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ରାଜାବଳୀର ି ତୀୟ ପୁ କ
େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ ଏବଂ ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁ କଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ

େଗାଟିଏ ପୁ କ ଥିେଲ। ଯିହୁ ଦୀ ପର ରା ଯିରିମୀୟ ୁ ି ତୀୟ
ରାଜାବଳୀ ପୁ କର େଲଖକ ଭାବେର ପ୍ର ାଧାନ୍ୟତା ଦିଅି ।
ବ ର୍ ମାନ ବାଇବଲର ବି ାନମାେନ ଏହାକୁ ଏକ ଅନାମ େଲଖକ
ସମୂହର କାଯର୍ ୍ୟ ମେନ କରି । ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁ କ ି ତୀୟ
ବିବରଣୀେର ବିଷୟ ବ ୁକୁ ଅନୁକରଣ କେର: ପରେମ ର ପ୍ର ତି
ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ରହିବା ଆଶୀବର୍ ାଦର କାରଣ ଅେଟ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟତା
ଅଭିଶାପ ଆେଣ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 590-538 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ଥମ ମ ି ରର ଅବି ତ ଥିବା ସମୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଥିଲା (ପ୍ର .ରା. 8:8)।
ପ୍ର ାପକ
ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକ ଏବଂ ବାଇବଲର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁ କ ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁ କର ପରବ ର୍ ୀ

ପୁ କ ଅେଟ। ଏହା ବିଭାଜିତ ରାଜ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଏବଂ ଯିହୁ ଦା
ବିଷୟେର ବ ର୍ ନା କେର। ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁ କର ସମାି
ଇସ୍ର ାଏଲ ଏବଂ ଯିହୁ ଦା େଲାକମାନ ର ଅଶୂର ଏବଂ ବାବିଲକୁ
ନିବର୍ ାସନ ସହ ଯଥାକ୍ର େମ ହୁ ଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ବି ାର

ରୂ ପେରଖା
1. ଇଲୀଶାୟ ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ — 1:1-8:29
2. ଆହାବ ବଂଶର େଶଷ — 9:1-11:21
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3. େଯାୟାଶ୍ ଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ — 12:1-
17:41

4. ହିଜକୀୟ ଠାରୁ ଯିହୁ ଦାର ସମାି — 18:1-25:30

ଅହସୀୟ ୁ ଏଲୀୟ ନି ା
1 ଏଥିଉ ାେର ଆହାବ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର େମାୟାବ େଦଶ

ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହ ଆଚରଣ କେଲ। 2 ପୁଣି ଅହସୀୟ
ଶମରୀୟା ଆପଣା ଉପରି େକାଠରିର ଝରକା େଦଇ ପଡ଼ି
ପୀଡ଼ିତ େହେଲ; ଆଉ େସ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଯାଅ, ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁଁ ସୁ େହବି କି ନାହିଁ, ଏହା ଇେକ୍ର ାଣର
େଦବତା ବାଲ୍ ସବୂବକୁ ପଚାର।” 3ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତିଶ୍ ବୀୟ
ଏଲୀୟ ୁ କହିେଲ, “ଉଠ,ଶମରୀୟା ରାଜା ର ଦୂତଗଣକୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଯାଅ ଓ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମ ର
ନାହାି େବାଲି କି ତୁ େ ମାେନ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା ବାଲ୍ ସବୂବକୁ
ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଅଛ?’ 4 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘ତୁ େ େଯଉଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ, ତହିଁରୁ ତଳକୁ ଆସି ବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନି ୟ ମରିବ।’ ” ଏଉ ାେର ଏଲୀୟ ପ୍ର ାନ କେଲ।

5 ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ଅହସୀୟ ର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସେ ,
େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି େଫରି
ଆସି ଲ?” 6 ଏଥିେର େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ଜେଣ େଲାକ
ଆ ମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସି କହିଲା, ‘େଯଉଁ ରାଜା
ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି, ତାହା ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ ତାହାକୁ
କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମ ର
ନାହାି େବାଲି କି ତୁ େ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା ବାଲ୍ ସବୂବ ନିକଟକୁ
ପଚାରି ପଠାଉଅଛ? ଏେହତୁ ତୁ େ େଯଉଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ
ଯାଇଅଛ, ତହିଁରୁ ତଳକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନି ୟ ମରିବ।’ ”
7 ତହିଁେର ଅହସୀୟ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “େଯ ତୁ ମାନ ୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା, େସ କି ପ୍ର କାର
େଲାକ?” 8 ତହଁୁ େସମାେନ ତା ୁ ଉ ର କେଲ, “େସ େଲାମଶ
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ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର କଟି ଚମର୍ ପଟୁ କାେର ବ ା ଥିଲା।” ତହିଁେର
ରାଜା କହିେଲ, “େସ ତ ତିଶ୍ ବୀୟ ଏଲୀୟ।”

9 େତେବ ରାଜା ଏଲୀୟ ନିକଟକୁ ଜେଣ ପଚାଶପତି ୁ ତାହାର
ପଚାଶ େଲାକ ସହିତ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ ପଚାଶପତି ଏଲୀୟ
ନିକଟକୁ ଗଲା; ଆଉ େଦଖ, ଏଲୀୟ ପବର୍ ତ ଶୃ େର ବସି ଥିେଲ।
ଏଥିେରପଚାଶପତିତା ୁ କହିଲା, “େହପରେମ ର େଲାକ,ରାଜା
କହିଅଛି , ‘ତଳକୁ ଆସ।’ ” 10 ତହଁୁ ଏଲୀୟ େସହି ପଚାଶପତି ୁ
ଉ ର କରି କହିେଲ, “େଯେବ ମୁଁ ପରେମ ର େଲାକ, େତେବ
ଆକାଶରୁ ଅି ଆସି ତୁ କୁ ଓ ତୁ ପଚାଶ େଲାକ ୁ ଗ୍ର ାସ କରୁ ।”
ଏଥିେର ଆକାଶରୁ ଅି ଆସି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକ ୁ
ଗ୍ର ାସ କଲା।

11 ଏଉ ାେର ରାଜା ପୁନବର୍ ାର ଏଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆଉ ଏକ
ପଚାଶପତି ୁ ତାହାର ପଚାଶ େଲାକ ସହିତ ପଠାଇେଲ। ତହଁୁ
ଏହି ପଚାଶପତି ମଧ୍ୟ ଏଲୀୟ ୁ କହିେଲ, “େହ ପରେମ ର
େଲାକ,ରାଜା କହିଅଛି , ‘ଶୀଘ୍ର ତଳକୁଆସ।’ ” 12ଏଥିେର ଏଲୀୟ
େସମାନ ୁ ଉ ରକରି କହିେଲ, “େଯେବ ମୁଁ ପରେମ ର େଲାକ,
େତେବ ଆକାଶରୁ ଅି ଆସି ତୁ କୁ ଓ ତୁ ପଚାଶ େଲାକ ୁ ଗ୍ର ାସ
କରୁ ।” ତହଁୁ ପରେମ ର ଅି ଆକାଶରୁ ଆସି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ପଚାଶ େଲାକ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା।

13ଏଥିେର ରାଜା ପୁନବର୍ ାର ତୃ ତୀୟ ପଚାଶପତି ୁ ତାହାର ପଚାଶ
େଲାକ ସହିତ ପଠାଇେଲ। ପୁଣି େସହି ତୃ ତୀୟ ପଚାଶପତି ଉପରକୁ
ଗଲା ଓ ଏଲୀୟ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହାଇ ଆପଣା ଆ ୁପାତି
ବିନୟ କରି ତା ୁ କହିଲା, “େହ ପରେମ ର େଲାକ, ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦୃି େର େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଓ ଆପଣ ଦାସ ଏହି
ପଚାଶ େଲାକ ର ପ୍ର ାଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େହଉ। 14 େଦଖ ,ୁ ଆକାଶରୁ
ଅି ଆସି ପୂବର୍ ଦୁଇ ପଚାଶପତି ୁ ଓ େସମାନ ପଚାଶ ପଚାଶ
େଲାକ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା; ମାତ୍ର ଏେବ ଆପଣ ଦୃି େର େମାʼ ପ୍ର ାଣ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େହଉ।” 15ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଏଲୀୟ ୁ କହିେଲ,
“ତାହା ସ େର ତଳକୁ ଯାଅ; ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ।” ତହଁୁ
ଏଲୀୟ ଉଠି ପଚାଶପତି ସ େର ତଳକୁ ଯାଇ ରାଜା ନିକଟକୁ
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ଗେଲ। 16 ପୁଣି େସ ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମ ର ନାହାି
େବାଲି କି ତୁ େ ଇେକ୍ର ାଣର େଦବତା ବାଲ୍ ସବୂବକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ
ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇଲ? ଏେହତୁ ତୁ େ େଯଉଁ ଶଯ୍ୟା ଉପରକୁ
ଯାଇଅଛ, ତହିଁରୁ ତଳକୁ ଆସି ବ ନାହଁ, ମାତ୍ର ନି ୟ ମରିବ।’ ”

17 ଏଥିଉ ାେର ଏଲୀୟ ାରା ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ମେଲ। ପୁଣି ତା ର ପୁତ୍ର ନ ଥିବାରୁ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ରାଜ ର ି ତୀୟ
ବଷର୍ େର ଯିେହାରାମ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର
କେଲ। 18ଏହି ଅହସୀୟ ର କି୍ର ୟାର ଅବଶି ବୃ ା କି ଇସ୍ର ାଏଲ
ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ?

2
ଏଲୀୟ େଦହେର ଗର୍ କୁ ନୀତ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏଲୀୟ ୁ ଘୂ ବାୟୁ େର ଗର୍ କୁ
େଘନିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୁ ଅେ , ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟ ସହିତ
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ରୁ ଗେଲ। 2 ପୁଣି ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ
େବେଥଲ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପଠାଇଅଛି ।” ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଓ ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।” ତହଁୁ େସମାେନ େବେଥଲ୍ କୁ
ଗେଲ। 3 େସେତେବେଳ େବେଥଲ୍ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଦଳ ଇଲୀଶାୟ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସି ତା ୁ କହିେଲ, “ଆଜି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଠାରୁ ତୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ େନଇଯିେବ େବାଲି ତୁ େ କʼଣ
ଜାଣୁଅଛ?” ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି; ତୁ େ ମାେନ ତୁ ନି
ହୁ ଅ।”

4 ଏଉ ାେର ଏଲୀୟ ତା ୁ କହିେଲ, “େହ ଇଲୀଶାୟ,
ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ ଯିରୀେହାକୁ ପଠାଇଅଛି ।” ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଓ ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା
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ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଯିରୀେହାକୁ
ଗେଲ। 5 ଏଥିେର ଯିରୀେହା ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଦଳ
ଇଲୀଶାୟ ନିକଟକୁ ଆସି ତା ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି
ତୁ ଠାରୁ ତୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ େନଇଯିେବ େବାଲି ତୁ େ କʼଣ ଜାଣୁଅଛ?”
େସ ଉ ର କେଲ, “ହଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି; ତୁ େ ମାେନ ତୁ ନି ହୁ ଅ।”

6 ଏଥିଉ ାେର ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଏଠାେର ଥାଅ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଯ ର୍ ନକୁ
ପଠାଇଅଛି ।” ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ ଓ ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ଆପଣ ୁ
ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।” ଏଥିେର େସ ଦୁେହଁ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। 7 ପୁଣି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ଜଣ ଯାଇ େସମାନ
ସ ୁଖେର ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ;ଆଉ େସ ଦୁେହଁ ଯ ର୍ ନ ନିକଟେର
ଠିଆ େହେଲ। 8ଏଥିେର ଏଲୀୟ ଆପଣା ବ େନଇ ଏକତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ
ଜଳକୁ ଆଘାତ କେଲ, ତହିଁେର ଜଳ ଏପାେଖ େସପାେଖ ବିଭ
େହାଇଯାଆେ , େସ ଦୁେହଁ ଶୁ ଭୂ ମି େଦଇ ପାର େହାଇଗେଲ।
9 ପୁଣି େସମାେନ ପାର େହାଇଗଲା ଉ ାେର ଏଲୀୟ ଇଲୀଶାୟ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ କଅଣ କରିବି, ଏହା ମୁଁ ତୁ ନିକଟରୁ
ନିଆଯିବା ପୂବର୍ ରୁ ମାଗ।”ତହିଁେରଇଲୀଶାୟକହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଆ ାର ଦୁଇଗୁଣ ଅଂଶ େମାʼ ଉପେର ବ ର୍ୁ ।”
10 ଏଥିେର ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ତୁ େ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମାଗିଲ;
ତଥାପି ମୁଁ ତୁ ନିକଟରୁ ନିଆଯିବା େବେଳ େଯେବ ତୁ େ େମାେତ
େଦଖିବ, େତେବ ତୁ ପ୍ର ତି ତଦପ ବ ବ; ମାତ୍ର ତାହା ନ େହେଲ,
ବ ବନାହିଁ।” 11ଏହିରୂ େପ େସମାେନଯାଉଯାଉଓକଥାବା ର୍ ା
କରୁ କରୁ େଦଖ, ଏକ ଅି ମୟ ରଥ ଓ ଅି ମୟ ଅ ମାନ ଉପି ତ
େହାଇ େସ ଦୁହିଁ ୁ ପୃଥକ କଲା; ପୁଣି ଏଲୀୟ ଘୂ ବାୟୁ େର
ଗର୍ ାେରାହଣ କେଲ। 12ଆଉ ଇଲୀଶାୟ ତାହା େଦଖି ଉ ରେର
କହିେଲ, “େହଆ ପିତଃ, େହଆ ପିତଃ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲରରଥ ଓ
ତହିଁର ଅ ାେରାହୀଗଣ!”
ଏଉ ାେର େସ ଏଲୀୟ ୁ ଆଉ େଦଖିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସ
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ଆପଣା ବ ଧରି ଦୁଇ ଖ କରି ଚିରିେଲ। 13 ମଧ୍ୟ େସ
ଏଲୀୟ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବ ଖ ଉଠାଇ େନେଲ ଓ େଫରିଯାଇ
ଯ ର୍ ନତୀରେର ଠିଆେହେଲ। 14 ପୁଣି େସଏଲୀୟ ଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା
ବ େନଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏଲୀୟ ର
ପରେମ ର କାହାି ?” ପୁଣି େସ ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରେ ,
ତାହା ଏପାେଖ େସପାେଖ ବିଭ େହାଇଗଲା;ତହିଁେରଇଲୀଶାୟ
ପାର େହାଇଗେଲ।

ଏଲୀୟ ଉ ରାଧିକାରୀ ଇଲୀଶାୟ
15 ଆଉ ଯିରୀେହା ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ େଯଉଁ

ଦଳ ତା ସ ୁଖେର ଥିେଲ, େସମାେନ ତା ୁ େଦଖି କହିେଲ,
“ଏଲୀୟ ର ଆ ା ଇଲୀଶାୟ ଉପେର ବ ଲା।” ତହଁୁ
େସମାେନ ଇଲୀଶାୟ ୁ େଭଟିବାକୁ ଆସି ତା ସ ୁଖେର ଭୂ ମି
ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 16ଆଉ େସମାେନ ଇଲୀଶାୟ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ
େଦଖ ,ୁ ଆପଣ ଦାସମାନ ସେ ପଚାଶ ବଳବାନ େଲାକ
ଅଛି ; ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, େସମାେନ ଯାଇ ଆପଣ
ପ୍ର ଭୁ ୁ େଖାଜ ;ୁ େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ତା ୁ ଊ ର୍ କୁ
େନଇ େକୗଣସି ପବର୍ ତ ଅବା ଉପତ୍ୟକାେର ପକାଇ େଦଇଥିେବ।”
ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପଠାଅ ନାହିଁ।”
17 ତଥାପି ଇଲୀଶାୟ ଲି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ତା ୁ
ପ୍ର ବ ର୍ ାେ , େସ କହିେଲ, “ପଠାଅ।” ଏେହତୁ େସମାେନ ପଚାଶ
େଲାକ ପଠାଇେଲ, ଆଉ େସମାେନ ତା ୁ ତିନି ଦିନ େଖାଜିେଲ,
ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ। 18 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ ଯିରୀେହାେର ଥାଉ
ଥାଉ େସମାେନ ତା ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େଲ; ଏଥିେର େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ନ ଯାଅ େବାଲି ମୁଁ କʼଣ ତୁ ମାନ ୁ କହି ନ
ଥିଲି।”

ଇଲୀଶାୟ ାରା ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
19 ଏଥିଉ ାେର ନଗର େଲାକମାେନ ଇଲୀଶାୟ ୁ କହିେଲ,

“େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
େଦଖୁଅଛି େଯ, ଏହି ନଗରର ାନ ମେନାରମ; ମାତ୍ର ଜଳ
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ମ ଓ ଭୂ ମି ଫଳନାଶକ।” 20 ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “େମାʼ
ନିକଟକୁ େଗାଟିଏ ନୂତନ ପାତ୍ର ଆଣ ଓ ତହିଁେର ଲବଣ ଦିଅ।”
ତହଁୁ େସମାେନ ତା ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିେଲ। 21 ଏଥିେର େସ
ଜଳ ନିଝର୍ ର ନିକଟକୁ ଗେଲ ଓ ତହିଁେର ଲବଣ ପକାଇ କହିେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ମୁଁ ଏହି ଜଳ ଭଲ କଲି; ତାହା
ମୃତୁୁ ୍ୟଜନକ ଅବା ଫଳନାଶକ ଆଉ େହବ ନାହିଁ।” 22 ଏହିରୂ େପ
ଇଲୀଶାୟ ର ଉ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହି ଜଳ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଭଲ
େହାଇଅଛି।

23ଏଥିଉ ାେରଇଲୀଶାୟେସଠାରୁ େବେଥଲ୍ କୁଗେଲ; ପୁଣି େସ
ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େକେତକ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଳକ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସି
ତା ୁ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, “ଆେର ଟା ରାମୁ ା, ଉପରକୁ ଯା;
ଆେର ଟା ରାମୁ ା, ଉପରକୁ ଯା।”

24 ଏଥିେର େସ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ େସମାନ ୁ େଦଖିେଲ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦେଲ। େସେତେବେଳ
ବନରୁ ଦୁଇଭ ୁ କୀ ବାହାରି ଆସି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବୟାଳିଶ ଜଣ
ବାଳକ ୁ ବିଦୀ ର୍ କେଲ। 25 ଏଥିଉ ାେର େସ େସଠାରୁ କମ ଲ
ପବର୍ ତକୁ ଗେଲ ଓ େସଠାରୁ ଶମରୀୟାକୁ େଫରିଗେଲ।

3
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ େମାୟାବ ମଧ୍ୟେର ଯୁ

1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜ ର ଅଠର ବଷର୍ େର
ଆହାବ ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରିବାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2 ପୁଣି େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ମାତ୍ର ତା ର ପିତା ଓ ତା ର
ମାତା ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ; କାରଣ େସ ଆପଣା ପିତୃ ନିମ ତ ବାଲ୍ ର
ଦୂର କରିେଦେଲ। 3 ତଥାପି ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯ ୍ଵାରା
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ପାପେର େସ ଆସ
େହେଲ ଓ ତାହା ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ।

4 େମାୟାବର ରାଜା େମଶା େମଷାଧିକାରୀ ଥିଲା; ପୁଣି େସ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ୁ କର ରୂ େପ ଏକ ଲକ୍ଷ େମଷବ ର ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ
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େମଷର େଲାମ େଦଉଥାଏ। 5 ମାତ୍ର ଆହାବ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର
େମାୟାବର ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବିରୁ େର େଦ୍ର ାହାଚରଣ
କଲା। 6 େସହି ସମୟେର ଯିେହାରାମ୍ ରାଜା ଶମରୀୟାରୁ ଯାଇ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। 7 ତହଁୁ ଯିେହାରାମ୍ ଯାଇ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ,
“େମାୟାବର ରାଜା େମାʼ ବିରୁ େର େଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛି; ତୁ େ
କʼଣ େମାୟାବ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ସେ ଯିବ?”
ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯିବି; ମୁଁ ତୁ ପରି, େମାʼ େଲାକ ତୁ େଲାକ
ପରି, େମାʼ ଅ ତୁ ଅ ପରି।” 8 ଆଉ ଯିେହାରାମ୍ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ େକଉଁ ପଥେର ଯିବା?” ତହଁୁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଉ ର
କେଲ, “ଇେଦାମ ପ୍ର ା ର-ପଥ େଦଇ।”

9ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଓ ଇେଦାମର ରାଜା
ଯାତ୍ର ା କରି ସାତ ଦିନର ପଥ ବୁଲିକରି ଗେଲ; ପୁଣି େସୖନ୍ୟମାନ
ପାଇଁ ଅବା େସମାନ ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ପଶୁମାନ ପାଇଁ ଜଳ
ମିଳିଲା ନାହିଁ। 10 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା କହିେଲ, “ହାୟ!
କାରଣ େମାୟାବର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି ତିନି ରାଜା ୁ ଏକତ୍ର ଡାକିଅଛି ।” 11 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଯାହା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି ପାରୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏପରି େକୗଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା କʼଣ ଏଠାେର
ନାହାି ?” ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା ର ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “ଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟ, େଯ ଏଲୀୟ
ହ େର ଜଳ ଢାଳୁଥିେଲ, େସ ଏଠାେର ଅଛି ।” 12 େତେବ
ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ତା ଠାେର ଅଛି।”
େତଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ ଇେଦାମର ରାଜା
ତା ନିକଟକୁ ଗେଲ। 13 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ସହିତ େମାହର କʼଣ କରିବାର ଅଛି?
ତୁ ପିତାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ନିକଟକୁ ଓ ତୁ ମାତାର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ନିକଟକୁ ଯାଅ।” ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ତା ୁ କହିେଲ, “ନାହିଁ, କାରଣ େମାୟାବ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏ ତିନି ରାଜା ୁ ଏକତ୍ର ଡାକିଅଛି ।” 14 ପୁଣି
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ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯାହା ଛାମୁେର ଠିଆ େହଉଅଛି, େସହି
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େଯେବ ମୁଁ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଉପି ତିକୁ ମଯର୍ ୍ୟାଦା ନ କରି , େତେବ
ନି ୟ ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ଅନାି ନାହିଁ, କି ତୁ କୁ େଦଖି ନାହିଁ।
15 ତଥାପି ଏେବ େମାʼ ନିକଟକୁ ଏକ ବାଦ୍ୟକର ଆଣ।” ତହଁୁ
ବାଦ୍ୟକର ଆସି ବାଦ୍ୟ ବଜାେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ଇଲୀଶାୟ
ଉପେରଅବ ାନକଲା। 16ତହିଁେରେସକହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ‘ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଉପତ୍ୟକାକୁ ଖାତେର ପୂ ର୍ କର।’
17କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ‘ତୁ େ ମାେନ ବାୟୁ େଦଖିବ
ନାହିଁ, ଅବା ତୁ େ ମାେନ ବୃି େଦଖିବ ନାହିଁ, ତଥାପି େସହି
ଉପତ୍ୟକା ଜଳେର ପରିପୂ ର୍ େହବ; ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଓ
ତୁ ମାନ େଗାେମଷାଦି ଓ ତୁ ମାନ ପଶୁ ସମେ ପାନ କରିବ।’
18 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଏହା େକବଳ କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ; େସ
େମାୟାବୀୟମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।
19 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଉ ମନଗରଉି କରିବଓପ୍ର େତ୍ୟକଉ ମ ବୃକ୍ଷକାଟି ପକାଇବ
ଓ ଜଳ-ନିଝର୍ ରସକଳ ବ କରିବ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ମ ଭୂ ମିଖ
ପ୍ର ରେରନାଶ କରିବ।” 20ଏଥିଉ ାେରପ୍ର ାତଃକାଳୀନ େନୖେବଦ୍ୟ
ଉ ଗର୍ କରିବା ସମୟେର େଦଖ, ଇେଦାମର ପଥ େଦଇ ଜଳ
ଆସି ଲା ଓ ଜଳେର େଦଶ ପୂ ର୍ େହଲା।

21 ଏହି ସମୟେର େମାୟାବୀୟ ସମେ ଆପଣାମାନ
ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନ ର ଆସି ବାର କଥା ଶୁଣି
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସ ା ପରିଧାନକ୍ଷମ ଓ ତଦଧିକ
ବୟ େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି େଦଶର ସୀମାେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।
22 ପୁଣି େସମାେନ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠିବା େବେଳ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଜଳ ଉପେର
ଚକମକ େହଉଥିଲା, ତହିଁେର େମାୟାବୀୟମାେନ ଆପଣା
ସ ୁଖ ଜଳକୁ ର ତୁ ଲ୍ୟ ର େଦଖିେଲ। 23 େତେବ େସମାେନ
କହିେଲ, “ଏହା ର ; ରାଜାମାେନ ନି ୟ ବିନ େହାଇଅଛି ଓ
େସମାେନପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣାଆପଣାସହେଯା ାକୁ ବଧକରିଅଛି ;
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ଏେହତୁ େହ େମାୟାବ, ଲୁଟିବାକୁ ଯାଅ।” 24 ତହଁୁ େସମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଛାଉଣିେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ ଉଠି
େମାୟାବୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ, େତଣୁ େସମାେନ େସମାନ
ସ ୁଖରୁ ପଳାଇେଲ; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ େମାୟାବୀୟମାନ ୁ
ଆଘାତ କରି କରି େଦଶ ଭିତରକୁ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। 25 ଆଉ
େସମାେନ ନଗରସବୁ ଭାି ପକାଇେଲ ଓ ପ୍ର ତି ଜଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଉ ମ ଭୂ ମିଖ େର ପ୍ର ର ପକାଇ ତାହା ପୂ ର୍ କେଲ ଓ େସମାେନ
ଜଳ-ନିଝର୍ ରସକଳ ବ କରିେଦେଲ ଓ ଉ ମ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟି
ପକାଇେଲ; େଶଷେର େସମାେନ େକବଳ କୀର୍ -େହର୍ ସତେର
ତହିଁର ପ୍ର ରସବୁ ଛାଡ଼ିେଲ; ତଥାପି ଛାଟିଣୀଧାରୀମାେନ ତହିଁ
ଚତୁ ଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଆଘାତ କେଲ। 26 େସସମୟେର
େମାୟାବର ରାଜା ଆପଣା ପକ୍ଷେର ଯୁ ଅତି ଅସହ୍ୟ େଦଖି,
େସ ଇେଦାମର ରାଜା ନିକଟକୁ େଭଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ସେ ସାତ ଶହ ଖ ଧାରୀ େଲାକ େନଲା; ମାତ୍ର େସମାେନ
ପାରିେଲ ନାହିଁ। 27 ତହଁୁ େସ ଆପଣା ଉ ରାଧିକାରୀ େଜ୍ୟ
ପୁତ୍ର କୁ େନଇ ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର େହାମବଳି ରୂ େପ ତାହାକୁ ଉ ଗର୍
କଲା।ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ମହାେକାପ ଉପି ତ େହଲା;
ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ତାହା ନିକଟକୁ ପ୍ର ାନ କରି େସମାନ ନିଜ
େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

4
ଇଲୀଶାୟ ଏବଂ ବିଧବାର େତୖଳ

1 ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ଦଳର ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ବିଧବା ଇଲୀଶାୟ ନିକଟେର କ୍ର ନ କରି କହିଲା, “ଆପଣ
ଦାସ େମାʼ ାମୀ ମରିଅଛି ; ପୁଣି ଆପଣ ଦାସ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଭୟ କରୁ ଥିେଲ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ; ଏେବ ମହାଜନ େମାହର
ଦୁଇ ସ ାନ ୁ ଆପଣାର ଦାସ କରିବା ନିମେ େନବାକୁ ଆସି ଅଛି।”
2 ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ କʼଣ
କରିବି? େମାେତ କୁହ; ଘେର ତୁ ର କʼଣ ଅଛି?” ଏଥିେର
େସ କହିଲା, “ଏକ ପାତ୍ର େତୖଳ ଛଡ଼ା ଗୃହେର ଆପଣ ଦାସୀର
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ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।” 3 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ଯାଅ, ବାହାରୁ
ଆପଣାର ସମ ପ୍ର ତିବାସୀଠାରୁ ପାତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ଉଧାର
କରି ଆଣ; ଅ ଉଧାର କର ନାହିଁ। 4 ପୁଣି ତୁ େ ଗୃହ ଭିତରକୁ
ଯାଇଆପଣାରଓଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ପେଛ ାରବ କରି େସସବୁ
ପାତ୍ର େର େତୖଳ ଅଜାଡ଼; ଆଉ େଯଉଁ ପାତ୍ର ପୂ ର୍ ହୁ ଏ, ତାହା ଅଲଗା
କରି ରଖ।” 5 ତହଁୁ େସହି ବିଧବା ଇଲୀଶାୟ ନିକଟରୁ ଯାଇ
ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ପେଛ ାର ବ କଲା; େସମାେନ
ତାହା ନିକଟକୁ ପାତ୍ର ଆଣେ , େସ ଅଜାଡ଼ିଲା। 6 ତହଁୁ ପାତ୍ର ସକଳ
ପୂ ର୍ ହୁ ଅେ , େସଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ କହିଲା, “ଆଉେଗାଟିଏ ପାତ୍ର େମାʼ
ନିକଟକୁଆଣ।”ଏଥିେର େସତାହାକୁ କହିଲା, “ଆଉପାତ୍ର ନାହିଁ।”
ତହିଁେର େତୖଳ ବ େହଲା। 7 େତେବ େସହି ବିଧବା ଆସି
ପରେମ ର େଲାକ ୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ଏଥିେର େସ କହିେଲ,
“ଯାଅ, େତୖଳ ବିକ୍ର ୟ କରି ଆପଣା ଋଣ ପରିେଶାଧ କର, ପୁଣି
ଅବଶି େର ତୁ େ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ମାେନ ଜୀବନ ଯାପନ କର।”

ଇଲୀଶାୟ ଏବଂ ଶୁେନମୀୟା ୀ
8 ଏଥିଉ ାେର ଦିନକେର ଇଲୀଶାୟ ଶୂେନମ ନଗରକୁ ଗେଲ,

େସଠାେର ଏକ ଧନବତୀ ୀ ଥିଲା; ଆଉ େସ ଇଲୀଶାୟ ୁ ଅ
େଭାଜନ ନିମେ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଲା। ଏଥିଉ ାେର ଇଲୀଶାୟ େଯେତ
ଥର େସହି ପଥ େଦଇ ଗେଲ, େସେତଥର ଅ େଭାଜନ ନିମେ
େସଠାକୁ ଗେଲ। 9ଏଥିଉ ାେର େସହି ୀ ଆପଣା ାମୀକୁ କହିଲା,
“େଦଖ, ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁ ଅଛି, ଏହି େଯଉଁ େଲାକ ନିତ୍ୟ ଆ ମାନ
ନିକଟ େଦଇ ଗତାୟାତ କରୁ ଅଛି , େସ ପରେମ ର ର ଏକ
ପବିତ୍ର େଲାକ ଅଟି । 10 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀର
ଉପେର େଗାଟିଏ ସାନ େକାଠରି ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଓ ତହିଁେର ତା
ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଖଟ, େମଜ, ଆସନ ଓ ଦୀପରୁ ଖା ରଖୁ; ତହଁୁ େସ
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବା େବେଳ େସଠାେର ରହିେବ।”

