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ଯିରିମୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିରିମୀୟ, ତାହା େଲଖକ ବାରୂ କ ସହିତ। ଯିରିମୀୟ ଯିଏ

ଉଭୟ ଜେଣ ଯାଜକ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଭାେବ େସବା କେଲ, େସ
ହିଲ୍ କୀୟ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ( ି . ରା. 22:8 ମହାଯାଜକ ନୁେହଁ କି ୁ
େସ ଏକ େଛାଟ ଗ୍ର ାମ ଅନାେଥାତ୍ ନିବାସୀ ଅଟି (ଯିରି.1:1)। େସ
ବାରୂ କ ନାମକ ଏକ େଲଖକ ାରା େସବାକାଯର୍ ୍ୟେର ନିେଯାଜିତ
େହାଇଥିେଲ, ଯାହା ୁ େସ େଲଖିବାକୁ ନିେ ର୍ ଶ େଦଉଥିେଲ ଏବଂ
ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରି, େସଗୁଡ଼ିକୁ
ନକଲ କରି ସୁରକି୍ଷତ ରଖିଥିେଲ (ଯିରି. 36:4,32; 45:1)।
ଯିରିମୀୟ ଏକ ବିଳାପର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଭାବେର ପରିଚିତ ଅଟି
(ଯିରି. 9:1; 13:17; 14:17),ଆକ୍ର ମଣକାରୀ ବାବିଲମାନ ାରା
ହ େକ୍ଷପ େହବାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ େହତୁ େସ ଏକ ସଂଘଷର୍ ମୟ
ଜୀବନ ବାସ କରୁ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 626-570 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ସ ବତଃ, ବାବିଲ ନିବର୍ ାସନ ସମୟେର ସ ୂ ର୍

କରାଯାଇଅଛି, ଯଦିଓ, କିଛି େଲାକ ବି ାସ କରି େଯ ପୁ କର
ସ ାଦନ ପରବ ର୍ ୀ ସମୟେର ମଧ୍ୟ େହାଇଥିଲା।

ପ୍ର ାପକ
ଯିହୁ ଦା ଏବଂ ଯିରୂ ଶାଲମର େଲାକ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ

ସମ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
େଯେବ ଖ୍ର ୀ ଜଗତକୁ ଆସି େବ େସେତେବେଳ ପରେମ ର

ଆପଣା େଲାକମାନ ସହିତ ନୂତନ ନିୟମ ାପିତ କରିବାକୁ
ଅଭିେପ୍ର ତ କ୍ଷଣିକ ଦୃି କୁ ଯିରିମୀୟ ପୁ କ ଆ ମାନ ୁ
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ପ୍ର ଦାନ କେର। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପରେମ ର େଲାକମାନ ୁ
ପୁନଃ ାପନ କରିବାେର ମାଧ୍ୟମ େହବ, େଯପରି େସ ଆପଣା
ନିୟମକୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର, ପ୍ର ର ଫଳକେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ମାଂସମୟ ହୃ ଦୟରୂ ପ ଫଳକେର େଲଖିେବ। ଯଦି ଯିହୁ ଦା ପ୍ର େଦଶ
ଅନୁତାପ କେର ନାହିଁ େତେବ ବିନାଶ ନିି ତ ଭାବେର ଆସି ବ
େବାଲି େଶଷ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀସବୁ ଯିରିମୀୟ ଲିପିବ କରି
େସମାନ ୁ ସତକର୍ କରି । ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବାକୁ
ଯିରିମୀୟ େସମାନ ୁ ଆ ାନ କରି । ତତ୍ ସେ ସେ ଯିରିମୀୟ
ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ତିମା ପୂଜା ଏବଂ ଅେନୖତିକତା େହତୁ ଅବଶ୍ୟ ାବି
ବିନାଶକୁ ମଧ୍ୟ େଦଖି ।

ବିଷୟବ ୁ
ବିଚାର

ରୂ ପେରଖା
1. ପରେମ ର ାରା ଯିରିମୀୟ ଆ ାନ — 1:1-19
2. ଯିହୁ ଦାକୁ ସତକର୍ — 2:1-35:19
3. ଯିରିମୀୟ ଦୁଃଖେଭାଗ — 36:1-38:28
4. ଯିରୂ ଶାଲମର ପତନ ଓ ପରିଣାମ — 39:1-45:5
5. େଦଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ — 46:1-51:64
6. ଐତିହାସି କ ପରିଶି — 52:1-34
1 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶୀୟ ଅନାେଥାତ୍ ନିବାସୀ ଯାଜକମାନ ର

ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ହିଲ୍ କୀୟ ପୁତ୍ର ଯିରିମୀୟ ବାକ୍ୟ; 2 ଆେମାନ୍ ର
ପୁତ୍ର , ଯିହୁ ଦା େଦଶର ରାଜା େଯାଶୀୟର ରାଜ ର ତ୍ର େୟାଦଶ
ବଷର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା। 3ମଧ୍ୟ େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର
ସମୟେର, େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ର
ରାଜ ରଏକାଦଶବଷର୍ ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ ପ ମମାସେର ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବର୍ ାସି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା।

ଯିରିମୀୟ ଆ ାନ
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4ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା,
5 “ଉଦର ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ ଗଢ଼ିବା ପୂବର୍ ରୁ ଆେ ତୁ କୁ ଜାଣିଲୁ,
ପୁଣି ଭୂ ମି େହବା ପୂବର୍ ରୁ ଆେ ତୁ କୁ ପବିତ୍ର କଲୁ;
ଆେ ତୁ କୁ ନାନା େଦଶୀୟମାନ ନିକଟେରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା କରି

ନିଯୁ କରିଅଛୁ।”
6ଏଥିେର ମୁଁ କହିଲି, “ହାୟ ହାୟ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ !
େଦଖ ,ୁ ମୁଁ କଥା କହି ଜାେଣ ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ତ ବାଳକ।”
7ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ମୁଁ ବାଳକ େବାଲି କୁହ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ନିକଟକୁ ପଠାଇବା, ତୁ େ ତାହା

ନିକଟକୁ ଯିବ
ଓ ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତାହା ତୁ େ କହିବ।
8 େସମାନ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ କୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ଆେ ତୁ

ସେ ସେ ଅଛୁ।”
9 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ହ ବଢ଼ାଇ େମାର ମୁଖ ଶର୍

କେଲ;
ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ

ତୁ ମୁଖେର େଦଲୁ;
10 େଦଖ, ଉ ାଟନ, ଭ , ବିନାଶ ଓ ନିପାତ କରିବା ନିମେ ;
ପ ନ ଓ େରାପଣ କରିବା ନିମେ ଆେ ନାନା େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ

ଉପେର ଆଜି ତୁ କୁ ନିଯୁ କଲୁ।”
ଦୁଇଟି ଦଶର୍ ନ

11 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, ଯଥା, “େହ ଯିରିମୀୟ, ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?”
ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଦ େଦଖୁଅଛି।”
12 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ଭଲ
େଦଖିଅଛ; କାରଣ ଆେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ
ଜାଗ୍ର ତ ଅଛୁ।”

13 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, “ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର ମୁଁ
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କହିଲି, “ମୁଁ େଗାଟିଏ ର ା ହ ା; େଦଖୁଅଛି; ତହିଁର ମୁଖ ଉ ର
ଦିଗରୁ (ଢଳିଅଛି)।”

14 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉ ର ଦିଗରୁ ଏହି
େଦଶ ନିବାସୀ ସମ ଉପେର ଅମ ଳ ମାଡ଼ି ଆସି ବ।

15 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ ଉ ର ଦିଗ
ରାଜ୍ୟସମୂହର ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ୁ ଡାକିବା; ତହିଁେର େସମାେନ
ଆସି ଯିରୂ ଶାଲମ ନଗର ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର ଓ ତାହାର
ଚତୁ ଗ ସମ ପ୍ର ାଚୀର ସ ୁଖେର ଓ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହର
ସ ୁଖେରଆପଣାଆପଣା ସି ଂହାସନ ାପନକରିେବ। 16ତହିଁେର
େସମାେନ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାେର ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇବାେର ଓ ଆପଣାମାନ ହ କୃତ ବ ୁକୁ
ପ୍ର ଣାମ କରିବାେର େଯଉଁ େଯଉଁ ଦୁ ତା କରିଅଛି ; େସସକଳର
ବିରୁ େର ଆେ ଆପଣା ବିଚାର ପ୍ର କାଶ କରିବା।

17ଏେହତୁ ତୁ େ ଆପଣା କଟି ବା ି ଉଠ ଓଆେ ତୁ କୁ ଯାହା
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସମାନ ୁ କୁହ; େସମାନ ସକାଶୁ
ଉଦ୍ ବି ହୁ ଅନାହିଁ; େହେଲ,ଆେ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେରତୁ କୁ
ଉଦ୍ ବି କରିବା।

18କାରଣ େଦଖ,ଆେ ଆଜି ସମଗ୍ର େଦଶ ବିରୁ େର, ଯିହୁ ଦାର
ରାଜାଗଣ ବିରୁ େର,ତହିଁରଅଧିପତିଗଣର ବିରୁ େର,ତହିଁର
ଯାଜକମାନ ବିରୁ େର ଓ େଦଶ େଲାକମାନ ବିରୁ େର,
ତୁ କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନଗର, େଲୗହ ଓ ପି ଳର ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପ
କଲୁ। 19 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ଯୁ କରିେବ; ମାତ୍ର ତୁ
ଉପେରଜୟଯୁ େହେବ ନାହିଁ।କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ତୁ କୁ
ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ଆେ ତୁ ର ସେ ସେ ଅଛୁ।”

2
ଇସ୍ର ାଏଲ ାରା ପରେମ ର ପରିତ୍ୟ

1 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, ଯଥା,
2 “ଯାଅ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର କ ର୍ େଗାଚରେର ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ,
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େଯୗବନାବ ାର ଭି , ତୁ ବିବାହ
ସମୟର େପ୍ର ମ,

ତୁ େ ପ୍ର ା ରେର ଅବୁଣା େଦଶେର କିରୂ େପ ଆ ପ ାଦ୍ ଗମନ
କଲ,

ଏହା ତୁ ପକ୍ଷେର ଆେ ରଣ କରୁ ଅଛୁ।
3ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ,
ତାହା ଆୟର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ରୂ ପ ଥିଲା।
େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରି , େସସମେ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ;
େସମାନ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ ଘଟିବ,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

4 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ, ଆଉ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର େଗା ୀସବୁ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ ଠାେର େକଉଁ ଅନ୍ୟାୟ

େଦଖିେଲ େଯ,
େସମାେନ ଆ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଅଛି
ଓ ଅସାର ପ୍ର ତିମାଗଣର ପ ାଦ୍ ଗମନ କରି ନିେଜ ଅସାର

େହାଇଅଛି ?
6ଅଥବା ‘େଯ ଆ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ,
େଯ ପ୍ର ା ରର, ମରୁ ଭୂ ମି ଓ ଗ ର୍ ମୟ େଦଶର,
ଆଉ ନିଜର୍ ଳ ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାରୂ ପ େଦଶର,
ପୁଣି ପଥିକବିହୀନ ଓ ନିବାସୀଶୂନ୍ୟ େଦଶର ମଧ୍ୟେର ଆ ମାନ ୁ

କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ,
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ କାହାି ,’ ଏହା େସମାେନ କହିେଲ ନାହିଁ।
7 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଫଳ ଓ ଅତୁ ୍ୟ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ

କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଏକ ଅତି ଉବର୍ ରା େଦଶକୁ ଆଣିଲୁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େବଶ କରି ଆ େଦଶକୁ ଅଶୁଚି
ଓ ଆ ଅଧିକାରକୁ ଘୃଣା ଦ କଲ।
8 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କାହାି ,’ ଏହା ଯାଜକମାେନ କହିେଲ ନାହିଁ,
ଆଉ େଯଉଁମାେନ ବ୍ୟବ ା ହ େର ଧରି , େସମାେନ ଆ କୁ

ଜାଣିେଲ ନାହିଁ;
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ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ମଧ୍ୟ ଆ ବିରୁ େର ଅଧମର୍ ାଚରଣ କେଲ,
ଆଉ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ବାଲ୍ େଦବ ନାମେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ

ପ୍ର ଚାର କେଲ
ଓ ନି ଳ ବ ୁମାନର ପ ାଦ୍ ଗମନ କେଲ।
9 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତୁ ମାନ ସହିତ ଆହୁ ରି

ପ୍ର ତିବାଦ କରିବା
ଓ ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣରସ ାନ ସହିତଆେ ପ୍ର ତିବାଦ କରିବା।
10ପାର େହାଇ କି ୀୟମାନ ର ୀପସମୂହକୁ ଯାଇ େଦଖ,
ଆଉ େକଦାରକୁ େଲାକ ପଠାଅ ଓ ସୂ ରୂ େପ ବିେବଚନା କର;
ଆଉ େଦଖ, ଏପରି କାଯର୍ ୍ୟ କି େକେବ େହାଇଅଛି?
11 େଦବତାମାେନ ଈ ର େନାହିେଲ େହଁ
େକୗଣସି େଦଶୀୟ େଲାେକ କି ଆପଣା େଦବତାମାନ ୁ ବଦଳ

କରିଅଛି ?
ମାତ୍ର ଆ ର େଲାକମାେନ ନି ଳ ବ ୁ ନିମେ
ଆପଣାମାନ ର େଗୗରବ ରୂ ପ ୁ ବଦଳ କରିଅଛି ।
12 େହ ଆକାଶମ ଳ, ଏଥିେର ଚମୃ ତ ହୁ ଅ
ଓ ମହାଭୟଗ୍ର େହାଇ ସ ୁ ଚିତ ହୁ ଅ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
13କାରଣ ଆ ର େଲାକମାେନ ଦୁଇଟି େଦାଷ କରିଅଛି ;
େସମାେନ ଅମୃତ ଜଳର ନିଝର୍ ର ରୂ ପ େଯ ଆେ , ଆ କୁ

ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ,
ପୁଣି ଆପଣାମାନ ନିମେ ନାନା କୂପ େଖାଳିଅଛି ,
େସସବୁ ଭ କୂପ, ଜଳଧାରଣ କରି ନ ପାେର।
14ଇସ୍ର ାଏଲ କି ଦାସ? େସ କି ଗୃହଜାତ ଜନ୍ମ ରୁ ଦାସ?
େତେବ େସ କାହିଁକି ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େହାଇଅଛି?
15 ଯୁବା ସି ଂହମାେନ ତାହା ଉପେର ଗ ର୍ ନ ଓ ହୁ ାର କରିଅଛି
ଓ େସମାେନ ତାହାର େଦଶ ଉଜାଡ଼ କରିଅଛି ;
ତାହାର ନଗରସବୁ ଦ େହାଇ ନିବାସବିହୀନ େହାଇଅଛି।
16ଆହୁ ରି େନାଫର ଓ ତଫନ୍ େହଷର ସ ାନଗଣ
ତୁ ମ କର ମୁକୁଟକୁ ଭାି ଅଛି ।
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17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ପଥେର କଢ଼ାଇ େଘନିଯିବା
ସମୟେର

ତୁ େ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ଏହା କି ଆପଣା ପ୍ର ତି ଆେପ
ଘଟାଇ ନାହଁ?

18ଆଉ, ଏେବ ଶୀେହାରର ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମେ
ତୁ େ ମିସରର ପଥେର କାହିଁକି ଯାଉଅଛ?
ଅଥବା ଫରାତ୍ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମେ
ତୁ େ ଅଶୂରର ପଥେର କାହିଁକି ଯାଉଅଛ?
19ତୁ ନିଜର ଦୁ ତା ତୁ କୁ ଶାି େଦବ
ଓ ତୁ ର ବିପଥଗମନ ତୁ କୁ ଅନୁେଯାଗ କରିବ;
ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ ପରିତ୍ୟାଗକରିବାରଓଆ ବିଷୟକ

ଭୟ
ତୁ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବାର େଯ ମ ଓ ତି ବିଷୟ, ଏହା ଜ୍ଞାତ େହାଇ

ବୁଝ।
20 ପୂବର୍ କାଳେର ଆେ ତୁ ର ଯୁଆଳି ଭାି ତୁ ର ବ ନସକଳ

େଛଦନ କଲୁ;
ଆଉ, ତୁ େ କହିଲ, ‘ଆେ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବା ନାହିଁ;’
କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ପବର୍ ତ ଉପେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷ

ତେଳ
ତୁ େ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନତ େହାଇଅଛ।
21ତଥାପି ଆେ ତୁ କୁ ସବର୍ େତାଭାେବ ପ୍ର କୃତ ବୀଜରୁ ଉ
ଉ ମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା କରି େରାପଣ କରିଥିଲୁ;
େତେବ ତୁ େ କିପରି ଆ ନିକଟେର
ବିଜାତୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାରୁ ଉ ବିକୃତ ଚାରା େହଲ?
22ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ ଆପଣାକୁ େସାଡ଼ାେର େଧୗତ କର ଓ ବହୁ ତ ସାବୁନ

ଲଗାଅ,
ତଥାପି ଆ ଦୃି େର ତୁ ଅଧମର୍ ଚିି ତ େହାଇ ରହିଅଛି।
23 ‘ଆେ ଅଶୁଚି େନାହଁୁ , ଆେ ବାଲ୍ େଦବଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ
େହାଇ ନାହଁୁ େବାଲି’ ତୁ େ କିପରି କହିପାର?
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ଉପତ୍ୟକାେର ତୁ ଗତାୟାତ ପଥ େଦଖ,
ଯାହା ତୁ େ କରିଅଛ, ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ;
ତୁ େ ଆପଣା ପଥେର ଭ୍ର ମଣକାରିଣୀ ଦତଗାମିନୀ ଉ ୀ;
24ତୁ େ ପ୍ର ା ର ପରିଚିତା ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭୀ ଅଟ;
େସ ଆପଣା ଅଭିଳାଷକ୍ର େମ ବାୟୁ ଆଘ୍ର ାଣ କେର,
ତାହାର ଋତୁ ସମୟେର କିଏ ତାହାକୁ େଫରାଇ ପାରଇ?
ତାହାର ଅେନ୍ବ ଷଣକାରୀମାନ ର ଆପଣାମାନ ୁ ା କରିବାର

ପ୍ର େୟାଜନ ନାହିଁ;
େସମାେନ ତାହାର ନିୟମିତ ମାସେର ତାହାକୁ ପାଇେବ।
25 ‘ତୁ େ ଆପଣା ଚରଣ ପାଦୁକାରହିତ ଓ କ ଶୁ େହବାକୁ ଦିଅ

ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ କହିଲ, ଆଉଭରସା ନାହିଁ;
ନା, କାରଣ ମୁଁ ବିେଦଶୀୟମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛି
ଓ ମୁଁ େସମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗାମିନୀ େହବି।’
26 େଚାର ଧରା ପଡ଼ିେଲ େଯପରି ଲି ତ ହୁ ଏ,
େସପରି ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, େସମାନ ର ରାଜାଗଣ,
େସମାନ ର ଅଧିପତିଗଣ, େସମାନ ର ଯାଜକଗଣ
ଓ େସମାନ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ସମେ ଲି ତ େହାଇଅଛି ;

27 େସମାେନ ଖେ କାଠମୁ ାକୁ କହି , ‘ତୁ େ ଆ ର ପିତା’
ଓ ପଥରକୁ କହି , ‘ତୁ େ ଆ କୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛ,’
େସମାେନ ଆ ଆଡ଼କୁ ମୁଖ ନ େଫରାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପିଠି

େଫରାଇ ଅଛି ;
ବିପଦ ସମୟେର େସମାେନ କହିେବ, ‘ତୁ େ ଉଠ, ଆ ମାନ ୁ

ଉ ାର କର।’
28 ମାତ୍ର ତୁ େ ନିଜ ପାଇଁ େଯଉଁ େଦବତାମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ,

େସମାେନ କାହାି ?
େସମାେନ ଉଠ ୁ, େଯେବ ପାରି , େତେବ ତୁ ବିପଦ ସମୟେର

ତୁ କୁ ଉ ାର କର ୁ;
କାରଣ େହ ଯିହୁ ଦା, ତୁ ନଗରସମୂହର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ ର

େଦବତାମାେନ ଅଛି ।
29ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ଆ ସେ ବିବାଦ କରିବ?
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ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ସମେ ଆ ବିରୁ େର ଅପରାଧ
କରିଅଛ।

30ଆେ ବ୍ୟଥର୍ େର ତୁ ସ ାନଗଣକୁ ଆଘାତ କରିଅଛୁ;
େସମାେନ ଶାି ଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ;
ତୁ ମାନ ର ନିଜ ଖ , ବିନାଶକ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ
ତୁ ମାନ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।
31 େହ ବ ର୍ ମାନ କାଳର େଲାକମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଆେଲାଚନା କର,
ଆେ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପ୍ର ା ର ରୂ ପ,
ଅବା ନିବିଡ଼ ଅ କାରମୟ େଦଶ ରୂ ପ େହାଇଅଛୁ?
ଆ ର େଲାକମାେନ କାହିଁକି କହୁ ଅଛି ,
‘ଆେ ମାେନ ବ ନଛି ା େହାଇଅଛୁ; ଆେ ମାେନ ଆଉ ତୁ

ନିକଟକୁ ଆସି ବୁ ନାହିଁ?’
32କନ୍ୟା କି ଆପଣା ଅଳ ାର
ଓ ବିବାହିତା କନ୍ୟା କି ଆପଣା ଭୂ ଷଣ ପାେସାରି ପାେର?
ତଥାପି ଆ ର େଲାେକ ଆ କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଦିନ ପାେସାରିଅଛି ।
33ତୁ େ େପ୍ର ମର େଚ ାେର କିପରି ଆପଣା ପଥ ସଜାଡ଼ୁଅଛ!
ଏହିକାରଣରୁ ଦୁ ା ୀମାନ ୁ ହିଁତୁ େ ଆପଣା ପଥ ଶିଖାଇଅଛ।
34ଆହୁ ରି,ତୁ ବ ରଅ ଳେର ନିେ ର୍ ାଷ ଦୀନହୀନମାନ ପ୍ର ାଣର

ର େଦଖାଯାଏ;
ତାହା ସି ି କାଟିବା ାନେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଏହିସବୁର ଉପେର ଆେ

େଦଖିଅଛୁ।
35ତଥାପି ତୁ େ କହିଲ, ‘ଆେ ନିେ ର୍ ାଷ;
ଅବଶ୍ୟ ଆ ଠାରୁ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ େଫରିଅଛି।’
ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ‘ଆେ ପାପ କରି ନାହଁୁ ,’
ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ବିଚାର କରିବା।
36ତୁ େ ଆପଣା ପଥ ପରିବ ର୍ ନ କରିବା ପାଇଁ
କାହିଁକି ଏେଣେତେଣ ମିଥ୍ୟାେର ଏେତ ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଅଛ?
ତୁ େ ଅଶୂରର ବିଷୟେର େଯପରି ଲି ତା େହାଇଥିଲ,
େସପରି ମିସରର ବିଷୟେର େହଁ ଲି ତା େହବ।
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37ତୁ େ ଆପଣା ମୁ େର ହାତ େଦଇ ତାହା ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି
ଯିବ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ବି ାସପାତ୍ର ମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି
ଓ େସମାନ ାରା ତୁ େ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।

3
1 େଲାେକ କହି , ‘େକହି ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କେଲ,
େସ ୀ ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷର ହୁ ଏ,
େତେବ ତାହାର ାମୀ କି ପୁନବର୍ ାର ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବ?’
ଗେଲ, େସହି େଦଶ କି ଅତ୍ୟ ଅଶୁଚି େହବ ନାହିଁ?
ମାତ୍ର ତୁ େ ଅେନକ ଉପପତିର ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛ?
ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର ଆ ନିକଟକୁ େଫରି

ଆସୁଅଛ!
2ଚକୁ୍ଷ େଟକି ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଟିକର ାନସବୁ େଦଖ;
ତୁ େ େକଉଁଠାେର ବ୍ୟଭିଚାର କରି ନାହଁ?
େଯପରି ଆରବୀୟ େଲାକ ପ୍ର ା ରେର ବେସ,
େସପରି ତୁ େ େସମାନ ନିମେ ରାଜପଥେର ବସି ଅଛ;
ଆଉ, ତୁ େ ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଦୁ କି୍ର ୟା ାରା େଦଶ ଅଶୁଚି

କରିଅଛ।
3ଏେହତୁ ବୃି ନିବାରିତ େହାଇଅଛି ଓ େଶଷ ବଷର୍ ା େହାଇ ନାହିଁ;
ତଥାପି ତୁ େ େବଶ୍ୟାର କପାଳ ଧାରଣ କରିଅଛ,
ତୁ େ ଲି ତା େହବାକୁ ଅସ ତା େହାଇଅଛ।
4ତୁ େ କି ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନ କହିବ,
‘େହ େମାର ପିତଃ, ତୁ େ େମାର ବାଲ୍ୟକାଳର ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ?
5 େସ କି ସଦାକାଳ କ େହାଇଥିେବ?
େସ କି େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ରଖିେବ?’
େଦଖ, ତୁ େ କଥା କହିଅଛ, ପୁଣି ଦୁି ୟା କରିଅଛ ଓ ନିଜ ପଥେର

ଚାଲିଅଛ।”
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଅନୁତାପ ନିମେ ଆ ାନ
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6 ଆହୁ ରି, େଯାଶୀୟ ରାଜାର ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ
କହିେଲ, “ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ର ାଏଲ ଯାହା କରିଅଛି, ତାହା କି ତୁ େ
େଦଖିଅଛ? େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ପବର୍ ତ ଉପେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ହରିଦ୍ ବ ର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳଯାଇ େସଠାେର ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି। 7 ପୁଣି,
େସ ଏସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କଲା ଉ ାେର ଆେ କହିଲୁ, େସ ଆ ନିକଟକୁ
େଫରି ଆସି ବ, ମାତ୍ର େସ େଫରି ଆସି ଲା ନାହିଁ; ଆଉ, ତାହାର
ବି ାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ ଯିହୁ ଦା ଏହା େଦଖିଲା।

8 ଆଉ, ଆେ େଦଖିଲୁ, ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ର ାଏଲ ବ୍ୟଭିଚାର
କରିବା ସକାଶୁ ଆେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର େଦେଲ େହଁ,
ତାହାର ବି ାସଘାତିନୀଭଗିନୀ ଯିହୁ ଦା ଭୟକଲା ନାହିଁ;ମାତ୍ର େସ
ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା। 9 ତାହାର ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଖ୍ୟାତିେର
େଦଶ ଅଶୁଚି େହଲା ଓ େସ ପଥର ଓ କାଠ ସ େର ବ୍ୟଭିଚାର
କଲା। 10 ପୁଣି, ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହାର ବି ାସଘାତିନୀ ଭଗିନୀ
ଯିହୁ ଦା ଆପଣା ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର କପଟ ଭାବେର
ଆ ପ୍ର ତି େଫରିଅଛି, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”

11ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବି ାସଘାତିନୀ ଯିହୁ ଦା ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ଧାମ କା େଦଖାଇଅଛି।
12ତୁ େ ଯାଇ ଉ ର ଦିଗ ଆେଡ଼ ଏହି କଥା ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ, େହ
ବିପଥଗାମୀନୀ ଇସ୍ର ାଏଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ େଫର; ଆେ
ତୁ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ଦୃି କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ଦୟାବାନ, ଆେ ସବର୍ ଦା େକ୍ର ାଧ ରଖିବା ନାହିଁ।
13 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର

ବିରୁ େର ଅପରାଧ କରିଅଛ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ହରିଦ୍ ବ ର୍ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବିେଦଶୀୟମାନ ନିକଟକୁ

ଯାଇ ଭ୍ର ମଣ କରିଅଛ
ଓ ଆ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ,
ଆପଣାର ଏହି ଅଧମର୍ ାଚରଣ େକବଳ ୀକାର କର।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େହ ବିପଥଗାମୀ ସ ାନଗଣ, େଫର;
କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ ର ାମୀ;
ଆେ ନଗରରୁ ଏକ ଜଣ ଓ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କରି
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ତୁ ମାନ ୁ ସି େୟାନକୁ ଆଣିବା;
15 ଆଉ, ଆେ ଆପଣା ମନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳକଗଣ ତୁ ମାନ ୁ

େଦବା,
େସମାେନ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି େର ତୁ ମାନ ୁ ଚରାଇେବ।

16 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ସମୟେର, େଯେତେବେଳ
ତୁ େ ମାେନ େଦଶେର ବ ୁ ଓ ବହୁ ବଂଶ େହବ, େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ େବାଲି ଆଉ କହିେବ
ନାହିଁ; କିଅବା ତାହା ମନେର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଅଥବା େସମାେନ
ତାହା ରଣ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ନିକଟକୁ ଯିେବ ନାହିଁ;
ଅଥବା ଆଉ ତାହା ନିମ ତ େହବ ନାହିଁ।

17 େସସମୟେର େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ସି ଂହାସନ େବାଲି କହିେବ; ଆଉ, ସବୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ
ତହିଁ ନିକଟେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯିରୂ ଶାଲମେର
ସଂଗୃହୀତ େହେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ
ଅ ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତା ଅନୁସାେର ଆଉ ଗମନ କରିେବ ନାହିଁ।

18 େସହି ସମୟେର ଯିହୁ ଦା ବଂଶ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସେ ଗମନ
କରିେବ ଓ େସମାେନ ଉ ର େଦଶରୁ ଏକତ୍ର ବାହାରି ତୁ ମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ୁ ଅଧିକାର ନିମେ ଆ ର ଦ େଦଶକୁ ଆସି େବ।
19ମାତ୍ର ଆେ କହିଲୁ, ଆ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର କିପରି
ତୁ କୁ ାନ େଦବା ଓ ମେନାରମ ଏକ େଦଶ,
ନାନା େଦଶୀୟମାନ ର ପରମ ର ରୂ ପ ଏକ ଅଧିକାର ତୁ କୁ

ଦାନ କରିବା?
ପୁଣି, ଆେ କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ େହ େମାର ପିତଃ େବାଲି

ଡାକିବ
ଓ ଆ ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ ବିମୁଖ େହବ ନାହିଁ।
20ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଯପରି େକୗଣସି ଭାଯର୍ ୍ୟା
ବି ାସଘାତକତାପୂବର୍ କ ଆପଣା ାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ,
େସପରି େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ନି ୟ ଆ ପ୍ର ତି
େସହି ପ୍ର କାର ବି ାସଘାତକତା କରିଅଛ।”
21 ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉ ଳୀମାନେର ଏକ ର,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର େରାଦନ ଓ କାକୂି ଶୁଣାଯାଏ;
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କାରଣ େସମାେନ କୁଟିଳ ପଥଗାମୀ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ପାେସାରି ପକାଇଅଛି ।
22 “େହ ବିପଥଗାମୀ ସ ାନଗଣ େଫର,
ଆେ ତୁ ମାନ ର ବିପଥଗମନରୂ ପ େରାଗ ସୁ କରିବା।
େଦଖ, ଆେ ମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛୁ;
କାରଣ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ଅଟ।
23 ଉପପବର୍ ତସମୂହରୁ , ପବର୍ ତମାନର ଉପରି େକାଳାହଳରୁ

ଅେପକି୍ଷତ ଉପକାର ନିତା ବ୍ୟଥର୍ ;
ନିତା ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଇସ୍ର ାଏଲର

ପରିତ୍ର ାଣ ଅଛି।
24ମାତ୍ର ଲ ା ଦ ବ ୁ ଆ ମାନ ର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ
ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଶ୍ର ମଫଳ, େସମାନ େଗାେମଷାଦି

ପଲ
େସମାନ ର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।
25ଆେ ମାେନ ନିଜ ଲ ାେର ଶୟନ କରୁ
ଓ ଆ ମାନ ର ଅପମାନ ଆ ମାନ ୁ ଆ ାଦନ କରୁ ;
କାରଣଆେ ମାେନ ଓଆ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ

ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ
ଓ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ରବେର

ଅବଧାନ କରି ନାହଁୁ ।”

4
1ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଯଦି ତୁ େ େଫରିବ,
େତେବ ଆ ନିକଟକୁ ତୁ େ େଫରି ଆସି ବ;
ଆଉ,ଯଦି ତୁ େ ଆ ଦୃି ରୁ ତୁ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବିଷୟସବୁ ଦୂର

କରିବ,
େତେବ ତୁ େ ାନା ରୀକୃତ େହବ ନାହିଁ;
2ଆଉ, ତୁ େ ସତ୍ୟେର, ନ୍ୟାୟେର ଓ ଧାମ କତାେର
ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଶପଥ କରିବ;
ତହିଁେର ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତାହା ଠାେର
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ଆପଣାମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦର ପାତ୍ର କରିେବ ଓ ତାହା ଠାେର ଦପର୍
କରିେବ।”

3 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦାର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର େଲାକମାନ ୁ ଏହି
କଥା କହି ,

“ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପଡ଼ିଆ ଭୂ ମି ଚାଷ କର
ଓ କ ାବଣ ମଧ୍ୟେର ବୀଜ ବୁଣ ନାହିଁ।

4 େହ ଯିହୁ ଦାର େଲାେକ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ୁ ସୁ ତ
କର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟର ଅଗ୍ର ଚମର୍ କାଢ଼ି ପକାଅ; େନାହିେଲ
ତୁ ମାନ କି୍ର ୟାର ଦୁ ତା ସକାଶୁ ଆ ର େକାପ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ
ବାହାରି ପ୍ର ଳିତ େହବ ଓ େକହି ତାହା ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

ଯିହୁ ଦା ଉପେର ଶତ ଆକ୍ର ମଣର ଧମକ
5 ତୁ େ ମାେନ ଯିହୁ ଦାେର ପ୍ର ଚାର କର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର

େଘାଷଣା କର; “ଆଉ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ େଦଶେର ତୂ ରୀ
ବଜାଅ; ଉ ର କରି କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଏକତ୍ର ହୁ ଅ, ଆସ,
ଆେ ମାେନ ଦୃଢ଼ ନଗରମାନ ୁ ଯାଉ।’ 6 ସି େୟାନ ଆେଡ଼ ଜା
େଟକ, ରକ୍ଷା ନିମେ ପଳାଅ, ବିଳ କର ନାହିଁ; କାରଣ
ଆେ ଉ ର ଦିଗରୁ ଅମ ଳ ଓ ମହାବିନାଶ ଆଣିବା। 7 ସି ଂହ
ଆପଣା ଗ ରରୁ ବାହାରିଅଛି, ନାନା େଦଶୀୟମାନ ର ବିନାଶକ
ଆସୁଅଛି; ତୁ ନଗରସମୂହ େଯପରି ଉି , ନିବାସୀବିହୀନ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େଦଶକୁ ଉଜାଡ଼ କରିବାକୁ େସ ବାଟେର ଅଛି, େସ
ଆପଣା ାନରୁ ବାହାରିଅଛି। 8 ଏଥିସକାଶୁ ତୁ େ ମାେନ ଚଟ ପି ି
ବିଳାପ ଓ ହାହାକାର କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ
ଆ ମାନ ଠାରୁ େଫରି ନାହିଁ।”

9 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େସହି ଦିନ ରାଜାର ହୃ ଦୟ ଓ
ଅଧିପତିଗଣର ହୃ ଦୟ କ୍ଷୟ ପାଇବ ଓ ଯାଜକଗଣ ଚମୃ ତ େହେବ
ଓଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ବି ୟାପ େହେବ।” 10ଏଥିେର ମୁଁକହିଲି,
“ହାୟ ହାୟ, େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ତୁ ମାନ ର ଶାି େହବ େବାଲି କହି ନି ୟ
ଅତିଶୟ ଭ୍ର ା କରିଅଛ; େଯେହତୁ ଖ ପ୍ର ାଣକୁ ଆଘାତ କରୁ ଅଛି।”
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11 େସହି ସମୟେର ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
କୁହାଯିବ, “ପ୍ର ା ର ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉ ଳୀରୁ ଆ େଲାକମାନ ର
କନ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ଆସୁଅଛି, ତାହା ଶସ୍ୟ ଝାଡ଼ିବା କି ପରି ାର
କରିବା ନିମେ ନୁେହଁ; 12 େସହି ସବୁ ାନରୁ ଘୂ ବାୟୁ ଆ
ସପକ୍ଷେର ଆସି ବ; ଏେବ ଆେ ହିଁ େଲାକମାନ ବିରୁ େର
ଦ ାଜ୍ଞା ପ୍ର କାଶ କରିବା।”

ଯିହୁ ଦାର ଚତୁ ଗେର ଶତ ସମାେବଶ
13 େଦଖ, େସ େମଘମାଳା ତୁ ଲ୍ୟ ଆସୁଅଛି, ତାହାର ରଥସବୁ

ଘୂ ବାୟୁ ରୂ ପ େହବ; ତାହାର ଅ ଗଣ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ଅେପକ୍ଷା
ଦତଗାମୀ। ହାୟ ହାୟ! ଆେ ମାେନ ବିନ େହଲୁ। 14 େହ
ଯିରୂ ଶାଲମ, ଉ ାର ପାଇବା ନିମେ ଦୁ ତାରୁ ଆପଣା ହୃ ଦୟ
ଧୁଅ। ତୁ ର ମ କ ନାସବୁ େକେତ କାଳ ତୁ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରିବ? 15 କାରଣ ଦାନ୍ ନଗରଠାରୁ ଏକ ରବ ପ୍ର ଚାର କେର ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ ତମାଳାରୁ ଅମ ଳ େଘାଷଣା କେର; 16ତୁ େ ମାେନ
ନାନା େଦଶୀୟମାନ ୁ ଜଣାଅ; େଦଖ, ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର
େଘାଷଣା କର, “ଦୂର େଦଶରୁ ଅବେରାଧକାରୀମାେନ ଆସୁଅଛି ଓ
େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହର ବିରୁ େର ହୁ ାର କରୁ ଅଛି ।
17 େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର ରକ୍ଷକମାନ ପରି ତାହାର ଚାରିଆେଡ଼ ଅଛି ,
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସ ଆ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚାରିଣୀ େହାଇଅଛି।
18ତୁ ର ଆଚରଣ ଓ ତୁ ର କି୍ର ୟା ଏହିସବୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟାଇଅଛି;
ଏହା ତୁ ଦୁ ତାର ଫଳ, ହଁ, ତାହା ତି , ହଁ, ତାହା ମମର୍ େଭଦକ।”

ଯିହୁ ଦାର ଉି ତା ପାଇଁ ଯିରିମୀୟ େଶାକ
19 ହାୟ, େମାହର ପ୍ର ାଣ! େମାହର ପ୍ର ାଣ! ମୁଁ ହୃ ଦୟେର ବ୍ୟଥିତ

ଅଛି; େମାର ହୃ ଦୟ େମାʼ ମଧ୍ୟେର ଅି ର େହଉଅଛି; ମୁଁ ନୀରବ
ରହି ନ ପାେର; କାରଣ େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, ତୁ େ ତୂ ରୀ ଶ
ଓ ଯୁ ର ନାଦ ଶୁଣିଅଛ। 20 ବିନାଶ ଉପେର ବିନାଶ ପ୍ର ଚାରିତ
େହଉଅଛି; କାରଣ ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉି େହାଇଅଛି; ଅକ ାତ୍ 
େମାହର ତ ,ୁ ଏକ ନିମିଷ ମଧ୍ୟେର େମାହର ଆବରଣସବୁ ଉି
େହଲା। 21 ମୁଁ େକେତକାଳପତାକା େଦଖିବି ଓ ତୂ ରୀରଶ ଶୁଣିବି?
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22 “କାରଣ ଆ ର େଲାକମାେନ ଅଜ୍ଞାନ, େସମାେନ ଆ କୁ ଚି ି
ନାହିଁ; େସମାେନ ନିେବର୍ ାଧ ବାଳକ, େସମାନ ର କିଛି ବିେବଚନା
ନାହିଁ; େସମାେନ କୁକମର୍ କରିବାକୁ ନିପୁଣ, ମାତ୍ର ସୁକମର୍ କରିବାକୁ
େସମାନ ର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।”

23 ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ତାହା ନିଜର୍ ନ ଓ ଶୂନ୍ୟ
ଥିଲା; ଆକାଶମ ଳକୁ ଅନାଇଲି, ଆଉ ତହିଁେର ଦୀି ନ ଥିଲା।
24 ମୁଁ ପବର୍ ତମାଳାକୁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ କି େଲ ଓ
ଉପପବର୍ ତସବୁ ଏେଣେତେଣ େଦାହଲିେଲ। 25 ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ
େଦଖ, େକହି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିଲା ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀସବୁ ପଳାଇ
ଯାଇଥିେଲ। 26 ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
ଓ ତାହା ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ସ ୁଖେର ଉବର୍ ରା େକ୍ଷତ୍ର , ମରୁ ଭୂ ମି ଓ
ତହିଁର ନଗରସକଳ ଭ େହାଇଥିଲା। 27କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , “ସମୁଦାୟ େଦଶ ଂସ ାନ େହବ; ତଥାପି ଆେ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ନାଶ କରିବା ନାହିଁ। 28 ଏଥିସକାଶୁ ପୃଥିବୀ େଶାକ
କରିବ ଓ ଉପରି ଆକାଶମ ଳ ଅ କାର େହବ; କାରଣ ଆେ
ଏହା କହିଅଛୁ,ଆେ ଏହା ମନେର ି ର କରିଅଛୁ ଓଆେ ଦୁଃଖିତ
େହାଇ ନାହଁୁ , କିଅବା ଆେ ଏଥିରୁ େଫରିବୁ ନାହିଁ।”

29ଅ ାେରାହୀ ଓ ଧନୁ ର୍ ାରୀମାନ ରବ ସକାଶୁ ସମୁଦାୟ ନଗର
ପଳାୟନ କେର; େସମାେନ ନିବିଡ଼ ବନକୁ ଯାଆି ଓ େଶୖଳ ଉପେର
ଚଢ଼ି ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରତ୍ୟ େହାଇଅଛି ଓ ତହିଁମଧ୍ୟେରଜେଣ
ମନୁଷ୍ୟ ସୁ ା ବାସ କେର ନାହିଁ। 30ଆଉ, ତୁ େ େଯେତେବେଳ
ଉି େହବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ କଅଣ କରିବ? ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ
ର ବ ର୍ ବ ପରିଧାନକରୁ ଅଛ,ଯଦ୍ୟପିତୁ େ ସୁବ ର୍ ଅଳ ାରେର
ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତା କରୁ ଅଛ, ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ ଅ ନ ାରା ଆପଣା
ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସାରୁ ଅଛ,ତଥାପି ତୁ େ ବ୍ୟଥର୍ େରଆପଣାକୁ ସୁ ର କରୁ ଅଛ;
ତୁ ର ଜାରପୁରୁ ଷମାେନ ତୁ କୁ ଘୃଣା କରି , େସମାେନ ତୁ
ପ୍ର ାଣନାଶ କରିବାକୁ େଚ ା କରି । 31କାରଣ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀର
ରବପରି,ପ୍ର ଥମସ ାନପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀର େବଦନା ପରି ସି େୟାନ
କନ୍ୟାର ରବ ଆେ ଶୁଣିଅଛୁ, େସ ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଛାଡ଼ି ଓ ଆପଣା
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ହାତ ପ୍ର ସାରି କହୁ ଅଛି, “ହାୟ ହାୟ! ହତ୍ୟାକାରୀମାନ ଆଗେର
େମାʼ ପ୍ର ାଣ ମୂ ତ େହଲା।”

5
ଅନୁତାପ ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମର ଅନି ା

1ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମର ସବୁ ସଡ଼କେର ଏେଣେତେଣ ଧାଇଁ
େଦଖ ଓ ବୁଝ,
ଆଉ ତହିଁର ଛକ ାନ ସବୁେର େଖାଜ,
ଯଦି ନ୍ୟାୟାଚାରୀ ଓ ସତ୍ୟ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ ଏକ ଜଣ ପାଇ ପାର,
େତେବ ଆେ େସ ନଗରକୁ କ୍ଷମା କରିବା।
2 େସମାେନ ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହିେଲ େହଁ
ନିତା ମିଥ୍ୟାେର ଶପଥ କରି ।
3 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ କʼଣ ସତ୍ୟତା ପ୍ର ତି ଦୃି ନ କେର?
ତୁ େ େସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରିଅଛ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଦୁଃଖିତ େହେଲ

ନାହିଁ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଜୀ ର୍ କରିଅଛ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଶାି ଗ୍ର ହଣ

କରିବାକୁ ଅ ୀକାର କରିଅଛି ;
େସମାେନଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ପାଷାଣ ଅେପକ୍ଷା କଠିନ କରିଅଛି ;
େସମାେନ େଫରି ଆସି ବାକୁ ଅ ୀକାର କରିଅଛି ।
4ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “ନି ୟ ଏମାେନ ଦରିଦ୍ର ; ଏମାେନ ଅଜ୍ଞାନ;
କାରଣ ଏମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନ

ପରେମ ର ର ଶାସନ ଜାଣି ନାହିଁ;
5 ମୁଁ ବଡ଼ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ କହିବି;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପଥ ଓ ଆପଣାମାନ

ପରେମ ର ଶାସନ ଜାଣି ।”
ମାତ୍ର ଏମାେନ ଏକମନା େହାଇ ଯୁଆଳି ଭାି ଅଛି ଓ ବ ନସବୁ

ଛି ାଇ ପକାଇଅଛି ।
6ଏନିମେ ବନରୁ ଏକ ସି ଂହ ବାହାରି େସମାନ ୁ ବଧ କରିବ
ଓ ସ ୍ୟାକାଳର େକୁ ଆ ବାଘ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବ,
ଚିତାବାଘ େସମାନ ନଗରସମୂହ ନିକଟେର ଛକି ରହିବ,
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େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନଗରରୁ ବାହାରିବ, େସ ବିଦୀ ର୍ େହବ;
କାରଣ େସମାନ ର ଅପରାଧ ଅେନକଓ େସମାନ ର ବିପଥଗମନ

ବୃି ପାଇଅଛି।
7 “ଆେ କିପରି ତୁ କୁ କ୍ଷମା କରି ପାରିବା?
ତୁ ର ସ ାନଗଣ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି
ଓ େଯଉଁମାେନ ଈ ର ନୁହି , େସମାନ ନାମେର ଶପଥ

କରିଅଛି ;
ଆେ େଯେତେବେଳ େସମାନ ୁ ପରିତୃ ରୂ େପ େଭାଜନ

କରାଇଲୁ,
େସେତେବେଳ େସମାେନ ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ
ଓ ଦଳ ଦଳ େହାଇ େବଶ୍ୟାମାନ ଗୃହେର ଏକତ୍ର େହେଲ।
8 େସମାେନ ପ୍ର ଭାତେର ସୁେପାଷିତ ଅ ତୁ ଲ୍ୟ େହେଲ;
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ୀ ପ୍ର ତି ହିଁ ହିଁ େହେଲ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ କʼଣଏହିସବୁରପ୍ର ତିଫଳେଦବା ନାହିଁ?
ଆ ର ପ୍ର ାଣ କʼଣ ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକ ଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବ

ନାହିଁ?
10ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷଲତା େଦଇ* ଯାଇ େସମାନ ୁ ବିନାଶ

କର;
ମାତ୍ର ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ବିନାଶ କର ନାହିଁ; ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଦୂର

କର;
କାରଣ େସସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନୁେହଁ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ
ଆ ବିରୁ େର ଅତ୍ୟ ବି ାସଘାତକତା କରିଅଛି ।
12 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଅ ୀକାର କରି କହିେଲ,
‘ଏ ତ େସ ନୁହି ; ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ ଘଟିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ଆେ ମାେନ ଖ କି ଦୁଭ କ୍ଷ େଦଖିବା ନାହିଁ;
13ଆଉ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ
ଓ େସମାନ ଅ ରେର ବାକ୍ୟ ନାହିଁ; େସମାନ ପ୍ର ତି ଏହିରୂ େପ

କରାଯିବ।’ ”
ପରେମ ର ବିଚାର େଘାଷଣା

* 5:10 ଦ୍ର ାକ୍ଷଲତା େଦଇ ପ୍ର ାଚୀର ଉପରକୁ
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14 ତୁ େ ମାେନ ଏହି କଥା କହିବା େହତୁ ରୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ପରେମ ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ମୁଖି ତ ଆ ର ବାକ୍ୟକୁ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଏହି େଲାକମାନ ୁ କା ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ

କରିବ।
15ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, େଦଖ,
ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଦୂରରୁ ଏକ େଗା ୀକୁ ଆଣିବା;
େସ ବଳବାନ େଗା ୀ, ପ୍ର ାଚୀନ େଗା ୀ,
େସହି େଗା ୀର ଭାଷା ତୁ େ ଜାଣ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ର

କଥା ତୁ େ ବୁଝ ନାହିଁ।
16 େସମାନ ର ତୂ ଣ େଖାଲା କବର ତୁ ଲ୍ୟ, େସମାେନ ସମେ

ବୀରପୁରୁ ଷ।
17 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ର ଶସ୍ୟ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣର

ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଗ୍ର ାସ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁ ର େମଷପଲ ଓ େଗାପଲ ଗ୍ର ାସ କରିେବ;
େସମାେନ ତୁ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ଗ୍ର ାସ କରିେବ;
ତୁ େ ଆପଣାର େଯଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ନଗରମାନେର ବି ାସ କରିଅଛ,
େସସବୁକୁ େସମାେନ ଖ େର ନିପାତ କରିେବ।”

18ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େସସମୟେର େହଁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ। 19 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ
େଯେତେବେଳ କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
କାହିଁକି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହିସବୁ କରିଅଛି ,’ େସେତେବେଳ
ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ତୁ େ ମାେନ ନିଜ େଦଶେର େଯପରି
ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଅଛ,
େସପରି ତୁ େ ମାେନ ବିେଦଶେର ବିେଦଶୀୟମାନ ର େସବା
କରିବ।’ ”

20 ତୁ େ ମାେନ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ଏ କଥା ଜଣାଅ ଓ ଯିହୁ ଦା
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ,
21 “େହ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ହୀନ େଲାେକ, ଚକୁ୍ଷ ଥାଉ ଥାଉ େଦଖୁ ନାହଁ;
କ ର୍ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଣୁ ନାହଁ େଯ ତୁ େ ମାେନ,ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଏହି

କଥା ଶୁଣ;
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22ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ କି ଆ କୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁ?
ସମୁଦ୍ର େଯପରି ଉ ନ କରି ନ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ାୟୀ

ବିଧିକ୍ର େମ
ତହିଁର ସୀମା ରୂ େପ ବାଲୁକା ାପନ କରିଅଛୁ େଯ ଆେ ,
ଆ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ େ ମାେନ କି କ ବାନ େହବ ନାହିଁ?
ତହିଁର ତର ମାଳା ଉ କୁ ଉେଠ, ତଥାପି କୃତାଥର୍ େହାଇପାେର

ନାହିଁ,
କେ ାଳ ନି କେର, ତଥାପି ସୀମା ଅତିକ୍ର ମ କରିପାେର ନାହିଁ।
23ମାତ୍ର େଲାକମାନ ର ମନ ଅବାଧ୍ୟ ଓ ପ୍ର ତିକୂଳାଚାରୀ;
େସମାେନ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଚାଲି ଯାଇଅଛି ।
24ଅଥବା େଯ ଯଥା ସମୟେରଆଦ୍ୟ ଓ େଶଷ ବୃି ର ପ୍ର ଦାନକ ର୍ ା;
େଯଆ ମାନ ନିମେ ଶସ୍ୟେ ଦନର ନିରୂ ପିତସ ାହମାନରକ୍ଷା

କରି ,
ଆସ, ଏେବ ଆେ ମାେନ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ର

ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରୁ ,
ଏହା େସମାେନ ମେନ ମେନ କହି ନାହିଁ।
25ତୁ ମାନ ର ଅଧମର୍ ଏହିସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଅଛି
ଓ ତୁ ମାନ ର ପାପ ତୁ ମାନ ର ମ ଳ ନିବାରଣ କରିଅଛି।
26କାରଣଆ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଦୁ େଲାକ େଦଖା ଯାଆି ;
େସମାେନ ବ୍ୟାଧ ତୁ ଲ୍ୟ ଛକି ବସି ଜଗି ; େସମାେନ ଫା ପାତି

ମନୁଷ୍ୟ ଧରି ।
27 େଯପରି ପି ର ପକ୍ଷୀେର ପୂ ର୍ , େସପରି େସମାନ ର ଗୃହ

ଛଳେର ପୂ ର୍ ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ଉ ତ ଓ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ଧନବ େହାଇଅଛି ।
28 େସମାେନ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି େମାଟା ଓ ଚି ଣ ହୁ ଅି ,
ହଁ, େସମାେନ ଦୁି ୟାର ସୀମା ଅତିକ୍ର ମ କରି ; େସମାେନ ଗୁହାରି

ବିଚାର କରି ନାହିଁ,
ପିତୃ ହୀନମାନ ର ମ ଳ ନିମେ େସମାନ ର ଗୁହାରି ବିଚାର

କରି ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଦରିଦ୍ର ମାନ ର ବିଚାର େସମାେନ ନି ି କରି ନାହିଁ।
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29ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ କି ଏହିସବୁର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ନାହିଁ?
ଆ ର ପ୍ର ାଣ କି ଏହି ପ୍ର କାର େଲାକ ଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବ

ନାହିଁ?”
30 େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଓ ଭୟାନକ ବିଷୟ ଘଟିଅଛି;
31ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି
ଓ େସମାନ ାରା ଯାଜକମାେନ କ ର୍ୃ କରି ;
ପୁଣି, ଆ ର େଲାକମାେନ ଏପରି େହବାର ଭଲ ପାଆି ;
ମାତ୍ର ତହିଁର େଶଷେର ତୁ େ ମାେନ କଅଣ କରିବ?

6
ଯିରୂ ଶାଲମର ଆସ ବିପଦ

1 େହ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ
ଯିରୂ ଶାଲମ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାୟନ କର,
ତେକାୟ ସହରେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ ଓ େବଥ୍-ହେ ରମ୍ ନଗରେର

ଜା େଟକ;
କାରଣ ଉ ର ଦିଗରୁ ଅମ ଳ ଓ ମହାବିନାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ଅଛି।
2 ସୁ ରୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ସି େୟାନ କନ୍ୟାକୁ ଆେ ସଂହାର କରିବା।
3 େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ ସେ େନଇ ତାହା

ନିକଟକୁ ଆସି େବ;
େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ଚତୁ ଗେର ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁ

ାପନ କରିେବ;
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ପଲ ଚରାଇେବ।
4 “ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ଯୁ ଆେୟାଜନ କର;
ଉଠ, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟା କାଳେର ଯାତ୍ର ା କରୁ ,”
“ହାୟ ହାୟ, କାରଣ ଦିନ ଅବସାନ େହଉଅଛି, ସ ୍ୟାକାଳର ଛାୟା

ଦୀଘର୍ େହଉଅଛି।”
5 “ଉଠ,ଆେ ମାେନ ରାତି୍ର େର ଯାତ୍ର ା କରୁ ଓ ତାହାର ଅ ାଳିକାସବୁ

ବିନାଶ କରୁ ।”
6କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛି ,
“ତୁ େ ମାେନ ବୃକ୍ଷ କାଟି ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ତିକୂଳେର ବ ବା ;
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େସହି ନଗର ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ; ତାହାର ଭିତର ସ ୂ ର୍
ଉପଦ୍ର ବମୟ।

7 େଯପରି ନିଝର୍ ର ଜଳ ନିଗର୍ ତ କେର, େସପରି େସ ଆପଣା ଦୁ ତା
ନିଗର୍ ତ କେର;

ତାହା ମଧ୍ୟେର େଦୗରା ୍ୟ ଓ ଅପହରଣ ଶୁଣାଯାଏ;
ପୁଣି, ପୀଡ଼ା ଓ କ୍ଷତ ନିର ର ଆ ସାକ୍ଷାତେର ଥାଏ।
8 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ତୁ େ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କର,
େନାହିେଲ ଆ ର ପ୍ର ାଣ ତୁ ଠାରୁ ବି ି େହବ
ଓ ଆେ ତୁ କୁ ଉି , ବସତିହୀନ ାନ କରିବା।”
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି େଲାକ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ପରି ସ ୂ ର୍

ରୂ େପ େତାଳି େନେବ;
ତୁ େ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହକାରୀ ସଦୃଶ୍ୟ ବାର ାର ଆପଣା ହ

େଟାକାଇେର ଦିଅ।”
10 େସମାେନ େଯପରି ଶୁଣିେବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଓ

କାହାକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବି?
େଦଖ, େସମାନ ର କ ର୍ ବ ଅଛି* ଓ େସମାେନ ଶୁଣି ପାରି

ନାହିଁ;
େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େସମାନ ନିକଟେର ତୁ ନୀୟ

େହାଇଅଛି;
ତହିଁେର େସମାନ ର କିଛି ଆ ାଦ ନାହିଁ।
11ଏେହତୁ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି;
ମୁଁ ତାହା ସ ାଳି ରଖିବାେର ା େହାଇଅଛି;
“ସଡ଼କେର ବାଳକମାନ ଉପେର
ଓ ଯୁବାମାନ ସଭାେର ତାହା ଏକାେବେଳ ଢାଳି ପକାଅ;
କାରଣ ାମୀ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟା ବୃ ଜରାଗ୍ର ସମେ ଧରାଯିେବ।
12 ପୁଣି, େସମାନ ର ଗୃହ ଓ େସମାନ ର େକ୍ଷତ୍ର
ଓ େସମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଏକାେବେଳ ଅନ୍ୟମାନ ର େହବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,

* 6:10 ବ ଅଛି ବା ବେର ଅସୁ ତ
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ଆେ େଦଶନିବାସୀମାନ ଉପେର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା।”
13 “େଯେହତୁ େସମାନ ର କୁ୍ଷଦ୍ର ଠାରୁ
ଅତ୍ୟ ମହାନ େଲାକ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟେକ େଲାଭାସ ;
ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ମିଥ୍ୟାଚରଣ

କରି ।
14ଆହୁ ରି, ଶାି ନ ଥିେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାି ଶାି ’ େବାଲି କହି
ଆ େଲାକମାନ କ୍ଷତ ହାଲୁକା ଭାବେର ସୁ କରିଅଛି ।
15 େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି େବାଲି କି ଲି ତ

େହେଲ?
ନା, େସମାେନ କିଛି ହିଁଲି ତ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ମୁଖ ବିବ ର୍

କେଲ ନାହିଁ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ପତିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା େବେଳ

େସମାେନ ନିପାତିତ େହେବ।”
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ େ ମାେନ ପଥମାନର ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହାଇ େଦଖ,
ଆଉପୁରାତନପଥମାନର ବିଷୟପଚାରି କୁହ,ଉ ମପଥକାହିଁ?

