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ଏଜ୍ର ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଏବ୍ର ୀ ପର ରା ଅନୁସାେର ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ଏଜ୍ର ା ଅଟି ।

ଏଜ୍ର ା, ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ହାେରାଣ ର ଏକ ମୂଳ ବଂଶଧର ଥିେଲ ତାହା
ଆେପକି୍ଷକ ଭାବେର ଅଜ୍ଞାତ ଅେଟ (7:1-5), ଏହିପରି, େସ ଜେଣ
ଯାଜକଓଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟି ଥିେଲ।ପରେମ ର ପ୍ର ତି ତାହା ରଉ ାହ
ଏବଂପରେମ ର ରବ୍ୟବ ାତାହା ୁ ଯିହୁ ଦୀ େଲାକମାନ ରଏକ
ସମୂହକୁ,ରାଜା ଅ ର୍ କ୍ଷ ପାରସ୍ୟ ସାମ୍ର ାଜ୍ୟେରଶାସନସମୟେର,
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େଫେରଇ ଆଣିବାକୁ ଉ ାହିତ କଲା।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 457-440 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ବାବିଲରୁ େଫରି ଆସି ବା ପେର କାଯର୍ ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁ ଦା, ସ ବତଃ,

ଯିରୂ ଶାଲମେର ଲିପିବ କରାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ନିବର୍ ାସନ ପେର ଯିରୂ ଶାଲମେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଏବଂ ଶା ର

ସମ ପରବ ର୍ ୀ ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପରେମ ର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ତାହା ନିକଟକୁ ପୁଣିଥେର

େଫରାଇ ଆଣିବା, ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବେର େସମାନ ୁ େସମାନ
େଦଶକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ କେରଇବା ଏବଂ ଆି କ ଭାବେର ପାପରୁ
ଅନୁତାପ କେରଇବା ନିମେ , ଏଜ୍ର ା ୁ ଏକ ଆଦଶର୍ ଭାବେର
ବ୍ୟବହାର କେଲ। େଯେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ର
କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ , ଆେ ମାେନ ଅବି ାସୀ ଓ ଆି କ ଶି ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ
ବିେରାଧର ସ ୁଖୀନ େହାଇପାରୁ , ଯଦି ଆେ ମାେନ ପୂବର୍ ରୁ ପ୍ର ୁତ
ରହିବା େତେବ ଆେ ମାେନ ବିେରାଧକୁ ସ ୁଖୀନ କରିବାକୁ
ସୁସି ତ ରହିବା। ବି ାସ ାରା ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଗତିର ପଥକୁ
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େରାକିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ଅନୁମତି େଦବା ନାହିଁ। ଏଜ୍ର ା
ପୁ କ ଆ ମାନ ୁ ରଣ କରାଏ େଯ ଆ ମାନ ଜୀବନେର
ପରେମ ର େଯାଜନାକୁ ପୂରା େହବାକୁ ଅସମଥର୍ କରୁ ଥିବା ଦୁଇଟି
ବଡ଼ ପ୍ର ତିବ କ େହେଲ ନିରୁ ାହ ଏବଂ ଭୟ।

ବିଷୟବ ୁ
ପୁନଃରୁ ାର

ରୂ ପେରଖା
1. ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଅଧୀନେର ପ୍ର ଥମ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ — 1:1-6:22
2. ଏଜ୍ର ା ଅଧୀନେର ି ତୀୟ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ — 7:1-10:44

େକାରସ୍ େଘାଷଣାନାମା
1 ଯିରିମୀୟ ମୁଖ ାରା ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳାେଥର୍

ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜ ର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ର ମନକୁ ଉ ୀପିତ କରେ , େସ ଆପଣା
ରାଜ୍ୟର ସବର୍ ତ୍ର େଘାଷଣା କରାଇ, ମଧ୍ୟ େଲଖାଇ ଏହି କଥା ପ୍ର ଚାର
କରାଇଲା, ଯଥା,

2 “ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ଏହା କହି , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗର୍ ର
ପରେମ ର, ପୃଥିବୀର ସମ ରାଜ୍ୟ ଆ କୁ ପ୍ର ଦାନ କରିଅଛି ;
ଆଉ, େସ ଯିହୁ ଦା େଦଶ ଯିରୂ ଶାଲମେର ତାହା ପାଇଁ ଏକ
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଆ କୁ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି । 3 ତାହା ର
ସମଗ୍ର େଲାକ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ର େଯେକହି େହଉ, ତାହାର
ପରେମ ର ତାହାର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ୁ ଓ େସ ଯିହୁ ଦା େଦଶି ତ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଯିରୂ ଶାଲମ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ; େସ ପରେମ ର ଅଟି । 4ଆଉ,
େଯେକହି େଯେକୗଣସି ାନେର ଅବଶି ଥାଇ ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛି,
ତାହାର େସହି ାନ େଲାକମାେନ ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମ
ଗୃହ ନିମେ େ ାଦ େନୖେବଦ୍ୟ ଛଡ଼ା ରୂ ପା ଓ ସୁନା, ନାନା ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଓ ପଶୁ େଦଇ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କର ।ୁ”
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5 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦାର ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ପିତୃ ବଂଶୀୟ
ପ୍ର ଧାନମାେନ, ଆଉ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣାେଥର୍ ଯାତ୍ର ା କରିବା ପାଇଁ
ପରେମ ର େଯଉଁ ସମ ମନକୁ ଉ ୀପିତ କେଲ, େସମାେନ
ଉଠିେଲ। 6 ପୁଣି, େ ାଦ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଛଡ଼ା େସମାନ ଚତୁ ଗ
େଲାକ ସମେ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର , ର୍ , ନାନା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଓ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଇ େସମାନ ର ହ ସବଳ କେଲ। 7 ଆଉ,
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର େଯସକଳ ପାତ୍ର ଯିରୂ ଶାଲମରୁ
ଆଣି ଆପଣା େଦବ ମ ି ରେର ରଖିଥିଲା, େକାରସ୍ ରାଜା ତାହାସବୁ
ବାହାର କରି ଆଣିଲା। 8 ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ
ମିତ୍ର ଦାତର ହ ାରା ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଯିହୁ ଦାର
ଅଧିପତି େଶଶବସରକୁ ଗଣନା କରିେଦଲା। 9େସହି ଦ୍ର ବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା
ଏହି; ତିରିଶ ସୁନା ଥାଳୀ, ଏକ ହଜାର ରୂ ପାଥାଳୀ, ଅଣତିରିଶ ଛୁରୀ;
10 ତିରିଶ ର୍ ମୟ ପାନପାତ୍ର , ଚାରି ଶହ ଦଶ େରୗପ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟମ
ପାନପାତ୍ର , ପୁଣି ଏକସହସ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟପାତ୍ର , 11ସବର୍ ସୁ ା ପା ହଜାର
ଚାରି ଶହ ର୍ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ଥିଲା; ବ ୀ େଲାକମାେନ
ବାବିଲରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଅଣାଯିବା ସମୟେର େଶଶବସର ଏହିସବୁ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣିଲା।

2
ନିବର୍ ାସି ତ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1େଯଉଁମାେନବ ୀରୂ େପନୀତେହାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ର େଦଶୀୟ ଏହି ସ ାନଗଣ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦାି ତ
ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ େଫରି ଆସି େଲ; ବାବିଲର ରାଜା
ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଏମାନ ୁ ବାବିଲକୁ େନଇ ଯାଇଥିେଲ। 2 ଏମାେନ
ଯିରୁ ାବିଲ୍ , େଯଶୂୟ, ନିହିମୀୟା, ସରାୟ, ରିେୟଲାୟ, ମ ର୍ ଖୟ,
ବିଲ୍ ଶନ୍ , ମି ର, ବିଗ୍ ବୟ, ରହୂ ମ୍ ଓ ବାନା ସେ େଫରି ଆସି େଲ।
ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ଏହି, ଯଥା,

3 ପରିେୟାଶର ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଶହ ବା ରି ଜଣ।
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4 ଶଫଟୀୟର ସ ାନ ତିନି ଶହ ବା ରି ଜଣ। 5 ଆରହର ସ ାନ
ସାତ ଶହ ପ ରି ଜଣ। 6 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର ସ ାନମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ପହତ୍ -େମାୟାବର ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ଶହ ବାର
ଜଣ। 7 ଏଲମ୍ ର ସ ାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଚଉବନ ଜଣ।
8 ସୂ ର ସ ାନ ନଅ ଶହ ପ ଚାଳିଶ ଜଣ। 9ସ ୟର ସ ାନ ସାତ
ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 10 ବାନିର ସ ାନ ଛଅ ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ।
11 େବବୟର ସ ାନ ଛଅ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 12 ଅସ୍ଗ ଦର ସ ାନ
ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ବାଇଶ ଜଣ। 13 ଅେଦାନୀକାମର ସ ାନ
ଛଅ ଶହ ଛଷଠି ଜଣ। 14 ବିଗ୍ ବୟର ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ଛପନ
ଜଣ। 15ଆଦୀନର ସ ାନ ଚାରି ଶହ ଚଉବନଜଣ। 16 ହିଜକୀୟର
ବଂଶଜାତ ଆେଟରର ସ ାନ ଅଠାନେବ ଜଣ। 17 େବ ୟର ସ ାନ
ତିନି ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 18 େଯାରାହର ସ ାନ ଏକ ଶହ ବାର
ଜଣ। 19 ହଶୂମର ସ ାନ ଦୁଇ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 20 ଗି ରର
ସ ାନ ପ ାନେବ ଜଣ। 21 େବଥଲିହିମର ସ ାନ ଏକଶହ େତଇଶ
ଜଣ। 22 ନେଟାଫାର େଲାକ ଛପନ ଜଣ। 23 ଅନାେଥାତ୍ ର େଲାକ
ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 24 ଅ ାବତ୍ ର ସ ାନ ବୟାଳିଶ ଜଣ।
25 କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ * ଓ କଫୀରା ଓ େବେରାତର ସ ାନ
ସାତ ଶହ େତୟାଳିଶ ଜଣ। 26 ରାମାର ଓ େଗବାର ସ ାନ ଛଅ
ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ। 27 ମିକ୍ ମସର େଲାକ ଏକ ଶହ ବାଇଶ
ଜଣ। 28 େବେଥଲ୍ ର ଓ ଅୟର େଲାକ ଦୁଇ ଶହ େତଇଶ ଜଣ।
29 ନେବାର ସ ାନ ବାବନ ଜଣ। 30 ମଗ୍ ବୀଶର ସ ାନ ଏକ ଶହ
ଛପନ ଜଣ। 31 ଅନ୍ୟ ଏଲମ୍ ର ସ ାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ
ଚଉବନ ଜଣ। 32 ହାରୀମ୍  ର ସ ାନ ତିନି ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ।
33 େଲାଦ୍ ଓ ହାଦୀଦ୍ ଓ ଓେନାର ସ ାନ ସାତ ଶହ ପଚିଶ ଜଣ।
34 ଯିରୀେହାର ସ ାନ ତିନି ଶହ ପ ଚାଳିଶ ଜଣ। 35 ସନାୟାର
ସ ାନ ତିନି ହଜାର ଛଅ ଶହ ତିରିଶ ଜଣ। 36 ଯାଜକମାନ
ସଂଖ୍ୟା; େଯଶୂୟ-ବଂଶଜ ଯିଦୟୀୟର ସ ାନ ନଅ ଶହ େତ ରି
ଜଣ। 37ଇେ ରର ସ ାନ ଏକ ହଜାର ବାବନ ଜଣ। 38ପଶ୍ ହୂ ରର
ସ ାନ ଏକହଜାର ଦୁଇଶହସତଚାଳିଶ ଜଣ। 39ହାରୀମ୍  ରସ ାନ
ଏକ ହଜାର ସତର ଜଣ।

