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ବଂଶାବଳୀର ି ତୀୟ ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିହୁ ଦୀ ପର ରା ଅନୁସାେର ଏଜ୍ର ା ୁ ପୁ କର େଲଖକ େବାଲି

ବି ାସ କରାଯାଏ। ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ ଶେଲାମନ
ରାଜ ରୁ ଆର ହୁ ଏ। ଶେଲାମନ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜିତ
ହୁ ଏ। ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ ପ୍ର ଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁ କର
ପରବ ର୍ ୀ ପୁ କ ଅେଟ ଯାହା ରାଜା ଶେଲାମନ ଶାସନଠାରୁ
ବାବିଲେର ବ ୀ ଅବ ା ପଯର୍ ୍ୟ ଏବ୍ର ୀ େଲାକମାନ ର ଇତିହାସକୁ
ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 450-425 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଯଦିଓ, ଏହା େଯ ଏହି ପୁ କର ସମୟ, ଇସ୍ର ାଏଲ

େଲାକମାେନ ବାବିଲରୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହଲା ପେର, ତଥାପି ବଂଶାବଳୀ
ପୁ କର ସଠିକ୍ ସମୟ ନି ର୍ ାରଣ କରିବା କ କର ଅେଟ।

ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ାଚୀନ ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ ପ୍ର ାୟ ି ତୀୟ ଶାମୁେୟଲ ଓ ି ତୀୟ

ରାଜାବଳୀ ପୁ କର ବିଷୟମାନ ସହିତ ସମାନ ଅେଟ। ି ତୀୟ
ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ େସହି ସମୟର ଯାଜକ ଉପେର ଅଧିକ
େକ ି ତ କେର। ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ ମୂଳତଃ, େଦଶର ଧମର୍
ଇତିହାସ ଉପେର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ନି ର୍ ାରଣ ଅେଟ।

ବିଷୟବ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଆି କ ପର ରା

ରୂ ପେରଖା
1. ଶେଲାମନ ଅଧୀନେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଇତିହାସ— 1:1-9:31
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2. ରିହବୀୟାମ ଠାରୁ ଆହସ୍ — 10:1-28:27
3. ହିଜକୀୟ ଠାରୁ ଯିହୁ ଦାର େଶଷ — 29:1-36:23

ଗିବୀେୟାନ୍ େର ଶେଲାମନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଆପଣା ରାଜ୍ୟେର

ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହେଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ପରେମ ର ତା ର
ସହବ ର୍ ୀ େହାଇ ତା ୁ ଅତିଶୟ ମହାନ କେଲ।

2 ପୁଣି ଶେଲାମନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ, ସହସ୍ର ଓ ଶତପତିମାନ ୁ ,
ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପିତୃ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଧିପତି ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 3 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ଓ
ତା ସେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଗିବୀେୟାନ୍ ି ତ ଉ ଳୀକି ଗେଲ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ାରା ପ୍ର ା ରେର ନିମ ତ
ପରେମ ର ସମାଗମ-ତ ୁ େସଠାେର ଥିଲା। 4 ମାତ୍ର ଦାଉଦ
କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ଠାରୁ ପରେମ ର ସି ୁ କ ନିମେ ଆପଣାର
ପ୍ର ୁତ ାନକୁ ତାହା ଆଣିଥିେଲ, କାରଣ େସ ତହିଁ ନିମେ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକ ତ ୁ ାପନ କରିଥିେଲ। 5 ଆଉ ହୂ ରର
େପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର ବ େଲଲ େଯଉଁ ପି ଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ
କରିଥିଲା, ତାହା େସଠାି ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସ ସ ୁଖେର ଥିଲା;
ପୁଣି ଶେଲାମନ ଓ ସମାଜ ତହିଁ ନିକଟେର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ।
6 ପୁଣି, ଶେଲାମନ େସଠାକୁ, ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖବ ର୍ ୀ ପି ଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ ଯାଇ ତହିଁ ଉପେର ଏକ
ସହସ୍ର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ।

ଜ୍ଞାନ ନିମେ ଶେଲାମନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
7 େସହି ରାତି୍ର ପରେମ ର ଶେଲାମନ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ,

“ଆେ ତୁ କୁ କʼଣ େଦବା, ତାହା ମାଗ।” 8ତହିଁେର ଶେଲାମନ
ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ମହାଦୟା
ପ୍ର କାଶ କରିଅଛ ଓ ତା ର ପଦେର େମାେତ ରାଜା କରିଅଛ।
9 ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା ପରେମ ର, େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ପ୍ର ତି
ତୁ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ି ରୀକୃତ େହଉ; କାରଣ ତୁ େ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି
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ତୁ ଲ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଏକ େଗା ୀ ଉପେର େମାେତ ରାଜା କରିଅଛ।
10 ମୁଁ େଯପରି ଏହି େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ବାହାେର ଯିବାକୁ
ଭିତେର ଆସି ବାକୁ ପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ଦିଅ;
କାରଣ ଏପରି ବୃହତ ତୁ ର ଏହି େଗା ୀକୁ କିଏ ବିଚାର କରି
ପାରିବ?” 11ତହିଁେରପରେମ ରଶେଲାମନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଧନ, ସ ି , କି ସ ମ, କିଅବା ତୁ ଘୃଣାକାରୀମାନ ପ୍ର ାଣ,
ଅଥବା ଦୀଘର୍ ାୟୁ ହିଁ ମାଗି ନାହଁ; ମାତ୍ର ଆେ ଆପଣାର େଯଉଁ
େଲାକମାନ ଉପେର ତୁ କୁ ରାଜା କରିଅଛୁ, େସମାନ ବିଚାର
କରିବା ନିମେ ଆପଣା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବୁ ି ମାଗିଅଛ; 12ଏଣୁ ଏହି କଥା
ତୁ ର ହୃ ଦ୍ ଗତ େହବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ତୁ କୁ ଦ େହଲା; ପୁଣି
ଆେ ତୁ କୁ ଏପରି ଧନ ଓ ସ ି ଓ ସ ମ େଦବା େଯ, ତୁ ର
ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ରାଜାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େସପରି ପାଇନାହିଁ, କି ତୁ
ଉ ାେର ଆଉ େକହି େସପରି ପାଇବ ନାହିଁ।”

ରାଜା ଶେଲାମନ ୁ ସ ି ପ୍ର ଦାନ
13 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ଗିବୀେୟାନ୍ ି ତ ଉ ଳୀର ଯାତ୍ର ାରୁ ଓ

ସମାଗମ-ତ ୁ ସ ୁଖରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ;ଆଉ େସଇସ୍ର ାଏଲ
ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 14 ଏଉ ାେର ଶେଲାମନ ରଥ ଓ
ଅ ାେରାହୀମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ; ତା ର ଏକ ହଜାର ଚାରି ଶହ
ରଥ ଓ ବାର ହଜାର ଅ ାେରାହୀ ଥିେଲ; େସମାନ ୁ େସ ରଥ-
ନଗରମାନେର ଓ ରାଜା ନିକଟେର ଯିରୂ ଶାଲମେର ରଖିେଲ।
15 ପୁଣି ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମେର ରୂ ପା ଓ ସୁନାକୁ ପଥର ପରି ଓ
ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ରୁ ଏରସ କା କୁ ତଳଭୂ ମି ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ପରି କେଲ।
16 ଆଉ ଶେଲାମନ ର ଅ ସବୁ ମିସରରୁ ଅଣାଗଲା; ରାଜା ର
ବଣିକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଲର ମୂଲ୍ୟ େଦଇ ପଲ ପଲ କରି
ପାଇେଲ। 17ଆଉ ମିସରରୁ କ୍ର ୀତ ଓଆନୀତ ଏକଏକରଥର ମୂଲ୍ୟ
ଛଅ ଶହ େଶକଲ* େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଏକ ଏକ ଅ ର ମୂଲ୍ୟ ଏକ
ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ† େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଥିଲା; ଏହିରୂ େପ େସମାନ

* 1:17 ପ୍ର ାୟ ଛଅ କିେଲା ଛଅ ଶହ ଗ୍ର ାମ୍ † 1:17 ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲା ସାତ ଶହ ଗ୍ର ାମ୍
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ାରା ହି ୀୟ ଓ ଅରାମୀୟ ସମ ରାଜା ନିମେ ହିଁ େସହି ସବୁ
ଅଣାଯିବାର ରୀତି ଥିଲା।

2
ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ବିଭି ପ୍ର ୁତି

1 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ
ଗୃହ ଓ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ମନ
କେଲ। 2 ପୁଣି ଶେଲାମନ ଭାରବହନାେଥର୍ ସତୁ ରି ହଜାର େଲାକ
ଓ ପବର୍ ତେର ଅଶୀ ହଜାର କଟାଳି େଲାକ ଓ େସମାନ କାଯର୍ ୍ୟର
ତ ାବଧାରଣ ନିମେ ତିନି ହଜାର ଛଅ ଶହ େଲାକ ନିଯୁ
କେଲ। 3ଆଉ ଶେଲାମନ େସାରର ରାଜା ହୂ ରମ୍ ନିକଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆପଣ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ପ୍ର ତି େଯପରି
ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ ଓ ତା ବସତି-ଗୃହର ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଏରସ
କା ପଠାଇଥିେଲ, େସହିପରି େମାʼ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର ୁ।
4 େଦଖ ୁ, ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପରେମ ର ନାମ ନିମେ
େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି, ତାହା ସ ୁଖେର
ସୁଗ ି ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ ଓ ନିତ୍ୟ ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି ପାଇଁ,
ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ଓ ସ ୍ୟାେର, ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ସବୁେର
େହାମବଳି ନିମେ ତାହା ମୁଁ ପ୍ର ତି ା କରିବି। ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି
ନିତ୍ୟ ଏକ ବିଧି ଅେଟ। 5 ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବି,
ତାହା ବୃହତ େହବ; କାରଣ ସମ େଦବତାଠାରୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ମହାନ ଅଟି । 6 ମାତ୍ର ତାହା ନିମେ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ କିଏ ସମଥର୍ ? େଯେହତୁ ଗର୍ ଓ ଗର୍ ର ଗର୍ ହିଁ ତାହା ୁ
ଧାରଣ କରି ନ ପାେର; େତେବ ମୁଁ କିଏ େଯ, ତାହା ପାଇଁ ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କରିବି? େକବଳ ତାହା ସ ୁଖେର ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ
ତାହା କରିବି। 7 ଏେହତୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ାରା ନିଯୁ େଯଉଁ
ନିପୁଣ େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର େମାʼ ନିକଟେର
ଅଛି , େସମାନ ସେ ସୁନା, ରୂ ପା, ପି ଳ, ଲୁହା, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର
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ଓ ନୀଳ ସୂତ୍ର ର କମର୍ େର ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର େଖାଦନ-କମର୍ େର ନିପୁଣ
ଏକ େଲାକକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଉ ।ୁ 8 ଆହୁ ରି ଲିବାେନାନରୁ
ଏରସ କା ଓ େଦବଦାରୁ କା ଓ ଚ ନ କା େମାʼ ନିକଟକୁ
ପଠାଉ ;ୁ କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ଆପଣ ଦାସମାେନ ଲିବାେନାନେର
କା କାଟିବାେର ନିପୁଣ; 9ଆଉ େଦଖ ,ୁ େମାʼ ଦାସମାେନ ମଧ୍ୟ
ପ୍ର ଚୁ ର କା ପ୍ର ୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାସମାନ ସେ
ରହିେବ; େଯେହତୁ ମୁଁ େଯଉଁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି,
ତାହା ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଓ ବୃହତ େହବ। 10ଆଉ େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦାସ
କାଠକଟାଳୀମାନ ୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାରମହଣମଳା ଗହମଓ େକାଡ଼ିଏ
ହଜାର ମହଣଯବ ଓ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େକାଡ଼ିଏ
ହଜାର ମହଣ େତୖଳ େଦବି।”

11ତହିଁେର େସାରର ରାଜା ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ ଏହି
ଉ ର େଲଖି ପଠାଇଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େପ୍ର ମ
କରି , ଏେହତୁ େସମାନ ଉପେର େସ ତୁ କୁ ରାଜା କରିଅଛି ।”
12 ହୂ ରମ୍ ଆହୁ ରି କହିଲା, “ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃି କ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ
ଏକ ଗୃହ ଓ ଆପଣା ରାଜ୍ୟ ନିମେ ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା
ପାଇଁ ଦାଉଦ ରାଜା ୁ ବୁ ି ଓ ବିେବଚନାବିଶି ଏକ ଜ୍ଞାନବାନ
ପୁତ୍ର େଦଇଅଛି । 13 ଏେବ ମୁଁ େମାʼ ପିତା ହୂ ରମ୍ ର ଏକ ଜଣ
ନିପୁଣ ବୁି ମାନ େଲାକ ପଠାଇଲି, 14 େସ ଦାନ୍ ବଂଶୀୟା ଏକ
ୀର ପୁତ୍ର , ତାହାର ପିତା େସାରୀୟ େଲାକ ଥିଲା, େସ ସୁନା,
ରୂ ପା, ପି ଳ, ଲୁହା, ପ୍ର ର, କା ଓ ଧୂମ, ନୀଳ, େକ୍ଷୗମ
ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତ୍ର ର କାଯର୍ ୍ୟେର, ମଧ୍ୟ ସବର୍ ପ୍ର କାର େଖାଦନ
କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର କ ନାର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ନିପୁଣ; ତାହାକୁ
ଆପଣ ନିପୁଣ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଓ ଆପଣ ପିତା େମାʼ
ପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ନିପୁଣ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ାନ ଦିଆଯାଉ।
15 ଏେହତୁ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଗହମ ଓ ଯବ, େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ବିଷୟ କହିଅଛି , ତାହା େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ
େଦଉ ;ୁ 16 ତହିଁେର ଆପଣ େଯେତ କା ପ୍ର େୟାଜନ େହବ,
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ତାହା ଆେ ମାେନ ଲିବାେନାନରୁ କାଟିବୁ;ଆଉଆେ ମାେନ େଭଳା
ବା ି ସମୁଦ୍ର ପଥେର ଯାେଫାେର ଆପଣ ନିକଟେର ପହ ାଇ
େଦବୁ; ତହଁୁ ଆପଣ ତାହା ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େନଇଯିେବ।”

17 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର କୃତ
ଗଣନା ଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶେର ପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ
ସମ ୁ ଗଣନା କେଲ; ତହିଁେର ଏକ ଲକ୍ଷ େତପନ ହଜାର ଛଅ
ଶହ େଲାକ ମିଳିେଲ। 18ତହଁୁ େସ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାର ବହିବା
ପାଇଁ ସତୁ ରି ହଜାର େଲାକଓପବର୍ ତେରଅଶୀହଜାରକଟାଳି େଲାକ
ଓ େଲାକମାନ ୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ତିନି ହଜାର ଛଅ ଶହ
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ୁ ନିଯୁ କେଲ।

3
ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ ଆର

1 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ଯିରୂ ଶାଲମ େମାରୀୟା ପବର୍ ତେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଆର କେଲ, େସହି ାନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ପିତା ଦାଉଦ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିେଲ, ଦାଉଦ
ଯିବୂଷୀୟ ଅରଣନ ଖଳାେର େଯଉଁ ାନ ନିରୂ ପଣ କରିଥିେଲ,
େସହିଠାେର େସ ତାହା ପ୍ର ୁତ କେଲ। 2 ପୁଣି େସ ଆପଣା
ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ ର ି ତୀୟ ମାସର ି ତୀୟ ଦିନେର ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ ଆର କେଲ। 3 ଶେଲାମନ ପରେମ ର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ
ନିମେ େଯଉଁ ମୂଳଦୁଆ ାପନ କେଲ, ତାହା ଏହି ହ ର ପ୍ର ାଚୀନ
ପରିମାଣାନୁସାେର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ପ୍ର େକାଡ଼ିଏ ହାତ
ଥିଲା। 4 ପୁଣି ଗୃହର ସ ୁଖ ବାର ାର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଗୃହରପ୍ର ାନୁସାେର
େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ଉ ତା ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଥିଲା; ଆଉ େସ
ତହିଁର ଭିତର ଭାଗ ଶୁ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ। 5 ପୁଣି େସ
ଉ ମ ର୍ ମି ତ େଦବଦାରୁ କା େର ବୃହତ ଗୃହଆ ାଦନକେଲ
ଓତହିଁଉପେରଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷଓ ଜି ରରଆକୃତିକେଲ। 6 ପୁଣି େସ
େଶାଭା ନିମେ ଗୃହକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ରେର ଭୂ ଷିତ କେଲ; େସହି
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ର୍ ପବର୍ ୟିମ େଦଶର ର୍ ଥିଲା। 7ମଧ୍ୟ ଗୃହ, କଡ଼ି, ଚଉକାଠ ଓ
ତହିଁର କା ଓ ତହିଁର କବାଟସବୁ େସ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ;
ଆଉ କା େର କିରୂ ବାକୃତି େଖାଦାଇେଲ।

8 ପୁଣି େସ ମହାପବିତ୍ର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ତହିଁର େଦୖଘର୍ ୍ୟ
ଗୃହର ପ୍ର ାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ର େକାଡ଼ିଏ
ହାତ ଥିଲା; ଆଉ େସ ଛଅ ଶହ ତାଳ ଉ ମ ସୁବ ର୍ େର ତାହା
ମଡ଼ାଇେଲ। 9ଆଉ କ ାର ପରିମାଣ ପଚାଶ େଶକଲ ର୍ ଥିଲା,
ପୁଣି େସ ଉପର େକାଠରିମାନ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ।

10 ଆଉ େସ ମହାପବିତ୍ର ଗୃହେର ପିତୁ ଳା କମର୍ ର ଦୁଇ କିରୂ ବ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ େସମାେନ ତାହା ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ। 11 ଏହି
କିରୂ ବମାନ ର ପକ୍ଷ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଦୀଘର୍ ଥିଲା; ଏକ କିରୂ ବର ପକ୍ଷ
ପା ହାତ ଥାଇ ଗୃହର କା କୁ ଶର୍ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ େସହିପରି
ପା ହାତ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କିରୂ ବରପକ୍ଷକୁ ଶର୍ କଲା। 12ଅନ୍ୟ କିରୂ ବର
ପକ୍ଷ ପା ହାତ ଥାଇ ଗୃହର କା କୁ ଶର୍ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ
ପା ହାତ ଥାଇ ଅନ୍ୟ କିରୂ ବର ପକ୍ଷକୁ ଲାଗିଲା।

13 ଏହି କିରୂ ବମାନ ର ପକ୍ଷ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ବି ାରିତ ଥିଲା;
େସମାେନ ଚରଣେର ଠିଆ େହେଲ ଓ େସମାନ ର ମୁଖ ଗୃହଆଡ଼କୁ
ଥିଲା। 14 ପୁଣି େସ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ର
ବିେ ଦ ବ ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁ ଉପେର କିରୂ ବଗଣର ଆକୃତି
କେଲ।

15ଆହୁ ରି େସ ଗୃହ ସ ୁଖେର ପ ତିରିଶ ହାତ ଉ ଦୁଇ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ େସହି ପ୍ର େତ୍ୟକର ଉପରି ମୁ ାଳି ପା ହାତ
ଥିଲା। 16ଆଉ େସ ଗଭର୍ ଗାରେର ଜି ର ନିମର୍ ାଣ କରି େସହି
ଉପେର ରଖିେଲ ଓ ଏକ ଶହ ଡାଳି ଆକୃତି କରି େସହି ଜି ର
ଉପେରରଖିେଲ। 17ଆଉ େସମ ି ର ସ ୁଖେର େସହି ଦୁଇ କୁ
ଦକି୍ଷଣପା ର୍ େର ଏକଓବାମପା ର୍ େର ଏକକରି ାପନକେଲ;ଆଉ
ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ର ନାମ ଯାଖୀନ୍ ଓ ବାମ ପା ର୍ ର ନାମ
େବାୟସ୍ ରଖିେଲ।
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4
ମ ି ରର ଉପକରଣ

1ଆହୁ ରି େସ ଏକ ପି ଳମୟଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ,ତହିଁର
େଦୖଘର୍ ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ତହିଁର
ଉ ତା ଦଶ ହାତ। 2 ମଧ୍ୟ େସ ଛା େର ଢଳା େଗାଲାକାର
ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ତାହା ଫ ଠାରୁ ଫ ପଯର୍ ୍ୟ ଦଶ
ହାତ ଓ ତହିଁର ଉ ତା ପା ହାତ; ଆଉ ତହିଁର ପରିଧି ତିରିଶ
ହାତ ଥିଲା। 3ତହିଁ ତେଳ ବଳଦମାନର ଆକୃତି ଥିଲା, େସମାେନ
ତହିଁରଚତୁ ଗ େଘରିେଲ,ଦଶହାତ େଲଖାଏଁ ଥାଇସମୁଦ୍ର ରୂ ପ
ପାତ୍ର େବ ନ କେଲ। େସହି ବଳଦମାନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିେର ଥିେଲ,
ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ଢଳାଯିବା ସମୟେର ତାହାସବୁ ଢଳା ଯାଇଥିେଲ।
4 େସହି ପାତ୍ର ବାର େଗାରୁ ଉପେର ାପିତ ଥିଲା, ତିନିର ମୁଖ
ଉ ରକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ପି ମକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ଦକି୍ଷଣକୁ ଓ
ତିନିର ମୁଖ ପୂବର୍ କୁ ଥିଲା; ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର େସମାନ ଉପେର
ଅବ ାପିତ ଓ େସମାନ ପ ାଦ୍ ଭାଗସବୁ ଭିତରକୁ ଥିଲା। 5 େସହି
ପାତ୍ର ଚାରି ଅ ୁ ଳି େମାଟ; ତହିଁର ଫ ତାଟିଆର ଫ ପରି
ନିମ ତ; କଇଁଫୁଲ ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା; ତାହା ତିନି ହଜାର ମହଣ ଧରିଲା।
6ଆହୁ ରି େସ ଦଶ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ ପ୍ର କ୍ଷାଳନାେଥର୍
ପାେ ାଟି ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଓ ପାେ ାଟି ବାମ ଭାଗେର ରଖିେଲ;
େସମାେନ େହାମବଳି ସ ୀୟ ସାମଗ୍ର ୀ େସସବୁେର ପ୍ର କ୍ଷାଳନ
କେଲ; ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ଯାଜକମାନ ର ାନାେଥର୍ ଥିଲା।

7ଆଉ େସ ଦୀପବୃକ୍ଷ ବିଷୟକ ବିଧାନାନୁସାେର ଦଶ ସୁବ ର୍ ମୟ
ଦୀପବୃକ୍ଷ ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ଆଉ ପାେ ାଟି ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଓ
ପାେ ାଟି ବାମ ଭାଗେର ମ ି ରେର ାପନ କେଲ। 8 ଆହୁ ରି େସ
ଦଶ େମଜ ନିମର୍ ାଣ କରି ମ ି ରର ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ପାେ ାଟି ଓ ବାମ
ଭାଗେରପାେ ାଟି ରଖିେଲ। ପୁଣି, େସ ଏକଶତ ସୁବ ର୍ କୁ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 9ଆହୁ ରି େସ ଯାଜକମାନ ର ପ୍ର ା ଣ ଓ ବୃହତ ପ୍ର ା ଣ ଓ
ପ୍ର ା ଣ- ାର ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ଆଉ ତହିଁର କବାଟସବୁ ପି ଳେର
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ମଡ଼ାଇେଲ। 10 ପୁଣି େସ ପୂବର୍ ଦିଗ ଗୃହର ଡାହାଣ ପାଖେର ଦକି୍ଷଣ
ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ାପନ କେଲ।

11 ଆଉ ହୂ ରମ୍ ପାତ୍ର ଓ େକାଦାଳ ଓ କୁ ସବୁ ନିମର୍ ାଣ କଲା।
ଏହିରୂ େପ ହୂ ରମ୍ ପରେମ ର ଗୃହେର ଶେଲାମନ ରାଜା
ନିମେ ଆପଣା କରିବା କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କଲା। 12 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦୁଇ

ଓ େସହି ଉପରି େଗାଲାକାର ଓ ଦୁଇ ମୁ ାଳି ଓ
ଉପରି ମୁ ାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆ ାଦନାେଥର୍ ଦୁଇ ଜାଲିକମର୍
13 ଓ େସହି ଦୁଇ ଜାଲିକମର୍ ନିମେ ଚାରି ଶହ ଡାଳି ; ଅଥର୍ ାତ୍ ,

ଉପରି ମୁ ାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଆ ାଦନାେଥର୍ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜାଲିକମର୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଡାଳି କଲା। 14 ଆହୁ ରି େସ
େବୖଠିକିମାନ ନିମର୍ ାଣ କଲା ଓ େସ େବୖଠିକି ଉପରି ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର
ନିମର୍ ାଣ କଲା; 15 ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ଓ ତହିଁ ତଳ ବାର
େଗାରୁ 16 ମଧ୍ୟ ତାହାର ପିତା ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ରାଜା ନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ପାଇଁ ଉ ଳ ପି ଳେର ହାି ଓ େକାଦାଳ ଓ
ତି୍ର ଶୂଳ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କଲା। 17 ରାଜା ଯ ର୍ ନ-
ପଦାେର ସୁେ ାତ ଓ ସେରଦା ମଧ୍ୟି ତ ଚି ଣ ଭୂ ମିେର ତାହାସବୁ
ଢଳାଇେଲ। 18ଏହି ପ୍ର କାେରଶେଲାମନଅତି ବହୁ ଳରୂ େପ ଏହିସବୁ
ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ପି ଳରପରିମାଣଜଣାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

19 ପୁଣି ଶେଲାମନପରେମ ର ଗୃହି ତ ସମ ସାମଗ୍ର ୀ,ମଧ୍ୟ
ର୍ ମୟ ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି ରଖିବାର େମଜ; 20 ଆଉ

ବିଧିମେତ ଗଭର୍ ାଗାର ସ ୁଖେର ଳାଇବା ନିମେ ନିମର୍ ଳ ର୍ ମୟ
ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁରପ୍ର ଦୀପସକଳ 21ଓ ର୍ ମୟ ପୁ , ପ୍ର ଦୀପ ଓ
ଚିମୁଟାସବୁ ଶୁ ସୁବ ର୍ େର ନିମର୍ ାଣ କେଲ; 22ଆଉ କତୁ ରୀ ଓ କୁ
ଓ ଚାମଚ ଓ ଅ ାରଧାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ନିମର୍ ାଣ କେଲ;
ପୁଣି ଗୃହର ପ୍ର େବଶାଥର୍ କ ମହାପବିତ୍ର ାନର ଭିତର ାର ଓ ଗୃହର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ ି ରର ାରସବୁ ସୁବ ର୍ ର ଥିଲା।

5
1ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମେ ଶେଲାମନ ର କୃତ ସମ
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କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହଲା। ପୁଣି ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର
ପବିତ୍ର ୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ରୂ ପା, ସୁନା ଓ ସମ ସାମଗ୍ର ୀ
ଭିତରକୁ ଆଣି ପରେମ ର ଗୃହର ଭ ାରେର ରଖିେଲ।

ନିୟମ-ସି ୁ କ ମ ି ରକୁ ଆନୀତ
2ତହଁୁ ଶେଲାମନ ଦାଉଦ-ନଗର ସି େୟାନରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-

ସି ୁ କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଓ ବଂଶୀୟ
ପ୍ର ଧାନ ସମ ୁ , ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପିତୃ ବଂଶାଧିପତିମାନ ୁ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତ୍ର କେଲ। 3 ତହିଁେର ସ ମ ମାସର ପବର୍
ସମୟେର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ରାଜା ନିକଟେର ଏକତ୍ର
େହେଲ। 4 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
େଲବୀୟମାେନ ସି ୁ କ ଉଠାଇେଲ। 5 ପୁଣି େସମାେନ ସି ୁ କ
ଓ ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ ତ ୁି ତ ସମ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଆଣିେଲ;
େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ତାହାସବୁ ଆଣିେଲ। 6 ଆଉ ଶେଲାମନ
ରାଜା ଓ ତା ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ
ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ଥାଇ ଏେତ ପରିମାଣେର େମଷ ଓ େଗାରୁ
ବଳିଦାନ କେଲ, େଯ ତାହାସବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅଗଣ୍ୟ ଥିଲା। 7 ତହଁୁ
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ତହିଁର ାନକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଗୃହର ଗଭର୍ ାଗାର, ମହାପବିତ୍ର ାନ, କିରୂ ବ ୟର ପକ୍ଷ ତଳକୁ
ଆଣିେଲ। 8 େସହି କିରୂ ବମାେନ ସି ୁ କ- ାନ ଉପେର ପକ୍ଷ ବି ାର
କରିଥିେଲ ଓ କିରୂ ବମାେନ ଊ ର୍ ରୁ ସି ୁ କ ଓ ତହିଁର ସା ୀ
ଆ ାଦନ କେଲ। 9 ପୁଣି େସହି ସା ୀ ଏେତ ଲ ଥିଲା େଯ,
ତହିଁର ଅଗ୍ର ଭାଗ ଗଭର୍ ାଗାର ସ ୁଖେର ସି ୁ କଠାରୁ େଦଖାଗଲା;
ମାତ୍ର ବାହାରକୁ େଦଖାଗଲା ନାହିଁ; ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା େସହି
ାନେର ଅଛି। 10 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
େହାଇ ଆସି ବା େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ସହିତ ନିୟମ କରିବା
ସମୟେର େମାଶା େହାେରବ ନିକଟେର େଯଉଁ ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ
ସି ୁ କ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥିେଲ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ତହିଁେରଆଉ କିଛି ନ
ଥିଲା।
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11ଉପି ତ ଯାଜକ ସମେ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରିଥିେଲ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ପାଳିର କମର୍ କରୁ ନ ଥିେଲ। 12 ମଧ୍ୟ େଲବୀୟ
ଗାୟକ ସମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆସଫ, େହମନ, ଯିଦୂଥୂନ୍ ଓ େସମାନ
ପୁତ୍ର ଓ ଭାଇଗଣ େକ୍ଷୗମବ ପି ି କରତାଳ ଓ େନବଲ ଓ ବୀଣା
ଧରି ଯଜ୍ଞେବଦିର ପୂବର୍ ଦିଗେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ଓ େସମାନ
ସେ ତୂ ରୀବାଦକ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଯାଜକ ଥିେଲ; ତହଁୁ
ଯାଜକମାେନ ପବିତ୍ର ାନରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସେ , 13 େସହି
ତୂ ରୀବାଦକ ଓ ଗାୟକ ସମେ ଏକ ରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଶଂସା
ଓ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଏକ ହୁ ଅେ , “ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳମୟ,
କାରଣ ତାହା ର କରୁ ଣା ସଦାକାଳ ାୟୀ,” ଏହା େବାଲି େସମାେନ
ତୂ ରୀ ଓ କରତାଳ ଓ ବାଦ୍ୟଯ ସହିତ ଉ ରେର ତାହା ର
ପ୍ର ଶଂସା ନି କରେ , େସହି ଗୃହ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଏକ
େମଘେରଏରୂ ପପରିପୂ ର୍ େହଲା 14େଯ,ଯାଜକମାେନ େସହି େମଘ
ସକାଶୁ ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବାକୁ ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ ପରେମ ର ଗୃହକୁ ପରିପୂ ର୍ କଲା।

6
ସମାଜକୁ ଶେଲାମନ ଆଶୀବର୍ ାଦ

1ତହଁୁ ଶେଲାମନ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିବିଡ଼ େମଘେର ବାସ କରିେବ େବାଲି କହିଅଛି ।
2ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ ଏକବାସଗୃହଓତୁ ରସଦାକାଳବାସ ନିମେ

ଏକ ାନ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି।”
3 ତହଁୁ ରାଜା ମୁଖ େଫରାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ

ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଠିଆ େହେଲ।
4 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ,
େସ ଆପଣା ମୁଖେର େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ୁ ଏହି କଥା କହିଥିେଲ ଓ
ଆପଣା ହ େର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛି , ଯଥା,

5 ‘ଆେ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆ ନାମ ାପନାେଥର୍ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ
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ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ନଗର ମେନାନୀତ
କରି ନାହଁୁ ; କିଅବା ଆ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଗ୍ର ଣୀ େହବା ପାଇଁ
େକୗଣସି େଲାକ ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ ; 6 ମାତ୍ର ଆେ ଆପଣା
ନାମ ାପନାେଥର୍ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓଆ େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।’
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ର ମନ ଥିଲା। 8ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ୁ କହିେଲ, ‘ଆ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ତୁ ର ମନ ଅଛି, ତୁ ର ଏହି ମନ
କରିବା ଉ ମ; 9 ତଥାପି ତୁ େ େସହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁ ଔରସଜାତ ତୁ ପୁତ୍ର ଆ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କରିବ।’ 10 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ଉ ଏହି କଥା ସଫଳ
କରିଅଛି ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣା ପିତା
ଦାଉଦ ପଦେର ଉ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର ଉପବି
େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର
େସହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 11 ଆଉ ମୁଁ ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃତ ନିୟମରଆଧାର-ସି ୁ କ ାପନ
କରିଅଛି।”