ଓ ତହିଁେର ଗମନ କର;
େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣେର ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ;
ମାତ୍ର େସମାେନ କହିେଲ, ‘ଆେ ମାେନ ତହିଁେର ଗମନ କରିବା

ନାହିଁ।’
17 ପୁଣି,ଆେ ତୁ ମାନ ଉପେରପ୍ର ହରୀଗଣ ନିଯୁ କରିକହିଲୁ,

‘ତୂ ରୀର ଶ ଶୁଣ;’
ମାତ୍ର େସମାେନ କହିେଲ, ‘ଆେ ମାେନ ଶୁଣିବା ନାହିଁ।’
18ଏେହତୁ େହ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣ,
ଆଉେହମ ଳୀ, େସମାନ ମଧ୍ୟେରକଅଣଅଛି,ତାହା ଜ୍ଞାତହୁ ଅ।
19 େହ ପୃଥିବୀ, ଶୁଣ; େଦଖ, ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ଉପେର

ଅମ ଳ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ କ ନାସମୂହର ଫଳ ବ ର୍ ାଇବା,
କାରଣ େସମାେନ ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାି
ଓ ଆ ର ବ୍ୟବ ା େସମାେନ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି ।
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20 ଶିବା େଦଶରୁ କୁ ୁ ରୁ ଓ ଦୂର େଦଶରୁ ସୁଗ ି ବଚଆସି ବାରଫଳ
କଅଣ?

ତୁ ମାନ ର େହାମବଳିସବୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ ନୁେହଁ,
କିଅବା ତୁ ମାନ ର ବଳିଦାନସବୁ ଆ ର ତୁ ି ଜନକ ନୁେହଁ।
21ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘େଦଖ, ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ଆଗେର ନାନା ବି େଥାଇବା;
ତ ୍ଵାରା ପିତୃ ଗଣ ଓ ପୁତ୍ର ଗଣ ଏକ ସେ ଝୁ ି ପଡ଼ିେବ;
ପ୍ର ତିବାସୀ ଓ ତାହାର ମିତ୍ର ବିନ େହେବ।’ ”
22ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଉ ର େଦଶରୁ ଏକ ଜନବୃ ଆସୁଅଛି
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ଭାଗରୁ ଏକ ମହାେଗା ୀ ଉେ ଜିତ େହେବ।
23 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବ ର୍ ା ଧରି ; େସମାେନ ନି ୁର ଓ ଦୟାହୀନ;
େସମାନ ର ରବ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗ ର୍ ନ କେର ଓ େସମାେନ

ଅ ାେରାହଣ କରି ;
ଆେଗା ସି େୟାନର କେନ୍ୟ, ତୁ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ େଯା ା ପରି ସସ େହଉଅଛି ।”
24ଆେ ମାେନ େସ ବିଷୟରଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ;ଆ ମାନ ରହ

ଦୁବର୍ ଳ ହୁ ଏ;
ଯ ଣା ଓ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀର େବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ େବଦନା ଆ ମାନ ୁ

ଆକ୍ର ା କରିଅଛି।
25ବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଅ ନାହିଁ,ଅଥବା ପଥେରଗମନକର

ନାହିଁ;
କାରଣ ଚାରିଆେଡ଼ ଶତର ଖ ଓ ଆଶ ା ଅଛି।
26ଆେଗା େମାର େଲାକମାନ ରକେନ୍ୟ,ତୁ େ ଚଟ ପି ,ଭ େର

ଗଡ଼;
ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର ଲାଗି େଶାକ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ େ େଶାକ ଓ ଅତିଶୟ ବିଳାପ

କର;
କାରଣ ବିନାଶକ ଅକ ାତ୍ ଆ ମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ।
27 “ତୁ େ େଯପରି ଆ େଲାକମାନ ର ପଥ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ପରୀକ୍ଷା

କରି ପାରିବ,
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ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ ଏକ ଉ ଗୃହ ଓ ଦୁଗର୍
ରୂ ପ କରିଅଛୁ।

28 େସସମେ ଦାରୁ ଣ ଅବାଧ୍ୟ, ଚାରିଆେଡ଼ ନି ା େଘନି ବୁଲି ;
େସମାେନ ପି ଳ ଓ ଲୁହା ପରି; େସସମେ ଭ୍ର ାଚାରୀ।
29ଭାଟି ପ୍ର ଚ ରୂ େପ ତାତୁ ଛି; ସୀସା ଅି େର କ୍ଷୟ ପାଇଅଛି;
େସମାେନ ବୃଥାେର ଖାଦ ବାହାର କରିବା କାଯର୍ ୍ୟେର ଲାଗିଅଛି ;
କାରଣ ଦୁ ମାେନ ଉ ାଟିତ େହଉ ନାହାି ।
30ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି ,
ଏଣୁ େଲାେକ େସମାନ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ ରୂ ପା େବାଲି କହିେବ।”

7
ମ ି ରେର ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ଚାର

1 ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ
େହଲା, 2 “ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ାରେର ଠିଆେହାଇେସଠାେର
ଏହି କଥା ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ, େହ ଯିହୁ ଦାର େଲାକ ସମେ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭଜନା କରିବା ନିମେ ଏହିସବୁ ାରେର ପ୍ର େବଶ
କରିଥାଅ େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ। 3 ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର
ଶୁଧୁରାଅ, ତହିଁେର ଆେ ଏହି ାନେର ତୁ ମାନ ୁ ବାସ
କରାଇବା। 4 ‘ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର,’ ଏହି ମିଥ୍ୟା କଥାେର ବି ାସ କର ନାହିଁ।

5 କାରଣ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଶୁଧୁରାଅ; ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର
ପ୍ର ତିବାସୀ ମଧ୍ୟେର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିଚାର ନି ି କର; 6 ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ ବିେଦଶୀ, ପିତୃ ହୀନ ଓ ବିଧବା ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ ନ କର
ଓ ଏହି ାନେର ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତ ନ କର, କିଅବା ଆପଣା
ଆପଣାର କ୍ଷତି ନିମେ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ନ ହୁ ଅ;
7 େତେବ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ାନେର, ପୁରାତନ କାଳରୁ
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ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଆ ର ଦ
ଏହି େଦଶେର ବାସ କରାଇବା।

8 େଦଖ, ଯ ୍ଵାରା ଉପକାର େହାଇ ନ ପାେର, ଏପରି ମିଥ୍ୟା
କଥାେର ତୁ େ ମାେନ ବି ାସ କରୁ ଅଛ। 9 ତୁ େ ମାେନ କି େଚାରି,
ନରହତ୍ୟା ଓବ୍ୟଭିଚାରଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥଓବାଲ୍ େଦବଉେ ଶ୍ୟେର
ଧୂପଦାହ ଓ ତୁ ମାନ ର ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପ ାଦ୍ ଗମନ
କରିବ, 10 ତହଁୁ ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଆ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବ,ଆଉକହିବ, ‘ଆେ ମାେନ ଉ ାର ପାଇଲୁ;’
େଯପରି ଏହିସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରି ପାରୁ ? 11ଆ ନାମେର
ଖ୍ୟାତ ଏହି ଗୃହ ତୁ ମାନ ଦୃି େର କି େଚାରମାନ ର ଗ ର
େହାଇଅଛି? ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ , ଆେ ହିଁ ତାହା
େଦଖିଅଛୁ।

12ମାତ୍ର ଶୀେଲାି ତ େଯଉଁ ାନେର ଆେ ପୂେବର୍ ଆପଣା ନାମ
ବାସ କରାଇଥିଲୁ, ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େସହି ାନକୁ ଯାଅ,
ଆଉଆ ରଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଦୁ ତା ସକାଶୁ ଆେ ତହିଁ ପ୍ର ତି
ଯାହା କରିଅଛୁ, ତାହା େଦଖ। 13 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ
ଏହିସବୁ କମର୍ କରିଅଛ ଓଆେ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେରଉଠି କଥା କହିେଲ େହଁ
ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ଓ ଆେ ଡାକିେଲ େହଁ ତୁ େ ମାେନ
ଉ ର େଦଲ ନାହିଁ; 14 ଏେହତୁ ଆେ ଶୀେଲା ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ
କରିଅଛୁ, ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହି େଯଉଁ ଗୃହେର ତୁ େ ମାେନ
ବି ାସ କରୁ ଅଛ, ତାହା ପ୍ର ତି; ପୁଣି ତୁ ମାନ ଓ ତୁ ମାନ
ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଆ ରଦ ଏହି ାନପ୍ର ତିଆେ ତଦପକରିବା!
15 ଆଉ, ଆେ ତୁ ମାନ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇଫ୍ର ୟିମର
ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ େଯପରି ଦୂର କରିଅଛୁ, େସପରି ତୁ ମାନ ୁ ଆ
ଦୃି ରୁ ଦୂର କରିବା।

16ଏଣୁକରି ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ନାହିଁ,
କିଅବା େସମାନ ନିମେ କାତେରାି ଅବା ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଉ ଗର୍ କର
ନାହିଁ, ଆ ନିକଟେର ନିେବଦନ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ
ତୁ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। 17 େସମାେନ ଯିହୁ ଦାର ନଗର ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମର ସଡ଼କସବୁେର ଯାହା କରୁ ଅଛି , ତାହା କି ତୁ େ
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େଦଖୁ ନାହଁ? 18 ଆ କୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶର ରାଣୀ*
ଉେ ଶ୍ୟେର ପି କ ପାକ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବା ନିମେ ବାଳକମାେନ କାଠ
ସାଉ ି , ପିତୃ ଗଣ ଅି ଳାି , ୀମାେନ ମଇଦା ଚକଟି ।
19ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସମାେନ କʼଣ ଆ କୁ ବିର କରି ? ବର
ଆପଣାମାନ ମୁଖର ବିବ ର୍ ତା ନିମେ କʼଣଆପଣାମାନ ୁ ବିର
ନ କରି ? 20 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ,
ଏହି ାନ ଉପେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ, େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂ ମିର ଫଳ,
ଏହିସବୁର ଉପେର ଆ ର େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପ ଢଳାଯିବ; ତାହା ଦ
କରିବ ଓ ନିବର୍ ାଣ େହବ ନାହିଁ।”

21 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି , “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳି ସହିତ
ତୁ ମାନ ର େହାମବଳି େଯାଗ କରି ମାଂସ େଭାଜନ କର।
22କାରଣେଯଉଁ ଦିନଆେ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, େସହି ଦିନ ଆେ େହାମ କିଅବା
ବଳିଦାନ ବିଷୟେରକହିଲୁ ନାହିଁ କିଆଜ୍ଞା େଦଲୁ ନାହିଁ; 23ମାତ୍ର
ଆେ ଆଜ୍ଞା େଦଇ େସମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ
ଆ ରବେର ଅବଧାନ କର, ତହିଁେର ଆେ ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର େହବା ଓ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ େହବ; ପୁଣି,
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯ େଯ ପଥେର ଚାଲିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ , େସସବୁ
ପଥେର ତୁ େ ମାେନ ଚାଲ, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ମ ଳ
େହବ। 24 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା କ ର୍ ପାତ
କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ ଣାେର ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ଅ ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଗମନ କରି
ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ େହେଲ, ଅଗ୍ର ବ ର୍ ୀ େହେଲ ନାହିଁ। 25 ତୁ ମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ବା ଦିନଠାରୁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ଆପଣାର ସମ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ
ପଠାଇବା ନିମେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଉଠି ତୁ ମାନ

* 7:18 ଆକାଶର ରାଣୀ ଅଥର୍ ାତ୍ ଏହା ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅେଟ
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ନିକଟକୁ େସମାନ ୁ ପଠାଇଅଛୁ; 26 ତଥାପି େସମାେନ ଆ କଥା
ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁେର କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଆପଣା ଆପଣା ଗ୍ର ୀବା ଶ କେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁରାଚାର କେଲ।

27 ଆଉ, ତୁ େ ଏହିସବୁ କଥା େସମାନ ୁ କହିବ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ତୁ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ; ତୁ େ େସମାନ ୁ ଡାକିବ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁ କୁ ଉ ର େଦେବ ନାହିଁ। 28 ତହିଁେର
ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ
ପରେମ ର ରବେର ଅବଧାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହାି ,
େସମାେନ ଏହି େଗା ୀ; ସତ୍ୟତା ଲୁ ଓ ତାହା େସମାନ ମୁଖରୁ
ଉି େହାଇଅଛି।

ହିେ ାମ ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା
29 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଆପଣା ମ କର େକଶ କାଟି ପକାଇଦିଅ
ଓ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉ ଳୀେର ବିଳାପ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର େକ୍ର ାଧପାତ୍ର ଏହି ବଂଶକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ

ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ।’
30 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ତାହା ହିଁ ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ

କରିଅଛି ;
େସମାେନ ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଏହି ଗୃହକୁ ଅଶୁଚି କରିବା ନିମେ
େସମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ରଖିଅଛି ।

31 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣକୁ ଅି େର
ଦ କରିବା ପାଇଁ ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର ଉପତ୍ୟକାେର େତାଫତ୍ ର
ଉ ଳୀମାନ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ; ଏହା ଆେ ଆଜ୍ଞା କରି ନାହଁୁ ,
କିଅବା ଆ ମନେର ଏହା ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ। 32 ଏନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ତାହା େତାଫତ୍ କିଅବା
ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର ଉପତ୍ୟକା ନାମେର ଆଉ ଖ୍ୟାତ ନ େହାଇ ହତ୍ୟା
ଉପତ୍ୟକା େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; କାରଣ
ଆଉ ାନ ନ ଥିବାଯାଏ େଲାକମାେନ େତାଫତ୍ େର କବର େଦେବ।
33 ତହିଁେର ଏହି େଲାକମାନ ର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ
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ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହବ; ଆଉ, େସମାନ ୁ େକହି ତଡ଼ି
େଦବ ନାହିଁ। 34 େସସମୟେର ଆେ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସବୁେର
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସଡ଼କସବୁେର, ଆେମାଦର ନି, ଆନ ର ନି ଓ
ବରକନ୍ୟାର ନି ନିବୃ କରାଇବା; କାରଣ େଦଶ ଂସ ାନ େହବ।

8
1 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ସମୟେର େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର

ରାଜାଗଣର ଅି ଓ ତାହାର ଅଧିପତିଗଣର ଅି , ଯାଜକଗଣର
ଅି , ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଅି ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀଗଣର
ଅି େସମାନ କବରରୁ ବାହାର କରିେବ। 2 ଆଉ, େସମାେନ
ସୂଯର୍ ୍ୟ, ଚ ଓ ଆକାଶମ ଳ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ଭଲ ପାଇଅଛି ଓ
େଯଉଁମାନ ର େସବା କରିଅଛି ଓ େଯଉଁମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ
େହାଇଅଛି ଓ େଯଉଁମାନ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିଅଛି ଓ
େଯଉଁମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିଅଛି , େସମାନ ଆଗେର ତାହାସବୁ
ଛି ଭି କରି ପକାଇେବ; େସହି ଅି ସବୁ ଏକତ୍ର ୀକୃତ କିଅବା
କବରେର େପାତା େହବ ନାହିଁ; େସସବୁ ଭୂ ମିେର ଖତ ତୁ ଲ୍ୟ
େହବ। 3 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଏହି ଦୁ ବଂଶକୁ
ଆେ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ, େସସବୁ ାନେର
େସମାନ ର ଅବଶି ଥିବା ସମ ପ୍ର ତି ଜୀବନ ଅେପକ୍ଷା ବର
ମୃତୁୁ ୍ୟ ବା ନୀୟ େହବ।

ପାପ ଓ ବି ାସଘାତକତା
4ଆହୁ ରି, ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ମନୁଷ୍ୟ ପଡ଼ିେଲ, କʼଣ ଆଉ ଉେଠ ନାହିଁ?
ବିପଥେର ଗେଲ, କʼଣ ଆଉ େଫେର ନାହିଁ?
5 େତେବ ଯିରୂ ଶାଲମ ଏହି େଲାକମାେନ
ଚିରକାଳ ବିପଥଗମନେର କାହିଁକି ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛି ?
େସମାେନ ପ୍ର ବ ନା ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ଧରି , େସମାେନ େଫରିବାକୁ

ଅସ ତ।
6 ଆେ ମେନାେଯାଗ କରି ଶୁଣିଲୁ, ମାତ୍ର େସମାେନ ଯଥାଥର୍ କଥା

କହିେଲ ନାହିଁ;
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‘ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ କʼଣ କରିଅଛି! ଏହା କହି
େକହି ଆପଣା ଦୁ ତା ସକାେଶ ଅନୁତାପ କେର ନାହିଁ;’
େଯପରି ଊ ର୍ ାସେର ଅ ଯୁ େର େଦୗେଡ଼,
େସପରି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର େଦୗେଡ଼।
7 ହଁ, ଆକାଶଗାମିନୀ ଚରଳ ଆପଣାର ନିରୂ ପିତ ସମୟ ଜାେଣ;
ଆଉ, କେପାତ, ତାଳେଚା ଓ ସାରସ ଆପଣା ଆପଣାର ଆସି ବାର

କାଳ ରକ୍ଷା କରି ;
ମାତ୍ର ଆ ର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନିୟମ ଜାଣି ନାହିଁ।
8ଆେ ମାେନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବ୍ୟବ ା ଆ ମାନ ଠାେର

ଅଛି,
ଏହି କଥା ତୁ େ ମାେନ କିପରି କହୁ ଅଛ?
ମାତ୍ର , େଦଖ, ଅଧ୍ୟାପକମାନ ର ମିଥ୍ୟା େଲଖନୀ ମିଥ୍ୟା ଗଢ଼ିଅଛି।
9 ଜ୍ଞାନୀମାେନ ଲି ତ େହାଇଅଛି , େସମାେନ ଘାବରା ଓ ଧରା

େହାଇଅଛି ;
େଦଖ, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି ;
ଆଉ, େସମାନ ର ଜ୍ଞାନ କି ପ୍ର କାର?
10ଏେହତୁ ଆେ ଅନ୍ୟମାନ ୁ େସମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ
ଓ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ୁ େସମାନ ର େକ୍ଷତ୍ର ସବୁ େଦବା;
କାରଣ େସମାନ ର କୁ୍ଷଦ୍ର ଠାରୁ ଅତ୍ୟ ମହାନ େଲାକ ପଯର୍ ୍ୟ

ପ୍ର େତ୍ୟେକ ହିଁ େଲାଭାସ ,
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଠାରୁ ଯାଜକ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ହିଁ ମିଥ୍ୟାଚରଣ

କରି ।
11 ପୁଣି, ଶାି ନ ଥିେଲ େହଁ େସମାେନ ‘ଶାି , ଶାି ’ େବାଲି କହି
ଆ େଲାକମାନ କନ୍ୟାର କ୍ଷତ ଉପେର ଉପେର ସୁ କରି ।
12 େସମାେନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି େବାଲି କʼଣ ଲି ତ

େହେଲ?
ନା, େସମାେନ କିଛି ହିଁଲି ତ େହେଲ ନାହିଁ, କିଅବା ମୁଖ ବିବ ର୍

କେଲ ନାହିଁ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ପତିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସମାନ ପ୍ର ତିଫଳ ପ୍ର ାି ର ସମୟେର େସମାେନ

ନିପାତିତ େହେବ।
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13 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସମାନ ୁ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାର
କରିବା;

ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ, କିଅବା ଡିି ରି ବୃକ୍ଷେର ଡିି ରି ଫଳ
ରହିବ ନାହିଁ ଓ ପତ୍ର ମ୍ଳ ାନ େହବ;

ଆଉ, ଆେ େସମାନ ୁ ଯାହା େଦଇଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନ ଠାରୁ
ଛାଡ଼ିଯିବ।”

14 ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ତୁ ନି େହାଇ ବସୁଅଛୁ? ଏକତି୍ର ତ ହୁ ଅ,
ଆସ,

ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରମାନେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ଓ
େସଠାେର ନୀରବ େହଉ;

କାରଣ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ େବାଲି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ ନୀରବ

କରିଅଛି
ଓ ବିଷବୃକ୍ଷର ରସ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇଅଛି ।
15 ଆେ ମାେନ ଶାି ର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ମାତ୍ର କିଛି ମ ଳ େହଲା

ନାହିଁ;
ଆେରାଗ୍ୟ ସମୟର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ଆଶ ା ଉପି ତ!
16 “ଦାନ୍ ନଗରଠାରୁ ତାହାର ଅ ଗଣର ନାସା ଶ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି;
ତାହାର ବଳି ଅ ଗଣର ହିଁ ହିଁ ଶ େର ସମୁଦାୟ େଦଶ

କ ୁ ଅଛି;
କାରଣ େସମାେନ ଆସି ଅଛି , ଆଉ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତସକଳ

ନଗର
ଓ ତି ବାସୀଗଣକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ;
17 େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ସପର୍ , କାଳସପର୍ ମାନ ୁ

ପଠାଇବା,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଦଂଶନ କରିେବ,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

େଲାକମାନ ପାଇଁ ଯିରିମୀୟ ବିଳାପ
18 ଆହା, ମୁଁ େଯେବ ଦୁଃଖ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣାକୁ ସା ନା

କରିପାରି !
େମାର ମଧ୍ୟେର େମାʼ ହୃ ଦୟ ମୂ ତ।
19 େଦଖ, ଅତି ଦୂର େଦଶରୁ େମାʼ େଲାକ କନ୍ୟାର ଆ ର୍ ନାଦ;
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“ସଦାପ୍ର ଭୁ କʼଣ ସି େୟାନେର ନାହାି ? ତହିଁର ରାଜା କʼଣ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ନାହାି ?”

“େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା
ଓ ବିେଦଶୀୟ ଅସାର ବ ୁ ସମୂହ ାରା କାହିଁକି ଆ ୁ ବିର

କରିଅଛି ?”
20 “ଶସ୍ୟସଂଗ୍ର ହର ସମୟ ଗତ େହଲା, ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ େଶଷ େହଲା,
ମାତ୍ର ଆ ମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ େହାଇ ନାହିଁ।”
21 ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନ କନ୍ୟାର ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଦୁଃଖିତ;
ମୁଁ ମଳିନ; ବି ୟତା େମାେତ ଆକ୍ର ା କରିଅଛି।
22 ଗିଲୀୟଦେର କʼଣ ଔଷଧ ନାହିଁ? େସଠାେର କʼଣ େବୖଦ୍ୟ

ନାହାି ?
େତେବ େମାʼ େଲାକମାନ କନ୍ୟା କାହିଁକି ପୁନଃ ା ୍ୟଲାଭ କରୁ

ନାହିଁ?

9
1ଆଃ, େଯେବ େମାହର ମ କ ଜଳମୟ
ଓ େମାର ଚକୁ୍ଷ େଲାତକର ଝର ରୂ ପ ହୁ ଅ ା,
େତେବ ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନ କନ୍ୟାର ହତ େଲାକମାନ

ନିମେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ର ନ କରିପାରି !
2ଆଃ, ପଥିକମାନ ର ବସା ପରି ଯଦି ପ୍ର ା ରେର େମାର େଗାଟିଏ

ବସା ଥାʼ ା,
େତେବ ମୁଁ ନିଜ େଲାକମାନ ୁ ତ୍ୟାଗ କରି େସମାନ ଠାରୁ

ାନା ରକୁ ଯାଇ ପାରି !
କାରଣ େସମାେନ ସମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ବି ାସଘାତକ େଲାକ ର

ସମାଜ।
3 ପୁଣି, େସମାେନ ଅସତ୍ୟତା ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ଜି ାରୂ ପ

ଧନୁକୁ ବକ୍ର କରି ;
ଆଉ, େସମାେନ େଦଶେର ବଳି େହାଇଅଛି , ମାତ୍ର ସତ୍ୟତା

ପକ୍ଷେର ନୁେହଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଦୁ ତା ଉପେର ଦୁ ତା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ର ସର

ହୁ ଅି ,
େସମାେନ ଆ ୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
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4 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ମିତ୍ର ଗଣ ବିଷୟେର ସାବଧାନ
ହୁ ଅ

ଓ େକୗଣସି ଭ୍ର ାତାଠାେର ବି ାସ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭ୍ର ାତା ନିତା ଅପହରଣ କରିବ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମିତ୍ର ନି ା େଘନି ବୁଲିବ।
5ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ପ୍ର ବ ନା

କରିେବ
ଓ ସତ୍ୟ କଥା କହିେବ ନାହିଁ;
େସମାେନଆପଣାଆପଣା ଜି ାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଅଛି ;
େସମାେନ ଅଧମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନ ୁ ବ୍ୟ କରି ।
6ପ୍ର ବ ନା ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ବସତି ାନ ଅଛି;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସମାେନ ପ୍ର ବ ନା ସକାଶୁ ଆ କୁ ଜାଣିବାକୁ

ଅ ୀକାର କରି ।
7ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଆେ େସମାନ ୁ ତରଳାଇବା ଓ େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା

କରିବା;
କାରଣ ଆ େଲାକ ର କନ୍ୟା େହତୁ ରୁ ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କଅଣ

କରିବା?
8 େସମାନ ର ଜି ା ପ୍ର ାଣନାଶକ ତୀର ରୂ ପ; ତାହା ପ୍ର ବ ନାର

କଥା କେହ;
େଲାେକ ମୁଖେରପ୍ର ତିବାସୀ ସେ େପ୍ର ମାଳାପକରି ,ମାତ୍ର ଅ େର

ଛକି ବସି ।
9 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ କʼଣ େସମାନ ୁ ଏହିସବୁର ପ୍ର ତିଫଳ

େଦବା ନାହିଁ?
ଏହି ପ୍ର କାର େଗା ୀଠାରୁ ଆ ର ପ୍ର ାଣ କʼଣ ପରିେଶାଧ େନବ

ନାହିଁ?
10 ମୁଁ ପବର୍ ତମାନର ବିଷୟେର େରାଦନ ଓ ହାହାକାର
ଓ ପ୍ର ା ର ଚରା ାନସକଳର ବିଷୟେର ବିଳାପ କରିବି,
କାରଣ େସସବୁ ଦ େହାଇଅଛି ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଇ େକହି

ଗତାୟାତ କେର ନାହିଁ;
ଅଥବା େଲାକମାେନ ପଶୁପଲର ରବ ଶୁଣି ପାରି ନାହିଁ;
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ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣ ଉଭୟ ପଳାୟନ
କରିଅଛି , େସମାେନ ଚାଲି ଯାଇଅଛି ।

11 ପୁଣି, ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଢିପି ଓ ଶୃଗାଳଗଣର ବାସ ାନ
କରିବା;

ଆଉ, ଆେ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହକୁ ନିବାସୀବିହୀନ ଂସ ାନ
କରିବା।”

12ଏହା େଯ ବୁଝିପାେର, ଏପରି ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଅଛି?
ଓ ଏହା ବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମୁଖ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାତ

କରାଇଅଛି, ଏପରି ବ୍ୟି କିଏ?
େଦଶ କି ନିମେ ବିନ ଓ ପ୍ର ା ର ତୁ ଲ୍ୟ ଦ େହଲା େଯ,
େକହି ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗତାୟାତ କେର ନାହିଁ?

13 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “କାରଣ ଏହି, ଆେ େସମାନ
ସ ୁଖେର ଆପଣାର େଯଉଁ ବ୍ୟବ ା ରଖିଲୁ, ତାହା େସମାେନ
ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଆ ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ନାହାି , କିଅବା
ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରି ନାହାି ; 14 ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା
ଅ ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଓ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ଶିକ୍ଷାମେତ ବାଲ୍ ନାମକ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଆଚରଣ
କରିଅଛି । 15 ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ େସମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଏହି େଲାକମାନ ୁ ତି ଫଳ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ବିଷବୃକ୍ଷର
ରସ େସମାନ ୁ ପାନ କରିବାକୁ େଦବା। 16 ଆହୁ ରି, େଯଉଁମାନ ୁ
େସମାେନ କିଅବା େସମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ଜାଣି ନାହାି ,
ଏପରି ନାନା େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆେ େସମାନ ୁ ଛି ଭି
କରିବା; ପୁଣି, ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ସଂହାର ନ କରୁ ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଆେ େସମାନ ପେଛ ପେଛ ଖ ପଠାଇବା।”
17 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ େ ମାେନ ବିେବଚନା କର ଓ ବିଳାପକାରିଣୀ ୀମାନ ୁ ଆସି ବା

ପାଇଁ ଡାକ
ଓ ନିପୁଣା ୀମାନ ର ଆସି ବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଅ;
18ଆ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ େଯପରି େଲାତକେର ଭାସି ଯିବ
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ଓ ଆ ମାନ ଚକୁ୍ଷପତାରୁ ଜଳଧାରା ନିଗର୍ ତ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଆ ମାନ ନିମେ ହାହାକାର

କର ।ୁ
19କାରଣ ସି େୟାନଠାରୁ ଏହି ହାହାକାର ଶ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି,
‘ଆେ ମାେନ କିପରି ବିନ େହାଇଅଛୁ!
େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ର ବାସ ାନ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିବାରୁ
ଆେ ମାେନ େଦଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଅତିଶୟ ଲି ତ େହାଇଅଛୁ।’ ”
20ତଥାପି ଆେଗା ୀମାେନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ
ଓ ତୁ ମାନ ର କ ର୍ ତାହା ର ମୁଖନିଗର୍ ତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରୁ ,
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାମାନ ୁ ହାହାକାର

କରିବାର
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସି ନୀକୁ ବିଳାପ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ।
21କାରଣ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଆ ମାନ ର ଝରକା େଦଇ ଆସି
ଆ ମାନ ଅ ାଳିକାମାନେର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି;
େସ ବାହାେର ବାଳକମାନ ୁ ଓ ଛକେର ଯୁବାମାନ ୁ ଉି

କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ।
22 କୁହ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ‘ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଶବ ଖତ

ପରି
ଓ ଶସ୍ୟେ ଦକର ପ ାତ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଅ ଅ ଶସ୍ୟ ପରି େକ୍ଷତ୍ର େର

ପଡ଼ି ରହିବ,
େକହି େସସବୁକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ ନାହିଁ।’ ”
23 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର ଦପର୍ ନ

କରୁ ,
କିଅବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳେର ଦପର୍ ନ କରୁ , ଧନବାନ ଆପଣା

ଧନେର ଦପର୍ ନ କରୁ ;
24ମାତ୍ର େଯେବ େକହି ଦପର୍ କେର,
େତେବ େସ ଆ କୁ ଚିେ ଓ ଜାେଣ େବାଲି ଦପର୍ କରୁ ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ପୃଥିବୀେର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା, ବିଚାର ଓ ଧମର୍

ସାଧନ କରୁ ,
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଏସବୁେର ଆ ର ସେ ାଷ ଥାଏ।
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25 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ େଯଉଁ ସମୟେର ସୁ ତ
େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ର ଅସୁ ତ ଅନୁସାେର ଦ େଦବା, ଏପରି
ସମୟ ଆସୁଅଛି; 26 ଆେ ମିସରକୁ ଓ ଯିହୁ ଦାକୁ, ଇେଦାମକୁ,
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣକୁ ଓ େମାୟାବକୁ,ଆପଣାଆପଣା େକଶ େକାଣ
ମୁ ନକାରୀ ପ୍ର ା ରବାସୀ ସମ ୁ ଦ େଦବା; କାରଣ ସକଳ
େଗା ୀ ଅସୁ ତ*, ପୁଣି ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଅ ଃକରଣେର
ଅସୁ ତ ଅଟି ।”

10
ପ୍ର ତିମା ପୂଜା ଓ ସତ୍ୟ ଈ ର ପୂଜା

1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ କଥା କହି ,
ତାହା ଶୁଣ;

2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖ ନାହିଁ,
ଆକାଶର ଓ ନାନା ଚି େର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ,
କାରଣ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତହିଁେର ଭୀତ ହୁ ଅି ।
3ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ବିଧିସକଳ ଅସାର;
େଯେହତୁ ବନରୁ ଜେଣ ବୃକ୍ଷ େଛଦନ କେର, ତାହା ଅ ାରା

କାରିଗରର ହ କୃତ କମର୍ ।
4 େସମାେନ ରୂ ପା ଓ ସୁନାେର ତାହା ମ ନ କରି ;
ପୁଣି, ତାହା େଯପରି ଟଳଟଳ େହବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ହାତୁ ଡ଼ି ାରା

କ ା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରି ।
5 େସସବୁ ତାଳଗଛ ତୁ ଲ୍ୟ, କୁ ା କମର୍ ଓ କଥା କହି ନାହିଁ;
େସମାେନଚାଲି ପାରି ନାହିଁ,ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ବହିବାକୁ ହୁ ଏ।
େସମାନ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ

ଅମ ଳ କରିପାରି ନାହିଁ
କିଅବା ମ ଳ କରିବାକୁ ହିଁ େସମାନ ର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ।”
6 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ େକହି ନାହିଁ;
ତୁ େ ମହାନ, ଓ ପରାକ୍ର ମେର ତୁ ର ନାମ ମହତ।

* 9:26 ଅସୁ ତ ଅଥର୍ ାତ୍ ନିୟମ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ
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7 େହ ସବର୍ େଦଶୀୟମାନ ର ରାଜନ୍ , ତୁ ୁ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ?
କାରଣ ତାହା ତୁ ର ପ୍ର ାପ୍ୟ;
େଯେହତୁ ନାନା େଦଶୀୟ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନୀମାନ ମଧ୍ୟେର
ଓ େସମାନ ସମୁଦାୟ ରାଜକୀୟ ଐ ଯର୍ ୍ୟଶାଳୀମାନ ମଧ୍ୟେର

ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ େକହି ନାହିଁ।
8 େସମାେନ ସମେ ପଶୁବତ୍ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ର ତିମାଗଣର ଶିକ୍ଷା କା

ମାତ୍ର ।
9ତଶର୍ ୀଶରୁ ପିଟା ରୂ ପାପାତ୍ର ଓ ଉଫସରୁ ସୁନା ଅଣାଯାଏ,
ତାହା କାରିଗରର କମର୍ ଓ ର୍ କାରର ହ ନିମ ତ;
େସମାନ ର ବ ନୀଳ ଓ ଧୂମ୍ର ବ ର୍ , େସସବୁ ନିପୁଣ

ଶି କରମାନ ର କୃତ କମର୍ ।
10ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସତ୍ୟ ପରେମ ର ଅଟି ;
େସ ଜୀବିତ ପରେମ ର ଓ ଅନ କାଳ ାୟୀ ରାଜା;
ତାହା େକାପେର ପୃଥିବୀ କି ତ ହୁ ଏ,
ପୁଣି ସବର୍ େଦଶୀୟମାେନ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ସହି ପାରି ନାହିଁ।
11ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିବ,
“େଯଉଁ େଦବତାମାେନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରି

ନାହାି ,
େସମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଓ ଆକାଶମ ଳର ତଳୁ ବିନ େହେବ।”
12 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ ାରା ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ,
େସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ାରା ଜଗତ ାପନ କରିଅଛି
ଓ ଆପଣାର ବୁି ାରା େସ ଆକାଶମ ଳ ବି ାର କରିଅଛି ;
13 େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ରବ ଉ ାରଣ କରି ,
େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ଜଳରାଶିର ଶ ହୁ ଏ,
ପୁଣି େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ବା ଉ ାପନ କରାି ;
େସ ବୃି ନିମେ ବିଜୁଳି ପ୍ର ୁତ କରି
ଓ ଆପଣା ଭ ାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣି ।
14ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ଓ ଜ୍ଞାନହୀନ େହାଇଅଛି;
ପ୍ର େତ୍ୟକ ର୍ କାର ଆପଣା େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ାରା ଲି ତ

େହାଇଅଛି;
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କାରଣ ତାହାର ଢଳା ପ୍ର ତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ େସମାନ ଠାେର ପ୍ର ାଣବାୟୁ
ନାହିଁ।

15 େସସବୁ ଅସାର ଓ ଭ୍ର ାି ର କମର୍ ;
େସମାେନ ଆପଣା ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇବା ସମୟେର ବିନ େହେବ।
16 େଯ ଯାକୁବର ବା ରୂ ପ, େସ ଏମାନ ପରି ନୁହି ;
କାରଣ େସ ସବର୍ ବ ୁର ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ତାହା ର

ଅଧିକାର ରୂ ପ;
ତାହା ର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ।
17 େହ ଅବରୁ ାନ ନିବାସୀନ୍ , ତୁ େ େଦଶରୁ ଆପଣା ସାମଗ୍ର ୀ

ସଂଗ୍ର ହ କର।
18କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଆେ ଏହି ସମୟେର େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ ଛାଟିଣୀ

ମାରିବା ପରି ଫିି େଦବା
ଓ େସମାନ ୁ ଏପରି େ ଶ େଦବା େଯ, େସମାେନ ତାହା େବାଧ

ପାଇେବ।”
19ହାୟ ହାୟ, େମାହର ଦୁଃଖ! େମାହର କ୍ଷତ ଅତି େବଦନାଯୁ ;
ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି, “ଏହି େମାହର େବଦନା, େମାେତ ଏହା ସହିବାକୁ

େହବ।”
20 େମାର ତ ୁ ଲୁଟିତ େହାଇଅଛି ଓ େମାର ର ୁସବୁ ଛିି ଯାଇଅଛି;
େମାର ବାଳକମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଯାଇଅଛି , େସମାେନ

ନାହାି ,
େମାର ତ ୁ ଆଉ ପ୍ର ସାରିବାକୁ ଓ େମାର ତ ୁର ବାଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ

େକହି ନାହିଁ।
21କାରଣ ପାଳକଗଣ ପଶୁବତ୍ େହାଇଅଛି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପଚାରି ନାହାି ;
ଏେହତୁ େସମାେନ ଉ ତି କରି ନାହାି ଓ େସମାନ ର ପଲସବୁ

ଛି ଭି େହାଇଅଛି ।
22 େକାଳାହଳର ରବ, େଦଖ ତାହା ଉପି ତ େହଉଅଛି,
ଆଉ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସବୁ ଉି ଓ ଶୃଗାଳମାନ ର ବାସ ାନ

କରିବା ପାଇଁ
ଉ ର େଦଶରୁ ମହାଚହଳ ଆସୁଅଛି।
23 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଜାେଣ; ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ତାହାର ଆୟ ନୁେହଁ;



ଯିରିମୀୟ 10:24 xxxix ଯିରିମୀୟ 11:6

ନିଜ ପାଦବିେକ୍ଷପ ି ର କରିବାର ଗମନକାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ
ନୁେହଁ।

24 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାେତ ଶାସନ କର, ମାତ୍ର ବିଚାରପୂବର୍ କ କର;
େକ୍ର ାଧେର ତାହା ନ କର, କେଲ ତୁ େ େମାେତ ବିନାଶ କରିବ।
25 େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁ ୁ ଜାଣି ନାହିଁ
ଓ େଯଉଁ େଗା ୀସକଳ ତୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନାହିଁ,
େସମାନ ଉପେର ତୁ େ ଆପଣା େକାପ ଢାଳିଦିଅ;
କାରଣ େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ,
ହଁ, େସମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରି ସଂହାର କରିଅଛି
ଓ ତାହାର ବାସ ାନ ଉି କରିଅଛି ।

11
ଚୁ ି ଭ

1 ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ
େହଲା; ଯଥା, 2 “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ନିୟମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ
ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ୁ କୁହ; 3ତୁ େ
େସମାନ ୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି ; ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଏକ ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ
େଦଶ େଦବା ବିଷୟକଆ ର ଶପଥଆଜିକାର ନ୍ୟାୟ ସି କରିବା
ନିମେ , 4ଆେ ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ,
େଲୗହ ଅି କୁ ରୁ , ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନ େସମାନ ୁ ଯାହା
ଆେଦଶ କରି କହିଲୁ, 5 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆ ରବେର ଅବଧାନ କର ଓ
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ , େସସକଳ ଅନୁସାେର
କମର୍ କର; ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ େହବ ଓ ଆେ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା; େସହି ନିୟମର କଥା େଯଉଁ
େଲାକ ନ ଶୁେଣ, େସ ଅଭିଶ େହଉ!” ତହିଁେର ମୁଁ ଉ ର େଦଇ
କହିଲି, “େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆେମନ୍ ।”

6 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ଯିହୁ ଦାର ସବୁ
ନଗରେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସବୁ ସଡ଼କେର ଏହିସବୁ କଥା ପ୍ର ଚାର
କରି କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ନିୟମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ଓ ତାହା
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ପାଳନ କର। 7 କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଅଛୁ, ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଉଠି ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ
କହିଅଛୁ,ଆ ରବେରଅବଧାନକର। 8ତଥାପି େସମାେନଅବଧାନ
କିଅବା କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଦୁ ଅ ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଆଚରଣ କେଲ; ଏନିମେ
ଆେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ େଯଉଁ ନିୟମ ଆେଦଶ
କଲୁ, ତହିଁର ସକଳ କଥା େସମାନ ଉପେର ବ ର୍ ାଇଲୁ, ତଥାପି
େସମାେନ ପାଳନ କେଲ ନାହିଁ।”

9 ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚକ୍ର ା
େଦଖାଯାଏ। 10 ଆ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େସମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଅଧମର୍ ପ୍ର ତି େସମାେନ େଫରିଅଛି ଓ େସମାେନ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ
େହାଇଅଛି ; ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ, େସମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସହିତ ଆ ର କୃତ ନିୟମ ଲ ନ କରିଅଛି ।
11 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ େସମାନ
ପ୍ର ତି ଅମ ଳ ଘଟାଇବା, େସମାେନ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିେବ
ନାହିଁ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆ ନିକଟେର ଆ ର୍ ର କରିେବ, ମାତ୍ର
ଆେ େସମାନ ର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। 12 ତହଁୁ ଯିହୁ ଦାର
ନଗରସମୂହ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀଗଣ େଯଉଁ େଦବଗଣ
ନିକଟେର ଧୂପ ଳାି , େସମାନ ନିକଟକୁଯାଇଆ ର୍ ରକରିେବ;
ମାତ୍ର େସମାେନ େସହି ବିପଦ ସମୟେର େସମାନ ୁ କିଛି ଉ ାର
କରିେବ ନାହିଁ। 13 କାରଣ େହ ଯିହୁ ଦା, ତୁ ର ନଗରସମୂହର
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ର େଦବଗଣ ଅଛି ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମର ସଡ଼କସମୂହର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର, ଲ ା ଦ ବ ୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବାଲ୍ େଦବ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଳାଇବା ନିମେ ଯଜ୍ଞେବଦି ାପନ କରିଅଛ।
14 ଏେହତୁ ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର
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ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ନିମେ ଉ ଆ ର୍ ରଅବା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର
ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ବିପଦ ସକାଶୁ ଆ
ନିକଟେରଆ ର୍ ର କଲା େବେଳଆେ େସମାନ ର କଥା ଶୁଣିବା
ନାହିଁ।
15ଆ ଗୃହେର ଆ ପି୍ର ୟାର କି କାଯର୍ ୍ୟ?
କାରଣ େସ ଅେନକ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି
ଓ ତୁ ନିକଟରୁ ପବିତ୍ର ମାଂସ ଅ ରିତ େହାଇଅଛି,
ଦୁ ମର୍ କଲା େବେଳ ତୁ େ ଆନ କରୁ ଅଛ।
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ମେନାହର ଫଳେର
ସୁ ର ହରିତ୍ ବ ର୍ ଜୀତବୃକ୍ଷ େବାଲି ନାମ େଦେଲ;
େଲାକସମୂହର ମହାଶ ସହକାେର,
େସ ତହିଁ ଉପେର ଅି ଳାଇ ଅଛି
ଓ ତହିଁର ଶାଖାସବୁ ଭ େହାଇଅଛି।

17 େଯେହତୁ ତୁ ର େରାପଣକ ର୍ ା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ବିରୁ େର ଅମ ଳରକଥା କହିଅଛି ;ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଓ ଯିହୁ ଦା
ବଂଶର ଦୁ ତା ଏଥିର କାରଣ, େସମାେନ ବାଲ୍ େଦବ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଧୂପ ଳାଇ ଆ କୁ ବିର କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣାମାନ ନିମେ
ଆେପ ତାହା ସ କରିଅଛି ।”

18ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅେ , ମୁଁ ତାହା ଜାଣିଲି;
େସସମୟେର ତୁ େ େମାେତ େସମାନ ର କି୍ର ୟା େଦଖାଇଲ।
19 ମାତ୍ର ମୁଁ ହତ୍ୟା ନିମେ ନିଆଯାଉଥିବା ଶା େମଷଶାବକ ଓ
ବଳଦ ପରି ଥିଲି; “ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଫଳସୁ ା ବୃକ୍ଷ ନ କରୁ ଓ
ତାହାର ନାମ େଯପରି ଆଉ ରଣେର ନ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବିତ
େଲାକମାନ େଦଶରୁ ତାହାକୁ କାଟି ପକାଉ,” ଏହି କଥା କହି
େସମାେନ େଯ େମାʼ ବିରୁ େର କୁମ ଣା କରିଥିେଲ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣି
ନ ଥିଲି।
20ମାତ୍ର େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ତୁ େ ନ୍ୟାୟେର ବିଚାର କରୁ ଥାଅ, ତୁ େ ମମର୍ ଓ ଚି ର ପରୀକ୍ଷା

କରୁ ଥାଅ,
େସମାନ ପ୍ର ତି ତୁ ର ପ୍ର ତିେଶାଧ ଦାନ େମାେତ େଦଖିବାକୁ ଦିଅ;
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କାରଣ ମୁଁ ତୁ ନିକଟେର ଆପଣା ଗୁହାରି ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି।
21 ଏେହତୁ “ଅନାେଥାତ୍ େଲାକମାନ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି

କଥା କହି , େସମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ାଣ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି କହି , ତୁ େ
େଯପରି ଆ ମାନ ହ େର ହତ ନ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର ନାହିଁ; 22 ଏନିମେ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ େସମାନ ୁ ଶାି
େଦବା; ଯୁବାଗଣ ଖ େର ମରିେବ; େସମାନ ର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ
ଦୁଭ କ୍ଷେର ମରିେବ; 23 େସମାନ ର ଅବଶି େକହି ରହିେବ
ନାହିଁ;କାରଣଆେ ଅନାେଥାତ୍ େଲାକମାନ ଉପେରଅମ ଳ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ର ପ୍ର ତିଫଳ ପ୍ର ାି ର ବଷର୍ ଆଣିବା।”

12
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଯିରିମୀୟ ଅଭିେଯାଗ

1 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ େଯେତେବେଳ ତୁ ସେ ପ୍ର ତିବାଦ କେର,
ତୁ େ ଧାମ କ ଅଟ;

ତଥାପି ବିଚାର ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ ସେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବି;
ଦୁ େଲାକମାନ ର ପଥ କାହିଁକି କୁଶଳଯୁ ହୁ ଏ?
ଅତି ବି ାସଘାତକ ସମେ କାହିଁକି ନିରାପଦେର ଥାʼ ି ?
2 ତୁ େ େସମାନ ୁ େରାପଣ କରିଅଛ, େସମାେନ ବ ମୂଳ

େହାଇଅଛି ;
େସମାେନ ବଢ଼ି , ହଁ, େସମାେନ ଫଳ ଫଳି ;
ତୁ େ େସମାନ ମୁଖର ନିକଟେର ଓ େସମାନ ଅ ଃକରଣରୁ

ଦୂରେର ଅଛ।
3 ମାତ୍ର େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ େମାେତ ଜାଣୁଅଛ; ତୁ େ େମାେତ

େଦଖୁଅଛ ଓ ତୁ ପ୍ର ତି େମାର ମନ କିପରି, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଅଛ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ ହତ୍ୟା ନିମେ େମଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଟାଣି ଆଣ
ଓ ହତ୍ୟା ଦିନର ନିମେ େସମାନ ୁ ପ୍ର ୁତ ରଖ।
4 େକେତ କାଳ େଦଶ େଶାକ କରିବ ଓ ସମୁଦାୟ େଦଶର ତୃ ଣ ଶୁ

େହବ?
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ତହିଁର ନିବାସୀମାନ ର ଦୁ ତା ସକାଶୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀସବୁ କ୍ଷୟ
ପାଉଅଛି ;

କାରଣ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “େସ ଆ ମାନ ର େଶଷ ଗତି
େଦଖିବ ନାହିଁ।”

ଯିରିମୀୟ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ର
5 “ଯଦି ତୁ େ ପଦାତିକଗଣର ସେ େଦୗଡ଼ିେଲ
େସମାେନ ତୁ କୁ ା କରିଅଛି ,
ଯଦି ତୁ େ ଅ ଗଣ ସ େର କିପରି ପଣ କରି ପାରିବ?
ପୁଣି, ଯଦ୍ୟପି ଶାି ର େଦଶେର ନିଭର୍ ୟ ହୁ ଅ,
ତଥାପି ଯ ର୍ ନର ଦପର୍ ାନେର ତୁ େ କଅଣ କରିବ?
6କାରଣତୁ ରଭାଇମାେନଓ ପିତୃ ବଂଶତୁ ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା

କରିଅଛି ;
େସମାେନ ତୁ ପେଛ ପେଛ ଉ େର ଡାକ ପକାଇଅଛି ;
େସମାେନ ତୁ କୁ ମି କଥା କହିେଲ େହଁ େସମାନ ୁ ବି ାସ କର

ନାହିଁ।”
7 “ଆେ ଆପଣା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ, ଆେ ଆପଣା ଅଧିକାର

ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛୁ;
ଆେ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ପି୍ର ୟତମାକୁ ତାହାର ଶତମାନ ହ େର

ସମପ େଦଇଅଛୁ।
8ଆ ର ଅଧିକାର ଆ ପ୍ର ତି ଅରଣ୍ୟ ସି ଂହ ପରି େହାଇଅଛି;
େସଆ ବିରୁ େରହୁ ାରକରିଅଛି; ଏଥିପାଇଁଆେ ତାହାକୁ ଘୃଣା

କରିଅଛୁ।
9ଆ ର ଅଧିକାର ଆ ପ୍ର ତି କି ଚିତି୍ର ତ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଅେଟ,
ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାେନ ତାହାର ବିରୁ େର ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛି ?
ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରାଇବା ନିମେ ଏକତ୍ର

କରି ଆଣ।
10ଅେନକ ପଲରକ୍ଷକ ଆ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ନ କରିଅଛି ,
େସମାେନ ଆ ର ଭୂ ମି ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିଅଛି ,
େସମାେନ ଆ ର ମେନାରମ ଭୂ ମିକୁ ଂସି ତ ପ୍ର ା ର କରିଅଛି ।
11 େସମାେନ ତାହା ଂସ ାନ କରିଅଛି ;
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ତାହା ଂସି ତ େହାଇ ଆ ନିକଟେର ବିଳାପ କରୁ ଅଛି;
େକହି ମେନାେଯାଗ ନକରିବାରୁ ସମୁଦାୟ େଦଶ ଂସି ତ େହଉଅଛି।
12 ଂସକାରୀମାେନ ପ୍ର ା ର ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଗିରିସକଳର ଉପରକୁ

ଆସି ଅଛି ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଖ େଦଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ

ଗ୍ର ାସ କରୁ ଅଛି;
େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀର ଶାି ନାହିଁ।
13 େସମାେନ ଗହମ ବୁଣି କ ା କାଟିଅଛି ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ କ େଦଇ କିଛି ଲାଭ ପାଆି ନାହିଁ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଫଳ ବିଷୟେର ଲି ତ େହବ।”

14 ଆେ ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ େଯଉଁ ଅଧିକାର
େଭାଗ କରିବାକୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଶର୍ କାରୀ ଆ ର ଦୁ
ପ୍ର ତିବାସୀସକଳର ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; “େଦଖ,
ଆେ େସମାନ େଦଶରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାଟନ କରିବା ଓ
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୁ ଦା-ବଂଶକୁ ଉ ାଟନ କରିବା। 15 ପୁଣି,
େସମାନ ୁ ଉ ାଟନ କଲା ଉ ାେର ଆେ େଫରି େସମାନ ୁ
ଦୟା କରିବା ଓ ଆେ େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର
ଅଧିକାରକୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାରଭୂ ମିକୁ ପୁନବର୍ ାରଆଣିବା।

16 ଆଉ, େସମାେନ େଯପରି ବାଲ୍ େଦବ ନାମେର ଶପଥ
କରିବା ପାଇଁ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଶିଖାଇେଲ, େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଜୀବିତ େବାଲି, ଆ ନାମେର ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆ
େଲାକମାନ ର ଆଚରଣ ଯ ପୂବର୍ କ ଶିଖିେବ, େତେବ େସମାେନ
ଆ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ାପିତ େହେବ। 17 ମାତ୍ର ଯଦି
େସମାେନ ଶୁଣିେବ ନାହିଁ, େତେବ ଆେ େସହି େଗା ୀକୁ
ଉ ାଟନ କରିବା, ଉ ାଟନ କରି ତାହା ନ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ।”

13
ଶଣବ ର କଟିବ
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1 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ତୁ େ ଯାଇ ମସି ନା
ନିମ ତ ଏକ ପଟୁ କା କିଣି ତାହା ଆପଣା କଟିେଦଶେର ବା
ଓ ଜଳେର ତାହା ରଖ ନାହିଁ।” 2 ତହିଁେର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ପଟୁ କା କିଣି ଆପଣା କଟିେଦଶେର ବା ି ଲି।
3 ଏଥିଉ ାେର ି ତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା, 4 “ଯଥା, ଉଠ, ତୁ କଟିେଦଶେର ଥିବା େଯଉଁ
ପଟୁ କା ତୁ େ କିଣିଅଛ, ତାହା େନଇ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟକୁ
ଯାଇ, େସଠାି ତ ଏକ େଶୖଳ ଛିଦ୍ର େର ଲୁଚାଇ ରଖ।” 5 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଯାଇ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା
ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। 6 ପୁଣି, ଅେନକ ଦିନ ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ
କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଠି ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ େଯଉଁ ପଟୁ କା
େସଠାେର ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆେ ଆଜ୍ଞା କଲୁ, ତାହା େସଠାରୁ
ନିଅ।” 7 େତେବ ମୁଁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସହି ପଟୁ କା
ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ାନ େଖାଳି ତାହା େନଲି;ଆଉ େଦଖ, େସ ପଟୁ କା
ନ େହାଇଅଛି, ତାହା ଆଉ େକୗଣସି କମର୍ ର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ।

8 େତେବ “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, 9 ଯଥା, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଏହି ପ୍ର କାେର ଯିହୁ ଦାର
ଦପର୍ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ମହାଦପର୍ ଚୂ ର୍ କରିବା। 10 ଏହି େଯଉଁ ଦୁ
େଲାକମାେନଆ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହାଇଆପଣା ଆପଣା
ଅ ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଚାଲି ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର
େସବା ଓ ପୂଜା କରିବା ନିମେ େସମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗମନ
କରିଅଛି , େସମାେନ ଏହି ଅକମର୍ ଣ୍ୟ ପଟୁ କା ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ।
11 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ମନୁଷ୍ୟର କଟିେଦଶେର ପଟୁ କା
େଯରୂ ପ ସଂଲ ଥାଏ, ତଦପ ଆେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ
ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦା-ବଂଶକୁ ଆ ର େଲାକ, କୀ , ପ୍ର ଶଂସା ଓ
େଗୗରବ ରୂ ପ କରିବା ପାଇଁ ଆ ଠାେର ସଂଲ କରାଇଲୁ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହେଲ।

ଦ୍ର ାକ୍ଷା କଳସ
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12 ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ପ୍ର େତ୍ୟକ କଳସ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପୂ ର୍ କରାଯିବ;’ତହିଁେର େସମାେନତୁ କୁ କହିେବ,
‘ପ୍ର େତ୍ୟକ କଳସ େଯ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପୂ ର୍ କରାଯିବ, ଏହା କʼଣ
ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ?’ 13 େସେତେବେଳ ତୁ େ େସମାନ ୁ
କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ ଏହି େଦଶ
ନିବାସୀ ସମ େଲାକ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଦାଉଦର ସି ଂହାସେନାପବି
ରାଜାଗଣ ୁ ଓ ଯାଜକମାନ ୁ ,ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀ ସମ ୁ ମ ତାେର ପୂ ର୍ କରିବା। 14 ପୁଣି, ଆେ
େସମାନ ର ଏକ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଉପେର, ହଁ, ପିତୃ ଗଣକୁ ଓ
ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଏକ ସେ କଚାଡ଼ି ପକାଇବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;
ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି କୃପା କିଅବା ଦୟା ଅଥବା କରୁ ଣା ନ କରି
େସମାନ ୁ ନ କରିବା।’ ”

ଅହ ାରୀ ୁ ସତକର୍ ବାଣୀ
15ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣ ଓ କ ର୍ ପାତ କର; ଅହ ାର କର ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କଥା କହିଅଛି ।

16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଅ କାର ଉପି ତ
କରିବା ପୂେବର୍

ଓ ଅ କାରମୟ ପବର୍ ତେର ତୁ ମାନ ଚରଣ ଝୁ ି ବା ପୂେବର୍ ;
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷା କରୁ କରୁ େସ ତାହା

ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାେର
ଓ େଘାରଅ କାରେରପରିଣତକରିବା ପୂେବର୍ ,ତୁ େ ମାେନତାହା ୁ

େଗୗରବ ଦିଅ।
17ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଏ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ,
େତେବ ତୁ ମାନ ର ଅହ ାର ସକାଶୁ େମାହର ପ୍ର ାଣ ନିେରାଳା

ାନେର େରାଦନ କରିବ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପଲ ବ ୀ ଅବ ାେର ନୀତ େହବା ସକାଶୁ
େମାହର ଚକୁ୍ଷ ଅତିଶୟ େରାଦନ କରି ଅଶଧାରା ବୁହାଇବ।
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18ତୁ େ ରାଜାକୁ ଓରାଜମାତାକୁ କୁହ, “ତୁ େ ମାେନଆପଣାମାନ ୁ
ନମ୍ର କରି ବସ;

କାରଣ ତୁ ମାନ ର ମ କାଭରଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଗୗରବ ମୁକୁଟ ତେଳ
ପଡ଼ିଅଛି।

19ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର େଦଶୀୟ ନଗରସବୁ ରୁ େହାଇଅଛି
ଓ ତାହା ଫିଟାଇବାକୁ େକହି ନାହିଁ; ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦା ନିବର୍ ାସି ତ

େହାଇଅଛି;
ତାହା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇଅଛି।
20 ତୁ େ ମାେନ ଚକୁ୍ଷ େଖାଲି ଉ ର ଦିଗରୁ ଆସ ା େଲାକମାନ ୁ

େଦଖ;
ତୁ କୁ େଯଉଁ ପଲ ଦ େହାଇଥିଲା, ତୁ ର େସହି ସୁ ର ପଲ

କାହିଁ?
21ତୁ େ େଯଉଁମାନ ୁ ନିେଜ ଆପଣା ବିରୁ େର ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ,
ତୁ ର େସହି ମିତ୍ର ମାନ ୁ େଯେତେବେଳ େସ ତୁ ର ମ କ ରୂ ପ

କରି ନିଯୁ କରିେବ,
େସେତେବେଳ ତୁ େ କଅଣ କହିବ? ପ୍ର ସବକାଳେର େଯପରି

ୀେଲାକ,
େସହିପରି ତୁ େ କି େବଦନାଗ୍ର େହବ ନାହିଁ?
22 ପୁଣି ଯଦି ତୁ େ ମେନ ମେନ ପଚାରିବ,
େମାʼ ପ୍ର ତି ଏପରି ଦଶା କାହିଁକି ଘଟିଲା?
(େତେବ ଶୁଣ,) ତୁ ଅଧମର୍ ର ବାହୁ ଲ୍ୟରୁ ତୁ ବ ର ଅ ଳ

ଉଠାଯାଇଅଛି
ଓ ତୁ ର େଗାଇଠି େଦୗରା ୍ୟ େଭାଗ କରୁ ଅଛି।
23 କୂଶୀୟ େଲାକ କି ଆପଣା ଚମର୍
ଓ ଚିତାବାଘ କି ଆପଣା ଚିତ୍ର ବ ର୍ ବଦଳାଇ ପାେର?
ତାହାେହେଲ, କୁକମର୍ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ କି ସୁକମର୍ କରି ପାରିବ?
24ଏନିମେ ପ୍ର ା ର ବାୟୁ ସ ୁଖେର ଉଡ଼ ା ନଡ଼ା ପରି
ଆେ େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରି ପକାଇବା।
25ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆ ଠାରୁ ଏହି ତୁ ର ବା ଓ ପରିମିତ ଅଂଶ;
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କାରଣ ତୁ େ ଆ କୁ ପାେସାରିଅଛ ଓ ମିଥ୍ୟାେର ବି ାସ କରିଅଛ।
26ଏନିମେ ଆେ ହିଁ ତୁ ବ ର ଅ ଳ
ତୁ ମୁଖ ପଯର୍ ୍ୟ େଟକିବା ଓ ତୁ ର ଲ ା େଦଖାଯିବ।
27 ଆେ େକ୍ଷତ୍ର ଗିରିଗଣ ଉପେର ତୁ ର ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ , ତୁ ର

ବ୍ୟଭିଚାର,
ତୁ ର ହିଁ ହିଁ େହବାର ଓ ତୁ ର େବଶ୍ୟାବୃ ି ର ଦୁ ତା

େଦଖିଅଛୁ।
େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ତୁ େ ସ ାପର ପାତ୍ର ! ତୁ େ ଶୁଚିକୃତ େହବାକୁ

ମ ୁ ନାହଁ;
ଆହୁ ରି େକେତ କାଳ ଏପରି େହବ?”

