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ଆୟୁବ ପୁ କ
େଲଖକ
ଆୟୁ ବ ପୁ କର େଲଖକ ଅଜ୍ଞାତ, େକୗଣସି େଲଖକ ୁ ଚି ଟ

କରାଯାଇ ନାହିଁ। େସଠାେର ଏକାଧିକ େଲଖକ ଥିେଲ।ସ ବତଃ,
ଆୟୁ ବ ପୁ କବାଇବଲରଅନ୍ୟ ପୁ କଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ପୁରାତନ ପୁ କ
ଅେଟ।ଆୟୁ ବ ଜେଣ ଉ ମ ଓ ଧମର୍ ନି ବ୍ୟି ଥିେଲ, ଯିଏ ଅସହ୍ୟ
ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିେଲ ଏବଂ ତାହା ର ପରିବାର ଏବଂ ସା ମାେନ,
ତାହା ପ୍ର ତି େସହିପରି ବିପି କିପରି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ େଚ ା କେଲ। ଏହି ପୁ କର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ େହେଲ,
ଆୟୁ ବ, େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ , ଶୂହୀୟ ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ
େସାଫର, ବୁଯୀୟ ଇଲୀହୂ ।

ସମୟ ଓ ାନ
ଅଜ୍ଞାତ
ଏହି ପୁ କର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପ୍ର କାଶ କେର େଯ ଏହା ନିବର୍ ାସନ

ସମୟେର କି ା ନିବର୍ ାସନ ପେର େଲଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଲୀହୂ
ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ହୁ ଏତ, ପରବ ର୍ ୀ ସମୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।

ପ୍ର ାପକ
ପ୍ର ାଚୀନ ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ ସମ

ପାଠକମାେନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ାସ କରାଯାଏ େଯ ଆୟୁ ବ ପୁ କର
ମୂଳ ପ୍ର ାପକ ଦାସ ଇସ୍ର ାଏଲମାନ ର ସ ାନମାେନ ଥିେଲ। ଏହା
ବି ାସ କରାଯାଏ େଯ, ମିସରେର ଯ ଣା େଭାଗୁଥିବା ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକମାନ ୁ କିଛି ଆ େଦବାକୁ େମାଶା ଅଭିେପ୍ର ତ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଆୟୁ ବ ପୁ କ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ନିମେ

ଆ ମାନ ୁ ସାହାଯ୍ୟ କେର: ଶୟତାନ ଆ ମାନ ଉପରକୁ
େକୗଣସି ଆଥ କ କି ା ଶାରୀରିକ ବିନାଶ କରିପାେର ନାହିଁ,
ଶୟତାନ ଯାହା କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଏବଂ ଅସମଥର୍ େସସବୁ ଉପେର
ପରେମ ର ଶି ଅଛି। ଦୁନିଆର ସମ ଦୁଃଖେଭାଗ ପଛେର
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ଥିବା ସମ “କାହିଁକି” ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝିବା ଶି
ବାହାେର। ଦୁ ମାେନଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ନୁସାେରଫଳପାଇେବ।
ଆ ାକୁ ସାମଥର୍ ୍ୟ କି ା ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ କି ା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କି ା
ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆ ମାନ ଜୀବନେର ହୁ ଏତ, େବେଳେବେଳ
ଦୁଃଖକୁ ଅନୁମତି ମିଳି ଥାଏ।

ବିଷୟବ ୁ
ଦୁଃଖେଭାଗ ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ

ରୂ ପେରଖା
1. ଉପକ୍ର ମ ଏବଂ ଶୟତାନର ଆକ୍ର ମଣ — 1:1-2:13
2. ଆୟୁ ବ ତାହା ର ଦୁଃଖେଭାଗ ବିଷୟେର ତିନି ବ ୁ ସହ
ଆେଲାଚନା — 3:1-31:40

3. ଇଲୀହୂ ପରେମ ର ଉ ମତାକୁ େଘାଷଣା କେଲ —
32:1-37:24

4. ପରେମ ର ଆୟୁ ବ ନିକଟେର ତା ର ସାବର୍ େଭୗମ
ପ୍ର କାଶ କରି — 38:1-41:34

5. ପରେମ ର ଆୟୁ ବ ୁ ପୁନଃରୁ ାର କରି — 42:1-17

ଶୟତାନ ାରା ଆୟୁ ବ ପରୀକି୍ଷତ
1ଊଷ େଦଶେରଆୟୁ ବ ନାମକ ଏକବ୍ୟି ଥିଲା;ଆଉେସସି ,

ସରଳ, ପରେମ ର-ଭୟକାରୀ ଓ କୁକି୍ର ୟାତ୍ୟାଗୀ ଥିଲା। 2 ପୁଣି,
ତାହାର ସାତ ପୁତ୍ର ଓ ତିନି କନ୍ୟା ଜନି୍ମ ଥିେଲ। 3ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ ି
ସାତ ହଜାର େମଷ, ତିନି ହଜାର ଉ , ପା ଶହ ହଳ ବଳଦ, ପା
ଶହ ଗ ର୍ ଭୀ ଓ ଅେନକଦାସଦାସୀ ଥିେଲ। େତଣୁ େସ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ
ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ େହାଇଥିଲା। 4 ଆଉ, ତାହାର
ପୁତ୍ର ମାେନ ଯାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନେର ଆପଣା
ଆପଣା ଗୃହେର େଭାଜ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ
ଆପଣାମାନ ସେ େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନ
ତିନି ଭଗିନୀ ୁ ନିମ ଣ କେଲ। 5 ପୁଣି, ପାଳିକ୍ର େମ େସମାନ
େଭାଜର ଦିନ ଗତ ହୁ ଅେ ,ଆୟୁ ବ େସମାନ ୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା
ଓ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି େସ ସମ ପାଇଁ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କଲା;
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କାରଣ ଆୟୁ ବ କହିଲା, “େହାଇପାେର, ଆ ର ପିଲାମାେନ ପାପ
କରିଥିେବ ଓ ମେନ ମେନ ପରେମ ର ୁ ଅଭିଶାପ କରିଥିେବ।”
ଏହିରୂ େପ ଆୟୁ ବ ସବର୍ ଦା କଲା।

6 ଦିନକେର ପରେମ ର ଦୂତଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ଉପି ତ େହବାକୁ ଆସେ , ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ଉପି ତ େହଲା। 7 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ,
“ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଲ?” ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଉ ର କରି କହିଲା, “ପୃଥିବୀେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ କରି କରି ଆସି ଲି।” 8 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କି ଆ ଦାସ ଆୟୁ ବ ପ୍ର ତି ଧ୍ୟାନ
େଦଇଅଛ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସି ଓ ସରଳ, ପରେମ ର-
ଭୟକାରୀ ଓ କୁକି୍ର ୟାତ୍ୟାଗୀ େଲାକ ପୃଥିବୀେର େକହି ନାହିଁ?”
9 େତେବ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “ଆୟୁ ବ
କʼଣ ଅକାରଣେର ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରୁ ଅଛି? 10 ତୁ େ କʼଣ
ତାହାର ଚତୁ ଗେର, ପୁଣି ତାହାର ଗୃହର ଓ ତାହାର ସବର୍ ର
ଚତୁ ଗେରବାଡ଼ େଦଇନାହଁ? ତୁ େ ତାହାରହ କୃତକାଯର୍ ୍ୟେର
ଆଶୀବର୍ ାଦ େଦଇଅଛ ଓ େଦଶେର ତାହାର ସ ି ବୃ ି ପାଇଅଛି।
11 ମାତ୍ର ଏେବ ଆପଣା ହ ବି ାର କରି ତାହାର ସବର୍ ଶର୍ କର,
ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ ତୁ ମୁଖ ଆଗେର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ।”
12 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତାହାର ସବର୍ େର
ତୁ ର କ୍ଷମତା ଅଛି; େକବଳ ତାହାରି ଉପେର ତୁ େ ହ ନ ଦିଅ।”
ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା।

ଆୟୁ ବ ସ ାନ ଓ ସ ଦର ବିନାଶ
13 ଆଉ, ଦିେନ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣାମାନ

େଜ୍ୟ ଭ୍ର ାତାର ଗୃହେର େଭାଜନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ ଥିେଲ,
14 ଏପରି ସମୟେର ଆୟୁ ବ ନିକଟକୁ ଏକ ଦୂତ ଆସି କହିଲା,
“ବଳଦମାେନ ହଳ ବୁଲାଉଥିେଲ ଓ େସମାନ ନିକଟେର
ଗ ର୍ ଭୀମାେନ ଚରୁ ଥିେଲ; 15 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଶିବାୟୀୟମାେନ
ଆକ୍ର ମଣ କରି େସମାନ ୁ େନଇଗେଲ; ଆହୁ ରି, େସମାେନ
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ଖ ଧାରେର ଦାସମାନ ୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି,ଆପଣ ୁ ସ ାଦ େଦବା
ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି।” 16 େସ କହିବା େବେଳ
ଆଉଜେଣ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, “ଆକାଶରୁ ପରେମ ର ଅି ପଡ଼ି
େମଷପଲ ଓ ଦାସମାନ ୁ ଦ କରି ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି; ପୁଣି, ଆପଣ ୁ
ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି।” 17 େସ
କହିବା େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, “କଲ୍ ଦୀୟମାେନ
ତିନି ଦଳ େହାଇ ଉ ପଲ ଆକ୍ର ମଣ କରି େସମାନ ୁ େନଇଗେଲ,
ଆହୁ ରି ଖ ଧାରେର ଦାସମାନ ୁ ବଧ କେଲ; ପୁଣି ଆପଣ ୁ
ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି।” 18 େସ
କହିବା େବେଳ ଆଉ ଜେଣ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, “ଆପଣ ପୁତ୍ର
ଓ କନ୍ୟାଗଣ େସମାନ େଜ୍ୟ ଭ୍ର ାତାର ଗୃହେର େଭାଜନ ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ ଥିେଲ; 19 ଏଥିମଧ୍ୟେର, େଦଖ ,ୁ ପ୍ର ା ର
ଆଡ଼ୁ ପ୍ର ବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରି େକାଣେର ଲାଗେ , ତାହା
ଯୁବକମାନ ଉପେର ପଡ଼ିଲା, ତହିଁେର େସମାେନ ମେଲ; ପୁଣି,
ଆପଣ ୁ ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ େକବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି।”

20 େସେତେବେଳ ଆୟୁ ବ ଉଠି ଆପଣା ବ ଚିରିଲା ଓ ଆପଣା
ମ କ େକ୍ଷୗର କଲା ଓ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ଉପାସନା କଲା; 21ଆଉ, େସ
କହିଲା, “ମୁଁ ମାତାର ଗଭର୍ ରୁ ଉଲ ଆସି ଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲ େହାଇ
େସଠାକୁ େଫରିଯିବି; ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େନଇଅଛି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟ େହଉ।”

22 ଏହିସବୁେର ଆୟୁ ବ ପାପ କଲା ନାହିଁ, ଅବା ପରେମ ର
ଉପେର ଅବିେବଚନାର େଦାଷାେରାପ କଲା ନାହିଁ।

2
ଆୟୁ ବ ା ୍ୟେର ଶୟତାନର ଆକ୍ର ମଣ

1 ପୁନବର୍ ାର ଦିନକେର ପରେମ ର ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବାକୁ ଆସେ , ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ ଆସି ଲା।
2 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ
ଆସି ଲ?” ତହିଁେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଉ ର କରି କହିଲା,
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“ପୃଥିବୀେର ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ
କରିକରିଆସି ଲି।” 3ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୟତାନକୁପଚାରିେଲ, “ତୁ େ
କି ଆ ଦାସ ଆୟୁ ବ ପ୍ର ତି ଧ୍ୟାନ େଦଇଅଛ? କାରଣ ତାହାର
ସମାନ ସି ଓ ସରଳ, ପରେମ ର-ଭୟକାରୀ ଓ କୁକି୍ର ୟାତ୍ୟାଗୀ
େଲାକ ପୃଥିବୀେର େକହି ନାହିଁ; ପୁଣି, ଅକାରଣେର ତାହାକୁ ନାଶ
କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ ତାହା ବିରୁ େର ଆ କୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇେଲ େହଁ
େସ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛି।” 4ତହିଁେର
ଶୟତାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “ଚମର୍ ନିମେ ଚମର୍ ,
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ନିମେ ମନୁଷ୍ୟ ସବର୍ େଦବ। 5 ମାତ୍ର ତୁ େ ଏେବ
ହ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଅି ଓ ମାଂସକୁ ଆଘାତ କର, ତହିଁେର
େସ ତୁ ମୁଖ ଆଗେର ତୁ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ।” 6 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, େସ ତୁ ର ହ ଗତ,
େକବଳ ତାହାର ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କର।”

7 ଏଉ ାେର ଶୟତାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁରୁ ବାହାରିଯାଇ
ଆୟୁ ବର ତଳିପାରୁ ମ କ ପଯର୍ ୍ୟ ଯ ଣାଦାୟକ ଘାଆେର ତାହାକୁ
ଆଘାତ କଲା। 8 ଏଣୁ େସ ସବର୍ ା କୁ ାଇବା ପାଇଁ ଖେ ଖପରା
େନଲା ଓ େସ ଭ ମଧ୍ୟେର ବସି ଲା*। 9ତହିଁେର ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ କି ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାର ସରଳତା ଦୃଢ଼ କରି
ଧରୁ ଅଛ? ପରେମ ର ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମର।”

10େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଏକ ମୂଢ଼ା ୀ ପରି କଥା କହୁ ଅଛ,
ଆେ ମାେନ କି ପରେମ ର ହ ରୁ ମ ଳ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଆଉ,
ଅମ ଳକʼଣଗ୍ର ହଣକରିବା ନାହିଁ?” ଏହିସବୁେରଆୟୁ ବଆପଣା
ଓ େର ପାପ କଲା ନାହିଁ।

ଆୟୁ ବ ତିନି ବ ୁ ଗଣ
11 ଆୟୁ ବ ପ୍ର ତି ଘଟିତ ଏହିସବୁ ବିପଦର କଥା େତୖମନୀୟ

ଇଲୀଫସ୍ ଓ ଶୂହୀୟ ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର ନାମେର
ତାହାର ଏହି ତିନି ମିତ୍ର ଶୁଣି ାନରୁ ଆସି େଲ; ପୁଣି, େସମାେନ

* 2:8 ଭ ମଧ୍ୟେର ବସି ଲା ଏହିପରି ାନେର ବସି ବା ଗ ୀର େଶାକର ଚି ଅେଟ
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ତାହା ସେ େଶାକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ ସା ନା କରିବା ପାଇଁ
ଆସି ବାକୁ ଏକତ୍ର ି ର କେଲ। 12 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଦୂରରୁ
ଅନାଇ ତାହାକୁ ଚିି ନ ପାରି ଉ ରେର େରାଦନ କେଲ; ଆଉ,
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବ ଚିରି ଆକାଶ ଆେଡ଼
ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ଉପେର ଧୂଳି ବିି େଲ। 13 ତହଁୁ େସମାେନ
ସାତ ଦିନ ଓ ସାତ ରାତି୍ର ତାହା ସେ ଭୂ ମିେର ବସି େଲ, େକହି
ତାହାକୁ କିଛି କହିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ତାହାର ଯାତନା
ଅତି ବଡ଼ େବାଲି େଦଖିେଲ।

3
ଆୟୁ ବ ଜନ୍ମ କୁ ଅଭିଶାପ

1ଏଥିଉ ାେରଆୟୁ ବ ମୁଖ ଫିଟାଇଆପଣା ଜନ୍ମ ଦିନକୁ ଅଭିଶାପ
େଦଲା।
2 ପୁଣି, ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା;
3 “େଯଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଜାତ େହଲି ଓ ‘ପୁତ୍ର ସ ାନ ଗଭର୍ େହଲା’ େବାଲି

େଯଉଁ ରାତି୍ର କହିଲା, ତାହା ଲୁ େହଉ;
4 େସ ଦିନ ଅ କାରମୟ େହଉ;
ପରେମ ର ଊ ର୍ ରୁ ତହିଁର ତ ନ କର ୁ,
କିଅବା ତହିଁ ଉପେର ଦୀି ପ୍ର କାଶ ନ ପାଉ।
5ଅ କାର ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟା ତାହାକୁ ଆପଣାର େବାଲି ଦାବି କର ୁ;
େମଘ ତହିଁ ଉପେର ଅବ ାନ କରୁ ;
ଦିବସ ଅ କାରକାରୀ ସମେ ତାହାର ତ୍ର ାସ ଜନ୍ମ ାଉ ୁ।
6 ନିବିଡ଼ ଅ କାର େସହି ରାତି୍ର କୁ ଆକ୍ର ମଣ କରୁ ;
ତାହା ବଷର୍ ର ଦିବସେଶ୍ର ଣୀ ମଧ୍ୟେର ଆନ ନ କରୁ ;
ତାହା ମାସ-ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ନ ଆସୁ।
7 େଦଖ, େସହି ରାତି୍ର ବ ୍ୟା େହଉ;
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ଆନ ର ର ପ୍ର େବଶ ନ କରୁ ।
8 େଯଉଁମାେନ ଦିବସକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅି ,
େଯଉଁମାେନ ଲିବିୟାଥନକୁ ଜଗାଇବାକୁ ନିପୁଣ, େସମାେନ ତାହାକୁ

ଅଭିଶାପ େଦଉ ।ୁ
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9ତହିଁର ସ ୍ୟାକାଳୀନ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଅ କାରମୟ େହଉ;
େସ ଦୀି ର ଅେପକ୍ଷା କରୁ , ମାତ୍ର କିଛି ନ ପାଉ;
କିଅବା େସ ଅରୁ ଣର େନତ୍ର ପଲକ ଦଶର୍ ନ ନ କରୁ ;
10କାରଣ େସ େମାʼ ମାତୃ ଗଭର୍ ର କବାଟ ରୁ କଲା ନାହିଁ,
କିଅବା ଦୁଃଖକୁ େମାର ଦୃି ରୁ ଗୁ କଲା ନାହିଁ।
11 ମୁଁ କାହିଁକି ଗଭର୍ ରୁ ମଲି ନାହିଁ?
ଉଦରରୁ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ର କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ?
12ଜାନୁଯୁଗଳ କାହିଁକି େମାେତ ଗ୍ର ହଣ କଲା?
ଅବା େମାହର ପାନ ନିମେ ନ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ର ୁତ ଥିଲା?
13ତାହା େହାଇ ନ ଥିେଲ, ମୁଁ ଏେବ ଶୟନ କରି ଶାି େର ଥାʼ ି ;
ମୁଁ ନିଦି୍ର ତ େହାଇ ବିଶ୍ର ାମେର ଥାʼ ି ;
14 େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ ଉଜାଡ଼ ାନ ନିମର୍ ାଣ

କରିଥିେଲ,
ଏପରି ରାଜା ଓ ପୃଥିବୀର ମ ୀଗଣ ସହିତ ଥାʼ ି ;
15 େଯଉଁମାେନ ରୂ ପାେର ଆପଣାମାନ ଗୃହ ପରିପୂ ର୍ କରିଥିେଲ,
ଏପରି ର୍ ାଧିକାରୀ ଅଧିପତିମାନ ସେ ଥାʼ ି ;*
16ଅବା ମୁଁ ଗୁ ଗଭର୍ ସ୍ର ାବ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ାଣହୀନ େହାଇଥାʼ ି ;
େଯଉଁମାେନ େକେବ ଆଲୁଅ ଦଶର୍ ନ କେଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଶିଶୁ

ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥାʼ ି ।
17 େସହି ାନେର ଦୁ ଗଣ େ ଶ େଦବାରୁ ନିବୃ
ଓ େସହି ାନେର ପରିଶ୍ର ା ବିଶ୍ର ାମପ୍ର ା ।
18 େସହି ାନେର ବ ୀଗଣ ଏକତ୍ର ଆରାମେର ଅଛି ;
େସମାେନ କାଯର୍ ୍ୟଶାସକର ରବ ଶୁଣି ନାହିଁ।
19 େସଠାେର ସାନ ଓ ବଡ଼ ଅଛି ;
ପୁଣି, ଦାସ ଆପଣା କ ର୍ ାଠାରୁ ମୁ ଅେଟ।
20 ଦୁଃଖଗ୍ର େଲାକକୁ କାହିଁକି ଦୀି ଦିଆଯାଏ
ଓ ତି ପ୍ର ାଣକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ;
21 େସମାେନ ମରଣ ଇ ା କରି , ମାତ୍ର ତାହା ଆେସ ନାହିଁ;
* 3:15 ସେ ଥାʼ ି ; ଅଥର୍ ାତ୍ ମରିଯାଇଥାʼ ି
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େସମାେନ େପାତା-ଧନ ଅେପକ୍ଷା ତହିଁ ପାଇଁ ଅଧିକ େଖାଳି ;
22 େସମାେନ କବର ପାଇ ପାରିେଲ ଆ ାଦ କରି ,
ମହାନ େର ଉ ସି ତ ହୁ ଅି ?
23ଯାହାର ପଥ ଗୁ
ଓ ଯାହାର ଚତୁ ଗେର ପରେମ ର ବାଡ଼ େଦଇଅଛି ,
ଏପରି େଲାକକୁ କାହିଁକି ଦୀି ଦିଆଯାଏ?
24କାରଣ ମୁଁ େଭାଜନ କରିବା ପୂେବର୍ େମାହର ହାହାକାର ଆେସ,
େମାହର ଗ ର୍ ନ ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଢଳାଯାଏ।
25 େଯଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଭୟ କେର, ତାହା ହିଁ େମାʼ ପ୍ର ତି ଘେଟ,
ଆଉ ମୁଁ ଯହିଁ ବିଷୟେର ଭୀତ, ତାହା ହିଁ େମାʼ ନିକଟେର

ଉପି ତ ହୁ ଏ।
26 ମୁଁ ଆରାମେର କି ଶାି େର ନାହିଁ, କିଅବା େମାହର ବିଶ୍ର ାମ

ନାହିଁ;
େକବଳ େ ଶ ଘଟୁ ଅଛି।”

4
ଇଲୀଫସ୍ -ନିେ ର୍ ାଷର ସମୃି

1ଏଥିେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “େକହି ତୁ ସେ କଥାବା ର୍ ା କରିବାକୁ େଚ ା କେଲତୁ େ କʼଣ

ଦୁଃଖିତ େହବ?
ମାତ୍ର କଥା କହିବାରୁ କିଏ ଆପଣାକୁ କ୍ଷା କରିପାେର?
3 େଦଖ, ତୁ େ ଅେନକ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛ
ଓ ତୁ େ ଦୁବର୍ ଳହ ସବଳ କରିଅଛ।
4ତୁ ର ବାକ୍ୟ ପଡୁ ଥିବା େଲାକକୁ ଧରି ରଖିଅଛି
ଓ ତୁ େ ଦୁବର୍ ଳ ଆ ୁକୁ ଦୃଢ଼ କରିଅଛ।
5ମାତ୍ର ଏେବ ତାହା ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି,ଆଉତୁ େ ା େହଉଅଛ;
ତାହା ତୁ କୁ ଶର୍ କରୁ ଅଛି, ଆଉ ତୁ େ ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛ।
6ପରେମ ର ବିଷୟକ ତୁ ର ଭୟ ତୁ ର ବି ାସଭୂ ମି ନୁେହଁ କି?
ଓ ତୁ ମାଗର୍ ର ସରଳତା ତୁ ର ଆଶାଭୂ ମି ନୁେହଁ କି?
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7 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ରଣ କର, ନିେ ର୍ ାଷ ଥାଇ କିଏ ବିନ
େହାଇଅଛି କି?

ଅବା ସରଳାଚାରୀମାେନ େକଉଁଠାେର ଉି େହାଇଅଛି କି?
8 େମାହର େଦଖିଲା ପ୍ର ମାେଣ, େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ ଚଷି
ଓ ଦୁଃଖରୂ ପ ବୀଜ ବୁଣି , େସମାେନ ତାହା ହିଁ କାଟି ।
9 େସମାେନ ପରେମ ର ନି ାସ ାରା ବିନ ହୁ ଅି
ଓ ତାହା ର େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଫୁ ାର ାରା ସଂହାରିତ ହୁ ଅି ।
10ସି ଂହର ଗ ର୍ ନ ଓ ଭୟାନକ ସି ଂହର ହୁ ାର ଓ
ଯୁବା ସି ଂହର ଦ ଭ ହୁ ଏ।
11 ବୃ ସି ଂହ ଶିକାର ଅଭାବେର ବିନ ହୁ ଏ
ଏବଂ ସି ଂହୀର ଶାବକଗଣ ଛି ଭି େହାଇଯାʼ ି ।
12କଥା େଗାଟିଏ ଗୁ େର େମାʼ ନିକଟେର ପହି ଲା
ଓ େମାʼ କ ର୍ ତହିଁର ଈଷତ୍ ଶ ପାଇଲା।
13 େଯେତେବେଳ େଲାେକ େଘାର ନିଦ୍ର ାଗ୍ର ହୁ ଅି ,
ଏପରି ରାତି୍ର ର ପ୍ନ ଦଶର୍ ନରୁ ଜାତ ଭାବନା ସମୟେର,
14 େମାହର ଭୟ ଓ କ େହଲା,
ତ ୍ଵାରା େମାହର ଅି ସବୁ ଥରହର େହଲା।
15ତହିଁେର େମାʼ ସ ୁଖେର ଏକ ଆ ା ଚାଲିଗଲା;
େମାʼ ଶରୀର େରାମାି ତ େହାଇ ଉଠିଲା।
16ତାହା ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା,ମାତ୍ର ମୁଁ ତହିଁରଆକାର ନି ର୍ ୟ କରି

ପାରିଲି ନାହିଁ;
େମାʼ ଚକୁ୍ଷ ଆଗେର ଏକ ମୂ ଥିଲା;
ସବୁ ନିଃଶ ଥିଲା, ତହଁୁ ମୁଁ ଏହି ରବ ଶୁଣିଲି,
17 ‘ମ ର୍ ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ କʼଣ ପରେମ ର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଧାମ କ

େହବ?
ନିଜ ସୃି କ ର୍ ା ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟ କʼଣ ଅଧିକ ଶୁଚି େହବ?
18 େଦଖ, େସ ଆପଣା ଦାସଗଣକୁ ବି ାସ କରି ନାହିଁ
ଓ େସ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପ୍ର ତି ତଟିର େଦାଷାେରାପ କରି ;
19 େତେବ େଯଉଁମାେନ ମୃ ି କା-ନିମ ତ ଗୃହେର ବାସ କରି ,

େସମାେନ କଅଣ?
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େସମାନ ଭି ି ମୂଳ ଧୂଳିେର ାପିତ,
େସମାେନ କୀଟ ତୁ ଲ୍ୟ ମ ତ ହୁ ଅି ।
20 େସମାେନ ପ୍ର ଭାତ ଓ ସାୟଂକାଳ ମଧ୍ୟେର ବିନ ହୁ ଅି ;
େସମାେନ ଚିରକାଳ ନ ହୁ ଅି , େକହି ଚି ା କେର ନାହିଁ।
21 େସମାନ ତ ୁର ର ୁ କʼଣ େସମାନ ଅ ରେର ଛି ା ନ ଯାଏ?
େସମାେନ ଜ୍ଞାନରହିତ େହାଇ ମରି ।’

5
1ଏେବ ଡାକ, ତୁ କୁ ଉ ର େଦବାକୁ କʼଣ େକହି ଅଛି?
ପୁଣି, ପବିତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ େ କାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ?
2କାରଣ ବିରି ଅଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କେର
ଓ ଅ ର୍ ାଳା ନିେବର୍ ାଧକୁ ବଧ କେର।
3ଅଜ୍ଞାନର େଚର ମାଡ଼ିବାର ମୁଁ େଦଖିଅଛି;
ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ତାହାର ବାସ ାନକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ େଦଲି।
4ତାହାର ସ ାନଗଣ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛି
ଓ େସମାେନ ନଗର- ାରେର ମ ତ ହୁ ଅି ,
ଅବା େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥାଏ।
5 କୁ୍ଷଧିତ େଲାକ େସମାନ ର ଶସ୍ୟ ଖାଇଯାʼ ି
ଓ କ ା ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତାହା େନଇଯାʼ ି ,
ଆଉ ଜାଲ େସମାନ ସ ି କୁ ଚାହିଁକରି ଥାଏ।
6କାରଣ େ ଶ ଧୂଳିରୁ ଉ ହୁ ଏ ନାହିଁ,
କିଅବା ଦୁଃଖ ଭୂ ମିରୁ ଅ ୁ ରିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ;
7ମାତ୍ର ଅି କଣିକା େଯପରି ଉପରକୁ ଉେଠ,
େସହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ ନିମେ ଜାତ ଅେଟ।
8ମାତ୍ର ମୁଁ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବି
ଓ ମୁଁ ଆପଣା ବିଷୟ ପରେମ ର ଠାେର ସମପର୍ ଣ କରିବି।
9ପରେମ ର ମହାନ, ଅନନୁସେ ୟ
ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରି ;
10 େସ ପୃଥିବୀେର ବୃି ପ୍ର ଦାନ କରି
ଓ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଜଳ ପଠାି ।
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11ଏହିରୂ େପ େସ ନୀଚ େଲାକକୁ ଉ େର ାପନ କରି
ଓ େଶାକା ର୍ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରି ଉ ତ କରି ।
12 େସ ଧୂ ର୍ ମାନ ର କ ନା ବ୍ୟଥର୍ କରି ,
େତଣୁ େସମାନ ହ େସମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନକରିପାେର ନାହିଁ।
13 େସ ବୁି ମାନ େଲାକ ୁ େସମାନ ଧୂ ର୍ ତାେର ଧରି
ଓ କୁଟିଳମନାମାନ ମ ଣା ଶୀଘ୍ର ବିଫଳ ହୁ ଏ।
14 େସମାେନ ଦିନ େବେଳ ଅ କାରଗ୍ର ହୁ ଅି ,
ପୁଣି ମଧ୍ୟା େର ରାତି୍ର କାଳର ନ୍ୟାୟ ଦରାି ହୁ ଅି ।
15ମାତ୍ର େସ ଦୀନହୀନକୁ େସମାନ ଖ ରୂ ପ ମୁଖରୁ
ଓ ପରାକ୍ର ମୀମାନ ହ ରୁ ଉ ାର କରି ।
16ଏେହତୁ ଦରିଦ୍ର ଭରସା ପାଏ
ଓ ଅଧମର୍ ନିଜ ମୁଖ ବ କେର।
17 େଦଖ, ପରେମ ର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରି , େସ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ;
ଏେହତୁ ତୁ େ ସବର୍ ଶି ମାନ ର ଶାି ତୁ ନ କର।
18କାରଣ େସ କ୍ଷତ କରି ଓ ବା ି ;
େସ ଆଘାତ କରି ଓ ତାହା ହ ସୁ କରଇ;
19 େସ ଛଅେଗାଟି ସ ଟରୁ ତୁ କୁ ଉ ାର କରିେବ;
ଆହୁ ରି, ସାତ ସ ଟରୁ ତୁ କୁ େକୗଣସି ଅମ ଳ ଶର୍ କରିବ

ନାହିଁ।
20 ଦୁଭ କ୍ଷ ସମୟେର େସ ତୁ କୁ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ
ଓ ଯୁ େର ଖ ର ବଳରୁ ମୁ କରିେବ।
21 ଜି ାର େକାରଡ଼ା-ପ୍ର ହାରରୁ ତୁ େ େଗାପନେର ରଖାଯିବ;
କିଅବା ବିନାଶ ଉପି ତ େହେଲ ତୁ େ ଭୀତ େନାହିବ।
22ତୁ େ ବିନାଶ ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ପ୍ର ତି ହସି ବ;
ଅଥବା ପୃଥିବୀର ପଶୁଗଣ ବିଷୟେର ଭୟଗ୍ର େନାହିବ।
23କାରଣ ପଦାର ପଥର ସେ ତୁ ର ଚୁ ି େହବ
ଓ ପଦାର ପଶୁଗଣ ତୁ ସେ ଶାି େର ରହିେବ।
24 ପୁଣି, ତୁ ର ତ ୁ ଶାି େର ଅଛି, ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ
ଓ ତୁ େ ଆପଣା ପଶୁଶାଳାକୁ ଗେଲ କିଛି ହଜି ନ ଥିବାର େଦଖିବ।
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25ମଧ୍ୟ ତୁ ର ବଂଶ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
ଓ ତୁ ର ସ ାନସ ତି ଭୂ ମିର ତୃ ଣ ପରି େହବାର ଜାଣିବ।
26ତୁ େ ଯଥା ସମୟେର ଆନୀତ ଶସ୍ୟବିଡ଼ା ତୁ ଲ୍ୟ ପୂ ର୍ ାୟୁ େହାଇ

ଆପଣା କବରକୁ ଆସି ବ।
27 େଦଖ, ଆେ ମାେନ ତାହା ଅନୁସ ାନ କରିଅଛୁ, ତାହା େସପରି

ଅେଟ;
ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ମ ଳ ନିମେ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ।”

6
ଆୟୁ ବ ଉ ର - େମାର ଅଭିେଯାଗ ସତ୍ୟ

1ଏଥିେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ଆହା, ଯଦି େମାହର ଦୁଃଖ େତୗଲା ଯାଇଥାʼ ା
ଓ େମାହର ଦୁଗର୍ ତି ତରାଜୁେର ଏକତ୍ର ରଖା ଯାଇଥାʼ ା!
3 େତେବ ତାହା ଏେତେବେଳ ସମୁଦ୍ର ବାଲିଠାରୁ ଭାରୀ ହୁ ଅ ା;
ଏଣୁ େମାହର ବାକ୍ୟ ଅବିେବଚନାଯୁ େହାଇଅଛି।
4କାରଣ ସବର୍ ଶି ମାନ ତୀରସବୁ େମାର ଅ ରେର ଅଛି,
େମାହର ପ୍ର ାଣ ତହିଁର ବିଷ ପାନ କରୁ ଅଛି;
ପରେମ ର ଭୟରୂ ପ େସୖନ୍ୟ େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର େଶ୍ର ଣୀବ

ହୁ ଅି ।
5ଘାସ ଥିେଲ କʼଣ ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭ େବାବାଏ?
ଆହାର ପାଖେର କʼଣ େଗାରୁ ହମାେଳ?
6ଅ ାଦ ଦ୍ର ବ୍ୟ କʼଣ ଲବଣ ବିନା େଭାଜନ କରାଯାଇପାେର?
ଅବା ଡି ର ଲାଳେର କି କିଛି ାଦ ଅଛି?
7 େମାହର ପ୍ର ାଣ ତାହା ଶର୍ କରିବାକୁ ଅସ ତ;
ତାହାସବୁ େମାʼ ପ୍ର ତି ଘୃଣିତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ।
8ଆହା, େଯେବ ମୁଁ ଆପଣା ବାି ତ ବିଷୟ ପ୍ର ା ହୁ ଅି ;
ଯାହା ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କେର, ତାହା େଯେବ ପରେମ ର େମାେତ

ଦିଅେ ।
9 ହଁ, େଯେବ ପରେମ ର ଅନୁଗ୍ର ହ କରି େମାେତ ଚୂ ର୍ କରେ ;*

* 6:9 ଚୂ ର୍ କରେ ; ଅଥର୍ ାତ୍ ମରିବାକୁ ଦିଅେ
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େଯେବ େସ ଆପଣା ହ ମୁକୁଳା କରି େମାେତ େଛଦନ କରି
ପକାେ !