ଶେଲାମନ ମ ି ର ଉ ଗର୍ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
12 ଏଥିଉ ାେର େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର ଆପଣା ହ ବି ାର କରି ଠିଆ
େହେଲ; 13କାରଣ ଶେଲାମନ ପା ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ପା ହାତ ପ୍ର
ଓ ତିନି ହାତ ଉ ଏକ ପି ଳମୟ ମ ନିମର୍ ାଣ କରି ପ୍ର ା ଣର
ମଧ୍ୟ ଳେର ରଖିଥିେଲ; ଆଉ େସ ତହିଁ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମାଜ ସ ୁଖେର ଆ ୁପାତି ଗର୍ ଆେଡ଼ ଆପଣା
ହ ବି ାର କରି କହିେଲ, 14 “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର, ଗର୍ େର କିଅବା ପୃଥିବୀେର ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ ପରେମ ର
େକହି ନାହିଁ; ତୁ ର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ
ତୁ ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ କରି , ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି ନିୟମ
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ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ; 15 ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ େମାʼ ପିତା
ଦାଉଦ ୁ ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ତାହା ପାଳନ କରିଅଛ; ହଁ, ତୁ େ
ଆପଣା ମୁଖେର କହିଥିଲ, ପୁଣି ଆଜି ଆପଣା ହ େର ତାହା ସଫଳ
କରିଅଛ। 16 ତୁ େ େମାʼ ପିତା ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ୁ କହିଥିଲ,
ତୁ େ ଆ ସ ୁଖେର େଯପରି ଗମନାଗମନ କରିଅଛ, ‘େସହିପରି
ତୁ ସ ାନମାେନ େଯେବ ଆ ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଗମନାଗମନ
କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େକବଳ ସାବଧାନ େହେବ,
େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହବା ପାଇଁ ଆ
ଦୃି େର ତୁ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ; ଏେହତୁ େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ତୁ େ ଆପଣାର େସହି
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ସଫଳ କର।’ 17 ଏେହତୁ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର, ତୁ ଦାସ ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ଉ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼
େହଉ।

18 ମାତ୍ର ପରେମ ର କʼଣ ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟମାନ ସ େର
ନିତା ବାସ କରିେବ? େଦଖ, ଗର୍ ଓ ଗର୍ ର (ଉପରି ) ଗର୍
ତୁ ୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାେର; େତେବ ଆ ନିମ ତ ଏହି ଗୃହ
କʼଣପାରିବ? 19ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାର ପରେମ ର, ତୁ
ଦାସ ତୁ ସ ୁଖେର େଯଉଁ କାକୂି ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି,
ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତିେର
ମେନାେଯାଗ କର; 20 ତୁ େ େଯଉଁ ାନେର ଆପଣା ନାମ ାପନ
କରିବ େବାଲି କହିଅଛ, େସହି ାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏହି ଗୃହ ପ୍ର ତି ତୁ ର
ଚକୁ୍ଷ ଦିବାରାତ୍ର ମୁ ଥାଉ; ଏହି ାନ ଅଭିମୁଖେରତୁ ର ଦାସଯାହା
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, ତାହା ଶୁଣ। 21 ପୁଣି ଏହି ାନ ଅଭିମୁଖେର ତୁ
ଦାସ ଓ ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ତୁ େ େସମାନ
ବିନତିେର ମେନାେଯାଗ କର; ହଁ, ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ ାନ ଗର୍ ରୁ
ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣି କ୍ଷମା କର।

22 େକହି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ବିରୁ େର ପାପ କେଲ, େଯେବ
ତାହାକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଶପଥ ନିରୂ ପିତ ହୁ ଏ ଓ େସ ଆସି
ଏହି ଗୃହି ତ ତୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର ଶପଥ କେର; 23 େତେବ
ତୁ େ ଗର୍ ରୁ ତାହା ଶୁଣି ନି ି କର ଓ ଆପଣା ଦାସମାନ ର
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ବିଚାର କରି େଦାଷୀର କମର୍ ଫଳ ତାହାର ନିଜ ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା
ପାଇଁ େଦାଷୀକୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ; ପୁଣି ଧାମ କକୁତାହାରଧାମ କତା
ପ୍ର ମାେଣ ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଧାମ କ କର।

24 ପୁଣି ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିବା
ସକାଶୁ ଶତ ସ ୁଖେର ପରା େହେଲ େଯେବ ପୁନବର୍ ାର େଫରି
ତୁ ନାମ ୀକାର କରି ଓ ଏହି ଗୃହେର ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଓ ବିନତି କରି ; 25 େତେବ ତୁ େ ଗର୍ ରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର, ପୁଣି େସମାନ ୁ ଓ େସମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସଠାକୁ ପୁନବର୍ ାର
େସମାନ ୁ ଆଣ।

26 େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ େଯେବ
ଆକାଶ ରୁ େହାଇ ବୃି ନ ହୁ ଏ, େତେବ ତୁ େ େସମାନ ୁ େ ଶ
େଦବା େବେଳ, େଯେବ େସମାେନ ଏହି ାନ ଅଭିମୁଖେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି ଓ ତୁ ନାମ ୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ େଫରି ;
27 େତେବ ତୁ େ ଗର୍ େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସମାନ ର ଗ ବ୍ୟ
ସତ୍ ପଥ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଆପଣା ଦାସମାନ ର ଓ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର; ପୁଣି ତୁ େଲାକମାନ
ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦ ତୁ େଦଶ ଉପେର ବୃି କର।

28ଯଦି େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ହୁ ଏ, କି ା ମହାମାରୀ ହୁ ଏ, ଶସ୍ୟର
େଶାଷ କି ମ୍ଳ ାନି, କିଅବା ପ ପାଳ ବା କୀଟ ହୁ ଏ; କି ା ଯଦି
େସମାନ ଶତଗଣ େସମାନ େଦଶ ନଗରସମୂହେର େସମାନ ୁ
ଅବେରାଧ କରି ; େକୗଣସି ମାରୀ କି େକୗଣସି େରାଗ ଘେଟ;
29 େତେବ ଆପଣା ଆପଣା ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଃଖ ଜାଣି େକୗଣସି େଲାକ
କିଅବା ତୁ ର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ହ
ବି ାର କରି େକୗଣସି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି ବିନତି କେଲ, 30 ତୁ େ ଆପଣା
ନିବାସ ାନ ଗର୍ ରୁ ତାହା ଶ୍ର ବଣ କରି କ୍ଷମା କର, ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ମନୁଷ୍ୟର ଅ ଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି ଅନୁସାେର
ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ, କାରଣ ତୁ େ , େକବଳ ତୁ େ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-
ସ ାନଗଣର ଅ ଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। 31 ତାହାେହେଲ, ତୁ େ
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ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, ତହିଁେର
େସମାନ ବସତିର ସମ ଦିନ ତୁ ପଥେର ଚାଲିବା ପାଇଁ
େସମାେନ ତୁ ୁ ଭୟ କରିେବ।

32ଆହୁ ରି େଯ ତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନୁେହଁ, ଏପରି
େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଯେବତୁ ରମହାନାମ ଓତୁ ର ବଳବାନହ
ଓତୁ ର ବି ୀ ର୍ ବାହୁ ସକାଶୁ ଦୂର େଦଶରୁ ଆେସଓଆସି ଏହି ଗୃହ
ଆେଡ଼ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର; 33 େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ ାନ ଗର୍ ରୁ
ତାହା ଶୁଣ ଓ େସ ବିେଦଶୀ ତୁ ନିକଟେର ଯାହା ଯାହା ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେର, ତଦନୁସାେର ତାହା ପ୍ର ତି କର; ତହିଁେର ତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସମ େଗା ୀ
ତୁ ନାମ ଜ୍ଞାତ େହେବ ଓ ଆ ନିମ ତ ଏହି ଗୃହ ତୁ ନାମେର
ଖ୍ୟାତ େବାଲି ଜାଣିେବ।

34ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େଯେକୗଣସି ଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ,
େଯେବ େସମାେନ ଆପଣା ଶତଗଣ ସେ ଯୁ କରିବାକୁ ବାହାେର
ଯାଇ ତୁ ର ମେନାନୀତ ଏହି ନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁ ନାମ ନିମେ
େମାʼ ନିମ ତ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ,
35 େତେବ ତୁ େ ଗର୍ ରୁ େସମାନ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ଶୁଣି
େସମାନ ର ବିଚାର ନି ି କର।

36 େଯେବ େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରି (କାରଣ
ଏପରି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ େଯ ପାପ କେର ନାହିଁ), ଆଉ
ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି କ େହାଇ େସମାନ ୁ ଶତର ହ େର
ସମପର୍ ଣ କେଲ, େଯେବ େସମାେନ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି ଦୂର
କି ା ନିକଟ େଦଶକୁ େନଇଯାʼ ି ; 37 ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁ
େଦଶକୁ ବ ୀ ରୂ େପ ନୀତ ହୁ ଅି , େସହି ାନେର େଯେବ
େସମାେନ ମେନ ମେନ ବିେବଚନା କରି ପୁନବର୍ ାର େଫରି ଓ
ଆପଣାମାନ ବ ୀ େଦଶେରତୁ ନିକଟେର ବିନତି କରି କହି ,
‘ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ ଓ ବିପଥଗାମୀ ଓ ଦୁ ପଣ କରିଅଛୁ;’
38ଶତଗଣେସମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶକୁ ବ ୀ କରି େନଇଯାଇଅଛି ,
ଆପଣାମାନ ର େସହି ବ ୀ େଦଶେର ଥାଇ େଯେବ େସମାେନ
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ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତୁ ପ୍ର ତି େଫରି ,
ପୁଣି ତୁ େ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ,
ଆପଣାମାନ ର େସହି େଦଶ ଆେଡ଼, ପୁଣି ତୁ ମେନାନୀତ ନଗର
ଓତୁ ନାମ ନିମେ ଆ ର ନିମ ତ ଗୃହଆେଡ଼ ମୁଖକରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି ; 39 େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ ାନ ଗର୍ ରୁ େସମାନ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ଶୁଣଓେସମାନ ର ବିଚାର ନି ି କର;ଆଉତୁ
ବିରୁ େର ପାପକାରୀ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ କ୍ଷମା କର। 40 ଏେବ,
େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏହି ାନେର େଯଉଁ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରାଯାଏ, ତହିଁ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ମୁ ଓ ତୁ ର କ ର୍
ନିବି ଥାଉ।
41ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା ପରେମ ର, ଉଠ, ତୁ େ ଓ ତୁ ର

ଶି ରୂ ପ ସି ୁ କ ଆପଣା ବିଶ୍ର ାମ- ାନକୁ ଗମନ କର;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା ପରେମ ର, ତୁ ର ଯାଜକମାେନ ପରିତ୍ର ାଣରୂ ପ

ବ ପରିଧାନ କର ୁ
ଓ ତୁ ର ସାଧୁମାେନ ମ ଳେର ଆନ କର ୁ।
42 େହ ସଦାପ୍ର େଭା ପରେମ ର, ଆପଣା ଅଭିଷି ର ମୁଖ େଫରାଇ

ନ ଦିଅ;
ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ଦୟାସବୁ ରଣ କର।”

7
ଗର୍ ୀୟ ଅି

1 ଶେଲାମନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାର ସମା କରେ , ଆକାଶରୁ ଅି
ଓ ାଇ ଆସି େହାମ ଓ ବଳିଦାନ ସବୁକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ପ୍ର ତାପ ଗୃହକୁ ପରିପୂ ର୍ କଲା। 2 ଏଣୁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ପରିପୂ ର୍ କଲା। 3ଆଉ ଅି ଓ ାଇବା େବେଳ
ଓ ଗୃହ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ ଅବି ତି କରିବା େବେଳ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ ତାହା େଦଖିେଲ ଓ େସମାେନ ଚଟାଣ
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ଉପେର ଭୂ ମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କେଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦ କରି କହିେଲ,

“େସ ମ ଳମୟ, ତାହା ର କରୁ ଣା ସଦାକାଳ ାୟୀ।”

ମ ି ର ଉ ଗର୍ ୀକରଣ
4 ତହଁୁ ରାଜା ଓ ସମଗ୍ର େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ବଳି

ଉ ଗର୍ କେଲ। 5 ପୁଣି ଶେଲାମନ ରାଜା ବାଇଶ ହଜାର େଗାରୁ
ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େମଷ ବଳିଦାନ କେଲ। ଏହିରୂ େପ
ରାଜା ଓ ସମ େଲାକ ପରେମ ର ଗୃହ ପ୍ର ତି ା କେଲ। 6ଆଉ
ଯାଜକମାେନଆପଣାଆପଣା ପଦଅନୁସାେର ଠିଆ େହେଲ;ଦାଉଦ
େଲବୀୟମାନ ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକ୍ର େମ ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବା ସମୟେର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କରୁ ଣା ସଦାକାଳ ାୟୀ େବାଲି ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ
କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦରାଜା େଯଉଁସବୁ ବାଦ୍ୟଯ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସହି ସବୁ ବାଦ୍ୟଯ େଘନି େଲବୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ
ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି ଯାଜକମାେନ େସମାନ ସ ୁଖେର ତୂ ରୀ
ବଜାଇେଲ; ଆଉ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଠିଆ େହେଲ।

7 ଆହୁ ରି ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ସ ୁଖି ତ ପ୍ର ା ଣର
ମଧ୍ୟେଦଶ ପବିତ୍ର କେଲ; କାରଣ େସ େସଠାେର େହାମବଳି ଓ
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର େମଦ ଉ ଗର୍ କେଲ; େଯେହତୁ ଶେଲାମନ
ନିମ ତ ପି ଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦି, େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େମଦକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ।

8 ଏହିରୂ େପ େସସମୟେର ଶେଲାମନ ଓ ତା ସେ ହମାତ୍ ର
ପ୍ର େବଶ ାନଠାରୁ ମିସରର ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର
ମହାସମାଜ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ବ କେଲ। 9 ପୁଣି ଅ ମ
ଦିନେର େସମାେନ ମହାସଭା କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ସାତ ଦିନ
ଯଜ୍ଞେବଦିର ପ୍ର ତି ା ଓ ସାତ ଦିନ ଉ ବକେଲ। 10ଆଉ େସ ସ ମ
ମାସର େତଇଶ ଦିନେର େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ତ ୁକୁ ବିଦାୟ
କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ଓ ଶେଲାମନ ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ମ ଳ େଦଖାଇଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ
େସମାେନ ଆନ ି ତ ଓ ହୃ ଚି େହେଲ।
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ଈ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

11 ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ସମା
କେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଓ ଆପଣା ଗୃହେର ଯାହା
ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ର ମନକୁ ଆସି ଲା, ତାହାସବୁ େସ
କୁଶଳେର ସାଧନ କେଲ। 12 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶେଲାମନ ୁ
ରାତି୍ର େର ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିଲୁ ଓ
ଏହି ାନକୁ ବଳିଦାନର ଗୃହ ରୂ େପ ଆପଣା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କଲୁ।
13ଆେ ବୃି େନାହିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ରୁ କେଲ, କିଅବା େଦଶ
ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ ପାଳମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ଅଥବା ଆେ
ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଇେଲ, 14 େଯେବ
ଆ ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ ଆ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ନମ୍ର କରି
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିେବ ଓ ଆ ର ମୁଖ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା
କୁପଥରୁ େଫରିେବ, େତେବ ଆେ ଗର୍ ରୁ ଶୁଣିବା ଓ େସମାନ ର
ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ େସମାନ େଦଶ ସୁ କରିବା। 15 ଏହି
ାନେର େଯଉଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରାଯାଏ, ତହିଁ ପ୍ର ତି ଆ ର ଚକୁ୍ଷ ମୁ
ଓ ଆ ର କ ର୍ ନିବି ଥିବ। 16କାରଣ ଏହି ଗୃହେର ଆ ର ନାମ
ଅନ କାଳ ରହିବା ପାଇଁ ଆେ ତାହା ମେନାନୀତ ଓ ପବିତ୍ର କଲୁ;
ଆଉ, ଏହି ାନ ପ୍ର ତି ଆ ର ଚକୁ୍ଷ ଓ ଆ ର ଚି ନିର ର ଥିବ।
17 ପୁଣି ତୁ ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଚାଲିେଲ, େସପରି େଯେବତୁ େ
ଆ ସ ୁଖେର ଚାଲିବ ଓ ଆେ ତୁ କୁ େଯସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ,
ତଦନୁସାେର କରିବ, ପୁଣି ଆ ର ବିଧି ଓ ଶାସନସବୁ ପାଳନ
କରିବ; 18 େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବା ପାଇଁ ତୁ
ସ ୀୟ େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ େବାଲି େଯଉଁ ନିୟମ ଆେ
ତୁ ପିତା ଦାଉଦ ସେ କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆେ ତୁ ର
ରାଜସି ଂହାସନ ି ର କରିବା। 19 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ବିମୁଖ
େହବ ଓ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଆ ର ାପିତ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞାସବୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ େସବା ଓ ପ୍ର ଣାମ
କରିବ; 20 େତେବ ଆେ େସମାନ ୁ ଦ ଆ େଦଶରୁ ସମୂେଳ
ଉ ାଟନ କରିବା; ପୁଣି ଆ ନାମ ନିମେ ଏହି େଯଉଁ ଗୃହକୁ



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:21 xix ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 8:7

ଆେ ପବିତ୍ର କରିଅଛୁ, ତାହା ଆ ଦୃି ରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ସକଳ
େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଗ ଓ ଉପହାସର ବିଷୟ କରିବା। 21ଆଉ, ଏହି
େଯ ଗୃହ ଏେଡ଼ ଉ େହାଇଅଛି, ତହିଁ ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଚମୃ ତ େହାଇ ପଚାରିେବ, ‘ଏହି େଦଶ ଓ ଗୃହ
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କାହିଁକି ଏପରି କେଲ?’ 22 ତହିଁେର େଲାେକ
ଉ ର କରି କହିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର େଯଉଁ
ପରେମ ର େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିେଲ,
ତାହା ୁ େସମାେନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ଅବଲ ନ
କେଲ ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରି େସବା କେଲ; ଏେହତୁ େସ
େସମାନ ଉପେର ଏହିସବୁ ଅମ ଳ ବ ର୍ ାଇଅଛି ।’ ”

8
ଶେଲାମନ କୃତୀ

1 ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଗୃହ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍
ମଧ୍ୟେର ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 2 ତହିଁ ଉ ାେର ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ୁ
େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଇଥିଲା, େସସବୁ ଶେଲାମନ ନିମର୍ ାଣ କରି
ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ବାସ କରାଇେଲ।

3 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ହମାତ୍ -େସାବାକୁ ଯାଇ ତାହା ପରା
କେଲ। 4 ପୁଣି େସ ପ୍ର ା ରେର ତେଦ୍ମ ାର ନଗର ଓ ହମା େର
ଭ ାର-ନଗରସବୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 5 ଆହୁ ରି େସ ଉପରି େବଥ୍-
େହାରଣ ଓ ନୀଚ େବଥ୍-େହାରଣ, ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ଏହି ଦୁଇ
ନଗର, ପ୍ର ାଚୀର, ାର ଓ ଅଗର୍ ଳ ସେମତ ନିମର୍ ାଣ କେଲ; 6 ଆଉ
ବାଲତ୍ ଓ ଶେଲାମନ ର ସମ ଭ ାର ନଗର ଓ ଆପଣାର
ରଥମାନ ନିମେ ସମ ନଗର ଓ ଆପଣାର ଅ ାରୂ ଢ଼ମାନ
ନିମେ ସମ ନଗର, ପୁଣି ଯିରୂ ଶାଲମେର ଓ ଲିବାେନାନେର ଓ
ଆପଣା ଅଧିକୃତ େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ଆପଣାର ସେ ାଷାେଥର୍ ଯାହା ଯାହା
ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନ ଇ ା କେଲ, ତାହାସବୁ େସ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 7 େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ ନୁହି , ଏପରି େଯସବୁ
ହି ୀୟ ଓଇେମାରୀୟ ଓପରିଷୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ
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ଅବଶି ରହିଥିେଲ, 8 େସମାନ ଉ ାେର େଦଶେର ଅବଶି
େସମାନ ର େଯଉଁ ସ ାନଗଣକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବିନାଶ କରି
ନ ଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିଯାଏ େବଠିକମର୍ କରିବା ପାଇଁ
ଶେଲାମନ ଦାସ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। 9 ମାତ୍ର ଶେଲାମନ ଆପଣା କମର୍
ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଦାସ କେଲ ନାହିଁ;
େସମାେନ େଯା ା ଓ ପ୍ର ଧାନ େସନାପତି, ପୁଣି ତା ର ରଥ ଓ
ଅ ାେରାହୀମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହାଇଥିେଲ। 10 ଆଉ ଏମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଶହପଚାଶ ଜଣଶେଲାମନରାଜା ର ପ୍ର ଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଥିେଲ, ଏମାେନ େଲାକମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କେଲ।

11 ଏଉ ାେର ଶେଲାମନ ଫାେରାର କନ୍ୟା ନିମେ େଯଉଁ ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, େସହି ଗୃହକୁ ଦାଉଦ-ନଗରରୁ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ;
କାରଣ େସକହିେଲ, “ଆ ରଭାଯର୍ ୍ୟା ଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ଦାଉଦ ର
ଗୃହେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଆସି ଅଛି, େସସବୁ ାନ ପବିତ୍ର ।”

12 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ବାର ା ସ ୁଖେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଯଉଁ
ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ; 13 େସ େମାଶା ର
ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ ବିଶ୍ର ାମବାରେର, ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ ବଷର୍ େକ
ତିନି ଥର ନିରୂ ପିତ ପବର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ େର,
ସ ାହର ପବର୍ େର ଓ ତ ୁବାସ ପବର୍ େର ପ୍ର ତି ଦିବସର କ ର୍ ବ୍ୟତାର
ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 14 ଆଉ, େସ ଆପଣା
ପିତା ଦାଉଦ ର ବିଧାନାନୁସାେର ଯାଜକମାନ େସବାକମର୍ ାେଥର୍
େସମାନ ର ପାଳି ନିରୂ ପଣ କେଲ ଓ ପ୍ର ତି ଦିବସର କ ର୍ ବ୍ୟତାର
ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ପ୍ର ଶଂସା ଓ ଯାଜକମାନ ସ ୁଖେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା
କରିବା ନିମେ େଲବୀୟମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ
କେଲ;ମଧ୍ୟ ାରପାଳମାନ ୁ େସମାନ ପାଳି ଅନୁସାେରପ୍ର େତ୍ୟକ
ାରେର ନିଯୁ କେଲ; କାରଣ ପରେମ ର େଲାକ ଦାଉଦ

େସପରି ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ। 15ଆଉ େସମାେନ େକୗଣସି ବିଷୟେର
ଅବା ଭ ାର ବିଷୟେର ଯାଜକମାନ ପ୍ର ତି ଓ େଲବୀୟମାନ
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ପ୍ର ତି ରାଜା ର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟଥା କେଲ ନାହିଁ।
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭି ି ମୂଳ ାପନ ଦିନକୁଓତହିଁରସମାି

ପଯର୍ ୍ୟ ଶେଲାମନ ରସମ କାଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିଲା।ଏହିରୂ େପ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ସ ୂ ର୍ େହଲା।

17 େସେତେବେଳ ଶେଲାମନ ଇେଦାମ୍ େଦଶର ସମୁଦ୍ର ତୀର
ଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବରକୁ ଓ ଏଲତ୍ କୁ ଗେଲ। 18ତହଁୁ ହୂ ରମ୍ ଆପଣା
ଦାସମାନ ହ େର ତା ନିକଟକୁ ଜାହାଜ ଓ ସାମୁଦି୍ର କ କାଯର୍ ୍ୟ
ଜାଣିଥିବା ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇଲା; ପୁଣି େସମାେନ ଶେଲାମନ ର
ଦାସମାନ ସେ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଶେଲାମନ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଚାରି ଶହ ପଚାଶ ତାଳ ସୁନା ଆଣିେଲ।

9
ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ପରିଦଶର୍ ନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ର ସୁଖ୍ୟାତି
ଶୁଣି ନିଗୂଢ଼ ପ୍ର ଶ୍ନ ାରା ଯିରୂ ଶାଲମେର ଶେଲାମନ ର ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ବି ର ସୁବ ର୍ ଓ ମଣିବାହକ ଉ ଗଣ
ସେ େନଇ ମହାସମାେରାହେର ଆସି ଲା; ପୁଣି େସ ଶେଲାମନ
ନିକଟକୁଆସି ଆପଣାମନେରଯାହା ଯାହା ଥିଲା, େସସବୁ ବିଷୟେର
ତା ସେ କଥାବା ର୍ ା କଲା। 2 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ତାହାର
ସମ ପ୍ର ଶ୍ନ ରଉ ରକେଲଓଶେଲାମନ ରେବାଧାଗମ୍ୟ େକୗଣସି
ବିଷୟ ନ ଥିଲା, ଯାହା େସ ତାହାକୁ କହିେଲ ନାହିଁ। 3 ପୁଣି
ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ର ଜ୍ଞାନ ଓ ତା ନିମ ତ ଗୃହ 4 ଓ
ତା ର େମଜର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ତା ର ଭୃ ତ୍ୟମାନ ର ଆସନ
ଓ ତା ର ମ ୀମାନ ର େସବା ଓ େସମାନ ର ବ ଓ ତା ର
ପାତ୍ର ବାହକଗଣ ଓ େସମାନ ର ବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଉଠି
ଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାବ , ଏହିସବୁ େଦଖି ହତଜ୍ଞାନ େହଲା।

5 ତହଁୁ େସ ରାଜା ୁ କହିଲା, “ଆେ ଆପଣା େଦଶେର ଥାଇ
ଆପଣ କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟେର େଯଉଁ ସ ାଦ
ପାଇଥିଲୁ, ତାହା ସତ୍ୟ। 6 ତଥାପି ଆେ ଆସି ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର ନ
େଦଖିବା ଯାଏ େଲାକମାନ ର କଥା ବି ାସ କଲୁ ନାହିଁ; ଆଉ
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େଦଖ ,ୁ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ଅେ ର୍ କ ମାହା ୍ୟ ଆ କୁ କୁହାଯାଇ ନ
ଥିଲା;ଆ ଶୁଣିବାରଅେପକ୍ଷାଆପଣ ସୁଖ୍ୟାତି ଅଧିକ। 7ଆପଣ
େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ର ଏହି ଦାସମାେନ ଧନ୍ୟ, େସମାେନ
ନିତ୍ୟ ଆପଣ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ଆପଣ ଜ୍ଞାନର କଥା
ଶୁଣି । 8 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର ଧନ୍ୟ, େଯ ଆପଣ
ପ୍ର ତି ସ ୁ େହାଇସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର ପକ୍ଷେରରାଜା
େହବାକୁ ଆପଣା ସି ଂହାସନେର ଆପଣ ୁ ବସାଇ ଅଛି ; େଯଣୁ
ଆପଣ ପରେମ ରଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅନ କାଳ ାୟୀ କରିବା ନିମେ
େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି ; ଏହି େହତୁ ରୁ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ
େସ େସମାନ ଉପେର ଆପଣ ୁ ରାଜା କେଲ।” 9 ଏଉ ାେର େସ
ରାଜା ୁ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳ ସୁନା ଓ ଅତି ବି ର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଓ ମଣି େଦଲା; ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ରାଜା ୁ େଯଉଁ ପ୍ର କାର
ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଲା, େସପ୍ର କାର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଉ ନ ଥିଲା।

10 ପୁଣି ହୂ ରମ୍ ର େଯଉଁ ଦାସମାେନ ଓ ଶେଲାମନ ର େଯଉଁ
ଦାସମାେନ ଓଫୀରରୁ ସୁବ ର୍ ଆଣିେଲ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଚ ନ
କା ଓ ମଣି ଆଣିେଲ। 11 ଆଉ ରାଜା େସହି ଚ ନ କା ାରା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ େସାପାନ ଓ ଗାୟକମାନ
ନିମେ ବୀଣା ଓ େନବଲପ୍ର ୁତ କେଲ;ଏପରିଚ ନକା ପୂବର୍ େର
ଯିହୁ ଦା େଦଶେର େଦଖାଯାଇ ନ ଥିଲା। 12 ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ
ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା, ତାହାର ମେନାବା ାନୁସାେର ଶେଲାମନ ରାଜା
ତାହାସବୁ ତାହାକୁ େଦେଲ, (ତାହା ଛଡ଼ା ରାଜା ନିକଟକୁ ତାହାର
ଆନୀତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପ୍ର ତିଦାନ କେଲ) ଏଥିଉ ାେର ରାଣୀ ଓ ତାହାର
ଦାସମାେନ େଫରି ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ।

ରାଜା ଶେଲାମନ ଧନସ ି
13 ବଷର୍ କ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି

ତାଳ * ପରିମିତ ସୁନା ଆେସ; 14 ତାହା ଛଡ଼ା ପାଇକର ଓ
ବଣିକମାେନ ସୁନା ଆଣିେଲ; ପୁଣି ଆରବୀୟ ସମ ରାଜା ଓ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ ସୁନା ଓ ରୂ ପା ଆଣିେଲ।

* 9:13 ପ୍ର ାୟ ୨୨,୦୦୦ କିେଲା ସୁନା
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15 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ରାଜା ପିଟାସୁନାେର ଦୁଇ ଶହ ବଡ଼
ଢ଼ାଲ ପ୍ର ୁତ କେଲ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ଢାଳେର ଛଅ ଶହ େଶକଲ† ସୁନା
ଲାଗିଲା। 16 ପୁଣି, େସ ପିଟାସୁନାେର ତିନି ଶହ ଢାଲ ପ୍ର ୁତ କେଲ;
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଢାଲେର ତିନି ମିନାସ୍‡ ସୁନା ଲାଗିଲା; ଆଉ, ରାଜା
ଲିବାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ଗୃହେର ତାହାସବୁ ରଖିେଲ। 17ଆହୁ ରି, ରାଜା
ହ ୀଦ ର େଗାଟିଏ ବୃହତ ସି ଂହାସନ ନିମର୍ ାଣ କରି ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର
ମଡ଼ାଇେଲ। 18 େସହି ସି ଂହାସନେର ଏକ ର୍ ମୟ ପାଦପୀଠ ସହିତ
ଛଅ ପାହାଚ ସି ଂହାସନ ସଂଯୁ େହାଇଥିଲା, ଆଉ ଆସନର ଦୁଇ
ପା ର୍ େର ଦୁଇ ହ ାବଲ ନ ଥିଲା ଓ େସହି ହ ାବଲ ନ ନିକଟେର
ଦୁଇ ସି ଂହମୂ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ। 19 େସହି ଛଅ ପାହାଚ ଉପେର
ଦୁଇପାେଖ ବାର ସି ଂହମୂ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ; ଏରୂ ପ ସି ଂହାସନ
େକୗଣସି ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର ୁତ େନାହିଲା। 20 ଶେଲାମନ ରାଜା ର
ପାନପାତ୍ର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା ଓ ଲିବାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ଗୃହର ସମ
ପାତ୍ର ଶୁ ସୁବ ର୍ ର ଥିଲା;ଶେଲାମନ ସମୟେରରୂ ପା କିଛି େବାଲି
ଗଣା େନାହିଲା। 21 କାରଣ ହୂ ରମ୍ ର ଦାସମାନ ସେ ରାଜା ର
ତଶର୍ ୀଶଗାମୀ ଜାହାଜମାନ ଥିେଲ; େସହି ତଶର୍ ୀଶରଜାହାଜମାନ ତିନି
ବଷର୍ େର ଥେର ସୁନା ଓ ରୂ ପା ଓ ହ ୀଦ , ପୁଣି ବାନର ଓ ମୟୂର
େନଇ ଆସି ।

22ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ ରାଜା ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀ
ସମ ରାଜା ଅେପକ୍ଷା ମହାନ େହେଲ। 23 ଆଉ ପରେମ ର
ଶେଲାମନ ର ହୃ ଦୟେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଥିେଲ, ତହିଁର
କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀ ସମ ରାଜା ତା ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଚାହିଁେଲ। 24 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନିରୂ ପଣାନୁସାେର ବଷର୍ କୁ
ବଷର୍ ଆପଣା ଆପଣାର େଭଟି ରୂ େପ ରୂ ପାପାତ୍ର ଓ ସୁନାପାତ୍ର ଓ
ବ , ଅ ଶ ଓ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅ ଓ ଖଚର ଆଣିେଲ। 25ଆଉ
ଶେଲାମନ ର ଅ ଓ ରଥ ନିମେ ଚାରି ହଜାର ଶାଳା ଥିଲା ଓ
ବାର ହଜାର ଅ ାରୂ ଢ଼ ଥିେଲ, ଏସବୁକୁ େସ ରଥ-ନଗରମାନେର ଓ
† 9:15 ପ୍ର ାୟ ଛଅ କିେଲା ଛଅ ଶହଗ୍ର ାମ୍ ‡ 9:16 ଏକ ମିନାର ଓଜନପ୍ର ାୟ ଛଅ ଶହ
ଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ, ତ ତିନି ମିନାର ପରିମାଣ ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲା ଆଠ ଶହ ଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ଯିରୂ ଶାଲମେରରାଜା ନିକଟେରରଖିେଲ। 26ଆଉ, େସ (ଫରାତ୍ )
ନଦୀଠାରୁ ପେଲ ୀୟମାନ ର େଦଶ ଓ ମିସରର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
ସମ ରାଜା ଉପେର ରାଜ କେଲ। 27 ପୁଣି ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମେର
ରୂ ପାକୁ ପଥର ପରି ଓ ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ରୁ ଏରସ କା କୁ ତଳଭୂ ମି
ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ପରି କେଲ। 28ଆଉ େଲାକମାେନ ମିସରରୁ ଓ ସମ
େଦଶରୁ ଶେଲାମନ ପାଇଁ ଅ ଆଣିେଲ।

ଶେଲାମନ ର ରାଜ ର ବିବରଣୀ
29 ଶେଲାମନ ର ଅବଶି ବୃ ା , ଆର ରୁ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ,

ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ଇତିହାସ ପୁ କେର ଓ ଶୀେଲାନୀୟ
ଅହୀୟର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟେର ଓ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ବିଷୟକ ଇେ ା ଦଶର୍ କର ଦଶର୍ ନ ମଧ୍ୟେର କʼଣ େଲଖା ନାହିଁ?
30 ଶେଲାମନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ କାଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
ଉପେର ରାଜ କେଲ। 31 ପୁଣି ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ
ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର ନଗରେର କବରପ୍ର ା
େହେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