14
ଦୁଭ କ୍ଷ, ଖ , ମହାମାରୀ

1 ଅନାବୃି ବିଷୟେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଉପି ତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ।
2 “ଯିହୁ ଦା େଶାକ କରୁ ଅଛି ଓ ତହିଁର ନଗର ାରସକଳ କ୍ଷୀଣ

େହାଇଅଛି,
େସମାେନ କଳାବ ପି ି ଭୂ ମିେର ବସୁଅଛି ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର

ଆ ର୍ ର ଊ ର୍ କୁ ଉଠିଅଛି।
3 ପୁଣି, େସମାନ ର କୁଳୀନମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧୀନ

େଲାକମାନ ୁ ଜଳ ପାଇଁ ପଠାି ;
େସମାେନ ଗ ର୍ ନିକଟକୁ ଆସି କିଛି ଜଳ ପାଆି ନାହିଁ;
େସମାେନ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର େଘନି େଫରି ଯାଆି ;
େସମାେନ ଲି ତ ଓ ଘାବରା େହାଇଆପଣା ଆପଣା ମ କ ଢା ି ।
4 େଦଶେର ବୃି ନ େହବା ସକାଶୁ ଭୂ ମି ଫାଟି ଯିବାରୁ
କୃଷକମାେନ ଲି ତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ଢା ି ।
5 ହଁ,ତୃ ଣ ନ ଥିବାରୁ ହରିଣୀ ମଧ୍ୟ ପଦାେରପ୍ର ସବକରିଆପଣା ଛୁଆ

ତ୍ୟାଗ କରିଯାଏ।
6 ପୁଣି, ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭମାେନ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଗିରି ଉପେର ଠିଆ େହାଇ
ଶୃଗାଳମାନ ପରି ବାୟୁ ସକାେଶ ଧକାି ;
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ତୃ ଣ ନ ଥିବାରୁ େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ ହୁ ଏ।”
7 “େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଯଦ୍ୟପି ଆ ମାନ ର ଅଧମର୍ ସବୁ
ଆ ମାନ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ତଥାପି ତୁ େ ଆପଣା ନାମ

ସକାଶୁ କାଯର୍ ୍ୟ କର;
କାରଣ ଆ ମାନ ର ବିପଥଗମନ ଅପାର;
ଆେ ମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ।
8 େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ଆଶାଭୂ ମି, ସ ଟ ସମୟେର ତାହାର

ଉ ାରକ ର୍ ା,
ତୁ େ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସୀ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ େଗାଟିଏ ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ବା ପଥିକ ତୁ ଲ୍ୟ

କାହିଁକି େହବ?
9 ତୁ େ କାହିଁକି ବିି ତ ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ କିଅବା ଉ ାର କରିବାକୁ

ଅସମଥର୍ ବୀର ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛ
ଓ ଆେ ମାେନ ତୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅଟୁ । ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ

କର ନାହିଁ।”
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି େଲାକମାନ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି ,
“େସମାେନ ଏହି ପ୍ର କାର ଭ୍ର ମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଅଛି ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣକୁ ଅଟକାଇ ନାହାି ;
ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ନାହିଁ;
େସ ଏେବ େସମାନ ଅଧମର୍ ରଣ କରିେବ
ଓ େସମାନ ର ସମ ପାପର ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।”
11ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ପକ୍ଷେର ମ ଳ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ନାହିଁ।
12 େସମାେନ ଉପବାସ କେଲ, ଆେ େସମାନ ର କାତେରାି

ଶୁଣିବା ନାହିଁ;
ପୁଣି, େସମାେନ େହାମ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେଲ,
ଆେ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଆେ ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ାରା େସମାନ ୁ

ସଂହାର କରିବା।”
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ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ
13 ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “ହାୟ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ! େଦଖ,

‘ତୁ େ ମାେନ ଖ େଦଖିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଦୁଭ କ୍ଷ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆେ ଏହି ାନେର ତୁ ମାନ ୁ
ଦୃଢ଼ ଶାି େଦବା େବାଲି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଏହି କଥା
େସମାନ ୁ କହି ।’ ” 14 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ,
“ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଆ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି ; ଆେ େସମାନ ୁ ପଠାଇ ନାହଁୁ , ଆେ େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହଁୁ , କିଅବା ଆେ େସମାନ ୁ କଥା କହି ନାହଁୁ ;
େସମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଦଶର୍ ନ, ମ , ଅସାର ବିଷୟ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟର ପ୍ର ବ ନାମୂଳକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି ।

15 ଏେହତୁ େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଆ ନାମେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ଓ ଆେ େସମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ
ନ କେଲ େହଁ େସମାେନ କହି , ‘ଏହି େଦଶେର ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ
ଉପି ତ େହବ ନାହିଁ,’ େସମାନ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ; େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ାରା
ବିନ େହେବ। 16 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକମାନ ନିକଟେର େସମାେନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି , େସମାେନ ଦୁଭ କ୍ଷଓଖ େହତୁ ରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମର ନାନା ସଡ଼କେର ପକାଯିେବ; ପୁଣି, େସମାନ ୁ
େସମାନ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ େସମାନ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନ ୁ କବର େଦବା
ପାଇଁ େକହି ନ ଥିେବ; କାରଣ ଆେ େସମାନ ଦୁ ତା େସମାନ
ଉପେର ଢାଳି େଦବା।
17ଆଉ, ତୁ େ େସମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିବ,
‘ଦିବାରାତ୍ର ଆ ଚକୁ୍ଷରୁ ଜଳଧାରା ବହୁ , ତାହା ନିବୃ ନ େହଉ;
କାରଣ ଆ େଲାକମାନ ର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା,
ମହା କ୍ଷତେର, ମହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଘାତେର ଭ େହାଇଅଛି।
18ଆେ ଯଦି ବାହାର େହାଇ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଉ,
େତେବ େଦଖ, େସଠାେର ଖ େର ହତ େଲାକ!
ପୁଣି, ଆେ ଯଦି ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରୁ ,
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େତେବ େଦଖ, େସଠାେର ଦୁଭ କ୍ଷେର ପୀଡ଼ିତ େଲାକ!
କାରଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଓ ଯାଜକ ଉଭୟ େଦଶେର ଭ୍ର ମଣ କରି ,
େସମାେନ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ।’ ”

ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର େଲାକମାନ ର କାକୂି
19ତୁ େ କି ଯିହୁ ଦାକୁ ନିତା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛ?
ତୁ ର ପ୍ର ାଣ କି ସି େୟାନକୁ ଘୃଣା କରିଅଛି?
କାହିଁକି ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କଲ
ଓ ଆ ମାନ ପୀଡ଼ାର େକୗଣସି ପ୍ର ତିକାର ନାହିଁ?
ଆେ ମାେନ ଶାି ର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ମାତ୍ର କିଛି ମ ଳ େହଲା

ନାହିଁ
ଓଆେ ମାେନ ା ୍ୟ ସମୟରଅେପକ୍ଷା କଲୁ,ଆଉ େଦଖ,ଆଶ ା

ଉପି ତ!
20 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଦୁ ତା
ଓ ଆ ମାନ ପିତୃ େଲାକମାନ ର ଅଧମର୍ ୀକାର କରୁ ଅଛୁ;
କାରଣ ଆେ ମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ।
21ତୁ େ ଆପଣା ନାମ ସକାଶୁ ଆ ମାନ ୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ;
ଆପଣା େଗୗରବ ସି ଂହାସନର ଅପମାନ କର ନାହିଁ;
ରଣ କର, ଆ ମାନ ସହିତ ତୁ ର କୃତ ନିୟମ ଭ କର

ନାହିଁ।
22ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଅସାର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯ ବୃି

କରାଇପାେର,
ଏପରି କି େକହି ଅଛି? ଅଥବା ଆକାଶମ ଳ କି ବୃି ଦାନ

କରିପାେର?
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆ ମାନ ପରେମ ର, ତୁ େ ହିଁ କି େସହି

ବୃି ଦାତା ନୁହଁ?
ଏନିମେ ଆେ ମାେନ ତୁ ଅେପକ୍ଷାେର ରହିବା;
କାରଣ ତୁ େ ଏହିସବୁର ଉ ାଦନ କରିଅଛ।

15
ଯିହୁ ଦାର ସବର୍ ନାଶ ସୁନିି ତ
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1 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଯଦ୍ୟପି େମାଶା ଓ
ଶାମୁେୟଲ ଆ ସ ୁଖେର ଠିଆ ହୁ ଅେ , ତଥାପି ଆ ର ମନ ଏହି
େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁକୂଳ ହୁ ଅ ା ନାହିଁ; େସମାନ ୁ ଆ ଦୃି ରୁ
ଦୂରକର, େସମାେନବାହାରି ଯାଉ ୁ। 2 ପୁଣି,ଯଦି େସମାେନତୁ କୁ
କହି , ‘ଆେ ମାେନ େକଉଁଠାକୁ ବାହାରି ଯିବା?’ େତେବ ତୁ େ
େସମାନ ୁ ଏହା କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ହତେଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ହତ ାନକୁ,
ଖ େଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ଖ ନିକଟକୁ,
ଦୁଭ କ୍ଷେଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ଦୁଭ କ୍ଷ ାନକୁ
ଓ ବ ୀ ର େଯାଗ୍ୟ େଲାକମାେନ ବ ୀ ାନକୁ ଯାଉ ୁ।’

3 ପୁଣି,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ବଧକରିବା ନିମେ ଖ , ବିଦୀ ର୍
କରିବା ନିମେ କୁ ୁ ରଗଣ, ପୁଣି ଗ୍ର ାସ ଓ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ
େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣ, ଏହି ଚାରି ଜାତିକୁ େସମାନ
ଉପେର ନିଯୁ କରିବା। 4ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟର ପୁତ୍ର
ମନଃଶିର ଯିରୂ ଶାଲମେର କୃତକାଯର୍ ୍ୟ ସକାଶୁ ଆେ େସମାନ ୁ
ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ରାଜ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ ନିକି୍ଷ କରାଇବା।
5କାରଣ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, କିଏ ତୁ କୁ ଦୟା କରିବ?
ଅବା କିଏ ତୁ ଲାଗି ବିଳାପ କରିବ?
ଅଥବା ତୁ ର ମ ଳ ବିଷୟ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁ ନିକଟକୁ

ଆସି ବ?
6 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ଆ କୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛ, ତୁ େ ପଛକୁ

ହଟି ଯାଇଅଛ;
ଏନିମେ ଆେ ତୁ ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରି ତୁ କୁ

ନ କରିଅଛୁ;
ଆେ କ୍ଷମା କରି କରି ା େହାଇଅଛୁ।
7 ଆେ େସମାନ ୁ େଦଶର ପୁର ାରସମୂହେର କୁଲାେର ପାଛୁଡ଼ି

ଅଛୁ;
ଆେ େସମାନ ୁ ସ ାନସ ତି ବିହୀନ କରିଅଛୁ,
ଆେ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବିନାଶ କରିଅଛୁ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରୁ େଫରି ନାହାି ।
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8ଆ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ ର ବିଧବାମାେନ
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ଅେପକ୍ଷା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇଅଛି ,
ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଯୁବାଗଣର ମାତା ବିରୁ େର
ବିନାଶକ ଏକ ଜଣକ ମଧ୍ୟା କାଳେର ଆଣିଅଛୁ;
ଆେ ଅକ ାତ୍ ତାହା ପ୍ର ତି ଦୁଃଖ ଓ ଆଶ ା ଉପି ତ କରାଇଅଛୁ।
9ସାତ ସ ାନପ୍ର ସୂତା ୀ କ୍ଷୀଣା େହଉଅଛି; େସ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିଅଛି;
ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହାଇଅଛି; େସ ଲି ତା ଓ

ହତାଶା େହାଇଅଛି;
ପୁଣି, େସମାନ ର ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ଆେ
େସମାନ ଶତଗଣର ସ ୁଖେର ଖ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା,” ଏହା

ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
ଯିରିମୀୟ ଅଭିେଯାଗ

10 େଗା ଆ ର ମାତା, ମୁଁ ସ ାପର ପାତ୍ର ,
ତୁ େ େମାେତ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ବିେରାଧ ଓ ବିବାଦର ପାତ୍ର କରି

ଜାତ କରିଅଛ!
ମୁଁ ସୁଧ ନିମେ ଋଣ େଦଇ ନାହିଁ; କିଅବା େଲାେକ େମାେତ ସୁଧ

ଲାଗି ଋଣ େଦଇ ନାହାି ;
ତଥାପି େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ େମାେତ ଅଭିଶାପ ଦିଅି ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ନି ୟମ ଳ ନିମେ ତୁ କୁ ସବଳ

କରିବା;
ଆେ ନି ୟ ବିପଦ ଓ ଦୁ ର୍ ଶା ସମୟେର ତୁ ଶତଗଣକୁ ତୁ

ନିକଟେର ବିନତି କରାଇବା।
12େଲୗହ,ଉ ରେଦଶୀୟ େଲୗହଓ ପି ଳ କି େକହିଭାି ପାେର?
13ଆେ ତୁ ର ସ ି ଓ ଧନଭ ାରସବୁ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ଲୁଟିତ

େହବା ପାଇଁ େଦବା
ଓ ତୁ ର ସମୁଦାୟ ଅ ଳେର ତୁ ପାପସମୂହର ସକାେଶ ତାହା

କରିବା।
14 ପୁଣି, ଆେ େସସମ ୁ ତୁ ଶତଗଣର ସ େର ତୁ ଅଜ୍ଞାତ

ଏକ େଦଶକୁ େନଇଯିବା;
କାରଣ ଆ ର େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଅି ପ୍ର ଳିତ େହାଇଅଛି, ତାହା

ତୁ ମାନ ୁ ଦ କରିବ।”
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15 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ;
େମାେତ ରଣ କର ଓ େମାହର ତ ାନୁସ ାନ କର,
ପୁଣି େମାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାନ ଠାରୁ ପରିେଶାଧ ନିଅ;
ତୁ ର ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ସକାଶୁ େମାେତ ସଂହାର କର ନାହିଁ;
ମୁଁ ତୁ ସକାଶୁ ନି ାେଭାଗ କରିଅଛି, ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ।
16ତୁ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ା େହଲା, ପୁଣି ମୁଁ ତାହା େଭାଜନ କଲି;
ଆଉ, ତୁ ର ବାକ୍ୟ େମାର ଆନ ଓ ଚି ର ଆ ାଦଜନକ େହଲା;
କାରଣ େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ନାମେର

ଖ୍ୟାତ ଅେଟ।
17 ମୁଁ ଆେମାଦ-ପ୍ର େମାଦକାରୀମାନ ସଭାେର ବସି ଲି ନାହିଁ,
କିଅବା ଆନ କଲି ନାହିଁ; ତୁ ର ହ ସକାଶୁ ମୁଁ ଏକାକୀ ବସି ଲି;
କାରଣ ତୁ େ େମାେତ େକ୍ର ାଧେର ପୂ ର୍ କରିଅଛ।
18 େମାର େବଦନା ନିତ୍ୟ ାୟୀ ଓ େମାର କ୍ଷତ ଅପ୍ର ତୀକାଯର୍ ୍ୟ େହାଇ
ସୁ େହବାକୁ ଅ ୀକାର କେର କାହିଁକି?
ତୁ େ କି େମାʼ ପ୍ର ତି ନିତା ପ୍ର ବ ନାଜନକ ନଦୀେସ୍ର ାତ, ଅ ାୟୀ

ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ?
19ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ େ ଯଦି େଫରିବ, େତେବ ଆ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ନିମେ
ଆେ ତୁ କୁ ପୁନବର୍ ାର ଆଣିବା;
ପୁଣି, ତୁ େ ଯଦି ନିକୃ ବ ୁରୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବ ୁ ବାହାର କରି େନବ,
େତେବ ତୁ େ ଆ ର ମୁଖ ରୂ ପ େହବ;
େସମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େବ,
ମାତ୍ର ତୁ େ େସମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ।
20 ପୁଣି, ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ନିକଟେର
ତୁ କୁ ପି ଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ର ାଚୀର ରୂ ପ କରିବା;
େସମାେନ ତୁ ସେ ଯୁ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁ କୁ ପରାଜୟ କରି

ପାରିେବ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ତୁ କୁ ତ୍ର ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁ ର ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ
ଆେ ତୁ ସେ ସେ ଅଛୁ।
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21 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ଦୁ ମାନ ହ ରୁ ଉ ାର କରିବା
ଓ ଆେ ତୁ କୁ ଭୟାନକ େଲାକମାନ ହ ରୁ ମୁ କରିବା।”

16
ଦୁଭ କ୍ଷ, ଖ ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଆହୁ ରି େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
2 ଯଥା, “ତୁ େ ଏହି ାନେର ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କରିବ ନାହିଁ। 3 କାରଣ ଏହି ାନେର ଜାତ
ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ବିଷୟେର ଓ ଏହି େଦଶେର େସମାନ ର
ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ମାତାମାନ ବିଷୟେର, ଆଉ େସମାନ ଜନ୍ମ ଦାତା
ପିତୃ ଗଣ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି । 4 େସମାେନ ଅତି
ଯ ଣାଦାୟକ ମୃତୁୁ ୍ୟେର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିେବ; େସମାନ ନିମେ
ବିଳାପ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ୁ କବର ଦିଆଯିବ
ନାହିଁ, େସମାେନଭୂ ମି ଉପେରଖତପରି େହେବ;ଆଉ, େସମାେନ
ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ାରା ସଂହାରିତ େହେବ; ପୁଣି, େସମାନ ର ଶବ
ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହବ।

5 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଶାକ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ
କର ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ପାଇଁ ବିଳାପ ଅଥବା କ୍ର ନ
କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ଆେ ଏହି
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଆ ରଶାି ଓ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା ଓଦୟା ହରଣ
କରିଅଛୁ। 6ଏହି େଦଶେର ମହାନ ଓ କୁ୍ଷଦ୍ର ଉଭୟ େଲାକ ମରିେବ;
େସମାନ ୁ କବର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଅଥବା େଲାେକ େସମାନ
ନିମେ ବିଳାପ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ନିମେ ଆପଣା
ଆପଣା ଅ େର ଅ ାଘାତ ଅଥବା ମ କ ମୁ ନ କରିେବ ନାହିଁ;
7 କିଅବା ମୃତ େଲାକମାନ ନିମେ େଶାକକାରୀମାନ ୁ ସା ନା
କରିବା ପାଇଁ େଲାେକ ରୁ ଟି ଭାି େବ ନାହିଁ; ଅଥବା ଆପଣା
ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତା ନିମେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସା ନାସୂଚକ
ପାତ୍ର େଦେବ ନାହିଁ। 8 ପୁଣି, ତୁ େ େଭାଜନପାନ କରିବା ନିମେ
େସମାନ ସେ ବସି ବା ପାଇଁ େକୗଣସି େଭାଜି ଗୃହକୁ ଯିବନାହିଁ।
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9କାରଣେସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଏହିକଥା
କହି ; େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ଓ ତୁ ମାନ
ସମୟେର ଏହି ାନରୁ ଆେମାଦ-ପ୍ର େମାଦର ନି ଓ ଆନ ର ନି,
ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ ନିବୃ କରାଇବା।

10 ଆଉ, ତୁ େ ଏହିସବୁ କଥା ଏ େଲାକମାନ ନିକଟେର
େଯେତେବେଳ ପ୍ର କାଶ କରିବ ଓ େସମାେନ ତୁ କୁ କହିେବ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କାହିଁକି ଏହିସବୁ ମହା ଅମ ଳର କଥା ଆ ମାନ
ବିରୁ େର କହିଅଛି ? ଅବା ଆ ମାନ ର ଅପରାଧ କି? ଅବା
ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ବିରୁ େର କି
ପାପ କରିଅଛୁ?’ 11ତହିଁେର ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି , ତୁ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ,
ପୁଣି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପ ାଦ୍ ଗମନ କରି େସମାନ ର େସବା
କରିଅଛି ଓ େସମାନ ର ପୂଜା କରିଅଛି ,ଆଉଆ କୁପରିତ୍ୟାଗ
କରି ଆ ର ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି ନାହାି । 12 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ମ ଆଚରଣ
କରିଅଛ; କାରଣ େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଦୁ ା ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର ଆଚରଣ କରୁ ଅଛ, ଆ
ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କରୁ ନାହଁ; 13 ଏେହତୁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି
େଦଶରୁ ,ତୁ ମାନ ରଓତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣରଅଜ୍ଞାତ ଏକ
େଦଶେର ନିେକ୍ଷପ କରିବା;ଆଉ, େସଠାେର ତୁ େ ମାେନ ଦିବାରାତ୍ର
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିବ; କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
କିଛିମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ର ହ କରିବା ନାହିଁ।’ ”

ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁନଃ ାପନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
14 ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େଦଖ, ‘ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ

େଯ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
େଯଉଁ ସମୟେର େଲାକମାେନ ଏହି କଥା କହିେବ ନାହିଁ;’ 15ମାତ୍ର
‘ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଉ ର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର
େସ େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦଇଥିେଲ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ େଯ େସମାନ ୁ
ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ େବାଲି କହିେବ,’
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ଏପରିସମୟଆସୁଅଛି; ପୁଣି,ଆେ େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଥିଲୁ, େସମାନ ର େସହି େଦଶକୁ େସମାନ ୁ
ପୁନବର୍ ାର ଆଣିବା।

16 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ ଅେନକ ଧୀବର ଅଣାଇବା,
ତହିଁେର େସମାେନ ମ ୍ୟ ପରି େସମାନ ୁ ଧରିେବ; ପୁଣି, ତହିଁ
ଉ ାେର ଆେ ଅେନକ ବ୍ୟାଧ ଅଣାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପବର୍ ତରୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପପବର୍ ତରୁ ଓ େଶୖଳର ଛିଦ୍ର ରୁ
େସମାନ ୁ ଅନୁସ ାନ କରି ଆଣିେବ। 17 କାରଣ େସମାନ ର
ସମ ପଥେର ଆ ର ଦୃି ଅଛି; େସମାେନ ଆ ସାକ୍ଷାତରୁ ଲୁଚା
ନୁହି , କିଅବା େସମାନ ରଅଧମର୍ ଆ ଦୃି େର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ।
18 ପୁଣି, ଆେ ପ୍ର ଥେମ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ଓ ପାପର ଦୁଇଗୁଣ
ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା, କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଘୃଣ୍ୟ ବ ୁ ରୂ ପ
ଶବେର ଆ ର େଦଶ ଅପବିତ୍ର କରିଅଛି ଓ ଆପଣାମାନ ର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ େର ଆ ର ଅଧିକାର ପରିପୂ ର୍ କରିଅଛି ।”
19 େହ େମାର ବଳ, େମାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍
ଓ ବିପଦ ସମୟେର େମାର ଆଶ୍ର ୟ ରୂ ପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସକଳରୁ ନାନା େଦଶୀୟମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି

କହିେବ,
“ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ େକବଳ ମିଥ୍ୟା,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅସାର ଓ ନି ଳ ବ ୁ ଅଧିକାର କରିଅଛି ।
20ମନୁଷ୍ୟ କି ଆପଣା ନିମେ ଈ ର ନିମର୍ ାଣ କରିବ? େସ ତ ଈ ର

ନୁେହଁ।”
21 “ଏନିମେ େଦଖ, ଆେ େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା,
ଆେମ ଏହି ଏକ ଥର େସମାନ ୁ ଆ ର ହ ଓ ଆ ର ପରାକ୍ର ମ

ଜ୍ଞାତ କରାଇବା;
ତହିଁେର ଆ ର ନାମ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

17
ଯିହୁ ଦାର ପାପ
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1 “ଯିହୁ ଦାର ପାପ େଲୗହ େଲଖନୀେର ଓ ହୀରକର କ କ ାରା
ଲିଖିତ ଅଛି;

ତାହା େସମାନ ର ହୃ ଦୟ ଫଳକେର
ଓ ତୁ ମାନ ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ େର େଖାଦିତ େହାଇଅଛି।
2 ପୁଣି, େସମାନ ର ସ ାନଗଣ ଉ ଗିରିି ତ ହରିତ୍ ପୂ ର୍ ବୃକ୍ଷ

ନିକଟେର
େସମାନ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଓ ଆେଶରା ମୂ ସକଳ ରଣ କରି ।
3େହଆ ର େକ୍ଷତ୍ର ପବର୍ ତ,ତୁ ର ସମୁଦାୟ ଅ ଳେର କୃତପାପ

ସକାେଶ
ଆେ ତୁ ର ସ ି ଓ ସବୁ ଧନଭ ାର ଓ ଉ ଳୀସକଳ ଲୁଟିତ

େହବା ପାଇଁ େଦବା।
4 ପୁଣି,ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ ଅଧିକାର େଦଲୁ,ତୁ େ ଆେପତହିଁରୁ

କ୍ଷା େହବ।
ଆଉ, ଆେ ତୁ ଅଜ୍ଞାତ େଦଶେର ତୁ କୁ ତୁ ଶତଗଣର େସବା

କରାଇବା;
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଅି ପ୍ର ଳିତ କରିଅଛ, ତାହା

ସଦାକାଳ ଳିବ।”

ପରେମ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;

“େଯଉଁମନୁଷ୍ୟ,ମନୁଷ୍ୟଉପେର ନିଭର୍ ରକେରଓମାଂସକୁଆପଣାର
ବାହୁ କେର,

ଆଉ ଯାହାର ହୃ ଦୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ, େସ
ଶାପଗ୍ର ।

6 େସ ମରୁ ଭୂ ମିି ତ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ,
ମ ଳ ଉପି ତ େହବା େବେଳ େସ େଦଖିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ପ୍ର ା ରର ଶୁ ାନେର, ନିବାସୀବିହୀନ ଲବଣ ଭୂ ମିେର ବାସ

କରିବ।
7 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର କେର,
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହାର ବି ାସଭୂ ମି ଅଟି , େସ ଧନ୍ୟ।
8କାରଣ େସ ଜଳ ନିକଟେର େରାପିତ ଓ ନଦୀ କୂଳେର ବି ୃତମୂଳ

ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ
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ଓ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ ଉପି ତ େହବା େବେଳ େସ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହାର ପତ୍ର ସେତଜ େହବ;

ଆଉ, ଅନାବୃି ର ବଷର୍ େର େସ ଚିି ତ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାର ଫଳ ଫଳିବାର ନିବୃ େହବ ନାହିଁ।”
9ଅ ଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ର ତୀକାଯର୍ ୍ୟ ରୂ େପ ପୀଡ଼ିତ;
କିଏ ତାହା ଜାଣିପାେର?
10 “ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଆଚରଣ

ଅନୁସାେର
ତାହାର କମର୍ ର ଫଳ େଦବା ପାଇଁ, ଅ ଃକରଣ ଅନୁସ ାନ କରୁ ,
ଆେ ମମର୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ।”
11 େଯଉଁ ତି ି ର ପକ୍ଷୀ ଆପଣାର ଅପ୍ର ସୂତ ଛୁଆମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ

କେର,
ଅନ୍ୟାୟେର ଧନ ସ ୟକାରୀ େଲାକ ତାହାରି ତୁ ଲ୍ୟ;
ତାହାର ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟେର େସ ଧନ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ
ଓ ଆପଣାର ଅି ମ କାଳେର େସ ମୂଢ଼ େହବ।
12ଆଦିକାଳରୁ ଊ ର୍ େର ାପିତ େଗୗରବମୟ ସି ଂହାସନ,
ଆ ମାନ ର ଧମର୍ ଧାମ ଅେଟ।
13 େହ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ତ୍ୟାଶାଭୂ ମି ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
େଯଉଁମାେନ ତୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି , େସସମେ ଲି ତ େହେବ;
େଯଉଁମାେନ େମାʼ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କରି , େସମାନ ର ନାମ

ଧୂଳିେର ଲିଖିତ େହବ,
କାରଣ େସମାେନ ଅମୃତ ଜଳର ନିଝର୍ ର ରୂ ପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତ୍ୟାଗ

କରିଅଛି ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା

14 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାେତ ସୁ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ସୁ େହବି,
େମାେତ ପରିତ୍ର ାଣ କର, ତହିଁେର ମୁଁ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବି;
କାରଣ ତୁ େ େମାର ପ୍ର ଶଂସାଭୂ ମି।
15େଦଖ, େସମାେନ େମାେତ କୁହି , “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ କାହିଁ।
ତାହା ଏେବ ଉପି ତ େହଉ।”
16 ମୁଁ ତ ତୁ ପେଛ ପେଛ େମଷପାଳକର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାରୁ
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ବିମୁଖ େହବା ପାଇଁ େବଗଗାମୀ େହାଇ ନାହିଁ; କିଅବା େସହି
ଅମ ଳର ଦିନ ଚାହିଁ ନାହିଁ;

ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ; େମାʼ ଓ ରୁ ଯାହା ନିଗର୍ ତ େହଲା, ତାହା ତୁ
ସ ୁଖେର ଥିଲା।

17 େମାʼ ପ୍ର ତି ତ୍ର ାସଜନକ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ବିପଦ ଦିନେର ତୁ େ େମାର
ଆଶ୍ର ୟ ଅଟ।

18 େଯଉଁମାେନ େମାେତ ତାଡ଼ନା କରି ,
େସମାେନ ଲି ତ େହଉ ,ୁ ମାତ୍ର େମାେତ ଲି ତ େହବାକୁ ଦିଅ

ନାହିଁ;
େସମାେନ ନିରାଶ େହଉ ୁ, ମାତ୍ର େମାେତ ନିରାଶ େହବାକୁ ଦିଅ

ନାହିଁ;
େସମାନ ଉପେର ଅମ ଳର ଦିନ ଆଣ ଓ ି ଗୁଣ ବିନାଶେର

େସମାନ ୁ ବିନାଶ କର।

ବିଶ୍ର ାମବାର ବିଧି ପାଳନ
19 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଯିହୁ ଦାର ରାଜାଗଣ

େଯଉଁ ାର େଦଇ ଭିତେର ଯାଆି ଓ ବାହାେର ଆସି ,
େଲାକମାନ ସ ାନଗଣର େସହି ାରେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସକଳ
ାରେର ଯାଇ ଠିଆ ହୁ ଅ; 20ଆଉ, େସମାନ ୁ କୁହ, ‘େହ ଯିହୁ ଦାର

ରାଜାଗଣ, େହ ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦା ଓ େହ ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀ
ସମେ , ତୁ େ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ଏହିସବୁ ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ
କରିଥାଅ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; 21ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ
ହୁ ଅ ଓ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନେର େକୗଣସି ଭାର ବହ ନାହିଁ, କିଅବା
ଯିରୂ ଶାଲମର ାର େଦଇ ତାହା ଭିତରକୁ ଆଣ ନାହିଁ; 22 ଅଥବା
ବିଶ୍ର ାମ ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରୁ େକୗଣସି େବାଝ ବାହାର
କରି ନିଅ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରନାହିଁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ପାଳନ କର, ଆେ
ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଏହିରୂ େପ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। 23ମାତ୍ର
େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା କ ର୍ ପାତ କେଲ
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ନାହିଁ, ବର ନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ଆପଣା ଗ୍ର ୀବା ଶ କେଲ।

24 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ଯ ପୂବର୍ କ ଆ
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଏହି ନଗର- ାର େଦଇ
େକୗଣସି େବାଝ ଭିତରକୁ ନ ଆଣ ଓ େସହି ଦିନ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ
ନ କରି ବିଶ୍ର ାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ପାଳନ କର; 25 େତେବ
ଦାଉଦ ସି ଂହାସନେରଉପବି ରାଜାଗଣଓଅଧିପତିଗଣରଥେର
ଓ ଅ େର ଚଢ଼ି, େସମାେନ ଓ େସମାନ ର ଅଧିପତିମାେନ,
ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀମାେନ ଏହି ନଗର-
ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରିେବ ଓ ଏହି ନଗର ସଦାକାଳ ରହିବ।

26 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହରୁ , ଯିରୂ ଶାଲମର
ଚତୁ ଗି ତ ଅ ଳରୁ , ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଦଶରୁ ଓ ନିମ୍ନ ଭୂ ମିରୁ ଓ
ପାବର୍ ତୀୟ େଦଶରୁ ଓ ଦକି୍ଷଣ େଦଶରୁ େହାମବଳି, େନୖେବଦ୍ୟ ଓ
କୁ ୁ ରୁ େନଇ, ଆଉ ପ୍ର ଶଂସାଥର୍ କ ବଳି େଘନି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ
ଆସି େବ। 27 ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ
କରି ବିଶ୍ର ାମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ପାଳନ ନ କର ଓ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନେର
େବାଝ ବହି ଯିରୂ ଶାଲମର ାରେର ପ୍ର େବଶ କର, େତେବ ଆେ
ତହିଁର ାରସମୂହେର ଅି ଳାଇବା, ପୁଣି ତାହା ଯିରୂ ଶାଲମର
ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ ଓ ତାହା ନିବର୍ ାଣ େହବ ନାହିଁ।’ ”

18
କୁ କାର ଗୃହେର ଯିରିମୀୟ

1 ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା; 2 “ତୁ େ ଉଠି କୁ କାରର ଗୃହକୁ ଯାଅ, େସଠାେର
ଆେ ତୁ କୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା।” 3 େତେବ ମୁଁ କୁ କାର
ଗୃହକୁ ଗଲି, ଆଉ େଦଖ, େସ ଚକ୍ର େର ଆପଣା କମର୍ କରୁ ଥିଲା।
4 କୁ କାର ମୃ ି କାର େଯଉଁ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଥିଲା, ତାହା ତାହାର
ହ େର ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ କୁ କାର ତାହା େନଇଆପଣା ଇ ାନୁସାେର
ଆଉ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କଲା।
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5ତହଁୁ େମାʼ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
6 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଆେ କି ଏହି କୁ କାର
ପରି ତୁ ପ୍ର ତି କରି ନ ପାରୁ ? େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, େଦଖ, େଯପରି
ମୃ ି କା କୁ କାରର ହ େର, େସପରି ତୁ େ ମାେନ ଆ ହ େର
ଅଛ। 7େଯେତେବେଳଆେ େକୗଣସି େଗା ୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟେର
ଉ ାଟନ ଓ ଅଧଃପତନ ଓ ବିନାଶର କଥା କହିବା; 8 େସେତେବେଳ
େଯଉଁ େଗା ୀ ବିଷୟେର ଆେ କହିଅଛୁ, େସମାେନ ଯଦି ଆପଣା
ଆପଣା ଦୁ ମର୍ ରୁ େଫରି , େତେବ େସମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଅମ ଳ
ଘଟାଇବାକୁ ଆେ ମନେର କଲୁ, ତହିଁରୁ ଆେ କ୍ଷା େହବା।
9 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଆେ େକୗଣସି େଗା ୀକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟେର
ଗଠନ ଓ େରାପଣର କଥା କହିବା; 10 େସେତେବେଳ େସ ଯଦି
ଆ ର ରବ ନ ମାନି ଆ ଦୃି େର ଦୁ ମର୍ କେର, େତେବ ଆେ
ତାହା ପ୍ର ତି େଯଉଁ ମ ଳ କରିବାର କଥା କହିଲୁ, ତହିଁରୁ ଆେ
କ୍ଷା େହବା। 11 ଏନିମେ ଏେବ ତୁ େ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ; େଦଖ,ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ସଂକ କରୁ ଅଛୁ;
ଏେବତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣାଆପଣା କୁପଥରୁ େଫର, ପୁଣି
ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଓ ଆପଣା ଆପଣା କି୍ର ୟାର େଶାଧନ କର।’

12ମାତ୍ର େସମାେନ କହି , ‘ଭରସା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ସଂକ ଅନୁସାେର ଚାଲିବା ଓ ଆେ ମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ଅ ଃକରଣର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର
କମର୍ କରିବା।’
13ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ନାନା େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ପଚାର, ଏପରି

କଥା କିଏ ଶୁଣିଅଛି;
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା ଅତ୍ୟ େରାମା ଜନକ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି।
14 ଲିବାେନାନର ହିମ କି େକ୍ଷତ୍ର େଶୖଳେର ଅଭାବ େହବ?
କିଅବା ଦୂରରୁ ପ୍ର ବାହିତ ସୁଶୀତଳ ଜଳେସ୍ର ାତ କି ଶୁ େହବ?
15ମାତ୍ର ଆ ର େଲାକମାେନ ଆ କୁ ପାେସାରି
ଅସାର େଦବଗଣର ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇ ଅଛି ,
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ଆଉ େସମାେନ ଅପ୍ର ୁତ ମାଗର୍ ର
ନାନା ଉପପଥେର େସମାନ ୁ ଗମନ କରାଇବା ନିମେ
େସମାନ ପଥେର, ପୁରାତନ ପଥେର େସମାନ ର ବି ଜନ୍ମ ାଇ

ଅଛି ;
16 ଏଥିେର େସମାନ ର େଦଶକୁ ବି ୟର ଓ ନିତ୍ୟ ଶୀସ୍ ଶ ର

ପାତ୍ର କରି ;
ତହିଁର ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
ବି ୟାପ େହାଇ ଆପଣା ମ କ ହଲାଇବ।
17ଆେ ଶତ ସ ୁଖେର ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ାରା
ଛି େହଲା ପରି େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରିବା;
ଆେ େସମାନ ବିପଦ ଦିନେରେସମାନ ପ୍ର ତି ଅଭିମୁଖନେହାଇ

ବିମୁଖ େହବା।”
ଯିରିମୀୟ ବିରୁ େର ଷଡ଼ଯ

18 େତେବ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଯିରିମୀୟ
ବିରୁ େର ପରାମଶର୍ କରୁ ; କାରଣ ଯାଜକ ନିକଟରୁ ବ୍ୟବ ା ଅବା
ଜ୍ଞାନବାନ ନିକଟରୁ ମ ଣା ଅଥବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟରୁ ବାକ୍ୟ
ଲୁ େହବ ନାହିଁ।ଆସ,ଆେ ମାେନ ଜି ା ାରା ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର
କରୁ , ପୁଣି ତାହାର େକୗଣସି କଥାେର ମେନାେଯାଗ ନ କରୁ ।”
19 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାʼ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କର
ଓ େମାʼ ସେ ବିେରାଧକାରୀମାନ ର କଥାେର ଅବଧାନ କର।
20ମ ଳର ପରିେଶାଧେର କି ଅମ ଳ କରାଯିବ?
କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ପାଇଁ ଗ ର୍ େଖାଳିଅଛି ।
ମୁଁ େସମାନ ଠାରୁ ତୁ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ େଫରାଇବା ନିମେ
େସମାନ ପକ୍ଷେର ମ ଳଜନକ କଥା କହିବା ପାଇଁ
କିପରି ତୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହଲି, ଏହା ରଣ କର।
21 ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ସ ାନଗଣକୁ ଦୁଭ କ୍ଷେର ସମପର୍ ଣ

କର
ଓ େସମାନ ୁ ଖ ର ପରାକ୍ର ମେର ଛାଡ଼ିଦିଅ;
ଆଉ, େସମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ ସ ାନହୀନା ଓ ବିଧବା େହଉ ୁ
ଓ େସମାନ ର ପୁରୁ ଷମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟେର ସଂହାରିତ େହଉ ୁ
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ଓ େସମାନ ର ଯୁବାଗଣ ଯୁ େର ଖ େର ହତ େହଉ ୁ।
22ତୁ େ େଯଉଁସମୟେରହଠାତ୍ େସମାନ ବିରୁ େର େସୖନ୍ୟଦଳ

ଆଣିବ,
େସହି ସମୟେର େସମାନ ର ସକଳ ଗୃହରୁ କ୍ର ନର ର

ଶୁଣାଯାଉ;
କାରଣ େସମାେନ େମାେତ ଧରିବା ପାଇଁ ଗ ର୍ େଖାଳିଅଛି
ଓ େମାʼ ଚରଣ ପାଇଁ େଗାପନେର ଫା ପାତିଅଛି ।
23ତଥାପି େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
େମାେତବଧକରିବା ପାଇଁ େସମାନ ରମ ଣାସବୁ ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ;
ତୁ େ େସମାନ ର ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ ଦୃି ରୁ େସମାନ ପାପ ଲିଭାଇ ଦିଅ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁ ସ ୁଖେର ନିପାତିତ େହଉ ;ୁ
ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସମୟେର େସମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର।

19
ଭ ପାତ୍ର

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, “ତୁ େ ଯାଇ କୁ କାରର ଏକ
ମୃ ି କା ପାତ୍ର କ୍ର ୟ କର, ଆଉ େଲାକମାନ ର େକେତକ ପ୍ର ାଚୀନ
େଲାକ ୁ ଓ ଯାଜକମାନ ର େକେତକ ପ୍ର ାଚୀନ େଲାକ ୁ େନଇ,
2 ହାଶ ତ୍ ାରର ପ୍ର େବଶ ାନର ନିକଟ ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର
ଉପତ୍ୟକାକୁ ବାହାରି ଯାଅ,ଆଉଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ କଥା କହିବା,
ତାହା େସ ାନେର ପ୍ର ଚାର କର; 3 ଆଉ କୁହ, ‘େହ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜାଗଣ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି
କଥାକହି , େଦଖ,ଆେ ଏହି ାନପ୍ର ତି ଅମ ଳଘଟାଇବା,ତାହା
େଯ ଶୁେଣ, ତାହାର କ ର୍ ଶିହରି ଉଠିବ।

4କାରଣ େସମାେନ ଆ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଏହି ାନକୁ
ପରର ାନ େବାଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଓ
େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାେନ େଯଉଁ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ଜାଣିେଲ ନାହିଁ, େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ
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ଳାଇ ଅଛି ଓ ଏହି ାନକୁ ନିେ ର୍ ାଷମାନ ର େର ପରିପୂ ର୍
କରିଅଛି । 5 ପୁଣି,ଆପଣା ପୁତ୍ର ଗଣକୁ େହାମବଳି ରୂ େପବାଲ୍ େଦବ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି େର ଦ କରିବା ନିମେ ବାଲ୍ େଦବର ଉ ଳୀ
ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ; ତାହା ଆେ ଆେଦଶ କରି ନାହଁୁ , କି କହି ନାହଁୁ ,
କିଅବା ଆ ମନେର ତାହା ଉଦୟ େହାଇ ନାହିଁ।

6 ଏଥିନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଏହି
ାନ େତାଫତ୍ କିଅବା ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର ଉପତ୍ୟକା େବାଲି ଖ୍ୟାତ
ନ େହାଇ ହତ୍ୟା ଉପତ୍ୟକା େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବ, ଏପରି ସମୟ
ଆସୁଅଛି। 7 ପୁଣି, ଆେ ଏହି ାନେର ଯିହୁ ଦାର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର
ମ ଣା ବ୍ୟଥର୍ କରିବା; ପୁଣି, େସମାନ ଶତଗଣ ସ ୁଖେର ଖ
ାରା ଓ େସମାନ ପ୍ର ାଣ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀମାନ ହ ାରା

େସମାନ ୁ ନିପାତ କରିବା; ଆଉ, ଆେ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ
ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣକୁ େସମାନ ର ଶବ ଖାଦ୍ୟ ନିମେ େଦବା।

8 ଆେ ଏହି ନଗରକୁ ବି ୟର ଓ ଶୀସ୍ ଶ ର ପାତ୍ର କରିବା;
ଆଉ, ତହିଁର ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
ତହିଁ ପ୍ର ତି ଘଟିତ ସକଳ ଉ ାତ ସକାଶୁ ବିି ତ େହାଇ ଶୀସ୍ 
ଶ କରିବ। 9 ଆଉ, େସମାନ ର ଶତମାେନ ଓ େସମାନ ର
ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀମାେନ େସମାନ ୁ ଅବେରାଧ କରିବା ଓ
ସ ଟେର ପକାଇବା ସମୟେର ଆେ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ମାଂସ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ମିତ୍ର ର ମାଂସ ଖାଇେବ।’

10 ଆଉ, ତୁ େ ତୁ ସ ୀ େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର େସହି
ପାତ୍ର ଭାି େସମାନ ୁ କହିବ, 11 ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , େଯପରି େକହି କୁ କାରର ପାତ୍ର ଭାି ପକାଇେଲ
ତାହା ପୁନବର୍ ାର େଯାଡ଼ାଯାଇ ନ ପାେର, ଆେ େସହିପରି ଏହି
େଲାକମାନ ୁ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଭାି ପକାଇବା; ତହିଁେର କବର
ାନର ଅଭାବ ନ େହବା ଯାଏ େଲାକମାେନ େତାଫତ୍ େର କବର
େଦେବ।

12 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଏହି ାନ ପ୍ର ତି ଓ ତହିଁର
ନିବାସୀମାନ ପ୍ର ତି ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା, ଆେ ଏହି ନଗରକୁ
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େତାଫତ୍ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା। 13 ତହିଁେର ଅଶୁଚିକୃତ ଯିରୂ ଶାଲମ
ସକଳ ଗୃହ ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାଗଣର ଗୃହ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯସକଳ
ଗୃହର ଛାତ ଉପେର େସମାେନ ଆକାଶମ ଳ େସୖନ୍ୟଗଣର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇଅଛି ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣରଉେ ଶ୍ୟେର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିଅଛି , େସସକଳ େତାଫତ୍ ାନ ତୁ ଲ୍ୟ
େହବ।’ ”

14 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରିମୀୟ ୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରିବା ନିମେ େଯଉଁ େତାଫତ୍ କୁ ପଠାଇଥିେଲ, େସ େସହି ାନରୁ
ଆସି େଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପ୍ର ା ଣେର ଠିଆ େହାଇ ସମ
େଲାକ ୁ କହିେଲ; 15 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ ଏହି ନଗର ଓ
ତହିଁର ସକଳ ଉପନଗର ବିରୁ େର େଯଉଁ େଯଉଁ ଅମ ଳର
କଥାକହିଅଛୁ, େସସବୁ େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟାଇବା;କାରଣେସମାେନ
ଆ ର ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନ ର ଗ୍ର ୀବା
ଶ କରିଅଛି ।”

20
ଯାଜକ ପଶ୍ ହୂ ର ସହ ଯିରିମୀୟ ସଂଘଷର୍

1 ଯିରିମୀୟ ଏହିସବୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବା େବେଳ
ଇେ ରଯାଜକର ପୁତ୍ର , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପ୍ର ଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷପଶ୍ ହୂ ର
ତାହା ଶୁଣିଲା। 2 ତହିଁେର ପଶ୍ ହୂ ର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ
ପ୍ର ହାର କରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହି ତ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ନାମକ ଉପର
ାରେର ଥିବା ହରିକାଠେର ତା ୁ ବ କରି ରଖିଲା। 3 ପୁଣି,

ତହିଁ ପରଦିନ ପଶ୍ ହୂ ର ଯିରିମୀୟ ୁ ହରିକାଠରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିଲା। ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର
ନାମ ପଶ୍ ହୂ ର ନ ରଖି, ମାେଗାରମୀଷାବୀବ୍ (ଚତୁ େଗ ଆଶ ା)
ରଖିଅଛି । 4 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ
ତୁ କୁ, ତୁ ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ର ସମ ବୁ ପ୍ର ତି ଆଶ ାଜନକ କରିବା;
ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଶତଗଣର ଖ ାରା ହତ େହେବ
ଓ ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ତାହା େଦଖିବ; ଆଉ, ଆେ ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦାକୁ
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ବାବିଲରରାଜା ହ େରସମପର୍ ଣକରିବା,ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ
ବ ୀ କରି ବାବିଲକୁ େଘନିଯାଇ ଖ େର ବଧ କରିବ। 5 ଆହୁ ରି,
ଆେ ଏହି ନଗରର ସକଳ ସ ି ଓ ତହିଁର ଅଜ ତ ସକଳ
ଧନ ଓ ତହିଁର ସକଳ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ େଦବା, ହଁ, ଆେ
ଯିହୁ ଦାର ରାଜାଗଣର ସକଳ ଧନଭ ାର େସମାନ ଶତଗଣର
ହ ଗତ କରିବା, େସମାେନ େସସବୁ ଲୁଟି କରି େନେବ ଓ ବାବିଲକୁ
େଘନିଯିେବ। 6 ପୁଣି, େହପଶ୍ ହୂ ର,ତୁ େ ତୁ ଗୃହନିବାସୀ ସମ
ସେ ବ ୀ ାନକୁ ଯିବ ଓ ତୁ େ ବାବିଲେର ଉପି ତ େହବ,
ଆଉେସଠାେରତୁ େ ମରିବଓ େସଠାେରକବରପାଇବ,ତୁ ରଓ
ତୁ େ େଯଉଁମାନ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କଲ,
ତୁ ର େସହି ବ ୁ ସମ ର ଏହି ଦଶା େହବ।”
7 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ େମାେତ ଭୁ ଲାଇଅଛ, ଆଉ ମୁଁ ଭ୍ର ା

େହାଇଅଛି;
ତୁ େ େମାʼ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ, ତୁ େ ଜୟ କରିଅଛ;
ମୁଁ ସାରାଦିନଉପହାସରପାତ୍ର େହାଇଅଛି,ସମେ େମାେତପରିହାସ

କରି ।
8କାରଣ ମୁଁ େଯେତ ଥର କଥା କେହ, େସେତଥର କ୍ର ନ କେର;
“ମୁଁ େଦୗରା ୍ୟ ଓ ଧନାପହାର େବାଲି ଉ ର କେର;”
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ପ୍ର ତି ସାରାଦିନ
ଧି ାର ଓ ବିଦପର ବିଷୟ େହାଇଅଛି।
9ଯଦି ପୁଣି, “ମୁଁ ତାହା ବିଷୟ କହିବି ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହା ନାମେର ଆଉ କଥା କହିବି ନାହିଁ,”
ଯଦି ମୁଁ ଏହା କେହ, େତେବ େମାର ଅି ମଧ୍ୟେର
ରୁ ଦାହକାରୀ ଅି େମାʼ ହୃ ଦୟେର ଥିଲା ପରି ହୁ ଏ,
ଆଉ ମୁଁ ତାହା ସ ାଳି ରଖିବାେର ା େହାଇ ନୀରବ େହାଇ ନ

ପାେର।
10 କାରଣ ମୁଁ ଅେନକ ର ଅପବାଦ ଶୁଣିଅଛି, ଚତୁ ଗେର

ଆଶ ା ଅଛି।
େମାର ଝୁ ି ବାର ଅେପକ୍ଷାକାରୀ ଆ ୀୟ ମିତ୍ର ସମେ କହି ,
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“ତୁ େ ମାେନ ଅଭିେଯାଗ କର, ଆେ ମାେନ ହିଁ ତାହାର
ଅଭିେଯାଗ କରିବା;

େକଜାଣି େସ ଭୁ ଲିଯିବ, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ପରା
କରି

ତାହାଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା।”
11ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି େମାʼ ସ େର ଅଛି ;
ଏେହତୁ େମାର ତାଡ଼ନାକାରୀମାେନ ଝୁ ି ପଡ଼ିେବ ଓ େସମାେନ

ଜୟଯୁ େହେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ବିେବଚନାପୂବର୍ କ କାଯର୍ ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ଅତ୍ୟ ଲି ତ

େହେବ,
େସଅପମାନ ନିତ୍ୟ ାୟୀ େହବ,ତାହା େକେବ ବି ୃତ େହବନାହିଁ।
12ମାତ୍ର େହ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଧାମ କର ପରୀକ୍ଷକ,
ତୁ େ ମମର୍ ଓ ଅ ଃକରଣ େଦଖୁଅଛ,
େସମାନ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଦ ପ୍ର ତିଫଳ େମାେତ େଦଖାଅ;
କାରଣ ତୁ ୁ ମୁଁ ଆପଣା ଗୁହାରି ଜଣାଇଅଛି।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଗାନକର,ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କର;
କାରଣ େସ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ହ ରୁ ଦୀନହୀନର ପ୍ର ାଣ ଉ ାର

କରିଅଛି ।
14 ମୁଁ େଯଉଁ ଦିନ ଜନ୍ମ େହାଇଥିଲି, େସଦିନ ଶାପଗ୍ର େହଉ;
େମାʼ ମାତା େଯଉଁ ଦିନ େମାେତ ପ୍ର ସବ କେଲ, େସ ଦିନ ଆଶୀବର୍ ାଦ

ପ୍ର ା ନ େହଉ।
15ତୁ ର ପୁତ୍ର ସ ାନ େହାଇଅଛି େବାଲି ସ ାଦ େଦଇ
େଯଉଁ େଲାକ େମାର ପିତା ୁ ଅତି ଆନ ି ତ କରିଥିଲା, େସ ଶାପଗ୍ର

େହଉ।
16 ପୁଣି,ସଦାପ୍ର ଭୁ କ୍ଷମା ନକରି େଯସକଳନଗର ବିନାଶକରିଥିେଲ,
େସ େଲାକ େସହି ସବୁ ନଗର ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ;
ଆଉ, େସ େଲାକ ପ୍ର ାତଃକାଳେର କ୍ର ନ
ଓ ମଧ୍ୟା କାଳେର ଚି ାର ଶ ଶୁଣୁ;
17କାରଣ େସ େମାେତ ଗଭର୍ ରୁ ମାରି ପକାଇଲା ନାହିଁ;
ତାହା କରିଥିେଲ, େମାହର ମାତା େମାର କବର ରୂ ପ େହାଇଥାʼେ
ଓ ତା ଗଭର୍ ନିତ୍ୟ ଭାରୀ ଥାʼ ା।
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18ଲ ାେର େମାର ସମୟ କଟାଇବା ନିମେ
ମୁଁ ଆୟାସ ଓ ଦୁଃଖେଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଗଭର୍ ରୁ ନିଗର୍ ତ

େହଲି?

