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େହାେଶୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
େହାେଶୟ ପୁ କେର ଅଧିକାଂଶ ବା ର୍ ା େହାେଶୟ ାରା

କୁହାଯାଇଅଛି। େସ ନିେଜ େଲଖିଛି କି ା ଅନ୍ୟ କାହା ାରା
େଲେଖଇଛି ତାହା ଅଜ୍ଞାତ ଅେଟ, ସ ବତଃ, ତାହା ର
ବା ର୍ ାଗୁଡ଼ିକ ତାହା ର ଅନୁଗାମୀମାନ ାରା ସଂଗ୍ର ହ
କରାଯାଇଅଛି ଯିଏ ବି ାସ କରୁ ଥିେଲ େଯ େସ ପରେମ ର
ଜେଣ ମୁଖପାତ୍ର ଅଟି । େହାେଶୟର ଅଥର୍ “ଉ ାର” ଅେଟ,
ଅନ୍ୟ ଭାବବାଦୀମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ େହାେଶୟ ନିଜ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ
ବ୍ୟି ଗତ ଜୀବନ ସହ ସଂଯୁ କରିଥିେଲ। େହାେଶୟ ଜାଣିଥିେଲ
େଯ ତାହା ୀ ତାହା ପ୍ର ତି ବି ରହିେବ ନାହିଁ ତଥାପି
େସ ତାହା ୁ ବିବାହ କରି ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନ ର ନାମ ଦିଅି
ଯାହା ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପରକୁ ବିଚାରର ବା ର୍ ା ଆେଣ, େହାେଶୟ ର
ଭାବବାଣୀର ବା ର୍ ା ତାହା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଥିଲା।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 750-710 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
େହାେଶୟ ର ବା ର୍ ାଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ୀକରଣ, ସ ାଦିତ ଏବଂ

ପ୍ର ତିଲିପିକଅେଟ।ଏହିକାଯର୍ ୍ୟ େକେବସ ୂ ର୍ େହାଇଥିଲା ତାହା
ନୁେହଁ, କି ୁ ସ ବତଃ, ଏହା ଯିରୂ ଶାଲମ ଂସ େହବା ପୂବର୍ ରୁ ସ ୂ ର୍
କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ର ାପକ
ସ ବତଃ, ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ର ରାଜ୍ୟର େଲାକମାେନ

େହାେଶୟ େମୗଖିକ ବା ର୍ ାର ମୂଳ ପ୍ର ାପକ େହାଇଥିେବ େସମାନ
ପତନପେର, ହୁ ଏତ, ତାହା ବା ର୍ ା ବିଚାରରଐ ରିକ େଚତାବନୀ,
ଅନୁତାପ କରିବା ନିମେ ଏକ ଆ ାନ ଏବଂ ପୁନଃରୁ ାର ନିମେ
ଏକ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଭାେବ ସଂରକି୍ଷତ କରାଯାଇଥିବା।
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ଉେ ଶ୍ୟ
ପରେମ ର ବି ତାକୁଆବଶ୍ୟକକରି ତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ

ଏବଂ ଆ ମାନ ୁ ରଣ କରାଇବା ନିମେ େହାେଶୟ ଏହି ପୁ କ
େଲଖିେଲ।ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟପରେମ ରଅଟି ,ଏବଂ
େସ ଅବିଭ ନି ା ଦାବୀ କରି । ପାପ ଦ ଆେଣ। େହାେଶୟ
ଯ ଣାଦାୟକ ପରିଣାମ, ଆକ୍ର ମଣ ଏବଂ ଦାସ ବିଷୟେର
େଚତାବନୀ େଦଇଥିେଲ। ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟମାନ ପରି ନୁହି
ଯିଏ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରି ଓ ତାହାକୁ ନିେଜ ଭାି ଦିଅି । ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକମାନ ର ବି ାସଘାତ ସେ , ପରେମ ର େସମାନ ୁ ସବର୍ ଦା
େପ୍ର ମ କେଲ ଏବଂ େସମାନ ଉ ାର ନିମେ ଏକ ପଥ ପ୍ର ୁତ
କେଲ। େହାେଶୟ ଏବଂ େଗାମର ର ବିବାହର ଉପ ାପନା
ପ୍ର ତିକା କ ମାଧ୍ୟମେର ପ୍ର ତିମାପୂଜକ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ପ୍ର ତି, ପାପ,
ବିଚାର ଏବଂ କ୍ଷମାଶୀଳ େପ୍ର ମ ବିଷୟେର ଏକ ବି ଶିଳ ରୂ ପକେର
ପରେମ ର େପ୍ର ମ ପ୍ର କାଶ କରାଯାଇଅଛି।

ବିଷୟବ ୁ
ଅବି ତା

ରୂ ପେରଖା
1. େହାେଶୟ ବି ାସହୀନ ୀ — 1:1-11
2. ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପରେମ ର ବିଚାର ଏବଂ ଦ — 2:1-23
3. ପରେମ ର ତାହା େଲାକମାନ ୁ ଉ ାର କରି — 3:1-5
4. ଇସ୍ର ାଏଲର ଦ ଏବଂ ଅବି ତା — 4:1-10:15
5. ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପରେମ ର େପ୍ର ମ ଏବଂ ପୁନଃରୁ ାର —
11:1-14:9

1 ଯିହୁ ଦାର ରାଜାଗଣ ଉଷୀୟ, େଯାଥମ୍ , ଆହସ୍ ଓ
ହିଜକୀୟର ରାଜ ସମୟେର େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର
ରାଜା ଯାରବୀୟାମର ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ େବରି
ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ର ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା।

େହାେଶୟ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଏବଂ ସ ାନଗଣ



େହାେଶୟ 1:2 iii େହାେଶୟ 1:9

2 େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ଥମେର େହାେଶୟ ାରା କଥା
କହିେଲ, େସହି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େହାେଶୟ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଏକ ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ
ଓ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଜାତ ସ ାନଗଣକୁ ଗ୍ର ହଣ କର;
କାରଣ ଏହି େଦଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହା ବ୍ୟଭିଚାର

କରିଅଛି।”
3ତହିଁେର େସଯାଇ ଦିବ୍ଲ ାଇମରକନ୍ୟା େଗାମରକୁ ଗ୍ର ହଣ କଲା ଓ

େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ତାହାର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା।
4ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ତାହାର ନାମ ଯିଷି୍ର େୟଲ ରଖ;
କାରଣ ଅ ସମୟ ପେର ଆେ େଯହୂ ର ବଂଶକୁ
ଯିଷି୍ର େୟଲର ର ପାତର ପ୍ର ତିଫଳ େଭାଗ କରାଇବା
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ରାଜ୍ୟ େଶଷ କରାଇବା।
5 ପୁଣି, େସହି ସମୟେର ଆେ ଯିଷି୍ର େୟଲର ଉପତ୍ୟକାେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ଧନୁ ଭ କରିବା।”

6ଆଉ, େଗାମର ପୁନବର୍ ାର ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ର ସବ
କଲା।
ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ତାହାର ନାମ େଲା-ରୁ ହାମା* ରଖ;
କାରଣ ଆେ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ କ୍ଷମା କରିବା

ପାଇଁ
େସମାନ ପ୍ର ତି ଆଉ ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରିବା ନାହିଁ।
7ମାତ୍ର ଆେ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବା
ଓ ଧନୁ, ଖ , ଯୁ କି ଅ ଗଣ କିଅବା
ଅ ାେରାହୀଗଣ ାରା େସମାନ ୁ ଉ ାର ନ କରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ାରା ଉ ାର କରିବା।”

8େସହି ୀ େଲା-ରୁ ହାମାକୁ ନ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲା ଉ ାେର
ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା।
9ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,

* 1:6 େଲା-ରୁ ହାମା ଅଥର୍ ାତ୍ ଅଦୟା ପାତ୍ର ୀ
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“ତୁ େ ତାହାର ନାମ େଲା-ଆମୀ (ଆ ର େଲାକ ନୁେହଁ) ରଖ;
କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ ନୁହଁ
ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା ନାହିଁ।”
10ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲୁକା ତୁ ଲ୍ୟ ଅପରିେମୟ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ େହବ;
ପୁଣି, େଯଉଁ ଳେର େସମାନ ୁ ,
“ତୁ େ ମାେନ ଆ ର େଲାକ ନୁହଁ” େବାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା,
େସହି ଳେର େସମାନ ୁ କୁହାଯିବ େଯ,
“ତୁ େ ମାେନ ଜୀବିତ ପରେମ ର ର ସ ାନଗଣ ଅଟ।”

11ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ
ଏକତ୍ର ସଂଗ୍ର ହ କରାଯିେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଉପେର
ଏକ ଜଣକୁ ପ୍ର ଧାନ ରୂ େପ ନିଯୁ କରି େଦଶରୁ ଯାତ୍ର ା କରିେବ;
କାରଣ ଯିଷି୍ର େୟଲର ଦିନ ମହତ୍ ଦିନ େହବ।

2
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବି ତାର ଶାି

1ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ୁ ଅି *
ଓ ଆପଣାମାନ ର ଭଗିନୀଗଣ ୁ ରୁ ହାମା† େବାଲି କୁହ।
2 “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ମାତା ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କର;
କାରଣ େସ ଆ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ନୁେହଁ, କିଅବା ଆେ ତାହାର ାମୀ