10ତାହାେହେଲ, ଏେବ େହଁ ମୁଁ ସା ନାପ୍ର ା ହୁ ଅି ;
ହଁ, ମୁଁ ନି ର୍ ୟ ଯାତନା ମଧ୍ୟେର େହଁ ଅତ୍ୟ ଆନ କରି ;
କାରଣ ମୁଁ ଧମର୍ ମୟ ର ବାକ୍ୟସବୁ ଅ ୀକାର କରି ନାହିଁ।
11 େମାହର ବଳ କଅଣ େଯ, ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବି?
େମାହର ପରିଣାମ କଅଣ େଯ, ମୁଁ ସହି ୁ େହବି?
12 େମାହର ବଳ କʼଣ ପ୍ର ରମାନ ର ବଳ?
ଅବା େମାହର ମାଂସ କʼଣ ପି ଳ?
13 େମାʼ ାରା େମାହର କିଛି ଉପକାର ନାହିଁ
ଓ ଫଳଦାୟକ କମର୍ ଣ୍ୟତା େମାʼ ଠାରୁ ସ ୂ ର୍ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି,

ଏହା କʼଣ ସତ୍ୟ ନୁେହଁ?
14 କ୍ଷୀଣ େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େଲାକ ପ୍ର ତି, ମଧ୍ୟ ସବର୍ ଶି ମାନ

ଭୟତ୍ୟାଗୀ େଲାକ ପ୍ର ତି ବ ୁ ଠାରୁ ଦୟା ପ୍ର କାଶିତ େହବା
ଉଚିତ।

15 େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ, ପ୍ର ବାହିତ ନଦୀେସ୍ର ାତ ତୁ ଲ୍ୟ
ପ୍ର ବ ନା କରିଅଛି ;

16ତାହାସବୁ ହିମ ସକାଶୁ କୃ ବ ର୍
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁ ଷାର ଲୀନ ହୁ ଏ;
17ନଦୀ ଉ େହେଲ, ତାହା ଲୁ ହୁ ଏ;
ଗ୍ର ୀଷ୍ମ ପାଇେଲ ାନରୁ ଅ ହ ତ ହୁ ଏ।
18 ପଥିକ ଦଳ ତହିଁ ନିକଟ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କରିବା େବେଳ ପଥ

ଛାଡ଼ି ;
େସମାେନ ମରୁ ଭୂ ମିକୁ ଯାଇ ବିନ ହୁ ଅି ।
19 େତମାର ପଥିକ ଦଳ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ,
ଶିବାର ଯାତ୍ର ୀ ଦଳ ତହିଁ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କେଲ।
20 େସମାେନ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରିଥିବା ସକାଶୁ ଲି ତ େହେଲ;
େସମାେନ େସଠାେର ଉପି ତ େହାଇ ଘାବରା େହେଲ।
21 େଦଖ, ଏେବ ତୁ େ ମାେନ କିଛି ନୁହଁ;
ତୁ େ ମାେନ ବିପି େଦଖି ଭୀତ େହଉଅଛ।



ଆୟୁ ବ 6:22 xiv ଆୟୁ ବ 7:4

22 ‘େମାେତ କିଛି ଦିଅ,’
ଅବା ‘ତୁ ମାନ ସ ି ରୁ େମାʼ ପାଇଁ ଉପହାର ଯାଚ,’
23 କିଅବା ‘ବିପକ୍ଷ ହ ରୁ େମାେତ ଉ ାର କର,’
ଅଥବା ‘ଉପଦ୍ର ବୀମାନ ହ ରୁ େମାେତ ମୁ କର, ଏହା କି ମୁଁ

କହିଲି?’
24 େମାେତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତହିଁେର ମୁଁ ନୀରବ େହବି
ଓ ମୁଁ େକଉଁ ବିଷୟେର ଭୁ ଲିଗଲି, ତାହା େମାେତ ବୁଝାଇ ଦିଅ।
25ସରଳ ବାକ୍ୟ କିପରି ପ୍ର ବଳ!
ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ତକର୍ େକଉଁ େଦାଷ ବ୍ୟ କେର?
26ତୁ େ ମାେନ କʼଣ ଶ ର େଦାଷ ଧରିବାକୁ କ ନା କରୁ ଅଛ?
କାରଣ ନିରାଶ େଲାକର ବାକ୍ୟ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ।
27 ହଁ, ତୁ େ ମାେନ ପିତୃ ହୀନ ପାଇଁ ଗୁଲିବା କରିବ
ଓ ଆପଣା ବ ୁ କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ କରିବ।
28ଏେହତୁ ଏେବ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୃି କର;
କାରଣ ମୁଁ ନି ୟ ତୁ ମୁଖ ଆଗେର ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ।
29 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େଫର, େକୗଣସି ଅନ୍ୟାୟ ନ େହଉ;
ହଁ, ପୁନବର୍ ାର େଫର, େମାହର ଗୁହାରି ଯଥାଥର୍ ।
30 େମାʼ ଜି ାେର କʼଣ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି?
େମାହର ରସେନ ି ୟ କʼଣ ଅନି ବିଷୟ ବାରି ନ ପାେର?

7
ଆୟୁ ବ - େମାର ଜୀବନେର ଭରସା ନାହିଁ

1 ପୃଥିବୀେର କʼଣ ମନୁଷ୍ୟର ଯୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ?
ଓ ତାହାର ଦିନସମୂହ କʼଣ େବତନଜୀବୀର ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ?
2ଦାସ େଯପରି ଛାୟାର ଆକାଂକ୍ଷା କେର,
େବତନଜୀବୀ େଯପରି ଆପଣା େବତନର ଅେପକ୍ଷା କେର;
3 ମୁଁ େସପରି ଅସାରତାବିଶି ମାସମାନର ଅଧିକାରୀ କରାଯାଇଅଛି
ଓ ାି ଜନକ ରାତି୍ର ମାନ େମାʼ ପାଇଁ ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି।
4 ମୁଁ ଶୟନ କାଳେର କେହ,
‘େକେବ ମୁଁ ଉଠିବି?’ ମାତ୍ର ରାତି୍ର ଦୀଘର୍ ହୁ ଏ;
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ଆଉ, ମୁଁ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ନିର ର ଛଟପଟ େହଉଥାଏ।
5 େମାହର ମାଂସ କୀଟ ଓ ଧୂଳିେଟଳା ପରିହିତ;
େମାହର ଚମର୍ ମିଶିଯାଏ ଓ ପୁନବର୍ ାର ଫାଟିଯାଏ।
6 େମାହର ଦିନ ତ ୀର ନଳୀଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଗାମୀ
ଓ ଭରସା ବିନା ବ୍ୟୟ େହାଇଯାଏ।
7ଆେହ, େମାହର ପ୍ର ାଣ ବାୟୁ ମାତ୍ର େବାଲି ରଣ କର;
େମାହର ଚକୁ୍ଷ ଆଉ ମ ଳ େଦଖିବ ନାହିଁ।
8ଯାହାର ଚକୁ୍ଷ େମାେତ େଦେଖ, େସ ଆଉ େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ;
େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଦୃି ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନ ଥିବି।
9 େମଘ େଯପରି କ୍ଷୟ ପାଇ ଅ ହ ତ ହୁ ଏ,
େସପରି େଯ ପାତାଳକୁ ଓ ାଇଯାଏ, େସ ଆଉଉଠି ଆସି ବ ନାହିଁ।
10 େସ ଆଉ ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାର ବାସ ାନ ତାହାକୁ ଆଉ ଚିି ବ ନାହିଁ।
11ଏେହତୁ ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ବ କରିବି ନାହିଁ;
ମୁଁ ଆପଣା ମନର େବଦନାେର କଥା କହିବି;
ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ତି ତାେର ବିଳାପ କରିବି।
12 ମୁଁ କʼଣ ସମୁଦ୍ର ଅବା ତିମିମ ୍ୟ େଯ,
ତୁ େ େମାʼ ଉପେର ପ୍ର ହରୀ ରଖୁଅଛ?
13 େମାʼ ପଲ େମାେତ ସା ନା େଦବ,
େମାହର ଶଯ୍ୟା େମାର ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରିବ େବାଲି କହିଲା

େବେଳ,
14ତୁ େ ପ୍ନ େର େମାେତ ଭୟ େଦଖାଉଅଛ
ଓ ନାନା ଦଶର୍ ନ ାରା େମାେତ ତ୍ର ାସଯୁ କରୁ ଅଛ।
15 େତଣୁ େମାହର ପ୍ର ାଣ େମାହର ଏହି ଅି ଅେପକ୍ଷା
ାସେରାଧ ଓ ମରଣ ପସ କେର।

16 ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଘୃଣା କେର, ମୁଁ ସବର୍ ଦା ବି ବାକୁ ଇ ା କେର
ନାହିଁ;

େମାେତ ଛାଡ଼; କାରଣ େମାହର ଆୟୁ ଅସାର।
17ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରିବ
ଓ ତାହା ପ୍ର ତି ଆପଣା ହୃ ଦୟ ରଖିବ,
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18ଆଉ, ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ତାହାର ତ େନବ
ଓ ପ୍ର ତି ନିମିଷେର ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ?
19ତୁ େ େକେତକାଳ େମାʼଠାରୁ ଆପଣା ଦୃି େଫରାଇବ ନାହିଁ,
କିଅବା ମୁଁ ଆପଣା େଛପ େଢାକିବା ପଯର୍ ୍ୟ େମାେତ ଛାଡ଼ିେଦବ

ନାହିଁ?
20 େହ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ର ହରୀ, ମୁଁ ପାପ କେଲ ତୁ ର କʼଣ କେର?
କାହିଁକି ତୁ େ େମାେତ ଆପଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂ େପ ରଖିଅଛ?
େତଣୁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ତି ଭାର ରୂ ପ େହଉଅଛି?
21 ପୁଣି, ତୁ େ କାହିଁକି େମାହର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁ ନାହଁ ଓ

େମାହର ଅଧମର୍ ଦୂର କରୁ ନାହଁ?
କାରଣ ଏେବ ମୁଁ ଧୂଳିେର ଶୟନ କରିବି;
ପୁଣି,ତୁ େ ଯ ପୂବର୍ କ େମାହରଅେନ୍ଵ ଷଣକରିବ,ମାତ୍ର ମୁଁ ନ ଥିବି।”

8
ବିଲ୍ ଦଦ୍ -ଆୟୁ ବର ଅନୁତାପ ଆବଶ୍ୟକ

1ଏଉ ାେର ଶୂହୀୟ ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ତୁ େ େକେତ କାଳ ଏହିସବୁ କଥା କହିବ?
ଓ ତୁ ମୁଖର ବାକ୍ୟ େକେତ କାଳ ପ୍ର ବଳ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ?
3ପରେମ ର କʼଣ ବିଚାର ବିପରୀତ କରି ?
ଅଥବା ସବର୍ ଶି ମାନ କʼଣ ନ୍ୟାୟ ବିପରୀତ କରି ?
4 େଯେବ ତୁ ର ସ ାନଗଣ ତାହା ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି
ଓ େସ େସମାନ ୁ େସମାନ ଅଧମର୍ ର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ;
5ଯଦି ତୁ େ ଯ ପୂବର୍ କ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର;
ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ ନିକଟେର ଆପଣା ନିେବଦନ ଜଣା ;
6ଯଦି ତୁ େ ନିମର୍ ଳ ଓ ସରଳ ଥାʼ ,
େତେବ େସ ନି ୟ ଏକ୍ଷେଣ ତୁ ପକ୍ଷେର ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅେ ,
ଆଉ ତୁ ର ଧମର୍ ନିବାସକୁ ସମୃି ଶାଳୀ କରେ ।
7ଆଉ, ତୁ ର ପ୍ର ଥମାବ ା କୁ୍ଷଦ୍ର େହେଲ େହଁ
ତୁ ର େଶଷାବ ା ଅତିଶୟ ଉ ତ ହୁ ଅ ା।
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8କାରଣ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ପୂବର୍ କାଳୀନ େଲାକ ୁ ପଚାର
ଓ େସମାନ ପିତୃ ଗଣ ଅନୁସ ାନ କରି ଯାହା ପାଇଅଛି ,

ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କର;
9କାରଣ ଆେ ମାେନ ତ କାଲିର େଲାକ ଓ କିଛି ଜାଣୁ ନାହଁୁ ,
େଯଣୁ ପୃଥିବୀେର ଆ ମାନ ଦିନ ଛାୟା ରୂ ପ;
10 େସମାେନ କʼଣ ତୁ କୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ନାହିଁ ଓ ଜଣାଇେବ

ନାହିଁ,
ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଃକରଣରୁ କʼଣ ବାକ୍ୟ ଉ ାରଣ କରିେବ

ନାହିଁ?
11ପ ବିନା କʼଣ ନଳ ବଢ଼ିପାେର?
ଜଳ ବିନା କʼଣ ସ ରା ବଢ଼ିପାେର?
12ତାହା ସେତଜ ଥାଉ ଥାଉ ଓ କଟା େନାହୁ ଣୁ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃ ଣ ପୂବର୍ ରୁ ଶୁ ହୁ ଏ।
13 େଯଉଁମାେନ ପରେମ ର ୁ ପାେସାରି , େସସମ ର ପଥ ଏହି

ପ୍ର କାର
ଓ ଧମର୍ ହୀନ େଲାକର ଭରସା ବିନ େହବ,
14ତାହାର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ଉି େହବ,
େଯଣୁ ତାହାର ଆଶ୍ର ୟ ମାକଡ଼ସାର ଜାଲ ରୂ ପ।
15 େସ ଆପଣା ଗୃହ ଉପେର ଆଉଜିବ,
ମାତ୍ର ତାହା ି ର ରହିବ ନାହିଁ;
େସ ତାହା ଦୃଢ଼ କରି ଅବଲ ନ କରିବ, ମାତ୍ର ତାହା ରହିବ ନାହିଁ।
16 େସ ସୂଯର୍ ୍ୟ ସାକ୍ଷାତେର ସେତଜ ହୁ ଏ,
ତାହାର େକାମଳ ଶାଖା ତାହାର ଉଦ୍ୟାନେର ମାଡ଼ିଯାଏ।
17ତାହାର େଚର ପ୍ର ରରାଶିେର ଜଡ଼ିତ ହୁ ଏ,
େସ ପ୍ର ରର ଳ େଦେଖ।
18ଯଦି େସ ଆପଣା ାନରୁ ବିନ େହବ,
େତେବ େସହି ାନ ତାହାକୁ ଅ ୀକାର କରି କହିବ, ‘ମୁଁ ତୁ କୁ େଦଖି

ନାହିଁ।’
19 େଦଖ, ଏହି ତାହାର ଗତିର ଆେମାଦ,
ଏଉ ାେର ଭୂ ମିରୁ ଅନ୍ୟମାେନ ଉଠିେବ।
20 େଦଖ, ପରେମ ର ସି େଲାକକୁ ଦୂର କରିେବ ନାହିଁ,
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କିଅବା େସ ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ୁ ଧରି ରଖିେବ ନାହିଁ।
21 େତେବ େହଁ େସ ତୁ ମୁଖକୁ ହାସ୍ୟେର
ଓ ତୁ ଓ ାଧରକୁ ଆନ ନିେର ପୂ ର୍ କରିେବ।
22ତୁ ର ଘୃଣାକାରୀମାେନ ଲ ା ପରିହିତ େହେବ
ଓ ଦୁ ର ତ ୁ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ।”

9
ଆୟୁ ବ - ନି ି କାରୀ େକହି ନାହାି

1ଏଥିେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ଏହା ସତ୍ୟ େବାଲି ମୁଁ ନି ୟ ଜାେଣ;
ମାତ୍ର କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପରେମ ର ନିକଟେର ଧାମ କ

େହାଇପାେର?
3 େସ ତାହା ସେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ,
ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ୁ ସହସ୍ର କଥା ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିକର ଉ ର େଦଇ

ପାରିବ ନାହିଁ।
4 େସ ମନେର ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବଳେର ପରାକ୍ର ା ;
କିଏ ତାହା ବିରୁ େର ଆପଣାକୁ ପ୍ର ବଳ କରି ମ ଳ ପାଇଅଛି?
5 େସ ପବର୍ ତଗଣକୁ ାନା ର କରି ,
େସ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର େସମାନ ୁ ଓଲଟାଇ ପକାଇବା େବେଳ

େସମାେନ ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ।
6 େସ ପୃଥିବୀକୁ ାନରୁ ହଲାଇ ଦିଅି
ଓ ତହିଁର ମାନ ଟଳଟଳ ହୁ ଏ।
7 େସ ବାରଣ କେଲ, ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉଦିତ ହୁ ଏ ନାହିଁ
ଓ େସ ତାରାଗଣକୁ ବ କରି ମୁଦ୍ର ା ି ତ କରି ।
8 େସ ଏକାକୀ ଆକାଶମ ଳ ପ୍ର ସାରି
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ତର ଉପେର ଗମନ କରି ।
9 େସ ସ ଷ , ମୃଗଶୀଷର୍ ଓ କୃ ି କା
ଓ ଦକି୍ଷଣ ମ ଳ ସୃି କରି ।
10 େସ ଅନୁେ ଶ୍ୟ ମହାକାଯର୍ ୍ୟ
ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା କରି ।
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11 େଦଖ, େସ େମାʼ ନିକଟେର ଗମନ କରି , ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା ୁ
େଦେଖ ନାହିଁ;

ମଧ୍ୟ େସ ଚାଲିଗେଲ, ମୁଁ ତାହା ୁ ଚିେ ନାହିଁ।
12 େଦଖ, େସ ଶିକାର ଧରିେଲ, କିଏ ତାହା ୁ ନିବାରଣ କରିପାେର?
ତୁ େ କଅଣ କରୁ ଅଛ, ଏହା କିଏ ତାହା ୁ କହିବ?
13ପରେମ ର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ତ୍ୟାହାର କରିେବ ନାହିଁ;
ରାହବର ସହାୟଗଣ ତାହା ପାଦ ତେଳ ନତ ହୁ ଅି ।
14 େତେବ ମୁଁ ତାହା ୁ େକେତ ଅ ଉ ର େଦବି?
ଓ ତାହା ସେ ଯୁି କରିବାକୁ ଆପଣା କଥା ବାଛିବି?
15 ମୁଁ ଧାମ କ େହେଲ େହଁ ତାହା ୁ ଉ ର ଦିଅି ନାହିଁ;
ମୁଁ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ ନିକଟେର ବିନତି କରି ।
16ଯଦି ମୁଁ ଡାକିଥାʼ ି ଓ େସ େମାେତ ଉ ର େଦଇଥାʼେ ,
େତେବ େହଁ େସ େମାʼରବେରମେନାେଯାଗ କେଲ େବାଲି ମୁଁ ବି ାସ

କରି ନାହିଁ।
17କାରଣ େସ ବତାସେର େମାେତ ଭାି ପକାି
ଓ ଅକାରଣେର େମାହର କ୍ଷତ ବୃି କରି ।
18 େସ େମାେତ ନି ାସ ମାରିବାକୁ ଦିଅି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େମାେତ ତି ତାେର ପୂ ର୍ କରି ।
19ଆେ ମାେନ ବିକ୍ର ମୀର ବଳର କଥା କହିେଲ, େଦଖ, େସ ଅଛି !
ଓ ବିଚାରର କଥା କହିେଲ, କିଏ େମାʼପାଇଁ ସମୟ ନିରୂ ପଣ କରିବ?
20 ମୁଁ ଧାମ କ େହେଲ େହଁ େମାର ନିଜ ମୁଖ େମାେତ େଦାଷୀ

କରିବ।
ମୁଁ ସି େହେଲ େହଁ େମାେତ କୁଟିଳ େବାଲି ତାହା ପ୍ର ମାଣ କରିବ।
21 ମୁଁ ସି , ମୁଁ ଆପଣାକୁ ମାନ୍ୟ କେର ନାହିଁ;
ମୁଁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ତୁ କେର।
22ସବୁ ତ ସମାନ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କେହ,
େସ ସି ଓ ଦୁ କୁ ସଂହାର କରି ।
23ଯଦି େକାରଡ଼ା ହଠାତ୍ ମାରି ପକାଏ,
େସ ନିେ ର୍ ାଷର ପରୀକ୍ଷାେର ହସି େବ।
24 ପୃଥିବୀ ଦୁ ମାନ ହ େର ସମପ ତ େହାଇଅଛି;
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େସ ତହିଁର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣର ମୁଖ ଆ ାଦନ କରି ;
ଯଦି େସ ନ କରି , େତେବ ଆଉ କିଏ?
25 େମାହର ଦିନସବୁ ଡାକ* ଅେପକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଗାମୀ;
ତାହାସବୁ ପଳାଇଯାଏ, େକୗଣସି ମ ଳର ଦଶର୍ ନ ପାଏ ନାହିଁ।
26ତାହାସବୁ େବଗଗାମୀ ଜାହାଜ ପରି
ଓ ଶିକାର ଉପେର ଝା ମାରିବା ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାଲିଯାଏ।
27ଯଦି ମୁଁ କେହ, ‘ମୁଁ ଆପଣା ବିଳାପ ଭୁ ଲିଯିବି,
ମୁଁ ଆପଣା ବିଷ ମୁଖ ଦୂର କରି ହୃ ଚି େହବି;’
28 ମୁଁ ଆପଣା ସକଳ ଦୁଃଖ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁ ଏ,
ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁ େ େମାେତ ନିେ ର୍ ାଷ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ।
29 ମୁଁ େଦାଷୀକୃତ େହବି;
େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି ବୃଥା ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛି?
30ଯଦି ମୁଁ ହିମଜଳେର ଆପଣାକୁ େଧୗତ କେର
ଓ ଆପଣା ହ ଅତିଶୟ ପରି ାର କେର,
31 େତେବ େହଁ ତୁ େ େମାେତ ଗ ର୍ େର ମ କରିବ
ଓ େମାହର ନିଜ ବ େମାେତ ଘୃଣା କରିବ।
32 କାରଣ େସ େମାʼ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହି େଯ, ମୁଁ ତାହା ୁ ଉ ର

େଦବି
ଓ ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର ବିଚାର ାନକୁ ଆସି ବା।
33ଆ ଦୁହିଁ ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍
େକୗଣସି ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନାହିଁ।
34 େସ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା ଯି ଦୂର କର ୁ
ଓ ତାହା ଭୟ ରତା େମାେତ ଭୀତ ନ କରୁ ;
35 େତେବ ମୁଁ ତାହା ୁ ଭୟ ନ କରି କଥା କହିବି;
କାରଣ ମୁଁ ନିେଜ େସହିପରି ନୁେହଁ।

10
ଆୟୁ ବ - ପରେମ ର ୁ ବିନତି

1 େମାʼ ପ୍ର ାଣ େମାʼ ଜୀବନ ବିଷୟେର ା େହାଇଅଛି,
* 9:25 ଡାକ କି ା େଦୗଡ଼ାଳି
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ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖ େର କହିବି;
ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ତି ତାେର କହିବି।
2 ମୁଁ ପରେମ ର ୁ କହିବି, େମାେତ େଦାଷୀ କର ନାହିଁ;
କାହିଁକି େମାʼ ସେ ବିେରାଧ କରୁ ଅଛ, ତାହା େମାେତ ଜଣାଅ।
3ତୁ େ େଯ ଉପଦ୍ର ବ କରିବ,
ତୁ େ େଯ ଆପଣା ହ ର କମର୍ ତୁ କରିବ
ଓ ଦୁ ର ମ ଣାେର ପ୍ର ସ େହବ, ଏହା କʼଣ ତୁ ପ୍ର ତି ଭଲ?
4ତୁ ର କʼଣ ଚମର୍ ର ଚକୁ୍ଷ ଅଛି?
ଅବା ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି େଦେଖ, ତୁ େ କʼଣ େସପରି େଦଖୁଅଛ?
5ତୁ ର ଆୟୁ କʼଣ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ,
ଅବା ତୁ ର ବଷର୍ ସମୂହ କʼଣ ମନୁଷ୍ୟର ଦିନସମୂହ ତୁ ଲ୍ୟ
6 େଯ, ତୁ େ େମାହର ଅଧମର୍ ଅନୁସ ାନ କରୁ ଅଛ
ଓ େମାହର ପାପ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛ?
7ତୁ େ ତ ଜାଣ, ମୁଁ ଦୁ ନୁେହଁ
ଓ ତୁ ହ ରୁ ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ସମଥର୍ ନୁେହଁ।
8 ତୁ ର ହ େମାେତ ଗଢ଼ିଅଛି ଓ ସବର୍ ା ସୁସଂଯୁ କରି େମାେତ

ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି;
ତଥାପି ତୁ େ େମାେତ ସଂହାର କରୁ ଅଛ।
9 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ରଣ କର, ତୁ େ େମାେତ ମୃ ି କା ତୁ ଲ୍ୟ

ଗଢ଼ିଅଛ
ଓ ତୁ େ କʼଣ େମାେତ ପୁନବର୍ ାର ଧୂଳି କରିବ?
10ତୁ େ କʼଣ ଦୁ ନ୍ୟାୟ େମାେତ ଢାଳି ନାହଁ
ଓ େଛନା ତୁ ଲ୍ୟ େମାେତ ଶ କରି ନାହଁ?
11ତୁ େ େମାେତ ଚମର୍ ଓ ମାଂସେର ବ ାନି୍ଵ ତ କରିଅଛ,
ପୁଣି ଅି ଓ ଶିରାେର େମାେତ ଏକତ୍ର ବୁଣିଅଛ।
12ତୁ େ େମାେତ ଜୀବନ ଓ ଅନୁଗ୍ର ହ ଦାନ କରିଅଛ
ଓ ତୁ ର ତ ାବଧାରଣ େମାର ଆ ାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି।
13 ତଥାପି ତୁ େ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆପଣା ମନେର ଗୁ କରି

ରଖିଅଛ;
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ମୁଁ ଜାେଣ, ଏହା ହିଁ ତୁ ର ବିଚାର;
14 ମୁଁ ପାପ କେଲ, ତୁ େ େମାେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅଛ
ଓ ତୁ େ େମାର ଅଧମର୍ ରୁ େମାେତ ମୁ କରିବ ନାହିଁ।
15 ମୁଁ ଦୁ େହେଲ, େମାର ସ ାପ େହବ,
ପୁଣି ମୁଁ ଧାମ କ େହେଲ େହଁ ଅବମାନନାେର ପୂ ର୍ େହବାରୁ
ଓ ଆପଣା େ ଶ ପ୍ର ତି ଅନାଇବାରୁ ଆପଣା ମ କ େଟକି ପାରୁ

ନାହିଁ।
16 ମାତ୍ର େମାର ମ କ ଆେପ େଟକି େହେଲ, ତୁ େ ସି ଂହ ପରି

େମାେତ ମୃଗୟା କରୁ ଅଛ
ଓ ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ପ୍ର ତି ଆପଣାକୁ ଅୁ ତ େଦଖାଉଅଛ।
17ତୁ େ େମାʼ ବିରୁ େର ନୂଆ ନୂଆ ସାକ୍ଷୀ ଆଣୁଅଛ
ଓ ତୁ େ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ବୃ ି କରୁ ଅଛ;
ନୂତନ ନୂତନ େସୖନ୍ୟଦଳ େମାହର ପ୍ର ତିକୂଳ।
18 େତେବ ତୁ େ କାହିଁକି େମାେତ ଗଭର୍ ରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ?
ମୁଁ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାʼ ି ଓ େକୗଣସି ଚକୁ୍ଷ େମାେତ େଦଖି ନ ଥାʼ ା,
19 ମୁଁ ଅଜାତର ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥାʼ ି ;
ମୁଁ ଗଭର୍ ରୁ କବରକୁ େଘନା ଯାଇଥାʼ ି ।
20 େମାହର ଦିନ କʼଣ ଅ ନୁେହଁ? େତେବ କ୍ଷା ହୁ ଅ,
21 େମାେତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତହିଁେର ମୁଁ େଯଉଁ ାନରୁ େଫରି ଆସି ବି

