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ଯିଶାଇୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିଶାଇୟ ପୁ କଟି ଯିଶାଇୟ ାରା ଲିଖିତ, େସ ଏକ

ଭାବବାଦିନୀ ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ ଏବଂ େସମାନ ର ଦୁଇଟି ସ ାନ
ଥିେଲ (ଯିଶା. 7:3; 8:3)। ଯିଶାଇୟ ଯିହୁ ଦାର ଚାରି ରାଜାମାନ
ରାଜ େର ଭାବବାଣୀ କରିଥିେଲ ଯଥା: ଉଜୀୟ, େଯାଥମ୍ ,
ଅହସୀୟ ଏବଂ ହିଜକୀୟ (1:1) ଏବଂ ତାହା ର ମୃତୁ ୍ୟ ପ ମ ମ
ରାଜା ମନଃଶି ସମୟେର େହାଇଥିଲା।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 740-680 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କଟି ରାଜା ଉଜୀୟ ରାଜ ର େଶଷ ସମୟେର

ଏବଂ େଯାଥମ୍ , ଅହସୀୟ ଏବଂ ହିଜକୀୟ ରାଜ ସମୟେର
େଲଖାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ର ାପକ
ଯିଶାଇୟ ପୁ କର ପ୍ର ାଥମିକ ପ୍ର ାପକମାେନ ଯିହୁ ଦାର େଲାକ

ଥିେଲ, େଯଉଁମାେନ ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଜୀବନ
କାଟିବାେର ଅସଫଳ ଥିେଲ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ପୁରାତନ ନିୟମେର ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଐ ରିକ

ଛବିକୁ ଆ ମାନ ୁ େଯାଗାଇବା ଯିଶାଇୟ ଉେ ଶ୍ୟ ଅେଟ।
ଏହା ତାହା ଜୀବନର ସ ୂ ର୍ କାଯର୍ ୍ୟକୁ ଅ ଭର୍ୁ କେର: ତାହା
ଆଗମନର େଘାଷଣା (ଯିଶା. 40:3-5), କୁମାରୀ ଠାରୁ ତାହା ର
ଜନ୍ମ (7:14), ସୁସମାଚାର ବିଷୟେର ତାହା ର େଘାଷଣା (61:1),
ତାହା ର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ମୃତୁ ୍ୟ (52:13-53:12), ଏବଂ ତାହା ର
େଲାକମାନ ୁ ନିଜର େବାଲି ଦାବୀ କରିବା ପାଇଁ େଫରି ଆସି ବା
(60:2-3)। ମୁଖ୍ୟତଃ, ଯିହୁ ଦା ରାଜ୍ୟେର ଭାବବାଣୀ କରିବା
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ନିମେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯିଶାଇୟ ଆହୂ ତ େହାଇଥିେଲ। ଯିହୁ ଦା
ରାଜ୍ୟେର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ ଏବଂ ପୁନଜର୍ ାଗରଣର ସମୟ ଥିଲା।
ମିସର ଏବଂ ଅଶୂରୀୟାମାନ ାରା ଯିହୁ ଦାକୁ ଂସ କରିବାର
ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ୁ ପରେମ ର ଦୟାରୁ ବି ଯାଇ
ଥିଲା। ଯିଶାଇୟ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେର
ପରେମ ର ଉ ାରର ଆଶାନି୍ଵ ତ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରିବାକୁ ସମାଚାର
ପ୍ର ଚାର କେଲ।

ବିଷୟବ ୁ
ପରିତ୍ର ାଣ

ରୂ ପେରଖା
1. ଯିହୁ ଦାର ତୀବ୍ର ନି ା — 1:1-12:6
2. ଅନ୍ୟ େଦଶଗୁଡ଼ିକ ବିରୁ େର ତୀବ୍ର ନି ା — 13:1-23:18
3. ଭବିଷ୍ୟତ େକ୍ଲ ଶ — 24:1-27:13
4. ଯିହୁ ଦା ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲର ତିବ୍ର ନି ା — 28:1-35:10
5. ହିଜକୀୟ ଏବଂ ଯିଶାଇୟ ଇତିହାସ — 36:1-38:22
6. ବାବିଲର ପୃ ଭୂ ମି — 39:1-47:15
7. ପରେମ ର ଶାି ନିମେ େଯାଜନା — 48:1-66:24

1ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ର ଦଶର୍ ନ, େସ ଯିହୁ ଦା-ରାଜାଗଣ
ଉଷୀୟ, େଯାଥମ୍ ,ଆହସ୍ ଓ ହିଜକୀୟର ରାଜ ସମୟେର ଯିହୁ ଦା
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର ଏହି ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ।