10
ଉ ରି ତ େଗା ୀବଗର୍ ବିେଦ୍ର ାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ଶିଖିମକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ ତା ୁ ରାଜା କରିବା ନିମେ ଶିଖିମେର ଉପି ତ
େହାଇଥିେଲ। 2 ଏଥିମଧ୍ୟେର ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ, େଯ
ଶେଲାମନ ରାଜା ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ମିସରେର ଥିେଲ, େସହି
ଯାରବୀୟାମ ସ ାଦ ପାଇ ମିସରରୁ େଫରି ଆସି େଲ। 3 ଆଉ,
େଲାକମାେନ ତା ୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ଯାରବୀୟାମ
ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଆସି ରିହବୀୟାମ ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ;
4 “ଆପଣ ପିତା ଆ ମାନ ଯୁଆଳି ଅସହ୍ୟ କରିଥିେଲ; ଏେହତୁ
ଆପଣ ପିତା ଆ ମାନ ଉପେର େଯଉଁ ଅସହ୍ୟ ଦାସ୍ୟକମର୍ ର
ଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କର ୁ;
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ଆପଣ ର େସବା କରିବୁ।” 5 ତହଁୁ େସ
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େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତିନି ଦିନ ଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ଆ ନିକଟକୁ
ଆସ” ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଚାଲିଗେଲ।

6 ଏଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଆପଣା ପିତା ଶେଲାମନ ର
ଜୀବିତ କାଳେର େଯଉଁ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତା ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହଉଥିେଲ, େସମାନ ସହିତ ପରାମଶର୍ କରି କହିେଲ, “ଏହି
େଲାକମାନ ୁ ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ କିପରାମଶର୍
େଦଉଅଛ?” 7 େତେବ େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “େଯେବ ତୁ େ
ଏହି େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଦୟାଳୁ େହାଇ େସମାନ ୁ ସ ୁ କରିବ
ଓ େସମାନ ୁ ଉ ମ ବାକ୍ୟ କହିବ, େତେବ େସମାେନ ସବର୍ ଦା
ତୁ ର ଦାସ େହାଇ ରହିେବ।” 8 ମାତ୍ର େସ େସହି ପ୍ର ାଚୀନମାନ
ଦ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି େଯଉଁ ଯୁବାମାେନ ତା ସେ ବଢ଼ି
ତା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଉଥିେଲ, େସମାନ ସେ ପରାମଶର୍
କେଲ। 9 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ
ଆ କୁ କହୁ ଅଛି , ‘ତୁ ପିତା ଆ ମାନ ଉପେର େଯଉଁ ଯୁଆଳି
େଥାଇଅଛି , ତାହା ହାଲୁକା କର; େସମାନ ୁ ଉ ର େଦବା ପାଇଁ
ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ କି ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ?’ ” 10ତହିଁେର ତା
ସେ ବଢ଼ିଥିବା ଯୁବାମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ପିତା ଆ ମାନ
ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଅଛି , ‘ତୁ େ ଆ ମାନ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା
କର’ େବାଲି କହୁ ଛି ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ, େସମାନ ୁ ତୁ େ
ଏପରି କହିବ, ‘େମାହର କନି ଅ ୁ ଳି େମାହର ପିତା କଟିଠାରୁ
େମାଟା। 11ଏଥିପାଇଁ େମାର ପିତା େଯଉଁ ଭାରୀ ଯୁଆଳି ତୁ ମାନ
ଉପେର େଥାଇଅଛି , ମୁଁ ତାହା ଆହୁ ରି ଭାରୀ କରିବି; େମାର
ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବି ାେର
ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦବି।’ ”

12 ଏଥିେର “ତୃ ତୀୟ ଦିନେର େମାʼ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଆସ” େବାଲି
ରାଜା େଯଉଁଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,ତଦନୁସାେରଯାରବୀୟାମଓସମ
େଲାକ ତୃ ତୀୟ ଦିନ ରିହବୀୟାମ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ 13ତହିଁେର
ରାଜା େସମାନ ୁ କଟୁ ଉ ର େଦେଲ। ପୁଣି ରିହବୀୟାମ ରାଜା
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ଦ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି 14 େସହି ଯୁବାମାନ
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ମ ଣାନୁସାେର େସମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ,
“େମାହର ପିତା ତୁ ମାନ ଯୁଆଳି ଭାରୀ କରିଥିେଲ,ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା

ଆହୁ ରି ଭାରୀ କରିବି;
େମାʼ ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦଇଥିେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ

ବି ାେର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦବି।”
15 ଏରୂ େପ ରାଜା େଲାକମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ହାତେର ନବାଟର ପୁତ୍ର
ଯାରବୀୟାମ ୁ ଯାହା କହିଥିେଲ, ଆପଣାର େସହି କଥା ସଫଳ
କରିବା ନିମେ ଏହା ପରେମ ର ଆଡ଼ୁ ଘଟିଲା।

16 େଯେତେବେଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଖିେଲ େଯ, ରାଜା
େସମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ
ରାଜା ୁ ଉ ର କରି କହିେଲ,
“ଦାଉଦ ଠାେର ଆ ମାନ ର େକଉଁ ଅଂଶ ଅଛି?
ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଠାେର ଆ ମାନ ର େକୗଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ;
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଯାଅ;
େହ ଦାଉଦ, ତୁ େ ଏେବ ଆପଣା ନିଜ ଘର କଥା ବୁଝ।”
ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ସମେ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଚାଲିଗେଲ।

17 ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲର େଯଉଁ ସ ାନମାେନ ଯିହୁ ଦାର ନାନା
ନଗରେର ବାସ କେଲ, େସମାନ ଉପେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 18 ଏଥିଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େବଠିକମର୍ ାଧ୍ୟକ୍ଷ
ହେଦାରାମକୁ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ତାହାକୁ
ପ୍ର ରାଘାତ କରେ , େସ ମଲା। ତହିଁେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ିେଲ।
19 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଦାଉଦ-ବଂଶର ବିେଦ୍ର ାହୀ
େହେଲ।

11
ଶମୟୀୟ ଭାବବାଣୀ

1 ଏଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ କରି ରିହବୀୟାମ ଅଧୀନକୁ
ରାଜ୍ୟ େଫରାଇ ଆଣିବା ନିମେ ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶର
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ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ବଛା େଯା ା େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କେଲ।
2 ମାତ୍ର ପରେମ ର େଲାକ ଶମୟୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା। 3 “ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଶେଲାମନ
ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ୁ , ପୁଣି ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ନିବାସୀ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ କୁହ, 4 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଯାତ୍ର ା
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ବିପକ୍ଷେର ଯୁ କରିବ
ନାହିଁ; ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ;
କାରଣ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ଆ ଆଡ଼ୁ େହାଇଅଛି,’ ” େତଣୁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା
କରିବାରୁ େଫରିେଲ।

5ଏଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ଯିରୂ ଶାଲମେରବାସକରି ରକ୍ଷା ନିମି
ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ନଗରମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 6 େସ େବଥଲିହିମ,
ଐଟମ୍ , ତେକାୟ, 7 େବଥ୍-ସୁର, େସାେଖା, ଅଦୁ ମ, 8 ଗାଥ୍ ,
ମାେରଶା, ସୀଫ୍ , 9 ଅେଦାରୟୀମ୍ , ଲାଖୀଶ୍ , ଅେସକା, 10 ସରାୟ,
ଅୟାେଲାନ୍ , ହିେବ୍ର ାଣ, ଯିହୁ ଦାର ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଏହି
ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରସବୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 11 ଆଉ, େସ ସକଳ
ଦୁଗର୍ ଦୃଢ଼ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େସନାପତିମାନ ୁ ଓ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ,
ପୁଣି େତୖଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ରଖିେଲ। 12 ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରେର
େସ ଢାଲ ଓ ବ ର୍ ା ରଖିେଲ, ପୁଣି ନଗରସବୁକୁ ଅତିଶୟ ଦୃଢ଼ କେଲ
ଆଉ ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ତା ର ପକ୍ଷ େହେଲ।

ଯିହୁ ଦାକୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ର ଆଗମନ
13 ଆହୁ ରି, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଯାଜକ ଓ

େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମ ଅ ଳରୁ ଆସି ତା
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ। 14 କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା (ନଗରର) ତଳିଭୂ ମି ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ
କରି ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ; େଯେହତୁ ଯାରବୀୟାମ ଓ
ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ େସମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାଜକର
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ନ େଦଇ ତଡ଼ି େଦଇଥିେଲ। 15 ପୁଣି, େସ
ଉ ଳୀସକଳର ଓ ଛାଗ େଦବତାମାନ ର ଓ ର୍ ନିମ ତ
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େଗାବ ସକଳର ନିମେ ଆପଣାର ଯାଜକ ନିଯୁ କେଲ।
16 ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା
ମନ ନିବି କେଲ, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ
େଲବୀୟମାନ ପ ାତ୍ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ। 17 ଏହିରୂ େପ
େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କେଲ, ପୁଣି ଶେଲାମନ ର ପୁତ୍ର
ରିହବୀୟାମ ୁ ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବଳବାନକେଲ;କାରଣ େସମାେନ
ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଦାଉଦ ର ଓ ଶେଲାମନ ର ପଥେର ଚାଲିେଲ।

ରିହବୀୟାମ ପରିବାର
18 ପୁଣି, ରିହବୀୟାମ ମହଲତ୍ ନାମ୍ନ ୀ ଏକ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କେଲ,

େସ ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ଯିେରେମାତ୍ ର ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ ର
କନ୍ୟା ଅବୀହୟିଲରକନ୍ୟା ଥିଲା; 19େସତା ଔରସେର ଯିୟୂଶ୍ ଓ
େଶମରୀୟଓସହମନାମକ ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଜାତକଲା 20ଏଥିଉ ାେର
ରିହବୀୟାମ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ମାଖାକୁ ବିବାହ କେଲ; େସ ୀ
ତା ଔରସେର ଅବୀୟ ଓ ଅ ୟ ଓ ସୀଷ ଓ ଶେଲାମୀତ୍ କୁ ଜାତ
କଲା। 21 ରିହବୀୟାମ ଆପଣାର ସବୁ ପ ୀ ଓ ଉପପ ୀ ଅେପକ୍ଷା
ଅବଶାେଲାମରକନ୍ୟା ମାଖାକୁ ଅଧିକ େପ୍ର ମକେଲ; େସଅଠରପ ୀ
ଓଷାଠିଏ ଉପପ ୀ ଗ୍ର ହଣକେଲଓଅଠାଇଶ ପୁତ୍ର ଓ ଷାଠିଏ କନ୍ୟା
ଜାତ କେଲ। 22 ପୁଣି ରିହବୀୟାମ ମାଖାର ପୁତ୍ର ଅବୀୟ ୁ ପ୍ର ଧାନ
ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅଧିପତି କେଲ; କାରଣ ତାହାକୁ
ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ତା ର ମନ ଥିଲା। 23ଆଉ, େସ ବୁି ର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି ଆପଣାର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରେର ଛି ଭି କରି ରଖିେଲ; ଆଉ
େସ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଚୁ ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଦେଲ ପୁଣି େସମାନ ନିମେ
ଅେନକ ଭାଯର୍ ୍ୟା େଖାଜିେଲ।

12
ଯିହୁ ଦା ଉପେର ମିସରର ଆକ୍ର ମଣ
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1 ଏଥିଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ର ରାଜ୍ୟ ସୁି ର ଓ େସ ବଳବାନ
ହୁ ଅେ , େସ ଓ ତା ସେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା
ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ। 2 ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର
ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିବାରୁ ରିହବୀୟାମ ରାଜା ରାଜ ର ପ ମ
ବଷର୍ େର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଆସି ଲା;
3 ତାହା ସେ ବାର ଶହ ରଥ, ଷାଠିଏ ହଜାର ଅ ାରୂ ଢ଼ ଥିେଲ
ଓ ତାହା ସେ ମିସରରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୂବୀୟ ଓ ସୁ ୀୟ ଓ
କୂଶୀୟ େଲାକ ଆସି େଲ। 4 ପୁଣି, େସ ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ନଗରସବୁ ହ ଗତକରି ଯିରୂ ଶାଲମ ପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ଲା। 5ତହିଁେର
ଶମୟୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା, ଶୀଶକ୍ ସକାଶୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତି୍ର ତ
ରିହବୀୟାମ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ ୁ
କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଏେହତୁ ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଶୀଶକ୍ 
ହ େର ଛାଡ଼ିେଦଲୁ।” 6 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିମାେନ
ଓ ରାଜା ଆପଣାମାନ ୁ ନମ୍ର କେଲ ଓ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଧମର୍ ମୟ।” 7 ତହଁୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ନମ୍ର କରିଅଛି , ଏହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦଖେ , ଶମୟୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା; “େସମାେନ ଆପଣମାନ ୁ ନମ୍ର କରିଅଛି ; ଆେ
େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେ େସମାନ ୁ କିଛି
ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କରିବା ଓ ଶୀଶକ୍ ର ହ ାରା ଯିରୂ ଶାଲମ
ଉପେର ଆ ର େକାପ ଢଳାଯିବ ନାହିଁ। 8 ତଥାପି େଯପରି
େସମାେନଆ ରେସବା ଓନାନା େଦଶୀୟରାଜ୍ୟର େସବା ଅନୁଭବ
କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାର ଦାସ େହେବ।”

9 ଏଉ ାେର ମିସରର ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ସି ତ ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ସି ତ ଧନ
େନଇଗଲା; େସ ସବୁ େନଇଗଲା; େସ ଶେଲାମନ ର ନିମ ତ
ସୁବ ର୍ -ଢାଲସବୁ ହିଁ େନଇଗଲା। 10 ତହଁୁ ରିହବୀୟାମ ରାଜା
େସହିସବୁର ପରିବେ ର୍ ପି ଳ-ଢାଲ ନିମର୍ ାଣ କରି ରାଜଗୃହର
ାରପାଳ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ

କେଲ। 11 ଆଉ ରାଜା େଯେତ ଥର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗେଲ,
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େସେତଥର ପ୍ର ହରୀମାେନ ଆସି ତାହା େନଇଗେଲ, ପୁଣି ତାହାସବୁ
ପ୍ର ହରୀଶାଳାକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ। 12 ଆଉ, େସ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର
କରେ , ତା ଉପରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପ ନିବୃ େହଲା, ତହିଁେର
େସ ତା ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ ନାହିଁ;ଆହୁ ରି ଯିହୁ ଦା େଦଶ
ମଧ୍ୟେର ସଦ୍ ଭାବ େଦଖାଗଲା।

ରିହବୀୟାମ ରାଜ ର ସଂକି୍ଷ ଇତିହାସ
13 ଏହିରୂ େପ ରିହବୀୟାମ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ

କରି ରାଜ କେଲ; ରିହବୀୟାମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା
ସମୟେର ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ନାମ ାପନାେଥର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ
ନଗର ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ, େସହି ଯିରୂ ଶାଲମ ନଗରେର େସ
ସତର ବଷର୍ ରାଜ କେଲ; ତା ମାତାର ନାମ ନୟମା, େସ ଅେ ାନ
େଦଶୀୟା ଥିଲା। 14 ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା
ପାଇଁ ଆପଣା ମନ ନିବି ନ କରିବାରୁ କୁକମର୍ କଲା। 15 ଏହି
ରିହବୀୟାମ କମର୍ ର ବୃ ା ,ଆର ରୁ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ , ବଂଶାବଳୀ
କ୍ର େମ ଶମୟୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର ଓ ଇେ ା ଦଶର୍ କର ଇତିହାସ
ପୁ କେର କʼଣ େଲଖା ନାହିଁ? ରିହବୀୟାମ ଓ ଯାରବୀୟାମ
ମଧ୍ୟେର ସବର୍ ଦା ଯୁ ଚାଲିଲା। 16 ଏଉ ାେର ରିହବୀୟାମ
ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବରପ୍ର ା େହେଲ; ତହଁୁ
ତା ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

13
ଅବୀୟ ସହ ଯାରବୀୟାମ ଯୁ

1ଯାରବୀୟାମ ରାଜା ରାଜ ର ଅଠର ବଷର୍ େର ଅବୀୟ ଯିହୁ ଦା
ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ। 2 େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ତିନି ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ର ମାତା ନାମ ମୀଖାୟ, େସ
ଗିବୀୟା ନିବାସୀ ଊରୀେୟଲର କନ୍ୟା ଥିେଲ। ପୁଣି ଅବୀୟ ଓ
ଯାରବୀୟାମ ମଧ୍ୟେର ଯୁ ଚାଲିଲା। 3 ଅବୀୟ ଚାରି ଲକ୍ଷ ବଛା
ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େସୖନ୍ୟ ସେ ମିଶି ଯୁ କେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ
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ଆଠ ଲକ୍ଷ ବଛା ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ େନଇ ତା ବିରୁ େର
ଯୁ ସଜାଇଲା। 4 ତହିଁେର ଅବୀୟ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ
େଦଶ ସୀମାରୟମ୍ ପବର୍ ତେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “େହ
ଯାରବୀୟାମ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
5 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େଯ ଲବଣର ନିୟମ ାର
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜ ଚିରକାଳ ନିମେ ଦାଉଦ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ତା ୁ ଓ
ତା ସ ାନଗଣକୁ େଦଇଅଛି , ଏହା କʼଣ ତୁ ମାନ ର ଜାଣିବା
ଉଚିତ ନୁେହଁ? 6 ତଥାପି ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ଦାସ େଯ
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ, େସ ଉଠି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ବିେଦ୍ର ାହୀ
େହାଇଅଛି। 7 ପୁଣି ଦୁ ଓ ଅସାର େଲାକମାେନ ତାହା ପକ୍ଷେର
ଏକତ୍ର େହାଇ ଶେଲାମନ ର ପୁତ୍ର , ରିହବୀୟାମ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଆପଣମାନ ୁ ବଳି କେଲ; େସହି ସମୟେର ରିହବୀୟାମ ଯୁବା ଓ
େକାମଳା ଃକରଣ ଥିେଲ ଓ େସମାନ ର ପ୍ର ତିବାଧା କରି ପାରିେଲ
ନାହିଁ। 8ଆଉ,ଏେବତୁ େ ମାେନଦାଉଦ-ସ ାନଗଣରହ ାଧୀନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ର ତିବାଧା କରିବାକୁ ମାନସ କରୁ ଅଛ; ପୁଣି
ତୁ େ ମାେନ େଲାକସମୂହ ଓ ତୁ ମାନ ର େଦବତା େହବା ପାଇଁ
ଯାରବୀୟାମ ନିମ ତ ର୍ ମୟ େଗାବ ତୁ ମାନ ସେ ଅଛି।
9 ତୁ େ ମାେନ କି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକ ହାେରାଣ ର ସ ାନଗଣକୁ
ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ଅନ୍ୟ େଦଶ େଗା ୀମାନ
ରୀତି ଅନୁସାେର ଆପଣମାନ ପାଇଁ ଯାଜକ ନିଯୁ କରି ନାହଁ?
ଏଣୁ େଯେକହି ଆପଣାର ପଦନିେଯାଗାେଥର୍ ଏକ େଗାବ ଓ
ସାତ େମଷ େନଇ ଆେସ, େସ ଏହି ଅନୀ ରମାନ ର ଯାଜକ
େହାଇପାେର। 10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର
ଅଟି ଓ ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହଁୁ ; ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକାରୀ ହାେରାଣ-ସ ାନଗଣ ଆ ମାନ ର
ଯାଜକ ଅଛି ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର
ନିଯୁ ଅଛି ; 11 େସମାେନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ଓ ପ୍ର ତି ସ ୍ୟାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଓ ସୁଗ ି ଧୂପ ଦ କରୁ ଅଛି ;
େସମାେନ ପବିତ୍ର େମଜ ଉପେର ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି ଓ ପ୍ର ତି ସ ୍ୟାେର
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ଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ର ଦୀପ ସହିତ ର୍ ମୟ ଦୀପବୃକ୍ଷ ସଜାି ; କାରଣ
ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ରକ୍ଷଣୀୟ
ରକ୍ଷା କରୁ ଅଛୁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ।
12 ଆଉ େଦଖ, ପରେମ ର ଆ ମାନ ର ମ କ ରୂ ପ ଅଛି
ଓ ତାହା ଯାଜକମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ରଣତୂ ରୀ
ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ସ େର ଅଛି । େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପିତୃ ଗଣର
ପରେମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ ନ କର; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।” 13 ତଥାପି ଯାରବୀୟାମ େସମାନ
ଆକ୍ର ମଣାେଥର୍ ପ ା ି ଗେର େଗାପନେର େସୖନ୍ୟ ରଖିେଲ; ଏଣୁ
େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର ଆଗେର ଓ େସହି ଗୁ ଦଳ େସମାନ
ପଛେର ରହିେଲ। 14 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା ପଛକୁ ଅନାେ , େଦଖ,
େସମାନ ଆଗେର ଓ ପଛେର ଯୁ ; ତହଁୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇେଲ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂ ରୀ ନି କେଲ।
15 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ସି ଂହନାଦ କେଲ; ଆଉ
ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ସି ଂହନାଦ କରିବା ସମୟେର ପରେମ ର
ଅବୀୟଓ ଯିହୁ ଦାରସ ୁଖେରଯାରବୀୟାମ ୁ ଓସମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଆଘାତକେଲ। 16ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯିହୁ ଦା ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇେଲ ଓ ପରେମ ର େସମାନ ୁ େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କେଲ। 17 ତହଁୁ ଅବୀୟ ଓ ତା ର େଲାକମାେନ ମହାସଂହାରେର
େସମାନ ୁ ବଧ କେଲ; ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପା ଲକ୍ଷ ବଛା େଲାକ
ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ। 18 ଏହିରୂ େପ େସହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାେନ ଅବନତ େହେଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ସ ାନମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣାମାନ ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖିବାରୁ
ଜୟଯୁ େହେଲ। 19 ଏଉ ାେର ଅବୀୟ ଯାରବୀୟାମ ର ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତା ର େକେତକ ନଗର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େବେଥଲ୍ 
ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ଯିଶାନା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ପୁଣି
ଇେଫ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସକଳ ହ ଗତ କରି େନେଲ।
20 ପୁଣି ଅବୀୟ ର ଜୀବନ କାଳ ଯାଏ ଯାରବୀୟାମ ଆଉ ବଳ
ପାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଆଘାତ କରେ ,
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େସ ମେଲ। 21 ମାତ୍ର ଅବୀୟ େବଳକୁ େବଳ ବଳବାନ େହାଇ
ଉଠିେଲ, ପୁଣି ଚଉଦ ଭାଯର୍ ୍ୟା ବିବାହ କରି ବାଇଶ ପୁତ୍ର ଓ େଷାହଳ
କନ୍ୟା ଜାତ କେଲ। 22ଏହି ଅବୀୟ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ସମ
କି୍ର ୟା ଓ ତା ରଉି ଇେ ା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର ଟୀକାଗ୍ର େର ଲିଖିତ
ଅଛି।

14
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆସା

1 ଏଥିଉ ାେର ଅବୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ଦାଉଦ-
ନଗରେର ତା ୁ କବର େଦେଲ, ଆଉ ତା ର ପୁତ୍ର ଆସା ତା
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। ଏହା ଅଧିକାର ସମୟେର େଦଶ ଦଶ
ବଷର୍ ସୁି ର ରହିଲା। 2 ପୁଣି ଆସା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର
ଦୃି େର ଉ ମ ଓ ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ; 3 କାରଣ େସ ଅନ୍ୟ
(େଦବଗଣର) ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ଉ ଳୀସକଳ ଦୂର କେଲ ଓ

ସକଳ ଭାି ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂ ସକଳ େଛଦନ
କେଲ; 4ଆଉ େସ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ପିତୃ ଗଣର
ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ, ପୁଣି ବ୍ୟବ ା ଓ
ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବାକୁ ଆେଦଶ େଦେଲ। 5 ଆହୁ ରି, େସ
ଯିହୁ ଦାରସମ ନଗରରୁ ଉ ଳୀଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ-ପ୍ର ତିମାସବୁ ଦୂରକେଲ
ଓ ତା ସ ୁଖେର ରାଜ୍ୟ ସୁି ର େହଲା। 6 ପୁଣି, େସ ଯିହୁ ଦା
େଦଶେର େକେତକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କେଲ; କାରଣ
େସହି େକେତକ ବଷର୍ େଦଶ ସୁି ର ଥିଲା ଓ ତା ୁ ଯୁ କରିବାକୁ
େନାହିଲା; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଥିେଲ। 7ଏେହତୁ
େସ ଯିହୁ ଦାକୁ କହିେଲ, “ଆସ,ଆେ ମାେନ ଏହିସବୁ ନଗର ନିମର୍ ାଣ
କରି ତହିଁର ଚତୁ ଗେର ପ୍ର ାଚୀର ଓ ଦୁଗର୍ , ାର ଓ ଅଗର୍ ଳ
ପ୍ର ୁତ କରୁ ; େଦଶ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ସ ୁଖେର ଅଛି,
େଯେହତୁ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ୁ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିଅଛୁ; ଆେ ମାେନ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିଅଛୁ
ଓ େସ ଆ ମାନ ୁ ଚତୁ ଗେର ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଅଛି ।” ତହଁୁ
େସମାେନ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରି କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହେଲ। 8ଏହି ଆସା ର
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ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଲକ୍ଷଢାଲ ଓ ବ ର୍ ାଧାରୀ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର ଢାଲ ଓ ଧନୁ ର୍ ାରୀ, ଏକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଥିେଲ;
ଏସମେ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ।

9 ଏଉ ାେର କୂଶେଦଶୀୟ େସରହ ଦଶ ଲକ୍ଷ େସୖନ୍ୟ ଓ
ତିନି ଶହ ରଥ େନଇ େସମାନ ବିରୁ େର ବାହାର େହାଇ
ଆସି ଲା; େସ ମାେରଶା ପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ଲା। 10 େସେତେବେଳ ଆସା
ତାହାକୁ େଭଟିବାକୁ ଯାଆେ , େସମାେନ ମାେରଶା ନିକଟ ସଫାଥା
ଉପତ୍ୟକାେର ଯୁ ସଜାଇେଲ। 11ଏଥିେରଆସା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର େଭା,
ବଳବାନ ଓ ବଳହୀନ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତୁ
ଭି ଆଉେକହିନାହାି ; େହସଦାପ୍ର େଭା,ଆ ମାନ ପରେମ ର,
ଆ ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କର; କାରଣ ଆେ ମାେନ ତୁ ଉପେର
ନିଭର୍ ର କରୁ ଅଛୁ ଓ ତୁ ନାମେର ଏହି ଜନତା ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଆସି ଅଛୁ। େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର
ଅଟ; ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଜୟଯୁ ନ େହଉ।” 12 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆସା ସ ୁଖେର ଓ ଯିହୁ ଦା ସ ୁଖେର କୂଶୀୟମାନ ୁ
ଆଘାତ କେଲ; ତହଁୁ କୂଶୀୟମାେନ ପଳାୟନ କେଲ। 13ଏଉ ାେର
ଆସା ଓ ତା ସ ୀ େଲାକମାେନ ଗରାର ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ତହିଁେର କୂଶୀୟମାନ ର ଏେତ େଲାକ
ମାରା ପଡ଼ିେଲ େଯ, େସମାେନ ଆଉ ସବଳ େହାଇ ଉଠି ପାରିେଲ
ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଓ ତାହା
େସୖନ୍ୟ ସ ୁଖେର ବିନ େହେଲ; ଏଣୁ ଯିହୁ ଦା-େଲାକମାେନ ଅପାର
ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ବହିେନେଲ। 14ଆଉ, େସମାେନ ଗରାରର ଚତୁ ଗ
ନଗରସବୁ ଆଘାତ କେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟ େସହି ସବୁ
ନଗର ଉପେର ଉପି ତ େହଲା; ପୁଣି େସମାେନ ସମ ନଗର ଲୁଟ
କେଲ; କାରଣ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ଥିଲା। 15ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ପଶୁପଲରତ ୁସବୁ ଆଘାତ କେଲ,ଆଉ ବି ର େମଷଓ
ଓଟ େନଇ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

15
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ଆସା ଧାମ କ ସଂ ାର
1 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ଆ ା ଓେଦଦ୍ ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ

ଉପେର ଅଧି ାନ କେଲ; 2 ତହଁୁ େସ ଆସା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ୁ କହିଲା, “େହ ଆସା ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଓ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍, ତୁ େ ମାେନ େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସେ ଥିବାଯାଏ େସ ତୁ ମାନ ସେ ଅଛି ; ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
ତାହା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ
ପାଇବ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, େତେବ
େସ ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ। 3 ଇସ୍ର ାଏଲ ବହୁ କାଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ସତ୍ୟ ପରେମ ର-ବିହୀନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାୟୀ-ଯାଜକବିହୀନ
ଓ ବ୍ୟବ ାବିହୀନ େହାଇଥିେଲ। 4 ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣାମାନ
ଦୁ ର୍ ଶା ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ପ୍ର ତି େଫରି
ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରେ , ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇେଲ।
5 େସହି ସମୟେର ବାହାେର ଯିବା ଓ ଭିତେରଆସି ବା େଲାକର କିଛି
ଶାି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର େଦଶର ନିବାସୀ ସମେ ମହାତ୍ର ାସଯୁ ଥିେଲ।
6 ପୁଣି େସମାେନ େଗା ୀ ବିରୁ େର େଗା ୀ ଓ ନଗର ବିରୁ େର
ନଗର ଭି େହାଇଥିେଲ; କାରଣ ପରେମ ର ସବର୍ ପ୍ର କାର ସ ଟ
ାରା େସମାନ ୁ ତ୍ର ାସଯୁ କରିଥିେଲ। 7 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ

ବଳବାନହୁ ଅଓଆପଣାମାନ ହ ଶିଥିଳ େହବାକୁ ନ ଦିଅ;କାରଣ
ତୁ ମାନ କମର୍ ପୁର ୃତ େହବ।”

8 ଏଥିେର ଆସା ଏହିସବୁ କଥା ଓ ଓେଦଦ୍ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର
ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ , ସାହସ ପାଇେଲ, ପୁଣି ଯିହୁ ଦା ଓ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସମୁଦାୟ େଦଶରୁ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ
େଦଶେର ହ ଗତ କରିଥିବା ନଗରସବୁରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁସବୁ
ଦୂର କେଲ; ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାର ା ସ ୁଖ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯଜ୍ଞେବଦି ପୁନବର୍ ାର ସଜାଡ଼ିେଲ। 9 ଏଉ ାେର େସ ସମୁଦାୟ
ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଲାକ ୁ , ପୁଣି ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ଓ
ଶିମୀେୟାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ସହିତ ପ୍ର ବାସକାରୀ େଲାକମାନ ୁ
ଏକତ୍ର କେଲ; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ର ପରେମ ର ତା ର ସହବ ର୍ ୀ ଅଛି େବାଲି େଦଖି ତା
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ସପକ୍ଷ େହାଇଥିେଲ। 10 ଏେହତୁ ଆସା ରାଜ ର ପ ର ବଷର୍ ର
ତୃ ତୀୟ ମାସେର େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ।
11ଆଉ, େସହି ଦିନ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଆନୀତ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ
ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଶହ େଗାରୁ ଓ ସାତ ହଜାର େମଷ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ 12 ପୁଣି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ସବର୍ ା ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ
ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ, 13ଆଉ ସାନ କି
ବଡ଼, ପୁରୁ ଷ କି ୀ, େଯେକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ୁ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ ନ କରିବ, ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ େବାଲି ନିୟମ
କେଲ। 14 ଆହୁ ରି େସମାେନ ଉ ରେର ଜୟ ନି କରି ତୂ ରୀ ଓ
ଶୃ ବଜାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ। 15 ତହିଁେର
ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା େସହି ଶପଥେର ଆନ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ
ଆପଣା ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ ସହିତ ଶପଥ କରିଥିେଲ ଓ
ଆପଣା ଆପଣାର ସ ୂ ର୍ ଇ ାେର ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ, ଏଣୁ
େସମାେନ ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ
ଚତୁ ଗେର ବିଶ୍ର ାମ େଦେଲ।

16 ମଧ୍ୟ ଆସା ରାଜା ର ମାତାମହୀ ମାଖା ଆେଶରା େଦବୀ
ରୂ େପ ଏକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିଥିବାରୁ େସ ତାହାକୁ
ରାଣୀପଦରୁ ଚୁ ୍ୟତ କେଲ ଓ ଆସା ତାହାର େସହି ପ୍ର ତିମା େଛଦନ
କରି ଚୂ ର୍ କେଲ ଓ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା େପାଡ଼ି
ପକାଇେଲ। 17 ମାତ୍ର ଉ ଳୀସକଳ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ
େନାହିଲା; ତଥାପି ଆସା ର ଯାବ ୀବନ ତା ର ଅ ଃକରଣ ସି
ଥିଲା। 18ଆଉ େସ ଆପଣା ପିତା ର ପ୍ର ତିି ତ ବ ୁସବୁ ଓ ନିଜର
ପ୍ର ତିି ତ ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ପରେମ ର ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ।
19 ପୁଣି,ଆସା ରାଜ ରପ ତିରିଶବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଉ ଯୁ େହଲା
ନାହିଁ।

