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ଏ ର ବିବରଣ
େଲଖକ
ଏ ର ପୁ କର ଅଜ୍ଞାତ େଲଖକ, ସ ବତଃ, ଏକ ଯିହୁ ଦୀ ଥିେଲ,

ଯିଏ ରାଜକୀୟ ପାରସ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହ ସୁପରିଚିତ ଥିେଲ। ଜୀବନ
ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ସବିେଶଷ ବ ର୍ ନାଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଏହି ପୁ କେର
ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷଦଶର୍ ୀ େଲଖକ ୁ ସୂଚାଏ।
ବାଇବଲର ବି ାନମାେନ ବି ାସ କରି େଯ େଲଖକଜେଣ ଯିହୁ ଦୀ
ଥିେଲ, େସ ଅବଶି େଲାେକ, େଯଉଁମାେନ ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଅଧୀନେର
ଯିହୁ ଦାକୁ େଫରିଥିେଲ େସମାନ ପାଇଁ େଲଖୁଥିେଲ। କିଛି ପ୍ର ାବ
ଦିଅି ଜେଯ ମ ର୍ ଖୟ ନିେଜ େଲଖକ ଅଟି । ଯଦିଓ, ତାହା
ନିମେ ପାଠେର ପ୍ର ା ପ୍ର ଶଂସାଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ର ାବ ଦିଏ େଯ ଅନ୍ୟ
ଏକ ବ୍ୟି , ସ ବତଃ, ତାହା ର ସମକାଳିକ ଯୁବାମାନ ମଧ୍ୟେର
େକହି ଜେଣ େଲଖକ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 464-331 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପାରସ୍ୟରରାଜା ପ୍ର ଥମ ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜ ସହ ଏହି ପୁ କଆର

ହୁ ଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ, ସୁସା, ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ର ାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରାଜା
ରାଜପ୍ର ସାଦେର।

ପ୍ର ାପକ
ପୂର ପବର୍ ର ଉ ି କୁ ଲିପିବ କରିବା ନିମେ , ଏ ର ପୁ କ

ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ୁ େଲଖାଯାଇଥିଲା।ଏହିବାଷ କପବର୍ ଯିହୁ ଦୀ
େଲାକମାନ ୁ ପରେମ ର ଉ ାର ରଣ କରାଏ, େଯପରି େସ
ମିସରରୁ େସମାନ ୁ ଦାସ ଅବ ାରୁ ଉ ାର କରିଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଏହି ପୁ କର ଉେ ଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଇ ାେର ପରେମ ର

ହ େକ୍ଷପ କରିବା, ଜାତିଗତ ପକ୍ଷପାତ ଉପେର ତାହା ଘୃଣା
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ଏବଂ ବିପଦ ସମୟେର ସହାୟତା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ େଦବାକୁ ତାହା
କ୍ଷମତା ପ୍ର କାଶ କରିବା ଅେଟ। ପରେମ ର ଉପି ତି ତାହା ର
େଲାକମାନ ର ଜୀବନେର କାଯର୍ ୍ୟ କେର। େସ ପରିି ତିଗୁଡ଼ିକୁ
ଏ ର ଜୀବନେର େସହିପରି, ବ୍ୟବହାର କେଲ େଯପରି େସ
ଆପଣା ଐ ରିକ ଉେ ଶ୍ୟ ଏବଂ େଯାଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ କରିବା
ନିମେ , ସମ ମନୁଷ୍ୟର ନି ି ଏବଂ କାଯର୍ ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର
କରି । ଏ ର ପୁ କ ପୂର ପବର୍ ର ାପନ ବିଷୟେର ଲିପିବ
କେର ଏବଂ ଯିହୁ ଦୀମାେନଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର ପବର୍ େର ଏ ର ପୁ କକୁ
ପାଠ କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ସଂରକ୍ଷଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ଏ ର ରାଣୀ ହୁ ଅି — 1:1-2:23
2. ପରେମ ର ଯିହୁ ଦୀମାନ ପ୍ର ତି ବିପଦ — 3:1-15
3. ଏ ର ଏବଂ ମ ର୍ ଖୟ ର କାଯର୍ ୍ୟ — 4:1-5:14
4. ଯିହୁ ଦୀମାନ ର ଉ ାର — 6:1-10:3

ରାଜା େଭାଜ
1 ଅକ୍ଷେ ରଶ ହି ୁ ାନଠାରୁ କୂଶ େଦଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଏକ ଶତ

ସତାଇଶ ପ୍ର େଦଶ ଉପେର ରାଜ୍ୟ କେଲ। 2ଏହି ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା
ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଆପଣା ରାଜସି ଂହାସନେର ଉପବି େହଲା
ଉ ାେର, 3 ଆପଣା ରାଜ ର ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର ଆପଣା ସକଳ
ଅଧିପତି ଓ ଦାସମାନ ପାଇଁ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ; ତହିଁେର
ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୀୟା େଦଶର ବିକ୍ର ମୀ େଲାକମାେନ ପୁଣି କୁଳୀନ
ଓ ପ୍ର େଦଶାଧିପତିମାେନ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ େହେଲ।
4 େସ ଆପଣା ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ ରାଜ୍ୟର ଧନ ଓ ଆପଣା ମହ ର
େଶାଭାର ଉୃ ତା ଅେନକ ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକ ଶତ ଅଶୀ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ କେଲ। 5 ତହଁୁ ଏସବୁ ଦିନ ଗତ ହୁ ଅେ , ରାଜା
ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଉପି ତ ବଡ଼ ଓ ସାନ ସମ େଲାକ ପାଇଁ
ରାଜପୁରୀ ଉଦ୍ୟାନର ପ୍ର ା ଣେର ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଭାଜ
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କେଲ। 6 େସଠାେର କାପର୍ ାସନିମ ତ, ଶୁ , ହରିତ୍ ଓ ନୀଳ ବ ର
ଚ ାତପ ଥିଲା, ତାହା ଶୁ ଓ ଧୂମ୍ର ବ ର୍ ର ୁ ାରା େରୗପ୍ୟମୟ
କଡ଼ାେର ମମର୍ ର େର ବ ା ଥିଲା, ପୁଣି ର ଓ ଶୁ ଓ
ପୀତ ଓ କୃ ବ ର୍ ମମର୍ ର ପ୍ର ର ନିମ ତ ଚଟାଣ ଉପେର ର୍
ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ଆସନ ଥିଲା। 7 ଆଉ, େସମାେନ ନାନା ପ୍ର କାର
ସୁବ ର୍ ପାତ୍ର େର ପାନଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ରାଜା ଉଦାରତାନୁସାେର ପ୍ର ଚୁ ର
ରାଜକୀୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦେଲ। 8 ଯଦ୍ୟପି ପାନ କରିବା ବିଧିଗତ
ଥିଲା; କି ୁ କାହାରି ପାଇଁ ପାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇ ନ
ଥିଲା; କାରଣ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ପାନ
କରିବାର ଅନୁମତି େଦବା ପାଇଁ ରାଜା ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ। 9ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ବ ୀ ଅକ୍ଷେ ରଶରରାଜଗୃହେର
ୀମାନ ପାଇଁ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

ବ ୀ ରାଣୀ ଅସ ତି
10ସ ମ ଦିନେର ରାଜା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ହୃ ଚି େହାଇ ମହୂ ମନ୍ ,

ବି ା, ହେବର୍ ାଣା, ବିଗ୍ ଥା ଓ ଅବଗଥ, େସଥର ଓ କକର୍ ସ, ଅକ୍ଷେ ରଶ
ରାଜା ଛାମୁ ଏହି ସାତ େସବାକାରୀ ନପୁଂସକ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
11 ତୁ େ ମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ୁ ବ ୀ ରାଣୀର
େସୗ ଯର୍ ୍ୟ େଦଖାଇବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ରାଜମୁକୁଟେର ଭୂ ଷିତା କରି
ରାଜା ଛାମୁକୁ ଆଣ, େଯଣୁ େସ ପରମସୁ ରୀ ଥିେଲ। 12 ମାତ୍ର
ବ ୀ ରାଣୀ ନପୁଂସକମାନ ାରା ରାଜା କଥିତ ଆଜ୍ଞାେର
ଆସି ବାକୁ ଅସ ତା େହଲା; ଏଣୁ ରାଜା ଅତିଶୟ େକ୍ର ାଧ କେଲ ଓ
ତା ଅ ରେର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା।