21
ଯିରୂ ଶାଲମର ପରାଜୟ ବିଷୟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1ସି ଦିକୀୟ ରାଜା େଯଉଁ ସମୟେର ମଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ପଶ୍ ହୂ ରକୁ
ଓ ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ଯାଜକକୁ ଯିରିମୀୟ ନିକଟକୁ
ପଠାଇ କହିଲା, 2 “ଯଥା, ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େ ଆ ମାନ
ପକ୍ଷରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାର; କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର
ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଅଛି; େକଜାଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର
ସକଳଆ ଯର୍ ୍ୟ କି୍ର ୟାନୁସାେର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କରିେବ,
ତାହାେହେଲ େସ ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ଉଠି ପ୍ର ାନ କରିବ,”
େସସମୟେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା।

3 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ସି ଦିକୀୟକୁ ଏହି କଥା କହିବ; 4 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଏହିକଥା କହି , େଦଖ,ତୁ େ ମାେନଆପଣା ହ ି ତ େଯଉଁ ସକଳ
ଯୁ ା ାରା ବାବିଲର ରାଜା ଓ ତୁ ମାନ ର ଅବେରାଧକାରୀ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ସହିତ ପ୍ର ାଚୀରର ବାହାେର ଯୁ କରୁ ଅଛ,
ଆେ େସହି ସବୁକୁ େଫରାଇ େଦବା ଓ ଆେ ଏହି ନଗର
ମଧ୍ୟେର େସସବୁକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା। 5 ପୁଣି, ଆେ ଆେପ ବି ୃତ
ହ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ାରା େକ୍ର ାଧେର, ପ୍ର ଚ େରାଷେର ଓ
ମହାେକାପେର ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା। 6 ଆଉ,
ଆେ ଏହି ନଗରବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ ୁ ସଂହାର କରିବା;
େସମାେନ ମହାମାରୀେର ମରିେବ। 7ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ତହିଁ
ଉ ାେର ଆେ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟକୁ, ତାହାର ଦାସଗଣକୁ
ଓ େଲାକମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏହି ନଗରର େଯଉଁ ସକଳ େଲାକ
ମହାମାରୀ, ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷରୁ ଅବଶି ରହିେବ, େସମାନ ୁ
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ େର ଓ େସମାନ ଶତଗଣର
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ହ େର ଓ େସମାନ ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀମାନ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିବା; ଆଉ, େସ େସମାନ ୁ ଖ ଧାରେର ବଧ କରିବ;
େସ େସମାନ ୁ କ୍ଷମା, ଦୟା କି କରୁ ଣା କରିବ ନାହିଁ।’

8 ପୁଣି, ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ କହିବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଜୀବନର ପଥ ଓ
ମୃତୁ ୍ୟର ପଥରଖୁଅଛୁ। 9େଯଉଁ େଲାକ ଏହି ନଗରମଧ୍ୟେରରହିବ,
େସ ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ
ବାହାରିଯାଇ ତୁ ମାନ ର ଅବେରାଧକାରୀ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର
ପକ୍ଷ େହବ, େସ ବି ବ ଓ ତାହାର ପ୍ର ାଣ ତାହା ପ୍ର ତି ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ତୁ ଲ୍ୟ େହବ। 10କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ମ ଳର ନିମେ ନୁେହଁ,
ପୁଣି ଅମ ଳର ନିମେ ଏହି ନଗର ପ୍ର ତି ଆେ ଆପଣା ମୁଖ
ରଖିଅଛୁ; ତାହା ବାବିଲ ରାଜାର ହ ଗତ କରାଯିବ ଓ େସ ଅି େର
ତାହା ଦ କରିବ।

ଦାଉଦ ବଂଶ ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
11 ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର ରାଜବଂଶ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ

‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
12 େହ ଦାଉଦ ବଂଶ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଭାତେର ବିଚାର ନି ି କର
ଓ ଲୁଟିତ େଲାକକୁ ଉପଦ୍ର ବୀର ହ ରୁ ଉ ାର କର,
େନାହିେଲ ତୁ ମାନ ଦୁ ାଚରଣ େହତୁ ରୁ
ଆ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ ବାହାରି ଦ କରିବ
ଓ େକହି ତାହା ଲିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।’
13 େହ ଉପତ୍ୟକା ଓ େକ୍ଷତ୍ର େଶୖଳନିବାସି ନୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅଟୁ ;
ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘ଆ ମାନ ବିରୁ େର କିଏ ଆସି ବ?
ଅବା କିଏ ଆ ମାନ ନିବାସ ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବ?’
14ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ତୁ ମାନ କମର୍ ର ଫଳାନୁସାେର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦବା;
ପୁଣି, ଆେ ତାହାର ବନେର ଅି ଳାଇବା,
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ତହିଁେର ତାହା ତାହାର ଚତୁ ଗ ସକଳ ଗ୍ର ାସ କରିବ।”

22
1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ ଯିହୁ ଦାର ରାଜଗୃହକୁ ଯାଇ

େସଠାେର ଏହି କଥା କୁହ। 2 ଯଥା, େହ ଦାଉଦ ସି ଂହାସନେର
ଉପବି ଯିହୁ ଦାରରାଜନ୍ ,ତୁ େ ତୁ ର ଦାସଗଣଓଏହିସବୁ ାର
େଦଇ ପ୍ର େବଶକାରୀ ତୁ ର େଲାକମାେନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଶୁଣ। 3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ନ୍ୟାୟବିଚାର
ଓ ଧାମ କତା ବ୍ୟବହାର କର ଓ ଲୁଟିତ େଲାକକୁ ଉପଦ୍ର ବୀର
ହ ରୁ ଉ ାର କର; ପୁଣି, ବିେଦଶୀ, ପିତୃ ହୀନ ଓ ବିଧବା ପ୍ର ତି
େକୗଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଉପଦ୍ର ବ କର ନାହିଁ, କିଅବା ଏହି ାନେର
ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତ କର ନାହିଁ। 4 କାରଣ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର କୃତେର ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ, େତେବ ଦାଉଦ ସି ଂହାସନେର
ଉପବି ରାଜାଗଣ ରଥେର ଓ ଅ େର ଚଢ଼ି, େସ, ତାହାର ଦାସଗଣ
ଓ େଲାକମାେନ ଏହି ଗୃହର ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରିେବ। 5 ମାତ୍ର
ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି , ଆେ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରୁ ଅଛୁ େଯ, ଏହି ଗୃହ
ଉି େହବ।

6 କାରଣ ଯିହୁ ଦାର ରାଜଗୃହ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ;
ତୁ େ ଆ ପ୍ର ତି ଗିଲୀୟଦ ଓ ଲିବାେନାନର ଶୃ ରୂ ପ ଅଟ;
ତଥାପି ଆେ ନି ୟ ତୁ କୁ ପ୍ର ା ର ଓ ନିବାସୀବିହୀନ

ନଗରସମୂହର ରୂ ପ କରିବା।
7 ପୁଣି, ତୁ ବିରୁ େର ବିନାଶକଗଣକୁ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଅ ସହିତ

ପ୍ର ୁତ କରିବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ ର ଉ ମ ଏରସ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟି ଅି େର

ପକାଇେଦେବ।
8 ଆଉ, ଅେନକ େଦଶୀୟ େଲାକ ଏହି ନଗର ନିକଟ େଦଇ

ଗତାୟାତ କରୁ କରୁ ପ୍ର େତ୍ୟେକ, ଆପଣା ଆପଣା ସ ୀକୁ କହିେବ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ନିମେ ଏହି ବୃହତ ନଗରକୁ ଏପରି କେଲ?’
9 ତହିଁେର େସମାେନ ଉ ର କରିେବ, ‘କାରଣ ଏହି, େସମାେନ



ଯିରିମୀୟ 22:10 lxxii ଯିରିମୀୟ 22:16

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ନିୟମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ ପ୍ର ଣାମ ଓ େସବା କେଲ।’ ”
10ତୁ େ ମାେନ ମୃତ େଲାକ ସକାେଶ େରାଦନ କର ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହା ସକାେଶ ବିଳାପ କର ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ପ୍ର ାନ କରିବା େଲାକ ନିମେ ଅତିଶୟ କ୍ର ନ କର;
କାରଣ େସ ଆଉ େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଜନ୍ମ େଦଶ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।

େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ପ୍ର ତି ବା ର୍ ା
11 େଯେହତୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ େଯ

ଆପଣା ପିତା େଯାଶୀୟର ପଦେର ରାଜ କଲା ଓ ଏହି ାନରୁ
ବାହାରିଗଲା,ତାହାର ବିଷୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିକଥାକହି ; 12 “େସ
ଏହି ାନକୁ ଆଉ େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ େଯଉଁ ାନକୁ
ବ ୀ ଅବ ାେର ନୀତ େହାଇଅଛି, େସହି ାନେର ମରିବ ଓ େସ
ଏହି େଦଶ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।”
13 “େଯଉଁ େଲାକ ଅଧମର୍ େର ଆପଣା ଗୃହ
ଓ ଅନ୍ୟାୟେର ଆପଣା େକାଠରିମାନ ନିମର୍ ାଣ କେର;
େଯ ବିନା େବତନେର ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ େସବା କରାଏ
ଓ ତାହାର େବତନ ତାହାକୁ ନ ଦିଏ;
14 େଯ କେହ, ‘ଆେ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ର ଶ ଗୃହ
ଓ ବୃହତ େକାଠରିମାନ ନିମର୍ ାଣ କରିବା’ ଓ େଯଆପଣା ପାଇଁ ଝରକା

କାେଟ,
ଆଉ ଏରସ କା େର ଗୃହର ଭିତର ଛାତ କେର
ଓ ର ବ ର୍ ର ର େଲପନ କେର, େସ ସ ାପର ପାତ୍ର !
15ତୁ େ ଏରସ କା ବିଷୟେର ବଡ଼ େହବା ପାଇଁ
ଯ କରିବା େହତୁ ରୁ କି ରାଜ କରିବ?
ତୁ ର ପିତା କି େଭାଜନପାନ କରି ବିଚାର ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କଲା

ନାହିଁ?
ତହିଁେର ତାହାର ମ ଳ େହଲା।
16 େସ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନମାନ ଗୁହାରି ବିଚାର କଲା, ତହିଁେର

ମ ଳ େହଲା।
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ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଏହା କି ଆ ୁ ଜ୍ଞାତ େହବାର ନୁେହଁ?
17ମାତ୍ର ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଓ ତୁ ର ଅ ଃକରଣ,
ଆପଣାର େଲାଭ, ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତ,
ଉପଦ୍ର ବ ଓ େଦୗରା ୍ୟ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁେର ନାହିଁ।”
18 ଏଥିପାଇଁ େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର

ବିଷୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; “େଲାକମାେନ, ହାୟ, ଆ ର ଭାଇ!

ଅବା ହାୟ, ଭଉଣୀ!
କହି ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିେବ ନାହିଁ; ‘ହାୟ, ପ୍ର ଭୁ !’ ଅବା ‘ହାୟ,

ତା ର ମହିମା!’
ଏହା କହି େଲାେକ ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିେବ ନାହିଁ।
19ତାହାର କବର ଗଧର କବର ତୁ ଲ୍ୟ େହବ,
େସ େଘାଷଡ଼ା ଯାଇ ଯିରୂ ଶାଲମର ାର ବାହାେର ପକାଯିବ।”
20 “ତୁ େ ଲିବାେନାନକୁ ଯାଇ କ୍ର ନ କର;
ତୁ େ ବାଶନେର ଉ ର କର ଓ ଅବାରୀମ୍ ରୁ କ୍ର ନ କର;
କାରଣ ତୁ ର େପ୍ର ମକାରୀ ସମେ ବିନ େହାଇଅଛି ।
21ଆେ ତୁ ର ସମୃି ସମୟେର ତୁ କୁ କଥା କହିଲୁ;
ମାତ୍ର ତୁ େ କହିଲ, ‘ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ;’
ଆ ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ ନ କରିବାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ
ତୁ ର ଏପରି ବ୍ୟବହାର େହାଇଅଛି।
22ବାୟୁ ତୁ ର ସମ େମଷପାଳକ ୁ ଚରାଇବ
ଓ ତୁ ର େପ୍ର ମକାରୀମାେନ ବ ୀ ାନକୁ ଯିେବ;
େସହି ସମୟେର ତୁ େ ଆପଣାର ସକଳ ଦୁ ତା ସକାଶୁ
ନି ୟ ଲି ତା ଓ ବ୍ୟାକୁଳିତା େହବ।
23 େହ ଲିବାେନାନ ନିବାସି ନୀ, ଏରସ ବୃକ୍ଷ ବନେର ବସା କରିଅଛ

େଯ ତୁ େ ,
େଯେତେବେଳ ପ୍ର ସବେବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର େବଦନା ଉପି ତ

େହବ,
େସେତେବେଳ ତୁ ର ଅବ ା ବଡ଼ େଶାଚନୀୟ େହବ।”

ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ପ୍ର ତି ଈ ର ଦ ାଜ୍ଞା
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24 “ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ପୁତ୍ର କନୀୟ ଆ ଦକି୍ଷଣ ହ େର େମାହର
ତୁ ଲ୍ୟ େହେଲ େହଁ ଆେ ତୁ କୁ େସଠାରୁ କାଢ଼ି ପକାଇବା;
25 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ାଣନାଶ କରିବାକୁ େଚ ା କରି
ଓ େଯଉଁମାନ ବିଷୟେର ତୁ େ ଭୟ କରୁ ଅଛ, େସମାନ
ହ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ େର ଓ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ହ େର ଆେ ତୁ କୁ ସମପ େଦବା। 26ଆଉ,
ଆେ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ର ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ମାତାକୁ, େଯଉଁ େଦଶେର
ତୁ ମାନ ର ଜନ୍ମ େହାଇ ନ ଥିଲା, ଏପରି ଏକ େଦଶେର
ତୁ ମାନ ୁ ନିେକ୍ଷପ କରିବା।ଆଉ, େସଠାେର ତୁ େ ମାେନ ମରିବ।
27ମାତ୍ର େଯଉଁ େଦଶକୁ େଫରି ଆସି ବା ପାଇଁ
େସମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଅତିଶୟ ଲାଳସା କେର,
େସ େଦଶକୁ େସମାେନ େଫରି ଆସି େବ ନାହିଁ।”
28ଏହି କନୀୟ କି ତୁ ୀକୃତ ଭ ପାତ୍ର ? େସ କି ଅପ୍ର ୀତିକର ପାତ୍ର ?
େସ ଓ ତାହାର ବଂଶ କାହିଁକି ଦୂରୀକୃତ େହାଇ
େସମାନ ଅଜ୍ଞାତ େଦଶେର ନିକି୍ଷ େହେଲ।
29 େହ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
30ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଃସ ାନ, ଏହି ପୁରୁ ଷର ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟେର
ଉ ତି େହବ ନାହିଁ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ େଲଖ;
କାରଣ ତାହାର ବଂଶୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ଦାଉଦ

ସି ଂହାସେନାପବି େହାଇ
ଓ ଯିହୁ ଦାର ଉପେର ଆଉ କ ର୍ୃ କରି ସମୃ ି େହବ ନାହିଁ।”

23
ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େଯଉଁ ପାଳକମାେନ ଆ ଚରା ାନର
େମଷମାନ ୁ ନ ଓ ଛି ଭି କରି , େସମାେନ ସ ାପର
ପାତ୍ର !” 2 ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆପଣା
େଲାକମାନ ର ପାଳନକାରୀ ପାଳକମାନ ବିରୁ େର ଏହି କଥା
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କହି ; “ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ପଲକୁ ଛି ଭି କରି ଦୂରକୁ ତଡ଼ି
େଦଇଅଛ ଓ େସମାନ ର ତ ାନୁସ ାନ କରି ନାହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି , େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ତୁ ମାନ ଦୁ ମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ
େଦବା। 3 ପୁଣି, ଆେ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଆପଣା ପଲକୁ ତଡ଼ି
େଦଇଅଛୁ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ େସମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ ସଂଗ୍ର ହ
କରିବା, ଆଉ ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ େସମାନ ଖୁଆଡ଼କୁ ଆଣିବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହେବ। 4 ଆଉ,
ଆେ େସମାନ ଉପେର ପାଳକଗଣ ନିଯୁ କରିବା, େସମାେନ
େସମାନ ୁ ଚରାଇେବ; ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ ଭୀତ କି ନିରାଶ
େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ର େକହି ଅନୁପି ତ େହେବ
ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ଦାଉଦ-ବଂଶେର ଏକ ଧାମ କ

ଶାଖା ଉ କରିବା,
ଏପରିସମୟଆସୁଅଛି,ତହିଁେରେସରାଜା େହାଇରାଜ କରିେବ

ଓ ଜ୍ଞାନେର ବ୍ୟବହାର କରିେବ,
ପୁଣି େଦଶେର ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ର ଚଳିତ କରିେବ।
6 ତାହା ସମୟେର ଯିହୁ ଦା ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ

ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ଧମର୍ , ଏହି ନାମେର େସ ବିଖ୍ୟାତ

େହେବ।
7ଏଣୁକରି ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯ

ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
େଯଉଁ ସମୟେର େଲାକମାେନ ଏହି କଥା କହିେବ ନାହିଁ;’ 8ମାତ୍ର
‘ଇସ୍ର ାଏଲ କୁଳଜାତ ବଂଶକୁ ଉ ର େଦଶରୁ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ
ାନେରଆେ େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦଇଥିଲୁ, େସହି ସବୁ େଦଶରୁ େଯ
େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ େବାଲି
କହିେବ,’ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣାମାନ
େଦଶେର ବାସ କରିେବ।”

ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ
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9ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ବିଷୟ।
େମାର ଅ ର ହୃ ଦୟ ଭ େହାଇଅଛି, େମାର ଅି ସବୁ କ ୁ ଅଛି;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଓ ତାହା ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ େହତୁ ରୁ
ମୁଁ ମ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରାଜିତ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଛି।
10କାରଣ େଦଶ ବ୍ୟଭିଚାରୀଗଣେର* ପରିପୂ ର୍
ଓ ଅଭିଶାପ ସକାଶୁ େଦଶ େଶାକ କରୁ ଅଛି;
ପ୍ର ା ର ଚରା ାନସବୁ ଶୁ େହାଇଅଛି ଓ େଲାକମାନ ର

ବ୍ୟବହାର ମ ,
ଆଉ େସମାନ ର ପରାକ୍ର ମ ନ୍ୟାୟସ ତ ନୁେହଁ।
11 “କାରଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଓ ଯାଜକ ଉଭୟ ପାଷା ;
ହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ର

ଦୁି ୟା େଦଖିଅଛୁ।
12ଏଣୁକରି େସମାନ ର ପଥ ଅ କାରାବୃତ ଖସଡ଼ା ାନ େହବ;
େସମାେନ ତାଡ଼ିତ େହାଇ ତହିଁେର ପଡ଼ିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସମାନ ଉପେର ଅମ ଳ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବାର ବଷର୍ ଆଣିବା।
13 ଆହୁ ରି, ଆେ ଶମରୀୟାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ମଧ୍ୟେର

ଅଜ୍ଞାନତା େଦଖିଅଛୁ;
େସମାେନ ବାଲ୍ େଦବ ନାମେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି
ଆ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରାଇେଲ।
14 ଯିରୂ ଶାଲମର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ମଧ୍ୟେର ହିଁ
ଆେ େରାମା ଜନକ ବିଷୟ େଦଖିଅଛୁ;
େସମାେନ ପରଦାର ଗମନ କରି , ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରି
ଓ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ର ହ ଏପରି ସବଳ କରି େଯ,
େସମାନ ର େକହି ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ତାରୁ େଫରି ନାହିଁ;
େସମାେନ ସମେ ଆ ପ୍ର ତି ସେଦାମର ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ତହିଁର ନିବାସୀମାେନ ହେମାରାର ସମାନ ଅଟି ।”
15ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି ;

* 23:10 ବ୍ୟଭିଚାରୀଗଣେର ଅଥର୍ ାତ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଅବି ତା
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“େଦଖ, ଆେ େସମାନ ୁ ତି ଫଳ େଭାଜନ କରାଇବା ଓ
ବିଷବୃକ୍ଷର ରସ ପାନ କରାଇବା;

କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣଠାରୁ େଦଶଯାକେର
ଅଧାମ କତା ବ୍ୟାପିଅଛି।”

16 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ,
େସମାନ ର ବାକ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣ ନାହିଁ; େସମାେନ

ତୁ ମାନ ୁ ଅସାରତା ଶିଖାି ;
େସମାେନ ଆପଣା ହୃ ଦୟର ଦଶର୍ ନ କଥା କହି
ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖର କଥା କହି ନାହିଁ।
17 େସମାେନ ଆ ର ଅବଜ୍ଞାକାରୀମାନ ୁ ଅନୁକ୍ଷେଣ କହି ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିଅଛି , ‘ତୁ ମାନ ର ଶାି େହବ;’
ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟର ଅବାଧ୍ୟତାନୁସାେର

ଆଚରଣ କରି ,
େସହି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ୁ େସମାେନ କହି ,
‘ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େକୗଣସି ଅମ ଳ ଘଟିବ ନାହିଁ।’ ”
18ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷେର ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ
ତାହା ଆଗେର ଠିଆ େହାଇଅଛି? କିଏ ଆ ର ବାକ୍ୟ ମନ େଦଇ

ଶୁଣିଅଛି?
19 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େତାଫାନ, ତାହା ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ,
ହଁ, ଘୂ ର୍ ାୟମାନ େତାଫାନ ବାହାର େହାଇଅଛି; ତାହା ଦୁ ମାନ

ମ କେର ଲାଗିବ।
20େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ମନର ଅଭିପ୍ର ାୟ ସଫଳଓସି ନ

କରି ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ତାହା େକ୍ର ାଧ େଫରିବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ମାେନ େଶଷ କାଳେର ତାହା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବୁଝିବ।
21 “ଆେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ପଠାଇଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି

େସମାେନ େଦୗଡ଼ିେଲ;
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ଆେ େସମାନ ୁ କଥା କହିଲୁ ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ।

22ମାତ୍ର େଯେବ େସମାେନ ଆ ସଭାେର ଠିଆ େହାଇଥାʼେ ,
େତେବ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଆ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାʼେ
ଓ େସମାନ କୁପଥରୁ , େସମାନ କୁକି୍ର ୟାରୁ େସମାନ ୁ

େଫରାଇଥାʼେ ।
23ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ କି ନିକଟେର ପରେମ ର ଅଟୁ ଓ ଦୂରେର ପରେମ ର

େନାହଁୁ ?
24ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ େଯଉଁ ାନେର େଦଖି ନ ପାରିବୁ,
ଏପରି ଗୁ ାନେର କି େକହି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ପାେର?
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ କି ଗର୍ ଓ ମ ର୍ ୍ୟ ବ୍ୟାପି ନ ଥାଉ?

25 ‘ଆେ ପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ, ଆେ ପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ େବାଲି କହି’
େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଆ ନାମେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି , େସମାନ ର କଥା ଆେ ଶୁଣିଅଛୁ। 26 େଯଉଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ ନିଜ ଅ ଃକରଣରକପଟତାରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ଅଟି , େସମାନ ଅ ଃକରଣେର ଏହା େକେତ କାଳ ଥିବ?
27 େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ େଯପରି ବାଲ୍ େଦବ ସକାେଶ
ଆ ନାମପାେସାରି ପକାଇେଲ, େସପରି େସମାେନଆପଣାଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀ ନିକଟେର ନିଜ ପ୍ନ କଥା କହିଆ େଲାକମାନ ୁ ଆ ର
ନାମ ବି ୃତ କରାଇବାକୁ ବିଚାର କରି । 28 େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ପ୍ନ େଦଖିଅଛି, େସ ପ୍ନ କଥା ପ୍ର କାଶ କରୁ , ପୁଣି େଯ ଆ ର ବାକ୍ୟ
ପାଇଅଛି, େସ ବି ରୂ େପ ଆ ର ବାକ୍ୟ କହୁ ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଶସ୍ୟ ନିକଟେର ପାଳ କଅଣ?
29ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆ ର ବାକ୍ୟ କି ଅି ରୂ ପ ନୁେହଁ?
ଓ ପାଷାଣ ଖ ବିଖ କାରୀ ହାତୁ ଡ଼ି ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ?
30ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ,
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ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀଠାରୁ ଆ ର ବାକ୍ୟ ହରଣ
କରି ,

ଆେ େସମାନ ର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ।
31ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଆପଣା

ଆପଣା ଜି ା ବ୍ୟବହାର କରି, ‘େସ କହି ’ େବାଲି କହି , ଆେ
େସମାନ ର ବିପକ୍ଷ। 32 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁମାେନ
ମିଥ୍ୟା ପ୍ନ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ଓ ତାହା ଜଣାଇ,
ଆପଣାମାନ ର ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ଅସାର ଦାି କତା ାରା ଆ
େଲାକମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରାି , ଆେ େସମାନ ର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ େସମାନ ୁ ପଠାଇ ନାହଁୁ , କିଅବା େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହଁୁ ; ଅଥଚ େସମାେନ ଏହି େଲାକମାନ ର କିଛିମାତ୍ର
ଉପକାର କରି ପାରିେବ ନାହିଁ।

33 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ଏହି େଲାକମାେନ, ଅବା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା,
ଅବା େକୗଣସି ଯାଜକ ତୁ କୁ ପଚାରିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭାେରାି
କଅଣ?’ େସେତେବେଳତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ଭାେରାି କଅଣ!
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉି ।’
34 ଆଉ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ,’ ଏହି କଥା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା,
ଯାଜକ ଓ େଲାକମାେନ କହିେଲ, ଆେ େସ େଲାକକୁ ଓ ତାହାର
ବଂଶକୁ ଶାି େଦବା। 35 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଓଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
କି ଉ ର େଦଇଅଛି ? ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ କି କଥା କହିଅଛି ?’ 36 ପୁଣି,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ’ େବାଲି ଆଉ ଉ ାରଣ କରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ କଥା ତାହାର ପ୍ର ତ୍ୟାେଦଶ େହବ;
େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଜୀବିତ ପରେମ ର ର, େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର ବାକ୍ୟସକଳ ବିପରୀତ
କରିଅଛ। 37 ତୁ େ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
କି ଉ ର େଦଇଅଛି ?’ ଓ ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କି କଥା କହିଅଛି ?’
38 ମାତ୍ର ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭାେରାି ,’ ଏହି କଥା େଯେବ ତୁ େ ମାେନ
କୁହ, େତେବ ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି : ‘ଆେ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ େଲାକପଠାଇ,’ ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ରଭାେରାି ’ େବାଲି କହିବାକୁ
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ନିେଷଧ କରିଅଛୁ, ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଭାେରାି
େବାଲି କହୁ ଅଛ।’ 39 ଏଣୁକରି େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ନିତା
ପାେସାରିବା, ପୁଣି, ତୁ ମାନ ୁ ଓ େଯଉଁ ନଗର ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
ଓ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ଆ ଛାମୁରୁ
ଦୂର କରିବା; 40 ଆଉ, ଯାହା ବି ୃତ େହବ ନାହିଁ, ଏପରି
ନିତ୍ୟ ାୟୀ ଦୁନର୍ ାମ ଓ ଚିର ାୟୀ ଲ ା ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଭାଗ
କରାଇବା।”

24
ଉ ମ ଏବଂ ମ ଡିି ରି ଫଳ

1 ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର, ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ପୁତ୍ର ,
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ କୁ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାନ ୁ ,
ଶି କର ଓ କମର୍ କାରକମାନ ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବ ୀ କରି
ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏକ ଦଶର୍ ନ
େଦଖାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ି ର ସ ୁଖେର ଦୁଇ
ଡାଲା ଡିି ରି ଫଳ ରଖାଯାଇଅଛି। 2 ଏକ ଡାଲାେର ଆଦ୍ୟପ
ଡିି ରି ଫଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଅତି ଉ ମ ଡିି ରି ଥିଲା; ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଡାଲାେର
ଅତି ମ ଡିି ରି ଫଳ ଥିଲା, େସସବୁ ଏେଡ଼ ମ େଯ, େଭାଜନ
କରାଯାଇ ନ ପାେର। 3 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େହ
ଯିରିମୀୟ,ତୁ େ କଅଣ େଦଖୁଅଛ?” ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “ଡିି ରି
ଫଳ, ଉ ମ ଡିି ରି ଅତି ଉ ମ ଓ ମ ଡିି ରି ଅତି ମ , େସସବୁ
ଏେଡ଼ ମ େଯ, େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର।”

4 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା। 5 “ଯଥା, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି
କଥା କହି , ଆେ େଯଉଁ ନିବର୍ ାସି ତ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ ଏହି ାନରୁ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର େଦଶକୁ ପଠାଇଅଛୁ, େସମାନ ର ମ ଳ
ନିମେ ଆେ େସମାନ ୁ ଏହି ଉ ମ ଡିି ରି ଫଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ
କରିବା। 6 କାରଣ ଆେ ମ ଳ ପାଇଁ େସମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା
ଦୃି ରଖିବା ଓ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଏହି େଦଶକୁ ଆଣିବା; ଆଉ,
ଆେ େସମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ଓ ଭ କରିବା ନାହିଁ; ଆେ
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େସମାନ ୁ େରାପଣ କରିବା ଓ ଉ ାଟନ କରିବା ନାହିଁ। 7 ପୁଣି,
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ଜାଣିବାର ମନ େସମାନ ୁ େଦବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ ଓଆେ େସମାନ ର
ପରେମ ର େହବା; କାରଣ େସମାେନ ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ଆ
ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େବ।

8 ଆଉ, େଯପରି େସହି ମ ଡିି ରି ଫଳ ଏେଡ଼ ମ େହବାରୁ
େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର, େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ
ନି ୟ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟକୁ, ତାହାର ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମର େଯଉଁ ଅବଶି ାଂଶ େଲାେକ ଏହି େଦଶେର ଅଛି ,
େସମାନ ୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ମିସର େଦଶେର ବାସ କରି , ଆେ
େସମାନ ୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। 9ଆେ େସମାନ ର ଅମ ଳ ନିମେ
ପୃଥିବୀର ସକଳ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଏେଣେତେଣ ନିକି୍ଷ
େହବା ପାଇଁ, ପୁଣି େଯସବୁ ାନେର ଆେ େସମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦବା,
େସହି ସବୁ ାନେର ଦୁନର୍ ାମ, ପ୍ର ବାଦ, ଉପହାସ ଓ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର
େହବା ପାଇଁ ଆେ େସମାନ ୁ ସମପ େଦବା। 10 ପୁଣି, ଆେ
େସମାନ ୁ ଓ େସମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଲୁ,
ତହିଁରୁ େସମାେନ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଉି ନ ହୁ ଅି , େସପଯର୍ ୍ୟ ଆେ
େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା।”

25
ସତୁ ରି ବଷର୍ ର ନିବର୍ ାସନ

1 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର , ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ 
ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାର ସମଗ୍ର େଲାକ ବିଷୟେର
ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, େସହି ବଷର୍
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜ ର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ ଥିଲା;
2 ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀ ସମ ନିକଟେର େସହି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି କହିେଲ;
3 “ଆେମାନ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା େଯାଶୀୟ ରାଜ ର
ତ୍ର େୟାଦଶ ବଷର୍ ଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି େତଇଶ ବଷର୍ ଯାକ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇଅଛି ଓ
ମୁଁ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଉଠି ତାହା ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା
ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣି ନାହଁ। 4 ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଉଠି
ଆପଣାର ସମ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ପଠାଇଅଛି , ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣି ନାହଁ, କିଅବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ
କ ର୍ ପାତ କରି ନାହଁ। 5 ମୁଁ କହିଅଛି, ‘ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣର
ଦୁ ତାରୁ େଫର, ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସଦାକାଳ
ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଓ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଅଛି , ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ବାସ କରିବ;
6 ଆଉ, ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବା
ନିମେ େସମାନ ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ ଓ ଆପଣାମାନ
ହ କୃତ କମର୍ ାରା େମାେତ ବିର କର ନାହିଁ ଓ ତହିଁେର
ମୁଁ ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ଅମ ଳ କରିବି ନାହିଁ।’ 7 ତଥାପି
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆ କଥାେର ଅବଧାନ କରି ନାହଁ ଓ
ଆପଣାମାନ ଅମ ଳ ନିମେ ନିଜ ହ କୃତ କମର୍ ାରା ଆ ୁ
ବିର କରିଅଛ।

8ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର ବାକ୍ୟେର ଅବଧାନ କରି ନାହଁ; 9 ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେ
େଲାକ ପଠାଇ ଉ ର ଦିଗି ତ ସମ େଗା ୀ ୁ , ପୁଣି ଆ ର
ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରକୁ େନଇ ଏହି େଦଶ ବିରୁ େର
ଓ ତି ବାସୀମାନ ବିରୁ େର ଓ ତହିଁର ଚତୁ ଗ ଏହିସବୁ
େଗା ୀ ବିରୁ େରଆଣିବା;ଆଉ,ଆେ େସମାନ ୁ ନିଃେଶଷରୂ େପ
ବିନାଶ କରିବା ଓ େସମାନ ୁ ବି ୟ ଓ ଶୀସ୍ ଶ ର ବିଷୟ ଓ
ଚିରକାଳର ଉ ାନ କରିବା। 10 ଆହୁ ରି, ଆେ େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଆେମାଦର ନି, ଆନ ର ନି ଓ ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର
ରବ, ଚକିର ଶ ଓ ପ୍ର ଦୀପର ଆଲୁଅ ଦୂର କରିବା। 11 ତହିଁେର
ଏହି ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉ ାନ ଓ ବି ୟର ବିଷୟ େହବ ଓ
ଏହିସବୁ େଗା ୀ ସତୁ ରି ବଷର୍ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ କରିେବ।
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12 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ସତୁ ରି ବଷର୍ ସ ୂ ର୍ େହେଲଆେ ବାବିଲ
ରାଜାକୁ ଓ େସହି େଗା ୀକୁ ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶକୁ େସମାନ
ଅଧମର୍ ସକାେଶଶାି େଦବାଓତାହା ସଦାକାଳ ଂସର ାନକରିବା।
13 ଆଉ, ଆେ େସହି େଦଶ ବିରୁ େର ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ସକଳ େଗା ୀ ବିରୁ େର ଯିରିମୀୟ ାରା ପ୍ର ଚାରିତ େଯ
େଯ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ଅଛି, ଆ ର େସହି
ସମ ବାକ୍ୟ ଆେ େସହି େଦଶ ପ୍ର ତି ସଫଳ କରିବା। 14 କାରଣ
ଅେନକ େଗା ୀ ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାେନ େସମାନ ୁ ହିଁ
ଆପଣାମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେବ, ଆଉ ଆେ େସମାନ
କି୍ର ୟାନୁସାେର ଓ େସମାନ ହ କୃତ କମର୍ ାନୁସାେର େସମାନ ୁ
ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା।”

ପରେମ ର େକ୍ର ାଧରୂ ପ ପାତ୍ର
15କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େମାେତ ଏହି କଥା

କହି , “ତୁ େ ଆ ହ ରୁ ଏହି ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର
ପାତ୍ର େନଇ, ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସକଳ େଗା ୀ ନିକଟକୁ ପଠାଉ,
େସମାନ ୁ ତାହା ପାନ କରାଅ। 16ତହିଁେର େସମାେନ ତାହା ପାନ
କରି ଏେଣେତେଣ ଟଳଟଳ େହେବ, ପୁଣି ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ
େଯଉଁ ଖ ପଠାଇବା, ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଉନ୍ମ େହେବ।”

17ତହିଁେର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ରୁ େସହି ପାତ୍ର େନଇ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ େଯଉଁ େଯଉଁ େଗା ୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ, େସହି ସମ ୁ
ତାହା ପାନ କରାଇଲି; 18 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆଜିର ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ାନ ଓ
ବି ୟର, ଆଉ ଶୀସ୍ ଶ ର ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ େହବା ନିମେ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ, ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହକୁ, ଆଉ ତହିଁର ରାଜା
ଓ ଅଧିପତିମାନ ୁ ପାନ କରାଇଲି। 19 ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ,
ତାହାର ଦାସଗଣକୁ ଓ ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମ େଲାକ ୁ ;
20 ପୁଣି, ମିଶି୍ର ତ େଲାକ ସମ ୁ ଓ ଊଷ େଦଶ ସମ ରାଜା ୁ
ଓ ପେଲ ୀୟ େଦଶ ସମ ରାଜା ୁ ଆଉ ଅି େଲାନ, ଘସା,
ଇେକ୍ର ାଣ ଓ ଅେସ୍ଦ ାଦର ଅବଶି ାଂଶକୁ ପାନ କରାଇଲି; 21ଇେଦାମ,
େମାୟାବ ଓ ଅେ ାନର ସ ାନଗଣକୁ; 22 ପୁଣି, େସାରର ସମ
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ରାଜା ୁ ଓ ସୀେଦାନର ସମ ରାଜା ୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାର ୀପର
ସମ ରାଜା ୁ ; 23 ଦଦାନ, େତମା ଓ ବୂଷ୍ , ଆପଣା ଆପଣା େକଶ
େକାଣ ମୁ ନକାରୀ ସମ େଲାକ ୁ ; 24 ପୁଣି, ଆରବୀୟ ସମ
ରାଜା ୁ ଓ ପ୍ର ା ରବାସୀ ମିଶି୍ର ତ େଗା ୀବଗର୍ ର ସମ ରାଜା ୁ ;
25 ଆଉ, ସି ମି୍ର ର ସମ ରାଜା ୁ , ଏଲମ୍ ର ସମ ରାଜା ୁ ଓ
ମାଦୀୟମାନ ରସମ ରାଜା ୁ ; 26 ପୁଣି,ଉ ର ଦିଗର ନିକଟ ଓ
ଦୂର ଯାବତୀୟରାଜା ୁ ,ପର ରରସହିତଓଭୂ ମ ଳରଉପରି
ଜଗତର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାନ କରାଇଲି; ଆଉ, େସମାନ
ଉ ାେର େଶଶକର* ରାଜା ପାନ କରିବ।

27 ଆଉ, ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; ‘ତୁ େ ମାେନ ପାନ କରି
ମ ହୁ ଅ ଓ ବାି କର, ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ େଯଉଁ ଖ
ପଠାଇବା, ତହିଁ େହତୁ ପତିତ େହାଇ ଆଉ ଉଠ ନାହିଁ।’

28 ଆଉ, େସମାେନ ତୁ ହ ରୁ ପାତ୍ର େନଇ ପାନ କରିବାକୁ
େଯେବ ଅସ ତ େହେବ, େତେବ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଏହା କହିବ,
‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିରୂ େପ କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ
ଅବଶ୍ୟ ପାନ କରିବ। 29 କାରଣ େଦଖ, ଆେ ଆ ନାମେର
ଖ୍ୟାତ ନଗର ପ୍ର ତି ଅମ ଳ ଘଟାଇବାକୁ ଆର କରିଅଛୁ ଓ
ତୁ େ ମାେନ କି ନିତା ଅଦି ତ େହବ? ତୁ େ ମାେନ ଅଦି ତ
େହବ ନାହିଁ, କାରଣଆେ ପୃଥିବୀନିବାସୀ ସମ ଉପେର ଖ
ଆ ାନ କରିବା,’ ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

30ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ବିରୁ େରଏହିସବୁଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଊ ର୍ ରୁ ହୁ ାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାସ ାନରୁ

ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ;
େସ ଆପଣା ଖୁଆଡ଼ ଉପେର ମହାହୁ ାର କରିେବ;
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାମ ର୍ ନକାରୀମାନ ପରି ପୃଥିବୀର ନିବାସୀ ସମୁଦାୟ

ବିରୁ େର ସି ଂହନାଦ କରିେବ।
31 ପୃଥିବୀର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ େଗାଟିଏ ନି ବ୍ୟାପିବ;
* 25:26 େଶଶକର ବାବିଲର ଅନ୍ୟ ନାମ
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କାରଣ ନାନା େଗା ୀୟମାନ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିବାଦ ଅଛି,
େସ ସବୁ ପ୍ର ାଣୀର ବିଚାର କରିେବ; ପୁଣି, ଦୁ ମାନ ୁ େସ ଖ େର

ସମପର୍ ଣ କରିେବ,’
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
32 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
େଦଖ, େଦଶକୁ େଦଶ ଅମ ଳ ଘଟିବ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସୀମାରୁ

ଏକ ମହାେତାଫାନ ଉଠିବ।
33 ପୁଣି, େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହତ େଲାକମାେନ,
ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ େଦଖାଯିେବ;
େସମାନ ନିମେ ବିଳାପ କରାଯିବ ନାହିଁ,
େସମାେନ ସଂଗୃହୀତ କିଅବା କବରପ୍ର ା େହେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଭୂ ମି ଉପେର ଖତ ପରି ପଡ଼ି ରହିେବ।
34 େହ େମଷପାଳକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର ଓ କ୍ର ନ କର;
େହ େମଷଗଣର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଭ େର ଗଡ଼;
କାରଣ ତୁ ମାନ ର ହତ୍ୟା ସମୟ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଉପି ତ େହଲା,
ଆଉଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଖ ଖ କରି ଭାି ବା
ଓ ତୁ େ ମାେନ ମେନାହର ପାତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ।
35 ପୁଣି, େମଷପାଳକମାେନ ପଳାଇବାର ବାଟ ପାଇେବ ନାହିଁ
ଓ ପଲର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟମାେନ ରକ୍ଷା ପାଇେବ ନାହିଁ।
36 େମଷପାଳକମାନ ର କ୍ର ନର ଶ
ଓ େମଷର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟମାନ ର ହାହାକାର ଶ ଶୁଣାଯାଏ।
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ଚରା ାନ ଉଜାଡ଼ କରୁ ଅଛି ।
37ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ
ଶାି ଯୁ ଖୁଆଡ଼ସବୁ ନିଃଶ େହଉଅଛି।
38 େସ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣା ଗ ର ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ;
ତାହା ର ଉ ୀଡ଼କ ଖ ର ଭୟ ରତା ସକାଶୁ
ଓ ତାହା ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ େଦଶ ବି ୟ ାନ େହାଇଅଛି।”

26
ଯିରିମୀୟ ମୃତୁୁ ୍ୟଭୟ
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1 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ରାଜ ର
ଆର େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, 2 “ଯଥା,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପ୍ର ା ଣେର
ଠିଆ ହୁ ଅ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ପ୍ର ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିହୁ ଦାର
ନଗରସମୂହରୁ ଆଗତ େଲାକମାନ ୁ େଯଉଁ ସକଳ କଥା କହିବା
ପାଇଁ ଆେ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ , ତାହାସବୁ େସମାନ ୁ କୁହ; େଗାଟିଏ
କଥା ଛାଡ଼ ନାହିଁ। 3 େହାଇପାେର, େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କରି
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ; ତାହାେହେଲ
େସମାନ ଆଚରଣର ଦୁ ତା େହତୁ ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି
େଯଉଁ ଅମ ଳ ଘଟାଇବାକୁ ମନ କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ ନିବୃ
େହବା। 4 ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଆ ର ାପିତ
ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ ନ
କରିବ, 5 ଆ ର େଯଉଁ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ଆେ ଅତି
ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଆସି ଅଛୁ, ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ, େସମାନ ବାକ୍ୟେର ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ; 6 େତେବ ଆେ ଏହି ଗୃହକୁ
ଶୀେଲାରସମାନକରିବା ଓଏହିନଗରକୁ ପୃଥିବୀ ସକଳେଗା ୀର
ଅଭିଶାପା ଦ କରିବା।’ ”

7 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଏହିସବୁ କଥା କହିବାର
ଯାଜକମାେନ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଓ େଲାକ ସମେ ଶୁଣିେଲ।
8 ଆଉ, ଯିରିମୀୟ ସମ େଲାକ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଆଜ୍ଞାପିତ ସକଳ କଥା କହିବାର ସମା କଲା ଉ ାେର, ଯାଜକ,
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଓ େଲାକ ସମେ ତା ୁ ଧରି କହିେଲ, “ତୁ େ
ନି ୟ ମରିବ। 9 ‘ଏହି ଗୃହ ଶୀେଲା ସମାନ ଓ ଏହି ନଗର ଉି ଓ
ନିବାସୀବିହୀନ େହବ େବାଲି ତୁ େ କାହିଁକି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କଲ?’ ” ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ସମ
େଲାକ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ।

10 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାେନ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣି
ରାଜଗୃହରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁଆସି େଲଓସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ନୂତନ
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ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର ବସି େଲ। 11 ତହିଁେର ଯାଜକମାେନ ଓ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ, ଅଧିପତିମାନ ୁ ଓ େଲାକ ସମ ୁ ଏହି କଥା
କହିେଲ, “ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ ର େଯାଗ୍ୟ;କାରଣ େସଏହି ନଗର
ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ
କ ର୍ େର ଶୁଣିଅଛ।”
12 ତହଁୁ ଯିରିମୀୟ ସକଳ ଅଧିପତି ଓ ସକଳ େଲାକ ୁ ଏହି

କଥା କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େଯସବୁ କଥା ଶୁଣିଅଛ, େସହି ସମ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ଏହି ଗୃହ ଓ ଏହି ନଗର ବିରୁ େର ପ୍ର ଚାର
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କେଲ। 13 ଏେହତୁ ଏେବ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ଓ କି୍ର ୟା ଶୁଧୁରାଅ, ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ବାକ୍ୟ ମାନ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର େଯଉଁଅମ ଳରକଥାକହିଅଛି ,
ତାହା କରିବାରୁ କ୍ଷା େହେବ। 14 ମାତ୍ର େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ
ହ େର ଅଛି: ଯାହା ତୁ ମାନ ଦୃି େର ଉ ମ ଓ ଯଥାଥର୍
ତାହା େମାʼ ପ୍ର ତି କର। 15 େକବଳ ଏହା ନିି ତ ରୂ େପ ଜାଣ
େଯ, ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବଧ କେଲ ଆପଣାମାନ ଉପେର,
ଏହି ନଗର ଉପେର ଓ ତି ବାସୀମାନ ଉପେର ନିେ ର୍ ାଷର
ର ପାତର ଅପରାଧ ବ ର୍ ାଇବ; କାରଣ ଏହି ସମ କଥା
ତୁ ମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର କହିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ େମାେତ େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି , ଏହା ସତ୍ୟ।”

16ତହିଁେର ଅଧିପତିମାେନ ଓ େଲାକ ସମେ ଯାଜକମାନ ୁ ଓ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ କହିେଲ, “ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ ର େଯାଗ୍ୟ
ନୁେହଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନାମେର
େସ ଆ ମାନ ୁ କଥା କହିଅଛି।” 17 େସେତେବେଳ େଦଶର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଉଠି େଲାକମାନ ସମ
ସମାଜକୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 18 “ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟର
ସମୟେର େମାେର ୀୟ ମୀଖା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କଲା;
ଆଉ, େସ ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ ୁ ଏହି କଥା କହିଲା,
‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; ସି େୟାନ େକ୍ଷତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ଚଷା ଯିବ ଓ
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ଯିରୂ ଶାଲମ ଢିପି େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ ପବର୍ ତେର ମ ି ର ଅଛି, ତାହା
ବନ ଉ ଳୀର ସମାନ େହବ।’ 19 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ
ଓ ଯିହୁ ଦାର େଲାକ ସମେ କʼଣ ତାହା ୁ େକୗଣସି ମେତ ବଧ
କରିଥିେଲ? ହିଜକୀୟ କʼଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ ନାହିଁ? ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ବିରୁ େର େଯଉଁ ଅମ ଳରକଥା କହିଥିେଲ, ତାହା କରିବାରୁ କʼଣ
କ୍ଷା େନାହିେଲ? ଆେ ମାେନଆପଣାଆପଣା ପ୍ର ାଣରପ୍ର ତିକୂଳେର
ଭାରୀ ଅମ ଳ କରୁ ଅଛୁ।”

20 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାରକାରୀ
ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟି ଥିଲା, େସ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ ଶମୟୀୟର
ପୁତ୍ର ଊରୀୟ; େସ ଯିରିମୀୟର ସମ ବାକ୍ୟ ପରି ଏହି ନଗର
ଓ ଏହି େଦଶ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିଥିେଲ।
21ତହିଁେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜା, ଆପଣା ବୀରମାନ ଓ ସମ
ଅଧିପତିମାନ ସହିତ େସହି କଥା ଶୁଣେ , ରାଜା ତାହାକୁ ବଧ
କରିବାକୁ େଚ ା କଲା; ମାତ୍ର ଊରୀୟ ଏହା ଶୁଣି ଭୀତ େହାଇ
ମିସରକୁ ପଳାଇଗଲା। 22ତହିଁେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜା ମିସରକୁ
େଲାକ ପଠାଇଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅକ୍ େବାରର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ ନାଥନ୍ କୁ ଓ
ତାହା ସେ ଅନ୍ୟ େକେତକ େଲାକ ୁ ମିସରକୁ ପଠାଇଲା; 23ତହଁୁ
େସମାେନ ଊରୀୟକୁ ମିସରରୁ ଆଣି ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜା ନିକଟେର
ଉପି ତ କରାଇେଲ; ରାଜା ତାହାକୁ ଖ େର ବଧ କରି, ସାମାନ୍ୟ
େଲାକମାନ ର କବର ାନେର ତାହାର ଶବ ପକାଇେଦଲା।

24ମାତ୍ର ଶାଫନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅହୀକାମ ଯିରିମୀୟ ସପକ୍ଷ ଥିବାରୁ ହତ
େହବା ନିମେ ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନ ହ େର ସମପ ତ େହେଲ
ନାହିଁ।

27
ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଯୁଆଳି

1 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟର* ରାଜ ର
ଆର ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ

* 27:1 ସି ଦିକୀୟର କି ା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର
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ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା। 2 ଯଥା, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏହି କଥା
କହି , “ତୁ େ େକେତକ ବ ନୀ ଓ ଯୁଆଳି ପ୍ର ୁତ କରି ଆପଣା

େର ରଖ; 3 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦୂତଗଣ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ
ନିକଟକୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ଅଛି , େସମାନ ହ ାରା େସସବୁ
ଇେଦାମର ରାଜା ଓ େମାୟାବର ରାଜା, ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
ରାଜା, େସାରର ରାଜା ଓ ସୀେଦାନର ରାଜା ନିକଟକୁ ତାହା ପଠାଅ;
4 ଆଉ, ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ାମାନ ୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ
େସମାନ ୁ ଏହି ଆେଦଶ ଦିଅ, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ା ୁ
ଏହି କଥା କହିବ; 5ଆେ ଆପଣାର ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ବି ୀ ର୍ ବାହୁ
ାରା ପୃଥିବୀ ଓ ପୃଥିବୀନିବାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସୃି କରିଅଛୁ;

ଆଉ, ଯାହାକୁ ତାହା େଦବା ପାଇଁ ଆ ୁ ଉଚିତ େଦଖାଯାଏ,
ତାହାକୁ ଆେ ତାହା େଦଉ। 6 ପୁଣି, ସ ତି ଆେ ଏହିସବୁ
େଦଶ ଆପଣା ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ େର
େଦଇଅଛୁ ଓ ତାହାର େସବା କରିବା ନିମେ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁମାନ ୁ
ହିଁ ତାହାକୁ େଦଇଅଛୁ। 7 ଆଉ, ତାହାର ନିଜ େଦଶର ସମୟ
ଉପି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ତାହାର ଓତାହାର ପୁତ୍ର ର
ଓ େପୗତ୍ର ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ; ତହିଁ ଉ ାେର ଅେନକ େଗା ୀ
ଓ ମହାନ ମହାନ ରାଜାମାେନ ତାହାକୁ ଆପଣାମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇେବ।

8 ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ େସହି ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ ନାହିଁ ଓ ବାବିଲର ରାଜାର
ଯୁଆଳି ତେଳ ଆପଣା ଆପଣା େବକ ରଖିେବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି , ଆେ େସ େଦଶକୁ ତାହାର ହ ାରା ସଂହାରିତ ନ
କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ାରା ଦ େଦବା।
9 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ, ମ ଜ୍ଞମାେନ,
ପ୍ନ ଦଶର୍ କମାେନ, ଗଣକମାେନ ଓ ମାୟାବୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ
ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ ନାହିଁ େବାଲି ତୁ ମାନ ୁ
କହି , େସମାନ କଥାେର ତୁ େ ମାେନ ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ;
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10 କାରଣ ତୁ ମାନ ୁ େଦଶରୁ ଦୂରୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଓ
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ନ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି । 11 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ବାବିଲ ରାଜାର
ଯୁଆଳି ତେଳଆପଣାମାନ ର େବକ େଦେବ ଓ ତାହାର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିେବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସମାନ ୁ େଦଶେର ରହିବାକୁ
େଦବା, େସମାେନ େସଠାେର କୃଷିକମର୍ କରି ବାସ କରିେବ।’ ”

12ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ େସହି ସମ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ସି ଦିକୀୟକୁ ଏହି କଥା କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େବକ ବାବିଲ ରାଜାର ଯୁଆଳି ତେଳ େଦଇ ତାହାର ଓ ତାହାର
େଲାକମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କର, ତହିଁେର ବି ବ। 13 େଯଉଁ
େଦଶୀୟ େଲାେକ ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ ନାହିଁ,
େସମାନ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା କହିଅଛି , ତଦନୁସାେର
ତୁ େ ମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ ଓ ତୁ ର େଲାକମାେନ ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ
ଓ ମହାମାରୀ ାରା କାହିଁକି ମରିବ? 14 ପୁଣି, ‘ତୁ େ ମାେନ
ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ ନାହିଁ’ େବାଲି େଯଉଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ତୁ ମାନ ୁ କହି , େସମାନ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ େସମାେନ ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି । 15 କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସମାନ ୁ ପଠାଇ ନାହଁୁ , ମାତ୍ର ଆେ
େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦବୁ ଓ ତୁ େ ମାେନ ଓ ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାରକାରୀ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ
େଯପରି ବିନ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ମିଥ୍ୟାେର ଆ
ନାମେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ।”

16 ଆହୁ ରି, ମୁଁ ଯାଜକମାନ ୁ ଓ ଏହି ସମ େଲାକ ୁ
କହିଲି, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି କହି , ‘େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପାତ୍ର ସକଳ ଅ
କାଳ ମଧ୍ୟେର ବାବିଲରୁ ଅଣାଯିବ,’ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ତୁ ମାନ
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ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି । 17 ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର ନାହିଁ; ବାବିଲ ରାଜାର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କର; ତହିଁେର ବି ବ; ଏହି ନଗର କାହିଁକି ଉ
ାନ େହବ? 18 ମାତ୍ର ଯଦି େସମାେନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅଟି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଯଦି େସମାନ ଠାେର ଥାଏ, େତେବ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର, ଯିହୁ ଦାର ରାଜଗୃହେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର
େଯସକଳ ପାତ୍ର ଅବଶି ଅଛି, ତାହା େଯପରି ବାବିଲକୁ ନ ଯାଏ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ବିନତି
କର ୁ। 19କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର
ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ କୁ, ଆଉ ଯିହୁ ଦାର ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମର ସମ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ ବ ୀ କରି ଯିରୂ ଶାଲମରୁ
ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ସମୟେର, 20 େଯଉଁ ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର ,
େବୖଠିକି ଓ େଯସମ ପାତ୍ର ସ େର େନଇ ନ ଥିଲା, ଯାହା ଏହି
ନଗରେର ଅବଶି ଅଛି, େସହି ସକଳର ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ; 21 ହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର, ଯିହୁ ଦାର ରାଜଗୃହେର
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଅବଶି ଥିବା େସହି ସକଳ ପାତ୍ର ବିଷୟେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ;
22େସସବୁବାବିଲକୁ ନିଆଯିବଓଆେ େସମାନ ରତ ାନୁସ ାନ
ନ କରିବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସସବୁ େସ ାନେର ଥିବ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି , ତଦନ ର ଆେ େସସବୁ ଏହି ାନକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା।”

28
ଭ ଭାବବାଦୀ ହନାନୀୟ

1 ଏଥିଉ ାେର େସହି ବଷର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟର
ରାଜ ର ଆର ସମୟେର, ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ ର ପ ମ ମାସେର
ଗିବୀେୟାନ୍ ନିବାସୀ ଅସୂରର ପୁତ୍ର ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଯାଜକମାନ ର ଓ େଲାକସମ ର
ସାକ୍ଷାତେର େମାେତ ଏହି କଥା କହିଲା, 2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ଆେ ବାବିଲ
ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାି ଅଛୁ। 3 ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର
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ଏହି ାନରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େଯସକଳ ପାତ୍ର ବାବିଲକୁ େନଇ
ଯାଇଅଛି, େସସବୁ ଆେ ପୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ପୁନବର୍ ାର ଏହି
ାନକୁ ଆଣିବା। 4 ପୁଣି, ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାଖୀନ୍ କୁ, ଯିହୁ ଦାରୁ ବାବିଲକୁ ବ ୀ େହାଇ ଯାଇଥିବା
ସମ େଲାକ ସହିତ ଏହି ାନକୁ େଫରାଇ ଆଣିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ; କାରଣ ଆେ ବାବିଲ ରାଜାର ଯୁଆଳି ଭାି ପକାଇବା।”

5 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପରେମ ର ଗୃହେର
ଠିଆ େହାଇଥିବା ଯାଜକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ସମ େଲାକ
ସାକ୍ଷାତେର ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ କହିେଲ, 6 ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଏହା କହିେଲ, “ଆେମନ୍ ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସପରିକର ୁ;ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହରପାତ୍ର ଓ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକସକଳକୁ
ବାବିଲରୁ ପୁନବର୍ ାର ଏହି ାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁ େ େଯଉଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକରିଅଛ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର େସହି ବାକ୍ୟସବୁ
ସି କର ୁ। 7ତଥାପି ମୁଁ ତୁ କ ର୍ େଗାଚରେର ଓ ସମଗ୍ର େଲାକ
କ ର୍ େଗାଚରେର ଏହି େଯଉଁ କଥା କହିଅଛି, ତାହା ଶୁଣ। 8 ତୁ ର
ଓ େମାର ପୂବର୍ େର ଥିବା ପୁରାତନ କାଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ
ଅେନକ େଦଶ ଓ ବୃହତ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ବିରୁ େର ଯୁ , ଅମ ଳ ଓ
ମହାମାରୀ ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି । 9 େଯଉଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଶାି ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେର, େସହି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଲା ଉ ାେର ସି ନା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର କୃତେର ତାହାକୁ ପଠାଇଅଛି େବାଲି ଜଣା ପେଡ଼।”

10 ତହିଁେର ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିରିମୀୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ରୁ ଯୁଆଳିକାଢ଼ିେନଇତାହାଭାି ପକାଇଲା।
11ଆଉ, ହନାନୀୟ େଲାକସମୂହର ସାକ୍ଷାତେର କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି , ଆେ ଏହିରୂ େପ ପୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଯୁଆଳି, ସବୁ େଦଶୀୟମାନ

ରୁ କାଢ଼ି ଭାି ପକାଇବା।” ଏଥିେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ଆପଣା ବାଟେର ଚାଲିଗେଲ।

12ହନାନୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିରିମୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ରୁ
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ଯୁଆଳି ଭାି ଲା ଉ ାେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, 13 “ତୁ େ ଯାଇ ହନାନୀୟକୁ କୁହ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ କା ର ଯୁଆଳି ଭାି ଅଛ
ପ୍ର ମାଣ; ମାତ୍ର ତହିଁ ବଦଳେର ତୁ େ ଲୁହାର ଯୁଆଳି ପ୍ର ୁତ
କରିବ। 14କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର
ଏହିକଥା କହି ,ଏହିସବୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ େଯପରିବାବିଲର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ
େସମାନ େର ଲୁହାର ଯୁଆଳି ରଖିଅଛୁ ଓ େସମାେନ ତାହାର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ; ପୁଣି, ଆେ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ
େଦଇଅଛୁ।’ ” 15 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ହନାନୀୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ କହିେଲ, “େହ ହନାନୀୟ, ଏେବ ଶୁଣ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ କୁ ପଠାଇ ନାହାି ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ ମିଥ୍ୟା
କଥାେର ବି ାସ କରାଉଅଛ। 16ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘େଦଖ,ଆେ ତୁ କୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କରିେଦବା; ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହର କଥା କହିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର
ତୁ େ ମରିବ।’ ” 17 ତହିଁେର ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େସହି
ବଷର୍ ର ସ ମ ମାସେର ମେଲ।