16
ଇସ୍ର ାଏଲ ସହ ବିବାଦ
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1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆସା ନିକଟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବା ଆସି ବାକୁ
ନ େଦବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା, ଆସା ରାଜ ର ଛତିଶ
ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦା ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କରି ରାମା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ।
2 ତହିଁେର ଆସା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହର ଭ ାରରୁ
ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଆଣି ଦେ ଶକ ନିବାସୀ ଅରାମୀୟ ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିେଲ, 3 “େମାʼ ପିତା ଓ ତୁ ପିତା
ମଧ୍ୟେର େଯପରି ନିୟମ ଥିଲା, େସହିପରି ତୁ େମାʼ ମଧ୍ୟେର
ଅଛି; େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା ପଠାଇଅଛି; ଯାଅ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା ସେ ତୁ ର େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା
ଭାି ଦିଅ, ତହିଁେର େସ େମାʼ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କରିବ।” 4ଏଥିେର
ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଆସା ରାଜା ର କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ଆପଣା
େସନାପତିମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ନଗର ବିରୁ େର ପଠାଇଲା; ତହଁୁ
େସମାେନ ଇେୟାନ୍ ଓ ଦାନ୍ ଓ ଆେବଲ୍ -ମୟିମ୍ ଓ ନ ାଲିେର
ସମ ଭ ାର ନଗର ପରା କେଲ। 5ତହିଁେର ବାଶା ଏହି କଥା
ଶୁଣି ରାମା ନଗର ଦୃଢ଼କରଣରୁ କ୍ଷା େହାଇ ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟ ଗିତ
ରଖିଲା। 6 େତେବ ଆସା ରାଜା ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦାର େଲାକ ୁ େନେଲ;
ପୁଣି ବାଶା େଯଉଁ ପ୍ର ର ଓ କା େର ରାମା ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିଥିଲା,
ତାହାସବୁ େସମାେନ ବହି େନଇଗେଲ;ଆଉ ତ ୍ଵାରା େସ େଗବା ଓ
ମି ା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ।

7 େସସମୟେର ହନାନି ଦଶର୍ କ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆସା ନିକଟକୁ
ଆସି କହିଲା, “ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ଉପେର
ନିଭର୍ ର ନ କରି ଅରାମୀୟ ରାଜା ଉପେର ନିଭର୍ ର କଲ, ଏେହତୁ
ଅରାମୀୟ ରାଜ୍ୟର େସୖନ୍ୟ ତୁ ହ ରୁ ବି ଗେଲ। 8 କୂଶୀୟ ଓ
ଲୂବୀୟମାେନ ଅପାର ଅପାର ରଥ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ ସହିତ କି ଏକ
ମହାେସୖନ୍ୟ ନ ଥିେଲ? ତଥାପି ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର
କରିବାରୁ େସ ତୁ ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ। 9 କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଯଉଁମାନ ର ଅ ଃକରଣ ସି ଥାଏ, େସମାନ
ସପକ୍ଷେର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ର ଚକୁ୍ଷ
ପୃଥିବୀର ସବର୍ ତ୍ର ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼ଇ। ଏ ବିଷୟେର ତୁ େ
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ଅଜ୍ଞାନର କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛ; ଏଣୁ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଯୁ
ଘଟିବ।” 10 େସେତେବେଳ ଆସା େସହି ଦଶର୍ କ ପ୍ର ତି କ େହାଇ
ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖିେଲ; କାରଣ ଏହି କଥା ସକାଶୁ େସ ତାହା
ଉପେର େକାପାନି୍ଵ ତ େହାଇଥିେଲ। ଆଉ, େସହି ସମୟେର ଆସା
େକେତକ େଲାକ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କେଲ।

ଆସା ରାଜ ର ସମାି
11 େଦଖ, ଏହି ଆସା ର ଆଦ୍ୟ କି୍ର ୟାର ବୃ ା ଯିହୁ ଦାର ଓ

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖାଅଛି। 12ଆସା
ଆପଣା ରାଜ ର ଅଣଚାଳିଶ ବଷର୍ େର ପାଦେରାଗଗ୍ର େହେଲ;
ତା ର େରାଗ ଅତିଶୟ େହାଇଥିଲା; ତଥାପି େରାଗ ସମୟେର
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େବୖଦ୍ୟମାନ ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ। 13 ଆଉ ଆସା ଆପଣା ରାଜ ର ଏକଚାଳିଶ
ବଷର୍ େର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ସହିତ କବରପ୍ର ା
େହେଲ। 14 ଆଉ େସ ଦାଉଦ-ନଗରେର ଆପଣା ପାଇଁ େଯଉଁ
କବର େଖାଳିଥିେଲ, ତା ର େସହି କବରେର େଲାକମାେନ ତା ୁ
କବର େଦେଲ ଓ ଗ ବଣିକର ପ୍ର କି୍ର ୟାେର ପ୍ର ୁତ ନାନା ପ୍ର କାର
ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପୂ ର୍ ଶଯ୍ୟାେର ତା ୁ ଶୁଆଇେଲ ଓ ତା ନିମେ
େସମାେନ ଅତି ବଡ଼ ଦାହ କେଲ।

17
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ 

1 ଏଥିଉ ାେର ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତା ର ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କେଲ।
2 ପୁଣି େସ ଯିହୁ ଦାର ସକଳ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରେର େସୖନ୍ୟ
ରଖିେଲ,ଆଉ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଓ ତା ର ପିତା ଆସା ର ହ ଗତ
ଇଫ୍ର ୟିମର ସକଳ ନଗରେର ପ୍ର ହରୀ-ଦଳ ାପନ କେଲ। 3ଆଉ,
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ପ୍ର ଥମ ଆଚରଣରୂ ପ
ପଥେର ଗମନ କରି ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଅେନ୍ଵ ଷଣ ନ କରିବାରୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ସହବ ର୍ ୀ େହେଲ; 4 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େପୖତୃ କ



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 17:5 xxxix ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 17:13

ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ ଓ ତାହା ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ
କେଲ, ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର କମର୍ ାନୁଯାୟୀ କେଲ ନାହିଁ। 5 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ହ େର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କେଲ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନିକଟକୁ ଦଶର୍ ନୀ ଆଣିେଲ;ତହିଁେର େସଅତିଶୟ
ଧନ ଓ ସ ମ ପାଇେଲ। 6 ପୁଣି, ତା ର ଅ ଃକରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପଥେର ଉ ତ େହଲା; ଆହୁ ରି େସ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟରୁ ଉ ଳୀ ଓ
ଆେଶରା ମୂ ସବୁ ଦୂର କେଲ।

7 ମଧ୍ୟ େସ ଆପଣା ରାଜ ର ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାର
ନଗରସବୁେର ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଅଧିପତିମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ବିନ୍ ହୟିଲ, ଓବଦୀୟ, ଜିଖରୀୟ, ନଥେନଲ ଓ ମୀଖାୟକୁ
ପଠାଇେଲ; 8 ଆଉ େସମାନ ସେ େଲବୀୟମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଶମୟୀୟ, ନଥନୀୟ, ସବଦୀୟ, ଅସାେହଲ, ଶମୀରାେମାତ୍ ,
ଯିେହାନାଥନ୍ , ଅେଦାନୀୟ, େଟାବୀୟ ଓ େଟାବେଦାନୀୟ, ଏହି
େଲବୀୟମାନ ୁ ଓ େସମାନ ସେ ଇଲୀଶାମା ଓ ଯିେହାରାମ୍ 
ଯାଜକକୁ ପଠାଇେଲ। 9ତହିଁେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା-
ପୁ କ ସ େର େନଇ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ; ଆଉ,
େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ସକଳ ନଗରେର ଭ୍ର ମଣ କରି େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 10 ତହଁୁ ଯିହୁ ଦାର ଚତୁ ଗ େଦଶର
ସକଳ ରାଜ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଡ଼ୁ ଭୟ ଉପି ତ େହଲା, ଏଣୁ
େସମାେନ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କେଲ ନାହିଁ।
11 ପୁଣି, େକେତକ ପେଲ ୀୟ େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନିକଟକୁ
ଦଶର୍ ନୀ ଓ କର ନିମେ ରୂ ପା ଆଣିେଲ;ଆରବୀୟମାେନ ମଧ୍ୟ ତା
ନିକଟକୁ ପଲ ପଲ କରି ସାତ ହଜାର ସାତ ଶହ େମଷ ଓ ସାତ
ହଜାର ସାତ ଶହ ଛାଗ ଆଣିେଲ।

12 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ େବଳକୁ େବଳ ଅତି ମହାନ େହାଇ
ଉଠିେଲ ଓ େସ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଦୁଗର୍ ଓ ଭ ାର-ନଗରମାନ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 13ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର ସବୁ ନଗରେର ତା ର ଅେନକ
କମର୍ ଥିଲା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଯା ା, ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ
ଥିେଲ।
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14ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର େସମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ଏହି;
ଯିହୁ ଦାର ସହସ୍ର ପତିମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅଦ୍ନ ହ େସନାପତି ଥିଲା ଓତାହା ସ େର ତିନିଲକ୍ଷମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ

େଲାକ ଥିେଲ।
15 ତାହା ଉ ାେର ଯିେହାହାନନ୍ େସନାପତି ଥିଲା, ତାହା ସ େର

ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ।
16 ପୁଣି, ତାହା ଉ ାେର ସି ଖି୍ର ର ପୁତ୍ର ଅମସୀୟ, େସ େ ାେର

ଆପଣାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ସମପର୍ ଣ କରିଥିଲା;
ତାହା ସ େର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଥିେଲ;

17 ପୁଣି, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ
ଇଲୀୟାଦା, େସ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଥିଲା ଓ ତାହା ସ େର

ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଧନୁ ର୍ ାରୀ ଓ ଢାଲଧାରୀ େଲାକ ଥିେଲ;
18ଆଉ ତାହା ଉ ାେର ଯିେହାଷାବଦ୍ ଓ ତାହା ସ େର ଯୁ ାେଥର୍

ପ୍ର ୁତ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଶୀ ହଜାର େଲାକ ଥିେଲ। 19 ରାଜା
ଯିହୁ ଦାର ସବର୍ ତ୍ର ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରମାନେର
େଯଉଁମାନ ୁ ରଖିଥିେଲ, େସମାନ ଛଡ଼ା ଏମାେନ
ରାଜା ର େସବା କେଲ।

18
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ଆହାବ େମୖତ୍ର ୀ

1ଏହିରୂ େପ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଓ ସ ା େହେଲ;
ପୁଣି େସ ଆହାବ ସେ କୁଟୁ ି ତା କେଲ। 2 ଆଉ, େକେତକ
ବଷର୍ ଉ ାେର େସ ଶମରୀୟା େଦଶେର ଆହାବ ୁ ଦଶର୍ ନ କରିବାକୁ
ଗେଲ। ତହିଁେର ଆହାବ ତା ନିମେ ଓ ତା ର ସ ୀ
େଲାକମାନ ନିମେ ଅେନକ େମଷ ଓ ବଳଦ ମାରିେଲ ଓ
ଆପଣା ସେ ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତା ୁ ମଣାଇେଲ।
3 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ କି େମାʼ ସେ ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବ”
ତହିଁେର େସଉ ରକେଲ, “ମୁଁ ତୁ ପରି ଓ େମାର େଲାକତୁ ର
େଲାକ ପରି; ଆେ ମାେନ ଯୁ େର ତୁ ର ସ ୀ େହବୁ।”
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4 ଆହୁ ରି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପଚାର।” 5 େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ର ଚାରି ଶହ େଲାକ ୁ ଏକତି୍ର ତ କରି
େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ; “ଆେ ମାେନ କʼଣ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା, କିଅବା ମୁଁ କ୍ଷା େହବି?” ତହିଁେର
େସମାେନ କହିେଲ, “ଯାଉ ୁ, କାରଣ ପରେମ ର ତାହା ରାଜା
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।” 6 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହିେଲ,
“ଏମାନ ଛଡ଼ା ଆେ ମାେନ ଯାହାକୁ ପଚାରି ପାରୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏପରି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େକହି କି ଏଠାେର ନାହିଁ?” 7 ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ, “ଆଉ ଜେଣ ଅଛି,
ତାହା ାରା ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି ପାରୁ ; ମାତ୍ର ମୁଁ
ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର; କାରଣ େସ େମାʼ ବିଷୟେର େକେବ ମ ଳର
ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ସବୁେବେଳ ଅମ ଳରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେର;
େସ ଇମ୍ଲ ର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ,” ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହିେଲ,
“ରାଜା ଏପରି ନ କହ ୁ।” 8 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଡାକି କହିେଲ, “ଇମ୍ଲ ର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟକୁ ଶୀଘ୍ର
ଆଣ।” 9 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ଆପଣା ରାଜବ ପି ି ଆପଣା ଆପଣା
ସି ଂହାସନେର ବସି ଥିେଲ, େସମାେନ ଶମରୀୟାର ାର-ପ୍ର େବଶ
ାନ ନିକଟ େମଲାେର ବସି ଥିେଲ; ଆଉ ସମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
େସମାନ ସ ୁଖେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ, 10ଆଉ
କନାନାର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ େଲୗହମୟ ଶୃ ମାନ ନିମର୍ ାଣକରିକହିଲା,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଏତ ୍ଵାରା ଆପଣ ଅରାମୀୟମାନ ୁ
ସଂହାର କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଭୁ ସି ପକାଇେବ।” 11 ତହିଁେର ସବୁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତଦପ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କହିେଲ,
“ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଉ ୁ ଓ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହଉ ;ୁ କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ମହାରାଜା ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।”

12 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦୂତ ମୀଖାୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େସ
ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ର ବାକ୍ୟ ଏକ
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ମୁଖେର ରାଜା ର ମ ଳ ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛି; ଏେହତୁ ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ତୁ ବାକ୍ୟ େସମାନ ବାକ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ ଓ ତୁ େ
ମ ଳର କଥା କୁହ।” 13ତହଁୁ ମୀଖାୟ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଯାହା େମାʼ ପରେମ ର କହିେବ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ
କହିବି।” 14 ଏଉ ାେର ମୀଖାୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସେ , ରାଜା
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେ ମାେନ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା, କିଅବା ମୁଁ କ୍ଷା େହବି?” ତହଁୁ େସ
କହିଲା, “ଯାଉ ୁ ଓ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହଉ ;ୁ େସମାେନ ଆପଣମାନ
ହ େର ସମପ ତ େହେବ।” 15 ଏଥିେର ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ସତ୍ୟ ବିନା ଆଉ କିଛି େମାେତ
ନ କୁହ େବାଲି ମୁଁ େକେତ ଥର ତୁ କୁ ଶପଥ କରାଇବି।”
16 ତହିଁେର େସ କହିଲା, “ମୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅରକ୍ଷକ
େମଷପଲ ତୁ ଲ୍ୟ ପବର୍ ତମାନେର ଛି ଭି େଦଖିଲି; ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହିେଲ, ଏମାନ ର ାମୀ ନାହିଁ; ଏମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ କୁଶଳେର
ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରି ଯାଉ ୁ।” 17 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ, “ଏ େମାʼ ବିଷୟେର ଅମ ଳ
ବିନା ମ ଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବ ନାହିଁ େବାଲି କି
ମୁଁ ତୁ କୁ କହି ନାହିଁ?” 18 ପୁଣି ମୀଖାୟ କହିଲା, “ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତାହା ସି ଂହାସନେର
ଉପବି ଓ ତାହା ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ହ େର ଗର୍ ୀୟ ସମୁଦାୟ
େସୖନ୍ୟକୁ ଉଭା େହବାର େଦଖିଲି। 19ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
‘ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ େଯପରି ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ
ପତିତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ?’ ତହିଁେର
ଜେଣ ଏପ୍ର କାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ େସପ୍ର କାର କହିେଲ। 20 ତହିଁ
ଉ ାେର ଏକ ଆ ା ବାହାରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ
କହିଲା, ‘ମୁଁ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବି।’ ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,
‘କାହିଁେର?’ 21 େସ କହିଲା, ‘ମୁଁ ଯାଇ ତାହାର ସମ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମୁଖେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆ ା େହବି’ େତେବ େସ
କହିେଲ, ‘ତୁ େ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ, ମଧ୍ୟ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ;
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ଯାଅ, େସପରି କର।’ 22 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଏସମ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମୁଖେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆ ା େଦଇଅଛି ; ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ବିଷୟେର ଅମ ଳର କଥା କହିଅଛି ।”

23 େସେତେବେଳ କନାନାର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି
ମୀଖାୟର ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା
େତାେତ କହିବା ପାଇଁ େମାʼ ଠାରୁ େକଉଁ ବାେଟ ଗେଲ?”
24ତହିଁେରମୀଖାୟକହିଲା, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ତୁ େ ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଭିତର େକାଠରିକୁ ଯିବ, େସହି ଦିନ
ତାହା ଜାଣିବ।” 25 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା କହିେଲ, “ମୀଖାୟକୁ
ଧରି ପୁନବର୍ ାର ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆେମାନ୍ ଓ ରାଜପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ 
ନିକଟକୁ େନଇଯାଅ; 26 ପୁଣି କୁହ, ‘ରାଜା ଏହି କଥା କହି , ଏହାକୁ
କାରାଗାରେର ରଖ ଓ ମୁଁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ
ଦୁଃଖରୂ ପ ଅ ଓ ଦୁଃଖରୂ ପ ଜଳ ଖୁଆଅ।’ ” 27ତହିଁେର ମୀଖାୟ
କହିଲା, “େଯେବ ତୁ େ େକୗଣସି ରୂ େପ କୁଶଳେର େଫରି ଆସ,
େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ାରା କହି ନାହାି ।” ଆହୁ ରି େସ କହିଲା,
“େହ େଲାକମାେନ, ତୁ େ ସମେ ଶୁଣ।”

ଆହାବ ପରାଜୟ ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ
28 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁ ଦାର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 

ରାଜା ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 29 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଯୁ କୁ ଯିବି; ମାତ୍ର
ତୁ େ ଆପଣା ରାଜବ ପି ।” ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଛଦ୍ମ େବଶ
ଧରିେଲ ଓ େସମାେନ ଯୁ କୁ ଗେଲ। 30 ମାତ୍ର ଅରାମର ରାଜା
ଆପଣାର ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
େକବଳ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଛଡ଼ା ସାନ କି ବଡ଼ କାହା ସେ
ଯୁ ନ କର।” 31 ଏଣୁ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ େଦଖି
କହିେଲ, “ଏ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା।” େତଣୁ େସମାେନ ତା ସେ
ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ େଫରିେଲ;ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଡାକ
ପକାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ; ଆଉ ପରେମ ର
େସମାନ ୁ ତା ନିକଟରୁ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇେଲ। 32 ତହଁୁ
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େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ନୁହି େବାଲି ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଦଖି
ତା ୁ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ କ୍ଷା େହେଲ। 33 ଏପରି ସମୟେର ଜେଣ
ସ ାନ ବିନା ଧନୁଗର୍ୁ ଣ ଟାଣି ସା ୁ ଆର େଯାଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ରାଜା ୁ ଆଘାତ କଲା; େତଣୁ େସ ଆପଣା ସାରଥିକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଆପଣା ହାତ େଫରାଇ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ େନଇଯାଅ;
କାରଣ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଆଘାତ ପାଇଲି।” 34 େସହି ଦିନ ଯୁ ପ୍ର ବଳ
େହଲା; ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ରଥେର ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅରାମୀୟମାନ ସ ୁଖେର ଆପଣାକୁ ଠିଆ କରି ରଖିେଲ; ପୁଣି,
ପ୍ର ାୟ ସୂଯର୍ ୍ୟା ସମୟେର େସ ମେଲ।

19
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ସଂ ାର

1 ଏଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆପଣା ଗୃହକୁ କୁଶଳେର େଫରିଗେଲ। 2 ପୁଣି ହନାନିର ପୁତ୍ର
େଯହୂ ଦଶର୍ କ ତା ୁ େଭଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ରାଜା ୁ କହିଲା, “ଦୁ ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଘୃଣା କରି , େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିବା କି ତୁ ର
କ ର୍ ବ୍ୟ? ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ େହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ତୁ ଉପେର େକାପ
ଉପି ତ। 3 ତଥାପି ତୁ େ େଯ େଦଶରୁ ଆେଶରା ମୂ ଦୂର
କରିେଦଇଅଛ ଓ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ମନ ନିେବଶ କରିଅଛ, ଏଥିେର ତୁ ଠାେର େକୗଣସି େକୗଣସି
ସଦ୍ ଭାବ ପ୍ର କାଶ ପାଇଅଛି।”

4 ପୁଣି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କେଲ; ଆଉ
େସ ପୁନବର୍ ାର େବର୍ େଶବାଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ େଦଶ
ପଯର୍ ୍ୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ପ୍ର ତି େସମାନ ୁ େଫରାଇ
ଆଣିେଲ। 5ଆଉ, େସ େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ନଗରସମୂହେର ନଗରକୁ ନଗର ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ନିଯୁ କେଲ।
6 ଓ େସହି ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାହା କର,
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ତାହା ବିେବଚନା କର; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ ବିଚାର କରୁ ଅଛ; ପୁଣି ବିଚାରେର େସ
ତୁ ର ସହାୟ ଅଟି । 7 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟ ତୁ ମାନ
ଉପେର ଅଧିି ତ େହଉ; ସାବଧାନ େହାଇ ତାହା କର; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଠାେର ଅଧମର୍ କି ମୁଖାେପକ୍ଷା
କି ଲା ଗ୍ର ହଣ କରିବାର ନାହିଁ।”

8 ଆହୁ ରି, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପକ୍ଷେର
ବିଚାର ଓ ବିବାଦ ଭ ନ କରିବା ନିମେ , େଲବୀୟମାନ ଓ
ଯାଜକମାନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େଲାକ ନିଯୁ କେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।
9 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟେର ବି ରୂ େପ ଓ ସି ଅ ଃକରଣେର ଏହିପରି
କର। 10 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ନଗରବାସୀ ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ାରା ର ପାତ ଓ ର ପାତ ମଧ୍ୟେର, ବ୍ୟବ ା ଓ ଆଜ୍ଞା, ବିଧି ଓ

ଶାସନ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ବିବାଦ େକୗଣସି ସମୟେର ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ େଯପରି େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି
େଦାଷୀ େନାହିେବ, ଆଉ ତୁ ମାନ ଓ ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ଉପେର େକାପ ନ ବ ବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ
େଚତନା େଦବ; ଏହା କେଲ,ତୁ େ ମାେନ େଦାଷୀ େନାହିବ। 11ଆଉ
େଦଖ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ବିଷୟେରପ୍ର ଧାନଯାଜକଅମରୀୟ, ପୁଣି
ରାଜା ର ସମ ବିଷୟେର ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦା-ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ
ସବଦୀୟତୁ ମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଅଛି ;ମଧ୍ୟ େଲବୀୟମାେନ
ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଶାସନକ ର୍ ା େହେବ। ସାହସି କ େହାଇ କମର୍
କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୁଜନର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ।”

20
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 ଏଥିଉ ାେର େମାୟାବ-ସ ାନଗଣ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ଓ
େସମାନ ସେ ଅେ ାନୀୟ େକେତକ େଲାକ ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି େଲ। 2 ଏଥିେର େକେତକ େଲାକ
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ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ ସ ାଦ େଦଇ କହିେଲ, “ସମୁଦ୍ର େସପାରି ଅରାମ
େଦଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା ଆପଣ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆସୁଅଛି ;
ଆଉ େଦଖ ,ୁ େସମାେନ ହତ୍ -ସେସାନ୍ -ତାମରେର ଅଛି ,
(ଏହାକୁ ଐନଗଦୀ କହି )।” 3 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଭୀତ
େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ର ବୃ େହେଲ; ପୁଣି
ଯିହୁ ଦାର ସବର୍ ତ୍ର ଉପବାସ େଘାଷଣା କରାଇେଲ। 4ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନ ୁ
ଏକତ୍ର କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାକୁ ଯିହୁ ଦାର
ସମୁଦାୟ ନଗରରୁ େଲାକମାେନ ଆସି େଲ।

5 ଆଉ, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନୂତନ ପ୍ର ା ଣ ସ ୁଖ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ଯିହୁ ଦାର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହେଲ; 6 ଆଉ େସ କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର, ତୁ େ କʼଣ ଗର୍ ପରେମ ର
ନୁହଁ? ତୁ େ କʼଣ େଗା ୀମାନ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର କ ର୍ ା
ନୁହଁ? ପୁଣି, ତୁ ହ େର ଶି ଓ ପରାକ୍ର ମ ଅଛି, ଏଣୁ ତୁ ର
ପ୍ର ତିବାଧା କରିବାକୁ େକହି ସମଥର୍ ନୁେହଁ। 7 େହ ଆ ମାନ
ପରେମ ର, ତୁ େ କʼଣ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର ଏହି
େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ଅନ କାଳ ନିମେ ଆପଣା ମିତ୍ର
ଅବ୍ର ହାମ-ବଂଶକୁ ତାହା େଦଇ ନାହଁ? 8ଆଉ, େସମାେନ ତହିଁେର
ବାସ କରି ତନ୍ମ ଧ୍ୟେର ତୁ ନାମ ନିମେ ଏକ ଧମର୍ ଧାମ ନିମର୍ ାଣ
କରିଅଛି , 9 ‘େଯେବ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ, ଖ , ଦ ,
କି ମହାମାରୀ, କି ଦୁଭ କ୍ଷ ଉପି ତ େହବ, େତେବ ଆେ ମାେନ
ଏହି ଗୃହ ସ ୁଖେର ଓ ତୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବୁ, କାରଣ
ତୁ ନାମ ଏହି ଗୃହେର ଅଛି, ଆଉ ଆେ ମାେନ ଆପଣା ସ ଟ
କାଳେର ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବୁ, ତହିଁେର ତୁ େ ଶୁଣି
ଉ ାର କରିବ।’ 10 ଏେବ ଅେ ାନର ଓ େମାୟାବର ଓ େସୟୀର-
ପାବର୍ ତୀୟ ସ ାନଗଣକୁ େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
େହାଇ ଆସି ବା େବେଳ ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବା ପାଇଁ
ତୁ େ େସମାନ ୁ େଦଲନାହିଁ,ମାତ୍ର େସମାେନ ଏହି େଲାକମାନ
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ନିକଟରୁ ଅନ୍ୟ ପଥେର ଯାଇ ଏମାନ ୁ ବିନାଶ କେଲ ନାହିଁ।
11 େଦଖ, ଏମାେନ ଆ ମାନ େଭାଗାେଥର୍ ଦ ତୁ ଅଧିକାରରୁ
ତଡ଼ିେଦବା ପାଇଁ ଆସି କିପରି ଆ ମାନ ର ଅପକାର କରୁ ଅଛି ।
12 େହ ଆ ମାନ ପରେମ ର, ତୁ େ କʼଣ ଏମାନ ର ବିଚାର
କରିବନାହିଁ? କାରଣଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେରଆଗତଏହି ବୃହତ
ଦଳ ବିରୁ େର ଆ ମାନ ର େକୗଣସି ପରାକ୍ର ମ ନାହିଁ; ଅଥବା
କଅଣକରିବାକୁ େହବ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ; େକବଳତୁ
ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ଦୃି ଅଛି।”

13 ଏଥିେର ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଆପଣାମାନ ଶିଶୁ, ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ
ସ ାନସ ତି ସହିତସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 14େତେବ
ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ଆସଫ-ବଂଶଜାତ ମ ନୀୟର ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର ,
ଯିୟୀେୟଲ୍ ର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ବନାୟର େପୗତ୍ର , ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର
ଯହସୀେୟଲ ନାମକ ଏକ େଲବୀୟ େଲାକ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଆ ା ଅଧିି ତ େହେଲ। 15 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “େହ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ, ଆଉ େହ ମହାରାଜ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ , ତୁ େ ଶୁଣ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି କଥା
କହି , ‘ଏହି ମହାଜନତା ସକାଶୁ ତୁ େ ମାେନ ଭୟ ନ କର, କି
ନିରାଶ ନ ହୁ ଅ; କାରଣ ଏହି ଯୁ ତୁ ମାନ ର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ପରେମ ର ର। 16 କାଲି ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଯାଅ; େଦଖ, େସମାେନ ସୀସ୍ ଘାଟି େଦଇ ଆସୁଅଛି ; ତୁ େ ମାେନ
ଯିରୁ େୟଲ୍ ପ୍ର ା ର ସ ୁଖ ଉପତ୍ୟକାର ପ୍ର ା ଭାଗେର େସମାନ ୁ
ପାଇବ। 17 ଏ ଯୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ତୁ ମାନ ର ଆବଶ୍ୟକ
େହବ ନାହଁ; େହ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଅ,
ତୁ େ ମାେନ ସୁି ର ହୁ ଅ ଓ ତୁ ମାନ ସହବ ର୍ ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ କିପରି
ଉ ାର କରିେବ, ତାହା େଦଖ;’ ଭୟ କର ନାହିଁ, କି ନିରାଶ ହୁ ଅ
ନାହିଁ; କାଲି େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ ଅଛି ।”

18 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ମ କ ନତ କରି ଭୂ ମି େହେଲ;
ଆଉ ସମ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 19 ପୁଣି କହାତୀୟ-
ସ ାନଗଣର ଓ େକାରହ-ସ ାନଗଣର େଲବୀୟମାେନ ଅତି
ଉ ରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା
ନିମେ ଠିଆ େହେଲ।

20 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ତେକାୟ
ପ୍ର ା ର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଯିବା ସମୟେର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “େହ ଯିହୁ ଦା, େହ
ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସକର,ତହିଁେରତୁ େ ମାେନ ି ରୀକୃତ
େହବ ତାହା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ବି ାସ କର, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ।” 21 ପୁଣି େସ େଲାକମାନ
ସହିତ ପରାମଶର୍ କଲା ଉ ାେର େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀର ଆେଗ ଆେଗ
େସମାନ ଗମନ କାେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବାକୁ
ଓ ଧମର୍ େସୗ ଯର୍ ୍ୟର ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ, ପୁଣି “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦକର, େଯେହତୁ ତାହା ର କରୁ ଣା ସଦାକାଳ ାୟୀ େବାଲି
କହିବାକୁ େଲାକ ନିଯୁ କେଲ।” 22 ଆଉ, େସମାେନ ଗାୟନ ଓ
ପ୍ର ଶଂସା କରିବାକୁ ଆର କରେ , ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆଗତ
ଅେ ାନର ଓ େମାୟାବର ଓ େସୟୀର-ପାବର୍ ତୀୟ ସ ାନଗଣ
ବିରୁ େର ଗୁ େର ଛକି ବସି ବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକ ନିଯୁ
କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ପରା େହେଲ। 23କାରଣ ଅେ ାନର
ଓ େମାୟାବର ସ ାନଗଣ େସୟୀର ପବର୍ ତ ନିବାସୀମାନ ୁ ନିଃେଶଷ
ରୂ େପ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠିେଲ;
ଆଉ େସମାେନ େସୟୀର ନିବାସୀମାନ ୁ ଉି କଲା ଉ ାେର ପ୍ର ତି
ଜଣ ଏକ ଆେରକକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

ଈ ର ଉ ାର
24 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ପ୍ର ା ର ପ୍ର ହରୀ-

ଦୁଗର୍ େର ଉପି ତ େହାଇ େଲାକଗହଳ ପ୍ର ତି ଅନାଇେଲ ଆଉ
େଦଖ, େସମାେନ ମୃତ ଶରୀର େହାଇ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଅଛି , ପୁଣି
େକହି ବି ନାହାି । 25 ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ତା ର
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େଲାକମାେନ େସମାନ ଠାରୁ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ େନବା ପାଇଁ ଆସେ ,
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବି ର ସ ି ଓ ଶବ ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ର
େଦଖିେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ କାଢ଼ି େନେଲ,
ତାହା େସମାନ ର େବାହି େନଇ ପାରିବା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା;
େସହି ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ଏେତ ଅଧିକ ଥିଲା େଯ, ତାହା ବହି େନବା ପାଇଁ
େସମାନ ୁ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲା। 26 ତହଁୁ ଚତୁ ଥର୍ ଦିନ େସମାେନ
ବରାଖା-ଉପତ୍ୟକାେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ; କାରଣ େସଠାେର
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ; ଏେହତୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
େସହି ାନର ନାମ ବରାଖା-ଉପତ୍ୟକା େହାଇଅଛି। 27 ଏଉ ାେର
ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଓ େସମାନ ଅଗ୍ର ଗାମୀ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆନ େର ପୁନବର୍ ାର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯିବା ପାଇଁ
େଫରିେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ଶତଗଣ ଉପେର
େସମାନ ୁ ଆନ ି ତ କରିଥିେଲ। 28 ଆଉ, େସମାେନ େନବଲ
ଓ ବୀଣା ଓ ତୂ ରୀ ବଜାଇ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହକୁ ଗେଲ। 29 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ଶତମାନ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରିଅଛି , ଏହି କଥା ଶୁଣି ନାନା େଦଶୀୟ ସମ
ରାଜ୍ୟ ଉପେର ପରେମ ର ଭୟ ଉପି ତ େହଲା। 30ଏହିରୂ େପ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରରାଜ୍ୟ ସୁି ର େହଲା;କାରଣତା ରପରେମ ର
ତା ୁ ଚତୁ ଗେର ବିଶ୍ର ାମ େଦେଲ।

ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜ ର ସମାି
31 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ; େସ ରାଜ୍ୟ

କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ପ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟ
େହାଇଥିେଲ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ପଚିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ତା ର ମାତା ନାମ ଅସୂବା, େଯ ଶିଲ୍ ହିର କନ୍ୟା ଥିେଲ।
32 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପିତା ଆସା ର ପଥେର ଚାଲିେଲ ଓ
ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ନ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍
କେଲ। 33 ତଥାପି ଉ ଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େନାହିଲା; କିଅବା
େଲାକମାେନ େସେତେବେଳ େହଁ ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଃକରଣ ନିବି କେଲ
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ନାହିଁ। 34 ଏହି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ର ଆଦ୍ୟ
କଥା, େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ରାଜାବଳୀ ପୁ କର ଅ ଗର୍ ତ ହନାନିର ପୁତ୍ର
େଯହୂ ର ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖାଅଛି।

35ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା
ଅହସୀୟ ସେ ମିଶିେଲ; ଅହସୀୟ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଥିେଲ;
36 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତଶର୍ ୀଶକୁ ଯିବାର ଜାହାଜ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ
ତା ସେ ମିଶିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବରେର
ଜାହାଜମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 37 େସେତେବେଳ ମାେରଶା-ନିବାସୀ
େଦାଦବାହୁ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀେୟଜର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ବିରୁ େର ଏହି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କହିଲା, “ତୁ େ ଅହସୀୟ ସେ
ମିଶିଅଛ, ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର କମର୍ ସବୁ ବିନାଶ କରିଅଛି ।”
ତହିଁେରେସହି ସବୁଜାହାଜଭାି ଗଲା ଓତଶର୍ ୀଶକୁଯାଇପାରିଲା
ନାହିଁ।

21
1 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦ-

ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ସେ କବର ପାଇେଲ; ତହଁୁ
ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ 
2 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଔରସଜାତ ଅସରୀୟ, ଯିହୀେୟଲ,

ଜିଖରୀୟ, ଅସରୀୟାହ, ମୀଖାେୟଲ ଓ ଶଫଟୀୟ ତା ର ଭାଇ
ଥିେଲ; ଏସମେ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର ଥିେଲ।
3 ପୁଣି, େସମାନ ର ପିତା େସମାନ ୁ ମହାସ ି , ରୂ ପା ଓ ସୁନା
ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଯିହୁ ଦା େଦଶ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର
ଦାନ କେଲ; ମାତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ େଜ୍ୟ େହବାରୁ ତା ୁ ରାଜ୍ୟ
େଦେଲ। 4 ଏହି ଯିେହାରାମ୍ ଆପଣା ପିତା ର ରାଜ୍ୟେର ଅଧିି ତ
େହାଇ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କରେ , ଆପଣାର ସମ ଭ୍ର ାତା ୁ ,
ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର େକେତକ ଅଧିପତି ୁ ଖ େର ବଧ କେଲ।
5 ଯିେହାରାମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେରବତିଶବଷର୍
ବୟ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 21:6 li ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 21:15

କେଲ। 6 ପୁଣି େସଆହାବ ରବଂଶତୁ ଲ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲରରାଜାମାନ
ପଥେର ଗମନ କେଲ; କାରଣ େସ ଆହାବ ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ
କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 7 ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦାଉଦ ସେ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ, ପୁଣି
ତା ୁ ଓ ତା ର ସ ାନଗଣକୁ ନିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ର ଦୀପ େଦବାକୁ େଯଉଁ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଦାଉଦ-ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିବା
ପାଇଁ ସ ତ େନାହିେଲ।

8 ତା ସମୟେର ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ଅଧୀନତାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ଆପଣାମାନ ଉପେର ଏକ ରାଜା
କେଲ। 9 ତହିଁେର ଯିେହାରାମ୍ ଆପଣା େସନାପତିମାନ ୁ
ଓ ଆପଣା ସେ ସମ ରଥ େନଇ ଯାତ୍ର ା କେଲ; ପୁଣି େସ
ରାତି୍ର କାେଳ ଉଠି ଆପଣାର ଚତୁ ଗ େବି ତ ଇେଦାମୀୟମାନ ୁ
ଓ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ସଂହାର କେଲ। 10 ଏହିରୂ େପ ଇେଦାମ ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ ଯିହୁ ଦାର ଅଧୀନତାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଲା; େସହି ସମୟେର
ମଧ୍ୟ ଲିବ୍ ନା ତାହାର ଅଧୀନତାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଲା; େଯେହତୁ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ।

11 ଆହୁ ରି, େସ ଯିହୁ ଦାର ନାନା ପବର୍ ତେର ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରାଇେଲ ଓ
ଯିହୁ ଦାକୁ ବିପଥେର େନେଲ।

12ଏଉ ାେର ତା ନିକଟକୁ ଏଲୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଠାରୁ ଏକ
ପତ୍ର ଆସି ଲା, ଯଥା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପିତା ଦାଉଦର ପରେମ ର
ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଆପଣା ପିତା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ପଥେର
କିଅବା ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆସାର ପଥେର ଗମନ କରି ନାହଁ; 13ମାତ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ପଥେର ଗମନ କରିଅଛ, ପୁଣି ଆହାବର
ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଯିହୁ ଦାକୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ୁ ବ୍ୟଭିଚାର
କରାଇଅଛ, ମଧ୍ୟ ତୁ ଠାରୁ ଉ ମ ତୁ ପିତୃ ବଂଶର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ
ବଧ କରିଅଛ; 14 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର େଲାକମାନ ୁ
ଓ ତୁ ସ ାନଗଣକୁ ଓ ତୁ ପ ୀମାନ ୁ ଓ ତୁ ସମ ସ ି କୁ
ମହାଘାତେର ସଂହାର କରିେବ। 15 ପୁଣି, ତୁ େ ଅ ପୀଡ଼ାେର
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ମହାପୀଡ଼ିତ େହବ, େଶଷେର େସହି ପୀଡ଼ା ସକାଶୁ ତୁ ଅ ଦିନକୁ
ଦିନ ବାହରି ପଡ଼ିବ।”

16 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାରାମ୍ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର
ପେଲ ୀୟ ଓ କୂଶୀୟମାନ ନିକଟ ଆରବୀୟମାନ ମନକୁ
ଉେ ଜିତ କେଲ। 17 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଆସି ତାହା ଭାି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କେଲ ଓ ରାଜଗୃହେର
ପ୍ର ା ସକଳ ସ ି , ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଓ ପ ୀଗଣକୁ େନଇଗେଲ;
ତହିଁେର ତା ର କନି ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତା ର
େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ଅବଶି ରହିଲା ନାହିଁ।

18 ଏସବୁର ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଅସାଧ୍ୟ ଅ ବ୍ୟାଧିେର
ଆଘାତ କେଲ। 19 ତହିଁେର ସମୟାନୁକ୍ର େମ ଦୁଇ ବଷର୍ େଶଷେର
େସହି ପୀଡ଼ା ସକାଶୁ ତା ର ଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଓ େସ ଉ ଟ
ପୀଡ଼ାେରମେଲ।ତହଁୁ ତା ର େଲାକମାେନତା ର ପିତୃ ଗଣରଦାହ
ଅନୁଯାୟୀ ତା ପାଇଁ ଦାହ କେଲ ନାହିଁ। 20 େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆର କରିବା ସମୟେର ବତିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆଠ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ ଓ େସ ପି୍ର ୟପାତ୍ର ନ େହାଇ
ମେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ତା ୁ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର େଦେଲ,
ମାତ୍ର ରାଜାମାନ କବରେର ନୁେହଁ।

22
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ତା ର କନି ପୁତ୍ର
ଅହସୀୟ ୁ ତା ପଦେର ରାଜା କେଲ; କାରଣ ଆରବୀୟମାନ
ସହିତ େଯଉଁ େଲାକଦଳ ଛାଉଣିକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସମାେନ େଜ୍ୟ
ସମ ୁ ବଧ କରିଥିେଲ। ଏେହତୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ ର
ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ଅହସୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର
କରିବା ସମୟେର ବୟାଳିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ର ମାତା ର ନାମ
ଅଥଲୀୟା, େସ ଅମି୍ର ରର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 3 ଅହସୀୟ ଆହାବ-
ବଂଶର ପଥେର ଗମନ କେଲ; କାରଣ ଦୁ ମର୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ର
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ମାତା ତା ର ମ ଣାଦାୟିନୀ ଥିେଲ। 4 ତହିଁେର େସ ଆହାବ-
ବଂଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; କାରଣ
ତା ର ପିତା ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର େସମାେନ ତା ବିନାଶାେଥର୍ ତା ର
ପରାମଶର୍ ଦାତା ଥିେଲ। 5 ମଧ୍ୟ େସ େସମାନ ପରାମଶର୍ ନୁସାେର
ଚାଲିେଲ, ପୁଣି େସଇସ୍ର ାଏଲରରାଜାଆହାବ ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ 
ସେ ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦେର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ
େଯାରାମ୍ ୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କେଲ। 6 ଏଣୁ େସ ଅରାମର ରାଜା
ହସାେୟଲ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରିବା େବେଳ ରାମାେର େଯଉଁ
ଆଘାତ ପାଇଥିେଲ, ତହିଁରୁ ଆେରାଗ୍ୟ ପାଇବା ନିମେ
ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ େଫରିଗେଲ। ପୁଣି, ଆହାବ ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ 
ପୀଡ଼ିତ େହବା ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ ର ପୁତ୍ର
ଅସରୀୟ ଯିଷି୍ର େୟଲେର ତା ୁ େଦଖିବାକୁ ଗେଲ।

7 ଅହସୀୟ େଯାରାମ୍ ନିକଟକୁ ଯିବା ସକାଶୁ ପରେମ ର
ଆଡ଼ୁ ତା ର ବିନାଶ ଘଟିଲା; କାରଣ ଆହାବ ବଂଶକୁ ଉି
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମ୍ ଶିର ପୁତ୍ର େଯଉଁ େଯହୂ ୁ ଅଭିଷି
କରିଥିେଲ, ତା ର ପ୍ର ତିକୂଳେର େସ ଆସି େଯାରାମ୍ ସେ
ଗେଲ। 8 ତହିଁେର େଯହୂ ଆହାବ-ବଂଶ ଉପେର ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ
କରିବା େବେଳ େସ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାନ ୁ ଓ ଅହସୀୟ ର
ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକାରୀ ଅହସୀୟ ର ଭ୍ର ାତୃ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ପାଇ ବଧ କେଲ।
9 ଏସମୟେର ଅହସୀୟ ଶମରୀୟାେର ଲୁଚିଥିେଲ, ତହିଁେର
େଯହୂ ତା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରେ , େଲାକମାେନ ତା ୁ ଧରି େଯହୂ
ନିକଟକୁ ଆଣି ତା ୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି େଲାକମାେନ ତା ୁ
କବର େଦେଲ, କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, “େଯଉଁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ, ଏ ତା ର
ସ ାନ।” ଏଉ ାେର ଅହସୀୟ ବଂଶ ରାଜ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସମଥର୍
େହେଲ ନାହିଁ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଣୀ ଅଥଲୀୟା
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10 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅହସୀୟ ର ମାତା ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ
ମୃତ େଦଖେ , େସଉଠି ଯିହୁ ଦା-େଗା ୀର ସମ ରାଜବଂଶ ବିନାଶ
କେଲ। 11ମାତ୍ର ରାଜା ର କନ୍ୟା ଯିେହାଶାବତ୍ ଅହସୀୟ ର ପୁତ୍ର
େଯାୟାଶ୍ ୁ େନଇଗଲା ଓ େଯଉଁ ରାଜପୁତ୍ର ମାେନ ହତ େହେଲ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତା ୁ େଚାରାଇ େନଇ ତା ୁ ଓ ତା ର ଧାତ୍ର ୀକୁ
ଶୟନାଗାରେର ରଖିଲା। ଏହିରୂ େପ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ଭାଯର୍ ୍ୟା,
ଯିେହାରାମ୍ ରାଜା ର କନ୍ୟା, ଅହସୀୟ ର ଭଗିନୀ ଯିେହାଶାବତ୍ ,
ଅଥଲୀୟା ଠାରୁ ତା ୁ ଲୁଚାଇଲା, େତଣୁ େସ ତା ୁ ବଧ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 12 ଏଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ େସମାନ ସେ
ପରେମ ର ଗୃହେରଛଅବଷର୍ ରହିେଲ; ପୁଣି ଅଥଲୀୟା େଦଶେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ।

23
ଅଥଲୀୟା ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ସ ମ ବଷର୍ େର ଯିେହାୟାଦା ଆପଣାକୁ
ବଳବାନ କରି ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଓ ଯିେହାହାନନ୍ ର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ, ଓେବଦ୍ ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଓ ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର
ମାେସୟ ଓ ସି ଖି୍ର ର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାଫଟ୍ , ଏହି ଶତପତିମାନ ୁ ଆପଣା
ସେ ନିୟମେର ଆବ କଲା। 2 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ଚାରିଆେଡ଼ ଭ୍ର ମଣ କରି ଯିହୁ ଦାର ସମ ନଗରରୁ େଲବୀୟମାନ ୁ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେଲ, ତହଁୁ
େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ। 3 ଏଉ ାେର ସମଗ୍ର ସମାଜ
ପରେମ ର ଗୃହେର ରାଜା ସେ ନିୟମ କେଲ। ପୁଣି
ଯିେହାୟାଦା େସମାନ ୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଦାଉଦ ର ସ ାନଗଣ
ବିଷୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା କହିଅଛି ,ତଦନୁସାେରରାଜପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ
କରିେବ। 4 ତୁ େ ମାେନ ଏହି କମର୍ କରିବ; ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଆସି ,
େସମାନ ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ାରପାଳ େହେବ। 5 ଓ ତୃ ତୀୟାଂଶ
ରାଜଗୃହେର ରହିେବ ଓ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଭି ି ମୂଳ- ାରେର ରହିେବ;
ଆଉ ସମଗ୍ର େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ନାନା ପ୍ର ା ଣେର ରହିେବ।
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6 ମାତ୍ର ଯାଜକମାନ ର ଓ ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକାରୀ େଲବୀୟମାନ ର
ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଦିଅ
ନାହିଁ; େସମାେନ ପବିତ୍ର , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ପ୍ର େବଶ କରିେବ;
ମାତ୍ର ସମଗ୍ର େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 7 ପୁଣି
େଲବୀୟମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହାତେର ଆପଣା
ଆପଣା ଅ ଧରି ରାଜା ୁ ଚତୁ ଗେର େବ ନ କରିେବ; ଆଉ
େଯେକହି ଗୃହ ଭିତରକୁଆେସ, େସହତେହଉ; ପୁଣି ରାଜା ଭିତରକୁ
ଆସି ବା େବେଳ ଓ ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ତୁ େ ମାେନ ତା ସେ
ଥାଅ।”

8 ତହଁୁ େଲବୀୟମାେନ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା, ଯିେହାୟାଦା
ଯାଜକର ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ ସମ କମର୍ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଅ ଗର୍ ାମୀ ଓ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ବହିଗର୍ ାମୀ
ଆପଣା ଆପଣା େଲାକ ୁ େନେଲ; କାରଣ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ
େଲାକମାନ ୁ ପାଳିରୁ ବିଦାୟ କରି ନ ଥିଲା। 9 ଆଉ, ଦାଉଦ
ରାଜା ର େଯଉଁ ବ ର୍ ା ଓ ଢାଲ ଓଚମର୍ ପରେମ ର ଗୃହେର ଥିଲା,
ତାହାସବୁ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଶତପତିମାନ ୁ େଦଲା। 10 ଆଉ,
େସ ସମ େଲାକ ୁ , ହ େରଅ ଧାରୀ ପ୍ର ତି ଜଣକୁ ଗୃହରଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ ର ବାମ ପା ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ଗୃହ ନିକଟେର ରାଜା ର
ଚତୁ ଗେର ାପନ କଲା। 11 ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜପୁତ୍ର ୁ
ବାହାରକୁ ଆଣି ତା ମ କେର ମୁକୁଟ ପି ାଇ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁ କ
େଦଇ ତା ୁ ରାଜା କେଲ; ପୁଣି ଯିେହାୟାଦା ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାେନ
ତା ୁ ଅଭିେଷକ କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ କହିେଲ, ରାଜା ଚିରଜୀବୀ
େହଉ ୁ।

12 ଏଥିେର ଅଥଲୀୟା େଲାକମାନ େଦୗଡ଼ା େଦୗଡ଼ିର ଓ
ରାଜା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବାର େକାଳାହଳ ଶୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ
େଲାକମାନ କତିକି ଆସି େଲ; 13 ଆଉ, େସ ଦୃି ପାତ କରେ ,
େଦଖ, ରାଜା ାର-ପ୍ର େବଶ ାନେର ଆପଣା ନିକଟେର ଠିଆ
େହାଇଅଛି ଓ ରାଜା ନିକଟେର େସନାପତିମାେନ ଅଛି ଓ ତୂ ରୀ
ଅଛି; ପୁଣି େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକ ଆନ କରୁ ଅଛି ଓ ତୂ ରୀ
ବଜାଉଅଛି ; ମଧ୍ୟ ଗାୟକମାେନ ବାଦ୍ୟଯ ବଜାଇ ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ
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କରୁ ଅଛି । ଏଥିେର ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ବ ଚିରି ରାଜେଦ୍ର ାହ,
ରାଜେଦ୍ର ାହ େବାଲି ଡାକ ପକାଇେଲ। 14 ତହିଁେର ଯିେହାୟାଦା
ଯାଜକ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ନିଯୁ ଶତପତିମାନ ୁ ବାହାରକୁ ଆଣି
କହିଲା, “େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ ମଧ୍ୟେଦଇ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ
ଓ େଯେକହି ତାହାର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଏ, େସ ଖ େର ହତ େହଉ;”
କାରଣ ଯାଜକ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଭିତେର ତାହାକୁ ବଧ
କର ନାହିଁ।” 15ତହଁୁ େଲାକମାେନ ତା ପାଇଁ ପଥ ଛାଡ଼େ , େସ
ରାଜଗୃହର ଅ ାରର ପ୍ର େବଶ ାନକୁ ଗେଲ; ଆଉ େସଠାେର
େସମାେନ ତା ୁ ବଧ କେଲ।

ଯିେହାୟାଦା କରିଥିବା ସଂ ାର
16 ଏଥିଉ ାେର ସମେ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଲାକ େହେବ,

ଏଥିପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ଆପଣାର, ପୁଣି ସମଗ୍ର େଲାକ ର ଓ
ରାଜା ର ମଧ୍ୟେର ଏକ ନିୟମକଲା। 17ଏଉ ାେର ସମଗ୍ର େଲାକ
ବାଲ୍ ମ ି ରକୁ ଯାଇ ତାହା ଭାି ପକାଇେଲ, େସମାେନ ତାହାର
ଯଜ୍ଞେବଦି ଓପ୍ର ତିମାସବୁ ଚୂ ର୍ କେଲଓଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେରବାଲ୍ ର
ଯାଜକ ମ ନକୁ ବଧ କେଲ। 18 ଆଉ, ଦାଉଦ ର ବିଧାନମେତ
ଆନ ଓ ଗାନ ସହିତ େମାଶା ବ୍ୟବ ାର ଲିଖନାନୁସାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ଦାଉଦ
େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ବିଭାଗ
କରିଥିେଲ, େସମାନ ହ ାଧୀନେର ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ତ ାବଧାରଣ କାଯର୍ ୍ୟ ାପନ କଲା। 19 ଆଉ, େକୗଣସି
ବିଷୟେର ଅଶୁଚି େକୗଣସି େଲାକ େଯପରି ପ୍ର େବଶ କରି ନ ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ାରସବୁେର ାରପାଳମାନ ୁ
ନିଯୁ କଲା। 20ଏଥିଉ ାେର େସଶତପତିମାନ ୁ ଓ କୁଳୀନମାନ ୁ
ଓ େଲାକମାନ ର ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ୁ ଓ େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ
େନଇ ରାଜା ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା; ଆଉ, େସମାେନ
ଉପର ାର େଦଇ ରାଜଗୃହକୁ ଆସି ରାଜସି ଂହାସନେର ରାଜା ୁ
ବସାଇେଲ। 21େସେତେବେଳ େଦଶରସମ େଲାକଆନ କେଲ
ଓ ନଗର ସୁି ର େହଲା;ଆଉ, େସମାେନ ଅଥଲୀୟା ୁ ଖ େର ବଧ
କେଲ।



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 24:1 lvii ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 24:10

24
େଯାୟାଶ୍ ରାଜା ମ ି ରର ମରାମତି

1 େଯାୟାଶ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ସାତ ବଷର୍
ବୟ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ; ତା ର ମାତା ନାମ ସି ବୀୟା, େଯ େବର୍ େଶବା ନିବାସି ନୀ
ଥିେଲ। 2 ପୁଣି, ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ଜୀବନଯାଏ େଯାୟାଶ୍ 
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 3 ଯିେହାୟାଦା ତା ୁ ଦୁଇ
କନ୍ୟା ବିବାହ କରାଇେଲ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ।

4 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ମରାମତି କରିବାକୁ
େଯାୟାଶ୍ ର ମନ େହଲା। 5 ତହିଁେର େସ ଯାଜକମାନ ୁ ଓ
େଲବୀୟମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ସମ ନଗରକୁ ଯାଅ ଓ ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ଗୃହ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିକଟରୁ ମୁଦ୍ର ା ସଂଗ୍ର ହ
କର, ଏବଂ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କର।” ତଥାପି େଲବୀୟମାେନ ତାହା
ଶୀଘ୍ର କେଲ ନାହିଁ। 6 ଏଥିେର ରାଜା ପ୍ର ଧାନ ଯିେହାୟାଦାକୁ
ଡାକି କହିେଲ, “ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତ ୁ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ମ ଳୀ ାରା େଯଉଁ କର ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି,
ତାହା ତୁ େ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି
େଲବୀୟମାନ ୁ ଆେଦଶ କରି ନାହଁ?” 7 କାରଣ େସହି ଦୁ ା ୀ
ଅଥଲୀୟାର ପୁତ୍ର ମାେନ ପରେମ ର ଗୃହ ଭ କରିଥିେଲ; ମଧ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ସମ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ବ ୁ ବାଲ୍ େଦବଗଣକୁ
େଦେଲ।

8 ରାଜା ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କରେ , େସମାେନ ଏକ ସି ୁ କ ନିମର୍ ାଣ
କରି ବାହାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ାର ନିକଟେର ରଖିେଲ।
9ଆଉ,ପରେମ ର େସବକେମାଶା ପ୍ର ା ରେରଇସ୍ର ାଏଲଉପେର
େଯଉଁ କର ବସାଇଥିେଲ, ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ ଆଣିବା
ପାଇଁ େସମାେନ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଘାଷଣା କରାଇେଲ।
10 ଏଥିେର ଅଧିପତି ସମେ ଓ ସମଗ୍ର େଲାକ ଆନ କେଲ ଓ
େସମାେନ ସମା ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆଣି ସି ୁ କେର ପକାଇେଲ।
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11ତହଁୁ ଏପରି େହଲା େଯ, େଯଉଁସମୟେରସି ୁ କ େଲବୀୟମାନ
ହ ାରା ରାଜା ନିରୂ ପିତ ାନକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ତହିଁେର ବହୁ ତ
ମୁଦ୍ର ା ଅଛି େବାଲି େସମାେନ େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ ରାଜା ର
େଲଖକ ଓ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକର କମର୍ ଚାରୀ ଆସି ସି ୁ କ ଖାଲି କେଲ,
ଆଉ ତାହା େନଇ ପୁନବର୍ ାର ାନେର ରଖିେଲ। ଏହିରୂ େପ
େସମାେନ ପ୍ର ତିଦିନ କେଲ ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ମୁଦ୍ର ା ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। 12ଆଉ,
ରାଜା ଓ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େସବାକମର୍ କାରୀମାନ ୁ
ତାହା େଦେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ମରାମତି
ନିମେ ରାଜମି ୀ ଓ ସୂତ୍ର ଧରମାନ ୁ , ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଦୃଢ଼
କରିବା ନିମେ େଲୗହ ଓ ପି ଳ କମର୍ କାରୀମାନ ୁ େବତନ େଦଇ
ନିଯୁ କେଲ। 13 ଏହିରୂ େପ କମର୍ କାରୀମାେନ କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ ଓ
େସମାନ ାରା କାଯର୍ ୍ୟ ସି େହଲା,ଆଉ େସମାେନ ପରେମ ର
ଗୃହ ପୂବର୍ ାବ ାେର ାପନକରିତାହା ଦୃଢ଼କେଲ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ
କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରେ , ରାଜା ର ଓ ଯିେହାୟାଦାର ସ ୁଖକୁ
ଅବଶି ମୁଦ୍ର ା ଆଣିେଲ, ତ ୍ଵାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମେ ନାନା
ପାତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ପରିଚଯର୍ ୍ୟାଥର୍ କ ଓ ବଳିଦାନାଥର୍ କ ପାତ୍ର , ପୁଣି ଚାମଚ ଓ
ର୍ ମୟ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କରାଗଲା। ଆଉ, େସମାେନ

ଯିେହାୟାଦାର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ନିତ୍ୟ େହାମବଳି
ଉ ଗର୍ କେଲ।

େଯାୟାଶ୍ ବି ାସଘାତକତା
15 ମାତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ବୃ ଓ ପୂ ର୍ ାୟୁ େହାଇ ମଲା; ମରଣ

ସମୟେର ତାହାର ବୟସ ଏକ ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା 16 ପୁଣି
େଲାକମାେନ ଦାଉଦ-ନଗରେର ରାଜାମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ
କବର େଦେଲ, କାରଣ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର, ଆଉ ପରେମ ର
ଓ ତାହା ଗୃହ ବିଷୟେର ଉ ମ କମର୍ କରିଥିଲା।

17 ଯିେହାୟାଦାର ମରଣ ଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାେନ
ଆସି ରାଜା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। ତହିଁେର ରାଜା େସମାନ
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ। 18 ଏଉ ାେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଆପଣାମାନ ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଆେଶରା ମୂ ଓ ପ୍ର ତିମାଗଣର େସବା କେଲ; ତହିଁେର
େସମାନ ର ଏହି ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର
େକାପ ଉପି ତ େହଲା। 19 ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ପୁନବର୍ ାର
େସମାନ ୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ପଠାଇେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦେଲ। ମାତ୍ର
େସମାେନ କ ର୍ େଦବାକୁ ସ ତ େନାହିେଲ।

20 ଏଉ ାେର ପରେମ ର ଆ ା ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର
ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ଉପେର ଅଧି ାନ କେଲ, ତହିଁେର େସ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଉ ାନେର ଠିଆ େହାଇ େସମାନ ୁ
କହିଲା, “ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ଲ ନ କରୁ ଅଛ? ଏଥିେର କୃତକାଯର୍ ୍ୟ
େନାହିବ। ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ େସ ମଧ୍ୟ
ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ।” 21 ତହିଁେର େସମାେନ
ତାହା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ ଓ ରାଜାଜ୍ଞାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
ପ୍ର ା ଣେର ତାହାକୁ ପ୍ର ରାଘାତ କେଲ। 22 ଏହିରୂ େପ, ତାହାର
ପିତା ଯିେହାୟାଦା େଯାୟାଶ୍ ରାଜା ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଦୟା ପ୍ର କାଶ
କରିଥିଲା, ତାହା ରଣ ନ କରି େସ ତାହାର ପୁତ୍ର କୁ ବଧ କେଲ।
ପୁଣି, େସ ମରଣକାଳେର କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏଥିପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ
କର ୁ ଓ ତହିଁର ପରିେଶାଧ େନଉ ।ୁ”

େଯାୟାଶ୍ ଶାସନର ଅବସାନ
23 ଏଥିଉ ାେର ବଷର୍ େଶଷେର ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ତା ର

ପ୍ର ତିକୂଳେରଆସି େଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁଆସି
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ସମ ଅଧିପତି ୁ ବିନାଶକେଲଓ
େସମାନ ଠାରୁ ସକଳ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇଦେ ଶକରରାଜା ନିକଟକୁ
ପଠାଇେଲ।

24 ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ଅ େଲାକଦଳ େନଇ ଆସି ଥିେଲ;
ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ହ େର ମହାେସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସମପର୍ ଣ
କେଲ, କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପିତୃ ଗଣର



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 24:25 lx ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25:4

ପରେମ ର ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। ଏହିରୂ େପ େସମାେନ
େଯାୟାଶ୍ ଉପେର ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ କେଲ। 25 ଆଉ, େସମାେନ
ତା ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ଉ ାେର ତା ର ନିଜ ଦାସମାେନ
ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକର ପୁତ୍ର ମାନ ର ପାତ ସକାଶୁ ତା
ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କରି ତା ର ଶଯ୍ୟାେର ତା ୁ ବଧ କରେ ,
େସ ମେଲ, କାରଣ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ତା ୁ ମହାପୀଡ଼ିତାବ ାେର
ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତା ୁ ଦାଉଦ-ନଗରେର
କବର େଦେଲ, ମାତ୍ର ରାଜାମାନ କବରେର କବର େଦେଲ
ନାହିଁ। 26 ଅେ ାନୀୟା ଶିମୀୟତର ପୁତ୍ର ସାବଦ୍ ଓ େମାୟାବ
ବଂଶୀୟା ଶିମ୍ର ୀତର ପୁତ୍ର ଯିେହାଷାବଦ୍ , ଏମାେନ ତା ବିରୁ େର
ଚକ୍ର ା କରିଥିେଲ। 27 ତା ପୁତ୍ର ମାନ କଥା ଓ ତା ଉପେର
ଥିବା ଭାରର ଗୁରୁ ଓ ପରେମ ର ଗୃହର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ
ବିବରଣ, େଦଖ, ଏସବୁ ରାଜାବଳୀ ପୁ କର ଟୀକାେର ଲିଖିତ
ଅଛି। ଏଉ ାେର ତା ର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

25
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ

1ଅମତ୍ ସୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ
ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ; େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ର ମାତା ନାମ ଯିେହାୟ ନ୍ , େସ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସି ନୀ ଥିେଲ। 2 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ,
ମାତ୍ର ସି ଅ ଃକରଣେର କେଲ ନାହିଁ। 3 ତା ର ରାଜ୍ୟ
ସୁି ର ହୁ ଅେ , େସ ତା ର ପିତା ରାଜା ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ବଧ କେଲ। 4 ତଥାପି େସ େସମାନ ସ ାନଗଣକୁ
ବଧ କେଲ ନାହିଁ; “ମାତ୍ର ସ ାନଗଣ ପାଇଁ ପିତୃ ଗଣର ପ୍ର ାଣଦ
େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ପିତୃ ଗଣ ପାଇଁ ସ ାନଗଣର ପ୍ର ାଣଦ େହବ
ନାହିଁ,” କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନିଜପାପଲାଗି ମୃତୁୁ ୍ୟେଭାଗକରିବ;
େମାଶା ର ବ୍ୟବ ା-ପୁ କେର ଲିଖିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ଆଜ୍ଞା
ପ୍ର ମାେଣ କମର୍ କେଲ।



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25:5 lxi ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25:12

ଅମତ୍ ସୀୟ ବିଜୟ
5 ଆହୁ ରି, ଅମତ୍ ସୀୟ ଯିହୁ ଦା-ବଂଶକୁ ଏକତ୍ର କେଲ, ପୁଣି

ସମ ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ସହସ୍ର ପତି ଓ
ଶତପତିମାନ ଅଧୀନେର େସମାନ ୁ େଶ୍ର ଣୀବ କେଲ; ପୁଣି,
େସ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ ବୟ େଲାକମାନ ୁ ଗଣନା
କରେ , ବ ର୍ ା ଓ ଢାଲ ଧରି ଯୁ କୁ ଯିବାକୁ ସମଥର୍ ତିନି ଲକ୍ଷ
ବଛା େଲାକ ପାଇେଲ। 6 ମଧ୍ୟ େସ ଏକ ଶହ ତାଳ ରୂ ପା
େବତନ େଦଇ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ
େଲାକ ୁ ନିଯୁ କେଲ। 7ମାତ୍ର ପରେମ ର ର ଏକ େଲାକ ତା
ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “େହ ରାଜନ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲର େସୖନ୍ୟ ଆପଣ
ସ େର ନ ଯାଉ ;ୁ କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଇଫ୍ର ୟିମର ସମ ସ ାନ ସ େର ନାହାି । 8ମାତ୍ର େଯେବ ଆପଣ
ଯିେବ, େତେବ ସାହସେର କାଯର୍ ୍ୟ କର ୁ, ଯୁ କରିବାକୁ ବଳବାନ
େହଉ ୁ; ପରେମ ର ଶତ ସ ୁଖେର ଆପଣ ୁ ନିପାତ କରିେବ,
କାରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ନିପାତ କରିବାକୁ ପରେମ ର ଶି
ଅଛି।” 9 ତହିଁେର ଅମତ୍ ସୀୟ ପରେମ ର େଲାକ ୁ କହିେଲ,
“ଭଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-େସୖନ୍ୟକୁ େଯଉଁ ଏକ ଶହ ତାଳ * ରୂ ପା
େଦଇଅଛି, ତହିଁ ପାଇଁ ଆେ ମାେନ କʼଣ କରିବା?” ଏଥିେର
ପରେମ ର େଲାକ ଉ ର କେଲ; “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ତହିଁରୁ
ଅତି ଅଧିକ େଦବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟି ।” 10ତହଁୁ ଅମତ୍ ସୀୟଇଫ୍ର ୟିମରୁ
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଗତ େସୖନ୍ୟଦଳକୁ େସମାନ ଗୃହକୁ ପୁନବର୍ ାର
ଯିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କେଲ; ଏଣୁ ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତିକୂଳେର େସମାନ ର
େକ୍ର ାଧ ଅତି ପ୍ର ଳିତ େହଲା ଓ େସମାେନ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧେର
ଗୃହକୁ େଫରିଗେଲ। 11 ଏଉ ାେର ଅମତ୍ ସୀୟ ସାହସି କ େହାଇ
ଆପଣା େଲାକ ୁ କଢ଼ାଇ େନଇ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଗେଲ ଓ
େସୟୀର-ସ ାନଗଣର ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ। 12 ପୁଣି,
ଯିହୁ ଦା-ସ ାନମାେନ ଅନ୍ୟ ଦଶ ସହସ୍ର େଲାକ ୁ ଜୀବିତ ବ ୀ
କରି େନଇଗେଲ ଓ େସମାନ ୁ େଶୖଳଶିଖରକୁ େନଇ େସଠାରୁ

* 25:9 ପ୍ର ାୟ ୩,୩୦୦ କିେଲା ରୂ ପା
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େସମାନ ୁ ତେଳପକାଇେଦେଲ,ତହିଁେରେସମାେନସମେ ଚୂ ର୍
େହାଇଗେଲ। 13 ମାତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ େଯଉଁ େସନାମାନ ୁ ଆପଣା
ସେ ଯୁ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପଯୁ ମେନ ନ କରି େଫରାଇ
େଦଇଥିେଲ, େସମାେନ ଶମରୀୟାଠାରୁ େବଥ୍-େହାରଣ ପଯର୍ ୍ୟ
ପଡ଼ି ଯିହୁ ଦାର ନଗରସବୁ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ ଓ ତିନି ସହସ୍ର େଲାକ ୁ
ବଧ କରି ବହୁ ତ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ େନେଲ।

ଅମତ୍ ସୀୟ େଦବପୂଜା
14 ଅମତ୍ ସୀୟ ଇେଦାମୀୟମାନ ୁ ସଂହାର କରି େଫରି ଆସି ଲା

ଉ ାେର େସ େସୟୀର-ସ ାନମାନ େଦବଗଣକୁ ଆଣି ଆପଣାର
େଦବତା େହବା ପାଇଁ ାପନ କେଲ, େସମାନ ସ ୁଖେର ପ୍ର ଣାମ
କରି େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇେଲ। 15 ଏେହତୁ
ଅମତ୍ ସୀୟ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ ହୁ ଅେ ,
େସ ତା ନିକଟକୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପଠାଇେଲ, େଯ ତା ୁ
କହିଲା, “େଯଉଁ େଦବଗଣ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଆପଣ ହ ରୁ
ଉ ାର କେଲ ନାହିଁ, ଆପଣ କାହିଁକି େସହି େଲାକମାନ
େଦବଗଣର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି ?” 16 େସ ତା ୁ ଏହି କଥା
କହିବା େବେଳ, ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ କʼଣ ତୁ କୁ
ରାଜମ ୀ କରିଅଛୁ? କ୍ଷା ହୁ ଅ! କାହିଁକି ମାଡ଼ ଖାଇବ?” ଏଥିେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା କ୍ଷା େହାଇ କହିଲା, “ମୁଁ ଜାେଣ, ପରେମ ର
ଆପଣ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ି ର କରିଅଛି , କାରଣ ଆପଣ ଏହା
କରିଅଛି ଓ େମାʼ ପରାମଶର୍ େର କ ର୍ ପାତ କରି ନାହାି ।”

ଇସ୍ର ାଏଲ ାରା ପରାଜିତ
17 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ପରାମଶର୍ େନଇ

େଯହୂ ର େପୗତ୍ର , ଯିେହାୟାହସ୍ ର ପୁତ୍ର , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
େଯାୟାଶ୍ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ
ପର ର ମୁଖ େଦଖାେଦଖି େହବା।” 18ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା
େଯାୟାଶ୍ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
କହିେଲ, “ଲିବାେନାନର କ କଲତା ଲିବାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷ
ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ‘ତୁ କନ୍ୟାକୁ େମାʼ ପୁତ୍ର ସେ ବିବାହ
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ଦିଅ;’ ଏଥିମଧ୍ୟେର ଲିବାେନାନର ଏକ ବନ୍ୟ ପଶୁ ନିକଟ େଦଇ
ଯାଉ ଯାଉ େସହି କ କଲତାକୁ ଦଳି ପକାଇଲା। 19 େଦଖ, ତୁ େ
ଇେଦାମକୁ ପରା କରିଅଛ େବାଲି କହୁ ଅଛ; େତଣୁ ଦପର୍ କରିବା
ପାଇଁ ତୁ ମନତୁ କୁ ପ୍ର ବୃ ି େଦଉଅଛି; ଏେବଆପଣା ଘେରଥାଅ,
ଆପଣାର ଅମ ଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିେରାଧ କରିବ? ପୁଣି ତୁ େ ଓ
ତୁ ସେ ଯିହୁ ଦା, ଦୁେହଁ କାହିଁକି ପତିତ† େହବ?”