13 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା ସମୟ ଓ କାଳର ବି ାନ୍ ବଗର୍ ୁ
ପଚାରିେଲ, (କାରଣ ବ୍ୟବ ା ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନ ୁ ଏରୂ ପ
ପଚାରିବାର ରାଜା ରୀତି ଥିଲା; 14 ଆଉ, [ଏହି ସମୟେର]
କଶର୍ ନା, େଶଥର, ଅଦ୍ ମାଥା, ତଶର୍ ୀଶ, େମରସ୍ , େମସର୍ ନା ଓ ମମୁଖନ୍ 
ରାଜା ନିକଟବ ର୍ ୀ ଥିେଲ; ଏହି ସାତ ଜଣ ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୀୟା
େଦଶର ଅଧିପତି, ରାଜା ମୁଖଦଶର୍ ନକାରୀ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟର େଶ୍ର
ାନେର ଉପବି ଥିେଲ) 15 (ରାଜା ପଚାରିେଲ) “ବ ୀ ରାଣୀ
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ନପୁଂସକମାନ ାରା େପ୍ର ରିତ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ନ
ମାନିବାରୁ ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ କଅଣ କରିବା?”
16 ଏଥିେର ମମୁଖନ୍ ରାଜା ଓ ଅଧିପତିଗଣ ସାକ୍ଷାତେର ଉ ର
େଦଲା, “ବ ୀ ରାଣୀ େକବଳ ମହାରାଜା ପ୍ର ତି ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଅଧୀନ ସମ ପ୍ର େଦଶର ଯାବତୀୟ ଅଧିପତି
ଓ ଯାବତୀୟ େଲାକ ପ୍ର ତି ଅନୁଚିତ କମର୍ କରିଅଛି । 17 କାରଣ
ରାଣୀ ଏହି କମର୍ ର କଥା ସକଳ ୀେଲାକ ମଧ୍ୟେର ବ୍ୟାପି
ଯିବ, ‘ଆଉ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ବ ୀ ରାଣୀ ୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ
ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ମାତ୍ର େସ ଆସି େଲ ନାହିଁ;’ ଏହି ସ ାଦ
ପାଇେଲ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ ାମୀମାେନ ତୁ ନୀୟ
େହେବ। 18 ଆଉ, ପାରସ୍ୟ ଓ ମାଦୀୟାର େଯଉଁ କୁଳୀନା ୀଗଣ
ରାଣୀ ଏହି କମର୍ ର ସମାଚାର ଆଜି ଶୁଣିଅଛି , େସମାେନ ରାଜା
ସମ ଅଧିପତି ୁ ଏହିରୂ େପ କହିେବ, ତହିଁରୁ ଅତିଶୟ ନି ା
ଓ େକ୍ର ାଧ ଉ େହବ। 19 ଏନିମେ େଯେବ ମହାରାଜା ସ ୁ
ହୁ ଅି , େତେବ ବ ୀ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆଉ ନଆସି ବାକୁ
ରାଜାଜ୍ଞା ଶ୍ର ୀଛାମୁରୁ ପ୍ର କାଶିତ େହଉ; ପୁଣି, ଏହା ଅନ୍ୟଥା େନାହିବା
ପାଇଁ ପାରସି କ ଓ ମାଦୀୟ ବ୍ୟବ ା ମଧ୍ୟେର ଲିଖିତ େହଉ; ପୁଣି,
ମହାରାଜା ତାହାର ରାଣୀପଦ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅ ୁ େଯ ତାହା ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକ ଉ ମ ଅଟି । 20ଆହୁ ରି, ରାଜ୍ୟ ବୃହତ, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ
ାନେର ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, ାମୀ କୁ୍ଷଦ୍ର େହଉ କି
ମହାନ େହଉ, ସମ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାମୀମାନ ୁ
ମଯର୍ ୍ୟାଦା କରିେବ।” 21 ଏହି କଥାେର ରାଜା ଓ ଅଧିପତିଗଣ ସ ୁ
ହୁ ଅେ , ରାଜା ମମୁଖନ୍ ର ପରାମଶର୍ ନୁସାେର କମର୍ କେଲ। 22 ତହଁୁ
େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶର ଅକ୍ଷରାନୁସାେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗା ୀର
ଭାଷାନୁସାେର ରାଜା ଅଧୀନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶକୁ ଏହିରୂ େପ ପତ୍ର
ପଠାଇେଲ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର କ ର୍ୃ କରୁ
ଓ େଗା ୀୟ ଭାଷାନୁସାେର ତାହା ପ୍ର ଚାର କରୁ ।

2
ରାଣୀରୂ େପ ଏ ର ମେନାନୀତା
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1 ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉ ାେର ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା େକ୍ର ାଧ ଶା
ହୁ ଅେ , େସ ବ ୀକୁ ଓ ତାହାର କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ତାହା ପ୍ର ତିକୂଳେର ପ୍ର ଦ
ଆଜ୍ଞା ରଣ କେଲ। 2 େତଣୁ ରାଜା େସବାକାରୀ ଭୃ ତ୍ୟମାେନ
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମହାରାଜା ପାଇଁ ସୁ ରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରାଯାଉ। 3ଆଉ, ମହାରାଜା ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସମ
ପ୍ର େଦଶେର କମର୍ ଚାରୀଗଣ ନିଯୁ କର ୁ; େସମାେନ େସହି ସବୁ
ସୁ ରୀ ଯୁବତୀ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଏକତ୍ର କରି
ଅ ଃପୁରେର ୀମାନ ରକ୍ଷକ ରାଜନପୁଂସକ େହଗୟର ହ େର
ସମପର୍ ଣ କର ୁ; ପୁଣି, େସମାନ ଅ ରାଗାଥର୍ କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସମାନ ୁ
ଦ େହଉ, 4 ତହିଁ ଉ ାେର େଯଉଁ କନ୍ୟା ମହାରାଜା ର
ତୁ ି କାରିଣୀ େହବ, େସ ବ ୀ ବଦେଳ ରାଣୀ େହବ;” ଏହି କଥାେର
ରାଜା ସେ ାଷ ହୁ ଅେ , େସ େସପରି କେଲ।

5 େସହି ସମୟେର ମ ର୍ ଖୟ ନାେମ ଜେଣ ଯିହୁ ଦୀୟ
େଲାକ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଥିେଲ, େସ ବିନ୍ୟାମୀନ ବଂଶୀୟ
ଯାୟୀରର ପୁତ୍ର , ଶିମୀୟିର େପୗତ୍ର , କୀଶ୍ ର ପ୍ର େପୗତ୍ର । 6 େଯଉଁ
େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ଯିକନୀୟ ସହିତ ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ାରା ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ସହିତ
(କୀଶ୍ ) ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇଥିେଲ। 7ମ ର୍ ଖୟଆପଣା
ପିତୃ ବ୍ୟର କନ୍ୟା ହଦସାକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏ ର ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲ;
କାରଣ ତାହାର ପିତା କି ମାତା ନ ଥିେଲ, େସହି କନ୍ୟା ପରମସୁ ରୀ
ଓ ସୁବଦନା ଥିେଲ; ତାହାର ପିତାମାତା ମଲା ଉ ାେର ମ ର୍ ଖୟ
ତାହା ୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ। 8 ଏଉ ାରୁ ରାଜା
େସହି ବାକ୍ୟ ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ଚାରିତ ହୁ ଅେ , ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର
େହଗୟ ନିକଟେର ଅେନକ କନ୍ୟା ସଂଗୃହୀତ େହବା େବେଳ
ଏ ର ହିଁ ରାଜପୁରୀକୁ ୀରକ୍ଷକ େହଗୟ ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା।
9 ଏଥିେର ଏହି ଯୁବତୀ େହଗୟର ତୁ ି ଜନକ େହାଇ ତାହାଠାରୁ
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଲା; ଏଣୁ େସ ଶୀଘ୍ର ଅ ରାଗାଥର୍ କ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦିର େଯ େଯ
ଅଂଶ ତାହା ୁ େଦବାର ହୁ ଅଇ, ତାହା ଓ ରାଜଗୃହରୁ ମେନାନୀତା
ସାତ ଦାସୀ ତାହା ୁ େଦଲା; ଆଉ, େସ ତାହା ୁ ତାହାର ଦାସୀଗଣ
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ସହିତ ଅ ଃପୁରର ସେବର୍ ା ମ ାନେର ବାସ କରାଇଲା। 10 ମାତ୍ର
ଏ ର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁ ର ପରିଚୟ କାହାକୁ େଦେଲ
ନାହିଁ, କାରଣ ମ ର୍ ଖୟ ତାହା ନ ଜଣାଇବାକୁ ତାହା ୁ ଆଜ୍ଞା
କରିଥିେଲ। 11 ଏଥିଉ ାେର ଏ ର କିପରି ଅଛି ଓ ତାହା ପ୍ର ତି
କʼଣ କରାଯିବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମ ର୍ ଖୟ ପ୍ର ତିଦିନ ଅ ଃପୁରର
ପ୍ର ା ଣ ସ ୁଖେର ଯାତାୟାତ କେଲ।

12 ପୁଣି, ାଦଶ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ ୀେଲାକ ନିୟମିତ େସବା
ପାଇଲା ଉ ାେର ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ନିକଟକୁ ଏକ ଏକ କନ୍ୟାର
ଯିବାର ପାଳି ଉପି ତ େହଲା; କାରଣ େସମାନ ଅ ସଂ ାରେର
ଏେତ ଦିନ ଲାଗିଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଛଅ ମାସ ଗ ରସର େତୖଳ ଓ ଛଅ
ମାସ ସୁଗ ି ଓ ୀେଲାକ ଅ ରାଗାଥର୍ କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସବନ କରିବାକୁ
େହଲା; 13 ପୁଣି, ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ େହେଲ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯୁବତୀ
ନିମେ ଏହି ନିୟମ ଥିଲା େଯ, େସ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ମାଗିେଲ,
ଅ ଃପୁରରୁ ରାଜଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟେର ସେ େନବା ନିମେ
ତାହା ତାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। 14େସ ସ ୍ୟାକାଳେରଯାଇପ୍ର ଭାତେର
ଉପପ ୀଗଣର ରକ୍ଷକରାଜନପୁଂସକ ଶାଶ୍ ଗସର ନିକଟକୁ ି ତୀୟ
ଅ ଃପୁରକୁ େଫରି ଆସି େଲ; ରାଜା ତାହା ପ୍ର ତି ତୁ େହାଇ
େଯପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ନାମ ଧରି ନ ଡକାଇେଲ, େସ ରାଜା ନିକଟକୁ
ପୁନବର୍ ାର ଯିବ ନାହିଁ।

