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ରାଜାବଳୀର ପ୍ର ଥମ ପୁ କ
େଲଖକ
ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁ କର େଲଖକ କିଏ ଅଟି ତାହା େକହି

ଜାଣି ନାହିଁ, ଯଦିଓ େକେତକ ଟୀକାକାରମାେନ ଏଜ୍ର ା,
ଯିହିଜିକଲ, ଏବଂ ଯିରିମୀୟ ୁ ସା ାବିକ େଲଖକ େବାଲି ମତ
ଦିଅି । କାରଣ ସ ୂ ର୍ କାଯର୍ ୍ୟ ଚାରି ଶହ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟକୁ
ଆବ କେର, ଅଭିେଲଖନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ କରିବା ନିମେ
ଅେନକ େସ୍ର ାତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃ ତ େହାଇଥିଲା। େକେତକ
ସାହିତ୍ୟକ େଶୖଳୀ, ସବର୍ ତ୍ର ପୁ କର ବିଷୟବ ୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର
ସଂକଳନକାରୀ କି ା େଲଖକ ୁ ସୂଚାଇବା ନିମେ ବ୍ୟବହୃ ତ
ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ର କୃତିରୁ ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ଏହି ପୁ କ େକବଳ
ଏକମାତ୍ର େଲଖକ ାରା େଲଖାଯାଇଅଛି।

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

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

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

ଅେଟ ଏବଂ ଦାଉଦ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର ଶେଲାମନ ର ରାଜତ
ସମୟର କାଯର୍ ୍ୟପ ା ସହ ଆର ହୁ ଏ। ଏକ ଅବିଭ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ,
ଏହି ପୁ କ ଆର ହୁ ଏ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବିଭାଜିତ ରାଜ୍ୟ ଯିହୁ ଦା ଏବଂ
ଇସ୍ର ାଏଲେର ସମା ହୁ ଏ। ଏବ୍ର ୀ ବାଇବଲେର ପ୍ର ଥମ ଏବଂ ି ତୀୟ
ରାଜାବଳୀ େଗାଟିଏ ପୁ କେର ସଂକଳନ କରାଯାଇଅଛି।

ବିଷୟବ ୁ
ବାଧା
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ରୂ ପେରଖା
1. ଶେଲାମନ ର ରାଜ — 1:1-11:43
2. ରାଜ୍ୟର ଫାଟ — 12:1-16:34
3. ଏଲୀୟ ଏବଂ ଆହାବ — 17:1-22:53

ରାଜା ଦାଉଦ ବୃ ାବ ା
1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ରାଜା ବୃ ଓ ଗତବୟ େହେଲ;

ତହିଁେର େଲାକମାେନ ତା ୁ ଅେନକ ବ େଘାଡ଼ାଇେଲ, ମାତ୍ର
େସ କିଛି ଉ ତା ପାଇେଲ ନାହିଁ। 2 ଏଥିପାଇଁ, ତା ଦାସମାେନ
ତା ୁ କହିେଲ, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ନିମେ େଗାଟିଏ
ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରାଯାଉ ଓ େସ ମହାରାଜ ଛାମୁେର
ଠିଆ େହାଇ େସବା କରୁ ;ଆଉଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ େଯପରି
ଉ ତା ପାଇେବ, ଏଥିପାଇଁ େସ ଆପଣ େକାଳେର ଶୟନ କରୁ ।
3 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଅ ଳେର ସୁ ରୀ
କନ୍ୟାର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗ ନାମକ ଏକକନ୍ୟାକୁ
ପାଇ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 4 େସହି ଯୁବତୀ ଅତି ସୁ ରୀ ଥିଲା
ଓ େସ ରାଜା ର େସବା ଓ ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କଲା; ମାତ୍ର ରାଜା ତାହାର
ସହବାସ କେଲ ନାହିଁ।

ଅେଦାନୀୟର ରାଜ୍ୟ ଦାବୀ
5 ଏହି ସମୟେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀୟ ଆପଣାକୁ ବଡ଼

କରି କହିଲା, “ମୁଁ ରାଜା େହବି,” ଏଣୁ େସ ଆପଣା ପାଇଁ ରଥ ଓ
ଅ ାେରାହୀଗଣ ଓ ଆପଣା ଆେଗ ଆେଗ େଦୗଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଚାଶ
ଜଣ େଦହରକ୍ଷୀକୁ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 6 ମାତ୍ର , ତୁ େ କାହିଁକି ଏପରି
କରୁ ଅଛ େବାଲି କହି ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େକୗଣସି ସମୟେର
ଅସ ୁ କରି ନ ଥିେଲ। ମଧ୍ୟ େସ ଅତି ସୁ ର ପୁରୁ ଷ ଓ
ଅବଶାେଲାମ ଉ ାେର ଜାତ େହାଇଥିଲା। 7 ପୁଣି, େସ ସରୁ ୟାର
ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ସହିତ ପରାମଶର୍ କଲା;
ଆଉ େସମାେନ ଅେଦାନୀୟର ଅନୁଗତ େହାଇ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ
କେଲ। 8ମାତ୍ର , ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଓ
ନାଥନଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଓ ଶିମୀୟି ଓ େରୟି ଓଦାଉଦ ରବୀରଗଣ
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ଅେଦାନୀୟର ପକ୍ଷ ନ ଥିେଲ। 9 ଏଉ ାେର ଅେଦାନୀୟ ଐନ୍ -
େରାେଗଲର ପା ର୍ େସାେହଲତ୍ -ପ୍ର ର ନିକଟେର େମଷ, ବୃଷ ଓ
ପୁ ପଶୁମାନ ୁ ମାରି ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ସମ ରାଜପୁତ୍ର ୁ ଓ ରାଜା
ଦାସ ଯିହୁ ଦାର ସମ େଲାକ ୁ ନିମ ଣ କେଲ। 10 ମାତ୍ର , ନାଥନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଓ ବନାୟକୁ ଓ ବୀରମାନ ୁ ଓ ଆପଣା ଭାଇ
ଶେଲାମନକୁ େସ ନିମ ଣ କେଲ ନାହିଁ।

ଶେଲାମନ ରାଜା ଅଭିଷି
11 ଏଥିେର ନାଥନ ଶେଲାମନ ର ମାତା ବତ୍ େଶବାକୁ କହିେଲ,

“ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ଅଜ୍ଞାତସାରେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର
ଅେଦାନୀୟ ରାଜା େହାଇଅଛି, ଏହା କʼଣ ତୁ େ ଶୁଣି ନାହଁ?
12 ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏେବ ଆସ, ମୁଁ ତୁ କୁ ପରାମଶର୍
େଦବି; ତହିଁେର ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଓଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନର
ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା କରିବ। 13 ତୁ େ ଦାଉଦ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ
ତା ୁ କୁହ, ‘େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣ କି ଶପଥ
କରି ଆପଣା ଦାସୀକୁ କହି ନାହାି , େମାʼ ଉ ାେର ତୁ ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନ ନି ୟ ରାଜ୍ୟ କରିବ ଓ େସ େମାʼ ସି ଂହାସନେର ବସି ବ?
େତେବ, କାହିଁକି ଅେଦାନୀୟ ରାଜା େହାଇଅଛି?’ 14 େଦଖ, ତୁ େ
ରାଜା ସେ କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଥିବା େବେଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ପେଛ
ଯାଇ ତୁ କଥା ଦୃଢ଼ କରିବି।” 15 ଏଥିେର ବତ୍ େଶବା େକାଠରି
ଭିତେର ରାଜା ନିକଟକୁ ଗଲା; େସହି ସମୟେର ରାଜା ଅତି
ବୃ ଥିେଲ; ଆଉ ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗ ରାଜା ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା
କରୁ ଥିଲା। 16 ତହଁୁ ବତ୍ େଶବା ନଇଁପଡ଼ି ରାଜା ୁ ପ୍ର ଣାମ କଲା।
ତହିଁେର ରାଜା ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ ଇ ା କରୁ ଅଛ?”
17 ଏଥିେର େସ ତା ୁ କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ଆପଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ନାମେର ଆପଣା ଦାସୀ ନିକଟେର
ଶପଥ କରିଥିେଲ େଯ, େମାʼ ଉ ାେର ତୁ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ନି ୟ
ରାଜ୍ୟ କରିବ ଓ େସ େମାʼ ସି ଂହାସନେର ବସି ବ।” 18 ମାତ୍ର , ଏେବ
େଦଖ ,ୁ ଅେଦାନୀୟ ରାଜ୍ୟ କରୁ ଅଛି, ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ
ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ। 19 ଆଉ, େସ ଅେନକ ବୃଷ, ପୁ ପଶୁ ଓ
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େମଷ ମାରି ମହାରାଜ ସମ ପୁତ୍ର ୁ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ୁ
ଓ େଯାୟାବ େସନାପତି ୁ ନିମ ଣ କରିଅଛି ; ମାତ୍ର , ଆପଣ
ଦାସ ଶେଲାମନକୁ ନିମ ଣ କରି ନାହିଁ। 20 ପୁଣି, େହ େମାହର
ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ସି ଂହାସନେର ତା
ଉ ାେର କିଏ ବସି ବ, ଏହା େଯପରି ଆପଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
କହିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଦୃି ଆପଣ ଉପେର ଅଛି।
21 େନାହିେଲ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଆପଣା ପିତୃ େଲାକମାନ
ସହିତ ଶୟନ* କଲା ଉ ାେର ମୁଁ ଓ େମାʼ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ
େଦାଷୀ ଗଣିତ େହବୁ। 22 ଆଉ, େସ ରାଜା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା
କରୁ ଥିବା ସମୟେର, େଦଖ, ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଉପି ତ
େହେଲ। 23 ଏଣୁ, େସମାେନ ରାଜା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ ଏହି
ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା। ତହିଁେର େସ ରାଜା ସ ୁଖକୁ ଆସି
ଭୂ ମି େହାଇ ରାଜା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ।” 24 ପୁଣି, ନାଥନ କହିେଲ,
“େହ େମାହର ପ୍ର େଭା ମହାରାଜ, େମାʼ ଉ ାେର ଅେଦାନୀୟ
ରାଜ୍ୟ କରିବ ଓ େମାʼ ସି ଂହାସନେର ବସି ବ, ଏହା କଅଣ ଆପଣ
କହିଅଛି ?” 25କାରଣ, େସ ଆଜି ଯାଇ ଅେନକ ବୃଷ, ପୁ ପଶୁ ଓ
େମଷ ମାରି ରାଜପୁତ୍ର ସମ ୁ ଓ େସନାପତିମାନ ୁ ଓ ଅବୀୟାଥର
ଯାଜକ ୁ ନିମ ଣ କରିଅଛି ; ଆଉ େଦଖ ,ୁ େସମାେନ ତାହା
ସାକ୍ଷାତେର େଭାଜନପାନ କରି କହୁ ଅଛି , ଅେଦାନୀୟ ରାଜା
ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ। 26 ମାତ୍ର , ଆପଣ ଦାସ େଯ ମୁଁ, େମାେତ ଓ
ସାେଦାକ ଯାଜକ ୁ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ଓ ଆପଣ
ଦାସ ଶେଲାମନକୁ େସ ନିମ ଣ କରି ନାହାି । 27 ଏହି କମର୍ କି
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହରାଜ ାରା େହଲା, ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ
ସି ଂହାସନେର ତା ଉ ାେର କିଏ ବସି ବ, ଏହା ଆପଣ ନିଜ
ଦାସମାନ ୁ ଜଣାଇ ନାହାି ? 28 େତେବ, ଦାଉଦ ରାଜା ଉ ର
କରି କହିେଲ, “ବତ୍ େଶବାକୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଡାକ। ତହଁୁ େସ
ରାଜା ଛାମୁକୁ ଆସି ରାଜା ଛାମୁେର ଠିଆ େହଲା।” 29 ଏଥିେର
ରାଜା ଶପଥ କରି କହିେଲ, “ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ନାମେର 30 େଯପରି ତୁ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛି

* 1:21 ଅଥର୍ ାତ୍ ମଲାପେର
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େଯ, େମାʼ ଉ ାେର ତୁ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ନି ୟ ରାଜା େହବ
ଓ େମାʼ ପଦେର େମାʼ ସି ଂହାସନେର ବସି ବ, ସବୁ େ ଶରୁ େମାʼ
ପ୍ର ାଣ ମୁ କାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି
େସପରି କରିବି।” 31 ତହଁୁ ବତ୍ େଶବା ଭୂ ମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ରାଜା ୁ
ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଦାଉଦ ଚିରଜୀବୀ
େହଉ ୁ।” 32 ଏଥିେର ଦାଉଦ ରାଜା କହିେଲ, “ସାେଦାକ ଯାଜକ ୁ
ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ େମାʼ
ନିକଟକୁ ଡାକ।” ଏଣୁ, େସମାେନ ରାଜା ସ ୁଖକୁ ଆସି େଲ।
33 ତହିଁେର, ରାଜା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ପ୍ର ଭୁ ଦାସମାନ ୁ ସେ େନଇ ଓ େମାʼ ପୁତ୍ର ଶେଲାମନକୁ
େମାʼ ନିଜ ଖଚରେର ଆେରାହଣ କରାଇ ଗୀେହାନ ଝରଣାକୁ
େନଇଯାଅ।” 34 ଆଉ, େସଠାେର ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ନାଥନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତାହାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭିଷି କର ୁ;
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇ କୁହ, ଶେଲାମନ ରାଜା ଚିରଜୀବୀ
େହଉ ୁ। 35ତହିଁଉ ାେରତୁ େ ମାେନତାହାରପେଛପେଛଆସ
ଓ େସ ଆସି େମାʼ ସି ଂହାସନେର ବସୁ; କାରଣ, େସ େମାʼ ପଦେର
ରାଜା େହବ; ଆଉ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଅଗ୍ର ଣୀ କରି
ନିଯୁ କରିଅଛି। 36 ଏଥିେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ରାଜା ୁ
ଉ ର କରି କହିଲା, “ଆେମନ୍ ,” େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର ମଧ୍ୟ ଏପରି କହ ୁ। 37 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େମାʼ ପ୍ର ଭୁ
ମହାରାଜା ର ସହବ ର୍ ୀ େହାଇଅଛି , େସହିପରି ଶେଲାମନ ର
ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ ଓ େସ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ ଦାଉଦ ସି ଂହାସନ
ଅେପକ୍ଷା ତା ସି ଂହାସନ ବଡ଼ କର ୁ। 38ଏଥିେର ସାେଦାକ ଯାଜକ,
ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା, ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ, କେରଥୀୟ
ଓ ପେଲଥୀୟ େଲାକମାେନ ଯାଇ ଶେଲାମନ ୁ ଦାଉଦ ରାଜା ର
ଖଚର ଉପେର ଆେରାହଣ କରାଇ ଗୀେହାନକୁ ଆଣିେଲ। 39 ପୁଣି,
ସାେଦାକ ଯାଜକ ତ ୁ ମଧ୍ୟରୁ େତୖଳପୂ ର୍ ଶୃ େନଇ ଶେଲାମନ ୁ
ଅଭିେଷକ କେଲ। ତହଁୁ େଲାକମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାେ , ସମେ
କହିେଲ, “ଶେଲାମନ ରାଜା ଚିରଜୀବୀ େହଉ ୁ।” 40ଆଉ, ସମ
େଲାକ ତାହା ପେଛ ପେଛ ଉଠି ଆସି େଲ ଓ େଲାକମାେନ ବଂଶୀ
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ବଜାଇ ଏପରି ମହାହଷର୍ ନାଦ କେଲ େଯ, େସମାନ ଶ େର
ପୃଥିବୀ ବିଦୀ ର୍ େହଲା। 41 ପୁଣି, ଅେଦାନୀୟ ଓ ତାହାର ସ ୀ
ନିମି ତ ସମ େଲାକ େଭାଜନ େଶଷ କରିବା ସମୟେର ତାହା
ଶୁଣିେଲ। ଆଉ, େଯାୟାବ ତୂ ରୀ ଶ ଶୁଣି ପଚାରିଲା, ନଗରେର
ଏହି େକାଳାହଳ ଶ କାହିଁକି େହଉଅଛି? 42 େସ ଏପରି କହୁ ଥିବା
ସମୟେର, େଦଖ, ଅବୀୟାଥର ଯାଜକର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଉପି ତ
େହଲା; ତହିଁେର ଅେଦାନୀୟ କହିଲା, “ଭିତରକୁ ଆସ; କାରଣ
ତୁ େ େଯାଗ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ଓ ସୁସମାଚାର ଆଣିଥିବ।” 43 ତହିଁେର
େଯାନାଥନ ଅେଦାନୀୟକୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “ସତ୍ୟ,ଆ ମାନ
ପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦ ରାଜା ଶେଲାମନ ୁ ରାଜା କରିଅଛି ; 44 ପୁଣି, ରାଜା
ସାେଦାକ ଯାଜକ ୁ , ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଓ ଯିେହାୟାଦାର
ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ, ପୁଣି, କେରଥୀୟ ଓ ପେଲଥୀୟମାନ ୁ ତା
ସେ ପଠାଇେଲ ଓ େସମାେନ ତା ୁ ରାଜା ନିଜ ଖଚରେର
ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; 45 ଆଉ, ସାେଦାକ ଯାଜକ ଓ ନାଥନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତା ୁ ଗୀେହାନେର ରାଜାଭିଷି କେଲ ଓ େସମାେନ
େସଠାରୁ ଏପରି ଆନ କରି କରି ଆସି େଲ େଯ, ତହିଁର ଶ େର
ନଗରେର େକାଳାହଳ େହଲା। ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଶୁଣିଲ, ତାହା
େସହି ଶ । 46ଶେଲାମନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସି ଂହାସନେର ବସୁଅଛି ।
47ଆହୁ ରି ରାଜା ରଦାସମାେନଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଦାଉଦରାଜା ର
ମ ଳବାଦ କରିବାକୁ ଆସି କହିେଲ, ‘ଆପଣ ପରେମ ର
ଆପଣ ନାମ ଅେପକ୍ଷା ଶେଲାମନ ନାମ ଅଧିକ କର ୁ ଓ
ଆପଣ ସି ଂହାସନଅେପକ୍ଷାତା ସି ଂହାସନବଡ଼କର ,ୁ’ତହିଁେର
ରାଜା ଶଯ୍ୟାେର ଥାଇ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 48ଆଉ, ମଧ୍ୟ ରାଜା ଏପରି
କହିେଲ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ, େସ ଆଜି େମାʼ
ସି ଂହାସନେରବସି ବା ପାଇଁ ଜଣକୁ େଯାଗାଇେଲ,ଏହା ହିଁ େମାହର
ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଲା।’ ” 49 ଏଥିେର ଅେଦାନୀୟର ନିମି ତ େଲାକ
ସମେ ଭୀତ େହେଲ, ପୁଣି, ଉଠି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ବାଟେର ଚାଲିଗେଲ। 50 ଆଉ, ଅେଦାନୀୟ ଶେଲାମନ ସକାଶୁ
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ଭୀତ େହଲା ଓ େସ ଉଠିଯାଇ ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ ଧରିପକାଇଲା।†
51 ଏଉ ାେର େକହି ଶେଲାମନ ୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ
ଶେଲାମନ ରାଜା ୁ ଅେଦାନୀୟ ଭୟ କରୁ ଅଛି; କାରଣ, େସ
ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ ଅବଲ ନ କରି କହୁ ଅଛି, ‘ଶେଲାମନ ରାଜା
େଯ ଆପଣା ଦାସକୁ ଖ େର ବଧ କରିେବ ନାହିଁ, ଏହା େସ
ଆଜି େମାʼ ନିକଟେର ଶପଥ କର ୁ।’ ” 52 ତହିଁେର ଶେଲାମନ
କହିେଲ, “େଯେବ େସ ଆପଣାକୁ େଯାଗ୍ୟ େଲାକ େଦଖାଇବ,
େତେବ ତାହାର ଏକ େକଶ ହିଁ ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ,
ତାହାଠାେର ଦୁ ତା େଦଖାଗେଲ, େସ ମରିବ।” 53ତହଁୁ ଶେଲାମନ
ରାଜା େଲାକ ପଠାେ , େସମାେନ ତାହାକୁ ଯଜ୍ଞେବଦିରୁ ଓ ାଇ
ଆଣିେଲ। ତହିଁେର େସ ଆସି ଶେଲାମନ ରାଜା ୁ ପ୍ର ଣାମ କଲା,
ପୁଣି, ଶେଲାମନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆପଣା ଘରକୁ ଯାଅ।”

2
ଶେଲାମନ ୁ ଦାଉଦ େଶଷ ପରାମଶର୍

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ର ମରଣକାଳ ସି କଟ ହୁ ଅେ , େସ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, 2 “ମୁଁ ସମଗ୍ର
ମ ର୍ ୍ୟର ମାଗର୍ େର ଯାଉଅଛି;* ଏେହତୁ ତୁ େ ବଳବାନ ହୁ ଅ
ଓ ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶ କର। 3 ତୁ େ ଯାହା ଯାହା କରିବ ଓ
େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିବ, େସହି ସବୁେର େଯପରି କୁଶଳ ପ୍ର ା ହୁ ଅ,
ଏଥିପାଇଁ େମାଶା ବ୍ୟବ ା-ଲିଖିତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଓ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ପାଳନ
କରି ତାହା ପଥେର ଚାଲ ଓ ତାହା ର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କର;
4 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ବିଷୟେର ଯାହା କହିଅଛି , ଯଥା,
‘ଯଦି ତୁ ସ ାନମାେନ ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ
ଆ ଛାମୁେର ସତ୍ୟାଚରଣ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର
ସାବଧାନ େହେବ, େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର ବସି ବାକୁ ତୁ
† 1:50 ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ ଧରିପକାଇଲା। କାରଣ େଯେକୗଣସି ବ୍ୟି ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ
ଧରିପକାଏ େସ ମୃତୁ ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ (ଯାତ୍ର ା. ୨୧:୧୩-୧୪) * 2:2 ଅଥର୍ ାତ୍ େମାʼ ର ମୃତୁ ୍ୟ
ସମୟ ଅତି ନିକଟ େହଉଅଛି
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ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େନାହିବ, େସ ଆପଣାର ଏହି ବାକ୍ୟ
ସଫଳ କରିେବ।’

5 ଆହୁ ରି ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ େମାʼ ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛି,
ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ଦୁଇ େସନାପତି, େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର ଓ
େଯଥରର ପୁତ୍ର ଅମାସା ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛି, ତାହା ତୁ େ ଜାଣ;
େସ େସମାନ ୁ ବଧ କରି ସ ି ସମୟେର ଯୁ ସମୟର ନ୍ୟାୟ
ର ପାତ କଲା ଓ େସହି ଯୁ େଯାଗ୍ୟ ର ଆପଣା କଟିି ତ
ବ ନୀେର ଓ ପାଦି ତ ପାଦୁକାେର ଲଗାଇଲା। 6 ଏେହତୁ ତୁ େ
ଆପଣା ଜ୍ଞାନାନୁସାେର ତାହା ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କର ଓ ତାହାର
ପ େକଶ-ମ କକୁ ଶାି େର ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଦିଅ। 7ମାତ୍ର ,
ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସ ୟର ପୁତ୍ର ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କର,
ଆଉ, ତୁ େମଜେର େଭାଜନକାରୀମାନ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ
ାନ ଦିଅ; କାରଣ, ମୁଁ ତୁ ଭ୍ର ାତା ଅବଶାେଲାମଠାରୁ ପଳାଇବା
ସମୟେର େସମାେନ େସପରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ। 8 ଆଉ
େଦଖ, ତୁ ନିକଟେର ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଗରାର ପୁତ୍ର ବହୁ ରୀମ
ନିବାସୀ ଶିମୀୟି ଅଛି; ମୁଁ ମହନୟିମକୁ ଯିବା ଦିନ େସ େମାେତ
ଦାରୁ ଣ ଅଭିଶାପେର ଅଭିଶାପ େଦଇଥିଲା, ମାତ୍ର , େସ ଯ ର୍ ନ
ନିକଟେର େମାେତ େଭଟିବାକୁ ଆସି ଥିଲା ଓ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର
ଶପଥ କରି ତାହାକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତୁ କୁ ଖ େର ବଧ କରିବି
ନାହିଁ। 9ତୁ େ ତ ଜ୍ଞାନୀ େଲାକ; ଏଣୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ ମଣିବ
ନାହିଁ; ଆଉ ତୁ ର ତାହା ପ୍ର ତି ଯାହା କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା ବୁଝିବ ଓ
ତୁ େ ତାହାର ପ େକଶ-ମ କ ର ସହିତ ପାତାଳକୁ ଆଣିବ।”

ଦାଉଦ ମୃତୁୁ ୍ୟ
10 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ସହିତ ଶୟନ

କେଲ† ଓ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର ପାଇେଲ। 11 ଦାଉଦ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ; େସ ସାତ ବଷର୍
ହିେବ୍ର ାଣେର ରାଜ୍ୟ କେଲ ଓ େତତିଶ ବଷର୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 12 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ଆପଣାର ପିତା ଦାଉଦ ର

† 2:10 ଅଥର୍ ାତ୍ ମେଲ
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ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହେଲ ଓ ତା ର ରାଜ୍ୟ ଅତିଶୟ ଦୃଢ଼
େହଲା।

ଅେଦାନୀୟର ମୃତୁୁ ୍ୟ
13 ତହିଁେର ହଗୀତର ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀୟ ଶେଲାମନ ର ମାତା

ବତ୍ େଶବା ନିକଟକୁଆସେ , େସପଚାରିେଲ, “କୁଶଳେରଆସି ଲ?”
େସ ଉ ର କଲା, “କୁଶଳେର।” 14 େସ ଆହୁ ରି କହିଲା, “େମାହର
ତୁ କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି।” ବତ୍ େଶବା କହିେଲ, “କୁହ।” 15 ତହଁୁ
େସ କହିଲା, “ତୁ େ ଜାଣ େଯ, ରାଜ୍ୟ େମାହର ଥିଲା ଓ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ
କରିବି େବାଲି ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େମାʼପ୍ର ତି ଅନାଇଥିେଲ;ଯାହାେହଉ,
ରାଜ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇ େମାʼ ଭାଇ ର େହାଇଅଛି; କାରଣ, ତାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଡ଼ୁ ତା ର ଥିଲା। 16 ଏଣୁ ଏେବ ମୁଁ ତୁ କୁ େଗାଟିଏ
ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାେତ ମନା ନ କର।” ବତ୍ େଶବା ତାହାକୁ
କହିେଲ, “କୁହ।” 17 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ତୁ େ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି
ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ େମାʼସେ ବିବାହ େଦବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ
ରାଜା ୁ କୁହ, େସ ତ ତୁ କୁ ନାି କରିେବ ନାହିଁ।” 18 ଏଥିେର
ବତ୍ େଶବା କହିେଲ, “ଭଲ; ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ ରାଜା ୁ କହିବି।”

19 ଏେହତୁ ବତ୍ େଶବା ଅେଦାନୀୟ ନିମେ କହିବା ପାଇଁ
ଶେଲାମନ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗେଲ। ତହଁୁ ରାଜା ତା ୁ େଭଟିବା
ପାଇଁ ଉଠି ପ୍ର ଣାମ କେଲ ଓଆପଣା ସି ଂହାସନେର ବସି ରାଜମାତା
ନିମେ ଆସନ ରଖାଇେଲ; ତହିଁେର େସ ତା ର ଦକି୍ଷଣ ପାଖେର
ବସି େଲ। 20 େତେବ େସ କହିେଲ, “ତୁ ଠାେର େମାହର ଏକ
କୁ୍ଷଦ୍ର ନିେବଦନ ଅଛି; େମାେତ ନାି ନ କର।” ତହଁୁ ରାଜା
ତା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ମାତା, କୁହ; କାରଣ, ମୁଁ ତୁ କୁ
ନାି କରିବି ନାହିଁ।” 21 ଏଥିେର େସ କହିେଲ, “ଶୁେନମୀୟା
ଅବୀଶଗକୁ ତୁ ଭାଇ ଅେଦାନୀୟ ସହିତ ବିବାହ ଦିଆଯାଉ।”
22 ତହଁୁ ଶେଲାମନ ରାଜା ଉ ର କରି ଆପଣା ମାତା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଅେଦାନୀୟ ନିମେ ଶୁେନମୀୟା ଅବୀଶଗକୁ କାହିଁକି
ମାଗୁଅଛ? ତାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗ, କାରଣ, େସ ତ
େମାହର ବଡ଼ ଭାଇ; ହଁ ତାହା ପାଇଁ, ପୁଣି, ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ
ଓ ସରୁ ୟାର ପୁତ୍ର େଯାୟାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗ।” 23 େସେତେବେଳ



ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 2:24 x ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 2:31

ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଶପଥ କରି କହିେଲ,
“େଯେବ ଅେଦାନୀୟ ଏହି କଥା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିରୁ େର କହି ନ
ଥାଏ, େତେବ ପରେମ ର େମାେତ େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ
ଅଧିକ େଦଉ ୁ। 24 ଏେହତୁ େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିଜ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର
େମାେତ ସୁି ର କରି େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ସି ଂହାସନେର େମାେତ
ବସାଇ ଅଛି ଓ େଯ େମାʼ ଗୃହ ଦୃଢ଼ କରିଅଛି , ତାହା ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ଅେଦାନୀୟ ନି ୟଆଜି ହତ େହବ।” 25ଏଉ ାେର
ଶେଲାମନ ରାଜା ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ପଠାଇେଲ; ତହଁୁ
େସ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରେ , େସ ମଲା। 26 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା
ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଅନାେଥାତ୍ କୁ ଆପଣା
େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଅ; କାରଣ, ତୁ େ ମୃତୁୁ ୍ୟେଯାଗ୍ୟ; ମାତ୍ର , ମୁଁ ତୁ କୁ
ବ ର୍ ମାନ ବଧ କରିବି ନାହିଁ, େଯେହତୁ ତୁ େ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ
ସ ୁଖେର ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ବହିଥିଲ, ଆହୁ ରି େମାʼ ପିତା
ସମ ଦୁଃଖେଭାଗେର ଦୁଃଖେଭାଗ କରିଥିଲ।” 27 ଏନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୀେଲାେର ଏଲିର ବଂଶ ବିଷୟେର ଯାହା କହିଥିେଲ,
ତାହା ର େସହି ବାକ୍ୟ ସି କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ଅବୀୟାଥରକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାଜକ କମର୍ ରୁ ଦୂର କରିେଦେଲ। 28 ଏଉ ାେର
େଯାୟାବ ନିକଟେର ସ ାଦ ଉପି ତ େହଲା, କାରଣ େଯାୟାବ
ଯଦ୍ୟପି ଅବଶାେଲାମର ଅନୁଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ବିପଥଗାମୀ
େହାଇ ନ ଥିଲା, ତଥାପି ଅେଦାନୀୟର ଅନୁଗାମୀ େହବା ପାଇଁ
ବିପଥଗାମୀ େହଲା। େସଥିସକାଶୁ େଯାୟାବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତ ୁକୁ
ପଳାଇ ଯଜ୍ଞେବଦିର ଶୃ ଧରିପକାଇଲା। 29 ଏଉ ାେର େଦଖ,
“େଯାୟାବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତ ୁକୁ ପଳାଇ େବଦି ନିକଟେର ଅଛି,”
ଏହି ସ ାଦ ଶେଲାମନ ରାଜା ୁ ଦିଆଯାଆେ , େସ ଯିେହାୟାଦାର
ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ପଠାଇ କହିେଲ, ଯାଅ, ତାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କର।
30 ତହିଁେର ବନାୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତ ୁକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିଲା,
“ରାଜା କହିଅଛି , ବାହାରକୁ ଆସ।” ମାତ୍ର େସ କହିଲା, “ନା,
ମୁଁ ଏଠାେର ମରିବି।” ଏଥିେର ବନାୟ ପୁଣି, ରାଜା ନିକଟକୁ
ସ ାଦ ଆଣି କହିଲା, “େଯାୟାବ ଏପରି କହିଲା ଓ େମାେତ ଏପରି
ଉ ର େଦଲା।” 31 େତେବ ରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “େସ େଯପରି
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କହିଅଛି, େସପରି କର, ତାହାକୁ ଆଘାତ କର ଓ ତାହାକୁ କବର
ଦିଅ; ତହିଁେର େଯାୟାବ ଅକାରଣେର େଯଉଁ ର ପାତ କରିଅଛି,
ତହିଁର ଅପରାଧ ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ ଓ େମାʼ ପିତୃ ଗୃହରୁ ଦୂର
କରିବ। 32 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ର ପାତର ଅପରାଧ ତାହାର
ନିଜ ମ କେର ବ ର୍ ାଇେବ, କାରଣ, େସ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ
ଅଜ୍ଞାତସାରେର ଆପଣାଠାରୁ ଧାମ କ ଓ ଉ ମ, ଇସ୍ର ାଏଲର
େସନାପତି େନର୍ ର ପୁତ୍ର ଅବ୍ ନର ଓ ଯିହୁ ଦାର େସନାପତି େଯଥରର
ପୁତ୍ର ଅମାସା, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି ଖ େର ବଧ କରିଥିଲା।
33 ତହଁୁ େସମାନ ର ପାତର ଅପରାଧ େଯାୟାବର ମ କେର
ଓ ସଦାକାଳ ତାହାର ବଂଶର ମ କେର ବ ବ; ମାତ୍ର ଦାଉଦ
ପ୍ର ତି ଓ ତା ବଂଶ ପ୍ର ତି ଓ ତା ଗୃହ ପ୍ର ତି ଓ ତା ସି ଂହାସନ
ପ୍ର ତି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ସଦାକାଳ ଶାି ବ ବ।” 34 ଏଉ ାେର
ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି ବଧ
କଲା ଓ ପ୍ର ା ର ତାହାର ନିଜ ଗୃହେର ତାହାକୁ କବର ଦିଆଗଲା।
35 ପୁଣି, ରାଜା ତାହାର ପଦେର ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ
େସନାପତି କରି ନିଯୁ କେଲ ଓ ରାଜା ଅବୀୟାଥର ପଦେର
ସାେଦାକ ୁ ଯାଜକ କରି ନିଯୁ କେଲ। 36ଏଉ ାେର ରାଜା େଲାକ
ପଠାଇ ଶିମୀୟିକୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆପଣା ପାଇଁ
ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି େସଠାେର ବାସ କର, ଆଉ େସଠାରୁ ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ାନକୁଯାଅନାହିଁ। 37କାରଣ,ତୁ େ େଯଉଁ ଦିନବାହାରି
କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ପାର େହବ; େସହି ଦିନ ତୁ େ ନିତା ମରିବ,
ଏହା ନି ୟ ଜାଣ; ତୁ ର ପାତର ଅପରାଧ ତୁ ନିଜ ମ କେର
ବ ବ।” 38 ତହିଁେର ଶିମୀୟି ରାଜା ୁ କହିଲା, “ଏ ଉ ମ
କଥା; େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜ େଯପରି କହିଅଛି , ଆପଣ ଦାସ
େସପରି କରିବ।” ଏଣୁ ଶିମୀୟି ଅେନକ ଦିନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ
କଲା। 39 ଏଥିଉ ାେର ତିନି ବଷର୍ େଶଷେର ଶିମୀୟିର ଦାସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାଖାର ପୁତ୍ର ଗାଥୀୟ ରାଜା ଆଖୀଶ୍ ନିକଟକୁ
ପଳାଇେଲ। ଏଥିେର େଲାେକ ଶିମୀୟିକୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, “େଦଖ,
ତୁ ଦାସମାେନ ଗାଥ୍ ନଗରେର ଅଛି ।” 40 ତହଁୁ ଶିମୀୟି ଉଠି
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ଗ ର୍ ଭ ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାଥ୍ 
ନଗରକୁଆଖୀଶ୍ ନିକଟକୁ ଗଲା; ପୁଣି, ଶିମୀୟି ଯାଇଗାଥ୍ ରୁ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ଆଣିଲା। 41ତହଁୁ ଶେଲାମନ ୁ ସ ାଦ ଦିଆଗଲା େଯ,
“ଶିମୀୟି ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଗାଥ୍ କୁ ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି, େଫରି ଆସି ଅଛି।”
42ଏଥିେରରାଜା େଲାକପଠାଇ ଶିମୀୟିକୁ ଡକାଇତାହାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ େଯଉଁ ଦିନ ବାହାରି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ାନେର ଭ୍ର ମଣ କରିବ,
େସହି ଦିନ ତୁ େ ନିତା ମରିବ, ‘ଏହା ନି ୟ ଜାଣ, ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେର ତୁ କୁ ଶପଥ କରାଇ ତୁ ବିପକ୍ଷେର କʼଣ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଇ ନାହିଁ?’ ଆଉ ତୁ େ େମାେତ କହିଥିଲ, ‘ମୁଁ େଯଉଁ କଥା
ଶୁଣିଲି, ତାହା ଉ ମ।’ 43 େତେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶପଥ ଓ
ତୁ କୁ ଦ େମାହର ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପାଳନ ନ କଲ?” 44 ରାଜା
ଆହୁ ରି ଶିମୀୟିକୁ କହିେଲ, “େମାହର ପିତା ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ତୁ ର
କୃତ େଯସକଳ ଦୁ ତା ବିଷୟ ତୁ ମନ ପ୍ର ମାଣ ଦିଏ, ତାହା ତୁ େ
ଜାଣୁଅଛ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଦୁ ତା ତୁ ନିଜ ମ କେର
ବ ର୍ ାଇେବ। 45 ମାତ୍ର , ଶେଲାମନ ରାଜା ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହବ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଦାଉଦ ସି ଂହାସନ ଅନ କାଳ ି ରୀକୃତ
େହବ।” 46 ଏଉ ାେର ରାଜା ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟକୁ ଆଜ୍ଞା
କରେ , େସ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆକ୍ର ମଣ କଲା, ତହଁୁ େସ ମଲା।
ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ ହ େର ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ େହଲା।

