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ଯିହିଜିକଲଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଏହି ପୁ କ ଯିହିଜିକଲ ବୂଷି ରର ପୁତ୍ର ୁ ଦଶର୍ ାଏ। ଯିଏ

ଜେଣ ଯାଜକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଥିେଲ। େସ ଯିରୂ ଶାଲମର
ଏକ ଯାଜକୀୟ ପରିବାରେର ବଡ଼ େହାଇଥିେଲ ଏବଂ ନିବର୍ ାସନ
ସମୟେର ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ସହିତ ବାବିଲେର ଥିେଲ।
ଯିହିଜିକଲ ର ଯାଜକୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାହା ର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ
ମାଧ୍ୟମେର ଦୀି ମାନ ହୁ ଏ, େସ ନିେଜ ଅେନକ ସମୟେର ମ ି ର,
ଯାଜକତା, ପରେମ ର ମହିମା, ଏବଂ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ପ୍ର ଣାଳୀ ପରି
ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଚିି ତ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 593-570 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ।
ଏହି ପୁ କ ଯିହିଜିକଲ ବାବିଲଠାରୁ େଲଖିଥିେଲ କି ୁ ତାହା ର

ଭାବବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ର ାଏଲ, ମିସର ଏବଂ ଅେନକ ପେଡ଼ାଶୀ
େଦଶଗୁଡ଼ିକ ପ୍ର ତି ଥିଲା।

ପ୍ର ାପକ
େଯଉଁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ବାବିଲର ନିବର୍ ାସନ ଏବଂ

ଇସ୍ର ାଏଲେର ଥିେଲ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଯିହିଜିକଲ ତାହା ପିଢ଼ିକୁ େସବା କେଲ ଯିଏ ଉଭୟ ବହୁ ତ

ପାପୀ ଏବଂ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଆଶାଶୂନ୍ୟ ଥିେଲ। ତାହା ଭାବବାଣୀ
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ାରା େସ େସମାନ ୁ ପାପରୁ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁତାପକରି
ଭବିଷ୍ୟତେର ଦୃଢ଼ ବି ାସ କରିବାକୁ େପ୍ର ରିତ କରିଥିେଲ। େସ ଶିକ୍ଷା
େଦେଲ େଯ ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟ ବା ର୍ ାବାହକ ମାଧ୍ୟମେର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି ,ତଥାପିପରେମ ର ସାବର୍ େଭୗମ କୁ େଲାକମାେନ ୀକାର
କରିବାଆବଶ୍ୟକଅେଟ,ପରେମ ର ବାକ୍ୟ େକେବେହଁଅସଫଳ
ହୁ ଏ ନାହିଁ, ପରେମ ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟି ଏବଂ େଯେକୗଣସି
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ାନେର ଉପାସନା କରାଯାଇ ପାରିେବ। ଆେ ମାେନ େଯେବ
ଅ କାର ଏବଂ ନିରାଶ ସମୟେର ରହୁ େସେତେବେଳଆେ ମାେନ
ପରେମ ର ୁ ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆ ମାନ ର ଜୀବନକୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟପରେମ ର ସହିତ ନିଜକୁ
ରଖିବାକୁ ଆ ମାନ ୁ ଯିହିଜିକଲ ପୁ କ ରଣ କରାଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ମହିମା

ରୂ ପେରଖା
1. ଯିହିଜିକଲ ଆ ାନ — 1:1-3:27
2. ଯିରୂ ଶାଲମ, ଯିହୁ ଦା ଏବଂ ମ ି ର ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

— 4:1-24:27
3. େଦଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ — 25:1-32:32
4. ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ବିଷୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ — 33:1-
39:29

5. ପୁନଃ ାପନର ଦଶର୍ ନ — 40:1-48:35

ବାବିଲେର ଯିହିଜିକଲ
1 ତିରିଶ ବଷର୍ ର ଚତୁ ଥର୍ ମାସର ପ ମ ଦିନେର ବାବିଲର କବାର

ନଦୀ କୂଳେର ବ ୀମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ଥିବା ସମୟେର ଗର୍ ମୁ
େହଲା, ତହିଁେର ମୁଁ ପରେମ ର ଠାରୁ ଦଶର୍ ନମାନ େଦଖିଲି।
2ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରବ ୀ େହବାରପ ମବଷର୍ ର, େସହି ମାସର
ପ ମ ଦିନେର, 3କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶେର କବାର ନଦୀ କୂଳେର
ବୂଷିର ପୁତ୍ର ଯିହିଜିକଲ ଯାଜକ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା; ପୁଣି, େସଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ ତା ଉପେର
ଥିଲା।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଗୗରବର ଦଶର୍ ନ
4 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଦୃି କଲି, ଆଉ େଦଖ, ଉ ର ଦିଗରୁ

ଘୂ ବାୟୁ ବୃହତ େମଘ ଓ ଜା ଲ୍ୟମାନ ଅି ଆସି ଲା, ଆଉ
ତାହାର ଚତୁ ଗେର େତଜ ଓ ତହିଁେର ମଧ୍ୟ ାନେର ଅି ର
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଉ ଧାତୁ ର ନ୍ୟାୟ ପ୍ର ଭା ଥିଲା। 5 ପୁଣି, ତହିଁ
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ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ଚାରି ପ୍ର ାଣୀର ମୂ ପ୍ର କାଶପାଇଲା। େସମାନ ର
ଆକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଥିଲା। 6 ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକର ଚାରି ଚାରି ମୁଖ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଚାରି ଚାରି ପକ୍ଷ ଥିଲା। 7 େସମାନ ର ପାଦ ସଳଖ,
ଆଉ େସମାନ ପାଦର ତଳିପା େଗାବ ର ତଳିପାର ତୁ ଲ୍ୟ; ଆଉ,
େସମାେନ ପରି ୃତ ପି ଳ ପରି ଝଟକିେଲ। 8 ଆଉ, େସମାନ
ଚତୁ ଗ ପକ୍ଷ ତେଳ ମନୁଷ୍ୟର ହ ତୁ ଲ୍ୟ ହ ଥିଲା; ପୁଣି,
େସହି ଚାରି ପ୍ର ାଣୀର ମୁଖ ଓ େସମାନ ର ପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ର କାର ଥିଲା,
ଯଥା; 9 େସମାନ ର ପକ୍ଷ ପର ର ସଂଯୁ ; େସମାେନ ଗମନ
କରିବା େବେଳ ପଛକୁ େଫରିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ ସ ୁଖ
ପ୍ର ତି ଗମନ କେଲ। 10 େସମାନ ମୁଖର ଆକୃତି ଏହିରୂ ପ, ଯଥା
େସମାନ ର େଗାଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଥିଲା; ଆଉ, ଡାହାଣ ପା ର୍ େର
ଚାରି ପ୍ର ାଣୀର ସି ଂହ-ମୁଖ ଓ ବାମ ପା ର୍ େର ଚାରି ପ୍ର ାଣୀର େଗାରୁ ର
ମୁଖ ଥିଲା; େସହି ଚାରି ପ୍ର ାଣୀର ମଧ୍ୟ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ
ଥିଲା। 11 ପୁଣି, ଉପର ଭାଗେର େସମାନ ର ମୁଖ ଓ ପକ୍ଷ ବିଭି
ଥିଲା; ପ୍ର େତ୍ୟକର ଦୁଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପର ର ସଂଯୁ ଥିଲା ଓ
ଦୁଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ େସମାନ ର ଶରୀର ଆ ାଦନ କଲା। 12 ପୁଣି,
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ସ ୁଖ ପ୍ର ତି ଗମନ କେଲ; େଯଉଁଆେଡ଼
ଯିବାକୁ ପରେମ ର ଆ ାର ଇ ା େହଲା, େସହିଆେଡ଼ େସମାେନ
ଗମନ କେଲ; ଗମନ ସମୟେର େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ।
13 ଏହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ଆକୃତି ପ୍ର ଳିତ ଅ ାର ଓ ମଶାଲ
ସଦୃଶ ଥିଲା; ତାହା ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ
କଲା ଓ େସହି ଅି େତେଜାମୟ ଓ େସହି ଅି ରୁ ବିଦୁ୍ୟତ୍ ନିଗର୍ ତ
େହଲା। 14 ପୁଣି, େସହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀଗଣ ବିଦୁ୍ୟତ୍ ର ଆଭା ସଦୃଶ
େଦୗଡ଼ିେଲ ଓ େଫରିେଲ।

15 ମୁଁ େସହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ ଦଶର୍ ନ କଲା େବେଳ, େଦଖ,
େସହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ପା ର୍ େର େସମାନ ଚାରି ମୁଖର
ପ୍ର େତ୍ୟକର ପାଇଁ ଭୂ ମି ଉପେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ଚକ୍ର ଥିଲା।
16େସହି ଚାରି ଚକ୍ର ରଆକୃତି ଓ ରଚନା େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟମଣିରଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଚାରିର ରୂ ପ ଏକ-ପ୍ର କାର; ପୁଣି, େସମାନ ର ଆକୃତି ଓ ରଚନା
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ଚକ୍ର ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ପରି ଥିଲା। 17ଗମନ କଲା େବେଳ େସହି ଚାରି
ଚକ୍ର ଆପଣା ଆପଣାର ଚାରି ପା ର୍ େର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା
େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ। 18 େସମାନ ର େଘର ଉ
ଓ ଭୟ ର; ପୁଣି, େସମାନ ର େସହି ଚାରି େଘରର ଚତୁ ଗ
ଚକୁ୍ଷେର ପରିପୂ ର୍ ଥିଲା। 19ଆଉ, େସହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାେନ ଗମନ
କରିବା େବେଳ େସହି ଚକ୍ର ସବୁ େସମାନ ପା ର୍ େର ଚଳିେଲ; ପୁଣି,
ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାେନ ଭୂ ମିରୁ ଉ ାପିତ େହବା େବେଳ ଚକ୍ର ସବୁ ମଧ୍ୟ
ଉ ାପିତ େହେଲ। 20 େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିବାର ପରେମ ର
ଆ ାର ଇ ା, େସ ାନକୁ େସମାେନ ଗେଲ; ଗମନ କରିବାକୁ
ପରେମ ର ଆ ାର ଇ ା େହେଲ େସମାନ ପା ର୍ େର ଚକ୍ର ସବୁ
ଉଠିେଲ; କାରଣ ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀର ପରେମ ର ଆ ା ଚକ୍ର େର
ଥିଲା। 21 େସମାେନ ଗମନ କଲା େବେଳ ଏମାେନ ଗମନ କେଲ
ଓ େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଏମାେନ ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ,
େସମାେନ ଭୂ ମିରୁ ଉ ାପିତ େହବା େବେଳ େସମାନ ପା ର୍ େର
ଚକ୍ର ସବୁ ଉ ାପିତ େହେଲ; କାରଣ ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀର ପରେମ ର
ଆ ା ଚକ୍ର େର ଥିଲା।

22 ପୁଣି, େସହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀର ମ କ ଉପେର ଶୂନ୍ୟର ଏକ
ଆକୃତି ଥିଲା, ତାହା ଭୟ ର ଟିକ ତୁ ଲ୍ୟ ଆଭାବିଶି େହାଇ
େସମାନ ମ କର ଊ ର୍ େର ବି ାରିତ ଥିଲା। 23 ଆଉ, େସହି
ଶୂନ୍ୟର ତେଳ େସମାନ ର ପକ୍ଷସବୁ ପର ରପ୍ର ତି ପ୍ର ସାରିତ େହାଇ
ସମାନ ଥିଲା;ପ୍ର େତ୍ୟକରଶରୀରଆ ାଦନକରିବା ପାଇଁ ଏପାଖେର
ଦୁଇ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଗାତ୍ର ଆ ାଦନ କରିବା ପାଇଁ େସପାଖେର ଦୁଇ
ପକ୍ଷ ଥିଲା। 24ଆଉ, େସମାେନ ଗମନକରିବା େବେଳ ମୁଁ େସମାନ
ପକ୍ଷୀର ଶ ଶୁଣିଲି, ତାହା ମହା ଜଳରାଶିର କେ ାଳ ତୁ ଲ୍ୟ,
ସବର୍ ଶି ମାନ ର ରବ ତୁ ଲ୍ୟ, େସୖନ୍ୟଦଳର ଶ ତୁ ଲ୍ୟ େକାଳାହଳ
ଶ ; େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷ ସେ ାଚ
କେଲ। 25 ପୁଣି, େସମାନ ର ମ କର ଉପରି ଶୂନ୍ୟର ଉପେର
ଏକ ରବ େହଲା; େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଆପଣା ଆପଣା
ପକ୍ଷ ସେ ାଚ କେଲ।

26 ପୁଣି, େସମାନ ମ କର ଉପରି ଶୂନ୍ୟର ଊ ର୍ େର
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ନୀଳକା ମଣି ସଦୃଶ ଏକ ସି ଂହାସନର ଆକୃତି ଥିଲା; ଆଉ, େସହି
ସି ଂହାସନର ଆକୃତି ଉପେର ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଆକୃତି ତହିଁର
ଊ ର୍ ଭାଗେର ଥିଲା। 27ଆଉ, ମୁଁ ତାହା କଟିେଦଶର ଆକୃତି ଓ
ତହିଁର ଊ ର୍ ରୁ , ତହିଁର ଭିତେର ଓ ଚତୁ ଗେର ଅି ସଦୃଶ
ଉ ଧାତୁ ର ଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ ଆଭା େଦଖିଲି ଓ ତାହା କଟିେଦଶର
ଆକୃତିଠାରୁ ତଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଅି ସଦୃଶ ଆଭା େଦଖିଲି ଓ ତାହା
ଚତୁ ଗେର େତଜ ଥିଲା। 28 ବୃି ଦିନେର େମଘେର ଧନୁର
େଯପରି ଆଭା, େସହିପରି େସହି ଚତୁ ଗ େତଜ ଥିଲା।
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପର ମୂ ରଆଭା। ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା େଦଖି

ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି, ତହିଁେର ମୁଁ ବାକ୍ୟବାଦୀ ଏକ ବ୍ୟି ର ରବ
ଶୁଣିଲି।

2
ଯିହିଜିକଲ ଆ ାନ

1 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,
ତୁ େ ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ ହୁ ଅ, ଆେ ତୁ ସେ କଥା
କହିବା।” 2 େସ କଥା କହିବା େବେଳ ପରେମ ର ଆ ା େମାʼ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି େମାେତ ଚରଣେର ଠିଆ କରାଇେଲ;
ତହିଁେର େଯ େମାʼ ସେ କଥା କହିେଲ, ତାହା ବାକ୍ୟ ମୁଁ
ଶୁଣିଲି। 3 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣର ନିକଟକୁ, େଯଉଁମାେନ ଆ ର
ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛି , େସହି ବିେଦ୍ର ାହୀ େଗା ୀୟମାନ
ନିକଟକୁ ତୁ କୁ େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛୁ; େସମାେନ ଓ େସମାନ ର
ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ ବିରୁ େର ଅପରାଧ କରିଅଛି , ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା କରୁ ଅଛି । 4 େସହି ସ ାନମାେନ ନିଲର୍ ଜ ମୁଖ ଓ
କଠିନ ଚି ; ଆେ େସମାନ ନିକଟକୁ ତୁ କୁ େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛୁ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ।’
5 େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ, ଏଣୁ ଶୁଣ ୁ ଅବା ନ ଶୁଣ ୁ, ତଥାପି
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଉପି ତ େହାଇଅଛି
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େବାଲି ଜ୍ଞାତ େହେବ। 6 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ସତ୍ୟ, େସମାେନ
ତୁ ନିକଟେର କାନେକାଳି ଓ କ କ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଟି , ତୁ େ
କ ଡ଼ାବିଛାମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛ, ତଥାପି େସମାନ
ବିଷୟେରଭୀତହୁ ଅନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ କଥାେରଭୀତହୁ ଅ
ନାହିଁ; େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ େହେଲ େହଁ ତୁ େ େସମାନ
କଥାେର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ଚାହାଣିେର ଉଦ୍ ବି
ହୁ ଅ ନାହିଁ। 7 େସମାେନ ଅତ୍ୟ ବିେଦ୍ର ାହୀ, ଏେହତୁ େସମାେନ
ଶୁଣ ୁ, ଅବା ନ ଶୁଣ ୁ, ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆ ର ବାକ୍ୟସବୁ କୁହ।

8 ମାତ୍ର େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା କହୁ , ତାହା
ତୁ େ ଶୁଣ; ତୁ େ େସହି ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ ବିେଦ୍ର ାହୀ ହୁ ଅ
ନାହିଁ; ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଅ, ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା େଦଉ, ତାହା
େଭାଜନ କର।” 9 ତହିଁେର ମୁଁ ଅନାେ , େଦଖ, ଏକ ହ େମାʼ
ପ୍ର ତି ପ୍ର ସାରିତ େହଲା,ଆଉ େଦଖ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଏକ ନଳାକାର
ପୁ କ ଥିଲା; 10 ଆଉ, େସ େମାʼ ସ ୁଖେର ତାହା ପ୍ର ସାର କେଲ;
ପୁଣି, ତାହା ଭିତେର ଓ ବାହାେର େଲଖା େହାଇଥିଲା; ଆଉ, ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ବିଳାପ, େଶାକ ଓ ସ ାପର କଥା ଲିଖିତ ଥିଲା।

3
1ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ

ନିକଟେର ଯାହା ଉପି ତ ତାହା େଭାଜନ କର; ଏହି ନଳାକାର
ପୁ କ େଭାଜନ କର ଓ ଯାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସହିତ କଥା କୁହ।”
2ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାେ , େସ େମାେତ େସହି ନଳାକାର
ପୁ କ େଭାଜନ କରାଇେଲ। 3 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁ କ େଦଉ,ତାହା
ତୁ େ ଜଠରେରଗ୍ର ହଣକରିଆପଣା ଉଦର ପୂ ର୍ କର!” ତହିଁେର
ମୁଁ ତାହା େଭାଜନ କଲି; ଆଉ, ମି ତା ସକାଶୁ ତାହା େମାʼ ମୁଖକୁ
ମଧୁପରି ଲାଗିଲା।

4ଏଉ ାେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ ଆ ର ବାକ୍ୟସକଳ
କୁହ। 5 କାରଣ ତୁ େ େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ ଓ କଠିନ ଭାଷାବାଦୀ
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େଗା ୀ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତନେହାଇଇସ୍ର ାଏଲବଂଶ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ
େହଉଅଛ; 6 େଯଉଁମାନ ର ଭାଷା ତୁ େ ବୁଝି ନ ପାର, ଏପରି
ବିେଦଶୀୟ ଓ କଠିନ ଭାଷାବାଦୀ ଅେନକ େଗା ୀ ନିକଟକୁ ତୁ େ
େପ୍ର ରିତ େହଉନାହଁ।ଆେ େସମାନ ନିକଟକୁତୁ କୁ ପଠାଇେଲ,
େସମାେନ ନି ୟ ତୁ ର କଥା ଶୁଣେ । 7 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ତୁ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଆ କଥା ଶୁଣିେବ
ନାହିଁ; ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଶ ଗ୍ର ୀବ ଓ କଠିନ ଚି ଅଟି ।
8 େଦଖ, ଆେ େସମାନ ମୁଖର ପ୍ର ତିକୂଳେର ତୁ ର ମୁଖ ଓ
େସମାନ କପାଳର ପ୍ର ତିକୂଳେର ତୁ ର କପାଳ ଦୃଢ଼ କରିଅଛୁ।
9 ଆେ ଚକ୍ ମକି ପ୍ର ର ଅେପକ୍ଷା ଦୃଢ଼ ହୀରକ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର
କପାଳ କରିଅଛୁ; େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ େହେଲ େହଁ େସମାନ ୁ
ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ଚାହାଣିେର ଉଦ୍ ବି ହୁ ଅ
ନାହିଁ।” 10ଆହୁ ରି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,
ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ଯାହା କହିବା, ଆ ର େସହି ସବୁ କଥା ତୁ େ
ଆପଣା ଅ ଃକରଣେର ଗ୍ର ହଣ କର ଓ ଆପଣା କ ର୍ େର ଶ୍ର ବଣ
କର। 11 ପୁଣି, ତୁ େଲାକ ର ନିବର୍ ାସି ତ ସ ାନଗଣ ନିକଟକୁ
ଯାଇ େସମାନ ୁ କୁହ; େସମାେନ ଶୁଣ ୁ ଅବା ନ ଶୁଣ ୁ, େସମାନ ୁ
ଜଣାଅ, ‘ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ।’ ”

12 ଏଉ ାେର ପରେମ ର ଆ ା େମାେତ ଉପରକୁ
ଉଠାଇେଲ,ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ପ ାତେର, “ଧନ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ମହିମା,” ଏହି କଥା ମହା ଖରତର ଶ ର ନ୍ୟାୟ ତାହା ାନରୁ
ଶୁଣିଲି। 13 ପୁଣି, େସହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ପକ୍ଷ ପର ର ଶର୍
କରେ , ମୁଁ ତହିଁର ଶ ଓ େସମାନ ପା ର୍ ଚକ୍ର ର ଶ ,
ଏହି ମହା ଖରତର ଶ ଶୁଣିଲି। 14 ତହିଁେର ପରେମ ର
ଆ ା େମାେତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ େନଇଗେଲ; ତହଁୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ
ଓ ପରେମ ର ଆ ାେର ତାପିତ େହାଇ ଗମନ କଲି, ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ େମାʼ ଉପେର ପ୍ର ବଳ ଥିଲା। 15 େତେବ ମୁଁ
େତଲଆବୀବକୁ,କବାର ନଦୀତୀର ନିବାସୀ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ
ନିକଟକୁ ଆସି ଲି ଓ େସମାେନ େଯଉଁ ାନେର ବାସ କେଲ, େସହି
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ାନେର େସମାନ ମଧ୍ୟେର େହାଇ ସାତ ଦିନ ବସି ରହିଲି।

ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପ୍ର ହରୀ
16 ଏଥିଉ ାେର ସାତ ଦିନ ସମା େହଲା ପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା: 17 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପ୍ର ତି ତୁ କୁ ପ୍ର ହରୀ କରି
ନିଯୁ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ ଆ ମୁଖର କଥା ଶୁଣ ଓ ଆ ନାମେର
େସମାନ ୁ େଚତନା ଦିଅ। 18 ‘ତୁ େ ନି ୟ ମରିବ,’ ଏହି କଥା
େଯେତେବେଳ ଆେ ଦୁ କୁ କହୁ ; େସେତେବେଳ ତୁ େ ଯଦି
ତାହାକୁ େଚତନା ନ ଦିଅ, କିଅବା ତାହାର ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା ନିମେ
େଚତନା େଦବା ପାଇଁ େସହି ଦୁ େଲାକକୁତାହାର କୁପଥ ବିଷୟେର
କିଛି ନ କୁହ; େତେବ େସହି ଦୁ େଲାକ ଆପଣା ଅଧମର୍ େର
ମରିବ; ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ହ ରୁ ତାହାର ର ର ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା।
19 ତଥାପି ତୁ େ ଯଦି ଦୁ କୁ େଚତନା ଦିଅ, ଆଉ େସ ଆପଣା
ଦୁ ତାରୁ ଓ ଆପଣା କୁପଥରୁ ନ େଫେର, େସ ନିଜ ଅଧମର୍ େର
ମରିବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। 20 ପୁନବର୍ ାର
େକୗଣସି ଧାମ କ େଲାକ ଯଦି ଆପଣା ଧମର୍ ରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେର
ଓ ଆେ ତାହା ସ ୁଖେର ବାଧା ରଖୁ, େତେବ େସ ମରିବ; ତୁ େ
ତାହାକୁ େଚତନା ନ େଦବା ସକାଶୁ େସ ଆପଣା ପାପେର ମରିବ
ଓ ତାହାର ଧମର୍ କମର୍ ସବୁ ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେ
ତୁ ହ ରୁ ତାହାର ର ର ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା। 21ତଥାପି ଧାମ କ
େଲାକ େଯପରି ପାପ ନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଧାମ କ େଲାକକୁ
େଚତନା େଦେଲ, େସ ଯଦି ପାପ ନ କେର, େତେବ େସ େଚତନା
ଗ୍ର ହଣ କରିବା ସକାଶୁ ନି ୟ ବି ବ ଓ ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା
କରିବ।”

22ଏଥିଉ ାେର େସହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ େମାʼଉପେର
ଅଧି ାନ କଲା; ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଠି
ପଦାଭୂ ମିକୁ ବାହାରି ଯାଅ, ଆଉ ଆେ େସଠାେର ତୁ ସେ
କଥାବା ର୍ ା କରିବା!” 23ତହିଁେର ମୁଁଉଠି ପଦାଭୂ ମିକୁ ବାହାରିଗଲି;
ଆଉ େଦଖ, କବାର ନଦୀ କୂଳେର ମୁଁ େଯଉଁ ମହିମା େଦଖିଥିଲି,
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ତାହାରତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରମହିମା େସହି ାନେରଉପି ତ େହଲା;
ତହଁୁ ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହଲି। 24 ତହିଁେର ପରେମ ର ଆ ା େମାʼ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି େମାେତ ଚରଣେର ଠିଆ କରାଇେଲ; ପୁଣି,
େସ େମାʼ ସେ କଥାବା ର୍ ା କରି େମାେତ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ େ
ଆପଣା ଗୃହ ଭିତେର ଆପଣାକୁ ରୁ କରି ରଖ। 25 ମାତ୍ର େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, େଦଖ, େଲାକମାେନ ତୁ ଉପେର ର ୁ େଦଇ
ତ ୍ଵାରା ତୁ କୁ ବା ି େବ, ତହିଁେର ତୁ େ ବାହାରି େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଯିବ ନାହିଁ; 26 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ଜି ାକୁ ତୁ ମୁଖର
ତାଳୁେର ଯୁ କରିବା,ତହିଁେରତୁ େ ଘୁ ା େହବଓେସମାନ ର
ଭ ର୍ ନାକାରୀ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ
ଅଟି । 27 ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ସେ କଥା କହିବା ସମୟେର
ତୁ ମୁଖ ଫିଟାଇବା, ତହିଁେର ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;’ େଯ ଶୁେଣ, େସ ଶୁଣୁ ଓ େଯ ନ ଶୁେଣ,
େସ ନ ଶୁଣୁ; କାରଣ େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ!”

4
ଯିରୂ ଶାଲମ ଅବେରାଧର ଛବି

1 ଆହୁ ରି, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଏକ ଇଟା େନଇ
ଆପଣା ସ ୁଖେର ରଖ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଏକ ନଗରର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯିରୂ ଶାଲମର ଛବି ଅି ତ କର; 2ଆଉ, ତାହା େସୖନ୍ୟେର େବି ତ
କର, ତାହା ବିରୁ େର ଗଡ଼ ନିମର୍ ାଣ କର ଓ ତାହା ବିରୁ େର ବ
ବା ; ମଧ୍ୟ ତାହା ବିରୁ େର ଛାଉଣି ାପନ କର ଓ ତହିଁର
ଚତୁ ଗେରପ୍ର ାଚୀର-େଭଦକଯ ାପନକର। 3 ପୁଣି,ଏକଖ
ଲୁହାର କହ୍ର ାଇ େନଇ ତୁ ର ଓ ନଗରର ମଧ୍ୟେର େଲୗହ ପ୍ର ାଚୀର
ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ାପନ କର; ଆଉ, ତୁ ର ମୁଖ ତହିଁ ପ୍ର ତି ରଖ,
ତହିଁେର ତାହା ଅବରୁ େହବ ଓ ତୁ େ ତାହା ଅବେରାଧ କରି
ତହିଁ ବିରୁ େର ରହିବ। ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପ୍ର ତି ଏକ ଚି ରୂ ପ
େହବ।

4 ଆହୁ ରି, ତୁ େ ଆପଣା ବାମ ପା ର୍ େର ଶୟନ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶର ଅଧମର୍ ତହିଁ ଉପେର ରଖ, ତୁ େ ତହିଁ ଉପେର
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ଶୟନକରିବା ଦିନର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ ର ଅଧମର୍ େବାହିବ।
5 କାରଣ ଆେ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ର ବଷର୍ ତୁ ପ୍ର ତି େକେତକ
ସଂଖ୍ୟକ ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତିନି ଶହ ନେବ ଦିନ େହବା ପାଇଁ ନିରୂ ପଣ
କରିଅଛୁ; ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଅଧମର୍ େବାହିବ।
6 ପୁନବର୍ ାର ତୁ େ େସହି ସକଳ ଦିନ ସମା କଲା ଉ ାେର ଆପଣା
ଡାହାଣ ପା ର୍ େର ଶୟନ କରି ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ଅଧମର୍ େବାହିବ;
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ର ଏକ ଏକ ବଷର୍ କୁ ଆେ ତୁ ପାଇଁ ଏକ ଏକ ଦିନ
କରି ନିରୂ ପଣ କରିଅଛୁ। 7 ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣା ବାହୁ ଅନାବୃତ
କରି ଯିରୂ ଶାଲମର େସୖନ୍ୟ େବ ନ ପ୍ର ତି ମୁଖ ରଖିବ ଓ ତହିଁ
ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବ। 8 ପୁଣି, େଦଖ, ଆେ
ତୁ କୁ ର ୁେର ବା ୁ ଅଛୁ, ଏଣୁ ତୁ େ ତୁ ର ଅବେରାଧର ଦିନ
ସମା ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏ ପା ର୍ ରୁ େସ ପା ର୍ କୁ େଲଉଟିବ ନାହିଁ।

9ଆହୁ ରି, ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ଗହମ, ଯବ, ଶିମ, ମସୁର, କା ୁ
ଓ ଜ ା େନଇ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର େର ରଖି ତହିଁରୁ ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତ କର;
ତୁ େ େଯଉଁ ତିନି ଶହ ନେବ ଦିନ ଆପଣା ପା ର୍ େର ଶୟନ କରିବ,
େସହି ଦିନର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 10 ପୁଣି,
ତୁ େ େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ, ତାହା ପରିମାଣେର ଏକ
ଏକ ଦିନକୁ େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ* େଲଖାଏଁ େହବ; ତୁ େ ସମୟକୁ
ସମୟ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 11ଆଉ, ତୁ େ ପରିମାଣ ଅନୁସାେର
ଏକ ହୀନ୍ ର ଷ ାଂଶ ଜଳ† ପାନ କରିବ; ତୁ େ ସମୟକୁ ସମୟ
ତାହା ପାନ କରିବ। 12 ପୁଣି, ତୁ େ େସହି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଯବ
ପି କ ପରି େଭାଜନ କରିବ ଓ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ମନୁଷ୍ୟର
ବି ା ାରା ତାହା ପାକ କରିବ!” 13 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
“ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ତଡ଼ିେଦବା, େସମାନ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଏହି ପ୍ର କାେର ଆପଣା
ଆପଣା ଅଶୁଚି ରୁ ଟି ଖାଇେବ।” 14 େସେତେବେଳ ମୁଁ କହିଲି,
“ଆହା, ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା! େଦଖ, େମାର ପ୍ର ାଣ ଅଶୁଚି େହାଇ

* 4:10 େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ ଅଥର୍ ାତ୍ ୨୨୮ ଗ୍ର ାମ୍ † 4:11 ଏକ ହୀନ୍ ର ଷ ାଂଶ ଜଳ
ଅଥର୍ ାତ୍ ଅଧା ଲିଟର
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ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ୟଂମୃତ କିଅବା ପଶୁ
ାରା ବିଦୀ ର୍ କିଛି ହିଁ େଭାଜନ କରି ନାହିଁ; ଅଥବା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ

ମାଂସ େମାʼ ମୁଖେର ପ୍ର େବଶ କରି ନାହିଁ!” 15 ତହିଁେର େସ
େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ,ଆେ ମନୁଷ୍ୟର ବି ା ବଦେଳ େଗାମୟ
ତୁ କୁ େଦଲୁ, ଆଉ ତୁ େ ତହିଁ ଉପେର ଆପଣା ରୁ ଟି ପାକ
କରିବ।” 16 ଆହୁ ରି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,
େଦଖ, ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅ ରୂ ପ ଯି ଭାି ବା, ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ସୀମିତ ପରିମାଣ ଅ ଯ ସହ େଭାଜନ କରିେବ ଓ
ସୀମିତ ପରିମାଣ ଜଳ ଭୟେର ପାନ କରିେବ; 17 ତହିଁେର ଅ
ଓ ଜଳର ଅଭାବେର େସମାେନ ପର ର ପ୍ର ତି ବି ୟାପ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ େର କ୍ଷୀଣ େହେବ।”

5
ଯିରୂ ଶାଲମର ବିନାଶ

1 “ପୁଣି, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଏକ ତୀ ଖ , ବାରିକର
କୁ୍ଷର ପରି େନଇ ଆପଣା ମ କ ଓ ଦାଢ଼ି ଉପେର ଚଳାଇବ;
ତହଁୁ ନିକିତି େନଇ େସହି େକଶ େତୗଲି ଭାଗ ଭାଗ କରିବ।
2 ତହିଁର ତୃ ତୀୟାଂଶ େନଇ ଅବେରାଧ କାଳ ସମା େହେଲ
ନଗରର ମଧ୍ୟ ାନେର ଅି େର ଦ କରିବ; ପୁଣି, ତୃ ତୀୟାଂଶ
େନଇ ତହିଁର ଚତୁ ଗେର ଖ େର କାଟିବ; ଆଉ, ତୃ ତୀୟାଂଶ
େନଇ ବାୟୁ େର ଉଡ଼ାଇ େଦବ ଓ ଆେ ତହିଁର ପେଛ ପେଛ ଖ
ନିେ ାଷ କରିବା। 3 ପୁଣି, ତୁ େ ଅ ସଂଖ୍ୟକ େକଶ େନଇ ଆପଣା
ବ ର ଅ ଳେର ବା ି ବ 4 ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ କିଛି େନଇ ଅି
ମଧ୍ୟେରପକାଇଦ କରିବ,ତହିଁରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବ।

5 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ଏ ଯିରୂ ଶାଲମ; ଆେ
ଏହାକୁ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ାପନ କରିଅଛୁ ଓ ତାହାର
ଚତୁ ଗେର ନାନା େଦଶ ଅଛି। 6 ଆଉ, େସ ଦୁ ତା କରି
େସହି େଗା ୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆ ଶାସନାବଳି ବିରୁ େର ଓ
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ତାହାର ଚତୁ ଗି ତ େଦଶସମୂହର ଅେପକ୍ଷା ଆ ବିଧିସକଳର
ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛି; କାରଣ େସମାେନ ଆ ର
ଶାସନାବଳି ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି ଓ ଆ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥେର
ଗମନ କରି ନାହାି ! 7 ଏେହତୁ , ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଚତୁ ଗି ତ େଗା ୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଗ େଗାଳକାରୀ ଅଟ ଓ ଆ ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଗମନ କରି ନାହଁ,
କିଅବା ଆ ର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରି ନାହଁ, ଅଥବା ଆପଣା
ଚତୁ ଗି ତ େଗା ୀଗଣର ବିଧାନାନୁସାେର କମର୍ କରି ନାହଁ
8ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ , ଆେ
ହିଁ ତୁ ର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ଓ ଆେ େଗା ୀଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ତୁ
ମଧ୍ୟେର ବିଚାର ସାଧନ କରିବା। 9 ପୁଣି, ଯାହା ଆେ କରି ନାହଁୁ
ଓ ଯହିଁର ତୁ ଲ୍ୟ ଆଉ ଆେ କରିବା ନାହିଁ, ଏପରି କମର୍ ,
ତୁ ମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ କି୍ର ୟା ସକାଶୁ ଆେ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର କରିବା। 10 ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପିତୃ ଗଣ
ସ ାନଗଣକୁ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ସ ାନମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତାକୁ େଭାଜନ କରିେବ; ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର
ସାଧନ କରିବା ଓ ତୁ ର ସମଗ୍ର ଅବଶି ାଂଶକୁ ଚତୁ ଗେର
ଛି ଭି କରିବା। 11 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ
ଆପଣାର ତୁ ବ ୁସକଳ ାରା ଓ ଆପଣାର ସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ ାରା ଆ ର ପବିତ୍ର ାନ ଅଶୁଚି କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ
ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଆେ ହିଁ ତୁ କୁ ହ୍ର ାସ କରିବା; ଆହୁ ରି,
ଚକୁ୍ଷଲ ା କରିବା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଆେ କିଛି ଦୟା କରିବା ନାହିଁ।
12ତୁ ର ତୃ ତୀୟାଂଶ ମହାମାରୀେର ମରିେବ,ଆଉ ଦୁଭ କ୍ଷ ାରା
ତୁ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ କ୍ଷୟ ପାଇେବ; ପୁଣି, ତୃ ତୀୟାଂଶ ଖ
ାରା ତୁ ଚତୁ ଗେର ପତିତ େହେବ; ଆଉ ତୃ ତୀୟାଂଶକୁ

ଆେ ଚତୁ ଗେର ଛି ଭି କରିବା ଓ େସମାନ ର ପ ାତ ଖ
ନିେ ାଷ କରିବା।

13ଏହିପ୍ର କାେରଆ ରେକ୍ର ାଧସଫଳେହବଓଆେ େସମାନ
ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସାଧି ଶା େହବା; ତହିଁେର ଆେ
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େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସଫଳ କଲା ଉ ାେର ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆପଣା ଅ ର୍ ାଳାେର େଯ ଏ କଥା କହିଅଛୁ, ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିେବ। 14 ଆହୁ ରି, ଆେ ତୁ ର ଚତୁ ଗି ତ
େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ ପଥିକମାନ ଦୃି େର ଉ ାନ
ଓ ନି ାର ପାତ୍ର କରିବା। 15 ଏହିରୂ େପ େଯେତେବେଳ ଆେ
େକ୍ର ାଧେର, େକାପେର ଓ େକାପଯୁ ଭ ର୍ ନାେର ତୁ ମଧ୍ୟେର
ବିଚାର ସାଧନ କରିବା, େସେତେବେଳ ତୁ ଚତୁ ଗି ତ
େଗା ୀଗଣ ନିକଟେର ତାହା ନି ାର, ଉପହାସର, ଶିକ୍ଷାର ଓ
ଆ ଯର୍ ୍ୟର ବିଷୟ େହବ;ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ; 16ଆେ
େସଠାି ତ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ବିନାଶାଥର୍ କ ଦୁଭ କ୍ଷରୂ ପ କର
ତୀରଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇବା, ତୁ ମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାହା
ପଠାଇବା ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର ଦୁଭ କ୍ଷ ବୃି କରିବା
ଓ ତୁ ମାନ ର ଅ ରୂ ପ ଯି ଭାି ପକାଇବା; 17ଆଉ, ଆେ
ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ହିଂସ୍ର କ ଜ ୁମାନ ୁ ପଠାଇବା,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନିଃସ ାନ କରିେବ; ମହାମାରୀ ଓ ର
ତୁ ମାନ ର ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବ; ପୁଣି,ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର
ଖ ଆଣିବା; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛୁ।”

6
ପ୍ର ତିମା ପୂଜାର ବିଚାର

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ କରି େସମାନ ପ୍ର ତି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର, 3 ଆଉ, କୁହ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପବର୍ ତଗଣ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତଗଣକୁ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣକୁ, ଜଳପ୍ର ଣାଳୀ ଓ
ଉପତ୍ୟକା ସମୂହକୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ , ଆେ
ହିଁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଏକ ଖ ଆଣିବା ଓ ଆେ
ତୁ ମାନ ରଉ ଳୀସକଳ ବିନ କରିବା। 4 ପୁଣି,ତୁ ମାନ ର
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ଯଜ୍ଞେବଦିମାନ ଂସଓତୁ ମାନ ସୂଯର୍ ୍ୟପ୍ର ତିମାଗଣଭ େହେବଓ
ଆେ ତୁ ମାନ ର ହତ େଲାକମାନ ୁ ତୁ ମାନ େଦବତାଗଣର
ସ ୁଖେର ପକାଇେଦବା। 5 ଆଉ, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ଶବ େସମାନ ପ୍ର ତିମାଗଣର ସ ୁଖେର ରଖିବା ଓ ତୁ ମାନ ର
ଅି ସବୁ ଆେ ତୁ ମାନ ଯଜ୍ଞେବଦିମାନର ଚାରିଆେଡ଼ ବିି
େଦବା। 6 ତୁ ମାନ ର ଯାବତୀୟ ବସତି ାନର ନଗରସକଳ
ଉ େହବ ଓ ଉ ଳୀସବୁ ଂସ େହବ, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର
ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଉ , ଂସ େହବ ଓ ତୁ ମାନ ର େଦବତାଗଣ
ଭ ଓ ରହିତ େହେବ ଓ ତୁ ମାନ ର ସୂଯର୍ ୍ୟପ୍ର ତିମାଗଣ ଉି
େହେବ, ଆଉ ତୁ ମାନ ର ହ କୃତ କମର୍ ସବୁ ଲୁ େହବ। 7 ପୁଣି,
ହତ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହେବ, ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।

8 ତଥାପି ଆେ ଏକ ଅବଶି ାଂଶ ରଖିବା, ତୁ େ ମାେନ ନାନା
େଦଶେର ଛି ଭି େହବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ର େକେତକ
େଲାକ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଖ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ। 9 ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ର େସହି ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟକୁ ବ ୀ ଅବ ାେର ନୀତ େହେବ, େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ଆ କୁ ରଣ କରିେବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ର େଯଉଁ
ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୃ ଦୟ ଆ କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଅଛି ଓ େସମାନ ର
େଯଉଁ ଚକୁ୍ଷ ବ୍ୟଭିଚାରୀ େହାଇ େଦବତାଗଣର ପ ାତ ଗମନ
କେର, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆେ କିପରି ବିଦୀ ର୍ େହାଇଅଛୁ, ଏହା
େସମାେନ ରଣ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର
ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ାରା େଯଉଁ ଦୁି ୟା
କରିଅଛି , ତହିଁ ନିମେ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଦୃି େର
ଆପଣାମାନ ୁ ଘୃଣା କରିେବ। 10ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ; ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଏହି ଅମ ଳ
ଘଟାଇବାର କଥା ବୃଥା କହି ନାହଁୁ ।”

11ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ କରାଘାତ,ପଦାଘାତ
କର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଦୁି ୟା ସକାଶୁ
କୁହ, ହାୟ ହାୟ! କାରଣ େସମାେନ ଖ େର, ଦୁଭ କ୍ଷେର ଓ
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ମହାମାରୀେର ପତିତ େହେବ। 12 େଯଉଁ େଲାକ ଦୂରେର ଅଛି, େସ
ମହାମାରୀେର ମରିବ; େଯଉଁ େଲାକ ନିକଟେର ଅଛି, େସ ଖ
ାରା ପତିତ େହବ; େଯଉଁ େଲାକ ଅବଶି ରେହ ଓ ଅବରୁ

ହୁ ଏ, େସ ଦୁଭ କ୍ଷେର ମରିବ; ଏହି ପ୍ର କାେର ଆେ େସମାନ
ଉପେର ଆପଣା େକାପ ସ କରିବା। 13 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ପବର୍ ତ ଉପେର, ସକଳ ପବର୍ ତ ଶୃ େର, ପ୍ର େତ୍ୟକ
ହରିତ୍ ବ ର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ନିବିଡ଼ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ତେଳ,
େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସକଳ େଦବତା
ଉେ ଶ୍ୟେର େସୗରଭାଥର୍ କ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେଲ, େସହି ସକଳ
ାନେର େସମାନ ଯଜ୍ଞେବଦିର ଚତୁ ଗେର େଦବତାଗଣର
ମଧ୍ୟେର େସମାନ ହତ େଲାକମାେନ ରହିେବ, େସେତେବେଳ
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 14 ପୁଣି,
ଆେ େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା ଓ
ପ୍ର ା ରଠାରୁ ଦିବ୍ଲ ା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର ସମୁଦାୟ ବସତି-େଦଶକୁ
ଂସ ଓ ଶୂନ୍ୟ କରିବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

7
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧର ଦିନ

1 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ପ୍ର ତି
କହି ;
ଅି ମକାଳ, େଦଶର ଚାରି େକାଣେର ଅି ମକାଳ ଉପି ତ

େହାଇଅଛି।
3ଏେବତୁ ର ଅି ମକାଳଉପି ତ,ଆେ ତୁ ବିରୁ େରଆପଣା

େକ୍ର ାଧ େପ୍ର ରଣ କରିବା ଓ ତୁ ର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁ ର
ବିଚାର କରିବା

ଓତୁ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳକମର୍ ରଫଳତୁ ଉପେରବ ର୍ ାଇବା।
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4ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି ଚକୁ୍ଷଲ ା କରିବା ନାହିଁ, କିଅବା ଆେ ଦୟା
କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ ଆଚରଣର ଫଳ ଆେ ତୁ
ଉପେର ବ ର୍ ାଇବା

ଓ ତୁ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସବୁ ତୁ ମଧ୍ୟେର ରହିବ; ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।

5ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ଅମ ଳ ହିଁ ଅମ ଳ; େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି।
6 ଅି ମକାଳ ଉପି ତ, େସହି ଅି ମକାଳ ଉପି ତ, ତାହା ତୁ

ବିରୁ େର ଜାଗି ଉଠୁ ଅଛି; େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି।
7 େହ େଦଶ ନିବାସୀ େଲାକ, ତୁ ର େଶଷ ବିଚାରାଜ୍ଞା ଉପି ତ,
େସହି ସମୟ ଉପି ତ, େସହି ଦିନ ସି କଟ; ତାହା େକାଳାହଳର

ଦିନ ଓ ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଆନ ନିର ଦିନ ନୁେହଁ।
8ଏେବଆେ ଅବିଳ େରଆ ରେକାପତୁ ଉପେରଢାଳି େଦବା

ଓ ତୁ ବିରୁ େର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସଫଳ କରିବା,
ଆଉ ତୁ ର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁ ର ବିଚାର କରିବା; ଆେ

ତୁ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ କି୍ର ୟାର ଫଳ ତୁ ଉପେର
ବ ର୍ ାଇବା।

9 ପୁଣି, ଆେ ଚକୁ୍ଷଲ ା କରିବା ନାହିଁ; କିଅବା ଦୟା କରିବା
ନାହିଁ; ଆେ ତୁ ର ଆଚରଣାନୁସାେର ତୁ ଉପେର
ଫଳ ବ ର୍ ାଇବା

ଓ ତୁ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ତୁ ମଧ୍ୟେର ରହିବ;
ତହିଁେର ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଘାତ କରୁ , ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।

10 େଦଖ, େସହି ଦିନ, େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି; ତୁ ର େଶଷ
ବିଚାରାଜ୍ଞା ନିଗର୍ ତ େହଲା;

ଯି ପୁି ତ େହାଇଅଛି, ଅହ ାର ଅ ୁ ରିତ େହାଇଅଛି।
11 େଦୗରା ୍ୟ ବଢ଼ି ଉଠି ଦୁ ତାରୂ ପ ଯି େହାଇଅଛି;
େସମାନ ର େକହି କିଅବା େସମାନ ର େଲାକସମୂହ କିଅବା

େସମାନ ର ଧନ ରହିବ ନାହିଁ; ଅଥବା େସମାନ
ମଧ୍ୟେର େଶ୍ର ତା ରହିବ ନାହିଁ।
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12ସମୟ ଉପି ତ େହଲା, ଦିନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଉଅଛି; କ୍ର ୟକାରୀ
ଆନ ନ କରୁ

ଓ ବିକ୍ର ୟକାରୀ େଶାକ ନ କରୁ ; କାରଣ େସହି ାନର ସମ
େଲାକସମୂହ ଉପେର େକାପ ଉପି ତ।

13 େଯେହତୁ େସମାେନ ଜୀବିତ ଥିେଲ େହଁ ବିକ୍ର ୟକାରୀ ବିକ୍ର ୀତ
ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ;

କାରଣ ଏହି ଦଶର୍ ନ େସହି ାନ ସମୁଦାୟ େଲାକସମୂହ ବିଷୟକ
ଅେଟ, େକହି େଫରିଯିେବ ନାହିଁ;

ପୁଣି, ଆପଣା ଜୀବନର ଅଧମର୍ େର େକହି ଆପଣାକୁ ସବଳ କରିେବ
ନାହିଁ।

14 େସମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇ ସବୁ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ; ମାତ୍ର େକହି
ଯୁ କୁ ଯାଏ ନାହିଁ;

କାରଣ େସହି ାନର ସମ େଲାକସମୂହ ଉପେର ଆ ର େକାପ
ଅଛି।

ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପର ଶାି
15ବାହାେର ଖ , ଭିତେର ମହାମାରୀ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ଅଛି;
େଯଉଁ େଲାକ େକ୍ଷତ୍ର େର ଅଛି, େସ ଖ େର ମରିବ ଓ େଯ ନଗର

ମଧ୍ୟେର ଅଛି, ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ତାକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
16 ମାତ୍ର େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ପଳାି , େସମାେନ ରକ୍ଷା

ପାଇେବ
ଓ ଉପତ୍ୟକାର ଘୁଘୁ ପରି ପବର୍ ତେର ସମେ ବିଳାପ କରିେବ,

ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ େହତୁ ବିଳାପ କରିେବ।
17ସମ ର ହ ଦୁବର୍ ଳ େହବ, ସମ ର ଆ ୁ ଜଳ ପରି ଦୁବର୍ ଳ

େହବ।
18 ମଧ୍ୟ େସମାେନ କଟିେଦଶେର ଚଟବ ବା ି େବ ଓ ମହାଶ ା

େସମାନ ୁ ଆ କରିବ;
ଆଉ, ସମ ମୁଖ ଲି ତ େହବ ଓ ସମ ର ମ କ ଟା ରା

େହବ।
19 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ରୂ ପା ଦା େର ପକାଇେଦେବ ଓ

େସମାନ ର ସୁନା ଅଶୁଚି ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
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ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପର ଦିନେର େସମାନ ର ରୂ ପା ଓ ସୁନା େସମାନ ୁ
ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ;

ତାହା େସମାନ ପ୍ର ାଣକୁ ତୃ କିଅବା ଉଦର ପୂ ର୍ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ହିଁ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ଜନକ ବି
େହାଇଅଛି।

20 େସ ଆପଣାର େଶାଭାରୂ ପ ଅଳ ାର ମହ େର ାପନ କେଲ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ର ଅଶୁଚି
ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ତିମାଗଣ ନିମର୍ ାଣ କେଲ;

ଏେହତୁ ଆେ ତାହା େସମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି ବ ୁ ରୂ ପ କରିଅଛୁ।
21 ପୁଣି, ଆେ ତାହା ମୃଗୟା ରୂ େପ ବିେଦଶୀମାନ ର ଓ ଲୁଟିତ

ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂ େପ ପୃଥିବୀର ଦୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବା;

ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ଅପବିତ୍ର କରିେବ।
22 ଆହୁ ରି, ଆେ େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଇବା,

ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ର ନିଭୃ ତ ାନ ଅପବିତ୍ର
କରିେବ;

ଆଉ,ଡକାୟତମାେନ ତହିଁମଧ୍ୟେରପ୍ର େବଶକରି ତାହା ଅପବିତ୍ର
କରିେବ।

23 ଶିକୁଳି ପ୍ର ୁତ କର; କାରଣ ର ପାତରୂ ପ ଅପରାଧେର େଦଶ
ପରିପୂ ର୍

ଓ େଦୗରା ୍ୟେର ନଗର ପରିପୂ ର୍ ଅେଟ।
24 ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତମ

େଲାକ ୁ ଆଣିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଏମାନ ର
ଗୃହସବୁ ଅଧିକାର କରିେବ;

ମଧ୍ୟ ଆେ ବଳବାନମାନ ର ଦପର୍ ଚୂ ର୍ କରିବା; ତହିଁେର
େସମାନ ର ପବିତ୍ର ାନସବୁ ଅପବିତ୍ର େହବ।

25 ବିନାଶ ଆସୁଅଛି; େସମାେନ ଶାି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ; ପୁଣି, କିଛି
ପାଇେବ ନାହିଁ।

26 ବିପଦ ଉପେର ବିପଦ ଘଟିବ ଓ ଜନରବ ଉପେର ଜନରବ
େହବ;
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ତହିଁେର େସମାେନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର ନିକଟେର ଦଶର୍ ନର େଚ ା
କରିେବ; ମାତ୍ର ଯାଜକର ବ୍ୟବ ା-ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ର ାଚୀନ
େଲାକମାନ ର ପରାମଶର୍ େଲାପ ପାଇବ।

27 ରାଜା େଶାକ କରିବ ଓ ଅଧିପତି ଉ ତାରୂ ପ ବ େର ପରିହିତ
େହବ

ଓ େଦଶ େଲାକମାନ ର ହ କି ତ େହବ; ଆେ େସମାନ ର
ଆଚରଣାନୁସାେର େସମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା

ଓ େସମାନ ର େଯାଗ୍ୟତାନୁସାେର େସମାନ ର ବିଚାର କରିବା,
ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ।”

8
ମ ି ରେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଷ ବଷର୍ ର ଷ ମାସର ପ ମ ଦିନେର
ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହେର ବସି ଥିଲି ଓ ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ େମାʼ
ସ ୁଖେର ବସି ଥିେଲ, ଏପରି ସମୟେର ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ
େମାʼ ଉପେର ଅଧିି ତ େହଲା। 2 ତହିଁେର ମୁଁ େଦଖିଲି, ଆଉ
େଦଖ, ଅି ର ଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ ମୂ ; ତାହା କଟିଠାରୁ ତଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ଅି ମୟ ଓ ତାହା କଟିଠାରୁ ଉପର ପଯର୍ ୍ୟ ଉ
ଧାତୁ ତୁ ଲ୍ୟ େଜ୍ୟାତିମର୍ ୟ ଆକୃତି। 3 ପୁଣି, େସ ଏକ ହ ର
ଆକୃତି ବି ାର କରି େମାʼ ମ କର େକଶ ଧରିେଲ; ତହିଁେର
ପରେମ ର ଆ ା େମାେତ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ାନକୁ ଉଠାଇେଲ ଓଈ ରୀୟଦଶର୍ ନକ୍ର େମ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ, ଭିତର
ପ୍ର ା ଣର ଉ ରାଭିମୁଖ ପ୍ର େବଶ ାନର ାର ନିକଟକୁ େମାେତ
ଆଣିେଲ; େସହି ାନେର ଅ ର୍ ାଳାଜନକ ଅ ର୍ ାଳା ପ୍ର ତିମା ାପିତ
ଥିଲା। 4 ଆଉ େଦଖ, ପଦାଭୂ ମିେର ମୁଁ େଦଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ
େସହି ାନେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ର ପ୍ର ତାପ ବିଦ୍ୟମାନ
ଥିଲା।

5ତହିଁେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଏେବ ଚକୁ୍ଷ େଖାଲି ଉ ର ଦିଗର ପଥ ପ୍ର ତି ଅନାଅ।” ତହଁୁ ମୁଁ
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ଚକୁ୍ଷ େଖାଲି ଉ ର ଦିଗ ପଥ ଆେଡ଼ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ,
ଯଜ୍ଞେବଦିର ଉ ର ଦିଗ ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର େସହି ପ୍ର ତିମା
ଥିଲା, ଯାହା ପରେମ ର ୁ େକ୍ର ାଧ ଓ ଈଷର୍ ାପରାୟଣ କରିଥିଲା।
6 ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, େସମାେନ
ଯାହା କରୁ ଅଛି , ତାହା କି ତୁ େ େଦଖୁଅଛ, ଆେ େଯପରି
ଆପଣା ଧମର୍ ଧାମରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଏଠାେର
ମହା ମହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରୁ ଅଛି । ମାତ୍ର ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ
ପୁନବର୍ ାର ଅନ୍ୟ ମହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମାନ େଦଖିବ।”

7 ପୁଣି, େସ େମାେତ ପ୍ର ା ଣର ାର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ;
ତହିଁେର ମୁଁ ଦୃି କରେ , େଦଖ, କା ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଛିଦ୍ର
ଅଛି। 8 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଏହି
କା େଖାଳ; ତହଁୁ ମୁଁ େସହି କା େଖାଳେ , େଦଖ, େଗାଟିଏ
ାର ଅଛି।” 9 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଭିତରକୁ ଯାଅ,

ଆଉ, ଏଠାେର େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଦୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମାନ
କରୁ ଅଛି , ତାହା େଦଖ।” 10 ତହଁୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ େଦଖିଲି;
ଆଉ େଦଖ, ଚତୁ ଗ କା େର ସବର୍ ପ୍ର କାର ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁର,
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପଶୁର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ସକଳ େଦବତାର
ପ୍ର ତିମୂ ଚିତି୍ର ତ େହାଇଅଛି। 11 ପୁଣି, େସହିସବୁର ସ ୁଖେର
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ସତୁ ରି ଜଣ ଠିଆ େହାଇଅଛି
ଓ େସମାନ ର ମଧ୍ୟ ାନେର ଶାଫନ୍ ର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ ଠିଆ
େହାଇଅଛି, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଧୂପାଚି ହ େର
ଧରିଅଛି ; ଆଉ, ଧୂପରୂ ପ େମଘର ସୁଗ ି ଊ ର୍ କୁ ଉଠୁ ଅଛି।
12 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିମାଗୃହେର
ଅ କାରେର ଯାହା କରୁ ଅଛି , ତାହା କି ତୁ େ େଦଖିଲ? କାରଣ
େସମାେନ କହି , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ େଦଖି ନାହିଁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ।” 13 େସ ଆହୁ ରି େମାେତ କହିେଲ,
“ଏଉ ାେର ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ର କୃତ ମହା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ ମାନ େଦଖିବ।”
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14 ତହିଁେର େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଉ ର ଦିଗ ାରର
ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟକୁ େମାେତ ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ୀମାେନ
େସଠାେର ବସି ତ ୁଷର (େଦବତା) ପାଇଁ କ୍ର ନ କରୁ ଅଛି ।
15 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ କି
ଏହା େଦଖିଲ? ଏଉ ାେର ତୁ େ ଏହା ଅେପକ୍ଷା ପୁନବର୍ ାର ମହା
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ମାନ େଦଖିବ।”

16 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭିତର ପ୍ର ା ଣ
ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରର ାର
ନିକଟେର, ବାର ା ଓ ଯଜ୍ଞେବଦିର ମଧ୍ୟ ାନେର ଊଣାଧିକ ପଚିଶ
ଜଣ ପୁରୁ ଷ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ର ପ୍ର ତି ପିଠି କରି ଓ ପୂବର୍ ଦିଗ ପ୍ର ତି ମୁଖ
କରିଅଛି ; ଆଉ, େସମାେନ ପୂବର୍ ଦିଗ ପ୍ର ତି ସୂଯର୍ ୍ୟକୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ।
17 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
କି ଏହା େଦଖିଲ? ଏହି ାନେର ଯିହୁ ଦା ବଂଶ େଯଉଁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ ମାନ କରୁ ଅଛି , ତାହା କି େସମାନ ପକ୍ଷୀେର ଲଘୁ ବିଷୟ?
କାରଣ େସମାେନ େଦଶକୁ େଦୗରା ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ କରିଅଛି ଓ
ଆ କୁ େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତକରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର େଫରିଅଛି ;ଆଉେଦଖ,
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନାସି କାଗ୍ର େର ଶାଖା ରଖି । 18ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ମଧ୍ୟ େକାପେର ବ୍ୟବହାର କରିବା; ଚକୁ୍ଷଲ ା କରିବା
ନାହିଁ, କିଅବାଦୟାକରିବା ନାହିଁ;ଆଉ,ଯଦ୍ୟପି େସମାେନଆ
କ ର୍ େଗାଚରେର ଉ ରେର ଡାକି , ତଥାପି ଆେ େସମାନ
କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ।”

9
େଦବ ପୂଜକ ସଂହାର

1 େତେବ େସ ଉ ରେର େମାʼ କ ର୍ େର ଏହି କଥା କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ନଗରେର ନିଯୁ କମର୍ ଚାରୀମାନ ୁ ନିକଟକୁ ଅଣାଅ,
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ହ େର ବିନାଶକ ଅ ଧରି ଆସ ୁ।”
2 ଏଥିେର େଦଖ, ଉ ର ଦିଗ ଉ ତର ାରର ପଥରୁ ଛଅ
ଜଣ ପୁରୁ ଷ ଆସି େଲ, େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକର ହ େର ସଂହାରକ
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ଅ ଥିଲା ଓ େସମାନ ର ମଧ୍ୟ ାନେର ଶୁ ବ ପରିହିତ ଏକ
ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ, ତା ର ପା ର୍ େର େଲଖକର କାଳୀଘଡ଼ି ଥିଲା। ପୁଣି,
େସମାେନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପି ଳମୟ ଯଜ୍ଞେବଦିର ପା ର୍ େର ଠିଆ
େହେଲ।

3 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ର ପ୍ର ତାପ େଯଉଁ କିରୂ ବର
ଉପେର ଥିଲା, ତାହା ତାହାଠାରୁ ଉଠି ଗୃହର ଏରୁ ି ନିକଟକୁ
ଯାଇଥିଲା;ଆଉ, େସେସହି ଶୁ ବ ପରିହିତଓପା ର୍ େର େଲଖକର
କାଳୀଘଡ଼ିଧାରୀ ପୁରୁ ଷକୁ ଡାକିେଲ। 4 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ନଗରର ମଧ୍ୟେଦଇ, ଯିରୂ ଶାଲମର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଯାଅ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା ସକାଶୁ
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଦୀଘର୍ ନିଃ ାସ ଛାଡ଼ି ଓ କାତେରାି କରି ,
େସମାନ ରକପାଳେର ଚି ଦିଅ।” 5ଆଉ, େସଅନ୍ୟମାନ ୁ େମାର
କ ର୍ େଗାଚରେର କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ପେଛ ପେଛ
ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସଂହାର କର; ଚକୁ୍ଷଲ ା କି ଦୟା କର ନାହିଁ।
6 ବୃ , ଯୁବା, କୁମାରୀ, ଶିଶୁ ଓ ୀେଲାକ ସମ ୁ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ
ବଧ କର; ମାତ୍ର େଯଉଁମାନ ଠାେର ଚି ଅଛି, େସମାନ ନିକଟକୁ
ଯାଅନାହିଁ;ଆଉ,ଆ ରଧମର୍ ଧାମଠାରୁ ଆର କର।”ତହିଁେର
େସମାେନ ଗୃହର ସ ୁଖି ତ ପ୍ର ାଚୀନଗଣଠାରୁ ଆର କେଲ।
7 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଗୃହ ଅଶୁଚି କରଓହତ େଲାକେର
ପ୍ର ା ଣସବୁ ପରିପୂ ର୍ କର; ତୁ େ ମାେନ ବାହାରି ଯାଅ।” ତହିଁେର
େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ ନଗର ମଧ୍ୟେର ସଂହାର କେଲ। 8 ଆଉ,
େସମାେନ େଯେତେବେଳ ସଂହାର କରୁ ଥିେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ
ଅବଶି ରହିଲି, ତହିଁେର ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ କ୍ର ନ କରି କହିଲି,
“ଆହା, ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା! ତୁ େ କି ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ଆପଣା
େକାପ ଢାଳି େଦଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ଅବଶି ାଂଶକୁ ବିନାଶ
କରିବ?”