େନାହଁୁ ;
େସ ଆପଣା ଦୃି ରୁ ଆପଣା େବଶ୍ୟାଚାର
ଓ ଆପଣା ନ ୟର ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଦୂର କରୁ ;
3 େନାହିେଲ ଅବା ଆେ ତାହାକୁ ବିବ ା କରିବା
ଓ େସ ଜନ୍ମ ଦିନେର େଯରୂ ପ ଥିଲା, େସରୂ ପ କରି ତାହାକୁ ରଖିବା;
ପୁଣି, ତାହାକୁ ପ୍ର ା ରର ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା
ଓ ମରୁ ଭୂ ମି ତୁ ଲ୍ୟ କରି ତୃ ଷାେର ତାହାକୁ ବଧ କରିବା;
4ଆହୁ ରି, ଆେ ତାହାର ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବା ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ େବଶ୍ୟାଚାରରୁ ଜାତ ସ ାନ।
* 2:1 ଅି ଅଥର୍ ାତ୍ ଆ ର େଲାକ † 2:1 ରୁ ହାମା ଅଥର୍ ାତ୍ ଦୟାପାତ୍ର ୀ
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5 େଯେହତୁ େସମାନ ର ମାତା େବଶ୍ୟାବୃ ି କରିଅଛି;
େସମାନ ର ଗଭର୍ ଧାରିଣୀ ଲ ାକର କମର୍ କରିଅଛି;
କାରଣ େସ କହିଲା, ‘େମାର େଯଉଁ େପ୍ର ମିକଗଣ େମାେତ ଅ , ଜଳ,
େମଷେଲାମ, ମସି ନା ବ , େତୖଳ ଓ େମାର େପୟଦ୍ର ବ୍ୟ େମାେତ

ଦିଅି ,
ମୁଁ େସମାନ ର ପେଛ ପେଛ ଯିବି।’
6ଏଥିପାଇଁ େଦଖ, ଆେ କ ା ାରା ତୁ ର ପଥ ରୁ କରିବା
ଓ ଆେ ତାହାର ବିରୁ େର ବାଡ଼ ବା ି ବା,
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ପଥ ପାଇବ ନାହିଁ।
7 ପୁଣି, େସ ଆପଣା େପ୍ର ମିକଗଣର ପେଛ ପେଛ ଯିବ,
ମାତ୍ର େସ େସମାନ ର ସ ଧରିବ ନାହିଁ
ଓ େସ େସମାନ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ, ମାତ୍ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବ

ନାହିଁ;
ତହଁୁ େସ କହିବ, ‘ମୁଁ େଫରି ଆପଣା ପ୍ର ଥମ ାମୀ ନିକଟକୁ ଯିବି;
କାରଣ ବ ର୍ ମାନ ଅେପକ୍ଷା େସେତେବେଳ େମାର ମ ଳ ଥିଲା।’
8 େଯେହତୁ ଆେ େଯ ତାହାକୁ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳ େଦଲୁ
ଓ ତାହାର ରୂ ପା ଓ ସୁନା ବୃ ି କଲୁ, ଏହା େସ ଜାଣିଲା ନାହିଁ,
େସମାେନ େସହି ରୂ ପା, ସୁନା ବାଲ୍ େଦବଉେ ଶ୍ୟେରବ୍ୟୟକେଲ।
9ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଶସ୍ୟ ସମୟେର ଆ ର ଶସ୍ୟ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଋତୁ େର ଆ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଫରାଇ େନବା,
ଯାହା ାରା ତାହାର ଉଲ ତା ଆ ାଦିତ ହୁ ଅ ା,
ଆ ର େସହି େମଷେଲାମ ଓ ମସି ନା ଛଡ଼ାଇ େନବା।
10 ପୁଣି, ଏେବ ଆେ ତାହାର େପ୍ର ମିକଗଣର ସାକ୍ଷାତେର ତାହାର

ଭ୍ର ତା ପ୍ର କାଶ କରିବା
ଓ ଆ ହ ରୁ େକହି ତାହାକୁ ଉ ାର କରିେବ ନାହିଁ।
11ଆହୁ ରି, ଆେ ତାହାର ସକଳ ଆେମାଦ, ତାହାର ଉ ବ,
ଅମାବାସ୍ୟା, ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ ଓ ତାହାର ମହାସଭା ସକଳ ବ କରିବା।
12ଆଉ, େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଓ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ବିଷୟେର

କହିଥିଲା
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ଏହିସବୁ େମାର େପ୍ର ମିକଗଣ େମାର େବତନ ରୂ େପ େମାେତ
େଦଇଅଛି ,

େସହିସବୁଆେ ଉଜାଡ଼କରିବା;ଆଉ,ଆେ େସହିସବୁକୁ ଅରଣ୍ୟ
କରିବା,

ତହିଁେର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇ ପକାଇେବ।
13 ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର େସ ଧୂପ ଳାଇଲା,
େସହି ବାଲ୍ େଦବଗଣର (ପ୍ର ତିି ତ) ଦିନସମୂହର ପ୍ର ତିଫଳ ଆେ

ତାହାକୁ େଭାଗ କରାଇବା;
େସହି ସମୟେର େସକ ର୍ କୁ ଳ ଓଅଳ ାରଇତ୍ୟାଦିେରଆପଣାକୁ

ଭୂ ଷିତା କରି
ଆପଣା େପ୍ର ମିକଗଣର ପେଛ ପେଛ ଗଲା ଓ ଆ କୁ ଭୁ ଲିଲା, ଏହା

ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଈ ର େପ୍ର ମ

14ଏଥିନିମେ େଦଖ, ଆେ ତାହାର ମନକୁ ଆକଷର୍ ଣ କରି
ତାହାକୁ ପ୍ର ା ରକୁ ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ଚି ପ୍ର େବାଧକ କଥା କହିବା।
15 ପୁଣି, େସହି ାନରୁ ଆେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ଭରସାରୂ ପ ାର ନିମେ ଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକା େଦବା;
ପୁଣି, େସ େଯପରି ଆପଣା େଯୗବନ କାଳେର
ଓ ମିସର େଦଶରୁ ଆସି ବା ଦିନେର ଉ ର କରିଥିଲା,
େସପରି େସହି ାନେର ଉ ର କରିବ।
16ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
େସହି ଦିନ ତୁ େ ଆ କୁ ‘ଈଶୀ’ (ଆ ର ାମୀ) େବାଲି ଡାକିବ
ଓ ‘ବାଲୀ’ (କ ର୍ ା) େବାଲି ଆଉ ଡାକିବ ନାହିଁ।
17କାରଣ ଆେ ତାହାର ମୁଖରୁ ବାଲ୍ େଦବଗଣର ନାମସବୁ ଦୂର

କରିବା,
ପୁଣି େସହି ନାମସବୁ ପୁନବର୍ ାର ଧରାଯିବ ନାହିଁ।
18ଆଉ, େସହି ଦିନ ଆେ େସମାନ ନିମେ େକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ୟ ପଶୁ
ଓ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂ ମି ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁଗଣର ସହିତ ନିୟମ

କରିବା
ଓ ଆେ େଦଶରୁ ଧନୁ, ଖ ଓ ଯୁ ଉି କରିବା,
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ଆଉ େସମାନ ୁ ନିରାପଦେର ଶୟନ କରାଇବା।
19 ପୁଣି, ଆେ ଚିରକାଳ ନିମେ ଆ ପାଇଁ ତୁ କୁ ବାଗ୍ ଦାନ

କରିବା;
ହଁ, ଆେ ତୁ କୁ ଧମର୍ େର, ନ୍ୟାୟ-ବିଚାରେର,
େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାେର ଓ ଦୟାେର ଆ ପାଇଁ ବାଗ୍ ଦାନ କରିବା।
20ଆେ ତୁ କୁ ବି ତାେର ଆ ପାଇଁ ବାଗ୍ ଦାନ କରିବା;
ତହିଁେର ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଜ୍ଞାତ େହବ।
21ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ଦିନ ଆେ ଉ ର େଦବା,
ଆେ ଆକାଶମ ଳକୁ ଉ ର େଦବା ଓ ଆକାଶମ ଳ ପୃଥିବୀକୁ

ଉ ର େଦବ;
22 ପୁଣି, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟକୁ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସକୁ ଓ େତୖଳକୁ ଉ ର େଦବ;
ଆଉ, େସହି ସମେ ଯିଷି୍ର େୟଲକୁ ଉ ର େଦେବ;
23 ପୁଣି, ଆେ ଆପଣା ପାଇଁ ତାହାକୁ େଦଶେର େରାପଣ କରିବା;
ତହିଁେର େଯଦୟା ପାଇ ନ ଥିଲା,ତାହା ପ୍ର ତି ଆେ ଦୟା କରିବା;
ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ଆ ର େଲାକ ନ ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଆେ

କହିବା,
ତୁ େ ଆ ର େଲାକ ଓ େସମାେନ କହିେବ, ‘ତୁ େ ଆ ର

ପରେମ ର।’ ”

3
େହାେଶୟ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା କ୍ର ୟ

1ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ କୁ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣରପ୍ର ତି େଫରିେଲମଧ୍ୟଓଦ୍ର ାକ୍ଷାଚି ଭଲପାଇେଲ
ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି , େସହିପରି ତୁ େ
ପୁନ ଯାଇ ଆପଣା ମିତ୍ର ର ପି୍ର ୟତମା ଅଥଚ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଏକ
ୀକୁ େପ୍ର ମ କର।”
2 ତହିଁେର ମୁଁ ପ ର େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା, ଏକ େହାମର ଓ ଅ ର୍