20 ମାତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େଲାକମାେନ
ଇେଦାମୀୟ େଦବଗଣର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା େହତୁ ରୁ ପରେମ ର
େଯପରି େସମାନ ଶତଗଣ ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଆଡ଼ୁ ଏହି ଘଟଣା େହଲା। 21 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଗେଲ; ଆଉ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିକାର େବଥ୍-
େଶମଶେର େସ ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ପର ର ମୁଖ
େଦଖାେଦଖି େହେଲ। 22 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର ଯିହୁ ଦା
ପରା େହଲା, ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ତ ୁକୁ ପଳାଇେଲ। 23 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ େବଥ୍-
େଶମଶେର ଯିେହାୟାହସ୍ ରେପୗତ୍ର , େଯାୟାଶ୍ ରପୁତ୍ର , ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ୁ ଧରି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମର
ନଗର- ାରଠାରୁ େକାଣର ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମର ଚାରି ଶହ
ହାତ ପ୍ର ାଚୀର ଭାି ପକାଇେଲ। 24 ପୁଣି, ପରେମ ର ଗୃହେର
ଓେବଦ୍ -ଇେଦାମର ଅଧୀନେର ପ୍ର ା ସକଳ ସୁବ ର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ଓ
ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ, ମଧ୍ୟ ବ କ ଥିବା େଲାକମାନ ୁ
େନଇ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ।

25ଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ ର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ
ଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ ପ ର
ବଷର୍ ବି େଲ। 26 ଏହି ଅମତ୍ ସୀୟ ର ଅବଶି କି୍ର ୟାର ଆଦ୍ୟ
ବୃ ା କʼଣ ଯିହୁ ଦାର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ
ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 27ଅମତ୍ ସୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗମନରୁ
ବିମୁଖ େହବା ସମୟଠାରୁ େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତା

† 25:19 ପତିତ ମରିବ
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ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ; ତହିଁେର େସ ଲାଖୀଶ୍ କୁ ପଳାଇେଲ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ତା ପେଛ ଲାଖୀଶ୍ କୁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାେର
ତା ୁ ବଧକେଲ। 28 ପୁଣି, େସମାେନଅ ମାନ ଉପେରତା ୁ ଆଣି
ଯିହୁ ଦା-ନଗରେର ତା ର ପିତୃ ଗଣ ସହିତ ତା ୁ କବର େଦେଲ।

26
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଉଷୀୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର େଲାକ ସମେ େଷାଳ ବଷର୍ ବୟ
ଉଷୀୟ ୁ େନଇ ତା ର ପିତା ଅମତ୍ ସୀୟ ର ପଦେର ତା ୁ ରାଜା
କେଲ। 2ରାଜା ମୃତୁ ୍ୟ ପେରଉଷୀୟଏଲତ୍ ନଗର ଦୃଢ଼କରିତାହା
ପୁନବର୍ ାର ଯିହୁ ଦାର ଅଧୀନକୁ ଆଣିେଲ। 3ଉଷୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ
ଆର କରିବା ସମୟେର େଷାଳ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ; େସ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ମାତା ର ନାମ
ଯିଖଲୀୟା, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସି ନୀ ଥିେଲ। 4 ପୁଣି, େସ ଆପଣା
ପିତା ଅମତ୍ ସୀୟ ର ସମ କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 5 ଆଉ, ପରେମ ରୀୟ ଦଶର୍ ନ ସ େର
ବୁି ମାନ ଜିଖରୀୟର ସମୟେର େସ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ନିବି କେଲ ଓ େସ େଯେତ ସମୟପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣକେଲ, େସେତସମୟପଯର୍ ୍ୟ ପରେମ ର
ତା ୁ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବାକୁ େଦେଲ।

6 ପୁଣି, େସ ଯାଇ ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ
କେଲ; ଆଉ ଗାଥ୍ -ନଗରର ପ୍ର ାଚୀର ଓ ଯବ୍ ନିର ପ୍ର ାଚୀର ଓ
ଅେସ୍ଦ ାଦର ପ୍ର ାଚୀର ଭାି ପକାଇେଲ; ପୁଣି ଅେସ୍ଦ ାଦ େଦଶେର ଓ
ପେଲ ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ନାନା ନଗର ନିମର୍ ାଣ କେଲ 7ଆହୁ ରି,
ପରେମ ର ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଓ ଗୁରୁ ବାଲ୍ -ନିବାସୀ
ଆରବୀୟମାନ ଓ ମିୟୂନୀୟମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ତା ର ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। 8 ପୁଣି, ଅେ ାନୀୟମାେନ ଉଷୀୟ ୁ ଦଶର୍ ନୀ େଦେଲ ଓ
ତା ର ନାମ ମିସରର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟା େହଲା; କାରଣ େସ
େବଳକୁ େବଳ ବଳି େହେଲ। 9 ଆହୁ ରି, ଉଷୀୟ ଯିରୂ ଶାଲମର



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 26:10 lxv ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 26:18

େକାଣ- ାରେର ଓ ଉପତ୍ୟକା- ାରେର ଓ ପ୍ର ାଚୀର-େକାଣେର ଦୁଗର୍
ନିମର୍ ାଣ କରି ତାହାସବୁ ଦୃଢ କେଲ। 10 ପୁଣି, େସ ପ୍ର ା ରେର
ଦୁଗର୍ ମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ମଧ୍ୟ ତଳଭୂ ମିେର ଓ ସମଭୂ ମିେର ତା ର
ବହୁ ତ ପଶୁ ଥିବାରୁ ଅେନକ କୂପ େଖାଳିେଲ; ଆଉ, ପବର୍ ତେର
ଓ ଫଳବତ୍ େକ୍ଷତ୍ର େର ତା ର କୃଷକ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷା-କୃଷକଗଣ ଥିେଲ;
କାରଣ େସ କୃଷିପି୍ର ୟ ଥିେଲ। 11 ଆହୁ ରି, ଉଷୀୟ ର ଯୁ କାରୀ
େସୖନ୍ୟସାମ ଥିେଲ, େସମାେନ ରାଜା ର ହନାନୀୟ ନାମକ
ଏକ େସନାପତିର ଅଧୀନେର ଯିୟୀେୟଲ୍ େଲଖକର ଓ ମାେସୟ
ଶାସନକ ର୍ ାର ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଯୁ
କରିବାକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 12 ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ
େଲାକ ର ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ ଥିଲା। 13 ପୁଣି,
େସମାନ ହ ାଧୀନେର ତିନି ଲକ୍ଷ ସାତ ହଜାର ପା ଶହ ଶିକି୍ଷତ
େସୖନ୍ୟ ଥିେଲ, ଏମାେନ ଶତ ବିରୁ େର ରାଜା ର ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ
ଅତି ପରାକ୍ର ମେର ଯୁ କେଲ। 14 ପୁଣି, ଉଷୀୟ େସହି ସମ
େସୖନ୍ୟଦଳ ନିମେ ଢାଲ, ବ ର୍ ା, େଟାପର, ସା ୁ ଆ, ଧନୁ ଓ ଛାଟିଣୀ
ପଥରପ୍ର ୁତ କେଲ। 15ଆଉ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଶି କାରମାନ
କି ତ ଯ ପ୍ର ୁତ କରି ତ ୍ଵାରା ତୀର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନିେକ୍ଷପ
କରିବା ନିମେ ତାହାସବୁ ଦୁଗର୍ ସବୁେର ଓପ୍ର ାଚୀର-ଚୂ ଡ଼ାେରରଖିେଲ
ପୁଣି,ତା ରନାମବହୁ ଦୂରବ୍ୟା େହଲା;କାରଣେସବଳି େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ରୂ େପ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ର ା େହେଲ।

ଉଷୀୟ ଅହ ାର ଏବଂ ଦ
16 ମାତ୍ର େସ ବଳବାନ ହୁ ଅେ , ତା ର ଅ ଃକରଣ ଉ ତ

େହଲା, ତହଁୁ େସ ଦୁରାଚରଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର
ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେଲ; କାରଣ େସ ଧୂପେବଦିେର ଧୂପ
ଳାଇବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରକୁ ଗେଲ। 17 ତହିଁେର
ଅସରୀୟଯାଜକଓତାହା ସେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅଶୀଜଣପରାକ୍ର ା
ଯାଜକ ତା ର ପେଛ ପେଛ ଗେଲ; 18 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଷୀୟ
ରାଜା ୁ ନିବାରଣ କରି ତା ୁ କହିେଲ, “େହ ଉଷୀୟ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ,
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ମାତ୍ର ହାେରାଣ ର ସ ାନ େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଧୂପ ଳାଇବା
ପାଇଁ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଅଛି , େସମାନ ର ଅଧିକାର ଅେଟ;
ପବିତ୍ର ାନରୁ ବାହାରି ଯାଉ ୁ; ଆପଣ ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିଅଛି ;
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଠାରୁ ଆପଣ େଗୗରବାେଥର୍ େହବ
ନାହିଁ।” 19 େସେତେବେଳ ଉଷୀୟ େକାପାନି୍ଵ ତ େହେଲ; ପୁଣି
ଧୂପ ଳାଇବା ନିମେ ତା ର ହ େର ଧୂପାଚି ଥିଲା; ପୁଣି େସ
ଯାଜକମାନ ପ୍ର ତି େକାପାନି୍ଵ ତ ଥାଉ ଥାଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର
ଯାଜକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଧୂପେବଦି ନିକଟେର ତା ର କପାଳେର
କୁ ପ୍ର କାଶ ପାଇଲା। 20 ତହିଁେର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଅସରୀୟ ଓ
ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯାଜକ ତା ୁ ଅନାେ , େଦଖ, ତା ର କପାଳେର କୁ
େହାଇଅଛି, ତହଁୁ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ତା ୁ େସଠାରୁ ତଡ଼ିେଦେଲ; ମଧ୍ୟ
େସ ଆେପ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଚ ଳ େହେଲ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ୁ ଆଘାତ କରିଥିେଲ। 21 ତହିଁେର ଉଷୀୟ ରାଜା ଆପଣା
ମରଣ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ କୁ ୀ େହାଇ ପୃଥକ ଗୃହେର ବାସ କେଲ;
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ଉି େହେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର
େଯାଥମ୍ ରାଜଗୃହର କ ର୍ ା େହାଇ େଦଶ େଲାକମାନ ର ବିଚାର
କେଲ।

22 ଏହି ଉଷୀୟ ର ଆଦ୍ୟ ଅବଶି ବୃ ା ଆେମାସର
ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େଲଖିେଲ। 23 ଏହିରୂ େପ ଉଷୀୟ
ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତା ର ପିତୃ ଗଣ
ସହିତ ରାଜାମାନ କବର େକ୍ଷତ୍ର େର ତା ୁ କବର େଦେଲ; କାରଣ
େସମାେନ କହିେଲ, “େସ କୁ ୀ;” ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ତା ର
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

27
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍ 

1େଯାଥମ୍ ରାଜ୍ୟକରିବାକୁଆର କରିବା ସମୟେରପଚିଶବଷର୍
ବୟ େହାଇଥିେଲ; େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ;
ତା ର ମାତା ନାମ ଯିରୁ ଶା, େଯ ସାେଦାକର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ପୁଣି,
େସ ଆପଣା ପିତା ଉଷୀୟ ର ସମ କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ; ତଥାପି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ ନାହିଁ। ଆଉ, େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ
ଦୁରାଚରଣ କେଲ। 3 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଉପର ାର ଦୃଢ଼
କେଲ, ପୁଣି ଓଫଲର ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ଅେନକ ାନ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 4 ଆହୁ ରି, େସ ଯିହୁ ଦାର ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ନାନା
ନଗର ଓ ବନେର ଗଡ଼ ଓ ଦୁଗର୍ ସବୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 5 ମଧ୍ୟ
େସ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା ସେ ଯୁ କରି େସମାନ ୁ
ପରା କେଲ; ତହିଁେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ େସହି ବଷର୍ ତା ୁ
ଏକ ଶହ ତାଳ * ରୂ ପା ଓ ଦଶ ସହସ୍ର ମହଣ ଗହମ ଓ
ଦଶ ସହସ୍ର ମହଣ ଯବ େଦେଲ। ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ି ତୀୟ
ଓ ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ ମଧ୍ୟ େସତିକି ତା ୁ େଦେଲ। 6 ଏହିରୂ େପ
େଯାଥମ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ସ ୁଖେର ଆପଣା ପଥ
ସଜାଡ଼ିବାରୁ ପରାକ୍ର ା େହେଲ। 7 ଏହି େଯାଥମ୍ ର ଅବଶି
ବୃ ା ଓ ତା ର ସକଳ ଯୁ ଓ ତା ର ଆଚରଣ ବିଷୟ, େଦଖ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ ପୁ କେର େଲଖାଅଛି। 8 େସ
ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟ
େହାଇଥିେଲ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 9 ପୁଣି,
େଯାଥମ୍ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ଦାଉଦ-ନଗରେର ତା ୁ
କବର େଦେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ।

28
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆହସ୍ 

1 ଆହସ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର େକାଡ଼ିଏ
ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ ନାହିଁ। 2 ମାତ୍ର େସ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜାମାନ ପଥେର ଚାଲିେଲ, ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ େଦବଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର

* 27:5 ପ୍ର ାୟ ତିନି ହଜାର ତିନି ଶହ କିେଲା
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ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 3ଆହୁ ରି, େସ ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର
ଉପତ୍ୟକାେର ଧୂପ ଳାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଦୂରକରିଥିେଲ, େସମାନ ର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର େସ ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ଅି େର
ଦ କେଲ। 4 ପୁଣି, େସଉ ଳୀେରଓପବର୍ ତଉପେରଓପ୍ର େତ୍ୟକ
ହରିଦ୍ ବ ର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ।

5ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ପରେମ ର ଅରାମ-ରାଜାର ହ େର
ତା ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ତା ୁ ପରା କେଲ
ଓ ତା ର ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ ୁ ବ ୀ କରି ଦେ ଶକକୁ େନଇଗେଲ।
ମଧ୍ୟ େସଇସ୍ର ାଏଲରାଜା ରହ େରସମପ ତହୁ ଅେ , େସତା ୁ
ମହାସଂହାରେରପରା କେଲ। 6କାରଣରମଲୀୟର ପୁତ୍ର େପକହ
ଯିହୁ ଦାେର ଏକ ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ୁ ଏକ
ଦିନେର ବଧ କଲା; େଯଣୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ। 7 ପୁଣି,
ସି ଖି୍ର ନାମେର ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ ଏକ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ରାଜପୁତ୍ର
ମାେସୟକୁ ଓ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ର ୀକାମକୁ ଓ ରାଜା ର ି ତୀୟ
( ାନୀୟ) ଇଲ୍ କାନାକୁ ବଧ କଲା।

8ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ୀ,
ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା, ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପ୍ର ାଣୀକୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ, ମଧ୍ୟ
େସମାନ ଠାରୁ ବହୁ ତ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ େନେଲ ଓ େସହି ଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ
ଶମରୀୟାକୁ ଆଣିେଲ। 9 ମାତ୍ର େସଠାେର ଓେଦଦ୍ ନାମେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଥିେଲ; େସ ଶମରୀୟାକୁ
ଆଗତ େସୖନ୍ୟଦଳ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ
କହିଲା, “େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର
ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତି େକାପାନି୍ଵ ତ େହବାରୁ େସମାନ ୁ ତୁ ମାନ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କେଲ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଗଗନ ଶର୍ ୀ େକ୍ର ାଧାି ାରା
େସମାନ ୁ ବଧ କରିଅଛ। 10 ଆଉ, ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସ ାନସ ତିଗଣକୁ ଆପଣାମାନ ର ବ ାଦାସ
ଓ ବ ାଦାସୀ କରି ରଖିବାକୁ ମନ କରୁ ଅଛ; ମାତ୍ର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର କʼଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ବିରୁ େର
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କୃତ ଅପରାଧ ନାହିଁ? 11 ଏେହତୁ ଏେବ ଆ କଥା ଶୁଣ,
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାନ ୁ
ବ ୀ କରି ଆଣିଅଛ, େସମାନ ୁ େଫରି ପଠାଇଦିଅ; କାରଣ
ତୁ ମାନ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ରହିଅଛି।”
12 ଏଥିେର ଯିେହାହାନନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, ମଶିେ ାେମାତ୍ ର
ପୁତ୍ର େବରିଖୀୟ ଓ ଶ ୁ ମ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିହିି ୟ ଓ ହଦ୍ ଲୟର
ପୁତ୍ର ଅମାସା, ଏହି େକେତକ ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର ଧାନ
େଲାକ ଯୁ ରୁ ଆଗତ େଲାକମାନ ବିରୁ େର ଠିଆ େହାଇ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, 13 “ତୁ େ ମାେନ ବ ୀମାନ ୁ ଏହି ାନକୁ
ଆଣିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ଆ ମାନ ୁ ଆହୁ ରି ଅପରାଧଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ର ପାପ
ଓ ଅପରାଧସକଳର ବୃି କରିବାକୁ ମନ କରୁ ଅଛ; ଆ ମାନ ର
ଭାରୀ ଅପରାଧ େହାଇଅଛି ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ
ରହିଅଛି।” 14ତହିଁେରଅ ଧାରୀ େଲାକମାେନ େସହି ବ ୀମାନ ୁ
ଓ ସକଳ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅଧିପତିମାନ ର ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜର
ସ ୁଖେର ରଖିେଲ। 15 ତହିଁେର ପୂେବର୍ ା େଲାକମାେନ ଉଠି
ବ ୀମାନ ୁ େନେଲ ଓ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ସମ ବ ହୀନ େଲାକ ୁ ବ ଓ ପାଦୁକା ପି ାଇେଲ ଓ େସମାନ ୁ
େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ େଦଇ େତୖଳ ମ ର୍ ନ କେଲ ଓ େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁବର୍ ଳ ସମ ୁ ଗ ର୍ ଭେର ଚଢ଼ାଇ ଖ ର୍ ୁରପୁର ଯିରୀେହାକୁ
େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ; ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ
ଶମରୀୟାକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାନ ନିକଟେର ଆହସ୍ ର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା
16 େସହି ସମୟେର ଆହସ୍ ରାଜା ଆପଣାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ

ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାନ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ। 17 କାରଣ
ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ ଆସି ପରା
କରି ଅେନକ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଯାଇଥିେଲ। 18ପେଲ ୀୟମାେନ
ମଧ୍ୟ ତଳଭୂ ମିର ଓ ଯିହୁ ଦା-ଦକି୍ଷଣା ଳର ନଗରମାନ ଆକ୍ର ମଣ
କରି େବଥ୍-େଶମଶ ଓ ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ଗେଦେରାତ୍ , ପୁଣି େସାେଖା
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ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ତିମ୍ନ ା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ଗିମ୍ େସା
ଓ ତହିଁର ଉପନଗରସକଳ ହ ଗତ କରି େସଠାେର ବାସ
କରୁ ଥିେଲ। 19କାରଣଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ଆହସ୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯିହୁ ଦାକୁ ଖବର୍ କେଲ; େଯଣୁ େସ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର େ ାଚାର
କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ନିତା ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିଥିେଲ।
20 ଏଥିଉ ାେର ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗ୍ଲ ତ୍ -ପିଲ୍ େନଷର ତା ନିକଟକୁ
ଆସି ଲା, ମାତ୍ର ତା ୁ ବଳ ନ େଦଇ େ ଶ େଦଲା। 21 କାରଣ
ଆହସ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ଓ ରାଜା ର ଓ ଅଧିପତିମାନ ଗୃହରୁ
ଧନ ହରଣ କରି ଅଶୂରର ରାଜା ୁ େଦେଲ; ମାତ୍ର ତ ୍ଵାରା ତା ର
ସାହାଯ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ।

ଆହସ୍ େଦବପୂଜା
22 ପୁଣି, େସହି ଆହସ୍ ରାଜା ଆପଣାର େ ଶ ସମୟେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ଆହୁ ରି ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେଲ। 23 କାରଣ
େଯଉଁ ଦେ ଶକୀୟ େଦବଗଣ ତା ୁ ପରା କରିଥିେଲ, େସମାନ
ଉେ ଶ୍ୟେର େସ ବଳିଦାନ କେଲ; ଆଉ େସ କହିେଲ, ଅରାମୀୟ
ରାଜାମାନ େଦବଗଣ େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି , ଏେହତୁ
ମୁଁ େସମାନ ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରିବି, ତହିଁେର େସମାେନ
େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ। ମାତ୍ର େସମାେନ ତା ର ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିନାଶର କାରଣ େହେଲ। 24 ଏଉ ାେର ଆହସ୍ 
ପରେମ ର ଗୃହର ପାତ୍ର ସକଳ ଏକତ୍ର କେଲ ଓ ପରେମ ର
ଗୃହର େସହି ପାତ୍ର ସବୁ କାଟି ଖ ଖ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର କବାଟସବୁ ବ କେଲ; ପୁଣି େସ ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର େତ୍ୟକ
େକାଣେର ଆପଣା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 25 ଆହୁ ରି,
େସ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ ଯିହୁ ଦାର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରେର ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର
ପିତୃ ଗଣ ର ପରେମ ର ୁ ବିର କେଲ। 26 ତା ର ଅବଶି
ବୃ ା ଓ ତା ର ଆଦ୍ୟ ସକଳ ଆଚରଣ, େଦଖ, ଯିହୁ ଦାର ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ପୁ କେର େଲଖାଅଛି। 27 ଏଉ ାେର
ଆହସ୍ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର, ନଗର
ମଧ୍ୟେର ତା ୁ କବର େଦେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତା ୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
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ରାଜାମାନ କବରକୁ ଆଣିେଲ ନାହିଁ; ତହିଁ ଉ ାେର ତା ର
ପୁତ୍ର ହିଜକୀୟ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

29
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ

1 ହିଜକୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ
ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ମାତା ର ନାମ ଅବୀୟ, େଯ ଜିଖରୀୟର
କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ସମ
କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ।

ମ ି ରର ପବିତ୍ର ୀକରଣ
3େସଆପଣାରାଜ ରପ୍ର ଥମବଷର୍ ରପ୍ର ଥମମାସେରସଦାପ୍ର ଭୁ

ଗୃହର କବାଟସବୁ ଫିଟାଇ େସସବୁର ମରାମତି କେଲ। 4 ପୁଣି,
େସ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ ଆଣି ପୂବର୍ ଦିଗ ଛକେର ଏକତ୍ର
କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 5 “େହ େଲବୀୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ
େମାʼ କଥା ଶୁଣ; ଏେବ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପିତୃ ଗଣରପରେମ ର ଗୃହପବିତ୍ର କରି େସହି ପବିତ୍ର
ାନରୁ ଅଶୁଚିତା ଦୂର କର। 6କାରଣଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ
ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଦୃି େର
କୁକମର୍ କରିଅଛି ଓ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସରୁ
ବିମୁଖ େହାଇ ତାହା ପ୍ର ତି ଆପଣା ପିଠି େଦଖାଇଅଛି । 7ଆହୁ ରି,
େସମାେନ ବାର ାର କବାଟସବୁ ବ କରି ପ୍ର ଦୀପସବୁ ଲିଭାଇ
େଦଇଅଛି ଓ େସହି ପବିତ୍ର ାନେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇ ନାହାି , କିଅବା େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରି
ନାହାି । 8 ଏେହତୁ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େକାପ ଉପି ତ େହଲା, ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଚକୁ୍ଷେର େଦଖୁଅଛ
େଯ, େସ େସମାନ ୁ ଏେଣେତେଣ ଚାଳିତ େହବା ପାଇଁ, ଆଶ ାର
ଓ ଶୀସ୍ ର ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି । 9 କାରଣ
େଦଖ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆ ମାନ ପିତୃ ଗଣ ଖ େର ପଡ଼ିଅଛି
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ଓ ଆ ମାନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ଆ ମାନ ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ ବ ୀ
େହାଇଅଛି । 10 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ େଯପରି ଆ ମାନ ଉପରୁ ନିବୃ େହବ, ଏଥିପାଇଁ
ତାହା ସେ ଏକ ନିୟମ କରିବାକୁ େମାʼ ମନେର ଅଛି। 11 େହ
େମାହର ପୁତ୍ର ମାେନ, ଏେବ େହଳା କର ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ, ତାହା ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଓ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ତାହା ର ପରିଚାରକ େହବଓ ଧୂପ ଳାଇବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ତୁ ମାନ ୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ।”

12 ଏଥିେର କହାତୀୟ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅମାସୟର ପୁତ୍ର
ମାହତ୍ ଓ ଅସରୀୟର ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ, ଆଉ ମରାରି-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ଅବ୍ ଦିର ପୁତ୍ର କୀଶ୍ ଓ ଯିହଲିେଲଲର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, ପୁଣି
େଗେଶର୍ ାନୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସି ର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ଓ େଯାୟାହର
ପୁତ୍ର ଏଦନ, 13 ଆଉ, ଇଲୀଶାଫନ୍ ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶିମି୍ର
ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍ * ଓ ଆସଫର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରୀୟ
ଓ ମ ନୀୟ 14 ଓ େହମନର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲ
ଓ ଶିମୀୟି ଓ ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶମୟୀୟ ଓ
ଉଷୀେୟଲ,ଏହିସବୁ େଲବୀୟେଲାକଉଠିେଲ। 15 ପୁଣି, େସମାେନ
ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କେଲ
ଓ ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟମେତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଶୁଚି
କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗେଲ। 16 ପୁଣି, ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ଅ ଭର୍ ାଗକୁ ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ ଗେଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମ ି ରେର େଯସବୁ ଅଶୁଚି ବ ୁ ପାଇେଲ, ତାହା ବାହାର କରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପ୍ର ା ଣକୁ ଆଣିେଲ ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ
ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କରି ବାହାରକୁ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀକୁ ବହି େନଇଗେଲ।
17 େସମାେନ ପ୍ର ଥମ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆର
କେଲ ଓ ମାସର ଅ ମ ଦିନେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାର ାକୁ
ଆସି େଲ; ପୁଣି ଆଠ ଦିନ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ
ପବିତ୍ର କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପ୍ର ଥମ ମାସର େଷାଡ଼ଶ ଦିନେର
ସମା କେଲ।
* 29:13 ଯିୟୀେୟଲ୍ କି ା ଯୀଓେୟଲ୍ 
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ମ ି ରର ପୁନଃ ଉ ଗର୍ ୀକରଣ
18ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜଗୃହ ଭିତରକୁ ହିଜକୀୟରାଜା ନିକଟକୁ

ଯାଇ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମୁଦାୟ ଗୃହ ଓ
େହାମବଳିର ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ତହିଁର ପାତ୍ର ସକଳ, ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟିର
େମଜ ଓ ତହିଁର ପାତ୍ର ସକଳ ଶୁଚି କରିଅଛୁ। 19 ଆହୁ ରି, ଆହସ୍ 
ରାଜା ଆପଣା ରାଜ ସମୟେର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି େଯ େଯ ପାତ୍ର
ପକାଇ େଦଇଥିେଲ, ତାହାସବୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ୁତ କରି ପବିତ୍ର
କରିଅଛୁ;ଆଉ େଦଖ ,ୁ ତାହାସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର
ଅଛି।”

20 ତହିଁ ଉ ାେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଉଠି ନଗରର
ଅଧିପତିମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗେଲ। 21 ପୁଣି,
େସମାେନ ରାଜ୍ୟ ନିମେ ଓ ଧମର୍ ଧାମ ନିମେ ଓ ଯିହୁ ଦା ନିମେ
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ ଓ ସାତ
େମଷଶାବକ ଓ ସାତ ଛାଗ ଆଣିେଲ। ତହିଁେର େସ ହାେରାଣ-
ସ ାନ ଯାଜକମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦିେର ତାହାସବୁ ଉ ଗର୍
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ। 22 େତଣୁ ବୃଷସବୁ ବଧ କରାଯାʼେ ,
ଯାଜକମାେନ ର ଗ୍ର ହଣ କରି େବଦି ଉପେର େସଚନ କେଲ; ପୁଣି
େମଷ ବଧ କରାଯାʼେ , େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ର େସଚନ
କେଲ;ଆହୁ ରି, େମଷଶାବକବଧକରାଯାʼେ , େସମାେନଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ର େସଚନ କେଲ। 23 ଏଉ ାେର େସମାେନ ପାପାଥର୍ କ
ବଳିରୂ ପ ଛାଗସକଳରାଜା ଓ ସମାଜସାକ୍ଷାତେର ନିକଟକୁଆଣିେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କେଲ; 24 ତହଁୁ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବାକୁ ଯାଜକମାେନ େସସବୁ
ବଧ କରି ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର େସମାନ ର ାରା ପାପାଥର୍ କ ବଳି
କେଲ; କାରଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ େହାମବଳି ଓ ପାପାଥର୍ କ
ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।

25 ଆଉ, େସ ଦାଉଦ ର ଓ ରାଜା ର ଦଶର୍ କ ଗାଦ୍ ର ଓ
ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କରତାଳ ଓ େନବଲ ଓ
ବୀଣାଧାରୀ େଲବୀୟମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ାପନ କେଲ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ାରା ଏହି ଆଜ୍ଞା
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କରିଥିେଲ। 26 ଏେହତୁ େଲବୀୟମାେନ ଦାଉଦ ର ବାଦ୍ୟଯ ଓ
ଯାଜକମାେନ ତୂ ରୀ େନଇ ଠିଆ େହେଲ। 27 ଏଉ ାେର ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ହିଜକୀୟ ଆଜ୍ଞା କେଲ।
େଯେତେବେଳ େହାମବଳି ଆର େହଲା, େସେତେବେଳ ତୂ ରୀ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦ ର ବାଦ୍ୟଯ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୀତ
ମଧ୍ୟ ଆର େହଲା।