9 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା
ବଂଶର ଅଧମର୍ ଅତ୍ୟ ବଡ଼ ଓ େଦଶ ର େର ପରିପୂ ର୍ , ଆଉ
ନଗର ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାରେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି; କାରଣ େସମାେନ
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କହି , ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦଖି
ନାହିଁ।’ 10ଏେହତୁ ଆେ ମଧ୍ୟ ଚକୁ୍ଷଲ ା କରିବା ନାହିଁ, କିଅବା
ଦୟା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆେ େସମାନ ଆଚରଣର ପ୍ର ତିଫଳ
େସମାନ ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା।”

11 ଏଉ ାେର େଦଖ, ଶୁ ବ ପରିହିତ ଓ ଆପଣା ପା ର୍ େର
କାଳୀଘଡ଼ିଧାରୀ େସହି ପୁରୁ ଷ ସ ାଦ େଦଇ କହିେଲ, “ଆପଣ
ଆ କୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ଆେ େସହିପରି କରିଅଛୁ।”

10
ମ ି ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ ରହିତ

1 େସେତେବେଳ ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, କିରୂ ବମାନ ର
ମ କର ଉପରି ଶୂନ୍ୟମ ଳେର ନୀଳକା ମଣି ସଦୃଶ ଏକ
ସି ଂହାସନର ତୁ ଲ୍ୟ ଆକୃତି େସମାନ ଉପେର େଦଖାଗଲା। 2 ପୁଣି,
େସ େସହି ଶୁ ବ ପରିହିତ ପୁରୁ ଷକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େସହି
ଘୂ ର୍ ାୟମାନ ଚକ୍ର ମାନର ମଧ୍ୟ ାନକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , କିରୂ ବର ତଳକୁ
ଯାଇ, କିରୂ ବମାନର ମଧ୍ୟ ାନରୁ ଏକ ଅ ଳିପୂ ର୍ ଳ ଅ ାର
େନଇ ନଗର ଉପେର ବିି ଦିଅ।” ତହିଁେର େସ ବ୍ୟି େମାʼ
ସାକ୍ଷାତେର ଗେଲ।

3 େସହି ପୁରୁ ଷ ଯିବା ସମୟେର କିରୂ ବମାେନ ଗୃହର ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ ଓ େମଘ ଭିତର ପ୍ର ା ଣକୁ ପରିପୂ ର୍
କଲା। 4 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ କିରୂ ବର ଉପରରୁ ଉଠି ଗୃହର
ଏରୁ ି ର ଉପେର ଠିଆ େହଲା; ତହିଁେର ଗୃହ େମଘେର ପରିପୂ ର୍
େହଲା ଓ ପ୍ର ା ଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପର େତଜେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା।
5 ଆଉ, ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ର କଥା କହିବା ସମୟର
ରବ ତୁ ଲ୍ୟ କିରୂ ବମାନ ପକ୍ଷୀର ଶ ବାହାର ପ୍ର ା ଣ ପଯର୍ ୍ୟ
ଶୁଣାଗଲା।

6 ପୁଣି, ତୁ େ ଘୂ ର୍ ାୟମାନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , କିରୂ ବଗଣର
ମଧ୍ୟ ାନରୁ ଅି ନିଅ, ଏହି କଥା କହି େସ େସହି ଶୁ ବ ପରିହିତ
ପୁରୁ ଷକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା େବେଳ େସହି ପୁରୁ ଷ ଯାଇ େଗାଟିଏ ଚକ୍ର
ପା ର୍ େର ଠିଆ େହେଲ। 7 ତହିଁେର େସହି କିରୂ ବ, କିରୂ ବମାନ
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ମଧ୍ୟରୁ , କିରୂ ବମାନ ର ମଧ୍ୟି ତ ଅି କୁ ଆପଣା ହ ବଢ଼ାଇ
ତହିଁରୁ କିଛି େନଇ େସହି ଶୁ ବ ପରିହିତ ପୁରୁ ଷ ହ େର
େଦେଲ ଓ େସ ତାହା େନଇ ବାହାରକୁ ଗେଲ। 8ଆଉ, କିରୂ ବମାନ
ମଧ୍ୟେର େସମାନ ପକ୍ଷ ତେଳ ମାନବ ହ ର ଏକ ଆକୃତି
େଦଖାଗଲା।

9 ପୁଣି, ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ଏକ କିରୂ ବର ପା ର୍ େର
ଏକ ଚକ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କିରୂ ବର ପା ର୍ େର ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର , ଏହିରୂ ପ
କିରୂ ବମାନ ପା ର୍ େର ଚାରି ଚକ୍ର ଥିଲା; ଆଉ, େସହି ଚକ୍ର ମାନର
ଆଭା େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟମଣିର ଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା। 10 େସମାନ ର ଆକୃତି
ଏହି, ଚକ୍ର ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ଥିଲା ପରି େସହି ଚାରିର ଏକ ଆକୃତି
ଥିଲା। 11 ଗମନ କରିବା େବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଚାରି
ପା ର୍ େର ଗମନ କେଲ; ଗମନ କଲା େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମ କର ସ ୁଖ ାନକୁ ତାହାର ପ ାତେର ଗମନ
କେଲ; ଗମନ କଲା େବେଳ େସମାେନ େଫରିେଲ ନାହିଁ। 12 ପୁଣି,
େସମାନ ର ସମୁଦାୟ ଶରୀର, େସମାନ ର ପୃ , ହ ଓ ପକ୍ଷ,
ଆଉ ଚକ୍ର ସବୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି ଚାରି ଚକ୍ର ଚାରିଆେଡ଼ ଚକୁ୍ଷେର
ପୂ ର୍ ଥିଲା। 13 ଆଉ, େମାʼ କ ର୍ େଗାଚରେର େସହି ଚକ୍ର ମାନ ୁ
ଘୂ ର୍ ାୟମାନ ଚକ୍ର େବାଲି କୁହାଗଲା। 14 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକର ଚାରି ମୁଖ
ଥିଲା; ପ୍ର ଥମ ମୁଖ କିରୂ ବର ମୁଖ, ି ତୀୟର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ,
ତୃ ତୀୟ ସି ଂହର ମୁଖ ଓ ଚତୁ ଥର୍ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ।

15ଆଉ, କିରୂ ବଗଣ ଊ ର୍ କୁ ଉଠିେଲ। ମୁଁ କବାର ନଦୀ ତୀରେର
େଯଉଁ ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀକୁ େଦଖିଥିଲି, େସ ଏହି। 16 କିରୂ ବମାେନ ଗମନ
କରିବା େବେଳ ଚକ୍ର ସବୁ େସମାନ ର ପା ର୍ େର ଗମନ କେଲ: ପୁଣି,
କିରୂ ବମାେନ ଭୂ ମିରୁ ଊ ର୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଆପଣା
ଆପଣା ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ, େସେତେବେଳ ଚକ୍ର ସବୁ ହିଁ େସମାନ
ପା ର୍ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ। 17 େସମାେନ ଠିଆ େହବା େବେଳ ଏମାେନ
ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ଉପରକୁ ଉଠିବା େବେଳ ଏମାେନ
େସମାନ ର ସେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ;କାରଣ େସହି ଜୀବିତ
ପ୍ର ାଣୀର ଆ ା େସହି ଚକ୍ର ସବୁେର ଥିଲା।
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18 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ ଗୃହର ଏରୁ ି ର ଊ ର୍ ରୁ
ପ୍ର ାନ କରି କିରୂ ବମାନ ଉପେର ଅଧି ାନ କଲା। 19 ତହିଁେର
କିରୂ ବମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷ ଉଠାଇେଲ, ଆଉ େମାʼ
ସାକ୍ଷାତେର ଭୂ ମିରୁ ଊ ର୍ କୁ ଗମନ କଲା େବେଳ ଚକ୍ର ସବୁ େସମାନ
ପା ର୍ େର ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପୂବର୍ - ାରର
ପ୍ର େବଶ ାନେର େସମାେନ ଠିଆ େହେଲ; େସହି ସମୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ର ପ୍ର ତାପ େସମାନ ଉପେର ବିଦ୍ୟମାନ
ଥିଲା।

20 ମୁଁ କବାର ନଦୀ ନିକଟେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ର
ବାହନ ଏହି ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀକୁ େଦଖିଥିଲି; ଆଉ, େସମାେନ କିରୂ ବ
େବାଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। 21 େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକର ଚାରି ଚାରି ମୁଖ ଓ
ଚାରି ଚାରି ପକ୍ଷ ଥିଲା; ଆଉ, େସମାନ ପକ୍ଷ ତେଳ ମାନବ ହ ର
ଆକୃତି ଥିଲା। 22 ପୁଣି, ମୁଁ କବାର ନଦୀ ନିକଟେର େଯଉଁ େଯଉଁ
ମୁଖ େଦଖିଥିଲି, େସମାନ ର ଓ ଏମାନ ର ମୁଖର ଆକୃତି ଏକ,
େସମାନ ରଆକୃତି ଓ େସମାେନ ଏକ ଅଟି ; େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ସ ୁଖ ଆେଡ଼ ଗମନ କେଲ।

11
କୁମ ଣାକାରୀ ବିଚାର

1ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ଆ ା େମାେତ ଉଠାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ପୂବର୍ - ାର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ,
େସହି ାର ନିକଟେର ପଚିଶ ଜଣ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ; ପୁଣି, େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ମୁଁ େଲାକମାନ ର ଅଧିପତି ଅସୂରର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ
ଓ ବନାୟର ପୁତ୍ର ପ୍ଲ ଟୀୟକୁ େଦଖିଲି। 2 ଆଉ, େସ େମାେତ
କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଏହି େଲାକମାେନ ଅଧମର୍ ସଂକ
କରି ଓ ଏହି ନଗର ମଧ୍ୟେର କୁମ ଣା ଦିଅି ; 3 େସମାେନ
କହି , ‘ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାର ସମୟ ସି କଟ େହାଇ ନାହିଁ;
ଏହି ନଗର ହ ା ଓ ଆେ ମାେନ ମାଂସ।’ 4 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସ ାନ, ତୁ େ େସମାନ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର,
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର।”
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5 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା େମାʼ ଠାେର ଅଧିି ତ େହାଇ
େମାେତ କହିେଲ, “କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ଏପ୍ର କାର କଥା କହିଅଛ; ତୁ ମାନ ମନେର
େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟ ଉଠୁ ଅଛି, ତାହା ଆେ ଜାଣୁ। 6 ତୁ େ ମାେନ
ଏହି ନଗରେର ଆପଣାମାନ ର ହତ େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ି
କରିଅଛ ଓ ତହିଁର ପଥସବୁ ହତ େଲାକେର ପୂ ର୍ କରିଅଛ।
7 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ
ହତ େଲାକ ୁ ତୁ େ ମାେନ ନଗର ମଧ୍ୟେର ରଖିଅଛ, େସମାେନ
ମାଂସ, ପୁଣି ଏହି ନଗର ହ ା ଅେଟ; ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ୁ ତହିଁ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯିବ। 8 ତୁ େ ମାେନ ଖ କୁ ଭୟ କରିଅଛ;
ଆଉ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଖ
ଆଣିବା। 9 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି
ଆଣି ବିେଦଶୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିଚାର ସାଧନ କରିବା। 10 ତୁ େ ମାେନ ଖ େର ପତିତ
େହବ; ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ର ବିଚାର
କରିବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିବ। 11 ଏହି ନଗର ତୁ ମାନ ପାଇଁ ହ ା େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମାଂସ େହବ ନାହିଁ; ଆେ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ର ବିଚାର କରିବା। 12 ପୁଣି,
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ; କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ବିଧିମେତ ଆଚରଣ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆ ର
ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଚତୁ ଗି ତ
େଗା ୀଗଣର ବିଧାନାନୁସାେର କମର୍ କରିଅଛ।”

13 ପୁଣି, ମୁଁ ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କଲା େବେଳ ବନାୟର
ପୁତ୍ର ପ୍ଲ ଟୀୟ ମଲା। ତହିଁେର ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ି ଉ ରେର
କ୍ର ନ କରି କହିଲି, “ଆହା, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ! ତୁ େ କି ଇସ୍ର ାଏଲର
ଅବଶି ାଂଶକୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ େଶଷ କରିବ?”

ନୂତନ ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଦାନ
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14 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 15 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀମାେନ ତୁ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ, ହଁ, ତୁ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ, ତୁ ର
କୁଟୁ ବଗର୍ ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ
ସମ ୁ କହିଅଛି , ‘ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ;
ଏହି େଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଆ ମାନ ୁ ଦ େହାଇଅଛି;’ 16 ଏେହତୁ
ତୁ େ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଯଦ୍ୟପି ଆେ
େସମାନ ୁ ନାନା େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟକୁ ଦୂରୀକୃତ କରିଅଛୁ ଓ
ଯଦ୍ୟପି ଆେ େସମାନ ୁ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି କରିଅଛୁ,
ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ ଯାଇଅଛି , େସହି ସବୁ
େଦଶେରଆେ ଅ କାଳ ନିମେ େସମାନ ର ଧମର୍ ଧାମ େହବା।’
17 ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ କୁହ, ‘ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଆେ
େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ଓ ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର ଛି ଭି େହାଇଅଛ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ତୁ ମାନ ୁ େଦବା।’
18 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି େଦଶକୁ ଯିେବ ଓ ତହିଁର ଯାବତୀୟ
ଅଶୁଚି ବ ୁ ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବିଷୟସବୁ େସହି ାନରୁ ଦୂର କରିେବ।
19ଆଉ, ଆେ େସମାନ ୁ ଏକ ଚି େଦବା ଓ ଆେ ତୁ ମାନ
ଅ ରେର ଏକ ନୂତନ ଆ ା ାପନ କରିବା ଓ ଆେ େସମାନ
ମାଂସରୁ ପ୍ର ରମୟ ହୃ ଦୟ ଦୂର କରିବା ଓ େସମାନ ୁ ମାଂସମୟ
ହୃ ଦୟ େଦବା। 20ତହିଁେର େସମାେନଆ ର ବିଧିମେତଆଚରଣ
କରିେବ ଓ ଆ ର ନିୟମସବୁ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିେବ;
ପୁଣି, େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେ େସମାନ ର
ପରେମ ର େହବା। 21ମାତ୍ର େଯଉଁମାନ ହୃ ଦୟ ଆପଣାମାନ ର
ଅଶୁଚି ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁସକଳର ହୃ ଦୟ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ
କେର, ଆେ େସମାନ ର ଆଚରଣର ପ୍ର ତିଫଳ େସମାନ
ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

22 ଏଥିଉ ାେର କିରୂ ବଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ
ଉଠାଇେଲ, ଆଉ ଚକ୍ର ସବୁ େସମାନ ପା ର୍ େର ଥିଲା; ଆଉ,
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ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ପ୍ର ତାପ େସମାନ ଊ ର୍ େର ବିଦ୍ୟମାନ
ଥିଲା। 23 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ନଗର ମଧ୍ୟରୁ
ଊ ର୍ ଗମନ କରି ନଗରର ପୂବର୍ ଦିଗି ତ ପବର୍ ତ ଉପେର ଗିତ
େହଲା। 24 ତହିଁେର ପରେମ ର ଆ ା େମାେତ ଉଠାଇ
ଦଶର୍ ନେର କଲ୍ ଦୀୟ େଦଶକୁ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ। ତହଁୁ ମୁଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ ପାଇଥିଲି, ତାହା େମାʼ ନିକଟରୁ
ଊ ର୍ ଗମନ କଲା। 25 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ େଯଉଁ େଯଉଁ
ବିଷୟ େଦଖାଇଥିେଲ, େସହି ସକଳ ବିଷୟ ମୁଁ ନିବର୍ ାସି ତ
େଲାକମାନ ୁ ଜଣାଇଲି।

12
ଯିହୁ ଦାର ବ ୀ ାବ ାର ରୂ ପକ

1ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
ପୁଣି େସ େମାେତ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ବିେଦ୍ର ାହୀ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛ, େସମାନ ର େଦଖିବା ପାଇଁ
ଚକୁ୍ଷ ଅଛି, ମାତ୍ର େଦଖି ନାହିଁ, େସମାନ ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ ର୍
ଅଛି, ମାତ୍ର ଶୁଣି ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ।
3 ଏଥିପାଇଁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ନିବର୍ ାସନ ନିମେ କରିବା ପାଇଁ
ସ ଳ ପ୍ର ୁତ କର, ଆଉ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଦିନ େବେଳ
ପ୍ର ାନ କର, ତୁ େ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ାନରୁ ଅନ୍ୟ
ାନକୁ ପ୍ର ାନ କରିବ। େହାଇପାେର, ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ େହେଲ େହଁ
େସମାେନ ବିେବଚନା କରିେବ। 4 ତୁ େ ଦିନ େବେଳ େସମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର ାନକାଳୀନ ସ ଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣା ସ ଳ ବାହାର
କରି ଆଣିବ; ଆଉ, େଲାେକ େଯପରି ନିବର୍ ାସାେଥର୍ ପ୍ର ାନ କରି ,
େସହିପରି ତୁ େ ସ ୍ୟା େବେଳ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର ାନ
କରିବ। 5 ତୁ େ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର କା େଖାଳ ଓ ତାହା
ମଧ୍ୟେଦଇ ତୁ ର ଜିନିଷ ସହ ତୁ େ ବାହାରି ଯାଅ। 6 େସମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ର ଜିନିଷ ଆପଣା କା େର ବହିବ ଓ ଅ କାର
େବେଳ ତାହା େନଇଯିବ; ତୁ େ େଯପରି ଭୂ ମି ନ େଦଖିବ, ଏଥିପାଇଁ
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ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ କରିବ; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପ୍ର ତି ଏକ
ଚି ରୂ ପ କରି ଆେ ତୁ କୁ ରଖିଅଛୁ।”

7 ତହିଁେର ମୁଁ େସହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ କାଯର୍ ୍ୟ କଲି; ମୁଁ
ପ୍ର ାନକାଳୀନ ସ ଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଦିନ େବେଳ ଆପଣା ସ ଳ ବାହାର
କରି ଆଣିଲି ଓ ସ ୍ୟା େବେଳ ନିଜ ହ େର କା େଖାଳିଲି; ମୁଁ
ଅ କାର େବେଳତାହା ବାହାର କରି େସମାନ ସାକ୍ଷାତେରଆପଣା
କା େର େବାହି େନଲି।

8 ପୁଣି, ପ୍ର ଭାତ କାଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, 9 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ‘ତୁ େ କʼଣ
କରୁ ଅଛ’ େବାଲି ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, େସହି ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ କି ତୁ କୁ
ପଚାରି ନାହାି ? 10 ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ଏହି ଭାର ଯିରୂ ଶାଲମ ଅଧିପତିର ଓ େସମାେନ
େଯଉଁମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି , େସହି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର
ସ କର୍ ୀୟଅେଟ।’ 11ତୁ େ କୁହ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ଚି ରୂ ପ ଅେଟ:
‘ମୁଁ େଯପରି କଲି, େସମାନ ପ୍ର ତି େସହିପରି କରାଯିବ; େସମାେନ
ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇ ବ ୀ ାନକୁ ଯିେବ।’ 12 ପୁଣି, େସମାନ
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅଧିପତି ଅ କାର ସମୟେର ଆପଣା କା େର ଭାର
େବାହି ବାହାରି ଯିବ; େଲାକମାେନ େବାହି େନବା ପାଇଁ କା
େଖାଳିେବ; େସ ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ କରିବ, କାରଣ େସ ଚକୁ୍ଷେର
ଭୂ ମି େଦଖିବ ନାହିଁ। 13 ଆହୁ ରି, ଆେ ତାହା ଉପେର ଆ ର
ଜାଲ ପ୍ର ସାରିବା ଓ େସ ଆ ଫା େର ଧରାଯିବ; ଆଉ, ଆେ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର େଦଶ ବାବିଲକୁ ତାହାକୁ େନଇଯିବା; ଆଉ,
ଯଦ୍ୟପି େସ େସହି ାନେର ମରିବ, ତଥାପି େସ ତାହା େଦଖିବ
ନାହିଁ। 14 ପୁଣି, ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େଯଉଁମାେନ ତାହାର
ଚତୁ ଗେର ଅଛି , େସମାନ ୁ ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳ ସମ ୁ
ଆେ ସବୁ ଦିଗେର ଛି ଭି କରିବା ଓ େସମାନ ପ ାତ ଆେ
ଖ ନିେ ାଷ କରିବା। 15ଆଉ, େଯେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ୁ
ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି କରିବା ଓ ନାନା େଦଶ ମଧ୍ୟେର
େସମାନ ୁ ଏେଣେତେଣ ବିକି୍ଷ କରିବା, େସେତେବେଳ ଆେ େଯ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 16ମାତ୍ର ଆେ େସମାନ
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ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ ୁ ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା
କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ େଯଉଁ େଗା ୀମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିେବ,
େସମାନ ନିକଟେର ଆପଣାମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ
ପ୍ର କାଶ କରିେବ; ଆଉ, ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ।”

17ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
ପୁଣି େସ େମାେତ କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ କି
କି ଆପଣା ଆହାର େଭାଜନ କର, ଆଉ ଥରି ଥରି ଓ ଚିି ତ
େହାଇ ଆପଣା ଜଳ ପାନ କର; 19 ପୁଣି, େଦଶର େଲାକମାନ ୁ
କୁହ, ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶର ବିଷୟେର
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : େସମାେନ ଚିି ତ େହାଇ ଆପଣା
ଆପଣାଆହାର େଭାଜନକରିେବଓ ବିି ତ େହାଇଆପଣାଆପଣାର
ଜଳ ପାନ କରିେବ, କାରଣ ନିବାସୀମାନ ର େଦୗରା ୍ୟ ସକାଶୁ
େସମାନ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସବର୍ ରୁ ଶୂନ୍ୟ େହବ। 20 ଆଉ,
ବସତିବିଶି ନଗରସବୁ ନ ଓ େଦଶ ଂସ ାନ େହବ; ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।”

21 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, 22 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ‘କାଳ ବିଳ େହଉଅଛି,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦଶର୍ ନ ବିଫଳ େହଉଅଛି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଦଶେର େଯଉଁ ପ୍ର ବାଦ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା କି?’ 23ଏେହତୁ େସମାନ ୁ
କୁହ, ‘ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ଆେ ଏହି ପ୍ର ବାଦ େଲାପ
କରିବା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପ୍ର ବାଦ ରୂ େପ ଆଉ
ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ;’ ମାତ୍ର େସମାନ ୁ କୁହ, ସମୟ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦଶର୍ ନର ସଫଳତା ସି କଟ। 24କାରଣ ଅସାର ଦଶର୍ ନ
ଓ ଚାଟୁ ବାଦର ମ ତ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ରହିବ
ନାହିଁ। 25କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ; ଆେ କଥା କହିବା ଓ େଯଉଁ
କଥା ଆେ କହିବା, ତାହା ସଫଳ େହବ; ଆଉ, ବିଳ େହବ
ନାହିଁ; କାରଣ େହ ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ
ତୁ ମାନ ର ବ ର୍ ମାନ କାଳେର କଥା କହିବା ଓ ତାହା ସଫଳ
କରିବା।”
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26 ପୁନବର୍ ାର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, 27 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ
େଲାକମାେନ କହି , େସ େଲାକ େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ ପାଏ, ତାହା
ଅେନକ ବିଳ ର କଥା ଓ େସ ଅତି ଦୂରବ ର୍ ୀ କାଳର ବିଷୟେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକରୁ ଅଛି। 28ଏେହତୁ େସମାନ ୁ କୁହ,ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ଆ ବାକ୍ୟର େକୗଣସି କଥା ଆଉ
ବିଳ େନାହିବ, ମାତ୍ର ଆେ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବା, ତାହା ସଫଳ
େହବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

13
ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ବିଚାର

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ ପୁଣି େସ େମାେତ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସ ାନ, ଇସ୍ର ାଏଲର େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାରକରି ,ତୁ େ େସମାନ ବିରୁ େରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କର; ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ନିଜ ହୃ ଦୟରୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରି , େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;’
3ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଯଉଁ ମୂଢ଼ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ
କିଛି ଦଶର୍ ନ ପ୍ର ା ନ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ଆ ାର ପ ାଦ୍ ଗମନ
କରି , େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର । 4 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ ର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଉଜଡ଼ା ାନର ବିଲୁଆ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି ।
5 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀରର ଭ ାନର ଉପରକୁ ଯାଇ ନାହଁ, କିଅବା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦିନେର ସଂଗ୍ର ାମେର ଠିଆ େହବା ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ପାଇଁ େବଢ଼ା ଦୃଢ଼ କରି ନାହଁ। 6 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ’
େବାଲି େଯଉଁମାେନ କହି , େସମାେନ ଅସାର ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି ଓ
ମିଥ୍ୟା ମ ପଢ଼ିଅଛି , ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ପଠାଇ ନାହାି ;
ପୁଣି, ବାକ୍ୟ ସି େହବ େବାଲି େସମାେନ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା
ଜନ୍ମ ାଇ ଅଛି । 7 ଆେ କଥା ନ କହିେଲ େହଁ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ’
େବାଲି କହୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ କି ଅସାର ଦଶର୍ ନ
ପାଇ ନାହଁ ଓ ତୁ େ ମାେନ କି ମିଥ୍ୟା ମ ଉ ାରଣ କରି ନାହଁ?”
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8ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; “ତୁ େ ମାେନ ଅସାର
ବାକ୍ୟ କହିଅଛ ଓ ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେ
ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 9 ପୁଣି,
େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଅସାର ଦଶର୍ ନ ପାଆି ଓ ମିଥ୍ୟା ମ
ପଢ଼ି , ଆ ର ହ େସମାନ ର ପ୍ର ତିକୂଳ େହବ; େସମାେନ ଆ
େଲାକମାନ ମ ୀ ସଭାେର ରହିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶର ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଲିଖିତ େହେବ ନାହିଁ,
ଅଥବା ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ; ତହିଁେର
ଆେ େଯପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 10ଶାି
ନ ଥିେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାି ’ ଅଛି େବାଲି କହି ଆ େଲାକମାନ ୁ
ଭୁ ଲାଇ ଅଛି ; ଆଉ, େକହି କା ନିମର୍ ାଣ କେଲ େଦଖ, େସମାେନ
ଅମିଶି୍ର ତ ମସଲାେର ତାହା େଲପନ କରି , 11 ଏଥିପାଇଁ, ବିେଶଷ
ରୂ େପ ଅମିଶି୍ର ତ ମସଲାେର କା େଲପନକାରୀମାନ ୁ କୁହ େଯ,
ତାହା ପଡ଼ିଯିବ; ପ୍ଲ ାବନକାରୀ ବୃି େହବ; େହ ବୃହତ ଶିଳାସକଳ,
ତୁ େ ମାେନ ବୃି େହବ ଓ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ ତାହା ବିଦାରଣ କରିବ।
12େଦଖ,କା େଯେତେବେଳପଡ଼ିଯିବ, େସେତେବେଳତୁ ମାନ ୁ
କି କୁହା ନ ଯିବ, ତୁ େ ମାେନ ଯାହା େଦଇ େଲପନ କରିଥିଲ,
େସହି ପ୍ର େଲପ କାହିଁ? 13 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ;ଆେ ଆପଣା େକାପେରପ୍ର ଚ ବାୟୁ ାରା ତାହା ବିଦାରଣ
କରିବା; ଆ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ଲ ାବନକାରୀ ବୃି େହବ ଓ େକାପେର
ବୃହତ ବୃହତ ଶିଳାବୃି େହାଇ ତାହା ବିନ କରିବ। 14 ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ମାେନ ଅମିଶି୍ର ତ ମସଲାେର େଯଉଁ କା େଲପନ କରିଅଛ,
ତାହା ଆେ ଭାି ପକାଇବା ଓ ତାହା ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବା, ତହିଁେର
ତାହାର ଭି ି ମୂଳ ଅନାବୃତ େହବ; ଆଉ, ତାହା ପଡ଼ିଯିବ ଓ
ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବିନ େହବ; ତହିଁେର ଆେ
େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 15 ଏହି ପ୍ର କାେର
ଆେ େସହି କା ଉପେର ଓ େଯଉଁମାେନ ଅମିଶି୍ର ତ ମସଲାେର
ତାହା େଲପନ କରିଅଛି , େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ
ସଫଳ କରିବା ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ କହିବା, େସହି କା ଆଉ
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ନାହିଁ ଓ ତାହା େଲପନକାରୀମାେନ, 16 ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ଓ ଶାି ନ
ଥିେଲ େହଁ ତାହା ନିମେ ଶାି ର ଦଶର୍ ନ ପାଆି , ଇସ୍ର ାଏଲର େସହି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଆଉ ନାହାି , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

17ଆଉ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େଲାକ ର େଯଉଁ କନ୍ୟାଗଣ
ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟରୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ,
େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ ରଖ ଓ େସମାନ ବିରୁ େର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ, 18 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , େଯଉଁ ୀମାେନ ପ୍ର ାଣ ମୃଗୟାେଥର୍ ସବୁ କହୁ ଣୀ ଉପେର
ମୁଚୁ ଳା ସି ଲାଇ କରି ଓ ସବର୍ ଆକୃତିର େଲାକ ମ କ ନିମେ
ଆବରଣୀ ପ୍ର ୁତ କରି , େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର ୀ! ତୁ େ ମାେନ
କି ଆ େଲାକମାନ ପ୍ର ାଣକୁ ମୃଗୟା କରି ଆପଣାମାନ ନିମେ
ପ୍ର ାଣ ଜୀଅ ା ରଖିବ? 19 ପୁଣି, ଆ ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ମିଥ୍ୟା
କଥା ଶୁଣି , େସମାନ ୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି, ବଧର ଅେଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ାଣକୁ
ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଓ ବି ବାର ଅେଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ାଣକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା
ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ମୁଠିଏ ମୁଠିଏ ଯବ ଓ ଖି ଏ ଖି ଏ ରୁ ଟି ନିମେ
ଆ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଆ କୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛ।

20ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ର େଯଉଁ ମୁଚୁ ଳା ାରା ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ ଉଡ଼ାଇ
ଶିକାର କରୁ ଅଛ, ଆେ ତହିଁର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ ଆେ
ତୁ ମାନ ଭୁ ଜରୁ େସହି ସବୁ ମୁଚୁ ଳା ଚିରି ପକାଇବା; ଆଉ,
ଆେ ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ
ଉଡ଼ାଇ ମୃଗୟା କରୁ ଅଛ, ଆେ େସମାନ ୁ ମୁ କରିେଦବା।
21 ମଧ୍ୟ ଆେ ତୁ ମାନ ର ଆବରଣୀ ଚିରି ପକାଇବା ଓ ଆ
େଲାକମାନ ୁ ତୁ ମାନ ହ ରୁ ଉ ାର କରିବା, େସମାେନ
ମୃଗୟାକୃତ େହବା ନିମେ , ଆଉ ତୁ ମାନ ହ ଗତ େହେବ
ନାହିଁ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିବ। 22 ଆେ େଯଉଁ ଧାମ କ େଲାକକୁ ବିଷ କରି ନାହଁୁ ,
ତୁ େ ମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥା ାରା ତାହାର ଅ ଃକରଣକୁ ଦୁଃଖା ର୍
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କରିଅଛ, ପୁଣି, ଦୁ େଲାକ ବି ବା ନିମେ େଯପରି ଆପଣା
କୁପଥରୁ େଫରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ହ ସବଳ କରିଅଛ;
23 ଏସକାଶୁ ତୁ େ ମାେନ ଅସାର ଦଶର୍ ନ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ମ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଆେ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ
ତୁ ମାନ ହ ରୁ ଉ ାର କରିବା; ତହିଁେରଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।”

14
େଦବପୂଜକ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ବିଚାର

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ଜଣ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େମାʼ ସ ୁଖେର ବସି େଲ। 2 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, 3 “େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଏହି େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାକୁ
ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ େନଇଅଛି ଓ ଆପଣାମାନ ର
ଅଧମର୍ ଜନକ ବି ଆପଣା ଆପଣା ସ ୁଖେର ରଖିଅଛି ; ଆେ
କି େକୗଣସି ମେତ େସମାନ ୁ ଆ ନିକଟେର ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ
େଦବା? 4 ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
େଦବତାକୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ ନିଏ ଓ ଆପଣାର ଅଧମର୍ ଜନକ
ବି ଆପଣା ସ ୁଖେର ରେଖ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟକୁ
ଆେସ; େସହି େଲାକକୁ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର େଦବତାଗଣର
ବାହୁ ଲ୍ୟାନୁସାେର ତଦ୍ ବିଷୟେର ଉ ର େଦବା; 5ଏହିରୂ େପ ଆେ
ଇସ୍ର ାଏଲବଂଶକୁ େସମାନ ରହୃ ଦୟରୂ ପଫା େରଧରିବା,କାରଣ
େସମାେନ ସମେ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ ାରା ଆ ଠାରୁ
ବିମୁଖ େହାଇଅଛି ।

6 ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ; ତୁ େ ମାେନ େଫର, ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣଠାରୁ
ବିମୁଖ ହୁ ଅ, ତୁ ମାନ ର ସମ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାରୁ ଆପଣା
ଆପଣା ମୁଖ େଫରାଅ। 7 କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀଗଣର େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆ ଠାରୁ
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ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କେର ଓ ଆପଣା େଦବଗଣକୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ
ନିଏ ଓ ଆପଣାର ଅଧମର୍ ଜନକ ବି ଆପଣା ସ ୁଖେର ରେଖ,
ଆଉ ଆପଣା ବିଷୟ ଆ ନିକଟେର ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟକୁ ଆେସ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେପ ତାହାକୁ
ଉ ର େଦବା। 8 ପୁଣି, ଆେ େସ େଲାକର ବିରୁ େର ଆପଣା
ମୁଖ ରଖିବା ଓ ତାହାକୁ ଚି ଓ ଦୃ ା ର ନିମେ ବି ୟା ଦ
କରିବା, ଆଉ ଆେ ଆ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଉି
କରିବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିବ। 9 ଆଉ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଭ୍ର ା େହାଇ ଯଦି େକୗଣସି
କଥା କେହ, େତେବ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଭ୍ର ା
କରାଇଅଛୁ, ଆେ ତାହାର ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା
ଓ ଆ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ବିନ କରିବା।
10 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ ର ଭାର େବାହିେବ;
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର ଅଧମର୍ ଓ ତାହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀର ଅଧମର୍ ଏକ
ସମାନ େହବ; 11 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଆ ଠାରୁ ଆଉ
ବିପଥଗାମୀ େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନ ର ସକଳ
ଆଜ୍ଞାଲ ନ ାରା େସମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରିେବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେ
େସମାନ ର ପରେମ ର େହବା, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

ଯିରୂ ଶାଲମର ଅମ ଳ ନିି ତ
12 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପି ତ େହଲା, 13 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, େକୗଣସି େଦଶ ସତ୍ୟ-
ଲ ନ ାରା ଆ ବିରୁ େର ପାପ କେଲ, େଯେତେବେଳ ଆେ
ତାହା ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରୁ , ତାହାର ଅ ରୂ ପ ଯି
ଭା ୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ଦୁଭ କ୍ଷ ପଠାଉ, ପୁଣି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଓପଶୁକୁ ଉି କରୁ ; 14େସେତେବେଳ େନାହ,ଦାନିେୟଲ
ଓ ଆୟୁ ବ, ଏହି ତିନି ବ୍ୟି ଯଦି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥାʼେ , େତେବ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମ କତା ାରା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ମାତ୍ର
ରକ୍ଷା କରେ , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 15ଆେ ଯଦି େଦଶ
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ମଧ୍ୟେର ହିଂସ୍ର କ ପଶୁଗଣକୁ ଗତାୟାତ କରାଉ, ଆଉ େସମାେନ
ତାହା ଏରୂ ପ ବିନ କରି େଯ, େଦଶ ଂସର ାନ ହୁ ଏ ଓ
ପଶୁମାନ ଭୟେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ
ନ କେର; 16 େତେବ ଏହି ତିନି ବ୍ୟି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ େହଁ
ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େସମାେନ ପୁତ୍ର
କି କନ୍ୟାଗଣକୁ ଉ ାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ; େକବଳ େସମାେନ
ଉ ାର ପାଇେବ, ମାତ୍ର େଦଶ ଂସ ାନ େହବ। 17 ଅଥବା ଆେ
ଯଦି େସହି େଦଶ ବିରୁ େର ଖ ଆଣୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରୁ , ‘େହ
ଖ , େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କର’ ଓ ଆେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ
ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଉି କରୁ , 18 େତେବ ଏହି ତିନି ବ୍ୟି ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ େହଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ େସମାେନ ପୁତ୍ର କି ା କନ୍ୟାଗଣକୁ ଉ ାର କରି ପାରିେବ
ନାହିଁ,ମାତ୍ର େକବଳ ନିେଜ ନିେଜଉ ାରପ୍ର ା େହେବ। 19ଅଥବା
ଆେ ଯଦି େସହି େଦଶକୁ ମହାମାରୀ ପଠାଉ,ଆଉତହିଁମଧ୍ୟରୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ଉି କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର ଆ ର
େକାପ ଢାଳି ର ବହାଉ; 20 େତେବ େନାହ, ଦାନିେୟଲ ଓ ଆୟୁ ବ
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ େହଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େସମାେନ ପୁତ୍ର କି ା କନ୍ୟାକୁ ଉ ାର କରି ପାରିେବ
ନାହିଁ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଧାମ କତା ାରା େକବଳ ନିଜ
ନିଜ ପ୍ର ାଣ ଉ ାର କରିେବ।

21 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଆେ ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶୁଗଣକୁ ଉି କରିବା ପାଇଁ େଯେତେବେଳ ଯିରୂ ଶାଲମ
ବିରୁ େର ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ, ହିଂସ୍ର କ ପଶୁ ଓ ମହାମାରୀ, ଆ ର
ଏହି ଚାରି ମହାଦ ପଠାଇବା, େସେତେବେଳ ଆଉ େକେତ
ଅଧିକ ନ ଘଟିବ? 22 ତଥାପି େଦଖ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପୁତ୍ର
ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଉଭୟର ଅବଶି ାଂଶ ରହି ବାହାେର ଅଣାଯିେବ;
େଦଖ, େସମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ଓ ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ର ୟାସକଳ େଦଖିବ; ପୁଣି,
ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର େଯଉଁ ଅମ ଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା
ପ୍ର ତି େଯସକଳ ବ ର୍ ାଇଅଛୁ, ତହିଁ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ
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ସା ନା ପାଇବ। 23ଆଉ, େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ସା ନା କରିେବ,
ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ର ୟା େଦଖିେଲ
ଜାଣିବ େଯ, ଆେ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ, େସହି
ସବୁ ଅକାରଣେର କରି ନାହଁୁ , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

15
ଯିରୂ ଶାଲମ - ଅେଯାଗ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଗଛ, ବନ
ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟେର ି ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଶାଖା, ଅନ୍ୟ ସକଳ ଗଛ
ଅେପକ୍ଷା କାହିଁେର ଅଧିକ? 3 େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ କି ତହିଁରୁ
କାଠ ନିଆଯିବ? ଅବା େକୗଣସି ପାତ୍ର ଟ ାଇବା ନିମେ କି
େଲାେକ ତହିଁରୁ େମଖ କରିେବ? 4 େଦଖ, ଜାଳ େହବା ପାଇଁ
ତାହା ଅି େର ପକାଗଲା; ଅି ତାହାର ଦୁଇ ମୁ ଗ୍ର ାସ କଲା
ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦ େହଲା ତାହା କି େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟକୁ
ଆସି ବ? 5 େଦଖ, ଅବିକଳ ଥିବା େବେଳ ତାହା େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟର
େଯାଗ୍ୟ େନାହିଲା; ଅି ଗ୍ର ାସ କଲା ଉ ାେର ଓ ତାହା ଦ େହଲା
ଉ ାେର ତାହା କି େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟର ଅଧିକ ଅେଯାଗ୍ୟ େନାହିବ?
6ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ େଯପରି
ବନ ଗଛସବୁର ମଧ୍ୟି ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ ଅି େର ଜାଳ େହବା ପାଇଁ
ନିରୂ ପଣ କରିଅଛୁ, େସହିପରି ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ୁ
ନିରୂ ପଣ କରିବା। 7 ପୁଣି,ଆେ େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ
ରଖିବା, େସମାେନ ଅି ରୁ ବାହାରି ଯିେବ, ମାତ୍ର ଅି େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ
କରିବ; ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ ରଖିେଲ,
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 8 ଆଉ,
ଆେ େଦଶକୁ ଂସର ାନ କରିବା, କାରଣ େସମାେନ ସତ୍ୟ-
ଲ ନ କରିଅଛି , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

16
ଅବି ଯିରୂ ଶାଲମ
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1 ପୁନବର୍ ାର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେରଉପି ତ େହଲା,
2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ର ୟାସକଳ ଜଣାଅ, 3 ଆଉ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଏହି କଥା କହି : ତୁ ର ଉ ି ଓ ଜନ୍ମ ାନ କିଣାନୀୟ େଦଶ
ଅେଟ; ପୁଣି ତୁ ର ପିତା ଇେମାରୀୟ ଓ ମାତା ଜେଣ ହି ୀୟା
ଥିଲା। 4 ତୁ ଜନ୍ମ ର ବିବରଣ ଏହି, ତୁ େ ଜନ୍ମ େହବା ଦିନ ତୁ ର
ନାଭି କଟା େହାଇ ନ ଥିଲା, କିଅବା ତୁ କୁ ପରି ାର କରିବା ପାଇଁ
ଜଳେର ାନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା; ତୁ େ ଲବଣେର ମଖାଯାଇ ନ
ଥିଲ, କିଅବା ପଟୀେର ଗୁଡ଼ା ଯାଇ ନ ଥିଲ। 5 ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ
େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ପ୍ର ତି ଦୟା ବହିବା ପାଇଁ େକହି
ତୁ ଉପେର େ ହ ଦୃି ନ କଲା; ମାତ୍ର ତୁ େ ଜନ୍ମ େହବା ଦିନ
ତୁ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅବ ା ସକାଶୁ େଖାଲା ପଡ଼ିଆେର େଫାପଡ଼ା
ଯାଇଥିଲ।

6ଏଥିଉ ାେର ଆେ େଯେତେବେଳ ତୁ ନିକଟ େଦଇ ଗଲୁ ଓ
ତୁ କୁ ର େର ଛଟପଟ େହବାର େଦଖିଲୁ, େସେତେବେଳ ଆେ
ତୁ କୁ କହିଲୁ, ‘ତୁ େ ନିଜ ର େର (ଲି ) ଥିେଲ େହଁ ଜୀବିତ
ହୁ ଅ; ହଁ, ତୁ େ ନିଜ ର େର (ଲି ) ଥିେଲ େହଁ ଜୀବିତ ହୁ ଅ;’
ଏହି କଥା ଆେ ତୁ କୁ କହିଲୁ। 7ଆେ େକ୍ଷତ୍ର େର ଉି ଦ ପରି
ତୁ କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରାଇଲୁ, ତହିଁେର ତୁ େ ବୃ ି ପାଇ ଅତି
ବଡ଼ େହାଇ ଉଠିଲ ଓ ମହାେଶାଭାରୂ ପ ଅଳ ାର ରୂ ପ େହଲ;
ତୁ ର ନଯୁଗଳ ସୁେଡୗଲ ଓ ତୁ ର େକଶ ଦୀଘର୍ େହଲା; ତଥାପି
ତୁ େ ବିବସନା ଓ ଉଲି ନୀ ଥିଲ।

8 ପୁଣି, ଆେ େଯେତେବେଳ ତୁ ର ନିକଟ େଦଇ ଗମନ କଲୁ
ଓ ତୁ ପ୍ର ତି ଅନାଇଲୁ, େସେତେବେଳ େଦଖ, ତୁ ର େସ ସମୟ
ତ େପ୍ର ମର ସମୟ; ତହଁୁ ଆେ ତୁ ଉପେର ଆପଣା ବ ା ଳ
ପ୍ର ସାରିଲୁ ଓ ତୁ ର ଉଲ ତା ଆ ାଦନ କଲୁ; ହଁ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ,ଆେ ଶପଥ କରି ତୁ ସେ ନିୟମ ି ର କଲୁ, ତହିଁେର
ତୁ େ ଆ ର େହଲ। 9ତହଁୁ ଆେ ତୁ କୁ ଜଳେର ାନ କରାଇଲୁ,
ହଁ, ଆେ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ତୁ େଦହରୁ ତୁ ର ର େଧାଇ େଦଲୁ
ଓ ଆେ େତୖଳେର ତୁ କୁ ମ ର୍ ନ କଲୁ। 10ଆହୁ ରି, ଆେ ତୁ କୁ
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ବିଚିତ୍ର ବ ପି ାଇଲୁ, ଶିଶୁକ ଚମର୍ ର ପାଦୁକା ପି ାଇଲୁ ଓ ଆେ
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବ େରତୁ ର କଟିବ ନକରାଇଲୁ, ପୁଣି,ପ ବ େର
ବିଭୂ ଷିତା କଲୁ। 11 ଆହୁ ରି, ଆେ ଅଳ ାରେର ତୁ କୁ ଭୂ ଷିତା
କଲୁ, ତୁ ହ େର କ ଣ ଓ ଗଳେଦଶେର ହାର େଦଲୁ। 12 ପୁଣି,
ଆେ ତୁ ନାସି କାେର ନଥ, କ ର୍ େର କ ର୍ ଭୂ ଷଣ ଓ ମ କେର
ସୁ ର ମୁକୁଟ େଦଲୁ। 13 ଏରୂ େପ ତୁ େ ସୁନା, ରୂ ପାେର ବିଭୂ ଷିତା
େହଲ, ତୁ ର ବ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର , ପ ାରା ନିମ ତ ଓ
ଶି କମର୍ େର ବିଚିତ୍ର େହଲା; ତୁ େ ସରୁ ମଇଦା ଓ ମଧୁ ଓ େତୖଳ
େଭାଜନ କଲ। ପୁଣି, ତୁ େ ପରମାସୁ ରୀ େହାଇ ଅବେଶଷେର
ରାଣୀପଦ ପ୍ର ା େହଲ। 14ଆଉ, ତୁ େସୗ ଯର୍ ୍ୟର ସୁଖ୍ୟାତି ନାନା
େଦଶେର ବ୍ୟାପିଲା; କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଆପଣା
ଐ ଯର୍ ୍ୟ ାରା ତୁ କୁ େଯଉଁ େସୗ ଯର୍ ୍ୟ େଦଇଥିଲୁ, ତାହା ସି
ଥିଲା।

15ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ନିଭର୍ ର କରି ନିଜ ସୁଖ୍ୟାତି
ସକାଶୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ େହଲ, ପୁଣି, େଯେକହି ତୁ ନିକଟ େଦଇ
ଗଲା; ତାହା ଉପେର ତୁ ର ବ୍ୟଭିଚାରରୂ ପ ଜଳ ଢାଳିଲ; ତାହା
ତାହାର େଭାଗ େହଲା। 16 ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା ବ ର କିଛି କିଛି
େନଇଆପଣା ପାଇଁ ନାନା ର େରଭୂ ଷିତଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କଲଓ
ତହିଁଉପେର ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା କଲ; ଏପରି କାଯର୍ ୍ୟ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା େହବାର ହିଁ ଉଚିତ ନୁେହଁ। 17 ଆହୁ ରି, ଆ ର ସୁନା ଓ
ଆ ରରୂ ପାେର ନିମ ତେଯସକଳ ସୁ ରଆଭରଣଆେ ତୁ କୁ
େଦଇଥିଲୁ, ତୁ େ ତାହା େନଇ ପୁରୁ ଷାକୃତି ପ୍ର ତିମାଗଣ ନିମର୍ ାଣ
କରି େସମାନ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲ;* 18 ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା
ବିଚିତ୍ର ବ ସବୁ େନଇ େସମାନ ୁ ପି ାଇଲ ଓ େସମାନ ସ ୁଖେର
ଆ ର େତୖଳ ଓ ଆ ର ଧୂପ ରଖିଲ। 19 ମଧ୍ୟ ସରୁ ମଇଦା,
େତୖଳ ଓ ମଧୁ, ଆଦି ଆ ର େଯଉଁ ଖାଦ୍ୟ ାରା ଆେ ତୁ କୁ
ପ୍ର ତିପାଳନ କଲୁ, ତାହା ତୁ େ େସୗରଭାେଥର୍ େସମାନ ସ ୁଖେର
ରଖିଲ, ଆଉ ଏପ୍ର କାର େହାଇଥିଲା, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
* 16:17 େସମାନ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲ; ଅଥର୍ ାତ୍ େସମାନ ଉପାସନା କଲ
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20ଆହୁ ରି, ଆ ନିମେ ତୁ େ େଯଉଁମାନ ୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ, ତୁ େ
ଆପଣାର େସହି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇ ଗ୍ର ାସି ତ େହବା ପାଇଁ
େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିଅଛ। 21 ତୁ େ େଯ ଆ ର
ସ ାନଗଣକୁ ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅି େର ଗମନ କରାଇ େସମାନ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିଅଛ, ତୁ ର ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର କି କୁ୍ଷଦ୍ର
ବିଷୟ? 22 ପୁଣି,ତୁ େ ଆପଣାରସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଓବ୍ୟଭିଚାର
କି୍ର ୟା କରିବା େବେଳ ଆପଣା େଯୗବନାବ ାର ସମୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ବିବସନା, ଉଲି ନୀ ଥିଲ ଓ ନିଜ ର େର
ଛଟପଟ େହଉଥିଲ, େସହି ସମୟକୁ ରଣ କରି ନାହଁ।

23 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ କୁ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ! ତୁ ର
ଏହିସବୁ ଦୁ ାଚରଣ ଉ ାେର, 24 ତୁ େ ପ୍ର ତିମା ପୂଜା କରିବାକୁ
ଆପଣା ନିମେ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଛକେର
ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ। 25 ତୁ େ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଥ ମୁ େର
ଉ ଳୀ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛ ଓ ଆପଣାର େସୗ ଯର୍ ୍ୟକୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କରିଅଛ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଥିକ ପାଇଁ ଆପଣାର ପାଦ ୟ ଅନାବୃତ
କରିଅଛ, ଆଉ ଆପଣାର ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା ବଢ଼ାଇଅଛ। 26ଆହୁ ରି,
ତୁ େ ଆପଣାର କାମୁକତା ପ୍ର ତିବାସୀ, ମିସରୀୟମାନ ସହିତ
ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛ ଓ ଆ କୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା ବଢ଼ାଇଅଛ। 27 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେ ତୁ
ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରି ତୁ ର େଦୖନିକ ଖାଦ୍ୟ ଊଣା
କରିଅଛୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଘୃଣା କରି , ତୁ ଭ୍ର ାଚରଣେର
ଲି ତ ଅଟି , େସହି ପେଲ ୀୟ କନ୍ୟାମାନ ଇ ାେର ତୁ କୁ
ସମପର୍ ଣ କଲୁ। 28 ତୁ େ ଅତୃ େହବାରୁ ଅଶୂରୀୟମାନ ସହିତ
ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛ; ହଁ, ତୁ େ େସମାନ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ
େହଁ ତୃ ା େହାଇ ନାହଁ। 29 ଆହୁ ରି, ତୁ େ କିଣାନ େଦଶେର
କଲ୍ ଦୀୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା ବୃ ି କରିଅଛ; ପୁଣି,
ତହିଁେର େହଁ ତୃ ା େହାଇ ନାହଁ।

30ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ତୁ ର ହୃ ଦୟ କିପରି ଦୁବର୍ ଳ,ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ େ ାଚାରିଣୀ େବଶ୍ୟା ୀ ପରି ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛ।
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31ତୁ େ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଥ ମୁ େର ଆପଣା ଉ ାନ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଛକେର ମ ପ୍ର ୁତ କରୁ ଅଛ; ପୁଣି, ତୁ େ େବଶ୍ୟା
ପରି ନ େହାଇ ଭଡ଼ା ତୁ କରିଅଛ। 32 ତୁ େ ତ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ
ଭାଯର୍ ୍ୟା! ତୁ େ ତ ଆପଣା ାମୀ ବଦଳେର ଅଜଣା େଲାକ ୁ
ଗ୍ର ହଣ କରୁ ଅଛ। 33 େଲାେକ େବଶ୍ୟାମାନ ୁ ଭଡ଼ା ଦିଅି ; ମାତ୍ର
ତୁ େ ଆପଣା େପ୍ର ମିକ ସମ ୁ ଭଡ଼ା େଦଉଅଛ, ଆଉ ତୁ ର
େବଶ୍ୟାବୃ ି କ୍ର େମ େସମାେନ େଯପରି ଚତୁ ଗରୁ ତୁ ନିକଟକୁ
ଆସି , ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଲା େଦଉଅଛ। 34 ପୁଣି, ଅନ୍ୟ
ୀମାନ ଅେପକ୍ଷା ତୁ େବଶ୍ୟାବୃ ି ର ପ୍ର େଭଦ ଏହି େଯ, ତୁ
ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ େକହି ତୁ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଏ
ନାହିଁ;ଆଉ, ତୁ େ ଭଡ଼ା େଦେଲ େହଁ ତୁ କୁ କିଛି ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଏ
ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ର କି୍ର ୟା ବିପରୀତ ଅେଟ।

35 ଏେହତୁ େହ େବଶ୍ୟା, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 36 ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ ର ଅଶୁଚିତା ଢଳା ଯାଇଅଛି
ଓ ତୁ ର େପ୍ର ମିକଗଣର ସେ ତୁ ର ବ୍ୟଭିଚାର େହତୁ
ତୁ ର ଉଲ ତା ଅନାବୃତ େହାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ, ପୁଣି, ତୁ ର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସକଳ େଦବତାର ନିମେ ଓ ତୁ େ େସମାନ ୁ
ଆପଣା ସ ାନଗଣର େଯଉଁ ର େଦଇଅଛ; ତହିଁ ସକାଶୁ;
37 େଦଖ, ତୁ େ େଯଉଁମାନ ଠାେର ସେ ାଷ ପାଇଅଛ, ତୁ ର
େସହି େପ୍ର ମିକ ସମ ୁ , ଆଉ େଯଉଁମାନ ୁ ତୁ େ େପ୍ର ମ କରିଅଛ
ଓ େଯଉଁମାନ ୁ ତୁ େ ଘୃଣା କରିଅଛ, େସହି ସମ ୁ ଆେ
ଏକତ୍ର କରିବା; ଆେ ତୁ ବିରୁ େର ଚତୁ ଗରୁ େସମାନ ୁ
ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ଆଗେର ତୁ ର ଉଲ ତା ଅନାବୃତ
କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ ର ସମ ଉଲ ତା େଦଖିେବ।
38 ବିବାହ ନିୟମ ଲ ନକାରିଣୀ ଓ ର ପାତକାରିଣୀ ୀମାେନ
େଯରୂ ପ ବିଚାରିତା ହୁ ଅି , େସରୂ ପ ଆେ ତୁ ର ବିଚାର କରିବା
ଏବଂ େକାପ ଓ ଅ ର୍ ାଳାର ର ତୁ ଉପେର ଉପି ତ କରିବା।
39 ଆେ , ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ ର ମ ି ର ାନସବୁ ଭାି ପକାଇେବ ଓ



ଯିହିଜିକଲ 16:40 xlii ଯିହିଜିକଲ 16:48

ଉ ଳୀସବୁ ଉ ାଟନ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ କୁ ବିବସନା
କରି ତୁ ର ସୁ ର ଅଳ ାରସବୁ ହରଣ କରି େନେବ; ଆଉ,
େସମାେନ ତୁ କୁ ବିବସନା ଓ ଉଲି ନୀ କରି ଛାଡ଼ି େଦେବ।
40 ଆହୁ ରି, େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ଏକ ସମାଜ ଆଣି ତୁ କୁ
ପ୍ର ରାଘାତ କରିେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଖ େର ତୁ କୁ ବି ି େବ।
41 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ର ଗୃହସବୁ ଅି େର ଦ କରିେବ ଓ
ଅେନକ ୀେଲାକ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ଉପେର ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ
କରିେବ; ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟାରୁ ନିବୃ କରାଇବା,
ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଡ଼ା େଦବ ନାହିଁ। 42 ଏହିରୂ େପ ତୁ ପ୍ର ତି
ଆ ର େକାପ ଶା େହବ, ତୁ ଠାରୁ ଆ ର ଅ ର୍ ାଳା ଯିବ ଓ
ଆେ କ୍ଷା େହାଇ ଆଉ େକ୍ର ାଧ କରିବା ନାହିଁ। 43ତୁ େ ଆପଣା
େଯୗବନାବ ା ରଣ କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ଆ କୁ
ବିର କରିଅଛ,ଏେହତୁ େଦଖ,ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ହିଁ
ତୁ କାଯର୍ ୍ୟର ଫଳ ତୁ ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା, ତହିଁେର ତୁ େ
ଆପଣାର ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା ଉପେର ଏପ୍ର କାର ଭ୍ର ାଚରଣ
କରିବ ନାହିଁ।

44 େଦଖ, େଯେକହି ପ୍ର ବାଦ ବ୍ୟବହାର କେର, େସ ତୁ
ବିରୁ େର ଏହି ପ୍ର ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯଥା; ‘ମାତା େଯସନ,
କନ୍ୟା େତସନ।’ 45 ତୁ େ ଆପଣା ମାତାର କନ୍ୟା, େସ ଆପଣା
ାମୀକୁ ଓ ସ ାନମାନ ୁ ଘୃଣା କେର; ତୁ େ ନିଜ ଭଗିନୀଗଣର
ଭଗିନୀ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାମୀକୁ ଓ ସ ାନଗଣକୁ ଘୃଣା
କେଲ; ତୁ ମାନ ର ମାତା ଜେଣ ହି ୀୟା ଓ ତୁ ମାନ ର ପିତା
ଜେଣ ଇେମାରୀୟ ଥିଲା। 46 ପୁଣି, ଶମରୀୟା ତୁ ର ବଡ଼ ଭଗିନୀ,
େସ ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣ ସହିତ ତୁ ର ଉ ର ଦିଗେର ବାସ କେର;
ଆଉ, ସେଦାମ ତୁ ର ସାନ ଭଗିନୀ, େସ ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ
ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ବାସ କରି । 47 ତଥାପି ତୁ େ େସମାନ
ପଥେର ଗମନ କରି ନାହଁ, କିଅବା େସମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କି୍ର ୟାନୁସାେରକମର୍ କରି ନାହଁ;ମାତ୍ର ତାହା ଅତି କୁ୍ଷଦ୍ର ଥିଲା ପରି ମେନ
କରି, ତୁ େ ଆପଣାର ସମ ଆଚାରବ୍ୟବହାରେର େସମାନ
ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭ୍ର ା େହାଇଅଛ। 48 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
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ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ କହୁ ଅଛୁ, ତୁ ର ଭଗିନୀ ସେଦାମ,
ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ତୁ ପରି ଓ ତୁ କନ୍ୟାଗଣ ପରି କମର୍ କରି
ନାହାି । 49 େଦଖ, ତୁ ଭଗିନୀ ସେଦାମର ଏହି ଅଧମର୍ ଥିଲା;
ତାହାର ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣର ଅହ ାର, ଭକ୍ଷ୍ୟର ପୂ ର୍ ତା ଓ
ସମୃି ଜନିତ ଶାି ଥିଲା, େସ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନ ର ହ ସବଳ
କଲା ନାହିଁ। 50 ପୁଣି, େସମାେନ ଅହ ାରିଣୀ ଥିେଲ ଓ ଆ
ସ ୁଖେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା କେଲ; ଏେହତୁ ଆ କୁ େଯପରି ଭଲ
ଦିଶିଲା, େସହିପରିଆେ େସମାନ ୁ ଦୂରକଲୁ। 51 ପୁଣି,ଶମରୀୟା
ତୁ ପାପର ଅେ ର୍ କ ପାପ କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ େସମାନ
ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଅଛ ଓଆପଣାର
କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା ାରା ତୁ େ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ
ଧାମ କ ପରି କରିଅଛ। 52 ତୁ େ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣର ପକ୍ଷେର
ବିଚାର ନି ି କରିବାରୁ ଆପଣା ଅପମାନ ଆେପ େଭାଗ କର;
େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ତୁ ର କୃତ ଅଧିକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପାପସମୂହ
ାରା େସମାେନ ତୁ ଅେପକ୍ଷା ଧାମ କ େହାଇଅଛି ; ହଁ, ତୁ େ

ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ ଧାମ କ କରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମଧ୍ୟ
ଲି ତ ହୁ ଅ ଓ ଆପଣା ଅପମାନ େଭାଗ କର।

53 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ର ବ ୀ ାବ ା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସେଦାମ
ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣର ବ ୀ ାବ ା, ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର
କନ୍ୟାଗଣର ବ ୀ ାବ ା, ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ତୁ ର
ବ ୀଗଣର ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା; 54 ତହିଁେର ତୁ େ
ଆପଣା ଅପମାନ େଭାଗ କରିବ ଓ େସମାନ ପ୍ର ତି ସା ନା
ରୂ ପ େହାଇ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛ, େସହି ସବୁ ସକାଶୁ ଲି ତ
େହବ। 55 ପୁଣି, ତୁ ର ଭଗିନୀଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସେଦାମ ଓ ତାହାର
କନ୍ୟାଗଣ େସମାନ ର ପୂବର୍ ଦଶା ପ୍ର ା େହେବ, ଶମରୀୟା ଓ
ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ େସମାନ ର ପୂବର୍ ଦଶା ପ୍ର ା େହେବ, ଆଉ
ତୁ େ ଓ ତୁ ର କନ୍ୟାଗଣ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ଦଶା ପ୍ର ା େହବ।
56କାରଣ ତୁ ର ଆ ପ୍ର ଶଂସାର ସମୟେର ତୁ େ ଆପଣା ଭଗିନୀ
ସେଦାମର ନାମ ମୁଖେର ଆଣି ନ ଥିଲ। 57 େସହି ସମୟେର
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ତୁ ର ଦୁ ତା ପ୍ର କାଶ ପାଇ ନ ଥିଲା, ପାଇଲା ଉ ାେର ତୁ ର
ତୁ କାରିଣୀ ଅରାମର କନ୍ୟାଗଣ ଓ ତାହାର ଚତୁ ଗ ନିବାସି ନୀ
ସମେ , ପେଲ ୀୟମାନ ର କନ୍ୟାଗଣ ଚାରି ଦିଗେର ତୁ ର
ଅପମାନ କେଲ। 58ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଓ
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାର ଭାର ବହନ କରିଅଛ।

ଅନ କାଳୀନ ଚୁ ି
59କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଶପଥ ଅବଜ୍ଞା

କରି ନିୟମ େଯପରି ଭ କରିଅଛ, ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି େସହିରୂ ପ
ବ୍ୟବହାର କରିବା। 60 ତଥାପି ତୁ େଯୗବନାବ ାେର ତୁ ସହିତ
ଆ କୃତ ନିୟମ ଆେ ରଣ କରିବା ଓ ତୁ ପକ୍ଷେର ଆେ
ଅନ କାଳ ାୟୀ ଏକ ନିୟମ ାପନ କରିବା। 61 େସହି ସମୟେର
େଯେତେବେଳ ତୁ େ ଆପଣା ଭଗିନୀଗଣକୁ, ତୁ ର ବଡ଼ ଓ ସାନ
ଭଗିନୀଗଣକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ଆପଣା ଆଚାର
ବ୍ୟବହାର ରଣକରି ଲି ତ େହବ;ଆଉ,ଆେ େସମାନ ୁ କନ୍ୟା
ରୂ େପ ତୁ କୁ େଦବା, ମାତ୍ର ତୁ ର ନିୟମାନୁକ୍ର େମ ନୁେହଁ। 62 ପୁଣି,
ଆେ ତୁ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ି ର କରିବା; ତହିଁେର ଆେ
େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ। 63 ତୁ େ ଯାହା ଯାହା
କରିଅଛ, ତୁ ର େସହି ସବୁ େଯେତେବେଳ ଆେ କ୍ଷମା କରିବା,
େସେତେବେଳ ତୁ େ ରଣ କରି ଲି ତ େହବ ଓ ନିଜ ଅପମାନ
େହତୁ ଆଉ େକେବ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇବ ନାହିଁ।” ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

17
ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଏକ ଦୃ ା

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ନିକଟେର େଗାଟିଏ ପ୍ର େହଳିକା ଉ ାପନ କର ଓ ଏକ ଦୃ ା କଥା
କୁହ; 3ତୁ େ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,



ଯିହିଜିକଲ 17:4 xlv ଯିହିଜିକଲ 17:9

େଗାଟିଏ ବଡ଼ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀରପକ୍ଷ ଥିଲା,ତାହାର ପକ୍ଷବଡ଼, େଡଣା
ଦୀଘର୍

ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର େଲାମେର ପରିପୂ ର୍ , େସ ଲିବାେନାନକୁ ଆସି ଏରସ
ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ର ଭାଗ େନଇଗଲା:

4 େସ ତହିଁର ସାନ ସାନ ପ ବର ଉ ତମ ପ ବ କାଟି
ବାଣିଜ୍ୟ େଦଶକୁ େନଇ ବଣିକମାନ ର େଗାଟିଏ ନଗରେର

ରଖିଲା।
5 ଆହୁ ରି, େସ େଦଶର ବୀଜ େନଇ ଏକ ଉବର୍ ର ଭୂ ମିେର ତାହା

େରାପଣ କଲା;
େସ ଜଳରାଶିର ନିକଟେର ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା େରାପଣ

କଲା।
6ତହଁୁ ତାହା ବଢ଼ି ଅ ଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପରି ବଢ଼ିଲା,
ତହିଁର ଶାଖାସବୁ ତାହାର ସ ୁଖ େହଲା ଓ ତହିଁର ମୂଳ ତାହାର

ତେଳ ରହିଲା;
ଏହି ପ୍ର କାେର ତାହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େହାଇ ଶାଖାବିଶି ଓ ପ ବିତ

େହଲା।
7 ପୁଣି,ଆଉେଗାଟିଏ ବଡ଼ବଡ଼ପକ୍ଷଓଅେନକ େଲାମବିଶି ବୃହତ

ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା;
ଆଉ େଦଖ, େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଜଳେର େସଚିତ େହବା ପାଇଁ
ଆପଣା େରାପିତ େହବା କିଆରିରୁ ତାହାର ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୂଳ ବକ୍ର

କରି ଶାଖା ବି ାର କଲା।
8ତାହା େଯପରି ଶାଖାବିଶି ଓଫଳବତୀ େହାଇଉ ମଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା

େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଜଳରାଶିର ନିକଟ ଉବର୍ ର ଭୂ ମିେର େରାପିତ

େହାଇଥିଲା।
9ତୁ େ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତାହା କି କୃତକାଯର୍ ୍ୟ

େହବ?
ତାହା େଯପରି ଶୁ େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସ କି ତହିଁର ମୂଳ ଉପାଡ଼ି

ତହିଁର ଫଳ କାଟି ପକାଇବ ନାହିଁ?
ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ଅେନକ େଲାକ ବିହୁ େନ ହିଁ ତହିଁର ମୂଳ

ଉ ାଟିତ େହାଇ ତହିଁର ଅ ୁ ରିତ ନବୀନ ପତ୍ର ସବୁ କି
ମ୍ଳ ାନ େହବ ନାହିଁ?
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10 ହଁ, େଦଖ, େରାପିତ େହାଇଅଛି େବାଲି ତାହା କି କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ?
ପୂବର୍ ୀୟବାୟୁ ଶର୍ କେଲତାହା କି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଶୁ େହାଇ
ନ ଯିବ?

ବଢ଼ିବା କିଆରିେର ତାହା ଶୁ େହାଇଯିବ।”
11ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେରଉପି ତ େହଲା,

12 “ତୁ େ େସହି ବିେଦ୍ର ାହୀ-ବଂଶକୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ କି ଏହିସବୁର
ତା ଯର୍ ୍ୟ ଜାଣ ନାହିଁ? େସମାନ ୁ କୁହ, େଦଖ, ବାବିଲର ରାଜା
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ତହିଁର ରାଜାକୁ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତିଗଣକୁ
ଆପଣାର ନିକଟକୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା; 13 ପୁଣି, ରାଜ୍ୟ େଯପରି
ଅବନତ େହାଇ ଆଉ ଉ ତ େନାହିବ, ମାତ୍ର ତାହାର ନିୟମ
ପାଳନ କରି େଯପରି ି ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ 14 େସ ରାଜବଂଶରୁ
େଗାଟିଏ ବୀଜ େନଇ ତାହା ସେ ନିୟମ କଲା, ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ
ଶପଥାଧୀନ କଲା ଓ େଦଶର ପରାକ୍ର ମୀ େଲାକମାନ ୁ େନଇଗଲା।
15 ମାତ୍ର େସ ଅ ଗଣ ଓ ଅେନକ େଲାକ ପାଇବା ନିମେ ମିସରକୁ
ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପଠାଇ ବାବିଲ ରାଜାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଲା। େସ
କି କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ? େଯ ଏପରି କାଯର୍ ୍ୟ କେର, େସ କି ରକ୍ଷା
ପାଇବ? େସ ନିୟମ ଲ ନ କରି କି ରକ୍ଷା ପାଇବ? 16 ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େଯଉଁ
ରାଜା ତାହାକୁ ରାଜା କଲା,ଯାହାର ଶପଥ େସ ତୁ କଲା ଓ ଯାହାର
ନିୟମ େସ ଭାି ଲା, େସହି ରାଜାର ବାସ ାନ ବାବିଲ ମଧ୍ୟେର ଓ
ତାହାର ନିକଟେର, େସ ନି ୟ ମରିବ। 17 ପୁଣି, ଅେନକ େଲାକ ୁ
ଉି କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ େଯେତେବେଳ ବ ବା ି େବ ଓ
ଗଡ଼ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ଫାେରା ଆପଣାର ପରାକ୍ର ା
େସୖନ୍ୟସାମ ଓ ମହାେସୖନ୍ୟଦଳ ାରା ଯୁ େର ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ
କରିବ ନାହିଁ। 18 କାରଣ, େସ ନିୟମ ଭ କରି ଶପଥ ତୁ
କରିଅଛି ଓ େଦଖ, େସ ଆପଣା ହ େଦେଲ େହଁ ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ
କରିଅଛି; େସ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। 19 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି , େସ ଆ ର େଯଉଁ ଶପଥ ତୁ କରିଅଛି ଓ ଆ ର
େଯଉଁ ନିୟମ ଭ କରିଅଛି, ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ନି ୟ
ତହିଁର ପ୍ର ତିଫଳ ତାହାର ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା। 20 ପୁଣି, ଆେ
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ଆପଣା ଜାଲ ତାହା ଉପେର ପ୍ର ସାରିବା ଓ େସ ଆ ଫା େର
ଧରାଯିବ, ଆଉ ଆେ ତାହାକୁ ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ଓ େସ ଆ
ବିରୁ େର େଯଉଁ ସତ୍ୟ-ଲ ନ ଅପରାଧ କରିଅଛି, ତହିଁ ସକାଶୁ
େସହି ାନେର ଆେ ତାହାର ବିଚାର କରିବା। 21 ପୁଣି, ତାହାର
ସକଳେସୖନ୍ୟଦଳମଧ୍ୟରୁ ପଳାତକସମେ ଖ େରପତିତେହେବ
ଓ ଅବଶି ଥିବା େଲାକମାେନ ଚତୁ ଗେର ଛି ଭି େହେବ;
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ େଯ, ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହିଅଛୁ।”

22 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ଆେ ଏରସ ବୃକ୍ଷର
ଉ ଅଗ୍ର ଭାଗ େନଇ ତାହା ାପନ କରିବା; ଆେ ତାହାର
ଉ ତମପ ବମାନରମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ େକାମଳପ ବକାଟି େନଇ
ଏକ ଉ ଓ ଉ ତ ପବର୍ ତେର େରାପଣ କରିବା; 23 ଇସ୍ର ାଏଲର
ଉ ତମ ପବର୍ ତେର ଆେ ତାହା େରାପଣ କରିବା, ତହିଁେର
ତାହା ଶାଖାବିଶି ଓ ଫଳବାନ େହାଇ ଉ ମ ଏରସ ବୃକ୍ଷ େହବ;
ତହିଁର ତେଳ ସବର୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରିେବ; େସମାେନ
ତହିଁରଶାଖାମାନରଛାୟାେରବାସକରିେବ। 24ତହିଁେରଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ଉ ବୃକ୍ଷକୁ ନୀଚ କରିଅଛୁ ଓ ନୀଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଉ
କରିଅଛୁ, ସେତଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁ କରିଅଛୁ ଓ ଶୁ ବୃକ୍ଷକୁ ସେତଜ
କରିଅଛୁ, ଏହା େକ୍ଷତ୍ର ଯାବତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣିେବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହା କହିଅଛୁ ଓ ସି କରିଅଛୁ।”

18
ପାପର ବ୍ୟି ଗତ ପରିଣାମ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, 2 “ପିତାମାତା ‘ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଇେଲ, ସ ାନଗଣର
ଦ ଖଟା େହାଇଅଛି, ଏହି େଯଉଁ ପ୍ର ବାଦ ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଦଶ ବିଷୟେର କହୁ ଅଛ,’ ଏଥିେର ତୁ ମାନ ର ଅଭିପ୍ର ାୟ କି?
3ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ େ ମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପ୍ର ବାଦ କହିବାର କାରଣ ଆଉ ପାଇବ
ନାହିଁ। 4 େଦଖ, ଯାବତୀୟ ପ୍ର ାଣ ଆ ର; ପିତାର ପ୍ର ାଣ େଯପରି,
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ପୁତ୍ର ରପ୍ର ାଣହିଁେସହିପରିଆ ର; େଯଉଁପ୍ର ାଣୀ ପାପକେର, େସହି
ମରିବ।

5ମାତ୍ର ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଧାମ କ ହୁ ଏ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କେର,
6 ପୁଣି, େଯପବର୍ ତଗଣରଉପେରେଭାଜନ କିଅବାଇସ୍ର ାଏଲବଂଶର
ପ୍ର ତିମାଗଣପ୍ର ତି ଦୃି ପାତକରି ନାହିଁ,ଅଥବାଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଭ୍ର କରି ନାହିଁ, କିଅବା ଋତୁ ମତୀ ୀର ନିକଟକୁ ଆସି
ନାହିଁ; 7 ପୁଣି, େଯ କାହାରି ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଋଣୀକୁ ତାହାର ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଫରାଇ େଦଇଅଛି, ଉପଦ୍ର ବ କରି
କାହାରି କିଛି ଅପହରଣ କରି ନାହିଁ, ଆପଣାର ଭକ୍ଷ୍ୟ କୁ୍ଷଧିତକୁ
େଦଇଅଛିଓଉଲ କୁବ ପି ାଇଅଛି; 8େଯ ସୁଧପାଇଁଋଣେଦଇ
ନାହିଁ, କିଅବା କିଛି ବୃ ି େନଇ ନାହିଁ, େଯ ଅଧମର୍ ରୁ ଆପଣା
ହ େଫରାଇଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟେର ଯଥାଥର୍ ବିଚାର
କରିଅଛି, 9ଆ ର ବିଧିମେତଆଚରଣକରିଅଛି ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କରିବା ନିମେ ଆ ରଶାସନସକଳପାଳନକରିଅଛି, େସହି େଲାକ
ଧାମ କ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସ ଅବଶ୍ୟ ବି ବ।

10 ଯଦି େସହି େଲାକର ପୁତ୍ର ଡକାୟତ ଓ ର ପାତକାରୀ ହୁ ଏ,
ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କେର 11 ଓ େସହି ସବୁ କ ର୍ ବ୍ୟ
କମର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କ ର୍ ବ୍ୟକମର୍ ନକେର,ମାତ୍ର େଯପବର୍ ତଗଣର
ଉପେର େଭାଜନ କରିଅଛି ଓ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଭ୍ର
କରିଅଛି, 12ଦରିଦ୍ର ଦୀନହୀନର ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି, େଦୗରା ୍ୟ
ାରା ଅପହରଣ କରିଅଛି, ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଫରାଇ େଦଇ ନାହିଁ ଓ

ପ୍ର ତିମାଗଣପ୍ର ତି ଦୃି ପାତକରିଅଛି, 13 ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା କରିଅଛି,
ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ େଦଇଅଛି ଓ ବୃି ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି, େସ କି ବି ବ?
େସ ବି ବ ନାହିଁ, େସ ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା କରିଅଛି; େସ
ନି ୟ ମରିବ, ତାହାର ର ତାହାର ଉପେର ବ ବ।

14ଆହୁ ରି େଦଖ, ଯଦି େସହି େଲାକର ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର କୃତ
ପାପସକଳ େଦେଖ ଓଭୟକରି େସହିପରି କାଯର୍ ୍ୟ ନ କେର, 15 େଯ
ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର େଭାଜନ କରି ନାହିଁ କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର
ପ୍ର ତିମାଗଣ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରି ନାହିଁ, ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର
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ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଭ୍ର କରି ନାହିଁ, 16 କିଅବା କାହାରି ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ
କରି ନାହିଁ, େକୗଣସି ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ, କିଅବା
େଦୗରା ୍ୟ ାରା ଅପହରଣ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କୁ୍ଷଧିତକୁ ଆପଣା
ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛି ଓ ଉଲ କୁ ବ ପି ାଇଅଛି, 17 େଯ ଦରିଦ୍ର
ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବରୁ ଆପଣା ହ େଫରାଇଅଛି, ସୁଧ କି ବୃ ି ଗ୍ର ହଣ
କରି ନାହିଁ, ଆ ର ଶାସନସକଳ ପାଳନ କରିଅଛି, ଆ ବିଧି
ଅନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିଅଛି; େସ ଆପଣା ପିତାର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ
ମରିବ ନାହିଁ, େସ ନି ୟ ବି ବ। 18 ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ନି ର୍ ୟ
ଭାବେର ଉପଦ୍ର ବ କଲା, େଦୗରା ୍ୟ ାରା ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଅପହରଣ କଲା ଓ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅନୁଚିତ କାଯର୍ ୍ୟ
କଲା, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, େସ ଆପଣା ଅଧମର୍ େର ମରିବ। 19 ତଥାପି
ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, କାହିଁକି ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧମର୍ ର ଭାର ବେହ
ନାହିଁ? ପୁତ୍ର ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କରିଅଛି, ଆ ର
ବିଧିସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କରିଅଛି, େତେବ େସ ନି ୟ ବି ବ।
20 େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀ ପାପ କେର, େସହି ମରିବ; ପୁତ୍ର ପିତାର ଅଧମର୍ ର
ଭାର ବହିବ ନାହିଁ କିଅବା ପିତା ପୁତ୍ର ର ଅଧମର୍ ର ଭାର ବହିବ
ନାହିଁ; ଧାମ କର ଧାମ କତା ତାହାରି ଉପେର ବ ବ ଓ
ଦୁ ର ଦୁ ତା ତାହାରି ଉପେର ବ ବ। 21 ମାତ୍ର ଦୁ ଯଦି
ଆପଣାର କୃତ ସକଳ ପାପରୁ େଫେର ଓଆ ର ବିଧିସକଳ ପାଳନ
କେର, ପୁଣି, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େତେବ େସ ନି ୟ
ବି ବ, େସମରିବ ନାହିଁ। 22ତାହାର କୃତ େକୗଣସି ଅପରାଧ ତାହା
ବିରୁ େର ରଣକରାଯିବନାହିଁ; େସ େଯଉଁଧମର୍ ାଚରଣକରିଅଛି,
ତ ୍ଵାରା ବି ବ। 23 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଦୁ ର ମରଣେର କି
ଆ ର କିଛି ସେ ାଷ ଅଛି? ବରଂ େସ ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରି ବ ୁ ,
ଏଥିେର କି ଆ ର ସେ ାଷ ନାହିଁ? 24ମାତ୍ର ଧାମ କ େଲାକ ଯଦି
ଆପଣା ଧାମ କତାରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେର ଓ ଦୁ େଲାକର କୃତ
ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କେର, େତେବ େସ କି
ବି ବ? ତାହାର କୃତ େକୗଣସି ଧମର୍ କମର୍ ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ;
େସ େଯଉଁ ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିଅଛି, େସହି ସତ୍ୟ-ଲ ନେର ଓ େସ
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େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ପାପେର େସ ମରିବ।
25 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘ପ୍ର ଭୁ ର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ।’

େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଏେବ ଶୁଣ; ଆ ର ପଥ କି ସରଳ ନୁେହଁ?
ତୁ ମାନ ର ପଥ କି ଅସରଳ ନୁେହଁ? 26 ଧାମ କ େଲାକ
େଯେତେବେଳ ଆପଣା ଧାମ କତାରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେର ଓ
ତହିଁେର ମେର, େସେତେବେଳ େସ େଯଉଁ ଅଧମର୍ କରିଅଛି,
ତହିଁେର ହିଁ ମରିବ। 27 ପୁନବର୍ ାର ଦୁ େଲାକ େଯେତେବେଳ
ଆପଣା କୃତ ଦୁ ତାରୁ େଫେର, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କେର,
େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଜୀବିତ ରକ୍ଷା କରିବ। 28 େସ
ବିେବଚନା କେର ଓ ଆପଣା କୃତ ସମ ଅପରାଧରୁ େଫେର,
ଏଥିପାଇଁ େସ ନି ୟ ବି ବ, େସ ମରିବ ନାହିଁ। 29 ତଥାପି
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ କହି , ପ୍ର ଭୁ ର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ? େହ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ,ଆ ରପଥ କି ସରଳ ନୁେହଁ? ତୁ ମାନ ର ପଥ କି ଅସରଳ
ନୁେହଁ?

30 ଏଥିପାଇଁ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଆେ ତୁ ମାନ ର
ପ୍ର େତ୍ୟକକୁ ତାହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ବିଚାର କରିବା,
ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । ତୁ େ ମାେନ େଫର, ଆପଣାମାନ ର
ସମ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ ହୁ ଅ; ତହିଁେର ଅଧମର୍ ତୁ ମାନ ର
ବିନାଶଜନକ େନାହିବ। 31 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର କୃତ
ସମ ଅପରାଧଆପଣାମାନ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଅ ଓଆପଣାମାନ
ପାଇଁ ନୂତନ ଅ ଃକରଣ ଓ ନୂତନ ଆ ା ପ୍ର ୁତ କର; କାରଣ େହ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ମରିବ? 32 େଯେହତୁ େଯ
ମେର, ତାହାର ମରଣେର ଆ ର କିଛି ସେ ାଷ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େଫରି ବ ।”

19
ଏକ େଶାକର ଗୀତ

1 “ଆହୁ ରି, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ ବିଷୟେର ବିଳାପ
କରି କୁହ,
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2ତୁ ର ମାତା କଅଣ ଥିଲା? େସ ତ ସି ଂହୀ; େସ ସି ଂହଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଶୟନ କଲା,

ଯୁବା ସି ଂହଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଛୁଆମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କଲା।
3ତାହାର ପ୍ର ତିପାଳିତ ଛୁଆମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ଛୁଆ ଯୁବା ସି ଂହ

େହଲା; େସ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଶିଖିଲା, େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ
ଗ୍ର ାସ କଲା।

4 ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହାର ବିଷୟ ଶୁଣିେଲ, େସମାନ ର
ଗ ର୍ େର େସଧରାପଡ଼ିଲା ଓ େସମାେନଅ ୁ ଶ ାରା ତାହାକୁ
ମିସର େଦଶକୁ ଆଣିେଲ।

5 ଅେପକ୍ଷା କରି ଆପଣା ଆପଣା ଆଶା ବିଫଳ େହବାର େଦଖି େସ
ଆପଣା ଛୁଆମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ େନଇ ତାକୁ
ଯୁବା ସି ଂହ କଲା।

6 ପୁଣି, େସ ସି ଂହମାନ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରି ଯୁବା ସି ଂହ
େହାଇ ଉଠିଲା; ଆହୁ ରି େସ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଶିଖିଲା, େସ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା।

7 ଆଉ, େସ େସମାନ ର ଅ ାଳିକାସବୁ ଜାଣିଲା ଓ େସମାନ ର
ନଗରସବୁ ଉଜାଡ଼ କଲା;

ଆଉ,ତାହାରଗ ର୍ ନରଶ ସକାଶୁ େଦଶଓତହିଁର ପୂ ର୍ ତାସକଳ
ଶୂନ୍ୟ େହଲା।

8 ତହିଁେର ନାନା ପ୍ର େଦଶରୁ େଗା ୀୟମାେନ ଆସି ତାହାର
ବିରୁ େର ଚାରିଆେଡ଼ ଉଠିେଲ;

ଆଉ, େସମାେନ ତାହାର ଉପେର ଆପଣାମାନ ର ଜାଲ
ପ୍ର ସାରିେଲ; େସ େସମାନ ଗ ର୍ େର ଧରାପଡ଼ିଲା।

9ଆଉ, େସମାେନ ତାକୁ ଅ ୁ ଶ ାରା ପି ରେର ରଖି ବାବିଲ ରାଜା
ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ;

ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତସମୂହେର ତାହାର ହୁ ାର ଶ େଯପରି ଆଉ
ଶୁଣା ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼
ମଧ୍ୟକୁ େନଇଗେଲ।

10 ତୁ ର ର େର ତୁ ର ମାତା ଜଳରାଶି ନିକଟେର େରାପିତ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ରୂ ପ ଥିଲା;

ଅେନକ ଜଳ ସକାଶୁ େସ ଫଳବତୀ ଓ ଶାଖାେର ପରିପୂ ର୍ ଥିଲା।
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11 ପୁଣି, କ ର୍ୃ କାରୀମାନ ର ରାଜଦ େହବା ନିମେ ତାହାର
ଶାଖାସବୁ ଦୃଢ଼ େହାଇଥିଲା,

ଗହଳ ଶାଖାମାନର ମଧ୍ୟେର େସହି ସବୁ ଦୀଘର୍ ତାେର ଉ ୀକୃତ
େହାଇଥିଲା, ଆଉ େସହି ସବୁ ଉ ତାେର ଓ ଶାଖାର
ବାହୁ ଲ୍ୟେର େଦଖାଗଲା।

12ମାତ୍ର େକାପେର େସ ଉ ାଟିତ େହଲା, ଭୂ ମିେର ନିକି୍ଷ େହଲା ଓ
ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ତାହାର ଫଳ ଶୁ କଲା;

ତାହାର ଦୃଢ଼ ଶାଖାସବୁ ଭ ଓ ଶୁ େହଲା; ଅି େସହି ସବୁକୁ ଗ୍ର ାସ
କଲା।

13 ପୁଣି,ଏେବେସପ୍ର ା ରମଧ୍ୟେର ନିଜର୍ ଳଓ ଶୁ ଭୂ ମିେର େରାପିତ
େହାଇଅଛି।

14ଆଉ,ତାହାରଶାଖାଦ ସମୂହରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇତାହାରଫଳ
ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି;

ଏେହତୁ ରାଜଦ େହବା ପାଇଁ ତାହାର େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ଶାଖା
ନାହିଁ।”

ଏହା ବିଳାପର ବିଷୟ ଅେଟ ଓ ବିଳାପଜନକ େହବ।

20
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିେଦ୍ର ାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ସ ମ ବଷର୍ ର ପ ମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ
ଦିନେର, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ
ଜଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସି େମାʼ ସ ୁଖେର
ବସି େଲ। 2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 3 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସେ କଥା କହି େସମାନ ୁ କୁହ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ମାେନ କି ଆ ନିକଟେର
ପଚାରିବାକୁ ଆସି ଅଛ? ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ନିକଟେର ପଚାରିବାକୁ େଦବା ନାହିଁ।
4 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ କି େସମାନ ର ବିଚାର କରିବ?
ତୁ େ କି େସମାନ ର ବିଚାର କରିବ? େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
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ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳେସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତକରାଅ, 5ଆଉେସମାନ ୁ
କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆେ େଯଉଁ ଦିନ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମେନାନୀତକଲୁ ଓଯାକୁବର କୁଳଜାତବଂଶସପକ୍ଷେର
ଆପଣା ହ ଉଠାଇଲୁ ଓ ମିସର େଦଶେର େସମାନ ନିକଟେର
ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଲୁ, େସମାନ ସପକ୍ଷେର ଆପଣା ହ
ଉଠାଇ,ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େବାଲି କହିଲୁ;
6 େସହି ଦିନ େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ
ଓ ଆେ େସମାନ ନିମେ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିଥିଲୁ,
ସବର୍ େଦଶର େଗୗରବ ରୂ ପ େସହି ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶକୁ
େସମାନ ୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ ଆେ େସମାନ ସପକ୍ଷେର ଆପଣା
ହ ଉଠାଇଲୁ; 7 ଆଉ, ଆେ େସମାନ ୁ କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃି ର ସ ୁଖରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ବ ୁସକଳ ଦୂର କର ଓ ମିସରୀୟ ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ଆପଣାମାନ ୁ
ଅଶୁଚି କର ନାହିଁ, ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର
ଅଟୁ । 8 ମାତ୍ର େସମାେନ ଆ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହେଲ ଓ ଆ ର
କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହେଲ; େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ଦୃି ର ସ ୁଖରୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁସକଳ ଦୂର କେଲ
ନାହିଁ, କିଅବା ମିସରୀୟ ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ;

ତହିଁେରଆେ ମିସର େଦଶମଧ୍ୟେର େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସାଧିବା ପାଇଁ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ
ଢାଳିବା େବାଲି କହିଲୁ। 9ତଥାପି େସମାେନ େଯଉଁମାନ ମଧ୍ୟେର
ଥିେଲ, େଯଉଁମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆେ େସମାନ ୁ , ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାର କରି ଆଣିବା ାରା ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦଇଥିଲୁ, େସହି
େଗା ୀୟମାନ ସାକ୍ଷାତେରଆ ରନାମ େଯପରି ଅପବିତ୍ର ନ ହୁ ଏ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଆପଣା ନାମ ନିମେ କାଯର୍ ୍ୟ କଲୁ। 10 ଏହିରୂ େପ
ଆେ େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରକରାଇପ୍ର ା ରକୁଆଣିଲୁ।
11 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ୁ ଆପଣାର ବିଧି େଦଲୁ ଓ ଆପଣା
ଶାସନସକଳ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାହା ପାଳନ କେର,
େତେବ ତହିଁେର େସ ବି ବ! 12 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଆେ େଯ
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େସମାନ ର ପବିତ୍ର କାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େଯପରି େସମାେନ
ଜାଣିେବ,ଏଥିପାଇଁଆ ରଓେସମାନ ମଧ୍ୟେର ଚି ରୂ ପ େହବା
ନିମେ ଆେ ଆପଣାର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସକଳ େସମାନ ୁ େଦଲୁ।
13ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପ୍ର ା ରେର ଆ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହେଲ;
େସମାେନ ଆ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଚାଲିେଲ ନାହିଁ ଓ ଆ ର
ଶାସନସକଳ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ତାହା ପାଳନ କେର,
େତେବ ତହିଁେର େସ ବି ବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ
ଦିନସକଳ ଅତ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କେଲ;
େସେତେବେଳ ଆେ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିବା

ନିମେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିବା େବାଲି କହିଲୁ।
14ତଥାପି େଯଉଁ େଗା ୀଗଣ ସାକ୍ଷାତେରଆେ େସମାନ ୁ ବାହାର
କରି ଆଣିଲୁ, େସମାନ ଦୃି େର ଆ ର ନାମ େଯପରି ଅପବିତ୍ର ନ
ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଆପଣା ନାମ ନିମେ କାଯର୍ ୍ୟ କଲୁ। 15ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟ ସବର୍ େଦଶର େଗୗରବ ରୂ ପ େଯଉଁ ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ
େଦଶ ଆେ େସମାନ ୁ େଦଇଥିଲୁ, େସହି େଦଶକୁ େସମାନ ୁ
ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା
ହ ଉଠାଇଲୁ; 16 କାରଣ େସମାନ ଅ ଃକରଣ େସମାନ
ପ୍ର ତିମାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହବାରୁ େସମାେନ ଆ ର ଶାସନସକଳ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ ଓ ଆ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଚାଲିେଲ ନାହିଁ, ଆଉ
ଆ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସକଳ ଅପବିତ୍ର କେଲ। 17 ତଥାପି େସମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆ ର ଲ ୍ୟା େହଲା, ଏଣୁ ଆେ ପ୍ର ା ରେର
େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ସଂହାର କଲୁ ନାହିଁ।

18 ପୁଣି, ଆେ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ସ ାନଗଣକୁ କହିଲୁ,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପିତୃ ଗଣର ବିଧି ଅନୁସାେର ଚାଲ
ନାହିଁ କିଅବା େସମାନ ର ଶାସନସକଳ ମାନ ନାହିଁ, ଅଥବା
େସମାନ ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କର ନାହିଁ;
19 ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ; ଆ ର
ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଚାଲ ଓ ଆ ର ଶାସନସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ
କର; 20 ପୁଣି, ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସକଳ ପବିତ୍ର କର; ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ , ଏହା େଯପରି
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ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାସବୁ ଆ ଓ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚି ରୂ ପ େହବ। 21 ମାତ୍ର େସହି ସ ାନଗଣ
ଆ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କେଲ; େସମାେନ ଆ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥେର
ଚାଲିେଲ ନାହିଁ ଓ ଆ ର ଶାସନସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ କେଲ
ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କେଲ, ତହିଁେର େସ ବି ବ;
େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସକଳ ଅପବିତ୍ର କେଲ;
ତହିଁେର ଆେ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା

େକ୍ର ାଧ ସାଧିବା ପାଇଁ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିବା
େବାଲି କହିଲୁ। 22 ତଥାପି େଯଉଁମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆେ
େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, େସହି େଗା ୀୟମାନ ନିକଟେର
ଆ ରନାମ େଯପରି ଅପବିତ୍ର ନ ହୁ ଏ,ଏଥିପାଇଁଆେ ଆପଣା ହ
ସ ରଣ କଲୁ ଓଆପଣା ନାମ ନିମେ କାଯର୍ ୍ୟ କଲୁ। 23ମାତ୍ର ଆେ
ନାନା େଗା ୀୟ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଛି ଭି ଓ ନାନା େଦଶେର
େସମାନ ୁ ନିେକ୍ଷପ କରିବୁ େବାଲି େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା
ହ ଉଠାଇଲୁ; 24କାରଣ େସମାେନ ଆ ର ଶାସନସକଳ ପାଳନ
କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆ ର ବିଧିସକଳ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ ଓ ଆ ର
ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସକଳ ଅପବିତ୍ର କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ପିତୃ ବଗର୍ ର
ପ୍ର ତିମାଗଣ ପ୍ର ତି େସମାନ ର ଦୃି ରହିଲା। 25 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ
ଯାହା େସମାନ ର ମ ଳଜନକ ନୁେହଁ, ଏପରି ବିଧି ଓ ଯହିଁେର
େସମାେନ ବି େବ ନାହିଁ, ଏପରି ଶାସନସବୁ ଆେ େସମାନ ୁ
େଦଲୁ; 26 ପୁଣି,ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େଯପରି େସମାେନ
ଜାଣିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ,
େସମାେନ ଗଭର୍ ାଶୟ ମୁ କାରୀ ସମ ସ ାନକୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନ କରାଇବା ାରା େଯଉଁ ଉପହାର ପ୍ର ଦାନ କେଲ, ତହିଁେର
ଆେ େସମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରାଇଲୁ।

27 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସେ
କଥା କହି େସମାନ ୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଏଥିେର ମଧ୍ୟ ଆ ବିରୁ େର
ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ଆ ର ନି ା କରିଅଛି । 28 କାରଣ ଆେ
େସମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ହ ଉଠାଇଥିଲୁ,



ଯିହିଜିକଲ 20:29 lvi ଯିହିଜିକଲ 20:34

େସହି େଦଶକୁ େଯେତେବେଳ େସମାନ ୁ ଆଣିଲୁ, େସେତେବେଳ
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ପବର୍ ତ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷ େଦଖି
େସହି ାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ େସହି ାନେର େସମାେନ
(ଆ ର) ବିରି ଜନକ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେଲ, େସହି ାନେର
ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନ ର ସୁଗ ି ଯୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିେଲ ଓ େସହି ାନେର
ଆପଣାମାନ ର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିେଲ। 29ତହିଁେର ଆେ
େସମାନ ୁ କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଉ ଳୀକି ଯାଅ, ତାହାର
ଅଭିପ୍ର ାୟ ଏହି କି? ଏଣୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁର ନାମ ବାମା
(ଉ ଳୀ) ରହିଅଛି। 30 ଏଣୁକରି ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ କି ଆପଣାମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ରୀତି ଅନୁସାେର ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରୁ ଅଛ?
ଓ େସମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାନୁସାେର ବ୍ୟଭିଚାରୀ େହଉଅଛ?
31 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର
ଦାନ କରୁ ଅଛ, ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନ କରାଉଅଛ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ କି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରୁ ନାହଁ?
େତେବ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଆେ କି ତୁ ମାନ ୁ ଆ ନିକଟେର
ପଚାରିବାକୁ େଦବା? ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣତୁ ମାନ ୁ ଆ ନିକଟେରପଚାରିବାପାଇଁ େଦବାନାହିଁ;

32 ପୁଣି, ‘ଆେ ମାେନ କା ଓ ପ୍ର ରର େସବା କରି
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଓ ନାନା େଦଶ ନିବାସୀ େଗା ୀମାନ
ତୁ ଲ୍ୟ େହବା େବାଲି ଏହି େଯଉଁ କଥା ତୁ ମାନ ମନେର ଉଠୁ ଅଛି
ଓ ଯାହା ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ,’ ତାହା େକେବ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ପରେମ ର ଶାି ଦିଅି ଓ କ୍ଷମା କରି
33 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା

ପ୍ର ମାେଣ ନି ୟ ବଳବାନ ହ , ବି ୀ ର୍ ବାହୁ ଓ େକାପବଷର୍ ଣ
ାରା ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର ରାଜା େହବା; 34 ପୁଣି, ଆେ

ବଳବାନ ହ , ବି ୀ ର୍ ବାହୁ ଓ େକାପବଷର୍ ଣ ାରା ତୁ ମାନ ୁ
େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ
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େଯଉଁ େଦଶେର ଛି ଭି େହାଇଅଛ, େସହି ସବୁ ାନରୁ ତୁ ମାନ ୁ
ସଂଗ୍ର ହ କରିବା; 35 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଗା ୀସମୂହର
ପ୍ର ା ରକୁ ଆଣି ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇ ତୁ ମାନ ସହିତ ବିଚାର
କରିବା। 36 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ମିସର େଦଶର
ପ୍ର ା ରେର େଯପରି ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସହିତ ବିଚାର
କରିଥିଲୁ, େସହିପରି ତୁ ମାନ ସହିତ ବିଚାର କରିବା।

37ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ପା ଣ ତେଳ ଗମନ କରାଇବା ଓ
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ନିୟମରୂ ପ ବ ନେର ଆବ କରିବା; 38 ପୁଣି,
ଆେ ବିେଦ୍ର ାହୀମାନ ୁ ଓ ଆ ବିରୁ େର ଅପରାଧକାରୀମାନ ୁ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଝାଡ଼ି ଦୂର କରିେଦବା; େସମାେନ େଯଉଁ
େଦଶେରପ୍ର ବାସକରୁ ଅଛି , େସ େଦଶରୁ ଆେ େସମାନ ୁ ବାହାର
କରି ଆଣିବା, ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ
ନାହିଁ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିବ।

39 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ
କରିବ, େତେବତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟେକଯାଇଏେବଓଏଥିଉ ାେର
ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିମାଗଣର େସବା କର; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ଉପହାର ଓ ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମ
ଆଉ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ।

40 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆ ର ପବିତ୍ର
ପବର୍ ତେର, ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ତମ ପବର୍ ତେର, ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ, େସମାନ ର ସମେ ହିଁ େସଠାେର େଦଶମଧ୍ୟେରଆ ର
େସବା କରିେବ; େସହି ାନେର ଆେ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିବା
ଓ େସହି ାନେର ଆେ ତୁ ମାନ ର ଯାବତୀୟ ପବିତ୍ର ବ ୁ
ସହିତ ତୁ ମାନ ଉପହାର ଓ ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳର େନୖେବଦ୍ୟ
ଚାହିଁବା। 41 େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର
ତୁ େ ମାେନ ଛି ଭି େହାଇ ରହିଅଛ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା, େସହି ସମୟେର ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
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ସୁଗ ି ଯୁ ଆଘ୍ର ାଣାଥର୍ କ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଓ ଆେ
ତୁ ମାନ ଠାେର େଗା ୀଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବା।
42 ପୁଣି,ଆେ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା
ପାଇଁ ଆପଣା ହ ଉଠାଇଲୁ, ଇସ୍ର ାଏଲର େସହି େଦଶକୁ ଆେ
େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ୁ ଆଣିବା, େସେତେବେଳ ଆେ େଯ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 43 ଆଉ, ଯହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରିଅଛ, ଆପଣାମାନ ର
େସହି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ କି୍ର ୟାସକଳ ତୁ େ ମାେନ େସଠାେର
ରଣ କରିବ ଓ ଆପଣାମାନ ର କୃତ ସମ କୁକି୍ର ୟା ସକାଶୁ
ଆପଣାମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବ। 44 ପୁଣି, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆେ େଯେତେବେଳ ତୁ ମାନ ର
ଦୁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର ନୁେହଁ, କିଅବା ତୁ ମାନ ର ଭ୍ର
କି୍ର ୟାନୁସାେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ନାମ ନିମେ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ବ୍ୟବହାର କରିବା, େସେତେବେଳ,ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।”