11 ଦିନକେର ଇଲୀଶାୟ େସଠାକୁ ଆସି େଲ, ଆଉ େସହି
େକାଠରିକୁ ଯାଇ ଶୟନ କେଲ। 12 ପୁଣି େସ ଆପଣା ଦାସ
ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “ଏହି ଶୁେନମୀୟା ୀକୁ ଡାକ।” ତହଁୁ େସ
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ତାହାକୁ ଡାକେ , େସ ୀ ତା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଲା। 13ଏଥିେର
ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “ତା ୁ କୁହ, େଦଖ, ତୁ େ ଏସମ
ଚି ାେର ଆ ମାନ ନିମେ ଚିି ତ େହାଇଅଛ; ମୁଁ ତୁ ନିମେ
କʼଣକରିପାରିବି? େମାେତତୁ ସପକ୍ଷେରରାଜା କି ା େସନାପତି
ନିକଟେର କିଛି କହିବାକୁ ଇ ା କରୁ ଅଛ କି?” ତହଁୁ େସଉ ରକଲା,
“ମୁଁ ନିଜ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛି।” 14 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ
କହିେଲ, “େତେବ ତାହା ପାଇଁ କʼଣ କରାଯିବ?” ତହିଁେର
ଗିେହଜୀ ଉ ର କଲା, “ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ତାହାର ାମୀ
ବୃ ।” 15 େତେବ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ତା ୁ ଡାକ।” ଏଣୁ େସ
ତା ୁ ଡାକେ , େସ ାରେର ଠିଆ େହଲା। 16 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ
କହିେଲ, “ଏହି ଋତୁ ପୁନବର୍ ାର ଉପି ତ େହବା ସମୟେର ତୁ େ
ପୁତ୍ର କୁ େକାଳ କରିବ।” ଏଥିେର େସ ୀ କହିଲା, “ନା, େହ େମାର
ପ୍ର େଭା, େହ ପରେମ ର େଲାକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା
ନ କହ ।ୁ” 17 ଏଥିଉ ାେର ଇଲୀଶାୟ ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହି
ୀ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ଉ ଋତୁ ପୁନବର୍ ାର ଉପି ତ େହବା ସମୟେର
ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା।

18 ପୁଣି ବାଳକ ବଢ଼ିଲା ଉ ାେର ଦିନକେର େସ
ଶସ୍ୟେ ଦକମାନ ନିକଟେର ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ ଗଲା।
19ଆଉ େସ ଆପଣା ପିତା ୁ କହିଲା, “େମାʼ ମ କ, େମାʼ ମ କ।”
ତହଁୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, “ତାହାର ମାତା ନିକଟକୁ ତାହାକୁ
ଉଠାଇ େନଇଯାଅ।” 20ଆଉ େସ ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇ ତାହାର
ମାତା ନିକଟକୁଆଣେ ,ବାଳକମଧ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର େକାଳେର
ବସି ମରିଗଲା। 21 ଏଥିେର ମାତା ଉପରକୁ ଯାଇ ପରେମ ର
େଲାକ ଖଟେର ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ାର ବ କରି ବାହାରି ଆସି ଲା।
22 ପୁଣି େସ ଆପଣା ାମୀକୁ ଡାକି କହିଲା, “ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓ ଗ ର୍ ଭୀରୁ େଗାଟିଏ େମାʼ ନିକଟକୁ
ପଠାଇଦିଅ, ମୁଁ ପରେମ ର େଲାକ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େଫରି
ଆସି ବି।” 23 ତହିଁେର ତାହାର ାମୀ କହିଲା, “ତୁ େ କାହିଁକି
ତା ନିକଟକୁ ଆଜି ଯିବ? ଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁେହଁ କି ବିଶ୍ର ାମବାର
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ନୁେହଁ।” ଏଥିେର େସ କହିଲା, “ଭଲ େହବ।” 24 ତହଁୁ େସ ଗ ର୍ ଭୀ
ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, “ଅଡ଼ାଇ ଚାଲ; େମାʼ ଆଜ୍ଞା ବିନା
ଚଲାଇବାେର ଢିଲା କରନାହିଁ।” 25ଏହିରୂ େପ େସଯାଇକମ ଲ
ପବର୍ ତେର ପରେମ ର େଲାକ ନିକଟେର ପହି ଲା।
ତହିଁେର ପରେମ ର େଲାକ ଦୂରରୁ ତାହାକୁ େଦଖି ଆପଣା

ଦାସ ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, େସଠାେର ଶୁେନମୀୟା ୀ; 26 ମୁଁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପଚାର, ତୁ ର
ସମ ବିଷୟ ମ ଳ ତ? ତୁ ାମୀର ମ ଳ ତ? ବାଳକର
ମ ଳତ?” ତହଁୁ େସ ଉ ରକଲା, “ମ ଳ।” 27ଏଥିଉ ାେର େସ
ପବର୍ ତେର ପରେମ ର େଲାକ ନିକଟକୁ ଆସି ତା ଚରଣ ଧରି
ରହିଲା। ତହିଁେର ଗିେହଜୀ ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ େଦବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ
ଆସି ଲା; ମାତ୍ର ପରେମ ର େଲାକ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ;
କାରଣ ତାହାର ଅ ରେର ତାହାର ପ୍ର ାଣ େଶାକାକୁଳ େହାଇଅଛି;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼଠାରୁ ତାହା େଗାପନେର ରଖିଅଛି , ପୁଣି ତାହା
େମାେତ ଜଣାଇ ନାହାି ।” 28ଏଥିେର େସ ୀ କହିଲା, “େମାʼପ୍ର ଭୁ ୁ
ମୁଁ କʼଣ ପୁତ୍ର ମାଗିଥିଲି? ମୁଁ କି କହି ନ ଥିଲି, େମାେତ ପ୍ର ତାରଣା ନ
କର?” 29ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଗିେହଜୀକୁ କହିେଲ, “ଆପଣା ଅ ା ବା
ଓ ଆପଣା ହ େର େମାହର ଯି େନଇ ଆପଣା ବାେଟ ଚାଲିଯାଅ;
ଯଦି ତୁ େ େକୗଣସି େଲାକକୁ ସାକ୍ଷାତ କର, ତାହାକୁ ନମ ାର
କର ନାହିଁ; ଆଉ ଯଦି େକହି ତୁ କୁ ନମ ାର କରି , ତାହାକୁ
େଫରି ଉ ର ଦିଅ ନାହିଁ; ପୁଣି େମାʼ ଯି େସହି ବାଳକର ମୁଖ
ଉପେର ରଖ।” 30 ଏଥିେର ବାଳକର ମାତା କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଓ ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ
ଆପଣ ୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।” େତଣୁ ଇଲୀଶାୟ ଉଠି ତାହାର ପେଛ
ପେଛ ଗେଲ। 31 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଗିେହଜୀ େସମାନ ଆେଗ ଯାଇ
ବାଳକର ମୁଖ ଉପେର ଯି ରଖିଲା; ମାତ୍ର େକୗଣସି ରବ କି ଶ୍ର ବଣ
େହଲା ନାହିଁ। ଏେହତୁ ଗିେହଜୀ ଇଲୀଶାୟ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା
ପାଇଁ େଫରିଆସି ତା ୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ବାଳକ ଜାଗି ନାହିଁ।”

32 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ େସ ଗୃହକୁ ଆସେ , େଦଖ, ବାଳକ ମରି
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ତା ର ଶଯ୍ୟାେର େଶାଇଅଛି। 33ଏେହତୁ େସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିେଜ
ଓ ବାଳକ ଉଭେୟ ରହି ାର ବ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 34 ଆଉ େସ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପେର
ଶୟନ କେଲ ଓ ତାହା ମୁଖ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଓ ତାହା ଚକୁ୍ଷ
ଉପେର ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଓ ତାହା ହ ଉପେର ଆପଣା ହ ରଖିେଲ;
ଏରୂ େପ େସଆପଣାକୁ ବାଳକ ଉପେରଲ ମାନ କେଲ; ତହିଁେର
ବାଳକର ଶରୀର ଉ େହବାକୁ ଲାଗିଲା। 35 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ
େଫରି ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ ଥେର ବୁଲିେଲ; ତହଁୁ ଉପରକୁ
ଯାଇବାଳକଉପେରଆପଣାକୁଲ ମାନକେଲ;ତହିଁେରବାଳକ
ସାତ ଥର ଛିି ଲା ଓ ବାଳକ ଚକୁ୍ଷ ଫିଟାଇଲା। 36 ଏଥିେର େସ
ଗିେହଜୀକୁ ଡାକି କହିେଲ, “େସହି ଶୁେନମୀୟା ୀକୁ ଡାକ।” ତହଁୁ
େସ ତାହାକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ େସ ତା ନିକଟକୁ ଆସେ , େସ
କହିେଲ, “ତୁ ପୁତ୍ର କୁ ନିଅ।” 37 େସେତେବେଳ େସ ୀ ଭିତରକୁ
ଯାଇ ତା ର ଚରଣେର ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କଲା ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ
େନଇ ବାହାରକୁ ଗଲା।

ଆଉ ଦୁଇଟି ଅେଲୗକିକ କାଯର୍ ୍ୟ
38 ଏଥିଉ ାେର ଇଲୀଶାୟ ପୁନବର୍ ାର ଗିଲ୍ ଗଲ୍ କୁ ଆସି େଲ;

େସସମୟେର େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ଥିଲା; ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଦଳ ତା ସ ୁଖେର ବସୁଥିବା ସମୟେର େସ ଆପଣା ଦାସକୁ
କହିେଲ, “ଏକ ବଡ଼ ହ ା ବସାଇ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଦଳ
ନିମେ ଖାଦ୍ୟ ର ନ କର।” 39 ତହଁୁ ଜେଣ ଶାକ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା
ପାଇଁ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଇ ବନ୍ୟ ଲତା ପାଇ ତହିଁର ଫଳେର ଅି ପୂ ର୍
କରି ଆସି ତାହା ଖ ଖ କାଟି ଖାଦ୍ୟ-ହ ାେର ପକାଇଲା; କାରଣ
େସମାେନତାହା ଚିି େଲନାହିଁ। 40ତହଁୁ େସମାେନ େଲାକମାନ ର
େଭାଜନ ନିମେ ତାହା ଢାଳିେଲ। ପୁଣି େଲାକମାେନ େସହି ଖାଦ୍ୟ
େଭାଜନ କରୁ କରୁ ଡାକ ପକାଇ କହିେଲ, “େହ ପରେମ ର
େଲାକ, ହ ାେର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଅଛି।” ଆଉ େସମାେନ ତହିଁରୁ େଭାଜନ
କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 41 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େତେବ
କିଛି ଅଟା ଆଣ।” ଆଉ େସ ତାହା ହ ାେର ପକାଇ କହିେଲ,
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“େଲାକମାନ ନିମେ ତାହା ଢାଳ, େସମାେନ େଭାଜନ କର ୁ।”
ତହଁୁ ହ ାେର କିଛି ମ ରହିଲା ନାହିଁ।

42 ଏଥିଉ ାେର ବାଲ୍ -ଶାଲିଶାରୁ ଜେଣ ପରେମ ର େଲାକ
ନିକଟକୁ ପ୍ର ଥମ ଫଳର ରୁ ଟି, ଅଥର୍ ାତ୍ , େକାଡ଼ିଏ ଯବ ରୁ ଟି ଓ
ନୂତନ ଶସ୍ୟର ଶିଷା ଆପଣା ଝୁ ଲିେର େନଇ ଆସି ଲା। ତହିଁେର
ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େଲାକମାନ ୁ ଦିଅ, େସମାେନ େଭାଜନ
କର ୁ।” 43 ତହଁୁ ତା ଦାସ କହିଲା, “କʼଣ, ଶେହ େଲାକ
ଆଗେର ଏହା ରଖିବି?” ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େଲାକମାନ ୁ
ଦିଅ, େସମାେନ େଭାଜନ କର ୁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ,
‘େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତହିଁରୁ ଅବଶି ାଂଶ ରଖିେବ।’ ”
44 ତହଁୁ େସ ତାହା େଲାକମାନ ଆଗେର ରଖେ , େସମାେନ
େଭାଜନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାେନ
ଅବଶି ାଂଶ ରଖିେଲ।

5
ନାମାନ୍ କୁ େରାଗରୁ ଆେରାଗ୍ୟ

1 ଅରାମୀୟ ରାଜାର ନାମାନ୍ ନାମକ େସନାପତି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର ମହାନ ଓ ସ ା େଲାକ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ାରା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅରାମୀୟମାନ ୁ ଜୟ ପ୍ର ଦାନ କରିଥିେଲ; େସ ମଧ୍ୟ
ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ଥିଲା, ମାତ୍ର େସ କୁ ୀ। 2ଅରାମୀୟମାେନ
ଦଳ ଦଳ େହାଇ ବାହାରି ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶରୁ ଏକ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଳିକାକୁ
ବ ୀ କରି ଆଣିଥିେଲ; ଆଉ େସ ନାମାନ୍ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାର େସବା
କରୁ ଥିଲା। 3 ପୁଣି େସଆପଣା କ ର୍ ୀକୁ କହିଲା, “ଆଃ,ଶମରୀୟାେର
େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅଛି , ତା ସେ େଯେବ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ
ଥାଆେ , େତେବ ତା ୁ େସ ତା କୁ େରାଗରୁ ସୁ କରେ ।”
4 ଏଥିେର ଜେଣ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ୁ ଜଣାଇ କହିଲା,
“ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶର ବାଳିକା ଏପରି ଏପରି କେହ।” 5ତହଁୁ ଅରାମର
ରାଜା କହିଲା, “ତୁ େ େସଠାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଖେ ପତ୍ର ପଠାଇବି।” ତହଁୁ େସ ଆପଣା ସେ ଦଶ
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ତାଳ ରୂ ପା ଓ ଛଅ ସହସ୍ର ର୍ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଦଶ ସାଜ େପାଷାକ େନଇ
ପ୍ର ାନ କଲା।

6 ଆଉ େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ନିକଟକୁ ପତ୍ର େନଇଗଲା;
ତହିଁେର ଏହା େଲଖାଥିଲା, ଯଥା, “ପୁଣି ଏହି ପତ୍ର ତୁ ନିକଟେର
ପହି େଲ େଦଖିବ େଯ, ମୁଁ ଆପଣା ଦାସ ନାମାନ୍ କୁ ତୁ ନିକଟକୁ
ପଠାଇଲି, େଯପରି ତୁ େ ତାହାକୁ ତାହାର କୁ େରାଗରୁ ସୁ
କରିବ।” 7ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଏହି ପତ୍ର ପାଠ କରେ , ଆପଣା
ବ ଚିରି କହିଲା, “ମାରିବାକୁ ଓ ବ ାଇବାକୁ ସମଥର୍ ପରେମ ର
କି ମୁଁ, େଯ ଏହି େଲାକ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କୁ େରାଗରୁ ସୁ
କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛି? କି ୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ବିେବଚନା କର, େସ କିପରି ଆ ବିରୁ େର ଛିଦ୍ର
େଖାଜୁଅଛି।”

8 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ବ ଚିରିଅଛି , ଏହା
ଶୁଣି ପରେମ ର େଲାକ ଇଲୀଶାୟ, ରାଜା ନିକଟକୁ ଏହି କଥା
କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ବ ଚିରିଲ? େସ
ଏେବ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େଯ ଏକ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅଛି, ଏହା େସ ଜାଣିବ।” 9ଏଣୁ ନାମାନ୍ ଆପଣା ଅ
ଓ ରଥ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଆସି ଇଲୀଶାୟ ଗୃହର ାର ନିକଟେର
ଠିଆ େହଲା। 10ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଏକ ଦୂତପଠାଇ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଯାଇ ଯ ର୍ ନେର ସାତ ଥର ାନ କର, ତହିଁେର ତୁ ର
ନୂତନ ମାଂସ େହବ ଓ ତୁ େ ଶୁଚି େହବ।” 11 ମାତ୍ର ନାମାନ୍ କ
େହାଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, “େଦଖ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, େସ ଅବଶ୍ୟ
ବାହାରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ବ ଓ ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର
ପରେମ ର ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କୁ ାନେର ହ ହଲାଇ
ତାହା ସୁ କରିବ। 12 ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ଜଳ ଅେପକ୍ଷା କି
ଦେ ଶକରଅବାନା ଓ ପପର୍ ର ନଦୀ ଉ ମ ନୁେହଁ? ମୁଁ କି ତହିଁେର
ାନ କରି ଶୁଚି େହାଇ ନ ପାରି ?” ଏଣୁ େସ େଫରି େକ୍ର ାଧେର
ଚାଲିଗଲା। 13 ଏଥିେର ତାହାର ଦାସମାେନ ନାମାନ୍ ନିକଟକୁ ଆସି
କହିେଲ, “ଆ ପିତଃ, ଯଦି େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େକୗଣସି ବଡ଼
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କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥାʼେ , େତେବ କି ଆପଣ
ତାହା କରି ନ ଥାଆେ ? େତେବ ାନ କରି ଶୁଚି ହୁ ଅ, ଏହି କଥା
େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣ ୁ କହି , ତାହା ମାନିବା େକେତ ଅଧିକ
କ ର୍ ବ୍ୟ।” 14ତହଁୁ େସପରେମ ର େଲାକ ବାକ୍ୟାନୁସାେରଯାଇ
ଯ ର୍ ନେର ଆପଣାକୁ ସାତ ଥର ବୁଡ଼ାଇଲା; ଏଥିେର ତାହାର ମାଂସ
ପୁନବର୍ ାର କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଳକର ମାଂସ ତୁ ଲ୍ୟ େହଲା ଓ େସ ଶୁଚି େହଲା।

ଗିେହଜୀ େଲାଭ ଏବଂ ଦ
15ଏଥିଉ ାେର ନାମାନ୍ ଓ ତାହାର ସ ୀ ସମେ ପରେମ ର

େଲାକ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ତା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ
ନାମାନ୍ କହିଲା, “େଦଖ ୁ, ଏେବ ମୁଁ ଜାଣିଲି େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ
ପରେମ ର ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ପରେମ ର େକହି
ନାହାି ; ଏେହତୁ ଏେବ ମୁଁ ଆପଣ ୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆପଣା
ଦାସଠାରୁ ଉପହାର ଗ୍ର ହଣ କର ୁ।” 16 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,
“ମୁଁ େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଉଅଛି, େସ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ର ହଣ କରିବି ନାହିଁ।” ତହଁୁ ନାମାନ୍ ତାହା ଗ୍ର ହଣ
କରିବା ପାଇଁ ଇଲୀଶାୟ ୁ ବହୁ ତ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଲା, ମାତ୍ର େସ ମନା
କେଲ। 17 ଏଥିେର ନାମାନ୍ କହିଲା, “ଏହା ନ କେଲ, ମୁଁ ଆପଣ ୁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଦାସକୁ ଦୁଇ ଖଚରର ଭାର ମାଟି
ଦିଆଯାଉ; କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଦାସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟତୀତ
ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମ କି ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ
ନାହିଁ। 18ଏହି ବିଷୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କର ୁ;
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ରିେ ାଣ-ମ ି ରେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା େବେଳ
େମାʼ ହ େର ନିଭର୍ ର କେଲ, ମୁଁ େଯେବ ରିେ ାନ୍ ମ ି ରେର ପ୍ର ଣାମ
କେର, େତେବ ରିେ ାଣ-ମ ି ରେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା େବେଳ ଏ
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କର ୁ।” 19ତହିଁେର
ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” ତହଁୁ ନାମାନ୍ 
ଇଲୀଶାୟ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଅ ଦୂର ବାଟ ଗଲା।

20 ମାତ୍ର ପରେମ ର େଲାକ ଇଲୀଶାୟ ର ଦାସ ଗିେହଜୀ
କହିଲା, “େଦଖ, େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଏହି ଅରାମୀୟ ନାମାନ୍ ଆଣିଥିବା
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େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହା ହାତରୁ ଗ୍ର ହଣ ନ କରି ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି
େଦଇଅଛି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ତାହା ପେଛ
େଦୗଡ଼ି ତାହାଠାରୁ କିଛି େନବି।” 21 ତହଁୁ ଗିେହଜୀ ନାମାନ୍ ର ପେଛ
ପେଛ ଗଲା। ଏଥିେର ନାମାନ୍ ଆପଣା ପେଛ ଜଣକୁ େଦୗଡ଼ିବାର
େଦଖି ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରଥରୁ ଓ ାଇ ପଚାରିଲା,
“ସବୁ କୁଶଳ ତ?” 22 ତହିଁେର େସ କହିଲା, “ସବୁ କୁଶଳ। େମାʼ
ପ୍ର ଭୁ େମାେତ ପଠାଇ କହିଅଛି , ‘େଦଖ, ଏହିକ୍ଷେଣ ଇଫ୍ର ୟିମର
ପବର୍ ତମୟ େଦଶରୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଯୁବା
େଲାକ ଆସି େଲ; ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େସମାନ ୁ ଏକ ତାଳ *
ରୂ ପା ଓ ଦୁଇ ସାଜ େପାଷାକ ଦିଅ।’ ” 23 ଏଥିେର ନାମାନ୍ କହିଲା,
“ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ଦୁଇ ତାଳ † ରୂ ପା ନିଅ।” ଆଉ େସ ତାହାକୁ ବହୁ ତ
ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଲା ଓ ଦୁଇ ଥଳୀେର ଦୁଇ ତାଳ ରୂ ପା ବା ି ଦୁଇ ସାଜ
େପାଷାକ ସହିତ ଆପଣା ଦୁଇ ଦାସ ଉପେର ତାହା େଥାଇଲା; ତହଁୁ
େସମାେନ ଗିେହଜୀର ଆେଗ ଆେଗ ତାହା ବହିେନେଲ। 24 ପୁଣି
ଉପପବର୍ ତେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସ େସମାନ ହ ରୁ ତାହାସବୁ
େନଇ ଗୃହେର ରଖିଲା; ଆଉ େସ େଲାକମାନ ୁ ବିଦାୟ କରେ ,
େସମାେନ ଚାଲିଗେଲ। 25 ମାତ୍ର େସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଲା। ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ,
“ଗିେହଜୀ,ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଲ?” ତହଁୁ େସକହିଲା, “ଆପଣ
ଦାସ େକଉଁଠାକୁ ଯାଇ ନାହିଁ।” 26 ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “େସ େଲାକ ତୁ କୁ େଭଟିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳଆପଣା
ରଥରୁ େଫରି ଆସି ଲା, େସେତେବେଳ େମାହର ଅ ଃକରଣ କି
ତୁ ସ େର ଯାଇ ନ ଥିଲା? ଏ କି ରୂ ପା, ବ , ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର , େମଷ, କି େଗାରୁ , ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଗ୍ର ହଣ କରିବାର
ସମୟ? 27 ଏେହତୁ ନାମାନ୍ ର କୁ େରାଗ ତୁ ଠାେର ଓ ତୁ
ବଂଶେର ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ।” ଏଥିେର ଗିେହଜୀ ହିମ ତୁ ଲ୍ୟ
େ ତ କୁ ଗ୍ର େହାଇ ତା ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା।

* 5:22 ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲା ରୂ ପା † 5:23 ପ୍ର ାୟ ୬୬ କିେଲା ରୂ ପା
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6
ଜଳେର ଭାସମାନ ଲୁହା ଖ

1 ଏକ ସମୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଦଳ ଇଲୀଶାୟ ୁ
କହିେଲ, “ଏେବ େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ ଆପଣ ସ ୁଖେର ଏହି
େଯଉଁ ାନେର ବାସ କରୁ ଅଛୁ, ତାହା ଆ ମାନ ପାଇଁ ସଂକୀ ର୍ ।
2ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆେ ମାେନ ଯ ର୍ ନକୁ ଯାଇ ପ୍ର ତି
ଜଣ େସଠାରୁ ଏକ ଏକ କଡ଼ିକାଠ େନଇ ଆପଣାମାନ ବସତି
ନିମେ େସଠାେର ଏକ ାନ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ।” ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ
ଉ ରେଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନଯାଅ।” 3ତହଁୁ ଜେଣକହିଲା, “ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଆପଣ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ଆପଣା ଦାସମାନ ସ େର
ଚାଲ ।ୁ” ଏଥିେର ଇଲୀଶାୟ ଉ ର େଦେଲ, “ମୁଁ ଯିବି।” 4 ତହଁୁ
େସ େସମାନ ସ େରଗେଲ। ପୁଣି େସମାେନ ଯ ର୍ ନେରଉପି ତ
ହୁ ଅେ ,କାଠ କାଟିେଲ। 5ମାତ୍ର ଜେଣ କଡ଼ିକାଠ କାଟୁ କାଟୁ କୁହ୍ର ାଡ଼ି-
ଲୁହା ଜଳେର ପଡ଼ିଗଲା; ତହିଁେର େସ ଡକା ଛାଡ଼ି କହିଲା, “ହାୟ,
େମାʼ ପ୍ର େଭା! ତାହା ତ ଉଧାରି-ବ ।ୁ” 6 ଏଥିେର ପରେମ ର
େଲାକ କହିେଲ, “ତାହା େକଉଁ ାନେର ପଡ଼ିଲା?” ତହଁୁ େସ ତା ୁ
େସହି ାନ େଦଖାଇ େଦଲା। ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ ଖେ କାଠ
କାଟି େସଠାେର ପକାଇ ଲୁହାକୁ ଭସାଇେଲ। 7 ଆଉ ଇଲୀଶାୟ
କହିେଲ, “ତୁ େ ତାହା ଉଠାଇ ନିଅ।” ତହଁୁ େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା
େନଲା।

ଅରାମର େସୖନ୍ୟବାହିନୀ ପରାଜିତ
8 ଥେର ଅରାମର ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଥିଲା,

ମାତ୍ର େସ େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଦାସମାନ ସହିତ ମ ଣା
କରି କେହ, “େକବଳ ଏହି ଏହି ାନେର େମାହର ଛାଉଣି
େହବ,” 9 େସେତେବେଳ ପରେମ ର େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ନିକଟକୁ କହି ପଠାି , “ସାବଧାନ, ତୁ େ େସହି ାନ େଦଇ ଯିବ
ନାହିଁ;କାରଣଅରାମୀୟମାେନ େସହି ାନକୁ ଓ ାଇଆସୁଅଛି ।”
10 ତହିଁେର ପରେମ ର େଲାକ େଯଉଁ ାନ ବିଷୟ ଜଣାଇ
ସତକର୍ କରାଇଥାଆି , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େସହି ାନକୁ େଲାକ
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ପଠାି ; ଏହିରୂ େପ େସ ଥେର କି ଦୁଇ ଥର ନୁେହଁ, ବାର ାର
େସ ାନେର ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କେଲ।

11 ପୁଣି ଏଥିସକାଶୁ ଅରାମୀୟ ରାଜାର ହୃ ଦୟ ଅତି ବ୍ୟ େହଲା;
ଏଣୁ େସଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିଲା, “ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାର ସପକ୍ଷ, ଏହା କʼଣ ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ ଜଣାଇବ ନାହିଁ।” 12 ଏଥିେର ତାହାର ଦାସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ କହିଲା, “ନା, େହ େମାʼ ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ମାତ୍ର
ଆପଣ ନିଜ ଶୟନ ଗୃହେର ଯାହା ଯାହା କହି , େସସବୁ କଥା
ଇସ୍ର ାଏଲର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଇଲୀଶାୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜାକୁ ଜଣାଏ।” 13 ତହଁୁ ଅରାମୀୟ ରାଜା କହିଲା, “ଯାଇ େଦଖ,
ଇଲୀଶାୟ େକଉଁଠାେର ଅଛି, ତହିଁେର ମୁଁ େଲାକ ପଠାଇ ତାହାକୁ
ଆଣିବି।” ଏଥିଉ ାେର ତାହାକୁ ସ ାଦ ଦିଆଗଲା େଯ, “େଦଖ ,ୁ
େସ େଦାଥନେର ଅଛି।” 14 ଏେହତୁ େସ େସ ାନକୁ ଅ ଗଣ ଓ
ରଥ ଓ ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ ପଠାଇଲା; ପୁଣି େସମାେନ ରାତି୍ର େର ଆସି
ନଗରର ଚତୁ ଗ େବ ନ କେଲ।

15 ଏଥିେର ପରେମ ର େଲାକ େସବକ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି
ବାହାରକୁ ଯାଆେ , େଦଖ, ଏକ େସୖନ୍ୟଦଳ ଅ ଓ ରଥ ସହିତ
ନଗରର ଚତୁ ଗ େବ ନ କରିଅଛି । ତହଁୁ ତା ର ଦାସ ତା ୁ
କହିଲା, “ହାୟ, େମାହର ପ୍ର େଭା! ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା?”
16 ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାନ ସ ୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆ ମାନ ସ ୀଗଣ ଅଧିକ।”
17 ପୁଣି ଇଲୀଶାୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େସ େଯପରି େଦଖି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ମୁ କର।” ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଯୁବା େଲାକର
ଚକୁ୍ଷ ମୁ କେଲ; ଆଉ େସ େଦଖିଲା; ପୁଣି େଦଖ, ପବର୍ ତ
ଇଲୀଶାୟ ଚତୁ ଗେର ଅି ମୟ ଅ ଓ ରଥେର ପରିପୂ ର୍
ଥିଲା। 18ଏଥିଉ ାେର େସୖନ୍ୟମାେନ ଇଲୀଶାୟ ନିକଟକୁ ଓ ାଇ
ଆସେ , େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ,
“ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଅ ତାେର ଆଘାତ
କର।”ଏଥିେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଇଲୀଶାୟ ରବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ ୁ
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ଅ ତାେରଆଘାତକେଲ। 19େସେତେବେଳଇଲୀଶାୟ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଏ େସହି ପଥ ନୁେହଁ, କି ଏ େସହି ନଗର ନୁେହଁ; େମାʼ
ପେଛ ପେଛ ଆସ, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଲାକକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ
ତାହା ନିକଟକୁ ତୁ ମାନ ୁ େନଇଯିବି।” ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ େସମାନ ୁ
ଶମରୀୟାକୁ କଢ଼ାଇ େନେଲ।