40 େଲବୀୟମାନ ସଂଖ୍ୟା; େହାଦବୀୟର ସ ାନମାନ

* 2:25 କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ କି ା କିରୀୟଥ୍ -ୟାରିମ୍ 
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ମଧ୍ୟରୁ େଯଶୂୟ ଓ କଦ୍ ମୀେୟଲର ସ ାନ ଚଉ ରି ଜଣ।
41 ଗାୟକମାନ ସଂଖ୍ୟା; ଆସଫର ସ ାନ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ
ଜଣ। 42 ାରପାଳମାନ ସ ାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା; ଶ ୁ ମ୍ ର
ସ ାନ, ଆେଟରର ସ ାନ, ଟଲ୍ େମାନର ସ ାନ, ଅ ୂ ବର
ସ ାନ, ହଟୀଟାର ସ ାନ, େଶାବୟର ସ ାନ, ସବର୍ ସୁ ା ଏକ
ଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ। 43 ନଥୀନୀୟ େଲାକମାେନ; ସୀହର
ସ ାନଗଣ, ହସୂଫାର ସ ାନଗଣ, ଟ ାେୟାତର ସ ାନଗଣ;
44 େକେରାସର ସ ାନଗଣ, ସୀୟର ସ ାନଗଣ, ପାେଦାନର
ସ ାନଗଣ; 45 ଲବାନାର ସ ାନଗଣ, ହଗାବର ସ ାନଗଣ,
ଅ ୂ ବର ସ ାନଗଣ; 46 ହାଗାବର ସ ାନଗଣ, ଶମ୍ ଲୟର
ସ ାନଗଣ, ହାନନ୍ ର ସ ାନଗଣ; 47 ଗିେ ଲର ସ ାନଗଣ,
ଗହରର ସ ାନଗଣ, ରାୟାର ସ ାନଗଣ; 48ର ୀନର ସ ାନଗଣ,
ନେକାଦର ସ ାନଗଣ, ଗସମର ସ ାନଗଣ; 49ଉଷର ସ ାନଗଣ,
ପାେସହର ସ ାନଗଣ, େବଷୟର ସ ାନଗଣ; 50 ଅ ାର
ସ ାନଗଣ, ମିୟୂନୀମର ସ ାନଗଣ, ନଫିଷୀମର ସ ାନଗଣ;
51 ବକ୍ ବୁକର ସ ାନଗଣ, ହକୂଫାର ସ ାନଗଣ, ହହର୍ୂ ରର
ସ ାନଗଣ; 52 ବସ୍ ଲୂତର ସ ାନଗଣ, ମହୀଦାର ସ ାନଗଣ,
ହଶର୍ ାର ସ ାନଗଣ; 53 ବେକର୍ ାସର ସ ାନଗଣ, ସୀଷରାର
ସ ାନଗଣ, େତମହର ସ ାନଗଣ; 54 ନ ୀହର ସ ାନଗଣ,
ହଟୀଫାର ସ ାନଗଣ।

55ଶେଲାମନର ଦାସମାନ ସ ାନଗଣ; େସାଟୟର ସ ାନଗଣ,
ହେସାେଫରତର ସ ାନଗଣ, ପରୁ ଦାର ସ ାନଗଣ; 56 ଯାଳାର
ସ ାନଗଣ, ଦେକର୍ ାଣର ସ ାନଗଣ, ଗିେ ଲର ସ ାନଗଣ;
57 ଶଫଟୀୟର ସ ାନଗଣ, ହଟୀଲର ସ ାନଗଣ, େପାେଖରତ୍ -
ହତ୍ ସବାୟିମର ସ ାନଗଣ, ଆମୀର ସ ାନଗଣ; 58 ନଥୀନୀୟ
େଲାକମାେନ ଓ ଶେଲାମନର ଦାସମାନ ସ ାନଗଣ ସବର୍ ସୁ ା
ତିନି ଶହ ବୟାନେବ ଜଣ।

59 ପୁଣି େତଲ୍ -େମଲହ, େତଲ୍ -ହଶର୍ ା, କଋବ୍ , ଅ ନ ଓ
ଇେ ର, ଏହି ସକଳ ାନରୁ େଲାକ ଆସି େଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକ େବାଲି ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶ ଓ େଗା ୀର
ପ୍ର ମାଣ ଦଶର୍ ାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େସହି େଲାକମାେନ ଏହି, ଯଥା,
60ଦଲୟିୟର ସ ାନ, େଟାବୀୟର ସ ାନ, ନେକାଦର ସ ାନ, ଛଅ



ଏଜ୍ର ା 2:61 vi ଏଜ୍ର ା 2:70

ଶହ ବାବନ ଜଣ। 61 ଯାଜକମାନ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହବାୟର
ସ ାନଗଣ, ହେ ାସ୍ ର ସ ାନଗଣ, ବସ ୟର ସ ାନଗଣ,
ଏହି ବସ ୟ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସ ୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ
କରିବାରୁ ତାହାର ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ େହାଇଥିଲା। 62 ଏମାେନ
ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନ
ବଂଶାବଳୀ-ପତ୍ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ
ଏମାେନ ଅଶୁଚି ଗଣିତ େହାଇ ଯାଜକ ପଦଚୁ ୍ୟତ େହେଲ। 63 ପୁଣି,
ଶାସନକ ର୍ ା େସମାନ ୁ କହିଲା େଯ, ଊରୀମ୍ ଓ ତୁ ୀମ୍ ଧାରୀ
େକୗଣସି ଯାଜକ ଉ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ପବିତ୍ର ବ ୁ
େଭାଜନ କରିେବ ନାହିଁ।

64ଆଉ, ଏକତ୍ର ୀକୃତ ସମ ସମାଜ ବୟାଳିଶ ହଜାର ତିନି ଶହ
ଷାଠିଏ ଜଣ ଥିେଲ। 65 ଏହାଛଡ଼ା େସମାନ ର ଦାସଦାସୀ ସାତ
ହଜାର ତିନି ଶହ ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ଥିେଲ।ଆହୁ ରି, େସମାନ ର ଦୁଇ
ଶହଗାୟକଗାୟିକା ଥିେଲ। 66 େସମାନ ର ସାତ ଶହ ଛତିଶ ଅ ;
ଦୁଇ ଶହ ପ ଚାଳିଶ ଖଚର; 67 ଚାରି ଶହ ପ ତିରିଶ ଓଟ; ଛଅ
ହଜାର ସାତ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଗ ର୍ ଭ ଥିେଲ।

68 ଏଥିଉ ାେର ପିତୃ ବଂଶୀୟ େକେତକ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମି ତ ଗୃହେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
ପରେମ ର ର େସହି ଗୃହ ାନେର ାପନ କରିବା ପାଇଁ
େ ାପୂବର୍ କ ଦାନ କେଲ। 69 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶି
ଅନୁସାେର େସହି କମର୍ ର ଭ ାରେର ଏକଷଠି ହଜାର ଡ୍ର ାକ୍ ମା†
ର୍ ମୁଦ୍ର ା ଓ ପା ହଜାର ପାଉ ରୂ ପା‡ ଓ ଯାଜକମାନ ନିମେ

ଏକ ଶହ ବ େଦେଲ।
70 ପୁଣି, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲାକମାନ

ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ, ପୁଣି ଗାୟକମାେନ ଓ ାରପାଳମାେନ ଓ
ନଥୀନୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
ଆପଣା ଆପଣା ନଗରେର ବାସ କେଲ।
† 2:69 ଗ୍ର ୀସ୍ େଦଶୀୟ ମୁଦ୍ର ା ଯାହାର ଓଜନପ୍ର ାୟ ୫୦୦ କିେଲା ‡ 2:69 ପ୍ର ାୟ ୨,୮୦୦
କିେଲା ରୂ ପା
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3
ଯଜ୍ଞେବଦିର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ

1ଆଉ, ସ ମ ମାସ ଉପି ତ େହଲା, ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
େସହି ସବୁ ନଗରେର ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଏକ
ବ୍ୟି ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ ମନ େହାଇ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ।
2 ତହିଁେର େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ ତାହାର ଯାଜକ-
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ଉଠି ପରେମ ର େଲାକ େମାଶା ର ବ୍ୟବ ାର ଲିଖନାନୁସାେର
େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

3 ପୁଣି, େସମାେନ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ସକାଶୁ ଭୀତ
େହବାରୁ ଯଜ୍ଞେବଦିକୁ ତହିଁର ଭିି ମୂଳ ଉପେର ାପନ କେଲ;
ଆଉ, ତହିଁ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର ଭାତୀୟ ଓ ସ ୍ୟାକାଳୀନ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ।
4 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଲିଖନାନୁସାେର ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ
କେଲ ଓ ପ୍ର ତିଦିନର କ ର୍ ବ୍ୟତାର ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ବିଧିମେତ
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ର ାତ୍ୟହିକ େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ; 5ଏଥିଉ ାେର
େସମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମବଳି, ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟାର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପବିତ୍ର ୀକୃତ ସକଳ ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େ ାଦ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର ଉପହାର
ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 6 ସ ମ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ
ଆର କେଲ; ମାତ୍ର େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରର ଭି ି ମୂଳ
ାପିତ େହାଇ ନ ଥିଲା।

ମ ି ରର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ
7 ଆଉ, େସମାେନ ପାରସ୍ୟର ରାଜା େକାରସ୍ ର ଅନୁମତି

ଅନୁସାେର ରାଜମି ୀ ଓ ସୂତ୍ର ଧରମାନ ୁ ମୁଦ୍ର ା େଦେଲ; ପୁଣି
ଲିବାେନାନଠାରୁ ଯାେଫାି ତ ସମୁଦ୍ର ତୀର ପଯର୍ ୍ୟ ଏରସ କା
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ଆଣିବା ପାଇଁ ସୀେଦାନୀୟ ଓ େସାରୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ
େପୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ େତୖଳ େଦେଲ। 8 ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମି ତ
ଗୃହକୁ େସମାନ ଆଗମନର ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ି ତୀୟ ମାସେର
ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ
େସମାନ ରଅବଶି ଯାଜକଓେଲବୀୟଭ୍ର ାତୃ ଗଣଓବ ୀଦଶାରୁ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଗତ େଲାକ ସମେ ଆର କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗୃହକାଯର୍ ୍ୟର ତ ାବଧାରଣ ନିମେ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ
ବୟ େଲବୀୟମାନ ୁ ନିଯୁ କେଲ। 9 େସେତେବେଳ େଯଶୂୟ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, କଦ୍ ମୀେୟଲ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ,
ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର ଗଣ, ପରେମ ର ଗୃହେର କମର୍ କାରୀମାନ
ତ ାବଧାରଣର ଭାର ପ୍ର ା େହବା ନିମେ ଏକତ୍ର ଠିଆ େହେଲ;
େହନାଦଦର ପୁତ୍ର ଗଣ, େସମାନ ପୁତ୍ର ଓଭ୍ର ାତୃ ଗଣ (ତଦପକେଲ),
ଏମାେନ େଲବୀୟ େଲାକ।

