାରିଗେଲ। 34 କିନୁ େକୗଣସି େକୗଣସି େଲାକ ତାହାଙ ସପକ

େହାଇ ବିଶାସ କେଲ; େସମାନଙ ମ େର ଏରିୟପାଗୀୟ ଦିୟନୂସୀୟ,

ଦାମାରି ନାମୀ ଜେଣ ମହିଳା େସମାନଙ ସହିତ ଆଉ େକେତକ େଲାକ

ଥେଲ।

18ଏହି ସମସ ଘଟଣା ପେର ପାଉଲ ଆଥନୀ ସହରରୁ ପସାନ କରି

କରିନ ସହରକୁ ଆସିେଲ। 2ଆଉ, େସ ଆକିଲା ନାମକ ଜେଣ ଯିହୁଦୀଙ

େଦଖାପାଇେଲ, ପନ ସହରେର ତାହାଙ ଜନସାନ; େସ ଅଳ ଦିନ େହଲା

ଆପଣା ସୀ ପୀସିଲା ସହିତ ଇତାଲଆରୁ ଆସିଥେଲ, କାରଣ କାଉଦିଅ ସମସ

ଯିହୁଦୀଙୁ େରାମରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆ ା େଦଇଥେଲ। େସ େସମାନଙ ସହିତ

ସାକାତ କରିବାକୁ ଗେଲ, 3 ପୁଣି, ସମବ ବସାୟୀ ଥବାରୁ େସମାନଙ ସହିତ

ବାସ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ କମ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, କାରଣ ବ ବସାୟେର

େସମାେନ ତମୁ ନିମାଣକାରୀ ଥେଲ। 4 ପୁଣି, ପତି ବିଶାମବାର ଦିନେର

େସ ସମାଜଗୃହେର ଉପେଦଶ େଦଇ ଯିହୁଦୀ ଓ ଗୀ ମାନଙର ବିଶାସ

ଜନାଇବାକୁ େଚଷା କେଲ। 5 େଯେତେବେଳ ଶୀଲା ଓ ତୀମଥ ମାକିଦନିଆରୁ

ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ବାକ ପଚାରେର ନିତାନ ନିବିଷ ଥାଇ,

ଯୀଶୁ େଯ ଖୀଷ ଅଟନି, ଏହା ଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର ସାକ େଦଉଥେଲ।

6 କିନୁ େସମାେନ ପତିେରାଧ ଓ ନିନା କରିବାରୁ େସ ଆପଣା ବସ ଝାଡ଼ି

େସମାନଙୁ କହିେଲ, ଆପଣମାନଙ ରକ ଆପଣମାନଙ ମସକ ଉପେର ବତୁ;

ମଁୁ ନିେଦାଷ; ଏଣିକି ମଁୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବି। 7 େସଥେର େସ

େସ ସାନରୁ ପସାନ କରି ତିତ ଯୂସ ନାମକ ଜେଣ ଈଶରଭକଙ ଗୃହକୁ

ଗେଲ, ତାହା ସମାଜଗୃହକୁ ଲାଗିଥଲା। 8 କିନୁ ସମାଜଗୃହର ଅ କ କୀଷ
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ଏବଂ ସପରିବାର ପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ, ଆଉ କରିନୀୟମାନଙ ମ ରୁ

ଅେନକ ଶୁଣି ବିଶାସ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ ଓ ବାପିଜିତ େହେଲ। 9 ପୁଣି, ପଭୁ

ରାତିେର ଦଶନ ଦାରା ପାଉଲଙୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହ, ନୀରବ ନ ରହି

କଥା କୁହ, 10 କାରଣ ଆେମ ତୁମ ସାଙେର ଅଛୁ, େକୗଣସି େଲାକ ତୁମର

କତି କରିବାକୁ ତୁମକୁ ଆକମଣ କରିବ ନାହ, େଯଣୁ ଆମର ଅେନକ େଲାକ

ଏହି ନଗରେର ଅଛନି।” 11 ପୁଣି, େସ େସମାନଙ ନିକଟେର ଈଶରଙ ବାକ

ଶିକା େଦଇ େଦଢ଼ବଷ େସଠାେର ବାସ କେଲ। 12 କିନୁ ଗାଲେୟା ଆଖାୟା

ଅଞଳର ଶାସନକତା ଥବା ସମୟେର ଯିହୁଦୀମାେନ ପାଉଲଙ ବିରୁଦେର

ଏକମତ େହାଇ ଉଠି ତାହାଙୁ ବିଚାରାସନ ଛାମୁକୁ େଘନିଆସି କହିେଲ, 13

ଏହି େଲାକଟା ବ ବସାର ବିପରୀତ ଭାବେର ଈଶରଙ ଉପାସନା କରିବାକୁ

େଲାକମାନଙୁ ବା କେର। 14 କିନୁ ପାଉଲ ମୁଖ ଫଟାଇ କଥା କହିବାକୁ

ଉଦ ତ ହୁଅେନ, ଗାଲେୟା ଯିହୁଦୀମାନଙୁ କହିେଲ, େକୗଣସି ପକାର

ଅନ ାୟ ବା ଦୁଷମ ଯଦି େହାଇଥାଆନା, େତେବ, େହ ଯିହୁଦୀମାେନ, ଧର

େହାଇ ତୁମମାନଙର କଥା ଶୁଣିବା ଯୁକିସଙତ େହାଇଥାଆନା, 15 ମାତ ଯଦି

ଏହିସବୁ େକବଳ ବାକ , ନାମ ଓ ତୁମମାନଙ ବ ବସା ସମନୀୟ ବିବାଦ

ଅେଟ, େତେବ ତୁେମମାେନ ନିେଜ ତାହା ବୁଝ; ଆେମ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର

ବିଚାରକତା େହବାକୁ ଇଚା କରୁ ନାହଁୁ। 16 ପୁଣି, େସ େସମାନଙୁ ବିଚାରାସନ

ସମୁଖରୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 17 େସଥେର ସମେସ ସମାଜଗୃହର ଅ କ େସାସିନାଙୁ

ଧରି ବିଚାରାସନ ସମୁଖେର ପହାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; କିନୁ ଗାଲେୟା

େସହି ସମସ ବିଷୟେର ଦୃଷି କେଲ ନାହ। 18 ଏହା ଉତାେର ପାଉଲ ଅେନକ

ଦିନ ପଯ ନ େସହି ସାନେର ରହି ଭାଇମାନଙ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ େଘନି

ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସିରିୟା ଅଞଳକୁ ଯାତା କେଲ। ପୀସିଲା ଓ ଆକିଲା ତାହାଙ

ସାଙେର ଗେଲ; ତାଙର େଗାଟିଏ ମାନତ ଥବାରୁ େସ େକେଙୟା ସହରେର

ଆପଣା ମସକ ମୁଣନ କରାଇେଲ। 19 ପେର େସମାେନ ଏଫସକୁ ଆସିେଲ,

ପୁଣି, େସ େସ ସାନେର େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ି ନିେଜ ସମାଜଗୃହେର ପେବଶ

କରି ଯିହୁଦୀମାନଙୁ ଉପେଦଶ େଦେଲ। 20 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ଅଧକ

ସମୟ ରହିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କରେନ େସ ଏକମତ େହେଲ ନାହ, 21ମାତ

େସମାନଙଠାରୁ ବିଦାୟ େଘନି କହିେଲ, ଈଶରଙ ଇଚା େହେଲ ଆଉ ଥେର

ଆପଣମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବି; ପୁଣି, େସ ଏଫସରୁ ପସାନ କେଲ।
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22 କାଇସରିୟାେର ପହଞି େସ ଜାହାଜରୁ ଓହାଇେଲ, ଆଉ ଯାଇ ମଣଳୀକୁ

ନମସାର କରି ଆନିୟଖଆକୁ ଚାଲଗେଲ। 23 େସ ସାନେର େକେତକ ସମୟ

ରହିଲା ପେର େସ ପସାନ କେଲ, ପୁଣି, କମାନେୟ ଗାଲାତୀୟ ଓ ଫୁଗିଆ

ଅଞଳଗୁଡ଼ିକ େଦଇ ଯାତା କରୁ କରୁ ଶିଷ ସମସଙୁ ସୁସିର କରୁଥେଲ। 24

ଇତିମ େର ଆପଲ ନାମକ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ ଏଫସକୁ ଆସିେଲ, ତାହାଙର

ଜନସାନ ଆେଲକଜାଣୀୟ ସହରେର ଥଲା; େସ ସୁବକା ଓ ଧମଶାସେର

ଶକିଶାଳୀ ଥେଲ। 25 ଏହି ବ କି ପଭୁଙ ମାଗ ବିଷୟେର ଶିକା ପାପ

େହାଇଥେଲ, ପୁଣି, ଆତାେର ଉତପ େହାଇ ଯୀଶୁଙ ବିଷୟ ସୂକରୂେପ କହି

ଶିକା େଦଉଥେଲ, କିନୁ େସ େକବଳ େଯାହନଙ ବାପିସ ବିଷୟ ଜାଣିଥେଲ;

26 େସ ସମାଜଗୃହେର ସାହସ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। କିନୁ ପୀସିଲା

ଓ ଆକିଲା ତାହାଙ କଥା ଶୁଣି ତାହାଙୁ ଆପଣାମାନଙ ସାଙେର ରଖ ଅଧକ

ସୂକ ରୂେପ ଈଶରଙ ମାଗ ବିଷୟ ତାହାଙୁ ବୁଝାଇେଦେଲ। 27 େସ ଆଖାୟା

େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚା କରିବାରୁ ଭାଇମାେନ ତାହାଙୁ ଉତାହ େଦଇ

ତାହାଙୁ ଗହଣ କରିବା ନିମେନ ଶିଷ ମାନଙୁ େଲଖେଲ। େସ େସଠାେର

ଉପସିତ େହାଇ, େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ କରିଥେଲ, ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ଦାରା

େସମାନଙର ବହୁତ ଉପକାର କେଲ, 28କାରଣ ଯୀଶୁ େଯ ଖୀଷ, ଏହା

ଧମଶାସ ଦାରା ପମାଣ କରି େସ ପକାଶେର ଶକି ସହିତ ଯିହୁଦୀମାନଙର

ଯୁକିସବୁ ଖଣନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

19ଆପଲ କରିନ ସହରେର ଥବା ସମୟେର ପାଉଲ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞଳ

େଦଇ ଯାତା କରି ଏଫସ ନଗରକୁ ଆସି େକେତକ ଶିଷ ଙ େଦଖାପାଇେଲ।

2 େସ େସମାନଙୁ ପଚାରିେଲ, ବିଶାସ କରିବା ସମୟେର କଅଣ ତୁେମମାେନ

ପବିତ ଆତାଙୁ ପାଇଥଲ? େସମାେନ ତାହାଙୁ ଉତର େଦେଲ, ନା ପବିତ

ଆତା େଯ ଦତ େହାଇଅଛନି, ତାହା ସୁଦା ଆେମମାେନ ଶୁଣି ନାହଁୁ। 3

େତଣୁ େସ ପଚାରିେଲ, େତେବ ତୁେମମାେନ କାହେର ବାପିଜିତ େହାଇଥଲ?

େସମାେନ କହିେଲ, େଯାହନଙ ବାପିସେର। 4 େସଥେର ପାଉଲ କହିେଲ,

େଯାହନ ମନପରିବତନର ବାପିସେର ବାପିସ େଦଇ, ତାହାଙ ପେର େଯ

ଆସିେବ, ତାହାଙଠାେର ଅଥା ଯୀଶୁଙଠାେର ବିଶାସ କରିବାକୁ େହବ େବାଲ

େଲାକମାନଙୁ କହୁଥେଲ। 5 େସମାେନ ଏହା ଶୁଣି ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମେର

ବାପିଜିତ େହେଲ, 6ଆଉ ପାଉଲ େସମାନଙ ଉପେର ହସାପଣ କରେନ
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ପବିତ ଆତା େସମାନଙ ଉପେର ଅବତରଣ କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ନାନା

ଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ଓ ଭାବବାଣୀ ମ କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 7 େସମାେନ

ସମେସ ପାୟ ବାର ଜଣ ପୁରୁଷ ଥେଲ। 8 ପେର େସ ସମାଜଗୃହେର

ପେବଶ କରି ତିନି ମାସ ପଯ ନ ସାହସ ସହିତ ଈଶରଙ ରାଜ ବିଷୟେର

ଉପେଦଶ େଦଇ ବିଶାସ ଜନାଇବାକୁ େଚଷା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 9 କିନୁ

େସେତେବେଳ େକେତକ େଲାକ କଠିନ ଓ ଅବା େହାଇ େଲାକସମୂହ

ସାକାତେର ଏହି ମାଗ ବିଷୟେର ନିନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େସେତେବେଳ

େସ େସମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ଶିଷ ମାନଙୁ ପୃଥ କେଲ, ଆଉ ପତିଦିନ

ତୁରାନର ବିଦ ାଳୟେର ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10ଏହିପରି ଦୁଇ ବଷ

ପଯ ନ ଚାଲଲା; େସଥେର ଏସିଆନିବାସୀ ଯିହୁଦୀ ଓ ଗୀ ସମେସ ପଭୁଙ

ବାକ ଶବଣ କେଲ। 11 ପୁଣି, ଈଶର ପାଉଲଙ ହସ ଦାରା ଅସାମାନ

ଅଦୁତ କାଯ ସାଧନ କରୁଥେଲ, 12 ଏପରିକି ତାହାଙ େଦହରୁ ରୁମାଲ

କିମା ଗାମୁଛା େରାଗୀମାନଙ ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଆେନ େସମାନଙଠାରୁ

େରାଗ ଛାଡ଼ିଯାଉଥଲା ଓ ମନଆତାଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯାଉଥେଲ। 13 କିନୁ

ଭମଣକାରୀ ଯିହୁଦୀ ଭୂତୁଡ଼ିଆମାନଙ ମ ରୁ େକେତକ ଜଣକୁ ଦୁଷ ଆତା

ଲାଗିଥବା େଲାକମାନଙ ଉପେର ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମ ଉଚାରଣ କରିବାକୁ

ପବୃତ େହାଇ କହିେଲ, େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ ପାଉଲ ପଚାର କରୁଅଛନି, ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ତାହାଙର ଆେଦଶ େଦଉଅଛି। 14 ପୁଣି, େସବା ନାମକ ଜେଣ

ଯିହୁଦୀ ପଧାନ ଯାଜକଙର ସାତ ପୁତ ଏହିପରି କରୁଥେଲ। 15 େସଥେର

ମନଆତା େସମାନଙୁ ଉତର େଦଲା, ଆେମ ଯୀଶୁଙୁ ଜାଣୁ ଓ ପାଉଲଙୁ

ଚିହଁୁ; ମାତ ତୁେମମାେନ କିଏ? 16 େସେତେବେଳ ମନଆତା ଲାଗିଥବା

େଲାକଟା େସମାନଙ ଉପରକୁ େଡଇଁପଡ଼ି େସ ଦୁଇ ଜଣଙୁ ପରାସ କରି

େସମାନଙୁ ଏପରି ଆଘାତ କଲା େଯ, େସମାେନ ଉଲଗ ଓ କତବିକତ େହାଇ

େସହି ଘରୁ ବାହାରି ପଳାଇଗେଲ। 17 ଏହି କଥା ଏଫସ ନିବାସୀ ଯିହୁଦୀ

ଓ ଗୀ ସମେସ ଜାଣିେଲ। େସଥେର ସମେସ ଭୀତ େହେଲ, ଆଉ ପଭୁ

ଯୀଶୁଙ ନାମ ମହିମାନିତ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 18 ପୁଣି, ବିଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ

ଅେନେକ ଆସି ଆପଣା ଆପଣା କମ ସୀକାର ଓ ପକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

19ଆଉ ଯାଦୁକିୟା କରୁଥବା ଅେନେକ ଆପଣା ଆପଣା ପୁସକ ଆଣି ଏକତ

କରି ସମସଙ ସାକାତେର େପାଡ଼ିପକାଇେଲ; େସମାେନ େସସବୁର ମୂଲ
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ହିସାବ କରି ତାହା ପଚାଶ ହଜାର ରୂପା ମୁଦା େବାଲ େଦଖେଲ। 20ଏହି

ପକାେର ପଭୁଙର ବାକ ପରାକମେର ବୃଦି ପାଇବାକୁ ଓ ଜୟଯୁକ େହବାକୁ

ଲାଗିଲା। 21 ଏହି ସମସ ବିଷୟ େଶଷ େହଲା ଉତାେର ପାଉଲ ମାକିଦନିଆ

ଓ ଆଖାୟା େଦଇ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମେନ ମନେର ସିର କରି

କହିେଲ େଯ େସଠାକୁ ଗଲା ଉତାେର େମାେତ େରାମକୁ ମ ଯିବାକୁ େହବ।

22 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙର େସବା କରୁଥେଲ, େସମାନଙର ମ ରୁ

ତୀମଥ ଓ ଏରାଷ, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙୁ ମାକିଦନିଆକୁ େପରଣ କରି େସ

ଆେପ କିଛି କାଳ ପଯ ନ ଏସିଆେର ରହିେଲ। 23 ପାୟ େସହି ସମୟେର

ଏହି ମାଗ ବିଷୟେର ମହା ଗଣେଗାଳ ଉଠିଲା। 24 କାରଣ ଦୀମିତୀୟ

ନାମକ ଜେଣ ସଣକାର ଆେତମୀର େରୗପ ମନିର ନିମାଣ କରୁଥଲା, ପୁଣି,

ଶିଳକାରମାନଙର ଯେଥଷ ଲାଭ କରାଯାଉଥଲା। 25 େସ େସମାନଙୁ ଓ

େସହି ବ ବସାୟର କାରିଗରମାନଙୁ ଡାକି କହିଲା, ମହାଶୟମାେନ, ଏହି

ବ ବସାୟ ଦାରା ଆେମମାେନ ଧନ ପାପ େହଉ େବାଲ ଆପଣମାେନ ଜାଣନି;

26ଆଉ ହାତ ତିଆରି େଦବତାମାେନ ଈଶର ନୁହଁନି େବାଲ କହି ଏହି ପାଉଲ

େକବଳ ଏଫସେର ନୁେହଁ, ମାତ ପାୟ ସମସ ଏସିଆେର ବହୁତ େଲାକଙୁ

ମତାଇ ଭୁଲାଇଅଛି, ଏହା ଆପଣମାେନ େଦଖୁଅଛନି ଓ ଶୁଣୁଅଛନି। 27

ଏଥେର େଯ େକବଳ ଆମମାନଙ ଏହି ବ ବସାୟର ଦୁନାମ େହବାର ଆଶଙା

ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ େଯଉଁ ମହାନ େଦବୀ ଆେତମୀଙୁ ସମସ ଏସିଆ ଓ

ଜଗତଯାକ ଉପାସନା କରନି, ତାହା ମନିର ମ ନଗଣ େହାଇପଡ଼ିବାର

ଓ ତାହାଙ ମହିମାର ଗାନି ସୁଦା ଘଟିବାର ଆଶଙା ଅଛି। 28 ଏହି କଥା

ଶୁଣି େସମାେନ େକାଧେର ପରିପୂଣ େହାଇ ଚିତାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

ଏଫସୀୟମାନଙର ଆେତମୀ ମହାେଦବୀ ଅଟନି। 29 ଏଥେର ନଗରଟି

ଗଣେଗାଳେର ପରିପୂଣ େହଲା, ଆଉ େସମାେନ ଏକେଯାଗେର ପାଉଲଙ

ସହଯାତୀ ମାକିଦନିଆର ଗାୟ ଓଆରିସାଖଙୁ ଧରି ବଡ଼ େବଗେର ରଙଭୂମିକୁ

େଦୗଡ଼ିଗେଲ। 30 ଏଥେର ପାଉଲ େଲାକମାନଙ ଭତରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚା

କେଲ, କିନୁ ଶିଷ ମାେନ ତାହାଙୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହ। 31ଆଉ ଏସିଆର

ପଧାନ କମକାରୀମାନଙ ମ ରୁ ସୁଦା େକେତକ ଜଣ ତାହାଙ ବନୁ ଥବାରୁ

େଲାକ ପଠାଇ ରଙଭୂମି ମ କୁ ଦୁଃସାହସ କରି ନ ଯିବାକୁ ତାହାଙୁ ଅନୁେରାଧ

କେଲ। 32 େସେତେବେଳ େକହି େକହି ଏ କଥା, େକହି େକହି ବା େସ କଥା
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କହି ଚିତାର କରୁଥେଲ, କାରଣ ସଭା ଗଣେଗାଳେର ପରିପୂଣ େହାଇଥଲା,

ଆଉ େସମାେନ େଯ କାହକି ଏକତ େହାଇଅଛନି, ତାହା ଅଧକାଂଶ ଜାଣି

ନ ଥେଲ। 33ଆଉ ଯିହୁଦୀମାେନ ଆେଲ ଜାଣରକୁ ଆଗକୁ ବାହାର କରି

ଆଣିବାରୁ େଲାକସମୂହ ମ ରୁ େକହି େକହି ତାହାକୁ ମତାଇେଲ; େସଥେର

ଆେଲ ଜାଣର ହସେର ସେଙତ କରି େଲାକମାନଙ ନିକଟେର େସମାନଙର

ପକ ସମଥନ କରିବାକୁ ଇଚା କଲା। 34 କିନୁ େସ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ େବାଲ

େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଜାଣିେଲ, େସେତେବେଳ ସମେସ ଏକସରେର

ପାୟ ଦୁଇ ଘଣା ପଯ ନ ଚିତାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏଫସୀୟମାନଙର

ଆେତମୀ ମହାେଦବୀ ଅଟନି। 35ପେର ନଗରେବବତା େଲାକସମୂହକୁ

ଶାନ କରାଇ କହିେଲ, େହ ଏଫସୀୟ େଲାକମାେନ, ଏଫସ ନଗରୀ େଯ

ମହାେଦବୀ ଆେତମୀ ଓ ଆକାଶରୁ ପତିତ ପତିମାର ମନିର ପରିଚାରିକା,

ଏହା କିଏ ନ ଜାେଣ? 36 ଅତଏବ ଏହିସବୁ କଥା ଅଖଣନୀୟ େହବାରୁ

ତୁମମାନଙର ଶାନ େହବା ଓ ଅବିେବଚନାେର େକୗଣସି କମ ନ କରିବା

ଉଚିତ। 37 କାରଣ ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ତୁେମମାେନ େଘନି ଆସିଅଛ,

ଏମାେନ ତ ମନିର ଲୁଣନକାରୀ ନୁହଁନି, କିମା ଆମମାନଙ େଦବୀଙ ନିନକ

ନୁହଁନି। 38 ଏଣୁ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦେର ଦୀମିତୀୟର ଓ ତାହାର ସଙୀ

ଶିଳକରମାନଙର େକୗଣସି କଥା ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ବିଚାରାଳୟ ଉନୁକ

ଅଛି ଓ ଶାସନକତାମାେନ ଅଛନି; େସମାେନ ପରସର ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ

କରନୁ। 39 କିନୁ ଯଦି ତୁମମାନଙର ଅନ େକୗଣସି ଦାବି ଥାଏ, େତେବ

ନିୟମିତ ସାଧାରଣ ସଭାେର ତାହାର ମୀମାଂସା େହବ। 40 କାରଣ ପକୃତେର

ଆଜିର ଗଣେଗାଳ େଘନି ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ େହବାର ଆଶଙା

ଅଛି; ଆେମମାେନ ଏହି ଗଣେଗାଳର େକୗଣସି କାରଣ େଦଖାଇ ପାରିବୁ

ନାହ। 41 ଏହା କହି େସ ସଭାସ ସମସଙୁ ବିଦାୟ େଦେଲ।

20 େସହି ଗଣେଗାଳ ବନ େହବା ପେର ପାଉଲ ଶିଷ ମାନଙୁ ଡକାଇ

େସମାନଙୁ ଉତାହ େଦେଲ,ଆଉ େସମାନଙଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇମାକିଦନିଆକୁ

ଯିବା ନିମେନ ପସାନ କେଲ। 2 େସହି ସମସ ଅଞଳ େଦଇ ଯାତା କରି େସ

ଶିଷ ମାନଙୁ ବହୁତ ଉତାହ େଦବା ପେର ଗୀ କୁ ଆସିେଲ। 3 େସ େସହି

ସାନେର ତିନି ମାସ ରହି େଯେତେବେଳ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସିରିୟାକୁ ଯିବାକୁ

େଚଷା କେଲ, େସେତେବେଳ ଯିହୁଦୀମାେନ ପାଉଲଙ ବିେରାଧେର ଷଡ଼ଯନ
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କରିବାରୁ େସ ମାକିଦନିଆ େଦଇ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ନିଷତି କେଲ। 4ଆଉ,

େବରିୟା ନଗରନିବାସୀ ପୁରଙ ପୁଅ େସାପାତ, େଥସଲନୀକୀ ସହରେର

ବିଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ ଆରିସାଖ ଓ େସକୁନ, ଦବୀର ଗାୟ, ତୀମଥ, ଆଉ

ଏସିଆ ପେଦଶର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ ତୁଖକ ଓ ତଫମ ତାହାଙ ସଙେର

ଯାତା କେଲ। 5 ଏମାେନ ସମେସ ପଥମେର ଯାଇ େତାୟା ସହରେର

ଆମମାନଙର ଅେପକା କରୁଥେଲ। 6ଆଉ, ଖମୀରଶୂନ ରୁଟିର ପବ ପେର

ଆେମମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଫଲପୀ ସହରରୁ ଯାତା କଲୁ, ପୁଣି, ପାଞ

ଦିନେର େତାୟାେର େସମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ; ଆେମମାେନ େସହି ସାନେର

ସାତ ଦିନ ରହିଲୁ। 7ଆେମମାେନ ସପାହର ପଥମ ଦିନେର େଯେତେବେଳ

ରୁଟି ଭାଙିବାକୁ ଏକତିତ େହାଇଥଲୁ, ପାଉଲ େସେତେବେଳ ଆରଦିନ ଯିେବ

େବାଲ ଉଦ ତ େହଉଥବାରୁ, େସମାନଙୁ ଉପେଦଶ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ

ଓ ମ ରାତ ଯାଏ ଦୀଘ ଭାଷଣ େଦେଲ। 8 େଯଉଁ ଉପର େକାଠରୀେର

ଆେମମାେନ ଏକତ େହାଇଥଲୁ, େସ ସାନେର ଅେନକ ଦୀପ ଥଲା। 9

ଆଉ, ଝରକା ଉପେର ଇଉତୁଖ ନାମକ ଜେଣ ଯୁବା େଲାକ ବସିଥଲା,

ତାହାକୁ ଭାରୀ ନିଦ ଲାଗୁଥଲା; ପୁଣି, ପାଉଲ ଆପଣା ଉପେଦଶ ଆହୁରି

ଦୀଘ କରିବାରୁ େସ ନିଦା ମଗ େହାଇ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ତେଳ ପଡ଼ିଗଲା,

ଆଉ ତାହାକୁ ଉଠାଇଲା େବଳକୁ, େସ ମୃତ େବାଲ ଜଣାଗଲା। 10 ପାଉଲ

େସଥେର ତଳକୁ ଓହାଇ ଆସି ତାହା ଉପେର ପଡ଼ି ତାହାକୁ ଆଲଙନ କରି

କହିେଲ, େକାଳାହଳ କର ନାହ, କାରଣ ଏହାଠାେର ଜୀବନ ଅଛି। 11 େସ

ପେର ଉପରକୁ ଯାଇ ରୁଟି ଭାଙି େଭାଜନ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ସହିତ

ପଭାତ େହବା ପଯ ନ ବହୁତ କଥାବାତା କରି ପସାନ କେଲ। 12ଆଉ

େସମାେନ େସହି ଯୁବାକୁ ଜୀବିତ ପାଇ ଅତ ନ ଆଶାସନା ପାଇେଲ। 13 କିନୁ

ଆେମମାେନ ଆେଗ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଆସ ସହରକୁ ଯାତା କଲୁ, େସଠାରୁ

ପାଉଲଙୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ମେନ କରିଥଲୁ, କାରଣ ସଳ ପଥେର ଯିବା ପାଇଁ

େସ ନିେଜ ଇଚା କରି େସପକାର ସିର କରିଥେଲ। 14 େଯେତେବେଳ େସ

ଆମମାନଙୁ ଆସ େର େଭଟିେଲ, ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ େଘନି ମିତୁଲୀନୀ

ସହରକୁ ଆସିଲୁ, 15ଆଉ େସହି ସାନରୁ ଜାହାଜ ଫଟାଇ ଆେମମାେନ

ପରଦିନ ଖୀୟ ଦୀପ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହଲୁ, ଦିତୀୟ ଦିନେର ଜାହାଜ

ସାମ ଦୀପେର ଲଗାଇଲୁ ଓ ଆରଦିନ ମୀଲୀତ ସହରେର ପହଞିଲୁ। 16
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କାରଣ ପାଉଲଙ ଏସିଆେର େଯପରି ସମୟ େକପଣ କରିବାକୁ ନ ପେଡ଼,

ଏଥପାଇଁ େସ ଏଫସ ଛାଡ଼ି ଯାତା କରିବାକୁ ସିର କରିଥେଲ, େଯଣୁ ସମବ

େହେଲ େପଣିକଷ ଦିନେର ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଉପସିତ େହବା ପାଇଁ

େସ ଚଞଳ େହଉଥେଲ। 17 ମୀଲୀତରୁ େସ ଏଫସ ସହରକୁ େଲାକ

ପଠାଇ ମଣଳୀର ପାଚୀନମାନଙୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଡକାଇ ଆଣିେଲ। 18

େସମାେନ ତାହାଙ ନିକଟେର ଉପସିତ ହୁଅେନ, େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

ଏସିଆେର ପଦାପଣ କରିବାର ପଥମ ଦିନଠାରୁ ମଁୁ ସମସ ସମୟ ତୁମମାନଙ

ମ େର କିପରି ଆଚରଣ କଲ, 19 ଅଶୁପାତ ସହିତ ସମୂଣ ନମ ମନେର

ଯିହୁଦୀମାନଙର ନାନା ଷଡ଼ଯନ େହତୁ, େମାେତ େଯ େଯ ପରୀକା ଘଟୁଥଲା,

େସହିସବୁ ମ େର କିପରି ପଭୁଙ େସବା କରୁଥଲ, 20 କିପରି େକୗଣସି

ହିତକର ବିଷୟ ତୁମମାନଙ ପାଖେର ଜଣାଇବାକୁ ପୁଣି, ପକାଶେର ଓ ଘେର

ଘେର ତୁମମାନଙୁ ଶିକା େଦବାକୁ ସଙୁଚିତ ନ େହାଇ, 21ଈଶରଙ ପତି ମନ

ପରିବତନ ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ପତି ବିଶାସ ବିଷୟେର

ଯିହୁଦୀ ଓ ଗୀ ମାନଙ ପାଖେର ସାକ େଦଉଥଲ, ତାହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ।

22 ଏେବ େଦଖ, ମଁୁ ଆତାେର େପରଣା ପାଇ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଉଅଛି,

େସ ସାନେର େମା ପତି କଅଣ ସବୁ ଘଟିବ, ତାହା ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ; 23 େମା

ପାଇଁ େଯ ବନନ ଓ େକଶ ରହିଅଛି, େକବଳ ଏତିକି ଜାେଣ, ଏହା ପବିତ

ଆତା ନଗେର ନଗେର ସାକ େଦଉଅଛନି। 24 କିନୁ ମଁୁ େଯପରି େମାହର

ନିରୂପିତ ପଥର େଶଷ ଯାଏ େଦୗଡ଼ି ପାେର, ଆଉ ଈଶରଙ ଅନୁଗହର

ସୁସମାଚାର ପକେର ସାକ େଦବା ନିମେନ ଯୀଶୁଙଠାରୁ େଯଉଁ େସବାର

କାଯ ପାଇଅଛି, ତାହା େଯପରି ସମୂଣ କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣା

ପାଣକୁ ପିୟ ାନ ନ କରି ତାହା େଛାଟ ମେନ କରୁଅଛି। 25 ପୁଣି, ଏେବ

େଦଖ, େଯଉଁମାନଙ ମ େର ମଁୁ ଈଶରଙ ରାଜ େଘାଷଣା କରୁ କରୁ ଭମଣ

କଲ, ଏପରି େଯ ତୁେମମାେନ ସମେସ, ଆଉ େମାହର ମୁଖ େଦଖବ ନାହ

େବାଲ ମଁୁ ଜାେଣ। 26 ଏେହତୁରୁ ମଁୁ େଯ ପେତ କଙ ରକର ଦାୟିତରୁ

ନିେଦାଷ, ମଁୁ ଆଜି ଏହି ସାକ ତୁମମାନଙୁ େଦଉଅଛି। 27 ମଁୁ ଈଶରଙ

ସଙଳ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇବାକୁ ସଙୁଚିତ େହାଇ ନ ଥଲ। 28 ତୁେମମାେନ

ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର, ଆଉ େଯଉଁ ମଣଳୀକୁ ଈଶର ଆପଣା ନିଜ ରକେର

କୟ କରିଅଛନି, ତାହାଙର େସହି ମଣଳୀକୁ ପତିପାଳନ କରିବା ନିମେନ,
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ପବିତ ଆତା େଯ ତୁମମାନଙୁ ସମସ ପଲ ମ େର ଅ କ ସରୂପ ନିଯୁକ

କରିଅଛନି, େସମାନଙ ବିଷୟେର ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ। 29 େମାହର

ପସାନ ପେର ନିଷୁର ବାଘଗୁଡ଼ାକ େଯ ତୁମମାନଙ ମ େର ପେବଶ କରି ପଲ

ପତି ଦୟାହୀନ ବ ବହାର କରିେବ, 30 ପୁଣି, େଲାେକ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ

ସୁଦା ଉଠି ଶିଷ ମାନଙୁ ଆପଣାମାନଙ ପଛେର ଟାଣିେନବା ପାଇଁ ବିପରୀତ

କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିେବ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ। 31 ଅତଏବ ତୁେମମାେନ ଜାଗି ରୁହ,

ଆଉ ମଁୁ ତିନି ବଷ ପଯ ନ ଦିବାରାତ େଲାତକ ସହିତ ପେତ କ ଜଣକୁ

େଚତନା େଦବାକୁ େଯ ବନ କରି ନ ଥଲ, ଏହା ମେନ ପକାଅ। 32 ମଁୁ ଏେବ

ତୁମମାନଙୁ ଈଶରଙଠାେର ଓ ତାହାଙ ଅନୁଗହର ବାକ ନିକଟେର ସମପଣ

କରୁଅଛି, େସ ତୁମମାନଙୁ ନିଷାବାନ କରିବା ନିମେନ ଓ ପବିତୀକୃତ ସମସଙ

ମ େର ଅଧକାର େଦବା ନିମେନ ସମଥ ଅଟନି। 33ମଁୁ କାହାରି ରୂପା କି ସୁନା

କି ବସ େଲାଭ କରି ନ ଥଲ। 34 େମାହର ଏହି ହାତ ଦୁଇଟି େଯ େମାହର ଓ

େମା ସଙୀମାନଙର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମେନ େସବା କରିଆସୁଅଛି, ନିେଜ ଏହା

ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 35 ଏହି ପକାେର ପରିଶମ କରି ଦୁବଳମାନଙୁ ସାହାଯ

କରିବା, ପୁଣି, “ଗହଣ କରିବା ଅେପକା ଦାନ କରିବା ଅତି ଉତମ,” ଏହି

େଯଉଁ କଥା ପଭୁ ଯୀଶୁ ସୟଂ କହିଅଛନି, ତାହା ସରଣ କରିବା ତୁମମାନଙର

େଯ ଉଚିତ, ଏହି ସମସ ବିଷୟେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଆଦଶ େଦଖାଇଅଛି। 36

ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ପେର, େସ ଆଣୁପାତି େସ ସମସଙ ସହିତ ପାଥନା

କେଲ। 37ଆଉ େସମାେନ ଅତ ନ େରାଦନ କରି ପାଉଲଙ ଗଳା ଧରି

ତାହାଙୁ ଚୁମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 38 େସମାେନ ତାହାଙ ମୁଖ ପୁଣି, ଆଉ

ଥେର େଦଖେବ ନାହ େବାଲ ପାଉଲ େଯ କଥା କହିଥେଲ, େସଥପାଇଁ

ବିେଶଷ ରୂେପ ଦୁଃଖ କେଲ। ପେର େସମାେନ ତାହାଙୁ ଜାହାଜ ପଯ ନ

େଘନିଗେଲ।

21 େସମାନଙଠାରୁ ବିଦାୟ େନଇ ଆେମମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ସିଧା

ବାଟେର େକା ଦୀପକୁ ଆସିଲୁ, ପରଦିନ େରାଦା ଦୀପକୁ, ପୁଣି, େସ ସାନରୁ

ପାତାରା ସହରକୁ ଆସିଲୁ। 2 େସଠାେର ଆେମମାେନ େଫୖନୀକିଆକୁ ପାର

େହାଇ ଯାଉଥବା େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ପାଇ େସଥେର ଚଢ଼ି ଯାତା କଲୁ। 3

ପେର ସାଇପ ଦୀପ େଦଖବା ମାେତ ଆେମମାେନ ବାମ ପାଖ ଛାଡ଼ି ସିରିୟା

ଅଞଳକୁ ଯାତା କରି େସାର ସହରେର ଉପସିତ େହଲୁ, କାରଣ େସଠାେର
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ଜାହାଜରୁ ମାଲପତ ଖଲାସ କରିବାର ଥଲା। 4 େସଠାେର ଶିଷ ମାନଙୁ

େଖାଜି, େସମାନଙ ସାକାତ ପାଇ ସାତ ଦିନ ରହିଲୁ; ପୁଣି, େଯପରି ପାଉଲ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ପଦାପଣ ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ଆତାଙ

ଦାରା ତାହାଙୁ କହିେଲ। 5ଆେମମାେନ ସାତ ଦିନ ରହିଲା ଉତାେର, େସହି

ସାନରୁ ଯାତା କଲୁ, ପୁଣି, େସମାେନ ସମେସ ସୀ ଓ ପିଲାପିଲଙ ସହିତ

ଆମମାନଙୁ ନଗରର ବାହାର ପଯ ନ ଛାଡ଼ିବା ନିମେନ ଆସିେଲ, 6ଆଉ

ଆେମମାେନ ସମୁଦକୂଳେର ଆଣୁପାତି ପାଥନା କଲୁ, ପୁଣି, ପରସରଠାରୁ

ବିଦାୟ େନଲୁ; ପେର ଆେମମାେନ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ିଲୁ, ଆଉ େସମାେନ

ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଗେଲ। 7 େସାରରୁ ଆେମମାେନ ଜଳଯାତା େଶଷ କରି

ତଲମାଇ ପେଦଶେର ପହଞିଥଲୁ ଓ ଭାଇମାନଙୁ ନମସାର କରି, େଗାଟିଏ

ଦିନ େସମାନଙ ସହିତ ରହିଲୁ। 8 ପରଦିନ ଆେମମାେନ କାଇସରିୟାକୁ

ପସାନ କଲୁ। ଆଉ ସାତ ଜଣଙ ମ େର ଅନଗତ, ସୁସମାଚାର ପଚାରକ

ଫଲପଙ ଗୃହେର ପେବଶ କରି ତାହାଙ ସାଙେର ରହିଲୁ। 9 ତାହାଙର ଚାରି

ଜଣ କୁମାରୀ କନ ା, ଭାବବାଦିନୀ ଥେଲ। 10ଆେମମାେନ େସହି ସାନେର

ଅେନକ ଦିନ ରହିଲା ପେର ଆଗାବ ନାମକ ଜେଣ ଭାବବାଦୀ ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶରୁ ଆସିେଲ। 11 େସ ପାଉଲଙ କଟି ବନନ େଘନି ଆପଣା ହସପାଦ

ବନନ କରି େସ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ପବିତ ଆତା ଏହା

କହନି, ଏହି କଟିବନନର ଅଧକାରୀଙୁ ଯିରୂଶାଲମ ନିବାସୀ ଯିହୁଦୀମାେନ

ଏହିପରି ବାନି ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ହସେର ସମପଣ କରିେବ। 12 ଏହି ସମସ

କଥା ଶୁଣି ଆେମମାେନ ଓ େସହି ସାନର େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବିନତି କଲୁ। 13 ପାଉଲ େସଥେର ଉତର େଦେଲ,

ତୁେମମାେନ କନନ କରି ଓ େମାହର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀଣ କରି କଅଣ କରୁଅଛ?

କାରଣ ମଁୁ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମ ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର େକବଳ ବନା

େହବାକୁ ପସୁତ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ମରିବାକୁ ସୁଦା ପସୁତ ଅଛି। 14 େସ ନ

ମାନିବାରୁ ଆେମମାେନ କାନ େହାଇ କହିଲୁ, ପଭୁଙର ଇଚା ସଫଳ େହଉ।

15ଆେମମାେନ ଏହି ସମସ ଦିନ ଉତାେର ଜିନିଷପତ େନଇ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ଯାତା କଲୁ। 16 ପୁଣି, ଆମମାନଙ ସାଙେର କାଇସରିୟାରୁ ମ

େକେତକ ଜଣ ଶିଷ ଗେଲ; େସମାେନ ସାଇପ ର ମନାେସାନ ନାମକ ଜେଣ

ପୁରୁଣା ଶିଷ ଙୁ ସାଙେର ଆଣିେଲ, ତାହାଙ ଘେର ଆମମାନଙର ରହିବାର
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ଥଲା। 17 ଆେମମାେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ପହଞେନ ଆମମାନଙୁ

ବିଶାସୀ ଭାଇମାେନ ଆନନେର ଗହଣ କେଲ। 18 ତହ ଆରଦିନ ପାଉଲ

ଆମମାନଙ ସହିତ ଯାକୁବଙ ଗୃହକୁ ଗେଲ, ଆଉ େସ ସାନେର ସମସ

ପାଚୀନ ଉପସିତ େହେଲ। 19 େସ େସମାନଙୁ ନମସାର କଲା ଉତାେର,

ଈଶର ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର େଯଉଁ ସବୁ କାଯ ତାହାଙ େସବା ଦାରା

ସାଧନ କରିଥେଲ, େଗାଟି େଗାଟି କରି େସହିସବୁ େସମାନଙ ନିକଟେର ବଣନା

କେଲ। 20 େସମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଈଶରଙ ମହିମା ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଭାଇ, ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର େଯ

େକେତ ସହସ ବିଶାସ କରିଅଛନି, ଏହା ତୁେମ େଦଖୁଅଛ, େସ ସମେସ

େମାଶାଙ ବ ବସା ପକେର ଉ େଯାଗୀ। 21ପୁଣି, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର

ବାସକାରୀ ସମସ ଯିହୁଦୀଙ ନିଜ ନିଜ ଶିଶୁମାନଙୁ ସୁନତ ନ କରିବାକୁ ଓ

ବିଧବିଧାନ ଅନୁସାେର ନ ଚଳିବାକୁ କହି, େମାଶାଙ ବ ବସା ପରିତ ାଗ

କରିବା ନିମେନ ତୁେମ େଯ େସମାନଙୁ ଶିକା େଦଇଥାଅ, ତୁମ ବିଷୟେର

ଏହି ସମାଦ େସମାେନ ପାଇଅଛନି। 22 େତେବ କଅଣ କରାଯାଏ? ତୁେମ

ଆସିଅଛ େବାଲ େସମାେନ ଅବଶ ଶୁଣିେବ। 23 ଏଣୁ ଆେମମାେନ ତୁମଙୁ

ଯାହା କହୁଅଛୁ, ତାହା କର। ଆମମାନଙ ପାଖେର ଚାରି ଜଣ େଲାକ ଅଛନି,

େସମାେନ େଗାଟିଏ ବତ େନଇଅଛନି; 24 େସମାନଙୁ େନଇ େସମାନଙ

ସହିତ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କର, ଆଉ େସମାନଙ ମସକ ମୁଣନର ବ ୟ ଭାର

ବହନ କର, ତାହାେହେଲ େସମାେନ ତୁମ ବିଷୟେର େଯଉଁ ସବୁ ସମାଦ

ପାଇଅଛନି, େସଥେର େଯ କିଛି ସତ ନାହ, ବରଂ ତୁେମ େଯ ନିେଜ ସୁଦା

େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ କରି ଆଚରଣ କରୁଅଛ, ଏହା ସମେସ ଜାଣିେବ।

25 କିନୁ େଯଉଁ ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ବିଶାସ କରିଅଛନି, େସମାନଙ ସମନେର

ପତିମା ନିକଟେର ଉତଗୀକୃତ ଜିନିଷ, ରକ, ଶାସେରାଧ ଦାରା ମୃତ ପାଣୀର

ମାଂସ ଆଉ େଯୗନକିୟାଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦୂେରଇ ରଖବା େଯ ଉଚିତ,

ଆେମମାେନ ଏହା ବିଚାର କରି େଲଖଅଛୁ। 26 ପାଉଲ େସଥେର େସହି

େଲାକମାନଙୁ େନଇ ପରଦିନ େସମାନଙ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରି ମନିର

ଭତେର ପେବଶ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ପେତ କଙ ନିମେନ େନୖେବଦ

ଉତଗ େହବା ପଯ ନ େଶୗଚକମେର େକେତ ଦିନ ଲାଗିବ, ତାହା ଜଣାଇ

େଦେଲ। 27 େସହି ସାତ ଦିନ ପାୟ ସମୂଣ ହୁଅେନ, ଏସିଆର ଯିହୁଦୀମାେନ
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ମନିରେର ତାହାଙୁ େଦଖ େଲାକସମୂହକୁ ଉେତଜିତ କେଲ, ପୁଣି, ତାହାଙୁ

ଧରି ଚିତାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 28 େହ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ,

ସାହାଯ କର; ସବୁ ସାନେର େଯଉଁ େଲାକଟା ଆମମାନଙର ଜାତି, େମାଶାଙ

ବ ବସା ଓ ଏହି ସାନ ବିପକେର ସମସଙୁ ଶିକା ଦିଏ, େସ ଏହି; େସ ଆହୁରି

ମ ଗୀ ମାନଙୁ ସୁଦା ମନିର ଭତରକୁ ଆଣି ଏହି ପବିତ ସାନକୁ ଅଶୁଚି

କରୁଅଛି। 29 କାରଣ ପୂେବ େସମାେନ ନଗର ମ େର ପାଉଲଙ ସାଙେର

ଏଫସବାସୀ ତଫମଙୁ େଦଖଥେଲ, ଆଉ ପାଉଲ ହ ତାହାଙୁ ମନିର ଭତରକୁ

ଆଣିଥେବ େବାଲ ଅନୁମାନ କରୁଥେଲ। 30 ଏଥେର ନଗରସାରା ଚହଳ

ପଡ଼ିଗଲା, େଲାକମାେନ ଏକାଠି େଦୗଡ଼ିେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ପାଉଲଙୁ ଧରି

ମନିର ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ; ଆଉ େସହିକଣି ଦାରସବୁ ବନ କରାଗଲା।

31 ପୁଣି, ତାହାଙୁ େସମାେନ ମାରିପକାଇବା ପାଇଁ େଚଷା କରେନ ସମସ

ଯିରୂଶାଲମ ଗଣେଗାଳେର ପରିପୂଣ େହାଇଅଛି େବାଲ େସୖନ ଦଳର ସହସ

େସନାପତିଙ ନିକଟକୁ ସମାଦ ଆସିଲା। 32ଏଥେର େସ େସହିକଣି େସୖନ ଓ

ଶତେସନାପତିମାନଙୁ େନଇ େସମାନଙ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଗେଲ। େସମାେନ

ସହସେସନାପତି ଓ େସୖନ ମାନଙୁ େଦଖ ପାଉଲଙୁ ପହାର କରିବା ବନ

କେଲ। 33 େସେତେବେଳ ସହସେସନାପତି ପାଖକୁ ଆସି ତାହାଙୁ ଧରି

ଦୁଇଟା ଜଞିରେର ବାନିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେଲ, ପୁଣି, େସ କିଏ ଓ କଅଣ

କରିଅଛି େବାଲ ପଚାରିେଲ। 34 େସଥେର େଲାକମାନଙ ମ ରୁ େକହି

ଏ କଥା, େକହି େକହି େସକଥା କହି ଚିତାର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଆଉ,

େସ ଗଣେଗାଳର କାରଣ ନିଶୟରୂେପ କିଛି ଜାଣି ନ ପାରିବାରୁ, ତାହାଙୁ

ଗଡ଼କୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 35 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସ

େସାପାନ ଉପରକୁ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ େଲାକସମୂହର ଉଗତା େହତୁ

େସୖନ ମାନଙୁ ତାହାଙୁ େବାହି େନଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, 36 କାରଣ ତାହାଙୁ

ବଧ କର େବାଲ ଅସଂଖ େଲାକ ପଛେର ଯାଉ ଯାଉ ଚିତାର କରୁଥେଲ।

37 େସମାେନ ପାଉଲଙୁ ଗଡ଼ ଭତରକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଚଷା କରିବା

ସମୟେର, େସ ସହସେସନାପତିଙୁ କହିେଲ, ମଁୁ ଆପଣଙୁ କିଛି କହିପାେର

କି? େସଥେର େସ କହିେଲ ତୁେମ କି ଗୀ ଜାଣ? 38 େତେବ, ଏଥପୂେବ

େଯଉଁ ମିସରୀୟ େଲାକ ବିେଦାହ ଲଗାଇ ଚାରି ହଜାର ଡକାଇତମାନଙୁ

ପାନରରୁ େଘନିଯାଇଥେଲ, ତୁେମ କି େସହି ନୁହଁ? 39 େସଥେର ପାଉଲ
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କହିେଲ, ମଁୁ ତ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ, କିଲକିୟା ଅଞଳର, ତାଷ ନାମକ ଏକ ପସିଦ

ସହରର ନାଗରିକ; ଏହି େଲାକମାନଙୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି

େଦବା ନିମେନ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି। 40 େସ ଅନୁମତି େଦବାରୁ

ପାଉଲ େସାପାନେର ଠିଆ େହାଇ େଲାକମାନଙୁ ହସ ଦାରା ସେଙତ କେଲ;

ଆଉ ସମେସ ନୀରବ େହଲା ଉତାେର େସ ଏବୀ ଭାଷାେର େସମାନଙୁ

କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ,

22ଭାଇମାେନ ଓ ପିତାମାେନ, ମଁୁ ଆପଣମାନଙ ନିକଟେର ବତମାନ େଯଉଁ

ଆତପକ ସମଥନର କଥା କହୁଅଛି, ତାହା ଶୁଣନୁ। 2 େସ ଏବୀ ଭାଷାେର

େସମାନଙ ନିକଟେର କଥା କହୁଅଛନି ଶୁଣି େସମାେନ ଅଧକ ନୀରବ େହାଇ

ରହିେଲ। 3 େସଥେର େସ କହିେଲ, ମଁୁ ଜେଣ ଯିହୁଦୀ, କିଲକିୟାର ତାଷେର

େମାହର ଜନ, କିନୁ ଏହି ନଗରେର ମଁୁ ଲାଳିତ ପାଳିତ େହାଇଅଛି, ଆମମାନଙ

ପିତୃପୁରୁଷଙ ବ ବସାର ସୂକ ନିୟମ ଅନୁସାେର ଗମଲୀେୟଲଙ ଚରଣ

ତେଳ ବସି ଶିକା ପାଇଅଛି; ସମେସ ଆଜି ଆପଣମାେନ େଯପରି ଉ େଯାଗୀ

ଅଟନି, ଈଶରଙ ପକେର ମଁୁ ମ େସହିପରି ଉେ ଯାଗୀ ଥଲ; 4 ମଁୁ ଏହି

ମାଗର ପୁରୁଷ ଓ ସୀ ଉଭୟଙୁ ବାନି କାରାଗାରେର ପକାଇ ମୃତୁ ପଯ ନ

ତାଡ଼ନା କରୁଥଲ। 5 ଏହି ବିଷୟେର ମହାଯାଜକ ଓ ପାଚୀନବଗ ସମେସ

େମାହର ସାକୀ; ମଁୁ େସମାନଙଠାରୁ ଭାଇମାନଙ ନିକଟକୁ ପତ ଗହଣ କରି,

ଦେମଶକେର ଥବା େଲାକମାେନ େଯପରି ଶାସି ପାଆନି, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ

ସୁଦା ବାନି ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଆଣିବା ନିମେନ େସ ସାନକୁ ଯାଉଥଲ। 6

କିନୁ ମଁୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେମଶକ ସହରର ନିକଟବତୀ ହୁଅେନ ହଠା ପାୟ

ମ ାହ ସମୟେର େମାହର ଚାରିଆେଡ଼ ଆକାଶରୁ ମହା ଆେଲାକ ଚମକି

ଉଠିଲା। 7 ମଁୁ େସଥେର ଭୂମିେର ପଡ଼ିଗଲ, ଆଉ େମା ପତି ଉକ ଏହି ବାଣୀ

ଶୁଣିଲ, “ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, ଆମମାନଙୁ କାହକି ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ?” 8 ମଁୁ

ଉତର େଦଲ, ପଭୁ, ଆପଣ କିଏ? େସଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁେମ

େଯଉଁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆେମ େସହି।” 9 େଯଉଁମାେନ

େମା ସାଙେର ଥେଲ, େସମାେନ େସହି ଆେଲାକ େଦଖେଲ ସତ , କିନୁ

େଯ େମାେତ କଥା କହିେଲ, େସମାେନ ତାହାଙ ସର ଶୁଣିେଲ ନାହ। 10

େସଥେର ମଁୁ କହିଲ, ପଭୁ ମଁୁ କଅଣ କରିବି? ପୁଣି, ପଭୁ େମାେତ କହିେଲ,

“ଉଠ, ଦେମଶକକୁ ଯାଅ, ଆଉ େଯ ସମସ କମ ସାଧନ କରିବା ନିମେନ
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ତୁମ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଅଛି, େସ ସବୁ ତୁମକୁ େସଠାେର କୁହାଯିବ।” 11 ମଁୁ

େସହି ଆେଲାକର େତଜ େହତୁ େଦଖ ନ ପାରିବାରୁ, େମା ସାଙେର ଥବା

େଲାକମାନଙ ଦାରା ଚାଳିତ େହାଇ ଦେମଶକକୁ ଆସିଲ। 12 େସହି ସାନେର

ଥବା ସମସ ଯିହୁଦୀଙ ନିକଟେର ସୁଖ ାତିସମନ ହନନୀୟ ନାମକ ବ ବସା

ଅନୁସାେର ଜେଣ ଭକ େଲାକ, 13 େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ

େମାେତ କହିେଲ, ଭାଇ ଶାଉଲ, ଦୃଷିପାପ ହୁଅ। େସହି ମୁହୂତେର ମଁୁ ତାହାଙ

ପତି ଦୃଷିପାତ କଲ। 14 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, ଆମମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷଙର

ଈଶର ତାହାଙ ଇଚା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ େସହି ଧାମକ ବ କିଙୁ େଦଖବା

ପାଇଁ ପୁଣି, ତାହାଙ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛନି, 15

କାରଣ ତୁେମ ଯାହା ଯାହା େଦଖଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ, େସହିସବୁ ବିଷୟେର

ସମସ େଲାକଙ ସମୁଖେର ସାକୀ େହବ। 16ଆଉ ତୁେମ ଏେବ କାହକି

ବିଳମ କରୁଅଛ? ଉଠ, ବାପିଜିତ ହୁଅ, ପୁଣି, ତାହାଙ ନାମେର ପାଥନା କରି

ନିଜ ପାପସବୁ େଧାଇ ପକାଅ। 17 ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ

େଫରିଆସି ମନିରେର ପାଥନା କରୁଥବା ସମୟେର ମୂଚତ େହାଇ ତାହାଙୁ

ଦଶନ କଲ। 18 େସ େମାେତ କହିେଲ, “ବିଳମ ନ କରି ଶୀଘ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରରୁ ବାହାରିଯାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଆମ ବିଷୟେର ତୁମର ସାକ

ଗହଣ କରିେବ ନାହ।” 19 େସଥେର ମଁୁ କହିଲ, ପଭୁ, ମଁୁ େଯ ଆପଣଙଠାେର

ବିଶାସ କରୁଥବା ସମସଙୁ ସମାଜଗୃହେର ଧରି କାରାଗାରେର ପକାଉଥଲ

ଓ ପହାର କରୁଥଲ, ଏହା େସମାେନ ନିେଜ ଜାଣନି; 20ଆଉ ଆପଣଙ

ସାକୀ ସିଫାନଙ ରକପାତ େଯେତେବେଳ େହଉଥଲା, େସେତେବେଳ ମଁୁ ମ

ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ସମଥନ କରୁଥଲ, ପୁଣି, ଘାତକମାନଙର ବସ

ରକା କରୁଥଲ। 21 େସଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଯାଅ, କାରଣ ଆେମ

ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ।” 22 େଲାକମାେନ ଏହି

କଥା ଶୁଣିବା ପେର ବଡ଼ ପାଟିେର କହିେଲ, ଏପରି େଲାକଟାକୁ ପୃଥବୀରୁ ଦୂର

କର, କାରଣ ତାହାର ବଞି ରହିବାର ଉଚି ନୁେହଁ। 23 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ

େସମାେନ ଚିତାର କରି ନିଜ ନିଜ ବସ େଫାପାଡ଼ି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଧୂଳି

ପକାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ, 24 େସେତେବେଳ ସହସେସନାପତି ତାହାଙୁ ଗଡ଼

ଭତରକୁ େନଇଯିବାକୁ ଅ◌ାେଦଶ େଦେଲ, ପୁଣି, େଲାେକ କାହକି ତାହାଙ

ବିରୁଦେର ଏପକାର ଚିତାର କରୁଅଛନି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ େକାରଡ଼ା ପହାର
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ଦାରା ତାହାଙୁ ପରୀକା କରିବା ନିମେନ ଆେଦଶ େଦେଲ। 25 େସମାେନ

ପାଉଲଙୁ େବତାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବାନିଲା ଉତାେର, ପାଉଲ ନିକଟେର ଠିଆ

େହାଇଥବା ଶତେସନାପତିଙୁ କହିେଲ, ଜେଣ େରାମୀୟ ପଜାର ବିଚାର ନ

କରି ତାହାକୁ େକାରଡ଼ା ମାରିବା ଆପଣମାନଙ ପକେର କି ଆଇନସଙତ?

26 େସହି ଶତେସନାପତି ଏହା ଶୁଣି ସହସେସନାପତିଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ

ତାହାଙୁ େସହି କଥା ଜଣାଇ କହିେଲ, ଆପଣ କଅଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି?

ଏହି େଲାକ ତ ଜେଣ େରାମୀୟ। 27 େସଥେର ସହସେସନାପତି ଆସି

ତାହାଙୁ କହିେଲ, େମାେତ କୁହ, ତୁେମ କି ଜେଣ େରାମୀୟ? େସ କହିେଲ

ହଁ। 28 େସଥେର ସହସେସନାପତି ଉତର େଦେଲ, ଅେନକ ଅଥ େଦଇ ମଁୁ

ଏହି ନାଗରିକ ପଦ ପାପ େହାଇଅଛି। ପାଉଲ କହିେଲ, କିନୁ ମଁୁ ଜନେର

େରାମୀୟ। 29 େତେବ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତାହାଙୁ ପରୀକା କରିବାକୁ େଚଷା

କରୁଥେଲ, େସମାେନ େସହିକଣି େସଥରୁ ନିବୃତ େହେଲ, ସହସେସନାପତି

ସୁଦା େସ େଯ ଜେଣ େରାମୀୟ, ଏହା ବୁଝିବାରୁ ଏବଂ ତାହାଙୁ ବାନିବାରୁ ଭୟ

କେଲ। 30 କିନୁ କାହକି େସ ଯିହୁଦୀମାନଙ ଦାରା ଅଭଯୁକ େହାଇଅଛନି,

ତାହା ନିଶୟରୂେପ ଜାଣିବା ଇଚାେର େସ ପରଦିନ ତାହାଙର ବନନ ଫଟାଇ

ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ସମସ ମହାସଭାକୁ ଏକତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆ ା େଦେଲ,

ପୁଣି, ପାଉଲଙୁ େନଇ େସମାନଙ ସମୁଖେର ଠିଆ କରାଇେଲ।

23ପୁଣି, ପାଉଲ ମହାସଭା ପତି ସିର ଦୃଷିେର ଚାହ କହିେଲ, ଭାଇମାେନ,

ମଁୁ ଏହି ଦିନ ପଯ ନ ସମୂଣ ସୁବିେବକେର ଈଶରଙ ସାକାତେର ଆଚାର

ବ ବହାର କରି ଆସିଅଛି। 2 େସଥେର ମହାଯାଜକ ହାନାନ ତାହାଙ ପାଖେର

ଠିଆ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙୁ ତାହାଙ ମୁଖେର ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ

ଆ ା େଦେଲ। 3 େସେତେବେଳ ପାଉଲ ତାହାଙୁ କହିେଲ, େହ ଶୁକୀକୃତ

ପାଚୀର, ଈଶର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିେବ, ତୁେମ ଏକାେବେଳ ବ ବସା

ଅନୁସାେର େମାହର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସି ବ ବସା ବିରୁଦେର େମାେତ

ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆ ା େଦଉଅଛ? 4 େସଥେର ନିକଟେର ଠିଆ

େହାଇଥବା େଲାକମାେନ କହିେଲ, ତୁ କି ଈଶରଙ ମହାଯାଜକଙୁ ନିନା

କରୁଅଛୁ? 5ପୁଣି, ପାଉଲ କହିେଲ, ଭାଇମାେନ, େସ ମହାଯାଜକ େବାଲ

ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥଲ; କାରଣ ଲଖତ ଅଛି, ତୁେମ ନିଜ େଲାକମାନଙ ଅ କଙୁ

ଅଭଶାପ େଦବ ନାହ। 6 ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଦୂକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ
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ଫାରୂଶୀ େବାଲ ଜାଣି ମହାସଭାେର ଉଚସରେର କହିେଲ, ଭାଇମାେନ, ମଁୁ

ଜେଣ ଫାରୂଶୀ ଓ ଫାରୂଶୀର ପୁତ; ପୁଣି, ଏହି ଭରସା, ଅଥା ମୃତମାନଙ

ପୁନରୁତାନ ସମନେର ମଁୁ ବିଚାରିତ େହଉଅଛି। 7 େସ ଏହି କଥା କହିବାରୁ

ଫାରୂଶୀ ଓ ସାଦୂକୀମାନଙ ମ େର ବିବାଦ, ଓ ସଭାେର ଦଳେଭଦ ଘଟିଲା।

8 କାରଣ ସାଦୂକୀମାେନ ପୁନରୁତାନ, ଦୂତ ଅବା ଆତା ନାହାନି େବାଲ କହନି,

କିନୁ ଫାରୂଶୀମାେନ ଉଭୟ ସୀକାର କରନି। 9 ଏଥେର ମହା େକାଳାହଳ

ଘଟିଲା, ଆଉ ଫାରୂଶୀମାନଙ ଦଳର େକେତକ ଶାସୀ ଉଠି ଯୁକିତକ କରି

କହିେଲ, ଆେମମାେନ ଏହି େଲାକଠାେର େକୗଣସି େଦାଷ େଦଖୁ ନାହଁୁ,

େକଜାଣି େକୗଣସି ଆତା କିମା ଦୂତ ତାହା ସାଙେର କଥା କହିଅଛନି। 10

ଏହି ପକାେର ମହା ବିବାଦ ଘଟେନ, କାେଳ ପାଉଲ େସମାନଙ ଦାରା

ଖଣବିଖଣ େହେବ, ଏହି ଭୟେର ସହସେସନାପତି େସମାନଙ ମ ରୁ

ତାହାଙୁ ବଳପୂବକ ଗଡ଼ ଭତରକୁ େନଇ ଆସିବା ପାଇଁ େସୖନ ମାନଙୁ ଯିବାକୁ

ଆେଦଶ େଦେଲ। 11 ପରରାତେର ପଭୁ ତାହାଙ ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ

କହିେଲ, “ସାହସ ଧର, କାରଣ ତୁେମ େଯପରି ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଆମ

ବିଷୟେର ସାକ େଦଇଅଛ, େସହିପରି ତୁମକୁ େରାମେର ମ ସାକ େଦବାକୁ

େହବ।” 12 ଦିନ ହୁଅେନ ଯିହୁଦୀମାେନ ଦଳବଦ େହାଇ ପାଉଲଙୁ ବଧ ନ

କରିବା ପଯ ନ, ଅନଜଳ ସଶ କେଲ ଅଭଶପ େହେବ େବାଲ ଶପଥେର

ନିଜ ନିଜକୁ ଆବଦ କେଲ। 13 ଏହି ଷଡ଼ଯନ କରିଥବା େଲାକମାେନ, ଚାଳିଶ

ଜଣରୁ ଅଧକ ଥେଲ। 14 େସମାେନ ପଧାନ ଯାଜକ ଓ ପାଚୀନମାନଙ

ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଆେମମାେନ ପାଉଲଙୁ ବଧ ନ କରିବା ପଯ ନ

କିଛି ଖାଇବୁ ନାହ େବାଲ ନିଜ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥେର ଆବଦ କରିଅଛୁ।

15 ଅତଏବ ଆପଣମାେନ ଅଧକ ସୂକ ରୂେପ ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ

ଇଚା କରୁଅଛନି େବାଲ ଛଳନା କରି ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିବା ନିମେନ ଏେବ ମହାସଭା ସହିତ ସହସେସନାପତିଙୁ ନିେବଦନ

କରନୁ। େସ ଆପଣମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପୂେବ ଆେମମାେନ ତାହାକୁ

ବଧ କରିବାକୁ ପସୁତ ଅଛୁ। 16କିନୁ ପାଉଲଙ ଭଣଜା େସମାନଙର ଛକି

ରହିବା କଥା ଶୁଣିେଲ ଏବଂ ଆସି ଗଡ଼ ମ େର ପେବଶ କରି ପାଉଲଙୁ

ଜଣାଇେଲ। 17 େସଥେର ପାଉଲ ଜେଣ ଶତେସନାପତିଙୁ ଡାକି କହିେଲ,

ଏହି ଯୁବାଙୁ ସହସେସନାପତିଙ ନିକଟକୁ େନଇ ଯାଆନୁ, କାରଣ ତାହାଙୁ
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ଜଣାଇବା ନିମେନ ଏହାର କିଛି କଥା ଅଛି। 18 େତଣୁ େସ ତାହାଙୁ ସହସ

େସନାପତିଙ ନିକଟକୁ େନଇଯାଇ କହିେଲ, ବନୀ ପାଉଲ ଆପଣା ନିକଟକୁ

େମାେତ ଡାକି ଆପଣଙ ପାଖକୁ ଏହି ଯୁବାକୁ େନଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁେରାଧ

କଲା, ଆପଣଙୁ କହିବା ନିମେନ ଏହାର କିଛି କଥା ଅଛି। 19 ସହସ

େସନାପତି ତାହାକୁ ହାତ ଧରି ତାହାକୁ ନିଜନକୁ େନଇଯାଇ ପଚାରିେଲ,

େମାେତ ଜଣାଇବା ନିମେନ ତୁମର କଅଣ ଅଛି? 20 େସ କହିଲା, ପାଉଲଙ

ବିଷୟେର ଅଧକ ସୂକ ରୂେପ ଅନୁସନାନ କରିବା ଛଳେର ଯିହୁଦୀମାେନ

ତାହାଙୁ କାଲ ମହାସଭା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ନିମେନ ଆପଣଙୁ ଅନୁେରାଧ

କରିବା ପାଇଁ ଏକମତ େହାଇଅଛନି। 21 ଏଣୁ ଆପଣ େସମାନଙ କଥାେର

ସମତ େହେବ ନାହ, କାରଣ ତାହାଙୁ ବଧ ନ କରିବା ଯାଏ ଅନଜଳ ସଶ

କେଲ ଅଭଶପ େହେବ େବାଲ ନିଜ ନିଜକୁ ଶପଥେର ଆବଦ କରି ଚାଳିଶ

ଜଣରୁ ଅଧକ େଲାକ ତାହାଙୁ ଛକି ରହିଅଛନି, ଆଉ ଏେବ େସମାେନ

ଆପଣଙଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ନିମେନ ଅେପକା କରି ପସୁତ େହାଇ

ରହିଅଛନି। 22 େସଥେର ସହସେସନାପତି େସହି ଯୁବାକୁ ବିଦାୟ େଦଇ

ତାହାକୁ ଆେଦଶ କେଲ, ତୁେମ େଯ ଏହି ସମସ କଥା େମାେତ ଜଣାଇଅଛ,

ତାହା କାହାକୁ କହିବ ନାହ। 23 ପେର େସ ଦୁଇ ଜଣ ଶତେସନାପତିଙୁ ଡାକି

କହିେଲ, କାଇସରିୟା ପଯ ନ ଯିବା ନିମେନ ରାତ ତିନି ଘଟିକା ସମୟେର

ଦୁଇ ଶହ େସୖନ , ସତୁରି ଜଣ ଅଶାେରାହୀ ଓ ଦୁଇ ଶହ ବଚାଧାରୀଙୁ ପସୁତ

କର। 24 ପୁଣି, େସମାେନ େଯପରି ପାଉଲଙୁ ଅଶବାହନ ଉପେର ବସାଇ

ଶାସନକତା େଫଲୀକ୍ଙ ନିକଟକୁ ନିରାପଦେର େନଇଯାଆନି, ଏଥପାଇଁ

ତାହା ଆେୟାଜନ କରିବା ନିମେନ େସ ଆେଦଶ େଦେଲ। 25ଆଉ, େସ ଏହି

ପକାେର େଗାଟିଏ ଚିଠି େଲଖେଲ, 26 ମହାମହିମ ଶାସନକତା େଫଲୀକ୍ଙୁ,

କାଉଦିଅ ଲୂସୀୟାଙର ନମସାର। 27 ଯିହୁଦୀମାେନ ଏହି େଲାକକୁ ଧରି

ବଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥବା ସମୟେର ମଁୁ େସୖନ ମାନଙ ସହିତ ଯାଇ େସ

ଜେଣ େରାମୀୟ େବାଲ ଜାଣି ଏହାକୁ ଉଦାର କଲ। 28 େକଉଁ କାରଣରୁ

େସମାେନ ଏହାର ବିରୁଦେର େଦାଷାେରାପ କରୁଅଛନି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ

ଇଚା କରି ମଁୁ ଏହାକୁ େସମାନଙର ମହାସଭା ନିକଟକୁ େନଇଗଲ। 29

ପାଣଦଣ ବା ବନନ େଯାଗ େକୗଣସି ବିଷୟ ଏହାର ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ

କରା ନ ଯାଇ େସମାନଙ ବ ବସା ସମନୀୟ ବିବାଦ ବିଷୟେର ଅଭେଯାଗ
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କରାଯାଉଅଛି େବାଲ ମଁୁ ବୁଝିଲ। 30 ଏହି େଲାକ ବିରୁଦେର ଷଡ଼ଯନ େହବ

େବାଲ େମାେତ ଖବର ଦିଆଯିବାରୁ ମଁୁ ଏହାକୁ ଅବିଳମେର ଆପଣଙ ନିକଟକୁ

ପଠାଇଲ; ଏହାର ଅଭେଯାଗକାରୀମାନଙୁ ମ ଆପଣଙ ସମୁଖେର, ଏହା

ବିରୁଦେର ସାକ େଦବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲ। 31 େସଥେର େସୖନ ମାେନ

ପାପ ଆେଦଶାନୁସାେର ପାଉଲଙୁ େନଇ ରାତିକାଳେର ତାହାଙୁ ଆନିପାତିକୁ

ଆଣିେଲ। 32 ପରଦିନ େସମାେନ ଅଶାେରାହୀମାନଙୁ ତାହାଙ ସାଙେର

ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିେଦଇ ଗଡ଼କୁ େଫରିଗେଲ। 33 ପେର ଅଶାେରାହୀମାେନ

କାଇସରିୟାକୁ ଆସି ଶାସନକତା େଫଲକ୍ଙୁ ଚିଠି େଦେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲଙୁ

ମ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଉପସିତ କେଲ। 34 େସ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲା ଉତାେର, େସ

େକଉଁ ପେଦଶର େଲାକ େବାଲ ପଚାରିେଲ; ପୁଣି, େସ େଯ କିଲକିୟାର

େଲାକ, ଏହା ଜାଣି େସ କହିେଲ, 35 ତୁମର ଅଭେଯାଗକାରୀମାେନ ମ

ଉପସିତ େହେଲ ଆେମ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବା। ଆଉ େସ େହେରାଦଙ

ପାସାଦେର ତାହାଙୁ ରଖବା ନିମେନ ଆେଦଶ େଦେଲ।

24ପାଞଦିନପେରହାନାନମହାଯାଜକ େକେତକପାଚୀନଓତତୁଲନାମକ

ଜେଣ ଓକିଲଙ ସାଙେର ଆସିେଲ, ଆଉ େସମାେନ ପାଉଲଙ ବିରୁଦେର

ଶାସନକତାଙ ନିକଟେର ଆେବଦନ କେଲ। 2 ତାହାଙୁ ଡକାଯାଆେନ

ତତୁଲ ତାହାଙୁ ଅଭେଯାଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, େହ ମହାମହିମ

େଫଲୀକ୍, ଆପଣଙ ଦାରା ଆେମମାେନ େଯ ମହା ଶାନି େଭାଗ କରୁଅଛୁ,

ପୁଣି, ଆପଣଙର ଦୂରଦଶତାେର ଏହି ଜାତି ନିମେନ ନାନା ମଙଳ ସାଧତ

େହାଇଅଛି, 3 ଏହା ଆେମମାେନ ସବେତାଭାବେର ଓ ସବସାନେର ସମୂଣ

କୃତ ତା ସହିତ ସୀକାର କରୁଅଛୁ। 4କିନୁ ମଁୁ େଯପରି ଆପଣଙର ଅଧକ

କାନ ନ ଜନାଏ, ଏଥପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଦୟା ଗୁଣେର ଆମମାନଙ େକେତାଟି

କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି। 5 କାରଣ ଆେମମାେନ

ଏହି େଲାକକୁ ମହାମାରୀ ସରୂପ, ଜଗତର ସବତ ସମସ ଯିହୁଦୀମାନଙ

ମ େର ବିେଦାହର ପରିଚାଳକ ଓ ନାଜରିତୀୟ ଦଳର ଜେଣ ପଧାନ େନତା

େବାଲ ଜାଣିଅଛୁ; 6ଆହୁରି ମ ଏ ମନିର ଅଶୁଚି କରିବାକୁ େଚଷା କରିଥଲା,

କିନୁ ଆେମମାେନ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ ବ ବସା ଅନୁସାେର

ଏହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚା କରିଥଲୁ। 7 କିନୁ ସହସେସନାପତି ଲୂସୀୟା

ଆସି ଅତିଶୟ େଜାେ ର ଏହାକୁ ଆମମାନଙ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇେନେଲ, 8
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ଆଉ ଏହାର ଅଭେଯାଗକାରୀମାନଙୁ ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହବା

ପାଇଁ ଆେଦଶ େଦେଲ। ଏହି େଯ ସମସ ବିଷୟେର ଆେମମାେନ ଏହା

ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ନିେଜ ଏହାକୁ ପଚାରିେଲ େସହିସବୁ

ଅବଗତ େହାଇପାରିେବ। 9 ଅନ ଯିହୁଦୀମାେନ ମ ଅଭେଯାଗେର ମିଶି

ଏହି ସମସ କଥା ସତ େବାଲ କହିେଲ। 10 େସଥେର ଶାସନକତା କଥା

କହିବା ନିମେନ ପାଉଲଙୁ ସେଙତ କରେନ େସ ଉତର େଦେଲ, ଆପଣ

ଅେନକ ବଷ େହଲା ଏହି ଜାତିର ବିଚାରକତା ଅଟନି େବାଲ ଜାଣିବାରୁ

ମଁୁ ସାହସେର େମାହର ପକ ସମଥନ କରୁଅଛି। 11 ବାର ଦିନରୁ ଅଧକ

େହବ ନାହ ମଁୁ ଉପାସନା କରିବା ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇଥଲ,

ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ପାରନି 12ଆଉ ଏମାେନ ମନିରେର କି ସମାଜଗୃହେର

କି ନଗରେର େମାେତ କାହାରି ସହିତ ବିବାଦ କରିବାର କିମା ଜନତାକୁ

ମତାଇବାର େଦଖ ନାହାନି, 13 ପୁଣି, ଏେବ ଏମାେନ େମା ବିରୁଦେର

େଯଉଁ ସମସ ବିଷୟ େନଇ ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛନି, େସହିସବୁ ଆପଣଙ

ନିକଟେର ପମାଣ କରିପାରନି ନାହ। 14କିନୁ ଏମାେନ ଯାହାକୁ େଗାଟିଏ

ବିଧମଦଳ େବାଲ କହନି, ମଁୁ େସହି ମାଗ ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ ପିତୃ

ପୁରୁଷଙ ଈଶରଙର ଉପାସନା କରିଥାଏ; ଯାହା ଯାହା େମାଶାଙ ବ ବସା

ଅନୁଯାୟୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଭାବବାଦୀମାନଙ ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି,

େସହିସବୁ ମଁୁ ବିଶାସ କେର; 15 ପୁଣି, ଧାମକ ଓ ଅଧାମକ ଉଭୟଙର

ପୁନରୁତାନ େହବ େବାଲ ଯାହା ଏମାେନ ନିେଜ ଅେପକା କରନି, ମଁୁ ମ

ଈଶରଙଠାେର େସହି ପକାର ଭରସା ରଖଅଛି େବାଲ ଆପଣଙ ନିକଟେର

ସୀକାର କରୁଅଛି। 16ଏେହତୁରୁ ମଁୁ ମ ନିେଜ ସବଦା ଈଶରଙ ଓ ମନୁଷ ର

ପତି ନିେଦାଷ ବିେବକ ରକା କରିବାକୁ ଯତ କରୁଥାଏ। 17 ଅେନକ ବଷ

ପେର ମଁୁ େମାହର ଜାତି ନିକଟକୁ ଦାନ କରିବା ନିମେନ ଓ େନୖେବଦ ଉତଗ

କରିବା ନିମେନ ଆସିଥଲ। 18 େସହି ସମୟେର ଏମାେନ େମାେତ ମନିରେର

ଶୁଚି େହାଇଥବାର େଦଖେଲ; ମଁୁ େକୗଣସି ଜନତା କିମା ଗଣେଗାଳେର ମିଶି

ନ ଥଲ, କିନୁ ଏସିଆ ପେଦଶର େକେତକ ଯିହୁଦୀ େଲାକମାେନ ଥେଲ; 19

ଯଦି େସମାନଙର େମା, ବିରୁଦେର େକୗଣସି କଥା ଥାଆନା, ତାହାେହେଲ

ଆପଣଙ ସମୁଖେର ଉପସିତ େହାଇ ଅଭେଯାଗ କରିବା େସମାନଙର ଉଚି

େହାଇଥାଆନା। 20 ନତୁବା ମୃତମାନଙ ପୁନରୁତାନ ସମନେର ମଁୁ ଆଜି
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ଆପଣମାନଙ ସମୁଖେର ବିଚାରିତ େହଉଅଛି େବାଲ ମଁୁ େସମାନଙ ମ େର

ଠିଆ େହାଇ ଉଚସରେର ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିଥଲ, 21 େକବଳ େସହି

େଗାଟିଏ କଥା ଛଡ଼ା ମଁୁ ମହାସଭା ସମୁଖେର ଠିଆ େହବା ସମୟେର ଏମାେନ

େମାହର କି େଦାଷ ପାଇଅଛନି ତାହା ଏମାେନ ନିେଜ କହନୁ। 22 କିନୁ

େଫଲୀକ୍ େସହି ମାଗ ବିଷୟେର ଅଳ ଜାଣିଥବାରୁ ବିଚାର ସଗିତ ରଖ

କହିେଲ େଯ ସହସେସନାପତି ଲୂସୀୟା ଆସିଲା ପେର ଆେମ ତୁମମାନଙ

ବିଷୟ ନିଣୟ କରିବା। 23 ପୁଣି, େସ ଶତେସନାପତିଙୁ ତାଙର େକୗଣସି

ଆତୀୟ ସଜନଙୁ ତାହାଙର େସବା କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ନ କରିବାକୁ, ପୁଣି,

ତାହାଙୁ ବନୀ ରୂେପ ରକା କରି ତାହାଙ ପତି େକାମଳ ବ ବହାର କରିବାକୁ

ଆେଦଶ େଦେଲ। 24 େକେତକ ଦିନ ପେର େଫଲୀକ୍ ଦୂସିଲା ନାମୀ ଆପଣା

ଯିହୁଦୀୟା ଭାଯ ାଙ ସହିତ ଆସି ପାଉଲଙୁ ଡକାଇ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର

ବିଶାସ ବିଷୟ ତାଙଠାରୁ ଶୁଣିେଲ। 25କିନୁ େସ ଧାମକତା, ଆତସଂଯମ

ଓ ଆଗାମୀ ବିଚାର ବିଷୟେର କଥା କହିବା ସମୟେର େଫଲୀକ୍ ଭୟର

ସହିତ ଉତର େଦେଲ, ବତମାନ ତୁେମ ଯାଅ, ସୁବିଧା ସମୟ ପାଇେଲ ଆେମ

ତୁମକୁ ଡକାଇବା। 26ଆହୁରି ମ ପାଉଲ ତାହାଙୁ ଲାଞ େଦେବ େବାଲ େସ

ଆଶା କରୁଥେଲ, େସଥପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ତାହାଙୁ ଡକାଇ ତାହାଙ ସହିତ

କଥାବାତା କରୁଥେଲ। 27 କିନୁ ଦୁଇ ବଷ ପୂଣ େହଲା ଉତାେର ପକୀୟ

େଫଷ େଫଲୀକ୍ଙ ପଦେର ନିଯୁକ େହେଲ, ଆଉ େଫଲୀକ୍ ଯିହୁଦୀମାନଙ

ପିୟପାତ େହବାକୁ ଇଚା କରି ପାଉଲଙୁ ବନୀ ଅବସାେର ରଖ ଚାଲଗେଲ।

25 େସଥେର େଫଷ ଅଧପତି ପଦ ଗହଣ କରି ତିନି ଦିନ ଉତାେର

କାଇସରିୟାରୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଗେଲ, 2 ପୁଣି, ପଧାନ ଯାଜକମାେନ ଓ

ଯିହୁଦୀମାନଙର ମୁଖ ବ କିମାେନ ପାଉଲଙ ବିରୁଦେର ତାହାଙ ନିକଟେର

ଆେବଦନ କେଲ। 3 ଆଉ େସ େଯପରି ତାହାଙୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ

ଡକାଇ ପଠାନି ଏଥନିମେନ ବିନତିପୂବକ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଏହି ଅନୁଗହ

ପାଥନା କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାଙୁ ବାଟେର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଛକି

ବସିେଲ। 4 େସଥେର େଫଷ ଉତର େଦେଲ, ପାଉଲ କାଇସରିୟାେର

ବନୀ େହାଇ ରହିଅଛି, ଆଉ ଆେମ ନିେଜ ଶୀଘ େସଠାକୁ ଯାଉଅଛୁ। 5

ଅତଏବ, ତୁମମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାେନ କମତାପନ, େସମାେନ ଆମ

ସାଙେର ଯାଇ, େସହି େଲାକର ଯଦି େକୗଣସି େଦାଷ ଥାଏ, େତେବ ତାହାର
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ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରନୁ। 6 ପେର େସ େସମାନଙ ମ େର ଆଠ ବା

ଦଶ ଦିନରୁ ଅଧକ ନ ରହି କାଇସରିୟାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗେଲ, ଆଉ ପରଦିନ

ବିଚାରାସନେର ବସି ପାଉଲଙୁ ଆଣିବା ନିମେନ ଆେଦଶ େଦେଲ। 7 େସ

ଆସେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରରୁ ଆଗତ ଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙ ଚାରିଆେଡ଼

ଠିଆ େହାଇ ତାହାଙ ବିରୁଦେର ଅେନକ ଗୁରୁତର ଅଭେଯାଗ ଆଣିବାକୁ

ଲାଗିେଲ, କିନୁ େସମାେନ େସହିସବୁ ପମାଣ କରିପାରିେଲ ନାହ। 8 େସଥେର

ପାଉଲ ଆପଣା ପକ ସମଥନ କରି କହିେଲ, ଯିହୁଦୀମାନଙ ବ ବସା କି

ମନିର କି କାଇସରଙ ବିରୁଦେର ମଁୁ େକୗଣସି ଅପରାଧ କରି ନାହ। 9

କିନୁ େଫଷ ଯିହୁଦୀମାନଙର ପିୟପାତ େହବାକୁ ଇଚା କରି ପାଉଲଙୁ

ଉତର େଦେଲ, ତୁେମ କି ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଯାଇ େସ ସାନେର ଆମ

ସାକାତେର ଏହିସବୁ ବିଷୟ େନଇ ବିଚାରିତ େହବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ?

10 ମାତ ପାଉଲ କହିେଲ, ମଁୁ କାଇସରଙ ବିଚାରାସନ ସମୁଖେର ଠିଆ

େହାଇଅଛି, େସ ସାନେର େମାହର ବିଚାର େହବା ଉଚିତ। ମଁୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ

ପତି େକୗଣସି ଅନ ାୟ କରି ନାହ, ଆପଣ ମ ତାହା ଅତି ଉତମ ରୂେପ

ଜାଣନି। 11 େତେବ, ଯଦି ମଁୁ ଅନ ାୟକାରୀ େହାଇଥାଏ ଓ ମୃତୁ େଯାଗ

େକୗଣସି କମ କରିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ମୃତୁ େଭାଗ କରିବାକୁ ମନା କରୁ

ନାହ; କିନୁ ଏମାେନ େମା, ବିରୁଦେର ଯାହାସବୁ ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛନି,

େସହିସବୁ ମ େର ଯଦି ପେଦ ସତ ନାହ, ତାହାେହେଲ େକୗଣସି ବ କି

େସମାନଙ ହସେର େମାେତ ସମପଣ କରିପାରିେବ ନାହ। ମଁୁ କାଇସରଙ

ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେନ ପାଥନା କରୁଅଛି। 12 େସଥେର େଫଷ

ମନୀମଣଳ ସହିତ ପରାମଶ କରି ଉତର େଦେଲ, ତୁେମ କାଇସରଙ ଛାମୁେର

ବିଚାରିତ େହବା ନିମେନ ପାଥନା କରିଅଛ, ତୁେମ କାଇସରଙ ନିକଟକୁ

ଯିବ। 13 େକେତକ ଦିନ ଗତ େହଲା ପେର ରାଜା ଆଗିପା ଓ ବଣୀକୀ

କାଇସରିୟାକୁ ଆସି େଫଷ ଙୁ ସାକାତ କେଲ। 14 େସମାେନ ଅେନକ

ଦିନ େସ ସାନେର ରୁହେନ, ରାଜାଙ ଆଗେର େଫଷ ପାଉଲଙ କଥା

ଜଣାଇ କହିେଲ, େଫଲୀକ୍ ଜେଣ େଲାକଙୁ ବନୀ କରି ରଖଯାଇଅଛନି।

15 ମଁୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଥବା ସମୟେର ଯିହୁଦୀମାନଙର ପଧାନ

ଯାଜକବଗ ଓ ପାଚୀନମାେନ ତାହା ବିଷୟେର େମା, ନିକଟେର ଆେବଦନ

କରି ତାହା ବିରୁଦେର ଦଣା ା ବିନତି କେଲ। 16 ମଁୁ େସମାନଙୁ ଉତର େଦଲ,
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ଅଭଯୁକକାରୀ ଓ ଅଭଯୁକ ମୁଖାମୁଖୀ ନ େହବା ପଯ ନ ପୁଣି, ଅଭଯୁକ ତାହା

ବିରୁଦେର କରାଯାଇଥବା ଅଭେଯାଗ ସମନେର ଆତପକ ସମଥନ କରିବାର

ସୁେଯାଗ ନ ପାଇବା ପଯ ନ ତାହାକୁ ସମପଣ କରିବା େରାମୀୟମାନଙର

ବିଧ ନୁେହଁ। 17 ଏଣୁ େସମାେନ େମା ସାଙେର ଏ ସାନକୁ ଆସେନ ମଁୁ ବିଳମ

ନ କରି ପରଦିନ ବିଚାରାସନେର ବସି େସହି େଲାକକୁ ଆଣିବା ନିମେନ ଆ ା

େଦଲ। 18 ଅଭେଯାଗକାରୀମାେନ ଠିଆ େହାଇ, ମଁୁ େଯପକାର େଦାଷର

କଥା ଅେପକା କରୁଥଲ, େସପରି େକୗଣସି ଅଭେଯାଗ ତାହା ସମନେର

ଆଣିେଲ ନାହ, 19କିନୁ େସମାନଙ ସଧମ ପୁଣି, ଯୀଶୁ ନାମକ ଜେଣ ମୃତ

ବ କି, ଯାହାକୁ ପାଉଲ ସଜୀବ େବାଲ କହୁଥଲା, େସହିସବୁ ବିଷୟେର ତାହା

ବିରୁଦେର େସମାନଙର େକେତକ ବିବାଦ ଥଲା। 20 ଏହି ସମସ ବିଷୟ

କିପକାେର ଅନୁସନାନ କରିବି େବାଲ ମଁୁ ହତବୁଦି େହାଇ, େସ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଏସମସ ବିଷୟେର ବିଚାରିତ େହବା ପାଇଁ ଇଚା

କେର କି ନାହ, ଏହା ପଚାରିଲ। 21 କିନୁ ପାଉଲ ସମାଟଙ ବିଚାର ନିମେନ

ରଖା େହବା ପାଇଁ ନିେବଦନ କରେନ, ମଁୁ ତାହାଙୁ କାଇସରଙ ନିକଟକୁ ନ

ପଠାଇବା ପଯ ନ ବନୀ କରି ରଖବାକୁ ଆେଦଶ େଦଲ। 22 େସଥେର

ଆଗିପା େଫଷ ଙୁ କହିେଲ ଆେମ ମ ସୟଂ େସହି େଲାକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ

ଇଚା କରୁଅଛୁ। େସ କହିେଲ, କାଲ ଆପଣ ତାହାଙ କଥା ଶୁଣିେବ। 23

ଅତଏବ, ପରଦିନ ଆଗିପା ଓ ବଣୀକୀ ମହା ସମାେରାହେର ଆସି ପଧାନ

ପଧାନ େସନାପତି ଓ ନଗରର ମୁଖ ମୁଖ ବ କିଙ ସହିତ ବିଚାରାଳୟେର

ପେବଶ ହୁଅେନ େଫଷ ଙ ଆେଦଶ ଅନୁସାେର ପାଉଲ ଅଣାଗେଲ। 24

େସଥେର େଫଷ କହିେଲ, େହ ରାଜନ ଆଗିପା ଓ ଆମମାନଙ ସହିତ ଏହି

ସାନେର ଉପସିତ ମହାଶୟ ବୃନ, ଆପଣମାେନ ଏହି େଲାକକୁ େଦଖଅଛନି;

ଏହା ବିରୁଦେର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ଏହି ସାନେର ମ ଯିହୁଦୀ

େଲାକସମୂହ ଆମ ନିକଟେର ଆେବଦନ କରି ତାହାର ଆଉ ବଞି ରହିବାର

ଉଚି ନୁେହଁ େବାଲ ଚିତାର କେଲ। 25କିନୁ େସ ମୃତୁ େଯାଗ େକୗଣସି କମ

କରି ନାହ େବାଲ ମଁୁ ବୁଝିଲ, ଆଉ େସ ନିେଜ ସମାଟଙ ଛାମୁେର ବିଚାରିତ

େହବା ନିମେନ ପାଥନା କରିବାରୁ ମଁୁ ତାହାଙୁ ପଠାଇବା ନିମେନ ସିର କଲ।

26 େମାହର ପଭୁଙ ଛାମୁକୁ ତାହାର ବିଷୟେର େଲଖବା ନିମେନ େମାହର

େକୗଣସି ନିଶିତ ବିଷୟ ନାହ। ଏଣୁ ବିଚାର କରି େଯପରି ମଁୁ େଲଖବା ନିମେନ
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କିଛି ପାଇ ପାେର, େସଥପାଇଁ ତାହାଙୁ ଆପଣମାନଙ, ବିେଶଷତଃ େହ

ରାଜନ ଆଗିପା ଆପଣଙ ସମୁଖକୁ ଆଣିଅଛି; 27 କାରଣ ବନୀକୁ ପଠାଇବା

ସମୟେର ତାʼ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗଗୁଡ଼ିକ ନିେଦଶ ନ କରିବା େମାେତ

ଅସଙତ େବାଧ େହଉଅଛି।

26 େସଥେର ଆଗିପା ପାଉଲଙୁ କହିେଲ, ତୁମକୁ ଆପଣା ସପକେର

କଥା କହିବା ନିମେନ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। େସଥେର ପାଉଲ ହସ ବିସାର

କରି ଆପଣା ପକ ସମଥନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 2 େହ ରାଜନ ଆଗିପା,

ଯିହୁଦୀମାେନ େମା ବିରୁଦେର େଯ ସମସ ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛନି, େସ

ସମନେର ମଁୁ େଯ ଆଜି ଆପଣଙ ଛାମୁେର ଆତପକ ସମଥନ କରିବାକୁ

ସୁେଯାଗ ପାଇଅଛି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଆପଣାକୁ ସମୃଦିମାନ ମେନ କରୁଅଛି, 3

ବିେଶଷେର ଏହି କାରଣରୁ େଯ, ଆପଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ପଚଳିତ

ସମସ ରୀତିନୀତି ଓ ମତାମତ ସମନେର ନିପୁଣ ଅଟନି; ଏଥପାଇଁ େଧୖଯ

ଧରି େମାହର କଥା ଶୁଣିବା ନିମେନ ମଁୁ ଆପଣଙୁ ବିନତି କରୁଅଛି। 4

େଯୗବନକାଳାବଧ ଆଦ ରୁ ସଜାତି ମ େର ଓ ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର

େମାହର ଆଚାରବ ବହାର ଯିହୁଦୀମାେନ ସମେସ ଜାଣନି; 5 େସମାେନ

େମାେତ ପଥମରୁ ଜାଣିଥବାରୁ ଯଦି ଇଚା କରନି, େତେବ ସାକ େଦଇ ପାରନି

େଯ, ମଁୁ ଆମମାନଙ ଧମର ସବାେପକା କେଠାର ମତ ଅନୁସାେର ଫାରୂଶୀ

େହାଇ ଜୀବନଯାପନ କଲ। 6 ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷଙ ନିକଟେର

ଈଶର େଯଉଁ ପତି ା କରିଥେଲ, େସହି ପତି ାର ପତ ାଶା ନିମେନ ମଁୁ

ବିଚାରିତ େହବା ପାଇଁ ଏେବ ଠିଆ େହାଇଅଛି। 7ଆମମାନଙ ବାର େଗାଷୀ

େସହି ପତି ାର ଫଳ ପାପି ଆଶାେର ଦିବାରାତ ଏକାଗ ଚିତେର ଈଶରଙ

େସବା କରୁଅଛନି। େହ ରାଜନ, େସହି ପତ ାଶା େହତୁ ମଁୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ

ଦାରା ଅଭଯୁକ େହଉଅଛି। 8 ଈଶର େଯ ମୃତମାନଙୁ ଉଠାନି, ତାହା କାହକି

ଆପଣମାନଙ ବିଚାରେର ଅବିଶସ େବାଲ େବାଧ ହୁଏ? 9 ନାଜରିତୀୟ

ଯୀଶୁଙ ନାମ ବିରୁଦେର େମାହର ଅେନକ କାଯ କରିବା େଯ କତବ ଏହା

ମଁୁ ନିେଜ ମେନ କରିଥଲ। 10ଆଉ, ଯିରୂଶାଲମ ସହରେର ମଁୁ ଏହା ମ

କରିଥଲ, ପଧାନ ଯାଜକମାନଙଠାରୁ କମତା ପାପ େହାଇ ସାଧୁମାନଙ

ମ ରୁ ଅେନକଙୁ କାରାଗାରେର ବନ କରିଥଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ପାଣଦଣ

ସମୟେର ମଁୁ ମ େସମାନଙ ବିରୁଦେର େମାହର ମତ େଦଇଥଲ, 11ଆଉ
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ସମସ ସମାଜଗୃହେର ଥରକୁଥର େସମାନଙୁ ଶାସି େଦଇ ଯୀଶୁଙ ନିନା

କରିବା ନିମେନ େସମାନଙୁ ବା କରୁଥଲ, ପୁଣି, େସମାନଙ ବିରୁଦେର

ଅତ ନ ଉନତ େହାଇ ବିେଦଶୀୟ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ପଯ ନ ସୁଧା େସମାନଙୁ

ତାଡ଼ନା କରୁଥଲ। 12 ଏହି ଉେଦଶ େର ପଧାନ ଯାଜକମାନଙଠାରୁ କମତା

ଓ ଆେଦଶପତ େଘନି ଦେମଶକକୁ ଯାଉଥବା ସମୟେର, 13 େହ ରାଜନ,

ମ ାହ କାଳେର ପଥ ମ େର ଆକାଶରୁ ସୂଯ ଠାରୁ ଅଧକ େତେଜାମୟ

ଆେଲାକ େମାହର ଓ େମାʼ ସହଯାତୀମାନଙ ଚତୁଃଦିଗେର ପକାଶମାନ

େହବାର େଦଖଲ। 14 ଆେମମାେନ ସମେସ ଭୂମିେର ପଡ଼ିଯାଆେନ, ମଁୁ

ଏବୀ ଭାଷାେର େମା ପତି ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲ, “ଶାଉଲ, ଶାଉଲ, କାହକି

ଆମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ପାଞଣ କଣାମୁନେର େଗାଇଠା ମାରିବା ତୁମ

ପକେର କଷକର।” 15 େସଥେର ମଁୁ କହିଲ, ପଭୁ, ଆପଣ କିଏ? େତଣୁ

ପଭୁ କହିେଲ “େଯଉଁ ଯୀଶୁଙୁ ତୁେମ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ, ଆେମ େସହି। 16

କିନୁ ଉଠ, ପାଦେର ଭରା େଦଇ ଠିଆ ହୁଅ, କାରଣ ଆେମ ତୁମକୁ ଆମର

େସବକ, ଆଉ ତୁେମ ଆମର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦଶନ ପାଇଅଛ ଓ ପାଇବ, େସହି

ସମସ ବିଷୟର ସାକୀସରୂେପ ମେନାନୀତ କରିବା ଉେଦଶ େର ତୁମକୁ

ଦଶନ େଦଇଅଛୁ। 17 ସଜାତି ଓ ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ େଯପରି ଅନକାରରୁ

ଆେଲାକ ପତି ଓ ଶୟତାନର ଶକିରୁ ଈଶରଙ ପତି େଫରନି, ପୁଣି, ପାପ

କମା ଓ ଆମଠାେର ବିଶାସ ଦାରା ପବିତୀକୃତ େଲାକମାନଙ ମ େର

ଅଧକାରପାପ ହୁଅନି, 18 େସଥପାଇଁ େସମାନଙ ଚକୁ ଉେନାଚନ କରିବା

ନିମେନ ଆେମ ତୁମକୁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଉଅଛୁ, ଆଉ ଆେମ ତୁମକୁ

େସମାନଙଠାରୁ ରକା କରିବୁ।” 19 ଅତଏବ, େହ ରାଜନ ଆଗିପା ମଁୁ େସହି

ସଗୀୟ ଦଶନର ଅବା େହଲ ନାହ, 20 କିନୁ ପଥେମ ଦେମଶକର ଓ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରର େଲାକମାନଙ ନିକଟେର, ପେର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶର

ସମସ ଅଞଳେର, ପୁଣି, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର ମ ପଚାର କରିବାକୁ

ଲାଗିଲ, େଯପରି େସମାେନ ମନପରିବତନ କରି ଈଶରଙ ପତି େଫରିଆସନି

ଓ ମନପରିବତନର ଉପଯୁକ କାଯ କରନି। 21 ଏହି କାରଣରୁ େକେତକ

ଯିହୁଦୀମାେନ ମନିର ମ େର େମାେତ ଧରି ବଧ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ।

22 ଅତଏବ, ଈଶରଙଠାରୁ ସାହାଯ ପାପ େହାଇ ମଁୁ ଆଜି ପଯ ନ “କୁଦ ଓ

ମହାନ” ସମସଙ ନିକଟେର ସାକ େଦଇ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାେନ
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ଓ େମାଶା ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ େବାଲ କହିଅଛନି, େସହିସବୁ ଛଡ଼ା ଆଉ

କିଛି କହୁ ନାହ, 23 ଅଥା ଖୀଷ ନିଶୟ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ପୁଣି, ପଥେମ

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପୁନରୁତିତ େହାଇ ସଜାତି ଓ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର

ଆେଲାକ ପକାଶ କରିେବ। 24 ଏହି ପକାେର େସ ଅ◌ାତପକ ସମଥନ

କରୁଥବା ସମୟେର େଫଷ ଉଚସରେର କହିେଲ, ପାଉଲ, ତୁେମ ପାଗଳ;

ବହୁ ବିଦ ା ତୁମକୁ ପାଗଳ କରୁଅଛି। 25 କିନୁ ପାଉଲ କହିେଲ, େହ

ମହାମହିମ େଫଷ , ମଁୁ ପାଗଳ ନୁେହଁ, ମାତ ସତ ଓ ସିର ବୁଦିର ବାକ

ବ କ କରୁଅଛି। 26 ରାଜା ତ ଏସମସ ବିଷୟ ଜାଣନି, ଆଉ ମଁୁ ତାହାଙ

ଛାମୁେର ମ ସାହସେର କଥା କହୁଅଛି, କାରଣ ଏହି ସମସ ବିଷୟର

େକୗଣସି କଥା ତାଙର ଅଜଣା ନାହ େବାଲ େମାହର ବିଶାସ; ଏହା ତ

େଗାପନେର କରା େହାଇ ନାହ। 27 େହ ରାଜନ ଆଗିପା, ଆପଣ କଅଣ

ଭାବବାଦୀମାନଙୁ ବିଶାସ କରନି? ଆପଣ ବିଶାସ କରନି େବାଲ ମଁୁ ଜାେଣ।

28 େସଥେର ଆଗିପା ପାଉଲଙୁ କହିେଲ, ଅଳ କଥାେର ତ ତୁେମ ଆମକୁ

ଖୀଷିୟାନ କରିପାର େବାଲ ମେନ କରୁଅଛ। 29 ପାଉଲ କହିେଲ, ଅଳେର

େହଉ କି ବହୁତେର େହଉ, େକବଳ ଆପଣ ନୁହଁନି, ମାତ େଯେତ େଲାକ

ଆଜି େମାହର କଥା ଶୁଣୁଅଛନି, େଯପରି େସମାେନ ସମେସ ସୁଦା ଏହି ବନନ

ବିନା େମାହରି ପରି ହୁଅନି, ଏହା ମଁୁ ଈଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରୁଅଛି।

30 େସଥେର ରାଜା, ଶାସନକତା, ବଣୀକୀ ଓ େସମାନଙ ସହିତ ବସିଥବା

ବ କିମାେନ ଉଠିଯାଇ, 31 ଅନର େହାଇ ପରସର କଥାବାତା କରୁ କରୁ

କହିେଲ, ଏହି େଲାକ ମୃତୁ କି ବନନ େଯାଗ େକୗଣସି କମ କରି ନାହ। 32

ଆଉ ଆଗିପା େଫଷ ଙୁ କହିେଲ, ଏହି େଲାକ ଯଦି କାଇସରଙ ଛାମୁେର

ବିଚାରିତ େହବା ନିମେନ ପାଥନା କରି ନ ଥାଆନା, େତେବ ମୁକ କରାଯାଇ

ପାରିଥାଆନା।

27 େଯେତେବେଳ ଆମମାନଙର ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଇତାଲଆକୁ ଯିବା

ନିମେନ ସିର େହାଇଥଲା, େସେତେବେଳ ପାଉଲ ଓ ଅନ େକେତକ ବନୀ

ଆଗସିୟ ରାଜକୀୟ େସୖନ ଦଳର ଯୂଲଅ ନାମକ ଜେଣ ଶତେସନାପତିଙ

ହସେର ସମପତ େହେଲ। 2 େସଥେର ଏସିଆ ପେଦଶର ଉପକୂଳେର

ବିଭନ ସାନକୁ ଯିବା ନିମେନ ଉଦ ତ େଗାଟିଏ ଆଦାମୁତୀୟ ଜାହାଜେର

ଆେମମାେନ ଚଢ଼ି ଜାହାଜ ଫଟାଇେଦଲୁ; ଆଉ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର
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ମାକିଦନିଆ ନଗରରୁ ଆରିସାଖ ନାମକ ଜେଣ ବ କି ଆମମାନଙ ସାଙେର

ଥେଲ। 3 ପରଦିନ ଆେମମାେନ ସୀେଦାନେର ପହଞିଲୁ, ଆଉ ଯୂଲଅ

ପାଉଲଙ ପତି ସଦୟ ବ ବହାର କରି ଆପଣା ମିତମାନଙ ପାଖକୁ ଯାଇ

େସବା ପାଇବା ନିମେନ ଅନୁମତି େଦେଲ। 4 େସହି ସାନରୁ ଜାହାଜ ଫଟାଇ

ପତିକୂଳ ପବନ େହତୁ ଆେମମାେନ ସାଇପ ଦୀପର ଆଶୟସଳୀ େଦଇ

ଯାତା କରି, 5 କିଲକିୟା ଓ ପଂଫୂଲଆ ଅଞଳ ସମୁଖସ ସମୁଦ ପାର େହାଇ

ଲୁକିଆ ପେଦଶର ମୁରା ସହରକୁ ଆସିଲୁ। 6 େସଠାେର ଶତେସନାପତି

ଇତାଲଆକୁ ଯାଉଥବା େଗାଟିଏ ଆେଲ ଜାଣୀୟ ଜାହାଜ ପାଇ େସଥେର

ଆମମାନଙୁ ଚଢ଼ାଇେଦେଲ। 7 ପେର ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ ଧେର ଧେର

ଯାଇ କଷେର କିଦ ସହରର ସମୁଖେର ଉପସିତ େହାଇ ପବନ ଆମମାନଙୁ

ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନ େଦବାରୁ ସାେଲାନୀର ବିପରୀତ, କୀତୀ ଦୀପର

ଆଶୟସଳୀ େଦଇ ଯାତା କଲୁ, 8 ପୁଣି, କଷେର କୂେଳ କୂେଳ ଯାଇ

“ସୁନର ବନର” ନାମକ େଗାଟିଏ ସାନକୁ ଆସିଲୁ; ଲାସାୟା ସହର େସଥର

ନିକଟବତୀ। 9 ଏହି ପକାେର ଅେନକ ସମୟ ଅତିବାହିତ େହଲା, ପୁଣି,

ଜଳଯାତା ବତମାନ ବିପଦଜନକ େହାଇ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ େସେତେବେଳ

ଉପବାସ ପବ ସମାପ େହାଇଥଲା। ଏଣୁ ପାଉଲ େସମାନଙୁ ସତକ କରାଇ

କହିେଲ, 10 ମହାଶୟମାେନ ଏହି ଜଳଯାତା େଯ େକବଳ ମାଲ ଓ ଜାହାଜର

ଅନିଷ େହବ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଆମମାନଙ ପାଣର ମ େଯ ଅନିଷ ଓ

କତିକାରକ େହବ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣୁଅଛି। 11 କିନୁ ଶତେସନାପତି ପାଉଲଙ

କଥା ଅେପକା ଜାହାଜର ଚାଳକ ଓ ଅଧକାରୀଙ କଥାେର ଅଧକ ମେନାେଯାଗ

କେଲ। 12ଆଉ େସହି ବନରଟି ଶୀତକାଳ କଟାଇବା ନିମେନ ସୁବିଧାଜନକ

ନ ଥବାରୁ େକୗଣସି ପକାେର େଫୖନିକ୍ ସହରେର ପହଞି େସଠାେର ଶୀତକାଳ

କଟାଇବା ନିମେନ େସଠାରୁ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିେଦବାକୁ ଅଧକାଂଶ େଲାକ ପରାମଶ

େଦେଲ; େସହି େଫୖନିକ୍ କୀତୀର େଗାଟିଏ ବନର, ତାହା ଉତରପୂବ ଓ

ଦକିଣପୂବ ଅଭମୁଖୀ। 13 ପେର ଦକିଣା ପବନ ଧୀେର ଧୀେର ବହିବାରୁ

େସମାେନ ନିଜ ନିଜର ଉେଦଶ ସଫଳ େହଲା େବାଲ ମେନ କରି ଲଙର

େତାଳି କୀତୀର କୂଳର ଅତି ନିକଟ େଦଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 14 କିନୁ ଅଳ

ସମୟ ଉତାେର, ଯାହାକୁ ଇଉରକିେଲା େବାଲ କହନି, େସହି ପଚଣ ପବନ

କୂଳରୁ ବହି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 15ଜାହାଜଟି େତାଫାନେର ପଡ଼ି
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ପବନର ସମୁଖୀନ େହାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆେମମାେନ ତାହାକୁ ଭାସିଯିବାକୁ

ଛାଡ଼ିେଦଲୁ। 16 ପୁଣି, କାଉଦ ନାମକ େଗାଟିଏ କୁଦ ଦୀପର ଆଶୟସଳୀେର

ଯାଇ କଷେର ଜାହାଜର େନୗକାଖଣିକ ଧରି ରକା କରିବାକୁ ସକମ େହଲୁ, 17

ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଉଠାଇେନଲା ଉତାେର ନାନା ଉପାୟେର ଜାହାଜକୁ

ତଳୁ େଘରିେଦଇ ବାନିେଲ, ପୁଣି, କାେଳ େସମାେନ ସୁତ ନାମକ ଚଡ଼ାେର

ଲାଗିଯିେବ, ଏହି ଭୟେର ପାଲସବୁ ପକାଇେଦଇ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

18 େତାଫାନେର ଆମମାନଙର ଅତିଶୟ କଷ େହବାରୁ ତହ ଆରଦିନ

ନାବିକମାେନ ମାଲ େଫାପାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 19 ପୁଣି, ତୃତୀୟ ଦିନେର

ନିଜ ହାତେର ଜାହାଜର ସରଞାମସବୁ େଫାପାଡ଼ିେଦେଲ। 20 ଅେନକ

ଦିନ ପଯ ନ ସୂଯ କି ନକତ େଦଖା ନ ଯିବାରୁ, ପୁଣି, ଭୀଷଣ ଝଡ଼

ଲାଗିରହିବାରୁ େଶଷେର ଆମମାନଙ ରକା ପାଇବାର ସମସ ଆଶା ଦୂର

େହଲା। 21 ଆଉ, ସମେସ ଅେନକ ଦିନ ପଯ ନ ଅନାହାରେର ରହିଲା

ପେର ପାଉଲ େସମାନଙ ମ େର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, ମହାଶୟମାେନ,

େମାହର କଥା ମାନି କୀତୀରୁ ଜାହାଜ ନ ଫଟାଇବା, ପୁଣି, ଏହି ଅନିଷ ଓ

କତି ନିବାରଣ କରିବା ଆପଣମାନଙର ଉଚି ଥଲା। 22 ଯାହା େହଉ, ଏେବ

ମଁୁ ଆପଣମାନଙୁ କହୁଅଛି, ସାହସ ଧରନୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ ମ େର

କାହାର ପାଣନାଶ େହବ ନାହ, େକବଳ ଜାହାଜ ନଷ େହବ। 23 େଯଣୁ ମଁୁ

େଯଉଁ ଈଶରଙର େଲାକ, ପୁଣି, ଯାହାଙର ମ ମଁୁ େସବା କେର, ତାହାଙର

ଜେଣ ଦୂତ ଏହି ରାତିେର େମା ପାଖେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, 24 ପାଉଲ,

ଭୟ କର ନାହ; କାଇସରଙର ସମୁଖେର ତୁମକୁ ଠିଆ େହବାକୁ େହବ, ଆଉ

େଦଖ, ତୁମର ସହଯାତୀ ସମସଙୁ ଈଶର ତୁମକୁ ଦାନ କରିଅଛନି। 25

ଅତଏବ, ମହାଶୟମାେନ, ସାହସ ଧରନୁ, କାରଣ ଈଶରଙଠାେର େମାହର

ବିଶାସ ଅଛି େଯ, େମାେତ େଯପରି କୁହା େହାଇଅଛି, ଠି େସହିପରି ଘଟିବ।

26 କିନୁ ଆମମାନଙୁ େକୗଣସି େଗାଟିଏ ଦୀପେର ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ େହବ।

27 ଏହି ରୂେପ ଆେମମାେନ ଆଦିଆ ସମୁଦେର ଇତଃସତଃ ଚାଳିତ େହଉ

େହଉ େଯେତେବେଳ ଚତୁଦଶ ରାତି ଉପସିତ େହଲା, େସେତେବେଳ ପାୟ

ଅଦରାତି ସମୟେର ନାବିକମାେନ େକୗଣସି ସଳର ନିକଟବତୀ େହଉଛନି

େବାଲ ଅନୁମାନ କେଲ। 28 ଏଣୁ େସମାେନ ମାପ କରି ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ଫୁଟ

ଗଭୀରର ପାଣି ପାଇେଲ ପୁଣି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ ଥେର ମାପ କରି
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ନେବ ଫୁଟ ଗଭୀରର ପାଣି ପାଇେଲ। 29 କାେଳ ଆେମମାେନ େକୗଣସି

ପଥୁରିଆ ଭୂମିେର ଯାଇ ପଡ଼ୁ, ଏହି ଭୟେର େସମାେନ ଚାରିଟା ଲଙର

ପକାଇେଦଇ ଦିନ ଅେପକାେର ରହିେଲ। 30 ପୁଣି, ନାବିକମାେନ ଜାହାଜର

ସମୁଖଭାଗରୁ ଲଙର ପକାଇବା ଛଳେର େନୗକାଖଣିକ ସମୁଦକୁ ଓହାଇ

େଦଇ ଜାହାଜରୁ ପଳାଇଯିବା ନିମେନ େଚଷା କରେନ, 31 ପାଉଲ ଶତ

େସନାପତି ଓ େସୖନ ମାନଙୁ କହିେଲ, ଏମାେନ ଜାହାଜେର ନ ରହିେଲ

ଆପଣମାେନ ରକା ପାଇ ପାରିେବ ନାହ। 32 େସଥେର େସୖନ ମାେନ

େନୗକାର ଦଉଡିସବୁ କାଟିେଦଇ ତାହାକୁ ଜଳେର ପକାଇେଦେଲ। 33ଆଉ,

ଦିନ େହାଇ ଆସୁଥବା ପଯ ନ ପାଉଲ େସମାନଙୁ କିଛି େଭାଜନ କରିବା

ନିମେନ ଉତାହ େଦଇ କହିେଲ, ଆଜିକି ଚଉଦ ଦିନ େହଲା ଆପଣମାେନ

ଅେପକାେର ଥାଇ କିଛି େଭାଜନ ନ କରି ଅନାହାରେର ରହିଅଛନି। 34 ଏଣୁ

କିଛି େଭାଜନ କରିବା ନିମେନ ମଁୁ ଆପଣମାନଙୁ ପରାମଶ େଦଉଅଛି, କାରଣ

ତାହା ଅ◌ାପଣମାନଙ ରକା ନିମେନ ପେୟାଜନ; େଯଣୁ ଆପଣମାନଙର

କାହାରି ମସକର େଗାଟିଏ େକଶ ନଷ େହବ ନାହ। 35 େସ ଏହିସବୁ

କଥା କହି ରୁଟି େଘନି ସମସଙ ସାକାତେର ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଇ

ତାହା ଭାଙି େଭାଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 36 େସଥେର େସମାେନ ସମେସ

ସାହସ ପାପ େହାଇ ନିେଜ ନିେଜ ମ େଭାଜନ କେଲ। 37ଆେମମାେନ

ଜାହାଜେର ସବସୁଧା ଦୁଇ ଶହ ଛଅସରୀ ଜଣ ପାଣୀ ଥଲୁ। 38 େସମାେନ

ଯେଥଷ େଭାଜନ କଲା ପେର ସମୁଦେର ଗହମ ପକାଇେଦଇ ଜାହାଜକୁ

ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ, 39 ଦିନ ହୁଅେନ, େସ ସଳ େସମାେନ ଚିହି

ପାରିେଲ ନାହ, ମାତ େସମାେନ ବାଲକୂଳ ଥବା େଗାଟିଏ ଖାଲ େଦଖ

େକୗଣସି ପକାେର େସଠାେର ଜାହାଜ ଲଗାଇବା ନିମେନ ପରାମଶ କେଲ।

40 ଏଣୁ େସମାେନ ଲଙରସବୁ କାଟି େସଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦେର ଛାଡ଼ିେଦେଲ,

ଆଉ ସାେଙ ସାେଙ ମଙର ଦଉଡିସବୁ ଫଟାଇ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଆଗ ପାଲ

ଉଠାଇ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ େଚଷା କେଲ। 41 କିନୁ େସମାେନ ଦୁଇ ସମୁଦ

ମିଶିଥବା ସାନେର ଯାଇ ପଡ଼େନ, ଜାହାଜଟି ଚଡ଼ାେର ଲାଗିଗଲା; ତାହାର

ସମୁଖଭାଗ ଲାଖଯାଇ ଅଚଳ େହାଇ ରହିଲା, କିନୁ ପଛ ଭାଗ ତରଙର

ପଚଣତାେର ଭାଙି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। 42 େସେତେବେଳ କାେଳ ବନୀମାନଙ

ମ ରୁ େକହି ପହଁରି ପଳାଇଯାଏ, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ
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େସୖନ ମାେନ ପରାମଶ କେଲ, 43କିନୁ ଶତେସନାପତି ପାଉଲଙୁ ରକା

କରିବା ଇଚାେର େସମାନଙ ସଙଳରୁ େସମାନଙୁ କାନ କରି ଆ ା େଦେଲ

େଯ, େଯଉଁମାେନ ପହଁରି ଜାଣନି, େସମାେନ ସମୁଦେର େଡଇଁପଡ଼ି ପଥେମ

ସଳକୁ ଯାଆନୁ, 44 ପୁଣି, ଅବଶିଷମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ତକା ଓ ଆଉ

େକହି େକହି ଜାହାଜର ଅନ ାନ ଭଙା ଖଣ ଧରି ଯାଉନୁ। ଏହି ପକାେର

ସମେସ ନିରାପଦେର ସଳେର ପହଞିେଲ।

28ଆେମମାେନ ରକା ପାଇଲା ପେର େସହି ଦୀପ େମଲତୀ େବାଲ ଜାଣିଲୁ।

2 ଆଉ, ବବରମାେନ ଆମମାନଙ ପତି ଅସାଧାରଣ ଦୟା େଦଖାଇେଲ,

କାରଣ ବୃଷି ଓ ଶୀତ େହଉଥବାରୁ େସମାେନ ଅଗି ଜାଳି ଆମ ସମସଙୁ

ଅଭ ଥନା କେଲ। 3 କିନୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ େଗାଟାଇ ନିଆଁ ଉପେର

ପକାେନ, ତାତି େହତୁ େଗାଟାଏ କାଳସପ ବାହାରି ତାହାଙ ହାତେର କାମୁଡ଼ି

ଲାଗିରହିଲା। 4 ବବରମାେନ ତାହାଙ ହାତେର େସହି ଜନୁଟା ଝୁଲଥବାର

େଦଖ ପରସର କହିବାକୁ ଲାଗିେଲ, ଏ େଲାକଟା ନିଶୟ ଖୁଣୀ, ସମୁଦରୁ

ରକା ପାଇେଲ ସୁଦା ଧମ ଏହାକୁ ବଞିବାକୁ େଦେଲ ନାହ। 5କିନୁ ପାଉଲ

ଜନୁଟାକୁ ଝାଡ଼ି ନିଆଁେର ପକାଇେଦେଲ, ଆଉ ତାଙର କିଛି କତି େହଲା

ନାହ। 6 େସ େଯ ଫୁଲଯିେବ କିମା ହଠା ମରି ପଡ଼ିଯିେବ, ଏହା େସମାେନ

ଅେପକା କରୁଥେଲ; ମାତ ଅେନକ େବଳ ପଯ ନ ଅେପକାେର ରହିଲା ପେର

ତାହାଙ ପତି େକୗଣସି ଅନିଷ ନ ଘଟିବାର େଦଖ େସମାେନ ନିଜ ନିଜ ମନ

ବଳାଇ କହିେଲ, ଏ ଜେଣ େଦବତା। 7 େସହି ସାନ ନିକଟେର ପୁବିୟ

ନାମକ େସହି ଦୀପର ପଧାନ ବ କିଙ ଗୃହ ଓ ଭୂମି ଥଲା; େସ ଆମମାନଙୁ

ଗହଣ କରି ତିନି ଦିନ ପଯ ନ ସାଦେର ଆମମାନଙର ଆତିଥ ସତାର

କେଲ। 8 େସହି ସମୟେର ପୁବିୟଙର ପିତା ଜର ଓ ଆମାଶୟ େରାଗେର

ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ଶଯ ାଶାୟୀ ଥେଲ, ଆଉ ପାଉଲ ଭତରକୁ ତାହାଙ ନିକଟକୁ

ଯାଇ ପାଥନା କେଲ ଓ ତାହାଙ ଉପେର ହାତ େଥାଇ ତାହାଙୁ ସୁସ

କେଲ। 9 ଏହି ଘଟଣା ପେର େସହି ଦୀପେର ଥବା ଅବଶିଷ ପୀଡ଼ିତମାେନ

ମ ଆସି ସୁସ େହେଲ; 10 େସମାେନ ମ ଆମମାନଙୁ ବହୁତ ସମାନ

ଦାରା ସମାଦର କେଲ, ପୁଣି, ଆମମାନଙର ପସାନ କରିବା ସମୟେର

ଆମମାନଙ ପେୟାଜନୀୟ ପଦାଥସବୁ େଯାଗାଇେଦେଲ। 11 ତିନି ମାସ

ପେର ଆେମମାେନ େଗାଟିଏ ଆେଲ ଜାଣୀୟ ଜାହାଜେର ଚଢ଼ି ଯାତା କଲୁ,
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େସହି ଜାହାଜ ଏହି ଦୀପେର ଶୀତକାଳ କଟାଇଥଲା, ତାହାର ଚିହ ମିଥୁନ।

12 ସୁରାକୂସାେର ପହଞି ଆେମମାେନ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ରହିଲୁ, 13

ପୁଣି, େସ ସାନରୁ ବୁଲ େରଗୀୟ ବନରେର ପହଞିଲୁ ଦିନକ ପେର ଦକିଣା

ପବନ ବହିବାରୁ ଦିତୀୟ ଦିନେର ପୁେତଅଲ ସହରକୁ ଆସିଲୁ; 14 େସ

ସାନେର ଆେମମାେନ ଭାଇମାନଙୁ େଭଟିଲୁ, ଆଉ େସମାନଙ ସହିତ ସାତ

ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଆମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କେଲ; ଏହି ପକାେର

ଆେମମାେନ େରାମେର ପହଞିଲୁ। 15 ଭାଇମାେନ ଆମମାନଙ ସମାଦ ପାଇ

େସହି ସାନରୁ ଆପୀୟଙ ହାଟ ଓ ତିନି ସେରଇଘର ପଯ ନ ଆମମାନଙୁ

େଭଟିବା ପାଇଁ ଆସିେଲ, ପୁଣି, ପାଉଲ େସମାନଙୁ େଦଖ ଈଶରଙ ଧନ ବାଦ

କରି ସାହସ ପାଇେଲ। 16ଆଉ ଆେମମାେନ େରାମେର ପେବଶ କରେନ,

ପାଉଲଙୁ ନିଜ ପହରୀ େସୖନ ସହିତ ସତନ ବାସ କରିବା ନିମେନ ଅନୁମତି

ଦିଆଗଲା। 17 ତିନି ଦିନ ପେର େସ ଯିହୁଦୀମାନଙ ପଧାନ ପଧାନ ବ କିଙୁ

ଡାକି ଏକତ କେଲ, ଆଉ େସମାେନ ଏକତ ହୁଅେନ େସ େସମାନଙୁ କହିେଲ,

େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦ ପି ମଁୁ ସଜାତି ବିରୁଦେର କିମା ଆମମାନଙ ପିତୃ

ପୁରୁଷଙ ରୀତିନୀତି ବିରୁଦେର କିଛି କରି ନ ଥଲ, ତଥାପି ଯିରୂଶାଲମ

ସହରରୁ ବନୀରୂେପ େରାମୀୟମାନଙ ହସେର ସମପତ େହଲ। 18 େସମାେନ

େମାହର ବିଚାର କରି େମାʼଠାେର ପାଣଦଣର େକୗଣସି କାରଣ ନ ଥବାରୁ

େମାେତ ମୁକି େଦବାକୁ ଇଚା କରୁଥେଲ; 19 କିନୁ ଯିହୁଦୀମାେନ େସଥର

ବିରୁଦେର କହିବାରୁ ମଁୁ କାଇସରଙ ଛାମୁେର ବିଚାରିତ େହବା ନିମେନ ପାଥନା

କରିବାକୁ ବା େହଲ; େମାହର େଯ ସଜାତି ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ କରିବାର

କିଛି ଥଲା, ତାହା ନୁେହଁ। 20 ଅତଏବ ଏହି କାରଣରୁ ମଁୁ ଆପଣମାନଙୁ େମା

ସହିତ ସାକାତ ଓ କଥାବାତା କରିବାକୁ ଅନୁେରାଧ କଲ, କାରଣ ଇସାଏଲର

ଭରସା େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଏହି ଜଞିରେର ବନାଯାଇଅଛି। 21 େସଥେର େସମାେନ

ତାହାଙୁ କହିେଲ, ଆପଣଙ ସମନେର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶରୁ ଆେମମାେନ

େକୗଣସି ପତ ପାଇ ନାହଁୁ, କି ଭାଇମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଏଠାକୁ ଆସି

ଆପଣଙ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମନ ସମାଦ େଦଇ ନାହାନି ବା କହି ନାହାନି।

22 କିନୁ ଆପଣଙ ଭାବ କଅଣ, ତାହା ଆେମମାେନ ଆପଣଙଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ

ଇଚା କରୁଅଛୁ; କାରଣ ଏହି ଦଳ ସମନେର ଆେମ ଜାଣୁ େଯ, ସବତ ତାହା

ବିରୁଦେର କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। 23 ଏଥେର େସମାେନ ତାହାଙ ସହିତ
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େଗାଟିଏ ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ବହୁସଂଖ ାେର ତାହାଙ ବସାକୁ ଆସିେଲ, ଆଉ

େସ ସକାଳୁ ସନ ା ପଯ ନ େସମାନଙ ନିକଟେର ବ ାଖ ା କରି ଈଶରଙ

ରାଜ ସମନେର ସାକ େଦେଲ, ପୁଣି, େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ ଭାବବାଦୀଙ

ଶାସ େନଇ ଯୀଶୁଙ ସମନେର େସମାନଙ ବିଶାସ ଜନାଇବାକୁ େଚଷା

କେଲ। 24 େସଥେର େକହି େକହି କୁହାଯାଇଥବା ବିଷୟେର ବିଶାସ କେଲ,

କିନୁ େକହି େକହି ବିଶାସ କେଲ ନାହ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ନିଜ ନିଜ

ମ େର ଏକମତ ନ େହବାରୁ ବିଦାୟ େନେଲ; େସମାନଙ ଯିବା ପୂେବ

ପାଉଲ ଏହି େଗାଟିଏ କଥା କହିେଲ, ଆପଣମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ

ଭାବବାଦୀ ଯିଶାଇୟଙ ଦାରା ପବିତ ଆତା ଯଥାଥ ରୂେପ କହିଥେଲ, 26

“ଏହି େଲାକମାନଙ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହ, ‘ତୁେମମାେନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ,

କିନୁ େକୗଣସି ପକାେର ବୁଝିବ ନାହ, ପୁଣି, େଦଖୁ େଦଖୁ େଦଖବ, କିନୁ

େକୗଣସି ପକାେର ାତ େହବ ନାହ; 27 କାରଣ ଏହି େଲାକଙର ହୃଦୟ ଜଡ଼

େହଲା, େସମାେନ କାନେର କଷେର ଶୁଣିେଲ ଓ ନିଜ ନିଜ ଆଖ ବୁଜିେଲ,

େଯପରି େସମାେନ ଆଖେର େଦଖେବ ନାହ ଓ କାନେର ଶୁଣିେବ ନାହ, ଆଉ

ହୃଦୟେର ବୁଝିେବ ନାହ, ପୁଣି, େଫରି ଆସିେବ ନାହ, ଆଉ ଆେମ େସମାନଙୁ

ସୁସ କରିବୁ ନାହ।’” 28 ଅତଏବ ଈଶରଙ ଏହି ପରିତାଣ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ନିକଟକୁ େଯ େପରିତ େହାଇଅଛି, ଆପଣମାେନ ଏହା ାତ ହୁଅନୁ; େସମାେନ

ମ ଶବଣ କରିେବ। 29 [ଆଉ େସ ଏହିସବୁ କଥା କହେନ ଯିହୁଦୀମାେନ

ନିଜ ନିଜ ମ େର ବାଦାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ପସାନ କେଲ।] 30 େସ ସମୂଣ

ଦୁଇ ବଷ ପଯ ନ ଆପଣା ଭଡ଼ାଘେର ରହିେଲ, 31ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ

ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସୁଥେଲ, ସମସଙୁ େସ ଗହଣ କରି ପୂଣ ସାହସେର

ଓ ନିବଘେର ଈଶରଙ ରାଜ ର କଥା ପଚାର କରୁଥେଲ ଏବଂ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙ ସମନୀୟ ବିଷୟସବୁ ଶିକା େଦଉଥେଲ।
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େରାମୀୟ
1ପାଉଲ, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଦାସ ଓ ଆହୂତ ଜେଣ େପରିତ, ପୁଣି, ଈଶର

ଆପଣା ପୁତ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ସମନେର ନିଜର େଯଉଁ

ସୁସମାଚାର ଧମଶାସେର ଆପଣା ଭାବବାଦୀମାନଙ ଦାରା ପୂବେର ପତି ା

କରିଥେଲ, େସହି ସୁସମାଚାର ନିମେନ ପୃଥକୀକୃତ, 2 େସ େରାମେର ଥବା

ଈଶରଙ ପିୟ ଓ ଆହୂତ ସମସ ସାଧୁଙ ନିକଟକୁ ପତ େଲଖୁଅଛି। 3 େସହି

ଯୀଶୁ ଖୀଷ ଶରୀର ସମନେର ଦାଉଦଙ ବଂଶଜାତ, 4 କିନୁ ଧମମୟ

ପବିତ ଆତା ସମନେର ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପୁନରୁତାନ ଦାରା ଈଶରଙ ପୁତ

େବାଲ ଶକି ସହ ନିଦଷ େହେଲ 5ଆଉ, େଯଉଁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର

ତୁେମମାେନ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର େପରିତ େହାଇଅଛ, 6ତାହାଙ ନାମର େଗୗରବ

ନିମେନ େସହି ଅଣଯିହୁଦୀ ସମେସ େଯପରି ବିଶାସ କରି ଆ ାକାରୀ ହୁଅନି,

ଏଥନିମେନ ଆେମମାେନ ତାହାଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ େପରିତ ପଦ ପାଇଅଛୁ।

7ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି

ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। 8 ପଥମେର, ତୁମମାନଙ ବିଶାସର ସୁସମାଦ

େଯ ସମୁଦାୟ ଜଗତେର ଶୁଣାଯାଉଅଛି, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ତୁମ ସମସଙ

ସକାେଶ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା େମାହର ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି।

9 କାରଣ େଯପରି େକୗଣସି ପକାେର ଏେତ ଦିନ ପେର ଈଶରଙ ଇଚା

େହେଲ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଥେର ସୁେଯାଗ ପାଇପାେର, 10

ଏଥନିମେନ ମଁୁ କିପରି ନିରନର ତୁମମାନଙ ନାମ ଉେଲଖ କରି େମାହର

ସମସ ପାଥନାେର ସବଦା ନିେବଦନ କରିଆସୁଅଛି, େସ ବିଷୟେର େଯଉଁ

ଈଶରଙୁ ମଁୁ େମାହର ଆତା େଦଇ ତାହାଙ ପୁତଙ ସୁସମାଚାରେର େସବା

କେର, େସ େମାହର ସାକୀ ଅଟନି। 11 େଯଣୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ସିରୀକୃତ

େହାଇପାର, େସଥପାଇଁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େକୗଣସି ଆତିକ ଦାନ େଦବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ଏକାନ ଇଚା କରୁଅଛି, 12

ବରଂ େଯପରି ତୁମମାନଙର ଓ େମାହର, ଉଭୟ ପକର ବିଶାସ ଦାରା

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ତୁମମାନଙ ସହିତ ଉତାହ ପାପ ହୁଏ। 13 େହ

ଭାଇମାେନ, ଅବଶିଷ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର େଯପକାେର, ତୁମମାନଙ

ମ େର ସୁଦା େସହି ପକାେର ମଁୁ େଯପରି କିଛି ଫଳପାପ େହାଇପାେର,

େସଥନିମେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଁୁ େଯ ଥରକୁଥର ମନସ
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କରିଥଲ, କିନୁ ଏପଯ ନ ବାଧାପାପ େହାଇ ଆସିଅଛି; େସ ବିଷୟେର

େଯ ତୁେମମାେନ ଅ ଥାଅ, ଏହା େମାହର ଇଚା ନୁେହଁ। 14 ଗୀ କି

ବବର, ଶିକିତ କି ଅଶିକିତ, ସମସଙ ନିକଟେର ମଁୁ ଋଣୀ। 15 ଅତଏବ,

େରାମବାସୀ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ମ ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରିବାକୁ ମଁୁ ଇଚୁକ ଅେଟ। 16 କାରଣ ମଁୁ ସୁସମାଚାର ସମନେର

ଲଜାେବାଧ କେର ନାହ, େଯଣୁ ତାହା ବିଶାସ କରୁଥବା ପେତ କଙ ପକେର

ପରିତାଣ ନିମେନ ଈଶରଙ ଶକି ଅେଟ, ପଥମତଃ ଯିହୁଦୀ ପକେର, ଆଉ ମ

ଗୀ ପକେର। 17 େସଥେର ତ ଈଶରଦତ ଧାମକତା ପକାଶିତ େହଉଅଛି,

ତାହା ବିଶାସମୂଳକ ଓ ବିଶାସଜନକ, େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ଧାମକ ବିଶାସ

ଦାରା ବଞିବ।” 18 କାରଣ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅଧମେର ସତ କୁ ପତିେରାଧ

କରନି, େସମାନଙର ସମସ ଅପବିତତା ଓ ଅଧମ ବିରୁଦେର ସଗରୁ ଈଶରଙ

େକାଧ ପକାଶିତ େହଉଅଛି 19 େଯଣୁ ଈଶରଙ ସମନେର ଯାହା ାତବ ,

ତାହା େସମାନଙ ଅନରେର ପକାଶିତ େହାଇଅଛି; ଈଶର ତ େସମାନଙ

ନିକଟେର ତାହା ପକାଶ କରିଅଛନି। 20 ଜଗତର ସୃଷିକାଳାବଧ ତାହାଙର

ଅଦୃଶ ଗୁଣସମୂହ, ଅଥା ତାହାଙର ଅନାଦି ଅନନ ଶକି ଓ ଈଶରତ, ସୃଷ

ବସୁଗୁଡ଼ିକ ଦାରା େବାଧଗମ େହାଇ ସଷ ରୂେପ ପତୀୟମାନ େହଉଅଛି,

େଯପରି େସମାନଙର ଉତର େଦବାର ବାଟ ନ ଥାଏ। (aïdios g126) 21

କାରଣ େସମାେନ ଈଶରଙୁ ଜାଣି ତାହାଙୁ ଈଶର େବାଲ େଗୗରବ େଦେଲ

ନାହ କି ଧନ ବାଦ େଦେଲ ନାହ, କିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅସାର ତକବିତକେର

ଜଡ଼ିତ େହେଲ ଓ େସମାନଙର ଅେବାଧ ମନ ଅନକାରମୟ େହଲା; 22

ନିଜ ନିଜକୁ ାନୀ େବାଲ ମେନ କରି େସମାେନ ମୂଖ େହେଲ, 23 ପୁଣି,

ଅକୟ ଈଶରଙ େଗୗରବକୁ କୟଣୀୟ ମନୁଷ , ପକୀ, ଚତୁଷଦ ପାଣୀ,

ସରୀସୃପାଦିଙ ଆକୃତିଯୁକ ପତିମାେର ପରିଣତ କେଲ। 24 ଏଣୁ ଈଶର

େସମାନଙ ହୃଦୟର କୁଅଭଳାଷ ଅନୁସାେର େସମାନଙୁ ଅଶୁଚିତାେର ସମପଣ

କେଲ, େଯପରି େସମାନଙ ଶରୀର ପରସର ଦାରା କଳୁଷିତ ହୁଏ। 25

କାରଣ େସମାେନ ଈଶରଙ ସତ ପରିବେତ ମିଥ ା ଗହଣ କେଲ ଓ ସୃଷ

ବସୁର ପୂଜା ଓ େସବା କେଲ ମାତ ସୃଷିକତାଙୁ କେଲ ନାହ; େଯ ଯୁେଗ

ଯୁେଗ ଧନ । ଆେମ । (aiōn g165) 26 ଏହି କାରଣରୁ ଈଶର େସମାନଙୁ

ଜଘନ ପାପ ପବୃତିେର ସମପଣ କେଲ, କାରଣ େସମାନଙ ସୀମାେନ
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ସାଭାବିକ ବ ବହାର ପରିବେତ ଅସାଭାବିକ ବ ବହାର କେଲ, 27ପୁଣି,

େସହିପରି ପୁରୁଷମାେନ ମ ସାଭାବିକ ସୀସଙ ପରିତ ାଗ କରି ପରସର

ଆପଣା ଆପଣା କାମନାେର ଦଗ େହେଲ, ପୁରୁଷ ସହିତ ପୁରୁଷ କୁତିତ

କମ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣାଠାେର ନିଜ ନିଜ ଭଷତାର ସମୁଚିତ

ପତିଫଳ ପାଇେଲ। 28ଆଉ, େଯପରି େସମାେନ ଈଶର ବିଷୟକ ାନ

ଗହଣ କରିବାକୁ ଅସୀକୃତ େହେଲ, େସହିପରି ଈଶର ଅନୁଚିତ କମ କରିବା

ନିମେନ େସମାନଙୁ ଭଷ ମତିେର ସମପଣ କେଲ। 29 େସମାେନ ସବ ପକାର

ଅଧମ, ଦୁଷତା, େଲାଭ, ହିଂସା, ଈଷା, ବଧ, ବିବାଦ, ଛଳ ଓ ମନତାେର

ପରିପୂଣ; 30 େସମାେନ ଚୁଗୁଲଆ, ନିନକ, ଈଶରଙ ଘୃଣ , ଅତ ାଚାରୀ,

ଦାମିକ, ଅହଙାରୀ, ଦୁଷକମର ଉତାଦକ, 31ପିତାମାତାଙ ଅନା ାବହ,

ନିେବାଧ, ନିୟମ ଭଗକାରୀ, ସାଭାବିକ େସହରହିତ ଓ ନିଦୟ ଅଟନି। 32

େଯଉଁମାେନ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରନି, େସମାେନ େଯ ମୃତୁ ର େଯାଗ ,

ଈଶରଙର ଏହି ବିଧବିଧାନ େସମାେନ ଜାଣିେଲ ସୁଦା େକବଳ େଯ ଏହି

ପକାର ଆଚରଣ କରନି ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ କରୁଥବା

େଲାକମାନଙ ପକ ଆନନେର ସମଥନ କରନି।

2ଅତଏବ, େହ ମନୁଷ , େଯ ତୁେମ ବିଚାର କରୁଥାଅ, ତୁେମ େଯ େକହି ହୁଅ,

ତୁମର ଉତର େଦବାର ବାଟ ନାହ, କାରଣ େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁେମ ଅନ ର

ବିଚାର କରୁଥାଅ, େସହି ବିଷୟେର ତୁେମ ଆପଣାକୁ େଦାଷୀ କରୁଥାଅ,

େଯଣୁ ତୁେମ େଯ ବିଚାର କରୁଥାଅ, େସହି ପକାର କମ ମ କରୁଥାଅ। 2

ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଏହି ପକାର କମ କରନି, େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଈଶରଙ

ବିଚାର େଯ ନ ାୟସଙତ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 3ଆଉ, େହ ଭାଇ,

େଯଉଁମାେନ ଏହି ପକାର କମ କରନି, େସମାନଙର ବିଚାର କରି ଆେପ

େସହି ପକାର କରୁଥାଅ େଯ ତୁେମ, ତୁେମ ଈଶରଙ ନ ାୟବିଚାରରୁ ପଳାୟନ

କରିପାର େବାଲ କଅଣ ମେନ କରୁଅଛ? 4 କିମା ଈଶରଙ କୃପା େଯ ତୁମକୁ

ମନପରିବତନ ଆଡ଼କୁ େଘନିଯିବାକୁ େଚଷା କେର, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁେମ କି

ତାହାଙର ଉତମତା, େଧୖଯ ଓ ଚିରସହିଷୁତାରୂପ ଧନସବୁ ତୁଚ କରୁଅଛ? 5

କିନୁ ତୁେମ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବତତ ହୃଦୟ ଅନୁସାେର, େଯଉଁ ଦିନ

ଈଶରଙ ନ ାୟବିଚାର ପକାଶ ପାଇବ, େସହି େକାଧର ଦିନେର ନିଜ ପାଇଁ

େକାଧ ସଞୟ କରୁଅଛ; 6 େସ ପେତ କ େଲାକକୁ ନିଜ ନିଜ କମାନୁସାେର
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ଫଳ େଦେବ; 7 େଯଉଁମାେନ େଧୖଯ ସହିତ ଉତମ କମ କରି େଗୗରବ,

ସମାନ ଓ ଅମରତା ଅେନଷଣ କରନି, େସମାନଙୁ ଅନନ ଜୀବନ ପଦାନ

କରିେବ, (aiōnios g166) 8 କିନୁ େଯଉଁମାେନ ସାଥପର, ପୁଣି, ସତ ର

ଅନା ାବହ, ମାତ ଅଧାମକତାର ଆ ାବହ, େସମାନଙ ପତି େକାଧ ଓ େକାପ

ଘଟିବ। 9 ପଥମେର ଯିହୁଦୀ ଓ ମ ଗୀ , ପେତ କ ଦୁଷମକାରୀ େଲାକର

ପାଣ ଉପେର େକଶ ଓ ସଙଟ ଘଟିବ, 10 ମାତ ପଥମେର ଯିହୁଦୀ ଓ ମ

ଗୀ , ପେତ କ ସତମକାରୀ ପତି େଗୗରବ, ସମାନ ଓ ଶାନି ଘଟିବ। 11

କାରଣ ଈଶରଙ ନିକଟେର ମୁଖାେପକା ନାହ। 12 େଯଣୁ େଯେତ େମାଶାଙ

ବ ବସାବିହୀନ େହାଇ ପାପ କରିଅଛନି, େସମାେନ ମ େମାଶାଙ ବ ବସା

ବିନା ବିନଷ େହେବ; ଆଉ, େଯେତ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାପ େହାଇ ପାପ

କରିଅଛନି, େସମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେବ, 13

କାରଣ େମାଶାଙ ବ ବସାର େଶାତାମାେନ ଈଶରଙ ସାକାତେର ଧାମକ

ନୁହଁନି, କିନୁ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନକାରୀମାେନ ଧାମକ ଗଣିତ େହେବ।

14 େଯଣୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର େସହି ବ ବସା ନ ଥେଲ ସୁଦା, େଯେତେବେଳ

େସମାେନ ସାଭାବିକ ଭାବେର ବ ବସାନୁଯାୟୀ କମ କରନି, େସେତେବେଳ

େସମାେନ ବ ବସା ନ ପାଇେଲ େହଁ ଆେପ ଆପଣା ଆପଣା ପତି ବ ବସା

ସରୂପ ଅଟନି; 15 କାରଣ େସମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାର କମ ଆପଣା

ଆପଣା ହୃଦୟେର ଲଖତ େବାଲ େଦଖାନି, େସମାନଙ ବିେବକ ମ େସଥର

ସାକ ଦିଏ, ଆଉ େସମାନଙ ମନର ତକବିତକ େସମାନଙୁ େଦାଷୀ କିଅବା

ନିେଦାଷ କେର; 16 େଯଉଁ ଦିନେର ଈଶର, ମଁୁ ପଚାର କରୁଥବା ସୁସମାଚାର

ଅନୁସାେର ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ମନୁଷ ମାନଙର ଗୁପ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର

କରିେବ, େସହି ଦିନ ଏହା ପକାଶ ପାଇବ। 17 କିନୁ ଯଦି ତୁେମ ଯିହୁଦୀ ନାମ

ବହନ କରି େମାଶାଙ ବ ବସା ଉପେର ନିଭର କରୁଅଛ ଓ ଈଶରଙଠାେର

ଗବ କରୁଅଛ, 18ଆଉ େମାଶାଙ ବ ବସାରୁ ଶିକା ପାପ େହାଇ ତାହାଙ

ଇଚା ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି, ଭଲ ମନର ପେଭଦ ବୁଝୁଅଛ, 19ଆଉ େମାଶାଙ

ବ ବସାେର େଯଉଁ ାନ ଓ ସତ ବାସବେର ନିହିତ ଅଛି, ତାହା ପାଇଥବାରୁ,

20 ଯଦି ତୁେମ ଆପଣାକୁ ଅନର ପଥପଦଶକ, ଅନକାରବାସୀଙର ଆେଲାକ,

ମୂଖର ସଂେଶାଧକ ଓ ଶିଶୁମାନଙର ଶିକକ େବାଲ ବିଶାସ କରୁଅଛ, 21

େତେବ ଯଦି ତୁେମ େଯ ପରକୁ ଶିକା େଦଉଅଛ, ତୁେମ କଅଣ ଆପଣାକୁ
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ଶିକା େଦଉ ନାହଁ? େଚାରି କର ନାହ େବାଲ ପଚାର କରି ତୁେମ କି େଚାରି

କରୁଅଛ? 22 ବ ଭଚାର କର ନାହ େବାଲ କହି ତୁେମ କି ବ ଭଚାର

କରୁଅଛ? ତୁେମ େଯ ପତିମା ଘୃଣା କରୁଅଛ, କଅଣ ମନିର ଲୁଣନ କରୁଅଛ?