45 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 46 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗପ୍ର ତିଆପଣା ମୁଖରଖଓଦକି୍ଷଣ ଦିଗପ୍ର ତିଆପଣାବାକ୍ୟବଷର୍ ଣ
କର, ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର ା ର ଅରଣ୍ୟ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କର; 47 ପୁଣି, ଦକି୍ଷଣ ଦିଗର ଅରଣ୍ୟକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : େଦଖ, ଆେ ତୁ
ମଧ୍ୟେର ଅି ଳାଇବା, ତାହା ତୁ ମଧ୍ୟି ତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସେତଜ
ଓ ଶୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ; େସହି ଳ ଅି ଶିଖା ନିବର୍ ାପିତ େହବ
ନାହିଁ ଓ ଦକି୍ଷଣଠାରୁ ଉ ର ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ମୁଖ ତ ୍ଵାରା ଦ
େହବ। 48ତହିଁେର ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଅି େଯ ଳାଇଅଛୁ,
ଏହାସମ ପ୍ର ାଣୀ େଦଖିେବ,ତହିଁରନିବର୍ ାଣ େନାହିବ।” 49ଏଥିେର
ମୁଁ କହିଲି, “େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସମାେନ େମାʼ ବିଷୟେର କହି ,
େସ େଲାକ କି ଦୃ ା -ବାକ୍ୟବାଦୀ ନୁେହଁ?”
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21
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିେ ାଷ ଖ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ ରଖ, ପବିତ୍ର ାନ ସମୂହର
ପ୍ର ତି ଆପଣା ବାକ୍ୟ ବଷର୍ ଣ କର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ବିରୁ େର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର, 3 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ କୁହ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ
ଆେ ଆପଣା ଖ େକାଷରୁ ବାହାର କରି ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଧାମ କ
ଓ ଦୁ କୁ ବଧ କରିବା। 4ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଧାମ କ ଓ ଦୁ କୁ
ବଧ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆ ର ଖ େକାଷରୁ ବାହାରି ଦକି୍ଷଣଠାରୁ
ଉ ର ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ପ୍ର ାଣୀର ବିରୁ େର ଯିବ; 5 ତହିଁେର
ସମ ପ୍ର ାଣୀ ଜାଣିେବ େଯ, ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଖ େକାଷରୁ
ବାହାର କରିଅଛୁ; ତାହା ଆଉ େଫରିବ ନାହିଁ। 6 ଏେହତୁ େହ
ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଦୀଘର୍ ନିଃ ାସ ଛାଡ଼; ତୁ େ ଆପଣା କଟି
ଭାି ମନ ାପପୂବର୍ କ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେରଦୀଘର୍ ନିଃ ାସଛାଡ଼ିବ।
7 ଆଉ, ‘ତୁ େ କାହିଁକି ଦୀଘର୍ ନିଃ ାସ ଛାଡ଼ୁଅଛ?’ ଏ କଥା
ଯଦି େସମାେନ ତୁ କୁ ପଚାରିେବ, େତେବ ତୁ େ କହିବ, ‘ସ ାଦ
ସକାେଶ, କାରଣ ତାହା ଆସୁଅଛି; ତହିଁେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ହୃ ଦୟ
ତରଳି ଯିବ ଓ ସକଳ ହ ଦୁବର୍ ଳ େହବ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନ ା େହବ
ଓ ସମ ଆ ୁ ଜଳପରି େହବ; େଦଖ,ତାହା ଆସୁଅଛି ଓ ତାହା ସି
େହବ,’ ” ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

8 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 9 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
କୁହ, ଖ , ଖ , ତାହା ଶାଣିତ ଓ ମଧ୍ୟ ମାଜ ତ େହାଇଅଛି;
10 ହତ୍ୟା କରିବା ନିମେ ତାହା ଶାଣିତ େହାଇଅଛି, ବିଜୁଳି ପରି

େହବା ପାଇଁ ତାହା ମାଜ ତ େହାଇଅଛି;
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େତେବ ଆେ ମାେନ କି ଆେମାଦ ପ୍ର େମାଦ କରିବା? ଆ ପୁତ୍ର ର
ରାଜଦ ଯାବତୀୟ କା କୁ ତୁ କେର।

11 ପୁଣି, ହାତେର ଧରାଯିବା ନିମେ ତାହା ମାଜ ତ େହବା ପାଇଁ
ଦିଆଯାଇଅଛି;

ହ ାରହ େର େଦବା ନିମେ ଖ ଶାଣିତଓମାଜ ତ େହାଇଅଛି।
12 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, କ୍ର ନ ଓ ହାହାକାର କର; କାରଣ

ତାହା ଆ ର େଲାକମାନ ବିରୁ େର, ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ
ଅଧିପତିଗଣର ବିରୁ େର ଉପି ତ େହାଇଅଛି;

େସମାେନ ଆ େଲାକମାନ ସହିତ ଖ େର ସମପ ତ
େହାଇଅଛି , ଏଣୁ ତୁ େ ଆପଣା ଊରୁ େଦଶେର ଆଘାତ
କର।

13କାରଣ ପରୀକ୍ଷା େଗାଟିଏ ଅଛି, ପୁଣି, େସହି ତୁ କାରୀ ରାଜଦ
ଆଉ ନ ରେହ, େତେବ ତହିଁେର ହିଁ କି? ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

14 ଏେହତୁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କର ଓ ତୁ ଦୁଇ ହ ଏକତ୍ର ମାର; େସହି ଖ , ଆହତ
େଲାକମାନ ର ଖ ଦୁଇଗୁଣ, ତିନିଗୁଣ େହଉ;

ତାହା ଆହତ ମହତ େଲାକର ଖ , ତାହା େସମାନ ଭିତର
େକାଠରିେର ପ୍ର େବଶ କେର।

15 େସମାନ ର ଅ ଃକରଣ େଯପରି ତରଳି ଯାଏ ଓ େସମାନ ର
ଅେନକ ବି ଜେନ୍ମ , ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ର ସକଳ
ନଗର- ାର ବିରୁ େର ଖ ର ଅଗ୍ର ଭାଗ ରଖିଅଛୁ; ଆଃ!
ତାହା ବିଜୁଳି ତୁ ଲ୍ୟ ନିମ ତ, ହତ୍ୟା କରିବା ନିମେ ତାହା
ତୀ କରାଯାଇଅଛି।

16 ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କର, ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ଆପଣାକୁ
ସଜାଇ ବାମ ପ୍ର ତି ଯାଅ; େଯେକୗଣସି ପ୍ର ତି ତୁ ର ମୁଖ
ରଖାଯାଇଅଛି (ଆପଣାକୁ ପ୍ର ୁତ କର)।

17ଆେ ମଧ୍ୟଆପଣାର ଦୁଇହ ଏକତ୍ର ମାରିବା ଓଆେ ଆପଣା
େକାପକୁ ତୃ କରାଇବା,”ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ।
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18 ପୁନବର୍ ାରସଦାପ୍ର ଭୁ ରବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେରଉପି ତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହିେଲ, 19 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ବାବିଲ ରାଜାର ଖ
ଆସି ବା ପାଇଁ ତୁ େ ଆହୁ ରି ଦୁଇ ପଥ ନିରୂ ପଣ କର; େସ ଦୁଇ
ପଥ ଏକ େଦଶରୁ ଆସି ବ; ଆଉ, ତୁ େ ଏକ ାନ ଚିି ତ କର,
ନଗରଗାମୀ ପଥ ମୁ େର ଚିି ତ କର। 20 ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
ର ାକୁ ଓ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ଯିରୂ ଶାଲମ ଯିହୁ ଦାକୁ ଖ ଆସି ବା
ନିମେ ତୁ େ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର। 21କାରଣ ବାବିଲ ରାଜା ମ ପାଠ
କରିବା ନିମେ ଦୁଇ ପଥର ସ ମ ାନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦୁଇ ପଥର
ମୁ େର ଠିଆ େହଲା; େସ ତୀରସବୁ ଏେଣେତେଣ ହଲାଇଲା, େସ
ଠାକୁରମାନ ୁ ମ ଣା ପଚାରିଲା, େସ ଯକୃତ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା।
22 ତାହାର ଦକି୍ଷଣ ହ େର ଯିରୂ ଶାଲମ ନାମେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି

ାନେର ପ୍ର ାଚୀର-େଭଦକଯ ାପନକରିବାକୁ, ବଧଆଜ୍ଞା
େଦବାକୁ,

ଉ ରେର ସି ଂହନାଦ କରିବାକୁ, ନଗରର ାରସମୂହର ବିରୁ େର
ପ୍ର ାଚୀର-େଭଦକ ଯ ାପନ କରିବାକୁ,

ବ ବା ି ବାକୁ ଓ ଦୁଗର୍ ନିମର୍ ାଣକରିବାକୁ ଯିରୂ ଶାଲମରନାମେରମ
ଉଠିଲା।

23ମାତ୍ର େସମାନ ପ୍ର ତି,ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନଥରକୁଥର େସମାନ
ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛି , େସମାନ ଦୃି େର ତାହା
ମିଥ୍ୟା େବାଧ େହବ;

ତଥାପି େସମାେନ େଯପରି ଧରାଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସ େସମାନ ର
ଅଧମର୍ ରଣେର ଆଣିେବ।

24 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ ମାନ ର
ଆଜ୍ଞା-ଲ ନସବୁ ଅନାବୃତ େହବାେର ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ଅଧମର୍ ରଣ କରାଇଅଛ,

ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ର ସକଳ କି୍ର ୟାେର ତୁ ମାନ ର ପାପ ପ୍ର କାଶ
ପାଏ; ତୁ େ ମାେନ ରଣେର ଆସି ବାରୁ ତୁ େ ମାେନ
ହ େର ଧରାଯିବ।

25 ପୁଣି, େହ ଆହତ ଦୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ଅଧିପତି, ଅି ମ ଅପରାଧ
ସମୟେର ତୁ ର ଦିନ ଉପି ତ େହାଇଅଛି;
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26 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଶିେରାଭୂ ଷଣ ଦୂର କର,
ରାଜମୁକୁଟ କାଢ଼ି ପକାଅ; ଏହା େସହିପରି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ;
ଯାହା ନୀଚ, ତାହାକୁ ଉ କର ଓ ଯାହା ଉ , ତାହାକୁ ନୀଚ କର।
27ଆେ ତାହା ଓଲଟାଇପକାଇବା,ଓଲଟାଇପକାଇବା,ଓଲଟାଇ
ପକାଇବା; େଯ ଅଧିକାରୀ ଅଟି , େସ ନଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ
ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତହଁୁ ଆେ ତାହା ୁ ଏହା େଦବା।

28 ପୁଣି େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି
କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ବିଷୟେର ଓ େସମାନ
ଅପମାନ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ କୁହ, ଅି ମ ଅଧମର୍
ସମୟେର େଯଉଁମାନ ର ଦିନ ଉପି ତ େହାଇଅଛି, ଏପରି ଆହତ
ଦୁ େଲାକମାନ ର ଗ୍ର ୀବା ଉପେର ତୁ କୁ େଥାଇବା ନିମେ
େଲାକମାେନ ତୁ ପାଇଁ ଅସାର ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ େହଁ ଓ ତୁ
ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ମ ପାଠ କେଲ େହଁ, 29 ଖ , ଖ ନିେ ାଷ
େହାଇଅଛି, ହତ୍ୟା ଓ ଗ୍ର ାସ କରିବା ନିମେ ତାହା େଯପରି ବିଦୁ୍ୟତ୍
ପରି େହବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ମାଜ ତ େହାଇଅଛି। 30ତାକୁ ପୁନବର୍ ାର
ତାହାର େକାଷକୁ େଫରାଇ ଆଣ। ତୁ େ େଯଉଁ ାନେର ସୃ
େହାଇଥିଲ ଓ େଯଉଁ େଦଶେର ତୁ େ ଜନ୍ମ େହାଇଥିଲ, େସଠାେର
ଆେ ତୁ ର ବିଚାର କରିବା। 31 ଆଉ, ଆେ ତୁ ଉପେର
ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଢାଳିବା; ଆେ ତୁ ଉପେର ଆପଣା େକାପରୂ ପ
ଅି ଫୁି ବା; ପୁଣି, ଆେ ପଶୁବତ୍ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନିପୁଣ
େଲାକମାନ ହ େର ତୁ କୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା। 32ତୁ େ ଅି ପାଇଁ
ଜାଳ ରୂ ପ େହବ;ତୁ ରର େଦଶମଧ୍ୟେରପତିତେହବ;ତୁ େ
ଆଉ ୃତିପଥେର ଆସି ବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା
କହିଅଛୁ।”

22
ଇସ୍ର ାଏଲର ର ପାତ

1 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ କି ବିଚାର
କରିବ? ତୁ େ କି ଏହି ର ମୟୀ ନଗରୀର ବିଚାର କରିବ? େତେବ
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ତାହାର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ତାହାକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଅ। 3 ପୁଣି,
ତୁ େ ତାହାକୁ କହିବ,ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିକଥାକହି , େହନଗରୀ!
ତୁ େ ଆପଣାରକାଳଉପି ତକରାଇବା ନିମେ ଆପଣା ମଧ୍ୟେର
ର ପାତକରୁ ଅଛଓଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ନିମେ ଆପଣା ପାଇଁ
ପ୍ର ତିମାଗଣ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛ। 4 ତୁ େ େଯଉଁ ର ପାତ କରିଅଛ,
ତ ୍ଵାରା େଦାଷୀ େହାଇଅଛ ଓ ତୁ େ େଯଉଁ ପ୍ର ତିମାଗଣ ନିମର୍ ାଣ
କରିଅଛ, ତ ୍ଵାରା ଅଶୁଚି େହାଇଅଛ; ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣାର ଦିନ
ନିକଟବ ର୍ ୀ କରାଇଅଛ ଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆୟୁ ର େଶଷାଂଶେର
ଉପି ତ େହାଇଅଛ; ଏଣୁ ଆେ ତୁ କୁ େଗା ୀଗଣ ନିକଟେର
ନି ାର ପାତ୍ର ଓ ସବୁ େଦଶ ନିକଟେର ପରିହାସର ପାତ୍ର କରିଅଛୁ।
5 େହ ଦୁନର୍ ାମୀ ଓ କଳହପୂେ ର୍ , ତୁ ର ନିକଟ ଓ ଦୂର ସମେ
ତୁ କୁ ପରିହାସ କରିେବ।

6 େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ପରାକ୍ର ମ ଅନୁସାେର ର ପାତ କରିବା ନିମେ ତୁ ମଧ୍ୟେର
ରହିଅଛି । 7 ତୁ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପିତାମାତା ୁ ଅବଜ୍ଞା
କରିଅଛି ; ତୁ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ବିେଦଶୀ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ
କରିଅଛି ; ତୁ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପିତୃ ହୀନ ଓ ବିଧବା
ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି । 8 ତୁ େ ଆ ର ପବିତ୍ର ବ ୁସକଳ
ତୁ କରିଅଛ ଓ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସବୁ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛ।
9ର ପାତ କରିବା ପାଇଁ ନି କମାେନ ତୁ ମଧ୍ୟେର ରହିଅଛି ଓ
ତୁ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ପବର୍ ତ ଉପେର େଭାଜନ କରିଅଛି ;
ତୁ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଲ ଟାଚରଣ କରିଅଛି । 10 ତୁ
ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାର ଆବରଣୀୟ
ଅନାବୃତ କରିଅଛି ;* ତୁ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ଋତୁ ସମୟେର
ଅଶୁଚି ଥିବା ୀକୁ ବଳା ାର କରିଅଛି । 11 ପୁଣି, େକହି େକହି
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସେ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛି ,
ପୁଣି, ଅନ୍ୟ େକହି େକହି ଲ ଟତାପୂବର୍ କ ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ଅଶୁଚି
କରିଅଛି ;ଆଉ, ତୁ ମଧ୍ୟେର ଅନ୍ୟ େକହି େକହି ଆପଣା ଆପଣା

* 22:10 ଆବରଣୀୟ ଅନାବୃତ କରିଅଛି ; ଅଥର୍ ାତ୍ ୀ ସହ ଶୟନ କରିଅଛି
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ଭଗିନୀକୁ, ଆପଣା ପିତାର କନ୍ୟାକୁ ବଳା ାର କରିଅଛି । 12ତୁ
ମଧ୍ୟେର େଲାକମାେନ ର ପାତ କରିବା ପାଇଁ ଲା େନଇଅଛି ;
ତୁ େ ସୁଧ ଓ ବୃି ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛ, ଆଉ ତୁ େ େଲାଭେର
ଉପଦ୍ର ବକରିଆପଣାପ୍ର ତିବାସୀଠାରୁ ଲାଭ େନଇଅଛ, ପୁଣି,ଆ କୁ
ପାେସାରିଅଛ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

13 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ତୁ ର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭ ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁ ର ପାତ େହାଇଅଛି, ତହିଁ ନିମେ ଆେ ଆପଣା ହ
େଦଇଅଛୁ। 14 େଯଉଁ ଦିନ ଆେ ତୁ ଠାରୁ ନିକାଶ େନବା, େସହି
ଦିନ ତୁ ଅ ଃକରଣ କି ସହି ପାରିବ, ଅବା ତୁ ର ହ କି
ସବଳ େହାଇ ପାରିବ? ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ ଏହା
ସି କରିବା। 15 ପୁଣି, ଆେ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ
ଛି ଭି କରିବା ଓ ନାନା େଦଶେର ତୁ କୁ ନିେକ୍ଷପ କରିବା;
ଆଉ, ଆେ ତୁ ର ଅଶୁଚିତା ତୁ ଠାରୁ ନାଶ କରିବା। 16 ଆଉ,
ତୁ େ େଗା ୀଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ସକାଶୁ ଅପବିତ୍ର େହବ,”
ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।

17 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ଆ ନିକଟେର ଖାଦ ରୂ ପ େହାଇଅଛି ; େସମାେନ ସମେ
ଉେ ଇମଧ୍ୟେର ପି ଳ,ଦ ା, ଲୁହା ଓ ସୀସା ରୂ ପ େହାଇଅଛି ;
େସମାେନରୂ ପାରଖାଦ ରୂ ପ, 19ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ; ତୁ େ ସମେ ଖାଦ ରୂ ପ େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ େଦଖ,
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମମଧ୍ୟେରଏକତ୍ର କରିବା। 20େଯପରି
େଲାକମାେନଉେ ଇମଧ୍ୟେରରୂ ପା, ପି ଳଓ ଲୁହା,ସୀସା ଓଦ ା
ଏକତ୍ର କରି, ତରଳାଇବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର ଅି ରଖି ଫୁ ି ;
େସହିପରି ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଓ ଆପଣା େକାପେର
ଏକତ୍ର କରି େସହି ାନେର ରଖିବା ଓ ତୁ ମାନ ୁ ତରଳାଇବା।
21 ହଁ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି ଆପଣା େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଅି େର
ତୁ ମାନ ୁ ଫୁ ି ବା, ତହଁୁ ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତରଳି
ଯିବ। 22 େଯପରି ରୂ ପା ଉେ ଇ ମଧ୍ୟେର ତରଳାଯାଏ, େସହିପରି
ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତରଳା ଯିବ; ତହିଁେର ଆେ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ଉପେର େଯ ଆପଣା େକାପ ଢାଳିଅଛୁ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।”

23 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 24 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ତାହାକୁ
କୁହ, େଯଉଁ େଦଶ ପରି ୃତ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା େକ୍ର ାଧର
ଦିନେର ଯହିଁ ଉପେର ବୃି େହାଇ ନାହିଁ, ତୁ େ ଏପରି େଦଶ
ଅଟ। 25 ତାହାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଚକ୍ର ା
କରି , େସମାେନ ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉ ୁକ ଗ ର୍ ନକାରୀ ସି ଂହ
ପରି; େସମାେନ ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ; େସମାେନ ଧନ ଓ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବ ହରଣକରି ; େସମାେନ ତହିଁମଧ୍ୟେର ଅେନକ ୁ
ବିଧବା କରିଅଛି । 26 ତାହାର ଯାଜକମାେନ ଆ ବ୍ୟବ ା
ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ କରିଅଛି ଓ ଆ ର ପବିତ୍ର ବ ୁସବୁ ଅପବିତ୍ର
କରିଅଛି ; େସମାେନ ପବିତ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟେର କିଛି
ହିଁ ପ୍ର େଭଦ ରଖି ନାହାି , କିଅବା ଶୁଚି ଅଶୁଚି ମଧ୍ୟେର ବିେଶଷ
କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାନ ୁ ଶିଖାଇ ନାହାି , ପୁଣି,ଆ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ
ପ୍ର ତି େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ମୁଦି୍ର ତ କରିଅଛି , ଆଉ ଆେ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଅପବିତ୍ର ୀକୃତ େହଉଅଛୁ। 27 ତାହାର ଅଧିପତିମାେନ
ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର େଚ ାେର ର ପାତ ଓ ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ ବିନାଶ
କରିବା ପାଇଁ ମୃଗୟା ବିଦାରିବାକୁ ଉ ୁକ, େକ ୁ ଆଗଣ ପରି
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଛି । 28 ପୁଣି, ତାହାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ
ଅସାର ଦଶର୍ ନ ପାଇ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ନ ଥିେଲ େହଁ, ‘ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛି ’ େବାଲି େସମାନ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା
ମ ପାଠ କରି ଅମିଶି୍ର ତ ମସଲାେର େସମାନ କା େଲପନ
କରିଅଛି । 29 େଦଶ େଲାକମାେନ ଉପଦ୍ର ବ କରିଅଛି ଓ ପରର
ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଳପୂବର୍ କ ଅପହରଣ କରିଅଛି ; ହଁ, େସମାେନ ଦରିଦ୍ର ଓ
ଦୀନହୀନକୁ େ ଶ େଦଇଅଛି ଓ ବିେଦଶୀ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟପୂବର୍ କ
ଉପଦ୍ର ବ କରିଅଛି । 30 ପୁଣି,ଆେ େଯପରି େଦଶ ବିନ ନକରୁ ,
ଏଥିପାଇଁ େଯ ପ୍ର ାଚୀର ଦୃଢ଼ କରି ପାରିବ ଓ ଫାଟ ାନେର ଆ
ସ ୁଖେର େଦଶରସପକ୍ଷେର ଠିଆ େହବ,ଏପରି ଏକ ପୁରୁ ଷଆେ
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ଅେନ୍ଵ ଷଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଜେଣ ସୁ ା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। 31 ଏେହତୁ
ଆେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଢାଳି େଦଇଅଛୁ; ଆେ
ଆପଣା େକାପାି େର େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିଅଛୁ; େସମାନ ନିଜ
କାଯର୍ ୍ୟର ଫଳ େସମାନ ର ମ କେର ବ ର୍ ାଇଅଛୁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

23
ଦୁଇ ପାପୀ ା ଭଗିନୀ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଦୁଇ ୀ ଥିେଲ,
େସମାେନ ଏକ ମାତାର କନ୍ୟା; 3 ପୁଣି, େସମାେନ ମିସରେର
ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ; େସମାେନ େଯୗବନ କାଳେର ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ;
େସହି ାନେର େସମାନ ର ନ ମ ତ େହଲା, ଆଉ େସହି
ାନେର େଲାକମାେନ େସମାନ ର େକୗମାଯର୍ ୍ୟକାଳୀନ କୁଚାଗ୍ର
ଟିପିେଲ। 4 େସମାନ ମଧ୍ୟେର େଜ୍ୟ ାର ନାମ ଅହଲା (ତାହାର
ତ ୁ) ଓ ତାହାର ଭଗିନୀର ନାମ ଅହଲୀବା (ତାହାର ମଧ୍ୟେର
ଆ ର ତ ୁ); େସମାେନ ଆ ର େହେଲ ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ର ସବ
କେଲ। ପୁଣି, ନାମାନୁସାେର ଶମରୀୟା ଅହଲା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଅହଲୀବା ଅେଟ।

5ଆଉ,ଅହଲାଆ ର େହାଇଥିବା ସମୟେରବ୍ୟଭିଚାରକଲା ଓ
ଆପଣାର ପ୍ର ତିବାସୀ ଅଶୂରୀୟ େପ୍ର ମିକଗଣଠାେର ଆସ ା େହଲା,
6 େସମାେନ ନୀଳା ର ପରିହିତ, େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶାସନକ ର୍ୃ ଗଣ ଓ
ସମେ ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ ଓ ଅ ାେରାହୀ ଥିେଲ। 7 ପୁଣି,
େସ େସମାନ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଶୂରର ମେନାନୀତ ସକଳ େଲାକ
ସ େରବ୍ୟଭିଚାର କଲା ଓ େସ େଯେକୗଣସି େଲାକ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମେର
ଆସ ଥିଲା, ତାହାର ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ଆପଣାକୁ ଭ୍ର ା କଲା।
8 ଆଉ, େସ ମିସର େଦଶର ସମୟଠାରୁ ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ବୃ ି
ତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାର େଯୗବନାବ ାେର େସମାେନ
ତାହା ସେ ଶୟନ କେଲ ଓ ତାହାର େକୗମାଯର୍ ୍ୟକାଳୀନ କୁଚାଗ୍ର
ଟିପିେଲ;ଆଉ,ତାହା ସହିତ ଅତିଶୟବ୍ୟଭିଚାରକେଲ। 9ଏଥିପାଇଁ
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ଆେ ତାହାର େପ୍ର ମିକଗଣର ହ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାନ ପ୍ର ତି
େସ େପ୍ର ମେର ଆସ ା େହାଇଥିଲା, େସହି ଅଶୂରୀୟମାନ ହ େର
ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କଲୁ। 10 େସମାେନ ତାହାର ଉଲ ତା ଅନାବୃତ
କେଲ; ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣକୁ େନେଲ ଓ ତାହା ୁ େସମାେନ
ଖ େର ବଧ କେଲ; ତହିଁେର େସ ୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଉପହାସର
ବିଷୟ େହଲା; କାରଣ େଲାକମାେନ ତାହା ଉପେର ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ
କେଲ।

11 ଆଉ, ତାହାର ଭଗିନୀ ଅହଲୀବା ଏହା େଦଖିଲା; ତଥାପି
ଆପଣା େପ୍ର ମାସି େର ଓ େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟାେର ତାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ
ଭ୍ର ା େହଲା, ତାହାର ଭଗିନୀର େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟା ଅେପକ୍ଷା ତାହାର
େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟା ଅଧିକ ଥିଲା। 12 େସ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ଅଶୂରୀୟ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶାସନକ ର୍ୃ ଗଣ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମେର ଆସ ା େହଲା,
େସମାେନ ଅତ୍ୟ ସୁ ର ବ ପରିହିତ, ଅ ାେରାହୀ ଓ ସମେ
ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ ଥିେଲ। 13 ଆଉ, ଆେ େଦଖିଲୁ, େସ
ଭ୍ର ା େହଲା; େସ ଦୁେହଁ ଏକ ପଥଗାମିନୀ େହେଲ। 14 ପୁଣି, େସ
ଆପଣା େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟା ବଢ଼ାଇଲା; କାରଣ େସ କା େର ଚିତି୍ର ତ
ପୁରୁ ଷମାନ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର ସି ୂ ରଚିତି୍ର ତ ମୂ
େଦଖିଲା, 15 େସମାନ କଟିେର ପଟୁ କା ବ ା, ମ କେର ର
ଚିତି୍ର ତ ଭୂ ଷଣ ଥିଲା, େସମାେନ ସମେ େଦଖିବାକୁ କଲ୍ ଦୀୟ
େଦଶଜାତ ବାବିଲୀୟମାନ ରୂ ପବିଶି ଅଧିପତିଗଣର ତୁ ଲ୍ୟ
ଥିେଲ। 16 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ େଦଖିବାମାତ୍ର େସମାନ ପ୍ର ତି
େପ୍ର ମେର ଆସ ା େହଲା ଓ କଲ୍ ଦୀୟ େଦଶକୁ େସମାନ
ନିକଟକୁ ବା ର୍ ାବାହକ ପଠାଇଲା। 17 ତହିଁେର ବାବିଲୀୟ
େଲାକମାେନ ତାହାର ନିକଟକୁ ଆସି େପ୍ର ମ ଶଯ୍ୟାେର ଶୟନ
କେଲ ଓ ଆପଣମାନ ର ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା ାରା ତାହାକୁ ଅଶୁଚି
କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ାରା ଭ୍ର ା େହଲା ଉ ାେର ତାହାର ପ୍ର ାଣ
େସମାନ ଠାରୁ ବିମୁଖ େହଲା।
18 ଏହିରୂ େପ େସ ଆପଣା େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟା ପ୍ର କାଶ କଲା ଓ ଆପଣା

ଉଲ ତା ଅନାବୃତ କଲା;
ତହଁୁ ଆ ର ପ୍ର ାଣ େଯପରି ତାହାର ଭଗିନୀଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥିଲା,
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େସହିପରି ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ େହଲା।
19 ତଥାପି େସ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ମିସର େଦଶେର େଯଉଁ

େବଶ୍ୟା କମର୍ କରିଥିଲା,
ତାହା ରଣ କରି ଆପଣାର େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟା ବଢ଼ାଇଲା।
20 ଆଉ, ଗ ର୍ ଭଗଣର ପରି ମାଂସବିଶି ଓ ଅ ଗଣର ପରି

େରତଃବିଶି ,
େସମାନ ଉପପତିମାନ ଠାେର େସ ଆସ ା େହଲା।
21ଏହି ପ୍ର କାେର ମିସରୀୟମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର େଯୗବନକାଳୀନ

ନ େବାଲି ତୁ ର କୁଚାଗ୍ର ଟିପିଥିେଲ,
ତୁ େ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳର େସହି ଲ ଟାଚରଣ ରଣ

କରୁ ଅଛ।”
22 ଏନିମେ େହ ଅହଲୀବା, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,

“େଦଖ, େଯଉଁମାନ ଠାରୁ ତୁ ର ପ୍ର ାଣ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି,
ତୁ ର େସହି େପ୍ର ମିକମାନ ୁ ଆେ ତୁ ବିରୁ େର ଉଠାଇବା ଓ

ଚତୁ ଗରୁ େସମାନ ୁ ତୁ ବିରୁ େର ଆଣିବା;
23 ବାବିଲୀୟମାନ ୁ ଓ ସମୁଦାୟ କଲ୍ ଦୀୟ େଲାକ ୁ , ପେକାଦ,

େଶାୟା, େକାୟା ଓ େସମାନ ସେ ସମୁଦାୟ ଅଶୂରୀୟ
େଲାକ ୁ ଆଣିବା;

େସମାେନ ସମେ ମେନାହର ଯୁବା େଲାକ। େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ
ଶାସନକ ର୍ ା, ଅଧିପତିଗଣ ଓ ବିଖ୍ୟାତ େଲାକ,

ସମେ ଅ ାେରାହୀ।
24 ପୁଣି, େସମାେନ ଅ ଶ , ରଥ, ଶକଟ ଓ େଗା ୀଗଣର ସମାଜ

େନଇ ତୁ ବିରୁ େର ଆସି େବ;
େସମାେନ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଢାଲ ଓ େଟାପର ଧରି ତୁ ବିରୁ େର

ଚତୁ ଗେର ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇେବ;
ଆଉ,ଆେ େସମାନ ହ େର ବିଚାରରଭାର ସମପର୍ ଣ କରିବା ଓ

େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ବିଚାରାନୁସାେର ତୁ ର ବିଚାର
କରିେବ।

25 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ବିରୁ େର ଆ ର ଅ ର୍ ାଳା ରଖିବା,
ତହିଁେର େସମାେନ େକାପେର ତୁ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କରିେବ;
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େସମାେନ ତୁ ର ନାସି କା ଓ କ ର୍ କାଟି ପକାଇେବ ଓ ତୁ ର
ଅବଶି େଲାକମାେନ ଖ େର ପତିତ େହେବ; େସମାେନ ତୁ ର
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ େନଇଯିେବ ଓ ତୁ ର ଅବଶି େଲାକମାେନ
ଅି ାରା ଗ୍ର ାସି ତ େହେବ। 26 େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ ବିବ ା
କରିେବ ଓ ତୁ ର ସୁ ର ଅଳ ାରସବୁ େନଇଯିେବ। 27 ଏହିରୂ େପ
ଆେ ତୁ ର ଲ ଟାଚରଣ ଓ ମିସର େଦଶରୁ ଶିକି୍ଷତ ତୁ ର
ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା ନିବୃ କରାଇବା; ତହିଁେର ତୁ େ େସମାନ
ପ୍ର ତି ଆଉ ଅନାଇବ ନାହିଁ, କି ମିସରକୁ ଆଉ ରଣ କରିବ
ନାହିଁ। 28 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ,
େଯଉଁମାନ ୁ ତୁ େ ଘୃଣା କରୁ ଅଛ ଓ େଯଉଁମାନ ଠାରୁ ତୁ ର
ପ୍ର ାଣ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି, େସମାନ ହ େର ଆେ ତୁ କୁ ସମପର୍ ଣ
କରିବା; 29ତହିଁେରେସମାେନ ଘୃଣାଭାବେରତୁ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର
କରିେବ ଓ ତୁ ର ସକଳ ପରିଶ୍ର ମର ଫଳ ହରଣ କରିେବ,
ଆଉ ତୁ କୁ ଉଲି ନୀ ଓ ବିବ କରି ଛାଡ଼ି େଦେବ; ତହିଁେର
ତୁ ର ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟିତ ଉଲ ତା, ତୁ ର ଲ ଟାଚରଣ ଓ
େବଶ୍ୟା କି୍ର ୟା ପ୍ର କାଶିତ େହବ। 30 ତୁ େ େବଶ୍ୟାର ନ୍ୟାୟ
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଅନୁଗାମିନୀ େହାଇଅଛ ଓ େସମାନ ର
ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ଅଶୁଚୀକୃତ େହାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ପ୍ର ତି
ଏହିସବୁ କରାଯିବ। 31 ତୁ େ ଆପଣାର ଭଗିନୀର ପଥେର ଗମନ
କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତାହାର ପାନପାତ୍ର ତୁ ହ େର େଦବା।
32 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ଆପଣା ଭଗିନୀର

ପାତ୍ର େର ପାନ କରିବ, ତାହା ଗଭୀର ଓ ବଡ଼;
ତୁ େ ହାସ୍ୟ ଓ ଉପହାସର ବିଷୟ େହବ; େସହି ପାତ୍ର ବହୁ ତ ଧାରଣ

କେର।
33ତୁ େ ମ ତା ଓ େଶାକେର ପରିପୂ ର୍ େହବ, ବି ୟ ଓ ଂସରୂ ପ

ପାତ୍ର େର,
ତୁ ଭଗିନୀ ଶମରୀୟାର ପାତ୍ର େର ପରିପୂ ର୍ େହବ।
34ତୁ େ ତାହା ନିଗାଡ଼ି ପାନ କରିବ ଓ ତହିଁର ଭ ଖ େଚାବାଇ

ଆପଣା ନ ବିଦୀ ର୍ କରିବ;
କାରଣ ଆେ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;
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35 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ଆ କୁ
ପାେସାରିଅଛ ଓ ତୁ ପଛଆେଡ଼ ଆ କୁ ପକାଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲ ଟାଚରଣ ଓ ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟାର ଭାର
ବହନ କର।”

36 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆହୁ ରି େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,
ତୁ େ କି ଅହଲାର ଓ ଅହଲୀବାର ବିଚାର କରିବ? େତେବ
େସମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସବୁ େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଅ;
37 କାରଣ େସମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି ଓ େସମାନ ହ େର
ର ଅଛି ଓ େସମାେନଆପଣାମାନ ପ୍ର ତିମାଗଣ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର
କରିଅଛି ; ଆଉ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ଆ ଠାରୁ ଜାତ ଆପଣା
ସ ାନଗଣକୁ ଗ୍ର ାସି ତ େହବା ନିମେ େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି
ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇଅଛି । 38ଆହୁ ରି, େସମାେନ ଆ ପ୍ର ତି
ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି ; େସମାେନ ଏକ ଦିନେର ଆ ର ଧମର୍ ଧାମ
ଅଶୁଚି ଓ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସବୁ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛି । 39 କାରଣ
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପ୍ର ତିମାଗଣର ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା
ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ବଧ କଲା ଉ ାେର େସହି ଦିନ ଆ ର
ଧମର୍ ଧାମ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି େଲ; ଆଉ,
େଦଖ, େସମାେନ ଆ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପ୍ର କାର କରିଅଛି ।
40ଆହୁ ରି, ଦୂରରୁ ଆସି ବା ପୁରୁ ଷମାନ ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େଲାକ
ପଠାଇଅଛ; େସମାନ ନିକଟକୁ ଦୂତ େପ୍ର ରିତ େହଲା, ଆଉ େଦଖ,
େସମାେନ ଆସି େଲ; େସମାନ ନିମେ ତୁ େ ାନ କଲ, ଚକୁ୍ଷେର
ଅ ନ େଦଲ ଓ ଅଳ ାରେର ଆପଣାକୁ ବିଭୂ ଷିତା କଲ; 41 ପୁଣି,
ରାଜକୀୟ ଶଯ୍ୟାେର ବସି ତହିଁର ସ ୁଖେର େମଜ ସଜାଇ ତାହା
ଉପେରଆ ର ଧୂପଓଆ ରେତୖଳରଖିଲ। 42ଆଉ,ତାହା ସେ
ନିି େଲାକସମୂହର କଳରବ ଥିଲା ଓ ସାଧାରଣ େଲାକ ସହିତ
ପ୍ର ା ରରୁ ମଦ୍ୟପାୟୀମାେନ ଅଣାଗେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େସମାନ
ହ େର କ ଣ ଓ େସମାନ ମ କେର ସୁ ର ମୁକୁଟ ପି ାଇେଲ।

43 େତେବ ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟାେର ଜୀ ର୍ ା ୀ ବିଷୟେର ଆେ
କହିଲୁ, ଏେବ େସମାେନ ତାହା ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କାଯର୍ ୍ୟ କରିେବ
ଓ େସ େସମାନ ସେ କରିବ। 44 ପୁଣି, େଲାେକ େଯପରି
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େବଶ୍ୟା ସହ ଶୟନ କରି , େସହିପରି େସମାେନ ତାହା ସହ ଶୟନ
କେଲ; ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାେନ ଅହଲା ଓ ଅହଲୀବା, ଏହି ଲ ଟା
ୀମାନ ସହ ଶୟନ କେଲ। 45 ମାତ୍ର ଧାମ କ େଲାକମାେନ
ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଓ ର ପାତକାରିଣୀ ୀମାନ ର ବିଚାରାନୁସାେର
େସମାନ ର ବିଚାର କରିେବ; େଯେହତୁ େସମାେନ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଓ
େସମାନ ହ େର ର ଅଛି।”

46କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; “ଆେ େସମାନ
ବିରୁ େର ଜନସମାଜ ଆଣିବା, ପୁଣି, ଏେଣେତେଣ ଟଳଟଳ
ଓ ଲୁଟିତ େହବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା। 47 ପୁଣି,
େସହି ସମାଜ େସମାନ ୁ ପ୍ର ରାଘାତ କରିେବ ଓ ଖ େର ବଧ
କରିେବ; େସମାେନ େସମାନ ର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ବଧ କରିେବ
ଓ େସମାନ ର ଗୃହସବୁ ଅି େର ଦ କରିେବ। 48 ଏହିରୂ େପ
ଆେ େଦଶରୁ ଲ ଟାଚରଣ ନିବୃ କରାଇବା, ତହିଁେର
ସମୁଦାୟ ୀେଲାକ ତୁ ମାନ ର ଲ ଟପଣ ଅନୁସାେର ଆଚରଣ
ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇେବ। 49 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ
ଲ ଟାଚରଣର ପ୍ର ତିଫଳ ତୁ ମାନ ଉପେର ବ ର୍ ାଇେବ ଓ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପ୍ର ତିମାଗଣ ସ ୀୟ ପାପସକଳର
ଭାର େବାହିବ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।”

24
କଳି ଧରିଥିବା ର ନ ପାତ୍ର

1 ପୁନବର୍ ାର ନବମବଷର୍ ର ଦଶମମାସେର,ମାସରଦଶମ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ
କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଦିନର ନାମ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆଜି
ଦିନର ନାମ େଲଖି ରଖ; ଆଜି ଦିନେର ବାବିଲର ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଲା।

3 ଏଣୁ ତୁ େ ଏହି ବିେଦ୍ର ାହୀ ବଂଶର ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏ
ଦୃ ା କଥା କହି େସମାନ ୁ କୁହ,ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ହ ା ଚଢ଼ାଅ, ତାହା ଚଢ଼ାଅ ଓ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଭିତେର ଜଳ ଢାଳିଦିଅ;
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4 ମାଂସଖ ସବୁ, ଉ ମ ଉ ମ ଖ ସବୁ, ଊରୁ ଓ , ତହିଁ
ଭିତେର ଏକତ୍ର କର;

ଭଲ ଭଲ ଅି େର ତାହା ପୂ ର୍ କର।
5ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ମ ପଶୁ ନିଅ ଓ ହ ା ତେଳ ଅି ସବୁ ସଜାଅ;
ତାହା ଉ ମ ରୂ େପ ସି କର ଓ ଅି ସବୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପାକ

େହଉ।
6 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େସହି ର ପୂ ର୍ ା

ନଗରୀ, େସହି ହ ା, ଯହିଁର କଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଅଛି ଓ
ଯହିଁର କଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର େହାଇ ନାହିଁ, େସ
ସ ାପର ପାତ୍ର ! ତୁ େ ଖ ଖ କରି ତାହା ବାହାର କର; ତହିଁ
ବିଷୟେର ଗୁଲିବା କରାଯାଇ ନାହିଁ। 7 କାରଣ ତାହାର ର
ତାହା ମଧ୍ୟେର ଅଛି; େସ ଶୁ େଶୖଳ ଉପେର ତାହା ରଖିଲା;
େସ ଧୂଳିେର ତାହା ଆ ାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୂ ମିେର ତାହା ଢାଳିଲା
ନାହିଁ; 8 େସ ର ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା ନିମେ େଯପରି େକାପକୁ
ଉପି ତ କରାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ଆ ାଦିତ େନାହିବା ନିମେ ଆେ
ଶୁ େଶୖଳ ଉପେର ତାହା ରଖିଅଛୁ। 9 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି ; େସହି ର ପୂ ର୍ ା ନଗରୀ ସ ାପର ପାତ୍ର ! ଆେ
ମଧ୍ୟ ରାଶି ବଡ଼ କରିବା। 10 କାଠ ଗଦା କର, ଅି ଳାଅ, ମାଂସ
ଉ ମ ରୂ େପ ସି କର, େଝାଳ ବହଳ କର ଓ ଅି ସବୁ ଦ
େହଉ। 11ତହିଁେର ହ ା ତ େହବା ପାଇଁ, ତହିଁର ପିତଳ ଦ
େହବା ପାଇଁ ଓ ତହିଁର ମଇଳା ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତରଳି ଯିବା
ପାଇଁ ଓ କଳ କ୍ଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହା ଖାଲି କର, ତାହା ଳ ା
ଅ ାର ଉପେର ରଖ। 12 େସ ପରିଶ୍ର ମ କରି କରି ଆପଣାକୁ ା
କରିଅଛି; ତଥାପି ତାହାର ମହାକଳ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାଏ ନାହିଁ;
ତାହାର କଳ ଅି ାରା ଯାଏ ନାହିଁ। 13 ତୁ ର ଅେଶୗଚର
ଲ ଟତା ଅଛି; ଆେ ତୁ କୁ ଶୁଚି କେଲ େହଁ ତୁ େ ଶୁଚି େହଲ
ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଉପେର ଆେ ଆପଣା େକାପ ଶା ନ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ଆପଣା ଅେଶୗଚରୁ ଆଉ ଶୁଚୀକୃତ େନାହିବ।
14ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ସି େହବ ଓ ଆେ ଏହା
ସାଧନ କରିବା;ଆେ େଫରିଯିବା ନାହିଁ, କିଅବା ଆେ ଚକୁ୍ଷଲ ା
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କରିବା ନାହିଁ; ଅଥବା ଆେ ଅନୁତାପ କରିବା ନାହିଁ; ତୁ ର
ଆଚରଣ ଅନୁସାେର ଓ ତୁ ର କି୍ର ୟାନୁସାେର େସମାେନ ତୁ ର
ବିଚାର କରିେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

ଭାବବାଦୀ ୀ ମୃତୁୁ ୍ୟ
15ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 16 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, େଦଖ, ଆେ ତୁ
ନୟନରପ୍ର ୀତିପାତ୍ର କୁ ଏକଆଘାତେରହରଣକରିବା;ତଥାପି ତୁ େ
ବିଳାପ କି କ୍ର ନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ର ଚକୁ୍ଷରୁ େଲାତକ
ଧାର ବହିବ ନାହିଁ। 17 ଦୀଘର୍ ନିଃ ାସ ଛାଡ଼, ମାତ୍ର ଉ କରି
ନୁେହଁ; ମୃତ େଲାକ ପାଇଁ ବିଳାପ କର ନାହିଁ, ଆପଣା ମ କେର
ଶିେରାଭୂ ଷଣ ବା ଓ ପାଦେର ପାଦୁକା ପି , ତୁ ର ଓ ାଧର
ଆ ାଦନ କର ନାହିଁ, ପୁଣି, େଲାକମାନ ର ରୁ ଟି ଖାଅ ନାହିଁ।”
18ତହିଁେର ମୁଁ ପ୍ର ାତଃକାଳେର େଲାକମାନ ସେ କଥା କହିଲି;
ପୁଣି,ସ ୍ୟା େବେଳ େମାରଭାଯର୍ ୍ୟା ମଲା,ତହିଁେରପ୍ର ାତଃକାଳେର
ମୁଁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କଲି।

19 ତହଁୁ େଲାକମାେନ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ େଯ ଏରୂ ପ
କରୁ ଅଛ, ଏସବୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କଅଣ, ଏହା କି ଆ ମାନ ୁ
କହିବନାହିଁ?” 20ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନ ୁ କହିଲି, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, 21 ‘ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶକୁ କୁହ,ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ,ତୁ ମାନ ର
ବଳର ଦପର୍ ରୂ ପ, ତୁ ମାନ ନୟନର ପ୍ର ୀତିପାତ୍ର ଓ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ାଣର େ ହପାତ୍ର , ଏପରି େଯ ଆ ର ଧମର୍ ଧାମ, ଆେ ତାହା
ଅପବିତ୍ର କରିବା, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ
ତୁ େ ମାେନ ପଛେର ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛ, େସମାେନ ଖ େର ପତିତ
େହେବ। 22 ତହିଁେର ଆେ େଯପରି କରିଅଛୁ, ତୁ େ ମାେନ
େସହିପରି କରିବ; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଓ ାଧର ଆ ାଦନ
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େଲାକମାନ ର ରୁ ଟି ଖାଇବ ନାହିଁ।
23 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ଶିେରାଭୂ ଷଣ ତୁ ମାନ ମ କେର ଓ
ତୁ ମାନ ପାଦୁକା ତୁ ମାନ ପାଦେର ରହିବ; ତୁ େ ମାେନ
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ବିଳାପ କି ା କ୍ର ନ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧମର୍ େର କ୍ଷୀଣ େହାଇଯିବ ଓ ଏକ ଜଣ ଆେରକର
ନିକଟେର ବିଳାପ କରିବ। 24 ଏହିରୂ େପ ଯିହିଜିକଲ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଚି ରୂ ପ େହେବ; େସ େଯପରି କରିଅଛି , ତୁ େ ମାେନ
ସବର୍ ପ୍ର କାେର େସହିପରି କରିବ; ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟିବ,
େସେତେବେଳ ଆେ େଯ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିବ।’

25 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଆେ େଯଉଁ ଦିନ େସମାନ ର
ବଳ, େସମାନ ର େଗୗରବଜନକ ଆନ , େସମାନ ର ନୟନର
ପ୍ର ୀତିପାତ୍ର ଓ ଯହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଚି ଆସ କରି ,
େସମାନ ର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ େସମାନ ଠାରୁ ହରଣ କରିବା,
26 େସ ଦିନ ତାହା ତୁ କ ର୍ େଗାଚର କରାଇବା ନିମେ ପଳାତକ
େଲାକ କି ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ? 27 େସ ଦିନ ପଳାତକ
େଲାକ ନିକଟେର ତୁ ର ମୁଖ ଫିଟିଯିବ, ତହିଁେର ତୁ େ ଆଉ
ଘୁ ା ନ େହାଇ କଥା କହିବ; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଚି ରୂ ପ େହବ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

25
ଅେ ାନ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣରପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁଖ ରଖି େସମାନ ବିରୁ େର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର; 3ଆଉ, ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ,
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି ; ଆ ର ଧମର୍ ଧାମ ଅପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବା େବେଳ
ତାହା ବିରୁ େର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ଂସି ତ େହବା େବେଳ
ତାହା ବିରୁ େର; ଆଉ, ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ବ ୀ େହାଇ ଯିବା
େବେଳ େସମାନ ବିରୁ େର, ଭଲ େହଲା, ଭଲ େହଲା, େବାଲି
ତୁ େ କହିଅଛ; 4 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ ଅଧିକାର
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ରୂ େପ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ସ ାନଗଣର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା, ଆଉ
େସମାେନ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ
ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ବାସ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ; େସମାେନ
ତୁ ର ଫଳ େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତୁ ର ଦୁ ପାନ କରିେବ।
5ଆଉ, ଆେ ର ାକୁ ଉ ଶାଳା କରିବା ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
େଦଶକୁ େମଷାଦି ପଲର ଶୟନ ାନ କରିବା; ତହିଁେର ଆେ
େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 6 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ବିରୁ େର
କରତାଳି େଦଇଅଛ, ପଦାଘାତ କରିଅଛ, ପୁଣି, ଆପଣା ପ୍ର ାଣର
ସ ୂ ର୍ ଘୃଣା ଭାବେର ଆନ କରିଅଛ। 7 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେ
ତୁ ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିଅଛୁ ଓ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ରୂ େପ େଗା ୀବଗର୍ ହ େର ତୁ କୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା; ପୁଣି, ଆେ
େଗା ୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ କୁ କାଟି ପକାଇବା ଓ େଦଶସମୂହ
ମଧ୍ୟରୁ ଆେ ତୁ କୁ ଉି କରିବା, ଆେ ତୁ କୁ ସଂହାର
କରିବା; ଆଉ, ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।

େମାୟାବ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
8 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େମାୟାବ ଓ େସୟୀର

କହୁ ଅଛି , େଦଖ, ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ଅନ୍ୟ ସକଳ େଗା ୀର ସମାନ,
9 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେ ନଗର ସମୂହଠାରୁ େମାୟାବର ପା ର୍
ମୁ କରିବା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ସୀମା ବ ର୍ ୀ ଓ େଦଶର େଗୗରବ
ରୂ ପ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତ ବାଲ୍ -ମୀେୟାନ୍ ଓ କିରୀୟାଥୟିମ୍ ପ୍ର ତି,

10 ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ସ ାନଗଣର ପାଇଁ (ମୁ କରିବା), େସମାେନ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କରିେବ, ପୁଣି, ଆେ
େସମାନ ହ େର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣକୁ ଅଧିକାର ରୂ େପ ସମପର୍ ଣ
କରିବା, ତହିଁେର େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଆଉ ରଣ
କରାଯିେବ ନାହିଁ; 11 ଆେ େମାୟାବ ଉପେର ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ
କରିବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ।

ଇେଦାମ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
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12ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଇେଦାମ ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା
ାରା ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ବିରୁ େର ଦୁବର୍ ୍ୟବହାର କରିଅଛି ଓ େସମାନ

ଉପେର ପ୍ର ତିହିଂସା ସାଧି ଅତ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଅଛି, 13 ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆେ ଇେଦାମ ବିରୁ େର
ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ
ଉି କରିବା; ଆଉ, ଆେ େତୖମନ୍ ଠାରୁ ତାହା ଂସର ାନ
କରିବା; ଦଦାନ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ େଲାକମାେନ ଖ େର ପତିତ େହେବ।
14 ପୁଣି, ଆେ ଆପଣାର େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ହ ାରା ଆ ର
ପ୍ର ତିେଶାଧରୂ ପ ଭାର ଇେଦାମର ଉପେର େଥାଇବା; ତହିଁେର
େସମାେନ ଆ ର େକ୍ର ାଧ ଓ ଆ ର େକାପ ଅନୁସାେର ଇେଦାମ
ମଧ୍ୟେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆ ର ଦ ପରିେଶାଧ
ଜ୍ଞାତ େହେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ପେଲ ୀୟ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
15 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ପେଲ ୀୟ େଲାକମାେନ

ପ୍ର ତିହିଂସା ସାଧିବାର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି ; ପୁଣି, ଚିର ଶତତାେର
ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର ାଣର ଘୃଣାେର ପ୍ର ତିେଶାଧ େନଇଅଛି ,
16 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ
ପେଲ ୀୟମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା, ଆଉ
ଆେ କେରଥୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଉି କରିବା ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀର
ଅବଶି ସକଳକୁ ନ କରିବା। 17 ପୁଣି, ଆେ ପ୍ର ଚ ଭ ର୍ ନା
ସହିତ େସମାନ ଠାରୁ ଭାରୀ ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା; ଆଉ, େଯଉଁ
ସମୟେର ଆେ ଆପଣା ଦ ପ୍ର ତିେଶାଧର ଭାର େସମାନ
ଉପେର େଥାଇବା, େସହି ସମୟେରଆେ େଯସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ,ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

26
େସାର ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ଏକାଦଶ ବଷର୍ ର ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ
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କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର େସାର
ସହରକହିଅଛି, ‘ଭଲ େହଲା,ଭଲ େହଲା, େଯ େଗା ୀୟମାନ ର
ନଗର- ାର ରୂ ପ ଥିଲା, େସ ଭ େହାଇ ଯାଇଅଛି; େସ ଆ
ପ୍ର ତି େଫରିଅଛି; େସ ଏେବ ଶୂନ୍ୟ େହବାରୁ ଆେ ପରିପୂ ର୍ େହବା;’
3 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ େସାର, େଦଖ,
ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ ସମୁଦ୍ର େଯପରି ତର ଉଠାଏ,
େସହିପରି ଆେ ତୁ ବିରୁ େର ଅେନକ େଗା ୀ ୁ ଉଠାଇବା।
4 ତହିଁେର େସମାେନ େସାରର ପ୍ର ାଚୀର ନ କରିେବ ଓ ତାହାର
ଦୁଗର୍ ସବୁ ଭାି ପକାଇେବ, ଆେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଧୂଳିସବୁ ଚାି
ପକାଇ ତାକୁ ଶୁ େଶୖଳ କରିବା। 5 େସ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ଜାଲ
ପ୍ର ସାରିବାର ାନ େହବ; କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ
ଏହା କହିଅଛୁ;ଆଉ, େସ େଗା ୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂ ପ
େହବ। 6 ପୁଣି, େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ଖ େର ହତ େହେବ;
ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।