10 ଆଉ, ନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ି ରର ଭି ି ମୂଳ
ବସାଇବା େବେଳ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦ
ନିରୂ ପଣାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା ନିମେ ନିଜ
ନିଜ ବ ପରିହିତ ଯାଜକମାନ ୁ ତୂ ରୀ ସହିତ ଓ ଆସଫର ସ ାନ
େଲବୀୟଗଣ ୁ କରତାଳ ସହିତ ାପନ କେଲ। 11 ପୁଣି, େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପ୍ର ଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ େଦଇ ଏକଆେରକ ପ୍ର ତି ଗାନ
କରି କହିେଲ, “େସମ ଳମୟ, େଯେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲପ୍ର ତି ତାହା ର
କରୁ ଣା ଅନ କାଳ ାୟୀ।” ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭି ି ମୂଳ
ବସାଯିବା ସକାଶୁ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା େବେଳ
ସମଗ୍ର େଲାକ ଉ ରେର ଜୟ ନି କେଲ। 12ମାତ୍ର େଯଉଁ ଯାଜକ
ଓ େଲବୀୟ ଓ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ ପ୍ର ାଚୀନ େଲାକମାେନ ପ୍ର ଥମ
ଗୃହ େଦଖିଥିେଲ, େସମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ଏହି ଗୃହର ଭି ି ମୂଳ
ବସାଯିବା େବେଳ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ଉ ରେର
େରାଦନ କେଲ ଓ ଅେନେକ ଆନ ସକାଶୁ ଜୟ ନି କେଲ;
13ତହିଁେରେଲାକମାେନଆନ ନିରଓଜନତାରକ୍ର ନଶ ର
ପ୍ର େଭଦ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; େଯଣୁ େଲାକମାେନ ଉ ରେର
ମହା ନି କେଲ, ଆଉ ତହିଁର ଶ ଅତି ଦୂରକୁ ଶୁଣାଗଲା।
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4
ପୁନଃନିମର୍ ାଣେର ବିେରାଧ

1 ଏଥିଉ ାେର ବ ୀ ର ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ମ ି ର ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛି
େବାଲି ଯିହୁ ଦାର ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ବିପକ୍ଷମାେନ ଶୁଣିେଲ।
2 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ ପିତୃ ବଂଶ ପ୍ର ଧାନବଗର୍
ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ସେ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ; କାରଣ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ, େସପରି
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଅଛୁ;
ଆଉ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଏସର୍ ହେ ାନ୍ , େଯ ଆ ମାନ ୁ ଏଠାକୁ
ଆଣିଅଛି, ତାହାର ସମୟଠାରୁ ଆେ ମାେନ ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରୁ ଅଛୁ।” 3ମାତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ େଯଶୂୟ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଅନ୍ୟ ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନମାେନ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆ ମାନ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ବିଷୟେର
ଆ ମାନ ସେ ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ସ କର୍ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପାରସ୍ୟ ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ
ଆେ ମାେନ ଆେପ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନିମର୍ ାଣ କରିବା।”

4ତହିଁେର େଦଶ େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ହ
ଦୁବର୍ ଳ କରିବାକୁ ଓ ନିମର୍ ାଣ କାଯର୍ ୍ୟେର େସମାନ ୁ େ ଶ େଦବାକୁ
ଲାଗିେଲ, 5 ପୁଣି, େସମାନ ଅଭିପ୍ର ାୟ ବିଫଳକରିବା ପାଇଁ ପାରସ୍ୟ
ରାଜା େକାରସ୍ ର ଯାବ ୀବନ ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରୀୟାବସ ର
ଅଧିକାରପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ବିରୁ େରମ ଣାକାରୀମାନ ୁ େବତନ
େଦଇରଖିେଲ। 6ଆଉ,ଅକ୍ଷେ ରଶରସମୟେରତାହାରରାଜ ର
ଆର େର େସମାେନ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ
ବିରୁ େର ଏକ ଅପବାଦପତ୍ର େଲଖିେଲ।

ଅ ର୍ କ୍ଷ ର ପତ୍ର
7 ପୁନ , ଅ ର୍ କ୍ଷ ର ଅଧିକାର ସମୟେର ବି ମ୍ , ମିତ୍ର ଦାତ,

ଟାେବଲ ଓ ତାହାର ଅନ୍ୟ ସ ୀମାେନ ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅ ର୍ କ୍ଷ
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ନିକଟକୁ େଲଖିେଲ; େସହି ପତ୍ର ଅରାମୀୟ ଅକ୍ଷରେର ଲିଖିତ ଓ
ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ରଚିତ େହାଇଥିଲା। 8ରହୂ ମ୍ ମ ୀ ଓ ଶିମ୍ ଶୟ
େଲଖକ ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା ନିକଟକୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଏହି
ପ୍ର କାର ପତ୍ର େଲଖିେଲ; 9 ରହୂ ମ୍ ମ ୀ ଓ ଶିମ୍ ଶୟ େଲଖକ ଓ
େସମାନ ର ଅନ୍ୟ ସ ୀ ସମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଦୀନୀୟ ଓ ଅଫ ର୍ ଖୀୟ,
ଟପର୍ ଲୀୟ, ଅଫସର୍ ୀୟ, ଅକର୍ ବୀୟ, ବାବିଲୀୟ, ଶୂଶନୀୟ, େଦ ୀୟ,
ଏଲମୀୟ େଲାକମାେନ, 10ଆଉ,ମହାମହିମ ସ ା ଅ ର ାରା
ଆନୀତ, ପୁଣି ଶମରୀୟା ନଗରେର ଓ (ଫରାତ୍ ) ନଦୀ େସପାରି
େଦଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ାନେର ାପିତ, ଇତ୍ୟାଦି େଗା ୀୟମାେନ
େଲଖିେଲ। 11 େସମାେନ ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର
ପଠାଇଥିେଲ, ତହିଁର ପ୍ର ତିଲିପି ଏହି; “(ଫରାତ୍ ) ନଦୀ େସପାରି
େଲାକ, ଆପଣ ଦାସମାନ ଠାରୁ , 12 ମହାରାଜ ନିକଟେର
ଜଣାଣ ଏହି େଯ,ଆପଣ ନିକଟରୁ ଆଗତ ଯିହୁ ଦୀୟ େଲାକମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି ; େସମାେନ େସହି
ବିେଦ୍ର ାହୀ ଦୁ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛି ଓ ପ୍ର ାଚୀର ସମା କରି
ଭି ି ମୂଳର ଜୀ ର୍ ସଂ ାର କରିଅଛି । 13 ମହାରାଜ ନିକଟେର
ଜଣାଣ ଏହି େଯ, େଯେବ ଏହି ନଗର ନିମ ତ ଓ ପ୍ର ାଚୀର କାଯର୍ ୍ୟ
ସମା େହବ, େତେବ େସହି େଲାକମାେନ କର, ରାଜ ବା
ଶୁ େଦେବ ନାହିଁ, ପୁଣି େଶଷେର ତାହା ରାଜାଗଣର କ୍ଷତିକର
େହବ। 14ଆେ ମାେନ ରାଜଗୃହର ଲବଣ ଖାଉ ଓ ମହାରାଜ ର
ଅପମାନ େଦଖିବା ଆ ମାନ ର ଉଚିତ ନୁେହଁ, ଏେହତୁ େଲାକ
ପଠାଇ ମହାରାଜ ୁ ଏହା ଜଣାଇଲୁ। 15ଆପଣ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ଇତିହାସ-ପୁ କ ଅନୁସ ାନ କରାଯାଉ; େତେବ େସହି ଇତିହାସ
ପୁ କେର ଆପଣ େଦଖିେବ ଓ ଜାଣିେବ େଯ, ଏହି ନଗର ବିେଦ୍ର ାହୀ
ନଗର, ଆଉ ରାଜାଗଣ ଓ ପ୍ର େଦଶସମୂହ ପ୍ର ତି ଅନି କର, ପୁଣି
େସମାେନ ପୂବର୍ କାଳେର ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଗ େଗାଳ ଘଟାଇଅଛି ।
ତହିଁ ସକାଶୁ ଏହି ନଗର ବିନ େହାଇଅଛି। 16 ଆେ ମାେନ
ମହାରାଜ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ େଯ, ଏହି ନଗର ନିମ ତ ଓ ଏହି ପ୍ର ାଚୀର
କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହେଲ, ତ ୍ଵାରା ନଦୀ େସପାରିେର ଆପଣ ର
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େକୗଣସି ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ।”
17 ଏଥିେର ରାଜା ମ ୀ ରହୂ ମ୍ ଓ କାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିମ୍ ଶୟ

ଓ େସମାନ ଶମରୀୟା-ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ସ ୀମାନ ର, ଆଉ
ନଦୀ େସପାରି େଦଶୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକ ର ନିକଟକୁ ଉ ର
ପଠାଇଲା, ଯଥା, “ତୁ ମାନ ର ମ ଳ େହଉ। 18 ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ େଯଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇଅଛ, ତାହା ଆ
ସାକ୍ଷାତେର ରୂ େପ ପାଠ କରାଯାଇଅଛି। 19 ପୁଣି,ଆ ଆଜ୍ଞାେର
ଅନୁସ ାନ କରାଯାଆେ , େଦଖାଯାଇଅଛି େଯ, ପୂବର୍ କାଳେର ଏହି
ନଗର ରାଜାଗଣ ବିରୁ େର େଦ୍ର ାହ କରିଅଛି ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
ରାଜେଦ୍ର ାହ ଓ ଗ େଗାଳ କରାଯାଇଅଛି। 20ମଧ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ପରାକ୍ର ା ରାଜାଗଣ ଥିେଲ, େସମାେନ ନଦୀ େସପାରି ସମ
େଦଶେର ରାଜ କେଲ; ଆଉ, େସମାନ ୁ କର, ରାଜ ଓ
ମାଶୁଲ ଦିଆଗଲା। 21 ଏଣୁ ଆ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ଚାରିତ ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ନଗର େଯପରି ନିମ ତ ନ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଏେବ
ତୁ େ ମାେନ େସହି େଲାକମାନ ୁ କମର୍ ରୁ ନିବୃ େହବାକୁ ଆଜ୍ଞା
କର। 22 ପୁଣି ସାବଧାନ, ଏହି ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ େହଳା ନ
କର; ରାଜାମାନ କ୍ଷତି ନିମେ କାହିଁକି ଅନି ବୃ ି ପାଇବ?”