23 େମାଶାଙ ବ ବସାେର ଗବ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ, େମାଶାଙ ବ ବସା

ଲଙନ ଦାରା ତୁେମ କି ଈଶରଙୁ ଅନାଦର କରୁ ନାହଁ? 24 କାରଣ େଯପରି

େଲଖାଅଛି, “ତୁମମାନଙ େହତୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ଈଶରଙ ନାମ

ନିନିତ େହଉଅଛି।” 25 ଯଦି ତୁେମ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ କର, େତେବ

ପକୃତେର ସୁନତ ଲାଭଜନକ, କିନୁ ଯଦି େମାଶାଙ ବ ବସା ଲଙନ କର,

େତେବ ତୁମର ସୁନତ ଅସୁନତେର ପରିଣତ ହୁଏ। 26 ଅତଏବ, ଯଦି ଅସୁନତ

େଲାକ େମାଶାଙ ବ ବସାର ବିଧବିଧାନ ପାଳନ କେର, େତେବ ତାହାର

ଅସୁନତ କଅଣ ସୁନତ େବାଲ ଗଣିତ େହବ ନାହ? 27 ପୁଣି, ସାଭାବିକ

ଅସୁନତି େଲାକ ଯଦି େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ କେର, େତେବ ଲଖତ

େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ ସୁନତ ବିଧ ପାପ େହାଇ ସୁଦା େମାଶାଙ ବ ବସା

ଲଙନ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ, େସ ତୁମର ବିଚାର କରିବ। 28 କାରଣ ବାହାେର

େଯ ଯିହୁଦୀ, େସ ଯିହୁଦୀ ନୁେହଁ, କିଅବା ବାହାର ଶରୀରେର େଯ ସୁନତ,

ତାହା ସୁନତ ନୁେହଁ; 29କିନୁ ଅନରେର େଯ ଯିହୁଦୀ, େସ ଯିହୁଦୀ, ପୁଣି,

ଆକରିକ ଭାବେର ନୁେହଁ, ମାତ ଆତିକ ଭାବେର ହୃଦୟର େଯ ସୁନତ, ତାହା

ପକୃତ ସୁନତ। ଏପରି େଲାକ ମନୁଷ ମାନଙଠାରୁ ପଶଂସା ପାପ ହୁଏ ନାହ,

କିନୁ ଈଶରଙଠାରୁ ପାପ ହୁଏ।

3 େତେବ ଯିହୁଦୀ େଲାକର ବିେଶଷ କଅଣ? ସୁନତର ବା ଉପକାର କଅଣ?

ସବୁ ପକାେର ବହୁତ। 2 ସବପଥେମ, ଈଶରଙ ବାକ େସମାନଙଠାେର

ସମପତ େହାଇଥଲା। 3 େତେବ କଅଣ? ଯଦି ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି

େକହି ଅବିଶସ େହେଲ, େସମାନଙର ଅବିଶସତା କଅଣ ଈଶରଙ ବିଶସତାକୁ

ନିଷଳ କରିବ? 4 ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ ପେତ କ ମନୁଷ

ମିଥ ାବାଦୀ େହେଲ େହଉ, କିନୁ ଈଶର ସତ େବାଲ ସୀକାର କରାଯାଉ,

େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ତୁେମ ଆପଣା ବାକ େର ଧାମକ େବାଲ ଜଣାଯିବ,

ପୁଣି, ବିଚାରିତ େହବା ସମୟେର ବିଜୟୀ େହବ।” 5କିନୁ ଯଦି ଆମମାନଙର

ଅଧାମକତା ଈଶରଙ ଧାମକତା ପମାଣ କେର, େତେବ ଆେମମାେନ କଅଣ

କହିବା? େଯଉଁ ଈଶର େକାଧେର ପତିଫଳ ଦିଅନି, େସ କି ଅଧାମକ? ମଁୁ
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ମନୁଷ ର ବିଚାର ଅନୁସାେର କହୁଅଛି। 6 ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ,

କାରଣ ତାହାେହେଲ ଈଶର କିପରି ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ? 7 କିନୁ ଯଦି

େମାହର ମିଥ ା ଦାରା ଈଶରଙ ସତ ତାହାଙ େଗୗରବ ନିମେନ ପଚୁର

ଭାବେର ବୃଦି ପାଇଲା, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ମ ଆଉ କାହକି ପାପୀ େବାଲ

ବିଚାରିତ େହଉଅଛି? 8ଆଉ, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବା ନିମେନ ଆସ, ମନ କମ,

ଏହା ଆେମମାେନ କହୁଅଛୁ େବାଲ େଯପରି େକହି େକହି ଆମମାନଙର ଗାନି

କରି କହନି, େସପରି ବା କାହକି ନ କରିବା? ଏମାନଙର ଦଣ ଯଥାଥ। 9

େତେବ କଅଣ? ଆେମମାେନ କି ଅନ ମାନଙଠାରୁ େଶଷ? ନା, େକୗଣସି

ପକାେର ନୁେହଁ, କାରଣ ଯିହୁଦୀ ଓ ଗୀ ସମେସ େଯ ପାପର ଅଧୀନ,

ଆେମମାେନ ପୂବେର ଉଭୟଙ ବିରୁଦେର ଏହି ଅଭେଯାଗ କରିଅଛୁ, 10

େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ଧାମକ େକହି ନାହ, ନା, ଜେଣ ସୁଦା ନାହ, 11

େଯ ବୁେଝ, ଏପରି େକହି ନାହ; େଯ ଈଶରଙ ଅେନଷଣ କେର, ଏପରି

ଜେଣ ନାହ; 12 େସମାେନ ସମେସ ବିପଥେର ଯାଇଅଛନି, ଏକସାଙେର

ଅକମଣ େହାଇଅଛନି େଯ ସତମ କେର, ଏପରି େକହି ନାହ, ନା, ଏପରି

ଜେଣ େହେଲ ନାହ। 13 େସମାନଙ କଣ ଉନୁକ ସମାଧ, େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଜିହାେର ଛଳନା କରିଅଛନି, େସମାନଙ ଓଷ ତେଳ କାଳସପର ବିଷ

ଅଛି, 14 େସମାନଙ ମୁଖ ଅଭଶାପ ଓ କଟୁତାେର ପୂଣ; 15 େସମାନଙ

ପାଦ ରକପାତ କରିବାକୁ ଦୁତଗାମୀ, 16 େସମାନଙ ପଥେର ବିନାଶ ଓ

େକଶ, 17 ପୁଣି, ଶାନିର ପଥ େସମାେନ ଜାଣନି ନାହ। 18 ଈଶରଙ ଭୟ

େସମାନଙ ଆଖ ଆଗେର ନ ଥାଏ।” 19ଆଉ, ଆେମମାେନ ତ ଜାଣୁ େଯ,

େମାଶାଙ ବ ବସା ଯାହା ଯାହା କୁେହ, େସହିସବୁ େମାଶାଙ ବ ବସାଧୀନ

େଲାକମାନଙୁ କୁେହ, େଯପରି ପେତ କ ମୁଖ ବନ କରାଯିବ ଓ ସମସ ଜଗତ

ଈଶରଙ ବିଚାରେର ଦଣନୀୟ େହବ; 20 କାରଣ େମାଶାଙ ବ ବସାର

କିୟାକମ ଦାରା େକୗଣସି ପାଣୀ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଧାମକ ଗଣିତ େହବ ନାହ,

େଯେହତୁ େମାଶାଙ ବ ବସା ଦାରା ପାପର ାନ ଜେନ। 21 କିନୁ ଏେବ

େମାଶାଙ ବ ବସା ବ ତୀତ ଈଶରଙର ଧାମକତା ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ

ତାହା ବିଷୟେର େମାଶାଙ ବ ବସା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ ଧମଶାସ ସାକ

େଦଉଅଛି, 22 ଅଥା , ଈଶରଙର େଯଉଁ ଧାମକତା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର

ବିଶାସ କରିବା ଦାରା ସମସ ବିଶାସୀଙ ପତି ବେତ, କାରଣ େକୗଣସି ପେଭଦ
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ନାହ, 23 ସମେସ ତ ପାପ କରିଅଛନି, ପୁଣି, ଈଶରଙ େଗୗରବରହିତ

େହାଇଅଛନି, 24 ପୁଣି, େସମାେନ ବିନାମୂଲ େର ତାହାଙ ଅନୁଗହେର, ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙଠାେର େଯଉଁ ମୁକି ଅଛି, ତଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ ହୁଅନି। 25ଈଶର

ଆପଣା ସହିଷୁତାେର ପୂବକୃତ ପାପସବୁ ଉେପକା କରିଥବାରୁ ନିଜ ଧାମକତା

ପକାଶ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ ଏବଂ ତାହାଙ ରକେର ବିଶାସ ଦାରା,

ପାୟଶିତବଳି ରୂେପ ପଦଶନ କରିଅଛନି, 26 ପୁଣି, ବତମାନ କାଳେର

ଆପଣା ଧାମକତା ପକାଶ କରିବା ନିମେନ େସ ଏହା କରିଅଛନି, େଯପରି

େସ ସୟଂ ଧାମକ ଓ ଯୀଶୁଙଠାେର ବିଶାସୀକୁ ଧାମକ ଗଣନାକାରୀ େବାଲ

ପକାଶିତ ହୁଅନି। 27 େତେବ ଗବ େକଉଁଠାେର? ତାହା ଦୂରୀକୃତ େହଲା।

େକଉଁ ପକାର ବ ବସା ଦାରା? କଅଣ କିୟାକମର ବ ବସା ଦାରା? ନା,

କିନୁ ବିଶାସର ବ ବସା ଦାରା। 28 େତେବ ଆମମାନଙ ମୀମାଂସା ଏହି,

ମନୁଷ େମାଶାଙ ବ ବସାର କିୟାକମ ବ ତୀତ ବିଶାସ ଦାରା ଧାମକ

ଗଣିତ ହୁଏ। 29 କିମା ଈଶର କି େକବଳ ଯିହୁଦୀମାନଙର ଈଶର? େସ କି

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର ମ ଈଶର ନୁହଁନି? ହଁ, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର ମ । 30

କାରଣ ଈଶର ତ ଏକ, ଆଉ େସ ବିଶାସ େହତୁ ସୁନତିକୁ ଓ ବିଶାସ ଦାରା

ଅସୁନତିକୁ ଧାମକ ଗଣିେବ। 31 େତେବ, ଆେମମାେନ କି ବିଶାସ ଦାରା

େମାଶାଙ ବ ବସାକୁ େଲାପ କରୁଅଛୁ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ

ଆେମମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାକୁ ସଂସାପନ କରୁଅଛୁ।

4 େତେବ ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷ ଅବହାମ କଅଣ

ପାଇଅଛନି େବାଲ ଆେମମାେନ କହିବା? 2 କାରଣ ଅବହାମ ଯଦି କିୟାକମ

ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ େହେଲ, େତେବ ତାହାଙ ଗବର କାରଣ ଅଛି; କିନୁ

ଈଶରଙ ନିକଟେର ନୁେହଁ। 3 କାରଣ ପବିତ ଶାସ କଅଣ କୁେହ? ଅବହାମ

ଈଶରଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ପକେର ତାହା ଧାମକତା େବାଲ

ଗଣିତ େହଲା। 4 େଯ କମ କେର, ତାହା ପକେର ତାହାର େବତନ ଅନୁଗହ

ରୂେପ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହ, ମାତ େଦୟ େବାଲ ଗଣିତ ହୁଏ। 5 କିନୁ େଯ କମ

ଉପେର ନିଭର କେର ନାହ, ମାତ ଅଧାମକକୁ ଧାମକ େବାଲ େଯ ଗଣନା

କରନି, େତେବ, ତାହା ପକେର ତାହାର ବିଶାସ ଧାମକତା େବାଲ ଗଣିତ

ହୁଏ। 6 ଏହି ପକାେର େଯଉଁ େଲାକ ପକେର ଈଶର କିୟାକମ ବ ତୀତ

ଧାମକତା ଗଣନା କରନି, ଦାଉଦ ମ ତାହାକୁ ଧନ େବାଲ କହନି, ଯଥା,
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7 “େଯଉଁମାନଙର ଅପରାଧସବୁ କମା େହାଇଅଛି, ଆଉ େଯଉଁମାନଙର

ପାପସବୁ ଆଚାଦିତ େହାଇଅଛି, େସମାେନ ଧନ । 8 ପଭୁ େଯଉଁ େଲାକର

ପାପ ଗଣନା କରିେବ ନାହ, େସ ଧନ ।” 9 ତାହାେହେଲ ସୁନତିମାନଙୁ

ଏପରି ଧନ େବାଲ କୁହାଯାଏ, ନା ଅସୁନତିପାପମାନଙୁ କୁହାଯାଏ? େଯଣୁ

ଆେମମାେନ କହୁ, ଅବହାମଙ ବିଶାସ ତାହାଙ ପକେର ଧାମକତା େବାଲ

ଗଣିତ େହଲା। 10 େତେବ, ତାହା କିପରି ଗଣିତ େହଲା? ତାଙର ସୁନତି

ଅବସାେର ନା ଅସୁନତି ଅବସାେର? ସୁନତି ଅବସାେର ନୁେହଁ, କିନୁ ଅସୁନତି

ଅବସାେର। 11ଆଉ, େସ ଅସୁନତି ଅବସାେର ବିଶାସ ସକାେଶ ଧାମକ

ଗଣିତ େହାଇ େସଥର ମୁଦାଙ ସରୂେପ ସୁନତ ଚିହ ପାଇେଲ, େଯପରି

ଅସୁନତି ଅବସାେର ଥବା ସମସ ବିଶାସୀଙ ପକେର ଧାମକତା ଗଣନା

କରାଯିବା ନିମେନ େସ େସମାନଙର ପିତା ହୁଅନି, 12 ପୁଣି, େଯପରି

େସ ସୁନତିମାନଙର ପିତା େହାଇପାରନି, ଅଥା େଯଉଁମାେନ ସୁନତପାପ,

େକବଳ େସମାନଙର ନୁେହଁ, ମାତ ଅସୁନତି ଅବସାେର ଆମମାନଙ ପିତା

ଅବହାମଙର େଯଉଁ ବିଶାସ ଥଲା େସଥର ପଦଚିହ େଦଇ େଯଉଁମାେନ

ଗମନ କରନି, େସମାନଙର ମ । 13 କାରଣ ଅବହାମ କିମା ତାହାଙ

ବଂଶକୁ ଜଗତର ଅଧକାରୀ େହବା ନିମେନ ପତି ା ବ ବସା ଦାରା ଦିଆଯାଇ

ନ ଥଲା, ମାତ ବିଶାସର ଧାମକତା ଦାରା ଦିଆଯାଇଥଲା। 14 େଯଣୁ

ଯଦି ବ ବସାବଲମୀମାେନ ଅଧକାରୀ ହୁଅନି, ତାହାେହେଲ ବିଶାସ ବ ଥ

କରାଯାଇଅଛି ଓ ପତି ା ନିଷଳ କରାଯାଇଅଛି। 15 କାରଣ ବ ବସା େକାଧ

ଜନାଏ, କିନୁ େଯଉଁଠାେର ବ ବସା ନାହ, େସଠାେର େମାଶାଙ ବ ବସା

ଲଙନ ମ ନାହ। 16 ଏଣୁ ଏହି ପତି ା ବିଶାସ େହତୁ ପାପ ହୁଏ, େଯପରି

ତାହା ଅନୁଗହ ଅନୁସାେର ହୁଏ, ଆଉ ତଦାରା ସମସ ବଂଶ ପକେର, େକବଳ

ବ ବସାବଲମୀ ବଂଶ ପକେର ନୁେହଁ, ମାତ ଅବହାମଙ ବିଶାସାବଲମୀ ବଂଶ

ପକେର ସୁଦା େସହି ପତି ା ଅଟଳ ରେହ; 17 େଯଉଁ ଈଶରଙୁ େସ ବିଶାସ

କେଲ, େଯ ମୃତମାନଙୁ ଜୀବିତ କରନି ଓ ନ ଥବା ବସୁକୁ ଥବା ବସୁ ପରି

ଡାକନି, େସହି ଈଶରଙ ଦୃଷିେର େସ ଆମ ସମସଙର ପିତା ଅଟନି, େଯପରି

େଲଖାଅଛି, ଆେମ ତୁମକୁ ବହୁ ଜାତିର ପିତା କରିଅଛୁ। 18 “ଏହିପରି ତୁମର

ବଂଶ େହବ,” ଏହି େଯଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥଲା, ତଦନୁସାେର େସ େଯପରି

ବହୁ ଜାତିର ପିତା ହୁଅନି, େସଥନିମେନ ଆଶା ନ ଥେଲ ସୁଦା ଆଶା ରଖ
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େସ ବିଶାସ କେଲ। 19 ତାହାଙ ବୟସ ପାୟ ଏକ ଶତ ବଷ େହବାରୁ େସ

ଆପଣା ଶରୀରକୁ ମୃତବ ଓ ସାରାଙ ଗଭକୁ ମୃତ େବାଲ ବିେବଚନା କେଲ

ସୁଦା ବିଶାସେର ଦୁବଳ େହେଲ ନାହ, 20 ବରଂ ଈଶରଙ ପତି ା ପତି

ଦୃଷିପାତ କରି ଅବିଶାସ େହତୁ ସେନହ କେଲ ନାହ, 21କିନୁ ଈଶର ଯାହା

ପତି ା କରିଅଛନି, ତାହା ସାଧନ କରିବା ନିମେନ ମ େସ େଯ ସକମ,

ଏହା ଦୃଢ଼ରୂେପ ଜାଣି ତାହାଙୁ େଗୗରବ େଦଇ ବିଶାସେର ବଳବାନ େହେଲ।

22ଏଥପାଇଁ ମ ଏହା ତାହାଙ ପକେର ଧାମକତା େବାଲ ଗଣିତ େହଲା।

23 ତାହାଙ ପକେର େଯ ଗଣିତ େହଲା, ଏହା େକବଳ ତାହାଙ ନିମେନ

ଲଖତ େହାଇ ନାହ, 24 ମାତ ଆମମାନଙ ନିମେନ ମ େଲଖା େହାଇଅଛି;

କାରଣ େଯ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତାପନ କେଲ,

ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରୁଅଛୁ େଯ ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙ ପକେର ମ

ତାହା ଗଣିତ େହବ; 25 େସହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ ଅପରାଧ ନିମେନ ସମପତ

େହେଲ, ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଧାମକ ଗଣିତ େହବା ନିମେନ ପୁନରୁତିତ

େହେଲ।

5ଅତଏବ, ବିଶାସ ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ େହବାରୁ ଆେମମାେନ ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଈଶରଙ ସହିତ ଶାନିେର ଅଛୁ; 2 େଯଉଁ ଅନୁଗହର

ଅବସା ମ େର ଆେମମାେନ ଅଛୁ, େସଥେର ତାହାଙ ଦାରା ବିଶାସେର

ପେବଶ ମ କରିଅଛୁ; ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଈଶରଙ େଗୗରବର ଭରସାେର

ଦପ କରୁଅଛୁ। 3 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, ସମସ େକଶେର ମ ଦପ କରୁଅଛୁ,

େଯଣୁ େକଶରୁ େଧୖଯ , େଧୖଯ ରୁ ଅନୁଭୂତି, 4 ପୁଣି, ଅନୁଭୂତିରୁ ଭରସା େଯ

ଜେନ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 5ଆଉ, ଭରସା ଲଜା ଦିଏ ନାହ, କାରଣ

ଆମମାନଙୁ ପଦତ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ଆମମାନଙ ହୃଦୟେର ଈଶରଙ

େପମ ପବାହିତ େହାଇଅଛି। 6 କାରଣ େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ନିରୂପାୟ

ଥଲୁ, େସେତେବେଳ ଖୀଷ ଉପଯୁକ ସମୟେର ଅଧାମକମାନଙ ନିମେନ

ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ। 7 ଧାମକ େଲାକ ନିମେନ ପାୟ େକହି ମୃତୁ େଭାଗ କରିବ

ନାହ, ଉତମ େଲାକ ନିମେନ ଅବା େକହି ପାଣ େଦବାକୁ ସାହସ କରିପାେର।

8 କିନୁ ଆେମମାେନ ପାପୀ ଥବା ସମୟେର ସୁଦା ଖୀଷ େଯ ଆମମାନଙ

ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, େସଥେର ଈଶରଆମମାନଙ ପତି ଆପଣା େପମ

ସପମାଣ କରୁଅଛନି। 9 ଅତଏବ, ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶିତ େଯ, ଆେମମାେନ
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ଏେବ ତାହାଙ ରକ ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ େହବାରୁ ତାହାଙ ଦାରା ଈଶରଙ

େକାଧରୁ ରକା ପାଇବା। 10 କାରଣ ଆେମମାେନ ଶତୁ ଥବା ସମୟେର ଯଦି

ଈଶରଙ ସହିତ ତାହାଙ ପୁତଙ ମୃତୁ ଦାରା ମିଳିତ େହଲୁ, ତାହାେହେଲ,

ଆେମମାେନ ମିଳିତ େହାଇ ତାହାଙ ଜୀବନ ଦାରା ନିଶୟ ପରିତାଣ ପାଇବା।

11ପୁଣି, େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ ଆମମାନଙ େଯଉଁ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ଦାରା ଆେମମାେନ ଏେବ ମିଳନ ଲାଭ କରିଅଛୁ; ତାହାଙ ଦାରା ଆେମମାେନ

ଈଶରଙଠାେର ଦପ ମ କରୁଅଛୁ। 12 ଅତଏବ, େଯପରି ଜେଣ େଲାକ

ଦାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦାରା ମୃତୁ ଜଗତେର ପେବଶ କଲା, ଆଉ େସହି

ପକାେର ମୃତୁ ସମସ େଲାକଙ ପତି ଘଟିଲା, େଯଣୁ ସମେସ ତ ପାପ କେଲ।

13 କାରଣ େମାଶା ବ ବସା ପାପ କରିବା ପଯ ନ ପାପ ଜଗତେର ଥଲା, କିନୁ

ବ ବସା ନ ଥେଲ ପାପ ଗଣାଯାଏ ନାହ; 14 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଆଦମଙ

ଆ ାଲଙନ ସଦୃଶ ପାପ କରି ନ ଥେଲ, ଆଦମଙଠାରୁ େମାଶାଙ ପଯ ନ

େସମାନଙ ଉପେର ସୁଦା ମୃତୁ ରାଜତ କରିଥଲା; ଯାହାଙ ଆଗମନର କଥା

ଥଲା, ଆଦମ ତାହାଙର ପତିରୂପ। 15କିନୁ ଅପରାଧ େଯପରି, ଅନୁଗହ ଦାନ

ମ େଯ େସହିପରି, ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧ ଦାରା

ଅେନେକ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, ତାହାେହେଲ ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ଓ ଜେଣ

ମନୁଷ ଙ, ଅଥା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ ଦତ ଦାନ ଅେନକଙ ପତି ଅଧକ

ପଚୁର େହଲା। 16ଆଉ, ଜେଣ ପାପ କରିବାରୁ େଯପରି ଫଳ େହଲା, ଏହି

ଦାନର ଫଳ େସପରି ନୁେହଁ, କାରଣ ଜଣକ େହତୁ େଯଉଁ ବିଚାର, େସଥର

ଫଳ ଦଣା ା େହଲା, କିନୁ ଅେନକଙ ଅପରାଧ ସେଳ େଯଉଁ ଅନୁଗହ ଦାନ,

େସଥର ଫଳ ଧାମକଗଣନା େହଲା; 17 େଯଣୁ ଯଦି ଜଣକର ଅପରାଧେର

େସହି ଜଣକ ଦାରା ମୃତୁ ରାଜତ କଲା, େତେବ େଯଉଁମାେନ ଅନୁଗହ ଓ

ଧାମକତା ଦାନର ପଚୁରତା ପାପ ହୁଅନି, େସମାେନ ଏକ ବ କି, ଅଥା

ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଆହୁରି ଅଧକ ରୂେପ ଜୀବନେର ରାଜତ କରିେବ। 18

ଅତଏବ, ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳ ସରୂେପ େଯପରି ସମସ ମନୁଷ ଙ

ପତି ଦଣା ା ଘଟିଲା, େସହିପରି ମ ଜଣକର ଧାମକତାର କମର ଫଳ

ସରୂେପ ସମସ ମନୁଷ ଙ ପତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାମକଗଣନା ଘଟିଲା। 19

କାରଣ େଯପରି ଜଣକର ଅନା ାବହତା ଦାରା ଅେନେକ ପାପୀ େହେଲ,

େସହିପରି ମ ଜଣକର ଆ ାବହତା ଦାରା ଅେନେକ ଧାମକ େହେବ।
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20 ଏହା ଛଡ଼ା େମାଶାଙ ବ ବସା ମ ପେବଶ କଲା, େଯପରି ଅପରାଧ

ଅଧକ ହୁଏ; କିନୁ େଯଉଁଠାେର ପାପ ଅଧକ େହଲା, େସହିଠାେର ଅନୁଗହ

ଆହୁରି ଅତି ଅଧକ େହଲା, 21 େଯପରି ପାପ େଯପକାେର ମୃତୁ େର ରାଜତ

କରିଥଲା, େସହିପରି ଅନୁଗହ ମ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା

ଅନନ ଜୀବନଦାୟକ ଧାମକତା ଦାନ କରି ରାଜତ କରିବ। (aiōnios g166)

6 େତେବ, ଆେମମାେନ କଅଣ କରିବା? ଅନୁଗହ େଯପରି ପଚୁର ହୁଏ,

ଏଥପାଇଁ କି ପାପେର ରହିଥବା? 2 ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। ପାପ

ପତି ମୃତୁ େଯ ଆେମମାେନ, କିପରି େସଥେର ଆଉ ଆେମମାେନ ଜୀବନ

କାଟିବା? 3ଆେମମାେନ େଯେତ େଲାକ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ବାପିଜିତ

େହାଇଅଛୁ, ସମେସ େଯ ତାହାଙ ମରଣେର ବାପିଜିତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା କି

ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? 4 ଅତଏବ, ଆେମମାେନ ବାପିସ ଦାରା ମରଣେର

ତାହାଙ ସହିତ ସମାଧ ପାଇଅଛୁ, େଯପରି ଖୀଷ ପିତାଙ େଗୗରବ ଦାରା

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁ ପକାେର ଉତାପିତ େହେଲ, ଆେମମାେନ ମ

େସହି ପକାେର ଜୀବନର ନୂତନ ଭାବେର ଆଚରଣ କରୁ; 5 କାରଣ ଯଦି

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ମୃତୁ ର ସାଦୃଶ େର ମୃତୁ େଭାଗ କରି ତାହାଙ ସହିତ

ଏକୀଭୂତ େହାଇଅଛୁ, ତାହାେହେଲ ନିଶୟ ତାହାଙ ପୁନରୁତାନର ସାଦୃଶ େର

ମ ଉତିତ େହାଇ ତାହାଙ ସହିତ ଏକୀଭୂତ େହବା। 6 େଯପରି ଆେମମାେନ

ଆଉ ପାପର ଦାସତେର ନ ରହୁ, ଏଥପାଇଁ ପାପର ଶରୀର ବିନଷ େହବା

ନିମେନ ଆମମାନଙର ପୁରାତନ ସଭାବ େଯ ତାହାଙ ସହିତ କୁଶେର

ହତ େହାଇଅଛି, 7 ଏହା ତ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ େଯ ମରିଅଛି,

େସ ପାପରୁ ମୁକ େହାଇଅଛି। 8 କିନୁ ଆେମମାେନ ଯଦି ଖୀଷଙ ସହିତ

ମରିଅଛୁ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ େଯ ତାହାଙ ସହିତ ମ ବଞିବା, ଏହା

ଆେମମାେନ ବିଶାସ କରୁ। 9 ଖୀଷ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତାପିତ େହବାରୁ

େଯ ଆଉ େକେବ ମରିେବ ନାହ, ଏହା ତ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ; ତାହାଙ

ଉପେର ମୃତୁ ର ଆଉ କତୃତ ନାହ। 10 କାରଣ େସ େଯଉଁ ମୃତୁ େଭାଗ

କେଲ, ତଦାରା େସ ଥେର ହ ପାପ ପତି ମୃତ େହେଲ; କିନୁ େସ େଯଉଁ

ଜୀବନେର ଜୀବିତ, େସଥେର େସ ଈଶରଙ ପତି ଜୀବିତ ଅଟନି। 11 େସହି

ପକାେର ତୁେମମାେନ ମ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପ ପତି ମୃତ, କିନୁ ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙ ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ ଈଶରଙ ପତି ଜୀବିତ େବାଲ ଗଣନା କର।
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12 ଅତଏବ ପାପ ତୁମମାନଙ ମତ ଶରୀରେର ରାଜତ ନ କରୁ, ତାହା

କେଲ, ତୁେମମାେନ େସଥର କୁଅଭଳାଷଗୁଡ଼ାକର ବଶବତୀ େହବ; 13

କିମା ଆପଣା ଆପଣାର ଅଙପତ ଙକୁ ଅଧାମକତାର ଅସଶସ ରୂେପ ପାପ

ନିକଟେର ସମପଣ କର ନାହ, କିନୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଜୀବିତ େହଲା

ପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଈଶରଙ ନିକଟେର ସମପଣ କର, ପୁଣି, ଆପଣା

ଆପଣା ଅଙପତ ଙକୁ ଧାମକତାର ଅସଶସ ରୂେପ ଈଶରଙ ନିକଟେର

ସମପଣ କର। 14କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ ଉପେର କତୃତ କରିବ ନାହ,

େଯଣୁ ତୁେମମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ ଅନୁଗହର

ଅଧୀନ ଅଟ। 15 େତେବ କଅଣ? ଆେମମାେନ େଯ େମାଶାଙ ବ ବସାର

ଅଧୀନ େନାହଁୁ, ମାତ ଅନୁଗହର ଅଧୀନ ଅଟୁ, ଏଥନିମେନ କି ପାପ କରିବା?

ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 16 ମୃତୁ ଜନକ ପାପ କିମା ଧାମକତାଜନକ

ଆ ାବହତା, ଏହା ମ ରୁ ଯାହା ନିକଟେର ତୁେମମାେନ ଆ ାବହ େହବା

ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ରୂେପ ସମପଣ କର, ଅଥା ଯାହାର

ଆ ା ପାଳନ କର, ତାହାର େଯ ତୁେମମାେନ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କଅଣ ଜାଣ

ନାହ? 17 କିନୁ ଈଶରଙର ଧନ ବାଦ େହଉ େଯ, ତୁେମମାେନ, େଯଉଁମାେନ

କି ପୂବେର ପାପର ଦାସ ଥଲ, ଏେବ େଯଉଁ ଶିକାର ଆଦଶ ନିକଟେର

ସମପତ େହାଇଅଛ, ହୃଦୟ ସହ େସଥର ଆ ାବହ େହାଇଅଛ, 18 ପୁଣି,

ପାପରୁ ମୁକ େହାଇ ଧାମକତାର ଦାସ େହାଇଅଛ। 19 ତୁମମାନଙ ମାନବୀୟ

ଦୁବଳତା େହତୁ ମଁୁ ମନୁଷ ଭାବେର କହୁଅଛି; ତୁେମମାେନ େଯପରି ଅଧମ

ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙପତ ଙକୁ ଅଶୁଚିତା ଓ ଅଧମ ନିକଟେର ଦାସ

ରୂେପ ସମପଣ କରିଥଲ, େସହିପରି ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙପତ ଙକୁ

ପବିତତା ନିମେନ ଧାମକତା ନିକଟେର ଦାସ ରୂେପ ସମପଣ କର। 20କାରଣ

ତୁେମମାେନ ପାପର ଦାସ ଥବା ସମୟେର ଧାମକତା ସମନେର ସାଧୀନ

ଥଲ। 21 େତେବ, େସହି ସମୟେର ତୁମମାନଙର କି ଫଳ ଥଲା? େଯ

ସମସ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ଏେବ ଲଜାେବାଧ କରୁଅଛ, େକବଳ େସତିକି

ମାତ; େସହି ସମସର ପରିଣାମ ତ ମୃତୁ । 22କିନୁ ଏେବ ପାପର ଅଧୀନତାରୁ

ମୁକ େହାଇ ଈଶରଙ ଦାସ େହବାରୁ ତୁେମମାେନ ପବିତତା ଉେଦଶ େର

ଫଳ ପାଉଅଛ, ଆଉ ଏଥର ପରିଣାମ ଅନନ ଜୀବନ। (aiōnios g166) 23
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କାରଣ ପାପର େବତନ ମୃତୁ , କିନୁ ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ଦାନ ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ସହଭାଗିତାେର ଅନନ ଜୀବନ ଅେଟ। (aiōnios g166)

7 େହ ଭାଇମାେନ, ମନୁଷ େଯପଯ ନ ଜୀବିତ ଥାଏ, େସପଯ ନ ବ ବସା

େଯ ତାହାର ଉପେର କତୃତ କେର, ଏହା ତୁେମମାେନ କଅଣ ଜାଣ ନାହ? ମଁୁ

ତ େମାଶାଙ ବ ବସା ଜାଣିଥବା େଲାକମାନଙୁ କହୁଅଛି। 2ସାମୀ େଯପଯ ନ

ଜୀବିତ ଥାଏ, େସପଯ ନ ସୀ ସାମୀ ସହିତ ବ ବସା ଦାରା ଆବଦ ଥାଏ,

କିନୁ ସାମୀ ମରିଗେଲ ସୀ ବିବାହ ବ ବସାରୁ ମୁକ ହୁଏ। 3 ଅତଏବ, ସାମୀ

ବଞି ଥାଉ ଥାଉ ସୀ ଯଦି ଅନ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ

ତାହାକୁ ବ ଭଚାରିଣୀ େବାଲ କୁହାଯିବ; କିନୁ ଯଦି ସାମୀ ମରିଯାଏ, େତେବ

ସୀ ବିବାହ ବ ବସାରୁ ମୁକ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି େସ ଅନ ପୁରୁଷ ସହିତ ସଂଯୁକ

ହୁଏ, ତାହାେହେଲ େସ ବ ଭଚାରିଣୀ ହୁଏ ନାହ। 4 ଏଣୁ େହ େମାହର

ଭାଇମାେନ, ଖୀଷଙ ଶରୀର ଦାରା ତୁେମମାେନ ମ େମାଶାଙ ବ ବସା

ପତି ମୃତ େହାଇଅଛ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ଅନ ସହିତ ସଂଯୁକ ହୁଅ,

ଅଥା ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ନିମେନ ଫଳ ଉତନ କରିବା ପାଇଁ େଯ

ମୃତୁ ରୁ ଉତାପିତ େହାଇଅଛନି, ତାହାଙ ସହିତ ସଂଯୁକ ହୁଅ। 5କାରଣ

େଯେତେବେଳ ଆେମମାେନ ଶରୀରର ବଶେର ଥଲୁ, େସେତେବେଳ ବ ବସା

ଦାରା ପାପାଭଳାଷଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ ଅଙପତ ଙ ମ େର ମୃତୁ ନିମେନ

ଫଳ ଉତନ କରିବାକୁ କାଯ ସାଧନ କରୁଥଲା, 6 କିନୁ େଯପରି ଆେମମାେନ

ଆବଦ ଥଲୁ, େସଥପତି ମୃତ େହାଇ ଆେମମାେନ ବତମାନ ବ ବସାରୁ ମୁକ

େହାଇଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେମମାେନ ଆକରିକ ପୁରାତନ ଭାବେର ଦାସ କମ ନ

କରି ଆତାେର ନୂତନ ଭାବେର ଦାସ କମ କରୁଅଛୁ। 7 େତେବ, ଆେମମାେନ

କଅଣ କହିବା? େମାଶାଙ ବ ବସା କଅଣ ପାପ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ

େହଉ। ବରଂ ପାପ କଅଣ, ତାହା େମାଶାଙ ବ ବସା ବିନା ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥାଆନି;

କାରଣ େଲାଭ କର ନାହ, େମାଶାଙ ବ ବସା ଏହା କହି ନ ଥେଲ, େଲାଭ

କଅଣ, ତାହା ମଁୁ ଜାଣି ନ ଥାଆନି। 8 କିନୁ ପାପ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଆ ା ଦାରା

େମାʼ ଠାେର ସବୁପକାର େଲାଭ ଜନାଇଲା; କାରଣ ବ ବସା ବିନା ପାପ ମୃତ।

9ଆଉ, ମଁୁ ଏ କ ସମୟେର ବ ବସା ବିନା ଜୀବିତ ଥଲ, କିନୁ ଆ ା ଆସେନ

ପାପ ଜୀବିତ େହଲା, ପୁଣି, ମଁୁ ମୃତ େହଲ; 10 େସଥେର ଜୀବନଦାୟକ

େଯଉଁ ଆ ା, ତାହା େମାʼ ପକେର ମୃତୁ ଦାୟକ େବାଲ ଜଣାଗଲା। 11କାରଣ
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ପାପ ସୁେଯାଗ ପାଇ ଆ ା ଦାରା େମାେତ ପତାରଣା କଲା, ପୁଣି, ତାହା ଦାରା

େମାେତ ବଧ କଲା। 12 ଅତଏବ, ବ ବସା ପବିତ, ପୁଣି, ଆ ା ପବିତ,

ନ ାୟସଙତ ଓ ଉତମ। 13 େତେବ, ଯାହା ଉତମ, ତାହା କି େମାʼ ପକେର

ମୃତୁ ଦାୟକ େହଲା? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। କିନୁ ପାପ ମୃତୁ ଦାୟକ

େହଲା, େଯପରି ଯାହା ଉତମ, ତାହା େଦଇ େମାʼ ପତି ମୃତୁ ସାଧନ କରିବା

ଦାରା ପାପ, ପାପ େବାଲ ପକାଶ ପାଏ, ପୁଣି, େଯପରି ଆ ା ଦାରା ପାପ

ଅତିଶୟ ପାପମୟ ହୁଏ। 14 େଯଣୁ, େମାଶାଙ ବ ବସା େଯ ଆତିକ, ଏହା

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ; କିନୁ ମଁୁ ଶାରୀରିକ, ପାପର କୀତଦାସ। 15 କାରଣ

ମଁୁ ଯାହା କେର, ତାହା ଜାେଣ ନାହ; େଯଣୁ ମଁୁ ଯାହା ଇଚା କେର, ତାହା

କେର ନାହ, ବରଂ ଯାହା ମଁୁ ଘୃଣା କେର, ତାହା ହ କେର। 16 କିନୁ ଯାହା ମଁୁ

ଇଚା କେର ନାହ, ତାହା ଯଦି କେର, େତେବ ବ ବସା େଯ ଉତମ, ତାହା ମଁୁ

ସୀକାର କେର। 17 ଏଣୁ ମଁୁ ଆଉ ତାହା କରୁ ନାହ, କିନୁ େମାʼ ଠାେର ବାସ

କରୁଥବା ପାପ ତାହା କରୁଅଛି। 18 କାରଣ େମାʼ ଠାେର, ଅଥା , େମାʼ

ଶରୀରେର େଯେକୗଣସି ଉତମ ବିଷୟ ବାସ କେର ନାହ, ଏହା ମଁୁ ଜାେଣ,

େଯଣୁ ମଁୁ ଇଚା କରିପାରୁଅଛି, କିନୁ ଯାହା ଉତମ, ତାହା କରିବା ନିମେନ

େମାହର ସାମଥ ନାହ। 19 କାରଣ େଯଉଁ ଉତମ କମ କରିବାକୁ ମଁୁ ଇଚା

କେର, ତାହା କେର ନାହ, କିନୁ େଯଉଁ ମନ କମ କରିବାକୁ ମଁୁ ଇଚା କେର

ନାହ, ତାହା କେର। 20 କିନୁ ଯାହା ମଁୁ ଇଚା କେର ନାହ, ତାହା ଯଦି କେର,

େତେବ ମଁୁ ନିେଜ ତାହା ଆଉ କେର ନାହ, ମାତ େମାʼ ଠାେର ବାସ କରୁଥବା

ପାପ ତାହା କେର। 21 ଅତଏବ, ଉତମ କମ କରିବାକୁ ଇଚୁକ େଯ ମଁୁ, େମାʼ

ନିକଟେର େଯ ମନ ଉପସିତ, ଏହି ବ ବସା େମାʼଠାେର କାଯ କେର, ତାହା

ମଁୁ େଦଖୁଅଛି। 22କାରଣ ଆନରିକ ପୁରୁଷର ଭାବାନୁସାେର ମଁୁ ଈଶରଙ

ବ ବସାେର ଆନନ କେର, 23 କିନୁ ମଁୁ େମାହର ଅଙପତ ଙେର େଗାଟିଏ

ଭନ ବ ବସା େଦେଖ, ତାହା େମାହର ମନର ବ ବସା ବିପକେର ଯୁଦ କେର,

ଆଉ େମାହର ଅଙପତ ଙେର େଯଉଁ ପାପର ବ ବସା ଅଛି, େମାେତ େସଥର

ବନୀ କରିଦିଏ। 24 ହାୟ, ଦୁଭାଗ ମନୁଷ େଯ ମଁୁ, େମାେତ ଏହି ମୃତୁ ର

ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦାର କରିବ? 25ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା

ଉଦାର େହତୁ ଈଶରଙର ଧନ ବାଦ େହଉ। ଅତଏବ, ମଁୁ ନିେଜ ମନ ଦାରା

ଈଶରଙ ବ ବସାର ଦାସ, କିନୁ ଶରୀର ଦାରା ପାପ ବ ବସାର ଦାସ ଅେଟ।
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8ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଅଛନି, େସମାନଙ ପତି

ବତମାନ େକୗଣସି ଦଣା ା ନାହ। 2କାରଣଜୀବନଦାୟକଆତା ଖୀଷଯୀଶୁଙ

ସହଭାଗିତାେର ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତୁ ଦାୟକ ବ ବସାରୁ ମୁକ କରିଅଛି। 3

େଯଣୁ ଶରୀର ସକାେଶ ଦୁବଳ େହବାରୁ ବ ବସା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା

ନାହ, ତାହା ଈଶର ଆପଣା ପୁତଙୁ ପାପମୟ ଶରୀରର ସାଦୃଶ େର ପାପ

ବିନାଶ ନିମେନ େପରଣ କରି ଶରୀରେର ପାପକୁ ଦଣା ା େଦବା ଦାରା

କେଲ, 4 େଯପରି ଆେମମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ ନ କରି

ଆତିକ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙଠାେର ବ ବସାର

ଧମବିଧ ସଫଳ ହୁଏ। 5 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକମନା, େସମାେନ

ଶାରୀରିକ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରନି, କିନୁ େଯଉଁମାେନ ଆତିକମନା,

େସମାେନ ଆତିକ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରନି। 6 କାରଣ ଶାରୀରିକ ମନ

ମୃତୁ ଜନକ, କିନୁ ଆତିକ ମନ ଜୀବନ ଓ ଶାନିଦାୟକ; 7 େଯଣୁ ଶାରୀରିକ

ମନ ଈଶରଙ ବିରୁଦେର ଶତୁତା; କାରଣ ତାହା ଈଶରଙ ବ ବସାର

ବଶୀଭୂତ ନୁେହଁ, ପୁଣି, ବଶୀଭୂତ େହବା ଅସମବ; 8 େଯଉଁମାେନ ଶରୀରର

ବଶେର ଅଛନି, େସମାେନ ଈଶରଙର ସେନାଷପାତ େହାଇପାରନି ନାହ। 9

କିନୁ ଈଶରଙ ଆତା ଯଦି ତୁମମାନଙଠାେର ବାସ କରନି, ତାହାେହେଲ

ତୁେମମାେନ ଶରୀରର ବଶେର ନାହଁ, ମାତ ଆତାଙ ବଶେର ଅଛ। ଯଦି

େକହି ଖୀଷଙ ଆତା ପାଇ ନ ଥାଏ, େତେବ େସ ତାହାଙର ନୁେହଁ। 10 କିନୁ

ଯଦି ଖୀଷ ତୁମମାନଙଠାେର ଥାଆନି, ତାହାେହେଲ ଶରୀର ପାପ େହତୁ ମୃତ

ଅେଟ, ମାତ ଆତା ଧାମକତା େହତୁ ଜୀବିତ ଅେଟ। 11ଆଉ େଯ ମୃତମାନଙ

ମ ରୁ ଯୀଶୁଙୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହାଙର ଆତା ଯଦି ତୁମମାନଙଠାେର ବାସ

କରନି, େତେବ େଯ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙୁ ଉଠାଇେଲ, େସ

ତୁମମାନଙଠାେର ବାସ କରୁଥବା ଆପଣା ଆତାଙ ଦାରା ତୁମମାନଙ ମତ

ଶରୀରକୁ ମ ଜୀବିତ କରିେବ। 12 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ

ଋଣୀ, କିନୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର

ନିକଟେର ନୁେହଁ; 13କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ତୁେମମାେନ

ଜୀବନଯାପନ କର, େତେବ ଅବଶ ମରିବ, କିନୁ ଯଦି ଆତାଙ ଦାରା

ତୁେମମାେନ ଶରୀରର କମସବୁକୁ ବିନାଶ କର, େତେବ ଜୀବିତ େହବ। 14

େଯଣୁ େଯେତ େଲାକ ଈଶରଙ ଆତାଙ ଦାରା ଚାଳିତ ହୁଅନି, େସମାେନ
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ଈଶରଙ ସନାନ। 15କାରଣ ତୁେମମାେନ ପୁନବାର ଭୟ କରିବା ନିମେନ

ଦାସତର ଆତା ପାଇ ନାହଁ, କିନୁ ପୁତତର ଆତା ପାଇଅଛ; ତଦାରା

ଆେମମାେନ ଆବା, ପିତଃ େବାଲ ଡାକିଥାଉ। 16ଆେମମାେନ ଈଶରଙ

ସନାନ େବାଲ େସହି ପବିତ ଆତା ସୟଂ ଆମମାନଙ ଆତା ସହିତ ସାକ

ପଦାନ କରନି, 17ଆଉ ଯଦି ସନାନ, େତେବ ଉତରାଧକାରୀ, ଅଥା ଯଦି

ଖୀଷଙ ସହିତ େଗୗରବାନିତ ମ େହବା ନିମେନ ଆେମମାେନ ତାହାଙ

ସାଙେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ, େତେବ ଈଶରଙ ଉତରାଧକାରୀ ଓ ଖୀଷଙ

ସହ ଉତରାଧକାରୀ ଅଟୁ। 18 କାରଣ େମାʼ ବିଚାରେର, େଯଉଁ େଗୗରବ

ଆମମାନଙ ପତି ପକାଶିତ େହବ, ତାହା ତୁଳନାେର ଏହି ବତମାନ କାଳର

ଦୁଃଖେଭାଗ କିଛି ହ ନୁେହଁ। 19 େଯଣୁ ସୃଷିର ଏକାନ ଆକାଂକା ଈଶରଙ

ସନାନମାନଙର ପକାଶ ନିମେନ ଅେପକା କରୁଅଛି। 20 କାରଣ ସୃଷି

ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ େହଲା, ତାହାର ନିଜ ଇଚାରୁ ନୁେହଁ, କିନୁ େଯ

ତାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କେଲ, ତାହାଙ ଇଚାରୁ; 21 ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ

େହାଇ ବଶୀଭୂତ େହଲା, େଯଣୁ ସୃଷି ନିେଜ ମ ଈଶରଙ ସନାନମାନଙ

େଗୗରବମୟ ଅବସା ସମନୀୟ ସାଧୀନତା ପାପି ନିମେନ କୟର ଦାସତରୁ

ମୁକ େହବ। 22କାରଣ ସମସ ସୃଷି େଯ ଆଜି ପଯ ନ ଏକସଙେର ଆତନାଦ

କରୁଅଛି ଓ ପସବ େବଦନାେର ବ ଥତ େହଉଅଛି, ଏହା ଆେମମାେନ

ଜାଣୁ। 23ଆଉ େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ ପଥମ ଫଳ ସରୂେପ ଆତାଙୁ

ପାଇଅଛୁ େଯ ଆେମମାେନ, ଆେମମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ମ ପୁତତ, ଅଥା

ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରର ମୁକି ନିମେନ ଅେପକା କରୁ କରୁ ଆପଣା ଆପଣା

ଅନରେର ଆତନାଦ କରୁଅଛୁ। 24 କାରଣ ଭରସାେର ଆେମମାେନ ପରିତାଣ

ପାଇଅଛୁ; କିନୁ ଦୃଷିେଗାଚର େଯଉଁ ଭରସା, ତାହା ଭରସା ନୁେହଁ, େଯଣୁ

ଯାହା ଜେଣ େଦଖୁଅଛି, େସଥନିମେନ େସ କାହକି ଆଉ ଭରସା କରିବ?

25କିନୁ ଆେମମାେନ ଯାହା େଦଖୁ ନାହଁୁ, ଯଦି ତାହା ନିମେନ ଭରସା କରୁ,

ତାହାେହେଲ େଧୖଯ ସହକାେର ତାହାର ଅେପକାେର ଥାଉ। 26ଆଉ, େସହି

ପକାେର ପବିତ ଆତା ମ ଆମମାନଙ ଦୁବଳତାେର ସାହାଯ କରନି;

କାରଣ କଅଣ ପାଥନା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ,

କିନୁ ଆତା ସୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆତନାଦେର ଆମମାନଙ ନିମେନ ନିେବଦନ

କରନି; 27 ପୁଣି, େଯ ଆମମାନଙ ହୃଦୟ ଅନୁସନାନ କରନି, େସ ପବିତ
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ଆତାଙ ଭାବ କଅଣ, ତାହା ମ ଜାଣନି, କାରଣ େସ ଈଶରଙ ଇଚାନୁସାେର

ସାଧୁମାନଙ ନିମେନ ନିେବଦନ କରନି। 28 େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙୁ େପମ

କରନି, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ସଂକଳ ଅନୁସାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛନି,

ଈଶର େଯ ସମସ ବିଷୟେର େସମାନଙର ମଙଳ ସାଧନ କରନି, ଏହା

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 29 କାରଣ େଯଉଁମାନଙୁ େସ ପୂବରୁ ଜାଣିଥେଲ,

େସମାନଙୁ ତାହାଙ ପୁତଙ ପତିମୂତର ଅନୁରୂପ େହବା ନିମେନ େସ ପୂବରୁ

ନିରୂପଣ ମ କରିଥେଲ, େଯପରି େସ ଅେନକ ଭାତାଙ ମ େର ଅଗଜ

ହୁଅନି। 30ଆଉ, େଯଉଁମାନଙୁ େସ ପୂବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥେଲ, େସମାନଙୁ

େସ ମ ଆହାନ କେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙୁ େସ ଆହାନ କେଲ, େସମାନଙୁ

େସ ମ ଧାମକ େବାଲ ଗଣିେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନଙୁ େସ ଧାମକ େବାଲ

ଗଣିେଲ, େସମାନଙୁ େସ ମ େଗୗରବାନିତ କେଲ। 31 େତେବ ଏସମସ

ଦୃଷିେର ଆେମମାେନ କଅଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶର ଆମମାନଙ ସପକ,

େତେବ ଆମମାନଙ ବିପକ କିଏ? 32 େଯ ଆପଣା ପୁତଙୁ ସୁଦା ରକା

କେଲ ନାହ, ମାତ ଆମ ସମସଙ ନିମେନ ତାହାଙୁ ସମପଣ କେଲ, େସ

କିପରି ତାହାଙ ସହିତ ମ ସମସ ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ ଅନୁଗହେର ଦାନ ନ

କରିେବ? 33 ଈଶରଙ ମେନାନୀତ େଲାକମାନଙ ବିରୁଦେର କିଏ ଅଭେଯାଗ

କରିବ? ଈଶର ତ େସମାନଙୁ ଧାମକ େବାଲ ଗଣନା କରନି। 34 କିଏ

ଦଣା ା େଦବ? ଖୀଷ ଯୀଶୁ ତ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, ବରଂ େସ ଉତାପିତ

େହେଲ, େସ ଈଶରଙ ଦକିଣ ପାଶେର ଅଛନି, େସ ମ ଆମମାନଙ ନିମେନ

ନିେବଦନ କରୁଅଛନି। 35 ଖୀଷଙ େପମରୁ କିଏ ଆମମାନଙୁ ବିଚିନ କରିବ?

କି େକଶ, କି ସଙଟ, କି ତାଡ଼ନା, କି ଦୁଭକ, କି ଉଲଗତା, କି ବିପଦ, କି

ଖଡ? 36 େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ତୁମ ନିମେନ ଆେମମାେନ ସମସ ଦିନ

ନିହତ େହଉଅଛୁ; ଆେମମାେନ ବଧେଯାଗ େମଷ ପରି ଗଣିତ େହାଇଅଛୁ।”

37 ତଥାପି େଯ ଆମମାନଙୁ େପମ କେଲ, ତାହାଙ ଦାରା ଆେମମାେନ ଏହି

ସମସ ବିଷୟେର ସବେତାଭାେବ ବିଜୟୀ ଅଟୁ। 38 କାରଣ ମୃତୁ କି ଜୀବନ,

ଦୂତ କି କତାପଣ, ବତମାନ କି ଭବିଷ ତ କି ପରାକମ, 39 ଉଚସ ବିଷୟ କି

ନୀଚସ ବିଷୟ କି ଅନ େକୗଣସି ସୃଷ ବସୁ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ

ଦାରା ପକାଶିତ ଈଶରଙ େପମରୁ େଯ ଆମମାନଙୁ ବିଚିନ କରିପାରିବ ନାହ,

ଏହା ମଁୁ ନିଶୟ ଜାେଣ।
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9 େମାହର ହୃଦୟେର େଯ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ନିରନର େବଦନା େହଉଅଛି, 2

ଏହା ମଁୁ ଖୀଷଙ ସାକାତେର ସତ କହୁଅଛି, ମିଥ ା କହୁ ନାହ, େମାହର

ବିେବକ ପବିତ ଆତାଙ ପଭାବେର େମାʼ ସହିତ ସାକ େଦଉଅଛି। 3

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାେବ େମାହର ଆତୀୟ, ଏପରି େମାହର

ଭାଇମାନଙ ନିମେନ ମଁୁ ନିେଜ ଖୀଷଙଠାରୁ ପୃଥ ରହି ଶାପଗସ େହବା

ପାଇଁ ଇଚା କରିପାରନି। 4 େସମାେନ ତ ଇସାଏଲୀୟ; ପୁତତ, େଗୗରବ,

ନିୟମସମୂହ, େମାଶାଙ ବ ବସାପଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଉପାସନା ଓ

ପତି ାସମୂହ େସମାନଙର; 5 ପିତୃପୁରୁଷମାେନ େସମାନଙର, ଆଉ

ଶାରୀରିକଭାେବ େସମାନଙ ମ ରୁ ଖୀଷ ଉତନ; େସହି ସବାଧପତି ଈଶର

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ , ଆେମ । (aiōn g165) 6 କିନୁ ଈଶରଙ ବାକ େଯ

ବିଫଳ େହାଇଅଛି, ଏପରି ନୁେହଁ। କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଇସାଏଲ ବଂଶେର

ଜାତ, େସମାେନ େଯ ସମେସ ଇସାଏଲ, 7 କିଅବା ଅବହାମଙ ବଂଶ େବାଲ

େଯ ସମେସ ସନାନ, ତାହା ନୁେହଁ; କିନୁ “ଇ ହାକଙଠାେର ତୁମର ବଂଶ

ଖ ାତ େହବ।” 8 ଏହାର ଅଥ େଯ, େଯଉଁମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ସନାନ,

େସମାେନ େଯ ଈଶରଙ ସନାନ, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ ପତି ାର ସନାନ ବଂଶ

ରୂେପ ଗଣିତ ହୁଅନି। 9 କାରଣ ଏହା ତ ପତି ାର ବାକ , ଏହି ଋତୁେର

ଆେମ ଆସିବା, ଆଉ ସାରା େଗାଟିଏ ପୁତ ପାପ େହବ। 10ଆଉ େକବଳ

ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ ରିବିକା ମ ଜେଣ ବ କିଙ ଦାରା, ଅଥା ଆମମାନଙ

ପିତୃପୁରୁଷ ଇ ହାକଙ ଦାରା ଗଭବତୀ େହଲା ଉତାେର, 11 େଯେତେବେଳ

ସନାନମାେନ ଜନ େହାଇ ନ ଥେଲ, ଆଉ ଭଲ କିମା ମନ କିଛି କରି ନ

ଥେଲ, େସେତେବେଳ କମ େହତୁ ନୁେହଁ, ମାତ ଆହାନକାରୀଙ ଇଚା େହତୁ

ନିବାଚନ ଅନୁସାେର ଈଶରଙ ସଂକଳ େଯପରି ସିର ରେହ, 12 ଏଥନିମେନ

ଏହି କଥା ତାହାଙୁ କୁହାଯାଇଥଲା, “େଜ ଷ କନିଷର ଦାସ େହବ; 13

େଯପରି େଲଖାଅଛି, ‘ଯାକୁବକୁ ଆେମ େପମ କଲୁ, କିନୁ ଏେଷୗକୁ ଘୃଣା

କଲୁ।’” 14 େତେବ ଆେମମାେନ କଅଣ କହିବା? ଈଶରଙଠାେର କି ଅନ ାୟ

ଅଛି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 15 କାରଣ େସ େମାଶାଙୁ କହନି,

“ଯାହା ଉପେର ଆମର ଦୟା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆେମ ଦୟା କରିବା, ଆଉ ଯାହା

ଉପେର ଆମର କୃପା ଅଛି, ତାହାକୁ ଆେମ କୃପା କରିବା।” 16 ଅତଏବ,

େଯ ଇଚା କେର, କିମା େଯ େଚଷା କେର, ତାହାଠାରୁ ଏହା ହୁଏ ନାହ,
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ମାତ ଦୟାଳୁ ଈଶରଙଠାରୁ ହୁଏ। 17 େଯଣୁ ଈଶର ଶାସ ଦାରା ଫାେରାକୁ

କହନି, “ଆେମ େଯପରି ତୁମଠାେର ଆମର ଶକି େଦଖାଉ, ଆଉ େଯପରି

ସମସ ପୃଥବୀେର ଆମର ନାମ େଘାଷିତ ହୁଏ, ଏହି ଅଭପାୟେର ତ ଆେମ

ତୁମକୁ ଉତାପନ କଲୁ।” 18 ଅତଏବ, େସ ଯାହାକୁ ଇଚା କରନି, ତାହାକୁ

ଦୟା କରନି, ପୁଣି, ଯାହାକୁ ଇଚା କରନି, ତାହାକୁ କଠିନ କରନି। 19

ଏଥେର ତୁେମ େମାେତ କହିବ, େତେବ େସ ଆଉ େଦାଷ ଧରନି କାହକି?

କାରଣ ତାହାଙର ଇଚା କିଏ ପତିେରାଧ କରିପାେର? 20 କିନୁ େହ ଭାଇ,

ତୁେମ କିଏ େଯ ଈଶରଙ ପତିବାଦ କର? ନିମତ ବସୁ କି ନିମାତାଙୁ କହିବ,

େମାେତ ଏପରି ଗଢ଼ିଲ କାହକି? 21 କିମା େଗାଟିଏ ମାଟିପିଣୁଳାରୁ େଗାଟିଏ

ପାତ ଆଦର ନିମେନ ଓ ଅନ ଟି ଅନାଦର ନିମେନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କି ମାଟି

ଉପେର କୁମକାରର ଅଧକାର ନାହ? 22 କିନୁ ଈଶର ଆପଣା େକାଧ

ପଦଶନ କରିବା ନିମେନ ଓ ଆପଣା ଶକି ାତ କରାଇବା ନିମେନ ଇଚା

କେଲ ସୁଦା ଯଦି ବିନାଶାେଥ ପସୁତ େହାଇଥବା େକାଧର ପାତଗୁଡ଼ିକ ପତି

ଦୀଘସହିଷୁତା ସହ େଧୖଯ ଧରିଅଛନି, 23ଆଉ, ଯଦି େଗୗରବ ନିମେନ

ତାହାଙ ଦାରା ପୂବରୁ ପସୁତ େହାଇଥବା ଦୟାର ପାତ େଯ ଆେମମାେନ,

ଆମମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା େଗୗରବରୂପ ଧନ ପକାଶ କରିବା ନିମେନ

ତାହା କରିଅଛନି; ତାହାେହେଲ ତୁେମ କଅଣ କହିବ? 24 େସଥନିମେନ

ତ େସ େକବଳ ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ ରୁ ନୁେହଁ, ମାତ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ମ ରୁ ସୁଦା ଆମମାନଙୁ ଆହାନ କରିଅଛନି, 25 େଯପରି େସ େହାେଶୟଙ

ପୁସକେର ମ କହନି, “େଯଉଁମାେନ ଆମର େଲାକ ନ ଥେଲ, େସମାନଙୁ

ଆେମ ଆମର େଲାକ େବାଲ କହିବା; ଆଉ, େଯ ଅପିୟ ଥଲା, ତାହାକୁ ପିୟ

େବାଲ କହିବା।” 26 ପୁଣି, “େଯଉଁ ସାନେର ‘ତୁେମମାେନ ଆମର େଲାକ

ନୁହଁ େବାଲ େସମାନଙୁ କୁହାଯାଇଥଲା, େସହି ସାନେର େସମାେନ ଜୀବନ

ଈଶରଙ ପୁତଗଣ େବାଲ ଖ ାତ େହେବ।’” 27 ପୁଣି, ଯିଶାଇୟ ଇସାଏଲ

ସମନେର ଉଚସରେର କହନି, “ଇସାଏଲର ସନାନମାନଙ ସଂଖ ା ସମୁଦର

ବାଲ ପରି େହେଲ ସୁଦା େକବଳ ଅବଶିଷାଂଶ ପରିତାଣ ପାପ େହେବ; 28

େଯଣୁ ପଭୁ ପୃଥବୀେର ଆପଣା ବାକ ସାଧନ କରିେବ, େସ ତାହା ସମୂଣ

ରୂେପ ସଂକିପେର କରିେବ।” 29 ପୁଣି, େଯପରି ଯିଶାଇୟ ପୂେବ କହିଅଛନି,

“ବାହିନୀମାନଙ ପଭୁ ଯଦି ଆମମାନଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ ଅବଶିଷାଂଶ
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ରଖ ନ ଥାଆେନ, େତେବ ଆେମମାେନ ସେଦାମ ପରି େହାଇଥାଆନୁ, ଓ

ଗେମାରା ତୁଲ କରାଯାଇଥାଆନୁ।” 30 େତେବ, ଆେମମାେନ କଅଣ

କହିବା? େଯଉଁ ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ଧାମକତାର ଅନୁଗମନ କରୁ ନ ଥେଲ,

େସମାେନ ଧାମକତା, ଏପରିକି ବିଶାସମୂଳକ ଧାମକତା ଲାଭ କରିଅଛନି।

31 କିନୁ ଇସାଏଲ ଧାମକତାର ବ ବସା ଅନୁଗମନ କରୁ କରୁ େସହି ବ ବସା

ପଯ ନ ପହଞିଲା ନାହ। 32 କାହକି? କାରଣ େସମାେନ ବିଶାସ ଦାରା ତାହା

ନ େଖାଜି କମ ଦାରା େଖାଜୁଥେଲ। େସମାେନ େସହି ବାଧାଜନକ ପସରେର

ଝୁଣି ପଡ଼ିେଲ, 33 େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଦଖ, ଆେମ ସିେୟାନେର େଗାଟିଏ

ବାଧାଜନକ ପସର ଓ ବିଘଜନକ ପାଷାଣ ସାପନ କରୁଅଛୁ, ଆଉ, େଯ

ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଲଜିତ େହବ ନାହ।”

10 େହ ଭାଇମାେନ, େସମାେନ େଯପରି ପରିତାଣ ପାଆନି, ଏହା େମାହର

ହୃଦୟର ବାଞା ଏବଂ େସମାନଙ ନିମେନ ଈଶରଙ ଛାମୁେର େମାହର

ପାଥନା। 2 କାରଣ ଈଶରଙ ବିଷୟେର େଯ େସମାନଙର ଉ େଯାଗ ଅଛି,

ଏହା ମଁୁ େସମାନଙ ସପକେର ସାକ େଦଉଅଛି, କିନୁ େସହି ଉେ ଯାଗ

ାନଯୁକ ନୁେହଁ। 3 େଯଣୁ ଈଶରଦତ ଧାମକତା ବିଷୟେର ଅ େହାଇ

ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମକତା ସାପନ କରିବାକୁ େଚଷା କରି େସମାେନ

ଈଶରଦତ ଧାମକତାର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ନାହାନି। 4 କାରଣ ପେତ କ

ବିଶାସୀ ପକେର ଧାମକ ଗଣିତ େହବା ନିମେନ ଖୀଷ ବ ବସାର େଶଷ

ଅଟନି। 5 କାରଣ େମାଶା େଲଖନି, େଯଉଁ ମନୁଷ ବ ବସାମୂଳକ ଧାମକତା

ସାଧନ କେର, େସ ତଦାରା ବଞିବ। 6 କିନୁ ବିଶାସମୂଳକ ଧାମକତା ଏପରି

କେହ, “ମେନ ମେନ କୁହ ନାହ, କିଏ ସଗାେରାହଣ କରିବ (ଅଥା , ଖୀଷଙୁ

ଓହାଇ ଆଣିବା ନିମେନ)?” 7 “ଅବା ‘କିଏ ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ କରିବ’”

(ଅଥା , ଖୀଷଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇଆଣିବା ନିମେନ)? (Abyssos

g12) 8 କିନୁ ତାହା କଅଣ କେହ? “ବାକ ତୁମର ନିକଟବତୀ, ତୁମ ମୁଖେର

ଓ ତୁମ ହୃଦୟେର ଅଛି,” ଅଥା େଯଉଁ ବିଶାସ ସମନୀୟ ବାକ ଆେମମାେନ

ପଚାର କରୁ, େସହି ବାକ । 9 େଯଣୁ ତୁେମ ଯଦି ମୁଖେର ଯୀଶୁଙୁ ପଭୁ େବାଲ

ସୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶର ତାହାଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇଅଛନି

େବାଲ ହୃଦୟେର ବିଶାସ କରିବ, େତେବ ପରିତାଣ ପାପ େହବ; 10 କାରଣ

ଧାମକତାପାପି ନିମେନ ମନୁଷ ହୃଦୟେର ବିଶାସ କେର ଓ ପରିତାଣ
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ପାପି ନିମେନ ମୁଖେର ସୀକାର କେର। 11 େଯଣୁ ଶାସ କେହ, େଯ େକହି

ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କେର, େସ ଲଜିତ େହବ ନାହ। 12 କାରଣ ଯିହୁଦୀ ଓ

ଗୀ ମ େର କିଛି ପେଭଦ ନାହ; େଯଣୁ ସମସଙର ତ ଏକ ପଭୁ, ଆଉ

େଯେତ େଲାକ ତାହାଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରନି, େସ ସମସଙ ପତି େସ

ଅନୁଗହର ନିଧସରୂପ। 13 କାରଣ େଯ େକହି ପଭୁଙ ନାମ ଧରି ପାଥନା

କରିବ, େସ ପରିତାଣ ପାପ େହବ। 14 େତେବ ଯାହାଙୁ େସମାେନ ବିଶାସ

କରି ନାହାନି, ତାହାଙ ନିକଟେର କିପରି ପାଥନା କରିେବ? ପୁଣି, ଯାହାଙ

କଥା େସମାେନ ଶୁଣି ନାହାନି, କିପରି ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରିେବ? ଆଉ

ପଚାରକ ବିନା େସମାେନ କିପରି ଶୁଣିେବ? 15ପୁଣି, େପରିତ ନ େହେଲ

କିପରି ପଚାର କରିେବ? େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯଉଁମାେନ ଶୁଭ ବିଷୟର

ସୁସମାଚାର ଆଣନି, େସମାନଙର ପାଦ କିପରି େଶାଭାଯୁକ।” 16 କିନୁ

ସମେସ ସୁସମାଚାରର ବଶୀଭୂତ େହେଲ ନାହ। କାରଣ ଯିଶାଇୟ କହନି,

“େହ ପଭୁ, କିଏ ଆମମାନଙ ସମାଦ ବିଶାସ କରିଅଛି?” 17 ଅତଏବ, ବିଶାସ

ଶବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶବଣ ଖୀଷଙ ବାକ ଦାରା ହୁଏ। 18 କିନୁ ମଁୁ କେହ,

“େସମାେନ କି ଶୁଣି ନାହାନି? ହଁ, ନିଶୟ; ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର େସମାନଙ

ସର, ଆଉ ଜଗତର ସୀମା ପଯ ନ େସମାନଙ ବାକ ବ ାପିଗଲା।” 19

କିନୁ ମଁୁ କେହ, ଇସାଏଲ କଅଣ ଜାଣି ନାହାନି? ପଥମେର େମାଶା କହନି,

“ଆେମ ନଗଣ ଜାତି ଦାରା ତୁମମାନଙର ଈଷା ଜନାଇବା, େଗାଟିଏ ନିେବାଧ

ଜାତି ଦାରା ତୁମମାନଙୁ େକାଧାନିତ କରିବା।” 20 ତାହା ପେର ଯିଶାଇୟ

ସାହସେର କହନି, “େଯଉଁମାେନ ଆମର ଅେନଷଣ କରୁ ନ ଥେଲ, େସମାେନ

ଆମକୁ ପାପ େହେଲ; େଯଉଁମାେନ ଆମ ବିଷୟ ପଚାରୁ ନ ଥେଲ, େସମାନଙ

ନିକଟେର ଆେମ ପକାଶିତ େହଲୁ।” 21 କିନୁ େସ ଇସାଏଲ ବିଷୟେର

କହନି, “ଆେମ ଅନା ାବହ ଓ ପତିକୂଳବାଦୀ େଲାକମାନଙ ପତି ଦିନଯାକ

ହସ ବିସାର କରିଅଛୁ।”

11 େତେବ ମଁୁ କେହ, ଈଶର କି ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ ପରିତ ାଗ

କରିଅଛନି? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ, କାରଣ ମଁୁ ମ ଅବହାମଙ

ବଂଶଜାତ ବିନ ାମୀନଙ େଗାଷୀର ଜେଣ ଇସାଏଲୀୟ େଲାକ। 2 ଈଶର

ଆପଣାର େଯଉଁ େଲାକମାନଙୁ ପୂବରୁ ଜାଣିଥେଲ, େସମାନଙୁ ପରିତ ାଗ କରି

ନାହାନି; ଏଲୀୟଙ ବିବରଣେର ଶାସ କଅଣ କେହ, ତାହା କି ତୁେମମାେନ
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ଜାଣ ନାହ? େସ କିପରି ଇସାଏଲ ବିରୁଦେର ଈଶରଙଠାେର ନିେବଦନ

କରନି, 3 “ପଭୁ, େସମାେନ ତୁମର ଭାବବାଦୀମାନଙୁ ବଧ କରିଅଛନି, ତୁମର

େବଦିଗୁଡ଼ିକ େଖାଳି ପକାଇଅଛନି, ଆଉ ମଁୁ ଏକାକୀ ଅବଶିଷ ରହିଅଛି, ପୁଣି,

େସମାେନ େମାହର ପାଣ େନବାକୁ େଖାଜୁଅଛନି।” 4କିନୁ ତାହାଙୁ ଈଶର

କଅଣ ଉତର ଦିଅନି? “େଯଉଁମାେନ ଅନ ବାଆ େଦବତା ସମୁଖେର ଆଣୁ

ପକାଇ ନାହାନି, ଏପରି ସାତ ହଜାର େଲାକ ଆେମ ଆପଣା ନିମେନ ଅବଶିଷ

ରଖଅଛୁ।” 5 େସହିପରି ଏହି ବତମାନ ସମୟେର ମ ଅନୁଗହର ନିବାଚନ

ଅନୁସାେର େଗାଟିଏ ଅବଶିଷ ଅଂଶ ରହିଅଛି। 6 କିନୁ ଯଦି ତାହା ଅନୁଗହେର

ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଆଉ କିୟାକମ େହତୁ ହୁଏ ନାହ; େନାହିେଲ ଅନୁଗହ

ଆଉ ଅନୁଗହ ନୁେହଁ। 7 େତେବ କଅଣ? ଇସାଏଲ ଯାହା େଖାଜୁଅଛି, ତାହା

ପାଇ ନାହ; କିନୁ ନିବାଚିତମାେନ ତାହା ପାଇଅଛନି, ଆଉ ଅବଶିଷମାେନ

ଜଡ଼ କରାଗେଲ; 8 େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ଈଶର ଆଜି ପଯ ନ େସମାନଙୁ

ଜଡ଼ତାର ଆତା େଦଇଅଛନି, ଏପରି ଚକୁ େଦଇଅଛନି, େଯପରି େସମାେନ

େଦଖେବ ନାହ, ଆଉ ଏପରି କଣ େଦଇଅଛନି, େଯପରି େସମାେନ ଶୁଣିେବ

ନାହ।” 9 ପୁଣି, ଦାଉଦ କହନି, “େସମାନଙର େଭାଜନ ଫାନ ଓ ଫାଶ ପରି

େହଉ, ପୁଣି, େସମାନଙ ପତି ତାହା ବିଘ ଓ ପତିେଶାଧ ସରୂପ େହଉ। 10

େଯପରି େସମାେନ େଦଖ ନ ପାରନି, ଏଥପାଇଁ େସମାନଙ ଚକୁ ଅନ େହଉ,

ଆଉ, ତୁେମ େସମାନଙ ପୃଷ ସବଦା କୁ ଜା କରି ରଖ।” 11 େତେବ ମଁୁ

ପଚାେର, କଅଣ ଯିହୁଦୀମାେନ ବିନଷ େହବା ନିମେନ ଝୁଣିେଲ? ତାହା େକେବ

େହଁ ନ େହଉ, ବରଂ େସମାନଙୁ ଉେ ଯାଗୀ କରିବା ନିମେନ େସମାନଙ

ପତନ ଦାରା ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର ପରିତାଣ ଉପସିତ େହାଇଅଛି।

12 ଯଦି େସମାନଙର ପତନ ଜଗତର ଧନ ସରୂପ, ଆଉ େସମାନଙର ହାସ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ଧନ ସରୂପ େହାଇଅଛି, ତାହାେହେଲ େସମାନଙ ପୂଣତା

ଆହୁରି େକେତ ଅଧକ ଧନ ସରୂପ ନ େହବ! 13 କିନୁ ଅଣଯିହୁଦୀ େଯ

ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙୁ ମଁୁ କହୁଅଛି। ମଁୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିମେନ େପରିତ

େହବାରୁ େମାʼ େସବକପଦର େଗୗରବ କରୁଅଛି, 14 େଯପରି େକୗଣସି

ପକାେର େମାହର ସଜାତିମାନଙୁ ଉେ ଯାଗୀ କରାଇ େସମାନଙ ମ ରୁ

େକେତକଙୁ ପରିତାଣ କରିପାେର। 15କାରଣ ଯଦି େସମାନଙର ତୁଚ କରିବା

ଦାରା ସଂସାରର ମିଳନ ଘଟିଲା, େତେବ େସମାନଙ ଗହଣ ଦାରା କଅଣ
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ନିଶୟ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଜୀବନ ଲାଭ ନ େହବ? 16ଆଉ ଯଦି ପଥମ

ଉତଗୀକୃତ ଅଂଶ ପବିତ, ତାହାେହେଲ ସମସ ପିେଠାଉ ମ ପବିତ; ପୁଣି,

ଯଦି ମୂଳ ପବିତ, େତେବ ଶାଖାସବୁ ମ ପବିତ। 17କିନୁ ଯଦି ଘେରାଇ

ଜୀତବୃକର େକେତକ ଶାଖା ଉଚିନ େହଲା ଓ ତୁେମ ବନ ଜୀତବୃକର

ଶାଖା େହେଲ େହଁ େସହି ଘେରାଇ ଜୀତବୃକେର କଲମ କରାଗଲ, ପୁଣି,

େସମାନଙ ସହିତ ଜୀତବୃକ ମୂଳର ରସର ଅଂଶୀ େହଲ, 18 େତେବ େସହି

ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦେର ଗବ କର ନାହ; କିନୁ ଯଦି ଗବ କର, ତୁେମ େଯ

ମୂଳକୁ ଧରି ନାହଁ, ମାତ ମୂଳ ତୁମକୁ ଧରିଅଛି, ଏହା ଜାଣିଥାଅ। 19 େତେବ

ତୁେମ କହିବ, ମଁୁ େଯପରି କଲମ େହାଇପାେର, ଏଥନିମେନ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ

ଉଚିନ େହାଇଅଛି। 20ଭଲ କଥା, େସମାନଙର ଅବିଶାସ େହତୁ େସମାେନ

ଉଚିନ େହେଲ, ଆଉ ବିଶାସ େହତୁ ତୁେମ ସାନ ପାପ େହାଇଅଛ। ଗବତମନା

ହୁଅ ନାହ, କିନୁ ଭୟ କର; 21କାରଣ ଯଦି ଈଶର ସାଭାବିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ

ଛାଡ଼ିେଦେଲ ନାହ, େତେବ ତୁମକୁ ମ ଛାଡ଼ିେବ ନାହ। 22ଅତଏବ, ଈଶରଙ

ଦୟା ଓ କେଠାରତା ବୁଝ; େଯଉଁମାେନ ପତିତ େହେଲ, େସମାନଙ ପତି

କେଠାରତା, କିନୁ ତୁେମ ଯଦି ଈଶରଙ ଦୟାର ଶରଣାପନ େହାଇ ରହିଥାଅ,

ତାହାେହେଲ ତୁମ ପତି ତାହାଙ ଦୟା; େନାହିେଲ ତୁେମ ମ କଟାଯିବ। 23

ଆଉ, େସମାେନ ଯଦି ଅବିଶାସେର ନ ରୁହନି, େତେବ େସମାେନ ମ କଲମ

କରାଯିେବ, କାରଣ େସମାନଙୁ ଆଉ ଥେର କଲମ କରିବା ନିମେନ ଈଶର

ସମଥ ଅଟନି। 24 କାରଣ ଯାହା ସଭାବତଃ ବନ ଜୀତବୃକ, ଯଦି େସଥରୁ

ତୁେମ କଟାଯାଇ ଅସାଭାବିକଭାେବ ଉତମ ଜୀତବୃକେର କଲମ କରାଗଲ,

େତେବ ସାଭାବିକ ଶାଖା େଯ ଏମାେନ, ଏମାେନ େକେତ ଅଧକ ଭାବେର ନିଜ

ଜୀତବୃକେର କଲମ କରାଯିେବ! 25 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ

େଯପରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ବୁଦିମାନ େବାଲ ମେନ ନ କର ଏଥନିମେନ

ତୁେମମାେନ େଯ ଏହି ନିଗୂଢ଼ତତ ସମନେର ଅ ରୁହ, ଏହା େମାହର ଇଚା

ନୁେହଁ, ଅଥା , େଯପଯ ନ ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ପୂଣ ସଂଖ ାେର ପେବଶ କରି

ନାହାନି, େସପଯ ନ ଇସାଏଲ ଅଂଶକେମ କଠିନ େହାଇଅଛି; 26ଆଉ,

ଏହି ପକାେର ସମସ ଇସାଏଲ ପରିତାଣ ପାଇେବ, େଯପରି େଲଖାଅଛି,

“ସିେୟାନରୁ ଉଦାରକତା ଆଗମନ କରିେବ, େସ ଯାକୁବଠାରୁ ଅଧମ ଦୂର

କରିେବ। 27ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେମ େସମାନଙର ପାପସବୁ ହରଣ
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କରିବା, େସେତେବେଳ ଏହା େସମାନଙ ସହିତ ଆମର ନିୟମ େହବ।” 28

ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ବିଚାର କେଲ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ସକାେଶ ବିେରାଧର

ପାତ, କିନୁ ନିବାଚନ ବିଷୟ ବିଚାର କେଲ ପିତୃପୁରୁଷଙ ସକାେଶ େସମାେନ

ଈଶରଙ ପିୟପାତ। 29 କାରଣ, ଈଶରଙ ଦାନସମୂହ ଓ ଆହାନ ଅନ ଥା

ହୁଏ ନାହ। 30 େଯଣୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ପୂେବ ଈଶରଙ ଅନା ାବହ ଥଲ,

କିନୁ ଏେବ ଯିହୁଦୀମାନଙ ଅନା ାବହତା ଦାରା ଦୟା ପାପ େହାଇଅଛ, 31

େସହିପରି ଏମାେନ ମ ଏେବ ଅନା ାବହ େହାଇଅଛନି, େଯପରି ତୁମମାନଙ

ପତି ପକାଶିତ ଦୟା ଦାରା ଏମାେନ ସୁଦା ଏେବ ଦୟା ପାପ ହୁଅନି। 32

କାରଣ ସମସଙୁ ଦୟା କରିବା ନିମେନ ଈଶର ସମସଙୁ ଅନା ାବହତାେର

ସମପଣ କରିଅଛନି। 33ଆହା! ଈଶରଙ ବୁଦି ଓ ାନରୂପ ନିଧ େକେଡ଼

ଗଭୀର! ତାହାଙର ବିଚାରସବୁ କିପରି େବାଧର ଅଗମ ଓ ତାହାଙ ପଥସବୁ

କିପରି ରହସ ାବୃତ! 34 “କାରଣ, ପଭୁଙର ମନ କିଏ ଜାଣିଅଛି? କିମା

ତାହାଙର ପରାମଶଦାତା କିଏ େହାଇଅଛି?” 35 “ଅବା କିଏ ତାହାଙୁ

ପଥମେର ଦାନ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହାକୁ ପତିଦାନ କରାଯିବ?” 36 “େଯଣୁ

ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙଠାରୁ, ତାହାଙ ଦାରା ଓ ତାହାଙ ନିମେନ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ

େଗୗରବ ତାହାଙର। ଆେମ ।” (aiōn g165)

12ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଈଶରଙ ଦୟା େହତୁ

ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ ଓ

ଈଶରଙ ସୁଗାହ ବଳି ରୂେପ ଉତଗ କର, ଏହା ତ ତୁମମାନଙର ଯୁକିଯୁକ

ଉପାସନା। 2 ତୁେମମାେନ ଏହି ବତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହ, କିନୁ

େଯପରି ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ ଇଚା କଅଣ, ଅଥା ଉତମ, ସୁଗାହ ଓ

ସିଦ ବିଷୟ କଅଣ, ଏହା ପରୀକା କରି ଜାଣି ପାର, ଏଥନିମେନ ଆପଣା

ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦାରା ପରିବତତ ହୁଅ। (aiōn g165) 3 କାରଣ

େମାେତ ପଦତ ଅନୁଗହ ଦାରା ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ଥବା ପେତ କ ଜଣକୁ

କହୁଅଛି, ଆପଣା ବିଷୟେର େଯପରି ମେନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାଠାରୁ

ଆପଣାକୁ ଅଧକ ବଡ଼ ମେନ ନ କର; କିନୁ ଈଶର ଯାହାକୁ େଯ ପରିମାଣେର

ବିଶାସ ବିତରଣ କରିଅଛନି, େସହି ଅନୁସାେର ପେତ କ ଜଣ ସୁେବାଧର

ପରି ଆପଣା ବିଷୟେର ମେନ କର। 4 କାରଣ େଯପରି ଏକ ଶରୀରେର

ଆମମାନଙର ଅେନକ ଅଙପତ ଙ ଅଛି, କିନୁ ସମସ ଅଙପତ ଙର କାଯ
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ଏକପକାର ନୁେହଁ, 5 େସହିପରି ଅେନକ େଯ ଆେମମାେନ ଖୀଷଙଠାେର

ଏକ ଶରୀର ଓ ପେତ େକ ପରସର ଅଙପତ ଙ। 6ଆଉ, ଆମମାନଙୁ

ପଦତ ଅନୁଗହ ଅନୁସାେର ଆେମମାେନ ବିଭନ ଦାନ ପାଇଅଛୁ; ଏଣୁ େସହି

ଦାନ ଯଦି ଭାବବାଣୀ ହୁଏ, ଆସ, ଆେମମାେନ ବିଶାସର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର

ଭାବବାଣୀ କହୁ; 7 କିମା ତାହା ଯଦି େସବକ କମ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଆସ,

ଆମମାନଙ େସବକ କମେର ନିବିଷ ରହୁ; 8 ଅବା େଯ ଶିକା ଦିଏ, େସ

ଶିକାଦାନେର, ବା େଯ ଉପେଦଶ ଦିଏ, େସ ଉପେଦଶ ଦାନେର ନିବିଷ ରହୁ;

େଯ ଦାନ କେର, େସ ଉଦାର ଭାବେର ଦାନ କରୁ; େଯ ତତାବଧାନ କେର,

େସ ଯତ ସହକାେର ତତାବଧାନ କରୁ; େଯ ଦୟା କେର, େସ ହୃଷଚିତେର

ତାହା କରୁ। 9 େପମ ନିଷପଟ େହଉ। ଯାହା ମନ, ତାହା ଘୃଣା କର; ଯାହା

ଉତମ, େସଥେର ଆସକ ହୁଅ; 10 ଭାତୃେପମେର ପରସର ପତି େପମଶୀଳ

ହୁଅ; ସମାଦରେର ପରସରକୁ େଶଷ ାନ କର; 11 ଉେ ଯାଗେର ଶିଥଳ

ହୁଅ ନାହ; ଆତାେର ଉତପ ହୁଅ; ପଭୁଙ େସବା କର; 12 ଭରସାେର

ଆନନ କର; େକଶେର ସହିଷୁ ହୁଅ, ପାଥନାେର ଏକାଗଭାେବ ନିବିଷ ଥାଅ;

13 ସାଧୁମାନଙ ଅଭାବ େମାଚନ କର; ଆତିଥ ସତାରେର ପସୁତ ହୁଅ।

14 େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ତାଡ଼ନା କରନି, େସମାନଙୁ ଆଶୀବାଦ କର;

ଆଶୀବାଦ କର, ଅଭଶାପ ଦିଅ ନାହ। 15 େଯଉଁମାେନ ଆନନ କରନି,

େସମାନଙ ସହିତ ଆନନ କର; େଯଉଁମାେନ େରାଦନ କରନି, େସମାନଙ

ସହିତ େରାଦନ କର। 16 ପରସର ପତି ଏକମନା ହୁଅ; ଉଚାଭମାନୀ ନ

େହାଇ ଦୀନ େଲାକମାନଙର ସଙୀ ହୁଅ। ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦିେର ବୁଦିମାନ

ନ ହୁଅ। 17 ମନ ବଦଳେର କାହାରି ମନ କର ନାହ; ସମସ ମନୁଷ ଙ

ଦୃଷିେର ଯାହା ଯାହା ଉତମ, େସହିସବୁ ଚିନା କର; 18 ସମବ େହେଲ,

ତୁମର େଯେତ ପଯ ନ ସା , ସମସ େଲାକଙ ସହିତ ଶାନିେର ରୁହ। 19 େହ

ପିୟମାେନ, ତୁେମମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ପତିେଶାଧ ନିଅ ନାହ, କିନୁ ଈଶରଙ

େକାଧ ପାଇଁ ସାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାରଣ େଲଖାଅଛି, “ପଭୁ କହନି, ପତିେଶାଧ

େନବା ଆମର ଅଧକାର, ଆେମ ପତିଫଳ େଦବା।” 20 “ବରଂ ଯଦି ତୁମର

ଶତୁ କୁଧତ, େତେବ ତାହାକୁ େଭାଜନ କରାଅ; ଯଦି େସ ତୃଷିତ ତାହାକୁ

ପାନ କରାଅ; କାରଣ ଏହିପରି କେଲ ତୁେମ ତାହାର ମସକ ଉପେର ଜଳନା
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ଅଙାର ଗଦା କରିବ।” 21 କୁକମେର ପରାଜିତ ନ େହାଇ ସତମେର କୁକମକୁ

ପରାଜୟ କର।

13ପେତ କ ଜଣ ଅଧକାରପାପ ଶାସନକତାଙ ବଶୀଭୂତ େହଉ, କାରଣ

ଅଧକାର େକବଳ ଈଶରଙଠାରୁ ଆେସ, ଆଉ େଯ ସମସ ଅଧକାରପାପ

ଶାସନକତା ଅଛନି; େସମାେନ ଈଶରଙ ଦାରା ନିଯୁକ। 2 ଅତଏବ, େଯ

ଅଧକାର ପତିେରାଧ କେର, େସ ଈଶରଙ ବିଧାନର ପତିେରାଧ କେର; ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ପତିେରାଧ କରନି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପେର ଦଣ

ଘଟାଇେବ। 3 କାରଣ ଶାସନକତାମାେନ ସଦାଚାରୀ ପତି ଭୟଜନକ ନୁହଁନି,

କିନୁ ଅସଦାଚାରୀ ପତି ଭୟଜନକ। ତୁେମ କି ଅଧକାରପାପ ଶାସନକତାଙ

ନିକଟେର ନିଭୟ େହବାକୁ ଇଚା କର? େତେବ ସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ

ତାହାଙଠାରୁ ପଶଂସା ପାଇବ, 4 କାରଣ େସ ମଙଳ ନିମେନ ତୁମ ପାଇଁ

ଈଶରଙ େସବକ। କିନୁ ଯଦି ଅସଦାଚାର କର, ତାହାେହେଲ ଭୀତ ହୁଅ,

େଯଣୁ େସ ନିରଥକ ଖଡ ଧାରଣ କରନି ନାହ, କାରଣ େସ ଈଶରଙ େସବକ

ସରୂେପ ଅସଦାଚାରୀ ପତି େକାଧ ପକାଶ କରିବା ନିମେନ ଦଣଦାତା ଅଟନି।

5 ଅତଏବ, େକବଳ େକାଧର ଭୟେର ନୁେହଁ, ମାତ ବିେବକ େହତୁ ମ

ବଶୀଭୂତ େହବା ଆବଶ କ। 6 େଯଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ତୁେମମାେନ ରାଜସ

ମ େଦଇଥାଅ, କାରଣ େସମାେନ ଈଶରଙ େସବକ ସରୂେପ ଏହି କାଯ େର

ପବୃତ ରହନି। 7 ଯାହାଙର ଯାହା ପାପ , ତାହାଙୁ ତାହା ଦିଅ; ଯାହାଙୁ

ରାଜସ େଦବାକୁ ହୁଏ, ତାହାଙୁ ରାଜସ ଦିଅ; ଯାହାଙୁ ଶୁଳ େଦବାକୁ ହୁଏ,

ତାହାଙୁ ଶୁଳ ଦିଅ; ଯାହାଙୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାଙୁ ଭୟ କର; ଯାହାଙୁ

ସମାଦର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାଙୁ ସମାଦର କର। 8 ପରସରକୁ େପମ

କରିବା ବିନା ଆଉ କାହେର କାହାରିଠାେର ଋଣୀ ହୁଅ ନାହ; କାରଣ େଯ

ପରକୁ େପମ କେର, େସ ବ ବସା ସଫଳ କରିଅଛି। 9 କାରଣ ବ ଭଚାର

କର ନାହ, ନରହତ ା କର ନାହ, େଚାରି କର ନାହ, େଲାଭ କର ନାହ,

ପୁଣି, ଯଦି ଆଉ େକୗଣସି ଆ ା ଥାଏ, ତାହା ସାରଭାେବ ଏହି ବାକ ର

ଅନଗତ ଅେଟ, ଯଥା, ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କର। 10 େପମ

ପତିବାସୀର ଅନିଷ କେର ନାହ; ଅତଏବ, େପମ ବ ବସା ସଫଳ କେର। 11

ପୁଣି, ଏେବ ତୁମମାନଙର ନିଦାରୁ ଜାଗତ େହବାର ସମୟ େଯ ଉପସିତ,

ଏହା ଜାଣି ଏହିସବୁ କର; କାରଣ ଆମମାନଙ ବିଶାସ କରିବାର ଦିନଠାରୁ
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ବତମାନ ପରିତାଣ ଆମମାନଙର ଅଧକ ସନିକଟ। 12 ରାତି ପାହାନା

େହଉଅଛି, ଦିବସ ସନିକଟ; ଅତଏବଆସ, ଆେମମାେନ ଅନକାରର କମସବୁ

ପରିତ ାଗ କରି ଆେଲାକର ସଜା ପରିଧାନ କରୁ। 13ରଙରସ ଓ ମତତାେର,

ଲମଟତା ଓ କାମୁକତାେର, ବିବାଦ ଓ ଈଷାେର ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ,

ଆେମମାେନ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ ଆଚରଣ କରୁ। 14 ପୁଣି, ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙୁ ତୁେମମାେନ ବସରୂେପ ପରିଧାନ କର, ଆଉ କୁଅଭଳାଷ ତୃପି କରିବା

ସକାେଶ ଶରୀର ନିମେନ ଆେୟାଜନ କର ନାହ।

14ବିଶାସେର େଯ ଦୁବଳ, ତାହାକୁ ଗହଣ କର, କିନୁ ବିଭନ ମତ ସମନେର

ତକବିତକ କରିବା ନିମେନ ତାହା କର ନାହ। 2 ସମସ ପଦାଥ େଭାଜନ

କରିବା ନିମେନ ଜେଣ େଲାକର ବିଶାସ ଅଛି, କିନୁ େଯ ବିଶାସେର ଦୁବଳ,

େସ େକବଳ ଶାକ େଭାଜନ କେର। 3 େଯ େଭାଜନ କେର, େସ େଭାଜନ ନ

କରିବା େଲାକକୁ ତୁଚ ନ କରୁ; ପୁଣି, େଯ େଭାଜନ କେର ନାହ, େସ େଭାଜନ

କରିବା େଲାକର ବିଚାର ନ କରୁ, କାରଣ ଈଶର ତାହାକୁ ଗହଣ କରିଅଛନି।

4 ତୁେମ କିଏ େଯ ଅନ ର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛ? େସ ଆପଣା ପଭୁ

ନିକଟେର ସିର ରୁେହ ବା ପତିତ ହୁଏ; ହଁ, ତାହାକୁ ସିର ରଖାଯିବ, କାରଣ

ତାହାକୁ ସିର ରଖବାକୁ ପଭୁଙର ଶକି ଅଛି। 5 ଜେଣ େଲାକ ଏକ ଦିନ

ଅେପକା ଅନ ଦିନକୁ ଅଧକ ମାନ କେର, ଆଉ ଜେଣ ସବୁ ଦିନକୁ ସମାନ

ରୂେପ ମାନ କେର। ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା ମନେର ସିର େବାଧ କରୁ।

6 େଯ ବିେଶଷ ଦିନ ମାେନ, େସ ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ତାହା ମାେନ; ଆଉ

େଯ େଭାଜନ କେର, େସ ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର େଭାଜନ କେର, କାରଣ େସ

ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଏ; ପୁଣି, େଯ େଭାଜନ କେର ନାହ, େସ ପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର େଭାଜନ କେର ନାହ ଓ ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଏ। 7 କାରଣ

ଆମମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଆପଣା ଉେଦଶ େର ବେଞ ନାହ ଏବଂ ଆପଣା

ଉେଦଶ େର ମେର ନାହ। 8 େଯଣୁ, ଯଦି ଆେମମାେନ ବଞୁ, େତେବ ପଭୁଙ

ଉେଦଶ େର ବଞୁ, କିମା ଯଦି ମରୁ, େତେବ ପଭୁଙ ଉେଦଶ େର ମରୁ।

ଅତଏବ, ଯଦି ଆେମମାେନ ବଞୁ କିମା ମରୁ, ଆେମମାେନ ପଭୁଙର ଅଟୁ।

9 କାରଣ ଖୀଷ େଯପରି ମୃତ ଓ ଜୀବିତ ଉଭୟଙ ପଭୁ ହୁଅନି, େସହି

ଉେଦଶ େର େସ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, ପୁଣି, ପୁନଜୀବିତ େହେଲ। 10 କିନୁ

ତୁେମ କାହକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ? କିମା ତୁେମ କାହକି ଆପଣା
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ଭାଇକୁ ତୁଚ କରୁଅଛ? ଆେମମାେନ ସମେସ ତ ଈଶରଙ ବିଚାରାସନ

ଛାମୁେର ଠିଆ େହବା। 11 େଯଣୁ େଲଖାଅଛି, “ପଭୁ କହନି, ‘ଆେମ ଜୀବିତ

ଥବା ପମାେଣ,’ ‘ପେତ କ ଆଣୁ ଆମ ଛାମୁେର ନତ େହବ, ଆଉ ପେତ କ

ଜିହା ଈଶରଙ ପଶଂସା କରିବ।’” 12 ଅତଏବ, ଆମମାନଙର ପେତ କ

ଜଣକୁ ଈଶରଙ ଛାମୁେର ନିଜ ନିଜର ହିସାବ େଦବାକୁ େହବ। 13 ଏଣୁ

ଆସ, ଆେମମାେନ ଆଉ ପରସରର ବିଚାର ନ କରୁ; ମାତ େକହି େଯପରି

ଆପଣା ଭାଇର ବାଟେର ବାଧାଜନକ କିମା ବିଘଜନକ ବିଷୟ ନ ରେଖ, ଏହା

ତୁେମମାେନ ବିଚାର କର। 14 ମଁୁ ଜାେଣ ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁଙଠାେର ନିଶୟ ାନ

କେର େଯ, େକୗଣସି ବିଷୟ ନିେଜ ଅଶୁଚି ନୁେହଁ, କିନୁ େଯଉଁ ଜଣ େକୗଣସି

ପଦାଥକୁ ଅଶୁଚି େବାଲ ାନ କେର, େକବଳ ତାହାରି ପତି ତାହା ଅଶୁଚି। 15

କାରଣ ତୁମର ଭାଇ ଯଦି ଖାଦ େହତୁ ଦୁଃଖତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମ

ଆଉ େପମେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁ। ଯାହା ନିମେନ ଖୀଷ ମୃତୁ େଭାଗ

କେଲ, ତାହାକୁ ତୁେମ ତୁମର ଖାଦ ଦାରା ବିନାଶ କର ନାହ। 16 ଏଣୁ

ତୁମମାନଙର ଉତମ ବିଷୟ ନିନିତ ନ େହଉ; 17କାରଣ ଈଶରଙ ରାଜ

େଭାଜନପାନ ନୁେହଁ, କିନୁ ଧାମକତା, ଶାନି ଓ ପବିତ ଆତାଙଠାେର ଆନନ

ଅେଟ। 18 େଯଣୁ େଯ ଏହି ବିଷୟେର ଖୀଷଙର େସବା କେର, େସ ଈଶରଙ

ନିକଟେର ସୁଗାହ ଓ ମନୁଷ ମାନଙ ନିକଟେର ପରୀକାସିଦ ହୁଏ। 19

ଅତଏବ ଆସ, େଯ େଯ ବିଷୟ ଶାନିଜନକ, ଆଉ େଯ େଯ ବିଷୟ ଦାରା

ପରସରର ନିଷା ହୁଏ, େସହି ସବୁର ଆେମମାେନ ଅନୁଗମନ କରୁ। 20 ଖାଦ

ସକାେଶ ଈଶରଙର କମ ନଷ କର ନାହ। ସମସ ବିଷୟ ଅବଶ ଶୁଚି;

ତଥାପି େଯଉଁ େଲାକ ଯାହା େଭାଜନ କରି ବାଧା ପାଏ, ତାହା ପକେର ତାହା

ମନ। 21 ମାଂସ େଭାଜନ କିମା ଦାକାରସ ପାନ ଅବା େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର

ତୁମର ଭାଇର ବାଧା ଜେନ, ତାହା ନ କେଲ ଭଲ। 22 ତୁମର େଯଉଁ ବିଶାସ

ଅଛି, ତାହା ତୁେମ ଈଶରଙ ସାକାତେର ଆପଣା ଅନରେର ଧରି ରଖ। େଯ

ଯାହା ପରୀକାସିଦ େବାଲ ବିେବଚନା କେର, େସ ଯଦି େସଥେର ଆପଣାକୁ

େଦାଷୀ ନ କେର, େତେବ େସ ଧନ । 23କିନୁ େଯ ସେନହ କରି େଭାଜନ

କେର, େସ ଦଣନୀୟ ହୁଏ, କାରଣ େସ ବିଶାସେର େଭାଜନ କେର ନାହ;

ଆଉ ଯାହା କିଛି ବିଶାସରୁ ହୁଏ ନାହ, ତାହା ପାପ।
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15ବିଶାସେର ବଳବାନ େଯ ଆେମମାେନ, ଦୁବଳମାନଙ ଦୁବଳତା ସହିବା

ଆମମାନଙର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ େଚଷା କରିବା ଉଚି ନୁେହଁ। 2

ଆସ ଆମମାନଙର ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ପତିବାସୀର ନିଷା ନିମେନ ମଙଳ

ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ େଚଷା କରୁ। 3 କାରଣ ଖୀଷ ମ ଆପଣାର

ସୁଖ େଚଷା କରି ନ ଥେଲ; କିନୁ େଯପରି େଲଖାଅଛି, ତୁମ ନିନକମାନଙର

ନିନା େମାʼ ଉପେର ପଡ଼ିଲା। 4 ପୁଣି, ଆେମମାେନ େଯପରି ଶାସ ଅନୁସାେର

େଧୖଯ ଓ ସାନନା ଦାରା ଭରସା ପାପ େହଉ, ଏଥନିମେନ ପୂବକାଳେର

ଯାହା ଯାହା େଲଖା େହାଇଥଲା, େସହିସବୁ ଆମମାନଙର ଶିକା ପାଇଁ େଲଖା

େହାଇଅଛି। 5 େଧୖଯ ଓ ସାନନାଦାତା ଈଶର ତୁମମାନଙୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ

ଅନୁରୂପେର ପରସର ଏକମନା େହବାକୁ ଦିଅନୁ, 6 େଯପରି ଏକଚିତେର

ଏକ ମୁଖେର ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ପିତାଙର େଗୗରବ କର। 7 ଅତଏବ ଈଶରଙ େଗୗରବ ନିମେନ ଖୀଷ

େଯପରି ତୁମମାନଙୁ ଗହଣ କେଲ, ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି ପରସରକୁ

ଗହଣ କର। 8 କାରଣ ମଁୁ କେହ, ଖୀଷ, ଈଶରଙ ସତ ନିମେନ ସୁନତିପାପ

େଲାକମାନଙର େସବକ କରାଯାଇଅଛନି, େଯପରି େସ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ

ପଦତ ପତି ାସକଳ ସିର କରନି, 9 ପୁଣି, େଯପରି ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ

ଈଶରଙ ଦୟା ନିମେନ ତାହାଙର େଗୗରବ କରନି; େଯପରି େଲଖାଅଛି,

“ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ତୁମର ପଶଂସା କରିବି, ଆଉ ତୁମ

ନାମର କୀତନ କରିବି।” 10 ପୁନଶ େସ କହନି, “େହ ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ,

ତୁେମମାେନ ତାହାଙ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଆନନ କର।” 11 ପୁନଶ, “େହ

ଅଣଯିହୁଦୀ ସମେସ ପଭୁଙ ପଶଂସା କର, ଆଉ, େଲାକମାେନ ସମେସ

ତାହାଙର ପଶଂସା କରନୁ।” 12 ପୁନବାର ଯିଶାଇୟ କହନି, “ଯିଶୀଙ

ମୂଳ ରହିବ, ଆଉ େଯ ଅଣଯିହୁଦୀଙ ଉପେର ଶାସନ କରିବାକୁ ଉଠିେବ,

ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ତାହାଙ ଉପେର ଭରସା ରଖେବ।” 13 େସହି ଭରସାର

ଈଶର ତୁମମାନଙୁ ବିଶାସ ଦାରା ସମସ ଆନନ ଓ ଶାନିେର ପରିପୂଣ

କରନୁ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ପବିତ ଆତାଙ ଶକିେର ଭରସାର ପଚୁରତା

ଅନୁଭବ କର। 14ଆଉ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ େଯ ଆେପ

ଆେପ ଉତମତା ଓ ସମସ ାନେର ପରିପୂଣ; ପୁଣି, ପରସରକୁ େଚତନା

େଦବା ନିମେନ ମ ସକମ, ଏହା ମଁୁ ନିେଜ ସୁଦା ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର
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ନିଶୟ େବାଧ କରୁଅଛି। 15 ତଥାପି େମାେତ ଈଶରଙ କତୃକ ଦିଆଯାଇଥବା

ଅନୁଗହ େହତୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ପୁନବାର ସରଣ କରାଇବା ନିମେନ େକେତକ

ପରିମାଣେର ଅଧକ ସାହସ ସହିତ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। 16

କାରଣ ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ େଯପରି ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ପବିତୀକୃତ େହାଇ

େନୖେବଦ ସରୂେପ ସୁଗାହ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ େସମାନଙ ନିକଟେର

ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ େସବକ େହାଇ ଈଶରଙ ସୁସମାଚାରର ଯାଜକତ କରିବା

ପାଇଁ େମାେତ େସହି ଅନୁଗହ ଦତ େହାଇଅଛି। 17 ଏଣୁ ଈଶରଙ େସବା

ବିଷୟେର େମାହର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଦପ କରିବାର ଅଛି। 18 କାରଣ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙୁ ଆ ାବହ କରିବା ନିମେନ ଖୀଷ େମାʼ ଦାରା ବାକ େର ଓ

କମେର, ଅଥା ନାନା ଚିହ ଓ ଆଶଯ କମେର, ପବିତ ଆତାଙ ଶକିେର

ଯାହା ଯାହା ସାଧନ କରି ନାହାନି, ଏପରି େକୗଣସି ବିଷୟ କହିବାକୁ ମଁୁ ସାହସ

କରିବି ନାହ। 19 ଏହି ପକାେର ଯିରୂଶାଲମଠାରୁ ଇଲୁରିକ େଦଶ ପଯ ନ

ଚତୁଦଗେର ମଁୁ ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାର ସମୂଣ ରୂେପ ପଚାର କରିଅଛି, 20 ହଁ,

େଯପରି ମଁୁ ଅନ େଲାକର ମୂଳଦୁଆ ଉପେର ନ ଗେଢ଼, ଏଥନିମେନ େଯଉଁ

ସାନେର ଖୀଷଙ ନାମ ଉଚାରିତ େହାଇ ନାହ, ଏପରି ସାନେର ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଁୁ ଲକ କରି ଆସିଅଛି; 21 େଯପରି େଲଖାଅଛି,

“େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ସମାଦ ପାଇ ନାହାନି, େସମାେନ େଦଖେବ, ଆଉ

େଯଉଁମାେନ ଶୁଣି ନାହାନି, େସମାେନ ବୁଝିେବ।” 22 ଏହି କାରଣରୁ ମ

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେନ ଅେନକ ଥର େରାକାଯାଇଅଛି; 23

କିନୁ ଏେବ ଏହିସବୁ ଅଞଳେର କାଯ କରିବାକୁ ଆଉ ସାନ ନ ଥବାରୁ

ପୁଣି, ଅେନକ ବଷ େହଲା ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେନ ଆକାଂକା

କରି ଆସୁଥବାରୁ, 24 ମଁୁ େସନ େଦଶକୁ ଯିବା ସମୟେର ଆସିବି; କାରଣ

ବାଟେର ତୁମମାନଙୁ ସାକାତ କରି ପଥମେର ତୁମମାନଙ ସହଭାଗିତାେର

େକେତକ ପରିମାଣେର ତୃପିଲାଭ କଲା ଉତାେର େସ ସାନକୁ ଯିବା ନିମେନ

ତୁେମମାେନ େମାେତ ବାଟ ବଳାଇେଦବ େବାଲ ଆଶା କରୁଅଛି। 25କିନୁ

ଏେବ ସାଧୁମାନଙର େସବା କରିବା ନିମେନ ମଁୁ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ

ଯାଉଅଛି। 26 କାରଣ ଯିରୂଶାଲମସ ସାଧୁମାନଙ ମ େର େଯଉଁମାେନ

ଦରିଦ, େସମାନଙ ନିମେନ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାର ମଣଳୀସମୂହ

ସହଭାଗିତାସୂଚକ କିଛି ଦାନ ସଂଗହ କରିବାକୁ ଭଲ ମଣିଅଛନି। 27
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ହଁ, େସମାେନ ଏହା ଭଲ ମଣିଅଛନି ସତ, େହେଲ େସମାେନ େସମାନଙ

ନିକଟେର ଋଣୀ ମ ଅଟନି; କାରଣ ଯଦି ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ େସମାନଙ

ଆତିକ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛନି, େତେବ େସମାେନ ସାଂସାରିକ

ବିଷୟେର ମ େସମାନଙର େସବା କରିବା ନିମେନ ଋଣୀ। 28 ଅତଏବ,

ଏହି କମ ସମନ କଲା ଉତାେର ଓ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ଧନରୂପ ଫଳ େସମାନଙ

ହସେର ସମପଣ କଲା ପେର ତୁମମାନଙ ନିକଟ େଦଇ େସନକୁ ଯିବି। 29

ଆଉ ମଁୁ ଜାେଣ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବି,

େସେତେବେଳ ଖୀଷଙ ଆଶୀବାଦର ପୂଣତାେର ଉପସିତ େହବି। 30 େହ

ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ େହତୁ ଓ ଆତାଙ େପମ

େହତୁ େମାʼ ନିମେନ ଈଶରଙ ନିକଟେର େମାʼ ସହିତ ଯତ ସହକାେର

ପାଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙୁ ବିନତି କରୁଅଛି, 31 େଯପରି ମଁୁ ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶେର ଅନା ାବହ େଲାକମାନଙଠାରୁ ଉଦାର ପାଏ, ଆଉ ଯିରୂଶାଲମ

ନିମେନ େମାହର େଯଉଁ େସବା, ତାହା େଯପରି ସାଧୁମାନଙ ନିକଟେର

ସୁଗାହ ହୁଏ, 32ପୁଣି, ଈଶରଙ ଇଚାେର ମଁୁ େଯପରି ଆନନେର ତୁମମାନଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଆରାମ ପାପ ହୁଏ। 33

ଶାନିଦାତା ଈଶର ତୁମ ସମସଙ ସହିତ ଥାଆନୁ, ଆେମ ।

16 େକେଙୟା ସହରେର ଥବା ମଣଳୀର େସବିକା ଆମମାନଙ ଭଉଣୀ

େଫୖବୀଙ ସପକେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି, 2 ତୁେମମାେନ

ସାଧୁମାନଙୁ ଯଥାେଯାଗ ଭାବେର ତାହାଙୁ ପଭୁଙ ନାମେର ଗହଣ କରିବ,

ଆଉ େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁମମାନଙଠାରୁ ତାଙର ସାହାଯ ଆବଶ କ

େହବ, େସ ବିଷୟେର ତାହାଙୁ ସାହାଯ କରିବ; କାରଣ େସ ନିେଜ ମ

ଅେନକଙର ଓ େମାʼ ନିଜର ଉପକାର କରିଅଛନି। 3 “ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ

କାଯ େର େମାହର ସହକମୀ ପୀସା ଓ ଆକିଲାଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ; 4

େସମାେନ େମାହର ପାଣ ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣକୁ ବିପଦଗସ

କେଲ; େକବଳ ମଁୁ େଯ େସମାନଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମଣଳୀସମୂହ ମ େସମାନଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛନି;

5ଆଉ େସମାନଙ ଗୃହେର ଥବା ମଣଳୀକୁ ନମସାର ଜଣାଅ। େମାହର ପିୟ

ଏପାଇେନତଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ, େସ ଖୀଷଙ ଉେଦଶ େର ଏସିଆର ପଥମ

ଫଳ ସରୂପ ଅଟନି। 6 ମରୀୟମଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ, େସ ତୁମମାନଙ
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ନିମେନ ବହୁ ପରିଶମ କରିଥେଲ। 7 େମାହର ସଜାତୀୟ ଓ ସହବନୀ

ଆନନିକ ଓ ଯୂନିୟାଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ; େସମାେନ େପରିତମାନଙ ମ େର

ବିଖ ାତ ଓ େମାହର ପୂବେର ସୁଦା ଖୀଷଙ ଆଶିତ େହାଇଅଛନି। 8

ପଭୁଙଠାେର େମାହର ପିୟ ଆମିୟାତାଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। 9 ଖୀଷଙ

େସବାେର ଆମମାନଙ ସହକମୀ ଉବାଣଙୁ ଓ େମାହର ପିୟ ସାଖୁଙୁ ନମସାର

ଜଣାଅ। 10 ଖୀଷଙଠାେର ପରୀକାସିଦ ଆେପଲାଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ।

ଆରିସବୂଲଙ ପରିବାରସ େଲାକମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। 11 େମାହର

ସଜାତୀୟ େହେରାଦୀେୟାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। ନାକସଙ ପରିବାର

ମ େର େଯଉଁମାେନ ପଭୁଙ ଆଶିତ ଅଛନି, େସମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ।

12 ପଭୁଙ କାଯ େର ପରିଶମ କରୁଥବା କୁେଫଣା ଓ କୁେଫାସାଙୁ ନମସାର

ଜଣାଅ। ପିୟ ପଶଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ, େସ ପଭୁଙ କାଯ େର ବହୁ ପରିଶମ

କରିଅଛନି। 13ପଭୁଙ ମେନାନୀତ ରୂଫଙୁ ଓ ତାଙର ମାତାଙୁ ନମସାର

ଜଣାଅ, େସ ମ େମାହର ମାତା ସରୂପ। 14 ଅସୁଙିତ, େଫେଗା , ହମୀ ,

ପାତବା, ହମା , ଆଉ େସମାନଙ ସାଙେର ଥବା ଭାଇମାନଙୁ ନମସାର

ଜଣାଅ। 15 ଫଲଲଗ ଓ ଯୂଲଅ, ନୀରୂ ଓ ତାହାଙ ଭଉଣୀ; ପୁଣି,

ଅଲୁମା ଓ େସମାନଙ ସାଙେର ଥବା ସମସ ସାଧୁଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। 16

ପବିତ ଚୁମନ େଦଇ ପରସରକୁ ନମସାର କର। ଖୀଷଙ ସମସ ମଣଳୀ

ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି।” 17 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ

େଯଉଁ ଶିକା ପାଇଅଛ, େସଥର ବିପରୀତ େଯଉଁମାେନ ଦଳେଭଦ ଓ ବିଘର

କାରଣ ଘଟାନି, େସମାନଙୁ ଚିହି ରଖ େସମାନଙଠାରୁ ପୃଥ ରହିବା ପାଇଁ

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି; 18 କାରଣ ଏହିପରି େଲାକମାେନ

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଖୀଷଙର ଦାସ ନୁହଁନି, କିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦରର ଦାସ

ଅଟନି, ପୁଣି, ମିଷବାକ ଓ ଚାଟୁଭାଷାେର ସରଳ ହୃଦୟ େଲାକଙର ମନ

ଭୁଲାନି। 19 େଯଣୁ ତୁମମାନଙ ଆ ାବହତାର କଥା ସମସ େଲାକଙ ମ େର

ବ ାପିଯାଇଅଛି; ଅତଏବ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଆନନ କରୁଅଛି, କିନୁ

ତୁେମମାେନ େଯପରି ସ ବିଷୟେର ାନୀ ଓ ଅସ ବିଷୟେର ଅମାୟିକ

ହୁଅ, ଏହା େମାହର ଇଚା। 20ଆଉ ଶାନିଦାତା ଈଶର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ

ତୁମମାନଙ ପଦ ତେଳ ଦଳିପକାଇେବ। ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର

ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ ସହବତୀ େହଉ। 21 େମାହର ସହକମୀ ତୀମଥ,
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ପୁଣି, େମାହର ସଜାତୀୟ ଲୂକୀୟ, ଯାେସାନ ଓ େସାସିପାତ ତୁମମାନଙୁ

ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 22 ଏହି ପତ େଲଖକ େଯ ମଁୁ ତତୀୟ, ମଁୁ ପଭୁଙ

ନାମେର ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛି। 23 େମାହର ଓ ସମସ ମଣଳୀର

ଆତିଥ କାରୀ ଗାୟ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। ଏହି ନଗରର

େକାଷା କ ଏରାଷ ଓ ଭାଇ କାତ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 24

[ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ ତୁମ ସମସଙ ସହବତୀ େହଉ।

ଆେମ ।] 25 େଯଉଁ ଈଶର େମାହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବିଷୟକ

ପଚାର ଅନୁସାେର, ଅଥା େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ତତ ଅନାଦିକାଳରୁ ଗୁପ ଥଲା,

(aiōnios g166) 26 ମାତ ଏେବ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ବିଶାସ କରି

ଆ ାବହ େହବା ନିମେନ ଅନାଦି ଈଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ଭାବବାଦୀମାନଙ

ଶାସ ସାହାଯ େର ସମସ ମାନବଜାତି ନିକଟେର ାତ କରାଯାଇଅଛି, େସହି

ନିଗୂଢ଼ତତର ପକାଶ ଅନୁସାେର ତୁମମାନଙୁ ସୁସିର କରିବାକୁ ସକମ ଅଟନି,

(aiōnios g166) 27 ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଯୁେଗ ଯୁେଗ େସହି ଏକମାତ

ାନବାନ ଈଶରଙ େଗୗରବ େହଉ। ଆେମ । (aiōn g165)
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କରିନୀୟ
1ପାଉଲ, ଈଶରଙ ଇଚାେର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଆହୂତ ଜେଣ େପରିତ, ଓ

ଭାତା େସାସିନା, 2 କରିନ ସହରେର ଥବା ଈଶରଙ ମଣଳୀ ନିକଟକୁ ପତ;

େଯଉଁମାେନ ସବତ, େସମାନଙ ଓ ଆମମାନଙ ସାନେର, ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ପାଥନା କରନି, େସ ସମସଙ ସହିତ ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙଠାେର ପବିତୀକୃତ ଓ ଆହୂତ ସାଧୁ େଯ ତୁେମମାେନ, 3 ତୁମମାନଙ

ପତି ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି

େହଉ। 4 ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ତୁମମାନଙୁ ଦିଆଯାଇଥବା ଈଶରଙ େଯଉଁ

ଅନୁଗହ, େସଥନିମେନ ମଁୁ ସବଦା ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ

େଦଉଅଛି, 5 କାରଣ ତାହାଙଠାେର ସମସ ବିଷୟେର, ବିେଶଷତଃ ସମସ

ପକାର ଶିକାଦାନେର ଓ ସମସ ପକାର ାନେର ତୁେମମାେନ ଧନବାନ

େହାଇଅଛ; 6 ଏହି ପକାେର ଖୀଷଙର ସାକ ତୁମମାନଙ ମ େର ସିରୀକୃତ

େହାଇଅଛି। 7 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ପକାଶ

ନିମେନ ଅେପକାେର ଥାଇ େକୗଣସି ଅନୁଗହଦାନର ଊଣା ପଡ଼ୁ ନାହଁ; 8

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦିବସେର େଯପରି ତୁେମମାେନ ଅନିନନୀୟ

ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ େସ ତୁମମାନଙୁ େଶଷ ପଯ ନ ମ ସିର ରଖେବ। 9

ଈଶର ବିଶସ, ଯାହାଙ ଦାରା ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷ,

ଆମମାନଙ ପଭୁଙର ସହଭାଗିତା ନିମେନ ଆହୂତ େହାଇଅଛ। 10 େହ

ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି, େଯପରି ତୁେମମାେନ ସମେସ ଏକ କଥା କୁହ, ଆଉ

ତୁମମାନଙ ମ େର ଦଳେଭଦ ନ ହୁଏ, କିନୁ ତୁେମମାେନ ଏକ ମନେର

ଓ ଏକ ବିଚାରେର ସମିଳିତ ହୁଅ। 11କାରଣ, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ,

ଖୟୀଙ ପରିଜନଙଠାରୁ ତୁମମାନଙ ସମନେର େମାʼ ନିକଟେର ଏହା ପକାଶ

ପାଇଅଛି େଯ, ତୁମମାନଙ ମ େର ବାଦବିବାଦ ଅଛି। 12 େମାʼ କଥାର ଭାବ

ଏହି, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି କହନି, ମଁୁ ପାଉଲଙର, େକହି େକହି

କହନି, ମଁୁ ଆପଲଙର, େକହି େକହି କହନି, ମଁୁ େକୖଫାଙର, ଆଉ େକହି

େକହି କହନି, ମଁୁ ଖୀଷଙର। 13 ଖୀଷ କି ବିଭକ େହାଇଅଛନି? ତୁମମାନଙ

ନିମେନ କି ପାଉଲ କୁଶେର ହତ େହାଇଥଲା? କିମା ତୁେମମାେନ କି ପାଉଲ

ନାମେର ବାପିଜିତ େହାଇଥଲ? 14କାେଳ ତୁେମମାେନ େମାହର ନାମେର
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ବାପିଜିତ େହାଇଅଛ େବାଲ େକହି କହିବ, 15 ଏଥପାଇଁ କୀଷ ଓ ଗାୟ ବିନା

ତୁମମାନଙ ମ େର ଆଉ କାହାରିକୁ ବାପିସ େଦଇ ନାହ େବାଲ ମଁୁ ଈଶରଙୁ

ଧନ ବାଦ ଦିଏ। 16ଆଉ ସିଫାନଙ ପରିଜନଙୁ ମ ବାପିସ େଦଇଅଛି, ଏହା

ଛଡ଼ା ମଁୁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବାପିସ େଦଇଅଛି େବାଲ େମାହର ମେନ ପଡ଼ୁ ନାହ।

17 କାରଣ ଖୀଷ େମାେତ ବାପିସ େଦବା ନିମେନ େପରଣ କରିନାହଁାନି, ମାତ

ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବା ନିମେନ େପରଣ କରିଅଛନି; ତାହା ମ ବାକ

ଆଡ଼ମରେର ନୁେହଁ, କାେଳ କୁଶେର ଖୀଷଙ ମୃତୁ ବ ଥ ହୁଏ। 18 କାରଣ

ବିନାଶ ପାପ େହଉଥବା େଲାକମାନଙ ପତି କୁଶର କଥା ମୂଖତା ମାତ, କିନୁ

ପରିତାଣ ପାପ େହଉଥବା ଆମମାନଙ ପତି ତାହା ଈଶରଙ ଶକି ଅେଟ।

19 େଯଣୁ ଏହା େଲଖାଅଛି, “ଆେମ ାନୀମାନଙର ାନ ନଷ କରିବା,

ଆଉ ବୁଦିମାନମାନଙର ବୁଦି ଅଗାହ କରିବା।” 20 ାନୀ କାହ? ଶାସୀ

କାହ? ଏହି ଯୁଗର ତାକକ କାହ? ଈଶର କି ଜଗତର ାନକୁ ମୂଖତା େବାଲ

ପକାଶ କରି ନାହାନି? (aiōn g165) 21 କାରଣ ଈଶରଙ ାନ ପକାଶିତ

େହାଇଥେଲ େହଁ ଜଗତ ନିଜ ାନ ଦାରା ଈଶରଙୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ପଚାରିତ

ପସଙର ମୂଖତା ଦାରା ବିଶାସୀମାନଙୁ ପରିତାଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶର ସନୁଷ

େହେଲ। 22 କାରଣ ଯିହୁଦୀମାେନ ଚିହ େଲାଡ଼ନି, ଆଉ ଗୀ ମାେନ ାନ

ଅେନଷଣ କରନି, 23 କିନୁ ଆେମମାେନ କୁଶେର ହତ ଖୀଷଙୁ ପଚାର

କରୁ, େସ ଯିହୁଦୀମାନଙ ନିମେନ ବିଘସରୂପ ଓ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିମେନ

ମୂଖତାସରୂପ, 24 କିନୁ ଯିହୁଦୀ େହଉ ବା ଗୀ େହଉ, େଯଉଁମାେନ ଆହୂତ,

େସମାନଙ ନିମେନ ଖୀଷ ଈଶରଙ ଶକି ଓ ଈଶରଙ ାନସରୂପ ଅଟନି।

25 େଯଣୁ ଈଶରଙ ମୂଖ ବିଷୟ ମନୁଷ ର ାନ ଅେପକା ଅଧକ ାନପୂଣ,

ଆଉ ଈଶରଙ ଦୁବଳ ବିଷୟ ମନୁଷ ର ବଳ ଅେପକା ଅଧକ ବଳବାନ।

26 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁମମାନଙ ଆହାନ ବିଷୟ ଭାବି େଦଖ,

ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାେର ଅେନକ ାନୀ, ଅେନକ କମତାପନ ବା ଅେନକ

କୁଳୀନ ଆହୂତ େହାଇ ନାହାନି; 27 କିନୁ େଯପରି େକୗଣସି ମତ ଈଶରଙ

ଛାମୁେର ଗବ ନ କେର, 28 ଏଥପାଇଁ ଈଶର ାନୀମାନଙୁ ଲଜା େଦବା

ନିମେନ ଜଗତର ମୂଖମାନଙୁ ମେନାନୀତ କେଲ, ପୁଣି, ବଳବାନମାନଙୁ

ଲଜା େଦବା ନିମେନ ଈଶର ଜଗତର ଦୁବଳମାନଙୁ ମେନାନୀତ କେଲ, 29

ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକୁେର ମାନ ଗଣ , େସ ସବୁକୁ ବ ଥ କରିବା ନିମେନ
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ଈଶର ଜଗତର ନୀଚ ଓ ତୁଚ େଲାକମାନଙୁ, ହଁ, ନଗଣ େଲାକମାନଙୁ

ମେନାନୀତ କେଲ। 30 କିନୁ ତାହାଙ େହତୁ ତୁେମମାେନ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର

ଅଛ, େସ ଈଶରଙଠାରୁ ଆମମାନଙ ନିମେନ ାନ, ଅଥା , ଧାମକତା,

ପବିତତା ଓ ମୁକିସରୂପ େହାଇଅଛନି। 31 ଅତଏବ, େଯପରି େଲଖାଅଛି,

“େଯ ଦପ କେର, େସ ପଭୁଙଠାେର ଦପ କରୁ।”

2ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଆସିଥଲ, େସେତେବେଳ ଈଶରଙ ନିଗୂଢ଼ ତତ ବକୃତା କିମା ାନର ଉତୃଷତା

ସହିତ େଯ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର କରିଥଲ, ତାହା ନୁେହଁ। 2

କାରଣ ଯୀଶୁ ଖୀଷ, ଅଥା କୁଶେର ହତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବିନା ତୁମମାନଙ

ମ େର ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟ ନ ଜାଣିବାକୁ ମଁୁ ମନସ କଲ। 3 ପୁଣି, ମଁୁ

ଦୁବଳତା, ଭୟ ଓ ମହାକମ ସହ ତୁମମାନଙ ମ େର ଥଲ; 4 ତୁମମାନଙ

ବିଶାସ େଯପରି ମନୁଷ ର ାନ ଉପେର ସାପିତ ନ େହାଇ ଈଶରଙ ଶକି

ଉପେର ସାପିତ ହୁଏ, 5 ଏଥପାଇଁ େମାହର ଶିକା ଓ େମାହର ପଚାର,

ାନର ମେନାହର ବାକ ଯୁକ ନ େହାଇ ପବିତ ଆତାଙ ଶକିେର ପମାଣଯୁକ

େହାଇଥଲା। 6 ତଥାପି ଆେମମାେନ ପରିପକ େଲାକମାନଙ ମ େର ାନର

କଥା କହୁ, କିନୁ ତାହା ଏହି ଯୁଗର ାନ ନୁେହଁ କିମା ଏହି ଯୁଗର ନଷକଳ

େନତାମାନଙ ାନ ନୁେହଁ, (aiōn g165) 7 ମାତ ଆେମମାେନ ନିଗୂଢ଼ତତ

ସରୂପ ଈଶରଙ ାନର କଥା କହୁଅଛୁ େସହି ଗୁପ ାନ ଈଶର ଆମମାନଙ

େଗୗରବ ନିମେନ ଜଗତର ପୂେବ ନିରୂପଣ କରିଥେଲ। (aiōn g165) 8 ଏହି

ଯୁଗର େନତାମାନଙ ମ େର େକହି ତାହା ଜାଣି ନାହାନି, କାରଣ ଯଦି

େସମାେନ ଈଶରଙ ାନକୁ ଜାଣିଥାଆେନ, େତେବ େଗୗରବମୟ ପଭୁଙୁ

କୁଶେର ହତ କରି ନ ଥାଆେନ; (aiōn g165) 9 କିନୁ େଯପରି େଲଖାଅଛି,

“ଚକୁ ଯାହା େଦଖ ନାହ, କଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହ, ଆଉ ମନୁଷ ର ହୃଦୟେର

ଯାହା ଜାତ େହାଇ ନାହ, େଯ ସମସ ବିଷୟ ଈଶର ଆପଣା େପମକାରୀ

େଲାକମାନଙ ନିମେନ ପସୁତ କରିଅଛନି।” 10 କିନୁ ଈଶର ଆମମାନଙ

ନିମେନ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା େସ ସମସ ପକାଶ କରିଅଛନି େଯଣୁ େସହି

ଆତା ସମସ ବିଷୟ, ହଁ, ଈଶରଙର ଗଭୀର ବିଷୟସବୁ ଅନୁସନାନ କରନି।

11 କାରଣ ମନୁଷ ର ବିଷୟସବୁ ମନୁଷ ଠାେର ଥବା ଆତା ବିନା ଆଉ କିଏ

ଜାେଣ? େସହିପରି ମ ଈଶରଙ ବିଷୟସବୁ ଈଶରଙ ଆତା ବିନା ଆଉ
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େକହି ଜାେଣ ନାହ। 12 େଯପରି ଈଶରଙ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ଅନୁଗହେର

ଦିଆଯାଇଥବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେମମାେନ ଜାଣି ପାରୁ, ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ

ଜଗତର ଆତା ନ ପାଇ ଈଶରଙ ଆତା ପାଇଅଛୁ। 13 େସହି ସମସ

ବିଷୟ ମ ଆେମମାେନ ମନୁଷ ର ାନର ଶିକା ଦାରା ବାକ େର କହି ନ

ଥାଉ, ମାତ ଆତିକ ବିଷୟସବୁ ଆତିକ ବିଷୟ ଦାରା ବୁଝାଇ ଆତାଙ ଦାରା

ଶିକିତ ବାକ େର କହିଥାଉ। 14 କିନୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ ଈଶରଙ ଆତାଙ

ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗହଣ କେର ନାହ, କାରଣ େସହିସବୁ ତାହା ନିକଟେର ମୂଖତା,

ପୁଣି, େସ େସହିସବୁ ବୁଝି ପାେର ନାହ, େଯଣୁ େସହିସବୁକୁ ଆତିକ ଭାବେର

ବିଚାର କରାଯାଏ। 15ମାତ େଯ ଆତିକମନା, େସ ସମସ ବିଷୟ ବିଚାର

କେର, ତଥାପି େକହି ତାହାର ବିଚାର କେର ନାହ। 16 େଯପରି ପବିତ

ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “କାରଣ, କିଏ ପଭୁଙ ମନ ଜାଣିଅଛି େଯ, େସ ତାହାଙୁ

ଶିକା େଦଇ ପାେର?” କିନୁ ଆେମମାେନ ଖୀଷଙ ମନ ପାଇଅଛୁ।

3 େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଆତିକମନା େଲାକଙୁ କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙୁ କହି

ପାରିଲ ନାହ, କିନୁ ଶାରୀରିକମନା େଲାକଙୁ ଓ ଖୀଷଙଠାେର ଶିଶୁମାନଙୁ

କହିଲା ପରି ତୁମମାନଙୁ କହିଲ। 2 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଦୁଗ ପାନ କରାଇ

ଅନ ଖାଦ େଦଲ ନାହ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ତାହା ଗହଣ କରିବାକୁ

ସମଥ ନ ଥଲ, ଆଉ ଏେବ ମ ସମଥ େହାଇ ନାହଁ, 3 େଯଣୁ, ଏପଯ ନ

ତୁେମମାେନ ଶାରୀରିକ ଅଟ। କାରଣ େଯେତେବେଳ ତୁମମାନଙ ମ େର

ଈଷା ଓ ବିବାଦ ରହିଅଛି, ତୁେମମାେନ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ ଓ ମନୁଷ ର

ସଭାବ ଅନୁସାେର କି ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁ? 4 େଯେହତୁ େଯେତେବେଳ

ଜେଣ କୁେହ, ମଁୁ ପାଉଲଙର, ପୁଣି, ଆଉ ଜେଣ କୁେହ, ମଁୁ ଆପଲଙର,

େସେତେବେଳ ତୁେମମାେନ କି ଶାରୀରିକ ନୁହଁ? 5ଆପଲ କିଏ? ପାଉଲ

ବା କିଏ? େସମାେନ ତ େସବକ ମାତ, େଯଉଁମାନଙ ଦାରା, ପେତ କକୁ

ପଭୁ େଯପରି େଦଇଅଛନି, ତଦନୁସାେର ତୁେମମାେନ ବିଶାସ କରିଅଛ। 6

ମଁୁ େରାପଣ କରିଅଛି, ଆପଲ ଜଳ େସଚନ କରିଅଛନି, କିନୁ ଈଶର ବୃଦି

ସାଧନ କରିଅଛନି। 7 ଅତଏବ, େଯ େରାପଣ କେର କିମା େଯ ଜଳ େସଚନ

କେର, େସ କିଛି ନୁେହଁ, ମାତ ବୃଦି ସାଧନ କରନି େଯ ଈଶର, େସ ସାର। 8

େଯ େରାପଣ କେର ଓ େଯ େସଚନ କେର, େସ ଦୁେହଁ ଏକ, କିନୁ ପେତ କ

ଜଣ ଆପଣା ପରିଶମ ଅନୁସାେର ନିଜର ପୁରସାର ପାଇବ। 9 କାରଣ
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ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ସହକମୀ ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ େକତ, ଈଶରଙ

ଗୃହ। 10 େମାେତ ଦିଆଯାଇଥବା ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ଅନୁସାେର ମଁୁ ଜେଣ

ବୁଦିମାନ ଗୃହ ନିମାଣକାରୀ ତୁଲ ଭତିମୂଳ ସାପନ କେର, ଅନ ଜେଣ ତାହା

ଉପେର ନିମାଣ କେର। କିନୁ ପେତ କ େଲାକ ତାହା ଉପେର କିପରି ନିମାଣ

କେର, େସ ସମନେର ସାବଧାନ େହଉ। 11 କାରଣ େଯଉଁ ଭତିମୂଳ ସାପିତ

େହାଇଅଛି, ତାହା ବ ତୀତ ଅନ ଭତିମୂଳ େକହି ସାପନ କରିପାେର ନାହ,

େସହି ଭତିମୂଳ ଯୀଶୁ ଖୀଷ। 12 କିନୁ ଯଦି େକହି େସହି ଭତିମୂଳ ଉପେର

ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ େଦଇ ନିମାଣ କେର, 13

ତାହାେହେଲ ପେତ କ ଜଣର କମ କି ପକାର, ତାହା ପକାଶ ପାଇବ, କାରଣ

େସହି ଦିନ ତାହା ପକାଶ କରିବ, େଯଣୁ େସହି ଦିନ ଅଗି ସହିତ ପକାଶିତ

େହବ, ଆଉ ପେତ କ େଲାକର କମ କି ପକାର, େସହି ଅଗି ପରୀକା କରିବ।

14 େଯ ଯାହା ନିମାଣ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି କମ ଯଦି ରହିବ, େତେବ େସ

ପୁରସାର ପାଇବ; 15ଯଦି କାହାରି କମ େପାଡ଼ିଯିବ, ତାହାର କତି େହବ,

ତଥାପି େସ ନିେଜ ରକା ପାଇବ, କିନୁ ତାହା ଅଗି ମ େଦଇ ଗମନ କଲା

ପରି େହବ। 16 ତୁେମମାେନ କି ଜାଣ ନାହ େଯ, ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ

ମନିର, ଆଉ ଈଶରଙ ଆତା ତୁମମାନଙ ଅନରେର ବାସ କରନି; 17ଯଦି

େକୗଣସି େଲାକ ଈଶରଙ ମନିରକୁ ନଷ କେର, େତେବ ଈଶର ତାହାକୁ ନଷ

କରିେବ କାରଣ ଈଶରଙ ମନିର ପବିତ, େସହି ମନିର ତୁେମମାେନ। 18

େକହି ଆପଣାକୁ ପବଞନା ନ କରୁ। ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଏହି ଯୁଗେର

ତୁମମାନଙ ମ େର ଆପଣାକୁ ାନୀ େବାଲ ମେନ କେର, େତେବ େସ

େଯପରି ାନୀ େହାଇପାେର, ଏଥପାଇଁ େସ ମୂଖ େହଉ। (aiōn g165) 19

କାରଣ ଏହି ଜଗତର ାନ ଈଶରଙ ନିକଟେର ମୂଖତା। େଯଣୁ ପବିତ

ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “େସ ାନୀମାନଙୁ େସମାନଙର ଧୂତତାେର ଧରନି,”

20 ପୁନଶ, “ ାନୀମାନଙର ତକବିତକ ଅସାର େବାଲ ପଭୁ ଜାଣନି।” 21

ଅତଏବ, େକହି ମନୁଷ ଠାେର ଗବ ନ କରୁ; 22 କାରଣ ସମସ ବିଷୟ

ତୁମମାନଙର ପାଉଲ କୁହ କି ଆପଲ କୁହ କି େକୖଫା କୁହ, ଜଗତ କୁହ କି

ଜୀବନ କୁହ କି ମରଣ କୁହ, ବତମାନ ବିଷୟ କୁହ କି ଭବିଷ ତ ବିଷୟ

କୁହ, ସମସ ହ ତୁମମାନଙର, 23 ଏବଂ ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙର, ପୁଣି, ଖୀଷ

ଈଶରଙର।
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4 େଲାେକ ଆମମାନଙୁ ଖୀଷଙର ପରିଚାରକ, ପୁଣି, ଈଶରଙ ନିଗୂଢ଼ତତର

ଭଣାରଘରିଆ େବାଲ ମେନ କରନୁ। 2ଆଉ, ଭଣାରଘରିଆ ବିଷୟେର ଏହା

ନିତାନ ଆବଶ କ, େଯପରି େସ ବିଶସ େଦଖାଯାଏ। 3କିନୁ ତୁମମାନଙ

ଦାରା କିମା େକୗଣସି େଲୗକିକ ବିଚାରସଭା ଦାରା ବିଚାରିତ େହବା େମାʼ

ପକେର ଅତି ସାମାନ ବିଷୟ, ଏପରିକି ମଁୁ ନିେଜ ସୁଦା ନିଜର ବିଚାର କେର

ନାହ। 4କାରଣ ମଁୁ ନିଜ ବିରୁଦେର କିଛି ଜାେଣ ନାହ, ତଥାପି ଏଥେର ମଁୁ

ନିେଦାଷ େବାଲ ପମାଣିତ େହାଇ ନାହ କିନୁ େଯ େମାହର ବିଚାର କରନି,

େସ ପଭୁ। 5 େତଣୁ, ସମୟର ପୂେବ ପଭୁଙ ନ ଆସିବା ପଯ ନ େକୗଣସି

ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହ େସ ଅନକାରର ଗୁପ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆେଲାକେର

େଦଖାଇେବ, ପୁଣି, ହୃଦୟର ସଂକଳସମସ ପକାଶ କରିେବ େସେତେବେଳ

ପେତ କ ଜଣ ଈଶରଙଠାରୁ ପଶଂସା ପାଇବ। 6 େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ଶିକା ନିମେନ ଏହିସବୁ କଥା େମାʼ ନିଜକୁ ଓ ଆପଲଙୁ ଲକ

କରି ଦୃଷାନ େଦଲ, େଯପରି ଯାହା ଲଖତ ଅଛି, ତାହା ଅତିକମ କର ନାହ,

ଏହା ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙଠାରୁ ଶିକା କର, ପୁଣି, େଯପରି ତୁମମାନଙ

ମ ରୁ େକହି ଜଣକର ସପକ ଓ ଅନ ଜଣକର ବିପକ େହାଇ ଗବୀ ନ

ହୁଅ। 7 କାରଣ କିଏ ତୁମକୁ େଶଷ କରିଅଛି? ଆଉ, ଯାହା ତୁେମ ଦାନ

ସରୂେପ ପାଇ ନାହଁ, ଏପରି ତୁମର କଅଣ ଅଛି? କିନୁ ଯଦି ତୁେମ ତାହା ଦାନ

ସରୂେପ ପାଇଅଛ, େତେବ ତାହା ଦାନ ସରୂେପ ପାଇ ନ ଥଲା ପରି କାହକି

ଗବ କରୁଅଛ? 8 ଇତିମ େର ତୁେମମାେନ କଅଣ ପରିତୃପ େହାଇଗଲଣି?