29
ନିବର୍ ାସି ତ ୁ ଯିରିମୀୟ ପତ୍ର

1 ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ରାଜା ଓ ରାଜମାତା ଓ ନପୁଂସକଗଣ, ଆଉ
ଯିହୁ ଦାର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ଅଧିପତିମାେନ, ଶି କରମାେନ ଓ
କମର୍ କାରମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ଉ ାେର, 2 ଯିରିମୀୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ ର ଅବଶି ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର
ଓନବୂଖଦ୍ ନି ର ାରା ନିବର୍ ାସାେଥର୍ ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ବାବିଲକୁ ନୀତ
ଯାଜକମାନ ର, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଓ ସମ େଲାକମାନ ର
ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର େଲଖି, 3 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ାରା
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ନିକଟକୁ ବାବିଲକୁ େପ୍ର ରିତ
ଶାଫନ୍ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସା ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ଗମରୀୟର ହ
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ାରା ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ପଠାଇଥିେଲ, େସହି ପତ୍ର େର ଏହିସବୁ କଥା
ଥିଲା, ଯଥା, 4 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଏହି କଥା କହି , ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବାବିଲକୁ େଯଉଁମାନ ୁ
ନିବର୍ ାସି ତ କରାଇଅଛୁ, େସହି ସକଳ ନିବର୍ ାସି ତମାନ ପ୍ର ତି ଆ ର
ଆେଦଶଏହି; 5ତୁ େ ମାେନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁେରବାସକର;
ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କର; 6 ତୁ େ ମାେନ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କର, ଆଉ ତୁ ମାନ ର
ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରାଅ ଓ ତୁ ମାନ ର କନ୍ୟାଗଣ ୁ
ାମୀ ଗ୍ର ହଣ କରାଅ, େସମାେନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କର ;ୁ ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନ େସଠାେର ବ ତ େହାଇ ଊଣା ହୁ ଅ ନାହିଁ।
7 ପୁଣି, ଆେ େଯଉଁ ନଗରେର ତୁ ମାନ ୁ ନିବର୍ ାସି ତ କରାଇଅଛୁ,
ତହିଁରଶାି େଚ ା କର ଓ ତହିଁ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, କାରଣ ତହିଁର ଶାି େର ତୁ ମାନ ର ଶାି େହବ।
8େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଏହିକଥା କହି ;
ତୁ ମାନ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ତୁ ମାନ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଓ
ଗଣକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ନ ଭୁ ଲାଉ ୁ, ଅଥବା ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ
ପ୍ନ ଦଶର୍ ନ କର, ତୁ ମାନ ର େସହି ସବୁ ପ୍ନ େର ମେନାେଯାଗ
କର ନାହିଁ। 9 କାରଣ େସମାେନ ଆ ନାମେର ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ େସମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କରି ନାହଁୁ ।

10 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ବାବିଲର ସତୁ ରି ବଷର୍
ସ ୂ ର୍ େହଲା ଉ ାେର ଆେ ତୁ ମାନ ର ତ ାନୁସ ାନ କରିବା
ଓ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ାନକୁ େଫରାଇ ଆଣି ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର
ଆ ର ମ ଳ ବାକ୍ୟ ସି କରିବା। 11 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଆେ େଯସକଳ ସଂକ କରିଅଛୁ, ତାହା
ଆେ ଜାଣୁ, ତୁ ମାନ ର ଅି ମ କାଳେର ତୁ ମାନ ୁ ଭରସା
େଦବା ନିମେ େସସବୁ ଅମ ଳର ନୁେହଁ, ମ ଳର ସଂକ ଅେଟ।
12 ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନଆ କୁଆ ାନକରିବଓଯାଇଆ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ,ତହିଁେରଆେ ତୁ ମାନ କଥାେରମେନାେଯାଗ
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କରିବା। 13 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ ଓ
ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ଆ ୁ େଖାଜିେଲ ଆ ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବ।
14ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ରଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବାକୁ
େଦବା, ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ର ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା
ଓ େଯଉଁ ସକଳ ଜାତିମାନ ମଧ୍ୟକୁ, େଯସକଳ ାନକୁ ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ, େସହି ସବୁ ାନରୁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
ସଂଗ୍ର ହ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ; ଆଉ, ଆେ େଯଉଁ ାନରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ନିବର୍ ାସି ତ କରାଇଅଛୁ, େସହି ାନକୁ ପୁନବର୍ ାର ଆଣିବା।

15ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାବିଲେରଆ ମାନ ନିମେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
ଉ କରିଅଛି େବାଲି ତୁ େ ମାେନ କହିଅଛ। 16 ଏେହତୁ
ଦାଉଦରସି ଂହାସନେରଉପବି ରାଜା ବିଷୟେରଓଏହିନଗରେର
ବାସକାରୀ ସମ େଲାକ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ତୁ ମାନ ସେ ବ ୀ େହାଇଯାଇ ନାହାି , େସମାନ ବିଷୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; 17 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ,
ମହାମାରୀ ପଠାଇବା ଓ ଘୃଣାଜନକ େଯଉଁ ଡିି ରି ଫଳ ଅତି ମ
େହବାରୁ େଭାଜନ କରାଯାଇ ନ ପାେର, ତାହାରି ତୁ ଲ୍ୟ େସମାନ ୁ
କରିବା। 18 ପୁଣି, ଆେ େଯ େଯ େଗା ୀ ମଧ୍ୟକୁ େସମାନ ୁ
ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ, େସସମ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପର,
ବି ୟର, ଶୀସ୍ ଶ ର ଓ ନି ାର ପାତ୍ର େହବା ନିମେ ଆେ ଖ ,
ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ େନଇ େସମାନ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା
ଓ ପୃଥିବୀର ସମ ରାଜ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଏେଣେତେଣ ନିେକ୍ଷପ
କରିବା; 19 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି
ଆ ର ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ େସମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ
ଯାହା କହିଲୁ, େସମାେନ ଆ ର େସହି ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି
ନାହାି ;ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ତୁ େ ମାେନଆ ରବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ
ସ ତ େହଲ ନାହିଁ।

20 ଏେହତୁ ଆ ାରା ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବାବିଲକୁ େପ୍ର ରିତ
ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
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21 ‘େକାଲାୟର ପୁତ୍ର ଆହବ ଓ ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ ଆ
ନାମେର ତୁ ମାନ ନିକଟେର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରି , େସମାନ ବିଷୟେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା, ତହିଁେର
େସ ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ ୁ ବଧ କରିବ; 22 ପୁଣି,
ବାବିଲେର ଯିହୁ ଦାର ନିବର୍ ାସି ତ େଯେତ େଲାକ ଅଛି , େସମାନ
ମଧ୍ୟେର େସହି ଦୁଇ ବ୍ୟି ର ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେର ଏହି ଅଭିଶାପର କଥା
ପ୍ର ଚଳିତ େହବ, ଯଥା, ବାବିଲର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ଓ ଆହାବ ୁ
େଯପରି ଅି େର ଦ କରିଥିେଲ, େସହିପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ
କର ୁ। 23 କାରଣ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମୂଢ଼ତାର କାଯର୍ ୍ୟ
କରିଅଛି , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସେ
ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି , ପୁଣି, ଆେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରି ନାହଁୁ , ଏପରି
ମିଥ୍ୟା କଥାଆ ନାମେରକହିଅଛି ,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ଜାଣୁ
ଓ ଆେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ।’ ”

ଶମୟୀୟର ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଣୀ
24 ଆହୁ ରି, ତୁ େ ନିହିଲାମୀୟ ଶମୟୀୟର ବିଷୟେର ଏହି

କଥା କହିବ, 25 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଯିରୂ ଶାଲମି ତ ସମ େଲାକ ନିକଟକୁ
ଓ ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ଯାଜକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ
ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ ଆପଣା ନାମେର ଏହି ପତ୍ର ପଠାଇଅଛ,
ଯଥା, 26 ‘େକହି ବାତୁ ଳ େହାଇ ଆପଣାକୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପରି
େଦଖାଇେଲ, ତାହାକୁ ହରିକାଠେର ଓ େବଡ଼ିେର ରଖିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ରକ୍ଷକ ରୂ ପ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ଯିେହାୟାଦା ଯାଜକରବଦଳେରସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଯାଜକ
କରିଅଛି । 27ଏେହତୁ ଅନାେଥାତୀୟ େଯଉଁ ଯିରିମୀୟ ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ଆପଣାକୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପରି େଦଖାଉଅଛି, ତୁ େ
କାହିଁକି ତାହାକୁ ଧମକ େଦଇ ନାହଁ? 28 େସ କାରଣରୁ େସ
ବାବିଲେର ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଅଛି, ନିବର୍ ାସି ତ କାଳ
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ଦୀଘର୍ , ତୁ େ ମାେନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କର ଓ
ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ର ୁତ କରି ଫଳ େଭାଗ କର।’ ”

29 ଏଥିଉ ାେର ସଫନୀୟ ଯାଜକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
କ ର୍ େଗାଚରେର ଏହି ପତ୍ର ପାଠ କଲା। 30 ତହିଁ ଉ ାେର
ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା।
31 “ତୁ େ ନିବର୍ ାସି ତ ସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ଏହି କଥା କହି ପଠାଅ,
ନିହିଲାମୀୟ ଶମୟୀୟର ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
‘ଆେ ଶମୟୀୟକୁ ନ ପଠାଇେଲ େହଁ େସ ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିଅଛି ଓ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ତୁ ମାନ ର
ବି ାସ ଜନ୍ମ ାଇଅଛି, 32 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ,
ଆେ ନିହିଲାମୀୟ ଶମୟୀୟକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଦ େଦବା;
ଏହି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର େକହି
ରହିେବ ନାହିଁ; ଆଉ, ଆେ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ
ମ ଳ କରିବା, ତାହା େସ େଦଖିବ ନାହିଁ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହର କଥା କହିଅଛି।’ ”

30
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ପୁନଃ ାପନ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ
େହଲା, ଯଥା, 2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି , ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସକଳ କଥା କହିଅଛୁ, ତାହା େଗାଟିଏ
ପୁ କେର େଲଖି ରଖ। 3 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ,
େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ଓ ଯିହୁ ଦାର
ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ; ହଁ, ଆେ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଇଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ େସମାନ ୁ େଫରାଇଆଣିବା ଓ େସମାେନ
ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ।”

4 ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦା ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କଥିତ ବାକ୍ୟ
ଏହି।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
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ଆେ ମାେନ କି ବାର ଓ ଭୟର ଶ ଶୁଣିଅଛୁ, କି ୁ ଶାି ର ଶ
ନୁେହଁ।

6 େକୗଣସି ପୁରୁ ଷର ପ୍ର ସବେବଦନା େହଉଅଛି କି ନାହିଁ,
ତୁ େ ମାେନ ପଚାରି ବୁଝ;

ପ୍ର ସବେବଦନାର ସମୟେର େଯପରି ୀେଲାକର,
େସପରି ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷର ଆପଣା କଟିେଦଶେର ହ େଦବାର
ଓ ସମ ର ମୁଖ ମଳିନ େହବାର ଆେ କାହିଁକି େଦଖୁଅଛୁ?
7ହାୟ ହାୟ! େସ ଦିନ ମହତ, ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ ଦିନ ଆଉ ନାହିଁ,
ତାହା ଯାକୁବର ସ ଟ କାଳ; ମାତ୍ର େସ ତହିଁରୁ ଉ ାର ପାଇବ।

8 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସହି ଦିନ ତୁ
ରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ଭାି ପକାଇବା ଓ ତୁ ର ବ ନସବୁ

ଛି ାଇ େଦବା; ପୁଣି, ବିେଦଶୀମାେନ ଆଉ ଆପଣାମାନ ର
ଦାସ୍ୟକମର୍ ତାହାକୁ କରାଇେବ ନାହିଁ। 9ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଓ ଆେ େସମାନ ନିମେ ଯାହା ୁ
ଉ କରିବା,ଆପଣାମାନ ର େସହି ରାଜା ଦାଉଦ ରଦାସ୍ୟକମର୍
କରିେବ।
10 “ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େହ ଆ ର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁ େ ଭୟ କର ନାହିଁ;
ଅଥବା େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ନିରାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
କାରଣ େଦଖ, ଆେ ଦୂରରୁ ତୁ କୁ
ଓ ବ ୀ େଦଶରୁ ତୁ ବଂଶକୁ ଉ ାର କରିବୁ,
ପୁଣି ଯାକୁବ େଫରିଆସି ଶାି େର ଓ ନିରାପଦେର ରହିବ
ଓ େକହି ତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ।
11କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ତୁ କୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ ତୁ ସ େର ଅଛୁ;
ହଁ, େଯଉଁ େଗା ୀମାନ ମଧ୍ୟେରଆେ ତୁ କୁ ଛି ଭି କରିଅଛୁ,
େସହି ସମ ୁ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାର କରିବା,
ମାତ୍ର ତୁ କୁ ଆେ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାର କରିବା ନାହିଁ;
ତଥାପି ଆେ ବିେବଚନାପୂବର୍ କ ତୁ କୁ ଶାି େଦବା
ଓ େକୗଣସି ମେତ ତୁ କୁ ଦ ନ େଦଇ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ।
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12କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ ର କ୍ଷତ ଅପ୍ର ତୀକାଯର୍ ୍ୟ ଓ ତୁ ର ଘାʼ ବ୍ୟଥାଜନକ।
13ତୁ ର କ୍ଷତ େଯପରି ବ ା ଯିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ ସପକ୍ଷେର ପ୍ର ତିବାଦ କରିବାକୁ େକହି ନାହିଁ,
ତୁ ର ା ୍ୟଜନକ ଔଷଧ ନାହିଁ।
14ତୁ ର େପ୍ର ମକାରୀ ସମେ ତୁ କୁ ପାେସାରିଅଛି ;
େସମାେନ ତୁ କୁ େଖାଜି ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ ର ଅଧମର୍ ବହୁ ଳ ଓ ତୁ ର ପାପ ବୃି େହବା ସକାଶୁ
ଆେ ତୁ କୁ ଶତ ତୁ ଲ୍ୟ ଆଘାତ କରିଅଛୁ ଓ ନି ର୍ ୟ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ

ଶାି େଦଇଅଛୁ।
15 ତୁ େ ଆପଣା କ୍ଷତ ସକାଶୁ କାହିଁକି କ୍ର ନ କରୁ ଅଛ? ତୁ ର

େବଦନା ଅପ୍ର ତୀକାଯର୍ ୍ୟ,
ତୁ ର ଅଧମର୍ ବହୁ ଳ ଓ ତୁ ର ପାପ ବୃି େହବା ସକାଶୁ
ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି ଏହିସବୁ କରିଅଛୁ।
16 ଏେହତୁ େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଗ୍ର ାସ କରି , େସମାେନ ଗ୍ର ାସି ତ

େହେବ
ଓ ତୁ ର ବିପକ୍ଷ ସମେ େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର ବ ୀ

ାନକୁ ଯିେବ
ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଲୁଟି , େସମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ;
େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରି , େସହି ସମ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ

ଆେ ହରଣ କରାଇବା।
17କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ତୁ କୁ ପୁନବର୍ ାର ଆେରାଗ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କରିବା
ଓ ଆେ ତୁ ର ଘାʼ ସବୁ ସୁ କରିବା;
କାରଣ େସମାେନ ତୁ କୁ ଦୂରୀକୃତା େବାଲି ଡାକି କହି ,
ଏ ସି େୟାନ, ଏହାକୁ େକହି ଚାେହଁ ନାହିଁ।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
େଦଖ, ଆେ ଯାକୁବର ତ ୁସକଳର ବ ୀ ପରିବ ର୍ ନ କରିବା
ଓ ତାହାର ସକଳ ବାସ ାନ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବା;
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ତହିଁେର ନଗର ଆପଣାର ଉପପବର୍ ତ ଉପେର ପୁନବର୍ ାର ନିମ ତ
େହବ

ଓ ରାଜଗୃହ ତହିଁର ରୀତିମେତ ରହିବ।
19ଆଉ, େସହି ାନ ମଧ୍ୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ
ଓ ଆନ କାରୀମାନ ର ନି ନିଗର୍ ତ େହବ;
ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ୁ ବୃ ି କରିବା ଓ େସମାେନ ଅ ସଂଖ୍ୟକ

େହେବ ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି, ଆେ େସମାନ ୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିବା ଓ େସମାେନ କୁ୍ଷଦ୍ର

େହେବ ନାହିଁ।
20 େସମାନ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟ ପୂବର୍ ପରି େହେବ
ଓ େସମାନ ର ମ ଳୀ ଆ ସାକ୍ଷାତେର ି ରୀକୃତ େହବ
ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନ ର ଉପଦ୍ର ବ କରି , େସସମ ୁ ଆେ

ଶାି େଦବା।
21 ପୁଣି, େସମାନ ର ଅଧିପତି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େହେବ
ଓ େସମାନ ର ଶାସନକ ର୍ ା େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗର୍ ତ େହେବ;
ଆଉ, ଆେ ତା ୁ ଆପଣାର ନିକଟବ ର୍ ୀ କରାଇବା ଓ େସ ଆ

ନିକଟକୁ ଆସି େବ,
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ େଯ ସାହସ କରିଅଛି , େସ କିଏ?
22 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ େହବ,
ଆେ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା।”
23େଦଖ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େତାଫାନ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ତାହା ରପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ,
ସବର୍ ନାଶକାରୀ େତାଫାନ ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି; ତାହା ଦୁ ମାନ

ମ କେର ଲାଗିବ।
24 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ମନର ଅଭିପ୍ର ାୟ ସଫଳ ଓ ସି ନ କରିବା

ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହା ର ପ୍ର ଳିତ େକ୍ର ାଧ ନିବୃ େହବ ନାହିଁ;ତୁ େ ମାେନ ଅି ମ

କାଳେର ଏହା ବୁଝିବ।
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31
ଇସ୍ର ାଏଲର େଦଶ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1 “ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ସମୟେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସମୁଦାୟ େଗା ୀର ପରେମ ର େହବା ଓ େସମାେନଆ ର େଲାକ
େହେବ।”
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଖ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ ପ୍ର ା ରେର ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହେଲ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା ପାଇଁ ଗମନ କଲା େବେଳ
ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହା ପ୍ର ା େହଲା।”
3 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୁରାତନ କାଳେର େମାେତ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ,
ହଁ, ଆେ ଚିର ାୟୀ େପ୍ର ମେର ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରି ଆସି ଅଛୁ,
ଏେହତୁ େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର ଆେ ତୁ କୁ ଆକଷର୍ ଣ କରିଅଛୁ।
4 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ କୁମାରୀ, ଆେ ତୁ କୁ ପୁନବର୍ ାର ଗଢ଼ିବା ଓ ତୁ େ

ଗଢ଼ାଯିବ;
ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା ତବଲେର ବିଭୂ ଷିତା େହବ
ଓ ଆନ କାରୀମାନ ସେ ନୃତ୍ୟ କରି ଗମନ କରିବ।
5 ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର ଶମରୀୟାର ପବର୍ ତେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ

କରିବ,
େରାପଣକାରୀମାେନ େରାପଣ କରି ତହିଁରଫଳ େଭାଗ କରିେବ।
6 କାରଣ େଯଉଁ ଦିନେର ପ୍ର ହରୀମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ ପବର୍ ତେର

େଘାଷଣା କରି କହିେବ,
‘ଉଠ, ଆେ ମାେନ ସି େୟାନକୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ

ପରେମ ର ଛାମୁକୁ ଯାଉ, ଏପରି ଦିନ ଆସି ବ।’ ”
7 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ ମାେନ ଯାକୁବ

ନିମେ ଆନ େର ଗାନ କର ଓ େଗା ୀବଗର୍ ର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ନିମେ
ଜୟ ନି କର; ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଚାର କରି, ପ୍ର ଶଂସା କରି କୁହ,
‘େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶକୁ
ପରିତ୍ର ାଣ କର।’
8 େଦଖ, ଆେ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦଶରୁ ଆଣିବା,
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ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ଭାଗରୁ େସମାନ ୁ ଓ େସମାନ ସହିତ ଅ ଓ
େଛାଟା,

ଗଭର୍ ବତୀ ଓ ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା ୀକୁ ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;
େସମାେନ ମହାେଲାକାରଣ୍ୟ େହାଇ ଏହି ାନକୁ ଆସି େବ।
9 େସମାେନ କ୍ର ନ କରୁ କରୁ ଆ ାରା ଆନୀତ େହେବ,
ଆେ େସମାନ ୁ ସଜଳ ନଦୀମାନର ନିକଟ େଦଇ ସଳଖ ପଥେର

ଗମନ କରାଇବା,
େସ ପଥେର େସମାେନ ଝୁ ି େବ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ପିତା ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆ ର ପ୍ର ଥମଜାତ

ସ ାନ।
10 େହ େଗା ୀବଗର୍ , ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ
ଓ ଦୂର ୀପସମୂହେର ତାହା ପ୍ର ଚାର କରି କୁହ,
‘େଯ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଛି ଭି କେଲ, େସ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ,
ଆଉପାଳକେଯପରିଆପଣାପଲରକ୍ଷାକେର, େସପରି େସତାହାକୁ

ରକ୍ଷା କରିେବ।’
11କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବକୁ ଉ ାର କରିଅଛି
ଓ ତାହା ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନର ହ ରୁ ତାହାକୁ ମୁ କରିଅଛି ।
12 ପୁଣି, େସମାେନ ଆସି ସି େୟାନର ଶୃ େର ଗାନ କରିେବ
ଓ େସ୍ର ାତ ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ମତାର ନିକଟକୁ, ଶସ୍ୟ ଓ

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
େତୖଳ ଓ ପଲର େମଷବ ଓ େଗାପଲର େଗାବ ନିକଟକୁ ବହି

ଆସି େବ
ଓ େସମାନ ର ପ୍ର ାଣ ସୁସି ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
ପୁଣି, େସମାେନ ଆଉ କିଛି େଶାକ କରିେବ ନାହିଁ।
13 େସେତେବେଳ କୁମାରୀଗଣ ନୃତ୍ୟେର,
ପୁଣି, ଯୁବା ଓ ବୃ ମାେନ ଏକତ୍ର ଆନ କରିେବ,
କାରଣ ଆେ େସମାନ େଶାକକୁ ଆନ େର ପରିଣତ କରିବା,
ଆେ େସମାନ ୁ ସା ନା କରିବା ଓ େସମାନ ଦୁଃଖରୁ େସମାନ ୁ

ଆନ ି ତ କରିବା।
14ଆଉ,ଆେ ପୁି କର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଯାଜକମାନ ର ପ୍ର ାଣ ପରିତୃ

କରିବା
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ଓ ଆ ର େଲାକମାେନ ଆ ର ଉ ମତାେର ପରିତୃ େହେବ,”
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

15ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ରାମାେର ହାହାକାର ଓ ତୀବ୍ର େରାଦନର ଶ ଶୁଣାଯାଏ,
ରାେହଲ ଆପଣା ସ ାନମାନ ନିମେ େରାଦନ କରୁ ଅଛି;
େସ ଆପଣା ସ ାନଗଣର ବିଷୟେର ପ୍ର େବାଧ କଥା ମାନୁ ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ ନାହାି ।”
16ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ କ୍ର ନର ଶ ଓ ଚକୁ୍ଷର େଲାତକ ନିବୃ କର;
କାରଣ ତୁ କମର୍ ର ପୁର ାର ଦ େହବ,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;
ଆଉ, େସମାେନ ଶତର େଦଶରୁ େଫରି ଆସି େବ।
17ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ତୁ ର ଅି ମକାଳ ବିଷୟେର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଅଛି;
ଆଉ, ତୁ ର ସ ାନଗଣ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣାମାନ ର ସୀମାକୁ

ଆସି େବ।
18ଆେ ନି ୟ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଆପଣା ବିଷୟେର ବିଳାପ କରି
ଏହି ପ୍ର କାର କହିବା ଶୁଣିଅଛୁ,
‘ମୁଁ ଅମଣା ବାଛୁରି ପରି େବାଲି ତୁ େ େମାେତ ଶାି େଦଇଅଛ
ଓ ମୁଁ ଶାି େଭାଗ କରିଅଛି;
ତୁ େ େମାେତ େଫରାଅ, ତହିଁେର ମୁଁ େଫରିବି;
କାରଣ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ପରେମ ର।
19 ମୁଁ େଫରିଲା ଉ ାେର ନିତା ଅନୁତାପ କଲି
ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ଉ ାେର ଆପଣା ଊରୁ େଦଶେର ଆଘାତ କଲି;*
ମୁଁ ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର ଅପମାନ େଭାଗ କରିବାରୁ ଲି ତ ଓ

ବ୍ୟାକୁଳ େହଲି।’
20ଇଫ୍ର ୟିମ କି ଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର ? େସ କି ଆନ ଦାୟୀ ବାଳକ?
କାରଣ ଆେ େଯେତ ଥର ତାହା ବିରୁ େର କଥା କହୁ ,
େସେତଥର ଆଗ୍ର ହେର ଆେ ତାହାକୁ ରଣ କରୁ ;

* 31:19 ଊରୁ େଦଶେର ଆଘାତ କଲି; ଅଥର୍ ାତ୍ ଛାତିେର ପିଟିଲି
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ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନିମେ ଆ ର ଅ ର ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଏ;
ଆେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
21ତୁ େ ାେନ ାେନ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥ ଚି ରଖ ଓ ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ

ନିମର୍ ାଣ କର;
ତୁ େ େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କରିଥିଲ, େସହି ରାଜପଥେର

ମେନାନିେବଶ କର;
େହଇସ୍ର ାଏଲ କୁମାରୀ, େଫରିଆସ,ତୁ ର ଏହିସବୁ ନଗରକୁ େଫରି

ଆସ।
22 େହ ବିପଥଗାମିନୀ କେନ୍ୟ, ତୁ େ େକେତ କାଳ ଏେଣେତେଣ

ଭ୍ର ମଣ କରିବ?
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀେର ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ସୃି କରିଅଛି ,
ଜେଣ ୀ ଜେଣ ପୁରୁ ଷକୁ େବ ନ କରିବ।”

23 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି : “ଆେ େଯଉଁ ସମୟେର େସମାନ ର ବ ୀ ାବ ା
ପରିବ ର୍ ନ କରିବା, େସସମୟେର ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଓ ତହିଁର
ନଗରସକଳେର େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଏହି କଥା ବ୍ୟବହାର କରିେବ,
‘େହ ଧମର୍ ନିବାସ, େହ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କର ୁ।’ 24 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦା ଓ ତହିଁର ନଗରସକଳ, ଆଉ କୃଷକ
ଓ ପଲ େନଇ ଭ୍ର ମଣକାରୀମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଏକତ୍ର ବାସ
କରିେବ। 25 କାରଣ ଆେ ା ପ୍ର ାଣକୁ ପରିତୃ କରିଅଛୁ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦୁଃଖିତ ପ୍ର ାଣକୁ ପରିପୂ ର୍ କରିଅଛୁ।”

26 ଏଥିେର ମୁଁ ଜାଗ୍ର ତ େହାଇ େଦଖିଲି ଓ େମାର ନିଦ୍ର ା େମାʼ ପ୍ର ତି
ସୁଖଦାୟକ ଥିଲା।

27 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶ ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ରୂ ପ ବୀଜ
ବପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 28ଆଉ, ଆେ େଯପରି
େସମାନ ୁ ଉ ାଟନ, ଭ , ନିପାତ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ େ ଶ
େଦବାକୁ ଜଗିରହିଲୁ; େସପରି େସମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣଓ େରାପଣକରିବା
ପାଇଁ ଜଗି ରହିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
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29 ‘ପିତୃ ଗଣଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳଖାଇେଲ,ଆଉସ ାନଗଣରଦା ଖଟା
େହାଇଅଛି,’

ଏପରି କଥା େସସମୟେର ଆଉ କୁହାଯିବ ନାହିଁ।
30ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନିଜ ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ମରିବ,
ଆଉ େଯଉଁ ଜନ ଅମ୍ଳ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଏ, ତାହାରି ଦା ଖଟା େହବ।

ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ାପନ
31 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ

ବଂଶ ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ାପନ
କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି; 32 ମିସର େଦଶରୁ େସମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମେ ଆେ େସମାନ ର
ହ ଧରିବା ଦିନ େସମାନ ସହିତ ଆ ର କୃତ ନିୟମାନୁସାେର
ନୁେହଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େସମାନ ାମୀ େହେଲ େହଁ
େସମାେନ ଆ ର େସହି ନିୟମ ଲ ନ କେଲ।

33 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ସକଳ ଦିନର ଉ ାେର
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଏହି ନିୟମ ି ର କରିବା; ଆେ
େସମାନ ଅ ରେର ଆ ର ବ୍ୟବ ା ରଖିବା ଓ େସମାନ
ହୃ ଦୟେର ଆେ ତାହା େଲଖିବା; ଆଉ, ଆେ େସମାନ ର
ପରେମ ର େହବା ଓ େସମାେନ ଆ ର େଲାକ େହେବ; 34 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ପରେମ ର ୁ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ େବାଲି କହି େସମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି , େସମାନ ର କୁ୍ଷଦ୍ର ତମଠାରୁ ମହ ମ ପଯର୍ ୍ୟ ସମେ
ଆ କୁ ଜ୍ଞାତ େହେବ; େଯେହତୁ ଆେ େସମାନ ର ଅପରାଧ କ୍ଷମା
କରିବା ଓ େସମାନ ର ପାପ ଆେ ଆଉ ରଣ କରିବା ନାହିଁ।”
35 ଦିବସେର େଜ୍ୟାତିଃ େଦବା ପାଇଁ େଯ ସୂଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କରି
ଓ ରାତି୍ର େର େଜ୍ୟାତିଃ େଦବା ପାଇଁ େଯ ଚ ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର

ବିଧାନାଦି ାପନ କରି ,
େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ ସ ାଳିତ କରି ତହିଁର ତର ସମୂହକୁ ଗ ର୍ ନ

କରାି ,
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େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେରଖ୍ୟାତ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି :

36 “ଯଦି ଏହି ସକଳ ବିଧାନ ଆ ସ ୁଖରୁ ବିଚଳିତ ହୁ ଏ,
େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ହିଁ ଆ ସ ୁଖେର ସଦାକାଳ
ଏକ େଗା ୀ େହାଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିବୃ େହେବ,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ

କହି ।
37ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : “ଯଦିଊ ର୍ ଆକାଶମ ଳପରିମିତ

େହାଇପାେର
ଓ ଅଧଃ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ଅନୁସ ାନ କରାଯାଇପାେର,
େତେବ ଆେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର କୃତ ସକଳ କି୍ର ୟା ସକାଶୁ
େସମାନ ୁ ଦୂର କରିେଦବା,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

38 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ନଗର
ହନେନଲର ଦୁଗର୍ ଠାରୁ େକାଣ ାର ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ନିମ ତ େହବ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। 39 ଆଉ,
େସଠାରୁ ପରିମାଣ ର ୁ ଗାେରବ୍ ଉପପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ ସଳଖ ଯିବ
ଓ ବୁଲି େଗାୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବ। 40 ପୁଣି, ଶବ ଓ ଭ ର ସମୁଦାୟ
ଉପତ୍ୟକା ଓ କିେଦ୍ର ାଣ େସ୍ର ାତ ପଯର୍ ୍ୟ ସକଳ େକ୍ଷତ୍ର , ପୂବର୍ ଦିଗ
ଅ ାରର େକାଣ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ;
ତାହା ସଦାକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଉ ଉ ାଟିତ କିଅବା ନିପାତିତ େହବ
ନାହିଁ।”

32
ଯିରିମୀୟ େକ୍ଷତ୍ର କ୍ର ୟ

1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ରାଜ ର ଦଶମ ବଷର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜ ର ଅ ାଦଶ ବଷର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ତହିଁର
ବୃ ା । 2 େସହି ସମୟେର ବାବିଲ ରାଜାର େସୖନ୍ୟଗଣ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଅବେରାଧ କରୁ ଥିେଲ; ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିହୁ ଦାର
ରାଜଗୃହର ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର ବ ଥିେଲ। 3 େଯେହତୁ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ତା ୁ ବ କରି କହିଥିଲା, “ତୁ େ କାହିଁକି
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ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରି ଏହା କହୁ ଅଛ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି , େଦଖ, ଆେ ଏହି ନଗର ବାବିଲ ରାଜାର ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିବା ଓ େସ ତାହା ହ ଗତ କରିବ; 4 ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ସି ଦିକୀୟ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ହ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ନି ୟ ବାବିଲର ରାଜାର ହ େର ସମପ ତ େହବ ଓ
ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇ ତାହା ସହିତ କଥା କହିବ ଓ ଚକୁ୍ଷେର ତାହାର
ଚକୁ୍ଷ େଦଖିବ; 5 ପୁଣି, େସ ସି ଦିକୀୟକୁ ବାବିଲକୁ େଘନିଯିବ, ପୁଣି
ଆେ େଯପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ତ ାନୁସ ାନ ନ କରୁ , େସପଯର୍ ୍ୟ େସ
େସଠାେର ରହିବ; ତୁ େ ମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ସହିତ ଯୁ କେଲ
େହଁ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।’ ”

6 ଏଥିଉ ାେର ଯିରିମୀୟ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ
େମାʼ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା; 7 େଦଖ, ତୁ ପିତୃ ବ୍ୟ
ଶ ୁ ମ୍ ର ପୁତ୍ର ହନେନଲ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି କଥା କହିବ,
‘ଅନାେଥାତ୍ େର େମାର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର ଅଛି,ତାହା ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ
କ୍ର ୟକର;କାରଣକ୍ର ୟ ାରା ମୁ କରିବାର ଅଧିକାରତୁ ର ଅଛି।’
8 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାେର େମାʼ ପିତୃ ବ୍ୟର ପୁତ୍ର
ହନେନଲ ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ‘ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶ ଅନାେଥାତ୍ େର େମାହର େଯଉଁ
େକ୍ଷତ୍ର ଅଛି,ତାହା ତୁ େ କ୍ର ୟକର;କାରଣତହିଁରଉ ରାଧିକାରୀ
େହବାର ଓ ତାହା ମୁ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁ ର ଅଛି; ତୁ େ
ଆପଣା ପାଇଁ ତାହା କ୍ର ୟ କର।’ େତେବ ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
େବାଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି।

9 ପୁଣି, େମାʼ ପିତୃ ବ୍ୟର ପୁତ୍ର ହନେନଲଠାରୁ ଅନାେଥାତ୍ ି ତେସହି
େକ୍ଷତ୍ର କ୍ର ୟ କରି ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ସତର େଶକଲ* ରୂ ପା େତୗଲି
ତାହାକୁ େଦଲି। 10ଆଉ, ମୁଁ କ୍ର ୟପତ୍ର େର ାକ୍ଷର କରି ମୁଦ୍ର ା କଲି
ଓ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନିି େର ରୂ ପା େତୗଲି ତାହାକୁ େଦଲି। 11 ତହଁୁ ମୁଁ
କ୍ର ୟପତ୍ର ର ଦୁଇ କିତା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବ୍ୟବ ା ଓ ଧାରାନୁସାେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ
ଏକ କିତା ଓ େଖାଲା ଏକ କିତା େନଲି; 12 ପୁଣି, େମାʼ ପିତୃ ବ୍ୟର ପୁତ୍ର
* 32:9 ୧୮୭ ଗ୍ର ାମ୍
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ହନେନଲର ସାକ୍ଷାତେର ଓ କ୍ର ୟପତ୍ର େର ାକ୍ଷରକାରୀ ସାକ୍ଷୀମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ଓ ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର ଉପବି ସମ ଯିହୁ ଦୀମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ େସହି କ୍ର ୟପତ୍ର ମହେସୟର େପୗତ୍ର େନରୀୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂ କରହ େରସମପର୍ ଣକଲି। 13ଆଉ, େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ମୁଁ
ବାରୂ କକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କଲି, 14 ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଏହି ମୁଦ୍ର ା ି ତ ଓ େଖାଲା ଦୁଇ
ଖ କ୍ର ୟପତ୍ର େନଇ ତାହା େଯପରି ଅେନକ ଦିନ ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ
ଏକ ମୃ ି କା ପାତ୍ର େର ରଖ। 15 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ଏହି େଦଶେର ଆହୁ ରି
ଗୃହ, େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କ୍ର ୟ କରାଯିବ।’

ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
16 େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂ କକୁ େସହି କ୍ର ୟପତ୍ର ସମପ େଦଲା

ଉ ାେର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି। 17 େହ
ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ବି ୀ ର୍ ବାହୁ
ାରା ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ; ତୁ ର ଅସାଧ୍ୟ

କିଛି ହିଁ ନାହିଁ; 18 ତୁ େ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ର ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ
କରୁ ଅଛ ଓ ପିତୃ ଗଣର ଅଧମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ େସମାନ ଉ ାେର
େସମାନ ସ ାନଗଣର େକ୍ର ାଡ଼େର େଦଉଅଛ; ତୁ େ ମହାନ
ପରାକ୍ର ା ପରେମ ର, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ନାମ;
19 ତୁ େ ମ ଣାେର ମହାନ ଓ କି୍ର ୟାେର ପରାକ୍ର ା ; ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ତାହାର ଗତି ଓ କି୍ର ୟାନୁସାେର ସମୁଚିତ ଫଳ େଦବା
ନିମେ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର ସକଳ ପଥ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ମୁ
ଥାଏ। 20 ତୁ େ ମିସର େଦଶେର ନାନା ଚି ଓ ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ
େଦଖାଇଲ, ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକ
ମଧ୍ୟେର େଦଖାଉଅଛ, ପୁଣି ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାର ନାମ ପ୍ର ସି
କରୁ ଅଛ। 21 ତୁ େ ଚି , ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ, ବଳବାନ ହ , ବି ୀ ର୍
ବାହୁ ଓ ମହତ ଭୟାନକ ାରା ତୁ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ; 22 ଆଉ, ଏହି େଯଉଁ ଦୁ ଓ ମଧୁ
ପ୍ର ବାହୀ େଦଶ େସମାନ ୁ େଦବା ପାଇଁ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ
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ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥିଲ, ତାହା େସମାନ ୁ େଦଲ; 23 ପୁଣି,
େସମାେନ ଆସି ତାହା ଅଧିକାର କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁ
ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁ ବ୍ୟବ ା ପଥେର
ଚାଲିେଲ ନାହିଁ; ତୁ େ େସମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା ପାଳନ କରିବାକୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଲ, େସସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େସମାେନ କିଛି ହିଁ ପାଳନ କରି
ନାହାି ; ଏେହତୁ ତୁ େ ଏହିସବୁ ଅମ ଳ େସମାନ ଉପେର
ଘଟାଇଅଛ। 24 ଏହିସବୁ ବ େଦଖ, େସମାେନ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ
ନଗରକୁ ଆସି ଅଛି ; ପୁଣି, ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ସକାଶୁ
ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ କାରୀ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ହ େର ତାହା ଦ
େହଉଅଛି; ଆଉ, ତୁ େ ଯାହା କହିଅଛ, ତାହା ସଫଳ େହଉଅଛି;
ପୁଣି େଦଖ, ତୁ େ ଏହା େଦଖୁଅଛ। 25 ପୁଣି, େହ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ତୁ େ େମାେତ କହିଅଛ, ‘ମୂଲ୍ୟ େଦଇ େକ୍ଷତ୍ର କିଣ ଓ ସାକ୍ଷୀ ରଖ;
ମାତ୍ର ଏହି ନଗର କଲ୍ ଦୀୟମାନ ହ େର ଦ େହଉଅଛି।’ ”

26ତାହା ପେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା। 27 “େଦଖ, ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ସମଗ୍ର ମ ର୍ ୍ୟର
ପରେମ ର; ଆ ର ଅସାଧ୍ୟ କି କିଛି ଅଛି? 28 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ହ େର ଓ
ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ହ େର ଏହି ନଗର ସମପର୍ ଣ
କରିବା, ପୁଣି େସ ତାହା ହ ଗତ କରିବ। 29 ଆଉ, େଯଉଁ
କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ଏହି ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଅଛି , େସମାେନ
ପ୍ର େବଶ କରି ଏହି ନଗରେର ଅି ଲଗାଇେବ, ପୁଣି ଆ କୁ ବିର
କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ସକଳ ଗୃହର ଛାତ ଉପେର େଲାକମାେନ
ବାଲ୍ େଦବ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ
ଉେ ଶ୍ୟେର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିେଲ, େସହି ସବୁ ଗୃହ ସହିତ
ଏହି ନଗର ଅି େର ଦ କରିେବ। 30 କାରଣ ଆ ସାକ୍ଷାତେର
ଯାହା ମ , େକବଳ ତାହା ହିଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଓ ଯିହୁ ଦାର
ସ ାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣାର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କରି ଆସୁଅଛି ;
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ର ହ କୃତ କମର୍ ାରା ଆ କୁ
େକବଳ ବିର କରିଅଛି , ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି । 31 କାରଣ
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େସମାେନ ଏହି ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ
ତାହା ଆ େକ୍ର ାଧ ଓ େକାପର କାରଣ େହାଇ ଆସୁଅଛି; ତହିଁ
ସକାଶୁ ତାହା ଆ ସ ୁଖରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବାର େଯାଗ୍ୟ େହାଇଅଛି।
32 କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଓ ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େସମାେନ, େସମାନ ର ରାଜାଗଣ, ଅଧିପତିଗଣ, ଯାଜକଗଣ ଓ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ, ଆଉ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀମାେନ ଆ କୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ର କାର ଦୁି ୟା
କରିଅଛି । 33େସମାେନଆ ପ୍ର ତି ମୁଖ ନ େଫରାଇ ପିଠି େଫରାଇ
ଅଛି ;ଆଉ,ଆେ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ େହଁ, ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି
ଶିକ୍ଷା େଦେଲ େହଁ େସମାେନ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ
କରି ନାହାି । 34 ମାତ୍ର ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଗୃହକୁ ଅଶୁଚି କରିବା
ପାଇଁ େସମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ
ାପନକରି । 35 ପୁଣି,ଏହି େଯଉଁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟକାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆେ ଆଜ୍ଞା କରି ନାହଁୁ , କିଅବା ଯାହା ଆ ମନେର ଉଦୟ େହାଇ
ନାହିଁ, ତାହା କରିବା ପାଇଁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିହୁ ଦାକୁ ପାପ କରାଇବା
ପାଇଁ େମାଲକ୍ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ୁ
ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ େସମାେନ ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର
ଉପତ୍ୟକାେର ବାଲ୍ େଦବର ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।

ଭରସା ନିମେ ଆ ାସନା
36 ଏନିମେ ଏେବ େଯଉଁ ନଗର ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ କୁହ

େଯ, ‘ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ାରା ତାହା ବାବିଲର
ରାଜାର ହ େର ଅପ ତ େହାଇଅଛି,’ ତହିଁ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; 37 େଦଖ,ଆେ ଆପଣା
େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ର ଚ େକାପ ଓ ମହାେରାଷେର େସମାନ ୁ େଯସକଳ
େଦଶେର ଛି ଭି କରିଅଛୁ, େସହି ସକଳ େଦଶରୁ େସମାନ ୁ
ସଂଗ୍ର ହକରିବା ଓଆେ େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଏହି ାନକୁଆଣିବା ଓ
ଆେ େସମାନ ୁ ନିରାପଦେର ବାସ କରାଇବା। 38 ପୁଣି, େସମାେନ
ଆ ର େଲାକ େହେବ ଓ ଆେ େସମାନ ର ପରେମ ର
େହବା; 39 ଆଉ, େସମାନ ର ଓ େସମାନ ଉ ାେର େସମାନ
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ସ ାନଗଣର ମ ଳ ନିମେ େସମାେନ େଯପରି ସଦାକାଳ ଆ କୁ
ଭୟ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ୁ ଏକ ଚି ଓ ଏକ
ପଥ େଦବା; 40 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ର ମ ଳ କରିବା ପାଇଁ
େଯ େସମାନ ଠାରୁ ବିମୁଖ ନ େହବା, ଏହି ଭାବର େଗାଟିଏ
ନିତ୍ୟ ାୟୀ ନିୟମ େସମାନ ସେ କରିବା ଓ େସମାେନ େଯପରି
ଆ ଠାରୁ ଦୂର େହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଆ ବିଷୟକ
ଭୟ େସମାନ ଅ ଃକରଣେର ାପନ କରିବା। 41ଆହୁ ରି, ଆେ
େସମାନ ର ମ ଳ କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ବିଷୟେର ଆନ
କରିବା ଓ ଆେ ଆପଣାର ସବର୍ ା ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ
େସମାନ ୁ ଏହି େଦଶେର ନି ୟ େରାପଣ କରିବା।

42କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଆେ ଏହି େଲାକମାନ
ଉପେର ଏହିସବୁ ମହା ଅମ ଳ େଯପରି ଘଟାଇଅଛୁ, େସପରି
ଆେ େସମାନ ୁ େଯ େଯ ମ ଳର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, େସସବୁ
େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟାଇବା। 43 ପୁଣି, ଏହି େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର
ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ ଂସ ାନ େହାଇ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ହ େର ଦ େହାଇଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକ୍ଷତ୍ର
କ୍ର ୟ କରାଯିବ। 44 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର
ଚତୁ ଗ ନାନା ାନେର, ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହେର, ପାବର୍ ତୀୟ
ପ୍ର େଦଶ ନାନା ନଗରେର, ପୁଣି ନିମ୍ନ ଭୂ ମି ନଗରମାନେର ଓ
ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ନଗରସମୂହେର େଲାକମାେନ ମୂଲ୍ୟ େଦଇ େକ୍ଷତ୍ର
କ୍ର ୟ କରିେବ ଓ କ୍ର ୟପତ୍ର ାକ୍ଷର କରି ମୁଦ୍ର ା ି ତ କରିେବ ଓ ସାକ୍ଷୀ
ରଖିେବ;କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ େସମାନ ରବ ୀ ାବ ା
ପରିବ ର୍ ନ କରିବା।”

33
ଏକ ଶାି ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

1 ଆହୁ ରି, ଯିରିମୀୟ, ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର ବ ଥିବା େବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ି ତୀୟ ଥର ତାହା ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା, ଯଥା, 2 “ଏହି କାଯର୍ ୍ୟର ସାଧନକ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଯ ଏହା
ସୁି ର କରିବା ନିମେ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
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କଥା କହି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ନାମ; 3 ତୁ େ ଆ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, ତହିଁେର ଆେ ତୁ କୁ ଉ ର େଦବା, ପୁଣି
ତୁ ର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଓ ଦୁ ର ବିଷୟମାନ ତୁ କୁ େଦଖାଇବା।
4 କାରଣ ଏହି ନଗରର େଯସକଳ ଗୃହ ଓ ଯିହୁ ଦାର ରାଜାଗଣର
େଯସକଳ ଗୃହବ ଓଖ ବିରୁ େରଆଶ୍ର ୟ ରୂ ପ େହବା ନିମେ
ଭ େହାଇଅଛି, େସହି ସକଳର ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; 5 େଲାକମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ
ସେ ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି , ମାତ୍ର େଯଉଁମାନ ୁ ଆେ ଆପଣା
େକ୍ର ାଧେର ଓପ୍ର ଚ େକାପେରବଧକରିଅଛୁ ଓ େଯଉଁମାନ ସକଳ
ଦୁ ତା ସକାଶୁ ଆେ ଏହି ନଗରଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛୁ,
େସହି େଲାକମାନ ଶବେର େସସବୁ ଗୃହ ପରିପୂ ର୍ େହବ।
6 େଦଖ, ଆେ ଏହି ନଗର ପ୍ର ତି ା ୍ୟ ଆଉ ଆେରାଗ୍ୟ ଆଣିବା,
ଆେ େଲାକମାନ ୁ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବା; ପୁଣି, ଆେ େସମାନ
ପ୍ର ତି ପ୍ର ଚୁ ର ଶାି ଓ ସତ୍ୟତା ପ୍ର କାଶ କରିବା। 7 ଆଉ, ଆେ
ଯିହୁ ଦାର ବ ୀ ାବ ା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନ
କରିବା, ପୁଣି ଆଦ୍ୟ କାଳର ନ୍ୟାୟ େସମାନ ୁ ଗଠନ କରିବା।
8 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର େଯଉଁ ଅଧମର୍ ାରା ଆ
ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି ; େସସବୁରୁ ଆେ େସମାନ ୁ ଶୁଚି
କରିବା ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର େଯଉଁ ଅଧମର୍ ାଚରଣ ାରା
ଆ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି ଓ ଯ ୍ଵାରା େସମାେନ ଆ ର
ଆଜ୍ଞାଲ ନ କରିଅଛି , ଆେ େସସବୁ କ୍ଷମା କରିବା। 9 ପୁଣି,
ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି େଯସକଳ ମ ଳ କରିବା, ତାହା ପୃଥିବୀ
ସକଳ େଗା ୀ ଶ୍ର ବଣ କରିେବ, େସମାନ ସ ୁଖେର ଏହି ନଗର
ଆ ପକ୍ଷେର ଆନ ଜନକ କୀ , ପ୍ର ଶଂସା ଓ େଗୗରବ ରୂ ପ
େହବ,ଆଉଆେ ତାହା ପାଇଁ େଯସବୁ ମ ଳ ଓ ଶାି ଆେୟାଜନ
କରିବା, ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଭୀତ ଓ କି ତ େହେବ।

10 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଏହି େଯଉଁ ାନକୁ
‘ ଂସି ତ, ନରଶୂନ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ,’ େବାଲି କହୁ ଅଛ, େସଠାେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଂସି ତ, ନରଶୂନ୍ୟ, ନିବାସୀବିହୀନ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ ଯିହୁ ଦାର
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ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସକଳ ସଡ଼କେର 11ଆନ ନି,
ହଷର୍ ନାଦ, ବରର ରବ ଓ କନ୍ୟାର ରବ, ପୁଣି ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳମୟ ଓ
ତାହା ର କରୁ ଣା ସଦାକାଳ ାୟୀ’ େବାଲି େଯଉଁମାେନ କହି ,
େସମାନ ର ରବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଧନ୍ୟବାଦରୂ ପ ବଳି ଆଣିବା
େଲାକମାନ ର ରବ ପୁନବର୍ ାର ଶୁଣାଯିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ପୂବର୍ କାଳରନ୍ୟାୟ େଦଶରବ ୀ ାବ ା ପରିବ ର୍ ନକରିବା।

12 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଏହି ନରଶୂନ୍ୟ
ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ ଂସ ାନେର ଓ ତହିଁର ସକଳ ନଗରେର,
ପୁନବର୍ ାର ପଶୁପାଳକମାନ ର ବସତି ାନ େହବ, େସମାେନ
େସ ାନେର ଆପଣା ଆପଣା ପଲମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ କରାଇେବ।
13 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ପାବର୍ ତୀୟ େଦଶର ନଗରସମୂହେର, ନିମ୍ନ
ଭୂ ମିର ନଗରମାନେର ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ସକଳ ନଗରେର ଓ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଦଶେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗ ଅ ଳେର
ଓ ଯିହୁ ଦାର ନଗରମାନେର, େମଷଗଣନାକାରୀ େଲାକର
ହ ାଧୀନେର େମଷପଲ ପୁନବର୍ ାର ଗତାୟାତ କରିେବ।

ଦାଉଦ ସହ ଅନ କାଳୀନ ନିୟମ
14 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଓ ଯିହୁ ଦା

ବଂଶ ସ େର େଯଉଁ ମ ଳ ବାକ୍ୟ କହିଅଛୁ, ଆ ର ତାହା
ସଫଳ କରିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। 15 େସସକଳ ଦିନେର ଓ
େସହି ସମୟେର ଆେ ଦାଉଦ-ବଂଶେର ଧମର୍ ରୂ ପ ଏକ ଶାଖା
ଉ କରାଇବା; ପୁଣି, େସ େଦଶେର ନ୍ୟାୟବିଚାର ଓ ଧମର୍
ପ୍ର ଚଳିତ କରିେବ। 16 େସହି ସକଳ ଦିନେର ଯିହୁ ଦା ପରିତ୍ର ାଣ
ପାଇବ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିରାପଦେର ବାସ କରିବ, ଆଉ ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ର ଧମର୍ ,’ ଏହି ନାମେର େସ ବିଖ୍ୟାତ େହେବ।

17 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ
ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ସ କର୍ ୀୟ ପୁରୁ ଷର
ଅଭାବ କଦାପି େହବ ନାହିଁ, 18 କିଅବା ଆ ସ ୁଖେର େହାମ
ଉ ଗର୍ , ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଦାହ ଓ ନିତ୍ୟ ବଳିଦାନ କରିବା
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ପାଇଁ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ସ କର୍ ୀୟ େଲାକର ଅଭାବ େହବ
ନାହିଁ।”

19ଏଥିଉ ାେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା, 20 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଯଦି
ଦିବସ ସ ୀୟ ଆ ର ନିୟମ ଓ ରାତି୍ର ସ ୀୟ ଆ ର ନିୟମ
ଏରୂ ପ ଭ କରିପାର େଯ, ଯଥା ସମୟେର ଦିବସ କି ରାତି୍ର ନ
ହୁ ଏ; 21 େତେବ ଆ ଦାସ ଦାଉଦର ସି ଂହାସନେର ବସି ରାଜ୍ୟ
କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସ ାନର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ େବାଲି ତାହା
ସେ ଆ ର େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ କରାଯାଇ
ପାରିବ; ଆଉ, ଆ ର ପରିଚାରକ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ସହିତ
ଆ ର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ। 22ଆକାଶମ ଳ
େସୖନ୍ୟଗଣର ସଂଖ୍ୟା େଯପରି ଗଣାଯାଇ ନ ପାେର, କିଅବା ସମୁଦ୍ର ର
ବାଲି େଯପରି ମପାଯାଇ ନ ପାେର, େସପରି ଆେ ଆପଣାର ଦାସ
ଦାଉଦର ବଂଶକୁ ଓ ଆ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକାରୀ େଲବୀୟମାନ ୁ ବୃ ି
କରିବା।”

23 ଆଉ, ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା, 24 “ଏହି େଲାକମାେନ ଯାହା କହିଅଛି , ତାହା କି
ତୁ େ ବିେବଚନା କରୁ ନାହଁ? େସମାେନ କହିଅଛି , ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣାର ମେନାନୀତ ଦୁଇ େଗା ୀ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି ।’
ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଆ େଲାକମାନ ୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ କରି ,
େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର େସମାେନ ଏକ େଗା ୀ େହାଇ େଯପରି
ଆଉ ରହିେବ ନାହିଁ। 25 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଯେବ
ଦିବସ ଓ ରାତି୍ର ସ ୀୟ ଆ ର ନିୟମ ି ର ନ ରେହ, ଆେ
ଯଦି ଆକାଶର ଓ ପୃଥିବୀର ବିଧିସକଳ ନିରୂ ପଣ କରି ନ ଥାଉ,
26 ତାହାେହେଲ ଆେ ଯାକୁବର ଓ ଆ ଦାସ ଦାଉଦର ବଂଶକୁ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ଅବ୍ର ହାମର, ଇସ୍ ହାକର ଓ ଯାକୁବର ବଂଶ ଉପେର
ଶାସନକ ର୍ ା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ବଂଶରୁ େଲାକ ଗ୍ର ହଣ କରିବା
ନାହିଁ। ଆେ େସମାନ ୁ ବ ୀ ାବ ାରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା ଓ
େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବା।”

34



ଯିରିମୀୟ 34:1 cxv ଯିରିମୀୟ 34:8

ବାବିଲେର ସି ଦିକୀୟ ମୃତୁ ୍ୟର ବା ର୍ ା
1 ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଓ ତାହାର ସମ େସୖନ୍ୟ ଓ

ତାହାର କ ର୍ୃ ାଧୀନ ଭୂ ଖ ର ସମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସମ େଗା ୀ
ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ତହିଁର ନଗରସମୂହର ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଥିବା
ସମୟେର, ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା: 2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି , ତୁ େ ଯାଇ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟର ସେ ଆଳାପ
କରି ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ
ବାବିଲ ରାଜାର ହ େର ଏହି ନଗର ସମପର୍ ଣ କରିବା, ତହିଁେର
େସ ଅି େର ତାହା ଦ କରିବ। 3 ପୁଣି, ତୁ େ ତାହା ହ ରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନି ୟ ଧରାଯିବ ଓ ତାହା ହ େର ସମପ ତ
େହବ; ପୁଣି, ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ବାବିଲ ରାଜାର ଚକୁ୍ଷକୁ େଦଖିବ ଓ େସ
ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇ ତୁ ସେ କଥା କହିବ ଓ ତୁ େ ବାବିଲକୁ
ଯିବ। 4 ତଥାପି େହ ସି ଦିକୀୟ ଯିହୁ ଦାର ରାଜନ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ
ଖ ାରା ମରିବ ନାହିଁ; 5 ତୁ େ ଶାି େର ମରିବ; ପୁଣି, ତୁ
ପିତୃ େଲାକମାନ ନିମେ , ତୁ ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ରାଜାମାନ ନିମେ
େଯପରି ଦାହ େହାଇଥିଲା, େସପରି େଲାକମାେନ ତୁ ନିମେ
ସୁଗ ି ଧୂପଦାହ କରିେବ; ଆଉ, ‘ହାୟ ପ୍ର େଭା! ହାୟ ପ୍ର େଭା!’
େବାଲି ତୁ ନିମେ ବିଳାପ କରିେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ଏହି କଥା କହିଅଛୁ।”

6ତହଁୁ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିରୂ ଶାଲମେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ସି ଦିକୀୟକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିେଲ। 7 େସସମୟେର ବାବିଲ
ରାଜାର େସୖନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଓ ଯିହୁ ଦାର ଅବଶି ସକଳ
ନଗର ଅଥର୍ ାତ୍ ଲାଖୀଶ୍ ଓ ଅେସକା ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଥିେଲ;
କାରଣ ଯିହୁ ଦା େଦଶ ନଗରସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଏହି ଦୁଇଟି ମାତ୍ର
ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ଅବଶି ଥିଲା।