23 ତହିଁେର ରହୂ ମ୍ ଓ କାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିମ୍ ଶୟ ଓ େସମାନ
ସ ୀ େଲାକ ନିକଟେର ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜାର ପତ୍ର ର ପ୍ର ତିଲିପି
ପଢ଼ାଯାଆେ , େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ
ନିକଟକୁ ଯାଇ ବଳ ଓ କ୍ଷମତା ାରା େସମାନ ୁ କମର୍ ରୁ ନିବୃ
କେଲ। 24 ତହଁୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର ପରେମ ର ଗୃହର କାଯର୍ ୍ୟ ବ
େହଲା। ପୁଣି, ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଦାରୀୟାବସ ରାଜ ର ି ତୀୟ ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ବ େହାଇ ରହିଲା।

5
ମ ି ର କାଯର୍ ୍ୟର ପୁନରାର

1 ଏଥିଉ ାେର ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଓ ଇେ ାର ପୁତ୍ର
ଯିଖରୀୟ, ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମି ତ
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ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ନିକଟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ;
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ନାମେର େସମାନ
ନିକଟେର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କେଲ। 2 ତହିଁେର
ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଉଠି
ଯିରୂ ଶାଲମେର ପରେମ ର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ;
ଆଉ, ପରେମ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ େସମାନ ସେ ଥାଇ
େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

3 େସହି ସମୟେର ତ ନୟ, ନଦୀ େସପାରି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଓ ଶଥର-େବାଷଣୟ ଓ େସମାନ ସ ୀମାେନ ଆସି େସମାନ ୁ
ପଚାରିେଲ, “ଏହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ପ୍ର ାଚୀର ସମା
କରିବାକୁ କିଏ ତୁ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା?” 4 େତେବ ଆେ ମାେନ
େସମାନ ୁ ତଦନୁସାେର ଉ ର େଦଲୁ; େସମାେନ ପଚାରିେଲ, “ଏହି
ନିମର୍ ାଣକାରୀମାନ ନାମ କଅଣ?” 5 ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦୀୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
ପ୍ର ତି େସମାନ ପରେମ ର ଦୃି ଥିବାରୁ ଦାରୀୟାବସ ନିକଟେର
ଏହି କଥା ଉପି ତ ନ େହବା ଓ ପତ୍ର ାରା େସହି ବିଷୟର ଉ ର
ପୁନବର୍ ାର ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ଶତମାେନ େସମାନ ୁ ନିବୃ କେଲ
ନାହିଁ।

ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ନିକଟକୁ ତ ନୟର ପତ୍ର
6ତ ନୟ,ନଦୀ େସପାରି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷଓଶଥର-େବାଷଣୟଓ

ନଦୀ େସପାରି ତାହାର ସ ୀ ଅଫସର୍ ଖୀୟମାନ ର ଦାରୀୟାବସ
ରାଜା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରିତ ପତ୍ର ର ପ୍ର ତିଲିପି; 7େସମାେନତାହା ନିକଟକୁ
େଯଉଁ ପତ୍ର ପଠାଇେଲ, ତହିଁେର ଏରୂ ପ େଲଖାଥିଲା; “ମହାରାଜ
ଦାରୀୟାବସ ର ସବର୍ ଶାି । 8 ମହାରାଜ ନିକଟେର ଜଣାଣ ଏହି
େଯ, ଆେ ମାେନ ଯିହୁ ଦା ପ୍ର େଦଶେର ମହାନ ପରେମ ର
ଗୃହକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ର ରେର ନିମ ତ େହଉଅଛି
ଓ କା େର କଡ଼ି ବସା ଯାଉଅଛି, ଆଉ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ ଯ େର
େହଉଅଛି ଓ େସମାନ ହ େର ସଫଳ େହଉଅଛି। 9 େତେବ
ଆେ ମାେନ େସହି ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ପଚାରି ଏହିପରି କହିଲୁ, ‘ଏହି
ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ପ୍ର ାଚୀର ସମା କରିବାକୁ କିଏ
ତୁ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲା?’ 10 ମଧ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ



ଏଜ୍ର ା 5:11 xiii ଏଜ୍ର ା 5:17

ଜଣାଇବା ନିମେ େସମାନ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ର ନାମ େଲଖି େନବାକୁ
େସମାନ ନାମ ପଚାରିଲୁ। 11 ତହଁୁ େସମାେନ ଆ ମାନ ୁ ଏହି
ଉ ର େଦେଲ,ଆେ ମାେନ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀରପରେମ ର ଦାସ,
ପୁଣି ଏହି େଯଉଁ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛୁ, ଏହା ଅେନକ ବଷର୍ ପୂେବର୍
ନିମ ତ େହାଇଥିଲା,ଇସ୍ର ାଏଲର ଏକ ମହାରାଜ ତାହା ନିମର୍ ାଣ କରି
ସମା କରିଥିେଲ। 12 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ଗର୍ ର
ପରେମ ର ୁ େକାପାନି୍ଵ ତ କଲା ଉ ାେର େସ େସମାନ ୁ ବାବିଲର
ରାଜା କଲ୍ ଦୀୟ ନବୂଖଦ୍ ନି ର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରେ , େସ
ଏହି ଗୃହ ବିନାଶ କରି େଲାକମାନ ୁ ବାବିଲକୁ େନଇଗଲା।
13 ମାତ୍ର ବାବିଲର ରାଜା େକାରସ୍ ରାଜ ର ପ୍ର ଥମ ବଷର୍ େର
ପରେମ ର ଏହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ େକାରସ୍ ରାଜା ଆଜ୍ଞା
କେଲ। 14ଆହୁ ରି, ନବୂଖଦ୍ ନି ର ପରେମ ର ଗୃହର େଯସକଳ
ର୍ ମୟ ଓ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ି ରରୁ େନଇ

ବାବିଲ ମ ି ରକୁ ଆଣିଥିଲା, ତାହାସବୁ େକାରସ୍ ରାଜା ବାବିଲ
ମ ି ରରୁ ବାହାର କରିେଦେଲ, ପୁଣି ତାହାସବୁ େଶଶବସର ନାମକ
ତା ନିଯୁ ଶାସନକ ର୍ ା ହ େର ସମପ ତ େହଲା; 15 ଆଉ,
େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ଏହିସବୁ ପାତ୍ର େନଇଯାଇ ଯିରୂ ଶାଲମ
ମ ି ରେର ରଖ ଓ ପରେମ ର ଗୃହ ାନେର ନିମ ତ
େହଉ। 16 ତହିଁେର େସହି େଶଶବସର ଆସି ଯିରୂ ଶାଲମେର
ପରେମ ର ଗୃହର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କଲା; ଆଉ, େସହି
ସମୟଠାରୁ ବ ର୍ ମାନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ନିମ ତ େହଉଅଛି, ତଥାପି
ତାହା ସ ୂ ର୍ େହାଇ ନାହିଁ। 17ଏେହତୁ େଯେବମହାରାଜ ୁ ଉ ମ
େଦଖାଯାଏ, େତେବ େକାରସ୍ ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମେର ପରେମ ର
ଏହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ କି ନାହିଁ, ତାହା
ବାବିଲ ମହାରାଜ ଭ ାର ଗୃହେର ଅନୁସ ାନ କରାଯାଉ, ପୁଣି
ଏହି ବିଷୟେର ମହାରାଜ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ଅଭିମତ
େପ୍ର ରଣ କର ୁ।”

6
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ଦାରୀୟାବସ ଆେଦଶ
1 େସେତେବେଳ ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କରେ , ବାବିଲ

େଯଉଁ ପୁ କାଳୟେର ଧନ ସି ତ େହଲା, ତାହା ଅନୁସ ାନ
କରାଗଲା। 2 ପୁଣି, ମାଦୀୟ ପ୍ର େଦଶ ଅ ଥା ନାମକ ରାଜଗୃହେର
ଏକ ନଳାକାର ପୁ କ ପ୍ର ା େହଲା, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ରଣାେଥର୍
ଏରୂ ପ େଲଖା େହାଇଥିଲା। 3 “େକାରସ୍ ରାଜା ରାଜ ର ପ୍ର ଥମ
ବଷର୍ େର େକାରସ୍ ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମି ତ ପରେମ ର ଗୃହ
ବିଷୟେର ଏହି ଆଜ୍ଞା କେଲ, େଲାକମାନ ବଳିଦାନ ାନ େସହି
ଗୃହ ନିମ ତ େହଉ ଓ ତହିଁର ଭିି ମୂଳ ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ାପିତ
େହଉ; ତହିଁର ଉ ତା ଷାଠିଏ ହାତ ଓ ତହିଁର ପ୍ର ଷାଠିଏ
ହାତ େହଉ; 4 ତାହା ତିନି ଧାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ର ରେର ଓ ଏକ
ଧାଡ଼ି ନୂତନ କଡ଼ିକାଠେର ଗୁ ାଯାଉ; ଆଉ, ରାଜଗୃହରୁ ତହିଁର
ବ୍ୟୟ ଦିଆଯାଉ; 5ଆହୁ ରି, ପରେମ ର ଗୃହର େଯସକଳ ସୁନା
ଓ ରୂ ପାର ପାତ୍ର ନବୂଖଦ୍ ନି ର ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ି ରରୁ େନଇ
ବାବିଲକୁ ଆଣିଥିଲା, ତାହାସବୁ େଫରାଇ ଦିଆଯାଉ, ପୁଣି ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପାତ୍ର ପୁନବର୍ ାର ଯିରୂ ଶାଲମ ମ ି ରର ାନକୁ ଅଣାଯାଉ,ଆଉ
ତୁ େ ପରେମ ର ଗୃହେର ତାହାସବୁ ରଖ।”

6 “ଏେହତୁ େହ ତ ନୟ, ନଦୀ େସପାରି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ,
େହ ଶଥର-େବାଷଣୟ, ତୁ େ ମାେନ ଓ ତୁ ମାନ ସ ୀ
ନଦୀ େସପାରି ଅଫସର୍ ଖୀୟମାେନ, େସଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଅ;
7 ପରେମ ର ଏହି ଗୃହର କାଯର୍ ୍ୟେର ହ ଦିଅ ନାହିଁ;
ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
ପରେମ ର ଏହି ଗୃହ ାନେର ନିମର୍ ାଣ କର ।ୁ 8 ଆହୁ ରି,
ପରେମ ର ର ଏହି ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ର
ଏହି ଯିହୁ ଦୀୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ପ୍ର ତି ଯାହା କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା ଆେ ଆଜ୍ଞା
କରୁ ଅଛୁ; େସମାନ ର ବାଧା େଯପରି ନ ଜେନ୍ମ , ଏଥିପାଇଁ େସହି
େଲାକମାନ ୁ ରାଜସ ି ରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ନଦୀ େସପାରି ରାଜ-କରରୁ
ଅତି ଯ ପୂବର୍ କ ବ୍ୟୟ ଦିଆଯାଉ। 9 ପୁଣି, ଗର୍ ପରେମ ର
େହାମବଳି ନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମ ଯାଜକମାନ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
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ଯୁବା ବୃଷ ଓ େମଷ ଓ େମଷଶାବକ, ଗହମ, ଲବଣ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଓ େତୖଳ, ଯାହା ଯାହା େସମାନ ର ପ୍ର େୟାଜନ, ତାହାସବୁ ଦିନକୁ
ଦିନ ବିନା ବାଧାେର େସମାନ ୁ ଦିଆଯାଉ; 10ତହିଁେର େସମାେନ
ଗର୍ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର େସୗରଭାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍
କରିେବ, ଆଉ ରାଜାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ର ଜୀବନ ନିମେ
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିେବ। 11 ଆହୁ ରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି େଯ, େଯେକହି
ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିବ, ତାହାର ଗୃହରୁ ଏକ କଡ଼ି ବାହାର
କରାଯାଇ େସହି କା େର େସ ବ ା େହାଇ ଟ ାଯାଉ; ପୁଣି,
ତହିଁ ଲାଗି ତାହାର ଗୃହ ଖତରାଶି କରାଯାଉ। 12 ଆଉ, େଯଉଁ
େଯଉଁ ରାଜା ଓ େଗା ୀୟମାେନ ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମ
ଏହି ଗୃହ ବିନାଶ କରିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର ଉ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା
କରିବାକୁ ହ େକ୍ଷପ କରିେବ, େସସମ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମେର ନାମ-
ାପନକାରୀ ପରେମ ରଉି କର ୁ। ମୁଁ ଦାରୀୟାବସ ଏହି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛି; ଏହା ଅତି ଯ ପୂବର୍ କ କରାଯାଉ।”