20 ଏଥିେର େସମାେନ ଶମରୀୟାେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଏ େଲାକମାେନ େଯପରି
େଦଖି ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ମୁ କର।” ତହଁୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ମୁ କରେ , େସମାେନ େଦଖିେଲ,ଆଉ
େଦଖ, େସମାେନ ଶମରୀୟାର ମଧ୍ୟେର ଅଛି । 21 ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େସମାନ ୁ େଦଖି ଇଲୀଶାୟ ୁ କହିେଲ, “େହ
େମାହର ପିତଃ, ମୁଁ କʼଣ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବି? ମୁଁ କʼଣ
େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବି?” 22 ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଉ ର େଦେଲ,
“ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ େଯଉଁମାନ ୁ
ଆପଣା ଖ ଓ ଧନୁ ାରା ବ ୀ କରି େନଇଅଛ, େସମାନ ୁ
କʼଣ ଆଘାତ କରିବ? େସମାନ ସ ୁଖେର ରୁ ଟି ଓ ଜଳ ରଖ,
େସମାେନ େଭାଜନପାନ କରି ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଯାଆ ୁ।”
23 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େସମାନ ନିମେ ମହାେଭାଜ
ପ୍ର ୁତ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େଭାଜନପାନ କଲା ଉ ାେର େସ
େସମାନ ୁ ବିଦାୟ କେଲ, ତହଁୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପ୍ର ଭୁ
ନିକଟକୁ ଗେଲ। ଏଉ ାେର ଅରାମର େସୖନ୍ୟଦଳଆଉଇସ୍ର ାଏଲର
େଦଶକୁ ଆସି େଲ ନାହିଁ।

ଶମରୀୟା ଅବେରାଧ
24 ଏଥିଉ ାେର ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଆପଣାର ସମ

େସୖନ୍ୟ ଏକତ୍ର କରି ଯାଇ ଶମରୀୟାକୁ ଅବେରାଧ କଲା।
25 ତହିଁେର ଶମରୀୟାେର ମହାଦୁଭ କ୍ଷ େହଲା; ଆଉ େଦଖ,
ଏକ ଗ ର୍ ଭର ମୁ ଅଶୀ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଓ କେପାତ ମଳର ଏକ
କାବ୍ ର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ପା େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ବିକ୍ର ୟ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାେନ ତାହା ଅବେରାଧ କେଲ। 26 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ପ୍ର ାଚୀର ଉପର େଦଇ ଯିବା ସମୟେର ଏକ ୀ ତା ପ୍ର ତି ଡାକ
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ପକାଇ କହିଲା, “େହ େମାʼ ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ସାହାଯ୍ୟ କର ୁ।”
27 ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ
ନ କରି , େତେବ ମୁଁ େକଉଁଠାରୁ ତୁ କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କି
ଖଳାରୁ କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ରୁ ?” 28ଆହୁ ରି ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ ର କି ଦୁଃଖ େହାଇଅଛି?” ତହଁୁ େସ ଉ ର େଦଲା, “ଏହି
ୀ େମାେତ କହିଲା, ‘ତୁ ପୁଅଟିକୁ ଦିଅ, ଆେ ମାେନ ତାକୁ ଆଜି
ଖାଇବା, ପୁଣି େମାʼ ପୁଅକୁ କାଲି ଖାଇବା।’ ” 29 ତହଁୁ ଆେ ମାେନ
େମାʼ ପୁଅକୁ ସି କରି ଖାଇଲୁ; ପୁଣି ଆରଦିନ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି,
“ତୁ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଆେ ମାେନ ତାକୁ ଖାଇବା, ମାତ୍ର େସ ଆପଣା
ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇଅଛି।” 30 େସହି ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆପଣା ବ
ଚିରିେଲ; େସେତେବେଳ େସ ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ଯାଉଥିେଲ; ଆଉ
େଲାକମାେନ ଅନାଇ େଦଖିେଲ େଯ, େସ ବ ତେଳ େଦହେର ଅଖା
ପି ି ଅଛି । 31 େତେବ େସ କହିେଲ, “େଯେବ ଆଜି ଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାୟର ମ କ ତାହା େଦହେର ରେହ, େତେବ ପରେମ ର
େମାେତ େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େଦଉ ୁ।”

32 ମାତ୍ର ଇଲୀଶାୟ ଆପଣା ଗୃହେର ବସି ଥିେଲ ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
ତା ସେ ବସି ଥିେଲ; ଏପରି ସମୟେର ରାଜା ଆପଣା ସ ୁଖରୁ
ଜେଣ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର େସ ଦୂତ ଇଲୀଶାୟ ନିକଟେର
ପହି ବା ପୂବର୍ ରୁ ଇଲୀଶାୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ କହିେଲ, “ଏହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପୁତ୍ର କିପରି େମାହର ମ କ େନବା ପାଇଁ*
େଲାକ ପଠାଇଅଛି, ଏହା କʼଣ ତୁ େ ମାେନ େଦଖୁଅଛ? େଦଖ,
େସ ଦୂତ ପହି ବା େବେଳ ାର ବ କର ଓ ତାକୁ ଅଟକାଇବା
ପାଇଁ ାର ଦୃଢ଼ କରି ଧର; ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ର ପଦଶ କʼଣ ତାହାର
ପଛେର ନାହିଁ?” 33 ପୁଣି େସ େସମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରୁ
କରୁ େଦଖ, େସହି ଦୂତ ତା ନିକଟକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଲା; ଆଉ େସ
କହିଲା, “େଦଖ, ଏହି ଅମ ଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ; ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବି?”

* 6:32 ଅଥର୍ ାତ୍ େମାେତ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
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7
1 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ‘କାଲି ପ୍ର ାୟ ଏହି
ସମୟକୁ ଶମରୀୟାର ନଗର- ାରେର ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା
ଏକ େଶକଲେର* ଓ ଦୁଇ ପସୁରୀ ଯବ ଏକ େଶକଲେର ବିକ୍ର ୟ
କରାଯିବ।’ ” 2 େସେତେବେଳ ରାଜା େଯଉଁ େସନାପତି ହ େର
ନିଭର୍ ରକରିଥିେଲ, େସପରେମ ର େଲାକ ୁ ଉ ରକରିକହିଲା,
“େଦଖ, େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶେର ାର କରି , େତେବ େହଁ
କʼଣ ଏ କଥା େହାଇ ପାରିବ?” ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ,
“େଦଖ, ତୁ େ ଚକୁ୍ଷେର ତାହା େଦଖିବ, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ।”

ଅରାମୀୟମାନ ପଳାୟନ
3 େସହି ସମୟେର ନଗର ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର ଚାରି ଜଣ

କୁ ୀ ଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ପର ର କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ
ମରିବା ପଯର୍ ୍ୟ କାହିଁକି ଏଠାେର ବସି ଅଛୁ? 4 ଯଦି କହୁ ,
‘ଆେ ମାେନ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା,’ େତେବ ନଗରେର
ଦୁଭ କ୍ଷ ଅଛି, ପୁଣି ଆେ ମାେନ େସଠାେର ମରିବା; ଆଉ ଯଦି
ଆେ ମାେନ ଏଠାେର ବସି ରହିବା, େତେବ ମଧ୍ୟ ମରିବା। ଏେହତୁ
ଆସ, ଆେ ମାେନ ଅରାମୀୟମାନ େସୖନ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ; ଯଦି
େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ବ ାଇ ରଖିେବ, େତେବ ଆେ ମାେନ
ବି ବା; ଆଉ ଯଦି ଆ ମାନ ୁ ମାରି ପକାଇେବ, େତେବ ମରିବା।”
5ଏଣୁ କୁ ୀମାେନ ଅରାମୀୟମାନ ଛାଉଣିକୁ ଯିବା ପାଇଁ େଗାଧୂଳି
ସମୟେର ଉଠିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନ ଛାଉଣିର
ବାହାର ସୀମାେର ଉପି ତ େହବା େବେଳ, େଦଖ, େସଠାେର
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିେଲ। 6 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅରାମୀୟମାନ
େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ରଥ ଶ ଓ ଅ ଶ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ମହାେସୖନ୍ୟ
ଶ ଶୁଣାଇଥିେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ପର ର କହିେଲ,
“େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆ ମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବା ପାଇଁ
ହି ୀୟମାନ ରାଜାଗଣକୁ ଓ ମିସରୀୟମାନ ରାଜାଗଣକୁ

* 7:1 ୧୧ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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ଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର େବତନ େଦଇ ନିଯୁ କରିଅଛି।”
7 ଏେହତୁ ଅରାମୀୟମାନ େସୖନ୍ୟଗଣ ଉଠି େଗାଧୂଳି ସମୟେର
ପଳାଇେଲ,ଆଉେସମାେନଆପଣାମାନ ତ ୁ ଓ ଅ ଓଗ ର୍ ଭଓ
ଛାଉଣି େଯପରି ଥିଲା, େସପରି ଛାଡ଼ି ଆପଣାମାନ ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାେଥର୍
ପଳାଇେଲ। 8 ଏଥିଉ ାେର େସହି କୁ ୀମାେନ ଛାଉଣିର ବାହାର
ସୀମାକୁ ଆସି େଗାଟିଏ ତ ୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ,
ପୁଣି ତହିଁରୁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଓ ବ େନଇ ଲୁଚାଇ ରଖିେଲ; ତହଁୁ
େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଆସି ଆଉ ଏକ ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କେଲ
ଓ ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି େନଇଯାଇ ଲୁଚାଇ ରଖିେଲ।

9 େତେବ େସମାେନ ପର ର କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଭଲ
କରୁ ନାହଁୁ ; ଆଜି ସୁସ ାଦର ଦିନ, ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ତୁ ନି େହାଇ
ରହୁ ଅଛୁ; େଯେବଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭାତ ଆଲୁଅ ପଯର୍ ୍ୟ ବିଳ କରୁ ,
େତେବ ଆ ମାନ ୁ ଦ ଘଟିବ; ଏେହତୁ ଏେବ ଆସ, ଆେ ମାେନ
ଯାଇରାଜଗୃହେରସ ାଦ େଦଉ।” 10ତହଁୁ େସମାେନଆସି ନଗରର
ାରୀକୁ ଡାକିେଲ; ଆଉ େସମାନ ୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ

ଅରାମୀୟମାନ ଛାଉଣିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ; କି ମନୁଷ୍ୟର ଶ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅ
ଓ ଗ ର୍ ଭଗଣ ବ ା େହାଇଅଛି , ଆଉ ତ ୁସବୁ େଯପରି ଥିଲା,
େସପରି ଅଛି।” 11 ତହଁୁ େସ ାରୀମାନ ୁ ଡାକେ , େସମାେନ
ରାଜଗୃହ ଭିତେର ସ ାଦ େଦେଲ। 12 ତହିଁେର ରାଜା ରାତି୍ର େର
ଉଠି ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅରାମୀୟମାେନ ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛି , ତାହା ମୁଁ ଏେବ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶ
କରିବି। େସମାେନ ଜାଣି େଯ, ଆେ ମାେନ କୁ୍ଷଧା ର୍ ଅଛୁ; ଏେହତୁ
େସମାେନ ଛାଉଣିରୁ ବାହାରିଯାଇ ଆପଣାମାନ ୁ େକ୍ଷତ୍ର େର ଲୁଚାଇ
କହୁ ଛି , େସମାେନ ନଗରରୁ ବାହାରିେଲ, ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ
ଜୀଅ ା ଧରି ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା।” 13 ତହିଁେର ତାହାର
ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣଉ ରକରିକହିଲା, “ମୁଁ ବିନୟକରୁ ଅଛି,
ଆେ ମାେନ େକେତକ େଲାକ ପଠାଇ େଦଖୁ, େସମାେନ ନଗରେର
ଅବଶି ଅ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପାେ ାଟି େନଇ ଯାଉ ୁ, େଦଖ ,ୁ
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େସମାେନ ନଗରେର ଅବଶି ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଜନତା ସମାନ;
େଦଖ ,ୁ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ନ କ ଜନତା ସମାନ।”
14 ଏେହତୁ େସହି େଲାକମାେନ ଅ ସହିତ ଦୁଇ ରଥ େନେଲ
ଓ ରାଜା େସମାନ ୁ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟ ପେଛ ପଠାଇ କହିେଲ,
“ଯାଇ େଦଖ।” 15ତହଁୁ େସମାେନ ଯ ର୍ ନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ପେଛ
ପେଛ ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଅରାମୀୟମାେନ ତରତର େହାଇ ଯାହା
ପକାଇେଦଇ ଯାଇଥିେଲ, ଏପରି ବ ଓ ପାତ୍ର ାଦିେର ସମ ପଥ
ପୂ ର୍ ଥିଲା। େତେବ େସ ଦୂତମାେନ େଫରିଆସି ରାଜା ୁ ସ ାଦ
େଦେଲ।

16 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅରାମୀୟମାନ
ଛାଉଣି ଲୁଟ କେଲ। େତଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ପସୁରୀ
ସରୁ ମଇଦାଏକେଶକଲେର†ଓ ଦୁଇପସୁରୀଯବଏକେଶକଲେର
ବିକ୍ର ୟ କରାଗଲା। 17 େସେତେବେଳ ରାଜା େଯଉଁ େସନାପତି
ହ େର ନିଭର୍ ର କରିଥିେଲ, ତାହାକୁ ନଗର- ାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ନିଯୁ କେଲ; ଏଥିେର େଲାକମାେନ ନଗର- ାରେର ତାହାକୁ ଦଳି
ପକାଇେଲ, ତହିଁେର ରାଜା ପରେମ ର େଲାକ ନିକଟକୁ
ଯିବା େବେଳ ପରେମ ର େଲାକ ତା ୁ େଯପରି କହିଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର େସ ମଲା। 18ପରେମ ର େଲାକ ରାଜା ୁ ଏହି କଥା
କହିଥିେଲ, “କାଲି ପ୍ର ାୟ ଏହି ସମୟକୁ ଶମରୀୟାର ନଗର- ାରେର
ଦୁଇ ପସୁରୀ ଯବ ଏକ େଶକଲ‡ ଓ ଏକ ପସୁରୀ ସରୁ ମଇଦା ଏକ
େଶକଲ େହବ।” 19ଆଉ େସହି େସନାପତି ପରେମ ର େଲାକ ୁ
ଉ ର କରି କହିଥିଲା, “େଦଖ, େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶେର ାର
କରି , େତେବ େହଁ କʼଣ ଏପରି କଥା େହାଇ ପାରିବ।” ତହିଁେର
ଇଲୀଶାୟ କହିଥିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ଚକୁ୍ଷେର ତାହା େଦଖିବ,
ମାତ୍ର ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।” 20 େସହିପରି ତାହା
ପ୍ର ତି ଘଟିଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ ନଗର- ାରେର ତାହାକୁ ଦଳି
ପକାେ , େସ ମଲା।

8
ଶୁେନମୀୟା ୀର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
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1 ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ୀର ମୃତ ପୁତ୍ର କୁ ପୁନଜର୍ ୀବିତ କରିଥିେଲ,
େସହି ୀକୁ କହିଥିେଲ, “ଉଠ, ତୁ େ ଓ ତୁ ପରିବାର ଯାଇ
େଯଉଁଠାେର ପ୍ର ବାସ କରିପାର, େସଠାେର ପ୍ର ବାସ କର; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୁଭ କ୍ଷ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ; ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାତ ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶେରରହିବ।” 2ତହିଁେର େସ ୀ ଉଠି ପରେମ ର
େଲାକ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ କମର୍ କଲା; ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ ଆପଣା
ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶେର ସାତ ବଷର୍
ପ୍ର ବାସକଲା। 3 ପୁଣି ସାତବଷର୍ େଶଷେର େସ ୀ ପେଲ ୀୟମାନ
େଦଶରୁ େଫରି ଆସି ଲା; ଆଉ େସ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଭୂ ମି
ନିମେ ଗୁହାରି କରିବାକୁରାଜା ନିକଟକୁଗଲା। 4େସହିସମୟେର
ରାଜା ପରେମ ର େଲାକ ର ଦାସ ଗିେହଜୀ ସେ କଥାବା ର୍ ା
କରୁ କରୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଇଲୀଶାୟ େଯ େଯ
ମହତ୍ କମର୍ କରିଅଛି , ତାହାସବୁ େମାେତ ଜଣାଅ।” 5 ତହିଁେର
ଇଲୀଶାୟ କିପରି ମୃତ େଲାକକୁ ପୁନଜର୍ ୀବିତ କରିଥିେଲ, ଏହା
ଗିେହଜୀ ରାଜା ୁ କହିବା େବେଳ, େଦଖ, େଯଉଁ ୀର ପୁତ୍ର କୁ େସ
ପୁନଜର୍ ୀବିତ କରିଥିେଲ, େସ ୀ ରାଜା ନିକଟେର ଆପଣା ଗୃହ ଓ
ଆପଣା ଭୂ ମି ନିମେ ଗୁହାରି କରୁ ଅଛି। ଏଥିେର ଗିେହଜୀ କହିଲା,
“େହ େମାର ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ଏ େସହି ୀ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ,
ଯାହାକୁ ଇଲୀଶାୟ ପୁନଜର୍ ୀବିତ କରିଥିେଲ।” 6 ତହଁୁ ରାଜା େସହି
ୀକୁ ପଚାରେ , େସ ତା ୁ ଜଣାଇଲା। ତହିଁେର ରାଜା ତାହା
ନିମେ ଏକ କମର୍ ଚାରୀକୁ ନିଯୁ କରି କହିେଲ, “ଏହାର େଯଉଁ
ସବର୍ ଥିଲା ଓ ଏ େଯଉଁ ଦିନ େଦଶ ଛାଡ଼ିଲା, େସହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ ଏହାର େକ୍ଷେତ୍ର ା ସମ ଫଳ ଏହାକୁ େଫରାଇ ଦିଅ।”

ଇଲୀଶାୟ ଓ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
7 ଏକ ସମୟେର ଇଲୀଶାୟ ଦେ ଶକେର ଉପି ତ େହେଲ;

େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା; “ପୁଣି
ପରେମ ର େଲାକ ଏ ାନକୁ ଆସି ଅଛି ” େବାଲି ତାହାକୁ ସ ାଦ
ଦିଆଗଲା। 8 ତହିଁେର ରାଜା ହସାେୟଲକୁ କହିଲା, “ଆପଣା
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ହ େର ଉପହାର େନଇ ପରେମ ର େଲାକ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଯାଅ, ‘ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପୀଡ଼ାରୁ ମୁ େହବି କି ନାହିଁ?’ ଏହି
କଥା ତା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାର।” 9 ଏଥିେର ହସାେୟଲ ତା ୁ
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗଲା ଓ ଦେ ଶକର ସକଳ ଉ ମ ବ ୁର
ଚାଳିଶ ଓଟର େବାଝ ଉପହାର ସେ େନଇ ଆସି ତା ସ ୁଖେର
ଉଭା େହାଇ କହିଲା, “ଆପଣ ପୁତ୍ର ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
ଆପଣ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ ପଚାରୁ ଅଛି , ‘ମୁଁ କʼଣ ଏହି
ପୀଡ଼ାରୁ ମୁ େହବି?’ ” 10ତହିଁେର ଇଲୀଶାୟ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଯାଇ ତାହା ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ଅବଶ୍ୟ ମୁ େହବ,’ ତଥାପି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛି େଯ, େସ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ।”
11 େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ତାହା ପ୍ର ତି ଏପରି ି ର ଦୃି କେଲ
େଯ, େସ ଲି ତ େହଲା; ପୁଣି ପରେମ ର େଲାକ େରାଦନ
କେଲ। 12ତହିଁେର ହସାେୟଲ ପଚାରିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ କାହିଁକି
େରାଦନ କରୁ ଅଛି ?” ଇଲୀଶାୟ ଉ ର କେଲ, “କାରଣ ଏହି,
ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଅନି କରିବ, ତାହା ମୁଁ
ଜାେଣ; ତୁ େ େସମାନ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ସବୁେର ଅି ଲଗାଇବ ଓ
ତୁ େ େସମାନ ଯୁବାମାନ ୁ ଖ େର ବଧ କରିବ ଓ େସମାନ
ଶିଶୁଗଣକୁ ଭୂ ମିେର କଚାଡ଼ି ଚୂ ର୍ କରିବ ଓ େସମାନ ଗଭର୍ ବତୀ
ୀମାନ ଉଦର ବିଦୀ ର୍ କରିବ।” 13 ଏଥିେର ହସାେୟଲ କହିଲା,

“ମାତ୍ର ଆପଣ ଦାସ, େଯ େଗାଟିଏ କୁ ୁ ର ମାତ୍ର , େସ କିଏ େଯ,
ଏହି ବଡ଼ କମର୍ କରିବ?” ତହଁୁ ଇଲୀଶାୟ ଉ ର କେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛି େଯ, ତୁ େ ଅରାମର ରାଜା େହବ।”
14 ଏଥିଉ ାେର ହସାେୟଲ ଇଲୀଶାୟ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କରି
ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା,
“ଇଲୀଶାୟ ତୁ କୁ କଅଣ କହିେଲ?” ତହଁୁ ହସାେୟଲ ଉ ର
କଲା, “େସ େମାେତ ଜଣାଇେଲ େଯ,ଆପଣ ନି ୟ ମୁ େହେବ।”
15 ମାତ୍ର ପରଦିନ ହସାେୟଲ ଶଯ୍ୟା ାଦନ େନଇ ଜଳେର ବୁଡ଼ାଇ
ରାଜାର ମୁଖ ଉପେର ବିଛାଇ ଦିଅେ , େସ ମଲା; ପୁଣି ହସାେୟଲ
ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କଲା।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ 
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16 ଆହାବ ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାରାମ୍ ରାଜ ର
ପ ମ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ 
ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ, େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଥିେଲ। 17 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରିବା
ସମୟେର ବତିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ଆଠ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 18 ପୁଣି େସ ଆହାବ ର ବଂଶାନୁସାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ପଥେର ଚାଲିେଲ; କାରଣ େସ ଆହାବ ର
କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ ଓ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍
କେଲ। 19ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ୁ ତା ର ସ ାନମାନ ନିମେ
ନିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ର ଦୀପ େଦବାକୁ େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର
େସ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ
ଅସ ତ େହେଲ।

20 ତା ସମୟେର ଇେଦାମୀୟ େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ଅଧୀନତାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ଆପଣାମାନ ଉପେର ଏକ ରାଜା
କେଲ। 21 ତହିଁେର େଯାରାମ୍ ଓ ତା ସେ ସମ ରଥ
ସାୟୀରକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ; ପୁଣି େସ ରାତି୍ର କାଳେର ଉଠି ଆପଣା
ଚତୁ ଗ େବି ତ ଇେଦାମୀୟମାନ ୁ ଓ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ
ସଂହାର କେଲ; ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ
ପଳାଇେଲ। 22 ଏହିରୂ େପ ଇେଦାମ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଯିହୁ ଦାର
ଅଧୀନତାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଲା। େସହି ସମୟେର ଲିବ୍ ନା ନଗର
ମଧ୍ୟ ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଲା। 23 ଏହି େଯାରାମ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ
ତା ର ସମ କି୍ର ୟା କି ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର
େଲଖା ନାହିଁ? 24 ଏଥିଉ ାେର େଯାରାମ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ
ଓ ଦାଉଦ-ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ସହିତ କବର ପାଇେଲ ଓ
ତା ର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ
25 ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା ଆହାବ ର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ରାଜ ର
ାଦଶ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦା-ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ

ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ। 26 ଅହସୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ
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ଆର କରିବା େବେଳ ବାଇଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ
େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। ତା ର ମାତା
ନାମ ଅଥଲୀୟା, େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଅମି୍ର ର କନ୍ୟା ଥିେଲ।
27 ପୁଣି ଅହସୀୟ ଆହାବ-ବଂଶର ପଥେର ଚାଲି ଆହାବ-ବଂଶର
କମର୍ ାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; କାରଣ େସ
ଆହାବ-ବଂଶର ଜାମାତା ଥିେଲ। 28 ଏଥିଉ ାେର େସ ଆହାବ ର
ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ସେ ମିଶି ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ବିରୁ େର
ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦେର ଯୁ କରିବାକୁ ଗେଲ; ତହିଁେର
ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ େଯାରାମ୍ ୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କେଲ। 29ଏେହତୁ
େଯାରାମ୍ ରାଜା ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା
େବେଳ ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ ରାମାେର ତା ୁ େଯଉଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ
କରିଥିେଲ, ତହିଁରୁ େସ ସୁ େହବା ନିମେ ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ
େଫରିଗେଲ। ଆହାବ ର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ପୀଡ଼ିତ େହବା ସକାଶୁ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାରାମ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ତା ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ
ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ ଗେଲ।

9
େଯହୂ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ରୂ େପ ଅଭିଷି

1ଏଥିଉ ାେର ଇଲୀଶାୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁ କଟି ବା ଓ ଏହି େତୖଳ
ଶିଶି ହ େର େନଇ ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଅ। 2 ପୁଣି ତୁ େ
େସଠାେର ଉପି ତ େହେଲ, ନିମ୍ ଶି ର େପୗତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର
ପୁତ୍ର େଯହୂ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର ଓ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତା ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ତା ୁ ଉଠାଇ ଏକ ଭିତର େକାଠରିକୁ େନଇଯାଅ। 3 ପୁଣି
େତୖଳ ଶିଶି େନଇ ତା ମ କେର ଢାଳି କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , ଆେ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭିଷି କରିଅଛୁ।’
ତହଁୁ ତୁ େ ାର ଫିଟାଇ ପଳାଇ ଯାଅ ଓ ବିଳ ନ କର।”

4 ତହିଁେର େସ ଯୁବା, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି ଯୁବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 5ଆଉ େସ ଉପି ତ େହବା େବେଳ
େଦଖ, େସନାପତିମାେନ ବସି ଅଛି ; ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “େହ
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େସନାପତି, ତୁ ଠାେର େମାହର ଏକ କାଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।” ତହଁୁ େଯହୂ
କହିେଲ, “ଆ ସମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାଠାେର?” ତହିଁେର େସ
କହିେଲ, “େହ େସନାପତି, ତୁ ଠାେର।” 6 ଏଥିେର େସ ଉଠି ଗୃହ
ଭିତରକୁ ଗେଲ; ତହଁୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତା ର ମ କେର େତୖଳ ଢାଳି
ତା ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଏହିକଥା କହି ,
‘ଆେ ତୁ କୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ରାଜାଭିଷି କଲୁ। 7 ପୁଣି ଆେ େଯପରି ଈେଷବଲ୍ ହ ରୁ ଆ
ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ର ର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସସମୂହର
ର ର ପରିେଶାଧ େନବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଆହାବର
ବଂଶକୁ ଆଘାତ କରିବ। 8କାରଣ ଆହାବର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ବିନ
େହେବ ଓ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆହାବ ସ କର୍ ୀୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପୁଂସ ାନକୁ ଓ ବ କି ମୁ େଲାକକୁ ଉି କରିବା। 9 ଆଉ
ଆେ ଆହାବ ବଂଶକୁ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମରବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ
ଅହୀୟର ପୁତ୍ର ବାଶାର ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା। 10 ପୁଣି କୁ ୁ ରମାେନ
ଈେଷବଲ୍ କୁ ଯିଷି୍ର େୟଲ ଭୂ ମିେର ଖାଇେବ ଓ ତାହାକୁ କବର
େଦବା ପାଇଁ େକହି ନ ଥିବ।’ ” ତହଁୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାର ଫିଟାଇ
ପଳାଇଗେଲ।

11 ତହିଁେର େଯହୂ ବାହାର େହାଇ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସମାନ
ନିକଟକୁ ଆସେ , ଜେଣ ତା ୁ ପଚାରିଲା, “ସବୁ ମ ଳ ତ?
େସ ବାତୁ ଳଟି କାହିଁକି ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିଲା?” ତହିଁେର
େଯହୂ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର କଥା କଅଣ,
ତୁ େ ମାେନ ତ ଜାଣ।” 12 ଏଥିେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଏ ମିଛ;
ଏେବଆ ମାନ ୁ କୁହ।” ତହଁୁ େଯହୂ କହିେଲ, “େସ େମାେତ ଏପରି
ଏପରି କହିଲା, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ‘ଆେ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଉପେର ରାଜାଭିଷି କଲୁ।’ ” 13 ତହଁୁ େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଶୀଘ୍ର
ଆପଣା ଆପଣା ବ େନଇ େସାପାନ ଉପେର େଯହୂ ର ତେଳ
ରଖିେଲ ଓ ତୂ ରୀ ବଜାଇ କହିେଲ, “େଯହୂ ରାଜା େହେଲ।”

େଯାରାମ୍ ଓ ଅହସୀୟ ହତ୍ୟା
14 ଏଥିେର ନିମ୍ ଶି ର େପୗତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର େଯହୂ

େଯାରାମ୍ ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ। (େସସମୟେର େଯାରାମ୍ 
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ଓ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲଠାରୁ ରାେମାତ୍ -
ଗିଲୀୟଦରକ୍ଷାକରୁ ଥିେଲ। 15ମାତ୍ର େଯାରାମ୍ ରାଜା ଅରାମରରାଜା
ହସାେୟଲ ସେ ଯୁ କରିବା େବେଳ ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ
ତା ୁ େଯଉଁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଥିେଲ, ତହିଁରୁ େସ ସୁ େହବା
ନିମେ ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ େଫରି ଯାଇଥିେଲ)। ପୁଣି େଯହୂ କହିେଲ,
“େଯେବଏତୁ ମାନ ମତ, େତେବ ଯିଷି୍ର େୟଲେରଏହା ଜଣାଇବା
ପାଇଁ କାହାରିକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନ ଦିଅ।”
16 ତହିଁେର େଯହୂ ରଥେର ଚଢ଼ି ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ ଗେଲ; କାରଣ
େସ ାନେର େଯାରାମ୍ ଶଯ୍ୟାଗତ େହାଇଥିେଲ। ପୁଣି ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଅହସୀୟ େଯାରାମ୍ ୁ େଦଖିବାକୁ ଆସି ଥିେଲ।

17 େସେତେବେଳ ଯିଷି୍ର େୟଲ ଦୁଗର୍ ଉପେର ପ୍ର ହରୀ ଠିଆ
େହାଇଥିଲା, ପୁଣି େଯହୂ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ର ହରୀ ତା ର େଲାକଦଳକୁ
େଦଖି କରି କହିଲା, “ମୁଁ ଏକ ଦଳ େଲାକ େଦଖୁଅଛି।” ତହିଁେର
େଯାରାମ୍ କହିେଲ, “ଜେଣ ଅ ାେରାହୀକୁ େନଇ େସମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ
କରିବା ପାଇଁ ପଠାଅ ଓ େସ ପଚାରୁ , ‘କୁଶଳ କି?’ ” 18 ତହିଁେର
ଜେଣ ଅ ଚଢ଼ି ତା ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ରାଜା
ପଚାରୁ ଅଛି , ‘କୁଶଳ କି?’ ” ତହିଁେର େଯହୂ କହିେଲ, “କୁଶଳେର
ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? ତୁ େ େମାʼ ପଛକୁ ଯାଅ।” ଏଥିେର
ପ୍ର ହରୀ ଜଣାଇ କହିଲା, “ଦୂତ େସମାନ ନିକଟକୁ ଗଲା, ମାତ୍ର
େସ େଫରିଆସୁ ନାହିଁ।” 19 ତହଁୁ େଯାରାମ୍ ି ତୀୟ ଜଣକୁ
ଅ େର ପଠାେ , େସ େସମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ରାଜା
ପଚାରୁ ଅଛି , ‘କୁଶଳ କି?’ ” ପୁଣି େଯହୂ ଉ ର କେଲ, “କୁଶଳେର
ତୁ ର କଅଣ ଅଛି? ତୁ େ େମାʼ ପଛକୁ ଯାଅ।” 20ଏଥିେର ପ୍ର ହରୀ
ଜଣାଇକହିଲା, “େସଜଣହିଁ େସମାନ ନିକଟକୁ ଗଲା,ଆଉେସ
େଫରିଆସୁ ନାହିଁ; ପୁଣି ରଥଚାଳନ ନିମ୍ ଶିର ପୁତ୍ର େଯହୂ ର ଚାଳନା
ପରି; କାରଣ େସ ଅତି ପ୍ର ଚ େବଗେର ଚଳାଏ।”

