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ଯିରିମୀୟ ବିଳାପ
େଲଖକ
ବିଳାପ ପୁ କର େଲଖକ ର ନାମ ଉେ ଖ େହାଇ ନାହିଁ,

ଉଭୟ ଯିହୁ ଦୀ ଏବଂ ଖ୍ର ୀି ୟାନମାନ ର ପର ରା ଯିରିମୀୟ ୁ
େଲଖକ େବାଲି ବି ାସ କରି । ପୁ କର େଲଖକ ଯିରୂ ଶାଲମ
ବିନାଶର ପରିଣାମର ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ ଅଟି । ଏହା ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ
େସ ଆକ୍ର ମଣକ ନିେଜ େଦଖିଥିେଲ (ବିଳା. 1:13-15)। ଯିରିମୀୟ
ଉଭୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକେର ଉପି ତ ଥିେଲ। ଯିହୁ ଦା ପରେମ ର
ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହ କରି ତାହା ନିୟମକୁ ଭାି ଲା। ପରେମ ର
ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଶାସନ କରିବା ନିମେ ବାବିଲୀୟମାନ ୁ
ତାହା ର େସୖନିକ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରିଥିେଲ। ପୁ କେର
ଗଭୀର ଯ ଣା ବ ର୍ ନା କରିବା ସେ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ଆଶାର ଏକ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକୁ ପ୍ର ଦାନ କେର। ପରେମ ର ଉ ମତାକୁ ଯିରିମୀୟ
ରଣ କରି । େସ ପରେମ ର ବି ତାର ସତ୍ୟ ାରା
େସମାନ ୁ ସା ନା େଦଇପାଠକମାନ ୁ ପରେମ ର କରୁ ଣା ଏବଂ
ଅସରି େପ୍ର ମ ବିଷୟେର କୁହି ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 586-584 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ବାବିଲୀୟମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ନଗରକୁ ଅବେରାଧ କରି ବିନାଶ

କଲା ପେର େସଠିକାର ଦୁ ର୍ ଶାର ଏକ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ ସାକ୍ଷୀ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିରିମୀୟ ଦିଅି ।

ପ୍ର ାପକ
ନିବର୍ ାସନେର ଜୀବିତ ଏବ୍ର ୀୟମାେନ ଯିଏ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େଫରି

ଆସି ଥିେଲ ଏବଂ ବାଇବଲର ସମ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ଉଭୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟି ଗତ ରେର ପାପର ପରିଣାମ

ଥାଏ, ପରେମ ର ନିଜ େଲାକମାନ ୁ େଫେରଇ ଆଣିବା ନିମେ
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ପରିି ତିକୁ ଆପଣା ସାଧନ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର କରି । େକବଳ
ପରେମ ର ଠାେରଆଶା ଥାଏ, େଯପରି ନିବର୍ ାସନେରପରେମ ର
ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ର ଏକ ଅବଶି କୁ ବ ାଇେଲ, େସପରି େସ
ତାହା ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଠାେର ଏକ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା େପ୍ର ରଣ କେଲ। ପାପ
ଅନ କାଳୀନ ମୃତୁ ୍ୟ ଆଣିଥାଏ, କି ୁ ତଥାପି ପରେମ ର ଉ ାରର
ତାହା େଯାଜନା ାରା ଅନ ଜୀବନ ଦିଅି । ବିଳାପ ପୁ କ ଏହା

କେର େଯ ପାପ ଓ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ ପରେମ ର (1:8-9;
4:13; 5:16)।

ବିଷୟବ ୁ
ବିଳାପ

ରୂ ପେରଖା
1. ଯିରିମୀୟ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ ଦୁଃଖଅନୁଭବକରି — 1:1-
22

2. ପାପ ପରେମ ର େକ୍ର ାଧ ଆଣିଥାଏ — 2:1-22
3. ପରେମ ର ନିଜ େଲାକମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହିଁ—
3:1-66

4. ଯିରୂ ଶାଲମର େଗୗରବ ବିି — 4:1-22
5. ଯିରିମୀୟ େଲାକମାନ ନିମେ ମଧ୍ୟ ତା କରି — 5:1-
22

ଯିରୂ ଶାଲମର ନିଜର୍ ନତା
1ହାୟ ହାୟ, େଲାକେର ପରିପୂ ର୍ ନଗରୀ କିପରି ଏକାକିନୀ େହାଇ

ବସି ଅଛି!
େସ କିପରି ବିଧବା ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି! େଯ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର

ପ୍ର ଧାନା ଥିଲା
ଓ ପ୍ର େଦଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର ରାଣୀ ଥିଲା, େସ କିପରି କରଦାୟିନୀ

େହାଇଅଛି!
2 େସ ରାତି୍ର େର ଅତିଶୟ େରାଦନ କେର, ତାହାର େଲାତକ ଗାଲେର

ପଡ଼ିଅଛି;
ତାହାର ସମ େପ୍ର ମିକ ମଧ୍ୟେର ତାହାକୁ ସା ନା କରିବାକୁ େକହି

ନାହାି ;
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ତାହାର ବ ୁ ସମେ ତାହାକୁ ପ୍ର ବ ନା କରିଅଛି , େସମାେନ
ତାହାର ଶତ େହାଇଅଛି ।

3 ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଓ ମହାଦାସ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦା ବ ୀ େହାଇ
ଯାଇଅଛି;

େସ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେର,ମାତ୍ର େସ କିଛି ବିଶ୍ର ାମ ପାଏ
ନାହିଁ;

ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମେ ସଂକୀ ର୍ ପଥେର ତାହାକୁ ଧରିଅଛି ।
4 ସି େୟାନର ପଥସକଳ େଶାକ କରଇ, କାରଣ େକହି ମହାସଭାକୁ

ଆେସ ନାହିଁ;
ତାହାର ାରସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ତାହାର ଯାଜକମାେନ ଦୀଘର୍ ନି ାସ

ଛାଡ଼ୁଅଛି ;
ତାହାର କୁମାରୀଗଣ ଦୁଃଖଗ୍ର ଓ େସ ନିେଜ ମନଃପୀଡ଼ା ପାଇଅଛି।
5ତାହାର ବିପକ୍ଷଗଣମ କ ରୂ ପ େହାଇଅଛି ,ତାହାରଶତମାେନ

ସମୃ େହାଇଅଛି ;
କାରଣ ତାହାର ଅସଂଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ

େ ଶ େଦଇଅଛି ;
ତାହାର ଶିଶୁ ସ ାନଗଣ ବିପକ୍ଷର ସ ୁଖେର ବ ୀ େହାଇ

ଯାଇଅଛି ।
6ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ଦୀି ତାହାଠାରୁ ଯାଇଅଛି।
ତାହାର ଅଧିପତିଗଣ ଚରାଣି ାନ ନ ପାଇବା ହରିଣୀମାନ ପରି

େହାଇଅଛି ,
ପୁଣି େସମାେନ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକରଆେଗଆେଗ ଶି ହୀନ

େହାଇ ଗମନ କରିଅଛି ।
7 ନିଜ ଦୁଃଖଓ ଦୁଗର୍ ତିରସମୟେର, ଯିରୂ ଶାଲମଆପଣା ପୂବର୍ କାଳର

ମେନାହର ବିଷୟସବୁ ରଣ କରୁ ଅଛି।
େଯେତେବେଳ ତାହାର େଲାକମାେନ ବିପକ୍ଷର ହ େର ପଡ଼ିେଲ ଓ

େକହି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ,
େସେତେବେଳ ବିପକ୍ଷଗଣ ତାହାକୁ େଦଖି ତାହାର ଉ ତାେର

ଉପହାସ କେଲ।
8 ଯିରୂ ଶାଲମ ଅତିଶୟ ପାପ କରିଅଛି, ଏଥିପାଇଁ େସ ଅଶୁଚି ବ ୁ

ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି;
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େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ସ ାନ କେଲ, େସମାେନ ସମେ ତାହାକୁ ତୁ
କରି , କାରଣ େସମାେନ ତାହାର ଉଲ ତା େଦଖିଅଛି ;

ହଁ, େସ ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଛାଡ଼ୁଅଛି, େସ ପଛକୁ ମୁଖ େଫରାଉଅଛି।
9 ତାହାର ଅଶୁଚିତା ତାହାର ବ ର ଅ ଳେର ଥିଲା; େସ ଆପଣାର

େଶଷ ଦଶା ରଣ କଲା ନାହିଁ;
ଏଥିପାଇଁ େସଆ ଯର୍ ୍ୟଜନକରୂ େପ ଅଧଃପତିତ େହାଇଅଛି; ତାହାର

ସା ନାକାରୀ େକହି ନାହାି ।
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାହର ଦୁଃଖ େଦଖ, କାରଣ ଶତ ଆପଣାକୁ ବଡ଼

କରିଅଛି।
10 ତାହାର ସକଳ ମେନାହର ବିଷୟ ଉପେର ବିପକ୍ଷ ଆପଣା ହ

ପ୍ର ସାରିଅଛି;
ହଁ, େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ତୁ ସମାଜେର ପ୍ର େବଶ କରିବା

ପାଇଁ ତୁ େ ନିେଷଧ କରିଅଛ,
େସମାନ ୁ େସ ତାହାର ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବାର

େଦଖିଅଛି।
11 ତାହାର େଲାକସକଳ ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଛାଡ଼ି , େସମାେନ ଆହାର

େଖାଜୁଅଛି ;
େସମାେନ ପ୍ର ାଣ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ଆପଣା

ଆପଣାର ମେନାହର ସାମଗ୍ର ୀସବୁ େଦଇଅଛି ।
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଦଖ, ନିରୀକ୍ଷଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁ ନୀୟ

େହାଇଅଛି।
12 େହ ପଥିକ ସମେ , ଏହା କି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କିଛି ନୁେହଁ?
େଦଖି ବୁଝ, େମାେତ େଯଉଁ ଦୁଃଖ ଦିଆଯାଇଅଛି, େମାହର େସହି

ଦୁଃଖ ପରି କି େକୗଣସି ଦୁଃଖ ଅଛି?
ତ ୍ଵାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧର ଦିନେର େମାେତ

େ ଶଯୁ କରିଅଛି ।
13 େସ ଊ ର୍ ରୁ େମାʼ ଅି ସକଳର ମଧ୍ୟକୁ ଅି େପ୍ର ରଣ କରିଅଛି ,

ଆଉ ତାହା େସସବୁକୁ ପରା କରଇ;
େସ େମାʼ ଚରଣ ପାଇଁ ଜାଲ ପାତିଅଛି , େସ େମାେତ େଫରାଇ

ଅଛି ;
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େସ େମାେତ ଅନାଥିନୀ ଓ ଦିନସାରା ମୂ ତ କରିଅଛି ।
14 େମାର ଅଧମର୍ ରୂ ପ ଯୁଆଳି ତାହା ହ ାରା ବ ାଯାଇଅଛି;
ତାହା ଏକତ୍ର ଜଡ଼ିତ େହାଇଅଛି, ତାହା େମାʼ ଉପରକୁ ଆସି ଅଛି;

େସ େମାʼ ବଳ ଖବର୍ କରିଅଛି ;
େଯଉଁମାନ ବିରୁ େର ମୁଁ ଠିଆ େହାଇ ନ ପାେର, େସମାନ

ହ େର ପ୍ର ଭୁ େମାେତ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।
15ପ୍ର ଭୁ େମାହର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ବୀର ସମ ୁ ଅକି ନା କରିଅଛି ;
େସ େମାʼ ଯୁବକଗଣକୁ ଦଳି ପକାଇବା ପାଇଁ େମାʼ ବିରୁ େର ଏକ

ମହାସଭା ଆ ାନ କରିଅଛି ;
ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ େର ମ ର୍ ନ କଲା ପରି ପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦାର କୁମାରୀକୁ ମ ର୍ ନ

କରିଅଛି ।
16ଏହିସବୁ ବିଷୟର ଲାଗି ମୁଁ କ୍ର ନ କରୁ ଅଛି; େମାର ଚକୁ୍ଷ, େମାର

ଚକୁ୍ଷ ଜଳର ନିଝର୍ ର େହାଇଅଛି;
କାରଣ େମାʼସା ନାକାରୀ େଯ େମାହରପ୍ର ାଣକୁ ଆ ାସ ଦିଅ ା; େସ

େମାʼ ଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛି;
ଶତ ଜୟଯୁ େହବାରୁ େମାର ସ ାନଗଣ ଅନାଥ େହାଇଅଛି ।
17 ସି େୟାନ ଆପଣା ହ ପ୍ର ସାରୁ ଅଛି; ତାହାକୁ ସା ନା କରିବାକୁ

େକହି ନାହାି ;
ଯାକୁବର ଚତୁ ଗବ ର୍ ୀ େଲାକମାେନ ତାହାର ବିପକ୍ଷ େହେବ

େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ବିଷୟେର ଏହି ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ;
ଯିରୂ ଶାଲମ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଶୁଚି ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଛି।
18 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କ ଅଟି ; ମୁଁ ତାହା ଆଜ୍ଞାର ପ୍ର ତିକୂଳାଚରଣ