ମ ି ର ଉ ଗ ତ
13 ତହିଁେର ଦାରୀୟାବସ ରାଜା ଏହି ଆଜ୍ଞା ପଠାଇବାରୁ

ନଦୀ େସପାରି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ତ ନୟ ଓ ଶଥର-େବାଷଣୟ
ଓ େସମାନ ସ ୀମାେନ ଅତି ଯ ପୂବର୍ କ ତଦନୁସାେର କମର୍
କେଲ। 14 ଏଥିେର ହାଗୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ଓ ଇେ ାର ପୁତ୍ର
ଯିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ସହକାେର ଯିହୁ ଦୀୟ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
ମ ି ରକୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହେଲ। ଆଉ, େସମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଓ ପାରସ୍ୟ ରାଜା େକାରସ୍ 
ଓ ଦାରୀୟାବସ ଓ ଅ ର୍ କ୍ଷ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନିମର୍ ାଣ କରି ସମା
କେଲ। 15 ଦାରୀୟାବସ ରାଜାର ରାଜ ର ଷ ବଷର୍ େର ଅଦର
ନାମକ ମାସର ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଏହି ଗୃହ ସମା େହଲା।

16 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ଯାଜକମାେନ ଓ
େଲବୀୟମାେନ ଓ ବ ୀ ର ଅବଶି ସ ାନଗଣ ଆନ େର
ପରେମ ର ଏହି ଗୃହର ପ୍ର ତି ା-ଉ ବ ପାଳନ କେଲ। 17 ପୁଣି,
ପରେମ ର ଏହି ଗୃହର ପ୍ର ତି ା ସମୟେର େସମାେନ ଏକ
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ଶହ ବୃଷ, ଦୁଇ ଶହ େମଷ, ଚାରି ଶହ େମଷଶାବକ ଉ ଗର୍
କେଲ; ଆଉ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଗା ୀର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବାରେଗାଟି ଛାଗ ଉ ଗର୍
କେଲ। 18 ପୁଣି, େସମାେନ େମାଶା-ପୁ କର ଲିଖନାନୁସାେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ପରେମ ର େସବାେଥର୍ ଯାଜକମାନ ୁ େସମାନ
ବିଭାଗାନୁସାେର ଓ େଲବୀୟମାନ ୁ େସମାନ ପାଳି ଅନୁସାେର
ନିଯୁ କେଲ।

ନି ାର ପବର୍ ପାଳିତ
19 ଏଥିଉ ାେର ପ୍ର ଥମ ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର ବ ୀ ର

ସ ାନଗଣ ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। 20 କାରଣ ଯାଜକମାେନ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ଏକତ୍ର ଆପଣାମାନ ୁ ଶୁଚି କେଲ; େସସମେ
ଶୁଚି େହାଇଥିେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ ବ ୀ ର ସମଗ୍ର ସ ାନ
ନିମେ , ଆପଣା ଯାଜକ-ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିମେ ଓ ଆପଣାମାନ
ନିମେ ନି ାର ପବର୍ ର ବଳି ବଧ କେଲ। 21 ଆଉ, ବ ୀ ର
ପୁନରାଗତ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଓ େଯଉଁମାେନ େସମାନ ର
ପକ୍ଷ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିବା ପାଇଁ େଦଶ ନିବାସୀ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଅଶୁଚିତାରୁ
ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ କରିଥିେଲ, େସସମେ େଭାଜନ କେଲ।
22 ପୁଣି, ସାତ ଦିନଆନ େରତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଆନ ି ତ କରିଥିେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର, ପରେମ ର ଗୃହକାଯର୍ ୍ୟେର େସମାନ ହ ସବଳ
କରିବା ନିମେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଅ ଃକରଣ
େଫରାଇଥିେଲ।

7
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକ

1 ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉ ାେର ପାରସ୍ୟ ରାଜା ଅ ର୍ କ୍ଷ ର ଅଧିକାର
ସମୟେର ସରାୟର ପୁତ୍ର ଏଜ୍ର ା ବାବିଲରୁ ଯାତ୍ର ା କଲା; ଉ ସରାୟ
ଅସରୀୟର ସ ାନ, ଅସରୀୟ ହିଲ୍ କୀୟର ସ ାନ, 2 ହିଲ୍ କୀୟ
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ଶ ୁ ମ୍ ର ସ ାନ, ଶ ୁ ମ୍ ସାେଦାକର ସ ାନ, ସାେଦାକ ଅହୀଟୂ ବ୍ ର
ସ ାନ, 3 ଅହୀଟୂ ବ୍ ଅମରୀୟର ସ ାନ, ଅମରୀୟ ଅସରୀୟର
ସ ାନ, ଅସରୀୟ ମରାେୟାତ୍ ର ସ ାନ, 4ମରାେୟାତ୍ ସରହୀୟର
ସ ାନ, ସରହୀୟ ଉଷିର ସ ାନ, ଉଷି ବୁି ର ସ ାନ, 5 ବୁ ି
ଅବୀଶୂୟର ସ ାନ, ଅବୀଶୂୟ ପୀନହସ୍ ର ସ ାନ, ପୀନହସ୍ 
ଇଲୀୟାସରର ସ ାନ, ଇଲିୟାସର ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକ ହାେରାଣ ର
ପୁତ୍ର । 6 ଏହି ଏଜ୍ର ା ବାବିଲରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ; େସ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଦ େମାଶା ବ୍ୟବ ାେର ନିପୁଣ
ଅଧ୍ୟାପକ ଥିେଲ; ପୁଣି, ତା ପ୍ର ତି ତା ର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ହ ର ସହାୟତା ପ୍ର ମାେଣ ରାଜା ତାହାର ସମ ପ୍ର ାଥ ତ ବିଷୟ
ତାହା ୁ ପ୍ର ଦାନ କେଲ।

7 ଆଉ, ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜାର ସ ମ ବଷର୍ େର ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ର ଓଯାଜକମାନ ର ଓ େଲବୀୟମାନ ର େକେତକ
େଲାକ, ପୁଣି ଗାୟକମାେନ ଓ ାରପାଳମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଗେଲ। 8 ଆଉ, ଏଜ୍ର ା ପ ମ ମାସେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ରାଜାର େସହି ସ ମ ବଷର୍ େର ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ େହେଲ।
9 କାରଣ, େସ ପ୍ର ଥମ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନ ବାବିଲରୁ ଯାତ୍ର ା ଆର
କେଲ, ପୁଣି ତା ପ୍ର ତି ପରେମ ର ମ ଳମୟ ହ ର ସହାୟତା
ପ୍ର ମାେଣ େସପ ମମାସରପ୍ର ଥମ ଦିନେର ଯିରୂ ଶାଲମେରଉପି ତ
େହେଲ। 10 େଯଣୁ ଏଜ୍ର ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା ଅନୁସ ାନ ଓ ପାଳନ
କରିବାକୁ, ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା େଦବାକୁ
ଆପଣା ମନ ନିେବଶ କରିଥିେଲ।

ଅ ର୍ କ୍ଷ ଏଜ୍ର ା ୁ େଦଇଥିବା ପତ୍ର
11ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା ଅଧ୍ୟାପକଏଜ୍ର ା ଯାଜକକୁ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଆଜ୍ଞାବାକ୍ୟର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ତାହା ବିଧିର ଅଧ୍ୟାପକକୁ େଯଉଁ
ପତ୍ର େଦଇଥିଲା, ତହିଁର ପ୍ର ତିଲିପି ଏହି, ଯଥା, 12 “ରାଜାଧିରାଜ
ଅ ର୍ କ୍ଷ ଗର୍ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାଧ୍ୟାପକ, ସି , ଇତ୍ୟାଦି
ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ପ୍ର ତି, 13 ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି େଯ, େମାʼ ରାଜ୍ୟି ତ
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ େଲାକ, ପୁଣି େସମାନ ର ଯାଜକ
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ଓ େଲବୀୟମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େ ାେର ଯିବାକୁ ମନ କରି ,
େସମାେନ ତୁ ସେ ଯାଉ ୁ।

14 କାରଣ ତୁ ହ ି ତ ତୁ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା
ପ୍ର ମାେଣ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ତ ାନୁସ ାନ କରିବାକୁ,
15 ପୁଣି, ଯିରୂ ଶାଲମେର ଯାହା ର ଆବାସ ଅଛି, ଇସ୍ର ାଏଲର
େସହି ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ରାଜା ଓ ତା ମ ୀଗଣର
େ ାଦ ସୁନା ଓ ରୂ ପା, 16ଆଉ, ବାବିଲର ସମୁଦାୟ ପ୍ର େଦଶେର
ତୁ େ େଯସମ ରୂ ପା ଓ ସୁନା ପାଇବ, ପୁଣି େଲାକମାେନ ଓ
ଯାଜକମାେନ େସମାନ ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମି ତ ଗୃହ
ନିମେ େ ାପୂବର୍ କଯାହା େଦେବ, େସହି ସବୁ େ ାଦ ଉପହାର
େନବା ନିମେ ତୁ େ ରାଜା ଓ ତା ସ ମ ୀ ାରା େପ୍ର ରିତ
େହଉଅଛ; 17 ଏେହତୁ ତୁ େ ଏହି ମୁଦ୍ର ା ାରା ଯ ପୂବର୍ କ ବୃଷ,
େମଷ, େମଷଶାବକ ଓ ତହିଁ ସେ ନିରୂ ପିତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ କ୍ର ୟ କରି ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମି ତ
ଗୃହର ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଉ ଗର୍ କରିବ। 18 ଆଉ, ଅବଶି
ରୂ ପା ଓ ସୁନାେର ତୁ କୁ ଓ ତୁ ଭ୍ର ାତୃ ବଗର୍ ୁ ଯାହା କରିବାକୁ
ଭଲ ଦିଶିବ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ଇ ା ପ୍ର ମାେଣ କରିବ। 19 ପୁଣି, ତୁ ପରେମ ର ଗୃହର
େସବାଥର୍ କ େଯସକଳ ପାତ୍ର ତୁ କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି, ତାହାସବୁ ତୁ େ
ଯିରୂ ଶାଲମର ପରେମ ର ସ ୁଖେର ସମପର୍ ଣ କର। 20 ପୁଣି,
ତୁ ପରେମ ର ଗୃହ ନିମେ ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଆଉ ଯାହା କିଛି
ତୁ କୁ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ରାଜା ଭ ାର ଗୃହରୁ ଦିଅ।

21 ଆଉ ଗର୍ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁବ, 22 ତାହାସବୁ ଏକ ଶହ
ତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ରୂ ପା* ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯର୍ ୍ୟ ଗହମ† ଓ ଏକ
ଶହ ମହଣ ପଯର୍ ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯର୍ ୍ୟ େତୖଳ‡