21 େତେବ େଯାରାମ୍ କହିେଲ, “ରଥ ପ୍ର ୁତ କର।” ତହିଁେର
େସମାେନ ତା ର ରଥ ପ୍ର ୁତ କେଲ। ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା େଯାରାମ୍ ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅହସୀୟ ଆପଣା ଆପଣା
ରଥେର ବାହାରିେଲ, ଆଉ େସମାେନ େଯହୂ ୁ େଭଟିବାକୁ ଯାଇ
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ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ନାେବାତର ଭୂ ମିେର ତା ୁ େଦଖିେଲ। 22 ପୁଣି
େଯାରାମ୍ େଯହୂ ୁ େଦଖେ , ତା ୁ ପଚାରିେଲ, “େଯହୂ କୁଶଳ
କି?” ତହିଁେର; େସ ଉ ର କେଲ, “େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାତା
ଈେଷବଲ୍ ର ଏେତ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ମାୟାବୀ ଅଛି, େସପଯର୍ ୍ୟ କି
କୁଶଳ?” 23 ଏଥିେର େଯାରାମ୍ ଆପଣା ହ େଫରାଇ ପଳାଇେଲ
ଓ ଅହସୀୟ ୁ କହିେଲ, “େହ ଅହସୀୟ, ବି ାସଘାତକତା େହଲା।”
24 ତହଁୁ େଯହୂ ଆପଣାର ସ ୂ ର୍ ବଳେର ଧନୁ ଟାଣି େଯାରାମ୍ ର
ଦୁଇ ବାହୁ ମଧ୍ୟକୁ ମାରେ , ତୀର ତା ହୃ ଦୟ େଦଇ ବାହାରିଗଲା,
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ରଥେର ନଇଁ ପଡ଼ିେଲ। 25 େତେବ େଯହୂ
ଆପଣା େସନାପତି ବିଦ୍ କରକୁ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଉଠାଇ େନଇ
ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ନାେବାତର େକ୍ଷତ୍ର ଭୂ ମିେର ପକାଇଦିଅ; କାରଣ ମୁଁ ଓ
ତୁ େ ଆେରାହଣ କରି ଏକତ୍ର ତାହାର ପିତା ଆହାବର ପ ାତ୍ ଗମନ
କରିବା େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ କିପ୍ର କାେର ତାହା ଉପେର ଏହି ଭାେରାି
େଥାଇଥିେଲ, ଏହା ରଣ କର: 26ଯଥା, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ‘ଆେ
ନି ୟ ଗତ କାଲି ନାେବାତର ର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ର
େଦଖିଲୁ; ପୁଣି ଆେ ଏହି ଭୂ ମିେର ତୁ କୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉି ।’ ଏେହତୁ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉି ଅନୁସାେର
ତାହାକୁ େନଇ େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଭୂ ମିେରପକାଇଦିଅ।” 27ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଅହସୀୟଏହା େଦଖି ଉଦ୍ୟାନ ଗୃହରପଥ େଦଇପଳାଇେଲ।
ତହିଁେର େଯହୂ ତା ର ପେଛ ପେଛ ଯାଇ କହିେଲ, “ତାହାକୁ
ମଧ୍ୟ ରଥେର ଆଘାତ କର।” ତହଁୁ େସମାେନ ଯିବି୍ଲ ୟିମ ନିକଟ
ଗୂର୍ ନାମକ ଉଠାଣି ନିକଟେର ତା ୁ ଆଘାତ କେଲ। ଆଉ େସ
ମଗିେ ାକୁ ପଳାଇ େସଠାେର ମେଲ। 28 ତହଁୁ ତା ର ଦାସମାେନ
ତା ୁ ରଥେର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େନଇଗେଲ ଓ ଦାଉଦ-ନଗରେର
ତା ର ପିତୃ େଲାକ ସହିତତା ରକବରେରତା ୁ କବରେଦେଲ।

29 ଆହାବ ର ପୁତ୍ର େଯାରାମ୍ ରାଜ ର ଏକାଦଶ ବଷର୍ େର
ଅହସୀୟ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରିଥିେଲ।

ରାଣୀ ଈେଷବଲ୍ ୁ ହତ୍ୟା



ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9:30 xxxiii ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 10:2

30ଏଉ ାେର େଯହୂ ଯିଷି୍ର େୟଲେରଉପି ତ ହୁ ଅେ ,ଈେଷବଲ୍ 
ତାହା ଶୁଣିଲା; ତହଁୁ େସ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର ଅ ନ େଦଇ ଓ ଆପଣା
ମ କ ଭୂ ଷିତ କରି ଝରକା ନିକଟେର ବାହାରକୁ ଅନାଇଲା। 31 ପୁଣି
େଯହୂ ାରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା େବେଳ ଈେଷବଲ୍ କହିଲା, “େହ
ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ହତ୍ୟାକାରୀ ସି ମି୍ର , କୁଶଳ କି?” 32 ଏଥିେର େଯହୂ
ଝରକା ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଇ କହିେଲ, “କିଏ େମାʼ ପକ୍ଷେର
ଅଛି? କିଏ?” ତହଁୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ବା ତିନି ନପୁଂସକ
ଅନାଇେଲ। 33ଏଥିେର େଯହୂ କହିେଲ, “ତାକୁ ତଳକୁପକାଇଦିଅ।”
ତହଁୁ େସମାେନ ଈେଷବଲ୍ କୁ ତଳକୁ ପକାଇେଦେଲ; ପୁଣି ତାହାର
କିଛି ର ପ୍ର ାଚୀର ଓ ଅ ମାନ ଉପେର ଛିଟ୍ କି ପଡ଼ିଲା ଓ
େସ ତାକୁ ପାଦ ତେଳ ଦଳିେଲ। 34 ଏଥିଉ ାେର େଯହୂ ଭିତରକୁ
ଯାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ; ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଏେବ େସହି
ଅଭିଶ ୀର ବିଷୟ ବୁଝ ଓ ତାକୁ କବର ଦିଅ; କାରଣ େସ
ରାଜକନ୍ୟା।” 35 ଏଥିେର େସମାେନ ତାକୁ କବର େଦବାକୁ ଗେଲ;
ମାତ୍ର ତାହା ମୁ ର ଖପୁରୀ ଓ ପାଦ ଓ ହାତ ପାପୁଲି ଛଡ଼ା ଆଉ
କିଛି ପାଇେଲ ନାହିଁ 36 ଏେହତୁ େସମାେନ େଫରିଆସି େଯହୂ ୁ
ଜଣାଇେଲ। ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ଏ ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ,
େସ ଆପଣା ଦାସ ତିଶ୍ ବୀୟ ଏଲୀୟ ାରା ଏହା କହିଥିେଲ,ଯଥା,
‘ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ଭୂ ମିେର କୁ ୁ ରମାେନ ଈେଷବଲ୍ ର ମାଂସ ଖାଇେବ;
37ଆଉ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ଭୂ ମିେର ଈେଷବଲ୍ ର ଶବ େକ୍ଷତ୍ର ଉପେର
ଖତ ପରି େହବ; ତହିଁେର ଏ ଈେଷବଲ୍ େବାଲି େଲାେକ କହିେବ
ନାହିଁ।’ ”

10
ଆହାବ ସ ାନ ୁ େଯହୂ ହତ୍ୟା

1 ଶମରୀୟାେର ଆହାବ ର ସତୁ ରି ପୁତ୍ର ଥିେଲ। ଏଣୁ େଯହୂ
ଶମରୀୟାେର ଯିଷି୍ର େୟଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ଓ
ଆହାବ ର ପୁତ୍ର ମାନ ପ୍ର ତିପାଳକମାନ ନିକଟକୁ ଏହିପରି
ପତ୍ର ମାନ େଲଖି ପଠାଇେଲ, ଯଥା, 2 “ତୁ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର ପୁତ୍ର ଗଣ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଅଛି , ପୁଣି ରଥ ଓ ଅ ଗଣ, ମଧ୍ୟ
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ଏକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ଓ ଅ ଶ ତୁ ମାନ ର ହ ଗତ
ଅଛି। 3 ଏେହତୁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଏହି ପତ୍ର ଉପି ତ େହବା
ମାେତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସବର୍ ାେପକ୍ଷା
ଉ ମ ଓ ଉପଯୁ ଜଣକୁ ବାଛ ଓ ତାହାକୁ ତାହାର ପିତାର
ସି ଂହାସନେର ବସାଅ ଓ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ବଂଶ ପକ୍ଷେର
ଯୁ କର।” 4 ମାତ୍ର େସମାେନ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହାଇ କହିେଲ,
“େଦଖ, େସ ଦୁଇ ରାଜା ତାହା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ; େତେବ ଆେ ମାେନ କିପରି ଠିଆ େହବା?” 5 ଏେହତୁ
ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ, ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ଓ ସ ାନଗଣର
ପ୍ର ତିପାଳକମାେନ େଯହୂ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଆପଣ ର ଦାସ ଓ ଆପଣ ଆ ମାନ ୁ ଯାହା
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିେବ, ଆେ ମାେନ ତାହାସବୁ କରିବୁ; ଆେ ମାେନ
େକୗଣସି େଲାକକୁ ରାଜା କରିବୁ ନାହିଁ; ଆପଣ ଦୃି େର ଯାହା
ଭଲ, ତାହା ଆପଣ କର ୁ।” 6ତହଁୁ େଯହୂ ି ତୀୟ ଥର େସମାନ
ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖିେଲ, ଯଥା, “ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାହର ପକ୍ଷ
ଓ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ େମାʼ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରିବ, େତେବ
ତୁ େ ମାେନଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ପୁତ୍ର ମାନ ମ କ େଘନି*ଆସ ାକାଲି
ଏହି ସମୟେର ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ।” େସହି ସତୁ ରି
ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ଆପଣାମାନ ପ୍ର ତିପାଳକ ନଗର ପ୍ର ଧାନ େଲାକ
ସ େର ଥିେଲ। 7ଏଥିଉ ାେର େସମାନ ନିକଟେର ପତ୍ର ଉପି ତ
ହୁ ଅେ , େସମାେନ େସହି ସତୁ ରି ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ୁ େନଇ ବଧ
କେଲ ଓ େସମାନ ର ମ କ େଟାେକଇେର ରଖି ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ
େଯହୂ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 8 ଏଥିେର ଜେଣ ଦୂତ ଆସି େଯହୂ ୁ
ଜଣାଇ କହିଲା, “େସମାେନ ରାଜପୁତ୍ର ମାନ ମ କ ଆଣିଅଛି ।”
ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ ାର-ପ୍ର େବଶ ାନେର ଦୁଇ ଗଦା କରି
ପ୍ର ାତଃକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େସସବୁ ରଖ।” 9 ଏଥିଉ ାେର ପ୍ର ାତଃକାଳେର
େଯହୂ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଠିଆ େହାଇ ସମ େଲାକ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଧାମ କ େଲାକ; େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର

* 10:6 ଅଥର୍ ାତ୍ ମ କ େ ଦନ କରି କିଅବା ବଧ କରି
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ଚକ୍ର ା କରି ତାହାକୁ ବଧ କଲି; ମାତ୍ର ଏସମ ୁ କିଏ ବଧ କଲା?
10 ଏେବ ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆହାବ-ବଂଶ ବିଷୟେର ଯାହା
କହିଅଛି , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ହିଁ ତେଳ ପଡ଼ିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଏଲୀୟ ାରା ଯାହା
କହିଥିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିଅଛି ।” 11 ତହଁୁ େଯହୂ ଆହାବ ର
କାହାକୁ ଅବଶି ନ ରଖିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିଷି୍ର େୟଲେର ତା ବଂଶର
ଅବଶି ସମ ୁ , ଓ ତା ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ସମ ୁ , ତା ଆ ୀୟ
ବୁ ମାନ ୁ , ଓ ତା ର ଯାଜକମାନ ୁ ବଧ କେଲ।

ଅହସୀୟ ଆ ୀୟମାନ ୁ ହତ୍ୟା
12 ଏଥିଉ ାେର େଯହୂ ଉଠି ପ୍ର ାନ କରି ଶମରୀୟାକୁ ଗେଲ।

ପୁଣି େସ ପଥ ମଧ୍ୟେର େମଷପାଳକମାନ େମଷେଲାମ-େ ଦନ
ଗୃହ ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , 13 େଯହୂ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଅହସୀୟ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ େଭଟି ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କିଏ?”
େସମାେନ ଉ ର କେଲ, “ଆେ ମାେନ ଅହସୀୟ ର ଭାଇ; ଆଉ
ଆେ ମାେନ ରାଜା ସ ାନମାନ ର ଓ ରାଣୀ ସ ାନମାନ ର
ମ ଳବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ।” 14 ଏଥିେର େଯହୂ କହିେଲ,
“ଏମାନ ୁ ଜିଅ ା ଧର।”ତହଁୁ େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ଜୀଅ ା ଧରି
େମଷେଲାମ େ ଦନଗୃହର ଗ ର୍ ନିକଟେର େସହି ବୟାଳିଶ ଜଣ ୁ
ବଧ କେଲ, େସ େସମାନ ର କାହାକୁ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ।
15ଏଥିଉ ାେର େଯହୂ େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରେ , ଆପଣା ସ ୁଖେର
ଆଗମନକାରୀ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ କୁ େଭଟିେଲ। େସ
ତାହାକୁ ମ ଳବାଦ କରି ପଚାରିେଲ, “େଯପରି ତୁ ପ୍ର ତି େମାʼ
ମନ ସରଳ, େସପରି ତୁ ମନ କି େମାʼ ପ୍ର ତି ଅଛି?” ଏଥିେର
ଯିେହାନାଦବ୍ ଉ ର କଲା, “ହଁ, ଅଛି।” “ତାହାେହେଲ େମାେତ
ତୁ ହ ଦିଅ।” ତହଁୁ ଯିେହାନାଦବ୍ ତା ୁ ଆପଣା ହ ଦିଅେ ,
େଯହୂ ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ରଥ ଉପରକୁ େନେଲ। 16 ପୁଣି
େଯହୂ କହିେଲ, “େମାʼ ସେ ଆସ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ େମାହର
ଉଦ୍ େଯାଗ େଦଖ।” ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ତାହାକୁ ତା ରଥେର
ଚଢ଼ାଇେଲ। 17ଏଥିଉ ାେର େଯହୂ ଶମରୀୟାେରଉପି ତହୁ ଅେ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏଲୀୟ ୁ ଯାହା କହିଥିେଲ, େସହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର େଯହୂ
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ଆହାବ ୁ ସଂହାର କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଶମରୀୟା ତା ର ଅବଶି
ସମ ୁ ବଧ କେଲ।

ବାଲ୍ ର ପୂଜକମାନ ୁ େଯହୂ ହତ୍ୟା
18 ପୁଣି େଯହୂ ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ,

“ଆହାବ ବାଲ୍ ର ଅ େସବା କଲା, ମାତ୍ର େଯହୂ ତାହାର ବହୁ ତ
େସବା କରିବ। 19ଏେହତୁ ଏେବ ବାଲ୍ ରସମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଓ
ତାହାର ପୂଜକ ସମ ୁ ଓ ତାହାର ଯାଜକ ସମ ୁ େମାʼ ନିକଟକୁ
ଡାକ; େକହି ଅନୁପି ତ ନ ରହ ୁ; କାରଣ ବାଲ୍ ଉେ ଶ୍ୟେର
େମାହର ଏକ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଅଛି; େଯେକହି ଅନୁପି ତ େହବ,
େସ ବି ବ ନାହିଁ।” ମାତ୍ର େଯହୂ ବାଲ୍ ର ପୂଜକମାନ ୁ ବିନାଶ
କରିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର ଏହା ଛଳ ଭାବେର କେଲ। 20 ଆଉ େଯହୂ
କହିେଲ, “ବାଲ୍ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ପବିତ୍ର ମହାସଭା ନିରୂ ପଣ
କର।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା େଘାଷଣା କେଲ। 21 ପୁଣି େଯହୂ
ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ତହିଁେର ବାଲ୍ ର
ପୂଜକ ସମେ ଆସି େଲ, େଯ ନ ଆସି ଲା, ଏପରି ଜେଣ ଅବଶି
ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ େଲାକମାେନ ବାଲ୍ ର ମ ି ରକୁ ଆସେ ,
ବାଲ୍ ର ମ ି ରର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ପୂ ର୍ େହଲା।
22 େତେବ େସ ବ ାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ କହିେଲ, “ବାଲ୍ ର ସମ
ପୂଜକ ନିମେ ବ ବାହାର କରିଆଣ।”ଏଥିେର େସବ ବାହାର
କରି ଆଣିଲା। 23ତହିଁେର େଯହୂ ଓ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ 
ବାଲ୍ ମ ି ରକୁ ଗେଲ; ଆଉ େସ ବାଲ୍ ର ପୂଜକମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଏଠାେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାଲ୍ ର ପୂଜକମାନ ବ୍ୟତୀତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େଯପରି ନ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ
େଖାଜି େଦଖ।” 24 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ବଳିଦାନ ଓ େହାମ
କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗେଲ।
େଯହୂ ଆପଣାର ଅଶୀ ଜଣକୁ ବାହାେର ନିଯୁ କରି କହିଥିେଲ,

“ମୁଁ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ତୁ ମାନ ର ହ ଗତ କରାଇବି,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େଯେବ ପଳାଏ, େତେବ େଯ ତାହାକୁ
ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହାର ପ୍ର ାଣ େସ େଲାକର ପ୍ର ାଣର ବଦଳ େହବ।”
25ଏଥିଉ ାେର େଯହୂ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ େଶଷ କରିବା କ୍ଷେଣ, େସ
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ପ୍ର ହରୀ ଓ େସନାପତିମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭିତରକୁ ଯାଅ, େସମାନ ୁ
ବଧ କର; କାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆସି ବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।” ତହଁୁ
େସମାେନ ଖ ଧାରେର େସମାନ ୁ ବଧ କେଲ; ଆଉ ପ୍ର ହରୀ
ଓ େସନାପତିମାେନ େସମାନ ୁ ବାହାେର ପକାଇେଦଇ ବାଲ୍ 
ମ ି ରର ଗୃହକୁ ଗେଲ। 26 ପୁଣି େସମାେନ ବାଲ୍ ମ ି ରରୁ ମାନ
ବାହାର କରି ଆଣି େପାଡ଼ି ପକାଇେଲ। 27ଆଉ ବାଲ୍ ର ଭାି
ପକାଇେଲ ଓ ବାଲ୍ ର ମ ି ର ଭାି ପକାଇ ତାକୁ ମଳଗୃହ କେଲ,
ତାହା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।

28ଏହି ପ୍ର କାେର େଯହୂ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲ୍ କୁ ଉି କେଲ।
29ତଥାପି େବେଥଲ୍ ଓ ଦାନ୍ େର ଥିବା େଯଉଁ ସୁବ ର୍ େଗାବ ାରା
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, େଯହୂ
ତା ର େସହି ପାପାନୁଗମନ ତ୍ୟାଗ କେଲ ନାହିଁ। 30ଏଥିଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯହୂ ୁ କହିେଲ, “ଆ ଦୃି େର ଯାହା ଯଥାଥର୍ , ତାହା
ସାଧନକରିତୁ େ ଭଲକରିଅଛଓଆ ମନେରଯାହା ଯାହା ଥିଲା,
ତଦନୁସାେର ତୁ େ ଆହାବ-ବଂଶ ପ୍ର ତି କରିଅଛ, ଏେହତୁ ଚତୁ ଥର୍
ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ସ ାନମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର
ଉପବି େହେବ।” 31ତଥାପି େଯହୂ ଆପଣାରସବର୍ ା ଃକରଣସହିତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଚାଲିବାକୁ
କିଛି ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ; ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େଯଉଁ
ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ପାପ େସ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ
ନାହିଁ।

େଯହୂ ମୃତୁୁ ୍ୟ
32େସସମୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁଊଣା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;

ପୁଣି ହସାେୟଲ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସୀମାେର େସମାନ ୁ ଆଘାତ
କଲା; 33 ଯ ର୍ ନଠାରୁ ପୂବର୍ ଦିଗେର ସମ ଗିଲୀୟଦ େଦଶ,
ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଗାଦ୍ ଓ ରୁ େବନ୍ 
ଓ ମନଃଶି-ବଂଶୀୟ େଲାକମାନ େଦଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗିଲୀୟଦ ଓ
ବାଶନକୁ ଆଘାତ କଲା। 34 େଯହୂ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ସମ
କି୍ର ୟା ଓ ତା ର ସମ ପରାକ୍ର ମ କʼଣ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ
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ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 35 ପୁଣି େଯହୂ ମୃତୁ ୍ୟ
ପେର, େଲାକମାେନ ତା ୁ ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ। ତହିଁ
ଉ ାେର ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
36 ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର େଯହୂ ର ରାଜ୍ୟ କରିବାର
ସମୟ ଅଠାଇଶ ବଷର୍ ଥିଲା।

11
ଯିହୁ ଦାର ରାଣୀ ଅଥଲୀୟା

1 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅହସୀୟ ର ମାତା ଅଥଲୀୟା ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ
ମୃତ େଦଖେ , େସ ଉଠି ସମ ରାଜବଂଶ ବିନାଶ କଲା।
2 ମାତ୍ର େଯାରାମ୍ ରାଜା ର କନ୍ୟା, ଅହସୀୟ ର ଭଗିନୀ
ଯିେହାେଶବା ଅହସୀୟ ର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ କୁ େନଇଗଲା ଓ େଯଉଁ
ରାଜପୁତ୍ର ମାେନ ହତ େହେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ େଚାରାଇ
େନଇ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଧାତ୍ର ୀକୁ ଶୟନାଗାରେର ରଖିଲା; ଆଉ
େସମାେନତାହାକୁ ଅଥଲୀୟାଠାରୁ ଲୁଚାଇରଖିବାରୁ େସ ହତ େହଲା
ନାହିଁ। 3 ଆଉ େସ ତାହା ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଛଅ ବଷର୍
େଗାପନେର ରହିଲା; ପୁଣି ଅଥଲୀୟା େଦଶେର ରାଜ୍ୟ କଲା।

4 ଏଥିଉ ାେର ସ ମ ବଷର୍ େର ଯିେହାୟାଦା େଲାକ ପଠାଇ
କରୀୟମାନ ର ଓ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର ଶତପତିମାନ ୁ ଅଣାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ େନଲା; ଆଉ େସ େସମାନ
ସହିତ ନିୟମ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର େସମାନ ୁ ଶପଥ କରାଇ
ରାଜପୁତ୍ର ୁ େଦଖାଇଲା। 5 ଆଉ େସ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ଏହି କମର୍ କରିବ; ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଆସି , େସମାନ ତୃ ତୀୟାଂଶ
ରାଜଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ, 6ଓ ତୃ ତୀୟାଂଶ ସୂର ାରେର
ରହିେବ ଓ ତୃ ତୀୟାଂଶ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର ପ ାତ୍ ାରେର ରହିେବ;
ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ ଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ର ତିେରାଧକ
େହବ। 7 ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଦୁଇ ଦଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବିଶ୍ର ାମବାରେର
ବାହାରକୁ ଯିବା େଲାକ ସମେ ରାଜା ସମୀପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 8 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
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ଆପଣାଆପଣା ହ େର ଅ େନଇରାଜା ୁ ଚତୁ ଗେର େବ ନ
କରିବ; ଆଉ େଯେକହି େଶ୍ର ଣୀ ଭିତରକୁ ଆେସ, େସ ହତ େହଉ
ଓ ରାଜା ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ ଓ ଭିତରକୁ ଆସି ବା େବେଳ
ତୁ େ ମାେନ ତା ସେ ଥାଅ।”

9 ତହିଁେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଯାହାସବୁ ଆଜ୍ଞା କଲା,
ତଦନୁସାେର ଶତପତିମାେନ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଅ ଗର୍ ାମୀ ଓ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ବହିଗର୍ ାମୀ ଆପଣା
ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େନଇ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ। 10 ତହିଁେର ଦାଉଦ ରାଜା ର େଯ େଯ ବ ର୍ ା
ଓ ଢାଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଥିଲା, ତାହାସବୁ ଯାଜକ େସହି
ଶତପତିମାନ ୁ େଦଲା। 11 ତହଁୁ ଗୃହର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ରୁ ବାମ ପା ର୍
ପଯର୍ ୍ୟ ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ଗୃହ ନିକଟେରପ୍ର ହରୀବଗର୍ ରପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
ହ େର ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଧରି ରାଜା ର ଚତୁ ଗେର ଠିଆ
େହେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସ ରାଜପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ୁ ବାହାରକୁ
ଆଣି ତା ର ମ କେର ମୁକୁଟ ପି ାଇ ତା ୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୁ କ େଦଲା;
ତହିଁେର େସମାେନ ତା ୁ ରାଜା କରି ଅଭିେଷକ କେଲ; ଆଉ
େସମାେନ କରତାଳି େଦଇ କହିେଲ, “ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉ ।ୁ”

13 ଏଥିେର ଅଥଲୀୟା ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର ଓ େଲାକମାନ ର
େକାଳାହଳ ଶୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
ଆସି ଲା। 14 ପୁଣି େସ ଦୃି ପାତ କରେ , େଦଖ, ରାଜା ବିଧି
ଅନୁସାେର ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଅଛି ଓ ରାଜା ନିକଟେର
େସନାପତିମାେନ ଓ ତୂ ରୀବାଦକମାେନ ଅଛି ; ପୁଣି େଦଶର
ସମଗ୍ର େଲାକ ଆନ କରୁ ଅଛି ଓ ତୂ ରୀ ବଜାଉଅଛି । ଏଥିେର
ଅଥଲୀୟାଆପଣା ବ ଚିରି “ରାଜେଦ୍ର ାହରାଜେଦ୍ର ାହ!” େବାଲି ଡାକ
ପକାଇଲା। 15ଏଥିେର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ନିଯୁ
ଶତପତିମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲା, “େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଏହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇଯାଅ ଓ େଯ ତାହାର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଏ,
ତାହାକୁ ଖ େର ବଧ କର।” କାରଣ ଯାଜକ କହିଲା, “େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଭିତେର ହତ ନ େହଉ।” 16 ତହଁୁ େସମାେନ
ତାହା ପାଇଁ ପଥ ଛାଡ଼େ , େସ ରାଜଗୃହକୁ ଯିବା ଅ ାରର ପଥ
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େଦଇ ଗଲା ଓ େସଠାେର ହତ େହଲା।
ଯିେହାୟାଦା ସଂ ାର କାଯର୍ ୍ୟ

17 ଏଥିଉ ାେର ସମେ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଲାକ େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏବଂ ରାଜା ଓ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏକ ନିୟମ କଲା; ରାଜା ଓ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ହିଁ
ନିୟମକଲା। 18ଏଥିଉ ାେର େଦଶରସମଗ୍ର େଲାକବାଲ୍ ମ ି ରକୁ
ଯାଇ ତାହା ଭାି ପକାଇେଲ; େସମାେନ ତାହାର ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ
ତାହାର ପ୍ର ତିମାସବୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଚୂ ର୍ କେଲ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦିମାନର
ସ ୁଖେର ବାଲ୍ ର ଯାଜକ ମ ନକୁ ବଧ କେଲ। ପୁଣି ଯାଜକ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର କମର୍ ଚାରୀମାନ ୁ ନିଯୁ କଲା। 19 ପୁଣି
ଯିେହାୟାଦା ଶତପତିମାନ ୁ ଓ କରୀୟମାନ ୁ ଓ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ କୁ
ଓ େଦଶର ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ େନଲା; ତହଁୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହରୁ ରାଜା ୁ ଆଣି ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର ାର େଦଇ ରାଜଗୃହକୁ
ଆସି େଲ। ଏଥିେର େଯାୟାଶ୍ ରାଜସି ଂହାସନେର ଉପବି େହେଲ।
20 ଏହିରୂ େପ େଦଶର ସମୁଦାୟ େଲାକ ଆନ କେଲ ଓ ନଗର
ସୁି ର େହଲା; ଆଉ େସମାେନ ରାଜଗୃହ ନିକଟେର ଅଥଲୀୟା ୁ
ଖ େର ବଧ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ 
21 େଯାୟାଶ୍ ସାତ ବଷର୍ ବୟସେର ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର

କେଲ।

12
1 େଯହୂ ରାଜ ର ସ ମ ବଷର୍ େର େଯାୟାଶ୍ ରାଜ କରିବାକୁ

ଆର କରି ଯିରୂ ଶାଲମେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ର
ମାତାର ନାମ ସି ବୀୟା, େସ େବର୍ େଶବା ନିବାସି ନୀ ଥିେଲ।
2 ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ େଯାୟାଶ୍ ୁ େଯେତ ଦିନ ଶିକ୍ଷା େଦଲା,
େସେତ ଦିନ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ।
3 ତଥାପି ଉ ଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ; େଲାକମାେନ
େସସମୟେର େହଁ ଉ ଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ
ଳାଇେଲ।
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4 ଏଥିଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ ଯାଜକମାନ ୁ କହିେଲ, “ପବିତ୍ର ୀକୃତ
ବ ୁର େଯସକଳ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଅଣାଯାଏ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପ୍ର ଚଳିତ ମୁଦ୍ର ା, ପ୍ର ାଣୀମାନ ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଉପେର
ନିରୂ ପିତ ମୁଦ୍ର ା ଓ େଯସକଳ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମନେର ବା ା ହୁ ଏ, 5 ତାହାସବୁ ଯାଜକମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପରିଚିତ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ
ଗ୍ର ହଣକର ;ୁ ପୁଣି େସହି ଗୃହର େଯେକୗଣସି ାନଭ େଦଖାଯାଏ,
ତାହାସବୁ େସମାେନ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କର ୁ।” 6 ମାତ୍ର େଯାୟାଶ୍ 
ରାଜା ରାଜ ର େତଇଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଜକମାେନ ଗୃହର
ଭ ାନମାନ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରି ନ ଥିେଲ। 7 ତହିଁେର େଯାୟାଶ୍ 
ରାଜା ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଯାଜକମାନ ୁ ଡକାଇ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଗୃହର ଭ ାନସବୁ କାହିଁକି
ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରୁ ନାହଁ? ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପରିଚିତ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଆଉ ମୁଦ୍ର ା ନିଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୃହର
ଭ ାନ ନିମେ ତାହା ସମପର୍ ଣ କର।” 8ତହିଁେରଯାଜକମାେନ
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଆଉ ମୁଦ୍ର ା ଗ୍ର ହଣ ନ କରିବାକୁ, ଅବା ଗୃହର
ଭ ାନସବୁ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ ନ କରିବାକୁ ସ ତ େହେଲ।