ଇତିମ େର ତୁେମମାେନ କଅଣ ଧନବାନ େହାଇଗଲଣି? ଆମମାନଙ ବିନା

ତୁେମମାେନ କଅଣ ରାଜା େହାଇଅଛ? ହଁ, ତୁେମମାେନ ରାଜା େହାଇଥେଲ

ଭଲ େହାଇଥାଆନା, େଯପରି ଆେମମାେନ ମ ତୁମମାନଙ ସହିତ ରାଜତ

କରିପାରିଥାଆନୁ। 9 କାରଣ େମାହର ମେନ ହୁଏ, ଆେମମାେନ େଯ େପରିତ,

ଆମମାନଙୁ ଈଶର ମୃତୁ ମୁଖେର ସମପତ ସବେଶଷର େଲାକମାନଙ ସଦୃଶ

ପଦଶନ କରିଅଛନି, େଯଣୁ ଆେମମାେନ ଜଗତ, ଦୂତ ଓ ମନୁଷ ମାନଙ

ନିକଟେର େକୗତୁକର ବିଷୟ େହାଇଅଛୁ। 10ଆେମମାେନ ଖୀଷଙ ନିମେନ

ମୂଖ, କିନୁ ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙଠାେର ବୁଦିମାନ; ଆେମମାେନ ଦୁବଳ,

କିନୁ ତୁେମମାେନ ବଳବାନ; ତୁେମମାେନ େଗୗରବପାପ, କିନୁ ଆେମମାେନ

ଅନାଦୃତ। 11 ଏ ସମୟ ପଯ ନ ସୁଦା ଆେମମାେନ କୁଧତ ଓ ତୃଷିତ,
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ବସହୀନ ଓ ପହାରିତ େହଉଅଛୁ, ପୁଣି, ନିରାଶୟ େହାଇ ଭମଣ କରୁ କରୁ 12

ସହସେର କମ କରି ପରିଶମ କରୁଅଛୁ, ନିନିତ େହାଇ ଆଶୀବାଦ କରୁଅଛୁ,

ତାଡ଼ନା ପାପ େହାଇ ସହ କରୁଅଛୁ, 13 ଅପବାଦିତ େହାଇ ମିଳନର କଥା

କହୁଅଛୁ; ଏପଯ ନ ସୁଦା ଆେମମାେନ ଜଗତର ଆବଜନା, ସମସଙର

କଳଙ ସରୂପ େହାଇଅଛୁ। 14 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଲଜା େଦବା ନିମେନ ଏହି

ସମସ ବିଷୟ େଲଖୁ ନାହ, କିନୁ େମାହର ପିୟ ସନାନ େବାଲ ମେନ କରି

ତୁମମାନଙୁ େଚତନା େଦବା ନିମେନ ଏହି ସମସ େଲଖୁଅଛି। 15 କାରଣ

ଯଦ ପି ଖୀଷଙ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର ଦଶ ସହସ ଶିକକ ଥାଆେନ,

ତଥାପି ତୁମମାନଙର ଅେନକ ପିତା ନାହାନି; କାରଣ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ସୁସମାଚାର ଦାରା ଜନ େଦଇଅଛି। 16 ଏଣୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ଅନୁେରାଧ କେର, ତୁେମମାେନ େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। 17 ଏଥସକାେଶ ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ତୀମଥଙୁ ପଠାଇଅଛି, େସ ପଭୁଙଠାେର େମାହର ପିୟ

ଓ ବିଶସ ସନାନ; େଯପରି ମଁୁ ସବତ ସମସ ମଣଳୀେର ଶିକା େଦଇଥାଏ,

େସହିପରି େସ ତୁମମାନଙୁ େମାହର ଖୀଷୀୟ ଆଚରଣ ସମସ ସରଣ

କରାଇେବ। 18 ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହ େବାଲ ମେନ କରି େକହି

େକହି ଗବେର ପୂଣ େହାଇଅଛନି। 19 କିନୁ ଯଦି ପଭୁ ଇଚା କରନି, ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଶୀଘ ଆସିବି; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଗବ କରୁଅଛନି,

େସମାନଙର ବାକ ନୁେହଁ, କିନୁ ଶକି ବୁଝିେନବି! 20 କାରଣ ଈଶରଙ ରାଜ

ବାକ େର ନୁେହଁ, ମାତ ଶକିେର ପକାଶ ପାଏ। 21 ତୁମମାନଙର ଇଚା

କଅଣ? ମଁୁ େବତ େଘନି ତୁମମାନଙ ପାଖକୁ ଆସିବି ନା େପମ ଓ ମୃଦୁତାର

ଆତା େଘନି ଆସିବି?

5ପକୃତେର ଶୁଣାଯାଉଅଛି େଯ, ତୁମମାନଙ ମ େର ବ ଭଚାର ଅଛି,

ଆଉ ଏପରି ବ ଭଚାର, ଯାହାକି ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ସୁଦା ହୁଏ

ନାହ, ଏପରିକି ଜେଣ ଆପଣା ପିତାର ଭାଯ ାକୁ ରଖଅଛି। 2 ପୁଣି, େଯ

ଏହି କମ କରିଅଛି, େସ େଯପରି ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଦୂର କରାଯାଏ,

ଏଥନିମେନ େଶାକାତ ନ େହାଇ ବରଂ କି ଗବ କରୁଅଛ? 3 କିନୁ ମଁୁ

ଶରୀରେର ଅନୁପସିତ େହେଲ ସୁଦା ଆତାେର ଉପସିତ ଥାଇ, େଯ ଏହି

ପକାର କମ କରିଅଛି, ଉପସିତ ଥଲା ପରି ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମେର ତାହାର

ବିଚାର କରିସାରିଅଛି, 4 ଅଥା , ତୁେମମାେନ ଓ େମାହର ଆତା ଆମମାନଙ
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ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଶକି ସହକାେର ସମେବତ େହାଇ ଏହା ସିର କରିଅଛୁ େଯ, 5

ଏପରି େଲାକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମେନ ଶୟତାନର ହସେର ସମପଣ

କରିବା ଉଚିତ, େଯପରି ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଦିନେର ତାହାର ଆତା ରକା ପାଇ

ପାେର। 6 ତୁମମାନଙର ଏପରି ଗବ କରିବା ଭଲ ନୁେହଁ। ତୁେମମାେନ କି

ଜାଣ ନାହ େଯ, ଅଳ ଖମୀର ସମସ ମଇଦା ପିଣୁଳାକୁ ଖମୀରମୟ କରିଦିଏ?

7 ତୁେମମାେନ ତ ଖମୀରଶୂନ େଲାକ, ଏଣୁ େଯପରି ତୁେମମାେନ ନୂଆ

ପିଣୁଳା େହାଇପାର, ଏଥପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମୀର ବାହାର କରିପକାଅ; କାରଣ

ଆମମାନଙ ନିସାର ପବର େମଷଶାବକ, ଅଥା ଖୀଷ, ମ ବଳୀକୃତ

େହାଇଅଛନି। 8 ଅତଏବ ଆସ, ଆେମମାେନ ପୁରାତନ ଖମୀର କିଅବା

ଦୁଷତା ଓ କୁକମରୂପ ଖମୀର ଦାରା ପବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ

ସତ ରୂପ ଖମୀରଶୂନ ରୁଟି ଦାରା ପବ ପାଳନ କରୁ। 9 ବ ଭଚାରୀମାନଙ

ସହିତ ସମକ ନ ରଖବା ପାଇଁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େମାହର ପତେର େଲଖଥଲ;

10 ଏହି ଜଗତର ବ ଭଚାରୀ କି ଧନେଲାଭୀ କି ପରଦବ ଲୁଣନକାରୀ କି

ପତିମାପୂଜକମାନଙ ସହିତ େଯ ଆେଦୗ ସମକ ନ ରଖବ, ତାହା ନୁେହଁ;

ତାହାେହେଲ ତୁମମାନଙୁ ଜଗତରୁ ବାହାରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; 11 କିନୁ େମାହର

େଲଖବାର ଭାବ ଏହା ଥଲା େଯ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଭାତା େବାଲ ଖ ାତ

େହାଇ ବ ଭଚାରୀ କି ଧନେଲାଭୀ କି ପତିମାପୂଜକ କି ନିନକ କି ମତୁଆଳ କି

ପରଦବ ଲୁଣନକାରୀ ହୁଏ, େତେବ ଏପରି େଲାକ ସହିତ ସମକ ରଖ ନାହ,

ପୁଣି, ତାହା ସାଙେର େଭାଜନ ସୁଦା କର ନାହ। 12 କାରଣ ମଣଳୀ ବାହାର

େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିବାେର େମାହର କଅଣ ଅଛି? ମଣଳୀ ଭତେର

େଯଉଁମାେନ ଅଛନି, େସମାନଙର ବିଚାର କି ତୁେମମାେନ କର ନାହ? 13

କିନୁ େଯଉଁମାେନ ବାହାେର ଅଛନି, େସମାନଙ ବିଚାର ଈଶର କରିେବ।

େସହି ଦୁଷ େଲାକକୁ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ବାହାର କରିଦିଅ।

6ତୁମମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି ଅନ ଜଣକ ବିରୁଦେର କଥା ଥେଲ େସ କି

ବିଚାର ନିମେନ ସାଧୁମାନଙ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଧାମକମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କେର? 2 ଅବା ସାଧୁମାେନ େଯ ଜଗତର ବିଚାର କରିେବ,

ଏ କଥା କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତୁମମାନଙ ଦାରା

ବିଚାରିତ ହୁଏ, େତେବ ତୁେମମାେନ କି ସାମାନ ସାମାନ ବିଷୟ ବିଚାର

କରିବାକୁ ଅେଯାଗ ? 3ଆେମମାେନ େଯ ଦୂତମାନଙର ବିଚାର କରିବା, ଏହା
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କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? 4 େତେବ ଐହିକ ଜୀବନର କଥା ବା କଅଣ?

ଅତଏବ, ଯଦି ବିଚାର ନିମେନ ତୁମମାନଙର ଐହିକ ଜୀବନ ସମନୀୟ

େକୗଣସି ବିଷୟ ଥାଏ, େତେବ ମଣଳୀେର େଯଉଁମାେନ ନଗଣ , େସମାନଙୁ

କଅଣ ବିଚାର କରିବା ନିମେନ ନିଯୁକ କର? 5ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଲଜା କରାଇବା

ପାଇଁ ଏହା କହୁଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମ େର ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ସମଥ, ଏପରି

କଅଣ ଜେଣ େବାଲ ାନୀ େଲାକ ପକୃତେର ତୁମମାନଙ ମ େର ନାହ? 6

ମାତ ଜେଣ ବିଶାସୀ ଭାଇ ଅନ ବିଶାସୀ ଭାଇ ବିରୁଦେର ବିଚାରାଳୟେର

ଅଭେଯାଗ କେର, ତାହା ପୁଣି, ଅବିଶାସୀମାନଙ ନିକଟେର! 7 ତୁେମମାେନ

େଯ ପରସର ବିରୁଦେର ବିଚାରାଳୟେର ଅଭେଯାଗ କରୁଅଛ, େସଥେର

ତୁେମମାେନ ନିତାନ େଦାଷୀ। ବରଂ କାହକି ଅନ ାୟ ସହୁ ନାହଁ? ବରଂ କାହକି

କତି ଅଙୀକାର କରୁ ନାହଁ? 8କିନୁ ତୁେମମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଅନ ାୟ ଓ କତି

କରୁଅଛ, ପୁଣି, ତାହା ଭାଇମାନଙ ପତି କରୁଅଛ। 9 ଅବା, ଅଧାମକମାେନ

େଯ ଈଶରଙ ରାଜ ର ଅଧକାରୀ େହେବ ନାହ, ଏହା କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ

ନାହ? ଭାନ ହୁଅ ନାହ, ବ ଭଚାରୀ କି ପତିମାପୂଜକ କି ପାରଦାରିକ କି

ସୀବ ଆଚାରୀ 10 କି ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ କି େଚାର କି ଧନେଲାଭୀ କି

ମତୁଆଳ କି ନିନକ କି ପରଦବ ଲୁଣନକାରୀ, ଏମାେନ ଈଶରଙ ରାଜ ର

ଅଧକାରୀ େହେବ ନାହ। 11ଆଉ, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ଏହି

ପକାର ଥଲ; କିନୁ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ଓ ଆମମାନଙ ଈଶରଙ

ଆତାଙ ଦାରା ତୁେମମାେନ େଧୗତ େହାଇଅଛ, ପବିତୀକୃତ େହାଇଅଛ ଓ

ଧାମକ େବାଲ ଗଣିତ େହାଇଅଛ। 12 ସମସ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ

େମାହର ସାଧୀନତା ଅଛି, କିନୁ ସମସ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁେହଁ। ସମସ

ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ େମାହର ସାଧୀନତା ଅଛି, କିନୁ ମଁୁ େକୗଣସି ବିଷୟର

ବଶୀଭୂତ େହବି ନାହ। 13 ଖାଦ ଉଦର ନିମେନ, ପୁଣି, ଉଦର ଖାଦ

ନିମେନ; କିନୁ ଈଶର ଉଭୟକୁ େଲାପ କରିେବ। ଶରୀର ବ ଭଚାର ନିମେନ

ନୁେହଁ, କିନୁ ପଭୁଙ ନିମେନ, ଆଉ ପଭୁ ଶରୀର ନିମେନ; 14 ଈଶର ପଭୁଙୁ

ଉଠାଇେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଶକି ଦାରା ଆମମାନଙୁ ମ ଉଠାଇେବ। 15

ତୁମମାନଙ ଶରୀର େଯ ଖୀଷଙ ଅଙ ସରୂପ, ଏହା କି ଜାଣ ନାହ? େତେବ

ମଁୁ କଅଣ ଖୀଷଙ ଅଙ େଘନିଯାଇ େବଶ ାର ଅଙ କରିବି? ତାହା େକେବ

େହଁ ନ େହଉ। 16 କିମା େଯ େବଶ ା ସହିତ ସଂଯୁକ ହୁଏ, େସ ତାହା ସହିତ
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ଏକ ଶରୀର ହୁଏ, ଏହା କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? କାରଣ ଉକ ଅଛି,

“େସ ଦୁେହଁ ଏକାଙ େହେବ।” 17 କିନୁ େଯ ପଭୁଙ ସହିତ ସଂଯୁକ ହୁଏ,

େସ ତାହାଙ ସହିତ ଏକ ଆତା ହୁଏ। 18 ବ ଭଚାରଠାରୁ ପଳାୟନ କର।

ମନୁଷ ଅନ େଯେକୗଣସି ପାପ କେର, ତାହା ଶରୀରର ବହିଭୂତ; କିନୁ େଯ

ବ ଭଚାର କେର, େସ ଆପଣା ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦେର ପାପ କେର। 19 ଅବା

ତୁମମାନଙ ଶରୀର େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ପାପ ତୁମମାନଙର ଅନବାସୀ ପବିତ

ଆତାଙ ମନିର, ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହ? ଆଉ, ତୁେମମାେନ ନିେଜ ନିଜର

ନୁହଁ; 20 ଈଶର ତୁମମାନଙୁ ବିେଶଷ ମୂଲ େର କିଣିଅଛନି; ଏଣୁ ତୁମମାନଙ

ଶରୀରେର ଈଶରଙ େଗୗରବ ପକାଶ କର।

7ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ େଲଖଅଛ, େସହି ସବୁର ଉତର ଏହି,

ସୀେଲାକକୁ ସଶ ନ କରିବା ପୁରୁଷ ପକେର ଭଲ; 2କିନୁ ବ ଭଚାର ଭୟ

େହତୁ ପେତ କ ପୁରୁଷର ନିଜର ଭାଯ ା ଥାଉ, ଆଉ ପେତ କ ସୀର ନିଜର

ସାମୀ ଥାଉ। 3 ସାମୀ ସୀକୁ ତାହାର ପାପ େଦଉ, ପୁଣି, େସହି ପକାେର ମ

ସୀ ସାମୀକୁ ତାହାର ପାପ େଦଉ। 4ଭାଯ ାର ଆପଣା ଶରୀର ଉପେର

ଅଧକାର ନାହ, କିନୁ ସାମୀର ଅଛି; େସହି ପକାେର ମ ସାମୀର ଆପଣା

ଶରୀର ଉପେର ଅଧକାର ନାହ, କିନୁ ଭାଯ ାର ଅଛି। 5 ପରସରକୁ ବଞିତ ନ

କର; େକଜାଣି ପାଥନା ନିମେନ ଅବକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଏକ ପରାମଶ

େହାଇ ଅଳ କାଳ ପୃଥକ ରହି ପାର; ଆଉ, ତୁମମାନଙ ଇନିୟ ଦମନ ଅଭାବ

େହତୁ ଶୟତାନ େଯପରି ତୁମମାନଙୁ ପରୀକା ନ କେର, ଏଥପାଇଁ ପୁନବାର

ଏକତ ହୁଅ। 6 କିନୁ ମଁୁ ଆ ା େଦଲା ପରି ନ କହି ପରାମଶ େଦଲା ପରି ଏହା

କେହ। 7 ତଥାପି, େଯପରି ସବୁ େଲାକ େମାହରି ପରି ହୁଅନି, ଏହା େମାହର

ଇଚା। ମାତ େକହି ଏପକାର, େକହି େସପକାର, ପେତ କ ଜଣ ଈଶରଙଠାରୁ

ଦାନ ପାଇଅଛି। 8କିନୁ ମଁୁ ଅବିବାହିତ ଓ ବିଧବାମାନଙୁ କେହ, େସମାେନ

େମାʼ ପରି ରହିେଲ େସମାନଙ ପକେର ଭଲ। 9 ମାତ ଯଦି େସମାେନ ଇନିୟ

ଦମନ କରି ନ ପାରନି, େତେବ ବିବାହ କରନୁ କାରଣ କାମାନଳେର ଦଗ

େହବା ଅେପକା ବିବାହ କରିବା ଭଲ। 10 କିନୁ ବିବାହିତମାନଙୁ ମଁୁ ଆ ା

ଦିଏ, ମଁୁ ନୁେହଁ, ମାତ ପଭୁ ଆ ା ଦିଅନି, ଭାଯ ା ଆପଣା ସାମୀକୁ ପରିତ ାଗ

ନ କରୁ, 11 (କିନୁ ଯଦି େସ ସାମୀଠାରୁ ପୃଥ ହୁଏ, େତେବ େସ ଆଉ ବିବାହ

ନ କରୁ, ଅଥବା ଆପଣା ସାମୀ ସହିତ ମିଳିତ େହଉ), ପୁଣି, ସାମୀ ଆପଣା
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ଭାଯ ାକୁ ପରିତ ାଗ ନ କରୁ। 12 କିନୁ ଅନ ସମସଙୁ ମଁୁ କେହ (ପଭୁ କହନି

ନାହ), ଯଦି େକୗଣସି ଭାଇର ଅବିଶାସିନୀ ଭାଯ ା ଥାଏ, ଆଉ େସ ତାହାର

ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ସମତ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ େସ ତାହାକୁ ପରିତ ାଗ ନ

କରୁ। 13 ପୁଣି, େଯଉଁ ସୀର ଅବିଶାସୀ ସାମୀ ଥାଏ, ଆଉ େସ ତାହାର ସହିତ

ବାସ କରିବାକୁ ସମତ ହୁଏ, େସ ଆପଣା ସାମୀକୁ ପରିତ ାଗ ନ କରୁ। 14

କାରଣ ଅବିଶାସୀ ସାମୀ ବିଶାସୀ ଭାଯ ା େହତୁ ପବିତ କରାଯାଇଅଛି, ଆଉ

ଅବିଶାସିନୀ ଭାଯ ା ବିଶାସୀ ସାମୀ େହତୁ ପବିତ କରାଯାଇଅଛି; ତାହା ନ

େହେଲ ତୁମମାନଙ ସନାନମାେନ ଅଶୁଚି ହୁଅେନ, କିନୁ ଏେବ େସମାେନ

ପବିତ। 15ତଥାପି ଯଦି ଅବିଶାସୀ ପୃଥ େହବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ

େସ ପୃଥ େହଉ; ଏପରି ସେଳ େସହି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଆବଦ ନୁହଁନି;

ଈଶର ତୁମମାନଙୁ ଶାନିେର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଆହାନ କରିଅଛନି। 16

େଯଣୁ େହ ସୀ, ତୁେମ େଯ ଆପଣା ସାମୀର ପରିତାଣର କାରଣ େହବ, ଏହା

କଅଣ ଜାଣ? କିମା େହ ସାମୀ, ତୁେମ େଯ ଆପଣା ଭାଯ ାର ପରିତାଣର

କାରଣ େହବ, ଏହା କଅଣ ଜାଣ? 17 େକବଳ ପଭୁ ଯାହାକୁ େଯପରି

ଦାନ ବିତରଣ କରିଅଛନି, ଈଶର ପେତ କକୁ େଯଉଁ ଅବସାେର ଆହାନ

କରିଅଛନି, େସ େସହିପରି ଆଚରଣ କରୁ। ମଁୁ ସମସ ମଣଳୀେର ଏହି ପକାର

ଆେଦଶ ଦିଏ। 18 େକହି କି ସୁନତ ଅବସାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛି? େସ

ଅସୁନତି ପରି େଦଖାଯିବାକୁ େଚଷା ନ କରୁ। େକହି କି ଅସୁନତ ଅବସାେର

ଆହୂତ େହାଇଅଛି? େସ ସୁନତି ନ େହଉ। 19 ସୁନତ କିଛି ନୁେହଁ, ପୁଣି,

ଅସୁନତ କିଛି ନୁେହଁ, େକବଳ ଈଶରଙ ଆ ା ପାଳନ ହ ସାର। 20 ପେତ କ

ଜଣ େଯଉଁ ଅବସାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛି, େସ େସଥେର ଥାଉ। 21 ତୁେମ

କି ଦାସ େହାଇ ଆହୂତ େହାଇଅଛ? ଚିନା କର ନାହ; ମାତ େଯେବ ମୁକ

େହାଇପାର, େତେବ ବରଂ ସୁେଯାଗ ଅବଲମନ କର। 22 କାରଣ େଯ ଦାସ

େହାଇ ପଭୁଙଠାେର ଆହୂତ େହାଇଅଛି, େସ ପଭୁଙ ମୁକ େଲାକ; େସହି

ପକାେର େଯ ମୁକ େହାଇ ଅ◌ାହୂତ େହାଇଅଛି, େସ ଖୀଷଙ ଦାସ। 23

ଈଶର ତୁମମାନଙୁ ବିେଶଷ ମୂଲ େର କିଣିଅଛନି, େସଥପାଇଁ ମନୁଷ ର

ଦାସ ହୁଅ ନାହ। 24 େହ ଭାଇମାେନ, ପେତ କ ଜଣ େଯଉଁ ଅବସାେର

ଆହୂତ େହାଇଅଛି, େସ ଈଶରଙ ସହଭାଗିତାେର େସହି ଅବସାେର ଥାଉ।

25କୁମାରୀମାନଙ ବିଷୟେର ମଁୁ ପଭୁଙଠାରୁ େକୗଣସି ଆ ା ପାଇ ନାହ;
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କିନୁ ପଭୁଙ ଦୟାେର ବିଶାସପାତ େହାଇ ନିଜର ମତ େଦଉଅଛି। 26 ମଁୁ

ମେନ କେର େଯ, ମନୁଷ େଯପରି ଅଛି, ଆସନ ଦୁଦଶା େହତୁ େସହିପରି

ରହିବା ଭଲ। 27 ତୁେମ କି ଭାଯ ା ସହିତ ଆବଦ? େତେବ ମୁକ େହବା ପାଇଁ

େଚଷା କର ନାହ। ତୁେମ କି ଭାଯ ାଠାରୁ ମୁକ? େତେବ ଭାଯ ା ପାଇବାକୁ

େଚଷା କର ନାହ। 28 କିନୁ ଯଦି ତୁେମ ବିବାହ କରିଅଛ, ତାହାେହେଲ ସୁଦା

ପାପ କରି ନାହଁ; ଆଉ ଯଦି କୁମାରୀ ବିବାହ କରିଅଛି, ତାହାେହେଲ େସ

ପାପ କରି ନାହ। ତଥାପି ଏପରି େଲାେକ ଶରୀରେର େକଶ େଭାଗିେବ ଆଉ

ତୁେମମାେନ େଯପରି େସଥରୁ ରକା ପାଅ, ଏହା େମାହର ଇଚା। 29 କିନୁ େହ

ଭାଇମାେନ, େମାʼ କଥାର ଭାବ ଏହି, ସମୟ ଅତି ଅଳ, ଏଣୁ େଯଉଁମାନଙର

ଭାଯ ା ଅଛି, େସମାେନ ଭାଯ ା ନ ଥଲା ପରି ହୁଅନୁ। 30ଆଉ, େଯଉଁମାେନ

େରାଦନ କରନି, େସମାେନ େରାଦନ ନ କରିବା େଲାକ ପରି ହୁଅନୁ; ପୁଣି,

େଯଉଁମାେନ ଆନନ କରନି, େସମାେନ ଆନନ ନ କରିବା େଲାକ ପରି ହୁଅନୁ;

େଯଉଁମାେନ କୟ କରନି, େସମାେନ ଅନଧକାରୀ େଲାକ ପରି ହୁଅନୁ; 31

ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଜଗତର ବିଷୟ େଭାଗ କରନି, େସମାେନ େଭାଗ ନ

କରିବା େଲାକ ପରି ହୁଅନୁ; କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବତତ େହଉଅଛି।

32 କିନୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ଚିନିତ ନ ହୁଅ, ଏହା େମାହର ଇଚା। େଯ

ଅବିବାହିତ, େସ କିପରି ପଭୁଙର ସେନାଷପାତ େହବ, ଏଥପାଇଁ ପଭୁଙ

ବିଷୟ େଘନି ଚିନିତ ହୁଏ; 33 କିନୁ େଯ ବିବାହିତ, େସ କିପରି ଆପଣା

ଭାଯ ାର ସେନାଷପାତ େହବ, େସଥପାଇଁ େସ ସଂସାର ବିଷୟ େଘନି ଚିନିତ

ହୁଏ, ଆଉ ତାହାର ମନ ବିଭକ ହୁଏ। 34 ଅବିବାହିତ ସୀ ଓ କୁମାରୀ ଶରୀର

ଓ ଆତାେର ପବିତ େହବା ନିମେନ ପଭୁଙ ବିଷୟ େଘନି ଚିନିତ ହୁଅନି; କିନୁ

େଯ ବିବାହିତା, େସ କିପରି ଆପଣା ସାମୀର ସେନାଷପାତ େହବ, େସଥପାଇଁ

ସଂସାର ବିଷୟ େଘନି ଚିନିତ ହୁଏ। 35 ଏହି କଥା ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିଜ ହିତ

ନିମେନ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙୁ ବନନେର ଆବଦ କରିବାକୁ କହୁ ନାହ, ମାତ

ତୁେମମାେନ େଯପରି ଶିଷାଚରଣ କରି ଏକାଗ ମନେର ପଭୁଙଠାେର ନିବିଷ

ଥାଅ, ଏଥପାଇଁ କହୁଅଛି। 36 କିନୁ, ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଜ

ବା ଦତା କନ ାର େଯୗବନାବସା ଗତ େହାଇଅଛି, ଆଉ େସ ତାହା ପତି

ଅନୁଚିତ ବ ବହାର କରୁଅଛି େବାଲ ମେନ କେର, େତେବ ଆବଶ କ େବାଧ

କେଲ େସ ଯାହା ଇଚା, ତାହା କରୁ; େସଥେର ପାପ ନାହ; େସମାେନ ବିବାହ
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କରନୁ। 37 କିନୁ େଯ ହୃଦୟେର ସିର ଥାଏ, ଆଉ ଆବଶ କତା େବାଧ ନ

କେର, ପୁଣି, ଯାହାର ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର କରିବାକୁ ଅଧକାର ଥାଏ, ଆଉ

େଯ ଆପଣା କନ ାକୁ କୁମାରୀ ରଖବା ନିମେନ ହୃଦୟେର ସିର କରିଥାଏ, େସ

ଭଲ କେର। 38 ଏଣୁ େଯ ଆପଣା କୁମାରୀ କନ ାକୁ ବିବାହ ଦିଏ, େସ ଭଲ

କେର, ପୁଣି, େଯ ବିବାହ ନ ଦିଏ, େସ ଆହୁରି ଭଲ କେର। 39 ସାମୀ ଜୀବିତ

ଥବା ପଯ ନ ଭାଯ ା ଆବଦ ଥାଏ; କିନୁ ଯଦି ସାମୀ ମୃତ, େତେବ ଭାଯ ା

ପଭୁଙଠାେର ବିଶାସୀ ଯାହାକୁ ଇଚା, ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୀନ।

40 କିନୁ େସ ଅବିବାହିତ େହାଇ ରହିେଲ ଅଧକ ସୁଖୀ େହବ, ଏହା େମାହର

ମତ, ଆଉ ମଁୁ ମ ଈଶରଙ ଆତା ପାଇଅଛି େବାଲ ମେନ କେର।

8 େଦବପସାଦ ସମନେର େମାହର ଉତର ଏହି, ଆମ ସମସଙର ାନ ଅଛି

େବାଲ ତୁେମମାେନ ଯାହା କହୁଅଛ, ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। ାନ ଅହଙାର

ଜନାଏ, କିନୁ େପମରୁ ନିଷା ଜାତ ହୁଏ। 2ଯଦି େକହି େକୗଣସି ବିଷୟେର

ାନୀ େବାଲ ମେନ କେର, େତେବ ତାହାର େଯପରି ଜାଣିବା ଉଚି , େସ

ଏପଯ ନ େସପରି ଜାଣି ନାହ; 3 କିନୁ ଯଦି େକହି ଈଶରଙୁ େପମ କେର,

େସହି ଜଣ ତାହାଙ ପରିଚିତ। 4 ଏଣୁ େଦବପସାଦ େଭାଜନ ବିଷୟେର

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଜଗତେର େଦବତା େବାଲ କିଛି ନାହ, ଆଉ ଏକ

ଈଶର ବିନା ଦିତୀୟ ନାହ। 5 କାରଣ ସଗେର େହଉ ବା ପୃଥବୀେର େହଉ,

େଯଉଁମାନଙୁ େଦବତା େବାଲ କୁହାଯାଏ, ଯଦ ପି େସମାେନ ଥାଇ ପାରନି

(ଏପରି ତ ଅେନକ େଦବତା ଓ ଅେନକ ପଭୁ ଅଛନି), 6ତଥାପି ଆମମାନଙର

ଏକମାତ ଈଶର, ଅଥା େଯଉଁ ପିତାଙଠାରୁ ସମସ ବିଷୟ େହାଇଅଛି, ଆଉ

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ନିମେନ େହାଇଅଛୁ, ପୁଣି, ଏକମାତ ପଭୁ, ଅଥା

ଯୀଶୁ ଖୀଷ, ତାହାଙ ଦାରା ସମସ ବିଷୟ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ତାହାଙ ଦାରା

ଆେମମାେନ େହାଇଅଛୁ। 7 ତଥାପି ସମସଙର ଏହି ାନ ନାହ; କିନୁ

େକେତକ େଲାକ ଏପଯ ନ େଦବତା ଅଛି େବାଲ ଭାବି େଦବପସାଦ େଭାଜନ

କରନି, ଆଉ େସମାନଙର ବିେବକ ଦୁବଳ ଥବାରୁ କଳୁଷିତ ହୁଏ। 8 କିନୁ

ଖାଦ ଦବ ଆମମାନଙୁ ଈଶରଙ ନିକଟେର ଗାହ କି ଅଗାହ କରାଏ ନାହ;

େଭାଜନ ନ କେଲ ଆମମାନଙର କତି ହୁଏ ନାହ, କିମା େଭାଜନ କେଲ

ଆମମାନଙର ଲାଭ ହୁଏ ନାହ। 9 କିନୁ ସାବଧାନ, କାେଳ ତୁମମାନଙର

ଏହି ଅଧକାର ଦୁବଳମାନଙର ଝୁଣିବାର କାରଣ ହୁଏ। 10କାରଣ ାନୀ
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େଯ ତୁେମ, ତୁମକୁ ଯଦି େକହି ପତିମାର ମନିରେର େଭାଜନେର ବସିବାର

େଦେଖ, େତେବ େସ ଦୁବଳ େହାଇଥେଲ ତାହାର ବିେବକ କଅଣ େଦବପସାଦ

େଭାଜନ କରିବାକୁ ସାହସିକ େହବ ନାହ? 11 ଏଣୁ େଯଉଁ ଦୁବଳ ଭାତା

ନିମେନ ଖୀଷ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, େସ ତୁମ ାନ ଦାରା ନଷ େହଉଅଛି।

12ଏହି ପକାେର ଭାଇମାନଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରି ଓ େସମାନଙ ଦୁବଳ

ବିେବକକୁ ଆଘାତ କରି ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙ ବିରୁଦେର ପାପ କରୁଅଛ। 13

ଅତଏବ ଯଦି ଖାଦ ଦବ େମାହର ଭାଇର ବିଘର କାରଣ ହୁଏ, େତେବ

େମାହର ଭାଇ େଯପରି େମାʼ ଦାରା ବିଘ ନ ପାଏ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କଦାପି ମାଂସ

ଖାଇବି ନାହ। (aiōn g165)

9ମଁୁ କଅଣ ସାଧୀନ ନୁେହଁ? ମଁୁ କଅଣ ଜେଣ େପରିତ ନୁେହଁ? ମଁୁ କଅଣ

ଆମମାନଙପଭୁ ଯୀଶୁଙୁ ଦଶନକରି ନାହ? ତୁେମମାେନକଅଣପଭୁଙଠାେର

େମାହର କୃତ କମ ନୁହଁ? 2 ଯଦ ପି ମଁୁ ଅନ ମାନଙ ନିକଟେର ଜେଣ

େପରିତ ନୁେହଁ, ତଥାପି ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଅବଶ ଜେଣ େପରିତ,

କାରଣ ପଭୁଙଠାେର ତୁେମମାେନ େମାହର େପରିତପଦର ମୁଦାଙ ସରୂପ।

3 େମାହର ସମାେଲାଚକମାନଙୁ େମାହର ଉତର ଏହି। 4 େଭାଜନପାନ

କରିବାକୁ କଅଣ ଆମମାନଙର ଅଧକାର ନାହ? 5 ଅନ ସମସ େପରିତ,

ପଭୁଙ ଭାତୃବଗ ଓ େକୖଫାଙ ପରି ବିଶାସିନୀ ସୀ ବିବାହ କରି ସଙେର

େଘନି ଭମଣ କରିବାକୁ କଅଣ ଆମମାନଙର ଅଧକାର ନାହ? 6 କିମା

ଜୀବିକା ନିବାହର ପରିଶମ ପରିତ ାଗ କରିବାକୁ କଅଣ େକବଳ େମାହର ଓ

ବଣବାଙର ଅଧକାର ନାହ? 7 କିଏ ନିଜ ବ ୟେର େକେବ େସୖନିକବୃତି

କେର? କିଏ ଦାକାେକତ କରି େସଥର ଫଳ େଭାଜନ ନ କେର? ଅବା କିଏ

ପଶୁପଲ ପାଳନ କରି ପଲର ଦୁଗ ପାନ ନ କେର? 8 ମଁୁ ମନୁଷ ଭାବେର

କଅଣ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଅଛି? େମାଶାଙ ବ ବସା ମ କଅଣ ଏହିସବୁ

କଥା କୁେହ ନାହ? 9 କାରଣ େମାଶାଙ ବ ବସାେର ଏହା େଲଖାଅଛି,

“େବଙଳାେର ବୁଲୁଥବା ବଳଦର ମୁହଁେର ତୁଣି ଦିଅ ନାହ।” ଈଶର କଅଣ

ବଳଦ ବିଷୟେର ଚିନା କରନି? 10 େସ କଅଣ େକବଳ ଆମମାନଙ ନିମେନ

ଏହା କହନି ନାହ? ହଁ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଏହା ଲଖତ େହାଇଅଛି, େଯପରି

େଯ ଚାଷ କେର, ଆଶାେର ତାହାର ଚାଷ କରିବା ଉଚି , ଆଉ େଯ େବଙଳା

ପକାଏ, ଭାଗ ପାଇବା ଆଶାେର ତାହାର େବଙଳା ପକାଇବା ଉଚି । 11
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ଯଦି ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାରମାଥକ ବୀଜ ବୁଣିଅଛୁ, େତେବ

ତୁମମାନଙର ଐହିକ ଶସ େଛଦନ କେଲ କଅଣ ଗୁରୁତର ବିଷୟ? 12ଯଦି

ଅନ ମାେନ ତୁମମାନଙ ଅଂଶାଧକାରୀ ଅଟନି, େତେବ ଆେମମାେନ କଅଣ

ଆହୁରି ଅଧକ େନାହଁୁ? ତଥାପି ଆେମମାେନ େସହି ଅଧକାର ବ ବହାର କରି

ନାହଁୁ; କିନୁ େଯପରି ଆେମମାେନ ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାରର େକୗଣସି ବାଧା ନ

ଜନାଉ, ଏଥପାଇଁ ସମସ ସହ କରୁଅଛୁ। 13 େଯଉଁମାେନ ମନିରେର େସବା

କରନି, େସମାେନ େଯ ମନିରରୁ ଖାଦ ପାଆନି, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େବଦିର

େସବାେର ନିବିଷ ରହନି, େସମାେନ େଯ େବଦୀ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୁଅନି, ଏହା

କଅଣ ଜାଣ ନାହ? 14 େସହି ପକାେର େଯଉଁମାେନ ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରନି, େସମାେନ େଯ ସୁସମାଚାର ଦାରା ଜୀବନ ନିବାହ କରିେବ, ଏହା

ପଭୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛନି। 15 କିନୁ ମଁୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ କିଛି ବ ବହାର

କରି ନାହ, ଆଉ େମାʼ ପତି େଯ ଏହିପରି କରାଯିବ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଏହିସବୁ

େଲଖୁ ନାହ; କାରଣ େକହି େମାହର ଏହି ଦପ ବ ଥ କରିବା ଅେପକା ବରଂ

େମାହର ମରିବା ଭଲ। 16 କାରଣ ମଁୁ ଯଦି ସୁସମାଚାର ପଚାର କେର,

େସଥେର େମାହର ଦପ କରିବାର କିଛି ନାହ, େଯଣୁ ତାହା କରିବା ନିମେନ ମଁୁ

ବା ; ଆଉ ଯଦି ମଁୁ ସୁସମାଚାର ପଚାର ନ କେର, େତେବ ହାୟ, ମଁୁ ଦଣର

ପାତ। 17 କାରଣ ଯଦି ମଁୁ େସଚାେର ଏହା କେର, େତେବ େମାହର ପୁରସାର

ଅଛି; କିନୁ ଯଦି େସଚାେର ନ କେର, େତେବ େହଁ େସବକପଦର ଭାର େମାʼ

ଠାେର ସମପତ େହାଇଅଛି। 18 େତେବ େମାହର ପୁରସାର କଅଣ? ତାହା

ଏହି େଯ, େଯପରି ମଁୁ ସୁସମାଚାରେର ଥବା େମାହର ଅଧକାର ବ ବହାର

ନ କରି ସୁସମାଚାର ପଚାର କରୁ କରୁ େସହି ସୁସମାଚାରକୁ ବିନାମୂଲ ର

ପଚାର କେର। 19 କାରଣ େଯପରି ମଁୁ ଅଧକ ସଂଖ କ େଲାକ ଲାଭ

କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କାହାରି ଅଧୀନ ନ େହେଲ େହଁ ନିଜକୁ ସମସଙ

ଦାସ କଲ। 20 େଯପରି ମଁୁ ଯିହୁଦୀମାନଙୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ

ଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର ମଁୁ ଯିହୁଦୀ ପରି େହଲ; େଯପରି େମାଶାଙ ବ ବସା

ଅଧୀନେର ଥବା େଲାକମାନଙୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ େମାଶାଙ

ବ ବସାର ଅଧୀନ ନ େହେଲ ସୁଦା େମାଶାଙ ବ ବସା ଅଧୀନ େଲାକମାନଙ

ନିକଟେର େମାଶାଙ ବ ବସା ଅଧୀନର ପରି େହଲ। 21 େଯପରି ମଁୁ େମାଶାଙ

ବ ବସାବିହୀନ େଲାକମାନଙୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଈଶରଙ
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ବ ବସାବିହୀନ ନ େହାଇ ଏବଂ ଖୀଷଙ ବ ବସାର ଅନୁଗତ େହେଲ େହଁ

େମାଶାଙ ବ ବସାବିହୀନ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର େମାଶାଙ ବ ବସାବିହୀନ

ପରି େହଲ। 22 େଯପରି ମଁୁ ଦୁବଳମାନଙୁ ଲାଭ କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ

ଦୁବଳମାନଙ ନିକଟେର ଦୁବଳ ପରି େହଲ; େଯପରି ମଁୁ େଯେକୗଣସି ପକାେର

େକେତକଙୁ ରକା କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ସମସଙ ନିକଟେର ସବୁପକାର

େହାଇଅଛି। 23 ମଁୁ େଯପରି ସୁସମାଚାରର ଆଶୀବାଦର ସହଭାଗୀ ହୁଏ,

ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ସୁସମାଚାର ନିମେନ ସବୁ କେର। 24 େଯଉଁମାେନ ରଙଭୂମିେର

େଦୗଡ଼ନି, େସମାେନ ସମେସ େଦୗଡ଼ନି ସତ, କିନୁ େକବଳ ଜେଣ େଯ ପଣ

ପାଏ, ଏହା କି ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ? ତୁେମମାେନ େଯପରି ପଣ ପାଇବ,

ଏଥପାଇଁ େସହିପରି େଦୗଡ଼। 25 େଯ େକହି କୀଡ଼ାେର ପତିଦନିତା କେର,

େସ ସମସ ବିଷୟେର ପରିମିତେଭାଗୀ ହୁଏ; େସମାେନ କୟଣୀୟ ମୁକୁଟ

ପାଇବା ନିମେନ ତାହା କରନି; ମାତ ଆେମମାେନ ଅକୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା

ନିମେନ ତାହା କରୁ। 26 ଅତଏବ ମଁୁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି, କିନୁ ବିନାଲକ େର ନୁେହଁ,

ମଁୁ ମୁଷିଯୁଦ କରୁଅଛି, କିନୁ ଶୂନ କୁ ଆଘାତ କରିବା େଲାକ ପରି ନୁେହଁ।

27 ଅନ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର କରି କାେଳ ମଁୁ ନିେଜ େକୗଣସି

ପକାେର ଅଗାହ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ େମାହର ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ େଦଇ ବଶେର

ଦାସ କରି ରଖୁଅଛି।

10କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷ ସମେସ େମଘ

ତେଳ ଥେଲ, 2 ଆଉ ସମେସ ସମୁଦ ମ େଦଇ ଗମନ କେଲ, ପୁଣି,

ସମେସ େମଘ ଓ ସମୁଦେର େମାଶାଙ ଉେଦଶ େର ବାପିଜିତ େହେଲ, 3

ଆଉ ସମେସ ଏକ ପାରମାଥକ ଖାଦ େଭାଜନ କେଲ 4 ଓ ସମେସ ଏକ

ପାରମାଥକ େପୟ ପାନ କେଲ (େଯଣୁ େସମାେନ େସମାନଙ ଅନୁବତୀ

ପାରମାଥକ େଶୖଳରୁ ପାନ କରୁଥେଲ, ଆଉ େସହି େଶୖଳ ଖୀଷ), 5 ତଥାପି

େସମାନଙ ମ ରୁ ଅଧକାଂଶଠାେର ଈଶରଙ ସେନାଷ ନ ଥଲା, େତଣୁ

େସମାେନ ପାନରେର ମେଲ, ଏସମସ କଥା େଯ ତୁେମମାେନ ଅ ାତ ଥାଅ,

ଏହା େମାହର ଇଚା ନୁେହଁ। 6 େସମାେନ େଯପକାର ମନ ବିଷୟେର

ଅଭଳାଷୀ େହାଇଥେଲ, ଆେମମାେନ େଯପରି େସପକାେର ଅଭଳାଷୀ

ନ େହଉ, ଏଥନିମେନ ଏହି ସମସ ବିଷୟ ଆମମାନଙ ପକେର ଦୃଷାନ

ସରୂପ େହାଇଅଛି। 7 େଯପରି େସମାନଙ ମ େର େକେତକ ପତିମାପୂଜକ
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େହେଲ, େସପରି ତୁେମମାେନ ପତିମାପୂଜକ ହୁଅ ନାହ; େଯପରି େଲଖାଅଛି,

“େଲାକମାେନ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ବସିେଲ, ଆଉ ନୃତ କରିବାକୁ

ଉଠିେଲ।” 8 େଯପରି େସମାନଙ ମ େର େକେତକ ବ ଭଚାର କରି ଏକ

ଦିନେର େତଇଶ ହଜାର ମରିଗେଲ, େସପରି ଆେମମାେନ ବ ଭଚାର ନ

କରୁ। 9 େଯପରି େସମାନଙ ମ େର େକେତକ ପଭୁଙୁ ପରୀକା କରି ସପ

ଦାରା ବିନଷ େହେଲ, େସପରି ଆେମମାେନ ପଭୁଙୁ ପରୀକା ନ କରୁ। 10

େଯପରି େସମାନଙ ମ େର େକେତକ େଲାକ ବଚସା କରି ସଂହାରକ ଦାରା

ବିନଷ େହେଲ, େସପରି ତୁେମମାେନ ବଚସା କର ନାହ। 11 ଏହି ସମସ

ଦୃଷାନ ସରୂେପ େସମାନଙ ପତି ଘଟିଲା, ଆଉ େଯଉଁମାନଙ ସମୟେର

ଯୁଗାନ କାଳ ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ଏପରି େଯ ଆେମମାେନ, ଆମମାନଙ

େଚତନା ନିମେନ େସହିସବୁ େଲଖାଯାଇଅଛି। (aiōn g165) 12 ଏଣୁ େଯ

ଆପଣାକୁ ସିର େବାଲ ମେନ କେର, େସ େଯପରି ପତିତ ନ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ

େସ ସାବଧାନ େହଉ। 13 ମନୁଷ ପତି େଯଉଁ ପକାର ପରୀକା ସାଭାବିକ,

ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ ପକାର ପରୀକା ତୁମମାନଙ ପତି ଘଟି ନାହ; କିନୁ ଈଶର

ବିଶସ, େସ ତୁମମାନଙୁ େକୗଣସି ଅସହ ପରୀକାେର ପରୀକିତ େହବାକୁ

େଦେବ ନାହ, ମାତ େଯପରି ତୁେମମାେନ ସହ କରିପାର, ଏଥପାଇଁ ପରୀକା

ଘଟିବା ସେଙ ସେଙ େସ ଉଦାରର ପଥ ମ ପସୁତ କରିେବ। 14 ଅତଏବ,

େହ େମାହର ପିୟମାେନ, ପତିମାପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କର। 15ମଁୁ ବୁଦିମାନ

େଲାକଙୁ କହିଲା ପରି କହୁଅଛି; ମଁୁ ଯାହା କହୁଅଛି, ତାହା ତୁେମମାେନ

ନିେଜ ବିଚାର କର। 16 େଯଉଁ ଆଶୀବାଦର ପାତକୁ ଆେମମାେନ ଆଶୀବାଦ

କରୁ, ତାହା କି ଖୀଷଙ ରକର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ? େଯଉଁ ରୁଟି ଆେମମାେନ

ଭାଙୁ, ତାହା କି ଖୀଷଙ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁେହଁ? 17 କାରଣ ରୁଟି

ଏକ େହବାରୁ ଆେମମାେନ ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଏକ ଶରୀର ସରୂପ, େଯଣୁ

ଆେମମାେନ ସମେସ େସହି ଏକ ରୁଟିର ଅଂଶୀ। 18 ଶାରୀରିକ ଜନାନୁସାେର

େଯଉଁମାେନ ଇସାଏଲ େଲାକ, େସମାନଙୁ େଦଖ; େଯଉଁମାେନ ବଳିମାଂସ

େଭାଜନ କରନି, େସମାେନ କି େବଦିର ସହଭାଗୀ ନୁହଁନି? 19 େତେବ

େଦବପସାଦ େବାଲ େଯ କିଛି ଅଛି ବା ପତିମା େବାଲ େଯ କିଛି ଅଛି, ଏହା କି

ମଁୁ କହୁଅଛି? 20 ନା, କିନୁ ମଁୁ କହୁଅଛି େଯ, ଯାହା ଯାହା ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ

ବଳି ରୂେପ ଉତଗ କରନି, େସହିସବୁ େସମାେନ ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର
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ଉତଗ ନ କରି ଭୂତମାନଙ ଉେଦଶ େର କରନି। ଆଉ, ତୁେମମାେନ େଯ

ଭୂତମାନଙ ସହଭାଗୀ ହୁଅ, ଏହା େମାହର ଇଚା ନୁେହଁ। 21 ତୁେମମାେନ

ପଭୁଙ ପାନପାତ ଓ ଭୂତମାନଙ ପାନପାତ ଉଭୟେର ପାନ କରିପାର

ନାହ; ତୁେମମାେନ ପଭୁଙ େମଜ ଓ ଭୂତମାନଙ େମଜ ଉଭୟର ଅଂଶୀ

େହାଇପାର ନାହ। 22 ଅଥବା ଆେମମାେନ କଅଣ ପଭୁଙୁ ବିରକି ଜନାଇବା?

ଆେମମାେନ କି ତାହାଙଠାରୁ ବଳବାନ? 23 ସମସ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବାକୁ

ସାଧୀନତା ଅଛି, କିନୁ ସମସ ବିଷୟ ହିତଜନକ ନୁେହଁ। ସମସ ବିଷୟ ସାଧନ

କରିବାକୁ ସାଧୀନତା ଅଛି, କିନୁ ସମସ ବିଷୟରୁ ନିଷା ଜାତ ହୁଏ ନାହ। 24

େକହି ନିଜର ସାଥ େଚଷା ନ କରୁ, ମାତ ପେତ କ ଜଣ ଅନ ର ମଙଳ େଚଷା

କରୁ। 25 ବଜାରେର ଯାହା ବିକୟ ହୁଏ, ବିେବକ ସକାେଶ କିଛି ନ ପଚାରି

ତାହା େଭାଜନ କର, 26 କାରଣ ପୃଥବୀ ଓ େସଥେର ଥବା ସମସ ବିଷୟ

ପଭୁଙର। 27 ଅବିଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକହି ଯଦି ତୁମମାନଙୁ ନିମନଣ

କେର, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଯିବାକୁ ଇଚା କର, େତେବ ଯାହା କିଛି ତୁମମାନଙୁ

ପରିେବଷଣ କରାଯାଏ, ବିେବକ ସକାେଶ କିଛି ନ ପଚାରି ତାହା େଭାଜନ

କର। 28 କିନୁ େକହି ଯଦି ତୁମମାନଙୁ କେହ, ଏହା ବଳି ସରୂେପ ଉତଗୀକୃତ

େହାଇଅଛି, େତେବ େଯ ଏହା ଜଣାଇଲା, ତାହାର ସକାେଶ ଓ ବିେବକ

ସକାେଶ ତାହା େଭାଜନ କର ନାହ; 29 ତୁମ ନିଜ ବିେବକ ସକାେଶ େବାଲ

ମଁୁ କହୁ ନାହ, ମାତ ତାହାର ବିେବକ ସକାେଶ। େମାହର ସାଧୀନତା କାହକି

ଅନ ର ବିେବକ ଦାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ? 30ଯଦି ମଁୁ ଧନ ବାଦ େଦଇ େଭାଜନ

କେର, େତେବ ଯାହା ନିମେନ ଧନ ବାଦ ଦିଏ, ତାହା ନିମେନ ନିନିତ ହୁଏ

କାହକି? 31 ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା

କିଛି କର, ଈଶରଙ େଗୗରବ ନିମେନ ସବୁ କର। 32ଯିହୁଦୀ ବା ଗୀ ବା

ଈଶରଙ ମଣଳୀ, କାହାରି ଝୁଣିବାର କାରଣ ହୁଅ ନାହ, 33 େଯପରି ମଁୁ ମ

େମାହର ସାଥ େଚଷା ନ କରି ଅେନକଙ ପରିତାଣ ନିମେନ େସମାନଙ ମଙଳ

େଚଷା କେର, ପୁଣି, ସବୁ ବିଷୟେର ସମସଙୁ ସନୁଷ କରିବାକୁ ଯତ କେର।

11ମଁୁ େଯପରି ଖୀଷଙ ଅନୁକାରୀ, ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି େମାହର

ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। 2 ତୁେମମାେନ େଯ ସମସ ବିଷୟେର େମାେତ ସରଣ

କରିଥାଅ ଏବଂ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯ ସମସ ବିଧ େଦଇଅଛି, େସହିସବୁ ପାଳନ

କରୁଅଛ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତୁମମାନଙର ପଶଂସା କରୁଅଛି। 3 କିନୁ ଖୀଷ େଯ
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ପେତ କ ପୁରୁଷର ମସକ ସରୂପ ଏବଂ ପୁରୁଷ େଯ ସୀର ମସକ ସରୂପ ଓ

ଈଶର େଯ ଖୀଷଙର ମସକ ସରୂପ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ େବାଲ େମାହର

ଇଚା। 4 େଯେକୗଣସି ପୁରୁଷ ଆପଣା ମସକ ଆଚାଦନ କରି ପାଥନା କେର

କିମା ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା ମସକର ଅପମାନ କେର। 5 କିନୁ

େଯେକୗଣସି ସୀ ଆପଣା ମସକ ଆଚାଦନ ନ କରି ପାଥନା କେର କିମା

ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ଆପଣା ମସକର ଅପମାନ କେର, େଯଣୁ ତାହା

ତାହାର ମସକ ମୁଣନ େହବା ସେଙ ସମାନ। 6 କାରଣ ଯଦି ସୀ ମସକ

ଆଚାଦନ ନ କେର, େତେବ େସ େକଶ ମ କାଟିପକାଉ; କିନୁ ଯଦି ସୀ

ପକେର େକଶ କାଟିବା ବା ମସକ ମୁଣନ କରିବା ଲଜାଜନକ, ତାହାେହେଲ

େସ ମସକ ଆଚାଦନ କରୁ। 7 ପୁରୁଷ ଈଶରଙ ପତିମୂତ ଓ େଗୗରବ ସରୂପ

େହବାରୁ ପକୃତେର ତାହାର ମସକ ଆଚାଦନ କରିବା ଉଚି ନୁେହଁ, କିନୁ

ସୀ ପୁରୁଷର େଗୗରବ ସରୂପ। 8 କାରଣ ପୁରୁଷ ସୀଠାରୁ ଉତନ େହାଇ

ନାହ, ମାତ ସୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ଉତନ େହାଇଅଛି। 9ଆଉ ସୀ ନିମେନ ତ

ପୁରୁଷର ସୃଷି େହଲା ନାହ; କିନୁ ପୁରୁଷ ନିମେନ ସୀର ସୃଷି େହଲା। 10

ଏଥପାଇଁ ଦୂତମାନଙ ସକାେଶ ସୀର ଆପଣା ମସକେର ଅଧକାରର ଚିହ

େଘନିବା ଉଚିତ। 11 ତଥାପି ପଭୁଙଠାେର ପୁରୁଷଠାରୁ ସୀ ସତନ ନୁେହଁ

କିମା ସୀଠାରୁ ପୁରୁଷ ସତନ ନୁେହଁ। କାରଣ ସୀ େଯପରି ପୁରୁଷଠାରୁ ଉତନ,

12 ପୁରୁଷ ମ େସହିପରି ସୀ ଦାରା ଉତନ କିନୁ ସମସ ବିଷୟ ଈଶରଙଠାରୁ

ଉତନ। 13 ତୁେମମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ବିଚାର କର, ମସକ ଆଚାଦନ ନ

କରି ଈଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରିବା ସୀ ପକେର କଅଣ ଉପଯୁକ?

14 ପକୃତି ନିେଜ କି ତୁମମାନଙୁ ଶିକା ଦିଏ ନାହ େଯ, ପୁରୁଷ ଦୀଘ େକଶ

ରଖେଲ ତାହା ପକେର ତାହା ଅପମାନଜନକ, 15 କିନୁ ସୀ ଦୀଘ େକଶ

ରଖେଲ ତାହା ପକେର ତାହା େଗୗରବଜନକ? କାରଣ ଆବରଣ ସରୂେପ

ତାହାର େକଶ ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। 16 କିନୁ େକହି ବିବାଦ କରିବାକୁ ଇଚା

କେଲ େସ ଜାଣୁ େଯ, ଆମମାନଙର ଏପକାର ରୀତି ନାହ, କିମା ଈଶରଙ

ମଣଳୀସମୂହର ମ ନାହ। 17 କିନୁ ତୁମମାନଙର ସମାଗମ େଯ ହିତକର

ନ େହାଇ ବରଂ ଅହିତକର େହଉଅଛି, ଏଥେର ମଁୁ ତୁମମାନଙର ପଶଂସା

କରି ନ ପାରି ଏହି ଆେଦଶ େଦଉଅଛି। 18 କାରଣ ପଥମେର ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି

େଯ, ମଣଳୀ ସରୂେପ ତୁମମାନଙର ସମାଗମ ସମୟେର ତୁମମାନଙ ମ େର
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ଦଳେଭଦ ଘଟିଥାଏ, ଆଉ ମଁୁ େକେତ ପରିମାଣେର ଏହା ବିଶାସ କରୁଅଛି।

19 େଯପରି ତୁମମାନଙ ମ େର ପରୀକାସିଦ େଲାକମାେନ ପକାଶିତ ହୁଅନି,

ଏଥପାଇଁ ତୁମମାନଙ ମ େର ତ ଦଳେଭଦ ନିଶୟ ଘଟିବ। 20 ତୁମମାନଙର

ସମାଗମ େହବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ ପଭୁେଭାଜ ପାଳନ କରି ନ ଥାଅ; 21

କାରଣ େଭାଜନ ସମୟେର ପେତ କ ଜଣ ଅନ ର ଅେପକା ନ କରି ଆପଣା

ଆହାର େଭାଜନ କେର, େସଥପାଇଁ ଜେଣ କୁଧାେର ରେହ ଓ ଅନ ଜେଣ

ମାତାଲ ହୁଏ। 22କଅଣ? ତୁମମାନଙର କି େଭାଜନପାନ କରିବା ନିମେନ

ଘର ନାହ? କିମା ତୁେମମାେନ କଅଣ ଈଶରଙ ମଣଳୀକୁ ଅବ ା କରୁଅଛ,

ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙର ନାହ, େସମାନଙୁ ଲଜା େଦଉଅଛ? ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

କଅଣ କହିବି? କଅଣ ତୁମମାନଙର ପଶଂସା କରିବି? ଏହି ବିଷୟେର ମଁୁ

ତୁମମାନଙର ପଶଂସା କରୁ ନାହ। 23କାରଣ ମଁୁ ପଭୁଙଠାରୁ ପାପ େଯଉଁ

ଶିକା ତୁମମାନଙୁ ପଦାନ କରିଅଛି, ତାହା ଏହି, ଶତୁ ହସେର ସମପତ େହବା

ରାତିେର ପଭୁ ଯୀଶୁ ରୁଟି େଘନି ଧନ ବାଦ େଦଇ ତାହା ଭାଙି କହିେଲ,

24 “ଏହା ତୁମମାନଙ ନିମେନ େମାହର ଶରୀର; େମାେତ ସରଣ କରିବା

ନିମେନ ଏହା କର।” 25 େସହିପରି େଭାଜନ ଉତାେର େସ ପାନପାତ ମ

େଘନି କହିେଲ, “ଏହି ପାନପାତ େମାହର ରକେର ସାପିତ ନୂତନ ନିୟମ;

ତୁେମମାେନ େଯେତ ଥର ଏଥରୁ ପାନ କର, େସେତ ଥର େମାେତ ସରଣ

କରିବା ନିମେନ ଏହା କର।” 26 କାରଣ େଯେତ ଥର ତୁେମମାେନ ଏହି ରୁଟି

େଭାଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତରୁ ପାନ କର, େସେତ ଥର ତୁେମମାେନ

ପଭୁଙ ଆଗମନ ପଯ ନ ତାହାଙ ମୃତୁ ପଚାର କରୁଅଛ। 27 ଅତଏବ, େଯ

େକହି ଅେଯାଗ ଭାବେର ପଭୁଙର ଏହି ରୁଟି େଭାଜନ କେର କିମା ଏହି

ପାତରୁ ପାନ କେର, େସ ପଭୁଙ ଶରୀରର ଓ ରକର ଦାୟୀ େହବ। 28 କିନୁ

ମନୁଷ ଆପଣାକୁ ପରୀକା କରୁ, ଆଉ େସହିପରି ଭାେବ ଏହି ରୁଟି େଭାଜନ

କରୁ ଓ ଏହି ପାତରୁ ପାନ କରୁ। 29କାରଣ େଯ ପଭୁଙ ଶରୀରକୁ ବିେଶଷ ନ

ଜାଣି େଭାଜନ କେର ଓ ପାନ କେର, େସ ଆପଣା ଦଣ ନିମେନ େଭାଜନ

କେର ଓ ପାନ କେର। 30ଏହି େହତୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅେନେକ ଦୁବଳ ଓ

ପୀଡ଼ିତ, ପୁଣି, ଅେନେକ ମହାନିଦାପାପ ଅଟନି। 31 କିନୁ ଯଦି ଆେମମାେନ

ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କରନୁ, େତେବ ବିଚାରିତ େହଉ ନ ଥାଆନୁ। 32

ଆଉ, ଜଗତ ସହିତ େଯପରି ଦଣା ା ପାପ ନ େହଉ, ଏଥନିମେନ ପଭୁଙ
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ଦାରା ବିଚାରିତ େହାଇ ଆେମମାେନ ଶାସି େଭାଗ କରୁଅଛୁ। 33 ଅତଏବ,

େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ େଭାଜନ କରିବା ନିମେନ ସମେବତ

େହବା ସମୟେର ପରସର ପାଇଁ ଅେପକା କର। 34 ତୁମମାନଙ ସମାଗମ

େଯପରି ଦଣ ନିମେନ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଯଦି େକହି କୁଧତ, େତେବ େସ

ଘେର େଭାଜନ କରୁ, ଅବଶିଷ ସମସ ବିଷୟ ମଁୁ ଗେଲ ବୁଝିବି।

12 େହ ଭାଇମାେନ, ଆତିକ ଦାନ ସମନେର େଯ ତୁେମମାେନ ଅ ଥାଅ,

ଏହା େମାହର ଇଚା ନୁେହଁ। 2 ତୁେମମାେନ ଜାଣ େଯ, େଯେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀ ଥଲ, େସେତେବେଳ େଯପରି ପରିଚାଳିତ େହଉଥଲ,

େସହିପରି ଭାନ ଭାବେର ଚାଳିତ େହାଇ ମୂକ ପତିମାମାନଙ ଅନୁଗତ ଥଲ।

3 େସଥପାଇଁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଉଅଛି, ଈଶରଙ ଆତା ପାପ େହାଇ

କଥା କହିବା େକୗଣସି େଲାକ “ଯୀଶୁ ଅଭଶପ” େବାଲ କୁେହ ନାହ, ପୁଣି,

େକୗଣସି େଲାକ ପବିତ ଆତା ପାପ ନ େହାଇ “ଯୀଶୁ ପଭୁ” େବାଲ କହିପାେର

ନାହ। 4 ଅନୁଗହ ଦାନ ବିଭନ ପକାର, କିନୁ ଆତା ଏକ; 5 େସବା ବିଭନ

ପକାର, ଆଉ, ପଭୁ ଏକ; 6କାଯ ବିଭନ ପକାର, କିନୁ ଈଶର ଏକ, େସ

ସମସଙଠାେର ସମସ ସାଧନ କରନି। 7 କିନୁ ପେତ କ ଜଣକୁ ଆତାଙ

ଗୁଣପକାଶକ ଦାନ ସାଧାରଣ ହିତ ନିମେନ ପଦତ ହୁଏ। 8କାରଣ ଜଣକୁ

ଆତାଙ ଦାରା ବୁଦିର ବାକ , ଅନ ଜଣକୁ େସହି ଆତାଙ ଶିକାନୁଯାୟୀ

ାନର ବାକ , 9 ଅପର ଜଣକୁ େସହି ଆତାଙ ଦାରା ବିଶାସ, ଆଉ ଜଣକୁ

େସହି ଏକ ଆତାଙ ଦାରା ଆେରାଗ କରିବାର ଶକି, 10 ଅନ ଜଣକୁ ନାନା

ଶକିର କାଯ ସାଧନ କରିବାର, ଆଉ ଜଣକୁ ଭାବବାଣୀ କହିବାର, ଅନ

ଜଣକୁ ଭନ ଭନ ଆତା ଚିହିବାର, ଆଉ ଜଣକୁ ବିଭନ ପରଭାଷା କହିବାର,

ଅନ ଜଣକୁ ଭାଷାର ଅଥ କରିବାର ଶକି ଦାନ କରାଯାଏ। 11 କିନୁ େସ

ଏକମାତ ଆତା ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର ପେତ କ ଜଣକୁ ଭନ ଭନ ରୂେପ ଦାନ

ବିତରଣ କରି ଏହି ସମସ କମ ସାଧନ କରନି। 12 କାରଣ େଯପରି ଶରୀର

ଏକ, ଆଉ େସଥର ଅଙପତ ଙ ଅେନକ, ମାତ ଶରୀରର ସମସ ଅଙପତ ଙ

ଅେନକ େହେଲ େହଁ ଏକ ଶରୀର ଅେଟ, େସହିପରି ମ ଖୀଷ। 13 େଯଣୁ

ଆେମମାେନ ଯିହୁଦୀ େହଉ ବା ଗୀ େହଉ, ଦାସ େହଉ ବା ସାଧୀନ େହଉ,

ସମେସ ତ ଏକ ଆତାଙ ଦାରା ଏକ ଶରୀର େହବା ଉେଦଶ େର ବାପିଜିତ

େହାଇଅଛୁ; ଆଉ ସମେସ ଏକ ଆତାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। 14କାରଣ ଶରୀର ତ
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ଏକ ଅଙ ନୁେହଁ, ମାତ ଅେନକ। 15 ପାଦ ଯଦି କେହ, ମଁୁ ହାତ ନୁେହଁ, େତଣୁ

ଶରୀରର ଅଙ ନୁେହଁ, େତେବ ଏଥସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅଙ ନୁେହଁ,

ତାହା ନୁେହଁ। 16 ପୁଣି, କାନ ଯଦି କେହ, ମଁୁ ଆଖ ନୁେହଁ, େତଣୁ ଶରୀରର

ଅଙ ନୁେହଁ, େତେବ ଏଥସକାେଶ ତାହା େଯ ଶରୀରର ଅଙ ନୁେହଁ, ତାହା

ନୁେହଁ। 17 ସମସ ଶରୀର ଯଦି ଚକୁ ହୁଏ, େତେବ ଶବଣ େକଉଁଠାେର?

ସମସ ଶରୀର ଯଦି କଣ ହୁଏ, େତେବ ଶୁଂଘିବା େକଉଁଠାେର? 18 କିନୁ

ଈଶର ଅଙପତ ଙକୁ େଗାଟି େଗାଟି କରି ଶରୀରେର ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର

ଖଞିଅଛନି। 19ଆଉ, ଯଦି େସ ସମସ େଗାଟିଏ ଅଙ େହାଇଥାଆନା, େତେବ

ଶରୀର େକଉଁଠାେର? 20 କିନୁ ପକୃତେର ଅଙପତ ଙ ଅେନକ, ମାତ

ଶରୀର ଏକ। 21 େତାʼଠାେର େମାହର ପେୟାଜନ ନାହ େବାଲ ଆଖ ହାତକୁ

କହିପାେର ନାହ, କିଅବା େତାʼଠାେର େମାହର ପେୟାଜନ ନାହ େବାଲ

ମସକ ପାଦକୁ କହିପାେର ନାହ। 22 ବରଂ ଅନ ପକେର ଶରୀରର େଯ

ସମସ ଅଙପତ ଙ ଅଧକ ଦୁବଳ େବାଲ େବାଧ ହୁଏ, େସହିସବୁ ଏକାନ

ପେୟାଜନୀୟ; 23 ପୁଣି, ଶରୀରର େଯଉଁ ସବୁ ଅଙ ଅଧକ ଆଦରହୀନ

େବାଲ ଆମମାନଙୁ େବାଧ ହୁଏ, େସହିସବୁ ଅଙକୁ ଆେମମାେନ ଅଧକତର

ସମାଦରେର ଭୂଷିତ କରୁ; ଆଉ ଆମମାନଙ ଅନାଦର ଅଙଗୁଡ଼ିକ ଅଧକତର

େଶାଭାଯୁକ ହୁଏ, 24 କିନୁ ଆମମାନଙର ସୁନର ଅଙଗୁଡ଼ିକର େଶାଭାଯୁକ

େହବା ପେୟାଜନ ନାହ। 25ମାତ େଯପରି ଶରୀର ମ େର ବିେଭଦ ନ ଘେଟ,

ବରଂ ଅଙପତ ଙ ସମଭାବେର ପରସରର ମଙଳ ଚିନା କରନି, ଏଥପାଇଁ

ଈଶର ଆଦରହୀନ ଅଙକୁ ଅଧକତର ସମାଦର େଦଇ ଶରୀରକୁ ସଙଠନ

କରିଅଛନି। 26ଆଉ, େଗାଟିଏ ଅଙ ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ସମସ ଅଙପତ ଙ

ତାହାର ସହିତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରନି, କିମା େଗାଟିଏ ଅଙ େଗୗରବପାପ

େହେଲ ସମସ ଅଙପତ ଙ ତାହାର ସହିତ ଆନନ କରନି। 27 ତୁେମମାେନ

ଖୀଷଙ ଶରୀର, ଆଉ ଏକ ଏକ ଜଣ ଏକ ଏକ ଅଙ ସରୂପ। 28 ପୁଣି,

ଈଶର ମଣଳୀେର ପଥମେର େପରିତ, ଦିତୀୟେର ଭାବବାଦୀ, ତୃତୀୟେର

ଶିକକ, ଏହିପରି ବିଭନ ବ କିଙୁ ନିଯୁକ କରିଅଛନି; ପେର ଆଶଯ ର କାଯ ,

ତତେର ଆେରାଗ କରିବାର ଶକି, ପେରାପକାରିତା, ପରିଚାଳନାର କମତା

ଓ ବିଭନ ପରଭାଷା ଦାନ କରିଅଛନି। 29 ସମେସ କି େପରିତ? ସମେସ କି

ଭାବବାଦୀ? ସମେସ କି ଶିକକ? ସମେସ କି ଶକିର କାଯ ସାଧକ? 30
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ସମେସ କି ଆେରାଗ କରିବାର ଶକି ପାଇଅଛନି? ସମେସ କି ପରଭାଷାେର

କଥା କହନି? ସମେସ କି ଭାଷାର ଅଥ କରନି? 31 କିନୁ େଶଷ ଦାନସମସ

ପାଇବା ନିମେନ ଏକାନ େଚଷା କର। ଅଧକନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ

ଉତୃଷତର ପଥ େଦଖାଉଅଛି।

13ଯଦି ମଁୁ ମନୁଷ ମାନଙ ଓ ଦୂତମାନଙ ଭାଷାେର କଥା କେହ, କିନୁ

େମାହର େପମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମଁୁ ଠ ଠ ଶବକାରକ ପିତଳ ଘଣା

କିମା ଝ ଝ ଶବକାରୀ ଝାଞ ସରୂପ େହାଇଅଛି। 2ଆଉ, ଯଦି େମାହର

ଭାବବାଣୀ କହିବାର ଶକି ଥାଏ ଏବଂ ମଁୁ ସମସ ନିଗୂଢ଼ତତ ଓ ସମସ ାନେର

ପାରଦଶୀ େହାଇଥାଏ, ପୁଣି, ପବତକୁ ସାନାନର କରିବା ନିମେନ େମାହର

ସମୂଣ ବିଶାସ ଥାଏ, କିନୁ େମାହର େପମ ନ ଥାଏ, େତେବ ମଁୁ କିଛି ନୁେହଁ। 3

ପୁଣି, ଯଦି ମଁୁ ଦରିଦମାନଙୁ େଭାଜନ କରାଇବା ନିମେନ େମାହର ସବସ

ବିତରଣ କେର, ପୁଣି, ଯଦି ମଁୁ େମାହର ଶରୀରକୁ ଦଗ େହବା ନିମେନ

ସମପଣ କେର, କିନୁ େମାହର େପମ ନ ଥାଏ, େତେବ େମାହର କିଛି ଲାଭ

ନାହ। 4 େପମ ଦୀଘସହିଷୁ େପମ ହିତଜନକ, ଈଷା କେର ନାହ, ଆତବଡ଼ିମା

କେର ନାହ, ଅହଙାର କେର ନାହ, 5 ଅନୁଚିତ ବ ବହାର କେର ନାହ,

ସାଥ େଚଷା କେର ନାହ, ବିରକ ହୁଏ ନାହ, ଅପକାର ସରଣେର ରେଖ

ନାହ, 6 ଅଧମେର ଆନନ କେର ନାହ, କିନୁ ସତ େର ଆନନ କେର; 7

ସମସ ସହ କେର, ସମସ ବିଶାସ କେର, ସମସ ଭରସା କେର, ସମସ

ବିଷୟେର େଧୖଯ ଧରି ରେହ। 8 େପମ କଦାପି େଶଷ ହୁଏ ନାହ; କିନୁ ଯଦି

ଭାବବାଣୀ ଥାଏ, ତାହା େଲାପ େହବ; ଯଦି ପରଭାଷା ଥାଏ, େସହିସବୁ

ନିବୃତ େହବ; ଯଦି ାନ ଥାଏ, ତାହା େଲାପ େହବ। 9 କାରଣ ଆେମମାେନ

ଆଂଶିକ ଭାେବ ଜାଣୁ ଓ ଆଂଶିକ ଭାେବ ଭାବବାଣୀ କହୁ। 10 କିନୁ ସିଦ

ବିଷୟ ଉପସିତ େହେଲ ଆଂଶିକ ବିଷୟର େଲାପ େହବ। 11 ଶିଶୁ ଥବା

ସମୟେର ମଁୁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥଲ, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥଲ, ଶିଶୁ ପରି

ବିଚାର କରୁଥଲ; ବୟସପାପ ହୁଅେନ ମଁୁ ଶିଶୁର ବିଷୟସବୁ ପରିତ ାଗ କଲ।

12 କାରଣ ଏେବ ଆେମମାେନ ନିଗୂଢ଼ ବାକ ରୂପ ଦପଣର ସାହାଯ େର

େଦଖୁଅଛୁ, କିନୁ େସେତେବେଳ ମୁଖାମୁଖ େହାଇ େଦଖବା େଯେତେବେଳ

ଯୀଶୁ ପୁନବାର ଆସିେବ; ଏେତେବେଳ ମଁୁ ଆଂଶିକ ଭାେବ ଜାଣୁଅଛି, କିନୁ

େସେତେବେଳ, ମଁୁ େଯପରି ପରିଚିତ, େସହିପରି ମ ପରିଚୟ ପାଇବି। 13
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ଅତଏବ ବିଶାସ, ଭରସା, େପମ, ଏହି ତିନି ସାୟୀ ଅେଟ, ଆଉ ଏମାନଙ

ମ େର େପମ ଉତୃଷ।

14 େପମର ଅନୁସରଣ କର, ପୁଣି, ଆତିକ ଦାନସବୁ ପାଇବା ନିମେନ,

ବିେଶଷତଃ େଯପରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର, ଏଥନିମେନ ଏକାନ େଚଷା କର।

2 କାରଣ େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ ମନୁଷ କୁ କଥା କେହ ନାହ,

କିନୁ ଈଶରଙୁ କେହ, େଯଣୁ େକହି ତାହା ବୁେଝ ନାହ, ମାତ େସ ପବିତ ଆତା

ଦାରା ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ କେହ। 3କିନୁ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମନୁଷ ମାନଙୁ

ନିଷା, ଉତାହ ଓ ସାନନାଜନକ କଥା କେହ। 4 େଯ ପରଭାଷାେର କଥା

କେହ, େସ ନିଜର ନିଷା ଜନାଏ, କିନୁ େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ ମଣଳୀର

ନିଷା ଜନାଏ। 5ତୁେମମାେନ ସମେସ େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କୁହ, ଏହା

େମାହର ଇଚା, କିନୁ ତୁେମମାେନ େଯ ଭାବବାଣୀ କୁହ, ଏହା େମାହର ଅଧକ

ଇଚା; େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ ଯଦି ମଣଳୀର ନିଷା ପାପି ନିମେନ

ଭାଷାର ଅଥ ନ କେର, େତେବ ତାହା ଅେପକା େଯ ଭାବବାଣୀ କେହ, େସ

େଶଷ। 6 ଏପରି ସେଳ େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯାଇ ପକାଶିତ ବାକ , ବା ାନ, ବା ଭାବବାଣୀ, ବା ଶିକାର କଥା ନ କହି

େକବଳ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ େସଥେର ମଁୁ ତୁମମାନଙର କଅଣ

ଉପକାର କରିବି? 7 ବଂଶୀ େହଉ ବା ବୀଣା େହଉ, ନିଜୀବ ବାଦ ଯନ

ବାଜିେଲ ସୁଦା ଯଦି ସରେର ପାଥକ ନ ଥାଏ, େତେବ ବଂଶୀେର କଅଣ

ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାେର କଅଣ ବାଜୁଅଛି, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? 8 ପୁଣି,

ତୂରୀ ଯଦି ଅସଷ ଧନି କେର, େତେବ କିଏ ଯୁଦ ନିମେନ ପସୁତ େହବ? 9

େସହିପରି ତୁେମମାେନ ମ ଯଦି ଜିହା ଦାରା ସହଜ େବାଧଗମ କଥା ନ

କୁହ, େତେବ କଅଣ କହୁଅଛ, ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁେମମାେନ

ଶୂନ କୁ କହିବା ପରି େହବ। 10ଜଗତେର େହାଇପାେର ଅେନକ ପକାର ଶବ

ଅଛି, ପୁଣି େକୗଣସି ଶବ ଅଥଶୂନ ନୁେହଁ। 11 ଏଣୁ ମଁୁ ଯଦି େସହି ଶବର

ଅଥ ନ ବୁେଝ, େତେବ େଯ କେହ, ମଁୁ ତାହା ପତି ବବର ପରି େହବି, ଆଉ

େସ େମାʼ ନିକଟେର ବିେଦଶୀୟ ପରି େହବ। 12 େସହି ପକାେର ତୁେମମାେନ

ମ ଆତିକ ଦାନସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ େଚଷା କରୁଥବାରୁ ମଣଳୀର ନିଷା

ନିମେନ େସହିସବୁ ପଚୁର ପରିମାଣେର ପାଇବାକୁ େଚଷା କର। 13 ଅତଏବ,

େଯ ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େସ େଯପରି ଅଥ କରିପାେର, ଏଥନିମେନ
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ପାଥନା କରୁ। 14 କାରଣ ମଁୁ ଯଦି ପରଭାଷାେର ପାଥନା କେର, େତେବ

େମାହର ଆତା ପାଥନା କେର, କିନୁ େମାହର ମନ ଫଳହୀନ ହୁଏ। 15

େତେବ କତବ କଅଣ? ମଁୁ ଆତା ଦାରା ପାଥନା କରିବି; ପୁଣି, ବୁଦି ସହିତ

ମ ପାଥନା କରିବି; ଆତା ଦାରା ସୁତିଗାନ କରିବି, ପୁଣି, ବୁଦି ସହିତ ମ

ସୁତିଗାନ କରିବି। 16 ନତୁବା ତୁେମ ଯଦି ଆତା ଦାରା ଧନ ବାଦ ଦିଅ, େତେବ

ସାଧାରଣ େଲାକ ତୁମ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମ ଧନ ବାଦେର ଆେମ

କହିବ? 17 େଯଣୁ ତୁେମ ଉତମ ରୂେପ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛ ସତ, କିନୁ େସହି

ଅନ ଜଣର ଉନତି ହୁଏ ନାହ। 18 ମଁୁ ତୁମ ସମସଙ ଅେପକା ଅଧକ ରୂେପ

ପରଭାଷାେର କଥା କେହ େବାଲ ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି; 19 ତଥାପି

ମଁୁ େଯପରି ଅନ ମାନଙୁ ମ ଶିକା େଦଇ ପାେର, ଏଥନିମେନ ମଣଳୀେର

ପରଭାଷାେର ଦଶ ହଜାର କଥା କହିବା ଅେପକା ବରଂ ବୁଦି ସହିତ ପାେଞାଟି

କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। 20 େହ ଭାଇମାେନ, ବୁଦିେର ବାଳକ ପରି ହୁଅ

ନାହ, ବରଂ ମନ ବିଷୟେର ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନୁ ବୁଦିେର ପୂଣବୟସ ହୁଅ।

21 ବ ବସାେର େଲଖାଅଛି, “ପଭୁ କହନି, ବିେଦଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀମାନଙ

ଦାରା ଓ ବିେଦଶୀୟମାନଙ ମୁଖ ଦାରା ଆେମ ଏହି େଲାକମାନଙୁ କଥା

କହିବା, ତାହାେହେଲ ସୁଦା େସମାେନ ଆମର କଥା ଶୁଣିେବ ନାହ।” 22 ଏଣୁ

ପରଭାଷାେର କଥା କହିବା ବିଶାସୀମାନଙ ନିମେନ ଚିହସରୂପ ନୁେହଁ, ମାତ

ଅବିଶାସୀମାନଙ ନିମେନ ଚିହସରୂପ; ଅନ ପକେର ଭାବବାଣୀ କହିବା

ଅବିଶାସୀମାନଙ ନିମେନ ଚିହସରୂପ ନୁେହଁ, ମାତ ବିଶାସୀମାନଙ ନିମେନ

ଚିହସରୂପ। 23ଆହୁରି ମ ସମସ ମଣଳୀ ଯଦି ସମେବତ ହୁଏ ଓ ସମେସ

ପରଭାଷାେର କଥା କହନି, ପୁଣି, ସାଧାରଣ ବା ଅବିଶାସୀ େଲାକମାେନ

ଆସନି, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ପାଗଳ େବାଲ କଅଣ େସମାେନ କହିେବ

ନାହ? 24 କିନୁ ଯଦି ସମେସ ଭାବବାଣୀ କହନି, ପୁଣି, ଜେଣ ଅବିଶାସୀ

ବା ସାଧାରଣ େଲାକ ଆେସ, େତେବ େସ ସମସଙ ଦାରା େଦାଷୀ େବାଲ

ପମାଣିତ ହୁଏ, ସମସଙ ଦାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ, 25 ତାହାର ହୃଦୟର ଗୁପ

ବିଷୟସବୁ ପକାଶିତ ହୁଏ; େସଥେର େସ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଓ ଈଶର େଯ

ନିଶୟ ତୁମମାନଙ ମ େର ଅଛନି, ଏହା ସୀକାର କରି ତାହାଙୁ ପଣାମ

କରିବ। 26 େହ ଭାଇମାେନ, େତେବ କତବ କଅଣ? ତୁେମମାେନ ସମେବତ

େହବା ସମୟେର ଗୀତ, ବା ଶିକା, ବା ପକାଶିତ ବାକ , ବା ପରଭାଷା ବା
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ଭାଷାର ଅଥ, ଏପରି ପେତ କର କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ସମସ ବିଷୟ ନିଷା

ନିମେନ କରାଯାଉ। 27 ଯଦି େକହି ପରଭାଷାେର କଥା କେହ, େତେବ

ଦୁଇ ଅବା ଅଧକ େହେଲ ତିନି ଜଣ ପାଳି ଅନୁସାେର କହନୁ, ଆଉ ଜେଣ

ଅଥ କରୁ। 28କିନୁ ଯଦି େକୗଣସି ଅଥକାରକ ନ ଥାଏ, ତାହାେହେଲ େସ

ମଣଳୀେର ନୀରବ ରହୁ ଓ ନିେରାଳାେର ଈଶରଙୁ କହୁ। 29ଆଉ, ଦୁଇ

ବା ତିନି ଜଣ ଭାବବାଣୀ କହନୁ, ପୁଣି, ଅନ ମାେନ ବିଚାର କରନୁ। 30

କିନୁ ଉପବିଷ ଅନ କାହାରି ପତି ଯଦି େକୗଣସି ବାକ ପକାଶିତ ହୁଏ,

ତାହାେହେଲ ପଥମ ଜଣକ ନୀରବ େହଉ। 31 କାରଣ େଯପରି ସମେସ

ଶିକା ପାଆନି, ପୁଣି, ସମେସ େଚତନା ପାପ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ ତୁେମମାେନ

ସମେସ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର। 32ଭାବବାଦୀମାନଙ ଆତା

ଭାବବାଦୀମାନଙର ବଶୀଭୂତ। 33 କାରଣ ଈଶର ବିଶୃଙଳତାର ଈଶର

ନୁହଁନି, ମାତ ଶାନିର ଈଶର। 34 ସାଧୁମାନଙ ସମସ ମଣଳୀେର େଯପରି

େହାଇଥାଏ, େସହିପରି ସୀେଲାକମାେନ ମଣଳୀେର ନୀରବ ରହନୁ, େଯଣୁ

କଥା କହିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଅନୁମତି ପାଇ ନାହାନି, ବରଂ େମାଶାଙ

ବ ବସାର ଉକି ଅନୁସାେର େସମାେନ ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରହନୁ। 35 େସମାେନ

ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଇଚା କରନି, େତେବ ଘେର ଆପଣା ଆପଣା

ସାମୀମାନଙୁ ପଚାରନୁ, କାରଣ ମଣଳୀ ମ େର କଥା କହିବା ସୀେଲାକ

ପକେର ଲଜାଜନକ। 36 କଅଣ? ଈଶରଙ ବାକ କି ତୁମମାନଙଠାରୁ

ବାହାରିଅଛି? ଅବା େକବଳ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି? 37 େକହି

ଯଦି ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆତିକ ଦାନ ପାପ େବାଲ ମେନ କେର,

ତାହାେହେଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଯାହା ଯାହା େଲଖୁଅଛି, େସହିସବୁ େଯ ପଭୁଙ

ଆ ା, ଏହା େସ ାତ େହଉ। 38 କିନୁ େକହି ଯଦି ାତ ନ ହୁଏ, େତେବ େସ

ଅ ାତ ରହୁ। 39 ଏଣୁ େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଏକାନ

େଚଷା କର; ପୁଣି, ପରଭାଷାେର କଥା କହିବାକୁ ମନା ନ କର। 40 କିନୁ

ସମସ ବିଷୟ ସୁନରତାେର ଓ ଶୃଙଳତାନୁସାେର କରାଯାଉ।

15 େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରିଥଲ, ଯାହା ତୁେମମାେନ ଗହଣ କରିଥଲ, ଯହେର ମ ସିର େହାଇ

ରହିଅଛ, ମଁୁ େକଉଁ ପକାେର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ତାହା ପଚାର କରିଥଲ,

ଏହା ତୁମମାନଙୁ ସରଣ କରାଉଅଛି; 2 ଯଦି ତୁେମମାେନ ତାହା ଦୃଢ଼
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ଭାବେର ଧରିଥାଅ, େତେବ ତାହା ଦାରା ପରିତାଣ ପାଉଅଛ, େନାହିେଲ

ତ ତୁେମମାେନ ବ ଥେର ବିଶାସୀ େହାଇଥଲ। 3 କାରଣ େଯଉଁ େଯଉଁ

ଶିକା ମଁୁ ପାଇଥଲ, େସଥମ ରୁ ଏହି ପଧାନ ଶିକା ତୁମମାନଙୁ ପଦାନ

କରିଥଲ ଯଥା, ଖୀଷ ଶାସ ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ ପାପ ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ

କେଲ, 4 ସମାଧପାପ େହେଲ, ଶାସ ଅନୁସାେର ତୃତୀୟ ଦିବସେର ଉତିତ

େହେଲ; 5 େସ େକୖଫାଙୁ, ଆଉ, ତାହା ପେର ଦାଦଶଙୁ ଦଶନ େଦେଲ; 6

ଏଉତାେର ଏକାଥେର ପାଞ ଶହଠାରୁ ଅଧକ ଭାଇମାନଙୁ ଦଶନ େଦେଲ;

େସମାନଙ ମ ରୁ ଅଧକାଂଶ ଆଜି ପଯ ନ ଜୀବିତ ଅଛନି, କିନୁ େକହି େକହି

ମହାନିଦାପାପ କରିଅଛନି। 7 ତତେର େସ ଯାକୁବଙୁ, ଆଉ, ପେର ସମସ

େପରିତମାନଙୁ ଦଶନ େଦେଲ; 8 ଅବେଶଷେର ଅକାଳଜାତ ପରି ଜେଣ େଯ

ମଁୁ, େସ େମାେତ ମ ଦଶନ େଦେଲ। 9 କାରଣ ଈଶରଙ ମଣଳୀକୁ ତାଡ଼ନା

କରିଥବାରୁ େପରିତମାନଙ ମ େର ମଁୁ କୁଦତମ, ପୁଣି, େପରିତ ନାମେର

ଖ ାତ େହବାକୁ ଅେଯାଗ । 10 କିନୁ ମଁୁ ଯାହା େହାଇଅଛି, ତାହା ଈଶରଙ

ଅନୁଗହେର େହାଇଅଛି, ଆଉ େମାʼ ପତି ପଦତ ତାହାଙର େସହି ଅନୁଗହ

ବ ଥ େହାଇ ନାହ, ମାତ ମଁୁ େସ ସମସଙ ଅେପକା ଅଧକ ପରିଶମ କରିଅଛି,

ତଥାପି ମଁୁ ନୁେହଁ, କିନୁ େମାʼ ସହିତ ଥବା ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ତାହା କରିଅଛି।

11 ଅତଏବ ମଁୁ ହୁଏ, ବା େସମାେନ ହୁଅନୁ, ଏହି ପକାେର ଆେମମାେନ

ପଚାର କରୁଥାଉ, ଆଉ ଏହି ପକାେର ତୁେମମାେନ ବିଶାସୀ େହାଇଥାଅ। 12

ଏଣୁ ଖୀଷ େଯ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତିତ େହାଇଅଛନି, ଏହା ଯଦି ପଚାର

କରାଯାଉଅଛି, େତେବ ମୃତମାନଙର ପୁନରୁତାନ ନାହ େବାଲ ତୁମମାନଙ

ମ େର େକହି େକହି କିପରି କହନି? 13 ଯଦି ମୃତମାନଙର ପୁନରୁତାନ

ନାହ, େତେବ ଖୀଷ ମ ଉତିତ େହାଇ ନାହାନି; 14 ଆଉ, ଯଦି ଖୀଷ

ଉତିତ େହାଇ ନାହାନି, େତେବ ତ ଆମମାନଙ ପଚାର ବୃଥା, ତୁମମାନଙ

ବିଶାସ ମ ବୃଥା, 15ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ସମନେର େଯ ମିଥ ା

ସାକୀ, ଏହା ପକାଶ ପାଏ। କାରଣ ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ବିରୁଦେର ସାକ

େଦଇଥାଆନୁ େଯ, େସ ଖୀଷଙୁ ଉଠାଇଅଛନି ମାତ ଯଦି ମୃତମାେନ ଉତିତ

ନ ହୁଅନି, େତେବ େସ ତାହାଙୁ ଉଠାଇ ନାହାନି; 16 େଯଣୁ ଯଦି ମୃତମାେନ

ଉତିତ ନ ହୁଅନି, େତେବ ଖୀଷ ମ ଉତିତ େହାଇ ନାହାନି; 17ଆଉ, ଯଦି

ଖୀଷ ଉତିତ େହାଇ ନାହାନି, େତେବ ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ନିଷଳ, ଆଉ
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ତୁେମମାେନ ଏପଯ ନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପେର ଅଛ। 18 ତାହାେହେଲ

େଯଉଁମାେନ ଖୀଷଙଠାେର ମହାନିଦାପାପ କରିଅଛନି, େସମାେନ ମ

ବିନଷ େହାଇଅଛନି। 19ଯଦି େକବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମେନ ଆେମମାେନ

ଖୀଷଙଠାେର ଭରସା ରଖଅଛୁ, େତେବ ସମସ ମନୁଷ ଙଠାରୁ ଆେମମାେନ

ଦୟନୀୟ ଅଟୁ। 20କିନୁ ପକୃତେର ଖୀଷ ମହାନିଦାପାପ େଲାକମାନଙର

ପଥମ ଫଳ ସରୂେପ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତିତ େହାଇଅଛନି। 21କାରଣ

ମନୁଷ ଦାରା ମୃତୁ ଉପସିତ େହାଇଥବାରୁ ମନୁଷ ଦାରା ମ ମୃତମାନଙର

ପୁନରୁତାନ ଉପସିତ େହାଇଅଛି। 22 େଯଣୁ ଆଦମ ଦାରା େଯପରି ସମେସ

ମୃତୁ େଭାଗ କରନି, େସହିପରି ମ ଖୀଷଙ ଦାରା ସମେସ ସଜୀବ େହେବ।

23କିନୁ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା କମାନୁସାେର ପଥମ ଫଳ ସରୂପ

ଖୀଷ, ପେର ଖୀଷଙ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହାଙ ଆଶିତମାେନ; 24

ତତେର ଯୁଗାନ ଉପସିତ େହବ, େସ ସମୟେର େସ ସମସ କତାପଣ, ସମସ

କମତା ଓ ଶକି େଲାପ କଲା ଉତାେର ଈଶର ପିତାଙୁ ରାଜତ ସମପଣ

କରିେବ। 25 କାରଣ େସ ସମସ ଶତୁଙୁ ନିଜର ପାଦ ତେଳ ନ ରଖବା

ପଯ ନ ତାହାଙୁ ଅବଶ ରାଜତ କରିବାକୁ େହବ। 26 େଶଷ ଶତୁ ସରୂେପ

ମୃତୁ କୁ େଲାପ କରାଯିବ; 27 କାରଣ େସ ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙ ପାଦ

ତେଳ ବଶୀଭୂତ କେଲ। େଯେତେବେଳ େସ କହନି, ସମସ ବିଷୟ ବଶୀଭୂତ

କରାଯାଇଅଛି, ଏହା ସଷ, ସମସ ବିଷୟ େଯ ତାହାଙର ବଶୀଭୂତ କେଲ,

େସ େସହି ସବୁର ଅନଗତ ନୁହଁନି। 28ଆଉ ସମସ ବିଷୟ ପୁତଙ ବଶୀଭୂତ

କରାଗଲା ଉତାେର, େଯ ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙର ବଶୀଭୂତ କେଲ, ସୟଂ

ପୁତ ମ ତାହାଙର ବଶୀଭୂତ େହେବ, େଯପରି ଈଶର ସେବସବା ହୁଅନି।

29ମୃତମାନଙ ଉତାନ ନ େହେଲ, େଯଉଁମାେନ ମୃତମାନଙ ନିମେନ ବାପିଜିତ

ହୁଅନି, େସମାେନ କଅଣ କରିେବ? ଯଦି ମୃତମାେନ ଆେଦୗ ଉତିତ ନ

ହୁଅନି, େତେବ େସମାନଙ ନିମେନ େସମାେନ କାହକି ବାପିଜିତ ହୁଅନି? 30

ଆେମମାେନ ମ କାହକି ପେତ କ ଦଣେର ବିପଦର ସମୁଖୀନ େହଉ?

31 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ତୁମମାନଙ

ବିଷୟେର ମଁୁ େଯଉଁ ଦପ କରିଥାଏ, େସଥର ଶପଥ କରି କହୁଅଛି, ମଁୁ ପତିଦିନ

ମୃତୁ େଭାଗ କରୁଅଛି। 32 ଯଦି େଲାକାଚାର ଅନୁସାେର ମଁୁ ଏଫସେର ବନ 

ପଶୁମାନଙ ସଦୃଶ େଲାକମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କରିଅଛି, େତେବ େସଥେର
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େମାହର ଲାଭ କଅଣ? ଯଦି ମୃତମାେନ ଉତିତ ନ ହୁଅନି, େତେବ େଯପରି

ପବିତ ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “ଆସ, ଆେମମାେନ େଭାଜନପାନ କରୁ, କାରଣ

କାଲ ଆେମମାେନ ମରିବା।” 33 ଭାନ ନ ହୁଅ, କୁସଂସଗ ଶିଷାଚାର ନଷ

କେର। 34ଯଥାଥ ରୂେପ ଜାଗତ ହୁଅ, ପାପ ନ କର; କାରଣ କାହାରି କାହାରି

ଈଶରଙ ବିଷୟେର ାନ ନାହ; ମଁୁ ତୁମମାନଙ ଲଜା ନିମେନ ଏହି କଥା

କହୁଅଛି। 35କିନୁ େକହି କହିବ, ମୃତମାେନ କିପରି ଉତିତ ହୁଅନି? କି ପକାର

ଶରୀରେର େସମାେନ ଆସନି? 36 େହ ନିେବାଧ, ତୁେମ ନିେଜ ଯାହା ବୁଣ,

ତାହା ନ ମେଲ ସଜୀବ ହୁଏ ନାହ, 37ଆଉ, ଯାହା ତୁେମ ବୁଣ, ତାହା ଶରୀର

ନୁେହଁ ଯାହା ଉତନ େହବ, କିନୁ ତାହା େକବଳ ଦାନାମାତ ଅେଟ, ତାହା ଗହମ

େହଉ ବା ଅନ େକୗଣସି ଶସ େହଉ। 38 କିନୁ ଈଶର ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର

ତାହାକୁ ଶରୀର ଦିଅନି, ଆଉ ସମସ ବୀଜ ମ ରୁ ପେତ କକୁ ତାହାର ନିଜ

ଶରୀର େଦଇଥାଆନି। 39 ସମସ ଶରୀର ଏକପକାର ଶରୀର ନୁେହଁ, ମାତ

ମନୁଷ ମାନଙ ଏକପକାର ଶରୀର, ପଶୁମାନଙର ଅନ ପକାର ଶରୀର,

ପୁଣି, ପକୀମାନଙର ଆଉ ଏକପକାର ଶରୀର ଓ ମତ ମାନଙର ଅନ

ପକାର ଶରୀର। 40ଆକାଶସ ଶରୀର ଅଛି, ପୃଥବୀସ ଶରୀର ମ ଅଛି,

କିନୁ ଆକାଶସ ଶରୀରର ଏକପକାର େତଜ, ଆଉ ପୃଥବୀସ ଶରୀରର

ଅନ ପକାର େତଜ। 41 ସୂଯ ର ଏକପକାର େତଜ, ଚନର ଅନ ପକାର

େତଜ ଓ ନକତମାଳାର ଅନ ପକାର େତଜ କାରଣ େତଜେର େଗାଟିଏ

ନକତ ଅନ ନକତଠାରୁ ଭନ। 42ମୃତମାନଙର ପୁନରୁତାନ ମ େସହି

ପକାର। କୟେର ବୁଣାଯାଏ, ଅକୟ େହାଇ ଉତିତ ହୁଏ; 43 ଅନାଦରେର

ବୁଣାଯାଏ, େଗୗରବାନିତ େହାଇ ଉତିତ ହୁଏ; ଦୁବଳତାେର ବୁଣାଯାଏ, ଶକି

ଦାରା ଉତିତ ହୁଏ; 44 ପାକୃତିକ ଶରୀର ବୁଣାଯାଏ, ଆତିକ ଶରୀର ଉତିତ

ହୁଏ। ଯଦି ପାକୃତିକ ଶରୀର ଅଛି, େତେବ ଆତିକ ଶରୀରସୁଦା ଅଛି। 45

ଏହିପରି ଶାସେର ମ େଲଖାଅଛି, ପଥମ ମନୁଷ ଆଦମ ଜୀବିତ ପାଣୀ

େହେଲ େଶଷ ଆଦମ ଜୀବନଦାୟକ ଆତା େହେଲ। 46 ମାତ ଯାହା ଆତିକ,

ତାହା ପଥମ ନୁେହଁ, କିନୁ ଯାହା ପାକୃତିକ, ତାହା ପଥମ, ପେର ଆତିକ।

47 ପଥମ ମନୁଷ ପାଥବ, ମୃତିକାେର ନିମତ, ଦିତୀୟ ମନୁଷ ସଗରୁ

ଆଗତ। 48 େଯଉଁମାେନ ମୃତିକାେର ନିମତ, େସମାେନ ମୃତିକାେର ନିମତ

େସହି ମନୁଷ ତୁଲ , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ସଗୀୟ, େସମାେନ ସଗରୁ ଆଗତ
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େସହି ବ କି ତୁଲ । 49 ଆଉ, ଆେମମାେନ େଯପରି ମୃତିକାେର ନିମତ

େସହି ମନୁଷ ର ପତିମୂତ ଧାରଣ କରିଅଛୁ, େସପରି େସହି ସଗୀୟ ବ କିଙ

ପତିମୂତ ମ ଧାରଣ କରିବା। 50 େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ

ମାଂସ ଈଶରଙ ରାଜ ଅଧକାର କରିପାେର ନାହ, କିମା କୟ ଅକୟତାକୁ

ଅଧକାର କେର ନାହ। 51 େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ ନିଗୂଢ଼ କଥା

କହୁଅଛି, ଆେମମାେନ ସମେସ ମହାନିଦାପାପ େହବା ନାହ, 52କିନୁ ଏକ

ମୁହୂତେର, ଚକୁର ପଲକେର, େଶଷ ତୂରୀଧନୀେର ଆେମମାେନ ସମେସ

ପରିବତତ େହବା; କାରଣ ତୂରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାେନ ଅକୟ େହାଇ

ଉତିତ େହେବ, ପୁଣି, ଆେମମାେନ ପରିବତତ େହବା। 53 କାରଣ ଏହି

କୟ ଶରୀରକୁ ଅକୟତାରୂପ ବସ ପରିଧାନ କରିବାକୁ େହବ, ଆଉ ଏହି

ମତ ଶରୀରକୁ ଅମରତାରୂପ ବସ ପରିଧାନ କରିବାକୁ େହବ। 54 କିନୁ

ଏହି କୟ ଶରୀର ଅକୟରୂପ ବସ ଓ ଏହି ମତ ଶରୀର ଅମରତାରୂପ ବସ

ପରିଧାନ କଲା ଉତାେର ଶାସେର ଏହି ଲଖତ ବାକ ସଫଳ େହବ, 55

“ଜୟ ମୃତୁ କୁ ଗାସ କରିଅଛି।” “େର ମୃତୁ , କାହ େତାର ଜୟ? େର ମୃତୁ ,

କାହ େତାର ନାହୁଡ଼?” (Hadēs g86) 56 ମୃତୁ ର ନାହୁଡ଼ ପାପ, ଆଉ ପାପର

ବଳ େମାଶାଙ ବ ବସା; 57 କିନୁ େଯଉଁ ଈଶର ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ଜୟ ପଦାନ କରନି, ତାହାଙର ଧନ ବାଦ େହଉ।

58 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପିୟ ଭାଇମାେନ, ପଭୁଙ େସବାେର ତୁମମାନଙ

ପରିଶମ ନିଷଳ ନୁେହଁ, ଏହା ଜାଣି ପଭୁଙ କାଯ େର ସୁସିର ଓ ଅଟଳ ରହି

ସବଦା ଅଧକରୁ ଅଧକତର ଯତବାନ ହୁଅ।

16ସାଧୁମାନଙ ନିମେନ ଦାନ ସଂଗହ ସମନେର େଯପରି ମଁୁ ଗାଲାତୀୟ

ମଣଳୀସମୂହକୁ ଆେଦଶ େଦଇଅଛି, ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି କର।

2 ମଁୁ ଗେଲ େଯପରି ଦାନ ସଂଗହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହ, ଏଥନିମେନ

ସପାହର ପଥମ ଦିନେର ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁବିଧା

ଅନୁସାେର ନିଜ ନିଜ ନିକଟେର କିଛି କିଛି ସଞୟ କରି ରଖ। 3 ଆଉ,

ମଁୁ ଉପସିତ େହେଲ ତୁେମମାେନ େଯଉଁମାନଙୁ େଯାଗ ମେନ କରିବ, ମଁୁ

େସମାନଙୁ ପତ େଦଇ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ତୁମମାନଙ ଦାନ େଘନିଯିବା

ନିମେନ େପରଣ କରିବି; 4 ପୁଣି, ଯଦି େମାହର ମ ଯିବାର ଉପଯୁକ ହୁଏ,

େତେବ େସମାେନ େମାʼ ସାଙେର ଯିେବ। 5କିନୁ ମଁୁ ମାକିଦନିଆ ଅଞଳ େଦଇ
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ଯାତା କରିବା ପେର ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବି; େଯଣୁ ମଁୁ ମାକିଦନିଆ େଦଇ

ଯିବି, 6ଆଉ, େହାଇପାେର ତୁମମାନଙ ସାଙେର କିଛି ସମୟ ରହିବି, କିମା

ଶୀତକାଳ ମ ଯାପନ କରିବି, େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଯଉଁ ସାନକୁ ଯିବି, େସହି

ସାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁେମମାେନ େମାେତ ବାଟ ବଳାଇେଦବ। 7କାରଣ ଏଥର

ବାଟେର ଯିବା ସମୟେର ତୁମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ମଁୁ ଇଚା

କରୁ ନାହ, େଯଣୁ ପଭୁ ଅନୁମତି େଦେଲ ତୁମମାନଙ ସାଙେର କିଛି କାଳ

ରହିବାକୁ ଆଶା କରୁଅଛି। 8 କିନୁ ମଁୁ େପଣିକଷ ପଯ ନ ଏଫସେର ରହିବି;

9 କାରଣ ଫଳପଦ କାଯ ନିମେନ େମାʼ ପାଇଁ ପଶସ ଦାର ଉନୁକ ରହିଅଛି,

ବିପକମାେନ ମ ଅେନକ ଅଛନି। 10ଯଦି ତୀମଥ ଯାଆନି, େତେବ େଯପରି

ନିଭୟେର ତୁମମାନଙ ମ େର ରୁହନି, େସ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କର,

କାରଣ ମଁୁ େଯପରି, େସ ମ େସହିପରି ପଭୁଙ କାଯ କରନି, 11 ଏଣୁ େକହି

ତାହାଙୁ ତୁଚ ାନ ନ କରୁ। କିନୁ େସ େଯପରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରନି,

ଏଥପାଇଁ ତାହାଙୁ ଶାନିେର ବାଟ ବଳାଇଦିଅ; କାରଣ େସ ଭାଇମାନଙ ସହିତ

ଆସିେବ େବାଲ ମଁୁ ଅେପକାେର ଅଛି। 12କିନୁ ଭାତା ଆପଲଙ ସମନେର

କହୁଅଛି, ଭାଇମାନଙ ସହିତ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଁୁ ତାହାଙୁ

ବହୁତ ଅନୁେରାଧ କଲ, କିନୁ ଏେବ ଯିବାକୁ ତାଙର ଆେଦୗ ଇଚା ନାହ, ମାତ

ସୁେଯାଗ ପାଇେଲ େସ ଯିେବ। 13 ତୁେମମାେନ ଜାଗତ ରହି ବିଶାସେର ସିର

େହାଇଥାଅ, ସାହସିକ େହାଇ ବଳବାନ ହୁଅ। 14 ତୁମମାନଙର ସମସ କମ

େପମେର ସାଧତ େହଉ। 15 େହ ଭାଇମାେନ, ସିଫାନଙ ପରିଜନବଗ େଯ

ଆଖାୟା ଅଞଳର ପଥମ ମନପରିବତନ କରିଥବା ସରୂପ; ପୁଣି, ସାଧୁମାନଙ

େସବାେର ବତୀ େହାଇଅଛନି, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ; 16 ଏହି ପକାର

େଲାକମାନଙର, ପୁଣି, ପେତ କ ସହକମୀ ଓ ପରିଶମୀ େଲାକଙର ବଶୀଭୂତ

ହୁଅ, ତୁମମାନଙୁ ଏହି ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି। 17 ସିଫାନା, ଫତୂନାତ ଓ

ଆଖାୟିକଙ ଆଗମନେର ମଁୁ ଆନନ କରୁଅଛି, କାରଣ ତୁମମାନଙ ଅନୁପସିତ

େହତୁ େମାହର େଯଉଁ ଅଭାବ ଥଲା, ତାହା େସମାେନ ପୂରଣ କରିଅଛନି, 18

େଯଣୁ େସମାେନ େମାହର ଓ ତୁମମାନଙ ଆତାକୁ ସଞୀବିତ କରିଅଛନି;

ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ ଏହି ପକାର େଲାକମାନଙୁ େଯାଗ ଜାଣି ମାନ କର।

19 ଏସିଆର ମଣଳୀସମୂହ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। ଆକିଲା ଓ

ପୀସା େସମାନଙ ଗୃହସିତ ମଣଳୀ ସହିତ ପଭୁଙଠାେର ତୁମମାନଙୁ ନମସାର
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ଜଣାଉଅଛନି। 20ଭାଇମାେନ ସମେସ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି।

ପବିତ ଚୁମନ େଦଇ ପରସରକୁ ନମସାର କର। 21 ମଁୁ ପାଉଲ ନିଜ ହାତେର

େଲଖ ନମସାର ଜଣାଉଅଛି। 22 ଯଦି େକହି ପଭୁଙୁ େପମ ନ କେର, େତେବ

େସ ଶାପଗସ େହଉ। 23 ମାରାନାଥା। ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ

ସହବତୀ େହଉ; 24 ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର େମାହର େପମ ତୁମ ସମସଙ

ସହବତୀ।
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କରିନୀୟଙ ପତି ଦିତୀୟ ପତ
1ପାଉଲ, ଈଶରଙ ଇଚାେର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର ଜେଣ େପରିତ, ଆଉ

ଭାତା ତୀମଥ, କରିନ ସହରେର ଥବା ଈଶରଙ ମଣଳୀ, ପୁଣି, ସମୁଦାୟ

ଆଖାୟାେର ଥବା ସମସ ସାଧୁଙ ନିକଟକୁ ପତ; 2ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର

ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ।

3ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଈଶର ଓ ପିତା ଧନ , େସ ଦୟାମୟ

ପିତା ଓ ସମସ ସାନନାଦାତା ଈଶର; 4ଈଶରଙ ଦାରା େଯଉଁ ସାନନାେର

ଆେମମାେନ ସାନନାପାପ େହଉଅଛୁ, େସହି ସାନନା ଦାରା େଯପରି ସମସ

ପକାର େକଶ େଭାଗୁଥବା େଲାକମାନଙୁ ସାନନା େଦଇପାରୁ, ଏଥପାଇଁ େସ

ଆମମାନଙ ସମସ େକଶେର ଆମମାନଙୁ ସାନନା ପଦାନ କରନି। 5 କାରଣ

ଖୀଷଙ ସକାେଶ ଆମମାନଙ ଦୁଃଖେଭାଗ େଯପରି ପଚୁର, େସହିପରି

ଖୀଷଙ ଦାରା ଆମମାନଙର ସାନନା ମ ପଚୁର। 6 କିନୁ ଆେମମାେନ

ଦୁଃଖେଭାଗ କେଲ ତାହା ତୁମମାନଙର ସାନନା ଓ ପରିତାଣ ନିମେନ; କିମା

ଆେମମାେନ ସାନନାପାପ େହେଲ ତାହା ତୁମମାନଙର ସାନନା ନିମେନ;

ଆେମମାେନ େଯଉଁ ପକାର ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁ, େସହି ପକାର ଦୁଃଖେଭାଗ

େଧୖଯ ସହିତ ସହ କରିବାେର େସହି ସାନନା କାଯ ସାଧନ କରୁଅଛି। 7

ଆଉ, ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଆମମାନଙ ଭରସା ଅଟଳ, େଯଣୁ ତୁେମମାେନ

େଯପରି ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ, େସହିପରି ମ ସାନନାର େଯ ସହଭାଗୀ

ଅଟ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 8 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ଏସିଆେର

ଆମମାନଙ ଉପେର ଘଟିଥବା େକଶ ସମନେର ତୁେମମାେନ େଯ ଅ ଥାଅ,

ଏହା ଆମମାନଙର ଇଚା ନୁେହଁ; ଆେମମାେନ ଆମମାନଙ ଶକିରୁ ଅତିରିକ

ରୂେପ ଭାରଗସ େହାଇଥଲୁ, ଏପରିକି ଜୀବନର ଆଶା ମ ପରିତ ାଗ

କରିଥଲୁ; 9 ହଁ, ଆେମମାେନ ମୃତୁ େର ସମପତ େହାଇଅଛୁ େବାଲ ନିଜ

ନିଜ ମନେର େବାଧ ପାଇଥଲୁ, େଯପରି ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ଉପେର ନିଭର ନ େଦଇ ବରଂ େଯଉଁ ଈଶର ମୃତମାନଙୁ ଉଠାନି, ତାହାଙ

ଉପେର ନିଭର କରୁ; 10 େସ ଆମମାନଙୁ ଏପରି ଭୟାନକ ମୃତୁ ରୁ ଉଦାର

କେଲ ଓ ଉଦାର କରିେବ, ପୁଣି, େସ େଯ ଭବିଷ ତେର ସୁଦା ଉଦାର

କରିେବ, ତାହାଙଠାେର ଆମମାନଙର ଏହି ଭରସା ଅଛି; 11ତୁେମମାେନ

ମ େଯାଗ େଦଇ ପାଥନାେର ଆମମାନଙର ଉପକାର କରୁଅଛ, େଯପରି
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ଆମମାନଙୁ େଯଉଁ ଅନୁଗହ ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, େସଥନିମେନ ଅେନକଙ

ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ ସକାେଶ ବହୁତ ଧନ ବାଦ ଦିଆଯାଏ। 12ଜଗତେର,

ବିେଶଷତଃ ତୁମମାନଙ ପତି, ଆେମମାେନ ସାଂସାରିକ ାନେର ଆଚରଣ ନ

କରି ବରଂ ଈଶରଙ ଅନୁଗହେର, ତାହାଙ ପବିତ ଓ ସରଳ ଭାବାନୁସାେର

ଆଚରଣ କରିଥଲୁ େବାଲ ଆମମାନଙର ବିେବକ େଯ ସାକ େଦଉଅଛି,

ଏହା ଆମମାନଙ ଦପର ବିଷୟ। 13 କାରଣ ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା ପାଠ

କରି ବୁଝିପାର, େସହିସବୁ ବିନା, ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆଉ

କିଛି େଲଖୁ ନାହଁୁ, 14 ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଦିନେର ତୁେମମାେନ

େଯପକାେର ଆମମାନଙ ଦପର କାରଣ, େସହି ପକାେର ଆେମମାେନ

େଯ ତୁମମାନଙ ଦପର କାରଣ, ଏହା ତୁେମମାେନ େଯପରି ଆମମାନଙ

ବିଷୟେର ଆଂଶିକ ଭାବେର ବୁଝିଅଛ, େସପରି େଶଷ ପଯ ନ ବୁଝୁଥବ

େବାଲ ମଁୁ ଭରସା କରୁଅଛି। 15ଆଉ, ତୁେମମାେନ େଯପରି ଦିତୀୟ ଥର

ଅନୁଗହ ଲାଭ କରିପାର, 16 ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ନିକଟ େଦଇ ମାକିଦନିଆକୁ

ଯାଇ ଓ ପୁନବାର ମାକିଦନିଆରୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମମାନଙ

ସାହାଯ େର ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶକୁ ଯାତା କରିପାେର, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ େସହି

ବିଶାସେର ପଥମେର ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚା କରୁଥଲ। 17

େତେବ ଏହି ପକାର ଇଚା କରିବାେର ମଁୁ କଅଣ ଅସିର ଭାବେର ଆଚରଣ

କରିଥଲ? ଅବା, ମଁୁ ଯାହା ସଙଳ କରିଥାଏ, ତାହା କଅଣ ସାଂସାରିକ

ଭାବେର କରିଥାଏ େଯ, େମାହର କଥା ହଁ ଓ ନା ଉଭୟ ହୁଏ? 18 କିନୁ

ଈଶର ବିଶସ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ ପତି ଆମମାନଙ ବାକ ହଁ ଓ ନା ହୁଏ ନାହ।

19 କାରଣ ଈଶରଙ ପୁତ ଖୀଷ ଯୀଶୁ, େଯ ଆମମାନଙ ଦାରା, ଅଥା , େମାʼ

ଦାରା ଏବଂ ସିଲାନ ଓ ତୀମଥଙ ଦାରା ତୁମମାନଙ ମ େର ପଚାରିତ େହେଲ,

େସ ହଁ ଓ ନା େହାଇ ନାହାନି, ବରଂ ତାହାଙଠାେର ହଁ େହାଇଅଛି। 20 େଯଣୁ

ଈଶରଙର େଯେତ ପତି ା, େସସମସର ହଁ ତାହାଙଠାେର ଅଛି; ଏଥସକାେଶ

ମ ତାହାଙ ଦାରା ଈଶରଙ େଗୗରବ ଉେଦଶ େର ଆେମମାେନ ଆେମ

କହିଥାଉ। 21 ପୁଣି, େଯ ଆମମାନଙୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଖୀଷଙଠାେର ସିର

କରନି, ପୁଣି, ଆମମାନଙୁ ଅଭେଷକ କରିଅଛନି, େସ ଈଶର; 22 େସ ମ

ଆମମାନଙୁ ମୁଦାଙିତ କରିଅଛନି ଓ ଆମମାନଙ ହୃଦୟେର ପବିତ ଆତାଙୁ

ବଇନା ସରୂେପ ଦାନ କରିଅଛନି। 23କିନୁ ମଁୁ ଈଶରଙୁ ସାକୀ ମାନି େମାʼ
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ପାଣର ଶପଥ କରୁଅଛି େଯ, ତୁମମାନଙ ପତି ଦୟା ବହି ମଁୁ କରିନ ସହରକୁ

ପୁନବାର ଯାଇ ନାହ। 24 ତୁମମାନଙ ବିଶାସ ଉପେର େଯ ଆମମାନଙର

ପଭୁତ ଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ବରଂ ତୁମମାନଙର ଆନନ ନିମେନ ତୁମମାନଙର

ସହକମୀ ଅଟୁ େଯଣୁ ବିଶାସେର ତୁେମମାେନ ସିର େହାଇ ରହିଅଛ।

2ମାତ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େମାହର ଯିବା େଯପରି ପୁନବାର ଦୁଃଖଜନକ

ନ ହୁଏ, ଏହା ମଁୁ ମନେର ସିର କଲ। 2 େଯଣୁ ମଁୁ ଯଦି ତୁମମାନଙୁ ଦୁଃଖ

ଦିଏ, େତେବ ଯାହାକୁ ମଁୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ େମାେତ

ଆନନ େଦବ? 3 ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙଠାରୁ େମାହର ଆନନ ପାଇବା ଉଚିତ,

େସମାନଙଠାରୁ ମଁୁ ଆସି େଯପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଏହି

କଥା େଲଖଥଲ, େଯଣୁ େମାହର ଆନନେର େଯ ତୁମମାନଙର ଆନନ,

ଏହା ତୁମ ସମସଙ ବିଷୟେର େମାହର ବିଶାସ। 4କାରଣ ବହୁତ େକଶ

ଓ ହୃଦୟର େବଦନାେର ବହୁଅଶୁପାତ ସହିତ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଲଖଥଲ

େଯପରି ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖତ ହୁଅ, ଏପରି ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମମାନଙ ପତି

େମାହର େଯ ଅଧକ ପଚୁର େପମ ଅଛି, ଏହା େଯପରି ତୁେମମାେନ ାତ

ହୁଅ। 5 କିନୁ ଯଦି େକହି ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି, େସ େମାେତ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହ,

ମାତ େକେତକ ପରିମାଣେର (ମଁୁ ଅଧକ କଠିନ େହବାକୁ ଇଚା କରୁ ନାହ)

ତୁମ ସମସଙୁ ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି। 6 ଅଧକାଂଶଙ ଦାରା ଏପରି େଲାକ େଯଉଁ

ଶାସି ପାଇଅଛି, ତାହା ପକେର ତାହା ଯେଥଷ; 7 ଏଣୁ କାେଳ ଏପରି େଲାକ

ଅତିରିକ ଦୁଃଖେର ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ତାହାକୁ ବରଂ କମା କର

ଓ ସାନନା ଦିଅ। 8 ଅତଏବ, ତାହା ପତି େପମ ବ ବହାର ସାପନ କରିବାକୁ

ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି। 9 କାରଣ ତୁେମମାେନ ସମସ ବିଷୟେର

େଯ ବା ଅଟ, ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର େସଥର ପମାଣ େଯପରି ମଁୁ ପାଏ,

ଏହି ଉେଦଶ େର ମ େଲଖଥଲ। 10 କିନୁ ତୁେମମାେନ ଯାହାର କିଛି କମା

କର, ମଁୁ ମ ତାହାକୁ କମା କେର; କାରଣ ମଁୁ ଯଦି କିଛି କମା କରିଅଛି,

େତେବ ଯାହା କମା କରିଅଛି, ତାହା ଖୀଷଙ ସାକାତେର ତୁମମାନଙ ସକାେଶ

କମା କରିଅଛି, 11 େଯପରି ଶୟତାନ ଆମମାନଙର ଅପକାର କରିବାକୁ

ସୁେଯାଗପାପ ନ ହୁଏ। କାରଣ ଆେମମାେନ ତାହାର ସମସ ଦୁଷ କଳନା

ସମନେର ଅ େନାହଁୁ। 12 ପୁଣି, ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବା

ପାଇଁ ମଁୁ େତାୟାକୁ ଆସିଲା ଉତାେର ପଭୁଙ କାଯ ନିମେନ ସୁେଯାଗରୂପ
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ଦାର ମୁକ େହେଲ େହଁ, 13 େମାହର ଭାଇ ତୀତସଙୁ ନ େଦଖ ଆତାେର

ଶାନି ନ ପାଇବାରୁ େସମାନଙଠାରୁ ବିଦାୟ େଘନି ମାକିଦନିଆକୁ ପସାନ

କଲ। 14କିନୁ ଈଶରଙର ଧନ ବାଦ େହଉ, େସ ସବୁେବେଳ ଆମମାନଙୁ

େଘନି ଖୀଷଙଠାେର ବିଜୟ ଯାତା କରୁଅଛନି, ଆଉ ସବୁ ସାନେର ତାହାଙ

ାନରୂପ ସୁବାସ ଆମମାନଙ ଦାରା ପକାଶ କରୁଅଛନି, 15 କାରଣ ପରିତାଣ

ପାଉଥବା ଓ ବିନାଶ େହଉଥବା େଲାକମାନଙ ମ େର ଆେମମାେନ ଈଶରଙ

ଦୃଷିେର ଖୀଷଙର ସୁଗନ ସରୂପ, 16ଏକ ପକର େଲାକଙ ପତି ମୃତୁ ଦାୟକ

ଓ ଅନ ପକେର େଲାକଙ ପତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସରୂପ। ଆଉ ଏହି

ସମସ ନିମେନ କିଏ ସମଥ? 17 େସହି ଅେନକ େଲାକ େଯପରି ଈଶରଙ

ବାକ ବିକୃତ କରନି, ଆେମମାେନ ତ େସମାନଙ ପରି କରୁ ନାହଁୁ, କିନୁ

ସରଳ ଭାବେର ଈଶରଙ ଆେଦଶକେମ ତାହାଙ ସାକାତେର ଆେମମାେନ

ଖୀଷଙଠାେର ଥାଇ କଥା କହୁଅଛୁ।

3ଆେମମାେନ କି ପୁନବାର ଆତପଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ କରୁଅଛୁ? କିମା

କାହାରି କାହାରି ପରି କଅଣ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ବା ତୁମମାନଙ ନିକଟରୁ

ଆମମାନଙର ପଶଂସାପତ ଆବଶ କ? 2 ତୁେମମାେନ ତ ଆମମାନଙ

ହୃଦୟେର ଲଖତ ଏବଂ ସମସ େଲାକଙ ାତ ଓ ପଠିତ ଆମମାନଙ

ପତସରୂପ; 3 ପୁଣି, ତୁେମମାେନ େଯ ଆମମାନଙ େସବାେର ଲଖତ

ଖୀଷଙ ପତସରୂପ, ଏହା ପକାଶ ପାଉଅଛି; ତାହା କାଳିେର ଲଖତ

ନୁେହଁ, ମାତ ଜୀବନ ଈଶରଙ ଆତାଙ ଦାରା ଲଖତ, ପସରଫଳକେର

ନୁେହଁ, ମାତ ମାଂସମୟ ହୃଦୟରୂପ ଫଳକେର। 4ଆଉ, ଖୀଷଙ ଦାରା

ଈଶରଙ ଉପେର ନିଭର ରଖ ଆମମାନଙର ଏହି ପକାର ବିଶାସ ଅଛି।

5 ଆେମମାେନ େଯ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଉଦାବନ କରିବାକୁ ସମଥ, ଏପରି

ନୁେହଁ, ମାତ ଆମମାନଙର ସାମଥ ଈଶରଙଠାରୁ; 6 େସ ତ ଆମମାନଙୁ

ଅକରର େସବକ କରି ନାହାନି, ମାତ ପବିତ ଆତାଙ, ଅଥା ନୂତନ ନିୟମର

େସବକ େହବାକୁ ସାମଥ େଦଇଅଛନି; କାରଣ ଅକର ମୃତୁ ଦାୟକ, ମାତ

ପବିତ ଆତା ଜୀବନଦାୟକ; 7 ଆଉ, ଯଦି ଅକରେର ପସର ଉପେର

େଖାଦିତ ମୃତୁ ଦାୟକ ବ ବସାର େସବାକାଯ ଏପରି େଗୗରବେର ପକାଶିତ

େହାଇଥଲା େଯ, ଇସାଏଲ େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ମୁଖର କଣସାୟୀ େତଜ

ସକାେଶ ତାହାଙ ମୁଖପତି ସିର ଦୃଷିେର ଚାହ ପାରିେଲ ନାହ, 8 େତେବ
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ଆତିକ େସବାକାଯ େକେତ ଅଧକ େଗୗରବଯୁକ ନ େହବ? 9 କାରଣ ଯଦି

ଦଣା ାର େସବାକାଯ େଗୗରବଯୁକ, େତେବ ଧାମକତାର େସବାକାଯ ବରଂ

ଆହୁରି ଅଧକ େଗୗରବଯୁକ। 10 େଯଣୁ ଯାହା େଗୗରବଯୁକ େହାଇଥଲା,

ତାହା େସଥରୁ ଅତି ଅଧକ େଗୗରବଯୁକ ବିଷୟର ତୁଳନାେର େଗୗରବବିହୀନ

େହାଇଅଛି। 11 କାରଣ ଯଦି କଣସାୟୀ ବିଷୟ େଗୗରବଯୁକ େହଲା, େତେବ

ଚିରସାୟୀ ବିଷୟ ଆହୁରି ଅଧକ େଗୗରବେର ଅବସିତ। 12 ଅତଏବ, ଏହି

ପକାର ଭରସା ପାପ େହାଇ ଆେମମାେନ ଅତି ସାହସିକ ଅଟୁ, 13ଆଉ,

ଇସାଏଲ ସନାନମାେନ େଯପରି େସହି କଣସାୟୀ େଗୗରବ େଲାପ ପାଉଥବା

ଦୃଶ ପତି ସିରଦୃଷି ନ କରନି, େସଥପାଇଁ େମାଶା େଯପକାେର ଆପଣା

ମୁଖେର ଆବରଣ େଦଉଥେଲ, ଆେମମାେନ େସପକାର କରୁନାହଁୁ। 14

କିନୁ େସମାନଙର ାନଚକୁ ଜଡ଼ୀଭୂତ େହାଇଅଛି, କାରଣ ଆଜି ପଯ ନ

ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ ସମୟେର େସହି ଆବରଣ ପୂବ ପରି ରହିଅଛି, ଆଉ

ଖୀଷଙଠାେର େସହି ଆବରଣର େଯ େଲାପ େହଉଅଛି, ଏହା ପକାଶ ପାଉ

ନାହ। 15 ମାତ ଆଜି ପଯ ନ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଠ କରାଯିବା ସମୟେର

େସମାନଙ ହୃଦୟ ଆବରଣେର ଆଚାଦିତ ଥାଏ, 16 କିନୁ ପଭୁଙ ପତି

େଫରିେଲ େସହି ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୁଏ। 17ପଭୁ ଆତା ଅଟନି; ଆଉ

େଯଉଁଠାେର ପଭୁଙ ଆତା େସଠାେର ସାଧୀନତା। 18 କିନୁ ଆେମମାେନ

ସମେସ ଅନାଚାଦିତ ମୁଖେର ଦପଣେର େଦଖବା ପରି ପଭୁଙ େଗୗରବ

େଦଖୁ େଦଖୁ େଗୗରବଯୁକ ଅବସାରୁ ଅଧକ େଗୗରବଯୁକ ଅବସା ପାପ େହାଇ

ତାହାଙ ପତିମୂତେର ପରିବତତ େହଉଅଛୁ; େଯଣୁ ପଭୁ ଯିଏ ଆତା ଅଟନି,

ତାହାଙଠାରୁ ଏହିସବୁ େହଉଅଛି।

4ଅତଏବ, ଆେମମାେନ ଦୟା ପାପ େହାଇ ଏହି େସବକପଦ ପାଇବାରୁ

ସାହସବିହୀନ େନାହଁୁ, 2ମାତ ଆେମମାେନ ଲଜାଜନକ ଗୁପ ବିଷୟସବୁ

ପରିତ ାଗ କରିଅଛୁ; ଏଣୁ ଆେମମାେନ ଧୂତତାେର ଆଚରଣ କରୁ ନାହଁୁ

ଅବା ଈଶରଙ ବାକ ଛଳେର ବ ବହାର କରୁ ନାହଁୁ, କିନୁ ସତ ପକାଶ

ଦାରା ଈଶରଙ ସାକାତେର ପେତ କ ମନୁଷ ର ବିେବକ ନିକଟେର ଆପଣା

ଆପଣାକୁ େଯାଗ େଦଖାଉଅଛ। 3କିନୁ ଯଦ ପି ଆମମାନଙ ସୁସମାଚାର

ଆଚାଦିତ ଥାଏ, ତାହା ବିନାଶପାପମାନଙ ପକେର ଆଚାଦିତ; 4 ଈଶରଙ

ପତିମୂତ େଯ ଖୀଷ ତାହାଙ େଗୗରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆେଲାକ େଯପରି
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ଏହି ପକାର େଲାକଙ ପତି ପକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ଏହି ଜଗ ପତି

ଅବିଶାସୀମାନଙର ାନଚକୁ ଅନ କରିଅଛି। (aiōn g165) 5 କାରଣ

ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପଚାର କରୁ ନାହଁୁ, ମାତ ଖୀଷ ଯୀଶୁ େଯ

ପଭୁ, ପୁଣି, ଯୀଶୁଙ ସକାେଶ ଆେମମାେନ େଯ ତୁମମାନଙର େସବକ,

ଏହା ପଚାର କରୁ। 6 େଯଣୁ ଅନକାରରୁ ଦୀପି ପକାଶ ପାଉ େବାଲ

ଆ ା େଦଇଥେଲ େଯଉଁ ଈଶର, େସ ଖୀଷଙ ମୁଖେର ପକାଶିତ ଈଶରଙ

େଗୗରବମୟ ାନର ଆେଲାକ େଦଖାଇବା ନିମେନ ଆମମାନଙ ହୃଦୟେର

ଆେଲାକ ପକାଶ କରିଅଛନି। 7 ମାତ ମହାଶକି େଯ ଈଶରଙର, ପୁଣି,

ତାହା େଯ ଆମମାନଙଠାରୁ ଉତନ ନୁେହଁ, ଏହା େଯପରି ପକାଶ ପାଏ,

ଏଥନିମେନଆେମମାେନ ଏହି ଧନ ମୃତିକା ପାତେର ପାଇଅଛୁ; 8ଆେମମାେନ

ସବପକାେର େକଶେଭାଗ କରୁଅଛୁ, ତଥାପି ଅବରୁଦ େନାହଁୁ; ହତବୁଦି

େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ନିରାଶ େନାହଁୁ; 9 ତାଡ଼ନା ପାପ େହଉଅଛୁ, ତଥାପି

ପରିତ କ େନାହଁୁ; ଅଧଃପତିତ େହଉଅଛୁ, ତଥାପି ବିନଷ େନାହଁୁ; 10

ଆେମମାେନ ସବଦା ଯୀଶୁଙ ମୃତୁ େଭାଗ ଶରୀରେର ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ,

େଯପରି ଯୀଶୁଙ ଜୀବନ ମ ଆମମାନଙ ଶରୀରେର ପକାଶିତ ହୁଏ। 11

କାରଣ ଯୀଶୁଙ ଜୀବନ େଯପରି ଆମମାନଙ ମତ ଶରୀରେର ପକାଶିତ

ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ ଜୀବିତ େହେଲ େହଁ ସବଦା ଯୀଶୁଙ ସକାେଶ

ମୃତୁ ମୁଖେର ସମପତ େହଉଅଛୁ। 12 ଏହି ପକାେର ଆମମାନଙଠାେର

ମୃତୁ , କିନୁ ତୁମମାନଙଠାେର ଜୀବନ କାଯ ସାଧନ କରୁଅଛି। 13 “ମଁୁ

ବିଶାସ କଲ, ଏଣୁ କଥା କହିଲ,” ଶାସେର ଏହି ଲଖତ ବାକ ଅନୁସାେର

େସହି ବିଶାସଜନକ ଆତା ପାଇଥବାରୁ ଆେମମାେନ ମ ବିଶାସ କରୁ, ଏଣୁ

ମ କଥା କହୁ; 14କାରଣ ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, ପଭୁ ଯୀଶୁଙୁ େଯ ଉଠାଇେଲ,

େସ ଆମମାନଙୁ ମ ଯୀଶୁଙ ସହିତ ଉଠାଇେବ ଓ ତାହାଙ ଛାମୁେର

ତୁମମାନଙ ସହିତ ଉପସିତ କରିେବ। 15 େଯଣୁ ସମସ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ

ସକାେଶ େହଉଅଛି, େସହିପରି ଅେନକ େଲାକଙଠାେର ଅନୁଗହ ଅତ ଧକ

ବୃଦି ପାଇ ଈଶରଙ େଗୗରବାେଥ ବହୁଳ ଧନ ବାଦର କାରଣ େହଉ। 16

େତଣୁ ଆେମମାେନ କାନ େହଉ ନାହଁୁ, କିନୁ ଆମମାନଙର ବାହି କ ପୁରୁଷ

କୟ ପାଇେଲ ସୁଦା ଆମମାନଙ ଆନରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ

େହଉଅଛି। 17 କାରଣ ଏହି କଣକାଳସାୟୀ ଲଘୁ େକଶ ଅତ ଧକ ବାହୁଲ
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ରୂେପ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଅନନକାଳସାୟୀ ମହା େଗୗରବ ସାଧନ କରୁଅଛି;

(aiōnios g166) 18 େଯଣୁ ଆେମମାେନ ଦୃଶ ବିଷୟ ପତି ଲକ ନ କରି

ଅଦୃଶ ବିଷୟ ପତି ଲକ କରୁଅଛୁ; କାରଣ ଦୃଶ ବିଷୟ କଣକାଳସାୟୀ,

କିନୁ ଅଦୃଶ ବିଷୟ ଅନନକାଳସାୟୀ। (aiōnios g166)

5କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙର ଏହି ତମୁରୂପ ପାଥବ ଗୃହ ଭାଙିଯାଏ, େତେବ

ଈଶରକୃତ ଅହସନିମତ ଆମମାନଙର ଏକ ଅନନକାଳସାୟୀ ଗୃହ େଯ

ସଗେର ଅଛି, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। (aiōnios g166) 2 େଯଣୁ ଆେମମାେନ

ତ ଆମମାନଙ ସଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସେର ପରିହିତ େହବାକୁ ଏକାନ ଇଚା

କରି ଏହି ଗୃହେର ଥାଉ ଥାଉ ଆତନାଦ କରୁଅଛୁ; 3 ଏହିପରି ପରିହିତ

େହେଲ ଆେମମାେନ ଉଲଗ େଦଖାଯିବା ନାହ। 4 କାରଣ ଆେମମାେନ ଏହି

ତମୁେର ବାସ କରି ଭାରଗସ େହାଇ ଆତନାଦ କରୁଅଛୁ; େଯଣୁ ଆେମମାେନ

େଯ ପରିଚଦ ତ ାଗ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଜୀବନ େଯପରି

ମତ କୁ ଗାସ କେର, ଏଥନିମେନ ଏହି ପରିଚଦ ଉପେର ଅନ ବସ ପରିଧାନ

କରିବାକୁ ଆେମମାେନ ଇଚା କରୁଅଛୁ। 5ଆଉ େଯ ଏଥନିମେନ ଆମମାନଙୁ

ପସୁତ କରିଅଛନି, େସ ଈଶର, େସ ଆମମାନଙୁ ବଇନା ସରୂେପ ପବିତ ଆତା

ମ ଦାନ କରିଅଛନି। 6 ଅତଏବ ଆେମମାେନ ସବଦା ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ

ଏହି ଶରୀରେର େଯପଯ ନ ନିବାସ କରୁଅଛୁ, େସପଯ ନ େଯ ପଭୁଙଠାରୁ

ଦୂରେର ପବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଜାଣୁ। 7 (କାରଣ ଆେମମାେନ ଦୃଶ ବିଷୟ

େଦଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବିଶାସେର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ), 8 ହଁ,

ଆେମମାେନ ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରେର ବାସ କରି ବରଂ

ପଭୁଙ ନିକଟେର ନିବାସ କରିବାେର ଆମମାନଙର ଅଧକ ସେନାଷ। 9 ଏଣୁ

ମ ନିବାସୀ େହଉ ବା ପବାସୀ େହଉ, ତାହାଙ ନିକଟେର ସେନାଷପାତ

େହବା ଆମମାନଙର ଏକାନ ବାସନା। 10 କାରଣ ଭଲ େହଉ ବା ମନ

େହଉ, ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦାରା କୃତ କମାନୁସାେର ଫଳ ପାଇବା

ନିମେନ ଖୀଷଙ ବିଚାରାସନ ଛାମୁେର ଆମ ସମସଙୁ ଉପସିତ େହବାକୁ

େହବ। 11 ଅତଏବ, ପଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ାତ େହବାରୁ ଆେମମାେନ

ମନୁଷ ମାନଙୁ ମଣାଉଅଛୁ, କିନୁ ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ଛାମୁେର ପକାଶିତ

ଅଟୁ ଏବଂ ତୁମମାନଙ ବିେବକ ନିକଟେର ମ େଯ ପକାଶିତ ଅଟୁ, ଏହା ମଁୁ

ଆଶା କେର। 12ଆେମମାେନ ପୁନବାର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଆତପଶଂସା
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କରୁ ନାହଁୁ, କିନୁ େଯଉଁମାେନ ଆନରିକ ବିଷୟେର ଦପ ନ କରି ବାହ

ବିଷୟେର ଦପ କରନି, େସମାନଙୁ େଯପରି ଉତର େଦଇପାରୁ, ଏଥନିମେନ

ଆମମାନଙ ସପକେର ଦପ କରିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ସୁେଯାଗ େଦଉଅଛୁ।

13 େଯଣୁ ଯଦି ଆେମମାେନ ନିେବାଧ, ତାହା ଈଶରଙ ନିମେନ; କିଅବା

ଯଦି ସୁେବାଧ, ତାହା ତୁମମାନଙ ନିମେନ। 14 କାରଣ ଖୀଷଙ େପମ

ଆମମାନଙୁ ବଶେର ରଖ ଚଳାଉଅଛି, େଯଣୁ ଆେମମାେନ ଏହି ବିଚାର

କରିଅଛୁ େଯ, ଜେଣ ସମସଙ ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ କରିଥବାରୁ ସମେସ

ମୃତ େହେଲ; 15ଆଉ େସ ସମସଙ ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, େଯପରି

େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତ, େସମାେନ ଆଉଆପଣା ଆପଣା ନିମେନ ଜୀବନଯାପନ

ନ କରି ବରଂ େଯ େସମାନଙ ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ ଓ ଉତିତ

େହେଲ, ତାହାଙ ନିମେନ ଜୀବନଯାପନ କରନି। 16ଅତଏବ ଆଜିଠାରୁ

ଆେମମାେନ ଶରୀର ଅନୁସାେର କାହାରିକୁ ଜାଣୁ ନାହଁୁ; ଯଦ ପି ଖୀଷଙୁ

ଶରୀର ଅନୁସାେର ଆେମମାେନ ଜାଣିଅଛୁ, ତଥାପି ଏେବ ଆଉ ତାହାଙୁ େସହି

ପକାେର ଜାଣୁ ନାହଁୁ। 17 ଏଣୁ ଯଦି େକହି ଖୀଷଙଠାେର ଅଛି, େତେବ େସ

ନୂତନ ସୃଷି େହାଇଅଛି ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ େଲାପ ପାଇଅଛି, େଦଖ, ନୂତନ

ବିଷୟସବୁ େହାଇଅଛି। 18କିନୁ ସମସ ବିଷୟ ଈଶରଙଠାରୁ େହାଇଅଛି;

େସ ଖୀଷଙ ଦାରା ଆପଣା ସହିତ ଆମମାନଙୁ ସମିଳିତ କରିଅଛନି ଓ େସହି

ସମିଳନର େସବକପଦଆମମାନଙୁ େଦଇଅଛନି; 19 େସହି ସମିଳନର ବାକ

ଏହି, ଈଶର ଖୀଷଙଠାେର ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମିଳିତ କରୁଥେଲ;

େସ ଜଗତବାସୀଙର ଅପରାଧ ଗଣନା ନ କରି େସହି ସମିଳନର ବାକ

ଆମମାନଙ ନିକଟେର ସମପଣ କରିଅଛନି। 20ଅତଏବ, ଈଶରଆମମାନଙ

ଦାରା ଆହାନ କରୁଥବାରୁ ଆେମମାେନ ଖୀଷଙ ପକେର ରାଜଦୂତର କମ

କରୁଅଛୁ; ଖୀଷଙ ପକରୁ ଆେମମାେନ ନିେବଦନ କରୁଅଛୁ, ତୁେମମାେନ

ଈଶରଙ ସହିତ ସମିଳିତ ହୁଅ। 21 ଯାହାଙଠାେର ପାପର େଲଶମାତ

ନ ଥଲା, ତାହାଙୁ େସ ଆମମାନଙ ନିମେନ ପାପ ସରୂପ କେଲ, େଯପରି

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଦାରା ଈଶରଙର ଧାମକତାସରୂପ େହଉ।

6ଆହୁରି ମ ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ପାପି େଯପରି ତୁମମାନଙଠାେର ବୃଥା

ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ତାହାଙ ସହିତ ଏକତ କମ କରୁ କରୁ ଆେମମାେନ

ନିେବଦନ କରୁଅଛୁ। 2 କାରଣ େସ କହନି, “ଆେମ ଅନୁଗହର ସମୟେର
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ତୁମର ପାଥନା ଶବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତାଣର ଦିନେର ଆେମ ତୁମର

ସାହାଯ କଲୁ।” େଦଖ, ଏେବ ମହାଅନୁଗହର ସମୟ; େଦଖ, ଏେବ

ପରିତାଣର ଦିନ। 3 େଯପରି ଆମମାନଙ େସବକପଦ ନିନିତ ନ ହୁଏ,

େସଥପାଇଁ ଆେମମାେନ େକୗଣସି ବିଷୟେର ବାଧା ନ େଦଉ, 4 ବରଂ ବହୁ

େଧୖଯ େର, େକଶେର, ଦୁଦଶାେର, ସଙଟେର, 5 ପହାରେର, କାରାବାସେର,

ବିପବେର, ପରିଶମେର, ଜାଗରଣେର, ଉପବାସେର, 6 ପବିତତାେର,

ାନେର, ଦୀଘସହିଷୁତାେର, େକାମଳଭାବେର, ପବିତ ଆତାଙଠାେର,

ନିଷପଟ େପମେର, 7 ସତ ବାକ େର, ଈଶରଙ ଶକିେର, ଦକିଣ ଓ

ବାମହସେର ଧାମକତାର ଅସଶସ ଦାରା, 8 େଗୗରବ ଓ ଅନାଦର ଦାରା,

ଅଖ ାତି ଓ ସୁଖ ାତି ଦାରା, ପତାରକ ତୁଲ , ଅଥବା ସତ ବାଦୀ, 9ଅପରିଚିତ

ତୁଲ , ଅଥବା ସୁପରିଚିତ, ମୃତକଳ ତୁଲ , ଅଥବା େଦଖ, ଆେମମାେନ

ଜୀବିତ, ଶାସିପାପ ତୁଲ , 10 ଅଥବା ନିହତ େନାହଁୁ, ଦୁଃଖତ ତୁଲ , କିନୁ

ସବଦା ଆନନିତ, ଦୀନହୀନର ତୁଲ , କିନୁ ଅେନକଙ ପତି ଧନଦାୟକ,

ଅକିଞନ ତୁଲ , ଅଥବା ସବାଧକାରୀ; ଏହି ସମସେର ଆେମମାେନ ଈଶରଙ

େସବକ ସଦୃଶ ଆପଣା ଆପଣାକୁ େଯାଗ େବାଲ ପକାଶ କରୁଅଛୁ।

11 େହ କରିନୀୟମାେନ, ତୁମମାନଙ ପତି ଆମମାନଙର ମୁଖ ଉନୁକ

େହାଇଅଛି, ଆମମାନଙ ହୃଦୟ ପଶସ େହାଇଅଛି। 12 ତୁମମାନଙ ପତି

ଆମମାନଙର େସହ ସଙୁଚିତ ନୁେହଁ, କିନୁ ତୁମମାନଙର େସହ ସଙୁଚିତ। 13

ନିଜର ସନାନମାନଙୁ କହିବା ପରି ମଁୁ କହୁଅଛି, ଅନୁରୂପ ପତିଦାନ ନିମେନ

ତୁେମମାେନ ମ ପଶସମନା ହୁଅ। 14 ଅବିଶାସୀମାନଙ ସହିତ ଅସମାନ

ରୂେପ େଯାଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧମ ଓ ଅଧମ ମ େର କି ସହଭାଗିତା?