ନାହିଁ,
ଏପରି ଅ କାର ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାରୂ ପ େଦଶକୁ ଯିବା ପୂେବର୍ ମୁଁ

କ୍ଷଣକାଳ ସା ନା ପାଇବି;
22 େସ େଦଶ ଅ କାର ତୁ ଲ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଅ କାରମୟ;
େସ େଦଶ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାମୟ, ସୁଧାରାବିହୀନ
ଓ େସଠାେର ଦୀି ଅ କାରର ସମାନ।”

11
େସାଫର - ଅଧିକ ମ ଆବଶ୍ୟକ

1ଏଥିେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ଏେତ କଥାର କି କିଛି ଉ ର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ?
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ଓ ବକୁଆ େଲାକ କʼଣ ନିେ ର୍ ାଷ ଗଣାଯିବ?
3ତୁ ର ଦପର୍ କʼଣ େଲାକମାନ ୁ ନୀରବ କରିବ?
ଓତୁ େ ପରିହାସକେଲ, େକହିକʼଣତୁ କୁଲି ତକରିବନାହିଁ?
4କାରଣ ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ‘େମାହର ବାକ୍ୟ ଶୁ ,
ମୁଁ ତୁ ଦୃି େର ଶୁଚି।’
5ମାତ୍ର ଆହା, େଯେବ ପରେମ ର କଥା କହେ
ଓ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା ଓ ାଧର ଫିଟାେ ;
6 ପୁଣି, ଜ୍ଞାନର ନିଗୂଢ଼ ତ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର ବହୁ ବିଧ ଫଳଦାୟକ କମର୍ ଣ୍ୟତା ତୁ କୁ ଜ୍ଞାତ

କରାେ !
ଏେହତୁ ଜାଣ େଯ, ପରେମ ର ତୁ ଅପରାଧ ଅେପକ୍ଷା ଊଣା

ପରିେଶାଧ ତୁ ଠାରୁ େନଉଅଛି ।
7ତୁ େ କʼଣ ଅନୁସ ାନ ାରା ପରେମ ର ୁ ପାଇ ପାର?
ତୁ େ କʼଣ ସବର୍ ଶି ମାନ ର ସ ୂ ର୍ ତ ପାଇ ପାର?
8ତାହା ଆକାଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ; ତୁ େ କଅଣ କରିପାର?
ପାତାଳଠାରୁ ଗଭୀର; ତୁ େ କଅଣ ଜାଣିପାର?
9ତହିଁର ପରିମାଣ ପୃଥିବୀ ଅେପକ୍ଷା ଦୀଘର୍
ଓ ସମୁଦ୍ର ଅେପକ୍ଷା ପ୍ର ଶ ।
10ଯଦି ପରେମ ର ଚାଲିଯାʼ ି ଓ ବ କରି
ଓ ବିଚାର ସଭାକୁ ଡାକି , େତେବ କିଏ ତାହା ୁ ବାରଣ କରିପାେର?
11କାରଣ େସ ଅସାର େଲାକ ୁ ଜାଣି ;
େସ ଆେଲାଚନା ନ କରି ହିଁ ଅଧମର୍ େଦଖି ।
12ଜେଣ ଅସାର ମନୁଷ୍ୟ ବୁ ି ବାନ େହାଇ ପାରିବ,
କି ୁ େଯେବ ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭଶାବକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାତ କରିବ।
13ଯଦି ତୁ େ ଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ଆପଣା ଅ ଃକରଣ ସୁି ର କରି
ତାହା ଆେଡ଼ ଆପଣା ହ ବି ାର କର;
14ଯଦି ତୁ ହ େର ଅଧମର୍ ଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରିଦିଅ
ଓ ଅଧମର୍ କୁ ତୁ ତ ୁେର ବାସ କରିବାକୁ ନ ଦିଅ;
15 େତେବ ତୁ େ ନି ୟ କଳ ରହିତ େହାଇ ଆପଣା ମୁଖ େଟକିବ;
ଆହୁ ରି, ତୁ େ ସୁି ର େହବ ଓ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ;



ଆୟୁ ବ 11:16 xxiv ଆୟୁ ବ 12:6

16ତୁ େ ଆପଣା ଦୁଃଖ ପାେସାରି ପକାଇବ;
ବହିଗଲା ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ରଣ କରିବ;
17ତୁ ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟା ଅେପକ୍ଷା ନିମର୍ ଳ େହବ;
ଅ କାର ଥିେଲ େହଁ ତାହା ପ୍ର ଭାତ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
18 ପୁଣି, ଭରସା ଥିବାରୁ ତୁ େ ନିବ େର ରହିବ;
ଆହୁ ରି, ତୁ େ ଆପଣା ଚତୁ ଗ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ନିରାପଦେର

ବିଶ୍ର ାମ କରିବ।
19ମଧ୍ୟ ତୁ େ ଶୟନ କେଲ, େକହି ତୁ କୁ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ;
ବର ଅେନେକ ତୁ ନିକଟେର ନିେବଦନ କରିେବ।
20ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ନିେ ଜ େହବ
ଓ େସମାନ ର ପଳାଇବାର ବାଟ ରହିବ ନାହିଁ,
ଆଉ େସମାନ ର ଭରସା ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗେର ପରିଣତ େହବ।”

12
ଆୟୁ ବ - ପରେମ ର ତାହା କରିଅଛି

1ତହଁୁ ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ତୁ େ ମାେନ ତ େଲାକ, ସେ ହ ନାହିଁ,
ତୁ ମାନ ସେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମରିଯିବ।
3ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ପରି ଆ ର ବୁି ଅଛି;
ମୁଁ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଊଣା ନୁେହଁ;
ହଁ, ଏପରି କଥାସବୁ କିଏ ନ ଜାେଣ?
4 ମୁଁ େମାହର ବୁ ମାନ ନିମେ ହାସ୍ୟା ଦ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ

େହାଇଅଛି,
ମୁଁ ପରେମ ର ୁ ଡାକେ , େସ େମାେତ ଉ ର େଦେଲ;
ଧାମ କ, ସି େଲାକ ହାସ୍ୟା ଦ େହାଇଅଛି।
5 ସୁଖେର ଥିବା େଲାକର େବାଧେର ବିପଦ ତୁ ନୀୟ;
େଯଉଁମାନ ର ପାଦ ଖସି ଯାଏ, େସମାନ ନିମେ ତାହା ପ୍ର ୁତ।
6ଡକାୟତମାନ ର ତ ୁ ନିରାପଦ ହୁ ଏ
ଓ ପରେମ ର ୁ ବିର କରିବା େଲାେକ ନିବ େର ରହି ;
ପରେମ ର େସମାନ ହ େର ବହୁ ତ ଦିଅି ।
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7ମାତ୍ର ଏେବ ପଶୁମାନ ୁ ପଚାର, େସମାେନ ତୁ କୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ
ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନ ୁ ପଚାର, େସମାେନ ତୁ କୁ ଜଣାଇେବ;
8ଅବା ପୃଥିବୀକୁ େବାଲ, େସ ତୁ କୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ
ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମ ୍ୟମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶ କରିେବ।
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େଯଏହାକରିଅଛି,ଏସକଳ ାରା କିଏନଜାେଣ?
10ତାହା ହ େର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜୀବର ପ୍ର ାଣ
ଓ ସମୁଦାୟ ନରବଂଶର ାସବାୟୁ ଅଛି।
11 େଯପରି ରସନା ଖାଦ୍ୟର ଆ ାଦ ପାଏ,
େସପରି କ ର୍ କʼଣ କଥାର ପରୀକ୍ଷା ନ କେର?
12ପ୍ର ାଚୀନମାନ ଠାେର ଜ୍ଞାନ ଅଛି
ଓ ଦୀଘର୍ ାୟୁ େର ବୁି ଥାଏ।
13ତାହା ଠାେର ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ର ମ ଥାଏ;
ତାହା ର ମ ଣା ଓ ବୁି ଅଛି।
14 େଦଖ, େସ ଭାି ପକାି , ଆଉ ତାହା ପୁନଃନିମ ତ େହାଇ ନ

ପାେର;
େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୁ କେଲ, ଆଉ ମୁକୁଳା େହାଇ ନ ପାେର।
15େଦଖ, େସଜଳରାଶିକି ଅଟକାଇେଲ,ତାହାସବୁ ଶୁ େହାଇଯାଏ;
ପୁନବର୍ ାର େସ ତାହା ପଠାଇେଦେଲ, ତାହା ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟପାଲଟ

କରି ପକାଏ।
16ତାହା ଠାେର ବଳ ଓ ଫଳଦାୟକ କମର୍ ଣ୍ୟତା ଥାଏ;
ଭ୍ର ା ଓ ଭ୍ର ାମକ ତାହା ର।
17 େସ ମ ୀମାନ ୁ ଲୁଟିତ କରି େନଇଯାʼ ି
ଓ ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ େସ ନିେବର୍ ାଧ କରି ।
18 େସ ରାଜାମାନ ର ବ ନ ମୁ କରି
ଓ କଟିବ ନୀେର େସମାନ କଟି ବା ି ।
19 େସ ଯାଜକମାନ ୁ ଲୁଟିତ କରି େନଇଯାʼ ି
ଓ ବିକ୍ର ମୀମାନ ୁ ପରା କରି ।
20 େସ ବି ମାନ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କରି
ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ବୁି କୁ ହରଣ କରି ନିଅି ।
21 େସ ଅଧିକାରୀମାନ ଉପେର ତୁ ତା ଢାଳି ;
ଓ ବଳବାନର ପଟୁ କା ଫିଟାଇ ପକାି ।
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22 େସ ଅ କାରରୁ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟ ପ୍ର କାଶ କରି
ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାକୁ ଆଲୁଅକୁ ଆଣି ।
23 େସ େଗା ୀୟମାନ ୁ ବୃ ି କରି ଓ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରି ;
େସ େଗା ୀୟମାନ ୁ ବାହାେର ବି ୀ ର୍ କରି ଓ େସମାନ ୁ ଭିତେର

ଆଣି ।
24 େସ ପୃଥିବୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ର ହୃ ଦୟ ହରଣ କରି
ଓ େସ େସମାନ ୁ ପଥହୀନ ମରୁ ଭୂ ମିେର ଭ୍ର ମଣ କରାି ।
25 େସମାେନ ଆଲୁଅରହିତ େହାଇ ଅ କାରେର ଦରାି ହୁ ଅି ,
େସ େସମାନ ୁ ମ େଲାକ ପରି ଟଳମଳ କରାି ।

13
ଆୟୁ ବ - ତଥାପି ଈ ର ଠାେର େମାହର ଭରସା

1 େଦଖ, େମାହର ଚକୁ୍ଷ ଏହିସବୁ େଦଖିଅଛି,
େମାହର କ ର୍ ଏହା ଶୁଣି ବୁଝିଅଛି।
2ଯାହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ;
ମୁଁ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଊଣା ନୁେହଁ।
3 ନି ୟ ମୁଁ ସବର୍ ଶି ମାନ ୁ କହିବାକୁ ଇ ା କେର
ଓ ମୁଁ ପରେମ ର ସହିତ ଯୁି କରିବାକୁ ବା ା କେର।
4ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ମିଥ୍ୟାବାକ୍ୟରଚକ,
ତୁ େ ସମେ ମୂଲ୍ୟହୀନ େବୖଦ୍ୟ।
5ଆଃ, ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ସ ୂ ର୍ ନୀରବ େହାଇ ରହ !
ତାହା ତୁ ମାନ ର ଜ୍ଞାନସୂଚକ ହୁ ଅ ା।
6ଏେବ େମାହର ଯୁି ଶୁଣ
ଓ େମାର ଓ ାଧରର ପ୍ର ତିବାଦେର କ ର୍ ପାତ କର।
7ତୁ େ ମାେନ କʼଣ ପରେମ ର ପକ୍ଷେର ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହିବ
ଓ ତାହା ପକ୍ଷେର ପ୍ର ବ ନା-ବାକ୍ୟ କହିବ?
8ତୁ େ ମାେନ କʼଣ ତାହା ର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ,
ତୁ େ ମାେନ କʼଣ ପରେମ ର ପକ୍ଷେର ବିେରାଧ କରିବ?
9 େସ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିେବ, ଏହା କି ଭଲ?
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କିଅବା େକହି େଯପରିମନୁଷ୍ୟକୁଭୁ ଲାଏ, େସପରିତୁ େ ମାେନକʼଣ
ତାହା ୁ ଭୁ ଲାଇବ?

10ତୁ େ ମାେନ େଗାପନେର ମୁଖାେପକ୍ଷା କେଲ,
େସ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ଅନୁେଯାଗ କରିେବ।
11ତାହା ର ମହ କʼଣ ତୁ ମାନ ୁ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ
ଓ ତାହା ର ଭୟ ରତା କʼଣତୁ ମାନ ଉପେର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ?
12ତୁ ମାନ ରଣୀୟ ବଚନମାଳା ଭ ରୂ ପ ପ୍ର ବାଦ ଅେଟ,
ତୁ ମାନ ର ଦୁଗର୍ ସବୁ କ ର୍ ମର ଦୁଗର୍ ଅେଟ।
13ତୁ େ ମାେନ ନୀରବ ହୁ ଅ, େମାେତ ଛାଡ଼, ମୁଁ କଥା କହିବି,
ତହିଁେର େମାହର ଯାହା େହବ, େହଉ।
14 ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣା ଦ େର ଆପଣା ମାଂସ ଧରିବି
ଓ ଆପଣା ହ େର ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ରଖିବି?
15 େସ େମାେତ ବଧ କେଲ େହଁ ମୁଁ ତାହା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବି;
ତଥାପି ମୁଁ ତାହା ଛାମୁେର ଆପଣା ପଥ ସମଥର୍ ନ କରିବି।
16ଏହା ହିଁ େମାହର ମୁି ରୂ ପ େହବ;
କାରଣ ଅଧାମ କ େଲାକ ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।
17ମେନାେଯାଗ କରି େମାହର କଥା ଶୁଣ
ଓ େମାହର ନିେବଦନ ତୁ ମାନ ର କ ର୍ େଗାଚରେର ଥାଉ।
18ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ବିଚାରର କଥା ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି;
ମୁଁ ଜାେଣ, ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷ େହବି।
19 େମାʼ ସେ େଯ ବିବାଦ କରିବ, େସ କିଏ?
କାରଣ (େକହି ଥିେଲ) ମୁଁ ନୀରବ େହାଇ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିବି।
20 େକବଳ ଦୁଇ କଥା େମାʼ ପ୍ର ତି କର ନାହିଁ,
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ ସ ୁଖରୁ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ।
21ତୁ ହ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରକୁ କାଢ଼ି ନିଅ
ଓ ତୁ ର ଭୟାନକତା େମାେତ ଭୀତ ନ କରୁ ।
22 େତେବ ତୁ େ ଡାକ, ମୁଁ ଉ ର େଦବି;
ଅବା ମୁଁ କେହ, ତୁ େ େମାେତ ଉ ର ଦିଅ।
23 େମାହର ଅପରାଧ ଓ ପାପ େକେତ?
େମାହର ଅଧମର୍ ଓ ପାପ େମାେତ ଜଣାଅ।
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24ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଉଅଛ?
ଓ େମାେତ ତୁ ର ଶତ େବାଲି ଜ୍ଞାନ କରୁ ଅଛ?
25ତୁ େ କʼଣ ଉଡ଼ ା ପତ୍ର କୁ ଡରାଇବ?
ଓ ତୁ େ କʼଣ ଶୁଖିଲା କୁଟା ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ?
26କାରଣ ତୁ େ େମାʼ ବିରୁ େର ତି କଥା େଲଖୁଅଛ
ଓ େମାʼ େଯୗବନ କାଳର ଅପରାଧ େଭାଗ କରାଉଅଛ;
27ତୁ େ ଯ ାେର ମଧ୍ୟ େମାହର ଚରଣ ରଖୁଅଛ
ଓ େମାହର ସବୁ ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଅଛ;
ତୁ େ େମାʼ ଚରଣର ଚତୁ ଗେରଆପଣା ପାଇଁ େରଖା ଟାଣୁଅଛ;
28ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଷୟ ପାଉଥିବା ଜୀ ର୍ -ପଦାଥର୍ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ କୀଟ-ଭକି୍ଷତ ବ ତୁ ଲ୍ୟ ଅେଟ।

14
ଆୟୁ ବ - ମୃତୁୁ ୍ୟ ସମ ପ୍ର ତି ଶୀଘ୍ର ଆେସ

1 ୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟ
ଅ ାୟୁ ଓ ଦୁଃଖେର ପରିପୂ ର୍ ।
2 େସ ପୁ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ୁଟିତ େହାଇ କଟାଯାଏ;
ମଧ୍ୟ େସ ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ ବହିଯାଇ ି ର ନ ଥାଏ।
3ଆଉ, ତୁ େ ଏପରି ଜଣକ ଉପେର କʼଣ ଆପଣା ଦୃି ରଖୁଅଛ
ଓ ଆପଣା ନିକଟକୁ ବିଚାରାେଥର୍ କʼଣ େମାେତ ଆଣୁଅଛ?
4ଅଶୁଚି ବ ୁରୁ ଶୁଚି ବ ୁ କିଏ ଉ କରିପାେର? ଜେଣ ନାହିଁ।
5ତାହାର ଦିନସବୁ ନି ର୍ ୀତ,
ତାହାର ମାସ-ସଂଖ୍ୟା ତୁ ଠାେର ଅଛି
ଓ ତୁ େ ତାହାର ସୀମା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛ, ଏଣୁ େସ ତାହା ଲ ନ

କରିପାେର ନାହିଁ?
6 ଏେହତୁ େସ େଯପରି େବତନଜୀବୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଆପଣା ଦିନ େଭାଗ

କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇ ପାରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହାଠାରୁ ଦୃି େଫରାଅ।
7କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟେର ଆଶା ଥାଏ,
ତାହା କଟାଗେଲ ପୁନବର୍ ାର ପ ବିତ େହବ
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ଓ ତହିଁର େକାମଳ ଶାଖାର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
8ଯଦ୍ୟପି ତହିଁର ମୂଳ ମୃ ି କାେର ପୁରୁ ଣା େହାଇଯାଏ
ଓ ତହିଁର ଗି ଭୂ ମିେର ମରିଯାଏ;
9ତଥାପି ଜଳର ଗ ପାଇେଲ, ତାହା ପ ବିତ େହବ
ଓ େରାପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଶାଖାବିଶି େହବ।
10ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମେର ଓ କ୍ଷୟ ପାଏ;
ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେର, ପୁଣି େସ େକଉଁଠାେର ଥାଏ?
11 େଯପରି ସମୁଦ୍ର ରୁ ଜଳ ବାହାରି ଯାଏ
ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟପ୍ର ା ଓ ଶୁ ହୁ ଏ;
12 େସପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶୟନ କେଲ ଆଉ ଉେଠ ନାହିଁ;
ଆକାଶମ ଳ େଲାପ ନ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଜାଗ୍ର ତ େହେବ

ନାହିଁ,
କିଅବା ନିଦ୍ର ାରୁ ଉ ାପିତ େହେବ ନାହିଁ।
13ଆଃ, ତୁ େ େଯେବ ପାତାଳେର େମାେତ ଲୁଚାଇ ରଖ ,
ତୁ ର େକାପ ଅତୀତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େଯେବ େମାେତ େଗାପନେର

ରଖ ,
େଯେବ େମାʼ ପାଇଁ ସମୟ ନିରୂ ପଣ କରି େମାେତ ରଣ କର !
14ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତୁ ୍ୟ ହୁ ଏ େତେବ କʼଣ େସ ପୁନବର୍ ାର ବି ବ?
େମାହର ମୁି ଉପି ତ େନାହିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ମୁଁ ଆପଣା ଯୁ ର ସମ ଦିନ ଅେପକ୍ଷା କରିବି।
15 େତେବ ତୁ େ ଡାକିବ ଓ ମୁଁ ତୁ କୁ ଉ ର େଦବି;
ତୁ େ ଆପଣା ହ କୃତ କମର୍ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରିବ।
16ମାତ୍ର ଏେବ ତୁ େ େମାʼ ପାଦଗତି ଗଣନା କରୁ ଅଛ;
ତୁ େ କʼଣ େମାʼ ପାପ ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ ନାହଁ?
17 େମାହର ଅପରାଧ ଥଳୀେର େମାହରାି ତ େହାଇଅଛି
ଓ ତୁ େ େମାʼ ଅଧମର୍ ବା ି ରଖୁଅଛ।
18ଆଉ, ପବର୍ ତ ପଡ଼ିେଲ ନି ୟ ଲୁ ହୁ ଏ
ଓ େଶୖଳ ଆପଣା ାନରୁ ଅ ରିତ ହୁ ଏ;
19ଜଳ ପ୍ର ରକୁ କ୍ଷୟ କେର;
ଜଳର ପ୍ଲ ାବନ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି େଧାଇନିଏ
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ଓ ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ନାଶ କରୁ ଅଛ।
20ତୁ େ ସଦାକାଳ ତାହା ଉପେର ଜୟଯୁ େହଉଅଛ, େତଣୁ େସ

ଚାଲିଯାଏ;*
ତୁ େ ତାହାର ମୁଖ ପରିବ ର୍ ନ କରି ତାହାକୁ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ।
21 ତାହାର ସ ାନଗଣ ସ ମ ପ୍ର ା େହେଲ, େସ ତାହା ଜାେଣ

ନାହିଁ;
ପୁଣି, େସମାେନଅବନତେହେଲ, େସ େସମାନ ବିଷୟେବାଧପାଏ

ନାହିଁ।
22 ମାତ୍ର ତାହାର ନିଜ ମାଂସ ବ୍ୟଥା େଭାଗ କେର ଓ ତାହାର ପ୍ର ାଣ

ଅ େର ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଏ।”

15
ଇଲୀଫସ୍ -ଆୟୁ ବଠାେର ପରେମ ର ଭୟ ନାହିଁ

1ଏଥିଉ ାେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ କʼଣ ଅସାର ଜ୍ଞାନେର ଉ ର େଦବ?
ଓ ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ େର ଆପଣା ଉଦର ପୂ ର୍ କରିବ?
3 େସ କʼଣ ଅନଥର୍ କ କଥାେର
ଓ ନି ଳ ବାକ୍ୟେର ଯୁି କରିବ?
4 ହଁ, ତୁ େ ତ ଭୟ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ
ଓ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ଭି କ୍ଷୀଣ କରୁ ଅଛ।
5କାରଣ ତୁ ର ଅପରାଧ ତୁ ମୁଖକୁ ଶିଖାଉଅଛି
ଓ ତୁ େ ଧୂ ର୍ ର ଜି ା ପସ କରୁ ଅଛ।
6ତୁ ର ନିଜ ମୁଖ ତୁ କୁ େଦାଷୀ କରୁ ଅଛି, ମୁଁ କରୁ ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି, ତୁ ନିଜ ଓ ାଧର ତୁ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି।
7ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ କʼଣ ପ୍ର ଥମଜାତ?
ଅବା ପବର୍ ତଗଣ ପୂବର୍ ରୁ ତୁ େ କʼଣ ଉ େହାଇଥିଲ?
8ତୁ େ କʼଣ ପରେମ ର ର ଗୁ ମ ଣା ଶୁଣିଅଛ?
ଓ ତୁ େ କʼଣ ଜ୍ଞାନ ଆ ସାତ୍ କରୁ ଅଛ?
9ଆ ମାନ ୁ ଅଜଣା େକଉଁ କଥା ତୁ େ ଜାଣୁଅଛ?
ଆ ମାନ ର ଅବୁଝା େକଉଁ କଥା ତୁ େ ବୁଝୁ ଅଛ?
* 14:20 ଚାଲିଯାଏ; ମରିଯାଏ
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10 ପ େକଶ ବିଶି ଓ ତୁ ପିତା ଅେପକ୍ଷା ପ୍ର ାଚୀନ ଅତି ବୃ
େଲାେକ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି ।

11ପରେମ ର ସା ନା-ବାକ୍ୟ ତୁ ପ୍ର ତି କି କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ
ଓ ତୁ ସହିତ େକାମଳ ଆଳାପ କି ତଦପ?
12ତୁ ମନ ତୁ କୁ କାହିଁକି ବିପଥେର େନଇଯାଏ?
ଓ ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ କାହିଁକି ମଟ୍ ମଟ୍ କେର
13 େଯ, ତୁ େ ପରେମ ର ବିରୁ େର ଆପଣା ଆ ାକୁ

ଉଠାଉଅଛ
ଓ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ବାହାରିବାକୁ େଦଉଅଛ?
14ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, େସ ଶୁଚି େହାଇପାେର?
ଓ ୀଜାତ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ େଯ, େସ ଧାମ କ େହାଇପାେର?
15 େଦଖ, େସ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଗଣଠାେର ବି ାସ କରି ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି, ତାହା ଦୃି େର ଆକାଶମ ଳ ନିମର୍ ଳ ନୁେହଁ।
16 େତେବ ଘୃଣାହର୍ ଓ ଭ୍ର ,
ଅଧମର୍ କୁ ଜଳ ପରି ପାନକାରୀ େଯ ମନୁଷ୍ୟ, େସ େକେଡ଼ ନୂ୍ୟନ!
17 ମୁଁ ତୁ କୁ େଦଖାଇବି, େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
ମୁଁ ଯାହା େଦଖିଅଛି, ତାହା ପ୍ର କାଶ କରିବି;
18 ଜ୍ଞାନୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ଠାରୁ ତାହା ପାଇ

କହିଅଛି
ଓ ଗୁ କରି ନାହାି ;
19 େକବଳ େସମାନ ୁ େଦଶ ଦ େହାଇଥିଲା
ଓ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଗତାୟାତ କଲା ନାହିଁ;
20 ଦୁ େଲାକ ଆପଣାର ଯାବ ୀବନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଉପଦ୍ର ବ ପାଇଁ ନିରୂ ପିତ ବଷର୍ ଯାଏ େ ଶ େଭାଗ କେର।
21ତାହାର କ ର୍ େର ତ୍ର ାସଜନକ ଶ ଥାଏ,
େସୗଭାଗ୍ୟ ସମୟେର ଲୁ ନକାରୀ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ;
22 େସ ଅ କାରରୁ େଫରି ଆସି ବ େବାଲି ବି ାସ କେର ନାହିଁ
ଓ େସ ଖ ନିମେ ଅେପକି୍ଷତ;
23 େସ ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ବାହାେର ବୁଲି କହଇ, ତାହା କାହିଁ?
ଅ କାରର ଦିନ ତାହାର ସି କଟ େବାଲି େସ ଜାେଣ।
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24ସ ଟ ଓ ମନ ାପ ତାହାକୁ ଭୀତ କେର;
ଯୁ ାେଥର୍ ସସ ରାଜା ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ତାହାକୁ ପରା କେର;
25 କାରଣ େସ ପରେମ ର ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର

କରିଅଛି
ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଗବର୍ ାଚରଣ କରୁ ଅଛି;
26 େସ ଶ ଗ୍ର ୀବ େହାଇ ଆପଣା ଢାଲର ୂଳ ଅଂଶ େଦଖାଇ
ତାହା ଉପରକୁ େଦୗେଡ଼;
27 େସ ଆପଣା େମଦେର ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ କଲା
ଓ କଟିେଦଶ ହୃ ପୁ କଲା;
28ଆଉ, େସ ଉଜାଡ଼-ନଗରେର ନିବାସୀରହିତ
ଓ ଢିପି େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଗୃହେର ବାସ କଲା।
29 ଏଣୁ େସ ଧନବାନ େହବ ନାହିଁ, ଅବା ତାହାର ସ ି ାୟୀ

େହବ ନାହିଁ;
କିଅବା େସମାନ ର ଉ ଫଳ ଭୂ ମିକୁ ଓହଳିବ ନାହିଁ।
30 େସ ଅ କାରରୁ ପ୍ର ାନ କରିବ ନାହିଁ,
ଅି ଶିଖା ତାହାର ଶାଖା ଶୁ କରିବ
ଓ ପରେମ ର ମୁଖର ନି ାସେର େସ ଉଡ଼ିଯିବ।*
31 େସ ଆପଣାକୁ ଭ୍ର ା କରି ଅସାରତାେର ବି ାସ ନ କରୁ ;
କାରଣ ଅସାରତା ହିଁ ତାହାର ପୁର ାର େହବ।
32ତାହା ଆପଣା ସମୟ ପୂେବର୍ େଶଷ ପାଇବ
ଓ ତାହାର ଶାଖା ସେତଜ େହବ ନାହିଁ।
33 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ଅପ ଫଳ ଝାଡ଼ି ପକାଇବ
ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଆପଣା ଫୁଲ ପକାଇ େଦବ।
34କାରଣ ଅଧାମ କମାନ ସ ୀଦଳ ଅଫଳ େହେବ
ଓ ଅି ଲା ର ତ ୁସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
35 େସମାେନ ଅନି ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ଅଧମର୍ ପ୍ର ସବ କରି
ଓ େସମାନ ଉଦର ପ୍ର ତାରଣା ପ୍ର ୁତ କେର।”

* 15:30 େସ ଉଡ଼ିଯିବ। ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ମରିଯିବ
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16
ଆୟୁ ବ - ତୁ େ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ସା ନାକାରୀ

1ଏଥିେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ମୁଁ ଏପରି ଅେନକ କଥା ଶୁଣିଅଛି;
ତୁ େ ସମେ ଦୁଃଖଦାୟକ ସା ନାକାରୀ ଅଟ।
3ଅସାର କଥାେର କି େଶଷ ଥାଏ?
ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ତୁ କୁ େକଉଁ କଥା ଉେ ଜିତ କରୁ ଅଛି?
4 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ପରି କହି ପାରି ;
ଯଦି ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଣ େମାର ପ୍ର ାଣର ଅବ ାେର ଥାʼ ା,
େତେବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ବାକ୍ୟମାଳା ଏକତ୍ର ଖି ପାରି
ଓ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ମୁ ହଲାଇ ପାରି ।
5ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖେର ତୁ ମାନ ୁ ସବଳ କରି
ଓ େମାʼ ଓ ାଧରର ସା ନା ତୁ ମାନ ଦୁଃଖେରଉପଶମକର ା।
6 ମୁଁ କଥା କହିେଲ େହଁ େମାʼ ଦୁଃଖର ଉପଶମ େହଉ ନାହିଁ;
ମୁଁ ନୀରବ େହେଲ େହଁ େମାହର ଆରାମ ହୁ ଏ ନାହିଁ।
7ମାତ୍ର େସ ଏେବ େମାେତ ା କରିଅଛି ;
ତୁ େ େମାହର ସକଳ ସ ୀଦଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଅଛ।
8 ପୁଣି, ତୁ େ େମାେତ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିଅଛ, ଏହା େମାର ପ୍ର ତିକୂଳେର

ସାକ୍ଷୀ ହୁ ଏ;
ଆଉ, େମାʼ କ୍ଷୀଣତା େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠି
େମାʼ ମୁଖ ଆଗେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ।
9 େସ ନିଜ େକାପେର େମାେତ ବିଦୀ ର୍ ଓ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି ;
େସ େମାʼ ଉପେର ଦ କଡ଼ମଡ଼ କରିଅଛି ;
େମାହର ବିପକ୍ଷ େମାʼ ଉପେର ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ତୀବ୍ର କରିଅଛି।
10 େସମାେନ େମାʼଉପେରଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ େମଲା କରିଅଛି ;
େସମାେନ ଧି ାରପୂବର୍ କ େମାʼ ଗାଲେର ମାରିଅଛି ;
େସମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଏକତି୍ର ତ ହୁ ଅି ।
11 ପରେମ ର େମାେତ ଅଧାମ କମାନ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ

କରି
ଓ େମାେତ ଦୁ ମାନ ହ େର ପକାଇ ଦିଅି ।
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12 ମୁଁ ଆରାମେର ଥିଲି, େସ େମାେତ ଭ କେଲ;
ହଁ, େମାʼ େବକ ଧରି େମାେତ କଚାଡ଼ି ଖ ଖ କରିଅଛି ;
ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂ େପ ାପନ କରିଅଛି ।
13ତାହା ଧନୁ ର୍ ରମାେନ େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛି ,
େସ େମାହର ବୃକକ୍ ବିଦୀ ର୍ କରି ଓ ଦୟା କରି ନାହିଁ;
େସ େମାହର ପି ଭୂ ମିେର ଢାଳି ।
14 େସ େମାେତ ଭାି ଭାି ଭାି ପକାି ;
େସ ବୀର ପରି େମାର ଉପରକୁ ଧାଇଁ ଆସି ।
15 ମୁଁ ଆପଣା ଚମର୍ ଉପେର ଅଖା ସିଁଇଅଛି
ଓ ଆପଣା ଶୃ ଧୂଳିେର ରଖିଅଛି।
16 େରାଦନେର େମାହର ମୁଖ ବିକୃତ େହାଇଅଛି
ଓ ମୃତୁ ୍ୟ ାୟା େମାʼ ଚକୁ୍ଷର ପତା ଉପେର ଅଛି।
17ତଥାପି େମାʼ ହ େର େଦୗରା ୍ୟ ନାହିଁ
ଓ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ନିମର୍ ଳ।
18 େଗା ପୃଥିବୀ, େମାହର ର ଆ ାଦନ କର ନାହିଁ
ଓ େମାହର କ୍ର ନ େକୗଣସି ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ନ ପାଉ।
19ଏେବ ମଧ୍ୟ େଦଖ, େମାହର ସାକ୍ଷୀ ଗର୍ େର ଅଛି
ଓ େମାʼ ପକ୍ଷେର ପ୍ର ମାଣଦାତା ଗର୍ େର ଅଛି ।
20 େମାʼ ମିତ୍ର ଗଣ େମାେତ ତୁ କରି ;
ମାତ୍ର େମାହର ଚକୁ୍ଷ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର େଲାତକ ଢାେଳ;
21 େଯପରି େସ ପରେମ ର ନିକଟେର ମନୁଷ୍ୟର
ଓ ପ୍ର ତିବାସୀ ନିକଟେର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ର ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରିେବ।
22କାରଣ ଅ ବଷର୍ ଗତ େହେଲ
େଯଉଁ ପଥେର ଯାଇ ମୁଁ େଫରି ଆସି ବି ନାହିଁ, େସହି ପଥେର ମୁଁ

ଯିବି।

17
ଆୟୁ ବ - େମାହର ଭରସା କାହିଁ?