9 ମାତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକ ଏକ ସି ୁ କ େନଇ ତହିଁର
ଢା ୁ ଣୀେର ଏକ ଛିଦ୍ର କରି ଯଜ୍ଞେବଦି ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ ାନର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ରଖିଲା; ପୁଣି ାରରକ୍ଷକ
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆନୀତ ମୁଦ୍ର ାସବୁ ତହିଁ ଭିତେର
ରଖିେଲ। 10ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ସି ୁ କେର ବହୁ ତ ମୁଦ୍ର ା ଥିବାର
େଦଖେ , ରାଜା ର େଲଖକ ଓ ମହାଯାଜକ ଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ପ୍ର ା େସହି ସକଳ ମୁଦ୍ର ା ଥଳୀେର ରଖି ଗଣନା କେଲ।
11 ପୁଣି େସମାେନ େସହି ପରିମିତ ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
କମର୍ କାରକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ହ େର େଦେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର କମର୍ କାରୀ ସୂତ୍ର ଧର ଓ ଗା କ 12 ଓ ରାଜମି ୀ
ଓ ପ୍ର ର େଖାଦକମାନ ୁ , ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭ ାନସବୁ
ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିବା ନିମେ କା ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ର କିଣିବାକୁ
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ଓ ଗୃହର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବ୍ୟୟ
ପାଇଁ ତାହା େଦେଲ। 13 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆନୀତ େସହି
ମୁଦ୍ର ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମେ େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ର , କତୁ ରୀ, କୁ ,
ତୂ ରୀ, େକୗଣସି ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର , କିଅବା େରୗପ୍ୟ ପାତ୍ର ନିମ ତ େହଲା
ନାହିଁ। 14କାରଣ େସମାେନ କମର୍ କାରୀମାନ ୁ େସହି ମୁଦ୍ର ା େଦଇ
ତ ୍ଵାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କେଲ। 15 ମାତ୍ର େସମାେନ
କମର୍ କାରୀମାନ ୁ େଦବା ପାଇଁ େଯଉଁମାନ ହ େର ମୁଦ୍ର ା ସମପର୍ ଣ
କେଲ, େସମାନ ଠାରୁ ହିସାବ େନେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ
ବି ଭାବେରକମର୍ କେଲ। 16େଦାଷାଥର୍ କବଳିଓପାପାଥର୍ କବଳିର
ମୁଦ୍ର ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ, ତାହା ଯାଜକମାନ ର
େହଲା।

17 େସସମୟେର ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଯାତ୍ର ା କରି ଗାଥ୍ 
ବିରୁ େର ଯୁ କରି ତାହା ହ ଗତ କଲା; ତହିଁ ଉ ାେର
ହସାେୟଲ ଯିରୂ ଶାଲମଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖକଲା। 18ତହିଁେର
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଓ
ଯିେହାରାମ୍ ଓ ଅହସୀୟ, ଯିହୁ ଦାର ଏହି ରାଜାମାନ ପ୍ର ତିି ତ
ସମ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ବ ୁ ଓଆପଣାରପବିତ୍ର ୀକୃତ ବ ୁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ଭ ାରେର ଓ ରାଜଗୃହ ଭ ାରେର ପ୍ର ା ସମ ର୍
େନଇ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ; ତହଁୁ େସ
ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବାହାରିଗଲା।

19 ଏହି େଯାୟାଶ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା
କʼଣ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ?
20 ଏଥିଉ ାେର ତା ର ଦାସମାେନ ଉଠି ଚକ୍ର ା କରି ସି ାକୁ
ଯିବା ପଥେର ମିେ ା ନାମକ ଗୃହେର େଯାୟାଶ୍ ୁ ବଧ କେଲ।
21 ଶିମୀୟତର ପୁତ୍ର େଯାଷାଖର୍ ଓ େଶାମରର ପୁତ୍ର ଯିେହାଷାବଦ୍ 
ନାମକ ତା ର ଏହି ଦାସମାେନ ତା ୁ ଆଘାତ କରେ , େସ
ମେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ ଦାଉଦ-ନଗରେର େଯାୟାଶ୍ ୁ ତା ର
ପିତୃ େଲାକ ସହିତ କବର େଦେଲ; ପୁଣି ତା ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ
ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
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13
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ 

1 ଯିହୁ ଦାର ଅହସୀୟ ରାଜା ର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ରାଜ ର
େତଇଶ ବଷର୍ େର େଯହୂ ର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ଶମରୀୟାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରି ସତର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 2 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ, ପୁଣି ନବାଟର
ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ,ତା ର
େସହି ପାପର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ; ଯିେହାୟାହସ୍ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ
େହେଲ ନାହିଁ। 3ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର
ପ୍ର ଳିତ ହୁ ଅେ ; େସ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ହ େର ଓ
ହସାେୟଲର ପୁତ୍ର ବିନ୍ ହଦଦ୍ ହ େର େସମାନ ୁ ନିତ୍ୟ ସମପର୍ ଣ
କେଲ। 4 ପୁଣି ଯିେହାୟାହସ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ନିେବଦନ
କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କେଲ; କାରଣ ଅରାମର
ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, େସମାନ ର
େସହି ଅତ୍ୟାଚାର େସ େଦଖିେଲ। 5 େଯେହତୁ ଅରାମର ରାଜା
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ପଚାଶ ଜଣ ଅ ାରୂ ଢ଼ ଓ ଦଶ
ରଥ ଓ ଦଶ ସହସ୍ର ପଦାତିକ ଛଡ଼ା ଯିେହାୟାହସ୍ ନିମେ ଆଉ
କାହାକୁ ଅବଶି ନ ରଖି େସମାନ ୁ ବିନ ଓ ମ ତ ଧୂଳି ତୁ ଲ୍ୟ
କରିଥିଲା।

6 ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଏକ ଉ ାରକ ର୍ ା େଦେଲ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଅରାମୀୟମାନ ହ ାଧୀନରୁ ବାହାରିଗେଲ;
ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପୂବର୍ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁେର
ବାସ କେଲ। 7 ତଥାପି ଯାରବୀୟାମ ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ
କରାଇଥିେଲ, ତା ର ବଂଶର େସହି ସବୁ ପାପରୁ େସମାେନ
ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତହିଁେର ହିଁ ଚାଲିେଲ।
ପୁଣି ଶମରୀୟାେର ଆେଶରା ମୂ ମଧ୍ୟ ରହିଲା। 8 ଏହି
ଯିେହାୟାହସ୍ ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା ଓ ତା ର
ପରାକ୍ର ମ କʼଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା
ନାହିଁ? 9ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାୟାହସ୍ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର, େଲାକମାେନ
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ତା ୁ ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ, ପୁଣି ତା ର ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ 
ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ 
10 ଯିହୁ ଦାର େଯାୟାଶ୍ ରାଜା ରାଜ ର ସଇଁତିରିଶ ବଷର୍ େର

ଯିେହାୟାହସ୍ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶମରୀୟାେର
ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରି େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 11ଆଉ
େସସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ସମ
ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ ମାତ୍ର େସ ତହିଁେର ହିଁ
ଚାଲିେଲ। 12ଏହି େଯାୟାଶ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ
କି୍ର ୟା ଓ େଯଉଁ ପରାକ୍ର ମେର େସ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ
ସେ ଯୁ କେଲ, ତାହାସବୁ କʼଣଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ
ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 13 ଏଥିଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ
କେଲ। ତହିଁେର ଯାରବୀୟାମ ତା ସି ଂହାସନେର ଉପବି
େହେଲ, ପୁଣି େଯାୟାଶ୍ ଇସ୍ର ାଏଲରାଜାମାନ ସହିତଶମରୀୟାେର
କବରପ୍ର ା େହେଲ।

ଇଲୀଶାୟ ମୃତୁୁ ୍ୟ
14 ଇଲୀଶାୟ େଯଉଁ ପୀଡ଼ାେର ମେଲ, େସହି ପୀଡ଼ାେର ପୀଡ଼ିତ

ହୁ ଅେ , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ତା
ଉପେର େରାଦନ କରି କହିେଲ, “େହ ଆ ପିତଃ, େହ ଆ ପିତଃ,
େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅ ାେରାହୀଗଣ!” 15 ଏଥିେର
ଇଲୀଶାୟ ତା ୁ କହିେଲ, “ଧନୁ ଓ ତୀର ଧର,” ତହଁୁ େସ ଧନୁ ଓ
ତୀର ଧରିେଲ। 16େତେବଇଲୀଶାୟଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ୁ କହିେଲ,
“ଧନୁ ଉପେର ତୁ ହାତ ଦିଅ,” ତହଁୁ େସ ତହିଁ ଉପେର ହାତ
େଦେଲ। େସେତେବେଳ ଇଲୀଶାୟ ରାଜା ହ ଉପେର ଆପଣା
ହ ରଖିେଲ। 17 ଆଉ ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ପୂବର୍ ଆଡ଼ ଝରକା
ଫିଟାଅ,” ତହିଁେର େସ ତାହା ଫିଟାଇେଲ। େତେବ ଇଲୀଶାୟ
କହିେଲ, “ତୀର ମାର,” ତହିଁେର େସ ତୀର ମାରିେଲ। ଏଥିେର
ଇଲୀଶାୟ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଜୟତୀର, ଅରାମର ବିପକ୍ଷ
ଜୟତୀର, କାରଣ ତୁ େ ଅେଫକେର ଅରାମୀୟମାନ ୁ ନିଃେଶଷ
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କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ସଂହାରକରିବ।” 18ଆହୁ ରି େସକହିେଲ,
“ତୀରସବୁ ନିଅ,” ତହିଁେର େସ ତାହାସବୁ େନେଲ। ତହଁୁ େସ
ଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ୁ କହିେଲ, “ଭୂ ମିକୁଆଘାତକର,”ତହିଁେରେସ
ତିନି ଥର ଆଘାତ କରି ନିବୃ େହେଲ। 19 ଏଥିେର ପରେମ ର
େଲାକ ତା ପ୍ର ତି କ େହାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ତ ପା କି ଛଅ
ଥରଆଘାତ କରିଥାʼ ; ତାହା କରିଥିେଲ, ତୁ େ ଅରାମକୁ ନିଃେଶଷ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆଘାତ କରିଥାʼ ; ମାତ୍ର ଏେବ ତୁ େ େକବଳ ତିନି
ଥର ଅରାମକୁ ଆଘାତ କରିବ।”

20ଏଥିଉ ାେର ଇଲୀଶାୟ ମୃତୁୁ ୍ୟ ହୁ ଅେ , େଲାକମାେନ ତା ୁ
କବର େଦେଲ। େସେତେବେଳ େମାୟାବୀୟ ଲୁଟକାରୀ ଦଳବଷର୍ ର
ଆର େର େଦଶ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ। 21 େସସମୟେର େଲାକମାେନ
ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ କବର େଦବା େବେଳ ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, େଦଖ,
େସମାେନ ଏକ ଲୁଟକାରୀ ଦଳକୁ ଦୂରରୁ େଦଖିେଲ। ତହିଁେର
େସମାେନ େସହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଇଲୀଶାୟ ର କବରେର ପକାଇ
ଦିଅେ , େସ ମନୁଷ୍ୟ ଇଲୀଶାୟ ର ଅି ଶର୍ କରିବା ମାେତ୍ର
ସଜୀବ େହାଇ ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହଲା। 22 ଯିେହାୟାହସ୍ 
ଅଧିକାରର ସମ କାଳ ଅରାମର ରାଜା ହସାେୟଲ ଇସ୍ର ାଏଲ
ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। 23 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ
ଓ ଯାକୁବ ସହିତ ଆପଣା କୃତ ନିୟମ ସକାଶୁ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଅନୁଗ୍ର ହ କେଲ ଓ େସମାନ ଉପେର ଦୟା ବହି େସମାନ ପ୍ର ତି
ସୁଦୃି କେଲ, ଆଉ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଅସ ତ େହେଲ
ଓ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ ଦୂର କେଲ ନାହିଁ।
24ଏଥିଉ ାେର ଅରାମରରାଜା ହସାେୟଲମଲା;ତହଁୁ ତାହାର ପୁତ୍ର
ବିନ୍ ହଦଦ୍ ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କଲା। 25 ପୁଣି େଯାୟାଶ୍ ର
ପିତା ଯିେହାୟାହାସ୍ ଠାରୁ ହସାେୟଲ େଯ େଯ ନଗର ଯୁ େର
େନଇଥିଲା, େସହି ସକଳ ନଗର ଯିେହାୟାହସ୍ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ 
ହସାେୟଲର ପୁତ୍ର ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଠାରୁ ପୁନବର୍ ାର େନେଲ। େଯାୟାଶ୍ 
ତାହାକୁ ତିନି ଥର ଆଘାତ କରି ଇସ୍ର ାଏଲର େସହି ସକଳ ନଗର
ପୁନବର୍ ାର େନେଲ।
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14
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ

1 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ରାଜ ର
ି ତୀୟ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ
ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ। 2 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆର
କରିବା ସମୟେର ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ଅଣତିରିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ମାତା ର ନାମ ଯିେହାୟ ନ୍ ,
େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସି ନୀ ଥିେଲ। 3 ପୁଣି ଅମତ୍ ସୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େରଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ,ମାତ୍ର ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଦାଉଦ ପରି
ନୁେହଁ; େସ ଆପଣା ପିତା େଯାୟାଶ୍ ର କୃତ ସମ କମର୍ ାନୁସାେର
କମର୍ କେଲ। 4 ତଥାପି ଉ ଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ;
େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉ ଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ। 5ଏଥିଉ ାେର ତା ହ େରରାଜ୍ୟ ି ର େହବା
ମାେତ୍ର େସ ତା ର ପିତା ରାଜା ର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ
ବଧ କେଲ। 6 “ମାତ୍ର ସ ାନମାନ ପାଇଁ ପିତୃ ଗଣର ପ୍ର ାଣଦ
େହବ ନାହିଁ; କିଅବା ପିତୃ ଗଣ ପାଇଁ ସ ାନମାନ ର ପ୍ର ାଣଦ
େହବ ନାହିଁ;” କି ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନିଜ ପାପ ଲାଗି ମୃତୁୁ ୍ୟେଭାଗ
କରିବ, େମାଶା ର ବ୍ୟବ ା-ପୁ କେର ଲିଖିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ େସ େସହି ହତ୍ୟାକାରୀମାନ ସ ାନଗଣରପ୍ର ାଣଦ
କେଲ ନାହିଁ। 7 େସ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାେର ଇେଦାମର ଦଶ ସହସ୍ର
େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ ଓ ଯୁ େର େସଲା ନଗର ହ ଗତ କରି
ତହିଁର ନାମ ଯେ ଲ ରଖିେଲ; ତାହା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।

8 େସହି ସମୟେର ଅମତ୍ ସୀୟ ବା ର୍ ାବାହକ ପଠାଇ େଯହୂ ର
େପୗତ୍ର ଯିେହାୟାହସ୍ ପୁତ୍ର , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ୁ
କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ପର ର ମୁଖ େଦଖାେଦଖି େହବା।”
9 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଅମତ୍ ସୀୟ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ଲିବାେନାନର
କ କଲତା ଲିବାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା,
‘ତୁ କନ୍ୟାକୁ ଆ ପୁତ୍ର ସେ ବିବାହ ଦିଅ,’ ଏଥିମଧ୍ୟେର
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ଲିବାେନାନର ଏକ ବନ୍ୟ ପଶୁ ନିକଟ େଦଇ ଯାଉ ଯାଉ େସହି
କ କଲତାକୁ ଦଳି ପକାଇଲା। 10 ପ୍ର କୃତେର ତୁ େ ଇେଦାମକୁ
ପରା କରିଅଛ, ଆଉ ତୁ ମନ ଗବ ତ େହାଇଅଛି; େସହି
େଗୗରବ େନଇ ଘେର ଥାଅ; ଆପଣାର ଅମ ଳ ପାଇଁ କାହିଁକି
ବିେରାଧ କରିବ? ପୁଣି ତୁ େ ଓ ତୁ ସେ ଯିହୁ ଦା, ଦୁେହଁ
କାହିଁକି ପତିତ େହବ?”

11 ମାତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ଗେଲ; ଆଉ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିକାର େବଥ୍-
େଶମଶେର େସ ଓ ଯିହୁ ଦା-ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ପର ର ମୁଖ
େଦଖାେଦଖି େହେଲ। 12 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର ଯିହୁ ଦା
ପରା େହଲା; ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ତ ୁକୁ ପଳାଇେଲ। 13 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ 
େବଥ୍-େଶମଶେର ଅହସୀୟ ର େପୗତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ୁ ଧରି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ ନଗର- ାରଠାରୁ େକାଣର ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମର
ଚାରି ଶହ ହାତ ପ୍ର ାଚୀର ଭାି ପକାଇେଲ। 14 ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ଓ ରାଜଗୃହରଭ ାରେର ପ୍ର ା ସକଳ ସୁବ ର୍ ଓ େରୗପ୍ୟ ଓ
ସକଳ ପାତ୍ର , ମଧ୍ୟ େଲାକମାନ ୁ ବ କ ରୂ େପ େନଇ ଶମରୀୟାକୁ
େଫରିଗେଲ।

15 ଏହି େଯାୟାଶ୍ ର ଅବଶି କି୍ର ୟାର ବୃ ା ଓ ତା ର
ପରାକ୍ର ମ ଓ େସ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ସେ କିପ୍ର କାେର
ଯୁ କେଲ,ଏସବୁକʼଣଇସ୍ର ାଏଲରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର
େଲଖା ନାହିଁ? 16 ଏଥିଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ
ଓ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ସେ କବର ପାଇେଲ;
ପୁଣି ତା ର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
17 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ ପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ର
ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ
ପ ର ବଷର୍ ବି େଲ। 18 ଏହି ଅମତ୍ ସୀୟ ର ଅବଶି କି୍ର ୟାର
ବୃ ା କʼଣ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା
ନାହିଁ? 19 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତା
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ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ, ତହିଁେର େସ ଲାଖୀଶ୍ କୁ ପଳାଇେଲ।
ମାତ୍ର େସମାେନ ତା ପେଛ ପେଛ ଲାଖୀଶ୍ କୁ େଲାକ ପଠାଇ
େସଠାେର ତା ୁ ବଧ କେଲ। 20 ପୁଣି େସମାେନ ଅ ମାନ ଉପେର
ରଖିତା ୁ ଆଣିେଲତହଁୁ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେରଆପଣା ପିତୃ ଗଣସହିତ
ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର ପାଇେଲ। 21 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର
ସମ େଲାକ େଷାଳ ବଷର୍ ବୟ ଅସରୀୟ ୁ େନଇ ତା ର ପିତା
ଅମତ୍ ସୀୟ ପଦେର ରାଜା କେଲ। 22ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ମୃତୁ ୍ୟ
ପେର, ଅସରୀୟ ଏଲତ୍ ନଗର ଦୃଢ଼ କରି ତାହା ପୁନବର୍ ାର ଯିହୁ ଦାର
ଅଧୀନକୁ ଆଣିେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ି ତୀୟ ଯାରବୀୟାମ
23 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ ସୀୟ ରାଜ ର

ପ ର ବଷର୍ େର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ଶମରୀୟାେରରାଜ କରିବାକୁଆର କରି ଏକଚାଳିଶବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 24 ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର
ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ,ତା ର
େସହି ସମ ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। 25 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଅମି ୟର ପୁତ୍ର ଗାଥ୍ -େହଫର ନିବାସୀ
ଆପଣା ଦାସ ଯୂନସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ହ େର ଯାହା କହିଥିେଲ,
ତାହା ର େସହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ହମାତର ପ୍ର େବଶ ାନଠାରୁ
ଆରବା ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲରସୀମା ପୁନବର୍ ାର ହ ଗତକେଲ।
26 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲର ଦୁଃଖ ଅତ୍ୟ
ତି ; େଯଣୁ ବ ୀ କି ମୁ େକହି ନ ଥିେଲ, କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲର
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ େକହି ନ ଥିଲା। 27 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳ
ତଳୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ନାମ େଲାପ କରିବାକୁ କହିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସ
େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ହ ାରା େସମାନ ୁ ଉ ାର
କେଲ।

28ଏହିଯାରବୀୟାମ ରଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ରସମ କି୍ର ୟା
ଓ ତା ର ପରାକ୍ର ମ, େସ କିପ୍ର କାେର ଯୁ କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ପାଇଁ
େସ କିପ୍ର କାେର ଯିହୁ ଦାର ପୂବର୍ ାଧିକୃତ ଦେ ଶକ ଓ ହମାତ ପୁନବର୍ ାର
ହ ଗତ କେଲ, ଏସବୁ କʼଣ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ଇତିହାସ
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ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 29 ଏଥିଉ ାେର ଯାରବୀୟାମ ମୃତୁ ୍ୟ
ପେର େସଇସ୍ର ାଏଲରରାଜାମାନ ସହିତକବରପ୍ର ା େହେଲ; ପୁଣି
ତା ର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

15
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅସରୀୟ

1ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯାରବୀୟାମ ରାଜ ର ସତାଇଶ ବଷର୍ େର
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅମତ୍ ସୀୟ ର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କେଲ। 2 େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
େଷାଳ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ବାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ମାତା ର ନାମ ଯିଖଲୀୟା,
େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସି ନୀ ଥିେଲ। 3 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପିତା
ଅମତ୍ ସୀୟ ର ସମ କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍
କମର୍ କେଲ। 4 ତଥାପି ଉ ଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ;
େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉ ଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ। 5 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜା ୁ ଆଘାତ କେଲ,
ତହିଁେର େସଆପଣା ମରଣ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ କୁ ୀ େହାଇ ଏକ ପୃଥକ
ଗୃହେର ବାସ କେଲ। ଆଉ ରାଜା ର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ଗୃହର କ ର୍ ା
େହାଇ େଦଶ େଲାକମାନ ର ବିଚାରକେଲ। 6ଏହି ଅସରୀୟ ର
ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା କʼଣ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 7 ଏଥିଉ ାେର ଅସରୀୟ
ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତା ୁ ଦାଉଦ-
ନଗରେର ତା ର ପିତୃ ଗଣ ସହିତ କବର େଦେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର
େଯାଥମ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଜିଖରୀୟ
8 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅସରୀୟ ରାଜ ର ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ େର

ଯାରବୀୟାମ ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ଛଅ ମାସ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 9 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
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ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ସମ
ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। 10 ଆଉ ଯାେବଶ ର ପୁତ୍ର
ଶ ୁ ମ୍ ତା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କରି ଓ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର
ତା ୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ ଓ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।
11 ଏହି ଜିଖରୀୟ ଅବଶି ବୃ ା ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ
ଇତିହାସ ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି। 12 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯହୂ ୁ ଏହି
କଥା କହିଥିେଲ, ଯଥା, “ତୁ ପୁତ୍ର ମାେନ ଚତୁ ଥର୍ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହେବ।” ଆଉ େସହିପରି
େହଲା।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଶ ୁ ମ୍ 
13 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଉଷୀୟ ରାଜ ର ଅଣଚାଳିଶ ବଷର୍ େର

ଯାେବଶ ର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ; ଆଉ
େସ ଶମରୀୟାେର ଏକ ମାସ କାଳ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 14ଆଉ ଗାଦିର
ପୁତ୍ର ମନେହମ୍ ତିସର୍ ାରୁ ଯାଇ ଶମରୀୟାେର ଉପି ତ େହେଲ ଓ
ଯାେବଶ ର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ ୁ ଶମରୀୟାେରଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ,
ପୁଣି ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 15 ଏହି ଶ ୁ ମ୍ ର ଅବଶି
ବୃ ା ଓ ତା ର କୃତ ଚକ୍ର ା ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ
ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି। 16 ଏଥିଉ ାେର ମନେହମ୍ ତିସର୍ ାଠାରୁ ,
ତି ହ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ସମ ୁ , ପୁଣି ତି ହର ସମ ଅ ଳକୁ
ଆଘାତ କେଲ। େଲାକମାେନ ତା ପାଇଁ ନଗର ମୁ ନ କରିବାରୁ
େସ ତାହା ଆଘାତ କେଲ; ପୁଣି ତନ୍ମ ଧ୍ୟବ ନୀ ଗଭର୍ ବତୀ ୀ
ସମ ର ଉଦର ବିଦୀ ର୍ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ମନେହମ୍ 
17 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅସରୀୟ ରାଜ ର ଅଣଚାଳିଶ ବଷର୍ େର

ଗାଦିର ପୁତ୍ର ମନେହମ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର
କରି ଶମରୀୟାେରଦଶବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 18 ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯ ୍ଵାରା
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ସମ ପାପରୁ େସ
ଆପଣାର ଯାବ ୀବନ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। 19 ଅଶୂରର ରାଜା
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ପୂଲ୍ େଦଶର ବିରୁ େର ଆସେ , ମନେହମ୍ ଆପଣା ହ େର
ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ େଯପରି ପୂଲ୍ ର ହ ତା ର ସହାୟ
େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାକୁ ଏକ ସହସ୍ର ତାଳ ରୂ ପା େଦେଲ।
20 ପୁଣି ମନେହମ୍ ଏହି ମୁଦ୍ର ା ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦାୟ କେଲ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଦବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଧନଶାଳୀ େଲାକ ର
ପ୍ର ତିଜଣଠାରୁ ପଚାଶ େଶକଲ େଲଖାଏଁ ରୂ ପା* େନେଲ, ତହିଁେର
ଅଶୂରରରାଜା େଫରିଗଲା ଓ େଦଶର େସ ାନେରରହିଲା ନାହିଁ।
21 ଏହି ମନେହମ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା
କʼଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ?
22 ଏଥିଉ ାେର ମନେହମ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର
ପକହୀୟ ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ପକହୀୟ
23 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅସରୀୟ ରାଜ ର ପଚାଶ ବଷର୍ େର

ମନେହମ୍ ର ପୁତ୍ର ପକହୀୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରି ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 24 ପୁଣି
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ସମ
ପାପରୁ େସ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। 25 ଆଉ ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର
େପକହ ନାମକ ତା ର େସନାପତି ତା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କରି
ତା ୁ ଓ ତା ସେ ଅେଗର୍ ାବ ଓ ଅରୀୟିକୁ ଶମରୀୟା ରାଜଗୃହର
ଦୁଗର୍ େରଆଘାତକେଲ। ପୁଣି ତା ସେ ପଚାଶଜଣ ଗିଲୀୟଦୀୟ
େଲାକ ଥିେଲ;ଆଉେସତା ୁ ବଧକରି ତା ପଦେରରାଜ୍ୟ କେଲ।
26 ଏହି ପକହୀୟ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା
ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େପକହ
27 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅସରୀୟ ରାଜ ର ବାବନ ବଷର୍ େର

ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର େପକହ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରି େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 28 ପୁଣି

* 15:20 ୬୦୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ
ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ସବୁ ପାପରୁ
େସ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ।

29 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େପକହ ର ସମୟେର ଅଶୂରର ରାଜା
ତିଗ୍ଲ ାତ୍ -ପିେଲସର୍ ଆସି ଇେୟାନ୍ ଓ ଆେବଲ୍ -େବଥ୍-ମାଖା ଓ
ଯାେନାହ ଓ େକଦଶ ଓ ହାେସାର ଓ ଗିଲୀୟଦ ଓ ଗାଲିଲୀ ଓ
ସମୁଦାୟ ନ ାଲି େଦଶ ହ ଗତ କଲା; ଆଉ େସ େଲାକମାନ ୁ
ବ ୀ କରି ଅଶୂରକୁ େନଇଗଲା। 30 ଏଥିଉ ାେର ଏଲା ର ପୁତ୍ର
େହାେଶୟ ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର େପକହ ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ
ଓ େସ ତା ୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ, ପୁଣି ଉଷୀୟ ର ପୁତ୍ର
େଯାଥମ୍ ରାଜ ର େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ େର େସ େପକହ ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ। 31 ଏହି େପକହ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର
ସମ କି୍ର ୟା ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ର ଇତିହାସ ପୁ କେର ଲିଖିତ
ଅଛି।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍ 
32 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର େପକହ ରାଜ ର

ି ତୀୟ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଉଷୀୟ ର ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ରାଜ
କରିବାକୁ ଆର କେଲ। 33 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରିବା
ସମୟେର ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର
େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। ଆଉ ତା ମାତା ର ନାମ ଯିରୁ ଶା, େସ
ସାେଦାକର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 34 େଯାଥମ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍
କମର୍ କେଲ; େସ ଆପଣା ପିତା ଉଷୀୟ ର ସମ କି୍ର ୟାନୁସାେର
କମର୍ କେଲ। 35 ତଥାପି ଉ ଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ େହଲା ନାହିଁ;
େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉ ଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ। େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଉପର ାର ଦୃଢ଼
କେଲ। 36 ଏହି େଯାଥମ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ
କି୍ର ୟା କʼଣ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା
ନାହିଁ? 37 େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅରାମର ରାଜା ର ୀନକୁ
ଓ ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର େପକହ ୁ ଯିହୁ ଦା ବିରୁ େର ପଠାଇବାକୁ
ଆର କେଲ। 38 ଏଥିଉ ାେର େଯାଥମ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ
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ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ସହିତ
କବରପ୍ର ା େହେଲ;ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ତା ରପଦେରରାଜ୍ୟ
କେଲ।

16
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆହସ୍ 

1 ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର େପକହ ରାଜ ର ସତର ବଷର୍ େର
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଥମ୍ ର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ରାଜ କରିବାକୁ ଆର
କେଲ। 2ଆହସ୍ ରାଜ୍ୟକରିବାକୁଆର କରିବା ସମୟେରେକାଡ଼ିଏ
ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଷାଳ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ; ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ ନାହିଁ। 3ମାତ୍ର
େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ପଥେର ଚାଲିେଲ, ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଦୂର
କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର େସ
ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ। 4 ପୁଣି େସ
ଉ ଳୀମାନେର ଓ ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ହରିଦ୍ ବ ର୍
ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ।

5 େସେତେବେଳ ଅରାମର ରାଜା ର ୀନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ରମଲୀୟ ର ପୁତ୍ର େପକହ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆସି େଲ। ପୁଣି େସମାେନ ଆହସ୍ ୁ ଅବେରାଧ କେଲ, ମାତ୍ର ତା ୁ
ପରା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ। 6 େସହି ସମୟେର ଅରାମର
ରାଜା ର ୀନ, ଏଲତ୍ ନଗରକୁ ପୁନବର୍ ାର ଅରାମର ଅଧୀନ କରାଇ
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ ଏଲତ୍ ରୁ ତଡ଼ିେଦଲା।ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ
ଏଲତ୍ କୁ ଆସି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରୁ ଅଛି । 7 ଏଥିେର
ଆହସ୍ ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗ୍ଲ ାତ୍ -ପିେଲସର୍ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ପଠାଇ
କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ର ଦାସ ଓ ତୁ ର ପୁତ୍ର ; ଆସ, ଅରାମର ରାଜା
ହ ରୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ହ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର, ଏମାେନ
େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠୁ ଅଛି ।” 8 ପୁଣି ଆହସ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଓ
ରାଜଗୃହର ଭ ାରେର ପ୍ର ା ସୁନା ଓ ରୂ ପା େନଇ ଅଶୂରର ରାଜା
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ନିକଟକୁ ଦଶର୍ ନୀ ରୂ େପ ପଠାଇେଲ। 9 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା
ତା ର କଥାେର ମେନାେଯାଗ କଲା; ପୁଣି ଅଶୂରର ରାଜା ଦେ ଶକ
ବିରୁ େର ଯାଇ ତାହା ହ ଗତ କରି ତହିଁର େଲାକମାନ ୁ ବ ୀ
କରି କୀର୍ ନଗରକୁ େନଇଗଲା ଓ ର ୀନକୁ ବଧ କଲା।