ଅବା ଅନକାର ସହିତ ଆେଲାକର କି ସହଭାଗିତା? 15 ବିଲୟା ସହିତ

ଖୀଷଙର କି ମିଳନ? କିମା ଅବିଶାସୀ ସହିତ ବିଶାସୀର କି ଅଂଶ? 16

ପତିମା ସହିତ ଈଶରଙ ମନିରର କି ସମନ? କାରଣ ଆେମମାେନ ଜୀବିତ

ଈଶରଙ ମନିର ଅଟୁ, େଯପରି ଈଶର କହିଅଛନି, “ଆେମ େସମାନଙ

ମ େର ବାସ କରିବା, ଆଉ େସମାନଙ ମ େର ଭମଣ କରିବା; ଆେମ

େସମାନଙ ଈଶର େହବା, ଆଉ େସମାେନ ଆମର େଲାକ େହେବ।” 17

ଏଣୁ ପଭୁ ଏହା କହନି, “ତୁେମମାେନ େସମାନଙ ମ ରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆଉ

ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ, ଅଶୁଚି ପଦାଥ ସଶ କର ନାହ; ପୁଣି, ଆେମ ତୁମମାନଙୁ
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ଗହଣ କରିବା” 18 “ଆେମ ତୁମମାନଙର ପିତା େହବା, ପୁଣି, ତୁେମମାେନ

ଆମର ପୁତକନ ା େହବ, ଏହା ସବଶକିମାନ ପଭୁ କହନି।”

7ଅତଏବ, େହ ପିୟମାେନ, ଏହି ସମସ ପତି ାପାପ େହବାରୁ ଆସ, ଶରୀର

ଓ ଆତାର ସମସ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରୁ, ପୁଣି, ଈଶରଙୁ

ଭୟ କରି ପବିତତାେର ସିଦ େହଉ। 2 ତୁମମାନଙ ହୃଦୟେର ଆମମାନଙୁ

ସାନ ଦିଅ; ଆେମମାେନ କାହାରି ଅନ ାୟ କରି ନାହଁୁ, କାହାକୁ ନଷ କରି

ନାହଁୁ, କାହାରି କତି କରି ନାହଁୁ। 3 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଦାଷ େଦବା ନିମେନ

ଏହା କହୁ ନାହ; କାରଣ ମଁୁ ପୂବେର କହିଅଛି, ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ

ହୃଦୟେର ଏପରି ସାନ ପାଇଅଛ େଯ, ମେଲ ଆେମମାେନ ଏକତ ମରିବା,

ପୁଣି, ବଞିେଲ ଏକତ ବଞିବା। 4 ତୁମମାନଙଠାେର େମାହର ସମୂଣ ବିଶାସ

ଅଛି, ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର େମାହର ଅତ ନ ଦପ; ମଁୁ ସାନନାେର ପରିପୂଣ,

ଆମମାନଙ ସମସ େକଶେର େମାହର ଆନନ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଅଛି। 5 କାରଣ

ମାକିଦନିଆେର ଉପସିତ େହଲା ଉତାେର ମ ବାହାେର ଯୁଦ ଓ ଭତେର

ଭୟ, ଏହିପରି ସବପକାେର େକଶେଭାଗ କରିବାରୁ ଆମମାନଙ ଶରୀରସୁଦା

ବିଶାମ ପାଇଲା ନାହ। 6 ତଥାପି ଭେଗାତାହମାନଙୁ ସାନନା ଦିଅନି େଯ

ଈଶର, େସ ତୀତସଙ ଆଗମନ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ସାନନା େଦେଲ, 7

ଆଉ, େକବଳ ତାହାଙ ଆଗମନ ଦାରା ନୁେହଁ, କିନୁ େଯଉଁ ସାନନା ଦାରା େସ

ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ସାନନାପାପ େହାଇଥେଲ, ତାହା ଦାରା ମ ସାନନା

େଦେଲ, କାରଣ େସ ତୁମମାନଙ ଉ େଯାଗ, ତୁମମାନଙ ବିଳାପ, େମାʼ

ସପକେର ତୁମମାନଙ ଆଗହ ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇେଲ; େସଥେର ମଁୁ

ଆହୁରି ଅଧକ ଆନନିତ େହଲ। 8 େଯଣୁ େମାହର ପତ ଦାରା ଯଦ ପି ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ଦୁଃଖ େଦଲ, ତଥାପି ମଁୁ େସଥସକାେଶ ଦୁଃଖତ ନୁେହଁ; େସହି

ପତ ତୁମମାନଙୁ ଅଳ କାଳ ନିମେନ ସୁଦା ଦୁଃଖ େଦଇଥବାର େଦଖ ମଁୁ

ଦୁଃଖତ େହାଇଥେଲ ସୁଦା 9 ଏେବ ଆନନ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େଯ

ଦୁଃଖତ େହଲ, େସଥପାଇଁ ନୁେହଁ, ମାତ ତୁମମାନଙର ଦୁଃଖ େଯ ତୁମମାନଙ

ମନପରିବତନର କାରଣ େହଲା, ଏଥପାଇଁ; େଯଣୁ ଆମମାନଙର ଦାରା

ତୁମମାନଙର େଯପରି େକୗଣସି କତି ନ ହୁଏ, େସଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ

ଈଶରଙ ଇଚାନୁସାେର ଦୁଃଖପାପ େହଲ। 10କାରଣ ଈଶରଙ ଇଚାନୁସାେର

େଯଉଁ ଦୁଃଖ, ତାହା ପରିତାଣ ନିମେନ ଏପରି ମନପରିବତନ ଜନାଏ,
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ଯାହା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପେଡ଼ ନାହ; ମାତ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ

ମୃତୁ ଜନାଏ। 11 େଯଣୁ େଦଖ, ଈଶରଙ ଇଚାନୁସାେର ତୁେମମାେନ

ଏହି େଯଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, ତାହା ତୁମମାନଙଠାେର େକେତ ଉତାହ, ହଁ,

େକେତ ଅଭେଯାଗ ଖଣନ, ହଁ, େକେତ ବିରକି, ହଁ, େକେତ ଭୟ, ହଁ େକେତ

ଆଗହ, ହଁ, େକେତ ଉ େଯାଗ, ହଁ, େକେତ ପତିକାର ଜନାଇଅଛି। ଏହି

ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ସମୂଣ ନିେଦାଷ େବାଲ ପମାଣ େଦଇଅଛ। 12 ଏଣୁ

ଯଦ ପି ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଲ, ତଥାପି େଯ ଅନ ାୟ କରିଅଛି,

ବା େଯ ଅନ ାୟ ସହିଅଛି, ତାହା ନିମେନ େଯ େଲଖଲ, ତାହା ନୁେହଁ,

ମାତ ଆମମାନଙ ନିମେନ ତୁମମାନଙ ଆଗହ େଯପରି ଈଶରଙ ଛାମୁେର

ତୁମମାନଙ ମ େର ପକାଶିତ ହୁଏ, େସଥନିମେନ େଲଖଲ। ଅତଏବ,

ଆେମମାେନ ସାନନାପାପ େହାଇଅଛୁ। 13 ପୁଣି, ଆମମାନଙ ସାନନାେର

ଆେମମାେନ ତୀତସଙ ଆନନ େହତୁ ଆହୁରି ଅଧକ ଆନନ କଲୁ, କାରଣ

ତାହାଙ ଆତା ତୁମ ସମସଙ ଦାରା ସଞୀବିତ େହାଇଅଛି। 14 େଯଣୁ ଯଦି

େକୗଣସି ବିଷୟେର ତୀତସଙ ନିକଟେର ତୁମମାନଙ ସମନେର ମଁୁ ଦପ

କରିଅଛି, େତେବ ଲଜିତ େହାଇ ନାହ, ବରଂ େଯପରି ଆେମମାେନ ସମସ

ବିଷୟେର ତୁମମାନଙୁ ସତ କହିଥଲୁ, େସହିପରି ତୀତସଙ ସମୁଖେର

ଆମମାନଙ ଦପ ମ ସତ େବାଲ ଜଣାଯାଇଅଛି। 15ଆଉ, କିପରି ଭୟ ଓ

କମେର ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ଗହଣ କରି ସମେସ ତାଙର ବା େହଲ, ଏହା

ସରଣ କରି ତୁମମାନଙ ପତି ତାହାଙ ଅନରର େସହ ଅଧକ ବୃଦି ପାଇଅଛି।

16 ମଁୁ େଯ ସବ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙଠାେର ପୂଣ ବିଶାସ କରିପାେର,

ଏଥପାଇଁ ଆନନ କରୁଅଛି।

8 େହ ଭାଇମାେନ, ମାକିଦନିଆର ମଣଳୀସମୂହ ମ େର ଈଶରଙ ଦତ

େଯଉଁ ଅନୁଗହ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ

ଜଣାଉଅଛୁ; 2 େସମାେନ ମହା େକଶରୂପ ପରୀକାେର ପଡ଼ିେଲ େହଁ

େସମାନଙର ମହାନନ ଭୀଷଣ ଦରିଦତା ମ େର ସୁଦା ପଚୁରଭାେବ ଅସୀମ

ବଦାନ ତା ଉତନ କରିଅଛି। 3 କାରଣ ମଁୁ ସାକ େଦଉଅଛି େଯ, େସମାନଙ

ଶକି ଅନୁସାେର, ବରଂ େସମାନଙ ଶକିର ଅତିରିକ ଭାବେର େସମାେନ

ଦାନ କେଲ; 4 ସାଧୁମାନଙ େସବାର ସହଭାଗିତାରୂପ ଅନୁଗହପାପ େହବା

ନିମେନ େସମାେନ େସଚାେର ବହୁତ ବିନତି ସହ ଆମମାନଙୁ ନିେବଦନ
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କେଲ; 5 ଏଥେର େସମାେନ େଯ େକବଳ ଆମମାନଙ ଆଶାନୁସାେର କେଲ,

ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଈଶରଙ ଇଚା ଦାରା ଚାଳିତ େହାଇ ପଥେମ ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ପଭୁଙ ନିକଟେର ଏବଂ ଆମମାନଙ ନିକଟେର ସମପଣ କେଲ।

6 ଏଣୁ ତୀତସ ତୁମମାନଙ ମ େର ଏହି ଅନୁଗହ କାଯ େଯଉଁ ପକାେର

ଆରମ କରିଥେଲ, େସହି ପକାେର ତାହା େଯପରି ସମାପ ମ କରନି,

ଏଥନିମେନ ତାହାଙୁ ଉତାହ େଦଲୁ। 7 ଆଉ, ବିଶାସ, ବକାପଣ, ାନ

ଓ ସବପକାର ଉେ ଯାଗ, ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ପତି ଆମମାନଙ େପମର

ପଭାବ, ଏହିପରି ସମସ ବିଷୟ େଯପରି ତୁମମାନଙଠାେର ପଚୁରଭାେବ

େଦଖାଯାଉଅଛି, େସହିପରି ଏହି ଅନୁଗହ କାଯ ମ ତୁମମାନଙଠାେର

ପଚୁରଭାେବ େଦଖାଯାଉ। 8 ମଁୁ ଆେଦଶ େଦଲା ପରି କହୁ ନାହ, ମାତ

ଅନ ମାନଙ ଉେ ଯାଗ ଉେଲଖ କରି ତୁମମାନଙ େପମର ସରଳତା ମ

ସପମାଣ କରିବା ନିମେନ କହୁଅଛି। 9 କାରଣ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ ତୁେମମାେନ ଜାଣ, ତୁେମମାେନ େଯପରି ତାହାଙ ଦରିଦତା

ଦାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ େସ ଧନୀ େହେଲ େହଁ କିପରି ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ଦରିଦ େହେଲ। 10 ଏ ସମନେର େମାହର ମତ ଏହି, ତାହା ତ

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ହିତଜନକ, େଯଣୁ ଗତ ବଷରୁ ତୁେମମାେନ େଯ ପଥମ

କରି କାଯ କରିବାକୁ ଆରମ କଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଏହା କରିବା ନିମେନ

ପଥମେର ଇଚା ସୁଦା କରିଥଲ; 11 ଏେବ େସହି କମ ମ ସମାପ କର,

େଯପରି ଇଚା କରିବାେର େଯପକାର ଆଗହଭାବ ଥଲା, େସହି ପକାେର

ତୁମମାନଙ ଅବସା ପମାେଣ କାଯ ମ ସମାପ େହବ। 12କାରଣ ଯଦି

ଆଗହଭାବ ଥାଏ, େତେବ ତାହା ଜଣକର ଅଭାବାନୁସାେର ସୁଗାହ ନୁେହଁ,

ବରଂ ତାହାର ଯାହା ଅଛି, ତଦନୁସାେର ସୁଗାହ ହୁଏ। 13 େଯଣୁ ଅନ ମାେନ

େଯପରି ସୁଖ ପାଆନି, ଆଉ ତୁେମମାେନ େକଶ ପାଅ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଏହା

କହୁ ନାହ; 14 ମାତ ସାମ ଭାବ େଦଖାଯିବା ନିମେନ ବତମାନ ସମୟେର

ତୁମମାନଙ ପାଚୁଯ ଦାରା େସମାନଙ ଅଭାବ ପୂରଣ େହଉଅଛି, େଯପରି

େସମାନଙ ପାଚୁଯ ମ ତୁମମାନଙ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ, ଆଉ ଏହି

ପକାେର ସାମ ଭାବ େଦଖାଯିବ, 15 ଶାସେର େଯପରି େଲଖାଅଛି, “େଯ

ଅଧକ ସଂଗହ କଲା, ତାହାର ବଳିଲା ନାହ, ଆଉ େଯ ଅଳ ସଂଗହ କଲା,

ତାହାର ଅଭାବ େହଲା ନାହ।” 16 କିନୁ ଈଶରଙର ଧନ ବାଦ େହଉ, େସ
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ତୁମମାନଙ ନିମେନ ତୀତସଙ ହୃଦୟେର ସମାନ ଉେ ଯାଗ ଜନାଇଅଛନି;

17କାରଣ େସ େଯ େକବଳ ଆମମାନଙ ଅନୁେରାଧ ଗହଣ କେଲ, ତାହା

ନୁେହଁ, ମାତ େସ ନିେଜ ଅତ ନ ଉେ ଯାଗୀ େହାଇ େସଚାେର ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନି। 18ପୁଣି, ତାହାଙ ସେଙ ଆେମମାେନ ଆଉ ଜେଣ

ଭାଇଙୁ ପଠାଉଅଛୁ; ସୁସମାଚାର ପଚାର ସମନେର ତାହାଙ ପଶଂସା

ସମୁଦାୟ ମଣଳୀେର ବ ାପିଯାଇଅଛି, 19 େକବଳ ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ େସ ମ

ଆମମାନଙର େସବା ଦାରା ସାଧତ ଏହି ଅନୁଗହ କାଯ ସମନେର ପଭୁଙ

େଗୗରବ ଓ ଆମମାନଙ ଆଗହଭାବ ନିମେନ ଆମମାନଙର ସହଯାତୀ

େହବା ପାଇଁ ମଣଳୀସମୂହ ଦାରା ନିଯୁକ େହାଇଅଛନି; 20ଆମମାନଙ

ଦାରା ସାଧତ ଏହି େସବାସରୂପ ପଚୁର ଦାନ ବିଷୟେର େକହି େଯପରି

ଆମମାନଙୁ େଦାଷୀ ନ କେର, େସଥପାଇଁ ସାବଧାନ େହଉଅଛୁ; 21କାରଣ

େକବଳ ପଭୁଙ ଦୃଷିେର ନୁେହଁ, କିନୁ ମନୁଷ ମାନଙ ଦୃଷିେର ମ ଯାହାସବୁ

ଉତମ, େସହିସବୁ ଆେମମାେନ ବିେବଚନା କରୁ। 22 ପୁଣି, ଆେମମାେନ

ଆମମାନଙର ଆଉ ଜେଣ ଭାଇଙୁ ମ େସମାନଙ ସେଙ ପଠାଉଅଛୁ,

ତାହାଙୁ ଆେମମାେନ ଅେନକ ବିଷୟେର ଅେନକ ଥର ଉେ ଯାଗୀ େବାଲ

ପମାଣ ପାଇଅଛୁ, ପୁଣି, ତୁମମାନଙଠାେର ଦୃଢ଼ ବିଶାସ କରିବାରୁ େସ ଏେବ

ଆହୁରି ଅଧକ ଉେ ଯାଗୀ େହାଇଅଛନି। 23 ତୀତସଙ ବିଷୟେର ଯଦି

େକହି ପଚାେର, େସ େମାହର ସହଭାଗୀ ଓ ତୁମମାନଙ ନିମେନ େମାହର

ସହକମୀ; କିଅବା ଯଦି ଆମମାନଙ ଭାଇମାନଙ ସମନେର ପଚାେର,

େସମାେନ ମଣଳୀସମୂହ ଦାରା େପରିତ, ପୁଣି, ଖୀଷଙ େଗୗରବ ସରୂପ। 24

ଅତଏବ, ତୁମମାନଙ େପମ ଓ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଆମମାନଙ ଦପର

ପମାଣ ମଣଳୀସମୂହର ସମୁଖେର େସମାନଙୁ େଦଖାଅ।

9ପକୃତେର ସାଧୁମାନଙ େସବା ସମନେର ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖବା

େମାʼ ପକେର ବାହୁଲ ମାତ; 2କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙର ଆଗହ ଜାେଣ, ଆଉ

େସ ସମନେର ମାକିଦନିଆ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର

ମଁୁ ଦପ କେର େଯ, ଆଖାୟାର ବିଶାସୀମାେନ ଗତ ବଷରୁ ପସୁତ େହେଲଣି,

ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ଉ େଯାଗ େସମାନଙ ମ ରୁ ଅଧକାଂଶ େଲାକଙୁ ଉତାହିତ

କରିଅଛି। 3 ତଥାପି ମଁୁ ଭାଇମାନଙୁ ପଠାଉଅଛି, େଯପରି ଏ ସମନେର

ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଆମମାନଙ ଦପ ବ ଥ ନ ହୁଏ, ପୁଣି, େମାହର
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କଥାନୁସାେର ତୁେମମାେନ ପସୁତ ହୁଅ, 4 କାେଳ ମାକିଦନିଆର େକୗଣସି

େଲାକ େଯେବ େମାʼ ସାଙେର ଆସି ତୁମମାନଙୁ ଅପସୁତ େଦଖନି, େତେବ

(ତୁମମାନଙ କଥା େତେଣ ଥାଉ) ଆେମମାେନ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶାସ ବିଷୟେର

ଲଜିତ େହବା। 5 ଏଣୁ ତୁମମାନଙର ପୂବରୁ ପତି ା କରିଥବା ଦାନ େଯପରି

କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ େହାଇ ସଚନତାର ବିଷୟ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ପୂବରୁ

େସହି ଦାନସଂଗହର ଆେୟାଜନ କରିବାକୁ ଆେଗ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା

ପାଇଁ ମଁୁ ଭାଇମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରିବାକୁ ଆବଶ କ ମେନ କଲ। 6 କିନୁ

ଏହା ସତ , େଯ ଅଳ ବୁେଣ, େସ ମ ଅଳ କାଟିବ; ଆଉ େଯ ପଚୁର ବୁେଣ,

େସ ମ ପଚୁର କାଟିବ। 7 ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟେର େଯପରି

ସଂକଳ କରିଅଛି, େସହିପରି କରୁ, କୁଣିତ ଭାବେର ନୁେହଁ ଅବା ବା ବାଧକତା

େହତୁରୁ ନୁେହଁ; କାରଣ ଈଶର ହୃଷଚିତଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନି। 8ଆଉ, ସମସ

ବିଷୟ ସବଦା ଯେଥଷ ରୂେପ ପାଇ ତୁେମମାେନ େଯପରି ସମସ ଉତମ କମ

ନିମେନ ଅଧକରୁ ଅଧକତର ଦାନ କରିପାର, ଏଥନିମେନ ଈଶର ତୁମମାନଙୁ

ସବ ପକାର ଅନୁଗହ ପଚୁର ଭାବେର େଦବାକୁ ସମଥ ଅଟନି, 9 େଯପରି

ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “େସ ମୁକ ହସେର ବିତରଣ କରିଅଛି, େସ ଦରିଦମାନଙୁ

ଦାନ େଦଇଅଛି, ତାହାର ଧାମକତା ଅନନକାଳସାୟୀ।” (aiōn g165) 10

ଆଉ, େଯ ବୀଜବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ େଭାଜନ ନିମେନ ଆହାର େଯାଗାନି,

େସ ବୁଣିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ବୀଜ େଯାଗାଇେବ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇେବ,

ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ଧାମକତାର ଫଳ ବୃଦି କରିେବ; 11 ଏହିପରି ତୁେମମାେନ

ସବୁ ବିଷୟେର ଧନୀ େହାଇ ସବ ପକାର ବଦାନ ତା େଦଖାଇପାରିବ, ଆଉ

ତାହା ଆମମାନଙ ଦାରା ଈଶରଙ ଧନ ବାଦର କାରଣ େହବ। 12 କାରଣ

ଏହି ଦାନରୂପ େସବା େଯ େକବଳ ସାଧୁମାନଙର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଅଛି,

ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ତଦାରା ମ ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ବହୁ ଧନ ବାଦ ଉଛୁଳି

ଉଠୁଅଛି, 13 ଅଥା ଏହି େସବା କମର ପମାଣ ପାଇ େଲାେକ ତୁମମାନଙ

ସୀକାର କରୁଥବା ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାର ପତି ବା ତା, ପୁଣି, ସାଧୁମାନଙ ଓ

ସମସଙ ପତି ତୁମମାନଙ ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ସକାେଶ ଈଶରଙ ମହିମା

କୀତନ କରୁଅଛନି, 14ଆଉ, ତୁମମାନଙ ପତି ଈଶରଙ ଅତ ଧକ ଅନୁଗହ

େହତୁ େସମାେନ ମ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରୁ କରୁ ତୁମମାନଙ ପତି
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ଅନୁରକ ଅଟନି। 15ଈଶରଙ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଯାହା ତାହାଙ ଏକମାତ

ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନିମେନ ତାହାଙର ଧନ ବାଦ େହଉ।

10ତୁମମାନଙ ସାକାତେର ତୁମମାନଙ ମ େର ନମ, କିନୁ ଅସାକାତେର

ତୁମମାନଙ ପତି ସାହସିକ େଯ ମଁୁ ପାଉଲ, ମଁୁ ନିେଜ ଖୀଷଙ ମୃଦୁ ଓ

େକାମଳ ଭାବ ସରଣ କରାଇ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କେର; 2 ହଁ, ମଁୁ ପାଥନା

କରୁଅଛି େଯ, ଆେମମାେନ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ

େବାଲ େଯଉଁମାେନ ମେନ କରନି, ଏପରି କାହାରି କାହାରି ବିରୁଦେର ସାହସ

େଦଖାଇବା ନିମେନ ମଁୁ େଯଉଁ ସଂକଳ କରିଅଛି, ଉପସିତ େହାଇ େଯପରି

େମାେତ େସହି ପକାର ସାହସ େଦଖାଇବାକୁ ନ ହୁଏ; 3 କାରଣ ଆେମମାେନ

ଶରୀରେର ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ , କିନୁ ଆେମମାେନ ଶାରୀରିକ

ଭାବେର ଯୁଦ କରୁ ନାହଁୁ, 4 (େଯଣୁ ଆମମାନଙ ଯୁଦର ଅସଶସ ଶାରୀରିକ

ନୁେହଁ, ମାତ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସା କରିବା ନିମେନ ଈଶରଙ ଦୃଷିେର େସହିସବୁ

ଶକିଯୁକ ଅେଟ); 5ଆେମମାେନ ତକବିତକସବୁ ଓ ଈଶରଙ ାନ ବିରୁଦେର

ଉତିତ ସମସ ଉଚ ବିଷୟ ଭୂମିସା କରୁ, ପୁଣି, ପେତ କ କଳନାକୁ ଖୀଷଙ

ବା େହବା ନିମେନ ବନୀ କରୁ, 6 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ

ସମୂଣ ରୂେପ ବା େହବ, େସେତେବେଳ ସମସ ଅବା ତାର ପତିକାର

କରିବା ନିମେନ ଆେମମାେନ ପସୁତ ଅଛୁ। 7 ତୁେମମାେନ ବାହ ବିଷୟସବୁ

େଦଖୁଅଛ। ଯଦି େକହି ଆପଣାକୁ ଖୀଷଙର େବାଲ ବିଶାସ କେର, େତେବ

େସ େଯପରି ଖୀଷଙର, ଆେମମାେନ ମ େଯ େସହିପରି ଖୀଷଙର, ଏହା

େସ ପୁଣି, ଆେପ ବିେବଚନା କରୁ। 8କାରଣ ଆମମାନଙ ଅଧକାର ସମନେର

ମଁୁ କିଛି ଅଧକ ଦପ କେଲ ସୁଦା ଲଜା ପାଇବି ନାହ; ତୁମମାନଙୁ ଭୂମିସା

କରିବା ନିମେନ ପଭୁ ଆମମାନଙୁ ଏହି ଅଧକାର ନ େଦଇ ତୁମମାନଙର

ଗଠନ ନିମେନ େଦଇଅଛନି; 9 େମାହର ପତଗୁଡ଼ିକ ଦାରା ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ଭୟମାତ େଦଖାଉଅଛି େବାଲ େବାଧ ନ େହଉ। 10 କାରଣ େକେତେକ

କହନି, ତାହାର ପତସବୁ ଗୁରୁଭାବପୂଣ ଓ ଶକିଯୁକ, ମାତ ସାକାତେର

ତାହାର ଶରୀର ଦୁବଳ ଓ ତାହାର ବାକ ତୁଚନୀୟ। 11 ଆେମମାେନ

ଅନୁପସିତ ଥବା ସମୟେର ପତ ଦାରା ବାକ େର େଯପରି, ଉପସିତ ଥବା

ସମୟେର କାଯ େର ମ େସହିପରି, ଏହା ଏହିପରି େଲାେକ ବୁଝନୁ। 12

କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଆତପଶଂସା କରନି, େସମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି କାହାରି



କରିନୀୟଙ ପତି ଦିତୀୟ ପତ 2287

ସାଙେର ନିଜର ଗଣନା ବା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆେମମାେନ ସାହସ କରୁ ନାହଁୁ;

କିନୁ େସମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ନିଜ ଦାରା ନିଜର ପରିମାଣ ଓ ନିଜ ସହିତ

ନିଜର ତୁଳନା କରି ନିେବାଧତା ପକାଶ କରନି। 13 କିନୁ ଆେମମାେନ ସୀମା

ଲଙନ କରି ଦପ କରିବୁ ନାହ; ମାତ ତୁେମମାେନ ମ ଆମମାନଙ ସୀମାର

ଅନଭୁକ େହବା ପାଇଁ ଈଶର ଆମମାନଙ ନିମେନ ପରିମାଣ ସରୂେପ େଯଉଁ

ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛନି, େସଥର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଦପ କରିବ। 14

କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ସୀମାର ଅନଭୁକ ନ ଥଲା ପରି ଆେମମାେନ

େଯ ସୀମା ଲଙନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ନୁେହଁ, େଯଣୁ ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରୁ କରୁ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ପଯ ନ ସୁଦା ପଥେମ ଯାଇଥଲୁ; 15

ଆେମମାେନ ପରିମାଣ ଅତିକମ କରି ଅନ ର ପରିଶମ ବିଷୟେର ଦପ କରୁ

ନାହଁୁ, ମାତ ତୁମମାନଙ ବିଶାସର ବୃଦି ସେଙ ସେଙ ଆମମାନଙ ପରିମାଣ

ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ କାଯ ତୁମମାନଙ ଦାରା େଯପରି ଅଧକରୁ ଅଧକତର

ବିସାରିତ େହବ, 16 ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଅନ ର ସୀମା ମ େର ତାହାର କୃତ

କମ ବିଷୟେର ଦପ ନ କରି ତୁମମାନଙ ପରବତୀ ଅଞଳଗୁଡ଼ିକେର େଯପରି

ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିପାରିବା, ଏହା ଭରସା କରୁଅଛୁ। 17 କିନୁ େଯ

ଦପ କେର, େସ ପଭୁଙଠାେର ଦପ କରୁ। 18କାରଣ େଯ ନିଜର ପଶଂସା

କେର, େସ ପରୀକାସିଦ ନୁେହଁ, ମାତ ପଭୁ ଯାହାର ପଶଂସା କରନି, େସ

ପରୀକାସିଦ।

11ତୁେମମାେନ ଯଦି େମାହର ଅଳ ନିେବାଧତା ସହ କରନ! ହଁ,

ତୁେମମାେନ ତ େମାʼ ପତି ସହିଷୁ। 2କାରଣ ଈଶରଙବିଷୟକଉ େଯାଗେର

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଉେ ଯାଗୀ, େଯଣୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ସତୀ କନ ା

ସଦୃଶ ଏକ ସାମୀଠାେର, ଅଥା , ଖୀଷଙଠାେର, ସମପଣ କରିବା ନିମେନ

ବା ଦାନ କରିଅଛି। 3 କିନୁ ସପ ଆପଣା ଧୂତତାେର ହବାଙୁ େଯପରି

ଭୁଲାଇଲା, େସହିପରି କାେଳ ତୁମମାନଙ ମନ ଖୀଷଙ ପତି ସରଳତା ଓ

ପବିତତାରୁ ଭଷ ହୁଏ, େମାହର ଏହି ଭୟ େହଉଅଛି। 4 କାରଣ େଯଉଁ

ଯୀଶୁଙୁ ଆେମମାେନ ପଚାର କଲୁ ନାହ, ଏପରି ଅନ ଯୀଶୁଙୁ ଯଦି େକହି

ଆସି ପଚାର କେର, ବା େଯଉଁ ଆତା ତୁେମମାେନ ପାପ େହଲ ନାହ,

ଏପରି ଅନ ଏକ ଆତା ପାପ ହୁଅ, ଅବା େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁେମମାେନ

ଗହଣ କଲ ନାହ, ଏପରି ଅନ ଏକ ସୁସମାଚାର ପାପ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ
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ତୁେମମାେନ ତ ବଡ଼ ସହିଷୁ। 5 କାରଣ େସହି େଶଷତର େପରିତମାନଙଠାରୁ

ମଁୁ େଯେକୗଣସି ପକାେର କୁଦ ନୁେହଁ, ଏହା ମେନ କରୁଅଛି। 6 କିନୁ ଯଦ ପି

ମଁୁ ବକୃତାେର ପାରଙମ ନୁେହଁ, ତଥାପି ମଁୁ ାନେର ଅପାରଙମ ନୁେହଁ

ପକୃତେର ଆେମମାେନ ସମସ ପକାେର ସମସ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙ ପତି

ଏହା ପକାଶ କଲୁ। 7 ଅବା ତୁେମମାେନ େଯପରି ଉନତ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ

ମଁୁ ଆପଣାକୁ ନମ କରି େଯ ବିନାମୂଲ େର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଈଶରଙ

ସୁସମାଚାର ପଚାର କଲ, ଏଥେର କଅଣ ପାପ କଲ? 8 ତୁମମାନଙର

େସବା କରିବା ନିମେନ ମଁୁ ଅନ ାନ ମଣଳୀସମୂହରୁ େବତନ ଗହଣ କରି

େସମାନଙୁ ଲୁଣନ କଲ, 9 କିନୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ଥବା ସମୟେର

େଯେତେବେଳ ଅଭାବଗସ େହାଇଥଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ େକୗଣସି େଲାକର

ଭାର ସରୂପ େହାଇ ନ ଥଲ, କାରଣ ମାକିଦନିଆରୁ ଭାଇମାେନ ଆସି

େମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥେଲ, ପୁଣି, େକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର

ଭାର ସରୂପ ନ େହବାକୁ ଆପଣା ବିଷୟେର ଜାଗତ େହାଇଥଲ, ଆଉ

ଜାଗତ େହାଇ ରହିବି। 10 େମାʼ ଠାେର ଥବା ଖୀଷଙ ସତ କୁ ସାକୀ ମାନି

ମଁୁ କହୁଅଛି େଯ, ଆଖାୟାର ଅଞଳସମୂହେର େମାହର ଏହି ଦପ େକହି

ଖଣନ କରିବ ନାହ, କାହକି? 11 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େପମ କରୁ ନ ଥବାରୁ?

ଈଶର ଜାଣନି। 12କିନୁ ଦପର ବିଷୟେର ଆମମାନଙ ପରି େଦଖାଯିବା

ନିମେନ େଯଉଁମାେନ ସୁେଯାଗ ଅେନଷଣ କରନି, ମଁୁ େଯପରି େସମାନଙୁ

ସୁେଯାଗ ନ ଦିଏ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଯାହା କରୁଅଛି, ତାହା କରୁଥବି। 13

କାରଣ ଏହିପରି େଲାେକ ଭଣ େପରିତ ଓ ଶଠ କାଯ କାରୀ, େସମାେନ

ଖୀଷଙ େପରିତମାନଙ େବଶ ଧାରଣ କରନି। 14 ଆଉ ଏହା ଆଶଯ

ନୁେହଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିେଜ ଦୀପିମୟ ଦୂତର େବଶ ଧାରଣ କେର।

15 ଅତଏବ, ଯଦି ତାହାର େସବକମାେନ ମ ଧାମକତାର େସବକମାନଙ

େବଶ ଧାରଣ କରନି, େତେବ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁେହଁ; େସମାନଙ େଶଷ

ଦଶା େସମାନଙ କମ ଅନୁସାେର ଘଟିବ। 16 ମଁୁ ପୁନବାର କହୁଅଛି, େକହି

େମାେତ ନିେବାଧ ମେନ ନ କରୁ; କିନୁ ଯଦି ତୁେମମାେନ େସପରି ମେନ

କର, େତେବ ସୁଦା େମାେତ ନିେବାଧ ପରି ଗହଣ କର, େଯପରି ମଁୁ ମ

ଅଳ ଦପ କରିପାେର। 17 ମଁୁ ଯାହା କହୁଅଛି, ତାହା ପଭୁଙ ମତାନୁସାେର

କହୁ ନାହ, ମାତ ନିେବାଧ ତୁଲ ଏପରି ଅତ ନ ସାହସେର ଦପ କରି
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କହୁଅଛି। 18 ଅେନକ ସାଂସାରିକ ଭାବେର ଦପ କରୁଥବାରୁ ମଁୁ ମ ଦପ

କରିବି। 19 କାରଣ ତୁେମମାେନ ବୁଦିମାନ ଦାସ େବାଲ ସିନା ଆନନେର

ନିେବାଧମାନଙ ପତି ସହିଷୁ େହଉଅଛ। 20 େଯଣୁ ଯଦି େକହି ତୁମମାନଙୁ

ଦାସ କରି ରେଖ, ତୁମମାନଙ ସମତି ଗାସ କେର, ତୁମମାନଙୁ ଫାନେର

ପକାଇ ଧେର, ଅହଙାର କେର ବା ତୁମମାନଙ ମୁହଁେର ଚାପୁଡ଼ା ମାେର,

େତେବ ତୁେମମାେନ ତାହା ସହିଥାଅ। 21 ମଁୁ ଲଜା ସହ ସୀକାର କରୁଅଛି

େଯ, ଆେମମାେନ ତ ଦୁବଳ େହାଇଅଛୁ। ତଥାପି େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର

େକହି ସାହସୀ ଅେଟ (ମଁୁ ନିେବାଧତାେର କହୁଅଛି), ମଁୁ ମ ସାହସୀ। 22

େସମାେନ କି ଏବୀୟ? ମଁୁ ମ ଏବୀୟ। େସମାେନ କି ଇସାଏଲୀୟ? ମଁୁ ମ

ଇସାଏଲୀୟ। େସମାେନ କି ଅବହାମଙ ସନାନ? ମଁୁ ମ ଅବହାମଙ ସନାନ।

23 େସମାେନ କି ଖୀଷଙ େସବକ? (ମଁୁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି), ମଁୁ ଅଧକ

ରୂେପ ଖୀଷଙର େସବକ, ଅଧକ ପରିଶମ କରିବାେର, ଅଧକ କାରାବାସ

େଭାଗେର, ଅପରିମିତ ପହାର ସହ କରିବାେର, ବାରମାର ମୃତୁ ର ସମୁଖୀନ

େହବାେର; 24ମଁୁ ଯିହୁଦୀମାନଙଠାରୁ ପାଞ ଥର ଅଣଚାଳିଶ ପହାର ପାଇଅଛି,

25 ତିନି ଥର େବତାଘାତ, ଥେର ପସରାଘାତ, ତିନି ଥର ଜାହାଜଭଙ

ସହିଅଛି, ଅଗାଧ ଜଳେର ଦିବାରାତ େକପଣ କରିଅଛି, 26 ଅେନକ ଥର

ଯାତା କରିବାେର, ନଦୀର ବିପଦେର, ଡକାଇତଙ ବିପଦେର, ସଜାତିଠାରୁ

ବିପଦେର, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙଠାରୁ ବିପଦେର, ନଗରର ବିପଦେର, ପାନରର

ବିପଦେର, ସମୁଦର ବିପଦେର, 27 ଭଣ ଭାଇମାନଙଠାରୁ ବିପଦେର,

ପରିଶମ ଓ କଷ େଭାଗେର, ଅେନକ ଥର ଉଜାଗରେର, କୁଧା ଓ ତୃଷାେର,

ଅେନକ ଥର ଉପବାସେର, ଶୀତ ଓ ଉଲଗତାେର ମ ରହିଅଛି। 28

ଅବଶିଷ ସମସ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ପତିଦିନ େମାʼ ଉପେର

ମାଡ଼ିପଡ଼ୁଅଛି, ଅଥା ମଣଳୀସମୂହ ନିମେନ ଚିନା। 29 େକହି ଦୁବଳ

େହେଲ ମଁୁ କଅଣ ଦୁବଳ ନୁେହଁ? େକହି ବିଘ ପାଇେଲ ମଁୁ କଅଣ ଉତପ ହୁଏ

ନାହ? 30 ଯଦି େମାହର ଦପ କରିବାର ଆବଶ କ ହୁଏ, େତେବ ମଁୁ େମାହର

ଦୁବଳତା ବିଷୟେର ଦପ କରିବି। 31ମଁୁ େଯ ମିଥ ା କହୁ ନାହ, ଏହା ପଭୁ

ଯୀଶୁଙ ଈଶର ଓ ପିତା ଜାଣନି; େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଧନ । (aiōn g165) 32

ଦେମଶକେର ହାେରତା ରାଜାଙ ଶାସନକତା େମାେତ ଧରିବା ନିମେନ ଉକ

ସହରେର ପହରୀମାନଙୁ ଜଗାଇଥେଲ, 33ଆଉ େଟାକାଇେର େଗାଟିଏ
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ଝରକା ବାେଟ ପାଚୀର େଦଇ େମାେତ ଓହାଇ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, ମଁୁ ତାହାଙ

ହସରୁ ରକା ପାଇଲ।

12ଯଦ ପି ଦପ କରିବା ହିତକର ନୁେହଁ, ତଥାପି େମାେତ ଦପ କରିବାକୁ

ପଡ଼ୁଅଛି; ମଁୁ ପଭୁଙ ଦଶନ ଓ ପକାଶିତ ବିଷୟ କହିବି। 2ମଁୁ ଖୀଷାଶିତ ଜେଣ

େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ ଚଉଦ ବଷ ପୂେବ ତୃତୀୟ ସଗ ପଯ ନ ନୀତ େହଲା,

(େସ ଶରୀରେର ଥଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥଲା, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ; ଈଶର

ଜାଣନି)। 3 ହଁ, ମଁୁ ଏହିପରି ଜେଣ େଲାକକୁ ଜାେଣ, େସ ପାରଦୀଶକୁ ନୀତ

େହଲା (େସ ଶରୀରେର ଥଲା କି ଶରୀରର ବାହାେର ଥଲା, ମଁୁ ଜାେଣ ନାହ;

ଈଶର ଜାଣନି)। 4ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ ପକେର କହିବା ବିେଧୟ ନୁେହଁ,

ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ ଶବଣ କଲା। 5ଏହିପରି ଜଣକ ବିଷୟେର ମଁୁ ଦପ

କରିବି, କିନୁ େମାʼ ନିଜ ବିଷୟେର େମାହର ଦୁବଳତା ବିନା ଆଉ କାହେର

ଦପ କରିବି ନାହ। 6ଆଉ ଦପ କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ େହଁ ମଁୁ ନିେବାଧ େହବି

ନାହ, େଯଣୁ ମଁୁ ସତ କହିବି କିନୁ କାେଳ େକୗଣସି େଲାକ େମାେତ େଯପକାର

େଦେଖ କିମା େମାʼଠାରୁ େଯପକାର ଶୁେଣ, େମାʼ ପତି ପକାଶିତ ବିଷୟେର

ଅତ ଧକ େଶଷତା େହତୁ େଯପରି େମାʼ ବିଷୟେର ଅଧକ େବାଧ ନ କେର,

ଏଥପାଇଁ ମଁୁ କାନ େହାଇଥାଏ। 7 ଏଣୁ ମଁୁ େଯପରି ଅତିଶୟ ଗବୀ ନ ହୁଏ,

ଏଥନିମେନ େମାହର ଶରୀରେର େଗାଟିଏ କଣକ ଦିଆଗଲା, େମାେତ ପହାର

କରିବା ପାଇଁ ଶୟତାନର ଦୂତକୁ ପଠାଗଲା, େଯପରି ମଁୁ ଅତିଶୟ ଗବୀ

ନ ହୁଏ। 8 େଯପରି ତାହା େମାʼଠାରୁ ଦୂର ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ପଭୁଙୁ େସ

ବିଷୟେର ତିନି ଥର ବିନତି କଲ। 9ଆଉ, େସ େମାେତ କହିଅଛନି, “ଆମର

ଅନୁଗହ ତୁମ ନିମେନ ଯେଥଷ, କାରଣ ଦୁବଳତାେର ଆମର ଶକି ସିଦ

ହୁଏ।” ଅତଏବ, େଯପରି ଖୀଷଙ ଶକି େମା ଉପେର ଅବସାନ କେର,

ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଅତି ଆନନେର ବରଂ େମାହର ଦୁବଳତାେର ଦପ କରିବି। 10

େତଣୁ ଖୀଷଙ ନିମେନ ଦୁବଳତାେର, ଅପମାନେର, ଦୁଦଶାେର, ତାଡ଼ନାେର,

ସଙଟେର ମଁୁ ସନୁଷ ହୁଏ; କାରଣ େଯେତେବେଳ ମଁୁ ଦୁବଳ, େସେତେବେଳ

ମଁୁ ବଳବାନ। 11 ମଁୁ ନିେବାଧ େହାଇଅଛି, ତୁେମମାେନ େମାେତ ବା କଲ,

କାରଣ େମାହର ପଶଂସା କରିବା ତୁମମାନଙର ଉଚି ଥଲା; େଯଣୁ ଯଦ ପି

ମଁୁ କିଛି ନୁେହଁ, ତଥାପି େକୗଣସି ବିଷୟେର େସହି େଶଷତମ େପରିତମାନଙ

ଅେପକା ଊଣା ନୁେହଁ। 12 େଯ ସମସ ଚିହ ଓ ଅଦୁତ କମ ପୁଣି, ଶକିର
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କାଯ େପରିତଙ ଲକଣ ସରୂପ, େସହିସବୁ ପକୃତେର ତୁମମାନଙ ମ େର

ସମୂଣ େଧୖଯ ସହକାେର ସାଧତ େହାଇଅଛି। 13 କାରଣ ମଁୁ ନିେଜ େଯ

ତୁମମାନଙର ଭାର ସରୂପ େହାଇ ନାହ, ଏହି େଗାଟିଏ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ

ମଣଳୀସମୂହଠାରୁ ତୁେମମାେନ କାହେର ନିକୃଷ େହାଇଅଛ? େମାହର

ଏହି େଦାଷ କମା କର। 14 େଦଖ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମେନ

ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ପସୁତ ଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ତୁମମାନଙର ଭାର ସରୂପ େହବି

ନାହ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙର ଧନ ନ େଖାଜି ତୁମମାନଙୁ େଖାଜୁଅଛି।

େଯଣୁ ସନାନସନତିମାନଙର ପିତାମାତାମାନଙ ନିମେନ ସଞୟ କରିବା

ଉଚି ନୁେହଁ, ମାତ ସନାନସନତିମାନଙ ନିମେନ ପିତାମାତାଙର ସଞୟ

କରିବା ଉଚିତ। 15 ଆଉ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ଆତା ନିମେନ ମହାନନେର

ବ ୟ କରିବି, ହଁ, େମାହର ପାଣ ସୁଦା ବ ୟ କରିବି। ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଅଧକ

ପଚୁରଭାେବ େପମ କରୁଅଛି େବାଲ କଅଣ ଊଣା େପମ ପାପ େହଉଅଛି?

16 କିନୁ ଯାହା େହଉ, ମଁୁ ନିେଜ ତୁମମାନଙୁ ଭାରଗସ କଲ ନାହ, ମାତ

ଧୂତ େହାଇ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଛଳେର ଧରିଲ! 17 ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

େଯଉଁମାନଙୁ ପଠାଇଅଛି, େସମାନଙ ମ ରୁ େକୗଣସି ଜଣକ ଦାରା କି

ତୁମମାନଙଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛି? 18 ମଁୁ ତୀତସଙୁ ଯିବା ନିମେନ

ଅନୁେରାଧ କରିଥଲ, ପୁଣି, ତାହାଙ ସହିତ େସହି ଭାଇଙୁ ପଠାଇଥଲ।

ତୀତସ କି ତୁମମାନଙଠାରୁ କିଛି ଲାଭ କରିଅଛନି? ଆେମମାେନ କଅଣ

ଏକ ଆତାେର ଆଚରଣ କରି ନାହଁୁ? ଆେମମାେନ କଅଣ ଏକ ପଦଚିହେର

ଗମନ କରି ନାହଁୁ? 19 ଏପଯ ନ ତୁେମମାେନ ଭାବୁଅଛ େଯ, ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙ ନିକଟେର େଦାଷ କଟାଉଅଛୁ। ଈଶରଙ ସାକାତେର ଖୀଷଙ

େସବକ ସରୂେପ ଆେମମାେନ କଥା କହୁଅଛୁ। କିନୁ େହ ପିୟମାେନ, ସମସ

ବିଷୟ ତୁମମାନଙ ନିଷା ନିମେନ କହୁଅଛୁ। 20 କାରଣ କାେଳ ଅବା ମଁୁ

ଉପସିତ େହେଲ, ତୁମମାନଙୁ େଯପରି େଦଖବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛି, େସପରି

ତୁମମାନଙୁ ନ େଦେଖ, ଆଉ, ତୁେମମାେନ େମାେତ େଯପରି େଦଖବାକୁ ଇଚା

ନ କର, େସପରି େମାେତ େଦଖ, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଭୟ କରୁଅଛି; କାେଳ ଅବା

ବିବାଦ, ଈଷା, େକାଧ, ଦଳାଦଳି, ପରନିନା, କାନକୁହାେକାହି, ଦାମିକତା,

ଗଣେଗାଳ ହୁଏ; 21 କାେଳ ମଁୁ ପୁନବାର ଉପସିତ େହେଲ େମାହର ଈଶର

ତୁମମାନଙ ସମନେର େମାେତ ପୁନବାର ଅବନତ କରନି, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ
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ପୂବେର ପାପ କରିଅଛନି, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କୃତ ଅଶୁଚିତା, ବ ଭଚାର

ଓ କାମୁକତା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କରି ନାହାନି, ଏପରି ଅେନକ େଲାକଙ

ନିମେନ ମଁୁ େଶାକ କେର।

13ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। “ଦୁଇ ବା ତିନି

ସାକୀଙ ମୁଖେର ସମସ କଥା ସିର କରାଯିବ।” 2 େଯଉଁମାେନ ପୂବେର

ପାପ କରିଥେଲ, େସମାନଙୁ ଓ ଅବଶିଷ ସମସଙୁ ମଁୁ େଯପରି ପୂେବ

ଦିତୀୟ ଥର ଉପସିତ ଥବା ସମୟେର କହିଥଲ, ଏେବ ଅନୁପସିତ ଥାଇ

େସହିପରି ପୂବରୁ କହୁଅଛି େଯ, ଯଦି ମଁୁ ପୁନବାର ଯାଏ, ତାହାେହେଲ

େସମାନଙୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହ; 3 େଯଣୁ େଯଉଁ ଖୀଷ େମାʼ ଠାେର କଥା କହୁଅଛନି,

ତୁେମମାେନ ତାହାଙର ପମାଣ େଖାଜୁଅଛ; 4 କିନୁ େସ ତୁମମାନଙ ପତି

ଦୁବଳ ନୁହଁନି, ମାତ ତୁମମାନଙ ମ େର ଶକିମାନ ଅଟନି। କାରଣ ଯଦ ପି

େସ ଦୁବଳତା େହତୁ କୁଶାପତ େହେଲ, ତଥାପି ଈଶରଙ ଶକି େହତୁ େସ

ଜୀବିତ। ଆେମମାେନ ମ ତାହାଙଠାେର ଦୁବଳ, ମାତ ଈଶରଙ ଶକି େହତୁ

ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ପତି ତାହାଙ ସହିତ ଜୀବିତ େହବା। 5 ତୁେମମାେନ

ବିଶାସେର ଅଛ କି ନାହ, େସ ବିଷୟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକା କର,

ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର କିମା ଯୀଶୁ ଖୀଷ େଯ ତୁମମାନଙଠାେର

ଅଛନି, ଏହା କି ତୁେମମାେନ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟେର ଜାଣ ନାହ? ଯଦି ଏହା

ନ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ପରୀକାସିଦ ନୁହଁ। 6 କିନୁ ମଁୁ ଭରସା

କେର, ଆେମମାେନ େଯ ପରୀକାସିଦ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣିବ। 7 ମାତ

ତୁେମମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ମନ କମ ନ କର, ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ

ଈଶରଙ ନିକଟେର ପାଥନା କରୁଅଛୁ; ଆେମମାେନ େଯପରି ପରୀକାସିଦ

େବାଲ େଦଖାଯାଉ, ଏଥନିମେନ ପାଥନା କରୁ ନାହଁୁ, ମାତ ପରୀକାସିଦ ନ

େହବା ପରି େଦଖାଗେଲ ସୁଦା େଯପରି ତୁେମମାେନ ଉତମ କାଯ କର,

ଏଥପାଇଁ ପାଥନା କରୁଅଛୁ। 8କାରଣ ଆେମମାେନ ସତ ବିପକେର କିଛି

କରିପାରୁ ନାହଁୁ, କିନୁ ସତ ପକେର କରିପାରୁ। 9 େଯଣୁ ଆେମମାେନ

େଯେତେବେଳ ଦୁବଳ ଓ ତୁେମମାେନ ସବଳ, େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ

ଆନନ କରୁ; ତୁେମମାେନ େଯପରି ସିଦ ହୁଅ, ଏହା ମ ଆେମମାେନ ପାଥନା

କରୁ। 10ଏଥନିମେନ ଅନୁପସିତ େହାଇ ମଁୁ ଏହିସବୁ େଲଖୁଅଛି, େଯପରି

ଉପସିତ େହାଇ, ପଭୁ େମାେତ େଯଉଁ ଅଧକାର ଭଗ କରିବା ନିମେନ ନ େଦଇ
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ଗଠନ କରିବା ନିମେନ େଦଇଅଛନି, େସହି ଅଧକାର ଅନୁସାେର କେଠାର

ବ ବହାର କରିବାକୁ େମାେତ ନ ହୁଏ। 11 େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ,

ଆନନ କର, ସିଦ ହୁଅ, ପରସରକୁ ଉତାହିତ କର, ଏକମନା ହୁଅ, ଶାନିେର

ବାସ କର, ଆଉ େପମ ଓ ଶାନିର ଈଶର ତୁମମାନଙ ସହିତ ରହିେବ। 12

ପବିତ ଚୁମନ େଦଇ ପରସରକୁ ନମସାର କର। 13 ସମସ ସାଧୁ ତୁମମାନଙୁ

ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 14 ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ, ଈଶରଙ େପମ ଓ

ପବିତ ଆତାଙ ସହଭାଗିତା ତୁମ ସମସଙ ସହବତୀ େହଉ।
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ଗାଲାତୀୟ
1ମଁୁ ପାଉଲ, ଜେଣ େପରିତ ମନୁଷ ଠାରୁ ନୁେହଁ, କିମା ମନୁଷ ମାନଙ ଦାରା

ନୁେହଁ, କିନୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଏବଂ େଯଉଁ ପିତା ଈଶର ତାହାଙୁ ମୃତମାନଙ

ମ ରୁ ଉଠାଇେଲ, ତାହାଙ ଦାରା, 2ଆଉ େମାହର ସାଙେର ଥବା ଭାଇ

ସମେସ ଗାଲାତୀୟ ଅଞଳେର ଥବା ମଣଳୀସମୂହକୁ ପତ; 3ଆମମାନଙ

ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି

େହଉ; 4 େସ ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶରଙ ଇଚାନୁସାେର ଏହି ପାପମୟ

ଜଗତରୁ ଆମମାନଙୁ ଉଦାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ ପାପ ନିମେନ

ଆପଣାକୁ ପଦାନ କେଲ; (aiōn g165) 5 ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙର େଗୗରବ

େହଉ। ଆେମ । (aiōn g165) 6 ଖୀଷଙ ଅନୁଗହେର େଯ ତୁମମାନଙୁ

ଆହାନ କେଲ, ତାହାଙଠାରୁ ତୁେମମାେନ େଯ ଏେତ ଶୀଘ ବିମୁଖ େହାଇ

ଅନ ସୁସମାଚାର ପତି ଅନୁରକ େହଉଅଛ, ଏଥେର ମଁୁ ଚମତୃତ େହଉଅଛି;

7 ତାହା ଅନ ସୁସମାଚାର ସୁଦା ନୁେହଁ, େକବଳ େକେତକ ତୁମମାନଙୁ ଅସିର

କରୁଅଛନି ଓ ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାରକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛନି।

8 କିନୁ େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର

କରିଥଲୁ, ଯଦି ଆେମମାେନ କିମା ସଗରୁ ଦୂତ େହେଲ ମ ତା ବ ତୀତ

ଅନ ସୁସମାଚାର ପଚାର କେର, େତେବ େସ ଶାପଗସ େହଉ। 9 େଯପରି

ଆେମମାେନ ପୂବେର କହିଅଛୁ, େସହିପରି ମଁୁ ଏେବ ଆଉ ଥେର କହୁଅଛି,

େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁେମମାେନ ଗହଣ କରିଥଲ, ତା ବ ତୀତ ଯଦି େକୗଣସି

େଲାକ ଅନ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର କେର, େତେବ

େସ ଶାପଗସ େହଉ। 10ମଁୁ କି ଏେବ ମନୁଷ ମାନଙର କିମା ଈଶରଙର

ପିୟପାତ େହବାକୁ ଯତ କରୁଅଛି? ଅବା ମନୁଷ ମାନଙୁ କି ସନୁଷ କରିବାକୁ

େଚଷା କରୁଅଛି? ଯଦି ମଁୁ ଏେବ ସୁଦା ମନୁଷ ମାନଙୁ ସନୁଷ କରୁଥାଆନି,

େତେବ ମଁୁ ଖୀଷଙର ଦାସ ହୁଅନି ନାହ। 11 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ

ସୁସମାଚାର େମାʼ ଦାରା ପଚାରିତ େହାଇଅଛି, େସ ସମନେର ତୁମମାନଙୁ

ଜଣାଉଅଛି େଯ, ତାହା ମନୁଷ ର ମତାନୁସାେର ନୁେହଁ; 12 େଯଣୁ ମଁୁ ତାହା

ମନୁଷ ଠାରୁ ପାଇ ନାହ କିଅବା ଶିକା କରି ନାହ, କିନୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ପତ ାେଦଶ ଦାରା ପାଇଅଛି। 13 ପୂେବ ଯିହୁଦୀ ଧମେର େମାହର ଆଚରଣ

ସମନେର ତୁେମମାେନ ତ ଶୁଣିଅଛ, ମଁୁ ଈଶରଙ ମଣଳୀ କି ଅତିରିକ
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ଭାବେର ତାଡ଼ନା କରୁଥଲ ଓ ତାହା ଉଚିନ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଥଲ, 14

ଆଉ, େମାହର ପିତୃପୁରୁଷଙ ପରମରାଗତ ରୀତିନୀତି ନିମେନ ଅତ ନ

ଉ େଯାଗୀ େହାଇ େମାହର ସମବୟସ ସଜାତି େଲାକମାନଙ ମ େର

ଅେନକଙଠାରୁ ବଳି ଯିହୁଦୀ ଧମେର ଅଗସର େହଉଥଲ। 15 କିନୁ େଯ

େମାହର ମାତାଙ ଉଦରରୁ େମାେତ ପୃଥ କରିଥେଲ ଓ ଆପଣା ଅନୁଗହେର

େମାେତ ଆହାନ କେଲ, 16 େସ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ପୁତଙୁ େମାʼ ଠାେର

ପକାଶ କରିବା ନିମେନ ସନୁଷ େହେଲ, େଯପରି ମଁୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ମ େର ସୁସମାଚାର ପଚାର କେର, େସେତେବେଳ ମଁୁ ମନୁଷ ଠାରୁ େକୗଣସି

ପରାମଶ ନ େନଇ 17 କିଅବା େମାʼ ପୂବେର ନିଯୁକ େପରିତମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ନ ଯାଇ େସହିକଣି ଆରବ େଦଶକୁ ବାହାରିଗଲ; ପୁନଶ

ମଁୁ ଦେମଶକ ସହରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲ। 18 ତାହା ପେର ତିନି ବଷ ଉତାେର

ମଁୁ ପିତରଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବା ନିମେନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଗଲ ଓ

ତାହାଙ ସହିତ ପନର ଦିନ ରହିଲ। 19 କିନୁ ପଭୁଙ ଭାଇ ଯାକୁବଙ ଛଡ଼ା

େପରିତମାନଙର ଅନ କାହାରିକୁ େଦଖଲ ନାହ। 20 ମଁୁ େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ

ତୁମମାନଙୁ େଲଖୁଅଛି, େଦଖ, ଈଶରଙ ସାକାତେର କହୁଅଛି, ମଁୁ ମିଥ ା

କହୁ ନାହ 21 ପେର ମଁୁ ସିରିୟା ଓ କିଲକିୟା ଅଞଳକୁ ଗଲ। 22ଯିହୂଦିୟା

ପେଦଶର ଖୀଷାଶିତ ମଣଳୀସମୂହ ନିକଟେର ମଁୁ ବ କିଗତ ଭାବେର

ପରିଚିତ ନ ଥଲ; 23 େସମାେନ େକବଳ ଶୁଣୁଥେଲ, ଏବଂ େଯଉଁ ବ କି ପୂେବ

ଆମମାନଙୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥେଲ, ଏବଂ ଥେର େଯଉଁ ବିଶାସମତକୁ ଉଚିନ

କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଥେଲ, େସ ଏେବ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରୁଅଛନି; 24

ଆଉ େସମାେନ େମାʼ ସକାେଶ ଈଶରଙ ପଶଂସା କରୁଥେଲ।

2ତାହା ପେର ଚଉଦ ବଷ ଗତ ହୁଅେନ, ମଁୁ ବଣବାଙ ସହିତ ପୁନଶ

ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ଗଲ, ତୀତସଙୁ ମ ସାଙେର େଘନିଯାଇଥଲ। 2 ମଁୁ

ପତ ାେଦଶ ପାପ େହାଇ ଗମନ କଲ; ଆଉ ମଁୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର

େଯଉଁ ସୁସମାଚାର ପଚାର କରୁଅଛି, ତାହା େସମାନଙୁ ବୁଝାଇେଦଲ, କିନୁ

େମାହର ପୂବ ଅବା ବତମାନ ପରିଶମ େଯପରି ବିଫଳ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ

େଯଉଁମାେନ ସମାନ େଯାଗ , େକବଳ େସମାନଙୁ ପୃଥ ଭାବେର ବୁଝାଇଲ।

3 ମାତ େମାହର ସଙୀ ତୀତସ, େଯ ଗୀ େଲାକ ଥେଲ, େସ ସୁଦା ସୁନତ

େହବା ନିମେନ ବା କରାଯାଇ ନ ଥେଲ; 4ଆମମାନଙ ମ କୁ ଆନୀତ



ଗାଲାତୀୟ 2296

େକେତ ଜଣ ଭଣ ଭାତା ସକାେଶ ଏପରି େହଲା; ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର

ଆମମାନଙର େଯଉଁ ସାଧୀନତା ଅଛି, ଚର ସରୂେପ େସଥର ଛିଦ ଅେନଷଣ

କରି ଆମମାନଙୁ ଦାସତର ବନନେର ଆବଦ କରିବା ନିମେନ େସମାେନ

ଗୁପେର ପେବଶ କରିଥେଲ; 5କିନୁ ସୁସମାଚାରର ସତ େଯପରି ତୁମମାନଙ

ନିକଟେର ସାୟୀ େହାଇ ରେହ, ଏଥପାଇଁ ଆେମମାେନ ଦେଣମାତ ଅଧୀନତା

ସୀକାର କରି େସମାନଙର ବଶବତୀ େହାଇ ନ ଥଲୁ। 6ଆଉ େଯଉଁମାେନ

ଗଣ ମାନ େବାଲ ଖ ାତ (େସମାେନ କି ପକାର େଲାକ ଥେଲ, େସଥେର

େମାହର ଯାଏ ଆେସ ନାହ; ଈଶର ମନୁଷ ର ମୁଖାେପକା କରନି ନାହ),

େସହି ଗଣ ମାନ ବ କିମାେନ େମାେତ କିଛି ନୂଆ ଶିକା େଦେଲ ନାହ, 7

ବରଂ ଅନ ପକେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଦଖେଲ େଯ, ପିତରଙୁ

େଯପରି ସୁନତିପାପ ଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର, େମାେତ େସହିପରି ଅସୁନତିପାପ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ସୁସମାଚାର ପଚାର କରିବାର ଭାର ଅପତ

େହାଇଅଛି, 8 (କାରଣ ସୁନତିମାନଙ ନିକଟେର େପରିତପଦର କମ କରିବା

ନିମେନ େଯ ପିତରଙୁ ସକମ କେଲ, ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର େସହି କମ

କରିବାକୁ େସ େମାେତ ମ ସକମ କେଲ), 9ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ

େମାେତ ପଦତ ଅନୁଗହ ବିଷୟ ବୁଝିେଲ, େସେତେବେଳ ସମ ସରୂେପ ଖ ାତ

ଯାକୁବ, ପିତର ଓ େଯାହନ େମାେତ ଓ ବଣବାଙୁ ସହଭାଗିତାର ଦକିଣ ହସ

ପଦାନ କେଲ, େଯପରି ଆେମମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର କାଯ କରୁ

ଓ େସମାେନ ସୁନତିମାନଙ ମ େର କାଯ କରନି; 10ଆେମମାେନ େଯପରି

ଦରିଦମାନଙୁ ସରଣ କରୁ, େକବଳ ଏହା େସମାେନ ଆମମାନଙୁ କହିଥେଲ;

ତାହା କରିବା ନିମେନ ମଁୁ ମ ଉେ ଯାଗୀ ଥଲ। 11 ଏବଂ େଯେତେବେଳ

େକୖଫା ଆନିୟଖଆକୁ ଆସିଥେଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ମୁଖ ଉପେର ତାହାଙୁ

ଅନୁେଯାଗ କଲ, କାରଣ େସ େଦାଷୀ ଥେଲ। 12 େଯଣୁ ଯାକୁବଙଠାରୁ

େକେତକ ଜଣଆସିବା ପୂେବ େସ ଅଣଯିହୁଦୀ ବିଶାସୀମାନଙ ସହିତ େଭାଜନ

କରୁଥେଲ, କିନୁ େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଆସିେଲ, େସେତେବେଳ େସ

ସୁନତି ବିଶାସୀମାନଙ ଭୟେର େସମାନଙର ସଙ ପରିତ ାଗ କରି ଆପଣାକୁ

ପୃଥ ରଖେଲ। 13ଆଉ, ଅବଶିଷ ଯିହୁଦୀ ବିଶାସୀମାେନ ମ ତାହାଙ

ସହିତ େସହି ପକାେର କପଟ ବ ବହାର କେଲ, ଏପରିକି ବଣବା ସୁଦା

େସମାନଙ କପଟେର ପଡ଼ିଗେଲ। 14 କିନୁ େଯେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖଲ େଯ,
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େସମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ ଅନୁଯାୟୀ ସରଳ ଭାବେର ଆଚରଣ କରୁ

ନାହାନି, େସେତେବେଳ ମଁୁ ସମସଙ ସାକାତେର େକୖଫାଙୁ କହିଲ, ତୁେମ

ଯିହୁଦୀ େହାଇ ଯଦି ଯିହୁଦୀମାନଙ ପରି ବ ବହାର ନ କରି ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ପରି ବ ବହାର କର, େତେବ ତୁେମ କିପରି ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ

ପରି ବ ବହାର କରିବା ନିମେନ ବା କରୁଅଛ? 15ଆେମମାେନ ଜନେର

ଯିହୁଦୀ, ଅଣଯିହୁଦୀ ପାପୀ େନାହଁୁ, 16ତଥାପି େମାଶାଙ ବ ବସାର କିୟାକମ

ଦାରା ମନୁଷ ଧାମକ ଗଣିତ ନ େହାଇ େକବଳ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର

ବିଶାସ ଦାରା େଯ ଧାମକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ଜାଣି ଆେମମାେନ ମ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସ କରିଅଛୁ, େଯପରି େମାଶାଙ ବ ବସାର କିୟାକମ

ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ ନ େହାଇ ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସ ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ

େହଉ; କାରଣ େମାଶାଙ ବ ବସାର କିୟାକମ ଦାରା େକୗଣସି ମନୁଷ ଧାମକ

ଗଣିତ େହବ ନାହ। 17 କିନୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ େହବାକୁ େଚଷା

କରି ଆେମମାେନ ନିେଜ ମ ଯଦି ପାପୀ େବାଲ େଦଖାଗଲୁ, େତେବ ଖୀଷ

କି ପାପର େସବକ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ। 18 କାରଣ ମଁୁ େଯଉଁ

େଯଉଁ େମାଶାଙ ବ ବସା ଭାଙିଅଛି, େସହିସବୁ ଯଦି ଆଉ ଥେର ନିମାଣ

କେର, େତେବ ମଁୁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ େବାଲ ପମାଣ କରୁଅଛି। 19 େଯଣୁ

ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ଜୀବିତ େହବା ନିମେନ ମଁୁ େମାଶାଙ ବ ବସା ଦାରା

େମାଶାଙ ବ ବସା ପତି ମୃତ େହାଇଅଛି। 20 ମଁୁ ଖୀଷଙ ସହିତ କୁଶେର

ହତ େହାଇଅଛି; ମଁୁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁେହଁ, ମାତ ଖୀଷ େମାʼ ଠାେର ଜୀବିତ

ଅଛନି; ପୁଣି, ମଁୁ ଶରୀରେର ଥାଇ ବତମାନ େଯଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି,

ତାହା ବିଶାସେର, ଅଥା , ଈଶରଙ ପୁତ େମାେତ େପମ କରି େମାʼ ନିମେନ

ଆପଣାକୁ ଉତଗ କେଲ, ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। 21ମଁୁ

ଈଶରଙ ଅନୁଗହକୁ ବ ଥ କରୁ ନାହ; କାରଣ ଯଦି େମାଶାଙ ବ ବସା ଦାରା

ଧାମକତା ଲାଭ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଖୀଷଙ ମୃତୁ େଭାଗ କରିବା ବୃଥା।

3 େହ ନିେବାଧ ଗାଲାତୀୟମାେନ, କିଏ ତୁମମାନଙୁ େମାହିତ କଲା?

ତୁମମାନଙ ଚକୁ ସମୁଖେର ତ କୁଶେର ହତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଚିତ ଅଙିତ

େହାଇଥଲା। 2 ମଁୁ ତୁମମାନଙଠାରୁ େକବଳ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚା କେର,

ତୁେମମାେନ କଅଣ େମାଶାଙ ବ ବସାର କମ େହତୁ ନା ବିଶାସେର

ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା େହତୁ ପବିତ ଆତା ପାଇଥଲ? 3 ତୁେମମାେନ କଅଣ
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ଏପରି ନିେବାଧ? ପବିତ ଆତାେର ଆରମ କରି ତୁେମମାେନ କି ଏେବ

ଶରୀରେର ସିଦ େହବାକୁ ଯାଉଅଛ? 4 ତୁେମମାେନ କି ବ ଥେର ଏେତ

େକଶେଭାଗ କରିଅଛ? ତାହା କଅଣ ପକୃତେର ବୃଥା? 5 ଅତଏବ, େଯ

ତୁମମାନଙୁ ପବିତ ଆତା ଦାନ କରନି, ଆଉ ତୁମମାନଙ ମ େର ମହତର

କାଯ ସାଧନ କରନି, େସ କି େମାଶାଙ ବ ବସାର କିୟାକମ େହତୁ ତାହା

କରନି ନା ବିଶାସେର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା େହତୁ କରନି? 6 େଯପରି ଅବହାମ

ଈଶରଙୁ ବିଶାସ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ପକେର ତାହା ଧାମକତା େବାଲ

ଗଣିତ େହଲା। 7 ଅତଏବ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସୀ, େସମାେନ ଅବହାମଙର

ସନାନ। 8ଆଉ ଈଶର ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙୁ ବିଶାସ େହତୁ ଧାମକ ଗଣନା

କରିେବ, ଏହା ଧମଶାସ ପୂବରୁ େଦଖ ଅବହାମଙ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରି କହିେଲ, “ତୁମ େଦଇ ସମସ ଜାତି ଆଶୀବାଦ ପାପ େହେବ।” 9

ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସୀ, େସମାେନ ବିଶାସର ପୁରୁଷ ଅବହାମଙ ସହିତ

ଆଶୀବାଦ ପାପ ହୁଅନି। 10 କାରଣ େଯେତ େଲାକ େମାଶାଙ ବ ବସାର

କିୟାକମ କରନି, େସମାେନ ଶାପଗସ, େଯଣୁ େଲଖାଅଛି, “େଯ େକହି

େମାଶାଙ ବ ବସା ପୁସକେର ଲଖତ ସମସ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ

େସଥେର ନିତ ପବୃତ ନ ହୁଏ, େସ ଶାପଗସ।” 11 େମାଶାଙ ବ ବସା ଦାରା

େକହି େଯ ଈଶରଙ ସାକାତେର ଧାମକ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହ, ଏହା ତ ପବିତ

ଶାସେର ସଷ, “କାରଣ ଧାମକ ବିଶାସ ଦାରା ବଞିବ।” 12ଆଉ ବିଶାସ

େମାଶାଙ ବ ବସାର ମୂଳ ବିଷୟ ନୁେହଁ; େମାଶାଙ ବ ବସାର ମୂଳ ବିଷୟ

ଏହି, େଯ ଏହିସବୁ ପାଳନ କେର, େସ େସଥେର ବଞିବ। 13 ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ଦାରା ଅବହାମଙର ଆଶୀବାଦ େଯପରି ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପତି ବେତ,

ପୁଣି ଆେମମାେନ େଯପରି ବିଶାସ େହତୁ ପତି ାତ ଆତା ପାପ େହଉ, 14

ଏଥପାଇଁ ଖୀଷ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଅଭଶପ େହାଇ େମାଶାଙ ବ ବସାର

ଅଭଶାପରୁ ଆମମାନଙୁ ମୂଲ େଦଇ ମୁକ କେଲ; କାରଣ େଯପରି ପବିତ

ଶାସେର େଲଖାଅଛି, େଯ େକହି ଖୁଣେର ଟଙାଯାଏ, େସ ଅଭଶପ। 15 େହ

ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ମନୁଷ ଭାବେର କହୁଅଛି; ଚୁକି ମନୁଷ ଦାରା କରାଗେଲ

ସୁଦା େଯେତେବେଳ ତାହା ସିରୀକୃତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ େକହି ତାହା

ଅନ ଥା କରିପାେର ନାହ ବା େସଥେର କିଛି େଯାଗ କରିପାେର ନାହ। 16

ଅବହାମ ଓ ତାହାଙ ସନାନ ପତି ପତି ାସମୂହ ଉକ େହାଇଥଲା। ଅେନକଙୁ
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ଲକ କରି ସନାନମାନଙୁ େବାଲ କୁହାଯାଏ ନାହ, କିନୁ ଜଣଙୁ ଅଥା

ଖୀଷଙୁ ଲକ କରି ତୁମର ସନାନକୁ େବାଲ କୁହାଯାଏ। 17 େମାହର ଭାବ

ଏହି, େଯଉଁ ନିୟମ ଈଶରଙ କତୃକ ପୂବରୁ ସିରୀକୃତ େହାଇଥଲା, ଚାରି ଶହ

ତିରିଶ ବଷ ପେର ଦିଆଯାଇଥବା େମାଶାଙ ବ ବସା ତାହା ବ ଥ କେର

ନାହ, େଯପରି ତଦାରା ପତି ା ନିଷଳ କରାଯାଏ। 18 କାରଣ ଅଧକାର

ଯଦି େମାଶାଙ ବ ବସାମୂଳକ ହୁଏ, େତେବ ତାହା ଆଉ ପତି ାମୂଳକ

ନୁେହଁ; କିନୁ ଈଶର ପତି ା ଦାରା ଅବହାମଙୁ ତାହା ଦାନ କରିଅଛନି। 19

େତେବ େମାଶାଙ ବ ବସା କାହକି ଦିଆଗଲା? େଯଉଁ ସନାନଙୁ ଲକ କରି

ପତି ା କରାଯାଇଥଲା, ତାହାଙ ନ ଆସିବା ପଯ ନ ତାହା ଆ ାଲଙନ

େହତୁ େଯାଗ କରାଗଲା, ପୁଣି, ତାହା ଦୂତମାନଙ ଦାରା ଜେଣ ମ ସଙ

ହସେର ସାପିତ େହାଇଥଲା। 20 ମ ସ େଗାଟିଏ ପକର ପତିନିଧ ନୁହଁନି,

କିନୁ ଈଶର ଏକ। 21 େତେବ େମାଶାଙ ବ ବସା କି ଈଶରଙ ପତି ାସମୂହର

ବିରୁଦ? ତାହା େକେବ େହଁ ନ େହଉ; କାରଣ ଯଦି ଜୀବନ େଦବାକୁ ସମଥ

ଏପରି େମାଶାଙ ବ ବସା ଦିଆଯାଇଥାଆନା, େତେବ ଧାମକତା ପକୃତେର

େମାଶାଙ ବ ବସାମୂଳକ ହୁଅନା। 22କିନୁ େଯପରି ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର

ବିଶାସ େହତୁ ପତି ା ବିଶାସ କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ ଦିଆଯାଏ, ଏଥପାଇଁ

ଧମଶାସ ସମସ ବିଷୟକୁ ପାପର ଅଧୀନ େବାଲ ଗଣନା କରିଅଛି। 23 ମାତ

େସହି ବିଶାସ ଆସିବା ପୂେବ, ପକାଶିତ େହବାକୁ ଯାଉଥବା େସହି ବିଶାସ

ପାପି ଉେଦଶ େର, ଆେମମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାର ଅଧୀନେର ବନୀ

େହାଇ ରକିତ େହଉଥଲୁ। 24 ଏହି ପକାେର ବିଶାସ େହତୁ ଆମମାନଙର

ଧାମକ ଗଣିତ େହବା ନିମେନ ଖୀଷଙ ଆଗମନ ପଯ ନ, େମାଶାଙ ବ ବସା

ଆମମାନଙର ଶିକକ ସରୂପ େହାଇଥଲା। 25 କିନୁ ଏେବ େସହି ବିଶାସ

ଉପସିତ େହଲା ପେର ଆେମମାେନ ଆଉ େସହି ଶିକକର ଅଧୀନେର

ନାହଁୁ। 26 କାରଣ ତୁେମମାେନ ସମେସ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସ ଦାରା

ଈଶରଙର ସନାନ େହାଇଅଛ; 27 େଯଣୁ ତୁେମମାେନ େଯେତ େଲାକ

ଖୀଷଙ ଉେଦଶ େର ବାପିଜିତ େହାଇଅଛ, ତୁେମମାେନ ସମେସ ଖୀଷଙୁ

ପରିଧାନ କରିଅଛ। 28ଯିହୁଦୀ କି ଗୀ , ଦାସ କି ସାଧୀନ, ପୁରୁଷ କି ସୀ,

ତୁମମାନଙ ମ େର କିଛିର ହ ପେଭଦ ନାହ, କାରଣ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର
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ତୁେମମାେନ ଏକ। 29ଆଉ ଯଦି ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙର, େତେବ ତୁେମମାେନ

ତ ଅବହାମଙ ବଂଶ, ପତି ା ଅନୁସାେର ଉତରାଧକାରୀ।

4କିନୁ ମଁୁ କହୁଅଛି, େଯେତ ଦିନ ପଯ ନ ଉତରାଧକାରୀ ନାବାଳକ ଥାଏ,

େସେତ ଦିନ ପଯ ନ େସ ସମସ ବିଷୟର କତା େହେଲ େହଁ େକୗଣସି

ପକାେର ଦାସଠାରୁ ଭନ ନୁେହଁ, 2 କିନୁ ପିତାଙ ନିରୂପିତ ସମୟ ପଯ ନ େସ

ଅଭଭାବକ ଓ େବବତାମାନଙ ଅଧୀନେର ଥାଏ। 3 େସହିପରି ଆେମମାେନ

ମ େଯେତେବେଳ ଧମେର ନାବାଳକ ଥଲୁ, େସେତେବେଳ ଜଗତର େମୗଳିକ

ବିଷୟଗୁଡ଼ାକର ଦାସ ଥଲୁ 4 କିନୁ କାଳ ସମୂଣ ହୁଅେନ, ଈଶର ଆପଣା

ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତଙୁ େପରଣ କେଲ; େସ ସୀଜାତ େହାଇ େମାଶାଙ ବ ବସାର

ଅଧୀନ େହେଲ, 5 େଯପରି େସ ମୂଲ େଦଇ େମାଶାଙ ବ ବସାଧୀନ

େଲାକମାନଙୁ ମୁକ କରନି, ପୁଣି, ଆେମମାେନ ପୁତତର ଅଧକାରପାପ େହଉ।

6ଆଉ ତୁେମମାେନ ପୁତ, ଏଥସକାେଶ ଈଶର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତଙ

ଆତାଙୁ ଆମମାନଙ ହୃଦୟକୁ େପରଣ କେଲ; େସହି ଆତା ଆବା, ପିତଃ

େବାଲ ଡାକନି। 7 ଏଣୁ ତୁେମ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ, କିନୁ ପୁତ, ପୁଣି, ଯଦି ପୁତ,

େତେବ ଈଶରଙ କତୃକ ଉତରାଧକାରୀ। 8 ମାତ ପୂବେର ତୁେମମାେନ

ଈଶରଙୁ ନ ଜାଣି, େଯଉଁମାେନ ପକୃତେର ଈଶର ନୁହଁନି, େସମାନଙର ଦାସ

ଥଲ; 9 କିନୁ ଏେବ ଈଶରଙ ପରିଚୟ ପାଇଅଛ; ବରଂ ଈଶରଙ ଦାରା

ପରିଚିତ େହାଇଅଛ, େତେବ କିପରି ଆଉ ଥେର ଦୁବଳ ଓ ଅକିଞନ େମୗଳିକ

ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପତି େଫରିଯାଇ ପୁନବାର େସହି ସବୁର ଦାସ େହବାକୁ ଇଚା

କରୁଅଛ? 10 ତୁେମମାେନ ବିେଶଷ ବିେଶଷ ଦିନ, ମାସ, ପବ ଓ ବଷ ପାଳନ

କରିଥାଅ। 11 ତୁମମାନଙ ନିମେନ ମଁୁ େଯଉଁ ପରିଶମ କରିଅଛି, କାେଳ

ତାହା ବ ଥ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ ସମନେର େମାହର ଏହି ଭୟ େହଉଅଛି।

12 େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, ତୁେମମାେନ େମାʼ

ପରି ହୁଅ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ପରି େହାଇଅଛି। ତୁେମମାେନ େମାʼ ପତି

େକୗଣସି ଅନ ାୟ କରି ନାହଁ। 13 କିନୁ ତୁେମମାେନ ଜାଣ େଯ, ଶାରୀରିକ

ପୀଡ଼ା େହତୁ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଥମ ଥର ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରିଥଲ 14ଆଉ, ତୁମମାନଙ ପରୀକା ସରୂପ େମାହର ଶାରୀରିକ ଅବସା

ତୁେମମାେନ ତୁଚ କଲ ନାହ ବା ଘୃଣା କଲ ନାହ, କିନୁ ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ

ଜେଣ ଦୂତ ସରୂେପ, ଏପରିକି ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ସରୂେପ େମାେତ ଗହଣ କଲ।



ଗାଲାତୀୟ 2301

15 େତେବ ତୁମମାନଙର େସହି ଆନନ କାହ? କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙ

ପକେର ସାକ େଦଉଅଛି େଯ, ସମବ େହାଇଥେଲ ତୁେମମାେନ ଆପଣା

ଆପଣାର ଚକୁ ଉତାଟନ କରି େମାେତ େଦଇଥାଆନ। 16 ଅତଏବ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ସତ କହିବାରୁ କି ତୁମମାନଙର ଶତୁ େହାଇଅଛି? 17 େସମାେନ

ତ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଉେ ଯାଗୀ, କିନୁ ଭଲ ଅଭପାୟେର ନୁେହଁ, ବରଂ

ତୁେମମାେନ େଯପରି େସମାନଙ ବିଷୟେର ଉେ ଯାଗୀ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ

େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ େମାʼଠାରୁ ପୃଥ କରିବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛନି। 18

େକବଳ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଥବା ସମୟେର ନୁେହଁ, ମାତ ସବୁ ସମୟେର

ଉତମ ବିଷୟେର ଉେ ଯାଗୀ େହବା ଭଲ। 19 େହ େମାହର ପିଲାମାେନ,

େଯପଯ ନ ତୁମମାନଙଠାେର ଖୀଷ ମୂତମାନ େହାଇ ନାହାନି, େସପଯ ନ

ତୁମମାନଙ ସକାେଶ ମଁୁ ପୁନବାର ପସବ େବଦନାେର ବ ଥତ େହଉଅଛି। 20

ମଁୁ େଯପରି ବତମାନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ଅନ ଭାବେର

କଥା କହିପାରନି, ଏହା େମାହର ଇଚା; କାରଣ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର

ହତବୁଦି େହଉଅଛି। 21 େମାଶାଙ ବ ବସାର ଅଧୀନ େହବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ

େଯ ତୁେମମାେନ, େମାେତ କୁହ ତ, ତୁେମମାେନ କଅଣ େମାଶାଙ ବ ବସାର

ବାକ ଶୁଣୁ ନାହଁ? 22କାରଣ ପବିତ ଶାସେର େଲଖାଅଛି, ଅବହାମଙର

ଦୁଇଟି ପୁତ ଥେଲ, ଜେଣ ଦାସୀଠାରୁ ଓ ଆଉ ଜେଣ ସାଧୀନା ସୀଠାରୁ

ଜାତ। 23 େଯ ଦାସୀର ପୁତ, େସ ଶାରୀରିକ ସଭାବାନୁସାେର ଜାତ େହଲା;

ମାତ େଯ ସାଧୀନା ସୀର ପୁତ, େସ ପତି ା ବଳେର ଜାତ େହଲା। 24 ଏହି

ସମସ କଥାର ରୂପକ ଅଥ ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସୀମାେନ ଦୁଇଟି ନିୟମସରୂପ;

େଗାଟିଏ ନିୟମ ସୀନୟ ପବତରୁ ଉତନ, ତାହା ଦାସତ ନିମେନ ସନାନ

ପସବକାରିଣୀ, ହାଗାର େସଥର ନିଦଶନ। 25 ହାଗାର, ଏହି ଶବ ଆରବ

େଦଶେର ସୀନୟ ପବତକୁ ବୁଝାଏ, ପୁଣି, ତାହା ବତମାନ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରର ସମତୁଲ , କାରଣ ଏ ଆପଣା ସନାନମାନଙ ସହିତ ଦାସତେର

ରହିଅଛି। 26 କିନୁ ଊଦସ ଯିରୂଶାଲମ ସାଧୀନା, େସ ଆମମାନଙ ଜନନୀ;

27 େଯଣୁ େଲଖାଅଛି, “ଆେଗା ବେନ , ଅପସୂେତ, ଆନନ କର, ଆେଗା

ପସବେବଦନା ରହିେତ, ଉଚସରେର ଜୟଧନି କର; କାରଣ ସଧବାର

ସନାନଠାରୁ ଅନାଥର ସନାନ ଅଧକ।” 28 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ

ଇ ହାକଙ ପରି ପତି ାର ସନାନ। 29 କିନୁ ଶାରୀରିକ ସଭାବାନୁସାେର
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େଯ ଜାତ, େସ େଯପରି େସ ସମୟେର ଆତାଙ ପତି ା ଅନୁସାେର େଯ

ଜାତ, ତାହାଙୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥଲା, େସହିପରି ଏେବ ମ ଘଟୁଅଛି। 30 ମାତ

ଶାସ କଅଣ କୁେହ? ଦାସୀ ଓ ତାହାର ପୁତକୁ ବାହାର କରିଦିଅ; କାରଣ

ଦାସୀର ପୁତ ସାଧୀନା ସୀର ପୁତ ସହିତ ଉତରାଧକାରୀ େହବ ନାହ। 31

ଅତଏବ, ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ ଦାସୀର ସନାନ େନାହଁୁ, କିନୁ ସାଧୀନା

ସୀର ସନାନ।

5ସାଧୀନତା ନିମେନ ଖୀଷ ଆମମାନଙୁ ମୁକ କରିଅଛନି; ଅତଏବ ସିର

େହାଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ ଜୁଆଳିେର ଆଉ ଥେର େଯାଚା ନ ଯାଅ। 2

େଦଖ, ମଁୁ ପାଉଲ ତୁମମାନଙୁ କହୁଅଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙର ସୁନତ ହୁଏ,

େତେବ ଖୀଷଙ ଦାରା ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ଲାଭ େହବ ନାହ। 3 ମଁୁ ସୁନତ

ପାପ େହଉଥବା ପେତ କ ଜଣକୁ ପୁନବାର ସାକ େଦଉଅଛି େଯ, େସ

ସମସ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ କରିବା ନିମେନ ଦାୟୀ। 4 ତୁେମମାେନ

େଯେତ େଲାକ େମାଶାଙ ବ ବସା ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ େହବାକୁ ଚାହଁୁଅଛ,

ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙଠାରୁ ବିଚିନ େହାଇଅଛ, ତୁେମମାେନ ଅନୁଗହରୁ ପତିତ

େହାଇଅଛ। 5 କାରଣ ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ଆତାଙ ଦାରା ବିଶାସ େହତୁ

ଧାମକତା ପାପିର ଆଶାେର ଅେପକା କରୁଅଛୁ। 6 େଯଣୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ

ସହଭାଗିତାେର ସୁନତ କି ଅସୁନତ କିଛି ନୁେହଁ, କିନୁ େପମେର କାଯ ସାଧକ

ବିଶାସ ହ ସାର। 7ତୁେମମାେନ ତ ଉତମ ରୂେପ େଦୗଡ଼ୁଥଲ; କିଏ ତୁମମାନଙୁ

ବାଧା େଦଲା େଯ, ସତ ର ଅବା େହାଇଅଛ? 8 ତୁମମାନଙ ଆହାନକତା

ଈଶରଙଠାରୁ ଏହି ପବତନା ଆସି ନାହ। 9 ଅଳ ଖମୀର ପିଣୁଳାଯାକ

ଖମୀରମୟ କରିଦିଏ। 10ତୁେମମାେନ େଯ ଅନ ପକାର ବିଚାର କରିବ

ନାହ, ଏହା ମଁୁ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ପଭୁଙଠାେର ଦୃଢ଼ ବିଶାସ କରୁଅଛି;

କିନୁ େଯ ତୁମମାନଙୁ ଅସିର କରୁଅଛି, େସ େଯେକହି େହଉ, ଆପଣାର

ଦଣ ବହନ କରିବ। 11 କିନୁ େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦି ମଁୁ ଏେବ ସୁଦା ସୁନତ

ବିଧ ପଚାର କରୁଅଛି, େତେବ କାହକି ମଁୁ ଏଯାଏଁ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରୁଅଛି?

ତାହାେହେଲ କୁଶ ତ ଆଉ ବିଘର କାରଣ ନୁେହଁ। 12 େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ

ଅସିର କରୁଅଛନି, େସମାେନ ସମୂଣ ଅଙହୀନ େହେଲ, ଭଲ ହୁଅନା। 13

କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ ସାଧୀନତା ନିମେନ ଆହୂତ େହାଇଅଛ;

େକବଳ ତୁମର ସାଧୀନତାକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭଳାଷ ପୂରଣ ନିମେନ ସୁେଯାଗ
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ସରୂେପ ବ ବହାର ନ କର, ବରଂ େପମେର ପରସରର େସବା କର। 14

କାରଣ ସମସ େମାଶାଙ ବ ବସା ଏହି େଗାଟିଏ ବାକ େର ସିଦ ହୁଏ, “ତୁେମ

ଆପଣା ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କର।” 15କିନୁ ତୁେମମାେନ ଯଦି

କାମୁଡ଼ାକାମୁଡ଼ି େହାଇ ପରସରକୁ ଗାସ କର, େତେବ ସାବଧାନ, େଯପରି

ପରସର ଦାରା ବିନଷ ନ ହୁଅ। 16 େମାହର ଭାବ ଏହି, ଆତାଙ ଦାରା

ଆଚରଣ କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ଶରୀରର ଅଭଳାଷ ପୂଣ କରିବ

ନାହ। 17 କାରଣ ଶରୀରର ଅଭଳାଷ ଆତାଙ ପତିକୂଳ, ଆଉ ଆତାଙ

ଅଭଳାଷ ଶରୀରର ପତିକୂଳ, େଯଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପରସରର ବିପରୀତ; ଫଳତଃ

ତୁେମମାେନ ଯାହା ଯାହା ଇଚା କର, େସହିସବୁ କରିପାର ନାହ। 18କିନୁ

ଯଦି ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ ଆତାଙ ଦାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, େତେବ େମାଶାଙ

ବ ବସାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। 19 ଶରୀରର କାଯ ଗୁଡ଼ାକ ତ ସଷ ରୂେପ ଜଣା,

ବ ଭଚାର, ଅଶୁଚିତା 20 କାମୁକତା, ପତିମାପୂଜା, ନରହତ ା, କୁହୁକ,

ଶତୁତା, ବିବାଦ, େଦଷ, େକାଧ, ସାଥପରତା, ଦଳେଭଦ, ମତେଭଦ, ଈଷା,

21 ମତତା, ରଙରସ, ଇତ ାଦି ପକାର କମଗୁଡ଼ାକ; ମଁୁ ପୂବେର େଯପରି

ତୁମମାନଙୁ କହିଥଲ, େସହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି େଯ, େଯଉଁମାେନ ଏହି

ସବୁପକାର କମ କରନି, େସମାେନ ଈଶରଙ ରାଜ ର ଅଧକାରୀ େହେବ

ନାହ। 22କିନୁ ପବିତ ଆତାଙ ଫଳ େପମ, ଆନନ, ଶାନି, ଦୀଘସହିଷୁତା,

ପେରାପକାରିତା, 23 ଭଦତା, ବିଶସତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତସଂଯମ; ଏହି

ସମସ ବିରୁଦେର େକୗଣସି େମାଶାଙ ବ ବସା ନାହ। 24 େଯଉଁମାେନ ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙର, େସମାେନ ଶରୀରକୁ େସଥର କାମନା ଓ ଅଭଳାଷ ସହିତ କୁଶେର

ହତ କରିଅଛନି। 25 ଯଦି ଆେମମାେନ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ଜୀବନ ପାପ

କରିଅଛୁ, େତେବ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ମ ଆଚରଣ କରୁ। 26ଆେମମାେନ

ବୃଥା ଗବୀ େହାଇ ପରସରକୁ ବିରକ ନ କରୁ ଓ ପରସରକୁ ଈଷା ନ କରୁ।

6 େହ ଭାଇମାେନ, ଯଦି େକହି େକୗଣସି ଅପରାଧେର ଧରାପେଡ଼, ଆତିକ େଯ

ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ ମୃଦୁ ଭାବେର େସହି ପକାର େଲାକକୁ ସଂେଶାଧନ

କର, ପୁଣି, େକଜାଣି ନିେଜ ମ ପରୀକାେର ପଡ଼ିପାର, ଏଥପାଇଁ ଆପଣା

ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ। 2 ପରସରର ଭାର ବହନ କର; ଏହି ପକାେର

ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙ ବ ବସା ସଫଳ କରିବ। 3ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ଅସାର

େହେଲ େହଁ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ େବାଲ ମେନ କେର, େତେବ େସ ନିଜକୁ ପବଞନା
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କେର। 4 କିନୁ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା କମ ପରୀକା କରୁ, େତେବ େସ ଅନ

ସହିତ ଆପଣାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦାରା ଦପ ନ କରି େକବଳ ନିଜଠାେର

ଦପର କାରଣ ପାଇବ; 5 କାରଣ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ଭାର ବହନ

କରିବ। 6କିନୁ େଯ ଈଶରଙ ବାକ େର ଶିକା ପାପ ହୁଏ, େସ ଶିକାଦାତାଙୁ

ସମସ ଉତମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ। 7 ଭାନ ନ ହୁଅ; ଈଶର ବିଦୃପର

ପାତ ନୁହଁନି; କାରଣ ମନୁଷ ଯାହା ବୁେଣ, ତାହା ହ କାଟିବ। 8 େଯଣୁ େଯ

ଆପଣା ଶରୀର ଉେଦଶ େର ବୁେଣ, େସ ଶରୀରରୁ ଉତନ କୟଣୀୟ ଶସ

କାଟିବ; କିନୁ େଯ ପବିତ ଆତାଙ ଉେଦଶ େର ବୁେଣ, େସ ଆତାଙଠାରୁ

ଉତନ ଅନନ ଜୀବନରୂପ ଶସ କାଟିବ। (aiōnios g166) 9ଆେମମାେନ

ଉତମ କମ କରିବାେର କାନ ନ େହଉ; କାରଣ କାନ େନାହିେଲ ଉପଯୁକ

ସମୟେର ଶସ କାଟିବା। 10 ଅତଏବ, ଆେମମାେନ ସୁେଯାଗ ଅନୁସାେର

ସମସଙର, ବିେଶଷତଃ, ଏକ ପରିବାରଭୁକ ବିଶାସୀ ସମସଙର ମଙଳ

କରୁ। 11 େଦଖ, କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକରେର େମାହର ନିଜ ହସେର ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଅଛି। 12 େଯଉଁମାେନ ବାହ କିୟାକମ ଦାରା

ସୁଖ ାତି ପାଇବାକୁ ଇଚା କରନି, େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ସୁନତ େହବା ପାଇଁ

ବା କରନି; ଖୀଷଙ କୁଶ େହତୁ େସମାେନ େଯପରି ତାଡ଼ନା େଭାଗ ନ

କରନି, େକବଳ େସଥନିମେନ ତାହା କରନି। 13 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ସୁନତ

ବିଧ ସମଥନ କରନି, େସମାେନ ନିେଜ ସୁଦା େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ

କରନି ନାହ, ବରଂ େସମାେନ େଯପରି ତୁମମାନଙ ଶରୀର ସମନେର ଗବ

କରିପାରନି, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ସୁନତ କରାଇବାକୁ ଇଚା

କରନି। 14 କିନୁ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର କୁଶ ବ ତୀତ ଆଉ

କାହେର ଦପ କରିବା େମାʼଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ; ତାହାଙ ଦାରା ଜଗତ େମାʼ

ପତି ଓ ମଁୁ ଜଗତ ପତି କୁଶେର ହତ େହାଇଅଛି। 15କାରଣ ସୁନତ କିମା

ଅସୁନତ କିଛି ନୁେହଁ, କିନୁ ନୂତନ ସୃଷି ହ ସାର। 16ଆଉ, େଯେତ େଲାକ

ଏହି ନିୟମାନୁସାେର ଆଚରଣ କରନି, େସମାନଙ ଉପେର ଓ ଈଶରଙର

ଇସାଏଲ ଉପେର ଶାନି ଓ ଦୟା ବତୁ। 17ଆଜିଠାରୁ େକହି ଆଉ େମାେତ

କଷ ନ େଦଉ, କାରଣ ମଁୁ େମାହର ଶରୀରେର ଯୀଶୁଙ କତଦାଗ ବହନ

କରୁଅଛି। 18 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ଅନୁଗହ

ତୁମମାନଙ ସହବତୀ େହଉ। ଆେମ ।
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ଏଫସୀୟ
1ପାଉଲ, ଈଶରଙ ଇଚାେର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଜେଣ େପରିତ, ଏଫସ

ସହରେର ଥବା ସାଧୁ ଓ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଥବା ବିଶାସୀମାନଙ ନିକଟକୁ

େଲଖୁଅଛି। 2ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ

ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। 3ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଈଶର

ଓ ପିତା ଧନ େହଉନୁ, େସ ଖୀଷଙଠାେର ଆମମାନଙୁ ସମସ ଆତିକ

ଆଶୀବାଦ ଦାରା ସଗେର ଆଶୀବାଦ କରିଅଛନି, 4 ଅଥା ଆେମମାେନ

େଯପରି ତାହାଙ ସାକାତେର ପବିତ ଓ ଅନିନନୀୟ େହଉ, ଏଥପାଇଁ େସ

ଜଗତର ପତନ ପୂେବ ତାହାଙଠାେର ଆମମାନଙୁ ମେନାନୀତ କେଲ; 5

ପୁଣି, ଈଶର ଆମମାନଙୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଆପଣା ନିମେନ ପୁତ କରିବାକୁ

ଆପଣା ସଚନ ଇଚାନୁସାେର ଆମମାନଙୁ େପମେର ପୂବରୁ ନିରୂପଣ କେଲ;

6 ଏହା ତାହାଙ ଅନୁଗହର େଗୗରବର ପଶଂସା ନିମେନ େହାଇଅଛି; େସହି

ଅନୁଗହ େସ ପିୟତମଙ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ଦାନ କରିଅଛନି। 7 ଈଶରଙ

ଅନୁଗହ ଅନୁସାେର ଆେମମାେନ େସହି ପିୟତମଙଠାେର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ

ରକ ଦାରା ମୁକି, ଅଥା ଅପରାଧ ସବୁର କମା ପାପ େହାଇଅଛୁ। 8 େସହି

ଅନୁଗହ େସ ସମସ ପକାର ାନ ଓ ବୁଦି େଦଇ ଆମମାନଙ ପତି ପଚୁର

କରିଅଛନି। 9ପୂବରୁ ସଙଳ କରିଥବା ଆପଣା ମଙଳମୟ ଇଚାନୁସାେର

େସ ଆମମାନଙୁ ଆପଣା ଇଚାର ନିଗୂଢ଼ତତ ାତ କରାଇଅଛନି, 10

େଯପରି କାଳର ପୂଣତା ସମନୀୟ ତାହାଙ ସଙଳାନୁସାେର ସଗେର କି

ମତ େର ଥବା ସମସ ବିଷୟ େସ ଆପଣା ନିମେନ ଖୀଷଙଠାେର ଏକୀଭୂତ

କରିେବ। 11 ତାହାଙଠାେର ମ ଆେମ ବିଶାସୀମାେନ ଅଧକାର ସରୂପ

େହାଇଅଛୁ, େଯଣୁ େଯଉଁ ଈଶର ଆପଣା ଇଚାର ସଙଳାନୁସାେର ସମସ

ବିଷୟ ସାଧନ କରନି, ତାହାଙ ଅଭପାୟ ଅନୁସାେର ଆେମ ବିଶାସୀମାେନ

ପୂବରୁ ନିରୂପିତ େହଲୁ, 12 ଆେମମାେନ ଖୀଷଙଠାେର ପୂବରୁ ଭରସା

କରିଥଲୁ, ତାହା େଯପରି ଈଶରଙ େଗୗରବର ପଶଂସାର କାରଣ େହଉ।

13 ତାହାଙ ଦାରା ତୁେମମାେନ ସୁଦା ସତ ବାକ , ଅଥା ତୁମମାନଙ

ପରିତାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶାସ କରି ପତି ାତ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା

ମ ମୁଦାଙିତ େହାଇଅଛ; 14 ଈଶରଙ େଗୗରବର ପଶଂସା ନିମେନ ତାହାଙ

ନିଜସ ମୁକି ଉେଦଶ େର େସ ଆମମାନଙ ଅଧକାରର ବଇନାସରୂପ। 15
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ଏହି କାରଣରୁ ପଭୁ ଯୀଶୁଙଠାେର ତୁମମାନଙର େଯଉଁ ବିଶାସ ଓ ସମସ

ସାଧୁଙ ପତି େଯଉଁ େପମ, 16 େସଥର ସମାଦ ପାଇ ମଁୁ ମ େମାହର

ପାଥନାେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଧନ ବାଦ େଦବାରୁ କାନ େହଉ ନାହ। 17

େଯପରି ଆମମାନଙର ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ଈଶର, େଗୗରବମୟ ପିତା,

ତାହାଙ ସମନୀୟ ସମୂଣ ାନ ଓ ପତ ାେଦଶର ଆତା ପଦାନ କରନି; 18

େସଥେର ତୁମମାନଙ ଆନରିକ ଚକୁ ପସନ ହୁଅେନ ତାହାଙ ଆହାନର

ଭରସା କଅଣ, ସାଧୁମାନଙ ମ େର ତାହାଙ ଅଧକାରର େଗୗରବରୂପ ଧନ

କଅଣ, 19 ପୁଣି, ବିଶାସୀ େଯ ଆେମମାେନ, ତାହାଙ ଶକିର କାଯ ସାଧକ

ପରାକମ ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ ପତି ତାହାଙ ଶକିର ଅତ ଧକ ମହତ

କଅଣ, ଏହିସବୁ ଜାଣି ପାର; 20 େସହି ଶକି େଯ ଖୀଷଙଠାେର ସାଧନ

କରି ତାହାଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇ ସମସ ଆଧପତ , କତାପଣ, ଶକି,

ପଭୁତ ପୁଣି, ଇହକାଳ ଓ ମ ପରକାଳେର େଯେତ ନାମ ଖ ାତ, 21 େସ

ସମସଙ ଉପେର ତାହାଙୁ ଉନତ କରାଇ ସଗେର ଆପଣା ଦକିଣ ପାଶେର

ଉପେବଶନ କରାଇେଲ, (aiōn g165) 22ଆଉ ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙ ପାଦ

ତେଳ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖ ତାହାଙୁ ସବ ବିଷୟର ମସକରୂେପ ମଣଳୀକୁ

ଦାନ କେଲ; 23 େସହି ମଣଳୀ ଖୀଷଙ ଶରୀର ସରୂପ, ଅଥା େଯ ସମସ

ବିଷୟକୁ ସବେତାଭାେବ ପୂଣ କରନି, ତାହାଙ ପୂଣତା।

2ଏହି ସଂସାରର ଭାବାନୁସାେର ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳ ରାଜ ର ଅଧପତି, 2

ଅଥା େଯଉଁ ଜଗ ପତି ଏେବ ମ ଅନା ାବହ ସନାନମାନଙଠାେର କାଯ

ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚାନୁସାେର ତୁେମମାେନ ମ ପୂବେର ଆଚରଣ

କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପେର ମୃତ ଥଲ; (aiōn g165) 3 େସହି ଅନା ାବହ

ସନାନମାନଙ ସହିତ ଆେମମାେନ ସମେସ ମ ଏକ ସମୟେର ଆମମାନଙ

ଶାରୀରିକ ଅଭଳାଷ ଅନୁସାେର ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମନର

କାମନା ପୂଣ କରୁଥଲୁ, ପୁଣି, ଅନ ମାନଙ ପରି ସୁଦା ସଭାବତଃ େକାଧର

ପାତ ଥଲୁ; 4 ମାତ ଏପରି ଅପରାଧେର ମୃତ େହେଲ େହଁ ଦୟାସାଗର େଯ

ଈଶର, େସଆମମାନଙୁ େଯଉଁ ମହା େପମେର େପମ କେଲ, 5 େସଥସକାେଶ

ଆମମାନଙୁ ଖୀଷଙ ସହିତ ଜୀବିତ କରିଅଛନି, ଏଣୁ ଅନୁଗହେର ତୁେମମାେନ

ପରିତାଣ ପାଇଅଛ, 6 ପୁଣି, ତାହାଙ ସହିତ ଆମମାନଙୁ ଉତାପିତ କରି

ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଆମମାନଙୁ ତାହାଙ ସହିତ ସଗେର ଉପେବଶନ
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କରାଇଅଛନି, 7 େଯପରି ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର େସ ଆମମାନଙ ପତି କରୁଣା

କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗେର ଆପଣା ଅନୁଗହର ଅତ ଧକ ଧନ ପକାଶ କରନି।

(aiōn g165) 8 କାରଣ ଅନୁଗହେର ବିଶାସ ଦାରା ତୁେମମାେନ ପରିତାଣ

ପାଇଅଛ; ତାହା ତୁମମାନଙ ନିଜଠାରୁ େହାଇ ନାହ, ତାହା ଈଶରଙ ଦାନ,

9 କମରୁ ନୁେହଁ, େଯପରି େକହି ଦପ ନ କେର। 10 କାରଣ ଆେମମାେନ

ତାହାଙ ରଚନା, େଯ ସମସ ସତମ ଆେମମାେନ କରିବୁ େବାଲ ଈଶର

ପୂବରୁ ପସୁତ କରିଥେଲ, ଆଚରଣେର େସହିସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମେନ

ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ସୃଷ। 11 ଅତଏବ ତୁେମମାେନ ପୂବେର େଯେତେବେଳ

ଶରୀର ସମନେର ଅଣଯିହୁଦୀ ଥଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାେବ ହସକୃତ ସୁନତ

େଲାକମାନଙ ଦାରା ଅସୁନତ େବାଲ ଖ ାତ େହଉଥଲ, 12 େସେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ େଯ ଖୀଷଙଠାରୁ ପୃଥ , ପତି ାଯୁକ ନିୟମେର ନିରଂଶ,

ଇସାଏଲର ପଜାସତ ରହିତ, ପୁଣି ଜଗତେର ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶରବିହୀନ

ଥଲ, ତାହା ସରଣ କର। 13କିନୁ ପୂେବ ତୁେମମାେନ ଦୂରେର ଥଲ େଯ,

ଏେବ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ତାହାଙ ରକ ଦାରା ନିକଟସ େହାଇଅଛ। 14

କାରଣ େସ ତ ଆମମାନଙ ଶାନି, େସ ଶତୁତାରୂପ ମ ବତୀ ବିେଚଦପାଚୀର

ଭଗ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନି, 15 ପୁଣି, ବିଧବିଧାନଯୁକ ଆ ାମୂଳକ

ବ ବସାକୁ ଆପଣା ଶରୀରେର ରହିତ କରିଅଛନି, େଯପରି େସ ଶାନି ସାପନ

କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାେର ଜେଣ ନୂଆ େଲାକ ସରୂେପ ସୃଷି କରନି,

16ଆଉ କୁଶ ଦାରା ଶତୁତା ବିନାଶ କରି ତଦାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର

ସରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶରଙ ସହିତ ମିଳିତ କରାନି। 17ଆଉ ତୁେମମାେନ

େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଦୂରେର ଥଲ, ଉଭୟଙ ନିକଟେର ଖୀଷ ଆସି ଶାନିର

ସୁସମାଚାର ପଚାର କେଲ; 18 କାରଣ ତାହାଙ େଦଇ ଆେମମାେନ ଉଭୟ

ଏକ ଆତାଙ ଦାରା ପିତାଙ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। 19 ଅତଏବ

ତୁେମମାେନ ଆଉ ବିେଦଶୀ ବା ପବାସୀ ନୁହଁ, କିନୁ ସାଧୁମାନଙ ସହିତ

ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶରଙ ପରିବାରଭୁକ ଅଟ; 20 ତୁେମମାେନ େପରିତ ଓ

ଭାବବାଦୀମାନଙର ଭତିମୂଳ ଉପେର ନିମତ େହାଇଅଛ, ଖୀଷ ଯୀଶୁ ସୟଂ

େସଥର େକାଣର ପଧାନ ପସର; 21 ତାହାଙଠାେର ପେତ କ ଗୃହ ଏକତ

ସଂଲଗ େହାଇ ପଭୁଙଠାେର େଗାଟିଏ ପବିତ ମନିର ସରୂେପ ବୃଦି ପାଉଅଛି;
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22 ତାହାଙଠାେର ତୁେମମାେନ ମ ଈଶରଙ ଆତାଙ ନିବାସ ନିମେନ ଏକତ

ନିମତ େହଉଅଛ।

3ଏଥନିମେନ ମଁୁ ପାଉଲ, ଅଣଯିହୁଦୀ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ

ସକାେଶ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର ବନୀ 2 ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପଦତ ଈଶରଙ

ଅନୁଗହ ସମନୀୟ େସବକ କାଯ ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ତ ଶୁଣିଥବ,

3 ଅଥା ପତ ାେଦଶ ଦାରା େସହି ନିଗୂଢ଼ତତ େମାେତ ାତ କରାଗଲା,

େଯପରି ମଁୁ ପୂେବ ସଂକିପ ଭାବେର େଲଖଅଛି। 4 ତାହା ପଢ଼ି ଖୀଷଙ

ନିଗୂଢ଼ତତେର େମାହର ାନର ପରିଚୟ ପାଇ ପାର; 5 େସହି ନିଗୂଢ଼ତତ

ଏେବ ଆତାଙ ଦାରା ତାହାଙ ପବିତ େପରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ ନିକଟେର

େଯପରି ପକାଶିତ େହାଇଅଛି, ପୂବ କାଳର ମନୁଷ ସନାନମାନଙ ନିକଟେର

ପକାଶିତ େହାଇ ନ ଥଲା, 6 ଅଥା ସୁସମାଚାର ଦାରା ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର

ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ ମ ଅଂଶାଧକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅଙପତ ଙ ଓ

ପତି ାର ସହଭାଗୀ ଅଟନି; 7 ଈଶରଙ କାଯ ସାଧକ ଶକି ଅନୁସାେର

େମାେତ ପଦତ ତାହାଙ ଅନୁଗହର ଦାନ ପମାେଣ େସହି ସୁସମାଚାରର ମଁୁ

ଜେଣ େସବକ େହଲ। 8 ସମସ ସାଧୁଙ ମ େର କୁଦତମ େଯ ମଁୁ, େମାେତ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ନିକଟେର େବାଧର ଅଗମ ଖୀଷଙ ନିଧର ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରିବା ପାଇଁ, 9 ପୁଣି, ସବସୃଷିକତା ଈଶରଙଠାେର ପାଚୀନକାଳରୁ

ଗୁପ େହାଇ ରହିଥବା ନିଗୂଢ଼ତତ ସମନେର ତାହାଙ ସଂକଳ କଅଣ, ତାହା

ଆେଲାକେର ପକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗହ ପଦତ େହାଇଅଛି, (aiōn g165)

10ଆମମାନଙ ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଈଶର େଯଉଁ ଚିରନନ ସଂକଳ

କରିଥେଲ, 11 ତଦନୁସାେର ମଣଳୀ ଦାରା େଯପରି ତାହାଙର ବହୁବିଧ

ାନ, ସଗେର କତାପଣ ଓ ଅଧକାରପାପ ବ କିମାନଙୁ ାତ କରାଯାଏ;

(aiōn g165) 12 େସହି ପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ କରିବା ଦାରା ଆେମମାେନ

ତାହାଙଠାେର ସାହସ ପୁଣି, ଈଶରଙ ନିକଟକୁ ନିଭୟେର ଯିବା ପାଇଁ ପଥ

ପାଇଅଛୁ। 13 ଅତଏବ ମଁୁ ଅନୁେରାଧ କେର େଯ, ତୁମମାନଙ ନିମେନ

େମାହର େଯଉଁ େକଶ େଭାଗ, େସଥସକାେଶ ହତାଶ ହୁଅ ନାହ, ତାହା ତ

ତୁମମାନଙ େଗୗରବ। 14 ଏଥନିମେନ େଯଉଁ ପିତାଙଠାରୁ ସଗ ଓ ପୃଥବୀସ

ପେତ କ ପିତୃକୁଳ ନାମ ପାପ ହୁଏ, 15 ତାହାଙ ଛାମୁେର ମଁୁ ଆଣୁପାତି

ପାଥନା କରୁଅଛି, 16 େଯପରି େସ ଆପଣା େଗୗରବରୂପ ଧନ ଅନୁସାେର
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ଆପଣା ଈଶରଙ ଆତାଙ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ଆନରିକ ପୁରୁଷେର ଶକି ପାପ

େହାଇ ବଳବାନ େହବାକୁ ଦିଅନି, 17 ପୁଣି, ବିଶାସ ଦାରା ଖୀଷ ତୁମମାନଙ

ହୃଦୟେର ବାସ କରନି, 18 େଯପରି ତୁେମମାେନ େପମେର ବଦମୂଳ ଓ

ଦୃଢ ରୂେପ ସାପିତ େହାଇ େବାଧର ଅଗମ େଯ ଖୀଷଙ େପମ, ତାହା

ାତ ହୁଅ ଏବଂ ସମସ ସାଧୁଙ ସହିତ େସଥର େଦୖଘ ଓ ପସ, ଉଚତା ଓ

ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକି ପାପ ହୁଅ, 19ଆଉ େସହି ପକାେର ଈଶରଙ

ସମସ ପୂଣତାେର ପରିପୂଣ ହୁଅ। 20 େଯଉଁ ଈଶର ଅ◌ାମମାନଙ ଅନରେର

କାଯ ସାଧନ କରୁଥବା ଆପଣା ଶକି ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ ମାଗିବା ବା

ଭାବିବାଠାରୁ ଅତ ଧକ ପରିମାଣେର ସାଧନ କରିପାରନି, 21 ଯୁେଗ ଯୁେଗ

ପୁରୁଷାନୁକମେର ମଣଳୀ ଓ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଦାରା ତାହାଙର େଗୗରବ େହଉ।

ଆେମ । (aiōn g165)

4ଅତଏବ ପଭୁଙ େହତୁ ବନୀ େଯ ମଁୁ, ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି,

ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଆହାନେର ଅ◌ାହୂତ େହାଇଅଛ, େସଥର େଯାଗ

ଆଚରଣ କର, 2 ଅଥା ସବପକାର ନମତା, ମୃଦୁତା, ଦୀଘ ସହିଷୁତା ଓ

େପମେର ପରସର ପତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ; 3ଶାନିରୂପ ବନନେର ବାନି େହାଇ

ଆତାଙ ଐକ ରକା କରିବା ନିମେନ ଯତବାନ ହୁଅ। 4 ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ

ଆତା, େଯଉଁ ରୂେପ ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙ ଆହାନର ଏକ ଭରସାେର

ମ ଆହୂତ େହାଇଅଛ; 5 ଏକ ପଭୁ, ଏକ ବିଶାସ, ଏକ ବାପିସ, ସମସଙ

ଏକ ଈଶର ଓ ପିତା; 6 େସ ସମସଙ ଉପେର, ସମସଙ ମ େର ଏବଂ

ସମସଙ ଅନରେର ଅଛନି। 7କିନୁ ଖୀଷଙ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର

ଆମମାନଙ ପେତ କକୁ ଅନୁଗହ ଦିଆଯାଇଅଛି। 8 ଏଥନିମେନ ଉକ

ଅଛି, “େସ ଊଦକୁ ଆେରାହଣ କରି, ବନୀମାନଙୁ ବନୀ କରି େନଇଗେଲ,

ଆଉ ମନୁଷ ମାନଙୁ ନାନା ବରଦାନ େଦେଲ।” 9 (େସ ଆେରାହଣ କେଲ

େବାଲ କହିବାର ଅଥ କଅଣ? ନା, େସ ମ ନୀଚସ ପୃଥବୀକୁ ଅବତରଣ

କରିଥେଲ। 10 େଯ ଅବତରଣ କରିଥେଲ, େସ େଯପରି ସମସ ବିଷୟ ପୂଣ

କରନି, ଏଥପାଇଁ େସ ସମସ ସଗର ଊଦକୁ ମ ଆେରାହଣ କେଲ।) 11 େସ

କାହା କାହାକୁ େପରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର

ପଚାରକ, ପୁଣି, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକକ ରୂେପ ନିଯୁକ କରି ଦାନ

କରିଅଛନି, 12 େଯପରି ସାଧୁମାେନ େସବାକାଯ ନିମେନ ସିଦି ଲାଭ କରନି
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ଓ ଖୀଷଙ ଶରୀର ନିଷାପାପ ହୁଏ, 13 େଶଷେର େଯପରି ଆେମମାେନ

ସମେସ ବିଶାସେର ଓ ଈଶରଙ ପୁତ ବିଷୟକ ାନେର ଏକତା ପାପ େହଉ,

ଅଥା ଖୀଷଙ ପୂଣତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ପୂଣ ବୟସ ପୁରୁଷ େହଉ, 14

େଯପରି ଆେମମାେନ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ େହାଇ ମନୁଷ ମାନଙ ପତାରଣା

ଓ ଭାନି ଯୁକ କଳନା ଅନୁସାେର ଧୃତତା ଦାରା ବିଭନ ଶିକା ରୂପ ବାୟୁେର

ଇତଃସତଃ ଚାଳିତ ନ େହଉ, 15 କିନୁ ସତ ଅବଲମନ କରି ମସକ ସରୂପ

େଯ ଖୀଷ, ତାହାଙ ଉେଦଶ େର ସବ ବିଷୟେର େପମେର ବୃଦି ପାଉ; 16

ତାହାଙଠାରୁ ସମସ ଶରୀର ପେତ କ ସନିର ସାହାଯ ଦାରା ପୁଣି, ପେତ କ

ଅଂଶର କାଯ ସାଧକ ଶକି ଅନୁସାେର ସୁଖଚିତ ଓ ସୁସଂଯୁକ େହାଇ େପମେର

ଆପଣାର ନିଷା ନିମେନ ନିଜର ବୃଦି ସାଧନ କରୁଅଛି। 17 ଅତଏବ ମଁୁ ପଭୁଙ

ନାମେର ବିେଶଷ ଅନୁେରାଧ କରି କହୁଅଛି, ଅବିଶାସୀମାେନ େଯପରି ଆପଣା

ଆପଣା ମନର ଅସାରତାେର ଆଚରଣ କରନି, ତୁେମମାେନ େସହିପରି

ଆଚରଣ କର ନାହ; 18 େସମାେନ ଆପଣାମାନଙଠାେର ଥବା ମୂଖତା େହତୁ

ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡତା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ବୁଦିେର ଅନକାରାଚନ

ପୁଣି, ଈଶରଙ ଜୀବନରୁ ବିଚିନ େହାଇଅଛନି; 19 େସମାେନ ଜଡବ େହାଇ

ଧନେଲାଭେର ଆସକ େହବା ସେଙ ସେଙ ସବପକାର ଅଶୁଚି କମ କରିବା

ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କାମୁକତାେର ସମପଣ କରିଅଛନି। 20 କିନୁ

ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙୁ େସପକାେର ଶିକା କରି ନାହଁ; 21 ତୁେମମାେନ ତ

ତାହାଙ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି, ଯୀଶୁଙ ସମନୀୟ ସତ ଅନୁସାେର ତାହାଙ

ସହଭାଗିତାେର ଥାଇ ଶିକିତ େହାଇଅଛ, 22 ଅଥା ତୁେମମାେନ ତୁମମାନଙ

ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମନେର, େଯଉଁ ପୁରାତନ ସଭାବ ପବଞନାର ବିଳାସିତା

ଅନୁସାେର ଅଧକରୁ ଅଧକ ଭଷ େହଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ ାଗ କରିବାକୁ, 23

ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ମନେର ନୂତନୀକୃତ େହାଇ, 24 େଯଉଁ ନୂତନ ସଭାବ

ଈଶରଙ ପତିମୂତେର ଧାମକତା ଓ ସତ ର ପବିତତାେର ସୃଷ େହାଇଅଛି,

ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକିତ େହାଇଅଛ। 25 ଅତଏବ ମିଥ ା ପରିତ ାଗ

କରି ତୁେମମାେନ ପେତ କ ଜଣ ଆପଣା ପତିବାସୀ ସହିତ ସତ ଆଳାପ

କର, କାରଣ ଆେମମାେନ ପରସରର ଅଙପତ ଙ। 26 େକାଧ କର କିନୁ

ପାପ କର ନାହ; ସୂଯ ଅସ ନ େହଉଣୁ େକାଧ ପରିତ ାଗ କର, ପୁଣି,

ଶୟତାନକୁ ସାନ ଦିଅ ନାହ। 27 େଚାର ଆଉ େଚାରି ନ କରୁ, 28 ବରଂ
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ଅଭାବଗସ େଲାକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମେନ େଯପରି ତାହା ପାଖେର କିଛି

ଥାଇ ପାେର, ଏଥନିମେନ ନିଜ ହାତେର ଉତମ କାଯ କରି ପରିଶମ କରୁ।

29ତୁମମାନଙ ମୁଖରୁ େକୗଣସି କୁବାକ ନିଗତ ନ େହଉ, ବରଂ ଆବଶ କ

ଅନୁସାେର ନିଷାଜନକ ବାକ ନିଗତ େହଉ, େଯପରି ତାହା େଶାତାମାନଙ

ଅନୁଗହ ପକେର ହିତଜନକ ହୁଏ। 30ଆଉ ଈଶରଙ େଯଉଁ ପବିତ ଆତାଙ

ଦାରା ତୁେମମାେନ ମୁକି ଦିବସ ନିମେନ ମୁଦାଙିତ େହାଇଅଛ, ତାହାଙୁ ଦୁଃଖ

ଦିଅ ନାହ। 31 ସମସ ପକାର କଟୁ ଭାବ, ରାଗ, େକାଧ, କଳହ ଓ ନିନା,

ପୁଣି, ସମସ ପକାର ହିଂସା ତୁମମାନଙଠାରୁ ଦୂର େହଉ; 32ଆଉ ପରସର

ପତି ସଦୟ ହୁଅ, େକାମଳ ହୃଦୟ ପୁଣି, ଈଶର ଖୀଷଙଠାେର ତୁମମାନଙୁ

େଯପରି କମା କେଲ, େସହିପରି ପରସରକୁ କମା କର।

5ଅତଏବ ପିୟ ସନାନମାନଙ ପରି ଈଶରଙ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ; 2 ଖୀଷ

େଯପରି ତୁମମାନଙୁ େପମ କେଲ, ପୁଣି, ଆମମାନଙ ନିମେନ ଈଶରଙ

ଉେଦଶ େର ସୁଗନି େନୖେବଦ ଓ ବଳି ସରୂେପ ଆପଣାକୁ ଉତଗ କେଲ,

େସହିପରି େପମେର ଆଚରଣ କର। 3 କିନୁ ବ ଭଚାର, ସମସ ପକାର

ଅଶୁଚିତା କିମା େଲାଭ, ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ସାନ ନ ପାଉ; ତାହା

ସାଧୁମାନଙ ପକେର ଅନୁଚିତ; 4ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା ଅନୁପଯୁକ, ଏପରି କୁତିତ

ବ ବହାର ବା ଅସାର କଥା ବା ହାସ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ ମ େର େଦଖା ନ

ଯାଉ, ବରଂ ସମସ ବିଷୟ ନିମେନ ଧନ ବାଦ ଦିଅ। 5 କାରଣ ତୁେମମାେନ

ନିଶିତରୂେପ ଜାଣ େଯ, େକୗଣସି ବ ଭଚାରୀ ବା ଅଶୁଦାଚାରୀ ବ କି ବା

େଲାଭୀ େସ ତ ପତିମାପୂଜକ, ଏମାନଙର, ଖୀଷ ଓ ଈଶରଙର ରାଜ େର

ଅଧକାର ନାହ। 6 େକହି ତୁମମାନଙୁ ଅସାର କଥାେର ନ ଭୁଲାଉ, କାରଣ

ଏହି ସମସ କୁକମ େହତୁ ଅନା ାବହ ସନାନମାନଙ ଉପେର ଈଶରଙ େକାଧ

ବେତ। 7 ଅତଏବ ତୁେମମାେନ େସମାନଙର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହ; 8କାରଣ

ତୁେମମାେନ ପୂେବ ଅନକାର ସରୂପ ଥଲ, କିନୁ ଏେବ ପଭୁଙ ସହଭାଗିତାେର

ଆେଲାକ ସରୂପ େହାଇଅଛ; ଆେଲାକର ସନାନମାନଙ ପରି ଆଚରଣ କର,

9 (କାରଣ ସମସ ପକାର ଉତମତା, ଧାମକତା ଓ ସତ ଆେଲାକର ଫଳ

ସରୂପ), 10 ପଭୁଙର କଣ ସେନାଷଜନକ, ତାହା ଅନୁସନାନ କର; 11

ଅନକାରର ନିଷଳ କମସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହ, ବରଂ େସସବୁର େଦାଷ

ହ େଦଖାଇଦିଅ; 12 କାରଣ େସମାେନ ଯାହାସବୁ ଗୁପେର କରନି, େସହିସବୁ
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କଥା କହିବା ସୁଦା ଲଜାଜନକ, 13 କିନୁ ସମସ ବିଷୟର େଦାଷ ଆେଲାକ

ଦାରା େଦଖାଇ ଦିଆଯାଏ, େଯଉଁ ସବୁ ପକାଶିତ ହୁଏ, ତାହା ଆେଲାକ। 14

ଏଣୁ ପବିତ ଶାସେର ଉକ ଅଛି, “େହ ନିଦିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠ,

ପୁଣି, ଖୀଷ ତୁମକୁ ଆେଲାକ ପଦାନ କରିେବ।” 15 ଅତଏବ ଅ ାନ ପରି ନ

େହାଇ ାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମନେର ବିେଶଷ ସାବଧାନ ହୁଅ, 16

ପୁଣି, ସୁେଯାଗର ସ ବ ବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ ଅେଟ। 17 ଏଣୁ

ନିେବାଧ ନ େହାଇ ପଭୁଙର କଣ ଇଚା ତାହା ବୁଝ। 18ଆଉ ଦାକାରସେର

ମତ ନ ହୁଅ, େସଥରୁ ତ ଅତ ାଚାର ଜେନ, ମାତ ଆତାେର ପୂଣ େହାଇ ଗୀତ,

େସାତ ଓ ଆ ାତିକ ସଂକୀତନ ଦାରା ପରସରକୁ ଉତାହ ଦିଅ, 19 ପୁଣି,

ତୁମମାନଙ ହୃଦୟେର ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ଭଜନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର;

20 ସବଦା ସବ ବିଷୟ ନିମେନ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର

ପିତା ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଅ, 21ଆଉ ଖୀଷଙୁ ଭୟ କରି ପରସରର

ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। 22 େହ ସୀମାେନ ତୁେମମାେନ େଯପରି ପଭୁଙର ବଶୀଭୂତା

ହୁଅ, େସହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, 23 କାରଣ ଖୀଷ

େଯପରି ମଣଳୀର ମସକ ସରୂପ, ସାମୀ ମ େସହିପରି ସୀର ମସକ ସରୂପ,

ପୁଣି, ଖୀଷ ଆପଣା ଶରୀରରୂପ ମଣଳୀର ତାଣକତା। 24 ହଁ, ମଣଳୀ

େଯପରି ଖୀଷଙର ବଶୀଭୂତ, େସହିପରି ସୀମାେନ ମ ସବୁ ବିଷୟେର

ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀର ବଶୀଭୂତା େହଉନୁ। 25 େହ ସାମୀମାେନ, ଖୀଷ

େଯପରି ମଣଳୀକୁ େପମ କେଲ, ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି ଆପଣା ଆପଣା

ସୀମାନଙୁ େପମ କର; ଖୀଷ ତ ମଣଳୀ ନିମେନ ଆପଣାକୁ ଉତଗ କେଲ,

26 େଯପରି ବାକ ଓ ଜଳ ପକାଳନ ଦାରା େସ ମଣଳୀକୁ ପରିଷାର କରି

ପବିତ କରନି, 27 େଯପରି ମଣଳୀ ନିଷଳଙ, ନିଖୁନ ଓ ସମସ ପକାର

େଦାଷରହିତ େହାଇ ପବିତ ଓ ଅନିନନୀୟ ହୁଏ, ଆଉ ଏହିପରି େଗୗରବମୟ

ଅବସାେର େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟେର ଉପସିତ କରନି। 28 େସହିପରି

ସାମୀମାନଙର ମ ଆପଣା ଆପଣା ସୀମାନଙୁ ନିଜ ନିଜ ଶରୀର ସଦୃଶ

େପମ କରିବା ଉଚି । େଯ ନିଜ ସୀକୁ େପମ କେର, େସ ଆପଣାକୁ େପମ

କେର; 29 େକହି ତ ଆପଣା ଶରୀରକୁ େକେବ ଘୃଣା କେର ନାହ, ମାତ

ତାହାର ଭରଣେପାଷଣ ଓ ଲାଳନପାଳନ କେର; ଖୀଷ ମ ମଣଳୀ ପତି

େସହିପରି କରନି, 30 େଯଣୁ ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଶରୀରର ଅଙପତ ଙ।
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31 ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ପିତାମାତାଙୁ ପରିତ ାଗ କରି ନିଜ ସୀଠାେର

ଆସକ େହବ, ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଏକାଙ େହେବ। 32 ଏହା େଗାଟିଏ ଅତି

ନିଗୂଢ଼ତତ, କିନୁ ମଁୁ ଖୀଷ ଓ ମଣଳୀ ସମନେର ଏହା କହୁଅଛି। 33ଯାହା

େହଉ, ତୁେମମାେନ ପେତ େକ ମ ଆପଣା ଆପଣା ସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ

କର, ଆଉ ସୀ ମ ଆପଣା ସାମୀକୁ ଆଦର କରୁ।

6 େହ ସନାନମାେନ, ପଭୁଙ ସକାେଶ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙର

ଆ ାବହ ହୁଅ; 2 କାରଣ ତାହା ଯଥାଥ। “ଆପଣା ପିତାମାତାଙୁ ସମାଦର

କର, (ଏହା ପତି ାଯୁକ େଗାଟିଏ ପଧାନ ଆ ା),” 3 େଯପରି ତୁମର ମଙଳ

େହବ, ଆଉ ତୁେମ ପୃଥବୀେର ଦୀଘାୟୁ େହବ। 4 ପୁଣି, େହ ପିତାମାେନ,

ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙୁ ବିରକ କର ନାହ, ମାତ େସମାନଙୁ ପଭୁଙ ଶିକା

ଓ େଚତନା ଦାରା ପତିପାଳନ କର। 5 େହ ଦାସମାେନ, ତୁେମମାେନ େଯପରି

ଖୀଷଙର ଆ ାବହ ଅଟ, େସହିପରି ଭୟ ଓ କମ ସହ ହୃଦୟର ସରଳତାେର

ତୁମମାନଙ ଜାଗତିକ କତାମାନଙର ଆ ାବହ ହୁଅ; 6ମନୁଷ କୁ ସନୁଷ

କଲା ପରି ଦୃଷି ଆଗେର ତାହା କର ନାହ, କିନୁ ଖୀଷଙ ଦାସ ପରି ଅନର

ସହ ଈଶରଙ ଇଚା ସାଧନ କର। 7 ସାଧୀନ କି ପରାଧୀନ, େଯ େକହି

ସତମ କେର, େସ େଯ ପଭୁଙଠାରୁ େସଥର ପୁରସାର ପାଇବ, 8 ଏହା

ଜାଣି ମନୁଷ ର େସବା କଲା ପରି ନୁେହଁ, ମାତ ପଭୁଙ େସବା କଲା ପରି

ସଚନେର େସବା କର। 9ଆଉ େହ କତାମାେନ, େସହିପରି ଭାେବ େସମାନଙ

ପତି ବ ବହାର କର, ତଜନଗଜନ କରିବାରୁ ନିବୃତ ହୁଅ; ସମସଙର ପଭୁ

େଯ ସଗେର ଅଛନି; ପୁଣି ତାହାଙ ନିକଟେର େକୗଣସି ମୁଖାେପକା ନାହ,

ଏହା ଜାଣ। 10 େଶଷ କଥା ଏହି, ପଭୁଙଠାରୁ ଶକି ପାପ େହାଇ ତାହାଙ

ପରାକମେର ବଳବାନ ହୁଅ। 11 ତୁେମମାେନ େଯପରି ଶୟତାନର ସମସ

ଚାତୁରି ବିରୁଦେର ଦଣାୟମାନ େହାଇପାର, ଏଥନିମେନ ଈଶରଦତ ସମସ

ସଜାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜିତ କର। 12କାରଣ ଆମମାନଙ ଯୁଦ

ମତ ବିରୁଦେର ନୁେହଁ, କିନୁ ଆଧପତ ଓ କତାପଣ ବିରୁଦେର, ଏହି

ଅନକାରର ଜଗତତିମାନଙ ବିରୁଦେର ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳର ଦୁଷାତାମାନଙ

ବିରୁଦେର; (aiōn g165) 13 ଏଣୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ଦୁଦନେର ପତିେରାଧ

କରି ସବଜୟୀ େହାଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥନିମେନ ଈଶରଦତ ସମସ ସଜା

ଗହଣ କର। 14 ଅତଏବ ସତ ରୂପ କଟିବନନୀେର କଟି ବାନି ଧାମକତା
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ରୂପ ଊରସାଣ ପରିଧାନ କର, 15 ଶାନିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମେନ ସୁସଜିତ

ପାଦୁକା ପାଦେର ପିନି ଅଟଳ େହାଇ ରହିଥାଅ; 16 ଏବଂ େସଥ ସେଙ

ସେଙ, ଯଦାରା ପାପାତାର ଅଗିବାଣ ସବୁ ନିବାଣ କରିବାକୁ ସମଥ ହୁଅ,

େସହି ବିଶାସରୂପ ଢ଼ାଲ ଧର। 17 ପୁଣି, ପରିତାଣ ରୂପ ଶିରସାଣ ପରିଧାନ

କର ଓ ଆତାଙ ଖଡ, ଅଥା ଈଶରଙ ବାକ ଧାରଣ କର; 18 ସବ

ପକାର ପାଥନା ଓ ନିେବଦନେର ସବଦା ଆତାଙ ସାହାଯ େର ପାଥନା

କର, ପୁଣି, ସମସ ସାଧୁଙ ନିମେନ ଜାଗି ରହି ପାଥନା କର। 19 ଆଉ

େମା ନିମେନ ମ ପାଥନା କର, େଯପରି ସୁସମାଚାର ନିମେନ ଜଞିରେର

ବନାେହାଇଥବା ରାଜଦୂତ ସରୂପ େଯ ମଁୁ, େମାେତ େସହି ସୁସମାଚାରର

ନିଗୂଢ଼ତତ ସାହସପୂବକ ଜଣାଇବାକୁ ବାକ ଦିଆଯିବ, 20 ପୁଣି, ମଁୁ େଯପରି

ତ ସମନେର ଯେଥାଚିତ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ପାପ େହବି। 21 େମାହର

ବିଷୟ, ଅଥା ମଁୁ କିପରି ଅଛି, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣି ପାର, େସଥନିମେନ

ପିୟ ଭାତା ଓ ପଭୁଙ କାଯ େର ବିଶସ େସବକ େଯ ତୁଖକ, େସ ତୁମମାନଙୁ

ସମସ ବିଷୟ ଜଣାଇେବ; 22 ଏହି ଉେଦଶ େର ମଁୁ ତାହାଙୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇଲ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ଅବସା ବିଷୟ ଜାଣି

ପାର ଓ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ତାହାଙ ଦାରା ଉତାହ ପାପ ହୁଏ। 23 ପିତା

ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଭାଇମାନଙ ପତି ଶାନି ଓ ବିଶାସ ସହିତ

େପମ ବତୁ। 24 େଯେତ େଲାକ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙୁ ଚିରନନ

େପମେର େପମ କରନି, ଅନୁଗହ େସମାନଙ ସହବତୀ େହଉ।
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ଫଲପୀୟ
1ପାଉଲ ଓ ତୀମଥ, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର ଦୁଇ ଦାସ, ଫଲପୀେର ଥବା ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙ ଆଶିତ ସମସ ସାଧୁଙ ନିକଟକୁ ପୁଣି, ଅ କ ଓ େସବକମାନଙ

ନିକଟକୁ ପତ; 2 ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ

ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। 3 ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େଯେତ ଥର

ସରଣ କେର, େସେତ ଥର େମାହର ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଇଥାଏ। 4ପଥମ

ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯ ନ ସୁସମାଚାରର ପକେର ତୁମମାନଙ ସହଭାଗିତା

େହତୁ 5 ତୁମ ସମସଙ ନିମେନ ସବଦା ମଁୁ େମାହର ପେତ କ ପାଥନାେର

ଆନନ ସହ ନିେବଦନ କରୁଅଛି 6 କାରଣ େଯ ତୁମମାନଙ ଅନରେର ଉତମ

କାଯ ଆରମ କରିଅଛନି, େସ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଦିନ ପଯ ନ ତାହା ସାଧନ କରି

ସିଦ କରିେବ, ଏହା ତ ମଁୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ବିଶାସ କେର; 7ଆଉ ତୁମ ସମସଙ

ବିଷୟେର େମାହର ଏପରି ଭାବିବା ଉଚି , େଯଣୁ ତୁେମ ସମେସ େମାହର

ବନନେର େଯପରି, ସୁସମାଚାର ପକ ସମଥନ ଓ େସଥର ସତ ପମାଣ

କରିବାେର େସହିପରି େମାʼ ସହିତ ଅନୁଗହର ସହଭାଗୀ ଅଟ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ

ତୁମମାନଙୁ ହୃଦୟେର ଧାରଣ କରିଅଛି। 8 କାରଣ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ େସହପୂଣ

କରୁଣାେର ମଁୁ ତୁମ ସମସଙ ନିମେନ କି ପକାର ଲାଳାୟିତ, ଏହି ବିଷୟେର

ଈଶର େମାହର ସାକୀ। 9 ପୁଣି, େମାହର ପାଥନା ଏହି, ତୁମମାନଙର

େପମ, ାନ ଓ ସମସ ସୂକ ବିଚାରେର ଅଧକରୁ ଅଧକ ବୃଦି ପାଉ, 10

େଯପରି ତୁେମମାେନ ଉତୃଷ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମଥନ କରିପାର, ପୁଣି, ଈଶରଙ

େଗୗରବ ଓ ପଶଂସା ଉେଦଶ େର ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଧାମକତାର େଯଉଁ

ଫଳ, 11 େସଥେର ପରିପୂଣ େହାଇ ଖୀଷଙ ଦିନେର ଶୁଦ ଓ ଅନିନନୀୟ

ହୁଅ। 12 େହ ଭାଇମାେନ, େମାʼ ପତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି, େସହିସବୁ