1 େମାହର ପ୍ର ାଣ କ୍ଷୟ ପାଉଅଛି ଓ େମାହର ଦିନ ଅବସାନ
େହଉଅଛି,
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େମାʼ ନିମେ କବର ପ୍ର ୁତ ଅଛି।
2 ନି ୟ ପରିହାସକମାେନ େମାʼ ନିକଟେର ଅଛି
ଓ େସମାନ ବିେରାଧ େମାʼ ଚକୁ୍ଷେଗାଚରେର ଅଛି।
3େହପରେମ ର ବିନୟକରୁ ଅଛି,ପ୍ର ତିନିଧି ଦିଅ,ଆପଣା ନିକଟେର

ଆେପ େମାʼ ପାଇଁ ଲଗା ହୁ ଏ;
ଆଉ କିଏ େମାʼ ହାତେର ହାତ େଦବ?
4କାରଣ ତୁ େ େସମାନ ଅ ଃକରଣକୁ ବୁ ି ରୁ ଗୁ କରିଅଛ;
ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଉ ତ କରିବ ନାହିଁ।
5 େଯ ଆପଣା ମିତ୍ର ଗଣକୁ ଲୁଟ ରୂ େପ ସମପର୍ ଣ କେର,
ତାହାର ସ ାନଗଣର ଚକୁ୍ଷ ନିେ ଜ େହବ।
6ମଧ୍ୟ େସ େମାେତ େଲାକମାନ ର ହାସ୍ୟା ଦ କରିଅଛି ;
ମୁଁ ପ୍ର କାଶେର ଘୃଣାପାତ୍ର େହାଇଅଛି।
7 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ମଧ୍ୟ େମାର ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛି
ଓ େମାହର ସବର୍ ା ଛାୟା ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି।
8ସରଳ େଲାେକ ଏଥିେର ଚମୃ ତ େହେବ
ଓ ନିେ ର୍ ାଷ େଲାକ ଅଧାମ କ ବିରୁ େର ଆପଣାକୁ ଉେ ଜିତ

କରିବ।
9ତଥାପି ଧାମ କ ଆପଣା ମାଗର୍ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବ
ଓ ଶୁଚିହ େଲାକ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ବଳବାନ େହବ।
10ମାତ୍ର ତୁ େ ସମେ ଏେବ େଫରି ଆସ;
ମୁଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାନବାନ େଲାକ ପାଇବି ନାହିଁ।
11 େମାହର ବି ବାର ଦିନସବୁ ଅତୀତ େହଲା, େମାହର ଅଭିପ୍ର ାୟ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାର ମନର ସଂକ ସବୁ ନି ଳ େହଲା।
12 େସମାେନ ରାତି୍ର କୁ ଦିନ କରି ;
େସମାେନ ଆଲୁଅକୁ ଅ କାରର ସି କଟ େବାଲି କହି ।
13ଯଦି ମୁଁ ପାତାଳକୁ ଆପଣାର ଗୃହ େବାଲି ଅନାଏ;
ଯଦି ମୁଁ ଅ କାରେର ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ବିଛାଇଅଛି;
14ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷୟକୁ କହିଅଛି, ‘ତୁ େ େମାହର ପିତା;’
କୀଟକୁ କହିଅଛି, ‘ତୁ େ େମାହର ମାତା’ ଓ ‘ଭଗିନୀ;’
15 େତେବ େମାହର ଭରସା କାହିଁ?
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ଓ େମାହର ଭରସା କିଏ େଦଖିବ?
16ତାହା ପାତାଳର ଅଗର୍ ଳ ଆଡ଼କୁ ଓ ାଇ ଯିବ,
ତହିଁେର ଏକାେବେଳ ମାଟିେର ବିଶ୍ର ାମ େହବ।”

18
ବିଲ୍ ଦଦ୍ -ଦୁ ପ୍ର ତି ଈ ର ପ୍ର ହାର

1ଏଥିଉ ାେର ଶୂହୀୟ ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଉ ର କରି କହିଲା,
ତୁ େ ମାେନ େକେତ କାଳ କଥା ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପାତିବ?
2 “ବିେବଚନା କର, ତହିଁ ଉ ାେର ଆେ ମାେନ କହିବା।
3ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ପଶୁ ପରି ଗଣା ଯାଉଅଛୁ
ଓ ତୁ ମାନ ଦୃି େର ଅଶୁଚି େହାଇଅଛୁ?
4 େକ୍ର ାଧେର ଆପଣାକୁ ବିଦୀ ର୍ କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ,
ତୁ ପାଇଁ କʼଣ ପୃଥିବୀ ପରିତ୍ୟ େହବ?
ଅବା େଶୖଳ କʼଣ ାନରୁ ଦୂରୀକୃତ େହବ?
5 ହଁ, ଦୁ ର ଦୀି ନିଭାଯିବ
ଓ ତାହାର ଅି କଣା ନିେ ଜ େହବ।
6ତାହାର ତ ୁେର ଆଲୁଅ ଅ ାର େହବ
ଓ ତାହାର ଉପରି ପ୍ର ଦୀପ ନିଭାଯିବ।
7ତାହାର ସାମଥର୍ ୍ୟର ଗତି ସ ୁ ଚିତ େହବ
ଓ ତାହାର ନିଜ ମ ଣା ତାହାକୁ ତେଳ ପକାଇବ।
8 େସ ଆପଣା ଚରଣ ାରା ଜାଲେର ପେଡ଼
ଓ େସ ଫା ଉପେର ଗମନାଗମନ କେର।
9ଫାଶ ତାହାର େଗାଇଠିକି ଧରିବ
ଓ ଜାଲ ତାହାକୁ ଧରିବ।
10ତାହା ପାଇଁ ଫାଶ ଭୂ ମିେର ଗୁ ଅଛି
ଓ ପଥେର ତାହା ପାଇଁ ଯ ା ଅଛି।
11ଭୟ ରତା ତାହାକୁ ଚତୁ ଗେର ଭୀତ କରିବ
ଓ ତାହାର େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼ େଗାଡ଼ାଇବ।
12ତାହାର ବଳ କୁ୍ଷଧାେର କ୍ଷୀଣ େହବ
ଓ ତାହାର େଶଷ ସମୟକୁ ବିପଦ ପ୍ର ୁତ ଥିବ।
13ତାହା ତାହାର ଶରୀରର ଅବୟବସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ,
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ହଁ, ମୃତୁ ୍ୟର ପ୍ର ଥମଜାତ ତାହାର ଅବୟବସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
14 େସ ଆପଣା ବି ାସ- ଳରୂ ପ ତ ୁରୁ ଉ ାଟିତ େହବ
ଓ େସ ଭୟ ର ରାଜା ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ।
15ତାହାର ଅସ କର୍ ୀୟ େଲାକ ତାହାର ତ ୁେର ବାସ କରିବ,
ତାହାର ନିବାସ ାନ ଉପେର ଗ କ ବି ାଯିବ।
16ତେଳ ତାହାର ମୂଳ ଶୁ େହବ
ଓ ଉପେର ତାହାର ଶାଖା ଉି େହବ।
17 ପୃଥିବୀରୁ ତାହାର ୃତି ଲୁ େହବ
ଓ ପଥେର େକହି ତାହାର ନାମ ଧରିବ ନାହିଁ।
18 େସ ଆଲୁଅରୁ ଅ ାରକୁ ତଡ଼ାଯିବ
ଓ ଜଗତରୁ ଘଉଡ଼ାଯିବ।
19 ଆପଣା େଲାକ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ପୁତ୍ର କି େପୗତ୍ର ରହିେବ

ନାହିଁ,
କିଅବା ତାହାର ପ୍ର ବାସ ାନେର େକହି ରହିେବ ନାହିଁ।
20 େଯପରି ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ େଲାକମାେନ ତାହାର ବିନାଶର ଦିନ ଲାଗି

ଭୀତ େହାଇଥିେଲ,
େସପରି ପି ମବ ର୍ ୀ େଲାକମାେନ ଚମୃ ତ େହେବ।
21 ନି ୟ ଅଧାମ କର ବସତି ଏହିପରି
ଓ ପରେମ ର ୁ ନ ଜାଣିବା େଲାକର ାନ ଏହି।”

19
ଆୟୁ ବ - େମାହର ମୁି କ ର୍ ା ଜୀବିତ

1ଏଥିେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ତୁ େ ମାେନ େକେତ କାଳ େମାʼ ପ୍ର ାଣକୁ ବିର କରିବ
ଓ କଥାେର େମାେତ ଖ ଖ କରି ଭାି ବ?
3ତୁ େ ମାେନ ଦଶ ଥର େମାେତ ତିର ାର କରି ସାରିଲଣି,
େମାʼ ପ୍ର ତି ନି ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାେର ତୁ େ ମାେନ ଲି ତ େହଉ

ନାହଁ।
4 େହଉ, ମୁଁ ଭ୍ର ମ କରିଅଛି,
େମାହର ଭ୍ର ମ େମାʼ ସେ ଥାଏ।
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5ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ନିତା େମାʼଉପେରଆପଣାମାନ ୁ ବଡ଼କରିବ
ଓ େମାʼ ବିରୁ େର େମାʼ ାନିର ପ୍ର ତିବାଦ କରିବ;
6 େତେବ ଜାଣ େଯ, ପରେମ ର େମାʼ ବିଷୟେର ବିପରୀତ

କରିଅଛି
ଓ ଆପଣା ଜାଲେର େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରିଅଛି ।
7 େଦଖ, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟପ୍ର ଯୁ କ୍ର ନ କେର, ମାତ୍ର ତାହା ଶୁଣାଯାଉ

ନାହିଁ;
ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ ଆ ର୍ ନାଦ କେର, ମାତ୍ର କିଛି ବିଚାର ହୁ ଏ

ନାହିଁ।
8 େସ େମାʼ ପଥ ରୁ କରିଅଛି , ତହଁୁ ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାେର
ଓ େମାହର ପଥ ଅ କାରମୟ କରିଅଛି ।
9 େସ େମାʼ େଗୗରବ-ବ କାଢ଼ି ପକାଇଅଛି
ଓ େମାʼ ମ କରୁ ମୁକୁଟ େନଇଅଛି ।
10 େସ ଚାରିଆେଡ଼ େମାେତ ଭାି ପକାଇଅଛି , ମୁଁ ସରିଗଲିଣି
ଓ େସ େମାହର ଭରସା ବୃକ୍ଷ ପରି ଉ ାଟନ କରିଅଛି ।
11ମଧ୍ୟ େସ େମାʼ ବିରୁ େର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ କରିଅଛି
ଓ େସ େମାେତ ଆପଣାର ଜେଣ ବିପକ୍ଷ ପରି ଗଣନା କରି ।
12ତାହା ର େସୖନ୍ୟଗଣ ଏକତ୍ର ଆସି
ଓ େମାʼ ବିରୁ େର ଆପଣାମାନ ପଥ ପ୍ର ୁତ କରି
ଓ େମାʼ ତ ୁ ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି କରି ।
13 େସ େମାହର ଜ୍ଞାତିମାନ ୁ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂର କରିଅଛି
ଓ େମାହର ପରିଚିତ େଲାକମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଅପରିଚିତ

େହାଇଅଛି ।
14 େମାʼ କୁଟୁ ବଗର୍ େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି
ଓ ଆ ୀୟ ମିତ୍ର ଗଣ େମାେତ ପାେସାରିଅଛି ।
15 େମାʼ ଗୃହନିବାସୀମାେନ ଓ େମାʼ ଦାସୀମାେନ େମାେତ ଅଜଣା

େଲାକ କରି ଗଣି ;
ମୁଁ େସମାନ ଦୃି େର ବିେଦଶୀ େହାଇଅଛି।
16 ମୁଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଡାକିେଲ
ଓ ନିଜ ମୁଖେର ବିନତି କେଲ େହଁ େସ େମାେତ ଉ ର ଦିଏ ନାହିଁ।
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17 େମାʼ ନି ାସ େମାʼ ଭାଯର୍ ୍ୟା ପ୍ର ତି
ଓ େମାʼ ନିେବଦନ େମାʼ ସେହାଦର ପ୍ର ତି ଘୃଣିତ।
18ବାଳକମାେନ ମଧ୍ୟ େମାେତ ଅବଜ୍ଞା କରି ;
ମୁଁ ଉଠିେଲ, େସମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର କଥା କହି ।
19 େମାହର ସୁହୃ ଦମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରି
ଓ େଯଉଁମାନ ୁ ମୁଁ େ ହ କଲି, େସମାେନ େମାହର ବିରୁ

େହାଇଅଛି ।
20 େମାʼ ମାଂସ ଓ ଚମର୍ େର େମାହର ଅି ଲାଗି ଯାଇଅଛି
ଓ ମୁଁ ଚମର୍ ାବଶି ଦ େହାଇ ବି ଅଛି।
21 େହ େମାହର ମିତ୍ର ମାେନ, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କର, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା

କର;
କାରଣ ପରେମ ର ହ େମାେତ ଶର୍ କରିଅଛି।
22 ପରେମ ର ପରି ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି େମାେତ ତାଡ଼ନା

କରୁ ଅଛ
ଓ େମାʼ ମାଂସେର ତୃ େହଉ ନାହଁ?
23ଆହା, ଏେବ େମାʼ କଥାସବୁ େଯେବ େଲଖାଯାʼ ା!
ଆହା, ତାହାସବୁ େଯେବ ପୁ କେର ଲିଖିତ ହୁ ଅ ା!
24 େଯେବ େଲୗହ େଲଖନୀ ଓ ସୀସା ାରା
ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତାହାସବୁ ପାଷାଣେର େଖାଦିତ ହୁ ଅ ା!
25ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, େମାହର ମୁି କ ର୍ ା ଜୀବିତ ଅଟି
ଓ େଶଷେର େସ ପୃଥିବୀ ଉପେର ଠିଆ େହେବ;
26 ପୁଣି, େମାହର ଚମର୍ ଏହିରୂ େପ ବିନ େହଲା ଉ ାେର େହଁ
ମୁଁ ମାଂସବିହୀନ* େହାଇ ପରେମ ର ୁ େଦଖିବି;
27 ମୁଁ ତାହା ୁ ଆପଣାର ସପକ୍ଷ େଦଖିବି,
େମାହର ଚକୁ୍ଷ ତାହା ୁ େଦଖିବ, ଅନ୍ୟ ନୁେହଁ।
ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟେର େମାହର ହୃ ଦୟ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି।
28 େମାʼ ଠାେର ମୂଳକଥା େଦଖାଯିବାରୁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ କୁହ,
ଆେ ମାେନ କିପରି ତାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରିବା?
29 େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଖ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁ ଅ;
* 19:26 ମାଂସବିହୀନ କି ା ମାଂସେର
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କାରଣ େକାପ ଖ ରୂ ପ ଶାି ଆଣିବ;
ତହିଁେର ବିଚାର େଯ ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣି ପାରିବ।”

20
େସାଫର - ଦୁ ଦୁଃଖେଭାଗ କରି

1ଏଥିଉ ାେର ନାମାଥୀୟ େସାଫର ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ଏଥିପାଇଁ େମାର ଅ ର ଚ ଳତା
ସକାଶୁ େମାହର ଚି ା େମାେତ ଉ ର ଦିଏ।
3 ମୁଁ େଯଉଁ ଅନୁେଯାଗ ଶୁଣିଲି, ତାହା େମାେତ ଲି ତ କେର
ଏବଂ େମାହର ବୁି ବିଶି ଆ ା େମାେତ ଉ ର ଦିଏ।
4ତୁ େ କʼଣ ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ େଯ, ପୁରାତନ କାଳରୁ ,
ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟର ାପନଠାରୁ
5 ଦୁ ର ଜୟ ନି ଅ କାଳ
ଓ ଅଧାମ କର ଆନ କ୍ଷଣମାତ୍ର ାୟୀ?
6ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ମହ ଆକାଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଉେଠ
ଓ ତାହାର ମ କ େମଘ ଶର୍ କେର;
7ତଥାପି େସ ଆପଣା ମଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଅନ କାଳ ନ େହବ;
େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ େଦଖିଥିେଲ, େସମାେନ କହିେବ, େସ କାହିଁ?
8 େସ ପ୍ନ ତୁ ଲ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବ, ଆଉ େଦଖାଯିବ ନାହିଁ;
ହଁ, େସ ରାତି୍ର କାଳୀନ ଦଶର୍ ନ ତୁ ଲ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ େହବ।
9 େଯଉଁ ଚକୁ୍ଷ ତାହାକୁ େଦଖିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ େଦଖିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ତାହାର ବାସ ାନ ତାହାକୁ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।
10ତାହାର ସ ାନଗଣ ଦରିଦ୍ର ମାନ ର ଅନୁଗ୍ର ହ େଚ ା କରିେବ
ଓ ତାହାର ସ ାନଗଣ* ତାହାର ସ ି େଫରାଇ େଦେବ।
11ତାହାର ଅି ତାହାର େଯୗବନେର ପରିପୂ ର୍ ,
ମାତ୍ର ତାହା ତାହା ସେ ଧୂଳିେର ଶୟନ କରିବ।
12ଯଦ୍ୟପି ଦୁ ତା ତାହାର ମୁଖକୁ ସୁମି ଲାେଗ,
ଯଦ୍ୟପି େସ ଆପଣା ଜି ା ତେଳ ତାହା ଲୁଚାଇ ରେଖ;

* 20:10 ତାହାର ସ ାନଗଣ କି ା ତାହାର ହ
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13ଯଦ୍ୟପି େସ ତାହା ଯାକି ରଖି ନ ଛାେଡ଼,
ମାତ୍ର ଆପଣା ମୁଖ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥାଏ;
14ତଥାପି ତାହାର ଆହାର ଉଦରେର ବିକୃତ ହୁ ଏ,
ତାହା ତାହାର ଅ ରେର କାଳସପର୍ ର ଗରଳ ରୂ ପ।
15 େସ ଧନ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ଓ େସ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ଉ ାର କରିବ;
ପରେମ ର ତାହାର ଉଦରରୁ ତାହାସବୁ ଦୂର କରିେବ।
16 େସ କାଳସପର୍ ର ବିଷ ଚୁ ଷିବ;
ବିଷଧରର ଜି ା ତାହାକୁ ବଧ କରିବ।
17 େସ ନଦୀମାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମଧୁ
ଓ ନବନୀତ ପ୍ର ବାହୀ େସ୍ର ାତମାନ େଦଖିବ ନାହିଁ।
18 େସ ଯହିଁ ପାଇଁ ପରିଶ୍ର ମ କଲା, ତାହା େଫରାଇ େଦବ ଓ ଗ୍ର ାସ

କରିବ ନାହିଁ;
େସ ଆପଣା ପ୍ର ା ସ ି ଅନୁସାେର ଆନ କରିବ ନାହିଁ।
19କାରଣ େସ ଦରିଦ୍ର କୁ ଉପଦ୍ର ବ ଓ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି;
େସ େଦୗରା ୍ୟପୂବର୍ କ ଗୃହ ଅପହରଣ କରିଅଛି; ଆଉ ତାହା ନିମର୍ ାଣ

କରିବ ନାହିଁ।
20 େସ ଆପଣା ଅ ରେର କିଛି ଶାି ପାଇଲା ନାହିଁ,
ଏଣୁ େସ ଆପଣା ଇ ବ ୁରୁ କିଛି ହିଁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ।
21ଯାହା େସ ଗ୍ର ାସ କଲା ନାହିଁ, ଏପରି କିଛି ନ ଥିଲା;
ଏେହତୁ ତାହାର ସୁଦଶା ାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।
22 େସ ଆପଣା ପ୍ର ଚୁ ରତାର ପୂ ର୍ ତାେର କ େଭାଗ କରିବ;
ଦୁ ର୍ ଶାଗ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକର ହ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ।
23 େସ ଆପଣା ଉଦର ପୂ ର୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହବା ସମୟେର
ପରେମ ର ତାହା ଉପେର ଆପଣା େକାପର ପ୍ର ଚ ତା ନିେକ୍ଷପ

କରିେବ
ଓ େସ େଭାଜନ କରୁ ଥିବା ସମୟେର ତାହା ଉପେର ତାହା ବୃି

କରିେବ।
24 େସ େଲୗହ ଅ ନିକଟରୁ ପଳାଇବ,
ଆଉ ପି ଳଧନୁର ତୀର ତାହାକୁ ବି କରିବ।
25 େସ ତାହା ଟାେଣ ଓ ତାହା ତାହାର ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆେସ;
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ହଁ, ତାହାର ପି ଳୀରୁ େତଜ ର ତୀରାଗ୍ର ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ;
େସ ନାନା ଭୟେର ଆକ୍ର ା ।
26ସମୁଦାୟ ଅ କାର ତାହାର ଧନ ରୂ େପ ସି ତ ହୁ ଏ;
ମନୁଷ୍ୟର ଅଫୁ ା ଅି ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ;
ତାହା ତାହାର ତ ୁେର ଅବଶି ସକଳ ଭ କରିବ।
27ଆକାଶମ ଳ ତାହାର ଅଧମର୍ ପ୍ର କାଶ କରିବ
ଓ ପୃଥିବୀ ତାହାର ବିପକ୍ଷେର ଉଠିବ।
28ତାହାର ଗୃହର ସ ି ଉଡ଼ିଯିବ,
ପରେମ ର େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ତାହାର ସବର୍ ବହିଯିବ।
29ପରେମ ର ଠାରୁ ଦୁ େଲାକର ଏହି ବା
ଓ ତାହା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ପରେମ ର ନିରୂ ପିତ ଅଧିକାର।”

21
ଆୟୁ ବ - ଦୁ ସମୃ ହୁ ଅି

1ଏଥିେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ମେନାେଯାଗ କରି େମାʼ କଥା ଶୁଣ
ଓ ତାହା ତୁ ମାନ ର ସା ନା େହଉ।
3 େମାେତ ଅନୁମତି ଦିଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବି
ଓ ମୁଁ କହିସାରିଲା ଉ ାେର ଉପହାସ କରୁ ଥାଅ।
4 େମାʼ ଗୁହାରି କʼଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟେର?
େତେବ ମୁଁ କାହିଁକି ଅେଧୖଯର୍ ୍ୟ େନାହିବି?
5 େମାେତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚମୃ ତ ହୁ ଅ
ଓ ତୁ ମାନ ମୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ହାତ ଦିଅ।
6 ମୁଁ ରଣ କେଲ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁ ଏ
ଓ େମାʼ ଶରୀର କି ତ ହୁ ଏ।
7 ଦୁ ମାେନ କାହିଁକି ଜୀବିତ ଥାʼ ି ,
ବୃ ହୁ ଅି ଓ ପରାକ୍ର ମେର ବ ୁ ହୁ ଅି ?
8 େସମାନ ବଂଶ େସମାନ ସେ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର
ଓ େସମାନ ସ ାନସ ତି େସମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ି ରୀକୃତ

ହୁ ଅି ।
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9 େସମାନ ଗୃହ ଭୟରୁ ରକି୍ଷତ ଥାଏ,
କିଅବା େସମାନ ଉପେର ପରେମ ର ର ଯି ନ ଥାଏ।
10 େସମାନ ବୃଷ ସ ମ କରି ନି ଳ ହୁ ଏ ନାହିଁ;
େସମାନ ର ଗାଭୀ ପ୍ର ସବ କେର ଓ ଗଭର୍ ପାତ କେର ନାହିଁ।
11 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକଗଣକୁ ପଲ ପରି ବାହାେର

ପଠାି
ଓ େସମାନ ସ ାନଗଣ ନୃତ୍ୟ କରି ।
12 େସମାେନ ତବଲା ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ଗାନ କରି
ଓ ବଂଶୀ ନିେର ଆନ କରି ।
13େସହି ଦୁ ମାେନ ସମୃି େରଆପଣାଆପଣା ଦିନ େକ୍ଷପଣକରି
ଓ ଏକ ନିମିଷେର ପାତାଳକୁ* ଓ ାଇଯାʼ ି ।
14ତଥାପି େସମାେନ ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, ‘ଆ ମାନ ନିକଟରୁ

ଦୂର ହୁ ଅ;
କାରଣ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାଗର୍ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ବା ା କରୁ ନାହଁୁ ।
15ସବର୍ ଶି ମାନ କିଏ େଯ, ଆେ ମାେନ ତାହା ର େସବା କରିବା?
ଓ ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ଆେ ମାେନ କି ଲାଭ

ପାଇବା?’
16 େଦଖ, େସମାନ ର ସୁଖ ସମୃି େସମାନ ହ େର ନାହିଁ;
ଦୁ ମାନ ମ ଣା େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ।
17 େକେତ ଥର ଦୁ ମାନ ର ପ୍ର ଦୀପ ନିଭାଯାଏ?
େସମାନ ବିପଦ େସମାନ ଉପେର ପେଡ଼?
ଓ ପରେମ ର ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର େ ଶ ବିତରଣ କରି ?
18 େସମାେନ ବାୟୁ ଆଗେର କୁଟା ପରି
ଓ ବତାସେର ଉଡ଼ ା ତୁ ଷ ପରି ହୁ ଅି ?
19ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘ପରେମ ର ତାହାର ସ ାନଗଣ ନିମେ

ତାହାର ଅଧମର୍ ସ ୟ କରି ।’
େସ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦଉ ୁ, ତହିଁେର େସ ତାହା ଜାଣିବ।
20ତାହାର ନିଜ ଚକୁ୍ଷ ତାହାର ବିନାଶ େଦଖୁ
ଓ େସ ସବର୍ ଶି ମାନ େକ୍ର ାଧ ପାନ କରୁ ।

* 21:13 ପ୍ର କୃତେର ସି ଓଲ୍ ଶ ର ଅଥର୍ ମୃତୁ ୍ୟମାନ ର ାନ କିଅବା କବରକୁ
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21କାରଣ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ତାହାର ମାସ-ସଂଖ୍ୟା କଟାଗେଲ,†
ତାହାର ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ ବଂଶେର କି ତାହାର କିଛି ସେ ାଷ ଥାଏ?
22ପରେମ ର ଊ ର୍ ବାସୀମାନ ର ଶାସନ କରି ,
ଏଣୁ େକହି କି ତାହା ୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବ?
23 େକହି ସ ୂ ର୍ ବିଶ୍ର ାମ ଓ ଶାି େଭାଗ କରି
ବଳବିଶି େହାଇ ମେର;
24ତାହାର ନ ଦୁ େର ପରିପୂ ର୍
ଓ ତାହାର ଅି ର େମଦ ସେତଜ ଥାଏ।
25ଆଉ, େକହି ପ୍ର ାଣର ତି ତାେର ମେର
ଓ େକେତେବେଳ ମ ଳର ଆ ାଦ ପାଏ ନାହିଁ।
26ଏମାେନ ଏକ ସମାନ ମାଟିେର ଶୟନ କରି ‡
ଓ କୀଟ େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ କେର।
27 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ବିଚାରସବୁ
ଓ େମାʼ ବିରୁ େର ତୁ ମାନ ର ଅନ୍ୟାୟକି ତ ସଂକ ସବୁ

ଜାେଣ।
28କାରଣ ତୁ େ ମାେନ କହୁ ଅଛ, ‘େସହି ଅଧିପତିର ଗୃହ କାହିଁ?
ଓ େସହି ଦୁ ର ବସତି-ତ ୁ କାହିଁ?’
29ତୁ େ ମାେନ କʼଣ ପଥିକମାନ ୁ ପଚାରି ନାହଁ?
ଓ ତୁ େ ମାେନ କʼଣ େସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣ ନାହିଁ େଯ,
30 ଦୁ େଲାକ ବିପଦର ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ରକି୍ଷତ?
ଓ େସମାେନ େକାପର ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଘନାଯାʼ ି ?
31ତାହାର ସ ୁଖେର କିଏ ତାହାର ପଥ ପ୍ର କାଶ କରିବ?
ଓ କିଏ ତାହାର କୃତ କମର୍ ର ଫଳ ତାହାକୁ େଦବ?
32ତଥାପି େସ କବରକୁ ବହାଯିବ
ଓ କବର ଉପେର ପ୍ର ହରୀ ରହିବ।
33ଉପତ୍ୟକାର ମୃ ି କା ତାହା ପ୍ର ତି ମି େହବ,
େଯପରି ତାହା ପୂବର୍ େର ଅସଂଖ୍ୟ େଲାକ,
େସପରି ତାହାର ପ ାତ୍ ସମ େଲାକ ଗମନ କରିେବ।
† 21:21 ଅଥର୍ ାତ୍ େସ ମେଲ ‡ 21:26 ଅଥର୍ ାତ୍ େସମାେନ ଉଭୟ ମରି
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34 େତେବ କିପରି ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ବୃଥାେର ସା ନା େଦଉଅଛ,
ତୁ ମାନ ଉ ରେର ତ େକବଳ ମିଥ୍ୟା ଥାଏ।”

22
ଇଲୀଫସ୍ -ଆୟୁ ବର ଦୁ ତା ଅଧିକ

1ଏଥିଉ ାେର େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ମନୁଷ୍ୟ କʼଣ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଲାଭଜନକ େହାଇପାେର?
ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ର ତି ଲାଭଜନକ ଅେଟ।
3 ତୁ େ େଯ ଧାମ କ ଅଟ, ଏହା କʼଣ ସବର୍ ଶି ମାନ ସୁଖର