3
ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶେଲାମନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ସହିତ
ଆ ୀୟତା କରି ଫାେରାର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କେଲ ଓଆପଣା ଗୃହ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗ ପ୍ର ାଚୀରର ନିମର୍ ାଣ
ସମା େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଣି ଦାଉଦ-ନଗରେର ରଖିେଲ।
2 ମାତ୍ର , େଲାକମାେନ ନାନା ଉ ଳୀେର ବଳିଦାନ କରୁ ଥିେଲ,
କାରଣ େସହି ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର
େକୗଣସି ଗୃହ ନିମ ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।
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3 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର ବିଧି ଅନୁସାେର
ଆଚରଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ; େକବଳ େସ
ଉ ଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ। 4 ପୁଣି,
ରାଜା ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେ ଗିବୀେୟାନ୍ ନଗରକୁ ଗେଲ;
କାରଣ ତାହା ବଡ଼ ଉ ଳୀ ଥିଲା; ଶେଲାମନ େସହି ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଏକ ସହସ୍ର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ।

5 ଗିବୀେୟାନ୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାତି୍ର େର ପ୍ନ ାରା ଶେଲାମନ ୁ
ଦଶର୍ ନ େଦେଲ; ଆଉ, ପରେମ ର କହିେଲ, “ଆେ ତୁ କୁ କଅଣ
େଦବା, ତାହା ମାଗ।” 6ତହିଁେର ଶେଲାମନ କହିେଲ, “ତୁ ଦାସ
ଆ ପିତା ଦାଉଦ ତୁ ଛାମୁେର ସତ୍ୟତା ଓ ଧାମ କତା ଓ ମନର
ସରଳତାେର ତୁ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ େ
ତା ପ୍ର ତି ମହାଦୟା ପ୍ର କାଶ କଲ; ଆହୁ ରି ତୁ େ ତା ପାଇଁ ଏହି
ମହାଦୟା ରଖିଅଛ େଯ,ଆଜିରନ୍ୟାୟତା ର ସି ଂହାସନେରବସି ବା
ପାଇଁ ତା ୁ ଏକ ପୁତ୍ର େଦଇଅଛ। 7ଏେବ େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାହର
ପରେମ ର, ତୁ େ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ପଦେର ଆପଣାର ଏହି
ଦାସକୁ ରାଜା କରିଅଛ; ମାତ୍ର , ମୁଁ ତ କୁ୍ଷଦ୍ର ବାଳକ; କିପରି ବାହାରକୁ
ଯିବାକୁ ଓ ଭିତରକୁ ଆସି ବାକୁ ହୁ ଏ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ।
8ଆଉ ତୁ ର ଦାସ ତୁ ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି,
େସମାେନ ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ ଅଗଣ୍ୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ଏକ ମହାେଗା ୀ
ଅଟି । 9 ଏେହତୁ େଯପରି ଆେ ଭଲ ଓ ମ ର ପ୍ର େଭଦ ଜାଣି
ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିବା ନିମେ
ତୁ ର ଏହି ଦାସକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନ ଦିଅ; କାରଣ, ତୁ ର ଏହି
ମହାେଗା ୀର ବିଚାର କରିବାକୁ କିଏ ସମଥର୍ ?” 10 ଶେଲାମନ େଯ
ଏହି ବିଷୟମାଗିେଲ,ଏହିକଥାେରପ୍ର ଭୁ ସ ୁ େହେଲ। 11ଏଥିେର
ପରେମ ର ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହି ବିଷୟ ମାଗିଅଛ, ପୁଣି,
ଆପଣା ନିମେ ଦୀଘର୍ ାୟୁ ମାଗି ନାହଁ; କିଅବା ଆପଣା ନିମେ
ଐ ଯର୍ ୍ୟ ମାଗି ନାହଁ; ଅଥବା ଆପଣା ଶତମାନ ର ପ୍ର ାଣ ମାଗି
ନାହଁ; ମାତ୍ର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ନିମେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଅଛ;
12ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେ ତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କଲୁ; େଦଖ, ଆେ
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ତୁ କୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ବିଶି ମନ େଦଲୁ େଯ, ତୁ ପୂେବର୍ ତୁ
ସମାନ େକହି େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ଉ ାେର ତୁ ସମାନ
େକହି ଉ େହବ ନାହିଁ। 13 ଆହୁ ରି ତୁ େ େଯଉଁ ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଓ
ପ୍ର ତାପ ମାଗି ନାହଁ, େସହି ଦୁଇ ମଧ୍ୟ ଆେ ତୁ କୁ ଏପରି େଦଲୁ
େଯ, ତୁ ର ଯାବ ୀବନ ରାଜାମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ତୁ ସମାନ
େହବ ନାହିଁ। 14 ପୁଣି, ତୁ ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି ଗମନ କଲା,
େସପରି ତୁ େ ଯଦି ଆ ର ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆ
ପଥେରଗମନକରିବ, େତେବଆେ ତୁ ରଆୟୁ ଷ ବୃି କରିବା।”

15 ଏଉ ାେର ଶେଲାମନ ଜାଗ୍ର ତ ହୁ ଅେ , େଦଖ, ଏହା ପ୍ନ -
ମାତ୍ର ; ତହଁୁ େସ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲଓମ ଳାଥର୍ କ ବଳି
ଉ ଗର୍ କରି ଆପଣା ସମ ଦାସ ନିମେ ଏକ େଭାଜ କେଲ।

ଶେଲାମନ ବିଚାର
16 େସହି ସମୟେର ଦୁଇ େବଶ୍ୟା ୀ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି

ତା ର ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ। 17 ପୁଣି, ଏକ ୀ କହିଲା, “େହ
େମାହର ପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଓ ଏହି ୀ ଏକ ଘେର ବାସ କରୁ ; ଆଉ, ମୁଁ
େସହି ଗୃହେର ତାହା ସେ ଥାଇ ଏକ ସ ାନ ପ୍ର ସବ କଲି। 18 ପୁଣି,
େମାହର ପ୍ର ସବର ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଏହି ୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ସବ କଲା ଓ
ଆେ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ଥିଲୁ, େସହି ଘେର ଆ ଦୁହିଁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ବାହାର େଲାକ ନ ଥିଲା। 19ଆଉ ଏହି ୀ ଆପଣା ପିଲା
ଉପେର ଲଦି େହାଇ େଶାଇବାରୁ ତାହାର ପିଲା ରାତି୍ର େର ମରିଗଲା।
20ଏଣୁ େସମଧ୍ୟରାତ୍ର େରଉଠିଆପଣ ଦାସୀ ନିଦି୍ର ତା ଥିବା େବେଳ
େମାʼ ପାଖରୁ େମାହର ପୁତ୍ର କୁ େନଇ ଆପଣା େକାଳେର ଶୁଆଇଲା
ଓ ତାହାର ମଲା ପିଲାକୁ େମାʼ େକାଳେର ଶୁଆଇ େଦଲା। 21 ତହଁୁ
ମୁଁ ସକାେଳ ଆପଣା ପିଲାକୁ ନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଠାେ ,
େଦଖ, େସ ମରିଯାଇଅଛି; ମାତ୍ର , ସକାେଳ ମୁଁ ଭଲ କରି ପରଖ
କରେ , େଦଖ, ଏ ତ େମାହର ଜନ୍ମ କଲା ପୁତ୍ର ନୁେହଁ।” 22 ତହଁୁ
େସ ଅନ୍ୟ ୀ କହିଲା, “ନା, ମାତ୍ର ଜୀଅ ାଟି େମାହର ପୁଅ ଓ ମଲାଟି
ତୁ ର ପୁଅ।” ଆଉ, ଏ ୀ କହିଲା, “ନା; ମଲାଟି ତୁ ର ପୁଅ ଓ
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ଜୀଅ ାଟି େମାହର ପୁଅ।” ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ରାଜା ଛାମୁେର
ଗୁହାରି କେଲ।

23 େତେବ ରାଜା କହିେଲ, “ଜେଣ କହୁ ଛି, ‘ଜୀଅ ାଟି େମାହର
ପୁଅ ଓ ମଲାଟି ତୁ ର ପୁଅ; ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଜଣ କହୁ ଛି, ନା; ମାତ୍ର ,
ମଲାଟି ତୁ ର ପୁଅ ଓ ଜୀଅ ାଟି େମାହର ପୁଅ।’ ” 24 ଏଥିେର
ରାଜା କହିେଲ, “େମାହର ନିକଟକୁ େଗାଟିଏ ଖ ା ଆଣ।” ତହଁୁ
େସମାେନ ରାଜା ଛାମୁକୁ ଖ ା ଆଣିେଲ। 25 ତହିଁେର ରାଜା
କହିେଲ, “ଏହି ଜୀଅ ା ପିଲାକୁ ଦୁଇଖ କରି ଜଣକୁ ଅେଧଓଅନ୍ୟ
ଜଣକୁ ଅେଧ ଦିଅ।” 26 ଏଥିେର େଯଉଁ ୀର ପିଲା ଜୀବିତ ଥିଲା,
ତାହାର ଅ ଃକରଣ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ର ତି େ ହେର ଉ େହଲା,
ଏଣୁ େସ ରାଜା ୁ କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ଜୀଅ ା ପିଲାଟି
ତାକୁ େଦଉ ,ୁ େକୗଣସି ମେତ ତାକୁ ବଧ ନ କର ୁ।” ମାତ୍ର , ଅନ୍ୟ
ୀ କହିଲା, “େସ େମାହର ନ େହଉ କି ତୁ ର ନ େହଉ; ତାକୁ ଦୁଇ
ଖ କର।” 27 େସେତେବେଳ ରାଜା ଉ ର କରି କହିେଲ, “ଏହାକୁ
ଜୀବିତ ବାଳକଟି ଦିଅ, େକୗଣସି ମେତ ବଧ ନ କର; େସ ତ ତାହାର
ମାତା।” 28ଆଉ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା ର ଏହି ବିଚାରର ନି ି
ବିଷୟ ଶୁଣି ରାଜା ୁ ଭୟକେଲ;କାରଣ, େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ,
ବିଚାର କରିବା ନିମେ ତା ର ଅ ରେର ପରେମ ର ଦ ଜ୍ଞାନ
ଅଛି।

4
ଶେଲାମନ ଅଧିକାରୀଗଣ

1 ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ ରାଜା ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା
େହେଲ। 2 ଏମାେନ ତା ର ଅଧିପତି ଥିେଲ, ଯଥା, ସାେଦାକର
ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଯାଜକ ଥିେଲ। 3 ଶୀଶାର ପୁତ୍ର ଇଲୀେହାରଫ
ଓ ଅହୀୟ ସ ାଦକ; ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇତିହାସ
େଲଖକ 4 ଓ ଯିେହାୟାଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ େସନାପତି ଥିଲା; ପୁଣି,
ସାେଦାକ ଓ ଅବୀୟାଥର ଯାଜକ ଥିେଲ; 5ନାଥନର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା ଓ ନାଥନର ପୁତ୍ର ସାବୁଦ୍ ଯାଜକ
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ଓରାଜା ମିତ୍ର ଥିଲା। 6 ପୁଣି,ଅହୀଶାର୍ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓଅବ୍ ଦର
ପୁତ୍ର ଅେଦାନୀରାମ୍ େବଠିକମର୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।

7 ଆଉ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶେଲାମନ ର ବାର ଜଣ
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ, େସମାେନ ରାଜା ଓ ତା ର ଗୃହ ପାଇଁ
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ; ପ୍ର ତି ଜଣ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଏକ
ମାସ ପାଇଁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ। 8 ଆଉ େସମାନ ର ନାମ
ଏହି; ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ବିନ୍ -ହୂ ର। 9 ମାକସ୍ ,
ଶାଲବୀମ୍ , େବଥ୍-େଶମଶ ଓ ଏେଲାନ-େବଥ୍-ହାନନ୍ େର ବିନ୍ -
େଦକର; 10 ଅରୁ େବାତେର ବିନ୍ -େହଷଦ୍ ; େସାେଖା ଓ ସମୁଦାୟ
େହଫର ପ୍ର େଦଶ ତାହାର ଅଧୀନ ଥିଲା; 11 ସମୁଦାୟ େଦାର
ଉପପବର୍ ତେର ବିନ୍ -ଅବୀନାଦବ୍ ; ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଶେଲାମନ ର
କନ୍ୟା ଟାଫତ୍ ଥିଲା। 12 ତାନକ୍ , ମଗିେ ା, େବଥ୍-ଶାନ୍ ଠାରୁ
ଆେବଲ୍ -ମେହାଲା ଓଯକମୀୟାମ୍ ପାରି ପଯର୍ ୍ୟ ସ ର୍ ନ ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଯିଷି୍ର େୟଲ ତେଳ ଥିବା ସମଗ୍ର େବଥ୍-ଶାନେର ଅହୀଲୂଦର ପୁତ୍ର
ବାନା। 13 ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦେର ବିନ୍ -େଗବର; ମନଃଶିର ପୁତ୍ର
ଯାୟୀରର ଗିଲୀୟଦି ତ ସମ ଗ୍ର ାମ ତାହାର ଅଧୀନ ଥିଲା,
ଅଥର୍ ାତ୍ ବାଶନ ଅେଗର୍ ାବ-ଅ ଳେର ଥିବା ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ଓ
ପି ଳ ଅଗର୍ ଳବିଶି ଷାଠିଏ ବୃହତ ନଗର ତାହାର ଅଧୀନ ଥିଲା;
14 ମହନୟିମେର ଇେ ାର ପୁତ୍ର ଅହୀନାଦବ୍ । 15 ନ ାଲିେର
ଅହୀମାସ୍ ; େସଶେଲାମନ ରକନ୍ୟା ବାସମତ୍ କୁ ବିବାହ କରିଥିଲା।
16ଆେଶର ଓ ବାେଲାତ୍ େର* ହୂ ଶୟର ପୁତ୍ର ବାନା। 17ଇଷାଖରେର
ପାରୁ ହର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ; 18 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େର ଏଲାର ପୁତ୍ର
ଶିମୀୟି; 19ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନର ଓବାଶନରରାଜା
ଓଗ୍ ର ଗିଲୀୟଦ େଦଶେରଊରିର ପୁତ୍ର େଗବର; େସ େଦଶେର େସ
ଏକମାତ୍ର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।

ଶେଲାମନ ସମୃି
20 ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େଭାଜନପାନ ଓ ଆେମାଦ ପ୍ର େମାଦ କରି

ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଥିେଲ।

* 4:16 ବାେଲାତ୍ େର କି ା ଆେଲାତ୍ େର
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21 ପୁଣି, ଶେଲାମନ (ଫରାତ୍ ) ନଦୀଠାରୁ ପେଲ ୀୟମାନ
େଦଶଓ ମିସର-ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ରାଜ୍ୟଉପେରରାଜ କେଲ;
ଶେଲାମନ ର ଯାବ ୀବନ େସମାେନ େଭଟି ଆଣିେଲ ଓ ତା ର
େସବା କେଲ।

22ଶେଲାମନ ରପ୍ର ାତ୍ୟହିକଆେୟାଜନୀୟଦ୍ର ବ୍ୟ ତିରିଶ ମହଣ
ସରୁ ମଇଦା† ଓ ଷାଠିଏ ମହଣ ସୁଜି,‡ 23 ଆଉ ଦଶ ପୁ
େଗାରୁ ଓ ଚରା ାନରୁ େକାଡ଼ିଏ େଗାରୁ ଓ ଏକ ଶହ େମଷ,
ଏହାଛଡ଼ା ଅେନକ ହରିଣ ଓ କୃ ସାର ଓ ବନେଗାରୁ ଓ ପୁ
ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। 24 କାରଣ, େସ ତି ହଠାରୁ ଘସା ପଯର୍ ୍ୟ (ଫରାତ୍ )
ନଦୀର ଏପାରିି ତ ସମ ଅ ଳର ରାଜାମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ
କେଲ; ପୁଣି, ତା ର ଚତୁ ଗ ସବୁଆେଡ଼ ଶାି ଥିଲା। 25 ଏଣୁ
ଶେଲାମନ ର ଯାବ ୀବନ ଦାନ୍ ଠାରୁ େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିହୁ ଦା
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ନିରାପଦେର ବାସ କେଲ।
26 ଆଉ ଶେଲାମନ ର ରଥ ନିମେ ଚାଳିଶ ସହସ୍ର ଅ ଶାଳା ଓ
ବାରସହସ୍ର ଅ ାେରାହୀ ଥିେଲ। 27ଆଉଶେଲାମନରାଜା ନିମେ
ଓ ଶେଲାମନ ରାଜା ର େମଜେର େଭାଜନକାରୀ ସମ ନିମେ
ପୂେବର୍ ା େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା
ନିରୂ ପିତ ମାସେର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇେଲ; େସମାେନ କିଛି ଊଣା
କେଲ ନାହିଁ। 28 େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଆପଣା ନିରୂ ପିତ କମର୍ ାନୁସାେର ଅ ଓ ଦତଗାମୀ ବାହନସକଳ
ନିମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ଥିବା ାନକୁ ଯବ ଓ ତୃ ଣ ଆଣିେଲ।

29 ଆହୁ ରି ପରେମ ର ଶେଲାମନ ୁ ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ,
ପୁଣି,ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟମନର ବି ୀ ର୍ ତା ପ୍ର ଦାନକେଲ।
30 ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ଓ ମିସରୀୟ ସମ େଲାକ ର ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ
ଅେପକ୍ଷା ଶେଲାମନ ର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ େହଲା। 31କାରଣ, େସ ସମ
େଲାକ ଠାରୁ , ଇଷ୍ର ାହୀୟ ଏଥନ୍ ଓ ମାେହାଲର ପୁତ୍ର େହମନ ଓ
କଲ୍ େକାଲ୍ ଓ ଦଦର୍ ା, ଏମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିେଲ ଓ

† 4:22 ତିରିଶ ମହଣ ସରୁ ମଇଦା ପ୍ର ାୟ ୬,୬୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ‡ 4:22 ଷାଠିଏ ମହଣ
ସୁଜି, ପ୍ର ାୟ ୧୩,୨୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ଚତୁ ଗ ସକଳ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତା ର ସୁଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଲା।
32 େସ ତିନି ସହସ୍ର ନୀତିକଥା କହିେଲ ଓ ତା ର ଗୀତ ଏକ ସହସ୍ର
ପା ଥିଲା। 33 ପୁଣି, େସ ଲିବାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ର ାଚୀରେର
ଉ ଏେସାବ ତୃ ଣ ପଯର୍ ୍ୟ ବୃକ୍ଷମାନର ବ ର୍ ନା କେଲ; େସ ପଶୁ
ଓ ପକ୍ଷୀ ଓ ଉେରାଗାମୀ ପ୍ର ାଣୀ ଓ ମ ୍ୟମାନ ର ମଧ୍ୟ ବ ର୍ ନା
କେଲ। 34 ପୁଣି, ପୃଥିବୀ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ଶେଲାମନ ର
ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିେଲ, େସମାନ ନିକଟରୁ ସବର୍ େଦଶୀୟ େଲାେକ
ତା ର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସି େଲ।

5
ଶେଲାମନ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣର ପ୍ର ୁତି

1 ଏଥିଉ ାେର େସାରର ରାଜା ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ
ଆପଣାଦାସମାନ ୁ ପଠାଇଲା;କାରଣେଲାକମାେନତା ପିତା ର
ବଦେଳ ତା ୁ ରାଜାଭିଷି କେଲ େବାଲି େସ ଶୁଣିଥିଲା; ଆଉ
ଦାଉଦ ସବର୍ ଦା ହୂ ରମ୍ ର ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଥିେଲ। 2ଏଣୁ ଶେଲାମନ ହୂ ରମ୍ 
ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇେଲ, 3 “ଆପଣ ଜାଣି , େମାʼ
ପିତା ଦାଉଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର
େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
(ଶତମାନ ୁ ) ତା ର ପଦତଳ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତା ଚାରିଆେଡ଼
ଯୁ େଘରିଥିଲା। 4 ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପରେମ ର
ଚତୁ ଗେର େମାେତ ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଅଛି ; ବିପକ୍ଷ େକହି ନାହିଁ,
ବା ବିପଦ-ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। 5 ଏେହତୁ େଦଖ ,ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାʼ ପରେମ ର ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁଁ େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ ମନ କରୁ ଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ୁ
କହିଥିେଲ, ‘ଆେ ତୁ ବଦେଳ ତୁ ର େଯଉଁ ପୁତ୍ର କୁ ତୁ
ସି ଂହାସନେର ବସାଇବା, େସ ଆ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କରିବ।’ 6 ଏଣୁ ଏେବ େମାʼ ପାଇଁ ଲିବାେନାନରୁ ଏରସ
ବୃକ୍ଷ କାଟିବାକୁ ଆପଣ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉ ୁ; ପୁଣି, େମାʼ
ଦାସମାେନ ଆପଣ ଦାସମାନ ସ େର ଥିେବ; ଆଉ ଆପଣ
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ଯାହା କହିେବ,ତଦନୁସାେରଆପଣ ଦାସମାନ ପାଇଁ ମୁଁଆପଣ ୁ
ମୂଲ େଦବି; କାରଣ, ଆପଣ ଜାଣି େଯ, କାଠ କାଟିବା କାଯର୍ ୍ୟେର
ସୀେଦାନୀୟମାନ ପରି ନିପୁଣ େଲାକଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି
ନାହିଁ।”

7 େସେତେବେଳ ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ର ଏହି କଥା ଶୁଣେ ,
ଅତି ଆନ ି ତ େହାଇ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ,
େସ ଏହି ମହାେଗା ୀ ଉପେର ଦାଉଦ ୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର
େଦଇଅଛି ।” 8 ଏଉ ାେର ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ କହି
ପଠାଇଲା, “ଆପଣ େମାʼ ନିକଟକୁ େଯଉଁ କଥା କହି ପଠାଇେଲ,
ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି; ମୁଁ ଏରସଓେଦବଦାରୁ କା ବିଷୟେରଆପଣ ର
ସମ ବା ା ସଫଳ କରିବି। 9 େମାʼ ଦାସମାେନ ଲିବାେନାନଠାରୁ
ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଆଣିେବ; ପୁଣି, ଆପଣ େଯଉଁ ାନ ନିରୂ ପଣ
କରିେବ, େସଠାକୁ ମୁଁ େଭଳା ବା ି ସମୁଦ୍ର ପଥେରପଠାଇ େସଠାେର
ତାହା ଫିଟାଇେଦବି, ତହଁୁ ଆପଣ େନଇଯିେବ; ଆଉ ଆପଣ େମାʼ
ଗୃହ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଯାଗାଇ େମାʼ ବା ା ସଫଳ କରିେବ।”
10 ଏହିରୂ େପ ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ର ସମ ବା ାନୁସାେର ତା ୁ
ଏରସ ଓ େଦବଦାରୁ କା େଦଲା। 11 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ହୂ ରମ୍ 
ଗୃହର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ତାହାକୁ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ ଗହମ*
ଓ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ େପଷା େତଲ† େଦେଲ; ଏହିରୂ େପ
ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ଶେଲାମନ ହୂ ରମ୍ କୁ େଦେଲ। 12 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ଶେଲାମନ ୁ ଜ୍ଞାନ େଦେଲ; ଆଉ ହୂ ରମ୍ 
ଓ ଶେଲାମନ ମଧ୍ୟେର ସ ି ଥିଲା ଓ େସ ଦୁେହଁ ପର ର ନିୟମ
କେଲ।

13 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ
େବଠିକମର୍ ନିମେ େଲାକ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ; ତହିଁେର ତିରିଶ
ହଜାର େଲାକ ସଂଗୃହୀତ େହେଲ। 14 ପୁଣି, େସ ପାଳି ଅନୁସାେର
ମାସକୁ ଦଶ ହଜାର େଲାକ ଲିବାେନାନକୁ ପଠାଇେଲ; େସମାେନ
ମାେସ େଲଖାଏଁ ଲିବାେନାନେର ଓ ଦୁଇ ମାସ େଲଖାଏଁ ଘେର

* 5:11 େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ମହଣ ଗହମ ପ୍ର ାୟ ୨ ଲକ୍ଷ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ † 5:11 େକାଡ଼ିଏ
ହଜାର ମହଣ େପଷା େତଲ ପ୍ର ାୟ ୪,୨୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ରହିେଲ ଓ ଅେଦାନୀରାମ୍ େବଠିକମର୍ କାରୀମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।
15 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ର ସତୁ ରି ହଜାର ଭାରବାହକ ଓ ପବର୍ ତେର
ଅଶୀ ହଜାର ପଥର-କଟାଳୀ ଥିେଲ। 16 ଏହାଛଡ଼ା କମର୍ କାରୀ
େଲାକମାନ ଉପେରଶେଲାମନ ର ତିନି ହଜାର ତିନି ଶହପ୍ର ଧାନ
କାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁ ଥିେଲ। 17 ପୁଣି, ପ୍ର ୁତ ପ୍ର ରେର ଗୃହର
ଭି ି ମୂଳ ାପନ କରିବା ନିମେ େସମାେନ ରାଜାଜ୍ଞାେର ବୃହତ
ପ୍ର ର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ର ର େଖାଳିେଲ। 18ଆଉ ଶେଲାମନ ର,
ହୂ ରମ୍ ରରାଜମି ୀମାେନ ଓ ଗିବ୍ଲ ୀୟ େଲାକମାେନ େସସବୁର ଗଠନ
କେଲ, ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ ନିମେ କା ଓ ପ୍ର ର
ପ୍ର ୁତ କେଲ।

6
ଶେଲାମନ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ

1 ମିସର େଦଶରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବାହାରି ଆସି ଲା ଉ ାେର
ଚାରି ଶହ ଅଶୀ ବଷର୍ େର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଶେଲାମନ ର
ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ ର ସି ବ୍ ନାମକ ି ତୀୟ ମାସେର େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଆର କେଲ।
2 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଗୃହ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ତହିଁର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ପ୍ର େକାଡ଼ିଏ
ହାତ ଓ ଉ ତା ତିରିଶ ହାତ। 3ଆଉ ଗୃହର ପବିତ୍ର ାନ ସ ୁଖ
ବାର ା, ଗୃହର ପ୍ର ାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଦୀଘର୍ ଓ ଗୃହର
ସ ୁଖେର ତହିଁର ପ୍ର ଦଶ ହାତ ଥିଲା। 4 ପୁଣି, ଗୃହ ନିମେ
େସ ବ ଜାଲିଝରକା ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 5 ପୁଣି, େସ ଗୃହର କା
ଚାରିଆେଡ଼, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ ି ର ଓ ମହାପବିତ୍ର ାନର କା କୁ ଲଗାଇ
ଚାରିଆେଡ଼ ମହଲା ବନାଇେଲ ଓ ଚାରିଆେଡ଼ େକାଠରି ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 6 ତହିଁେର ତଳ ମହଲା ପା ହାତ ପ୍ର , ମଧ୍ୟ ମହଲା
ଛଅ ହାତ ପ୍ର ଓ ତୃ ତୀୟ ମହଲା ସାତ ହାତ ପ୍ର ଥିଲା। କାରଣ,
କଡ଼ିକାଠ େଯପରି ଗୃହର କା େର ବ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େସ
ଚାରିଆେଡ଼ ଗୃହର କା ର ବାହାର ଭାଗେର ଆଧାର କେଲ।
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7 େସହି ଗୃହ ନିମ ତ େହବା ସମୟେର ତାହା ପଥରଖଣିେର
ପ୍ର ୁତ ପଥରେର ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା; ଏଣୁ େସ ଗୃହ ନିମ ତ
େହବା ସମୟଯାକ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ହାତୁ ଡ଼ି କି କଟାଳି, େକୗଣସି
େଲୗହା ର ଶ ଶୁଣା ନ ଗଲା।

8 ମଧ୍ୟମ େକାଠରିମାନର ାର ଗୃହର ଦକି୍ଷଣ ଭାଗେର ଥିଲା;
ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଘୂ ତ େସାପାନ େଦଇ ମଧ୍ୟମ େକାଠରିକୁ ଓ
ମଧ୍ୟମ େକାଠରିରୁ ତୃ ତୀୟ େକାଠରିକୁ ଚଢ଼ିଗେଲ। 9ଏହିରୂ େପ େସ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କେଲ, ଏରସ କା ର କଡ଼ି ଓ ପଟାେର
ଗୃହ ଆ ାଦନ କେଲ। 10ଆଉ, େସ ସମୁଦାୟ ଗୃହକୁ ଲଗାଇ ପା
ପା ହାତ ଉ ର ମହଲା ବନାଇେଲ ଓ ଏରସ କା ାରା ଗୃହ
ଉପେର େସହିସବୁର ଭାର ରହିଲା।

11 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ
ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 12 “ତୁ େ ତ ଏହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛ,
ଯଦି ତୁ େ ଆ ର ସମ ବିଧି ଅନୁସାେର ଚାଲିବ ଓ ଆ ର ସକଳ
ଶାସନ ରକ୍ଷା କରିବ ଓ ଆ ର ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରି ତଦନୁସାେର
ଚାଲିବ; େତେବ ଆେ ତୁ ପିତା ଦାଉଦ ୁ ଯାହା କହିଅଛୁ, ଆେ
ଆପଣାର େସହି ବାକ୍ୟ ତୁ ପ୍ର ତି ସଫଳ କରିବା। 13 ପୁଣି, ଆେ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ଓ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।” 14 ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ତାହା ସମା କେଲ। 15 େସ ଗୃହର ଭିତର
କା ସବୁେର ଏରସ କା ର ପଟା େଦେଲ; ଗୃହର ଚଟାଣରୁ କା ର
ଛାତ ପଯର୍ ୍ୟ ଭିତରଯାକ େସ େସହି କା େର ଆ ାଦନ କେଲ;
ପୁଣି, େଦବଦାରୁ ପଟାେର ଗୃହର ଚଟାଣ ଆ ାଦନ କେଲ। 16 ପୁଣି,
େସ ଗୃହର ପ ାତ୍ ଭାଗ େକାଡ଼ିଏ ହାତ କରି ଚଟାଣରୁ କା ପଯର୍ ୍ୟ
ଏରସକା ର ପଟା େଦେଲ; େସ ଭିତେର ମହାପବିତ୍ର ାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ମହାପବିତ୍ର ାନ ନିମେ ତାହା ପ୍ର ୁତ କେଲ। 17 ତହିଁେର ଗୃହ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ମହାପବିତ୍ର ାନର ସ ୁଖ ମ ି ର ଚାଳିଶ ହାତ ଦୀଘର୍
େହଲା। 18 ପୁଣି, ଗୃହ ଭିତେର ଏରସ କା େର କଳିକା ଓ ପ୍ର ୁଟିତ
ପୁ େଖାଦିତ କେଲ; ସବୁ ଏରସ କା ର ଥିଲା; କିଛିମାତ୍ର ପ୍ର ର
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ଦୃଶ୍ୟ େନାହିଲା। 19 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ାପନାେଥର୍
ଅ ଃ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର େସ ମହାପବିତ୍ର ାନ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 20ଆଉ
େସହି ମହାପବିତ୍ର ାନ ଭିତର େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଦୀଘର୍ , େକାଡ଼ିଏ ହାତ
ପ୍ର ଓ େକାଡ଼ିଏ ହାତ ଉ ଥିଲା, ଆଉ େସ ତହିଁେର ନିମର୍ ଳ
ସୁବ ର୍ ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ଧୂପେବଦି ଏରସ କା େର ଆ ାଦନ କେଲ।
21 ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ ଗୃହ ଭିତର ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ
ଓମହାପବିତ୍ର ାନ ସ ୁଖେର ସୁବ ର୍ ଜି ରମାନ ଟ ାଇେଲଓ େସ
ତାହା ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ। 22 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ଗୃହ ସମା େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ଗୃହ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ;ମଧ୍ୟ ମହାପବିତ୍ର ାନର
ଧୂପେବଦି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ।