8 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସକୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଏବ୍ର ୀୟା ଦାସୀକୁ ମୁ କରି ବିଦାୟ କରିେବ;
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େକହି େସମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଆପଣା ଯିହୁ ଦୀୟ ଭ୍ର ାତାକୁ ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇବ ନାହିଁ, 9 ଏପରି ମୁି େଘାଷଣାର ନିୟମ ସି ଦିକୀୟ
ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମ ସବୁ େଲାକ ସହିତ ି ର କଲା ଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ
େହଲା,ତହିଁର ବୃ ା । 10ସମ ଅଧିପତି ଓ ସମ େଲାେକ ଏହି
ନିୟମେର ଆବ େହାଇ, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାସକୁ ଓ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦାସୀକୁ ମୁ କରି ବିଦାୟ କରିେଦେବ,
େକହି େସମାନ ୁ ଆଉ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେବ ନାହିଁ େବାଲି ସ ତ
େହେଲ, େସମାେନ ସ ତ େହାଇ େସମାନ ୁ ବିଦାୟ କରିେଦେଲ;
11ମାତ୍ର ତହିଁ ଉ ାେର େସମାେନ େଫରି େଯଉଁ ଦାସଦାସୀମାନ ୁ
ମୁ କରି ବିଦାୟ କରି େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଅଣାଇ
ଆପଣାମାନ ଦାସଦାସୀ େହବା ନିମେ ବଶୀଭୂ ତ କେଲ।
12 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 13 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; “ଆେ ମିସର େଦଶରୁ ଦାସଗୃହରୁ
ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର
େସମାନ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କଲୁ, ଯଥା, 14 ‘ତୁ ର େକୗଣସି
ଏବ୍ର ୀୟ ଭ୍ର ାତା ତୁ ନିକଟେର ବିକ୍ର ୀତ େହାଇ ଛଅ ବଷର୍ ତୁ ର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା ଉ ାେର ତୁ େ ତାହାକୁ ମୁ କରି ଆପଣା
ନିକଟରୁ ବିଦାୟ େଦବ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ସାତ ବଷର୍ ର
େଶଷେର ଆପଣା ଆପଣାର େସହି ଭ୍ର ାତାକୁ ମୁ କରିବ;’ ମାତ୍ର
ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ ଆ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ,
କିଅବା କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ। 15 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଏଥିପୂେବର୍
େଫରି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ମୁି େଘାଷଣା
କରି ଆ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କରିଥିଲ ଓ ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ
ଗୃହେର ଆ ସ ୁଖେର ନିୟମ କରିଥିଲ 16 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
େଫରି ଆ ନାମ ଅପବିତ୍ର କଲ, ଆଉ େଯଉଁମାନ ୁ ମୁ କରି
େସମାନ ଇ ାନୁସାେର ବିଦାୟ କରି େଦଇଥିଲ, ତୁ ମାନ ର
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େସହି ଦାସଦାସୀକୁ ପୁନବର୍ ାର ଅଣାଇ
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ଆପଣାମାନ ର ଦାସଦାସୀ େହବା ପାଇଁ ବଶୀଭୂ ତ କରିଅଛ।
17 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ତି ମୁି େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ
ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ; ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ଖ ପ୍ର ତି, ମହାମାରୀ ପ୍ର ତି
ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ପ୍ର ତି ମୁି େଘାଷଣା କରୁ ଅଛୁ; ଆଉ, ଆେ ପୃଥିବୀର
ସମ ରାଜ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ ବିକି୍ଷ େହବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ
ସମପର୍ ଣ କରିବା। 18 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆ ର ନିୟମ ଲ ନ
କରିଅଛି , େଯଉଁମାେନ େଗାବ କୁ ଦୁଇ ଖ କରି ତନ୍ମ ଧ୍ୟ େଦଇ
ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆ ସ ୁଖେର େଯଉଁ ନିୟମ କେଲ, େସହି
ନିୟମରକଥାପାଳନକରିନାହାି , େସମାନ ୁ , 19ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିହୁ ଦାର
ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ଅଧିପତିଗଣକୁ, ନପୁଂସକଗଣକୁ ଓ
ଯାଜକମାନ ୁ ଓ େଦଶର ସମ େଲାକ ୁ , େଯଉଁମାେନ େଗାବ ର
ଦୁଇ ଖ ର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କେଲ, େସମାନ ୁ ଆେ ସମପର୍ ଣ
କରିବା; 20ଆେ େସମାନ ୁ ହିଁ େସମାନ ଶତଗଣର ହ େର
ଓ େସମାନ ର ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବା;ତହିଁେର େସମାନ ରଶବ େଖଚରପକ୍ଷୀଗଣରଓଭୂ ଚର
ପଶୁଗଣର ଖାଦ୍ୟ େହବ। 21 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟକୁ ଓ
ତାହାର ଅଧିପତିଗଣକୁ ଆେ େସମାନ ଶତଗଣର ହ େର ଓ
େସମାନ ର ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀମାନ ହ େର ଓ ବାବିଲ
ରାଜାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟଗଣ ତୁ ମାନ ନିକଟରୁ ଉଠି ଯାଇଅଛି ,
େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା। 22 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ,
ଆେ ଆଜ୍ଞା ାରା େସମାନ ୁ ଏହି ନଗରକୁ ପୁନବର୍ ାର ଅଣାଇବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ କରି ତାହା ହ ଗତ
କରି ଅି େର ଦ କରିେବ; ପୁଣି, ଆେ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହକୁ
ନିବାସୀବିହୀନ ଂସ ାନ କରିବା।”

35
େରଖବ େଗା ୀର ବାଧ୍ୟତା
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1 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ଅଧିକାର
ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଏହି ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା, 2 “ତୁ େ େରଖବୀୟ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଯାଇ
େସମାନ ସେ ଆଳାପ କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଏକ
େକାଠରିକୁ ଆଣି େସମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ।”
3 ତହଁୁ ମୁଁ ହବି ନୀୟର େପୗତ୍ର , ଯିରିମୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟକୁ
ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସବୁ ପୁତ୍ର ୁ , ଆଉ ସମୁଦାୟ
େରଖବୀୟବଂଶକୁ ସେ େନଇ, 4େସମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର,
ପରେମ ର େଲାକ ଯିଗ୍ ଦଲୀୟର ପୁତ୍ର ହାନନ୍ ର ପୁତ୍ର ମାନ ର
େକାଠରିକୁ େନଇଗଲି, େସହି େକାଠରି ଶ ୁ ମ୍ ର ପୁତ୍ର ମାେସୟ
ନାମକ ାରପାଳର େକାଠରି ଉପେର, ଅଧିପତିଗଣର େକାଠରି
ନିକଟେର ଥିଲା; 5 ପୁଣି, ମୁଁ େରଖବ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନ
ସ ୁଖେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସପୂ ର୍ େକେତକ ପାତ୍ର ଓ ପାନପାତ୍ର ରଖି
େସମାନ ୁ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କର।” 6 ମାତ୍ର
େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ 
ଆ ମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ‘ତୁ େ ମାେନ ଓ ତୁ ମାନ ର
ସ ାନଗଣ େକହି େକେବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ;
7 ତୁ େ ମାେନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ କିଅବା ବୀଜ ବୁଣିବ
ନାହିଁ, ଅଥବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ କରିବ ନାହିଁ, ଅବା
ତହିଁର ଅଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଯାବ ୀବନ
ତ ୁେର ବାସ କରିବ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର
ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛ, େସହି େଦଶେର ଅେନକ କାଳ ବି ବ।’ 8 ଏଣୁ
ଆ ମାନ ର ଯାବ ୀବନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିବାକୁ ଓ
ବାସ କରିବା ନିମେ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ ନ କରିବାକୁ, ଆ ମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ଆ ମାନ ୁ େଯସବୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ ଓ
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାେନ ତାହା ର େସହି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ;
9 ଅଥବା ଆ ମାନ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କି ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ବା ବୀଜ
ନାହିଁ; 10ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ତ ୁେର ବାସ କରି,ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
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ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଯିେହାନାଦବ୍ ର ସମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ
କମର୍ କରି ଆସୁଅଛୁ। 11 ମାତ୍ର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର
େଯେତେବେଳ ଏହି େଦଶକୁ ଆସି େଲ, େସେତେବେଳ ଆେ ମାେନ
କହିଲୁ, ‘ଆସ, କଲ୍ ଦୀୟ େସୖନ୍ୟର ଓ ଅରାମୀୟ େସୖନ୍ୟର ଭୟ
ସକାଶୁ ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯାଉ,’ ଏେହତୁ ଆେ ମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରୁ ଅଛୁ।”

12 ଏଥିଉ ାେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 13 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ରଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ ଯାଇ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ୁ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ନିବାସୀମାନ ୁ କୁହ,ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ତୁ େ ମାେନ
ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ର ହଣ
କରିବ ନାହିଁ? 14 େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ଆପଣା
ସ ାନଗଣକୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ ନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିଲା, ତାହାର େସହି ବାକ୍ୟ ପ୍ର ତିପାଳିତ େହଉଅଛି ଓ
େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ନାହିଁ; କାରଣ
େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃ ପୁରୁ ଷର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି , ମାତ୍ର
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛୁ, ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି କହିଅଛୁ; ଆଉ,
ତୁ େ ମାେନଆ କଥାେରମେନାେଯାଗକରିନାହଁ। 15ମଧ୍ୟଆେ
ଆପଣାର ସମ ଦାସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
ପଠାଇଅଛୁ, ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି େସମାନ ୁ ପଠାଇ ତୁ ମାନ ୁ
କହିଅଛୁ, ‘ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଏେବ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ
େଫର, ଆପଣମାନ ର ଆଚରଣ ସୁଧରାଅ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର
େସବା କରିବା ନିମେ େସମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ,
ତହିଁେର ତୁ ମାନ ୁ ଓ ତୁ ମାନ ର ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଆ ର
ଦ େଦଶେର ତୁ େ ମାେନ ବାସ କରିବ;’ ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
କ ର୍ ପାତ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କରି
ନାହଁ। 16 େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ର ସ ାନଗଣ େସମାନ
ପ୍ର ତି ଆଜ୍ଞାପିତ ପିତୃ ପୁରୁ ଷରଆଜ୍ଞା ପ୍ର ତିପାଳନ କରିଅଛି ,ମାତ୍ର ଏହି
େଲାକମାେନ ଆ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାି । 17ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର,ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଏହି
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କଥା କହି ; େଦଖ, ଆେ ଯିହୁ ଦାର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ
ସମ ବିରୁ େର େଯଉଁ ଅମ ଳର କଥା କହିଅଛୁ, ତାହାସବୁ
େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟାଇବା;କାରଣଆେ େସମାନ ୁ କଥା କହିଅଛୁ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣି ନାହାି ଓ ଆେ େସମାନ ୁ ଡାକିଅଛୁ, ମାତ୍ର
େସମାେନ ଉ ର େଦଇ ନାହାି ।”

18 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ େରଖବୀୟ ବଂଶକୁ କହିେଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଯିେହାନାଦବ୍ ର ଆଜ୍ଞା ମାନିଅଛ ଓ
ତାହାର ବିଧାନସବୁ ପାଳନ କରିଅଛ ଓ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ତାହାର
ସମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛ, 19 ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଏହିକଥା କହି ;ଆ ସ ୁଖେର
ଠିଆ େହବା ପାଇଁ େରଖବର ପୁତ୍ର ଯିେହାନାଦବ୍ ବଂଶୀୟ େଲାକର
ଅଭାବ କଦାପି େହବ ନାହିଁ।”

36
ଯିରିମୀୟ ପୁ କ ମ ି ରେର ଦ

1 ଏଥିଉ ାେର େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର , ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ
ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 2 “ତୁ େ
ଖେ ନଳାକାର ପୁ କ ନିଅ, ପୁଣି ଆେ ତୁ କୁ କଥା କହିବା
ଦିନଠାରୁ , େଯାଶୀୟ ରାଜ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର,
ଯିହୁ ଦାର ଓ ସମ େଗା ୀର ବିରୁ େର ଯାହା ଯାହା ତୁ କୁ
କହିଅଛୁ, େସହି ସମ ବାକ୍ୟ ତହିଁେର େଲଖ। 3 େହାଇପାେର,
ଆେ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପ୍ର ତି େଯସକଳ ଅମ ଳ ଘଟାଇବାର ସଂକ
କରିଅଛୁ, େସମାେନ ତାହାସବୁ ଶୁଣି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
କୁପଥରୁ େଫରିେବ; ତାହାେହେଲ, ଆେ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ଓ
ପାପ କ୍ଷମା କରିବା।”

4 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂ କକୁ ଡାକିେଲ;
ଆଉ, ବାରୂ କ ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ତି କଥିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟସବୁ
ତାହାର ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଏକ ନଳାକାର ପୁ କେର େଲଖିଲା। 5 ପୁଣି,
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ଯିରିମୀୟ ବାରୂ କକୁ ଆଜ୍ଞା କରି କହିେଲ, “ମୁଁ ରୁ ଅଛି; ମୁଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ; 6 ଏଣୁ ତୁ େ ଯାଅ,
ପୁଣି େମାʼ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଯାହା ଯାହା ଏହି ନଳାକାର ପୁ କେର
େଲଖିଅଛ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଉପବାସ ଦିନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ପାଠ କର;
ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରୁ ଆଗତ ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ
କ ର୍ େଗାଚରେର ତୁ େ ତାହା ପାଠ କରିବ। 7 େହାଇପାେର,
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ଆପଣାର ନିେବଦନ
ଜଣାଇେବ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି େଲାକମାନ ବିରୁ େର ମହାେକ୍ର ାଧ ଓ
ପ୍ର ଚ େକାପର କଥା କହିଅଛି ।” 8 ତହିଁେର େନରୀୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂ କ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ସକଳ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି େସହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହେର ପାଠ କଲା।

9 ଏଥିଉ ାେର େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ ର ପ ମ ବଷର୍ ର ନବମ ମାସେର,
ଯିରୂ ଶାଲମ ସମ େଲାକ ଓ ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଗତ ସମ େଲାକ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର
ଉପବାସ େଘାଷଣା କେଲ। 10 େସେତେବେଳ ବାରୂ କ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହର ଉପର ପ୍ର ା ଣେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ନୂତନ ାରର
ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟେର, ଶାଫନ୍ େଲଖକର ପୁତ୍ର ଗମରୀୟର
େକାଠରିେର, େସହି ନଳାକାର ପୁ କରୁ ଯିରିମୀୟ କଥା, ସମ
େଲାକ କ ର୍ େଗାଚରେର ପାଠ କଲା।

11 ପୁଣି, ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର ଗମରୀୟର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ େସହି
ନଳାକାର ପୁ କରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟସବୁ ଶୁଣେ , 12 େସ
ରାଜଗୃହକୁ ଓ ାଇ େଲଖକର େକାଠରିକୁ ଗଲା; ଆଉ େଦଖ,
େସ ାନେର, ଅଧିପତି ସମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇଲୀଶାମା େଲଖକ,
ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର ଦଲୟିୟ, ଅକ୍ େବାରର ପୁତ୍ର ଇଲ୍ ନାଥନ୍ ,
ଶାଫନ୍ ର ପୁତ୍ର ଗମରୀୟ, ହନାନୀୟର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ ଓ ସମ
ଅଧିପତି ଉପବି ଥିେଲ। 13 େତେବ ବାରୂ କ େଲାକମାନ
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କ ର୍ େଗାଚରେର ନଳାକାର ପୁ କ ପାଠ କଲା େବେଳ ମୀଖାୟ
ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଥିଲା, େସସବୁ କଥା େସମାନ ୁ ଜଣାଇଲା।
14ଏେହତୁ ଅଧିପତି ସମେ କୂଶୀରପ୍ର େପୗତ୍ର , େଶଲିମୀୟରେପୗତ୍ର ,
ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦୀକୁ ବାରୂ କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିେଲ,
“ତୁ େ େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁ କ
ପାଠ କରିଅଛ, ତାହା ହ େର େଘନିଆସ।” ତହିଁେର େନରୀୟର
ପୁତ୍ର ବାରୂ କନଳାକାର ପୁ କଟି ହ େର େଘନି େସମାନ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହଲା। 15ତହିଁେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏେବ
ବସି ଆ ମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କର।” ତହଁୁ ବାରୂ କ
େସମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କଲା। 16 େସେତେବେଳ
େସମାେନ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭୟେର ଏକଆେରକ ପ୍ର ତି ଅନାଇେଲ,
ଆଉ ବାରୂ କକୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ରାଜା ୁ ଏହିସବୁ କଥାର
ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ।” 17 ପୁଣି, େସମାେନ ବାରୂ କକୁ
ପଚାରିେଲ, “କହିଲ, ତୁ େ କିପରି ତାହା ମୁଖରୁ ଏସବୁ କଥା
ଶୁଣି େଲଖିଲ?” 18 ତହିଁେର ବାରୂ କ େସମାନ ୁ ଉ ର କଲା,
“େସ ଆପଣା ମୁଖେର ଏହିସବୁ କଥା େମାʼ ନିକଟେର ଉ ାରଣ
କେଲ, ଆଉ ମୁଁ କାଳୀ େନଇ ନଳାକାର ପୁ କେର େଲଖିଲି।”
19 େସେତେବେଳ ଅଧିପତିମାେନ ବାରୂ କକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଓ
ଯିରିମୀୟ ଯାଇ ଲୁଚ; ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ େକଉଁଠାେର ଅଛ, ଏହା
େକହି ନ ଜାଣୁ।”

20 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ପ୍ର ା ଣେର ରାଜା ନିକଟକୁ ଗେଲ;
ମାତ୍ର ନଳାକାର ପୁ କଟି ଇଲୀଶାମା େଲଖକର େକାଠରିେର ଛାଡ଼ି
ଯାଇଥିେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ରାଜାର କ ର୍ େଗାଚରେର ଏସବୁ କଥା
ଜଣାଇେଲ। 21ତହଁୁ ରାଜା ନଳାକାର ପୁ କଆଣିବା ପାଇଁ ଯିହୁ ଦୀକୁ
ପଠାେ , େସ ଇଲୀଶାମା େଲଖକର େକାଠରିରୁ ତାହା ଆଣିଲା।
ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀ ରାଜା କ ର୍ େଗାଚରେର ଓ ତାହା ଛାମୁେର ଠିଆ
େହାଇଥିବା ସମ ଅଧିପତି କ ର୍ େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କଲା।
22 ଏହି ସମୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ନବମ ମାସେର ରାଜା ଶୀତକାଳ
େକ୍ଷପଣର ଗୃହେର ବସି ଥିେଲ ଓ ତା ସ ୁଖେର ଅି ପାତ୍ର େର
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ଅି ଳୁଥିଲା। 23 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀ ନଳାକାର ପୁ କରୁ ତିନି
ଚାରି ପତ୍ର ପାଠ କଲା ଉ ାେର ରାଜା କଲମତ୍ର ାସେର ତାହା କାଟି
ଅି ପାତ୍ର େର ଥିବା ଅି େର ତାହା ପକାଇେଦେଲ, ତହଁୁ େସହି
ପାତ୍ର େର ଥିବା ଅି େର ସମୁଦାୟ ନଳାକାର ପୁ କ ଭ ସାତ୍ 
େହଲା। 24 ମାତ୍ର ରାଜା କିଅବା ତାହାର ଦାସଗଣ, େଯଉଁମାେନ
େସହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିେଲ, େସମାେନ େକହି ଭୀତ େହେଲ
ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ବ ଚିରିେଲ ନାହିଁ। 25ଆହୁ ରି,
ରାଜା େଯପରି ନଳାକାର ପୁ କ େପାଡ଼ି ନ ପକାି , ଏଥିପାଇଁ
ଇଲ୍ ନାଥନ୍ , ଦଲୟିୟ ଓ ଗମରୀୟ ତା ୁ ନିେବଦନ କରିଥିେଲ,
ମାତ୍ର େସ େସମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ। 26 ପୁଣି ରାଜା, ବାରୂ କ
େଲଖକ ୁ ଓ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରାଜପୁତ୍ର
ଯିରହେମଲକୁ ଓ ଅସ୍ର ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ସରାୟକୁ ଓ ଅବ୍ ଦୀେୟଲର
ପୁତ୍ର େଶଲିମୀୟକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଲୁଚାଇ
ରଖିେଲ।

27 ଯିରିମୀୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବାରୂ କ େଯସକଳବାକ୍ୟ େଲଖିଥିଲା,
େସହି ସମ ନଳାକାର ପୁ କ ରାଜା ଦ କଲା ଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା,
ଯଥା, 28 “ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁ କ
େପାଡ଼ି ପକାଇଅଛି, େସହି ପ୍ର ଥମ ନଳାକାର ପୁ କେର ଲିଖିତ
ଆଦ୍ୟ ସକଳ ବାକ୍ୟ, ତୁ େ ଆଉ ଖେ ପୁ କ େନଇ ପୁନବର୍ ାର
େଲଖ। 29 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ବିଷୟେର ତୁ େ
କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି : ବାବିଲର ରାଜା ନି ୟ ଆସି ବ
ଓ ଏହି େଦଶ ନ କରିବ, ଆଉ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁଶୂନ୍ୟ
କରିବ, ଏପରି କଥା ତୁ େ କାହିଁକି େଲଖିଅଛ? ଏହା କହି ତୁ େ
ଏହି ନଳାକାର ପୁ କ ଦ କରିଅଛ। 30 ଏେହତୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; ଦାଉଦର
ସି ଂହାସନେର ବସି ବା ପାଇଁ ତାହାର େକହି ରହିବ ନାହିଁ; ଆଉ
ତାହାର ମୃତ ଶରୀର ଦିନ େବେଳ ଖରାେର ଓ ରାତି୍ର େବେଳ
କାକରେର ପକାଯିବ। 31 ପୁଣି,ଆେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ଓ
ତାହାର ଦାସଗଣକୁ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ଶାି େଦବା; ଆଉ,
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ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର େଯ େଯ ଅମ ଳର କଥା କହିଅଛୁ,
େସସବୁ େସମାନ ଉପେର, ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ଉପେର
ଓ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ଉପେର ବ ର୍ ାଇବା; ମାତ୍ର େସମାେନ
ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ।’ ”

32 ତହଁୁ ଯିରିମୀୟ ଆଉ ଖେ ନଳାକାର ପୁ କ େନଇ
େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂ କ େଲଖକ ୁ େଦେଲ; ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାୟାକୀମ୍ େଯଉଁ ନଳାକାର ପୁ କ ଅି େର ଦ କରିଥିଲା,
ତହିଁର ସମ କଥା େସ ଯିରିମୀୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ତହିଁେର
େଲଖିଲା; ପୁଣି, ତାହା ଛଡ଼ା େସହି ପ୍ର କାର ଆଉ ଅେନକ କଥା
ତହିଁେର ଯୁ କରାଗଲା।

37
ସି ଦିକୀୟ ୁ ଯିରିମୀୟ େଚତାବନୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର ପୁତ୍ର କନୀୟର ପଦେର
େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ ରାଜା େହାଇ ରାଜ କଲା; ବାବିଲର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ତାହାକୁ ଯିହୁ ଦା େଦଶର ରାଜା କରିଥିଲା।
2ମାତ୍ର େସ, କିଅବା ତାହାର ଦାସମାେନ ଅବା େଦଶ େଲାକମାେନ,
ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା କଥିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

3 ପୁଣି, ସି ଦିକୀୟ ରାଜା େଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଖଲକୁ ଓ
ମାେସୟର ପୁତ୍ର ସଫନୀୟ ଯାଜକକୁ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲା, “ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ନିକଟେର ତୁ େ ଆ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।”
4 େସହି ସମୟେର ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ
କରୁ ଥିେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତା ୁ କାରାଗାରେର ବ ୀ କରି ନ
ଥିେଲ। 5 ଆଉ, ଫାେରାର େସୖନ୍ୟ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସି ଥିେଲ; ଏଣୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ଅବେରାଧକାରୀ କଲ୍ ଦୀୟମାେନ
େସମାନ ର ସମାଚାର ଶୁଣି ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଚାଲିଗେଲ।

6 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, 7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
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ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; “ଆ ନିକଟେର ପଚାରିବା ପାଇଁ
ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି େଯ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ
ଏହି କଥା କହିବ: ‘େଦଖ, ତୁ ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫାେରାର
େଯଉଁ େସୖନ୍ୟ ବାହାରି ଆସି ଅଛି , େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ନିଜ
େଦଶ ମିସରକୁ େଫରିଯିେବ। 8 ପୁଣି, କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ପୁନବର୍ ାର
ଆସି ଏହି ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ କରିେବ ଓ େସମାେନ ତାହା
ହ ଗତ କରି ଅି େର ଦ କରିେବ।’ 9 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ; କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ନି ୟ ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ଚାଲିଯିେବ,
ତୁ େ ମାେନ ଏହି କଥା କହି ଆପଣାମାନ ୁ ଭୁ ଲାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଯିେବ ନାହିଁ। 10ତୁ ମାନ ସହିତ ଯୁ କାରୀ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟକୁ ତୁ େ ମାେନ ହତାହତ
କେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟପି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ଆହତ େଲାକ
ଅବଶି ରହି , ତଥାପି େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
ଆପଣା ତ ୁରୁ ଉଠିେବ ଓ ଏହି ନଗରକୁ ଅି େର ଦ କରିେବ।”

କାରାଗାରେର ଯିରିମୀୟ
11 କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର େସୖନ୍ୟ େଯଉଁ ସମୟେର ଫାେରାର

େସୖନ୍ୟ ଭୟେର ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିେଲ, େସସମୟେର
ଏପରି ଘଟିଥିଲା େଯ, 12 ଯିରିମୀୟ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଆପଣାର ପ୍ର ାପ୍ୟ ଅଂଶ ପାଇବା ନିମେ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପ୍ର େଦଶକୁ
ଯିବା ପାଇଁ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ବାହାରିେଲ। 13 ପୁଣି, େସ ବିନ୍ୟାମୀନ୍
ନାମକ ନଗର- ାରେର ଉପି ତ େହବା େବେଳ େସଠାେର
ପ୍ର ହରୀଗଣର ଜେଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଯିରୀୟ, େସ
ହନାନୀୟର େପୗତ୍ର େଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର ; ପୁଣି, େସ ଯିରିମୀୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଧରି କହିଲା, “ତୁ େ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର ପକ୍ଷକୁ
ଯାଉଅଛ।” 14 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ କହିେଲ, “ଏ ମିଥ୍ୟା
କଥା; ମୁଁ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ପକ୍ଷକୁ ଯାଉ ନାହିଁ;” ତଥାପି ଯିରୀୟ
ଯିରିମୀୟ କଥା ନ ଶୁଣି ତା ୁ ଧରି ଅଧିପତିମାନ ନିକଟକୁ
େନଇଗଲା। 15 ପୁଣି, ଅଧିପତିମାେନ ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ତି କ
େହାଇ ତା ୁ ପ୍ର ହାର କେଲ ଓ େଯାନାଥନ େଲଖକର ଗୃହି ତ
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କାରାଗାରେର ରଖିେଲ; କାରଣ େସମାେନ େସ ାନକୁ କାରାଗାର
କରିଥିେଲ।

16 ଯିରିମୀୟ େସହି କାରାକୂପ ଓ ତହିଁର କୁ୍ଷଦ୍ର େକାଠରିେର
ପ୍ର େବଶ କରି ଅେନକ ଦିନ େସଠାେର ରହିେଲ। 17ତହିଁ ଉ ାେର
ସି ଦିକୀୟ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ତା ୁ ଅଣାଇଲା; ଆଉ, ରାଜା
ଆପଣା ଗୃହେରତା ୁ େଗାପନେରପଚାରିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ
େକୗଣସି ବାକ୍ୟ ଆସି ଅଛି କି?” ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ କହିେଲ,
“ଆସି ଅଛି। େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ, ଆପଣ ବାବିଲର ରାଜାର ହ େର
ସମପ ତ େହେବ।”

18 ଆହୁ ରି, ଯିରିମୀୟ ସି ଦିକୀୟ ରାଜାକୁ କହିେଲ, “ଆପଣ
ବିରୁ େର, ଆପଣ ଦାସଗଣ ବିରୁ େର, ଅବା ଏହି େଲାକମାନ
ବିରୁ େର ମୁଁ କି ପାପ କରିଅଛି େଯ, ଆପଣମାେନ େମାେତ
କାରାଗାରେର ରଖିଅଛି ? 19 ଆପଣମାନ ର େଯଉଁ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଆପଣମାନ ନିକଟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କରି କହିେଲ, ବାବିଲର ରାଜା ଆପଣମାନ ବିରୁ େର ଓ
ଏହି େଦଶ ବିରୁ େର ଆସି ବ ନାହିଁ, େସମାେନ ଏେବ କାହାି ?
20ଏେବେହେମାରପ୍ର ଭୁ ,ମହାରାଜ, ବିନୟକରୁ ଅଛି,ଶ୍ର ବଣକର ୁ;
ଆପଣ େଯାନାଥନ େଲଖକର ଗୃହକୁ େମାେତ େଫରି ନ ପଠାଉ ,ୁ
େନାହିେଲ ମୁଁ େସଠାେର ମରିଯିବି; ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାର ଏହି
ନିେବଦନ ଆପଣ ଛାମୁେର ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଉ।” 21 ତହିଁେର
ସି ଦିକୀୟ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେ , େଲାକମାେନ ଯିରିମୀୟ ୁ ପ୍ର ହରୀ
ପ୍ର ା ଣେର ରଖିେଲ, ପୁଣି ନଗରେର ସବୁ ରୁ ଟି େଶଷ ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ରୁ ଟିବାଲାମାନ ରପ ୀରୁ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ ରୁ ଟି ପ୍ର ତିଦିନ
ତା ୁ େଦେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର
ରହିେଲ।

38
ପ ପୂ ର୍ କୂପେର ଯିରିମୀୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ମ ନର ପୁତ୍ର ଶଫଟୀୟ, ପଶ୍ ହୂ ର ପୁତ୍ର
ଗଦଲୀୟ, େଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହଖଲ ଓ ମଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର
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ପଶ୍ ହୂ ର, ସମ େଲାକ ନିକଟେର ଯିରିମୀୟ କଥିତ ଏହି ବାକ୍ୟ
ଶୁଣିେଲ, ଯଥା, 2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଯେକହି ଏହି
ନଗରେର ରହିବ, େସ ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ;
ମାତ୍ର େଯେକହି ବାହାର େହାଇ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଯିବ,
େସ ବି ବ, ତାହାର ପ୍ର ାଣ ତାହା ପ୍ର ତି ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ ଓ
େସ ବି ବ।” 3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ଏହି ନଗର ବାବିଲ
ରାଜାର େସୖନ୍ୟ ହ େର ନି ୟ ସମପ ତ େହବ ଓ େସ ତାହା
ହ ଗତ କରିବ।” 4 ତହିଁେର ଅଧିପତିମାେନ ରାଜାକୁ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଏହି େଲାକର ପ୍ର ାଣଦ ର ଆଜ୍ଞା
େହଉ; କାରଣ େସ ଏହି ପ୍ର କାର କଥା କହି ଏହି ନଗରେର ଥିବା
ଅବଶି େଯା ାମାନ ହ ଓ ସକଳ େଲାକ ହ ଦୁବର୍ ଳ
କରୁ ଅଛି; ପୁଣି, ଏ ବ୍ୟି ଏହି େଲାକମାନ ର ମ ଳ ନୁେହଁ,
େକବଳ ଅମ ଳର େଚ ା କରୁ ଅଛି।” 5 ଏଥିେର ସି ଦିକୀୟ ରାଜା
କହିଲା, “େଦଖ, େସ ତୁ ମାନ ହ େର ଅଛି; କାରଣ ରାଜା
ତୁ ମାନ ବିରୁ େର େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା େଲାକ ନୁହି ।”
6 ତହିଁେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟ ୁ ଧରି ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣି ତ,
ମଲ୍ କୀୟ ରାଜପୁତ୍ର ର କୂପେର ପକାଇେଦେଲ; ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାେନ
ର ୁ ାରା ଯିରିମୀୟ ୁ ଓ ାଇ େଦେଲ। ପୁଣି, େସହି କୂପେର ଜଳ
ନ ଥିଲା, େକବଳ ପ ଥିଲା। ଆଉ, ଯିରିମୀୟ େସହି ପ େର
ମ ପ୍ର ାୟ େହେଲ।

7 ଏଥିମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟ ୁ କୂପେର ପକାଇ
େଦଇଅଛି େବାଲି, ରାଜଗୃହି ତ ଏବଦ୍ -େମଲକ ନାମକ ଜେଣ
କୂଶୀୟ ନପୁଂସକ େଲାକ ଶୁଣିଲା; େସସମୟେର ରାଜା ବିନ୍ୟାମୀନ୍
ାରେର ଉପବି ଥିଲା। 8 ଏବଦ୍ -େମଲକ ରାଜଗୃହରୁ ବାହାରି

ରାଜାକୁ କହିଲା, 9 “େହ ଆ ର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ, ଏହି େଲାକମାେନ
ଯିରିମୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପ୍ର ତି ନିତା ମ ବ୍ୟବହାରକରିଅଛି ,
େସମାେନ ତା ୁ କୂପେର ପକାଇଅଛି ; େସ େଯଉଁଠାେର ଅଛି ,
ଦୁଭ କ୍ଷସକାଶୁ େସଠାେର େସମଲାପରି ଅଛି ,କାରଣନଗରେର
ଆଉ ରୁ ଟି ନାହିଁ।” 10 େସେତେବେଳ ରାଜା କୂଶୀୟ ଏବଦ୍ -
େମଲକକୁ ଆଜ୍ଞା କଲା, “ତୁ େ ଏଠାରୁ ତିରିଶ ଜଣ େଲାକ ଆପଣା
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ସ େର େନଇ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମରିବା ପୂବର୍ ରୁ ତା ୁ
କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।” 11 ତହିଁେର ଏବଦ୍ -େମଲକ ଆପଣା
ସେ େସହି େଲାକମାନ ୁ େନଇ ରାଜଗୃହକୁ ଯାଇ ଭ ାରର
ତଳରୁ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ପୁରୁ ଣା ତ୍ୟ ବ ଓ ଚିରାକନା େନଲା,
ଆଉ ର ୁ ାରା େସସବୁ କୂପେର ଯିରିମୀୟ ୁ େଦଲା। 12 ପୁଣି,
କୂଶୀୟ ଏବଦ୍ -େମଲକ ଯିରିମୀୟ ୁ କହିଲା, “େସହି ପୁରୁ ଣା
ତ୍ୟ ବ ଓ ଚିରାକନା ଆପଣା କକ୍ଷମୂଳେର ର ୁ ତେଳ ଦିଅ।”
13 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ େସପରି କେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ ର ୁ ଧରି
ଟାଣି ଯିରିମୀୟ ୁ କୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ। ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ
ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର ରହିେଲ।

ସି ଦିକୀୟ ୁ ଯିରିମୀୟ େଚତାବନୀ
14 ଏଥିଉ ାେର ସି ଦିକୀୟ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ଯିରିମୀୟ

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ତୃ ତୀୟ ପ୍ର େବଶ ାନେର
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଅଣାଇଲା। ଆଉ, ରାଜା ଯିରିମୀୟ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ
ତୁ କୁ େଗାଟିଏ କଥା ପଚାରିବି; ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ କିଛି େଗାପନ
କରିବ ନାହିଁ।” 15 େତେବ ଯିରିମୀୟ ସି ଦିକୀୟକୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ୁ ତାହା ଜଣାଇବି, େତେବ ଆପଣ କି େମାେତ
ନି ୟ ବଧ କରିେବ ନାହିଁ? ଆଉ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ୁ ପରାମଶର୍
େଦବି, େତେବ ଆପଣ େମାʼ କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ।” 16ତହିଁେର
ସି ଦିକୀୟ ରାଜା େଗାପନେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଶପଥ କରି
କହିଲା, “ଆ ମାନ ର ଏହି ଜୀବା ାର ସୃି କ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଶପଥ, ମୁଁ ତୁ କୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ପ୍ର ାଣନାଶର
େଚ ାକାରୀ ଏହି େଲାକମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବି ନାହିଁ।”

17 େସେତେବେଳ ଯିରିମୀୟ ସି ଦିକୀୟକୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି ; ଯଦି ତୁ େ ବାହାର େହାଇ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତିମାନ
ନିକଟକୁ ଯିବ, େତେବ ତୁ ର ପ୍ର ାଣ ବି ବ ଓ ଏହି ନଗର ଅି େର
ଦ େହବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ତୁ େ ଓ ତୁ ପରିବାର ବି ବ।
18ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ବାହାର େହାଇ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତିମାନ
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ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, େତେବ ଏହି ନଗର କଲ୍ ଦୀୟମାନ
ହ େର ସମପ ତ େହବ ଓ େସମାେନ ଅି େର ତାହା ଦ
କରିେବ, ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ହ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ।”
19 ଏଥିେର ସି ଦିକୀୟ ରାଜା ଯିରିମୀୟ ୁ କହିଲା, “େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀ
େଲାକମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ପକ୍ଷକୁ ଯାଇଅଛି , େସମାନ ୁ ମୁଁ
ଭୟ କରୁ ଅଛି, େକଜାଣି େଲାେକ େମାେତ େସମାନ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିେବ, ଆଉ େସମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରିେବ।”
20ମାତ୍ର ଯିରିମୀୟ କହିେଲ, “େସମାେନ ଆପଣ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ
ନାହିଁ। ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ାରା କଥିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଆପଣ ମାନ ;ୁ ତହିଁେର ଆପଣ ର ମ ଳ େହବ ଓ ଆପଣ
ପ୍ର ାଣ ବି ବ। 21 ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଅସ ତ
ହୁ ଅି , େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ କଥା େମାେତ ଜଣାଇ ଅଛି , ତାହା
ଏହି: 22େଦଖ ,ୁ େଯେତ ୀେଲାକ ଯିହୁ ଦାରରାଜଗୃହେରଅବଶି
ଅଛି , େସମାେନ ସମେ ବାବିଲ ରାଜାର ଅଧିପତିମାନ ନିକଟକୁ
ଅଣାଯିେବ, ଆଉ େସହି ୀମାେନ କହିେବ,
‘ତୁ ର ସୁହୃ ଦମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇ ତୁ କୁ ପରା କରିଅଛି ;
ଆଉ, ଏେବ ତୁ ର ପାଦ ପ େର ମ େହବାରୁ
େସମାେନ ତୁ ଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛି ।’

23 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଆପଣ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ସ ାନ ସମ ୁ
ବାହାର କରି କଲ୍ ଦୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ; ଆଉ, ଆପଣ
େସମାନ ହ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାବିଲ ରାଜାର
ହ େର ଧରାଯିେବ ଓ ଆପଣ ଏହି ନଗରକୁ ଅି େର ଦ
କରାଇେବ।”

24 ଏଥିେର ସି ଦିକୀୟ ଯିରିମୀୟ ୁ କହିଲା, “ଏସବୁ କଥା େକହି
ନ ଜାଣୁ, ତହିଁେର ତୁ େ ମରିବ ନାହିଁ। 25ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ସେ
କଥାବା ର୍ ା କରିଅଛି େବାଲି ଯଦି ଅଧିପତିମାେନ ଶୁଣି ଓ ତୁ
ନିକଟକୁ ଆସି କହି , ‘ତୁ େ ରାଜା ୁ କି କି କଥା କହିଅଛ, ତାହା
ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଅ; େସକଥା,ମଧ୍ୟ ରାଜା ତୁ କୁ ଯାହା କହିଅଛି ,
ତାହା, ଆ ମାନ ଠାରୁ େଗାପନ ନ କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ
ତୁ କୁ ବଧ କରିବୁ ନାହିଁ।’ 26 େସେତେବେଳ ତୁ େ େସମାନ ୁ
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କହିବ, ‘େମାେତ େଯାନାଥନ ଗୃହେର ମରିବା ପାଇଁ ରାଜା େଯପରି
େଫରି ନ ପଠାି , ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଛାମୁେର ନିେବଦନ କଲି।’ ”
27 ଏଥିଉ ାେର ଅଧିପତି ସମେ ଯିରିମୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ତା ୁ
ପଚାରିେଲ; ତହିଁେର େସ ରାଜା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହିସବୁ କଥା
େସମାନ ୁ ଜଣାଇେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ ତା ସେ କଥା କହିବାର
ତ୍ୟାଗ କେଲ; କାରଣ କଥା ପ୍ର କାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। 28ତହିଁେର
ଯିରୂ ଶାଲମରପରାଜୟ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ ଯିରିମୀୟପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର
ରହିେଲ।

39
ଯିରୂ ଶାଲମର ପତନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ରାଜ ର ନବମ
ବଷର୍ ର ଦଶମ ମାସେର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଓ
ତାହାର ସମ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମର ବିରୁ େର ଆସି ତାହା
ଅବେରାଧ କେଲ; 2 ସି ଦିକୀୟ ରାଜ ର ଏକାଦଶ ବଷର୍ ର
ଚତୁ ଥର୍ ମାସର ନବମ ଦିନେର ନଗରର ଏକ ାନ ଭ େହଲା।
ଏହିରୂ େପ ଯିରୂ ଶାଲମ ହ ଗତ ହୁ ଅେ , 3 ବାବିଲ ରାଜାର
ଅଧିପତିସକଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େନଗର୍ ଲ ଶେର ର, ସମ୍ ଗର-ନେବା,
ଶସର୍ ଖୀମ୍ , ରବ୍ ସାରୀସ୍ , େନଗର୍ ଲ ଶେର ର, ରବମାଗ୍ ପ୍ର ଭୃ ତି
ବାବିଲ ରାଜାର ଅବଶି ଅଧିପତି ସମେ ଭିତେର ଆସି ମଧ୍ୟମ
ାରେର ବସି େଲ। 4 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ଓ

େଯା ା ସମେ େସମାନ ୁ େଦଖି ପଳାଇଗେଲ, େସମାେନ
ରାତି୍ର କାଳେର ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟ ପଥ େଦଇ ଦୁଇ
ପ୍ର ାଚୀରର ମଧ୍ୟି ତ ାରେର ନଗରରୁ ବାହାରିଗେଲ; ପୁଣି,
େସ ଆରବା ପଥେର ଚାଲିଗଲା। 5 ମାତ୍ର କଲ୍ ଦୀୟମାନ େସୖନ୍ୟ
େସମାନ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା ପଦାେର ସି ଦିକୀୟ ନିକଟେର
ପହି େଲ ଓ ତାହାକୁ ଧରି ହମାତ୍ େଦଶ ରିବ୍ଲ ାେର ବାବିଲର
ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ, ତହିଁେର େସ ତାହାର
ଦ ାଜ୍ଞା େଦଲା। 6 ପୁଣି, ବାବିଲର ରାଜା ରିବ୍ଲ ାେର ସି ଦିକୀୟର
ଦୃି େଗାଚରେର ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ବଧ କଲା; ମଧ୍ୟ ବାବିଲର
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ରାଜା ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତି ସମ ୁ ବଧ କଲା। 7 ଆହୁ ରି, େସ
ସି ଦିକୀୟର ଚକୁ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ତାହାକୁ ବାବିଲକୁ େନଇଯିବା ନିମେ
ଶୃ ଳେର ବ କଲା। 8 ପୁଣି, କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ରାଜାର ଗୃହ ଓ
େଲାକମାନ ର ଗୃହସବୁ ଅି େର ଦ କେଲ, ଆଉ ଯିରୂ ଶାଲମର
ପ୍ର ାଚୀରସବୁ ଭାି ପକାଇେଲ। 9 ପୁଣି, ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି
ନବୂଷରଦନ୍ ,ନଗରେର ଥିବା ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ,ମଧ୍ୟତାହାର
ପକ୍ଷ େହାଇଥିବା ପଳାତକମାନ ୁ ବ ୀ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା।
10ମାତ୍ର ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ , େକେତଗୁଡ଼ିଏ ଦୀନ
ଦରିଦ୍ର େଲାକ ୁ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଛାଡ଼ିକରି ଗଲା, ଆଉ େସହି
ସମୟେର େସମାନ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଭୂ ମି େଦଲା।

ଯିରିମୀୟ ମୁି
11 ପୁଣି, ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଯିରିମୀୟ ବିଷୟେର

ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ କୁ ଏହିଆଜ୍ଞା କଲା, 12 “ତୁ େ
ତା ୁ େନଇଭଲରୂ େପ ତା ର ତ ାବଧାନ କରଓତା ର େକୗଣସି
କ୍ଷତି କର ନାହିଁ; ପୁଣି, େସ େଯପରି ତୁ କୁ କହି , େସପରି ତା
ପ୍ର ତି କର।” 13 ତହିଁେର ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ 
ଓ ନବୂଶସ୍ ବନ୍ , ରବ୍ ସାରୀସ୍ ଓ େନଗର୍ ଲ ଶେର ର, ରବମାଗ୍ ଓ
ବାବିଲରାଜାରସମ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ େଲାକପଠାଇେଲ। 14େସମାେନ
େଲାକ ପଠାଇ ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣରୁ ଯିରିମୀୟ ୁ ଆଣିେଲ, ପୁଣି
ଗୃହକୁ େନଇଯିବା ନିମେ ତା ୁ ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍  ର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ; ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ।

ଏବଦ୍ -େମଲକ ପାଇଁ କୁଶଳବା ର୍ ା
15 ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ହରୀ ପ୍ର ା ଣେର ବ ଥିବା ସମୟେର, ତାହା

ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା। 16 “ତୁ େ
ଯାଇ କୂଶୀୟ ଏବଦ୍ -େମଲକକୁ କୁହ, ‘େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; େଦଖ,ମ ଳର ନିମେ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅମ ଳର ନିମେ ଆେ ଏହି ନଗର ଉପେର
ଆପଣାର ବାକ୍ୟସବୁ ସଫଳକରିବା; ପୁଣି, େସଦିନ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର
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େସସବୁ ସଫଳ େହବ। 17 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସଦିନେର
ଆେ ତୁ କୁ ଉ ାର କରିବା; ପୁଣି, ତୁ େ େଯଉଁ େଲାକମାନ
ବିଷୟେର ଭୟ କରୁ ଅଛ, େସମାନ ହ େର ସମପ ତ େହବ
ନାହିଁ। 18 କାରଣ ଆେ ନି ୟ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ତୁ େ
ଖ େର* ପତିତ େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ ପ୍ର ାଣ ତୁ ପ୍ର ତି ଲୁଟିତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂ ପ େହବ: େଯେହତୁ ତୁ େ ଆ ଠାେର ବି ାସ କରିଅଛ,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।’ ”

40
ଯିହୁ ଦାେର ଯିରିମୀୟ ଅବ ାନ

1 ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦାର େଯସମ ବ ୀ େଲାକ ବାବିଲକୁ
ନିଆଯାଉଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶୃ ଳାବ ଯିରିମୀୟ ୁ
ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ େନଇ ରାମା ନଗରରୁ
ବିଦାୟ କଲା ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ତହିଁର ବୃ ା । 2 ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର
େସନାପତି ଯିରିମୀୟ ୁ େନଇକହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ଏହି ାନ ବିଷୟେର ଏହି ଅମ ଳର କଥା କହିଥିେଲ: 3 ଆଉ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ଘଟାଇଅଛି ଓ େଯପରି କହିଥିେଲ, େସପରି
କରିଅଛି ; ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କଥା ନ ମାନି ତାହା
ବିରୁ େରପାପକରିଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏହା ଘଟିଅଛି।
4ଆଉ, ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆଜି ତୁ ହ େର ଥିବା ଶୃ ଳରୁ ତୁ କୁ
ମୁ କଲି। େମାʼ ସେ ବାବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁ କୁ ଭଲ
ଦିେଶ, େତେବ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ରୂ େପ ତୁ ର ତ ାବଧାନ
କରିବି; ମାତ୍ର େମାʼ ସେ ବାବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁ କୁ
ଭଲ ନ ଦିେଶ, େତେବ କ୍ଷା ହୁ ଅ; େଦଖ, ସମୁଦାୟ େଦଶ ତୁ
ଆଗେର ପଡ଼ିଛି; େଯଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ କୁ ଭଲ ଓ ଉପଯୁ
ଦିେଶ, େସଠାକୁ ଯାଅ।” 5 ଯିରିମୀୟ େଫରି ନ ଯାଉଣୁ ନବୂଷରଦନ୍ 
ତା ୁ କହିଲା, “େତେବ ତୁ େ ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର

* 39:18 ଖ େର ଅଥର୍ ାତ୍ ଯୁ େର
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ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ବାବିଲର ରାଜା ତାହାକୁ ଯିହୁ ଦାର
ନଗରସମୂହରଉପେର ଶାସନକ ର୍ ା ପଦେର ନିଯୁ କରିଅଛି,ଆଉ
ତୁ େ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ସେ ବାସ କର; ଅବା
େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ କୁ ଉପଯୁ ଦିେଶ, େସ
ାନକୁ ଯାଅ।” ତହିଁେର ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ତା ୁ ପାେଥୟ
ଓ ପାରିେତାଷିକ େଦଇ ବିଦାୟ କଲା। 6 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ
ମି ାକୁ ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁଯାଇ େଦଶ ଅବଶି
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ସେ ବାସ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ଶାସକ ଗଦଲୀୟ
7 ଏଥିଉ ାେର ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ୁ ବାବିଲର ରାଜା

େଦଶର ଶାସନକ ର୍ ା କରି ନିଯୁ କରିଅଛି ଓ େଯଉଁମାେନ
ବ ୀ େହାଇ ବାବିଲକୁ ନୀତ େହାଇ ନାହାି , ଏପରି ସକଳ
ପୁରୁ ଷ, ୀ, ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଓ େଦଶ ଦରିଦ୍ର ମାନ ର
ଭାର ତାହା ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି େବାଲି ପଦାେର ି ତ
େସନାପତିଗଣ ଓ େସମାନ ର େଲାକମାେନ ଶୁଣିେଲ। 8ତହିଁେର
େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ଓ କାେରହର
ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ େଯାନାଥନ, ତନ୍ ହୂ ମତର ପୁତ୍ର ସରାୟ
ଓ ନେଟାଫାତୀୟ ଏଫର ପୁତ୍ର ମାେନ ଆଉ ମାଖାଥୀୟର ପୁତ୍ର
ଯାସନୀୟ, ଏମାେନ, ପୁଣି ଏମାନ ର େଲାକମାେନ ମି ାକୁ
ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 9 ପୁଣି, ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍  ର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ େସମାନ ଓ େସମାନ େଲାକମାନ ନିକଟେର
ଶପଥ କରି କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର ଦାସ େହବା
ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବାବିଲ ରାଜାର ଦାସ େହାଇ େଦଶେର
ବାସ କର, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ମ ଳ େହବ। 10 େଦଖ,
େଯଉଁ କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି େବ, େସମାନ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ପାଇଁ ଆେ ମି ାେର ବାସ କରିବା; ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ ଓ େତୖଳ ସ ୟ କରି
ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ର େର ରଖ, ଆଉ ତୁ ମାନ ର େଯସକଳ
ନଗର ତୁ େ ମାେନ ହ ଗତ କରିଅଛ, ତହିଁେର ବାସ କର।”
11 ଆଉ, େମାୟାବେର ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର, ଆଉ
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ଇେଦାମେର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ େଦଶେର େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ
ଥିେଲ, େସମାେନ େଯେତେବେଳ ଶୁଣିେଲ େଯ, ବାବିଲର ରାଜା
ଯିହୁ ଦାର ଏକ ଅଂଶ େଲାକ ଅବଶି ରଖିଅଛି ଓ ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର
ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ୁ େସମାନ ଉପେର ନିଯୁ କରିଅଛି;
12 େସେତେବେଳ େସହି ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ େଯ େଯଉଁ ାନକୁ
ତାଡ଼ିତ େହାଇଥିେଲ, େସସକଳ ାନରୁ େଫରି ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ
ମି ାେର ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, ଆଉ ପ୍ର ଚୁ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ
ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ ସ ୟ କେଲ।

13 ଆହୁ ରି, କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ପଦାେର ଅବି ତ
େସନାପତିସକଳ ମି ାେର ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, 14 ଆଉ
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା ବାଲୀସ ଆପଣ
ପ୍ର ାଣ େନବା ପାଇଁ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲକୁପଠାଇଅଛି େବାଲି
କି ଆପଣ ଜାଣି ?” ମାତ୍ର ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ େସମାନ
କଥାେର ବି ାସ କଲା ନାହିଁ। 15 ତହିଁେର କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍ ମି ାେର ଗଦଲୀୟ ୁ େଗାପନେରକହିଲା, “ଆପଣ ର
ଅନୁମତି େହେଲ ମୁଁ ଯାଇ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲକୁ ବଧ
କରିବି, ଆଉ େକହି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ; େସ କାହିଁକି ଆପଣ ୁ
ବଧ କରିବ ଓ ତ ୍ଵାରା ଆପଣ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ ଯିହୁ ଦୀୟ
ସମେ ଛି ଭି େହାଇଯିେବ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଅବଶି ାଂଶ ବିନ
େହବ?” 16 ମାତ୍ର ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍ କୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଏ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ତୁ େ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ବିଷୟେର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁ ଅଛ।”

41
ଗଦଲୀୟ ହତ୍ୟା

1ଏଥିଉ ାେର ସ ମ ମାସେର ରାଜାର ଅମାତ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର
ଗଣିତ ରାଜବଂଶୀୟ, ଇଲୀଶାମାର େପୗତ୍ର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ଓ ତାହା ସେ ଦଶ ଜଣ ପୁରୁ ଷ ମି ାକୁ ଅହୀକାମ୍  ର
ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; ଆଉ, େସମାେନ ମି ାେର
ଏକତ୍ର େଭାଜନ କେଲ। 2 େସେତେବେଳ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର
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ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ଓ ତାହାର ସ ୀ େସହି ଦଶ େଲାକ ଉଠି ବାବିଲ
ରାଜା ାରା େଦଶର ଶାସନକ ର୍ ା ପଦେର ନିଯୁ , ଶାଫନ୍ ର େପୗତ୍ର
ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ୁ ଖ ାଘାତେର ବଧ କେଲ। 3ଆହୁ ରି,
ମି ାେର ଗଦଲୀୟ ସେ ଥିବା ସମ ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକ ୁ ଓ
େସଠାେର େଯଉଁକଲ୍ ଦୀୟମାେନ େଦଖାଗେଲ, େସମାନ ୁ ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େଯା ାମାନ ୁ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ବଧ କଲା।

4 ପୁଣି, େସ ଗଦଲୀୟ ୁ ବଧ କଲା ଉ ାେର, େସ ବିଷୟ େକହି
ନ ଜାଣିବା ପୂବର୍ ରୁ , 5 ଶିଖିମ, ଶୀେଲା ଓ ଶମରୀୟାରୁ ଅଶୀ ଜଣ
ପୁରୁ ଷ େକ୍ଷୗର ଦାଢ଼ି ଓ ଛି ବ ପରିହିତ େହାଇ, ଆଉ ଆପଣା
ଆପଣା ଶରୀରେର ଅ ାଘାତ କରି, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେରଉ ଗର୍
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ହ େର େନୖେବଦ୍ୟ ଓ କୁ ୁ ରୁ େନଇ
ଆସୁଥିେଲ। 6 ତହିଁେର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ େସମାନ ୁ
େଭଟିବା ପାଇଁ ମି ାଠାରୁ ଗଲା; ଆଉ, ଯାଉ ଯାଉ େସ ବାଟଯାକ
କ୍ର ନ କରି କରି ଗଲା; ପୁଣି, େସମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁ ଅେ ,
େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନିକଟକୁ
ଆସ।” 7 ଏଉ ାେର େସମାେନ ନଗରର ମଧ୍ୟ ାନେର ଉପି ତ
ହୁ ଅେ ,ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲଓତାହାରସ ୀ ପୁରୁ ଷମାେନ
େସମାନ ୁ ବଧ କରି କୂପେର ପକାଇେଦେଲ। 8 ମାତ୍ର େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ଜଣ ଇଶ୍ମ ାେୟଲକୁ କହିେଲ, “ଆ ମାନ ୁ ବଧ କର
ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ମାେନ େକ୍ଷତ୍ର େର ଗହମ, ଯବ, େତୖଳ ଓ ମଧୁ
ସ ୟ କରି େପାତି ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛୁ।” ତହିଁେର େସ କ୍ଷା େହାଇ
େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ବଧ କଲା ନାହିଁ।

9ଇଶ୍ମ ାେୟଲ େଯଉଁ କୂପେର ଆପଣା ାରା ହତ େଲାକମାନ ର
ଶବ ଗଦଲୀୟ ଶବ ନିକଟେର ପକାଇେଦଲା, େସହି କୂପ ଆସା
ରାଜା, ଇସ୍ର ାଏଲର ବାଶା ରାଜାର ଭୟେର ପ୍ର ୁତ କରିଥିେଲ;
ପୁଣି, ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ହତ େଲାକମାନ ଶବେର
ତାହା ପରିପୂ ର୍ କଲା। 10 ଏଥିଉ ାେର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ, ମି ାେର
ଅବଶି ଥିବା ସମ େଲାକ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସମ ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ
ଓ ମି ାେର ଅବଶି ଥିବା େଯସମ େଲାକ ୁ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର



ଯିରିମୀୟ 41:11 cxxxvi ଯିରିମୀୟ 41:18

େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିଥିଲା, େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗଲା; ନଥନୀୟର
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ର ାନ କଲା।

11 ମାତ୍ର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ଏହିସବୁ ଦୁ ମର୍ ବିଷୟ
କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ ତାହାର ସ ୀ େସନାପତି ସମେ
ଶୁଣେ , 12 େସମାେନ ସମ େଲାକ ୁ େନଇ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ସେ ଯୁ କରିବାକୁ ଗେଲ ଓ ଗିବୀେୟାନ୍ ି ତ
ମହାଜଳାଶୟ ନିକଟେର ତାହାକୁ େଦଖିେଲ। 13 େସେତେବେଳ
ଇଶ୍ମ ାେୟଲସେ ଥିବା ସମ େଲାକକାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ କୁ
ଓ ତାହାର ସ ୀ େସନାପତିମାନ ୁ େଦଖି ଆନ ି ତ େହେଲ।
14 ତହିଁେର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ମି ାରୁ ବ ୀ କରି
େନଇଯାଇଥିଲା, େସସମେ େଲଉଟି କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ 
ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େଲ। 15 ମାତ୍ର ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ
ଆଠ ଜଣ େଲାକ ସହିତ େଯାହାନନ୍ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର ନିକଟକୁ ଗଲା। 16ତହଁୁ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ
ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ୁ ବଧ କଲା ଉ ାେର କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍ ଆପଣା ସ ୀ େସନାପତିଗଣସହିତ େଯସମ ଅବଶି
େଲାକ ୁ ତାହା ହ ରୁ ଉ ାର କରି ମି ାରୁ ଆଣିଥିଲା, େସମାନ ୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗିବୀେୟାନ୍ ରୁ ଆଣିଥିବା େଯା ା ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଓ ୀେଲାକ,
ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ନପୁଂସକମାନ ୁ େସ ସେ େନଲା। 17 ଆଉ,
େସମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ସକାଶୁ ମିସରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା
ନିମେ ପ୍ର ାନ କରି େବଥଲିହିମ ନିକଟ େଗରୁ କିମ୍ ହମ୍ େର
ବାସ କେଲ; 18 କାରଣ ନଥନୀୟର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲ, ବାବିଲ
ରାଜାର ନିଯୁ େଦଶର ଶାସନକ ର୍ ା ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ୁ
ବଧ କରିବା େହତୁ ରୁ େସମାେନ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ବିଷୟେର ଭୀତ
େହାଇଥିେଲ।