େହାମର ଯବ େଦଇ େସ ୀକୁ କିଣିଲି; 3 ଆଉ, ମୁଁ ତାହାକୁ
କହିଲି, “ତୁ େ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େମାʼ ନିମେ ରହିବ; ତୁ େ
େବଶ୍ୟାବୃ ି କରିବ ନାହିଁ ଓ ତୁ େ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷର
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ଭାଯର୍ ୍ୟା େହବ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁ ପ୍ର ତି େସହିପରି ବ୍ୟବହାର
କରିବି।” 4 କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ରାଜାହୀନ, ଅଧିପତିହୀନ, ଯଜ୍ଞହୀନ, ହୀନ ଓ ଏେଫାଦ ଅବା
ଠାକୁରହୀନ େହାଇ ରହିେବ; 5 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
େଫରି ଆସି େବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ୁ ଓ
ଆପଣାମାନ ର ରାଜା ଦାଉଦ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ; ଆଉ, େଶଷ
କାଳେର େସମାେନ ଭୟଯୁ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଓ
ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହର ନିକଟକୁ ଆସି େବ।

4
ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ପରେମ ର ଅଭିେଯାଗ

1େହଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ,ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
କାରଣ େଦଶେର ସତ୍ୟ ଅବା ଦୟା କିଅବା ପରେମ ର ବିଷୟକ

ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବାରୁ
େଦଶନିବାସୀଗଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିବାଦ ଅଛି।
2 ଅଭିଶାପ େଦବା, ବି ାସଲ ନ, ବଧ, େଚାରି ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବିନା

େସଠାେର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ;
େଲାକମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇ ଉଠି ଓ ର ପାତ ଉପେର

ର ପାତ କରାଯାଏ।
3 ଏଥିପାଇଁ େଦଶ ବିଳାପ କରିବ ଓ ତହିଁର ନିବାସୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ

େଲାକ,
େକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣ ସହିତ ଦୁବର୍ ଳ େହେବ;
ହଁ, ସମୁଦ୍ର ର ମ ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକୃତ େହେବ।
4ତଥାପି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିବାଦ ନ କରୁ , କିଅବା େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ

ଅନୁେଯାଗ ନ କରୁ ;
କାରଣ ତୁ ର େଲାକମାେନ ଯାଜକ ସହିତ ବିବାଦକାରୀ

େଲାକମାନ ର ତୁ ଲ୍ୟ ଅଟି ।
5 ପୁଣି, ତୁ େ ଦିନ େବେଳ ଝୁ ି ପଡ଼ିବ
ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମଧ୍ୟ ରାତି୍ର କାଳେର ତୁ ସେ ଝୁ ି ପଡ଼ିବ;
ଆଉ, ଆେ ତୁ ର ମାତାକୁ ବିନାଶ କରିବା।
6ଆ ର େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନ େହାଇଅଛି ;
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କାରଣ ତୁ େ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛ, ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କରିବା,

ତହିଁେର ତୁ େ ଆ ର ଯାଜକ େହବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା ପାେସାରିବାରୁ
ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ ସ ାନଗଣକୁ ପାେସାରି ଯିବା।
7 େସମାେନ େଯେତ ଅଧିକ ବୃି ପାଇେଲ
େସେତ ଅଧିକ ଆ ବିରୁ େର ପାପ କେଲ;
ଆେ େସମାନ ର େଗୗରବ ଅପମାନେର ପରିଣତ କରିବା।
8 େସମାେନ ଆ େଲାକମାନ ପାପେର ପ୍ର ତିେପାଷିତ ହୁ ଅି ,
ଆଉ େସମାନ ଅଧମର୍ େର ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଃକରଣକୁ ଆସ

କରି ।
9 ଏଣୁ େଯପରି େଲାକମାନ ଉପେର େସହିପରି ଯାଜକମାନ

ଉପେର ବ ବ;
ପୁଣି,ଆେ େସମାନ ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ େସମାନ ୁ ଦ େଦବା
ଓ େସମାନ କମର୍ ାନୁସାେର େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା।
10ତହିଁେର େସମାେନ େଭାଜନ କେଲମଧ୍ୟ ତୃ େହେବ ନାହିଁ;
ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଂଶ େହେବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ।
11ବ୍ୟଭିଚାର, ମଦ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବୁି ହରଣ କେର।
12 ଆ ର େଲାକମାେନ ଆପଣା କା ଖ ର ନିକଟେର ମ ଣା

ଚାହାି
ଓ େସମାନ ର ଯି େସମାନ ପ୍ର ତି (କଥା) ପ୍ର କାଶ କେର;
କାରଣ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆ ା େସମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରିଅଛି,
ପୁଣି େସମାେନ ପରେମ ର ଅଧୀନତାରୁ ଯାଇ ବ୍ୟଭିଚାର

କରିଅଛି ।
13 େସମାେନ ପବର୍ ତମାନର ଶୃ େର ବଳିଦାନ କରି
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣର ଉପେର ଅେଲାନ, ଲିବ୍ ନି
ଓ ଏଲା ବୃକ୍ଷ ତେଳ ଧୂପ ଜଳାି , କାରଣ ତହିଁର ଛାୟା ଉ ମ;
ଏଥିପାଇଁ ତୁ ର କନ୍ୟାଗଣ େବଶ୍ୟାଚାର କରି ଓ ତୁ ର ବଧୂଗଣ

ବ୍ୟଭିଚାର କରି ।
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14ତୁ ର କନ୍ୟାଗଣ େବଶ୍ୟାଚାର କଲା େବେଳ
ଓ ତୁ ର ବଧୂଗଣ ବ୍ୟଭିଚାର କଲା େବେଳ
ଆେ େସମାନ ୁ ଶାି େଦବା ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ ଆେପ େବଶ୍ୟାମାନ ସେ େଦବଗଣର

ମ ି ରକୁ ଯାଆି
ଓ ମାହାରୀମାନ ସେ ବଳିଦାନ କରି ;
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବୁଝି ନାହିଁ, େସମାେନ ଉ ାଟିତ େହେବ।
15 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ଯଦ୍ୟପି େବଶ୍ୟାବୃ ି କର,
ତଥାପି ଯିହୁ ଦା େସପରି େଦାଷଗ୍ର ନ େହଉ;
ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ଉପି ତ ହୁ ଅ ନାହିଁ,
କିଅବା େବଥ୍-ଆବନକୁ ଯାଅ ନାହିଁ;
ଅଥବା େସଠାେର ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ େବାଲି ଶପଥ କର ନାହିଁ।
16କାରଣ େ ାଚାରିଣୀ ଗାଭୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲଆେପ େ ାଚାରୀ

େହାଇଅଛି;
ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ େମଷଶାବକ ପରି ପ୍ର ଶ ାନେର

ଚରାଇେବ।
17ଇଫ୍ର ୟିମ ପ୍ର ତିମାଗଣ ପ୍ର ତି ଆସ େହାଇଅଛି; ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ।
18 େସମାନ ର େପୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଅମ୍ଳ େହାଇଅଛି;
େସମାେନ ଅବିରତ େବଶ୍ୟାଗମନ କରି ;
ତାହାର ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ଅପମାନକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଆି ।
19ବାୟୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପକ୍ଷେର ଆ ାଦନ କରିଅଛି
ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ବଳିଦାନ ସକାଶୁ ଲି ତ େହେବ।

5
ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଶାି

1 େହ ଯାଜକଗଣ, ଏହା ଶୁଣ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ମେନାେଯାଗ
କର,

େହ ରାଜବଂଶ, କ ର୍ ପାତ କର, କାରଣ ବିଚାର ତୁ ମାନ
ସ ୀୟ;

ତୁ େ ମାେନ ମି ାେର ଫା ରୂ ପ ଓ ତାେବାରେର ପ୍ର ସାରିତ ଜାଲ
ରୂ ପ େହାଇଅଛ।
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2 ପୁଣି, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାେନ ହତ୍ୟା କରିବାେର ଗଭୀରକୁ ଯାଇଅଛି ;
ମାତ୍ର ଆେ େସହି ସମ ର ଅନୁେଯାଗକାରୀ ଅଟୁ ।
3ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଜାଣୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆ ର ଅେଗାଚର ନୁେହଁ;
କାରଣ େହଇଫ୍ର ୟିମ,ତୁ େ ଏେବ େବଶ୍ୟାବୃ ି କରିଅଛ,ଇସ୍ର ାଏଲ

ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି।
4 େସମାନ ର କି୍ର ୟାସକଳ େସମାନ ୁ
ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାନ ଅ ରେର ବ୍ୟଭିଚାରର ଆ ା ଅଛି
ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଜାଣି ନାହିଁ।
5 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ଦପର୍ ତାହାର ମୁଖ ଆଗେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ;
ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣାମାନ ଅଧମର୍ େର ଝୁ ି