କରିଅଛି;
େହ େଗା ୀସକଳ, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣ ଓ େମାହର

ଦୁଃଖ େଦଖ;
େମାହର କୁମାରୀଗଣ ଓ ଯୁବକଗଣ ବ ୀ ାନକୁ ଯାଇଅଛି ।
19 ମୁଁ ଆପଣା େପ୍ର ମିକମାନ ୁ ଡାକିଲି, ମାତ୍ର େସମାେନ େମାେତ

ପ୍ର ବ ନା କେଲ;
େମାର ଯାଜକମାେନ ଓ େମାର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ନଗର ମଧ୍ୟେର

ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ,
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େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆ ାସ କରିବା ପାଇଁ ଆହାର
େଖାଜୁ େଖାଜୁ ମେଲ।

20 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଦଖ; କାରଣ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ର ା; େମାହର ଅ
ବ୍ୟଥିତ େହଉଅଛି;

େମାର ହୃ ଦୟ େମାʼ ଅ ରେର ବିକାରପ୍ର ା େହଉଅଛି; କାରଣ ମୁଁ
ଅତ୍ୟ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛି;

ବାହାେର ଖ ବଧ କରୁ ଅଛି, ଗୃହେର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଥିଲା ପରି େହଉଅଛି।
21 େଲାକମାେନ େମାହର ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଶୁଣିଅଛି ; େମାେତ ସା ନା

କରିବାକୁ େକହି ନାହାି ;
େମାର ଶତ ସମେ େମାʼ ବିପଦର କଥା ଶୁଣିଅଛି ; ତୁ େ ତାହା

ଘଟାଇଅଛ େବାଲି େସମାେନ ଆନ ି ତ ଅଟି ;
ତୁ େ େଯଉଁ ଦିନର କଥା ପ୍ର ଚାର କରିଅଛ, ତାହା ଉପି ତ କରିବ,

ପୁଣି େସମାେନ େମାହର ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ।
22 େସମାନ ର ସକଳ ଦୁ ତା ତୁ ସ ୁଖେର ପ୍ର େବଶ େହଉ
ଓ ତୁ େ େମାହର ସକଳ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସକାଶୁ େମାʼ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ

କରିଅଛ, େସମାନ ପ୍ର ତି େସରୂ େପ କର;
କାରଣ େମାହର ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଅେନକ ଓ େମାର ହୃ ଦୟ ମୂ ତ

େହାଇଅଛି।

2
ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ପରେମ ର ଦ ବିଧାନ

1 ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ସି େୟାନ କନ୍ୟାକୁ କିପରି େମଘା
କରିଅଛି !

େସ ଇସ୍ର ାଏଲର େଶାଭା ଗର୍ ରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପକାଇ େଦଇଅଛି ,
ପୁଣି ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ଆପଣା ପାଦପୀଠ ରଣ କରି

ନାହାି ।
2 ପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବର ସକଳ ବାସ ାନ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ଓ ଦୟା କରି

ନାହାି ,
େସ ଆପଣା େକାପେର ଯିହୁ ଦା କନ୍ୟାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସବୁ ଉ ାଟନ

କରିଅଛି ;
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େସସବୁକୁ େସ ଭୂ ମିସାତ୍ କରିଅଛି ରାଜ୍ୟ ଓ ତହିଁର
ଅଧିପତିଗଣକୁ େସ ଅଶୁଚି କରିଅଛି ।

3 େସ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଶୃ ସବୁ କାଟି ପକାଇଅଛି ;
େସ ଶତ ସ ୁଖରୁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ ପଛକୁ ଟାଣି େନଇଅଛି ;
ଆଉ, େସ ଅି ଶିଖା ପରି ଯାକୁବକୁ ପ୍ର ଳିତ କରିଅଛି , ତାହା

ଚତୁ ଗ ଗ୍ର ାସ କରଇ।
4େସ ଶତତୁ ଲ୍ୟଆପଣା ଧନୁେର ଗୁଣ େଦଇଅଛି , େସ ବିପକ୍ଷପରି

ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ େଟକି ଠିଆ େହାଇଅଛି
ଓ ଚକୁ୍ଷର ସୁଖଜନକ ସକଳକୁ ବଧ କରିଅଛି ;
େସ ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା େକାପ ଅି ପରି ଢାଳି

େଦଇଅଛି ।
5ପ୍ର ଭୁ ଶତ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି , େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ;
େସ ତାହାର ଅ ାଳିକାସକଳ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି , େସ ତାହାର ଦୁଗର୍ ସବୁ

ଂସ କରିଅଛି ;
ଆଉ, େସ ଯିହୁ ଦାର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟେର େଶାକ ଓ ବିଳାପ ବୃି

କରିଅଛି ।
6 େସ ଉଦ୍ୟାନ ତ ୁ ପରି ଆପଣା ଆବାସ-ତ ୁ ବଳପୂବର୍ କ ଦୂର

କରିଅଛି ; େସ ଆପଣା ସମାଜ- ାନ ନ କରିଅଛି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନେର ମହାସଭା ଓ ବିଶ୍ର ାମବାର ବି ୃତ

କରାଇଅଛି
ଓ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତାେର ରାଜା ଓ ଯାଜକକୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ

କରିଅଛି ।
7ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଯଜ୍ଞେବଦି ଦୂର କରିଅଛି , େସ ଆପଣା ପବିତ୍ର ାନ

ଘୃଣା କରିଅଛି ,
େସ ତାହାର ଅ ାଳିକାର ଭି ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ

କରିଅଛି ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ମହାସଭାର ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ ଚହଳ

କରିଅଛି ।
8 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ପ୍ର ାଚୀର ନ କରିବାକୁ ସଂକ

କରିଅଛି ;
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େସ ସୂତ୍ର ଟାଣିଅଛି , େସ ବିନାଶକରଣରୁ ଆପଣା ହ ନିବୃ କରି
ନାହାି ;

ମାତ୍ର େସ ପରିଖା ଓ ପ୍ର ାଚୀରକୁ ବିଳାପ କରାଇଅଛି ; େସମାେନ ଏକ
ସମୟେର ନିେ ଜ େହାଇଅଛି ।

9 ତାହାର ନଗର ାରସକଳ ଭୂ ମିେର ମ େହାଇଅଛି; େସ ତାହାର
ଅଗର୍ ଳସବୁ ନ ଓ ଖ ଖ କରିଅଛି ;