42
ମିସରକୁ ନ ଯିବା ନିମେ େଚତାବନୀ
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1 ଏଥିଉ ାେର େସନାପତି ସମେ , କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ 
ଓ େହାେଶାୟୀୟର ପୁତ୍ର ଯାସନୀୟ, ଆଉ କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ
ସମ େଲାକ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,
2 “ଆେ ମାେନ ବିନୟକରୁ ଅଛୁ,ଆ ମାନ ର ନିେବଦନଆପଣ
ନିକଟେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଉ, ଆପଣ ଆ ମାନ ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଅବଶି ଏହି ସକଳ େଲାକ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ
ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ୁ; କାରଣ ଆପଣ ଚକୁ୍ଷେର
ଆ ମାନ ୁ େଦଖୁଅଛି , ଆେ ମାେନ ଅେନକ ଥିଲୁ, ଏେବ
ଅ ମାତ୍ର ରହିଅଛୁ। 3ତହିଁେର େକଉଁ ପଥ ଆ ମାନ ର ଗ ବ୍ୟ
ଓ େକଉଁ କମର୍ ଆ ମାନ ର କ ର୍ ବ୍ୟ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ
ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇେବ।” 4 େସେତେବେଳ
ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ର
କଥା ଶୁଣିଲି; େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ର କଥାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ୁ େଯେକୗଣସି ଉ ର େଦେବ, ତାହା ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଜଣାଇବି; ମୁଁ େକୗଣସି କଥା ତୁ ମାନ ଠାରୁ େଗାପନ କରିବି
ନାହିଁ।” 5ତହିଁେର େସମାେନ ଯିରିମୀୟ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣ ପରେମ ର େଯଉଁ କଥା କହି ଆପଣ ୁ ଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ପଠାଇେବ, ତଦନୁସାେର ଯଦି ଆେ ମାେନ କମର୍ ନ କରୁ ,
େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସତ୍ୟ ଓ ବି ସାକ୍ଷୀ
େହଉ ୁ। 6 ତାହା ଭଲ େହଉ ବା ମ େହଉ, ଯାହା ନିକଟକୁ
ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ ପଠାଉଅଛୁ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଆେ ମାେନ ମାନିବୁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ମାନିେଲ, ଆ ମାନ ର ମ ଳ
େହବ।”

ଯିରିମୀୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ଉ ର
7 ଏଥିଉ ାେର ଦଶ ଦିନ ଉ ାେର ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା। 8ତହିଁେର େସ କାେରହର
ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ କୁ ଓ ତାହାର ସ ୀ େସନାପତି ସମ ୁ ଓ
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କୁ୍ଷଦ୍ର ଠାରୁ ମହାନ େଲାକ ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ୁ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିେଲ,
9 “ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ନିକଟେର ଆପଣାମାନ ର ନିେବଦନ
ଜଣାଇବାକୁ େମାେତ ପଠାଇଥିଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; 10ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଏହି େଦଶେର
ଆହୁ ରି ବାସ କରିବ, େତେବ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବା,
ଆଉ ଭାି ବା ନାହିଁ ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େରାପଣ କରିବା,
ଉ ାଟନ କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
େଯ ଅମ ଳ କରିଅଛୁ, ତହିଁରୁ କ୍ଷା େହଲୁ। 11 ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ ବାବିଲ ରାଜା ବିଷୟେର ଭୀତ ଅଛ, ତାହାକୁ ଭୟ କର
ନାହିଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ
ତୁ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତାହା ହ ରୁ ଉ ାର କରିବାକୁ
ଆେ ତୁ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ ଅଛୁ। 12 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
ଦୟା ପ୍ର ଦାନ କରିବା, ତହିଁେର େସ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା ବହି
ତୁ ମାନ େଦଶକୁ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଗମନ କରାଇବ। 13 ମାତ୍ର
ଯଦି ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ଆେ ମାେନ ଏ େଦଶେର ବାସ କରିବା
ନାହିଁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ନ ମାନି
ଯଦି କୁହ, 14 ନା; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ମିସର େଦଶକୁ ଯିବା,
େସଠାେର ଆେ ମାେନ ଯୁ େଦଖିବା ନାହିଁ, କି ତୂ ରୀ ଶ
ଶୁଣିବା ନାହିଁ, କିଅବା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ େଭାଗିବା ନାହିଁ; ଆଉ,
େସଠାେର ଆେ ମାେନ ବାସ କରିବା। 15 ଏେହତୁ େହ ଯିହୁ ଦାର
ଅବଶି େଲାେକ, ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ:
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ମିସରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ପାଇଁ ନିତା ଉ ୁକ
ହୁ ଅ ଓ େସଠାେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଅ; 16 େତେବ ଏହା ଘଟିବ
େଯ, େଯଉଁ ଖ କୁ ତୁ େ ମାେନ ଭୟ କରୁ ଅଛ, ତାହା ତୁ ମାନ ର
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ମିସରେର ତୁ ମାନ ୁ ଧରିବ ଓ େଯଉଁ ଦୁଭ କ୍ଷ
ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ଭୀତ େହଉଅଛ, ତାହା ମିସର େଦଶେର
ତୁ ମାନ ର ପେଛ ପେଛ ଲାଗି ରହିବ ଓ େସଠାେର ତୁ େ ମାେନ
ମରିବ। 17 େଯଉଁମାେନ ମିସରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ପ୍ର ବାସ କରିବା
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ପାଇଁ ଉ ୁକ ହୁ ଅି , େସସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ଏହି ପ୍ର କାର ଘଟିବ;
େସମାେନ ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିେବ; ପୁଣି, ଆେ
େସମାନ ଉପେର େଯଉଁ ଅମ ଳଘଟାଇବା,ତହିଁରୁ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର େକହି ଉ ୀ ର୍ ଅବା ରକ୍ଷାପ୍ର ା େହେବ ନାହିଁ।

18କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି
କଥା କହି , ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ଉପେର େଯପରି ଆ ର
େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ର ଚ େକାପ ଢଳା ଯାଇଅଛି, େସପରି ତୁ େ ମାେନ
େଯେତେବେଳ ମିସରେର ପ୍ର େବଶ କରିବ, େସେତେବେଳ
ତୁ ମାନ ଉପେର ଆ ର ପ୍ର ଚ େକାପ ଢଳାଯିବ; ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ଅଭିଶାପ, ବି ୟ, ଶ୍ର ାପ ଓ ନି ାର ପାତ୍ର େହବ ଓ
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ାନ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ। 19 େହ ଯିହୁ ଦାର
ଅବଶି େଲାେକ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବିଷୟେର କହିଅଛି ,
‘ତୁ େ ମାେନ ମିସରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ,’ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ୁ ଏହି
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଲି, ଏହା ନି ୟ ଜାଣ। 20 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ାଣ ବିରୁ େର ପ୍ର ବ ନା କରିଅଛ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇ କହିଲ,
‘ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନିକଟେରଆ ମାନ
ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଯାହା
ଯାହା କହିେବ, ତଦନୁସାେର ଆ ମାନ ୁ ଜଣାଅ, ଆେ ମାେନ
ତାହା କରିବୁ।’ 21 ପୁଣି, ଆଜି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ତାହା ଜଣାଇଲି; ମାତ୍ର
େଯଉଁ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ
ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇେଲ, ତହିଁର େକୗଣସି ବିଷୟେର
ତୁ େ ମାେନତାହା ରବେରମେନାେଯାଗକଲନାହିଁ। 22ଏେହତୁ
ଏେବ ନି ୟ ଜାଣ େଯ, େଯଉଁ ାନେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ନିମେ
ତୁ େ ମାେନ ଯିବା ପାଇଁ ବା ା କରୁ ଅଛ, େସ ାନେର ତୁ େ ମାେନ
ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀେର ମରିବ।”

43
ଯିରିମୀୟ ମିସରକୁ ନୀତ
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1 ଏଥିଉ ାେର ଯିରିମୀୟ ଏହିସବୁ କଥା, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ ସକଳ
କଥା ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ କହିବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ପରେମ ର େସମାନ ନିକଟକୁ ତା ୁ ପଠାଇଥିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସମାନ ପରେମ ର ର େସହି ସକଳ କଥା କହିବାର ସମା
କରେ , 2 େହାେଶାୟୀୟର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ, କାେରହର ପୁତ୍ର
େଯାହାନନ୍ ଓ ଅହ ାରୀ େଲାକ ସମେ ଯିରିମୀୟ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମିଥ୍ୟା କଥାକହୁ ଅଛ; ‘ତୁ େ ମାେନ ମିସରେରପ୍ର ବାସକରିବା
ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ,’ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ତୁ କୁ ପଠାଇ ନାହାି ; 3 ମାତ୍ର କଲ୍ ଦୀୟମାେନ
େଯପରି ଆ ମାନ ୁ ବଧ କରି ପାରିେବ ଓ ବ ୀ କରି ବାବିଲକୁ
େନଇଯିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ହ େର ଆ ମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କରିବା ପାଇଁ େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂ କ ଆ ମାନ ବିରୁ େର
ତୁ କୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଉଅଛି।” 4 ଏହିରୂ େପ କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ,
େସନାପତିସକଳ ଓ େଲାକ ସମେ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ବାସ କରିବା
ବିଷୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ରବେରମେନାେଯାଗକେଲନାହିଁ। 5ମାତ୍ର
କାେରହର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓ େସନାପତି ସମେ , ଯିହୁ ଦାର ସକଳ
ଅବଶି େଲାକ ୁ ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟକୁ ତାଡ଼ିତ େଯସକଳ
େଲାକ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ େଫରି ଆସି ଥିେଲ,
6 େସହି ପୁରୁ ଷ, ୀ, ବାଳକ, ବାଳିକା ଓ ରାଜକନ୍ୟାଗଣକୁ ଓ େଯ
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ ଶାଫନ୍ ର
େପୗତ୍ର ଅହୀକାମ୍  ର ପୁତ୍ର ଗଦଲୀୟ ନିକଟେର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା,
େସମାନ ୁ , ଆଉ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଓ େନରୀୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂ କକୁ େନଇ, 7 ମିସର େଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ, କାରଣ
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ; ଆଉ,
େସମାେନ ତଫନ୍ େହଷର ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ।

8 ଏଥିଉ ାେର ତଫନ୍ େହଷରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା,
9 “ତୁ େ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ବୃହତ ପ୍ର ର ଆପଣା ହ େର େନଇ,
ତଫନ୍ େହଷରେର ଫାେରା ଗୃହର ପ୍ର େବଶ ାନର ନିକଟେର େଯଉଁ
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ଇଟାଗା ୁନି ଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମଶଲା ଭିତେର ଯିହୁ ଦାର
େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଲୁଚାଇ ରଖ; 10 ଆଉ, େସମାନ ୁ
କୁହ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି , ‘େଦଖ, ଆେ ଆଜ୍ଞା ପଠାଇ ଆପଣା ଦାସ ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ରକୁ ଅଣାଇବା ଓ ଏହି େଯଉଁ ପ୍ର ରସବୁ ଲୁଚାଇ
ରଖିଅଛୁ, ତହିଁ ଉପେର ତାହାର ସି ଂହାସନ ାପନ କରିବା; ଆଉ,
େସ ତହିଁ ଉପେର ଆପଣା ରାଜକୀୟ ଚ ାତପ ବି ାର କରିବ।
11 ପୁଣି, େସ ଆସି ମିସର େଦଶକୁ ଆଘାତ କରି ମୃତୁୁ ୍ୟେଯାଗ୍ୟ
େଲାକ ୁ ମୃତୁୁ ୍ୟେର, ବ ୀ ର େଯାଗ୍ୟ େଲାକ ୁ ବ ୀ େର ଓ
ଖ େଯାଗ୍ୟ େଲାକ ୁ ଖ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ। 12 ଆଉ, ଆେ
ମିସର େଦବାଳୟସବୁେର ଅି ଲଗାଇବା ଓ େସ େସମାନ ୁ ଦ
କରି ବାବିଲକୁ ବ ୀ କରି େଘନିଯିବ; ପୁଣି, େମଷପାଳକ େଯପରି
ଆପଣା ବ େଘାଡ଼ାଇଥାଏ, େସହିପରି େସ ମିସର େଦଶ ାରା
ଆପଣାକୁ େଘାଡ଼ାଇବ ଓ େସ ଶାି େର ଏ ାନରୁ ପ୍ର ାନ କରିବ।
13ଆହୁ ରି, େସ ମିସର େଦଶ େବଥ୍-େଶମଶର ସକଳ ଭାି
ପକାଇବ ଓ ମିସର େଦଶ େଦବାଳୟସବୁ େସ ଅି େର ଦ
କରିବ।’ ”

44
ପ୍ର ତିମା ପୂଜାର ବିଚାର

1 େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ମିସର େଦଶେର ବାସ କେଲ,
େଯଉଁମାେନ ମିଗ୍ େଦାଲେର ଓ ତଫନ୍ େହଷରେର ଓ େନାଫେର
ଓ ପେଥ୍ର ାଷ ପ୍ର େଦଶେର ବାସ କେଲ, େସସମ ବିଷୟେର
ଯିରିମୀୟ ନିକଟେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ତାହା
ଏହି, ଯଥା, 2 “େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଏହି କଥା କହି , ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ଓ ଯିହୁ ଦାର
ସବୁ ନଗର ଉପେର େଯଉଁସବୁ ଅମ ଳ ଘଟାଇଅଛୁ, ତାହା
ତୁ େ ମାେନ େଦଖିଅଛ; ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ ଆଜି ଉ
ାନ େହାଇ ରହିଅଛି, େସଠାେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କେର
ନାହିଁ; 3 କାରଣ େସମାେନ ଆ କୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ଦୁ ତା
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କେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଓ ତୁ ମାନ ର,
ଆଉ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ର ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇବାକୁ ଓ େସମାନ ର େସବା କରିବାକୁ
ଗେଲ। 4 ତଥାପି ଆେ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଆ ର ସମ ଦାସ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିଲୁ, ଆଃ,
ଏହି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ କର ନାହିଁ, ଆେ ତାହା
ଘୃଣା କରୁ । 5 ମାତ୍ର େସମାେନ ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ, କିଅବା
ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ତାରୁ େଫରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଆଉ ଧୂପ ନ ଳାଇବା ପାଇଁ କ ର୍ ପାତ କେଲ
ନାହିଁ। 6 ଏେହତୁ ଆ ର ପ୍ର ଚ େକାପ ଓ େକ୍ର ାଧ ଢଳାଗଲା ଓ
ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସକଳ ପଥେର ତାହା
ପ୍ର ଳିତ େହଲା, ପୁଣି ଆଜିର ସଦୃଶ୍ୟ େସସବୁ ଉ ଓ ଂସି ତ
େହାଇଅଛି। 7 ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର,
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏେବ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକିଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିରୁ େର ଏହି ମହାପାପ କରୁ ଅଛ?
ଏହା ାରା ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସ କର୍ ୀୟ ପୁରୁ ଷ, ୀ,
ବାଳକ ଓ ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁମାନ ୁ ଯିହୁ ଦାର ମଧ୍ୟରୁ ଉି
କରିବ, ଆପଣାମାନ ର କାହାକୁ ହିଁ ଅବଶି ରଖିବ ନାହିଁ;
8 ତୁ େ ମାେନ ଏହି େଯ ମିସର େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ
ଆସି ଅଛ, ଏହି ାନେର ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଳାଇ କାହିଁକି ଆପଣାମାନ ର ହ କୃତ କମର୍ ାରା ଆ କୁ
ବିର କରୁ ଅଛ? ତୁ େ ମାେନ ଉି େହବ ଓ ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ
େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଅଭିଶାପ ଓ ନି ାର ପାତ୍ର େହବ। 9 ଯିହୁ ଦା
େଦଶେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସମ ପଥେର କୃତ ତୁ ମାନ ର
ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ର ଦୁି ୟା ଓ ଯିହୁ ଦା-ରାଜାଗଣର ଦୁି ୟା ଓ
େସମାନ ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣର ଦୁି ୟା, ଆଉ ତୁ ମାନ ର ନିଜର
ଦୁି ୟା ଓ ତୁ ମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣର ଦୁି ୟା କି ତୁ େ ମାେନ
ପାେସାରିଅଛ? 10 େସମାେନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଚୂ ର୍ ମନା େହାଇ ନାହାି ,
କିଅବା େସମାେନ ଭୟ କରି ନାହାି , ଅଥବା ଆେ ତୁ ମାନ
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ସ ୁଖେର ଓ ତୁ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାନ ସ ୁଖେର ଆପଣାର
େଯଉଁ ବ୍ୟବ ା ଓ ବିଧି ାପନ କଲୁ, ତଦନୁସାେର ଆଚରଣ କରି
ନାହାି ।

11ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ଏହି
କଥା କହି : େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ ର ଅମ ଳ କରିବା ପାଇଁ,
ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦାକୁ ହିଁଉି କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର
ଆପଣା ମୁଖରଖିବା। 12 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର େଯଉଁଅବଶି ାଂଶ େଲାେକ
ମିସର େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ େସଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଉ ୁକ
ଅଛି ,ଆେ େସମାନ ୁ ଧରିବା ଓ େସସମେ ଲୁ େହେବ; ମିସର
େଦଶେର େସମାେନ ପତିତ େହେବ; ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷେର େସମାେନ
ଲୁ େହେବ। କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ମହାନ ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷେର ମରିେବ; ଆଉ,
େସମାେନ ଅଭିଶାପ, ବି ୟ ଓ ନି ାର ପାତ୍ର େହେବ। 13 କାରଣ
ଆେ େଯପରି ଖ , ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ାରା ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଦ େଦଇଅଛୁ, ତଦପ ମିସର େଦଶେର ବାସକାରୀମାନ ୁ ଦ
େଦବା; 14 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦାର େଯଉଁ ଅବଶି େଲାେକ ଯିହୁ ଦା
େଦଶକୁ େଫରିଯାଇ େସଠାେର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ବା ା କରି
ମିସର େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକହି ଉ ୀ ର୍ କି ରକ୍ଷାପ୍ର ା େହେବ ନାହିଁ: କାରଣ ପଳାତକ
େଲାକମାନ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି େଫରିଯିେବ ନାହିଁ।”

15 େସେତେବେଳ େଯଉଁମାେନ, ଆପଣା ୀମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାି େବାଲି ଜାଣିେଲ, େସମାେନ
ଓ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା ୀମାନ ର ମହାସମାଜ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ମିସରରପେଥ୍ର ାଷପ୍ର େଦଶେରବାସକାରୀ ସମ େଲାକ ଯିରିମୀୟ ୁ
ଉ ର େଦଇକହିେଲ, 16 “ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେରଆ ମାନ ୁ
େଯଉଁ କଥା କହିଅଛ, ତୁ ର େସହି କଥା ଆେ ମାେନ ଶୁଣିବୁ
ନାହିଁ। 17 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ମୁଖରୁ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବାକ୍ୟ
ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି, ତଦନୁସାେର ଅବଶ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସମ ପଥେର
ଆେ ମାେନ େଯପରି କରିଅଛୁ ଓ ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ,
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ଆ ମାନ ର ରାଜାଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ େଯପରି କରିଅଛି ,
େସପରି ଆେ ମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇବୁ
ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିବୁ; କାରଣ େସସମୟେର ଆେ ମାେନ
ପ୍ର ଚୁ ର ଆହାର ପାଇ ସୁଖେର ଥିଲୁ, େକୗଣସି ଅମ ଳ େଦଖିଲୁ
ନାହିଁ। 18ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ
ଳାଇବାର ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିବାର ଛାଡ଼ିେଦବା ସମୟଠାରୁ
ଆ ମାନ ର ସବୁ ବିଷୟେର ଅଭାବ େହାଇଅଛି ଓ ଆେ ମାେନ
ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷେର ଲୁ େହାଇଅଛୁ।” 19 ପୁଣି, “ଆେ ମାେନ
େଯଉଁ ସମୟେର ଆକାଶର ରାଣୀ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇଲୁ ଓ
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିଲୁ, େସେତେବେଳ ଆପଣା ଆପଣା ାମୀର
ଅନୁମତି ବିନା କି ତାହାର ପୂଜା ନିମେ ପି କ ପ୍ର ୁତ କଲୁ ଓ ତାହା
ଉେ ଶ୍ୟେର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିଲୁ?”

20 ତହିଁେର ଯିରିମୀୟ ସମ େଲାକ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି
ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ରକାରୀ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ସମ ୁ କହିେଲ, 21 “ଯିହୁ ଦାର
ନଗରସମୂହେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସକଳ ପଥେର ତୁ େ ମାେନ
ଓ ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ, ତୁ ମାନ ର ରାଜାଗଣ, ଓ
ଅଧିପତିଗଣ ଓ େଦଶ େଲାକ ସମେ େଯଉଁ ଧୂପ ଳାଇେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ତାହା ରଣ କେଲ ନାହିଁ ଓ ତାହା କି ତା ମନେର
ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ? 22 ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର ଦୁି ୟା ସକାଶୁ ଓ
ତୁ ମାନ ର କୃତ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଉ ସହ୍ୟ
କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ ତୁ ମାନ ର େଦଶଆଜିର ସଦୃଶ୍ୟ
ଉ ଓ ବି ୟଜନକ, ଅଭିଶ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ େହାଇଅଛି।
23 ତୁ େ ମାେନ ଧୂପ ଳାଇଅଛ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ
କରିଅଛ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରି ନାହଁ, ପୁଣି
ତାହା ର ବ୍ୟବ ା ବିଧି ଓ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଆଚରଣ କରି
ନାହଁ; ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ସଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଅମ ଳ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଘଟିଅଛି।”

24ଆହୁ ରି, ଯିରିମୀୟ ସମ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀେଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
“େହ ମିସର େଦଶେର ଥିବା ଯିହୁ ଦାର େଲାକ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ: 25 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ଆେ ମାେନ ଆକାଶର ରାଣୀ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିବା
ପାଇଁ େଯଉଁ ମାନତ କରିଅଛୁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସି କରିବୁ, ଏହି
କଥା ତୁ େ ମାେନ ଓ ତୁ ମାନ ର ୀମାେନ ମୁଖେର କହି ହ
ାରା ତାହା ସ କରିଅଛ। େତେବ ତୁ ମାନ ର ମାନତ ଦୃଢ଼

କର ଓ ତୁ ମାନ ର ମାନତ ସି କର। 26 ଏେହତୁ େହ ମିସର
େଦଶ ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦାର େଲାକସମେ ,ତୁ େ ମାେନସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ମହାନାମ
େନଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ େଯ, ‘ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ’ େବାଲି ମିସର
େଦଶ େକୗଣସି ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ ଆ ର ନାମ ଆଉ ମୁଖେର
େଘନିବ ନାହିଁ। 27 େଦଖ, ଆେ େସମାନ ର ମ ଳର ନିମେ
ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଅମ ଳ ନିମେ ଜଗି ରହିବା; ତହିଁେର ମିସର
େଦଶ ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ ନିଃେଶଷ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଖ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷେର ଲୁ େହେବ। 28 ପୁଣି, ଖ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା
ଅ ସଂଖ୍ୟକ େଲାକ ମିସର େଦଶରୁ ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ େଫରିଯିେବ;
ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମିସର େଦଶକୁ
ଯାଇଅଛି , ଯିହୁ ଦାର େସହି ଅବଶି ାଂଶ େଲାକସମେ ,ଆ ରକି
େସମାନ ର କାହାର ବାକ୍ୟ ଅଟଳ େହବ, ଏହା ଜାଣିେବ। 29 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଏହି ାନେର ତୁ ମାନ ୁ ଦ େଦବା ଓ
ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଚି ରୂ ପ େହବ, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର
ଅମ ଳ ନିମେ ଆ ର ବାକ୍ୟ େଯ ନି ୟ ଅଟଳ େହବ, ଏହା
ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 30 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ,
ଆେ େଯପରି ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟକୁ ତାହାର ପ୍ର ାଣନାଶର
େଚ ାକାରୀ ଶତ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ହ େର ସମପର୍ ଣ
କଲୁ, େସପରି ଆେ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ହଫ୍ର ାକୁ ତାହାର
ଶତମାନ ହ େର ଓ ତାହାର ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀମାନ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା।”
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45
ବାରୂ କକୁ ଈ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

1 େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ ରାଜ ର
ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର, େନରୀୟର ପୁତ୍ର ବାରୂ କ ଏହି ସମ କଥା
ଯିରିମୀୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ନଳାକାର ପୁ କେର େଲଖିଲା େବେଳ
ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତାହାକୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 2 “େହ
ବାରୂ କ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରତୁ କୁ ଏହି କଥା କହି ;
3 ତୁ େ କହିଲ, ‘ହାୟ, ହାୟ, ମୁଁ ଏେବ ସ ାପର ପାତ୍ର ! କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ େବଦନାେର ଦୁଃଖ େଯାଗକରିଅଛି ; ମୁଁ କାତେରାି
କରି କରି ା େହଉଅଛି ଓ େମାର କିଛି ବିଶ୍ର ାମ ନାହିଁ।’ 4ତୁ େ
ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଆେ ଯାହା
ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛୁ, ତାହା ଆେ ଭାି ପକାଇବା ଓ ଯାହା େରାପଣ
କରିଅଛୁ,ତାହା ଆେ ଉପାଡ଼ି ପକାଇବା,ଆଉ,ସମୁଦାୟ େଦଶେର
ଏହା କରିବା। 5 ତୁ େ କି ଆପଣା ପାଇଁ ମହତ ବିଷୟମାନ େଚ ା
କରୁ ଅଛ? ତାହା େଚ ା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, ଆେ ସମଗ୍ର ପ୍ର ାଣୀ ଉପେର ଅମ ଳ ଘଟାଇବା; ମାତ୍ର
ତୁ େ େଯ େଯ ାନକୁ ଯାଉଅଛ, େସସକଳ ାନେର ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ
ତୁ ଲ୍ୟ ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ାଣ ତୁ କୁ େଦବା।”

46
ମିସରର ବିଚାର

1 େଗା ୀଗଣ ବିଷୟେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ତହିଁର ବୃ ା ।
2 ମିସର ବିଷୟ। େଯାଶୀୟର ପୁତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାକୀମ୍ 
ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର, ମିସରର
ରାଜା ଫାେରା ନେଖାର େଯଉଁ େସୖନ୍ୟସାମ କୁ ପରାଜୟ କଲା,
ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟ କକର୍ ମୀଶେର ଉପି ତ େସହି େସୖନ୍ୟସାମ
ବିଷୟକ କଥା।
3 “ତୁ େ ମାେନ ଚମର୍ ର ଢାଲ ଓ ଫଳକ ପ୍ର ୁତ କର
ଓ ଯୁ କରିବା ଲାଗି ନିକଟକୁ ଆସ।
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4 େହ ଅ ାେରାହୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଅ ଗଣକୁ ସି ତ କରି
ଆେରାହଣ କର

ଓ ମ କର େଟାପର ପି ି ସ ୁଖେର ଠିଆ ହୁ ଅ; ବ ର୍ ା ଚି ଣ କର,
ସା ୁ ଆ ପି ।

5 ଆେ େସମାନ ୁ ଉଦ୍ ବି ଓ ପଛକୁ େଫରି ଯିବାର କାହିଁକି
େଦଖିଅଛୁ?

େସମାନ ର ବୀରଗଣ ପରା େହାଇଅଛି
ଓ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ପଛକୁ ଅନାଉ ନାହାି ;
ଚତୁ ଗେର ଆଶ ା ଅଛି, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
6ଦତଗାମୀ ପଳାୟନ ନ କରୁ , କିଅବା ବୀର ରକ୍ଷା ନ ପାଉ;
ଉ ର ଦିଗେରଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟେର େସମାେନ ଝୁ ି ପଡ଼ିଅଛି ।
7ନୀଳ ନଦୀ ପରି େଯ ଉଠୁ ଅଛି,
ଯାହାର ଜଳରାଶି ନଦୀସମୂହର ତୁ ଲ୍ୟ ଉତ୍ କି୍ଷ େହଉଅଛି, େସ

କିଏ?
8 ମିସର ନୀଳ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଉଠୁ ଅଛି,
ତାହାର ଜଳରାଶି ନଦୀସମୂହର ତୁ ଲ୍ୟ ଉତ୍ କି୍ଷ େହଉଅଛି,
ଆଉ େସ କହୁ ଅଛି, ମୁଁ ଉ ୁଳି ଉଠିବି, ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଲ ାବିତ କରିବି;
ମୁଁ ନଗର ଓ ତି ବାସୀମାନ ୁ ନ କରିବି।
9 େହ ଅ ଗଣ, ଉଠିଯାଅ; େହ ରଥସକଳ, ଗ ର୍ ନ କର;
ଆଉ, ବୀରମାେନ ବାହାର େହଉ ୁ; ଢାଲବାହକ କୂଶ ଓ ପୂଟ୍ ,
ଆଉ ଧନୁ ର୍ ାରୀ ଓ ଧନୁେର ଗୁଣଦାୟୀ ଲୁଦୀୟମାେନ, ବାହାର

େହଉ ।ୁ
10କାରଣ େସଦିନ ପ୍ର ଭୁ ର, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବାରଓତାହା ବିପକ୍ଷମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳେଦବାର ଦିନ

ଅେଟ;
ଖ ଗ୍ର ାସ କରି ତୃ େହବ ଓ େସମାନ ର ର ପାନ କରି ପରିତୃ

େହବ;
କାରଣ ଫରାତ୍ ନଦୀ ନିକଟ ଉ ର େଦଶେର
ପ୍ର ଭୁ ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅଛି।
11 େଗା ମିସରର ଅନୁଢ଼ା କେନ୍ୟ, ତୁ େ ଗିଲୀୟଦକୁ ଉଠିଯାଇ

ଔଷଧ ନିଅ।
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ତୁ େ ବ୍ୟଥର୍ େର ଅେନକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅଛ; ତୁ ପାଇଁ
ଆେରାଗ୍ୟ ନାହିଁ।

12ସମ ଜାତିଗଣ ତୁ ଅପମାନର କଥା ଶୁଣିଅଛି ,
ତୁ ର କାତେରାି େର ପୃଥିବୀ ପରିପୂ ର୍ ;
କାରଣ ବୀର ବୀର ଉପେର ଝୁ ି ପଡ଼ିଅଛି; େସ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର

ପଡ଼ିଅଛି ।”
ନବୂଖଦ୍ ନି ରର ଆଗମନ

13 ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ମିସର େଦଶକୁ ଆସି ତାହା
ପରା କରିବା ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରିମୀୟ ୁ େଯଉଁ କଥା
କହିେଲ, ତାହା ଏହି, ଯଥା,
14 “ତୁ େ ମାେନ ମିସରେର ପ୍ର ଚାର କର, ମିଗ୍ େଦାଲେର େଘାଷଣା

କର,
ଆଉ େନାଫ ଓ ତଫନ୍ େହଷରେର େଘାଷଣା କର;
ତୁ େ ମାେନ କୁହ, ତୁ େ ଠିଆ ହୁ ଅ, ଆପଣାକୁ ପ୍ର ୁତ କର,
କାରଣ ଖ ତୁ ଚାରିଆେଡ଼ ସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।
15ତୁ ର ବଳବାନ େଲାକମାେନ କାହିଁକି ଭାସି ଗେଲ?
େସମାେନ ି ର ରହି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ

ତଡ଼ିେଦେଲ।
16 େସ ଅେନକ ୁ ଝୁ ାଇ ପକାଇେଲ,
େସମାେନ ପର ର ଉପେର ପଡ଼ିେଲ;
ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ,
‘ଉଠ, ଆେ ମାେନ ଉ ୀଡ଼କ ଖ ରୁ ପଳାଇ
ଆପଣା େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଓ ଆପଣା ଜନ୍ମ େଦଶକୁ ପୁନବର୍ ାର

ଯାଉ।’
17 େସ ାନେର େଲାକମାେନ ଉ ରେର କହିେଲ,
‘ମିସରରରାଜା ଫାେରା ଶ ମାତ୍ର ; େସ ନିରୂ ପିତ ସମୟବହି ଯିବାକୁ

େଦଇଅଛି।’
18 ରାଜା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ନାମ, େସ ଏହି କଥା

କହି ,
ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ପବର୍ ତଗଣ ମଧ୍ୟେର



ଯିରିମୀୟ 46:19 cxlix ଯିରିମୀୟ 46:26

ତାେବାରର ସଦୃଶ କିଅବା ସମୁଦ୍ର ନିକଟ କମ ଲର ସଦୃଶ େସ
ନି ୟ ଆସି ବ।

19ଆେଗା ମିସର ନିବାସି ନୀ କେନ୍ୟ,
ତୁ େ ବ ୀ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ସ ଳ ପ୍ର ୁତ କର;
କାରଣ େନାଫ ଂସି ତ, ଦ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ େହବ।
20 ମିସର ଅତି ସୁ ରୀ ତରୁ ଣୀ ଗାଭୀ;
ମାତ୍ର ଉ ର ଦିଗରୁ ବିନାଶ ଆସି ଅଛି, ତାହା ଆସି ଅଛି।
21 ଆହୁ ରି, ମିସରର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େବତନଗ୍ର ାହୀ େଲାକମାେନ

େଗାଶାଳାର େଗାବ ତୁ ଲ୍ୟ;
କାରଣ େସମାେନ ମଧ୍ୟ େଫରି ଯାଇଅଛି ,
େସମାେନ ଏକତ୍ର ପଳାଇଅଛି , େସମାେନ ି ର େହାଇ ରହିେଲ

ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାନ ର ବିପଦର ଦିନ, ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇବାର ସମୟ
େସମାନ ର ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା।
22ଶତମାେନ େସୖନ୍ୟ ସହିତ ଅଗ୍ର ସର େହେବ
ଓକାଠକଟାଳୀମାନ ପରି କୁହ୍ର ାଡ଼ି େନଇତାହା ବିରୁ େରଆସି େବ,
ତହିଁେର ତାହାର ଶ ସପର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଗ୍ର ସର େହବ।
23ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତାହାର ଅରଣ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ େହେଲ େହଁ
େସମାେନ ତାହା ହାଣି ପକାଇେବ;
କାରଣ େସମାେନ ପ ପାଳ ଅେପକ୍ଷା ଅେନକ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟି ।
24 ମିସରର କନ୍ୟା ଲି ତା େହବ;
େସ ଉ ର େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ହ େର ସମପ ତା େହବ।”

25 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କହି :
“େଦଖ, ଆେ େନା େଦଶୀୟ ଆେମାନ୍ କୁ, ଆଉ ଫାେରା,
ମିସର ଓ ତାହାର େଦବଗଣ ଓ ରାଜାଗଣ ୁ ; ହଁ, ଫାେରା ଓ
ତାହାର ଶରଣାପ ସମ ୁ ଦ େଦବା; 26 ପୁଣି, େସମାନ ର
ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀ େଲାକମାନ ହ େର ଓ ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଓ ତାହାର ଦାସମାନ ହ େର ଆେ େସମାନ ୁ
ସମପର୍ ଣ କରିବା। ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତହିଁ ଉ ାେର େସ
େଦଶ ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ ବସତି ାନ େହବ।
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା େଲାକ ୁ ରକ୍ଷା କରିେବ
27 ମାତ୍ର େହ ଆ ର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁ େ ଭୟ କର ନାହିଁ,

କିଅବା େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ନିରାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ: କାରଣ େଦଖ,
ଆେ ଦୂରରୁ ତୁ କୁ ଓ ବ ୀ େଦଶରୁ ତୁ ବଂଶକୁ ଉ ାର
କରିବା; ତହିଁେର ଯାକୁବ େଫରିଆସି ନିଭର୍ ୟ ଓ ନିି େର ରହିବ
ଓ େକହି ତାହାକୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ। 28ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େହ
ଆ ର ଦାସ ଯାକୁବ, ତୁ େ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ତୁ
ସ େର ଅଛୁ: େଯଉଁମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆେ ତୁ କୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛୁ,
େସହି ସବୁ େଗା ୀ ୁ ଆେ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାର କରିବା, ମାତ୍ର
ଆେ ତୁ କୁ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାର କରିବା ନାହିଁ; ତଥାପି
ଆେ ତୁ କୁ ବିେବଚନାପୂବର୍ କ ଶାି େଦବା ଓ େକୗଣସି ମେତ
ତୁ କୁ ଅଦି ତ କରି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ।”

47
ପେଲ ୀୟର ବିଚାର

1ଫାେରା ଘସା ନଗର ପରା କରିବା ପୂେବର୍ ପେଲ ୀୟମାନ
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ତହିଁର ବୃ ା ।
2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, ଉ ର ଦିଗରୁ ଜଳ

ଉ ୁଳୁଅଛି,
ତାହା ପ୍ଲ ାବନକାରୀ ବଢ଼ି େହାଇ େଦଶ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ ବ ୁକୁ,
ନଗର ଓ ତି ବାସୀମାନ ୁ ମ କରିବ;
ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟମାେନ କ୍ର ନ କରିେବ, େଦଶ ନିବାସୀ ସମେ

ହାହାକାର କରିେବ।
3ତାହାର ବଳବାନ ଅ ଗଣର ଖୁରା ଶ େର,
ରଥସମୂହର େବଗ ଗମନେର ଓ ଚକ୍ର ର ଘର ଘର ଶ େର
ପିତୃ ଗଣ ଦୁବର୍ ଳହ େହବାରୁ ଆପଣା ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି େଫରି

ଅନାଇେବ ନାହିଁ;
4କାରଣ ପେଲ ୀୟ ସମ ର ସବର୍ ହରଣ କରିବାର,
େସାର ଓ ସୀେଦାନର ସହକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅବଶି େଲାକ ୁ
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ଉି କରିବାର ଦିନ ଆସୁଅଛି;
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପେଲ ୀୟମାନ ର,
କେ ାର ୀପର ଅବଶି େଲାକ ର ସବର୍ ହରଣ କରିେବ।

5 ଘସାର ମ କ ଟା ରା େହାଇଅଛି; ଅି େଲାନ, େସମାନ
ତଳଭୂ ମିର ଅବଶି ାଂଶ େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇଅଛି ; ତୁ େ
େକେତ କାଳ ଆପଣାକୁ କଟାକଟି କରିବ? 6 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଖ ,
ତୁ େ ଆଉ େକେତ କାଳ ଉ ାେର କ୍ଷା େହବ?
ତୁ େ ଆପଣା େକାଷେର ପ୍ର େବଶ କର; ଶା ଓ କ୍ଷା ହୁ ଅ।
7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ଏଣୁ ତୁ େ କିପରି କ୍ଷା

େହାଇପାର?
େସ ଅି େଲାନର ବିରୁ େର, ସମୁଦ୍ର ତୀର ବିରୁ େର ତାହା ନିଯୁ

କରିଅଛି ।”

48
େମାୟାବର ବିଚାର

1 େମାୟାବର ବିଷୟ।
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ,
“ହାୟ, ହାୟ, ନେବା! କାରଣ ତାହା ଉି େହଲା;
କିରୀୟାଥୟିମ୍ ଲି ତ େହଲା, ତାହା ଧୃତ େହଲା;
ମିସ୍ଗ ନ୍ ଲି ତ ଓ ଭ େହଲା।
2 େମାୟାବର ପ୍ର ଶଂସା ଆଉ ତ ନାହିଁ;
େଲାକମାେନ ହିଷ୍ େବାନେର ତାହାର ଅମ ଳର ମ ଣା କରି

କହିଅଛି ,
‘ଆସ, ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଉି କରି େଗାଟିଏ େଗା ୀ େହାଇ

ରହିବାକୁ ନ େଦଉ।
େହ ମଦ୍ େମନା, ତୁ େ ମଧ୍ୟ ନୀରବ କରାଯିବ; ଖ ତୁ

ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହବ।
3 “େହାେରାନୟିମଠାରୁ କ୍ର ନର,ଧନଅପହରଣରଓମହାବିନାଶର

ଶ !
4 େମାୟାବ ନ େହଲା;
ତାହାର କୁ୍ଷଦ୍ର େଲାକମାନ ର କ୍ର ନର ଶ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି।
5କାରଣ ଲୂହୀତର ଉଠାଣି ପଥେର େଲାକମାେନ
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କ୍ର ମାଗତ କ୍ର ନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଯିେବ;
େଯେହତୁ େହାେରାନୟିମର ଗଡ଼ି ପଥେର
େସମାେନ ବିନାଶ େହତୁ ସ ଟସୂଚକ କ୍ର ନ ଶୁଣିଅଛି ।
6 ପଳାଅ, ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କର ଓ ପ୍ର ା ର ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ

ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଅ।
7କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା କମର୍ େର ଓ ଆପଣା ଧନ ସ ି େର ନିଭର୍ ର

ରଖିଅଛ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମଧ୍ୟ ଧରାଯିବ; ଆଉ, କେମାଶ ନାମକ େଦବତା

ଆପଣାର ଯାଜକ
ଓ ଅଧିପତିଗଣ ସହିତ ବ ୀ େହାଇଯିବ।
8ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗର ଉପେର ବିନାଶକ ଆସି ବ, େକୗଣସି ନଗର ରକ୍ଷା

ପାଇବ ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତଳଭୂ ମି ବିନ େହବ ଓ ପ୍ର ା ର ଉି

େହବ।
9 “େମାୟାବକୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ଦିଅ;
ତାହାର ନଗରସକଳ ଂସି ତ େହବ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସକାରୀ

େକହି ରହିବ ନାହିଁ।
10 “େଯଉଁ ଜନ େହଳା ଭାବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କାଯର୍ ୍ୟ କେର, େସ

ଅଭିଶ େହଉ
ଓ େଯଉଁ ଜନ ର ପାତ କରିବାକୁ ଆପଣା ଖ ଅଟକାଏ, େସ

ଅଭିଶ େହଉ।
11 “େମାୟାବ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ନିି େର ଅଛି,
େସ ଆପଣା ଖାଦ ଉପେର ସୁି ର େହାଇଅଛି
ଓ ଏକ ପାତ୍ର ରୁ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ର କୁ ଢଳା ଯାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ବ ୀ

େହାଇଯାଇ ନାହିଁ;
ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ାଦ ତାହା ମଧ୍ୟେର ରହିଅଛି ଓ ତାହାର ସୁବାସ

ବିକୃତ େହାଇ ନାହିଁ।
12ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ତାହା ନିକଟକୁ ଢାଳି ପକାଇବା

େଲାକ ପଠାଇବା,
ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଢାଳି େଦେବ
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ଓ ତାହାର ପାତ୍ର ସକଳ ଶୂନ୍ୟ କରି କୁ ାସବୁ ଭାି ପକାଇେବ,
ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି।

13 ପୁଣି,ଇସ୍ର ାଏଲବଂଶଆପଣା ବି ାସଭୂ ମି େବେଥଲ୍ ବିଷୟେର
େଯପରିଲି ତ େହାଇଥିେଲ, େସପରି େମାୟାବକେମାଶ ବିଷୟେର
ଲି ତ େହବ।
14ଆେ ମାେନ ବୀର ଓ ଯୁ ପାଇଁ ବଳବାନ େଲାକ,’
ଏହା ତୁ େ ମାେନ କିପରି କହୁ ଅଛ?
15 େମାୟାବ ଉ େହାଇଅଛି
ଓ େସମାେନ ତାହାର ନଗରସମୂହର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଅଛି ,
ପୁଣି ତାହାର ମେନାନୀତ ଯୁବାମାେନ ବଧ ାନକୁ ଓ ାଇ

ଯାଇଅଛି ,
ରାଜା, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ର ନାମ, େସ ଏହି କଥା

କହି ।
16 େମାୟାବର ବିପଦ ନିକଟେର ଉପି ତ ଓ ତାହାର େ ଶ ଅତି

ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି।
17 ତାହାର ଚତୁ ଗି ତ ଓ ତାହାର ନାମ ଜାଣିଥିବା େଯ

ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ସମେ ତାହାର ପାଇଁ ବିଳାପ କର,
ଆଉ କୁହ, ‘ଏହି ଦୃଢ଼ ଦ , ସୁ ର ଯି କିପରି ଭ େହାଇଅଛି!’
18 େହ ଦୀେବାନ୍ ନିବାସି ନୀ କେନ୍ୟ,
ତୁ େ ଆପଣା ଐ ଯର୍ ୍ୟରୁ ଓ ାଇ ଆସି ତୃ ଷାେର ବସ;
କାରଣ େମାୟାବର ବିନାଶକ ତୁ ବିରୁ େର ଉଠି ଆସି ଅଛି,
େସ ତୁ ର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସବୁ ନ କରିଅଛି।
19 େହ ଅେରାେୟର ନିବାସି ନୀ, ତୁ େ ପଥ ପା ର୍ େର ଠିଆ େହାଇ

ନିରୀକ୍ଷଣ କର;
ପୁଣି, ପଳାତକ େଲାକକୁ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ର ା ା ୀକୁ ପଚାର; କଅଣ

କରାଯାଇଅଛି କୁହ?
20 େମାୟାବ ଲି ତ େହାଇଅଛି; କାରଣ ତାହା ଭ େହାଇଅଛି;
ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର ଓ କ୍ର ନ କର;
େମାୟାବ ଉ େହାଇଛି େବାଲି ଅେ ର୍ ାନେର ପ୍ର ଚାର କର।
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21 ପୁଣି, େମାୟାବ େଦଶୀୟ ଦୂର କିଅବା ନିକଟ ସମ ନଗର
ଉପେର,

22ଅଥର୍ ାତ୍ , ସମଭୂ ମି ପ୍ର େଦଶ ଉପେର ହେଲାନ,
ଯହସ ଓ େମଫାତ୍ ଦୀେବାନ୍, ନେବା ଓ େବଥ୍-ଦିବ୍ଳ ାଥୟିମ:
23 କିରୀୟାଥୟିମ୍ , େବଥ୍-ଗାମୁଲ୍ ଓ େବଥ୍-ମୀେୟାନ୍ ;
24କରୀେୟାଥ୍ ଓ ବସ୍ର ା ପ୍ର ଭୃ ତି ନଗରମାନ ଉପେର
ବିଚାରଦ ଉପି ତ େହାଇଅଛି।

25ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େମାୟାବର ଶୃ କଟା ଯାଇଅଛି ଓ ତାହାର
ବାହୁ ଭ େହାଇଅଛି।

26 ତୁ େ ମାେନ ତାହାକୁ ମ କରାଅ, କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବିରୁ େରଆପଣାକୁ ବଡ଼କରିଅଛି; ପୁଣି, େମାୟାବଆପଣା ବାି େର
ଗଡ଼ିବ, ମଧ୍ୟ େସ ପରିହାସା ଦ େହବ। 27ଇସ୍ର ାଏଲ କି ତୁ ପ୍ର ତି
ପରିହାସର ବିଷୟ େହାଇ ନ ଥିଲା? େସ କି େଚାରମାନ ମଧ୍ୟେର
ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା? ତୁ େ େଯେତ ଥର ତାହା ବିଷୟ କହୁ ଅଛ,
େସେତଥର ମ କ ହଲାଉଅଛ।
28 େହ େମାୟାବ ନିବାସୀଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ନଗରସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି େଶୖଳେର ବାସ କର
ଓ ଗ ର୍ ର ମୁଖ ପା ର୍ େର ବସାକାରୀ କେପାତର ତୁ ଲ୍ୟ ହୁ ଅ।
29େମାୟାବବଡ଼ଅହ ାରୀ,ଆେ ମାେନତାହାର ଅହ ାରରକଥା,
ତାହାର ଉ ତ ଭାବ, ତାହାର ଅହ ାର, ତାହାର ଦପର୍
ଓ ତାହାର ଚି ର ଅଭିମାନ କଥା ଶୁଣିଅଛୁ।

30 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତାହାର େକ୍ର ାଧ ଜାଣୁ, ତାହା
କିଛି ନୁେହଁ, ତାହାର ଗବର୍ ସବୁ କିଛି ହିଁ ସାଧନ କରି ନାହିଁ।
31 ଏଥିପାଇଁ ଆେ େମାୟାବର ପାଇଁ ହାହାକାର କରିବା; ହଁ,
ଆେ ସମୁଦାୟ େମାୟାବ ପାଇଁ କ୍ର ନ କରିବା; କୀେହର୍ ରସର
େଲାକମାନ ବିଷୟେର େସମାେନ େଶାକ କରିେବ।

32 େହ ସି ବ୍ ମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, ଯାେସରର େରାଦନ ଅେପକ୍ଷା
ଆେ ତୁ ବିଷୟେର ଅଧିକ େରାଦନ କରିବା;
ତୁ ର ଶାଖାସବୁ ସମୁଦ୍ର ପାରିକୁ ଗଲା,
େସସବୁ ଯାେସର ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ବି ାରିତ େହଲା;
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ତୁ ର ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ସମୟେର
ବିନାଶକ ଉପି ତ େହଲା।
33 େମାୟାବର ଫଳବାନ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଭୂ ମିରୁ ଆନ ଓ ଉ ାସ

ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି;
ପୁଣି, ଆେ ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ ସବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛୁ;
େକହି ହଷର୍ ନାଦେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାମ ର୍ ନ କରିବ ନାହିଁ; େସହି ନାଦ

ହଷର୍ ନାଦ େହବ ନାହିଁ।
34 ହିଷ୍ େବାନର ଚି ାର ାନଠାରୁ ଇଲୀୟାଲୀ ପଯର୍ ୍ୟ ,
ମଧ୍ୟ ଯହସ ପଯର୍ ୍ୟ , େସାୟରଠାରୁ େହାେରାନୟିମ ପଯର୍ ୍ୟ ,
ଇଗ୍ଲ ତ୍ -ଶଲୀଶୀୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଚି ାର ଶ ଉଠାଇଅଛି ;
କାରଣ ନିମ୍ର ୀମର ଜଳସମୂହ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ େହବ।

35 ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େମାୟାବ ମଧ୍ୟେର
ଉ ଳୀେର ବଳିଦାନକାରୀ ଓ ଆପଣା େଦବଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଧୂପଦାହକାରୀ େଲାକକୁ େଲାପ କରିବା। 36 ଏେହତୁ େମାୟାବର
ପାଇଁ ଆ ର ହୃ ଦୟ ବଂଶୀ ପରି ବାଜୁଅଛି ଓ କୀେହର୍ ରସର
େଲାକମାନ ପାଇଁ ଆ ର ହୃ ଦୟ ବଂଶୀ ପରି ବାଜୁଅଛି; ଏଥିପାଇଁ
ତାହାର ପ୍ର ା ବହୁ ତ ଧନ ନ େହାଇଅଛି। 37 କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ମ କଟା ରା ଓପ୍ର େତ୍ୟକଦାଢ଼ି କଟା େହାଇଅଛି;ସମ ହ େର
କଟା ଦାଗ ଓ କଟିେଦଶେର ଚଟବ ଅଛି।

38 େମାୟାବର ସମ ଗୃହ-ଛାତ ଉପେର ଓ ତହିଁର ସମ
ପଥେର ସବର୍ ତ୍ର ବିଳାପ େହଉଅଛି; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ
େମାୟାବକୁ ଅପ୍ର ୀତିକର ପାତ୍ର ପରି ଭାି ପକାଇଅଛୁ।
39 େସ କିପରି ଭ େହାଇଅଛି! େଲାେକ କିପରି ବିଳାପ କରୁ ଅଛି !
େମାୟାବ ଲ ାେର କିପରି ପୃ େଫରାଇଅଛି!
ଏହିରୂ େପ େମାୟାବ ଆପଣା ଚତୁ ଗ େଲାକମାନ ର
ହାସ୍ୟା ଦ ଓ ଭୟ ାନ େହବ।”
40କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, େସ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ି ଆସି ବ
ଓ େମାୟାବ ଉପେର ଆପଣା ପକ୍ଷ ୟ ବି ାର କରିବ।
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41 କରୀେୟାଥ୍ ହ ଗତ େହଲା, ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସବୁ ଅକ ାତ୍ ଆକ୍ର ା
େହଲା,

ଆଉ େସହି ଦିନେର େମାୟାବର ବୀରମାନ ଅ ଃକରଣ
ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା ୀର ଅ ଃକରଣ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
42 ପୁଣି, େମାୟାବ ଲୁ େହବ, ଆଉ ଏକ େଗା ୀ େହାଇ ରହିବ

ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛି।
43ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େହ େମାୟାବ ନିବାସୀନ୍ , ତୁ ପାଇଁ ତ୍ର ାସ, ଖାତ ଓ ଫା ଅଛି।
44 େଯ ତ୍ର ାସରୁ ପଳାଏ, େସ ଖାତେର ପଡ଼ିବ
ଓ େଯ ଖାତରୁ ଉଠି ରକ୍ଷା ପାଏ, େସ ଫା େର ଧରା ପଡ଼ିବ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତାହାର ଉପେର,
ହଁ, େମାୟାବର ଉପେର ପ୍ର ତିଫଳ ଦାନର ବଷର୍ ଆଣିବା।
45 େଯଉଁମାେନ ପଳାଇଗେଲ,
େସମାେନ ବଳହୀନ େହାଇ ହିଷ୍ େବାନର ଛାୟା ତେଳ ଠିଆ ହୁ ଅି ;
କାରଣ ହିଷ୍ େବାନରୁ ଅି ଓ ସୀେହାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅି ଶିଖା ନିଗର୍ ତ

େହାଇ
େମାୟାବର େକାଣ ଓ କଳହକାରୀମାନ ମ କର ତାଳୁଆ ଗ୍ର ାସ

କରିଅଛି।
46 େହ େମାୟାବ, ତୁ େ ସ ାପର ପାତ୍ର ! କେମାଶର େଲାକମାେନ

ବିନ େହେଲ;
କାରଣ ତୁ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ବ ୀ େହେଲ ଓ ତୁ ର କନ୍ୟାଗଣ ବ ୀ

ାନକୁ ନୀତ େହେଲ।
47 ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ େଶଷ କାଳେର ପୁନବର୍ ାର

େମାୟାବକୁ ବ ୀ ାବ ାରୁ େଫରାଇ ଆଣିବା।”
େମାୟାବର ବିଚାର କଥା ଏତିକି।

49
ଅେ ାନର ବିଚାର

1ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ବିଷୟ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
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“ଇସ୍ର ାଏଲର କି ପୁତ୍ର ନାହିଁ? ତାହାର ଉ ରାଧିକାରୀ କି େକହି
ନାହିଁ?