15 ଏଉ ାରୁ ମ ର୍ ଖୟ ଆପଣା ପିତୃ ବ୍ୟ ଅବୀହୟିଲର େଯଉଁ
ଏ ର ନାମ୍ନ ୀ କନ୍ୟାକୁ ନିଜ କନ୍ୟା ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ,
ରାଜା ନିକଟକୁ ତାହାର ଯିବାର ପାଳି ପଡ଼େ , ୀମାନ ରକ୍ଷକ
ରାଜନପୁଂସକ େହଗୟ ଯାହା ଯାହା ନିରୂ ପଣ କରିଥିେଲ, ତାହା
ଛଡ଼ା େସ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲା ନାହିଁ; ତଥାପି େଯଉଁମାେନ ଏ ର
ପ୍ର ତି ଦୃି କେଲ, େସସମେ ତାହା ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କେଲ। 16 ରାଜା
ରାଜ ର ସ ମ ବଷର୍ ର ଦଶମ ମାସେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଟେବତ୍ 
ମାସେର,ଏ ରରାଜଗୃହକୁଅକ୍ଷେ ରଶରାଜା ନିକଟକୁ ନିଆଗଲା।
17 ତହିଁେର ରାଜା ଅନ୍ୟ ସକଳ ୀଠାରୁ ଏ ର ୁ ଅଧିକ େପ୍ର ମ
କେଲ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୁବତୀଠାରୁ େସ ରାଜା ଦୃି େର ଅଧିକ
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ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଦୟା ପାଇଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାର ମ କେର ରାଜମୁକୁଟ
େଦଇ ବ ୀ ବଦେଳ ତାକୁ ରାଣୀ କେଲ। 18 ଏଥିଉ ାେର ରାଜା
ଆପଣା ସମ ଅଧିପତି ଓଦାସମାନ ପାଇଁ ଏ ର େଭାଜ େବାଲି
ମହାେଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ ଓ ସବୁ ପ୍ର େଦଶର କର-େମାଚନ କେଲ ଓ
ରାଜା ଉଦାରତାନୁସାେର ଦାନ କେଲ।

ମ ର୍ ଖୟ ାରା ଚକ୍ର ା ଉେନ୍ମ ାଚନ
19 କନ୍ୟାମାେନ ି ତୀୟ ଥର ସଂଗୃହୀତା େହବା ସମୟେର,

ମ ର୍ ଖୟ ରାଜ ାରେର ବସି େଲ। 20 ଏ ର ମ ର୍ ଖୟର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା ବଂଶ ଓ କୁଟୁ ର ପରିଚୟ କାହାକୁ ହିଁ
େଦଲା ନାହିଁ; କାରଣ ଏ ର ମ ର୍ ଖୟ ନିକଟେର ପ୍ର ତିପାଳିତା
େହବା ସମୟେର େଯପରି କରୁ ଥିେଲ, େସେତେବେଳମଧ୍ୟ େସପରି
ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କେଲ। 21 େସହି ସମୟେର ମ ର୍ ଖୟ
ରାଜ ାରେର ବସି ବା େବେଳ, ାରପାଳମାନ ମଧ୍ୟେର ବିଗ୍ ଥନ୍ 
ଓ େତରଶ୍ ନାମେର ରାଜଗୃହର ଦୁଇ ନପୁଂସକ କ େହାଇ
ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜାକୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା କେଲ। 22 ମାତ୍ର
ମ ର୍ ଖୟ ଏହା ଜାଣି ଏ ର ରାଣୀ ୁ ଜଣାଇେଲ; ପୁଣି, ଏ ର
ମ ର୍ ଖୟ ନାମ େନଇ ରାଜା ୁ ତାହା ଜଣାଇେଲ। 23 ତହିଁେର
ଅନୁସ ାନ ାରା େସହି କଥା ପ୍ର ମାଣ ହୁ ଅେ , େସହି ଦୁଇ ଜଣ
ବୃକ୍ଷେର ଫାଶୀ ପାଇେଲ, ଆଉ େସହି କଥା ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର
ଇତିହାସ ପୁ କେର େଲଖାଗଲା।

3
ଯିହୁ ଦୀ ବିରୁ େର ହାମନ୍ ର ଷଡ଼ଯ

1 ଏହି ସକଳ ଘଟଣା ଉ ାେର ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଅଗାଗୀୟ
ହ ଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ କୁ ଉ ତ କରି ଉ ପଦାନି୍ଵ ତ କେଲ, ଆଉ
ତାହା ସ ୀ ସମ ଅଧିପତିର ଆସନ ଅେପକ୍ଷା ତାହା ୁ େଶ୍ର
ଆସନ େଦେଲ। 2 ତହିଁେର ରାଜା େଯେତ ଦାସ ରାଜ ାରେର
ଥିେଲ, େସସମେ ନତ େହାଇ ହାମନ୍ କୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ; କାରଣ
ରାଜା ତାହା ବିଷୟେର େସରୂ ପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ମ ର୍ ଖୟ
ନତ େହେଲ ନାହିଁ କିଅବା ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ ନାହିଁ। 3 ଏଣୁ
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ରାଜ ାରବ ର୍ ୀ ରାଜା ଦାସଗଣ ମ ର୍ ଖୟ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
କାହିଁକି ରାଜାଜ୍ଞା ଲ ନ କରୁ ଅଛ?” 4 ଏହିରୂ େପ େସମାେନ
ପ୍ର ତିଦିନ ତାହା ୁ କହିେଲ, ତଥାପି େସ େସମାନ ର କଥା ମାନିେଲ
ନାହିଁ; ଏଣୁ ଏହି ମ ର୍ ଖୟର କଥା ରହିବ କି ନାହିଁ, ଏହା
ଜାଣିବା ଇ ାେର େସମାେନ ହାମନ୍ କୁ ତାହା ଜଣାଇେଲ; କାରଣ
ମ ର୍ ଖୟ େଯ ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକ, ଏହା େସ େସମାନ ୁ କହିଥିେଲ।
5 େଯେତେବେଳ ହାମନ୍ େଦଖିେଲ େଯ, ମ ର୍ ଖୟ ନତ େହେଲ
ନାହିଁ କିଅବା ତାହା ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ ନାହିଁ, େସେତେବେଳ େସ
େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍ େହେଲ। 6ମାତ୍ର େସ େକବଳମ ର୍ ଖୟଉପେର
ହ େକ୍ଷପ କରିବାକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ ତାହା ୁ
ମ ର୍ ଖୟର ବଂଶୀୟ େଲାକ କଥା ଜଣାଇଥିେଲ, େତଣୁ ହାମନ୍ 
ଅକ୍ଷେ ରଶର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟେର ସମ ଯିହୁ ଦୀୟ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ମ ର୍ ଖୟର େଲାକ ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ େଚ ା କେଲ,

7ଆଉ, େସହି ବିଷୟେର ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ରାଜ ର ାଦଶ
ବଷର୍ ର ନୀସନ୍ ନାମକ ପ୍ର ଥମ ମାସେର ହାମନ୍ ର ସାକ୍ଷାତେର ଅଦର
ନାମକ ାଦଶ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ (କ୍ର ମାଗତ) େସମାେନ ପ୍ର ତିଦିନ ଓ
ପ୍ର ତି ମାସ “ପୂର,” ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୁଲିବା କେଲ। 8 ଏଥିଉ ାେର
ହାମନ୍ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ୁ କହିେଲ, “ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ସମ
ପ୍ର େଦଶ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି ଓ ପୃଥକୀକୃତ ଏକ େଦଶୀୟ
େଲାକ ଅଛି ; ଅନ୍ୟ ସକଳ େଲାକ ର ବ୍ୟବ ାଠାରୁ େସମାନ
ବ୍ୟବ ା ଭି ,ମଧ୍ୟ େସମାେନମହାରାଜା ବ୍ୟବ ା ମାନି ନାହିଁ;
ଏଣୁ େସମାନ ବ୍ୟବହାର ସହ୍ୟ କରିବା ମହାରାଜା ର ଉଚିତ
ନୁେହଁ। 9ମହାରାଜା ସ ୁ େହେଲ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ
ପତ୍ର େଲଖାଯାଉ, ତହିଁେର ମୁଁ ରାଜକାଯର୍ ୍ୟେର ନିଯୁ େଲାକ
ହ େର ରାଜଭ ାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ତାଳ ରୂ ପା
େଦବି।” 10 ଏଥିେର ରାଜା ଆପଣା ହ ରୁ ସ କ-ଅ ୁ ରୀୟ କାଢ଼ି
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ଶତ ଅଗାଗୀୟ ହ ଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ କୁ
େଦେଲ। 11 “ପୁଣି, ରାଜା ହାମନ୍ କୁ କହିେଲ, େସହି ରୂ ପା ଓ େସହି
େଦଶୀୟ େଲାକ ତୁ କୁ ଦିଆଗଲା, େସମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ତୁ ର
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ଇ ା, ତାହା କର।”
12ଏଣୁପ୍ର ଥମମାସରତ୍ର େୟାଦଶ ଦିନେରରାଜା େଲଖକମାେନ