ଈ ର ଅନୁେଯାଗ
2 େହ ଆକାଶମ ଳ, ଶୁଣ, େହ ପୃଥିବୀ, କ ର୍ ପାତ କର, କାରଣ

ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିଅଛି ;
“ଆେ ସ ାନଗଣକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ ଓ ଭରଣେପାଷଣ କରିଅଛୁ,
ମାତ୍ର େସମାେନ ଆ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିଅଛି ।
3 େଗାରୁ ଆପଣା ଖାଉ କୁ ଓ ଗ ର୍ ଭ ଆପଣା କ ର୍ ାର କୁ କୁ ଚିେ ;
ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଜାେଣ ନାହିଁ, ଆ ର େଲାକମାେନ ବିେବଚନା

କରି ନାହିଁ।”
4ଆହା ପାପି େଗା ୀ, ଅଧମର୍ େର ଭାରଗ୍ର େଲାେକ,
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ଦୁ ମର୍ କାରୀମାନ ବଂଶ, ଭ୍ର ାଚାରୀ ସ ାନଗଣ!
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛି , େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର

ଧମର୍ ରୂ ପ ୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛି ,
େସମାେନ ବିମୁଖ େହାଇ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଅଛି ।
5ତୁ େ ମାେନ ଅଧିକ ଅଧିକ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି

ଆହୁ ରି ପ୍ର ହାରିତ େହବ?
ମ କଯାକ ପୀଡ଼ିତ ଓ ସମୁଦାୟ ହୃ ଦୟ ଦୁବର୍ ଳ େହାଇଅଛି।
6ପାଦର ତଳଠାରୁ ମ କ ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ା ୍ୟ ନାହିଁ;
େକବଳକ୍ଷତ,ଦାଗଓ ପୂଜପୂ ର୍ ଘା; େସହି ସବୁ ଟିପା କି ା ବ ାଯାଇ

ନାହିଁ, କିଅବା େତୖଳ ାରା େକାମଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
7ତୁ ମାନ ର େଦଶ ଂସ ାନ; ତୁ ମାନ ର ନଗରସବୁ ଅି େର

ଦ ;
ତୁ ମାନ ର ଭୂ ମି ବିେଦଶୀମାେନ ତୁ ମାନ ର ସାକ୍ଷାତେର ଗ୍ର ାସ

କରି ,
ତାହା ବିେଦଶୀମାନ ାରା ବିନ େହବା ତୁ ଲ୍ୟ ଂସ ାନ

େହାଇଅଛି।
8 ପୁଣି, ସି େୟାନର କନ୍ୟା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର କୁଟୀର,
କାକୁଡ଼ିେକ୍ଷତ୍ର ର ବସା, ଅବରୁ ନଗର ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ ରହିଅଛି।
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପାଇଁ ଅତି ଅ େଲାକ

ଅବଶି ରଖି ନ ଥିେଲ,
ଆେ ମାେନ ସେଦାମର ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥାʼ ୁ, ଆେ ମାେନ

ହେମାରାର ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥାʼ ୁ।
10 େହ ସେଦାମର ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ,
େହ ହେମାରାର େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ

ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାେର କ ର୍ ପାତ କର।
11 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ ମାନ ଅପାର

ବଳିଦାନର ଅଭିପ୍ର ାୟ କଅଣ?
ଆେ େମଷଗଣର େହାମବଳିେର ଓ ପୁ ପଶୁଗଣର େମଦେର

ପୂ ର୍ େହାଇଅଛୁ;
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ପୁଣି, ବୃଷ କି ା େମଷ କି ା ଛାଗଳମାନ ର େର ଆ ର ତୁ ି
ନାହିଁ।

12ତୁ େ ମାେନ ଆ ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବା େବେଳ
ଆ ର ପ୍ର ା ଣସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିବା ପାଇଁ କିଏ

ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଚାହିଁଅଛି?
13ଅସାର େନୖେବଦ୍ୟ ଆଉ ଆଣ ନାହିଁ; ଧୂପଦାହ ଆ ର ଘୃଣିତ;
ତୁ ର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ର ାମବାର, ସଭାର େଘାଷଣା ଏହି ଅଧମର୍ ଓ

ମହାସଭା ଆେ ସହି ପାରୁ ନାହଁୁ ।
14ଆ ପ୍ର ାଣ ତୁ ମାନ ର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ସବୁ ଘୃଣା

କେର;
େସହି ସବୁ ଆ ପ୍ର ତି େକ୍ଲ ଶକର; ଆେ େସହି ସବୁ ବହିବାକୁ ା

େହାଇଅଛୁ।
15 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ହ ପ୍ର ସାର କଲା େବେଳ