23 ପୁଣି, େସ ମହାପବିତ୍ର ାନ ମଧ୍ୟେର ଦଶ ହାତ ଉ ଜୀତ
କା ର ଦୁଇ କିରୂ ବ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 24ଏକ କିରୂ ବର ଏକ ପକ୍ଷପା
ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ହିଁ ପା ହାତ ଥିଲା; ଏକ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ର ଭାଗରୁ
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଅଗ୍ର ଭାଗ ପଯର୍ ୍ୟ ଦଶ ହାତ ଥିଲା। 25 େସରୂ େପ ଅନ୍ୟ
କିରୂ ବ ହିଁ ଦଶ ହାତ ଥିଲା; ଦୁଇ କିରୂ ବଯାକ ଏକ ମାପ ଓ ଏକ
ଆକାରର ଥିେଲ। 26ଏକ କିରୂ ବରଉ ତାଦଶହାତ,ଅନ୍ୟ କିରୂ ବର
ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଥିଲା। 27 ପୁଣି, େସ େସହି କିରୂ ବ ୟକୁ ଅ ରାଗାର
ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ; ଆଉ େସହି କିରୂ ବମାନ ର ପକ୍ଷ ଏପରି ବି ୀ ର୍
େହାଇଥିଲା େଯ, ଏକର ପକ୍ଷ ଏକ କା କୁ ଓ ଅନ୍ୟର ପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ
କା କୁ ଶର୍ କଲା; ପୁଣି, ଗୃହ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ପକ୍ଷ ପର ର
ଶର୍ କଲା। 28ତହଁୁ େସ କିରୂ ବମାନ ୁ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ।
29 ପୁଣି, େସ ଗୃହର ସକଳ କା ର ଭିତେର ବାହାେର ଚାରିଆେଡ଼

େଖାଦିତ କିରୂ ବ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ର ୁଟିତ ପୁ ମାନ ର ଆକୃତି
େଖାଳିେଲ। 30 ଆହୁ ରି ଗୃହ-ଚଟାଣର ଭିତର ବାହାର ସୁବ ର୍ େର
ମଡ଼ାଇେଲ।

31 ଆଉ, େସ ମହାପବିତ୍ର ାନର ପ୍ର େବଶ- ାର ଜୀତ କା େର
ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ତହିଁର କପାଳୀ ଓ ବାଜୁବ କା ର ପ ମାଂଶ
ଥିଲା। 32ଏହିରୂ େପ େସ ଜୀତ କା େର ଦୁଇ କବାଟ କେଲ; ତହିଁ
ଉପେର କିରୂ ବ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ର ୁଟିତ ପୁ ମାନର ଆକୃତି
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େଖାଦାଇେଲ ଓ ତାହା ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ; ଆଉ କିରୂ ବ ଓ
ଖ ର୍ ୁରବୃକ୍ଷମାନ ଉପେର ସୁବ ର୍ ମଡ଼ାଇେଲ।

33ତଦପ ମ ି ରର ପ୍ର େବଶ- ାର ନିମେ କା ର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶେର
ଜୀତ କା ର େଚୗକାଠ କେଲ; 34ଆଉ, େଦବଦାରୁ କା େର ଦୁଇ
କବାଟ କେଲ; ଏକ କବାଟର ଦୁଇ ପଟ େଦାହରା ଥିଲା, ଅନ୍ୟ
କବାଟର ଦୁଇ ପଟ େଦାହରା ଥିଲା। 35 ପୁଣି, େସ ତହିଁ ଉପେର
କିରୂ ବ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ର ୁଟିତ ପୁ ମାନ େଖାଳି େସହି େଖାଦିତ
କମର୍ ରଆକୃତି ଅନୁସାେର ସୁବ ର୍ ମଡ଼ାଇେଲ। 36 ପୁଣି, େସ ତିନି ଧାଡ଼ି
େଖାଦିତ ପ୍ର ରେର ଓ ଏକ ଧାଡ଼ି ଏରସ କା ର କଡ଼ିେର ଭିତର
ପ୍ର ା ଣ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

37 ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ ର ସି ବ୍ ମାସେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭି ି ମୂଳ
ାପିତ େହଲା। 38 ପୁଣି, ଏକାଦଶ ବଷର୍ ର ବୂଲ ନାମକ ଅ ମ
ମାସେର ନିରୂ ପିତ ଆକୃତି ଅନୁସାେର ସମୁଦାୟ ଅଂଶେର ଗୃହର
ନିମର୍ ାଣ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହଲା। ଏରୂ େପ ତାହା ନିମର୍ ାଣ କରିବାେର
ତା ୁ ସାତ ବଷର୍ ଲାଗିଲା।

7
ଶେଲାମନ ପ୍ର ାସାଦ ନିମର୍ ାଣ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ େତର ବଷର୍ ଆପଣା ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ
କରିବାେର ଲାଗି ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଗୃହ ସମା କେଲ।

2 କାରଣ, େସ ଲିବାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ନାମକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ;
ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା ଏକ ଶହ ହାତ, ତହିଁର ପ୍ର ପଚାଶ ହାତ ଓ
ତହିଁର ଉ ତା ତିରିଶ ହାତ, ଚାରି ଧାଡ଼ି ଏରସ କା ର
ଉପେର ଏରସ କା ର କଡ଼ି େଦଇ ତାହା ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 3ଆଉ,

ମାନରଉପରିି ତପ ଚାଳିଶକଡ଼ିଉପେରଏରସକା ରଛାତ
କେଲ; ଧାଡ଼ିେକ ପ ର େଲଖାଏଁ। 4 ପୁଣି, ତିନି ଧାଡ଼ି ଖିଡ଼ିକି ଥିଲା ଓ
ତିନି ଧାଡ଼ିର ଆଲୁଅ ସ ୁଖାସ ୁଖୀ ଥିଲା। 5 ଖିଡ଼ିକିର ସମ ାର ଓ
େଚୗକାଠ ଚାରି େଚୗରସ ଥିଲା ଓ ତିନି ଧାଡ଼ିର ଆଲୁଅ ସ ୁଖାସ ୁଖୀ
ଥିଲା।
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6 ଆହୁ ରି େସ େଶ୍ର ଣୀର ବାର ା କେଲ; ତହିଁର ଦୀଘର୍ ତା
ପଚାଶ ହାତ,ପ୍ର ତିରିଶ ହାତ; ତହିଁସ ୁଖେରଆଉଏକବାର ା
କେଲ ଓ ତହିଁ ସ ୁଖେର ଓ େମାଟ କଡ଼ିମାନ େଦେଲ।

7 ପୁଣି, େସ ବିଚାରାେଥର୍ ସି ଂହାସନର ବାର ା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବିଚାର-
ବାର ା କେଲ; ଆଉ ଚଟାଣକୁ ଚଟାଣ ଏରସ କା େର ଆ ାଦିତ
କେଲ।

8ଆଉ, ତା ର ବାସଗୃହ, ବାର ା ଭିତର ଅନ୍ୟ ପ୍ର ା ଣର କାଯର୍ ୍ୟ
ପରି ଥିଲା। ଆଉ, ଶେଲାମନ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଫାେରାର କନ୍ୟା
ନିମେ େସହି ବାର ା ପରି ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

9 ଏହିସବୁ ଭି ି ମୂଳ ଠାରୁ ଛାତ ପଯର୍ ୍ୟ ଭିତେର ଓ ବାହାେର
େଖାଦିତ ପ୍ର ରର ପରିମାଣାନୁସାେର କରତେର ଚିରା ବହୁ ମୂଲ୍ୟ
ପ୍ର ର ାରା ନିମ ତ େହଲା। ପୁଣି, ବାହାେର ବୃହତ ପ୍ର ା ଣ
ପଯର୍ ୍ୟ େସହିରୂ ପ େହଲା। 10ଆଉ ଦଶ ହାତ ଓ ଆଠ ହାତର ବଡ଼
ବଡ଼ ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ର ରେର ଭି ି ମୂଳ େହଲା। 11 ପୁଣି, ଉପେର
ପରିମାଣାନୁସାେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ର ଓ ଏରସ କା
ଥିଲା। 12ଆଉ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭିତର ପ୍ର ା ଣ ଓ ଗୃହ-
ବାର ାେର, େସପରି ବୃହତ ପ୍ର ା ଣର ଚତୁ ଗେର ତିନି ଧାଡ଼ି
େଖାଦିତ ପ୍ର ର ଓ ଏକ ଧାଡ଼ି ଏରସ-କଡ଼ି ଥିଲା।

ହୂ ରମ୍ ଶି କାଯର୍ ୍ୟ
13 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ରାଜା େଲାକ ପଠାଇ ହୂ ରମ୍ କୁ

େସାରରୁ ଅଣାଇେଲ। 14 େସ ନ ାଲି-ବଂଶୀୟ ଏକ ବିଧବା ୀର
ପୁତ୍ର ,ତାହାର ପିତା େସାରନଗର ଏକକାଂସ୍ୟକାର ଥିଲା; ପୁଣି, େସ
ପି ଳରସମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ଓ ବିଦ୍ୟାେରପରିପୂ ର୍
ଥିଲା। ପୁଣି, େସ ଶେଲାମନ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ତା ର ସମ
କାଯର୍ ୍ୟ କଲା।

ଦୁଇଟି ପି ଳ
15 ଆଉ େସ ଅଠର ହାତ ଉ ଓ ବାର ହାତ ପରିଧିେର ଦୁଇ

ପି ଳ ନିମର୍ ାଣ କଲା। 16 ପୁଣି, େସ ଦୁଇ ର ମଥାନେର
େଦବା ପାଇଁ ଢଳା ପି ଳର ଦୁଇ ମୁ ାଳି କଲା; ଏକ ମୁ ାଳିର
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ଉ ତା ପା ହାତ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁ ାଳିର ଉ ତା ପା ହାତ ଥିଲା।
17 -ମଥାନର େସହି ମୁ ାଳି ନିମେ ଜାଲିକାଯର୍ ୍ୟର ଜାଲି ଓ
ଜି ର କାଯର୍ ୍ୟର ମାଳା ଥିଲା, ଏକ ମୁ ାଳି ପାଇଁ ସାତ ଓ ଅନ୍ୟ
ମୁ ାଳି ପାଇଁ ସାତ। 18 ଏହିପରି େସ ନିମର୍ ାଣ କଲା; -
ମଥାନେର ଥିବା ମୁ ାଳିର ଆ ାଦନାଥର୍ କ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜାଲିକାଯର୍ ୍ୟ
ଉପେର ଚତୁ ଗେର ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଡାଳି ଥିଲା ଓ େସ ଅନ୍ୟ
ମୁ ାଳି ନିମେ ତଦପ କଲା। 19 ପୁଣି, ବାର ା ଭିତର -
ମଥାନର ମୁ ାଳି ଚାରି ହାତ କଇଁଫୁଲ-କମର୍ ବିଶି ଥିଲା। 20ଆଉ,
ଦୁଇ ର ଉପରି ଭାଗେର ମଧ୍ୟ ମୁ ାଳି ଥିଲା, ତାହା ଜାଲିକମର୍
ସି କଟ ଗଭର୍ ପାଖେର ଥିଲା; ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ମୁ ାଳି ଉପେର
ଚତୁ ଗେର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି େହାଇ ଦୁଇ ଶହ ଡାଳି ଥିଲା। 21ଆହୁ ରି
େସ ମ ି ରର ବାର ାେର େସହି ମାନ ାପନ କଲା; ଆଉ େସ
ଦକି୍ଷଣ ାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଯାଖୀନ୍ (େସ ି ର କରିେବ)
େଦଲା ଓ େସ ବାମ ାପନ କରି ତହିଁର ନାମ େବାୟସ୍ 
(ତହିଁେର ବଳ) େଦଲା। 22 ପୁଣି, େସହି -ମଥାନ ଉପେର
କଇଁଫୁଲ-କମର୍ ଥିଲା; ଏହିରୂ େପ କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହଲା।

ପି ଳ କୁ
23ଏଥିଉ ାେର େସ ଛା େର ଢଳା େଗାଲାକାର ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର

ନିମର୍ ାଣ କଲା, ତାହା ଏକ ଫ ରୁ ଅନ୍ୟ ଫ ଯାଏ ଦଶ ହାତ ଓ
ତହିଁରଉ ତା ପା ହାତ ଓତହିଁରପରିଧି ତିରିଶହାତପରିମିତ
ଥିଲା। 24ଆଉଫ ତେଳଚତୁ ଗେରକଳିକାମାନପରିେବି ତ
ଥିଲା,ତାହା ହାତେକଦଶ େଲଖାଏଁ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର କୁ େବ ନକରି
ରହିଲା; ପାତ୍ର ଢଳା େହବା େବେଳ ଏହି କଳିକାମାନ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିେର
ଢଳା ଯାଇଥିଲା। 25ଏହି ପାତ୍ର ାଦଶ େଗାରୁ ଉପେର ାପିତ ଥିଲା,
େସମାନ ତିନିର ମୁଖ ଉ ରକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ପି ମକୁ ଓ ତିନିର
ମୁଖ ଦକି୍ଷଣକୁ ଓ ତିନିର ମୁଖ ପୂବର୍ କୁ ଥିଲା; େସମାନ ଉପେର
ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ାପିତ ଥିଲା ଓ େସସମ ର ପ ାତ୍ ଭାଗ ଭିତରକୁ
ଥିଲା। 26 େସହି ପାତ୍ର ଚାରି ଅ ୁ ଳି େମାଟ, ତହିଁରଫ ତାଟିଆର
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ଫ ପରି ନିମ ତ, କଇଁଫୁଲ ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା; ତହିଁେର ଦୁଇ ହଜାର
ମହଣ ଧରିଲା।

ପି ଳ ବଇଠି
27 ପୁଣି, େସଦଶ ପି ଳବଇଠିକଲା;ପ୍ର େତ୍ୟକବଇଠିର େଦୖଘର୍ ୍ୟ

ଚାରି ହାତ, ପ୍ର ଚାରି ହାତ ଓ ଉ ତା ତିନି ହାତ ଥିଲା। 28 େସସବୁ
ବଇଠିର ଗଠନ ଏହିରୂ ପ, ଯଥା, େସସବୁର ମଧ୍ୟେଦଶ ଥିଲା; େସହି
ସବୁ ମଧ୍ୟେଦଶ ବିଟମାନର ମଧ୍ୟେର ଥିଲା;

29 ପୁଣି, ବିଟର ମଧ୍ୟବ ର୍ ା େସହି ସବୁ ମଧ୍ୟେଦଶେର ସି ଂହ,
େଗାରୁ ଓ କିରୂ ବମାେନ ଥିେଲ; ଆଉ ବିଟ ଉପେର ଏକ ବଇଠି
ଥିଲା; ପୁଣି, ସି ଂହ ଓ େଗାରୁ ମାନ ତେଳ ସୂ କାଯର୍ ୍ୟର ମାଳା
ଥିଲା। 30ଆହୁ ରିପ୍ର େତ୍ୟକବଇଠିର ପି ଳମୟଚାରି ଚକ୍ର , ପି ଳର
ଅଖ ଥିଲା ଓ ଚାରି େକାଣେର ାପିତ ଅବଲ ନ ଥିଲା; େସହି ସବୁ
ଢଳାକମର୍ ର ଅବଲ ନ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ତେଳ ଥିଲା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକର
ପା ର୍ େର ମାଳା ଥିଲା। 31 ପୁଣି, ତହିଁର ମୁ ାଳି ମଧ୍ୟେର ଓ ତାହା
ଉପେର ତହିଁର ମୁଖ ଏକ ହ , ଆଉ ତହିଁର ମୁଖ ବଇଠିର
କମର୍ ାନୁସାେର େଗାଲାକାର ଓ େଦଢ଼ ହ ପରିମିତ; ମଧ୍ୟ ତହିଁର
ମୁଖ ଉପେର ଶି କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଶସବୁ େଗାଲାକାର
ନ େହାଇ ଚତୁ େ ାଣ ଥିଲା। 32 ପୁଣି, ମଧ୍ୟେଦଶ ତେଳ ଚାରି
ଚକ୍ର ଓ ଚକ୍ର ର ଅଖ ବଇଠିକିେର ସଂଯୁ ଥିଲା; ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଚକ୍ର େଦଢ଼ ହ ଉ ଥିଲା। 33 ଆଉ େସହି ସବୁ ଚକ୍ର ର କମର୍
ରଥଚକ୍ର ର କମର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା; ତହିଁର ଅଖ, େନମୀ, ନାଭି ଓ
ଅରସବୁ ଢଳାକମର୍ ର ଥିଲା। 34 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଇଠିକିର ଚାରି
େକାଣେର ଚାରି ଅବଲ ନ ଥିଲା, େସହି ଅବଲ ନ ବଇଠିକି
େଦହେର ନିମ ତ ଥିଲା। 35 ଆଉ ବଇଠିକି ମୁ େର ଅ ର୍ ହ
ଉ ଏକ େଗାଲାକାର ବ ନୀ ଥିଲା; ପୁଣି, ବଇଠିକି ଉପରି
ଅବଲ ନ ଓ ମଧ୍ୟେଦଶ ତହିଁ ସେ ନିମ ତ ଥିଲା। 36 ପୁଣି,
େସ ତହିଁର ଅବଲ ନ ପ୍ର େଦଶେର ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଶେର
ପ୍ର େତ୍ୟକର ପରିମାଣାନୁଯାୟୀ କିରୂ ବ, ସି ଂହ ଓ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ େଖାଦନ
କରି ଚତୁ ଗେର ମାଳା େଦଲା। 37 ଏହିରୂ େପ େସ ଏକ ଛା ,
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ଏକ ପରିମାଣ ଓ ଏକ ଆକାରେର େସହି ଦଶ ବଇଠିକିଯାକ ନିମର୍ ାଣ
କଲା। 38 ଏଉ ାେର େସ ପି ଳର ଦଶ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ
କଲା; ଏକ ଏକ ପାତ୍ର ଚାଳିଶ ମହଣ* ଧେର; ପ୍ର େତ୍ୟକ ପାତ୍ର ଚାରି
ହ ପରିମିତ; ପୁଣି, ଦଶ ବଇଠିକିର ପ୍ର େତ୍ୟକର ଉପେର ଏକ ଏକ
ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ରହିଲା। 39 ପୁଣି, େସ ଗୃହର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ପା
ଓ ଗୃହର ବାମ ପା ର୍ େର ପା ବଇଠିକି ରଖିଲା; ଆଉ ଗୃହର ଦକି୍ଷଣ
ପା ର୍ େର ପୂବର୍ ଦିଗେରଦକି୍ଷଣଆଡ଼କୁସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର ାପନକଲା।

ମ ି ର ସାଜସଜାର ତାଲିକା
40 ପୁଣି, ହୂ ରମ୍ ଏହିସବୁ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓ କରଚୁ ଲି ଓ କୁ

ନିମର୍ ାଣ କଲା। ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଶେଲାମନ ରାଜା
ନିମେ ହୂ ରମ୍ େଯ େଯ କମର୍ େର ପ୍ର ବୃ େହାଇଥିଲା, େସସକଳ
ସମା କଲା; 41 ଦୁଇ ଓ େସହି ଉପରି ମୁ ାଳିର
ଦୁଇ େଗାଲାକାର ଓ ଉପରି ମୁ ାଳିର ଦୁଇ େଗାଲାକାର
ଆ ାଦନାେଥର୍ ଦୁଇ ଜାଲିକମର୍ ; 42 ଆଉ, େସହି ଦୁଇ ଜାଲିକମର୍
ନିମେ ଚାରି ଶହ ଡାଳି ; ଅଥର୍ ାତ୍ , ଉପରି ମୁ ାଳିର ଦୁଇ
େଗାଲାକାରଆ ାଦନାେଥର୍ ପ୍ର େତ୍ୟକଜାଲିକମର୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଧାଡ଼ି
ଡାଳି ; 43 ଆଉ, ଦଶ ବଇଠିକି ଓ େସହି ସବୁ ବଇଠିକି ଉପେର
ଦଶ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର , 44 ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂ ପ ପାତ୍ର , େସହି ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର
ତେଳ ବାର େଗାରୁ , 45 ହାି , କରଚୁ ଲି ଓ କୁ , ଏହି େଯସକଳ
ପାତ୍ର ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ରାଜା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ନିମର୍ ାଣ
କଲା, ତାହାସବୁ ଉ ଳ ପି ଳର ଥିଲା। 46ରାଜା ଯ ର୍ ନ-ପଦାେର
ସୁେ ାତ ଓ ସ ର୍ ନ ମଧ୍ୟି ତ ଚି ଣ ଭୂ ମିେର ତାହାସବୁ ଢଳାଇେଲ।
47ଆଉ, ଅତ୍ୟ ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ଶେଲାମନ େସହି ସବୁ ପାତ୍ର େତୗଲ
କେଲ ନାହିଁ; ପି ଳର ଓଜନ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ।

48ଆହୁ ରି ଶେଲାମନସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହି ତ ସମ ସାମଗ୍ର ୀ ନିମର୍ ାଣ
କରାଇେଲ;ଅଥର୍ ାତ୍ , ର୍ -େବଦି ଓଦଶର୍ ନୀୟରୁ ଟି ାପନାେଥର୍ ର୍ ର
େମଜ; 49 ପୁଣି,ମହାପବିତ୍ର ାନ ସ ୁଖର ଦକି୍ଷଣେର ପା , ବାମେର

* 7:38 ଚାଳିଶ ମହଣ ପ୍ର ାୟ ୮୦୦ ଲିଟର
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ପା ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ର ଦୀପବୃକ୍ଷ, ସୁବ ର୍ ର ପୁ , ପ୍ର ଦୀପ, ଚିମୁଟା,
50 ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ର ପାତ୍ର , କତୁ ରୀ, କୁ , ଚାମର ଓ ଅ ାରଧାନୀ;
ପୁଣି, ଅ ରାଗାରର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମହାପବିତ୍ର ାନର କବାଟ ପାଇଁ ଓ
ଗୃହର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ମ ି ରର କବାଟ ପାଇଁ ସୁବ ର୍ ର କବ୍ ଜା କେଲ।

51 ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ଶେଲାମନ ରାଜା େଯସକଳ
କାଯର୍ ୍ୟେର ପ୍ର ବୃ େହେଲ, ତାହା ସମା କେଲ। ପୁଣି, ଶେଲାମନ
ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର ପବିତ୍ର ୀକୃତ ସାମଗ୍ର ୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ରୂ ପା, ସୁନା
ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ଆଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହି ତ ଭ ାରେର ରଖିେଲ।

8
ମ ି ରେର ନିୟମ-ସି ୁ କ

1ଏଥିଉ ାେରଶେଲାମନଦାଉଦ-ନଗରସି େୟାନରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିୟମ-ସି ୁ କ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଓ
ବଂଶସମୂହର ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର
ପିତୃ ଗୃହାଧିପତି ସମ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଶେଲାମନ ରାଜା
ନିକଟେର ଏକତ୍ର କେଲ। 2 ତହିଁେର ଏଥାନୀମ ନାମକ ସ ମ
ମାସେର ପବର୍ ସମୟେର ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଶେଲାମନ
ରାଜା ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହେଲ। 3 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନ
ସମେ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଯାଜକମାେନ ସି ୁ କ ଉଠାଇେଲ।
4ଆଉ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଓ ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ ତ ୁେର
ଥିବା ସମ ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଆଣିେଲ; ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ଏହିସବୁ ଆଣିେଲ। 5 ତହଁୁ ରାଜା ଶେଲାମନ ଓ ତା ସହିତ ତା
ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ମ ଳୀ ସି ୁ କ ସ ୁଖେର
େମଷ ଓ େଗାରୁ ବଳିଦାନ କେଲ, ତାହା ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ଅସଂଖ୍ୟ
ଓ ଅପରିେମୟ ଥିଲା। 6 ଏଉ ାେର ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିୟମ-ସି ୁ କ ତାହାର ାନକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୃହର ମହାପବିତ୍ର ାନ
ମହାପବିତ୍ର ାନ କିରୂ ବମାନ ପକ୍ଷ ତଳକୁ ଆଣିେଲ। 7 କାରଣ,
କିରୂ ବମାେନ ସି ୁ କର ାନ ଉପେର ଆପଣାମାନ ପକ୍ଷ ବି ାର
କରିଥିେଲ, ପୁଣି, କିରୂ ବମାେନ ସି ୁ କ ଓ ତହିଁ ସା ୀ ଉପର
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ଆ ାଦନ କରିଥିେଲ। 8 ଆଉ େସହି ସା ୀ ଏେତ ଦୀଘର୍ ଥିଲା
େଯ, ତହିଁର ଅଗ୍ର ଭାଗ ମହାପବିତ୍ର ାନ ସ ୁଖ ପବିତ୍ର ାନରୁ
େଦଖାଗଲା; ମାତ୍ର ବାହାେର େଦଖାଗଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହା େସଠାେର ଅଛି। 9 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମିସର େଦଶରୁ
ବାହାରି ଆସି ବା େବେଳ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ସହିତ ନିୟମ କଲା
େବେଳ େହାେରବ ନିକଟେର େମାଶା େଯଉଁ ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ
ସି ୁ କ ମଧ୍ୟେର ରଖିଥିେଲ, ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ତହିଁେର ନ
ଥିଲା। 10ଆଉ, ଯାଜକମାେନ ପବିତ୍ର ାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା
ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ େମଘେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା; 11ତହିଁେର
େସହି େମଘ ସକାଶୁ ଯାଜକମାେନ ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବାକୁ ଠିଆ େହାଇ
ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପେର
ପରିପୂ ର୍ େହଲା।

12ତହଁୁ ଶେଲାମନ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିବିଡ଼ େମଘେର ବାସ କରିେବ େବାଲି କହିଅଛି ।
13 ମୁଁ ନି ୟ ତୁ ପାଇଁ ଏକ ବସତି-ଗୃହ,
ତୁ ର ଅନ କାଳ ବାସ ନିମେ ଏକ ାନ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି।”

େଲାକମାନ ୁ ଶେଲାମନ ଉଦ୍ େବାଧନ
14 ତହଁୁ ରାଜା ମୁଖ େଫରାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ

ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଠିଆ େହେଲ।
15 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଧନ୍ୟ,
େଯ ଆପଣା ମୁଖେର ଆ ପିତା ଦାଉଦ ୁ ଏହି କଥା କହିଥିେଲ
ଓ ଆପଣା ହ େର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛି , ଯଥା, 16 ‘ଆେ
ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନାବଧି
ଆ ନାମ ାପନାେଥର୍ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସମୁଦାୟବଂଶମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ନଗରମେନାନୀତକରି ନାହଁୁ ;ମାତ୍ର
ଆେ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବା ପାଇଁ ଦାଉଦ ୁ
ମେନାନୀତ କଲୁ।’ 17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ନାମ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ େମାହର ପିତା
ଦାଉଦ ର ସଂକ ଥିଲା। 18ମାତ୍ର , ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ୁ
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କହିେଲ, ‘ଆ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ
ତୁ ର ସଂକ ଅଛି, ତୁ ର ଏହି ସଂକ କରିବା ଉ ମ; 19ତଥାପି
ତୁ େ େସହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର , ତୁ ଔରସଜାତ
ତୁ ପୁତ୍ର ଆ ନାମଉେ ଶ୍ୟେର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକରିବ।’ 20ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣାର ଉ ଏହି କଥା ସଫଳ କରିଅଛି ; କାରଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ମୁଁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ର ପଦେର ଉ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ଉେ ଶ୍ୟେର େସହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କଲି। 21 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିବା ସମୟେର େସମାନ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥିେଲ,
ତାହା େସହି ନିୟମର ଆଧାର-ସି ୁ କ ନିମେ ମୁଁ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ାନ ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି।”

ଶେଲାମନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
22 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜ

ସାକ୍ଷାତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ ଓ
ଗର୍ ଆେଡ଼ଆପଣା ହ ବି ାର କରି କହିେଲ; 23 “େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ଉପରି ଗର୍ େର କିଅବା ନୀଚ
ପୃଥିବୀେର ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ ପରେମ ର େକହି ନାହିଁ; ତୁ ର େଯଉଁ
ଦାସମାେନ ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ତୁ ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ
କରି , ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ;
24ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ େମାʼ ପିତା ଦାଉଦ ୁ ଯାହା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ,
ତାହା ପାଳନ କରିଅଛ; ହଁ, ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖେର କହିଥିଲ, ପୁଣି,
ଆଜି ଆପଣା ହ େର ତାହା ସଫଳ କରିଅଛ। 25ତୁ େ େମାʼ ପିତା
ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ୁ କହିଥିଲ, ‘ତୁ େ ଆ ସ ୁଖେର େଯପରି
ଗମନାଗମନ କରିଅଛ, େସହିପରି ତୁ ର ସ ାନମାେନ େଯେବ
ଆ ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର
େକବଳ ସାବଧାନ େହେବ, େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର
ଉପବି େହବା ପାଇଁ ଆ ଦୃି େର ତୁ ବଂଶେର େଲାକର
ଅଭାବ େନାହିବ; ଏେହତୁ େହସଦାପ୍ର େଭା,ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର,
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ତୁ େ ଆପଣାର ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଏେବ ସଫଳ କର।’ 26 ଏେହତୁ େହ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ ଦାସ େମାʼ ପିତା
ଦାଉଦ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ, ତାହା ଦୃଢ଼ େହଉ।

27 ମାତ୍ର , ପରେମ ର କʼଣ ପୃଥିବୀେର ନିତା ବାସ କରିେବ?
େଦଖ, ଗର୍ ଓ ଗର୍ ର (ଉପରି ) ଗର୍ ତୁ କୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାେର;
େତେବ େମାʼ ନିମ ତ ଏହି ଗୃହ କʼଣ ପାରିବ? 28 ତଥାପି, େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ତୁ ଦାସ ଆଜି ତୁ ନିକଟେର
େଯଉଁ କାକୂି ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ
ତୁ େ ଆପଣା ଦାସର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତିେର ମେନାେଯାଗ କର;
29 ପୁଣି, େଯଉଁ ାନ ବିଷୟେର ତୁ େ କହିଅଛ, ‘ଏହିଠାେର ଆ
ନାମ ରହିବ,’ େସହି ାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏହି ଗୃହ ପ୍ର ତି ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ
ଦିବାରାତ୍ର ମୁ ଥାଉ; ଏହି ାନ ଅଭିମୁଖେର ତୁ ଦାସ ଯାହା
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, ତାହା ଶୁଣ। 30 ପୁଣି, ଏହି ାନ ଅଭିମୁଖେର ତୁ
ଦାସ ଓ ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ, ତୁ େ େସମାନ
ବିନତିେର ମେନାେଯାଗ କର; ହଁ, ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ ାନ
ଗର୍ େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଶୁଣି କ୍ଷମା କର।
31 େକହି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ବିରୁ େର ପାପ କେଲ େଯେବ

ତାହାକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ େକୗଣସି ଶପଥ; ନିରୂ ପିତ ହୁ ଏ ଓ
େସ ଆସି ଏହି ଗୃହି ତ ତୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର ଶପଥ କେର,
32 େତେବ, ତୁ େ ଗର୍ େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣି ନି ି କର ଓ ଆପଣା
ଦାସମାନ ର ବିଚାର କରି େଦାଷୀର କମର୍ ର ଫଳ ତାହାର ନିଜ
ମ କେର ବ ର୍ ାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ େଦାଷୀ କର; ପୁଣି, ଧାମ କକୁ
ତାହାର ଧାମ କତା ପ୍ର ମାେଣ ଫଳ େଦବା ପାଇଁ ଧାମ କ କର।
33 ତୁ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ
ଶତ ସ ୁଖେର ପରା େହେଲ େଯେବ େସମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି
ପୁନବର୍ ାର େଫରି ତୁ ନାମ ୀକାର କରି ଓ ଏହି ଗୃହେର ତୁ
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି କରି , 34 େତେବ, ତୁ େ ଗର୍ େର
ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର
ଓ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ, େସଠାକୁ
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ପୁନବର୍ ାର େସମାନ ୁ ଆଣ।
35 େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିବା ସକାଶୁ େଯେବ

ଆକାଶ ରୁ େହାଇ ବୃି ନ ହୁ ଏ, େତେବ, ତୁ େ େସମାନ ୁ େ ଶ
େଦବା େବେଳ େଯେବ େସମାେନ ଏହି ାନ ଅଭିମୁଖେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି ଓ ତୁ ନାମ ୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ େଫରି ,
36 େତେବ, ତୁ େ ଗର୍ େର ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ େସମାନ ଗ ବ୍ୟ
ସତ୍ ପଥ ବିଷୟେର ଶିକ୍ଷା େଦଇ ଆପଣା ଦାସମାନ ର ଓ ଆପଣା
େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର; ପୁଣି, ତୁ େଲାକମାନ ର
ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦ ତୁ େଦଶ ଉପେର ବୃି କର।

37 େଯେବ େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ହୁ ଏ, େଯେବ ମହାମାରୀ ହୁ ଏ,
େଯେବ ଶସ୍ୟର କ୍ଷୟ କି ମ୍ଳ ାନି, ପ ପାଳ ବା କୀଟ ହୁ ଏ; େଯେବ
େସମାନ ଶତ େସମାନ େଦଶ ନଗରସମୂହେର େସମାନ ୁ
ଅବେରାଧ କେର; େକୗଣସି ମାରୀ ହୁ ଏ; େକୗଣସି େରାଗ ଘେଟ;
38 େତେବ, ଆପଣା ଆପଣା ମନଃପୀଡ଼ା ଜାଣି େକୗଣସି େଲାକ
କିଅବା ତୁ ର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ହ
ବି ାର କରି େକୗଣସି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କି ବିନତି କେଲ; 39 ତୁ େ ଆପଣା
ନିବାସ ାନ ଗର୍ େର ଥାଇ ଶ୍ର ବଣ କରି କ୍ଷମା କର ଓ ସି କର,
ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଅ ଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି
ଅନୁସାେର ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ; କାରଣ ତୁ େ , େକବଳ ତୁ େ ହିଁ
ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନର ଅ ଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ; 40ତାହାେହେଲ,
ତୁ େ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ,
ତହିଁେର େସମାନ ବସତିର ସମ ଦିନ େସମାେନ ତୁ ୁ ଭୟ
କରିେବ।