28ତହିଁେରସମଗ୍ର ସମାଜ ପ୍ର ଣାମ କେଲଓଗାୟକମାେନ ଗାନ
କେଲ ଓ ତୂ ରୀବାଦକମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ; େହାମବଳିଦାନର
ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ ଏସବୁ େହଲା। 29 ପୁଣି, େସମାେନ ବଳିଦାନ ସମା
କରେ , ରାଜା ଓ ତା ସେ ଉପି ତ େଲାକ ସମେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ି ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 30ଆହୁ ରି, ହିଜକୀୟ ରାଜା ଓ ଅଧିପତିମାେନ
ଦାଉଦ ରଓଆସଫଦଶର୍ କରବାକ୍ୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପ୍ର ଶଂସା ଗାନକରିବାକୁ େଲବୀୟମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା କେଲତହଁୁ େସମାେନ
ଆନ େର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କେଲ ଓ ମ କ ନତ କରି ପ୍ର ଣାମ କେଲ।

31 େସେତେବେଳ ହିଜକୀୟ ଉ ର କରି କହିେଲ, “ଏେବ
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ୁ ପ୍ର ତି ା
କରିଅଛ, ନିକଟକୁ ଆସ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ବଳି ଓ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ
ଉପହାର ଆଣ।” ତହିଁେର ସମାଜ ବଳି ଓ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ଉପହାର
ଆଣିେଲ ଓ େଯେତ େଲାକର ମନେର ପ୍ର ବୃ ି ଜନି୍ମ ଲା, େସମାେନ
େହାମବଳି ଆଣିେଲ। 32 ସମାଜ େଯଉଁ େହାମବଳି ଆଣିେଲ,
ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା, ଯଥା, ସତୁ ରି ବୃଷ ଓ ଏକ ଶହ େମଷ ଓ ଦୁଇ ଶହ
େମଷଶାବକ, ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମାଥର୍ କ ବଳି।
33 ପୁଣି ଛଅ ଶହ ବୃଷ ଓ ତିନି ସହସ୍ର େମଷ ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହେଲ।
34 ମାତ୍ର ଯାଜକମାେନ ଅ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ େସମାେନ େହାମାଥର୍ କ
ସକଳ ପଶୁର ଚମର୍ କାଢ଼ି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା ନ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ଯାଜକମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର ନ କରିବା
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ଭ୍ର ାତା େଲବୀୟମାେନ େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ; କାରଣ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରିବା
ପାଇଁ ଯାଜକମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସି ମନା ଥିେଲ। 35 ଆହୁ ରି
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େହାମବଳି, ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର େମଦ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େହାମବଳିର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟପ୍ର ଚୁ ର େହାଇଥିଲା।ଏହିରୂ େପସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ସୁଧାରାମେତ ାପିତ େହଲା। 36 ଆଉ, ପରେମ ର
େଲାକମାନ ନିମେ ଏହାସବୁ ପ୍ର ୁତ କରିଥିବାରୁ ହିଜକୀୟ ଓ
ସମ େଲାକ ଆନ କେଲ; କାରଣ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ଅକ ାତ୍ ସାଧିତ
େହଲା।

30
ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ

1 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆସି େବ, ଏଥିପାଇଁ ହିଜକୀୟ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ, ପୁଣି
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର େଲଖିେଲ। 2 କାରଣ
ରାଜା, ତା ର ଅଧିପତିମାେନ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ସମଗ୍ର ସମାଜ
ି ତୀୟ ମାସେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମ ଣା
କରିଥିେଲ। 3 କାରଣ ଯେଥ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକ ଆପଣାମାନ ୁ
ପବିତ୍ର କରି ନ ଥିବାରୁ , କିଅବା େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ନ ଥିବାରୁ େସସମୟେର େସମାେନ ତାହା
ପାଳନ କରିପାରି ନ ଥିେଲ। 4 ଏ ବିଷୟ ରାଜା ର ଓ ସମଗ୍ର
ସମାଜର ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ େବାଧ େହଲା। 5 ଏଣୁ େଲାକମାେନ
େଯପରି ଯିରୂ ଶାଲମେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସି େବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ େବର୍ େଶବାଠାରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ସବର୍ ତ୍ର ଏହା
େଘାଷଣା କରିବାକୁ ି ର କେଲ। କାରଣ େସମାେନ ଲିଖନାନୁସାେର
ଏରୂ ପ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ପାଳନ କରି ନ ଥିେଲ। 6 ତହିଁେର
ଦୂତମାେନ ରାଜା ଓ ତା ର ଅଧିପତିମାନ ଠାରୁ ପତ୍ର େନଇ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ସବର୍ ତ୍ର ଗମନ କରି ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର
ଏହି କଥା କହିେଲ, “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ
ଅବ୍ର ହାମର ଓ ଇସ୍ ହାକର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ପ୍ର ତି ପୁନବର୍ ାର େଫର, ତହିଁେର େସ ଅଶୂର-ରାଜାଗଣ ହ ରୁ
ରକି୍ଷତ ତୁ ମାନ ଅବଶି ାଂଶ ପ୍ର ତି େଫରିେବ। 7 ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପିତୃ ଗଣ ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ନ ହୁ ଅ,
େସମାେନ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେଲ, େତଣୁ ତୁ େ ମାେନ େଦଖୁଅଛ
େଯ, େସ େସମାନ ୁ ବିନାଶେର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 8 ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ପିତୃ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ଶ ଗ୍ର ୀବ ନ ହୁ ଅ; ମାତ୍ର
ତୁ ମାନ ଉପରୁ ତାହା ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ େଯପରି ନିବୃ
େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବଶୀଭୂ ତ କରଓ େସ
ଚିରକାଳ ନିମେ େଯଉଁ ାନ ପବିତ୍ର କରିଅଛି , ତାହା ର େସହି
ଧମର୍ ଧାମେର ପ୍ର େବଶ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର
େସବା କର। 9 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ପୁନବର୍ ାର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ତି େଫରିବ, େତେବ ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ସ ାନଗଣ
େଯଉଁମାନ ାରା ବ ୀ ରୂ େପ ନୀତ େହାଇଅଛି , େସମାନ
ଦୃି େର ଦୟାପ୍ର ା େହେବ ଓ ପୁନବର୍ ାର ଏହି େଦଶକୁ ଆସି େବ;
େଯଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର କୃପାମୟ ଓ ଦୟାଳୁ
ଅଟି , େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି େଫରିବ, େତେବ େସ
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇେବ ନାହିଁ।”

10 ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି େଦଶ େଦଇ ସବୂଲୂନ
ପଯର୍ ୍ୟ ନଗରକୁ ନଗର ଗମନ କେଲ; ମାତ୍ର େଲାକମାେନ
େସମାନ ୁ ଉପହାସ କରି ବିଦପ କେଲ। 11 ତଥାପି ଆେଶରର
ଓ ମନଃଶିର ଓ ସବୂଲୂନର େକେତକ େଲାକ ଆପଣାମାନ ୁ ନମ୍ର
କରି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ। 12ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ରାଜା ର ଓ ଅଧିପତିମାନ ରଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁ ଦାର
େଲାକମାନ ୁ ଏକଚି େହବାକୁ ପରେମ ର ହ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିଦ୍ୟମାନ େହଲା।

13 ତହଁୁ ି ତୀୟ ମାସେର ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ପାଳନ କରିବା
ପାଇଁ ଅେନକ େଲାକର ଅତି ମହାସମାଜ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତି୍ର ତ
େହେଲ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ ଉଠି ଯିରୂ ଶାଲମ ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ
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ଦୂର କେଲ ଓ ଧୂପଦାହାଥର୍ କ ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଦୂର କରି କିେଦ୍ର ାଣ
ନଦୀେର ନିେକ୍ଷପ କେଲ। 15ଏଉ ାେର େସମାେନ ି ତୀୟ ମାସର
ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ବଧ କେଲ; ତହିଁେର
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଲି ତ େହାଇ ଆପଣାମାନ ୁ
ପବିତ୍ର କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ େହାମବଳି ଆଣିେଲ। 16ଆଉ,
େସମାେନ ପରେମ ର େଲାକ େମାଶା ର ବ୍ୟବ ାନୁସାେର
େଶ୍ର ଣୀକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ଠିଆ େହେଲ; ଯାଜକମାେନ
େଲବୀୟମାନ ହ ରୁ ର ଗ୍ର ହଣ କରି େସଚନ କେଲ। 17କାରଣ
ସମାଜ ମଧ୍ୟେର ଅେନକ େଲାକ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କରି ନ
ଥିେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଅଶୁଚି େଲାକ ନିମେ ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ବଧ କରିବାର ଭାର
େଲବୀୟମାନ ଉପେର ଥିଲା। 18 ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି, ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ
ଆପଣାମାନ ୁ ଶୁଚି କରି ନ ଥିେଲ, ତଥାପି େସମାେନ େଲଖାର
ବିପରୀତେର ନି ାରପବର୍ ରବଳି େଭାଜନକେଲ।କାରଣ ହିଜକୀୟ
େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ଏହା କହିଥିେଲ, 19 “େଯେକହି
ପରେମ ର ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େପୖତୃ କ ପରେମ ର ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅ ଃକରଣ ନିବି କେର, େସ ଧମର୍ ଧାମର
େଶୗଚବିଧି ଅନୁସାେର ଶୁଚି େନାହିେଲ େହଁ ମ ଳମୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତାହାକୁ କ୍ଷମା କର ।ୁ” 20 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଜକୀୟ ର ବାକ୍ୟେର
କ ର୍ ପାତ କେଲ ଓ େଲାକମାନ ୁ ସୁ କେଲ। 21 ଏହିରୂ େପ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମହାନ େର ସାତ
ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ; ପୁଣି େଲବୀୟମାେନ
ଓ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ବାଦ୍ୟ ନିେର
ଗାନ କରି ପ୍ର ତିଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ। 22ଆଉ, େଯଉଁ
ସକଳ େଲବୀୟ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ସୁଦକ୍ଷ ଥିେଲ,
େସମାନ ୁ ହିଜକୀୟ ଚି ପ୍ର େବାଧକକଥା କହିେଲ।ତହଁୁ େସମାେନ
ପବର୍ ର ସାତ ଦିନସାରା ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରି େଭାଜନକେଲ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ େପୖତୃ କ ପରେମ ର ନିକଟେର ୀକାର
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କେଲ।
23ଏଉ ାେରଆଉସାତ ଦିନପାଳନକରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ

ପରାମଶର୍ କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ସାତ ଦିନ ଆନ େର
ପାଳନ କେଲ। 24ଏଣୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ଉପହାର ନିମେ
ସମାଜକୁ ଏକ ସହସ୍ର ବୃଷ ଓ ସାତ ସହସ୍ର େମଷ େଦେଲ; ଆଉ,
ଅଧିପତିମାେନ ସମାଜକୁ ଏକ ସହସ୍ର ବୃଷ ଓ ଦଶ ସହସ୍ର େମଷ
େଦେଲ; ପୁଣି ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଆପଣାମାନ ୁ
ପବିତ୍ର କେଲ। 25 ପୁଣି,ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ସହିତ ଯିହୁ ଦାର
ସମଗ୍ର ସମାଜ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗତ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ପୁଣି
ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶରୁ ଆଗତ ଓ ଯିହୁ ଦା ନିବାସୀ ବିେଦଶୀଗଣ ଆନ
କେଲ। 26 ଏହିରୂ େପ ଯିରୂ ଶାଲମେର ମହାନ େହଲା; କାରଣ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ସମୟଠାରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏପରି ଆଉ େହାଇ ନ ଥିଲା। 27 ଏଉ ାେର
େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ଉଠି େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି
େସମାନ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରାଗଲା ଓ େସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ତାହା ପବିତ୍ର ବାସ ାନ ଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େବଶ କଲା।

31
ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ ପାଳି ନିରୂ ପଣ

1 ଏହିସବୁ ସମା େହଲା ଉ ାେର ଉପି ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
ଯିହୁ ଦାର ନଗରମାନ ୁ ଯାଇ ସବୁ ଭାି ପକାଇେଲ ଓ
ଆେଶରା ମୂ ମାନ କାଟି ପକାଇେଲ, ପୁଣି ନିଃେଶଷେର ବିନାଶ
ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ମଧ୍ୟରୁ , ଆହୁ ରି
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିେର ି ତ ଉ ଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଭାି
ପକାଇେଲ। ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧିକାର ଓ ନଗରକୁ େଫରିଗେଲ।

2 ଆଉ, ହିଜକୀୟ ଯାଜକମାନ ର ଓ େଲବୀୟମାନ ର
ପାଳିକ୍ର େମ ପାଳି ନିରୂ ପଣ କେଲ, େହାମାଥର୍ କ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିଦାନ, ପରିଚଯର୍ ୍ୟା ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାଉଣିର ାରସମୂହେର
ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ର
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ପ୍ର ତି ଜଣକୁ ତାହାର େସବାନୁସାେର ନିଯୁ କେଲ। 3 ମଧ୍ୟ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାର ଲିଖନାନୁସାେର େହାମବଳି ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପ୍ର ଭାତୀୟଓସାୟଂକାଳୀନ େହାମବଳି ନିମେ , ପୁଣି ବିଶ୍ର ାମବାରଓ
ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ାଦିର େହାମବଳି ନିମେ ରାଜସ ି ରୁ
େଦୟ ଅଂଶ ନିରୂ ପଣ କେଲ। 4 ଆହୁ ରି, େଯପରି ଯାଜକଗଣ ଓ
େଲବୀୟଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ାେର ଆସ ରହିେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସ େସମାନ ୁ େସମାନ ର ଅଂଶ େଦବା ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ। 5 ପୁଣି, ଏହି ଆଜ୍ଞା େଘାଷିତ
େହବାକ୍ଷେଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ପ୍ର ଥମଜାତ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, େତୖଳ, ମଧୁ ଓ େକ୍ଷେତ୍ର ା ସକଳ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣିେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ସକଳ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଆଣିେଲ।
6 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହେର ବାସକାରୀ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର
ସ ାନମାେନ ମଧ୍ୟ େଗାେମଷର ଦଶମାଂଶ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ତିି ତ ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦିର ଦଶମାଂଶ
ଆଣି ରାଶି ରାଶି କରି େଥାଇେଲ। 7 ତୃ ତୀୟ ମାସେର େସମାେନ
େସହି ରାଶି କରିବାକୁ ଆର କରି ସ ମ ମାସେର ତାହା ସମା
କେଲ। 8 ଏଉ ାେର ହିଜକୀୟ ଓ ଅଧିପତିମାେନ େସହି ରାଶି
େଦଖିବାକୁ ଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଓ ତାହା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ ହିଜକୀୟ େସହି ସକଳ ରାଶି
ବିଷୟେର ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ ପଚାରେ , 10 ସାେଦାକ
ବଂଶୀୟ ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ଅସରୀୟ ତା ୁ ଉ ର କରି କହିଲା,
“େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଉପହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆର
କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆେ ମାେନ େଭାଜନ କରିଅଛୁ ଓ ତୃ
େହାଇଅଛୁ ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ଅବଶି ରଖିଅଛୁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦକରିଅଛି ; େତଣୁଯାହା ଅବଶି ରହିଅଛି,
ତାହା ଏହି ବୃହତ ଦ୍ର ବ୍ୟରାଶି।”

11ତହିଁେର ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର େକେତକ େକାଠରି
ପ୍ର ୁତ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା ପ୍ର ୁତ କେଲ।
12 ଏଉ ାେର େଲାକମାେନ ବି ରୂ େପ ଉପହାର, ଦଶମାଂଶ
ଓ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣିେଲ; ଆଉ ତହିଁ ଉପେର େଲବୀୟ
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େକାନାନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଭାଇ ଶିମୀୟି ି ତୀୟ ଥିଲା।
13 ପୁଣି, ଯିହୀେୟଲ ଓ ଅସସୀୟ, ନହତ୍ , ଅସାେହଲ, ଯିେରେମାତ୍ ,
େଯାଷାବଦ୍ , ଇଲୀେୟଲ୍ , ଯିଷ୍ମ ଖୀୟ, ମାହତ୍ , ବନାୟ, ଏମାେନ
ହିଜକୀୟ ରାଜା ର ଓ ପରେମ ର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସରୀୟର
ନିଯୁି ାରା େକାନାନୀୟ ଓତାହାରଭ୍ର ାତା ଶିମୀୟିର ହ ାଧୀନେର
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ଥିେଲ। 14 ଆଉ, େଲବୀୟ ଯିମ୍ନ ାର ପୁତ୍ର େକାରି,
େଯ ପୂବର୍ ଦିଗ ାରପାଳ ଥିଲା, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉପହାର ଓ ମହାପବିତ୍ର ବ ୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର େ ାଦ ଉପହାରଉପେର ନିଯୁ େହଲା। 15 ପୁଣି,
ତାହାର ଅଧୀନେର ଏଦନ, ମିନ୍ୟାମୀନ, େଯଶୂୟ, ଶମୟୀୟ,
ଅମରୀୟ ଓ ଶଖନୀୟ, ଏମାେନ ଯାଜକମାନ ନାନା ନଗରେର
ଆପଣାମାନ ର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇମାନ ୁ ପାଳି ଅନୁସାେର େଦବା
ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନିରୂ ପିତ ପଦେର ରହିେଲ; 16 େସମାନ
ବ୍ୟତୀତ େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ତିଦିନର କ ର୍ ବ୍ୟତାର ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର
ପାଳିକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ରକ୍ଷଣୀୟ େସବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଏପରି ତିନି ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ ବୟ
ପୁରୁ ଷ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣିତ େହାଇଥିେଲ; 17 ଆଉ, ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ, ପୁଣି େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଓ
ତେତାଧିକ ବୟ େଲବୀୟମାେନ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ େସମାନ
ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପାଳି ଅନୁସାେର ଗଣିତ େହାଇଥିେଲ; 18 ପୁଣି ସମଗ୍ର
ସମାଜ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାନ ର ଶିଶୁ, ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାେନ
ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣିତ େହାଇଥିେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ନିରୂ ପିତ କାଯର୍ ୍ୟେର ପବିତ୍ର ତାେର ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର
କେଲ; 19ମଧ୍ୟ ହାେରାଣ ର େଯଉଁ ସ ାନ-ଯାଜକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ନଗର ତଳିଭୂ ମିର େକ୍ଷତ୍ର େର ବାସ କେଲ, େସମାନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରେର ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟେର ସମ ପୁରୁ ଷ ୁ ଓ
େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣିତ ସମ ୁ ଅଂଶ
େଦବା ପାଇଁ େଲାେକ ନାମେର ନି ର୍ ୀତ େହେଲ।

20 ହିଜକୀୟ ଯିହୁ ଦାର ସବର୍ ତ୍ର ଏପ୍ର କାର କେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ଦୃି େର ଉ ମ ଓ ଯଥାଥର୍ ଓ ବି ତାର
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କମର୍ କେଲ। 21 ଆଉ, େସ ଆପଣା ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିବା ନିମେ ପରେମ ର ଗୃହର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ, ପୁଣି ବ୍ୟବ ା ଓ
ଆଜ୍ଞା ସ େର େଯ େଯ କାଯର୍ ୍ୟ ଆର କେଲ, ତାହାସବୁ ଆପଣା
ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ କରି କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହେଲ।

32
ଅଶୂରୀୟ ଯିରୂ ଶାଲମ ଆକ୍ର ମଣ

1ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଓ ଏହି ବି ତାର କମର୍ ଉ ାେର ଅଶୂରର
ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ଆସି ଯିହୁ ଦାେର ପ୍ର େବଶ କଲା ଓ ପ୍ର ାଚୀର-
େବି ତ ନଗର ବିରୁ େର ଛାଉଣି ାପନ କରି ତାହାସବୁ ଆପଣା
ପାଇଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ବିଚାର କଲା। 2 ପୁଣି, ସନ୍   େହରୀବ ଆସି ଅଛି
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ମନ କରିଅଛି, ହିଜକୀୟ
ଏହା େଦଖେ , 3 େସ ନଗରର ବହିଃି ତ ନିଝର୍ ରସବୁ ବ କରିବା
ପାଇଁ ଆପଣାର ଅଧିପତି ଓ ବଳବାନ େଲାକ ସହିତମ ଣା କେଲ;
ଆଉ, େସମାେନ ତା ର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ। 4 “ଏଣୁ ଅଶୂର-ରାଜାଗଣ
ଆସି କାହିଁକି ଅେନକ ଜଳ ପାଇେବ?” ଏହା କହି ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ
ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ସମ ଝର ଓ େଦଶମଧ୍ୟବାହୀ େସ୍ର ାତ ବ କେଲ।
5 ପୁଣି, େସ ସାହସ ବା ି ସମ ଭ ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କରି ଦୁଗର୍
ସମାନ ଓ ବହିଃି ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀର ସମାନ ଉ କେଲ ଓ ଦାଉଦ-
ନଗର ମିେ ା ଦୃଢ଼ କେଲ, ଆଉ ପ୍ର ଚୁ ର ଅ ଓ ଢାଲ ପ୍ର ୁତ
କେଲ। 6ଆଉ, େସ େଲାକମାନ ଉପେର େସନାପତି ନିଯୁ କେଲ
ଓ ନଗର- ାର ଛକେର ଆପଣା ନିକଟେର େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି
େସମାନ ୁ ଚି ପ୍ର େବାଧକ ବାକ୍ୟ କହିେଲ, 7 “ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ
ହୁ ଅ,ଅଶୂରରରାଜା ଓତାହାର ସ ୀ ସମ ଜନତା ସକାଶୁ ଭୀତ କି
ନିରାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର ସହାୟ ଅେପକ୍ଷା ଆ ମାନ
ସହାୟମହାନ; 8ମାଂସର ବାହୁ ତାହାର ସହାୟ;ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର
ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓଆ ମାନ ପକ୍ଷେର ଯୁ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ସହାୟ ଅଛି ।” ଏଥିେର
େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦା-ରାଜା ହିଜକୀୟ ବାକ୍ୟେର ନିଭର୍ ର ରଖିେଲ।
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9 ଏଥିଉ ାେର ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ଓ ତାହା ସେ
ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମ ଲାଖୀଶ୍ ନଗର ସ ୁଖେର ଥିବା େବେଳ
େସ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସଗଣ
ପଠାଇ କହିଲା, 10 “ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ଏହି କଥା
କହି , ତୁ େ ମାେନ କାହିଁେର ନିଭର୍ ର ରଖି ଅବେରାଧ କାଳେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ରହୁ ଅଛ? 11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଅଶୂର ରାଜାର ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିେବ େବାଲି
ଦୁଭ କ୍ଷେର ଓ ତୃ ଷାେର ମରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ ସମପ
େଦବାକୁ କʼଣ ହିଜକୀୟମଣାଉନାହାି ? 12ଏହି ହିଜକୀୟତାହା
ଉ ଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଦୂର କରି ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆଜ୍ଞା କରି କି କହି ନାହାି , ତୁ େ ମାେନ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର
ପ୍ର ଣାମ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଳାଇବ? 13 ମୁଁ ଓ
େମାʼ ପିତୃ େଲାକମାେନ ଏହିସବୁ େଦଶର େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା
କରିଅଛୁ, ତାହା କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ? େସହି ସବୁ େଦଶ
େଗା ୀମାନ େଦବଗଣ କି େକୗଣସି ରୂ େପ ଆ ହ ରୁ ଆପଣା
ଆପଣା େଦଶ ଉ ାର କରି ପାରିେଲ? 14 େମାʼ ପିତୃ େଲାକମାେନ
େଯଉଁ େଗା ୀମାନ ୁ ନିଃେଶଷେର ବିନାଶ କେଲ, େସମାନ
େଦବଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆପଣା େଲାକ ୁ େମାʼ ହ ରୁ ଉ ାର କରି
ପାରିଅଛି େଯ, ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ େମାʼ ହ ରୁ
ଉ ାର କରି ପାରିେବ? 15 ଏେହତୁ ହିଜକୀୟ ତୁ ମାନ ୁ ନ
ଭୁ ଲାଉ, କି ଏରୂ ପ ନ ମଣାଉ, କିଅବା ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ବି ାସ
କର ନାହିଁ;କାରଣ େକୗଣସି େଦଶର କି ରାଜ୍ୟର େଦବତା ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ େମାʼ ହ ରୁ ଓ େମାʼ ପିତୃ େଲାକ ହ ରୁ ଉ ାର
କରିପାରି ନାହିଁ; େତେବ ତୁ ମାନ ପରେମ ର କି ତୁ ମାନ ୁ
େମାʼ ହ ରୁ ଉ ାର କରି ପାରିେବ?”

16 ପୁଣି, ତାହାର ଦାସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ବିରୁ େର
ଓ ତାହା ଦାସ ହିଜକୀୟ ବିରୁ େର ଆହୁ ରି ଅେନକ କଥା
କହିେଲ। 17ମଧ୍ୟ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ର ନି ା
କରିବାକୁ ଓ ତାହା ବିରୁ େର କଥା କହିବାକୁ ଏହିପରି ପତ୍ର ମାନ



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 32:18 lxxxiii ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 32:25

େଲଖିଲା, ଯଥା, “ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନ େଦବଗଣ େଯପରି
ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େମାʼ ହ ରୁ ଉ ାର କରି ନାହାି , େସପରି
ହିଜକୀୟରପରେମ ରଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େମାʼହ ରୁ ଉ ାର
କରିେବ ନାହିଁ।” 18 ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମର େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଭୟା ର୍ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ କରି ନଗର
ହ ଗତ କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଷାେର ଉ ରେର
ଡାକି କହିେଲ। 19ଆଉ, ପୃଥିବୀ ନାନା େଗା ୀୟମାନ ରମନୁଷ୍ୟ
ହ କୃତ େଦବଗଣ ବିରୁ େର କଥା କହିବା ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମର ପରେମ ର ବିରୁ େର କଥା କହିେଲ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ାର
20 ଏଥିେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ଓ ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଏସକାଶୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ଗର୍ ଆେଡ଼ଡାକପକାଇେଲ।
21 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକ ଦୂତ େପ୍ର ରଣ କରି ଅଶୂର ରାଜାର
ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ସମ ୁ , ଆଉ ପ୍ର ଧାନ
ଓ େସନାପତିମାନ ୁ ଉି କେଲ। ତହିଁେର େସ ଲି ତମୁଖ
େହାଇ ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଗଲା। ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଆପଣା
େଦବ ମ ି ରକୁ ଆସେ , ତାହାର େକେତକ ଔରସଜାତ େସଠାେର
ତାହାକୁ ଖ େର ବଧ କେଲ। 22ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଜକୀୟ ୁ ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ୁ ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ହ ରୁ ଓ
ଅନ୍ୟ ସମ ହ ରୁ ଉ ାର କେଲ, ପୁଣି ଚତୁ ଗରୁ େସମାନ ୁ
ପଥ େଦଖାଇେଲ। 23 ତହିଁେର ଅେନେକ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପହାର ଆଣିେଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ଆଣିେଲ; ତହଁୁ େସ େସହି
ସମୟଠାରୁ ସମଗ୍ର େଗା ୀର ଦୃି େର ଉ ତ େହେଲ।

ହିଜକୀୟ ଅହ ାର ଓ କୃତୀ
24 େସହି ସମୟେର ହିଜକୀୟ ୁ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା େହାଇଥିଲା;

ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ , େସ ତା ୁ ଉ ର
ଓ ଏକ ଚି େଦେଲ। 25ମାତ୍ର ହିଜକୀୟ ଆପଣା ପ୍ର ତି କୃତ ମ ଳ
ଅନୁସାେର ପ୍ର ତିଦାନ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତା ର ଅ ଃକରଣ
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ଗବ ତ େହଲା; ଏେହତୁ ତା ଉପେର, ପୁଣି ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଉପେର େକାପ ଉପି ତ େହଲା। 26ତଥାପି ଆପଣା ଅ ଃକରଣର
ଗବର୍ ସକାଶୁ ହିଜକୀୟ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ
ନମ୍ର କେଲ, େତଣୁ ହିଜକୀୟ ର ସମୟେର େସମାନ ଉପେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପ ଉପି ତ େହଲା ନାହିଁ।

27ଆଉ, ହିଜକୀୟ ର ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର ସ ଦ ଓ ସ ମ ଥିଲା ପୁଣି,
େସରୂ ପା, ସୁନା,ବହୁ ମୂଲ୍ୟପ୍ର ର, ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ,ଢାଲଓସବର୍ ପ୍ର କାର
ମେନାହର ପାତ୍ର ନିମେ ଭ ାର ପ୍ର ୁତ କେଲ; 28 ମଧ୍ୟ ଉ
ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ ନିମେ ଭ ାର, ପୁଣି ସବର୍ ପ୍ର କାର
ପଶୁ ନିମେ ଶାଳା ଓ େମଷପଲ ନିମେ ଖୁଆଡ଼ ପ୍ର ୁତ କେଲ।
29ଆହୁ ରି, େସଆପଣା ନିମେ ନାନା ନଗର ଓ େଗାେମଷାଦି ପ୍ର ଚୁ ର
ପଶୁଧନଆେୟାଜନକେଲ;କାରଣପରେମ ରତା ୁ ବହୁ ତ ବହୁ ତ
ସ ି େଦଇଥିେଲ। 30ଏହି ହିଜକୀୟମଧ୍ୟଗୀେହାନି ତଉ ତର
ଜଳଝର ବ କରି ତାହା ସଳଖ ପଥେର ଦାଉଦ-ନଗରର ପି ମ
ପା ର୍ କୁ ଆଣିେଲ। ପୁଣି, ହିଜକୀୟ ଆପଣାର ସମ କାଯର୍ ୍ୟେର
କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହେଲ। 31 ତଥାପି େଦଶେର େଯଉଁ ଅୁ ତ କାଯର୍ ୍ୟ
େହାଇଥିଲା, ତହିଁର ବିବରଣ ପଚାରିବା ନିମି ତା ନିକଟକୁ
ବାବିଲୀୟ ଅଧିପତିମାନ େପ୍ର ରିତ ଦୂତମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ସ େର
େଯପରି େସ ଆପଣା ଅ ଃକରଣର ସମ ଭାବ ଜାଣି ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ପରେମ ର ତା ର ପରୀକ୍ଷା େନବା ସକାେଶ ତା ୁ
ଛାଡ଼ିେଦେଲ।

32 ଏହି ହିଜକୀୟ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସୁକି୍ର ୟା,
ଯିହୁ ଦାର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ-ପୁ କ ଅ ଗର୍ ତ
ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର ଦଶର୍ ନ ପୁ କେର
େଲଖାଅଛି। 33 ଏଥିଉ ାେର ହିଜକୀୟ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ,
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଦାଉଦ-ସ ାନଗଣର କବର ାନର
ଊ ର୍ ଗାମୀ ପଥ ପା ର୍ େର ତା ୁ କବର େଦେଲ; ପୁଣି, ତା ର ମରଣ
ସମୟେର ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ତା ର
ସ ାନ କେଲ। ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
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କେଲ।

33
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ମନଃଶି

1 ମନଃଶି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ବାର
ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ପ ାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 2 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣସ ୁଖରୁ ଦୂର କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ର ୟାନୁସାେର େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 3 କାରଣ
ତା ର ପିତା ହିଜକୀୟ େଯଉଁ ଉ ଳୀମାନ ଭାି ପକାଇଥିେଲ,
େସ ପୁନବର୍ ାର ତାହାସବୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ େସ ବାଲ୍ େଦବଗଣ
ନିମେ ଯଜ୍ଞେବଦି ପ୍ର ୁତ କେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ ଓ ଆକାଶ ସକଳ ବାହିନୀକୁ ପୂଜା କରି େସମାନ ର
େସବା କେଲ। 4 ପୁଣି, “ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆ ର ନାମ ସଦାକାଳ
ାପିତ େହବ” େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଗୃହ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଗୃହେର େସ ଯଜ୍ଞେବଦିମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।
5ଆହୁ ରି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଦୁଇ ପ୍ର ା ଣେର ଆକାଶ ସକଳ
ବାହିନୀ ନିମେ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 6 ମଧ୍ୟ େସ ହିେ ାମ
ପୁତ୍ର ର ଉପତ୍ୟକାେର ଆପଣା ସ ାନସ ତିମାନ ୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ, େସ ଶୁଭାଶୁଭ କହିବାର ବିଦ୍ୟା ଓ
ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କେଲ ଓ ମାୟାକମର୍ କେଲ, ପୁଣି ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ
ଓ ଗୁଣିଆମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କେଲ; େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର
କରିବା ନିମେ ତାହା ଦୃି େର ବହୁ ତ କୁକମର୍ କେଲ। 7 ଆଉ,
େସ ଆପଣା ନିମ ତ େଦବତାର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ପରେମ ର
ଗୃହେର ାପନକେଲ; େସହି ଗୃହ ବିଷୟେରପରେମ ରଦାଉଦ ୁ
ଓ ତା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ କହିଥିେଲ, “ଏହି ଗୃହେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ର ମେନାନୀତ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ଆେ ଆପଣା ନାମ ସଦାକାଳ ାପନ କରିବା; 8 ପୁଣି, ଆେ
େସମାନ ୁ େଯସମ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାଶାର ହ ାରା
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େଯସମ ବ୍ୟବ ା, ବିଧି ଓ ବିଧାନ େଦଇଅଛୁ, େକବଳତଦନୁସାେର
କମର୍ କରିବା ପାଇଁ େଯେବ େସମାେନ ମେନାେଯାଗୀ େହେବ, େତେବ
ଆେ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିମେ େଯଉଁ େଦଶ ନିରୂ ପଣ
କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ାନା ରିତ କରିବା
ନାହିଁ।” 9 ମାତ୍ର ମନଃଶି ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ୁ
ବିପଥଗାମୀ କରାଇେଲ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ େଦଶୀୟମାନ ୁ ବିନାଶକରିଥିେଲ, େସମାନ କି୍ର ୟା
ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ ଅଧିକ କୁକି୍ର ୟା କେଲ।