7 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ
ଉ ର ଦିଗରୁ ଅ , ରଥ, ଅ ାେରାହୀଗଣ, ସମାଜ ଓ ଅେନକ
େଲାକ ସହିତ ରାଜାଧିରାଜ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରକୁ େସାର
ବିରୁ େର ଆଣିବା। 8 େସ େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ତୁ ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଖ େର
ବଧ କରିବ; ଆଉ, େସ ତୁ ବିରୁ େର ଦୁଗର୍ ନିମର୍ ାଣ କରିବ, ତୁ
ବିରୁ େର ବ ବା ି ବ ଓ ତୁ ବିରୁ େର ଢାଲ ଉଠାଇବ। 9 ପୁଣି,
େସ ତୁ ପ୍ର ାଚୀରେର ଦୁଗର୍ େଭଦକ ଯ ାପନ କରିବ ଓ ତାହାର
ଅ ଶ ାରା େସ ତୁ ର ଗଡ଼ସବୁ ଭାି ପକାଇବ। 10 ତାହାର
ଅ ଗଣର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ େସମାନ ର ଧୂଳି ତୁ କୁ ଆ ାଦନ
କରିବ; େଲାେକ ଭ ପ୍ର ାଚୀର ବିଶି ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କଲା
ପରି, େଯେତେବେଳ େସ ତୁ ନଗର- ାରେର ପ୍ର େବଶ କରିବ,
େସେତେବେଳ ଅ ାେରାହୀଗଣର, ଶଗଡ଼ ଓ ରଥସମୂହର ଶ େର
ତୁ ରପ୍ର ାଚୀରସବୁକି ଉଠିବ। 11େସଆପଣାଅ ଗଣର ଖୁରାେର
ତୁ ର ସଡ଼କସବୁ ଦଳି ପକାଇବ; େସ ତୁ େଲାକମାନ ୁ ଖ େର
ବଧ କରିବ ଓ ତୁ ର ପରାକ୍ର ମସୂଚକ ସକଳଭୂ ମିସାତ୍ କରିବ।
12 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ସ ି ସବୁ ଲୁଟି େନେବ ଓ ତୁ ର ବାଣିଜ୍ୟ
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ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରିେବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ାଚୀର ଭାି
ପକାଇେବ ଓ ତୁ ର ମେନାରମ ଗୃହସବୁ ଂସ କରିେବ; ଆଉ,
େସମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ର, କା ଓ ଧୂଳିସବୁ ଜଳେର ନିେକ୍ଷପ
କରିେବ। 13 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ର ଗାୟନ ଶ ନିବୃ କରାଇବା ଓ
ତୁ ବୀଣାର ନି ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। 14 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ
ଶୁ େଶୖଳ କରିବା; ତୁ େ ଜାଲ ପ୍ର ସାରିବାର ାନ େହବ; ତୁ େ
ଆଉ ନିମ ତ େନାହିବକାରଣଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ,ଏହା
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

15 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସାରକୁ ଏହି କଥା କହି ; େଯେତେବେଳ
ତୁ ମଧ୍ୟେରଆହତ େଲାକମାେନ କାତେରାି କରିେବ ଓ ସଂହାର
େହବ, ତୁ ର େସହି ପତନ ସମୟର ଶ େର କି ା ୀପସମୂହ
କି େବ ନାହିଁ? 16 େସେତେବେଳ ସମୁଦ୍ର ର ଅଧିପତିସକଳ
ଆପଣା ଆପଣା ସି ଂହାସନରୁ ଓ ାଇେବ ଓ ଆପଣା ଆପଣା େଚାଗା
ତ୍ୟାଗ କରି ଶି କମର୍ ର ବ ଫିଟାଇ ପକାଇେବ; େସମାେନ ତ୍ର ାସରୂ ପ
ବ ପରିଧାନ କରିେବ; େସମାେନ ଭୂ ମିେର ବସି େବ ଓ ଅନୁକ୍ଷଣ
ତ୍ର ାସଯୁ େହେବ ଓ ତୁ ବିଷୟେର ବିି ତ େହେବ। 17 ପୁଣି,
େସମାେନ ତୁ ବିଷୟେର ବିଳାପ କରି ତୁ କୁ କହିେବ,
‘େହ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ର ନିବାସଭୂ ମି ପ୍ର ସି ନଗରୀ, ତୁ େ

କିପରି ବିନ େହାଇଅଛ! େସ ତ ସମୁଦ୍ର େର ପରାକ୍ର ା
ଥିଲା;

େସଓତାହାର ନିବାସୀଗଣ େସଠାେରଗତାୟାତକାରୀ ସମ ପ୍ର ତି
ଭୟଜନକ ଥିେଲ।

18ଏେବ ତୁ ର ପତନ ଦିନେର ୀପସମୂହ କ ମାନ େହେବ;
ହଁ, ତୁ ପ୍ର ାନେର ସମୁଦ୍ର ବ ର୍ ୀ ୀପସବୁ ବି ଳ େହେବ।’

19 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଯଉଁ ସମୟେର
ଆେ ତୁ କୁ ନିବାସୀବିହୀନ ନଗରସମୂହର ତୁ ଲ୍ୟ ଉି -
ନଗର କରିବା; େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ଗଭୀର ସାଗରକୁ
ତୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା ଓ ମହାଜଳରାଶି ତୁ କୁ ଆ ାଦନ
କରିବ: 20 େସହି ସମୟେର ଆେ ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ,
ପୁରାତନ କାଳର େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ତୁ କୁ ଓ ାଇ ଆଣିବା
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ଓ ପୃଥିବୀର ଅେଧାଭାଗେର, ଚିରକାଳରୁ ଉ ାନମାନ େର
ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସ େର ତୁ କୁ ବାସ କରାଇବା, ତହିଁେର
ତୁ ର ବସତି ାନ ରହିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଜୀବିତମାନ େଦଶେର
ଆେ େଶାଭା ାପନ କରିବା; 21ଆେ ତୁ କୁ ଭୟ ରୀ କରିବା,
ତୁ େ ଆଉ ନ ଥିବ; ଯଦ୍ୟପି ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରାଯିବ, ତଥାପି
ତୁ ର ଉେ ଶ୍ୟ ଆଉ େକେବ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ।”

27
େସାର ବିଷୟେର ବିଳାପ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ େସାର ବିଷୟେର
ବିଳାପ କର; 3 ଆଉ, େସାରକୁ କୁହ, େହ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ର େବଶ ାନ
ନିବାସି ନୀ; ଅେନକ ୀପେର େଗା ୀଗଣର ବାଣିଜ୍ୟକାରିଣୀ, ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
େହ େସାର, ତୁ େ କହିଅଛ, ମୁଁ ପରମସୁ ରୀ,
4 ସମୁଦ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟ ଳେର ତୁ ର ସୀମା, ତୁ ର

ନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ ତୁ ର େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ସି କରିଅଛି ।”
5 େସମାେନ ସନୀରୀୟ େଦବଦାରୁ କା େର ତୁ ର ତ ା କାଠପଟା

ସବୁ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ,
େସମାେନ ତୁ ର ମା ୁଲ ପ୍ର ୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲିବାେନାନରୁ ଏରସ

କା େନଇଅଛି ।
6 ବାଶନର ଅେଲାନ କା େର େସମାେନ ତୁ ର ଆହୁ ଲା ପ୍ର ୁତ

କରିଅଛି ;
େସମାେନ କି ୀମ ୀପରୁ ଆନୀତତାଶୂରକା େରଖଚିତହ ୀଦ

ାରା ତୁ ର ଆସନ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।
7 ତୁ ର ଜା େହବା ପାଇଁ ମିସର େଦଶରୁ ଆନୀତ ସୂଚୀକମର୍ େର

ଚିତି୍ର ତ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବ େରତୁ ରପାଲପ୍ର ୁତ େହାଇଥିଲା;
ତୁ ର ଚା ୁ ଆ ଇଲୀଶା ୀପସମୂହର ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ବ ର୍
ବ େର ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିଲା।
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8ସୀେଦାନଓଅବର୍ ଦ ନିବାସୀମାେନତୁ ରଆହୁ ଲାମାରିବାର େଲାକ
ଥିେଲ;

େହ େସାର, ତୁ ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ, େସମାେନ
ତୁ ର କ ର୍ ଧାର େହାଇଥିେଲ।

9ତୁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଗବାଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ତହିଁର ଜ୍ଞାନୀମାେନ
ତୁ ର େନୗକା ବଟାଳିବା େଲାକ େହାଇଥିେଲ;

ସମୁଦ୍ର ର ଯାବତୀୟ ଜାହାଜ ଓ େସମାନ ର ନାବିକଗଣ ବାଣିଜ୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଧରିବା ନିମେ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଥିେଲ।

10 ପାରସ୍ୟ, ଲୁଦ୍ ଓ ପୂଟ୍ େଦଶୀୟମାେନ ତୁ େସୖନ୍ୟସାମ
ମଧ୍ୟେର ତୁ ର େଯା ା ଥିେଲ;

େସମାେନ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଢାଲ ଓ େଟାପର ଟ ାଇ ରଖିେଲ;
େସମାେନ ତୁ ର େଶାଭା ପ୍ର କାଶ କେଲ।

11 ଅବର୍ ଦର େଲାକମାେନ ତୁ େସୖନ୍ୟସାମ ସ େର ତୁ
ପ୍ର ାଚୀରର ଉପେର ଚତୁ ଗେର ଥିେଲ ଓ ଗା ାଦୀୟମାେନ*
ତୁ ର ସବୁ ଗଡ଼ ଉପେର ଥିେଲ; େସମାେନ ତୁ ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର
ଚତୁ ଗେରଆପଣା ଆପଣା ଢାଲ ଟ ାଇେଲ; େସମାେନ ତୁ ର
େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ସି କରିଅଛି ।

12 “ସବୁ ପ୍ର କାର ଧନର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ ତଶର୍ ୀଶ ତୁ ର ବଣିକ
ଥିଲା, େସମାେନ ରୂ ପା, ଲୁହା, ଦ ା ଓ ସୀସା େଦଇ ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 13 ଯବନ, ତୁ ବଲ୍ ଓ େମଶକ୍ ତୁ ର
ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ; େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପି ଳର ପାତ୍ର େଦଇ
ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 14 େତାଗମର୍ ା ବଂଶୀୟ
େଲାକମାେନ ଅ , ଯୁ ା ଓ ଖଚର େଦଇ ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର
ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 15 ଦଦାନର େଲାକମାେନ ତୁ ର ବ୍ୟବସାୟୀ
ଥିେଲ; ଅେନକ ୀପ ତୁ ର ହ ଗତ ଗ ଥିଲା, େସମାେନ ତୁ
ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବଦେଳ ହାତୀର ଦ ଶୃ ଓ ଅବଲୁସ୍ କା
ଆଣିେଲ। 16 ତୁ ହ ନିମ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ଅରାମ
ତୁ ର ବଣିକ ଥିଲା; େସମାେନ ତାମ୍ର ମଣି, ଧୂମ୍ର ବ ର୍ ଓ ବୁଟାଦାର
ବ , େକ୍ଷୗମବ ଆଉ ପ୍ର ବାଳ ଓ ପଦ୍ମ ରାଗ ମଣି େଦଇ ତୁ

* 27:11 ଗା ାଦୀୟମାେନ କି ା ଯୁ ବୀରମାେନ
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ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 17 ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ
ତୁ ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ; େସମାେନ ମି ୀତର ଗହମ ଓ ମି ା ,
ମଧୁ, େତୖଳ ଓ ଗୁଗ୍ଗୁ ଳ େଦଇ ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ
କେଲ। 18 ସବର୍ ପ୍ର କାର ଧନର ବାହୁ ଲ୍ୟ କ୍ର େମ, ତୁ ର ହ ନିମ ତ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ ଦେ ଶକ ତୁ ର ବଣିକ ଥିଲା, େସମାେନ
ହିଲ୍ େବାନର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଶୁଭ୍ର େମଷେଲାମ େଦେଲ। 19ବଦାନ ଓ
ଯବନ େଲାମନିମ ତ ସୂତ୍ର େଦଇ ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ
କେଲ;ତୁ ବାଣିଜ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟମଧ୍ୟେରକା େଲୗହ, ଗୁଡ଼ କ୍ ଓ ସୁଗ ି
ବଚ ଥିଲା। 20 ଦଦାନ ବାହନର ଉପେଯାଗୀ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବ ାଦିେର
ତୁ ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲା। 21ଆରବଓ େକଦାରର ଅଧିପତି ସମେ
ତୁ ର ହ ଗତ ବଣିକ ଥିେଲ; େମଷଶାବକ, େମଷ ଓ ଛାଗ,
ଏସକଳ ବିଷୟେର େସମାେନ ତୁ ର ବଣିକ ଥିେଲ। 22 ଶିବାର ଓ
ରୟମାର ବ୍ୟବସାୟୀମାେନ ତୁ ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ; େସମାେନ
ସବର୍ ପ୍ର କାର େଶ୍ର ଗ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ର, ଆଉ
ସୁବ ର୍ େଦଇତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ କେଲ। 23ହାରଣ ଓ
କ ୀଓଏଦନ, ଶିବାରଏହିବ୍ୟବସାୟୀମାେନ, ପୁଣି ଅଶୂରଓ କି ଦ୍ 
ତୁ ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। 24 ଏମାେନ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମଧ୍ୟେର
ଉୃ ନାନା ଦ୍ର ବ୍ୟ, ନୀଳବ ର୍ ଓ ବୁଟାଦାର ଆବରଣୀୟ ବ ଓ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବ , ର ୁେର ବ ା ଏରସ କା ନିମ ତ ସି ୁ କେର
ତୁ ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିେଲ। 25 ତଶର୍ ୀଶର ଜାହାଜସକଳ ତୁ ର
ବ୍ୟବସାୟକାରୀ ପଥିକ ରୂ ପ ଥିେଲ;

ପୁଣି, ତୁ େ ପରିପୂ ର୍ ା ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମଧ୍ୟ ଳେର ଅତିଶୟ
ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତା ଥିଲ। 26 ତୁ ର ନାବିକମାେନ ତୁ କୁ ଗଭୀର ଜଳ
ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଅଛି ; ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟ ଳେର
ତୁ କୁ ଭାି ପକାଇଅଛି। 27ତୁ ର ଧନ ଓ ତୁ ର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ,
ତୁ ର ବାଣିଜ୍ୟ, ତୁ ର ନାବିକଗଣ ଓ ତୁ ର କ ର୍ ଧାରମାେନ,
ତୁ ର ଛିଦ୍ର ବଟାଳିବା େଲାକମାେନଓତୁ ର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଧରିବା
େଲାକମାେନ, ଆଉ ତୁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େଯା ା ସମେ ତୁ ର
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ସମ ସମାଜ ସହିତ ତୁ ର ପତନ ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମାନ
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ମଧ୍ୟ ଳେର ପତିତ େହେବ। 28 ତୁ କ ର୍ ଧାରଗଣର କ୍ର ନ
ଶ େର ଉପନଗରସମୂହ କି ତ େହେବ। 29 ପୁଣି, ଆହୁ ଲା ଧରିବା
ସମ େଲାକ, ନାବିକମାେନ ଓ ସମୁଦ୍ର କ ର୍ ଧାର ସମେ ଆପଣା
ଆପଣା ଜାହାଜରୁ ଓ ାଇ ଆସି ଳେର ଠିଆ େହେବ, 30 ପୁଣି,
ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ଶ ଶୁଣାଇ ଅତିଶୟ କ୍ର ନ
କରିେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ କେର ଧୂଳି ପକାଇ
ଭ େର ଗଡ଼ିେବ; 31 ଆଉ, େସମାେନ ତୁ ସକାଶୁ ମ କ ମୁ ନ
କରି କଟିେଦଶେର ଚଟ ବା ି େବ, ଆଉ ତୁ ସକାଶୁ ପ୍ର ାଣର
ବିକଳତାେର େରାଦନ କରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରିେବ। 32 ପୁଣି,
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର େଶାକ ସମୟେର ତୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ବିଳାପ କରି ତୁ ବିଷୟେରଏହି କଥା କହି ବିଳାପ କରିେବ, ‘େସାର
ପରି, େଯ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ାନେର ନି ା େହଲା, ତାହା ପରି କିଏ
ଅଛି? 33 େଯେତେବେଳ ତୁ ର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ ସମୁଦ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଗଲା, େସେତେବେଳ ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀ ୁ
ପରିପୂ ର୍ କଲ; ତୁ େ ଆପଣା ଧନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟେର
ପୃଥିବୀର ରାଜାଗଣକୁ ଧନୀ କଲ। 34 ତୁ େ ସମୁଦ୍ର ାରା ଗଭୀର
ଜଳରାଶିେରଭ େହବା ସମୟେରତୁ ରବାଣିଜ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓତୁ ର
ସମ ସମାଜ ତୁ ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହେଲ। 35 ୀପସମୂହର
ନିବାସୀ ସମେ ତୁ ବିଷୟେର ବିି ତ େହାଇଅଛି ଓ େସମାନ ର
ରାଜାଗଣ ଅତ୍ୟ ଭୀତ େହାଇଅଛି ଓ େସମାନ ର ବଦନ
ବିଷ େହାଇଅଛି। 36 େଗା ୀଗଣର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ବଣିକମାେନ ତୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଶୀଷ୍ ଶ କରି ; ତୁ େ ଭୟ ର େହାଇଅଛ, ପୁଣି,
ତୁ େ ଆଉ େକେବ ାପିତ େହବ ନାହିଁ।’ ”

28
େସାର ରାଜା ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା
ଏବଂ େସ କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ େସାରର
ଅଧିପତିକୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ତୁ ର ଚି
ଗବ ତ େହାଇଅଛି ଓ ତୁ େ କହିଅଛ, ‘ମୁଁ ଈ ର ଅେଟ, ମୁଁ
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ସମୁଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟ ାନେର ଈ ର ଆସନେର ବସି ଅଛି,’ ମାତ୍ର
ତୁ େ ଆପଣା ଚି କୁ ଈ ର ଚି ତୁ ଲ୍ୟ େବାଲି ମଣିେଲ େହଁ
ତୁ େ ତଈ ର ନୁହଁ,ମନୁଷ୍ୟମାତ୍ର ଅଟ। 3େଦଖ,ତୁ େ ଦାନିେୟଲ
ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ; େକୗଣସି ନିଗୂଢ଼ କଥା େଲାକମାେନ ତୁ ଠାରୁ
େଗାପନ କରି ନ ପାରି : 4 ତୁ େ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ାରା
ଧନ ପ୍ର ା େହାଇଅଛ ଓ ଆପଣା ଭ ାରେର ସୁନା ଓ ରୂ ପା ସ ୟ
କରିଅଛ; 5 ତୁ େ ଆପଣାର ମହା ଜ୍ଞାନ ାରା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ାରା
ଆପଣାର ଧନ ବଢ଼ାଇଅଛ, ଆଉ ତୁ ର ଧନ ସକାଶୁ ତୁ ର ଚି
ଗବ ତ େହାଇଅଛି। 6 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ େ ଆପଣା ଚି କୁ ଈ ର ଚି ତୁ ଲ୍ୟ େବାଲି ମଣିବା ସକାଶୁ,
7 େଦଖ,ଆେ ବିେଦଶୀୟମାନ ୁ , େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଭୟ ର
େଲାକମାନ ୁ ତୁ ବିରୁ େରଆଣିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ ର
ଜ୍ଞାନରୂ ପ େସୗ ଯର୍ ୍ୟର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଖ ନିେ ାଷ
କରିେବ ଓ ତୁ ର େଶାଭା ଭ୍ର କରିେବ। 8 େସମାେନ ତୁ କୁ
ଗ ର୍ କୁ ଓ ାଇଆଣିେବଓତୁ େ ସମୁଦ୍ର ମାନ ରମଧ୍ୟ ାନେରହତ
େଲାକମାନ ମୃତୁୁ ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ମୃତୁୁ ୍ୟେଭାଗ କରିବ। 9ତଥାପି ତୁ େ କି
ଆପଣା ବଧକାରୀର ସାକ୍ଷାତେର କହିବ, ‘ମୁଁ ଈ ର?’ ମାତ୍ର ତୁ େ
ତ ଆପଣା ଆଘାତକାରୀର ହ େର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଅଟ,ଈ ର ନୁହଁ।
10 ତୁ େ ବିେଦଶୀୟମାନ ହ େର ଅସୁ ତ େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ
ମରିବ; କାରଣଆେ ଏହା କହିଅଛୁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

େସାର ରାଜା ପତନ
11ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା

ଏବଂ େସ କହିେଲ, 12 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ େସାରର ରାଜା
ବିଷୟେର ବିଳାପ କର ଓ ତାହାକୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି । ତୁ େ ଜ୍ଞାନେର ପୂ ର୍ ଓ େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ସି , ଉଭୟର
ମୁଦ୍ର ା କରୁ ଅଛ। 13 ତୁ େ ପରେମ ର ଉଦ୍ୟାନ ଏଦନେର
ଥିଲ; ଚୁ ଣୀ, ପୀତମଣି ଓ ହୀରକ, େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟମଣି, େଗାେମଦକ
ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟକା , ନୀଳକା , ପଦ୍ମ ରାଗ ଓ ମରକତ ଆଦି ଯାବତୀୟ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ର ଓ ସୁବ ର୍ ତୁ ର ଆ ାଦନ ଥିଲା; ତୁ ର ତବଲ
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ଓ ବଂଶୀର ଶି କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା; ତୁ େ ସୃ େହବା
ଦିନ େସହି ସବୁ ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିଲା। 14 ତୁ େ ଆ ାଦନକାରୀ
ଅଭିଷି କିରୂ ବ ଥିଲ; ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ାପନ କଲୁ, ତହିଁେର
ତୁ େ ପରେମ ର ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ ଉପେର ଥିଲ; ତୁ େ ଅି ମୟ
ପ୍ର ରସକଳର ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କଲ। 15 ତୁ ମଧ୍ୟେର
ଅଧମର୍ େଦଖାଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ଆପଣା ସୃି ଦିନଠାରୁ ଆପଣା
ଆଚରଣେର ସି ଥିଲ। 16ତୁ ବାଣିଜ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟେର େସମାେନ
ତୁ ଆଭ୍ୟ ର େଦୗରା ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ କେଲ, ଆଉ ତୁ େ ପାପ
କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଅଶୁଚି ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ କୁ ପରେମ ର
ପବର୍ ତରୁ ପକାଇ େଦଇଅଛୁ; ଆଉ େହ ଆ ାଦନକାରୀ କିରୂ ବ,
ଅି ମୟ ପ୍ର ରସକଳର ମଧ୍ୟରୁ ଆେ ତୁ କୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ।
17ତୁ ର େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ସକାଶୁ ତୁ ର ଚି ଗବ ତ େହାଇଅଛି,ତୁ େ
ଆପଣାର େଶାଭା ସକାଶୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ର କରିଅଛ; ଆେ ତୁ କୁ
ଭୂ ମିେର ନିେକ୍ଷପ କରିଅଛୁ, ରାଜାମାେନ େଯପରି ତୁ କୁ େଦଖିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ସ ୁଖେର ତୁ କୁ ରଖିଅଛୁ। 18 ତୁ େ
ଆପଣାର ଅଧମର୍ ର ବାହୁ ଲ୍ୟେର, ନିଜ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ ଅନ୍ୟାୟ
ାରା ଆପଣାର ପବିତ୍ର ାନସକଳ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛ; ଏଥିପାଇଁ

ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅି ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁ କୁ ଗ୍ର ାସ
କରିଅଛି, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନକାରୀ ସକଳର ସାକ୍ଷାତେର
ଭୂ ମିେର ଭ କରିଅଛୁ। 19 େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ତୁ କୁ ଜାଣି , େସମାେନ ସମେ ତୁ ବିଷୟେର ବି ୟାପ
େହେବ;ତୁ େ ଭୟ ରେହାଇଅଛଓତୁ େ ଆଉେକେବନ ଥିବ।”

ସୀେଦାନ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
20 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପି ତ େହଲା, 21 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ସୀେଦାନ ପ୍ର ତି
ଆପଣା ମୁଖ ରଖି ତାହା ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର;
22 ଆଉ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ ସୀେଦାନ,
େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ; ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟେର
େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବା; ପୁଣି, ଆେ େଯେତେବେଳ ନଗର ମଧ୍ୟେର
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ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ ପ୍ର ତିି ତ
େହବା, େସେତେବେଳଆେ େଯସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ,ଏହା େଲାକମାେନ
ଜାଣିେବ। 23 କାରଣ ଆେ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ମହାମାରୀ ଓ ତାହାର
ସମ ଛକକୁ ର ପଠାଇବା; ପୁଣି, ତାହାର ଚତୁ ଗି ତ
ଖ ାରା ଆହତ େଲାକମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହେବ;
ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ।

ଈ ର ଠାେର ଇସ୍ର ାଏଲର ନିରାପ ା
24 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଚତୁ ଗି ତ େଯଉଁ େଲାକମାେନ

େସମାନ ୁ ଅବଜ୍ଞା କେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି େଲାକ
େସମାନ ର ଶୂଳଜନକ କାନେକାଳି କ ା ଅଥବା ବ୍ୟଥାଦାୟକ
କ କ ଆଉ େନାହିବ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ,
ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।

25 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଯଉଁ େଗା ୀଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଛି ଭି େହାଇଅଛି , େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଯେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ଓ ନାନା
େଦଶୀୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ
ପ୍ର ତିପ େହବା, େସେତେବେଳ ଆେ ନିଜ ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଥିଲୁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର େସହି େଦଶେର ବାସ
କରିେବ। 26 ପୁଣି, େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନିରାପଦେର ବାସ
କରିେବ; ହଁ, ଆେ େସମାନ ର ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ଚତୁ ଗି ତ
ସକଳ େଲାକ ଉପେର ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ କଲା ଉ ାେର େସମାେନ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ କରିେବ, ଆଉ
ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

29
ମିସର ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 ଦଶମ ବଷର୍ ର ଦଶମ ମାସ, ମାସର ାଦଶ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ
କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା
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ବିରୁ େର ଆପଣା ମୁଖ ରଖ, ପୁଣି, ତାହା ବିରୁ େର ଓ ସମୁଦାୟ
ମିସର ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର; 3 ଏହି କଥା କୁହ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
େହ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା, େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ,
ତୁ େ ଆପଣା େସ୍ର ାତସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଶୟନକାରୀ ପ୍ର କା କୁ ୀର,
ତୁ େ କହିଅଛ, ‘େମାର ନଦୀ େମାର, ମୁଁ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା ସୃି

କରିଅଛି।’
4 ମାତ୍ର ଆେ ତୁ କଳପାଟିେର ଅ ୁ ଶ େଦବା ଓ ଆେ ତୁ

େସ୍ର ାତସମୂହେର ମ ୍ୟସକଳକୁ ତୁ େଦହର କାତିେର ଲଗାଇବା;
ଆଉ, ଆେ ତୁ େସ୍ର ାତସମୂହର ମଧ୍ୟରୁ ତୁ କୁ ଓ ତୁ କାତିେର
ଲାଗିଥିବା ତୁ େସ୍ର ାତସମୂହର ମ ୍ୟସକଳକୁ ବାହାର କରି ଉପରକୁ
ଆଣିବା।
5 ପୁଣି,ଆେ ତୁ କୁ, ହଁ,ତୁ କୁ ତୁ େସ୍ର ାତସମୂହରମ ୍ୟସକଳକୁ

ପ୍ର ା ରେର ପକାଇ ଛାଡ଼ିେଦବା;
ତୁ େ ପଦାେର ପଡ଼ି ରହିବ; ତୁ େ ଆଉ ସଂଗୃହୀତ କି ା ସି ତ

େହବ ନାହିଁ;
ଆେ ତୁ କୁ ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣର ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣର ଖାଦ୍ୟ

େହବା ନିମେ ସମପ େଦଇଅଛୁ।
6ତହିଁେରଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ମିସରନିବାସୀ ସମେ

ଜାଣିେବ।
କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପ୍ର ତି ନଳର ଯି େହାଇଅଛି ।
7 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁ ର ହ ଧରିେଲ, େସେତେବେଳ

ତୁ େ ଭ େହାଇ େସମାନ ର ସବୁ ବିଦୀ ର୍ କଲ;
ଆଉ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁ ଉପେର ଆଉଜିେଲ,

େସେତେବେଳ ତୁ େ ଭ େହାଇ େସମାନ ର ସମ
କଟିେଦଶ ଅଚଳ କଲ।

8 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ ତୁ
ବିରୁ େର ଖ ଆଣିବା ଓ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉି
କରିବା। 9 ପୁଣି, ମିସର େଦଶ ଂସି ତ ଓ ଶୂନ୍ୟ ାନ େହବ;ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ;
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େଯେହତୁ େସ କହିଅଛି, ‘ନଦୀ େମାର ଓ ମୁଁ ତାହା ସୃି କରିଅଛି।’
10 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ଓ ତୁ ନଦୀସମୂହର ପ୍ର ତିକୂଳ
ଅଟୁ , ପୁଣି,ଆେ ମିଗ୍ େଦାଲଠାରୁ ସି େବନୀ ଦୁଗର୍ ପୁଣି କୂଶ େଦଶର
ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ମିସର େଦଶକୁ ନିତା ଶୂନ୍ୟ ଓ ଂସ ାନ କରିବା।
11 େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା ପଶୁର ପାଦ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କରିବ
ନାହିଁ ଓ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ବସତି ାନ େନାହିବ।
12 ପୁଣି, ଆେ ମିସର େଦଶକୁ ଂସି ତ େଦଶସମୂହର ମଧ୍ୟେର
ଂସ ାନ କରିବା ଓ ତାହାର ନଗରସମୂହ ଉି ନଗରସମୂହ
ମଧ୍ୟେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଂସ ାନ େହାଇ ରହିବ; ପୁଣି,ଆେ
ମିସରୀୟମାନ ୁ ନାନା େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି କରିବା
ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନ ୁ ବିକି୍ଷ କରିବା। 13 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିକଥାକହି : ମିସରୀୟମାେନ େଯଉଁ େଗା ୀୟମାନ
ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି େହାଇଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ର
େଶଷେର ଆେ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା; 14 ଆଉ, ଆେ
ମିସରର ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା ଓ େସମାନ ର ଜନ୍ମ ାନ
ପେଥ୍ର ାଷ େଦଶକୁ େସମାନ ୁ େଫରାଇ ଆଣିବା, ପୁଣି, େସଠାେର
େସମାେନ େଗାଟିଏ ନୀଚ ରାଜ୍ୟ େହାଇ ରହିେବ। 15 ନାନା
ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ତାହା ନୀଚତମ େହବ ଓ ନାନା େଗା ୀୟମାନ
ମଧ୍ୟେର େସ ଆପଣାକୁ ଆଉ ଉ ତ କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି,
ଆେ େସମାନ ୁ ନୂ୍ୟନ କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ େଗା ୀଗଣ
ଉପେର ଆଉ କ ର୍ୃ କରିେବ ନାହିଁ। 16 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ମିସରୀୟମାନ ର ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ େଫରିବା େବେଳ
ମିସର, େସମାନ ର ଅପରାଧ ରଣାଥର୍ କ ବି ାସଭୂ ମି ଆଉ େହବ
ନାହିଁ;ତହିଁେରଆେ େଯପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ।” 17 ଏଥିଉ ାେର ସତାଇଶ ବଷର୍ ର ପ୍ର ଥମ ମାସେର,
ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ, 18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଆପଣା େସୖନ୍ୟସାମ କୁ େସାର
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ବିରୁ େର ଭାରୀ ପରିଶ୍ର ମ କରାଇଅଛି; ପ୍ର େତ୍ୟକ ମ କ ଟା ରା
େହଲା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ କା ର ଚମର୍ ଛିଡ଼ିଗଲା; ତଥାପି େସ େସାର
ବିରୁ େର େଯଉଁ ପରିଶ୍ର ମ କରିଥିଲା, ତହିଁ ପାଇଁ େସ କିଅବା
ତାହାର େସୖନ୍ୟସାମ େସାରଠାରୁ କିଛି େବତନ ପାଇେଲ ନାହିଁ;
19 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରକୁ ମିସର େଦଶ େଦବା; ତହିଁେର
େସ ତାହାର ମହାଜନତାକୁ େନଇଯିବ ଓ ତାହାର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଟି
େନବ, ଆଉ ତାହାର ସ ି ଅପହରଣ କରିବ; ପୁଣି, ଏହା ତାହାର
େସୖନ୍ୟସାମ ର େବତନ େହବ। 20 େସ ଯହିଁ ପାଇଁ ପରିଶ୍ର ମ
କଲା, ତାହାର େସହି ପୁର ାର ରୂ େପ ଆେ ତାହାକୁ ମିସର େଦଶ
େଦଇଅଛୁ, କାରଣ େସମାେନ ଆ ନିମେ କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ, ଏହା
ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 21େସହି ଦିନଆେ ଇସ୍ର ାଏଲବଂଶ ନିମେ
େଗାଟିଏ ଶୃ ଅ ୁ ରିତକରାଇବା, ପୁଣି,ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ତୁ ର ମୁଖ ମୁ କରିବା: ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ,
ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

30
ମିସରର ପତନ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟେରଉପି ତ େହଲା,
ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର,
ଆଉ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର କରି କୁହ, ହାୟ ହାୟ, େସହି ଦିନ!
3କାରଣେସହି ଦିନ ନିକଟବ ର୍ ୀ, ହଁ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ନିକଟବ ର୍ ୀ,

େସହି ଦିନ େମଘା ଦିନ; ତାହା ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର
କାଳ େହବ।

4 ପୁଣି, ମିସର ବିରୁ େର ଖ ଆସି ବ ଓ ମିସର େଦଶେର ହତ
େଲାକମାେନ ପତିତ େହେଲ କୂଶ ମଧ୍ୟେର ଯାତନା େହବ;

ଆଉ, େସମାେନ ତାହାର ଧନସ ି * େଘନିଯିେବ ଓ ତାହାର
ଭି ି ମୂଳସକଳ ଭ େହବ।

* 30:4 ଧନସ ି କି ା େଲାକସମୂହକୁ
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5 କୂଶ ଓ ପୂଟ୍ ଓ ଲୁଦ୍ , ଆଉ ମିଶି୍ର ତ େଲାକ ସମେ , ପୁଣି, କୂବ୍ 
ଓ ମିତ୍ର େଦଶୀୟ† େଲାକ ସମେ େସମାନ ସେ ଖ େର ପତିତ
େହେବ।

6ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ମିସରର ସହାୟକାରୀମାେନ ପତିତ େହେବ ଓ ତାହାର ପରାକ୍ର ମର

ଗବର୍ ଖବର୍ େହବ;
ମିଗ୍ େଦାଲଠାରୁ ସି େବନୀ ଦୁଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େଲାକ ସମେ ତହିଁ

ମଧ୍ୟେର ଖ ାରା ପତିତ େହେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ।

7 ପୁଣି, େସମାେନ ଂସି ତ ନଗରସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଂସି ତ େହେବ ଓ
ତାହାର ନଗରସକଳ ଉ ନଗରସମୂହର ମଧ୍ୟେର ଥିବ। 8ଆଉ,
ଆେ ମିସରେର ଅି ଲଗାଇଲା ଉ ାେର ଓ ତାହାର ସହାୟକାରୀ
ସମେ ବିନ େହଲା ଉ ାେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିେବ।

9 େସହି ଦିନ ନିି କୂଶୀୟମାନ ୁ ଭୀତ କରାଇବା ପାଇଁ
ଦୂତମାେନଆ ସ ୁଖରୁ ଜାହାଜେର ଯିେବ; ପୁଣି, ମିସରର ଦିନେର
େଯପରି େହାଇଥିଲା, େସହିପରି େସମାନ ରଯାତନା େହବ;କାରଣ
େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି।

10ପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;ଆେ ମଧ୍ୟବାବିଲରରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ ାରା ମିସରର େଲାକସମୂହ େଶଷ କରିବା।
11 େସ ଓ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଭୟ ର ତାହାର େଲାକମାେନ
ତାହା ସେ େଦଶ ବିନାଶାେଥର୍ ଅଣାଯିେବ; ଆଉ, େସମାେନ
ମିସରର ବିରୁ େର ଆପଣା ଆପଣା ଖ ନିେ ାଷ କରି ହତ
େଲାକେର େଦଶ ପୂ ର୍ କରିେବ। 12 ପୁଣି, ଆେ େସ୍ର ାତସମୂହ ଶୁ
କରିବା ଓ ମ େଲାକମାନ ହ େର େଦଶ ବିକ୍ର ୟ କରିବା; ଆଉ,
ଆେ ବିେଦଶୀମାନ ହ ାରା େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ
ବିଷୟ ଂସ କରିବା; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ।

13ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଆେ େଦବତାଗଣକୁ ହିଁ
ବିନାଶ କରିବା ଓ ଆେ େନାଫରୁ ପ୍ର ତିମାସକଳ େଶଷ କରାଇବା,
† 30:5 ମିତ୍ର େଦଶୀୟ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେର ନିୟମର େଲାକମାେନ
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ପୁଣି, ମିସର େଦଶରୁ ଆଉଅଧିପତି ଉ େନାହିବ ଓଆେ ମିସର
େଦଶେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇବା। 14 ପୁଣି, ଆେ ପେଥ୍ର ାଷକୁ ଂସ କରିବା
ଓ େସାୟନେର ଅି ଲଗାଇବା, ଆଉ େନା-ନଗରେର ଦ ାଜ୍ଞା
ସଫଳ କରିବା। 15 ପୁଣି, ଆେ ମିସରର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସୀନ ଉପେର
ଆପଣା େକାପ ଢାଳି େଦବା ଓ ଆେ େନା-ନଗରର େଲାକସମୂହକୁ
ଉି କରିବା। 16ଆଉ, ଆେ ମିସରେର ଅି ଲଗାଇବା; ସୀନ
ମହାଯାତନାଗ୍ର େହବ ଓ େନା-ନଗର ଭ େହବ; ଆଉ, ଦିବସ
ସମୟେର େନାଫର ବିପକ୍ଷମାେନ ଉ ାତ କରିେବ। 17 ଓନ୍ ‡ ଓ
ପୀେବଶହର ଯୁବାମାେନ ଖ େର ପତିତ େହେବ ଓ ନଗରସବୁ
ବ ୀ ାନକୁ ଯିେବ। 18ଆେ େଯେତେବେଳ ତଫନ୍ େହଷେର
ମିସରର ଯୁଆଳିସବୁ ଭାି ବା ଓ ତାହାର ପରାକ୍ର ମର ଦପର୍ ତାହା
ମଧ୍ୟେର େଶଷ େହବ, େସେତେବେଳ େସଠାେର ଦିବସ ଆେପ
ଅପସରି ଯିବ; ଆଉ, େସ ନିେଜ େମଘା େହବ ଓ ତାହାର
କନ୍ୟାଗଣ ବ ୀ ାନକୁ ଯିେବ। 19 ଏହିରୂ େପ ଆେ ମିସରେର
ଦ ାଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

20 ଏଥିଉ ାେର ଏକାଦଶ ବଷର୍ ର ପ୍ର ଥମ ମାସ, ମାସର ସ ମ
ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ
େସ କହିେଲ, 21 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଆେ ମିସରର ରାଜା
ଫାେରାର ବାହୁ ଭାି ଅଛୁ; ଆଉ େଦଖ, ଖ ଧରିବା ନିମେ ତାହା
େଯପରି ସବଳ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ା ୍ୟଜନକ ଔଷଧ େଦଇ ପଟି
ଲଗାଇ ତାହା ବ ାଯାଇ ନାହିଁ। 22 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , େଦଖ,ଆେ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ,
ଆଉ ତାହାର ବଳବାନ ଓ ଭ , ଉଭୟ ବାହୁ ଭାି ପକାଇବା
ଓ ଆେ ତାହାର ହ ରୁ ଖ ଖସାଇ ପକାଇବା। 23 ପୁଣି,
ଆେ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ମିସରୀୟମାନ ୁ ଛି ଭି କରିବା
ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନ ୁ ବିକି୍ଷ କରିବା। 24 ଆଉ, ଆେ
ବାବିଲ ରାଜାର ବାହୁ ୟ ସବଳ କରିବା ଓ ତାହା ହ େର ଆ ର
ଖ େଦବା; ମାତ୍ର ଆେ ଫାେରାର ବାହୁ ୟ ଭାି ପକାଇବା,
‡ 30:17 ଓନ୍ କି ା ଆେବନ
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ତହିଁେର େସ ପ୍ର ାଣନାଶକ କ୍ଷତପ୍ର ା େଲାକର କାତେରାି ତୁ ଲ୍ୟ
କାତେରାି ତାହା ସାକ୍ଷାତେର କରିବ। 25 ପୁଣି, ଆେ ବାବିଲ
ରାଜାର ବାହୁ ୟ େଟକି ଧରିବା ଓ ଫାେରାର ବାହୁ ୟ ତଳକୁ
ଓହଳି ପଡ଼ିବ;ଆଉ,ଆେ େଯେତେବେଳବାବିଲରାଜାର ହ େର
ଆ ର ଖ େଦବା ଓ େସ ମିସର େଦଶ ବିରୁ େର ତାହା ବି ାର
କରିବ, େସେତେବେଳ ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ। 26 ପୁଣି, ଆେ ମିସରୀୟମାନ ୁ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର
ଛି ଭି କରିବା ଓ ନାନା େଦଶେର େସମାନ ୁ ବିକି୍ଷ କରିବା;
ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

31
ଫାେରାର ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଏକାଦଶ ବଷର୍ ର ତୃ ତୀୟ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା;
2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ ଓ ତାହାର
େଲାକମାନ ୁ କୁହ;
ତୁ େ ଆପଣା ମହ େର କାହାର ତୁ ଲ୍ୟ?
3 େଦଖ, ଅଶୂର ଲିବାେନାନ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ରୂ ପ ଥିଲା, ତାହାର

ସୁ ର ଘନ ାୟାଦାୟକ ଓ ଉ ାକୃତି ଶାଖାମାନ ଥିଲା
ଓ ତାହାର ଶିଖର ଗହଳିଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା।
4ଅପାର ଜଳ ତାହାକୁ ପୁ କଲା, ଜଳଧି ତାହାକୁ ବ ତ କଲା;
ତାହାର େସ୍ର ାତସମୂହ ତାହାର େରାପଣ ାନର ଚତୁ ଗେର

ବହିଲା ଓ େସ େକ୍ଷତ୍ର ବୃକ୍ଷସକଳର ନିକଟକୁ ଆପଣା
ଜଳପ୍ର ଣାଳୀ ପଠାଇଲା।

5 ଏସକାଶୁ େକ୍ଷତ୍ର ବୃକ୍ଷସକଳ ଅେପକ୍ଷା େସ ଉ ୀକୃତ େହଲା ଓ
ତାହାର ଡାଳସବୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହଲା;

ଆଉ େସ ଆପଣା ଶାଖା େମଲିବା େବେଳ ଅପାର ଜଳ େହତୁ େସହି
ସବୁ ଦୀଘର୍ େହଲା।

6 ତାହାର ଡାଳେର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସକଳ ବସା କେଲ ଓ ତାହାର
ଶାଖା ତେଳ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁସକଳ ପ୍ର ସବ କେଲ,

ପୁଣି, ତାହାର ଛାୟା ତେଳ ମହାେଗା ୀସବୁ ବାସ କେଲ।
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7 ଏହି ପ୍ର କାେର େସ ଆପଣା ମହ େର, ତାହାର ଶାଖାସକଳର
ଦୀଘର୍ ତାେର ମେନାହର େହଲା; କାରଣ ପ୍ର ଚୁ ର ଜଳ
ନିକଟେର ତାହାର ମୂଳ ଥିଲା।

8 ପରେମ ର ଉଦ୍ୟାନ ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ;

େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ ତାହାର ଡାଳ ପରି ଓ ଅେମର୍ ାନ୍ ବୃକ୍ଷସବୁ ତାହାର
ଶାଖା ପରି ନ ଥିେଲ,

ଅଥବା ପରେମ ର ଉଦ୍ୟାନି ତ େକୗଣସି ବୃକ୍ଷ େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର
ତାହା ପରି ନ ଥିଲା।

9ଆେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ାରା ତାକୁ ମେନାହର କଲୁ;
ଏଥିପାଇଁ ପରେମ ର ଉଦ୍ୟାନି ତ ଏଦନର ସକଳ ବୃକ୍ଷ ତାହାକୁ

ଈଷର୍ ା କେଲ।
10 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, େସ ବୃକ୍ଷ

ଦୀଘର୍ ତାେର ଉ ୀକୃତ େହାଇଅଛି ଓ ଗହଳିଆ ଡାଳସମୂହ ମଧ୍ୟେର
େସ ଆପଣା ଶିଖର ରଖିଅଛି, ଆଉ ଆପଣାର ଉ ତାେର ତାହାର
ଅ ଃକରଣ ଗବ ତ େହାଇଅଛି, 11ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତାହାକୁ ନାନା
େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ବଳବାନର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା, େସ ନି ୟ
ତାହା ସହିତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆେ ତାହାର ଦୁ ତା
ସକାଶୁ ତାହାକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ। 12 ପୁଣି, େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର
ଭୟ ର ବିେଦଶୀମାେନ ତାହାକୁ କାଟି ପକାଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଅଛି ;
ପବର୍ ତମାନ ଉପେର ଓ ସକଳ ଉପତ୍ୟକାେର ତାହାର ଶାଖାସବୁ
ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ େଦଶର ସକଳ ଜଳପ୍ର ବାହର ନିକଟେର ତାହାର
ଡାଳସବୁ ଭ ା ଯାଇଅଛି; ପୁଣି, ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ
ତାହାର ଛାୟା ତଳୁ ଯାଇଅଛି ଓ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ।
13 ଜଳରାଶିର ନିକଟବ ର୍ ୀ ସକଳ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ବୃକ୍ଷ

େଯପରି ଆପଣା ଦୀଘର୍ ତାେର ଦପର୍ ନ କେର,
କିଅବା ଗହଳିଆ ଡାଳମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଶିଖର ନ ରେଖ,

ଅଥବା ଜଳପାୟୀ ବିକ୍ର ମୀସକଳ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା
ଉ ତାେର ଠିଆ ନ ହୁ ଅି ;
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14 ଏହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ତାହାର ଭ ାବଶି ାଂଶ ଉପେର
ଆକାଶର ପକ୍ଷସକଳ ବାସ କରିେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁସକଳ
ତାହାର ଶାଖାମାନ ଉପେର ରହିେବ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ େସମାେନ ସମେ ମୃତୁୁ ୍ୟେର
ଅେଧାଭୁ ବନେର ସମପ ତ େହାଇଅଛି ।

15ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େସ ପାତାଳକୁ ଓ ାଇ ଯିବା
ଦିନ ଆେ େଶାକ ନିରୂ ପଣ କଲୁ, ଆେ ତାହା ସକାଶୁ ଜଳଧିକୁ
ଆ ାଦିତ କଲୁ ଓ ଆେ ତହିଁର େସ୍ର ାତସମୂହକୁ ନିବୃ କଲୁ,
ତହିଁେର ମହାଜଳରାଶି ରୁ େହଲା; ପୁଣି, ଆେ ତାହା ନିମେ
ଲିବାେନାନକୁ େଶାକ କରାଇଲୁ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ବୃକ୍ଷସକଳ ତାହା ଲାଗି
ମ୍ଳ ାନ େହେଲ। 16 ଆେ ତାହାକୁ ଗ ର୍ ଅବେରାହଣକାରୀମାନ
ସହିତ ପାତାଳକୁ ପକାଇେଦବା େବେଳ, ତାହାର ପତନ ଶ େର
େଗା ୀୟମାନ ୁ କି ତ କରାଇଲୁ; ପୁଣି, ଏଦନର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଲିବାେନାନର ମେନାନୀତ ଓ ସେବର୍ ା ମ ଜଳପାୟୀ ବୃକ୍ଷସକଳ
ଅେଧାଭୁ ବନେର ସା ନା ପାଇେଲ। 17 େସମାେନ ହିଁ ତାହା ସହିତ
ପାତାଳକୁ, ଖ େର ହତ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଓ ାଇ ଗେଲ;
ହଁ, େସମାେନ ତାହାର ବାହୁ ରୂ ପ େହାଇ ତାହାର ଛାୟା ତେଳ
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିଥିେଲ।

18 ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ଓ ମହ େର ଏଦନ
ବୃକ୍ଷସମୂହର ମଧ୍ୟେର କାହାର ତୁ ଲ୍ୟ? ତଥାପି ତୁ େ ଏଦନ
ବୃକ୍ଷଗଣର ସହିତ ଅେଧାଭୁ ବନକୁ ଅଣାଯିବ; ତୁ େ ଅସୁ ତ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଖ ହତ େଲାକମାନ ସହିତ ଶୟନ
କରିବ। ଏହି ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମ େଲାକ ଏପରି ଅଟି , ଏହା
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

32
ମିସର ରାଜା ଫାେରା ନିମେ ବିଳାପ

1 ଏଥିଉ ାେର ାଦଶ ବଷର୍ ର ାଦଶ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ
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କହିେଲ, 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା
ନିମେ ବିଳାପ କର, ଆଉ ତାହାକୁ କୁହ, ତୁ େ େଗା ୀୟମାନ ର
ଯୁବା ସି ଂହ ସେ ତୁ ଳନା କରାଯାଇଥିଲ,
ତଥାପି ତୁ େ ଜଳଚର କୁ ୀର ସଦୃଶ ଅଟ;
ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା ନଦୀସମୂହର ଜଳ ଅତିକ୍ର ମ କରି ଓ ଆପଣା

ପାଦେରଜଳହଲାଇ େସମାନ ରନଦୀସମୂହକୁ େଗାଳିଆ
କରିଅଛ।

3ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି :
ଆେ ଅେନକ େଗା ୀର ଏକ ସମାଜ େନଇ ତୁ ଉପେର ଆ

ଜାଲ ପ୍ର ସାରିବା ଓ େସମାେନ ଆ ଜାଲେର ତୁ କୁ
ଉପରକୁ ଆଣିେବ।

4 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ଳେର ଛାଡ଼ିେଦବା,
ଆେ ତୁ କୁ ପଦାେର ପକାଇେଦବା ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷସକଳକୁ

ତୁ ଉପେର ବସାଇବା ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପଶୁଗଣକୁ
ତୁ ାରା ତୃ କରାଇବା।

5ଆେ ପବର୍ ତଗଣର ଉପେର ତୁ ର ମାଂସ ପକାଇବା ଓ ତୁ ର
ଦୀଘର୍ ଶବେର ଉପତ୍ୟକାସକଳ ପୂ ର୍ କରିବା।

6ଆହୁ ରି, ତୁ େ େଯଉଁ େଦଶେର ପହଁରୁ ଅଛ, େସହି େଦଶକୁ ପବର୍ ତ
ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ଆେ ତୁ ର େର ସି କରିବା

ଓ ଜଳପ୍ର ଣାଳୀସକଳ ତୁ ର େର ପରିପୂ ର୍ େହବ।
7 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ନିବର୍ ାଣ କରିବା ସମୟେର ଆକାଶକୁ ଆ

କରିବା ଓ ତହିଁର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣକୁ ଅ କାରମୟ କରିବା;
ଆେ ସୂଯର୍ ୍ୟକୁ େମଘା କରିବା ଓ ଚ ଆପଣାର େଜ୍ୟା ା େଦବ

ନାହିଁ।
8 ଆକାଶର ସକଳ ଉ ଳ େଜ୍ୟାତିକୁ ଆେ ତୁ ଉପେର

ଅ କାରମୟ କରିବା
ଓ ତୁ େଦଶ ଉପେର ଅ କାର ାପନ କରିବା, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,

ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
9 ଆହୁ ରି ଆେ ତୁ ର ଅଜ୍ଞାତ େଦଶସମୂହ ପଯର୍ ୍ୟ ନାନା

େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେରତୁ ର ବିନାଶ ଘଟାଇବା େବେଳଅେନକ



ଯିହିଜିକଲ 32:10 xcv ଯିହିଜିକଲ 32:16

େଗା ୀର ହୃ ଦୟ ବ୍ୟ କରିବା। 10 ହଁ, ଆେ ଅେନକ େଗା ୀକୁ
ତୁ ର ବିଷୟେର ଚମୃ ତ କରାଇବା,ଆଉ େସମାନ ରାଜାଗଣର
ସାକ୍ଷାତେର ଆେ ଆପଣା ଖ ଚଳାଇବା େବେଳ େସମାେନ
ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେବ; ଆଉ, ତୁ ର ପତନ ଦିନ େସମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିଷୟେର ଭୟେର କି ତ
େହେବ।

11କାରଣପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ବାବିଲ ରାଜାର ଖ
ତୁ କୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ।
12 ଆେ ତୁ ର େଲାକ ସମ ୁ ବୀରଗଣର ଖ ାରା ନିପାତ

କରିବା; େସମାେନ ସମେ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେରଭୟ ର
ଅଟି ;

ଆଉ, େସମାେନ ମିସରର ଗବର୍ ଚୂ ର୍ କରିେବ ଓ ତହିଁର େଲାକ
ସମେ ବିନ େହେବ।

13ଆହୁ ରି,ଆେ ଅପାରଜଳ ନିକଟରୁ ତହିଁରସମ ପଶୁ ବିନାଶ
କରିବା;

ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟର ଚରଣ ତାହା ଆଉ ହଲାଇବ ନାହିଁ, ଅବା
ପଶୁଗଣର ଖୁରା ତାହା ଚହଲାଇବ ନାହିଁ।

14 େସେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ର ଜଳ ନିମର୍ ଳ କରିବା ଓ
େସମାନ ର ନଦୀସମୂହକୁ େତୖଳ ପରି ବହାଇବା,

ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
15େଯେତେବେଳଆେ ମିସର େଦଶକୁ ଂସ ାନ ଓ ଶୂନ୍ୟ କରିବା,

ଯହିଁେର େସ ପରିପୂ ର୍ େହାଇଥିଲା, େସହି ସବୁ ତହିଁରୁ
ରହିତ କରିବା,

େଯେତେବେଳ ଆେ ତି ବାସୀ ସମ ୁ ଆଘାତ କରିବା,
େସେତେବେଳ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ।

16 ଏହି ବିଳାପ ଗୀତ େଲାେକ ଗାନ କରିେବ; େଗା ୀୟମାନ ର
କନ୍ୟାଗଣ ବିଳାପ କରି ଏହା ଗାନ କରିେବ; ମିସରର
ଉେ ଶ୍ୟେର

ଓ ତାହାର ସକଳ େଲାକସମୂହର ଉେ ଶ୍ୟେର ବିଳାପ କରି ଗାନ
କରିେବ ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”
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17 ାଦଶ ମାସର ପ ଦଶ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଏବଂ େସ କହିେଲ,
18 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ମିସରର େଲାକମାନ ବିଷୟେର

ହାହାକାର କର,
ପୁଣି, େସମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାକୁ ଓ ବିଖ୍ୟାତ େଗା ୀୟମାନ ର

କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ ଅେଧାଭୁ ବନେର
ପକାଇଦିଅ।

19 ତୁ େ େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର କାହା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ? ତଳକୁ ଯାଅ ଓ
ଅସୁ ତ େଲାକମାନ ସହିତ ଶୟନ କର।

20େସମାେନଖ ାରା ହତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରପତିତ େହେବ;
େସ ଖ େର ସମପ ତ େହାଇଅଛି; ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ସମ େଲାକ ୁ ଟାଣି ନିଅ।

21 ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟେର ବଳବାନମାେନ ପାତାଳ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଓ
ତାହାର ସହାୟକାରୀମାନ ୁ କଥା କହିେବ;

େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଖ ାରା ହତ ଅସୁ ତ େଲାକମାେନ ଓ ାଇ
ଯାଇଅଛି ; େସମାେନ ି ର େହାଇ ଶୟନ କରି ।