କାରଣ?
ଅବା ତୁ େ େଯଆପଣା ଆଚରଣ ସି କରୁ ଅଛ, ଏହା କʼଣ ତାହା

ପ୍ର ତି ଲାଭଜନକ?
4 ତାହା ପ୍ର ତି ତୁ ର ଭୟ ସକାଶୁ େସ କʼଣ ତୁ କୁ ଅନୁେଯାଗ

କରି
ଓ ତୁ ସହିତ ବିଚାରେର ଉପି ତ େହଉଅଛି ?
5ତୁ ର ଦୁ ତା କʼଣ ବଡ଼ ନୁେହଁ?
ଓ ତୁ ଅଧମର୍ ର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ।
6 େଯଣୁ ତୁ େ ଅକାରଣେର ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ବ କ େନଇଅଛ
ଓ ତୁ େ ବ ହୀନମାନ ଠାରୁ ବ କାଢ଼ି େନଇଅଛ।
7ତୁ େ ପରିଶ୍ର ା ମାନ ୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ େଦଇ ନାହଁ
ଓ ତୁ େ କୁ୍ଷଧିତମାନ ୁ ଆହାର େଦଇ ନାହଁ।
8ମାତ୍ର ବଳବାନ େଲାକ ପୃଥିବୀ ଅଧିକାର କଲା
ଓ ସ ା େଲାକ ତହିଁେର ବାସ କଲା।
9ତୁ େ ବିଧବାମାନ ୁ ଖାଲି ହାତେର ବିଦାୟ କରିଅଛ
ଓ ପିତୃ ହୀନର ବାହୁ ଭ େହାଇଅଛି।
10ଏେହତୁ ତୁ ଚାରିଆେଡ଼ ଫା ଅଛି
ଓ ଆକି କ ଭୟ ତୁ କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କରୁ ଅଛି।
11ଅବା ଅ କାର, ଯାହା ଲାଗି ତୁ େ େଦଖି ନ ପାର
ଓ ଜଳରାଶି ତୁ କୁ ଆ କରୁ ଅଛି।
12ପରେମ ର କʼଣ ଉ ତମ ଗର୍ େର ନାହାି ?
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ଓ ତାରାଗଣର ଉ ତା େଦଖ, େସସବୁ େକେଡ଼ ଉ !
13 ପୁଣି, ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ‘ପରେମ ର କʼଣ ଜାଣି ?
େସ ନିବିଡ଼ ଅ କାର େଦଇ କʼଣ ବିଚାର କରିପାରି ?
14 ନିବିଡ଼ େମଘମାଳ ତାହା ର ଆବରଣ, ଏଣୁ େସ େଦଖି ନାହିଁ
ଓ େସ ଆକାଶମ ଳେର ଗମନାଗମନ କରି ।’
15ଯହିଁେର ଦୁ େଲାେକ ଗମନ କରିଅଛି ,
ତୁ େ କʼଣ େସହି ପୁରାତନ ପଥ ଧରିବ?
16 େସମାେନ ଅକାଳେର ଛି ାଗେଲ,
େସମାନ ଭି ି ମୂଳ େସ୍ର ାତ ପରି ଢଳାଗଲା; 17 େସମାେନ

ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, ‘ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁ ଅ’
ଓ ‘ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ପାଇଁ କʼଣ କରିପାରି ?’
18 ତଥାପି େସ ନାନା ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର େସମାନ ଗୃହ ପରିପୂ ର୍

କେଲ;
ମାତ୍ର ଦୁ ମାନ ମ ଣା ଆ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ।
19ଧାମ କମାେନ ତାହା େଦଖି ଆନ ି ତ ହୁ ଅି
ଓ ନିେ ର୍ ାଷ େଲାକ େସମାନ ୁ ପରିହାସ କରି କହି ,
20 ‘ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଉଠିବା େଲାେକ ନି ୟ ଉି

େହାଇଅଛି
ଓ ଅି େସମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।’
21ଏେବତୁ େ ତାହା ସହିତପରିଚିତହୁ ଅ,ତହିଁେରଶାି େହବ;
ତ ୍ଵାରା ମ ଳ ତୁ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବ।
22 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତାହା ମୁଖନିଗର୍ ତ ବ୍ୟବ ା ଗ୍ର ହଣ କର
ଓ ତାହା ବାକ୍ୟ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ସ ୟ କର।
23ଯଦି ତୁ େ ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ତି େଫରିବ,
ଯଦି ଆପଣା ତ ୁରୁ ଅଧମର୍ ଦୂର କରିବ,
େତେବ ତୁ େ ଦୃଢ଼ କରାଯିବ।
24 ପୁଣି, ତୁ େ ଧୂଳିେର ଆପଣା ଧନ
ଓ ନଦୀି ତ ପଥର ମଧ୍ୟେର ଓଫୀରର ସୁବ ର୍ ପକାଇଦିଅ;
25ତହିଁେର ସବର୍ ଶି ମାନ ତୁ ର ଧନ ରୂ ପ
ଓ ତୁ ପ୍ର ତି ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େରୗପ୍ୟ ରୂ ପ େହେବ।
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26 କାରଣ େସେତେବେଳ ତୁ େ ସବର୍ ଶି ମାନ ଠାେର ଆନ
କରିବ

ଓ ପରେମ ର ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ େଟକିବ।
27ତୁ େ ତାହା ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବଓେସତୁ କଥା ଶୁଣିେବ
ଓ ତୁ େ ଆପଣା ମାନତ ପରିେଶାଧ କରିବ।
28ମଧ୍ୟ ତୁ େ େକୗଣସି ବିଷୟ ମନ କେଲ, ତାହା ତୁ ପକ୍ଷେର

ସଫଳ କରାଯିବ;
ତୁ ର ସକଳ ପଥେର ଦୀି ପ୍ର କାଶିତ େହବ।
29 େସମାେନ ତୁ କୁ ଅବନତ କେଲ ତୁ େ କହିବ, ଉ ତି େହବ*
କାରଣ ପରେମ ର ନମ୍ର େଲାକକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ।
30େଯଉଁ େଲାକ ନିେ ର୍ ାଷ ନୁେହଁ,ତାହାକୁ ହିଁ େସଉ ାର କରିେବ;
ହଁ, ତୁ ହ ର ଶୁଚିତା ାରା େସ ଉ ାର ପାଇବ।”

23
ଆୟୁ ବ - ପରେମ ର କାହାି ?

1ଏଥିେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
“ଆଜି ମଧ୍ୟ େମାହର ବିଳାପ ବିେଦ୍ର ାହଭାବ-ବିଶି ;
2 େମାହର ଅଭିେଯାଗ ଅେପକ୍ଷା େମାହର ପୀଡ଼ା ଭାରୀ।
3ଆହା, ମୁଁ େକଉଁଠାେର ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବି,
େଯେବ ଏହା ଜାଣି , େତେବ ତାହା ଆସନ ନିକଟେର ଉପି ତ

େହାଇ ପାରି !
4 େତେବ ମୁଁ ତାହା ଛାମୁେର ଆପଣା ଗୁହାରି ନିେବଦନ କରି
ଓ ଯୁି େର ଆପଣା ମୁଖ ପୂ ର୍ କରି ।
5 େସ େମାେତ େଯଉଁ କଥା ଉ ର ଦିଅେ , ତାହା ଜାଣି
ଓ େସ ଯାହା େମାେତ କହେ , ତାହା ବୁଝି ।
6 େସ କʼଣ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ର ମେର େମାʼ ସେ ବିେରାଧ

କରିେବ?
ନା; ମାତ୍ର େସ େମାʼ ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କରିେବ।
7 େସଠାେର ସରଳ େଲାକ ତାହା ସେ ଯୁି କରି ପାରିବ,
* 22:29 େସମାେନ ତୁ କୁ ଅବନତ କେଲ ତୁ େ କହିବ, ଉ ତି େହବ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର
ଏହା ନୁେହଁ।
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ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ବିଚାରକ ର୍ ାଠାରୁ ଚିରକାଳ ଉ ାର ପାଇବି।
8 େଦଖ, ମୁଁ ପୂବର୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର େସ େସଠାେର ନାହାି
ଓ ପି ମ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ୁ େଦଖି ପାେର ନାହିଁ;
9 େସ କାଯର୍ ୍ୟ କଲା େବେଳ ଉ ର ଦିଗକୁ ଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ର

ଦଶର୍ ନ ପାଇ ନ ପାେର;
େସ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେରଆପଣାକୁ େଗାପନକରି , େତଣୁ ତାହା ୁ େଦଖି

ନ ପାେର।
10ମାତ୍ର ମୁଁ େଯଉଁ ପଥ ଅବଲ ନ କେର, େସ ତାହା ଜାଣି ;
େସ େମାହର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଉ ାେର ମୁଁ ସୁବ ର୍ ପରି ଉ ୀ ର୍ େହବି।
11 େମାହର ପାଦ ତାହା ର ପଦଚି ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ଧରିଅଛି;
ମୁଁ ତାହା ପଥ ରକ୍ଷା କରିଅଛି ଓ ବିପଥଗାମୀ େହାଇ ନାହିଁ।
12 ମୁଁ ତାହା ଓ ାଧର-ନିଗର୍ ତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନାହିଁ;
ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକଆହାର ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହା ମୁଖର ବାକ୍ୟ

ସ ୟ କରିଅଛି।
13 ମାତ୍ର େସ ଏକମନା େହାଇଅଛି , ଆଉ କିଏ ତାହା ୁ େଫରାଇ

ପାରିବ?
ପୁଣି, େସ ଯାହା ଇ ା କରି , ତାହା ହିଁ କରି ।
14କାରଣ େମାʼ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂ ପିତ, ତାହା େସ ସଫଳ କରି
ଓ ତାହା ର ଏହି ପ୍ର କାର ଅେନକ କମର୍ ଅଛି।
15ଏନିମେ ମୁଁ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛି;
ମୁଁ ବିେବଚନା କେଲ, ତାହା ସକାେଶ ଭୀତ େହଉଅଛି।
16କାରଣ ପରେମ ର େମାʼ ହୃ ଦୟକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଅଛି
ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ େମାେତ ବ୍ୟାକୁଳ କରିଅଛି ;
17 େଯଣୁ ମୁଁ ଅ କାର ପୂବର୍ ରୁ ଉି େନାହିଲି,
କିଅବା େସ େମାʼ ମୁଖରୁ ନିବିଡ଼ ଅ କାର ଆ କେଲ ନାହିଁ।

24
1କାହିଁକି ସବର୍ ଶି ମାନ ାରା ସମୟ ନିରୂ ପିତ େହାଇ ନାହିଁ
ଓ ତାହା ୁ ଜାଣିବା େଲାକମାେନ କାହିଁକି ତାହା ଦିନ େଦଖି

ନାହିଁ?
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2 େକହି େକହି ଭୂ ମିର ସୀମାଚି ଘୁ ାି ,
େସମାେନ ବଳେର େମଷପଲ ହରଣ କରି ଚରାି ।
3 େସମାେନ ପିତୃ ହୀନର ଗ ର୍ ଭ ଅଡ଼ାଇ ନିଅି ,
ବିଧବାର େଗାରୁ ବ କ ରୂ େପ ନିଅି ।
4 େସମାେନ ଦୀନହୀନକୁ ବାଟରୁ ତଡ଼ି ଦିଅି ;
େଦଶ ଦରିଦ୍ର ମାେନ ଏକତ୍ର ଲୁଚି ।
5 େଦଖ, େସମାେନ ପ୍ର ା ର ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭ ତୁ ଲ୍ୟ
ଆପଣା ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟେର ବାହାରି ଯ ପୂବର୍ କ ଆହାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ

କରି ;
ଅରଣ୍ୟ େସମାନ ବାଳକଗଣ ନିମେ ଆହାର ଉ କେର।
6 େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର େର ଆପଣାମାନ ଖାଦ୍ୟ କାଟି
ଓ ଦୁ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ଅବଶି ଫଳ ସାଉ ି ।
7 େସମାେନ ସାରାରାତି୍ର ବ ବିନା ଉଲ େହାଇ ଶୟନ କରି
ଓ ଶୀତକାଳେର େସମାନ ର ଆ ାଦନ ବ ନ ଥାଏ।
8 େସମାେନ ପବର୍ ତେର ବୃି େର ତି ି ,
ପୁଣି ଆଶ୍ର ୟ ଅଭାବରୁ େଶୖଳେର ଶରଣ ନିଅି ।
9 େକହି େକହି ପିତୃ ହୀନକୁ ମାତୃ ନରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅି
ଓ ଦରିଦ୍ର ଠାରୁ ବ କ ନିଅି ;
10ଏେହତୁ େସମାେନ ବ ବିନା ଉଲ େହାଇ ବୁଲି
ଓ କୁ୍ଷଧିତ େହାଇ ଶସ୍ୟବିଡ଼ା ବହି ;
11 େସମାେନ ଏହି େଲାକମାନ ପ୍ର ାଚୀର ଭିତେର େତୖଳ ପ୍ର ୁତ

କରି
ଓ େସମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ଦଳି ତୃ ଷିତ ହୁ ଅି ।
12ଜନପୂ ର୍ ନଗରରୁ େଲାେକ କାତେରାି କରି ,
ଆହତ େଲାକର ପ୍ର ାଣ ଡାକ ପକାଏ;
ତଥାପି ପରେମ ର ଏହା େଦାଷ ରୂ େପ ଗଣନା କରି ନାହିଁ।
13 େସମାନ ର େକହି େକହି ଆଲୁଅର ବିେଦ୍ର ାହୀ;
ତହିଁର ମାଗର୍ େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ,
ଅବା ତହିଁର ପଥେର ରହି ନାହିଁ।
14ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ର ଭାତ ସମୟେର ଉଠି
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ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନକୁ ବଧ କେର
ଓ ରାତି୍ର େର େସ େଚାର ପରି ହୁ ଏ।
15ପାରଦାରିକର ଚକୁ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ ୍ୟାକାଳର ଅେପକ୍ଷା କରି କେହ,
େକହି େମାେତ େଦଖିବ ନାହିଁ
ଓ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଅନ୍ୟ ରୂ ପ କେର।
16 େସମାେନ ଅ କାରେର ଗୃହ ସି ି କରି ;
େସମାେନ ଦିନ େବେଳ ଲୁଚି ରହି ,
େସମାେନ ଆଲୁଅ ଜାଣି ନାହିଁ।
17କାରଣ େସସମ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ ମୃତୁ ୍ୟ ାୟା ପରି ଅେଟ;
େସମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାର ଭୟାନକତା ଜାଣି ।”
18 “େସ ଜଳ ଉପେର ଶୀଘ୍ର ଗାମୀ;
େଦଶେର େସମାନ ଅଧିକାର ଅଭିଶ ଅେଟ;
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ପଥ ଆଡ଼କୁ େଫେର ନାହିଁ।
19 େଯପରି ଅନାବୃି ଓ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ ହିମଜଳକୁ,
େସପରି ପାତାଳ ପାପୀମାନ ୁ ନ କେର।
20ଗଭର୍ ତାହାକୁ ପାେସାରି ଯିବ;
କୀଟ ସୁ ାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପରି ତାହାକୁ ଖାଇବ,
େସ ଆଉ ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ;
ପୁଣି, ଅଧମର୍ ବୃକ୍ଷ ପରି ଭ ାଯିବ।
21 େସ ନିଃସ ାନା ବ ୍ୟାକୁ ଗ୍ର ାସ କେର
ଓ ବିଧବାର ମ ଳ କେର ନାହିଁ।
22 େସ ଆପଣା ଶି େର ବିକ୍ର ମୀ େଲାକକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ପକାଏ,
େସ ଉଠିେଲ କାହାରି ଜୀବନର ି ରତା ନ ଥାଏ।
23ପରେମ ର େସମାନ ୁ ନିରାପଦେର ରହିବାକୁ ଦିଅି
ଓ େସମାେନ ତହିଁେର ନିଭର୍ ର ରଖି ଓ ତାହା ଦୃି େସମାନ

ମାଗର୍ େର ଥାଏ।
24 େସମାେନ ଉ ତ ହୁ ଅି ; ତଥାପି ଅ କାଳେର ଅ ହ ତ ହୁ ଅି ;
ହଁ, େସମାେନ ଅବନତ ହୁ ଅି , େସମାେନ ଅନ୍ୟ ସମ ପରି ପଥରୁ

େଘନାଯାʼ ି ,
ଆଉ ଶସ୍ୟଶିଁଷାର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପରି କଟାଯାʼ ି ।
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25 ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ ଯଦି ଏପରି ନ ହୁ ଏ, େତେବ କିଏ ଆ କୁ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ େବାଲି ପ୍ର ମାଣ କରିବ

ଓ ଆ କଥାକୁ ନିରଥର୍ କ କରିବ?”

25
ବିଲ୍ ଦଦ୍ -ମନୁଷ୍ୟ ପେକ୍ଷ ଧାମ କ ଓ ଶୁଚି ଅସ ବ

1ଏଥିେର ଶୂହୀୟ ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ପ୍ର ଭୁ ଓ ଭୟ ତାହା ଠାେର ଥାଏ;
େସ ଆପଣା ଉ ାନେର ଶାି ସ ାଦନ କରି ।
3ତାହା େସୖନ୍ୟଦଳର କି େକୗଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?
କାହା ଉପେର ତାହା ଦୀି ଉଦିତ ନ ହୁ ଏ?
4 େତେବ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପରେମ ର ଛାମୁେର ଧାମ କ େହାଇ

ପାରିବ?
ଅବା ୀଜାତ େଲାକ କିପରି ଶୁଚି େହାଇ ପାରିବ?
5 େଦଖ, ତାହା ଦୃି େର ଚ ହିଁ ନିେ ଜ ଅେଟ
ଓ ତାରାଗଣ ନିମର୍ ଳ ନୁହି ;
6 େତେବ କୀଟମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କʼଣ!
ଓ କୃମିମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ କʼଣ?”

26
ଆୟୁ ବ - ପରେମ ର ମହିମା ଅସୀମ

1ତହିଁେର ଆୟୁ ବ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ତୁ େ କିପରି ବଳହୀନ େଲାକର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ!
ତୁ େ କିପରି ଦୁବର୍ ଳ ବାହୁ କୁ ଉ ାର କରିଅଛ!
3ତୁ େ କିପରି ଜ୍ଞାନହୀନ େଲାକକୁ ପରାମଶର୍ େଦଇଅଛ
ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ରୂ େପ ବିଜ୍ଞତା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛ!
4ତୁ େ କାହାକୁ କଥା କହୁ ଅଛ?
ତୁ ଠାରୁ କାହାର ଆ ା ନିଗର୍ ତ େହଲା?”
5 “ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଉ ର କରି କହିଲା, େପ୍ର ତଗଣ, ଜଳରାଶି
ଓ ତି ବାସୀଗଣ ତେଳ କି ତ ହୁ ଅି ।
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6ତାହା ସ ୁଖେର ପାତାଳ ଅନାବୃତ
ଓ ବିନାଶ ାନର* େକୗଣସି ଆବରଣ ନାହିଁ।
7 େସ ଶୂନ୍ୟ ଉପେର ଉ ର-େକ ପ୍ର ସାରି
ଓ ଅବ ୁ ଉପେର ପୃଥିବୀକୁ ଝୁ ଲାି ।
8 େସ ଆପଣା ନିବିଡ଼ େମଘମାଳେର ଜଳରାଶିକି ବା ି
ଓ ତହିଁ ତେଳ େମଘ ଚିରି ଯାଏ ନାହିଁ।
9 େସ ଆପଣା ସି ଂହାସନର† ମୁଖ ବ କରି
ଓ ତହିଁ ଉପେର ଆପଣା େମଘ ବି ୀ ର୍ କରି ।
10 େସ ଦୀି ଓ ଅ କାରର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ
ଜଳରାଶି ଉପେର ସୀମା ନି ର୍ ୟ କରିଅଛି ।
11ଆକାଶମ ଳର ସକଳ ତାହା ଅନୁେଯାଗେର କି ତ
ଓ ଚମୃ ତ ହୁ ଅି ।
12 େସ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମେର ସମୁଦ୍ର କୁ ମ ନ କରି
ଓ ଆପଣା ବୁ ି େର ରାହବକୁ ବି କରି ।
13ତାହା ାସ ାରା ଆକାଶମ ଳ ସୁେଶାଭିତ ହୁ ଏ;
ତାହା ହ ଶୀଘ୍ର ଗାମୀ ନାଗକୁ ବି କରିଅଛି।
14 େଦଖ, ଏହିସବୁ ତାହା ମାଗର୍ ର ପ୍ର ା ଭାଗ ମାତ୍ର ;
ଆଉ, ତାହା ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ େକେଡ଼ ଈଷତ୍ କ୍ଷୀଣ ର

ଶୁଣୁଥାଉ!
ମାତ୍ର ତାହା ପରାକ୍ର ମର ଗ ର୍ ନ କିଏ ବୁଝିପାେର?”

27
ଆୟୁ ବ - େମାହର ସତ୍ୟତା ରଖିବି

1ଏଥିଉ ାେର ଆୟୁ ବ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା ପ୍ର ସ ଧରି କହିଲା,
2 “ପରେମ ର, େଯ େମାହର ହରଣ କରିଅଛି ;
ସବର୍ ଶି ମାନ, େଯ େମାହର ପ୍ର ାଣକୁ ତି କରିଅଛି ;
3 (କାରଣ ଏେବ େହଁ େମାର ଜୀବନ େମାʼ ମଧ୍ୟେର ସୁ ଅଛି

* 26:6 ବିନାଶ ାନର ଏବ୍ର ୀେର ଅବେ ାନ୍ ର † 26:9 ସି ଂହାସନର କି ା ଚ ର
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ଓେମାʼନାସି କାେରପରେମ ରଦ ନି ାସଅଛି); େସଜୀବିତ ଥିବା
ପ୍ର ମାେଣ,

4 ନି ୟ େମାʼ ଓ ାଧର ଅଧମର୍ ର କଥା କହିବ ନାହିଁ
ଓ େମାହର ଜି ା ପ୍ର ତାରଣାର କଥା ଉ ାରଣ କରିବ ନାହିଁ।
5 ମୁଁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ନିେ ର୍ ାଷ କରିବି, ଏହା କଦାପି ନ େହଉ;
ମୁଁ ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ େମାହର ସରଳତା ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କରିବି

ନାହିଁ।
6 ମୁଁ ଆପଣା ଧାମ କତା ଦୃଢ଼ କରି ଧରୁ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ଛାଡ଼ିବି

ନାହିଁ;
ମୁଁ ବି ଥିବା ପଯର୍ ୍ୟ େମାʼଅ ଃକରଣ େମାେତ ନି ା କରିବନାହିଁ।
7 େମାହର ଶତ ଦୁ ର ପରି େହଉ
ଓ େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠିବା େଲାକ ଅଧାମ କ ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ।
8କାରଣ ଭି ହୀନ ଲାଭ ପ୍ର ା େହେଲ େହଁ,
ପରେମ ର ତାହାର ପ୍ର ାଣ ହରଣ କେଲ, ତାହାର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା କଅଣ?
9ତାହା ଉପେର ଦୁଃଖ ଉପି ତ େହେଲ କି
ପରେମ ର ତାହାର କ୍ର ନ ଶୁଣିେବ?
10 େସ କି ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ଠାେର ଆନ କରିବ
ଓ ସବୁ ସମୟେର ପରେମ ର ୁ ଡାକିବ?
11 ମୁଁ ପରେମ ର ହ ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବି;
ଯାହା ସବର୍ ଶି ମାନ ଠାେର ଅଛି,ତାହା ମୁଁ େଗାପନକରିବି ନାହିଁ।
12 େଦଖ, ତୁ େ ସମେ ନିେଜ ତାହା େଦଖିଅଛ;
େତେବ କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ ସ ୂ ର୍ ଅସାର େହାଇଅଛ?”
13 “ପରେମ ର ନିକଟେର ଦୁ େଲାକର ଏହି ବା
ଓ ଉପଦ୍ର ବୀମାେନ ସବର୍ ଶି ମାନ ଠାରୁ ଏହି ଅଧିକାରପ୍ର ା ହୁ ଅି ।
14 େଯେବ ତାହାର ସ ାନଗଣ ବୃି ପାଆି , େତେବ ଖ ନିମେ
ଓ ତାହାର ସ ାନସ ତି ଭକ୍ଷ୍ୟେର ତୃ େହେବ ନାହିଁ।
15ତାହାର ଅବଶି େଲାକମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟେର କବର େହେବ
ଓ େସମାନ ର* ବିଧବାମାେନ କିଛି ବିଳାପ କରିେବ ନାହିଁ।
16ଯଦ୍ୟପି େସ ଧୂଳି ପରି ରୂ ପା ଗଦା କେର

* 27:15 େସମାନ ର କି ା ତାହାର
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ଓ କ ର୍ ମ ପରି ବ ପ୍ର ୁତ କେର,
17 େସ ତାହା କରିପାେର, ତଥାପି ଧାମ କ େଲାେକ ତାହା ପରିଧାନ

କରିେବ
ଓ ନିେ ର୍ ାଷ େଲାେକ ରୂ ପା ବିଭାଗ କରି େନେବ।
18 େସ କୀଟ ପରି ଓ ଜଗୁଆଳିର କୃତ କୁଟୀର ପରି
ଆପଣା ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେର।
19 େସ ଧନୀ େହାଇ ଶୟନ କେର, ମାତ୍ର େସ ସଂଗୃହୀତ େହବ

ନାହିଁ;
େସ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଫିଟାଏ, ଆଉ େସ ନ ଥାଏ।
20ଜଳରାଶି ପରି ତାହାକୁ ଭୟ ଆକ୍ର ମଣ କେର;
ରାତି୍ର େର େତାଫାନ ତାହାକୁ ଅପହରଣ କରିନିଏ।
21 ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ତାହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ ଓ େସ ଚାଲିଯାଏ
ଓ େସ ତାହାକୁ ାନରୁ ଝାଡ଼ି ନିଏ।
22 କାରଣ ପରେମ ର ଦୟା ନ କରି ତାହା ପ୍ର ତି ତୀର ନିେକ୍ଷପ

କରିେବ;
େସ ତାହା ହ ରୁ ପଳାଇବାକୁ ଇ ା କରିବ।
23 େଲାକମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି ହାତତାଳି ମାରିେବ
ଓ ଶୀଷ୍ ମାରି ତାହାକୁ ାନରୁ ଦୂର କରିେବ।

28
ଆୟୁ ବ - ଜ୍ଞାନର ଅବି ତି େକଉଁଠାେର?

1 ନି ୟ ରୂ ପାର ଆକର ଅଛି
ଓ େଲାକମାେନ େଯଉଁ ସୁବ ର୍ ପରି ାର କରି ,ତହିଁର ାନ ଅଛି।
2 ମୃ ି କାରୁ ଲୁହା କଢ଼ାଯାଏ
ଓ ଧାତୁ ପ୍ର ରରୁ ପି ଳ ତରଳାଯାଏ।
3ମନୁଷ୍ୟ ଅ କାରର ସୀମା ନି ର୍ ୟ କେର
ଓ ପ୍ର ା ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ନିବିଡ଼ ଅ କାର
ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାି ତ ପ୍ର ରସବୁ ଅନୁସ ାନ କେର।
4 େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ପ୍ର ବାସ- ାନରୁ ଦୂରେର ସୁଡ଼ େଖାେଳ;
େସମାେନ ନିକଟଗାମୀ ଚରଣ ାରା ବି ୃତ ହୁ ଅି ;
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େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର ଝୁ ଲି , େସମାେନ
ଏେଣେତେଣ େଦାହଲି ।

5 ମୃ ି କାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉ ହୁ ଏ
ଓ ତହିଁର ଅେଧାଭାଗ ଅି ାରା ଲ ଭ େହଲା ପରି ହୁ ଏ।
6ତହିଁର ପ୍ର ର ନୀଳକା ମଣିର ାନ
ଓ ତହିଁେର ସୁବ ର୍ େରଣୁ ଥାଏ।
7 େକୗଣସି ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ େସହି ପଥ ଜାେଣ ନାହିଁ,
କିଅବା ବାଜପକ୍ଷୀର ଚକୁ୍ଷ ହିଁ ତାହା େଦଖି ନାହିଁ;
8ଦପର୍ ୀ ପଶୁଗଣ ତହିଁେର ଗତାୟାତ କରି ନାହାି ,
ଅବା ଭୟାନକ ସି ଂହ ତହିଁ ନିକଟ େଦଇ ଯାଇ ନାହିଁ।
9ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଢ଼ େଶୖଳ ଉପେର ଆପଣା ହାତ ଦିଏ;
େସ ପବର୍ ତଗଣକୁ ସମୂେଳ ଓଲଟାଇ ପକାଏ।
10 େସ େଶୖଳ ମଧ୍ୟେର ନାଳ କାେଟ
ଓ ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦେଖ।
11ନ ଝରିବା ପାଇଁ େସ ଜଳେସ୍ର ାତ ବ କେର;
ଆଉ, େସ ଆଲୁଅକୁ ଗୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆେଣ।
12ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ େକଉଁଠାେର ପ୍ର ା ହୁ ଏ?
ଓ ବୁି ର ାନ କାହିଁ?
13ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଜାେଣ ନାହିଁ;
କିଅବା ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ତାହା ମିେଳ ନାହିଁ।
14ବାରିଧି କେହ, ‘ତାହା େମାʼ ଠାେର ନାହିଁ;’
ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର କେହ, ‘ତାହା େମାʼ ଠାେର ନାହିଁ।’
15 ସୁବ ର୍ ାରା ତାହା ପ୍ର ା େହାଇ ନ ପାେର,
କିଅବା ତହିଁର ମୂଲ୍ୟାେଥର୍ ରୂ ପା େତୗଲା ଯିବ ନାହିଁ।
16ଓଫୀରର ସୁବ ର୍ ାରା ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ପାେର,
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େଗାେମଦକ ଅବା ନୀଳକା ମଣି ାରା ନୁେହଁ।
17 ର୍ ଓ କାଚ ତହିଁର ସମାନ େହାଇ ନ ପାେର;
କିଅବା ଶୁ ର୍ ାଭରଣ ତହିଁର ପରିବ ର୍ େହବ ନାହିଁ।
18ତହିଁ ନିକଟେର ପ୍ର ବାଳ ଓ ଟିକର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ;
କାରଣ ପଦ୍ମ ରାଗ ମଣି ଅେପକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ।
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19 କୂଶେଦଶୀୟ ପୀତମଣି ତହିଁର ସମାନ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
20 େତେବ ଜ୍ଞାନ େକଉଁଠାରୁ ଆେସ?
ଓ ବୁି ର ାନ କାହିଁ?
21ତାହା ତ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ଚକୁ୍ଷରୁ ଗୁ
ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନ ଠାରୁ ଆବୃତ କରାଯାଇଅଛି।
22 ବିନାଶ ଓ ମୃତୁୁ ୍ୟ କହି ,
‘ଆେ ମାେନ କ ର୍ େର ତହିଁର ଜନରବ ଶୁଣିଅଛୁ।’
23ପରେମ ର ତହିଁର ପଥ ଜାଣି
ଓ େସ ତହିଁର ାନ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ।
24କାରଣ େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଅନାଇ
ଓ ସମୁଦାୟ ଆକାଶମ ଳର ଅଧଃ ାନ େଦଖି
25ବାୟୁ ର ଓଜନ ନିରୂ ପଣ କରି
ଓ ପରିମାଣ ାରା ଜଳ ପରିମିତ କରି ।
26 େଯେତେବେଳ େସ ବୃି ର ନିୟମ ନିରୂ ପଣ କେଲ
ଓ େମଘଗ ର୍ ନର ବିଦୁ୍ୟତ୍ ପାଇଁ ପଥ ି ର କେଲ;
27 େସେତେବେଳ େସ ତାହା େଦଖିେଲ ଓ ତାହା ପ୍ର ଚାର କେଲ;
େସ ତାହା ାପନ କେଲ, ଆଉ ତହିଁର ତଦ କେଲ।
28 ପୁଣି, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିେଲ,
‘େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ
ଓ କୁକି୍ର ୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବୁି ।’ ”