ମନଃଶି ଅନୁତାପ
10 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମନଃଶି ଓ ତା ର େଲାକମାନ ୁ ନାନା କଥା

କହିେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ କିଛି ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।
11 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର
େସନାପତିମାନ ୁ ଆଣିେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ମନଃଶି ୁ
େବଡ଼ିେର ଧରି ଶିକୁଳିେର ବା ି ବାବିଲକୁ େନଇଗେଲ। 12 ପୁଣି,
େସ ଦୁଃଖେର ଥିବା େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର
ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ ଅତିଶୟ ନମ୍ର କେଲ। 13 ଆଉ, େସ ତାହା
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ , େସ ତା ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ େହେଲ ଓ ତା ର
ନିେବଦନ ଶୁଣି ତା ୁ ପୁନବର୍ ାର ତା ର ରାଜ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆଣିେଲ। େସେତେବେଳ ମନଃଶି ଜାଣିେଲ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର ଅଟି ।

14 ଏଥିଉ ାେର େସ ଗୀେହାନର ପି ମ ପା ର୍ େର ଉପତ୍ୟକା
ମଧ୍ୟେର ମ ୍ୟ ାରର ପ୍ର େବଶ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ଦାଉଦ-ନଗରର
ବାହାର-ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ଆଉ, େସ ଓଫଲର ଚତୁ ଗ
େବ ନକରିପ୍ର ାଚୀରଅତିଉ କେଲଓ ଯିହୁ ଦାରପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ନଗରସମୂହେର ବିକ୍ର ମୀ େସନାପତିମାନ ୁ ନିଯୁ କେଲ। 15ଆଉ,
େସ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହି ତ ପ୍ର ତିମାକୁ ଦୂର କେଲ
ଓ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପବର୍ ତେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆପଣାର
ନିମ ତ ସମ ଯଜ୍ଞେବଦି ନଗରର ବାହାେର ପକାଇେଦେଲ।
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16 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁ ପେର
ମ ଳାଥର୍ କ ଓ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁ ଦାକୁ ଆଜ୍ଞା
କେଲ। 17ତଥାପି େଲାକମାେନଉ ଳୀେରବଳିଦାନକେଲ,ମାତ୍ର
ତାହା େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
କେଲ।

18 ଏହି ମନଃଶି ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ଆପଣା ପରେମ ର
ନିକଟେର ତା ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ନାମେର ତା ପ୍ର ତି ଉ ଦଶର୍ କମାନ ବାକ୍ୟ, ଏହିସବୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜାମାନ ଇତିହାସେର ଲିଖିତ ଅଛି। 19ମଧ୍ୟ ତା ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ
ପରେମ ରତା ପ୍ର ତି କିପରି ପ୍ର ସ େହେଲ ଓତା ର ସକଳପାପ
ଓ ସତ୍ୟ-ଲ ନ ଓ େସ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା ପୂେବର୍ େଯଉଁ େଯଉଁ
ାନେର ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, ଆଉ ଆେଶରା ମୂ ଓ
େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ାପନ କରିଥିେଲ; େଦଖ, ତାହାସବୁ େହାେଶୟର
ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି। 20 ଏଥିଉ ାେର ମନଃଶି ମୃତୁ ୍ୟ ପେର,
େଲାକମାେନତା ୁ ତା ର ନିଜ ଗୃହେରକବରେଦେଲ;ତହଁୁ ତା ର
ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆେମାନ୍ 
21ଆେମାନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ବାଇଶ

ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ।
22 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶି ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
କୁକମର୍ କେଲ; ଆେମାନ୍ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶି ନିମ ତ ସକଳ
େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରି େସମାନ ର େସବା
କେଲ। 23 ପୁଣି, ତା ର ପିତା ମନଃଶି େଯପରି ଆପଣାକୁ ନମ୍ର
କରିଥିେଲ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଆପଣାକୁ େସପରି ନମ୍ର କେଲ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହି ଆେମାନ୍ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅପରାଧ କେଲ।
24 ଏଉ ାେର ତା ର ଦାସମାେନ ତା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କରି
ତା ର ନିଜ ଗୃହେର ତା ୁ ବଧ କେଲ। 25 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ
ଆେମାନ୍ ରାଜା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କରିଥିେଲ, େସସମ ୁ
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େଦଶ େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ; ଆଉ, େଦଶର େଲାକମାେନ
ତା ର ପଦେର ତା ର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟ ୁ ରାଜା କେଲ।

34
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟ

1େଯାଶୀୟରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେରଆଠବଷର୍
ବୟ ଥିେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତିରିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ ଓ
ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ପଥେର ଚାଲିେଲ,ଆଉ, ଦକି୍ଷଣେର
କି ବାମେର େଫରିେଲ ନାହିଁ।

3 ତାହା ରାଜ ର ଅ ମ ବଷର୍ େର େସ ଅ ବୟ ଥାଉ
ଥାଉ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ପରେମ ର ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିବାକୁ ଆର କେଲ ଓ େସ ାଦଶ ବଷର୍ େର ଉ ଳୀ ଓ
ଆେଶରା ମୂ ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ଓ ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମାରୁ
ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 4 ପୁଣି,
େଲାକମାେନ ତା ସାକ୍ଷାତେର ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ
ଭାି ପକାଇେଲ, ଆଉ େସ ତହିଁ ଉପେର ାପିତ ସୂଯର୍ ୍ୟ-
ପ୍ର ତିମାସବୁକାଟି ପକାଇେଲଓଆେଶରା ମୂ , େଖାଦିତପ୍ର ତିମା ଓ
ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମାସବୁ ଭାି ଚୂ ର୍ କରି େସସବୁର ଉେ ଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନକାରୀ େଲାକମାନ କବର ଉପେର ତାହା ବିି େଲ।
5ଆଉ, େସମାନ ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଯାଜକମାନ ଅି ଦ କରି
ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଶୁଚି କେଲ। 6 େସ ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ
ଓ ଶିମୀେୟାନର ନଗରସମୂହେର ନ ାଲି ପଯର୍ ୍ୟ କା ଡ଼ାର
ଚତୁ ଗେର ଏହି ପ୍ର କାର କେଲ। 7 ଆଉ, େସ ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ
ଭାି ପକାଇେଲ ଓ ଆେଶରା ମୂ ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାସବୁ ଚୂ ର୍
କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ସୂଯର୍ ୍ୟ-ପ୍ର ତିମାସବୁ କାଟି ପକାଇ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

ବ୍ୟବ ା ପୁ କର ପୁନଃରୁ ାର
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8 ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା ରାଜ ର ଅଠର ବଷର୍ େର େଦଶ ଓ
ଗୃହ ଶୁଚି କଲା ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ଗୃହର
ମରାମତି ନିମେ ଅତ୍ ସଲୀୟର ପୁତ୍ର ଶାଫନ୍ କୁ ଓ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ
ମାେସୟକୁ ଓ େଯାୟାହସର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ଇତିହାସ େଲଖକକୁ
ପଠାଇେଲ। 9 ତହଁୁ େସମାେନ ହିଲ୍ କୀୟ ମହାଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲବୀୟ ାରପାଳମାନ ାରା ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ
ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶ, ପୁଣି ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଓ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ହ ରୁ ସଂଗୃହୀତ
ପରେମ ର ଗୃହକୁଆନୀତସକଳ ମୁଦ୍ର ା ତାହା ନିକଟେରସମପର୍ ଣ
କେଲ। 10 ଆଉ, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ତ ାବଧାରଣ
କମର୍ କାରୀମାନ ହ େର ତାହା ସମପ େଦେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର କମର୍ କାରୀମାେନ େସହି ଗୃହର ଜୀ ର୍ ସଂ ାର ଓ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ
ନିମେ ତାହା େଦେଲ; 11ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିହୁ ଦା-ରାଜାଗଣ େଯସକଳ ଗୃହ
ବିନାଶ କରିଥିେଲ, ତହିଁ ନିମେ େଖାଦିତ ପ୍ର ର ଓ ବରଗା ଓ
କଡ଼ିକାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ତାହା ସୂତ୍ର ଧର ଓ ଗା କମାନ ୁ େଦେଲ।
12 ଆଉ, େଲାକମାେନ ବି ରୂ େପ କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ; ମରାରି-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯହତ୍ ଓ ଓବଦୀୟ, ଏହି େଲବୀୟମାେନ
େସମାନ ର ତ ାବଧାରକ ଥିେଲ; ପୁଣି, କହାତ-ସ ାନଗଣର
ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁ ମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ େଲବୀୟମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ନିପୁଣ ସମ େଲାକ କମର୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଯୁ
ଥିେଲ। 13ଆହୁ ରି, େସମାେନ ଭାରବାହକମାନ ର ତ ାବଧାରକ
ଓ କମର୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସବର୍ ପ୍ର କାର େସବାକାଯର୍ ୍ୟକାରୀମାନ
ଉପେର ନିଯୁ ଥିେଲ; ପୁଣି, େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଲଖକ,
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ଓ ାରପାଳ ଥିେଲ।

14 ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆନୀତ ମୁଦ୍ର ା ବାହାର
କରି ଆଣିଲା େବେଳ ହିଲ୍ କୀୟ ଯାଜକ େମାଶା ାରା ଦ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ ପାଇଲା। 15 ତହିଁେର ହିଲ୍ କୀୟ
ଶାଫନ୍ େଲଖକକୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର
ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ ପାଇଅଛି।” ପୁଣି ହିଲ୍ କୀୟ ଶାଫନ୍ କୁ େସହି ପୁ କ
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େଦଲା। 16ଆଉ,ଶାଫନ୍ ରାଜା ନିକଟକୁ େସହି ପୁ କ େନଇଗଲା,
ଆହୁ ରି ରାଜା ନିକଟକୁ ପୁନବର୍ ାର ସ ାଦ େନଇ କହିଲା, “ଆପଣ
ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ଅପ ତ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ କରୁ ଅଛି ।
17 ପୁଣି, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଥିବା ମୁଦ୍ର ା କାଢ଼ିେନଇ
ତ ାବଧାରକମାନ ହ େର ଓକମର୍ କାରୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିଅଛି ।” 18ଆହୁ ରି, ଶାଫନ୍ େଲଖକ ରାଜା ୁ ଜଣାଇ କହିଲା,
ହିଲ୍ କୀୟ ଯାଜକ ଆ କୁ ଖେ ପୁ କ େଦଇଅଛି ଆଉ, ଶାଫନ୍ 
ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର ତହିଁରୁ ପାଠ କଲା। 19 ଏଥିେର ରାଜା େସହି
ବ୍ୟବ ାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କରେ , ଆପଣା ବ ଚିରିେଲ। 20 ପୁଣି,
ରାଜା ହିଲ୍ କୀୟକୁ ଓ ଶାଫନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମକୁ ଓ ମୀଖାର ପୁତ୍ର
ଅବ୍ େଦାନ୍ କୁ* ଓ ଶାଫନ୍ େଲଖକକୁ ଓ ରାଜାର ଦାସ ଅସାୟକୁ
ଆଜ୍ଞା କରି କହିେଲ, 21 “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ େମାʼ ନିମେ , ପୁଣି
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର ଅବଶି େଲାକ ନିମେ ଏହି ପ୍ର ା
ପୁ କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାର; କାରଣ ଆ ମାନ
ପିତୃ େଲାକମାେନ ଏହି ପୁ କର ସକଳ ଲିଖନାନୁସାେର କମର୍ କରିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ ଆ ମାନ ଉପେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହାେକାପ ବଷ ଅଛି।”

ହୁ ଲ୍ ଦା ଭାବବାଣୀ
22 ତହିଁେର ହିଲ୍ କୀୟ ଓ ରାଜାଜ୍ଞାପ୍ର ା େଲାକମାେନ ହସ୍ର ର

େପୗତ୍ର େତାଖତର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ ନାମକ ବ ାଗାରରକ୍ଷକର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ହୁ ଲ୍ ଦା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ ନିକଟକୁ ଗେଲ; େସ ଯିରୂ ଶାଲମର ି ତୀୟ
ବିଭାଗେର ବାସ କରୁ ଥିଲା, ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ େସହି ଭାବର
କଥା କହିେଲ। 23 ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ ଉ ର କଲା,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , େଯଉଁ େଲାକ
ତୁ ମାନ ୁ ଆ କତିକି ପଠାଇଲା,ତାହାକୁ କୁହ, 24 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ ଏହି ାନ ଉପେର ଓ ତି ବାସୀମାନ
ଉପେର ଅମ ଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର

* 34:20 ମୀଖାର ପୁତ୍ର ଅବ୍ େଦାନ୍ କୁ କି ା ମୀଖାୟର ପୁତ୍ର ଅକ୍   େବାର
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େଯଉଁ ପୁ କ ପାଠ କରିଅଛି , ତହିଁେର ଲିଖିତ ସକଳ ଅଭିଶାପ
ଘଟାଇବା। 25କାରଣେସମାେନଆପଣାମାନ ହ କୃତସକଳକମର୍
ାରା ଆ କୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ

ଅନ୍ୟ େଦବଗଣଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇଅଛି ;ଏେହତୁ ଏହି ାନ
ଉପେର ଆ ର େକାପାନଳ ବଷ ଅଛି ଓ ତାହା ନିବର୍ ାଣ େନାହିବ।
26 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇଲା େଯ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ କହିବ, ତୁ ର ଶୁଣିବା
ବାକ୍ୟ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି ; 27ଏହି ାନ ବିରୁ େର ଓ ତି ବାସୀମାନ ବିରୁ େର ଉ
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ତୁ ର ଅ ଃକରଣ େକାମଳ
େହଲାଓତୁ େ ତାହା ସାକ୍ଷାତେରଆପଣାକୁନମ୍ର କଲ;ଏଣୁତୁ େ
ଆ ସାକ୍ଷାତେରଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବାରୁ ଓଆପଣା ବ ଚିରି ଆ
ସାକ୍ଷାତେର େରାଦନ କରିବାରୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ
କଥା ଶୁଣିଲୁ। 28 େଦଖ,ଆେ ତୁ ର ପିତୃ େଲାକମାନ ନିକଟେର
ତୁ କୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା, ଆଉ ତୁ େ ଶାି େର ଆପଣା କବରେର
ସଂଗୃହୀତ େହବ, ପୁଣି ଆେ ଏହି ାନ ଉପେରଓତି ବାସୀମାନ
ଉପେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଅମ ଳ ଘଟାଇବା, ତାହାସବୁ ତୁ ର
ଚକୁ୍ଷ େଦଖିବ ନାହିଁ।’ ” ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ରାଜା
ନିକଟକୁ ସମାଚାର ଆଣିେଲ।

29ଏଥିଉ ାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଯିହୁ ଦାର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର
ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଏକତ୍ର କେଲ। 30 ପୁଣି, ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହକୁ ଗମନ କେଲ, ଆଉ ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ ବଡ଼ ସାନ
ସମ େଲାକ ଗମନ କେଲ; ତହଁୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ପ୍ର ା
ନିୟମ-ପୁ କର ସମ ବାକ୍ୟ େସମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ପାଠ
କେଲ। 31 ପୁଣି, ରାଜା ଆପଣା ାନେର ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ
ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତାହା ର ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରି
ଏହି ପୁ କ-ଲିଖିତ ନିୟମ-ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସାକ୍ଷାତେର ନିୟମ କେଲ। 32ଆଉ, ଯିରୂ ଶାଲମର ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର
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େଯେତ େଲାକ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିେଲ, େସ ସମ ୁ େସହି ନିୟମେର
େସ ସ ତ କରାଇେଲ। ତହିଁେର ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ
ପରେମ ର ର, ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର
ନିୟମାନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 33 ପୁଣି, େଯାଶୀୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ଅଧିକୃତ ସମ େଦଶରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟ
ଦୂରକେଲଓଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟେର ବିଦ୍ୟମାନସମ େଲାକ ୁ େସବା,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ର େସବା କରାଇେଲ।
େସମାେନ ତା ର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପିତୃ ଗଣର
ପରେମ ର ଅନୁଗମନରୁ କ୍ଷା େନାହିେଲ।

35
େଯାଶୀୟ ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ

1 ଏଥିଉ ାେର େଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ ଓ େଲାକମାେନ
ପ୍ର ଥମ ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ବଧ କେଲ।
2 ପୁଣି, େସ ଯାଜକମାନ ୁ େସମାନ ରକ୍ଷଣୀୟ ାନେର ନିଯୁ
କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ େସମାନ ୁ
ସାହସ େଦେଲ। 3 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲବୀୟମାେନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଶିକ୍ଷା େଦେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହାଇଥିେଲ,
େସମାନ ୁ େସ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦ ର ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନ ର ନିମ ତ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ସି ୁ କ ରଖ;
ତୁ ମାନ େର ଆଉ ଭାର ରହିବ ନାହିଁ; ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ଓ ତାହା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର େସବା
କର। 4 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦ ର ଲିଖନାନୁସାେର ଓ
ତା ର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ର ଲିଖନାନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ପାଳି ଅନୁକ୍ର େମ ଆପଣାମାନ ୁ ପ୍ର ୁତ
କର। 5 ଆଉ, େଲାକମାନ ସ ାନଗଣର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ମାନ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ପିତୃ ବଂଶୀୟ ବିଭାଗାନୁସାେର ପବିତ୍ର ାନେର ଠିଆ
ହୁ ଅ ଓ େଲବୀୟମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିତୃ ବଂଶ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଅଂଶ
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େହଉ। 6 ପୁଣି, ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ବଧ କର ଓ ଆପଣାମାନ ୁ
ପବିତ୍ର କର ଓ େମାଶା ହ େର (ଦ ) ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ
କମର୍ କରିବା ନିମେ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ।”

7 ଏଉ ାେର େଯାଶୀୟ େଲାକମାନ ସ ାନଗଣର ଉପି ତ
ସମ ୁ େକବଳ ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ନିମେ ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ତିରିଶ
ହଜାର ପଯର୍ ୍ୟ େମଷଶାବକ ଓ ଛାଗବ ଓ ତିନି ହଜାର ବୃଷ
େଦେଲ; ଏହିସବୁ ରାଜସ ି ରୁ ଦିଆଗଲା। 8 ପୁଣି, ତା ର
ଅଧିପତିମାେନ େ ାଦ ଉପହାର ନିମେ େଲାକମାନ ୁ ,
ଯାଜକମାନ ୁ ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ ଦାନ କେଲ। ହିଲ୍ କୀୟ ଓ
ଜିଖରୀୟ ଓ ଯିହୀେୟଲ, ପରେମ ର ଗୃହର ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ
ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ନିମେ ଯାଜକମାନ ୁ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ
ଶହ େମଷାଦିର ବ ଓ ତିନି ଶହ ବୃଷ େଦେଲ। 9 ମଧ୍ୟ
େକାନାନୀୟଓଶମୟୀୟଓନଥେନଲନାମକତାହାରଭାଇମାେନ,
ଆଉ ହଶବୀୟ ଓ ଯିୟୀେୟଲ୍ ଓ େଯାଷାବଦ୍ , ଏହି େଲବୀୟ
ପ୍ର ଧାନମାେନ ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ନିମେ େଲବୀୟମାନ ୁ ପା
ସହସ୍ର େମଷାଦିର ବ ଓ ପା ଶହ ବୃଷ େଦେଲ। 10 ଏହିରୂ େପ
କମର୍ ର ଆେୟାଜନ ହୁ ଅେ , ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାେର ଯାଜକମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପାଳି ଅନୁସାେର ଠିଆ େହେଲ। 11 ପୁଣି, ନି ାର ପବର୍ ର ବଳିସବୁ
ବଧ କରାଯାʼେ , ଯାଜକମାେନ େସମାନ ହ ରୁ ର େନଇ
େସଚନ କେଲ ଓ େଲବୀୟମାେନ େସସବୁର ଚମର୍ କାଢ଼ିେଲ।
12 ଆଉ, େମାଶା ପୁ କର ଲିଖନାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରଣାେଥର୍ େଲାକମାନ ସ ାନମାନ ୁ
େସମାନ ପିତୃ ବଂଶୀୟ ବିଭାଗାନୁସାେର େଦବା ପାଇଁ େସମାେନ
େହାମବଳି ଉଠାଇ େନେଲ, ଆଉ େସମାେନ ବୃଷମାନ ୁ େସହିପରି
କେଲ। 13 ଏଉ ାେର େସମାେନ ବିଧାନାନୁସାେର ନି ାର ପବର୍ ର
ବଳି ଅି େର ପାକ କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପବିତ୍ର ବଳି
ହାି େର ଓ ହ ାେର ଓ କେରଇେର ସି କେଲ ଓ େଲାକମାନ
ସ ାନଗଣ ନିକଟକୁ ତାହାସବୁ ଶୀଘ୍ର େନଇ ପରିେବଷଣ କେଲ।
14 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଓ ଯାଜକମାନ
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ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ କେଲ; କାରଣ ହାେରାଣ ସ ାନ-ଯାଜକମାେନ
େହାମବଳି ଓ େମଦ ଉ ଗର୍ କରିବାେର ରାତି୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟ ଥିେଲ;
ଏେହତୁ େଲବୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଓ ହାେରାଣ-ସ ାନ
ଯାଜକମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ୁତକେଲ। 15 ପୁଣି,ଦାଉଦ ରଓଆସଫର
ଓ େହମନର ଓ ରାଜଦଶର୍ କ ଯିଦୂଥୂନ୍  ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର, ଆସଫ-
ସ ାନ ଗାୟକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ଥିେଲ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ାରେର ାରପାଳମାେନ ଥିେଲ; ଆପଣା ଆପଣା େସବାକାଯର୍ ୍ୟରୁ

େସମାନ ର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ େହଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନ
େଲବୀୟ ଭାଇମାେନ େସମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

16 ଏହିରୂ େପ େଯାଶୀୟ ରାଜା ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନି ାର
ପବର୍ ପାଳନାେଥର୍ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦିେର େହାମବଳି
ଉ ଗର୍ କରଣାେଥର୍ େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବାଥର୍ କ ସକଳର
ଆେୟାଜନ େହଲା। 17 ଏଣୁ ଉପି ତ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ
େସହି ସମୟେର ସାତ ଦିନ ନି ାର ପବର୍ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍
ପାଳନ କେଲ। 18 ପୁଣି, ଶାମୁେୟଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ଦିନଠାରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପ୍ର କାର ନି ାର ପବର୍ ପ୍ର ତିପାଳିତ େହାଇ ନ
ଥିଲା; କିଅବା େଯାଶୀୟ ଓ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ, ପୁଣି
ଉପି ତ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ
େଯପରି ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ, େସପରି ଇସ୍ର ାଏଲର େକୗଣସି
ରାଜା କରି ନାହାି । 19େଯାଶୀୟ ରରାଜ ର ଅଠରବଷର୍ େର ଏହି
ନି ାର ପବର୍ ପ୍ର ତିପାଳିତ େହଲା।

ରାଜା େଯାଶୀୟ ର ରାଜ ର ସମାି
20 ଏହିସବୁର ଉ ାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯାଶୀୟ ମ ି ର ପ୍ର ୁତ କରି

ସାରିଲା ଉ ାେର ମିସରର ରାଜା ନେଖା ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟ
କକର୍ ମୀଶ୍ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ଗଲା; ତହଁୁ େଯାଶୀୟ ତାହା
ବିରୁ େର ଗେଲ; 21ମାତ୍ର େସ ତା ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲା,
“େହ ଯିହୁ ଦାର ରାଜନ୍ , ତୁ ସେ େମାହର କʼଣ କରିବାର ଅଛି?
ମୁଁ ଆଜି ତୁ ବିରୁ େର ଆସି ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ ବଂଶ ସେ
େମାହର ଯୁ ଅଛି, ତାହା ବିରୁ େର ଆସି ଅଛି; ଆଉ ପରେମ ର
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ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ; େମାହର ସହବ ର୍ ୀ
ପରେମ ର େଯପରି ତୁ କୁ ବିନାଶ ନ କରି , ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ
ତାହା ଠାରୁ ନିର ହୁ ଅ;” 22 ତଥାପି େଯାଶୀୟ ତାହାଠାରୁ ବିମୁଖ
େହବାକୁ ସ ତ େନାହିେଲ, ମାତ୍ର ତାହା ସେ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ଛଦ୍ମ େବଶ ଧାରଣ କେଲ, ଆଉ ପରେମ ର ମୁଖନିଗର୍ ତ ନେଖାର
ବାକ୍ୟେରମେନାେଯାଗନକରିମଗିେ ା ଉପତ୍ୟକାେର ଯୁ କରିବା
ପାଇଁ ଉପି ତ େହେଲ। 23 ଏଥିଉ ାେର ଧନୁ ର୍ ରମାେନ େଯାଶୀୟ
ରାଜା ୁ ତୀର ମାରିେଲ; ତହିଁେର ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ
କହିେଲ, “େମାେତ େନଇଯାଅ, ମୁଁ ଅତ୍ୟ ଆହତ େହାଇଅଛି।”
24 ତହଁୁ ତା ର ଦାସମାେନ େସହି ରଥରୁ ତା ୁ େନଇ ତା ର
ି ତୀୟ ରଥେର ଚଢ଼ାଇ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େସ ମେଲ
ଓ ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ର କବରେର କବର ପାଇେଲ। ଏଥିେର
େଯାଶୀୟ ଲାଗି ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ େଶାକ କେଲ।
25 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ େଯାଶୀୟ ଲାଗି ବିଳାପ କେଲ; ଆଉ ଗାୟକ
ଓ ଗାୟିକା ସମେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଳାପେର େଯାଶୀୟ ବିଷୟ
ଆଜିପଯର୍ ୍ୟ ଉେ ଖକରି ; େଲାକମାେନଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟେରଏହା
ଏକ ପାଳନୀୟ ବିଧି କେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତାହା ବିଳାପ-ସଂହିତାେର
ଲିଖିତ ଅଛି। 26ଏହି େଯାଶୀୟ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବ୍ୟବ ାର ଲିଖନାନୁଯାୟୀ ତା ର ସୁକମର୍ 27 ଓ ତା ର ଆଦ୍ୟ
କି୍ର ୟାସକଳ, େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା-ରାଜାଗଣର ଇତିହାସ
ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି।

36
ଯିହୁ ଦାର ପତନ

1 ଏଥିଉ ାେର େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶୀୟ ର ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାହସ୍ ୁ େନଇତା ର ପିତା ପଦେରତା ୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ରାଜା କେଲ। 2 ଯିେହାୟାହସ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା
ସମୟେର େତଇଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ତିନି ମାସ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 3 ଏଥିଉ ାେର ମିସରର ରାଜା
ଯିରୂ ଶାଲମେର ତା ୁ ପଦଚୁ ୍ୟତ କରି େଦଶ ଉପେର ଏକ ଶହ
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ତାଳ ରୂ ପା* ଓ ଏକ ତାଳ ସୁନା† ଅଥର୍ ଦ ନି ର୍ ାରଣ କଲା।
4 ଆହୁ ରି, ମିସରର ରାଜା ତା ର ଭ୍ର ାତା ଇଲିୟାକୀମ୍ ୁ ଯିହୁ ଦା
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ରାଜା କଲା ଓ ତା ର ନାମ ବଦଳାଇ
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରଖିଲା, ପୁଣି ନେଖା ତା ର ଭ୍ର ାତା ଯିେହାୟାହସ୍ ୁ
ଧରି ମିସରକୁ େନଇଗଲା।

5 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏଗାର
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର
ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 6 ତା ବିରୁ େର ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଆସି ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ନିମେ ତା ୁ ଶିକୁଳିେର
ବା ି ଲା। 7 ନବୂଖଦ୍ ନି ର ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େକେତକ
ପାତ୍ର ବାବିଲକୁ େନଇଯାଇ ବାବିଲି ତ ଆପଣା ମ ି ରେର ରଖିଲା।
8 ଏହି ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର କୃତ ଓ ତା
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ, େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲର ଓ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି; ଏଉ ାେର
ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

9 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ଆଠ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତିନି ମାସ
ଦଶ ଦିନ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ଆଉ, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍
କେଲ। 10 ପୁଣି, ବଷର୍ ର ପରିବ ର୍ ନ ସମୟେର ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜା
େଲାକ ପଠାଇ ତା ୁ ଓ ତା ସେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ମେନାହର
ପାତ୍ର ସବୁ ବାବିଲକୁ ଆଣିଲା ଓ ତା ର ଭାଇ ସି ଦିକୀୟ ୁ ଯିହୁ ଦା ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ରାଜା କଲା।

11 ସି ଦିକୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ଏେକାଇଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏଗାର
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; 12 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର
ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖନିଗର୍ ତ ବାକ୍ୟର
ପ୍ର କାଶକ ଯିରିମୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସ ୁଖେରଆପଣାକୁ ନମ୍ର କେଲ

* 36:3 ୩,୩୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା † 36:3 ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ସୁନା



ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36:13 xcvii ି ତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 36:20

ନାହିଁ। 13ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜା ତା ୁ ପରେମ ର
ନାମେର ଶପଥ କରାଇଥିଲା, େସ ତାହାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ;
ଆଉ େସ ଆପଣା ଗ୍ର ୀବା ଶ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ପ୍ର ତି େଫରିବାକୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ କେଲ।

14 ଆହୁ ରି, ଯାଜକମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ସମେ ଓ େଲାକମାେନ
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାନୁସାେର ଅତିଶୟ
ଅପରାଧ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଯଉଁ ଗୃହ ପବିତ୍ର
କରିଥିେଲ, ତାହା ର େସହି ଗୃହ ଅଶୁଚି କେଲ।

15 ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର
ଆପଣା ଦୂତଗଣ ାରା େସମାନ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ,
େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣା ନିବାସ ାନ ପ୍ର ତି
ଦୟା ବହିବାରୁ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଉଠି ପଠାଇେଲ; 16 ମାତ୍ର େସମାେନ
ପରେମ ର ଦୂତଗଣକୁ ପରିହାସ କେଲ, ତାହା ର ବାକ୍ୟ ତୁ
କେଲ ଓ ତାହା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣକୁ ବିଦପ କେଲ; ଏଣୁ ଆପଣା
େଲାକମାନ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପ ଉି ତ େହଲା, େଶଷେର
ଆଉ ପ୍ର ତିକାର େନାହିଲା।

ଯିରୂ ଶାଲମ ଅଧିକୃତ ଏବଂ ଦ
17 ଏନିମେ େସ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ରାଜାକୁ େସମାନ

ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆଣେ , େସ େସମାନ ଯୁବାମାନ ୁ େସମାନ
ଧମର୍ ଧାମେର ଖ ାରା ବଧ କଲା, ପୁଣି ଯୁବା କି ଯୁବତୀ, ବୃ
କି ଜରାଜୀ ର୍ , କାହାରିକୁ ଦୟା କଲା ନାହିଁ; ପରେମ ର ତାହା
ହ େର ସମ ୁ ସମପ େଦେଲ। 18ଆଉ, ପରେମ ର ଗୃହର
ବଡ଼ ସାନ ସମ ପାତ୍ର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଧନ, ପୁଣି ରାଜା ର ଓ
ତା ଅଧିପତିମାନ ଧନ, ଏହିସବୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା। 19 ପୁଣି,
େସମାେନ ପରେମ ର ଗୃହ ଦ କେଲ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ାଚୀର
ଭ କେଲ ଓ ତହିଁର ଅ ାଳିକାସବୁ ଅି େର ଦ କରି େସଠାେର
ଥିବା ମେନାହରପାତ୍ର ସବୁ ବିନାଶକେଲ। 20 ପୁଣି, େସଖ ରୁ ବି ବା
େଲାକମାନ ୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା; ତହିଁେର ପାରସି କ ରାଜ୍ୟ
ାପନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହାର ସ ାନଗଣର ଦାସ
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େହାଇ ରହିେଲ; 21 େଦଶ ଆପଣାର ନାନା ବିଶ୍ର ାମ େଭାଗ କରିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରିମୀୟର ମୁଖ ାରା ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ
େହବା ନିମେ ଏହା ଘଟିଲା; କାରଣ ସତୁ ରି ବଷର୍ ପୂ ର୍ କରଣାେଥର୍
େଦଶ ଉି ଅବ ାେର ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମ ପାଳନ କଲା।

େକାରସ୍ ଆେଦଶ
22 ଯିରିମୀୟ ମୁଖ ାରା ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳାେଥର୍

ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜ ର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ର ମନେର ପ୍ର ବୃ ି ଜନ୍ମ ାେ , େସ ଆପଣା
ରାଜ୍ୟର ସବର୍ ତ୍ର େଘାଷଣା କରାଇ, ମଧ୍ୟ େଲଖାଇ ଏହି କଥା
ପ୍ର ଚାର କରାଇଲା, 23 “ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ଏହା କହି ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗର୍ ର ପରେମ ର ପୃଥିବୀର ସମ ରାଜ୍ୟ ଆ କୁ
ପ୍ର ଦାନ କରିଅଛି ; ଆଉ, େସ ଯିହୁ ଦା େଦଶ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ତାହା ପାଇଁ ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ,ଆ କୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ।
ତାହା ର ସମଗ୍ର େଲାକ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ର େଯେକହି େହଉ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ପରେମ ର ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ ଓ େସ
ଯାତ୍ର ା କରୁ ।’ ”
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