େଯ ବରଂ ସୁସମାଚାର କାଯ ର ବୃଦି ନିମେନ େହାଇଅଛି, ଏହା ତୁମମାନଙୁ

ଜଣାଇବାକୁ ମଁୁ ଇଚା କେର; 13 େଯଣୁ େମାହର ବନନ େଯ ଖୀଷଙ ନିମେନ,

ଏହା ରାଜପାସାଦର ସମୁଦାୟ େସୖନ ଦଳ ଓ ଅନ ାନ ସମସଙ ନିକଟେର

ପକାଶିତ େହଲା; 14ଆହୁରି ମ ଅଧକାଂଶ ଭାଇମାେନ େମାହର ବନନ

ଦାରା ପଭୁଙଠାେର ନିଭର କରି ନିଭୟେର ଈଶରଙ ବାକ କହିବା ନିମେନ

ଅତି ଉତୁକଭାେବ ସାହସୀ େହାଇଅଛନି। 15 େକହି େକହି ଈଷା ଓ ବିବାଦ

େହତୁ ଖୀଷଙୁ ପଚାର କରୁଅଛନି ସତ , କିନୁ ଆଉ େକହି େକହି ସ
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ଭାବେର ତାହା କରୁଅଛନି; 16 ମଁୁ େଯ ସୁସମାଚାରର ପକ ସମଥନ କରିବା

ନିମେନ ନିଯୁକ ରହିଅଛି, ଏହା ଜାଣି ଏକ ପକ େପମ େହତୁ ତାହା କରନି, 17

କିନୁ ଅନ ପକ େମାହର ବନନେର େମାେତ େକଶ େଦବାକୁ ଭାବି ଅସରଳ

ଭାବେର ସାଥପରତା ସକାେଶ ଖୀଷଙୁ ପଚାର କରନି। 18 େସଥେର ବା

କଅଣ? କପଟ ଭାବେର େହଉ ବା ସତ ଭାବେର େହଉ, େଯେକୗଣସି

ପକାେର ଖୀଷ ପଚାରିତ େହଉଅଛନି, ଏଥେର ମଁୁ ଆନନ କରୁଅଛି, ହଁ,

ଆନନ କରିବି। 19କାରଣ ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, ତୁମମାନଙ ନିେବଦନ ଓ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙ ଆତାଙ ସାହାଯ ଦାରା ଏସବୁ େମାହର ପରିତାଣର ଅନୁକୂଳ

େହବ, 20 ଏ ସମନେର େମାହର ଏକାନ ଆକାଂକା ଓ ଭରସା ଅଛି େଯ

ମଁୁ େକୗଣସି ବିଷୟେର ଲଜିତ େହବି ନାହ, କିନୁ ସବଦା େଯଉଁପରି, ଏେବ

ମ େସହିପରି ଅତି ସାହସେର, ଜୀବନେର େହଉ ବା ମରଣେର େହଉ,

ଖୀଷଙୁ େମାହର ଶରୀରେର ମହିମାନିତ କରିବି। 21 କାରଣ େମାʼ ପକେର

ଜୀବନଧାରଣ ଖୀଷ, ପୁଣି, ମୃତୁ େଭାଗ ଲାଭଜନକ। 22 କିନୁ ଶରୀରେର

ଜୀବନଧାରଣ ଯଦି େମାʼ ପକେର ଫଳପଦ କାଯ ସାଧନ ହୁଏ, େତେବ ମଁୁ

କଅଣ ପସନ କରିବି, ତାହା ଜାେଣ ନାହ। 23 ମଁୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ େଘନି ମହା

ସମସ ାେର ପଡ଼ିଅଛି; ଇହେଲାକରୁ ପସାନ କରି ଖୀଷଙ ସହିତ ରହିବାକୁ

େମାହର ଇଚା, କାରଣ ତାହା ଅତୀବ େଶୟସର; 24ମାତ ଶରୀରେର ରହିବା

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଅଧକ ଆବଶ କ। 25ଆଉ ମଁୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଏହା ଜାେଣ

େଯ, ମଁୁ ରହିବି, ହଁ, ବିଶାସେର ତୁମମାନଙର ବୃଦି ଓ ଆନନ ନିମେନ ତୁମ

ସମସଙ ସହିତ ରହିବି, 26 େଯପରି ତୁମମାନଙ ମ େର େମାହର ପୁନବାର

ଉପସିତି େହତୁ େମାʼ ଦାରା ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ତୁମମାନଙ ଦପ ଅଧକ ବୃଦି

ପାଇବ। 27 େମାହର ଏହି ମାତ ଇଚା, ଖୀଷଙ ସୁସମାଚାରର େଯାଗ ପଜା

ସରୂେପ ଆଚରଣ କର, େଯପରି ମଁୁ ଉପସିତ େହାଇ ତୁମମାନଙୁ େଦଖେଲ

ଅବା ଅନୁପସିତ ଥାଇ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଶୁଣିେଲ ଜାଣି ପାରିବି େଯ,

ତୁେମମାେନ ଏକ ଆତାେର ସିର ରହି ସୁସମାଚାରର ବିଶାସ ନିମେନ ଏକ

ପାଣେର ଏକସଙେର ଉଦ ମ କରୁଅଛ, 28 ପୁଣି, େକୗଣସି ବିଷୟେର

ବିପକମାନଙ ଦାରା ତାସଯୁକ ନୁହଁ; ତାହା େସମାନଙ ପକେର ବିନାଶ,

କିନୁ ତୁମମାନଙ ପକେର ପରିତାଣର ଈଶରଦତ ଏକ ଲକଣ; 29 କାରଣ

ଖୀଷଙଠାେର େକବଳ ବିଶାସ କରିବା ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ େଯ ଅନୁଗହ
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ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ତାହାଙ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ ମ କରିବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁଗହ ଦିଆଯାଇଅଛି; 30ଆଉ େମାେତ େଯପରି ଯୁଦ

କରିବାର େଦଖଥଲ, ପୁଣି, ବତମାନ କରୁଅଛି େବାଲ ଶୁଣୁଅଛ, ତୁେମମାେନ

େସହିପରି ଯୁଦ କରୁଅଛ।

2ଅତଏବ, ଯଦି ଖୀଷଙ ସହଭାଗିତାେର େକୗଣସି ଉତାହ, େକୗଣସି

େପମପୂଣ ସାନନା, ଆତାଙ େକୗଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି, େକୗଣସି େପମପୂଣ

କରୁଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ, 2 ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ଏକମନା, ଏକ େପମେର

େପମୀ, ଏକଚିତ ଓ ଏକଭାବାପନ େହାଇ େମାହର ଆନନ ପୂଣ କର,

3 ସାଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗବ େହତୁ କିଛି କର ନାହ, ବରଂ ନମଚିତ

େହାଇ ପେତ େକ ଅନ କୁ ଆପଣାଠାରୁ େଶଷ ମେନ କର; 4 ପତି ଜଣ

େକବଳ ଆପଣା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ ଅନ ର ବିଷୟେର ମ

ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅ। 5 ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର େଯପରି ମନ ଥଲା, ତୁମମାନଙର

େସହିପରି ମନ େହଉ; 6 େସ ଈଶରରୂପୀ େହେଲ େହଁ ଈଶରଙ ସହିତ

ସମାନ େହାଇ ରହିବା ନିଜ ନିମେନ ଧରି ରଖବାର ବିଷୟ ମେନ କେଲ

ନାହ, 7 କିନୁ ମନୁଷ ସଦୃଶ େହାଇ ଦାସରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ

କେଲ; 8ପୁଣି, ମନୁଷ ଭାବେର େଦଖାଯାଇ ମୃତୁ ପଯ ନ, ହଁ, କୁଶୀୟ

ମୃତୁ ପଯ ନ ଆ ାବହ େହାଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କେଲ। 9 ଏହି କାରଣରୁ

ଈଶର ତାହାଙୁ ଅତିଶୟ ଉନତ କରିଅଛନି, ପୁଣି, ସମସ ନାମ ଅେପକା

ସେବାତୃଷ ନାମ ତାହାଙୁ ପଦାନ କରିଅଛନି, 10 େଯପରି ସଗ, ମତ ଓ

ପାତାଳେର ଥବା ପେତ କ ଆଣୁ ଯୀଶୁଙ ନାମେର ନତ େହବ, 11 ପୁଣି, ପିତା

ଈଶରଙ େଗୗରବ ନିମେନ ପେତ କ ଜିହା ଯୀଶୁ ଖୀଷ ପଭୁ େବାଲ ସୀକାର

କରିବ। 12 ଅତଏବ, େହ େମାହର ପିୟମାେନ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ସବଦା

ଆ ାବହ େହାଇଅଛ, େକବଳ େମାହର ଉପସିତିେର କଲା ପରି ନୁେହଁ,

କିନୁ ବତମାନ େମାହର ଅନୁପସିତିେର ଆହୁରି ଅଧକ ରୂେପ ଭୟ ଓ କମ

ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତାଣ ସାଧନ କର, 13କାରଣ ଇଚା କରିବାକୁ ଓ

ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶର ଆପଣା ମଙଳମୟ ସଙଳର ସଫଳତା ନିମେନ

ତୁମମାନଙ ଅନରେର କାଯ କରନି। 14 ବଚସା ଓ ତକବିତକ ବିନା ସମସ

କାଯ କର, 15 େଯପରି ତୁେମମାେନ ନିେଦାଷ ଓ ଅମାୟିକ େହାଇ ଏହି

କୁଟିଳ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ ମ େର ଈଶରଙ ଅନିନନୀୟ ସନାନସନତି ହୁଅ;
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େସମାନଙ ମ େର ତୁେମମାେନ ଜୀବନର ବାକ ଧରି ଜଗତେର େଜ ାତିଃ

ସରୂପ ପକାଶ ପାଉଅଛ; 16 େସଥେର ମଁୁ େଯ ବୃଥାେର େଦୗଡ଼ି ନାହ କିଅବା

ବୃଥାେର ପରିଶମ କରି ନାହ, େସ ସମନେର ଖୀଷଙ ପୁନରାଗମନ ଦିନେର

ଦପ କରିପାରିବି। 17 ହଁ, ଆଉ ଯଦି େମାହର ରକ ତୁମମାନଙ ବିଶାସ

ସମନୀୟ େସବାେର େପୟ େନୖେବଦ ପରି ଢଳା ଯାଏ, େତେବ ମ ମଁୁ

ଆନନିତ ଓ ତୁମ ସମସଙ ସହିତ ଉଲସିତ। 18 ଆଉ, େସହି ପକାେର

ତୁେମମାେନ ମ ଆନନ କର ଓ େମାʼ ସହିତ ଉଲାସ କର। 19 କିନୁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ତୀମଥଙୁ ଶୀଘ ପଠାଇବି େବାଲ ପଭୁ ଯୀଶୁଙଠାେର

ଭରସା କରୁଅଛି, େଯପରି ତୁମମାନଙ ଅବସା ବିଷୟ ଜାଣି ମଁୁ ମ ଉତାହିତ

େହବି। 20 କାରଣ େଯ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ପକୃତେର ମେନାେଯାଗ

କରିବ, ଏପରି ସମଭାବାପନ େଲାକ ତାହାଙ ବିନା େମାʼ ନିକଟେର ଆଉ

େକହି ନାହ। 21 େଯଣୁ ସମେସ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବିଷୟ େଚଷା ନ କରି ସାଥ

େଚଷା କରନି। 22 େସ େଯ ପରୀକାସିଦ େଲାକ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ;

ପୁତ ପିତାର େସବା କଲା ପରି େସ ତ ସୁସମାଚାର କାଯ େର େମାʼ ସହିତ

େସବା କରିଥେଲ। 23 ଅତଏବ, େମାʼ ପତି କଅଣ ଘଟିବ, ତାହା ଜାଣିବାମାତ

ତାହାଙୁ ପଠାଇବି େବାଲ ଭରସା କରୁଅଛି; 24 କିନୁ ମଁୁ ପଭୁଙଠାେର ବିଶାସ

କରୁଅଛି େଯ, ମଁୁ ନିେଜ ମ ଶୀଘ ଯିବି। 25 କିନୁ ମଁୁ େମାହର ଭାତା,

ସହକମୀ, ସହେସନା ଓ େମାହର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମେନ ତୁମମାନଙର

େପରିତ ଓ େସବକ ଏପାଫାଦିତଙୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ

ଆବଶ କ ମେନ କଲ; 26 କାରଣ େସ ତୁମ ସମସଙୁ େଦଖବା ପାଇଁ ଅତ ନ

ଇଚୁକ, ପୁଣି, େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନି େବାଲ ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଥବାରୁ ଅତ ନ

ବ ଥତ; 27 ହଁ, େସ ମୃତୁ ସରିକି ପୀଡ଼ିତ େହାଇଥେଲ, କିନୁ ଈଶର ତାହାଙୁ

ଦୟା କେଲ, ଆଉ େକବଳ ତାହାଙୁ ନୁେହଁ, ମାତ େଯପରି େମାʼ ପତି ଦୁଃଖ

ଉପେର ଦୁଃଖ ଘଟିବ ନାହ, ଏଥପାଇଁ େମାʼ ଉପେର ମ ଦୟା କେଲ। 28

ଏଣୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ତାହାଙୁ ପୁନବାର େଦଖ ଆନନ କର ଓ େମାʼ

ଦୁଃଖ େଯପରି ଊଣା ପେଡ଼, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ତାହାଙୁ ପଠାଇବା ନିମେନ ଅଧକ

ଯତବାନ େହଲ। 29 ଅତଏବ, ପଭୁଙ େହତୁ ତାହାଙୁ ଅତି ଆନନେର ଗହଣ

କର, ଆଉ ଏହି ପକାର ବ କିମାନଙୁ ସମାଦର କର; 30 କାରଣ େମାʼ
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ପତି ତୁମମାନଙ େସବାେର ଯାହା କିଛି ଅଭାବ, ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ େସ

ଖୀଷଙ କାଯ େର ଆପଣା ଜୀବନ ବିପଦଗସ କରି ମୃତପାୟ େହାଇଥେଲ।

3ଅବେଶଷେର, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ପଭୁଙଠାେର ଆନନ କର।

ଏକପକାର କଥା ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଥରକୁଥର େଲଖବା େମାʼ ପତି

କାନିଜନକ ନୁେହଁ, ବରଂ େସହିସବୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ନିଷାଜନକ। 2

କୁକୁରମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ କାଯ କାରୀମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ,

ସୁନତବାଦୀ େଲାକମାନଙଠାରୁ ସାବଧାନ; 3 କାରଣ ଆେମମାେନ ପକୃତେର

ସୁନତ ପାପ, ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ଆତାେର ଉପାସନା କରୁ, ପୁଣି, ବାହି କ

ବିଷୟ ଉପେର ନିଭର ନ କରି ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଦପ କରୁ। 4 ମଁୁ

ତ ବାହି କ ବିଷୟ ଉପେର ମ ନିଭର କରିପାରନି; ଯଦି ଅନ େକହି

ବାହି କ ବିଷୟ ଉପେର ନିଭର କରିପାେର େବାଲ ମେନ କେର, େତେବ ମଁୁ

ଅଧକ କରିପାେର; 5 ମଁୁ ଅଷମ ଦିନେର ସୁନତ ପାପ, ଇସାଏଲ ବଂଶଜାତ,

ବିନ ାମୀ େଗାଷୀୟ, ଏବୀୟରକଜାତ ଜେଣ ଏବୀୟ, େମାଶାଙ ବ ବସା

ପାଳନ ସମନେର ଜେଣ ଫାରୂଶୀ, 6 ଉ େଯାଗ ସମନେର ମଣଳୀର

ଜେଣ ତାଡ଼ନାକାରୀ, ପୁଣି, େମାଶାଙ ବ ବସାଗତ ଧାମକତା ସମନେର

ନିେଦାଷ େଦଖାଯାଇଥଲ। 7 କିନୁ ଯାହାସବୁ େମାʼ ପକେର ଲାଭଜନକ

ଥଲା, େସହିସବୁ ମଁୁ ଖୀଷଙ ନିମେନ କତିଜନକ େବାଲ ଗଣ କରିଅଛି। 8

ହଁ, ପକୃତେର ମଁୁ େମାହର ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ାନର ଉତୃଷତା ନିମେନ

ସମସ ବିଷୟ କତିଜନକ େବାଲ ଗଣ କେର; ତାହାଙ ନିମେନ ମଁୁ ସମସ

ବିଷୟର କତି ସହ କଲ, ପୁଣି, େସହିସବୁ ଆବଜନା ସରୂପ ଗଣ କେର,

େଯପରି ମଁୁ ଖୀଷଙୁ ଲାଭ କରିପାେର ଓ ତାହାଙର େବାଲ ଜଣାଯାଏ, 9ପୁଣି,

େମାଶାଙ ବ ବସା ପାଳନ େହତୁ ନିଜର ଧାମକତା ପାପ ନ େହାଇ ବରଂ

େଯପରି ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସ ଦାରା ଈଶରଦତ ବିଶାସମୂଳକ ଧାମକତା

ପାପ ହୁଏ, 10 େଯପରି ମଁୁ ତାହାଙୁ, ତାହାଙ ପୁନରୁତାନର ଶକି ଓ ତାହାଙ

ମୃତୁ େଭାଗେର ତାହାଙ ତୁଲ େହାଇ ତାହାଙ ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗିତା

ାତ ହୁଏ, 11 ଏବଂ େକୗଣସି ପକାେର ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପୁନରୁତାନ ପାପ

େହାଇପାେର। 12 ମଁୁ େଯ ଏେବ େସହି ସମସ ପାପ େହାଇଅଛି ଅବା ସିଦି

ଲାଭ କରିଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ ମଁୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଦାରା ଧୃତ େହାଇଥବାରୁ

ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି। 13 େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ଏପଯ ନ ତାହା
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ଧରିଅଛି େବାଲ ମେନ କରୁ ନାହ, କିନୁ େଗାଟିଏ ବିଷୟ ମଁୁ କରୁଅଛି, 14

ପଶା ବିଷୟସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମୁଖେର ଥବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପତି ଦୃଷି

ରଖ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଈଶରଙ ସଗୀୟ ଆହାନର ପୁରସାର ପାଇବା

ନିମେନ ପାଣପଣ କରି ଲକ ସଳକୁ େଦୗଡ଼ୁଅଛି। 15 ଅତଏବ, ଆସ,

ଆେମମାେନ େଯେତ େଲାକ ସିଦ, ଏହିପରି ଭାବ ଧାରଣ କରୁ, ଆଉ ଯଦି

େକୗଣସି ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର ଭାବ ଭନ ପକାର ଥାଏ, େତେବ ଏହା ମ

ଈଶର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶ କରିେବ; 16 େକବଳ, ଆେମମାେନ

େଯେତ ପଯ ନ ଅଗସର େହାଇଅଛୁ, େସହି ଅନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ। 17

େହ ଭାତୃଗଣ, ତୁେମମାେନ ଏକତ ମିଳି େମାହର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ପୁଣି,

ଆମମାନଙଠାେର େଯଉଁ ଆଦଶ େଦଖୁଅଛ, େଯଉଁମାେନ ତଦନୁଯାୟୀ

ଆଚରଣ କରନି, େସମାନଙ ପତି ଦୃଷି କର। 18କାରଣ ଏପରି ଅେନକ

ଅଛନି, େଯଉଁମାନଙର ଆଚରଣ ବିଷୟେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଥରକୁଥର

କହିଅଛି, ଆଉ ବତମାନ ମ କାନି କାନି କହୁଅଛି, େସମାେନ ଖୀଷଙ

କୁଶର ଶତୁ; 19 େସମାନଙ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର େସମାନଙର େଦବତା,

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜାକୁ ଦପର ବିଷୟ ମେନ କରନି, ପୁଣି,

ପାଥବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକେର ଆସକ ଅଟନି। 20ଆେମମାେନ ତ ସଗର ପଜା,

େସ ସାନରୁ ମ ଆେମମାେନ ତାଣକତା ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଆଗମନର

ଅେପକାେର ଅଛୁ; 21 େସ ଆପଣାର େଯଉଁ କାଯ ସାଧକ ଶକି ଦାରା

ସମସ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନି, ତଦାରା ଆମମାନଙର

ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନରିତ କରି ଆପଣାର େଗୗରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ

କରିେବ।

4ଅତଏବ, େହ େମାହର ପିୟ ଓ ଇଷ, େମାହର ଆନନ ଓ ମୁକୁଟ ସରୂପ

ଭାତୃବୃନ, ଏହିପରି ଭାବେର ପଭୁଙଠାେର ସିର େହାଇଥାଅ। 2 ପଭୁଙଠାେର

ଏକମନା େହବା ନିମେନ ମଁୁ ଇୟଦିଆ ଓ ସୁନୁଖୀ ଉଭୟଙୁ ଅନୁେରାଧ

କରୁଅଛି। 3 ପୁଣି, େହ ପକୃତ ସହକାରୀ, ଏହି ମହିଳାମାନଙୁ ସାହାଯ

କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମ ନିେବଦନ କରୁଅଛି, କାରଣ ଏମାେନ େକେମନ୍ ଓ

େମାହର ଅନ ସହକମୀମାନଙ ସଙେର ସୁସମାଚାର କାଯ େର େମାʼ ସହିତ

ପରିଶମ କରିଅଛନି; େସହି ସହକମୀମାନଙର ନାମ ଜୀବନ ପୁସକେର

ଅଛି। 4 ସବଦା ପଭୁଙଠାେର ଆନନ କର, ପୁନଶ କହୁଅଛି, ଆନନ କର। 5
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ତୁମମାନଙର ମୃଦୁପଣ ସମସ େଲାକଙ ନିକଟେର ପକାଶିତ େହଉ। ପଭୁ

ନିକଟବତୀ। 6 େକୗଣସି ବିଷୟେର ଚିନିତ ହୁଅ ନାହ, କିନୁ ସମସ ବିଷୟେର

ପାଥନା ଓ ବିନତି ଦାରା ଧନ ବାଦ ସହ ତୁମମାନଙର ନିେବଦନସବୁ ଈଶରଙ

ନିକଟେର ଜଣାଅ। 7 େସଥେର ସମସ େବାଧର ଅଗମ େଯ ଈଶରଙ

ଶାନି, ତାହା ତୁମମାନଙର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ସହଭାଗିତାେର

ସୁରକା କରି ରଖବ। 8 ଅବେଶଷେର, େହ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ ,

ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ, ଯାହା

ଯାହା ପିୟ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ ାତିଯୁକ, େଯେକୗଣସି ସ ଗୁଣ ଓ ପଶଂସାର

ବିଷୟ ଥାଏ, େସହି ସମସ ବିଷୟ ଚିନା କର। 9ତୁେମମାେନ େଯ ସମସ

ବିଷୟ େମାʼଠାରୁ ଶିଖଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ ଓ େମାʼ ଠାେର େଦଖଅଛ,

େସହିସବୁ କର; େସଥେର ଶାନିଦାତା ଈଶର ତୁମମାନଙର ସହବତୀ େହେବ।

10 ଏେବ ଅବେଶଷେର େମାʼ ନିମେନ ତୁମମାନଙର ଚିନା େଯ ପକାଶ

େହାଇପାରିଲା, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ପଭୁଙଠାେର ମହାନନ କରୁଅଛି; ପକୃତେର

େମାʼ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର ଚିନା ଥଲା, କିନୁ ସୁେଯାଗ ନ ଥଲା। 11

ଅଭାବ େହତୁ ମଁୁ େଯ ଏହା କହୁଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, କାରଣ ମଁୁ େଯେକୗଣସି

ଅବସାେର ଥାଏ, େସଥେର ସନୁଷ ରହିବାକୁ ଶିକା କରିଅଛି। 12 ଦୀନତା

େଭାଗ କରି ଜାେଣ ଓ ପଚୁରତା ମ େଭାଗ କରି ଜାେଣ; ସବ ଅବସାେର ଓ

ସବ ବିଷୟେର, ପରିତୃପ େହବାେର ବା କୁଧତ ରହିବାେର, ପଚୁରତା େଭାଗ

କରିବାେର କିଅବା ଅଭାବଗସ େହବାେର ମଁୁ ସୁଶିକିତ େହାଇଛି। 13 େମାହର

ଶକିଦାତାଙ ସାହାଯ େର ମଁୁ ସମସ କରିପାେର। 14ତଥାପି ତୁେମମାେନ

େମାହର େକଶେଭାଗର ସହଭାଗୀ େହବା ଦାରା ଭଲ କରିଅଛ। 15 େହ

ଫଲପୀୟମାେନ, ତୁେମମାେନ ମ ନିେଜ ଜାଣ େଯ, ସୁସମାଚାର ପଚାର

କରିବା ଆରମ ସମୟେର େଯେତେବେଳ ମଁୁ ମାକିଦନିଆରୁ ପସାନ କଲ,

େସେତେବେଳ ତୁମମାନଙ ବିନା ଆଉ େକୗଣସି ମଣଳୀ େମାହର ସହଭାଗୀ

େହାଇ େମାʼ ସହିତ େଦବା େନବାର ହିସାବ ରଖ ନ ଥେଲ। 16 କାରଣ

ମଁୁ େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥବା ସମୟେର ସୁଦା ତୁେମମାେନ େମାହର

ଅଭାବ େମାଚନ ନିମେନ ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର ଦାନ ପଠାଇଥଲ। 17 ଦାନ

ସକାେଶ ମଁୁ ଲାଳାୟିତ ନୁେହଁ, ମାତ େଯଉଁ ଫଳ ଦାରା ତୁମମାନଙ ହିସାବର

ଜମାପାଖ ଅଧକରୁ ଅଧକ ବୃଦି ପାଉଅଛି, େସଥସକାେଶ ଲାଳାୟିତ। 18
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ମଁୁ ସବୁ ପାଇଅଛି, ପୁଣି, େମାହର ପଚୁର ଅଛି; ତୁମମାନଙର ପଠାଇଥବା

େଯଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଏପାଫାଦିତଙ ପାଖରୁ ପାଇଅଛି, େସହିସବୁ େମାʼ ପାଇଁ

ଯେଥଷ; େସହିସବୁ ଈଶରଙ ନିକଟେର ତୁଷିଜନକ ସୁଗନି େନୖେବଦ

ଓ ସୁଗାହ ବଳିସରୂପ। 19 ପୁଣି, େମାହର ଈଶର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର

ତାହାଙର େଗୗରବମୟ ଐଶଯ ଅନୁସାେର ତୁମମାନଙର ପେତ କ ଅଭାବ

ପୂରଣ କରିେବ। 20ଆମମାନଙର ଈଶର ଓ ପିତାଙ ପତି ଯୁେଗ ଯୁେଗ

େଗୗରବ େହଉ। ଆେମ । (aiōn g165) 21 ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ନାମେର ପେତ କ

ସାଧୁଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। େମାହର ସଙୀ ଭାତୃଗଣ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର

ଜଣାଉଅଛନି। 22 ସାଧୁମାେନ ସମେସ, ବିେଶଷେର େଯଉଁମାେନ କାଇସରଙ

ପାସାଦେର ଅଛନି, େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 23 ପଭୁ

ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ ଆତାର ସହବତୀ େହଉ।
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କଲସୀୟ
1ପାଉଲ, ଈଶରଙ ଇଚାେର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର ଜେଣ େପରିତ, 2 କଲସୀୟ

ସହରେର ଥବା ସାଧୁ ଓ ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସୀ ଭାତୃବୃନଙ ନିକଟକୁ

ପତ ଆଉ ଭାତା ତୀମଥଙ ଅଭବାଦନ; ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶରଙଠାରୁ

ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। 3 ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ପାଥନା କରି ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ପିତା ଈଶରଙୁ

ସବଦା ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛୁ। 4 କାରଣ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ତୁମମାନଙ

ବିଶାସ ଏବଂ ସଗେର ତୁମମାନଙ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥବା ଭରସା ସକାେଶ

ସମସ ସାଧୁଙ ପତି ତୁମମାନଙର େପମ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛୁ। 5 େସହି ଭରସା

ବିଷୟେର ତୁେମମାେନ ସୁସମାଚାରର ସତ ବାକ ଦାରା ପୂେବ ଶୁଣିଅଛ।

6 େସହି ବାକ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ତାହା

େଯପରି ସମସ ଜଗତେର ଫଳବନ ଓ ବଦଷୁ େହାଇ ଆସୁଅଛି, ତୁେମମାେନ

େଯଉଁ ଦିନ ତାହା ଶୁଣି ସତ ରୂେପ ଈଶରଙ ଅନୁଗହର େବାଧ ପାଇଲ,

େସହି ଦିନଠାରୁ ତୁମମାନଙ ମ େର ସୁଦା େସହିପରି େହାଇ ଆସୁଅଛି। 7

ଆମମାନଙର ପିୟ ସହଦାସ ଏପାଫାଙଠାରୁ ତୁେମମାେନ େସହି ପକାେର

ଶିକା କରିଅଛ; େସ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଖୀଷଙର ଜେଣ ବିଶସ େସବକ; 8

େସ ମ ଆତାେର ତୁମମାନଙ େପମ ବିଷୟ ଆମମାନଙୁ ଜଣାଇ ଅଛନି। 9

ଏଣୁ ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆେମମାେନ ମ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା

ଓ ବିନତି କରିବାରୁ କାନ େହଉ ନାହଁୁ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ସମୂଣ ରୂେପ

ଈଶରଙ ଅଭମତ ାତ େହାଇ 10 ସମସ ଆତିକ ାନ ଓ ବୁଦିେର ପଭୁଙୁ

ସବପକାେର ସନୁଷ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ େଯାଗ ଆଚରଣ କର, ଅଥା ,

ଈଶରଙ ତତ ାନେର ବଢ଼ି ସମସ ଉତମକମର ଫଳେର ଫଳବାନ ହୁଅ

11 ଏବଂ ସବ ବିଷୟେର େଧୖଯ ଶୀଳ ଓ ସହିଷୁ େହବା ନିମେନ ତାହାଙ

େଗୗରବର ପରାକମ ଅନୁସାେର ସମସ ଶକିେର ଶକିଯୁକ ହୁଅ, 12 ପୁଣି,

େଯଉଁ ପିତା ଦୀପିେର ସାଧୁମାନଙ ଅଧକାରର ସହଭାଗୀ େହବା ନିମେନ

ତୁମମାନଙୁ େଯାଗ କରିଅଛନି, ତାହାଙୁ ଆନନ ସହିତ ଧନ ବାଦ ଦିଅ।

13 େସ ଆମମାନଙୁ ଅନକାରର କମତାରୁ ଉଦାର କରି ଆପଣା େପମପାତ

ପୁତଙ ରାଜ ମ କୁ ସାନାନର କରିଅଛନି; 14 ଯୀଶୁଙଠାେର ଆେମମାେନ

ମୁକି, ଅଥା , ପାପ କମା ପାଇଅଛୁ। 15 େସ ଅଦୃଶ ଈଶରଙ ପତିମୂତ,
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ସମସ ସୃଷିର ପଥମଜାତ, 16 କାରଣ ଦୃଶ ଓ ଅଦୃଶ , ସଗେର ଓ

ପୃଥବୀେର ସମସ ବିଷୟ ତାହାଙ ଦାରା ସୃଷି େହଲା, ସିଂହାସନ କି ପଭୁତ

କି ଆଧପତ କି କତାପଣ, ସମସ ତାହାଙ ଦାରା ଓ ତାହାଙ ନିମେନ

ସୃଷ େହାଇଅଛି; 17 ସମସ ବିଷୟ ସୃଷ େହବା ପୂବରୁ େସ ଅଛନି ଓ

ତାହାଙଠାେର ସମସ ବିଷୟର ଅସିତ ଅଛି। 18ଆଉ, େସ ମଣଳୀରୂପ

ଶରୀରର ମସକ ସରୂପ, େସ ଆଦି, ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପଥମଜାତ, େଯପରି

ସମସ ବିଷୟେର େସ ଅଗଗଣ ହୁଅନି। 19 କାରଣ ଈଶରଙ ସେନାଷ

େହଲା େଯ, ତାହାଙଠାେର ସମସ ପୂଣତା ବାସ କରିବ, 20ପୁଣି, ତାହାଙ

କୁଶର ରକେର େସ ଶାନି ସାପନ କରି ତାହାଙ ଦାରା ଆପଣା ସହିତ ସମସର

ମିଳନ କରନି, ହଁ, ତାହାଙ ଦାରା ପୃଥବୀ ବା ସଗେର ସିତ ସମସ ବିଷୟର

ମିଳନ କରନି। 21ଆଉ, ପୂେବ ଦୁଷମ କରି ତୁେମମାେନ ଈଶରଙଠାରୁ

ପୃଥକ ଓ ମନେର ତାହାଙର ଶତୁ ଥଲ, 22 କିନୁ ଏେବ େସ ତୁମମାନଙୁ

ମ ଆପଣା ସାକାତେର ପବିତ, ଅନିନନୀୟ ଓ ନିେଦାଷ କରି ସାପନ

କରିବା ନିମେନ ଖୀଷଙ ମାଂସମୟ ଶରୀରେର ମୃତୁ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ

ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନି; 23 ତୁେମମାେନ େଯେବ ବିଶାସେର

ବଦମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରହି ସୁସମାଚାରେର ନିହିତ ଭରସାରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ,

ତାହାେହେଲ ନିଶୟ ଏହିସବୁ ଫଳ ପାଇବ; େସହି ସୁସମାଚାର ତୁେମମାେନ

ତ ଶୁଣିଅଛ; ତାହା ଆକାଶମଣଳ ତେଳ ଥବା ସମସ ସୃଷି ନିକଟେର

ପଚାରିତ େହାଇଅଛି, ଆଉ ମଁୁ ପାଉଲ େସଥର ଜେଣ େସବକ େହାଇଅଛି।

24 ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିମେନ େଯଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛି, େସଥେର

ଏେବ ଆନନ କରୁଅଛି, ଆଉ ଖୀଷଙର େଯଉଁ େକଶେଭାଗ ବାକି ଅଛି,

ତାହା ମଁୁ ତାହାଙ ଶରୀରରୂପ ମଣଳୀ ନିମେନ େମାହର ଶରୀରେର ପୂରଣ

କରୁଅଛି; 25 ଈଶର େମାେତ େଯଉଁ ଭଣାରଘରିଆ ପଦ ତୁମମାନଙ ନିମେନ

େଦଇଅଛନି, ତଦନୁସାେର ମଁୁ େସହି ମଣଳୀର ଜେଣ େସବକ େହାଇଅଛି,

େଯପରି ମଁୁ ଈଶରଙ ବାକ ସମୂଣ ରୂେପ ପଚାର କେର। 26 େସହି ନିଗୂଢ଼ତତ

ପାଚୀନକାଳ ଓ ପୂବପୁରୁଷମାନଙଠାରୁ ଗୁପ େହାଇ ରହିଥଲା, କିନୁ ଏେବ

ତାହାଙ ସାଧୁମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶିତ େହାଇଅଛି। (aiōn g165) 27

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର େସହି ନିଗୂଢ଼ ତତର େଗୗରବରୂପ ଧନ େଯ

କଅଣ, ତାହା ଈଶର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶ କରିବାକୁ ଇଚା
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କେଲ େସହି ନିଗୂଢ଼ତତ ଏହି, ତୁମମାନଙ ମ େର ଖୀଷ, େସ େଗୗରବର

ଭରସା ସରୂପ; 28 ତାହାଙୁ ଆେମମାେନ ପଚାର କରୁଅଛୁ, ପୁଣି, ପେତ କ

େଲାକଙୁ େଚତନା ଓ ସମୂଣ ାନ ସହ ଶିକା େଦଉଅଛୁ, େଯପରି ଆେମମାେନ

ପେତ କ େଲାକଙୁ ଖୀଷଙ ସହଭାଗିତାେର ସିଦ କରି ଉପସାପିତ କରିପାରୁ;

29 ଏହି ଉେଦଶ େର ମ ତାହାଙର େଯଉଁ କାଯ ସାଧକ ଶକି େମାʼ ଠାେର

ସବେଳ କାଯ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତଦନୁସାେର ମଁୁ ପାଣପଣେର ପରିଶମ

କରୁଅଛି।

2କାରଣ ତୁମମାନଙ ଓ ଲାଅଦିକିଆର େଲାକମାନଙ, ପୁଣି, େଯେତ େଲାକ

େମାହର ମୁଖ େଦଖ ନାହାନି, େସ ସମସଙ ନିମେନ ମଁୁ େଯ େକେତ ପାଣପଣ

କରିଥାଏ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ େବାଲ େମାହର ଇଚା; 2 େମାହର

ଉେଦଶ ଏହି, େଯପରି େସମାନଙ ହୃଦୟ ଉତାହିତ ହୁଏ, ପୁଣି, େସମାେନ

ାନର ପୂଣ ନିଶୟତାରୂପ ସମସ ଧନ ପାପ େହବା ନିମେନ, ଅଥା ଈଶରଙ

ନିଗୂଢ଼ ତତ େଯ ଖୀଷ, ତାହାଙୁ ଜାଣିବା ନିମେନ ପରସର େପମେର ସଂଯୁକ

ହୁଅନି। 3 େସହି ଖୀଷଙଠାେର ାନ ଓ ବୁଦିରୂପ ସମସ ଧନ ନିହିତ ଅଛି। 4

େକହି େଯପରି ତୁମମାନଙୁ ବା ଚାତୁରି ଦାରା ନ ଭୁଲାଏ, େସଥନିମେନ

ମଁୁ ଏହା କହୁଅଛି। 5 କାରଣ ଯଦ ପି ମଁୁ ଶରୀରେର ଅନୁପସିତ, ତଥାପି

ମଁୁ େମାହର ଆତାେର ତୁମମାନଙ ସହିତ ଥାଇ ତୁମମାନଙର ସୁଗଠନ

ଓ ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସର ଦୃଢ଼ତା େଦଖ ଆନନ କରୁଅଛି। 6 ଅତଏବ,

ଖୀଷ ଯୀଶୁଙୁ ପଭୁ େବାଲ େଯପରି ଗହଣ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର ତାହାଙ

ସହଭାଗିତାେର ଆଚରଣ କର; 7 ତାହାଙଠାେର ବଦମୂଳ ଓ ଗୁନା େହାଇ

ପାପ ଶିକା ଅନୁସାେର ବିଶାସେର ନିଷାବାନ େହାଇ ଅଧକରୁ ଅଧକ ଧନ ବାଦ

ଦିଅ। 8 ସାବଧାନ, କାେଳ େକହି ଖୀଷଙ ଶିକାର ଅସଙତ ମନୁଷ ର

ପରମରାଗତ ଓ ଜଗତର େମୗଳିକ ଶିକାନୁଯାୟୀ ଦଶନବିଦ ା ଓ ନିରଥକ

ପତାରଣା ଦାରା ତୁମମାନଙୁ ବନୀ କରିନିଏ; 9 କାରଣ ଖୀଷଙଠାେର ସମୂଣ

ଈଶରତ େଦହବନ େହାଇ ବାସ କେର, 10 ପୁଣି, ସମସ ଆଧପତ ଓ

କତାପଣର ମସକ ସରୂପ େଯ େସ, ତାହାଙ ସହଭାଗିତାେର ତୁେମମାେନ

ପୂଣତା ପାପ େହାଇଅଛ। 11ଆହୁରି ମ ତୁେମମାେନ ଶାରୀରିକ ସଭାବ

ତ ାଗ କରି ଖୀଷଙ ସହିତ ସଂଯୁକ େହାଇ ଅହସକୃତ ସୁନତେର, ଅଥା

ଖୀଷୀୟ ସୁନତେର ସୁନତ ପାପ େହାଇଅଛ; 12 ତୁେମମାେନ ବାପିସେର
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ତାହାଙ ସହିତ ସମାଧପାପ େହାଇ, େଯଉଁ ଈଶର ତାହାଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ

ଉଠାଇେଲ, ତାହାଙ କାଯ ସାଧକ ଶକିେର ବିଶାସ କରି ଖୀଷଙ ସହିତ ମ

ଉତାପିତ େହାଇଅଛ। 13 ଅପରାଧେର ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନତ ଅବସାେର

ମୃତ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙୁ ମ ଈଶର ତାହାଙ ସହିତ ଜୀବିତ

କରିଅଛନି, େସ ତ ଆମମାନଙର ସମସ ଅପରାଧ କମା କରିଅଛନି, 14ପୁଣି,

ବିଧବିଧାନେର ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର େଯଉଁ ଅଭେଯାଗପତ ଥଲା, ତାହା େସ

େଲାପ କରି କୁଶେର ଟଙାଇ େଦଇ ଆମମାନଙ ପଥରୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛନି;

15 ସମସ ଆଧପତ ଓ କତାପଣର ଅସଶସ ଛଡ଼ାଇ ପକାଶେର େସମାନଙ

ପଦଶନପୂବକ କୁଶେର ବିଜୟ ଯାତା କରିଅଛନି। 16ଅତଏବ, େଭାଜନପାନ

କିଅବା ପବ, ପତିପଦ ଅବା ବିଶାମବାର ସମନେର େକହି ତୁମମାନଙ ବିଚାର

ନ କରୁ; 17 େସହିସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟାମାତ, କିନୁ ବାସବ ବିଷୟ

ଖୀଷ। 18 ପୁଣି, େକହି ନମତା ଓ ଦୂତମାନଙ ପୂଜାେର ସେନାଷ ପାଇ

ଦଶନେର େଦଖଥବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନାନ କରି ଓ ଆପଣା ସାଂସାରିକ

ମନ ଦାରା ବୃଥା ଗବତ େହାଇ ମସକ ସରୂପ େଯ ଖୀଷ, ତାହାଙୁ ନ ଧରି

ପୁରସାରରୁ ତୁମମାନଙୁ ବଞିତ ନ କରୁ; 19 ତାହାଙଠାରୁ ସମସ ଶରୀର

ପେତ କ ସନି ଓ ଶିରା ଦାରା ଉପକାର ପାପ େହାଇ ପରସର ସହିତ ସୁସଂଯୁକ

ଅେଟ ଏବଂ ଈଶରଦତ ବୃଦିେର ବୃଦିପାପ େହଉଅଛି। 20 ତୁେମମାେନ

ଯଦି ଖୀଷଙ ସହିତ ଜଗତର େମୗଳିକ ଶିକା ପତି ମୃତ େହାଇଅଛ, 21

େତେବ ମନୁଷ ର ବିଧ ଓ ଶିକାନୁସାେର “ଧର ନାହ, ଖାଅ ନାହ ବା ଛୁଅଁ

ନାହ, ସାଂସାରିକ େଲାକ ପରି ଏହି ପକାର ବିଧବିଧାନର କାହକି ବଶୀଭୂତ

େହଉଅଛ?” 22 ଏହିସବୁ ବସୁ ବ ବହାର ଦାରା କୟ ପାଏ। 23 ଏହି ପକାର

ଶିକା ତ େସଚାଉପାସନା, ନମତା ଏବଂ ଶରୀର ପତି କେଠାର ବ ବହାର

ଦାରା ାନର ନାମ ପାଇଅଛି, କିନୁ େସଥର ମୂଲ ନାହ, ତଦାରା େକବଳ

ଶାରୀରିକ ଭାବର ତୃପି ହୁଏ।

3ତୁେମମାେନ େଯେବ ଖୀଷଙ ସହିତ ଉତିତ େହାଇଅଛ, େତେବ ଈଶରଙ

ଦକିଣ ପାଶେର ଉପବିଷ ଖୀଷଙର େଯଉଁ ବାସସାନ, େସହି ଊଦସାନ

ବିଷୟସବୁ ଅେନଷଣ କର। 2 ପାଥବ ବିଷୟେର ଆସକ ନ େହାଇ ଊଦସାନ

ବିଷୟେର ଆସକ ହୁଅ। 3କାରଣ ତୁେମମାେନ ମରିଅଛ, ଆଉ ତୁମମାନଙର

ଜୀବନ ଈଶରଙଠାେର ଖୀଷଙ ସହିତ ଗୁପ ଅଛି। 4ଆମମାନଙର ଜୀବନ
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ସରୂପ େଯ ଖୀଷ, େଯେତେବେଳ େସ ପକାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ ମ ତାହାଙ ସହିତ େଗୗରବେର ପକାଶିତ େହବ। 5 ଅତଏବ,

ତୁମମାନଙର ଶାରୀରିକ ଅଙପତ ଙର କୁକମଗୁଡ଼ିକ, ଅଥା ବ ଭଚାର,

ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭଳାଷ, ପୁଣି, ପତିମାପୂଜା, େଲାଭ, ଏହିସବୁ ପତି ମୃତ

ହୁଅ; 6 ଏହିସବୁ େହତୁରୁ ଈଶରଙ େକାଧ ବେତ, 7 ପୂେବ ତୁେମମାେନ

ମ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ଆସକ ଥାଇ େସହି ପକାେର ଆଚରଣ କରୁଥଲ।

8 କିନୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ମ ଏହିସବୁ ବିଷୟ, ଅଥା େକାଧ, ରାଗ,

ହିଂସା, ନିନା, ମୁଖରୁ କୁତିତ ବାକ ଏହିସବୁ ପରିତ ାଗ କର। 9 ପରସର

ମିଥ ା କୁହ ନାହ ତୁେମମାେନ ତ ପୁରାତନ ସଭାବ 10 ଓ େସଥର ସମସ

କମ ପରିତ ାଗ କରି ନୂତନ ସଭାବ ପରିଧାନ କରିଅଛ; େସହି ନୂତନ

ସଭାବ ଆପଣା ସୃଷିକତାଙ ପତିମୂତ ଅନୁସାେର ସମୂଣ ାନ ପାପି ନିମେନ

ନୂତନୀକୃତ େହଉଅଛି; 11 ଏପରି ସେଳ ଗୀ ଓ ଯିହୁଦୀ, ସୁନତି ଓ

ଅସୁନତି, ବବର, ସୁଥୀୟ, ଦାସ, ସାଧୀନ ବ କି, ଏମାନଙ ମ େର କିଛିର ହ

ପେଭଦ ନାହ, କିନୁ ଖୀଷ ସବୁେର ସବୁ ଅଟନି, ପୁଣି, ସମସଙଠାେର ବାସ

କରନି। 12 ଅତଏବ, ଈଶରଙ ମେନାନୀତ ସାଧୁ ଓ ପିୟ େଲାକ େହାଇ

େକାମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀଘସହିଷୁତା ପରିଧାନ କର।

13 ପରସର ପତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ ଆଉ ଯଦି କାହାରି କାହାରି ବିରୁଦେର

େକୗଣସି କଥା ଥାଏ, େତେବ ଏକକୁ ଆେରକ କମା କର; ପଭୁ େଯପରି

ତୁମମାନଙୁ କମା କରିଅଛନି, ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି କର। 14ଆଉ,

ଏହି ସମସ ଉପେର େପମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସିଦ ଅବସାର ବନନ

ସରୂପ। 15 ପୁଣି, ଖୀଷଦତ େଯଉଁ ଶାନି େଭାଗ କରିବା ନିମେନ ତୁେମମାେନ

ଏକ ଶରୀର ସରୂେପ ଆହୂତ େହାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ ହୃଦୟେର ରାଜତ

କରୁ; ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ଧନ ବାଦ ଦିଅ। 16 ଖୀଷଙ ବାକ ପଚୁରଭାେବ

ତୁମମାନଙଠାେର ବାସ କରୁ; ତୁେମମାେନ ପରସରକୁ ସମୂଣ ାନ ସହ ଶିକା

ଓ େଚତନା ଦିଅ, ପୁଣି, ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ଗୀତ, େସାତ ଓ ଆ ାତିକ

ସଂକୀତନ ଦାରା କୃତ ହୃଦୟେର ଗାନ କର। 17ଆଉ, ବାକ କି କମେର

ତୁେମମାେନ ଯାହା କିଛି କର, େସ ସମସ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମେର କରି

ତାହାଙ ଦାରା ପିତା ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ ଦିଅ। 18 େହ ଭାଯ ାମାେନ, ପଭୁଙ

ସହଭାଗିତାର ଉପଯୁକ ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀମାନଙ
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ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। 19 େହ ସାମୀମାେନ, ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯ ାମାନଙୁ େପମ

କର, େସମାନଙ ପତି କଟୁ ବ ବହାର କର ନାହ। 20 େହ ପିଲାମାେନ,

ସମସ ବିଷୟେର ପିତାମାତାଙର ଆ ାବହ ହୁଅ, କାରଣ ଏହା ପଭୁଙ

ସହଭାଗିତାେର ସେନାଷଜନକ ବ ବହାର। 21 େହ ପିତାମାେନ, ଆପଣା

ଆପଣା ସନାନମାନଙୁ ବିରକ କର ନାହ, େଯପରି େସମାେନ ନିରୁତାହ ନ

ହୁଅନି। 22 େହ ଦାସମାେନ, ମନୁଷ କୁ ସନୁଷ କଲା ପରି ଦୃଷି ଆଗେର

କମ ନ କରି ବରଂ ପଭୁଙୁ ଭୟ କରି ହୃଦୟର ସରଳତାେର ସବୁ ବିଷୟେର

ତୁମମାନଙ ଜାଗତିକ କତାମାନଙ ଆ ାବହ ହୁଅ। 23 ତୁେମମାେନ ଯାହା

କିଛି କର, ପଭୁଙ ନିମେନ କଲା ପରି ଅନର ସହ ତାହା କର, ମନୁଷ

ନିମେନ କଲା ପରି କର ନାହ; 24 ପଭୁଙଠାରୁ ଉତରାଧକାରରୂପ ପୁରସାର

େଯ ପାଇବ, ଏହା ତ ତୁେମମାେନ ଜାଣ। ତୁେମମାେନ ପଭୁ ଖୀଷଙର େସବା

କର, 25 କାରଣ େଯ ଅନ ାୟ କେର, େସ ଆପଣା ଅନ ାୟର ପତିଫଳ

ପାଇବ; େସ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମୁଖାେପକା ନାହ।

4 େହ କତାମାେନ, ସଗେର ତୁମମାନଙ ମ କତା ଅଛନି େବାଲ ଜାଣି

ଆପଣା ଆପଣା ଦାସମାନଙ ପତି ନ ାୟ ଓ ସମାନ ବ ବହାର କର। 2

ପାଥନାେର ଏକାଗଭାେବ ନିବିଷ ଥାଅ, ପୁଣି, ଧନ ବାଦ ସହ େସଥେର

ଜାଗତ ଥାଅ; 3ଆମମାନଙ ନିମେନ ମ ପାଥନା କର, େଯପରି ବାକ

ପଚାର ନିମେନ ଈଶର ଆମମାନଙ ପାଇଁ ଦାର ଫଟାନି, ପୁଣି, େଯପରି

ଖୀଷଙର େଯଉଁ ନିଗୂଢ଼ତତ ନିମେନ ମଁୁ ବନୀ ଅେଟ, 4 ତାହା ଉଚି ମତେର

କଥା କହି ପକାଶ କରିପାେର। 5 ସୁେଯାଗର ସ ବ ବହାର କରି ବାହାରର

େଲାକମାନଙ ନିକଟେର ବୁଦି ସହ ଆଚରଣ କର। 6 ତୁମମାନଙ ବାକ

ସବଦା ମେନାହର ପୁଣି, ଲବଣେର ଅନୁଗହଯୁକ େହଉ, େଯପରି କାହାକୁ

କିପରି ଉତର େଦବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଜାଣି ପାର। 7 ପିୟ ଭାତା, ପୁଣି, ପଭୁଙ

କାଯ େର ବିଶସ େସବକ ଓ ସହଦାସ େଯ ତୁଖକ େସ େମାହର ସମସ ବିଷୟ

ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇେବ; 8 ଏହି ଉେଦଶ େର ହ ମଁୁ ତାହାଙୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ପଠାଇଲ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ଅବସା ବିଷୟ ଜାଣି

ପାର ଓ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ତାହାଙ ଦାରା ଉତାହ ପାପ ହୁଏ। 9 ତାହାଙ

ସଙେର ମଁୁ ବିଶସ ଓ ପିୟ ଭାତା ଅନୀସିମଙୁ ପଠାଇଲ, େସ ତୁମମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ। େସମାେନ ଏହି ସାନର ସମସ ବିଷୟ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇେବ।



କଲସୀୟ 2329

10 େମାହର ସହବନୀ ଆରିସାଖ ପୁଣି, ବଣବାଙ କୁଟୁମୀୟ ଭାତା ମାକ

(ଏହାଙ ସମନେର ତୁେମମାେନ ଆେଦଶ ପାଇଅଛ; େସ ଯଦି ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ଆସନି, େତେବ ତାହାଙୁ ଗହଣ କର) ତୁମମାନଙୁ ନମସାର

ଜଣାଉଅଛନି, 11ଆଉ, ଯୂସ ନାମେର ଖ ାତ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର

ଜଣାଉଅଛନି ସୁନତିପାପ ବିଶାସୀମାନଙ ମ ରୁ େକବଳ ଏମାେନ ଈଶରଙ

ରାଜ ନିମେନ େମାହର ସହକମୀ ଏମାେନ େମାହର ସାନନାର କାରଣ

େହାଇଅଛନି। 12 ଏପାଫା, େଯ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ, ତୁମମାନଙୁ

ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି, େସ ତ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର ଦାସ ଏବଂ ଆପଣା

ପାଥନାେର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ସବଦା ପାଣପଣ କରୁଅଛନି, େଯପରି

ତୁେମମାେନ ସିଦ ଓ ଈଶରଙ ସମସ ଇଚା ସମନେର ସମୂଣ ବିେଶଷ େହାଇ

ଅଟଳ େହାଇ ରୁହ। 13 କାରଣ େସ ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପୁଣି, ଲାଅଦିକିଆ

ଓ ହିଏରାପଲ ନିବାସୀମାନଙ ନିମେନ େଯ ଅଧକ କଷ ସୀକାର କରୁଅଛନି,

ତାହାଙ ପକେର ମଁୁ ଏହି ସାକ େଦଉଅଛି। 14 ପିୟ େବୖଦ ଲୂକ ଓ ଦୀମା

ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 15 ଲାଅଦିକିଆେର ଥବା ଭାଇମାନଙୁ,

ନୁ ଫା ଓ ତାହାଙ ଗୃହେର ଥବା ମଣଳୀକୁ ନମସାର ଜଣାଅ। 16ଆଉ,

ତୁମମାନଙ ମ େର ଏହି ପତ ପଠିତ େହଲା ପେର ଲାଅଦିକିଆ ମଣଳୀେର

ମ େଯପରି ପାଠ କରାଯାଏ, ପୁଣି, ଲାଅଦିକିଆରୁ େଯଉଁ ପତ ଆସିବ,

ତାହା ତୁେମମାେନ ମ େଯପରି ପାଠ କର, ଏଥନିମେନ ଯତ କର। 17

ଆଖପଙୁ କୁହ, ତୁେମ ପଭୁଙ କାଯ େର େଯଉଁ େସବାର ପଦ ପାଇଅଛ,

ତାହା ସମୂଣ କରିବାକୁ ସାବଧାନ େହାଇଥାଅ। 18 ମଁୁ ପାଉଲ େମାହର ନିଜ

ହସେର ଏହି ନମସାର େଲଖୁଅଛି। େମାହର ବନନ ସରଣ କର। ଅନୁଗହ

ତୁମମାନଙ ସହବତୀ େହଉ।
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1ପାଉଲ, ସିଲାନ ଓ ତୀମଥ, ପିତା ଈଶର ଓ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର

ଥବା େଥସଲନୀକୀ ସହରେର ଥବା ମଣଳୀ ନିକଟକୁ ପତ; ଅନୁଗହ ଓ

ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। 2ଆମମାନଙ ଈଶର ଓ ପିତାଙ ଛାମୁେର

ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ବିଶାସର କମ, େପମର ପରିଶମ ଓ ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ସମନୀୟ ତୁମମାନଙ ଭରସାର େଧୖଯ ବିଷୟ ନିରନର

ସରଣ କରି, 3ଆମମାନଙ ପାଥନାେର ତୁମମାନଙ ନାମ ଉେଲଖପୂବକ

ସମସଙ ନିମେନ ସବଦା ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛୁ; 4 କାରଣ େହ

ଈଶରଙ ପିୟ ଭାତୃବୃନ, ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ତୁେମମାେନ ମେନାନୀତ

େଲାକ, 5 େଯଣୁ ଆମମାନଙ ସୁସମାଚାର େକବଳ ବାକ େର ନୁେହଁ, ମାତ

ଶକି, ପବିତ ଆତା ଓ ଅତ ନ ନିଶୟତା ସହ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହାଇଥଲା ଓ ତୁମମାନଙ ମ େର ଥବା ସମୟେର ତୁମମାନଙ ସହିତ

ଆେମମାେନ କି ପକାର ବ ବହାର କରିଥଲୁ, ତାହା ତ ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 6

ପୁଣି, ତୁେମମାେନ ବହୁ େକଶ େଭାଗ ମ େର ପବିତ ଆତାଦତ ଆନନ ସହ

େସହି ବାକ ଗହଣ କରି ଆମମାନଙ ଓ ପଭୁଙର ଅନୁକାରୀ େହାଇଥଲ, 7

େଯପରିକି ତୁେମମାେନ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟା ନିବାସୀ ସମସ ବିଶାସୀଙ

ପତି ଆଦଶ ସରୂପ େହାଇଥଲ। 8 କାରଣ ତୁମମାନଙ ଦାରା ପଭୁଙର

ବାକ େଯ େକବଳ ମାକିଦନିଆ ଓ ଆଖାୟାେର ପଚାରିତ େହାଇଅଛି, ତାହା

ନୁେହଁ, ମାତ ଈଶରଙ ପତି ତୁମମାନଙ ବିଶାସର ବିଷୟ ସବତ ଏପରି ବ ାପ

େହାଇଅଛି େଯ, େସ ସମନେର ଆମମାନଙର କିଛି କହିବା ଆବଶ କ ନୁେହଁ।

9 େଯଣୁ େଲାକମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଆମମାନଙ ସମନେର କହିଥାଆନି େଯ,

ତୁମମାନଙ ମ କୁ ଆମମାନଙ ଆଗମନ ସମୟେର କଅଣ ଘଟିଥଲା ଆଉ

କିପରି ତୁେମମାେନ ପତିମାସବୁ ପରିତ ାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ ଈଶରଙର

େସବା କରିବା ନିମେନ, 10 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େଯଉଁ ପୁତଙୁ ମୃତମାନଙ

ମ ରୁ ଉଠାଇେଲ, ଆଗାମୀ େକାଧରୁ ଆମମାନଙ େସହି ଉଦାରକତା ଯୀଶୁଙ

ସଗରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅେପକାେର ରହିବା ନିମେନ ଈଶରଙ ପତି

େଫରିଲ।

2 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ ନିେଜ ଜାଣ େଯ, ତୁମମାନଙ ମ କୁ

ଆମମାନଙ ଆଗମନ ବୃଥା େହାଇ ନାହ। 2ମାତ େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଣ,
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ଆେମମାେନ େସଥପୂେବ ଫଲପୀେର ଦୁଃଖ ଓ ଅତ ାଚାର େଭାଗ କଲା

ଉତାେର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଅତିଶୟ ପାଣପଣ ଈଶରଙ ସୁସମାଚାର

ପଚାର କରିବା ନିମେନ ଆମମାନଙ ଈଶରଙ ଦାରା ସାହସ ପାପ େହାଇଥଲୁ।

3 କାରଣ ଆମମାନଙ ଉପେଦଶ ଭମ ଅବା ଅଶୁଚିତାମୂଳକ କିଅବା ଛଳଯୁକ

ନ ଥଲା, 4 କିନୁ ଆମମାନଙ ହସେର ସୁସମାଚାର ପଚାରର ଭାର ସମପତ

େହବା ନିମେନ ଆେମମାେନ େଯରୂେପ ଈଶରଙ ଦାରା େଯାଗ ଗଣିତ

େହାଇଅଛୁ, େସହିରୂେପ ଆେମମାେନ ପଚାର କରୁଅଛୁ; ଅତଏବ ଆମମାନଙ

ହୃଦୟର ପରୀକକ େଯ ଈଶର, ବରଂ ଆେମମାେନ ମନୁଷ କୁ ସନୁଷ ନ କରି

ଈଶରଙୁ ସନୁଷ କରିବା ଉେଦଶ େର ତାହା କରୁଅଛୁ। 5 ତୁେମମାେନ ତ

ଜାଣ େଯ, ଆେମମାେନ େକୗଣସି ପକାର ଚାଟୁବାଦ ବ ବହାର କରି ନାହଁୁ,

କିଅବା େଲାଭର ଛଳନାତକ ବାକ କହିନାହଁୁ, ଈଶର ଏଥର ସାକୀ। 6

ଯଦ ପି ଖୀଷଙ େପରିତ ସରୂେପ ଆେମମାେନ ସମମ ଦାବି କରିପାରିଥାଆନୁ,

ତଥାପି ତୁମମାନଙଠାରୁ େହଉ ବା ଅନ କାହାରିଠାରୁ େହଉ େକୗଣସି

ମନୁଷ ଠାରୁ େଗୗରବ ପାଇବାକୁ େଚଷା କରି ନାହଁୁ। 7କିନୁ ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙନିକଟେର ମୃଦୁଶୀଳ େହାଇ, ମାତା େଯପରି ଆପଣା ସନାନମାନଙୁ

ଲାଳନପାଳନ କେର, 8 େସହି ପକାେର ତୁମମାନଙ ପତି ଆମମାନଙ େସହ

ଥବାରୁ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଈଶରଙ ସୁସମାଚାର େକବଳ ନୁେହଁ, ମାତ

ଆପଣା ପାଣ େଦବାକୁ ସୁଧା ଇଚୁକ ଥଲୁ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ

ପିୟପାତ େହାଇଥଲ। 9 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ପରିଶମ ଓ କଠିନ

କାଯ ତୁମମାନଙ ସରଣେର ଅଛି; େଯପରି ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ କାହାରି

ଭାର ସରୂପ ନ େହଉ, ଏଥନିମେନ ଦିବାରାତ କେଠାର ପରିଶମ କରି

ଈଶରଙ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର କରିଥଲୁ। 10 ବିଶାସୀ

େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ ପତି ଆେମମାେନ କିପରି ପବିତ, ଧାମକ

ଓ ଅନିନନୀୟ ବ ବହାର କରିଥଲୁ, େସଥର ତୁେମମାେନ ସାକୀ, ପୁଣି,

ଈଶର ମ ସାକୀ। 11 ଆଉ ତୁେମମାେନ ତ ଜାଣ, ପିତା େଯପକାେର

ଆପଣା ସନାନମାନଙୁ ଶିକା ଦିଅନି, େସହି ପକାେର ଆେମମାେନ ତୁମ

ପେତ କ ଜଣକୁ ଉପେଦଶ ଓ ଉତାହ େଦଇ ଏକାନ ଅନୁେରାଧ କରିଥଲୁ,

12 େଯପରି ତୁମମାନଙ ଆହାନକାରୀ ଈଶରଙ େଯାଗ ଆଚରଣ କରି,

ତାହାଙ ରାଜ ଓ େଗୗରବର ଅଂଶୀ େହାଇପାର। 13ଆଉ, ଏହି କାରଣରୁ



୧ େଥସଲନୀକୀୟ 1 2332

ଆେମମାେନ ମ ନିରନର ଈଶରଙ ଧନ ବାଦ କରୁଅଛୁ େଯ, େଯେତେବେଳ

ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙ ଦାରା ପଚାରିତ ଈଶରଙ ବାକ ଗହଣ କଲ,

େସେତେବେଳ େସହି ବାକ କୁ ମନୁଷ ର ବାକ ରୂେପ ଗହଣ ନ କରି

ବରଂ ଈଶରଙ ବାକ ସରୂେପ ଗହଣ କରିଥଲ, ଆଉ ବାସବେର ତାହା

ଈଶରଙ ବାକ ଅେଟ, ପୁଣି, ବିଶାସୀ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙ

ଅନରେର ତାହା ମ କାଯ ସାଧନ କରୁଅଛି। 14 କାରଣ, େହ ଭାଇମାେନ,

ତୁେମମାେନ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଥବା ଯିହୂଦିୟା ପେଦଶସଈଶରଙମଣଳୀ

ସମୂହର ଅନୁକାରୀ େହାଇଅଛ, େଯଣୁ େସମାେନ ଯିହୁଦୀମାନଙ ଦାରା େଯଉଁ

ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥେଲ, ତୁେମମାେନ ମ ସଜାତୀୟମାନଙ ଦାରା େସହିସବୁ

ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛ। 15 େସହି ଯିହୁଦୀମାେନ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙୁ,

ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନଙୁ ମ ବଧ କରିଥେଲ, ଆଉ ଆମମାନଙୁ ତାଡ଼ନା

କେଲ; େସମାେନ ଈଶରଙ ଅସେନାଷପାତ ଓ ସମସ ମାନବଜାତିର ବିପକ,

16କାରଣ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପରିତାଣ ନିମେନ େସମାନଙ ନିକଟେର ପଚାର

କରିବାକୁ େସମାେନ ସବଦା ଆମମାନଙୁ ବାଧା ଦିଅନି, ପୁଣି, େସମାେନ

ପାପେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରିପୂଣ କରୁଥାଆନି; େସମାନଙ ଉପେର

େକାଧ ସମୂଣ ରୂେପ ବତଲାଣି। 17 କିନୁ, େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ

ହୃଦୟେର ନୁେହଁ, ମାତ ଶରୀରେର ଅଳ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମମାନଙଠାରୁ ବିଚିନ

େହାଇଥବାରୁ ତୁମମାନଙ ମୁଖ େଦଖବାକୁ ଅତ ନ ଆକାଂକା ସହକାେର

ଅଧକ େଚଷା କରିଥଲୁ। 18 ଏନିମେନ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ମନସ କରିଥଲୁ, ବିେଶଷେର ମଁୁ ପାଉଲ ଥେର, ହଁ, ଦୁଇ ଥର

ମନସ କରିଥଲ, କିନୁ ଶୟତାନ ଆମମାନଙୁ ବାଧା େଦଲା। 19 କାରଣ

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଆଗମନ ସମୟେର ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆମମାନଙ

ଭରସା, ଆନନ କି ଦପର ମୁକୁଟ କଅଣ? ତାହା କି ତୁେମମାେନ ନୁହଁ? 20

ତୁେମମାେନ ତ ଆମମାନଙ େଗୗରବ ଓ ଆନନର କାରଣ ଅଟ।

3ଅତଏବ ଆେମମାେନ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ଆଥନୀ ସହରେର ଏକାକୀ

ପଛେର ରହିବା ପାଇଁ ସିର କଲୁ; 2 ପୁଣି, ତୁମମାନଙ ବିଶାସ ସମନେର

ତୁମମାନଙୁ ଉତାହ େଦବାକୁ ଓ ତୁମମାନଙୁ ସୁସିର କରିବାକୁ, ଖୀଷଙ

ସୁସମାଚାର କାଯ େର ଈଶରଙ ସହକମୀ ଆମମାନଙ ଭାଇ ତୀମଥଙୁ

ପଠାଇଲୁ, 3 େଯପରି େକହି ଏହି ସମସ େକଶ ମ େର ବିଚଳିତ ନ
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ହୁଏ। କାରଣ ଆେମମାେନ ଏଥନିମେନ ନିରୂପିତ େବାଲ ତୁେମମାେନ ତ

ଜାଣ। 4ଆମମାନଙୁ େଯ େକଶ େଭାଗ କରିବାକୁ େହବ, ଏହା ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙ ସହିତ ଥବା ସମୟେର ହ ତୁମମାନଙୁ ପୂବରୁ ଥରକୁଥର

କହିଥଲୁ, ପୁଣି, େସହିପରି ଘଟିଅଛି, ତୁେମମାେନ ତାହା ଜାଣ। 5ଏଥନିମେନ,

କାେଳ ପରୀକକ ତୁମମାନଙୁ ପରୀକା କରିବ ଓ ଆମମାନଙ ପରିଶମ ବ ଥ

େହାଇଯିବ, ଏହା ଚିନା କରି ମଁୁ ମ ଆଉ ସହି ନ ପାରିବାରୁ ତୁମମାନଙ

ବିଶାସ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇଲ। 6 କିନୁ ଏେବ ତୀମଥ

ତୁମମାନଙ ନିକଟରୁ ଆମମାନଙ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ତୁମମାନଙ ବିଶାସ

ଓ େପମ ସମନେର, ପୁଣି, ଆେମମାେନ େଯପରି ତୁମମାନଙୁ େଦଖବାକୁ

ଇଚା କରୁଅଛୁ, େସହିପରି ତୁେମମାେନ ସବଦା ଆମମାନଙୁ ସରଣେର ରଖ

େଯ ଆମମାନଙୁ େଦଖବାକୁ ଇଚା କରୁଅଛ, ଏହି ବିଷୟେର ଆମମାନଙୁ

ସୁସମାଚାର େଦଇଅଛନି; 7 ଏଥନିମେନ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁମମାନଙ

ବିଶାସ ଦାରା ଆେମମାେନ ଆମମାନଙ ସମସ ସଙଟ ଓ େକଶ େଭାଗେର

ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ସାନନାପାପ େହାଇଅଛୁ; 8 କାରଣ ଆେମମାେନ

ଏେବ ଜୀବିତ ଯଦି ତୁେମମାେନ ପଭୁଙଠାେର ସୁସିର େହାଇଥାଅ। 9 ହଁ,

ଆମମାନଙ ଈଶରଙ ଛାମୁେର ତୁମମାନଙ ପାଇଁ ଆେମମାେନ େଯ, ସମେସ

ଆନନେର ଆନନିତ େହଉଅଛୁ, େସଥର ପତିଦାନ ସରୂେପ ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ଈଶରଙୁ କିପରି ଧନ ବାଦ େଦଇପାରୁ? 10 ତୁମମାନଙ ବିଶାସର

ଯାହା କିଛି ଉଣା ଅଛି, ତାହା ସମୂଣ କରିବା ନିମେନ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ

ସହିତ େଯପରି ସାକାତ କରିପାରୁ, ଏଥପାଇଁ ଦିବାରାତ ପାଥନା କରୁଅଛୁ। 11

ଆମମାନଙ ଈଶର ଓ ପିତା ନିେଜ ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ କରନୁ; 12ଆଉ, ତୁମମାନଙ

ପତି ଆମମାନଙର େଯପରି େପମ, େସହିପରି ପରସର ସହିତ ଓ ସମସଙ

ପତି ତୁମମାନଙ େପମ ପଭୁ ଆହୁରି ଅଧକ ରୂେପ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନୁ। 13 େସ

ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ସୁସିର କରି ରଖନୁ, େଯପରି ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଆପଣା ସମସ ସାଧୁଙ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ

ଆମମାନଙଈଶରଓପିତାଙ ଛାମୁେର ପବିତତାେର ଅନିନନୀୟ େଦଖାଯିବ।

4ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଅବେଶଷେର କି ପକାର ଆଚରଣ କରି

ଈଶରଙୁ ସନୁଷ କରିବା ଉଚିତ, େସ ସମନେର ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙଠାରୁ
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େଯପରି ଶିକା ପାପ େହାଇଅଛ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ମ େଯପକାର ଆଚରଣ

କରୁଅଛ, ତଦନୁସାେର ଆହୁରି ଅଧକ ଅଗସର େହବା ନିମେନ ଆେମମାେନ

ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମେର ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରି ଉତାହ େଦଉଅଛୁ। 2

ଆେମମାେନ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ କି କି ଆେଦଶ େଦଇଥଲୁ,

ତାହା ତ ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 3କାରଣ ତୁେମମାେନ େଯପରି ପବିତ ହୁଅ,

ଏହା ହ ଈଶରଙ ଇଚା, ଅଥା , ତୁେମମାେନ େଯପରି ବ ଭଚାରରୁ ପୃଥ

ରୁହ, 4ଆଉ, େଯପରି ଈଶରଙ ସମନେର ଅ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ପରି

କାମାଭଳାଷୀ ନ େହାଇ, 5 ପେତ େକ ପବିତ ଓ ସମାଦର ଭାବେର

ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ବଶ କରିବାକୁ ଜାଣ, 6 ପୁଣି, େଯପରି େକହି

ଏହି ବିଷୟେର ସୀମା ଅତିକମ କରି ଆପଣା ଭାଇକୁ ପବଞନା ନ କେର,

େଯଣୁ ପଭୁ ଏସମସ ବିଷୟେର ଦଣଦାତା, େଯପରି ଆେମମାେନ ପୂେବ

ମ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇ ସାକ େଦଇଥଲୁ। 7କାରଣ ଈଶର ଆମମାନଙୁ

ଅଶୁଚିତାେର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମେନ ଆହାନ ନ କରି ପବିତ େହବା

ନିମେନ ଆହାନ କରିଅଛନି। 8 ଅତଏବ, େଯ ଏହା ଅଗାହ କେର,

େସ ମନୁଷ କୁ ଅଗାହ କେର ନାହ, ମାତ େଯଉଁ ଈଶର ତୁମମାନଙ

ଅନରେର ଆପଣା ପବିତ ଆତା ପଦାନ କରନି, ତାହାଙୁ ଅଗାହ କେର।

9 ଭାତୃେପମ ସମନେର ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖବା ଆବଶ କ ନାହ,

କାରଣ ତୁେମମାେନ ପରସରକୁ େପମ କରିବା ନିମେନ ଈଶରଙ ଦାରା ନିେଜ

ଶିକିତ େହାଇଅଛ, 10 ପୁଣି, ପକୃତେର ସମୁଦାୟ ମାକିଦନିଆେର ଥବା

ସମସ ଭାଇଙ ପତି ତୁେମମାେନ ତାହା କରୁଅଛ। ତଥାପି, େହ ଭାଇମାେନ,

ତୁେମମାେନ େଯପରି ଆହୁରି ଅଧକ ରୂେପ ତାହା କର, 11 ପୁଣି, ତୁମମାନଙୁ

ଦିଆଯାଇଥବା ଆମମାନଙର ଆ ାନୁସାେର ତୁେମମାେନ େଯପରି ଶାନିେର

ବାସ କରି ଆପଣା ଆପଣା କାଯ େର ଲାଗିବାକୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହାତେର

କାଯ କରିବାକୁ ମଯ ାଦାର ବିଷୟ ମେନ କର, ଏଥନିମେନ ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛୁ, 12 େଯପରି ବାହାର େଲାକମାନଙ ପତି

ତୁେମମାେନ ସଦାଚାରୀ ହୁଅ ଆଉ ତୁମମାନଙର େକୗଣସି ଅଭାବ ନ ହୁଏ।

13 େହ ଭାଇମାେନ, ଭରସାହୀନ ଅନ ସମସଙ ପରି ତୁେମମାେନ େଯପରି

େଶାକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ ମହାନିଦାପାପ େଲାକମାନଙ ବିଷୟେର

ତୁେମମାେନ େଯ ଅ ଥାଅ, ଏହା ଆମମାନଙ ଇଚା ନୁେହଁ। 14 କାରଣ
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ଯଦି ଆେମମାେନ ବିଶାସ କରୁ େଯ, ଯୀଶୁ ମୃତୁ େଭାଗ କରି ପୁନବାର

ଉଠିଅଛନି, େତେବ ଈଶର େଯ ଯୀଶୁଙ ଦାରା ମହାନିଦାପାପ େଲାକମାନଙୁ

େସହି ପକାେର ତାହାଙ ସାଙେର ଆଣିେବ, ଏହା ମ ବିଶାସ କରିବା

ଉଚିତ। 15 େଯଣୁ ଆେମମାେନ ପଭୁଙ ବାକ ାନୁସାେର ତୁମମାନଙୁ ଏହା

କହୁଅଛୁ, ଆେମମାେନ େଯେତ େଲାକ ପଭୁଙ ଆଗମନ ପଯ ନ ଜୀବିତ ରହି

ଅବଶିଷ ଥବୁ, ଆେମମାେନ େକୗଣସି ପକାେର ମହାନିଦାପାପ େଲାକଙର

ଅଗଗାମୀ େହବୁ ନାହ। 16କାରଣ ପଭୁ ଆେପ ଆେଦଶ େଦଇ ପଧାନ ଦୂତଙ

ସର ଓ ଈଶରଙ ତୂରୀବାଦ ସହିତ ସଗରୁ ଅବତରଣ କରିେବ, େସଥେର

େଯଉଁମାେନ ଖୀଷଙଠାେର ଥାଇ ମରିଅଛନି, େସମାେନ ପଥମେର ଉଠିେବ;

17 ପେର ଆେମମାେନ େଯେତ େଲାକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ ଥବୁ, ପଭୁଙ

ସହିତ ସାକାତ କରିବା ନିମେନ ଆେମମାେନ େସମାନଙ ସହ େମଘମାଳାେର

ଶୂନ ମଣଳକୁ ନୀତ େହବୁ; ଏହି ପକାେର ଆେମମାେନ ସବଦା ପଭୁଙ ସହିତ

ରହିବୁ। 18 ଅତଏବ, ଏହି ସମସ ବାକ ଦାରା ତୁେମମାେନ ପରସରକୁ

ସାନନା ଦିଅ।

5କିନୁ, େହ ଭାଇମାେନ, କାଳ ଓ ନିଦଷ ସମୟ ସମନେର ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖବା ଆବଶ କ ନାହ, 2 କାରଣ ରାତିେର େଚାର ଆସିଲା

ପରି ପଭୁଙ ଦିନ େଯ ଆସିବ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଉତମ ରୂେପ ଜାଣ। 3

େଯେତେବେଳ େଲାେକ ଶାନି ଓ ନିରାପଦ େବାଲ କହୁଥେବ, େସେତେବେଳ

ଗଭବତୀର ପସବେବଦନା ତୁଲ ହଠା େସମାନଙ ବିନାଶ ଉପସିତ େହବ,

ଆଉ େସମାେନ େକୗଣସି ପକାେର ରକା ପାଇ ପାରିେବ ନାହ। 4 କିନୁ,

େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ ଅନକାରେର ନାହଁ େଯ େସ ଦିନ େଚାର ପରି

ଅନେପକିତ ଭାବେର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ େହବ, 5 କାରଣ

ତୁେମମାେନ ସମେସ ଆେଲାକ ଓ ଦିବସର ସନାନ। ଆେମମାେନ ରାତି କି

ଅନକାରର ସନାନ େନାହଁୁ; 6 ଅତଏବ ଆସ ଆେମମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ

ପରି ନିଦିତ ନ େହଉ, ମାତ ଜାଗତ େହାଇ ସେଚତନ ରହିବା। 7 େଯଣୁ

େଯଉଁମାେନ ନିଦା ଯାଆନି, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ମାତାଲ ହୁଅନି, େସମାେନ

ରାତିେର ମାତାଲ ହୁଅନି। 8 କିନୁ ଆସ, ଆେମମାେନ ଦିବସର ସନାନ

େହବାରୁ ବିଶାସ ଓ େପମରୂପ ଊରସାଣ ପରିଧାନ କରି, ପରିତାଣର ଭରସା

ରୂପ ଶିରସାଣ ମସକେର େଦଇ ସେଚତନ ରହିଥାଉ। 9 କାରଣ ଈଶର
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ଆମମାନଙୁ େକାଧର ପାତ େହବା ନିମେନ ନିରୂପଣ ନ କରି ବରଂ ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ପରିତାଣ ପାପ େହବା ନିମେନ ନିରୂପଣ କରିଅଛନି।

10 େସ ଆମମାନଙ ନିମେନ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, େଯପରି ଆେମମାେନ

ଜାଗତ ଥାଉ କିମା ନିଦିତ ଥାଉ ତାହାଙ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବୁ। 11 ଏଣୁ

େଯପରି କରୁଅଛ, େସହିପରି ପରସରକୁ ସାନନା ଦିଅ, ପୁଣି, ପରସରର ନିଷା

ଜନାଅ। 12 େହ ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛୁ,

େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙ ମ େର ପରିଶମ କରନି ଓ ପଭୁଙ େସବାେର

ତୁମମାନଙ େନତା ସରୂେପ ନିଯୁକ େହାଇ ତୁମମାନଙୁ େଚତନା ଦିଅନି,

େସମାନଙୁ ମାନ କର, 13 ପୁଣି, େସମାନଙ କାଯ ସକାେଶ େସମାନଙୁ

େପମେର ଅତ ନ ଆଦର କର। ପରସର ସଙେର ଶାନିେର ରୁହ। 14 େହ

ଭାଇମାେନ, ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ ନିେବଦନ କରୁଅଛୁ, ଅବିହିତ ଆଚରଣ

କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ େଚତନା ଦିଅ, ସାହସ ହୀନମାନଙୁ ସାନନା ଦିଅ,

ଦୁବଳମାନଙୁ ସାହାଯ କର, ସମସଙ ପତି ଦୀଘସହିଷୁ ହୁଅ। 15 ସାବଧାନ,

େକହି କାହାରି ପତି ଅପକାର ବଦଳେର ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଂ ତୁେମମାେନ

ସବଦା ପରସରର ଓ ସମସଙର ମଙଳ କରିବାକୁ ସେଚଷା ହୁଅ। 16 ସବଦା

ଆନନ କର; ନିରନର ପାଥନା କର; 17 ସବୁ ଅବସାେର ଧନ ବାଦ ଦିଅ; 18

କାରଣ ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଏହା ଈଶରଙ ଅଭମତ।

19 ପବିତ ଆତାଙୁ ନିବାଣ ନ କର; 20 ଭାବବାଣୀ ତୁଚ କର ନାହ; 21 ବରଂ

ସମସ ବିଷୟ ପରୀକା କର; 22ଯାହା ଉତମ ତାହା ଧରି ରଖ; ସମସ ପକାର

ମନତା ଠାରୁ ପୃଥ େହାଇଥାଅ। 23ଶାନିଦାତା ଈଶର ସୟଂ ତୁମମାନଙୁ

ସମୂଣ ରୂେପ ପବିତ କରନୁ, ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଆଗମନ

ନିମେନ ତୁମମାନଙ ଆତା, ପାଣ, ଶରୀର ସମୂଣ ନିେଦାଷ ରୂେପ ରକିତ

େହଉ। 24 େଯ ତୁମମାନଙୁ ଆହାନ କରିଅଛନି, େସ ବିଶସ, େସ ତୁମମାନଙୁ

ସାହାଯ କରିେବ। 25 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କର।

26 ସମସ ଭାଇଙୁ ପବିତ ଚୁମନ େଦଇ ନମସାର କର। 27 ସମସ ଭାଇଙ

ନିକଟେର ଏହି ପତ ପାଠ କରାଇବା ନିମେନ ମଁୁ ପଭୁଙ ନାମେର ତୁମମାନଙୁ

ଶପଥ େଦଇ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି। 28 ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ ସହବତୀ େହଉ।
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େଥସଲନୀକୀୟଙ ପତି ଦିତୀୟ ପତ
1ପାଉଲ, ସିଲାନ ଓ ତୀମଥ ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙଠାେର ଥବା େଥସଲନୀକୀ ସହରର ମଣଳୀ ନିକଟକୁ ପତ; 2 ପିତା

ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ।

3 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଈଶରଙୁ ସବଦା ଧନ ବାଦ େଦବା

ଆମମାନଙ କତବ , ଆଉ ତାହା ଉପଯୁକ ଅେଟ। କାରଣ ତୁମମାନଙ ବିଶାସ

ଅତିଶୟ ବୃଦି ପାଉଅଛି, ପୁଣି, ପରସର ପତି ତୁମ ସମସଙ ପେତ କର େପମ

ବଢ଼ୁଅଛି, 4 ଏପରିକି ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ସମସ ତାଡ଼ନା ଓ କଷ େଭାଗୁଅଛ,

େସଥମ େର ତୁମମାନଙର ସହିଷୁତା ଓ ବିଶାସ ନିମେନ ଆେମମାେନ ନିେଜ

ଈଶରଙ ମଣଳୀସମୂହେର ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ଗବ କରିଥାଉ। 5

ଈଶରଙ େଯଉଁ ରାଜ ନିମେନ ତୁେମମାେନ ଦୁଃଖ େଭାଗୁଅଛ, େସଥର

େଯାଗ େବାଲ ଗଣିତ େହବା ପାଇଁ ଏହା ତ ଈଶରଙ ଉଚି ବିଚାରର ପତ କ

ପମାଣ, 6 କାରଣ ପଭୁ ଯୀଶୁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଶକିମାନ ଦୂତମାନଙ

ସହିତ ଜଳୁଥବା ଅଗି ସହ ସଗରୁ ପକାଶିତ େହେବ, 7 େସେତେବେଳ

ତୁମମାନଙୁ କଷ େଦଉଥବା େଲାକମାନଙୁ ପତିଫଳ ଭାବେର େକଶ େଦବା

ଓ କଷ େଭାଗ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁମମାନଙୁ ଆମମାନଙ ସହିତ

ବିଶାମ େଦବା, ଏହା ତ ଈଶରଙ ପକେର ନ ାୟର ବିଷୟ; 8 େଯଉଁମାେନ

ଈଶରଙୁ ଜାଣନି ନାହ, ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ସୁସମାଚାର ମାନନି

ନାହ, େସମାନଙୁ େସ େସେତେବେଳ ଦଣ େଦେବ, 9 ଅଥା , େଯଉଁ

ଦିନ େସ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ ଦାରା େଗୗରବାନିତ େହବାକୁ ଓ ବିଶାସ

କରିଥବା େଲାକସମସଙ ଦାରା ଚମତାରର ଦୃଶ ସରୂପ େହବାକୁ ଆସିେବ

(କାରଣ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଆମମାନଙ ସାକ ତୁେମମାେନ ବିଶାସ

କରିଅଛ), 10 େସହି ଦିନ େସମାେନ ଦଣ ପାଇେବ, ଅଥା ପଭୁଙ ଛାମୁରୁ

ଓ ତାହାଙ ପରାକମର େଗୗରବରୁ ଦୂେରଇ ଯାଇ ଅନନ ବିନାଶ େଭାଗ

କରିେବ। (aiōnios g166) 11ଏଣୁ ଆମମାନଙ ଈଶର େଯପରି ତୁମମାନଙୁ

ଆପଣା ଆହାନର େଯାଗ େବାଲ ଗଣନା କରନି, ପୁଣି ସମସ ଉତମତା ଓ

ବିଶାସର କମ ଶକିେର ସିଦ କରନି, େସଥପାଇଁ ମ ଆେମମାେନ ସବଦା

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କରୁଅଛୁ; 12 ତାହାେହେଲ ଆମମାନଙ ଈଶର

ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ ଅନୁସାେର ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ନାମ
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ତୁମମାନଙଠାେର େଗୗରବାନିତ େହବ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ତାହାଙଠାେର

େଗୗରବାନିତ େହବ।

2 େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଆଗମନ ଓ ତାହାଙ

ନିକଟେର ଆମମାନଙ ଏକତ େହବା ବିଷୟେର ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ

କରୁଅଛୁ, 2 ପଭୁଙ ଆଗମନର ଦିନ ଉପସିତ େହଲାଣି େବାଲ ତୁେମମାେନ

େକୗଣସି ଆତା କି ବାକ କି ଆମମାନଙ ଦାରା େଲଖାଯାଇଅଛି େବାଲ

ମେନ କରି େକୗଣସି ପତ ଦାରା ଶୀଘ ବିଚଳିତ ଓ ଉ ବିଗ ନ ହୁଅ; 3

େକହି େକୗଣସି ପକାେର ତୁମମାନଙୁ ପତାରିତ ନ କରୁ, କାରଣ ପଥେମ

ଧମଚୁ ତି ଘଟିବ, ଆଉ ବିନାଶର ସନାନ େସହି ଅଧମ ପୁରୁଷ ପକାଶିତ

େହବା ଆବଶ କ; ନ େହେଲ ପଭୁଙ ଆଗମନର ଦିନ ଉପସିତ େହବ ନାହ।

4ଏ େସହି ଅଧମ ପୁରୁଷ େଯ ପୂଜିତ କିମା ଈଶରଙ ବିେରାଧ କେର ଏବଂ

ସମସଙଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଧକ ପଶଂସା କେର, ଏପରିକି ଈଶରଙ ମନିରେର

ବସି େସ ଆପଣାକୁ ଈଶର େବାଲ େଦଖାଏ। 5 ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସଙେର

ଥବା ସମୟେର ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଯ ତୁମମାନଙୁ କହିଥଲ, ତାହା କଅଣ

ତୁମମାନଙର ମେନ ନାହ? 6ଆଉ େସ ନିରୂପିତ ସମୟେର ପକାଶିତ େହବା

ନିମେନ କଅଣ ବାଧା େଦଉଅଛି, ତାହା ତ ତୁେମମାେନ ଜାଣ। 7 କାରଣ

ଅଧମର ନିଗୂଢ଼ତତ ବତମାନ ସୁଦା କାଯ କରୁଅଛି, ବାଧା େଦଉଥବା ବ କି

ବାହାର ନ େହବା ପଯ ନ ତାହା କାଯ କରୁଥବ। 8 େସେତେବେଳ େସହି

ଅଧମ ପୁରୁଷ ପକାଶିତ େହବ, ତାହାକୁ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନିଶାସ

ଦାରା ସଂହାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପକାଶ ଦାରା ବିନାଶ କରିେବ।

9ଶୟତାନର ଶକି ଅନୁସାେର ସମସ ପକାର ମିଥ ାଶକି, ଚିହ ଓ ଅଦୁତ କମ,

ପୁଣି ବିନାଶପାତମାନଙ ନିକଟେର ସମସ ପକାର ଅଧମ ଛଳନା ସହକାେର

େସହି ଅଧମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ େହବ, 10କାରଣ ପରିତାଣ ପାଇବା ନିମେନ

େସମାେନ ସତ ର େପମକୁ ତୁଚ ମେନ କେଲ। 11ଆଉ, ଏଥପାଇଁ େସମାେନ

େଯପରି ମିଥ ାେର ବିଶାସ କରନି, େସଥନିମେନ ଈଶର େସମାନଙ ନିକଟକୁ

ଭାନିଜନକ ଶକି ପଠାଇଅଛନି, 12 େଯପରିକି େଯଉଁମାେନ ସତ େର ବିଶାସ

ନ କରି ଅଧମେର ସନୁଷ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ ସମେସ ଦଣର ପାତ

େହେବ। 13କିନୁ, େହ ପଭୁଙ ପିୟପାତ ଭାଇମାେନ, ତୁମମାନଙ ନିମେନ

ସବୁେବେଳ ଈଶରଙୁ ଧନ ବାଦ େଦବା ଆମମାନଙର କତବ , କାରଣ
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ଈଶର, ଆତାଙ ପବିତତା ଓ ସତ େର ବିଶାସ ଦାରା ପରିତାଣ ପାଇବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ପଥମ ଫଳଭାେବ ବାଛି ଅଛନି; 14 େସଥପାଇଁ ମ େସ

ଆମମାନଙ ସୁସମାଚାର ଦାରା ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ େଗୗରବ

ପାଇବା ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଡାକିଅଛନି। 15ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ସିର

ଥାଅ, ପୁଣି, ଆମମାନଙ ବାକ କିମା ପତ ଦାରା ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ଶିକା

ପାଇଅଛ, େସହିସବୁ ଧରି ରଖ। 16ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷ ନିେଜ,

ଆଉ ଆମମାନଙ େଯଉଁ ପିତା ଈଶର ଆମମାନଙୁ େପମ କରି ଅନୁଗହେର

ଆମମାନଙୁ ଅନନ ସାନନା ଓ ଉତମ ଭରସା େଦଇଅଛନି, (aiōnios g166)

17 େସ ନିେଜ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟକୁ ସାନନା େଦଇ ତୁମମାନଙୁ ସମସ ଉତମ

କମ ଓ ବାକ େର ସୁସିର କରନୁ।

3 େଶଷେର, େହ ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ ନିମେନ ପାଥନା କର, େଯପରି

ପଭୁଙ ବାକ ତୁମମାନଙ ମ େର େଯଉଁରୂେପ ବ ାପିଅଛି, େସହିରୂେପ

ସବତ ଶୀଘ ବ ାପିଯାଇ େଗୗରବପାପ େହବ, 2 ପୁଣି, େଯପରି ଆେମମାେନ

ଅବିେବଚକ ଓ ଦୁଷ େଲାକମାନଙଠାରୁ ଉଦାର ପାଇବୁ; କାରଣ ସମସଙର

ବିଶାସ ନାହ। 3 କିନୁ ପଭୁ ବିଶସ, େସ ତୁମମାନଙୁ ସିର କରି ମନରୁ ରକା

କରିେବ। 4ଆେମମାେନ େଯଉଁ ସବୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛୁ, େସହିସବୁ େଯ

ତୁେମମାେନ କରୁଅଛ ଓ କରିବ, ଏହା ତୁମମାନଙ ବିଷୟେର ପଭୁଙଠାେର

ଆମମାନଙର ଦୃଢ଼ ବିଶାସ। 5ଆଉ ପଭୁ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟକୁ ଈଶରଙ

େପମ ଓ ଖୀଷଙ ସହିଷୁତା ରୂପ ପଥେର କଢାନୁ। 6 େହ ଭାଇମାେନ,

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଏହି ଆ ା

େଦଉଅଛୁ, େଯେକୗଣସି ଭାଇ ଆମମାନଙଠାରୁ ପାଇଥବା ଶିକା ଅନୁସାେର

ଆଚରଣ ନ କରି ଆଳସ େର ଜୀବନ କାେଟ, ତାହାଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ

ଅଲଗା କର। 7 କାରଣ କିପରି ଆମମାନଙୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତୁମମାନଙର

ଉଚିତ, ତାହା ତୁେମମାେନ ନିେଜ ଜାଣୁଅଛ; େଯଣୁ ଆେମମାେନ ତୁମମାନଙ

ମ େର ଆଳସ ର ଜୀବନ କାଟି ନ ଥଲୁ, 8 କିଅବା ବିନାମୂଲ େର କାହାରି

ଖାଦ ଖାଇ ନ ଥଲୁ, ବରଂ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ କାହାର ଭାର ସରୂପ ନ େହବା

ପାଇଁ ପରିଶମ ଓ କଷ ସହିତ ଦିନରାତି କାମ କରିଥଲୁ; 9 ତୁମମାନଙଠାରୁ

କିଛି ଗହଣ କରିବାକୁ େଯ ଆମମାନଙର ଅଧକାର ନାହ, ତାହା ନୁେହଁ, କିନୁ

େଯପରି ତୁେମମାେନ ଆମମାନଙୁ ଅନୁସରଣ କର; ଏନିମେନ ଆେମମାେନ
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ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଆଦଶରୂେପ େଦଖାଇବା ପାଇଁ

େସପରି କଲୁ। 10କାରଣ ତୁମମାନଙ ସହିତ ଥବା ସମୟେର ହ ଆେମମାେନ

ତୁମମାନଙୁ ଏହି ଆ ା େଦଲୁ, େଯ େକହି କାଯ କରିବାକୁ ଇଚା କେର ନାହ,

େସ େଭାଜନ ମ ନ କରୁ। 11 େଯଣୁ ତୁମମାନଙ ମ େର େକହି େକହି

ଆଳସ ର ଜୀବନ କାଟୁଅଛନି ଓ େକୗଣସି କାଯ ନ କରି ଅନଧକାରଚଚାେର

ବ ସ ଅଟନି େବାଲ ଆେମମାେନ ଶୁଣୁଅଛୁ। 12 ଏହି ପକାର େଲାକମାନଙୁ

ଶାନ ଭାବେର କାଯ କରି ନିଜ ନିଜର ଖାଦ ଖାଇବାକୁ ଆେମମାେନ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ଆ ା ଓ େଚତନା େଦଉଅଛୁ। 13 କିନୁ େହ

ଭାଇମାେନ, ସତମ କରିବାେର ତୁେମମାେନ କାନ ହୁଅ ନାହ। 14ଆଉ ଯଦି

େକହି ଏହି ପତେର େଲଖାଯାଇଥବା ଆମମାନଙ କଥା ନ ମାେନ, େତେବ

େସହି େଲାକକୁ ଚିହି ରଖ, ପୁଣି, େସ େଯପରି ଲଜିତ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ

ତାହା ସହିତ ସମକ ରଖ ନାହ; 15 ତଥାପି ତାହାକୁ ଶତୁ େବାଲ ଭାବ

ନାହ, ମାତ ତାହାକୁ ଭାଇ େବାଲ ଭାବି ସତକ କରାଅ। 16 ଶାନିଦାତା ପଭୁ

ନିେଜ ତୁମମାନଙୁ ସବଦା ଓ ସବୁପକାର ଶାନି େଦଉନୁ। ପଭୁ ତୁମ ସମସଙ

ସହବତୀ େହଉନୁ। 17ମଁୁ ପାଉଲ େମାହର ନିଜ ହସେର େଲଖ ନମସାର

ଜଣାଉଅଛି; ପେତ କ ପତେର ଏହା ଚିହସରୂପ, ମଁୁ ଏହିପରି େଲେଖ। 18

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ ତୁମ ସମସଙ ସହବତୀ େହଉ।
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୧ ତୀମଥ
1ପାଉଲ, ଆମମାନଙ ଈଶରଙ ଆ ାନୁସାେର ଓ ତାଣକତା ଏବଂ

ଭରସାଭୂମି ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଅନୁସାେର ଜେଣ େପରିତ, 2 ବିଶାସେର ଆପଣା

ପୁତ ତୀମଥଙୁ ପତ; ପିତା ଈଶର ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାରୁ

ଅନୁଗହ, ଦୟା ଓ ଶାନି ତୁମ ପତି େହଉ। 3ମଁୁ ମାକିଦନିଆକୁ ଯିବା ସମୟେର

ତୁମକୁ େଯପକାର ଅନୁେରାଧ କରିଥଲ, େସହିପରି ତୁେମ ଏଫସେର ରହି

େକେତକ େଲାକ େଯପରି ଭନ ଶିକା ନ ଦିଅନି 4 କି କଳିତ ଗଳ ଓ ଅେଶଷ

ବଂଶାବଳୀେର ମେନାେଯାଗ ନ କରନି, ଏଥନିମେନ େସମାନଙୁ ଆ ା ଦିଅ;

େସହିସବୁ ତ ବିଶାସ ସମନୀୟ ଈଶରଙ କାଯ ର ଉପକାରୀ ନ େହାଇ ବରଂ

ଯୁକିତକ ସୃଷି କେର। 5କିନୁ ଶୁଦ ହୃଦୟ, ଶୁଚି ବିେବକ ଓ ନିଷପଟ ବିଶାସରୁ

ଜାତ େଯଉଁ େପମ, 6 ତାହା ଧମ ଶିକାର ଉେଦଶ ଅେଟ; େକହି େକହି

ଏସମସ ବିଷୟ ପତି ଲକ ନ କରି ଅସାର କଥାେର ଆସକ େହାଇ ପଥଭଷ

େହାଇଅଛନି; 7 େସମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାର ଶିକକ େହବାକୁ ଇଚା କରନି,

ମାତ ଯାହା କହନି, କି େକଉଁ ବିଷୟେର ଦୃଢ଼ ଶିକା ଦିଅନି, ତାହା ନିେଜ

ବୁଝନି ନାହ। 8 କିନୁ େମାଶାଙ ବ ବସା ଧାମକ େଲାକ ନିମେନ ନିରୂପିତ ନ

େହାଇ େସଚାଚାରୀ ଓ ଅବା , ଅଧାମକ ଓ ପାପୀ, ଅଶୁଚି ଓ ଧମେଦଷୀ,

ପିତୃହନା ଓ ମାତୃହନା, 9 ନରହନା, ବ ଭଚାରୀ, ପୁଂେମୖଥୁନକାରୀ, ମନୁଷ 

େଚାର, ମିଥ ାବାଦୀ ଓ ମିଥ ା ଶପଥକାରୀମାନଙ ନିମେନ ପୁଣି, ଉତମ

ଶିକାର ବିପରୀତେର େଯେକୗଣସି ବିଷୟ ଥାଏ, ତାହା ନିମେନ େଯ ନିରୂପିତ

େହାଇଅଛି, 10 ଏହା ଜାଣି ଯଦି େକହି େମାଶାଙ ବ ବସାର ଉଚି ବ ବହାର

କେର, େତେବ ତାହା େଯ ଉତମ, ଏହା ଅ◌ାେମମାେନ ଜାଣୁ; 11 ଏହା ତ

େମା ନିକଟେର ସମପତ ପରମଧନ ଈଶରଙ େଗୗରବମୟ ସୁସମାଚାରର

ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅେଟ। 12ଆମମାନଙର େଯଉଁ ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁ େମାେତ

େଯାଗ କରିଅଛନି, ତାହାଙୁ ମଁୁ ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି େଯ, େସ େମାେତ

ବିଶସ ମେନ କରି େସବକ ପଦେର ନିଯୁକ କରିଅଛନି, 13 ଯଦ ପି ମଁୁ ପୂେବ

ନିନକ, ତାଡ଼ନାକାରୀ ଓ ଅତ ାଚାରୀ ଥଲ; କିନୁ ମଁୁ ଅବିଶାସ େହତୁ ଅ ାନ

ପଣେର ତାହା କରିଥଲ େବାଲ ଦୟା ପାଇଲ; 14ଆଉ, ଆମମାନଙ ପଭୁଙ

ଅନୁଗହ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ସହଭାଗିତାେର ବିଶାସ ଓ େପମ ସହକାେର େମା ପତି

ଅତି ପଚୁର େହଲା। 15 ପାପୀମାନଙୁ ପରିତାଣ କରିବା ନିମେନ ଖୀଷ ଯୀଶୁ
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େଯ ଜଗତକୁ ଆସିେଲ; ଏହି ବାକ ବିଶାସେଯାଗ ଓ ସବେତାଭାେବ ଗହଣ

େଯାଗ ; େସହି ପାପୀମାନଙ ମ େର ମଁୁ ପଧାନ। 16 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ

ଭବିଷ ତ କାଳେର ଅନନ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମେନ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର

ବିଶାସ କରିେବ, େସମାନଙ ନିକଟେର ଏକ ଉଦାହରଣ େହବା ପାଇଁ ପଧାନ

ପାପୀ େଯ ମଁୁ, େମାʼଠାେର େସ େଯପରି ଆପଣା ପୂଣ ଚିରସହିଷୁତା ପକାଶ

କରନି, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଦୟା ପାପ େହଲ। (aiōnios g166) 17 ଅକୟ,

ଅଦୃଶ , ଅଦିତୀୟ ଈଶର େଯ ଅନନକାଳୀନ ରାଜା, ତାହାଙ ସମମ ଓ

େଗୗରବ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ। ଆେମ । (aiōn g165) 18 େହ ବତ ତୀମଥ,

ତୁମ ବିଷୟେର ପୂବେର ଏହି ସମସ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାେର ମଁୁ ତୁମକୁ ଏହି

ଆ ା େଦଉଅଛି, େଯପରି ତୁେମ େସହି ସମସ ଭାବବାଣୀ ସାହାଯ େର ଉତମ

ଯୁଦ କରିପାର; 19 ବିଶାସ ଓ ଶୁଚି ବିେବକ ଧରି ରଖ; ତାହା ପରିତ ାଗ

କରିବାରୁ େକେତକଙର ବିଶାସରୂପ ଜାହାଜ ଭାଙି ଯାଇଅଛି, 20 େସମାନଙ

ମ ରୁ ହୁମନାୟ ଓ ଆେଲ ଜାଣର ଅନ ତମ; ଏମାେନ େଯପରି ଶାସନ

ପାଇ ଈଶର ନିନା ନ କରନି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ ଏମାନଙୁ ଶୟତାନ ହାତେର

ସମପଣ କଲ।

2ଆେମମାେନ େଯପରି ସବେତାଭାେବ ଈଶରପରାୟଣତା ଓ ଭଦତା ସହ

ଶାନି ଓ ବାଧାହୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁ, 2 ଏଥନିମେନ ସବସାଧାରଣ

େଲାକଙ ପାଇଁ, ରାଜା ଓ ଶାସନକତା ସମସଙ ପାଇଁ ନିେବଦନ, ପାଥନା,

ବିନତି ଓ ଧନ ବାଦ ଉତଗ କରିବା ନିମେନ ମଁୁ ସବ ପଥେମ ଅନୁେରାଧ

କରୁଅଛି। 3 ଏହା ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଈଶରଙ ଦୃଷିେର ଉତମ ଓ

ସୁଗାହ ଅେଟ; 4 ସମେସ େଯପରି ପରିତାଣ ଓ ସତ ବିଷୟେର ାନ

ପାଇ ପାରନି, ଏହା େସ ଇଚା କରନି। 5 କାରଣ ଏକମାତ ଈଶର ଅଛନି,

ଆଉ ଈଶର ଓ ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଏକମାତ ମ ସ ଅଛନି, େସ ଖୀଷ

ଯୀଶୁ, ଜେଣ ମନୁଷ ; 6 େସ ସମସଙ ମୁକିର ମୂଲ ସରୂେପ ଆପଣାକୁ ଦାନ

କରି ଠି ସମୟେର େସଥର ସାକ େଦଇଅଛନି। 7 େସଥପାଇଁ ମଁୁ ଜେଣ

ପଚାରକ, େପରିତ ପୁଣି, ବିଶାସ ଓ ସତ ବିଷୟେର ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର

ଜେଣ ଶିକକ ଭାେବ ନିଯୁକ େହଲ, ମଁୁ ସତ କହୁଅଛି, ମିଛ କହୁ ନାହ। 8 ଏଣୁ

େମାହର ଇଚା, ପୁରୁଷମାେନ ଶୁଚି ହସ ଉେତାଳନ କରି େକାଧ ଓ ବିତକ

ବିନା ସବତ ପାଥନା କରନୁ। 9 େସହିପରି ମ ସୀମାେନ େକଶବିନ ାସ
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ଏବଂ ସୁନା କି ମୁକା କି ମୂଲ ବାନ ବସେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା ନ କରି

ଲଜା ଓ ଉତମ ବୁଦିର ସହକାେର ପରିପାଟୀ ପରିଚଦ ପିନି 10 ଧମପରାୟଣା

ସୀମାନଙ ଉପେଯାଗୀ ଉତମ କମରୂପ ଭୂଷଣେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା

କରନୁ। 11 ସୀ ପୂଣ ବଶ ତା ସୀକାର କରି ନୀରବେର ଶିକା ଗହଣ କରୁ।

12 ମଁୁ ସୀକୁ ଶିକା େଦବା ପାଇଁ ଅବା ପୁରୁଷ ଉପେର କତାପଣ କରିବା ପାଇଁ

ଅନୁମତି େଦଉ ନାହ, ମାତ େସ ନୀରବେର ରହୁ। 13 କାରଣ ପଥେମ ଆଦମ

ସୃଷ େହେଲ, ତାହା ପେର ହବା; 14ଆଉ ଆଦମ ପବଞିତ େହାଇ ନ ଥେଲ,

ମାତ ନାରୀ ପବଞିତା େହାଇ ଆ ାଲଙନ େଦାଷେର େଦାଷୀ େହେଲ; 15

କିନୁ େସମାେନ ଉତମ ବୁଦିର ସହ ବିଶାସ, େପମ ଓ ପବିତତାେର ସିର

ରହିେଲ େସ ସନାନ ପସବ କରିବା ଦାରା ପରିତାଣ ପାଇେବ।

3ଏହି କଥା ସତ , େକହି ଯଦି ଅ କ ପଦ ପାଇବାକୁ ଆକାଂକା କରନି,

େତେବ େସ ଉତମ କାଯ ବାଞା କରନି। 2 ଅତଏବ, ଅ କଙର ଅନିନନୀୟ

େହବା ଆବଶ କ, େସ ଅବଶ ଏକ ସୀର ସାମୀ, ଆତସଞମ, ଉତମ ବୁଦି,

ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ ପିୟ ଓ ଶିକାଦାନେର ନିପୁଣ େହେବ, 3 ମଦ ପାୟୀ କି

ବିବାଦପିୟ ନ େହାଇ ବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ, ନିବେରାଧ ଓ ନିେଲାଭ େହେବ, 4

ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତମ ରୂେପ ଶାସନ କରିେବ, ଗାମୀଯ ସହକାେର ଆପଣା

ସନାନମାନଙୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖେବ। 5 େକହି େଯେବ ଆପଣା ପରିବାରକୁ

ଶାସନ କରିବାକୁ ଜାେଣ ନାହ, େତେବ େସ କିପରି ଈଶରଙ ମଣଳୀର ଦାୟିତ

େନବ? 6 େସ ନୂତନ ଶିଷ େହାଇ ନ ଥେବ, କାେଳ ଅସାରଗବୀ େହାଇ

ଶୟତାନ ଭଳି ଦଣଗସ େହେବ। 7 ତାହାଙର ମ ବାହାର େଲାକଙଠାରୁ

ସମାନ ପାପ େହବା ଆବଶ କ, କାେଳ େସ ନିନା ପାଇ ଶୟତାନର ଫାନେର

ପଡ଼ିେବ। 8 େସହି ପକାେର େସବକମାନଙର ଶୁଦ ବିେବକେର ବିଶାସର

ନିଗୂଢ଼ତତ ଅବଲମନ କରି ଗମୀର, ଛଳନାବାକ ରହିତ, 9 ମଦ ପାନେର

ଅନାସକ ଓ କୁତିତ ଧନଲାଭେର ନିେଲାଭ େହବା ଆବଶ କ; 10 େସମାେନ

ମ ପଥେମ ପରୀକିତ େହଉନୁ, ପୁଣି, ନିେଦାଷ େଦଖାଗେଲ େସବକ ପଦେର

ନିଯୁକ େହଉନୁ। 11 େସହି ପକାେର ସୀମାନଙର ମ ପରନିନାକାରିଣୀ

ନ େହାଇ ଗମୀର, ମିତାଚାରିଣୀ ଓ ସମସ ବିଷୟେର ବିଶସ େହବା

ଆବଶ କ। 12 େସବକମାେନ ଏକ ଏକ ସୀର ସାମୀ େହଉନୁ, ପୁଣି, ନିଜ

ନିଜ ସନାନମାନଙୁ ଓ ପରିବାରକୁ ଉତମ ରୂେପ ଶାସନ କରନୁ। 13 କାରଣ
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େଯଉଁମାେନ ଉତମ ରୂେପ େସବକ କାଯ କରିଅଛନି, େସମାେନ ନିଜ ନିଜ

ପାଇଁ ଉତମ ଖ ାତି ଓ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ବିଶାସମୂଳକ ଅଧକ ସାହସ

ପାଇେବ। 14 ମଁୁ ଶୀଘ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯିବି େବାଲ ଆଶା କରୁଅଛି; 15 ମାତ

େଯେବ େମାହର ବିଳମ ହୁଏ, େତେବ ଈଶରଙ ଗୃହେର, ଅଥା ସତ ର ସମ

ଓ ଭତିମୂଳ ସରୂପ ଜୀବିତ ଈଶରଙ ମଣଳୀେର, କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ

ହୁଏ, ତାହା େଯପରି ତୁେମ ଜାଣି ପାର, ଏେହତୁ ଏହି ସମସ ତୁମ ନିକଟକୁ

େଲଖୁଅଛି। 16 ଈଶରପରାୟଣତାର ନିଗୂଢ଼ତତ େଯ ମହ , ଏହା ସମେସ

ସୀକାର କରନି। ତାହା ଏହି, େସ େଦହବନ େହାଇ ପକାଶିତ େହେଲ,

ଆତାେର ଧାମକ େବାଲ ପମାଣିତ େହେଲ, ଦୂତମାନଙ ଦାରା େଦଖାଗେଲ,

ଜାତିମାନଙ ମ େର ପଚାରିତ େହେଲ, ଜଗତେର ବିଶାସପାତ େହେଲ,

େଗୗରବେର େସ ସଗକୁ ଉତିତ େହେଲ।

4ପବିତ ଆତା ସଷ ରୂେପ କହୁଅଛନି, େଶଷ କାଳେର େକହି େକହି

ଭଷବିେବକ ମିଥ ାବାଦୀ େଲାକମାନଙ କପଟପଣେର 2 ପତାରଣାପୂଣ

ଆତାମାନଙ ପତି ଓ ଭୂତମାନଙ ଶିକା ପତି ମେନାେଯାଗ କରି ବିଶାସ

ପରିତ ାଗ କରିେବ; 3 େସହି ମିଥ ାବାଦୀମାେନ ବିବାହ ନିେଷଧ କରନି,

ପୁଣି, ବିଭନ ଖାଦ ପଦାଥରୁ ଅଲଗା ରହିବା ନିମେନ ଶିକା ଦିଅନି। ବିଶାସୀ

ଓ ସତ ଜାଣିଥବା େଲାକମାନଙ ଦାରା ଧନ ବାଦ ସହ େଭାଜନ କରାଯିବା

ନିମେନ ଈଶର ଏସବୁ ତ ସୃଷି କରିଅଛନି। 4 କାରଣ ଈଶରଙ ସମସ

ସୃଷ ବସୁ ଉତମ, ପୁଣି, ଧନ ବାଦ ସହ ଗହଣ କେଲ େକୗଣସି ବିଷୟ

ଅଗହଣୀୟ ନୁେହଁ, 5 େଯଣୁ ଈଶରଙ ବାକ ଓ ପାଥନା ଦାରା ତାହା ପବିତ

କରାଯାଏ। 6 ଏହି ସମସ ବିଷୟ ତୁେମ ଭାଇମାନଙୁ ଶିକା େଦେଲ ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙର ଜେଣ ଉତମ େସବକ େହବ, ପୁଣି, ତୁେମ େଯଉଁ ବିଶାସ ଓ ଉତମ

ଶିକାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆସିଅଛ, େସହି ବାକ ଦାରା ପରିପୁଷ େହବ; 7

କିନୁ ବୟସା ସୀେଲାକମାନଙର ଅସାର କହାଣୀସବୁ ଗହଣ କର ନାହ।

ଈଶରପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମେନ ଅଭ ାସ କର, 8 କାରଣ

ଶାରୀରିକ ବ ାୟାମ ଅଳ ବିଷୟେର ଲାଭଜନକ, କିନୁ ଈଶରପରାୟଣତା

ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳେର ପତି ାଯୁକ େହାଇ ସମସ ବିଷୟେର ଲାଭଜନକ

ଅେଟ। 9 ଏହି ବାକ ବିଶାସେଯାଗ ଓ ସବେତାଭାେବ ଗହଣ େଯାଗ ; 10

ଏହି ଉେଦଶ େର ତ ଆେମମାେନ ପରିଶମ ଓ ପାଣପଣ କରୁଅଛୁ, କାରଣ
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େଯଉଁ ଜୀବିତ ଈଶର ସମସ ମନୁଷ ଙର, ବିେଶଷତଃ ବିଶାସୀମାନଙର

ତାଣକତା, ତାହାଙଠାେର ଆମମାନଙର ଭରସା ଅଛି। 11 ତୁେମ ଏହି ସମସ

ବିଷୟ ଆ ା େଦଇ ଶିକା ଦିଅ। 12 ତୁମର େଯୗବନ ଅବସା ସକାେଶ େକହି

ତୁମକୁ ତୁଚ ନ କରୁ, କିନୁ ବାକ େର, ଆଚରଣେର, େପମେର, ବିଶାସେର

ଓ ପବିତତାେର ବିଶାସୀମାନଙର ଉଦାହରଣସରୂପ ହୁଅ। 13 ମଁୁ ନ ଯିବା

ପଯ ନ ଶାସପାଠ, ଉପେଦଶ ଓ ଶିକାଦାନେର ମେନାେଯାଗ କର। 14

ଭାବବାଣୀ ଓ ପାଚୀନମାନଙର ହସାପଣ ଦାରା ତୁମକୁ େଯଉଁ ଅନୁଗହ

ଦାନ ଦିଆଯାଇଅଛି, ତାହା ଅବେହଳା ନ କର। 15 ତୁମର ଉନତି େଯପରି

ସମସଙ ନିକଟେର ପକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ଏହି ସମସ ବିଷୟେର

ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅ, େସହି ସବୁେର ପବୃତ ଥାଅ। 16ଆପଣା ବିଷୟେର ଓ

ଆପଣା ଶିକା ବିଷୟେର ସତକ ହୁଅ, ଏହି ସମସ ବିଷୟେର ଲାଗି ରୁହ,

କାରଣ ତାହା କେଲ ତୁେମ ଆପଣା ପରିତାଣ ଓ ତୁମର େଶାତାମାନଙର

ପରିତାଣ ମ ସାଧନ କରିବ।

5ତୁେମ ବୃଦ ବ କିଙୁ ଭତନା କର ନାହ, କିନୁ ତାହାକୁ ପିତା େବାଲ ଭାବି

ଆଚରଣ କର; ଯୁବକମାନଙୁ ଭାଇ ପରି, 2 ବୃଦା ସୀମାନଙୁ ମାଆ ଓ

ଯୁବତୀମାନଙୁ ପବିତ ଭାବେର ଭଉଣୀ େବାଲ ଭାବି େସହି ପକାର କର। 3

ନିରାଶୟ ବିଧବାମାନଙୁ ସମାନ କର। 4 କିନୁ େଯେବ େକୗଣସି ବିଧବାର

ପୁଅଝିଅ ବା ନାତିନାତୁଣୀ ଥାଆନି, େତେବ େସମାେନ ପଥେମ ଆପଣା

ପରିବାର ପତି ଭକି େଦଖାଇବାକୁ ଓ ପିତାମାତାଙ ପତି ଉପକାର କରିବାକୁ

ଶିକା କରନୁ; କାରଣ ଏହା ତ ଈଶରଙ ଦୃଷିେର ଗହଣୀୟ ଅେଟ। 5 େଯଉଁ

ବିଧବା ନିରାଶୟ ଓ ଅସହାୟ, େସ ଈଶରଙ ଉପେର ଭରସା ରଖ ଦିନରାତି

ନିେବଦନ ଓ ପାଥନାେର ଲାଗି ରହିଥାଏ; 6 କିନୁ େଯ େଭାଗଭଳାଷେର

ଆସକ, େସ ଜୀବିତ ଥେଲ େହଁ ମୃତ। 7 େସମାେନ େଯପରି ଅନିନନୀୟ

ହୁଅନି, ଏଥପାଇଁ ଏହି ସମସ ମ େସମାନଙୁ ଆ ା ଦିଅ। 8 କିନୁ ଯଦି େକହି

ଆପଣା ଆତୀୟ, ବିେଶଷେର ଆପଣା ପରିବାରର ଦାୟିତ ନ ନିଏ, େସ

ବିଶାସମତ ଅସୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ େସ ଅବିଶାସୀଠାରୁ ଅଧମ ଅେଟ। 9

େଯଉଁ ବିଧବାର ବୟସ ଷାଠିଏ ବଷରୁ କ ନୁେହଁ, 10ଆଉ େଯ ଏକ ସାମୀର

ସୀ ଓ ସତମ େହତୁ ଜଣାଶୁଣା, ଅଥା େସ ଯଦି ସନାନମାନଙୁ ପତିପାଳନ,

ଆତିଥ ସତାର, ସାଧୁମାନଙ ପାଦପକାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ,
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ପୁଣି, ସମସ ସତମେର ଉେ ଯାଗୀ େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହାର ନାମ

ବିଧବା ତାଲକାେର େଲଖାଯାଉ। 11 କିନୁ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙୁ ଗହଣ କର

ନାହ, କାରଣ େସମାେନ କାମାଭଳାଷେର ଆସକ େହାଇ ଖୀଷଙଠାରୁ ବିମୁଖ

େହେଲ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚା କରନି; 12 େସମାେନ େସମାନଙର ପୂବ

ପତି ା ଲଙନ କରିବାରୁ ଦଣନୀୟ ହୁଅନି। 13ଆହୁରି ମ େସମାେନ ଘର

ଘର ବୁଲ ଅଳସୁଆ େହବାକୁ ଶିଖନି, ଆଉ େକବଳ ଆଳସ ନୁେହଁ, ମାତ

ଅସାର କାହାଣୀ ଓ ପରଚଚା କରି ଅନୁଚିତ କଥାବାତା କରନି। 14 ଅତଏବ,

େମାହର ଇଚା, ଯୁବତୀ ବିଧବାମାେନ ବିବାହ କରନୁ, ସନାନ ପସବ କରନୁ,

ଗୃହକାଯ ପରିଚାଳନା କରନୁ, ନିନା କରିବା ପାଇଁ ଶତୁକୁ େକୗଣସି ସୁେଯାଗ

ନ ଦିଅନୁ; 15 କାରଣ ଏେବ ମ େକହି େକହି ଖୀଷଙଠାରୁ ଦୂର େହାଇ

ଶୟତାନର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛନି। 16 ଯଦି େକୗଣସି ବିଶାସିନୀ ମହିଳାଙ

ଘେର ବିଧବାମାେନ ଥାଆନି, େତେବ େସ େସମାନଙର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନୁ,

ଆଉ ମଣଳୀ ଭାରଗସ ନ େହଉ, େଯପରି ମଣଳୀ ନିରାଶୟ ବିଧବାମାନଙର

ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାେର। 17 େଯଉଁ ପାଚୀନମାେନ ଉତମ ରୂେପ ପରିଚାଳନା

କରନି, ବିେଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ ବାକ ପଚାର ଓ ଶିକାଦାନେର ପରିଶମ

କରନି, େସମାେନ ଦୁଇ ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର େଯାଗ େବାଲ ଗଣିତ

ହୁଅନୁ। 18କାରଣ ପବିତ ଶାସ କେହ, “େବଙଳା ବୁଲୁଥବା ବଳଦର ମୁହଁେର

ତୁଣି ଦିଅ ନାହ।” ପୁଣି, “କାଯ କାରୀ ଆପଣା େବତନର େଯାଗ ।” 19

ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ ସାକୀଙ ବିନା େକୗଣସି ପାଚୀନଙ ବିରୁଦେର ଅଭେଯାଗ

ଗହଣ କର ନାହ। 20 େଯଉଁମାେନ ନିରନର ପାପ କରିଥାଆନି, େସମାନଙୁ

ସମସଙ ସାକାତେର ଅନୁେଯାଗ କର, େଯପରି ଅନ ମାେନ ମ ଭୟଭୀତ

େହେବ। 21ଈଶରଙ, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଓ ମେନାନୀତ ଦୂତମାନଙ ସାକାତେର

ମଁୁ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆ ା େଦଉଅଛି, ତୁେମ ପୂବଧାରଣା ଦାରା ଚାଳିତ ନ େହାଇ

ଏହି ସମସ ପାଳନ କର, ପୁଣି, ପକପାତଭାବେର େକୗଣସି କାଯ କର

ନାହ। 22 ହଠା କାହାରି ଉପେର ହସାପଣ କର ନାହ, କିମା ଅନ ମାନଙ

ପାପର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହ; ଆପଣାକୁ ପବିତ କରି ରଖ। 23ଆଉ େକବଳ

ଜଳ ପାନ ନ କରି ତୁମର େପଟ େରାଗ ଓ ବାରମାର ଅସୁସତା ସକାେଶ ଅଳ

ଦାକାରସ ପାନ କର। 24 କାହାରି କାହାରି ପାପ ବିଚାର ପୂବରୁ, କାହାରି

କାହାରି ଅବା ପେର ପକାଶ ପାଏ। 25 େସହି ପକାେର ମ ସତମ ପୂବରୁ
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ପକାଶିତ ହୁଏ, ଆଉ ଯାହା ପକାଶିତ ହୁଏ ନାହ, ତାହା ଗୁପ ରଖାଯାଇପାେର

ନାହ।

6 େଯେତ େଲାକ ଦାସତରୂପ ଜୁଆଳିର ଅଧୀନେର ଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା କତାମାନଙୁ ଯେଥାଚିତ ସମାନ ପାଇବାର େଯାଗ େବାଲ ଜାଣନୁ,

େଯପରି ଈଶରଙ ନାମ ଓ ଶିକାର ନିନା ନ ହୁଏ। 2ଆଉ େଯଉଁମାନଙର

କତାମାେନ ବିଶାସୀ, େସମାେନ େସମାନଙୁ ଭାଇ େବାଲ ଜାଣି ତୁଚ ନ କରନୁ,

ବରଂ ଅଧକ ଯତ ସହକାେର େସମାନଙର େସବା କରନୁ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ

େସବା ଦାରା ଉପକାର ପାଆନି, େସମାେନ ବିଶାସୀ ଓ ପିୟପାତ। ଏହି

ସମସ ବିଷୟ ଶିକା ଓ ଉପେଦଶ ଦିଅ। 3 େକହି ଯଦି ଭନ ଶିକା େଦଇ

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ହିତଜନକ ବାକ ଓ ଈଶରପରାୟଣତା

ଅନୁଯାୟୀ ଶିକା ଗହଣ ନ କେର, 4 େତେବ େସ ଅସାରଗବୀ ଓ ଅ ାନ,

ପୁଣି, ବାଦାନୁବାଦ ଓ ଯୁକିତକେର ଲପ; େସଥରୁ ଈଷା, ବିବାଦ, ପରନିନା,

ମନ ସେନହ, 5 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଈଶରପରାୟଣତାକୁ ଲାଭର ଉପାୟ

େବାଲ ମେନ କରନି, ଏପରି ଭଷମନା ଓ ସତ ବଜତ େଲାକମାନଙର

ସବଦା ବିେରାଧ ଜେନ। 6ଈଶରପରାୟଣତା ସେନାଷଭାବଯୁକ େହେଲ

ପକୃତେର ବିେଶଷ ଲାଭଜନକ; 7 କାରଣ ଆେମମାେନ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣି

ନାହଁୁ, ପୁଣି, ଏଠାରୁ କିଛି େନଇଯାଇ ନ ପାରୁ; 8 ଏଣୁ ଖାଦ , ବସ ଥେଲ

ଆମମାନଙ ନିମେନ ଯେଥଷ। 9ମାତ େଯଉଁମାେନ ଧନୀ େହବାକୁ ଇଚା

କରନି, େସମାେନ ପରୀକା ଓ ଫାନେର, ପୁଣି, ଅେନକ ପକାର ଭୁ ଓ

କତିଜନକ ଅଭଳାଷେର ପଡ଼ନି, ଏହିସବୁ ମନୁଷ କୁ ଧଂସ ଓ ବିନାଶରୂପ

ସାଗରେର ବୁଡ଼ାଇ ଦିଏ। 10 କାରଣ ଧନେଲାଭ ସମସ ମନତାର ମୂଳ; େକହି

େକହି େସଥେର ଆସକ େହାଇ ବିଶାସ ତ ାଗ କରି ପଥଭଷ େହାଇଅଛନି,

ପୁଣି, ବହୁ ଦୁଃଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ଦୁଃଖ କରିଅଛନି। 11 କିନୁ

େହ ଈଶରଙ େଲାକ, ତୁେମ ଏହି ସମସଠାରୁ ପଳାୟନ କରି ଧାମକତା,

ଈଶରପରାୟଣତା, ବିଶାସ, େପମ, େଧୖଯ , ସହିଷୁତା ଓ ନମତାର ଅନୁଗାମୀ

ହୁଅ। 12 ବିଶାସର ଉତମ ଯୁଦେର ପାଣପଣ କର, ଅନନ ଜୀବନ ଧରି ରଖ;

େସଥପାଇଁ ତ ତୁେମ ଆହୂତ େହାଇଅଛ ଓ ଅେନକ ସାକୀଙ ସାକାତେର

ଉତମ ସାକ େଦଇଅଛ। (aiōnios g166) 13 ସମସଙ ଜୀବନଦାତା ଈଶରଙ

ସାକାତେର, ପୁଣି, ପନିୟ ପୀଲାତଙ ସମୁଖେର ଉତମ ସାକ ଦାତା ଖୀଷ
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ଯୀଶୁଙ ସାକାତେର, ମଁୁ ତୁମକୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି, 14ତୁେମ ଆମମାନଙ

ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଆଗମନ ପଯ ନ ଧମବିଧ ପାଳନ କରି ନିଷଳଙ ଓ

ଅନିନନୀୟ େହାଇ ରୁହ। 15 େସ ପରମଧନ ଏକମାତ ସମାଟ, େଯ

ରାଜାମାନଙର ରାଜା ଓ ପଭୁମାନଙର ପଭୁ, 16 େଯ ଏକମାତ ଅମର ଓ

ଅଗମ େଜ଼ ାତିନବାସୀ, ଯାହାଙୁ େକୗଣସି ମତ େକେବ େଦଖ ନାହ ବା

େଦଖ ପାେର ନାହ, େସ ଉପଯୁକ ସମୟେର ତାହା ଦଶାଇେବ; ଅନନକାଳ

ପଯ ନ ତାହାଙ ସମମ ଓ ପରାକମ ପକାଶିତ େହଉ। ଆେମ । (aiōnios

g166) 17 େଯଉଁମାେନ ଏହିକାଳେର ଧନୀ, େସମାେନ େଯପରି ଅହଙାରୀ

ନ େହାଇ ଏବଂ ଅସାୟୀ ଧନ ଉପେର ନିଭର ନ କରି, ବରଂ ଉପେଭାଗ

କରିବା ନିମେନ ସମସ ବିଷୟ ପଚୁର ଭାେବ ଆମମାନଙୁ ଦାନ କରନି େଯଉଁ

ଈଶର, େସହି ଈଶର ଉପେର ନିଭର କରନି, (aiōn g165) 18 ପୁଣି, ଅନ ର

ଉପକାର କରି ସମସ ସତମେର ଧନୀ ହୁଅନି ଆଉ ମୁକ ହସେର ଓ ଉଦାର

ଭାବେର ଦାନ କରନି, ଏଥନିମେନ େସମାନଙୁ ଆ ା ଦିଅ; 19 ଏହି ପକାର

କେଲ େସମାେନ ଭାବୀ ଜୀବନ ନିମେନ ପକୃତ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା

ପାଇଁ ସଞୟ କରିେବ, େଯପରି ପକୃତ ଜୀବନ ପାପ ହୁଅନି। (aiōnios g166)

20 େହ ତୀମଥ, ତୁମଠାେର ଯାହା ସମପତ େହାଇଅଛି, ତାହା ରକା କର;

ଅସାର ବକୁଆପଣ ଓ କଥା କଥାେର ାନର ଯୁକିତକରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ; 21

େକହି େକହି ତାହା ପାଳନ ନ କରି ବିଶାସ ବିଷୟେର ପଥଭଷ େହାଇଅଛନି।

ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ ସହବତୀ େହଉ।
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୨ ତୀମଥ
1ପାଉଲ, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଥବା ଜୀବନ ସମନୀୟ ପତି ା ଅନୁସାେର

ଈଶରଙ ଇଚା ଦାରା ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଜେଣ େପରିତ, 2 ପିୟ ପୁତ ତୀମଥଙ

ନିକଟକୁ ପତ; ପିତା ଈଶର ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାରୁ ଅନୁଗହ,

ଦୟା ଓ ଶାନି ତୁମ ପତି େହଉ। 3 ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ ମତ ଅନୁସାେର

ଶୁଦ ବିେବକେର ମଁୁ େଯଉଁ ଈଶରଙର ଉପାସନା କେର, ଦିନରାତି େମାହର

ପାଥନାେର ସବଦା ତୁମର ନାମ ସରଣ କରି ମଁୁ ତାହାଙୁ ଧନ ବାଦ େଦଇଥାଏ;

4 ମଁୁ େଯପରି ଆନନେର ପରିପୂଣ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ତୁମର େଲାତକ ସରଣ

କରି ତୁମକୁ େଦଖବା ପାଇଁ ଏକାନ ଇଚା କରୁଅଛି; 5 କାରଣ େଯଉଁ ନିଷପଟ

ବିଶାସ ତୁମର େଜେଜମା େଲାୟି ଓ ତୁମର ମାଆ ଇଉନୀକୀଙଠାେର ଥଲା,

ପୁଣି, ତୁମଠାେର ମ ଅଛି େବାଲ େମାହର ଦୃଢ଼ ବିଶାସ, ତୁମର େସହି

ନିଷପଟ ବିଶାସ ବିଷୟେର ମଁୁ ଖବର ପାଇଅଛି। 6 ଏହି କାରଣରୁ ମଁୁ

ତୁମକୁ ସରଣ କରାଉଅଛି େଯ, ତୁମଠାେର ଈଶରଙ େଯଉଁ ଅନୁଗହ ଦାନ

ଅଛି, ତାହା ପୁନବାର ପଜଳିତ କର। 7 କାରଣ ଈଶର ଆମମାନଙୁ ଭୟର

ଆତା େଦଇ ନାହାନି, ମାତ ଶକି, େପମ ଓ ସୁବୁଦିର ଆତା େଦଇଅଛନି। 8

ଅତଏବ, ଆମମାନଙ ପଭୁଙ ବିଷୟେର ସାକ େଦବା ପାଇଁ କିଅବା ତାହାଙ

ନିମେନ ବନୀ େଯ ମଁୁ, େମା ବିଷୟେର ଲଜିତ ହୁଅ ନାହ, ବରଂ ଈଶରଙ

ଶକି ଅନୁସାେର ସୁସମାଚାର ନିମେନ େମା ସହିତ େକଶ ସହ କର; 9 େସ

ଆମମାନଙୁ ପରିତାଣ କରିଅଛନି ଓ ପବିତ ଆହାନେର ଆହାନ କରିଅଛନି;

ଆମମାନଙ କମ ଅନୁସାେର େସ ତାହା କରି ନାହାନି, ମାତ ତାହାଙ ନିଜ

ସଂକଳ ଓ ଅନୁଗହ ଅନୁସାେର କରିଅଛନି; େସହି ଅନୁଗହ ଜଗତର ସୃଷି

ପୂେବ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ଆମମାନଙୁ ଦିଆଯାଇଥଲା, (aiōnios g166) 10

କିନୁ ଏେବ ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର ଆଗମନ େହବା ଦାରା

ପକାଶିତ େହାଇଅଛି; େସ ମୃତୁ କୁ େଲାପ କରିଅଛନି, ପୁଣି, ସୁସମାଚାର

ଦାରା ଜୀବନ ଓ ଅମରତାକୁ ଆେଲାକେର ପକାଶ କରିଅଛନି; 11 େସହି

ସୁସମାଚାରର ମଁୁ ଜେଣ ପଚାରକ, େପରିତ ଓ ଶିକକ ସରୂେପ ନିଯୁକ

େହାଇଅଛି। 12 ଏହି କାରଣ େଯାଗଁୁ ମଁୁ ଏହିସବୁ ମ ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛି;

ତଥାପି ମଁୁ ଲଜିତ ନୁେହଁ, କାରଣ ମଁୁ ଯାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରିଅଛି, ତାହାଙୁ

ଜାେଣ, ପୁଣି, ମଁୁ ତାହାଙ ହାତେର ଯାହା ସମପଣ କରିଅଛି, ତାହା ମହାଦିନ
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ପଯ ନ ସୁରକା କରିବାକୁ େସ େଯ ସମଥ ଅଟନି, ଏହା ଦୃଢ଼ରୂେପ ବିଶାସ

କରୁଅଛି। 13 େମାʼଠାରୁ େଯଉଁ ସବୁ ହିତଜନକ ବାକ ଶୁଣିଅଛ, ଖୀଷ

ଯୀଶୁଙ ସମନୀୟ ବିଶାସ ଓ େପମେର ତାହା ଆଦଶରୂେପ ଧରି ରଖ। 14

ତୁମ ହସେର ସମପତ େଯଉଁ ଉତମ ବିଷୟ, ତାହା ଆମମାନଙଠାେର ବାସ

କରୁଥବା ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା ସୁରକା କର, 15 ଏସିଆ ଅଞଳର ସମସ

େଲାକ େଯ େମା ପତି ବିମୁଖ େହାଇଅଛନି, ଏହା ତୁେମ ଜାଣ; ଫୁେଗଲ ଓ

ହମେଗନା େସମାନଙ ମ େର ଅନଗତ। 16 ଅନୀସିଫରଙ ପରିବାରକୁ ପଭୁ

ଦୟା କରନୁ, କାରଣ େସ ବାରମାର େମାେତ ସାନନା େଦଇଅଛନି, ପୁଣି,

େମାହର ବନୀ ଅବସା ପାଇଁ ଲଜିତ େହାଇ ନାହାନି, 17ବରଂ େସ େରାମ

ସହରେର ଥବା ସମୟେର େମାେତ ଯତ ସହକାେର ଅେନଷଣ କରି େମା

ସହିତ ସାକାତ କେଲ, 18 ମହାଦିନେର େସ େଯପରି ପଭୁଙଠାରୁ ଦୟା ପାପ

ହୁଅନି, ଏହା ପଭୁ ତାହାଙ ପତି ଅନୁଗହ କରନୁ, ଆଉ ଏଫସେର େସ କିପରି

ଅେନକ େସବା କରିଅଛନି, ତାହା ତୁେମ ଉତମ ରୂେପ ଜାଣିଅଛ।

2ଅତଏବ, େହ େମାହର ପୁତ, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ପଦତ ଅନୁଗହେର ବଳବାନ

ହୁଅ, 2ଆଉ ଅେନକ ସାକୀମାନଙ ସାକାତେର େଯଉଁ ସବୁ ବାକ େମାʼଠାରୁ

ଶୁଣିଅଛ, େଯଉଁମାେନ ଅନ ମାନଙୁ ମ ଶିକା େଦବାକୁ ସମଥ, ଏପରି

ବିଶସ େଲାକମାନଙ ନିକଟେର େସହିସବୁ ଅପଣ କର। 3 ଖୀଷ ଯୀଶୁଙର

ଜେଣ ଉତମ େଯାଦା ପରି େମା ସହିତ େକଶ ସହ କର। 4 େକୗଣସି େଲାକ

େସୖନ କାଯ କରି ସଂସାରର ଅନ କାଯ େର ନିଜକୁ ଆବଦ କେର ନାହ,

େଯପରି େସୖନ ପଦେର ନିେଯାଗକତାଙୁ େସ ସନୁଷ କରିପାେର। 5ଆହୁରି

ମ ଯଦି ଜେଣ େଲାକ େଖଳେର ଭାଗ ନିଏ, େସ ନିୟମ ଅନୁସାେର ତାହା ନ

କେଲ ମୁକୁଟ ପାଏ ନାହ। 6 େଯଉଁ କୃଷକ ପରିଶମ କେର, େସ ପଥେମ

ଫଳର ଅଂଶ ପାଇବା ଉଚିତ। 7 ମଁୁ ଯାହା କହୁଅଛି, ତାହା ଚିନା କର; ପଭୁ

ସମସ ବିଷୟେର ତୁମକୁ ବୁଦି େଦେବ। 8 େମା ଦାରା ପଚାରିତ ସୁସମାଚାର

ଅନୁସାେର ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉତିତ ଓ ଦାଉଦଙର ବଂଶଜାତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙୁ

ସରଣ କର। 9 େସହି ସୁସମାଚାର ନିମେନ ମଁୁ ଅପରାଧୀ ପରି ବନାଯିବା

ପଯ ନ େକଶ େଭାଗ କରୁଅଛି; କିନୁ ଈଶରଙ ବାକ ଆବଦ ନୁେହଁ। 10

ଅତଏବ, ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ମ େଯପରି ଅନନ େଗୗରବ ସହିତ

ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଦତ ପରିତାଣ ପାଆନି, ଏଥପାଇଁ ମଁୁ େସମାନଙ ନିମେନ
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ସମସ ବିଷୟ େଧୖଯ ଧରି ସହ କରୁଅଛି। (aiōnios g166) 11 ଏହି ବାକ

ବିଶାସେଯାଗ , ଯଦି ତାହାଙ ସହିତ ମରିଅଛୁ, େତେବ ତାହାଙ ସହିତ ମ

ବଞିବା; 12ଯଦି ଆେମମାେନ େଧୖଯ ଧରି ସହ କରୁ, େତେବ ତାହାଙ ସହିତ

ମ ଶାସନ କରିବା; ଯଦି ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ଅସୀକାର କରୁ, େତେବ େସ

ମ ଆମମାନଙୁ ଅସୀକାର କରିେବ; 13 େଯେବ ଆେମମାେନ, ଅବିଶସ

େହଉ, େତେବ ସୁଦା େସ ସବଦା ବିଶସ, କାରଣ େସ ଆପଣାକୁ ଅସୀକାର

କରିପାରନି ନାହ। 14 ଏହି ସମସ କଥା ସରଣ କରାଇ େଶାତାମାନଙର

ଅହିତକର ଓ ବିନାଶଜନକ ବାଦାନୁବାଦ ନ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ ପଭୁଙ

ସାକାତେର ଦୃଢ଼ରୂେପ ଆେଦଶ ଦିଅ। 15 ସତ ବାକ ଯଥାଥ ରୂେପ

ବ ବହାର କରି, େଯଉଁ କାଯ କାରୀ ଲଜା େବାଧ କରିବା ଆବଶ କ ନୁେହଁ,

ତାହାର ପରି ଈଶରଙ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ପରୀକାସିଦ େଦଖାଇବାକୁ ଯତ

କର। 16 କିନୁ ଅସାର କଥାବାତାରୁ ଦୂରେର ରୁହ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ

େସଥେର ଲପ େହେବ, େସମାେନ ଅଧମେର ଅଧକ ବୃଦି ପାଇେବ, 17

ଆଉ େସମାନଙର କଥା ପଚା ଘା ପରି ଖାଇଯିବ; େସମାନଙ ମ େର

ହୁମନାୟ ଓ ଫଲୀତ ଅନ ତମ; 18 େସମାେନ ପୁନରୁତାନ େହାଇଗଲାଣି

େବାଲ କହି ସତ ଭଷ େହାଇଅଛନି, ପୁଣି, େକେତକଙର ବିଶାସ ଓଲଟାଇ

ପକାଉଅଛନି। 19 ତଥାପି ଈଶରଙ ସାପିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭତିମୂଳ ଅଟଳ ରହିଅଛି,

ଆଉ ତହ ଉପେର ଏହା ମୁଦାଙିତ େହାଇଅଛି, ପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙୁ

ଜାଣନି, ଆଉ, େଯ େକହି ପଭୁଙର ନାମ ଧେର, େସ ଅଧମରୁ ଦୂରେର

ରହୁ। 20 େଗାଟିଏ ବଡ଼ ଘେର େଯ େକବଳ ସୁନା ଓ ରୂପାର ପାତ ଥାଏ,

ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ କାଠ ଓ ମାଟିର ପାତ ମ ଥାଏ; େକେତକ ସମାଦର

ଓ େକେତକ ଅନାଦର ନିମେନ ଥାଏ। 21 ଅତଏବ, ଯଦି େକହି େସହି

ସମସଙଠାରୁ ନିଜକୁ ଶୁଚି ରେଖ, ତାହାେହେଲ େସ ପବିତୀକୃତ, କତାଙ

ବ ବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ, ପୁଣି, ସମସ ଉତମ କାଯ ନିମେନ ପସୁତ, ଏପରି