29
ଆୟୁ ବ େଶଷ ଅଭିେଯାଗ

1ଏଥିଉ ାେର ଆୟୁ ବ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା ପ୍ର ସ ଧରି କହିଲା,
2 “ଆହା, ମୁଁ ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ମାସସବୁେର, ପରେମ ର େମାେତ ଜଗି

ରଖିଥିବା ଦିନସମୂହେର େଯପରି ଥିଲି,
େସପରି େଯେବ ଥାʼ ି ;
3 େସେତେବେଳ ତାହା ପ୍ର ଦୀପ େମାʼ ମ କ ଉପେର ଆଲୁଅ

େଦଲା
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ଓ ମୁଁ ତାହା ଦୀି େର ଅ କାର େଦଇ ଗମନ କଲି;
4 ମୁଁ ଉ ମ ଅବ ାେର ଥିଲି,
େସେତେବେଳ େମାʼ ତ ୁ ଉପେର ପରେମ ର ର ଗୁ ବିଷୟ

ଥିଲା;
5 େସେତେବେଳ ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର େମାʼ ସ େର ଥିେଲ
ଓ େମାହର ସ ାନଗଣ େମାʼ ଚତୁ ଃପା ର୍ େର ଥିେଲ;
6 େସେତେବେଳ େମାହର ଚରଣ ଦୁ େର େଧୗତ େହଲା
ଓ େଶୖଳ େମାʼ ପାଇଁ େତୖଳ-ନଦୀ ବହାଇଲା।
7 ମୁଁ ନଗର- ାରକୁ ଯାଇଛକ ାନେରଆପଣାଆସନପ୍ର ୁତ କେଲ,
8 ଯୁବା େଲାକମାେନ େମାେତ େଦଖି ଲୁଚିେଲ
ଓ ବୃ େଲାକମାେନ ଉଠି ଠିଆ େହେଲ।
9ଅଧିପତିମାେନ କଥାବା ର୍ ା କରିବାରୁ ନିବୃ େହେଲ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ େଦେଲ;
10 କୁଳୀନମାନ ରବ ନିର େହଲା
ଓ େସମାନ ଜି ା େସମାନ ମୁଖର ତାଳୁକାେର ଲାଗି ରହିଲା।
11କାରଣ କ ର୍ େମାʼ କଥା ଶୁଣେ , େମାେତ କଲ୍ୟାଣ କଲା
ଓ ଚକୁ୍ଷ େମାେତ େଦଖେ , େମାʼ ପକ୍ଷେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଲା;
12 େଯେହତୁ ମୁଁ ଆ ର୍ ନାଦକାରୀ ଦରିଦ୍ର କୁ,
ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ପିତୃ ହୀନକୁ ଉ ାର କଲି।
13ନ କ େଲାକର କଲ୍ୟାଣ େମାʼ ଉପେର ବ ଲା
ଓ ମୁଁ ବିଧବାର ହୃ ଦୟକୁ ଆନ େର ଗାନ କରାଇଲି।
14 ମୁଁ ଧାମ କତା ପରିଧାନ କଲି ଓ ତାହା େମାେତ ପରିଧାନ କଲା;
େମାହର ନ୍ୟାୟ ଆବରଣ ବ ଓ ମୁକୁଟ ରୂ ପ ଥିଲା।
15 ମୁଁ ଅ ପ୍ର ତି ଚକୁ୍ଷ ରୂ ପ
ଓ େଛାଟା ପ୍ର ତି ଚରଣ ରୂ ପ ଥିଲି।
16 ମୁଁ ଦୀନହୀନ ପ୍ର ତି ପିତା ରୂ ପ ଥିଲି
ଓ େମାʼ ଅଜ୍ଞାତ େଲାକର ଗୁହାରି ମୁଁ ତଦ କଲି।
17ଆଉ, ମୁଁ ଅଧାମ କର କଳପାଟି ଭାି ପକାଇଲି
ଓ ତାହାର ଦ ରୁ ଶିକାର ଛଡ଼ାଇ େନଲି।
18 େସହି ସମୟେର ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣା ବସାେର ମରିବି
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ଓ ମୁଁ ବାଲୁକା ପରି ଆପଣା ଦିନ ବୃ ି କରିବି;
19 େମାହର େଚର ଜଳ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ସାରିତ େହାଇଅଛି
ଓ େମାହର ଶାଖା ଉପେର ରାତି୍ର ସାରା କାକର ଥାଏ;
20 େମାହର େଗୗରବ େମାʼ ଠାେର ସେତଜ ଥାଏ
ଓ େମାʼ ଧନୁ େମାʼ ହ େର ନୂତନୀକୃତ ହୁ ଏ।
21 େଲାକମାେନ େମାʼ ଆେଡ଼ କ ର୍ େଦଇ ଅେପକ୍ଷା କେଲ
ଓ େମାହର ପରାମଶର୍ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିେଲ।
22 େମାʼ କଥା ଉ ାେର େସମାେନ ଆଉ କଥା କହିେଲ ନାହିଁ;
ପୁଣି, େମାʼ କଥା େସମାନ ଉପେର େଟାପା େଟାପା େହାଇ ପଡ଼ିଲା।
23ଆଉ, େଯପରି ବୃି ପାଇଁ, େସପରି େସମାେନ େମାʼପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା

କେଲ
ଓ େଯପରି େଶଷ ବୃି ପାଇଁ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ମୁଖ ପ୍ର ଶ କରି େମଲା କେଲ।
24 ମୁଁ େସମାନ ପ୍ର ତି ହସି େଲ େସମାେନ ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ
ଓ େମାʼ ମୁଖର େତଜ ନିେ ଜ କେଲ ନାହିଁ।
25 ମୁଁ େସମାନ ପଥ ମେନାନୀତ କରି ପ୍ର ଧାନ େହାଇ ବସି ଲି
ଓ େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟେର ରାଜା ପରି
ଓ େଶାକା ର୍ ମାନ ର ସା ନାକାରୀ ପରି ବାସ କଲି।

30
ମାତ୍ର ଏେବ େମାʼ ଅେପକ୍ଷା ଅ ବୟ

1 େଲାକମାେନ େମାେତ ପରିହାସ କରି ,
େସମାନ ପିତୃ ଗଣକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପଲରକ୍ଷକ କୁ ୁ ରମାନ ସେ

ରଖିବାକୁ ତୁ କଲି।
2 େସମାନ ବାହୁ ବଳେର େମାହର କି ଲାଭ େହାଇପାେର?
େସମାନ ର େଯୗବନାବ ା ନ େହାଇଅଛି।
3 େସମାେନ ଦରିଦ୍ର ତା ଓ ଦୁଭ କ୍ଷ ସକାଶୁ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛି ;
େସମାେନ େଘାର ଉ ତା ଓ ଶୂନ୍ୟତାେର ଶୁ ଭୂ ମି ଚବର୍ ଣ କରି ।
4 େସମାେନ ବୁଦା ନିକଟରୁ ବି ାଦୁ ଶାକ ଛି ାି
ଓ େରତମବୃକ୍ଷର ମୂଳ େସମାନ ର ଆହାର।
5 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାଡ଼ିତ େହାଇଅଛି ;
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େଲାେକ େଯପରି େଚାର ପଛେର, େସହିପରି େସମାନ ପଛେର
ଡାକ ପକାି ।

6 େସମାେନ ଉପତ୍ୟକାର ବିଦୀ ର୍ ାନେର,
ପୃଥିବୀର ଓ େଶୖଳର ଗ ର୍ େର ବାସ କରିେବ।
7 େସମାେନ ବୁଦା ମଧ୍ୟେର ଗଧ ପରି େବାବାି ;
େସମାେନ ବିଛୁଆତି ବନେର ରୁ ହୁ ଅି ।
8 େସମାେନ ମୂଖର୍ ମାନ ର ସ ାନ, େସମାେନ ଇତର େଲାକ

ସ ାନ;
େସମାେନ େକାରଡ଼ା ଖାଇ େଦଶରୁ ତଡ଼ା ଯାଇଥିେଲ।
9ମାତ୍ର ଏେବ ମୁଁ େସମାନ ର ଗୀତ ରୂ ପ େହାଇଅଛି;
ହଁ, ମୁଁ େସମାନ ର ଗ ରୂ ପ େହାଇଅଛି।
10 େସମାେନ େମାେତ ଘୃଣା କରି , େସମାେନ େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର

ଠିଆ ହୁ ଅି
ଓ େମାʼ ମୁଖେର େଛପ ପକାଇବାକୁ ଡରି ନାହିଁ।
11କାରଣ େସ ଆପଣା ର ୁ ଫିଟାଇ େମାେତ େ ଶ େଦଇଅଛି ,
ଏଣୁ େସମାେନ େମାʼ ସାକ୍ଷାତେର ଲଗାମ ପକାଇ େଦଇଅଛି ।
12ଇତର େଲାକମାେନ େମାʼ ଡାହାଣେର ଉଠି ;
େସମାେନ େମାʼ ଚରଣ ଘୁ ାଇ ଦିଅି
ଓ େସମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ବିନାଶର ମାଗର୍ ପ୍ର ୁତ କରି ।
13 େସମାେନ େମାର ପଥ ବିଗାଡ଼ି ,
େସମାେନ େମାʼ ବିପଦକୁ ଅଗ୍ର ସର କରି ,
ଅନ୍ୟର ସହାୟ ବିନା ହିଁ େସମାେନ ତାହା କରି ।
14 େସମାେନ ପ୍ର ଶ ଭ ାନ େଦଇ ଆସି ଲା ପରି ଆସି ;
ଉଜାଡ଼ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ େମାʼ ଉପେର ଗଡ଼ି ।
15ନାନା ପ୍ର କାର ତ୍ର ାସ େମାେତ ଆକ୍ର ମଣ କରିଅଛି,
ତାହାସବୁ ବାୟୁ ପରି େମାହର ସ ମ ଘଉଡ଼ାି
ଓ େମାହର ମ ଳ େମଘ ପରି ବହି ଯାଇଅଛି।
16 ପୁଣି, ଏେବ େମାର ପ୍ର ାଣ େମାʼ ଅ ରେର ତରଳି ଯାଏ;
େ ଶର ଦିନସବୁ େମାେତ ଆକ୍ର ା କରିଅଛି।
17ରାତି୍ର କାଳେର େମାହର ଅି ସବୁ େମାʼ ଭିତେର ବି ହୁ ଏ
ଓ େମାେତ କାମୁଡ଼ିବା େବଦନାସବୁ ବିଶ୍ର ାମ ନିଅି ନାହିଁ।
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18 େମାʼ େରାଗର ପ୍ର ବଳ ଶି େର େମାʼ ବ ବିକୃତ େହାଇଅଛି;
ତାହା େମାʼ ଜାମାର ଗଳାପଟି ପରି େମାେତ ଚାରିଆେଡ଼ ବାେ ।
19 େସ େମାେତ ପ େର ପକାଇ େଦଇଅଛି ,
ଆଉ ମୁଁ ଧୂଳି ଓ ଭ ପରି େହାଇଅଛି।
20 ମୁଁ ତୁ କୁ ଡାକ ପକାଉଅଛି, ମାତ୍ର ତୁ େ େମାେତ ଉ ର ଦିଅ

ନାହିଁ।
ମୁଁ ଠିଆ େହେଲ, ତୁ େ େମାେତ ଅନାଉଅଛ।
21ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି ନି ୁର େହାଇ ଯାଇଅଛ;
ତୁ େ ଆପଣା ହ ର ପରାକ୍ର ମେର େମାେତ ତାଡ଼ନା କରୁ ଅଛ।
22 ତୁ େ େମାେତ ବାୟୁ କୁ ଉଠାଇ ତହିଁ ଉପେର େମାେତ

ଚଢ଼ାଉଅଛ
ଓ ବତାସେର ତୁ େ େମାେତ ଲୀନ କରୁ ଅଛ।
23କାରଣ ମୁଁ ଜାେଣ, ତୁ େ େମାେତ ମୃତୁୁ ୍ୟ ନିକଟକୁ
ଓ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ପାଇଁ ନିରୂ ପିତ ଗୃହକୁ ଆଣିବ।
24 ନି ୟ ଭ ଗୃହାଦିର ରାଶି ବିରୁ େର େସ ଆପଣା ହ

ବଢ଼ାଇେବ ନାହିଁ;
ତଥାପି ଜେଣ ଆପଣା ବିନାଶ ସମୟେର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ସକାଶୁ

ଆ ର୍ ନାଦ କରିପାେର।
25 ମୁଁ କି ଦୁଃଖେର ଥିବା େଲାକ ପାଇଁ େରାଦନ କଲି ନାହିଁ?
ଦୀନହୀନ ପାଇଁ କି େମାହର ପ୍ର ାଣ ଦୁଃଖିତ େନାହିଲା?
26 ମୁଁ ମ ଳ ଅେପକ୍ଷା କରିବା େବେଳ ଅମ ଳ ଉପି ତ େହଲା;
ପୁଣି, ମୁଁ ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷା କଲା େବେଳ ଅ କାର ଆସି ଲା।
27 େମାʼ ଅ ଫୁେଟ, ବିଶ୍ର ାମ କେର ନାହିଁ;
େମାʼ ଉପେର େ ଶର ଦିନସବୁ ଉପି ତ େହାଇଅଛି।
28 ମୁଁ ସୂଯର୍ ୍ୟ ବିନା ମ୍ଳ ାନ େହାଇ ବୁଲୁଥାଏ;
ମୁଁ ସମାଜେର ଠିଆ େହାଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆ ର୍ ନାଦ କେର।
29 ମୁଁ ଶୃଗାଳମାନ ର ଭାଇ
ଓ ଉ ପକ୍ଷୀ ର ସ ୀ େହାଇଅଛି।
30 େମାହର ଚମର୍ କୃ ବ ର୍ େହାଇ େମାʼ ଠାରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି
ଓ େମାʼ ଅି ସବୁ ଉ ାପେର ଦ େହଉଅଛି।
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31 େତଣୁ େମାହର ବୀଣା େଶାକେର
ଓେମାହରବଂଶୀକ୍ର ନକାରୀମାନ ରେରପରିଣତେହାଇଅଛି।

31
ଆୟୁ ବ େଶଷ ବିନତି

1 ମୁଁ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ସେ ନିୟମ କଲି;
େତେବ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ର ତି କିପରି ଅନାଇବି?
2କାରଣ ଊ ର୍ ପରେମ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା ଅଂଶ କଅଣ
ଓ ଉପରି ସବର୍ ଶି ମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ା ଅଧିକାର କଅଣ?
3ତାହା କି ଅଧାମ କମାନ ପ୍ର ତି ବିପଦ
ଓ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ପ୍ର ତି ଦୁଗର୍ ତି ନୁେହଁ?
4 େସ କି େମାହର ମାଗର୍ ସବୁ େଦଖି ନାହିଁ
ଓ େମାହର ପାଦଗତି ଗଣି ନାହିଁ?
5ଯଦି ମୁଁ ଅସାରତାେର ଗତାୟାତ କରିଥାଏ
ଓ େମାହର ପାଦ ପ୍ର ବ ନା-ପଥେର ବ୍ୟଗ୍ର େହାଇଥାଏ;
6 େତେବ ମୁଁ ଧମର୍ ନିି େର େତୗଲାଯାଏ,
ତହିଁେର ପରେମ ର େମାହର ସରଳତା ଜାଣି ପାରିେବ।
7ଯଦି େମାହର ପାଦ ବିପଥେର ଯାଇଥାଏ
ଓ େମାହର ଅ ଃକରଣ େମାʼ ଚକୁ୍ଷ ଅନୁସାେର ଚାଲିଥାଏ
ଓ ଯଦି େମାʼ ହ େର େକୗଣସି କଳ ଲାଗିଥାଏ;
8 େତେବ ମୁଁ ବୁେଣ ଓ ଅନ୍ୟ େଭାଗ କରୁ ;
େମାʼ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶସ୍ୟ ମୂେଳା ାଟିତ େହଉ।
9ଯଦି େମାହର ହୃ ଦୟ େକୗଣସି ୀ ପ୍ର ତି ଲୁ େହାଇଥାଏ
ଓ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ାର ନିକଟେର ଲୁଚି ବସି ଥାଏ;
10 େତେବ େମାʼ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅନ୍ୟର ଚକି େପଷୁ*
ଓ ଅନ୍ୟମାେନ ତାହାକୁ େଭାଗ କର ୁ।
11କାରଣ ତାହା ଗୁରୁ ତର େଦାଷ;
ଆଉ, ତାହା ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ ାରା ଦ ନୀୟ ଅପରାଧ;

* 31:10 ଅନ୍ୟର ଚକି େପଷୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ େହଉ
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12କାରଣ ତାହା ସବର୍ ନାଶକ ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି
ଓ େମାʼ ସବର୍ ର ମୂେଳା ାଟିତ କର ା।
13 େମାʼ ଦାସ କି ଦାସୀ େମାʼ ସେ ବିେରାଧ କେଲ,
ଯଦି ମୁଁ େସମାନ ର ଗୁହାରି ତୁ କରିଥାଏ;
14 େତେବ ପରେମ ର ଉଠିେଲ, ମୁଁ କଅଣ କରିବି?
ଓ େସ ବିଚାର କେଲ, ମୁଁ ତାହା ୁ କି ଉ ର େଦବି?
15 େଯ େମାେତ ଗଭର୍ େର ନିମର୍ ାଣ କେଲ, େସ କି ତାହାକୁ ନିମର୍ ାଣ

କେଲ ନାହିଁ?
ଓ ଏକ ବ୍ୟି କି ଗଭର୍ େର ଆ ମାନ ୁ ଗଢ଼ି ନାହାି ?
16ଯଦି ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ େସମାନ ବାି ତ ବିଷୟରୁ ଅଟକାଇଥାଏ,
ଅବା ବିଧବାର ଦୃି ମ୍ଳ ାନ କରିଥାଏ;
17ଅଥବା ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟ ଏକା ଖାଇଥାଏ
ଓ ପିତୃ ହୀନ ତହିଁରୁ ଖାଇ ନ ଥାଏ;
18 (ମାତ୍ର ପିତା ନିକଟେର ବଢ଼ିଲା ପରି େସ େମାହର ବାଲ୍ୟାବ ାରୁ

େମାʼ ନିକଟେର ବଢ଼ିଲା
ଓ େମାʼ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଧବାର ପଥଦଶର୍ କ େହାଇଅଛି।)
19 ମୁଁ କାହାକୁ ବ ାଭାବେର ମୃତକ ,
ଅବା ଦୀନହୀନକୁ ଉଲ େଦଖିେଲ,
20ଯଦି ତାହାର କଟିେଦଶ େମାେତ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ନ ଥାଏ
ଓ େସ େମାʼ େମଷେଲାମେର ଉ େହାଇ ନ ଥାଏ;
21 ମୁଁ ନଗର- ାରେର ନିଜ ଉପକାରୀକୁ େଦଖି
ଯଦି ପିତୃ ହୀନ ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ଉଠାଇଥାଏ;
22 େତେବ େମାʼ ସ ି ାନରୁ ଖସି ପଡ଼ୁ
ଓ େମାʼ ବାହୁ ଅି ରୁ ଭାି ଯାଉ।
23କାରଣ ପରେମ ର ଠାରୁ ବିପଦ େମାʼ ପ୍ର ତି ଭୟାନକ ଥିଲା
ଓ ତାହା ମହ ସକାଶୁ ମୁଁ କିଛି କରି ପାରିଲି ନାହିଁ।
24ଯଦି ମୁଁ ସୁବ ର୍ କୁ ଆଶାଭୂ ମି କରିଥାଏ
ଓ ତୁ େ େମାହର ଆଶ୍ର ୟ େବାଲି ଶୁ ସୁବ ର୍ କୁ କହିଥାଏ;
25 େମାହର ସ ଦ ଅତିଶୟ େହବାରୁ
ଓ େମାହର ହ ବହୁ ତ ଲାଭ କରିବାରୁ ଯଦି ମୁଁ ଆନ କରିଥାଏ;
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26 ସୂଯର୍ ୍ୟ ଦୀି େଦବା େବେଳ
ଓ ଚ େଜ୍ୟା ାେର ଗତି କରିବା େବେଳ ଯଦି ମୁଁ ତହିଁ ପ୍ର ତି ଦୃି

କରିଥାଏ;
27 ପୁଣି, େମାହର ଅ ଃକରଣ େଗାପନେର ପ୍ର େଲାଭିତ େହାଇଥାଏ
ଓ େମାʼ ମୁଖ େମାʼ ହ କୁ ଚୁ ନ କରିଥାଏ;
28 େତେବ ତାହା ହିଁ ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ ାରା ଦ ନୀୟ ଅପରାଧ

ହୁ ଅ ା;
ପୁଣି, ମୁଁ ଊ ର୍ ବାସୀ ପରେମ ର ନିକଟେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୁ ଅି ।
29 େମାʼ ଘୃଣାକାରୀର ବିନାଶେର ଯଦି ମୁଁ ଆନ କରିଥାଏ,
ଅବା ଅମ ଳ ତାହାର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବା େବେଳ ଦପର୍ କରିଥାଏ;
30 (ମାତ୍ର ମୁଁ ଅଭିଶାପ େଦଇ ତାହାର ଜୀବନ ମାଗିବା ନିମେ
ପାପ କରିବାକୁ ଆପଣା ମୁଖ େଦଇ ନାହିଁ);
31 େମାʼ ତ ୁି ତ େଲାେକ କି କହି ନ ଥାʼ ି ,
‘ତାହାର ଦ ମାଂସେର େଯ ତୃ େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଜଣକୁ କିଏ

ପାଇ ପାେର?’
32 ବିେଦଶୀ ଦା େର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ମୁଁ ପଥିକ ନିମେ ାର ମୁ କଲି;
33ଯଦି ମୁଁ ଆପଣା ବକ୍ଷ ଳେର ନିଜ ଅଧମର୍ ଗୁ କରିବା
ାରା ଆଦମ ପରି ଆପଣା ଅପରାଧ ଢାି ଥାଏ;

34ମହାଜନତାକୁ ଭୟ କରିବାରୁ
ଓ େଗା ୀୟମାନ ତୁ ତା େମାେତ ତ୍ର କରିବାରୁ
ଯଦି ମୁଁ ନୀରବ େହାଇ ାର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ଥାଏ -
35ଆଃ, େକହି ଯଦି େମାʼ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଥାʼ ା!
(ଏହି େଦଖ େମାହର ାକ୍ଷର, ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର େମାେତ

ଉ ର େଦଉ ୁ),
ଓ େମାʼପ୍ର ତିବାଦୀ େମାହର େଯଉଁ େଦାଷପତ୍ର େଲଖିଅଛି,ତାହା ଯଦି

ମୁଁ ପାଆି !
36 େତେବ ନି ୟ ମୁଁ ଆପଣା େର ତାହା ବହି
ଓ ମୁକୁଟ ପରି ତାହା ବା ି ।
37 ମୁଁ ଆପଣା ପାଦଗତିର ସଂଖ୍ୟା ତାହାକୁ ଜଣାି ;
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ଶାସକ ପରି ତାହାର ନିକଟକୁ ଯାଆି ।
38ଯଦି େମାʼ ଭୂ ମି େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର କ୍ର ନ କେର
ଓ ତହିଁର ଲ ଳ-ଶିଆରସବୁ ଏକତ୍ର େରାଦନ କରି ;
39ଯଦି ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ବିନା ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରିଥାଏ,
ଅବା ତହିଁର ଅଧିକାରୀମାନ ପ୍ର ାଣନାଶର କାରଣ େହାଇଥାଏ;
40 େତେବ ଗହମ ବଦେଳ କ କଲତା
ଓ ଯବ ବଦେଳ ବିଷବୃକ୍ଷ ବଢ଼ୁ।”
ଆୟୁ ବ କଥା ସମା େହଲା।

32
ଆୟୁ ବର ବାକ୍ୟ ସମା । ତିନି ବ ୁ ୁ ଇଲୀହୂ ଅନୁେଯାଗ

1 ଏହିରୂ େପ ଆୟୁ ବ ନିଜ ଦୃି େର ଧାମ କ େହବାରୁ ଏହି
ତିନି ଜଣ ଉ ର େଦବାରୁ କ୍ଷା େହେଲ। 2 ତହିଁେର ରାମ୍ 
େଗା ୀଜାତ ବୂଷୀୟ ବାରେଖଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀହୂ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ
େହଲା; ଆୟୁ ବ ବିରୁ େର ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା, କାରଣ
େସ ପରେମ ର ଅେପକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ଧାମ କ ମଣିଲା। 3 ମଧ୍ୟ
ତାହାର ତିନି ବ ୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା,
କାରଣ େସମାେନ େକୗଣସି ଉ ର େଦଇ ନ ପାରିେଲ େହଁ ଆୟୁ ବକୁ
େଦାଷୀ କରିଥିେଲ। 4 େସମାେନ ଇଲୀହୂ ଠାରୁ ପ୍ର ାଚୀନ ଥିବାରୁ
ଇଲୀହୂ ଆୟୁ ବକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିଲା। 5 ପୁଣି, େସ
େସହି ତିନି ଜଣ ମୁଖେର େକୗଣସି ଉ ର ନ ଥିବାର େଦଖି ତାହାର
େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା। 6 ଏଥିଉ ାେର ବୂଷୀୟ ବାରେଖଲର ପୁତ୍ର
ଇଲୀହୂ ଉ ର କରି କହିଲା,
“ମୁଁ ଯୁବା େଲାକ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଅତି ବୃ ;
ଏଣୁ ମୁଁ କ୍ଷା େହଲି ଓ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଆପଣା ମତ ପ୍ର କାଶ

କରିବାକୁ ସାହସ କଲି ନାହିଁ।
7 ମୁଁ କହିଲି, ‘ଦିନସମୂହ କଥା କହିେବ
ଓ ବଷର୍ ର ବାହୁ ଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇେବ।’
8ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଆ ା ଅଛି
ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ନି ାସ େସମାନ ୁ ବୁ ି ଦିଏ।
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9ବଡ଼ େଲାେକ େଯ ଜ୍ଞାନବାନ, ତାହା ନୁେହଁ,
ଅବା ପ୍ର ାଚୀନମାେନ େଯ ବିଚାର ବୁଝି , ତାହା ନୁେହଁ।
10ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ‘େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମତ ପ୍ର କାଶ କରିବି।’
11 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ମାନ କଥା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କଲି,
କଅଣ କହିବାକୁ େହବ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଅନୁସ ାନ କରିବା

ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ମାନ ଯୁି ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ କଲି।
12ଆହୁ ରି, ମୁଁ ତୁ ମାନ କଥାେର ମନ େଦଲି,
ପୁଣି େଦଖ, ଆୟୁ ବକୁ େବାଧ େଦବାକୁ,
ଅବା ତାହାର କଥାର ଉ ର େଦବାକୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି

ନ ଥିଲା।
13 ସାବଧାନ, େକଜାଣି ତୁ େ ମାେନ କହିବ, ଆେ ମାେନ ଜ୍ଞାନ

ପାଇଅଛୁ;
ପରେମ ର ତାହାକୁ ପରା କରି ପାରିେବ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁେହଁ;
14କାରଣ େସ େମାʼ ବିରୁ େର କଥା କହି ନାହିଁ,
କିଅବା ମୁଁ ତୁ ମାନ କଥାେର ତାହାକୁ ଉ ର େଦବି ନାହିଁ।
15 େସମାେନ ବିି ତ ଅଛି , େସମାେନ ଆଉ ଉ ର ଦିଅି ନାହିଁ,
େସମାନ ର େକୗଣସି କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ।
16 େସମାେନ କଥା କହି ନାହିଁ, େସମାେନ ତୁ ନି େହାଇ ଠିଆ

ହୁ ଅି , ଆଉ ଉ ର ଦିଅି ନାହିଁ େବାଲି କି
ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବି?
17 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଉ ର େଦବି,
ମୁଁ ଆପଣାର ମତ ପ୍ର କାଶ କରିବି।
18କାରଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ ।
େମାହର ଅ ର ଆ ା େମାେତ ପ୍ର ବ ର୍ ାଏ।
19 େଦଖ, େମାʼ ଉଦର ବ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁ ଲ୍ୟ;
ନୂତନ କୁ ା ପରି ତାହା ଫାଟିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ।
20 ମୁଁ ଉ ାସ ପାଇବା ପାଇଁ କଥା କହିବି;
ମୁଁ ଓ ାଧର ଫିଟାଇ ଉ ର େଦବି।
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21 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାେତ େକୗଣସି େଲାକର ମୁଖାେପକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ;

କିଅବା ମୁଁ େକୗଣସି େଲାକର ଚାଟୁ ବାଦ କରିବି ନାହିଁ।
22କାରଣ ମୁଁ ଚାଟୁ ବାଦ କରି ଜାେଣ ନାହିଁ;
କେଲ େମାହର ସୃି କ ର୍ ା ଶୀଘ୍ର େମାେତ ସଂହାର କରିେବ।