ପଡ଼ିେବ।
6 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର େମଷପଲ ଓ େଗାପଲ େଘନି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିେବ;
ମାତ୍ର ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇେବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସ େସମାନ ନିକଟରୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛି ।
7 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ବି ାସଘାତକତା କରିଅଛି ;
କାରଣ େସମାେନ ଅେବୖଧ ସ ାନ ଉ କରିଅଛି ;
ଏେବ ଅମାବାସ୍ୟା େସମାନ ୁ ଓ େସମାନ େକ୍ଷତ୍ର ସବୁକୁ ଗ୍ର ାସ

କରିବ।
8ତୁ େ ମାେନ ଗିବୀୟାେର ଶି ା ନି କର,
ରାମାେର ତୂ ରୀ ବଜାଅ;
େବଥ୍-ଆବନେର ଭୟାନକ ସି ଂହନାଦ କର;
ତୁ ପେଛ, େହ ବିନ୍ୟାମୀନ୍,
9ଭ ର୍ ନା ଦିନେରଇଫ୍ର ୟିମ ଂସର ାନ େହବ;ଯାହା ନି ୟଘଟିବ,
ତାହା ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ େଗା ୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛୁ।
10 େଯଉଁମାେନ ସୀମାର ଚି ଘୁ ାି , ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିଗଣ

େସମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି ;
ଆେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ଜଳ ପରି ଢାଳିବା।
11ଇଫ୍ର ୟିମ ସ ୁ େହାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଚାଲିଥିବାରୁ
େସ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର େହାଇଅଛି ଓ ବିଚାରେର କ ପାଇଅଛି।
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12ଏଥିସକାଶୁ ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମ ପକ୍ଷେର କୀଟ ରୂ ପ
ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପକ୍ଷେର କ୍ଷୟ ରୂ ପ େହାଇଅଛୁ।
13 େଯେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣା େରାଗ ଓ ଯିହୁ ଦା ଆପଣା କ୍ଷତ

େଦଖିଲା,
େସେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମ ଅଶୂରୀୟର ନିକଟକୁ ଗଲା
ଓ ଯାେରବ ରାଜା ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇଲା;
ମାତ୍ର େସ ତୁ ମାନ ୁ ସୁ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁେହଁ,
କିଅବା େସ ତୁ ମାନ ର କ୍ଷତ ଆେରାଗ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।
14କାରଣ ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମ ପ୍ର ତି ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ପ୍ର ତି ଯୁବା ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ େହବା।
ଆେ , ଆେ ହିଁ ବିଦୀ ର୍ କରି ଚାଲିଯିବା;
ଆେ େସମାନ ୁ ଟାଣି ଦୂରକୁ େନଇଯିବା ଓ ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ

େକହି ନ ଥିବ।
15 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ ୀକାର କରି
ଆ ର ମୁଖ ଅେନ୍ଵ ଷଣ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ େଫରି ଆପଣା

ାନକୁ ଯିବା;
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଦୁଃଖ ସମୟେର ଆ ରିକ ଭାବେର

ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ।

6
ଯିହୁ ଦା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ମିଥ୍ୟା ଅନୁତାପ

1 “ଆସ, ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଉ;
କାରଣ େସ ବିଦୀ ର୍ କରିଅଛି ଓ େସ ଆ ମାନ ୁ ସୁ କରିେବ;
େସ ପ୍ର ହାର କରିଅଛି ଓ େସ ଆ ମାନ କ୍ଷତ ବା ି େବ।
2 ଦୁଇ ଦିନ ଉ ାେର େସ ଆ ମାନ ୁ ସଂଜୀବିତ କରିେବ;
ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଆ ମାନ ୁ ଉଠାଇେବ ଓ ଆେ ମାେନ ତାହା

ଛାମୁେର ବି ବୁ।
3 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ଜ୍ଞାତ େହଉ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଜାଣିବା ନିମେ ତାହା ପ ାତ୍ ଗମନ କରୁ ;
ତାହା ର ଉଦୟ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷ ତୁ ଲ୍ୟ ନିି ତ;



େହାେଶୟ 6:4 xiii େହାେଶୟ 6:11

ଆଉ େସ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ବୃି ତୁ ଲ୍ୟ,
ଭୂ ମି-େସଚନକାରୀ େଶଷ ବୃି ତୁ ଲ୍ୟ ଆସି େବ।”
4 େହ ଇଫ୍ର ୟିମ, ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିବା?
େହ ଯିହୁ ଦା, ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି କଅଣ କରିବା?
କାରଣ ତୁ ମାନ ର ଧମର୍ ପ୍ର ାତଃକାଳୀନ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷେର ଅ ହ ତ େହବା କାକର ତୁ ଲ୍ୟ।
5 ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ାରା େସମାନ ୁ େ ଦନ

କରିଅଛୁ;
ଆେ ଆପଣା ମୁଖନିଗର୍ ତ ବାକ୍ୟ ାରା େସମାନ ୁ ବଧ କରିଅଛୁ
ଓ ତୁ ର ଦ ାଜ୍ଞାସକଳ ନିଗର୍ ତ େହବା ଦୀି ତୁ ଲ୍ୟ ଅେଟ।
6କାରଣ ବଳିଦାନ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ଦୟା
ଓ େହାମ ଅେପକ୍ଷା ପରେମ ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ବା ା କରୁ ।
7ମାତ୍ର ଆଦମର ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ ନିୟମ ଲ ନ କରିଅଛି ;
େସହି ାନେର େସମାେନ ଆ ବିରୁ େର ବି ାସଘାତକତା

କରିଅଛି ।
8 ଗିଲୀୟଦ ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ନଗର, ତାହା ର େର ଦାଗଯୁ

େହାଇଅଛି।
9 ପୁଣି, ଡକାୟତ ଦଳ େଯପରି ମନୁଷ୍ୟର ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଆି ,
େସପରି ଯାଜକ ଦଳ ଶିଖିମଆେଡ଼ ଯିବା ପଥେର ନରହତ୍ୟା କରି ;
ହଁ, େସମାେନ ଭ୍ର ାଚରଣ କରିଅଛି ।
10 ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଅତି ଭୟ ର ଏକ ବିଷୟ

େଦଖିଅଛୁ,
େସହି ାନେର ଇଫ୍ର ୟିମ ମଧ୍ୟେର େବଶ୍ୟାବୃ ି େଦଖାଯାଏ,

ଇସ୍ର ାଏଲ ଅଶୁଚି େହାଇଅଛି।
11ଆହୁ ରି େହ ଯିହୁ ଦା,
ଆେ େଯେତେବେଳ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବ ୀ ରୁ େଫରାଇ

ଆଣିବା,
େସେତେବେଳ ତୁ ପାଇଁ (ଦ ରୂ ପ) ଶସ୍ୟେ ଦନ ସମୟ ନିରୂ ପିତ

ଅଛି।
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7
1ଆେ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ସୁ କରିବାକୁ ଇ ା କରୁ ,
େସେତେବେଳଇଫ୍ର ୟିମର ଅଧମର୍ ଓ ଶମରୀୟାର ଦୁ ତା ପ୍ର କାଶିତ

ହୁ ଅଇ;
କାରଣ େସମାେନ ଅସତ୍ୟତାର ବ୍ୟବହାର କରି
ଓ େଚାର ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କେର, ଆଉ ଡକାୟତ ଦଳ ବାହାେର

ଲୁଟ କରି ।
2 ପୁଣି, ଆେ େଯ େସମାନ ର ସମ ଦୁ ତା ରଣ କରୁ ,
ଏହା େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଅ ଃକରଣେର ବିେବଚନା କରି

ନାହିଁ;
ଏେବ େସମାନ ର ନିଜ କାଯର୍ ୍ୟସବୁ େସମାନ ୁ େଘରିଅଛି;
େସହି ସବୁ ଆ ସ ୁଖେର ଅଛି।
3 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଦୁ ତା ାରା ରାଜାକୁ
ଓ ଆପଣାମାନ ମିଥ୍ୟା ାରା ଅଧିପତିମାନ ୁ ଆନ ି ତ କରି ।
4 େସମାେନ ସମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ;
େସମାେନ ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତକାରୀ ାରା ଉ ତୁ ର ରୂ ପ;
ମଇଦାଦଳିବା ସମୟଠାରୁ ତହିଁେରତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତନେହବାପଯର୍ ୍ୟ
େସ ଅି ପ୍ର ଳିତ କରିବାରୁ ନିବୃ ହୁ ଏ।
5ଆ ମାନ ରାଜା ଦିନେର ଅଧିପତିମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଉ ାପେର ଆପଣାମାନ ୁ ପୀଡ଼ିତ କେଲ;
େସ ନି କମାନ ସେ ଆପଣା ହ ବଢ଼ାଇଲା।
6 କାରଣ େସମାେନ ଛକି ବସି ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଃକରଣ ତୁ ର

ପରି ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ;
େସମାନ ର େକ୍ର ାଧ ରାତି୍ର ସାରା କୁହୁ ଳୁ ଥାଏ;
ପ୍ର ାତଃକାଳେର ତାହା ପ୍ର ଳିତ ଅି ପରି ଳଇ।
7 େସମାେନ ସମେ ତୁ ର ପରି ଉ ଅଟି
ଓ ଆପଣାମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ ଗ୍ର ାସ କରି ;
େସମାନ ର ସମ ରାଜାଗଣ ପତିତ େହାଇଅଛି ;
େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ଆ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନାହିଁ।
8 େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ ଆେପ ମିଶି୍ର ତ ହୁ ଅଇ;
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ଇଫ୍ର ୟିମ ଓଲଟା େହାଇ ନ ଥିବା ପିଠା ତୁ ଲ୍ୟ।
9 ବିେଦଶୀମାେନ ତାହାର ବଳ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି , ଆଉ େସ ତାହା