* 7:22 ଏକଶହତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ରୂ ପା ଅଥର୍ ାତ୍ ୩,୪୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ † 7:22 ଏକଶହ
ମହଣ ପଯର୍ ୍ୟ ଗହମ ଅଥର୍ ାତ୍ ୧୦,୦୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ‡ 7:22 ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯର୍ ୍ୟ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଏକ ଶହ ମହଣ ପଯର୍ ୍ୟ େତୖଳ ଅଥର୍ ାତ୍ ୨,୦୦୦ ଲିଟର
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ଓ ଅପରିମିତ ଲବଣଯ ପୂବର୍ କ େଦବା ପାଇଁ ଆେ ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା
ନଦୀ େସପାରି ସମ େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛୁ। 23 ଗର୍
ପରେମ ର ାରା ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରାଯାଇଅଛି, ତାହାସବୁ
ଗର୍ ପରେମ ର ଗୃହ ନିମେ ଠିକ୍ ରୂ େପ କରାଯାଉ; କାରଣ
ରାଜା ଓ ତା ପୁତ୍ର ଗଣର ରାଜ୍ୟ ବିରୁ େର କାହିଁକି େକାପ
ବ ବ? 24 ଆହୁ ରି, ଯାଜକମାନ ର ଓ େଲବୀୟମାନ ର,
ଗାୟକମାନ ର, ାରପାଳମାନ ର, ନଥୀନୀୟମାନ ର ଓ
ପରେମ ର ଏହି ଗୃହର େସବକମାନ ର କାହାରି ଉପେର
କର, ରାଜ ବା ମାଶୁଲ ବସାଇବା ବ୍ୟବ ା ବିରୁ େହବ େବାଲି
ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଉଅଛୁ।

25 ଆଉ, େହ ଏଜ୍ର ା, ତୁ ପରେମ ର ବିଷୟକ େଯଉଁ ଜ୍ଞାନ
ତୁ ହ େର ଅଛି, ତଦନୁସାେର ନଦୀ େସପାରି ସମ େଲାକ ର
ବିଚାରାେଥର୍ େଯଉଁମାେନତୁ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ଜାଣି ,ଏପରି
ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ତୁ େ ନିଯୁ କର; ଆଉ, େଯ
ତାହା ନଜାେଣ,ତାହାକୁ ତୁ େ ମାେନ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। 26ଆଉ, େଯେକହି
ତୁ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ଓ ରାଜ-ବ୍ୟବ ା ପାଳିବାକୁ ଅସ ତ
େହବ, େସହି େଦାଷ ପ୍ର ାଣଦ ର କି ନିବର୍ ାସନର କି ଅଥର୍ ଦ ର
କି କାରାଦ ର େଯାଗ୍ୟ େହଉ ପେଛ, ଯ ପୂବର୍ କ ତାହାର ଶାସନ
କରାଯିବ।” 27େଯଉଁସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପିତୃ ଗଣରପରେମ ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମି ତ ଗୃହ େଶାଭାନି୍ଵ ତ କରିବାକୁ ରାଜାର
ଅ ଃକରଣକୁ ଏରୂ ପ ଉ ୀପିତ କରିଅଛି , 28 ଆଉ, ରାଜାର
ଓ ତାହାର ମ ୀଗଣର ଓ ରାଜାର ପରାକ୍ର ା ଅଧିପତି ସମ
ସାକ୍ଷାତେର େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି , େସ ଧନ୍ୟ େହଉ ୁ।
ଏହିରୂ େପ େମାʼପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼପରେମ ର ହ ରସହାୟତା
ପ୍ର ମାେଣ ମୁଁ ସବଳ େହଲି ଓ େମାʼ ସେ ଯାତ୍ର ା କରିବାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କଲି।

8
ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକ ବଂଶାବଳୀ
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1 ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜାର ଅଧିକାର ସମୟେର ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ବଂଶର େଯଉଁ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ଆ ସେ ବାବିଲରୁ ଯାତ୍ର ା
କେଲ, େସମାନ ର ବଂଶାବଳୀ ଏହି, ଯଥା, 2 ପୀନହସ୍ ର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଗେଶର୍ ାମ; ଈଥାମରର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଦାନିେୟଲ; ଦାଉଦ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହଟୂ ଶ୍ । 3ଶଖନୀୟର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ; ପରିେୟାଶର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଖରୀୟ
ଓ ପୁରୁ ଷମାନ ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ତାହା ସେ ଗଣିତ ଏକ
ଶହ ପଚାଶ ଜଣ। 4 ପହତ୍ -େମାୟାବର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ସରହୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲୀେହାଐନୟ ଓ ତାହା ସେ ଦୁଇ ଶହ
ପୁରୁ ଷ। 5 ଶଖନୀୟର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯହସୀେୟଲର ପୁତ୍ର ;
ତାହା ସେ ତିନି ଶହ ପୁରୁ ଷ। 6 ଆଉ, ଆଦୀନର ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଏବଦ୍ ଓ ତାହା ସେ ପଚାଶ ପୁରୁ ଷ।
7 ପୁଣି, ଏଲମ୍ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଥଲୀୟର ପୁତ୍ର ଯିଶାୟାହ
ଓ ତାହା ସେ ସତୁ ରି ପୁରୁ ଷ। 8 ଆଉ, ଶଫଟୀୟର ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ସବଦୀୟ ଓ ତାହା ସେ ଅଶୀ ପୁରୁ ଷ।
9 େଯାୟାବର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲର ପୁତ୍ର ଓବଦୀୟ ଓ
ତାହା ସେ ଦୁଇ ଶହ ଅଠର ପୁରୁ ଷ। 10 ଆଉ, ଶେଲାମୀତ୍ ର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯାଷିଫୀୟର ପୁତ୍ର ଓ ତାହା ସେ ଏକ ଶହ
ଷାଠିଏ ପୁରୁ ଷ। 11 ପୁଣି, େବବୟର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େବବୟର
ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ ଓ ତା ସେ ଅଠାଇଶ ପୁରୁ ଷ। 12 ଅସ୍ଗ ଦର
ସ ାନଗଣମଧ୍ୟରୁ ହକାଟନର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ଓତାହା ସେ ଏକ
ଶହ ଦଶ ପୁରୁ ଷ। 13 ଆଉ, ଅେଦାନୀକାମର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
କନି ମାେନ ଓ େସମାନ ନାମ ଏହି, ଇଲୀେଫଲଟ୍ , ଯିୟୀେୟଲ୍ 
ଓ ଶମୟୀୟ; େସମାନ ସେ ଷାଠିଏ ପୁରୁ ଷ। 14 ଆଉ,
ବିଗ୍ ବୟର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଊଥୟ ଓ ସ ୁ ର ଓ େସମାନ
ସେ ସତୁ ରି ପୁରୁ ଷ। 15 ପୁଣି, ମୁଁ ଏମାନ ୁ ଅହବାଗାମିନୀ ନଦୀ
ନିକଟେର ଏକତ୍ର କଲି; ଆଉ, େସଠାେର ଆେ ମାେନ ଛାଉଣି
କରି ତିନି ଦିନ ରହିଲୁ; ଏଥିେର ମୁଁ େଲାକମାନ ୁ ଓ ଯାଜକମାନ ୁ
ନିରୀକ୍ଷଣ କରି େଲବୀର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପାଇଲି
ନାହିଁ। 16 େତେବ ମୁଁ ଇଲୀେୟଜର, ଅରୀେୟଲ, ଶମୟୀୟ,
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ଇଲ୍ ନାଥନ୍ , ଯାରିବ, ଇଲ୍ ନାଥନ୍ , ନାଥନ, ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁ ମ୍ ,
ଏହି ପ୍ର ଧାନ େଲାକମାନ ୁ ; ମଧ୍ୟ େଯାୟାରୀବ୍ ଓ ଇଲ୍ ନାଥନ୍ 
ଶିକ୍ଷକମାନ ୁ ଡାକିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇଲି। 17 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ
େସମାନ ୁ କାସି ଫିଆ ନାମକ ାନର ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ଇେ ା
ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି; ପୁଣି, ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହ ନିମେ
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ପରିଚାରକମାନ ୁ ଆଣ େବାଲି କାସି ଫିଆ
ାନ ଇେ ାକୁ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନଥୀନୀୟମାନ ୁ କହିବା
ପାଇଁ ମୁଁ େସମାନ ୁ ଆେଦଶ କଲି। 18 ତହଁୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
ଆ ମାନ ପରେମ ର ମ ଳମୟ ହ ର ସହାୟତା ପ୍ର ମାେଣ
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର େପୗତ୍ର , େଲବୀର ପୁତ୍ର ମହଲିର ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ପ୍ର ବୀଣ େଲାକକୁ; ପୁଣି, େଶେରବୀୟ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ସେମତ ଅଠର ଜଣକୁ; 19 ଆଉ, ହଶବୀୟ
ଓ ତାହା ସେ ମରାରି-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଶାୟାହ, ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ େସମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ ସେମତ େକାଡ଼ିଏ ଜଣକୁ; 20ଆଉ,
ଦାଉଦ ଓ ଅଧିପତିମାେନ େଯଉଁ ନଥୀନୀୟମାନ ୁ େଲବୀୟମାନ
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ େଦଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଶହ
େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ନଥୀନୀୟ େଲାକ ଆଣିେଲ; ଏସମ ନାମ ଲିଖିତ
େହଲା।

ଉପବାସ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
21 ଏଥିଉ ାେର ଆ ମାନ ନିମେ ଓ ଆ ମାନ ବାଳକ

ବାଳିକା ଓ ସକଳ ସ ି ନିମେ ଏକ ସରଳ ପଥ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା
ଅଭିପ୍ର ାୟେରଆ ମାନ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେରଆପଣାମାନ ୁ
ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆେ ଅହବା ନଦୀ ନିକଟେର ଉପବାସର
େଘାଷଣା କଲୁ। 22 କାରଣ ପଥ ମଧ୍ୟେର ଶତ ବିରୁ େର
ଆ ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରଣାେଥର୍ ରାଜା ୁ ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟ
ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ ମାଗିବାକୁ ଆ ର ଲ ାେବାଧ େହଲା; “େଯେହତୁ
େଯଉଁମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ,
େସସମ ର ମ ଳ ନିମେ େସମାନ ପ୍ର ତି ତାହା ହ ର
ସହାୟତା ଅଛି; ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ,
େସସମ ପ୍ର ତିକୂଳେର ତାହା ର ପରାକ୍ର ମ ଓ େକାପ ଅଛି।”
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ଏହି କଥା ଆେ ମାେନ ରାଜା ୁ କହିଥିଲୁ। 23ଏେହତୁ ଆେ ମାେନ
ଉପବାସ କଲୁ ଓ ତହିଁ ନିମେ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ନିକଟେର ବିନତି କଲୁ; ତହିଁେର େସ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ସ
େହେଲ।

ମ ି ର ନିମେ ଉପହାର
24 ତହଁୁ ମୁଁ ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ଜଣ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ୁ ,