ଆହୂ ତ ହୁ ଅେ , ହାମନ୍ ର ସମ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶ
ରାଜପ୍ର ତିନିଧିଗଣ ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଦଶୀୟ େଲାକ
ଶାସନକ ର୍ ାଗଣ ପ୍ର ତି ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶର ଅକ୍ଷରାନୁସାେର
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଦଶୀୟ େଲାକ ଭାଷାନୁସାେର ପତ୍ର ଲିଖିତ
େହେଲ, ତାହା ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ନାମେର ଲିଖିତ ଓ ରାଜା
ଅ ୁ ରୀୟେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହଲା। 13 ପୁଣି, ଏକ ଦିନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଅଦର ନାମକ ାଦଶ ମାସର ତ୍ର େୟାଦଶ ଦିନେର ଯୁବା, ବୃ ,
ଶିଶୁ ଓ ୀମାନ ସହିତ ସବୁ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ ସଂହାର, ବଧ
ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଓ େସମାନ ସ ି ଲୁଟିବାକୁ େସହି ପତ୍ର
ଧାବକଗଣ ାରା ରାଜା ସବୁ ପ୍ର େଦଶକୁ େପ୍ର ରିତ େହେଲ।
14 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ନିମେ ସମ େଲାକ େଯପରି ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅି ,
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର େତ୍ୟକପ୍ର େଦଶେରଆଜ୍ଞାପ୍ର ଚାରକରିବାକୁ ଓଯାବତୀୟ
େଲାକ ୁ େଗାଚରକରାଇବାକୁ େସହି ଲିଖନରପ୍ର ତିଲିପି ଦିଆଗଲା।
15ଆଉ, ଧାବକଗଣ ରାଜାଜ୍ଞା ପାଇ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଗେଲ, ପୁଣି େସହି
ଆଜ୍ଞା ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ପ୍ର କାଶିତ େହଲା, ତହଁୁ ରାଜା ଓ ହାମନ୍ 
ପାନ କରିବାକୁ ବସି େଲ, ମାତ୍ର ଶୂଶନ୍ ନଗର ଉଦ୍ ବି େହଲା।

4
ଯିହୁ ଦୀ ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ଏ ର ପ୍ର ତିଶତି

1 ମ ର୍ ଖୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଗାଚର ହୁ ଅେ , ଆପଣା ବ
ଚିରିେଲଓଅଖା ପି ି ଓଭ େଲପନକରିନଗରମଧ୍ୟକୁଯାଇଉ
ଓ ବିଳାପ ରେର େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣି, େସ ରାଜ ାରର ସ ୁଖ
ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ, କାରଣ ଅଖା ପି ି କାହାକୁ ରାଜ ାରେର ପ୍ର େବଶ
କରିବାର ଅନୁମତି ନ ଥିଲା। 3 ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶର େଯଉଁ
େଯଉଁ ାନକୁ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମପତ୍ର ପହି ଲା, େସହି ସକଳ
ାନର ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ମଧ୍ୟେରମହାେଶାକଓଉପବାସଓକ୍ର ନ
ଓ ବିଳାପ େହଲା, ପୁଣି ଅେନେକ ଅଖା ଓ ଭ େର ଶୟନ କେଲ।
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4 ଏଣୁ ଏ ର ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାେନ ଆସି ଏହି କଥା
ତାହା ୁ ଜଣାଇେଲ; େତଣୁ ରାଣୀ ଅତିଶୟ େଶାକ କେଲ; ପୁଣି,
ମ ର୍ ଖୟଠାରୁ ଅଖା କାଢ଼ି ତାହା ୁ ପି ାଇବା ପାଇଁ ବ ପଠାଇେଲ,
ମାତ୍ର େସ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କେଲ ନାହିଁ। 5 ଏଥିେର ରାଜା ାରା
ଏ ର େସବାେର ନିଯୁ ହଥକ୍ ନାମକ ରାଜନପୁଂସକକୁ ଏ ର
ଡାକି, କʼଣ େହଲା ଓ କାହିଁକି ତାହା େହଲା, ଏହା ଜାଣିବା
ନିମେ ମ ର୍ ଖୟ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହା ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
6 ତହିଁେର ହଥକ୍ ରାଜ ାର ସ ୁଖ ନଗରର ଛକବ ି ାନେର
ମ ର୍ ଖୟ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 7 ପୁଣି, ମ ର୍ ଖୟ ଆପଣା ପ୍ର ତି ଯାହା
ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଓ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ହାମନ୍ 
ରାଜଭ ାରେର ଠିକ୍ େଯେତ ମୁଦ୍ର ା େଦବାକୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ,
ତାହା ତାହା ୁ କହିେଲ। 8 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, “େସମାନ ବିନାଶାେଥର୍
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଶୂଶନ୍ େର ଦ େହାଇଥିଲା, ତହିଁର ଏକ
ପ୍ର ତିଲିପି ଏ ର ୁ େଦଖାଇଜ୍ଞାତକରାଇବାକୁ େଦେଲ;ଆଉ,ଏ ର
େଯପରି ଆପଣା େଲାକ ପାଇଁ ରାଜା ଛାମୁେର ପ୍ର େବଶ କରି
ତା ନିକଟେର ନିେବଦନ ଓ ଅନୁେରାଧ କରିେବ,” ଏପରି ଆେଦଶ
କରିବାକୁ କହିେଲ। 9 ତହଁୁ ହଥକ୍ ଆସି ମ ର୍ ଖୟର କଥା ଏ ର ୁ
ଜଣାଇେଲ। 10ଏଉ ାରୁ ଏ ର ହଥକ୍ କୁ ଏହି କଥା କହି ମ ର୍ ଖୟ
ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେଲ,ଯଥା, 11 “ବିନା ଡାକରାେର ପୁରୁ ଷ
କି ୀ େଯେକହି ଭିତର ପ୍ର ା ଣକୁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହାର
ପ୍ର ାଣଦ େହବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, େକବଳ ଯାହା ପ୍ର ତି ରାଜା
ର୍ ମୟ ରାଜଦ ବଢ଼ାି , େସହି ବେ , ଏହା ରାଜା ର ସବୁ ଦାସ

ଓ ରାଜା ର ସବୁ ପ୍ର େଦଶ େଲାକ ଜାଣି ; ମାତ୍ର ଆଜକୁ ତିରିଶ
ଦିନ େହଲା ମୁଁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇ ନାହିଁ।”
12 େସମାେନ ଏ ର ଏହି କଥା ମ ର୍ ଖୟ ୁ କହିେଲ। 13 େତଣୁ
ମ ର୍ ଖୟ ଏ ର ୁ ଏହି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର େଦବାକୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ସବୁ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ତୁ େ ରାଜଗୃହେର ଥିବାରୁ
େଯ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏହା ମନେର ଭାବ ନାହିଁ। 14 େଯେବ ତୁ େ
ଏହି ସମୟେର ସବର୍ େତାଭାେବ ନୀରବ େହାଇ ରୁ ହ, େତେବ ଅନ୍ୟ
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େକୗଣସି ାନରୁ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ଉପକାର ଓ ଉ ାର ଉ
େହବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଓ ତୁ ପିତୃ ବଂଶ ବିନ େହବ; କିଏ ଜାେଣ,
ତୁ େ ଏପରି ସମୟ ନିମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ?” 15ଏଥିେର ଏ ର
ମ ର୍ ଖୟ ୁ ଏହି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର େଦବାକୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, 16 “ତୁ େ
ଯାଇ ଶୂଶନ୍ େର ଉପି ତ ସମ ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି
େମାʼ ନିମେ ଉପବାସ କର, ପୁଣି ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଦିନେର କିଅବା
ରାତି୍ର େର କିଛି େଭାଜନ କର ନାହିଁ ଓ କିଛି ପାନ କର ନାହିଁ;
ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ େମାହର ଦାସୀଗଣ ତଦପ ଉପବାସ କରିବୁ; ତହଁୁ
ବ୍ୟବ ାନୁଯାୟୀ େନାହିେଲେହଁ ମୁଁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିବି;ତହିଁେର
ମୁଁ ବିନ େହେଲ ବିନ େହବି।” 17 େତଣୁ ମ ର୍ ଖୟ ଚାଲିଯାଇ
ଏ ର ସମ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

5
ଏ ର େଭାଜ

1ଏଉ ାରୁ ତୃ ତୀୟ ଦିନ ଏ ର ରାଜକୀୟ ବ ପି ି ରାଜଗୃହର
ଭିତର ପ୍ର ା ଣେର ରାଜଗୃହ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହେଲ; େସହି
ସମୟେର ରାଜା ରାଜଗୃହେର ଗୃହ ାର ସ ୁଖେର ରାଜସି ଂହାସନ
ଉପେର ଉପବି ଥିେଲ। 2 ଏଥିେର ରାଜା ଏ ର ରାଣୀ ୁ
ପ୍ର ା ଣେର ଠିଆ େହବାର େଦଖିେଲ, ପୁଣି ଏ ର ରାଜା ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବାରୁ ରାଜା ଏ ର ପ୍ର ତି ଆପଣା ହ ି ତ ସୁବ ର୍ ଦ
ବଢ଼ାଇେଲ; େତଣୁ ଏ ର ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜଦ ର ଅଗ୍ର ଭାଗ
ଛୁଇଁେଲ। 3 ପୁଣି, ରାଜା ତାହା ୁ ପଚାରିେଲ, “ଆେଗା ଏ ର ରାଣୀ,
ତୁ ର କି ବା ା ଓ କି ପ୍ର ାଥର୍ ନା? ଅେ ର୍ କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ େହେଲ
େହଁ ତାହା ତୁ କୁ ଦ େହବ।” 4 ଏ ର ଉ ର କେଲ, “େଯେବ
ମହାରାଜା ଦୃି େର ଭଲ ଦିେଶ, େତେବ ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ
େଯଉଁ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି, ମହାରାଜ ଓ ହାମନ୍ ଆଜି େସହି
େଭାଜକୁ ଆଗମନ କର ୁ।” 5 ଏଥିେର ରାଜା କହିେଲ, “ଏ ର
କଥାନୁସାେର ଶୀଘ୍ର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ହାମନ୍ କୁ କୁହ;” ଏଥିଉ ାେର
ରାଜା ଓ ହାମନ୍ ଏ ର ପ୍ର ୁତ େଭାଜକୁ ଆସି େଲ। 6 ଏଥିେର
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ରାଜା େଭାଜେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବା େବେଳ ଏ ର ୁ କହିେଲ,
ତୁ ର ନିେବଦନ କଅଣ? “ତାହା ତୁ କୁ ଦ େହବ; ପୁଣି, ତୁ ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଅଣ? ଅେ ର୍ କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ େହେଲ େହଁ ତାହା ସି
େହବ।” 7 ତହିଁେର ଏ ର ଉ ର େଦେଲ, “େମାହର ନିେବଦନ
ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଏହି; 8 ମୁଁ େଯେବ ମହାରାଜା ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ
ପାଇଅଛି, ପୁଣି େମାହର ନିେବଦନୀୟ ବିଷୟ େଦବାକୁ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ସି କରିବାକୁ େଯେବ ମହାରାଜ ତୁ ହୁ ଅି , େତେବ ମୁଁ େଯଉଁ
େଭାଜ ଆପଣମାନ ନିମେ ପ୍ର ୁତ କରିବି, ତହିଁକି ମହାରାଜ ଓ
ହାମନ୍ ଆସ ୁ, ମୁଁ କାଲି ମହାରାଜା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କହିବି।”