10 ଏଥିଉ ାେର ଆହସ୍ ରାଜା ଅଶୂରର ରାଜା ତିଗ୍ଲ ାତ୍ -
ପିେଲସର୍ କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଦେ ଶକକୁ ଗେଲ ଓ
ଦେ ଶକେର ଥିବା ଯଜ୍ଞେବଦି େଦଖିେଲ; ତହିଁେର ଆହସ୍ 
ରାଜା େସହି ଯଜ୍ଞେବଦିର ସକଳ ଶି କମର୍ ାନୁସାେର ତହିଁରଆକୃତି
ଓ ନମୁନା ଊରୀୟ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 11 ତହଁୁ ଊରୀୟ
ଯାଜକ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କଲା; ଆହସ୍ ରାଜା ଦେ ଶକରୁ
ଯାହା ଯାହା ପଠାଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଆହସ୍ ରାଜା ଦେ ଶକରୁ
ଆସି ବା ପୂେବର୍ ଊରୀୟ ଯାଜକ ସକଳ କମର୍ କଲା। 12 ପୁଣି ରାଜା
ଦେ ଶକରୁ ଆସି ଲା ଉ ାେର ରାଜା େସହି ଯଜ୍ଞେବଦି େଦଖିେଲ;
ଆଉ ରାଜା େସହି ଯଜ୍ଞେବଦି ନିକଟକୁ ଯାଇ ତହିଁ ଉପେର
ବଳିଦାନ କେଲ। 13 ପୁଣି େସ େସହି ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଆପଣା
େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଦ କରି ଓ ଆପଣା େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳି ଆପଣା ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର ର ଛିି େଲ। 14ଆଉ
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖ ପି ଳ ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ ମ ି ରର ସ ୁଖରୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ମଧ୍ୟ ାନରୁ
ତାହା ଆଣି ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦିର ଉ ର ଭାଗେର ାପନ କେଲ।
15 ଆହୁ ରି ଆହସ୍ ରାଜା ଊରୀୟ ଯାଜକକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,
“ପ୍ର ଭାତୀୟ େହାମବଳି ଓ ସାୟଂକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
ରାଜା ର େହାମବଳି ଓ ତା ର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପୁଣି େଦଶ
ସମଗ୍ର େଲାକ େହାମବଳି ଓ େସମାନ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଦ କର ଓ ତହିଁ
ଉପେର େହାମବଳିର ସବୁ ର ଓ ବଳିଦାନର ସବୁ ର ଛିି
ଦିଅ; ମାତ୍ର ପ୍ର ଶ୍ନ କରଣାେଥର୍ ପି ଳ ଯଜ୍ଞେବଦି େମାʼ ପାଇଁ ରହିବ।”
16ଏହିରୂ େପ ଊରୀୟ ଯାଜକ ଆହସ୍ ରାଜା ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ ସବୁ
କମର୍ କଲା।

17 ପୁଣି ଆହସ୍ ରାଜା େବୖଠିକିମାନର ମଧ୍ୟେଦଶ କାଟି ତହିଁରୁ
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ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ାନା ରକେଲ;ଆଉସମୁଦ୍ର ରୂ ପପାତ୍ର ତେଳେଯଉଁ
େଯଉଁ ପି ଳମୟ େଗାରୁ ଥିଲା, େସ ସବୁର ଉପରୁ ତାହା େନଇ
ପଥର ଚଟାଣ ଉପେର ରଖିେଲ। 18 ଆଉ େସମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାର
ନିମେ ମ ି ର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଆବୃତ ପଥ ଓ ରାଜା ର
ପ୍ର େବଶାେଥର୍ େଯଉଁ ବହ ାର କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ଅଶୂରର
ରାଜାର ଭୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ର ଆଡ଼କୁ େଫରାଇେଲ। 19ଏହି
ଆହସ୍ ର ଅବଶି କି୍ର ୟାର ବୃ ା କʼଣ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 20 ଏଥିଉ ାେର ଆହସ୍ 
ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ ଦାଉଦ-ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ
ସହିତକବରପାଇେଲ।ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ହିଜକୀୟତା ରପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ।

17
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େହାେଶୟ

1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆହସ୍ ରାଜ ର ାଦଶ ବଷର୍ େର ଏଲା ର
ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କରିନଅବଷର୍ ରାଜ୍ୟକେଲ। 2 ପୁଣି େସସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
କୁକମର୍ କେଲ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ତୁ ଲ୍ୟ
ନୁେହଁ। 3 ତା ବିରୁ େର ଅଶୂରର ରାଜା ଶଲ୍ ମେନଷର ଆସି ଲା;
ତହିଁେର େହାେଶୟ ତାହାର ଦାସ େହେଲ ଓ ତାହା ନିକଟକୁ
ଦଶର୍ ନୀଆଣିେଲ। 4ଏଥିଉ ାେରଅଶୂରରରାଜା େହାେଶୟ ଠାେର
ଚକ୍ର ା ଭାବ େଦଖିଲା; କାରଣ େସ ମିସରର େସା ରାଜା ନିକଟକୁ
ଦୂତଗଣ ପଠାଇେଲ, ପୁଣି ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯପରି ବଷର୍ କୁ ବଷର୍
ଦଶର୍ ନୀ େଦଉଥିେଲ, େସପରି ଆଉ େଦେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ ଅଶୂରର
ରାଜା ତା ୁ ରୁ କରି କାରାଗାରେର ବ କଲା।

ଇସ୍ର ାଏଲର ପତନ ଓ ନିବର୍ ାସନ
5 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା ସମ େଦଶ ଆକ୍ର ମଣ କଲା ଓ

ଶମରୀୟାକୁ ଯାଇ ତାହା ତିନି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଅବେରାଧ କଲା।
6 େହାେଶୟ ରାଜ ର ନବମ ବଷର୍ େର ଅଶୂରର ରାଜା ଶମରୀୟା
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ହ ଗତ କଲା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅଶୂରକୁ େନଇଯାଇ ହଲହେର ଓ
ହାେବାରେର େଗାଶନ ନଦୀ ତୀରେର ଓ ମାଦୀୟମାନ ନାନା
ନଗରେର ରଖିଲା।

7 ଏଥିର କାରଣ ଏହି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ମିସରୀୟ ରାଜା
ଫାେରାର ହ ାଧୀନରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିେଲ, ତାହା ବିରୁ େର
େସମାେନ ପାପ କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ଭୟ କେଲ, 8ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଦୂର
କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ାପିତ
ବିଧିେର ଚାଲିେଲ। 9 ଆହୁ ରି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଗାପନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ବିରୁ େର ଅଯଥାଥର୍
କମର୍ କେଲ ଓ ପ୍ର ହରୀମାନ ଦୁଗର୍ ଠାରୁ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର
ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାମାନ ସକଳ ନଗରେର ଉ ଳୀମାନ ପ୍ର ୁତ
କେଲ। 10 ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ
ପବର୍ ତ ଉପେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ହରିଦ୍ ବ ର୍ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଓ
ଆେଶରା ମୂ ମାନ ାପନ କେଲ। 11 ପୁଣି େସଠାି ତ ସକଳ
ଉ ଳୀେରସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା େସମାନ ସ ୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ ଧୂପ ଳାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ବିର କରିବା ପାଇଁ ଦୁ ମର୍ କେଲ। 12 ପୁଣି “ତୁ େ ମାେନ ଏହି
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ।” େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଦବତାମାନ
ବିଷୟେର େସମାନ ୁ କହିଥିେଲ, େସହି େଦବତାମାନ ୁ େସମାେନ
େସବା କେଲ। 13 ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଓ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦଶର୍ କ ାରା ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଓ ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତି ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ କୁପଥରୁ େଫର,
ଆଉ ଆେ ତୁ ମାନ ପିତୃ େଲାକ ୁ େଯସମ ବ୍ୟବ ା ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛୁ ଓ ଯାହା ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ହ ାରା
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ଆ ର ଆଜ୍ଞା ଓ
ବିଧିସବୁ ପାଳନ କର।” 14 ତଥାପି େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ସ ତ
େହେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାନ ର େଯଉଁ ପିତୃ େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସ କେଲ
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ନାହିଁ, େସମାନ ଗ୍ର ୀବା ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣାମାନ ଗ୍ର ୀବା ଶ କେଲ।
15 ପୁଣି େସମାେନ ତାହା ର ବିଧି ଓ େସମାନ ପିତୃ ଗଣ ସହିତ
କୃତ ତାହା ର ନିୟମ ଓ େସମାନ ପ୍ର ତି ଦ ତାହା ର ସାକ୍ଷ୍ୟସବୁ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ। ଆଉ େସମାେନ ଅସାରତାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ
ଅସାର େହେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁମାନ ତୁ ଲ୍ୟ କମର୍ ନ କରିବାକୁ
େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ; ଆପଣାମାନ ଚତୁ ଗ େସହି
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହେଲ। 16 ପୁଣି େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ର ସକଳ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ
କେଲ ଓ ଆପଣାମାନ ନିମେ ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମା, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଦୁଇ େଗାବ ଓ ଆେଶରା ମୂ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ଆଉ ଆକାଶ
ବାହିନୀ ସକଳକୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ ଓ ବାଲ୍ ର େସବା କେଲ। 17 ପୁଣି
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ
କରାଇେଲ, ପୁଣି ମ ଓ ଗଣକତା ବ୍ୟବହାର କେଲ, ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଦୃି େର କୁକମର୍ କରିବାକୁ
ଆପଣାମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ। 18 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଉପେର ଅତିଶୟ କ େହେଲ ଓ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଦୃି ରୁ ଦୂର
କେଲ। େକବଳ ଯିହୁ ଦା-େଗା ୀ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ଅବଶି ରହିଲା
ନାହିଁ।

19 ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ଆଜ୍ଞାସବୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲନାହିଁ,ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର କୃତ ବିଧିେର
ଚାଲିେଲ। 20 ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କେଲ ଓ େସମାନ ୁ େ ଶ େଦେଲ ଓ ଆପଣା ଦୃି ରୁ େସମାନ ୁ
ଦୂର ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଲୁଟକାରୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

21 କାରଣ େସ ଦାଉଦ ବଂଶରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଛି କେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ୁ ରାଜା କେଲ ଓ
ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗମନରୁ ତଡ଼ିେଦଇ
େସମାନ ୁ ଏକ ମହାପାପ କରାଇେଲ। 22 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଯାରବୀୟାମ କୃତ ସମ ପାପେର ଚାଲିେଲ;
େସମାେନ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ େହେଲ ନାହିଁ। 23 େଶଷେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣାର ସମ େସବକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ହ େର େଯପରି
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କହିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସ ଆପଣା ଦୃି ରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଦୂର
କେଲ। େତଣୁଇସ୍ର ାଏଲଆପଣାମାନ େଦଶରୁ ଅଶୂରକୁ ନିଆଗେଲ
ଓ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ଅଛି ।

ବିଜାତୀୟ େଗା ୀ ୁ ଶମରୀୟାେର ାପନ
24 ଏଥିଉ ାେର ଅଶୂରର ରାଜା, ବାବିଲ ଓ କୂଥା ଓ ଅ ା

ଓ ହମାତ ଓ ସଫବର୍ ୟିମଠାରୁ େଲାକ ଆଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ବଦେଳଶମରୀୟାରନାନା ନଗରେର େସମାନ ୁ ାପନକଲା;ତହଁୁ
େସମାେନ ଶମରୀୟା ଅଧିକାର କରି ତହିଁର ନାନା ନଗରେର ବାସ
କେଲ। 25 େସଠାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନ ବସତିର ଆର େର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେଲ ନାହିଁ। ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ମଧ୍ୟକୁ ସି ଂହଗଣ ପଠାଇେଲ ଓ ସି ଂହମାେନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ ୁ ବଧ କେଲ। 26ଏଥିସକାଶୁ େସମାେନ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ
କହିେଲ, ଆପଣ େଯଉଁ େଗା ୀୟମାନ ୁ େନଇ ଶମରୀୟାର
ନଗରମାନେର ାପନ କରିଅଛି ; େସମାେନ ଏ େଦଶୀୟ
େଦବତାର ରୀତି ଜାଣି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ସି ଂହଗଣ ପଠାଇଅଛି , ଆଉ େଦଖ ,ୁ େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ
ବଧ କରୁ ଅଛି , କାରଣ େଲାକମାେନ ଏ େଦଶୀୟ େଦବତାର
ରୀତି ଜାଣି ନାହିଁ। 27 ଏଥିେର ଅଶୂରର ରାଜା ଆଜ୍ଞା େଦଇ
କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ େସଠାରୁ େଯଉଁ ଯାଜକମାନ ୁ ଆଣିଅଛ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ େସଠାକୁ େନଇଯାଅ। େସମାେନ େସଠାକୁ
ଯାଇ ବାସ କର ୁ ଓ େସହି ଯାଜକ େସେଦଶୀୟ େଦବତାର
ରୀତି େଲାକମାନ ୁ ଶିଖାଉ।” 28 ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ
ଯାଜକମାନ ୁ ଶମରୀୟାରୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ ଆସି େବେଥଲ୍ େର ବାସ କଲା ଓ କିପ୍ର କାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଭୟ କରିବା କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା େସମାନ ୁ ଶିଖାଇଲା।

29 ତଥାପି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗା ୀ ଆପଣା ଆପଣାର େଦବତା
ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ ଶମରୀୟ େଲାକମାେନ ଉ ଳୀମାନେର
େଯସବୁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ; ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଗା ୀ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସ-ନଗରେର ଆପଣା ଆପଣାର
େଦବତା ାପନ କେଲ। 30 ପୁଣି ବାବିଲୀୟ େଲାକମାେନ ସୁେ ାତ୍ 
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ବେନାତ୍ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ଓ କୂଥୀୟ େଲାକମାେନ େନଗର୍ ଲ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ, ଓ ହମାତୀୟ େଲାକମାେନ ଅଶୀମା ନିମର୍ ାଣ କେଲ, 31 ଓ
ଅ ୀୟ େଲାକମାେନ ନିଭସ୍ ଓ ତ ର୍ କ୍ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ଓ
ସଫବର୍ ୀୟ େଲାକମାେନ ସଫବର୍ ୟିମର ଅଦ୍ର େ ଲକ୍ ଓ ଅନେ ଲକ୍ 
େଦବତାମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ସ ାନମାନ ୁ ଅି େର
ଦ କେଲ। 32ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କେଲ
ଏବଂ ଆପଣାମାନ ନିମେ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ଳୀ
ସବୁର ଯାଜକମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁ କେଲ। େସମାେନ େସମାନ
ନିମେ ଉ ଳୀର ଗୃହସବୁେର ବଳିଦାନ କେଲ। 33 େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ମଧ୍ୟଭୟକେଲ, ପୁଣି େଯଉଁ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େସମାେନ ନୀତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ରୀତି ଅନୁସାେର ଆପଣା
ଆପଣା େଦବତାମାନ ର ମଧ୍ୟ େସବା କେଲ। 34 େସମାେନ ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ ପୂବର୍ ରୀତି ଅନୁସାେର କରୁ ଅଛି ; େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଭୟକରୁ ନାହାି , କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଯାକୁବ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲନାମ
େଦଇଥିେଲ, ତା ସ ାନଗଣର େସମାନ ର ବିଧି ଅନୁସାେର ଓ
େସମାନ ଶାସନାନୁସାେର ଓ େସମାନ ୁ ଦ ତାହା ର ବ୍ୟବ ା
ଓ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କରୁ ନାହାି ।

35 େସହି ଯାକୁବ ସ ାନଗଣ ସେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକ ନିୟମ
କରି େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଥିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ କି େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ର େସବା କରି େସମାନ ନିକଟେର
ବଳିଦାନକରିବନାହିଁ; 36ମାତ୍ର େଯମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ବି ୀ ର୍ ବାହୁ
ାରା ତୁ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି , େସହି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତୁ େ ମାେନ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ
ଓ ତାହା ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରିବ। 37 ପୁଣି େସ ତୁ ମାନ
ପାଇଁ େଯ େଯ ବିଧି, ଶାସନ, ବ୍ୟବ ା ଓ ଆଜ୍ଞା େଲଖିଅଛି ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାକାଳ ତାହା ପାଳନକରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ;
ଆଉତୁ େ ମାେନ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ।
38 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ସେ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛୁ, ତାହା
ପାେସାରିବ ନାହିଁ କିଅବା ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣକୁ ତୁ େ ମାେନ
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ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। 39ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ
ତୁ େ ମାେନ ଭୟ କରିବ; ଆଉ େସ ତୁ ମାନ ର ସମ ଶତଠାରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିେବ।”

40ତଥାପି େସମାେନତାହା ଶୁଣିେଲନାହିଁଓଆପଣାମାନ ପୂବର୍
ରୀତି ଅନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 41 ଏହିରୂ େପ ଉ େଗା ୀୟମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେଲ ଓ ଆପଣାମାନ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣର
େସବା କେଲ; େସମାନ ର ସ ାନଗଣ ଓ େସମାନ ସ ାନଗଣର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ତୁ ଲ୍ୟ ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛି ।

18
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ

1ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଏଲା ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ରାଜ ର ତୃ ତୀୟ
ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାରରାଜାଆହସ୍ ରପୁତ୍ର ହିଜକୀୟରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କେଲ। 2 େସ ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ; ଆଉ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅଣତିରିଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ର ମାତା ର ନାମ ଅବୀ, େସ ଜିଖରୀୟ
କନ୍ୟା ଥିେଲ। 3 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ସମ
କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ। 4 େସ
ଉ ଳୀସକଳ ଦୂର କରିେଦେଲ ଓ ସକଳ ଭାି ପକାଇେଲ
ଓ ଆେଶରା ମୂ କାଟି ପକାଇେଲ; ପୁଣି େମାଶା ନିମ ତ ପି ଳ
ସପର୍ ଖ ଖ କରି ଭାି େଦେଲ; କାରଣ ତହିଁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଧୂପ ଳାଉଥିେଲ; ଆଉ
େସ ତାହାର ନାମ ନହୁ ନର୍ (ପି ଳ ଖ ) ରଖିେଲ। 5 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସ କେଲ, ତା ର ପରବ ର୍ ୀ
ଯିହୁ ଦାରସମ ରାଜା ମଧ୍ୟେରେକହିତା ପରିନ ଥିେଲ, କିଅବା
ତା ର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ନ ଥିେଲ। 6 କାରଣ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଆସ େହେଲ, େସ ତାହା ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ
େହେଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ,
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ତାହା ର େସସବୁ ଆଜ୍ଞା େସ ପାଳନ କେଲ। 7 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ରସହବ ର୍ ୀ େହେଲ; େସ େଯେକୗଣସି ଆେଡ଼ଗେଲ, େସଆେଡ଼
କୁଶଳ ପ୍ର ା େହେଲ। ଆଉ େସ ଅଶୂର ରାଜାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇ
ତାହାର େସବା କେଲ ନାହିଁ। 8 େସ ଘସା ଓ ତହିଁର ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ହରୀମାନ ଦୁଗର୍ ଠାରୁ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ପଯର୍ ୍ୟ
ପେଲ ୀୟମାନ ୁ ସଂହାର କେଲ।

9 ଏଥିଉ ାେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଏଲା ର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ରାଜ ର
ସ ମ ବଷର୍ େର ଅଶୂରର ରାଜା ଶଲ୍ ମେନଷର ଶମରୀୟା
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆସି ତାହା ଅବେରାଧ କଲା। 10 ପୁଣି ତିନି ବଷର୍ ର
େଶଷେର େସମାେନ ତାହା ହ ଗତ କେଲ; ହିଜକୀୟ ରାଜ ର
ଷ ବଷର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େହାେଶୟ ରାଜ ର
ନବମ ବଷର୍ େର ଶମରୀୟା ହ ଗତ କରାଗଲା। 11 ଏଥିଉ ାେର
ଅଶୂରର ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅଶୂରକୁ େନଇଯାଇ ହଲହେର ଓ
ହାେବାରେର, େଗାଶନ ନଦୀ ତୀରେର ଓ ମାଦୀୟମାନ ନାନା
ନଗରେର େସମାନ ୁ ରଖିଲା। 12 କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ରବେର ଅବଧାନ କେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ତାହା ନିୟମ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ର ସମ
ଆଜ୍ଞାଲ ନ କେଲ ଓ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ କି
ତାହା ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।

ଅଶୂରର ଯିହୁ ଦାକୁ ଧମକ
13 ଏଥିଉ ାେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ରାଜ ର ଚଉଦ ବଷର୍ େର

ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ଯିହୁ ଦାର ସକଳ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ନଗର ବିରୁ େର ଆସି ତାହାସବୁ ହ ଗତ କଲା। 14 ଏଥିେର
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ଲାଖୀଶ୍ କୁ ଅଶୂରର ରାଜା ନିକଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ମୁଁ ଅପରାଧ କଲି; େମାʼ ନିକଟରୁ େଫରି
ଯାଉ ୁ; ଆପଣ େମାʼ ଉପେର େଯଉଁ ଭାର େଥାଇେବ, ତାହା
ମୁଁ ବହିବି।” ତହଁୁ ଅଶୂରର ରାଜା ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ
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ଉପେର ତିନି ଶହ ତାଳ ରୂ ପା* ଓ ତିରିଶ ତାଳ ସୁନା
ନିରୂ ପଣ କଲା। 15 ତହିଁେର ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର
ଓ ରାଜଗୃହର ଭ ାରମାନେର ପ୍ର ା ସମ ରୂ ପା ତାହାକୁ େଦେଲ।
16 େସସମୟେର ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ର ାରସବୁରୁ ଓ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ାରା ମି ତ ସବୁରୁ ସୁବ ର୍
କାଟି ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଦେଲ। 17 ଏଥିଉ ାେର ଅଶୂରର ରାଜା
ଲାଖୀଶ୍ ଠାରୁ ତ ର୍ ାନ ଓ ରବ୍ ସାରୀସ୍ ଓ ରବ୍ ଶାକିକୁ ମହାେସୖନ୍ୟ
ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ହିଜକୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ତହଁୁ
େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କରି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି େଲ। ଆଉ େସଠାେର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସମାେନ ରଜକର େକ୍ଷତ୍ର ପଥି ତ ଉପର
ପୁ ରିଣୀର ନାଳ ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। 18 ପୁଣି େସମାେନ
ରାଜା ୁ ଡାକେ , ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲିୟାକୀମ୍ ନାମକ
ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିବ୍ ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ
ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ବାହାର େହାଇ େସମାନ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ।

19 ତହିଁେର ରବ୍ ଶାକି େସମାନ ୁ କହିଲା, ଏେବ ତୁ େ ମାେନ
“ହିଜକୀୟ ୁ କୁହ, ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା ଏହି କଥା କହି ,
‘ତୁ େ ଏହି େଯଉଁ ବି ାସ କରୁ ଅଛ, ତାହା କିରୂ ପ ବି ାସ? 20 ଯୁ
କରିବା ପାଇଁ ମ ଣା ଓ ବଳ ଅଛି େବାଲି ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ମାତ୍ର
ତାହା େକବଳ ବୃଥା କଥା। ତୁ େ କାହା ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି
େମାହର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛ? 21 େଦଖ, ତୁ େ ଏହି େଛଚାନଳର
ଯି ରୂ ପ ମିସର ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ଅଛ; ମାତ୍ର େକହି ତହିଁ
ଉପେରଆଉଜିେଲ, ତାହା ତାହାର ହାତେର ପଶି େଫାଡ଼ି ପକାଇବ।
େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରା ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖି ,
େସସମ ପ୍ର ତି େସ ତ ଏହି ପ୍ର କାର। 22ମାତ୍ର େଯେବ ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ କୁହ,ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖୁଅଛୁ; େତେବ ହିଜକୀୟ ଯାହା ଉ ଳୀ ଓ
ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି,ଆଉ ଯିହୁ ଦାକୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
କହିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏହି ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର

* 18:14 ଏକ ତାଳ ରୂ ପା ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ପ୍ର ଣାମ କରିବ, େସ କି େସହି ନୁହି ?’ 23ଏେବ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଅଶୂରର ରାଜା ସେ ପଣ କର, ମୁଁ ତୁ କୁ ଦୁଇ
ହଜାର ଅ େଦବି, େଯେବ ତୁ େ ପାର, େସମାନ ଉପେର ଚଢ଼ିବା
ପାଇଁ ତୁ ଆଡ଼ୁ େଲାକ ଆଣ। 24 େତେବ କିପରି ତୁ େ େମାʼ
ପ୍ର ଭୁ ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ େସନାପତିକୁ େଫରାଇ
େଦଇ ପାରିବ? କିପରି ତୁ େ ରଥ ଓ ଅ ାେରାହୀ ନିମେ ମିସର
ଉପେର ବି ାସ କରୁ ଅଛ? 25 ମୁଁ କʼଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିନା ଏହି ାନ
ଂସ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି? ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, ଏହି େଦଶ
ବିରୁ େର ଯାଇ ତାହା ଂସ କର।” 26 ଏଥିେର ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଲିୟାକୀମ୍ ଓ ଶିବ୍ ନ ଓ େଯାୟାହ ରବ୍ ଶାକିକୁ କହିେଲ, “ବିନୟ
କରୁ ଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହ ୁ;
କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା ବୁଝୁ ଅଛୁ। ପୁଣି ପ୍ର ାଚୀରର ଉପରି
େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ଆ ମାନ ୁ ଯିହୁ ଦୀୟ† ଭାଷାେର
ନ କହ ୁ।” 27 ମାତ୍ର ରବ୍ ଶାକି େସମାନ ୁ କହିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ କି
ତୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଓ ତୁ କୁ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଠାଇଅଛି ?
ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ସେ ଆପଣା ଆପଣା ବି ା
ଖାଇବାକୁ ଓ ମୂତ୍ର ପିଇବାକୁ ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ବସି ଅଛି , େସମାନ
ନିକଟକୁ କʼଣ େମାେତ ପଠାଇ ନାହାି ?”