41 ଆହୁ ରି େଯ ତୁ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନୁେହଁ,
ଏପରି େକୗଣସି ବିେଦଶୀ େଯେବ ତୁ ନାମ ସକାଶୁ ଦୂର େଦଶରୁ
ଆେସ; 42 କାରଣ, ବିେଦଶୀମାେନ ତୁ ର ମହାନାମ ଓ ତୁ ର
ବଳବାନ ହ ଓ ତୁ ର ବି ୀ ର୍ ବାହୁ ର କଥା ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିେବ;
ଏପରି େଲାକ ଆସି େଯେବ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର,
43 େତେବ, ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ ାନ ଗର୍ େର ଥାଇ ଶୁଣ ଓ େସ
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ବିେଦଶୀ ତୁ ନିକଟେର ଯାହା ଯାହା ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର, ତଦନୁସାେର
ତାହା ପ୍ର ତି କର; ତହିଁେର ତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ କୁ
ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସମ େଗା ୀ ତୁ ନାମ ଜ୍ଞାତ େହେବ
ଓ ଆ ନିମ ତ ଏହି ଗୃହ ତୁ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େବାଲି ଜାଣିେବ।

44 ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ େଯେକୗଣସି ଆେଡ଼ ପଠାଇେଲ
େଯେବେସମାେନଆପଣାଶତସେ ଯୁ କରିବାକୁ ବାହାେରଯାଇ
ତୁ ର ମେନାନୀତ ଏହି ନଗର ଆେଡ଼ ଓ ତୁ ନାମ ନିମେ େମା
ନିମ ତ ଏହି ଗୃହ ଆେଡ଼ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିେବ,
45 େତେବ, ତୁ େ ଗର୍ େର ଥାଇ େସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ଶୁଣି
େସମାନ ବିଚାର ନି ି କର।

46 େଯେବ େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ପାପ କରି , କାରଣ େଯ
ପାପ ନ କେର, ଏପରି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ େ
େସମାନ ପ୍ର ତି କ େହାଇ େସମାନ ୁ ଶତ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କେଲ େଯେବ ଶତଗଣ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି ଦୂର ଅବା ନିକଟ
ଶତ େଦଶକୁ େନଇଯାʼ ି ; 47 େତେବ େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶକୁ
ବ ୀ ରୂ େପ ନୀତ ହୁ ଅି , େସହି ାନେର େଯେବ େସମାେନ ମେନ
ମେନ ବିେବଚନା କରି ଅନୁତାପ କରି ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନ ୁ
ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ, େସମାନ େଦଶେର ତୁ ନିକଟେର
ବିନତି କରି କହି , ‘ଆେ ମାେନ ପାପ କଲୁ ଓ ବିପଥଗାମୀ େହଲୁ
ଓ ଦୁ ପଣ କଲୁ;’ 48 ଆଉ, େଯଉଁ ଶତମାେନ େସମାନ ୁ ବ ୀ
କରି େନଇଗେଲ, େସମାନ େଦଶେର ଥାଇ େଯେବ େସମାେନ
ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତୁ ପ୍ର ତି େଫରି ,
ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛ,
ଆପଣାମାନ ର େସହି େଦଶ ଆେଡ଼ ଓ ତୁ ମେନାନୀତ ନଗର
ଆେଡ଼ ଓ ତୁ ନାମ ନିମେ େମାʼ ନିମ ତ ଗୃହ ଆେଡ଼ ମୁଖ କରି
ତୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , 49 େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ
ାନ ଗର୍ େର ଥାଇ େସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି ଶୁଣ ଓ େସମାନ
ବିଚାର ନି ି କର; 50 ପୁଣି, ତୁ ବିରୁ େର ପାପକାରୀ ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ଓ ତୁ ବିରୁ େର କୃତ େସମାନ ର ସମ ଅଧମର୍
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କ୍ଷମା କର; ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନଇଗେଲ,
େସମାେନ େଯପରି ଦୟା କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ଦୃି େର
େସମାନ ୁ ଦୟାପାତ୍ର କର। 51 କାରଣ, େସମାେନ ତୁ ର େଲାକ
ଓ ତୁ ର ଅଧିକାର, ତୁ େ େସମାନ ୁ ମିସରରୁ , େଲୗହ-ଅି କୁ
ମଧ୍ୟରୁ ଆଣିଅଛ; 52 ତୁ ଦାସର ବିନତି ପ୍ର ତି ଓ ତୁ େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିନତି ପ୍ର ତି ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ ଥାଉ ଓ େସମାେନ
େଯେକୗଣସି ସମୟେର ତୁ କୁ ଡାକି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି , େସସମୟେର
ତାହା ଶୁଣ। 53କାରଣ, େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର ଆପଣା
ଦାସ େମାଶା ହ େର େଯପରି କହିଥିଲ, ତଦନୁସାେର ତୁ େ
େସମାନ ୁ ଆପଣା ଅଧିକାର େଦବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସମ େଗା ୀ
ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ କରିଅଛ।”

ଶେଲାମନ େଶଷ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
54 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଏହିସବୁ

ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି-ନିେବଦନ କରିବାର ସମା କରେ , େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର ଜାନୁପାତରୁ ଓ ଗର୍ ଆେଡ଼ ହ -
ବି ାରକରଣରୁ ଉଠିେଲ। 55 ପୁଣି, େସ ଠିଆ େହାଇ ଉ ରେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ, 56 “େଯଉଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ନିଜ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ େହଉ ;ୁ େସଆପଣା ଦାସ େମାଶା
ହ େର େଯ େଯ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସହି ସକଳ ଉ ମ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର
ଏକ କଥା ହିଁ ବିଫଳ େହାଇ ନାହିଁ। 57 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ଆ ମାନ ପିତୃ େଲାକ ସେ େଯପରି ଥିେଲ,
େସହିପରି ଆ ମାନ ସେ ସେ ଥାଉ ;ୁ େସ ଆ ମାନ ୁ
ତ୍ୟାଗ ନ କର ,ୁ କିଅବା ଆ ମାନ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ ନ େହଉ ୁ।
58 ତାହା ର ସମ ପଥେର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଓ ଆ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଦ ତାହା ସମ ଆଜ୍ଞା, ବିଧି ଓ ଶାସନ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆ ମାନ ଅ ଃକରଣକୁ ଆପଣା
ପ୍ର ତି ଆକଷର୍ ଣ କର ୁ। 59 ଆଉ, ମୁଁ ଏହି େଯସବୁ କଥାେର
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିେବଦନ କଲି, ତାହା ଦିବାରାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର େଗାଚରେର ଥାଉ, ପୁଣି, ପ୍ର ତିଦିନର
ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର େସ ଆପଣା ଦାସର ବିଚାର ଓ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର ନି ି କର ୁ; 60 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ
ପରେମ ର, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ
େଗା ୀ ଜ୍ଞାତ େହେବ। 61 ଏେହତୁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ବିଧିରୂ ପ ପଥେର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଓ
ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ଅ ଃକରଣ
ତାହା ଠାେର ସି ଥାଉ।”

ବଳି ଉ ଗର୍
62ଏଉ ାେର ରାଜା ଓ ତା ସେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ସ ୁଖେର ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 63 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ବାଇଶ ହଜାର େଗାରୁ ଓ ଏକ ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ିଏ
ହଜାର େମଷ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଉ ଗର୍ କେଲ। ଏହିରୂ େପ
ରାଜା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ପ୍ର ତି ା
କେଲ। 64 େସହି ଦିନ ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ସ ୁଖ ପ୍ର ା ଣର
ମଧ୍ୟେଦଶ ପବିତ୍ର କେଲ; କାରଣ, େସଠାେର େସ େହାମବଳି,
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିର େମଦ ଉ ଗର୍ କେଲ;
େଯେହତୁ େହାମବଳି,ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟଓମ ଳାଥର୍ କବଳିର େମଦ
ଧରିବାପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖ ପି ଳମୟଯଜ୍ଞେବଦିସାନ ଥିଲା।
65 େସସମୟେର ଶେଲାମନ ଓ ତା ସେ ହମାତ୍ ର ପ୍ର େବଶ
ାନଠାରୁ ମିସରର ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ମହାସମାଜ
ସାତ ଦିନଆଉସାତ ଦିନ, ଏପରି ଚଉଦ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ସ ୁଖେର ଉ ବ କେଲ। 66 ଅ ମ ଦିନେର େସ
େଲାକମାନ ୁ ବିଦାୟକରେ , େସମାେନରାଜା ୁ ଧନ୍ୟବାଦକେଲ,
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି େଯସବୁ ମ ଳ େଦଖାଇଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ
ଆନ ି ତ ଓ ହୃ ଚି େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଗେଲ।
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9
ଶେଲାମନ ୁ ଈ ର ଦଶର୍ ନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ
ଓ ଆପଣାର ଇ ାମତ େଯଉଁ ସମ କମର୍ କରିବାକୁ ସ ୁ
େହେଲ, େସସବୁର ନିମର୍ ାଣ ସମା କରେ , 2 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି
ଶେଲାମନ ୁ ଗିବୀେୟାନ୍ େର ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିେଲ, େସପରି ି ତୀୟ
ଥର ତା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 3 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ବିନତି କରିଅଛ, ତାହା ଆେ
ଶୁଣିଲୁ; ଆ ର ନାମ ସଦାକାଳ ାପନ କରିବା ନିମେ ତୁ େ ଏହି
େଯଉଁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ, ତାହା ଆେ ପବିତ୍ର କଲୁ, ପୁଣି, ତହିଁ
ପ୍ର ତି ଆ ଦୃି ଓ ଆ ଅ ଃକରଣ ନିତ୍ୟ ରହିବ। 4ଆଉ ଆେ
ତୁ କୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର କମର୍ କରିବା
ପାଇଁ ଯଦି ତୁ େ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ପରି ଏକା ଚି େର ଓ
ସରଳଭାବେରଆ ସାକ୍ଷାତେରଚାଲିବ, ପୁଣି,ଆ ବିଧି ଓଶାସନ
ପାଳନକରିବ; 5 ‘େତେବଇସ୍ର ାଏଲରସି ଂହାସନେରଉପବି େହବା
ପାଇଁ ତୁ ବଂଶେର େଲାକର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ,’ ଏହି େଯଉଁ
ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଆେ ତୁ ପିତା ଦାଉଦପ୍ର ତି କରିଅଛୁ,ତଦନୁସାେରଆେ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତୁ ରାଜସି ଂହାସନ ଅନ କାଳ ି ର କରିବା।
6 ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ, ଅବା ତୁ ମାନ ସ ାନମାେନ ଆ
ପ ାତ୍ ଗମନରୁ େଫରିବ ଓ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଆ ାପିତ
ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ପାଳନ ନକରିବ,ମାତ୍ର ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣକୁ େସବା
କରିବ ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ; 7 େତେବ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ େସମାନ ୁ ଉି କରିବା; ପୁଣି,
ଆପଣା ନାମ ନିମେ ଏହି େଯଉଁ ଗୃହ ପବିତ୍ର କଲୁ, ତାହା ଆପଣା
ଦୃି ରୁ ଦୂର କରିବା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଗ ର
ଓ ଉପହାସର ଏକ ବିଷୟ େହବ; 8 ଆଉ ଏହି ଗୃହ ଏେଡ଼ ଉ
େହେଲ େହଁ, ତହିଁ ନିକଟ େଦଇ ଗମନକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
ଚମୃ ତ େହାଇ ବିଦପ କରି କହିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କାହିଁକି ଏହି
େଦଶ ଓ ଏହି ଗୃହ ପ୍ର ତି ଏପରି କେଲ?’ 9 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
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ଉ ର କରିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର, େଯ େସମାନ
ପିତୃ ଗଣକୁ ମିସରେଦଶରୁ ବାହାରକରିଆଣିେଲ,ତାହା ୁ େସମାେନ
ତ୍ୟାଗ କେଲଓଅନ୍ୟ େଦବଗଣରଆଶ୍ର ୟ େନଇ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ
ଓ େସବା କେଲ; ଏହି େହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ଉପେର ଏହିସବୁ
ଅମ ଳ ଘଟାଇଅଛି ।’ ”

ହୀରମ୍ ସହିତ ଶେଲାମନ ଚୁ ି
10 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ, ଏହି ଦୁଇ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ

କରିବା ପାଇଁ ଶେଲାମନ ୁ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଲାଗିଲା; 11 ତହିଁର
େଶଷେର ଶେଲାମନ ରାଜା େସାରର ରାଜା ହୂ ରମ୍ କୁ; ଗାଲିଲୀ
େଦଶ େକାଡ଼ିଏ ନଗର େଦେଲ; ଏହି ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ର ସମ
ବା ାନୁସାେର ତା ୁ ଏରସ କା ଓ େଦବଦାରୁ କା ଓ ସୁବ ର୍
େଯାଗାଇ େଦଇଥିଲା। 12 ଏଉ ାେର ହୂ ରମ୍ ଶେଲାମନ ର ଦ
ନଗରମାନ େଦଖିବାକୁ େସାରରୁ ଆସି ଲା, ମାତ୍ର େସସବୁ ତାହାର
ସେ ାଷଜନକ େହଲା ନାହିଁ। 13ତହଁୁ େସ କହିଲା, “େହ େମାହର
ଭାଇ, ଏସବୁ କିପରି ନଗର େମାେତ େଦଇଅଛ?” ପୁଣି, େସ
େସହିସବୁର ନାମ କାବୂଲ* େଦଶ େଦଲା, େସହି ନାମ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଛି। 14 ପୁଣି, ହୂ ରମ୍ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳ ସୁନା† ରାଜା
ନିକଟକୁ ପଠାଇେଦଲା। 15 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ, ଆପଣା ନିଜ ଗୃହ,
ମିେ ା, ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ାଚୀର, ହାେସାର, ମଗିେ ା ଓ େଗଷର
ନିମର୍ ାଣକରିବାପାଇଁରାଜା ଶେଲାମନେଯଉଁ େବଠିକମର୍ କାରୀମାନ ୁ
ସଂଗ୍ର ହ କରିଥିେଲ, ତହିଁର ବିବରଣ। 16 ମିସରର ରାଜା ଫାେରା
ଯାଇ େଗଷର ହ ଗତ କରି ତାହା ଅି େର ଦ କରି ତି ବାସୀ
କିଣାନୀୟମାନ ୁ ବଧ କରି ତାହା େଯୗତୁ କ ରୂ େପ ଆପଣା କନ୍ୟା
ଶେଲାମନ ରଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େଦଇଥିଲା। 17ଏେହତୁ ଶେଲାମନ େଦଶ
ମଧ୍ୟେର େଗଷର,ଅଧଃି ତ େବଥ୍-େହାରଣ, 18ବାଲତ୍ ଓପ୍ର ା ର
ତାେମାର, 19ଆଉ ଶେଲାମନ ର େଯ େଯ ଭ ାର ନଗର ଥିଲା,
ତାହାସବୁ ଓ ରଥ ପାଇଁ ନଗର ଓ ଅ ାେରାହୀମାନ ପାଇଁ ନଗର,

* 9:13 କାବୂଲ ଅଥର୍ ାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ † 9:14 ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳ ସୁନା ପ୍ର ାୟ
୪,୦୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ପୁଣି, ଯିରୂ ଶାଲମେରଓ ଲିବାେନାନେରଓଆପଣା ଅଧିକୃତ େଦଶର
ସବର୍ ତ୍ର ଯାହା ଯାହା ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଶେଲାମନ ସ ୁ େହେଲ,
ତାହାସବୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 20 େଯଉଁମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ ନୁହି ,
ଏପରି େଯସକଳ ଇେମାରୀୟ, ହି ୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହି ୀୟ ଓ
ଯିବୂଷୀୟ େଲାକ ଅବଶି ରହିଥିେଲ; 21 ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ
ଉ ାେର େଦଶେର ଅବଶି େସମାନ ର େଯଉଁ ସ ାନଗଣକୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିପାରି ନ ଥିେଲ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଲାମନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େବଠିକମର୍ କରିବା
ପାଇଁ ଦାସ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। 22ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଶେଲାମନ କାହାକୁ ଦାସ କେଲ ନାହିଁ; େସମାେନ େଯା ା ଓ
ତା ରାଜଭୃ ତ୍ୟ, ତା ଅଧିପତି, ତା ର େସନାପତି, ତା ରଥ ଓ
ଅ ାେରାହୀମାନ ଉପେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।

23 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଶେଲାମନ ର
କମର୍ େର ନିଯୁ ପ୍ର ଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। େସମାେନ କମର୍ କାରୀ
େଲାକମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କେଲ।

24 ମାତ୍ର ଫାେରାର କନ୍ୟା ଦାଉଦ-ନଗରରୁ ଶେଲାମନ ାରା
ତାହା ପାଇଁ ନିମ ତ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସି ଲା; େତେବ ଶେଲାମନ
ମିେ ା ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

25 ପୁଣି, ଶେଲାମନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖ େସହି ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର
େସ ଧୂପ ଳାଇ ବଷର୍ େକ ତିନି ଥର େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି
ଉ ଗର୍ କେଲ। ଏହିରୂ େପ େସ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ ସମା କେଲ।

26 ଏଥିଉ ାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ଇେଦାମ େଦଶେର ସୂଫ
ସାଗରତୀର ଏଲତ୍ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବରେର
ଜାହାଜମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 27 ପୁଣି, ହୂ ରମ୍ େସହି ଜାହାଜେର
ଶେଲାମନ ରଦାସମାନ ସହିତସାମୁଦି୍ର କ କମର୍ େର ନିପୁଣଆପଣା
ଦାସ ନାବିକମାନ ୁ ପଠାଇଲା। 28ଆଉ େସମାେନ ଓଫୀରକୁ ଯାଇ
େସଠାରୁ ଚାରି ଶହ େକାଡ଼ିଏତାଳ ସୁନା‡ େନଇଶେଲାମନରାଜା
‡ 9:28 ଚାରି ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳ ସୁନା ପ୍ର ାୟ ୧୪,୦୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

10
ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ପରିଦଶର୍ ନ

1ଏଥିଉ ାେର ଶିବା େଦଶର ରାଣୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ସ େର
ଶେଲାମନ ର ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ନିଗୂଢ଼ ପ୍ର ଶ୍ନ ାରା ତା ୁ ପରୀକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ଆସି େଲ। 2 େସ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର
ର୍ ଓ ମଣିବାହକ ଉ ଗଣ ସେ େନଇ ମହାସମାେରାହେର

ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆସି ଲା; ପୁଣି, େସ ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ ଆସି
ଆପଣା ମନେର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, େସସବୁ ବିଷୟେର ତା ସେ
କଥାବା ର୍ ା କେଲ। 3 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ତାହାର ସମ ପ୍ର ଶ୍ନ ର
ଉ ର େଦେଲ; ରାଜା ର େବାଧଗମ୍ୟ େକୗଣସି ବିଷୟ ନ ଥିଲା,
େସ ତାହାକୁ ସବୁ କହିେଲ। 4 ପୁଣି, ଶିବାର ରାଣୀ ଶେଲାମନ ର
ସମ ଜ୍ଞାନ, ତା ର ନିମ ତ ଗୃହ, 5ତା ର େମଜର ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ,
ତା ର ଭୃ ତ୍ୟମାନ ଆସନ, ତା ମ ୀମାନ େସବା, େସମାନ
ବ ,ପାନପାତ୍ର ବାହକଗଣଓେସସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର କିପରିଭାେବ
େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ, ଏହିସବୁ େଦଖି େସ ହତଜ୍ଞାନ େହଲା।

6ତହଁୁ େସରାଜା ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଆପଣା େଦଶେରଥାଇଆପଣ
କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟେର େଯଉଁ ସ ାଦ ପାଇଥିଲି, ତାହା
ସତ୍ୟ। 7 ତଥାପି ମୁଁ ଆସି ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର ନ େଦଖିବା ଯାଏ େସ
କଥା ବି ାସ ନ କଲି; ଆଉ େଦଖ ,ୁ ଅେ ର୍ କ େମାେତ କୁହାଯାଇ
ନ ଥିଲା; ମୁଁ େଯଉଁ ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣିଲି, ତଦେପକ୍ଷା ଆପଣ ଜ୍ଞାନ
ଓ ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଅଧିକ। 8ଆପଣ େଲାକମାେନ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ଏହି
ଦାସମାେନ ଧନ୍ୟ, େସମାେନ ନିତ୍ୟ ଆପଣ ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇ
ଆପଣ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣି । 9 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର
ଧନ୍ୟ, େସ ଆପଣ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ସି ଂହାସନେର ଉପବି କରାଇବା
ପାଇଁଆପଣ ପ୍ର ତି ସ ୁ େହେଲ;ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁସଦାକାଳ
େପ୍ର ମ କରି , ଏେହତୁ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ୁ ରାଜା
କେଲ।” 10 ଏଉ ାେର େସ ରାଜା ୁ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ତାଳ
ସୁନା, ଆଉ ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମଣି େଦଲା; ଶିବାର ରାଣୀ
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ଶେଲାମନ ରାଜା ୁ େଯେତ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଲା, େସେତ ବହୁ ଳ
ପରିମାଣେର ଆଉ େକେବ ଆସି ନାହିଁ।

11 ଆଉ ହୂ ରମ୍ ର େଯଉଁ େଯଉଁ ଜାହାଜେର ଓଫୀରରୁ ସୁନା
ଆସି ଲା, େସହି ସବୁେର ମଧ୍ୟ ଓଫୀରରୁ ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର ଚ ନ କା
ଓ ମଣି ଆସି ଲା। 12 େସହି ଚ ନ କା େର ରାଜା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ
ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ ଓ ଗାୟକମାନ ନିମେ ବୀଣା ଓ େନବଲ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ଏରୂ ପ ଚ ନ କା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େକେବ ଆସି
ନାହିଁ କି େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ।

13 ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା, ତାହାର
ମେନାବା ାନୁସାେର ଶେଲାମନ ରାଜା ତାହାସବୁ ତାହାକୁ େଦେଲ,
ତାହା ଛଡ଼ା ଶେଲାମନରାଜେଯାଗ୍ୟ ଦାନାନୁସାେରତାହାକୁ େଦେଲ।
ଏଉ ାେର ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାେନ େଫରି ଆପଣା େଦଶକୁ
ଗେଲ।

ରାଜା ଶେଲାମନ ସ ଦ
14 ବଷର୍ କ ମଧ୍ୟେର ଶେଲାମନ ନିକଟକୁ ଛଅ ଶହ ଛଷଠି

ତାଳ ପରିମିତ ସୁବ ର୍ ଆେସ। 15 ଏହାଛଡ଼ା ପାଇକରମାେନ
ଆଣିେଲ, ପୁଣି, ବଣିକମାନ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଓ ମିଶି୍ର ତ
େଗା ୀୟମାନ ସମ ରାଜାଠାରୁ ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ଠାରୁ
ସୁବ ର୍ ଆସି ଲା। 16 ତହିଁେର ଶେଲାମନ ରାଜା ପିଟାସୁନାେର
ଦୁଇ ଶହ ବଡ଼ ଢାଲ ପ୍ର ୁତ କେଲ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ଢାଲେର ଛଅ ଶହ
େଶକଲ* ସୁନା ଲାଗିଲା। 17ଆଉ େସ ପିଟାସୁନାେର ତିନି ଶହ ଢାଲ
ପ୍ର ୁତ କେଲ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ଢାଲେର ତିନି ମିନାସ୍† ସୁନା ଲାଗିଲା;
ଆଉ ରାଜା ଲିବାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ଗୃହେର ତାହାସବୁ ରଖିେଲ।
18 ଆହୁ ରି ରାଜା ହ ୀଦ ର େଗାଟିଏ ବୃହତ ସି ଂହାସନ ନିମର୍ ାଣ
କରି ଅତୁ ୍ୟ ମ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ। 19 େସହି ସି ଂହାସନର ଛଅ
ପାବ ଥିଲା, େସହି ସି ଂହାସନ ଉପରି ଭାଗର ପଛଆଡ଼ େଗାଲାକାର
ଥିଲା ଓ ଆସନର ଦୁଇ ପା ର୍ େର ଦୁଇ ହ ାବଲ ନ ଥିଲା ଓ େସହି
ହ ାବଲ ନ ନିକଟେର ଦୁଇ ସି ଂହମୂ ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ।
20ଆଉ େସହି ଛଅ ପାବ ଉପେର ଦୁଇପାେଖ ବାର ସି ଂହମୂ

* 10:16 ପ୍ର ାୟ ୬ କି ା ୭ କିେଲା † 10:17 ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲା ପା ଶହ ଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ଛିଡ଼ା େହାଇଥିେଲ; ଏରୂ ପ ସି ଂହାସନ େକୗଣସି ରାଜ୍ୟେର ପ୍ର ୁତ
େହାଇ ନ ଥିଲା।

21 ଶେଲାମନ ରାଜା ର ପାନପାତ୍ର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା ଓ
ଲିବାେନାନ-ଅରଣ୍ୟ ଗୃହର ସମ ପାତ୍ର ସୁ ା ସୁବ ର୍ ର ଥିଲା;
ରୂ ପାର କିଛି ନ ଥିଲା; ଶେଲାମନ ସମୟେର ରୂ ପା କିଛି େବାଲି
ଗଣା େନାହିଲା। 22 କାରଣ, ସମୁଦ୍ର େର ହୂ ରମ୍ ର ଜାହାଜ ସେ
ରାଜା ର ତଶର୍ ୀଶଗାମୀ ଜାହାଜ ଥିଲା; େସହି ତଶର୍ ୀଶର ଜାହାଜମାନ
ତିନି ବଷର୍ େର ଥେର ସୁନା ଓ ରୂ ପା, ହ ୀଦ , ବାନର ଓ ମୟୂର
େନଇ ଆସି ।

23ଏହିରୂ େପ ଶେଲାମନ ରାଜା ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ଓ ଜ୍ଞାନେର ପୃଥିବୀ
ସମ ରାଜା ୁ ବଳିଗେଲ। 24 ଆଉ ପରେମ ର ଶେଲାମନ ର
ହୃ ଦୟେର େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ େଦଇଥିେଲ, ତା ର େସହି ଜ୍ଞାନର କଥା
ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀ ସମେ ତା ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁେଲ।
25 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନିରୂ ପଣାନୁସାେର ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ଆପଣା
ଆପଣା େଭଟି ରୂ େପ ରୂ ପାପାତ୍ର , ସୁନାପାତ୍ର , ବ , ଅ ଶ , ସୁଗ ି
ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅ ଓ ଖଚର ଆଣିେଲ।

26 ଆଉ ଶେଲାମନ ରଥ ଓ ଅ ାେରାହୀମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ;
ତା ର ଏକ ହଜାର ଚାରି ଶହ ରଥ ଓ ବାର ହଜାର ଅ ାେରାହୀ
ଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ରଥ-ନଗରମାନେର ଓ ରାଜା ନିକଟେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ରଖିେଲ। 27 ପୁଣି, ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମେର ରୂ ପାକୁ
ପଥର ପରି ଓ ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ରୁ ଏରସ କା କୁ ତଳଭୂ ମି
ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ପରି କେଲ। 28ଆଉ ଶେଲାମନ ର ଅ ସବୁ ମିସରରୁ
ଅଣାଗଲା; ରାଜା ର ବଣିକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଲର ମୂଲ୍ୟ େଦଇ
ପଲ ପଲ କରି ପାଇେଲ। 29 ଏହିରୂ େପ େସମାନ ାରା ହି ୀୟ
ଓ ଅରାମୀୟ ସମ ରାଜା ନିମେ ହିଁ େସସବୁ ଅଣାଗଲା; ପୁଣି,
ମିସରର ଏକ ଏକରଥଛଅଶହ େଶକଲ‡ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଓ ଏକ
ଏକ ଅ ଏକ ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ§ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଆସି ଲା ଓ
ଗଲା।
‡ 10:29 ପ୍ର ାୟ ଛଅ କିେଲା ଛଅ ଶହ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା ଥିଲା § 10:29 ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲା
ସାତ ଶହ ଗ୍ର ାମ ରୂ ପା
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11
ଶେଲାମନ ଈ ର ଠାରୁ ବିମୁଖ

1 ଶେଲାମନ ରାଜା ଫାେରାର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା େମାୟାବୀୟ,
ଅେ ାନୀୟ, ଇେଦାମୀୟ, ସୀେଦାନୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଅେନକ
ବିେଦଶୀୟା ୀମାନ ୁ େପ୍ର ମ କେଲ; 2 ଏହି େଗା ୀୟମାନ
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିଥିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ନି ୟ
ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ
କରିେବ;” ଶେଲାମନ ଏମାନ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମେର ଆସ େହେଲ।
3 ଏଣୁ ତା ର ସାତ ଶହ ରାଜପ ୀ ଓ ତିନି ଶହ ଉପପ ୀ
େହେଲ; ଆଉ ତା ର ପ ୀମାେନ ତା ର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ
କେଲ। 4 କାରଣ ଶେଲାମନ ବୃ ହୁ ଅେ ଏପରି ଘଟିଲା େଯ,
ତା ର ପ ୀମାେନ ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣ ପ୍ର ତି ତା ର ମନକୁ
ବିପଥଗାମୀ କେଲ; ପୁଣି,ତା ର ପିତା ଦାଉଦ ରଅ ଃକରଣପରି
ତା ର ଅ ଃକରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ସି େନାହିଲା।
5 ମାତ୍ର ଶେଲାମନ ସୀେଦାନୀୟମାନ େଦବୀ ଅ ାେରାତ୍ ର ଓ
ଅେ ାନୀୟମାନ ମିଲ୍ କମ୍ ନାମକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ େଦବତାର
ପ ାତ୍ ଗାମୀ େହେଲ। 6 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା ମ ,
ତାହା ଶେଲାମନ କେଲ ଓ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ପରି ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ ାତ୍ ଗାମୀ େନାହିେଲ। 7 ତହଁୁ ଶେଲାମନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ସ ୁଖ ପବର୍ ତେର େମାୟାବର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କେମାଶ
ନିମେ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର େମାଲକ୍ ନାମକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
େଦବତା ନିମେ ଉ ଳୀ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 8 ଏହିରୂ େପ ତା ର
େଯଉଁ ବିେଦଶୀୟା ପ ୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବଗଣ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇେଲ ଓ ବଳିଦାନ କେଲ, େସହି ସମ
ପାଇଁ େସ େସହିପରି କେଲ।

9 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶେଲାମନ ପ୍ର ତି କ େହେଲ, କାରଣ
ତା ର ଅ ଃକରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଠାରୁ
ବିମୁଖ େହାଇଥିଲା; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଦୁଇ ଥର ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିେଲ
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10 ଓ େସହି ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା କରି ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର ପ ାତ୍ ଗାମୀ
େହବାକୁ ନିେଷଧ କରିଥିେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କେଲ,
ତାହା େସ ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲ ନାହିଁ। 11 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଶେଲାମନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ାରା ଏହିପରି େହବାରୁ ଓ ଆେ
ତୁ କୁ ଆପଣାର େଯଉଁ ନିୟମ ଓ ବିଧି ଆଜ୍ଞା କଲୁ, ତାହା ତୁ େ
ପାଳନ ନକରିବାରୁ ଆେ ନି ୟ ତୁ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି େନଇତୁ
ଦାସକୁ େଦବା। 12ତଥାପି ତୁ ପିତା ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଆେ ତୁ
ସମୟେର ଏହା କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ପୁତ୍ର ହ ରୁ ତାହା
ଚିରି େନବା। 13ତଥାପି ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଚିରି େନବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ଆ ଦାସଦାଉଦସକାଶୁ ଓଆ ରମେନାନୀତ ଯିରୂ ଶାଲମସକାଶୁ
ଆେ ତୁ ପୁତ୍ର କୁ ଏକ େଗା ୀ େଦବା।”

ଶେଲାମନ ଶତଗଣ
14 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇେଦାମୀୟ ହଦଦ୍ କୁ ଶେଲାମନ ର

ବିପକ୍ଷ କରି ଉ କେଲ; େସ ଇେଦାମୀୟ ରାଜବଂଶଜ ଥିେଲ।
15 େଯେତେବେଳ ଦାଉଦ ଇେଦାମେର ଥିେଲ ଓ େଯାୟାବ
େସନାପତି ହତ େଲାକମାନ ୁ କବର େଦବା ପାଇଁ ଯାଇ ଇେଦାମର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା; 16 େସେତେବେଳ େଯାୟାବ
ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଇେଦାମର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷକୁ ଉି ନ କରିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଛଅ ମାସ କାଳ େସଠାେର ରହିଥିେଲ; 17 େସସମୟେର
ହଦଦ୍ ଓ ତାହା ସେ ତାହା ପିତାର ଦାସ େକେତକ ଇେଦାମୀୟ
େଲାକ ମିସରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିେଲ; େସେତେବେଳ ହଦଦ୍ ସାନ
ବାଳକ ଥିଲା। 18େସମାେନ ମିଦୀୟନଠାରୁ ଉଠି ପାରଣକୁଆସି େଲ;
ପୁଣି, ପାରଣରୁ ସ େର େଲାକ େନଇ ମିସରେର ମିସରର ରାଜା
ଫାେରା ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ; େସ ତାହାକୁ ଗୃହ େଦଇ
ତାହା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ ନିରୂ ପଣ କରି ତାହାକୁ ଭୂ ମି େଦଲା।
19 ପୁଣି, ହଦଦ୍ ଫାେରା ଦୃି େର ଅତିଶୟ ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଲା,
େତଣୁ େସ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ତହପେନଷ୍ ରାଣୀର ଭଗିନୀକୁ ତାହା
ସେ ବିବାହ େଦଲା; 20 ଏଉ ାେର ତହପେନଷ୍ ର ଭଗିନୀ
ତାହାର ଔରସେର ଗନୁବତ୍ ନାମକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା, ତହିଁେର
ତହପେନଷ୍ ଫାେରାର ଗୃହେର ତାହାର ନ୍ୟତ୍ୟାଗ କରାଇଲା;
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ଆଉ ଗନୁବତ୍ ଫାେରାର ଗୃହେର ଫାେରାର ପୁତ୍ର ମାନ ସ େର
ରହିଲା। 21 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ସହିତ
ଶୟନ କରିଅଛି* ଓ େସନାପତି େଯାୟାବ ମରିଅଛି, ଏହି ସମାଚାର
ହଦଦ୍ ମିସରେର ଶୁଣେ ଫାେରାକୁ କହିଲା, “େମାେତ ପ୍ର ାନ
କରିବାକୁ ଅନୁମତି େଦଉ ୁ, ମୁଁ େଦଶକୁ ଯିବି।” 22 ତହିଁେର
ଫାେରା ତାହାକୁ କହିଲା, “ମାତ୍ର େମାʼ ସେ ଥାଇ ତୁ ର କି ଅଭାବ
େହଲା େଯ, େଦଖ, ତୁ େ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ା କରୁ ଅଛ?”
ଏଥିେର େସ ଉ ର କଲା, “କିଛି ନାହିଁ; ତଥାପି େକୗଣସି ମେତ
ପ୍ର ାନ କରିବା ପାଇଁ େମାେତ ଅନୁମତି େଦଉ ୁ।”