33
ଆୟୁ ବ ୁ ଇଲୀହୂ ଅନୁେଯାଗ

1ଯାହାେହଉ, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େହ ଆୟୁ ବ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ
ଓ େମାହର ସମ ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ପାତ କର।
2ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଉଅଛି,
େମାʼ ଜି ା େମାʼ ମୁଖ ଭିତେର କଥା କହିଅଛି।
3 େମାʼ ବାକ୍ୟ େମାʼ ଅ ଃକରଣର ସରଳତା ପ୍ର କାଶ କରିବ
ଓ େମାହର ଓ ାଧର ଯାହା ଜାେଣ, ତାହା ସରଳ ଭାବେର କହିବ।
4ପରେମ ର ଆ ା େମାେତ ସୃି କରିଅଛି
ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ ନି ାସ େମାେତ ଜୀବନ ଦିଅି ।
5ତୁ େ ପାରିେଲ, େମାେତ ଉ ର ଦିଅ,
େମାʼ ସ ୁଖେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସଜାଇ ଠିଆ ହୁ ଅ।
6 େଦଖ, ପରେମ ର ପ୍ର ତି ତୁ େ େଯପରି, ମୁଁ େସପରି ଅେଟ,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୃ ି କାରୁ ନିମ ତ େହାଇଅଛି।
7 େଦଖ, େମାହର ଭୟାନକତା ତୁ କୁ ଭୀତ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା େମାହର ଭାର ତୁ ଉପେର ଭାରୀ େହବ ନାହିଁ।
8 ନି ୟ ତୁ େ େମାହର କ ର୍ େଗାଚରେର କହିଅଛ
ଓ ମୁଁ ତୁ ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣିଅଛି, ଯଥା,
9 ‘ମୁଁ ଶୁଚି, ଅପରାଧରହିତ;
ମୁଁ ନିେ ର୍ ାଷ, ମଧ୍ୟ େମାʼ ଠାେର ଅଧମର୍ ନାହିଁ;
10 େଦଖ, େସ େମାʼ ଛିଦ୍ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ,
େସ େମାେତ ଆପଣା ଶତ େବାଲି ଗଣି ;
11 େସ ଯ ାେର େମାହର ପାଦ ରଖି ,
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େସ େମାହର ସମ ପଥ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ।’
12େଦଖ, ମୁଁ ତୁ କୁ ଉ ର େଦବି, ଏ ବିଷୟେରତୁ େ ଯଥାଥର୍ ନୁହଁ;
କାରଣ ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ମହାନ ଅଟି ।
13ତୁ େ କାହିଁକି ତାହା ସେ ବିବାଦ କରୁ ଅଛ?
େଯଣୁ େସ ଆପଣାର େକୗଣସି ବିଷୟର କାରଣ ଜଣାି ନାହିଁ।*
14ପରେମ ର ଥେର କହି ,
ଦୁଇ ଥର ହିଁ କହି , ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁେର ମନ ଦିଏ ନାହିଁ;
15 ପ୍ନ େର, ରାତି୍ର କାଳୀନ ଦଶର୍ ନେର;
ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଘାର ନିଦ୍ର ାେର ମ େହବା େବେଳ,
ଶଯ୍ୟାେର ଘୁମାଇବା େବେଳ,
16 େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର କ ର୍ ମୁ କରି
ଓ େସମାନ ର ଶିକ୍ଷା େମାହରାି ତ କରି ,
17ତ ୍ଵାରା େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ସଂକ ରୁ ନିବୃ କରି
ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅହ ାର ଗୁ କରି ।
18 େସ ତାହାର ପ୍ର ାଣକୁ ଗ ର୍ ରୁ
ଓ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଖ ାଘାତରୁ ଅଟକାଇ ରଖି ।
19ମଧ୍ୟ େସ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ବ୍ୟଥା ାରା
ଓ ଆପଣା ଅି ମଧ୍ୟେର ନିର ର ଯୁ ାରା ଶାି ପାଏ;
20 େତଣୁ ତାହାର ଜୀବନ ଆହାରକୁ
ଓ ତାହାର ପ୍ର ାଣ ସୁ ାଦୁ ଭକ୍ଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କେର।
21ତାହାର ମାଂସ କ୍ଷୟ ପାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁ ଏ
ଓ ତାହାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ଅି ସବୁ େଦଖାଯାଏ।
22ଆହୁ ରି, ତାହାର ପ୍ର ାଣ ଗ ର୍ ର
ଓ ତାହାର ଜୀବନ ସଂହାର କର ସି କଟ ହୁ ଏ।
23ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କ ର୍ ବ୍ୟତା େଦଖାଇବା ପାଇଁ
ତାହା ସେ ଜେଣ ଦୂତ,
ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଅଥର୍ କାରକ ଥାଏ;
24 େତେବ େସ ତାହାକୁ କୃପା କରି କହିେବ,
* 33:13 େଯଣୁ େସ ଆପଣାର େକୗଣସି ବିଷୟର କାରଣ ଜଣାି ନାହିଁ। କି ା େଯଣୁ
େସ ତୁ ପ୍ର ଶ୍ନ ର ଉ ର ଦିଅି ନାହିଁ।
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‘ଗ ର୍ ଗମନରୁ ତାହାକୁ ଉ ାର କର,
ମୁଁ ପ୍ର ାୟି ପାଇଅଛି।
25ତାହାର ମାଂସ ବାଳକର ମାଂସ ଅେପକ୍ଷା ସେତଜ େହବ;
େସ ଆପଣା େଯୗବନ ଦିନ ପୁନବର୍ ାର ପାଇବ;’
26 େସ ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର ଓ େସ ତାହା ପ୍ର ତି

ପ୍ର ସ ହୁ ଅି ;
େତଣୁ େସ ଆନ େର ତାହା ମୁଖ ଦଶର୍ ନ କେର;
ଆଉ, େସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ଧାମ କତା ପୁନବର୍ ାର ଦିଅି ।
27 େସ ମନୁଷ୍ୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଗାନ କରି କେହ,
‘ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି ଓ ନ୍ୟାୟର ବିପରୀତ କରିଅଛି
ଓ ତାହା େମାହର ଲାଭଜନକ େହାଇ ନାହିଁ।
28 େସ େମାହର ପ୍ର ାଣକୁ ଗ ର୍ ଗମନରୁ ମୁ କରିଅଛି
ଓ େମାହର ଜୀବନ ଆଲୁଅ େଦଖିବ।’
29 େଦଖ, ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଜୀବିତ େଲାକ ଦୀି େର ଦୀି ମାନ

େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ଗ ର୍ ରୁ ତାହାର ପ୍ର ାଣ େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ,
30ପରେମ ର ତାହା ସହିତ ଦୁଇ ଥର, ମଧ୍ୟ ତିନି ଥର
ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ।
31 େହ ଆୟୁ ବ, ମେନାେଯାଗ କରି େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
ତୁ େ ନୀରବ ହୁ ଅ, ମୁଁ କଥା କହିବି।
32ତୁ ର କହିବାର େକୗଣସି ବିଷୟ ଥିେଲ, େମାେତ ଉ ର ଦିଅ;
କୁହ, କାରଣ ତୁ କୁ ନିେ ର୍ ାଷ କରିବାକୁ େମାର ଇ ା।
33 େନାହିେଲ େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
ନୀରବ ହୁ ଅ, ଆଉ ମୁଁ ତୁ କୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବି।”

34
ଇଲୀହୂ ପରେମ ର ନ୍ୟାୟର େଘାଷଣା

1ଆହୁ ରି ଇଲୀହୂ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “େହ ଜ୍ଞାନୀମାେନ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ,
େହ ବିଜ୍ଞମାେନ, େମାʼ କଥାେର କ ର୍ ଦିଅ।



ଆୟୁ ବ 34:3 lxix ଆୟୁ ବ 34:15

3କାରଣ ାଦ େଯପରି ଭକ୍ଷ୍ୟର ାଦ ବୁେଝ,
କ ର୍ େସପରି ବାକ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କେର।
4ଯାହା ଯଥାଥର୍ ,ତାହା ଆେ ମାେନଆପଣାମାନ ପାଇଁ ମେନାନୀତ

କରୁ ;
ଯାହା ଭଲ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟେର ନି ୟ

କରୁ ।
5କାରଣ ଆୟୁ ବ କହିଅଛି, ‘ମୁଁ ଧାମ କ,
ପୁଣି ପରେମ ର େମାହର ନ୍ୟାୟ ହରଣ କରିଅଛି ;
6 ମୁଁ ନ୍ୟାୟବାନ େହେଲ େହଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଗଣିତ େହାଇଅଛି;
ମୁଁ ଅପରାଧରହିତ େହେଲ େହଁ େମାହର କ୍ଷତି ପ୍ର ତିକାରହୀନ।’
7ଆୟୁ ବ ପରି େକଉଁ େଲାକ ଅଛି?
େସ ଜଳ ପରି ନି ା ପାନ କେର।
8 େସ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ସେ ଯାଏ
ଓ ଦୁ େଲାକମାନ ସେ ଗମନାଗମନ କେର।
9 କାରଣ େସ କହିଅଛି, ‘ପରେମ ର ଠାେର ଆନ କେଲ,

ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ।’
10 େହ ବୁି ମାନ େଲାେକ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
ପରେମ ର େଯ ଦୁ ମର୍ କରିେବ, ଏହା ତାହା ଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ
ଓସବର୍ ଶି ମାନ େଯଅଧମର୍ କରିେବ,ଏହା ତାହା ଠାରୁ ଦୂେରଥାଉ।
11ମନୁଷ୍ୟର କମର୍ ାନୁସାେର େସ ତାହାକୁ ଫଳ େଦେବ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ପ୍ର ମାେଣ ଫଳ େଭାଗ

କରାଇେବ।
12 ନି ୟ ପରେମ ର ଦୁ ାଚରଣ କରିେବ ନାହିଁ,
ସବର୍ ଶି ମାନ ବିଚାର ବିପରୀତ କରିେବ ନାହିଁ।
13 କିଏ ତାହା ୁ ପୃଥିବୀର କ ର୍ୃ ଭାର େଦଲା?
ଅବା କିଏ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି?
14ଯଦି େସ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ଆପଣା ମନ େଦେବ,
ଯଦି େସତାହାରଆ ାଓ ନି ାସଆପଣା ନିକଟେରସଂଗ୍ର ହକରିେବ;
15 େତେବ ସକଳ ପ୍ର ାଣୀ ଏକତ୍ର ବିନ େହେବ
ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର ଧୂଳିେର ମିଶିଯିବ।
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16ତୁ ର ବିେବଚନା ଥିେଲ, ଏହା ଶୁଣ;
େମାʼ ବାକ୍ୟର ରବେର ମେନାେଯାଗ କର।
17 େଯ ନ୍ୟାୟ ଘୃଣା କେର, େସ କି ଶାସନ କରିବ?
ଓ େଯ ଧାମ କ ଓ ପରାକ୍ର ମୀ, ତାହା ୁ କି ତୁ େ େଦାଷୀ କରିବ?
18ରାଜାକୁ, ‘ତୁ େ ଅଧମ;’ ଅବା ଅଧିପତିମାନ ୁ ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଦୁ ’ େବାଲି କହିବାର କି ଉପଯୁ ?
19 େତେବ ପରେମ ର େଯ ଅଧିପତିମାନ ର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି

ନାହିଁ,
ଅବା ସମେ ତାହା ର ହ କୃତ କମର୍ େହବାରୁ ଦରିଦ୍ର ଅେପକ୍ଷା

ଧନୀକୁ ବିେଶଷ ଜ୍ଞାନ କରି ନାହିଁ,
ତାହା ୁ ଏପରି କହିବା େକେତ ଅଧିକ ଅନୁପଯୁ ?
20 େସମାେନ ମୁହୂ ର୍ େକ, ଅ ର୍ ରାତ୍ର େର ହିଁ ମରି ;
େଲାକମାେନ କି ତ େହାଇ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରି
ଓ ବିକ୍ର ମୀ ବିନା ହ େକ୍ଷପେର ଦୂରୀକୃତ ହୁ ଅି ।
21କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମାଗର୍ ପ୍ର ତି ପରେମ ର ଦୃି ଅଛି
ଓ େସ ତାହାର ସବୁ ଗତି େଦଖି ।
22 େଯଉଁଠାେର ଅଧମର୍ ାଚାରୀଗଣ ଲୁଚି ପାରି ,
ଏପରି ଅ କାର ଓ ମୃତୁ ୍ୟ ାୟା ନାହିଁ।
23କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ବିଚାରାେଥର୍ ଯିବାକୁ

େହବ େବାଲି
ତାହା ବିଷୟ ଦୀଘର୍ ବିେବଚନା କରିବାର ତାହା ର ଆବଶ୍ୟକ

ନାହିଁ।
24 େସ ଅନୁେ ଶ୍ୟ ଉପାୟେର ପରାକ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ ଖ ଖ

କରି
ଓ େସମାନ ାନେର ଅନ୍ୟମାନ ୁ ାପନ କରି ।
25ଏେହତୁ େସ େସମାନ କମର୍ ର ତ ନିଅି ;
ପୁଣି, େସ ରାତି୍ର େର େସମାନ ୁ ଓଲଟାଇ ପକାି , ତହିଁେର

େସମାେନ ବିନ ହୁ ଅି ।
26 େସ ଅନ୍ୟମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ଦୁ େଲାକ ୁ ପ୍ର ହାର କଲା

ପରି େସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରି ;



ଆୟୁ ବ 34:27 lxxi ଆୟୁ ବ 34:37

27କାରଣ େସମାେନ ତାହା ଅନୁଗମନରୁ ବିମୁଖ େହେଲ
ଓ ତାହା ର େକୗଣସି ମାଗର୍ ଆଦର କରିବାକୁ ଅନି ୁକ େହେଲ;
28ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ତାହା ଛାମୁେର ଦରିଦ୍ର ର କ୍ର ନ ଉପି ତ

କରାଇେଲ,
ତହଁୁ େସ ଦୁଃଖୀର କ୍ର ନ ଶୁଣିେଲ।
29 େସ ଶାି େଦେଲ, କିଏ େଦାଷ େଦଇ ପାେର?
ଓ େସ ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ କେଲ, କିଏ ତାହା ୁ େଦଖି ପାେର?
ଏହା େକୗଣସି େଗା ୀ ଅବା େକୗଣସି ବ୍ୟି ପ୍ର ତି କରାଗେଲ, ଏକ

ସମାନ ଥାଏ;
30ଏଣୁ ଅଧାମ କ େଲାକ ରାଜ କେର ନାହିଁ,
େଲାକମାନ ୁ ଫା େର ପକାଇବାକୁ େକହି ନ ଥାଏ।
31କାରଣ େକହି କି ପରେମ ର ୁ କହିଅଛି,
‘ମୁଁ ଶାି େଭାଗ କରୁ ଅଛି, ଆଉ େଦାଷ କରିବି ନାହିଁ;
32ଯାହା ମୁଁ ଜାଣୁ ନାହିଁ, ତାହା ତୁ େ େମାେତ ଶିଖାଅ;
ଯଦି ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଅଛି, େତେବ ଆଉ ତାହା କରିବି ନାହିଁ?’
33ତାହା ଦ ପ୍ର ତିଫଳ କି ତୁ ଇ ାମତ େହବ େଯ, ତୁ େ ତାହା

ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରୁ ଅଛ?
କାରଣ ମେନାନୀତ କରିବାର ତୁ ର କମର୍ , େମାହର ନୁେହଁ;
ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ତୁ େ ଜାଣ, ତାହା କୁହ।
34 ବୁ ି ମାନ େଲାେକ
ଏବଂ େମାʼ କଥା ଶ୍ର ବଣକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ େମାେତ

କହିେବ;
35 ‘ଆୟୁ ବ ନ ଜାଣି କଥା କେହ
ଓ ତାହାର କଥାସବୁ ଜ୍ଞାନବ ତ।’
36ଆୟୁ ବ େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ପରୀକି୍ଷତ େହଉ,
କାରଣ େସ ଦୁ େଲାକମାନ ପରି ଉ ର େଦଇଅଛି।
37 େଯଣୁ େସ ଆପଣା ପାପେର ବିେଦ୍ର ାହଭାବ େଯାଗ କରୁ ଅଛି,
େସ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ହାତତାଳି େଦଉଅଛି
ଓ ପରେମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଅେନକ କଥା କହୁ ଅଛି।”
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35
ଆୟୁ ବ ୁ ଇଲୀହୂ େଦାଷାେରାପ

1ଆହୁ ରି, ଇଲୀହୂ ଉ ର କରି କହିଲା,
2 “ତୁ େ କି ଏହାକୁ ଆପଣାର ନ୍ୟାୟ େବାଲି ଜ୍ଞାନ କରୁ ଅଛ? ଅବା

କହୁ ଅଛ?
ପରେମ ର ଧାମ କତା ଅେପକ୍ଷା େମାହର ଧାମ କତା ଅଧିକ?
3ଏଥିପାଇଁ କି ତୁ େ କହୁ ଅଛ, ‘ଏଥିରୁ େମାହର େକଉଁ ଫଳ େହବ?
ଓ ପାପ କେଲ େଯଉଁ ଲାଭ ହୁ ଅ ା, ତହିଁରୁ େକଉଁ ଅଧିକ ଲାଭ

େମାହର େହବ?’
4 ମୁଁ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ସେ ତୁ ସ ୀମାନ ୁ ଉ ର େଦବି।
5ଗଗନମ ଳ ପ୍ର ତି ଦୃି କରି ଅନାଅ
ଓ ତୁ ଅେପକ୍ଷା ଉ ଆକାଶମ ଳକୁ େଦଖ।
6ତୁ େ ପାପ କେଲ, ପରେମ ର ବିରୁ େର କଅଣ କର?
ଓ ତୁ ର ଅପରାଧ ବୃ ି ପାଇେଲ, ତାହା ପ୍ର ତି ତୁ େ କଅଣ କର?
7ତୁ େ ଧାମ କ େହେଲ, ତାହା ୁ କଅଣ ଦିଅ?
ଅବା େସ ତୁ ହ ରୁ କଅଣ ପାଆି ?
8ତୁ ର ଦୁ ତା ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି କରିପାେର
ଓ ତୁ ର ଧାମ କତା ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନର ଲାଭ କରିପାେର।
9ଉପଦ୍ର ବର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ େଲାେକ କ୍ର ନ କରି ;
ବଳବାନର ବାହୁ ସକାଶୁ େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାି ।
10 ‘ମାତ୍ର େଯ ରାତି୍ର କାେଳ ଗାନ ପ୍ର ଦାନ କରି ,
େଯ ପୃଥିବୀର ପଶୁମାନ ଅେପକ୍ଷା ଆ ମାନ ୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି
11 ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆ ମାନ ୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ

କରି ,
ଏପରି େମାହର ସୃି କ ର୍ ା ପରେମ ର କାହାି ?’ ଏହା େକହି ନ

କେହ।
12 ଦୁ େଲାକ ଅହ ାର ସକାଶୁ
େସମାେନ କ୍ର ନ କରି , ମାତ୍ର େକହି ଉ ର ଦିଏ ନାହିଁ।
13 ନି ୟ ପରେମ ର ଅସାର କଥା ଶୁଣିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ସବର୍ ଶି ମାନ ତାହା ଆଦର କରିେବ ନାହିଁ।
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14 ତୁ େ ତ କହୁ ଅଛ, ମୁଁ ପରେମ ର ୁ େଦଖୁ ନାହିଁ, ବିଚାର
ତାହା ସ ୁଖେର ଅଛି

ଓ ମୁଁ ତାହା ୁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଅଛି; େତେବ ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ େକେତ
ଅନାଦର କରିବି।

15ମାତ୍ର ଏେବ, େସ ନିଜ େକ୍ର ାଧେର ଶାି େଦଇ ନାହାି ,
କିଅବା ଅହ ାର ପ୍ର ତି ବଡ଼ ମେନାେଯାଗ କରି ନାହିଁ;
16ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁ ବ ଅସାର କଥାେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଏ;
େସ ଅେନକ ଜ୍ଞାନବ ତ କଥା କେହ।”

36
ଇଲୀହୂ ଈ ର ମହାନତାର ପ୍ର ଶଂସା

1ଇଲୀହୂ ଆହୁ ରି କହିଲା,
2 “ଟିକିଏ ସ ାଳ, ମୁଁ ତୁ କୁ ଜଣାଇବି;
କାରଣପରେମ ର ପକ୍ଷେର େମାହରଆହୁ ରି କିଛି କହିବାରଅଛି।
3 ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଆଣିବି
ଓ ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ର ଧାମ କତା ପ୍ର ତିପ କରିବି;
4କାରଣ ପ୍ର କୃତେର େମାହର କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁେହଁ।
ଜ୍ଞାନେର ସି ଜେଣ ତୁ ସେ ଅଛି।
5 େଦଖ, ପରେମ ର ପରାକ୍ର ମୀ ଓ କାହାକୁ ତୁ କରି ନାହିଁ;
େସ ବୁି ବଳେର ପରାକ୍ର ମୀ ଅଟି ।
6 େସ ଦୁ ର ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରି ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଦୁଃଖଗ୍ର ମାନ ୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ର ଦାନ କରି ।
7 େସ ଧାମ କମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ଦୃି େଫରାି ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସ ସି ଂହାସେନାପବି ରାଜାଗଣ ସ େର ସଦାକାଳ

େସମାନ ୁ ାପନ କରି
ଓ େସମାେନ ଉ ତ ହୁ ଅି ।
8 ପୁଣି, ଯଦି େସମାେନ ଜି ରେର ବ ାଯାʼ ି
ଓ ଦୁଃଖରୂ ପ ର ୁେର ଧରାଯାʼ ି ,
9 େତେବ େସ େସମାନ ର କି୍ର ୟା, େସମାନ ର ଅପରାଧ
ଓ େସମାନ ର ଗବର୍ ାଚରଣ େସମାନ ୁ େଦଖାି ।
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10ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ର ତି େସ େସମାନ କ ର୍ ମୁ କରି
ଓ ଅଧମର୍ ରୁ େଫରିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅି ।
11ଯଦି େସମାେନ ଶୁଣି ତାହା ର େସବା କରିେବ,
େତେବ େସମାେନ ସମୃି େର ଆପଣା ଆପଣା ଦିନ
ଓ ସୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ବଷର୍ େକ୍ଷପଣ କରିେବ।
12ମାତ୍ର େସମାେନ ନ ଶୁଣିେଲ, ଖ େର ବିନ େହେବ
ଓ ଜ୍ଞାନବ ତ େହାଇ ମରିେବ।
13 ମାତ୍ର ଅ ଃକରଣେର ଅଧାମ କ େଲାକମାେନ େକ୍ର ାଧ ସ ୟ

କରି ;
େସ େସମାନ ୁ ବା ି େଲ, େସମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ପକାି

ନାହିଁ।
14 େସମାେନ େଯୗବନ କାଳେର ମରି
ଓ ଅଶୁଚି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ଜୀବନ ବିନ ହୁ ଏ।
15 େସ ଦୁଃଖୀେଲାକକୁ ତାହାର ଦୁଃଖ ାରା ଉ ାର କରି
ଓ ଉପଦ୍ର ବ ାରା େସମାନ ର କ ର୍ ମୁ କରି ।
16 େସ ତୁ କୁ ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରି
ସ ୀ ର୍ ତାରହିତ ପ୍ର ଶ ାନକୁ େନଇଯାଆେ ;
ଓ ତୁ େମଜ ଉପେର ସି ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େମଦପୂ ର୍ ହୁ ଅ ା।
17ମାତ୍ର ତୁ େ ଦୁ ର ବିଚାରେର ପୂ ର୍ ଅଛ;
ବିଚାର ଓ ଶାି ତୁ କୁ ଧରିଅଛି।
18େକାପ ଅଛି, େଯପରି ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଚୁ ରତା ାରା ଭ୍ର ା ନ ହୁ ଅ;
କିଅବା ପ୍ର ାୟି ର ମହ ତୁ କୁ ନ ଭୁ ଲାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ।
19ତୁ େ େଯପରି ଦୁଃଖଗ୍ର େନାହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ର ଧନ
ଓ ବଳର ସମ ପ୍ର ତାପ କି ପ୍ର ଚୁ ର େହବ?
20 େଯଉଁ ରାତି୍ର େର େଗା ୀୟମାେନ ାନେର ଉି ହୁ ଅି ,
େସହି ରାତି୍ର ବା ା କର ନାହିଁ।
21ସାବଧାନ, ଅଧମର୍ କୁ ଆଦର କର ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ େ ଦୁଃଖେଭାଗ ଅେପକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ମେନାନୀତ

କରିଅଛ।
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22 େଦଖ, ପରେମ ର ଆପଣା ପରାକ୍ର ମେର ଉ ଭାବେର କାଯର୍ ୍ୟ
କରି ;

ତାହା ପରି ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଅଛି?
23 କିଏ ତାହା ର ଗ ବ୍ୟ ପଥ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି?
ଅବା କିଏ କହିପାେର, ‘ତୁ େ ଅଧମର୍ କରିଅଛ?’
24ତାହା କାଯର୍ ୍ୟର ମାହା ୍ୟ ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ରଣ କର,
େଲାକମାେନ ତହିଁର କୀ ର୍ ନ କରିଅଛି ।
25ସମ େଲାକ ତହିଁ ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛି ,
ମନୁଷ୍ୟ ଦୂରରୁ ତାହା େଦେଖ।
26 େଦଖ, ପରେମ ର ମହାନ ଓ ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ;
ତାହା ବଷର୍ ର ସଂଖ୍ୟା ଅନନୁସେ ୟ।
27କାରଣ େସ ଜଳବି ୁ ସବୁ ଆକଷର୍ ଣ କରି ,
ତାହା ବୃି ରୂ େପ ତାହା ବା ରୁ ପେଡ଼।
28ଆକାଶ ତାହା ଢାଳି ଦିଏ
ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉପେର ତାହା ବହୁ ଳ ରୂ େପ ବେଷର୍ ।
29 େମଘମାଳର ପ୍ର ସାରଣ
ଓ ତାହା ଚ ାତପର ଗ ର୍ ନ କି େକହି ବୁଝିପାେର?
30 େଦଖ, େସ ଆପଣା ଚତୁ ଗେର ନିଜ ଦୀି ବି ାର କରି ;
ପୁଣି, େସ ସମୁଦ୍ର ର ତଳଭାଗ ଆବୃତ କରି ।
31କାରଣ େସ ଏସବୁ ାରା େଗା ୀବଗର୍ ର ଶାସନ କରି ;
େସ ବହୁ ଳ ପରିମାଣେର ଆହାର ଦିଅି ।
32 େସ ବିଜୁଳିେର ଆପଣା ହ ଆ ାଦନ କରି
ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଳ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅି ।
33ତହିଁର ଶ ତାହା ବିଷୟେର ପରିଚୟ ଦିଏ,
ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ େତାଫାନ ବିଷୟ ଜଣାି ।

37
ଇଲୀହୂ ଈ ର ମହିମାର େଘାଷଣା

1ଏଥିେର ମଧ୍ୟ େମାହର ହୃ ଦୟ କ ମାନ େହଉଅଛି
ଓ ାନରୁ ଅ ରିତ େହଉଅଛି।
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2ତୁ େ ମାେନ ପରେମ ର ରବର ଶ
ଓ ତାହା ମୁଖନିଗର୍ ତ ର ଶୁଣ।
3 େସ ତାହା ସମୁଦାୟ ଆକାଶର ଅଧଃ ାନକୁ
ଓ ଆପଣା ବିଜୁଳିକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ େପ୍ର ରଣ କରି ।
4ତହିଁ ପେଛ ଏକ ରବ ଗ ର୍ ନ କରଇ,
େସ ଆପଣା ମହ ର ରବେର ବଜ୍ର ନାଦ କରି
ଓ ତାହା ରବ ଶୁଣାଗଲା େବେଳ େସ ତାହାସବୁ ନିବୃ କରି

ନାହିଁ।
5ପରେମ ର ଆପଣା ରବେର ଆ ଯର୍ ୍ୟ ରୂ େପ ଗ ର୍ ନ କରି ;
େସ ଆ ମାନ େବାଧର ଅଗମ୍ୟ ମହତ କାଯର୍ ୍ୟ କରି ।
6କାରଣ େସ ହିମକୁ କହି , ତୁ େ ପୃଥିବୀେର ପଡ଼;
େସ ସାମାନ୍ୟ ବୃି କୁ
ଓ ଆପଣାର ପ୍ର ବଳ ବୃି କୁ େସହିପରି କହି ।
7 େଯପରି ତାହା ର ସୃ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଜାଣି ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ହ େମାହରାି ତ କରି ।
8 େସେତେବେଳ ପଶୁମାେନ ଆଶ୍ର ୟ ାନକୁ ଯାʼ ି
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗ ରେର ରହି ।
9ଦକି୍ଷଣ ମ ଳରୁ ବତାସ ଆେସ
ଓ ଉ ରରୁ ଶୀତ ଆେସ।
10ପରେମ ର ନି ାସେର ହିମାନୀ ଜେନ୍ମ
ଓ ଜଳରାଶିର ବି ୃତି ସଂକୀ ର୍ ହୁ ଏ।
11ଆହୁ ରି, େସ ନିବିଡ଼ େମଘକୁ ଆଦର୍୍ର ତାେର ପୂ ର୍ କରି ;
େସ ଆପଣା ବିଜୁଳିର େମଘ ବି ାର କରି ।
12ଆଉ, େସ ଯାହା କିଛି ଆଜ୍ଞା କରି ,
ତାହା ବାସେଯାଗ୍ୟ ଭୂ ମ ଳେର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ
ତାହା ଚାଳନ ାରା ତାହା ଘୂେର।
13ଦ ନିମେ , ବା ଆପଣା େଦଶ ନିମେ ,
ଅଥବା ଦୟା ନିମେ େହଉ, େସ ତାହା ଘଟାି ।
14 େହ ଆୟୁ ବ, ଏଥିେର କ ର୍ ପାତ କର;
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ି ର େହାଇ ଠିଆହୁ ଅଓପରେମ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାସବୁ ବିେବଚନା
କର।

15ପରେମ ର କିପରି େସମାନ ଉପେରଆପଣାଆଜ୍ଞାଭାର ଥୁଅି
ଓଆପଣା େମଘର ବିଜୁଳିକୁ ଦୀି ମାନକରି ,ଏହା କି ତୁ େ ଜାଣ?
16ତୁ େ କି େମଘମାଳର ସମେତୗଲ,
ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ର ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାସବୁ ଜାଣ?
17ଦକି୍ଷଣ ବାୟୁ ସକାଶୁ ପୃଥିବୀ ଥିବା େବେଳ
ତୁ ର ବ କିପରି ଉ ହୁ ଏ?
18ତୁ େ କି ଛା େରଢଳାଦପର୍ ଣପରି ଦୃଢଆକାଶମ ଳକୁତାହା

ସେ ବି ାର କରିପାର?
19ତାହା ୁ କଅଣ କହିବା, ତାହା ଆ ମାନ ୁ ଶିଖାଅ;
କାରଣ ଅ କାର ସକାଶୁ ଆେ ମାେନ ଆପଣା କଥା ସଜାଇ ପାରୁ

ନାହଁୁ ।
20 ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଇ ା କେର େବାଲି କି ତାହା ୁ କୁହାଯିବ?
ଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ କି ଗ୍ର ାସି େହାଇ ଯିବାକୁ ଇ ା କରିବ?
21 ପୁଣି, ଏେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଆକାଶ େତଜ ର ଦୀି

େଦଖି ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ବାୟୁ ବହି ତାହା ପରି ାର କେର।
22ଉ ର ଦିଗରୁ ସୁବ ର୍ ମୟ ଆଭା ଆେସ;
ପରେମ ର ଠାେର ଭୟାନକ ମହ ଥାଏ।
23 ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର! ଆେ ମାେନ ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ

ପାଇ ନ ପାରୁ ;
େସ ପରାକ୍ର ମେର େଶ୍ର ;
ପୁଣି, େସ ବିଚାର ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ନ୍ୟାୟଗୁଣ େହତୁ େ ଶ େଦେବ ନାହିଁ।
24ଏଣୁ ନରଗଣ ତାହା ୁ ଭୟ କରି ;
େଯଉଁମାେନ ଅ ଃକରଣେର ଜ୍ଞାନୀ, େସ େସମାନ ର ମୁଖାେପକ୍ଷା

କରି ନାହିଁ।”
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1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁ ବକୁ ଉ ର
େଦଇ କହିେଲ,
2 “ଏ କିଏ େଯ, ଜ୍ଞାନରହିତ କଥା ାରା
ମ ଣାକୁ ଅ କାରମୟ କରୁ ଅଛି?
3ଏେବ ତୁ େ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବା ,
କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କରିବା ଓ ତୁ େ ଆ କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ।
4 େଯେତେବେଳ ଆେ ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କଲୁ,
େସେତେବେଳ ତୁ େ େକଉଁଠାେର ଥିଲ? ବୁ ି ଥିେଲ, ବୁଝାଇ ଦିଅ।
5ତୁ େ କି ଜାଣ, କିଏ ତହିଁର ପରିମାଣ ନିରୂ ପଣ କଲା?
ଅବା କିଏ ତହିଁ ଉପେର ପରିମାପକ ର ୁ ପ୍ର ସାରିଲା?
6କାହା ଉପେର ତହିଁର ଭିି ମୂଳ ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହଲା?
ଅବା ପ୍ର ଭାତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଏକ ସେ ଗାନ କରିବା େବେଳ
7ଓ ପରେମ ର ଦୂତଗଣ ଆନ େର ଜୟ ନି କରିବା େବେଳ
କିଏ ତହିଁର େକାଣ-ପ୍ର ର ବସାଇଲା?
8ଅବା େଯେତେବେଳଗଭର୍ ରୁ ନିଗର୍ ତ େହବାତୁ ଲ୍ୟସମୁଦ୍ର ବାହାରିଲା,
େଯେତେବେଳ ଆେ େମଘକୁ ତହିଁର ବ ରୂ ପ
9ଓ ନିବିଡ଼ ଅ କାରକୁ ତହିଁର ଗୁଡ଼ାଇବା ବ ରୂ ପ କଲୁ,
10 ପୁଣି ତହିଁ ନିମେ ଆେ ଆପଣା ବିଧି ନିରୂ ପଣ କରି
ଅଗର୍ ଳ ଓ କବାଟ ାପନ କଲୁ,
11 ‘ତୁ େ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ବ, ମାତ୍ର ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ
ଓ ଏହିଠାେର ତୁ ର ଗବ ତ ତର ନିବାରିତ େହବ େବାଲି