22 ଅଶୂର ଓ ତାହାର ସମ ଜନସମାଜ େସଠାେର ଅଛି ; ତାହାର
କବରସକଳ ତାହାର ଚତୁ ଗେର ଅଛି;

େସମାେନ ସମେ ହତ, ଖ ାରା ପତିତ େହାଇଅଛି ;
23ଗ ର୍ ର େଶଷ ସୀମାେର େସମାନ ୁ କବର ଦିଆଯାଇଅଛି
ଓ ତାହାର ଜନସମାଜ ତାହାର କବରର ଚତୁ ଗେର ଅଛି;
େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ େସମାେନ

ସମେ ହତ, ଖ ାରା ପତିତ େହାଇଅଛି ।
24େସହି ାନେରଏଲମ୍ ଓତାହାରକବରରଚତୁ ଗେରତାହାର

ସମ େଲାକସମୂହ ଅଛି; େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତମାନ
େଦଶେର ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ,

େସମାେନ ସମେ ହତ, ଖ ାରା ପତିତ େହାଇ ଅସୁ ତ
ଅବ ାେର ଅେଧାଭୁ ବନକୁ ଓ ାଇ ଯାଇଅଛି

ଓ ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ ଆପଣାମାନ ଅପମାନ େଭାଗ
କରିଅଛି ।
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25 ହତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହା ସହିତ
ତାହାର ସମ ଜନସମାଜର ଶଯ୍ୟା ପାତିଅଛି , ତାହାର
ଚତୁ ଗେର ତାହାର କବରସବୁ ଅଛି;

େସମାେନ ସମେ ଅସୁ ତ ଅବ ାେର ଖ ାରା ପତିତ
େହାଇଅଛି ; କାରଣ େସମାେନ ଜୀବିତମାନ େଦଶେର
ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇଥିେଲ,

ଏେବ ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ ଆପଣାମାନ ର ଅପମାନ
େଭାଗ କରିଅଛି ; େସ ହତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ରଖାଯାଇଅଛି।

26 େସହି ାନେର େମଶକ୍ , ତୁ ବଲ୍ ଓ ତାହାର ସମ ଜନସମାଜ
ଅଛି ; ତାହାର ଚତୁ ଗେର ତାହାର କବରସବୁ ଅଛି;

େସମାେନ ସମେ ଅସୁ ତ ଅବ ାେର ଖ ାରା ପତିତ େହେଲ;
କାରଣ େସମାେନ ଜୀବିତ େଲାକମାନ େଦଶେର ଭୟ
ଜନ୍ମ ାଇଥିେଲ।

27 ପୁଣି, ଅସୁ ତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ବୀରମାେନ ପତିତ
େହାଇଅଛି , େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଯୁ ା ସହିତ
ପାତାଳକୁ ଓ ାଇ ଯାଇଅଛି

ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଖ ଆପଣା ଆପଣା ମ କର ତେଳ ରଖିଅଛି
ଓ େସମାନ ଅଧମର୍ େସମାନ ଅି ଉପେର ଅଛି, େସମାନ

ସହିତ ଏମାେନ ଶୟନ କରିେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ
ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ବୀରଗଣର ପ୍ର ତି ଭୟର ବିଷୟ
େହାଇଥିେଲ।

28 ମାତ୍ର ତୁ େ ଅସୁ ତମାନ ମଧ୍ୟେର ଭ େହବ ଓ ଖ ାରା
ହତ େଲାକମାନ ସହିତ ଶୟନ କରିବ।

29 େସହି ାନେର ଇେଦାମ, ତାହାର ରାଜାଗଣ ଓ ତାହାର
ଅଧିପତିସକଳ ଅଛି , େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପରାକ୍ର ମେର
ଖ ାରା ହତ େଲାକମାନ ସହିତ ରଖା ଯାଇଅଛି ; େସମାେନ
ଅସୁ ତ େଲାକମାନ ଓ ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ ଶୟନ କରିେବ।

30 େସହି ାନେର ଉ ର େଦଶୀୟ ଅଧିପତିମାେନ, େସମାନ ର
ସମେ ଓ ଯାବତୀୟ ସୀେଦାନୀୟ େଲାକ ଅଛି , େସମାେନ
ହତ େଲାକମାନ ସହିତ ଓ ାଇ ଯାଇଅଛି ; େସମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ପରାକ୍ର ମ ାରା େଯଉଁ ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇେଲ,
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ତହିଁ ବିଷୟେର ଲି ତ େହାଇଅଛି ; ଆଉ, ଅସୁ ତ ଅବ ାେର
େସମାେନ ଖ ାରା ହତ େଲାକମାନ ସହିତ ଶୟନ କରି ଓ
ଗ ର୍ ଗାମୀମାନ ସହିତ ଆପଣାମାନ ର ଅପମାନ େଭାଗ କରି ।

31 ଫାେରା େସମାନ ୁ େଦଖିବ ଓ ଆପଣାର େଲାକସମୂହ
ସମ ର ବିଷୟେର ସା ନା ପାଇବ; ହଁ, ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମ
େସୖନ୍ୟ ଖ ାରା ହତ େହାଇଅଛି , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
32 କାରଣ ଆେ ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ତାହା ବିଷୟେର ଭୟ
ଜନ୍ମ ାଇଅଛୁ; ଆଉ େସ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଫାେରା ଓ ତାହାର େଲାକସମୂହ
ସମେ ଖ ାରା ହତ େଲାକମାନ ସହିତ ଅସୁ ତ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ରଖାଯିେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

33
ଯିହିଜିକଲ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ହରୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଆପଣା
େଲାକମାନ ର ସ ାନଗଣକୁ କୁହ ଓ େସମାନ ୁ କୁହ, ଆେ
େକୗଣସି େଦଶ ବିରୁ େର ଖ ଆଣିେଲ, େସ େଦଶର େଲାକମାେନ
ଯଦି ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ଏକ ବ୍ୟି କୁ େନଇ ତାହାକୁ
ଆପଣାମାନ ର ପ୍ର ହରୀ କରି ନିଯୁ କରି ; 3 େସହି ବ୍ୟି
େଦଶ ବିରୁ େର ଖ ଆସି ବାର େଦଖିେଲ, ଯଦି ତୂ ରୀ ବଜାଏ ଓ
େଲାକମାନ ୁ ସେଚତନ କରାଏ; 4 େତେବ େଯେକହି ତହିଁେର
ତୂ ରୀର ଶ ଶୁଣି ସେଚତନ ନ ହୁ ଏ, ପୁଣି, ଖ ଉପି ତ େହାଇ
ତାହାକୁ ସଂହାରକେର, େତେବତାହାରର ତାହାର ନିଜମ କେର
ବ ବ। 5 େସ ତୂ ରୀର ଶ ଶୁଣି ସେଚତନ େହଲା ନାହିଁ;
ତାହାର ର ତାହାରି ଉପେର ବ ବ; େଯେହତୁ େସ ସେଚତନ
େହାଇଥିେଲ, ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବ ାଇ ଥାʼ ା। 6ମାତ୍ର େସ ପ୍ର ହରୀ ଯଦି
ଖ ଆସି ବାର େଦଖି ତୂ ରୀ ନ ବଜାଏ, ପୁଣି, େଲାକମାେନ ସେଚତନ
ନ ହୁ ଅି , ଆଉ ଖ ଆସି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି େଲାକକୁ
ସଂହାର କେର; େତେବ େସ ନିଜ ଅଧମର୍ େର ସଂହାରିତ େହଲା, ମାତ୍ର
ଆେ ତାହାର ର ର ପରିେଶାଧ େସହି ପ୍ର ହରୀର ହ ରୁ େନବା।
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7 ଏହିରୂ େପ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଆେ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶର ପ୍ର ହରୀ କରି ନିଯୁ କରିଅଛୁ; ଏେହତୁ ତୁ େ ଆ ମୁଖରୁ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆ ପକ୍ଷରୁ େସମାନ ୁ ସେଚତନ କର। 8 ଆେ
େଯେତେବେଳ ଦୁ କୁ କହୁ , ‘େହ ଦୁ େଲାକ, ତୁ େ ନି ୟ
ମରିବ,’ େସେତେବେଳ ତୁ େ ତାହାର ପଥ ବିଷୟେର େସହି ଦୁ
େଲାକକୁ ସେଚତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନ କୁହ; େତେବ େସହି
ଦୁ ନିଜ ଅଧମର୍ େରମରିବ;ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ହ ରୁ ତାହାରର ର
ପରିେଶାଧ େନବା। 9 ତଥାପି ତୁ େ େସହି ଦୁ କୁ ତାହାର ପଥରୁ
େଫରିବା ନିମେ ତଦ୍ ବିଷୟେର ସେଚତନ କେଲ, ଯଦି େସ ନ
େଫେର, େତେବ େସ ନିଜ ଅଧମର୍ େର ମରିବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା
ପ୍ର ାଣ ବ ାଇବ।

ବ୍ୟି ଗତ ଦାୟି
10 ଆଉ, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ;

ତୁ େ ମାେନ ଏପ୍ର କାର କହୁ ଅଛ, ‘ଆ ମାନ ର ଆଜ୍ଞାଲ ନ
ଓ ଆ ମାନ ର ପାପର ଭାର ଆ ମାନ ଉପେର ଅଛି ଓ
ଆେ ମାେନ ତହିଁେର ହିଁ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛୁ; େତେବ ଆେ ମାେନ
କିପରି କରି ବି ବା?’ 11 େସମାନ ୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଦୁ ର ମରଣେର ଆ ର
ସେ ାଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁ େଯପରି େଫରି ବେ , ଏଥିେର ହିଁ
ଆ ରସେ ାଷ ଅଛି; ତୁ େ ମାେନ େଫର,ଆପଣାଆପଣା କୁପଥରୁ
େଫର; କାରଣ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ମରିବ?
12 ପୁଣି, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଆପଣା େଲାକ ସ ାନଗଣକୁ
କୁହ, ଧାମ କର ଧାମ କତା ତାହାର ଆଜ୍ଞାଲ ନ କରିବା ଦିନ
ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ ଓ େଯଉଁ ଦିନ ଦୁ େଲାକ ଆପଣା
ଦୁ ତାରୁ େଫେର, େସହି ଦିନ େସ ଆପଣା ଦୁ ତା ାରା ପତିତ
େହବ ନାହିଁ; କିଅବା ଧାମ କ େଲାକ େଯଉଁ ଦିନ ପାପ କେର,
େସହି ଦିନ େସ ଆପଣା ଧାମ କତା ାରା ବି ପାରିବ ନାହିଁ।
13 େସ ଅବଶ୍ୟ ବି ବ, ଏହି କଥା ଆେ ଧାମ କକୁ କହିେଲ, େସ
ଯଦି ଆପଣା ଧମର୍ େର ନିଭର୍ ର ରଖି ଅଧମର୍ କେର, େତେବ ତାହାର
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େକୗଣସି ଧମର୍ କମର୍ ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ େଯଉଁ ଅଧମର୍
କରିଅଛି, ତହିଁେର ହିଁ େସ ମରିବ। 14 ପୁନ ତୁ େ ଅବଶ୍ୟ
ମରିବ, ଏହି କଥା ଆେ ଦୁ େଲାକକୁ କହିେଲ, େସ ଯଦି ଆପଣା
ପାପରୁ େଫରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କେର; 15 େସହି ଦୁ େଲାକ
ଯଦି ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଫରାଇ ଦିଏ, େସ ଯାହା ଅପହରଣ କରିଥିଲା,
ତାହା ପରିେଶାଧ କେର, େକୗଣସି ଅଧମର୍ ନ କରି ଜୀବନଦାୟକ
ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଚାେଲ; େତେବ େସ ଅବଶ୍ୟ ବି ବ, େସ ମରିବ
ନାହିଁ। 16 ତାହାର କୃତ େକୗଣସି ପାପ ତାହା ବିରୁ େର ରଣ
କରାଯିବ ନାହିଁ; େସ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କରିଅଛି; େସ ଅବଶ୍ୟ
ବି ବ।

17ତଥାପି ତୁ େଲାକ ର ସ ାନଗଣ କହୁ ଅଛି , ପ୍ର ଭୁ ର ପଥ
ସରଳ ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ପ୍ର କୃତେର େସମାନ ର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ।
18ଧାମ କ େଲାକଆପଣା ଧାମ କତାରୁ େଫରି ଅଧମର୍ କେଲ, େସ
ତହିଁେର ହିଁ ମରିବ। 19 ପୁଣି, ଦୁ େଲାକ ଆପଣା ଦୁ ତାରୁ
େଫରି ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କେଲ, େସ ତହିଁେର ବି ବ।
20 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ପ୍ର ଭୁ ର ପଥ ସରଳ ନୁେହଁ। େହ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଆେ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାେର ବିଚାର କରିବା।”

ଯିରୂ ଶାଲମ ପତନର ସ ାଦ
21 ଏଥିଉ ାେର ଆ ମାନ ନିବର୍ ାସନର ାଦଶ ବଷର୍ ର ଦଶମ

ମାସର ପ ମ ଦିନେର ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ପଳାତକ ଏକ ଜଣ େମାʼ
ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ନଗର ପରାଜିତ େହାଇଅଛି।” 22 େସହି
ପଳାତକ ଆସି ବାର ପୂେବର୍ ସ ୍ୟା ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ
େମାʼ ଉପେର ଥିଲା; ଆଉ, ପ୍ର ାତଃକାଳେର େସ ପଳାତକ ଆସି ବା
ପଯର୍ ୍ୟ େସ େମାର ମୁଖ ଫିଟାଇଥିେଲ; େତେବଠାରୁ େମାର ମୁଖ
ଫିଟା ରହିଲା ଓ ଆଉ ମୁଁ ଘୁ ା େହାଇ ରହିଲି ନାହିଁ।

23 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, ଯଥା; 24 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଦଶର, େସହି ସକଳ ଉ ାନେର ବାସ କରି , େସମାେନ
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କହୁ ଅଛି , ଅବ୍ର ହାମ ଏକମାତ୍ର ଥିେଲ, ଆଉ େସ େଦଶ ଅଧିକାର
କେଲ; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଅେନକ େଲାକ; ଆ ମାନ ୁ ଏହି
େଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦ େହାଇଅଛି। 25ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ କୁହ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ମାେନ ର ସହିତ ମାଂସ
ଖାଉଅଛ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିମାଗଣ ପ୍ର ତି ଦୃି େଟକୁଅଛ
ଓ ର ପାତ କରୁ ଅଛ; ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ କି େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବ? 26 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଖ େର ନିଭର୍ ର କରୁ ଅଛ
ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରୁ ଅଛ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଅଶୁଚି କରୁ ଅଛ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ କି େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବ? 27 ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ
ଉ ାନ ସକଳେର ଥିବା େଲାକମାେନ ନି ୟ ଖ ାରା
ପତିତ େହେବ ଓ େଯଉଁ ଜନ ପଡ଼ିଆେର ଅଛି, ଆେ ତାହାକୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂ େପ ପଶୁମାନ ୁ େଦବା, ଆଉ େଯଉଁମାେନ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ େର
ଓ ଗୁହାେର ଥାʼ ି , େସମାେନ ମହାମାରୀେର ମରିେବ। 28 ପୁଣି,
ଆେ େଦଶକୁ ଂସି ତ ଓ ବି ୟର ାନ କରିବା, ତହିଁେର
ତାହାର ପରାକ୍ର ମର ଗବର୍ ଲୁ େହବ; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ
ଂସି ତ େହବ, ତହିଁେର େକହି ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିେବ
ନାହିଁ। 29 ଆେ େସମାନ ର କୃତ ସକଳ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା
ସକାଶୁ େଯେତେବେଳ େଦଶକୁ ଂସି ତ ଓ ନିଜର୍ ନ ାନ କରିବା,
େସେତେବେଳଆେ େଯସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ,ଏହା େସମାେନଜାଣିେବ।

ଭାବବାଦୀ ବା ର୍ ାର ପରିଣାମ
30 ପୁଣି, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େଲାକ ର ସ ାନମାେନ କା

ନିକଟେର ଓ ଗୃହମାନ ର ସକଳ ାରେଦଶେର ତୁ ବିଷୟେର
କଥାବା ର୍ ା କରି , ଆଉ ପର ର, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ
କହି , ‘ଆସ, ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆଗତ କଥା ଶୁଣୁ।’
31 ପୁଣି, େସମାେନ େଲାକମାନ ପରି ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଓ
ଆ େଲାକ ପରି ତୁ ସ ୁଖେର ବସି ଓ ତୁ କଥା ଶୁଣି ,
ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରି ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ମୁଖେର
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ବହୁ ତ େପ୍ର ମ େଦଖାି , ମାତ୍ର େସମାନ ର ଅ ଃକରଣ େସମାନ ର
ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଏ। 32ଆଉ େଦଖ, ଯାହାର ମଧୁର ର ଅଛି
ଓ େଯ ଉ ମ ରୂ େପ ବାଦ୍ୟଯ ବଜାଇ ପାେର, ଏପରି େଲାକର
ଅତି ମେନାହର ଗୀତ ରୂ ପ ତୁ େ େସମାନ ନିକଟେର ଅଟ;
କାରଣ େସମାେନ ତୁ ର କଥା ଶୁଣି , ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରି
ନାହିଁ। 33 ପୁଣି, ଏହା େଯେତେବେଳ ଘଟିବ, େଦଖ, ଘଟିବାର
ନିକଟ େହଲାଣି, େସେତେବେଳ େସମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ ଜେଣ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଥିେଲ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

34
ଇସ୍ର ାଏଲର ପାଳକଗଣ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପାଳକମାନ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର,
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର ଓ େସହି ପାଳକମାନ ୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଇସ୍ର ାଏଲର େଯଉଁ ପାଳକମାେନ
ଆପଣାମାନ ୁ ପାଳନ କରୁ ଅଛି , େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !
େମଷଗଣକୁ ପାଳନ କରିବାର କି ପାଳକମାନ ର କ ର୍ ବ୍ୟ ନୁେହଁ?
3 ତୁ େ ମାେନ େମଦ ଖାଉଅଛ ଓ ତୁ େ ମାେନ େମଷର େଲାମ
ପରିଧାନ କରୁ ଅଛ, ତୁ େ ମାେନ ହୃ ପୁ ଜ ୁ ମାରୁ ଅଛ, ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ େମଷଗଣକୁ ପାଳନ କରୁ ନାହଁ। 4 ତୁ େ ମାେନ
ଅସୁ ମାନ ୁ ସବଳ କରି ନାହଁ ଓ ପୀଡ଼ିତମାନ ର ଚିକି ା କରି
ନାହଁ ଓ ଭ ା ର କ୍ଷତ ବା ି ନାହଁ ଓ େଯ ତାଡ଼ିତ େହଲା, ତାହାକୁ
େଫରାଇ ଆଣି ନାହଁ, କିଅବା େଯ ହଜିଗଲା, ତୁ େ ମାେନ ତାକୁ
େଖାଜି ନାହଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ବଳେର ଓ କେଠାରତାେର
େସମାନ ଉପେର ଶାସନ କରିଅଛ। 5 ପୁଣି, େକହି ପାଳକ ନ
ଥିବାରୁ େସମାେନ ଛି ଭି େହାଇଗେଲ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣର
ଖାଦ୍ୟ େହାଇ ଛି ଭି େହେଲ। 6 ଆ ର େମଷଗଣ ପବର୍ ତ
ସକଳେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ଗିରିେର ଭ୍ର ମଣ କେଲ; ହଁ, ଆ ର
େମଷମାେନ ପୃଥିବୀର ସବୁଆେଡ଼ ଛି ଭି େହାଇଗେଲ; ପୁଣି,
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େସମାନ ୁ େଖାଜିବାକୁ ଓ େସମାନ ର ପେଛ ପେଛ ଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା।

7 ଏେହତୁ େହ ପାଳକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ; 8 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ,
ନି ୟ େକହି ପାଳକ ନ ଥିବାରୁ ଆ ର େମଷମାେନ ଲୁଟିତ େହେଲ
ଓ ଆ ର େମଷମାେନ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁସକଳର ଖାଦ୍ୟ େହେଲ,
ପୁଣି, ଆ ର ପାଳକଗଣ ଆ ର େମଷମାନ ୁ େଖାଜିେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ପାଳକଗଣ ଆପଣାମାନ ୁ ପାଳନ କରି ଆ େମଷମାନ ୁ
ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ; 9 ଏଥିପାଇଁ େହ ପାଳକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 10 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
େଦଖ, ଆେ ପାଳକମାନ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ; ଆେ େସମାନ
ହ ରୁ ଆ େମଷଗଣକୁ ଆଦାୟ କରିବା, ଆଉ େସମାନ ୁ
େମଷପାଳନ କମର୍ ରୁ ଚୁ ୍ୟତ କରିବା ଓ େସହି ପାଳକମାେନ ଆଉ
ଆପଣାମାନ ୁ ପାଳନ କରିେବ ନାହିଁ; ପୁଣି, େସମାନ ମୁଖରୁ
ଆେ ଆ ର େମଷଗଣକୁ ଉ ାର କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ
େସମାନ ପାଇଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େହେବ ନାହିଁ।

ଉ ମ େମଷପାଳକ
11 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ

ନିେଜ, ଆେ ହିଁ ନିଜ େମଷଗଣର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି େସମାନ ର
ତ ାନୁସ ାନ କରିବା। 12 େକୗଣସି ପାଳକ ଆପଣା ଛି ଭି
େମଷଗଣର ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଦିନ େଯପରି ଆପଣା ପଲର
ତ ାନୁସ ାନ କେର, େସହିପରି ଆେ ଆପଣା େମଷଗଣର
ତ ାନୁସ ାନ କରିବା; ଆଉ, େମଘା ଓ ଅ କାର ଦିନେର
େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର ଛି ଭି େହାଇଅଛି , େସହି
ସକଳ ାନରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା। 13ଆଉ, ଆେ ନାନା
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ ନାନା
େଦଶରୁ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି େସମାନ ୁ ନିଜ େଦଶକୁ ଆଣିବା,
ପୁଣି ଆେ େସମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତ ସକଳେର, ଜଳପ୍ର ବାହର
ନିକଟେର ଓ େଦଶର ସକଳ ବସତି ାନେର ଚରାଇବା। 14ଆେ
ଉ ମ ଚରାଣୀ ାନେର େସମାନ ୁ ଚରାଇବା, ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର
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ଉ ଳୀର ପବର୍ ତଗଣର ଉପେର େସମାନ ର ଖୁଆଡ଼ େହବ;
େସହି ାନେର େସମାେନ ଉ ମ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କରିେବ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତମାନର ଉପେର ପୁି କର ଚରାଣୀ ାନେର
େସମାେନ ଚରିେବ। 15ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ନିେଜଆପଣା
େମଷଗଣକୁ ଚରାଇବା ଓ ଆେ େସମାନ ୁ ଶୟନ କରାଇବା।
16 େଯ ହଜିଥିଲା, ଆେ ତାହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ଓ େଯ ତାଡ଼ିତ
େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁନବର୍ ାର ଆଣିବା, ପୁଣି, ଭ ା ର କ୍ଷତ
ବା ି ବା ଓ ପୀଡ଼ିତକୁ ସବଳ କରିବା, ଆଉ ହୃ ପୁ ଓ ବଳବାନକୁ
ସଂହାର କରିବା; ଆେ ନ୍ୟାୟମେତ େସମାନ ୁ ପାଳନ କରିବା।

17 ପୁଣି, େହଆ ରପଲ,ତୁ ମାନ ବିଷୟେରପ୍ର ଭୁ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ ପଶୁ ଓ ପଶୁର ମଧ୍ୟେର, େମଷ
ଓ ଛାଗଗଣର ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କରୁ । 18 ଉ ମ ଚରାଣୀ ାନେର
ଚରିବାର, ମାତ୍ର ଚରାଣୀର ଅବଶି ାଂଶ ପାଦ ତେଳ ଦଳିବାର ଓ
ନିମର୍ ଳ ଜଳ ପାନ କରିବାର, ମାତ୍ର ତହିଁର ଅବଶି ାଂଶ ଆପଣା
ପାଦେର େଗାଳିଆ କରିବାର, ଏହା କି ତୁ ମାନ ୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ
ଦିଶୁଅଛି? 19 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ପାଦେର ଦଳିଅଛ, ଆ ର
େମଷଗଣ ତାହା େଭାଜନ କରି ଓ ଯାହା ତୁ େ ମାେନ ପାଦେର
େଗାଳିଆ କରିଅଛ, ତାହା େସମାେନ ପାନ କରି ।

20 ଏେହତୁ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ
ଆେ , ଆେ ହିଁ ହୃ ପୁ େମ ା ଓ କ୍ଷୀଣ େମ ା ମଧ୍ୟେର
ବିଚାର କରିବା। 21ତୁ େ ମାେନ ପା ର୍ େର ଓ େର ପୀଡ଼ିତମାନ ୁ
େଠଲି େଦଉଅଛଓବାହାେର େସମାନ ୁ ଛି ଭି ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସସମ ୁ ଆପଣା ଶୃ େର େପଲି େଦଉଅଛ; 22 ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ଆପଣା ପଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଆଉ
ଲୁଟିତ େହେବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଆେ େମଷର ଓ େମଷର ମଧ୍ୟେର
ବିଚାର କରିବା। 23ଆଉ, ଆେ େସମାନ ଉପେର ଏକ ପାଳକ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆ ର ଦାସ ଦାଉଦ ୁ ନିଯୁ କରିବା, ତହିଁେର େସ
େସମାନ ୁ ଚରାଇବ ଓ େସ େସମାନ ର ପାଳକ େହବ। 24 ପୁଣି,
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ପରେମ ର େହବା ଓ ଆ ର ଦାସ
ଦାଉଦ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଧିପତି େହବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା
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କହିଅଛୁ।

ପରେମ ର ଶାି ର ନିୟମ
25 ଆଉ, ଆେ େସମାନ ପକ୍ଷେର ଶାି ର ନିୟମ ି ର

କରିବା ଓ ହିଂସ୍ର କ ପଶୁଗଣକୁ େଦଶରୁ େଶଷ କରିବା; ତହିଁେର
େସମାେନ ନିରାପଦେର ପ୍ର ା ରେର ବାସ କରିେବ ଓ ବନେର
ଶୟନ କରିେବ। 26 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ୁ ଓ ଆ ପବର୍ ତର
ଚତୁ ଗି ତ ାନକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ରୂ ପ କରିବା; ଆଉ, ଆେ
ଯଥା ସମୟେର ଜଳଧାରା ବଷର୍ ାଇବା; ତାହା ଆଶୀବର୍ ାଦର ଜଳଧାରା
େହବ। 27ଆଉ, େକ୍ଷତ୍ର ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଉ କରିେବ ଓ ଭୂ ମି
ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକଉ କରିବ, ପୁଣି, େସମାେନଆପଣାମାନ େଦଶେର
ନିରାପଦେର ରହିେବ; ଆଉ, ଆେ େସମାନ ଯୁଆଳିର ଖିଲ
ଭାି େଲ ଓ େସମାନ ୁ ଦାସ କରାଇବା େଲାକମାନ ହ ରୁ
ଉ ାରକେଲ,ଆେ େଯସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ,ଏହା େସମାେନଜାଣିେବ।
28 ପୁଣି, େସମାେନଆଉଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଲୁଟ ରୂ ପ େହେବ
ନାହିଁ, କିଅବା ପୃଥିବୀ ପଶୁମାେନ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିେବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ ଓ େକହି
େସମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇେବ ନାହିଁ। 29 ପୁଣି,ଆେ େସମାନ ର
ସୁଖ୍ୟାତି ନିମେ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ଉ କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ
େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ସକାଶୁ ଆଉ କ୍ଷୟ ପାଇେବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଅପମାନ ଆଉ େଭାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
30 ତହିଁେର ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ପରେମ ର େଯ
େସମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ ଅଟୁ ଓ େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
େଯ ଆ ର େଲାକ ଅଟି , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 31 ପୁଣି, ଆ ର େମଷ, ଆ ର ଚରାଣୀ ାନର
େମଷ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ ଓ ଆେ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ , ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

35
େସୟୀର ପବର୍ ତ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
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1ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ େସୟୀର ପବର୍ ତ ବିରୁ େର
ମୁଖ ରଖ ଓ ତାହା ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ତାହାକୁ
କୁହ, 3 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ େସୟୀର ପବର୍ ତ,
େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ଓ ଆେ ତୁ ବିରୁ େର
ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା, ଆଉ ଆେ ତୁ କୁ ଂସ ଓ ଶୂନ୍ୟର
ାନ କରିବା। 4 ଆେ ତୁ ର ନଗରସବୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଓ
ତୁ େ ଂସ ାନ େହବ, ଆଉ ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା
ତୁ େ ଜାଣିବ। 5 ତୁ ର ଚିରକାଳ ଶତତାଭାବ ଅଛି ଓ ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବିପଦ ସମୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ର
େଶଷ ଅଧମର୍ ର ସମୟେର ଖ ର ପରାକ୍ର ମେର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କରିଅଛ; 6ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,ଆେ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ କୁ ର ପାତ ନିମେ ପ୍ର ୁତ କରିବା ଓ ର ତୁ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ; ତୁ େ ର ଘୃଣା କରି ନାହଁ, ଏଥିପାଇଁ
ର ତୁ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ। 7ଏହି ପ୍ର କାର ଆେ େସୟୀର
ପବର୍ ତକୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଂସର ାନ କରିବା ଓ ଆେ ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନକାରୀକୁ ଓ େଫରିବା େଲାକକୁ ଉି କରିବା। 8 ପୁଣି, ଆେ
ତାହାର ହତ େଲାକେର ତାହାର ପବର୍ ତଗଣକୁ ପୂ ର୍ କରିବା; ତୁ ର
ଉପପବର୍ ତେର ଓ ଉପତ୍ୟକାେର ଓ ଜଳପ୍ର ବାହ ାନେର ଖ ାରା
ହତ େଲାକମାେନ ପତିତ େହେବ। 9 ଆେ ତୁ କୁ ସଦାକାଳ
ଂସ ାନ କରିବା ଓ ତୁ ର ନଗରସକଳ ନିବାସୀହୀନ େହବ;
ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।

10 େସ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଥିେଲ େହଁ ତୁ େ କହିଅଛ, ‘ଏହି
ଦୁଇ େଗା ୀ ଓ ଏହି ଦୁଇ େଦଶ େମାʼ ର େହବ’ ଓ ଆେ ମାେନ
ତାହା ଅଧିକାର କରିବା, 11 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ େ ଆପଣା ଘୃଣାଭାବ ସକାଶୁ
େସମାନ ପ୍ର ତି େଯପରି କରିଅଛ, ଆେ ତୁ ର େସହି େକ୍ର ାଧ
ଓ େସହି ଈଷର୍ ାନୁସାେର ତୁ ପ୍ର ତି କମର୍ କରିବା ଓ ଆେ
େଯେତେବେଳ ତୁ ର ବିଚାର କରିବା, େସେତେବେଳ େସମାନ
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ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବା। 12ଆଉ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପବର୍ ତଗଣ ବିରୁ େର େଯଉଁ ସକଳ ନି ାର କଥା କହିଅଛ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
‘େସହି ସବୁ ଂସ ାନ ଓ େସହି ସବୁ ଗ୍ର ାସାେଥର୍ ଆ ମାନ ୁ ଦ
େହାଇଅଛି େବାଲି କହିଅଛ, ତାହା ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ଶୁଣିଅଛୁ,
ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।’ 13 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ମୁଖେର ଆ
ବିରୁ େର ଆପଣାମାନ ୁ ବଡ଼ କରିଅଛ ଓ ଆ ବିରୁ େର କଥା
ବଢ଼ାଇଅଛ; ଆେ ତାହା ଶୁଣିଅଛୁ। 14 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ; ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଆନ କାଳେର ଆେ ତୁ କୁ ଂସ
କରିବା। 15 ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଅଧିକାର ଂସ େହବାରୁ ତୁ େ
େଯପରି ଆନ କରିଥିଲ, େସହିପରି ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି କରିବା;
େହ େସୟୀର ପବର୍ ତ, େହ ସମୁଦାୟ ଇେଦାମ, ତୁ େ ଂସ େହବ,
ତହିଁେରଆେ େଯସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ;ଏହା େଲାକମାେନଜାଣିେବ।”

36
ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ ପ୍ର ତି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 “ଆଉ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣକୁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 2 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ଶତ ତୁ ବିରୁ େର କହିଅଛି, ‘ଭଲ େହଲା,
ଭଲ େହଲା! ଓ େସହି ପ୍ର ାଚୀନ ଉ ଳୀସକଳ ଆ ମାନ ର
ଅଧିକୃତ େହଲା,’ 3 ଏଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ତୁ ମାନ ୁ େଗା ୀୟମାନ
ଅବଶି ାଂଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଂସ
ଓ ଚତୁ ଗେର ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ,ଆଉତୁ େ ମାେନ ବକୁଆମାନ
ଓ ଗତ ଓ େଲାକମାନ ନି ାର ପାତ୍ର େହାଇଅଛ; 4 ଏେହତୁ
େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
ଇସ୍ର ାଏଲର େଯସକଳ ପବର୍ ତ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ, ଜଳପ୍ର ବାହ ଓ
ଉପତ୍ୟକାସକଳ, ଂସ ଶୂନ୍ୟ ାନସକଳ ଓ ତ୍ୟ ନଗରସମୂହ,
ଚତୁ ଗି ତ େଗା ୀୟମାନ ର ଅବଶି ାଂଶର ପ୍ର ତି ଲୁଟିତ
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ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ହାସ୍ୟା ଦ େହାଇଅଛି, େସହି ସବୁକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ; 5 ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନ ସବର୍ ା ଃକରଣର ଆନ େର ଓ ପ୍ର ାଣର
ଈଷର୍ ାେର, ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂ େପ ନିେକ୍ଷପ କରିବା ପାଇଁ ଆ
େଦଶକୁ ଆପଣାମାନ ର ଅଧିକାର େବାଲି ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି ,
େଗା ୀୟମାନ ର େସହି ଅବଶି ାଂଶର ବିରୁ େର ଓ ସମୁଦାୟ
ଇେଦାମର ବିରୁ େର ଆେ ନିତା ଆପଣା ଅ ରାି ର ାଳାେର
କହିଅଛୁ; 6 ଏଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲର େଦଶ ବିଷୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କର, ଆଉ ପବର୍ ତ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣକୁ, ଜଳପ୍ର ବାହ ଓ
ଉପତ୍ୟକାସକଳକୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ,
ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ଠାରୁ ଅପମାନ େଭାଗ କରିବାରୁ
ଆେ ଆପଣାଅ ର୍ ାଳାେରଓେକାପେରକଥାକହିଅଛୁ; 7ଏଥିପାଇଁ
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଆେ ଆପଣା ହ ଉଠାଇ
କହିଅଛୁ, ତୁ ମାନ ର ଚତୁ ଗି ତ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ
ନି ୟ ଆପଣାମାନ ଅପମାନ େଭାଗ କରିେବ।

8ମାତ୍ର େହଇସ୍ର ାଏଲରପବର୍ ତଗଣ,ତୁ େ ମାେନଆପଣାମାନ ର
ଶାଖା ବାହାର କରିବ ଓ ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକ ନିମେ
ଆପଣା ଆପଣାର ଫଳ ଉ କରିବ; କାରଣ େସମାନ ର
ଆଗମନ ସି କଟ। 9 େଯେହତୁ େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ର ସପକ୍ଷ
ଅଟୁ ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େଫରିବା, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ
ଚାଷ କରାଯାଇ ବୁଣାଯିବ। 10 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର
ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ , ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ, ତହିଁର ସମଗ୍ର କୁ ବୃ ି
କରିବା; ତହିଁେର ନଗରସମୂହ ବସତି ାନ େହବ ଓ ଂସ ାନ
ସକଳ ପୁନଃନିମ ତ େହବ; 11 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁକୁ ବୃ ି କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ବ ୁ
େହାଇ ସ ାନସ ତି ବିଶି େହେବ; ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ ବସତି କରାଇବା ଓ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆଦ୍ୟ
କାଳ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମ ଳ କରିବା। ତହିଁେର ଆେ େଯ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 12 ଆହୁ ରି, ଆେ
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ତୁ ମାନ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକ ୁ ଗତାୟାତ କରାଇବା ଓ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ େଭାଗ
କରିେବ, ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ର ଅଧିକାର ରୂ ପ େହବ, ପୁଣି,
ତୁ େ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆଉ େସମାନ ୁ ସ ାନବିହୀନ କରିବ
ନାହିଁ। 13 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େସମାେନ ତୁ କୁ
କହି , ‘େହ େଦଶ,ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ର ାସକଓ ନିଜ େଦଶୀୟମାନ ର
ନାଶକ େହାଇଅଛ,’ 14ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ତୁ େ ଆଉ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ ନାହିଁ କିଅବା ତୁ େଦଶୀୟମାନ ର
ନାଶ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; 15 ଅଥବା
ଆେ ତୁ କୁ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଅପମାନ ବାକ୍ୟ ଆଉ
ଶୁଣାଇବା ନାହିଁ ଓ ତୁ େ େଗା ୀୟମାନ ର ନି ାବାକ୍ୟର ଭାର
ଆଉ ବହିବ ନାହିଁ ଓ ନିଜ େଦଶୀୟମାନ ର ବି ଆଉ ଜନ୍ମ ାଇବ
ନାହିଁ,” ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ଈ ର ପବିତ୍ର ନାମର କାଯର୍ ୍ୟ
16ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେରଉପି ତ େହଲା,

ଯଥା; 17 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ନିଜ େଦଶେର
ବାସ କରିବା େବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଆଚରଣ ଓ
କି୍ର ୟା ାରା ତାହା ଅଶୁଚି କେଲ; େସମାନ ର ଆଚରଣ ଆ
ସାକ୍ଷାତେର ୀେଲାକର ପୃଥକ ି ତିକାଳୀନ ଅେଶୗଚର ତୁ ଲ୍ୟ
ଥିଲା। 18 ଏନିମେ େସମାେନ େଦଶେର ର ଢାଳିବା ସକାଶୁ ଓ
ଆପଣାମାନ ର ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା ତାହା ଅଶୁଚି କରିବା ସକାଶୁ
ଆେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକାପ ଢାଳିଲୁ, 19ଆଉ, ଆେ
ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଛି ଭି କଲୁ ଓ େସମାେନ
ନାନା େଦଶେର ବିକି୍ଷ େହେଲ; େସମାନ ର ଆଚରଣ ଅନୁସାେର
ଓ େସମାନ ର କି୍ର ୟାନୁସାେର ଆେ େସମାନ ର ବିଚାର କଲୁ।
20 ପୁଣି, େଯଉଁ ାନକୁ େସମାେନ ଗେଲ, େସହି ାନେର
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ େସମାେନ ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମ
ଅପବିତ୍ର କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସମାନ ବିଷୟେର
କହିେଲ, ‘ଏମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଲାକ ଓତାହା େଦଶରୁ ବାହାରି
ଯାଇଅଛି ।’ 21 ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ନାନା େଗା ୀୟମାନ
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ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଆ ର େଯଉଁ ପବିତ୍ର ନାମ ଅପବିତ୍ର କେଲ, େସହି
ପବିତ୍ର ନାମ ସକାଶୁ ଆ ର ଦୟା ଜାତ େହଲା।

22 ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଆେ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ
ଏପରି କରୁ ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟକୁ
ଯାଇ ଯାହା ଅପବିତ୍ର କରିଅଛ, ଆ ନିଜର େସହି ପବିତ୍ର
ନାମ ସକାଶୁ କରୁ ଅଛୁ। 23 ପୁଣି, ଯାହା ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର
ଅପବିତ୍ର ୀକୃତ େହାଇଅଛି, ଯାହା ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅପବିତ୍ର କରିଅଛ, ଆେ ଆପଣାର େସହି ମହାନାମ ପବିତ୍ର
କରିବା; ଆଉ, େଯେତେବେଳ େଗା ୀୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆେ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବା, େସେତେବେଳ ଆେ
େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ। 24 କାରଣ ଆେ
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଓ ସବୁ
େଦଶରୁ ତୁ ମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ର ନିଜ େଦଶକୁ
ତୁ ମାନ ୁ ଆଣିବା। 25 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର ଶୁଚି
ଜଳ ଝିି ବା, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଶୁଚି େହବ; ତୁ ମାନ ର
ସବୁ ଅେଶୗଚରୁ ଓ ତୁ ମାନ ର ସକଳ ପ୍ର ତିମାଗଣଠାରୁ ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ ଶୁଚି କରିବା। 26ଆହୁ ରି,ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଏକ ନୂତନ
ହୃ ଦୟ େଦବା ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ଅ ରେର ଏକ ନୂତନ ଆ ା
ାପନ କରିବା; ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ରମୟ
ହୃ ଦୟକାଢ଼ି େନବା ଓଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମାଂସମୟହୃ ଦୟ େଦବା।
27 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ଅ ରେର ଆ ର ପରେମ ର ଆ ା
ାପନ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଚଳାଇବା,
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଶାସନସକଳ ରକ୍ଷା କରି ପାଳନ
କରିବ। 28 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଲୁ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ବାସ କରିବ ଓ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର େଲାକ େହବ ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା।
29 ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ ର ସକଳ ଅେଶୗଚରୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କରିବା ଓ ଆେ ଶସ୍ୟକୁ ଆ ାନ କରି ତାହା ବୃ ି କରିବା
ଓ ତୁ ମାନ ଉପେର ଦୁଭ କ୍ଷ ପକାଇବା ନାହିଁ। 30 ପୁଣି,
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ଆେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶସ୍ୟ ବୃ ି କରିବା, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଦୁଭ କ୍ଷସକାଶୁଆଉ ନି ା
ପାଇବ ନାହିଁ। 31 େସହି ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର
ମ ଆଚରଣ ଓ ଯାହା ଉ ମ ନ ଥିଲା, ଏପରି କି୍ର ୟାସକଳ
ରଣ କରିବ; ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ
ଓ ଆପଣାମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା ସକାଶୁ ଆପଣାମାନ ର
ଦୃି େର ଆେପ ଘୃଣା ଦ େହବ। 32 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ େଯ, ଆେ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ ଏହା କରୁ
ନାହଁୁ ; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଆଚରଣ
ସକାଶୁ ଲି ତ ଓ ବିଷ ହୁ ଅ।

33 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଯଉଁ ଦିନ ଆେ
ତୁ ମାନ ର ସକଳ ଅଧମର୍ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଶୁଚି କରିବା, େସହି
ଦିନ ଆେ ନଗରସକଳକୁ ବସତିବିଶି କରାଇବା ଓ ଉ
ାନସକଳ ନିମ ତ େହବ। 34 ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶ ପଥିକସକଳର
ଦୃି େର ଂସ ାନ େହାଇଥିଲା, ତହିଁେର କୃଷିକାଯର୍ ୍ୟ କରାଯିବ।
35 ତହିଁେର େଲାକମାେନ କହିେବ, ‘ଏହି ଂସି ତ େଦଶ ଏଦନ
ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି; ଆଉ, ଏହି ଶୂନ୍ୟ, ଂସି ତ ଓ
ଉ ାଟିତନଗରସକଳପ୍ର ାଚୀର-େବି ତଓବସତି ାନ େହାଇଅଛି।’
36 େସେତେବେଳ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ଉ ାଟିତ ାନସବୁ ନିମର୍ ାଣ
କରିଅଛୁ ଓ ଂସି ତ ାନେର େରାପଣ କରିଅଛୁ, ଏହା ତୁ ମାନ ର
ଚତୁ ଗି ତ ଅବଶି େଗା ୀୟମାେନ ଜ୍ଞାତ େହେବ; ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ ଆେ ଏହା ସଫଳ କରିବା।

37 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତଥାପି ଆେ େଯପରି
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଏହା ସଫଳ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆ
ନିକଟେର େସମାନ ୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ େହବ; ଆେ ପଲ ପରି
େସମାନ ର ପୁରୁ ଷଗଣ ୁ ବୃ ି କରିବା। 38 େଯପରି ବଳିେଯାଗ୍ୟ
େମଷପଲ, େଯପରି ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ମାନର ସମୟେର ଯିରୂ ଶାଲମର
ପଲ; େସହିପରି ଶୂନ୍ୟ ନଗରସକଳ ପଲ ପଲ ମନୁଷ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍
େହବ; ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ
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ଜାଣିେବ।”

37
ଶୁ ଅି େର ପରିପୂ ର୍ ଉପତ୍ୟକା

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େମାʼ ଉପେର ଅଧିି ତ େହଲା ଓ େସ ତାହା
ଆ ାେର େମାେତବାହାରକୁ େନଇଯାଇଉପତ୍ୟକାରମଧ୍ୟ ଳୀେର
ବସାଇେଲ; ଆଉ, ତାହା ଅି େର ପରିପୂ ର୍ ଥିଲା। 2 ତହଁୁ େସ େସହି
ଅି ସକଳର ନିକଟ େଦଇ ଚାରିଆେଡ଼ େମାେତ ଗମନ କରାଇେଲ;
ଆଉ େଦଖ, େସହି ପ୍ର ଶ ଉପତ୍ୟକାେର ଅେନକ ଅି ଥିଲା;
ପୁଣି, େଦଖ, େସହି ସବୁ ଅତିଶୟ ଶୁ ଥିଲା। 3 ତହିଁେର େସ
େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଏହି ସକଳ ଅି କି ସଜୀବ
େହାଇପାେର?” ଏଥିେର ମୁଁ ଉ ର କଲି, “େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ଆପଣ ତାହା ଜାଣି ।” 4 ପୁନବର୍ ାର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଏହି ସକଳ ଅି ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି
େସମାନ ୁ କୁହ, ‘େହ ଶୁ ଅି ସକଳ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 5ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ସକଳ ଅି କୁ ଏହି କଥା କହି ;
େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ାଣବାୟୁ ପ୍ର େବଶ କରାଇବା
ଓ ତୁ େ ମାେନ ଜୀବିତ େହବ। 6 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେର
େପଶୀର ୁ େଦବା ଓ ତୁ ମାନ ଉପେର ମାଂସ ଉ କରିବା,
ଆଉଚମର୍ େରତୁ ମାନ ୁ ଆ ାଦନକରିବା ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର ାଣବାୟୁ େଦବା, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଜୀବିତ େହବ; ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।’ ”

7 ଏଥିେର େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର
ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କଲି; ପୁଣି, ମୁଁ ପ୍ର ଚାର କରୁ କରୁ
ଏକ ଶ େହଲା ଓ େଦଖ, ଭୂ ମିକ େହଲା, ଆଉ ଅି ସକଳ
ଏକତ୍ର େହାଇ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅି ଆପଣା ଅି େର ସଂଯୁ େହଲା।
8ତହିଁେର ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣକଲି,ଆଉେଦଖ, େସହି ସବୁ ଅି ଉପେର
େପଶୀର ୁ େହଲା ଓ ମାଂସ ଉ େହଲା, ପୁଣି, ଚମର୍ େସହି ସବୁକୁ
ଆ ାଦନ କଲା; ମାତ୍ର େସହି ସବୁର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ାଣବାୟୁ ନ ଥିଲା।
9 ତହିଁେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ



ଯିହିଜିକଲ 37:10 cxiii ଯିହିଜିକଲ 37:16

ବାୟୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କର ଓ ବାୟୁ କୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େହ
ପ୍ର ାଣବାୟୁ , ଚତୁ ଗରୁ ଆସ ଓ ଏହି ହତ େଲାକମାେନ େଯପରି
ଜୀବିତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଉପେର ବହ।” 10 ତହଁୁ େସ
େମାେତ େଯପରି ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତଦନୁସାେର ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରେ , ପ୍ର ାଣବାୟୁ େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଲା, ଆଉ
େସମାେନଜୀବିତ େହେଲଓଅତିଶୟମହାନ େସୖନ୍ୟବାହିନୀ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣେର ଠିଆ େହେଲ।

11 େତେବ େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଏହି
ଅି ସକଳ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଅଟି ; େଦଖ, େସମାେନ
କହି , ଆ ମାନ ର ଅି ସବୁ ଶୁ େହାଇଅଛି, ଆ ମାନ ର
ଭରସା ନ େହାଇଅଛି; ଆେ ମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଉି
େହାଇଅଛୁ। 12 ଏଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି େସମାନ ୁ
କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହଆ ର େଲାେକ, େଦଖ,
ଆେ ତୁ ମାନ ର କବର ମୁ କରିବା ଓ ତୁ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ
କବରରୁ ବାହାର କରାଇବା, ଆଉ ତୁ ମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ
ଆଣିବା। 13 ପୁଣି, େହଆ ର େଲାେକ,ଆେ ତୁ ମାନ ର କବର
ମୁ କରି ତୁ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ କବରରୁ ବାହାର କରାଇେଲ,
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 14 ଆଉ,
ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆ ା* େଦବା, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ଜୀବିତ େହବ, ପୁଣି,ଆେ ତୁ ମାନ ନିଜ େଦଶେର
ତୁ ମାନ ୁ ବସାଇବା; ତହିଁେରଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ
ସଫଳ କରିଅଛୁ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ।”

ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଏକ ରାଜ୍ୟଭୁ
15ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,

ଯଥା; 16 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଏକ ଯି େନଇ ତହିଁ
ଉପେର ଏହି କଥା େଲଖ, ‘ଯିହୁ ଦା ନିମେ ଓ ତାହାର ସଖା
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିମେ ;’ ତହିଁ ଉ ାେର ଆଉ ଏକ ଯି

* 37:14 ଆପଣା ଆ ା କି ା ାସବାୟୁ
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େନଇ ତହିଁ ଉପେର ଏହି କଥା େଲଖ, ‘େଯାେଷଫ ନିମେ ,
ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ତାହାର ସଖା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଯି ;’
17 ଆଉ, େସହି ଦୁଇ ଯି େଯପରି ତୁ ହ େର ଏକ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ େସହି ଦୁଇ ଯି କୁ ପର ର ସହିତ େଯାଡ଼। 18 ପୁଣି, ତୁ
େଲାକ ର ସ ାନଗଣ େଯେତେବେଳ ତୁ ୁ କହିେବ, ‘ଏଥିେର
ତୁ ର କି ଅଭିପ୍ର ାୟ, ଏହା କି ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଇବ ନାହିଁ?’
19 େସେତେବେଳ ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , େଦଖ, ଇଫ୍ର ୟିମର ହ େର ଥିବା େଯାେଷଫର ଯି ,
ପୁଣି, ତାହାର ସଖା ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଗା ୀସମୂହକୁ ଆେ େନବା;
ଆଉ, ଆେ େସମାନ ୁ ତାହା ସେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିହୁ ଦାର ଯି
ସେ େଯାଡ଼ି େସମାନ ୁ ଏକ କରିବା, ତହିଁେର େସମାେନ ଆ
ହ େର ଏକ ଯି େହେବ। 20ଆଉ, ତୁ େ େଯଉଁ ଦୁଇ ଯି େର
େଲଖିବ,ତାହା େସମାନ ସାକ୍ଷାତେରତୁ ହ େରରହିବ। 21 ପୁଣି,
ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ ଯାଇଅଛି , େସହି
ାନ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆେ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା
ଓ ଚତୁ ଗରୁ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି େସମାନ ର ନିଜ େଦଶକୁ
ଆଣିବା; 22 ଆଉ, େସହି େଦଶେର ଇସ୍ର ାଏଲର ସକଳ ପବର୍ ତ
ଉପେର ଆେ ଏମାନ ୁ ଏକ େଗା ୀ କରିବା ଓ ଏକ ରାଜା େଯ
ସମ ର ରାଜା େହେବ, ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ େଗା ୀ
େନାହିେବ, କିଅବା ଆଉ େକେବ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟେର ବିଭ େହେବ
ନାହିଁ। 23 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପ୍ର ତିମାଗଣ ାରା
କିଅବା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ ାରା ଅଥବା ଆପଣାମାନ ର େକୗଣସି
ଆଜ୍ଞାଲ ନ ାରା ଆପଣାମାନ ୁ ଆଉ ଅଶୁଚି କରିେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ େଯଉଁ ସକଳ ବାସ ାନେର ପାପ କରିଅଛି ,
େସମାନ ର େସହି ସକଳ ବାସ ାନରୁ ଆେ େସମାନ ୁ ଉ ାର
କରି ଶୁଚି କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ ଓ
ଆେ େସମାନ ର ପରେମ ର େହବା।

24 ପୁଣି, ଆ ର ଦାସ ଦାଉଦ େସମାନ ଉପେର ରାଜା
େହେବ ଓ େସହି ସମ ର ଏକ ପାଳକ େହେବ; େସମାେନ ମଧ୍ୟ



ଯିହିଜିକଲ 37:25 cxv ଯିହିଜିକଲ 38:4

ଆ ର ଶାସନ ପଥେର ଚାଲିେବ ଓ ଆ ର ବିଧିସକଳ ରକ୍ଷା କରି
ପାଳନ କରିେବ। 25 ଆଉ, ଆେ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଅଛୁ ଓ ଯହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ
ବାସ କେଲ, େସହି େଦଶେର େସମାେନ ବାସ କରିେବ; ପୁଣି,
େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାେନ, େସମାନ ର ସ ାନମାେନ ଓ
େସମାନ ସ ାନଗଣର ସ ାନମାେନ ସଦାକାଳ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିେବ; ଆଉ, ଆ ର ଦାସ ଦାଉଦ ସଦାକାଳ େସମାନ ର
ଅଧିପତି େହେବ। 26 ଆହୁ ରି, ଆେ େସମାନ ସହିତ ଶାି ର
ଏକ ନିୟମ ି ର କରିବା; ତାହା େସମାନ ସହିତ ଚିରକାଳୀନ
ନିୟମ େହବ; ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ୁ ବସାଇବା ଓ ବଢ଼ାଇବା ଓ
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ଆେ ଆପଣା ଧମର୍ ଧାମ ାପନ
କରିବା। 27ଆ ରଆବାସ ମଧ୍ୟ େସମାନ ସ େର ରହିବ;ଆଉ,
ଆେ େସମାନ ରପରେମ ର େହବା ଓ େସମାେନଆ ରେଲାକ
େହେବ। 28 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଆ ର ପବିତ୍ର ାନ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ରହିବ, େସେତେବେଳ ଆେ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପବିତ୍ର କାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େଗା ୀୟମାେନ ଜାଣିେବ।”

38
େଗାଗ୍ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା; 2 “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ େଗଶର,
େମଶକ୍ ର* ଓ ତୁ ବଲ୍ ର ଅଧିପତି ମାେଗାଗ୍ େଦଶୀୟ େଗାଗ୍ ପ୍ର ତି
ମୁଖ ରଖି ତାହା ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ,
3 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ େଗଶର, େମଶକ୍ ର ଓ
ତୁ ବଲ୍ ର ଅଧିପତି େଗାଗ୍ , େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ।
4 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ବୁଲାଇବା ଓ ତୁ କଳପାଟିେର ଅ ୁ ଶ
େଦବା, ଆଉ ଆେ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ର େସୖନ୍ୟ ସମ ୁ , ଅ
ଓ ଅ ାେରାହୀଗଣ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା, େସମାେନ ସମେ
ସ ୂ ର୍ ଯୁ ସ ାେର ସୁସି ତ, ଫଳକ ଓ ଢାଲଧାରୀ ମହାସମାଜ,
* 38:2 େମଶକ୍ ର କି ା େରାଶ
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େସମାନ ରସମେ ଖ ଧାରୀ ଅଟି ; 5େସମାନ ସେ ପାରସ୍ୟ,
କୂଶ ଓ ପୂଟ୍ ; େସମାେନ ସମେ ଢାଲ ଓ େଟାପରଧାରୀ; 6 େଗାମର
ଓ ତାହାର ସମ େଲାକଦଳ; ଉ ର ଦିଗର ପ୍ର ା ସୀମାି ତ
େତାଗମର୍ ାର ବଂଶ ଓ ତାହାର ସମ େଲାକଦଳକୁ; ଏହି ପ୍ର କାର
ଅେନକ େଗା ୀୟମାନ ୁ ତୁ ସେ ଆଣିବା।

7ତୁ େ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ,ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଓ ତୁ ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ
ତୁ ର ସମ ସମାଜକୁ ପ୍ର ୁତ କର, ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ର
ରକ୍ଷକ ହୁ ଅ। 8 ଅେନକ ଦିନ ଉ ାେର ତୁ ର ତ ାନୁସ ାନ
କରାଯିବ; େଶଷ ବଷର୍ ମାନର ମଧ୍ୟେର ତୁ େ , ଖ ରୁ ପୁନରାନୀତ,
ଅେନକ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ େଦଶକୁ, ଇସ୍ର ାଏଲର ଚିର
ଉ ପବର୍ ତ ସକଳକୁ ଆସି ବ; ମାତ୍ର ତାହା ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ
ବାହାେରଆନୀତ େହାଇଅଛି,ଆଉେସମାେନ, େସମାନ ରସମେ
ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ। 9 ପୁଣି, ତୁ େ ଉପରକୁ ଉଠି, ବତାସ
ପରି ଆସି ବ, େଦଶକୁ ଆ କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ , ଆଉ ତୁ ର
ସମ େସୖନ୍ୟଦଳ ଓ ତୁ ସେ ଅେନକ େଗା ୀ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ
େହେବ।

10 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େସହି ସମୟେର ନାନା
ବିଷୟ ତୁ ମନେର ପଡ଼ିବ ଓ ତୁ େ େଗାଟିଏ ଅନି ସଂକ
କରିବ; 11 ପୁଣି, ତୁ େ କହିବ, ଆେ ପ୍ର ାଚୀରହୀନ ଗ୍ର ାମ ବିଶି
େଦଶକୁ ଯିବା; େଯଉଁମାେନ ଶାି େର ଅଛି , ନିରାପଦେର ଓ
ପ୍ର ାଚୀରହୀନ ାନେର ବାସ କରି ଓ େଯଉଁମାନ ର ଅଗର୍ ଳ କି
କବାଟ ନାହିଁ; 12 ଲୁଟିବାକୁ ଓ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଆେ
େସମାନ ବିରୁ େରଯାତ୍ର ା କରିବା; େଯଉଁସକଳଉ ାନଏେବ
ବସତିବିଶି େହାଇଅଛି, ତହିଁର ବିରୁ େର ଓ େଯଉଁ େଗା ୀ
ନାନା େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ େହାଇଅଛି , ପଶୁ ଓ
ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ପ୍ର ା େହାଇ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗେର ବାସ କରୁ ଅଛି ,
େସମାନ ବିରୁ େରହ ାପର୍ ଣକରିବାପାଇଁ (ତୁ େ ଯିବ)। 13 ଶିବା,
ଦଦାନଓତଶର୍ ୀଶରବଣିକଗଣ,ଆଉେସଠାି ତସକଳଗ୍ର ାମତୁ କୁ
କହିେବ, ‘ତୁ େ କି ଲୁଟିବାକୁ ଆସି ଅଛ? ତୁ େ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପହରଣ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଜନସମାଜ ଏକତ୍ର କରିଅଛ? ରୂ ପା, ସୁନା
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େବାହି େନବାର,ପଶୁଓଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ପ୍ର ଚୁ ର ଲୁଟି େନଇଯିବାର କିତୁ ର
ଅଭିପ୍ର ାୟ?’