ଅଥର୍ ାତ୍ , େଶେରବୀୟ, ହଶବୀୟ ଓ େସମାନ ସହିତ େସମାନ ର
ଦଶ ଜଣ ଭ୍ର ାତା ୁ ପୃଥକ କଲି; 25ଆଉ, ରାଜା ଓ ତାହାର ମ ୀଗଣ
ଓ ତାହାର ଅଧିପତିମାେନ ଓ ଉପି ତ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ସମେ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହ ନିମେ େଯଉଁ ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଓ
ପାତ୍ର ସକଳ ଉପହାର ରୂ େପ ପ୍ର ଦାନ କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାନ ୁ
େତୗଲି େଦଲି; 26 ମୁଁ େସମାନ ହ େର ଛଅ ଶହ ପଚାଶ
ତାଳ ରୂ ପା ଓ ଶେହ ତାଳ େରୗପ୍ୟମୟ ପାତ୍ର ; ଶେହ ତାଳ
ସୁନା; 27 ଏକ ହଜାର ଡ୍ର ାକ୍ ମା (ଗ୍ର ୀସ୍ େଦଶୀୟ ମୁଦ୍ର ା) ମୂଲ୍ୟର
େକାଡ଼ିଏ ର୍ ମୟ ପାତ୍ର , ପୁଣି ର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ, ଉ ମ
ଉ ଳ ପି ଳର ଦୁଇ ପାତ୍ର େତୗଲି େଦଲି। 28 ପୁଣି, ମୁଁ େସମାନ ୁ
କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ଅଟ ଓ
ପାତ୍ର ସକଳମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅେଟ;ଆଉ, ଏହି ରୂ ପା ଓ ସୁନା ତୁ ମାନ
ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େ ାଦ
ଉପହାର ଅେଟ। 29 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ଗୃହର େକାଠରିେର
ପ୍ର ଧାନ ଯାଜକବଗର୍ ର ଓ େଲବୀୟମାନ ର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ପିତୃ
ବଂଶାଧିପତିମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଏହାସବୁ େତୗଲି ନ େଦବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ ସତକର୍ ହୁ ଅ ଓ ଏହାସବୁ ରକ୍ଷା କର।” 30 ତହିଁେର
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଯିରୂ ଶାଲମ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ େସହି େତୗଲା ରୂ ପା ଓ ସୁନା
ଓ ପାତ୍ର ସକଳ ଗ୍ର ହଣ କେଲ। 31 ଏଥିଉ ାେର ଆେ ମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯାତ୍ର ା କରିବା ନିମେ ପ୍ର ଥମ ମାସର ାଦଶ ଦିନ
ଅହବା ନଦୀ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କଲୁ;ଆ ମାନ ପରେମ ର ହ
ଆ ମାନ ର ସହାୟ େହଲା, ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସ ଶତ ଓ ଛକି
ବସି ବା େଲାକ ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ। 32 ତହିଁେର
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ଆେ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ େହାଇ େସଠାେର ତିନି ଦିନ
ବିଶ୍ର ାମ କଲୁ। 33ତହଁୁ ଚତୁ ଥର୍ ଦିନ େସହି ରୂ ପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ର ସକଳ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହେର େତୗଲା ଯାଇଊରୀୟଯାଜକର
ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍ ହ େର ଦିଆଗଲା; ତାହା ସେ ପୀନହସ୍ ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସର ଥିଲା; ଆଉ, େସମାନ ସେ େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର
େଯାଷାବଦ୍ ଓ ବି ୁୟିର ପୁତ୍ର େନାୟଦୀୟ, ଏହି େଲବୀୟମାେନ
ଥିେଲ; 34 ସମଗ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗଣିତ ଓ ପରିମିତ େହାଇ ଦିଆଗଲା ଓ
େସହି ସମୟେର େସହିସବୁର ଓଜନ େଲଖାଗଲା।

35 ନିବର୍ ାସନରୁ ଆଗତ ବ ୀ ର ସ ାନଗଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ରୂ େପ
ବାର ବୃଷ,ଛୟାନେବ େମଷ, ସତ ରି େମଷଶାବକ,ପାପାଥର୍ କ ବଳି
ନିମେ ବାରଛାଗଉ ଗର୍ କେଲ; ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଥିଲା। 36ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ନଦୀ େସପାରି
ରାଜପ୍ର ତିନିଧିମାନ ୁ ଓ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ରାଜାଜ୍ଞା ପତ୍ର ସମପର୍ ଣ
କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ େଲାକମାନ ର ଓ ପରେମ ର
ଗୃହକାଯର୍ ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

9
ମିଶ୍ର ବିବାହ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1 ଏହିସବୁ କମର୍ ସମା େହଲା ଉ ାେର ଅଧିପତିମାେନ ଆ
ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଓ ଯାଜକମାେନ
ଓ େଲବୀୟମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଗା ୀୟମାନ ଠାରୁ
ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ ନ କରି େସମାନ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , କିଣାନୀୟ,
ହି ୀୟ, ପରିଷୀୟ, ଯିବୂଷୀୟ, ଅେ ାନୀୟ, େମାୟାବୀୟ,
ମିସରୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ ାନୁସାେର
କରୁ ଅଛି । 2 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଓ ଆପଣାମାନ
ପୁତ୍ର ଗଣ ନିମେ େସମାନ ର କନ୍ୟାଗଣ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି ;
ଏହିରୂ େପ ପବିତ୍ର ବଂଶ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଗା ୀୟମାନ ସେ
ଆପଣାମାନ ୁ ମିଶି୍ର ତ କରିଅଛି ; ଆହୁ ରି, ଏହି ଅପରାଧେର
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ଅଧିପତି ଓ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ହ ପ୍ର ଧାନ େହାଇଅଛି।”
3 ତହିଁେର ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣେ , ଆପଣା ବ ଓ େଚାଗା
ଚିରି ଆପଣା ମ କ ଓ ଦାଢ଼ିର େକଶ ଛି ାଇ ବିି ତ େହାଇ
ବସି ଲି। 4 େସେତେବେଳ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ ଅପରାଧ େହତୁ ରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ବାକ୍ୟେର କି ତ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ
େମାର ନିକଟେରଏକତି୍ର ତ େହେଲ; ପୁଣି, ମୁଁ ସ ୍ୟାକାଳୀନବଳିଦାନ
ସମୟପଯର୍ ୍ୟ ବିି ତ େହାଇବସି ଲି। 5ତହଁୁ ସ ୍ୟାକାଳୀନବଳିଦାନ
ସମୟେର ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖିତାବ ାରୁ ଉଠିଲି, େମାʼ େଦହେର
େମାହର ଚିରା ବ ଓ େଚାଗା ଥିଲା; ପୁଣି, ମୁଁ ଆପଣା ଆ ୁପାତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପରେମ ର ଆେଡ଼ ହ ବି ାର କରି କହିଲି,

6 “େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ଲି ତ ଅଛି, େହ େମାହର
ପରେମ ର, ମୁଁ ତୁ ଆେଡ଼ ମୁଖ େଟକିବାକୁ ବିଷ ଅଛି; କାରଣ
ଆ ମାନ ଅପରାଧ ଆ ମାନ ମ କର ଊ ର୍ େର ବଢ଼ି ଉଠିଅଛି
ଓ ଆ ମାନ େଦାଷ ଗଗନ ଶର୍ ୀ େହାଇଅଛି। 7 ଆ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଅତିଶୟ
େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ; ଆପଣାମାନ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ଆଜିର ନ୍ୟାୟ
ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ରାଜାଗଣ ଓ ଆ ମାନ ଯାଜକଗଣ
ନାନା େଦଶୀୟ ରାଜାଗଣ ହ େର, ଖ େର, ବ ୀ େର ଓ
ଲୁଟେର ଓ ମୁଖ ବିଷ ତାେର ସମପ ତ େହାଇଅଛୁ। 8 ପୁଣି,
ଆ ମାନ ପରେମ ର େଯପରି ଆ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ କରିେବ
ଓ ଆ ମାନ ବ ୀ ଅବ ାେର ଆ ମାନ ୁ କିି ତ୍ ଆ ାସ
େଦେବ, ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ଷାେଥର୍ ଆ ମାନ ୁ ଅବଶି ରଖିବାକୁ ଓ
ଆପଣା ପବିତ୍ର ାନେର ଆ ମାନ ୁ ଏକ ଖୁି େଦବାକୁ ବ ର୍ ମାନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଠାରୁ କ୍ଷଣକାଳ ଅନୁଗ୍ର ହ
ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି। 9 କାରଣ ଆେ ମାେନ ବ ୀ େଲାକ ଅଟୁ ।
ତଥାପି ଆ ମାନ ବ ୀ ଅବ ାେର ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଆ ମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନାହାି , ମାତ୍ର ଆ ମାନ ୁ ଆ ାସ
େଦବା ପାଇଁ, ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହ ାପନ କରିବା ପାଇଁ
ଓ ତହିଁର ଭ ାନ ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଯିହୁ ଦା ଓ
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ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆ ମାନ ୁ ଏକ ପ୍ର ାଚୀର େଦବା ପାଇଁ େସ ପାରସ୍ୟ
ରାଜାଗଣ ଦୃି େର ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ।

10 ଏେବ େହ ଆ ମାନ ପରେମ ର, ଏଥିଉ ାେର
ଆେ ମାେନ ଆଉ କଅଣ କହିବା? 11 ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ାରା ଆଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଗା ୀୟମାନ ଅଶୁଚିତା ାରା ଅଶୁଚି େଦଶ ଅେଟ, େସମାନ ର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ େଦଶକୁ ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ଅଶୁଚିତାେରପରିପୂ ର୍ କରିଅଛି। 12ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ କନ୍ୟାଗଣ ୁ େସମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ ସହିତ ବିବାହ ଦିଅ
ନାହିଁ, ଅବା ତୁ ମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ ନିମେ େସମାନ କନ୍ୟାଗଣ ୁ
ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ଶାି ବା ଉ ତି କଦାପି
େଚ ା କର ନାହିଁ; ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ େହବ
ଓ େଦଶର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାକାଳ ଆପଣା
ସ ାନଗଣର ଅଧିକାର ନିମେ ତାହା ରଖିଯିବ।’ ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ
ତୁ ର ଏହି ଆଜ୍ଞାସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ। 13ଏଣୁ େହ ଆ ମାନ
ପରେମ ର,ଆ ମାନ ଦୁ ମର୍ ଓ ମହାେଦାଷ ସକାଶୁ ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ଏହିସବୁ ଘଟିେଲ େହଁ ତୁ େ େଯ ଆ ମାନ ଅପରାଧର
ଉଚିତ ଦ ରୁ ଊଣା ଦ ଆ ମାନ ୁ େଦଇଅଛ ଓ ଆ ମାନ ର
ଏପରି ଅବଶି େଲାକ ରଖିଅଛ, 14 ଏହା େଦଖି ଆେ ମାେନ
କʼଣ ପୁନବର୍ ାର ତୁ ର ଆଜ୍ଞାଲ ନ କରିବୁ ଓ ଏହି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କମର୍ କାରୀ ଅନ୍ୟ େଗା ୀୟମାନ ସେ କୁଟୁ ି ତା କରିବୁ? କେଲ
ତୁ େ କʼଣ ଆ ମାନ ୁ ନିଃେଶଷ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ କ େହବ
ନାହିଁ? ତହିଁେର େକହି ଅବଶି କି ରକି୍ଷତ ରହିେବ ନାହିଁ।
15 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ତୁ େ ଧମର୍ ମୟ ଅଟ;
କାରଣଆେ ମାେନଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇ ଅବଶି ଅଛୁ; େଦଖ,
ଆେ ମାେନ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ନିଜ େଦାଷେର େଦାଷୀ େହାଇଅଛୁ;
କାରଣ ତହିଁ ସକାଶୁ େକହି ତୁ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇପାେର
ନାହିଁ।”
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10
େଲାକ ପାପ ୀକାର