28 ତହଁୁ ରବ୍ ଶାକି ଠିଆ େହାଇ ଉ ରେର ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଷାେର
ଏହି କଥା କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା କଥା
ଶୁଣ। 29 ରାଜା ଏହି କଥା କହି , ‘ତୁ ମାନ ୁ ଭୁ ଲାଇବା ପାଇଁ
ହିଜକୀୟକୁ ନ ଦିଅ; କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ୁ େମାʼ ହ ରୁ ଉ ାର
କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 30 କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନି ୟ ଆ ମାନ ୁ
ଉ ାର କରିେବ ଓ ଏହି ନଗର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହ ଗତ େହବ
ନାହିଁ। ଏହି କଥା କହି ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ର
ବି ାସ ନ ଜନ୍ମ ାଉ। 31 ହିଜକୀୟର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ; କାରଣ
ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ସେ ସ ି
କର ଓ େମାʼ ନିକଟକୁ ବାହାରି ଆସ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳଓପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣାଆପଣା ଡିି ରିଫଳେଭାଜନକର,
† 18:26 ଯିହୁ ଦୀୟ ଅଥର୍ ାତ୍ ଏବ୍ର ୀ
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ଆଉପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣା ଆପଣା କୂପ ଜଳ ପାନ କର। 32 େଶଷେର
ମୁଁ ଆସି ତୁ ମାନ ର େଦଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ େଦଶକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶସ୍ୟ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମୟ େଦଶ,ଆଉ ରୁ ଟି ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମୟ େଦଶ,ଆଉ
େତୖଳଜୀତ ଓ ମଧୁମୟ େଦଶକୁ ତୁ ମାନ ୁ େନଇଯିବି, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ବି ବ ଓ ମରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ
ଉ ାର କରିେବ େବାଲି କହି ହିଜକୀୟ ତୁ ମାନ ୁ ମଣାଇେଲ,
ତାହାର କଥା ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣ ନାହିଁ। 33ନାନା େଗା ୀୟମାନ
େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି େଦବତା କʼଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା
ହ ରୁ ଆପଣା େଦଶ ଉ ାର କରିଅଛି? 34 ହମାତର ଓ ଅପର୍ ଦର
େଦବତାମାେନ କାହାି ? ସଫବର୍ ୟିମର ଓ େହନାର ଓ ଅ ାର
େଦବତାମାେନ କାହାି ? େସମାେନ କʼଣ େମାʼ ହ ରୁ ଶମରୀୟାକୁ
ଉ ାର କରିଅଛି ? 35 ନାନା େଗା ୀୟ ସମ େଦବତା ମଧ୍ୟେର
କିଏ ଆପଣା େଦଶକୁ େମାʼ ହ ରୁ ଉ ାର କରିଅଛି େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାʼ ହ ରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଉ ାର କରିେବ?’ ”

36 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହିେଲ, େଗାଟିଏ
କଥା ଉ ର କେଲ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାକୁ ଉ ର ନ ଦିଅ
େବାଲି ରାଜା ର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। 37 ଏଥିଉ ାେର ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଲିୟାକୀମ୍ ନାମକରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିବ୍ ନ େଲଖକଓଆସଫର
ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବ ଚିରି
ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ରବ୍ ଶାକିର କଥାସବୁ ତା ୁ ଜଣାଇେଲ।

19
ହିଜକୀୟ ୁ ଯିଶାଇୟ ସାହସ

1 ଏଥିେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେ , ଆପଣା ବ ଚିରି ଓ
ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗେଲ। 2 ପୁଣି ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଇଲିୟାକୀମ୍ କୁ ଓ ଶିବ୍ ନେଲଖକ ୁ ଓଯାଜକମାନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ
ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 3ତହିଁେର େସମାେନ ଯିଶାଇୟ ୁ କହିେଲ,
“ହିଜକୀୟ କହି , ଆଜି ଦିନ ଆପଦ ଓ ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର
ଦିନ; କାରଣ ବାଳକଗଣ ପ୍ର ସବ- ାରେର ଉପି ତ, ମାତ୍ର ପ୍ର ସବ
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କରିବାକୁ ଶି ନାହିଁ। 4 େହାଇପାେର, ଜୀବିତ ପରେମ ର ୁ
ତିର ାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ାରା େପ୍ର ରିତ
ରବ୍ ଶାକିର ସମ କଥା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଶୁଣିେବ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛି , ତହିଁ ଲାଗି
ଅନୁେଯାଗ କରିେବ; ଏେହତୁ େଯଉଁ ଅବଶି ାଂଶ ଅଛି , େସମାନ
ନିମେ ତୁ େ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।”

5 ଏହିରୂ େପ ହିଜକୀୟ ରାଜା ର ଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ। 6 ତହିଁେର ଯିଶାଇୟ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା
କହି , ‘ଅଶୂରୀୟରାଜାରଦାସମାେନଆ କୁ ନି ା କରିବାର େଯଉଁ
କଥା ତୁ େ ଶୁଣିଅଛ,ତହିଁେରଭୀତହୁ ଅନାହିଁ। 7େଦଖ,ଆେ
ତାହା ମଧ୍ୟେର ଏକ ଆ ା େଦବା, ପୁଣି େସ େକୗଣସି ଜନରବ ଶୁଣି
ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ। ଆଉ ଆେ ତାହାର ନିଜ େଦଶେର
ଖ ାରା ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା।’ ”

ଅଶୂରୀୟର ଧମକ
8 ଏଥିଉ ାେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀଶ୍ ଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରିଅଛି

େବାଲି ରବ୍ ଶାକି ଶୁଣି େଫରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲିବ୍ ନା ବିରୁ େର
ଯୁ କରୁ ଥିବାର େଦଖିଲା। 9 ପୁଣି ଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶେଦଶୀୟ
ତିହର୍ କ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା, “େଦଖ, େସ ତୁ
ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି।”ତହଁୁ େସ ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ
ପୁନବର୍ ାର ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇ କହିଲା, 10 “ତୁ େ ମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ହିଜକୀୟ ୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ଯିରୂ ଶାଲମ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାର ହ ଗତ େହବ ନାହିଁ, ଏହି କଥା କହି ତୁ ର ବି ାସଭୂ ମି
ପରେମ ର ତୁ କୁ ନ ଭୁ ଲାଉ ୁ। 11 େଦଖ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା ାରା ସମୁଦାୟ େଦଶ ପ୍ର ତି ଯାହା
କରିଅଛି , ତାହା ତୁ େ ଶୁଣିଅଛ; େତେବ ତୁ େ କʼଣ ଉ ାର
ପାଇବ? 12ଆ ପିତୃ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଗାଶନ ଓ ହାରଣ ଓ
େର ଫେଦଶୀୟମାନ ୁ ଓ ତଲଃସର ନିବାସୀ ଏଦନସ ାନମାନ ୁ
ବିନାଶକେଲ, େସମାନ ର େଦବତାମାେନକʼଣେସମାନ ୁ ଉ ାର
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କେଲ? 13 ହମାତର ରାଜା ଓ ଅପର୍ ଦର ରାଜା ଓ ସଫବର୍ ୟିମ
ନଗରର, େହନାର ଓ ଅ ାର ରାଜା କାହାି ?’ ”

14 ତହିଁେର ହିଜକୀୟ ଦୂତମାନ ଠାରୁ ପତ୍ର ଗ୍ର ହଣ କରି
ତାହା ପାଠ କେଲ। ଆଉ ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାହା େଖାଲିେଲ। 15 ଆଉ ହିଜକୀୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ କିରୂ ବଗଣ
ଉପେର ଉପବି ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ତୁ େ ,
େକବଳ ତୁ େ ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରେମ ର ଅଟ;
ତୁ େ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ। 16 େହ ସଦାପ୍ର େଭା,ଆପଣା
କ ର୍ େଡର ଓ ଶୁଣ; େହ ସଦାପ୍ର େଭା,ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଫିଟାଅ ଓ େଦଖ,
ଜୀବିତ ପରେମ ର ୁ ଧି ାର କରିବା ପାଇଁ ସନ୍   େହରୀବ ଯାହା କହି
ପଠାଇଅଛି,ତାହାର େସହିକଥା ଶୁଣ। 17େହସଦାପ୍ର େଭା,ଅଶୂରୀୟ
ରାଜାମାେନ ନାନା େଗା ୀ ଓ େସମାନ େଦଶ ଉି କରିଅଛି ,
18 ଓ େସମାନ େଦବତାଗଣକୁ ଅି େର ନିେକ୍ଷପ କରିଅଛି ,
ଏହା ସତ୍ୟ; କାରଣ େସମାେନ ପରେମ ର ନ ଥିେଲ, ମନୁଷ୍ୟର
ହ କୃତ କମର୍ , କା ଓ ପ୍ର ର ମାତ୍ର ; ଏେହତୁ େସହି ରାଜାମାେନ
େସମାନ ୁ ବିନାଶ କେଲ। 19ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତାହାର ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ
ଉ ାର କର, ତହିଁେର ତୁ େ , େକବଳ ତୁ େ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର ଅଟ, ଏହା ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଜାଣିେବ।”

ସନ୍   େହରୀବ ବିରୁ େର ଯିଶାଇୟ ବା ର୍ ା
20 ଏଥିଉ ାେର ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟ

ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ବିରୁ େର
ଆ ନିକଟେର େଯଉଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିଅଛ, ତାହା ଆେ ଶୁଣିଲୁ।
21ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହିଅଛି :
ସି େୟାନର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା ତୁ କୁ ତୁ କରିଅଛି ଓ ତୁ କୁ ପରିହାସ

କରିଅଛି,
ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟା ତୁ ଆେଡ଼ ମୁ ହଲାଇଅଛି।
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22ତୁ େ କାହାକୁ ତିର ାର ଓ ନି ା କରିଅଛ?
ଓ ତୁ େ କାହା ବିରୁ େର ଆପଣା ରବ ଉ କରିଅଛ
ଓ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଊ ର୍ କୁ ଉଠାଇଅଛ?
ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ବିରୁ େର!
23ତୁ େ ଆପଣା ଦୂତମାନ ାରା ପ୍ର ଭୁ ୁ ତିର ାର କରିଅଛ
ଓ କହିଅଛ,
ଆେ ଆପଣା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରଥେର ପବର୍ ତଗଣର ଊ ର୍ କୁ,
ଲିବାେନାନର ଅଭ୍ୟ ରକୁ ଆସି ଅଛୁ;
ଆଉଆେ ତହିଁର ଉ ଏରସ ବୃକ୍ଷ,
ଓ ତହିଁର ଉୃ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟି ପକାଇବା;
ପୁଣି ଆେ ତାହାର ଦୂରବ ର୍ ୀ ବାସ ାନେର,
ଓ ତାହାର ଫଳପୂ ର୍ େକ୍ଷତ୍ର ରୂ ପ ଅରଣ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବା।
24ଆେ େଖାଳି ଅଜ୍ଞାତ ଜଳ ପାନ କରିଅଛୁ,
ଆଉଆେ ଆପଣା ପଦତଳେର ମିସରର ସବୁ ନଦୀ ଶୁ କରିବା।
25ଏହା କʼଣ ତୁ େ ଶୁଣି ନାହଁ,
କିପରି ଆେ ଦୀଘର୍ କାଳରୁ ଏହା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛୁ,
ଓ ପୂବର୍ କାଳରୁ ଏହା ି ର କରିଅଛୁ?
ଏହା ଏେବ ଆେ ସଫଳ କରିଅଛୁ।
ତୁ େ େଯ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରମାନ ବିନାଶ କରି,
େସସବୁକୁ ଢିପି କରିବ।
26ଏେହତୁ ତି ବାସୀଗଣ ଅ ଶି ବିଶି େହେଲ,
େସମାେନ ହତାଶ ଓ ଲି ତ େହେଲ;
େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶାକ ଓ ନବୀନ ତୃ ଣ, ଗୃହ-ଛାତ ଉପରି ଘାସ,
ଓ ଅପ ଅବ ାେର ଶୁ ଶସ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହେଲ।
27 ମାତ୍ର ତୁ ର ବସି ବାର, ଓ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଓ ଭିତରକୁ

ଆସି ବାର,
ଓ ଆ ବିରୁ େର ତୁ ର େକ୍ର ାଧ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆେ ଜାଣୁ।
28ତୁ େ ଆ ବିରୁ େର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛ,
ଓ ତୁ ର ଦପର୍ କଥା ଆ କ ର୍ େର ଉପି ତ େହାଇଅଛି,
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ଏେହତୁ ଆେ ତୁ ନାସି କାେର ଆପଣା ଅ ୁ ଶ,
ଓ ତୁ ଓ ାଧରେର ଆପଣା ଲଗାମ େଦବା,
ପୁଣି ତୁ େ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସି ଲ,
େସହି ବାଟେର ଆେ ତୁ କୁ େଫରାଇ େଦବା।

29ଏଣୁ (େହ ହିଜକୀୟ,) ତୁ ପ୍ର ତି ଏହି ଚି େହବ:
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବଷର୍ ୟଂ ଉ ଶସ୍ୟ,
ଓ ି ତୀୟ ବଷର୍ ତହିଁରୁ ଅ ୁ ରିତ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ।
ପୁଣି ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ ତୁ େ ମାେନ ବୁଣ ଓ କାଟ,
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଜନ କର।
30 ପୁଣି ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ର ା ଅବଶି େଲାକମାେନ
ପୁନବର୍ ାର ତଳକୁ େଚର ମାଡ଼ିେବ ଓ ଉପେର ଫଳଫଳିେବ।
31କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଏକ ଅବଶି ାଂଶ େଲାକ,
ଓ ସି େୟାନ ପବର୍ ତରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ ବାହାରିେବ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଦ୍ େଯାଗ ଏହା ସି କରିବ।

32 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା
କହି :
େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ,
ଅବା େସଠାେର ତୀର ମାରିବ ନାହିଁ।
କିଅବା ତହିଁ ସ ୁଖକୁ ଢାଲ ଧରି ଆସି ବ ନାହିଁ,
ଅଥବା ତହିଁ ବିରୁ େର ବ ବା ି ବ ନାହିଁ।
33ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସି ଲା,
େସହି ବାଟେର େଫରିଯିବ,
ଓ େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।
34କାରଣ ଆେ ଆପଣା ସକାଶୁ,
ଓ ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ,
ଏହି ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସପକ୍ଷ େହବା।”

35 ଏଥିଉ ାେର େସହି ରାତି୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ବାହାରି
ଅଶୂରୀୟମାନ ଛାଉଣିେର ଏକ ଲକ୍ଷ ପ ାଅଶୀ ହଜାର େଲାକ
ସଂହାର କେଲ; ପୁଣି େଲାକମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠେ , େଦଖ,
େସସମେ ମୃତ ଶବ େହାଇଅଛି । 36 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା
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ସନ୍   େହରୀବ ପ୍ର ାନ କଲା ଓ େଫରିଯାଇ ନୀନିବୀେର ବାସ କଲା।
37ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣାର ନିେଷ୍ର ାକ ନାମକ େଦବତାର ଗୃହେର
ପୂଜା କରିବା େବେଳ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅଦ୍ର େ ଲକ୍ ଓ ଶେର ର
ତାହାକୁ ଖ େର ବଧ କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଆରାରାଟ୍ େଦଶକୁ
ପଳାୟନକେଲ। ପୁଣି ତାହାର ପୁତ୍ର ଏସର୍ ହେ ାନ୍ ତାହାରପଦେର
ରାଜ୍ୟ କଲା।

20
ହିଜକୀୟ ଅସୁ ତା ଓ ଆେରାଗ୍ୟତା

1 େସହି ସମୟେର ହିଜକୀୟ ର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା େହାଇଥିଲା।
ତହିଁେରଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତା ନିକଟକୁ
ଆସି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଆପଣା
ଗୃହ ବିଷୟ ସଜାଡ଼; କାରଣ ତୁ େ ମରିବ, ବି ବ ନାହିଁ।”
2 ଏଥିେର େସ କା ଆେଡ଼ ମୁଖ େଫରାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, 3 “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟତାେର ଓ ସି ଅ ଃକରଣେର ତୁ ସ ୁଖେର
ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁ ଦୃି େର ଉ ମ କମର୍ କରିଅଛି,
ଏହା ଏେବ ରଣ କର।” ଆଉ ହିଜକୀୟ ଅତିଶୟ େରାଦନ
କେଲ। 4 ଏଥିଉ ାେର ଯିଶାଇୟ ନଗରର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ବାହାରି
ଯିବା ପୂେବର୍ ତା ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
5 ଯଥା, “େଫରିଯାଅ ଓ ଆ େଲାକମାନ ଅଧିପତି ହିଜକୀୟକୁ
କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି , ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିଲୁ, ଆେ ତୁ ର େଲାତକ
େଦଖିଲୁ; େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ ସୁ କରିବୁ; ତୁ େ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯିବ। 6ଆଉ ଆେ ତୁ ର ଆୟୁ ପ ର ବଷର୍
ବୃ ି କରିବା; ପୁଣି ଆେ ତୁ କୁ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର
ହ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା; ଆଉ ଆେ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆ ଦାସ
ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି ନଗରର ସପକ୍ଷ େହବା।” 7 ତହଁୁ ଯିଶାଇୟ
କହିେଲ, “ଏକ ଡିି ରି ଚି ଆଣ।”ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ଆଣି
ବଥ ଉପେର େଥାଇେଲ, ଆଉ େସ ସୁ େହେଲ।
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8 ପୁଣି ହିଜକୀୟ ଯିଶାଇୟ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ େମାେତ
ସୁ କରିେବ ଓ ମୁଁ େଯ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ
ଯିବି, ଏଥିର କି ଚି େହବ।” 9 ତହିଁେର ଯିଶାଇୟ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଉ ବାକ୍ୟ େଯ ସଫଳ କରିେବ, ତୁ ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ଚି େହବ; ଛାୟା କି ଆଗକୁ ଦଶ ପାହୁ
ଯିବ, ଅବା ପଛକୁ ଦଶ ପାହୁ ଯିବ।” 10 ତହିଁେର ହିଜକୀୟ
ଉ ର କେଲ, “ଛାୟା ଆଗକୁ ଦଶ ପାହୁ ଯିବାର କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ; ନା;
ମାତ୍ର ଛାୟା ପଛକୁ ଦଶ ପାହୁ େଫରିଯାଉ।” 11 ତହଁୁ ଯିଶାଇୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରଡାକି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ।ଏଥିେର
ଆହସ୍ ର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଘଟିକାେର ଛାୟା େଯଉଁ ଦଶ ପାହୁ ଆଗକୁ
ଯାଇଥିଲା, େସତିକି େସ ପଛକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ।

ବାବିଲର ଦୂତ ଆଗମନ
12 େସହି ସମୟେର ବଲ୍ ଦନ୍ ର ପୁତ୍ର ବେରାଦକ୍ ବଲ୍ ଦନ୍

ନାମକ ବାବିଲର ରାଜା ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ମାନ ଓ ଦଶର୍ ନୀ
ପଠାଇଲା; କାରଣ େସ ହିଜକୀୟ ପୀଡ଼ିତ େହବାର କଥା
ଶୁଣିଥିଲା। 13 ତହିଁେର ହିଜକୀୟ େସମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ ଓ
ଆପଣା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ର ସମୁଦାୟ ଗୃହ, ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଓ ସୁଗ ି
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େତୖଳ ଓ ଅ ାଗାର ଓ ଆପଣା ଭ ାରି ତ
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନ ୁ େଦଖାଇେଲ। ହିଜକୀୟ ଯାହା େସମାନ ୁ
ନ େଦଖାଇେଲ, ଏପରି େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତା ଗୃହେର କି ତା ର
ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ନ ଥିଲା।

14 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ହିଜକୀୟ ରାଜା
ନିକଟକୁ ଆସି ତା ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ କଅଣ କହିେଲ?
େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ?” ତହିଁେର
ହିଜକୀୟ କହିେଲ, “େସମାେନ ଦୂର େଦଶ ବାବିଲରୁ ଆସି ଅଛି ।”
15 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ ପଚାରିେଲ, “େସମାେନ ତୁ ଗୃହେର କି କି
ବିଷୟ େଦଖିଅଛି ?” ତହଁୁ ହିଜକୀୟ ଉ ରକେଲ, “େମାʼ ଗୃହେର
ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସବୁ େସମାେନ େଦଖିଅଛି ; ଯାହା ମୁଁ େସମାନ ୁ



ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 20:16 lxxi ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 21:3

ନ େଦଖାଇଲି, ଏପରି େକୗଣସି ପଦାଥର୍ େମାʼ ଭ ାରସମୂହେର
ନାହିଁ।”

16 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ: 17 େଦଖ, ତୁ ଗୃହି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ସି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାବିଲକୁ ନିଆଯିବାର
ସମୟ ଆସୁଅଛି। ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , କିଛି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।
18 ତୁ ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ତୁ ଔରସେର ଜାତ
ଓ ତୁ ଠାରୁ ଉ େହେବ, େସମାନ ୁ େସମାେନ େନଇଯିେବ
ଓ େସମାେନ ବାବିଲ ରାଜାର ଅ ାଳିକାେର ନପୁଂସକ େହାଇ
ରହିେବ।” 19 େସେତେବେଳ ହିଜକୀୟ ଯିଶାଇୟ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ, ତାହା ଉ ମ।”
େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “େଯେବ ଆ ସମୟେର ଶାି ଓ ସତ୍ୟତା
ବିରାଜିତ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା କʼଣ (ଉ ମ) ନୁେହଁ?” 20 ଏହି
ହିଜକୀୟ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ ପରାକ୍ର ମ ଓ େସ
କିପରି ପୁ ରିଣୀ ଓ ନାଳ ପ୍ର ୁତ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଜଳଆଣିେଲ,
ଏହାସବୁ କʼଣ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା
ନାହିଁ? 21 ଏଥିଉ ାେର ହିଜକୀୟ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ; ଆଉ
ତା ର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

21
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ମନଃଶି

1 ମନଃଶି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ବାର
ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ପ ାବନ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ ଆଉ ତା ର ମାତା ନାମ ହୀଫ୍ସ ୀବା ଥିଲା। 2 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖରୁ ଦୂର
କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାନୁସାେର େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 3 କାରଣ ତା ର ପିତା
ହିଜକୀୟ େଯଉଁ ଉ ଳୀମାନ ବିନାଶ କରିଥିେଲ, େସ ପୁନବର୍ ାର
ତାହାସବୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ େଯପରି
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କରିଥିେଲ, େସପରି େସ ବାଲ୍ ନିମେ ଯଜ୍ଞେବଦିମାନ ପ୍ର ୁତ
କେଲ, ଓ ଆେଶରା ମୂ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ
ସକଳକୁ ପୂଜା କରି େସମାନ ର େସବା କେଲ। 4 “ପୁଣି ଆେ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆପଣା ନାମ ାପନ କରିବା” େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯଉଁ ଗୃହ ବିଷୟେର କହିଥିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଗୃହେର େସ
ଯଜ୍ଞେବଦିମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 5 ଆହୁ ରି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
ଦୁଇ ପ୍ର ା ଣେର ଆକାଶ ବାହିନୀ ସକଳ ନିମେ ଯଜ୍ଞେବଦିମାନ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 6 ପୁଣି େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନ କରାଇେଲ ଓ ଶୁଭାଶୁଭ କହିବାର ବିଦ୍ୟା, ଓ ଗଣକତା
ବ୍ୟବହାର କେଲ, ଆଉ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାନ ସହିତ ସ କର୍
ରଖିେଲ। େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କରିବା ନିମେ ତାହା ଦୃି େର
ବହୁ ତ କୁକମର୍ କେଲ। 7 ଆହୁ ରି େସ ମ ି ରେର ଆପଣା ନିମ ତ
ଆେଶରାର େଖାଦିତ ମୂ ାପନକେଲ। େସହି ମ ି ର ବିଷୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ୁ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ କହିଥିେଲ,
“ଏହି ଗୃହେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ର
ମେନାନୀତ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆେ ଆପଣା ନାମ ଚିରକାଳ ାପନ
କରିବା। 8 ପୁଣି ଆେ େସମାନ ୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ
ଓ ଆ େସବକ େମାଶା େସମାନ ୁ େଯସମ ବ୍ୟବ ା ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛି, େକବଳ ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଯଦି େସମାେନ
ମେନାେଯାଗୀ େହେବ, େତେବ ଆେ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାଦକୁ ଆଉ ଭ୍ର ମଣ
କରାଇବା ନାହିଁ।” 9 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖେର େଯଉଁ େଦଶୀୟମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିଥିେଲ, େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ କୁକମର୍ କରିବାକୁ
ମନଃଶି େସମାନ ୁ ଭୁ ଲାଇେଲ।

10 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େସବକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ାରା ଏହି କଥା କହିେଲ, 11 “ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ମନଃଶି ଏହି

ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛି ଓ ତାହାର ପୂେବର୍ େଯଉଁ
ଇେମାରୀୟମାେନ ଥିେଲ, େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁ ମର୍
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କରିଅଛି ଓ ଯିହୁ ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ପାପ
କରାଇଅଛି। 12 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି
କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ଏପରି
ଅମ ଳ ଆଣିବା େଯ, େକହି ତାହା ଶୁଣିେଲ ତାହାର ଦୁଇ କ ର୍
ଝଁା ଝଁା େହବ। 13 ପୁଣି ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ଶମରୀୟାର
ର ୁ ଓ ଆହାବ-ବଂଶର ଓଳମ ଟାଣିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଥାଳୀ
େପାେଛ, ଆଉ େପାଛୁ େପାଛୁ ତାହା ଓଲଟପାଲଟ କେର, େସପରି
ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େପାଛି ପକାଇବା। 14 ଆଉ ଆେ ଆପଣା
ଅଧିକାରର ଅବଶି ାଂଶକୁ ଦୂର କରିବା ଓ େସମାନ ୁ େସମାନ
ଶତଗଣ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା। ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା
ଶତସମ ର ମୃଗୟାଓ ଲୁଟ ରୂ ପ େହେବ। 15କାରଣେସମାେନ
ଆ ଦୃି େର କୁକମର୍ କରିଅଛି ଓ େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ
ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ବାର ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆ କୁ ବିର
କରିଅଛି ।”

16 ଆହୁ ରି ମନଃଶି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କରି ଆପଣାର
େସହି ପାପ ାରା ଯିହୁ ଦାକୁ ପାପ କରାଇବା ଛଡ଼ା େସ ବହୁ ତ
ନିେ ର୍ ାଷ ର ପାତ କରି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ର େର ପରିପୂ ର୍ କେଲ।

17 ଏହି ମନଃଶି ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା
ଓ ତା ର ପାପ କʼଣ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର
େଲଖା ନାହିଁ? 18 ଏଥିଉ ାେର ମନଃଶି ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ
ଆପଣା ଗୃହରଉଦ୍ୟାନେର,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଉଷରଉଦ୍ୟାନେରକବରପ୍ର ା
େହେଲ। ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ଆେମାନ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆେମାନ୍ 
19ଆେମାନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ବାଇଶ

ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ ତା ର ମାତାର ନାମ ମଶୁେ ମତ୍ , େସ ଯଟ୍ ବା ନିବାସୀ
ହାରୁ ଷ ର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 20 ପୁଣି ଆେମାନ୍ ଆପଣା ପିତା ମନଃଶି
ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 21 ତା ର ପିତା େଯଉଁ
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ପଥେର ଚାଲିଥିେଲ, େସ େସହି ସମ ପଥେର ଚାଲିେଲ ଓ ତା ର
ପିତା େଯଉଁ େଦବତାମାନ ର େସବା କରିଥିେଲ, େସ େସମାନ ର
େସବା କେଲ ଓ େସମାନ ୁ ପୂଜା କେଲ। 22ଆହୁ ରି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ର ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ୁ ତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପଥେର ଚାଲିେଲ ନାହିଁ। 23 ଆେମାନ୍ ର ଦାସମାେନ ତା ର
ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ ଓ ରାଜା ୁ ତା ର ନିଜ ଗୃହେର ବଧ
କେଲ। 24 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆେମାନ୍ ରାଜା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା
କରିଥିେଲ, େସସମ ୁ େଦଶର େଲାକମାେନ ବଧ କେଲ, ଆଉ
େଦଶର େଲାକମାେନ ତା ର ପଦେର ତା ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟ ୁ ରାଜା
କେଲ। 25 ଏହି ଆେମାନ୍ ର କୃତ ଅବଶି କି୍ର ୟାର ବୃ ା କʼଣ
ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 26 ପୁଣି
େସ ଉଷର ଉଦ୍ୟାନି ତ ଆପଣା କବରେର କବର ପାଇେଲ, ଆଉ
ତା ର ପଦେର ତା ର ପୁତ୍ର େଯାଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କେଲ।

22
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟ

1େଯାଶୀୟରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେରଆଠବଷର୍
ବୟ ଥିେଲ, ଆଉ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତିରିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ; ତା ର ମାତା ନାମ ଯିଦୀଦା, େସ ବ ତୀୟ ଅଦାୟା ର
କନ୍ୟା ଥିେଲ। 2 ପୁଣି େଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍
କେଲ ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ସମ ପଥେର ଚାଲିେଲ,
ପୁଣି େସ ଡାହାଣ କି ା ବାମ ପା ର୍ କୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ।

ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ ପ୍ର ାି
3 ଏଥିଉ ାେର େଯାଶୀୟ ରାଜା ରାଜ ର ଅଠର ବଷର୍ େର

ରାଜା, ମଶୁ ମ୍ ର େପୗତ୍ର ଅତ୍ ସଲୀୟର ପୁତ୍ର ଶାଫନ୍ େଲଖକ ୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, 4 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆନୀତ
େଯଉଁ ମୁଦ୍ର ା ାରପାଳମାେନ େଲାକମାନ ଠାରୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛି ,
ତାହା େଯପରି ହିଲ୍ କୀୟ ମହାଯାଜକ ଗଣିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା
ନିକଟକୁ ଯାଅ। 5ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ତ ାବଧାରଣ
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କମର୍ କାରୀମାନ ହ େର ତାହା ସମପର୍ ଣ କର ୁ ଓ େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର କମର୍ କାରୀମାନ ୁ , 6 ଅଥର୍ ାତ୍ , ସୂତ୍ର ଧର ଓ
ନିମର୍ ାଣକାରୀ ଓ ରାଜମି ୀମାନ ୁ ଗୃହର ଭ ାନ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ
କରିବା ପାଇଁ ଓ ଗୃହର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିବା ନିମେ କା
ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ର କିଣିବା ପାଇଁ ତାହା େଦଉ ।ୁ” 7 ତଥାପି
େସମାନ ହ େର େଯଉଁ ମୁଦ୍ର ା ସମପ ତ େହଲା, ତହିଁର ହିସାବ
େସମାନ ଠାରୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ବି ରୂ େପ
କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ।

8 େସେତେବେଳ ହିଲ୍ କୀୟ ମହାଯାଜକ ଶାଫନ୍ େଲଖକ ୁ
କହିଲା, “ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଏହି ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ
ପାଇଅଛୁ।” ଆଉ ହିଲ୍ କୀୟ ଶାଫନ୍ କୁ େସହି ପୁ କ ଦିଅେ ,
େସ ତାହା ପାଠ କଲା।

9 ଏଥିଉ ାେର ଶାଫନ୍ େଲଖକ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ଲା ଓ
ପୁନବର୍ ାର ରାଜା ୁ ସ ାଦ େଦଇ କହିଲା, “ଆପଣ ଦାସମାେନ
ମ ି ରେର ପ୍ର ା ସମ ମୁଦ୍ର ା ଖାଲି କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର
ତ ାବଧାରଣ କମର୍ କାରୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।”
10 ଆହୁ ରି ଶାଫନ୍ େଲଖକ ରାଜା ୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ହିଲ୍ କୀୟ
ଯାଜକ ଆ କୁ ଏହି ପୁ କ େଦଇଅଛି ଓ ଶାଫନ୍ ତାହା ରାଜା
ସାକ୍ଷାତେର ପାଠ କଲା।”

11ଏଥିେର ରାଜା େସହି ବ୍ୟବ ା-ପୁ କରୁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କରେ ,
ଆପଣା ବ ଚିରିେଲ। 12 ପୁଣି ରାଜା େଯାଶୀୟ ହିଲ୍ କୀୟଯାଜକକୁ
ଓ ଶାଫନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମକୁ ଓ ମୀଖାୟର ପୁତ୍ର ଅକ୍   େବାରକୁ
ଓ ଶାଫନ୍ େଲଖକ ୁ ଓ ଅସାୟ ନାମକ ରାଜଭୃ ତ୍ୟକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହିେଲ, 13 “ତୁ େ ମାେନ ଯାଅ, ଏହି ପ୍ର ା ପୁ କର ବାକ୍ୟ
ବିଷୟେର ଆ ପାଇଁ ଓ େଲାକମାନ ପାଇଁ ଓ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାର, କାରଣ ଆ ମାନ ବିଷୟେର ଏହି
ପୁ କ-ଲିଖିତ ସମ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ
ପିତୃ େଲାକମାେନମେନାେଯାଗୀ ନ େହବାରୁ ,ଆ ମାନ ବିରୁ େର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଳିତ େକ୍ର ାଧ ଗୁରୁ ତର େହାଇଅଛି।”

14 ତହିଁେର ହିଲ୍ କୀୟ ଯାଜକ ଓ ଅହୀକାମ୍ ଓ ଅକ୍   େବାର ଓ
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ଶାଫନ୍ ଓ ଅସାୟ, ବ ାଗାରର ରକ୍ଷକ ହହର୍ ସର େପୗତ୍ର ତିକ୍ ବର
ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ହୁ ଲ୍ ଦା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ ନିକଟକୁ ଗେଲ।
େସ ଯିରୂ ଶାଲମର ି ତୀୟ ବିଭାଗେର ବାସ କରୁ ଥିଲା, ଆଉ
େସମାେନ ତାହା ସେ କେଥାପକଥନ କେଲ। 15 ତହିଁେର
ହୁ ଲ୍ ଦା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , େଯଉଁ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ ଆ
ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, ତାହାକୁ କୁହ, 16 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , େଦଖ, ଆେ ଏହି ାନ ଉପେର ଓ ତି ବାସୀମାନ
ଉପେର ଅମ ଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଏହି ପୁ କର େଯଉଁ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିଅଛି, େସହି ସମ ଘଟାଇବା। 17 କାରଣ
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ହ କୃତ ସମ କମର୍ ାରା ଆ କୁ ବିର
କରିବା ପାଇଁ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇ ଅଛି । ଏେହତୁ ଏହି ାନ ବିରୁ େର
ଆ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହବ ଓ ତାହା ନିବର୍ ାଣ େହବ ନାହିଁ।
18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇେଲ େଯ
ଯିହୁ ଦା-ରାଜା େଯାଶୀୟ, ତା ୁ ତୁ େ ମାେନ କହିବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ତୁ ର ଶତ ବାକ୍ୟ
ବିଷୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ଏହି ାନ ବିରୁ େରଓତହିଁର
ନିବାସୀମାନ ବିରୁ େର େଯସକଳ ବାକ୍ୟ କହିଅଛୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େସମାେନ େଯ ଂସରଓଅଭିଶାପରପାତ୍ର େହେବ, 19ଏହିକଥା ଶୁଣି
ତୁ ର ଅ ଃକରଣ େକାମଳ େହଲା, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲ ଓ ଆପଣା ବ ଚିରିଲ ଓ ଆ ଛାମୁେର
େରାଦନକଲ, ଏେହତୁ ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ। 20ଏଥିପାଇଁ
େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ ତୁ ପିତୃ େଲାକ ନିକଟେର ସଂଗ୍ର ହ କରିବା
ଓ ତୁ େ ଶାି େର ଆପଣା କବରେର ସଂଗୃହୀତ େହବ, ପୁଣି ଆେ
ଏହି ାନ ଉପେର େଯସବୁ ଅମ ଳ ଆଣିବା, ତାହା ତୁ ଚକୁ୍ଷ
େଦଖିବ ନାହିଁ।’ ” ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ ାର ରାଜା ୁ
ଏହି କଥାର ସମାଚାର େଦେଲ।