ଏକ ସମାଦରର ପାତ େହବ। 22କିନୁ ତୁେମ େଯୗବନ କାଳର ଅଭଳାଷରୁ

ପଳାୟନ କରି, େଯଉଁମାେନ ଶୁଚି ହୃଦୟେର ପଭୁଙ ନିକଟେର ପାଥନା

କରନି, େସମାନଙ ସହିତ ଧାମକତା, ବିଶାସ, େପମ ଓ ଶାନିର ଅନୁଗାମୀ

ହୁଅ। 23 ଅ ାନୀ ଓ ମୂଖମାନଙର ଯୁକିତକ େଯ ବିେରାଧ ଜନାଏ, ଏହା

ଜାଣି େସହିସବୁ ଅଗାହ କର। 24 ପଭୁଙର ଦାସ ବିେରାଧ କରିବା ଉଚି
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ନୁେହଁ, ମାତ ସମସଙ ପତି େକାମଳ, ଶିକା େଦବାେର ନିପୁଣ ଓ ସହିଷୁ େହବା

ଏବଂ ବିେରାଧ କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ ମୃଦୁ ଭାବେର ଉପେଦଶ େଦବା

ଉଚିତ; 25 ତାହାେହେଲ େକଜାଣି ଈଶର େସମାନଙୁ ସତ ସମନେର ାନ

ପାଇବା ପାଇଁ ମନପରିବତନରୂପ ବର େଦେବ, 26ଆଉ, େଯଉଁ ଶୟତାନ

େସମାନଙୁ ତାହାର ଇଚା ସାଧନ କରିବା ନିମେନ ବନୀ କରିଅଛି, ସେଚତନ

େହାଇ ତାହାର ଫାନରୁ ମୁକ େହେବ।

3କିନୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ େଯ, େଶଷକାଳେର ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସିତ େହବ;

2 କାରଣ େଲାକମାେନ ଆତପିୟ, ଧନେଲାଭୀ, ଆତଗବୀ, ଅହଙାରୀ,

ନିନକ, ପିତାମାତାଙର ଅବା , 3 ଅକୃତ , ଅପବିତ, େସହଶୂନ ,

ଅମିଳନପିୟ, ଅପବାଦକ, ଅଜିେତନିୟ, ପଚଣ, ଉତମ ବିଷୟର ଘୃଣାକାରୀ,

4 ବିଶାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମିକ େହେବ ଓ ଈଶରପିୟ ନ େହାଇ ବରଂ

ବିଳାସପିୟ େହେବ; 5 େସମାେନ ଭକିର େବଶ ଧରନି, କିନୁ େସଥର

ଶକିକୁ ଅସୀକାର କରନି; ଏପରି େଲାକମାନଙଠାରୁ ଅନର ହୁଅ। 6କାରଣ

ଏମାନଙ ମ େର ଏପରି େଲାକ ଅଛନି, େଯଉଁମାେନ ଘେର ଘେର ପଶି

ପାପେର ଭାରାକାନ ଓ ବିଭନ କୁଅଭଳାଷେର ଚାଳିତ ନିେବାଧ ସୀମାନଙୁ

ଆପଣାର ବଶବତୀ କରନି; 7 ଏହି ସୀେଲାକମାେନ ସବଦା ଶିକା କରୁଥେଲ

ମ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଦାପି ସମଥ ହୁଅନି ନାହ। 8ଆଉ େଯପରି ଯନି

ଓ ଯମୀ େମାଶାଙର ପତିେରାଧ କରିଥେଲ, େସହିପରି ଏହି ପୁରୁଷମାେନ

ମ ସତ ର ପତିେରାଧ କରନି, ଏମାେନ ମନେର ଭଷ େହାଇ ବିଶାସ

ସମନେର ପମାଣସିଦ ନୁହଁନି। 9 କିନୁ େସମାେନ ଆଉ ଅଧକ ଆଗକୁ ଯିେବ

ନାହ; କାରଣ େସହି ଦୁଇ ଜଣଙର ମୂଖତା େଯପରି ପକାଶ ପାଇଥଲା,

େସହିପରି ଏମାନଙର ମ ସମସଙ ନିକଟେର ଜଣାପଡ଼ିବ। 10 କିନୁ ତୁେମ

େମାହର ଶିକା, ଆଚାରବ ବହାର, ସଙଳ, ବିଶାସ, ସହିଷୁତା, େପମ,

େଧୖଯ , ତାଡ଼ନା ଓ ଦୁଃଖେଭାଗର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ। 11ଆନିୟଖଆ,

ଇକନୀୟ ଓ ଲୁସା ସହରମାନଙେର େମାʼ ପତି େସହିପରି ତାଡ଼ନା ଘଟିଥଲା;

ମଁୁ ତାହା ସହ କରିଥଲ, ଆଉ ପଭୁ େମାେତ େସସବୁରୁ ଉଦାର କରିଥେଲ। 12

ପକୃତେର େଯଉଁମାେନ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ସହଭାଗିତାେର ଧାମକ ଜୀବନଯାପନ

କରିବାକୁ ଇଚା କରନି, େସମାେନ ତାଡ଼ନା େଭାଗ କରିେବ। 13କିନୁ ଦୁଷ

େଲାେକ ଓ ଠକ େଲାକମାେନ ଭାନି ଜନାଇ ଓ ଭାନ େହାଇ ଅଧକରୁ ଅଧକ
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ଦୁଷ େହାଇ ଉଠିେବ। 14 କିନୁ ତୁେମ ଯାହା ଯାହା ଶିକା କରିଅଛ ଆଉ

େଯ ସମସ ବିଷୟେର ନିଶିତ ବିଶାସ କରିଅଛ, େସସବୁେର ସିର େହାଇ

ରହିଥାଅ, କାରଣ ତୁେମ ଜାଣୁଅଛ, େକଉଁମାନଙଠାରୁ େସହିସବୁ ଶିକା

କରିଅଛ; 15 ପୁଣି, େଯଉଁ ଧମଶାସ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାେର ବିଶାସ ଦାରା

ତୁମକୁ ପରିତାଣଜନକ ାନ େଦବାକୁ ସମଥ, ତାହା ତୁେମ ବାଲ କାଳଠାରୁ

ଜାଣିଅଛ। 16 ସମସ ଶାସ ଈଶର ନିଶସିତ ଲଖତ ଏବଂ ଶିକା, ଅନୁେଯାଗ,

ସଂେଶାଧନ ଓ ଧାମକତା ସମନୀୟ ଶାସନ ନିମେନ ଉପକାରୀ, 17 େଯପରି

ଈଶରଙ େଲାକ ସିଦ େହାଇ ସମସ ଉତମ କାଯ ନିମେନ ସୁସଜିତ ହୁଏ।

4ମଁୁ ଈଶରଙ ସାକାତେର, ଆଉ େଯଉଁ ଖୀଷ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ

ଉଭୟଙର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି, ତାହାଙ ସାକାତେର ପୁଣି ତାହାଙ

ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ ର ଶପଥ େଦଇ ତୁମକୁ ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ େଦଉଅଛି, 2

ବାକ ପଚାର କର, ସମୟେର କି ଅସମୟେର େସଥେର ଉ େଯାଗୀ ହୁଅ,

ପୂଣ ସହିଷୁତା ସହ ଶିକା େଦଇ ଅନୁେଯାଗ କର, ପୁଣି, ଧମକ ଓ ଉତାହଦାନ

କର। 3କାରଣ ସମୟ ଆସିବ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ହିତଜନକ ଶିକା

ସହି ପାରିେବ ନାହ, ମାତ ଶୁତିମଧୁର କଥାେର ସନୁଷ େହାଇ ନିଜର ଅଭଳାଷ

ଅନୁସାେର ନିଜ ନିଜ ନିମେନ ଅେନକ ଶିକକଙୁ ସଂଗହ କରିେବ, 4 ପୁଣି,

ସତ ବାକ େର କଣ ନ େଦଇ କଳିତ କାହାଣୀ ପତି ମନ େଦେବ। 5କିନୁ

ତୁେମ ସମସ ବିଷୟେର ସେଚତନ ହୁଅ, େକଶ ସହ କର, ସୁସମାଚାର

ପଚାର କର, କାଯ ସାଧନ କର, ତୁମ େସବାର କାଯ ସଫଳ କର। 6

କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାହର ପାଣ ଆହୂତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି, େମାହର

ମହାପୟାଣର ସମୟ ଉପସିତ। 7 ମଁୁ ଉତମ ଯୁଦେର ପାଣପଣ କରିଅଛି,

ନିରୂପିତ ପଥର େଶଷ ପଯ ନ େଦୗଡ଼ିଅଛି, ମଁୁ ବିଶାସ ରକା କରିଅଛି; 8

ବତମାନ େମା ନିମେନ ଧାମକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା େସହି

ମହାଦିନେର ନ ାୟବା ବିଚାରକତା ପଭୁ େମାେତ େଦେବ, ପୁଣି, େକବଳ

େମାେତ ନୁେହଁ, ମାତ େଯେତ େଲାକ ତାହାଙ ଆଗମନକୁ ଆଗହେର ଅେପକା

କରନି, େସ ସମସଙୁ େଦେବ। 9 ଶୀଘ େମା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ େଚଷା କର;

10କାରଣ ଦୀମା ଏହି ବତମାନ ସଂସାରକୁ େପମ କରି େମାେତ ପରିତ ାଗ

କରିଅଛି ଓ େଥସଲନୀକୀ ସହରକୁ ଯାଇଅଛି େକ େକନ ଗାଲାତୀୟ

ଅଞଳକୁ ଓ ତୀତସ ଦଲତିଆ ଅଞଳକୁ ଯାଇଅଛନି। (aiōn g165) 11 େକବଳ
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ଲୂକ େମା ସହିତ ଅଛନି। ମାକଙୁ ତୁମ ସଙେର େନଇଆସ, କାରଣ େମାହର

େସବା ନିମେନ େସ ଉପକାରୀ। 12 ତୁଖକଙୁ ମଁୁ ଏଫସକୁ ପଠାଇଅଛି।

13 େତାୟା ସହରେର କାପଙ ପାଖେର ମଁୁ େଯଉଁ ଉତରୀୟ ବସ ଛାଡ଼ି

ଆସିଅଛି, ତୁେମ ଆସିବା ସମୟେର ତାହା ଏବଂ ପୁସକଗୁଡ଼ିକ, ବିେଶଷତଃ

ଚମପୁସକଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବ। 14 କଂସାରି ଆେଲ ଜାଣର େମାହର ବହୁତ

ଅନିଷ କରିଅଛି; ପଭୁ ତାହାର କମ ଅନୁସାେର ତାହାକୁ ପତିଫଳ େଦେବ; 15

ତୁେମ ମ ତାହାଠାରୁ ସାବଧାନ ଥାଅ, କାରଣ େସ ଆମମାନଙ ବାକ ର

େଘାର ପତିେରାଧ କରିଥଲା। 16 େମାହର ବିଚାରର ପଥମ ଶୁଣାଣି େବେଳ

େକହି େମାହର ସପକ େହେଲ ନାହ, ମାତ ସମେସ େମାେତ ପରିତ ାଗ

କେଲ; ଏହା େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଗଣିତ ନ େହଉ। 17 କିନୁ ପଭୁ େମାହର

ସପକ େହାଇ େମାେତ ବଳବା କେଲ, ପୁଣି, ମଁୁ ସିଂହ ମୁଖରୁ ରକା ପାଇଲ,

େଯପରି େମା ଦାରା ସୁସମାଚାର ସମୂଣ ରୂେପ ପଚାରିତ େହାଇପାେର ଓ

ଅଣଯିହୁଦୀ ସମେସ ତାହା ଶୁଣି ପାରନି; 18 ପଭୁ େମାେତ ସମସ ମନ

କମରୁ ଉଦାର କରିେବ ଏବଂ େମାେତ ରକା କରି ଆପଣା ସଗୀୟ ରାଜ େର

ପେବଶ କରାଇେବ; ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙର ମହିମା େହଉ, ଆେମ । (aiōn

g165) 19 ପୀସା ଓ ଆକିଲା ପୁଣି, ଅନୀସିଫରଙ ପରିବାରକୁ େମାହର

ନମସାର ଜଣାଅ। 20 ଏରାଷ କରିନ ସହରେର ରହିଅଛନି, କିନୁ ତଫମ

ପୀଡ଼ିତ େହବାରୁ ମଁୁ ତାହାଙୁ ମୀଲୀତ ସହରେର ଛାଡ଼ିେଦଇ ଆସିଅଛି। 21

ତୁେମ ଶୀତକାଳ ପୂବରୁ ଆସିବାକୁ େଚଷା କର। ଇଉବୁ , ପୁେଦନ , ଲନ

େକୗଦିୟା ଓ ଭାଇମାେନ ସମେସ ତୁମକୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 22 ପଭୁ

ତୁମ ଆତାର ସହବତୀ େହଉନୁ। ତୁମମାନଙ ପତି ଅନୁଗହ ବତୁ।
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ତୀତସ
1ପାଉଲ, ଈଶରଙ ଦାସ ଓ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ଜେଣ େପରିତ, ବିଶାସର

ସହଭାଗିତା ଅନୁସାେର ଯଥାଥ ପୁତ ତୀତସଙ ନିକଟକୁ ପତ, 2ଈଶରଙ

ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଅନନ ଜୀବନର ଭରସା ପାପ େହାଇ, େଯପରି

ବିଶାସ ଓ ଭକି ସହିତ ସତ ାନେର ବୃଦି ପାଆନି, ଏଥନିମେନ ମଁୁ େପରିତ

େହାଇଅଛି; 3 େସହି ଅନନ ଜୀବନ ସତ ଈଶର, ଅନାଦିକାଳ ପୂେବ ପତି ା

କରି ଯଥା ସମୟେର ଆପଣା ବାକ ପଚାର ଦାରା ପକାଶ କେଲ; େସହି

ବାକ ପଚାର କରିବାର ଭାର ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଈଶରଙ ଆ ାନୁସାେର

େମାʼ ଠାେର ସମପତ େହାଇଅଛି। (aiōnios g166) 4 ପିତା ଈଶର ଓ

ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଖୀଷ ଯୀଶୁଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି େହଉ। 5

େମାହର ଆେଦଶାନୁସାେର ଅସମୂଣ କାଯ ସବୁ ସମୂଣ କରିବାକୁ ପୁଣି,

ପେତ କ ନଗରେର ପାଚୀନମାନଙୁ ନିଯୁକ କରିବାକୁ ମଁୁ କୀତୀେର ତୁମକୁ

ଛାଡ଼ି ଆସିଲ; 6 େଯଉଁ ବ କି ନିେଦାଷ ଓ ଏକ ସୀର ସାମୀ, ଯାହାଙ

ସନାନମାେନ ବିଶାସୀ ଅଟନି ଓ କଦାଚରଣ କିମା ଅବା ନୁହଁନି, ତାହାଙୁ

ନିଯୁକ କର। 7 କାରଣ ଅ କ, ଈଶରଙ େବବତା ସରୂେପ ନିେଦାଷ େହବା

ଆବଶ କ; େସ େସଚାଚାରୀ କି ଆଶୁେକାଧୀ କି ମଦ ପାୟୀ କି ବିବାଦ

ପିୟ କି କୁତିତ ଧନେଲାଭର ଅଭଳାଷୀ ନ େହାଇ ଅ◌ାତିଥ ପିୟ, 8

ଉତମ ବିଷୟର ଅନୁରାଗୀ, ସୁବୁଦି, ନ ାୟପରାୟଣ, ସାଧୁ ଓ ମିତାଚାରୀ

େହଉନୁ, 9ପୁଣି, େଯପରି େସ ହିତଜନକ ଶିକା େଦଇ ଉତାହ େଦବାକୁ ଓ

ବିପକବାଦୀମାନଙୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବାକୁ ସକମ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ ପାପ

ଶିକାନୁଯାୟୀ ବିଶାସେଯାଗ ବାକ କୁ ଦୃଢ ଭାବେର ଧରନୁ। 10 କାରଣ

ଅେନେକ ଅବା େଲାକ, ଅସାର ବାକ ବାଦୀ ଓ ପବଞକ ଅଛନି, ବିେଶଷେର

ସୁନତ ପାପ େଲାକମାନଙ ମ େର ଅଛନି; 11 େସମାନଙର ମୁଖ ବନ

କରିବାର ଆବଶ କ। େସମାେନ କୁତିତ ଧନଲାଭ ନିମେନ ଅନୁପଯୁକ ଶିକା

େଦଇ େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପରିବାରକୁ ସମୂଣ ରୂେପ ପଥଭଷ କରନି। 12

େସମାନଙର ଜେଣ ସଜାତୀୟ ଭାବବାଦୀ କହିଅଛନି, କୀତୀବାସୀମାେନ

ସବଦା ମିଥ ାବାଦୀ, ହିଂସକ ପଶୁ ତୁଲ ଓ ଅଳସୁଆ େପଟୁକ ଅଟନି। 13

ଏହି ଉକିଟି ସତ । ଏଣୁ େସମାେନ େଯପରି ଯିହୁଦୀମାନଙ କଳିତ ଗଳ ପୁଣି,

ସତ ରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥବା େଲାକମାନଙ ବାକ ପତି ମେନାେଯାଗୀ ନ େହାଇ
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ବିଶାସେର ସବଳ ହୁଅନି, 14 ଏଥପାଇଁ େସମାନଙୁ ଦୃଢ ରୂେପ ଅନୁେଯାଗ

କର। 15 ଶୁଚି େଲାକମାନଙ ନିମେନ ସମସ ହ ଶୁଚି; କିନୁ କଳୁଷିତ ଓ

ଅବିଶାସୀମାନଙ ନିମେନ େକୗଣସି ବିଷୟ ଶୁଚି ନୁେହଁ। ବରଂ େସମାନଙ

ମନ ଓ ବିେବକ ଉଭୟ ହ କଳୁଷିତ। 16 େସମାେନ ଈଶରଙୁ ଜାଣନି େବାଲ

ସୀକାର କରନି, କିନୁ େସମାେନ ଆପଣା କମ ଦାରା ତାହାଙୁ ଅସୀକାର

କରନି; େସମାେନ ଘୃଣ ଓ ଅବା ପୁଣି, ସମସ ସତମର ଅେଯାଗ ।

2କିନୁ ତୁେମ ହିତଜନକ ଶିକାର ଉପଯୁକ କଥା କୁହ। 2 ବୃଦ ପୁରୁଷମାନଙୁ

ମିତେଭାଗୀ, ଗମୀର, ସୁବୁଦି ପୁଣି, ବିଶାସ, େପମ ଓ ସହିଷୁତାେର ସବଳ

େହବାକୁ, 3 ପୁଣି, ବୃଦ ସୀମାନଙୁ େସହିପରି ପରନିନୁକା ଓ ମଦ ପାନେର

ଆସକା ନ େହାଇ ଶୁଦାଚାରିଣୀ େହବାକୁ ଓ ସୁଶିକା େଦବାକୁ ଅନୁେରାଧ

କର; 4ଈଶରଙ ବାକ େଯପରି ନିନିତ ନ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ େସମାେନ

ଯୁବତୀମାନଙୁ ପତିବତା, 5 ସନାନବତଳା, ଆତସଂଯମୀ, ସତୀ, ସୁଗୃହିଣୀ,

ସୁଶୀଳା ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀର ବଶୀଭୂତା େହବାକୁ ଶିକା ଦିଅନୁ। 6

େସହିପରି ଯୁବକମାନଙୁ ସବ ବିଷୟେର ସୁବୁଦି େହବା ପାଇଁ ଉତାହ ଦିଅ;

7 ତୁେମ ନିେଜ ଆପଣା ଆଚରଣେର ସତମର ଆଦଶ େଦଖାଅ, ଶିକାେର

ନିଷପଟ ଓ ଗଭୀର ଭାବ ଏବଂ ହିତଜନକ ଅଖଣନୀୟ ବାକ ପକାଶ କର,

8 େଯପରି ବିପକ େଲାକ, ଆମମାନଙ ବିଷୟେର େକୗଣସି ମନ କଥା କହି ନ

ପାରି ଲଜିତ େହବ। 9ଦାସମାନଙୁ ଶିକା ଦିଅ େଯ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

କତାମାନଙର ବଶୀଭୂତ େହାଇ ରୁହନୁ, ସମସ ବିଷୟେର େସମାନଙର

ସେନାଷଭାଜନ ହୁଅନୁ, 10 ପତିବାଦ ନ କରନୁ, କିଛି ହ େଚାରି ନ କରି

ବରଂ ସମୂଣ ବିଶସତା ପକାଶ କରନୁ, େଯପରି େସମାେନ ସବୁ ବିଷୟେର

ଅ◌ାମମାନଙ ତାଣକତା ଈଶରଙ ଶିକାର ଅଳଙାର ସରୂପ ହୁଅନି। 11

କାରଣ ସମସ ମାନବର ପରିତାଣ ନିମେନ ଈଶରଙ ଅନୁଗହ ପକାଶିତ

େହାଇଅଛି, 12 ପୁଣି, ଆେମମାେନ େଯପରି ଅଧମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭଳାଷ

ପରିତ ାଗ କରି ଏହି ବତମାନ ଯୁଗେର ସୁବୁଦି, ଧାମକ ଓ ଭକ ଭାବେର

ଜୀବନଯାପନ କରୁ, (aiōn g165) 13ଆଉ େସହି ଆନନଦାୟକ ଭରସା ପୁଣି,

ଆମମାନଙ ମହାନ ଈଶର ଓ ତାଣକତା ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ େଗୗରବର ପକାଶ

ଅେପକାେର ରହୁ, ଏଥନିମେନ ଶିକା େଦଉଅଛି। 14 େସହି ଖୀଷ ଯୀଶୁ

ଆମମାନଙୁ ସମସ ଅଧମରୁ ମୁକ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମେନ ସତମେର
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ଉ େଯାଗୀ ନିଜସ େଲାକ ସରୂେପ ଶୁଦ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ ନିମେନ

ଆପଣାକୁ େଦେଲ। 15 ଏହି ସମସ କଥା କହି ପୂଣ କମତା ସହ ଉତାହ ଦିଅ

ଓ ଅନୁେଯାଗ କର। େକହି ତୁମକୁ ତୁଚ ନ କରୁ।

3ଶାସନକତା ଏବଂ ତାହାର ଅଧକାରୀମାନଙର ବଶୀଭୂତ ଓ ବା େହବାକୁ

ପୁଣି, ସମସ ପକାର ସତମ କରିବା ନିମେନ ପସୁତ େହବାକୁ, 2 କାହାରି ନିନା

ନ କରିବାକୁ, କାହାରି ବିେରାଧୀ ନ େହବାକୁ, ମୃଦୁଶୀଳ େହବାକୁ ପୁଣି, ସମସ

େଲାକଙ ପତି ସବପକାେର େକାମଳ ଭାବ େଦଖାଇବାକୁ େସମାନଙୁ ସରଣ

କରାଅ। 3 କାରଣ ପୂେବ ଆେମମାେନ ମ ନିେବାଧ, ଅବା , ଭାନ ପୁଣି,

ନାନା ପକାର କୁଅଭଳାଷ ଓ ସୁଖେଭାଗର ଦାସ ଥଲୁ, ହିଂସା ଓ ଈଷାେର

କାଳେକପଣ କରୁଥଲୁ, ଆଉ ଘୃଣାର ପାତ େହାଇ ପରସରକୁ ଘୃଣା କରୁଥଲୁ।

4 କିନୁ େଯେତେବେଳ ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଈଶରଙ ଦୟା ଓ ମାନବଜାତି

ପତି ତାହାଙ େପମ ପକାଶିତ େହଲା, 5 େସେତେବେଳ େସ ଆମମାନଙ

କୃତ ଧମକମ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ମାତ ଆପଣାର ଦୟାନୁସାେର ନୂତନ ଜନର

ପକାଳନ ଓ ପବିତ ଆତାଙ ନୂତନୀକରଣ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ପରିତାଣ

କରିଅଛନି; 6 େସହି ପବିତ ଆତାଙୁ େସ ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙ ଦାରା ପଚୁର ରୂେପ ଆମମାନଙ ଉପେର ଢାଳି େଦେଲ, 7 େଯପରି

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଅନୁଗହେର ଧାମକ ଗଣିତ େହାଇ ଭରସାନୁସାେର

ଅନନ ଜୀବନର ଅଧକାରୀ େହବୁ। (aiōnios g166) 8 ଏହି କଥା ବିଶାସ ,

ଆଉ େଯପରି ଈଶରଙଠାେର ବିଶାସକାରୀମାେନ ସମସ ସତମେର ପବୃତ

ରହିବାକୁ ମେନାେଯାଗୀ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ ଏହି ସମସ ବିଷୟେର ଦୃଢ

ରୂେପ ଶିକା ଦିଅ େବାଲ େମାହର ଇଚା। ଏହି ସମସ ବିଷୟ ମନୁଷ ମାନଙ

ପକେର ଉତମ ଓ ହିତଜନକ। 9 କିନୁ ବିତଣା ବାଦାନୁବାଦ, ବଂଶାବଳୀ,

ବିେରାଧ ଓ େମାଶାଙ ବ ବସା ବିଷୟକ ବା ଯୁଦରୁ ଅନର ହୁଅ, କାରଣ

ଏହିସବୁ କତିଜନକ ଓ ଅସାର। 10 େଯଉଁ େଲାକ ଭାନ ଶିକା ଦାରା ବିଭାଜନ

କରିବାକୁ େଚଷା କରନି, ତାହାକୁ ଥେର, ଦୁଇ ଥର ଅନୁେଯାଗ କଲା ଉତାେର

ତାହାଠାରୁ ପୃଥ େହାଇ ରୁହ; 11 ଏହିପରି େଲାକ େଯ ପଥଭଷ େହାଇଅଛି

ଓ ପାପ କରି ଆପଣାକୁ ଆେପ େଦାଷୀ କେର, ଏହା ତ ତୁେମ ଜାଣ।

12 େଯେତେବେଳ ମଁୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆେତମା କିମା ତୁଖକକୁ ପଠାଇବି,

େସେତେବେଳ ନୀକପଲ ସହରେର େମା ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଦ ମ
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କର, କାରଣ େସଠାେର ଶୀତକାଳ େକପଣ କରିବାକୁ ମଁୁ ସିର କରିଅଛି। 13

ବ ବସାଶାସ ଜୀନା ଓ ଆପଲଙୁ ଯତ ପୂବକ ବାଟ ବଳାଇଦିଅ, େଯପରି

େସମାନଙର େକୗଣସି ଅଭାବ ନ ହୁଏ। 14ଆମମାନଙ େଲାକମାେନ ମ

ପେୟାଜନୀୟ ଉପକାର ନିମେନ ସତମେର ପବୃତ ରହିବାକୁ ଶିଖନୁ, େଯପରି

େସମାେନ ଫଳହୀନ ନ ହୁଅନି। 15 େମା ସଙେର ଥବା ସମେସ ତୁମକୁ

ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। ବିଶାସ ସମନେର େଯଉଁମାେନ ଆମମାନଙୁ େପମ

କରନି, େସମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। ତୁମ ସମସଙ ପତି ଅନୁଗହ ବତୁ।
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ଫଲୀେମାନ
1ପାଉଲ, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ନିମେନ ବନୀ, ଏବଂ ଭାତା ତୀମଥ, ଆମମାନଙ

ପିୟପାତ ଓ ସହକମୀ ଫଲୀେମାନଙୁ, 2 ପୁଣି, ଭଉଣୀ ଆପିୟା ଏବଂ

ଆମମାନଙ ସହେସୖନିକ ଆଖପ ଓ ତୁମ ଗୃହସିତ ମଣଳୀ ନିକଟକୁ ପତ

ଆଉ ଭାତା ତୀମଥଙ ଅଭବାଦନ; 3ଆମମାନଙ ପିତା ଈଶର ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। 4ପଭୁ ଯୀଶୁଙଠାେର

ତୁମର ବିଶାସ ଓ ସମସ ପବିତ ସାଧୁଙ ପତି ତୁମର େପମ ବିଷୟ ଶୁଣି 5 ମଁୁ

େମାହର ପାଥନାେର ତୁମର ନାମ ଉେଲଖ କରି ସବଦା େମାହର ଈଶରଙୁ

ଧନ ବାଦ େଦଉଅଛି, 6 େଯପରି ତୁମ ବିଶାସର ସହଭାଗିତା, ଆମମାନଙୁ

ଦିଆଯାଇଥବା ସମସ ଉତମ ବିଷୟ ସମନୀୟ ାନ ଦାରା ଖୀଷଙ ପକେର

କାଯ ସାଧକ ହୁଏ। 7କାରଣ, େହ ଭାଇ, ପବିତ ସାଧୁମାନଙ ହୃଦୟ ତୁମ

ଦାରା ଆଶାସନା ପାପ େହାଇଥବାରୁ ମଁୁ ତୁମ େପମରୁ ବହୁତ ଆନନ ଓ

ଉତାହ ଲାଭ କଲ। 8 ଅତଏବ ଯାହା ଉପଯୁକ, େସ ସମନେର ତୁମକୁ

ଆେଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଖୀଷଙ େସବକ ସରୂେପ ଯଦ ପି େମାହର ସମୂଣ

ସାହସ ଅଛି, 9 ତଥାପି ମଁୁ ବୃଦ ପାଉଲ, େପମ େହତୁ ତୁମକୁ ଅନୁେରାଧ

କରୁଅଛି, ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ନିମେନ ବତମାନ ବନୀ େଯ ମଁୁ, 10 େମାହର ଏପରି

ବନନ ଅବସାେର େମାହର ଆତିକ ବତ ଅନୀସିମ ନିମେନ ତୁମକୁ ଅନୁେରାଧ

କରୁଅଛି: 11 େସ ପୂବେର ତୁମ ନିମେନ ଅକମଣ ଥଲା, କିନୁ ଏେବ ତୁମର

ଓ େମାହର ଉଭୟଙର ଉପକାରୀ େହାଇଅଛି, 12 େସ ତ େମାହର ହୃଦୟ

ସରୂପ; ମଁୁ ତାହାକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ େଫରାଇ ପଠାଉଅଛି। 13ସୁସମାଚାର

ନିମେନ ବନନ ଅବସାେର ତାହାକୁ ତୁମ ସାନେର େମାହର େସବା କରିବା

ପାଇଁ ପାଖେର ରଖବାକୁ େମାହର ମନ େହଉଥଲା, 14 କିନୁ ତୁମର ସମତି ନ

େନଇ ମଁୁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚା କଲ ନାହ, େଯପରି ତୁମର ଉତମ କାଯ

ବା ବାଧକତାେର କଲା ପରି ନ େହାଇ ସଚନ ମନେର େହବ। 15କାରଣ

େହାଇପାେର, େଯପରି ତୁେମ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ସରୂେପ ନ ପାଇ ବରଂ

ଦାସଠାରୁ େଶଷ, ଅଥା , ଜେଣ ପିୟ ଭାତା ସରୂେପ ଅନନକାଳ ପାଇ ପାର,

ଏଥପାଇଁ େସ କିଛି କାଳ ନିମେନ ତୁମଠାରୁ ଅନର େହାଇଥଲା; (aiōnios

g166) 16 ବିେଶଷ ଭାବେର େସ େମାହର ଜେଣ ପିୟ ଭାଇ, ଅତଏବ,

ପଭୁଙଠାେର ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେର େସ ତୁମ ଓ େମା ପତି େକେତ ଅଧକ
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ପିୟ ନ େହବ। 17 ଏଣୁ ଯଦି ତୁେମ େମାେତ ଜେଣ ସହଭାଗୀ େବାଲ ମେନ

କର, ତାହାେହେଲ େମାେତ ଗହଣ କଲା ପରି ତାହାକୁ ଗହଣ କର। 18

ଯଦି େସ ତୁମ ପତି େକୗଣସି ଅନ ାୟ କରିଥାଏ କିମା ତୁମଠାେର ଋଣୀ

େହାଇଥାଏ, େତେବ ତାହା େମାʼ ହିସାବେର େଲଖରଖ; 19 ମଁୁ ପାଉଲ

ସହସେର ଏହା େଲଖ େଦଉଅଛି, ମଁୁ ତାହା ପରିେଶାଧ କରିବି। ତୁେମ ନିେଜ

େଯ େମାʼ ନିକଟେର ଋଣୀ, ଏ ବିଷୟେର ମଁୁ ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚା କରୁ ନାହ।

20 ହଁ, ଭାଇ, ପଭୁଙ ସହଭାଗିତାେର ତୁମ ଦାରା େମାହର ଲାଭ େହଉ,

ଖୀଷଙଠାେର େମାହର ହୃଦୟକୁ ଆଶାସନା ଦିଅ। 21ତୁମର ଆ ାବହତାେର

େମାହର ବିଶାସ ଥବାରୁ ମଁୁ ତୁମକୁ େଲଖୁଅଛି; ମଁୁ ଜାେଣ େଯ, ମଁୁ ଯାହା

କହୁଅଛି, ତୁେମ ତାʼ ଠାରୁ ଅଧକ ମ କରିବ। 22 େସଥ ସେଙ ସେଙ

େମାହର ରହିବା ସାନ ମ ପସୁତ କରି ରଖ, କାରଣ ତୁମମାନଙ ପାଥନା

ଦାରା ତୁେମମାେନ େଯ େମାେତ େଫରି ପାଇବ, ମଁୁ ଏହା ଆଶା କରୁଅଛି।

23 ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ େହତୁ େମାହର ସହବନୀ ଏପାଫା 24 ଏବଂ େମାହର

ସହକମୀମାେନ େଯ ମାକ, ଆରିସାଖ, ଦୀମା ଓ ଲୂକ, ତୁମକୁ ନମସାର

ଜଣାଉଅଛନି। 25ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ

ଆତାର ସହବତୀ େହଉ। ଆେମ ।
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ଏବୀ
1ଈଶର ଅତୀତେର ବିଭନ ସାନେର ଓ ବିଭନ ପକାେର ଭାବବାଦୀମାନଙ

ଦାରା ଆମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ କଥା କହି, 2 ଏହି େଶଷକାଳେର

ତାହାଙ ପୁତଙ ଦାରା ଆମମାନଙୁ କଥା କହିଅଛନି; େସ ସମସ ବିଷୟର

ଅଧକାରୀ କରି ନିଯୁକ କେଲ ଓ ତାହାଙ ଦାରା ମ ସମସ ବିଶ ସୃଷି

କେଲ; (aiōn g165) 3 େସହି ପୁତ ତାହାଙ ମହିମାର ପଭା ଓ ତାହାଙ ତତର

ପତିମୂତ, େସ ଆପଣା ଶକିଯୁକ ବାକ ଦାରା ସମସ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନି,

ପୁଣି, ପାପ ମାଜନା କଲା ଉତାେର ଊଦସ ମହାମହିମଙ ଦକିଣ ପାଶେର

ଉପେବଶନ କରିଅଛନି, 4 େସ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଦୂତମାନଙ ଅେପକା

ଅତ ଧକ ଉତୃଷ ନାମର ଅଧକାରୀ େହାଇଅଛନି, େସହି ପରିମାଣେର େସ

େସମାନଙଠାରୁ ଅତ ଧକ ମହାନ େହାଇଅଛନି। 5କାରଣ ଈଶର ଦୂତମାନଙ

ମ ରୁ କାହାକୁ େକେବ ଏହା କହିଅଛନି, “ତୁେମ ଆମର ପୁତ, ଆଜି ଆେମ

ତୁମକୁ ଜନ େଦଇଅଛୁ?” ପୁନଶ, “ଆେମ ତାହାଙର ପିତା େହବା, ଆଉ

େସ ଆମର ପୁତ େହେବ?” 6 ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର େସ ପଥମଜାତଙୁ

ପୁନବାର ଜଗତ ମ େର ପେବଶ କରାଇେବ, େସହି ସମୟକୁ ଲକ କରି

େସ କହନି, “ଈଶରଙର ସମସ ଦୂତ ତାହାଙୁ ପଣାମ କରନୁ।” 7 ଏକ

ପକେର େସ ଦୂତମାନଙ ବିଷୟେର କହନି, “େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙୁ ବାୟୁ

ସରୂପ କରନି, ପୁଣି, ଆପଣା େସବକମାନଙୁ ଅଗିଶିଖା ସରୂପ କରନି,” 8

ଅପର ପକେର େସ ପୁତଙ ବିଷୟେର କହନି, “େହ ଈଶର, ତୁମର ସିଂହାସନ

ଅନନକାଳସାୟୀ, ପୁଣି, ନ ାୟର ଦଣ ତୁମର ରାଜ ର ଦଣ ଅେଟ।” (aiōn

g165) 9 “ତୁେମ ଧାମକତାକୁ େପମ କରିଅଛ ଓ ଅଧାମକତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ,

େତଣୁ ଈଶର, ତୁମର ଈଶର, ତୁମର ସଙୀମାନଙ ଅେପକା, ତୁମକୁ ଅଧକ

ଆନନରୂପ େତୖଳେର ଅଭେଷକ କରିଅଛନି।” 10ଆହୁରି, “େହ ପଭୁ, ତୁେମ

ଆରମରୁ ହ ପୃଥବୀର ଭତିମୂଳ ସାପନ କରିଅଛ, ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳ ତୁମ

ହସକୃତ କମ।” 11 “େସହି ସବୁ ବିନଷ େହବ, କିନୁ ତୁେମ ଚିରସାୟୀ; ଆଉ

େସହିସବୁ ବସ ପରି କୟ ପାଇଯିବ,” 12 “ପୁଣି, ତୁେମ ଚାଦର ପରି, ହଁ ବସ

ପରି େସହିସବୁ ଗୁଡ଼ାଇବ, ଆଉ େସହିସବୁ ପରିବତତ େହବ। କିନୁ ତୁେମ

ସବଦା ସମାନ, ପୁଣି, ତୁମର ବଷସମୂହ େକେବ େଶଷ େହବ ନାହ।” 13

ଆଉ “ଆେମ େଯପଯ ନ ତୁମର ଶତୁମାନଙୁ, ତୁମର ପାଦପୀଠ କରି ନାହଁୁ,
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େସପଯ ନ ଆମର ଦକିଣେର ବସିଥାଅ,” ଏହା େସ ଦୂତମାନଙ ମ େର

କାହାକୁ େକେବ କହିଅଛନି? 14 ଏମାେନ ସମେସ କଅଣ େସବାକାରୀ ଆତା

ନୁହଁନି, ପୁଣି, ପରିତାଣର ଭାବି ଅଧକାରୀମାନଙର େସବା କରିବାକୁ କି

େସମାେନ େପରିତ େହାଇ ନାହାନି?

2ଅତଏବ, ଶୁଣାଯାଇଥବା ସତ ବାକ ପତି ଅଧକ ମେନାେଯାଗୀ େହବା

ଆମମାନଙର ଉଚିତ, େନାହିେଲ କାେଳ ଆେମମାେନ ଲକ ଭଷ େହବୁ। 2

କାରଣ ଦୂତମାନଙ ଦାରା କଥତ ବାକ ଯଦି ଅଟଳ େହାଇ ରହିଲା, ଆଉ

ପେତ କ ଆ ାଲଙନ ଓ ଅବା ତା ଯଥାଥ ଦଣ ପାଇଲା, 3 େତେବ ଏପରି

ମହାପରିତାଣ ଅବେହଳା କେଲ ଆେମମାେନ କିପରି ରକା ପାଇବା? ତାହା

ତ ପଥମେର ପଭୁଙ ଦାରା କଥତ େହାଇ ଶବଣ କରିଥବା ବ କିମାନଙ ଦାରା

ଆମମାନଙ ନିକଟେର ପମାଣସିଦ େହଲା; 4 େସ ସମନେର ଈଶର ମ

ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର ନାନା ଚିହ ଓ ଅଦୁତ କମ ପୁଣି, ବିବିଧ ଶକିର କାଯ

ଓ ପବିତ ଆତାଙ ଅନ ାନ ଦାନ ଦାରା ସାକ େଦଇଅଛନି। 5 କାରଣ

ଯାହା ଭାବି ଜଗତର କଥା ଆେମମାେନ କହୁଅଛୁ, ତାହା ଈଶର ଦୂତମାନଙ

ଅଧୀନ କରି ନାହାନି। 6 କିନୁ ଜେଣ େକୗଣସି ସାନେର ଏହି କଥା କହି ସାକ

େଦଇଅଛନି, “ମନୁଷ କିଏ, େଯ ତୁେମ ତାହାକୁ ସରଣ କରିଥାଅ? ମନୁଷ 

ସନାନ କିଏ, େଯ ତୁେମ ତାହାର ଯତ େନଇଥାଅ? 7 ତୁେମ ଦୂତମାନଙଠାରୁ

ତାହାକୁ ଅଳ ନୂ ନ କରିଅଛ, ତୁେମ ତାହାକୁ େଗୗରବ ଓ ସମମରୂପ ମୁକୁଟେର

ଭୂଷିତ କରିଅଛ, 8 ତୁେମ ତାହାର ଅଧୀନ କରି ସମସ ବିଷୟ ପାଦ ତେଳ

ରଖଅଛ।” ପକୃତେର େସ ସମସ ବିଷୟକୁ ତାହାର ବଶୀଭୂତ କରିବାେର

େକୗଣସି ବିଷୟକୁ ତାହାର ବଶୀଭୂତ ନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନି। ଆେମମାେନ

ଏପଯ ନ ସମସ ବିଷୟ ତାହାର ବଶୀଭୂତ େହାଇଥବାର େଦଖୁ ନାହଁୁ ସତ, 9

କିନୁ ଦୂତମାନଙ ଅେପକା େଯ ଅଳ ସମୟ ନୂ ନୀକୃତ େହାଇଥେଲ, ତାହାଙୁ,

ଅଥା , ଯୀଶୁଙୁ ମୃତୁ ର ଦୁଃଖେଭାଗ େହତୁ େଗୗରବ ଓ ସମମରୂପ ମୁକୁଟ

ପରିଧାନ କରିଥବାର େଦଖୁଅଛୁ, େଯପରି ଈଶରଙ ଅନୁଗହେର ପେତ କ

ମନୁଷ ନିମେନ େସ ମୃତୁ ଆସାଦନ କରନି। 10କାରଣ ଯାହାଙ ନିମେନ

ଓ ଯାହାଙ ଦାରା ସମସ ସୃଷ, ଅେନକ ସନାନଙୁ େଗୗରବେର ପେବଶ

କରାଇବାେର େସମାନଙ ପରିତାଣର କତା ଯୀଶୁଙ ଦୁଃଖେଭାଗ ଦାରା

ସିଦ କରିବା ଈଶରଙର ଉପଯୁକ ଥଲା। 11 େଯଣୁ େଯ ପବିତ କରନି ଓ
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େଯଉଁମାେନ ପବିତୀକୃତ ହୁଅନି, େସମାେନ ସମେସ ଏକ ପିତାଙର ସନାନ;

େସଥନିମେନ େସ େସମାନଙୁ ଭାତା େବାଲ କହିବାକୁ ଲଜିତ ନୁହଁନି, 12

େଯପରି େସ ଈଶରଙୁ କହନି, “ମଁୁ ଆପଣା ଭାତୃଗଣଙ ନିକଟେର ତୁମ

ନାମ େଘାଷଣା କରିବି, ସଭା ମ େର ତୁମର ପଶଂସା ଗାନ କରିବି,” 13

ପୁନଶ କହନି, “ମଁୁ ତାହାଙଠାେର େମାହର ବିଶାସ ରଖବି।” ପୁନବାର, “ଏହି

େଦଖ, ମଁୁ ଓ ଈଶରଙ ଦାରା ଦିଆଯାଇଥବା େମାହର ସନାନମାେନ।” 14

ଅତଏବ, ସନାନମାେନ ରକମାଂସର ସହଭାଗୀ େହାଇଥବାରୁ ଯୀଶୁ ମ

ନିେଜ େସହିପରି େସଥର ସହଭାଗୀ େହେଲ, େଯପରି ମୃତୁ ଦାରା ମୃତୁ ର

ଅଧକାରୀକୁ, ଅଥା , ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରିପାରନି; 15ପୁଣି, ମୃତୁ ର

ଭୟେର େଯଉଁମାେନ ଯାବଜୀବନ ଦାସତର ବନନେର ଥେଲ, େସମାନଙୁ

େସ ଉଦାର କରନି। 16 କାରଣ ପକୃତେର େସ ତ ଦୂତମାନଙ ଯତ ନ େନଇ

ଅବହାମଙ ସନାନମାନଙ ଯତ ନିଅନି। 17 ଅତଏବ, ସମସ ବିଷୟେର

ଆପଣା ଭାତାମାନଙ ସଦୃଶ େହବା ତାହାଙର ଉଚି ଥଲା, େଯପରି େସ

େଲାକମାନଙ ପାପର ପାୟଶିତ କରିବା ନିମେନ ଈଶରଙ େସବା ସମନେର

ଜେଣ ଦୟାଳୁ ଓ ବିଶସ ମହାଯାଜକ ହୁଅନି। 18କାରଣ େସ ନିେଜ ପରୀକିତ

େହାଇ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥବାରୁ ପରୀକିତ େହଉଥବା େଲାକମାନଙ ଉପକାର

କରିବା ନିମେନ ସକମ ଅଟନି।

3ଅତଏବ, େହ ସଗୀୟ ଆହାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ ଭାତୃଗଣ, ଆମମାନଙ

ବିଶାସ ମତାନୁସାେର େପରିତ ଓ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ ବିଷୟ ବିେବଚନା

କର; 2 େମାଶା େଯପରି ଈଶରଙ ଗୃହେର ବିଶସ ଥେଲ, ଯୀଶୁ େସହିପରି

ଆପଣା ନିେଯାଗକତାଙ ପତି ବିଶସ ଥେଲ। 3 ଗୃହ ଅେପକା ଗୃହର

ସାପନକତା େଯପରି ଅଧକ ସମାଦର ପାପ ହୁଅନି, େସହିପରି େମାଶାଙ

ଅେପକା େସ ଅଧକ େଗୗରବର େଯାଗ େବାଲ ଗଣିତ େହାଇଅଛନି। 4

େଯଣୁ ପେତ କ ଗୃହ େକୗଣସି ନା େକୗଣସି ବ କିଙ ଦାରା ନିମତ େହାଇଥାଏ,

କିନୁ ସମସ ବିଷୟର େଯ ନିମାଣକତା, େସ ଈଶର। 5ପରବତୀ ବକବ

ବିଷୟ ସମନେର ସାକ େଦବା ନିମେନ େମାଶା ତାହାଙ ଗୃହ ମ େର

େସବକ ସରୂେପ ପକୃତେର ବିଶସ ଥେଲ। 6 କିନୁ ଖୀଷ ଈଶରଙ ଗୃହ

ଉପେର ପୁତ ସରୂେପ ବିଶସ ଅଟନି; ଯଦି ଆେମମାେନ ଆମମାନଙ ସାହସ

ପୁଣି, ଦପର କାରଣ େଯ ଆମମାନଙ ଭରସା, ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେର େଶଷ
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ପଯ ନ ଧରି ରଖୁ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ତ ତାହାଙ ଗୃହ ସରୂପ। 7

ଅତଏବ ପବିତ ଆତା ଶାସେର େଯପରି କହନି, “ଆଜି ଯଦି ତୁେମମାେନ

ତାହାଙ ବାଣୀ ଶୁଣ 8 ପାନରେର ପରୀକା ଦିନେର ଓ ବିରକି ଜନାଇବା

ସାନେର େଯପରି ଘଟିଥଲା, େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ

କର,” 9 “େସହି ପାନରେର ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାେନ ଆମକୁ ପରୀକା

କରି ଆମର ଅନୁସନାନ କେଲ, ଆଉ ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ ଆମର କାଯ

େଦଖେଲ।” 10 “େତଣୁ ଆେମ ଏହି ବଂଶ ପତି ବିରକ େହାଇ କହିଲୁ,

େସମାେନ ସବଦା ହୃଦୟେର ଭାନ ଅଟନି, େସମାେନ ଆମର ମାଗସବୁ ଜାଣି

ନାହାନି। 11 ଏଣୁ ଆେମ ଆପଣା େକାଧେର ଶପଥ କଲୁ, େସମାେନ ଆମର

ବିଶାମେର ପେବଶ କରିେବ ନାହ।” 12 େହ ଭାଇମାେନ, ସାବଧାନ, େଯପରି

ଜୀବନ ଈଶରଙଠାରୁ ବିମୁଖକାରୀ ଦୁଷ, ଅବିଶାସୀ ହୃଦୟ ତୁମମାନଙର

କାହାରିଠାେର ନ ଥାଏ। 13 କିନୁ କାେଳ ପାପର ପବଞନା ଦାରା ତୁମମାନଙ

ମ ରୁ େକହି କଠିନମନା ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ଆଜି ସୁେଯାଗ ଥାଉ ଥାଉ

ପତିଦିନ ପରସରକୁ ଉତାହ ଦିଅ; 14 କାରଣ ଆରମେର ଆମମାନଙର

େଯଉଁ ବିଶାସ ଥଲା, ତାହା ଯଦି େଶଷ ପଯ ନ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରି ରଖୁ,

ତାହାେହେଲ ଖୀଷଙ ସହଭାଗୀ େହାଇ ରହିବୁ। 15 େଯପରି ଶାସେର ଉକ

ଅଛି, “ଆଜି ଯଦି ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ବାଣୀ ଶୁଣ, େଯପରି ବିରକି ଜନାଇବା

ସାନେର ଘଟିଥଲା, େସପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର।”

16 େତେବ େକଉଁମାେନ ଶୁଣି ବିରକି ଜନାଇେଲ? େମାଶାଙ ଦାରା ମିସର

େଦଶରୁ େଯଉଁମାେନ ବାହାରି ଆସିଥେଲ, େସ ସମେସ କଅଣ ନୁହଁନି? 17

ଆଉ େକଉଁମାନଙ ଉପେର ଚାଳିଶ ବଷ ପଯ ନ େସ ବିରକ େହାଇଥେଲ?

େଯଉଁମାେନ ପାପ କରିଥେଲ, େଯଉଁମାନଙ ଶବ ପାନରେର ପଡ଼ି ରହିଥଲା,

କଅଣ େସମାନଙ ଉପେର ନୁେହଁ? 18 େଯଉଁମାେନ ଅବା େହାଇଥେଲ,

େସମାନଙ ବିନା ଆଉ େକଉଁମାନଙ ବିରୁଦେର େସ ଶପଥ କରିଥେଲ େଯ,

େସମାେନ ତାହାଙ ବିଶାମେର ପେବଶ କରିେବ ନାହ? 19ଆେମମାେନ

େଦଖୁ େଯ, ଅବିଶାସ େହତୁ େସମାେନ ବିଶାମେର ପେବଶ କରିପାରିେଲ

ନାହ।

4ଅତଏବ ଆସ, ଆେମମାେନ ଭୟ କରୁ, କାେଳ ତାହାଙ ବିଶାମେର

ପେବଶ କରିବାର ପତି ା ଥବା ସେଳ ସୁଦା ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି
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େସଥରୁ ବଞିତ େହଲା ପରି େଦଖାଯାଏ। 2 କାରଣ େସମାନଙ ନିକଟେର

େଯପରି, ଆମମାନଙ ନିକଟେର ମ େସହିପରି ସୁସମାଚାର ପଚାରିତ

େହାଇଅଛି, କିନୁ େଶାତାମାେନ ବିଶାସ ଦାରା ଶୁଣିଥବା ବାକ ନିଜସ ନ

କରିବାରୁ ତାହା େସମାନଙ ପକେର ଲାଭଜନକ େହଲା ନାହ। 3 େଯଣୁ

ବିଶାସ କରିଅଛୁ େଯ ଆେମମାେନ, େକବଳ ଆେମମାେନ େସହି ବିଶାମେର

ପେବଶ କରିବା, େଯପରି େସ କହିଅଛନି, “ଏଣୁ ଆେମ ଆପଣା େକାଧେର

ଶପଥ କଲୁ, ‘େସମାେନ ଆମର ବିଶାମେର ପେବଶ କରିେବ ନାହ।’” କିନୁ

ଜଗତର ପତନ ସମୟଠାରୁ ସମସ କମ ସମାପ େହାଇଥଲା; 4 କାରଣ

ସପମ ଦିନ ସମନେର େସ ଶାସେର ଏହା କହିଅଛନି, “ଈଶର ସପମ

ଦିନେର ଆପଣାର ସମସ କାଯ ରୁ ବିଶାମ କେଲ;” 5ଆଉ ଏହି ସାନେର

େସ ପୁନଶ କହିଅଛନି, “େସମାେନ ଆମର ବିଶାମେର ପେବଶ କରିେବ

ନାହ।” 6 ଅତଏବ, େକେତକଙର େସଥେର ପେବଶ କରିବାର ବାକି ଥବାରୁ,

ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପୂବେର ପଚାରିତ େହାଇଥଲା,

େସମାେନ ଅବା ତା େହତୁ ପେବଶ ନ କରିବାରୁ େସ ପୁନବାର 7 ଆଉ

େଗାଟିଏ ଦିନ, ଅଥା , ଆଜି ଦିନ ନିରୂପଣ କରି ଏେତ କାଳ ପେର ଦାଉଦଙ

ଗନେର କହନି, େଯପରି ପୂବେର କୁହାଯାଇଅଛି, “ଆଜି ଯଦି ତୁେମମାେନ

ତାହାଙ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର।” 8କାରଣ

ଯଦି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନଙୁ ବିଶାମ େଦଇଥାଆେନ, େତେବ େସ ପେର

ଅନ ଦିନର କଥା କହି ନ ଥାଆେନ। 9 ଅତଏବ ଈଶରଙ େଲାକମାନଙ

ନିମେନ ବିଶାମବାର େଭାଗ କରିବାର ବାକି ଅଛି। 10 େଯଣୁ େଯ ତାହାଙ

ବିଶାମେର ପେବଶ କରିଅଛି, ଈଶର ଆପଣା କାଯ ରୁ େଯପରି ବିଶାମ

କେଲ, େସପରି େସ ମ ଆପଣା କାଯ ରୁ ବିଶାମ ପାପ େହାଇଅଛି। 11

ଏଣୁ ଆସ, ଆେମମାେନ େସହି ବିଶାମେର ପେବଶ କରିବାକୁ ଯତ କରୁ,

େଯପରି େକୗଣସି େଲାକ ଅବା ତାର େସହି ଦୃଷାନ ଅନୁସାେର ପତିତ ନ

ହୁଏ। 12 କାରଣ ଈଶରଙ ବାକ ଜୀବନ ଓ କାଯ ସାଧକ ପୁଣି, ଦିଧାର

ଖଡଠାରୁ ତୀକତର, ଆଉ ପାଣ ଓ ଆତା, ଗନି ଓ ମଜାର ବିେଚଦ ପଯ ନ

ପରିେଭଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନା ଓ ଭାବର ସୂକ ବିଚାରକ ଅେଟ। 13

ଈଶରଙ ଦୃଷିେର େକୗଣସି ପାଣୀ ଅପକାଶିତ ନୁେହଁ, ମାତ ଯାହାଙ ଛାମୁେର

ଆମମାନଙୁ ନିକାଶ େଦବାକୁ େହବ, ତାହାଙ ଦୃଷିେର ସମସ ବିଷୟ ଉଲଗ



ଏବୀ 2366

ଓ ଅନାବୃତ ଅେଟ। 14 ଅତଏବ ସଗସମୂହ ମ େଦଇ ଗମନ କରିଅଛନି

େଯ ଈଶରଙ ପୁତ ଯୀଶୁ, େସ ଆମମାନଙର ପଧାନ ମହାଯାଜକ େହବାରୁ

ଆସ, ଆେମମାେନ ଆମମାନଙ ବିଶାସମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେର ଧାରଣ କରୁ।

15 କାରଣ େଯ ଆମମାନଙ ଦୁବଳତାେର ଆମମାନଙ ପତି ସହାନୁଭୂତି

େଦଖାଇବାକୁ ଅସମଥ, ଆମମାନଙର ଏପରି ମହାଯାଜକ ନାହାନି, ବରଂ େସ

ପାପରହିତ େହାଇ ଆମମାନଙ ପରି ସବେତାଭାେବ ପରୀକିତ େହେଲ। 16

ଅତଏବ ଆସ, କୃପାପାପି ନିମେନ ପୁଣି, ଉପଯୁକ ସମୟେର ଉପକାରକଙ

ଦୟା ପାଇବା ନିମେନ ଆେମମାେନ ସାହସେର ଅନୁଗହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ

ଯାଉ।

5କାରଣ ପେତ କ ମହାଯାଜକ େଯପରି ପାପ ନିମେନ େନୖେବଦ ଓ ବଳି

ଉତଗ କରିପାରନି, େସଥପାଇଁ େସ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ ନୀତ େହାଇ

ଈଶରଙ େସବା ସମନେର ମନୁଷ ମାନଙ ପକେର ନିଯୁକ ହୁଅନି। 2 େସ

ଅ ାନ ଓ ଭାନ େଲାକମାନଙ ପତି ସହାନୁଭୂତି େଦଖାଇବାକୁ ସମଥ, କାରଣ

େସ ନିେଜ ମ ଦୁବଳତା ବିଶିଷ; 3 ଏଥସକାଶୁ େଲାକମାନଙ ନିମେନ

େଯପରି, ଆପଣା ନିମେନ ମ େସହିପରି ପାପାଥକ ବଳି ଉତଗ କରିବା

ତାହାଙ ଆବଶ କ। 4ଆଉ େକହି ଏହି ସମାନ ପଦ ନିେଜ ଗହଣ କରନି

ନାହ, କିନୁ ହାେରାଣ େଯପରି ଆହୂତ, େସପରି ଈଶରଙ ଦାରା ଆହୂତ

େହବା ଆବଶ କ। 5 େସହିପରି ଖୀଷ ମ ମହାଯାଜକ ପଦର େଗୗରବ

ନିେଜ ଅେନଷଣ କରି ନ ଥେଲ, କିନୁ ଈଶର ତାହାଙୁ େସହି େଗୗରବର

ପଦ େଦଇଥେଲ, କାରଣ େସ ତାହାଙୁ କହିଥେଲ, “ତୁେମ ଆମର ପୁତ,

ଆଜି ଆେମ ତୁମକୁ ଜନ େଦଇଅଛୁ।” 6 ପୁଣି, େସ ଅନ ସାନେର ମ

କହନି, “ତୁେମ ମ କୀେଷଦକଙ ସଦୃଶ ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।” (aiōn

g165) 7 ଈଶର ଯିଏ ତାହାଙୁ ମୃତୁ ରୁ ରକା କରିବାକୁ ସମଥ, େସ ଆପଣା

ପାଥବ ଜୀବନେର ଥବା ସମୟେର, ତାହାଙ ନିକଟେର ପବଳ ଆତନାଦ ଓ

ଅଶୁ ସହକାେର ପାଥନା ଓ ବିନତି ଉତଗ କରିଥେଲ, ଆଉ ଉତର ସରୂେପ

ଆଶଙାରୁ ରକା ପାଇ 8 ପୁତ େହେଲ େହଁ ଦୁଃଖେଭାଗ ଦାରା ଈଶରଙଠାେର

ଆ ାବହତା ଶିଖେଲ, 9 ପୁଣି, ସିଦ େହାଇ ନିଜ ଆ ାକାରୀମାନଙ ପତି

ଅନନ ପରିତାଣର କାରଣ ସରୂପ େହେଲ; (aiōnios g166) 10 ଏେହତୁ େସ

ଈଶରଙ କତୃକ ମ କୀେଷଦକଙ ସଦୃଶ ମହାଯାଜକ େବାଲ ନାମ ପାପ
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େହେଲ। 11 ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବିଷୟେର ଆମମାନଙର ଅେନକ କଥା କହିବାକୁ

ଅଛି, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଶୁଣିବାେର ଶିଥଳ େହାଇଥବାରୁ େସଥର ଅଥ

ବୁଝାଇବା କଷକର। 12 କାରଣ ଯଦ ପି ଏେତ ସମୟ ମ େର ତୁମମାନଙର

ଶିକକ େହବା ଉଚି ଥଲା, ତଥାପି ଈଶରଙ ବାକ ର ପାଥମିକ େମୗଳିକ

ସୂତଗୁଡ଼ିକ େକହି େଯ ତୁମମାନଙୁ ଶିକା ଦିଏ, ଏହା ପୁନବାର ତୁମମାନଙର

ପେୟାଜନ ଅଛି; ଗୁରୁପାକ ଖାଦ ପେୟାଜନ ନ େହାଇ ଦୁଗ ତୁମମାନଙର

ପେୟାଜନ। 13 େଯ ଦୁଗପାୟୀ, େସ ତ ଧାମକତାର ବାକ ବିଷୟେର ଜାେଣ

ନାହ, କାରଣ େସ ଶିଶୁମାତ। 14 କିନୁ ବୃଦ େଲାେକ, ଅଥା , େଯଉଁମାେନ

ାେନନିୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭ ାସ ଦାରା ଭଲ ମନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ସକମ,

େସମାନଙ ନିମେନ ଗୁରୁପାକ ଖାଦ ପେୟାଜନ।

6ଅତଏବ ଆସ, ଆେମମାେନ ଖୀଷଙ ବିଷୟକ ପାଥମିକ ଶିକା ପରିତ ାଗ

କରି ମୃତ କମରୁ ମନପରିବତନ, ଈଶରଙଠାେର ବିଶାସ, 2 ନାନା ବାପିସ

ସମନୀୟ ଶିକା, ହସାପଣ, ମୃତମାନଙ ପୁନରୁତାନ ଓ ଅନନ ବିଚାର ସରୂପ

ଭତିମୂଳ ପୁନବାର ନ ବସାଇ ସିଦି ଲାଭ କରିବା ନିମେନ ଅଗସର େହଉ।

(aiōnios g166) 3 ହଁ, ଈଶରଙ ଅନୁମତି େହେଲ ଆେମମାେନ ଏହା କରିବା।

4କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଥେର ଆେଲାକ ପାପ କରିଅଛନି, ସଗୀୟ ଦାନର

ଆସାଦ ପାଇଅଛନି, ପବିତ ଆତାଙର ସହଭାଗୀ େହାଇଅଛନି, 5 ଈଶରଙ

ଉତମ ବାକ ଓ ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଶକି ଆସାଦନ କରିଅଛନି, (aiōn g165) 6

େସମାେନ ଯଦି ସତ ଭଷ ହୁଅନି, ତାହାେହେଲ ମନପରିବତନ ନିମେନ

େସମାନଙୁ ପୁନବାର ନୂତନ କରାଇବା ଅସା , େଯଣୁ େସମାେନ ଆପଣା

ଆପଣାର ବିନାଶ ନିମେନ ଈଶରଙ ପୁତଙୁ, ପୁଣି, କୁଶାପଣ କରି ପକାଶ େର

ତାହାଙୁ ନିନାର ପାତ କରନି। 7 କାରଣ େଯଉଁ ଭୂମି ଆପଣା ଉପେର

ବାରମାର ପତିତ ବୃଷିଜଳ ପାନ କେର, ଆଉ େଯଉଁମାନଙ ନିମେନ ତାହା

ଚାଷ କରାଯାଏ, େସମାନଙର ଉପେଯାଗୀ ଶସ ଉତନ କେର, ତାହା

ଈଶରଙଠାରୁ ଆଶୀବାଦ ପାପ ହୁଏ। 8କିନୁ ତାହା ଯଦି କଣା ଓ ଅଗରା ଗଛ

ଉତନ କେର, େତେବ ତାହା ଅଗାହ େହାଇ ଅବିଳେମ ଶାପଗସ ହୁଏ, ପୁଣି,

ତାହାର େଶଷ ଦଶା ଅଗିଦାହ। 9 କିନୁ େହ ପିୟମାେନ, ଆେମମାେନ ଯଦ ପି

ଏହିପରି କହୁଅଛୁ, ତଥାପି ତୁମମାନଙ ଅବସା େଯ ତାହାଠାରୁ ଉତମ ଓ

ପରିତାଣସଂଯୁକ, ଏହା ଆେମମାେନ ଦୃଢ଼ରୂେପ ବିଶାସ କରୁଅଛୁ। 10 କାରଣ
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ଈଶର ତୁମମାନଙର କମ, ଆଉ ସାଧୁେଲାକମାନଙର େସବା କରିଥବା ଦାରା

ଓ ଯାହା ଏେବ ମ କରୁଥବା ଦାରା ତାହାଙ ନାମ ପତି ତୁେମମାେନ େଯଉଁ

େପମ କରୁଅଛ, ତାହା ଈଶର େଯ ଭୁଲଯିେବ, ଏପରି ଅନ ାୟକାରୀ େସ

ନୁହଁନି। 11 ମାତ ଆମମାନଙର ଏକାନ ଇଚା େଯ, ତୁେମମାେନ ପେତ େକ

େଶଷ ପଯ ନ ସୁଦା ଦୃଢ଼ ଭରସା ସହ େସହି ପକାର ଯତବାନ ହୁଅ, 12

େଯପରି ତୁେମମାେନ ଶିଥଳ ନ େହାଇ, େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ ଓ େଧୖଯ

ଦାରା ପତି ାସମୂହର ଅଧକାରୀ, ବରଂ େସମାନଙର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। 13

କାରଣ ଈଶର େଯେତେବେଳ ଅବହାମଙ ନିକଟେର ପତି ା କରିଥେଲ,

େସେତେବେଳ େସ ଆଉ େକୗଣସି ମହାନ ନାମ ନ ପାଇବାରୁ ଆପଣା ନାମେର

ଶପଥ କରି କହିଥେଲ, 14 “ଆେମ ଅବଶ ତୁମକୁ ଆଶୀବାଦ କରିବା ଓ

ତୁମ ବଂଶର ଅତିଶୟ ବୃଦି କରିବା।” 15ଆଉ ଏହି ପକାେର ଦୀଘସହିଷୁ

େହାଇ ଅବହାମ ପତି ାର ଫଳପାପ େହାଇଥେଲ। 16 ମନୁଷ ମାେନ ତ

େସମାନଙଠାରୁ ମହାନ ନାମେର ଶପଥ କରିଥାଆନି, ଆଉ କଥା ସିର

କରିବା ନିମେନ େସମାନଙର ସମସ ବିବାଦର ନିଷତି ଶପଥ ଦାରା ହୁଏ।

17 ଏଣୁ ଈଶର ପତି ାର ଅଧକାରୀମାନଙ ନିକଟେର ଆପଣା ସଂକଳର

ଅଟଳତା ଅଧକ ସଷ ଭାବେର ପକାଶ କରିବାକୁ ଇଚା କରି ପତି ା ସହ

ଶପଥ ମ କରିଥେଲ, 18 େଯପରି େଯଉଁ ଦୁଇ ଅପରିବତନୀୟ ବିଷୟେର

ଈଶରଙ ମିଥ ା କହିବା ଅସମବ, ତଦାରା ସମୁଖସ ଭରସାକୁ ଧରିବା ନିମେନ

ଆଶୟସଳକୁ ପଳାୟନ କରିଅଛୁ େଯ ଆେମମାେନ, ଆେମମାେନ ଦୃଢ଼

ଉତାହ ପାପ େହଉ। 19 େସହି ଭରସା ଆମମାନଙ ଆତାର ଲଙର ସରୂପ,

ତାହା ବିେଚଦବସାବୃତ ସାନେର ପେବଶ କରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅଟଳ େହାଇଅଛି,

20ଆଉ, ଯୀଶୁ େସହି ସାନେର ମ କୀେଷଦକଙ ସଦୃଶ ଅନନକାଳୀନ

ମହାଯାଜକ େହାଇ ଆମମାନଙର ଅଗଗାମୀ ରୂେପ ପେବଶ କରିଅଛନି।

(aiōn g165)

7ଏହି ମ କୀେଷଦକ ଶାେଲମର ରାଜା ଓ ପରାତର ଈଶରଙ ଯାଜକ

ଥେଲ। େସ ଅବହାମ, ରାଜାମାନଙୁ ସଂହାର କରି ପତ ାବତନ କରିବା

ସମୟେର, େସ ତାହାଙ ସେଙ ସାକାତ କରି ଆଶୀବାଦ କରିଥେଲ; 2

ଅବହାମ ମ ତାହାଙୁ ସମସ ପଦାଥରୁ ଦଶମାଂଶ େଦଇଥେଲ। ଅନୁବାଦ

କେଲ ଏହାଙ ନାମର ପଥମ ଅଥ ଧମରାଜା, ଦିତୀୟ, ଶାେଲମର ରାଜା,
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ଅଥା , ଶାନିରାଜା। 3 ଏହାଙର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀର କିଅବା

ଆୟୁର ଆରମ ଓ ଜୀବନର ଅନ କିଛି ହ ଜଣା ନାହ; େସ ଈଶରଙ

ପୁତଙ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକ େହାଇ ରହିଅଛନି। 4

ଭାବି େଦଖ, ଏହି ବ କି କିପରି ମହାନ। ପିତୃକୁଳପତି ଅବହାମ ତାହାଙୁ

ଯୁଦରୁ ଆଣିଥବା ସେବାତୃଷ ଦବ ର ଦଶମାଂଶ ସୁଦା େଦଇଥେଲ। 5

େଲବୀଙ ସନାନମାନଙ ମ ରୁ େଯଉଁମାେନ ଯାଜକପଦ ପାପ ହୁଅନି,

େସମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସାନୁସାେର େଲାକମାନଙଠାରୁ, ଅଥା , େସମାନଙ

ଭାଇମାନଙଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗହଣ କରିବାକୁ ଆ ା ପାପ େହାଇଥାଆନି

େସମାେନ ଅବହାମଙ ଔରସଜାତ େହେଲ େହଁ େସମାନଙଠାରୁ ଏହା ଗହଣ

କରନି; 6କିନୁ ମ କୀେଷଦକ, େଲବୀୟ ବଂଶାବଳୀର ଅନଗତ ନୁହଁନି, େସ

ଅବହାମଙଠାରୁ ଦଶମାଂଶ ଗହଣ କରି ପତି ାର ଅଧକାରୀଙୁ ଆଶୀବାଦ

କରିଥେଲ। 7 ସାନ େଯ ବଡ଼ଠାରୁ ଆଶୀବାଦ ପାପ ହୁଏ, ଏହା ସୀକାଯ ।

8 ଏ ସଳେର ମତ ମନୁଷ ମାେନ ଦଶମାଂଶ ଗହଣ କରିଥାଆନି, କିନୁ

େସ ସଳେର ଗହଣ କରିଥବା ବ କିଙ ବିଷୟେର ସାକ ଦିଆଯାଏ େଯ,

େସ ଅମର। 9 ପୁଣି, କହିବାକୁ ଗେଲ େଯଉଁ େଲବୀ ଦଶମାଂଶ ଗହଣ

କରନି, େସ ମ ଅବହାମଙ ଦାରା ଦଶମାଂଶ େଦଇଅଛନି; 10 କାରଣ

ଅବହାମଙ ସହିତ ମ କୀେଷଦକ ସାକାତ କରିବା ସମୟେର େଲବୀ ଜନ

େହାଇ ନ ଥେଲ। 11ଆହୁରି ମ , େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକତ ଅଧୀନେର

େଲାକମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସା ପାପ େହେଲ, େସହି ଯାଜକତ ଦାରା ଯଦି

ସିଦି ଲାଭ ହୁଅନା, ତାହାେହେଲ ହାେରାଣଙ େଶଣୀ ଅନୁସାେର ଗଣିତ ନ

େହାଇ ମ କୀେଷଦକଙ ସଦୃଶ ଅନ ଜେଣ ଯାଜକ ଉତନ େହବାର ଆଉ

କଅଣ ଆବଶ କ ଥଲା? 12 କାରଣ ଯାଜକତ ଯଦି ପରିବତତ ହୁଏ, େତେବ

େମାଶାଙ ବ ବସାର ମ ଅବଶ ପରିବତନ ଘେଟ। 13 େଯଣୁ ଯାହାଙ

ସମନେର ଏହି ସମସ କୁହାଯାଏ, େସ ଅନ ଏକ େଗାଷୀର େଲାକ, େଯଉଁ

େଗାଷୀର େକହି େକେବ େବଦିର କମ କରି ନାହାନି। 14 କାରଣ ଏହା

ସଷ େଯ, ଆମମାନଙର ପଭୁ ଯିହୂଦାଙ େଗାଷୀରୁ ଉତନ େହାଇଅଛନି,

େଯଉଁ େଗାଷୀର ଯାଜକତ ସମନେର େମାଶା କିଛି କହି ନାହାନି। 15

ଆଉ ଏହା ଏଥେର ମ ଆହୁରି ଅଧକ ସୁସଷ ହୁଏ, ମ କୀେଷଦକଙ

ସାଦୃଶ େର ଆଉ ଜେଣ ଯାଜକ ଉତନ େହାଇଅଛନି, 16 େସ ଶାରୀରିକ
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ବ ବସାନୁସାେର ନିଯୁକ ନ େହାଇ ଅକୟ ଜୀବନର ଶକି ଅନୁସାେର ନିଯୁକ

େହାଇଅଛନି। 17 କାରଣ ତାହାଙ ସମନେର ଏହି ସାକ ଦିଆଯାଏ, “ତୁେମ

ମ କୀେଷଦକଙ ସଦୃଶ ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ।” (aiōn g165) 18

ଏଥେର ଏକ ପକେର ପୂବବତୀ ଆ ା ଦୁବଳ ଓ ନିଷଳ େହବାରୁ ତାହାର

େଲାପ େହାଇଅଛି; 19 (କାରଣ େମାଶାଙ ବ ବସା େକୗଣସି ବିଷୟ ସିଦ

କରି ନ ଥଲା), ଅନ ପକେର େଶଷତର ଭରସା ପେବଶ କରିଅଛି, ତଦାରା

ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ନିକଟବତୀ େହଉ। 20ଆଉ ଏହା େଯପକାେର ବିନା

ଶପଥେର େହଲା ନାହ, 21 େଯଣୁ େସମାେନ ତ ବିନା ଶପଥେର ଯାଜକ

େହାଇଅଛନି, କିନୁ େଯ ତାହାଙ ବିଷୟେର ଏହା କହିଅଛନି, “ପଭୁ ଶପଥ

କରିଅଛନି, ଆଉ େସ ଅନୁତାପ କରିେବ ନାହ, ‘ତୁେମ ଅନନକାଳୀନ ଯାଜକ

ଅଟ, ତାହାଙ ଦାରା େସ ଶପଥ ସହକାେର ଯାଜକ େହାଇଅଛନି।’” (aiōn

g165) 22 େସହି ପକାେର ଯୀଶୁ େଶଷତର ନିୟମର ମ ସ େହାଇଅଛନି। 23

େସହି ଯାଜକମାେନ ତ ବହୁସଂଖ ାେର ନିଯୁକ େହାଇଅଛନି, କାରଣ ମୃତୁ

େସମାନଙୁ ଚିରସାୟୀ େହବାକୁ େଦଇ ନାହ, 24କିନୁ େସ ନିତ ସାୟୀ େହବାରୁ

ଅପରିବତନୀୟ ଯାଜକତ ପାପ କରିଅଛନି। (aiōn g165) 25 ଅତଏବ,

ତାହାଙ ଦାରା େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ନିକଟବତୀ ହୁଅନି, େସମାନଙୁ େସ

ସମୂଣ ରୂେପ ପରିତାଣ େଦବାକୁ ସକମ ଅଟନି, େଯଣୁ େସମାନଙ ନିମେନ

ନିେବଦନ କରିବା ପାଇଁ େସ ନିତ ଜୀବିତ। 26 କାରଣ ଏହି ପକାର

ମହାଯାଜକ ଆମମାନଙ ପକେର ଉପଯୁକ, େଯ କି ପବିତ, ନିେଦାଷ,

ନିଷଳଙ, ପାପୀମାନଙଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ, ପୁଣି, ଆକାଶମଣଳ ଉପେର

ଉଚୀକୃତ। 27 େସହି ମହାଯାଜକମାନଙ ସଦୃଶ ପତିଦିନ ପଥମେରଆପଣାର

ପାପ ପାଇଁ ଓ ପେର େଲାକମାନଙ ପାପ ପାଇଁ ବଳି ଉତଗ କରିବା ତାହାଙର

ଆବଶ କ ନୁେହଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଉତଗ କରିବା ଦାରା େସ ଏକାଥରେକ

ଏହା କରିଅଛନି। 28 େଯଣୁ େମାଶାଙ ବ ବସା ଦୁବଳତାବିଶିଷ ମନୁଷ କୁ

ମହାଯାଜକ ପଦେର ନିଯୁକ କେର, କିନୁ େଯଉଁ ଶପଥବାକ େମାଶାଙ

ବ ବସା ପେର େହାଇଥଲା, ତାହା ଅନନକାଳ ପଯ ନ ସିଦିପାପ ଈଶରଙ

ପୁତଙୁ ନିଯୁକ କେର। (aiōn g165)

8ଆେମମାେନ ଯାହା କହୁଅଛୁ, େସଥର ପଧାନ ବିଷୟ ଏହି, ଆମମାନଙର

ଏପରି ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଅଛନି, େଯ ସଗେର ମହାମହିମଙ ସିଂହାସନର
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ଦକିଣ ପାଶେର ଉପବିଷ େହାଇଅଛନି; 2 େସ ମହାପବିତ ସାନର ପୁଣି,

େଯଉଁ ଯଥାଥ ତମୁ ମନୁଷ ଦାରା ସାପିତ ନ େହାଇ ପଭୁଙ ଦାରା ସାପିତ

େହାଇଅଛି, େସଥର େସବକ ଅଟନି। 3 କାରଣ ପେତ କ ମହାଯାଜକ

ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉତଗ କରିବାକୁ ନିଯୁକ ହୁଅନି, ଅତଏବ ଏହି

ମହାଯାଜକଙର ମ ଉତଗ କରିବା ନିମେନ କିଛି ଥବା ଆବଶ କ। 4

ଯୀଶୁ ଖୀଷ େଯେବ ପୃଥବୀେର ଥାଆେନ, ତାହାେହେଲ ଯାଜକ ସୁଦା

େହାଇପାରି ନ ଥାଆେନ, କାରଣ େଯଉଁମାେନ େମାଶାଙ ବ ବସା ଅନୁସାେର

ଦାନ ଉତଗ କରନି, ଏପରି ଯାଜକମାେନ ଅଛନି; 5 େସମାେନ ଯାହାର

େସବା କରନି, ତାହା ସଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷାନ ଓ ଛାୟାମାତ, ତମୁ

ନିମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ ତ େହବା ସମୟେର େମାଶା େଯପରି ଆେଦଶପାପ

େହାଇଥେଲ; କାରଣ ଈଶର କହିଥେଲ, ସାବଧାନ, ପବତେର ତୁମକୁ େଯଉଁ

ଆଦଶ େଦଖାଇ ଦିଆଯାଇଥଲା, ତଦନୁସାେର ସମସ ନିମାଣ କର। 6 କିନୁ

ଏେବ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଖୀଷ ଉତୃଷତର ପତି ାଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ସାପିତ

େଶଷତର ନିୟମର ମ ସ େହାଇଅଛନି, େସହି ପରିମାଣେର ମ ଉତୃଷତର

େସବକପଦ ପାପ କରିଅଛନି। 7କାରଣ ପଥମ ନିୟମ ଯଦି େଦାଷରହିତ

େହାଇଥାଆନା, େତେବ ଦିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠି ନ ଥାଆନା। 8 େଯଣୁ

ଈଶର େସଥର େଦାଷ ପକାଶ କରି େସମାନଙୁ କହନି, “ପଭୁ କହନି,

େଦଖ, ସମୟ ଆସୁଅଛି, େଯେତେବେଳ ଆେମ ଇସାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୂଦା

ବଂଶ ସହିତ େଗାଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସାପନ କରିବା; 9 େଯଉଁ କାଳେର

ଆେମ େସମାନଙର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙୁ ହସ ଧରି ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର

କରି ଆଣିଥଲୁ, େସହି ସମୟେର େସମାନଙ ସହିତ ଆେମ େଯଉଁ ନିୟମ

କରିଥଲୁ, ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁେହଁ; େଯଣୁ େସମାେନ ଆମ ନିୟମେର ସିର

ରହିେଲ ନାହ, ଆଉ ଆେମ େସମାନଙ ପତି ମେନାେଯାଗ କଲୁ ନାହ, ଏହା

ପଭୁ କହନି। 10 କାରଣ ପଭୁଙ କଥା ଏହି, େସହି ସମୟ ଉତାେର ଆେମ

ଇସାଏଲ ବଂଶ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ସାପନ କରିବା, ତାହା ଏହି, ଆେମ

େସମାନଙ ମନେର ଆପଣା ବ ବସା େଦବା, େସମାନଙ ହୃଦୟେର େସହିସବୁ

େଲଖବା, 11ଆେମ େସମାନଙ ଈଶର େହବା, େସମାେନ ଆମର େଲାକ

େହେବ, ପୁଣି, ପଭୁଙୁ ଜାଣ େବାଲ କହି େସମାେନ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା

ସହନଗରବାସୀଙୁ, ଆଉ ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇଙୁ ଶିକା େଦେବ
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ନାହ, େଯଣୁ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପଯ ନ େସମାେନ ସମେସ ଆମକୁ ଜାଣିେବ।

12କାରଣ ଆେମ େସମାନଙର ଅଧମ ପତି ସଦୟ େହବା, ପୁଣି, େସମାନଙର

ପାପସବୁ ଆଉ ସରଣେର ଆଣିବା ନାହ।” 13 େସ “ନୂତନ ନିୟମ” େବାଲ

କହିବା ଦାରା ପଥମକୁ ପୁରାତନ କରିଅଛନି; ଆଉ ଯାହା ପୁରାତନ ଓ ଜୀଣ

େହାଇଯାଉଅଛି, ତାହାର େଲାପ େହବାର ସମୟ ସନିକଟ।

9ପକୃତେର େସହି ପଥମ ନିୟମର ମ ଉପାସନା ସମନୀୟ ନାନା

ବିଧବିଧାନ ଓ େଗାଟିଏ ପାଥବ ପବିତ ସାନ ଥଲା। 2 କାରଣ େଗାଟିଏ ତମୁ

ନିମତ େହାଇଥଲା, େସଥର ପଥମ ଭାଗେର ଦୀପବୃକ, େମଜ ଓ ଉତଗୀକୃତ

ରୁଟି ଥଲା ତାହାକୁ ପବିତ ସାନ େବାଲ କହନି। 3 ପୁଣି, ଦିତୀୟ ଯବନିକାର

ପଶାତେର ତମୁର େଯଉଁ ଭାଗ ଥଲା, ତାହାକୁ ମହାପବିତ ସାନ େବାଲ କହନି;

4 େସଠାେର ସୁବଣର ଧୂପେବଦି ଓ ଚତୁଃପାଶ ସୁବଣ ମଣିତ ନିୟମସିନୁକ

ଥଲା। େସହି ନିୟମସିନୁକେର ମାନା ରଖାଯାଇଥବା େଗାଟିଏ ସୁବଣର

ପାତ, ହାେରାଣଙ ମଞରିତ ଯଷି ଓ ନିୟମର ଦୁଇ ପସରଫଳକ ଥଲା, 5

ଆଉ ତାହା ଉପେର ପାପାଚାଦନକୁ ଛାୟା କରୁଥବା ଈଶରଙ େଗୗରବସୂଚକ

ଦୁଇଟି କିରୂବ ଥେଲ; େସହିସବୁ ବିଷୟେର ଏେବ ଆେମମାେନ ସବିେଶଷ

କହି ନ ପାରୁ। 6 ଏହିସବୁ ଏହି ପକାେର ପସୁତ େହାଇଥବାରୁ ଯାଜକମାେନ

ଉପାସନା କରିବା ନିମେନ ତମୁର ପଥମ ଭାଗେର ସବଦା ପେବଶ କରନି, 7

କିନୁ ଦିତୀୟ ଭାଗେର େକବଳ ମହାଯାଜକ ବଷକୁ ଥେର ପେବଶ କରନି,

ଆଉ େସ ଆପଣାର ଓ େଲାକମାନଙର ଅ ାନକୃତ ପାପ ନିମେନ ଉତଗ

କରିବାର ରକ ନ େନଇ ପେବଶ କରନି ନାହ। 8 ଏଥେର ପବିତ ଆତା ଏହା

ପକାଶ କରନି େଯ, ପଥମ ତମୁ ରହିଥବା ପଯ ନ ପବିତ ସାନେର ପେବଶ

କରିବାର ପଥ ପକାଶିତ େହାଇ ନାହ। 9 ଏହି ପଥମ ତମୁ ବତମାନ ସମୟ

ନିମେନ ନିଦଶନ ସରୂପ, ଆଉ ତଦନୁସାେର ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉତଗ

କରାଯାଏ, କିନୁ ଏହିସବୁ ଉପାସକକୁ ବିେବକଗତ ସିଦି ଦାନ କରିପାେର

ନାହ; 10 ଏହି ସମସ ଖାଦ , େପୟ ଓ ବିବିଧପକାର ଶୁଚିକିୟା ସଂେଶାଧନର

ସମୟ ପଯ ନ ପାଳନୀୟ ଶାରୀରିକ ବିଧବିଧାନମାତ। 11 କିନୁ ଖୀଷ

ବତମାନ ଉତମ ବିଷୟର ମହାଯାଜକ ସରୂେପ ଉପସିତ େହାଇ ଏହି ସୃଷିରୁ

ଭନ ଅହସକୃତ ମହ ଓ େଶଷତର ତମୁ େଦଇ ଯାଇ ଛାଗ ଓ େଗାବତର

ରକ ନୁେହଁ, 12ମାତ ଆପଣାର ରକ େଘନି ଏକାଥରେକ ମହାପବିତ ସାନେର
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ପେବଶ କରି ଅନନ ମୁକି ସାଧନ କରିଅଛନି। (aiōnios g166) 13କାରଣ ଯଦି

ଛାଗ ଓ ବୃଷମାନଙ ରକ ପୁଣି, ଅଶୁଚିମାନଙ ଉପେର େସଚିତ ଗାଭୀଭସ

ଶରୀରକୁ ପବିତ କେର, 14 େତେବ େଯଉଁ ଖୀଷ ଚିରନନ ଆତାଙ ଦାରା

ଆପଣାକୁ ନିଖୁନ ବଳି ସରୂେପ ଈଶରଙ ନିକଟେର ଉତଗ କେଲ, ତାହାଙ

ରକ େକେତ ଅଧକ ପରିମାଣେର ଜୀବିତ ଈଶରଙ େସବା କରିବା ନିମେନ

ମୃତ କମରୁ ଆମମାନଙ ବିେବକକୁ ଶୁଦ ନ କରିବ! (aiōnios g166) 15

ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ େସ ନୂତନ ନିୟମର ମ ସ େହାଇଅଛନି, େଯପରି

ପଥମ ନିୟମକାଳୀନ ଅପରାଧ ମାଜନାେଥ ମୃତୁ େଭାଗ କରିଯାଇଥବାରୁ

ଈଶରଙ ଆହୂତ େଲାକମାେନ ଅନନ ଅଧକାର ସମନୀୟ ପତି ାର ଫଳପାପ

ହୁଅନି। (aiōnios g166) 16 କାରଣ ଚୁକି କରାଯାଇଥେଲ ଚୁକି କରିଥବା

ବ କିଙ ମୃତୁ ର ପମାଣ ଆବଶ କ। 17 େଯଣୁ ମୃତୁ ଘଟିେଲ ଚୁକି ବଳବନ

ହୁଏ, କାରଣ ଚୁକି କରିଥବା େଲାକ ଜୀବିତ ଥବା ପଯ ନ ତାହା କଦାପି

କାଯ କାରୀ ହୁଏ ନାହ। 18 ଏଥନିମେନ ପଥମ ନିୟମ ମ ବିନା ରକେର

ପତିଷିତ େହାଇ ନ ଥଲା। 19 କାରଣ େମାଶା େଲାକମାନଙ ନିକଟେର

ବ ବସାନୁଯାୟୀ ସମସ ଆ ା ପକାଶ କଲା ଉତାେର ଜଳ, େଲାହିତବଣ

େମଷେଲାମ ଓ ଏେଜାବ ସହିତ େଗାବତ ଓ ଛାଗର ରକ େଘନି ନିୟମପୁସକ

ଓ ସମସ େଲାକଙ ଉପେର େସଚନ କରି କହିେଲ, 20 ଈଶର ତୁମମାନଙ

ସମନେର େଯଉଁ ନିୟମ ଆ ା କରିଅଛନି, େସହି ନିୟମର ରକ ଏହି। 21

ଆହୁରି ମ େସ ତମୁ ଓ ଯାଜକୀୟ ପରିଚଯ ାର ସମସ ପାତ ଉପେର

େସହିପରି ରକ େସଚନ କେଲ। 22 ପୁଣି, େମାଶାଙ ବ ବସା ଅନୁସାେର ପାୟ

ସମସ ବିଷୟ ରକ ଦାରା ଶୁଚିକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକପାତ ବିନା ପାପ କମା

ହୁଏ ନାହ। 23 ଅତଏବ, ସଗସ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷାନ ସମସ ଏହିସବୁ

ଦାରା ଶୁଚିକୃତ େହବାର ଆବଶ କ ଥଲା, କିନୁ ସଗୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତ ଏହି

ସବୁଠାରୁ େଶଷତର ବଳିଦାନ ଦାରା ଶୁଚିକୃତ େହବାର ଆବଶ କ। 24

କାରଣ ପକୃତ ବିଷୟର ପତିରୂପ େଯ ହସକୃତ ମହାପବିତ ସାନ, େସଥେର

ଖୀଷ ପେବଶ ନ କରି ବରଂ ଆମମାନଙ ନିମେନ ଏେବ ଈଶରଙ ସମୁଖେର

ଉପସିତ େହବା ପାଇଁ ସଗେର ପେବଶ କରିଅଛନି। 25 ମହାଯାଜକ େଯପରି

ଅନ ର ରକ େଘନି ବଷକୁ ବଷ ମହାପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରନି,

େସହିପରି େସ େଯ ଥରକୁଥର ଆପଣାକୁ ଉତଗ କରିେବ, ତାହା ନୁେହଁ; 26
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ତାହାେହେଲ ଜଗତର ପତନ ସମୟଠାରୁ ଥରକୁଥର ତାହାଙୁ ମୃତୁ େଭାଗ

କରିବାକୁ େହାଇଥାଆନା; କିନୁ ଏେବ େସ ଯୁଗାନ ସମୟେର ଆପଣାକୁ ବଳି

ରୂେପ ଉତଗ କରିବା ଦାରା ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ପକାଶିତ େହାଇଅଛନି।

(aiōn g165) 27 ମନୁଷ ମାନଙ ନିମେନ େଯପରି ଥେର ମାତ ମୃତୁ , 28

ଆଉ, ତାହା ପେର ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, େସହିପରି ଖୀଷ ମ ଅେନକଙ

ପାପ ବହନ କରିବା ନିମେନ ଥେର ମାତ ଉତଗୀକୃତ େହେଲ, କିନୁ ଦିତୀୟ

ଥର ପାପ ସକାେଶ ନୁେହଁ, ବରଂ େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ ଅେପକାେର ଅଛନି,

େସମାନଙ ପରିତାଣ ନିମେନ ଦଶନ େଦେବ।

10ଅତଏବ, େମାଶାଙ ବ ବସା ଆଗାମୀ ଉତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସରୂପ

େହାଇ େସହିସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପତିମୂତ ନ େହବାରୁ ଯାଜକମାନଙର

ବଷକୁ ବଷ େସହି ଏକପକାର ବଳି ଉତଗ କରିବା ଦାରା ଉପାସକମାନଙୁ

କଦାପି ସିଦ କରିପାେର ନାହ। 2 େସହିସବୁ ବଳିର ଉତଗ କଅଣ ନିବୃତ

େହାଇ ନ ଥାଆନା ଯଦି ଉପାସକମାେନ ଥେର ଶୁଚିକୃତ େହାଇ ବିେବକେର

ଆଉ ପାପର େବାଧ ପାଇ ନ ଥାଆେନ? 3କିନୁ େସହିସବୁ ବଳିେର ବଷକୁ

ବଷ ପାପ ସରଣ କରାଯାଏ; 4 କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ େଯ ପାପ

ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସମବ। 5 େସଥପାଇଁ ଖୀଷ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି

କହନି, “ବଳିଦାନ ଓ େନୖେବଦ ନ େଲାଡ଼ି େମାʼ ନିମେନ ଏକ ଶରୀର ପସୁତ

କଲ; 6 େହାମବଳି ଓ ପାପାଥକ ବଳିେର ତୁେମ ସନୁଷ େହଲ ନାହ।” 7

େସେତେବେଳ ମଁୁ କହିଲ, େଦଖ, ଶାସେର େମାʼ ବିଷୟେର େଲଖାଅଛି, “େହ

ଈଶର, ତୁମର ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ ମଁୁ ଆସିଅଛି।” 8 ଏସବୁ ଊଦେର େସ

କହନି, ବଳିଦାନ, େନୖେବଦ , େହାମବଳି ଓ ପାପାଥକ ବଳି ତୁେମ େଲାଡ଼ିଲ

ନାହ, କିମା େସଥେର ତୁମର ସେନାଷ ନ ଥଲା (ଯାହାସବୁ େମାଶାଙ ବ ବସା

ଅନୁସାେର ଉତଗ କରାଯାଏ) 9 ତତେର େସ କହନି, “େଦଖ, ତୁମର ଇଚା

ସାଧନ କରିବାକୁ ମଁୁ ଆସିଅଛି।” ଦିତୀୟ ନିୟମକୁ ସାପନ କରିବା ନିମେନ େସ

ପଥମ ନିୟମକୁ େଲାପ କରନି। 10 ଦିତୀୟ ନିୟମେର ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଶରୀର

ଏକାଥରେକ ଉତଗୀକୃତ େହବା ଦାରା େସହି ଇଚା େହତୁ ଆେମମାେନ

ପବିତୀକୃତ େହାଇଅଛୁ। 11ଆହୁରି ମ , ପେତ କ ଯାଜକ ପତିଦିନ େସବା

କରିବା ପାଇଁ ଓ ଥରକୁଥର େସହି ଏକପକାର ବଳି ଉତଗ କରିବା ପାଇଁ

ଠିଆ େହାଇଥାଆନି; ଏହିସବୁ େକେବ ପାପ ହରଣ କରିପାେର ନାହ। 12ମାତ
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େସ ପାପ ନିମେନ େକବଳ ଏକ ବଳି ଉତଗ କଲା ଉତାେର ଈଶରଙ ଦକିଣ

ପାଶେର ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଉପେବଶନ କେଲ; 13 େସହି ଦିନାବଧ ତାହାଙର

ଶତୁମାେନ ତାହାଙ ପାଦପୀଠ କରାଯାଇ ନ ଥବା ପଯ ନ େସ ଅେପକା

କରୁଅଛନି। 14 କାରଣ େକବଳ ଏକ ବଳିର ଉତଗ ଦାରା େସ ପବିତୀକୃତ

େହଉଥବା େଲାକମାନଙୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ କରିଅଛନି। 15ଆଉ ପବିତ

ଆତା ମ ଆମମାନଙୁ େସ ବିଷୟେର ସାକ ଦିଅନି; 16 “କାରଣ ପଭୁ ଏହି

କଥା କହନି, େସହି ସମୟ ଉତାେର ଆେମ େସମାନଙ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ

ସାପନ କରିବା, ତାହା ଏହି, ଆେମ େସମାନଙ ହୃଦୟେର ଆପଣା ବ ବସା

େଦବା, ପୁଣି, େସମାନଙ ମନେର େସହିସବୁ େଲଖବା,” 17ଏହା କହିଲା

ଉତାେର େସ କହନି, “େସମାନଙ ପାପ ଓ େସମାନଙ ଅପରାଧସବୁ ଆେମ

ଆଉ ସରଣ କରିବା ନାହ।” 18 ଏହି ସମସ କମା େହବା ସେଳ ପାପ ନିମେନ

ଆଉ ବଳି ଉତଗ କରିବା ଅନାବଶ କ। 19 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ଯୀଶୁ

ବିେଚଦବସ, ଅଥା , ଆପଣା ରକ ଦାରା େଯଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ

ପଥ ଆମମାନଙ ନିମେନ ପସୁତ କରିଅଛନି, 20 େସହି ପଥେର ଯୀଶୁଙ

ରକ ଦାରା ମହାପବିତ ସାନେର ପେବଶ କରିବା ନିମେନ ଆମମାନଙର

ସାହସ ଥବାରୁ 21 ପୁଣି, ଈଶରଙ ଗୃହ ଉପେର ନିଯୁକ ଆମମାନଙର

ଜେଣ ମହାଯାଜକ ଥବାରୁ 22ଆସ, ଆେମମାେନ ହୃଦୟ ପକାଳନ ଦାରା

କଳୁଷିତ ବିେବକରୁ ଶୁଚିକୃତ ଓ ନିମଳ ଜଳେର େଧୗତଶରୀର େହାଇ ସରଳ

ହୃଦୟ ସହ ପୂଣ ବିଶାସେର ଈଶରଙ ନିକଟବତୀ େହଉ; 23ଆେମମାେନ

େଯଉଁ ଭରସା ସୀକାର କରୁଅଛୁ, ତାହା ଅଟଳ ଭାବେର ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁ,

କାରଣ େଯ ପତି ା କରିଅଛନି, େସ ବିଶସ; 24 ପୁଣି, େପମ ଓ ସ କିୟାେର

ପବତାଇବା ନିମେନ ପରସର ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରୁ, 25ଆଉ େକହି

େକହି େଯପରି ଆମମାନଙ ମଣଳୀ ଉପାସନା ପରିତ ାଗ କରିଥାଆନି,

ଆେମମାେନ େସପରି ନ କରୁ; ବରଂ ପରସରକୁ ଉତାହ କରିବା, ବିେଶଷ

ଭାବେର େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ପଭୁଙ ଆଗମନର ଦିନ ନିକଟବତୀ

େହାଇ ଆସୁଅଛି େବାଲ େଦଖୁଅଛ। 26କାରଣ ସତ ାନ ଲାଭ କରିବା

ପେର ଯଦି ଆେମମାେନ େସଚାପୂବକ ପାପ କରୁଥାଉ, େତେବ ପାପାଥକ

ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ ନ ଥାଏ, 27 ବରଂ ବିଚାରର ଏକପକାର ଭୟଙର

ପତୀକା ଓ ବିପକମାନଙୁ ଗାସକାରୀ ଅଗିର ପଚଣତା ଅବଶିଷ ଥାଏ। 28
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େକହି େମାଶାଙ ବ ବସାକୁ ଅମାନ କେଲ, େସ ଦୟା ପାପ ନ େହାଇ ଦୁଇ

କିମା ତିନି ଜଣ ସାକୀଙ ପମାଣେର ହତ ହୁଏ; 29 େତେବ ଭାବି େଦଖ,

େଯ ଈଶରଙ ପୁତଙୁ ପଦଦଳିତ କରିଅଛି, ନିୟମର େଯଉଁ ରକ ଦାରା

େସ ପବିତୀକୃତ େହାଇଥଲା, ତାହାକୁ ଅପବିତ େବାଲ ମେନ କରିଅଛି ଓ

ଅନୁଗହଦାତା ଆତାଙୁ ଅବମାନନା କରିଅଛି, େସ େକେଡ଼ ଅଧକ ଗୁରୁତର

ଦଣର େଯାଗ ନ େହବ! 30କାରଣ “ପତିେଶାଧ େନବା ଆମର ଅଧକାର,

ଆେମ ପତିଫଳ େଦବା”, େଯ ଏହି କଥା କହିଅଛନି, ତାହାଙୁ ଆେମମାେନ

ଜାଣୁ; ପୁନଶ, “ପଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିେବ।” 31 ଜୀବିତ

ଈଶରଙ ହସେର ପଡ଼ିବା ଭୟଙର ବିଷୟ। 32 କିନୁ ଆେଲାକ ପାପ

େହଲା ଉତାେର େଯେତେବେଳ ତୁେମମାେନ ନାନା ଦୁଃଖେଭାଗରୂପ କେଠାର

ସଂଗାମ ସହ କରିଥଲ, େସହି ପୂବ ସମୟକୁ ସରଣେର ଆଣ; 33 ଏକ

ଦିଗେର ତିରସାର ଓ େକଶ ଦାରା େକୗତୁକାସଦ େହାଇଥଲ, ଅନ ଦିଗେର

େସହି ପକାର ବ ବହାର ପାଉଥବା େଲାକମାନଙର ସହଭାଗୀ େହାଇଥଲ।

34 କାରଣ ତୁେମମାେନ ବନୀମାନଙ ସହିତ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥଲ, ଆଉ

ତୁମମାନଙ ନିଜର େଯ ଅଧକ ଉତମ ଓ ନିତ ସାୟୀ ସମତି ଅଛି, ଏହା

ଜାଣି ଆନନେର ତୁମମାନଙ ସମତିର ଲୁଣନ ସହ କରିଥଲ। 35 ଅତଏବ,

ତୁମମାନଙ ସାହସ ପରିତ ାଗ କର ନାହ, େସଥର ମହା ପୁରସାର ଅଛି। 36

େଯଣୁ ତୁେମମାେନ େଯପରି ଈଶରଙ ଇଚା ସାଧନ କରି ପତି ାର ଫଳପାପ

େହାଇପାର, ଏଥନିମେନ ତୁମମାନଙର େଧୖଯ ଶୀଳ େହବା ପେୟାଜନ। 37

େଯପରି ଶାସେର େଲଖାଅଛି, “କାରଣ ଆଉ ଅତି ଅଳ ସମୟ ମାତ, ଯାହାଙ

ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, େସ ଆଗମନ କରିେବ ଓ ବିଳମ କରିେବ ନାହ।”

38 ପୁଣି, “ଆମର ଧାମକ ବ କି ବିଶାସ ଦାରା ବଞିବ, କିନୁ ଯଦି େକହି

ପଶା ପଦ ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ଆମର ଆତା ତାହାଠାେର ସନୁଷ ନୁେହଁ।”

39 ମାତ େଯଉଁମାେନ ବିନାଶ ନିମେନ ପଶା ପଦ ହୁଅନି, ଆେମମାେନ

େସମାନଙ ଦଳର େଲାକ େନାହଁୁ, କିନୁ େଯଉଁମାେନ ଆତାର ପରିତାଣ ନିମେନ

ବିଶାସ କରନି, ଆେମମାେନ େସମାନଙ ଦଳର େଲାକ ଅଟୁ।

11ବିଶାସ ପତ ାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ ବିଷୟର ନିଶିତ

ାନ। 2 ତଦାରା ପାଚୀନମାେନ ତ ସୁଖ ାତି ଲାଭ କେଲ। 3 ବିଶାସ ଦାରା

ଆେମମାେନ ବୁଝୁ େଯ, ସମସ ବିଶ ଈଶରଙ ବାକ ଦାରା ରଚିତ, ଅତଏବ
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େକୗଣସି ପତ କ ବିଷୟରୁ ଦୃଶ ବିଷୟ ଉତନ େହାଇ ନାହ। (aiōn g165) 4

ବିଶାସ ଦାରା େହବଲ ଈଶରଙ ଛାମୁେର କୟିନ ଅେପକା ଉତୃଷ ବଳି ଉତଗ

କେଲ ଓ ତଦାରା େସ ଧାମକ େବାଲ ସାକ ପାଇେଲ; ଈଶର ନିେଜ ତାହାଙ

ଦାନ ସମନେର ସାକ େଦେଲ, ଆଉ େସ ମୃତ େହେଲ େହଁ ବିଶାସ ଦାରା

ଆଜି ପଯ ନ କଥା କହୁଅଛନି। 5 ବିଶାସ ଦାରା ହେନାକ ମୃତୁ େଭାଗ ନ

କରି ଉଦକୁ ଉତିତ େହେଲ; େସ ଆଉ େଦଖାଗେଲ ନାହ, କାରଣ ଈଶର

ତାହାଙୁ ଅନହତ କରିଥେଲ। େସ େଯ ଈଶରଙର ସେନାଷପାତ, ଅନହତ

େହବା ପୂେବ େସଥର ସାକ ପାପ େହାଇଥେଲ; 6 ଆଉ ବିଶାସ ବିନା

ତାହାଙ ସେନାଷପାତ େହବା ଅସମବ, କାରଣ ଈଶର େଯ ଅଛନି, ଆଉ

େସ େଯ ତାହାଙ ଅେନଷଣକାରୀମାନଙର ପୁରସାରଦାତା, ଏହା ତାହାଙ

ଛାମୁକୁ ଆସିବା େଲାକର ବିଶାସ କରିବା ଆବଶ କ। 7 ବିଶାସ ଦାରା େନାହ

େସ ସମୟ ପଯ ନ ଅପକାଶିତ ବିଷୟ ସମନେର ପତ ାେଦଶ ପାଇ ଭକି

ସହକାେର ଆପଣା ପରିବାରର ରକା ନିମେନ େଗାଟିଏ ଜାହାଜ ନିମାଣ

କେଲ, ପୁଣି, େସହି ବିଶାସ ଦାରା େସ ଜଗତକୁ େଦାଷୀ କରି ବିଶାସାନୁଯାୟୀ

ଧାମକତାର ଅଧକାରୀ େହେଲ। 8 ବିଶାସ ଦାରା ଅବହାମ ଆହାନ ପାପ

ହୁଅେନ, େଯଉଁ େଦଶ େସ ଅଧକାରସରୂେପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥେଲ, ଆ ାବହ

େହାଇ େସଠାକୁ ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି, େସ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନି, ତାହା ନ

ଜାଣି ସୁଦା ବାହାରିଗେଲ। 9 ବିଶାସ ଦାରା େସ ବିେଦଶୀ ସରୂେପ ପତି ାତ

େଦଶେର ପବାସୀ େହାଇ ପତି ାର ସହାଧକାରୀ ଇ ହାକ ଓ ଯାକୁବଙ

ସହିତ ତମୁେର ବାସ କେଲ; 10 କାରଣ େଯଉଁ ନଗର ଭତିମୂଳବିଶିଷ,

ପୁଣି, ଯାହାର ଶିଳୀ ଓ ନିମାତା ସୟଂ ଈଶର, ଅବହାମ ତହର ଅେପକାେର

ଥେଲ। 11 ବିଶାସ ଦାରା ସାରା ନିେଜ ମ ପତି ାକାରୀଙୁ ବିଶସ ାନ

କରି ଗତବୟସା େହେଲ େହଁ ଗଭଧାରଣ କରିବାକୁ ଶକି ପାପ େହେଲ; 12

ଏେହତୁରୁ ମ ମୃତକଳ ଜେଣ ବ କିଙଠାରୁ ଆକାଶର ନକତଗଣ ପରି

ଅସଂଖ ଓ ସମୁଦତୀରସ ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ ଏକ ଜାତି ଉତନ େହଲା।

13 ଏସମେସ ବିଶାସେର ପାଣତ ାଗ କେଲ; େସମାେନ ପତି ାତ ଫଳପାପ

େହେଲ ନାହ, ମାତ ଦୂରରୁ ତାହା େଦଖ ଅଭନନନ କେଲ ଏବଂ ପୃଥବୀେର

ଆପଣାମାନଙୁ ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ େବାଲ ସୀକାର କେଲ। 14 କାରଣ

େଯଉଁମାେନ ଏହିପରି କଥା କହନି, େସମାେନ େଯ ନିଜର େଗାଟିଏ େଦଶ
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ଅେନଷଣ କରୁଅଛନି, ଏହା ପକାଶ କରନି। 15 ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶରୁ

େସମାେନ ବାହାରି ଆସିଥେଲ, ଯଦି ପକୃତେର େସହି େଦଶକୁ ସରଣ

କରିଥାଆେନ, ତାହାେହେଲ େସମାନଙର ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ସୁେଯାଗ ଥଲା। 16

କିନୁ େସମାେନ େଗାଟିଏ ଉତୃଷତର, ଅଥା , ସଗୀୟ େଦଶର ଆକାଂକା

କରୁଥେଲ; ଏେହତୁ ଈଶର େସମାନଙ ଈଶର େବାଲ ଖ ାତ େହବାକୁ

େସମାନଙ ସମନେର ଲଜିତ ନୁହଁନି, କାରଣ େସ େସମାନଙ ନିମେନ େଗାଟିଏ

ନଗର ପସୁତ କରିଅଛନି। 17 ବିଶାସ ଦାରା ଅବହାମ ପରୀକିତ େହାଇ

ଇ ହାକଙୁ ଉତଗ କେଲ, ହଁ, େଯଉଁ ବ କି ପତି ାସମୂହ ପାପ େହାଇଥେଲ,

ଯାହାଙୁ କୁହାଯାଇଥଲା େଯ, 18ଇ ହାକଙଠାରୁ ତୁମର ବଂଶ ଖ ାତ େହବ,

େସହି ବ କି ଆପଣାର ଅଦିତୀୟ ପୁତଙୁ ଉତଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥେଲ, 19

କାରଣ ଈଶର େଯ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ସୁଦା ଉତାପନ କରିବାକୁ ସମଥ,

ଆକରିକ ଭାେବ, େସ ମ ତାହାଙୁ ଦୃଷାନଭାେବ ମୃତୁ ରୁ େଫରି ପାଇେଲ।

20 ବିଶାସ ଦାରା ଇ ହାକ ଭବିଷ ତ ବିଷୟେର ମ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗଙୁ

ଆଶୀବାଦ କେଲ। 21 ବିଶାସ ଦାରା ଯାକୁବ ମୃତୁ ସମୟେର େଯାେଷଫଙର

ପେତ କ ପୁତଙୁ ଆଶୀବାଦ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଯଷିର ଅଗଭାଗେର

ଆଉଜିପଡ଼ି ପଣାମ କେଲ। 22 ବିଶାସ ଦାରା େଯାେଷଫ ମୃତୁ ସମୟେର

ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର ପସାନ ବିଷୟ ଉେଲଖ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ଅସି

ସମନେର ଆ ା େଦେଲ। 23ବିଶାସ ଦାରା େମାଶାଙ ପିତାମାତା ତାହାଙ ଜନ

େହବା ସମୟେର ତାହାଙୁ େଗାଟିଏ ସୁନର ପିଲା େବାଲ େଦଖ ରାଜା ାକୁ

ଭୟ ନ କରି ତିନି ମାସ ପଯ ନ ତାହାଙୁ େଗାପନେର ରଖେଲ। 24 ବିଶାସ

ଦାରା େମାଶା ବୟସପାପ େହଲା ଉତାେର ଫାେରାଙର କନ ାଙ ପୁତ େବାଲ

ଖ ାତ େହବାକୁ ନାସି କେଲ; 25ପାପର କଣିକ ସୁଖେଭାଗ ଅେପକା ଈଶରଙ

େଲାକମାନଙ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ େସ ପସନ କେଲ, 26

ପୁଣି, ମିସରର ସମସ ଧନ ଅେପକା ଖୀଷଙ ନିନାର ସହଭାଗୀ େହବା

େଶଷତର ଧନ େବାଲ ମେନ କେଲ, କାରଣ େସ ଭାବି ପୁରସାର ଦାନ ପତି

ଦୃଷିପାତ କେଲ। 27 ବିଶାସ ଦାରା େସ ରାଜାଙ େକାଧକୁ ଭୟ ନ କରି ମିସର

ପରିତ ାଗ କେଲ, େଯଣୁ େଯ ଅଦୃଶ , ତାହାଙୁ ଦଶନ କଲା ପରି ସୁସିର

ରହିେଲ। 28 ବିଶାସ ଦାରା େସ ନିସାର ପବ ଓ ରକ େସଚନ ବିଧ ପାଳନ

କେଲ, େଯପରି ପଥମଜାତମାନଙର ସଂହାରକ େସମାନଙୁ ସଶ ନ କରନି।
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29ବିଶାସ ଦାରା େସମାେନ ଶୁଷ ଭୂମି ପାର େହଲା ପରି ସୂଫ ସାଗରର ଭତର

େଦଇ ପାର େହେଲ, କିନୁ ମିସରୀୟମାେନ ପାର େହବାକୁ େଚଷା କରିବାକୁ

ଯାଇ ବୁଡ଼ି ମେଲ। 30 ବିଶାସ ଦାରା ଯିରୀେହା ପାଚୀର ସାତ ଦିନ ପଯ ନ

େଘରିଲା ଉତାେର ଭୂମିସା େହଲା। 31 ବିଶାସ ଦାରା ରାହାବ େବଶ ା

ଗୁପଚରମାନଙୁ ଆଶୟ େଦବାରୁ ଅନା ାବହମାନଙ ସହିତ ବିନଷ େହେଲ

ନାହ। 32ଆଉ ଅଧକ କଅଣ କହିବି? ଗିଦିେୟାନ, ବାରକ, ଶାେ ଶା ,

ଯିପହ, ଦାଉଦ, ଶାମୁେୟଲ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ ବିଷୟ ଯଦି ମଁୁ ବଣନା

କେର, େତେବ ସମୟ ଅଣିବ ନାହ; 33 ବିଶାସ ଦାରା େସମାେନ ରାଜ ଗୁଡ଼ିକ

ଜୟ କେଲ, ଧମ ସାଧନ କେଲ, ପତି ାର ଫଳପାପ େହେଲ, ସିଂହମାନଙ

ମୁଖରୁ ବଞିତ େହେଲ, 34 ଅଗିର େତଜ ନିବାରଣ କେଲ, ଖଡଧାରରୁ ରକା

ପାଇେଲ, ଦୁବଳ ସମୟେର ସବଳ େହେଲ, ଯୁଦେର ବିଜୟୀ େହେଲ, ପୁଣି,

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର େସୖନ ମାନଙୁ ବିତାଡ଼ିତ କେଲ। 35 ସୀେଲାକମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନଙୁ ପୁନରୁତାନ ଦାରା ପାପ େହେଲ; ଅନ ମାେନ

ଉତୃଷତର ପୁନରୁତାନ ପାପ େହବା ନିମେନ ଉଦାର ପାଇବାକୁ ଇଚା ନ

କରି ମହାଯନଣା େଭାଗ କେଲ। 36 ଅନ ମାେନ ବିଦୂପ, େକାରଡ଼ା ପହାର,

ହଁ, ବନନ ଓ କାରାବାସ ଦାରା ସୁଦା ପରୀକିତ େହେଲ; 37 େକହି ଅବା

ପସରାଘାତେର ହତ, େକହି ଅବା ନିଯ ାତିତ, େକହି କରତ ଦାରା ଦିଖଣିତ,

ପୁଣି, େକହି ଅବା ଖଡ ଦାରା ନିହତ େହେଲ, େକହି େକହି େମଷ ଓ ଛାଗଳର

ଚମେର ଆଚାଦିତ, ଅଭାବଗସ, କିଷ ଓ ତାଡନାପାପ େହାଇ 38 ପାନର,

ପବତ, ଗୁହା, ପୁଣି, ପୃଥବୀର ଗହର ଭମଣ କେଲ; ଜଗତ େସମାନଙର

େଯାଗ ନ ଥଲା। 39 ବିଶାସ ଦାରା ଏହି ସମେସ ସୁଖ ାତି ଲାଭ କରି ସୁଦା

ପତି ାର ଫଳପାପ େହେଲ ନାହ, 40 େଯଣୁ ଈଶର ଆମମାନଙ ନିମେନ

ଉତୃଷତର ବିଷୟ ପସୁତ କରି ରଖଥେଲ, େଯପରି େସମାେନ ଆମମାନଙ

ବିନା ସିଦ ଲାଭ ନ କରନି।

12ଅତଏବ, ଏେଡ଼ ବୃହ େମଘ ତୁଲ ସାକୀମାନଙ ଦାରା େବଷିତ

େହବାରୁ ଆସ, ଆେମମାେନ ପେତ କ ଭାର ଓ ସହଜେର େବଷନକାରୀ

ପାପ ପରିତ ାଗ କରି ବିଶାସର େନତା ଓ ସିଦଦାତା ଯୀଶୁଙୁ ଲକ କରି

େଧୖଯ ସହକାେର ଆମମାନଙ ଗନବ ପଥେର ଧାବମାନ େହଉ। 2 େସ

ଆପଣା ସମୁଖସ ଆନନ ନିମେନ ଅପମାନକୁ ସହ କେଲ ଏବଂ େଧୖଯ ସହ
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କୁଶୀୟ ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ, ପୁଣି, ଈଶରଙ ସିଂହାସନର ଦକିଣ ପାଶେର

ଉପବିଷ େହାଇଅଛନି। 3 ତୁେମମାେନ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା ମନେର

ଶାନକାନ ନ ହୁଅ; ଏଥପାଇଁ େଯ ପାପୀମାନଙଠାରୁ ଆପଣା ବିରୁଦେର

ଏେଡ଼ ପତିକୂଳାଚରଣ ସହ କେଲ, ତାହାଙ ବିଷୟ ବିେବଚନା କର। 4

ତୁେମମାେନ ପାପ ବିରୁଦେର ଯୁଦ କରି ଏଯାଏଁ ରକବ ୟ ପଯ ନ ପତିେରାଧ

କରି ନାହଁ, 5ଆଉ ପୁତମାନଙ ପରି ତୁମମାନଙ ପତି ଉକ ଏହି ଉତାହବାକ

ଭୁଲଅଛ, “େହ େମାହର ପୁତ, ପଭୁଙ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ାନ କର ନାହ, କିମା

ତାହାଙ ଦାରା ଅନୁେଯାଗ ପାପ େହେଲ କାନ ହୁଅ ନାହ; 6 କାରଣ ପଭୁ

ଯାହାକୁ େପମ କରନି, ତାହାକୁ ଶାସନ କରନି, ପୁଣି, େଯଉଁ ପୁତକୁ େସ ଗହଣ

କରନି, ତାହାକୁ ପହାର କରନି।” 7ଶାସନ ଉେଦଶ େର ତ ତୁେମମାେନ

େକଶ ସହ କରୁଅଛ ଈଶର ତୁମମାନଙ ସହିତ ପୁତ ତୁଲ ବ ବହାର

କରୁଅଛନି, କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନି, ଏପରି ପୁତ କିଏ ଅଛି?

8 କିନୁ େଯଉଁ ଶାସନର ସମେସ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁେମମାେନ େସଥର ଅଂଶୀ

ନୁହଁ, େତେବ ତୁେମମାେନ ପୁତ ନ େହାଇ ଜାରଜ ଅଟ। 9ଆହୁରି ମ ,

ଆମମାନଙ ଶାସନକାରୀ ଆମମାନଙ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙୁ ଆେମମାେନ

ସମାଦର କଲୁ, େତେବ ଆତାମାନଙ ପିତାଙର ବରଂ େକେତ ଅଧକ ରୂେପ

ବଶୀଭୂତ େହାଇ ଜୀବନ ପାପ ନ େହବୁ? 10 କାରଣ େସମାନଙୁ େଯପରି

ବିହିତ େବାଧ େହଲା, ତଦନୁସାେର େସମାେନ ଅଳ ଦିନ ନିମେନ ଆମମାନଙୁ

ଶାସନ କେଲ; କିନୁ ଆେମମାେନ େଯପରି ତାହାଙ ପବିତତାର ସହଭାଗୀ

େହଉ, ଏଥପାଇଁ େସ ଆମମାନଙ ମଙଳ ନିମେନ ଶାସନ କରନି। 11 ଶାସନ

ବତମାନ ଆନନଜନକ େବାଧ ନ େହାଇ ଦୁଃଖଜନକ େବାଧ ହୁଏ ତଥାପି

େଯଉଁମାେନ ତଦାରା ଶିକା ପାପ କରିଅଛନି, ତାହା ପେର େସମାନଙୁ ଶାନିର

ଫଳ ସରୂପ ଧାମକତା ପଦାନ କେର। 12 ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ ଦୁବଳ ହସ

ଓ ଅବଶ ଜାନୁ ସବଳ କର, 13 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ପାଦ ନିମେନ ସଳଖ

ପଥ ପସୁତ କର େଯପରି ଯାହା ଖଞ, ତାହା ଅଧକ ବିକୃତ ନ େହାଇ ବରଂ

ସୁସ ହୁଏ। 14 ସମସଙ ସହିତ ଶାନିେର ରହିବାକୁ େଚଷା କର, ପୁଣି, େଯଉଁ

ପବିତତା ବିନା େକହି ପଭୁଙ ଦଶନ ପାଇବ ନାହ, େସଥର ଅନୁସରଣ କର,

15କାେଳ େକହି ଈଶରଙ ଅନୁଗହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା େକୗଣସି ତିକତାର

ମୂଳ ଅଙୁରିତ େହାଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମମାନଙର ଅନିଷ କେର, ଆଉ ତଦାରା
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ଅେନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନି; 16 କିଅବା େକହି ପାରଦାରିକ, ବା ଥରକର

ଖାଦ ନିମେନ ଆପଣା େଜ ଷାଧକାର ବିକୟକାରୀ େଯ ଏେଷୗ, ତାହା ପରି

ବିଧମାଚାରୀ ହୁଏ, ଏହି ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ। 17 ତୁେମମାେନ ତ ଜାଣ

େଯ, ପେର େସ ଆଶୀବାଦର ଅଧକାରୀ େହବା ନିମେନ ଇଚା କେଲ ସୁଦା

ଅଗାହ େହଲା, ପୁଣି, ଅନୁତାପ କରିବା ନିମେନ ଅଶୁପାତ ସହ ଯତେର

େଚଷା କେଲ େହଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁେଯାଗ ପାଇଲା ନାହ। 18

କାରଣ ତୁେମମାେନ ସୃଶ ପବତ ଓ ପଜଳିତ ଅଗି ନିକଟକୁ ପୁଣି, ନିବିଡ଼

େମଘ, ଅନକାର, ଝଡ଼, 19 ତୂରୀଧନୀ ଓ ବାକ ର ଶବ ନିକଟକୁ ଆସି ନାହଁ,

େଶାତାମାେନ େସହି ଶବ ଶୁଣି େଯପରି େସମାନଙୁ ଆଉ େକୗଣସି ବାକ

କୁହା ନ ଯାଏ, ଏହା ନିେବଦନ କରିଥେଲ; 20 “େଯଣୁ େକୗଣସି ପଶୁ ସୁଦା

ଯଦି େସହି ପବତ ସଶ କେର, େତେବ େସ ପସରାଘାତେର ହତ େହବ”, ଏହି

େଯଉଁ ଆ ା ଦିଆଯାଇଥଲା, ତାହା େସମାେନ ସହ କରିପାରିେଲ ନାହ;

21 ଆଉ େସହି ଦୃଶ ଏପରି ଭୟଙର ଥଲା େଯ, େମାଶା ହ କହିେଲ,

“ମଁୁ ଅତ ନ ଭୀତ ଓ କମିତ େହଉଅଛି।” 22 କିନୁ ତୁେମମାେନ ସିେୟାନ

ପବତ ଓ ଜୀବନ ଈଶରଙ ନଗର, ଅଥା , ସଗୀୟ ଯିରୂଶାଲମ, ଅସଂଖ

ଦୂତବାହିନୀଙ ମେହାତବ, 23 ସଗେର ଲଖତ ପଥମଜାତମାନଙର ମଣଳୀ,

ସମସଙ ବିଚାରକତା ଈଶର, ସିଦିପାପ ଧାମକମାନଙ ଆତାଗଣ, 24 ନୂତନ

ନିୟମର ମ ସ ଯୀଶୁ, ପୁଣି, େଯଉଁ େସଚନର ରକ େହବଲଙ ରକ ଅେପକା

ଉତୃଷତର ବାକ କେହ, ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ। 25ସାବଧାନ, େଯ ବାକ

କହୁଅଛନି, ତାହାଙୁ ଅଗାହ କର ନାହ, କାରଣ େଯଉଁ େମାଶା ପୃଥବୀେର

ଆେଦଶ େଦେଲ, ତାହାଙୁ ଅଗାହ କରିବାରୁ ଇସାଏଲର େଲାକମାେନ ଯଦି

ରକା ପାଇେଲ ନାହ, େତେବ େଯ ସଗରୁ ଆେଦଶ େଦଉଅଛନି, ତାହାଙଠାରୁ

ବିମୁଖ େହେଲ ଆେମମାେନ ମ େଯ ରକା ପାଇବା ନାହ, ଏହା େଯ ଅଧକ

ସୁନିଶିତ! 26 େସେତେବେଳ ଈଶରଙ ସର ପୃଥବୀକୁ ଟଳମଳ କଲା, କିନୁ

ଏେବ େସ ପତି ା କରି କହିଅଛନି, “ପୁନବାର ଆେମ େଯ େକବଳ ପୃଥବୀକୁ

କମାଇବା, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଆକାଶକୁ ମ କମାଇବା।” 27 ପୁନବାର

େବାଲ କହିବା ଦାରା ଏହା ବୁଝାଯାଏ େଯ, ଅଟଳ ବିଷୟସବୁ ରହିବା ନିମେନ

ଟଳମଳ ବିଷୟ, ଅଥା , ସୃଷ ବିଷୟସବୁର ପରିବତନ େହବ। 28 ଅତଏବ,

ଅଟଳ ରାଜ ପାପ େହବାରୁ ଆସ, ଆେମମାେନ କୃତ େହାଇ ଭୟ ଓ
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ଭକି ସହକାେର ଈଶରଙ ସେନାଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ। 29 କାରଣ

ଆମମାନଙର ଈଶର ଗାସକାରୀ ଅଗି ସରୂପ।

13ବିଶାସୀମାନଙ ମ େର େପମ ସିର େହାଇ ରହିଥାଉ। 2ଆତିଥ ସତାର

ନ ପାେସାର, େଯଣୁ ତଦାରା େକହି େକହି ଅ ାତସାରେର ଦୂତମାନଙୁ ଆତିଥ

କରିଅଛନି। 3ଆପଣାମାନଙୁ ବନୀମାନଙ ସହବନୀ ସରୂେପ ାନ କରି ପୁଣି,

ନିେଜ େଦହଧାରୀ ଅଟ େବାଲ ଜାଣି େକଶେଭାଗ କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ

ସରଣ କର। 4 ବିବାହ ସମସଙ ମ େର ଆଦରଣୀୟ େହଉ ଓ ତାହାର

ଶଯ ା ଶୁଚି ଥାଉ, କାରଣ ଈଶର ପାରଦାରିକ ଓ ବ ଭଚାରୀମାନଙ ବିଚାର

କରିେବ। 5ଆଚାରବ ବହାରେର ଧନେଲାଭ ଶୂନ ହୁଅ, ତୁମମାନଙର

ଯାହା କିଛି ଅଛି, େସଥେର ସନୁଷ ଥାଅ, କାରଣ େସ ନିେଜ କହିଅଛନି,

“ଆେମ ତୁମକୁ େକେବ େହଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହ, ଆେମ ତୁମକୁ େକେବ େହଁ

ପରିତ ାଗ କରିବା ନାହ।” 6 ଅତଏବ ଆେମମାେନ ସାହସପୂବକ କହି

ପାରୁ, “ପଭୁ େମାହର ସହାୟ, ମଁୁ ଭୟ କରିବି ନାହ। ମନୁଷ େମାହର

କଅଣ କରିବ?” 7 େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଈଶରଙ ବାକ କହିଥେଲ,

ତୁମମାନଙ ଏପରି େନତାମାନଙୁ ସରଣ କର; େସମାନଙ ଜୀବନଯାତାର

େଶଷ ଗତି ପତି ଦୃଷି ରଖ େସମାନଙ ବିଶାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। 8ଯୀଶୁ

ଖୀଷ କାଲ, ଆଜି ଓ ଅନନକାଳ ସମାନ ଅଟନି। (aiōn g165) 9 ବିବିଧ ଓ

ବିପରୀତ ପକାର ଶିକାେର ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ, କାରଣ ଖାଦ ପଦାଥ ଦାରା

ନୁେହଁ, ମାତ ଅନୁଗହ ଦାରା ହୃଦୟ ସିରୀକୃତ େହବା ଭଲ; େଯଉଁମାେନ

ଖାଦ ଦବ ପଥା ପାଳନ କରନି, େସମାନଙର କିଛି ଲାଭ େହବ ନାହ। 10

େଯଉଁ େବଦିର ସାମଗୀ ତମୁର ଉପାସକମାନଙର େଭାଜନ କରିବା ନିମେନ

ଅଧକାର ନାହ, ଆମମାନଙର ଏପରି ଏକ େବଦି ଅଛି। 11କାରଣ େଯଉଁ ସବୁ

ପଶୁର ରକ ପାପାଥକ ବଳି ସରୂେପ ମହାଯାଜକଙ ଦାରା ମହାପବିତ ସାନକୁ

ଅଣାଯାଏ, େସହିସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣୀର ବାହାେର ଦଗ ହୁଏ। 12

ଏଥସକାେଶ ଯୀଶୁ ମ ଆପଣା ରକ ଦାରା େଯପରି େଲାକଙୁ ପବିତ କରନି,

ଏଥପାଇଁ ନଗର ଦାରର ବାହାେର ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ। 13 ଅତଏବ, ଆସ,

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ପରି ନିନା ସହ କରି ଛାଉଣୀର ବାହାେର ତାହାଙ

ନିକଟକୁ ଯାଉ। 14 କାରଣ ଏଠାେର ଆମମାନଙର ଚିରସାୟୀ ନଗର ନାହ,

କିନୁ ଆେମମାେନ ଭବିଷ ତେର ଚିରସାୟୀ ନଗରର ଅେନଷଣ କରୁଅଛୁ। 15
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ଏଣୁ ଆସ, ତାହାଙ ଦାରା ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ଉେଦଶ େର ପଶଂସାରୂପ

ବଳି, ଅଥା ତାହାଙ ନାମ ସୀକାରକାରୀ ଓଷାଧରର ଫଳ ନିତ ଉତଗ

କରୁ। 16 ପେରାପକାର ଓ ଦାନ କରିବାକୁ ପାେସାର ନାହ, କାରଣ ଏହିପରି

ବଳିେର ଈଶରଙର ପରମ ସେନାଷ। 17 ତୁମମାନଙ େନତାମାନଙର ବା

େହାଇ େସମାନଙର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ େଯଉଁମାନଙୁ ନିକାଶ େଦବାକୁ

େହବ, େସମାନଙ ସଦୃଶ େସମାେନ ତୁମମାନଙ ଆତା ସମନେର ପହରୀକମ

କରନି, େଯପରି େସମାେନ ତାହା ଦୁଃଖେର ନ କରି ଆନନେର କରିପାରନି;

ଦୁଃଖେର କେଲ, ତୁମମାନଙର କିଛି ଲାଭ ନାହ। 18ଆମମାନଙ ନିମେନ

ପାଥନା କର, କାରଣ ଆମମାନଙର ବିଶାସ େଯ, ଆମମାନଙର ସୁବିେବକ

ଅଛି, େଯଣୁ ସମସ ବିଷୟେର ସଦାଚରଣ କରିବାକୁ ଆେମମାେନ ଇଚା

କରୁଅଛୁ। 19 ଆଉ ମଁୁ େଯପରି ଶୀଘ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଉପସିତ

େହାଇପାରିବି, ଏଥନିମେନ ପାଥନା କରିବାକୁ ତୁମମାନଙୁ ବିେଶଷ ଭାବେର

ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି। 20 େଯଉଁ ଶାନିଦାତା ଈଶର ଅନନକାଳସାୟୀ ନିୟମର

ରକ େହତୁ ପଧାନ େମଷପାଳକ, ଅଥା , ଆମମାନଙର ପଭୁ ଯୀଶୁଙୁ

ମୃତମାନଙ ମ ରୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ; (aiōnios g166) 21 ତାହାଙ ଦୃଷିେର

ଯାହା ସେନାଷଜନକ, ତାହା େସ ଆମମାନଙ ଅନରେର ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା

ସମନ କରି ତାହାଙ ଇଚା ସାଧନ କରିବାକୁ ତୁମମାନଙୁ ପେତ କ ସତମେର

ସିଦ କରନୁ। ଯୁେଗ ଯୁେଗ େଗୗରବ ତାହାଙର। ଆେମ । (aiōn g165) 22

େହ ଭାଇମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏହି ଉପେଦଶ ସହ

କର, େଯଣୁ ମଁୁ ସଂେକପେର ତୁମମାନଙୁ େଲଖଅଛି। 23ଆମମାନଙର

ଭାତା ତୀମଥ ମୁକ େହାଇ ଯଦି େସ ଶୀଘ ଆସନି, େତେବ ତାହାଙ ସଙେର

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ସହିତ ସାକାତ କରିବାକୁ ଆସିବି। 24 ତୁମମାନଙର ସମସ

େନତା ଓ ସାଧୁସମସଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ। େଯଉଁମାେନ ଇତାଲଆ େଦଶରୁ

ଆସିଅଛନି, େସମାେନ ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 25 ଅନୁଗହ

ତୁମ ସମସଙ ସହବତୀ େହଉ।
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ଯାକୁବ
1ଈଶରଙ ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାସ ଯାକୁବର ଛିନଭନ ଦାଦଶ େଗାଷୀଙୁ

ନମସାର। 2 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ େଯେତେବେଳ ନାନା

ପକାର ପରୀକାେର ପରୀକିତ ହୁଅ, 3 େସେତେବେଳ ତାହା ବିେଶଷ ଆନନର

ବିଷୟ େବାଲ ମେନ କର; ପରୀକାସିଦ ବିଶାସ େଯ ସହିଷୁତା ଉତନ କେର,

ଏହା ତ ଜାଣିଅଛ। 4ଆଉ, ତୁେମମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ବିଷୟେର ଊଣା

ନ ପଡ଼ି ସିଦ ଓ ସମୂଣ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ ସହିଷୁତା ସମୂଣ ରୂେପ କାଯ ସାଧନ

କରୁ। 5 କିନୁ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େଯେବ କାହାରି ାନର ଅଭାବ ଥାଏ,

େତେବ େଯଉଁ ଈଶର େଦାଷ ନ ଧରି ମୁକ ହସେର ସମସଙୁ ଦାନ କରନି,

ତାହାଙ ଛାମୁେର େସ ପାଥନା କରୁ, େସଥେର ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। 6 କିନୁ େସ

କିଛିମାତ ସେନହ ନ କରି ବିଶାସ ସହ ପାଥନା କରୁ, କାରଣ େଯ ସେନହ

କେର, େସ ବାୟୁେର ଇତଃସତଃ ଚାଳିତ ସମୁଦର ତରଙ ସଦୃଶ। 7 େସପରି

େଲାକ ପଭୁଙଠାରୁ କିଛି ପାଇବ େବାଲ ମେନ ନ କରୁ; 8 େସ ତ ଦିମନା

େଲାକ, ଆପଣାର ସମସ ଗତିେର ଅସିର। 9 ଦୀନ ଅବସାର ଭାତା ଆପଣାର

ଉନତ ଅବସାେର ଦପ କରୁ, 10 ଧନୀ ଆପଣା ଦୀନାବସାେର ଦପ କରୁ,

କାରଣ ଘାସର ଫୁଲ ପରି େସ ଝଡ଼ିପଡ଼ିବ। 11 େଯଣୁ ସୂଯ ସତାପେର

ଉଦୟ ହୁଅେନ, ଘାସ େଯପରି ଶୁଖଯାଏ ଓ ତାହାର ଫୁଲ ଝଡ଼ିପେଡ଼ ପୁଣି,

ତାହାର ରୂପର େସୗନଯ ନାଶ ହୁଏ, େସହିପରି ଧନୀ େଲାକ ହ ଆପଣାର

ସବୁ ଗତିେର ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ। 12 େଯଉଁ େଲାକ ପରୀକା ସହ କେର, େସ

ଧନ , କାରଣ ପଭୁ ଆପଣା େପମ କରୁଥବା େଲାକମାନଙୁ େଯଉଁ ଜୀବନରୂପ

ମୁକୁଟ େଦବାକୁ ପତି ା କରିଅଛନି, ପରୀକାସିଦ େହଲା ଉତାେର େସହି

େଲାକ େସହି ମୁକୁଟ ପାପ କରିବ। 13 େକହି ପରୀକିତ େହେଲ, େମାହର

ଏହି ପରୀକା ଈଶରଙ ଆଡ଼ୁ େହଉଅଛି େବାଲ ନ କହୁ, କାରଣ ଈଶର

ମନେର ପରୀକିତ େହାଇପାରନି ନାହ, ଆଉ େସ ନିେଜ କାହାକୁ ପରୀକା

କରନି ନାହ। 14କିନୁ ପେତ କ େଲାକ ଆପଣା କାମନା ଦାରା ଆକଷତ

ଓ ପବଞିତ େହାଇ ପରୀକିତ ହୁଏ; 15 ତାହା ପେର କାମନା ଗଭଧାରଣ

କରି ପାପ ପସବ କେର, ପୁଣି, ପାପ ପୂଣମାତାେର ବୃଦି ପାଇ ମୃତୁ କୁ ଜନ

ଦିଏ। 16 େହ େମାହର ପିୟ ଭାଇମାେନ, ଭାନ ହୁଅ ନାହ। 17 ସମସ ଉତମ

ଦାନ ଓ ସମସ ସିଦ ବର ଊଦରୁ, ଅଥା , େଜ ାତିଃଗଣର ପିତାଙଠାରୁ
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ଆେସ, ଯାହାଙଠାେର େକୗଣସି ପରିବତନ ବା େଲଶମାତ ବିକାର ନାହ।

18ଆେମମାେନ େଯପରି ତାହାଙ ସୃଷ ବିଷୟମାନଙ ମ ରୁ ଏକପକାର

ପଥମ ଫଳ ସରୂପ େହଉ, ଏଥନିମେନ େସ ଆପଣା ଇଚାନୁସାେର ସତ

ବାକ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ଜନ େଦେଲ। 19 େହ େମାହର ପିୟ ଭାଇମାେନ,

ତୁେମମାେନ ଏହା ାତ ଅଛ। ପେତ କ ଜଣ ଶୁଣିବାେର ତତର, କହିବାେର

ଧୀର ପୁଣି, େକାଧ କରିବାେର ଧୀର େହଉ, 20 କାରଣ ମନୁଷ ର େକାଧ

ଈଶରଙ ଗାହ ଧାମକତା ସାଧନ କେର ନାହ। 21 ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ

ସମସ ଅଶୁଚିତା ଓ ସବୁପକାର ଦୁଷତା ପରିତ ାଗ କରି େଯଉଁ େରାପିତ

ବାକ ତୁମମାନଙ ଆତାକୁ ପରିତାଣ କରିବା ନିମେନ ସମଥ, ତାହା ନମ

ଭାବେର ଗହଣ କର। 22 କିନୁ େଶାତାମାତ େହାଇ ଆପଣାମାନଙୁ ପବଞନା

ନ କରି ବାକ ର କମକାରୀ ହୁଅ। 23 କାରଣ ଯଦି େକହି ବାକ ର କମକାରୀ

ନ େହାଇ େଶାତାମାତ ହୁଏ, େତେବ େସ ଦପଣେର ଆପଣା ସାଭାବିକ

ମୁଖ ଦଶନ କରୁଥବା ମନୁଷ ର ତୁଲ , 24 େଯଣୁ େସ ଆପଣାକୁ େଦଖଲା

ଉତାେର ଚାଲଯାଇ, େସ କି ପକାର େଲାକ, ତାହା େସହିକଣି ଭୁଲଯାଏ। 25

କିନୁ େଯ ସିଦ, ଅଥା , ସାଧୀନତାର ବ ବସା ପତି ନିରୀକଣ କରି େସଥେର

ନିବିଷ ଥାଏ, ପୁଣି, ବିସରଣକାରୀ େଶାତାମାତ ନ େହାଇ ବରଂ କାଯ କାରୀ

ହୁଏ, େସ ଆପଣା କାଯ େର ଧନ । 26 ଯଦି େକହି ଆପଣାକୁ ଧମପରାୟଣ

େବାଲ ମେନ କେର, ଆଉ ଆପଣା ଜିହାକୁ ବଶୀଭୂତ ନ କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ

ପବଞନା କେର, ତାହାର ଧମପରାୟଣତା ବୃଥା। 27 ଅନାଥ ଓ ବିଧବାମାନଙୁ

େସମାନଙ ଦୁଃଖାବସାେର ସଂେଖାଳିବା ପୁଣି, ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷଳଙ

ରୂେପ ରକା କରିବା, ଏହା ଆମମାନଙ ଈଶର ଓ ପିତାଙ ଛାମୁେର ବିଶୁଦ ଓ

ନିମଳ ଧମପରାୟଣତା ଅେଟ।

2 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଆମମାନଙ େଗୗରବମୟ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙଠାେର ବିଶାସ କରିବାରୁ ମନୁଷ ର ମୁଖାେପକା କର ନାହ। 2 କାରଣ

ଯଦି ସୁବଣ ମୁଦିକା ଓ ଚାକଚକ ବସ ପରିଧାନ କରି େକୗଣସି େଲାକ

ତୁମମାନଙ ସଭାକୁ ଆେସ, ପୁଣି, ଜେଣ ଦରିଦ େଲାକ ମଳିନ ବସ ପରିଧାନ

କରି ଆେସ, 3 ଆଉ, ତୁେମମାେନ ଚାକଚକ ବସ ପରିଧାନ କରିଥବା

େଲାକକୁ ମଯ ାଦା କରି କୁହ, ଏଠାେର ଉତମ ସାନେର ବସନୁ, ଆଉ ଦରିଦ

େଲାକକୁ କୁହ, େସଠାେର ଠିଆ ହୁଅ, 4 କିମା େମାହର େଗାଡ଼ ତେଳ ବସ,
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ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ କଅଣ ଆପଣା ଆପଣା ମ େର େଭଦାେଭଦ ରଖ

ବିପରୀତ ବ ବହାର ଏବଂ ମନ ଭାବେର ବିଚାର କରୁ ନାହଁ? 5 େହ େମାହର

ପିୟ ଭାଇମାେନ, ଶୁଣ, ଈଶର କଅଣ ଏହି ଜଗତର ଦୃଷିେର ଦରିଦମାନଙୁ

ବିଶାସରୂପ ଧନେର ଧନୀ େହବା ପାଇଁ, ପୁଣି, ଆପଣା େପମକାରୀମାନଙୁ

େଯଉଁ ରାଜ େଦବାକୁ ପତି ା କରିଅଛନି, େସଥର ଅଧକାରୀ େହବା ପାଇଁ

ମେନାନୀତ କରି ନାହାନି? 6 କିନୁ ତୁେମମାେନ ଦରିଦକୁ ହତାଦର କରିଅଛ।

ଧନୀମାେନ କଅଣ ତୁମମାନଙ ପତି ଉପଦବ କରନି ନାହ ଏବଂ ତୁମମାନଙୁ

ବିଚାରସାନକୁ ଟାଣିନିଅନି ନାହ? 7 େଯଉଁ ମହତ ନାମେର ତୁେମମାେନ

ଖ ାତ େସମାେନ କଅଣ େସହି ନାମର ନିନା କରନି ନାହ? 8 ତୁେମ ଆପଣା

ପତିବାସୀକୁ ଆତତୁଲ େପମ କର, ଶାସର ଏହି ରାଜକୀୟ ବ ବସା ଯଦି

ପକୃତେର ପାଳନ କର, 9 ତାହାେହେଲ ଭଲ କରିଥାଅ; କିନୁ ଯଦି ମନୁଷ ର

ମୁଖାେପକା କର, ତାହାେହେଲ ପାପ କରୁଅଛ, ପୁଣି, େସହି ବ ବସା ଦାରା

େଦାଷୀ େବାଲ ପମାଣିତ େହାଇଥାଅ। 10 କାରଣ େଯ େକହି ସମସ ବ ବସା

ପାଳନ କରି େକବଳ େଗାଟିକ ବିଷୟେର ଝୁଣିପେଡ଼, େତେବ େସ ସମସ

ବ ବସା ଲଙନ େଦାଷେର ଦଣନୀୟ ହୁଏ। 11 େଯଣୁ େଯ ବ ଭଚାର କର

ନାହ େବାଲ କହିଥେଲ, େସ ନରହତ ା କର ନାହ େବାଲ ମ କହିଥେଲ,

ଏଣୁ ତୁେମ ଯଦି ବ ଭଚାର ନ କରି ନରହତ ା କର, େତେବ ବ ବସା

ଲଙନକାରୀ େହାଇଅଛ। 12 ସାଧୀନତାର ବ ବସା ଦାରା େଯ ତୁେମମାେନ

ବିଚାରିତ େହବ, ଏହା ଜାଣି େସହି ପକାର କଥା କୁହ ଓ କାଯ କର। 13

କାରଣ େଯ ଦୟା କେର ନାହ, େସ ନିଦୟ ରୂେପ ବିଚାରିତ େହବ, ଦୟା

ବିଚାର ଉପେର ଜୟଧନି କେର। 14 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଯଦି େକହି

େମାହର ବିଶାସ ଅଛି େବାଲ କୁେହ, କିନୁ ତାହାର କମ ନ ଥାଏ, େତେବ

େସଥେର କି ଲାଭ? ଏପରି ବିଶାସ କଅଣ ତାହାର ପରିତାଣ କରିପାେର? 15

ଯଦି ଜେଣ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ, ବସ ଓ େଦୖନିକ ଖାଦ ହୀନ ହୁଏ, 16ଆଉ

ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି ତାହାକୁ ଶରୀରର ପେୟାଜନୀୟ ଦବ କିଛି ହ

ନ େଦଇ କୁେହ, ଉଷ ଓ ତୃପ େହାଇ କୁଶଳେର ଯାଅ, େତେବ େସଥେର

କି ଲାଭ? 17 େସହିପରି ମ ବିଶାସ, କମ ବିନା ନିେଜ ମୃତ। 18 କିନୁ

େକହି ଅବା କହିବ, ତୁମର ବିଶାସ ଅଛି, ପୁଣି, େମାହର କମ ଅଛି; କମ

ବିନା ତୁମର ବିଶାସ େମାେତ େଦଖାଅ, ଆଉ ମଁୁ କମ ଦାରା ତୁମକୁ େମାହର
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ବିଶାସ େଦଖାଇବି। 19 ଈଶର େଯ ଏକମାତ, ଏହା ତୁେମ ବିଶାସ କରୁଅଛ;

ଭଲ କଥା, ଭୂତମାେନ ମ ବିଶାସ କରି ଥରହର ହୁଅନି। 20 କିନୁ େହ

ନିେବାଧ ମନୁଷ , କମ ବିନା ବିଶାସ େଯ ନିଷଳ, ଏହା କଅଣ ଜାଣିବାକୁ

ଇଚା କରୁଅଛ? 21ଆମମାନଙ ପିତା ଅବହାମ େବଦି ଉପେର ଆପଣା ପୁତ

ଇ ହାକଙୁ ଉତଗ କରିବା େବେଳ କଅଣ କମ ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ େହାଇ

ନ ଥେଲ? 22 ତୁେମ େଦଖୁଅଛ େଯ, ବିଶାସ ତାହାଙ କମର ସହକାରୀ

ଥଲା, ଆଉ କମ ଦାରା ବିଶାସ ସିଦ େହଲା; 23 େସଥେର ଶାସର ଏହି

ବାକ ସଫଳ େହଲା, ଅବହାମ ଈଶରଙଠାେର ବିଶାସ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ

ପକେର ତାହା ଧାମକତା େବାଲ ଗଣିତ େହଲା, ପୁଣି, େସ ଈଶରଙ ମିତ

େବାଲ ଖ ାତ େହେଲ। 24 େକବଳ ବିଶାସ ଦାରା ମନୁଷ ଧାମକ ଗଣିତ ନ

େହାଇ କମ ଦାରା େଯ ଧାମକ ଗଣିତ ହୁଏ, ଏହା ତୁେମମାେନ େଦଖୁଅଛ। 25

େସହି ପକାେର ମ ରାହାବ େବଶ ା ଗୁପଚରମାନଙୁ ଆତିଥ କରି ଅନ

ବାଟ େଦଇ େସମାନଙୁ ବିଦାୟ କରିବାରୁ କଅଣ କମ ଦାରା ଧାମକ ଗଣିତ

େହେଲ ନାହ? 26 କାରଣ ଆତା ବିନା ଶରୀର େଯପରି ମୃତ, େସହିପରି କମ

ବିନା ବିଶାସ ମ ମୃତ।

3 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ ଅେନେକ ଶିକକ ହୁଅ ନାହ; ଏହା

ଜାଣ େଯ, ଆେମମାେନ ଯିଏ ଶିକା େଦଉ, ଗୁରୁତର ଦଣ ପାଇବା। 2 େଯଣୁ

ଆେମମାେନ ସମେସ ଅେନକ ବିଷୟେର ଝୁଣିପଡ଼ୁ। ଯଦି େକହି ବାକ େର

ଝୁଣି ନ ପେଡ଼, େତେବ େସ ସିଦ ପୁରୁଷ, ସମସ ଶରୀରକୁ ମ ବଶେର

ରଖବାକୁ ସମଥ। 3 େଦଖ, ଆେମମାେନ ଅଶମାନଙୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା

ନିମେନ େସମାନଙ ମୁଖେର ଲଗାମ େଦେଲ, ତଦାରା େସମାନଙ ସମସ

ଶରୀର ମ ବୁଲାଉଥାଉ। 4 ଏବଂ ଜାହାଜ ମ ଏେତ ବଡ଼ େହାଇ ପଚଣ

ପବନେର ଚାଳିତ େହେଲ େହଁ େଗାଟିଏ ଅତି କୁଦ ମଙ ଦାରା ମଙଧରାର

ଇଚାନୁସାେର ବୁଲଥାଏ। 5 େସହିପରି ଜିହା ମ େଗାଟିଏ କୁଦ ଅଙ, କିନୁ

ମହାଗବର କଥା କେହ। େଦଖ, େକେଡ଼ କୁଦ ଅଗିକଣିକା ଦାରା େକେଡ଼ ବଡ଼

ଅରଣ େର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। 6ଜିହା ମ ଅଗି ସରୂପ; ତାହା ଆମମାନଙ

ଅଙସମୂହ ମ େର ସମସ ଅଧମର ମୂଳାଧାର ସରୂେପ ଅବସିତ; ତାହା ସମସ

ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କେର ଓ ନିେଜ ନକେର ପଜଳିତ େହାଇ ପକୃତିର ଚକକୁ

ଜଳାଏ। (Geenna g1067) 7 କାରଣ ସମସ ପକାର ପଶୁ, ପକୀ, ସରୀସୃପ ଓ



ଯାକୁବ 2388

ଜଳଚର ପାଣୀମାନଙୁ ମାନବ ଦାରା ବଶେର ରଖାଯାଇପାେର, ପୁଣି, ବଶେର

ରଖାଯାଇଅଛି; 8 କିନୁ ଜିହାକୁ େକହି ବଶେର ରଖ ପାେର ନାହ, ଅନିଷ

ସାଧନେର ତାହାର ବିରାମ ନାହ, ମାରାତକ ଗରଳେର ତାହା ପରିପୂଣ। 9

ତଦାରା ଆେମମାେନ ପଭୁ ଓ ପିତାଙର ଧନ ବାଦ କରିଥାଉ, ପୁଣି, ତଦାରା

ଈଶରଙ ସାଦୃଶ େର ସୃଷ ମନୁଷ କୁ ଅଭଶାପ େଦଇଥାଉ; 10 ଏକ ମୁଖରୁ

ଧନ ବାଦ ଓ ଅଭଶାପ ନିଗତ ହୁଏ। େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଏପରି େହବା

ଉଚି ନୁେହଁ। 11 ନିଝର କଅଣ ଏକ ବାଟ େଦଇ ମିଠା ଓ ପିତା ଦୁଇ ପକାର

ଜଳ ବାହାର କେର? 12 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଡିମିରିବୃକ କଅଣ

ଜୀତଫଳ, ଅବା ଦାକାଲତା କଅଣ ଡିମିରି ଫଳ ଫଳି ପାେର? ଲବଣାକ

ନିଝର ମ ମିଷ ଜଳ େଦଇ ପାେର ନାହ। 13 ତୁମମାନଙ ମ େର ାନୀ ଓ

ବୁଦିମାନ କିଏ ଅଛି? େସ ାନସଙତ ନମତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦାରା ଆପଣା

କମ ପକାଶ କରୁ। 14 କିନୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ ହୃଦୟେର ତିକ ଈଷାଭାବ ଓ

ସାଥପରତା ଥାଏ, ତାହାେହେଲ ସତ ବିରୁଦେର ଗବ କର ନାହ ଓ ମିଥ ା

କୁହ ନାହ। 15 ଏପରି ାନ ଊଦରୁ ଆଗତ ନୁେହଁ, ମାତ ତାହା ପାଥବ,

ଅନାତିକ ଓ ଶୟତାନଠାରୁ ଅେଟ; 16 କାରଣ େଯଉଁ ସାନେର ଈଷା ଓ

ସାଥପରତା ଥାଏ, େସହି ସାନେର ସମସ ପକାର ଦୁଷମ ଥାଏ। 17 କିନୁ

ଊଦରୁ ଆଗତ ାନ ପଥମେର ପବିତ, ଦିତୀୟେର ଶାନିପିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ,

ବା , ଦୟା ଓ ଉତମ ଫଳେର ପରିପୂଣ, ସେନହଶୂନ ଓ ନିଷପଟ। 18

ପୁଣି, ଶାନିକାରକ େଲାକମାେନ ଶାନିର ବୀଜ ବୁଣନି, େସମାେନ ଧାମକତା

ରୂପ ଫଳ କାଟିେବ।

4ବିଶାସୀମାନଙ ମ େର ଯୁଦ ଓ ବିବାଦ େକଉଁଠାରୁ ହୁଏ? କଅଣ

ତୁମମାନଙ ଅଙପତ ଙ ମ େର ଯୁଦ କରୁଥବା ସୁଖାଭଳାଷରୁ ନୁେହଁ?