1 ଏଜ୍ର ା ପରେମ ର ଗୃହ ସ ୁଖେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଓ ୀକାର,
କ୍ର ନ ଓ ପ୍ର ଣାମ କରିବା ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁ ଷ
ଓ ୀ ଓ ବାଳକ ବାଳିକାର ଏକ ମହାସମାଜ ତା ନିକଟେର
ଏକତି୍ର ତ େହାଇଥିେଲ; କାରଣ େଲାକମାେନ ଅତିଶୟ କ୍ର ନ
କେଲ। 2 ଏଥିେର ଏଲମ୍ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିହୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ଶଖନୀୟଏଜ୍ର ା ୁ ଉ ରକରିକହିଲା, “ଆେ ମାେନଆପଣାମାନ
ପରେମ ର ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଗା ୀୟମାନ ର ୀମାନ ୁ ବିବାହ କରିଅଛୁ; ତଥାପି ଏହି
ବିଷୟେର ଏେବ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ପକ୍ଷେର ଭରସା ଅଛି। 3 ଏେହତୁ
ଆେ ମାେନ ଏେବ ଆ ପ୍ର ଭୁ ର ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଆଜ୍ଞାେରକି ତ େଲାକମାନ ରମ ଣାନୁସାେରଏହି ସକଳଭାଯର୍ ୍ୟା
ଓ ଏମାନ ଠାରୁ ଜାତ ସମ ୁ ଦୂର କରିେଦବା ପାଇଁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ସହିତ ନିୟମ କରୁ ; ଆଉ, ଏହା ବ୍ୟବ ାନୁସାେର
କରାଯାଉ। 4ଉଠ ,ୁ କାରଣ ଆପଣ ଉପେର ଏହି କାଯର୍ ୍ୟର ଭାର
ଅଛି ଓ ଆେ ମାେନ ଆପଣ ର ସହକାରୀ ଅଛୁ; ସାହସି କ େହାଇ
ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କର ।ୁ” 5 ଏଥିେର ଏଜ୍ର ା ଉଠି ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର
କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନ ର, େଲବୀୟମାନ ର ଓ ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ ଶପଥ କରାଇେଲ। ତହିଁେର େସମାେନ
ଶପଥ କେଲ।

6 ତହଁୁ ଏଜ୍ର ା ପରେମ ର ଗୃହ ସ ୁଖରୁ ଉଠି ଇଲୀୟାଶୀବର
ପୁତ୍ର ଯିେହାହାନନ୍ ର େକାଠରିକୁ ଗେଲ; ଆଉ, େସଠାେର ଉପି ତ
ହୁ ଅେ , ରୁ ଟି େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସ
ବ ୀ ର େଲାକମାନ ସତ୍ୟ-ଲ ନ ସକାଶୁ େଶାକ କରୁ ଥିେଲ।
7 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ସବର୍ ତ୍ର
ବ ୀ ର ସ ାନ ସମ ନିକଟେର େଘାଷଣା କରି କହିେଲ
େଯ, େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତି୍ର ତ େହେବ; 8 ଆଉ,
ଅଧିପତିମାନ ର ଓ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ମ ଣାନୁସାେର େଯେକହି ତିନି
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ଦିନ ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ େହବ ନାହିଁ, ତାହାର ସବର୍ ହରଣ
କରାଯିବ ଓ େସ ନିେଜ ବ ୀ ର ସମାଜରୁ ପୃଥକ କରାଯିବ।

9 ତହଁୁ ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସମଗ୍ର େଲାକ ତିନି ଦିନ
ମଧ୍ୟେର ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ, େସହି ନବମ ମାସର
ବିଂଶତିତମ ଦିନ ଥିଲା; ଆଉ, ସମଗ୍ର େଲାକ ପରେମ ର ଗୃହର
ସ ୁଖ ଛକେର ବସି ଉ ବିଷୟ ଓ ମହାବୃି ସକାଶୁ କି ତ
େହଉଥିେଲ। 10 ତହିଁେର ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ଠିଆ େହାଇ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିଅଛ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
େଦାଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ୀମାନ ୁ ବିବାହ କରିଅଛ।
11 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁ ମାନ ପିତୃ ଗଣର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ୀକାର କର ଓ ତାହା ର ସେ ାଷଜନକ କମର୍ କର;
ଆଉ, େଦଶ ଅନ୍ୟ େଗା ୀୟମାନ ଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା
ୀମାନ ଠାରୁ ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ କର।” 12 େସେତେବେଳ
ସମଗ୍ର ସମାଜ ଉ ର କରି ଉ ରେର କହିେଲ, “ଆପଣ
ଆ ମାନ ବିଷୟେର େଯପରି କହିେଲ, ଆ ମାନ ୁ େସପରି
କରିବାକୁ େହବ। 13 ମାତ୍ର େଲାକ ଅେନକ ଓ ଏେବ ଭାରୀ ବୃି
ସମୟ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ବାହାେର ଠିଆ େହବାକୁ ଅସମଥର୍ ,
କିଅବା ଏହା ଏକ କି ଦୁଇ ଦିନର କାଯର୍ ୍ୟ ନୁେହଁ; େଯଣୁ ଏହି
ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ମହାଅପରାଧ କରିଅଛୁ। 14ଏେହତୁ ସମଗ୍ର
ସମାଜ ନିମେ ଆ ମାନ ଅଧିପତିମାେନ ନିଯୁ େହଉ ୁ, ପୁଣି
ଆ ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ଚ େକାପ ଆ ମାନ ଠାରୁ ନିବୃ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ଏହି ବିଷୟର ନି ି େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ
ନଗର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ୀମାନ ୁ ବିବାହ
କରିଅଛି , େସସମେ ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ଆସ ୁ ଓ େସମାନ
ସେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରର ପ୍ର ାଚୀନଗଣ ଓ ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ ଆସ ୁ।”
15 ଏହି କଥା ବିରୁ େର େକବଳ ଅସାେହଲର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ
ଓ ତିକ୍ ବର ପୁତ୍ର ଯହସୀୟ ଉଠିେଲ, ଆଉ ମଶୁ ମ୍ ଓ େଲବୀୟ
ଶ ଥୟ େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ।

16 ମାତ୍ର ବ ୀ ର ସ ାନମାେନ େସହିପରି କମର୍ କେଲ। ପୁଣି,
ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ଓଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ଓ ନାମାନୁସାେର
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ନି ପିତୃ ବଂଶ-ପ୍ର ଧାନ େକେତକ େଲାକ ପୃଥକ କରାଗେଲ;
ଆଉ, େସମାେନଦଶମମାସରପ୍ର ଥମ ଦିନ େସହି ବିଷୟଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ ବସି େଲ। 17 ପୁଣି, େସମାେନପ୍ର ଥମମାସରପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ୀ-ବିବାହକାରୀ ପୁରୁ ଷ ସମ ର ବିଚାର ସମା
କେଲ।

ବିେଦଶିନୀ ପ ୀ ଥିବା େଲାକମାେନ
18 ଯାଜକମାନ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଅନ୍ୟ

େଦଶୀୟା ୀମାନ ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ, େସମାେନ ଏହି, ଯଥା,
େଯାଷାଦକର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟର ସ ାନଗଣ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ମାେସୟ,ଇଲୀେୟଜର,ଯାରିବ ଓ ଗଦଲୀୟ। 19ଏମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିେଦେବ େବାଲି ହ େଦେଲ;
ଆଉ, େଦାଷୀ େହବାରୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦାଷ
ସକାେଶ ପଲରୁ ଏକ ଏକ େମଷ ଉ ଗର୍ କେଲ। 20 ଆଉ,
ଇେ ରର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ହନାନି ଓ ସବଦୀୟ 21 ଓ
ହାରୀମ୍  ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମାେସୟ, ଏଲୀୟ, ଶମୟୀୟ,
ଯିହୀେୟଲ ଓ ଉଷୀୟ; 22ଆଉ, ପଶ୍ ହୂ ରର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଇଲୀେୟାଐନୟ, ମାେସୟ, ଇଶ୍ମ ାେୟଲ, ନଥେନଲ, େଯାଷାବଦ୍ ଓ
ଇଲୀୟାସା।

23 ଆଉ, େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯାଷାବଦ୍ ଓ ଶିମୀୟି ଓ
କଲାୟ,ଏହାକୁ କଲିଟକହି ,ପଥାହୀୟ, ଯିହୁ ଦା ଓଇଲୀେୟଜର;
24 ଆଉ, ଗାୟକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀୟାଶୀବ; ାରପାଳମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଶ ୁ ମ୍ ଓ େଟଲମ୍ ଓ ଊରି।

25 ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପରିେୟାଶର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ରମୀୟ, ଯିଷୀୟ, ମଲ୍ କୀୟ, ମିୟାମୀନ୍ , ଇଲୀୟାସର, ମଲ୍ କୀୟ
ଓ ବନାୟ। 26 ଆଉ, ଏଲମ୍ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମ ନୀୟ,
ଜିଖରୀୟ ଓ ଯିହୀେୟଲ ଓ ଅବ୍ ଦି ଓ େଯେରେମାତ୍ ଓ
ଏଲୀୟ। 27 ଆଉ, ସୂ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀେୟାଐନୟ,
ଇଲୀୟାଶୀବ ଓ ମ ନୀୟ ଓ େଯେରେମାତ୍ ଓ ସାବଦ୍ ଓ ଅସୀସା
28 ଓ େବବୟର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯିେହାହାନନ୍ , ହନାନୀୟ,
ସେ ୟ, ଅ ଲୟ; 29ଆଉ, ବାନିର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମଶୁ ମ୍ ,
ମ ୁ କ ଓ ଅଦାୟା, ଯାଶୂବ ଓ ଶାଲ, ଯିେରେମାତ୍ । 30 ଆଉ,
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ପହତ୍ -େମାୟାବର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦନ୍ ଓ କଲାଲ,
ବନାୟ, ମାେସୟ, ମ ନୀୟ, ବ େଲଲ ଓ ବି ୁୟି ଓ ମନଃଶି;
31 ଆଉ, ହାରୀମ୍  ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀେୟଜର, ଯିଶୀୟ,
ମଲ୍ କୀୟ, ଶମୟୀୟ, ଶିମୀେୟାନ; 32 ବିନ୍ୟାମୀନ୍, ମ ୁ କ,
େଶମରୀୟ; 33 ହଶୂମର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମ ନୟ, ମ ,
ସାବଦ୍ , ଇଲୀେଫଲଟ୍ , ଯିେରମୟ, ମନଃଶି, ଶିମୀୟି; 34 ବାନିର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ମାଦୟ, ଅମ୍ର ାମ୍ ଓ ଉେୟଲ; 35 ବନାୟ,
େବଦୀୟା, କଲୂହୂ ; 36 ବନୀୟ, ମେରେମାତ୍ , ଇଲୀୟାଶୀବ;
37 ମ ନୀୟ, ମ ନୟ ଓ ଯାଶୟ; 38 ଆଉ, ବାନି ଓ ବି ୁୟି,
ଶିମୀୟି; 39 େଶଲିମୀୟ ଓ ନାଥନ ଓ ଅଦାୟା; 40 ମ ଦ୍ ବୟ,
ଶାଶୟ, ଶାରୟ; 41 ଅସେରଲ୍ ଓ େଶଲିମୀୟ, େଶମରୀୟ;
42 ଶ ୁ ମ୍ , ଅମରୀୟ, େଯାେଷଫ। 43 ନେବାର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଯିୟୀେୟଲ୍ , ମ ଥୀୟ, ସାବଦ୍ , ସବୀନଃ, ଯେ ାୟ ଓ େଯାେୟଲ,
ବନାୟ; 44 ଏସମେ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ;
ଆଉ, େସହି ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ଠାରୁ କାହାରି କାହାରି ସ ାନସ ତି ଜାତ
େହାଇଥିେଲ।*

* 10:44 ଆଉ, େସହି ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ଠାରୁ କାହାରି କାହାରି ସ ାନସ ତି ଜାତ
େହାଇଥିେଲ। କିଅବା େସମାେନ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ସ ାନସ ତି ସହ ପଠାଇ
େଦଇଥିେଲ
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