23 ଆହୁ ରି ପରେମ ର ଇଲୀୟାଦାର ପୁତ୍ର ରେଷାଣକୁ
ଶେଲାମନ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିପକ୍ଷ କରି ଉ କେଲ, େସ
େଲାକ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ େସାବାର ରାଜା ହଦେଦଷର ନିକଟରୁ ପଳାଇ
ଯାଇଥିଲା; 24 େଯଉଁ ସମୟେର ଦାଉଦ େସାବାର େଲାକମାନ ୁ
ବଧ କେଲ, େସସମୟେର େସ ଆପଣା ନିକଟେର େଲାକମାନ ୁ
ସଂଗ୍ର ହ କରି ଏକ ଦଳପତି େହାଇଥିଲା; ତହିଁ ଉ ାେର େସମାେନ
ଦେ ଶକକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କରି ଦେ ଶକେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 25ଆଉ େସ ହଦଦ୍ ର କୃତ ମ କମର୍ ଛଡ଼ା ଶେଲାମନ ର
ଯାବ ୀବନ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିପକ୍ଷ େହାଇଥିଲା; େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଘୃଣା
କରି ଅରାମ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କଲା। 26 ପୁଣି, ସେରଦା ନିବାସୀ
ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଶେଲାମନ ର ଦାସ ଯାରବୀୟାମ
ମଧ୍ୟ ରାଜା ର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣା ହ ଉଠାଇେଲ; ତା ର
ମାତାର ନାମ ସରୁ ୟା, େସ ଏକ ବିଧବା ୀ ଥିଲା। 27 ରାଜା
ପ୍ର ତିକୂଳେର ତା ର ହ ଉଠାଇବାର କାରଣ ଏହି; ଶେଲାମନ
ମିେ ା ଦୃଢ଼ କରୁ ଥିେଲ ଓ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ ନଗରର ଭ
ାନ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରୁ ଥିେଲ। 28 େସସମୟେର ଯାରବୀୟାମ
ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ; ଏଣୁ ଶେଲାମନ େସହି ଯୁବା
େଲାକ ୁ ପରିଶ୍ର ମୀ େଦଖି େଯାେଷଫ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନ
ସମୁଦାୟ କମର୍ ଭାର ତା ଉପେର ଅପର୍ ଣ କେଲ। 29 ଘଟଣାକ୍ର େମ
େସହି ସମୟେର ଯାରବୀୟାମ ଯିରୂ ଶାଲମର ବାହାରକୁ ଯାʼେ ,
* 11:21 ଅଥର୍ ାତ୍ ମରିଅଛି
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ପଥେର ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତା ର େଦଖା
ପାଇଲା; ଅହୀୟ ଆପଣାକୁ ନୂତନ ବ େର ଆ ାଦନ କରିଥିଲା
ଓ େକ୍ଷତ୍ର େର େକବଳ େସ ଦୁେହଁ ଥିେଲ। 30 ତହିଁେର ଅହୀୟ
ଆପଣା େଦହର ନୂତନ ବ ଧରି ବାରଖ କରି ଚିରିଲା। 31ଆଉ
ଯାରବୀୟାମ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ଦଶ ଖ ନିଅ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ‘େଦଖ,
ଆେ ଶେଲାମନର ହ ରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି େନବା ଓ ତୁ କୁ ଦଶ
େଗା ୀ େଦବା। 32ମାତ୍ର ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସମ େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ର ମେନାନୀତ ନଗର ଯିରୂ ଶାଲମ
ସକାଶୁ େସ ଏକ େଗା ୀ ପାଇବ। 33 େଯେହତୁ େସମାେନ ଆ କୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସୀେଦାନୀୟମାନ ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀକି ଓ
େମାୟାବର କେମାଶ େଦବକୁ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ମିଲ୍ କମ୍ 
େଦବକୁ ପ୍ର ଣାମ କରିଅଛି ; ପୁଣି, ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ େଯପରି
ଆ ଦୃି େର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କଲା ଓ ଆ ର ବିଧି ଓ ଆ ର
ଶାସନ ପାଳନ କଲା, େସପରି କରିବାକୁ େସମାେନ ଆ ପଥେର
ଚାଲି ନାହାି । 34 ତଥାପି ଆେ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ତାହା ହ ରୁ
େନବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆ ମେନାନୀତ ଦାସ େଯଉଁ ଦାଉଦ ଆ ର
ଆଜ୍ଞା ଓ ଆ ର ବିଧିସକଳ ପାଳନ କଲା, ତାହା ସକାଶୁ ତାହାକୁ
ଯାବ ୀବନ ଅଧିପତି କରି ରଖିବା; 35 ମାତ୍ର ଆେ ତାହାର ପୁତ୍ର
ହ ରୁ ରାଜ୍ୟ େନବା ଓ ତାହା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦଶ େଗା ୀ ତୁ କୁ େଦବା।
36 ଆଉ ଆେ ଆପଣା ନାମ ାପନ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ନଗର
ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, େସହି ଯିରୂ ଶାଲମେର େଯପରି ଆ ଦାସ
ଦାଉଦର ପ୍ର ଦୀପ ଆ ସ ୁଖେର ସବର୍ ଦା ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାର
ପୁତ୍ର କୁ ଏକ େଗା ୀ େଦବା। 37 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା,
ତହିଁେର ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ସମ ବା ାନୁସାେର ରାଜ୍ୟ କରି
ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା େହବ। 38 ଆଉ େଯେବ ତୁ େ ଆ
ଦାସ ଦାଉଦ ପରି ଆ ର ସମ ଆେଦଶେର ମେନାେଯାଗ କରିବ,
ଆ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆ ପଥେର ଚାଲିବ
ଓ ଆ ଦୃି େର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ, େତେବ ଆେ ତୁ ର
ସହବ ର୍ ୀ େହବା ଓଆେ େଯପରିଦାଉଦପାଇଁ କଲୁ, େସପରି ତୁ
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ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ଓ ତୁ କୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦବା।
39 ଆେ ଏହି କମର୍ ସକାଶୁ ଦାଉଦ-ବଂଶକୁ େ ଶ େଦବା, ମାତ୍ର
ସଦାକାଳ ନୁେହଁ।’ ” 40 ଉ କାରଣରୁ ଶେଲାମନ ଯାରବୀୟାମ ୁ
ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କେଲ; ମାତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଉଠି ମିସରକୁ
ମିସରୀୟ ରାଜା ଶୀଶକ୍ ନିକଟକୁ ପଳାଇେଲ ଓ ଶେଲାମନ ର
ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ ମିସରେର ରହିେଲ।

ଶେଲାମନ ମୃତୁୁ ୍ୟ
41 ଶେଲାମନ ର ଅବଶି ବିଷୟ ଓ ତା ର ସମ କୃତ କମର୍

ଓ ତା ର ଜ୍ଞାନ କି ଶେଲାମନ ବିଷୟକ ପୁ କେର ଲିଖିତ େହାଇ
ନାହିଁ? 42 ଶେଲାମନ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 43 ତହିଁ ଉ ାେର
ଶେଲାମନ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ପୁଣି ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ର ସହିତ
ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର ପାଇେଲ; ତହଁୁ ତା ପୁତ୍ର
ରିହବୀୟାମ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

12
ଉ ରା ଳ େଗା ୀମାନ ର ବିେଦ୍ର ାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ଶିଖିମକୁ ଗେଲ; କାରଣ ସମୁଦାୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ ତା ୁ ରାଜା କରିବା ନିମେ ଶିଖିମେର ଉପି ତ
େହାଇଥିେଲ। 2ଏଥିମଧ୍ୟେରନବାଟର ପୁତ୍ର େସହି େଯଯାରବୀୟାମ
ଶେଲାମନ ରାଜା ର ଛାମୁରୁ ପଳାଇ ମିସରେର ଏଯାଏ ଥିେଲ, େସ
ତା ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ସ ାଦ ପାଇେଲ; େସ ମିସରେର ବାସ କରୁ ଥିବା
େବେଳ େଲାକମାେନ ତା ୁ ଡକାଇ ପଠାଇେଲ। 3 ତହିଁେର
ଯାରବୀୟାମ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସମାଜ ରିହବୀୟାମ ନିକଟକୁ
ଆସି ଏହି କଥା କହିେଲ, 4 “ଆପଣ ପିତା ଆ ମାନ ଯୁଆଳି
ଅସହ୍ୟ କରିଥିେଲ; ଏେହତୁ ଆପଣ ପିତା ଆ ମାନ ଉପେର
େଯଉଁ ଅସହ୍ୟ ଦାସ୍ୟକମର୍ ର ଭାର ଓ ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଦଇଥିେଲ,
ତାହା ଆପଣ ହାଲୁକା କର ୁ; ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ଆପଣ
େସବା କରିବୁ।” 5 ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ ଯାଅ,
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ତିନି ଦିନ ଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସ।” ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ଚାଲିଗେଲ।

6 ଏଥିଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା ଆପଣା ପିତା ଶେଲାମନ ର
ଜୀବନ କାଳେର େଯଉଁ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତା ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ସହିତ ପରାମଶର୍ କରି କହିେଲ, “ଏହି
େଲାକମାନ ୁ ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ କି
ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ?” 7 େତେବ େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ େଯେବ ଆଜି ଏହି େଲାକମାନ ର େସବକ େହବ ଓ
େସମାନ ର େସବା କରି େସମାନ ୁ ଉ ର େଦବ ଓ େସମାନ ୁ
ଉ ମ ବାକ୍ୟ କହିବ, େତେବ େସମାେନ ସବର୍ ଦା ତୁ ର ଦାସ
େହାଇ ରହିେବ।” 8 ମାତ୍ର େସ େସହି ପ୍ର ାଚୀନମାନ ଦ ପରାମଶର୍
ତ୍ୟାଗ କରି େଯଉଁ ଯୁବାମାେନ ତା ସେ ବଢ଼ି ତା ସ ୁଖେର
ଛିଡ଼ା େହଉଥିେଲ, େସମାନ ସେ ପରାମଶର୍ କେଲ। 9 ପୁଣି,
େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ େମାେତ କହୁ ଛି ,
‘ତୁ ପିତା ଆ ମାନ ଉପେର େଯଉଁ ଯୁଆଳି େଥାଇଅଛି , ତାହା
ହାଲୁକା କର; େସମାନ ୁ ଉ ର େଦବା ପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ୁ
କି ପରାମଶର୍ େଦଉଅଛ?’ ” 10 ତହିଁେର ତା ସେ ବଢ଼ିଥିବା
ଯୁବାମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ପିତା ଆ ମାନ ଯୁଆଳି ଭାରୀ
କରିଅଛି , ‘ତୁ େ ଆ ମାନ ପାଇଁ ତାହା ହାଲୁକା କର େବାଲି
କହୁ ଛି ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ, େସମାନ ୁ ତୁ େ ଏପରି କହିବ;
େମାର କନି ଅ ୁ ଳି େମାʼ ପିତା କଟିଠାରୁ େମାଟ। 11 ଏଥିପାଇଁ
େମାʼ ପିତା େଯଉଁ ଭାରୀ ଯୁଆଳି ତୁ ମାନ ଉପେର େଥାଇଅଛି ,
ମୁଁ ତାହା ଆହୁ ରି ଭାରୀ କରିବି; େମାʼ ପିତା େକାରଡ଼ାେର ତୁ ମାନ ୁ
ଶାି େଦେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବି ାେର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦବି।’ ”

12ତୃ ତୀୟ ଦିନେର େମାʼ ନିକଟକୁ ପୁଣି,ଆସ େବାଲି ରାଜା େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଯାରବୀୟାମ ଓ ସମ େଲାକ
ରିହବୀୟାମ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। 13 ତହିଁେର ପ୍ର ାଚୀନମାନ
ଦ ପରାମଶର୍ ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜା େଲାକମାନ ୁ କଟୁ ଉ ର େଦେଲ;
14 ପୁଣି, ଯୁବାମାନ ପରାମଶର୍ ନୁସାେର େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
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“େମାʼ ପିତା ତୁ ମାନ ଉପେର ଭାରୀ ଯୁଆଳି େଥାଇଥିେଲ,
ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ମାନ ଯୁଆଳି ଆହୁ ରି ଭାରୀ କରିବି; େମାʼ ପିତା
େକାରଡ଼ାେର ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦଇଥିେଲ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବି ାେର
ତୁ ମାନ ୁ ଶାି େଦବି।” 15 ଏହିରୂ େପ ରାଜା େଲାକମାନ କଥା
ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ାରା
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ୁ ଯାହା କହିଥିେଲ, ଆପଣାର େସହି
କଥା ସଫଳ କରିବା ନିମେ ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଡ଼ୁ ଘଟିଲା।

ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଭ
16 େଯେତେବେଳ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଖିେଲ େଯ, ରାଜା

େସମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ
ରାଜା ୁ ଉ ର କରି କହିେଲ,
“ଦାଉଦ ଠାେର ଆ ମାନ ର କି ଅଂଶ ଅଛି?
ଏଣିକି ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଠାେର; ଆ ମାନ ର ଅଧିକାର ନାହିଁ;
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଯାଅ;
େହ ଦାଉଦ, ତୁ େ ଏେବ ଆପଣା ଘର କଥା ବୁଝ।
ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ଚାଲିଗେଲ।”

17 ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲର େଯଉଁ ସ ାନମାେନ ଯିହୁ ଦାର ନାନା
ନଗରେର ବାସ କେଲ, େସମାନ ଉପେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 18 ଏଥିଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େବଠିକମର୍ ାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଅେଦାନୀରାମ୍ କୁ* ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହାକୁ
ପ୍ର ରାଘାତ କରେ , େସ ମଲା। ତହିଁେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରଥ ଉପେର ଚଢ଼ିେଲ।
19 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଦାଉଦ-ବଂଶର ବିେଦ୍ର ାହୀ
େହେଲ। 20 ଏଉ ାେର ଯାରବୀୟାମ େଫରି ଆସି ଅଛି େବାଲି
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଶୁଣେ , େସମାେନ େଲାକ ପଠାଇ ତା ୁ
ମ ଳୀକୁ ଡକାଇେଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତା ୁ ରାଜା
କେଲ; େକବଳ ଯିହୁ ଦା-େଗା ୀ ଛଡ଼ା େକହି ଦାଉଦ-ବଂଶର
ଅନୁଗାମୀ େହଲା ନାହିଁ। 21 ରିହବୀୟାମ ଯିରୂ ଶାଲମେରଉପି ତ
ହୁ ଅେ , ଯିହୁ ଦାର ସମ ବଂଶରଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଗା ୀର ଏକଲକ୍ଷ

* 12:18 େଦାନୀରାମ୍ କୁ େକେତକ ହ ଲିପିେର ଅେଦାରାମ୍
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ଅଶୀ ହଜାର ବଛା େଯା ା େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କେଲଓଶେଲାମନ ର
ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ର ଅଧୀନକୁ ରାଜ୍ୟ େଫରାଇ ଆଣିବା ନିମେ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସହିତ ଯୁ େହଲା। 22ମାତ୍ର ପରେମ ର େଲାକ
ଶମୟୀୟ ନିକଟେର ପରେମ ର ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
23 “ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଶେଲାମନର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମକୁ, ପୁଣି, ଯିହୁ ଦା
ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସମ ବଂଶକୁ ଓ ଅବଶି ସମ େଲାକ ୁ କୁହ:
24 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ମାେନ ଯାତ୍ର ା କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବିପକ୍ଷେର ଯୁ କରିବ
ନାହିଁ; ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଯାଅ;
କାରଣ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ଆ ଆଡ଼ୁ େହାଇଅଛି।’ ” େତଣୁ େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ ଆପଣା
ଆପଣା ପଥେର େଫରିଗେଲ।

ଯାରବୀୟାମର ସୁବ ର୍ େଗାବ
25 ଏହି ସମୟେର ଯାରବୀୟାମ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ

େଦଶେର ଶିଖିମ ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କେଲ; ପୁଣି,
େସ େସଠାରୁ ଯାଇ ପନୂେୟଲ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 26ତହଁୁ ଯାରବୀୟାମ
ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିେଲ, “ଏେବ ରାଜ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର ଦାଉଦ-
ବଂଶର ଅଧୀନ େହବ; 27 େଯେବ ଏହି େଲାକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଯିେବ, େତେବ ଏହି
େଲାକମାନ ର ଅ ଃକରଣ ଆପଣାମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ରିହବୀୟାମ ପ୍ର ତି େଫରିବ; ତହିଁେର େସମାେନ େମାେତ ବଧ କରି
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ରିହବୀୟାମ ନିକଟକୁ େଫରିଯିେବ।” 28 ଏେହତୁ
ରାଜା ପରାମଶର୍ କରି ସୁବ ର୍ ର ଦୁଇ େଗାବ ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ପୁଣି,
େସ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ
ବହୁ ତ କ ପଡ଼ୁଅଛି; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େଦବତାମାନ ୁ େଦଖ,
େସମାେନ ତୁ କୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ।” 29 ତହଁୁ
େସ େଗାଟିକୁ େବେଥଲ୍ େର ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଦାନ୍ େର ାପନ କେଲ।
30ଏହିକମର୍ ପାପରକାରଣ େହଲା;କାରଣ େଲାକମାେନ େଗାଟିକର
ପୂଜା କରିବା ନିମେ ଦାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସୁ ା ଗେଲ। 31ଏଉ ାେର େସ
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ଉ ଳୀର ଗୃହମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ େଲବୀ-ସ ାନ
ନୁହି , ଏପରି ସମୁଦାୟ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ କେଲ।

େବେଥଲ୍ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଅଭିଶ
32 ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମ ଅ ମ ମାସେର, ମାସର ପ ଦଶ ଦିନେର

ଯିହୁ ଦାର ପବର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ ପବର୍ ନିରୂ ପଣ କେଲ ଓ ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ
ଗେଲ; ଏହିରୂ େପ େସ ନିମ ତ େଗାବ ଉେ ଶ୍ୟେର
େବେଥଲ୍ େରବଳିଦାନକେଲ; ପୁଣି, େସଆପଣାର କୃତଉ ଳୀର
ଯାଜକମାନ ୁ େବେଥଲ୍ େର ାପନ କେଲ। 33ଏହିପରି େସ ଅ ମ
ମାସରପ ଦଶ ଦିନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆପଣା ମନରସଂକି ତ ମାସେର
େବେଥଲ୍ ି ତ ନିମ ତ ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ ଗେଲ ଓ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ନିମେ ପବର୍ ନିରୂ ପଣ କରି ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ
ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ ଗେଲ।

13
ଯାରବୀୟାମର ସ ୁଖେର ପରେମ ର େଲାକ

1 ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମ ଧୂପ ଳାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିକଟେର
ଛିଡ଼ା େହବା ସମୟେର େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା ଯିହୁ ଦାରୁ
ପରେମ ର ଏକ େଲାକ େବେଥଲ୍ େର ଉପି ତ େହଲା। 2 ପୁଣି,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା ଯଜ୍ଞେବଦି ବିରୁ େର ଉ ର
କରି କହିଲା, “େହ ଯଜ୍ଞେବଦି, ଯଜ୍ଞେବଦି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିପରି
କହି ; େଦଖ, ଦାଉଦ-ବଂଶେର େଯାଶୀୟ ନାମେର ଏକ ସ ାନ
ଜନି୍ମ ବ; ପୁଣି, ଉ ଳୀର େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ତୁ ଉପେର ଧୂପ
ଳାଉ ଅଛି , େସମାନ ୁ ତୁ ଉପେର େସ ବଳିଦାନ କରିବ ଓ
େଲାକମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ଅି ତୁ ଉପେର ଦ କରିେବ।” 3ଆହୁ ରି
େସ େଲାକ େସହି ଦିନ ଏକ ଚି େଦଇ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
କଥିତ ଚି ଏହି; େଦଖ, ଏହି େବଦି ଫାଟିଯିବ ଓ ତହିଁ ଉପରି
ଭ ଅଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିବ।” 4 ତହିଁେର ପରେମ ର େଲାକ
େବେଥଲ୍ ି ତ ଯଜ୍ଞେବଦି ବିରୁ େର ଉ ର କରି େଯଉଁ କଥା
କହିଲା, ଯାରବୀୟାମ ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ଯଜ୍ଞେବଦିଠାରୁ ହ ବଢ଼ାଇ
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କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଧର।” ଏଥିେର େସ ତାହା ବିରୁ େର େଯଉଁ
ହ ବଢ଼ାଇ ଥିେଲ; ତାହା ଶୁ େହାଇଗଲା, େତଣୁ େସ ତାହା
ଆଉ େଫରାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ। 5 ମଧ୍ୟ ପରେମ ର େଲାକ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା େଯଉଁ ଚି େଦଇଥିଲା, ତଦନୁସାେର
ଯଜ୍ଞେବଦି ଫାଟିଗଲା ଓ ଯଜ୍ଞେବଦିରୁ ଭ ଅଜାଡ଼ି େହାଇ ପଡ଼ିଲା।
6 େସେତେବେଳ ରାଜା ପରେମ ର େଲାକକୁ ଉ ର କରି
କହିେଲ, “େଯପରି େମାହର ହ ପୂବର୍ ପରି ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହ ନିେବଦନ କର
ଓ େମାʼ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।” ତହିଁେର ପରେମ ର େଲାକ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିେବଦନ କରେ , ରାଜା ର ହ ସୁ େହାଇ
ପୂବର୍ ପରି େହାଇଗଲା। 7 ତହଁୁ ରାଜା ପରେମ ର େଲାକ ୁ
କହିେଲ, “େମାʼସେ ଗୃହକୁଆସି ଆରାମକର, ମୁଁ ତୁ କୁ ପୁର ାର
େଦବି।” 8ଏଥିେର ପରେମ ର େଲାକ ରାଜା ୁ କହିଲା, “େଯେବ
ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହର ଅେ ର୍ କ େମାେତ େଦବ, େତେବ େହଁ ମୁଁ ତୁ
ସେ ଯିବି ନାହିଁ କିଅବା ଏହି ାନେର ଅ େଭାଜନ କି ଜଳପାନ
କରିବି ନାହିଁ, 9କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା େମାେତଏହିଆଜ୍ଞା
ଦିଆଯାଇଅଛି େଯ, ତୁ େ ଅ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, କି ଜଳ
ପାନକରିବନାହିଁ, କିଅବା େଯଉଁପଥେରଯାଉଅଛ, େସହିପଥେର
େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ।” 10 ତହଁୁ େସ ଅନ୍ୟ ପଥେର ଗଲା, େଯଉଁ
ପଥେର େବେଥଲ୍ କୁ ଆସି ଥିଲା, େସ ପଥେର େସ େଫରିଲା ନାହିଁ।

ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅବାଧ୍ୟତା
11 େସହି େବେଥଲ୍ େର ଜେଣ ପ୍ର ାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ବାସ

କରୁ ଥିଲା; ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି େସହି ଦିନ ପରେମ ର େଲାକ େବେଥଲ୍ େର ଯାହା ଯାହା
କରିଥିଲା, ତାହାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା; ମଧ୍ୟ ରାଜା ୁ େସ
େଯଉଁ େଯଉଁ କଥା କହିଥିଲା, ତାହା େସମାେନ ଆପଣା ପିତାକୁ
ଜଣାଇେଲ। 12 ତହିଁେର େସମାନ ପିତା େସମାନ ୁ ପଚାରିଲା,
“େସ େକଉଁପଥେରଗଲା?” ଯିହୁ ଦାରୁ ଆଗତପରେମ ର େଲାକ
େଯଉଁ ପଥେର ଯାଇଥିଲା, ତାହା ତାହାର ପୁତ୍ର ମାେନ େଦଖିଥିେଲ।
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13 ଏଥିେର େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ କହିଲା, “େମାʼ ପାଇଁ ଗଧ
ସଜାଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାେ , େସ ତହିଁେର
ଚଢ଼ିଲା। 14 ଏଉ ାେର େସ ପରେମ ର େଲାକର ପେଛ ପେଛ
ଯାଇ ଏକ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ତାହାକୁ ବସି ଥିବାର େଦଖିଲା; ପୁଣି,
େସ ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁ େ କି ଯିହୁ ଦାରୁ ଆଗତ ପରେମ ର
େଲାକ?” େସ କହିଲା, “ହଁ, ମୁଁ।” 15 େତେବ େସ ତାହାକୁ କହିଲା,
“େମାʼ ସେ ଗୃହକୁ ଆସ ଓ ଅ େଭାଜନ କର।” 16 ତହିଁେର
େସ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ ସେ େଫରି ନ ପାେର, କି ତୁ ସେ
ଗୃହକୁ ଯାଇ ନ ପାେର; କିଅବା ଏହି ାନେର ତୁ ସେ ମୁଁ ଅ
େଭାଜନ କରିବି ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ କରିବି ନାହିଁ; 17 କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା େମାେତ କୁହାଯାଇଅଛି,ତୁ େ େସ ାନେର
ଅ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, କି ଜଳ ପାନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା
େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, େସ ପଥେର େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ।”
18 ଏଥିେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ପରି ଜେଣ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା; ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ାରା ଏକ ଦୂତ େମାେତ ଏହି
କଥା କହିେଲ, େଯପରି େସ ଅ େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ତାହାକୁ େଫରାଇ ଆପଣା ସେ ଗୃହକୁ ଆଣ।”
ମାତ୍ର େସ ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲା। 19 ଏେହତୁ େସ ତାହା ସେ
େଫରିଯାଇ ତାହା ଗୃହେର ଅ େଭାଜନ ଓ ଜଳ ପାନ କଲା।

20 ଏଉ ାେର େସମାେନ େମଜ ନିକଟେର ବସି ଥିବା େବେଳ
ଏପରି େହଲା େଯ, େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତାହାକୁ େଫରାଇ
ଆଣିଥିଲା, ତାହା ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା।
21 ଏଥିେର େସ ଯିହୁ ଦାରୁ ଆଗତ ପରେମ ର େଲାକକୁ
ଉ ରେର କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟର ବିରୁ ାଚରଣ କରିଅଛ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତୁ େ ତାହା
ପାଳନ କରି ନାହଁ; 22 ମାତ୍ର େଫରି ଆସି ଅଛ, ପୁଣି, େଯଉଁ ାନେର
ଅ େଭାଜନ ନ କର ଓ ଜଳ ପାନ ନ କର, େବାଲି େସ ତୁ କୁ
କହିଥିେଲ, ‘େସହି ାନେର ତୁ େ ଅ େଭାଜନ କରିଅଛ ଓ
ଜଳ ପାନ କରିଅଛ;’ ଏେହତୁ ତୁ ଶବ ତୁ ପିତୃ େଲାକମାନ
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କବରେର ପ୍ର ବି େନାହିବ।” 23ଏଥିେର େସ ଅ େଭାଜନ ଓ ଜଳ
ପାନ କଲା ଉ ାେର ତାହା ପାଇଁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ ଯାହାକୁ େଫରାଇ
ଆଣିଥିଲା, େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପାଇଁ ଗଧ ସଜାଇଲା। 24 ତହଁୁ
େସ ଯାତ୍ର ା କରେ , ପଥ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସି ଂହ ତାହାକୁ େଭଟି ବଧ
କଲା। ପୁଣି, ପଥ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା ଓ ଗଧ
ତାହା ନିକଟେର ଠିଆ େହଲା; ସି ଂହ ମଧ୍ୟ େସହି ଶବ ନିକଟେର
ଠିଆ େହଲା। 25 ଏଉ ାେର େଦଖ, େଲାକମାେନ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ
ମଧ୍ୟେର ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର ଓ ଶବ ପାଖେର ସି ଂହ ଠିଆ େହାଇଥିବାର
େଦଖିେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଆସି େସହି ପ୍ର ାଚୀନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର
ନିବାସ-ନଗରେର ତାହା ଜଣାଇେଲ।

26 ଏଥିେର େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତାହା ୁ ପଥରୁ େଫରାଇ
ଆଣିଥିଲା, େସ େସହି କଥା ଶୁଣି କହିଲା, “େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟର
ବିରୁ ାଚରଣ କରିଥିଲା, ଏ ପରେମ ର େସହି େଲାକ; ଏେହତୁ
ତାହା ପ୍ର ତି କଥିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ
ସି ଂହ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରେ , େସ ତାହାକୁ ବିଦୀ ର୍ କରି ବଧ
କରିଅଛି।” 27 ଏଣୁ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ କହିଲା, “େମାʼ ପାଇଁ
ଗଧ ସଜାଅ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଗଧ ସଜାଇେଲ। 28 ଏଥିେର େସ
ଯାଇ ପଥ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଶବ ପଡ଼ିଥିବାର, ପୁଣି, ଗଧ ଓ
ସି ଂହ ଶବ ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲା; ସି ଂହ ଶବ
ଖାଇ ନ ଥିଲା, କି ଗଧକୁ ବିଦୀ ର୍ କରି ନ ଥିଲା। 29 ପୁଣି, େସ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପରେମ ର େଲାକର ଶବ ଉଠାଇ େନଇ ଗଧ
ଉପେର େଥାଇ ତାହା େଫରାଇ ଆଣିଲା; ଆଉ େସହି ପ୍ର ାଚୀନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େଶାକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାକୁ କବର େଦବା
ପାଇଁ ଆପଣା ନଗରକୁ ଆସି ଲା। 30 ପୁଣି, େସ ଆପଣା କବରେର
ତାହାର ଶବ େଥାଇଲା; ତହଁୁ େସମାେନ, “ହାୟ, େମାହର ଭାଇ!”
େବାଲି ତାହା ଲାଗି ବିଳାପ କେଲ। 31 ଆଉ େସ ତାହାକୁ କବର
େଦଲା ଉ ାେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ମେଲ, େଯଉଁ
କବରେର ପରେମ ର ଏହି େଲାକ କବର ପାଇଅଛି, ତହିଁେର
େମାେତ କବର େଦଇ ତାହାର ଅି ପାଖେର େମାହର ଅି ରଖିବ।
32 କାରଣ େସ େବେଥଲ୍ ଯଜ୍ଞେବଦି ବିରୁ େର ଓ ଶମରୀୟାର
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ନାନା ନଗରି ତ ଉ ଳୀର ସମ ଗୃହ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟ ାରା ଉ ରେର ଯାହା କହିଅଛି, ତାହା ନି ୟ ସଫଳ
େହବ।”

33ଏ ଘଟଣା ଉ ାେର ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା କୁପଥରୁ େଫରିେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୁନବର୍ ାର ସମୁଦାୟ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ଉ ଳୀର
ଯାଜକ ନିଯୁ କେଲ; ସମ ଉ ଳୀ ପାଇଁ େଯପରି ଯାଜକ
େହେବ ଏଥିପାଇଁ େଯ ଇ ା କଲା, ତାହାକୁ େସ ନିଯୁ କେଲ।
34 ମାତ୍ର ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶକୁ ଉି କରିବା ପାଇଁ ଓ
ପୃଥିବୀରୁ ଲୁ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ପ୍ର ତି ପାପର କାରଣ େହଲା।

14
ଯାରବୀୟାମ ବିରୁ େର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 େସହି ସମୟେର ଯାରବୀୟାମ ର ପୁତ୍ର ଅବୀୟ ପୀଡ଼ିତ
େହଲା। 2ତହଁୁ ଯାରବୀୟାମ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଉଠ, ପୁଣି, ତୁ େ ଯାରବୀୟାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େବାଲି
େଯପରି ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଶୀେଲାକୁ ଯାଅ;
େଦଖ, ମୁଁ ଏହି େଲାକ ଉପେରରାଜା େହବି େବାଲି େମାʼ ବିଷୟେର
େଯକହିଥିଲା, େସହିଅହୀୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େସଠାେରଅଛି। 3 ପୁଣି,
ଆପଣା ସେ ଦଶ ରୁ ଟି ଓ କିଛି ତିଲୁଆ ଓ ଏକ ପାତ୍ର ମଧୁ େନଇ
ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଅ; ବାଳକର କଅଣ େହବ, ତାହା େସ ତୁ କୁ
ଜଣାଇବ।”

4 ଏଥିେର ଯାରବୀୟାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େସପରି କଲା ଓ େସ
ଉଠି ଶୀେଲାକୁ ଯାଇ ଅହୀୟର ଗୃହେର ଉପି ତ େହଲା। େସହି
ସମୟେର ଅହୀୟ େଦଖି ପାରୁ ନ ଥିଲା; କାରଣ ବୟସ େହତୁ ରୁ
ତାହାର ଚକୁ୍ଷ େହାଇଥିଲା। 5 ଏଥିମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅହୀୟ ୁ
କହିେଲ, “େଦଖ, ଯାରବୀୟାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆପଣା ପୁତ୍ର ବିଷୟ
ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି; କାରଣ େସ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି;
ତାହାକୁ ତୁ େ ଏପରି ଏପରି କହିବ; କାରଣ େସ ଆସି ବା େବେଳ
ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟ ୀ ପରି େଦଖାଇବ।”
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6 ଆଉ େସ ାର େଦଇ ଆସି ବା େବେଳ ଏପରି େହଲା େଯ,
ଅହୀୟ ତାହାର ପାଦ-ଶ ଶୁଣି କହିଲା, “େହ ଯାରବୀୟାମ ର
ଭାଯର୍ ୍ୟା,ତୁ େ ଭିତରକୁଆସ;କାହିଁକିତୁ େ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟପରି
େଦଖାଉଅଛ? ମୁଁ ଦୁଃସହନୀୟ ସ ାଦ େଦବା ପାଇଁ ତୁ ନିକଟକୁ
େପ୍ର ରିତ େହାଇଅଛି। 7ତୁ େ ଯାଇ ଯାରବୀୟାମକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ; ‘ଆେ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ତୁ କୁ ଉ ତ କରି ଆ େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତୁ କୁ
ରାଜା କଲୁ; 8ଓଦାଉଦ-ବଂଶଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିରି େନଇତୁ କୁ େଦଲୁ;
ତଥାପି ଆ ଦାସ ଦାଉଦ, େଯ ଆ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କଲା ଓ
ଆ ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ, େକବଳ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ସବର୍ ା ଃକରଣ ସହିତ ଆ ର ଅନୁଗତ େହଲା, ତାହା ପରି ତୁ େ
େହାଇ ନାହଁ; 9ମାତ୍ର ତୁ ପୂବର୍ େର େଯଉଁମାେନ ଥିେଲ, େସସମ
ଅେପକ୍ଷା ତୁ େ ଅଧିକ କୁକମର୍ କରିଅଛ, ପୁଣି,ଆ କୁ ବିର କରିବା
ପାଇଁ ତୁ େ ଯାଇ ଆପଣା ନିମେ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣ ଓ ଛା େର
ଢଳା ପ୍ର ତିମାମାନ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ ଓ ଆ କୁ ଆପଣା ପଛଆେଡ଼
ପକାଇ େଦଇଅଛ; 10 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେ ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶ
ପ୍ର ତି ଅମ ଳ ଘଟାଇବା, ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବ ବା
ମୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁଂସ ାନକୁ ଯାରବୀୟାମଠାରୁ େଲାପ କରିବା ଓ
େଯପରି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମଇଳା ସ ୂ ର୍ ଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଝାଡୁ
କେର, େସପରି ଆେ ଯାରବୀୟାମ ଗୃହକୁ ନିଃେଶଷେର ବିନାଶ
କରିବା। 11 ଯାରବୀୟାମର େକହି ନଗରେର ମେଲ, କୁ ୁ ରମାେନ
ତାକୁ ଖାଇେବ ଓ େକହି େକ୍ଷତ୍ର େର ମେଲ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ
ତାକୁ ଖାଇେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛି ।’ 12 ଏନିମେ
ତୁ େ ଉଠି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଅ; ନଗରେର ତୁ ପାଦ ପଡ଼ିଲା
କ୍ଷେଣ ବାଳକ ମରିବ। 13 ପୁଣି, ତାହା ନିମେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଶାକ କରି ତାହାକୁ କବର େଦେବ; ମାତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ସ କର୍ ୀୟର
େକବଳ େସ ହିଁ କବର ପାଇବ; କାରଣ ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ପ୍ର ତି ତାହାରିଠାେର
କିଛି ସଦ୍ ଭାବ େଦଖାଯାଇଅଛି। 14ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପାଇଁ



ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 14:15 lvi ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 14:21

ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଏକ ରାଜା ଉ କରିେବ, େସ େସହି ଦିନ
ଯାରବୀୟାମ-ବଂଶକୁ ଉି କରିବ; ମାତ୍ର କଅଣ? ଏେବ ତାହା
ଘଟିବ। 15କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜଳେର ହଲିଲା ନଳ ପରି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଆଘାତ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଏହି େଯଉଁ
ଉ ମ େଦଶ େଦଇଅଛି , ତହିଁରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଉ ାଟନ କରି
ନଦୀ େସପାରିେରେସମାନ ୁ ଛି ଭି କରିେବ; େଯେହତୁ େସମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ଆେଶରା ମୂ ମାନ ନିମର୍ ାଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ବିର କରିଅଛି । 16 ପୁଣି, ଯାରବୀୟାମ େଯଉଁ ପାପ କରିଅଛି ଓ
ଯ ୍ଵାରା େସଇସ୍ର ାଏଲକୁପାପକରାଇଅଛି,ତାହାର େସହି ସବୁ ପାପ
ସକାଶୁ େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ।”

17 ଏଉ ାେର ଯାରବୀୟାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଓ
ତିସର୍ ାେର ଉପି ତ େହଲା; ଆଉ େସ ଗୃହର ାରବ ନିକଟେର
ପହି ଲା କ୍ଷେଣବାଳକମଲା। 18ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ
ଅହୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା େଯପରି କହିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହାକୁ କବର େଦେଲ ଓ ତାହା ପାଇଁ େଶାକ
କେଲ।

ଯାରବୀୟାମ ମୃତୁୁ ୍ୟ
19 ଏହି ଯାରବୀୟାମ ର ଅବଶି ବୃ ା , େସ କିପରି ଯୁ

କେଲ ଓ କିପରି ରାଜ୍ୟ କେଲ, େଦଖ, ଏସବୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
ରାଜାମାନ ର ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖାଅଛି। 20 ପୁଣି,
ଯାରବୀୟାମ ର ରାଜ କାଳ ବାଇଶ ବଷର୍ ; ତହିଁ ଉ ାେର
େସ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କଲା ପେର ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ସହିତ କବର
ପାଇେଲ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାେର ରିହବୀୟାମ ରାଜ
21 ଶେଲାମନ ର ପୁତ୍ର ରିହବୀୟାମ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ରାଜ୍ୟ

କେଲ। ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟେର ରିହବୀୟାମ ୁ
ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସ େହାଇଥିଲା, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ନାମ ାପନାେଥର୍ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ନଗର
ମେନାନୀତ କରିଥିେଲ, େସହି ଯିରୂ ଶାଲମେର େସ ସତର ବଷର୍
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ରାଜ୍ୟ କେଲ ଓ ତା ର ମାତାର ନାମ ନୟମା େଯ ଅେ ାନୀୟା
ଥିେଲ। 22 ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କଲା; ପୁଣି,
େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ, େସସବୁ
ଅେପକ୍ଷା େସମାେନ ଆପଣାମାନ କୃତ ପାପ ାରା ତାହା ୁ ଅଧିକ
େକାପାନି୍ଵ ତ କେଲ। 23 କାରଣ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ
ପବର୍ ତେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ହରିଦ୍ ବ ର୍ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ
ଉ ଳୀ, ଓ ଆେଶରା ମୂ ମାନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ; 24 ପୁଣି,
େଦଶେର ମଧ୍ୟ ସେଦାମୀ େଲାେକ ଥିେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସ ୁଖରୁ େଯଉଁ େଗା ୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦଇଥିେଲ,
େସମାନ ର ସମ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ାନୁସାେର େସମାେନ କମର୍
କେଲ।

25 ଆଉ ରିହବୀୟାମ ରାଜା ର ପ ମ ବଷର୍ େର ମିସରର
ରାଜା ଶୀଶକ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଆସି ଲା; 26 ପୁଣି, େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଧନ ଓ ରାଜଗୃହର ଧନ େନଇଗଲା; େସ
ସମ ପଦାଥର୍ େନଇଗଲା; ଆହୁ ରି ଶେଲାମନ ର ନିମ ତ ସୁବ ର୍ -
ଢାଲ େନଇଗଲା। 27 ଏଥିେର ରିହବୀୟାମ ରାଜା େସସବୁର
ବଦେଳ ପି ଳ-ଢାଲ କରି ରାଜଗୃହର ାରପାଳ ପ୍ର ହରୀବଗର୍ ର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 28 ପୁଣି, ରାଜା େଯେତ
ଥର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗେଲ, େସେତଥର ପ୍ର ହରୀମାେନ ତାହା
େନଇଗେଲ, ଆଉ ତାହାସବୁ ପ୍ର ହରୀଶାଳାକୁ େଫରାଇ ଆଣିେଲ।

29 ଏହି ରିହବୀୟାମ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ସମ କି୍ର ୟା
କି ା ଯିହୁ ଦା-ରାଜାଗଣର ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ?
30 ଏହି ରିହବୀୟାମ ଓ ଯାରବୀୟାମ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ ଦା ଯୁ
ଚାଲିଥିଲା। 31 ଏଉ ାେର ରିହବୀୟାମ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ ଓ
ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ସହିତ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର ପାଇେଲ;
ତା ର ମାତାର ନାମ ନୟମା, େଯ ଅେ ାନୀୟା ଥିେଲ।ଆଉତା ର
ପୁତ୍ର ଅବୀୟାମ ତା ର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

15
ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଅବୀୟାମ
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1ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମରାଜା ରରାଜ ରଅଠରବଷର୍ େର
ଅବୀୟାମ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 େସ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ତିନି ବଷର୍ ରାଜ କେଲ ଓ ତା ର ମାତାର ନାମ
ମାଖା, େସ ଅବଶାେଲାମର କନ୍ୟା ଥିଲା। 3 ତା ପୂବର୍ େର ତା ର
ପିତା େଯସବୁ ପାପ-ପଥେର ଚାଲିଥିେଲ, େସ େସହିପରି ଚାଲିେଲ;
ଆଉ ତା ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ଅ ଃକରଣ େଯପରି ଥିଲା,
ତା ର ଅ ଃକରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ପ୍ର ତି େସପରି
ସି ନ ଥିଲା। 4 ତଥାପି ଦାଉଦ ସକାଶୁ ତା ଉ ାେର ତା ର
ପୁତ୍ର କୁ ାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ସୁି ର କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମେର ତା ୁ ଏକ ପ୍ର ଦୀପ
େଦେଲ। 5 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା ଯଥାଥର୍ , ତାହା
ଦାଉଦ କରିଥିେଲ ଓ େକବଳ ହି ୀୟ ଊରୀୟର କଥା ଛଡ଼ା
ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟେର େସ ଆପଣାର ଯାବ ୀବନ ତାହା ର
ଦ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ େହାଇ ନ ଥିେଲ। 6 ଆଉ ଯାରବୀୟାମ ର
ଯାବ ୀବନ ତା ର ଓ ରିହବୀୟାମ ର ମଧ୍ୟେର ଯୁ ଚାଲିଲା।
7 ପୁଣି, ଅବୀୟାମ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ସମ କି୍ର ୟା କି ଯିହୁ ଦା-
ରାଜାଗଣର ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? ଆଉ ଅବୀୟାମ
ଓ ଯାରବୀୟାମ ମଧ୍ୟେର ଯୁ ଥିଲା। 8 ପୁଣି, ଅବୀୟାମ ମୃତୁ ୍ୟ
ପେର, େଲାକମାେନ ତାହା ୁ ଦାଉଦ-ନଗରେର କବର େଦେଲ;
ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ଆସା ତାହା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆସା
9ଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ଯାରବୀୟାମ ରରାଜ ର େକାଡ଼ିଏବଷର୍ େର

ଆସା ଯିହୁ ଦା ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ। 10 େସ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକଚାଳିଶ ବଷର୍ ରାଜ କେଲ, ଆଉ ତା ର
ମାତାମହୀର ନାମ ମାଖା, େସ ଅବଶାେଲାମରକନ୍ୟା ଥିଲା। 11 ପୁଣି,
ଆସା ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ଯାହା ଯଥାଥର୍ , ତାହା କେଲ। 12ଆଉ େସ େଦଶରୁ ସେଦାମୀମାନ ୁ
ତଡ଼ିେଦେଲ ଓ ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ନିମ ତ େଦବତା ସମ ଦୂର
କରିେଦେଲ। 13 ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମାତାମହୀ ମାଖା ଆେଶରା େଦବୀ
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ରୂ େପ ଏକ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିଥିବାରୁ େସ ତାହାକୁ
ରାଣୀପଦରୁ ଚୁ ୍ୟତ କେଲ ଓ ଆସା ତାହାର େସହି ପ୍ର ତିମା େଛଦନ
କରି କିେଦ୍ର ାଣ ନଦୀ ନିକଟେର ତାହା େପାଡ଼ି େଦେଲ। 14 ମାତ୍ର
ଉ ଳୀସକଳ ଦୂରୀକୃତ େନାହିଲା; ତଥାପି ଆସା ର ଅ ଃକରଣ
ଯାବ ୀବନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ସି ଥିଲା। 15 ପୁଣି, େସ ଆପଣା
ପିତା ର ପ୍ର ତିି ତ, ଆପଣାର ପ୍ର ତିି ତ ରୂ ପା, ସୁନା ଓ ପାତ୍ର ସବୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ।

16 ପୁଣି, ଆସା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା ମଧ୍ୟେର
େସମାନ ର ଯାବ ୀବନ ଯୁ ଚାଲିଲା। 17 ଆଉ ଯିହୁ ଦାର
ରାଜା ଆସା ନିକଟକୁ କାହାରିକୁ ଯିବା ଆସି ବାକୁ ନ େଦବା ପାଇଁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା ଯିହୁ ଦା ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କରି ରାମା ନଗର
ଦୃଢ଼ କେଲ। 18 ତହିଁେର ଆସା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭ ାରରୁ ,
ରାଜଗୃହର ଭ ାରରୁ ଅବଶି ସବୁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା େନଇ ଆପଣା
ଦାସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ ଓ ଆସା ରାଜା ହିଷୀେୟାଣର
େପୗତ୍ର ଟବି୍ର େ ାଣର ପୁତ୍ର ବିନ୍ ହଦଦ୍ ନାମକ ଦେ ଶକ ନିବାସୀ
ଅରାମୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ େସମାନ ୁ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିେଲ,
19 “େମାର ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର, େମାʼ ପିତା ଓ ତୁ ପିତା ମଧ୍ୟେର
ନିୟମ ଅଛି; େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ରୂ ପା ଓ ସୁନାର େଭଟି
ପଠାଇଲି; ଯାଅ, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା ସେ ତୁ ର େଯଉଁ
ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଭାି ଦିଅ, ତହିଁେର େସ େମାʼ ନିକଟରୁ
ପ୍ର ାନ କରିବ।” 20 ଏଥିେର ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଆସା ରାଜା ର କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କରି ଆପଣା େସନାପତିମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ନାନା
ନଗର ବିରୁ େର ପଠାଇ ଇେୟାନ୍ , ଦାନ୍, ଆେବଲ୍ -େବଥ୍-ମାଖା,
ସମୁଦାୟ କିେ ରତ୍ ଓନ ାଲିରସମ େଦଶପରା କଲା। 21ତହଁୁ
ବାଶା ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମା ଦୃଢ଼କରଣରୁ କ୍ଷା େହାଇ ତିସର୍ ାେର ବାସ
କେଲ। 22େତେବଆସାରାଜା ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦା ନିକଟେରେଘାଷଣା
କେଲ; କାହାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ; ତହଁୁ ବାଶା େଯଉଁ ପ୍ର ର ଓ
କା େନଇ ରାମା ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ
ବହି େନଇଗେଲ। ତହିଁେର ଆସା ରାଜା ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର େଗବା ଓ
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ମି ା ନଗର ଦୃଢ଼ କେଲ। 23ଏହି ଆସା ର ଅବଶି ସମ ବୃ ା
ଓ ତା ର ସମ ପରାକ୍ର ମ ଓ ସମ କି୍ର ୟା, ପୁଣି, େଯ େଯ ନଗର
େସ ଦୃଢ଼ କରିଥିେଲ, େସହି ସବୁ କଥା କି ଯିହୁ ଦାର ରାଜାମାନ
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? ମାତ୍ର ବୃ ାବ ାେର ତା ର
ପାଦେର େରାଗ େହାଇଥିଲା। 24ଏଥିଉ ାେର ଆସା ମୃତୁ ୍ୟ ପେର,
େସ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦ-ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ସହିତ
କବର ପାଇେଲ, ପୁଣି, ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ତାହା ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ନାଦବ୍ 
25 ଯିହୁ ଦାର ଆସା ରାଜା ର ରାଜ ର ି ତୀୟ ବଷର୍ େର

ଯାରବୀୟାମ ର ପୁତ୍ର ନାଦବ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କେଲ ଓ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ।
26ଆଉ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ ଓଆପଣା ପିତା ର
ପଥେର ଓ ତା ର ପିତା ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ,
େସହି ପାପେର ଚାଲିେଲ।

27 ଏଥିଉ ାେର ଇଷାଖର ବଂଶୀୟ ଅହୀୟର ପୁତ୍ର ବାଶା
ତା ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ; ପୁଣି, ବାଶା ପେଲ ୀୟମାନ
ଗି େଥାନ ନଗର ନିକଟେର ତା ୁ ବଧ କେଲ; କାରଣ ନାଦବ୍ ଓ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େସସମୟେର ଗି େଥାନ ଅବେରାଧ କରୁ ଥିେଲ।
28 ଯିହୁ ଦାର ଆସା ରାଜା ରାଜ ର ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର ବାଶା
ନାଦବ୍ କୁ ବଧ କରି ତା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 29 ପୁଣି, େସ
ରାଜା େହବାକ୍ଷେଣ ଯାରବୀୟାମ ର ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ ଉି
କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଶୀେଲାନୀୟ ଅହୀୟ ହ େର
େଯଉଁ କଥା କହିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ବାଶା ଯାରବୀୟାମ ର ଏକ
ପ୍ର ାଣୀକୁ ହିଁ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ, ସମ ୁ ସଂହାର କେଲ।
30କାରଣଯାରବୀୟାମ ନିେଜପାପକରି ତ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ
କରାଇେଲ ଓ ବିରି ଜନକ କମର୍ ାରା ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କେଲ।

31ଏହି ନାଦବ୍ ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ସକଳ କି୍ର ୟା କି ଇସ୍ର ାଏଲ
ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 32 ପୁଣି, ଆସା
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ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା ର ମଧ୍ୟେର େସମାନ ର ଯାବ ୀବନ
ଯୁ ଚାଲିଲା।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାଶା
33 ଯିହୁ ଦାରଆସାରାଜା ରରାଜ ରତୃ ତୀୟବଷର୍ େରଅହୀୟର

ପୁତ୍ର ବାଶା ତିସର୍ ାେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କରି ଚବିଶ ବଷର୍ ରାଜ କେଲ। 34 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ ଓ ଯାରବୀୟାମ ର ପଥେର ଓ ଯ ୍ଵାରା
ଯାରବୀୟାମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର େସହି
ପାପେର ଚାଲିେଲ।

16
1ଏଥିଉ ାେର ବାଶା ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ହନାନିର

ପୁତ୍ର େଯହୂ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 2 “େଯପରି ଆେ
ତୁ କୁ ଧୂଳିରୁ ଉଠାଇ ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତୁ କୁ
ରାଜା କଲୁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଯାରବୀୟାମର ପଥେର ଚାଲିଅଛ ଓ
ଆପଣା େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛ ଓ େସମାନ ପାପ
ାରାଆ କୁ ବିର କଲ; 3େଦଖ,ଆେ ବାଶାକୁ ଓତାହାର ଗୃହକୁ

ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା ଓ ଆେ ତୁ ଗୃହକୁ ନବାଟର
ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମର ଗୃହ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା। 4ବାଶାର େକହି ନଗରେର
ମେଲ, କୁ ୁ ରମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ ଓ ତାହାର େକହି େକ୍ଷତ୍ର େର
ମେଲ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ।”

5 ବାଶା ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର କି୍ର ୟା ଓ ପରାକ୍ର ମ
ବିଷୟ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା
ନାହିଁ? 6 ଏଥିଉ ାେର ବାଶା ମୃତୁ ୍ୟ ପେର, େସ ତିସର୍ ାେର
କବର ପାଇେଲ ଓ ତାହା ପୁତ୍ର ଏଲା ତାହା ପଦେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 7 ତଥାପି ବାଶା ଓ ତା ର ବଂଶ ବିରୁ େର ହନାନିର ପୁତ୍ର
େଯହୂ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା,
େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ହ କୃତ କମର୍ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର
କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଦୃି େର ସବୁ କୁକମର୍ କରି ଯାରବୀୟାମ ର
ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥିେଲ ଓ ତାହାକୁ ଉି କରିଥିେଲ।
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ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଏଲା
8 ଯିହୁ ଦାର ଆସା ରାଜା ରାଜ ର ଛବିଶ ବଷର୍ େର ବାଶା ର

ପୁତ୍ର ଏଲା ତିସର୍ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କରି ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 9 ତହିଁ ଉ ାେର ତା ର
ରଥସମୂହର ଅେ ର୍ କର ଅଧିପତି ସି ମି୍ର ନାମକ ତା ର ଦାସ ତା
ବିରୁ େର ଚକ୍ର ା କେଲ; ଏଲା ତିସର୍ ାେର ଥାଇ ତିସର୍ ାି ତ ଆପଣା
ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସର୍ ାର ଗୃହେର ପାନ କରି ମ େହଉଥିେଲ;
10 ଏପରି ସମୟେର ସି ମି୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଯିହୁ ଦା-ରାଜା ଆସା
ରାଜ ରସତାଇଶବଷର୍ େରତା ୁ ଆଘାତକରି ବଧକେଲଓତା ର
ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

11 ପୁଣି, େସ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆର କରି ଆପଣା ସି ଂହାସନେର
ବସି ବା ମାତ୍ର େସ ବାଶା ର ସମୁଦାୟ ବଂଶକୁ ସଂହାର କେଲ;
େସ ତା ର କି ତା ଜ୍ଞାତିମାନ ର କି ତା ମିତ୍ର ମାନ ର କାହାରି
େଗାଟିଏ ପୁଂସ ାନ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ। 12 ଏହି ପ୍ର କାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯହୂ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା ବାଶା ବିରୁ େର େଯଉଁ
କଥା କହିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ସି ମି୍ର ବାଶା ର ସମଗ୍ର ବଂଶ ଉି
କେଲ; 13ବାଶା ଓତା ର ପୁତ୍ର ଏଲାଆପଣାମାନ ଅସାରତା ାରା
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ
ପାପକେଲଓଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପକରାଇେଲ,ବାଶା ର େସହି ସମ
ପାପ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଏଲା ର ପାପ ଏଥିର କାରଣ। 14 ଏଲା ର
ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା କି ଇସ୍ର ାଏଲ-ରାଜାମାନ ର
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ?

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ସି ମି୍ର
15 ଯିହୁ ଦା-ରାଜା ଆସା ରାଜ ର ସତାଇଶ ବଷର୍ େର ସି ମି୍ର

ତିସର୍ ାେର ସାତ ଦିନ ରାଜ କେଲ। େସହି ସମୟେର େଲାକମାେନ
ପେଲ ୀୟମାନ ଗି େଥାନ ବିରୁ େର ଛାଉଣି ାପନ
କରିଥିେଲ। 16ଏଥିମଧ୍ୟେର ଛାଉଣି ାପନ କରିଥିବା େଲାକମାେନ
ଶୁଣିେଲ େଯ,ସି ମି୍ର ଚକ୍ର ା କରିଅଛି ,ମଧ୍ୟରାଜା ୁ ବଧକରିଅଛି ;
ଏେହତୁ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େସହି ଦିନ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର ଅମି୍ର ନାମକ
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େସନାପତି ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜା କେଲ। 17 ତହଁୁ ଅମି୍ର ଓ
ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଗି େଥାନରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ତିସର୍ ା
ଅବେରାଧ କେଲ। 18 ତହିଁେର ସି ମି୍ର ନଗର ହ ଗତ େହବାର
େଦଖି ରାଜଗୃହର ଦୁଗର୍ କୁ ଯାଇ ଆପଣା ଉପେର ରାଜଗୃହେର ଅି
ଲଗାଇ ତାହା ଦ କେଲ; 19 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍
କରିବାେର, ଯାରବୀୟାମ ର ପଥେର ଚାଲିବାେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ପାପ କରାଇବାେର ଆେପ େଯଉଁ ପାପ କେଲ, ତା କୃତ େସହି
ପାପ ସକାଶୁ ମେଲ। 20 ସି ମି୍ର ର ଅବଶି ବୃ ା ଓ ତା କୃତ
ରାଜେଦ୍ର ାହ ବିଷୟ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର
େଲଖା ନାହିଁ?

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଅମି୍ର
21 େସସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଦୁଇ ଭାଗେର ବିଭ

େହେଲ; ଅେ ର୍ କ େଲାକ ଗୀନତର ପୁତ୍ର ତିବି୍ନ କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ
ତାହାର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ ଓ ଅେ ର୍ କ ଅମି୍ର ର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ।
22 ମାତ୍ର ଅମି୍ର ର ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାେନ ଗୀନତର ପୁତ୍ର ତିବି୍ନ ର
ଅନୁଗାମୀ େଲାକମାନ ୁ ପରା କେଲ; ତିବି୍ନ ମଲା ଓ ଅମି୍ର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 23 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଆସା ରାଜ ର ଏକତିରିଶ ବଷର୍ େର
ଅମି୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କରିବାର ବଷର୍
ରାଜ୍ୟ କେଲ; ତିସର୍ ାେର େସ ଛଅ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 24 ପୁଣି, େସ
ଦୁଇ ତାଳ * ରୂ ପାେର େଶମରଠାରୁ ଶମିେରାଣ୍ ପବର୍ ତ କ୍ର ୟ କେଲ
ଓ େସହି ପବର୍ ତ ଉପେର ଏକ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରି େସହି ପବର୍ ତର
ଅଧିକାରୀ େଶମରର ନାମାନୁସାେର ଆପଣା ନିମ ତ ନଗରର ନାମ
ଶମରୀୟା ରଖିେଲ।

25 ଆଉ ଅମି୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ ଓ ତା ର
ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ସମ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁ ାଚରଣ କେଲ। 26 କାରଣ
େସ ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ର ସକଳ ପଥେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଆପଣାମାନ ଅସାରତା ାରା ବିର
କରିବା ପାଇଁ ଯ ୍ଵାରା େସ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ, ତା ର
* 16:24 ପ୍ର ାୟ ୬୬ କିେଲା ରୂ ପା
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େସହି ପାପ-ପଥେର ଅମି୍ର ଚାଲିେଲ। 27 ଅମି୍ର ର ଅବଶି କି୍ର ୟାର
ବୃ ା ଓ ତା ପ୍ର କାଶିତ ପରାକ୍ର ମସବୁ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାମାନ
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? 28 ଅମି୍ର ମୃତୁ ୍ୟ ପେର,
େସ ଶମରୀୟାେର କବରପ୍ର ା େହେଲ; ପୁଣି, ତା ର ପୁତ୍ର ଆହାବ
ତାହା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ
29 ଯିହୁ ଦାରରାଜାଆସା ରାଜ ରଅଠତିରିଶି ବଷର୍ େରଅମି୍ର ର

ପୁତ୍ର ଆହାବ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ ଆର କେଲ
ଓ ଅମି୍ର ପୁତ୍ର ଆହାବ ଶମରୀୟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ବାଇଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। 30 ପୁଣି, ଅମି୍ର ପୁତ୍ର ଆହାବ ଆପଣା ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ
ସମ ଅେପକ୍ଷା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଅଧିକ କୁକମର୍ କେଲ।
31 ପୁଣି, ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ପାପ-ପଥେର ଚାଲିବାର
ତା ପ୍ର ତି ତୁ ବିଷୟ େହଲା ପରି େସ ସୀେଦାନୀୟମାନ
ଇତ୍ ବାଲରାଜାରକନ୍ୟାଈେଷବଲ୍ କୁ ବିବାହକେଲଓଯାଇବାଲ୍ ର
େସବା କରି ତାହାକୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 32 ଆଉ େସ ଶମରୀୟାି ତ
ଆପଣା ନିମ ତ ବାଲ୍ ର ଗୃହେର ବାଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 33 ଆଉ ଆହାବ ଆେଶରା ମୂ ନିମର୍ ାଣ କେଲ
ଓ ଆହାବ ଆପଣା ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା ଅେପକ୍ଷା
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆହୁ ରି ଅଧିକ ବିରି ଜନକ
କମର୍ କେଲ। 34ତା ର ସମୟେର େବେଥଲୀୟହୀେୟଲ ଯିରୀେହା
ନଗର ପୁନବର୍ ାର ନିମର୍ ାଣ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ
େଦଇ ଯାହା କହିଥିେଲ; େସହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ଆପଣା େଜ୍ୟ
ପୁତ୍ର ଅବୀରାମର ମୃତୁୁ ୍ୟ ସହିତ ନଗରର ଭିି ମୂଳ ାପନ କେଲ
ଓ ଆପଣା କନି ପୁତ୍ର ସଗୂବର ମୃତୁୁ ୍ୟ ସହିତ ତହିଁର ାରମାନ
ାପନ କେଲ।

17
ଏଲୀୟ ଓ ଅନାବୃି

1 ଏଥିଉ ାେର ଗିଲୀୟଦର ପ୍ର ବାସୀ ତିଶ୍ ବୀୟ ଏଲୀୟ
ଆହାବ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି,
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େସହି ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ
ଏହି େକେତକ ବଷର୍ କାକର କି ବୃି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, େକବଳ େମାʼ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େହବ।” 2ଏଉ ାେର ତା ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, 3 ଯଥା, “ତୁ େ ଏଠାରୁ ଯାଇ ପୂବର୍
ଦିଗକୁ େଫରି ଯ ର୍ ନ ସ ୁଖ କରୀତ୍ ନଦୀ ନିକଟେର ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଅ। 4 େସ ାନେର ତୁ େ ନଦୀରୁ ପାନ କରିବ ଓ ତୁ କୁ
ଖାଦ୍ୟ େଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଆେ କାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ।”
5ତହିଁେର େସ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କମର୍ କେଲ; େସ
ଯ ର୍ ନ ସ ୁଖ କରୀତ୍ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବାସ କେଲ। 6 ପୁଣି,
କାକମାେନ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ରୁ ଟି ଓ ମାଂସ, ପୁଣି, ସ ୍ୟା େବେଳ
ରୁ ଟି ଓ ମାଂସ ତା ପାଇଁ ଆଣିେଲ; ଆଉ େସ ନଦୀରୁ ପାନ କେଲ।
7 ପୁଣି, େଦଶେର ବୃି େନାହିବାରୁ କିଛି କାଳ ଉ ାେର ନଦୀ ଶୁ
େହାଇଗଲା।

ଏଲୀୟ ଓ ସାରିଫତ୍ ର ବିଧବା ୀ
8 ଏଥିଉ ାେର ତା ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ

ଉପି ତ େହଲା, 9 ଯଥା, “ଉଠ, ସୀେଦାନର ସାରିଫତ୍ କୁ ଯାଇ
େସଠାେର ବାସ କର। େଦଖ, ଆେ େସଠାି ତ ଏକ ବିଧବା ୀକୁ
ତୁ କୁ ପ୍ର ତିେପାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ।” 10ତହିଁେର
େସ ଉଠି ସାରିଫତ୍ କୁ ଗେଲ ଓ େସ ନଗର- ାର ନିକଟେର ଉପି ତ
ହୁ ଅେ , େଦଖ, ଏକ ବିଧବା ୀ େସଠାେର କାଠ ସାଉ ୁ ଅଛି; ତହଁୁ
େସତାହାକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ବିନୟକରୁ ଅଛି, େଗାଟିଏପାତ୍ର େର କିଛି
ଜଳଆଣ, ମୁଁ ପାନକରିବି।” 11ଏଣୁ େସ ୀତାହାଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା
େବେଳେସତାହାକୁ ପୁନବର୍ ାରଡାକି କହିେଲ, “ବିନୟକରୁ ଅଛି, େମାʼ
ପାଇଁ ଖେ ରୁ ଟି ହାତେର ଆଣ।” 12 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ େମାʼ ଠାେର େଗାଟିଏ ପିଠା
ନାହିଁ, େକବଳ କଳସେର ମୁଠିଏ ମଇଦା ଓ ପାତ୍ର େର ଅ େତଲ
ଅଛି; ଆଉ େଦଖ, ମୁଁ ଦୁଇ ଖ କାଠ ସାଉ ୁ ଅଛି, େଯପରି ତାହା
େନଇଯାଇ େମାʼପାଇଁ ଓ େମାʼ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପାକ କରି ଖାଇବୁ, ତହିଁ
ଉ ାେର ମରିବୁ।” 13ଏଥିେର ଏଲୀୟ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଭୟକର



ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 17:14 lxvi ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 17:23

ନାହିଁ; ଯାହା କହିଲ, ତାହା ଯାଇ କର; ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ପ୍ର ଥେମ
େମାʼ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ସାନ ପିଠା କରି େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ, ତହିଁ
ଉ ାେର ତୁ ପାଇଁ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କର। 14 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଭୂ ମିେର ବୃି ନ ବଷର୍ ାି , େସଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ମଇଦା-କଳସ ଶୂନ୍ୟ
େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ପାତ୍ର େର େତୖଳର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।”
15ତହିଁେର େସ ଯାଇ ଏଲୀୟ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କଲା; ପୁଣି, େସ
ଓ ଏଲୀୟ ଓ େସହି ୀର ପରିଜନ ଅେନକ ଦିନ ଯାଏ େଭାଜନ
କେଲ। 16 ଏଲୀୟ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ କଥିତ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ମଇଦା-କଳସ ଶୂନ୍ୟ େହଲା ନାହିଁ, କିଅବା ପାତ୍ର େର େତୖଳର
ଅଭାବ େହଲା ନାହିଁ।

17 ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉ ାେର ଗୃହର କ ର୍ ୀ େସହି ୀର ପୁତ୍ର
ପୀଡ଼ିତ େହଲା; ପୁଣି, ତାହାର ପୀଡ଼ା ଏପରି ପ୍ର ବଳ େହଲା େଯ,
ତାହାଠାେର ାସବାୟୁ ରହିଲା ନାହିଁ। 18 ତହିଁେର େସ ୀ
ଏଲୀୟ ୁ କହିଲା, “େହପରେମ ର େଲାକ,ତୁ ସେ େମାହର
କଅଣ ଅଛି? ତୁ େ େମାହର ପାପ ରଣ କରାଇବାକୁ ଓ େମାʼ
ପୁତ୍ର କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛ!” 19ତହଁୁ ଏଲୀୟ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“େମାେତ ତୁ ପୁତ୍ର କୁ ଦିଅ।” ତହିଁେର େସ ତାହା େକାଳରୁ
ବାଳକକୁ େନଇ ଆପଣା ରହିବା ଉପର େକାଠରିକୁ େଘନିଯାଇ
ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ତାହାକୁ ଶୁଆଇେଲ। 20 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଡାକି କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ମୁଁ େଯଉଁ
ବିଧବାର ଗୃହେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ତାହାର ପୁତ୍ର କୁ ବଧ
କରି ତାହା ପ୍ର ତି ହିଁ କʼଣ ଅମ ଳ ଘଟାଇଲ?” 21 ତହଁୁ
ବାଳକ ଉପେର େସ ତିନି ଥର ଆପଣାକୁ ଲ ାଇେଲ, ଆଉ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ ପରେମ ର, ମୁଁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏହି ବାଳକର ପ୍ର ାଣ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ େଫରିଆସୁ।”
22 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏଲୀୟ ର ରବେର କ ର୍ ପାତ କେଲ; ପୁଣି,
ବାଳକର ପ୍ର ାଣ ପୁନବର୍ ାର ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆସେ , େସ ପୁନଜର୍ ୀବିତ
େହଲା। 23ତହଁୁ ଏଲୀୟ ବାଳକକୁ େନଇ େକାଠରିରୁ ଓ ାଇ ଗୃହକୁ
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ଆଣିତାହାରମାତାରହ େରତାହାକୁ ସମପର୍ ଣକେଲ; ପୁଣି,ଏଲୀୟ
କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ, ତୁ ର ପୁତ୍ର ଜୀବିତ େହଲା।” 24ଏଥିେର େସ
ୀ ଏଲୀୟ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ େଯ ପରେମ ର େଲାକ ଓ ତୁ
ମୁଖେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ େଯ ସତ୍ୟ, ଏହା ଏେବ ମୁଁ ଜାଣିଲି।”