ମ ର୍ ଖୟ ୁ ଫାଶୀ େଦବାକୁ ହାମନ୍ ର ଷଡ଼ଯ
9 ତହିଁେର େସହି ଦିନ ହାମନ୍ ଆନି ତ ଓ ହୃ ଚି େହାଇ

ବାହାରକୁ ଗଲା; ମାତ୍ର ହାମନ୍ ରାଜ ାରେର ଆପଣା ସ ୁଖେର
ମ ର୍ ଖୟ ୁ ଉଠି ଠିଆ ନ େହବାର କିଅବା ପ୍ର ଣାମ ନ କରିବାର
େଦଖି େସ ମ ର୍ ଖୟ ବିରୁ େର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍ େହେଲ।
10ତଥାପି ହାମନ୍ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସ ାଳି ଗୃହକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଆପଣା
ମିତ୍ର ଗଣକୁ ଓଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା େସରଶ୍ କୁ ଡକାଇଆଣିେଲ। 11ଆଉ,
ହାମନ୍ ଆପଣା ଧନ ଓ ଐ ଯର୍ ୍ୟର କଥା ଓ ବହୁ ସ ାନମାନ
କଥା ଓ ରାଜା କିପରି ତାହାର ପଦ ବୃି କରିଅଛି ଓ କିପରି
ତାହା ୁ ଆପଣା ଅଧିପତିମାନ ଓ ଦାସମାନ ଉପେର ଆସନ
େଦଇଅଛି , ଏହିସବୁ ବିଷୟ େସମାନ ୁ ଶୁଣାଇେଲ। 12 ହାମନ୍ 
ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଏ ର ରାଣୀ ଆପଣା ପ୍ର ୁତ େଭାଜକୁ େମାʼ
ବିନୁ ଆଉ କାହାକୁ ରାଜା ସେ ଯିବାକୁ େଦଇ ନାହାି ; ପୁଣି,
କାଲିକି ମୁଁ ରାଜା ସେ ତା ାରା ନିମି ତ େହାଇଅଛି। 13ମାତ୍ର
େଯପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀୟ ମ ର୍ ଖୟ ୁ ରାଜ ାରେର ବସି ବାର
େଦଖୁଥିବି, େସପଯର୍ ୍ୟ ଏହିସବୁେର େମାହର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ।”
14 େତଣୁ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା େସରଶ୍ ଓ ମିତ୍ର ସମେ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ପଚାଶ ହାତ ଉ ଏକ ଫାଶୀକାଠ ପ୍ର ୁତ କରାଯାଉ; ପୁଣି,
ମ ର୍ ଖୟ ୁ ତହିଁେର ଫାଶୀ େଦବା ପାଇଁ କାଲି ପ୍ର ାତଃକାେଳ
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ରାଜା ୁ କୁହ, ତହିଁଉ ାେର ହୃ େହାଇ ରାଜା ସହିତ େଭାଜକୁ
ଯାଅ।” ଏହି କଥାେର ହାମନ୍ ସ ୁ େହାଇ େସହିରୂ ପ ଫାଶୀକାଠ
ପ୍ର ୁତ କରାଇେଲ।

6
ମ ର୍ ଖୟ ରାଜା ାରା ସ ାନିତ

1 େସହି ରାତି୍ର େର ରାଜା େଶାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ େସ
ରଣୀୟ ଇତିହାସ-ପୁ କ ଆଣିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ପୁଣି, ତାହା
ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର ପାଠ କରାଗଲା। 2 ତହିଁେର ଏହି ଲିଖିତ
କଥା େଦଖାଗଲା, ରାଜା ନପୁଂସକ ବିଗ୍ ଥନ୍ ଓ େତରଶ୍ ନାମକ
ଦୁଇ ଜଣ ାରପାଳ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ୁ ବଧ କରିବାକୁ େଚ ା
କରିଥିବାରୁ ମ ର୍ ଖୟ ତହିଁର ସ ାଦ େଦଇଥିେଲ। 3 ଏଣୁ ରାଜା
ପଚାରିେଲ, “ଏଥିପାଇଁ ମ ର୍ ଖୟ ୁ କି ପ୍ର କାର ସ ାନ ଓ ଉ ପଦ
ଦିଆଯାଇଅଛି?” ରାଜା େସବାକାରୀ ଦାସମାେନ କହିେଲ,
“ତାହା ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ।” 4 ତହଁୁ ରାଜା ପଚାରିେଲ,
“ପ୍ର ା ଣେର କିଏ କିଛି?” ଏହି ସମୟେର ହାମନ୍ ଆପଣା ପ୍ର ୁତ
ଫାଶୀକାଠେର ମ ର୍ ଖୟ ୁ ଫାଶୀ େଦବା ପାଇଁ ରାଜାକୁ କହିବା
ନିମେ ରାଜଗୃହର ବାହାର ପ୍ର ା ଣକୁ ଆସି ଥିେଲ। 5 େତଣୁ ରାଜା
ଦାସମାେନ ତାହା ୁ କହିେଲ, େଦଖ ,ୁ “ହାମନ୍ ପ୍ର ା ଣେର ଠିଆ
େହାଇଅଛି।” େତେବ ରାଜା କହିେଲ, “େସ ଭିତରକୁ ଆସୁ।”
6 ତହିଁେର ହାମନ୍ ଭିତରକୁ ଆସେ , ରାଜା ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ରାଜା ଯାହାକୁ ସ ାନ କରିବାକୁ ତୁ ହୁ ଅି , ତାହା ପ୍ର ତି କଅଣ
କରାଯିବ?” ହାମନ୍ ମେନ ମେନ ଭାଳିେଲ, ରାଜା େମାʼ ବିନୁ ଆଉ
କାହାକୁ ସ ାନକରିବାକୁ ଅଧିକତୁ େହେବ? 7ଏଣୁହାମନ୍ ରାଜା ୁ
ଉ ର େଦଲା, “ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସ ାନ କରିବାକୁ ତୁ ହୁ ଅି ,
8ତାହା ପାଇଁ ମହାରାଜା ପରିେଧୟରାଜକୀୟବ ଓମହାରାଜା
ଆେରାହଣର ରାଜମୁକୁଟଭୂ ଷିତ ଅ ଅଣାଯାଉ। 9ଆଉ, େସହି ବ
ଓ ଅ ମହାରାଜା ର ଏକ ପ୍ର ଧାନ ଅଧିପତିର ହ େର ଦିଆଯାଉ;
ପୁଣି, ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସ ାନ କରିବାକୁ ତୁ ହୁ ଅି , ତାହା ୁ
େସମାେନ େସହି ରାଜବ ପି ାଉ ୁ ଓ େସହି ଅ େର ଆେରାହଣ
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କରାଇ ନଗର ଦା େର ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ ଏହା େଘାଷଣା
କର ୁ, ‘ମହାରାଜଯାହାର ସ ାନେରତୁ ହୁ ଅି ,ତାହା ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ
କରାଯାଏ।’ ” 10 ଏଥିେର ରାଜା ହାମନ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହା
ଶୀଘ୍ର କର; େଯପରି କହିଲ, େସପରି େସହି ବ ଓ େସହି ଅ
େଘନି ରାଜ ାରେର ଉପବି ଯିହୁ ଦୀୟ ମ ର୍ ଖୟ ପ୍ର ତି କର; ତୁ େ
େଯସକଳ କଥା କହିଅଛ, ତହିଁରୁ କିଛି ହିଁ ଊଣା କର ନାହିଁ।”
11 େତଣୁ ହାମନ୍ େସହି ବ ଓ ଅ େନଇ ମ ର୍ ଖୟ ୁ ବ ାନି୍ଵ ତ
କେଲ ଓ ଅ ାେରାହଣ କରାଇ ନଗରର ଦା େର ବୁଲାଇେଲ, ପୁଣି
“ମହାରାଜ ଯାହାକୁ ସ ାନ କରିବାକୁ ତୁ ହୁ ଅି , ତାହା ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ
କରାଯାଏ;” ଏହି କଥା ତାହାର ଆେଗ ଆେଗ େଘାଷଣା କେଲ।