େଯଉଁ େଗା ୀୟମାନ ର ବ୍ୟବ ା ନାହିଁ, େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ତାହାର ରାଜା ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଅଛି ;

ହଁ, ତାହାର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େକୗଣସି ଦଶର୍ ନ
ପାʼ ି ନାହିଁ।

10 ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ପ୍ର ାଚୀନଗଣ ଭୂ ମିେର ବସୁଅଛି , େସମାେନ
ନୀରବ େହାଇ ରହିଅଛି ;

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ କେର ଧୂଳି ପକାଇଅଛି ; େସମାେନ
କଟିେଦଶେର ଚଟ ବା ି ଅଛି ;

ଯିରୂ ଶାଲମର କୁମାରୀଗଣ ଭୂ ମିକୁ ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ଅବନତ
କରିଅଛି ।

11 େମାହର ଚକୁ୍ଷ େଲାତକେର କ୍ଷୀଣ ହୁ ଅଇ, େମାର ଅ ବ୍ୟଥିତ
ହୁ ଅଇ,

େମାʼ େଲାକ କନ୍ୟାର ବିନାଶ େହତୁ େମାହର କଲିଜା ଭୂ ମିେର
ଢଳା ଯାଇଅଛି;

କାରଣ ନଗରର ପଥସମୂହେର ବାଳକ ବାଳିକା ଓ ନ୍ୟପାୟୀ
ଶିଶୁମାେନ ମୂ ର୍ ାପ େହଉଅଛି ।

12ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କାହିଁ? ଏହି କଥା ଆପଣା ଆପଣା ମାତାକୁ
କହୁ କହୁ ,

େସମାେନ ନଗରର ପଥସମୂହେର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େଲାକ ପରି ମୂ ର୍ ାପ
ହୁ ଅି ,

େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାତାର େକାଳେର ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରି ।
13ଆେଗା ଯିରୂ ଶାଲମର କେନ୍ୟ, ମୁଁ ତୁ କୁ କିପରି ସା ନା େଦବି?
ମୁଁ କାହା ସହିତ ତୁ ର ଉପମା େଦବି?
ଆେଗା ସି େୟାନ କୁମାରୀ, ମୁଁ ତୁ କୁ ସା ନା େଦବା ପାଇଁ କାହାର

ସମାନ ତୁ କୁ କରିବି?
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କାରଣ ତୁ ର କ୍ଷତ ସମୁଦ୍ର ପରି ବଡ଼; କିଏ ତୁ କୁ ସୁ କରିପାେର?
14ତୁ ରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନତୁ ନିମେ ଅସାରତା ଓ ମୂଖର୍ ତାର

ଦଶର୍ ନ ପାଇଅଛି ;
ଆଉ, ତୁ ର ବ ୀ ର େମାଚନ ନିମେ େସମାେନ ତୁ ର ଅଧମର୍

ପ୍ର କାଶ କରି ନାହାି ,
ମାତ୍ର ଅସାର ଦଶର୍ ନ ଓ ତୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହବାର କାରଣ େଦଖି ପ୍ର ଚାର

କରିଅଛି ।
15ପଥିକମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି ହାତତାଳି ଦିଅି ;
େସମାେନ ଶୀସ୍ ଶ କରି ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟାଆେଡ଼ ମ କ

ହଲାଇ କୁହି ,
େଯଉଁ ନଗରକୁ େଲାେକ େସୗ ଯର୍ ୍ୟର ସି ି ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର

ଆନ ରୂ ପ େବାଲି କହିେଲ, ତାହା କି ଏହି?
16ତୁ ରଶତସକଳତୁ ବିରୁ େରଆପଣାଆପଣା ମୁଖ େମଲାଇ

ପରିହାସ କରି ;
େସମାେନ ଶୀସ୍ ଦିଅି ଓ ଦ କଡ଼ମଡ଼ କରି ; େସମାେନ କହି ,

ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛୁ;
ଆେ ମାେନ େଯଉଁ ଦିନର ଅେପକ୍ଷା କଲୁ, ଏ ଅବଶ୍ୟ େସହି

ଦିନ; ଆେ ମାେନ ତାହା ପାଇଅଛୁ, ଆେ ମାେନ ତାହା
େଦଖିଅଛୁ।

17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ସଂକ କେଲ, ତାହା ସି କରିଅଛି , େସ
ପୁରାତନ କାଳେର ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ,ଆପଣାର େସହି
ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛି ;

େସ ନିପାତ କରିଅଛି ଓ ଦୟା କରି ନାହାି ;
ଆଉ, େସ ଶତକୁ ତୁ ଉପେର ଆନ କରିବାକୁ େଦଇଅଛି , େସ

ତୁ ବିପକ୍ଷଗଣର ଶୃ ଉ ତ କରିଅଛି ।
18 େଲାକମାନ ର ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲା;
େହ ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ପ୍ର ାଚୀର, ଦିବାରାତ୍ର ଅଶଧାରା େସ୍ର ାତ ପରି

ବୁହାଅ;
ତୁ େ ଆପଣାକୁ କିଛି ବିଶ୍ର ାମ ଦିଅ ନାହିଁ; ତୁ ଚକୁ୍ଷର ତାରା ଶା

ନ େହଉ।



ବିଳାପ 2:19 x ବିଳାପ 3:3

19ଉଠ, ରାତି୍ର େର, ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ହରର ଆର େର ଆ ର୍ ର କର;
ପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତୁ ର ହୃ ଦୟ ଜଳ ପରି ଢାଳିଦିଅ;
ତୁ ର ବାଳକ ବାଳିକାଗଣର ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ତାହା ଛାମୁେର

କୃତା ଳି ହୁ ଅ, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସଡ଼କର ମୁ େର
କୁ୍ଷଧାେର ା େହଉଅଛି ।

20େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଦଖ, ନିରୀକ୍ଷଣକର,ତୁ େ କାହା ପ୍ର ତି ଏପ୍ର କାର
ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ?

ୀେଲାେକ କି ଆପଣା ଗଭର୍ ଫଳକୁ, ହ େର ଲାଳିତ ଶିଶୁମାନ ୁ
େଭାଜନ କରିେବ?

ଯାଜକଓଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା କି ପ୍ର ଭୁ ର ପବିତ୍ର ାନେରହତ େହେବ?
21 ଯୁବକ ଓ ବୃ େଲାକ ବାଟର ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଅଛି ;
ଆ ର କୁମାରୀ ଓ ଯୁବକଗଣ ଖ େର ହତ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ବଧ କରିଅଛ; ତୁ େ

ଦୟା ନ କରି ହତ୍ୟା କରିଅଛ।
22 ତୁ େ େମାର ଚତୁ ଗ ଆଶ ାସକଳକୁ* ମହାସଭା ଦିନର

ନ୍ୟାୟ ଆ ାନ କରିଅଛ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧର ଦିନେର େକହି ରକ୍ଷା ପାଇ ନ ଥିେଲ, କି

ଅବଶି ରହି ନ ଥିେଲ;
େଯଉଁମାନ ୁ ମୁଁ ଲାଳନପାଳନ କରିଅଛି, େସମାନ ୁ େମାର ଶତ

ସଂହାର କରିଅଛି।

3
ଶାି , ଅନୁତାପ ଓ ଭରସା

1 େଯ ତାହା େକ୍ର ାଧରୂ ପ ପା ଣ ାରା େ ଶ େଦଖିଅଛି, ମୁଁ େସହି
ମନୁଷ୍ୟ।

2 େସ େମାେତ ଆଲୁଅେର ନୁେହଁ, ଅ କାରେର ଚଳାଇ ଅଛି ।
3 େସ ନି ୟ େମାʼ ବିରୁ େର ଦିନସାରା ଆପଣା ହ ପୁନଃ ପୁନଃ

େଫରାଉ ଅଛି ।
* 2:22 ଆଶ ାସକଳକୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ଶତଗଣକୁ
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4 େସ େମାହର ମାଂସ ଓ େମାର ଚମର୍ ଜୀ ର୍ କରିଅଛି ; େସ େମାହର
ଅି ସବୁ ଭାି ପକାଇଅଛି ।

5 େସ େମାେତ ଅବରୁ କରିଅଛି , େସ େମାେତ ତି ତା ଓ ଶ୍ର ାି େର
େବି ତ କରିଅଛି ।

6 େସ ବହୁ କାଳରୁ ମୃତ େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େମାେତ ଅ କାର
ାନେର ବାସ କରାଇଅଛି ।

7 େସ େମାର ଚାରିଆେଡ଼ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ େଦଇଅଛି , େଯପରି
ମୁଁ ବାହାରିଯାଇ ନ ପାେର; େସ େମାହର ଜି ର ଭାରୀ
କରିଅଛି ।

8 ହଁ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆ ର୍ ର କେଲ, େସ େମାହର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ।

9 େସ କଟା ପଥରେର େମାହର ପଥ ଅବେରାଧ କରିଅଛି , େସ
େମାର ପଥସବୁ ବକ୍ର କରିଅଛି ।

10 େସ େମାʼ ପ୍ର ତି ଛକି ବସି ଥିବା ଭାଲୁ ଓ ଅ ରାଳେର ଥିବା ସି ଂହ
ପରି ଅଟି ।

11 େସ େମାର ପଥ ବିପଥ କରି େମାେତ ଟାଣି ଖ ଖ କରିଅଛି ;
େସ େମାେତ ଅନାଥ କରିଅଛି ।

12 େସ ଆପଣା ଧନୁେର ଗୁଣ େଦଇଅଛି ଓ େମାେତ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରି ରଖିଅଛି ।

13 େସ ଆପଣା ତୂ ଣର ଶର େମାହର ହୃ ଦୟେର ପ୍ର େବଶ
କରାଇଅଛି ।

14 ମୁଁ ନିଜ େଲାକସକଳର ଉପହାସର ବିଷୟ ଓ ଦିନସାରା
େସମାନ ର ଗାୟନ େହାଇଅଛି।

15 େସ େମାେତ ତି ତାେର ପୂ ର୍ କରିଅଛି , େସ ନାଗଦଅଣାେର
େମାେତ ପୂରିତ କରିଅଛି ।

16 ଆହୁ ରି, େସ କ ରେର େମାର ଦ ଭାି ଅଛି , େସ ଭ େର
େମାେତ ଆ ାଦିତ କରିଅଛି ।

17 ପୁଣି,ତୁ େ େମାହରପ୍ର ାଣକୁ ଶାି ରୁ ଦୂରେରରଖିଅଛ; ମୁଁ ଆନ
ପାେସାରି ଯାଇଅଛି।

18 ଏଣୁ ମୁଁ କହିଲି, “େମାହର ବଳ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର େମାର
ପ୍ର ତ୍ୟାଶା ନ େହାଇଅଛି।”
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19 େମାହର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁଗର୍ ତି ରଣ କର, ତାହା ନାଗଦଅଣା ଓ ବିଷ
ରୂ ପ।

20 େମାହର ପ୍ର ାଣ ଏପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ରଣେର ରଖୁଅଛି ଓ େମାʼ
ଅ ରେର ଅବସ େହଉଅଛି।

21 ମୁଁ ଏହା ମନେର ରଣ କରୁ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ େମାହର ଭରସା
ଅଛି।

22 ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆେ ମାେନ ବିନ େହାଇ
ନାହଁୁ , କାରଣ ତାହା ର କରୁ ଣା େଶଷ ହୁ ଏ ନାହିଁ।

23 େସହି ସବୁ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ନୂତନ େହାଇଥାଏ; ଓ ତୁ ର
ବି ତା ମହତ୍ ଅେଟ।

24 େମାର ପ୍ର ାଣ କୁେହ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ବା ରୂ ପ; ଏଥିପାଇଁ
ମୁଁ ତାହା ଠାେର ଭରସା ରଖିବି।”

25 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରି , େଯଉଁ ପ୍ର ାଣ
ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର, ତାହା ପ୍ର ତି େସ ମ ଳମୟ
ଅଟି ।

26ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରିତ୍ର ାଣର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରି ସୁି ର ଭାବେର ଅେପକ୍ଷା
କରିବାର ମନୁଷ୍ୟର ମ ଳ।

27 େଯୗବନ କାଳେର ଯୁଆଳି େବାହିବା ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ ମ ଳ
ଅେଟ।

28 େସ ଏକାକୀ ବସି ନୀରବ େହାଇ ରହୁ , କାରଣ େସ ତାହାର
େର ଯୁଆଳି ରଖିଅଛି ।

29 େସ ଧୂଳିେର ଆପଣା ମୁଖ ରଖୁ; ତାହାେହେଲ ଅବା ଭରସା
ଥାଇପାେର।

30 େଯ ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର କେର, େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗାଲ େଦଖାଇ
େଦଉ; େସ ପୂ ର୍ ଅପମାନେର ପରିପୂ ର୍ େହଉ।

31କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ସଦାକାଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।
32 କାରଣ ଯଦ୍ୟପି େସ ଦୁଃଖ ଘଟାି , ତଥାପି ଆପଣାର ଅପାର

ଦୟାନୁସାେର େସ କରୁ ଣା କରିେବ।
33କାରଣ େସ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣକୁ େ ାେର େ ଶ କିଅବା ଦୁଃଖ

ଦିଅି ନାହିଁ।
34 ପୃଥିବୀର ବ ୀସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ େହବାର,
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35ସେବର୍ ାପରି ସ ୁଖେର ମନୁଷ୍ୟର ସ ଅନ୍ୟଥା େହବାର,
36 ମନୁଷ୍ୟର ବିବାଦ ଅଯଥାଥର୍ ରୂ େପ ନି ି େହବାର, ପ୍ର ଭୁ ଭଲ

ପାଆି ନାହିଁ।
37ପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ନ କେଲ, େଯ କଥା କେହ ଓ ତାହା ସି ହୁ ଏ, ଏପରି

କିଏ ଅଛି?
38ସେବର୍ ାପରି ମୁଖରୁ ଅମ ଳଓମ ଳ କି ନିଗର୍ ତହୁ ଏନାହିଁ?
39 ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅସେ ାଷର କଥା କେହ, ଆପଣା

ପାପର ଦ ସକାଶୁ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅସେ ାଷର କଥା
କେହ?

40ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ଅନୁସ ାନ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ,
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରୁ ।

41ଆେ ମାେନ ଗର୍ ନିବାସୀ ପରେମ ର ଆେଡ଼ କୃତା ଳିପୂବର୍ କ
ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟ ଉଠାଉ।

42 “ଆେ ମାେନ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ଓ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛୁ; ତୁ େ
କ୍ଷମା କରି ନାହଁ।

43 ତୁ େ େକ୍ର ାଧେର ଆ େହାଇ ଆ ମାନ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇଅଛ;ତୁ େ ବଧକରିଅଛ,ତୁ େ ଦୟାକରିନାହଁ।

44 ଆ ମାନ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା େଯପରି େଭଦ କରି ଯାଇ ନ ପାେର,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣାକୁ େମଘେର ଆ କରିଅଛ।

45ତୁ େ େଗା ୀଗଣମଧ୍ୟେରଆ ମାନ ୁ ଝଟା ଅଳିଆଓଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ କରିଅଛ।

46 ଆ ମାନ ର ଶତ ସମେ ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା
ଆପଣା ମୁଖ ଫ ର୍ ା କରି େମଲାଇ ଅଛି ।

47ତ୍ର ାସ ଓ ଖାତ, ଉଜାଡ଼ ଓ ବିନାଶ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି।
48 େମାʼ େଲାକ କନ୍ୟାର ବିନାଶ ସକାଶୁ େମାʼ ଚକୁ୍ଷରୁ ଜଳଧାରା

ବହୁ ଅଛି।
49 େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗର୍ ରୁ ଅନାଇ ନ େଦଖି ,
50 େସଯାଏ, େମାର ଚକୁ୍ଷ ଅବିଶ୍ର ା ଅଶ ବଷର୍ ାଉଅଛି, ନିବୃ େହଉ

ନାହିଁ।
51େମାʼନଗରୀରସକଳକନ୍ୟା ସକାଶୁ େମାହରଚକୁ୍ଷ େମାʼପ୍ର ାଣକୁ

ଦୁଃଖ ଆେଣ।
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52 ବିନା କାରଣେର େଯଉଁମାେନ େମାହର ଶତ, େସମାେନ େମାେତ
ପକ୍ଷୀ ପରି ମୃଗୟା କରିଅଛି ।

53 େସମାେନ ଗ ର୍ େର* େମାର ପ୍ର ାଣ ସଂହାର କରି େମାʼ ଉପେର
ପ୍ର ର ପକାଇଅଛି ।

54 େମାʼ ମ କର ଉପର େଦଇ ଜଳ ବହିଗଲା ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଉି
େହଲି।

55େହସଦାପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଗଭୀରତମ କୂପମଧ୍ୟରୁ ତୁ ନାମେରପ୍ର ାଥର୍ ନା
କଲି।

56 ତୁ େ େମାହର ରବ ଶୁଣିଲ େମାର ନି ାସ, େମାହର ଆ ର୍ ନାଦ
ପ୍ର ତି ଆପଣା କ ର୍ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ।

57 େଯଉଁ ଦିନ ମୁଁ ତୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି, େସଦିନ ତୁ େ
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଲ; ତୁ େ କହିଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ।

58 େହ ପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ାଣର ବିବାଦସକଳର ସପକ୍ଷେର
ପ୍ର ତିବାଦ କରିଅଛ; ତୁ େ େମାହର ଜୀବନ ମୁ କରିଅଛ।

59 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େମାʼ ପ୍ର ତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟ ତୁ େ େଦଖିଅଛ; ତୁ େ
େମାହର ବିଚାର ନି ି କର।

60ତୁ େ େସମାନ ର ପ୍ର ତିେଶାଧ ଓ େମାʼ ବିରୁ େର େସମାନ ର
କୃତ ସଂକ ସବୁ େଦଖିଅଛ।

61 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ େସମାନ ତିର ାର ଓ େମାʼ ବିରୁ େର
େସମାନ ର କୃତ ସଂକ ସବୁ ଶୁଣିଅଛ;

62 େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠିଲା େଲାକମାନ ଓ ାଧରର କଥା ଓ
ଦିନଯାକ େମାʼ ବିରୁ େର େସମାନ କ ନାସବୁ ତୁ େ
ଶୁଣିଅଛ।

63 ତୁ େ େସମାନ ର ବସି ବାର ଓ ଉଠିବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କର; ମୁଁ
େସମାନ ର ଗାୟନ ରୂ ପ େହାଇଅଛି।

64 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ େସମାନ ହ କୃତ କମର୍ ାନୁସାେର
େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବ।

65ତୁ େ େସମାନ ୁ ଚି ର କଠିନତା, ତୁ ର ଅଭିଶାପ େଦବ।

* 3:53 ଗ ର୍ େର କି ା କୂପେର
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66 ତୁ େ େକ୍ର ାଧେର େସମାନ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳର ତଳୁ େସମାନ ୁ ଉି
କରିବ।”

4
ଈ ର େଲାକ ଦୁଗର୍ ତି

1 ହାୟ, ସୁବ ର୍ କିପରି ମଳିନ େହାଇଅଛି! ଅତ୍ୟ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍
କିପରି ବିକୃତ େହାଇଅଛି!