18
ଏଲୀୟ ଆହାବର ସ ୁଖୀନ

1 ଅେନକ ଦିନ ଉ ାେର ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର ଏଲୀୟ ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, “ତୁ େ ଯାଇ ଆହାବକୁ
େଦଖା ଦିଅ;ତହଁୁ ଆେ ଭୂ ମିକୁ ବୃି ପଠାଇବା।” 2ଏଥିେରଏଲୀୟ
ଆହାବ ୁ େଦଖା େଦବା ପାଇଁ ଗମନ କେଲ। େସହି ସମୟେର
ଶମରୀୟାେର ପ୍ର ବଳ ଦୁଭ କ୍ଷ େହାଇଥିଲା। 3 ଏଣୁ ଆହାବ
ରାଜଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓବଦୀୟକୁ ଡକାଇେଲ। (େସହି ଓବଦୀୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଅତିଶୟ ଭୟ କରିଥିଲା। 4 ପୁଣି, େଯଉଁ ସମୟେର
ଈେଷବଲ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ଉି କରୁ ଥିଲା,
େସସମୟେର ଓବଦୀୟ ଏକ ଶହ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ େନଇ ପଚାଶ
ପଚାଶ ଜଣ କରି ଗ ର ମଧ୍ୟେର ଲୁଚାଇ ରଖି ଅ ଓ ଜଳ େଦଇ
େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିଥିଲା।) 5 ପୁଣି, ଆହାବ ଓବଦୀୟକୁ
କହିେଲ, “େଦଶମଧ୍ୟେଦଇସବୁ ଜଳ ନିଝର୍ ର ଓ ସବୁ ନଦୀ ନିକଟକୁ
ଯାଅ; େହାଇପାେର, ଆେ ମାେନ ଅ ଓ ଖଚରମାନ ୁ ବ ାଇ
ରଖିବା ପାଇଁ ତୃ ଣ ପାଇପାରିବା,ତାହାେହେଲପଶୁମାନ ୁ ହରାଇବା
ନାହିଁ।” 6 ତହଁୁ େସମାେନ ସବୁଆେଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନ
ମଧ୍ୟେର େଦଶ ବିଭାଗ କେଲ; ଆହାବ ଆେପ ଏକଆେଡ଼ ଗେଲ ଓ
ଓବଦୀୟ ଆେପ ଅନ୍ୟଆେଡ଼ ଗଲା।

7 ଓବଦୀୟ ପଥେର ଯାଉ ଯାଉ େଦଖ, ଏଲୀୟ ତାହାକୁ
େଭଟିେଲ;ତହଁୁ ଓବଦୀୟତା ୁ ଚିି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିକହିଲା, “ଆପଣ
କʼଣ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଏଲୀୟ?” 8 ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ; “ହଁ,
ମୁଁ; ଯାଅ, ତୁ ପ୍ର ଭୁ କୁ କୁହ, ‘େଦଖ, ଏଲୀୟ ଏଠାେର ଅଛି ।’ ”
9 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ମୁଁ କିପରି ପାପ କରିଅଛି େଯ, ଆପଣ ଆପଣା
ଦାସ ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହାବ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରୁ ଅଛି ?
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10ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ କହୁ ଅଛି,
େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିକଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇ ନାହାି , ଏପରି େକୗଣସି େଗା ୀ କି ା ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ।
ପୁଣି, ‘େସ ଏଠାେର ନାହିଁ’ େବାଲି େସମାେନ କହିେଲ, େସ େସହି
ରାଜ୍ୟ ଓ େଗା ୀକୁ ଆପଣ ୁ େଦଖି ନ ଥିବା ବିଷୟେର ଶପଥ
କରାଇେଲ। 11 ଏେବ ଆପଣ କହୁ ଅଛି , ‘ଯାଅ, ତୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ କୁହ,
େଦଖ,ଏଲୀୟଏଠାେରଅଛି ।’ 12ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ନିକଟରୁ ଗଲା
କ୍ଷେଣ େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା େମାହର ଅଜ୍ଞାତ େକୗଣସି ାନକୁ
ଆପଣ ୁ େନଇଯିେବ, େତେବ ମୁଁ ଯାଇ ଆହାବ ୁ ସ ାଦ େଦେଲ,
େସ ଆପଣ ୁ ପାଇ ନ ପାରି େମାେତ ବଧ କରିେବ; ମାତ୍ର ଆପଣ
ଦାସ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳାବଧି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରୁ ଅଛି। 13ଈେଷବଲ୍ 
େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ବଧ କରୁ ଥିଲା,
େସେତେବେଳ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି ଓ କିପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏକ ଶତ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ପଚାଶ ପଚାଶ ଜଣ କରି ଗ ରେର ଲୁଚାଇ ରଖି
ଅ ଓଜଳ େଦଇ େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନକରିଥିଲି,ଏହା କʼଣଆ
ପ୍ର ଭୁ ୁ ଜ୍ଞାତକରାଯାଇନାହିଁ? 14ତଥାପିଆପଣଏେବକହୁ ଅଛି ,
‘ଯାଅ,ତୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ କୁହ, େଦଖ,ଏଲୀୟଏଠାେରଅଛି ;’ତହିଁେର
େସ େମାେତ ବଧ କରିେବ।” 15ତହଁୁ ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯାହା
ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି, େସହି େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ନି ୟ ଆଜି ତାହାକୁ େଦଖା େଦବି।” 16 ଏଥିେର
ଓବଦୀୟ ଆହାବ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତା ୁ ସ ାଦ
େଦଲା;ତହିଁେରଆହାବ ଏଲୀୟସହିତ ସାକ୍ଷାତକରିବାକୁ ଗେଲ।

17 ପୁଣି, ଆହାବ ଏଲୀୟ ୁ େଦଖିବାମାତ୍ର ଆହାବ ତା ୁ କହିେଲ,
“େହଇସ୍ର ାଏଲର ଦୁଃଖଦାୟକ,ଏକʼଣତୁ େ ?” 18ତହଁୁ େସଉ ର
କେଲ, “ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଦୁଃଖ େଦଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଓ ତୁ
ପିତୃ ବଂଶ େଦଇଅଛ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାସକଳ
ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଓ ତୁ େ ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇଅଛ।
19 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁ େ େଲାକ ପଠାଇ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଓ
ଈେଷବଲ୍ ର େମଜେର େଭାଜନକାରୀ ବାଲ୍ ର ଚାରି ଶହ ପଚାଶ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ଓ ଆେଶରାର ଚାରି ଶହ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ
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କମ ଲ ପବର୍ ତେର େମାʼ ନିକଟେର ଏକତ୍ର କର।”

ବାଲ୍ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ପରାଜୟ
20 ତହିଁେର ଆହାବ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିକଟକୁ

େଲାକ ପଠାଇେଲ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ କମ ଲ ପବର୍ ତେର
ଏକତ୍ର କେଲ। 21 ଏଉ ାେର ଏଲୀୟ ସମଗ୍ର େଲାକ ନିକଟକୁ
ଆସି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େକେତ କାଳ ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟେର
ସ ି େହାଇ ରହିବ? ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯେବ ପରେମ ର ହୁ ଅି ,
େତେବ ତାହା ର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ; ମାତ୍ର େଯେବ ବାଲ୍ , େତେବ
ତାହାର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ।” ଏଥିେର େଲାକମାେନ ତା ୁ େଗାଟିଏ
କଥା ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ। 22 ତହଁୁ ଏଲୀୟ େଲାକମାନ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ, େକବଳ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ଅବଶି ଅଛି; ମାତ୍ର ବାଲ୍ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଚାରି ଶହ ପଚାଶ
ଜଣ ଅଛି । 23 ଏେହତୁ େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ଦୁଇ ବୃଷ େଦଉ ୁ,
ଆଉ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ବୃଷ ପସ କର ୁ
ଓ ତାହା ଖ ଖ କରି କା ଉପେର ରଖ ୁ, ମାତ୍ର ତେଳ ଅି
ନ େଦଉ ;ୁ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବୃଷଟିକୁ ପ୍ର ୁତ କରି କା ଉପେର
ରଖିବି, ମାତ୍ର ତେଳ ଅି େଦବି ନାହିଁ। 24 ତହଁୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ େଦବତା ନାମେର ଡାକି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର, ପୁଣି, ମୁଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେରଡାକି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବି;ତହିଁେରେଯଅି ାରା
ଉ ର େଦେବ, େସ ପରେମ ର େହଉ ୁ।” ଏଥିେର ସମ େଲାକ
ଉ ର କେଲ, “ଏ କଥା ଉ ମ।” 25ଏଥିଉ ାେର ଏଲୀୟ ବାଲ୍ ର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ
ଏକ ବୃଷ ପସ କରି ପ୍ର ଥେମ ତାହା ପ୍ର ୁତ କର; କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ଅେନକ; ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ େଦବତା
ନାମେର ଡାକି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର; ମାତ୍ର ତେଳ ଅି ନ ଦିଅ।” 26 ତହଁୁ
େସମାେନଆପଣାମାନ ୁ ଦ ବୃଷ େନଇତାହା ପ୍ର ୁତ କେଲ, ପୁଣି,
ପ୍ର ାତଃକାଳରୁ ମଧ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ବାଲ୍ ନାମେର ଡାକି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି
କହିେଲ, “େହ ବାଲ୍ , ଆ ମାନ କଥା ଶୁଣ।” ମାତ୍ର େକୗଣସି ରବ
େନାହିଲା, ଅବା େକହି ଉ ର େଦଲା ନାହିଁ। ତହିଁେର େସମାେନ
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େସହି ନିମ ତ ଯଜ୍ଞେବଦିର ଚାରିଆେଡ଼ ନାଚିେଲ। 27 ଏଣୁ ମଧ୍ୟା
ସମୟେର ଏଲୀୟ େସମାନ ୁ ପରିହାସ କରି କହିେଲ, “ଉ ର
କରି ଡାକ; କାରଣ େସ ତ େଦବତା; େସ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଥିବ, ଅବା
ବାହାେର ଯାଇଥିବ, କିଅବା ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିବ, ଅବା େହାଇପାେର
ନିଦି୍ର ତ ଥିବ, ଏଣୁ ତାହାକୁ ଜଗାଇବାକୁ େହବ।” 28 ପୁଣି, େସମାେନ
ଉ ର କରି ଡାକିେଲ ଓ ଆପଣାମାନ ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର
େଦହରୁ ର ବହିଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଛୁରୀ ଓ ବ ର୍ ାେର
ଆପଣାମାନ ୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କେଲ। 29 ପୁଣି, ମଧ୍ୟା କାଳ ଗତ
େହଲା ଉ ାେର େସମାେନ ସ ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉ ଗର୍ କରିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଳାେପାି କେଲ;ମାତ୍ର େକୗଣସି ରବ େନାହିଲା, କି ଉ ର
େଦବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା, ଅବା େକହି ମେନାେଯାଗ କଲା ନାହିଁ।

30 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ସମଗ୍ର େଲାକ ୁ କହିେଲ, “େମାʼ ନିକଟକୁ
ଆସ,” ତହଁୁ ସମଗ୍ର େଲାକ ତା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। ତହିଁେର
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ାଟିତ ଯଜ୍ଞେବଦି ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କେଲ। 31 ପୁଣି,
େଯଉଁ ଯାକୁବ ନିକଟେର “ତୁ ର ନାମ ଇସ୍ର ାଏଲ େହବ” େବାଲି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହାଇଥିଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ
େଗା ୀର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏଲୀୟ ବାର ପଥର େନେଲ। 32 ଆଉ
େସହି ପଥର ସବୁେର େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି
ନିମର୍ ାଣ କରି ଯଜ୍ଞେବଦିର ଚାରିଆେଡ଼ ଦୁଇ ମହଣ ବିହନ ଧରୁ ଥିବା
ଭଳି ଖାଇ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 33 ତହଁୁ େସ କା ସଜାଇ ବୃଷକୁ ଖ
ଖ କରି କାଟି କା ଉପେର େଥାଇେଲ।ଆଉ େସକହିେଲ, “ଚାରି
କଳସ ଜଳେର ପୂ ର୍ କରି େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଓ କା ଉପେର ତାହା
ଢାଳ।” 34 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ ି ତୀୟ ଥର ତାହା କର,” ତହଁୁ
େସମାେନ ି ତୀୟ ଥରତାହା କେଲ।ଆହୁ ରି େସ କହିେଲ, “ତୃ ତୀୟ
ଥର ତାହା କର,” ତହଁୁ େସମାେନ ତୃ ତୀୟ ଥର ତାହା କେଲ।
35 ତହିଁେର ଯଜ୍ଞେବଦିର ଚାରିଆେଡ଼ ଜଳ ବହିଗଲା; ଏଲୀୟ
ଖାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳେର ପୂ ର୍ କେଲ।

36ଏଉ ାେର ସ ୍ୟାକାଳୀନ ବଳିଦାନ ଉ ଗର୍ କରିବା ସମୟେର
ଏଲୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ କହିେଲ, “େହ
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ସଦାପ୍ର େଭା, ଅବ୍ର ହାମର ଓ ଇସ୍ ହାକର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର,
ତୁ େ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରେମ ର ଅଟ ଓ ମୁଁ େଯ ତୁ ର
େସବକ ଓ ମୁଁ େଯ ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି,
ଏହା ଆଜି ଜଣାଯାଉ।” 37 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ପରେମ ର ଅଟ
ଓ ତୁ େ େଯ େସମାନ ର ଅ ଃକରଣ େଫରାଇଅଛ, ଏହା ଏହି
େଲାକମାେନ େଯପରି ଜାଣି ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େମାʼ କଥା ଶୁଣ,
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େମାʼ କଥା ଶୁଣ। 38 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅି ପତିତ େହାଇ େହାମାଥର୍ କ ବଳି, କା , ପ୍ର ରସବୁ, ଧୂଳି ଗ୍ର ାସ
କରି ଖାଇେର ଥିବା ଜଳ ଚାଟି ପକାଇଲା। 39ଏଥିେର ସମଗ୍ର େଲାକ
ଏହା େଦଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ପରେମ ର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ପରେମ ର ଅଟି ।” 40 ତହଁୁ ଏଲୀୟ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ବାଲ୍ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ଧର; େସମାନ ର
କାହାରିକୁ ପଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।” ତହିଁେର େଲାକମାେନ
େସମାନ ୁ ଧରିେଲ, ପୁଣି, ଏଲୀୟ େସମାନ ୁ କୀେଶାନ୍ ନଦୀ
ନିକଟକୁ େନଇ େସଠାେର େସମାନ ୁ ବଧ କେଲ।

ଅନାବୃି ର ଅବସାନ
41 ଏଥିଉ ାେର ଏଲୀୟ ଆହାବ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଠିଯାଇ

େଭାଜନପାନ କର; କାରଣ ଅତିଶୟ ବୃି ର ଶ େହଉଅଛି।”
42 ତହଁୁ ଆହାବ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ଉଠିଗେଲ। ପୁଣି, ଏଲୀୟ
କମ ଲର ଶୃ କୁ ଯାଇ ଭୂ ମିେର ନଇଁପଡ଼ି ଆପଣା ଆ ୁ ମଧ୍ୟେର
ମୁଖ ରଖିେଲ। 43 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିେଲ, “ଉଠିଯାଇ
ସମୁଦ୍ର ଆେଡ଼ ଅନାଅ।” ତହଁୁ େସ ଉଠିଯାଇ ଅନାଇ କହିଲା, “କିଛି
ନାହିଁ।” ଏଥିେର ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ପୁନବର୍ ାର ସାତ ଥର ଯାଅ।”
44 ତହଁୁ େସ ସ ମ ଥର କହିଲା, “େଦଖ ,ୁ ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ପରି
ଖେ କୁ୍ଷଦ୍ର େମଘ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉଠୁ ଅଛି।” ଏଥିେର ଏଲୀୟ କହିେଲ,
“ଉଠିଯାଇ ଆହାବ ୁ କୁହ, ବୃି େଯପରି ତୁ କୁ ନ ଅଟକାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ର ୁତ କରି ତଳକୁ ଯାଅ।” 45ତହଁୁ ଅ କ୍ଷଣମଧ୍ୟେର
େମଘ ଓ ବାୟୁ େର ଆକାଶ କଳା େହାଇଗଲା ଓ ମହାବୃି େହଲା।
ପୁଣି, ଆହାବ ରଥେର ଚଢ଼ି ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ ଗେଲ। 46 ଏଥିେର
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ଏଲୀୟ ଉପେର ଅବ ାନ କରେ , େସ ଆପଣା
କଟି ବା ି ଯିଷି୍ର େୟଲର ପ୍ର େବଶ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ଆହାବ ର ଆେଗ
ଆେଗ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ।

19
ଏଲୀୟ ଈେଷବଲ୍ ଠାରୁ ପଳାୟନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଆହାବ ଏଲୀୟ ର କୃତ ସମ କମର୍ ର ବୃ ା
ଓ େସ କିପରି ଖ େର ସମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ୁ ବଧ କରିଥିେଲ,
ତାହା ଈେଷବଲ୍ କୁ ଜଣାଇେଲ। 2ତହିଁେର ଈେଷବଲ୍ ଏଲୀୟ
ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିଲା, “ପ୍ର ାୟ କାଲି ଏହି ସମୟକୁ
େଯେବ ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ାଣକୁ େସମାନ ଜଣକର ପ୍ର ାଣ ତୁ ଲ୍ୟ ନ କେର,
େତେବ େଦବତାମାେନ େମାେତ େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ
େଦଉ ।ୁ” 3 ତହଁୁ ଏଲୀୟ ଏହା େଦଖି ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ସକାେଶ
ଉଠିଯାଇ ଯିହୁ ଦାର େବର୍ େଶବା ନଗରେର ଉପି ତ େହେଲ ଓ
େସଠାେର ଆପଣା ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିେଲ।

4 ମାତ୍ର େସ ଆେପ ପ୍ର ା ର ଭିତରକୁ ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ
େରତମବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ଉପି ତ େହାଇ ବସି େଲ ଓ ଆପଣା ମୃତୁୁ ୍ୟ-
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “ଯେଥ େହଲାଣି; ଏେବ େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
େମାର ପ୍ର ାଣ ନିଅ; କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଠାରୁ
ଭଲ ନୁେହଁ।” 5 ତହଁୁ େସ େରତମବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ର ା
ଗେଲ; ଏଥିେର େଦଖ, ଏକ ଦୂତ ତା ୁ ଶର୍ କରି କହିେଲ, “ଉଠ,
େଭାଜନ କର।” 6 ତହିଁେର େସ ଅନାେ , େଦଖ, ତା ମ କ
ପାଖେର ଅ ାରେର ପ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ ଅଛି।
ଏଣୁ େସ େଭାଜନପାନ କରି ପୁନବର୍ ାର ଶୟନ କେଲ। 7 ଏଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ପୁନବର୍ ାର ି ତୀୟ ଥର ଆସି ତା ୁ ଶର୍ କରି
କହିେଲ, “ଉଠ, େଭାଜନ କର; କାରଣ ତୁ ଶି ରୁ ପଥ ଅଧିକ।”
8 ତହଁୁ େସ ଉଠି େଭାଜନପାନ କେଲ ଓ େସହି ଖାଦ୍ୟର ବଳେର
ପରେମ ର ପବର୍ ତ େହାେରବପଯର୍ ୍ୟ ଚାଳିଶ ଦିନଓଚାଳିଶରାତି୍ର
ଗମନ କେଲ।
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ଏଲୀୟ ପ୍ର ତି ଈ ର ରବ
9 ଆଉ େସ େସଠାି ତ ଏକ ଗ ରେର ଉପି ତ େହାଇ ରାତି୍ର

େକ୍ଷପଣ କେଲ; େସେତେବେଳ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ତା
ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା ଓ େସ ତା ୁ କହିେଲ, “ଏଲୀୟ, ତୁ େ
ଏଠାେର କʼଣ କରୁ ଅଛ?” 10 ତହଁୁ ଏଲୀୟ କହିେଲ, “ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର ପକ୍ଷେର ଅତ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ େହଲି;
କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତୁ ନିୟମ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ, ତୁ ର
ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଉ ାଟନ କେଲ ଓ ତୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ
ଖ େର ବଧ କେଲ; ତହିଁେର ମୁଁ, େକବଳ ମୁଁ ଅବଶି ରହିଲି;
ଆଉ େସମାେନ େମାʼ ପ୍ର ାଣ େନବାକୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି ।”
11 ଏଥିେର େସ କହିେଲ, “ତୁ େ ବାହାର େହାଇ ଏହି ପବର୍ ତେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ ହୁ ଅ।” ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟ
େଦଇ ଗମନ କେଲ, ତହିଁେର ପ୍ର ବଳ ଓ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ପବର୍ ତଗଣକୁ ବିଦୀ ର୍ କଲା ଓ େଶୖଳସବୁ ଭାି ଖ ଖ
କଲା;ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ବାୟୁ େରନ ଥିେଲ; ପୁଣି,ବାୟୁ ଉ ାେର
ଭୂ ମିକ େହଲା; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଭୂ ମିକ େର ନ ଥିେଲ।
12 ଆଉ ଭୂ ମିକ ଉ ାେର ଅି େହଲା; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି
ଅି େର ନ ଥିେଲ; ପୁଣି, ଅି ଉ ାେର ଏକ ଶା କୁ୍ଷଦ୍ର ରବ େହଲା।
13ତହଁୁ ଏଲୀୟ ତାହା ଶୁଣେ ,ଆପଣା ବ େର ମୁଖଆ ାଦନ କରି
ବାହାେର ଯାଇ ଗ ର-ମୁଖ ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। ତହିଁେର
େଦଖ, ଏକରବତା ନିକଟେରଉପି ତ େହାଇ କହିଲା, “ଏଲୀୟ,
ତୁ େ ଏଠାେର କଅଣ କରୁ ଅଛ?” 14 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ମୁଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର ପକ୍ଷେରଅତ୍ୟ ଉଦ୍ େଯାଗୀ
େହଲି; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତୁ ନିୟମ ପରିତ୍ୟାଗ କେଲ,
ତୁ ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଉ ାଟନ କେଲ ଓ ତୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ
ଖ େର ବଧ କେଲ; ତହିଁେର, େକବଳ ମୁଁ ଅବଶି ରହିଲି;
ଆଉ େସମାେନ େମାହର ପ୍ର ାଣ େନବାକୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛି ।”
15 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ଆପଣା ପଥେର େଫରି
ଦେ ଶକ ପ୍ର ା ରକୁ ଯାଅ;ଆଉ ତୁ େ େସଠାେର ଉପି ତ େହେଲ,
ହସାେୟଲକୁ ଅରାମ ଉପେର ରାଜାଭିଷି କର; 16ଆଉ ନିମ୍ ଶିର
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ପୁତ୍ର େଯହୂ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ରାଜାଭିଷି କର; ଆଉ ଆେବଲ୍ -
ମେହାଲା ନିବାସୀ ଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାୟ ୁ ତୁ ପଦେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା କରି ଅଭିେଷକ କର। 17 ତହିଁେର େଯଉଁ େଲାକ
ହସାେୟଲର ଖ ରୁ ବି ବ, େଯହୂ ତାହା ୁ ବଧ କରିବ ଓ େଯ
େଯହୂ ର ଖ ରୁ ବି ବ, ତାହାକୁ ଇଲୀଶାୟ ବଧ କରିବ। 18 ତଥାପି
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ପାଇଁ ସାତ ସହସ୍ର େଲାକ
ଅବଶି ରଖିବା, େଯଉଁମାନ ର ଆ ୁ ବାଲ୍ ସ ୁଖେର ନତ େହାଇ
ନାହିଁ ଓ େଯଉଁମାନ ର ମୁଖ ତାହାକୁ ଚୁ ନ କରି ନାହିଁ।”

ଇଲୀଶାୟ ପ୍ର ତି ଈ ର ଆ ାନ
19 ଏଥିେର ଏଲୀୟ ଏଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଶାଫଟ୍ ର ପୁତ୍ର

ଇଲୀଶାୟ ର ସ ାନ ପାଇେଲ। େସସମୟେର େସ ହଳ
ବୁଲାଉଥିେଲ, ତା ଆଗେର ବାର ହଳ ବଳଦ ଥିେଲ, ପୁଣି,
େସ ାଦଶ ହଳେର ଥିେଲ; ତହିଁେର ଏଲୀୟ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ
ଆପଣା ବ ତା ଉପେର ପକାଇେଲ। 20 ତହିଁେର େସ ବଳଦ
ଛାଡ଼ି ଏଲୀୟ ପେଛ େଦୗଡ଼ି ତା ୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
େମାʼ ପିତା ଓ ମାତା ୁ ଚୁ ନ େଦବା ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦଉ ୁ,
ତହିଁ ଉ ାେର ମୁଁ ଆପଣ ପେଛ ଯିବି।” ତହଁୁ ଏଲୀୟ ତା ୁ
କହିେଲ, “େଫରିଯାଅ; କି ୁ ଚି ା କର ଆେ ତୁ ର କଅଣ କଲୁ।”
21 ତହିଁେର େସ ତା ପ ାତ୍ ଗମନରୁ େଫରିଗେଲ ଓ େସହି
ବଳଦ ହଳକ େନଇ ବଧ କରି ଯୁଆଳି କାଠେର େସହି ମାଂସ ସି
କରି େଲାକମାନ ୁ ଦିଅେ , େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ। ତହଁୁ େସ
ଉଠି ଏଲୀୟ ର ପ ାତ୍ ଗମନ କରି ତା ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କେଲ।

20
ଆହାବ ସି ରୀୟା(ଅରାମ) ସହ ଯୁ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଆପଣାର ସମ
େସୖନ୍ୟ ଏକତ୍ର କଲା; ପୁଣି, ତାହା ସେ ବତିଶ ରାଜା, ଆଉ ଅ ଓ
ରଥମାନ ଥିେଲ; ପୁଣି, େସ ଯାଇ ଶମରୀୟା ଅବେରାଧ କରି ତହିଁ
ବିରୁ େର ଯୁ କଲା।



ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 20:2 lxxv ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 20:11

2 ଆଉ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ନିକଟକୁ
ଦୂତଗଣ ପଠାଇ ତା ୁ କହିଲା, “ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଏହି କଥା କହି ,
3 ‘ତୁ ର ରୂ ପା ଓ ତୁ ର ସୁନା େମାହର ଅେଟ, ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ
ତୁ ର ସ ାନମାେନ, ମଧ୍ୟ ସେବର୍ ା ମ େଯେତ, େମାହର ଅଟି ।’ ”
4 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଉ ର କରି କହିେଲ, “େହ େମାହର
ପ୍ର େଭା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ମୁଁ ଓ େମାର ସବର୍
ହିଁଆପଣ ର।” 5ଏଉ ାେର ଦୂତମାେନ ପୁନବର୍ ାରଆସି କହିେଲ,
“ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଏହି କଥା କହି , ‘ତୁ େ ଆପଣା ରୂ ପା, ଆପଣା ସୁନା,
ଆପଣାଭାଯର୍ ୍ୟା ଓଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ େମାʼହ େରସମପର୍ ଣକର
େବାଲି ମୁଁ ତୁ କୁ କହି ପଠାଇଲି; 6ମାତ୍ର କାଲି ପ୍ର ାୟ ଏହି ସମୟେର
ମୁଁ ତୁ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ପଠାଇବି, ଆଉ େସମାେନ
ତୁ ଗୃହ ଓ ତୁ ଦାସମାନ ଗୃହ ଅନୁସ ାନ କରିେବ; ପୁଣି, ତୁ
ଦୃି େର ଯାହା ଯାହା ମେନାହର, ତାହାସବୁ େସମାେନ ହାତେର ଧରି
େନଇଯିେବ।’ ”

7 େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା େଦଶର ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ
ଡକାଇ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ବିଚାର କରି
େଦଖ, ଏ େଲାକ କିପରି ଅନି େଚ ା କରୁ ଅଛି; କାରଣ େସ
େମାʼ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ସ ାନଗଣ ପାଇଁ, ପୁଣି, େମାହର ରୂ ପା ଓ ସୁନା
ପାଇଁ େଲାକ ପଠାେ , ମୁଁ ତାହାକୁ ମନା କଲି ନାହିଁ।” 8 ଏଥିେର
ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ସମୁଦାୟ େଲାକ ତା ୁ କହିେଲ, “ଆପଣ
ତାହାର କଥାେର କ ର୍ ନ େଦଉ ,ୁ ଅବା ସ ତ ନ େହଉ ୁ।”
9 ଏେହତୁ େସ ବିନ୍ ହଦଦ୍ ର ଦୂତମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାହର ପ୍ର ଭୁ
ମହାରାଜ ୁ କୁହ, ଆପଣ ପ୍ର ଥେମ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟକୁ ଯହିଁ
ପାଇଁ ପଠାଇଥିେଲ, େସସବୁ ମୁଁ କରିବି; ମାତ୍ର ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ କରି
ପାରିବି ନାହିଁ।” ତହଁୁ ଦୂତମାେନ ପ୍ର ାନ କରି ତାହାକୁ ସ ାଦ
େଦେଲ। 10 ଏଉ ାେର ବିନ୍ ହଦଦ୍ ତା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
କହିଲା, “େଯେବ ଶମରୀୟାର ଧୂଳି େମାʼ ପ ାତ୍ ଗାମୀ ସମ
େଲାକ ପୂ ର୍ ମୁି ନିମେ ଯେଥ ହୁ ଏ, େତେବ େଦବତାମାେନ
େସହି ଦ , ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ େମାେତ େଦଉ ୁ।” 11 ତହଁୁ
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ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଉ ର କରି କହିେଲ, “ତାହାକୁ କୁହ, େଯ
ସ ା ପରିଧାନ କେର, େସ ସ ା ତ୍ୟାଗ କରିବା େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ
ଦପର୍ ନ କରୁ ।” 12 ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଓ ରାଜାମାେନ କୁଟୀରେର ପାନ
କରୁ ଥିବା ସମୟେର େସ ଏହି ସ ାଦ ଶୁଣି ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ
କହିଲା, “ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଅ।”ତହଁୁ େସମାେନ ନଗର ବିରୁ େର
ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇେଲ।

13ଏଥିମଧ୍ୟେର େଦଖ, ଜେଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଆହାବ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘ତୁ େ କି ଏହି ସମ ମହାଜନତା େଦଖିଅଛ? େଦଖ, ଆେ ଆଜି
ତାହା ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା, ଆଉ ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ଜ୍ଞାତ େହବ।’ ” 14ତହିଁେର ଆହାବ ପଚାରିେଲ,
“କାହା ାରା?” େସ କହିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;ପ୍ର େଦଶର
ଅଧିପତିମାନ ଯୁବା େଲାକ ାରା। େତେବ େସପଚାରିେଲ, “କିଏ
ଯୁ ଆର କରିବ?” ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ, “ତୁ େ ।”
15 ତହଁୁ େସ ପ୍ର େଦଶର ଅଧିପତିମାନ ଯୁବା େଲାକ ୁ ଗଣନା
କେଲ, େସମାେନ ଦୁଇ ଶହ ବତିଶ ଜଣ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାନ
ଉ ାେର ସମୁଦାୟ େଲାକ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନ ୁ
ଗଣନା କରେ , ସାତ ସହସ୍ର ଜଣ େହେଲ।

16 ଏଉ ାେର େସମାେନ ମଧ୍ୟା କାଳେର ବାହାରିେଲ। ମାତ୍ର
ବିନ୍ ହଦଦ୍ ଓ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବତିଶ ଜଣ ରାଜା କୁଟୀରେର
ପାନ କରି ମ େହଉଥିେଲ। 17 ଏହି ସମୟେର ପ୍ର େଦଶର
ଅଧିପତିମାନ ଯୁବା େଲାେକ ପ୍ର ଥେମ ବାହାରିେଲ; ତହିଁେର
ବିନ୍ ହଦଦ୍ େଲାକ ପଠାେ , େସମାେନ ତାହାକୁ ସ ାଦ େଦଇ
କହିେଲ, “ଶମରୀୟାରୁ େଲାେକ ଆସି ଅଛି ।” 18ତହଁୁ େସ କହିଲା,
“େସମାେନ ସ ି ପାଇଁ ଆସି ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଜୀବିତ ଧର,
ପୁଣି, ଯୁ ପାଇଁ ଆସି ଥିେଲ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ ଜୀବିତ ଧର।”
19 ଏଥିମଧ୍ୟେର ପ୍ର େଦଶର ଅଧିପତିମାନ େସହି ଯୁବାମାେନ ଓ
େସମାନ ପ ାତ୍ ଗାମୀ େସୖନ୍ୟଦଳ ନଗରରୁ ବାହାରିେଲ। 20 ପୁଣି,
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିେଯା ାକୁ ବଧ କେଲ;
ତହିଁେର ଅରାମୀୟମାେନ ପଳାଇେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ େସମାନ
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ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି, ଅରାମର ରାଜା ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
ଅ ାେରାହୀମାନ ସହିତ ଏକ ଅ ଆେରାହଣ କରି ରକ୍ଷା ପାଇଲା।
21 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅ ଓ ରଥସକଳ
ଆଘାତ କେଲ ଓ ଅରାମୀୟମାନ ୁ ମହାସଂହାରେର ବଧ କେଲ।

22ଏଉ ାେରେସହିଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ନିକଟକୁ
ଆସି ତା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ,ଆପଣାକୁ ସବଳକରଓଯାହା କରୁ ଅଛ,
ତାହା ବିଚାର କରି େଦଖ; କାରଣ ଆସ ା ବଷର୍ ଅରାମର ରାଜା
ପୁନବର୍ ାର ତୁ ବିରୁ େର ଆସି ବ।”

ସି ରୀୟା(ଅରାମ)ର ି ତୀୟ ଆକ୍ର ମଣ
23 ଏଥିଉ ାେର ଅରାମ-ରାଜାର ଦାସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ,

“େସମାନ େଦବତା ପବର୍ ତଗଣର େଦବତା ଅଟି ; ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ଆ ମାନ ଅେପକ୍ଷା ବଳବାନ େହେଲ; ମାତ୍ର
ଆେ ମାେନ ଯଦି ପଦାେର େସମାନ ସେ ଯୁ କରୁ ,
େତେବ ଆେ ମାେନ େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ନି ୟ ଅଧିକ ବଳବାନ
େହବା। 24 ଏଣୁ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କର ;ୁ ରାଜାମାନ ର ପ୍ର ତି ଜଣକୁ
ଆପଣା ଆପଣା ାନରୁ କାଢ଼ି େଦଉ ୁ ଓ େସମାନ ାନେର
େସନାପତିମାନ ୁ ରଖ ୁ; 25 ଆଉ ଆପଣ େଯଉଁ େସୖନ୍ୟ
ହରାଇଅଛି , ତାହାରି ପରି େସୖନ୍ୟ ଓ ଅ ବଦେଳ ଅ ଓ ରଥ
ବଦେଳ ରଥ ସଂଗ୍ର ହ କର ;ୁ ତହଁୁ ଆେ ମାେନ ପଦାେର େସମାନ
ସେ ଯୁ କରିବା, ଆଉ ନି ୟ ଆେ ମାେନ େସମାନ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ବଳବାନ େହବା।” ଏଥିେର ରାଜା େସମାନ କଥା ଶୁଣି
େସହିରୂ ପ କଲା।