12 ଏଉ ାରୁ ମ ର୍ ଖୟ ପୁନବର୍ ାର ରାଜ ାରକୁ ଆସି େଲ, ମାତ୍ର
ହାମନ୍ େଶାକାନି୍ଵ ତ େହାଇ ଓ ମ କ ଢାି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଶୀଘ୍ର
ଗେଲ। 13 ପୁଣି, ହାମନ୍ ଆପଣା ପ୍ର ତି ଘଟିତ ଏହି ସମ କଥା
ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା େସରଶ୍ କୁ ଓ ଆପଣାର ସମ ମିତ୍ର ୁ କହିେଲ;
ତହିଁେରତାହା ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ ଓ ତାହା ଭାଯର୍ ୍ୟା େସରଶ୍ 
ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯାହା ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ର ଏହି ପତନର ଆର
େହାଇଅଛି, େସ ମ ର୍ ଖୟ େଯେବ ଯିହୁ ଦୀ ବଂଶୀୟ େଲାକ ହୁ ଏ,
େତେବ ତୁ େ ତାହା ୁ ଜୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହାର
ସାକ୍ଷାତେର ନିତା ପତିତ େହବ।”

14 େସମାେନ ତାହା ସହିତ ଏରୂ ପ କଥାବା ର୍ ା କରୁ କରୁ
ରାଜନପୁଂସକମାେନ ଆସି ଏ ର ପ୍ର ୁତ େଭାଜକୁ ହାମନ୍ କୁ
େନବା ପାଇଁ ଚ ଳ େହେଲ।

7
ହାମନ୍ ର ମୃତୁୁ ୍ୟଦ

1 ଏହିରୂ େପ ଏ ର ରାଣୀ ସହିତ ରାଜା ଓ ହାମନ୍ େଭାଜନ
କରିବାକୁ ଉପି ତ େହେଲ। 2ରାଜା େସହି ି ତୀୟ ଦିନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ପାନ କରିବା େବେଳ ଏ ର ୁ ପୁନବର୍ ାର କହିେଲ, “ଆେଗା ଏ ର
ରାଣୀ, ତୁ ର ନିେବଦନ କଅଣ? ତାହା ତୁ କୁ ଦ େହବ
ଓ ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଅଣ? ତାହା ଅେ ର୍ କ ରାଜ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ
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େହେଲ େହଁ ସି କରାଯିବ।” 3 େତଣୁ ଏ ର ରାଣୀ ଉ ର
େଦଇ କହିେଲ, “େହ ମହାରାଜ, ମୁଁ େଯେବ ଆପଣ ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି, ଆଉ, େଯେବ ମହାରାଜ ସ ୁ ହୁ ଅି , େତେବ
େମାହର ନିେବଦନାନୁସାେର େମାʼ ପ୍ର ାଣ ଓ େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାନୁସାେର
େମାʼ େଲାକମାେନ େମାେତ ଦିଆଯାଉ ।ୁ 4 କାରଣ ଆେ ମାେନ,
ମୁଁ ଓ େମାହର େଲାକମାେନ ସଂହାରିତ ଓ ହତ ଓ ବିନ
େହବା ନିମେ ବିକ୍ର ୀତ େହାଇଅଛୁ। ଯଦି ଆେ ମାେନ େକବଳ
ଦାସ ଓ ଦାସୀ େହବା ପାଇଁ ବିକ୍ର ୀତ େହାଇଥାʼ ୁ, େତେବ ଶତ
ମହାରାଜା ର ଏହି କ୍ଷତି ପରିେଶାଧ କରି ନ ପାରିେଲ େହଁ ମୁଁ
ନୀରବ େହାଇ ରହି ।” 5 ଏଥିେର ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଏ ର
ରାଣୀ ୁ କହିେଲ, “େଯ ଏପରି କମର୍ କରିବାକୁ ମନେର ସାହସ
ବା ି ଅଛି, େସ କିଏ? ଓ େସ େକଉଁଠାେର ଅଛି?” 6 ଏ ର
କହିେଲ, “ଏହି ଦୁ ହାମନ୍ ଜେଣ ବିପକ୍ଷ ଓ ଶତ ଅେଟ;”
ତହିଁେର ରାଜା ଓ ରାଣୀ ସାକ୍ଷାତେର ହାମନ୍ ଭୀତ େହେଲ।
7ଆଉ, ରାଜା େକ୍ର ାଧେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-ପାନଶାଳାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର
ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗଲା; ତହିଁେରରାଜା ାରା ଆପଣାର ଅମ ଳ ନିି ତ
େହାଇଅଛି, ଏହା ଜାଣି ହାମନ୍ ଏ ରରାଣୀ ନିକଟେରଆପଣା ପ୍ର ାଣ
ମାଗିବାକୁ ଠିଆ େହେଲ। 8 େତେବ ରାଜା ରାଜଗୃହର ଉଦ୍ୟାନରୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-ପାନଶାଳାକୁ େଲଉଟି ଆସି େଲ; େସେତେବେଳ ଏ ର
େଯଉଁ ଆସନେର ବସି ଥିେଲ, ହାମନ୍ ତହିଁ ଉପେର ପଡ଼ିଥିେଲ;
େତଣୁ ରାଜା କହିେଲ, “ଏ କʼଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର େମାʼ ସାକ୍ଷାତେର
ରାଣୀ ୁ ବଳା ାର କରିବ? ଏହି କଥା ରାଜା ମୁଖରୁ ବାହାରିବା
ମାତ୍ର େଲାକମାେନହାମନ୍ ର ମୁଖଢାି ପକାଇେଲ।” 9ଏଥିଉ ାେର
ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ ହେବର୍ ାଣା ନାମକ ଏକ ନପୁଂସକ
ରାଜାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ ମହାରାଜା ପକ୍ଷେର ହିତଜନକ
ସ ାଦଦାୟୀମ ର୍ ଖୟ ନିମେ ହାମନ୍ ପଚାଶହାତଉ ଫାଶୀକାଠ
ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି, ତାହା ହାମନ୍ ର ଗୃହେର ାପିତ େହାଇଅଛି,” ରାଜା
କହିେଲ, “ତହିଁ ଉପେର ଏହାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ।” 10ଏଥିେର ହାମନ୍ 
ମ ର୍ ଖୟ ନିମେ େଯଉଁ ଫାଶୀକାଠ ପ୍ର ୁତ କରିଥିେଲ, ତହିଁ
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ଉପେର େସମାେନ ହାମନ୍ କୁ ଫାଶୀ େଦେଲ; ତହିଁେର ରାଜା
େକ୍ର ାଧ ଶା େହଲା।

8
ଏ ର ାରା ଯିହୁ ଦୀ ଉ ାର

1 େସହି ଦିନ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଏ ର ରାଣୀ ୁ ଯିହୁ ଦୀୟ
େଲାକମାନ ର ଶତ ହାମନ୍ ର ଗୃହାଦି େଦଲା, ଆଉ ମ ର୍ ଖୟ
ରାଜା ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ େହେଲ; କାରଣ ମ ର୍ ଖୟ ଆପଣାର
କଅଣହୁ ଏ,ଏହା ଏ ରଜଣାଇଥିେଲ। 2ଏଥିେରରାଜା ହାମନ୍ ଠାରୁ
େଯଉଁ ଅ ୁ ରୀୟ େନଇଥିେଲ,ତାହା କାଢ଼ି ମ ର୍ ଖୟ ୁ େଦେଲ, ପୁଣି
ଏ ର ହାମନ୍ ର ଗୃହ ଉପେର ମ ର୍ ଖୟ ୁ ନିଯୁ କେଲ।

3 ଏ ର ରାଜା ନିକଟେର ପୁନବର୍ ାର ନିେବଦନ କେଲ, ପୁଣି
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଅଗାଗୀୟ ହାମନ୍ ର କୃତ ଅମ ଳ
ଓ ତାହାର କି ତ କ ନା ନିବାରଣାେଥର୍ ତାହାର ଚରଣେର ପଡ଼ି
େରାଦନ କରି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 4 ତହିଁେର ରାଜା ଏ ର ଆେଡ଼
ସୁବ ର୍ ଦ ବି ାର କରେ , ଏ ର ଉଠି ରାଜା ଛାମୁେର ଠିଆ
େହାଇ କହିେଲ, େଯେବ ମହାରାଜ ସ ୁ ହୁ ଅି , େଯେବ ମୁଁ
ମହାରାଜା ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି, 5 ପୁଣି, “ଏହି କମର୍
ମହାରାଜା ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ େବାଧ ହୁ ଏ, ଆଉ ମୁଁ ମହାରାଜା ର
ତୁ ି କାରିଣୀ ଅେଟ, େତେବ ମହାରାଜା ର ସମୁଦାୟ ପ୍ର େଦଶ
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗାଗୀୟ ହ ଦାଥାର ପୁତ୍ର
ହାମନ୍ େଯସକଳ ପତ୍ର େଲଖିବାକୁ ପରାମଶର୍ େଦଇଥିେଲ, ତାହା
ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ େଲଖାଯାଉ; 6 େଯେହତୁ େମାʼ େଲାକ ପ୍ର ତି
େଯଉଁ ଅମ ଳ ଘଟିବ, ତାହା େଦଖି ମୁଁ କିପରି ସହି ପାରିବି?
ପୁଣି, ଆପଣା କୁଟୁ ମାନ ବିନାଶ େଦଖି କିପରି ସହି ପାରିବି?”
7 ଏଥିେର ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଏ ର ରାଣୀ ୁ ଓ ଯିହୁ ଦୀୟ
ମ ର୍ ଖୟ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଏ ର ୁ ହାମନ୍ ର ଗୃହ େଦଲି,
େଲାକମାେନ ହାମନ୍ କୁ ଫାଶୀକାଠେର ଫାଶୀ େଦଇଅଛି , କାରଣ
େସ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ଉପେର ହ େକ୍ଷପ କରିଥିେଲ। 8 ମଧ୍ୟ
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ତୁ େ ମାେନ ରାଜା ନାମେର ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଆପଣା
ଆପଣା ଇ ାନୁସାେର ପତ୍ର େଲଖ ଓ ତାହା ରାଜା ଅ ୁ ରୀୟେର
େମାହରାି ତ କର; କାରଣ ରାଜା ନାମେର ଲିଖିତ ଓ ରାଜା
ଅ ୁ ରୀୟେର େମାହରାି ତ ପତ୍ର େକହି ଅନ୍ୟଥା କରି ନ ପାେର।”