2 ତୁେମମାେନ କାମନା କରିଥାଅ; କିନୁ ପାଇ ନ ଥାଅ; ତୁେମମାେନ ବଧ

ଓ ଈଷା କରିଥାଅ, କିନୁ ପାପ େହବାକୁ ଅକମ େହାଇଥାଅ; ତୁେମମାେନ

ବିବାଦ ଓ ଯୁଦ କରିଥାଅ, ତୁେମମାେନ ପାଇ ନ ଥାଅ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

ମାଗି ନ ଥାଅ; 3 ତୁେମମାେନ ମାଗିଥାଅ, କିନୁ ପାଇ ନ ଥାଅ, କାରଣ

ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖାଭଳାଷେର ବ ୟ କରିବା ନିମେନ ମନ ଅଭପାୟେର

ମାଗିଥାଅ। 4 େହ ବ ଭଚାରିଣୀମାେନ, ଜଗତର ମିତତା ଈଶରଙର ଶତୁତା,

ଏହା କଅଣ ଜାଣ ନାହ? ଅତଏବ, େଯ େକହି ଜଗତର ମିତ େହବାକୁ
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ଇଚା କେର େସ ଆପଣାକୁ ଈଶରଙ ଶତୁ େବାଲ ପତିପନ କେର। 5 ନା

ତୁେମମାେନ କଅଣ ଧମଶାସର ଏହି ବାକ କୁ ବ ଥ େବାଲ ମେନ କରୁଅଛ;

େଯଉଁ ପବିତ ଆତାଙୁ େସ ଆମମାନଙ ମ େର ବାସ କରିବାକୁ େଦଇଅଛନି,

େସ ଆମମାନଙୁ ସମୂଣ ଅଧକାର କରିବା ନିମେନ ଏକାନ କାମନା କରନି?

6 କିନୁ େସ ମ ଅଧକ ଅନୁଗହ ଦାନ କରନି; ଏଣୁ ଶାସେର ଉକ ଅଛି,

“ଈଶର ଅହଙାରୀମାନଙୁ ପତିେରାଧ କରନି, କିନୁ ନମ େଲାକମାନଙୁ

ଅନୁଗହ ଦାନ କରନି।” 7 ଅତଏବ, ତୁେମମାେନ ଈଶରଙର ବଶୀଭୂତ

ହୁଅ; ଶୟତାନକୁ ପତିବାଦ କର, ତାହାେହେଲ େସ ତୁମମାନଙ ନିକଟରୁ

ପଳାଇଯିବ। 8ଈଶରଙର ନିକଟବତୀ ହୁଅ, େସଥେର େସ ତୁମମାନଙର

ନିକଟବତୀ େହେବ। େହ ପାପୀମାେନ, ତୁମମାନଙ ହସ ଶୁଚି କର, ପୁଣି, େହ

ଦିମନାମାେନ, ତୁମମାନଙ ହୃଦୟ ଶୁଦ କର। 9 େଖଦଯୁକ ଓ େଶାକାତ

େହାଇ େରାଦନ କର; ତୁମମାନଙ ହାସ େଶାକେର ଓ ତୁମମାନଙ ଆନନ

ବିଷାଦେର ପରିଣତ େହଉ। 10 ପଭୁଙ ଛାମୁେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ

କର, ତାହାେହେଲ େସ ତୁମମାନଙୁ ଉନତ କରିେବ। 11 େହ ଭାଇମାେନ,

ତୁେମମାେନ ପରସରର ଗାନି କର ନାହ; େଯ ଭାଇର ଗାନି କେର କିମା

ଭାଇର ବିଚାର କେର, େସ ବ ବସାର ଗାନି କେର ଓ େସଥର ବିଚାର କେର;

କିନୁ ତୁେମ ଯଦି ବ ବସାର ବିଚାର କର, ତାହାେହେଲ ତୁେମ ବ ବସାର

ପାଳନକାରୀ ନ େହାଇ େସଥର ବିଚାରକତା ଅଟ। 12 ବ ବସାଦାତା ଓ

ବିଚାରକତା ଜେଣ ମାତ, େସ ରକା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମଥ; କିନୁ

ପତିବାସୀର ବିଚାର କରୁଅଛ େଯ ତୁେମ, ତୁେମ କିଏ? 13 ଏେବ େଦଖ,

େଯଉଁମାେନ କହୁଅଛ, ଆଜି କିମା କାଲ ଆେମମାେନ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବୁ ଓ

େସଠାେର ଏକ ବଷ ପଯ ନ ରହି ବାଣିଜ ବ ବସାୟ କରି ଲାଭ କରିବୁ; 14

କିନୁ କାଲ କଅଣ ଘଟିବ, ତାହା ତ ତୁେମମାେନ ଜାଣ ନାହ। ତୁମମାନଙର

ଜୀବନ କଅଣ? କଣେକ ଦୃଶ େହାଇ ଅଦୃଶ ହୁଏ େଯଉଁ ବାଷ, ତୁେମମାେନ

ତ ତାହା ସଦୃଶ। 15 ଏଣୁ ପଭୁଙ ଇଚା େହେଲ ଆେମମାେନ ଜୀବିତ ଥାଇ

ଏହା କରିବା ବା ତାହା କରିବା, ଏହିପରି କହିବା ତୁମମାନଙର ଉଚିତ। 16

କିନୁ ଏେବ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅହଂ ଭାବେର ଗବ କରୁଅଛ;

ଏପକାର ଗବ ମନ ଅେଟ। 17 ଅତଏବ, େଯ ସତମ କରିବାକୁ ଜାଣି ତାହା

କେର ନାହ, ତାହାର ପାପ ହୁଏ।
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5ଏେବ େଦଖ, େହ ଧନୀମାେନ, ତୁମମାନଙରଆସନଦୁଦଶା ନିମେନ କନନ

ଓ ହାହାକାର କର। 2 ତୁମମାନଙର ସମତି କୟ ପାଇଲାଣି, ତୁମମାନଙର

ବସ େପାକ ଖାଇଲାଣି, 3 ପୁଣି, ତୁମମାନଙର ସୁନା ଓ ରୂପାେର କଳଙ

ଲାଗିଲାଣି; େସଥେର କଳଙ ତୁମମାନଙ ବିରୁଦେର ସାକ େଦବ ଓ ଅଗି

ପରି ତୁମମାନଙ ମାଂସ ଗାସ କରିବ। ଏହି େଶଷକାଳେର ତୁେମମାେନ ଧନ

ସଞୟ କରିଅଛ! 4 େଦଖ, ତୁମମାନଙ େକତର ଶସ େଛଦନକାରୀମାନଙୁ

ପବଞନା କରି ତୁେମମାେନ େଯଉଁ ମୂଲ େଦଇ ନାହଁ, ତାହା ଚିତାର କରୁଅଛି,

ପୁଣି, ଶସ େଛଦନକାରୀମାନଙର ଆତନାଦ ବାହିନୀମାନଙ ପଭୁଙ କଣେର

ପେବଶ କରିଅଛି। 5ତୁେମମାେନ ଜଗତେର ସୁଖେଭାଗ ଓ ବିଳାସିତାେର

କାଳେକପଣ କରିଅଛ, ବଧ ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ତୃପ କରିଅଛ।

6 ତୁେମମାେନ ଧାମକକୁ େଦାଷୀ କରି ବଧ କରିଅଛ; େସ ତୁମମାନଙର

ପତିେରାଧ କେର ନାହ। 7 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ପଭୁଙ ଆଗମନ

ପଯ ନ େଧୖଯ ଧରି ରୁହ। େଦଖ, କୃଷକ େକତର ବହୁମୂଲ ଫଳ ପାଇବା

ନିମେନ େଧୖଯ ଧରି ଆଦ ଓ େଶଷ ବୃଷି ନ େହବା ପଯ ନ ଅେପକାେର

ରେହ। 8 ତୁେମମାେନ ମ େଧୖଯ ଧରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟକୁ ସୁସିର

କର, କାରଣ ପଭୁଙ ଆଗମନ ନିକଟବତୀ। 9 େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ

େଯପରି ଦଣପାପ ନ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ ପରସର ବିରୁଦେର ବଚସା ନ କର,

େଦଖ, ବିଚାରକତା ଦାର ନିକଟେର ଦଣାୟମାନ େହାଇଅଛନି। 10 େହ

ଭାଇମାେନ, େଯଉଁ ଭାବବାଦୀମାେନ ପଭୁଙ ନାମେର କଥା କହିଥେଲ,

େସମାନଙୁ େକଶେଭାଗ ଓ େଧୖଯ ର ଦୃଷାନ ସରୂେପ ଗହଣ କର। 11

େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ସହିଷୁ େହାଇ ରହିଥେଲ, ଆେମମାେନ େସମାନଙୁ ଧନ

େବାଲ କହିଥାଉ। ତୁେମମାେନ ଆୟୁବଙ ସହିଷୁତା ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛ,

ପୁଣି, ପଭୁଙ େଶଷ କାଯ େଦଖ ଜାଣିଅଛ େଯ, େସ ଦୟାେର ପରିପୂଣ

ଓ କୃପାବାନ ଅଟନି। 12 ବିେଶଷତଃ, େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ଶପଥ

କର ନାହ, ସଗର ଶପଥ େହଉ ବା ପୃଥବୀର ଶପଥ େହଉ; ଅବା ଅନ

େକୗଣସି ଶପଥ େହଉ; କିନୁ ତୁମମାନଙ ହଁ କଥା ହଁ େହଉ, ନା କଥା ନା

େହଉ, େଯପରି ତୁେମମାେନ ବିଚାରେର ଦଣନୀୟ ନ ହୁଅ। 13 ତୁମମାନଙ

ମ େର କଅଣ େକହି ଦୁଃଖେଭାଗ କରୁଅଛି? େସ ପାଥନା କରୁ। େକହି

କଅଣ ଆନନିତ ଅେଟ? େସ ସବଗାନ କରୁ। 14 ତୁମମାନଙ ମ େର କଅଣ
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େକହି ପୀଡ଼ିତ? େସ ମଣଳୀର ପାଚୀନମାନଙୁ ଡକାଉ େସମାେନ ପଭୁଙ

ନାମେର େତୖଳ ମଖାଇ ତାହା ନିମେନ ପାଥନା କରନୁ। 15 ବିଶାସଯୁକ

ପାଥନା େସହି େରାଗୀକୁ ରକା କରିବ, ପୁଣି, ପଭୁ ତାହାକୁ ଉଠାଇେବ ଆଉ

ଯଦି େସ ପାପ କରିଥାଏ, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ କମା ଦିଆଯିବ। 16 ଅତଏବ,

ପରସର ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣାର ପାପ ସୀକାର କର, ପୁଣି, ସୁସ େହବା

ନିମେନ ପରସର ପାଇଁ ପାଥନା କର। ଧାମକ ବ କିର ପାଥନା ଅେନକ କାଯ

ସାଧନ କରିପାେର। 17 ଏଲୀୟ ଆମମାନଙ ପରି ସୁଖଦୁଃଖେଭାଗୀ ମନୁଷ

ଥେଲ; ବୃଷି ନ େହବା ନିମେନ େସ ଏକାନ ଚିତେର ପାଥନା କେଲ, ଆଉ

ତିନି ବଷ ଛଅ ମାସ ପଯ ନ େଦଶେର ବୃଷି େହଲା ନାହ; 18 େସ ପୁନବାର

ପାଥନା କରେନ ଆକାଶରୁ ବୃଷି େହଲା, ଆଉ ଭୂମି ଆପଣା ଫଳ ଉତନ

କଲା। 19 େହ େମାହର ଭାଇମାେନ, ତୁମମାନଙ ମ ରୁ ଯଦି େକହି ସତ

ପଥରୁ ଭାନ ହୁଏ, ପୁଣି, େକହି ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆେଣ, 20 େତେବ େଯ

ପାପୀକୁ ଭାନିପଥରୁ େଫରାଇ ଆେଣ, େସ େଯ ତାହାର ଆତାକୁ ମୃତୁ ରୁ

ରକା କେର ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚାଦନ କେର, ଏହା ଜାଣ।
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୧ ପିତର
1ପିତର, ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ଜେଣ େପରିତ, ପନ, ଗାଲାତୀୟ, କାପାଦକିଆ,

ଏସିଆ ଓ ବୀଥୂନିଆ ଅଞଳଗୁଡ଼ିକେର ଛିନଭନ େଯଉଁ ପବାସୀମାେନ,

2 ପିତା ଈଶରଙ ପୂବ ାନାନୁସାେର ଆତାଙ ଦାରା ପବିତୀକୃତ େହାଇ

ଆ ାବହ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ରକେର ସିଞିତ େହବା ନିମେନ ମେନାନୀତ

େହାଇଅଛନି, େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପତ େଲଖୁଅଛି। ତୁମମାନଙ ପତି

ପଚୁର ରୂେପ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି େହଉ। 3ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ଈଶର ଓ ପିତା ଧନ ; େସ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ପୁନରୁତାନ

ଦାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପାପି ନିମେନ, 4 ଅଥା େଯଉଁ ଅକୟ,

ଅକଳଙିତ, ଅଜର ଅଧକାର ତୁମମାନଙ ନିମେନ ସଗେର ସଞିତ େହାଇଅଛି,

ତାହା ପାଇବା ନିମେନ ଆପଣାର ମହାଦୟାେର ଆମମାନଙୁ ନୂତନ ଜନ

େଦଇଅଛନି। 5 େଯଉଁ ପରିତାଣ େଶଷକାଳେର ପକାଶିତ େହବା ପାଇଁ

ପସୁତ େହାଇଅଛି, େସଥନିମେନ ତୁେମମାେନ ଈଶରଙ ଶକିେର ବିଶାସ

ଦାରା ସୁରକିତ େହଉଅଛ। 6 ଏଥେର ତୁେମମାେନ ଆନନ କରୁଅଛ, ତଥାପି

ବତମାନ ଅଳ ସମୟ ପାଇଁ ନାନା ପରୀକା ଦାରା ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା

ତୁମମାନଙ ପକେର ଆବଶ କ ହୁଏ, 7 େଯପରି ଅଗି ଦାରା ପରୀକିତ

କୟଣୀୟ ସୁବଣ ଅେପକା ଅଧକ ବହୁମୂଲ େଯ ତୁମମାନଙର ପରୀକାସିଦ

ବିଶାସ, ତାହା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ପକାଶିତ େହବା ସମୟେର ପଶଂସା, େଗୗରବ

ଓ ସମମର କାରଣ େହବ। 8 ତୁେମମାେନ ତାହାଙୁ ନ େଦଖ େପମ କରୁଅଛ,

ପୁଣି, ଏେବ ସୁଦା ନ େଦଖେଲ େହଁ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରି ଅକଥନୀୟ ଓ

େଗୗରବଯୁକ ଆନନେର 9ଆନନିତ େହାଇ ତୁମମାନଙ ବିଶାସର ଫଳ େଯ

ଆତାର ପରିତାଣ, ତାହା ପାଉଅଛ। ଭାବବାଦୀମାେନ ତୁମମାନଙ ନିମେନ

ନିରୂପିତ ଅନୁଗହ ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ ପକାଶ କେଲ, 10 ପୁଣି, େସହି

ପରିତାଣ ସମନେର ଯତ ସହକାେର ଅେନଷଣ ଓ ଅନୁସନାନ କେଲ। 11

ଖୀଷଙ ଦୁଃଖେଭାଗ ଓ ତତରବତୀ େଗୗରବ ବିଷୟେର ପୂବରୁ ପମାଣଦାତା

େଯ େସମାନଙର ମ ବତୀ ଖୀଷଙର ଆତା, େସ େକଉଁ କାଳକୁ ଲକ

କରୁଅଛନି, ତାହା େସମାେନ ଅନୁସନାନ କେଲ। 12 ଏହି ସମସ ବିଷୟେର

େସମାେନ େଯ ଆପଣା ଆପଣାର େସବା ନ କରି ତୁମମାନଙର େସବା

କରୁଥେଲ, ଏହା େସମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶିତ େହାଇଥଲା, ଆଉ, େସହି
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ସମସ ବିଷୟ ସଗରୁ େପରିତ ପବିତ ଆତାଙ ଶକିେର ତୁମମାନଙ ନିକଟେର

ସୁସମାଚାର ପଚାରକମାନଙ ଦାରା ଏେବ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି;

େସହିସବୁ ବିଷୟ ଦୂତମାେନ ମ ନିରୀକଣ କରିବାକୁ ଇଚା କରନି। 13

ଅତଏବ, ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂପ କଟି ବନନ କରି ସେଚତନ ଥାଅ, ପୁଣି,

ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ପକାଶିତ େହବା ସମୟେର େଯଉଁ ଅନୁଗହ ତୁମମାନଙ ପତି

ବତବ, େସଥେର ସମୂଣ ରୂେପ ଭରସା ରଖ। 14 ତୁମମାନଙ ପୂବ ଅ ାନତା

ସମୟର କୁଅଭଳାଷର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହ, 15 ମାତ ତୁମମାନଙର

ଆହାନକତା େଯପରି ପବିତ, ତୁେମମାେନ ମ ଆ ାବହ ସନାନମାନଙ

ପରି ସମସ ଆଚରଣେର େସହିପରି ପବିତ ହୁଅ। 16 େଯଣୁ ପବିତ ଶାସେର

େଲଖାଅଛି, ତୁେମମାେନ ପବିତ ହୁଅ, କାରଣ ଆେମ ପବିତ। 17 ଆଉ

େଯ ମୁଖାେପକା ନ କରି ପେତ କ େଲାକର କମାନୁସାେର ବିଚାର କରନି,

ତାହାଙୁ ଯଦି ପିତା େବାଲ ସେମାଧନ କରୁଅଛ, େତେବ ଆପଣା ଆପଣାର

ପବାସକାଳ ଭୟ ସହକାେର େକପଣ କର; 18 େଯଣୁ ତୁେମମାେନ ଜାଣ

େଯ, ତୁମମାନଙ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙଠାରୁ ପାପ ପରମରାଗତ ନିରଥକ

ଆଚାରବ ବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କୟଣୀୟ ବସୁ ଦାରା ମୁକ ନ

େହାଇ 19 ବରଂ ନିଖୁନ ଓ ନିଷଳଙ େମଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖୀଷଙ ବହୁମୂଲ

ରକେର ମୁକ େହାଇଅଛ। 20 େସ ଜଗତର ପତନ ପୂବରୁ ନିରୂପିତ େହାଇ

ତୁମମାନଙ ନିମେନ ଏହି େଶଷକାଳେର ପକାଶିତ େହାଇଅଛନି; 21 େଯଉଁ

ଈଶର ତାହାଙୁ ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ଉଠାଇ େଗୗରବାନିତ କରିଅଛନି, େସହି

ଈଶରଙଠାେର ତୁେମମାେନ ତାହାଙ ଦାରା ବିଶାସ କରୁଅଛ, ଏଣୁ ଈଶର

ତୁମମାନଙର ବିଶାସ ଓ ଭରସାର ସାନ ଅଟନି। 22 ତୁେମମାେନ ସତ ର

ଆ ାବହ େହାଇ ନିଷପଟ ଭାତୃେପମ ନିମେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆତାକୁ

ଶୁଚି କରିଥବାରୁ ଅନର ସହ ଏକାଗଭାେବ ପରସରକୁ େପମ କର; 23

େଯଣୁ ତୁେମମାେନ କୟଣୀୟ ବୀଜରୁ ନୁେହଁ, ବରଂ ଅକୟ ବୀଜରୁ, ଅଥା

ଈଶରଙ ଜୀବନ ଓ ନିତ ସାୟୀ ବାକ ଦାରା ନୂତନୀକୃତ େହାଇଅଛ। (aiōn

g165) 24କାରଣ ପବିତ ଶାସେର େଯପରି େଲଖାଅଛି, “ସମସ ମତ ତୃଣ

ତୁଲ , ତାହାର ସମସ େଶାଭା ତୃଣର ପୁଷ ସଦୃଶ; ତୃଣ ଶୁଖଯାଏ, ଆଉ

ଫୁଲ ଝଡ଼ିପେଡ଼, 25 କିନୁ ଈଶରଙ ବାକ ଅନନକାଳସାୟୀ।” ଏହା େସହି
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ସୁସମାଚାରର ବାକ , ଯାହା ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ପଚାରିତ େହାଇଅଛି।

(aiōn g165)

2ଅତଏବ ପଭୁ େଯ ମଙଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆସାଦନ କରିଅଛ, 2

ତାହାେହେଲ ସମସ ପକାର ଦୁଷତା, ଛଳ, କପଟ, ଈଷା ଓ ପରନିନା

ପରିତ ାଗ କରି 3 ନବଜାତ ଶିଶୁତୁଲ ପାରମାଥକ ଅମିଶିତ ଦୁଗ ପାନ

କରିବାକୁ ଇଚା କର, େଯପରି ତଦାରା ପରିତାଣାେଥ ବୃଦି ପାଇପାର। 4

ଜୀବନ ପସର ସରୂପ େଯ େସହି ପଭୁ, େସ ମନୁଷ ମାନଙ ଦାରା ଅଗାହ

େହେଲ ସତ, କିନୁ ଈଶରଙ ନିକଟେର ମେନାନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ ଅଟନି,

5ତାହାଙ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁେମମାେନ ମ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଈଶରଙ

ନିକଟେର ସୁଗାହ ଆତିକ ବଳି ଉତଗ କରିବା ନିମେନ ପବିତ ଯାଜକବଗ

େହବା ପାଇଁ ଜୀବନ ପସର ସରୂପ େହାଇ େଗାଟିଏ ଆତିକ ଗୃହରୂପେର

ନିମତ ହୁଅ। 6 କାରଣ ଶାସେର ଲଖତ ଅଛି, “େଦଖ, ଆେମ ସିେୟାନେର

େଗାଟିଏ ମେନାନୀତ, ଓ ବହୁମୂଲ େକାଣର ପଧାନ ପସର ସାପନ କରୁଅଛୁ,

ଆଉ େଯ ତାହାଙଠାେର ବିଶାସ କରିବ, େସ ଲଜିତ େହବ ନାହ।” 7

ଏଣୁ ତୁେମମାେନ େଯ ବିଶାସ କରୁଅଛ, େସହି ମହାମୂଲ ର ଅଂଶୀ ଅଟ,

କିନୁ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ କରନି ନାହ, “ଗୃହନିମାଣକାରୀମାେନ େଯଉଁ

ପସରକୁ ଅଗାହ କେଲ, ତାହା େସମାନଙ ନିମେନ େକାଣର ପଧାନ

ପସର,” 8 ପୁଣି, “ବାଧାଜନକ ପସର ଓ ବିଘଜନକ ପାଷାଣ ସରୂପ େହଲା;”

ବାକ ର ଅନା ାବହ େହବାରୁ େସମାେନ ବାଧା ପାଆନି, ଆଉ ଏନିମେନ

ମ େସମାେନ ନିରୂପିତ େହାଇଥେଲ। 9 କିନୁ େଯ ତୁମମାନଙୁ ଅନକାରରୁ

ଆପଣା ଆଶଯ ଆେଲାକ ମ କୁ ଆହାନ କରିଅଛନି, ତୁେମମାେନ େଯପରି

ତାହାଙ ଗୁଣ କୀତନ କର, ଏଥନିମେନ ତୁେମମାେନ ଏକ ମେନାନୀତ

ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକବଗ, ପବିତ ଜାତି ପୁଣି, ଈଶରଙ ନିଜସ ପଜା

େହାଇଅଛ। 10 ପୂବେର ତୁେମମାେନ ପଜା ବାଚ ନ ଥଲ, କିନୁ ଏେବ

ଈଶରଙ ପଜା େହାଇଅଛ, ପୂବେର ତୁେମମାେନ ଦୟା ପାଇ ନ ଥଲ, ମାତ

ଏେବ ଦୟା ପାପ େହାଇଅଛ। 11 େହ ପିୟମାେନ, ତୁେମ ବିେଦଶୀ ଓ ପବାସୀ

େବାଲ ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭଳାଷଗୁଡ଼ିକରୁ

ବିମୁଖ ହୁଅ, େସଗୁଡ଼ିକ ଆତାର ବିରୁଦେର ଯୁଦ କେର। 12 ତୁେମମାେନ

ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙ ମ େର ସଦାଚରଣ କର, େଯପରି େସମାେନ େଯଉଁ
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ବିଷୟେର ତୁମମାନଙୁ ଦୁଷମକାରୀ େବାଲ ନିନା କରନି, ତୁମମାନଙର

ସୁକମ େଦଖ େସହି ବିଷୟେର କୃପାଦୃଷି ଦିନେର ଈଶରଙ େଗୗରବ କରିେବ।

13 ପଭୁଙ ସକାେଶ ସମେସ ମାନବୀୟ ବିଧାନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, 14

ସବପଧାନ ରାଜା େହଉନୁ କିଅବା ଦୁଷମକାରୀମାନଙୁ ପତିଫଳ େଦବା

ନିମେନ ଓ ସତମକାରୀମାନଙୁ ପଶଂସା କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ଦାରା

େପରିତ ଶାସନକତାମାେନ େହଉନୁ, େସମାନଙର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। 15କାରଣ

ତୁେମମାେନ େଯ ସତମ କରି ନିେବାଧମାନଙ ଅ ାନର କଥା ବନ କର,

ଏହା ଈଶରଙ ଇଚା; 16 ତୁେମମାେନ ସାଧୀନ େହେଲ େହଁ ତୁମମାନଙର

ସାଧୀନତାକୁ ଦୁଷତାର ଆବରଣ ସରୂେପ ବ ବହାର ନ କରି ବରଂ ଈଶରଙ

ଦାସ େହାଇ ସତମ କର। 17 ସମସଙୁ ସମାଦର କର, ଭାଇମାନଙୁ େପମ

କର, ଈଶରଙୁ ଭୟ କର, ରାଜାଙୁ ସମାଦର କର। 18 େହ ଦାସମାେନ,

ତୁେମମାେନ ଭୟ ସହକାେର ଆପଣା ଆପଣା କତାଙର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ,

େକବଳ ଉତମ ଓ ଦୟାଳୁ କତାମାନଙର ନୁେହଁ, ମାତ ନିଦୟମାନଙର

ମ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। 19 କାରଣ େକହି େଯେବ ଈଶରଙୁ ବିଶାସ କରିବାରୁ

ଅନ ାୟେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରି କଷ ସହ କେର, େତେବ ତାହା ପଶଂସାର

ବିଷୟ। 20 େଯଣୁ ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦାଷ େହତୁ ଯଦି ପହାର

ସହ କର, େତେବ େସଥେର ଅବା କଅଣ ସୁଖ ାତି? କିନୁ ଯଦି ସତମ କରି

ଦୁଃଖ ସହ କର, େତେବ ତାହା ଈଶରଙ ନିକଟେର ପଶଂସାର ବିଷୟ। 21

ଏଥନିମେନ ହ ତୁେମମାେନ ଆହୂତ େହାଇଅଛ, କାରଣ ତୁେମମାେନ େଯପରି

ଖୀଷଙର ପଦଚିହ େଦଇ ଗମନ କର, େସଥପାଇଁ େସ ମ ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି ତୁମମାନଙୁ େଗାଟିଏ ଆଦଶ େଦଖାଇେଦଇ

ଯାଇଅଛନି; 22 “େସ େକୗଣସି ପାପ କେଲ ନାହ, କିଅବା ତାହାଙ ମୁଖେର

େକୗଣସି ଛଳକଥା ନ ଥଲା।” 23 େସ ନିନା ପାଇବା ବଦଳେର େଫରି ନିନା

କେଲ ନାହ; ଦୁଃଖେଭାଗ ସହ କରିବା ବଦଳେର ପତିହିଂସା କରିବାକୁ

ଭୟ େଦଖାଇେଲ ନାହ, କିନୁ ନ ାୟବିଚାରକତା ଈଶରଙ ହସେର ସମସ

ବିଷୟ ସମପଣ କେଲ; 24ଆେମମାେନ େଯପରି ପାପ ପତି ମୃତ େହାଇ

ଧାମକତା ନିମେନ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଏଥନିମେନ େସ ଆେପ କୁଶ

ଉପେର ନିଜ ଶରୀରେର ଆମମାନଙର ସମସ ପାପ ବହନ କେଲ; ତାହାଙ

ପହାରେର ତୁେମମାେନ ସୁସ େହାଇଅଛ। 25 କାରଣ ତୁେମମାେନ େମଷ
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ତୁଲ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଥଲ, କିନୁ ଏେବ ତୁମମାନଙ ଆତାର ପାଳକ ଓ

ଅ କଙ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଅଛ।

3 େସହିପରି, େହ ଭାଯ ାମାେନ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀଙର

ବଶୀଭୂତା ହୁଅ, 2 େଯପରି େସମାନଙ ମ ରୁ େକହି େକହି ବାକ ର

ଅନା ାବହ େହେଲ ସୁଦା ତୁମମାନଙର ସଭୟ ସଦାଚରଣ େଦଖ ବାକ

ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯ ାର ଆଚରଣ ଦାରା ପରିବତତ େହେବ। 3

ପୁଣି, େକଶେବଶ, ସୁବଣ ଆଭରଣ ଓ ସୁନର ବସ ପରିଧାନ, ଏପରି େଯଉଁ

ବାହ ଭୂଷଣ, ତାହା ତୁମମାନଙର ଭୂଷଣ ନ େହାଇ, 4 ହୃଦୟର େଯଉଁ

େକାମଳ ଓ ଶାନିଯୁକ ଗୁପ ସଭାବ ଈଶରଙ ଦୃଷିେର ବହୁମୂଲ , ତାହା

ହ ତୁମମାନଙର ଅକୟ ଭୂଷଣ େହଉ। 5 କାରଣ ପୂବକାଳେର ସାଧୀ

ସୀମାେନ ମ ଈଶରଙଠାେର ଭରସା ରଖ ଆପଣା ଆପଣା ସାମୀଙର

ବଶୀଭୂତା େହାଇ ଏହି ପକାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଭୂଷିତା କରୁଥେଲ।

6 େସହିପରି ସାରା ଅବହାମଙୁ ପଭୁ େବାଲ କହି ତାହାଙର ଆ ାବହ

େହେଲ; ତୁେମମାେନ ଯଦି େକୗଣସି ବିଷୟେର ଭୀତ ନ େହାଇ ସଦାଚରଣ

କର, େତେବ ତୁେମମାେନ ହ ତାହାଙର ସନାନ। 7 େସହି ପକାେର, େହ

ସାମୀମାେନ, ତୁମମାନଙ ପାଥନାେର େଯପରି ବାଧା ନ ଜେନ, ଏଥନିମେନ

ସୀମାନଙୁ ଅେପକାକୃତ ଦୁବଳାପାତୀ ଓ ଆପଣାମାନଙ ସହିତ ଜୀବନରୂପ

ଅନୁଗହଦାନର ସହାଧକାରିଣୀ ଜାଣି େସମାନଙୁ ସମାଦର କର, ପୁଣି,

ାନେର େସମାନଙର ସହିତ ବାସ କର। 8 େଶଷ କଥା ଏହି, ତୁେମମାେନ

ସମେସ ଏକମନା, ପରସରର ସୁଖଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ, ଭାତୃେପମେର

େପମୀ, େକାମଳ ହୃଦୟ ଓ ନମଚିତ ହୁଅ; 9 ଅନିଷ ପରିବେତ ଅନିଷ

କିଅବା ନିନାର ପରିବେତ ନିନା ନ କରି ଅନ ପକେର ବରଂ ଆଶୀବାଦ

କର, କାରଣ ତୁେମମାେନ େଯପରି ଆଶୀବାଦର ଅଧକାରୀ ହୁଅ, ଏଥପାଇଁ

ଆହୂତ େହାଇଅଛ। 10 େଯଣୁ, “େଯ ଜୀବନେର ସୁଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି,

ମଙଳର ଦିନ େଦଖବାକୁ ଇଚା କେର, େସ ମନ ବାକ ରୁ ଆପଣା ଜିହାକୁ,

ଆଉ ପବଞନା ବାକ ରୁ ଆପଣା ଓଷାଧରକୁ ବନ କରୁ; 11 େସ ମନରୁ ବିମୁଖ

େହାଇ ସତମ କରୁ; େସ ଶାନି ଅେନଷଣ କରି େସଥର ଅନୁଗାମୀ େହଉ। 12

କାରଣ ଧାମକମାନଙ ପତି ପଭୁଙ ଦୃଷି ଅଛି, େସମାନଙ ବିନତି ପତି ତାହାଙ

କଣ ଉନୁକ ଅେଟ, କିନୁ ପଭୁଙର ମୁଖ ଦୁଷମକାରୀମାନଙ ପତିକୂଳ।”
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13 ଆଉ ତୁେମମାେନ ଯଦି ଉତମ ବିଷୟେର ଉ େଯାଗୀ ହୁଅ, େତେବ

କିଏ ତୁମମାନଙର ଅନିଷ କରିବ? 14 ପୁଣି, ଯଦିବା ଧାମକତା ସକାେଶ

ତୁମମାନଙୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବାକୁ ପେଡ଼, ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ଧନ ।

େସମାେନ ଭୟ େଦଖାଇେଲ ଭୀତ କିଅବା ଉ ବିଗ ହୁଅ ନାହ; 15 କିନୁ

ଖୀଷଙୁ ପଭୁ େବାଲ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟେର ପବିତ ରୂେପ ମାନ କର।

ତୁମମାନଙଠାେର ଥବା ଭରସାର କାରଣ ସମନେର େଯ େକହି ପଶ କେର,

ତାହାକୁ ପତୁ ତର େଦବାକୁ ପସୁତ ରୁହ, କିନୁ ନମ ଭାବେର ଓ ସଭୟେର

ଉତମ ବିେବକ ସହ ଉତର ଦିଅ, 16 େଯପରି ତୁମମାନଙ ନିନକମାେନ

େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙର ଖୀଷୀୟ ଆଚରଣର େଦାଷାେରାପ କରନି,

େସଥେର େସମାେନ ଲଜିତ େହେବ। 17 କାରଣ ଦୁଷମ ସକାେଶ ଦୁଃଖେଭାଗ

କରିବାଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶରଙର ଇଚା ହୁଏ, ତାହାେହେଲ ସତମ ସକାେଶ

ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ଭଲ। 18 େଯଣୁ ଆମମାନଙୁ ଈଶରଙ ନିକଟକୁ

ଆଣିବା ପାଇଁ ଖୀଷ ମ ଧାମକ େହାଇ ଅଧାମକମାନଙ ନିମେନ ପାପ

େହତୁ ଥେର ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ। େସ ଶରୀରେର ମୃତୁ େଭାଗ କେଲ ସତ,

କିନୁ ଆତାେର ଜୀବିତ େହେଲ; 19 େସଥେର ମ େସ ବନୀ ଆତାମାନଙ

ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାର କେଲ; 20 ପୂବକାଳେର େନାହଙ ସମୟେର ଜାହାଜ

ନିମତ େହଉଥବା େବେଳ, େଯେତେବେଳ ଈଶର ଦୀଘସହିଷୁ େହାଇ

ଅେପକା କରୁଥେଲ, େସହି ସମୟେର େସମାେନ ଅବା େହାଇଥେଲ। େସହି

ଜାହାଜେର ପେବଶ କରି ଅଳ େଲାକ, ଅଥା ଆଠ ପାଣୀ, ଜଳ ମ େଦଇ

ରକା ପାଇେଲ; 21 େସଥର ପତିରୂପ ବାପିସ ଅଥା ଶରୀରର ମଳିନତା

ଦୂରୀକରଣ ନୁେହଁ, କିନୁ ଈଶରଙ ନିକଟେର ଶୁଚି ବିେବକ ପାଇବା ନିମେନ

ପାଥନା, ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ପୁନରୁତାନ ଦାରା ଏେବ ତୁମମାନଙୁ ପରିତାଣ

କରୁଅଛି; 22 େସହି ଯୀଶୁ ଖୀଷ ସଗାେରାହଣ କରି ଈଶରଙ ଦକିଣ ପାଶେର

ଉପବିଷ ଅଛନି, ଆଉ ଦୂତମାେନ, କମତାବାନ ଓ ଶକିଶାଳୀମାେନ ତାହାଙ

ବଶୀଭୂତ େହାଇଅଛନି।

4ଖୀଷ ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥବାରୁ ତୁେମମାେନ ମ େସହିପରି

ମନ ଧରି ଆପଣାମାନଙୁ ସୁସଜିତ କର, କାରଣ େଯ, ଶରୀରେର ଦୁଃଖେଭାଗ

କରିଅଛି, େସ ପାପରୁ ନିବୃତ େହାଇଅଛି, 2 େଯପରି ତୁେମମାେନ ଜାଗତିକ

ଜୀବନର ଅବଶିଷ କାଳ ମନୁଷ ର କୁଅଭଳାଷ ଅନୁସାେର େକପଣ ନ
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କରି ଈଶରଙ ଇଚାନୁସାେର େକପଣ କର। 3 େଯଣୁ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର

ଇଚାନୁସାେର କାଯ କରି ତୁେମମାେନ େଯେତକାଳ କାମୁକତା, କୁଅଭଳାଷ,

ମଦ ପାନ, ରଙରସ, ମତତା ଓ ଘୃଣ ପତିମାପୂଜା କରୁଥଲ, ତାହା ଯେଥଷ;

4 ଏପକାର ଉଚୃଙଳ ପନାେର ତୁେମମାେନ େଯ େସମାନଙ ସହିତ ଧାବମାନ

େହଉ ନାହଁ, ଏହା େସମାେନ ଆଶଯ ମଣି ତୁମମାନଙର ନିନା କରନି;

5 କିନୁ େଯ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ େଲାକମାନଙର ବିଚାର କରିବାକୁ ଉଦ ତ,

େସହି ଈଶରଙ ଛାମୁେର େସମାନଙୁ ହିସାବ େଦବାକୁ େହବ। 6 କାରଣ

ଏହି ଉେଦଶ େର ମୃତମାନଙ ନିକଟେର ମ ସୁସମାଚାର ପଚାରିତ େହଲା,

େଯପରି େସମାେନ ମନୁଷ ମାନଙ ସଦୃଶ ଶରୀରେର ବିଚାରିତ େହେଲ

ହଁ ଈଶରଙ ସଦୃଶ ଆତାେର ସଜୀବ େହେବ। 7 ମାତ ସମସ ବିଷୟର

ଅନିମ ସମୟ ସନିକଟ। ଅତଏବ ସୁବୁଦି ହୁଅ, ପୁଣି, ପାଥନା କରିବା

ପାଇଁ ଜାଗତ ଥାଅ, 8 ବିେଶଷେର ପଗାଢ଼ େପମେର ପରସରକୁ େପମ

କରୁଥାଅ, କାରଣ େପମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚାଦନ କେର। 9 କୁଣିତ ନ େହାଇ

ପରସରର ଆତିଥ କର; 10 ପେତ କ ଜଣ େଯଉଁପରି ଅନୁଗହ ଦାନ

ପାଇଅଛ, େସହି ପକାେର ଈଶରଙ ବହୁବିଧ ଅନୁଗହର ଉତମ ଭଣାରଘରିଆ

ସରୂେପ ତଦାରା ପରସରର େସବା କର; 11 େକହି ଯଦି ପଚାର କେର,

େତେବ େସ ଈଶରଙ ବାକ ର ପଚାରକ ପରି ପଚାର କରୁ; େକହି ଯଦି

େସବା କେର, େତେବ େସ ଈଶରଙଠାରୁ ଶକିପାପ େଲାକ ପରି େସବା

କରୁ, େଯପରି ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦାରା ଈଶର େଗୗରବାନିତ େହେବ; ଯୁେଗ

ଯୁେଗ େଗୗରବ ଓ ପରାକମ ତାହାଙର। ଆେମ । (aiōn g165) 12 େହ

ପିୟମାେନ, ତୁମମାନଙ ପରୀକା ନିମେନ େଯଉଁ ଦୁଃଖେଭାଗରୂପ ଅଗି

ଉପସିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଅଦୁତ ଘଟଣା େବାଲ ମେନ କରି ଆଶଯ ାନ

କର ନାହ; 13 ବରଂ େଯଉଁ ପରିମାଣେର ଖୀଷଙ ଦୁଃଖେଭାଗର ସହଭାଗୀ

େହଉଅଛ, େସହି ପରିମାଣେର ଆନନ କର, େଯପରି ତାହାଙ ମହିମା

ପକାଶିତ େହବା ସମୟେର ମ ତୁେମମାେନ ମହାନନେର ଆନନିତ େହବ।

14 ଯଦି ତୁେମମାେନ ଖୀଷଙ ନାମ ସକାେଶ ନିନିତ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ

ତୁେମମାେନ ଧନ , କାରଣ େଗୗରବମୟ ଆତା, ଅଥା , ଈଶରଙ ଆତା,

ତୁମମାନଙଠାେର ଅଧଷାନ କରୁଅଛନି। 15 ଏଣୁ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ େକହି

ହତ ାକାରୀ କି େଚାର, କି ଦୂରାଚାରୀ, କି ଅନଧକାର ଚଚାକାରୀ େହାଇ
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ଦଣ େଭାଗ ନ କରୁ; 16 କିନୁ େକହି ଯଦି ଖୀଷିୟାନ େହବାରୁ ଦଣ େଭାଗ

କେର, ତାହାେହେଲ େସ ଲଜା େବାଧ ନ କରୁ, ବରଂ ଏହି ନାମ େହତୁରୁ

ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କରୁ। 17 କାରଣ, ଈଶରଙ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ କରି

ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସିତ; ଆଉ ଯଦି ପଥମେର ଆମମାନଙଠାରୁ

ଆରମ ହୁଏ, େତେବ େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ସୁସମାଚାରର ଅନା ାବହ,

େସମାନଙର େଶଷ ଦଶା ଅବା କଅଣ ନ େହବ! 18ପୁଣି, “ଧାମକ ବ କି ଯଦି

କଷେର ପରିତାଣ ପାଏ, େତେବ ଅଧାମକ ଓ ପାପୀ େଲାକ େକଉଁଠାେର ମୁହଁ

େଦଖାଇବ?” 19 ଅତଏବ, େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ଇଚାମେତ ଦୁଃଖେଭାଗ

କରନି, େସମାେନ ବିଶସ ସୃଷିକତାଙର ହସେର ଆପଣା ଆପଣା ଆତାକୁ

ସମପଣ କରି ସତମେର ନିବିଷ ରହନୁ।

5ଅତଏବ, ଜେଣ ସହପାଚୀନ ପୁଣି, ଖୀଷଙ ଦୁଃଖେଭାଗର ସାକୀ ଏବଂ

ମଁୁ େଯ ଆଗାମୀ େଗୗରବର ଅଂଶାଧକାରୀ, ତୁମମାନଙ ମ େର ଥବା

ପାଚୀନମାନଙୁ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି, 2ତୁମମାନଙ ତତାବଧାନେର ଥବା

ଈଶରଙ ପଲକୁ ପତିପାଳନ କର, ବା େହାଇ ନୁେହଁ, ମାତ ଈଶରଙ

ଇଚାନୁଯାୟୀ ସଚନ ମନେର, ଅନ ାୟ ଲାଭ ନିମେନ ନୁେହଁ, କିନୁ ଆଗହ

ସହକାେର ତାହା କର; 3ପୁଣି, େଯଉଁମାନଙର ଦାୟିତଭାର ତୁମମାନଙ

ହସେର ସମପତ ଅଛି, େସମାନଙ ଉପେର କତାପଣ ନ କରି ପଲର

ଆଦଶ ସରୂପ େହାଇ ତାହା କର। 4 େସଥେର ପଧାନ ପାଳକ ପକାଶିତ

େହବା ସମୟେର ତୁେମମାେନ େଗୗରବର ଅକୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ। 5

େସହିପରି, େହ ଯୁବକମାେନ, ତୁେମମାେନ ପାଚୀନମାନଙର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ।

ସମେସ ପରସର ପତି ନମତାରୂପ ବସ ପରିଧାନ କର, କାରଣ, “ଈଶର

ଅହଙାରୀମାନଙୁ ପତିେରାଧ କରି, ନମ େଲାକମାନଙୁ ଅନୁଗହ କରନି।”

6 ଅତଏବ, ଈଶରଙ ବଳବନ ହସ ତେଳ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର,

େଯପରି େସ ତୁମମାନଙୁ ଯଥା ସମୟେର ଉନତ କରିେବ; 7 ତୁମମାନଙ

ସମସ ଚିନାର ଭାର ତାହାଙ ଉପେର ପକାଅ, କାରଣ େସ ତୁମମାନଙ

ନିମେନ ଚିନା କରନି। 8 ସେଚତନ େହାଇ ଜାଗତ ରୁହ। ତୁମମାନଙ ବିପକ

ଶୟତାନ ସିଂହପାୟ ଗଜନ କରି କାହାକୁ ଗାସିବ, ଏହା େଖାଜି ବୁଲୁଅଛି;

9 ବିଶାସେର ସିର ରହି ତାହାର ପତିେରାଧ କର, ପୁଣି, ଏହା ଜାଣ େଯ,

ଜଗତେର ଥବା ତୁମମାନଙ ଭାଇମାନଙ ପତି ଏହି ପକାର ଦୁଃଖେଭାଗ
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ଘଟୁଅଛି। 10 ସମସ ଅନୁଗହର ଆକର େଯଉଁ ଈଶର ଆପଣା ଅନନ

େଗୗରବର ସହଭାଗୀ େହବା ନିମେନ ଖୀଷ ଯୀଶୁଙ ଦାରା ତୁମମାନଙୁ

ଆହାନ କରିଅଛନି, େସ ତୁମମାନଙ କଣିକ ଦୁଃଖେଭାଗ ଉତାେର ତୁମମାନଙୁ

ସିଦ, ସୁସିର, ସବଳ ଓ ସଂସାପିତ କରିେବ। (aiōnios g166) 11 ପରାକମ

ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙର। ଆେମ । (aiōn g165) 12 ଈଶରଙ ସତ ଅନୁଗହ

େଯ ଏହି ପକାର, ଏହି ବିଷୟେର ସାକ େଦଇ ତୁମମାନଙୁ ଉତାହ େଦବା

ନିମେନ ସିଲାନଙ ଦାରା ମଁୁ ସଂେକପେର ପତ େଲଖଲ; େମାʼ େବାଧେର େସ

ଜେଣ ବିଶସ ଭାତା। ତୁେମମାେନ ଏହି ଅନୁଗହେର ସୁସିର େହାଇଥାଅ। 13

ତୁମମାନଙ ସହିତ ମେନାନୀତ ବାବିଲସ ମଣଳୀ ଓ େମାହର ପୁତ ମାକ

ତୁମମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି। 14 େପମ ଚୁମନ େଦଇ ପରସରକୁ

ନମସାର କର। ଖୀଷଙଠାେର ଥବା ତୁମମାନଙ ପତି ଶାନି େହଉ।
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୨ ପିତର
1ଶିେମାନ ପିତର, ଯୀଶୁ ଖୀଷଙର ଜେଣ ଦାସ ଓ େପରିତ, ଆମମାନଙ

ଈଶରଓତାଣକତା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙରଧାମକତା େହତୁ େଯଉଁମାେନଆମମାନଙ

ସହିତ ସମାନ ଭାବେର ବହୁମୂଲ ବିଶାସ ପାପ କରିଅଛନି, େସମାନଙ

ନିକଟକୁ ପତ େଲଖୁଅଛି। 2ଈଶର ଓ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ବିଷୟକ

ାନ ଦାରା ତୁମମାନଙ ପତି ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ପଚୁର ପରିମାଣେର େହଉ। 3

ଈଶର ଆପଣା େଗୗରବ ଓ ସ ଗୁଣେର ଆମମାନଙୁ ଆହାନ କରିଅଛନି,

ତାହାଙ ବିଷୟକ ାନ ଦାରା ତାହାଙ ଐଶରୀୟ ଶକି ଆମମାନଙୁ ଜୀବନ ଓ

ଧମପରାୟଣତା ନିମେନ ସମସ ଆବଶ କୀୟ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛି। 4 େସ

ଆମମାନଙୁ ବହୁମୂଲ ଓ ଅତି ମହତ ପତି ାମାନ ଦାନ କରିଅଛନି, େଯପରି

େସହିସବୁ ଦାରା ତୁେମମାେନ କୁଅଭଳାଷରୁ ଜାତ େଯଉଁ ବିନାଶ ଜଗତେର

ଅଛି, େସଥରୁ ରକା ପାଇ ଐଶରୀୟ ସଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। 5 ହଁ, ଏହି

କାରଣରୁ ତୁେମମାେନ ଅତି ଯତ ସହକାେର ବିଶାସ ଦାରା ସ ଗୁଣ, ସ ଗୁଣ

ଦାରା ାନ, 6 ାନ ଦାରା ସଂଯମ, ସଂଯମ ଦାରା େଧୖଯ , େଧୖଯ ଦାରା

ଧମପରାୟଣତା, 7 ଧମପରାୟଣତା ଦାରା ଭାତୃେପମ, ପୁଣି, ଭାତୃେପମ

ଦାରା େପମ ଲାଭ କର। 8 ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙଠାେର ବୃଦି ପାଇେଲ

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବିଷୟକ ାନେର ପୂଣତା ଲାଭ କରିବା

ନିମେନ ତୁମମାନଙୁ ଶିଥଳ ଓ ଫଳଶୂନ େହବାକୁ େଦବ ନାହ। 9 ମାତ

ଏହିସବୁ ଯାହାଠାେର ନାହ, େସ ଦୂରଦଶୀ ନ େହାଇ ଅନ େହାଇଅଛି, ପୁଣି,

ଆପଣା ପୂବକୃତ ପାପରୁ ପରିଷୃତ େହବା ବିଷୟ ପାେସାରି ଯାଇଅଛି।

10 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆହାନ ଓ

ମେନାନୟନକୁ ସିର କରିବା ନିମେନ ଅଧକ ଯତଶୀଳ ହୁଅ; େଯଣୁ ଏପରି

କେଲ ତୁେମମାେନ େକେବ େହଁ ଝୁଣିପଡ଼ିବ ନାହ। 11ଆଉ ଏହି ପକାେର

ଆମମାନଙ ପଭୁ ଓ ତାଣକତା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଅନନ ରାଜ େର ସଚନେର

ପେବଶ କରିବାକୁ ତୁମମାନଙୁ ଦିଆଯିବ। (aiōnios g166) 12 ଅତଏବ,

ତୁେମମାେନ ଯଦ ପି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣ ଓ ପାପ ସତ େର ସିରୀକୃତ

େହାଇଅଛ, ତଥାପି ମଁୁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙୁ ସରଣ କରାଇବାକୁ

ସବଦା ପସୁତ େହାଇ ରହିବି। 13ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷ େମାେତ

େଯପରି ଜଣାଇ ଅଛନି, ତଦନୁସାେର ଶୀଘ େମାେତ ଏହି ଶରୀରରୂପ ତମୁ
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େଯ ତ ାଗ କରିବାକୁ େହବ, 14 ଏହା ଜାଣି, େଯପଯ ନ ଏହି ତମୁେର ଥାଏ,

େସପଯ ନ ତୁମମାନଙୁ ସରଣ କରାଇ ଜାଗତ କରାଇବା ବିହିତ ମେନ

କରୁଅଛି। 15ଆଉ େମାହର ମହାପସାନ ଉତାେର ତୁେମମାେନ ଏହି ସମସ

ବିଷୟ େଯପରି ସବଦା ସରଣେର ଆଣି ପାରିବ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ଯତ କରିବି।

16 କାରଣ ଆେମମାେନ େଯେତେବେଳ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଶକି

ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଇଲୁ, େସେତେବେଳ ଚତୁରତା ସହ କଳିତ

େକୗଣସି କାହାଣୀ ଅବଲମନ କରି ନ ଥଲୁ, ମାତ ତାହାଙ ମହିମାର ଚାକୁଷ

ସାକୀ େହାଇଥଲୁ। 17 େଯଣୁ େଯେତେବେଳ ମହା େଗୗରବ ମ ରୁ ତାହାଙ

ପତି ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆମର ପିୟ ପୁତ, ଏହାଙଠାେର ଆମର ପରମ

ସେନାଷ, େସେତେବେଳ େସ ପିତା ଈଶରଙଠାରୁ ସମମ ଓ େଗୗରବପାପ

େହେଲ; 18ଆେମମାେନ ତାହାଙ ସହିତ ପବିତ ପବତେର ଥବାେବେଳ ନିେଜ

ଆକାଶରୁ ନିଗତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲୁ। 19 ଏଥେର ଭାବବାଣୀ ଆମମାନଙ

ନିକଟେର ଅଧକ ଦୃଢ଼ େହାଇଅଛି; ତୁେମମାେନ ତାହା ଅନକାରମୟ ସାନେର

ପଜଳିତ େହଉଥବା ପଦୀପ ସଦୃଶ ମେନ କରି ରାତି ପାହାନା ନ େହବା

ପଯ ନ ଓ ତୁମମାନଙ ହୃଦୟେର ପଭାତୀତାରା ଉଦିତ ନ େହବା ପଯ ନ

ତାହା ପତି ମେନାେଯାଗ କେଲ ଭଲ େହବ। 20 ପଥମେର ଏହା ାତ ହୁଅ

େଯ, ଶାସର େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ ସତନ ଭାବେର ବ ାଖ ା କରିବାର ବିଷୟ

ନୁେହଁ, 21 କାରଣ େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ େକେବ େହଁ ମନୁଷ ର ଇଚାରୁ ଉତନ

େହାଇ ନାହ, ମାତ ଈଶର େପରିତ ମନୁଷ ମାେନ ପବିତ ଆତାଙ ଦାରା

ଚାଳିତ େହାଇ କଥା କହିଥେଲ।

2କିନୁ େଲାକମାନଙ ମ େର ଭଣ ଭାବବାଦୀମାେନ ମ ଉତନ େହେଲ;

େସହିପରି ତୁମମାନଙ ମ େର ସୁଦା ଭଣ ଶିକକମାେନ ଉତନ େହେବ;

େସମାେନ ବିନାଶଜନକ ଭାନ ମତ ଗୁପେର ପଚଳନ କରି େସମାନଙର

କୟକତା ପଭୁଙୁ ହ ଅସୀକାର କରିେବ, ପୁଣି, ଆପଣାମାନଙର ଆକସିକ

ସବନାଶ ଘଟାଇେବ। 2ଆଉ, ଅେନେକ େସମାନଙ କାମୁକତାର ଅନୁଗାମୀ

େହେବ, ଫଳତଃ ଏମାନଙ େହତୁ ସତ ମାଗ ନିନିତ େହବ। 3 େସମାେନ

ଧନେଲାଭେର ଛଳବାକ ଦାରା ତୁମମାନଙଠାରୁ ଅଥଲାଭ କରିବାକୁ େଚଷା

କରିେବ; େସମାନଙର ଦଣ ଅେନକ କାଳରୁ ଘଟି ଆସୁଅଛି ଓ େସମାନଙର

ବିନାଶ ବିଳମ େହବ ନାହ। 4 କାରଣ ଈଶର ପାପେର ପତିତ ଦୂତମାନଙୁ
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ନ ଛାଡ଼ି ନକେର ନିେକପ କରି ବିଚାର ନିମେନ ଅନକାରମୟ ଗହରେର

ରଖଅଛନି (Tartaroō g5020) 5 େସ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହ,

କିନୁ େକବଳ ଧମପଚାରକ େନାହଙୁ ଅନ ସାତ ଜଣ ସହିତ ରକା କରି

ଧମଭଷ ଜଗତେର ଜଳପାବନ ଘଟାଇେଲ; 6 େସ ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା

ନଗରସବୁକୁ ଭସେର ପରିଣତ କରି ସମୂଣ ରୂେପ ଧଂସ ପାଇବା ନିମେନ

ଦଣା ା େଦେଲ ଓ େସମାନଙୁ ଭବିଷ ତକାଳର ଅଧାମକମାନଙ ଦୃଷାନ

ସରୂପ କେଲ, 7 ପୁଣି, େସ ଦୂରାଚାରୀମାନଙ କାମୁକତାପୂଣ ଆଚରଣେର

ବ ଥତ ଧାମକ େଲାଟଙୁ ଉଦାର କେଲ, 8 େଯଣୁ େସହି ଧାମକ େଲାକ

େସମାନଙ ମ େର ବାସ କରି େସମାନଙ ଅନ ାୟ କାଯ େଦଖ ଓ େସ

ବିଷୟ ଶୁଣି ପତିଦିନ ଆପଣା ଧମପରାୟଣ ପାଣେର ଯନଣା େଭାଗ କେଲ।

9 ଏହି ପକାେର ପଭୁ ଧମପରାୟଣମାନଙୁ ପରୀକାରୁ ରକା କରିବାକୁ ପୁଣି,

ଅଧାମକମାନଙୁ, ବିେଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ ଶରୀରର କୁତିତ କାମାଭଳାଷେର

ଚାଳିତ େହାଇ ପଭୁତ ଅବ ା କରନି, େସମାନଙୁ ବିଚାର ଦିନ ନିମେନ ଦଣର

ଅଧୀନେର ରଖବାକୁ ଜାଣନି। 10 େସମାେନ ଦୁଃସାହସୀ ଓ େସଚାଚାରୀ

େହାଇ ଅେଲୗକିକ ଶକିମାନଙର ନିନା କରିବାକୁ ଭୟ କରନି ନାହ, 11

ଯଦ ପି ଅଧକ ଶକି ଓ ପରାକମଶାଳୀ ଦୂତମାେନ ପଭୁଙ ଛାମୁେର ନିନା

କରି େସମାନଙର ବିଚାର କରନି ନାହ। 12 କିନୁ ଏମାେନ ଅ ାନ ପଶୁ

ତୁଲ ସଭାବାନୁସାେର ଧୃତ ଓ ବିନଷ େହବା ନିମେନ ଜାତ େହାଇ, େଯଉଁ

େଯଉଁ ବିଷୟ ଅ ାତ, େସହି େସହି ବିଷୟର ନିନା କରି େସଗୁଡ଼ାକର

ବିନାଶେର ନିେଜ ବିନଷ େହେବ, 13 ପୁଣି, ଅନ ାୟ େବତନ ସରୂେପ

ଅଧମର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ; େସମାେନ ଦିନେବେଳ ବିଳାସ କରିବାେର

ସୁଖ ପାଆନି, ପୁଣି, କଳଙ ଓ ନିନାର କାରଣ େହାଇ ତୁମମାନଙ ସହିତ

େଭାଜନପାନେର ସୁଖ ପାଇବା ସମୟେର ଆପଣାମାନଙର ଭଷ କଳନାେର

ଉନତ ହୁଅନି। 14 େସମାନଙର ଚକୁ ବ ଭଚାରିଣୀ ସୀେର ପରିପୂଣ େହାଇ

ପାପରୁ କାନ ହୁଏ ନାହ, େସମାେନ ଚଞଳମତି େଲାକମାନଙୁ ପେଲାଭତ

କରନି, େସମାନଙର ହୃଦୟ ଧନେଲାଭେର ଅଭ ସ, େସମାେନ ଅଭଶାପର

ସନାନ, 15 େସମାେନ ଅନ ାୟ େବତନର ଲାଳସାକାରୀ ବିେୟାରର

ପୁତ ବିଲୀୟାମର ମାଗ ଅନୁସରଣ କେଲ ଓ ସତ ମାଗ ପରିତ ାଗ କରି

ବିପଥଗାମୀ େହେଲ; 16କିନୁ େସ ଆପଣା ଅପରାଧ ସକାେଶ ଅନୁେଯାଗ
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ପାପ େହଲା, େଗାଟିଏ ମୂକ ପଶୁ ମନୁଷ ସରେର କଥା କହି ଭାବବାଦୀର

ଉନତତା ନିବୃତ କଲା। 17 େସମାେନ ନିଜଳର ନିଝର ଓ ପଚଣ ବାୟୁେର

ଚାଳିତ େମଘ ତୁଲ , େସମାନଙ ନିମେନ େଘାର ଅନକାର ରକିତ େହାଇଅଛି।

(questioned) 18କାରଣ େସମାେନ ନିରଥକ ଅହଙାରର କଥା କହି ଭାନ

ଆଚରଣକାରୀମାନଙଠାରୁ ପାୟ ଉଦାର ପାଉଥବା େଲାକମାନଙୁ ଶାରୀରିକ

ସୁଖାଭଳାଷେର କାମୁକତା ଦାରା ପେଲାଭତ କରନି; 19 େସମାେନ େସମାନଙୁ

ସାଧୀନତାର ପତି ା ଦିଅନି, କିନୁ ନିେଜ ବିନାଶର ଦାସ ଅଟନି; କାରଣ େଯ

ଯାହା ଦାରା ପରାସ ହୁଏ, େସ େସଥର ଦାସ। 20 େଯଣୁ େସମାେନ ଯଦି ପଭୁ

ଓ ତାଣକତା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ବିଷୟକ ାନ ଦାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ

ରକା ପାଇ ପୁନବାର େସଥର ବନନେର ଆବଦ େହାଇ ପରାସ ହୁଅନି,

ତାହାେହେଲ େସମାନଙ ପଥମ ଦଶା ଅେପକା େଶଷ ଦଶା ଅଧକ ମନ ହୁଏ।

21 କାରଣ ଧାମକତାର ମାଗ ଜାଣି ଆପଣାମାନଙ ନିକଟେର ସମପତ ପବିତ

ଆ ାରୁ ବିମୁଖ େହବା ଅେପକା ବରଂ େସହି ମାଗ ନ ଜାଣିବା େସମାନଙ

ପକେର ଭଲ େହାଇଥାଆନା। 22କୁକୁର ଆପଣା ବାନି ଖାଇବାକୁ ଓ େଧୗତ

େହାଇଥବା ଘୁଷୁରି କାଦୁଅେର େଲାଟିବାକୁ ପୁନବାର େଫେର, ଏହି ସତ

ଦୃଷାନବାକ େସମାନଙ ପତି ଘଟିଅଛି।

3 େହ ପିୟମାେନ, ମଁୁ ବତମାନ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଏହି ଦିତୀୟ ପତ

େଲଖୁଅଛି। 2 ତୁେମମାେନ େଯପରି ପବିତ ଭାବବାଦୀମାନଙ ଦାରା

ପୂବକାଳେର ଉକ ବାକ ସବୁ ପୁଣି, ତୁମମାନଙ େପରିତମାନଙ ଦାରା

କଥତ ପଭୁ ଓ ତାଣକତାଙର ଆ ାଗୁଡ଼ିକ ସରଣେର ରଖ, ଏଥନିମେନ

ଉଭୟ ପତେର ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ େସହିସବୁ ସରଣ କରାଇ ତୁମମାନଙ ସରଳ

ମନକୁ ଉେତଜିତ କରିବାକୁ େଚଷା କରୁଅଛି। 3 ପଥେମ ଏହା ାତ ହୁଅ

େଯ, େଶଷକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଭଳାଷାନୁସାେର ଆଚରଣକାରୀ

ପରିହାସକ େଲାେକ ଉପସିତ େହାଇ ପରିହାସ କରି କହିେବ, 4 ତାହାଙ

ଆଗମନର ପତି ା କାହ? କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙର ମହାନିଦାପାପ

େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପଯ ନ ସମସ ବିଷୟ ସୃଷିର ଆରମେର େଯପରି

ଥଲା, େସହିପରି ରହିଅଛି। 5 େସମାେନ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲଯାଆନି େଯ,

ପୁରାକାଳେର ଆକାଶମଣଳ ଓ ଈଶରଙ ବାକ ଦାରା ଜଳରୁ ନିଗତ ଓ

ଜଳେର ଅବସିତ ପୃଥବୀ ଥଲା, 6 ଆଉ ତଦାରା େସହି କାଳର ଜଗତ
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ଜଳେର ପାବିତ େହାଇ ବିନଷ େହଲା; 7 ପୁଣି, ଏହି ବତମାନ ଆକାଶମଣଳ

ଓ ପୃଥବୀ େସହି ବାକ ଦାରା ଅଧାମକ େଲାକମାନଙର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର

ଦିନ ପଯ ନ ସଞିତ େହାଇ ଅଗି ନିମେନ ରକିତ େହାଇଅଛି। 8 କିନୁ େହ

ପିୟମାେନ, ପଭୁଙ ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଦିନ େଯ ସହସ ବଷ ତୁଲ ଓ ସହସ

ବଷ େଯ େଗାଟିଏ ଦିନ ତୁଲ , ଏହି ବିେଶଷ ବିଷୟ ତୁେମମାେନ ଭୁଲଯାଅ

ନାହ। 9 ବିଳମ େବାଲ େଯପରି େକେତକ ଭାବନି, ପଭୁ ଆପଣା ପତି ା

ବିଷୟେର େସପରି ବିଳମ କରନି ନାହ; କିନୁ େଯପରି େକହି ବିନଷ ନ ହୁଅନି,

ବରଂ ସମେସ ମନପରିବତନ କରନି, ଏହା ଇଚା କରି େସ ତୁମମାନଙ ପତି

ଦୀଘସହିଷୁ ଅଟନି। 10 ପଭୁଙ ଦିନ େଚାରର ପରି ଉପସିତ େହବ। େସହି

ଦିନ ଆକାଶମଣଳ ମହାଶବ ସହ େଲାପ ପାଇବ, ପୁଣି, େମୗଳିକ ବସୁସବୁ

ପଚଣ ଉତାପେର ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥବୀ ଓ ତନ ସ ମନୁଷ କୃତ ବସୁସବୁ

ଦଗ େହବ। 11 ଏହି ସମସ ବିଷୟ ଏହି ପକାେର ଲୁପ େହବାରୁ, ଈଶରଙ

େଯଉଁ ଦିନେର ଆକାଶମଣଳ ଜଳିଉଠି ଲୁପ େହବ ଓ େମୗଳିକ ବସୁସବୁ

ପଚଣ ଉତାପେର ତରଳିଯିବ, 12 େସହି ଈଶରଙ ନ ାୟବିଚାର ଦିନର

ଅେପକା କରି, ତାହା େଯପରି ଶୀଘ ଆସିବ, ଏଥପାଇଁ ତୁେମମାେନ ସଦାଚାରୀ

ଓ ଧମପରାୟଣ େହବା ଉଚିତ। 13ଆେମମାେନ ତାହାଙ ପତି ାନୁସାେର

େଗାଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥବୀର ଅେପକାେର ଅଛୁ, ଯାହା

ଧାମକତାର ଆବାସସଳ େହବ। 14 ଅତଏବ, େହ ପିୟମାେନ, ତୁେମମାେନ

ଏହି ସମସ ବିଷୟ ଅେପକା କରୁଥବାରୁ ତାହାଙ ଛାମୁେର େଯପରି ନିଷଳଙ

ଓ ଅନିନନୀୟ େହାଇ ଶାନିେର ଥବାର େଦଖାଯିବ, ଏଥପାଇଁ ଯତ କର; 15

ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପଭୁଙର ଦୀଘସହିଷୁତା ତାଣଜନକ େବାଲ ାନ କର।

ଆମମାନଙ ପିୟ ଭାତା ପାଉଲ ମ ଆପଣାକୁ ଦିଆଯାଇଥବା ାନାନୁସାେର

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େସପରି େଲଖଅଛନି। 16 େସ ଆପଣାର ସମସ

ପତେର ମ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉେଲଖ କରି େସହି ପକାେର କହନି; େସହି

ସବୁେର ଏପରି େକେତକ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ ଜଟିଳ, ପୁଣି,

ଅଶିକିତ ଚଞଳମତି େଲାେକ ଆପଣା ଆପଣା ବିନାଶାେଥ ଅନ ସମସ

ଶାସର େଯପରି, େସସବୁର ମ େସହିପରି ବିକୃତ ଅଥ କରନି। 17 ଅତଏବ,

େହ ପିୟମାେନ, ତୁେମମାେନ ପୂବରୁ ଏହିସବୁ ଜାଣି ସତକ େହାଇଥାଅ,

କାେଳ ଦୂରାଚାରୀମାନଙ ଭାନିେର ପଡ଼ି ତୁେମମାେନ ମ ଆପଣାମାନଙ
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ଦୃଢ଼ତାରୁ ସଳିତ ହୁଅ, 18 ବରଂ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଓ ତାଣକତା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ଅନୁଗହ ଓ ାନେର ବୃଦି ପାଅ। ବତମାନ ଓ ଅନନକାଳ ପଯ ନ େଗୗରବ

ତାହାଙର, ଆେମ । (aiōn g165)
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୧ େଯାହନ
1ଆଦ ରୁ େଯ ଥେଲ, ଯାହାଙ ବାକ ଆେମମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙୁ

ସଚକୁେର େଦଖଅଛୁ, ଯାହାଙୁ ନିରୀକଣ କରିଅଛୁ ଓ ସହସେର ସଶ କରିଅଛୁ,

େସହି ଜୀବନ ସରୂପ ବାକ ସମନେର ଜଣାଉଅଛୁ। 2 େସହି ଜୀବନ

ପକାଶିତ େହେଲ, ଆଉ ଆେମମାେନ େଦଖଅଛୁ ଓ ସାକ େଦଉଅଛୁ; େଯଉଁ

ଅନନ ଜୀବନ ପିତାଙ ସଙେର ଥେଲ ଓ ଆମମାନଙ ନିକଟେର ପକାଶିତ

େହେଲ, ତାହାଙ ବିଷୟେର ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଉଅଛୁ। (aiōnios g166) 3ଯାହା

ଆେମମାେନ େଦଖଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁମମାନଙୁ ମ ଜଣାଉଅଛୁ,

େଯପରି ତୁମମାନଙର ମ ଆମମାନଙ ସହିତ ସହଭାଗିତା େହାଇପାେର;

ଆଉ ଆମମାନଙର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙର ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ

ସହିତ ଅଛି। 4ଆମମାନଙର ଆନନ େଯପରି ପରିପୂଣ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ

ଆେମମାେନ ଏହିସବୁ େଲଖୁଅଛୁ। 5ଆେମମାେନ ତାହାଙଠାରୁ େଯଉଁ ସମାଦ

ଶୁଣିଅଛୁ ଓ ତୁମମାନଙୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ତାହା ଏହି, ଈଶର େଜ ାତିଃସରୂପ,

ଆଉ ତାହାଙଠାେର ଅନକାରର େଲଶ ନାହ। 6ତାହାଙ ସହିତ ଆମମାନଙର

ସହଭାଗିତା ଅଛି, ଏହା କହି ଯଦି ଆେମମାେନ ଅନକାରେର ଆଚରଣ

କରୁ ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ମିଥ ାବାଦୀ, ଆଉ ସତ ଆଚରଣ କରୁ ନ

ଥାଉ। 7 କିନୁ େସ େଯପରି େଜ ାତିନବାସୀ, ଆେମମାେନ ଯଦି େସହିପରି

େଜ ାତିଃେର ଆଚରଣ କରୁ, େତେବ ଆମମାନଙର ପରସର ସହଭାଗିତା

ଅଛି, ପୁଣି, ତାହାଙ ପୁତ ଯୀଶୁଙ ରକ ସମସ ପାପରୁ ଆମମାନଙୁ ପରିଷାର

କେର। 8ଆମମାନଙର ପାପ ନାହ! ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହାେହେଲ ଆପଣା

ଆପଣାକୁ ପବଞନା କରୁ, ପୁଣି, ଆମମାନଙଠାେର ସତ ନାହ। 9 ଯଦି

ଆେମମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସୀକାର କରୁ, େତେବ େସ ଆମମାନଙର

ପାପ କମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ ଅଧମରୁ ଆମମାନଙୁ ପରିଷାର କରିବାକୁ

ବିଶସ ଓ ନ ାୟବାନ ଅଟନି। 10ଆେମମାେନ ପାପ କରି ନାହଁୁ, ଏହା ଯଦି

କହୁ, ତାହାେହେଲ ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ମିଥ ାବାଦୀ କରୁ, ପୁଣି, ତାହାଙ

ବାକ ଆମମାନଙଠାେର ନାହ।

2 େହ େମାହର ବତଗଣ, ତୁେମମାେନ େଯପରି ପାପ ନ କର, ଏଥନିମେନ

ମଁୁ ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି। କିନୁ େକହି ଯଦି ପାପ କେର,

ତାହାେହେଲ ପିତାଙ ଛାମୁେର ଆମମାନଙର ଜେଣ ସପକବାଦୀ ଅଛନି,
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େସ ଧାମକ ଯୀଶୁ ଖୀଷ। 2ଆଉ େସ ଆମମାନଙ ପାପ ନିମେନ, େକବଳ

ଆମମାନଙ ପାପ ନିମେନ ନୁେହଁ, ମାତ ସମସ ଜଗତର ପାପ ନିମେନ

ମ ପାୟଶିତ ସରୂପ ଅଟନି। 3ଯଦି ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ

କରୁ, େତେବ ତଦାରା ାତ େହଉ େଯ, ଆେମମାେନ ତାହାଙୁ ଜାଣୁ। 4

ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙୁ ଜାେଣ େବାଲ େଯ କେହ, େସ

ମିଥ ାବାଦୀ ଓ ତାହାଠାେର ସତ ନାହ; 5 କିନୁ େଯ ତାହାଙ ବାକ

ପାଳନ କେର, ତାହାଠାେର ଈଶରଙ େପମ ପକୃତ ରୂେପ ସିଦ େହାଇଅଛି।

ଏତଦାରା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଆେମମାେନ ତାହାଙଠାେର ଅଛୁ। 6 େଯ

ତାହାଙଠାେର ରେହ େବାଲ କେହ, େସ ତାହାଙ ପରି ଆଚରଣ କରିବା

ମ କତବ । 7 େହ ପିୟମାେନ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େକୗଣସି ନୂତନ

ଆ ା େଲଖୁ ନାହ, ମାତ ଆରମରୁ େଯଉଁ ପୁରାତନ ଆ ା ତୁେମମାେନ

ପାଇଅଛ, ତାହା େଲଖୁଅଛି; େଯଉଁ ବାକ ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ହ

େସହି ପୁରାତନ ଆ ା। 8 ପୁନଶ, ମଁୁ ନୂତନ ଆ ା ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

େଲଖୁଅଛି, ଏହା ତାହାଙଠାେର ଓ ତୁମମାନଙଠାେର ସତ େବାଲ ପକାଶ

ପାଏ। କାରଣ ଅନକାର ଘୁଞିଯାଉଅଛି ଓ ସତ େଜ ାତିଃ ପକାଶିତ େହଲାଣି।

9 େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରି କେହ େଯ, େସ େଜ ାତିଃେର ଅଛି, େସ

ଏପଯ ନ ସୁଦା ଅନକାରେର ଅଛି। 10 େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ େପମ କେର,

େସ େଜ ାତିଃେର ରେହ, ପୁଣି, ତାହାଠାେର ଝୁଣିବାର େକୗଣସି କାରଣ

ନାହ। 11କିନୁ େଯ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ଅନକାରେର ଅଛି,

ପୁଣି, ଅନକାରେର ଭମଣ କରି େକଉଁଆେଡ଼ ଯାଉଅଛି, ତାହା ଜାେଣ ନାହ,

କାରଣ ଅନକାର ତାହାର ଚକୁକୁ ଅନ କରିଅଛି। 12 ବତଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ

ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, କାରଣ ତାହାଙ ନାମ ସକାେଶ ତୁମମାନଙର ପାପ କମା

େହାଇଅଛି। 13 େହ ପିତୃଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, କାରଣ

େଯ ଆଦ ରୁ ଅଛନି, ତାହାଙୁ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଅଛ। େହ ଯୁବକମାେନ,

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, କାରଣ ତୁେମମାେନ ପାପାତାକୁ ଜୟ

କରିଅଛ। 14ବତଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଲ, କାରଣ ତୁେମମାେନ

ପିତାଙୁ ଜାଣିଅଛ। େହ ପିତୃଗଣ, ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଲ, କାରଣ

େଯ ଆଦ ରୁ ଅଛନି, ତାହାଙୁ ତୁେମମାେନ ଜାଣିଅଛ। େହ ଯୁବକମାେନ,

ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଲ, କାରଣ ତୁେମମାେନ ବଳବାନ, ପୁଣି,



୧ େଯାହନ 2409

ଈଶରଙ ବାକ ତୁମମାନଙଠାେର ଅଛି ଓ ତୁେମମାେନ ପାପାତାକୁ ଜୟ

କରିଅଛ। 15 ସଂସାର କିଅବା େସଥେର ଥବା ବିଷୟ ସବୁକୁ େପମ ନ

କର। େକହି ଯଦି ସଂସାରକୁ େପମ କେର, ପିତାଙ େପମ ତାହାଠାେର

ନାହ; 16 କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭଳାଷ, ଚକୁର ଅଭଳାଷ ଓ େଲୗକିକ ଗବ,

ସଂସାରେର ଥବା ଏହି ସମସ ବିଷୟ ପିତାଙଠାରୁ ନୁେହଁ, ମାତ ସଂସାରରୁ

ଉତନ େହାଇଥାଏ। 17 ପୁଣି, ସଂସାର ଓ େସଥର ଅଭଳାଷ ଅନିତ , ମାତ

େଯ ଈଶରଙ ଇଚା ପାଳନ କେର, େସ ନିତ ସାୟୀ। (aiōn g165) 18 େହ

ବତଗଣ, େଶଷକାଳ ଉପସିତ, ପୁଣି, ଭଣଖୀଷ ଆସିବ େବାଲ ତୁେମମାେନ

େଯପରି ଶୁଣିଥଲ, େସହିପରି ଏେବ ମ ଅେନକ ଭଣଖୀଷ ଉଠିେଲଣି;

ଏତଦାରା ଆେମମାେନ ଜାଣୁଅଛୁ େଯ, େଶଷକାଳ ଉପସିତ। 19 େସମାେନ

ଆମମାନଙ ମ ରୁ ବାହାରିେଲ, କିନୁ ଆମମାନଙ ଦଳର େଲାକ ନ ଥେଲ;

କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ ଦଳର େଲାକ େହାଇଥାଆେନ, େତେବ ଆମମାନଙ

ସହିତ ରହିଥାଆେନ; କିନୁ ସମେସ େଯ ଆମମାନଙ ଦଳର େଲାକ ନୁହଁନି,

ଏହା େଯପରି ପକାଶ ପାଇବ, ଏଥନିମେନ େସମାେନ ବାହାରିଗେଲ। 20

ଆଉ ତୁେମମାେନ େସହି ପବିତ ବ କିଙଠାରୁ ଅଭେଷକ ପାଇଥବାରୁ ତୁେମ

ସମେସ ାନ ପାପ େହାଇଅଛ। 21 ତୁେମମାେନ ସତ ଜାଣି ନ ଥବାରୁ ମଁୁ

େଯ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଲ, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ତୁେମମାେନ ସତ

ଜାଣିଥବାରୁ ଓ େକୗଣସି ମିଥ ା ସତ ରୁ ଜାତ ହୁଏ ନାହ େବାଲ ଜାଣିଥବାରୁ ମଁୁ

ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ େଲଖଲ। 22 ଯୀଶୁ େଯ ଖୀଷ ଅଟନି, ଏହା େଯ ନାସି

କେର, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ମିଥ ାବାଦୀ କିଏ? େଯ ପିତା ଓ ପୁତଙୁ ନାସି କେର,

େସ ତ େସହି ଭଣଖୀଷ। 23 େଯ ପୁତଙୁ ନାସି କେର, େସ ପିତାଙୁ ପାପ

କରି ନାହ; େଯ ପୁତଙୁ ସୀକାର କେର, େସ ପିତାଙୁ ମ ପାପ କରିଅଛି।

24 ତୁେମମାେନ ଆରମରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙଠାେର ଥାଉ।

ତୁେମମାେନ ଆରମରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଯଦି ତୁମମାନଙଠାେର ଥାଏ,

ତାହାେହେଲ ତୁେମମାେନ ମ ପୁତ ଓ ପିତାଙଠାେର ରହିବ। 25 ଆଉ

େସ ଆମମାନଙୁ ଯାହା ପତି ା କରିଅଛନି, ତାହା ଅନନ ଜୀବନ। (aiōnios

g166) 26 େଯଉଁମାେନ ତୁମମାନଙୁ ଭାନ କରିବାକୁ େଚଷା କରନି, େସମାନଙ

ସମନେର ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ େଲଖଲ। 27କିନୁ ତୁେମମାେନ

ତାହାଙଠାରୁ େଯଉଁ ଅଭେଷକ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙଠାେର ରହିଅଛି,
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ପୁଣି, େକହି େଯ ତୁମମାନଙୁ ଶିକା େଦବ, ଏହା ତୁମମାନଙର ଆବଶ କ

ନାହ, ମାତ ତାହାଙଠାରୁ େସହି ଅଭେଷକ ତୁମମାନଙୁ ସମସ ବିଷୟେର

େଯଉଁ ଶିକା ଦିଏ, ତାହା ସତ ଅେଟ, ମିଥ ା ନୁେହଁ; ଏଣୁ େସହି ଶିକା

ଅନୁସାେର ତାହାଙଠାେର ରୁହ। 28 ଅତଏବ, େହ ବତଗଣ, ତାହାଙଠାେର

ରୁହ, େଯପରି େସ େଯେତେବେଳ ପକାଶିତ େହେବ, େସେତେବେଳ ତାହାଙ

ଆଗମନ ସମୟେର ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆେମମାେନ ଲଜିତ ନ େହାଇ ସାହସ

ପାପ େହବା। 29 େସ ଧାମକ ଅଟନି, ଏହା ଯଦି ଜାଣ, େତେବ େଯ େକହି

ଧମାଚରଣ କେର, େସ େଯ ତାହାଙଠାରୁ ଜାତ, ଏହା ମ ଜାଣ।

3 େଦଖ, ପିତା ଈଶର ଆମମାନଙୁ କି ପକାର େପମ ଦାନ କରିଅଛନି େଯ,

ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ସନାନ େବାଲ ଖ ାତ େହବୁ, ଆଉ ଆେମମାେନ

ତାହା ହ ଅଟୁ। ଏଥସକାେଶ ଜଗତ ଆମମାନଙୁ ଚିହୁ ନାହ, କାରଣ ତାହା

ତାହାଙୁ ଚିହି ନ ଥଲା। 2 େହ ପିୟମାେନ, ବତମାନ ଆେମମାେନ ଈଶରଙ

ସନାନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆେମମାେନ କଅଣ େହବା, ତାହା ଏପଯ ନ ପକାଶିତ

େହାଇ ନାହ। ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ, େସ େଯେତେବେଳ ପକାଶିତ େହେବ,

େସେତେବେଳ ଆେମମାେନ ତାହାଙ ସଦୃଶ େହବା, କାରଣ େସ େଯପରି,

ଆେମମାେନ େସହିପରି ତାହାଙୁ ଦଶନ କରିବା। 3 ଆଉ େଯ େକହି

ତାହାଙଠାେର ଏହି ଭରସା ସାପନ କରିଅଛି, େସ େଯପରି ପବିତ ଅଟନି,

େସ େସହିପରି ଆପଣାକୁ ପବିତ କେର। 4 େଯ େକହି ପାପ କେର, େସ

ମ ବ ବସା ଲଙନ କେର, କାରଣ ବ ବସା ଲଙନ ହ ପାପ। 5 ଆଉ

ତୁେମମାେନ ଜାଣ େଯ, େସ ପାପ େବାହିେନଇଯିବା ପାଇଁ ପକାଶିତ େହେଲ,

ଆଉ ତାହାଙଠାେର ପାପ ନାହ। 6 େଯ େକହି ତାହାଙଠାେର ରେହ, େସ

ପାପ କେର ନାହ; େଯ େକହି ପାପ କେର, େସ ତାହାଙୁ େଦଖ ନାହ, କିଅବା

ତାହାଙୁ ଜାଣି ନାହ। 7 େହ ବତଗଣ, େକହି ତୁମମାନଙୁ ଭାନ ନ କରୁ; େଯ

ଧମାଚରଣ କେର, େସ େଯପରି ଧାମକ ଅଟନି, େସ େସହିପରି ଧାମକ ଅେଟ;

8 େଯ ପାପ କେର, େସ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମରୁ

ପାପ କରିଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାଯ ବିନାଶ କରିବା ଉେଦଶ େର ହ

ଈଶରଙ ପୁତ ପକାଶିତ େହେଲ। 9 େଯ େକହି ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ, େସ

ପାପ କେର ନାହ, କାରଣ ଈଶରଙ ବୀଜ ତାହାଠାେର ରେହ, ଆଉ େସ

ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ େହବାରୁ ପାପ କରିପାେର ନାହ। 10 ଏଥେର କିଏ
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ଈଶରଙ ସନାନ ଓ କିଏ ଶୟତାନର ସନାନ, ଏହା ପକାଶିତ ହୁଏ; େଯ

େକହି ଧମାଚରଣ କେର ନାହ, କିଅବା ଆପଣା ଭାଇକୁ େପମ କେର ନାହ,

େସ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ। 11 କାରଣ ଆମମାନଙର େଯ ପରସରକୁ

େପମ କରିବା କତବ , ଏହି ବାଣୀ ତୁେମମାେନ ଆଦ ରୁ ଶୁଣିଅଛ; 12

ପାପାତାର ସନାନ େଯ କୟିନ, ତାହା ପରି ହୁଅ ନାହ, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ

ବଧ କଲା; ଆଉ େସ ତାହାକୁ କାହକି ବଧ କଲା? କାରଣ ଏହି େଯ, ତାହାର

କାଯ ପାପମୟ, ଆଉ ତାହାର ଭାଇର କାଯ ଧମମୟ ଥଲା। 13 େହ

ଭାଇମାେନ, ଜଗତ ତୁମମାନଙୁ ଘୃଣା କେଲ, ଆଶଯ ାନ କର ନାହ। 14

ଆେମମାେନ ଜାଣୁ େଯ, ଆେମମାେନ ମୃତୁ କୁ ଅତିକମ କରି ଜୀବନେର

ପେବଶ କରିଅଛୁ, େଯଣୁ ଆେମମାେନ ଭାଇମାନଙୁ େପମ କରୁଅଛୁ। େଯ

େପମ କେର ନାହ, େସ ମୃତୁ ର ଅଧୀନେର ଥାଏ। 15 େଯ େକହି ଆପଣା

ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, େସ ନରଘାତକ; ଆଉ ନରଘାତକଠାେର େଯ ଅନନ

ଜୀବନ ନ ଥାଏ, ଏହା ତୁେମମାେନ ଜାଣ। (aiōnios g166) 16 େସ ଆମମାନଙ

ନିମେନ ଆପଣା ପାଣ ଦାନ କରିବା ଦାରା ଆେମମାେନ େପମର ପରିଚୟ

ପାଇଅଛୁ; ପୁଣି, ଭାଇମାନଙ ନିମେନ ଆମମାନଙର ମ ପାଣ ଦାନ କରିବା

ଉଚିତ। 17 କିନୁ େଯ ସଂସାର ଅନୁସାେର ଧନଶାଳୀ େହାଇ ଆପଣା ଭାଇକୁ

ଅଭାବଗସ େଦଖେଲ େହଁ ତାହା ପତି ଆପଣା ଦୟା ରୁଦ କେର, ତାହାଠାେର

ଈଶରଙ େପମ କିପରି ରହିପାେର? 18 େହ ବତଗଣ, ଆସ, ଆେମମାେନ

ବାକ େର କି ଜିହାେର େପମ ନ କରି କାଯ େର ଓ ସତ େର େପମ କରୁ। 19

ତାହା କେଲ, ଆେମମାେନ େଯ ସତ ର ସନାନ, ଏହା ଜାଣିବା, 20ପୁଣି,

େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର ଆମମାନଙ ହୃଦୟ ଆମମାନଙୁ େଦାଷୀ କେର,

େସ ବିଷୟେର ତଦାରା ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆପଣାମାନଙର ହୃଦୟ ସୁସିର

କରିପାରିବା; କାରଣ ଈଶର ଆମମାନଙ ହୃଦୟଠାରୁ ମହାନ ଓ େସ ସବୁ

ଜାଣନି। 21 େହ ପିୟମାେନ, ଆମମାନଙ ହୃଦୟ ଯଦି ଆମମାନଙୁ େଦାଷୀ

ନ କେର, ତାହାେହେଲ ଈଶରଙ ଛାମୁେର ଆମମାନଙର ସାହସ ଅଛି, 22

ପୁଣି, ଆେମମାେନ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ, େସହିସବୁ ତାହାଙଠାରୁ ପାଇଥାଉ,

କାରଣ ଆେମମାେନ ତାହାଙର ଆ ା ପାଳନ କରୁ, ପୁଣି, ତାହାଙର ଦୃଷିେର

ଯାହା ସେନାଷଜନକ, ତାହା କରିଥାଉ। 23 ତାହାଙର ଆ ା ଏହି େଯ,

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନାମେର ବିଶାସ କରିବା ଓ ତାହାଙ
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ଦତ ଆ ାନୁସାେର ପରସରକୁ େପମ କରିବା। 24 େଯ ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ

କେର, େସ ତାହାଙଠାେର ରେହ ଓ େସ ତାହାଠାେର ରହନି; ଆଉ େସ େଯ

ଆମମାନଙଠାେର ରହନି, ଏହା ଆେମମାେନ ତାହାଙ ଦତ ପବିତ ଆତାଙ

ଦାରା ଜାଣୁଅଛୁ।

4 େହ ପିୟମାେନ, ପେତ କ ଆତାଙୁ ବିଶାସ କର ନାହ, ବରଂ ଆତାମାେନ

ଈଶରଙଠାରୁ ଆଗତ କି ନାହ, ଏହା େସମାନଙୁ ପରୀକା କରି େଦଖ,

କାରଣ ଜଗତେର ଅେନକ ଭଣ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନି। 2 ଏହା ଦାରା

ତୁେମମାେନ ଈଶରଙଆତାଙୁ ଚିହି ପାରିବ, ଯୀଶୁ ଖୀଷ େଯ େଦହବନ େହାଇ

ଆସିଅଛନି, ଏହା େଯେକୗଣସି ଆତା ସୀକାର କେର, େସ ଈଶରଙଠାରୁ

ଆଗତ, 3 ଆଉ େଯେକୗଣସି ଆତା ଯୀଶୁଙୁ ସୀକାର ନ କେର, େସ

ଈଶରଙଠାରୁ ଆଗତ ନୁେହଁ; ଏହା ଭଣଖୀଷର ଆତା, ଯାହାର ଆଗମନ

କଥା ତୁେମମାେନ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି, ତାହା ଏେବ େହଁ ଜଗତେର ଉପସିତ

େହାଇଅଛି। 4 େହ ବତଗଣ, ତୁେମମାେନ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ

ତୁେମମାେନ େସମାନଙୁ ଜୟ କରିଅଛ, କାରଣ ତୁମମାନଙଠାେର େଯ

ଅଛନି, େସ, ଜଗତେର େଯ ଅଛି, ତାହାଠାରୁ ମହାନ। 5 େସମାେନ ଜଗତରୁ

ଉତନ, ଅତଏବ େସମାେନ ଜାଗତିକ କଥା କହନି, ଆଉ ଜଗତ େସମାନଙ

କଥା ଶୁେଣ। 6 କିନୁ ଆେମମାେନ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ; େଯ ଈଶରଙୁ

ଜାେଣ, େସ ଆମମାନଙ କଥା ଶୁେଣ; େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ ନୁେହଁ, େସ

ଆମମାନଙ କଥା ଶୁେଣ ନାହ। ଏତଦାରା ଆେମମାେନ ସତ ମୟ ଆତା

ଓ ଭାନିପୂଣ ଆତାକୁ ଚିହି ପାରୁ। 7 େହ ପିୟମାେନ, ଆସ, ଆେମମାେନ

ପରସରକୁ େପମ କରୁ, କାରଣ େପମ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ େଯ େକହି

େପମ କେର, େସ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ ଓ ଈଶରଙୁ ଜାେଣ। 8 େଯ େପମ

କେର ନାହ, େସ ଈଶରଙୁ ଜାେଣ ନାହ, କାରଣ ଈଶର ତ େପମ। 9 ଏଥେର

ହ ଈଶରଙ େପମ ଆମମାନଙ ପତି ପକାଶିତ େହାଇଅଛି େଯ, େସ ଆପଣାର

ଅଦିତୀୟ ପୁତଙୁ ଜଗତକୁ େପରଣ କେଲ, େଯପରି ଆେମମାେନ ତାହାଙ

ଦାରା ଜୀବନ ପାପ େହଉ। 10ଆେମମାେନ େଯ ଈଶରଙୁ େପମ କଲୁ,

ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ େସ ଆମମାନଙୁ େପମ କେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ପୁତଙୁ

ଆମମାନଙ ପାପର ପାୟଶିତ ସରୂପ କରି ପଠାଇେଲ; ଏଥେର ତ େପମ

ପକାଶ ପାଏ। 11 େହ ପିୟମାେନ, ଈଶର ଯଦି ଆମମାନଙୁ ଏପରି େପମ
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କେଲ, େତେବ ଆମମାନଙର ମ ପରସରକୁ େପମ କରିବା ଉଚି । 12

େକହି େକେବ ଈଶରଙୁ େଦଖ ନାହ; ଆେମମାେନ ଯଦି ପରସରକୁ େପମ

କରୁ, ତାହାେହେଲ ଈଶର ଆମମାନଙଠାେର ଅଛନି ଓ ତାହାଙ େପମ

ଆମମାନଙଠାେର ସିଦ େହାଇଅଛି। 13ଆେମମାେନ େଯ ତାହାଙଠାେର

ଅଛୁ ଓ େସ ଆମମାନଙଠାେର ଅଛନି, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, କାରଣ

େସ ଆମମାନଙୁ ଆପଣା ଆତାଙର ସହଭାଗିତା ଦାନ କରିଅଛନି। 14

ପିତା େଯ ପୁତଙୁ ଜଗତର ତାଣକତା େହବା ନିମେନ େପରଣ କରିଅଛନି,

ଏହା ଆେମମାେନ େଦଖଅଛୁ ଓ ସାକ େଦଉଅଛୁ। 15 େଯ େକହି ଯୀଶୁଙୁ

ଈଶରଙ ପୁତ େବାଲ ସୀକାର କେର, ଈଶର ତାହାଠାେର ଅଛନି ଓ େସ

ଈଶରଙଠାେର ଅଛି। 16 ପୁଣି, ଆମମାନଙ ପତି ଈଶରଙର େଯଉଁ େପମ

ଅଛି, ତାହା ଆେମମାେନ ଜାଣିଅଛୁ ଓ ବିଶାସ କରିଅଛୁ। ଈଶର ତ େପମ; େଯ

େପମେର ରେହ, େସ ଈଶରଙଠାେର ରେହ ଓ ଈଶର ତାହାଠାେର ରହନି।

17 ଏଥେର େପମ ଆମମାନଙ ମ େର ସିଦ େହାଇଅଛି େଯ, ବିଚାର ଦିନେର

ଆେମମାେନ ସାହସ ପାପ େହବୁ, କାରଣ େସ େଯପରି ଅଛନି, ଆେମମାେନ

ମ ଏହି ଜଗତେର େସହିପରି ଅଛୁ। 18 େପମେର ଭୟ ନ ଥାଏ, କିନୁ ସିଦ

େପମ ଭୟକୁ ଦୂର କେର, କାରଣ ଭୟ ଦଣ ସହିତ ସଂଯୁକ, ଆଉ େଯ

ଭୟ କେର, େସ େପମେର ସିଦ ନୁେହଁ। 19 େସ ପଥମେର ଆମମାନଙୁ

େପମ କରିବାରୁ ଆେମମାେନ େପମ କରୁ। 20 ଈଶରଙୁ େପମ କରୁଅଛି

େବାଲ କହି ଯଦି େକହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କେର, ତାହାେହେଲ େସ

ମିଥ ାବାଦୀ, େଯଣୁ େଯଉଁ ଭାଇକୁ େଦଖଅଛି, ଯଦି ତାହାକୁ େକହି େପମ

ନ କେର, ତାହାେହେଲ େଯଉଁ ଈଶରଙୁ େସ େଦଖ ନାହ, ତାହାଙୁ େପମ

କରିପାେର ନାହ। 21 େଯ ଈଶରଙୁ େପମ କେର, େସ ଆପଣା ଭାଇକୁ ମ

େପମ କରୁ, ଏହି ଆ ା ଆେମମାେନ ତାହାଙଠାରୁ ପାଇଅଛୁ।

5 େଯ େକହି ଯୀଶୁଙୁ ଖୀଷ େବାଲ ବିଶାସ କେର, େସ ଈଶରଙଠାରୁ

ଜାତ; ଆଉ, େଯ େକହି ଜନଦାତାଙୁ େପମ କେର, େସ ତାହାଙଠାରୁ ଜାତ

େହାଇଥବା ସନାନମାନଙୁ ମ େପମ କେର। 2ଆେମମାେନ େଯେତେବେଳ

ଈଶରଙୁ େପମ କରୁ ଓ ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ କରୁ, େସେତେବେଳ ତଦାରା

ଜାଣି ପାରୁ େଯ, ଆେମମାେନ ଈଶରଙ ସନାନମାନଙୁ େପମ କରୁଅଛୁ।

3 କାରଣ ଈଶରଙୁ େପମ କରିବାର ଅଥ, ତାହାଙ ଆ ା ପାଳନ କରିବା,
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ଆଉ ତାହାଙ ଆ ାସବୁ ଭାର ସରୂପ ନୁେହଁ। 4 େଯ େକହି ଈଶରଙଠାରୁ

ଜାତ, େସ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର, ଆଉ ଯାହା ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି, ତାହା

ଆମମାନଙର ବିଶାସ। 5ଯୀଶୁ ଈଶରଙ ପୁତ, ଏହା େଯ ବିଶାସ କେର,

ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କେର? 6 େସହି ଯୀଶୁ ଖୀଷ ଜଳ ଓ

ରକ େଦଇ ଆସିଥେଲ, େକବଳ ଜଳ େଦଇ ନୁେହଁ, କିନୁ ଜଳ ଓ ରକ ଉଭୟ

େଦଇ ଆସିଥେଲ; 7ଆଉ ଆତା ମ ଏଥର ସାକ ଦିଅନି, କାରଣ ଆତା ହ

ସତ । 8ଆତା, ଜଳ ଓ ରକ, ଏହି ତିନି ସାକ ଦିଅନି, ପୁଣି ତିନିର ସାକ

ଏକ। 9ଆେମମାେନ ଯଦି ମନୁଷ ର ସାକ ଗହଣ କରୁ, େତେବ ଈଶରଙ

ସାକ ତାହାଠାରୁ େଶଷ, ଆଉ ଈଶରଙ ସାକ ଏହା େଯ, େସ ଆପଣାର

ପୁତଙ ସମନେର ସାକ େଦଇଅଛନି। 10 େଯ ଈଶରଙ ପୁତଙଠାେର

ବିଶାସ କେର, େସ ଆପଣାର ଅନରେର ଏହି ସାକ ପାଇଅଛି; େଯ ଈଶରଙ

ସାକ ବିଶାସ କେର ନାହ, େସ ତାହାଙୁ ମିଥ ାବାଦୀ କରିଅଛି, କାରଣ

ଈଶର ଆପଣା ପୁତଙ ବିଷୟେର େଯଉଁ ସାକ େଦଇଅଛନି, େସଥେର

େସ ବିଶାସ କରି ନାହ। 11 େସହି ସାକ ଏହି େଯ, ଈଶର ଆମମାନଙୁ

ଅନନ ଜୀବନ େଦଇଅଛନି, ପୁଣି, େସହି ଜୀବନ ତାହାଙ ପୁତଙଠାେର

ଅଛି। (aiōnios g166) 12 େଯ ପୁତଙୁ ପାଇଅଛି, େସ ଜୀବନ ପାଇଅଛି; େଯ

ଈଶରଙ ପୁତଙୁ ପାଇ ନାହ, େସ ଜୀବନ ହ ପାଇ ନାହ। 13 ଈଶରଙ ପୁତଙ

ନାମେର ବିଶାସ କରୁଅଛ େଯ ତୁେମମାେନ, ତୁେମମାେନ େଯପରି ଜାଣ େଯ,

ତୁେମମାେନ ଅନନ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥନିମେନ ମଁୁ ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ

ଏହି ସମସ େଲଖଲ। (aiōnios g166) 14 ପୁଣି, ଆେମମାେନ େଯେବ ତାହାଙ

ଇଚାନୁସାେର େକୗଣସି ପାଥନା କରୁ, େତେବ େସ ଆମମାନଙର େସହି

ପାଥନା ଶୁଣନି, ତାହାଙ ଛାମୁେର ଆମମାନଙର ଏହି ସାହସ ଅଛି। 15ଆଉ

ଆେମମାେନ ତାହାଙ ନିକଟେର ଯାହା କିଛି ପାଥନା କରୁ, ତାହା େସ ଶୁଣନି

େବାଲ ଯଦି ଆେମମାେନ ଜାଣୁ, େତେବ ତାହାଙ ଛାମୁେର ଯାହା ପାଥନା

କରିଅଛୁ, େସହିସବୁ େଯ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ମ ଜାଣୁ। 16 େକହି େଯେବ

ଭାଇକୁ ପାପ କରୁଥବା େଦେଖ, ଆଉ େସହି ପାପ ମୃତୁ ଜନକ େହାଇ ନ

ଥାଏ, େତେବ େସ ପାଥନା କରୁ, ଆଉ ଈଶର େଯଉଁପରି ମୃତୁ ଜନକ ପାପ

ନ କରିଥବା େଲାକମାନଙୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନି, େସହିପରି ତାହାକୁ ମ

ଜୀବନ ଦାନ କରିେବ। ମୃତୁ ଜନକ ପାପ ଅଛି; େସଥପାଇଁ େସ ପାଥନା
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କରୁ େବାଲ ମଁୁ କହୁ ନାହ। 17 ସମସ ଅଧମ ହ ପାପ, କିନୁ ଏପରି ପାପ

ଅଛି, ଯାହା ମୃତୁ ଜନକ ନୁେହଁ। 18 େଯ େକହି ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ, େସ

େଯ ପାପ କେର ନାହ, ବରଂ େସ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ େହାଇ ଆପଣାକୁ

ରକା କେର, ଆଉ ପାପାତା ତାହାକୁ ସଶ କେର ନାହ, ଏହା ଆେମମାେନ

ଜାଣୁ। 19 ଆେମମାେନ େଯ ଈଶରଙଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମସ ଜଗତ େଯ

ପାପାତାର ଅଧୀନ, ଏହା ଆେମମାେନ ଜାଣୁ। 20ଆହୁରି ମ ଆେମମାେନ

ଜାଣୁ େଯ, ଈଶରଙ ପୁତ ଆସିଅଛନି ଏବଂ ସତ ମୟଙୁ ଜାଣିବା ନିମେନ

ଆମମାନଙୁ ାନ େଦଇଅଛନି; ପୁଣି, ଆେମମାେନ େସହି ସତ ମୟଙଠାେର,

ଅଥା , ତାହାଙ ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାେର ଥାଉ। େସ ସତ ଈଶର ଓ

ଅନନ ଜୀବନ ଅଟନି। (aiōnios g166) 21 େହ ବତଗଣ, ପତିମାମାନଙଠାରୁ

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକା କର। ଆେମ ।
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୨ େଯାହନ
1ମଁୁ େଯ ପାଚୀନ, ମେନାନୀତା ମହିଳା ଓ ତାହାଙ ସନାନମାନଙ ନିକଟକୁ

ପତ େଲଖୁଅଛି। େସମାନଙୁ ମଁୁ ବାସବେର େପମ କେର, ଆଉ େକବଳ ମଁୁ

ନୁେହଁ, ମାତ ସତ ଜାଣିଥବା ସମସ େଲାକ ମ େପମ କରନି। 2 େଯଉଁ

ସତ ଆମମାନଙ ଅନରେର ରହିଅଛି ଅନନକାଳ ଆମମାନଙ ସହିତ ରହିବ,

େସହି ସତ ସକାେଶ େସମାନଙୁ େପମ କରୁଅଛୁ। (aiōn g165) 3 ପିତା

ଈଶର ଓ େସହି ପିତାଙ ପୁତ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ, ଦୟା ଓ ଶାନି

ଆମମାନଙ ସହିତ ସତ ଓ େପମେର ରହିବ। 4 ତୁମର ସନାନମାନଙ

ମ ରୁ େକେତକଙୁ ପିତାଙଠାରୁ ପାପ ଆ ାନୁଯାୟୀ ସତ େର ଆଚରଣ

କରୁଥବା େଦଖ ମଁୁ ବିେଶଷ ଆନନିତ। 5 େହ ଭେଦ, ଏେବ ମଁୁ େଯ ତୁମ

ନିକଟକୁ େକୗଣସି ନୂଆ ଆ ା େଲଖୁଅଛି, ତାହା ନୁେହଁ, ମାତ ଆଦ ରୁ ପାପ

ଆ ାଟି େଲଖ ଅନୁେରାଧ କରୁଅଛି େଯ, ଆେମମାେନ ପରସରକୁ େପମ

କରୁ। 6ଆଉ ଆେମମାେନ େଯ ତାହାଙ ଆ ାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ, ଏହା

ହ େପମର ସାର। ତୁେମମାେନ ଆଦ ରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ, େସହି ଅନୁସାେର

ଆଚରଣ କର, ଏହା େସହି ଆ ା। 7 କାରଣ େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଖୀଷ

େଦହବନ େହାଇ ଅବତୀଣ େହାଇଅଛନି େବାଲ ଅସୀକାର କରନି, ଏପରି

ଅେନକ ପବଞକ ଜଗତେର ବାହାରି ଆସିଅଛନି। ଏହି ପକାର େଲାକ େସହି

ପବଞକ ଓ ଭଣଖୀଷ। 8 ତୁେମମାେନ େଯପରି ଆମମାନଙର କୃତ କମର

ଫଳ ନ ହରାଇ ବରଂ େସଥର ପୂଣ ପୁରସାର ପାପ ହୁଅ, େସଥନିମେନ

ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁଅ। 9 େଯେକହି ଖୀଷଙ ଶିକାର

ସୀମା ମ େର ନ ରହି ତାହା ଅତିକମ କେର, େସ ଈଶରଙୁ ପାଇ ନାହ;

େଯ ଶିକାର ସୀମା ମ େର ରେହ, େସ ପିତା ଓ ପୁତ ଉଭୟଙୁ ପାଇଅଛି।

10 େକହି ଯଦି ଏହି ଶିକା ନ େଘନି ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଆେସ, େତେବ

ତାହାକୁ ଗୃହେର ଅତିଥ ନ କର ଓ ସମଦନା ଜଣାଅ ନାହ; 11 କାରଣ

େଯେକହି ତାହାକୁ ସମଦନା ଜଣାଏ, େସ ତାହାର ଦୁଷମର ସହଭାଗୀ ହୁଏ।

12 ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ ଅେନକ ବିଷୟ େଲଖବାକୁ ଅଛି, କିନୁ କାଗଜ ଓ

କାଳିେର ତାହା େଲଖବାକୁ ଇଚା କରୁ ନାହ; େମାହର ଆଶା େଯ; ତୁମମାନଙ

ନିକଟେର ଉପସିତ େହାଇ ମୁଖାମୁଖ କଥାବାତା କରିବି, େଯପରି ଆମମାନଙ
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ଆନନ ସମୂଣ େହବ। 13 ତୁମର ମେନାନୀତା ଭଉଣୀର ସନାନମାେନ ତୁମକୁ

ନମସାର ଜଣାଉଅଛନି।



୩ େଯାହନ 2418

୩ େଯାହନ
1ପାଚୀନ େଯ ମଁୁ, ପିୟତମ ଗାୟଙ ନିକଟକୁ ପତ େଲଖୁଅଛି; ତାହାଙୁ ମଁୁ

ସତ ରୂେପ େପମ କେର। 2 ପିୟ ବନୁ, ତୁମ ଜୀବନର େଯପରି ମଙଳ

େହଉଅଛି, େସହିପରି ସବ ବିଷୟେର ତୁମର ମଙଳ େହଉ ଏବଂ ତୁେମ

ସାସ େଭାଗ କରୁଥାଅ, ଏହା େମାହର ପାଥନା। 3 କାରଣ ଭାଇମାେନ

ଆସି େଯେତେବେଳ ସତ ପତି ତୁମର ନିଷାଭାବ, ଅଥା ସତ େର ତୁମର

ଆଚରଣ ବିଷୟେର ସାକ େଦେଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ବିେଶଷ ଆନନିତ

େହଲ। 4 େମାହର ସନାନମାେନ େଯ ସତ େର ଆଚରଣ କରୁଅଛନି, ଏହା

ଶୁଣିବାଠାରୁ େମାହର ଆନନର ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହ। 5 ପିୟ ବନୁ, ତୁେମ

ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ପତି ଏବଂ ବିେଶଷତଃ ବିେଦଶୀ ଭାତୃଗଣ ପତି ଯାହା

କରୁଅଛ, ତାହା ବିଶସ ଭାବେର କରୁଅଛ। 6 େସମାେନ ମଣଳୀ ନିକଟେର

ତୁମ େପମ ବିଷୟେର ସାକ େଦଇଅଛନି; ତୁେମ ଯଦି େସମାନଙୁ ଈଶରଙ

େଯାଗ ଉପକାର େଦଇ ବାଟ ବଳାଇଦିଅ, େତେବ ଉତମ କାଯ କରିବ, 7

େଯଣୁ େସମାେନ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙଠାରୁ କିଛି ହ ଗହଣ ନ କରି ଖୀଷଙ ନାମ

ସକାେଶ ବାହାରି ଅଛନି। 8 ଅତଏବ, ଆେମମାେନ େଯପରି ସତ ସକାେଶ

େସମାନଙର ସହକମୀ େହାଇପାରୁ, ଏଥନିମେନ େସମାନଙର ଉପକାର

କରିବା ଆମମାନଙର କତବ । 9 ମଁୁ ମଣଳୀ ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖଲ; ମାତ

ଦୀୟତଫା ମଣଳୀ ମ େର ପଧାନ େହବାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆମମାନଙୁ ଅଗାହ

କେର। 10 େସ ଆମମାନଙ ବିରୁଦେର ମନ କଥା କହି ଆମମାନଙ ନିନା

କେର, ପୁଣି, େସଥେର ତୃପ ନ େହାଇ ନିେଜ ଭାଇମାନଙର ଆତିଥ କେର

ନାହ, ପୁଣି, ଅନ ମାେନ ତାହା କରିବାକୁ ଇଚା କେଲ େସମାନଙୁ ମନା କେର,

ଆଉ ମଣଳୀରୁ େସମାନଙୁ ଉଚିନ କେର; ଏଣୁ ମଁୁ ଗେଲ ତାହାର ଏହି ସମସ

କୃତ କମ ସରଣେର ଆଣିବି। 11 ପିୟ ବନୁ, ତୁେମ ଦୁଷମର ଅନୁକାରୀ ନ

େହାଇ ସତମର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। େଯ ସତମ କେର, େସ ଈଶରଙଠାରୁ

ଜାତ; େଯ ଦୁଷମ କେର, େସ ଈଶରଙୁ ଦଶନ କରି ନାହ। 12 ଦୀମିତୀୟଙ

ସପକେର ସମେସ ସାକ େଦଇଅଛନି; ସତ ନିେଜ ସୁଦା ସାକ େଦଇଅଛି;

ଆେମମାେନ ମ ସାକ େଦଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମମାନଙ ସାକ େଯ ସତ ;

ଏହା ତୁେମ ଜାଣୁଅଛ। 13 ତୁମ ନିକଟକୁ େମାହର ଅେନକ ବିଷୟ େଲଖବାକୁ

ଅଛି, କିନୁ କାଳି ଓ କଲମେର ତାହା େଲଖବାକୁ ଇଚା କରୁ ନାହ। 14 େମାହର
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ଆଶା େଯ, ଶୀଘ ତୁମ ସହିତ େଦଖା େହବ, ଆଉ ଆେମମାେନ ମୁଖାମୁଖ

େହାଇ କଥାବାତା କରିବା। ତୁମ ପତି ଶାନି େହଉ; ମିତମାେନ ତୁମକୁ ନମସାର

ଜଣାଉଅଛନି। ପେତ କଙ ନାମ େଘନି ମିତମାନଙୁ ନମସାର ଜଣାଅ।
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ଯିହୂଦା
1ଯିହୂଦା, ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଜେଣ ଦାସ ଓ ଯାକୁବଙ ଭାଇ, େଯଉଁମାେନ

ଆହୂତ ଓ ପିତା ଈଶରଙ ପିୟପାତ, ପୁଣି, ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ନିମେନ ସୁରକିତ,

େସମାନଙ ନିକଟକୁ ପତ େଲଖୁଅଛି। 2 ତୁମମାନଙ ପତି ଦୟା, ଶାନି ଓ

େପମ ପଚୁରଭାେବ ବତୁ। 3 େହ ପିୟମାେନ, ମଁୁ ଆମମାନଙର ସାଧାରଣ

ପରିତାଣ ସମନେର ତୁମମାନଙ ନିକଟକୁ କିଛି େଲଖବାକୁ ବିେଶଷ ଯତଶୀଳ

େହାଇ ସାଧୁମାନଙ ନିକଟେର ଏକାଥରେକ ସମପତ ବିଶାସ ସପକେର

ପାଣପଣେର ଯୁଦ କରିବା ଓ ତୁମମାନଙୁ ଉତାହିତ କରିବା ନିମେନ େଲଖବା

ଆବଶ କ ମେନ କଲ। 4 କାରଣ ପାଚୀନ ଶାସମାନଙେର ଦଣର ପାତ

େବାଲ ବଣତ େହାଇଥବା େକେତକ େଲାକ ତୁମମାନଙ ମ େର ଗୁପେର

ପେବଶ କରିଅଛନି; େସମାେନ ଅଧାମକ, ଆମମାନଙ ଈଶରଙ ଅନୁଗହକୁ

ବିପରୀତ ଭାବେର କାମୁକତାେର ବ ବହାର କରନି, ପୁଣି, ଆମମାନଙର

ଏକମାତ କତା ଓ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙୁ ଅସୀକାର କରନି। 5 ଯଦ ପି

ତୁେମମାେନ ସମସ ବିଷୟ ସମୂଣ ରୂେପ ଜାଣିଅଛ, ତଥାପି ମଁୁ ତୁମମାନଙୁ

ସରଣ କରାଇବାକୁ ଇଚା କେର େଯ, ପଭୁ ମିସର େଦଶରୁ େଲାକମାନଙୁ

ଉଦାର କେଲ, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବିଶାସ କେଲ ନାହ, ପେର େସମାନଙୁ

ବିନାଶ କେଲ। 6 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦୂତମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉଚପଦ

ନ ରଖ ନିଜ ନିଜ ବାସସାନ ପରିତ ାଗ କେଲ, େସମାନଙୁ େସ ମହା

ବିଚାର ଦିନ ପଯ ନ ଅନନସାୟୀ ବନନେର ଆବଦ କରି ଅନକାରମୟ

ସାନେର ରଖଅଛନି। (aïdios g126) 7 େସହିପରି ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା

ପୁଣି, େସମାନଙ ଚତୁଦଗସ ନଗରନିବାସୀମାେନ ବ ଭଚାର ଓ ଅସାଭାବିକ

କାମୁକତାେର ଆସକ େହବାରୁ ଅନନ ଅଗିରୂପ ଦଣ େଭାଗ କରି ଦୃଷାନ

ସରୂପ େହାଇଅଛନି। (aiōnios g166) 8 ତଥାପି ଏହି ସପଦଶକମାେନ ମ

େସହିପରି ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରନି, ଅଧକାରୀମାନଙର ଅବ ା କରନି ଓ

ଅେଲୗକିକ ଶକିମାନଙର ନିନା କରନି। 9କିନୁ ପଧାନ ଦୂତ ମୀଖାେୟଲ

େମାଶାଙ ଶବ ବିଷୟେର ଶୟତାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟେର

ନିନା କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ନ େହାଇ, େକବଳ ଏତିକି

କହିେଲ, ପଭୁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦିଅନୁ। 10 ଅନ ପକେର ଏମାେନ େଯଉଁ

ସମସ ବିଷୟ ଜାଣନି ନାହ, େସହି ସବୁର ନିନା କରନି, ପୁଣି, ଅ ାନ ପଶୁ
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ପରି ଯାହା ଯାହା ସାଭାବିକ ଭାେବ ବୁଝନି, େସ ସବୁ ଦାରା ବିନଷ ହୁଅନି।

11 ହାୟ, େସମାେନ ସନାପର ପାତ, କାରଣ େସମାେନ କୟିନର ପଥେର

ଚାଲଯାଇଅଛନି, ଅଥେଲାଭ ସକାେଶ ବିଲୀୟାମ ଭାନିେର ପଡ଼ିଯାଇଅଛନି

ଓ େକାରହ ସଦୃଶ ବିେଦାହ କରି ବିନଷ େହାଇଅଛନି। 12 େସମାେନ

ନିଭୟେର ତୁମମାନଙ ସହିତ େଭାଜନପାନ କରି ତୁମମାନଙ େପମେଭାଜିର

କଳଙ ସରୂପ ଅଟନି; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉଦର ପରିପୂଣ କରନି;

େସମାେନ ବାୟୁଚାଳିତ ଜଳଶୂନ େମଘ ତୁଲ ; େସମାେନ ଦୁଇ ଥର ମୃତ,

ମୂଳରୁ ଉତାଟିତ େହମନ କାଳର ଫଳଶୂନ ବୃକ ସଦୃଶ; 13 େସମାେନ

ଆପଣା ଆପଣା ଲଜା ସରୂପ େଫଣ ଉଦାରକାରୀ ସମୁଦର ଉତାଳ ତରଙ

ସଦୃଶ; େସମାେନ ଭମଣକାରୀ ତାରା ତୁଲ ; େସମାନଙ ନିମେନ େଘାର

ଅନକାର ଅନନକାଳ ରଖାଯାଇଅଛି। (aiōn g165) 14ଆଦମଙଠାରୁ ସପମ

ପୁରୁଷ େଯ ହେନାକ, େସ ମ େସମାନଙ ବିଷୟେର ଭାବବାଣୀ ପଚାର

କରି କହିଥେଲ, 15 େଦଖ, ପଭୁ ସମସଙର ବିଚାର କରିବା ନିମେନ,

ପୁଣି, ଅଧାମକ େଲାକ ସମେସ ନିଜ ନିଜ ଅଧାମକତାେର େଯଉଁସବୁ ଅଧମ

କମ କରିଅଛନି ଓ ଅଧାମକ ପାପୀମାେନ ତାହାଙ ବିରୁଦେର େଯଉଁସବୁ

କଟୁ କଥା କହିଅଛନି, େସ ସମସ ବିଷୟେର େସମାନଙୁ େଦାଷୀ କରି

ଦଣ େଦବା ନିମେନ ଆପଣା ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ ସହିତ ଆସୁଅଛନି।

16 େସମାେନ ବଚସାକାରୀ, ଆପଣା ଆପଣା ଅବସାେର ଅସନୁଷ ଓ ନିଜ

ନିଜ କୁଅଭଳାଷେର ଚାଳିତ; େସମାନଙ ମୁଖ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କେହ ଓ

ସାଥସିଦି ନିମେନ େସମାେନ େଲାକଙ ମୁହଁ ଉପେର ପଶଂସା କରନି। 17

କିନୁ, େହ ପିୟମାେନ, ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ େପରିତମାେନ ପୂେବ

େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଅଛନି, େସହିସବୁ ସରଣ କର; 18 େସମାେନ କିପରି

ତୁମମାନଙୁ କହୁଥେଲ, େଶଷକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା କୁଅଭଳାଷାନୁସାେର

ଚାଳିତ ପରିହାସକ େଲାେକ ଉପସିତ େହେବ। 19 େସମାେନ ଦଳେଭଦ ସୃଷି

କରନି, େସମାେନ ସାଂସାରିକମନା ଓ ଈଶରଙ ଆତାବିହୀନ। 20 କିନୁ,

େହ ପିୟମାେନ, ତୁେମମାେନ ଆପଣା ଅତି ପବିତ ବିଶାସ ଉପେର ଧମ

ଜୀବନରୂପ ଗୃହ ନିମାଣ କର, ପବିତ ଆତାେର ପାଥନା କର, 21 ପୁଣି,

ଅନନ ଜୀବନ ନିମେନ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ଦୟାର ଅେପକା

କରି ଈଶରଙ େପମେର ଆପଣାମାନଙୁ ସିର କରି ରଖ। (aiōnios g166) 22
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େଯଉଁମାେନ ସେନହେର ପଡ଼ିଥାଆନି, ଏପରି େକେତକଙୁ ଦୟା କରି ଅଗିରୁ

କାଢ଼ିଲା ପରି ରକା କର। 23 ଶାରୀରିକ ପାପକମେର କଳଙିତ ବସକୁ ମ

ଘୃଣା କରି ଭୟ ସହକାେର ଆଉ େକେତକଙୁ ଦୟା କର। 24 େଯ ତୁମମାନଙୁ

ଝୁଣିବାରୁ ରକା କରିବାକୁ ପୁଣି, ଆପଣା େଗୗରବ ସମୁଖେର ମହାନନେର

ନିେଦାଷ ରୂେପ ଉପସିତ କରିବାକୁ ସକମ, 25 େଯ ଆମମାନଙ ପଭୁ ଯୀଶୁ

ଖୀଷଙ ଦାରା ଆମମାନଙ ତାଣକତା ଏକମାତ ଈଶର, େଗୗରବ, ପତାପ,

ପରାକମ ଓ କତାପଣ ଅନାଦିକାଳ, ବତମାନ ଓ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ତାହାଙର।

ଆେମ । (aiōn g165)
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ପକାଶିତ
1ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ପକାଶିତ ବାକ ; ଅବିଳମେର ଯାହା ଯାହା ନିଶୟ ଘଟିବ,

େସହିସବୁ େସ େଯପରି ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ ଜଣାନି, ଏଥପାଇଁ ଈଶର ଏହା

ଯୀଶୁଙ ନିକଟେର ସମପଣ କେଲ, ଆଉ େସ ଆପଣା ଦୂତ େପରଣ କରି ନିଜ

ଦାସ େଯାହନଙୁ ଏହା ାତ କରାଇେଲ। 2 େସହି େଯାହନ ଈଶରଙ ବାକ

ଓ ଯୀଶୁ ଖୀଷଙ ସାକ ସମନେର, ଅଥା େସ ଯାହାସବୁ ଦଶନ େଦଖଲା,

େସହି ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଅଛି। 3 େଯ ପାଠ କେର ଓ େଯଉଁମାେନ ଏହି

ଭାବବାଣୀ ଶବଣ କରନି ପୁଣି, େସଥେର ଲଖତ ବିଷୟସବୁ ପାଳନ କରନି,

େସମାେନ ଧନ , କାରଣ ସମୟ ସନିକଟ। 4 େଯାହନ ଏସିଆ ଅଞଳେର

ଥବା ସପ ମଣଳୀ ନିକଟକୁ େଲଖୁଅଛି, େଯ ବତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ ତ,

ତାହାଙଠାରୁ ଓ ତାହାଙ ସିଂହାସନ ସମୁଖସ ସପ ଆତାଙଠାରୁ 5 ପୁଣି,

ବିଶସ ସାକୀ, ମୃତମାନଙ ମ ରୁ ପଥମଜାତ ଓ ପୃଥବୀର ରାଜାମାନଙ

ରାଜା ଯୀଶୁ ଖୀଷଙଠାରୁ ଅନୁଗହ ଓ ଶାନି ତୁମମାନଙ ପତି େହଉ। େଯ

ଆମମାନଙୁ େପମ କରି ଆପଣା ରକ ଦାରା ଆମମାନଙୁ ଆମମାନଙ ପାପରୁ

ମୁକ କରିଅଛନି, 6 ପୁଣି, ଆମମାନଙୁ େଗାଟିଏ ରାଜକୁଳ ପରି ଆପଣା

ଈଶର ଓ ପିତାଙ ନିକଟେର ଯାଜକ ସରୂେପ ନିଯୁକ କରିଅଛନି, ତାହାଙ

େଗୗରବ ଓ ପରାକମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ େହଉ। ଆେମ । (aiōn g165) 7 “େଦଖ,

େସ େମଘମାଳାେର ଆଗମନ କରୁଅଛନି, ପେତ କ ଚକୁ ତାହାଙୁ ଦଶନ

କରିବ, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙୁ ବିନିଥେଲ, େସମାେନ ମ ଦଶନ କରିେବ,

ଆଉ ପୃଥବୀର ସମସ େଗାଷୀ ତାହାଙ ଆଗମନ ସକାେଶ ବିଳାପ କରିେବ।

ହଁ, େସହିପରି େହଉ, ଆେମ ।” 8 “େଯ ବତମାନ, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ ତ,

େଯ ସବଶକିମାନ,” େସହି ପଭୁ ଈଶର କହନି, “ଆେମ ଆରମ ଓ େଶଷ।”

9 ମଁୁ େଯାହନ, ତୁମମାନଙ ଭାଇ ଓ ଯୀଶୁଙ ସମନୀୟ େକଶ, ରାଜ ଓ

େଧୖଯ ର ସହଭାଗୀ, ମଁୁ ଈଶରଙ ବାକ ଓ ଯୀଶୁଙ ସାକ େହତୁ ପାତ

ନାମକ ଦୀପେର ଥଲ। 10 ମଁୁ ପଭୁଙ ଦିନେର ଆତାେର ଆବିଷ େହାଇ

େମାହର ପଶାତେର ତୂରୀଶବ ପରି େଗାଟିଏ ମହାସର ଏହା କହୁଥବା

ଶୁଣିଲ, 11 “ତୁେମ ଯାହା ଦଶନ େଦଖୁଅଛ, ତାହା େଗାଟିଏ ପୁସକେର

ଲପିବଦ କରି ସପ ସହରେର ଥବା ସପ ମଣଳୀଗଣକୁ, ଅଥା ଏଫସ,

ସୁଣା, ପଗମ, ଥୁୟାଥରା, ସାଦୀ, ଫଲାେଦ ଫଆ ଓ ଲାଅଦିକିଆ ନିକଟକୁ
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େପରଣ କର।” 12 କିଏ େମା ସହିତ କଥା କହୁଅଛନି, ଏହା େଦଖବା ନିମେନ

ମଁୁ ବୁଲପଡ଼ିଲ। ଆଉ ବୁଲପଡ଼େନ ମଁୁ େଦଖଲ, ସପ ସୁବଣ ପଦୀପ, 13

ପୁଣି, େସହି ପଦୀପଗୁଡ଼ିକର ମ ସଳେର ମନୁଷ ପୁତଙ ସଦୃଶ ଜେଣ ବ କି;

େସ ପାଦ ପଯ ନ ବସେର ଆଚାଦିତ ଓ ବକସଳେର ସୁବଣ ପଟୁକା ଦାରା

େବଷିତ; 14 ଯୀଶୁଙ ମସକ ହିମତୁଲ ଶୁଭ ଓ େକଶ େଲାମ ପରି ଶୁକବଣ,

ଆଉ ତାହାଙ ଚକୁ ପଜଳିତ ଅଗିଶିଖା ସଦୃଶ, 15 ତାହାଙ ପାଦ ଭାଟିେର

ପରିଷୃତ ଉଜଳ ପିତଳ ତୁଲ ଓ ତାହାଙ ସର ମହା ଜଳକେଲାଳର ସଦୃଶ।

16 େସ ଆପଣା ଦକିଣ ହସେର ସପ ନକତ ଧାରଣ କରିଥେଲ, ତାହାଙ ମୁଖରୁ

ତୀକ ଦିଧାର ଖଡ ନିଗତ େହଉଥଲା, ଆଉ ତାହାଙ ମୁଖ ମ ାହକାଳୀନ

ସୂଯ ପରି େତେଜାମୟ ଥଲା। 17 ତାହାଙୁ େଦଖ ମଁୁ ମୃତ ପରି ତାହାଙ ପାଦ

ତେଳ ପଡ଼ିଗଲ। େସଥେର େସ େମା ଉପେର ଆପଣା ଦକିଣ ହସ େଥାଇ

କହିେଲ, 18 “ଭୟ କର ନାହ, ଆେମ ପଥମ ଓ େଶଷ, ପୁଣି, ସୟଂଜୀବୀ;

ଆେମ ମୃତ େହଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆେମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଜୀବିତ ଅଟୁ, ପୁଣି,

ଆମର ହସେର ମୃତୁ ଓ ପାତାଳର ଚାବି ଅଛି। (aiōn g165, Hadēs g86)

19 ଅତଏବ, ଯାହା ଯାହା ଦଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ

ଏହାପେର ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଲପିବଦ କର। 20ଆମର ଦକିଣ ହସେର

େଯଉଁ ସପ ନକତ େଦଖଲ, େସଥର ଓ ସପ ସୁବଣ ପଦୀପର ଅଥ ଏହି,

େସହି ସପ ନକତ ସପ ମଣଳୀର ଦୂତଗଣ ଓ ସପ ପଦୀପ ସପ ମଣଳୀ

ଅଟନି।”

2 “ଏଫସ ମଣଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: େଯ ଆପଣା ଦକିଣ ହସେର

ସପ ନକତ ଧାରଣ କରନି ଓ ସପ ସୁବଣ ପଦୀପ ମ େର ଗମନାଗମନ

କରନି, େସ ଏହା କହନି, 2ଆେମ ତୁମର କମ, ପରିଶମ ଓ େଧୖଯ ଜାଣୁ;

ପୁଣି, ତୁେମ େଯ ଦୁଷମାନଙର କିୟା ସହି ନ ପାର, ଆଉ େଯଉଁମାେନ

ଆପଣା ଆପଣାକୁ େପରିତ େବାଲ କହନି, କିନୁ ପକୃତେର େପରିତ ନୁହଁନି,

େସମାନଙୁ ପରୀକା କରି ମିଥ ାବାଦୀ େବାଲ ଚିହିଅଛ, 3 ପୁଣି, େଧୖଯ

ଧରି ଆମ ନାମ ସକାେଶ କଷ ସହିଅଛ ଓ କାନ େହାଇ ନାହଁ, ଏହା ମ

ଆେମ ଜାଣୁ। 4 ତଥାପି ତୁମ ବିରୁଦେର ଆମର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁେମ

ଆପଣା ଆଦ େପମ ପରିତ ାଗ କରିଅଛ। 5 ଏଣୁ େକଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ

େହାଇଅଛି, ତାହା ସରଣ କରି ମନପରିବତନ କର ଓ ଆଦ କମସବୁ
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କର; େନାହିେଲ େଯେବ ମନପରିବତନ ନ କର, େତେବ ଆେମ ଶୀଘ ତୁମ

ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପଦୀପ ସସାନରୁ ଘୁଞାଇେଦବୁ। 6 େହେଲ, ତୁମର

ଏହି ସ ଗୁଣ ଅଛି େଯ, ଆେମ ନୀକଲାତୀୟମାନଙର େଯଉଁ ସବୁ କମ ଘୃଣା

କରୁ, ତୁେମ ମ େସହିସବୁ ଘୃଣା କରୁଅଛ। 7 ମଣଳୀଗଣଙୁ ଆତା କଅଣ

କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ ଆେମ

ଈଶରଙ ପାରଦୀଶେର ଥବା ଜୀବନ ବୃକର ଫଳ ଖାଇବାକୁ େଦବୁ।” 8

“ସୁଣା ମଣଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: େଯ ପଥମ ଓ େଶଷ, େଯ ମୃତ େହାଇ

ପୁନଜୀବିତ େହେଲ, 9 େସ ଏହା କହନି, ଆେମ ତୁମର େକଶ ଓ ଦୀନତା

ଜାଣୁ, (କିନୁ ତୁେମ ଧନବାନ), ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନଙୁ ଯିହୁଦୀ

େବାଲ କହନି, ମାତ ପକୃତେର ଯିହୁଦୀ ନୁହଁନି, ବରଂ ଶୟତାନର ଦଳ,

େସମାନଙର ନିନା ମ ଆେମ ଜାଣୁ। 10 ତୁେମ େଯଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖେଭାଗ

କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହିସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହ; େଦଖ, ତୁମମାନଙ ପରୀକା

ନିମେନ ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ ମ ରୁ କାହାରି କାହାରିକୁ କାରାଗାରେର

ନିେକପ କରିବ, ଆଉ ତୁେମମାେନ ଦଶ ଦିନ େକଶ େଭାଗ କରିବ। ତୁେମ

ମରଣ ପଯ ନ ବିଶସ ଥାଅ, େସଥେର ଆେମ ତୁମକୁ ଜୀବନରୂପ ମୁକୁଟ

େଦବୁ। 11 ମଣଳୀଗଣଙୁ ଆତା କଅଣ କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ

ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, େସ ଦିତୀୟ ମୃତୁ ଦାରା େକୗଣସି ପକାେର

କତିଗସ େହବ ନାହ।” 12 “ପଗମ ମଣଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: ଯାହାଙର

ତୀକ ଦିଧାର ଖଡ ଅଛି, େସ ଏହା କହନି, 13 େଯଉଁଠାେର ଶୟତାନର

ସିଂହାସନ, େସଠାେର େଯ ତୁେମ ବାସ କରୁଅଛ, ଏହା ଆେମ ଜାଣୁ; ତଥାପି

ତୁେମ ଆମର ନାମ ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରିଅଛ, ଆଉ ଆମର ବିଶସ ସାକୀ ଆନିପା