େତେବ ମିଲ୍ କମ୍ କାହିଁକି ଗାଦ୍ ର ଭୂ ମି ଅଧିକାର କରୁ ଅଛି
ଓତାହାର େଲାକମାେନତହିଁରନଗରସମୂହେରବାସକରୁ ଅଛି ?
2ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର
ର ା ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ ର ଭୟ ନି ଶୁଣାଇବା, ଏପରି ସମୟ

ଆସୁଅଛି;
ଆଉ,ତାହା ନରଶୂନ୍ୟ ଢିପି େହବଓତାହାରକନ୍ୟାଗଣଅି େରଦ

କରାଯିେବ;
ତହିଁେର େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ,
େସ େସମାନ ଉପେର ଅଧିକାର କରିବ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
3 େହ ହିଷ୍ େବାନ, ହାହାକାର କର, କାରଣ ଅୟ ଉି େହଲା!
େହ ର ାର କନ୍ୟାଗଣ, କ୍ର ନ କର, ଚଟବ ପରିଧାନ କର;
ବିଳାପ କର, ପ୍ର ାଚୀର ମଧ୍ୟେର ଏେଣେତେଣ େଦୗଡ଼;
କାରଣ ମିଲ୍ କମ୍ , ତାହାର ଯାଜକଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଏକତ୍ର ବ ୀ

େହାଇଯିେବ।
4 େଗା ବିପଥଗାମିନୀ କେନ୍ୟ,
ତୁ େ କାହିଁକି ତଳଭୂ ମି ସବୁେର, ଆପଣା ପ୍ର ବାହଶୀଳ

ତଳଭୂ ମିେର ଦପର୍ କରୁ ଅଛ?
ତୁ େ ଆପଣା ଧନ ସ ି େର ନିଭର୍ ର କରି କହୁ ଅଛ, ‘େମାʼ ନିକଟକୁ

କିଏ ଆସି ବ?’
5ପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ଚତୁ ଗି ତ ସବୁରୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଭୟ

ଘଟାଇବା;
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସ ୁଖ

ପଥେର ତାଡ଼ିତ େହବ,
ପୁଣି େଯଉଁ ଜନ ପଥ ହୁ େଡ଼, ତାହାକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ପାଇଁ େକହି ନ

ଥିବ।
6ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
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ଏଥିଉ ାେର ଆେ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣକୁ ବ ୀ ାବ ାରୁ
ପୁନବର୍ ାର େଫରାଇ ଆଣିବା।”

ଇେଦାମର ବିଚାର
7ଇେଦାମର ବିଷୟ।

େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େତୖମନ୍ େର କି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ?
ବୁ ି ମାନମାନ ଠାରୁ କି ପରାମଶର୍ ଲୁ େହାଇଅଛି?
େସମାନ ର ଜ୍ଞାନ କି ଅ ହ ତ େହାଇଅଛି?
8 େହ ଦଦାନ ନିବାସୀଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ପଳାଅ, ମୁଖ େଫରାଅ, ଗଭୀର ାନେର ବାସ କର;
କାରଣ ଆେ ତାହା ଉପେର ଏେଷୗର ବିପଦ,
ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବାର ସମୟ ଆଣିବା।
9ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହକାରୀମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ,
େସମାେନ କି ସାଉି ବା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଛାଡ଼ିେବ ନାହିଁ?
ଯଦି େଚାରମାେନ ରାତି୍ର େର ଆସି େବ,
େତେବ େସମାେନ ଯେଥ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ କି କ୍ଷତି କରିେବ

ନାହିଁ?
10ମାତ୍ର ଆେ ଏେଷୗକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛୁ,
ତାହାର ଗୁ ାନସବୁ ଅନାବୃତ କରିଅଛୁ ଓ େସ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ

ପାରିବ ନାହିଁ;
ତାହାର ବଂଶ, ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିବାସୀଗଣ ବିନ େହାଇଅଛି ଓ େସ ନାହିଁ।
11ତୁ େ ଆପଣା ପିତୃ ହୀନ ସ ାନଗଣକୁ ଛାଡ଼,
ଆେ େସମାନ ୁ ଜୀବନେର ରକ୍ଷା କରିବା
ଓ ତୁ ର ବିଧବାମାେନ ଆ ଠାେର ବି ାସ କର ୁ।

12 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଦଖ, େଯଉଁମାନ ର
େସହି ପାତ୍ର େର ପାନ କରିବାର ସ କର୍ ନାହିଁ, େସମାେନ ନିତା
ତହିଁେରପାନ କରିେବ, େତେବ ତୁ େ କି ସବର୍ େତାଭାେବ ଅଦି ତ
େହବ? ତୁ େ ଅଦି ତ େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନି ୟ ପାନ କରିବ।
13 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ନିଜ ନାମେର ଶପଥ କରିଅଛୁ
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େଯ, ବସ୍ର ା ବି ୟର, ନି ାର, ଉ ତାର ଓ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର େହବ
ଓ ତହିଁର ନଗରସବୁ ଚିରକାଳ ଉ ାନ େହବ।”
14 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ସ ାଦ ଶୁଣିଅଛି,
ପୁଣି େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଜେଣ ଦୂତ

େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି,
ଯଥା, ତୁ େ ମାେନ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ତାହା ବିରୁ େର ଆସ ଓ ଯୁ

କରିବାକୁ ଉଠ।
15କାରଣ େଦଖ, ଆେ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ କୁ୍ଷଦ୍ର
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଅବଜ୍ଞାତ କରିଅଛୁ।
16 େଗା େଶୖଳଛିଦ୍ର ନିବାସି ନୀ, େହ ପବର୍ ତ ଶୃ ଅବଲି ନୀ,
ତୁ ରଭୟ ରତା ବିଷୟେର,ତୁ ଅ ଃକରଣରଅହ ାର ତୁ କୁ

ପ୍ର ବ ନା କରିଅଛି;
ଯଦ୍ୟପି ତୁ େ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉ ାନେର ବସା କରିବ,
ତଥାପି ଆେ ତୁ କୁ େସଠାରୁ ଓ ାଇ ଆଣିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ

କହି ।
17 ପୁଣି, “ଇେଦାମ ବି ୟର ବିଷୟ େହବ;
ତହିଁର ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ବିି ତ େହେବ
ଓ ତହିଁର ସକଳ ଦ ସକାଶୁ ଶୀସ୍ ଶ କରିେବ।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ଓ ତି କଟବ ର୍ ୀ ନଗରସମୂହ ସଦୃଶ୍ୟ

ତାହାର ଉ ାଟନ େହବ,
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ;
କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସ କରିବ

ନାହିଁ।
19 େଦଖ, େସ ଦୃଢ଼ ନିବାସ ାନ ବିରୁ େର
ସି ଂହ ପରି ଯ ର୍ ନର ଦପର୍ ାନରୁ ଉଠି ଆସି ବ;
ମାତ୍ର ଆେ ହଠାତ୍ ତାହା ନିକଟରୁ ତାହାକୁ ଦୂର କରିେଦବା;
ଆଉ, ମେନାନୀତ େଯଉଁ େଲାକ, ତାହା ଉପେର ଆେ ତାହାକୁ

ନିଯୁ କରିବା;
କାରଣଆ ପରି କିଏଅଛି? ଆ ପାଇଁ କିଏସମୟ ନିରୂ ପଣକରିବ
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ଓଆ ସ ୁଖେର େଯ ଠିଆ େହାଇପାେର,ଏପରି ପାଳକ କିଏଅଛି?
20ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇେଦାମର ବିରୁ େର େଯଉଁ ମ ଣା
ଓ େତୖମନ୍ ନିବାସୀମାନ ବିରୁ େର େଯଉଁ ସଂକ କରିଅଛି ,

ତାହା ଶୁଣ,
େଲାକମାେନ ନି ୟ େସମାନ ୁ , ପଲର ଛୁଆମାନ ୁ ହିଁ ଟାଣି

େନଇଯିେବ;
େସ ନି ୟ େସମାନ ନିବାସ ାନ ସହିତ େସମାନ ୁ ଉ କରିବ।
21 େସମାନ ର ପତନ ଶ େର ପୃଥିବୀ କ ୁ ଅଛି,
ସୂଫ ସାଗର ପଯର୍ ୍ୟ କ୍ର ନର ଶ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି।
22 େଦଖ, େସ ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଠି ଉଡ଼ି ଆସି ବ
ଓ ବସ୍ର ା ଉପେର ଆପଣା ପକ୍ଷ ବି ାର କରିବ;
ପୁଣି, େସସମୟେର ଇେଦାମର ବୀର ପୁରୁ ଷମାନ ଅ ଃକରଣ
ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା ୀର ଅ ଃକରଣର ସମାନ େହବ।”

ଦେ ଶକର ବିଚାର
23ଦେ ଶକର ବିଷୟ। “ହମାତ୍ ଓ ଅପର୍ ଦ ଲି ତ େହଉଅଛି ,
କାରଣ େସମାେନ ଅମ ଳର ବା ର୍ ା ଶୁଣିଅଛି , େସମାେନ ତରଳି

ଯାଇଅଛି ;
ସମୁଦ୍ର େର ଉଦ୍ େବଗ େଦଖାଯାଉଅଛି, ତାହା ସୁି ର େହାଇ ନ

ପାେର।
24ଦେ ଶକ କ୍ଷୀଣବଳ େହାଇଅଛି,
େସ ପଳାଇବା ପାଇଁ େଫରୁ ଅଛି, କ ନ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ା କରିଅଛି;
େଯପରି ପ୍ର ସବକାଳେର ୀେଲାକକୁ, େସପରି ତାହାକୁ ଯ ଣା ଓ

ଦୁଃଖ ଧରିଅଛି।
25ଏହି ପ୍ର ଶଂସି ତ ନଗର ଓ ଆ ରଆନ ଜନକ ନଗର
କାହିଁକି ପରିତ୍ୟ େହାଇ ନାହିଁ?
26ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େସଦିନେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ତାହାର ରାଜଦା େର ପତିତ

େହେବ
ଓ ସମ େଯା ା ନି କରାଯିେବ।
27 ପୁଣି, ଆେ ଦେ ଶକର ପ୍ର ାଚୀରେର ଅି ଲଗାଇବା,
ତହିଁେର ତାହା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ର ଅ ାଳିକାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।”
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େକଦର ଓ ହାେସାରର ବିଚାର
28 “ବାବିଲରରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ାରା ପରାଜିତ େକଦାରରଓ

ହାେସାର ରାଜ୍ୟସମୂହର ବିଷୟ। ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ତୁ େ ମାେନ ଉଠି େକଦାରକୁ ଯାଅ ଓ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ସ ାନଗଣର

ସବର୍ ହରଣ କର।
29 େଲାକମାେନ େସମାନ ର ତ ୁ ଓ ପଶୁପଲସବୁ େନଇଯିେବ;
େସମାନ ର ଯବନିକା ଓ େସମାନ ର ଯାବତୀୟ ପାତ୍ର
ଓ ଓଟଗଣକୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ େନଇଯିେବ,
ଆଉ ‘ଚତୁ ଗେର ଆଶ ା’ େବାଲି ଉ ରେର େସମାନ ୁ

କହିେବ।
30ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େହ ହାେସାର ନିବାସୀମାେନ, ପଳାୟନ କର,
ଦୂରେର ଭ୍ର ମଣ କର, ଗଭୀର ାନେର ବାସ କର;
କାରଣ ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ତୁ ମାନ ବିରୁ େର

ମ ଣା କରିଅଛି
ଓ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର େଗାଟିଏ ସଂକ ି ର କରିଅଛି।
31ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ ଉଠ, େଯଉଁ େଗା ୀ କବାଟ
ଓ ହୁ ଡ଼ୁକାବିହୀନ େହାଇ ନିରାପଦେର ଓ ନିି େର ଏକଲା ବାସ

କରୁ ଅଛି ,
େସମାନ ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କର।
32 େସମାନ ର ଓଟଗଣ ଲୁଟିତ ବ ୁ େହେବ
ଓ େସମାନ ର ଅେନକ ଅେନକ ପଶୁ ଲୁଟିତ େହେବ;
ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େକଶର େକାଣ କାଟି ,
େସମାନ ୁ ଆେ ଚତୁ ଗେର ଛି ଭି କରିବା
ଓ େସମାନ ଚାରିଆଡ଼ରୁ େସମାନ ର ବିପଦ ଆଣିବା, ଏହା

ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
33 ପୁଣି, ହାେସାର ଶୃଗାଳମାନ ର ବସତି ଓ ସଦାକାଳ ଉ ାନ

େହବ;
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ,
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କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସ କରିବ
ନାହିଁ।”

ଏଲମ୍ ର ବିଚାର
34 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ରାଜ ର ଆର ସମୟେର

ଏଲମ୍ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଯିରିମୀୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା,

35 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଆେ ଏଲମ୍ ର ଧନୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ବଳର ଅଗି୍ର ମାଂଶ

ଭାି ପକାଇବା।
36 ପୁଣି, ଆେ ଆକାଶର ଚତୁ ଗରୁ ଚାରି ବାୟୁ ଏଲମ୍ ଉପେର

ବହାଇବା
ଓ େସହି ସବୁ ବାୟୁ ଆେଡ଼ େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରିବା;
ଆଉ, ଏଲମ୍ ର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାେନ େଯଉଁଠାକୁ ନ ଯିେବ, ଏପରି

େଦଶ ନ ଥିବ।
37 ପୁଣି, ଆେ ଏଲମ୍ ର େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ଶତଗଣ

ସ ୁଖେର
ଓ େସମାନ ପ୍ର ାଣନାଶର େଚ ାକାରୀମାନ ସ ୁଖେର ବିି ତ

କରାଇବା,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ େସମାନ ଉପେର ଅମ ଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ

ଘଟାଇବା
ଓ େସମାନ ୁ ସଂହାର ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ େସମାନ ପେଛ

ପେଛ ଖ ପଠାଇବା।
38 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଆେ ଏଲମ୍ େର ଆପଣା ସି ଂହାସନ ାପନ କରିବା
ଓ େସ ାନରୁ ରାଜାକୁ ଓ ଅଧିପତିଗଣକୁ ଉି କରିବା।
39 ମାତ୍ର େଶଷ କାଳେର ଆେ ଏଲମ୍ କୁ ବ ୀ ାବ ାରୁ େଫରାଇ

ଆଣିବା,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।”
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50
ବାବିଲର ବିଚାର

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରିମୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ବାବିଲ ବିଷୟେର,
କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶ ବିଷୟେର ଯାହା କହିେଲ, ତାହା ଏହି,
ଯଥା।
2 “ତୁ େ ମାେନ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର କାଶ କରି ପ୍ର ଚାର କର ଓ

ଜା ଉଠାଅ;
ପ୍ର ଚାର କର ଓ େଗାପନ ନ କରି କୁହ,
ବାବିଲ ହ ଗତ େହଲା, େବଲ୍ ଲି ତ େହଲା, ମେରାଦକ୍ ବିି ତ

େହଲା;
ତାହାର ପ୍ର ତିମାଗଣ ଲି ତ େହେଲ ଓ ତାହାର େଦବତା ସକଳ

ବିି ତ େହେଲ।
3 କାରଣ ଉ ର ଦିଗରୁ ଏକ େଗା ୀ ତାହା ବିରୁ େର ଉଠି

ଆସୁଅଛି ,
େସମାେନ ତାହାର େଦଶ ଂସ କରିେବ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକହି

ବାସ କରିବ ନାହିଁ;
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଉଭୟ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ ଚାଲିଗେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
4ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସଦିନେର ଓ େସସମୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ ଓ ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ଏକତ୍ର େହାଇ

ଆସି େବ;
େସମାେନ କ୍ର ନ କରୁ କରୁ ପଥେର ଗମନ କରିେବ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ।
5 େସମାେନ ସି େୟାନର ବିଷୟ ପଚାରିେବ, ତହିଁଆେଡ଼ ମୁଖ କରି

କହିେବ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଆସ, ଅନ କାଳ ାୟୀ ଅବି ରଣୀୟ ନିୟମ ାରା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆସ ହୁ ଅ।’
6ଆ ର େଲାକମାେନ ହଜିଲା େମଷ େହାଇଅଛି ,
େସମାନ ର ପାଳକମାେନ େସମାନ ୁ ବିପଥେର ଗମନ

କରାଇଅଛି ,
ନାନା ପବର୍ ତେର େସମାନ ୁ ପଥ ହୁ ଡ଼ାଇ ଭ୍ର ମଣ କରାଇଅଛି ;
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େସମାେନ ପବର୍ ତରୁ ଉପପବର୍ ତକୁ ଗମନ କରିଅଛି ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ପାେସାରିଅଛି ।
7 େଯଉଁମାେନ େସମାନ ୁ ପାଇେଲ, େସସମେ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ

କରିଅଛି
ଓ େସମାନ ର ବିପକ୍ଷମାେନ କହିେଲ,
‘ଆେ ମାେନ େଦାଷ କରୁ ନାହଁୁ , କାରଣ େସମାେନ ଧମର୍ ନିବାସ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର,
ଆପଣାମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଆଶାଭୂ ମି ସଦାପ୍ର ଭୁ

ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି ।’
8ତୁ େ ମାେନ ବାବିଲ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଅ
ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ,
ପୁଣି ପଲର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ଛାଗ ରୂ ପ ହୁ ଅ।
9କାରଣ େଦଖ, ଆେ ଉ ର େଦଶରୁ
ମହା ମହାେଗା ୀର ସମାଜକୁ ଉେ ଜିତ କରି
ବାବିଲ ବିରୁ େର େସମାନ ୁ ଗମନ କରାଇବା;
ଆଉ, େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇେବ;
ତହିଁେର ତାହା ଶତର ହ ଗତ େହବ;
େସମାନ ର ତୀର ନିପୁଣ ବୀର ପୁରୁ ଷର ତୀର ପରି େହବ,
େକୗଣସି ତୀର ବିଫଳ େହବ ନାହିଁ।
10 ପୁଣି, କଲ୍ ଦୀୟା ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େହବ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଯଉଁମାେନ ତାହା ଲୁଟିେବ, େସସମେ ପରିତୃ

େହେବ।
11 େହ ଆ ର ଅଧିକାର ଅପହରଣକାରୀମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ଆନ ଓ ଉ ାସ କରୁ ଅଛ,
ତୁ େ ମାେନ ଶସ୍ୟମ ର୍ ନକାରିଣୀ ଗାଭୀ ପରି କୁଦା ମାରୁ ଅଛ
ଓ ବଳବାନ ଅ ପରି ନାସା ଶ କରୁ ଅଛ;
12ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ର ମାତା ଅତିଶୟ ଲି ତା େହବ;
ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ହତାଶା େହବ;
େଦଖ, େସ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ ପ ାତ୍ େହବ,
ପ୍ର ା ର, ଶୁ ାନ ଓ ମରୁ ଭୂ ମି େହବ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପ ସକାଶୁ େସ ବସତିବିଶି େହବ ନାହିଁ,
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ମାତ୍ର ସ ୂ ର୍ ଂସ ାନ େହବ;
େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ବାବିଲର ନିକଟ େଦଇ ଯିବ,
େସ ବିି ତ େହବ ଓ ତାହାର ସକଳ ଦ ସକାଶୁ ଶୀସ୍ ଶ କରିବ।
14 େହ ଧନୁେର ଗୁଣଦାୟୀ େଲାକ ସମେ ,
ତୁ େ ମାେନ ବାବିଲର ବିରୁ େର ଚାରିଆେଡ଼ େସୖନ୍ୟ ସଜାଅ;
କୁି ତ ନ େହାଇ ତାହା ପ୍ର ତି ତୀର ନିେକ୍ଷପ କର;
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି।
15 ତାହାର ଚତୁ ଗେର ସି ଂହନାଦ କର, େସ ଆପଣାକୁ ସମପର୍ ଣ

କରିଅଛି ;
ତାହାର ଗଡ଼ସକଳ ପତିତ ଓ ତାହାର ପ୍ର ାଚୀରସକଳ ଉ ାଟିତ

େହାଇଅଛି;
କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦାତବ୍ୟ ପ୍ର ତିେଶାଧ;
ତାହାଠାରୁ ପ୍ର ତିେଶାଧ ନିଅ; େସ େଯପରି କରିଅଛି, େସପରି ତାହା

ପ୍ର ତି କର।
16ତୁ େ ମାେନ ବାବିଲରୁ ବୀଜବାପକକୁ
ଓ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ ସମୟେର ଦା ଧରିବା େଲାକ ୁ ଉି କର,
ଉ ୀଡ଼କ ଖ ଭୟେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା େଲାକ ନିକଟକୁ େଫରିଯିେବ
ଓ େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ ପଳାଇେବ।
17 ଇସ୍ର ାଏଲ ଛି ଭି େମଷ ରୂ ପ; ସି ଂହମାେନ ତାହାକୁ ତଡ଼ି

େଦଇଅଛି ;
ପ୍ର ଥମେର ଅଶୂରର ରାଜା ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା;
ଆଉ, େଶଷେର ବାବିଲର ରାଜା ଏହି ନବୂଖଦ୍ ନି ର
ତାହାର ହାଡ଼ସବୁ ଭାି ପକାଇଅଛି।

18ଏେହତୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ଏହି
କଥା କହି ,
େଦଖ, ଆେ ଅଶୂରର ରାଜାକୁ େଯପରି ଦ େଦଇଅଛୁ,
େସପରି ବାବିଲର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ଆେ ଦ େହବା।
19 ପୁଣି, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପୁନବର୍ ାର ତାହାର ଚରା ାନକୁ ଆଣିବା
ଓ େସ କମ ଲ ଓ ବାଶନର ଉପେର ଚରିବ, ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମର

ପବର୍ ତମାନର ଉପେର
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ଓ ଗିଲୀୟଦେର ତାହାର ପ୍ର ାଣ ତୃ େହବ।
20ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େସହି ଦିନେର ଓ େସହି ସମୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧମର୍ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ
ଓ ଯିହୁ ଦାର ପାପ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ଆେ େଯଉଁମାନ ୁ ଅବଶି ରଖିବା, େସମାନ ୁ କ୍ଷମା

କରିବା।
21ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ତୁ େ ମରାଥୟିମ୍ ( ି ଗୁଣ େଦ୍ର ାହ) େଦଶର ବିରୁ େର
ଓ ପେକାଦ (ପ୍ର ତିଫଳପୁର) ନିବାସୀମାନ ବିରୁ େର ଉଠିଯାଅ;
େସମାନ ର ପ ାତ୍ ପ ାତ୍ ଯାଇ େସମାନ ୁ ବଧ କରି ନିଃେଶଷ

ରୂ େପ ବିନାଶ କର
ଓ ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର କର।
22 େଦଶେର ସଂଗ୍ର ାମର ଓ ମହାବିନାଶର ଶ େହଉଅଛି।
23ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ହାତୁ ଡ଼ି କିପରି ଛି ଓ ଭ େହାଇଅଛି!
େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ବାବିଲ କିପରି ଉ େହାଇଅଛି!
24 େହ ବାବିଲ, ଆେ ତୁ ପାଇଁ ଫା ପାତିଅଛୁ,
ଆଉ ତୁ େ ନ ଜାଣି ତହିଁେର ଧରା ପଡ଼ିଅଛ, ତୁ ର ଅନୁସ ାନ

ମିଳିଅଛି,
ମଧ୍ୟ ତୁ େ ଧରା ପଡ଼ିଅଛ, କାରଣ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର

ଯୁ କରିଅଛ।
25ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଅ ାଗାର ଫିଟାଇ
ଆପଣା େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଅ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି , କାରଣ

କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶେର
ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଗାଟିଏ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାର ଅଛି।
26ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ା ସୀମାରୁ ତାହାର ବିରୁ େର ଆସ,
ତାହାରଭ ାରସବୁ ଫିଟାଅ;ତାହାକୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶକରିରାଶି

ପରି ଢିପି କର;
ତାହାର କିଛି ଅବଶି ରଖ ନାହିଁ।
27ତାହାର ବୃଷସବୁକୁ ବଧ କର; େସସବୁ ବଧ ାନକୁ ଯାଉ ୁ;
େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର ! କାରଣ େସମାନ ର ଦିନ,
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େସମାନ ପ୍ର ତିଫଳର ସମୟ ଉପି ତ େହଲା।
28 େଯଉଁ ପଳାତକମାେନ ଓ ବାବିଲ େଦଶରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା

େଲାକମାେନ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବାର,
ହଁ, ତାହା ମ ି ର େହତୁ ରୁ ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବାର ବିଷୟ
ସି େୟାନେର ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , ଏହା େସମାନ ର ରବ।
29ଧନୁ ର୍ ାରୀମାନ ୁ , ଧନୁେର ଗୁଣଦାୟୀ ସମ ୁ
ବାବିଲ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର ଡାକ;
ତାହା ବିରୁ େର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି ାପନ କର;
ତହିଁରୁ କାହାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;
ତାହାର କମର୍ ାନୁସାେର ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ;
େସ େଯପରି କରିଅଛି, ତାହା ପ୍ର ତି େସପରି କର;
କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର
ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ବିରୁ େର ଦପର୍ କରିଅଛି।
30ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େସଦିନେର ତାହାର ଯୁବକଗଣ ରାଜଦା େର ପତିତ େହେବ
ଓ ତାହାର େଯା ା ସମେ ନୀରବ କରାଯିେବ।
31 େହ ଅହ ାରୀ, ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ , କାରଣ ତୁ ର ଦିନ,
ତୁ କୁ ଆ ର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବାର ସମୟ ଉପି ତ।
32ତହିଁେର େସ ଅହ ାରୀ ଜନ ଝୁ ି କରି ପଡ଼ିବ
ଓ େକହି ତାହାକୁ ଉଠାଇବ ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଆେ ତାହାର ନଗରସମୂହେର ଅି ଲଗାଇବା
ଓ ତାହା ତାହାର ଚତୁ ଗ ସକଳ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
33 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଓ ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ଏକତ୍ର ଉପଦତ

େହଉଅଛି
ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ,
େସସମେ ଦୃଢ଼ କରି େସମାନ ୁ ଧରି ରଖିଅଛି ;
େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦବାକୁ ଅସ ତ େହଉଅଛି ;
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34 (ମାତ୍ର ) େସମାନ ର ମୁି ଦାତା ବଳବାନ;
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ନାମ,
େସ ପୃଥିବୀକୁ ଶା ଓ ବାବିଲ ନିବାସୀମାନ ୁ ଉଦ୍ ବି କରିବା

ନିମେ
େସମାନ ର ବିବାଦ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ନି ି କରିେବ।
35ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଉପେର, ବାବିଲ ନିବାସୀମାନ ଉପେର,
ତାହାର ଅଧିପତିମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖ ଅଛି।
36 ଦପର୍ ବାଦୀମାନ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ

ହତବୁି େହେବ;
ତାହାର ବୀରମାନ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖ ଅଛି, ଆଉ େସମାେନ

ବିି ତ େହେବ।
37 େସମାନ ର ଅ ଗଣର ଉପେର, ଆଉ ରଥସମୂହର ଉପେର
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ମିଶି୍ର ତ େଲାକସମ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖ ଅଛି,
ଆଉ େସମାେନ ୀମାନ ପରି େହେବ;
େସମାନ ର ଭ ାରସମୂହ ଉପେର େଗାଟିଏ ଖ ଅଛି, ଆଉ େସ

ସବୁ ଲୁଟିତ େହବ।
38ତାହାରଜଳାଶୟଉପେରଉ ାପଅଛି ଓତାହା ଶୁ େହାଇଯିବ;
କାରଣ େସ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣର େଦଶ,
ଆଉ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣେର ଉନ୍ମ ଅଟି ।
39ଏଥିପାଇଁ ବନ-ପଶୁ ଓ େକୁ ଆମାେନ େସଠାେର ବାସ କରିେବ
ଓ ଓଟପକ୍ଷୀମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ;
ତାହା ଆଉ େକେବ େହଁ ବସତି ାନ େହବ ନାହିଁ
ଓ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରାଯିବ ନାହିଁ।
40ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ପରେମ ର ସେଦାମ, ହେମାରା ଓ ତି କଟବ ର୍ ୀ ନଗରସବୁ
ଉ ାଟନ କଲା େବେଳ େଯରୂ ପ େହାଇଥିଲା,
େସରୂ ପ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େସଠାେର ବାସ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସ କରିବ

ନାହିଁ।
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41 େଦଖ, ଉ ର ଦିଗରୁ ଏକ ଜନବୃ ଆସୁଅଛି
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ଏକ ମହାେଗା ୀ ଓ ଅେନକ ରାଜା ଉେ ଜିତ

େହେବ।
42 େସମାେନ ଧନୁ ଓ ବ ର୍ ା ଧରି ; େସମାେନ ନି ୁର ଓ ଦୟାହୀନ;
େସମାନ ର ରବ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗ ର୍ ନ କେର ଓ େସମାେନ

ଅ ାେରାହଣ କରି ;
େଗା ବାବିଲର କେନ୍ୟ, ତୁ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ େଯା ା ପରି ସସ େହଉଅଛି ।
43ବାବିଲର ରାଜା େସମାନ ବିଷୟେର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛି
ଓ ତାହାର ହ ଦୁବର୍ ଳ ହୁ ଏ;
ଯ ଣା ଓ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀର େବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ େବଦନା ତାହାକୁ

ଆକ୍ର ା କରିଅଛି।
44 େଦଖ, େସ ଦୃଢ଼ ନିବାସ ାନ ବିରୁ େର ସି ଂହ ପରି
ଯ ର୍ ନର ଦପର୍ ାନରୁ ଉଠି ଆସି ବ;
ମାତ୍ର ଆେ ହଠାତ୍ ତାହା ନିକଟରୁ େସମାନ ୁ ଦୂର କରିେଦବା;
ଆଉ, ମେନାନୀତ େଯଉଁ େଲାକ, ତାହାକୁ ଆେ ତାହା ଉପେର

ନିଯୁ କରିବା;
କାରଣଆ ପରି କିଏଅଛି? ଆ ପାଇଁ ସମୟ କିଏ ନିରୂ ପଣକରିବ
ଓ ଆ ସ ୁଖେର େଯ ଠିଆ େହବ, ଏପରି ପାଳକ କିଏ ଅଛି?”
45ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାବିଲର ବିରୁ େର େଯଉଁ ମ ଣା
ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶ ବିରୁ େର େଯଉଁ ସଂକ କରିଅଛି ,

ତାହା ଶୁଣ;
େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ , ପଲର ଛୁଆମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି

େନଇଯିେବ;
େସ ନି ୟ େସମାନ ର ନିବାସ ାନ ସହିତ େସମାନ ୁ ଉ

କରିବ।
46ବାବିଲ ଶତହ ଗତ େହବାର ଶ େର ପୃଥିବୀ କ ୁ ଅଛି
ଓ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର କ୍ର ନର ଶ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି।
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51
ବାବିଲର ସ ୂ ର୍ ପତନ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “େଦଖ, ଆେ ବାବିଲ ବିରୁ େର
ଓ େଲବ-କାମାଇ*
ନିବାସୀମାନ ବିରୁ େର ଏକ ବିନାଶକ ବାୟୁ ଉ କରିବା।
2 ପୁଣି, ଆେ ବିେଦଶୀମାନ ୁ ବାବିଲକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବା,
େସମାେନ ତାହାକୁ ଝାଡ଼ି ତାହାର େଦଶ ଶୂନ୍ୟ କରିେବ;
କାରଣ ବିପଦ ଦିନେର େସମାେନ ଚତୁ ଗେର ତାହାର ବିପକ୍ଷ

େହେବ।
3ଧନୁ ର୍ ାରୀ ଆପଣା ଧନୁେର ଗୁଣ ନ େଦଉ
ଓ େସ ଆପଣା ସା ୁ ଆ ପି ି ଉି ତ ନ େହଉ;
ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ଯୁବକଗଣକୁ ଦୟା କର ନାହିଁ;
ତାହାର େସୖନ୍ୟସକଳକୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କର।
4ତହିଁେର େସମାେନ କଲ୍ ଦୀୟ େଦଶେର ହତ
ଓ ରାଜଦା େର ବି େହାଇ ପଡ଼ିେବ।
5କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ବିରୁ େଦାଷେର
େସମାନ େଦଶ ପରିପୂ ର୍ େହେଲ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ କିଅବା ଯିହୁ ଦା
ଆପଣା ପରେମ ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ପରିତ୍ୟ

େହାଇ ନାହାି ।
6ତୁ େ ମାେନ ବାବିଲ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଅ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କର;
ତାହାର ଅଧମର୍ େର ଉି ହୁ ଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବାର ସମୟ ଏହି;
େସ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।
7ବାବିଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େର ଏକ ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର ରୂ ପ େହାଇଅଛି,
ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ମ କରିଅଛି;
େଗା ୀୟମାେନ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଅଛି ;
ଏେହତୁ େଗା ୀୟମାେନ ପାଗଳ େହାଇଅଛି ।

* 51:1 େଲବ-କାମାଇ କି ା େମାʼ ର ପ୍ର ତିେରାଧକାରୀମାନ ଅ ଃକରଣ
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8 ବାବିଲ ଅକ ାତ୍ ପତିତ ଓ ବିନ େହାଇଅଛି; ତାହା ପାଇଁ
ହାହାକାର କର;

ତାହାର େବଦନାର ପାଇଁ ଔଷଧ ନିଅ, େକଜାଣି େସ ସୁ େହାଇ
ପାରିବ।

9ଆେ ମାେନ ବାବିଲକୁ ସୁ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ , ମାତ୍ର େସ ସୁ
େହଲା ନାହିଁ;

ଆସ, ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା େଦଶକୁ ଯାଉ;

କାରଣତାହାର ଦ ଗଗନ ଶର୍ ୀ ଓଆକାଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଉ ୀକୃତ ଅଛି।
10ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ;
ଆସ, ଆେ ମାେନ ସି େୟାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ

ପରେମ ର ର କି୍ର ୟା ପ୍ର କାଶ କରୁ ।
11ତୁ େ ମାେନ ତୀର ତୀ କର; ଦୃଢ଼ କରି ଢାଲ ଧର;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମାଦୀୟ ରାଜାଗଣର ମନ ଉେ ଜିତ କରିଅଛି ;
କାରଣ ବାବିଲକୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ବିରୁ େର ତାହା ର

ସଂକ ଅଛି;
େଯେହତୁ ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦାତବ୍ୟ ପ୍ର ତିେଶାଧ,
ତାହା ର ମ ି ର ନିମି କ ପ୍ର ତିେଶାଧ ଅେଟ।
12ବାବିଲର ପ୍ର ାଚୀର ବିରୁ େର ଜା ାପନ କର, ରକ୍ଷକଦଳ ଦୃଢ଼

କର,
ପ୍ର ହରୀଗଣ ନିଯୁ କର, େଗାପନ ାନେର େସୖନ୍ୟ ରଖ:
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାବିଲର ନିବାସୀମାନ ବିଷୟେର ଯାହା

କହିେଲ,
ତାହା ସଂକ କରି ସି କରିଅଛି ।
13 େହ ଜଳରାଶିର ଉପେର ବାସକାରିଣୀ ଓ ଧନ ସ ି େର

ଐ ଯର୍ ୍ୟଶାଳିନୀ,
ତୁ ର ଅି ମକାଳ, ତୁ ର ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ସୀମା ଉପି ତ।
14 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ନାମେର ଏହି ଶପଥ କରିଅଛି ,
ନି ୟ ଆେ ତୁ କୁ ପତ ପରି ଜନତାେର ପୂ ର୍ କରିବା;
ଆଉ, େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ସି ଂହନାଦ ଉଠାଇେବ।
15 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମେର ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ,
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େସ ଆପଣା ଜ୍ଞାନେର ଜଗତ ାପନ କରିଅଛି
ଓ ଆପଣା ବୁ ି େର େସ ଗଗନମ ଳ ବି ାର କରିଅଛି ।
16 େଯେତେବେଳ େସ ଆପଣା ରବ ଉ ାରଣ କରି ,
େସେତେବେଳ ଆକାଶେର ଜଳରାଶିର ଶ ହୁ ଅଇ
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ େସ ବା ଉ ାପନ କରାି ;
େସ ବୃି ନିମେ ବିଦୁ୍ୟତ୍ ସୃି କରି
ଓ ଆପଣା ଭ ାରସମୂହରୁ ବାୟୁ ବାହାର କରି ଆଣି ।
17ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ େହାଇଅଛି ଓ ଜ୍ଞାନବିହୀନ ଅେଟ;
ପ୍ର େତ୍ୟକ ର୍ କାର ଆପଣା େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ାରା ଲି ତ

େହାଇଅଛି;
କାରଣ ତାହାର ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ େସମାନ ଠାେର

ାସବାୟୁ ନାହିଁ।
18 େସସବୁ ଅସାର ଓ ମାୟାର କମର୍ ;
ପୁଣି, ପ୍ର ତିଫଳ ପାଇବା ସମୟେର େସମାେନ ବିନ େହେବ।
19 େଯ ଯାକୁବର ବା ରୂ ପ, େସ ଏସବୁର ପରି ନୁହି ।
କାରଣ େସ ସକଳ ବ ୁର ଗଠନକାରୀ;
ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହା ର ଅଧିକାର ରୂ ପ ବଂଶ;
ତାହା ର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ।
20ତୁ େ ଆ ର ଗଦା ଓ ଯୁ ର ଅ ରୂ ପ;
ପୁଣି, ଆେ ତୁ ାରା ନାନା େଗା ୀ ୁ ଚୂ ର୍ କରିବା
ଓ ତୁ ାରା ନାନା ରାଜ୍ୟକୁ ସଂହାର କରିବା;
21 ପୁଣି, ତୁ ାରା ଆେ ଅ ଓ ତଦାେରାହୀକୁ ଚୂ ର୍ କରିବା,
ଆଉ ରଥ ଓ ତଦାେରାହୀକୁ ଚୂ ର୍ କରିବା;
22 ପୁଣି, ତୁ ାରା ଆେ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀକୁ ଚୂ ର୍ କରିବା
ଓ ତୁ ାରା ଆେ ବୃ ଓ ବାଳକକୁ ଚୂ ର୍ କରିବା
ଓ ତୁ ାରା ଆେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀକି ଚୂ ର୍ କରିବା;
23 ପୁଣି, ତୁ ାରା ଆେ ପାଳକ ଓ ତାହାର ପଲକୁ ଚୂ ର୍ କରିବା
ଓ ତୁ ାରା ଆେ କୃଷକକୁ ଓତାହାର ହଳବଳଦକୁ ଚୂ ର୍ କରିବା;
ଆଉ,ତୁ ାରାଆେ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଓଅଧିପତିଗଣକୁଚୂ ର୍ କରିବା।
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24 ପୁଣି, ଆେ ବାବିଲକୁ ଓ କଲ୍ ଦୀୟ ନିବାସୀସକଳକୁ,
ସି େୟାନେର ତୁ ମାନ ଦୃି େଗାଚରେର
େସମାନ କୃତ ସକଳ ଦୁ ମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ

କହି ।
25େହ ବିନାଶକପବର୍ ତ,ତୁ େ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶକରୁ ଅଛ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ ;
ଆଉ, ଆେ ତୁ ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିବା
ଓ େଶୖଳରୁ ତୁ କୁ ଗଡ଼ାଇ ପକାଇ ଏକ ଦ ପବର୍ ତ କରିବା।
26ଆଉ, େଲାକମାେନ େକାଣ କିଅବା ଭି ି ମୂଳ ନିମେ ତୁ ଠାରୁ

ପ୍ର ର େନେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ଚିରକାଳ ଂସ ାନ େହାଇ ରହିବ।
27ତୁ େ ମାେନ େଦଶେର ଜା ାପନ କର,
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ,
େଗା ୀୟମାନ ୁ ତାହା ବିରୁ େର ପ୍ର ୁତ କର,
ଆରାରାଟ୍ , ମିି ଓ ଅି ନସ୍ , ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ତାହାର ବିରୁ େର

ଏକତ୍ର ଡାକ,
ତାହାର ବିରୁ େର େସନାପତି ବଗର୍ ୁ ନିଯୁ କର
ଓ କକର୍ ଶ ପତ ପରି ଅ ଗଣକୁ ପଠାଅ।
28ତାହାର ବିରୁ େର େଗା ୀୟମାନ ୁ , ମାଦୀୟ ରାଜାଗଣ ୁ ,
େସମାନ ର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତିଗଣକୁ
ଓ ତାହାର କ ର୍ୃ ାଧୀନ ସମୁଦାୟ େଦଶକୁ ପ୍ର ୁତ କର।
29 ପୁଣି, େଦଶ କି ତ ଓ େବଦନାଗ୍ର େହଉଅଛି,
କାରଣ ବାବିଲ େଦଶକୁ ଂସି ତ ଓ ନିବାସୀଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ବାବିଲ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସଂକ ସଫଳ େହଉଅଛି।
30ବାବିଲର ବୀରଗଣ ଯୁ ରୁ କ୍ଷା େହାଇଅଛି ,
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଗଡ଼ ମଧ୍ୟେର ରହୁ ଛି ;
େସମାନ ର ବଳ ଊଣା େହାଇଅଛି; େସମାେନ ୀମାନ ସମାନ

େହାଇଅଛି ,
ତାହାର ବାସ ାନସବୁ ଦ , ତାହାର ହୁ ଡ଼କାସବୁ ଭ େହାଇଅଛି।
31ବାବିଲ ରାଜାର ନଗର ଚତୁ ଗେର ହ ଗତ େହାଇଅଛି,
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ଏହିସ ାଦତାହାକୁ େଦବା ନିମେ ଏକଧାଉଡ଼ିଆଅନ୍ୟଧାଉଡ଼ିଆର
ଓ ଏକ ଦୂତ ଅନ୍ୟ ଦୂତ ସହିତ େଭଟିବାକୁ େଦୗଡ଼ିେବ,
32 ପୁଣି, ପାରଘାଟସବୁ ହ ଗତ େହାଇଅଛି,
ନଳବଣସବୁ ଅି େର ଦ ଓ େଯା ାମାେନ ଭୟଗ୍ର େହାଇଅଛି ।
33 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି

କଥା କହି ,
ବାବିଲର କନ୍ୟା ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ସମୟର ଖଳା ରୂ ପ;
ଆଉ, ଅ କାଳ ମଧ୍ୟେର ତାହା ପାଇଁ ଶସ୍ୟେ ଦନର ସମୟ

ଉପି ତ େହବ।”
34 “ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି,
େସ େମାେତ ଚୂ ର୍ କରିଅଛି, େସ େମାେତ ଶୂନ୍ୟପାତ୍ର ରୂ ପ କରିଅଛି,
େସ ନାଗସପର୍ ପରି େମାେତ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି,
େମାହର ସୁଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର େସ ଉଦର ପୂ ର୍ କରିଅଛି,
େସ େମାେତ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି।”
35ସି େୟାନ ନିବାସି ନୀ କହିବ,
“େମାʼ ପ୍ର ତି ଓ େମାʼ ମାଂସ ପ୍ର ତି କୃତ େଦୗରା ୍ୟ ବାବିଲ ଉପେର

ବ ର୍ୁ ”
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକହିବ, “େମାʼର ରଦାୟକଲ୍ ଦୀୟ ନିବାସୀମାନ

ଉପେର ବ ର୍ୁ ।”
36ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ବିବାଦ ନି କରିବା ଓ ତୁ ନିମେ

ପ୍ର ତିେଶାଧ େନବା।
ପୁଣି, ଆେ ତାହାର ସମୁଦ୍ର କୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ ଓ ତାହାର ନିଝର୍ ରକୁ ଶୁ

କରିବା।
37 ପୁଣି, ବାବିଲ ଢିପିମୟ ଶୃଗାଳମାନର ବାସ ାନ, ବି ୟା ଦ,
ଶୀସ୍ ଶ ର ବିଷୟ ଓ ନିବାସୀବିହୀନ େହବ।
38 େସମାେନ ଏକତ୍ର ଯୁବା ସି ଂହ ପରି ଗ ର୍ ନ କରିେବ;
େସମାେନ ସି ଂହଛୁଆ ପରି େଘାରନାଦ କରିେବ।
39ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
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େସମାେନ ଉ େହଲା ଉ ାେର ଆେ େସମାନ ର େଭାଜ
ପ୍ର ୁତ କରିବା,

ପୁଣି େସମାେନ େଯପରି ଆ ାଦିତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ
େସମାନ ୁ ମ କରିବା,

ତହିଁେର େସମାେନ ଚିର ନିଦ୍ର ାେର ନିଦି୍ର ତ େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ
େହେବ ନାହିଁ।

40ଆେ େସମାନ ୁ େମଷଗଣର ତୁ ଲ୍ୟ,
ଛାଗମାନ ସହିତ େମଷଗଣର ତୁ ଲ୍ୟ ବଧ ାନକୁ ଆଣିବା।
41 େଶଶକ୍ † କିପରି ପରହ ଗତ େହାଇଅଛି!
ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଶଂସାପାତ୍ର କିପରି ହଠାତ୍ ଧରା ପଡ଼ିଅଛି!
େଗା ୀସମୂହର ମଧ୍ୟେର ବାବିଲ କିପରି ଂସ ାନ େହାଇଅଛି!
42ବାବିଲ ଉପେର ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସି ଅଛି;
େସ ତହିଁର ଲହରୀମାଳାେର ଆ ାଦିତ େହାଇଅଛି।
43 ତାହାର ନଗରସକଳ ଂସ ାନ ଓ ଶୁ ଭୂ ମି ଓ ପ୍ର ା ର

େହାଇଅଛି,
େସ େଦଶ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କେର ନାହିଁ,
କିଅବା ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ ଗମନାଗମନ

କେର ନାହିଁ।
44 ପୁଣି, ଆେ ବାବିଲେର େବଲ୍ େଦବତାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା
ଓ ଯାହା େସ ଗିଳିଅଛି, ଆେ ତାହାର ମୁଖରୁ ତାହା ବାହାର କରିବା
ଓ େଗା ୀୟମାେନ ଆଉ ତାହା ନିକଟକୁ ଧାବମାନ େହେବ ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି ବାବିଲର ପ୍ର ାଚୀର ପଡ଼ିଯିବ।
45 େହ ଆ ର େଲାେକ, ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ

ରକ୍ଷା କରୁ ।
46 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ କ୍ଷୀଣ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ,
କିଅବା େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଜନରବ ଶୁଣାଯିବ, ତହିଁ ସକାଶୁ

ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ;
† 51:41 େଶଶକ୍ ବାବିଲର ଅନ୍ୟ ନାମ
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କାରଣ ଏକ ବଷର୍ ଏକ ଜନରବ ଉଠିବ, ଅନ୍ୟ ବଷର୍ ଅନ୍ୟ ଏକ
ଜନରବ ଉଠିବ,

ପୁଣି େଦଶେର େଦୗରା ୍ୟ ଓ ଶାସନକ ର୍ ା ଶାସନକ ର୍ ାର ବିପକ୍ଷ
େହବ।

47ଏେହତୁ େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର ଆେ ବାବିଲର
େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ଓ ତାହାର ସମୁଦାୟ େଦଶ

ଲି ତ େହବ,
ଆଉ ତାହାର ହତ େଲାକମାେନ ତାହା ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିେବ, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି।
48 େସସମୟେର ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତସକଳ
ବାବିଲ ବିଷୟେର ଆନ ଗାନ କରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଉ ର ଦିଗରୁ ବିନାଶକଗଣ ତାହା ବିରୁ େର ଆସି େବ।
49 ବାବିଲ େଯପରି ଇସ୍ର ାଏଲର ହତ େଲାକମାନ ୁ ନିପାତିତ

କରାଇଅଛି,
େସପରି ସମୁଦାୟ େଦଶର ହତ େଲାକମାେନ ବାବିଲେର ପତିତ

େହେବ।
50 େହ ଖ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ଚାଲିଯାଅ, ି ର େହାଇ ଠିଆ ହୁ ଅ ନାହିଁ!
ଦୂର େଦଶରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ରଣ କର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ତୁ ମାନ

ମନେର ପଡ଼ୁ।
51 ‘ଆେ ମାେନ ନି ା କଥା ଶୁଣିବାରୁ ଲି ତ େହାଇଅଛୁ;
ଅପମାନ ଆ ମାନ ମୁଖକୁ ଆ ାଦିତ କରିଅଛି;
କାରଣ ବିେଦଶୀମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ସକଳ ପବିତ୍ର ାନେର

ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି ।’
52ଏଣୁକରି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ, େଯଉଁ ସମୟେର
ଆେ ତାହାର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା, ଏପରି

ସମୟ ଆସୁଅଛି
ଓ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େଲାକମାେନ ତାହାର େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର କାତେରାି

କରିେବ।
53ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଯଦ୍ୟପି ବାବିଲ ଆକାଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠିବ,
ଆଉ ଯଦ୍ୟପି େସ ଆପଣା ବଳରୂ ପ ଉ ଦୁଗର୍ କୁ ଦୃଢ଼ କରିବ,
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ତଥାପି ଆ ନିକଟରୁ ବିନାଶକମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ
େହେବ।

54ବାବିଲରୁ କ୍ର ନର ରବ ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାନ େଦଶରୁ
ମହାବିନାଶର ଶ ଉଠୁ ଅଛି!
55କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାବିଲକୁ ଉି କରୁ ଅଛି
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରବ କ୍ଷା କରୁ ଅଛି ;
େସମାନ ର ତର ସକଳ ଜଳରାଶି ପରି ଗ ର୍ ନ କରୁ ଅଛି,
େସମାନ ର କେ ାଳ ନି ଶୁଣା ଯାଉଅଛି।
56କାରଣ ତାହା ବିରୁ େର,
ହଁ, ବାବିଲର ବିରୁ େର ବିନାଶକ ଆସି ଅଛି ଓ ତାହାର ବୀରମାେନ

ଧରା ଯାଇଅଛି ,
େସମାନ ର ଧନୁସବୁ ଖ ଖ େହାଇ ଭ ା ଯାଇଅଛି;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିଫଳଦାତା ପରେମ ର ଅଟି ,
େସ ନି ୟ ସମୁଚିତ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।
57 ପୁଣି, ଆେ ତାହାର ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର ଜ୍ଞାନୀ

େଲାକମାନ ୁ
ଓ ତାହାର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧିପତିଗଣକୁ ଓ ତାହାର

ବୀରପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମ କରାଇବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ଚିର ନିଦ୍ର ାେର ନିଦି୍ର ତ େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ

େହେବ ନାହିଁ‡
ଏହା ରାଜା କହି , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ନାମ।
58 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
ବାବିଲର ପ୍ର ଶ ପ୍ର ାଚୀର ସ ୂ ର୍ ଉ ାଟିତ େହବ
ଓ ତାହାର ଉ ାରସବୁ ଅି େର ଦ େହବ;
ପୁଣି, େଲାକବୃ ଅସାରତାର ନିମେ
ଓ େଗା ୀଗଣ ଅି ନିମେ ପରିଶ୍ର ମ କରିେବ;
ଆଉ େସମାେନ ା େହେବ।”

59 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ସି ଦିକୀୟ ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର
ମହେସୟର େପୗତ୍ର େନରୀୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ
‡ 51:57 ତହିଁେର େସମାେନ ଚିର ନିଦ୍ର ାେର ନିଦି୍ର ତ େହାଇ ଆଉ ଜାଗରିତ େହେବ
ନାହିଁ େସମାେନ ମୃତ େହେବ
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େଯଉଁ ସମୟେର ରାଜା ସେ ବାବିଲକୁ ଗଲା,
େସ ସମୟେର ଯିରିମୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସରାୟକୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା

କରିଥିେଲ,
ତହିଁର ବୃ ା । ଏହି ସରାୟ ରାଜଗୃହର ପ୍ର ଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।

60ଆଉ, ବାବିଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଅମ ଳର ସକଳ କଥା, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ବାବିଲ ବିଷୟେରଏହି େଯସକଳକଥା ଲିଖିତଅଛି,ତାହା ଯିରିମୀୟ
େଗାଟିଏ ନଳାକାର ପୁ କେର େଲଖିେଲ। 61 ପୁଣି, ଯିରିମୀୟ
ସରାୟକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ବାବିଲେର ଉପି ତ େହଲା
ଉ ାେରଏହିସବୁ କଥା ପାଠକରିବ, 62ଆଉକହିବ, ‘େହସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ତୁ େ ଏହି ାନ ବିଷୟେରକହିଅଛେଯ,ତୁ େ ତାହାଉି କରିବ,
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ େକହି ବାସ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହା ଚିରକାଳ ଂସ ାନ େହବ।’ 63 ପୁଣି, ଏହି ନଳାକାର ପୁ କ
ପାଠ କରିବାର ସମା କଲା ଉ ାେର ତୁ େ ତହିଁେର ଖେ
ପଥର ବା ି ଫରାତ୍ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ାନେର ତାହା ପକାଇ େଦବ;
64ଆଉ, ତୁ େ କହିବ, ‘ଆେ (ସଦାପ୍ର ଭୁ ) ବାବିଲ ଉପେର େଯଉଁ
ଅମ ଳଘଟାଇବା,ତହିଁସକାଶୁ େସ ଏରୂ ପ ମ େହାଇ ପୁନବର୍ ାର
ଉଠିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ା େହେବ।’ ”
ଯିରିମୀୟ ବାକ୍ୟ ଏତିକି।

52
ଯିରୂ ଶାଲମର ପତନର ବ ର୍ ନା

1 ସି ଦିକୀୟ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା େବେଳ ଏେକାଇଶ
ବଷର୍ ବୟ ଥିଲା ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏଗାର ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କଲା;
ତାହାର ମାତାର ନାମ ହମୁଟଲ୍ , େସ ଲିବ୍ ନା ନିବାସୀ ଯିରିମୀୟ
କନ୍ୟା ଥିଲା। 2ଆଉ, େସ ଯିେହାୟାକୀମ୍ ର କୃତସମ କମର୍ ାନୁସାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କଲା। 3 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ
ସକାଶୁ େସ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଦୂର ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦାେର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆଉ, ସି ଦିକୀୟ
ବାବିଲ ରାଜାର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଲା।
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4ଏଥିଉ ାେର ତାହା ରାଜ ର ନବମ ବଷର୍ େର, ଦଶମ ମାସର
ଦଶମ ଦିନେର, ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଓ ତାହାର ସମ
େସୖନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ତହିଁ ବିରୁ େର ଛାଉଣି କେଲ; ଆଉ,
େସମାେନ ତହିଁର ଚତୁ ଗେର ଗଡ଼ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 5 ତହଁୁ
ସି ଦିକୀୟ ରାଜା ରାଜ ର ଏଗାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ନଗର ଅବରୁ
େହାଇ ରହିଲା। 6 ଚତୁ ଥର୍ ମାସେର, େସହି ମାସର ନବମ ଦିନେର
ନଗରେରମହାଦୁଭ କ୍ଷେହଲା,ତହିଁେରେଦଶୀୟ େଲାକମାନ
ନିମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 7େତେବ,ନଗରେରଏକ ାନ
ଭ ହୁ ଅେ , ସମ େଯା ା ଏକ ରାତି୍ର ଭିତେର ରାଜାର ଉଦ୍ୟାନ
ନିକଟ ଦୁଇ ପ୍ର ାଚୀରର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ାର ପଥ େଦଇ ପଳାଇେଲ;
େସସମୟେର କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ନଗରର ବିରୁ େର ଚତୁ ଗେର
ଥିେଲ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଆରବା ପଥ େଦଇ ଚାଲିଗେଲ। 8ମାତ୍ର
କଲ୍ ଦୀୟମାନ େସୖନ୍ୟ ରାଜାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ଯିରୀେହା
ପଦାେର ସି ଦିକୀୟକୁ ଧରିେଲ; ତହିଁେର ତାହାର ସକଳ େସୖନ୍ୟ
ତାହା ନିକଟରୁ ଛି ଭି େହାଇଗେଲ। 9 ତହଁୁ େସମାେନ ରାଜାକୁ
ଧରି ହମାତ୍ େଦଶ ରିବ୍ଲ ାକୁ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ େନଇଗେଲ;
ତହିଁେର େସ ତାହା ପ୍ର ତି ଦ ାଜ୍ଞା କଲା। 10 ଆଉ, ବାବିଲର
ରାଜା ସି ଦିକୀୟର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ବଧ କଲା; େସ
ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତି ସମ ୁ ହିଁ ରିବ୍ଲ ାେର ବଧ କଲା। 11ଆଉ, େସ
ସି ଦିକୀୟର ଚକୁ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା; ପୁଣି, ବାବିଲର ରାଜା ତାହାକୁ
ଶୃ ଳେରବ କରି ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା ଓତାହାର ମୃତୁୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହାକୁ କାରାଗାରେର ରଖିଲା।

ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ି ର ବି
12 ପ ମ ମାସେର, ମାସର ଦଶମ ଦିନେର, ବାବିଲର ରାଜା

ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜା ରାଜ ର ଊେଣଇଶ ବଷର୍ େର, ବାବିଲ
ରାଜାର ସ ୁଖେର ଦ ାୟମାନ ନବୂଷରଦନ୍ ନାମକ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର
େସନାପତି ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ଲା। 13 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ
ରାଜଗୃହ ଦ କଲା; ପୁଣି, େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ସକଳ ଗୃହ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ ବୃହତ ଗୃହ ଅି େର ଦ କଲା। 14ଆଉ, ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର
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େସନାପତି ସେ ଥିବା କଲ୍ ଦୀୟ ସମ େସୖନ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମର
ଚତୁ ଗ ପ୍ର ାଚୀର ଭ କେଲ। 15 େସେତେବେଳ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର
େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନିତା ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ
ଓ ନଗରର ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ , ଆଉ ବାବିଲ ରାଜାର ପକ୍ଷକୁ
ପଳାୟନକାରୀମାନ ୁ ଓ ଅବଶି ସାଧାରଣ େଲାକମାନ ୁ ବ ୀ
କରି େନଇଗଲା। 16 ମାତ୍ର ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ 
େଦଶର ନିତା ଦରିଦ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର
କମର୍ ଚାରୀ ଓ କୃଷକ େହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଗଲା।

17 ପୁଣି, କଲ୍ ଦୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପି ଳ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େବୖଠିକି ସବୁ ଓ ପି ଳମୟ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ
ପାତ୍ର ଖ ଖ କରି ଭାି ତହିଁର ପି ଳସବୁ ବାବିଲକୁ
େନଇଗେଲ। 18ଆହୁ ରି, େସମାେନ ହାି ଓ କରଚୁ ଲି,କତୁ ରୀ, କୁ ,
ଚମସ ଓ ପରିଚଯର୍ ୍ୟାଥର୍ କ ସକଳ ପି ଳମୟ ପାତ୍ର େନଇଗେଲ।
19 ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ତାଟିଆ, ଅ ାରଧାନୀ, କୁ , ହାି ,
ଦୀପବୃକ୍ଷ, ଚମସ ଓ ପାତ୍ର ସବୁ, ଯାହା ସୁନାର ଥିଲା, ତାହା ସୁନା କରି
ଓ ଯାହା ରୂ ପାର ଥିଲା, ତାହା ରୂ ପା କରି େନଇଗଲା। 20ଶେଲାମନ
ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ନିମେ େଯଉଁ ଦୁଇ , ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ
ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର ତଳ ାଦଶ ପି ଳମୟ ବୃଷରୂ ପ େବୖଠିକି
ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, େସହି ସବୁ ପାତ୍ର ର ପି ଳ ଅପରିମିତ ଥିଲା।
21 ପୁଣି, େସହି ଦୁଇ , ପ୍ର େତ୍ୟକର ଉ ଅଠର ହାତ ଓ ପରିଧି
ବାର ହାତ ଓ ତହିଁର ୂଳତା ଚାରି ଅ ୁ ଳି ଓ ତାହା ଫ ା ଥିଲା।
22ଆଉ, ତହିଁର ଉପେର ପି ଳର ମୁ ାଳି ଥିଲା, େସହି ମୁ ାଳିର
ଉ ତା ପା ହାତ ଓ ମୁ ାଳିର ଉପେର ଚତୁ ଗେର ଜାଲିକମର୍ ଓ
ଡାଳି ାକୃତି ଥିଲା, େସସବୁ ପି ଳମୟ ଥିଲା; ଆଉ, ି ତୀୟ ର
ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ର କାର ଆକାର ଓ ଡାଳି ଥିଲା। 23ପା ର୍ େର ଛୟାନେବ
ଡାଳି ଥିଲା;ଜାଲିକମର୍ ରଉପେରଚାରିଆେଡ଼ଏକଶତଡାଳି ାକୃତି
ଥିଲା।

ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ବାବିଲକୁ ନିବର୍ ାସି ତ
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24 ପୁଣି, ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ସରାୟକୁ
ଓ ି ତୀୟ ଯାଜକ ସଫନୀୟକୁ, ଆଉ ତିନି ଜଣ ାରପାଳକୁ
ଧରିଲା। 25 ଆଉ, ନଗରରୁ େଯା ାମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଏକ
ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଓ ନଗରେର ପ୍ର ା ରାଜମୁଖ ଦଶର୍ ନକାରୀମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ସାତଜଣକୁ ଓ େଦଶର େଲାକଗଣନାକାରୀ େସନାପତିର
େଲଖକ ୁ ଓ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ା େଦଶୀୟ ଷାଠିଏ େଲାକକୁ
ଧରିଲା। 26 ପୁଣି, ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି ନବୂଷରଦନ୍ େସମାନ ୁ
ଧରି ରିବ୍ଲ ାକୁ ବାବିଲ ରାଜା ନିକଟକୁ େନଇଗଲା। 27 ତହିଁେର
ବାବିଲର ରାଜା ହମାତ୍ େଦଶ ରିବ୍ଲ ାେର େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରି
ବଧ କଲା। ଏହିରୂ େପ ଯିହୁ ଦା ଆପଣା େଦଶରୁ ବ ୀ େହାଇ ନୀତ
େହଲା।

28 ନବୂଖଦ୍ ନି ର େଯଉଁମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗଲା, େସହି
େଲାକମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ଏହି; ସ ମ ବଷର୍ େର ତିନି ସହସ୍ର େତଇଶ
ଜଣ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକ; 29ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜ ର ଅଠର ବଷର୍ େର
େସ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଆଠ ଶହ ବତିଶ େଲାକ ବ ୀ କରି େନଇଗଲା;
30 ନବୂଖଦ୍ ନି ର ରାଜ ର େତଇଶ ବଷର୍ େର ନବୂଷରଦନ୍ 
ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର େସନାପତି, ସାତ ଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଜଣ ଯିହୁ ଦୀ ୁ
ବ ୀ କରି େନଇଗଲା; ସବର୍ ସୁ ା ଚାରି ସହସ୍ର ଛʼଶତ େଲାକ ଥିେଲ।

ବ ୀ ରୁ ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ର ମୁି
31 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ ର ବ ୀ ର

ସଇଁତିରିଶ ବଷର୍ ର ାଦଶ ମାସେର ଓ େସହି ମାସର ପଚିଶ
ଦିନେରବାବିଲରରାଜାଇବିଲ୍ -ମେରାଦକ୍ ଆପଣାରାଜ ରପ୍ର ଥମ
ବଷର୍ େର, ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାୟାଖୀନ୍ କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର
କରି ତାହାର ମ କ ଉ ତ କଲା; 32ଆଉ, େସ ତାହାକୁ ପ୍ର ୀତିବାକ୍ୟ
କହିଲା ଓ ତାହା ସେ ବାବିଲେର ଥିବା ରାଜାମାନ ର ଆସନଠାରୁ
ତାହାର ଆସନ ଉ େର ାପନ କଲା, 33 ଆଉ େସ ଆପଣା
କାରାଗାରର ବ ପରିବ ର୍ ନ କରି ଆପଣାର ଯାବ ୀବନ ନିତ୍ୟ
ନିତ୍ୟ ତାହା ସ ୁଖେର େଭାଜନକଲା। 34 ପୁଣି,ତାହାର ଦିନାତିପାତ
ନିମେ ବାବିଲର ରାଜାଠାରୁ ନିତ୍ୟ ବୃ ି ଦିଆଗଲା, େସ ଆପଣା
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ମରଣ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ , ଆପଣା ଜୀବନର ସମ କାଳ ପ୍ର ତିଦିନ ଏକ
ନିରୂ ପିତ ଅଂଶ ପାଇଲା।
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