23
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େଯାଶୀୟ ଧାମ କ ସଂ ାର
1 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା େଲାକ ପଠାେ , େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର

ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ତା ନିକଟେର ଏକତ୍ର
କେଲ। 2 ପୁଣି ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗମନ କେଲ, ଆଉ ତା
ସେ ଯିହୁ ଦାର ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ ସମେ ଓ
ଯାଜକମାେନ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଓ ସାନ ବଡ଼ ସମ େଲାକ
ଗମନ କେଲ। ତହଁୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ପ୍ର ା ନିୟମ-ପୁ କର
ସମ ବାକ୍ୟ େସମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ପାଠ କେଲ। 3 ଏଥିେର
ରାଜା ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁଗାମୀ େହବାକୁ
ଓ ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତାହା ଆଜ୍ଞା
ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରି, ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ନିୟମ-
ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିୟମ କେଲ।
ଆଉ ସମୁଦାୟ େଲାକ େସହି ନିୟମେର ସ ତ େହେଲ।

4 ପୁଣି ରାଜା େଯାଶୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରରୁ ବାଲ୍ ର ଓଆେଶରା
ମୂ ର ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ ସକଳ ନିମେ ନିମ ତ ସକଳ
ସାମଗ୍ର ୀ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଲ୍ କୀୟ ମହାଯାଜକକୁ
ଓ ି ତୀୟ େଶ୍ର ଣୀର ଯାଜକମାନ ୁ ଓ ାରପାଳମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
କେଲ; ତହଁୁ େସ ଯିରୂ ଶାଲମର ବାହାେର କିେଦ୍ର ାଣ ପଦାେର
ତାହାସବୁ ଦ କରି ତହିଁର ଭ େବେଥଲ୍ କୁ େନଇଗେଲ।
5 ପୁଣି ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାେନ େଯଉଁ େପୗ ଳିକ ପୁେରାହିତମାନ ୁ
ଯିହୁ ଦା େଦଶ ନଗରସବୁର ଉ ଳୀମାନେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର
ଚତୁ ଗର ାନସବୁେର ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ ନିଯୁ କରିଥିେଲ,
େସମାନ ୁ , ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ବାଲ୍ ର, ସୂଯର୍ ୍ୟର ଓ ଚ ର
ଓ ଗ୍ର ହଗଣର ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ ସକଳ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଳାଇେଲ, େସସବୁକୁ େସ ରହିତ କେଲ। 6 ଆଉ େଯାଶୀୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ଆେଶରା ମୂ ବାହାର କରି ଯିରୂ ଶାଲମର
ବାହାେର କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀକୁ ଆଣିେଲ ଓ କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନିକଟେର
ତାହା ଦ କରି େପଷି ଚୂ ର୍ କେଲ ଓ େସହି ଚୂ ର୍ ସାଧାରଣ
େଲାକମାନ କବର ଉପେର ନିେକ୍ଷପ କେଲ। 7 ଆହୁ ରି େଯଉଁ
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ାନେର ୀମାେନ ଆେଶରା ନିମେ ପଟଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ି ତ ସେଦାମୀମାନ େସହି ଗୃହସବୁ ଭାି
ପକାଇେଲ। 8 ପୁଣି େଯାଶୀୟ ଯିହୁ ଦାର ନାନା ନଗରରୁ ସମ
ଯାଜକ ୁ ଆଣିେଲ ଓ େଗବାଠାରୁ େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ େଯ େଯ
ାନେର ଯାଜକମାେନ ଧୂପ ଳାଇଥିେଲ, େସସବୁ ଉ ଳୀ
ଅଶୁଚି କେଲ। ପୁଣି େସ ନଗର- ାରେର ପ୍ର େବଶକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର
ବାମ ଦିଗି ତ, ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିେହାଶୂୟର ାର-ପ୍ର େବଶ ାନ
ନିକଟବ ର୍ ୀ ନଗର ାରର ଉ ଳୀସକଳ ଭାି ପକାଇେଲ।
9 ତଥାପି ଉ ଳୀର ଯାଜକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯଜ୍ଞେବଦି ନିକଟକୁ ଆସି େଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ କେଲ।
10 ପୁଣି େକହି େଯପରି େମାଲକ୍ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ପୁତ୍ର
କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ ନ କରାଇବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ହିେ ାମର ସ ାନଗଣ ଉପତ୍ୟକାି ତ େତାଫତ୍ 
ନାମକ ାନକୁ ଅଶୁଚି କେଲ। 11 ଆହୁ ରି ମ ି ରର ସୀମା ବ ର୍ ୀ
ନଥନ-େମଲକ ନାମକ ନପୁଂସକର େକାଠରି ନିକଟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ପ୍ର େବଶ ାନ ସମୀପେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାେନ ସୂଯର୍ ୍ୟ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଅ ମାନ ୁ େଦଇଥିେଲ, େସ େସମାନ ୁ
େନଇଗେଲ, ପୁଣି େସ ସୂଯର୍ ୍ୟରଥସବୁ ଅି େର ଦ କେଲ। 12ଆଉ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାେନ ଆହସ୍ ର ଉପରି େକାଠରି ଛାତ ଉପେର
େଯ େଯ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ ଓ ମନଃଶି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ଦୁଇ ପ୍ର ା ଣେର େଯ େଯ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ,
ରାଜା େସସବୁକୁ େସ ାନରୁ ଭାି ପକାଇ ଚୂ ର୍ କେଲ ଓ ତହିଁର
ଧୂଳି କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀେର େଫାପାଡ଼ି େଦେଲ। 13 ପୁଣି ବିନାଶ
ପବର୍ ତର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଯିରୂ ଶାଲମ ସ ୁଖେର ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅ ାେରାତ୍ 
ନିମେ ଓ େମାୟାବର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କେମାଶ ନିମେ ଓ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ମିଲ୍ କମ୍ ନିମେ େଯ େଯ ଉ ଳୀ
ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, େସସବୁକୁ ରାଜା ଅଶୁଚି କେଲ। 14 ଆଉ େସ
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ସକଳଭାି ପକାଇେଲ ଓଆେଶରା ମୂ ମାନ େଛଦନ କରି
ମନୁଷ୍ୟର ଅି େର େସମାନ ାନ ପୂ ର୍ କେଲ।

15 ଆହୁ ରି େବେଥଲ୍ େର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦି ଥିଲା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ପାପ କରାଇଥିେଲ େଯ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ, େସ େଯଉଁ
ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, େଯାଶୀୟ େସହି ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ
ଉ ଳୀ ଭାି ପକାଇେଲ, ପୁଣି େସ ଉ ଳୀ ଦ କରି େପଷି
ଚୂ ର୍ କେଲ, ଆଉ ଆେଶରାମୂ କୁ ଦ କେଲ। 16 ଏଥିଉ ାେର
େଯାଶୀୟ ମୁଖ େଫରାଇବା େବେଳ େସଠାର ପବର୍ ତି ତ କବରମାନ
େଦଖିେଲ।ତହଁୁ େସ େଲାକପଠାଇ େସହି କବରରୁ ଅି ଅଣାଇେଲ,
ଆଉ ପରେମ ର ର େଯଉଁ େଲାକ ପୂେବର୍ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ପ୍ର ଚାର
କରିଥିେଲ, ତା ପ୍ର ଚାରିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହି
ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର େସହି ଅି ସବୁ ଦ କରି ତାହା ଅଶୁଚି କେଲ।
17 ତହଁୁ େସ ପଚାରିେଲ, “େସହି େଯ ଆେ େଦଖୁଅଛୁ,
ତାହା କଅଣ?” ଏଥିେର ନଗରର େଲାକମାେନ ଉ ର କେଲ,
“ପରେମ ର ର େଯଉଁ େଲାକ ଯିହୁ ଦାରୁ ଆସି ଆପଣ କୃତ ଏହି
ସକଳ ବିଷୟ େବେଥଲ୍ ଯଜ୍ଞେବଦି ବିରୁ େର ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ,
ତାହା ତା ର କବର।” 18 େତେବ ରାଜା େଯାଶୀୟ କହିେଲ, “ତା ୁ
ଛାଡ଼ିଦିଅ; େକହି ତା ର ଅି ାନା ର ନ କରୁ ।” ଏେହତୁ େସମାେନ
ଶମରୀୟାରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ଅି ସହିତ ତାହାର ଅି
ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 19 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର
କରିବା ପାଇଁ ଶମରୀୟାର ନାନା ନଗରେର େଯ େଯ ଉ ଳୀର
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, େଯାଶୀୟ େସସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କେଲ ଓ
େବେଥଲ୍ େର େଯପରି କମର୍ କରିଥିେଲ, େସସବୁ ପ୍ର ତି େସହିପରି
କେଲ। 20 ପୁଣି େସଉ ଳୀରଯାଜକସମ ୁ ଯଜ୍ଞେବଦିେରବଧ
କରି, ତହିଁ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟମାନ ଅି ଦ କେଲ; ଏଥିଉ ାେର
େସ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଫରିଗେଲ।

21 ଆହୁ ରି ରାଜା ସମ େଲାକ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ଏହି
ନିୟମ ପୁ କେର େଯପରି େଲଖାଅଛି; ତଦନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାର



ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23:22 lxxx ି ତୀୟ ରାଜାବଳୀ 23:29

ପବର୍ ପାଳନ କର।” 22 ପ୍ର କୃତେର ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାରକାରୀ
ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣର ସମୟଠାରୁ , କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାମାନ ର
ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ ର ସମ ସମୟେର ଏପ୍ର କାର ନି ାର
ପବର୍ ପାଳନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। 23 ମାତ୍ର େଯାଶୀୟ ରାଜା
ରାଜ ରଅଠରବଷର୍ େରଏହି ନି ାରପବର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ପାଳନ କରାଗଲା। 24 ଆହୁ ରି େଯାଶୀୟ େଯପରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ହିଲ୍ କୀୟ ଯାଜକର ପ୍ର ା ପୁ କେର ଲିଖିତ
ବ୍ୟବ ାର ସମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରି ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଯିହୁ ଦା
େଦଶେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଯସବୁ ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ, ଗୁଣିଆ, ଠାକୁର,
ପୁ ଳି ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ େଦଖାଗଲା, େସ ତାହାସବୁ ଦୂର
କେଲ। 25ଆଉ େଯାଶୀୟ ପରି େଯଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ
ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ଓ ସମ ଶି ାରା େମାଶା ର ସକଳ
ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରିେଲ, ଏପରି େକୗଣସି ରାଜା
ତା ର ପୂେବର୍ ନ ଥିେଲ, କିଅବା େଯାଶୀୟ ପରି େକହି ତା
ଉ ାେର ଉଦିତ େହେଲ ନାହିଁ।

26ତଥାପି ମନଃଶି େଯସବୁ ବିରି ଜନକ କି୍ର ୟା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ବିର କରିଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତିକୂଳେର ତାହା ର
େଯଉଁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହାଇଥିଲା, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର େସହି
ପ୍ର ଚ ମହାେକାପରୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ। 27 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହିେଲ, “ଆେ େଯପରି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଦୂର କରିଅଛୁ, େସପରି
ଆେ ଆପଣା ଦୃି ରୁ ଯିହୁ ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଓ ଆେ ଏହି
େଯ ଯିରୂ ଶାଲମ ନଗରକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଏହି ାନେର
ଆ ର ନାମ ରହିବ େବାଲି େଯଉଁ ଗୃହ ବିଷୟେର କରିଅଛୁ, ଏହାକୁ
ଆେ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବା।”

େଯାଶୀୟ ରାଜ ର ଅବସାନ
28 ଏହି େଯାଶୀୟ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ

କି୍ର ୟା କʼଣ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା
ନାହିଁ? 29 ତା ସମୟେର ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରା-ନେଖା
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ବିରୁ େର ଫରାତ୍ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ର ା କଲା;
ଆଉ େଯାଶୀୟ ରାଜା ତାହା ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କେଲ ତହିଁେର
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ଫାେରା-ନେଖା ତା ୁ େଦଖି ମଗିେ ା ନିକଟେର ତା ୁ ବଧ କଲା।
30 ଏଥିଉ ାେର େଯାଶୀୟ ଦାସମାେନ ମଗିେ ାରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ତା ର ମୃତ ଶରୀର ରଥେର ଆଣି ତା ର ନିଜ କବରେର
କବର େଦେଲ। ତହଁୁ େଦଶର େଲାକମାେନ େଯାଶୀୟ ର ପୁତ୍ର
ଯିେହାୟାହସ୍ ୁ େନଇ ତା ୁ ଅଭିେଷକ କରି ତା ପିତା ପଦେର
ତା ୁ ରାଜା କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାହସ୍ 
31 ଯିେହାୟାହସ୍ ରାଜ୍ୟକରିବାକୁଆର କରିବା େବେଳେତଇଶ

ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତିନି ମାସ ରାଜ୍ୟ
କେଲ; ତା ର ମାତା ର ନାମ ହମୁଟଲ୍ , େସ ଲିବ୍ ନା ନିବାସୀ
ଯିରିମୀୟର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 32 େସ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ସକଳ କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 33 ପୁଣି
େସ େଯପରି ଯିରୂ ଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ କରି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
ଫାେରା-ନେଖା ହମାତ େଦଶ ରିବ୍ଲ ାେର ତା ୁ ବ କରି ରଖିଲା
ଓ େଦଶ ଉପେର ଏକ ଶହ ତାଳ ରୂ ପା ଓ ଏକ ତାଳ *
ସୁନା କର ବସାଇଲା। 34 ତହଁୁ ଫାେରା-ନେଖା େଯାଶୀୟ ର ପୁତ୍ର
ଇଲିୟାକୀମ୍ ୁ ତା ର ପିତା େଯାଶୀୟ ର ପଦେର ରାଜା କଲା
ଓ ତା ର ନାମ ବଦଳାଇ ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରଖିଲା; ମାତ୍ର େସ
ଯିେହାୟାହସ୍ ୁ େନଇଗଲା; ଆଉ େସ ମିସରେର ଉପି ତ େହାଇ
େସଠାେର ମେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ 
35 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଫାେରାକୁ େସହି ସକଳ ରୂ ପା

ଓ ସୁନା େଦେଲ; ମାତ୍ର ଫାେରାର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହି ସବୁ େଦବା
ନିମେ େସ େଦଶ ଉପେର କର ବସାଇେଲ। େସ ଫାେରା-ନେଖାକୁ
େଦବା ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଉପେର ନିରୂ ପିତ କର ଅନୁସାେର
େଦଶର େଲାକମାନ ଠାରୁ େସହି ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଆଦାୟ କେଲ।

36 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ; େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏଗାର

* 23:33 ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତା ର ମାତା ର ନାମ ସବୀଦା, େସ ରୁ ମା
ନିବାସୀ ପଦାୟର କନ୍ୟା ଥିେଲ। 37 ଏହି ଯିେହାୟାକୀମ୍ ଆପଣା
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସମ କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍
କେଲ।

24
1 ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ ସମୟେର ବାବିଲର ରାଜା

ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଯିହୁ ଦା ଉପେର ଆକ୍ର ମଣ କେଲ, ପୁଣି
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ତିନି ବଷର୍ ତାହାର ଦାସ େହେଲ; ତହିଁ ଉ ାେର
େସ େଫରି ତାହାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ। 2 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ବିରୁ େର କଲ୍ ଦୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ
ଓ େମାୟାବୀୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ େସୖନ୍ୟଦଳ
େପ୍ର ରଣ କେଲ। ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ାରା ଯାହା କହିଥିେଲ, ଆପଣାର େସହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯିହୁ ଦାକୁ

ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ବିରୁ େର େସମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ
କେଲ। 3 ପ୍ର କୃତେର ମନଃଶିର ପାପ ସକାଶୁ, ତାହାର ସମ
କୃତକମର୍ ାନୁସାେର, 4ଓମଧ୍ୟ େସ ନିେ ର୍ ାଷର ପାତକରିବା ସକାଶୁ,
ଯିହୁ ଦାକୁ ଆପଣା ଦୃି ରୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାେର
େସମାନ ପ୍ର ତି ଏହା ଘଟିଲା; କାରଣ ମନଃଶି ନିେ ର୍ ାଷ ର େର
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପରିପୂ ର୍ କଲା, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସ ତ
େହେଲ ନାହିଁ। 5 ଏହି ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ
ତା ର ସମ କି୍ର ୟା କʼଣ ଯିହୁ ଦା ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର
େଲଖା ନାହିଁ? 6 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ
କେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 7 ଏଥିଉ ାେର ମିସରର ରାଜା ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା େଦଶରୁ
ଆଉ ଆସି େଲ ନାହିଁ; କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ମିସରର ନଦୀଠାରୁ
ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ମିସରୀୟରାଜା ର ସମ ଅଧିକାର ହ ଗତ
କରିଥିେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ 
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8 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର
ଅଠର ବଷର୍ ବୟ ଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତିନି ମାସ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। ତା ର ମାତା ର ନାମ ନହୁ ା, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ
ଇଲ୍ ନାଥନ୍ ର କନ୍ୟା। 9 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଆପଣା ପିତା ର ସମ
କି୍ର ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 10 େସସମୟେର
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଦାସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆସି େଲ, ତହିଁେର ନଗର ଅବରୁ େହଲା। 11 ପୁଣି ତାହାର
ଦାସମାେନ ଅବେରାଧ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ନଗରେର ଉପି ତ େହଲା। 12ତହିଁେର ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ଓ ତା ର ମାତା ଓ ତା ର ଦାସମାେନ ଓ
ତା ର ଅଧିପତିମାେନ ଓ ତା ର ନପୁଂସକମାେନ ବାବିଲ ରାଜା
ନିକଟକୁ ବାହାରିଗେଲ; ପୁଣି ବାବିଲ ରାଜା ଆପଣା ରାଜ ର ଅ ମ
ବଷର୍ େର ତା ୁ ଧରିଲା। 13 ଆଉ ନବୂଖଦ୍ ନି ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉି
ଅନୁସାେର େସ ାନରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ସମ ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର
ଧନ େନଇଗଲା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମ ି ରେର େଯସକଳ ର୍ ମୟ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ
ଖ ଖ କରି କାଟି ପକାଇଲା। 14 ଆହୁ ରି େସ ଯିରୂ ଶାଲମର
ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ ଓ ଅଧିପତି ସମ ୁ ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ
ସମ ୁ , ଏପରି ଦଶ ସହସ୍ର ବ ୀ ୁ , ଆଉ ସମ ଶି କାର ଓ
କମର୍ କାରମାନ ୁ େନଇଗଲା। େଦଶର ନିତା ଦରିଦ୍ର େଲାକ ଛଡ଼ା
ଆଉ େକହି ଅବଶି ରହିେଲ ନାହିଁ। 15 ଆହୁ ରି ନବୂଖଦ୍ ନି ର
ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା ଏବଂ ରାଜା ମାତାକୁ ଓ
ରାଜା ର ପ ୀମାନ ୁ ଓ ତା ର ନପୁଂସକମାନ ୁ ଓ େଦଶର
ପ୍ର ଧାନ େଲାକମାନ ୁ େସ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବ ୀ କରି ବାବିଲକୁ
େନଇଗଲା। 16 ଆଉ ସମ ବଳବାନ େଲାକ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାତ
ସହସ୍ର େଲାକ ୁ ଓ ଏକ ସହସ୍ର ଶି କାର ଓ କମର୍ କାର େଲାକ ୁ
ବାବିଲ ରାଜା ବ ୀ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା, ଏସମେ ବଳବାନ
ଓ ଯୁ େଯାଗ୍ୟ ଥିେଲ। 17 ପୁଣି ବାବିଲର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ର
ପିତୃ ବ୍ୟ ମ ନୀୟ ୁ ତା ର ପଦେର ରାଜା କଲା ଓ ତା ନାମ
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ବଦଳାଇ ସି ଦିକୀୟ ରଖିଲା।
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ

18ସି ଦିକୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା େବେଳ ଏେକାଇଶ
ବଷର୍ ବୟ େହାଇଥିେଲ ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ। ତା ର ମାତା ର ନାମ ହମୁଟଲ୍ ; େସ ଲିବ୍ ନା
ନିବାସୀ ଯିରିମୀୟର କନ୍ୟା। 19ଆଉ େସ ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର କୃତ
ସମ କମର୍ ାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ। 20କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ େସ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଦୂର ନ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା;
ଆଉ ସି ଦିକୀୟ ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ।

25
ଯିହୁ ଦାର ପତନ ଏବଂ ବ ୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ସି ଦିକୀୟ ରାଜ ର ନବମ ବଷର୍ େର, ଦଶମ
ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଓ ତାହାର
ସମ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ତହିଁ ବିରୁ େର ଛାଉଣି
କେଲ; ଆଉ େସମାେନ ତହିଁର ଚତୁ ଗେର ଗଡ଼ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 2 ତହଁୁ ସି ଦିକୀୟ ରାଜା ରାଜ ର ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ନଗର ଅବରୁ େହାଇ ରହିଲା। 3 ଚତୁ ଥର୍ ମାସର ନବମ ଦିନେର
ନଗରେର ମହାଦୁଭ କ୍ଷ େହଲା, ତହିଁେର େଦଶର େଲାକମାନ
ନିମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 4 େତେବ ନଗରର
ଏକ ାନ ଭ ହୁ ଅେ , ସମ େଯା ା ଏକ ରାତି୍ର ଭିତେର
ରାଜା ର ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟ ଦୁଇ ପ୍ର ାଚୀରର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ାର
ପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ; େସସମୟେର କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ନଗରର
ଚତୁ ଗେର ଥିେଲ, ପୁଣି ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ଆରବା ପଥ େଦଇ
ଚାଲିଗେଲ। 5 ମାତ୍ର କଲ୍ ଦୀୟମାନ େସୖନ୍ୟ ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ର
ପେଛପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା ପଦାେର ତା ୁ ଧରିେଲ; ତହିଁେର
ସି ଦିକୀୟ ର ସକଳ େସୖନ୍ୟ ତା ନିକଟରୁ ଛି ଭି େହାଇଗେଲ।
6 ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜା ୁ ଧରି ରିବ୍ଲ ାକୁ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ
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େନଇଗେଲ;ତହିଁେରେସମାେନତା ପ୍ର ତି ଦ ାଜ୍ଞା କେଲ। 7ଆଉ
େସମାେନ ସି ଦିକୀୟ ର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ତା ର ସାକ୍ଷାତେର ବଧକେଲ
ଓ ସି ଦିକୀୟ ର ଚକୁ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ପକାଇେଲ, ଆଉ ତା ୁ ଶୃ ଳେର
ବ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗେଲ।

8 ପ ମ ମାସେର, ମାସର ସ ମ ଦିନେର ବାବିଲ ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜ ର ଊେଣଇଶ ବଷର୍ େର ବାବିଲ ରାଜାର
ଦାସ ନବୂଷରଦନ୍ ନାମକ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆସି ଲା। 9 ପୁଣି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ଦ କଲା; ଆଉ
ଯିରୂ ଶାଲମର ସମ ଗୃହ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ବୃହତ ଗୃହ ଅି େର
ଦ କଲା। 10 ପୁଣି ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ସେ ଥିବା କଲ୍ ଦୀୟ
ସମ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗର ପ୍ର ାଚୀର ଭ କେଲ।
11 ଆଉ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ ନଗରର ଅବଶି
େଲାକମାନ ୁ ଓ ବାବିଲ ରାଜାର ପକ୍ଷକୁ ପଳାୟନକାରୀମାନ ୁ
ଓ ଅବଶି ସାଧାରଣ େଲାକମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗଲା।
12 ମାତ୍ର ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି େଦଶର ନିତା ଦରିଦ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର କମର୍ କାରୀ ଓ କୃଷକ େହବା ପାଇଁ
ଛାଡ଼ିଗଲା।

13 ଆହୁ ରି କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପି ଳ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େବୖଠିକିସକଳ ଓ ପି ଳମୟ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର
ଖ ଖ କରି ଭାି ତହିଁର ପି ଳ ବାବିଲକୁ େନଇଗେଲ।
14 ଆହୁ ରି େସମାେନ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁ ଲି ଓ କତୁ ରୀ ଓ ଚମସ ଓ
ପରିଚଯର୍ ୍ୟାଥର୍ କ ସକଳ ପି ଳମୟ ପାତ୍ର େନଇଗେଲ। 15 ଆଉ
ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ଅ ାରଧାନୀ ଓ କୁ ସବୁ, ଯାହା ସୁନାର
ଥିଲା, ତାହା ସୁନା କରି, ପୁଣି ଯାହା ରୂ ପାର ଥିଲା, ତାହା ରୂ ପା କରି
େନଇଗଲା। 16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମେ ଶେଲାମନ ନିମ ତ
ଦୁଇ , ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ଓ େବୖଠିକିସକଳ, ଏହିସବୁ
ପାତ୍ର ର ପି ଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା। 17 ଏକ ଅଠର ହାତ ଉ
ଓ ତହିଁ ଉପେର ପି ଳର ମୁ ାଳି ଥିଲା, ଆଉ ମୁ ାଳିର ଉ
ତିନି ହାତ ମୁ ାଳି ଉପେର ଚତୁ ଗେର ପି ଳମୟ ଜାଲିକମର୍ ଓ
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ଡାଳି ାକୃତି ଥିଲା, ମଧ୍ୟ ି ତୀୟ ଜାଲିକମର୍ ସହିତ ଏହି ପ୍ର କାର
ଥିଲା।

ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ବାବିଲକୁ ନିବର୍ ାସି ତ
18 ପୁଣି ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ ପ୍ର ଧାନ

ଯାଜକ ସରାୟ ୁ ଓ ି ତୀୟ ଯାଜକ ସଫନୀୟ ୁ ଓ ତିନି
ଜଣ ାରପାଳ ୁ ଧରିଲା। 19 ଆଉ ନବୂଷରଦନ୍ ନଗରରୁ
େଯା ାମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଏକ ନପୁଂସକକୁ ଓ ନଗରେର
ପ୍ର ା ରାଜମୁଖ ଦଶର୍ ନକାରୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଜଣ ୁ ଓ
େଦଶର େଲାକଗଣନାକାରୀ େଲଖକ େସନାପତିକୁ ଓ ନଗରେର
ପ୍ର ା େଦଶୀୟ ଷାଠିଏ େଲାକ ୁ ଧରିଲା। 20 ପୁଣି ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର
େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ େସମାନ ୁ ଧରି ରିବ୍ଲ ାକୁ ବାବିଲ ରାଜା
ନିକଟକୁ େନଇଗଲା। 21 ତହିଁେର ବାବିଲ ରାଜା ହମାତ େଦଶ
ରିବ୍ଲ ାେର େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲା। ଏହିରୂ େପ ଯିହୁ ଦା
ଆପଣା େଦଶରୁ ବ ୀ େହାଇ ନୀତ େହଲା।

ଯିହୁ ଦାର ଶାସନକ ର୍ ା ଗଦଲୀୟ
22 ଆଉ ବାବିଲ ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର େଯଉଁମାନ ୁ ଛାଡ଼ି

ଯାଇଥିଲା, ଏପରି ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଅବଶି ଥିବା େଲାକମାନ
ଉପେର େସ ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ୁ
ଶାସନକ ର୍ ା ରୂ େପ ନିଯୁ କଲା। 23 ଏଥିଉ ାେର ବାବିଲ ରାଜା
ଗଦଲୀୟ ୁ ଶାସନକ ର୍ ା କରିଅଛି େବାଲି ଶୁଣି େସନାପତିଗଣ ଓ
େସମାନ େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ
ଓ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ନେଟାଫାତୀୟ ତନ୍ ହୂ ମତର
ପୁତ୍ର ସରାୟ ଓ ମାଖାଥୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ ଓ େସମାନ ର
େଲାକମାେନ ମି ାକୁ ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। 24 ଏଥିେର
ଗଦଲୀୟ େସମାନ ନିକଟେର ଓ େସମାନ େଲାକମାନ
ନିକଟେର ଶପଥ କରି େସମାନ ୁ କହିଲା, “କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର
ଦାସମାନ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ; େଦଶେର ବାସ କରି ବାବିଲ
ରାଜାର େସବା କର, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ମ ଳ େହବ।”
25 ମାତ୍ର ସ ମ ମାସେର ରାଜବଂଶଜାତ ଇଲୀଶାମାର େପୗତ୍ର
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ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ଓ ତାହାର ସ ୀ ଦଶ ଜଣ ଆସି େଲ,
ଆଉ ଗଦଲୀୟ ୁ , ପୁଣି େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାେନ
ତାହା ସେ ମି ାେର ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କେଲ।
26 ଏଥିଉ ାେର ସାନ ବଡ଼ ସମ େଲାକ ଓ େସନାପତିଗଣ ଉଠି
ମିସରକୁ ଗେଲ; କାରଣ େସମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଲାଗି ଭୀତ
େହେଲ।

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ କାରାଗାରରୁ ମୁ
27 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ର ବ ୀ ର

ସଇଁତିରିଶ ବଷର୍ ର ାଦଶ ମାସେର ଓ ମାସର ସତାଇଶ ଦିନେର
ବାବିଲ ରାଜା ଇବିଲ୍ -ମେରାଦକ୍ ରାଜ୍ୟ ଆର କରିବା ବଷର୍ େର
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କରି ତା ର
ମ କ ଉ ତକଲା। 28ଆଉ, େସ ତା ୁ ପ୍ର ୀତିବାକ୍ୟ କହିଲା ଓ ତା
ସେ ବାବିଲେର ଥିବା ରାଜାମାନ ଆସନଠାରୁ ତା ର ଆସନ
ଉ େର ାପନ କଲା। 29 ଆଉ, େସ ଆପଣା କାରାଗାରର ବ
ପରିବ ର୍ ନ କରି ଆପଣାର ଯାବ ୀବନ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତାହା ସ ୁଖେର
େଭାଜନ କେଲ। 30 ପୁଣି, ତା ର ଦିନାତିପାତ ନିମେ ରାଜା ଠାରୁ
ନିତ୍ୟ ବୃ ି ଦିଆଗଲା, େସ ଆପଣା ଜୀବନର ସମ କାଳ ପ୍ର ତିଦିନ
ଏକ ନିରୂ ପିତ ଅଂଶ ପାଇେଲ।
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