େଯେତେବେଳ ତୁମମାନଙ ମ େର ଶୟତାନର େସହି ବସତି ସଳେର ହତ

େହାଇଥଲା, ତୁେମ ଆମଠାେର ବିଶାସ କରୁଅଛ େବାଲ େସେତେବେଳ ସୁଦା

ଅସୀକାର କରି ନ ଥଲ। 14 କିନୁ ତୁମ ବିରୁଦେର ଆମର କଥା ଅଛି, େଯଉଁ

ବିଲୀୟାମ େଦବପସାଦ େଭାଜନ ଓ େବଶ ାଗମନରୂପ ଫାନ ଇସାଏଲ

ସନାନମାନଙ ସମୁଖେର ପକାଇବାକୁ ବାଲାକକୁ ଶିକା େଦଇଥଲା, ତାହାର

ମତାବଲମୀ େକେତକ ଜଣ ତୁମ ମ େର େସଠାେର ଅଛନି। 15 େସହିପରି

ମ ନୀକଲାତୀୟ ମତାବଲମୀ େକେତକ ତୁମ ମ େର ଅଛନି। 16ଏଣୁ ମନ

ପରିବତନ କର; େନାହିେଲ ଆେମ ଶୀଘ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ସମୁଖନିଃସୃତ
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ଖଡ ଦାରା େସମାନଙ ସେଙ ଯୁଦ କରିବୁ। 17 ମଣଳୀଗଣଙୁ ଆତା କଅଣ

କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ। େଯ ଜୟ କେର, ତାହାକୁ ଆେମ

ଗୁପ ସଗୀୟ େଭାଜନ େଦବୁ, ପୁଣି, େଯଉଁ ନାମ ଗହଣକତା ବିନା ଅନ

େକହି ଜାେଣ ନାହ, ଏପରି ନୂତନ ନାମ ଲଖତ ଏକ େଶତ ପସର ତାହାକୁ

େଦବୁ।” 18 “ଥୁୟାଥରା ମଣଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: ଈଶରଙ ପୁତଙ

ଚକୁ ପଜଳିତ ଅଗିଶିଖା ସଦୃଶ ଓ ପାଦ ଉଜଳ ପିତଳ ତୁଲ , ଏବଂ େସ ଏହା

କହନି, 19ଆେମ ତୁମର କମ, େପମ, ବିଶାସ, େସବା ଓ େଧୖଯ ଜାଣୁ, ପୁଣି,

ତୁମର ବତମାନ କମ ତୁମର ପୂବ କମଗୁଡ଼ିକ ଅେପକା େଯ ଅଧକ, ଏହା

ମ ଜାଣୁ। 20 ତଥାପି ତୁମ ବିରୁଦେର ଆମର ଏହି କଥା ଅଛି, ଯିେଜବଲ

ନାମୀ େଯଉଁ ନାରୀ ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦିନୀ େବାଲ କହି େମାହର ଦାସମାନଙୁ

େବଶ ାଗମନ ଓ େଦବପସାଦ େଭାଜନ କରିବାକୁ ଶିକା େଦଇ ଭୁଲାଉଅଛି,

ତୁେମ ତାହାର ଦୁଷମ ସହ କରୁଅଛ। 21ଆେମ ତାହାକୁ ମନପରିବତନ

କରିବାକୁ ସମୟ େଦେଲ େହଁ େସ ଆପଣା େବଶ ାବୃତିରୁ ମନପରିବତନ

କରିବାକୁ ଇଚୁକ େହଉ ନାହ। 22 େଦଖ, ଆେମ ତାହାକୁ ଶଯ ାଶାୟୀ କରିବୁ,

ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସହିତ ବ ଭଚାର କରନି, େସମାେନ ତାହାର କମର

ସହଭାଗିତାରୁ ମନପରିବତନ ନ କେଲ ଆେମ େସମାନଙୁ ମହାେକଶେର

ପକାଇବା, 23ପୁଣି, ଆେମ ତାହାର ଅନୁଗମନକାରୀମାନଙୁ ମୃତୁ ଦାରା

ବିନାଶ କରିବୁ। େସଥେର ଆେମ େଯ ମମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକକ, ପୁଣି,

ତୁମମାନଙର ପେତ କ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କମାନୁସାେର ଫଳଦାତା,

ଏହା ମଣଳୀଗଣ ଜାଣିେବ। 24 କିନୁ ତୁମମାନଙୁ, ଅଥା ଥୁୟାଥରାେର

ଥବା େଯଉଁ ଅବଶିଷ େଲାେକ ଏହି ମତାବଲମୀ ନୁହଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୟତାନର

ନିଗୂଢ଼ ଶିକା େବାଲ କହନି, ତାହା ାତ ନୁହଁ, ତୁମମାନଙୁ ଆେମ କହୁଅଛୁ,

ତୁମମାନଙ ଉପେର ଆେମ ଆଉ େକୗଣସି ଭାର େଦବୁ ନାହ। 25 େକବଳ

ତୁମମାନଙଠାେର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆମର ଆଗମନ ପଯ ନ ଦୃଢ଼ରୂେପ

ଧରି ରଖ। 26 େଯ ଜୟ କେର ଓ େଶଷ ପଯ ନ ଆମର କମ କେର,

ଆେମ େଯପରି ଆମର ପିତାଙଠାରୁ କମତା ପାପ େହାଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ମ

େସହିପରି ସମସ ଜାତି ଉପେର କମତା େଦବୁ; 27 େସ େସମାନଙୁ େଲୗହ

ଦଣ ଦାରା ଶାସନ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ କୁମକାରର ପାତ ପରି ଖଣ ଖଣ
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େହେବ, 28 ପୁଣି, ଆେମ ତାହାକୁ ପଭାତୀତାରା େଦବୁ। 29 ମଣଳୀଗଣଙୁ

ଆତା କଅଣ କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”

3 “ସାଦୀ ମଣଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: େଯ ଈଶରଙ ସପ ଆତା ଓ ସପ

ନକତ ଧାରଣ କରନି, େସ ଏହା କହନି, ଆେମ ତୁମର କମ ଜାଣୁ, ତୁେମ

ନାମେର ଜୀବିତ, ମାତ ପକୃତେର ମୃତ। 2 ଜାଗତ ହୁଅ, ପୁଣି, ମୃତୁ ନିମେନ

ପସୁତ ଅବଶିଷ ବିଷୟସବୁକୁ ସବଳ କର; କାରଣ ଆେମ ତୁମର କମସବୁକୁ

ଆମର ଈଶରଙ ଛାମୁେର ସିଦ େବାଲ େଦଖ ନାହଁୁ। 3 ଏଣୁ କିପକାେର

ଶିକା ପାଇଅଛ ଓ ଶବଣ କରିଅଛ, ତାହା ସରଣ କରି ପାଳନ କର ଓ ମନ

ପରିବତନ କର; ଯଦି ଜାଗତ ନ ହୁଅ, ତାହାେହେଲ ଆେମ େଚାର ପରି

ଆସିବୁ, ଆଉ େକଉଁ ସମୟେର ତୁମ ଉପେର ଆସି ପଡ଼ିବୁ, ତାହା ତୁେମ

େକୗଣସି ପକାେର ଜାଣିବ ନାହ; 4 ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ବସ ମଳିନ କରି ନାହାନି, ତୁମମାନଙ ମ େର ସାଦୀେର ଏପରି େକେତକ

ଅଛନି; େସମାେନ ଶୁକ ବସ ପରିହିତ େହାଇ ଆମ ସଙେର ଗମନାଗମନ

କରିେବ, କାରଣ େସମାେନ େଯାଗ । 5 େଯ ଜୟ କେର, େସ ଏହି ପକାେର

ଶୁକ ବସ ପରିହିତ େହବ, ଆଉ ଆେମ ଜୀବନ ପୁସକରୁ ତାହାର ନାମ

େକୗଣସି ପକାେର େଲାପ ନ କରି ଆମର ପିତା ଓ ତାହାଙ ଦୂତମାନଙ

ସମୁଖେର ତାହାର ନାମ ସୀକାର କରିବୁ। 6 ମଣଳୀଗଣଙୁ ଆତା କଅଣ

କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।” 7 “ଫଲାେଦ ଫଆ ମଣଳୀର

ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: େଯ ପବିତ ଓ ସତ , ଯାହାଙ ହସେର ଦାଉଦଙର

ଚାବି ଅଛି, େଯ ଫଟାଇେଲ େକହି ବନ କରି ନ ପାେର, ଆଉ ବନ କେଲ

େକହି ଫଟାଇ ନ ପାେର, 8 େସ ଏହା କହନି, ଆେମ ତୁମର କାଯ ଜାଣୁ;

େଦଖ, ଆେମ ତୁମ ସମୁଖେର େଗାଟିଏ ଦାର ଫଟାଇଅଛୁ, େକହି ତାହା ବନ

କରିପାେର ନାହ, କାରଣ ତୁମର ଶକି ସାମାନ , ତଥାପି ତୁେମ ଆମର ବାକ

ପାଳନ କରି ଆମର ନାମ ଅସୀକାର କରି ନାହଁ। 9 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ

ଯିହୁଦୀ ନୁହଁନି, କିନୁ ମିଥ ାେର ଆପଣାମାନଙୁ ଯିହୁଦୀ େବାଲ କହନି, ଏପରି

ଶୟତାନର ଦଳର େଲାକମାନଙୁ ଆେମ ଆଣି ତୁମର ଚରଣ ତେଳ ପଣାମ

କରାଇବୁ, ଆଉ ଆେମ େଯ ତୁମକୁ େପମ କରିଅଛୁ, ଏହା େସମାନଙୁ ାତ

କରାଇବୁ। 10 ତୁେମ ଆମର େଧୖଯ ର ବାକ ରକା କରିଅଛ, ଏେହତୁ

ପୃଥବୀ ନିବାସୀମାନଙୁ ପରୀକା କରିବା ନିମେନ ସମସ ଜଗତ ଉପରକୁ
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େଯଉଁ ପରୀକାକାଳ ଆସିବ, େସଥରୁ ଆେମ ମ ତୁମକୁ ରକା କରିବୁ। 11

ଆେମ ଶୀଘ ଆସୁଅଛୁ; ତୁମର ମୁକୁଟକୁ େଯପରି େକହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ,

ଏଥନିମେନ ତୁମର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଦୃଢ଼ରୂେପ ଧରି ରଖ। 12 େଯ ଜୟ

କେର, ଆେମ ତାହାକୁ ଆମର ଈଶରଙ ମନିରର ସମ ସରୂପ କରିବୁ, େସ

ଆଉ େସଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହ; ଆେମ ଆପଣା ଈଶରଙ ନାମ ଓ

ସଗରୁ ତାହାଙଠାରୁ ଆଗତ େଯଉଁ ଯିରୂଶାଲମ, ଆମର ଈଶରଙ େସହି

ନଗରୀର ନାମ ପୁଣି, ଆମ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହା ଉପେର େଲଖବୁ। 13

ମଣଳୀଗଣଙୁ ଆତା କଅଣ କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”

14 “ଲାଅଦିକିଆ ମଣଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ େଲଖ: େଯ ସ , େଯ ବିଶସ ଓ

ସତ ସାକୀ, େଯ ଈଶରଙ ସୃଷିର ଆଦିକତା, େସ ଏହା କହନି, 15ଆେମ

ତୁମର କମ ଜାଣୁ, ତୁେମ ଶୀତଳ ନୁହଁ କି ଉଷ ହ ନୁହଁ; ତୁେମ ଶୀତଳ କି ଉଷ

େହେଲ ଭଲ ହୁଅନା। 16 ଏଣୁ ତୁେମ ଶୀତଳ କି ଉଷ ନ େହାଇ ଈଷଦୁଷ

େହବାରୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ପତ ାଖ ାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। 17

ତୁେମ କହୁଅଛ, ମଁୁ ଧନୀ, େମାହର ବହୁତ ସମତି ଅଛି, େମାହର େକୗଣସି

ଅଭାବ ନାହ; ମାତ ତୁେମ େଯ ଦୁଭାଗା, ଦୀନହୀନ, ଦରିଦ, ଅନ ଓ ଉଲଗ,

ଏହା ଜାଣ ନାହ; 18 ଏଣୁ ଆେମ ତୁମକୁ ଏହି ପରାମଶ େଦଉଅଛୁ, ତୁେମ

ଧନୀ େହବା ନିମେନ ଅଗିେର ପରିଷୃତ ସୁବଣ, ଆଉ ତୁମ ଉଲଗତାର ଲଜା

େଯପରି ପକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥପାଇଁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ ବସ, ପୁଣି,

ଦୃଷି ପାଇବା ନିମେନ ଚକୁେର େଲପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞନ ଆମ ନିକଟରୁ

କିଣ। 19 ଆେମ େଯେତ େଲାକଙୁ େପମ କରୁ, େସମାନଙୁ ଅନୁେଯାଗ

ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ; ଅତଏବ ଉେ ଯାଗୀ େହାଇ ମନପରିବତନ କର।

20 େଦଖ, ମଁୁ ଦାର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ ଆଘାତ କରୁଅଛି; ଯଦି େକହି

େମାହର ସର ଶୁଣି ଦାର ଫଟାଇେଦବ, ତାହାେହେଲ ମଁୁ ପେବଶ କରି ତାହା

ନିକଟକୁ ଯିବି, ପୁଣି, ତାହା ସହିତ େଭାଜନ କରିବି ଓ େସ େମା ସହିତ

େଭାଜନ କରିବ। 21 ମଁୁ େଯପରି ଜୟ କରି େମାହର ପିତାଙ ସହିତ ତାହାଙ

ସିଂହାସନେର ବସିଅଛି, େସପରି େଯ ଜୟ କେର, ମଁୁ ତାହାକୁ େମା ସହିତ

େମାହର ସିଂହାସନେର ବସିବାକୁ େଦବି। 22 ମଣଳୀଗଣଙୁ ଆତା କଅଣ

କହନି, ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ ତାହା ଶୁଣୁ।”
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4ଏହାପେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଗେର େଗାଟିଏ ଦାର ଉନୁକ;

ପୁଣି, ତୂରୀଶବ ସଦୃଶ େମା ସହିତ କହୁଥବା େଯଉଁ ସର ମଁୁ ପୂବେର ଶୁଣିଥଲ;

ତାହା କହିଲା, “ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ; ଯାହାସବୁ ଏହାପେର ଅବଶ ଘଟିବ,

େସହିସବୁ ଆେମ ତୁମକୁ େଦଖାଇବା।” 2 େସହିକଣି ମଁୁ ଆତାେର ଆବିଷ

େହଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଗେର େଗାଟିଏ ସିଂହାସନ ସାପିତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି,

ସିଂହାସନ ଉପେର ଜେଣ ବସିଅଛନି; 3 େସହି ବ କିଙ ରୂପ ହୀରା ଓ

ମାଣିକ ସଦୃଶ, ଆଉ ସିଂହାସନ ଚତୁଦଗେର େଗାଟିଏ େମଘଧନୁ, ତାହା

ମକତ ମଣି ତୁଲ । 4 ପୁଣି, ସିଂହାସନର ଚତୁଦଗେର ଚବିଶଟି ସିଂହାସନ

ସାପିତ ଓ ସିଂହାସନଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚବିଶ ପାଚୀନ ଉପବିଷ, େସମାେନ ଶୁକ

ବସ ପରିହିତ ଓ େସମାନଙ ମସକ ଉପେର ସୁବଣ ମୁକୁଟ। 5ସିଂହାସନ

ମ ରୁ ବିଜୁଳି, ବିଭନ ସର ଓ େମଘଗଜନ ନିଗତ େହଉଅଛି, ଆଉ ସିଂହାସନ

ସମୁଖେର ଅଗିମୟ ସପ ପଦୀପ ଜଳୁଅଛି, ଏହି ସପ ପଦୀପ ଈଶରଙ ସପ

ଆତା। 6 ସିଂହାସନ ସମୁଖେର ସଟିକ ପରି ସଚ ଏକ ସମୁଦ; ସିଂହାସନ

ଚତୁଦଗର ମ ସଳେର ଚାରି ପାଣୀ, େସମାନଙର ଆଗ ଓ ପଛ ଚକୁେର

ପରିପୂଣ। 7ପଥମ ପାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ, ଦିତୀୟ ପାଣୀ େଗାରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ

ପାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ ମୁଖ ସଦୃଶ, ପୁଣି, ଚତୁଥ ପାଣୀ ଉଡ଼ନା ଉେତାଷପକୀ

ସଦୃଶ। 8 ପେତ କ ପାଣୀର ଛଅ ଛଅ ପକ, େସହି ପକଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଓ

ଭତର ଚକୁେର ପରିପୂଣ। େସମାେନ ଦିବାରାତ ବିଶାମ ନ କରି କହୁଅଛନି, 9

ପାଣୀମାେନ େଯେତେବେଳ େସହି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ ନିତ ଜୀବିତ ବ କିଙୁ

େଗୗରବ, ସମମ ଓ ଧନ ବାଦ ଦିଅନି, (aiōn g165) 10 େସେତେବେଳ ଚବିଶ

ପାଚୀନ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ ବ କିଙ ଛାମୁେର ଉବୁଡ଼ େହାଇ ନିତ ଜୀବିତ

ବ କିଙୁ ପଣାମ କରନି ଓ ସିଂହାସନ ସମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁକୁଟ

େଥାଇେଦଇ କହନି, (aiōn g165) 11 “େହ ଆମମାନଙର ପଭୁ ଓ ଈଶର,

ତୁେମ େଗୗରବ, ସମମ ଓ ପରାକମ ପାଇବାକୁ େଯାଗ ଅଟ, ତୁେମ ସମସ

ସୃଷି କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ ଇଚାେର, େସହିସବୁ ସତା ପାପ େହାଇ ସୃଷ

େହାଇଅଛି।”

5ତତେର ମଁୁ ସିଂହାସନ ଉପେର ବସିଥବା ବ କିଙ ଦକିଣ ହସେର ଚମଡାରୁ

ନିମତ େଗାଟିଏ ନଳାକାର ପୁସକ େଦଖଲ, ତାହା ଉଭୟ ପାଶେର ଲଖତ

ଓ ସପ ମୁଦାେର ମୁଦାଙିତ। 2ଆଉ ମଁୁ ଜେଣ ପରାକମୀ ଦୂତଙୁ େଦଖଲ,



ପକାଶିତ 2430

େସ ଉଚସରେର େଘାଷଣା କରି କହୁଥେଲ, କିଏ ଏହି ମୁଦାସବୁ ଭାଙି

ପୁସକ ଫଟାଇବାକୁ େଯାଗ ? 3 କିନୁ ସଗ, ମତ କି ପାତାଳେର େକହି

େସହି ପୁସକ ଫଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପତି ଦୃଷି କରିବାକୁ ସକମ େହେଲ

ନାହ। 4 େସହି ପୁସକ ଫଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପତି ଦୃଷି କରିବାକୁ େଯାଗ

େକହି ନ ମିଳିବାରୁ ମଁୁ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲ। 5 େସଥେର ପାଚୀନମାନଙ

ମ ରୁ ଜେଣ େମାେତ କହିେଲ, େରାଦନ କର ନାହ, େଦଖ, େଯ ଯିହୂଦା

ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ ମୂଳ, େସ ପୁସକର ସପ ମୁଦା ଭାଙି ତାହା

ଫଟାଇବା ନିମେନ ବିଜୟୀ େହାଇଅଛନି। 6 େସେତେବେଳ ମଁୁ େଦଖଲ,

ସିଂହାସନ, ଚାରି ପାଣୀ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ମ ସଳେର ଏକ େମଷଶାବକ

ଠିଆ େହାଇଅଛନି, େସ ହତ େହଲା ପରି େଦଖାଯାଉଥେଲ, ତାହାଙର

ସପ ଶୃଙ ଓ ସପ ଚକୁ; େସହି ସମସ ଚକୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥବୀେର େପରିତ

ଈଶରଙର ସପ ଆତା। 7 େସ ଆସି ସିଂହାସନ ଉପେର ବସିଥବା ବ କିଙର

ଦକିଣ ହସରୁ େସହି ପୁସକ େନେଲ। 8 େସ ପୁସକ ନିଅେନ େସହି ଚାରି

ପାଣୀ ଓ ଚବିଶ ପାଚୀନ େମଷଶାବକଙ ସମୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼ିେଲ;

େସମାନଙ ପେତ କର ହସେର ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ ପାଥନାରୂପ ଧୂପେର

ପରିପୂଣ ସୁବଣ ପାତ ଥଲା। 9 େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି

କହିେଲ, “ତୁେମ େସହି ପୁସକ େନବାକୁ ଓ େସଥର ମୁଦାସବୁ ଭାଙିବାକୁ

େଯାଗ ଅଟ, କାରଣ ତୁେମ ହତ େହାଇଥଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ରକ ଦାରା

ସବେଗାଷୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ସବବଂଶ ଓ ସବଜାତିମାନଙ ମ ରୁ ଈଶରଙ

ନିମେନ େଲାକମାନଙୁ କିଣିଅଛ, 10 ପୁଣି, େସମାନଙୁ ଆମମାନଙ ଈଶରଙ

ଉେଦଶ େର ରାଜ କୂଳ ଓ ଯାଜକ କରିେଦଇଅଛ; ଆଉ େସମାେନ ପୃଥବୀ

ଉପେର ରାଜତ କରିେବ।” 11 ତତେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ପୁଣି, ସିଂହାସନ,

ପାଣୀ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ଚତୁଦଗେର ଅେନକ ଅେନକ ଦୂତଙର ସର ଶୁଣିଲ

େସମାନଙର ସଂଖ ା ସହସ ସହସ ଓ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। 12 େସମାେନ

ଉଚସରେର କହୁଥେଲ, “ପରାକମ, ଧନ, ାନ, ଶକି, ସମମ, େଗୗରବ ଓ

ପଶଂସା ଗହଣ କରିବାକୁ ହତ େହାଇଥବା େମଷଶାବକ ହ େଯାଗ ଅଟନି।”

13ଆଉ ମଁୁ ସଗ, ମତ , ପାତାଳ ଓ ସମୁଦେର ଥବା ସମସ ସୃଷ ପାଣୀ, ହଁ,

ତନ ସିତ ସମେସ ଏହା କହୁଥବା ଶୁଣିଲ, “ପଶଂସା ସମମ, େଗୗରବ ଓ

କତାପଣ, ଯୁେଗ ଯୁେଗ ସିଂହାସେନାପବିଷ ବ କିଙର ଓ େମଷଶାବକଙର।”
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(aiōn g165) 14 େସଥେର ଚାରି ପାଣୀ କହିେଲ, ଆେମ , ପୁଣି, ପାଚୀନମାେନ

ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଣାମ କେଲ।

6ତହଁୁ ମଁୁ େମଷଶାବକଙୁ ସପ ମୁଦା ମ ରୁ ପଥମ ମୁଦା ଭାଙିବାର େଦଖଲ,

ଆଉ ଚାରି ପାଣୀଙ ମ ରୁ ଜଣକୁ ବଜ ପରି ସରେର ଏହା କହୁଥବା ଶୁଣିଲ,

ଆସ। 2 େସଥେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ େଦଖ େଗାଟିଏ ଶୁକବଣ ଅଶ,

ପୁଣି, ତାହାର ଆେରାହୀଙ ହସେର େଗାଟିଏ ଧନୁ; ତାହାଙୁ ଏକ ମୁକୁଟ

ଦିଆ େହଲା, ଆଉ େସ ବିଜୟୀ େହାଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଗେଲ।

3 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ଦିତୀୟ ମୁଦା ଭାଙିେଲ, େସେତେବେଳ

ମଁୁ ଦିତୀୟ ପାଣୀଙୁ ଏହା କହୁଥବା ଶୁଣିଲ, ଆସ। 4 େସଥେର ଆଉ

େଗାଟିଏ ଅଶ ବାହାରି ଆସିଲା, ତାହା େଲାହିତବଣ; େଲାେକ େଯପରି

ପରସରକୁ ହତ ା କରନି, ଏଥନିମେନ ପୃଥବୀରୁ ଶାନି ଦୂର କରିବା ନିମେନ

ତାହାର ଆେରାହୀକୁ କମତା ଦିଆଗଲା, ପୁଣି, ତାହାକୁ େଗାଟିଏ ବୃହ

ଖଡ ଦିଆଗଲା। 5 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ତୃତୀୟ ମୁଦା ଭାଙିେଲ,

େସେତେବେଳ ମଁୁ ତୃତୀୟ ପାଣୀଙୁ ଏହା କହୁଥବା ଶୁଣିଲ, ଆସ ଏବଂ ମଁୁ

ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ କଳା ରଙର ଅଶ, ପୁଣି, ତାହାର

ଆେରାହୀର ହସେର େଗାଟିଏ ତରାଜୁ। 6ଆଉ ମଁୁ ଚାରି ପାଣୀଙ ମ ରୁ

ନିଗତ େହଲା ପରି ଏହି ସର ଶୁଣିଲ, ଟଙାକୁ େସେର ଗହମ ଓ ଟଙାକୁ

ତିନି େସର ଯବ େହବ, କିନୁ ତୁେମ େତୖଳ ଓ ଦାକାରସ କତି କର ନାହ। 7

େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ଚତୁଥ ମୁଦା ଭାଙିେଲ, େସେତେବେଳ ମଁୁ ଚତୁଥ

ପାଣୀଙୁ ଏହା କହୁଥବା ଶୁଣିଲ, ଆସ। 8 େସଥେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ

େଦଖ, େଗାଟିଏ ପାଣୁ ବଣ ଅଶ, ତାହାର ଆେରାହୀ ନାମ ମୃତୁ , ପୁଣି, ପାତାଳ

ତାହାର ପଶା ଗମନ କରୁଥଲା; ଖଡ, ଦୁଭକ, ମହାମାରୀ ଓ ପୃଥବୀର

ବନ ପଶୁମାନଙ ଦାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ ପୃଥବୀର ଚାରି ଭାଗ ଉପେର

େସମାନଙୁ କମତା ଦିଆଗଲା। (Hadēs g86) 9 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ

ପଞମ ମୁଦା ଭାଙିେଲ, େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ବାକ ସକାେଶ

ଓ େସମାନଙ ଦିଆଯାଇଥବା ସାକ ସକାେଶ ହତ େହାଇଥେଲ, େସମାନଙ

ଆତାମାନଙୁ ମଁୁ େବଦି ତେଳ େଦଖଲ। 10 େସମାେନ ଉଚସରେର ଡାକ

ପକାଇ କହୁଥେଲ, େହ ପବିତ ଓ ସତ ପଭୁ, ଆଉ େକେତ କାଳ ତୁେମ

ବିଚାର ନ କରି ପୃଥବୀନିବାସୀମାନଙଠାରୁ ଆମମାନଙ ରକର ପରିେଶାଧ ନ
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େନବ? 11 େସଥେର େସମାନଙର ପେତ କ ଜଣକୁ ଧଳା ବସ ଦିଆଗଲା,

ପୁଣି, େସମାନଙର େଯଉଁ ସହଦାସ ଓ ଭାତୃଗଣ େସମାନଙ ପରି ମ

ବଧ କରାଯିେବ, େସମାନଙ ସଂଖ ା ପୂଣ ନ େହବା ଯାଏ ଆଉ କିଛି କାଳ

ବିଶାମ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ କୁହାଗଲା। 12 େମଷଶାବକ ଷଷ ମୁଦା ଭାଙିବା

ସମୟେର ମଁୁ େଦଖଲ, ମହା ଭୂମିକମ େହଲା, ସୂଯ ଚଟବସ ପରି କଳା

ବଣ ଓ ଚନ ସମୂଣ ରକ ବଣ ପରି େହଲା, 13 ପବଳ ବାୟୁ ଆଘାତେର

ଡିମିରିବୃକରୁ େଯପରି ଅପକ ଫଳସବୁ ପତିତ ହୁଏ, େସହିପରି ଆକାଶର

ନକତସବୁ ପୃଥବୀେର ପତିତ େହେଲ, 14ଆକାଶମଣଳ ଚମପୁସକ ଗୁଡ଼ା

େହଲା ପରି ଗୁଡ଼ା େହାଇ ଦୂରୀଭୂତ େହଲା, ପୁଣି, ପବତ ଓ ଦୀପ ସମସ

ସାନାନରିତ େହେଲ। 15ଆଉ ପୃଥବୀର ରାଜାମାେନ, ପାତମନୀମାେନ,

ପଧାନ େସନାପତି ଓ ଧନୀମାେନ, ବଳବାନ େଲାକମାେନ ଏବଂ ପରାଧୀନ

ଓ ସାଧୀନ େଲାକ ସମେସ ଗୁହା ଓ ପବତମାଳାର େଶୖଳମାନଙ ମ େର

ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇେଲ, 16 ପୁଣି, େସମାେନ ପବତ ଓ େଶୖଳମାନଙୁ

କହିେଲ, ଆମମାନଙ ଉପେର ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ ବ କିଙ ଛାମୁରୁ ଓ

େମଷଶାବକଙ େକାଧରୁ ଆମମାନଙୁ ଲୁଚାଇ ରଖ, 17 କାରଣ େସମାନଙ

େକାଧର ମହାଦିନ ଉପସିତ େହାଇଅଛି ଆଉ କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର?

7ତାହାପେର ମଁୁ େଦଖଲ, ପୃଥବୀ କି ସମୁଦ କି େକୗଣସି ଗଛ ଉପେର

େଯପରି ବାୟୁ ନ ବେହ, ଏଥନିମେନ ପୃଥବୀର ଚାରି େକାଣେର ଚାରି ଜଣ

ଦୂତ ଠିଆ େହାଇ ପୃଥବୀର ଚାରି ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଧରିଅଛନି। 2 ପୁଣି, ମଁୁ

ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ ପୂବଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିବାର େଦଖଲ; ତାହାଙ ହସେର

ଜୀବିତ ଈଶରଙର ମୁଦା ଥଲା। ପୃଥବୀ ଓ ସମୁଦର କତି କରିବା ନିମେନ

କମତା ପାଇଥବା େସହି ଚାରି ଦୂତଙୁ େସ ଉଚସରେର ଡାକି କହିେଲ, 3

ଆେମମାେନ ଆପଣାମାନଙ ଈଶରଙର ଦାସମାନଙ କପାଳେର ମୁଦାଙନ

େଦବା ପଯ ନ ତୁେମମାେନ ପୃଥବୀ କିଅବା ସମୁଦ କିଅବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର

କତି କର ନାହ। 4 ତାହା ପେର ମୁଦାଙିତ େଲାକମାନଙର ସଂଖ ା ମଁୁ

ଶୁଣିଲ, ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙ ସମସ ବଂଶ ମ ରୁ ଏକ ଲକ ଚଉରାଳିଶ

ହଜାର େଲାକ ମୁଦାଙିତ େହେଲ, 5 ଯିହୂଦା ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ରୂେବନ

ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ଗାଦ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, 6ଆେଶର ବଂଶରୁ ବାର

ହଜାର, ନପାଲ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ମନଃଶି ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, 7
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ଶିମିେୟାନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, େଲବୀ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ଇସାଖାର

ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, 8 ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, େଯାେଷଫ

ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର, ବିନ ାମୀ ବଂଶରୁ ବାର ହଜାର। 9 ଏହାପେର ମଁୁ

ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ େଦଖ, ସବଜାତୀୟ, ସବେଗାଷୀୟ, ସବବଂଶୀୟ

ଓ ସବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ ବସ ପରିହିତ େହାଇ ଓ

ଖଜୁରୀ ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ହସେର ଧରି ସିଂହାସନ ଓ େମଷଶାବକଙ ସମୁଖେର

ଦଣାୟମାନ େହାଇଅଛନି; 10 େସମାେନ ଉଚସରେର କହୁଅଛନି, “ପରିତାଣ,

ସିଂହାସନ ଉପବିଷ ଆମମାନଙ ଈଶରଙର, ଓ େମଷଶାବକଙର କାଯ ।”

11 ପୁଣି, ସମସ ଦୂତ ସିଂହାସନ, ପାଚୀନବଗ ଓ ଚାରି ପାଣୀଙ ଚତୁଦଗେର

ଉଭା େହାଇଅଛନି ଆଉ ସିଂହାସନ ସମୁଖେର ଉବୁଡ଼ େହାଇପଡ଼ି ଈଶରଙୁ

ପଣାମ କରି କହୁଅଛନି, 12 “ଆେମ ; ପଶଂସା, େଗୗରବ, ାନ, ଧନ ବାଦ,

ସମମ, ପରାକମ ଓ ଶକି ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଆମମାନଙ ଈଶରଙର, ଆେମ ।”

(aiōn g165) 13 ପୁଣି, ପାଚୀନମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ େମାେତ ପଚାରିେଲ, ଧଳା

ବସ ପରିହିତ ଏହି େଲାକମାେନ କିଏ ଓ େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନି?

14 ମଁୁ ତାହାଙୁ କହିଲ, େହ େମାହର ପଭୁ, ଆପଣ ହ ତାହା ଜାଣନି।

େସଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏମାେନ ମହାେକଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନି

ଓ େମଷଶାବକଙ ବଳୀକୃତ ରକେର ଆପଣା ଆପଣା ବସ େଧାଇ ଶୁକବଣ

କରିଅଛନି। 15 େସଥପାଇଁ, “େସମାେନ ଈଶରଙ ସିଂହାସନ ସମୁଖେର ଥାଇ,

ଦିବାରାତ ତାହାଙ ମନିରେର ତାହାଙର ଉପାସନା କରନି,” “ପୁଣି, ସିଂହାସନ

ଉପବିଷ ବ କି େସମାନଙର ଆଶୟସରୂପ େହେବ। 16 େସମାନଙର ଆଉ

େକେବ େହଁ କୁଧା କି ତୃଷା େହବ ନାହ,” “ପୁଣି, ସୂଯ କିଅବା େକୗଣସି

ଉତାପ େସମାନଙୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହ, 17 କାରଣ ସିଂହାସନ ମ ସିତ

େମଷଶାବକ େସମାନଙର ପତିପାଳକ େହେବ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିଝର

ନିକଟେର େସମାନଙୁ କଢ଼ାଇ େନେବ,” “ପୁଣି, ଈଶର େସମାନଙ ଚକୁରୁ

ସମସ େଲାତକ େପାଛିେଦେବ।”

8 େମଷଶାବକ େଯେତେବେଳ ସପମ ମୁଦା ଭାଙିେଲ, େସେତେବେଳ

ସଗେର ପାୟ ଅଧ ଘଣା ପଯ ନ ନୀରବତା ବିରାଜିତ େହଲା। 2 ତତେର

ମଁୁ ଈଶରଙ ସମୁଖେର ଦଣାୟମାନ ସପ ଦୂତଙୁ େଦଖଲ, େସମାନଙୁ ସପ

ତୂରୀ ଦିଆ େହଲା। 3 େସଥେର ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ଆସି େବଦି ନିକଟେର
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ଠିଆ େହେଲ, ତାହାଙ ହସେର ସୁବଣ ଧୂପଦାନୀ ଥଲା, ପୁଣି, ସିଂହାସନ

ସମୁଖସ ସୁବଣ େବଦି ଉପେର ସମସ ସାଧୁମାନଙ ପାଥନା ସହିତ ଅପଣ

କରିବା ନିମେନ ତାହାଙୁ ପଚୁର ଧୂପ ଦିଆଗଲା। 4 େସଥେର ଦୂତଙ

ହସରୁ ଧୂପର ଧୂମ ସାଧୁମାନଙ ପାଥନା ସହ ଈଶରଙ ସମୁଖେର ଉଠିଲା।

5 ପେର େସହି ଦୂତ ଧୂପଦାନୀ େଘନି େବଦିର ଅଗିେର ତାହା ପୂଣ କରି

ପୃଥବୀ ଉପେର ପକାଇେଦେଲ। େସଥେର ବଜଧନୀ, ବିଭନ ସର, ବିଜୁଳି ଓ

ଭୂମିକମ େହଲା। 6 େସେତେବେଳ ସପ ତୂରୀଧାରୀ ସପ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ

କରିବାକୁ ପସୁତ େହେଲ। 7ପଥମ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରେନ ରକମିଶିତ

ଶିଳା ଓ ଅଗି ଉପସିତ େହାଇ ପୃଥବୀେର ନିକିପ େହଲା; େସଥେର ପୃଥବୀ ଓ

ବୃକସମୂହର ତିନି ଭାଗ ପୁଣି, ସମସ ସବୁଜ ରଙର ଘାସ ଜଳିଗଲା। 8

ଦିତୀୟ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରେନ େଯପରି ଅଗି ପଜଳିତ େଗାଟିଏ ବୃହତ

ପବତ ସମୁଦେର ନିକିପ େହଲା; େସଥେର ସମୁଦର ତୃତୀୟାଂଶ ଜଳ

ରକମୟ େହାଇଗଲା, 9 ପୁଣି, ସମୁଦେର ଥବା ଜୀବମାନଙର ତୃତୀୟାଂଶ

ମେଲ ଓ ଜାହାଜର ତୃତୀୟାଂଶ ବିନଷ େହଲା। 10 ତୃତୀୟ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ

କରେନ ଅଗିଶିଖା ପରି ପଜଳିତ େଗାଟିଏ ବୃହ ନକତ ଆକାଶରୁ ଖସି

ନଦୀସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଓ ନିଝରଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ପତିତ େହଲା; 11

େସହି ନକତର ନାମ ନାଗଦଅଣା। େସଥେର ଜଳର ତୃତୀୟାଂଶ ନାଗଦଅଣା

େହଲା, ଆଉ ଅେନକ େଲାକ େସହି ଜଳ େହତୁ ମେଲ, କାରଣ ତାହା

ତିକ କରାଯାଇଥଲା। 12 ଚତୁଥ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରେନ ସୂଯ , ଚନ ଓ

ନକତ ସମୂହର ତୃତୀୟାଂଶ ଆଘାତ ପାପ େହବାରୁ େସସମସର ତୃତୀୟାଂଶ

ଅନକାରମୟ େହଲା, ଦିବସର ତୃତୀୟାଂଶ ଆେଲାକରହିତ େହଲା ଓ ରାତି

ମ େସହି ପକାର େହଲା। 13 ପେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ ଆକାଶର

ମ ଭାଗେର ଉଡ଼ୁଥବା େଗାଟିଏ ଉେତାଷପକୀ ଉଚସରେର ଏହା କହୁଥବା

ଶୁଣିଲ, ହାୟ, ହାୟ, ହାୟ, ପୃଥବୀନିବାସୀମାେନ ସନାପର ପାତ, କାରଣ

ଆହୁରି ତିନି ଜଣ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନି।

9ତତେର ପଞମ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରେନ ମଁୁ ଆକାଶରୁ େଗାଟିଏ ନକତ

ପୃଥବୀେର ପତିତ େହବାର େଦଖଲ; ତାହାକୁ ପାତାଳକୁଣର ଚାବି ଦିଆଗଲା।

(Abyssos g12) 2 େସ େସହି ପାତାଳକୁଣ ଫଟାେନ େସଥରୁ ବୃହ ଭାଟିର

ଧୂମ ପରି ଧୂମ ଉଠିଲା, ଆଉ େସହି ପାତାଳକୁଣର ଧୂମ େହତୁ ସୂଯ ପୁଣି,
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ଆକାଶ ଅନକାରାଚନ େହଲା। (Abyssos g12) 3 ଧୂମ ମ ରୁ ପଙପାଳ

ବାହାର େହାଇ ପୃଥବୀକୁ ଆସିେଲ, େସମାନଙୁ ପୃଥବୀର ବିଛାର ଶକି ପରି

ଶକି ଦିଆଗଲା। 4 ପୃଥବୀର ଘାସ କି ସବୁଜ ରଙର ଶାକ କି େକୗଣସି

ବୃକର ଅନିଷ ନ କରି, େଯଉଁମାନଙ କପାଳେର ଈଶରଙ ମୁଦାଙ ନାହ,

େକବଳ େସମାନଙ ଅନିଷ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ କୁହାଗଲା। 5 େସମାନଙୁ

ବଧ ନ କରି ପାଞ ମାସ ପଯ ନ େସମାନଙର ଯନଣା ଘଟାଇବାକୁ େସମାନଙୁ

କମତା ଦିଆଗଲା; ବିଛା ମନୁଷ କୁ ମାରିେଲ େଯପରି ଯନଣା ହୁଏ, ଏହି

ଯନଣା େସହି ପକାର। 6 େସହି ସମୟେର ମନୁଷ ମାେନ ମୃତୁ ର ଅେନଷଣ

କରିେବ, କିନୁ େକୗଣସି ପକାେର ପାଇେବ ନାହ; େସମାେନ ମରିବାକୁ ବାଞା

କରିେବ, କିନୁ ମୃତୁ େସମାନଙଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବ। 7 ପଙପାଳମାନଙର

ଆକୃତି ଯୁଦ ନିମେନ ସଜିତ ଅଶମାନଙ ସଦୃଶ, େସମାନଙ ମସକର

ଆବରଣ ସୁବଣ ମୁକୁଟ ତୁଲ , ପୁଣି, େସମାନଙ ମୁଖ ମନୁଷ ମାନଙ ମୁଖ

ସଦୃଶ; 8 ସୀେଲାକମାନଙ େକଶ ସଦୃଶ େସମାନଙ େକଶ, ସିଂହଦନ ତୁଲ

େସମାନଙ ଦନ; 9 େଲୗହ ଊରସାଣ ପରି େସମାନଙର ଊରସାଣ, ପୁଣି, ରଥ

ଓ ରଣେକତେର େଦୗଡ଼ୁଥବା ଅେନକ ଅଶଙ ଶବ ପରି େସମାନଙ ପକର

ଶବ। 10 ବିଛାର ଲାଙୁଳ ଓ ନାହୁଡ଼ ପରି େସମାନଙର ଲାଙୁଳ ଓ ନାହୁଡ଼;

ପାଞ ମାସ ପଯ ନ ମନୁଷ ମାନଙର କତି କରିବାକୁ େସମାନଙ ଲାଙୁଳେର

ଶକି ଥଲା। 11 ପାତାଳକୁଣର ଦୂତ େସମାନଙର ରାଜା, ତାହାଙର ନାମ

ଏବୀ ଭାଷାେର ଆବେଦା ଓ ଗୀ ଭାଷାେର ଅପଲେୟା । (Abyssos

g12) 12 ପଥମ ସନାପ ଗତ େହଲା, େଦଖ, ଏହାପେର ଆଉ ଦୁଇଟି ସନାପ

ଆସୁଅଛି। 13 ଷଷ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରେନ ମଁୁ ଈଶରଙ ସମୁଖସ ସୁବଣ

େବଦିର ଶୃଙମାନଙ ଚାରି େକାଣଗୁଡ଼ିକ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ସର ଶୁଣିଲ, 14

ତାହା ତୂରୀ ଧରିଥବା େସହି ଷଷ ଦୂତଙୁ କହିଲା, ଫରା ମହାନଦୀେର

ବନୀ ଥବା ଚାରି ଦୂତଙୁ ମୁକ କରିଦିଅ। 15 େସଥେର ମନୁଷ ମାନଙର ଏକ

ତୃତୀୟାଂଶକୁ ବଧ କରିବା ନିମେନ ଏହି େଯଉଁ ଚାରି ଦୂତ େସହି ଦଣ, ଦିନ,

ମାସ ଓ ବଷ ପାଇଁ ପସୁତ କରା େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ମୁକ କରାଗେଲ।

16 ଅଶାେରାହୀ େସୖନ ମାନଙ ସଂଖ ା େକାଡ଼ିଏ େକାଟି; ମଁୁ େସମାନଙ ସଂଖ ା

ଶୁଣିଲ। 17ଆଉ ମଁୁ ଦଶନେର ଅଶ ଓ େସମାନଙ ଆେରାହୀମାନଙୁ ଏହି

ପକାର େଦଖଲ, େସମାନଙ ଊରସାଣ ଅଗିବଣ, ନୀଳବଣ ଓ ଗନକବଣ;
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ଅଶମାନଙ ମସକ ସିଂହମାନଙ ମସକ ସଦୃଶ, ଆଉ େସମାନଙ ମୁଖରୁ ଅଗି,

ଧୂମ ଓ ଗନକ ନିଗତ େହଉଥଲା। 18 େସମାନଙ ମୁଖରୁ ନିଗତ ଅଗି, ଧୂମ ଓ

ଗନକରୂପ ଏହି ତିନି େକଶ ଦାରା ମନୁଷ ମାନଙର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବଧ

କରାଗେଲ। 19କାରଣ ଅଶମାନଙ ଶକି େସମାନଙ ମୁଖ ଓ ଲାଙୁଳେର

ଥଲା, େଯଣୁ େସମାନଙ ଲାଙୁଳ ସପ ସଦୃଶ ଓ ମସକବିଶିଷ; ତଦାରା

େସମାେନ କତି କରନି। 20 େଯଉଁ ଅବଶିଷ ମନୁଷ ମାେନ ଏହି ସମସ

େକଶ ଦାରା ବଧ କରାଯାଇ ନ ଥେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହସକୃତ

କମରୁ ମନପରିବତନ କେଲ ନାହ, ଅଥା ଭୂତମାନଙ ପୂଜା, ପୁଣି, ଦଶନ,

ଶବଣ ଓ ଗମନ କରିବାକୁ ଅସମଥ ସୁବଣ, େରୗପ , ପିତଳ, ପସର ଓ

କାଠେର ତିଆରି ପତିମାର ପୂଜା ପରିତ ାଗ କେଲ ନାହ, 21ଆଉ େସମାେନ

ଆପଣାମାନଙର ନରହତ ା, କୁହୁକ, ବ ଭଚାର ଓ େଚୗଯ କମରୁ ମନ

ପରିବତନ କେଲ ନାହ।

10ତତେର ମଁୁ ଆଉ ଜେଣ ପରାକମୀ ଦୂତଙୁ ସଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର

େଦଖଲ; େସ େମଘେବଷିତ, ତାହାଙ ମସକ ଉପେର େମଘଧନୁ, ତାହାଙ

ମୁଖ ସୂଯ ସଦୃଶ ଓ ପାଦ ଅଗିସମ ତୁଲ ; 2 ତାହାଙ ହସେର େଗାଟିଏ

ମୁକ କୁଦ ପୁସକ ଥଲା। େସ ଆପଣା ଦକିଣ ପାଦ ସମୁଦ ଉପେର ଓ ବାମ

ପାଦ ପୃଥବୀ ଉପେର ସାପନ କରି 3 ସିଂହଗଜନ ତୁଲ ହୁଙାର ଶବେର

ଡାକ ପକାଇେଲ; େସ ଡାକ ପକାେନ ସପ େମଘଗଜନ ଆପଣା ଆପଣା

ବାଣୀ ବ କ କେଲ। 4 େସହି ସପ େମଘଗଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ

ବ କ କରେନ ମଁୁ େଲଖବାକୁ ଉଦ ତ େହଲ; େସେତେବେଳ ମଁୁ େମା ପତି

ଆକାଶରୁ ଏହି ଉକ ବାଣୀ ଶୁଣିଲ, େସହି ସପ େମଘଗଜନ ଯାହାସବୁ ବ କ

କେଲ, େସହିସବୁ େଗାପନ କରି ରଖ, େଲଖ ନାହ। 5 ତତେର େଯଉଁ

ଦୂତଙୁ ମଁୁ ସମୁଦ ଓ ପୃଥବୀ ଉପେର ଠିଆ େହବାର େଦଖଥଲ, େସ ଆପଣା

ଦକିଣ ହସ ସଗ ଆେଡ଼ ଉଠାଇ, 6 େଯ ସଗ, ପୃଥବୀ, ସମୁଦ ଓ ତନ ସ

ସମସ ବିଷୟ ସୃଷି କରିଅଛନି, େସହି ନିତ ଜୀବୀଙ ନାମେର ଶପଥ କରି

କହିେଲ, ଆଉ ବିଳମ ନାହ; (aiōn g165) 7 ମାତ ଈଶରଙ ଦାରା ଆପଣା

ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ ପତି ପଚାର କରାଯାଇଥବା ଶୁଭସମାଦ ଅନୁସାେର

ସପମ ଦୂତ ବାକ େଘାଷଣା କରିବା ସମୟେର, ଅଥା େଯେତେବେଳ

େସ ତୂରୀଧନୀ କରିବାକୁ ଉଦ ତ େହେବ, େସେତେବେଳ ଈଶରଙ ନିଗୂଢ଼
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ସଂକଳ ମ ସଫଳ େହବ। 8 ପୁଣି, ମଁୁ ଆକାଶରୁ େଯଉଁ ବାଣୀ ଶୁଣିଥଲ,

ତାହା ପୁନବାର େମା ପତି ବାକ ଉଚାରଣ କରି କହିେଲ, ଯାଅ, ସମୁଦ ଓ

ପୃଥବୀ ଉପେର ଦଣାୟମାନ ଦୂତଙ ହସେର େଯଉଁ ପୁସକଟି ମୁକ େହାଇ

ରହିଅଛି, ତାହା ଗହଣ କର। 9 େସଥେର ମଁୁ େସହି ଦୂତଙ ନିକଟକୁ ଯାଇ

କୁଦ ପୁସକଟି େମାେତ େଦବାକୁ ତାହାଙୁ କହିଲ। େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏହା

େନଇ େଭାଜନ କର; ଏହା ତୁମ ଉଦରକୁ ତିକ କରିେଦବ, କିନୁ ତୁମ ମୁଖକୁ

ଏହା ମହୁ ପରି ମିଷ ଲାଗିବ। 10 େସଥେର ମଁୁ ଦୂତଙ ହସରୁ େସହି କୁଦ

ପୁସକଟି େନଇ ତାହା େଭାଜନ କଲ; ତାହା େମା ମୁଖକୁ ମହୁ ପରି ମିଠା

ଲାଗିଲା, କିନୁ ତାହା ଭକଣ କଲା ପେର େମାହର ଉଦର ତିକ େହାଇଗଲା।

11 ତତେର େମାେତ କୁହାଗଲା, ଅେନକ େଲାକ, ଜାତି, ଭାଷାବାଦୀ ଓ

ରାଜାଙ ବିରୁଦେର ତୁମକୁ ପୁନବାର ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ େହବ।

11ପେର େମାେତ ମାପକାଠି ପରି େଗାଟିଏ ନଳ ଦିଆ େହଲା। ଜେଣ

େମାେତ କହିେଲ, ଉଠ, ଈଶରଙ ମନିର, େବଦି ଓ େଯଉଁମାେନ େସଥେର

ପୂଜା କରନି, େସମାନଙୁ ମାପ। 2କିନୁ ମନିରର ବାହାେର ଥବା ପାଙଣକୁ

ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାହା ମାପ ନାହ, କାରଣ ତାହା ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙୁ ଦିଆଯାଇଅଛି,

େସମାେନ ବୟାଳିଶ ମାସ ପଯ ନ ପବିତ ନଗରୀକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ

କରିେବ। 3ଆଉ ଆେମ ଆପଣା ଦୁଇ ସାକୀଙୁ କମତା େଦବୁ େଯ, େସମାେନ

ଚଟବସ ପରିଧାନ କରି ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ ଦିନ ପଯ ନ

ଭାବବାଣୀ କହିେବ। 4 େସମାେନ ପୃଥବୀର ପଭୁଙ ସମୁଖେର ଦଣାୟମାନ

େହାଇଥବା ଦୁଇ ଜୀତବୃକ ଓ ଦୁଇ ପଦୀପ ସଦୃଶ। 5 େକହି ଯଦି େସମାନଙର

କତି କରିବାକୁ ଇଚା କେର, େତେବ େସମାନଙ ମୁଖରୁ ଅଗି ନିଗତ େହାଇ

େସମାନଙ ଶତୁମାନଙୁ ଗାସ କେର; େକହି ଯଦି େସମାନଙର କତି କରିବାକୁ

ଇଚା କରିବ, ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାେବ ହତ େହବାକୁ େହବ। 6 େସମାେନ

ଭାବବାଣୀ କହିବା ସମୟ ମ େର େଯପରି ବୃଷି ନ ହୁଏ, ଏଥନିମେନ ଆକାଶ

ବନ କରିବାକୁ େସମାନଙର କମତା ଅଛି, ପୁଣି, େଯେତ ଥର ଇଚା, େସେତ

ଥରଜଳକୁ ରକେର ପରିଣତ କରିବାକୁ ଓ ପୃଥବୀକୁ ସମସ ପକାର ମହାମାରୀ

ଦାରା ଆଘାତ କରିବାକୁ ମ େସମାନଙର କମତା ଅଛି। 7 େସମାନଙ

ସାକ ସମାପ େହଲା ଉତାେର ପାତାଳକୁଣରୁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉତିତ େହବ,

େସ େସମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କରିବ ଓ େସମାନଙୁ ଜୟ କରି ବଧ କରିବ।
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(Abyssos g12) 8 େସଥେର େଯଉଁ ମହାନଗରୀକୁ ଆତିକ ଭାବେର ସେଦାମ

ଓ ମିସର େବାଲ କୁହାଯାଏ, େଯଉଁଠାେର େସମାନଙର ପଭୁ ମ କୁଶେର

ହତ େହାଇଥେଲ, େସହି ମହାନଗରୀର ରାଜପଥେର େସମାନଙ ଶବ ପଡ଼ି

ରହିବ। 9ଆଉ ନାନା ବଂଶ, େଗାଷୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତିର େଲାେକ ସାେଢ଼

ତିନି ଦିନ ପଯ ନ େସମାନଙ ଶବକୁ େଦଖେବ ଓ ସମାଧସାନେର ରଖବାକୁ

େଦେବ ନାହ। 10 େସେତେବେଳ ପୃଥବୀନିବାସୀମାେନ େସମାନଙର ମୃତୁ 

ସମାଦ ଶୁଣି ଆନନ ଓ ଆେମାଦ ପେମାଦ କରିେବ ପୁଣି, ପରସରକୁ

ଉପହାର େଦେବ, କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଭାବବାଦୀ ପୃଥବୀନିବାସୀମାନଙୁ

ଯନଣା େଦଉଥେଲ। 11 ସାେଢ଼ ତିନି ଦିନ ଉତାେର ଈଶରଙଠାରୁ ଜୀବନ

ବାୟୁ ଆସି େସମାନଙଠାେର ପେବଶ କେଲ, େସଥେର େସମାେନ ପାଦେର

ଭରା େଦଇ ଠିଆ େହେଲ, ଆଉ େସମାନଙୁ େଦଖବା େଲାକମାେନ ଅତ ନ

ଭୟଭୀତ େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆକାଶରୁ ଉଚସରେର

ଉକ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିେଲ, ଏଠାକୁ ଉଠିଆସ। େସଥେର େସମାେନ େମଘାଚନ

େହାଇ ସଗାେରାହଣ କେଲ, ଆଉ େସମାନଙର ଶତୁମାେନ େସମାନଙୁ

େଦଖେଲ। 13 େସହି ସମୟେର ମହା ଭୂମିକମ େହଲା ଓ ନଗରୀର ଦଶମାଂଶ

ଭୂମିସା େହଲା, ପୁଣି, ଭୂମିକମେର ସାତ ହଜାର େଲାକ ନିହତ େହେଲ

ଏବଂ ଅବଶିଷ େଲାକ ଭୀତ େହାଇ ସଗସ ଈଶରଙ ମହିମା କୀତନ କେଲ।

14 ଦିତୀୟ ସନାପ ଗତ େହଲା; େଦଖ, ତୃତୀୟ ସନାପ ଶୀଘ ଆସୁଅଛି। 15

ସପମ ଦୂତ ତୂରୀଧନୀ କରେନ ସଗେର ମହାଶବ ସହ ଏହି ବାଣୀ େହଲା,

“ଜଗତ ଉପେର ରାଜତ ଆମମାନଙ ପଭୁଙର ଓ ତାହାଙ ଖୀଷଙର ହସଗତ

େହାଇଅଛି, ଆଉ େସ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜତ କରିେବ।” (aiōn g165) 16

େସଥେର ଈଶରଙ ସମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ସିଂହାସନେର ଉପବିଷ ଚବିଶ

ପାଚୀନ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ଈଶରଙୁ ପଣାମ କରି କହିେଲ, 17 “େହ ପଭୁ,

ସବଶକିମାନ ଈଶର, ବତମାନ ଓ ଅତୀତ େଯ ତୁେମ, ଆେମମାେନ ତୁମର

ଧନ ବାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ତୁେମ ଆପଣା ମହାଶକି ଧାରଣ କରି ରାଜତ

ଗହଣ କରିଅଛ। 18 ଅଣଯିହୁଦୀମାେନ କୁଦ େହାଇଥେଲ, କିନୁ ତୁମର େକାଧ

ଉପସିତ େହଲା, ପୁଣି, ମୃତମାନଙ ବିଚାର କରିବା ସମୟ, ଏବଂ ତୁମର

ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙୁ, ସାଧୁମାନଙୁ ଏବଂ ତୁମ ନାମର ଭୟକାରୀ, ସାନ ଓ

ବଡ଼ ସମସ େଲାକଙୁ ପୁରସାର େଦବାର, ଆଉ ପୃଥବୀ ବିନାଶକାରୀମାନଙୁ
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ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ ଉପସିତ େହଲା।” 19 େସେତେବେଳ ସଗେର ଥବା

ଈଶରଙ ମନିର ଉନୁକ େହଲା ଓ ତାହାଙ ମନିର ମ େର ତାହାଙ ନିୟମ

ସିନୁକ େଦଖାଗଲା, ପୁଣି, ବିଦୁ , ବିଭନ ସର, େମଘଗଜନ, ଭୂମିକମ ଓ

ମହା ଶିଳାବୃଷି େହଲା।

12ପେର ଆକାଶେର େଗାଟିଏ ମହାଲକଣ େଦଖାଗଲା; ସୂଯ ପରିଧାନ

କରିଥବା ଜେଣ ସୀେଲାକ, ଏବଂ ତାହାଙ ପାଦ ତେଳ ଚନ ଓ ମସକେର

ଦାଦଶ ନକତ ଖଚିତ େଗାଟିଏ ମୁକୁଟ। 2 େସ ଗଭବତୀ େହାଇ ପସବ

େବଦନାେର ଆତସର କରି ପସବ କରିବା ନିମେନ କଷ ପାଉଥେଲ। 3

ଆକାଶେର ଆଉ େଗାଟିଏ ଲକଣ େଦଖାଗଲା; େଦଖ, େଗାଟିଏ ଲା ରଙର

ପକାଣ ସପ, ତାହାର ସପ ମସକ ଓ ଦଶ ଶୃଙ, ପୁଣି, ମସକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପେର

ସପ ମୁକୁଟ। 4 ତାହାର ଲାଙୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକତକୁ ଟାଣିଆଣି

ପୃଥବୀେର ନିେକପ କଲା। ଆଉ େସହି ସପ ପସବ କରିବା ମାତ ତାହାଙ

ସନାନକୁ ଗାସ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ସମୁଖେର ଠିଆ େହଲା। 5 େଯ

ସମସ ଜାତିଙୁ େଲୗହ ଦଣେର ଶାସନ କରିେବ, ଏପରି ପୁତସନାନଙୁ େସହି

ସୀେଲାକ ପସବ କେଲ, ଆଉ ତାହାଙ ସନାନ ଈଶର ଓ ତାହାଙ ସିଂହାସନ

ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗେଲ। 6 ପୁଣି, େସହି ସୀେଲାକ ପାନରକୁ େଦୗଡ଼ି

ପଳାଇଗେଲ, େସଠାେର ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଷାଠିଏ ଦିନ ପଯ ନ

ପତିପାଳିତ େହବା ପାଇଁ ତାହାଙ ନିମେନ ଈଶରଙ ନିୟନଣେର ପସୁତ

େଗାଟିଏ ସାନ ଥଲା। 7ତତେର ସଗେର ଯୁଦ େହଲା, ମୀଖାେୟଲ ଓ ତାହାଙ

ଦୂତମାେନ େସହି ସପ ସହିତ ଯୁଦ କେଲ। େସଥେର େସହି ସପ ଓ ତାହାର

ଦୂତମାେନ ମ ଯୁଦ କେଲ, 8କିନୁ େସମାେନ ଜୟ କରିପାରିେଲ ନାହ, ପୁଣି,

ସଗେର େସମାେନ ଆଉ ସାନ ପାଇେଲ ନାହ। 9 େସଥେର ସବ ଜଗତର

ପବଞକ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ ନାମେର ଖ ାତ େଯ ପକାଣ ସପ, େସହି

ପୁରାତନ ନାଗ, େସ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ ସହିତ ପୃଥବୀେର ନିକିପ େହଲା।

10 େସେତେବେଳ ମଁୁ ସଗେର ଏହି ଉଚସର ଶୁଣିଲ, “ବତମାନ ଆମମାନଙ

ଈଶରଙ ପରିତାଣ, ପରାକମ ଓ ରାଜ ପୁଣି, ତାହାଙ ଖୀଷଙର କତାପଣ

ଉପସିତ େହାଇଅଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ ଭାଇମାନଙ ଅପବାଦକ, େଯ

ଦିବାରାତ େସମାନଙ ବିରୁଦେର ଆମମାନଙ ଈଶରଙ ଛାମୁେର ଅଭେଯାଗ

କରୁଥଲା, େସ ତେଳ ନିକିପ େହାଇଅଛି। 11ଆଉ େସମାେନ େମଷଶାବକଙ
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ରକ, ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ ର ବାକ ଦାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନି,

ପୁଣି, େସମାେନ ମୃତୁ ପଯ ନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଣକୁ ପିୟ ାନ କରି ନ

ଥେଲ। 12 ଅତଏବ, େହ ସଗ ଓ ତନିବାସୀମାେନ, ଆନନ କର; ମାତ ହାୟ,

ପୃଥବୀ ଓ ସମୁଦ, ତୁେମମାେନ ସନାପର ପାତ, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ

େବାଲ ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାେକାଧେର ତୁମମାନଙ ମ କୁ ଓହାଇ

ଆସିଅଛି।” 13 ସପ ଆପଣାକୁ ପୃଥବୀେର ନିକିପ େହବାର େଦଖ େସହି

ପୁତସନାନ ପସବକାରିଣୀ ସୀେଲାକଙୁ ତାଡ଼ନା କଲା। 14 େସଥେର େସହି

ସୀେଲାକ େଯପରି ସପର ମୁଖରୁ ରକା ପାଇ ସାେଢ଼ ତିନି ବଷ ପଯ ନ

ପତିପାଳିତ ହୁଅନି, ଏଥନିମେନ ପାନରସ ଆପଣା ସାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ

ତାହାଙୁ ବୃହ ଉେତାଷପକୀର ଦୁଇଟି େଡଣା ଦିଆ େହଲା। 15 େସହି

ସୀେଲାକଙୁ ଜଳେସାତେର ଭସାଇେଦବା ନିମେନ ସପ ତାହାଙ ପଛେର

ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦାର କଲା। 16 କିନୁ ପୃଥବୀ ଆପଣା ମୁଖ

ଫଟାଇ ସପର ମୁଖରୁ ଉ ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗାସ କରି େସହି ସୀଙୁ ସାହାଯ

କଲା। 17 େସଥେର ସପ ସୀେଲାକଙ ଉପେର ମହାକୁଦ େହାଇ, ତାହାଙ

ବଂଶର େଯଉଁ ଅବଶିଷ େଲାକମାେନ ଈଶରଙ ଆ ା ପାଳନ କରନି ଓ

ଯୀଶୁଙ ବିଷୟେର ସାକ ଦାନ କରନି, େସମାନଙ ସହିତ ଯୁଦ କରିବାକୁ

ଚାଲଗଲା;

13ଆଉ େସ ସମୁଦର ବାଲୁକା ଉପେର ଠିଆ େହଲା। ତତେର ମଁୁ ସମୁଦ

ମ ରୁ େଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ଉଠି ଆସିବାର େଦଖଲ, ତାହାର ଦଶ ଶୃଙ ଓ ସପ

ମସକ, ତାହାର ଶୃଙଗୁଡ଼ାକେର ଦଶଟା ମୁକୁଟ ଓ ମସକଗୁଡ଼ାକ ଉପେର

ଈଶରନିନାସୂଚକ ବିଭନ ନାମ। 2 ଏହି େଯଉଁ ପଶୁକୁ ମଁୁ େଦଖଲ, ତାହା

ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି।

େସହି ସପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକମତା ସମପଣ

କଲା। 3 ତାହାର ମସକଗୁଡ଼ାକ ମ ରୁ େଗାଟାଏ େଯପରି ସାଂଘାତିକ ଆଘାତ

ପାପ େହାଇଥଲା, ଆଉ ତାହାର େସହି ମୃତୁ ଜନକ କତ ସୁସ େହଲା, ପୁଣି,

ସମସ ପୃଥବୀ େସହି ପଶୁ ବିଷୟେର ଆଶଯ ାନିତ େହାଇ ତାହାର ଅନୁଗମନ

କେଲ, 4 ପୁଣି, ସପ େସହି ପଶୁକୁ ଆପଣା କମତା ସମପଣ କରିବାରୁ

େସମାେନ ସପକୁ ପଣାମ କେଲ; େସମାେନ ପଶୁକୁ ମ ପଣାମ କରି କହିେଲ,

ଏହି ପଶୁ ପରି କିଏ? ଆଉ କିଏ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ କରିପାେର? 5 େସହି
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ପଶୁକୁ ଅହଙାର ଓ ଈଶରନିନାର କଥା କହିବାକୁ ମୁଖ ଦିଆଗଲା, ଆଉ

ବୟାଳିଶ ମାସ ପଯ ନ କାଯ ସାଧନ କରିବାକୁ କମତା ଦିଆଗଲା। 6

େସଥେର େସହି ପଶୁ ମୁଖ ଫଟାଇ ଈଶରନିନାର କଥା କହି ତାହାଙ ନାମ ଓ

ତାହାଙ ତମୁ ପୁଣି, ସଗନିବାସୀମାନଙର ନିନା କଲା। 7ସମସ ସାଧୁଙ ସହିତ

ଯୁଦ କରିବାକୁ ଓ େସମାନଙ ଉପେର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ପଶୁଟିକୁ କମତା

ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସମସ େଗାଷୀ, ବଂଶ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ଜାତି ଉପେର ତାହାକୁ

କମତା ଦିଆଗଲା। 8ଜଗତର ସୃଷିଠାରୁ େଯଉଁମାନଙର ନାମ, ବଳିକୃତ

େମଷଶାବକଙର ଜୀବନ ପୁସକେର ଲଖତ େହାଇ ନାହ, ପୃଥବୀନିବାସୀ

େସହି ସମସ େଲାକ, ତାହାକୁ ପଣାମ କରିେବ। 9ଯାହାର କଣ ଅଛି, େସ

ଶୁଣୁ। 10 “େକହି ଯଦି ବନୀ କରିନିଏ, ତାହାେହେଲ େସ ବନୀ େହାଇଯିବ;

େକହି ଯଦି ଖଡ ଦାରା ବଧ କେର, ତାହାେହେଲ ତାହାକୁ ନିଶୟ ଖଡ ଦାରା

ବଧ କରାଯିବ।” ଏହି ସଳେର ସାଧୁମାନଙର େଧୖଯ ଓ ବିଶାସ ଆବଶ କ।

11 ତତେର ମଁୁ ଆଉ େଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମ ରୁ ଉଠି ଆସିବାର େଦଖଲ;

େମଷଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟି ଶୃଙ, ଆଉ େସ ସପ ପରି କଥା କହୁଥଲା।

12 େସ ପଥମ ପଶୁର ସମସ କମତା ତାହା ସାକାତେର ପରିଚାଳନା କେର,

ଆଉ େସହି େଯଉଁ ପଥମ ପଶୁର ମୃତୁ ଜନକ କତ ସୁସ େହାଇଥଲା, ତାହାକୁ

ପଣାମ କରିବାକୁ ପୃଥବୀ ଓ ତନିବାସୀମାନଙୁ ବା କେର। 13 େସ ମହା

ମହା ଆଶଯ କମ କେର, ଏପରିକି ମନୁଷ ମାନଙ ସାକାତେର ଆକାଶରୁ

ପୃଥବୀ ଉପେର ଅଗି ବୃଷି କରାଏ। 14 ଆଉ େସହି ପଶୁର ସାକାତେର

େଯଉଁ ଆଶଯ କମ କରିବାକୁ େସ କମତା ପାପ େହାଇଥଲା, ତଦାରା େସ

ପୃଥବୀନିବାସୀମାନଙୁ ଭାନ କରି, େଯଉଁ ପଶୁ ଖଡ ଦାରା ଆହତ େହେଲ େହଁ

ବଞିଥଲା, ତାହାର ଏକ ପତିମା ନିମାଣ କରିବାକୁ େସମାନଙୁ କେହ। 15

ପଶୁର ପତିମା େଯପରି କଥା କହିପାେର ଓ େସହି ପତିମାକୁ ପଣାମ କରୁ ନ

ଥବା େଲାକମାେନ େଯପରି ବଧ କରାଯିେବ, ଏଥପାଇଁ ତାହାକୁ େସହି ପଶୁର

ପତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କମତା ଦିଆଗଲା। 16ଆଉ େସ ସାନ ଓ

ବଡ଼, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ, ସାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମସଙୁ େସମାନଙ ଦକିଣ

ହସେର କିଅବା କପାଳେର େଗାଟାଏ ଚିହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବା କରାଏ, 17

ପୁଣି, େସହି ଚିହ, ଅଥା ପଶୁର ନାମ କିମା ତାହା ନାମର ସଂଖ ା ଧାରଣ

କରି ନ ଥବା େଲାକକୁ କୟବିକୟ କରିବାକୁ ନିେଷଧ କେର। 18 ଏଠାେର
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ାନ ଆବଶ କ। ଯାହାର ବୁଦି ଅଛି, େସ ପଶୁର ସଂଖ ା ଗଣନା କରୁ, କାରଣ

ତାହା ଜେଣ ମନୁଷ ର ସଂଖ ା, ଆଉ ତାହାର ସଂଖ ା େହଉଛି ଛଅ ଶହ

ଛଷଠି।

14ତତେର ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ େଦଖ, ସିେୟାନ ପବତ ଉପେର

େମଷଶାବକ ଆଉ େଯଉଁମାନଙ କପାଳେର ତାହାଙ ନାମ ଓ ତାହାଙ ପିତାଙ

ନାମ ଲଖତ ଥଲା, ଏପରି ଏକ ଲକ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର େଲାକଙୁ ତାହାଙ

ସହିତ ଦଣାୟମାନ ଥବାର େଦଖଲ। 2 ପୁଣି, ମଁୁ ସଗରୁ ବହୁବନ ାଜଳ

ଓ ମହାବଜନାଦ ତୁଲ େଗାଟିଏ ସର ଶୁଣିଲ; େଯଉଁ ସର ମଁୁ ଶୁଣିଲ,

ତାହା ବୀଣାବାଦକମାନଙ ବୀଣାର ଶଦ ପରି। 3 େସମାେନ ସିଂହାସନ,

ଚାରି ପାଣୀ ଓ ପାଚୀନମାନଙ ସମୁଖେର େଗାଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ

କେଲ, ପୁଣି, ପୃଥବୀରୁ କୀତ େସହି ଏକ ଲକ େଚୗରାଳିଶ ହଜାର େଲାକଙ

ବିନା ଆଉ େକହି େସ ଗୀତ ଶିଖ ପାରିେଲ ନାହ। 4 େସମାେନ ସୀମାନଙ

ସହିତ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଳୁଷିତ କରି ନ ଥେଲ କାରଣ େସମାେନ ଶୁଚି

କରି ରଖଥେଲ। େମଷଶାବକ େଯେକୗଣସି ସାନକୁ ଗମନ କରନି, େସ

ସାନକୁ େସମାେନ ତାହାଙର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନି। େସମାେନ ଈଶର ଓ

େମଷଶାବକଙ ଉେଦଶ େର ପଥମଜାତ ଫଳ ସରୂେପ ମନୁଷ ମାନଙ ମ ରୁ

କୀତ େହାଇଅଛନି; 5 େସମାନଙ ମୁଖେର େକୗଣସି ମିଥ ାକଥା ନାହ,

େସମାେନ ନିେଦାଷ। 6 ପେର ମଁୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ ଆକାଶର ମ ଭାଗେର

ଉଡ଼ିବାର େଦଖଲ, େସ ପୃଥବୀନିବାସୀ ସମସ ଜାତି, େଗାଷୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ

ବଂଶୀୟ େଲାକଙ ନିକଟେର ପଚାର କରିବା ନିମେନ ଏକ ଅନନକାଳସାୟୀ

ସୁସମାଚାର ପାପ େହାଇ ଉଚସରେର କହିେଲ, (aiōnios g166) 7 ଈଶରଙୁ

ଭୟ କର ଓ ତାହାଙୁ େଗୗରବ ଦିଅ, କାରଣ ତାହାଙ ବିଚାର ସମୟ ଉପସିତ,

ପୁଣି, େଯ ଆକାଶ, ପୃଥବୀ, ସମୁଦ ଓ ନିଝରିଣୀ ସମୂହ ସୃଷି କରିଅଛନି,

ତାହାଙୁ ପଣାମ କର। 8 ତାହାଙ ପଶାତେର ଆଉ ଜେଣ, ଅଥା ଦିତୀୟ

ଦୂତ ଆସି କହିେଲ, େଯଉଁ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ସମସ ଜାତିଙୁ ଆପଣା

ବ ଭଚାରର କାମରୂପ ସୁରା ପାନ କରାଇଅଛି, େସ ପତିତ, ଅଧଃପତିତ

େହାଇଅଛି। 9 େସମାନଙ ପଶାତେର ଆଉ ଜେଣ, ଅଥା ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆସି

ଉଚସରେର କହିେଲ, ଯଦି େକହି େସହି ପଶୁ ଓ ତାହାର ପତିମାକୁ ପଣାମ

କେର ପୁଣି, ଆପଣା କପାଳେର କି ହାତେର ତାହାର ଚିହ ଗହଣ କେର, 10
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େତେବ େସ ମ , ଅମିଶିତ ଭାେବ ପସୁତ କରାଯାଇଥବା ଈଶରଙ େକାପରୂପ

ସୁରା ପାନ କରିବ, ପୁଣି, ପବିତ ଦୂତଗଣଙ ଓ େମଷଶାବକଙ ସାକାତେର

ଅଗି ଓ ଗନକ ଦାରା ଯନଣା ପାପ େହବ। 11 ଏପରି େଲାକମାନଙ

ଯନଣାର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉଠୁଥବ; େଯଉଁମାେନ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପତିମାକୁ

ପଣାମ କରନି ପୁଣି, ତାହାର ନାମର ଚିହ ଗହଣ କରନି, େସମାନଙର

ଦିବାରାତ ବିଶାମ ନାହ। (aiōn g165) 12ଏଠାେର ସାଧୁମାନଙର, ଅଥା

େଯଉଁମାେନ ଈଶରଙ ଆ ା ପାଳନ କରନି ଓ ଯୀଶୁଙ ପତି ବିଶାସ ରଖନି,

େସମାନଙର େଧୖଯ ଆବଶ କ। 13 ପୁଣି, ମଁୁ ସଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲ,

େଲଖ, େଯଉଁମାେନ ଏଣିକି ପଭୁଙଠାେର ଥାଇ ମରନି, େସମାେନ ଧନ ;

ହଁ, ଆତା କହୁଅଛନି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶମରୁ ବିଶାମ ପାପ

େହେବ, କାରଣ େସମାନଙ କମ େସମାନଙର ଅନୁବତୀ େହବ। 14 ତତେର

ମଁୁ ଦୃଷିପାତ କଲ, ଆଉ େଦଖ, ଶୁଭବଣ ଖେଣ େମଘ, ତହ ଉପେର

ମନୁଷ ପୁତଙ ସଦୃଶ ଜେଣ ଉପବିଷ, ତାହାଙ ମସକେର ସୁବଣ ମୁକୁଟ ଓ

ହସେର ତୀକ ଦାଆ। 15 େସଥେର ମନିରରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାରି େସହି

େମଘାଚନ ବ କିଙୁ ଉଚସରେର କହିେଲ, ଆପଣଙ ଦାଆ ଲଗାଇ ଶସ

କାଟନୁ, କାରଣ କାଟିବାର ସମୟ ଉପସିତ, ଆଉ ପୃଥବୀର ଶସ ପରିପକ

େହାଇଅଛି। 16 ତହଁୁ େସହି େମଘାଛନ ବ କି ପୃଥବୀେର ଆପଣା ଦାଆ

ଲଗାେନ େସଥର ଶସ କଟାଗଲା। 17 ତତେର ସଗସ ମନିରରୁ ଆଉ ଜେଣ

ଦୂତ ବାହାରି ଆସିେଲ, ତାହାଙ ହସେର ମ େଗାଟିଏ ତୀକ ଦାଆ ଥଲା। 18

ପୁଣି, େବଦି ନିକଟରୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତ ବାହାର େହେଲ, େସ ଅଗି ଉପେର

କମତା ପାପ; ଯାହାଙ ହସେର ତୀକ ଦାଆ ଥଲା, ତାହାଙୁ େସ ଉଚସରେର

ଡାକି କହିେଲ, ତୁମର ତୀକ ଦାଆ ଲଗାଅ ଓ ପୃଥବୀର ଦାକାେପଣାସବୁ

ସଂଗହ କର, କାରଣ େସଥର ଦାକାଫଳସବୁ ପରିପକ େହାଇଅଛି। 19

ତହେର େସହି ଦୂତ ପୃଥବୀେର ଆପଣା ଦାଆ ଲଗାଇ େସଥର ଦାକାଫଳସବୁ

ସଂଗହ କେଲ ଓ ଈଶରଙ େକାଧରୂପ ମହା ଦାକାକୁଣେର େସହିସବୁ ନିେକପ

କେଲ। 20 ନଗରର ବାହାେର େସହି ଦାକାକୁଣ ଦଳିତ େହଲା, ଆଉ େସଥରୁ

ରକ ବାହାର େହାଇ ଅଶମାନଙ ଲଗାମ ପଯ ନ ଉଠି ଏକ ଶହ େକାଶ

ପଯ ନ ବ ାପ େହଲା।
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15ତତେର ମଁୁ ସଗେର ଆଉ ଏକ ମହା ଅଦୁତ ଚିହ େଦଖଲ, ସପ ଦୂତ,

େସମାନଙ ହସେର ସପ େକଶ, ଏହା ହ େଶଷ, କାରଣ ଏହି େକଶମାନଙେର

ଈଶରଙ େକାଧ ସମାପ। 2ଆଉ ମଁୁ େଦଖଲ େଯପରି ଅଗିମିଶିତ େଗାଟିଏ

କାଚମୟ ସମୁଦ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ପଶୁ, ତାହାର ପତିମା ଓ ତାହା ନାମର

ସଂଖ ା ଉପେର ବିଜୟୀ େହାଇଅଛନି, େସମାେନ ଈଶରଙ ବୀଣା ଧରି,

େସହି କାଚମୟ ସମୁଦ ତୀରେର ଦଣାୟମାନ େହାଇଅଛନି। 3 େସମାେନ

ଈଶରଙ ଦାସ େମାଶା ଓ େମଷଶାବକଙ ଗୀତ ଗାନ କରି କହୁଅଛନି, “େହ

ପଭୁ, ସବଶକିମାନ ଈଶର, ତୁମର କମସମୂହ ମହତ ଓ ଆଶଯ ; େହ

ଜାତିସମୂହର ରାଜା, ତୁମର ପଥସମସ ନ ାୟ ଓ ସତ । 4 େହ ପଭୁ, କିଏ

ତୁମକୁ ଭୟ ନ କରିବ? କିଏ ତୁମ ନାମର େଗୗରବ କୀତନ ନ କରିବ? କାରଣ

େକବଳ ତୁେମ ହ ପବିତ; ଜାତିସମୂହ ଆସି ତୁମ ଛାମୁେର ପଣାମ କରିେବ,

େଯଣୁ ତୁମର ନ ାୟ କମସମୂହ ପକାଶିତ େହାଇଅଛି।” 5 ଏଥଉତାେର

ମଁୁ େଦଖଲ, ମହାପବିତ ସାନ, େଯଉଁଥେର ସାକ ର ତମୁ ଥଲା, ସଗେର

ଉନୁକ େହଲା, 6ଆଉ ମନିରରୁ େସହି ସପେକଶଧାରୀ ସପ ଦୂତ ବାହାରି

ଆସିେଲ, େସମାେନ ମଣିଖଚିତ ନିମଳ ଓ ଉଜଳ ମସିନା ବସ ପରିହିତ ପୁଣି,

େସମାନଙ ବକସଳ ସୁବଣ ପଟୁକା ବଦ। 7 େସଥେର ଚାରି ପାଣୀଙ ମ ରୁ

େଗାଟିଏ ପାଣୀ ଅନନଜୀବୀ ଈଶରଙ େକାଧେର ପରିପୂଣ ସପ ସୁବଣ ପାତ

େସହି ସପ ଦୂତଙୁ େଦେଲ। (aiōn g165) 8ଆଉ ଈଶରଙ େଗୗରବ ଓ ଶକିର

ଧୂମେର ମନିର ପରିପୂଣ େହଲା, ସପ ଦୂତଙ ସପ େକଶ ସମାପ ନ େହବା

ପଯ ନ େକହି ମନିରେର ପେବଶ କରିପାରିେଲ ନାହ।

16ତତେର ମଁୁ ମନିର ମ ରୁ େଗାଟିଏ ଉଚସର ଶୁଣିଲ, ତାହା ସପ ଦୂତଙୁ

କହିଲା, ଯାଅ, ଈଶରଙ େକାଧର ସପ ପାତ ପୃଥବୀ ଉପେର ଢାଳ। 2

େସଥେର ପଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥବୀ ଉପେର ଆପଣା ପାତ ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ

େଯଉଁମାେନ ପଶୁର ଚିହ ଗହଣ କରିଥେଲ ଓ ତାହାର ପତିମାକୁ ପଣାମ

କରିଥେଲ, େସମାନଙ ଶରୀରେର ଅତି ଯନଣାଦାୟକ କତ େହଲା। 3

ଦିତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ ସମୁଦ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହା ମୃତ

େଲାକର ରକ ପରି େହଲା, ଆଉ ସମୁଦେର ଥବା ସମସ ଜୀବ ମେଲ। 4

ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ ନଦୀ ଓ ନିଝରିଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଢାଳିେଲ;

ତହଁୁ େସହିସବୁ ରକ େହାଇଗଲା। 5 େସେତେବେଳ ମଁୁ ଜଳାଧପତି ଦୂତଙୁ
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ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲ, “େହ ବତମାନ ଓ ଅତୀତ, ପୁଣି, ପବିତ େଯ ତୁେମ,

ତୁେମ ନ ାୟକତା େବାଲ ଏହିପରି ବିଚାର କରିଅଛ; 6 େଯଣୁ େସମାେନ

ସାଧୁମାନଙର ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙର ରକପାତ କରିଥେଲ, ଆଉ ତୁେମ

େସମାନଙୁ ପାନ କରିବା ନିମେନ ରକ େଦଇଅଛ, େସମାେନ େସଥର

େଯାଗ ।” 7 େସେତେବେଳ ମଁୁ େବଦିରୁ ଏହା ଶୁଣିଲ, “ହଁ, େହ ପଭୁ,

ସବଶକିମାନ ଈଶର, ତୁମର ସମସ ବିଚାର ସତ ଓ ଯଥାଥ।” 8 ଚତୁଥ ଦୂତ

ଆପଣା ପାତ ସୂଯ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହାକୁ ମନୁଷ ମାନଙୁ ଅଗିେର

ଦଗ କରିବାକୁ ଶକି ଦିଆଗଲା। 9 େସେତେବେଳ ମନୁଷ ମାେନ ମହାତାପେର

ଦଗ େହେଲ, ଆଉ େଯଉଁ ଈଶରଙର ଏହି ସମସ େକଶ ଉପେର ଅଧକାର

ଅଛି, ତାହାଙ ନାମର ନିନା କେଲ, ତାହାଙୁ େଗୗରବ େଦବା ନିମେନ ମନ

ପରିବତନ କେଲ ନାହ। 10 ପଞମ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ େସହି ପଶୁର

ସିଂହାସନ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ତାହାର ରାଜ ଅନକାରମୟ େହଲା, ଆଉ

େଲାକମାେନ େବଦନା େହତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଜିହା କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିେଲ; 11

ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବଦନା ଓ କତ ସକାେଶ ସଗସ ଈଶରଙର

ନିନା କେଲ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା କମରୁ ମନପରିବତନ କେଲ ନାହ। 12

ଷଷ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ ଫରା ମହାନଦୀ ଉପେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ପୂବଦିଗରୁ

ଅ◌ାଗମନକାରୀ ରାଜାମାନଙ ନିମେନ ପଥ ପସୁତ େହବା ପାଇଁ ତାହାର

ଜଳ ଶୁଷ େହାଇଗଲା। 13 ତତେର ମଁୁ େଦଖଲ, ସପର ମୁଖରୁ, ପଶୁର

ମୁଖରୁ ଓ ଭଣ ଭାବବାଦୀର ମୁଖରୁ େବଙ ପରି ତିେନାଟି ଅପବିତ ଆତା

ବାହାରିେଲ; 14 ଏମାେନ ଆଶଯ କମକାରୀ ଭୂତାତା େହାଇ ସବଶକିମାନ

ଈଶରଙ ମହାଦିନର ଯୁଦ ନିମେନ ସମସ ଜଗତର ରାଜାମାନଙୁ ଏକତ

କରିବା ପାଇଁ େସମାନଙ ନିକଟକୁ ବାହାରିଯାଆନି। 15 େଦଖ, ଆେମ େଚାର

ପରି ଆସୁଅଛୁ; “େଯ ଜାଗତ ଥାଇ ଆପଣା ବସ ରକା କେର, େସ ଧନ ,

କାରଣ ତାହା କେଲ େସ ଉଲଗ େହାଇ ବୁଲବ ନାହ ଓ େଲାେକ ତାହାର

ଲଜା େଦଖେବ ନାହ।” 16 େସହି ଅପବିତ ଆତାମାେନ ରାଜାମାନଙୁ ଏବୀ

ଭାଷାେର ହମଗିେଦା ନାମକ ଏକ ସାନେର ଏକତ କେଲ। 17 ସପମ

ଦୂତ ଆପଣା ପାତ ଆକାଶେର ଢାଳିେଲ; ତହଁୁ ମନିର ମ ରୁ ସିଂହାସନଠାରୁ

ଏହି ଉଚସର େହଲା, ସମାପ େହଲା। 18 େସେତେବେଳ ବିଦୁ , ବିଭନ

ସର ଓ ବଜଧନୀ େହଲା, ପୁଣି, ମହା ଭୂମିକମ େହଲା; ପୃଥବୀେର ମନୁଷ
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ସୃଷ େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପରି ଭୟଙର ଭୂମିକମ ଆଉ େକେବ େହାଇ

ନ ଥଲା। 19 େସଥେର େସହି ମହାନଗରୀ ତିନି ଭାଗେର ବିଭକ େହଲା

ଓ ଅଣଯିହୁଦୀମାନଙର ନଗରସମୂହ ଭୂମିସା େହଲା; ଆଉ ମହାନଗରୀ

ବାବିଲକୁ ଈଶର ଆପଣା ପଚଣ େକାଧରୂପ ସୁରା ପାତରୁ ପାନ କରାଇବା

ନିମେନ ସରଣେର ଆଣିେଲ। 20 ପୁଣି, ପେତ କ ଦୀପ ଦୂରୀଭୂତ େହଲା ଓ

ପବତଗଣ ଆଉ େଦଖାଗେଲ ନାହ। 21ଆକାଶରୁ ମନୁଷ ମାନଙ ଉପେର

ମହା ଶିଳାବୃଷି େହଲା, ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ପାୟ ଏକ ଏକ ମହଣ ଓଜନର, ଆଉ

ଶିଳାବୃଷିର େକଶ ସକାଶୁ ମନୁଷ ମାେନ ଈଶରଙର ନିନା କେଲ, କାରଣ

େସହି େକଶ ଅତି ଭୟଙର।

17ତତେର ସପ ପାତଧାରୀ ସପ ଦୂତଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଆସି େମାେତ

କହିେଲ, ଏଠାକୁ ଆସ, େଯଉଁ ମହା େବଶ ା ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟେର

ଉପବିଷ, 2ଯାହା ସହିତ ପୃଥବୀର ରାଜାମାେନ ବ ଭଚାର କରିଅଛନି ଓ

ପୃଥବୀ ନିବାସୀମାେନ ଯାହାର ବ ଭଚାରରୂପ ସୁରାେର ମତ େହାଇଅଛନି,

ତାହାର ଦଣ ତୁମକୁ େଦଖାଇବି। 3 େସଥେର େସ େମାେତ ପବିତ ଆତାେର

ପାନର ମ କୁ େଘନିଯାଆେନ ମଁୁ ଜେଣ ସୀେଲାକକୁ େଗାଟିଏ େଲାହିତବଣ

ପଶୁ ଉପେର ବସିଥବାର େଦଖଲ; େସହି ପଶୁର ସବାଙ ଈଶରନିନାସୂଚକ

ନାମେର ପରିପୂଣ, ଆଉ ତାହାର ସପ ମସକ ଓ ଦଶ ଶୃଙ। 4 ସୀେଲାକ

ବାଇଗଣିଆ ଓ େଲାହିତବଣ ବସ ପରିହିତା, ପୁଣି, ସୁବଣ, ବହୁମୂଲ ମଣି

ଓ ମୁକାେର ଭୂଷିତା; ତାହାର ହସେର େଗାଟିଏ ସୁବଣ ପାତ, ତାହା ଘୃଣ

ପଦାଥ ଓ ତାହାର ବ ଭଚାରରୂପ ଅଶୁଚି କମେର ପରିପୂଣ; 5 ତାହାର

କପାଳେର ଏହି ନିଗୂଢ଼ ଭାବଯୁକ ନାମ ଲଖତ ଥଲା, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ,

େବଶ ାମାନଙର ଓ ପୃଥବୀର ସମସ ଘୃଣ ବିଷୟର ମାତା। 6 ମଁୁ େସହି

ସୀେଲାକକୁ ସାଧୁମାନଙ ଓ ଯୀଶୁଙ ସାକୀମାନଙ ରକପାନେର ମତ େହବାର

େଦଖଲ। ତାହାକୁ େଦଖ ମଁୁ ଅତ ନ ଆଶଯ ାନିତ େହଲ। 7 େସଥେର

ଦୂତ େମାେତ କହିେଲ, କାହକି ଆଶଯ ାନିତ େହଲ? ମଁୁ ତୁମକୁ େସହି

ସୀେଲାକର ଓ ତାହାର ବାହନ ସପ ମସକ ଓ ଦଶ ଶୃଙ ବିଶିଷ େଯଉଁ ପଶୁ,

ତାହାର ନିଗୂଢ଼ତତ ବୁଝାଇେଦବି। 8 େସହି େଯଉଁ ପଶୁକୁ ତୁେମ େଦଖଲ,

ତାହା ଥଲା, ଏେବ ନାହ, ପୁଣି, ତାହା ପାତାଳକୁଣରୁ ଉଠି ବିନାଶ ପାଇବ।

େସଥେର ପୃଥବୀନିବାସୀ େଯେତ େଲାକଙ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧ
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ଜୀବନ ପୁସକେର ଲଖତ େହାଇ ନାହ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ େସହି

ପଶୁକୁ େଦଖେବ େଯ ତାହା ଥଲା, ଏେବ ନାହ ପେର ଆସିବ, େସେତେବେଳ

େସମାେନ ଆଶଯ ାନିତ େହେବ। (Abyssos g12) 9 ଏହି ସଳେର ବୁଦିବିଶିଷ

ମନ ଆବଶ କ। େସହି ସପ ମସକ ସପ ପବତକୁ ବୁଝାଏ, ଏହି ସପ ପବତ

ଉପେର ସୀେଲାକ ଉପବିଷା; 10 େସହି ସପ ମସକ ମ ସପ ରାଜାଙୁ

ବୁଝାଏ, େସମାନଙ ମ ରୁ ପାଞ ଜଣ ପତିତ େହାଇଅଛନି, ଜେଣ ବତମାନ

ଅଛି, ଆଉ ଜେଣ ଏପଯ ନଆସି ନାହ, େସ ଆସିେଲ ଅଳ କାଳ ମାତ ରହିବ।

11 ପୁଣି, େଯଉଁ ପଶୁ ଥଲା ଆଉ ଏେବ ନାହ, େସ ଅଷମ; ତଥାପି େସ େସହି

ସପ ରାଜାଙ ମ ରୁ ଜେଣ, ଆଉ େସ ବିନାଶ ପାଇବ। 12ଆହୁରି େଯଉଁ ଦଶ

ଶୃଙ େଦଖଲ, ଏହିସବୁ ଦଶ ରାଜାଙୁ ବୁଝାଏ; େସମାେନ ଏପଯ ନ ରାଜ

ପାଇ ନାହାନି, କିନୁ ପଶୁ ସଙେର ଏକ ଘଣା ପଯ ନ ରାଜାମାନଙ ପରି

କମତା ପାପ େହେବ। 13 େସମାେନ ଏକମନା, ଆଉ େସମାେନ େସହି ପଶୁକୁ

ଆପଣାମାନଙର ଶକି ଓ କମତା େଦେବ। 14 େସମାେନ େମଷଶାବକଙ

ସହିତ ଯୁଦ କରିେବ, ଆଉ େମଷଶାବକ େସମାନଙୁ ଜୟ କରିେବ, କାରଣ

େସ ପଭୁମାନଙର ପଭୁ ଓ ରାଜାମାନଙର ରାଜା, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାହାଙ

ସହିତ ଅଛନି, େସହି ଆହୂତ, ମେନାନୀତ ଓ ବିଶସ େଲାକମାେନ ମ

ଜୟ କରିେବ। 15ଆଉ େସ େମାେତ କହିେଲ, େଯଉଁ ଜଳରାଶି ନିକଟେର

ତୁେମ େବଶ ାକୁ ଉପବିଷା ଥବାର େଦଖଲ, େସହି ଜଳରାଶି ବିଭନ େଗାଷୀ,

ଜନତା, ଜାତି ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକଙୁ ବୁଝାଏ। 16 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦଶ ଶୃଙ

େଦଖଲ, େସହିସବୁ ଓ େସହି ପଶୁ, େବଶ ାକୁ ଘୃଣା କରିେବ ଏବଂ ତାହାକୁ

ଉଚିନ ଓ ଉଲଗ କରିେବ ଆଉ ତାହାର ମାଂସ ଭକଣ କରିେବ ଓ ତାହାକୁ

ଅଗିେର ଦଗ କରିେବ; 17 କାରଣ ଈଶରଙ ସମସ ବାକ େଯପଯ ନ

ସଫଳ ନ ହୁଏ, େସପଯ ନ େସମାେନ େଯପରି ତାହାର ଅଭପାୟ ସିଦ

କରନି ଓ ଏକମନା େହାଇ ଆପଣାମାନଙ ରାଜ ପଶୁକୁ ଦାନ କରନି,

ଏଥନିମେନ ଈଶର େସମାନଙ ମନେର ସୂଚାଇ େଦେଲ। 18ଆଉ େଯଉଁ

ସୀେଲାକକୁ େଦଖଲ, େସ ପୃଥବୀର ରାଜାମାନଙ ଉପେର ରାଜତ କରୁଥବା

ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ।

18ଏଥଉତାେର ମଁୁ ଆଉ ଜେଣ ଦୂତଙୁ ସଗରୁ ଓହାଇ ଆସିବାର େଦଖଲ;

େସ ମହାକମତାପନ, ତାହାଙ ମହିମାେର ପୃଥବୀ ଆେଲାକମୟ େହାଇଗଲା।
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2 େସ ମହା ଶଦ କରି ଉଚସରେର କହିେଲ, “ମହାନଗରୀ ବାବିଲ

ପତିତ, ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଭୂତମାନଙ ବାସସାନ ପୁଣି, ଅଶୁଚି

ଆତାମାନଙରଏବଂ ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣ ପକୀମାନଙରଆଶୟସାନ େହାଇଅଛି।

3 କାରଣ ଜାତିସମୂହ, ତାହାର ବ ଭଚାର କାମରୂପ ସୁରା ପାନ କରିଅଛନି,

ପୃଥବୀର ରାଜାମାେନ ତାହା ସହିତ ବ ଭଚାର କରିଅଛନି ଓ ପୃଥବୀର

ବଣିକମାେନ ତାହାର ବିଳାସିତାେର ଧନୀ େହାଇଅଛନି।” 4 ପେର ମଁୁ ସଗରୁ

ଆଉ େଗାଟିଏ ସର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲ, “େହ ଆମର େଲାକମାେନ,

ତୁେମମାେନ େଯପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ ଓ ତାହାର େକଶର

ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ଏଥନିମେନ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ; 5କାରଣ ତାହାର

ପାପରାଶି ସଗ ପଯ ନ ସୁଦା ଉଠିଅଛି, ଆଉ ଈଶର ତାହାର ଅଧମସବୁ

ସରଣ କରିଅଛନି। 6 େସ େଯପରି କରିଅଛି, େସହିପରି ତାହାକୁ ପତିଫଳ

ଦିଅ, ତାହାର କମାନୁସାେର ତାହାକୁ ଦିଗୁଣ ପତିଫଳ ଦିଅ, ଆଉ େସ େଯଉଁ

ପାତେର ମଦ ମିଶିତ କରିଅଛି, େସଥେର ତାହା ପାଇଁ ଦିଗୁଣ ମଦ ମିଶିତ

କର। 7 େସ େଯେତ ନିଜର େଗୗରବ କରିଅଛି ଓ ବିଳାସିତାେର କାଳ

କାଟିଅଛି, ତାହାକୁ େସେତ ଯନଣା ଓ େଶାକ ଦିଅ; କାରଣ େସ ମେନ ମେନ

କହୁଅଛି, ମଁୁ ରାଣୀ େହାଇ ବସିଅଛି, ମଁୁ ବିଧବା ନୁେହଁ, େମାେତ କଦାପି େଶାକ

କରିବାକୁ େହବ ନାହ। 8 ଏନିମେନ ଏକ ଦିନେର ହ ତାହା ପତି ଏହି ସମସ

େକଶ, ଅଥା ମୃତୁ , େଶାକ ଓ ଦୁଭକ ଘଟିବ, ଆଉ େସ ସମୂଣ ରୂେପ

ଅଗିେର ଦଗ େହବ, େଯଣୁ ତାହାର ବିଚାରକତା ପଭୁ ଈଶର ଶକିମାନ।” 9

ପୃଥବୀର େଯ ସମସ ରାଜା ତାହା ସଙେର ବ ଭଚାର କରି ବିଳାସିତାେର

କାଳ କାଟିଅଛନି, େସମାେନ ତାହା ଅଗିର ଧୂମ େଦଖ ତାହା ନିମେନ କନନ ଓ

ବିଳାପ କରିେବ; 10 େସମାେନ ତାହାର ଯନଣାେର ଭୟ େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ

େହାଇ କହିେବ, “ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ପରାକମୀ ନଗରୀ ବାବିଲ, ତୁ

ସନାପର ପାତୀ। କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମ େର େତାହର ଦଣ ଉପସିତ େହଲା।”

11 “ଆଉ ପୃଥବୀର ବଣିକମାେନ ତାହା ନିମେନ କନନ ଓ େଶାକ କରିେବ,

କାରଣ େକହି େସମାନଙ ବାଣିଜ ଦବ ଆଉ କୟ କରିବ ନାହ, 12 ଯଥା,

ସୁବଣ, େରୗପ , ମଣି, ମୁକା, ସୂକ ବସ, କୃଷେଲାହିତ ବଣର ବସ, ପଟୁବସ,

େଲାହିତବଣ ବସ, ସମସ ପକାର ଚନନକାଷ, ହସୀଦନର ସବ ପକାର ବସୁ,

ଅତି ବହୁମୂଲ କାଠ, ପିତଳ, େଲୗହ ଓ ମମର ପସର ନିମତ ସମସ ପକାର
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ବସୁ, 13 ଦାରୁଚିନି, ସୁଗନିଦବ , ଧୂପ, ସୁଗନି େଲପ ଦବ , କୁନୁରୁ, ମଦ ,

ସୁଗନି େତୖଳ, ମଇଦା, ଗହମ, େଗାରୁ, େମଷ, ଅଶ, ରଥ, କୀତଦାସ ଓ

ମନୁଷ ମାନଙ ପାଣ। 14 େତାହର ପାଣର ଅଭଳାଷର ଫଳସବୁ େତାହଠାରୁ

ଦୂର େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ସମସ ସୁସାଦୁ ଓ ମେନାହର ବିଷୟ େତାହଠାରୁ

ଅନର କରାଯାଇ ବିନଷ େହାଇଅଛି, ଆଉ େକେବ େହଁ େସ ସମସର ଉେଦଶ

ମିଳିବ ନାହ। 15 ଏହି ସମସ ଦବ ର େଯଉଁ ବଣିକମାେନ ତାହା ଦାରା ଧନୀ

େହାଇଥେଲ, େସମାେନ ତାହାର ଯନଣାର ଭୟ େହତୁ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ

କନନ ଓ େଶାକ କରି କହିେବ, 16 ‘ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସନାପର

ପାତୀ। ତାହା ସୂକ ବସ, ବାଇଗଣୀ ରଙର, ଓ େଲାହିତବଣ ବସ ପରିହିତା

ଥଲା, ପୁଣି, ସୁବଣ, ମଣି ଓ ମୁକାେର ଭୂଷିତା ଥଲା। 17କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି

ମ େର େସହି ମହାସମତି ଧଂସ େହାଇଗଲା।’” ଆଉ ପେତ କ ଜାହାଜ

ଅ କ ଓ ଜଳପଥେର ଗତାୟତକାରୀ ପେତ କ େଲାକ ପୁଣି, ନାବିକ ଓ

ସମୁଦ ବ ବସାୟୀ ସମେସ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ, 18 ତାହାର ଅଗିର ଧୂମ

େଦଖ ଚିତାର କରି କହିେଲ, ଏହି ମହାନଗରୀ ତୁଲ ଆଉ େକଉଁ ନଗରୀ?

19 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମସକେର ଧୂଳି ପକାଇ କନନ ଓ େଶାକ

କରି ଚିତାର ସହ କହିେଲ, “‘ହାୟ, ହାୟ, ମହାନଗରୀ, ସନାପର ପାତୀ।

ତାହାର ସମୃଦି ଦାରା ସମସ ସମୁଦଗାମୀ ଜାହାଜର କତାମାେନ, ଧନବାନ

େହାଇଥେଲ; ଏେବ ଏକ ଘଡ଼ି ମ େର ତାହା ଧଂସ େହାଇଗଲା। 20 େହ ସଗ,

େହ ସାଧୁବୃନ, େହ େପରିତବଗ, େହ ସମସ ଭାବବାଦୀ, ତୁେମମାେନ ତାହାର

ପତନେର ଆନନ କର, କାରଣ ଈଶର ତୁମମାନଙ ସକାେଶ ତାହାଠାରୁ

ପତିେଶାଧ େନଇଅଛନି।’” 21 ତତେର ଜେଣ ବଳବାନ ଦୂତ େଗାଟିଏ

ବୃହ ଚକିପଥର ପରି େଗାଟିଏ ପଥର ସମୁଦେର ନିେକପ କରି କହିେଲ,

“ଏହିପରି ମହାବଳେର, ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ନିକିପ େହବ, ଆଉ େକେବ େହଁ

ତାହାର ଉେଦଶ ମିଳିବ ନାହ। 22 ବୀଣାବାଦକ, ଗାୟକ, ବଂଶୀବାଦକ

ଓ ତୂରୀବାଦକମାନଙର ଶବ େତାʼ ମ େର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ

ନାହ, େକୗଣସି ପକାର ଶିଳକର େତାʼ ମ େର ଆଉ େକେବ େହଁ େଦଖାଯିବ

ନାହ, ଚକିପଥରର ଶଦ େତାʼ ମ େର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହ, 23

ପଦୀପର ଆେଲାକ, େତାʼ ମ େର ଆଉ େକେବ େହଁ ପଜଳିତ େହବ ନାହ,

ପୁଣି, ବର କନ ାଙ ଶବ, େତାʼ ମ େର ଆଉ େକେବ େହଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହ;
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କାରଣ େତାହର ବଣିକମାେନ ପୃଥବୀେର ମହାନ ଥେଲ, ଆଉ େତାହର

ମାୟାେର ଜାତିସମୂହ ଭାନ େହାଇଥେଲ, 24 ପୁଣି, ଭାବବାଦୀମାନଙର,

ସାଧୁମାନଙର ଓ ପୃଥବୀେର ହତ େହାଇଥବା ସମସଙର ରକ ତାହା ମ େର

େଦଖାଯାଇଥଲା।”

19ଏଥଉତାେର ମଁୁ ସଗେର ମହାଜନତାର ଶଦ ପରି େଗାଟିଏ ମହା

ଶଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲ, “ହାଲଲୂୟା; ପରିତାଣ, େଗୗରବ ଓ ପରାକମ

ଆମମାନଙ ଈଶରଙର, 2କାରଣ ତାହାଙ ବିଚାର ସତ ଓ ନ ାୟ; େଯଉଁ

ମହା େବଶ ା ଆପଣା ବ ଭଚାର ଦାରା, ପୃଥବୀକୁ ଭଷ କରିଥଲା, େସ

ତାହାକୁ ଦଣ େଦଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ ରକପାତର ପରିେଶାଧ ତାହାଠାରୁ

େନଇଅଛନି।” 3 ପୁଣି, େସ ଦିତୀୟ ଥର କହିେଲ, “ହାଲଲୂୟା; ତାହାର

ଅଗିର ଧୂମ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ଉଠୁଥବ।” (aiōn g165) 4 େସଥେର େସହି ଚବିଶ

ପାଚୀନ ଓ ଚାରି ପାଣୀ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ ଈଶରଙୁ ପଣାମ

କରି କହିେଲ, “ଆେମ ହାଲଲୂୟା।” 5 େସେତେବେଳ ସିଂହାସନଠାରୁ

େଗାଟିଏ ଶଦ ନିଗତ େହାଇ କହିଲା, “େହ ଈଶରଙ ଦାସମାେନ, େହ

ତାହାଙର ଭୟକାରୀ କୁଦ ଓ ମହାନ େଲାକମାେନ, ତାହାଙର ପଶଂସା

କର।” 6 ଆଉ ମଁୁ ମହାଜନତାର ଶବ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଳକେଲାଳ

ଓ େଘାର େମଘଗଜନ ଶଦ ପରି େଗାଟିଏ ଶଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲ,

“ହାଲଲୂୟା, କାରଣ ପଭୁ ଆମମାନଙର ସବଶକିମାନ ଈଶର ରାଜତ

ଗହଣ କରିଅଛନି। 7ଆସ, ଆେମମାେନ ଆନନ ଓ ଉଲାସ କରୁ, ଏବଂ

ତାହାଙୁ େଗୗରବ ପଦାନ କରୁ, କାରଣ େମଷଶାବକଙ ବିବାହର ସମୟ

ଉପସିତ, ଆଉ ତାହାଙ କନ ା ଆପଣାକୁ ସଜିତ କରିଅଛି। 8 ତାହାକୁ ଶୁଭ

ଓ ପରିଷୃତ ସୂକ ବସ ପରିଧାନ କରିବା ନିମେନ ଦିଆଗଲା; େସହି ସୂକ

ବସ ସାଧୁମାନଙର ଧାମକ କମ।” 9 େସେତେବେଳ େସ େମାେତ କହିେଲ,

“େଲଖ, େଯଉଁମାେନ େମଷଶାବକଙ ବିବାହେଭାଜକୁ ନିମନିତ, େସମାେନ

ଧନ । ଆଉ େସ େମାେତ କହିେଲ, ଏହିସବୁ ଈଶରଙ ସତ ବାକ ।” 10

ତହେର ମଁୁ ତାହାଙୁ ପଣାମ କରିବା ନିମେନ ତାହାଙ ପାଦ ତେଳ ଉବୁଡ଼

େହଲ। େସଥେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହ, ମଁୁ

ତୁମର ଓ ଯୀଶୁଙ ସାକୀ େଯ ତୁମର ଭାଇମାେନ, େସମାନଙର ସହଦାସ;

ଈଶରଙୁ ପଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ ବିଷୟକ ସାକ ତ ସାର।” 11 ତତେର
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ମଁୁ ସଗକୁ ଉନୁକ େଦଖଲ, ଆଉ େଦଖ, େଗାଟିଏ େଶତବଣ ଅଶ; ତାହାର

ଆେରାହୀଙ ନାମ ବିଶସ ଓ ସତ ; ନ ାୟ ରୂେପ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ କରନି। 12

ତାହାଙ ଚକୁ ଅଗିଶିଖା ସଦୃଶ, ତାହାଙ ମସକେର ଅେନକ ମୁକୁଟ, ଆଉ

ତାହାଙର େଗାଟିଏ ନାମ ଲଖତ ଅଛି, େସହି ନାମ ତାହାଙ ବିନା ଅନ େକହି

ଜାେଣ ନାହ। 13 େସ ରକନିମଜିତ ବସ ପରିହିତ, ପୁଣି, ତାହାଙର ନାମ

ଈଶରଙ ବାକ । 14 ସଗସ େସୖନ ବାହିନୀ ଶୁଭ ଓ ପରିଷୃତ ସୂକ ବସ

ପରିହିତ େହାଇ ଶୁଭବଣ ଅଶମାନଙ ଉପେର ଆେରାହଣ କରି ତାହାଙ

ପଶା ଗମନ କେଲ। 15 ତାହାଙ ମୁଖରୁ ତୀକ ଖଡ ନିଗତ ହୁଏ, ତଦାରା

େସ ଜାତିସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିେବ; େସ େସମାନଙୁ େଲୗହ ଦଣେର ଶାସନ

କରିେବ, ଆଉ େସ ନିେଜ ସବଶକିମାନ ଈଶରଙ ପଚଣ େକାଧରୂପ ଦାକାକୁଣ

ଚୂଣ କରିେବ। 16 ତାହାଙ ବସେର, ତାହାଙ ଜଂଘଭାଗେର ଏହି ନାମ ଲଖତ

ଅଛି “ରାଜାମାନଙ ରାଜା ଓ ପଭୁମାନଙର ପଭୁ।” 17ତତେର ମଁୁ ଜେଣ ଦୂତଙୁ

ସୂଯ ମ େର ଦଣାୟମାନ େହାଇଥବାର େଦଖଲ; େସ ଆକାଶେର ଉଡ଼ିବା

ସମସ ପକୀଙୁ ଉଚସରେର ଡାକି କହିେଲ, ଆସ, ଈଶରଙ ମହାେଭାଜେର

ଏକତ ହୁଅ, 18 େଯପରି ତୁେମମାେନ ରାଜାମାନଙର, େସନାପତିମାନଙର,

ପରାକମୀମାନଙର, ଅଶ ଓ ଅଶାେରାହୀମାନଙର, ସାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ,

କୁଦ ଓ ମହାନ ସମସ େଲାକଙର ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 19 ପେର ମଁୁ

ପଶୁକୁ ଏବଂ ପୃଥବୀର ରାଜାମାନଙୁ ଓ େସମାନଙର େସୖନ ବାହିନୀକୁ

େସହି ଅଶାେରାହୀ ଓ ତାହାଙ େସୖନ ବାହିନୀଙ ସହିତ ଯୁଦ କରିବା ନିମେନ

ଏକତ େହାଇଥବାର େଦଖଲ। 20 େସଥେର େସହି ପଶୁ ଧରାପଡ଼ିଲା, ଆଉ

େଯଉଁ ଭଣ ଭାବବାଦୀ ତାହାର ସାକାତେର ଆଶଯ କମଗୁଡ଼ିକ କରି ତଦାରା

ପଶୁର ମୁଦାଙ ପାପ େଲାକମାନଙୁ ଓ ତାହାର ପତିମାପୂଜକମାନଙୁ ଭାନ

କରିଥଲା, େସ ମ ତାହାର ସଙେର ଧରାପଡ଼ିଲା; େସମାେନ ଉଭେୟ

ଜୀବିତ ଅବସାେର ଗନକ ପଜଳିତ ହଦେର ନିକିପ େହେଲ। (Limnē Pyr

g3041 g4442) 21 ଅବଶିଷ େଲାେକ େସହି ଅଶାେରାହୀଙ ମୁଖ ନିଗତ ଖଡ

ଦାରା ହତ େହେଲ; େସଥେର ସମସ ପକୀ େସମାନଙର ମାଂସ େଭାଜନ କରି

ପରିତୃପ େହେଲ।

20ପେର ମଁୁ ଜେଣ ଦୂତଙୁ ସଗରୁ ଓହାଇ ଆସିବାର େଦଖଲ। ତାହାଙ

ହସେର ପାତାଳକୁଣର ଚାବି ଓ େଗାଟିଏ ବୃହ ଜଞିର ଥଲା। (Abyssos g12)
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2 େସ େସହି ସପ, େସହି ପୁରାତନ ନାଗ, ଅଥା ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନକୁ ଧରି

ଏକ ସହସ ବଷ ପଯ ନ ବାନି ପକାଇେଲ, 3 ପୁଣି, ତାହାକୁ ପାତାଳକୁଣେର

ନିେକପ କରି େସଥର ମୁଖ ବନ କେଲ ଓ ତାହା ଉପେର ମୁଦାଙ େଦେଲ,

େଯପରି େସହି ଏକ ସହସ ବଷ େଶଷ ନ େହବା ପଯ ନ େସ ଜାତିସମୂହକୁ

ଆଉ ଭାନ କରିପାରିବ ନାହ; ଏହାପେର ଅଳ କାଳ ନିମେନ ତାହାକୁ ମୁକ

େହବାକୁ େହବ। (Abyssos g12) 4 ପେର ମଁୁ ସିଂହାସନସମୂହ େଦଖଲ;

େସହିସବୁ ଉପେର େକେତକ ବ କି ଉପେବଶନ କେଲ, େସମାନଙୁ ବିଚାର

କରିବାର କମତା ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ ସାକ ଓ ଈଶରଙ ବାକ ନିମେନ

େଯଉଁମାନଙର ମସକ େଛଦନ େହାଇଥଲା, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସହି ପଶୁକୁ

ବା ତାହାର ପତିମାକୁ ପଣାମ କରି ନ ଥେଲ ଓ ତାହାର ଚିହ ଆପଣା ଆପଣା

କପାଳେର ଓ ହସେର ଧାରଣ କରି ନ ଥେଲ, େସମାନଙ ଆତାମାନଙୁ

େଦଖଲ; େସମାେନ ଜୀବିତ େହାଇ ଖୀଷଙ ସହିତ ଏକ ସହସ ବଷ ପଯ ନ

ରାଜତ କେଲ। 5 ଅବଶିଷ ମୃତ େଲାକମାେନ େସହି ସହସ ବଷ େଶଷ

ନ େହବା ପଯ ନ ଜୀବିତ େହେଲ ନାହ। ଏହା ହ ପଥମ ପୁନରୁତାନ। 6

େଯଉଁମାେନ ପଥମ ପୁନରୁତାନର ଅଂଶୀ ହୁଅନି, େସମାେନ ଧନ ଓ ପବିତ;

େସମାନଙ ଉପେର ଦିତୀୟ ମୃତୁ ର େକୗଣସି ଅଧକାର ନାହ, ବରଂ େସମାେନ

ଈଶରଙ ଓ ଖୀଷଙ ଯାଜକ େହାଇ ଏକ ହଜାର ବଷ ପଯ ନ ତାହାଙ

ସହିତ ରାଜତ କରିେବ। 7 େସହି ଏକ ହଜାର ବଷ େଶଷ ହୁଅେନ ଶୟତାନ

କାରାଗାରରୁ ମୁକ େହବ; 8 େସଥେର େସ ପୃଥବୀର ଚାରି େକାଣେର ଥବା

ଜାତିସମୂହକୁ, ଅଥା ସମୁଦର ବାଲୁକା ସଦୃଶ ଅସଂଖ େଯ େଗା ଓ

ମାଗ , େସମାନଙୁ ଭାନ କରି ଯୁଦ ନିମେନ ଏକତ କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ।

9 େସମାେନ ପୃଥବୀର ପଶସ ସାନେର ବିସାରିତ େହାଇ ସାଧୁମାନଙ ଶିବିର

ଓ ପିୟତମା ନଗରୀକୁ େବଷନ କେଲ। େସେତେବେଳ ସଗରୁ ଅଗି ପଡ଼ି

େସମାନଙୁ ଗାସ କଲା। 10 େଯଉଁ ଶୟତାନ େସମାନଙୁ ଭାନ କରିଥଲା,

ତାହାକୁ ଅଗି ଓ ଗନକମୟ ହଦେର ନିେକପ କରାଗଲା, େସଠାେର େସହି

ପଶୁ ଓ ଭଣ ଭାବବାଦୀ ମ ଅଛନି; ପୁଣି, େସମାେନ ଦିବାରାତ ଯୁେଗ

ଯୁେଗ ଯନଣା େଭାଗ କରିେବ। (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) 11

ତତେର ମଁୁ େଗାଟିଏ ବୃହ ଶୁଭବଣ ସିଂହାସନ ଓ େସଠାେର ବସିଥବା

ଜେଣ ବ କିଙୁ ଦଶନ କଲ; ତାହାଙ ସମୁଖରୁ ପୃଥବୀ ଓ ଆକାଶମଣଳ
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ପଳାୟନ କଲା, େସମାନଙ ନିମେନ ଆଉ ସାନ ମିଳିଲା ନାହ। 12 ପୁଣି,

ମଁୁ କୁଦ ଓ ମହାନ ସମସ ମୃତ େଲାକଙୁ ସିଂହାସନର ସମୁଖେର ଠିଆ

େହାଇଥବାର େଦଖଲ, ଆଉ ପୁସକସବୁ ଫଟାଗଲା; ପେର ଜୀବନ ପୁସକ

ନାମକ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁସକ ଫଟାଗଲା; େସହି ପୁସକମାନଙେର ଲଖତ

ବିଷୟ ପମାେଣ ମୃତମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେଲ।

13 ସମୁଦ ଆପଣାର ମ ବତୀ ମୃତମାନଙୁ ସମପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତୁ ଓ

ପାତାଳ େସମାନଙ ମ ବତୀ ମୃତମାନଙୁ ସମପଣ କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ

ପେତ େକ ଆପଣା ଆପଣା କମାନୁସାେର ବିଚାରିତ େହେଲ। (Hadēs g86)

14 ତତେର ମୃତୁ ଓ ପାତାଳକୁ ଅଗିମୟ ହଦେର ପକାଗଲା। ଏହି ମୃତୁ ,

ଅଥା ଅଗିମୟ ହଦ, ଦିତୀୟ ମୃତୁ । (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442)

15ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସକେର େଲଖା େହାଇଥବାର େଦଖା ନ ଗଲା,

ତାହାକୁ ଅଗିମୟ ହଦେର ପକାଗଲା। (Limnē Pyr g3041 g4442)

21ପେର “ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥବୀ” େଦଖଲ, କାରଣ

ପଥମ ଆକାଶମଣଳ ଓ ପଥମ ପୃଥବୀ େଲାପ ପାଇଥଲା, ପୁଣି, ସମୁଦ

ଆଉ ନ ଥଲା। 2 ପୁଣି, ମଁୁ ପବିତ ନଗରୀ, ଅଥା ନୂତନ ଯିରୂଶାଲମ

ସହରକୁ ବର ନିମେନ ସଜିତା କନ ାର ସଦୃଶ ପସୁତ େହାଇ ସଗରୁ ଈଶରଙ

ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର େଦଖଲ। 3ଆଉ ମଁୁ ସିଂହାସନ ମ ରୁ େଗାଟିଏ

ମହା ଶଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲ, େଦଖ, ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଈଶରଙ

ବାସସାନ ଅଛି, େସ େସମାନଙ ସହିତ ବାସ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ

ତାହାଙ େଲାକ େହେବ, 4 ପୁଣି, ଈଶର ନିେଜ େସମାନଙ ସଙେର ରହିେବ

ଓ େସମାନଙ ଚକୁରୁ େଲାତକ େପାଛିେଦେବ; ମୃତୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହ;

େଶାକ କି କନନ କି ବ ଥା ଆଉ େହବ ନାହ; କାରଣ ପୂବ ବିଷୟସବୁ େଲାପ

ପାଇଅଛି। 5 ପେର ସିଂହାସନ ଉପବିଷ ବ କି କହିେଲ, େଦଖ, ଆେମ

ସମସ ବିଷୟ ନୂତନ କରୁଅଛୁ। ଆଉ େସ କହିେଲ, େଲଖ, କାରଣ ଏହି

ସମସ ବାକ ବିଶାସେଯାଗ ଓ ସତ । 6 େସ େମାେତ ଆହୁରି କହିେଲ,

ସମସ ସମାପ େହାଇଅଛି। ଆେମ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ଆରମ ଓ

େଶଷ। େଯ ତୃଷାତ, ତାହାକୁ ଆେମ ଜୀବନରୂପ ନିଝରରୁ ବିନାମୂଲ େର

ପାନ କରିବାକୁ େଦବୁ। 7 େଯ ଜୟ କେର, େସ ଏହି ସମସର ଅଧକାରୀ

େହବ; ଆେମ ତାହାର ଈଶର େହବୁ, ପୁଣି, େସ ଆମର ପୁତ େହବ। 8 କିନୁ
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େଯଉଁମାେନ ଭୀରୁ, ଅବିଶାସୀ, ଘୃଣ କଳଙିତ, ନରଘାତକ, ବ ଭଚାରୀ,

ମାୟାବୀ ଓ ପତିମାପୂଜକ, େସମାେନ ଓ ସମସ ମିଥ ାବାଦୀ, ଅଗି ଓ ଗନକ

ପଜଳିତ ହଦେର ଅଂଶ ପାଇେବ; ଏହା ହ ଦିତୀୟ ମୃତୁ । (Limnē Pyr g3041

g4442) 9 ତତେର େଯଉଁ ସପ ଦୂତ େଶଷ ସପ େକଶେର ପରିପୂଣ ସପ ପାତ

ଧରିଥେଲ, େସମାନଙ ମ ରୁ ଜେଣ ଆସି େମାେତ କହିେଲ, ଏଠାକୁ ଆସ,

ମଁୁ ତୁମକୁ େସହି କନ ା, ଅଥା େମଷଶାବକଙ ଭାଯ ାକୁ େଦଖାଇବି। 10

େସଥେର େସ େମାେତ ଆତାେର େଗାଟିଏ ବୃହ ଓ ଉଚ ପବତକୁ େଘନିଯାଇ

ପବିତ ନଗରୀ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ େଦଖାଇେଲ, ତାହା ସଗରୁ ଈଶରଙ

ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରୁଥଲା ଏବଂ ଈଶରଙ େଗୗରବ ବିଶିଷ ଥଲା; 11

ତାହାର େଜ ାତିଃ ଅତି ବହୁମୂଲ ମଣି ସଦୃଶ, ସଚ ସୂଯ କାନ ପରି। 12

ତାହାର େଗାଟିଏ ବୃହ ଓ ଉଚ ପାଚୀର ଅଛି, େସଥର ଦାଦଶ ଦାର, େସହି

ଦାରେର ଦାଦଶ ଦୂତ ଓ ଦାରସମୂହର ଉପେର ଇସାଏଲ ସନାନମାନଙର

ଦାଦଶ ବଂଶର ନାମ ଲଖତ ଅଛି। 13 ପୂବେର ତିନି ଦାର, ଉତରେର ତିନି

ଦାର, ଦକିଣେର ତିନି ଦାର ଓ ପଶିମେର ତିନି ଦାର। 14 େସହି ନଗରୀର

ପାଚୀରର ଦାଦଶ ଭତିମୂଳ ଥଲା, େସହିସବୁ ଉପେର େମଷଶାବକଙ ଦାଦଶ

େପରିତଙ ଦାଦଶ ନାମ ଲଖତ ଅଛି। 15 େଯ େମା ସହିତ କଥା କହୁଥେଲ,

ତାହାଙ ହସେର ନଗରୀ, ତାହାର ଦାରସମୂହ ଓ ପାଚୀର ମାପ କରିବା

ନିମେନ େଗାଟିଏ ସୁବଣ ପରିମାପକ ନଳ ଥଲା। 16ନଗରୀଟି ଚାରିେକାଣିଆ,

ତାହାର େଦୖଘ ଓ ପସ ସମାନ; େସ େସହି ନଳେର ନଗରୀକୁ ମାପେନ ବାର

ହଜାର ତୀର େହଲା; େସଥର େଦୖଘ , ପସ ଓ ଉଚତା। 17 ପେର େସ

େସଥର ପାଚୀର ମାପେନ ତାହା ମନୁଷ ର ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ

େଚୗରାଳିଶ ହାତ େହଲା, ଦୂତ ହ ଏହି ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ମାପୁଥେଲ।

18 େସହି ପାଚୀର ସୂଯ କାନ ମଣି ନିମତ, ପୁଣି, ନଗରୀଟି ନିମଳ କାଚ

ପରି ଶୁଦ ସୁବଣ ନିମତ। 19 ନଗରୀର ପାଚୀରର ଭତିମୂଳ ସମସ ପକାର

ବହୁମୂଲ ମଣିେର ଭୂଷିତ। ପଥମ ଭତିମୂଳ ହୀରକର, ଦିତୀୟ ନୀଳକାନ

ମଣିର, ତୃତୀୟ େବୖଦୁଯ ମଣିର, ଚତୁଥ ମରକତ ମଣିର, 20 ପଞମ ପୁଲକ

ମଣିର, ଷଷ ମାଣିକ ମଣିର, ସପମ ପୁଷରାଗ ମଣିର, ଅଷମ ଫେରା

ମଣିର, ନବମ େଗାେମଦକ ମଣିର, ଦଶମ ଲଶୁନୀୟ ମଣିର, ଏକାଦଶ

ଇନନୀଳ ମଣିର ଓ ଦାଦଶ ସୁଗନ ମଣିର। 21 ଦାଦଶ ଦାର ଦାଦଶ ମୁକା,
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ପେତ କ ଦାର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ମୁକାେର ନିମତ; ଆଉ ନଗରୀର ପଥ

ସଚ କାଚ ସଦୃଶ ଶୁଦ ସୁବଣ ନିମତ। 22 ମଁୁ େସହି ନଗରୀେର େକୗଣସି

ମନିର େଦଖଲ ନାହ, କାରଣ ପଭୁ, ସବଶକିମାନ ଈଶର ଓ େମଷଶାବକ

େସଥର ମନିର ସରୂପ ଅଟନି। 23ଆେଲାକ ନିମେନ େସହି ନଗରୀର ସୂଯ

କି ଚନର ପେୟାଜନ ନାହ, କାରଣ ଈଶରଙ େଗୗରବ ତାହାକୁ ଆେଲାକିତ

କେର ଓ େମଷଶାବକ େସଥର ପଦୀପ ସରୂପ। 24 େସଥର ଆେଲାକେର

ଜାତିସମୂହ ଗମନାଗମନ କରିେବ, ପୁଣି, ପୃଥବୀର ରାଜାମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଐଶଯ ତାହା ମ କୁ ଆଣିେବ। 25 େସଥର ଦାରସମୂହ ଦିନେବେଳ

କଦାପି ରୁଦ େହବ ନାହ, କାରଣ େସ ସାନେର ରାତି େହବ ନାହ। 26 େଲାେକ

ଜାତିସମୂହର ଐଶଯ ଓ ମହିମା ତାହା ମ କୁ ଆଣିେବ। 27 େକୗଣସି ଅଶୁଚି

ବିଷୟ କିଅବା ଘୃଣ କମକାରୀ ଓ ମିଥ ାଚାରୀ େକହି େସଥେର କଦାପି

ପେବଶ କରିବ ନାହ; େକବଳ େଯଉଁମାନଙ ନାମ େମଷଶାବକଙ ଜୀବନ

ପୁସକେର ଲଖତ ଅଛି, େସମାେନ ପେବଶ କରିେବ।

22ପେର ଦୂତ େମାେତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର େଗାଟିଏ ନଦୀ େଦଖାଇେଲ,

ତାହା ସଟିକ ସଦୃଶ ଉଜଳ, ପୁଣି, ଈଶର ଓ େମଷଶାବକଙ ସିଂହାସନରୁ

ନିଗତ େହାଇ ନଗରର ପଥ ମ େଦଇ ପବାହିତ େହଉଅଛି। 2 େସହି

ନଦୀର ଉଭୟ ପାଶେର ଦାଦଶ ଥର ଫଳଦାୟକ ଜୀବନବୃକ ଅଛି,

େସଥେର ପତିମାସେର ଫଳ ଫେଳ, ପୁଣି, େସହି ବୃକର ପତ ଜାତିସମୂହର

ଆେରାଗ କାରକ। 3 େକୗଣସି ଅଭଶପ ବିଷୟ ଆଉ ରହିବ ନାହ। ଈଶର ଓ

େମଷଶାବକଙ ସିଂହାସନ ନଗରୀ ମ େର ରହିବ, ଆଉ ତାହାଙ ଦାସମାେନ

ତାହାଙର ଉପାସନା କରିେବ। 4 େସମାେନ ତାହାଙ ମୁଖ ଦଶନ କରିେବ

ଓ ତାହାଙ ନାମ େସମାନଙ କପାଳେର ଲଖତ ରହିବ। 5 ରାତି ଆଉ

େହବ ନାହ, େସମାନଙର ପଦୀପ କି ସୂଯ ର ଆେଲାକର ପେୟାଜନ େହବ

ନାହ, କାରଣ ପଭୁ ଈଶର େସମାନଙ ଉପେର ଆେଲାକ ସରୂପ େହେବ,

ପୁଣି, େସମାେନ ଯୁେଗ ଯୁେଗ ରାଜତ କରିେବ। (aiōn g165) 6 ପେର େସ

େମାେତ କହିେଲ, ଏହି ସମସ ବାକ ବିଶାସେଯାଗ ଓ ସତ ; ଯାହା ଯାହା

ଶୀଘ ଘଟିବ, େସହିସବୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙୁ େଦଖାଇବା ନିମେନ ପଭୁ,

ଭାବବାଦୀମାନଙ ଆତାସମୂହର ଈଶର, ଆପଣା ଦୂତଙୁ େପରଣ କରିଅଛନି।

7 “େଦଖ, ଆେମ ଶୀଘ ଆସୁଅଛୁ; େଯ ଏହି ପୁସକର ଭାବବାଣୀସବୁ ପାଳନ
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କେର, େସ ଧନ ।” 8 ମଁୁ େଯାହନ ସୟଂ ଏହି ସମସ ଶବଣ ଓ ଦଶନ କରିବା

ପେର, େଯଉଁ ଦୂତ େମାେତ ଏହି ସମସ ଦଶନ କରାଇେଲ, ମଁୁ ତାହାଙ

ପାଦ ତେଳ ପଣାମ କରିବା ନିମେନ ଉବୁଡ଼ େହଲ। 9 କିନୁ େସ େମାେତ

କହିେଲ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହ, କାରଣ ମଁୁ ତୁମର, ତୁମର ଭାତୃବୃନ

ଭାବବାଦୀମାନଙର ଓ ଏହି ପୁସକର ବାକ ପାଳନକାରୀମାନଙର ସହଦାସ;

ଈଶରଙୁ ପଣାମ କର। 10ଆଉ େସ େମାେତ କହିେଲ, ତୁେମ ଏହି ପୁସକର

ଭାବବାଣୀସବୁ ମୁଦାଙିତ କର ନାହ, କାରଣ ସମୟ ସନିକଟ। 11 େଯ

ଅଧମାଚାରୀ, େସ ଆହୁରି ଅଧମାଚରଣ କରୁ; େଯ ଅଶୁଚି, େସ ଆହୁରି ଅଶୁଚି

େହଉ; ପୁଣି, େଯ ଧାମକ, େସ ଆହୁରି ଧମାଚରଣ କରୁ; େଯ ପବିତ େସ

ଆହୁରି ପବିତ େହଉ। 12 “େଦଖ, ଆେମ ଶୀଘ ଆସୁଅଛୁ; ପେତ କ େଲାକକୁ

ତାହାର କମାନୁସାେର ଫଳ େଦବାକୁ ଆମର ପୁରସାର ଆମ ସଙେର ଅଛି।

13ଆେମ ଆଲଫା ଏବଂ ଓେମଗା, ପଥମ ଓ େଶଷ, ଆଦି ଓ ଅନ। 14

ଜୀବନ ବୃକର ଅଧକାରୀ େହବା ନିମେନ ଓ ଦାର େଦଇ ନଗରୀେର ପେବଶ

କରିବା ନିମେନ େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବସ େଧୗତ କରନି, େସମାେନ

ଧନ । 15 କୁକୁରମାେନ, ମାୟାବୀ, ବ ଭଚାରୀ, ନରଘାତକ, ପତିମାପୂଜକ

ପୁଣି, ମିଥ ାପିୟ ଓ ମିଥ ାଚାରୀମାେନ ବାହାେର ରହିେବ। 16ଆେମ ଯୀଶୁ,

ମଣଳୀମାନଙ ନିମେନ ତୁମମାନଙ ନିକଟେର ଏହି ସମସ ସାକ େଦବା

ପାଇଁ ଆମର ଦୂତକୁ େପରଣ କରିଅଛୁ। ଆେମ ଦାଉଦଙ ମୂଳ ଓ ବଂଶଜ,

େସହି ଉଜଳ ପଭାତୀ ତାରା।” 17ଆତା ଓ କନ ା କହନି, ଆସ। ପୁଣି,

େଯ ଶୁେଣ, େସ କହୁ, ଆସ। େଯ ତୃଷାତ, େସ ଆସୁ; େଯ ଇଚା କେର, େସ

ବିନାମୂଲ େର ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କରୁ। 18 େଯଉଁମାେନ ଏହି ପୁସକର

ଭାବବାଣୀସବୁ ଶବଣ କରନି, େସମାନଙର ପେତ କ ଜଣକୁ ମଁୁ ସାକ େଦଇ

କହୁଅଛି, େକହି ଯଦି ଏହିସବୁ ସଙେର କିଛି େଯାଗ କେର, େତେବ ଏହି

ପୁସକେର ଲଖତ େକଶଗୁଡ଼ିକ ଈଶର ତାହା ପତି ଘଟାଇେବ; 19 ପୁଣି, େକହି

ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସକର େକୗଣସି ବାକ େଲାପ କେର, େତେବ ଈଶର

ଏହି ପୁସକେର ଲଖତ ଜୀବନବୃକ ଓ ପବିତ ନଗରୀେର ତାହାର ଅଂଶ

େଲାପ କରିେବ। 20 େଯ ଏହି ସମସ ବିଷୟେର ସାକ େଦଉଅଛନି, େସ

କହନି, “ସତ , ଆେମ ଶୀଘ ଆସୁଅଛୁ।” ଆେମ , େହ ପଭୁ ଯୀଶୁ, ଆସନୁ।

21 ପଭୁ ଯୀଶୁଙ ଅନୁଗହ ସମସଙ ସହବତୀ େହଉ। ଆେମ ।





ପୁଣି, ମଁୁ ପବିତ ନଗରୀ, ଅଥା ନୂତନ ଯିରୂଶାଲମ ସହରକୁ ବର ନିମେନ ସଜିତା କନ ାର ସଦୃଶ ପସୁତ େହାଇ ସଗରୁ ଈଶରଙ ନିକଟରୁ

ଅବତରଣ କରିବାର େଦଖଲ। ଆଉ ମଁୁ ସିଂହାସନ ମ ରୁ େଗାଟିଏ ମହା ଶଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲ, େଦଖ, ମନୁଷ ମାନଙ ମ େର ଈଶରଙ

ବାସସାନ ଅଛି, େସ େସମାନଙ ସହିତ ବାସ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ ତାହାଙ େଲାକ େହେବ,

ପକାଶିତ 21:2-3



Reader's Guide
ଓଡ଼ିଆ at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that
are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are
added to help your study. The notes show the location of ten special Greek and Hebrew
Aionian Glossary words to help us better understand God’s love for individuals and for
all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and
Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, “As for you, the
anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone
to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is
no lie, and even as it taught you, you remain in him.” Every Christian is qualified to
interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing
in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human
or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know
the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn
God’s word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of
John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good.
However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible
books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but
unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible
is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in
order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible
with God’s help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy
Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, “And we speak
of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the
Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not
receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot
understand them, because they are spiritually discerned.” So we cannot understand in
our natural self, but we can with God’s help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions,
conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including
historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and
understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, “Do your best
to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed,
properly handling the word of truth.” 2 Timothy 2:15. “God has granted to us his precious
and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the
divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes,
and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral
excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in
self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and
in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to
be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,” 2 Peter 1:4-8.
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Glossary
ଓଡ଼ିଆ at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates ten special words to help us
better understand the extent of God’s love for individuals and all mankind, and the
nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the
Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Strongs: g12
Meaning:

Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Strongs: g126
Meaning:

Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn
Language: Koine Greek
Speech: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Strongs: g165
Meaning:

A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of
which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns,
Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios
Language: Koine Greek
Speech: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Strongs: g166
Meaning:

From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even
consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine
Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.
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Geenna
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Strongs: g1067
Meaning:

Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment
in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Strongs: g86
Meaning:

Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal
place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for
deceased believers.

Limnē Pyr
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Strongs: g3041 g4442
Meaning:

Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for
the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol
Language: Hebrew
Speech: proper noun, place
Usage: 65 times in 17 books, 50 chapters, and 63 verses
Strongs: h7585
Meaning:

The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing
and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō
Language: Koine Greek
Speech: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Strongs: g5020
Meaning:

Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.
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AionianBible.org/Bibles/Oriya---Oriya-Bible/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to
63 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not
contain Aionian Glossary words and may wrongly imply eternal or Hell. * The note
placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

Abyssos
ଲୂକ 8:31

େରାମୀୟ 10:7

ପକାଶିତ 9:1

ପକାଶିତ 9:2

ପକାଶିତ 9:11

ପକାଶିତ 11:7

ପକାଶିତ 17:8

ପକାଶିତ 20:1

ପକାଶିତ 20:3

aïdios
େରାମୀୟ 1:20

ଯିହୂଦା 1:6

aiōn
ମାଥଉ 12:32

ମାଥଉ 13:22

ମାଥଉ 13:39

ମାଥଉ 13:40

ମାଥଉ 13:49

ମାଥଉ 21:19

ମାଥଉ 24:3

ମାଥଉ 28:20

ମାକ 3:29

ମାକ 4:19

ମାକ 10:30

ମାକ 11:14

ଲୂକ 1:33

ଲୂକ 1:55

ଲୂକ 1:70

ଲୂକ 16:8

ଲୂକ 18:30

ଲୂକ 20:34

ଲୂକ 20:35

େଯାହନ 4:14

େଯାହନ 6:51

େଯାହନ 6:58

େଯାହନ 8:35

େଯାହନ 8:51

େଯାହନ 8:52

େଯାହନ 9:32

େଯାହନ 10:28

େଯାହନ 11:26

େଯାହନ 12:34

େଯାହନ 13:8

େଯାହନ 14:16

େପରିତ 3:21

େପରିତ 15:18

େରାମୀୟ 1:25

େରାମୀୟ 9:5

େରାମୀୟ 11:36

େରାମୀୟ 12:2

େରାମୀୟ 16:27

କରିନୀୟ 1:20

କରିନୀୟ 2:6

କରିନୀୟ 2:7

କରିନୀୟ 2:8

କରିନୀୟ 3:18

କରିନୀୟ 8:13

କରିନୀୟ 10:11

କରିନୀୟଙ ପତି ଦିତୀୟ ପତ 4:4

କରିନୀୟଙ ପତି ଦିତୀୟ ପତ 9:9

କରିନୀୟଙ ପତି ଦିତୀୟ ପତ 11:31

ଗାଲାତୀୟ 1:4

ଗାଲାତୀୟ 1:5

ଏଫସୀୟ 1:21

ଏଫସୀୟ 2:2

ଏଫସୀୟ 2:7

ଏଫସୀୟ 3:9

ଏଫସୀୟ 3:11

ଏଫସୀୟ 3:21

ଏଫସୀୟ 6:12

ଫଲପୀୟ 4:20

କଲସୀୟ 1:26

୧ ତୀମଥ 1:17

୧ ତୀମଥ 6:17

୨ ତୀମଥ 4:10

୨ ତୀମଥ 4:18

ତୀତସ 2:12

ଏବୀ 1:2

ଏବୀ 1:8

ଏବୀ 5:6

ଏବୀ 6:5

ଏବୀ 6:20

ଏବୀ 7:17

ଏବୀ 7:21

ଏବୀ 7:24

ଏବୀ 7:28

ଏବୀ 9:26

ଏବୀ 11:3

ଏବୀ 13:8

ଏବୀ 13:21

୧ ପିତର 1:23

୧ ପିତର 1:25

୧ ପିତର 4:11

୧ ପିତର 5:11

୨ ପିତର 3:18

୧ େଯାହନ 2:17

୨ େଯାହନ 1:2

ଯିହୂଦା 1:13

ଯିହୂଦା 1:25

ପକାଶିତ 1:6

ପକାଶିତ 1:18

ପକାଶିତ 4:9

ପକାଶିତ 4:10

ପକାଶିତ 5:13

ପକାଶିତ 7:12

ପକାଶିତ 10:6

ପକାଶିତ 11:15

ପକାଶିତ 14:11

ପକାଶିତ 15:7

ପକାଶିତ 19:3

ପକାଶିତ 20:10

ପକାଶିତ 22:5

aiōnios
ମାଥଉ 18:8

ମାଥଉ 19:16

ମାଥଉ 19:29

ମାଥଉ 25:41

ମାଥଉ 25:46

ମାକ 3:29

ମାକ 10:17

ମାକ 10:30

ଲୂକ 10:25

ଲୂକ 16:9

ଲୂକ 18:18

ଲୂକ 18:30

େଯାହନ 3:15

େଯାହନ 3:16

େଯାହନ 3:36
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Destiny
ଓଡ଼ିଆ at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of ten special Greek and Hebrew Aionian Glossary
words to help us better understand God’s love for individuals and for all mankind, and
the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically
translated as Hell show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell.
Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different
durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament Sheol and New
Testament Hadēs, 2) Geenna, 3) Tartaroō, 4) Abyssos, 5) Limnē Pyr, 6) Paradise, 7)
The New Heaven, and 8) The New Earth. So there is reason to review our conclusions
about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter
2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats
at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46
and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests
that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that
Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also
know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever
alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while
unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31.
Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is
before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated,
Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus
promised, “the gates of Hades will not prevail,” Matthew 16:18. Paul asks, “Hades where
is your victory?” 1 Corinthians 15:55. John wrote, “Hades gives up,” Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, “Do not be afraid,” because he holds the keys to unlock death
and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our Good News sounds like a warning to “be
afraid” because Jesus holds the keys to lock Hades! Wow, we have it backwards! Hades
will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake
of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into
the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation
21:1-8. So are those evacuated from Hades then, “out of the frying pan, into the fire?”
Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead,
read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the
Goats, “Then he will say also to those on the left hand, ‘Depart from me, you cursed,
into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,’” Matthew
25:41. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the
glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in
Heaven. Jesus said, “You did not choose me, but I chose you,” John 15:16. Though
unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never
enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all
mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
https://www.AionianBible.org/Destiny
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