ପବିତ୍ର ାନର ପ୍ର ରସବୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଦା ର ମୁ େର ନିକି୍ଷ
େହାଇଅଛି।

2ହାୟ! ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ତୁ ଲ୍ୟ େଯ ସି େୟାନର ସ ାନଗଣ,
େସମାେନ କିପରି କୁ ାରର ହ କୃତ ମୃ ି କାର କଳସ ତୁ ଲ୍ୟ ଗଣିତ

େହାଇଅଛି !
3 ଶୃଗାଳମାେନ ହିଁ ନ ଦିଅି , େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା

ଛୁଆମାନ ୁ ଦୁ ପାନ କରାି ;
େମାʼ େଲାକ ର କନ୍ୟା ପ୍ର ା ର ଉ ପକ୍ଷୀ ପରି ନି ୁରା

େହାଇଅଛି।
4ତୃ ଷା େହତୁ ରୁ ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁର ଜି ା ତାଳୁେର ଲାଗି ଯାଉଅଛି;
ବାଳକ ବାଳିକାମାେନ ରୁ ଟି ମାଗି ଓ େକହି େସମାନ ୁ ତାହା ଭାି

ଦିଏ ନାହିଁ।
5 େଯଉଁମାେନ ସୁଖାଦ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ, େସମାେନ ଦା େର ଅନାଥ

େହାଇଅଛି ;
େଯଉଁମାେନ ସି ୂ ର ବ ର୍ ବ ପି ି ପ୍ର ତିପାଳିତ େହେଲ, େସମାେନ

ଖତରାଶି ଅବଲ ନ କରି ।
6 କାରଣ େଯ ଏକ ନିମିଷ ମଧ୍ୟେର ଉ ାଟିତ େହଲା ଓ ଯାହାକୁ

କାହାରି ହ ଆକ୍ର ମଣ ନ କଲା, ଏପରି େଯ ସେଦାମ,
ତାହାର ପାପ ଅେପକ୍ଷା େମାʼ େଲାକ କନ୍ୟାର ଅଧମର୍ ଅଧିକ ଅେଟ।
7 ତାହାର କୁଳୀନ େଲାକମାେନ* ହିମ ଅେପକ୍ଷା ନିମର୍ ଳ, େସମାେନ

ଦୁ ଅେପକ୍ଷା ଶୁ ଥିେଲ,

* 4:7 କୁଳୀନ େଲାକମାେନ ଅଥର୍ ାତ୍ ନାଜରତୀୟମାେନ
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େସମାନ ର ଶରୀର ପ୍ର ବାଳ ଅେପକ୍ଷା ର ବ ର୍ , େସମାନ ର କାି
ନୀଳକା ମଣି ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା।

8େସମାନ ର ମୁଖ ଅ ାର ଅେପକ୍ଷା କଳା ବ ର୍ ; େସମାେନଦା େର
ଚି ା ଯାʼ ି ନାହିଁ;

େସମାନ ର ଚମର୍ ଅି େର ଲାଗି ରହିଅଛି; ତାହା କା ପରି ଶୁ
େହାଇଅଛି,

9 କୁ୍ଷଧାେର ହତ େହବା େଲାକମାନ ଅେପକ୍ଷା ଖ େର ହତ େହବା
େଲାକମାେନ ଭଲ;

କାରଣ ଏମାେନ େକ୍ଷେତ୍ର ା ଶସ୍ୟର ଅଭାବରୂ ପ ଶୂଳେର ବି
େହାଇ କ୍ଷୟ ପାଆି ।

10େ ହବତୀ ୀଗଣରହ ଆପଣାଆପଣା ପିଲାମାନ ୁ ରା ି ଅଛି;
େମାʼ େଲାକ କନ୍ୟାର ବିନାଶ ସମୟେର ଶିଶୁମାେନ େସମାନ ର

ଆହାର େହେଲ।
11ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େକାପ ସଫଳ କରିଅଛି , େସ ଆପଣା ପ୍ର ଚ

େକ୍ର ାଧ ଢାଳି େଦଇଅଛି ;
ପୁଣି, େସ ସି େୟାନେର ଅି ଳାଇ ଅଛି ତାହା ତାହାର ଭି ି ମୂଳ

ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।
12 ବିପକ୍ଷ େଲାକ ଓ ଶତ େଯ ଯିରୂ ଶାଲମର ାରସମୂହେର ପ୍ର େବଶ

କରିବ,
ଏହା ପୃଥିବୀ ରାଜାଗଣ କିଅବା ଜଗି ବାସୀ ସମେ ବି ାସ କେଲ

ନାହିଁ।
13 ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଧାମ କଗଣର ର ପାତ

କରିଅଛି ,
େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣର ପାପ ଓ ଯାଜକଗଣର ଅଧମର୍ ସକାଶୁ

ଏହା େହାଇଅଛି।
14 େସମାେନ ଅ େଲାକମାନ ପରି ଦା େର ଭ୍ର ମଣ କରି ,

େସମାେନ ର େର ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି ,
ଏଣୁ େଲାେକ େସମାନ ର ବ ଶର୍ କରି ନ ପାରି ।
15 େଲାେକ େସମାନ ୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ ଅଶୁଚି େଲାକମାେନ,

ଦୂର ହୁ ଅ! ଦୂର ହୁ ଅ, ଦୂର ହୁ ଅ, ଶର୍ କର ନାହିଁ!”
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େସମାେନ ପଳାଇ ଭ୍ର ମଣ କଲା େବେଳ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ
େଲାେକ କହିେଲ, “େସମାେନ ଆଉ ଏଠାେର ପ୍ର ବାସ
କରିେବ ନାହିଁ।”

16ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରିଅଛି; େସ େସମାନ
ପ୍ର ତି ଆଉ ଦୃି ପାତ କରିେବ ନାହିଁ;

େସମାେନ ଯାଜକମାନ ୁ ଆଦର କେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ
ପ୍ର ାଚୀନଗଣକୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କେଲ ନାହିଁ।

17 ଏେବ େହଁ ମିଥ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର ଆ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ
କ୍ଷୀଣ ହୁ ଅଇ;

ଆେ ମାେନ ଅେପକ୍ଷାେର ରହି ରହି ଉ ାର କରିବାକୁ ଅସମଥର୍
େଗା ୀର ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ।

18 େସମାେନ ଆ ମାନ ର ପାଦବିେକ୍ଷପ ଛକି ରହିଅଛି ,
ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଦା େର ବୁଲି ନ ପାରୁ ;