26 ଏଥିଉ ାେର ପର ବଷର୍ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
ଅରାମୀୟମାନ ୁ ଗଣନା କରି ଇସ୍ର ାଏଲ ସେ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ଅେଫକକୁ ଗଲା। 27ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଗଣିତ େହାଇ
ଖାଦ୍ୟ-ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ପ୍ର ୁତ କରି େସମାନ ବିରୁ େର ଯାତ୍ର ା କେଲ;
ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଦୁଇ କୁ୍ଷଦ୍ର ଛାଗପଲ ପରି େସମାନ
ସ ୁଖେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ; ମାତ୍ର ଅରାମୀୟ େଲାକମାେନ
େଦଶଯାକବ୍ୟାପିେଲ। 28ତହିଁେରପରେମ ର ରଜେଣ େଲାକ
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ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି , ‘ଅରାମୀୟମାେନ କହିଅଛି , ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତଗଣର
େଦବତା, ମାତ୍ର ତଳଭୂ ମିର େଦବତା ନୁହି ; ଏେହତୁ ଆେ ଏହି
ସମ ମହାଜନତାକୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା, ତହିଁେର
ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାତ େହବ।’ ” 29 ପୁଣି,
େସମାେନ ସାତ ଦିନ ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇ ଛାଉଣି ାପନ କରି
ରହିେଲ। ତହଁୁ ସ ମ ଦିନେର ଯୁ ସଂଘଟନ େହଲା; ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଏକ ଦିନେର ଅରାମୀୟମାନ ର ଏକ ଲକ୍ଷ
ପଦାତିକ େସୖନ୍ୟ ବଧ କେଲ। 30ମାତ୍ର ଅବଶି ସମେ ଅେଫକକୁ
ପଳାଇ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କେଲ; ଆଉ ଅବଶି ସତାଇଶ ହଜାର
େଲାକ ଉପେର ପାେଚରୀ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି, ବିନ୍ ହଦଦ୍ ପଳାଇ
ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରି େଗାଟିଏ ଭିତର େକାଠରିକୁ ଗଲା।

31 ଏଥିେର ତାହାର ଦାସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ
ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାେନ
ଦୟାଳୁ ଅଟି ; ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆସ ୁ,
ଆେ ମାେନକଟିେରଅଖା ପି ି ଓ ମ କେରର ୁ ବା ି ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଉ; େକଜାଣି େସ ଆପଣ ପ୍ର ାଣ ବ ାଇେବ।”
32ତହଁୁ େସମାେନ କଟିେର ଅଖା ଓ ମ କେରର ୁ ବା ି ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆପଣ ଦାସ ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
କହୁ ଅଛି, ‘ମୁଁ ଆପଣ ୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାେତ ବ ାଉ ୁ।’ ”
ଏଥିେର େସ କହିେଲ, “େସ କʼଣ ଏଯାଏ ବି ଅଛି? େସ ତ େମାହର
ଭାଇ।” 33େସେତେବେଳ େସହି େଲାକମାେନ ଯ ପୂବର୍ କ ନିରୀକ୍ଷଣ
କରି ତାହାର ମନ େସପରି କି ନାହିଁ, ଏହା ଧରିବାକୁ ଚ ଳ େହେଲ;
ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆପଣ ଭ୍ର ାତା ବିନ୍ ହଦଦ୍ ।” େତେବ
େସ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଣ।” ତହଁୁ ବିନ୍ ହଦଦ୍ 
ତା ନିକଟକୁ ଆସେ , େସ ତାହାକୁ ରଥ ଉପରକୁ ଅଣାଇେଲ।
34 େସେତେବେଳ ବିନ୍ ହଦଦ୍ ତା ୁ କହିଲା, “େମାʼ ପିତା ଆପଣ
ପିତା ଠାରୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େନଇଅଛି , ତାହା ମୁଁ େଫରାଇ
େଦବି; ପୁଣି, େଯପରି େମାʼ ପିତା ଶମରୀୟାେର ନଗରଗୁଡ଼ିକ
କରିଥିେଲ, େସପରି ଆପଣ ଦେ ଶକେର ଆପଣା ପାଇଁ କରିେବ।”
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ଏଥିେର ଆହାବ କହିେଲ, “ମୁଁ ଏହି ନିୟମେର ତୁ କୁ ଛାଡ଼ିେଦବି।”
ତହଁୁ େସ ତାହା ସେ ନିୟମ କରି ତାହା ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ।

ଆହାବ ୁ ଭାବବାଦୀ େଚତାବନୀ
35ଏଥିଉ ାେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଜେଣ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟେରଆପଣା ସ ୀକୁ କହିଲା, “ମୁଁ ବିନୟକରୁ ଅଛି;
େମାେତ ମାର।” ମାତ୍ର େସ େଲାକ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମନା
କଲା। 36 ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ
ମାନିଲ ନାହିଁ, ଏେହତୁ େଦଖ, ତୁ େ େମାʼ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ
କଲାକ୍ଷେଣ ସି ଂହ ତୁ କୁ ବଧ କରିବ।” ଏଥିଉ ାେର େସ ପ୍ର ାନ
କଲାକ୍ଷେଣ ସି ଂହ ତାହାକୁ େଭଟି ବଧ କଲା। 37 ପୁଣି, େସ ଆଉ
ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ େଭଟି କହିଲା, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାେତ ମାର।”
ତହଁୁ େସ େଲାକ ତାହାକୁ ମାରିଲା ଓ ମାରି ମାରି ତାହାକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ
କଲା। 38 ଏଥିେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପ୍ର ାନ କରି ପଥେର ରାଜା
ଅେପକ୍ଷାେର ରହିଲା ଓ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଉପେର ପାଗ ବା ି ଛଦ୍ମ େବଶ
ଧରିଲା। 39 ତହଁୁ ରାଜା ନିକଟ େଦଇ ଯିବା େବେଳ େସ ଡାକ
ପକାଇ ରାଜା ୁ କହିଲା; “ଆପଣ ଦାସ ବାହାରି ଯୁ ମଧ୍ୟକୁ
ଯାଇଥିଲା; ଆଉ େଦଖ ,ୁ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େମାʼ ପାଖକୁ େଫରି ଏକ
େଲାକକୁ ଆଣି କହିଲା, ‘ଏ େଲାକକୁ ରଖ; େଯେବ େକୗଣସି ରୂ େପ
ତାହାର ସ ାନ ନ ମିେଳ, େତେବ ତାହାର ପ୍ର ାଣ ବଦେଳ ତୁ ର
ପ୍ର ାଣ ଯିବ, େନାହିେଲ ତୁ େ ଏକ ତାଳ * ରୂ ପା େଦବ।’ 40 ମାତ୍ର
ଆପଣ ଦାସ ଏେଣେତେଣ କାଯର୍ ୍ୟେର ବ୍ୟ େହବା େବେଳ େସ
ଚାଲିଗଲା।”ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲରରାଜା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର
େସହି ପ୍ର କାର ଦ େହବ; ତୁ େ ଆେପ ତାହା ନି ି କରିଅଛ।”
41ଏଉ ାେର େସ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଚକୁ୍ଷରୁ ପାଗ କାଢ଼ି ପକାଇଲା; ତହଁୁ
େସ େଯ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ, ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ଚିି େଲ। 42 ପୁଣି, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତା ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହି , ଆେ େଯଉଁ େଲାକକୁ ବିନାଶାେଥର୍ ନିଯୁ
କରିଥିଲୁ, ତୁ େ ତାହାକୁ ଆପଣା ହ ରୁ ଛାଡ଼ି େଦଇଅଛ, ‘ଏେହତୁ

* 20:39 ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲା ରୂ ପା
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ତାହାରପ୍ର ାଣବଦେଳତୁ ରପ୍ର ାଣ ଯିବଓତାହାର େଲାକ ବଦେଳ
ତୁ େଲାକମାେନ ଯିେବ।’ ” 43 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ବିଷ ଓ
ଅତୁ େହାଇଆପଣା ଗୃହକୁଯାଇଶମରୀୟାେରଉପି ତ େହେଲ।

21
ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

1ଏଉ ାେର ଏହିପରି ଘଟିଲା; ଯିଷି୍ର େୟଲେରଶମରୀୟାର ରାଜା
ଆହାବ ରଅ ାଳିକା ସି କଟେର ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟନାେବାତରଖେ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। 2 ଏଣୁ ଆହାବ ନାେବାତକୁ କହିେଲ, “େମାେତ
ତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଦିଅ, ମୁଁ ତାହା ଶାକେକ୍ଷତ୍ର କରିବି, କାରଣ ତାହା
େମାʼ ଗୃହ ନିକଟେର ଅଛି;ଆଉ ମୁଁ ତହିଁ ବଦେଳ ତୁ କୁ ତହିଁରୁ
ଉ ମ ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବି; ଯଦି ତୁ କୁ ଭଲ େଦଖାଯାଏ, ମୁଁ
ରୂ ପା-ମୁଦ୍ର ାେର ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ତୁ କୁ େଦବି।” 3ଏଥିେର ନାେବାତ
ଆହାବ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ େଯ ଆପଣା େପୖତୃ କ ଅଧିକାର ଆପଣ ୁ
େଦବି, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନ କର ୁ।” 4 ତହଁୁ ଆହାବ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ
ନାେବାତର ଉ କଥା ସକାଶୁ ବିଷ ଓ ଅତୁ େହାଇ ଆପଣା
ଗୃହକୁ ଆସି େଲ; କାରଣ ନାେବାତ କହିଥିଲା େଯ, “ମୁଁ ଆପଣା
େପୖତୃ କ ଅଧିକାର ଆପଣ ୁ େଦବି ନାହିଁ।” ଏଣୁ ଆହାବ ଆପଣା
ମୁଖ େଫରାଇ ଶଯ୍ୟାେର ପଡ଼ି େଭାଜନ କରିବାକୁ ଅସ ତ େହେଲ।
5ମାତ୍ର ତା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଈେଷବଲ୍ ତା ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, “ତୁ
ମନ କାହିଁକି ଏେଡ଼ ଦୁଃଖିତ େଯ, ତୁ େ େଭାଜନ କରୁ ନାହଁ?”
6 ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ନାେବାତକୁ
କହିଲି,ତୁ େ ରୂ ପା ମୁଦ୍ର ା େନଇେମାେତତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଦିଅ;ଅବା
େଯେବତୁ ରସେ ାଷହୁ ଏ, େତେବ ମୁଁତୁ କୁ ତହିଁବଦେଳଆଉ
ଏକଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବି,”ମାତ୍ର େସ ଉ ରକଲା, “ମୁଁ ତୁ କୁ ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବି ନାହିଁ।” 7ତହଁୁ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଈେଷବଲ୍ ତା ୁ
କହିଲା, “ତୁ େ କʼଣଏେବଇସ୍ର ାଏଲରରାଜ୍ୟ ଉପେରକ ର୍ୃ କରୁ
ନାହଁ? ଉଠ, େଭାଜନ କର ଓ ତୁ ମନ ଆନ ି ତ େହଉ; ମୁଁ ତୁ କୁ
ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟନାେବାତରଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବି।” 8ତହଁୁ େସଆହାବ
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ନାମେର ପତ୍ର େଲଖି ଓ ତା ର ମୁଦ୍ର ାେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ କରି ନାେବାତର
ନଗର ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିବାସୀ ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ପ୍ର ଧାନ େଲାକମାନ
ନିକଟକୁ େସହି ପତ୍ର ପଠାଇଲା। 9 ପୁଣି, େସହି ପତ୍ର େର େସ ଏହା
େଲଖିଥିଲା, ଯଥା, ଉପବାସର େଘାଷଣା କର ଓ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ନାେବାତକୁ ଉ ାନେର ବସାଅ; 10ଆଉତାହା ସ ୁଖେର
ଦୁଇେଗାଟି ଦୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବସାଅ ଓ େସମାେନ ତାହା ବିରୁ େର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହ ୁ, ତୁ େ ପରେମ ର ୁ ଓ ରାଜା ୁ ଅଭିଶାପ
େଦଇଅଛ। ତହିଁ ଉ ାେର ତାହାକୁ ବାହାରକୁ େନଇ ପ୍ର ରାଘାତ
କରି ବଧ କର। 11ତହଁୁ ନାେବାତର ନଗର େଲାକମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତାହାର ନଗର ନିବାସୀ ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ ଈେଷବଲ୍ େଯପରି
କହି ପଠାଇଥିଲା ଓ ତାହାର େପ୍ର ରିତ ପତ୍ର େର େଯପରି େଲଖାଥିଲା,
ତଦନୁସାେର େସମାେନ କମର୍ କେଲ। 12 େସମାେନ ଉପବାସର
େଘାଷଣା କେଲଓନାେବାତକୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରଉ ାନେର
ବସାଇେଲ। 13ଆଉ ଦୁଇେଗାଟି ଦୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ତାହା ସ ୁଖେର
ବସି େଲ; ପୁଣି, େସହି ପାପାଧମ ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଲାକମାନ
ସାକ୍ଷାତେର ନାେବାତ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ କହିେଲ, “ନାେବାତ
ପରେମ ର ୁ ଓ ରାଜା ୁ ଅଭିଶାପ େଦଇଅଛି।” ତହଁୁ େସମାେନ
ତାହାକୁ ନଗରର ବାହାରକୁ େନଇଯାଇ ପ୍ର ରାଘାତ କରି ବଧ
କେଲ। 14 ତହିଁ ଉ ାେର େସମାେନ ଈେଷବଲ୍ ନିକଟକୁ କହି
ପଠାଇେଲ, ନାେବାତ ପ୍ର ରାଘାତେର ମରିଅଛି। 15 ଏଥିେର
ଈେଷବଲ୍ , ପ୍ର ରାଘାତେର ନାେବାତର ମରିଥିବା ବିଷୟ ଶୁଣେ ,
ଈେଷବଲ୍ ଆହାବ ୁ କହିଲା, “ଉଠ, ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ନାେବାତ
ରୂ ପା-ମୁଦ୍ର ାେର ତୁ କୁ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େଦବାକୁ ମନା କଲା,
ତାହା ଅଧିକାରେର ଆଣ; କାରଣ ନାେବାତ ଜୀବିତ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ମଲାଣି।” 16 େସେତେବେଳ ଆହାବ ନାେବାତର ମରଣ କଥା
ଶୁଣେ , ଆହାବ ଉଠି ଯିଷି୍ର େୟଲୀୟ ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଅଧିକାରେର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗେଲ।

ଆହାବ ୁ ଈ ର ଅଭିଶାପ
17 ଏଥିଉ ାେର ତିଶ୍ ବୀୟ ଏଲୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 18 ଉଠ, ଶମରୀୟା-ନିବାସୀ
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ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଅ; େଦଖ,
େସ ନାେବାତର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଅଛି, େସ ତାହା ଅଧିକାରେର
ଆଣିବା ପାଇଁ େସ ାନକୁ ଯାଇଅଛି। 19 ଏେହତୁ ତୁ େ ତାହାକୁ
କହିବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ କି ବଧ କରିଅଛ
ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆ ସାତ୍ କରିଅଛ?” ଆହୁ ରି ତୁ େ ତାହାକୁ
କହିବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , େଯଉଁ ାନେର କୁ ୁ ରମାେନ
ନାେବାତର ର ଚାଟି ଖାଇେଲ, େସହି ାନେର କୁ ୁ ରମାେନ
ତୁ ର ର ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଖାଇେବ।” 20ତହିଁେରଆହାବ ଏଲୀୟ ୁ
କହିେଲ, “େହ େମାହର ଶତ, ତୁ େ କʼଣ େମାେତ ପାଇଲ?” ତହଁୁ
େସ ଉ ର କେଲ, “ମୁଁ ତୁ କୁ ପାଇଲି; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର ମ କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣାକୁ ବିକି୍ର କରିଅଛ।
21 େଦଖ, ମୁଁ ତୁ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ ଘଟାଇବି ଓ ତୁ କୁ ନିଃେଶଷ
ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବି, ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବ ବା ମୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁଂସ ାନକୁ ଆହାବଠାରୁ ଉି କରିବି। 22 ପୁଣି, ତୁ େ
େଯଉଁ ବିରି ଜନକ କମର୍ ାରା େମାେତ ବିର କରିଅଛ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଅଛ, ତହିଁ ନିମେ ମୁଁ ତୁ ବଂଶକୁ
ନବାଟର ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମର ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଅହୀୟର ପୁତ୍ର
ବାଶାର ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବି। 23 ଆଉ ଈେଷବଲ୍ ବିଷୟେର
ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହୁ ଅଛି , ଯିଷି୍ର େୟଲର ଗଡ଼-ପାେଚରୀ ନିକଟେର
କୁ ୁ ରମାେନ ଈେଷବଲ୍ କୁ ଖାଇେବ।” 24 ଆହାବର େଯଉଁ େଲାକ
ନଗରେର ମରିବ, କୁ ୁ ରମାେନ ତାହାକୁ ଖାଇେବ; ପୁଣି, େଯଉଁ
େଲାକ େକ୍ଷତ୍ର େର ମରିବ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ତାହାକୁ ଖାଇେବ।
25େଯପରିଏହିଆହାବଆପଣାଭାଯର୍ ୍ୟା ଈେଷବଲ୍ ାରା ପ୍ର ବ ତ
େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ମ କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ
ବିକ୍ର ୟ କେଲ, େସପରି ଆଉ େକହି କରିବ ନାହିଁ। 26 ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖରୁ ଦୂର
କରିେଦେଲ, େସମାନ ସମ କି୍ର ୟାନୁସାେର େସ ପ୍ର ତିମାଗଣର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ଅତିଶୟ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କେଲ। 27 ଆହାବ
ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣେ , ଆପଣା ବ ଚିରିେଲ ଓ ଆପଣା େଦହେର
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ଅଖା ପି ି ଉପବାସ କରି ଅଖାେର େଶାଇେଲ, ପୁଣି, ଧୀେର ଧୀେର
ଚାଲିେଲ। 28 ତହଁୁ ତିଶ୍ ବୀୟ ଏଲୀୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା, ଯଥା, 29ଆହାବ ଆ ସାକ୍ଷାତେର କିପରି
ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରୁ ଅଛି, “ଏହା କି ତୁ େ େଦଖୁଅଛ? େସ ଆ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବା େହତୁ ଆେ ତାହାର ସମୟେର
େସହି ଅମ ଳ ଘଟାଇବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହାର ପୁତ୍ର ର ସମୟେର
ତାହାର ବଂଶ ପ୍ର ତି ଏହି ଅମ ଳ ଘଟାଇବା।”

22
ଆହାବ ୁ ମୀଖାୟ େଚତାବନୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅରାମ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଯୁ ନ କରି ତିନି ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ କ୍ଷା ରହିେଲ। 2 ତହଁୁ ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର ଯିହୁ ଦାର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। 3 ଏଥିେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, “ରାେମାତ୍ -
ଗିଲୀୟଦ େଯ ଆ ମାନ ର ଅେଟ, ଏହା କʼଣ ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ
ନାହିଁ? ତଥାପି ଆେ ମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହି ଅରାମର ରାଜା
ହ ରୁ ତାହା େନଉ ନାହଁୁ ।” 4 ପୁଣି, େସ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ କʼଣ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ େମାʼ ସେ ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ
ଯିବ?” ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ୁ କହିେଲ; “ମୁଁ
ତୁ ପରି, େମାର େଲାକ ତୁ େଲାକ ପରି, େମାର ଅ ତୁ ଅ
ପରି।”

5 ଆହୁ ରି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପଚାର।” 6 େତେବ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ର ଊଣାଧିକ ଚାରି ଶହ
େଲାକ ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ମୁଁ ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦ
ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ଯିବି କି କ୍ଷା େହବି?” ତହଁୁ େସମାେନ
କହିେଲ, “ଯାଉ ୁ; କାରଣ ପ୍ର ଭୁ ମହାରାଜା ହ େର ତାହା
ସମପର୍ ଣ କରିେବ।” 7 ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହିେଲ, “ଏମାନ
ବ୍ୟତୀତ ଯାହାକୁ ଆେ ମାେନ ପଚାରି ପାରୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏପରି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା କି େକହି ଏଠାେର ନାହିଁ?” 8 ତହିଁେର



ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 22:9 lxxxiv ପ୍ର ଥମ ରାଜାବଳୀ 22:16

ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ, “ଆଉ ଜେଣ ଅଛି ,
ଯାହା ାରା ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି ପାରୁ , େସ ଇମ୍ଲ ର
ପୁତ୍ର ମୀଖାୟ; ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର; କାରଣ େସ େମାʼ
ବିଷୟେର ଅମ ଳ ବିନା ମ ଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେର
ନାହିଁ।” ତହଁୁ ଯିେହାଶାଫଟ୍ କହିେଲ, “ରାଜା ଏପରି ନ କହ ୁ।”
9 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଡାକି କହିେଲ,
“ଇମ୍ଲ ର ପୁତ୍ର ମୀଖାୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣ।” 10 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ଓ ଯିହୁ ଦାରରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣାମାନ ରାଜବ ପି ି
ଶମରୀୟାର ାର-ପ୍ର େବଶ ାନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େମଲାେର ଆପଣା
ଆପଣା ସି ଂହାସନେର ବସି ଥିେଲ; ଆଉ େସମାନ ସ ୁଖେର
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସମେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଥିେଲ।
11 ଆଉ କନାନାର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ େଲୗହମୟ ଶୃ ମାନ ନିମର୍ ାଣ
କରି କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଏତ ୍ଵାରା ଆପଣ
ଅରାମୀୟମାନ ୁ ସଂହାର କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଭୁ ସି ପକାଇେବ।”
12 ତହିଁେର ସବୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ତଦପ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର
କରି କହିେଲ, “ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହଉ ୁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ମହାରାଜ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।”

13 େଯଉଁ ଦୂତ ମୀଖାୟକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, େସ ତାହାକୁ
କହିଲା, “େଦଖ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ର ବାକ୍ୟ ଏକ ମୁଖେର
ରାଜା ର ମ ଳ ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛି; ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ ର
ବାକ୍ୟ େସମାନ ର ଜଣକର ବାକ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ, ଆଉ ତୁ େ
ମ ଳର କଥା କୁହ।” 14ତହଁୁ ମୀଖାୟ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜୀବିତ
ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଯାହା କହିେବ, ମୁଁ ତାହା ହିଁ
କହିବି।” 15 ଏଉ ାେର ମୀଖାୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସେ , ରାଜା
ତାହାକୁ କହିେଲ, “ମୀଖାୟ, ଆେ ମାେନ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯିବା କି କ୍ଷା େହବା?” ତହିଁେର େସ
ଉ ର କଲା, “ଯାଉ ୁ, କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହଉ ;ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା
ମହାରାଜ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ।” 16 ତହଁୁ ରାଜା ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ସତ୍ୟ ବିନୁ ଆଉ କିଛି
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େମାେତ ନ କୁହ େବାଲି ମୁଁ େକେତ ଥର ତୁ କୁ ଶପଥ କରାଇବି?”
17ଏଥିେର େସ କହିଲା, “ମୁଁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅରକ୍ଷକ େମଷପଲ
ତୁ ଲ୍ୟ ପବର୍ ତମାନେର ଛି ଭି େଦଖିଲି, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
‘ଏମାନ ର କ ର୍ ା ନାହିଁ; ଏମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ କୁଶଳେର ଆପଣା
ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରି ଯାଉ ୁ।’ ” 18 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ, “ଏ ଆ ବିଷୟେର ଅମ ଳ ବିନା
ମ ଳର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କରିବ ନାହିଁ େବାଲି କି ମୁଁ
ତୁ କୁ କହିଲି ନାହିଁ?” 19 ପୁଣି, ମୀଖାୟ କହିଲା, “ଏେହତୁ
ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ; ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତାହା ସି ଂହାସନେର
ଉପବି ଓ ତାହା ଦକି୍ଷଣ ଓ ବାମ ହ େର ତାହା ନିକଟେର
ଗର୍ ୀୟ ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟ ୁ ଉଭା େହବାର େଦଖିଲି। 20ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, ‘ଆହାବ େଯପରି ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ
ପତିତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବ?’ ତହିଁେର
ଜେଣ ଏପ୍ର କାର, ଅନ୍ୟ ଜେଣ େସପ୍ର କାର କହିେଲ। 21 ତହିଁ
ଉ ାେର ଏକ ଆ ା ବାହାରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ
କହିଲା, ‘ମୁଁ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବି।’ 22 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ
କହିେଲ, ‘କାହିଁେର?’ େସ କହିଲା, ‘ମୁଁ ଯାଇ ତାହାର ସମ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମୁଖେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆ ା େହବି।’ େତେବ େସ
କହିେଲ, ‘ତୁ େ ତାହାକୁ ଫୁସଲାଇବ, ମଧ୍ୟ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ;
ଯାଅ, େସପରି କର।’ 23 ଏେହତୁ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଏସମ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମୁଖେର ମିଥ୍ୟାବାଦୀଆ ା େଦଇଅଛି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ବିଷୟେର ଅମ ଳର କଥା କହିଅଛି ।”

24 େସେତେବେଳ କନାନାର ପୁତ୍ର ସି ଦିକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି
ମୀଖାୟର ଗାଲେର ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା
େତାେତ କହିବା ପାଇଁ େମାʼ ଠାରୁ େକଉଁ ବାେଟ ଗେଲ?”
25ତହିଁେରମୀଖାୟକହିଲା, “େଦଖ, େଯଉଁ ଦିନ ତୁ େ ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଭିତର େକାଠରିକି ଯିବ, େସହି ଦିନ ତାହା
ଜାଣିବ।” 26 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା କହିେଲ, “ମୀଖାୟକୁ ଧରି
ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷଆେମାନ୍ ରଓରାଜପୁତ୍ର େଯାୟାଶ୍ ର ନିକଟକୁ େଫରାଇ
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େନଇଯାଅ; 27 ପୁଣି, କୁହ, ‘ରାଜା ଏହି କଥା କହି , ଏଇଟାକୁ
କାରାଗାରେର ରଖ ଓ ମୁଁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାକୁ
େକବଳ ଅ ଅ ଓ ଅ ଜଳ ଖୁଆଅ*।’ ” 28 ତହିଁେର ମୀଖାୟ
କହିଲା, “ଯଦି ତୁ େ କୁଶଳେର େଫରି ଆସ, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାʼ ାରା କହି ନାହାି ।” ଆହୁ ରି େସ କହିଲା, “େହ େଲାକମାେନ,
ତୁ େ ସମେ ଶୁଣ।”

ଆହାବ ମୃତୁୁ ୍ୟ
29 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଓ ଯିହୁ ଦାର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 

ରାଜା ରାେମାତ୍ -ଗିଲୀୟଦକୁ ଗେଲ। 30 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଯୁ କୁ ଯିବି;
ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ରାଜବ ପି । ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ଛଦ୍ମ େବଶ ଧରି ଯୁ କୁ ଗେଲ।” 31ମାତ୍ର ଅରାମର ରାଜା ଆପଣାର
ବତିଶ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଥିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େକବଳ
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଛଡ଼ା ସାନ କି ବଡ଼ କାହା ସେ ଯୁ ନ କର।”
32 ଏେହତୁ ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ େଦଖି କହିେଲ, “ଏ
ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା; ଆଉ େସମାେନ ତା ସେ ଯୁ
କରିବା ପାଇଁ ତା ଆଡ଼କୁ େଫରିେଲ; ତହିଁେର ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
ଡାକ ପକାଇେଲ।” 33 ତହଁୁ େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ନୁହି େବାଲି
ରଥାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଦଖି ତା ୁ େଗାଡ଼ାଇବାରୁ େଫରିଗେଲ। 34ଏପରି
ସମୟେର ଜେଣ ସ ାନ ବିନା ଧନୁଗର୍ୁ ଣ ଟାଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା
ସା ୁ ଆର େଯାଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଆଘାତ କଲା; େତଣୁ େସ ଆପଣା
ସାରଥିକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା ହାତ େଫରାଇ େସୖନ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ
େମାେତ େନଇଯାଅ; କାରଣ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଆଘାତ ପାଇଲି।”

35 େସଦିନ ଯୁ ପ୍ର ବଳ େହଲା; ପୁଣି, େଲାକମାେନ
ଅରାମୀୟମାନ ସ ୁଖେର ରାଜା ୁ ତା ର ରଥେର ଠିଆ କରି
ରଖିେଲ, ଆଉ େସ ସ ୍ୟା େବେଳ ମେଲ; ପୁଣି, ତା ର କ୍ଷତର
ର ରଥ ଗଭର୍ େର ବହି ପଡ଼ିଲା। 36 “ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ନଗରକୁ ଓ ଆପଣା େଦଶକୁ ଯାଅ,” ଏହି ଡାକ ପ୍ର ାୟ ସୂଯର୍ ୍ୟା

* 22:27 େକବଳ ଅ ଅ ଓ ଅ ଜଳ ଖୁଆଅ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଦୁଃଖରୂ ପ ଅ ଓ
ଦୁଃଖରୂ ପ ଜଳ
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ସମୟେର େସୖନ୍ୟମାନ ର ସବର୍ ତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। 37ଏହିରୂ େପ ରାଜା
ମେଲ ଓ ଶମରୀୟାକୁ ଅଣାଗେଲ; ପୁଣି, େଲାକମାେନ ରାଜା ୁ
ଶମରୀୟାେର କବର େଦେଲ। 38 ଆଉ େସମାେନ ଶମରୀୟାର
ପୁ ରିଣୀ ନିକଟେର ରଥ େଧାଇେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର କୁ ୁ ରମାେନ ତା ର ର ଚାଟି ଖାଇେଲ। ଏହି
ାନେର େବଶ୍ୟାମାେନ ାନ କରି । 39 ଏହି ଆହାବ ର ଅବଶି
ବୃ ା ଓ ତା ର ସମ କି୍ର ୟା ଓ ତା ର ନିମ ତ ହ ୀଦ ମୟ
ଗୃହ ଓ େଯ େଯ ନଗର େସ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ କʼଣ
ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜାଗଣ ର ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ?
40 ଏହିରୂ େପ ଆହାବ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର ଓ ତାହା ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ
ତାହା ପଦେର ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ 
41 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ରାଜ ର ଚତୁ ଥର୍ ବଷର୍ େର

ଆସା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ରାଜ କରିବାକୁ
ଆର କେଲ। 42 ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଆର େର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ର
ବୟସ ପ ତିରିଶ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା ଓ େସ ଯିରୂ ଶାଲମେର ପଚିଶ
ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ କେଲ। ତା ର ମାତାର ନାମ ଅସୂବା, େସ ଶିଲ୍ ହିର
କନ୍ୟା। 43 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପିତା ଆସା ର ସମ ପଥେର
ଚାଲିେଲ; େସ ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ନ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ଯାହା ଯଥାଥର୍ , ତାହା କେଲ; ତଥାପି ଉ ଳୀମାନ ଉି େନାହିଲା;
େଲାକମାେନ େସସମୟେର େହଁ ଉ ଳୀମାନେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ ଧୂପ ଳାଇେଲ। 44 ପୁଣି, ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା
ସେ ସ ି ାପନ କେଲ। 45 ଏହି ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଅବଶି
ବୃ ା ଓ ତା ର ପ୍ର କାଶିତ ପରାକ୍ର ମ ଓ େସ କି ପ୍ର କାର ଯୁ
କେଲ,ତାହାସବୁକʼଣ ଯିହୁ ଦାରରାଜାମାନ ରଇତିହାସ ପୁ କେର
େଲଖା ନାହିଁ? 46 ତା ର ପିତା ଆସା ର ସମୟେର େଯଉଁ
ସେଦାମୀମାେନ ଅବଶି ରହିଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ େଦଶରୁ ଦୂର
କରିେଦେଲ।

47 େସହି ସମୟେର ଇେଦାମେର େକହି ରାଜା ନ ଥିଲା; ଜେଣ
ପ୍ର ତିନିଧି ରାଜ୍ୟ କଲା। 48 ଯିେହାଶାଫଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ଓଫୀରକୁ ଯିବା
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ସକାେଶତଶର୍ ୀଶରଜାହାଜମାନ ନିମର୍ ାଣକେଲ;ମାତ୍ର ତାହାସବୁ ଗଲା
ନାହିଁ;କାରଣଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବରେରଜାହାଜମାନଭାି ଗଲା।
49 େତେବ ଆହାବ ର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟ ଯିେହାଶାଫଟ୍ ୁ କହିେଲ,
“େମାʼ ଦାସମାେନ ତୁ ଦାସମାନ ସେ ଜାହାଜେର ଯାଉ ୁ।”
ମାତ୍ର ଯିେହାଶାଫଟ୍ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ। 50 ଏଥିଉ ାେର
ଯିେହାଶାଫଟ୍ ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ସହିତ ଶୟନ କରି ଆପଣା
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାଉଦ ର ନଗରେର ଆପଣା ପିତୃ େଲାକ ସହିତ
କବରପ୍ର ା େହେଲ; ତହଁୁ ତା ର ପୁତ୍ର ଯିେହାରାମ୍ ତା ର ପଦେର
ରାଜ୍ୟ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲ ରାଜା ଅହସୀୟ
51 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିେହାଶାଫଟ୍ ରାଜ ର ସତର ବଷର୍ େର

ଆହାବ ର ପୁତ୍ର ଅହସୀୟଶମରୀୟାେରଇସ୍ର ାଏଲଉପେରରାଜ
କରିବାକୁ ଆର କେଲ ଓ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ଦୁଇ ବଷର୍ ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 52 ଆଉ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ ଓ େସ
ଆପଣା ପିତା ର ପଥେର ଓ ଆପଣା ମାତାର ପଥେର ଓ ନବାଟର
ପୁତ୍ର ଯାରବୀୟାମ ଯ ୍ଵାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିେଲ,ତା ର
େସହି ପଥେର ଚାଲିେଲ। 53 ପୁଣି, େସ ଆପଣା ପିତା ର ସମ
କି୍ର ୟାନୁସାେରବାଲ୍ ରେସବା ଓ ପୂଜା କେଲଓସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ୁ ବିର କେଲ।
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