ଜାେଣ ନାହିଁ;
ହଁ,ତାହାରମ କେର,ଏଠାେର େସଠାେରପ େକଶଅଛି,ମାତ୍ର େସ

ତାହା ଜାେଣ ନାହିଁ।
10 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ଦପର୍ ତାହାର ସାକ୍ଷାତେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ;
ତଥାପି େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ନିକଟକୁ

େଫରି ନାହାି ,
କିଅବା ଏହିସବୁ ଘଟିେଲ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି

ନାହାି ।
11 ପୁଣି, ଇଫ୍ର ୟିମ ଅେବାଧ କେପାତର ତୁ ଲ୍ୟ ବୁ ି ହୀନ;
େସମାେନ ମିସରକୁ ନିେବଦନ କରି , େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଯାଆି ।
12 େଯେତେବେଳ େସମାେନ ଯିେବ,
େସେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା ଜାଲ ପ୍ର ସାର

କରିବା;
ଆେ େସମାନ ୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ପରି ତଳକୁ ଆଣିବା;
େସମାନ ସମାଜ େଯପରି ଶୁଣିଅଛି , େସହିପରି ଆେ େସମାନ ୁ

ଶାି େଦବା।
13 େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !
କାରଣ େସମାେନ ଆ ନିକଟରୁ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛି ;
େସମାନ ର ସବର୍ ନାଶ ଘଟିବ;
କାରଣ େସମାେନ ଆ ବିରୁ େର ଅପରାଧ କରିଅଛି ;
ଆେ େସମାନ ୁ ମୁ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଆ ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଅଛି ।
14 ପୁଣି, େସମାେନ ଅ ଃକରଣ ସହିତ ଆ ନିକଟେର କ୍ର ନ କରି

ନାହାି ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ହାହାକାର କରି ;
େସମାେନ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନିମେ ଆପଣାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି ,
େସମାେନ ଆ ବିରୁ େର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରି ।
15ଆେ େସମାନ ବାହୁ କୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇ ସବଳ କେଲ ମଧ୍ୟ
େସମାେନ ଆ ବିରୁ େର କୁକ ନା କରି ।
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16 େସମାେନ େଫରି ଆସି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଊ ର୍ ପ୍ର ତି ନୁେହଁ;
େସମାେନ ପ୍ର ବ କ ଧନୁ ତୁ ଲ୍ୟ;
େସମାନ ଅଧିପତିମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଜି ାର ପ୍ର ଚ ତା ସକାଶୁ ଖ ାରା ପତିତ େହେବ;
ଏହା ମିସର େଦଶେର େସମାନ ପକ୍ଷେର ଉପହାସର ବିଷୟ

େହବ।

8
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିପି

1ତୁ େ ଆପଣା ମୁଖେର ତୂ ରୀ ଦିଅ;
ଶତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହ ବିରୁ େର ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଆସୁଅଛି;
କାରଣ େଲାକମାେନ ଆ ର ନିୟମ ଲ ନ କରିଅଛି
ଓ ଆ ବ୍ୟବ ା ବିରୁ େର ଅପରାଧ କରିଅଛି ।
2 େସମାେନ ଆ ନିକଟେର କ୍ର ନ କରି କହିେବ,
“େହ ଆ ର ପରେମ ର, ଆେ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ ୁ ଜାଣୁ।”
3ଯାହା ଉ ମ, ତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରିଅଛି;
ଶତ ତାହାର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ।
4େସମାେନ ରାଜାଗଣକୁ ନିଯୁ କରିଅଛି ,ମାତ୍ର ଆ ାରା ନୁେହଁ;
େସମାେନ ଅଧିପତିଗଣ ନିଯୁ କରିଅଛି , ମାତ୍ର ଆେ ତାହା

ଜାଣିଲୁ ନାହିଁ।
େସମାେନ େଯପରି ଉି େହେବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ନିମେ ରୂ ପା ଓ ସୁନାେର
େସମାେନ ପ୍ର ତିମାଗଣ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।
5େହଶମରୀୟା, େସତୁ ର େଗାବ ପ୍ର ତିମାକୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟକରିଅଛି ।
େସମାନ ବିରୁ େର ଆ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହାଇଅଛି!
େସମାେନ େକେତ କାଳ ଉ ାେର ନିେ ର୍ ାଷତା ପ୍ର ା େହେବ?
6କାରଣ ଏହା ହିଁ ଇସ୍ର ାଏଲଠାରୁ େହାଇଅଛି,
ଶି କାର ଏହା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି, ତାହା ପରେମ ର ନୁେହଁ;
ହଁ, ଶମରୀୟାର େଗାବ ଖ ଖ େହାଇ ଭ େହବ।
7କାରଣ େସମାେନ ବାୟୁ ବୁଣି ଓ ଘୂ ବାୟୁ ରୂ ପ ଶସ୍ୟ କାଟିେବ।
ତାହାର ଉଠିଆ େକ୍ଷତ ନାହିଁ; ପତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଉ କରିବ ନାହିଁ;
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ଯଦି ଉ କରିେବ, ବିେଦଶୀୟମାେନ ତାହା ଗ୍ର ାସ କରିେବ।
8ଇସ୍ର ାଏଲ ଗ୍ର ାସି ତ େହାଇଅଛି;
ଏେବ େସମାେନ ଅପ୍ର ୀତିକର ପାତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର

ଅଛି ।
9କାରଣ େସମାେନ ବନ୍ୟ ଗ ର୍ ଭ ତୁ ଲ୍ୟ
ଏକାକୀ େହାଇ ଅଶୂରକୁ ଯାଇଅଛି ;
ଇଫ୍ର ୟିମ େପ୍ର ମିକଗଣକୁ େବତନ େଦଇ ରଖିଅଛି।
10 ହଁ, େସମାେନ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର େଲାକମାନ ୁ େବତନ

େଦେଲ ମଧ୍ୟ
ଏେବ ଆେ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;
େସମାେନ ଅଧିପତିଗଣ ରାଜାର ଭାର ସକାଶୁ ନୂ୍ୟନ େହବାକୁ

ଲାଗିେଲଣି।
11କାରଣ ଇଫ୍ର ୟିମ ପାପ େଚ ାେର ଅେନକ ଯଜ୍ଞେବଦି କରିଅଛି,
ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ତାହା ପକ୍ଷେର ପାପର କାରଣ େହାଇଅଛି।
12ଆେ ଦଶସହସ୍ର ବିଧିେରଆ ରବ୍ୟବ ା ତାହା ପାଇଁ େଲଖିେଲ

ମଧ୍ୟ
େସହି ସବୁ ବିେଦଶୀୟ କଥା ତୁ ଲ୍ୟ ଗଣିତ ହୁ ଏ।
13 େସମାେନ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପହାରାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ
ମାଂସ ବଳିଦାନ କରି ତାହା େଭାଜନ କରି ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ନାହିଁ।
ଏେବ େସ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ରଣ କରି େସମାନ ପାପର

ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ;
େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ମିସରକୁ େଫରିଯିେବ।
14କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ୁ ପାେସାରିଅଛି
ଓ ନାନା ଅ ାଳିକା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି
ଓ ଯିହୁ ଦା ଅେନକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି,
ମାତ୍ର ଆେ ତାହାର ନଗରସକଳର ଉପେର ଅି ନିେକ୍ଷପ କରିବା
ଓ ତାହା ତହିଁର ଦୁଗର୍ ସକଳ ଗ୍ର ାସ କରିବ।

9
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପରେମ ର ଶାି
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1େହଇସ୍ର ାଏଲ,ତୁ େ ଆନ ସକାଶୁ ନାନା େଗା ୀୟମାନ ତୁ ଲ୍ୟ
ଆନ କର ନାହିଁ;

କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛ,
ତୁ େ ଶସ୍ୟପୂ ର୍ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଖମାରେର େବତନ ଭଲ ପାଇଅଛ।
2 ଶସ୍ୟ ଖଳା କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପଷଣ ଯ େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିେପାଷଣ

କରିବ ନାହିଁ
ଓ ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସରୁ େସମାେନ ବି ତ େହେବ।
3 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦଶେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମ ମିସରକୁ େଫରିଯିବ, ଆଉ େସମାେନ ଅଶୂରେର

ଅଶୁଚି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିେବ।
4 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଉପହାର

ଢାଳିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା େସହି ସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ି ଜନକ େହବ ନାହିଁ।
େସମାନ ର ବଳିଦାନସକଳ େସମାନ ପ୍ର ତି ବିଳାପକାରୀଗଣର

ଖାଦ୍ୟର ସମାନ େହବ;
େଯଉଁମାେନ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ, େସମାେନ ସମେ ଅଶୁଚି

େହେବ;
କାରଣ େସମାନ ର ଖାଦ୍ୟ େସମାନ କୁ୍ଷଧାର ତୃ ି ନିମେ େହବ;
ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।

5ମହାସଭା ଦିନେର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ବ ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ
କଅଣ କରିବ?
6କାରଣ େଦଖ, େସମାେନ ଂସ ାନରୁ ଯାଇଅଛି ,
ତଥାପି ମିସର େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବ, େମି ସ (ମିସରର