9 େତଣୁ ତୃ ତୀୟ ମାସର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସୀବନ ମାସର େତଇଶ
ଦିନେର ରାଜା େଲଖକମାେନ ଆହୂ ତ ହୁ ଅେ , ମ ର୍ ଖୟର
ସକଳ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଓ ହି ୁ ାନଠାରୁ
କୂଶ େଦଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଏକ ଶହ ସତାଇଶ ପ୍ର େଦଶା ଗର୍ ତ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶର ଅକ୍ଷରାନୁସାେର କି୍ଷତିପାଳ ଓ ଶାସନକ ର୍ ା ଓ
ପ୍ର େଦଶାଧିପତିମାନ ନିକଟକୁ, ପୁଣି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗା ୀକୁ େସମାନ
ଭାଷାନୁସାେର, ଆଉ ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ େସମାନ
ଅକ୍ଷର ଓ ଭାଷାନୁସାେର ପତ୍ର ଲିଖିତ େହଲା। 10 ପୁଣି, େସ ରାଜା
ଅକ୍ଷେ ରଶନାମେର େଲଖି ଓରାଜା ଅ ୁ ରୀୟେର େମାହରାି ତ
କରି ଅ ଶାଳା-ଜାତରାଜକୀୟଅ ବାହନାରୂ ଢ଼ଦତଗାମୀ ଦୂତଗଣ
ହ େର ପତ୍ର ପଠାଇଲା। 11 ତ ୍ଵାରା ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ସବୁ
ପ୍ର େଦଶେର ଏକ ଦିନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଦର ନାମକ ାଦଶ ମାସର
ତ୍ର େୟାଦଶ ଦିନେର 12 ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରର ସବୁ ଯିହୁ ଦୀୟ ୁ
ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ଠିଆ େହବାକୁ,
ପୁଣି େଯଉଁ େଗା ୀ ଓ ପ୍ର େଦଶ େସମାନ ର ବିପକ୍ଷତା କରିେବ,
େସମାନ ସାମଥର୍ ୍ୟ ଓ େସମାନ ବାଳକ ଓ ୀସକଳକୁ ସଂହାର
ଓ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ, ପୁଣି େସମାନ ର ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଲୁଟିବାକୁ ରାଜା ଅନୁମତି େଦେଲ। 13 ଆଉ, େସହି ଦିନ େଯପରି
ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ଶତଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବାକୁ
ପ୍ର ୁତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶେର ଓ ସମୁଦାୟ
େଲାକ ନିକଟେର ପ୍ର ଚାରିତ େହବା ନିମେ େସହି ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ର
ଏକ ପ୍ର ତିଲିପି ଦିଆଗଲା। 14 ତହିଁେର ଦତଗାମୀ ରାଜକୀୟ
ଅ ାରୂ ଢ଼ ବା ର୍ ାବାହକମାେନ ରାଜାଜ୍ଞାେର ରିତ ପ୍ର ବ ତ େହାଇ
ଚାଲିଗେଲ; ପୁଣି, ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର େସହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ର କାଶିତ
େହଲା।



ଏ ର 8:15 xviii ଏ ର 9:4

15 ଏଉ ାରୁ ମ ର୍ ଖୟ ନୀଳ ଓ ଶୁ ବ ର୍ ରାଜକୀୟ ବ ପି ି ,
ମ କେର ସୁବ ର୍ ମୟ ବୃହତ ମୁକୁଟ େଦଇ, ସରୁ ଓ ଧୂମ୍ର ବ ର୍
ଉ ରୀୟ ବ େର ବ ାନି୍ଵ ତ େହାଇ ରାଜା ଛାମୁରୁ ବାହାରକୁ ଗଲ;
ତହିଁେର ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀ ଆନ ଓ ହଷର୍ ନାଦେର ପରିପୂ ର୍
େହଲା। 16 ଆଉ, ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ଦୀି ଓ ଆନ ଓ ହଷର୍
ଓ ସ ମର ଉଦୟ େହଲା। 17 ପୁଣି, ପ୍ର ତି ପ୍ର େଦଶେର ଓ
ପ୍ର ତି ନଗରେର େଯେକୗଣସି ାନେର ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମପତ୍ର
ଉପି ତ େହଲା, େସହି େସହି ାନେର ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ଆନ ,
ଆେମାଦ, େଭାଜ ଓ ମ ଳର ଦିନ େହଲା, ପୁଣି େଦଶର ଅେନକ
େଲାକ ଯିହୁ ଦୀୟ ମତାବଲ ୀ େହେଲ; େଯେହତୁ େସମାେନ
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ସକାେଶ ଭୀତ େହେଲ।

9
ଯିହୁ ଦୀ ଶତମାନ ର ବିନାଶ

1ଏଥିମଧ୍ୟେରଅଦରନାମକ ାଦଶମାସରତ୍ର େୟାଦଶ ଦିନେର
ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମର କାଯର୍ ୍ୟକାରୀ ସମୟ ନିକଟ େହଲା; ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େଯଉଁ ଦିନ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ଶତଗଣ େସମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ
କରିବାକୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଥିେଲ, େସହି ଦିନ ଏପରି ବିପରୀତ ଘଟଣା
େହଲା େଯ, ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଆପଣା ଘୃଣାକାରୀମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କେଲ। 2 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ
ହିଂସାେଚ ାକାରୀଗଣ ଉପେର ହ େକ୍ଷପ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷେ ରଶ
ରାଜା ଯାବତୀୟ ପ୍ର େଦଶେରଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ଏକତି୍ର ତ
େହେଲ, ପୁଣି େସମାନ ସ ୁଖେର େକହି ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ
ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦାୟ େଲାକ େସମାନ ସକାଶୁ ଭୀତ
େହାଇଥିେଲ। 3ଆଉ,ପ୍ର େଦଶାଧିପତି ଓ କି୍ଷତିପାଳ ଓଶାସନକ ର୍ ା ଓ
ରାଜ-କମର୍ କାରୀମାେନ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ, କାରଣ
ମ ର୍ ଖୟ ସକାେଶ େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହାଇଥିେଲ। 4 େଯେହତୁ
ମ ର୍ ଖୟ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟେର ମହାନ ଥିେଲ ଓ ତାହାର ଯଶ ସବର୍
ପ୍ର େଦଶେରବ୍ୟା େହଲା;କାରଣେସହିମ ର୍ ଖୟଅଧିକଶି ଶାଳୀ
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େହେଲ। 5 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ସମ ଶତ ୁ
ଖ ାଘାତ ଓ ସଂହାର ଓ ବିନାଶ କେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନ
ଘୃଣାକାରୀଗଣ ପ୍ର ତି ଯାହା ଇ ା, ତାହା କେଲ। 6 ଏହିରୂ େପ
ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ପା ଶତ େଲାକ ୁ ବଧ ଓ
ବିନାଶ କେଲ। 7 ପୁଣି, ପଶର୍ ାଥ ଓ ଦଲ୍ େଫାନ ଓ ଅସ୍ ପାଥ 8 ଓ
େପାରାଥ ଓ ଅଦଲୀୟ ଓ ଅରିଦାଥ 9 ଓ ପମର୍ ଓ ଅରୀଷୟ ଓ
ଅରୀଦୟ ଓ ବୟିଷାଥ, 10 ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ଶତ ହ ଦାଥାର
ପୁତ୍ର ହାମନ୍ ର ଏହି ଦଶ ପୁତ୍ର ୁ େସମାେନ ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଲୁଟ
କରିବାକୁ େସମାେନ ହ େକ୍ଷପ କେଲ ନାହିଁ।