14ଏଥିପାଇଁ େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରି େଗାଗ୍ କୁ କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : େସହି
ଦିନ େଯେତେବେଳ ଆ ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକମାେନ ନିରାପଦେର
ବାସ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ?
15 ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା ାନ, ଉ ର ଦିଗ ପ୍ର ା ଭାଗରୁ ଆସି ବ,
ତୁ େ ଓ ତୁ ସେ ଅେନକ େଗା ୀ ଆସି େବ, େସମାେନ ସମେ
ଅ ାେରାହୀ ମହାସମାଜ ଓ ବିକ୍ର ମୀ େସୖନ୍ୟସାମ ; 16ଆଉ, ତୁ େ
େଦଶକୁ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ ଆ ାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକ ବିରୁ େର ଆସି ବ; େହ େଗାଗ୍ , େଶଷ କାଳେର ଏହା
ଘଟିବ େଯ, େଗା ୀୟମାେନ େଯପରି ଆ କୁ ଜାଣିେବ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ତୁ କୁଆ େଦଶ ବିରୁ େରଆଣିବା, େସେତେବେଳଆେ
େଗା ୀୟମାନ ଦୃି େର ତୁ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବା।

17 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ଆେ ତୁ କୁ େସମାନ
ବିରୁ େର ଆଣିବା େବାଲି ଯାହାର ବିଷୟେର ପ୍ର ାଚୀନ କାଳେର
ଆପଣା ଦାସଗଣ ାରା, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ େସହି କାଳେର
ଅେନକ ବଷର୍ ଯାଏ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ, ଏପରି େଯ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ, େସମାନ ାରା ଆେ କହିଥିଲୁ,
ତୁ େ କି େସହି ବ୍ୟି ? 18 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଯଉଁ
ଦିନ େଗାଗ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ବିରୁ େର ଆସି ବ, େସହି ସମୟେର
ଆ ର େକାପ ଆ ର ନାସାର କୁ ଉଠିବ। 19 କାରଣ ଆେ
ଆପଣା ଅ ର୍ ାଳା ଓ େକାପାନଳେର କହିଅଛୁ, ଅବଶ୍ୟ େସହି
ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶେର ମହାକ େହବ; 20 ତହିଁେର ସମୁଦ୍ର ର
ମ ୍ୟଗଣ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ର ପଶୁଗଣ ଓ ଭୂ ଚର
ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁସମ , ଆଉ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଆ
ସାକ୍ଷାତେର କ ମାନ େହେବ ଓ ପବର୍ ତସବୁ ଉ ାଟିତ େହେବ, ଆଉ
ଗଡ଼ି ାନସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଚୀର ଭୂ ମିସାତ୍ େହବ।
21 ପୁଣି, ଆେ ତାହାର ବିରୁ େର ଖ ପାଇଁ ଆ ର ପବର୍ ତ
ସକଳକୁ ଆ ାନ କରିବା; ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; ପ୍ର େତ୍ୟକ
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େଲାକର ଖ ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ପ୍ର ତିକୂଳ େହବ। 22 ପୁଣି, ଆେ
ମହାମାରୀ ଓ ର ାରା ତାହା ବିରୁ େର ପ୍ର ତିବାଦ କରିବା; ଆଉ,
ଆେ ତାହା ଉପେର ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟଦଳର ଉପେର ଓ ତାହାର
ସ ୀ ଅେନକ େଗା ୀର ଉପେର ପ୍ଲ ାବନକାରୀ ବୃି , ବୃହତ ବୃହତ
ଶିଳା, ଅି ଓ ଗ କ ବଷର୍ ାଇବା। 23 ପୁଣି, ଆେ ଆପଣାକୁ ମହାନ
କରିବା ଓ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର ୀକୃତ କରିବା, ଆଉ ଅେନକ େଗା ୀର
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

39
1 “ପୁଣି, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ େଗାଗ୍ ବିରୁ େର

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , େହ େଗଶର, େମଶକ୍ ରଓତୁ ବଲ୍ ର ଅଧିପତି େଗାଗ୍ , େଦଖ,
ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ; 2 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ବୁଲାଇବା ଓ
ତୁ କୁ କଢ଼ାଇ େନବା, ଆଉ ଉ ର ଦିଗର ପ୍ର ା ଭାଗରୁ ତୁ କୁ
ଅଣାଇବା; ଆଉ, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତସମୂହର ଉପରକୁ
ତୁ କୁ ଆଣିବା; 3 ପୁଣି, ଆେ ଆଘାତ କରି ତୁ ବାମ ହ ରୁ ତୁ
ଧନୁ ଖସାଇବା ଓ ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ରୁ ତୁ ତୀରସବୁ କଢ଼ାଇ
ପକାଇବା। 4ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ତୁ େ ପତିତ େହବ,
ତୁ ର ସକଳ େସୖନ୍ୟଦଳଓତୁ ସ ୀ େଗା ୀଗଣପତିତ େହେବ;
ଆେ ସବୁ ପ୍ର କାର ହିଂସ୍ର କ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣର
ଗ୍ର ାସର ନିମେ ତୁ କୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା। 5ତୁ େ ପଡ଼ିଆେର ପତିତ
େହବ; କାରଣ ଆେ ଏହା କହିଅଛୁ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।
6 ପୁଣି, ଆେ ମାେଗାଗ୍ ର ଉପେର ଓ ୀପସମୂହେର ନିରାପଦେର
ବାସକାରୀମାନ ଉପେର ଅି େପ୍ର ରଣ କରିବା; ତହିଁେର ଆେ
େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।

7 ଆଉ, ଆେ ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ପବିତ୍ର ନାମ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ଓ ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମ ଆଉ
ଅପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବାକୁ େଦବା ନାହିଁ, ତହିଁେର ଆେ େଯ
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା େଗା ୀୟମାେନ
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ଜାଣିେବ। 8 େଦଖ, ତାହା ଆସୁଅଛି ଓ ତାହା ସି େହବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; େଯଉଁ ଦିନର ବିଷୟ ଆେ କହିଅଛୁ, ଏହା େସହି
ଦିନ।

9 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ନଗରସମୂହେର ବାସକାରୀ େଲାକମାେନ
ବାହାେର ଯାଇ, ଢାଲ ଓ ଫଳକ, ଧନୁ ଓ ତୀର, ଆଉ ଯି ଓ
ବ ର୍ ା, ଏହି ସକଳ ଅ ଶ ଅି େର ଜଳାଇେବ, େସମାେନ ସାତ
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ସବୁ େନଇ ଅି େର ଳାଇେବ; 10 ଏହିରୂ େପ
େସମାେନ ପଦାରୁ କାଠ ଆଣିେବ ନାହିଁ; କି ବନରୁ କିଛି କାଟିେବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ଅ ଶ େନଇ ଅି େର ଳାଇେବ;
ଆଉ, ଆପଣା ଲୁ ନକାରୀମାନ ର ଧନ ଲୁ ନ କରିେବ ଓ
େଯଉଁମାେନ େସମାନ ର ସ ି ଅପହରଣ କେଲ, େସମାନ ର
ସ ି ଅପହରଣ କରିେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

11 ପୁଣି, ଆେ େସହି ଦିନ େଗାଗ୍ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
କବର ାନ ନିମେ , ସମୁଦ୍ର ର ପୂବର୍ ଦିଗ ପଥିକମାନ ଉପତ୍ୟକା
େଦବା; ତାହା ପଥିକମାନ ର ଗମନ େରାଧ କରିବ ଓ େସତୁ
ାନେର େଲାକମାେନ େଗାଗ୍ କୁ ଓ ତାହାର ସମ େଲାକସମୂହକୁ
କବର େଦେବ; ଆଉ, େସହି ାନକୁ େସମାେନ ହାେମାନ-େଗାଗ୍ ର
ଉପତ୍ୟକା େବାଲି ନାମ େଦେବ। 12 ପୁଣି, େଦଶକୁ ଶୁଚି କରିବା
ନିମେ େସମାନ ୁ କବର େଦବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ ସାତ
ମାସ ଲାଗିବ। 13 ହଁ, େଦଶର ସମ େଲାକ େସମାନ ୁ କବର
େଦେବ; ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବା
ଦିନ େସମାନ ପକ୍ଷେର ତାହା ଯଶ ରୂ ପ େହବ। 14 ପୁଣି,
େସମାେନ ନିତ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ େଲାକମାନ ୁ ପୃଥକ କରିେବ,
େସହି େଲାକମାେନ େଦଶ ଶୁଚି କରିବା ପାଇଁ, ପଥିକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଭୂ ମିେର ଅବଶି ଥିବା େଲାକମାନ ୁ କବର େଦବା ନିମେ େଦଶ
ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିେବ; ସାତ ମାସ େଶଷ େହଲା ଉ ାେର
େସମାେନ ଅନୁସ ାନ କରିେବ। 15 ପୁଣି, େସହି ଗମନକାରୀମାେନ
େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିେବ ଓ େକହି ମନୁଷ୍ୟର ଅି
େଦଖିେଲ େସ ତାହା ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଚି ରଖିବ, ତହଁୁ କବର
େଦବା େଲାକମାେନ ହାେମାନ-େଗାଗ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ତାହାର କବର
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େଦେବ। 16ଆହୁ ରି, ଏକ ନଗରର ନାମ ‘ହାେମାନା’ (େଲାକସମୂହ)
େହବ। ଏହିରୂ େପ େସମାେନ େଦଶ ଶୁଚି କରିେବ।

17 ପୁଣି, େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ତୁ େ ସବୁ ପ୍ର କାର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ କୁହ,
ତୁ େ ମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସ; ତୁ େ ମାେନ ମାଂସ ଖାଇବା
ନିମେ ଓ ର ପିଇବା ନିମେ ଆ ଯଜ୍ଞର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକତ୍ର
ହୁ ଅ, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ତୁ ମାନ ନିମେ
ଯଜ୍ଞ, ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁ ଅଛୁ। 18ତୁ େ ମାେନ ବୀରମାନ ର ମାଂସ
ଖାଇବ ଓ ଭୂ ପତିମାନ ର ର ପିଇବ, େସମାେନ ସମେ ବାଶନ
େଦଶୀୟ ହୃ ପୁ େମଷ, େମଷବ , ଛାଗ ଓ ବୃଷ ରୂ ପ ଅଟି ।
19ଆେ ତୁ ମାନ ନିମେ େଯଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁ ଅଛୁ, ଆ ର େସହି
ଯଜ୍ଞରୁ ତୁ େ ମାେନତୃ େହବାପଯର୍ ୍ୟ େମଦଖାଇବଓମ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ର ପିଇବ। 20ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆ େମଜେର ଅ ,
ରଥ, ବୀର ଓ ସବୁ େଯା ାମାନ ୁ ଖାଇ ତୃ େହବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁନଃ ପ୍ର ତି ା
21 ପୁଣି, ଆେ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାର େଗୗରବ
ାପନ କରିବା, ତହିଁେର ଆେ ଯାହା ସଫଳ କରିଅଛୁ, ଆ ର
େସହି ଶାସନ ଓ ଆେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣାର େଯଉଁ ହ
େଥାଇଅଛୁ, ତାହା ସକଳ େଗା ୀ େଦଖିେବ। 22 ଏହିରୂ େପ େସହି
ଦିନ ଓ େସହି ଦିନଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଜାଣିେବ େଯ, ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ । 23 ପୁଣି, େଗା ୀଗଣ
ଜାଣିେବ େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ନିଜ ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ବ ୀ େହାଇ
ଯାଇଥିେଲ, କାରଣ େସମାେନ ଆ ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ
ଅପରାଧ କରିବାରୁ ଆେ େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ;
ତହଁୁ ଆେ େସମାନ ୁ େସମାନ ବିପକ୍ଷଗଣର ହ େର ସମପର୍ ଣ
କଲୁ, ତହିଁେର େସମାେନ ସମେ ଖ ାରା ହତ େହେଲ।
24 େସମାନ ର ଅଶୁଚିତା, ଆଉ େସମାନ ର ଅପରାଧ ଅନୁସାେର
ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଓ େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା
ମୁଖ ଲୁଚାଇଲୁ।
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25 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଏେବ ଆେ
ଯାକୁବର ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବା; ଆଉ, ଆେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ନାମ
ପକ୍ଷେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହବା। 26 ପୁଣି, େସମାେନ େଯେତେବେଳ
ଆପଣାମାନ େଦଶେର ନିରାପଦେର ବାସ କରିେବ ଓ େକହି
େସମାନ ୁ ଭୟ ନ େଦଖାଇବ, େଯେତେବେଳ ଆେ ନାନା
େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଆଣିବା ଓ େସମାନ
ଶତଗଣର େଦଶରୁ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା, ଆଉ ଅେନକ
େଗା ୀ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବା;
27 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଅପମାନ ଓ ଆ
ବିରୁ େର େଯଉଁସବୁ ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେଲ, େସହି ସକଳ ସତ୍ୟ-
ଲ ନର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ। 28 ପୁଣି, ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ର ପରେମ ର ଅଟୁ , ଆେ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର
େସମାନ ୁ ନିବର୍ ାସି ତ କରାଇଲୁ ଓ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ନିଜ
େଦଶେର େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ;
ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ର କାହାକୁ ହିଁ ଆଉ େସଠାେର ଅବଶି
ରଖିବା ନାହିଁ। 29ଆଉ,ଆେ େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଆଉ
ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ନିଜ
ଆ ା ଢାଳିଅଛୁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

40
ନୂତନ ମ ି ରର ଦଶର୍ ନ

1 ଆ ମାନ ନିବର୍ ାସନର ପଚିଶ ବଷର୍ େର, ବଷର୍ ର ଆର େର
ମାସର ଦଶମ ଦିନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ନଗର ନିପାତିତ େହଲା ଉ ାେର
ଚତୁ ର୍ ଶ ବଷର୍ ର ଉ ଦିବସେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ େମାʼ ଉପେର
ଅଧିି ତ ଥିଲା ଓ େସ େମାେତ େସହି ାନେର ଉପି ତ କରାଇେଲ।
2 ଈ ରୀୟ ଦଶର୍ ନେର େସ େମାେତ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ ଆଣି ଅତି
ଉ ଏକ ପବର୍ ତେର ବସାଇେଲ, ତହିଁ ଉପେର, ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର
େଗାଟିଏ ନଗର ତୁ ଲ୍ୟ ଆକୃତି ଥିଲା। 3 େସ େମାେତ େସହି ାନକୁ
େନଇଗେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ଏକ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ, ପି ଳର



ଯିହିଜିକଲ 40:4 cxxii ଯିହିଜିକଲ 40:12

ଆଭା ତୁ ଲ୍ୟ ତା ର ଆଭା, ତା ହ େର ଛଣପଟର ଏକ ର ୁ ଓ
ପରିମାପକ ଏକ ନଳ ଥିଲା ଓ େସ ାରେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ।
4ଏଥିେର େସ ପୁରୁ ଷ େମାେତକହିେଲ, “େହମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ,ଆେ
ତୁ କୁ ଯାହା ଯାହା େଦଖାଇବା, େସହି ସବୁ ତୁ େ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର
େଦଖ ଓ ଆପଣା କ ର୍ େର ଶୁଣ ଓ ତହିଁେର ମେନାନିେବଶ କର;
କାରଣଆେ େଯପରି େସହି ସବୁ ତୁ କୁ େଦଖାଉ,ଏଅଭିପ୍ର ାୟେର
ତୁ େ ଏଠାକୁ ଆନୀତ େହାଇଅଛ; ତୁ େ ଯାହା ଯାହା େଦଖିବ,
ତାହାସବୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଅ।”

ପୂବର୍ ଦିଗର ାର
5 ଆଉ େଦଖ, ଗୃହର ବାହାେର ଚତୁ ଗେର ଏକ ପ୍ର ାଚୀର

ଥିଲା ଓ େସହି ପୁରୁ ଷ ହ େର ଏକ ପରିମାପକ ଦ ଥିଲା, ତାହା
ଛଅ ହାତ ଦୀଘର୍ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ହାତ ଏକ ହାତ ଚାରି ଅ ୁ ଳି ପରିମିତ;
ତହିଁେର େସ ଗୃହର ୂଳତା ଏକ ହାତ ଓ ଉ ତା ଏକ ହାତ
ମାପିେଲ। 6 ଏଉ ାେର େସ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ାରକୁ ଆସି ତହିଁର
ପାବ େଦଇ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ; ଆଉ, ାରର ସ ୁଖ ାନର ପ୍ର
ଏକ ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ସ ୁଖ ାନର ପ୍ର ଏକ ହାତ ମାପିେଲ। 7 ପୁଣି,
ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଏକ ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ହାତ ପ୍ର ଥିଲା;
ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରିର ମଧ୍ୟେର ପା ପା ହାତ ଛଡ଼ା
ଥିଲା ଓ ଗୃହାଭିମୁଖ ାରର ବାର ା ନିକଟ ାରର ସ ୁଖ ାନ
ଏକ ହାତ ଥିଲା। 8 ଗୃହାଭିମୁଖ ାରର ବାର ା ମଧ୍ୟ େସ ଏକ
ହାତ ମାପିେଲ। 9 ତହଁୁ େସ ାରର ବାର ା ଆଠ ହାତ ମାପିେଲ ଓ
ତହିଁରଉପ ସକଳ ଦୁଇହାତ ଥିଲା; ପୁଣି, ାରରବାର ା ଗୃହ
ପ୍ର ତି ଥିଲା। 10ଆଉ, ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ାରର କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଏପାଖେର
ତିନି ଓ େସପାଖେର ତିନି ଥିଲା; େସ ତିନିର ମାପ ଏକ ସମାନ ଥିଲା;
ଆଉ, ଏପାଖ ଓ େସପାଖ ସବୁର ଏକ ସମାନ ମାପ ଥିଲା।
11 ପୁଣି, େସ ାରର ପ୍ର େବଶ ାନର ପ୍ର ଦଶ ହାତ ଓ ାରର
ଦୀଘର୍ ତା େତର ହାତ ମାପିେଲ, 12 ଆଉ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରିସକଳର
ସ ୁଖେର, ଏପାଖେର ଏକ ହାତ, େସପାଖେର ଏକ ହାତ ଧାର ଥିଲା
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଏକ ପାଖେର ଛଅ ହାତ, ଅନ୍ୟ ପାଖେର
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ଛଅ ହାତ ଥିଲା। 13 ପୁଣି, େସ ଏକ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରିର ଛାତଠାରୁ
ଅନ୍ୟ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରିର ଛାତ ପଯର୍ ୍ୟ ାରର ପ୍ର ପଚିଶ ହାତ
ମାପିେଲ; ାର ସ ୁଖେର ାର ଥିଲା। 14 ଉପ ସକଳ ମଧ୍ୟ
େସ ଷାଠିଏ ହାତ ମାପିେଲ; ପୁଣି, ପ୍ର ା ଣ ଉପ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା,
ଚାରିଆେଡ଼ ାର ଥିଲା। 15 ପୁଣି, ପ୍ର େବଶାଥର୍ କ ାରର ଅଗ୍ର ଭାଗରୁ
ଅ ର ବାର ାର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପଯର୍ ୍ୟ ପଚାଶ ହାତ ଥିଲା। 16 ପୁଣି,
ାର ଭିତେର ଚାରିଆେଡ଼ କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଓ ଉପ ସକଳର ବ

ଜଳାକବାଟି ଥିଲା ଓ ମ ପସକଳେର ମଧ୍ୟ ତଦପ ଥିଲା, ଆଉ
ଜଳାକବାଟିସବୁ ଭିତେର ଚାରିଆେଡ଼ ଥିଲା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପ
ଉପେର ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତି ଥିଲା।

ବାହାର ପ୍ର ା ଣ
17 ତହଁୁ େସ େମାେତ ବାହାର ପ୍ର ା ଣକୁ ଆଣିେଲ, ଆଉ େଦଖ,

ପ୍ର ା ଣର ଚାରିଆେଡ଼ େକେତକ େକାଠରି ଓ ନିମ ତ ଚଟାଣ ଥିଲା;
େସହି ଚଟାଣ ଉପେର ତିରିଶ େକାଠରି ଥିଲା। 18 ପୁଣି, େସହି
ଚଟାଣ ାରସକଳର ପା ର୍ େର, ାରର ଦୀଘର୍ ତାନୁସାେର ଥିଲା, ଏହା
ନିମ୍ନ ତର ଚଟାଣ। 19 େତେବ େସ ନିମ୍ନ ତର ାରର ଅଗ୍ର ଭାଗଠାରୁ
ଭିତର ପ୍ର ା ଣର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପଯର୍ ୍ୟ ବାହାର ପ୍ର ମାପିେଲ, ପୂବର୍ ଓ
ଉ ର ଉଭୟ ଦିଗେର ଏକ ଶହ ହାତ।

ଉ ର ାର
20 ପୁଣି, େସ ବାହାର ପ୍ର ା ଣର ଉ ରାଭିମୁଖ ାରର ଦୀଘର୍ ତା

ଓ ପ୍ର ମାପିେଲ। 21 ଆଉ, ତହିଁର ଏକ ପା ର୍ େର ତିନି, ଅନ୍ୟ
ପା ର୍ େର ତିନି କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଓତହିଁରଉପ ଓମ ପସକଳର
ପରିମାଣ ପ୍ର ଥମ ାରର ପରିମାଣ ତୁ ଲ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା
ପଚାଶ ହାତ ଓ ପ୍ର ପଚିଶ ହାତ ଥିଲା। 22 ପୁଣି, ତହିଁର
ଜଳାକବାଟି, ମ ପ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତିସକଳ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ
ାରର ପରିମାଣାନୁସାେର ଥିଲା; େଲାକମାେନ ସାତ ପାହାଚ େଦଇ

ତହିଁଉପରକୁ ଗେଲ ଓ ତହିଁର ମ ପ ତହିଁ ସ ୁଖେର ଥିଲା।
23ଆଉ,ଉ ର ଓ ପୂବର୍ ଦୁଇଆେଡ଼, ଅନ୍ୟ ାରର ସ ୁଖେର ଭିତର
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ପ୍ର ା ଣକୁ େଗାଟିଏ ାର ଥିଲା; ପୁଣି, େସ ଏକ ାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ାର
ପଯର୍ ୍ୟ ଏକ ଶହ ହାତ ମାପିେଲ।

ଦକି୍ଷଣ ାର
24 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗକୁ େନଇଗେଲ, ଆଉ

େଦଖ, ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଏକ ାର ଥିଲା; ଆଉ, େସ ଉପେରା
ପରିମାଣାନୁସାେର ତହିଁର ଉପ ଓ ମ ପସକଳ ପରିମାଣ
କେଲ। 25 ପୁଣି, ତହିଁେର ଓ ତହିଁର ମ ପସକଳର ଚାରିଆେଡ଼
ପୂେବର୍ ା ଜଳାକବାଟି ପରି ଜଳାକବାଟି ଥିଲା; ଦୀଘର୍ ତା ପଚାଶ ହାତ
ଓ ପ୍ର ପଚିଶ ହାତ ଥିଲା। 26ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାେତାଟି
ପାବ ଥିଲା ଓ ତହିଁର ମ ପ ତହିଁ ସ ୁଖେର ଥିଲା; ପୁଣି,
ତହିଁରଉପ ସକଳରଏପାଖେର େସପାଖେରଏକଏକଖ ର୍ ୁର
ବୃକ୍ଷର ଆକୃତି ଥିଲା। 27ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ ଭିତର ପ୍ର ା ଣକୁ ଏକ
ାର ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ର ଏକ ାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ାର

ପଯର୍ ୍ୟ ଏକ ଶହ ହାତ ମାପିେଲ।
ଭିତର ପ୍ର ା ଣ

28ଏଉ ାେର େସ େମାେତ ଦକି୍ଷଣ ାର େଦଇ ଭିତର ପ୍ର ା ଣକୁ
ଆଣିେଲ ଓ େସ ପୂେବର୍ ା ପରିମାଣାନୁସାେର ଦକି୍ଷଣ ାର ମାପିେଲ;
29 ଆଉ, ତହିଁର କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଓ ଉପ ଓ ମ ପସକଳ
େସହି ପରିମାଣାନୁସାେର ମାପିେଲ; ଆଉ, ତହିଁେର ଓ ତହିଁର
ମ ପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟି ଥିଲା; ତାହା ପଚାଶ ହାତ ଦୀଘର୍
ଓ ପଚିଶହାତପ୍ର ଥିଲା। 30 ପୁଣି,ତହିଁରଚାରିଆେଡ଼ପଚିଶହାତ
ଦୀଘର୍ ପା ହାତ ପ୍ର ମ ପ ଥିଲା। 31ଆଉ, ତହିଁର ମ ପସକଳ
ବାହାର ପ୍ର ା ଣର ଅଭିମୁଖେର ଥିଲା ଓ ତହିଁର ଉପ ସକଳର
ଉପେର ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତି ଥିଲା; ଆଉ, ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଆଠଟି ପାବ ଥିଲା।

32 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ ପୂବର୍ ଦିଗର ଭିତର ପ୍ର ା ଣ
ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିେଲ ଓ େସ ପୂେବର୍ ା ପରିମାଣ ଅନୁସାେର ାର
ମାପିେଲ। 33 ଆଉ, ତହିଁର କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି ଓ ଉପ ଓ
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ମ ପସକଳ େସହି ପରିମାଣାନୁସାେର ମାପିେଲ; ପୁଣି, ତହିଁେର
ଓ ତହିଁର ମ ପସକଳର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳାକବାଟି ଥିଲା; ତାହା
ଦୀଘର୍ େର ପଚାଶ ହାତ ଓ ପ୍ର େର ପଚିଶ ହାତ। 34ଆଉ, ତହିଁର
ମ ପସକଳ ବାହାର ପ୍ର ା ଣର ଅଭିମୁଖେର ଥିଲା ଓ ତହିଁର
ଉପ ସକଳର ଏପାେଖ େସପାେଖ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତି ଥିଲା;
ପୁଣି, ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଠଟି ପାବ ଥିଲା।

35 ତହଁୁ େସ େମାେତ ଉ ର ାରକୁ ଆଣିେଲ ଓ େସ ପୂେବର୍ ା
ପରିମାଣାନୁସାେର ତାହା ମାପିେଲ; 36 ତହିଁର କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରି,
ଉପ ଓ ମ ପସକଳ ମାପିେଲ; ଆଉ, ତହିଁେର ଚାରିଆେଡ଼
ଜଳାକବାଟି ଥିଲା; ତାହା ଦୀଘର୍ େର ପଚାଶ ହାତ ଓ ପ୍ର େର
ପଚିଶ ହାତ। 37 ପୁଣି, ତହିଁର ଉପ ସକଳ ତାହାର ପ୍ର ା ଣର
ଅଭିମୁଖେର ଥିଲା;ଆଉ, େସହି ଉପ ସକଳରଉପେର ଏପାେଖ
େସପାେଖ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷର ଆକୃତି ଥିଲା; ପୁଣି, ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଆଠଟି ପାବ ଥିଲା।

38 ପୁଣି, ାରମାନର ନିକଟ ଉପ ସକଳର ପାଖେର
ାରବିଶି ଏକ େକାଠରି ଥିଲା; େସଠାେର େସମାେନ େହାମବଳି

େଧୗତ କେଲ 39 ଆଉ, ତହିଁ ଉପେର େହାମାଥର୍ କ, ପାପାଥର୍ କ ଓ
େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ବଧ କରିବା ପାଇଁ ାର ବାର ାର ଏପାଖେର ଦୁଇ
େମଜ ଓ େସପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଥିଲା। 40 ପୁଣି, ାରର ପା ର୍ େର
ବାହାେର ଓ ଉ ର ାର ଉପରକୁ ଯିବାର ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟେର
ଏପାଖେର ଦୁଇ େମଜ ଥିଲା ଓ ାର ବାର ାର େସପାଖେର ଦୁଇ
େମଜ ଥିଲା; 41 ାର ପା ର୍ ର ଏପାଖେର ଚାରି େମଜ, େସପାଖେର
ଚାରି େମଜ ଥିଲା; ଏହିରୂ େପଆଠ େମଜ ଥିଲା,ତହିଁଉପେରବଳି
ବଧ କରାଗଲା। 42ଆଉ, େହାମବଳି ନିମେ କଟା ପ୍ର ରର ଚାରି
େମଜ ଥିଲା, ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା େଦଢ଼ ହାତ ଓ ପ୍ର େଦଢ଼ ହାତ ଓ
ଉ ଏକ ହାତ; ତହିଁ ଉପେର େହାମ ଓ ପ୍ର ାୟି ାଥର୍ କ ବଳି ବଧ
କରିବାର ଅ ରଖାଗଲା। 43 ପୁଣି, ଚାରି ଅ ୁ ଳି ଦୀଘର୍ ଆ ୁ ଡ଼ିମାନ
ଭିତର ଚାରିଆେଡ଼ ଲଗା େହାଇଥିଲା; ଆଉ, େମଜମାନର ଉପେର
ଉପହାରାଥର୍ କ ମାଂସ ରଖାଗଲା।
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44 ଆଉ, ଭିତର ାରର ବାହାେର ଭିତର ପ୍ର ା ଣେର
ଗାୟକମାନ ପାଇଁ େକାଠରି ଥିଲା, େସହି ସବୁ ଉ ର ାରର
ପା ର୍ ି ତ ଓ େସହି ସବୁର ମୁଖ ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର ତି ଥିଲା; ପୂବର୍ - ାରର
ପା ର୍ ି ତ େଗାଟିଏ େକାଠରିର ମୁଖ ଉ ର ପ୍ର ତି ଥିଲା। 45 ପୁଣି, େସ
େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି ଦକି୍ଷଣାଭିମୁଖ େକାଠରିଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ
ରକ୍ଷାକାରୀ ଯାଜକମାନ ପାଇଁ ଅଛି। 46ଆଉ, େଯଉଁ େକାଠରିର
ମୁଖ ଉ ର ଆେଡ଼ ଅଛି, ତାହା ଯଜ୍ଞେବଦିର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷାକାରୀ
ଯାଜକମାନ ପାଇଁ ଅଛି; ଏମାେନ ସାେଦାକର ସ ାନ, େଲବୀର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ।”

ମ ି ର ପ୍ର ା ଣ
47ଏଉ ାେର େସ ପ୍ର ା ଣ ମାପିେଲ, ତାହା ଏକ ଶହ ହାତ ଦୀଘର୍ ,

ଏକଶହହାତ ପ୍ର , ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ସମାନ ଥିଲା ଓ ଗୃହ ସ ୁଖେର
ଯଜ୍ଞେବଦି ଥିଲା।

48 େତେବ େସ େମାେତ ଗୃହର ବାର ାକୁ ଆଣି ବାର ାେର ି ତ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପ ମାପିେଲ, େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଏପାେଖ ପା ହାତ,
େସପାେଖ ପା ହାତ; ପୁଣି, ାରର ପ୍ର ଏପାେଖ ତିନି ହାତ,
େସପାେଖ ତିନି ହାତ ଥିଲା। 49 ବାର ାର ଦୀଘର୍ େକାଡ଼ିଏ ହାତ;
ତହିଁର ପ୍ର ଏଗାର ହାତ ଓ ପାବ େଦଇ େଲାକମାେନ ଉପରକୁ
ଗେଲ, ଆଉ ଉପ ମାନ ନିକଟେର ଏପାେଖ ଏକ ଓ େସପାେଖ
ଏକ ଥିଲା।

41
ମ ି ର ଭିତର

1 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ ମ ି ର ନିକଟକୁ ଆଣି ତହିଁର
ଉପ ସକଳ ମାପିେଲ, େସ ଉପ ର ପ୍ର ସାର ଏପାଖେର ଛଅ
ହାତ, େସପାଖେର ଛଅ ହାତ ଥିଲା, ତ ୁର ପ୍ର ହିଁ ଏତିକି। 2 ପୁଣି,
ପ୍ର େବଶ ାନର ପ୍ର ଦଶ ହାତ ଓ େସହି ପ୍ର େବଶ ାନର ପା ର୍
ଏପାେଖ ପା ହାତ ଓ େସପାେଖ ପା ହାତ ଥିଲା; ଆଉ, େସ
ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା ଚାଳିଶ ହାତ ଓ ପ୍ର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ମାପିେଲ।



ଯିହିଜିକଲ 41:3 cxxvii ଯିହିଜିକଲ 41:12

3 େତେବ େସ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ର େବଶ ାନର ଉପ , ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଦୁଇ ହାତ େଲଖାଏଁ ଓ ପ୍ର େବଶ ାନ ଛଅ ହାତ; ଆଉ, ପ୍ର େବଶ
ାନର ପ୍ର ସାତ ହାତ ମାପିେଲ। 4 ପୁଣି, େସ ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା
େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଓ ମ ି ର ସ ୁଖେର ତହିଁର ପ୍ର େକାଡ଼ିଏ ହାତ
ମାପିେଲ; ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହା ମହାପବିତ୍ର ାନ
ଅେଟ।”

5 ତହଁୁ େସ ଗୃହର କା ଛଅ ହାତ ଓ ଗୃହର ଚତୁ ଗି ତ
ପା ର୍ ପ୍ର େତ୍ୟକ େକାଠରିର ପ୍ର ଚାରି ହାତ େଲଖାଏଁ ମାପିେଲ।
6 ପୁଣି, ଏକ ମହଲା ଉପେର ଅନ୍ୟ ମହଲା, ଏହିରୂ େପ ପା ର୍
େକାଠରି ସକଳ ତିନି ମହଲା ଓଏକଏକ େଶ୍ର ଣୀେର ତିରିଶ େକାଠରି
ଥିଲା; ଆଉ, ପା ର୍ େକାଠରି ସକଳ ନିମେ ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼
ଭି ି ଥିଲା; େକାଠରି ସକଳ ତହିଁ ଉପେର ନିଭର୍ ର କଲା, ଗୃହର
କା ଉପେର ନିଭର୍ ର କଲା ନାହିଁ। 7 ପୁଣି, ପା ର୍ େକାଠରି
ସକଳ ଉ ତାେର ଗୃହକୁ େବ ନ କରୁ କରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ପ୍ର ଶ
େହଲା; କାରଣ ଗୃହର େବ ନ ଚତୁ ଗେର କ୍ର ମଶଃ ଅଧିକ ଉ
େହଲା; ଏଥିପାଇଁ ଉ ତାର ଅନୁକ୍ର େମ ଗୃହ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ପ୍ର ଶ
େହଲା ଓ ନିମ୍ନ ତମ େକାଠରିରୁ ଉ ତମ େକାଠରିକୁ ଯିବାର ପଥ
ମଧ୍ୟମ େକାଠରି େଦଇ ଗଲା। 8ଆହୁ ରି, ମୁଁ େଦଖିଲି େଯ, ଗୃହର
ଚତୁ ଗେର ଉ ୀକୃତ ଚଉତରା ଥିଲା; ପା ର୍ େକାଠରିସକଳର
ଭିି ମୂଳ ଛଅ ହାତ ପରିମିତ ସ ୂ ର୍ ଏକ ହାତ ଥିଲା। 9 ବାହାର
ଭାଗେର ପା ର୍ େକାଠରିସକଳର କା ପା ହାତ ପ୍ର ଥିଲା ଓ
ଅବଶି େଯଉଁ ାନ ରହିଲା, ତାହା ଗୃହର ପା ର୍ େକାଠରିର ାନ
ଥିଲା। 10 େକାଠରିସକଳର ମଧ୍ୟେର ଗୃହର ଚାରିଆେଡ଼ େକାଡ଼ିଏ
ହାତ ପ୍ର ାନ ଥିଲା। 11 ପୁଣି,ପା ର୍ େକାଠରିସକଳର ାର େସହି
ଅବଶି ାନ ପ୍ର ତି ଥିଲା, େଗାଟିଏ ାର ଉ ର ପ୍ର ତି ଓ ଅନ୍ୟ ାର
ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର ତି ଥିଲା;ଆଉ, େସହି ଅବଶି ାନର ପ୍ର ଚତୁ ଗେର
ପା ହାତ ଥିଲା।

12 ପୁଣି, ପି ମ ଦିଗ ପୃଥକ ାନର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ ଗୃହ ସତୁ ରି
ହାତ ପ୍ର ଥିଲା ଓ ଚତୁ ଗେର େସହି ଗୃହର କା ପା ହାତ ଓ
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ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା ନେବ ହାତ ଥିଲା।
13ଏହିରୂ େପ େସ ଗୃହରଦୀଘର୍ ତା ଶେହହାତଓ ପୃଥକ ାନ,ଆଉ

ତହିଁର ଗୃହ ଓ ତହିଁର କା ର ଦୀଘର୍ ତା ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ।
14ଆହୁ ରି, ପୂବର୍ ଦିଗେର ଗୃହର ଓ ପୃଥକ ାନର ଅଗ୍ର ଭାଗ ଶେହ
ହାତ ମାପିେଲ।

15 ଏଥିଉ ାେର ପୃଥକ ାନର ସ ୁଖି ତ ଗୃହର ଦୀଘର୍ ତା,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ପ ାତ ଭାଗେର ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ଓ ଏପାେଖ
େସପାେଖ ତହିଁର ଅପ୍ର ଶ ବାର ା ଶେହ ହାତ ମାପିେଲ; ଆଉ,
ଭିତର ମ ି ର ଓ ପ୍ର ା ଣର ବାର ା (ମାପିେଲ);

16 ାରର ସ ୁଖ ାନ, ବ ଜଳାକବାଟିସବୁ ଓ ାର ସ ୁଖ
ାନର ନିକଟ ଚତୁ େଗ କା ଆ ାଦିତ ତିନି ମହଲାର
ଚତୁ ଗରଅପ୍ର ଶ ବାର ାସବୁଓଭୂ ମିଠାରୁ ଜଳାକବାଟି ପଯର୍ ୍ୟ
ମାପିେଲ; ଜଳାକବାଟିସବୁ ଆ ାଦିତ େହାଇଥିଲା; 17 ାରର ଉପର
ାନ, ଅ ର ଗୃହ ଓ ବାହାେର, ଆଉ କା ସବୁର ଚାରିଆେଡ଼
ଭିତେର ଓ ବାହାେର େସହିସବୁର ବିେଶଷ ବିେଶଷ ପରିମାଣ
(ନିରୂ ପିତ େହଲା।) 18 ପୁଣି, ତହିଁେର କିରୂ ବ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷର
ଶି କମର୍ ଥିଲା, କିରୂ ବ ଓ କିରୂ ବ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଓ
ପ୍ର େତ୍ୟକ କିରୂ ବର ଦୁଇ ଦୁଇ ମୁଖ ଥିଲା। 19 ଏହିରୂ େପ ଏକ
ପା ର୍ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଓ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ଖ ର୍ ୁର
ବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି ଯୁବା ସି ଂହର ମୁଖ ଥିଲା; ଏହି ପ୍ର କାର ଗୃହଯାକ ଥିଲା।
20 ଭୂ ମିଠାରୁ ାରର ଉପରଭାଗ ପଯର୍ ୍ୟ କିରୂ ବ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ
ଶିି ତ େହାଇଥିଲା; ଏହି ପ୍ର କାେର ମ ି ରର କା ଥିଲା।

21 ମ ି ରର ାରବ ସବୁ ଚତୁ େ ାଣାକାର ଓ ପବିତ୍ର ାନର
ସ ୁଖ େଦଶର ଆକୃତି ମ ି ରର ଆକୃତି ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା। 22 େବଦି
କା ନିମ ତ ତିନି ହାତ ଉ ଓ ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା ଦୁଇ ହାତ ଥିଲା;
ଆଉ, ତହିଁର େକାଣସବୁ ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା ଓ ତହିଁର ଚାରିପାଖ
କା ମୟ ଥିଲା; ପୁଣି, େସଆ କୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସ ୁଖ
େମଜ ଏହି।”
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23ମ ି ର ଓ ପବିତ୍ର ାନର ଦୁଇ ାର ଥିଲା। 24ଆଉ, ଏକ ଏକ
କବାଟର ଦୁଇ ଦୁଇ ପଟ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଘୂରିବା ପଟ ଥିଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକ
ାରର ଦୁଇ ପଟ ଓ ଅନ୍ୟ ାରର ଦୁଇ ପଟ ଥିଲା। 25 ପୁଣି, େସହି

ସବୁେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ ି ର କବାଟେର କା େର େଯପରି, େସହିପରି
କିରୂ ବଗଣ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଶିି ତ ଥିଲା; ଆଉ, ବାହାର ବାର ାର
ଅଗ୍ର ଭାଗେର େମାଟ କଡ଼ିକାଠ ଥିଲା। 26ଆଉ, ବାର ାର ପା ର୍ େର
ଏପାଖେରଓ େସପାଖେରବ ଜଳାକବାଟି ଓଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷରଆକୃତି
ଥିଲା, ଗୃହର ପା ର୍ େକାଠରି ଓ େମାଟ କଡ଼ିକାଠସବୁ ଏହି ପ୍ର କାର
ଥିଲା।

42
ମ ି ରର େକାଠରି

1 ତହିଁ ଉ ାେର େସ େମାେତ ଉ ର ଦିଗ ପଥେର ବାହାର
ପ୍ର ା ଣକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ, ପୃଥକ ାନର ଓ ଗା ୁନୀର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଉ ର ଦିଗ େକାଠରିେର ଉପି ତ କରାଇେଲ। 2 ସ ୁଖେର
ଶେହ ହାତ ଦୀଘର୍ ତାେର ଉ ର ାର ଥିଲା ଓ ପ୍ର ପଚାଶ ହାତ
ଥିଲା। 3 ଭିତର ପ୍ର ା ଣର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ସ ୁଖେର ଓ ବାହାର
ପ୍ର ା ଣର ଚଟାଣର ସ ୁଖେର ତୃ ତୀୟ ମହଲାେର ଲଗାଲଗି େହାଇ
ଅପ୍ର ଶ ବାର ା ଥିଲା। 4 ପୁଣି, େକାଠରିସକଳର ସ ୁଖେର ଭିତର
ଆେଡ଼ ଦଶ ହାତ ପ୍ର ର ଏକ ପଥ ଓ ଏକ ହାତ ପ୍ର ଏକ ପଥ
ଥିଲା ଓ ସକଳର ାର ଉ ର ଆେଡ଼ ଥିଲା। 5 ଉପରି େକାଠରି
ସକଳ େଛାଟ ଥିଲା; କାରଣ ଗା ୁନୀର ଅଧଃି ତ ଓ ମଧ୍ୟି ତ
େକାଠରି ଅେପକ୍ଷା ଅପ୍ର ଶ ବାର ାସବୁ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ାନ
େଘନିଲା। 6କାରଣତାହା ତିନି ମହଲା ଥିଲା,ଆଉବାହାରପ୍ର ା ଣର

ପରି େସହି ସବୁେର ନ ଥିଲା; ଏଥିପାଇଁ ଭୂ ମିଠାରୁ
ଉ ତମ େକାଠରିସବୁ ଅଧଃି ତ ଓ ମଧ୍ୟି ତ ଅେପକ୍ଷା ଅପ୍ର ଶ
ଥିଲା। 7 ପୁଣି, େକାଠରିସକଳର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ ବାହାର ପ୍ର ା ଣ ଆେଡ଼
େକାଠରିସକଳର ପା ର୍ େର େଯଉଁ କା ଥିଲା, ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା
ପଚାଶ ହାତ ଥିଲା। 8କାରଣ ବାହାର ପ୍ର ା ଣି ତ େକାଠରିସକଳର
ଦୀଘର୍ ତା ପଚାଶ ହାତ ଥିଲା; ପୁଣି, େଦଖ, ମ ି ର ସ ୁଖେର ତାହା
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ଶେହ ହାତ ଥିଲା। 9 ପୁଣି, ବାହାର ପ୍ର ା ଣରୁ େସହି ସବୁ େକାଠରିକୁ
ଗଲା େବେଳ ପୂବର୍ ଦିଗେରତହିଁରତଳେରପ୍ର େବଶ ାନପଡ଼ିଲା।

10 ପ୍ର ା ଣ କା ର ପ୍ର ଶ ଭାଗେର ପୂବର୍ ଦିଗେର ପୃଥକ ାନର
ଓ ଗା ୁନୀର ସ ୁଖେର େକାଠରି େଶ୍ର ଣୀ ଥିଲା। 11 ଆଉ, େସହି
ସବୁର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ ପଥ ଉ ର ଦିଗାଭିମୁଖ େକାଠରିସକଳର ପଥ
ପରି ଥିଲା; େସହି ସବୁର ଦୀଘର୍ ତା ପ୍ର ମାଣେର ପ୍ର ଥିଲା; ପୁଣି, େସହି
ସବୁର ନିଗର୍ ମନ ାନାନୁସାେର ଗଠନଓ ାର ଥିଲା। 12 ପୁଣି,ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗି ତ େକାଠରିସକଳର ାର ତୁ ଲ୍ୟ ପଥ ମୁ େର େଗାଟିଏ ାର
ଥିଲା; େସହି ପଥ କା ର ସ ୁଖେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି ାନକୁ ଯିବା
େଲାକର ପୂବର୍ ଦିଗେର ପଡ଼ିଲା।

13 ତହଁୁ େସ େମାେତ କହିେଲ, “ପୃଥକ ାନର ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗେର େଯଉଁ େକାଠରିମାନ ଅଛି, େସହି ସବୁ ପବିତ୍ର େକାଠରି,
େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଅଟି , େସମାେନ
େସଠାେର ମହାପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ େଭାଜନ କରିେବ; େସହି
ାନେର େସମାେନ ମହାପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ,
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ରଖିେବ; କାରଣ େସହି ାନ
ପବିତ୍ର ଅେଟ। 14 େଯଉଁ ସମୟେର ଯାଜକମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର େବଶ କରି , େସହି ସମୟେର େସମାେନ େସହି ପବିତ୍ର ାନରୁ
ବାହାରି ବାହାର ପ୍ର ା ଣକୁ ଯିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁ େଯଉଁ ବ
ପି ି େସମାେନ ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରି , ତାହାସବୁ େସଠାେର ରଖିେବ;
କାରଣ େସହି ସବୁ ପବିତ୍ର ; ଆଉ, େସମାେନ ଅନ୍ୟ ବ ପି ି େବ,
ତହିଁ ଉ ାେର େଲାକମାନ ାନର ନିକଟକୁ ଯିେବ।”

15 ଭିତର ଗୃହ ମାପିବାର ସମା କଲା ଉ ାେର େସ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ
ାରର ପଥ େଦଇ େମାେତ ବାହାରକୁ ଆଣିେଲ ଓ ତହିଁର

ଚତୁ ଗ ମାପିେଲ। 16 େସ ପରିମାପକ ଦ ାର ପୂବର୍ ପା ର୍
ମାପିେଲ, ପରିମାପକ ଦ େର ଚତୁ ଗ ପା ଶହ ଦ େହଲା।
17 େସ ଉ ର ପା ର୍ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ ଦ େର ଚତୁ ଗ
ପା ଶହ ଦ େହଲା। 18 େସ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ମାପିେଲ, ପରିମାପକ
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ଦ େର ତାହା ପା ଶହ ଦ େହଲା। 19 େସ ପି ମ ପା ର୍ କୁ େଫରି
ପରିମାପକ ଦ େର ପା ଶହ ଦ ମାପିେଲ। 20 େସ ତାହାର ଚାରି
ପା ର୍ ମାପିେଲ; ପବିତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ାନ ମଧ୍ୟେର ବିେ ଦ କରିବା
ପାଇଁ ତହିଁର ଚତୁ ଗେର ପ୍ର ାଚୀର ଥିଲା, ତାହା ଦୀଘର୍ େର ପା
ଶହ ଓ ପ୍ର େର ପା ଶହ (ଦ ) ଥିଲା।

43
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପେର ମ ି ର ପରିପୂ ର୍

1 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ ାରକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ାର
ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; 2 ଆଉ େଦଖ, ପୂବର୍ ଦିଗ ପଥରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ର ପ୍ର ତାପ ଆସୁଅଛି; ତାହା ର ଶ ଜଳରାଶିର
ଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହା ର ପ୍ର ତାପେର ଭୂ ମି ଦୀି ମୟ େହଲା।
3 ପୁଣି, ମୁଁ େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ େଦଖିଥିଲି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ନଗର ବିନାଶାେଥର୍
ଆସି ବା ସମୟେର େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ େଦଖିଥିଲି, ଏ ତଦପ ଦଶର୍ ନ
ଓ ମୁଁ କବାର ନଦୀ ତୀରେର େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ େଦଖିଥିଲି, ଏହିସବୁ
ଦଶର୍ ନ ତାହାର ତୁ ଲ୍ୟ; ତହଁୁ ମୁଁ ଉବୁଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ିଲି। 4 ପୁଣି,
ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ାରର ପଥ େଦଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର େବଶକଲା। 5ଏଥିଉ ାେରପରେମ ର ଆ ା େମାେତଉଠାଇ
ଭିତର ପ୍ର ା ଣକୁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ ଗୃହକୁ
ପରିପୂ ର୍ କଲା।

6 ପୁଣି, ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ େମାେତ କହିବାର ଶୁଣିଲି ଓ
ଏକ ବ୍ୟି େମାʼ ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ। 7 ଆଉ, େସ େମାେତ
କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଏହା ଆ ସି ଂହାସନର ାନ
ଓ ଆ ପାଦପୀଠର ାନ, ଏହି ାନେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ସଦାକାଳ ବାସ କରିବା; ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାେନ ଓ େସମାନ ରାଜାଗଣ ଆପଣାମାନ ର
ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଉ ଳୀେର ଆପଣାମାନ ରାଜାଗଣର ଶବ ାରା
ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମ ଆଉ ଅଶୁଚି କରିେବ ନାହିଁ। 8 େସମାେନ
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ଆ ର ାର-ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟେର ଆପଣାମାନ ର ାର-
ପ୍ର େବଶ ାନ ଓ ଆ ାରବ ନିକଟେର ଆପଣାମାନ ର
ାରବ ରଖିବାରୁ ଆ ର ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକବଳ ଏକ

କା ଥିଲା, ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ର କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା ାରା
ଆ ର ପବିତ୍ର ନାମ େସମାେନ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛି ; ଏନିମେ
ଆେ ଆପଣାର େକ୍ର ାଧେର େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛୁ। 9 ଏେବ
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ବ୍ୟଭିଚାର କି୍ର ୟା ଓ ଆପଣାମାନ ର
ରାଜାଗଣର ଶବ ଆ ନିକଟରୁ ଦୂର କର ,ୁ ତହିଁେର ଆେ
ସଦାକାଳ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା।