ରାଜଧାନୀ) େସମାନ ୁ କବର େଦବ।
େସମାନ ର ରୂ ପାର ମେନାହର ପଦାଥର୍ ସବୁ ବିଛୁଆତି ଗଛର

ଅଧିକାର େହବ;
େସମାନ ତ ୁସବୁେର କ କ ବୃକ୍ଷ ଉ େହବ।
7 ପ୍ର ତିଫଳର ଦିନ ଉପି ତ, ଦ ର ଦିନ ଉପି ତ; ଇସ୍ର ାଏଲ ଏହା

ଜାଣିବ।
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିେବର୍ ାଧ, ଆ ା ପ୍ର ା େଲାକ ଉେ ଜିତ,
କାରଣ ତୁ ର ଅଧମର୍ ବହୁ ଳ ଓ ଶତତାଭାବ ବଡ଼।



େହାେଶୟ 9:8 xix େହାେଶୟ 9:15

8ଇଫ୍ର ୟିମ େମାʼ ପରେମ ର ସହିତ ପ୍ର ହରୀ ଥିଲା;
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ର ସକଳ ପଥେର ଶିକାରୀର ଫା
ଓ ତାହାର ପରେମ ର ଗୃହେର ଶତତାଭାବ ଅଛି।
9 ଗିବୀୟାର ସମୟେର େଯପରି,
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ େସପରି ଅତିଶୟ ଭ୍ର କରିଅଛି ;
େସ େସମାନ ର ଅଧମର୍ ରଣ କରି େସମାନ ପାପସକଳର

ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।
10 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ନ୍ୟାୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ

ପ୍ର ା ରେର ପାଇଲୁ;
ଆେ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ର ଥମକାଳୀନ ଆଦ୍ୟପ ଡିି ରି ଫଳ ସଦୃଶ୍ୟ

ତୁ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ୁ େଦଖିଲୁ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ବାଲ୍ -ପିେୟାରର ନିକଟକୁ ଆସି
େସହି ଲ ା ଦର ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ୁ ପ୍ର ତି ା କେଲ
ଓ ଯାହାକୁ େସମାେନ େପ୍ର ମ କେଲ, ତାହାରି ତୁ ଲ୍ୟ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ

େହେଲ।
11ଇଫ୍ର ୟିମର େଗୗରବ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ିଯିବ;

ତାହାର େକୗଣସି ଜନ୍ମ , ଗଭର୍ କିଅବା ଗଭର୍ ଧାରଣ େହବ ନାହିଁ।
12ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ ସ ାନଗଣକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିେବ,
ତଥାପି ଆେ େସମାନ ୁ ନିଃସ ାନ କରିବା,
ତହିଁେର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ େସଠାେର ରହିବ ନାହିଁ;
ହଁ, ଆେ େସମାନ ୁ େଯେତେବେଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା,
େସେତେବେଳ େସମାନ ର ସ ାପ େହବ!
13 ଆେ େସାରକୁ େଯପରି େଦଖିଅଛୁ, ଇଫ୍ର ୟିମ େସପରି

ମେନାହର ାନେର େରାପିତ େହାଇଅଛି;
ମାତ୍ର ଇଫ୍ର ୟିମ ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ହତ୍ୟାକାରୀର ନିକଟକୁ

ବାହାର କରି ଆଣିବ।
14 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସମାନ ୁ ଦିଅ; ତୁ େ େସମାନ ୁ କଅଣ େଦବ?
େସମାନ ୁ ଗଭର୍ ସ୍ର ାବ ଉଦର ଓ ଶୁ ନ ଦିଅ।
15 େସମାନ ର ଦୁ ତାସକଳ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ଅଛି;
କାରଣ େସଠାେର ଆେ େସମାନ ୁ ଘୃଣା କଲୁ;



େହାେଶୟ 9:16 xx େହାେଶୟ 10:5

ଆେ େସମାନ କି୍ର ୟାର ଦୁ ତା ସକାଶୁ େସମାନ ୁ ଆ ଗୃହରୁ
ତଡ଼ିେଦବା;

ଆେ େସମାନ ୁ ଆଉ େ ହ କରିବା ନାହିଁ;
େସମାନ ର ଅଧିପତି ସମେ ବିେଦ୍ର ାହୀ।
16ଇଫ୍ର ୟିମ ଆହତ େହାଇଅଛି, େସମାନ ର ମୂଳ ଶୁ େହାଇଅଛି;
େସମାେନ ଫଳ ଧାରଣ କରିେବ ନାହିଁ; ହଁ, ଯଦ୍ୟପି େସମାେନ

ପ୍ର ସବ କରିେବ,
ତଥାପି ଆେ େସମାନ ଗଭର୍ ର ପି୍ର ୟତମଫଳକୁ ସଂହାର କରିବା।
17 େମାର ପରେମ ର େସମାନ ୁ ଦୂର କରିେଦେବ,
କାରଣ େସମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ;
ଆଉ, େସମାେନ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ମଣକାରୀ େହେବ।

10
ଇସ୍ର ାଏଲ ବ ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା, େସଆପଣା ଫଳଉ କେର;

1 ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ବାହୁ ଲ୍ୟାନୁସାେର ଆପଣା
ଯଜ୍ଞେବଦିର ସଂଖ୍ୟା ବୃ ି କରିଅଛି;

ତାହାର େଦଶର ଉ ତି ଅନୁସାେର େଲାକମାେନ ମେନାହର
ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।

2 େସମାନ ର ଅ ଃକରଣ ବିଭ େହାଇଅଛି;
ଏେବ େସମାେନ େଦାଷୀ ଗଣାଯିେବ;
େସ େସମାନ ର ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁକୁ ଆଘାତ କରିେବ,
େସ େସମାନ ର ସବୁକୁ ନ କରିେବ।
3ଅବଶ୍ୟ ଏେବ େସମାେନ କହିେବ, “ଆ ମାନ ର ରାଜା ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେ ମାେନ ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରୁ ନାହଁୁ ,
ଏଣୁ ରାଜା ଆ ମାନ ପାଇଁ କଅଣ କରି ପାରିବ?”
4 େସମାେନ ନିୟମ କରିବା ସମୟେର ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରି ଅସାର

କଥା କୁହି ;
ଏଥିପାଇଁ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶିଆରେର େଯପରି ବିଷବୃକ୍ଷ,
େସପରି େସମାନ ର ଦ ଅ ୁ ରିତ ହୁ ଏ।
5 ଶମରୀୟା ନିବାସୀଗଣ େବଥ୍-ଆବନର େଗାବ ପ୍ର ତିମା ସକାଶୁ

ତ୍ର ାସଯୁ େହେବ;
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କାରଣ ତହିଁର େଲାକମାେନ ତାହା ପାଇଁ ବିଳାପ କରିେବ
ଓତହିଁରେଯଉଁ ପୁେରାହିତମାେନତାହାର େଗୗରବସକାଶୁଆନ

କରିଥିେଲ,
େସମାେନ ବିଳାପ କରିେବ; କାରଣ ତାହାର େଗୗରବ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି

ଯାଇଅଛି।
6ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାେରବରାଜାର େଭଟି ନିମେ ଅଶୂରକୁ ନୀତ େହବ;
ଇଫ୍ର ୟିମ ଲ ାପ୍ର ା େହବ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ନିଜ ମ ଣା ବିଷୟେର

ଲି ତ େହବ।
7ଶମରୀୟାର ରାଜା ଜଳ ଉପରି େଫଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଉି େହଲା।
8 ଆହୁ ରି, ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ ରୂ ପ ଆେବନର ଉ ଳୀସକଳ

ବିନ େହବ;
କ ା ଓ ଅଗରା ଗଛ େସମାନ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଉ େହବ;
ଆଉ, େସମାେନ ପବର୍ ତଗଣକୁ କହିେବ, ଆ ମାନ ୁ େଘାଡ଼ାଅ
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣକୁ କହିେବ, ଆ ମାନ ଉପେର ପଡ଼।
9 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ଗିବୀୟାର ସମୟଠାରୁ ପାପ କରି ଆସି ଅଛ;
ଅଧମର୍ ର ସ ାନଗଣର ବିରୁ ଯୁ େଯପରି ଗିବୀୟାେର

େଲାକମାନ ୁ ନ ଧରିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େସହି ାନେର ଠିଆ େହେଲ।
10 େଯେତେବେଳ ଆ ର ଇ ା, େସେତେବେଳ ଆେ େସମାନ ୁ

ଶାି େଦବୁ
ଓ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଦୁଇ ଅପରାଧେର ବ ାଯିବା

ସମୟେର
େଗା ୀଗଣ େସମାନ ବିରୁ େର ସଂଗୃହୀତ େହେବ।
11ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମ ଶିକି୍ଷତା ଗାଭୀ, େସ ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ କରିବାକୁ ଭଲ