କହିଲୁ;
େସେତେବେଳ କିଏ କବାଟ େଦଇ ସମୁଦ୍ର କୁ ରୁ କଲା?’
12 େଯପରି ପ୍ର ଭାତ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଅବଲ ନ କରିବ
ଓ ଦୁ ମାେନ ପୃଥିବୀରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିେବ;
13 ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ କି ଆପଣା ଦିନର ଆର ଠାରୁ ପ୍ର ଭାତକୁ ଆଜ୍ଞା

େଦଉଅଛ
ଓ ଅରୁ ଣକୁ ତହିଁର ଉଦୟ ାନ ଜଣାଇଅଛ?
14 େମାହରାି ତ ମୃ ି କା ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ରୂ ପା ରିତ ହୁ ଏ;
ଓ ସକଳ ପଦାଥର୍ ବ ତୁ ଲ୍ୟ େଦଖାଯାଏ;
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15 ଦୁ ମାନ ଠାରୁ େସମାନ ଦୀି ନିବାରିତ ହୁ ଏ
ଓ ଉ ବାହୁ ଭ ହୁ ଏ।
16ତୁ େ କି ସମୁଦ୍ର ର ଝର ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େବଶ କରିଅଛ?
ଅବା ତୁ େ କି ବାରିଧିର ଗୁ ଳୀମାନ େର ଗତାୟାତ କରିଅଛ?
17ତୁ ନିକଟେର କି ମୃତୁ ୍ୟର ାରସବୁ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି?
ଅବା ତୁ େ କି ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାର ାରସବୁ େଦଖିଅଛ?
18ତୁ େ କି ପୃଥିବୀର ବି ୃତି ବୁଝିଅଛ?
ଏସବୁ ଯଦି ଜାଣ, ପ୍ର କାଶ କର।
19ଦୀି ର ବାସ ାନକୁ ପଥ କାହିଁ?
ଓ ଅ କାରର ାନ େକଉଁଠାେର?
20ତୁ େ କି ତହିଁର ସୀମାକୁ ତାହାକୁ େନଇପାର?
ଓ ତହିଁର ଗୃହ-ପଥ କି ଚିି ପାର?
21ସେ ହ ନାହିଁ, ତୁ େ ଜାଣ, କାରଣ େସେତେବେଳ ତୁ େ ଜନ୍ମ

େହାଇଥିଲ
ଓ ତୁ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ତ!
22ତୁ େ ହିମ ଭ ାରେର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛ?
ଅବା ଆେ ସ ଟ କାଳ
ଓ ସଂଗ୍ର ାମ ଓ ଯୁ ଦିନ ନିମେ େଯଉଁ ଶିଳାବୃି ସ ୟ କରିଅଛୁ,
23ତହିଁର ଭ ାର କି ତୁ େ େଦଖିଅଛ?
24 େକଉଁ ପଥେର ଦୀି ବିଭ ହୁ ଏ,
ଅବା ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ପୃଥିବୀେର ବ୍ୟା ହୁ ଏ?
25ଜଳ ାବନ ନିମେ ପ୍ର ଣାଳୀ
ଓ େମଘଗ ର୍ ନର ବିଜୁଳି ନିମେ ପଥ କାଟି
26 କିଏ ପୃଥିବୀର ନିଜର୍ ନ ାନେର
ଓ ନରଶୂନ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର ବଷର୍ ାଇବାକୁ,
27ମରୁ ଭୂ ମି ଓ ଶୁ ାନ ତୃ କରିବାକୁ
ଓ େକାମଳ ତୃ ଣ ଅ ୁ ରିତ େହବାକୁ ଦିଅି ?
28 ବୃି ର କି ପିତା ଅଛି?
ଅବା କିଏ ଶିଶିର ବି ୁ ସବୁ ଜାତ କରିଅଛି?
29କାହାର ଗଭର୍ ରୁ ହିମାନୀ ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି?
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ଓ କିଏ ଆକାଶର ତୁ ଷାରକୁ ଜନ୍ମ େଦଇଅଛି?
30ଜଳରାଶି ପ୍ର ରା ାଦିତ େହଲା ପରି ହୁ ଏ
ଓ ବାରିଧିର ଉପରଭାଗ ଜମାଟ ହୁ ଏ।
31ତୁ େ କି କୃ ି କା-ନକ୍ଷତ୍ର ପୁ ବା ି ପାର?
ଓ ମୃଗଶୀଷର୍ ର ବ ନ ଫିଟାଇପାର?
32ତୁ େ କି ରାଶିଗଣକୁ ଋତୁ େର ଚଳାଇପାର?
ଅବାତୁ େ କି ାତୀ ଓତହିଁରସହଚରଗଣକୁପଥେଦଖାଇପାର?
33ତୁ େ କି ଆକାଶମ ଳର ବିଧାନସବୁ ଜାଣ?
ତୁ େ କି ପୃଥିବୀେର ତହିଁର କ ର୍ୃ ାପନ କରିପାର?
34 େଯପରି ଅପାର ଜଳ ତୁ କୁ ଆ କରି ପାରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ କି େମଘ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ରବ ଉଠାଇପାର?
35 ବିଜୁଳି େଯପରି ଯିେବ ଓ ତୁ କୁ କହିେବ, ‘ଆେ ମାେନ ଏଠାେର

ଅଛୁ,’
ଏଥିପାଇଁ କି ତୁ େ େସମାନ ୁ ପଠାଇପାର?
36 କିଏ ଅ େର ଜ୍ଞାନ ାପନ କରିଅଛି?
ଅବା ମନକୁ କିଏ ବୁି େଦଇଅଛି?
37 କିଏ ଜ୍ଞାନ ାରା େମଘମାଳ ଗଣନା କରିପାେର?
38 ଧୂଳି ରାଶୀକୃତ େହାଇ େଟଳା ବା ି ବା େବେଳ କିଏ ଆକାଶ

କୁ ାସବୁ ଢାଳି େଦଇ ପାେର?
39ତୁ େ କି ସି ଂହୀ ପାଇଁ ଶିକାର େଖାଜିବ?
ଅବା ଯୁବା ସି ଂହମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁହାେର ଶୟନ କଲା

େବେଳ
ଓ ଛକି ବସି ବା ପାଇଁ ଗୁ ାନେର ଥିବା େବେଳ
40ତୁ େ କି େସମାନ କୁ୍ଷଧା ନିବାରଣ କରିପାର?
41ଡାମରା କାଉର ଛୁଆମାେନ ପରେମ ର ନିକଟେର ରାବ କରି
ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବେର ଭ୍ର ମଣ କଲା େବେଳ
କିଏ ତାହାକୁ ଆହାର େଯାଗାଇ ଦିଏ?

39
1ତୁ େ କି େଶୖଳବାସି ନୀ ବନ୍ୟ ଛାଗୀର ପ୍ର ସବକାଳ ଜାଣ?
ଅବା ହରିଣୀର ପ୍ର ସବରୀତି ନି ର୍ ୟ କରିପାର?
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2ତୁ େ କି େସମାନ ର ଗଭର୍ ମାସ ଗଣନା କରିପାର?
େସମାନ ର ପ୍ର ସବ-ସମୟ କି ତୁ େ ଜାଣ?
3 େସମାେନ ନଇଁ ପଡ଼ିେଲ, ଛୁଆ ପ୍ର ସବ କରି
ଆପଣା ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ।
4 େସମାନ ଛୁଆମାେନ ହୃ ପୁ ହୁ ଅି , େମଲା ପଦାେର ବଢ଼ି ;
େସମାେନ ବାହାରିଯାଇ ଆସି ନାହିଁ।
5 କିଏ ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭକୁ ାଧୀନ କରି ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛି?
ଅବା କିଏ ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭର ବ ନ ମୁ କରିଅଛି?
6ଆେ ବନକୁ ତାହାର ଗୃହ
ଓ ଲବଣ ଭୂ ମିକୁ ତାହାର ନିବାସ ାନ କରିଅଛୁ।
7 େସ ନଗରର ଚହଳ ତୁ କେର,
କିଅବା ଅଡ଼ାଇବା େଲାକର ଉ ଶ ଶୁେଣ ନାହିଁ।
8ପବର୍ ତେଶ୍ର ଣୀ ତାହାର ଚରା ାନ
ଓ େସ ସବର୍ ପ୍ର କାର ସେତଜ ତୃ ଣାଦି ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର।
9ଅରଣା ଷ କି ତୁ ର େସବା କରିବାକୁ ସ ୁ େହବ?
ଅବା େସ କି ତୁ କୁ ପାଖେର ରହିବ?
10 ତୁ େ କି ଅରଣା ଷ କୁ ତାହାର ବ ନେର ବା ି

ଲ ଳଶିଆରେର ଚଳାଇପାର?
ଅବା େସ କି ତୁ ପେଛ ପେଛ ଉପତ୍ୟକାେର ମଇ େଦବ?
11ତାହାର ବହୁ ତ ବଳ ଥିବାରୁ ତୁ େ କି ତାହାକୁ ବି ାସ କରିବ?
ଅବା ତୁ େ କି ଆପଣା କମର୍ ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କରିବ?
12 େସ ତୁ ଶସ୍ୟ ଗୃହକୁ ଆଣିବ
ଓ ତୁ ଖଳାର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବ େବାଲି କି ତୁ େ ତାହାଠାେର

ନିଭର୍ ର କରିବ?
13ଓଟପକ୍ଷୀଣୀର ପକ୍ଷ ଉ ାସ କେର;
ମାତ୍ର ତାହାର େଡଣା ଓ ପର କି େ ହଶୀଳ?
14କାରଣ େସ ଭୂ ମିେର ଆପଣା ଅ ା ଛାେଡ଼
ଓ ଧୂଳିେର ତାହା ଉ କେର,
15ଆଉ ପାଦେର ତାହା ଭ
ଅବା ବନ୍ୟ ପଶୁ ାରା ତାହା ଦଳିତ େହବ େବାଲି ପାେସାରି ଯାଏ।
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16ତାହାର ଛୁଆମାେନ ତାହାର ନିଜର ନ ଥିଲା ପରି େସ େସମାନ
ପ୍ର ତି ନି ର୍ ୟ ହୁ ଏ;

ତାହାର ପ୍ର ସବେବଦନା ବିଫଳ େହେଲ େହଁ େସ ନିି ଥାଏ;
17କାରଣ ପରେମ ର ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନରହିତ କରିଅଛି ,
ଅଥବା େସ ତାହାକୁ ବୁ ି େଦଇ ନାହାି ।
18 େସ ଉପରକୁ ଉଠିେଲ,
ଅ ଓ ଅ ାେରାହୀକି ପରିହାସ କେର।
19ତୁ େ କି ଅ କୁ ତାହାର ବିକ୍ର ମ େଦଇଅଛ?
ତୁ େ କି କ ମାନ େକଶରେର ତାହାର ଗ୍ର ୀବାେଦଶ ଭୂ ଷିତ

କରିଅଛ?
20ତୁ େ କି ତାହାକୁ ପ ପାଳ ପରି କୁଦିବାକୁ େଦଇଅଛ?
ତାହାର ନାସାଶ ର େତଜ ଭୟାନକ।
21 େସ ଉପତ୍ୟକାେର ଖୁରା ମାେର ଓ ଆପଣା ବଳେର ଆନ

କରେ
େସ ସସ େଯା ାମାନ ୁ େଭଟିବାକୁ ଯାଏ।
22 େସ ଭୟକୁ ପରିହାସ କେର ଓ ଉଦ୍ ବି ହୁ ଏ ନାହିଁ;
କିଅବା ଖ ସ ୁଖରୁ େଫେର ନାହିଁ।
23ତୂ ଣ, ଝଲମଲ ବ ର୍ ା
ଓ ଶୂଳ ତାହା ପ୍ର ତିକୂଳେର ଝନ୍ ଝନ୍ ଶ କେର।
24 େସ ପ୍ର ଚ ତା ଓ େକ୍ର ାଧେର ଭୂ ମି ଗ୍ର ାସି ପକାଏ;
କିଅବା ଏହା ତୂ ରୀ ଶ େବାଲି ବି ାସ କେର ନାହିଁ।
25େଯେତଥରତୂ ରୀ ବାେଜ, େସେତଥର େସହିଁହିଁଶ କେର!
ଓ େସ ଦୂରରୁ ସଂଗ୍ର ାମର,
େସନାପତିମାନ ର ହୁ ାର ଓ ସି ଂହନାଦର ଗ ପାଏ।
26ତୁ ଜ୍ଞାନେର କି ବାଜପକ୍ଷୀ ଉପରକୁ ଉେଡ଼
ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗକୁ ଆପଣା ପକ୍ଷ ବି ାର କେର?
27ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଆଜ୍ଞାେର କି ଉପରକୁ ଉେଠ
ଓ ଊ ର୍ େର ଆପଣା ବସା କେର?
28 େସ େଶୖଳେର ବାସ କେର, େସଠାେର ତାହାର ବସା,
େସ େଶୖଳାଗ୍ର େର ଓ ଦୁଗର୍ ମ ାନେର ଥାଏ।
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29 େସଠାରୁ େସ ଶିକାର ନିରୀକ୍ଷଣ କେର;
ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ଦୂରରୁ ତାହା େଦେଖ।
30ତାହାର ଛୁଆମାେନ ମଧ୍ୟ ର ଚୁ ଷି ;
େଯଉଁଠାେର ହତ େଲାକ, େସହିଠାେର େସ ଥାଏ।”

40
1ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆୟୁ ବକୁ ଉ ର କରି କହିେଲ,

2 “େଦାଷାେନ୍ଵ ଷୀ େଲାକ କି ସବର୍ ଶି ମାନ ସହିତ ବିବାଦ କରିବ?
େଯ ପରେମ ର ସେ ଯୁି କେର, େସ ଏଥିର ଉ ର େଦଉ।”

ଆୟୁ ବ ନିରବତାର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
3ତହଁୁ ଆୟୁ ବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଉ ର େଦଇ କହିଲା,

4 “େଦଖ, ମୁଁ ଅକି ନା; ତୁ କୁ କି ଉ ର େଦବି?
ମୁଁ ନିଜ ମୁଖେର ଆପଣା ହାତ ଦିଏ।
5 ମୁଁ ଥେର କଥା କହିଅଛି, ପୁଣି ଉ ର େଦବି ନାହିଁ;
ହଁ, ଦୁଇ ଥର କହିଅଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ବଢ଼ିବି ନାହିଁ।”

ଆୟୁ ବ ୁ ପରେମ ର ଆ ାନ
6 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୂ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁ ବକୁ ଉ ର

େଦଇ କହିେଲ,
7 “ତୁ େ ବୀର ପରି ଆପଣା କଟି ବା ;
ଆେ ତୁ କୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କରିବା, ତୁ େ ଆ କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ।
8ତୁ େ କି ଆ ର ବିଚାର ବ୍ୟଥର୍ କରିବ?
ତୁ େ ଧାମ କ ଗଣିତ େହବା ପାଇଁ କି ଆ କୁ େଦାଷୀ କରିବ?
9ଅବା ତୁ ର ବାହୁ କି ପରେମ ର ବାହୁ ତୁ ଲ୍ୟ?
ଓ ତୁ େ କି ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ ରବ କରି ଗ ର୍ ନ କରିପାର?
10 େତେବ, ତୁ େ ପ୍ର ାଧାନ୍ୟ ଓ ମହ େର ବିଭୂ ଷିତ ହୁ ଅ;
ପୁଣି, ସ ମ ଓ ପ୍ର ତାପ ପରିଧାନ କର।
11ତୁ େ ଆପଣା ଉ ଳିତ େକ୍ର ାଧ ଢାଳି ପକାଅ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅହ ାରୀକୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ କର।
12ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗବର୍ ୀକୁ ଅନାଇ ତାହାକୁ ନତ କର;
ଦୁ ମାନ ୁ େସମାନ ଠିଆ େହବା ାନେର ଦଳି ପକାଅ।
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13 େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର ଧୂଳିେର ଲୁଚାଇ ଦିଅ;
ଗୁ ାନେର* େସମାନ ମୁଖ ବା ି ପକାଅ।
14 େତେବ ତୁ ଦକି୍ଷଣ ହ େଯ ତୁ କୁ ଉ ାର କରିପାେର,
ଆେ ହିଁ ତୁ ବିଷୟେର ଏହା ୀକାର କରିବା।
15ବେହେମାତକୁ† େଦଖ,ଆେ ତୁ ସେ ତାହାକୁ ସୃି କରିଅଛୁ;
େସ େଗାରୁ ପରି ତୃ ଣ ଖାଏ।
16 େଦଖ, ତାହାର କଟିେଦଶେର ତାହାର ବଳ ଥାଏ
ଓ ତାହାର ଉଦର େପଶୀେର ତାହାର ଶି ଥାଏ।
17 େସ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ପରି ଆପଣା ଲା ୁ ଳ ହଲାଏ;
ତାହାର ଊରୁ େଦଶର ଶିରାସବୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁ ।
18ତାହାର ଅି ସବୁ ପି ଳର ନଳ ପରି;
ତାହାର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ ଲୁହାର ଅଗର୍ ଳ ପରି।
19 େସ ପରେମ ର କାଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ;
େଯ ତାହାକୁ ସୃି କେଲ, େକବଳ ତାହା ର ଖ ତାହାକୁ ଶର୍

କରିପାେର।
20ଆହୁ ରି, ପବର୍ ତଗଣ ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉ କରି ,
େସଠାେର ବନ୍ୟ ପଶୁ ସମେ କ୍ର ୀଡ଼ା କରି ।
21 େସ ନଳବନ ଭିତେର
ଓ ଝିଲେର ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଶୟନ କେର।
22ପଦ୍ମ ବୃକ୍ଷ ଆପଣା ଛାୟାେର ତାହାକୁ ଆ କେର;
ନଦୀର ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷ ତାହାର ଚତୁ ଗେର ଥାଏ।
23 େଦଖ, ନଦୀ ବଢ଼ିେଲ, େସ କି ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ;
ଯ ର୍ ନ ତାହାର ମୁଖ ସରିକି ବଢ଼ିେଲ େହଁ େସ ସୁି ର ଥାଏ।
24 େସ ଜାଗ୍ର ତ ଥିବା େବେଳ େକହି କି ତାକୁ ଧରିବ?
ଅବା ର ୁ ାରା ତାହାର ନାସି କା େଫାଡ଼ିବ?

41
1ତୁ େ କି ବନଶୀ ାରା ଲିବିୟାଥନକୁ* ଓଟାରି ପାର?
* 40:13 ଗୁ ାନେର ଅଥର୍ ାତ୍ ସି ଓଲ୍ କି ା ମୃତୁ ୍ୟ ାନ † 40:15 ବେହେମାତକୁ

ଏକ ବୃହତ ପଶୁ ଯାହା ଏକ ଜଳହ ୀ ପରି * 41:1 ଲିବିୟାଥନ େହାଇପାେର ଏକ
କୁ ୀର
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ଅବା ର ୁେର ତାହାର ଜି ା ତଳକୁ ଚାପିପାର?
2ତୁ େ କି ତାହାର ନାସାେର ଦଉଡ଼ି େଦଇ ପାର?
ଅବା ଅ ୁ ଶେର ତାହାର େଥାମଣି େଫାଡ଼ିପାର?
3 େସ କି ତୁ ନିକଟେର ଅେନକ ବିନତି କରିବ?
ଅବା େସ କି ତୁ କୁ େକାମଳ କଥା କହିବ?
4ତୁ େ ତାହାକୁ ଚିରକାଳ ଦାସ କରି ରଖିବା ପାଇଁ
େସ କି ତୁ ସେ ନିୟମ କରିବ?
5ପକ୍ଷୀ ସେ େଖଳିଲା ପରି ତୁ େ କି ତାହା ସେ େଖଳିବ?
ଅବା ତୁ େ କିଆପଣା ବାଳିକାମାନ ନିମେ ତାହାକୁ ବା ି ରଖିବ?
6ମ ୍ୟଧାରୀଦଳ କି ତାହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ କରିେବ?
େସମାେନ କି ବଣିକମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ଭାଗବିଭାଗ କରିେବ?
7ତୁ େ କି େଲୗହ ଅ ୁ ଶେର ତାହାର ଚମର୍ ,
ଅବା େତ ାେର ତାହାର ମ କ ବି ି ପାର?
8ତାହା ଉପେର ତୁ େ ହ େକ୍ଷପ କର;
ଯୁ ରଣ କର, ପୁଣି େସପରି ଆଉ କର ନାହିଁ।
9 େଦଖ, ତାହା ବିଷୟକ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ବୃଥା;
େକହି ତାହାକୁ େଦଖିବାମାତ୍ର କି ତେଳ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ?
10ତାହାକୁ େଯ ଜଗାଇବ, ଏପରି ସାହସି କ େକହି ନାହିଁ;
େତେବ ଆ ସ ୁଖେର କିଏ ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର?
11 କିଏ ଆେଗ ଆ କୁ େଦଇଅଛି େଯ, ଆେ ତାହାକୁ ପରିେଶାଧ

କରିବା?
ସମୁଦାୟ ଆକାଶମ ଳ ତେଳ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସବୁ ହିଁ ଆ ର।
12ତାହାର ଅ ପ୍ର ତ୍ୟ , ଅବା ମହାପରାକ୍ର ମ, ଅବା ତାହାର ସୁ ର

ଗଠନ ବିଷୟେର
ଆେ ନୀରବ ରହିବା ନାହିଁ।
13ତାହାର ବାହାର ବ କିଏ କାଢ଼ିପାେର?
କିଏ ତାହାର ଦ େଶ୍ର ଣୀ ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ବ?
14 କିଏ ତାହାର ମୁଖରୁ କବାଟ ଫିଟାଇପାେର?
ତାହାର ଦ ର ଚତୁ ଗେର ତ୍ର ାସ ଥାଏ।
15ତାହାର ଶ କାତିସବୁ ତାହାର ଦପର୍ ର ବିଷୟ,
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ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂ େପ େମାହରାି ତ େହଲା ପରି ଏକତ୍ର ବ େହାଇଅଛି।
16ଏକଆେରକର ଏେତ ନିକଟ େଯ,
ବାୟୁ ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରିପାେର ନାହିଁ।
17ତାହାସବୁ ପର ର ସଂଯୁ ;
ତାହାସବୁ ଏପରି ଏକତ୍ର ଲାଗି ରହିଅଛି େଯ, ଭି କରାଯାଇପାେର

ନାହିଁ।
18ତାହାର ଛି ରୁ ଆଲୁଅ ଝଟେକ
ଓ ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ଅରୁ ଣର ଚକୁ୍ଷପତା ସଦୃଶ।
19ତାହାର ମୁଖରୁ ଳ ମଶାଲ ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ
ଓ ଅି କଣା ଉେଡ଼।
20 େଯପରି ର ାହାି ରୁ
ଓ ଳ ତୃ ଣରୁ , େସପରି ତାହାର ନାସାର ରୁ ଧୂମ ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ।
21ତାହାର ନି ାସ ଅ ାର ଳାଏ ଓତାହାର ମୁଖରୁ ଅି ଶିଖା ନିଗର୍ ତ

ହୁ ଏ।
22ତାହାର ଗ୍ର ୀବାେର ଶି ଅବି ତି କେର
ଓ ତାହା ସ ୁଖେର ତ୍ର ାସ ନୃତ୍ୟ କେର।
23ତାହାର ମାଂସର ପର ଏକତ୍ର ସଂଯୁ ଥାଏ;
ତାହାସବୁ ତାହା ଉପେର ଦୃଢ଼ବ ଥାଏ; ତାହାସବୁ ଘୁ ାଯାଇ ପାେର

ନାହିଁ।
24ତାହାର ହୃ ଦୟ ପ୍ର ର ପରି ଦୃଢ଼
ଓ ଚକିର ତଳପଟ ପରି ଦୃଢ଼।
25 େସ ଉଠିେଲ, ବିକ୍ର ମୀମାେନ ଭୟଗ୍ର ହୁ ଅି ;
ଭୟ ସକାଶୁ େସମାେନ ହତବୁି ହୁ ଅି ।
26 େକହି ତାହା ଉପେର ଖ ଲଗାଇେଲ, କିଛି ହୁ ଏ ନାହିଁ;
ବ ର୍ ା, ଶୂଳ କି ତୀ ତୀର ବିଫଳ ହୁ ଏ।
27 େସ ଲୁହାକୁ କୁଟା ପରି
ଓ ପି ଳକୁ ସଢ଼ା କାଠ କରି ଗେଣ।
28ତୀର ତାହାକୁ ତଡ଼ାଇ ପାେର ନାହିଁ
ଓ ଛାଟିଣୀ ପଥର ତାହା ପ୍ର ତି ନଡ଼ା ପରି ହୁ ଏ।
29ଗଦା ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଗଣିତ ହୁ ଏ;
ବ ର୍ ା ବଳେର ଆସି ବା େବେଳ େସ ହେସ।
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30ତାହାର ନିମ୍ନ ଭାଗ ତୀ ଖପରା ପରି;
େସ କାଦୁଅ ଉପେର କ ାର ମଇ ଚଳାଏ।
31 େସ ଗଭୀର ଜଳକୁ ହାି ଜଳ ପରି ଫୁଟାଏ;
େସ ସମୁଦ୍ର କୁ େଲପ ପରି କେର।
32 େସ ଆପଣା ପେଛ ପେଛ ପଥ ଉ ଳ କେର;
େକହି ମେନ କରିପାେର, ଜଳଧି ପ େକଶ େହଲା;
33 ପୃଥିବୀେର ତାହା ପରି
ଭୟରହିତ େହାଇ େକହି ସୃ େହାଇ ନାହିଁ।
34 େସ ସକଳ ଉ ବିଷୟ େଦେଖ,
େସ ଯାବତୀୟ ଗବର୍ ର ସ ାନଗଣ ଉପେର ରାଜା ଅେଟ।”

42
ଆୟୁ ବ ୀକାେରାି ଏବଂ ଅନୁତାପ

1ଏଥିଉ ାେର ଆୟୁ ବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଉ ର େଦଇ କହିଲା,
2 “େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଜାେଣ େଯ, ତୁ େ ସବୁ କରିପାର
ଓ ତୁ ର େକୗଣସି ସଂକ ନିବାରଣ କରାଯାଇ ନ ପାେର।
3 ‘ଜ୍ଞାନ ବିନା ମ ଣା େଗାପନକାରୀ ଏ କିଏ?’
ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ନାହିଁ,
େଯଉଁ ଅତି ଆ ଯର୍ ୍ୟ କଥା ଜାଣିଲି ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ କହିଅଛି।
4 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ‘ଶୁଣ, ମୁଁ କଥା କହିବି;
ମୁଁ ତୁ ୁ ପ୍ର ଶ୍ନ କରିବି, ଆଉ ତୁ େ େମାେତ ବୁଝାଇ ଦିଅ।’
5 ମୁଁ କ ର୍ େର ତୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି;
ମାତ୍ର ଏେବ େମାହର ଚକୁ୍ଷ ତୁ ୁ େଦଖୁଅଛି,
6ଏେହତୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଘୃଣା କରୁ ଅଛି,
ପୁଣି ଧୂଳି ଓ ଭ େର ବସି ଅନୁତାପ କରୁ ଅଛି।”

7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆୟୁ ବକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା ଉ ାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ର ଦୁଇ ମିତ୍ର
ପ୍ର ତି ଆ ର େକାପ ପ୍ର ଳିତ େହାଇଅଛି; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ଦାସ ଆୟୁ ବ ପରି ଆ ବିଷୟେର ଯଥାଥର୍ କଥା କହି ନାହଁ।
8 ଏଣୁ ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ସାତ ବୃଷ ଓ ସାତ
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େମଷ େନଇ ଆ ଦାସ ଆୟୁ ବ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଓ ଆପଣାମାନ
ନିମେ େହାମବଳି ରୂ େପ ତାହା ଉ ଗର୍ କର, ତହିଁେର ଆ
ଦାସ ଆୟୁ ବ ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ; କାରଣ ଆେ
ତାହାକୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ତୁ ମାନ ମୂଖର୍ ତା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ; େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ଦାସ
ଆୟୁ ବ ପରି ଆ ବିଷୟେର ଯଥାଥର୍ କଥା କହି ନାହଁ।” 9ତହିଁେର
େତୖମନୀୟ ଇଲୀଫସ୍ ଓ ଶୂହୀୟ ବିଲ୍ ଦଦ୍ ଓ ନାମାଥୀୟ େସାଫର
ଯାଇ େସମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ କମର୍ କେଲ; ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆୟୁ ବକୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ।

ଆୟୁ ବ ୁ ପରେମ ର ପୁନଃ ାପନ
10 ପୁଣି, ଆୟୁ ବ ଆପଣା ମିତ୍ର ମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ ,

ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ବ ୀ ଅବ ା ପରିବ ର୍ ନ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆୟୁ ବକୁତାହାର ପୂବର୍ ସ ଦର ି ଗୁଣପ୍ର ଦାନକେଲ। 11ତହିଁେର
ଆୟୁ ବର ସମ ଭ୍ର ାତା ଓ ସମ ଭଗିନୀ ଓ ତାହାର ପୂବର୍ ପରିଚିତ
ସମେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ଗୃହେର ତାହା ସେ େଭାଜନ
କେଲ;ଆଉ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ଉପେର େଯସବୁ ବିପଦଘଟାଇଥିେଲ,
ତହିଁ ସକାଶୁ େସମାେନ ଦୁଃଖ ପ୍ର କାଶ କରି ତାହାକୁ ସା ନା କେଲ;
ମଧ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଏକ ଏକ କସୀତା ମୁଦ୍ର ା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଏକ
ଏକ ସୁବ ର୍ ମୁଦି୍ର କା େଦେଲ। 12ଏହିରୂ େପସଦାପ୍ର ଭୁ ଆୟୁ ବରଆଦ୍ୟ
ଅବ ା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଅବ ାକୁ ଅଧିକ ଆଶୀବର୍ ାଦଯୁ କେଲ;
ତହିଁେର ତାହାର ଚଉଦ ହଜାର େମଷ ଓ ଛଅ ହଜାର ଉ ଓ
ଏକ ହଜାର ହଳ ବଳଦ ଓ ଏକ ହଜାର ଗ ର୍ ଭୀ େହେଲ। 13ମଧ୍ୟ
ତାହାର ସାତ ପୁତ୍ର ଓ ତିନି କନ୍ୟା ଜନି୍ମ େଲ। 14 ପୁଣି, େସ ପ୍ର ଥମ
କନ୍ୟାର ନାମ ଯିମୀମା ଓ ି ତୀୟାର ନାମ କ ୀୟା ଓ ତୃ ତୀୟାର
ନାମ େକରଣ-ହପ୍ ପୁକ୍ େଦଲା। 15 ସାରା େଦଶେର େକୗଣସି ୀ
ଆୟୁ ବର କନ୍ୟାମାନ ପରି ରୂ ପବତୀ ନ ଥିେଲ; ଆଉ, େସମାନ
ପିତା େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଅଧିକାର େଦଲା।
16 ପୁଣି, ଏଥିଉ ାେର ଆୟୁ ବ ଏକ ଶହ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବି ଚାରି ପିଢ଼ି
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ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାର ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ମାନ ୁ େଦଖିଲା। 17ଏହିରୂ େପଆୟୁ ବ
ବୃ ଓ ପୂ ର୍ ାୟୁ େହାଇ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କଲା।
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