10 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ େଯପରି ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧମର୍ େହତୁ ଲି ତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଏହି ଗୃହ
େଦଖାଅ; ଆଉ, େସମାେନ େସହି ଗୃହର ଆଦଶର୍ ପରିମାଣ କର ୁ।
11 ପୁଣି, େସମାେନ ଯଦି ଆପଣାମାନ କୃତ ସମ କମର୍ େହତୁ
ଲି ତ ହୁ ଅି , େତେବ େସମାେନ େଯପରି ଗୃହର ସକଳ ଆକୃତି
ଓ ତହିଁର ସମ ବିଧି ରକ୍ଷା କରି ତଦନୁସାେର କମର୍ କରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ଗୃହରଆକାର,ତହିଁରଗଠନ, ନିଗର୍ ମନ- ାନ
ଓ ପ୍ର େବଶ ାନ, ସକଳ ଆକୃତି ଓ ତହିଁର ସମ ବିଧି, ସମ
ଆକୃତି ଓ ତହିଁର ସକଳ ବ୍ୟବ ା େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଅ, ଆଉ
େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା େଲଖ। 12 ଗୃହର ବ୍ୟବ ା ଏହି, ପବର୍ ତ
ଶୃ ର ଉପରି ଚତୁ ଗର ସମୁଦାୟ ସୀମା ମହାପବିତ୍ର େହବ।
େଦଖ, ଏହା ହିଁ ଗୃହର ବ୍ୟବ ା।

ଯଜ୍ଞେବଦି
13 ପୁଣି, ହାତ ଅନୁସାେର ଯଜ୍ଞେବଦିର ପରିମାଣ ଏହି; (ପ୍ର ତି ହାତ

ଏକହାତଚାରି ଅ ୁ ଳି ପରିମିତ) େବଦିର ମୂଳଏକହାତଓପ୍ର ଏକ
ହାତ,ଆଉଚତୁ ଗେରତହିଁରପ୍ର ା ଧାରଏକଚାଖ ପରିମିତ
େହବ; ଏହା ଯଜ୍ଞେବଦିର ତଳଭାଗ। 14 ପୁଣି, ଭୂ ମି ମୂଳଠାରୁ ତଳ
ଥାକ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୁଇ ହାତ ଓ ପ୍ର ଏକ ହାତ େହବ। ଆଉ, େସହି
କୁ୍ଷଦ୍ର ତର ଥାକଠାରୁ ବଡ଼ ଥାକ ପଯର୍ ୍ୟ ଚାରି ହାତ ଓ ପ୍ର ଏକ ହାତ
େହବ। 15 ପୁଣି,ଉପରି ଯଜ୍ଞେବଦି ଚାରି ହାତ େହବଓଯଜ୍ଞେବଦିର
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ଅି ାନଠାରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଚାରି ଶୃ େହବ। 16 ଯଜ୍ଞେବଦିର
ଅି ାନ ବାର ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ବାର ହାତ ପ୍ର ; ତହିଁର ଚାରି ଦିଗ
ସମାନ େହବ। 17 ପୁଣି, ଥାକର ଚାରି ପାେଖ ଚଉଦ ହାତ ଦୀଘର୍ , ପ୍ର
ଚଉଦ ହାତ େହବ, ଆଉ ତହିଁର ଧାର ଚାରି ଦିଗେର ଅଧ ହାତ ଓ
ତହିଁର ମୂଳ ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ହାତ ପରିମିତ େହବ; ପୁଣି, ତହିଁର
ପାବ ସବୁ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ େହବ।”

18 ଆଉ, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର ତହିଁ ଉପେର
େସମାେନ େହାମ ବଳିଦାନ ଓର ସି ନ କରିବା ନିମେ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନିମର୍ ାଣ କରିେବ, େସହି ସମୟେର ତହିଁ ସ ୀୟ ବିଧି ଏହି।

19 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ସାେଦାକ ବଂଶଜାତ େଯଉଁ େଲବୀୟ
ଯାଜକଗଣ ଆ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଅଟି , େସମାନ ୁ ତୁ େ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ େଗାଟିଏ ଯୁବା
ବୃଷ େଦବ। 20 ପୁଣି, ତୁ େ ତହିଁର ର େନଇ ଚାରି ଶୃ
ଉପେର ଓ ଥାକର ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଓ ଧାରର ଚାରିଆେଡ଼
େଦବ, ଏହି ପ୍ର କାର ତୁ େ େବଦିକୁ ଶୁଚି କରି ତହିଁ ନିମେ
ପ୍ର ାୟି କରିବ। 21 ଆହୁ ରି, ତୁ େ ପାପାଥର୍ କ ବୃଷ େନବ ଓ
େସ ପବିତ୍ର ାନର ବାହାେର ଗୃହର ନିରୂ ପିତ ାନେର ତାହା ଦ
କରିବ। 22 ପୁଣି, ତୁ େ ି ତୀୟ ଦିନେର ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ
ନିେ ର୍ ାଷ ଛାଗ ଉ ଗର୍ କରିବ; ଆଉ, େସମାେନ ବୃଷ େନଇ େଯପରି
କରିଥିେଲ, େସହିପରି ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ ଶୁଚି କରିେବ। 23 ତୁ େ ତାହା
ଶୁଚି କରିବାର ସମା କଲା ଉ ାେର େଗାଟିଏ ନିେ ର୍ ାଷ ଯୁବା ବୃଷ
ଓ ପଲରୁ ଏକ ନିେ ର୍ ାଷ େମଷ ଉ ଗର୍ କରିବ। 24 ପୁଣି, ତୁ େ
େସହି ସବୁକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖକୁ ଆଣିବ ଓ ଯାଜକମାେନ େସହି
ସବୁର ଉପେର ଲବଣ ସି ନ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େସହି
ସବୁକୁ େହାମବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିେବ। 25 ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ପ୍ର ତିଦିନ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ତୁ େ ଏକ ଛାଗ ଉ ଗର୍ କରିବ;
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ନିେ ର୍ ାଷ ଏକ ଯୁବା ବୃଷ ଓ ପଲରୁ ଏକ ନିେ ର୍ ାଷ
େମଷ ଉ ଗର୍ କରିେବ। 26 ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦି
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ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରି ତାହା ଶୁଚି କରିେବ, ଏହିରୂ େପ େସମାେନ
ତାହା ପ୍ର ତି ା କରିେବ। 27 ପୁଣି, େସମାେନ େସସକଳ ଦିନ ସମା
କଲା ଉ ାେର ଅ ମ ଦିନଠାରୁ ଯାଜକମାେନ ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର
ତୁ ମାନ ର େହାମାଥର୍ କ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିେବ,
ତହିଁେର ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ।”

44
ଅଧିପତି ାର

1 ଏଉ ାେର େସ େମାେତ ପବିତ୍ର ାନର ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ବାହାର
ାର ବାଟେର େଫରାଇ ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ାର ବ ଥିଲା। 2 ପୁଣି,

ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି ାର ବ ରହିବ, ତାହା ମୁ
େହବ ନାହିଁ, କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା େଦଇ ପ୍ର େବଶ
କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ତାହା
େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି ; ଏଥିପାଇଁ ତାହା ବ ରହିବ। 3 େକବଳ
ଅଧିପତି, ଅଧିପତି େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଆହାର କରିବା
ପାଇଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବସି େବ; େସ ାରର ବାର ା ପଥ େଦଇ
ପ୍ର େବଶ କରିେବ ଓ େସହି ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିେବ।”

4 େତେବ େସ ଉ ର ାର ପଥେର େମାେତ ଗୃହ ସ ୁଖକୁ
ଆଣିେଲ; ତହିଁେର ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପେର ପରିପୂ ର୍ ଥିଲା; ତହିଁେର ମୁଁ ମୁହଁ
ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। 5 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-
ସ ାନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ସକଳ ବିଧି ଓ ତହିଁର ସକଳ ବ୍ୟବ ା
ବିଷୟେର ଯାହା ଯାହା ଆେ ତୁ କୁ କହିଅଛୁ, ତୁ େ ଉ ମ
ରୂ େପ ମେନାେଯାଗ କରି ତାହା ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର େଦଖ ଓ ଆପଣା
କ ର୍ େର ଶୁଣ ଓ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିବାର ଓ ପବିତ୍ର ାନରୁ
ବାହାରିବାର ସକଳ ବିଷୟେର ଉ ମ ରୂ େପ ମେନାେଯାଗ କର।
6 ପୁଣି, ତୁ େ ବିେଦ୍ର ାହୀମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କହିବ,
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ତୁ ମାନ
କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାସକଳ ତୁ ମାନ ନିମେ ଯେଥ େହଉ,
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7 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଅସୁ ତ ହୃ ଦୟ ଓ ଅସୁ ତ ମାଂସବିଶି
ବିେଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଆ ପବିତ୍ର ାନେର ରହିବା ପାଇଁ
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ, େମଦ ଓ ର ଉ ଗର୍ କଲା େବେଳ
ଆ ର େସହି ଗୃହକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଭିତରକୁ
ଆଣିଅଛ ଓ ତୁ ମାନ ର ଅଧମର୍ ସକଳ ବୃି କରିବା ନିମେ
େସମାେନ ଆ ର ନିୟମ ଭ କରିଅଛି । 8 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର ପବିତ୍ର ବ ୁସକଳର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ପବିତ୍ର ାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ରକ୍ଷକ ନିଯୁ କରିଅଛ।

9 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର େଯସକଳ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଅସୁ ତହୃ ଦୟଓଅସୁ ତମାଂସବିଶି େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟେଲାକ
ଆ ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ।

େଲବୀୟ ଯାଜକ ନିମେ ବିଧି
10 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବିପଥଗମନ କରିବା ସମୟେର େଯଉଁ

େଲବୀୟମାେନ ଆ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିେଲ, ଆପଣା ଆପଣା
େଦବଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହାଇ ଆ ଠାରୁ ବିପଥେର ଗମନ
କରିଥିେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧମର୍ ବହନ କରିେବ।
11ତଥାପି େସମାେନ ଗୃହର ାରସକଳର ାରୀ େହାଇ ଓ ଗୃହେର
ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରି ଆ ପବିତ୍ର ାନର ପରିଚାରକ େହେବ; େସମାେନ
େଲାକମାନ ନିମେ େହାମବଳି ଓ ପ୍ର ାୟି ାଥର୍ କ ବଳି ବଧ
କରିେବ ଓ େଲାକମାନ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ନିମେ େସମାନ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେବ। 12 କାରଣ ପ୍ର ତିମାଗଣର ସାକ୍ଷାତେର
େସମାେନ େଲାକମାନ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର
ଅଧମର୍ ଜନକ ବି ରୂ ପ େହେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା ହ ଉଠାଉଅଛୁ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି
ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଅଧମର୍ ବହନ କରିେବ। 13 ପୁଣି,
େସମାେନଆ ଯାଜକରକମର୍ ସାଧନକରିବା ନିମେ ଆ ନିକଟକୁ
ଆସି େବ ନାହିଁ ଅଥବା େସମାେନ ଆ ର ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳର
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ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ନିକଟକୁ, ଅତି ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟସକଳ
ନିକଟକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର
ଅପମାନ ଓ ଆପଣାମାନ କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାର ଭାର ବହନ
କରିେବ। 14 ତଥାପି ଗୃହର ସବୁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର େଯସକଳ କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯିବ, ତହିଁ ନିମେ ଆେ
େସମାନ ୁ ଗୃହର ରକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟର ରକ୍ଷକ କରିବା।

15 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଆ ଠାରୁ ବିପଥଗମନ କରିବା
ସମୟେର ସାେଦାକର ସ ାନ େଯଉଁ େଲବୀୟ ଯାଜକଗଣ ଆ
ପବିତ୍ର ାନରରକ୍ଷଣୀୟରକ୍ଷା କେଲ, େସମାେନଆ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ନିମେ ଆ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ଓ ଆ
ଉେ ଶ୍ୟେର େମଦ ଓ ର ; ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ଆ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; 16 େସମାେନ
ଆ ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ଓ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ନିମେ ଆ େମଜ ନିକଟକୁ ଆସି େବ, ଆଉ
େସମାେନ ଆ ର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 17 ପୁଣି, େସମାେନ
ଭିତର ପ୍ର ା ଣର ାରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର ମସି ନାର
ବ ପରିଧାନ କରିେବ, େସମାେନ ଭିତର ପ୍ର ା ଣର ାରେର ଓ
ଭିତେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କଲା େବେଳ େକୗଣସି େଲାମନିମ ତ ବ
ପରିଧାନ କରିେବ ନାହିଁ। 18 େସମାନ ମ କେର ମସି ନା ବ ର
ଶିେରାଭୂ ଷଣ ଓ କଟିେଦଶେର ମସି ନା ଜି ଆ ଥିବ; ଯ ୍ଵାରା
ଝାଳ ଜାତ ହୁ ଏ, ଏପରି େକୗଣସି ବ ନୀେର େସମାେନ ଆପଣା
କଟି ବା ି େବ ନାହିଁ। 19 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ବାହାର
ପ୍ର ା ଣକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବାହାର ପ୍ର ା ଣେର େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
ଯିେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନଆପଣାମାନ ପରିଚଯର୍ ୍ୟାଥର୍ କ ବ
କାଢ଼ି ପବିତ୍ର େକାଠରିେର ରଖିେବ ଓ ଆପଣାମାନ େସହି ବ
ାରା େଯପରି େଲାକମାନ ୁ ପବିତ୍ର ନ କରି , ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ

ବ ପରିଧାନ କରିେବ। 20 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ମ କ
େକ୍ଷୗର କରିେବ ନାହିଁ କିଅବା ଆପଣାମାନ ର େକଶ ଦୀଘର୍
େହବାକୁ େଦେବନାହିଁ; େସମାେନ େକବଳେକଶକ ର୍ ନକରିେବ।
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21 ଭିତର ପ୍ର ା ଣେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର େକୗଣସି ଯାଜକ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ। 22 ପୁଣି, େସମାେନ ବିଧବା କିଅବା
ପରିତ୍ୟ ା ୀକୁ ବିବାହ କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶଜାତ
ଅନୂଢ଼ା ୀକୁ ଅଥବା ମୃତ ଯାଜକର ବିଧବାକୁ ବିବାହ କରିେବ।
23 ପୁଣି, େସମାେନ ଆ େଲାକମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଓ ସାମାନ୍ୟର, ଆଉ,
ଅଶୁଚି ଓ ଶୁଚିର ପ୍ର େଭଦ ଶିଖାଇେବ। 24 ଆଉ, ବିବାଦ ଉପି ତ
େହେଲ, େସମାେନ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ େହେବ; ଆ ର
ସକଳ ଶାସନାନୁସାେର େସମାେନ ବିଚାର ନି କରିେବ; ପୁଣି,
େସମାେନ ଆ ର ନିରୂ ପିତ ସମ ପବର୍ େର ଆ ର ବ୍ୟବ ା ଓ ଆ
ବିଧିସବୁ ପାଳନ କରିେବ ଓ େସମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନସକଳ
ପବିତ୍ର କରିେବ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରିବା
ପାଇଁ େକୗଣସି ମୃତ େଲାକର ଶବ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ପିତା ଅବା ମାତା ଅବା ପୁତ୍ର ଅବା କନ୍ୟା, ଭ୍ର ାତା ଅବା ଅବିବାହିତା
ଭଗିନୀ ନିମେ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଅଶୁଚି କରି ପାରିେବ।
26ଯାଜକ ଶୁଚି େହଲା ଉ ାେରତାହା ପାଇଁ ସାତ ଦିନଗଣିତ େହବ।
27 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଯଉଁ ଦିନ େସ ପବିତ୍ର ାନେର
ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ାନର ଭିତରପ୍ର ା ଣକୁଯାଏ, େସହି
ଦିନ େସ ଆପଣାର ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ।

28 ଆଉ, େସମାେନ ଏକ ଉ ରାଧିକାର ପ୍ର ା େହେବ; ଆେ
େସମାନ ର ଉ ରାଧିକାର ଓ ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
େସମାନ ୁ େକୗଣସି ଅଧିକାର େଦବ ନାହିଁ, ଆେ େସମାନ ର
ଅଧିକାର ଅଟୁ । 29 େସମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ପାପାଥର୍ କ ବଳି
ଓ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି େଭାଜନ କରିେବ; ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ଯାବତୀୟ ବଜ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନ ର େହବ। 30 ପୁଣି, ସବୁ
ଦ୍ର ବ୍ୟର ପ୍ର ଥମ ଫଳର ଅଗି୍ର ମାଂଶ ଓ ତୁ ମାନ ର ଯାବତୀୟ
ଉପହାର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପହାର ଯାଜକମାନ ର େହବ;
ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର ଆଶୀବର୍ ାଦ ଅବି ତି
କରାଇବା ପାଇଁ ଯାଜକକୁ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଜିର ଅଗି୍ର ମାଂଶ େଦବ।
31 ୟଂମୃତ ଅବା ବିଦୀ ର୍ େକୗଣସି ପକ୍ଷୀ କି ା ପଶୁ ଯାଜକମାେନ
େଭାଜନ କରିେବ ନାହିଁ।
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45
େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଂଶ

1ଆହୁ ରି, େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଉ ରାଧିକାର ନିମେ
ଗୁଲିବା ାରା େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ, େସହି ସମୟେର େଦଶର
ଏକ ପବିତ୍ର ଅଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପହାର ରୂ େପ ଉ ଗର୍
କରିବ; ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା ପଚିଶ ହଜାର ଓ ପ୍ର ଦଶ ହଜାର
ହାତ େହବ; ତାହା ଚତୁ ଗେର ତହିଁର ସମ ସୀମା ମଧ୍ୟେର
ପବିତ୍ର େହବ। 2 ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଶହ ନଳ ଦୀଘର୍ , ପା
ଶହ ଦ ପ୍ର ସମଚତୁ େ ାଣ େହାଇ ପବିତ୍ର ାନ ନିମେ ରହିବ
ଓ ଚାରିଆେଡ଼ ପଚାଶ ହାତ ପରିମିତ ତଳଭୂ ମି ରହିବ। 3 ଆଉ,
ଏହି ପରିମିତ ଅଂଶରୁ ତୁ େ ପଚିଶ ହଜାର ଦ ଦୀଘର୍ ଓ ଦଶ
ହଜାର ଦ ପ୍ର ଭୂ ମି ମାପିବ; ପୁଣି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଧମର୍ ଧାମ,
ମହାପବିତ୍ର ାନ େହବ। 4 େଦଶର ଏହି ଅଂଶ ପବିତ୍ର ଅେଟ;
େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ, ପବିତ୍ର ାନର ପରିଚାରକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସି , ଏହି ାନ
େସମାନ ର େହବ ଓ ଏହା େସମାନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣର ାନ ଓ
ଧମର୍ ଧାମର ନିମେ ପବିତ୍ର ାନ େହବ। 5 ପୁଣି, ପଚିଶ ହଜାର ଦ
ଦୀଘର୍ ଓଦଶହଜାରଦ ପ୍ର ଭୂ ମି େକାଡ଼ିଏ େକାଠରି ସକାଶୁ ଗୃହର
ପରିଚାରକ େଲବୀୟମାନ ର ଅଧିକାରେଥର୍ େହବ।

6ଆଉ, ନଗରର ଅଧିକାର ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ଉପହାର
ରୂ ପ ଅଂଶର ପାେଖ ପାେଖ ପା ହଜାର ଦ ପ୍ର ଓ ପଚିଶ ହଜାର
ଦ ଦୀଘର୍ ଭୂ ମି ନିରୂ ପଣ କରିବ; ତାହା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର
ନିମେ େହବ।

ଅଧିପତିର ଅଂଶ
7 ପୁଣି,ଅଧିପତିର ନିମେ ଯାହା େହବ, େସଭୂ ମି ପବିତ୍ର ଉପହାର

ଓ ନଗର ଅଧିକାର ଭୂ ମିର ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର ରହିବ, ତାହା
ପବିତ୍ର ଉପହାରର ଓ ନଗର ଅଧିକାରର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହାଇ ପି ମ
ପା ର୍ େର ପି ମ ପ୍ର ତି ଓ ପୂବର୍ ପା ର୍ େର ପୂବର୍ ପ୍ର ତି ବି ୃତ େହବ;
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ଆଉ, ତାହା ଦୀଘର୍ ତାେର ପି ମ ସୀମାଠାରୁ ପୂବର୍ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଂଶମାନର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଂଶର ସମାନ େହବ। 8 ଏହା େଦଶ
ମଧ୍ୟେରତାହାର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟେରତାହାର ଅଧିକାରାେଥର୍
େହବ; ପୁଣି, ଆ ର ଅଧିପତିମାେନ ଆ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଆଉ
ଉପଦ୍ର ବ କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ େସମାନ ର
େଗା ୀ ଅନୁସାେର େଦଶ େଦେବ।

9 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଅଧିପତିମାେନ, ତୁ ମାନ ନିମେ ଏହା ଯେଥ େହଉ;
ତୁ େ ମାେନ େଦୗରା ୍ୟ ଓ ଧନାପହାର ଦୂର କର, ଆଉ ନ୍ୟାୟ
ଓ ଯଥାଥର୍ ବିଚାର କର; ତୁ େ ମାେନ ଆ େଲାକମାନ ଠାରୁ
ବଳପୂବର୍ କ ଅପହରଣ କରିବାର ଦୂର କର, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ।

10 ତୁ େ ମାେନ ଯଥାଥର୍ ତରାଜୁ, ଯଥାଥର୍ ଐଫା ଓ ଯଥାଥର୍ ବାତ୍ 
ରଖିବ। 11 ବାତ୍ େଯପରି େହାମରର ଦଶମାଂଶ େହବ ଓ ଐଫା
େହାମରର ଦଶମାଂଶ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଐଫା ଓ ବାତ୍ ର ଏକ ସମାନ
ପରିମାଣ େହବ; ତହିଁର ପରିମାଣ େହାମର ଅନୁସାେର େହବ।
12 ପୁଣି, େଶକଲ େକାଡ଼ିଏ େଗରା େହବ; େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ, ପଚିଶ
େଶକଲ, ପ ର େଶକଲ ତୁ ମାନ ନିମେ ଏକ ମୀନା* େହବ।

13 ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ; ଗହମର ଏକ
େହାମରରୁ ଏକ ଐଫାର ଷ ାଂଶ ଓ ଯବର ଏକ େହାମରରୁ ଏକ
ଐଫାର ଷ ାଂଶ େଦବ; 14 ପୁଣି, ବାତ୍ ସ ୀୟ େତୖଳର ନିରୂ ପିତ
ଅଂଶ େକାରରୁ ଏକ ବାତ୍ ର ଦଶମାଂଶ େହବ, େକାର ଦଶ ବାତ୍ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକ େହାମର; କାରଣ ଦଶ ବାତ୍ େର ଏକ େହାମର ହୁ ଏ;
15 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ମ ଚରାଣୀ ାନରୁ ପଲର ଦୁଇ ଶହ
େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ େମଷ (େନବ); ତାହା େଲାକମାନ ନିମେ
ପ୍ର ାୟି କରିବା ପାଇଁଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳିଓମ ଳାଥର୍ କ
ବଳି େହବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 16 େଦଶର ସମ
େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିର ଏହି ଉପହାର ନିମେ େଦେବ।
17 ପୁଣି, ପବର୍ ାଦିେର, ଅମାବାସ୍ୟାେର ଓ ବିଶ୍ର ାମବାର ସକଳେର,
* 45:12 ପ୍ର ାୟ ୬୬୦ ଗ୍ର ାମ୍
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ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ସକଳ ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ସମୟେର େହାମବଳି,
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବାର ଅଧିପତିର
ବା େହବ; େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବା ପାଇଁ
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି
ଉ ଗର୍ କରିେବ।

18 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ପ୍ର ଥମ ମାସର ପ୍ର ଥମ
ଦିନ ତୁ େ ଏକ ନିେ ର୍ ାଷ େଗାବ େନଇ ପବିତ୍ର ାନ ଶୁଚି
କରିବ। 19 ପୁଣି, ଯାଜକ ପାପାଥର୍ କ ବଳିର ର ରୁ କିଛି େନଇ
ଗୃହର େଚୗକାଠମାନର ଉପେର ଓଯଜ୍ଞେବଦି ଥାକର ଚାରି େକାଣର
ଉପେର, ଆଉ ଭିତର ପ୍ର ା ଣର ାର େଚୗକାଠର ଉପେର
ଲଗାଇବ। 20ଆଉ, େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଭ୍ର ାି େର େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ
କେର, ତାହାର ପାଇଁ ଓ େଯଉଁ େଲାକ ଅସତକର୍ , ତାହାର ପାଇଁ ତୁ େ
ମାସର ସ ମ ଦିନେର ଏହି ପ୍ର କାର କରିବ; ଏରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ
ଗୃହ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ।

21 ପ୍ର ଥମ ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନ ତୁ ମାନ ନି ାର ପବର୍ େହବ,
ତାହା ସାତ ଦିନର ପବର୍ େହବ; ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ କରାଯିବ।
22 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଅଧିପତି ଆପଣା ନିମେ ଓ େଦଶ ସକଳ
େଲାକ ନିମେ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ବୃଷ ଉ ଗର୍ କରିେବ।
23ଆଉ, ପବର୍ ର ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିେବ, ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିଦିନ ନିେ ର୍ ାଷ
ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ େମଷ, ଆଉ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ପ୍ର ତିଦିନ
ଏକ ଛାଗ ଉ ଗର୍ କରିେବ। 24 ପୁଣି, େସ ଏକ ଏକ ବୃଷ ସେ ଏକ
ଏକ ଐଫା, ଏକ ଏକ େମଷ ସେ ଏକ ଏକ ଐଫା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଐଫା ସେ ଏକ ଏକ ହୀନ୍ େତୖଳର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍
କରିେବ। 25ସ ମ ମାସର ପ ଦଶ ଦିନ ପବର୍ ସମୟେର େସ ସାତ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହିରୂ ପ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପାପାଥର୍ କ ବଳିର, େହାମାଥର୍ କ ବଳିର
ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର, ଆଉ େତୖଳଦାନର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଉ ଗର୍
କରିେବ।
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46
ପବର୍ େର ରାଜା ଦାୟି

1ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଭିତର ପ୍ର ା ଣର ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ
ାର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାର ଛଅ ଦିନସାରା ବ ରହିବ; ମାତ୍ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ

େଖାଲା େହବ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ େଖାଲା େହବ। 2 ପୁଣି, ଅଧିପତି
ବାହାର ାରର ବାର ା ପଥ େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରି ାର-େଚୗକାଠ
ନିକଟେର ଠିଆ େହେବ ଓ ଯାଜକମାେନ ତା ର େହାମାଥର୍ କ
ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିେବ, ଆଉ େସ ାର-ପ୍ର େବଶ
ାନେର ପ୍ର ଣାମ କରିେବ ଓ ତହିଁ ଉ ାେର ବାହାରି ଯିେବ; ମାତ୍ର
ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ାର ବ କରାଯିବ ନାହିଁ। 3 ଆଉ, େଦଶର
େଲାକମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଓ ଅମାବାସ୍ୟାେର େସହି ାର-
ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟେର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପ୍ର ଣାମ କରିେବ।
4 ପୁଣି, ଅଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ େହାମବଳି ଉ ଗର୍
କରିେବ, ତାହା ବିଶ୍ର ାମ ଦିନେର ନିେ ର୍ ାଷ ଛଅେଗାଟି େମଷଶାବକ
ଓ ନିେ ର୍ ାଷ ଏକେଗାଟି େମଷ େହବ। 5 ଆଉ, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂ େପ େମଷ ସେ ଏକ ଐଫା େଦେବ ଓ େମଷଶାବକମାନ
ସେ େସ ଆପଣା ଶି ଅନୁସାେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େଦେବ, ପୁଣି
ଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହିନ୍ େତୖଳ େଦେବ। 6 ଆଉ,
ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ (େହାମବଳି ନିମେ )ଏକ ନିେ ର୍ ାଷ େଗାବ େହବ,
ଛଅ େମଷଶାବକ ଓ ଏକ େମଷ େହବ; ଏସବୁ ନିେ ର୍ ାଷ େହେବ;
7 ଆଉ, େସ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ େଗାବ ସେ ଏକ ଐଫା,
େମଷ ସେ ଏକଐଫା ଓ େମଷଶାବକମାନ ସେ ଆପଣା ଶି
ଅନୁସାେର େଦେବ, ଆଉ ଏକ ଏକ ଐଫା ପାଇଁ ଏକ ଏକ ହିନ୍ 
େତୖଳ େଦେବ। 8 ପୁଣି, ଅଧିପତି େଯେତେବେଳ ପ୍ର େବଶ କରିେବ,
େସେତେବେଳ େସ ାର ବାର ା ପଥ େଦଇ ଭିତେର ପ୍ର େବଶ
କରିେବ ଓ େସହି ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିେବ।

9 ମାତ୍ର ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ମାନର ସମୟେର େଯେତେବେଳ େଦଶର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ଆସି େବ, େସେତେବେଳ େଯଉଁ
େଲାକ ପ୍ର ଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଉ ର ାରର ପଥ େଦଇ ଭିତରକୁ
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ଆେସ, େସ ଦକି୍ଷଣ ାରର ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ ଓ େଯଉଁ େଲାକ
ଦକି୍ଷଣ ାର େଦଇ ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କେର, େସ ଉ ର ାରର
ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ; େସ େଯଉଁ ାରର ପଥ େଦଇ ଭିତରକୁ
ଆସି ଲା, େସହି ପଥ େଦଇ େଫରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ସ ୁଖ
ପଥ େଦଇ ବାହାରି ଯିବ। 10 ପୁଣି, େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ
ଭିତରକୁ ଯିେବ, େସେତେବେଳ ଅଧିପତି େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଥାଇ
ଭିତରକୁ ଯିେବ ଓ ବାହାରି ଯିବା େବେଳ େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ
ବାହାରି ଯିେବ।

11 ଆଉ, ପବର୍ ଓ ଉ ବାଦି ସମୟେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ
ଏକ େଗାବ ସେ ଏକ ଐଫା ଓ ଏକ େମଷ ସେ ଏକ ଐଫା,
ଆଉେମଷଶାବକମାନ ସେ େସଆପଣା ଶି ଅନୁସାେରଓଏକ
ଏକ ଐଫା ସେ ଏକ ଏକ ହିନ୍ େତୖଳ େଦେବ। 12 ପୁଣି, ଅଧିପତି
େଯେତେବେଳ େ ାଦ ଉପହାର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େହାମବଳିଅବାମ ଳାଥର୍ କବଳି େ ାଦ ଉପହାରରୂ େପଉ ଗର୍
କରିେବ, େସେତେବେଳ ତା ପାଇଁ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ାର ଫିଟାଯିବ,
ଆଉ େସ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନେର େଯପରି କରି , େସହିପରି ଆପଣା
େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିେବ। ତହଁୁ େସ ବାହାରି
ଯିେବ ଓ ବାହାରିଗଲା ଉ ାେର ାର ବ କରାଯିବ।

13 ପୁଣି, ତୁ େ ପ୍ର ତିଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି
ନିମେ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ନିେ ର୍ ାଷ ଏକ େମଷଶାବକ ଉ ଗର୍ କରିବ;
ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ ତୁ େ ତାହା ଉ ଗର୍ କରିବ। 14 ଆଉ, ତହିଁ ସେ
ତୁ େ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୂ େପ ଏକଐଫାରଷ ାଂଶ ଓ
ସରୁ ମଇଦାକୁ ତି ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହିନ୍ ରତୃ ତୀୟାଂଶ େତୖଳ ଉ ଗର୍
କରିବ; ଏହା ନିତ୍ୟ ାୟୀ ବିଧି ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଚିରକାଳୀନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଅେଟ। 15 ଏହିରୂ େପ େଲାକମାେନ
ନିତ୍ୟ େହାମବଳି ରୂ େପ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ େମଷ, ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
େତୖଳ ଉ ଗର୍ କରିେବ।

16 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ଅଧିପତି ଯଦି ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରି , େତେବ ତାହା
ତା ଉ ରାଧିକାର, ତାହା ତା ପୁତ୍ର ଗଣର େହବ; େସମାେନ
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ଉ ରାଧିକାର କ୍ର େମ ତାହା େଭାଗ କରିେବ। 17 ମାତ୍ର େସ ଯଦି
ଆପଣାର ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଆପଣା ଉ ରାଧିକାରରୁ
କିଛି ଦାନ କରି , େତେବ ତାହା ମୁି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର
େହବ; ତହିଁ ଉ ାେର ତାହା ଅଧିପତି ର େହବ; ତା
ଉ ରାଧିକାରୀ େକବଳ ତା ପୁତ୍ର ଗଣର େହବ। 18 ଆହୁ ରି,
ଅଧିପତି େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ଅଧିକାରରୁ ଚୁ ୍ୟତ କରିବା
ନିମେ େସମାନ ଉ ରାଧିକାର ହରଣ କରିେବ ନାହିଁ; ଆ ର
େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରୁ େଯପରି ଛି ଭି େହାଇ
ନଯାʼ ି ,ଏଥିପାଇଁ େସଆପଣାଅଧିକାରମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ
ଉ ରାଧିକାର ଦାନ କରିେବ।”

19 ଏଉ ାେର େସ ାର ପା ର୍ ପ୍ର େବଶ ପଥ େଦଇ େମାେତ
ଯାଜକମାନ ର ଉ ରାଭିମୁଖ ପବିତ୍ର େକାଠରି-େଶ୍ର ଣୀକୁ ଆଣିେଲ;
ଆଉ େଦଖ, େସଠାେର ପି ମ ଦିଗର ପ ାତ ଭାଗେର ଏକ ାନ
ଥିଲା।

ମ ି ର ପାକଶାଳା
20 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “ଏହି ାନେର ଯାଜକମାେନ

େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି, ପାପାଥର୍ କ ବଳି ସି କରିେବ ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ପାକକରିେବ; େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମେ ବାହାର
ପ୍ର ା ଣକୁ ତାହାସବୁ ଆଣିେବ ନାହିଁ।”

21 ଏଉ ାେର େସ େମାେତ ବାହାର ପ୍ର ା ଣକୁ ଆଣି େସହି
ପ୍ର ା ଣର ଚାରି େକାଣ େଦଇ ଗମନ କରାଇେଲ; ଆଉ େଦଖ,
େସହି ପ୍ର ା ଣର ପ୍ର େତ୍ୟକ େକାଣେର େଗାଟିଏ େଗାଟିଏ ପ୍ର ା ଣ
ଥିଲା। 22 ପ୍ର ା ଣର ଚାରି େକାଣେର ଚାଳିଶ ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ତିରିଶ
ହାତ ପ୍ର ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ଏକ ଏକ ପ୍ର ା ଣ ଥିଲା; େକାଣମାନର
ଏହି ଚାରି ପ୍ର ା ଣର ସମାନ ମାପ ଥିଲା। 23 ପୁଣି, େସହି ଚାରିର
ଭିତେର ଚାରିଆେଡ଼ ଏକ ଏକ ଧାଡ଼ି ଗା ୁନୀ ଥିଲା, ଆଉ େସହି
ସବୁ ଧାଡ଼ିର ତେଳ ଚାରିଆେଡ଼ ପାକ ାନ ନିମ ତ େହାଇଥିଲା।
24 ଏଥିେର େସ େମାେତ କହିେଲ, “ସବୁ ପାକ ଗୃହ, ଏହି ାନେର
ଗୃହର ପରିଚାରକମାେନ େଲାକମାନ ବଳି ସି କରିେବ।”
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47
ମ ି ରରୁ ନିଗର୍ ତ େହଉଥିବା ଝରଣା

1 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାେତ େଫରାଇ ଗୃହର ାର ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଗୃହ-ପ୍ର େବଶ ାନର ତଳରୁ ଜଳ ନିଗର୍ ତ
େହାଇ ପୂବର୍ ଦିଗେର ବହିଲା, କାରଣ ଗୃହର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ
ଥିଲା; ଆଉ, େସହି ଜଳ ତଳରୁ ଗୃହର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େଦଇ
ଯଜ୍ଞେବଦିର ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ବହିଲା। 2 େତେବ େସ େମାେତ ଉ ର
ାରର ପଥ େଦଇ ବାହାର କରାଇ ଆଣିେଲ, ଆଉ ବାହାର ପଥ

େଦଇ ବୁଲାଇ ପୂବର୍ ାଭିମୁଖ ାରର ପଥ େଦଇ ବାହାର ାରକୁ
େନଇଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, େସହି ାନେର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ଜଳ
ବହୁ ଥିଲା। 3 େସହି ବ୍ୟି େଯେତେବେଳ ପରିମାପକ ର ୁ ଆପଣା
ହ େର ଧରି ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ବାହାରିେଲ, େସେତେବେଳ େସ ଏକ
ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ, ପୁଣି, େମାେତ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ
କରାଇେଲ, ଜଳ ବଳାଗି ପଯର୍ ୍ୟ େହଲା। 4 ପୁନବର୍ ାର େସ
ଏକ ହଜାର ହାତ ମାପିେଲ ଓ େମାେତ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ
କରାଇେଲ, ଜଳ ଆ ୁ ପଯର୍ ୍ୟ େହଲା। ପୁନବର୍ ାର େସ ଏକ ହଜାର
ହାତ ମାପିେଲ, ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ େମାେତ ଗମନ କରାଇେଲ, ଜଳ
କଟି ପଯର୍ ୍ୟ େହଲା। 5 ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଏକ ହଜାର ହାତ
ମାପିେଲ; େସେତେବେଳ ତାହା େଗାଟିଏ ନଦୀ େହଲା, ମୁଁ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେଦଇଗମନକରିପାରିଲି ନାହିଁ,କାରଣଜଳବଢ଼ିଉଠିଥିଲା,
ତାହା ପହଁରିବା ଭଳିଜଳ,ପାର େହବାକୁ ଅଗମ୍ୟନଦୀ େହାଇଥିଲା।
6 ପୁଣି, େସ େମାେତ କହିେଲ, “େହ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ, ତୁ େ କି ଏହା
େଦଖିଲ?”
ତହିଁେର େସ େମାେତ େଫରାଇ ନଦୀତୀରକୁ ଆଣିେଲ।

7 ମୁଁ େଫରି ଆସି ଲା େବେଳ େଦଖ, ନଦୀତୀରର ଏପାଖେର ଓ
େସପାଖେର ଅେନକ ଅେନକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। 8ତହିଁେର େସ େମାେତ
କହିେଲ, “ଏହି ଜଳସବୁ ପୂବର୍ ଅ ଳ ଆେଡ଼ ବହୁ ଅଛି ଓ ତାହା ଗଡ଼ି
ଆରବାକୁ ଯିବ; ଆଉ, ତାହା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ; େଯଉଁ ଜଳସବୁ
ନିଗର୍ ତ େହଲା, ତାହାସବୁ ସମୁଦ୍ର େର ପ୍ର େବଶ କରିବ; ତହଁୁ େସ ଜଳ
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ଉ ମ େହବ। 9 ପୁଣି, ଏହି ନଦୀସବୁ େଯସକଳ ାନ େଦଇ ବହିବ,
େସ ାନି ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜୀବଜ ୁ ସବୁ ବି େବ ଓ େସହି ାନେର
ଅପାର ମ ୍ୟ େହେବ; କାରଣ ଏହିସବୁ ଜଳ େସ ାନକୁ ଆସି ଅଛି ଓ
ସମୁଦ୍ର ର ଜଳ ଉ ମ େହବ, ଆଉ େଯେକୗଣସି ାନ େଦଇ ଏହି
ନଦୀ ବେହ, େସ ାନର ସକଳ ହିଁ ସ ୀବିତ େହେବ। 10 ଆଉ,
ତହିଁ ନିକଟେର ମ ୍ୟଧାରୀମାେନ ଠିଆ େହେବ; ଐନଗଦୀଠାରୁ
ଐନଇ ଇମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଜାଲ ପ୍ର ସାରିବାର ାନ େହବ ଓ ମ ୍ୟସବୁ
ଜାତି ଅନୁସାେର ମହାସମୁଦ୍ର ର ମ ୍ୟନ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାେର ଅତିଶୟ

େହେବ। 11 ମାତ୍ର ତହିଁର ପ ାନ ଓ ଝିଲ ଭୂ ମିସକଳ ଉ ମ
େହବ ନାହିଁ; େସହି ସବୁ ଲବଣ ପାଇଁ ସମପ ତ େହବ। 12ଆଉ,
ନଦୀ ନିକଟେର ତହିଁରତୀର ଉପେର, ଏପାଖେର ଓ େସପାଖେର
ସବର୍ ପ୍ର କାର େଭାଜନାଥର୍ ଫଳବୃକ୍ଷ େହବ, ତହିଁର ପତ୍ର ମଳିନ
େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର ଫଳର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ;
େସହି ଜଳସବୁ ପବିତ୍ର ାନରୁ ନିଗର୍ ତ େହବା ସକାଶୁ ବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି ମାସ
ନୂତନ ଫଳ ଫଳିବ ଓ ତହିଁର ଫଳ ଆହାରାେଥର୍ ଓ ତହିଁର ପତ୍ର
ଆେରାଗ୍ୟାେଥର୍ େହବ।”

ଜମିର ବିଭାଗ
13 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : “ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ

ବଂଶର ାଦଶ େଗା ୀର ଅନୁସାେର ଉ ରାଧିକାର ନିମେ େଯଉଁ
େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ, ତାହାର ସୀମା ଏହି; େଯାେଷଫ ଏକରୁ
ଅଧିକ ଅଂଶ ପାଇବ। 14ଆଉ, ତୁ ମାନ ର ଏକ େଯପରି, ଅନ୍ୟ
େସହିପରି, ତାହା ଉ ରାଧିକାର ରୂ େପ ପାଇବ; ତଦ୍ ବିଷୟେର
ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ତାହା େଦବା ପାଇଁ ଆେ ଆପଣା
ହ ଉଠାଇଲୁ ଓ ଏହି େଦଶ ଉ ରାଧିକାର ନିମେ ତୁ ମାନ ର
େହବ।

15 ପୁଣି, େଦଶର ସୀମା ଏହି େହବ; ଉ ର ଦିଗେର, ହିତ୍ େଲାନ
ପଥ ନିକଟ ମହାସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସଦାଦ୍ ର ପ୍ର େବଶ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ;
16 ହମାତ୍ , ବେରାଥା, ଦେ ଶକର ଓ ହମାତ୍ ର ସୀମାର ମଧ୍ୟି ତ
ସି ବ୍ର ୟିମ; େହୗରଣର ସୀମା ନିକଟ ହତ୍ ରହ ୀେକାନ୍ । 17 ପୁଣି,
ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସୀମା ଦେ ଶକ ସୀମା ନିକଟ ହତ୍ ସର-ଐନନ୍ େହବ,
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ଆଉ ଉ ର ଦିଗେର ଉ ରେର ହମାତ୍ ର ସୀମା। ଏହା ଉ ର
ସୀମା। 18ଆଉ, ପୂବର୍ ଦିଗେର େହୗରଣ, ଦେ ଶକ ଓ ଗିଲୀୟଦ,
ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଯ ର୍ ନ େହବ; ତୁ େ ମାେନ
ଉ ର ସୀମାରୁ ପୂବର୍ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ମାପିବ। ଏହା ପୂବର୍ ସୀମା।
19 ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ତାମରଠାରୁ ମରୀବତ୍ -
କାେଦଶ ଜଳ, ମିସରର େସ୍ର ାେତାମାଗର୍ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ
େହବ।ଏହାଦକି୍ଷଣ ଦିଗରଦକି୍ଷଣସୀମା। 20 ପୁଣି,ଦକି୍ଷଣସୀମାଠାରୁ
ହମାତ୍ ରସ ୁଖ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ମହାସମୁଦ୍ର ପି ମ ସୀମା େହବ। ଏହା
ପି ମ ସୀମା।

21 ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର େଗା ୀ ଅନୁସାେର
ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ। 22 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଓ େଯଉଁ ବିେଦଶୀ େଲାକମାେନ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସ କରି ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ସ ାନସ ତି ଉ କରିେବ, େସମାନ ର ଉ ରାଧିକାର ନିମେ
ଗୁଲିବା ାରା େଦଶ ବିଭାଗ କରିବ; ଆଉ, େସମାେନ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣରମଧ୍ୟେର ଗୃହଜାତସ ାନଗଣରତୁ ଲ୍ୟ
େହେବ; େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ସହିତ ଇସ୍ର ାଏଲର େଗା ୀଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଉ ରାଧିକାର ପ୍ର ା େହେବ। 23ଆଉ, ବିେଦଶୀୟ େଲାକ
େଯଉଁ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସ କେର, େସହି ାନେର ତୁ େ ମାେନ
ତାହାକୁ ଅଧିକାର େଦବ, ଏହା ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

48
1 େଗା ୀବଗର୍ ର ଏହି ଏହି ନାମ: ହମାତ୍ ର ପ୍ର େବଶ ାନକୁ

ଯିବାର ହିତ୍ େଲାନର ପଥ ନିକଟ ଉ ର ପ୍ର ା ସୀମାଠାରୁ
ଦେ ଶକର ସୀମା ନିକଟ ହତ୍ ସର-ଐନନ୍ , ହମାତ୍ ପା ର୍ ଉ ର
ଦିଗ ପଯର୍ ୍ୟ ; ଆଉ, ତହିଁର ପୂବର୍ ଓ ପି ମ ସୀମା େହବ; ଦାନ୍,
ଏକ ଅଂଶ। 2ଆଉ, ଦାନ୍ ର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ; ଆେଶର, ଏକ ଅଂଶ। 3 ପୁଣି, ଆେଶରର ସୀମା ନିକଟେର
ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ; ନ ାଲି, ଏକ ଅଂଶ 4 ଓ ନ ାଲିର
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ସୀମା ନିକଟେର ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ; ମନଃଶି, ଏକ
ଅଂଶ। 5ଆଉ, ମନଃଶିର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ; ଇଫ୍ର ୟିମ, ଏକ ଅଂଶ। 6 ଇଫ୍ର ୟିମର ସୀମା ନିକଟେର
ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ; ରୁ େବନ୍ , ଏକ ଅଂଶ। 7 ଆଉ,
ରୁ େବନ୍ ରସୀମା ନିକଟେର ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ; ଯିହୁ ଦା,
ଏକ ଅଂଶ।

8 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ସୀମା ନିକଟେର ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ମାନ ର ଦ ଉପହାର ଭୂ ମି ରହିବ, ତାହା ପ୍ର େର ପଚିଶ
ହଜାରଦ ଓ ପୂବର୍ ଠାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ଦୀଘର୍ ତାେରଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅଂଶର ସମାନ େହବ; ପୁଣି, ତହିଁର ମଧ୍ୟ ାନେର ଧମର୍ ଧାମ
େହବ। 9 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଉପହାର
ଭୂ ମି ନିେବଦନ କରିବ, ତାହା ଦୀଘର୍ େର ପଚିଶ ହଜାର ଓ ପ୍ର େର
ଦଶ ହଜାର ନଳ େହବ। 10 େସହି ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂ ମି ଏମାନ
ପାଇଁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯାଜକମାନ ପାଇଁ େହବ; ତାହା ଉ ର ଆେଡ଼
ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍ ଓ ପି ମ ଆେଡ଼ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପ୍ର ,
ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପ୍ର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ପଚିଶ ହଜାର
ନଳ ଦୀଘର୍ େହବ; ତହିଁର ମଧ୍ୟ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧମର୍ ଧାମ
େହବ। 11 ତାହା ସାେଦାକର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ୀକୃତ
ଯାଜକମାନ ନିମେ େହବ, େସମାେନ ଆ ର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିଅଛି ; ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ ବିପଥଗାମୀ େହବା ସମୟେର
େଲବୀୟମାେନ େଯପରି ବିପଥଗାମୀ େହେଲ, େସମାେନ େସହିପରି
ବିପଥଗାମୀ େହେଲ ନାହିଁ। 12 େଲବୀୟମାନ ସୀମା ନିକଟ
େଦଶର ଉପହାର ଭୂ ମିରୁ େସମାେନ ଉପହାର ଭୂ ମି ପାଇେବ,
ତାହା ମହାପବିତ୍ର େହବ। 13ଆଉ, ଯାଜକମାନ ର ସୀମାନୁସାେର,
େଲବୀୟମାେନ ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍ ଓ ଦଶ ହଜାର ନଳ ପ୍ର
ଭୂ ମି ପାଇେବ; ସମୁଦାୟଭୂ ମିର ଦୀଘର୍ ତା ପଚିଶ ହଜାର ଓ ପ୍ର ଦଶ
ହଜାର ନଳ େହବ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ଭୂ ମିରୁ କିଛି ବିକ୍ର ୟ
କରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା ତାହା ପରିବ ର୍ ନ କରିେବ ନାହିଁ, ଅଥବା
େଦଶର ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ ହ ା ରିତ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ଅେଟ।
15ଆଉ, ପଚିଶ ହଜାର ନଳଭୂ ମିର ସ ୁଖେର ପ୍ର ପରିମାଣେର

େଯଉଁପା ହଜାରନଳଅବଶି ରେହ,ତାହା ସାଧାରଣବ୍ୟବହାର,
ନଗର, ବସତି ାନ ଓ ତଳଭୂ ମି ନିମେ ରହିବ ଓ ନଗର ତହିଁ
ମଧ୍ୟ ାନେର େହବ। 16 ପୁଣି, ତହିଁର ପରିମାଣ ଏହିରୂ ପ େହବ;
ଉ ର ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପା ଶହ ନଳ, ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଚାରି
ହଜାର ପା ଶହ, ପୂବର୍ ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପା ଶହ ଓ ପି ମ
ସୀମା ଚାରି ହଜାର ପା ଶହ ନଳ େହବ। 17 ଆଉ, ନଗରର
ତଳଭୂ ମି ରହିବ; ଉ ର ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ନଳ, ଦକି୍ଷଣ
ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ, ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଓ ପି ମ
ଆେଡ଼ ଦୁଇ ଶହପଚାଶ ନଳଭୂ ମି ରହିବ। 18 ପୁଣି,ପବିତ୍ର ଉପହାର
ଭୂ ମି ଦୀଘର୍ ତାନୁସାେର େଯଉଁ ଅବଶି ଭୂ ମି, ତାହା ପୂବର୍ ପ୍ର ତି ଦଶ
ହଜାର; ପି ମ ପ୍ର ତି ଦଶ ହଜାର ନଳ େହବ ଓ ତାହା ପବିତ୍ର
ଉପହାର ଭୂ ମିର ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହବ ଓ ତଦୁ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନଗରର
ପରିଶ୍ର ମକାରୀମାନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମେ େହବ। 19ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲର
ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ନଗରେର ଶ୍ର ମକାରୀମାେନ ତାହା କୃଷି
କରିେବ। 20 ସମୁଦାୟ ଉପହାର ଭୂ ମି ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ଦୀଘର୍ ଓ
ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ପ୍ର େହବ; ତୁ େ ମାେନ ନଗର ଅଧିକାର ସହିତ
ଚତୁ ଃେ ାଣ ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂ ମି ନିେବଦନ କରିବ।

21 ପୁଣି,ପବିତ୍ର ଉପହାରଭୂ ମିର ଓ ନଗରଅଧିକାରର ଏପାଖେର
ଓ େସପାଖେର ଅବଶି ଭୂ ମି ଅଧିପତି ର େହବ; ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଅଂଶର ଅନୁସାେର ପୂବର୍ ସୀମା ଆେଡ଼ ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ପରିମିତ
ଉପହାର ଭୂ ମିର ସ ୁଖ ଭୂ ମି ଓ ପି ମ ଦିଗେର ପି ମ ଆେଡ଼
ପଚିଶ ହଜାର ନଳ ପରିମିତ ଭୂ ମିର ସ ୁଖ ଭୂ ମି ଅଧିପତି ର
େହବ; ଆଉ, ପବିତ୍ର ଉପହାର ଭୂ ମି ଓ ଗୃହର ପବିତ୍ର ାନ
ତହିଁର ମଧ୍ୟି ତ େହବ। 22ଆହୁ ରି, ଅଧିପତି ଅଂଶ ମଧ୍ୟି ତ
େଲବୀୟମାନ ଅଧିକାରର ସୀମା ଓ ନଗର ଅଧିକାରର ସୀମାଠାରୁ
(େଯଉଁ ଭୂ ମି) ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସୀମାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅଛି,
ତାହା ଅଧିପତି ପାଇଁ େହବ।
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23 ଅବଶି େଗା ୀମାନ ବିଷୟ: ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପି ମ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ; ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଏକ ଅଂଶ। 24 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସୀମା ନିକଟ
ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ; ଶିମୀେୟାନର ଏକ ଅଂଶ
25 ପୁଣି, ଶିମୀେୟାନର ସୀମା ନିକଟ ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପି ମ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ; ଇଷାଖରର ଏକ ଅଂଶ। 26 ଆଉ, ଇଷାଖରର ସୀମା
ନିକଟ ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପି ମ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ; ସବୂଲୂନର ଏକ
ଅଂଶ। 27 ସବୂଲୂନର ସୀମା ନିକଟ ପୂବର୍ ସୀମାରୁ ପି ମ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ ; ଗାଦ୍ ର ଏକ ଅଂଶ। 28 ପୁଣି, ଗାଦ୍ ର ସୀମା ନିକଟ ଦକି୍ଷଣ
ଆେଡ଼ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ନିକଟେର ତାମରଠାରୁ ମରୀବତ୍ -କାେଦଶ
ଜଳ ପଯର୍ ୍ୟ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ମିସରର ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ
(େଦଶର) ସୀମା େହବ। 29 ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ େଗା ୀଗଣର
ଉ ରାଧିକାର ନିମେ େଯଉଁ େଦଶ ଗୁଲିବା ାରା ବିଭାଗକରିବ,
ତାହା ଏହି ଓଏହିସବୁ େସମାନ ର ଭି ଭି ଅଂଶ େହବ,ଏହାପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ନଗରର ାର

30ଆଉ, ଏହିସବୁ ନଗରର ନିଗର୍ ମନ ାନ େହବ; ଉ ର ଆେଡ଼
ଚାରି ହଜାରପା ଶହଦ ପରିମିତଭୂ ମି 31ଓନଗରର ାରସକଳ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଗା ୀଗଣର ନାମାନୁସାେର େହବ; ଉ ର ଆେଡ଼ ତିନି
ାର େହବ; ଅଥର୍ ାତ୍ , ରୁ େବନ୍ ର ଏକ ାର; ଯିହୁ ଦାର ଏକ ାର;

େଲବୀର ଏକ ାର; 32 ପୁଣି, ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପା ଶହ
ଦ ଭୂ ମି ଓ ତିନି ାର େହବ; ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯାେଷଫର ଏକ ାର,
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଏକ ାର, ଦାନ୍ ର ଏକ ାର; 33ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼
ଚାରି ହଜାର ପା ଶହ ଦ ପରିମିତ ଭୂ ମି ଓ ତିନି ାର େହବ;
ଶିମୀେୟାନର ଏକ ାର; ଇଷାଖରର ଏକ ାର; ସବୂଲୂନର ଏକ
ାର; 34 ପି ମ ଆେଡ଼ ଚାରି ହଜାର ପା ଶହ ଦ ଭୂ ମି ଓ ତିନି
ାର େହବ;ଗାଦ୍ ରଏକ ାର;ଆେଶରରଏକ ାର;ନ ାଲିରଏକ
ାର େହବ। 35ଚତୁ ଗଅଠରହଜାରଦ ପରିମିତ େହବ,ଆଉ



ଯିହିଜିକଲ 48:35 cl ଯିହିଜିକଲ 48:35

‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ,’* େସହି ଦିନଠାରୁ ନଗରର ଏହି ନାମ
େହବ।”

* 48:35 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ, କି ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶା ା
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