ପାଏ;
ମାତ୍ର ଆେ ତାହାର ସୁ ର ଗ୍ର ୀବାେର ହ ାପର୍ ଣ କରିଅଛୁ;
ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମ ଉପେର ଏକ ଆେରାହୀକୁ ବସାଇବା;
ଯିହୁ ଦା ହଳ ବୁଲାଇବ, ଯାକୁବ ତାହାର େଟଳା ଭାି ବ।
12ତୁ େ ମାେନଆପଣାମାନ ନିମେ ଧାମ କତାେର ବିହନ ବୁଣ,
ଦୟାନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ; ଆପଣାମାନ ର ପଡ଼ିଆ ଭୂ ମି ଭା ;
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କାରଣ େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆସି ତୁ ମାନ ଉପେରଧାମ କତା
ନ ବଷର୍ ାି ,

େସପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବାର ସମୟ ଅଛି।
13ତୁ େ ମାେନ ଦୁ ତାରୂ ପ ଚାଷକରି ଅଧମର୍ ରୂ ପ ଶସ୍ୟକାଟିଅଛ;
ତୁ େ ମାେନ ମିଥ୍ୟା କଥାର ଫଳ େଭାଜନ କରିଅଛ;
କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ପଥେର, ଆପଣାର ବୀରସମୂହେର ବି ାସ

କରିଅଛ।
14ଏଥିନିମେ ତୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରଏକ େକାଳାହଳଉଠିବ
ଓ ଯୁ ଦିନେର େଯପରି ଶଲମନ େବଥ୍-ଅରେବଲକୁ ବିନାଶ

କରିଥିଲା,
େସପରି ତୁ ଦୁଗର୍ ସକଳ ବିନ େହବ;
ମାତା ଆପଣା ସ ାନଗଣ ସହିତ କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖ ଖ

େହାଇଥିଲା।
15 ତୁ ର ମହା ଦୁ ତା ସକାଶୁ େବେଥଲ୍ ତୁ ପ୍ର ତି େସହି ପ୍ର କାର

କରିବ;
ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଅରୁ େଣାଦୟ ସମୟେର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଉି

େହବ।

11
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପରେମ ର େପ୍ର ମ

1ଇସ୍ର ାଏଲର ବାଲ୍ୟକାଳେର ଆେ ତାହାକୁ େ ହ କଲୁ
ଓ ଆ ପୁତ୍ର କୁ ମିସରରୁ ଡାକିଲୁ।
2ମାତ୍ର େଯେତ େସମାନ ୁ ଡାକିେଲ,
େସେତ େସମାେନ େସମାନ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗେଲ;
େସମାେନ ବାଲ୍ େଦବଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ
ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର ଧୂପ ଳାଇେଲ।
3ତଥାପି ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇଲୁ;
ଆେ େସମାନ ୁ ଆପଣା ବାହୁ େର େବାହିଲୁ;
ମାତ୍ର ଆେ େଯ େସମାନ ୁ ସୁ କଲୁ, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେଲ

ନାହିଁ।
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4 ଆେ ମନୁଷ୍ୟର ବ ନୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େପ୍ର ମର ୁ ାରା େସମାନ ୁ
ଆକଷର୍ ଣ କଲୁ

ଓ ଆେ େସମାନ କଳପାଟିରୁ ଯୁଆଳି ଉଠାଇ େନବା େଲାକ
ତୁ ଲ୍ୟ େହଲୁ

ଓ ଆେ େସମାନ ଆଗେର ଖାଦ୍ୟ ରଖିଲୁ।
5 େସ ମିସର େଦଶକୁ େଫରିଯିବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ଅଶୂରୀୟ ତାହାର ରାଜା େହବ,
କାରଣ େସ େଫରି ଆସି ବାକୁ ଅସ ତ େହଲା।
6 ପୁଣି, େସମାନ ର ନିଜ ମ ଣା ସକାଶୁ
େସମାନ ନଗରସକଳର ଉପେର ଖ ପଡ଼ିବ,
ତାହାର ଅଗର୍ ଳ ସକଳକୁ ସଂହାର କରିବ ଓ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
7ଆ ର େଲାକମାନ ର ଆ ଠାରୁ ବିମୁଖ େହବାର ପ୍ର ବୃ ି ଅଛି;
େଲାକମାେନ ଊ ର୍ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଡାକିେଲ

ମଧ୍ୟ
େକହି ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କେର ନାହିଁ।
8 େହ ଇଫ୍ର ୟିମ, ଆେ କିପରି ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା?
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଆେ କିପରି ତୁ କୁ ସମପ େଦବା?
ଆେ କିପରି ତୁ କୁ ଅଦ୍ମ ାର ନଗରୀ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା?
ଆେ କିପରି ତୁ କୁ ସେବାୟୀମର ନଗରୀ ତୁ ଲ୍ୟ ରଖିବା?
ଆ ହୃ ଦୟ ଆ ଅ ରେର ବ୍ୟାକୁଳ େହଉଅଛି,
ଆ ର ବିବିଧ େ ହ ଏକତ୍ର ପ୍ର ଳିତ େହଉଅଛି।
9ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତା ସଫଳ କରିବା ନାହିଁ,
ଆେ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ େଫରିବା ନାହିଁ;
କାରଣ ଆେ ପରେମ ର ଅଟୁ ; ମନୁଷ୍ୟ େନାହଁୁ ;
ଆେ ତୁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଧମର୍ ରୂ ପ ଅଟୁ ;
ଆେ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ନାହିଁ।
10ଆେ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ ଗ ର୍ ନ କେଲ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ ାଦ୍ ଗମନ କରିେବ,
ଆଉଆେ ଗ ର୍ ନ କେଲ
ପି ମ ଦିଗରୁ ସ ାନମାେନ ଥରଥର େହାଇ ଆସି େବ।
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11 େସମାେନ ପକ୍ଷୀ ପରି ମିସରରୁ
ଓ କେପାତ ପରି ଅଶୂର େଦଶରୁ ଥରଥର େହାଇ ଆସି େବ;
ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ୁ େସମାନ ଗୃହେର ବାସ କରାଇବା,
ଏହା ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
12ଇଫ୍ର ୟିମ ମିଥ୍ୟା କଥାେର ଓଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ପ୍ର ବ ନାେରଆ କୁ

େଘରୁ ଅଛି ;
ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା ଏେବ ମଧ୍ୟ ପରେମ ର ସହିତ କ ର୍ୃ କରୁ ଅଛି
ଓ ଧମର୍ ରୂ ପ ସହିତ ବି େହାଇ ରହିଅଛି।

12
1ଇଫ୍ର ୟିମ ବାୟୁ େଭାଜନ କେର
ଓ ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କେର;
େସ ସବର୍ ଦା ମିଥ୍ୟା କଥା ଓ ଉପଦ୍ର ବ ବୃ ି କେର
ଓ େସମାେନ ଅଶୂରର ସହିତ ନିୟମ କରି
ଓ ମିସରକୁ େତୖଳ ପଠାି ।

ଯିହୁ ଦା ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ପରେମ ର ଅଭିେଯାଗ
2ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ ଅଛି,
େସ ଯାକୁବକୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦ େଦେବ;
ତାହାର କି୍ର ୟାନୁସାେର େସ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।
3ଗଭର୍ େର େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ପାଦମୂଳ ଧରିଲା
ଓ ବୟଃପ୍ର ା ସମୟେର େସ ପରେମ ର ସହିତ ଯୁ କଲା;
4 ହଁ, େସ ଦୂତ ଉପେର ବଳବାନ େହାଇ ଜୟ କଲା;
େସ କ୍ର ନ କରି ତାହା ନିକଟେର ବିନତି କଲା;
େସ େବେଥଲ୍ େର ତାହା ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇଲା,
ଆଉ େସଠାେର େସ ଆ ମାନ ସହିତ କଥା କହିେଲ।
5 େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ପରେମ ର;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ରଣୀୟ ନାମ।
6ଏଥିନିମେ ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫର;
ଦୟା ଓ ନ୍ୟାୟବିଚାର ପାଳନ କର
ଓ ସବର୍ ଦା ତୁ ପରେମ ର ଅେପକ୍ଷାେର ଥାଅ।
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7େସ ଜେଣବ୍ୟବସାୟୀ ଅେଟ,ତାହାର ହ େରଛଳନାର ନିି ଅଛି;
େସ ଉପଦ୍ର ବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ।
8 ପୁଣି, ଇଫ୍ର ୟିମ କହିଲା, “ନି ୟ ମୁଁ ଧନୀ େହାଇଅଛି,
ମୁଁ ଆପଣା ନିମେ ସ ି ପାଇଅଛି;
େମାʼରସବୁ ପରିଶ୍ର ମେର େସମାେନ ପାପଯୁ େକୗଣସି ଅଧମର୍ େମାʼ

ଠାେର ପାଇେବ ନାହିଁ।”
9 ମାତ୍ର ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର

ଅଟୁ ;
ଆେ ମହାପବର୍ ଦିନର ନ୍ୟାୟ ତୁ କୁ ପୁନବର୍ ାର ତ ୁେର ବାସ

କରାଇବା।
10ଆହୁ ରି, ଆେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ନିକଟେର କଥା କହିଅଛୁ
ଓ ଆେ ନାନା ଦଶର୍ ନର ବୃି କରିଅଛୁ;
ଆଉଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ାରା ଦୃ ା ର କଥା ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ।
11 ଯଦି ଗିଲୀୟଦେର କିଛି ଅଧମର୍ ଅଛି, େତେବ େସମାେନ