ଆ ମାନ ର େଶଷ ନିକଟ, ଆ ମାନ ର ଆୟୁ ସ ୂ ର୍ େହଲା;
କାରଣ ଆ ମାନ ର େଶଷ କାଳ ଉପି ତ;

19ଆ ମାନ ୁ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଆକାଶର ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ
ଅେପକ୍ଷା େବଗଗାମୀ;

େସମାେନ ପବର୍ ତେର ଆ ମାନ ୁ େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ
ଆ ମାନ ୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ର ା ରେର ଛକି ବସି େଲ।

20ଆେ ମାେନ େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଛାୟା ତେଳ ବି ବା
େବାଲି ଯାହାର ବିଷୟେର କହିଲୁ,

ଆ ମାନ ନାସାର ନିଃ ାସ ରୂ ପ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସହି ଅଭିଷି
େଲାକ େସମାନ ଗ ର୍ େର ଧରାଗଲା।

21େହଊଷ େଦଶ ନିବାସି ନୀ ଇେଦାମରକେନ୍ୟ,ତୁ େ ଆନ କର
ଓ ପୁଲକିତା ହୁ ଅ;

େସହି ପାନପାତ୍ର ତୁ ନିକଟକୁ ହିଁ ଯିବ; ତୁ େ ମ ା େହବ ଓ
ଆପଣାକୁ ଉଲି ନୀ କରିବ।

22 େହ ସି େୟାନର କେନ୍ୟ, ତୁ ଅଧମର୍ ର ଦ ସ ୂ ର୍ େହାଇଅଛି;
େସ ତୁ କୁ ବ ୀ ାନକୁ ଆଉ େନଇଯିେବ ନାହିଁ;
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େହ ଇେଦାମର କେନ୍ୟ, େସ ତୁ ଅଧମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ; େସ
ତୁ ର ପାପସବୁ ଅନାବୃତ କରିେବ।

5
ଈ ର କରୁ ଣାର ନିେବଦନ

1 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ଘଟିଅଛି, ତାହା
ରଣ କର; ଅବେଲାକନ କରି ଆ ମାନ ଅପମାନ େଦଖ।

2 ଆ ମାନ ଅଧିକାର ବିେଦଶୀୟମାନ ର ହ କୁ ଯାଇଅଛି,
ଆ ମାନ ର ଗୃହସବୁ ପର େଦଶୀୟମାନ ର ହ ଗତ
େହାଇଅଛି। 3 ଆେ ମାେନ ଅନାଥ ଓ ପିତୃ ହୀନ, ଆ ମାନ ର
ମାତୃ ଗଣ ବିଧବା ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି । 4 ଆେ ମାେନ ନିଜ ଜଳ
ରୂ ପା େଦଇ ପାନ କରିଅଛୁ; ଆ ମାନ ର କା ଆ ମାନ ୁ
ବିକାଯାଏ। 5 ଆ ମାନ ପଛେର େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ
ଆ ମାନ ର େବକ ଧରିଅଛି ; ଆେ ମାେନ ା େହାଇଅଛୁ ଓ
କିଛି ବିଶ୍ର ାମ ପାଇ ନାହଁୁ । 6 ଆେ ମାେନ ଖାଦ୍ୟେର ତୃ େହବା
ନିମେ ମିସରୀୟମାନ ୁ ଓ ଅଶୂରୀୟମାନ ୁ ହାତ େଦଇଅଛୁ।
7 ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ପାପ କରିଅଛି , ଆଉ େସମାେନ
ମରିଅଛି ; ପୁଣି,ଆେ ମାେନ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ବହନକରିଅଛୁ।
8ଦାସମାେନ ଆ ମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରି ; େସମାନ ହ ରୁ
ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ େକହି ନାହିଁ। 9 ପ୍ର ା ରେର
ଖ ଥିବାରୁ ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ସ ଟେର ଖାଦ୍ୟ
ପାଉଅଛୁ। 10 ଦୁଭ କ୍ଷର ଳ ତାପ େହତୁ ରୁ , ଆ ମାନ
ଚମର୍ ତୁ ୁ ର ପରି କଳା େହାଇଅଛି। 11 େସମାେନ ସି େୟାନେର
ୀମାନ ୁ , ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହେର କୁମାରୀଗଣକୁ ଭ୍ର ା କେଲ।

12ଅଧିପତିମାେନ େସମାନ ହ ାରା ଟ ା େହାଇଥିେଲ;ପ୍ର ାଚୀନ
େଲାକମାନ ମୁଖ ସମାଦୃତ େନାହିଲା। 13 ଯୁବା େଲାକମାେନ
ଚକି ବହିେଲ, ଆଉ ପିଲାମାେନ କା ଭାରେର ଝୁ ି ପଡ଼ିେଲ।
14 ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ନଗର ାରରୁ , ଯୁବା େଲାକମାେନ ଆପଣା
ବାଦ୍ୟରୁ ନିବୃ େହାଇଅଛି । 15ଆ ମାନ ଚି ରଆନ ନିବୃ
େହାଇଅଛି; ଆ ମାନ ର ନୃତ୍ୟ େଶାକେର ପରିଣତ େହାଇଅଛି।
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16 ଆ ମାନ ମ କରୁ ମୁକୁଟ ଖସି ପଡ଼ିଅଛି; ଧିକ୍ ଆ ମାନ ୁ !
କାରଣ ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ। 17 ଏଥିପାଇଁ ଆ ମାନ
ଅ ଃକରଣ କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛି; ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆ ମାନ ର
ଚକୁ୍ଷ ଧ ଳା େହାଇଅଛି। 18 କାରଣ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ ଉି ାନ
େହାଇଅଛି; େକାକିଶିଆଳିମାେନ ତହିଁ ଉପେର ଭ୍ର ମଣ କରି ।
19 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ତୁ ସି ଂହାସନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
ଥାଏ। 20 ତୁ େ କାହିଁକି ଚିରକାଳ ଆ ମାନ ୁ ପାେସାରୁ ଅଛ,
ଆଉ ଏେତ ଦୀଘର୍ କାଳ ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ଅଛ? 21 େହ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ,ତୁ ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ୁ େଫରାଅ,ତହିଁେରଆେ ମାେନ
େଫରି ଆସି ବା; ପୂବର୍ କାଳ ପରି ନୂତନ ସମୟ ଆ ମାନ ୁ ଦିଅ।
22 ମାତ୍ର ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ସବର୍ େତାଭାବେର ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛ,
ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟ କ େହାଇଅଛ।
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