11 େଯଉଁମାେନ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ହତ େହେଲ, େସମାନ ର
ସଂଖ୍ୟା େସହି ଦିନେର ରାଜା ଛାମୁକୁ ଆସେ , 12 ରାଜା ଏ ର
ରାଣୀ ୁ କହିେଲ, “ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ପା
ଶତ େଲାକ ଓ ହାମନ୍ ର ଦଶ ପୁତ୍ର ୁ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିଅଛି ;
େତେବ େସମାେନ ରାଜା ଅବଶି ପ୍ର େଦଶ ସକଳେର କଅଣ
କରି ନ ଥିେବ! ଏେବ ତୁ ର ନିେବଦନ କଅଣ? ତାହା ତୁ କୁ
ଦ େହବ ଓ ତୁ ର ଆଉ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଅଣ? ତାହା ସି େହବ।”
13ତହଁୁ ଏ ର କହିେଲ, “େଯେବ ମହାରାଜ ସ ୁ ହୁ ଅି , େତେବ
ଆଜିର ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ କାଲି ହିଁ କରିବାର ଅନୁମତି ଶୂଶନ୍ 
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଦ େହଉ, ଆଉ ହାମନ୍ ର ଦଶ ପୁତ୍ର
ଫାଶୀକାଠେର ଟ ା ଯାଉ ୁ।” 14 ଏଥିେର “େସପରି କରାଯିବାକୁ”
ରାଜା ଆଜ୍ଞା େଦେଲ ପୁଣି, େସହି ଆଜ୍ଞା ଶୂଶନ୍ େର ପ୍ର ଚାରିତ େହଲା;
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ହାମନ୍ ର ଦଶ ପୁତ୍ର ୁ ଫାଶୀକାଠେର
ଟ ାଇେଲ। 15 ଆଉ, ଶୂଶନ୍ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଅଦର ମାସର
ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର ମଧ୍ୟ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ଶୂଶନ୍ େର ତିନି ଶତ
େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ, ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହ େକ୍ଷପ କେଲ
ନାହିଁ।

16 ଏଥିମଧ୍ୟେର ରାଜା ନାନା ପ୍ର େଦଶ ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ସକଳ
ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକମାେନ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ
ନିମେ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ଶତଗଣଠାରୁ ବିଶ୍ର ାମ
ପାଇ ଘୃଣାକାରୀମାନ ର ପ ରି ସହସ୍ର େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ,
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ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହ େକ୍ଷପ କେଲ ନାହିଁ। 17 ଏହି ସମ
ଅଦର ମାସର ତ୍ର େୟାଦଶ ଦିନେର େହଲା; ପୁଣି, େସହି ମାସର
ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର େସମାେନ ବିଶ୍ର ାମ କରି ତାହା େଭାଜନପାନ ଓ
ଆନ କରିବାର ଦିନ କେଲ। 18 ମାତ୍ର ଶୂଶନ୍ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ
େସହି ମାସର ତ୍ର େୟାଦଶ ଓ ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ ଓ
େସହି ମାସର ପ ଦଶ ଦିନେର ବିଶ୍ର ାମ କରି ତାହା େଭାଜନପାନର
ଓଆନ ର ଦିନକେଲ। 19ଏନିମେ ଗ୍ର ାମ ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ପ୍ର ାଚୀରହୀନ
ନଗର ନିବାସୀ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଅଦର ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନକୁ
ଆନ ଓ େଭାଜନପାନ ଓ ମ ଳର, ପୁଣି ପର ର ଅଂଶ
ପଠାଇବାର ଦିନ କରି ମାନି ।

ପୂରୀମ୍ ପବର୍ ଆର
20 ଏଥିଉ ାେର ମ ର୍ ଖୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟ େଲଖିେଲ ଓ

ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ନିକଟ ଓ ଦୂର ସକଳ ପ୍ର େଦଶେର ଥିବା
ସମ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଇେଲ। 21ଆଉ, େଯଉଁ
ଦୁଇ ଦିନ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ଶତଗଣଠାରୁ ବିଶ୍ର ାମ
ପାଇେଲ, ପୁଣି େଯଉଁମାସେରେସମାନ ର ଦୁଃଖ ସୁଖେରଓେଶାକ
ମ ଳ ଦିନେର ପରିଣତ େହଲା,

22ପ୍ର ତି ବଷର୍ େସହି ମାସର େସହି ଦୁଇ ଦିନ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଅଦରମାସର
ଚତୁ ର୍ ଶ ଓ ପ ଦଶ ଦିନକୁ େସମାେନ େଯପରି େଭାଜନପାନ
ଓ ଆନ ର ଓ ପର ର ଅଂଶ ଓ ଦରିଦ୍ର ମାନ ନିକଟକୁ ଦାନ
େପ୍ର ରଣ କରିବାର ଦିନ କରି ମାନିେବ, ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।
23 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ େଯପରି ଆର କରିଥିେଲ ଓ
ମ ର୍ ଖୟ େଯପରି େଲଖିଥିେଲ, େସମାେନ ତଦପ ବ୍ୟବହାର
କରିବାକୁ ସ ତ େହେଲ; 24କାରଣ ସମୁଦାୟ ଯିହୁ ଦୀୟ-େଲାକର
ଶତଅଗାଗୀୟହ ଦାଥାର ପୁତ୍ର ହାମନ୍ େସମାନ ୁ ବିନାଶକରିବାର
ସଂକ କରି େସମାନ ୁ ଲୁ ଓ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୂର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୁଲିବା କରିଥିେଲ। 25 ମାତ୍ର ରାଜା ଛାମୁକୁ (ଏ ବିଷୟ)
ଆସେ , େସ ଏହି ଆଜ୍ଞାପତ୍ର େଦଲା, ହାମନ୍ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ
ବିରୁ େର େଯଉଁ ଦୁ -ସଂକ କରିଅଛି, ତାହା ତାହାର ନିଜ



ଏ ର 9:26 xxi ଏ ର 9:32

ମ କେର ବ ର୍ୁ , ପୁଣି େସ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାେନ ଫାଶୀକାଠେର
ଟ ା ଯାଉ ୁ। 26 ଏନିମେ ପୂର ନାମାନୁସାେର େସହି ଦୁଇ ଦିନର
ନାମ ପୂରୀମ୍ େହଲା। ପୁଣି, େସହି ପତ୍ର ର ସକଳ କଥା ସକାଶୁ ଓ
େସ ବିଷୟେର ଯାହା େସମାେନ େଦଖିଥିେଲ ଓ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତହିଁ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଆପଣାମାନ ର
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶର ଓ ଯିହୁ ଦୀ-ମତାବଲ ୀଗଣର କ ର୍ ବ୍ୟ
େବାଲି ଏହା ି ର କେଲ େଯ, 27 ତତ୍ ସ କର୍ ୀୟ ଲିଖିତ ଆଜ୍ଞା
ଓ ନିରୂ ପିତ ସମୟାନୁସାେର େସମାେନ ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ଏହି ଦୁଇ
ଦିନ ପାଳନ କରିେବ ଓ େକୗଣସି ରୂ େପ ତାହା େଲାପ କରିେବ
ନାହିଁ। 28ଆଉ, ସମ ପୁରୁ ଷ-ପର ରାେର, ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶେର
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର େଦଶେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରେର େସହି ଦୁଇ ଦିନ
ରଣଓପାଳନକରାଯିବ; ପୁଣି,ଏହି ପୂରୀମ୍ ଦିନ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଲାପ ପାଇବ ନାହିଁ ଓ େସମାନ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େସହି
ଦୁଇ ଦିନର ରଣ ଲୁ େହବ ନାହିଁ।

29 ଅବୀହୟିଲର କନ୍ୟା ଏ ର ରାଣୀ ଓ ଯିହୁ ଦୀୟ ମ ର୍ ଖୟ
ପୂରୀମ୍ -ଦିନବିଷୟକ ଏହି ି ତୀୟ ପତ୍ର ି ରକରଣାେଥର୍ ସ ୂ ର୍
କ୍ଷମତା ସହିତ େଲଖିେଲ। 30 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦୀୟ ମ ର୍ ଖୟ ଓ ଏ ର
ରାଣୀ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ନିମେ ଉପବାସ ଓ କ୍ର ନ ବିଷୟକ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ ଓ େସମାନ ର ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଓ
ଆପଣାମାନ ବଂଶ ପାଇଁ ଯାହା ି ର କରିଥିେଲ, 31 ତଦନୁସାେର
ମ ର୍ ଖୟ ନିରୂ ପିତ କାଳେର ପୂରୀମ୍ ର େସହି ଦୁଇ ଦିନର ପାଳନ
ି ର କରିବା ନିମେ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ଅଧୀନ ଏକ ଶହ
ସତାଇଶ ପ୍ର େଦଶେର ଥିବା ସମ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଶାି
ଓ ସତ୍ୟ-ବାକ୍ୟଯୁ ପତ୍ର େପ୍ର ରଣ କେଲ। 32 ଏହିରୂ େପ ଏ ର
ଆଜ୍ଞା ାରା ପୂରୀମ୍ -ଦିନର ବିଧି ି ରୀକୃତ େହଲା ଓତାହା ପୁ କେର
େଲଖାଗଲା।

10
ମ ର୍ ଖୟ ର ମହାନତା
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1େସହି ଅକ୍ଷେ ରଶରାଜା େଦଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପ ୀପସମୂହେର
କର ବସାଇେଲ। 2 ପୁଣି, ତାହାର ପରାକ୍ର ମ ଓ ପ୍ର ଭାବର ସବୁ
କଥା, ଆଉ ରାଜା ମ ର୍ ଖୟ ୁ େଯଉଁ ମହ େଦଇ ଉ ପଦେର
ନିଯୁ କେଲ, ତହିଁର ସ ୂ ର୍ ବିବରଣ କି ମାଦୀୟା ଓ ପାରସ୍ୟ
େଦଶରରାଜାମାନ ଇତିହାସ ପୁ କେର ଲିଖିତନାହିଁ? 3କାରଣ
ଯିହୁ ଦୀୟ ମ ର୍ ଖୟ ଅକ୍ଷେ ରଶ ରାଜା ପ୍ର ଧାନମ ୀ େହାଇ
ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ମହାନ ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ସମୂହ
ମଧ୍ୟେର ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଓ ଆପଣା େଲାକ ର ମ ଳାେନ୍ଵ ଷୀ, ପୁଣି
ଆପଣା ସମ ବଂଶ ପ୍ର ତି ଶାି ବାଦୀ ଥିେଲ।
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