ସବର୍ େତାଃଭାେବ ଅସାର;
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର େସମାେନ ବୃଷ ବଳିଦାନ କରି ;
ହଁ, େକ୍ଷତ୍ର ଶିଆରର ଢିପି ପରି େସମାନ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଅଛି।
12 ପୁଣି, ଯାକୁବ ଅରାମ େଦଶକୁ ପଳାଇଗଲା
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନିମେ ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା
ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟା ନିମେ େମଷ ଚରାଇଲା।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ
ଓ ଏକ ଜଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ାରା େସ ରକି୍ଷତ େହଲା।
14ଇଫ୍ର ୟିମ ଅତିଶୟ ବିର କରାଇଅଛି;
ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ର ର େଦାଷ ତାହା ଉପେର ରହିବ
ଓ ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହା ଉପେର ତାହାର ଅପମାନ ବ ର୍ ାଇେବ।

13
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ପରେମ ର କେଠାର ବିଚାର

1ଇଫ୍ର ୟିମ କଥା କହିବା େବେଳ େଲାକମାେନ କି ତ େହେଲ;
େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାକୁ ଉ ତ କଲା;
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ମାତ୍ର ବାଲ୍ େଦବ ବିଷୟେର େଯେତେବେଳ େସ େଦାଷ କଲା,
େସେତେବେଳ େସ ମଲା।
2 ପୁଣି, ଏେବ େସମାେନ ଅଧିକ ଅଧିକ ପାପ କରି
ଓ ରୂ ପାର ଢଳା ପ୍ର ତିମା, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଆପଣା ଆପଣା ବୁ ି ଅନୁସାେର େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।
େସସବୁ କାରିଗରରକମର୍ ; େସହି ସବୁର ବିଷୟେର େସମାେନ କହି ,
େଯଉଁ େଲାକମାେନ ବଳିଦାନ କରି ,
େସମାେନ େଗାବ ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ ଚୁ ନ କର ।ୁ
3 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ପ୍ର ାତଃକାଳେର େମଘ ଓ ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷର ବହିଯିବା

କାକର
ଓ ଘୂ ବାୟୁ େରଖଳାରୁ ଉଡ଼ିଯିବାତୁ ଷଓନଳେଦଇବାହାରି ଯିବା

ଧୂଆଁ ପରି େହେବ।
4 ତଥାପି ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର

ଅଟୁ
ଓ ତୁ େ ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ପରେମ ର େବାଲି ଜାଣିବ

ନାହିଁ
ଓ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ନାହିଁ।
5ଆେ ପ୍ର ା ରେର ଓ ମହାମରୁ ଭୂ ମିେର ତୁ କୁ ଜାଣିଲୁ।
6 େସମାେନ ଆ ମାନ ଚରାଣି ାନ ଅନୁସାେର ପରିତୃ େହେଲ;
େସମାେନ ପରିତୃ େହାଇ ଅ ଃକରଣେର ଗବ ତ େହେଲ;
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆ କୁ ପାେସାରିଅଛି ।

7 େସଥିପାଇଁ ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ େହବୁ;
ଆେ ଚିତାବାଘ ପରି ପଥ ପା ର୍ େର ଛକି ବସି ବା;
8ଆେ ଛୁଆହରା ଭ ୁ କୀ ପରି େସମାନ ୁ ହାବୁଡ଼ିବା
ଓ େସମାନ ର ବକ୍ଷକୁ ବିଦୀ ର୍ କରିବା;
ଆଉ, ସି ଂହ ନ୍ୟାୟ ଆେ େସଠାେର େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବା;
ବନ୍ୟ ପଶୁ େସମାନ ୁ ବିଦୀ ର୍ କରିବ।
9 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ େଯ ଆ ର ବିପକ୍ଷ,
ତୁ ସହାୟର ବିପକ୍ଷ େହାଇଅଛ, ଏହା ତୁ ର ସବର୍ ନାଶର କାରଣ।
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10ତୁ ର ନଗରସମୂହେର ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏେବ ତୁ ର
ରାଜା କାହିଁ?

“େମାେତ ରାଜା ଓ ଅଧିପତିଗଣ ଦିଅ” େବାଲି େଯଉଁମାନ
ବିଷୟେର ତୁ େ କହିଲ,

ତୁ ର େସହି ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ କାହାି ?
11ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର ତୁ କୁ ରାଜା େଦଇଅଛୁ
ଓ ଆପଣା େକାପେର ତାହାକୁ େନଇ ଯାଇଅଛୁ।
12 ଇଫ୍ର ୟିମର ଅଧମର୍ ବ ାଯାଇଅଛି; ତାହାର ପାପ ସି ତ

େହାଇଅଛି।
13ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀର େବଦନା ତାହାକୁ ଆକ୍ର ା କରିବ;
େସ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁ; କାରଣ ଶିଶୁମାନ ର ପ୍ର ସବ- ାରେର
ତାହାର ବିଳ କରି ରହିବାର ଉଚିତ ନୁେହଁ।
14ଆେ ପାତାଳର ପରାକ୍ର ମରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା;
ଆେ ମୃତୁୁ ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ ମୁ କରିବା;
େହ ମୃତୁୁ ୍ୟ, ତୁ ର ମହାମାରୀ କାହିଁ?
େହ ପାତାଳ, ତୁ ର ସଂହାର କାହିଁ?
ଅନୁତାପ ଆ ଦୃି ରୁ ଗୁ ରହିବ।
15ଯଦ୍ୟପି େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଫଳବାନ ହୁ ଏ,
ତଥାପି ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ାସ ପ୍ର ା ରରୁ ଆସି ବ,
ତହିଁେରତାହାର ନିଝର୍ ର ଶୁ େହବଓତାହାରଜଳାକାର ଶୁଖିଯିବ;
େସ ତାହାର ଯାବତୀୟ ମେନାହର ପାତ୍ର ର ଭ ାର ଲୁଟ କରିେବ।
16ଶମରୀୟା ଆପଣା େଦାଷର ଫଳ େଭାଗ କରିବ;
କାରଣ େସ ଆପଣା ପରେମ ର ର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛି;
େସମାେନ ଖ େର ପତିତ େହେବ;
େସମାନ ର ଶିଶୁମାେନ କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖ ଖ େହେବ;
େସମାନ ର ଗଭର୍ ବତୀ ୀମାେନ ଚିରାଯିେବ।

14
ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବାକୁ ଆ ାନ
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1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ନିକଟକୁ
େଫରି ଆସ;

କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ଅଧମର୍ େର ପତିତ େହାଇଅଛ।
2 ତୁ େ ମାେନ ବାକ୍ୟ ସ େର େଘନି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଫରି

ଆସ;
ତାହା ୁ କୁହ, “ଅଧମର୍ ସକଳକ୍ଷମା କରଓଯାହା ଉ ମ,ତାହା ଗ୍ର ହଣ

କର;
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଓ ାଧରର ଉପହାର ବୃଷ

ରୂ ପେର ଉ ଗର୍ କରିବା।
3ଅଶୂର ଆ ମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ କରିବ ନାହିଁ;
ଆେ ମାେନ ଅ ାେରାହଣ କରିବା ନାହିଁ;
କିଅବା ‘ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ର େଦବଗଣ’ େବାଲି
ଆପଣାମାନ ହ କୃତ ବ ୁକୁ ଆଉ କହିବା ନାହିଁ;
କାରଣ ପିତୃ ହୀନ ତୁ ନିକଟେର ଦୟାପ୍ର ା ହୁ ଏ।”
4ଆେ େସମାନ ବିପଥଗମନର ପ୍ର ତିକାର କରିବା,
ଆେ େର େସମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରିବା;
କାରଣ ଆ େକ୍ର ାଧ ତାହାଠାରୁ ନିବୃ େହାଇଅଛି।
5ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ପକ୍ଷେର କାକର ତୁ ଲ୍ୟ େହବା;
େସ କଇଁଫୁଲ ତୁ ଲ୍ୟ ଫୁଟିବ ଓ ଲିବାେନାନର ତୁ ଲ୍ୟ ମୂଳ ବା ି ବ।
6ତାହାର ଶାଖାସବୁ ବି ାରିତ େହବ
ଓ ତାହାର େଶାଭା ଜୀତବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ତାହାର ସୁବାସ ଲିବାେନାନ ପରି େହବ।
7ତାହାର ଛାୟା ତେଳ ବାସକାରୀମାେନ େଫରି ଆସି େବ;
େସମାେନ ଶସ୍ୟ ପରି ସଂଜୀବିତ େହେବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ପରି ପ୍ର ୁଟିତ

େହେବ;
ତହିଁର ସୁବାସ ଲିବାେନାନର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
8ଇଫ୍ର ୟିମ କହିବ, “ପ୍ର ତିମାଗଣେର େମାର ଆଉ କି କାଯର୍ ୍ୟ?”
ଆେ ଉ ର େଦଇଅଛୁ ଓ ତାହା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କରିବା;
ଆେ ସେତଜ େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ;ଆ ଠାରୁ ତୁ ର ଫଳପ୍ର ାି

ହୁ ଏ।
9ଜ୍ଞାନବାନ କିଏ? େସ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ବୁଝିବ।
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ବୁ ି ମାନ କିଏ? େସ ଏସବୁ ଜାଣିବ,
କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପଥସକଳସରଳ, ଧାମ କମାେନତହିଁେର

ଗମନ କରିେବ;
ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା-ଲ ନକାରୀମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପତିତ େହେବ।



xxx
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