ଆେ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଆ ାଦନ କରିବା;
ଆହୁ ରି, ତୁ େ ମାେନ ଅେନକ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲା େବେଳ ଆେ ଶୁଣିବା

ନାହିଁ।
ତୁ ମାନ ହ ର େର ପରିପୂ ର୍ ।
16 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ େଧୗତ କର, ଆପଣାମାନ ୁ ଶୁଚି

କର;
ଆ ଦୃି ରୁ ଆପଣାମାନ ର କି୍ର ୟାର ମ ତା ଦୂର କର;
କୁକି୍ର ୟା କରିବାରୁ ନିବୃ ହୁ ଅ;
17 ସୁକି୍ର ୟା କରିବାକୁ ଶିଖ;
ନ୍ୟାୟବିଚାର େଚ ା କର, ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର ମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କର,
ପିତୃ ହୀନମାନ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର କର, ବିଧବାମାନ ପକ୍ଷେର

ପ୍ର ତିବାଦ କର।”
18ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଉ ର ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର କରୁ ;
ତୁ ମାନ ର ପାପସବୁ ସି ୂ ର ବ ର୍ ପରି େହେଲ େହଁ ହିମ ପରି

ଶୁ ବ ର୍ େହବ;
େସହି ସବୁ େଲାହିତବ ର୍ ପରି ର େହେଲ େହଁ େମଷେଲାମ ପରି

େହବ।
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19 ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ସ ତ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ େହବ, େତେବ େଦଶର
ଉ ମ ଫଳ େଭାଗ କରିବ।

20ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଅସ ତ ଓ ବିରୁ ାଚାରୀ େହବ, େତେବ
ଖ ଭୁ େହବ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି।”

ପାପପୂ ର୍ ନଗରୀ
21 ବି ନଗରୀ କିପରି େବଶ୍ୟା େହାଇଅଛି!
େସ ନ୍ୟାୟ-ବିଚାରେର ପୂ ର୍ ା ଥିଲା। ଧମର୍ ତାହା ମଧ୍ୟେର ବାସ କଲା,
ମାତ୍ର ଏେବ ହତ୍ୟାକାରୀମାେନ ଅଛି ।
22ତୁ ର ରୂ ପା ଖାଦ େହାଇଅଛି,
ତୁ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଜଳମିଶି୍ର ତ େହାଇଅଛି।
23ତୁ ର ଅଧିପତିମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ ଓ େଚାରମାନ ର ସଖା;
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଲା ଭଲ ପାʼ ି ଓ ପାରିେତାଷିକର ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ ହୁ ଅି ;
େସମାେନ ପିତୃ ହୀନମାନ ର ବିଚାର କରି ନାହିଁ,
କିଅବା ବିଧବାର ଗୁହାରି େସମାନ ନିକଟକୁ ଆେସ ନାହିଁ।
24 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଇସ୍ର ାଏଲର ବଳଦାତା

କହି ,
“ଶୁଣ, ଆେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ବିଷୟେର ଆରାମ ପାଇବା ଓ

ଆେ ଆପଣା ଶତଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା;
25 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ଆେଡ଼ ଆପଣା ହ େଫରାଇ
ତୁ ର ଖାଦ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପରି ାର କରିବା ଓ ତୁ ର ସୀସାସବୁ

କାଢ଼ି େନବା;
26ଆଉ, ଆେ ପୂବର୍ କାଳ ପରି ତୁ ର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ ୁ ଓ ଆଦ୍ୟ

ସମୟ ପରି ତୁ ମ ୀଗଣ ୁ ପୁନଃ ାପନ କରିବା;
ତହିଁ ଉ ାେର ତୁ େ ଧମର୍ ପୁରୀ, ବି ନଗରୀ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ

େହବ।”
27 ସି େୟାନ ନ୍ୟାୟବିଚାର ାରା ଓ ତାହାର େଫରି ଆସି ବା

େଲାକମାେନ ଧାମ କତା ାରା ମୁି ପାଇେବ।
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28 ମାତ୍ର ଅଧମର୍ ାଚାରୀ ଓ ପାପୀମାେନ ଏକତ୍ର ବିନ େହେବ ଓ
େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି , େସମାେନ
ସଂହାରିତ େହେବ।

29କାରଣ େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ବାି ତ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟେର
ଲି ତ େହେବ,

ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ମେନାନୀତ ଉଦ୍ୟାନସକଳର
ବିଷୟେର ହତାଶ େହବ।

30 େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଶୁ ପତ୍ର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ
ଓ ନିଜର୍ ଳ ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
31 ପୁଣି, ବଳବାନ େଲାକ ଛଣପଟ ପରି ଓ ତାହାର କମର୍ ଅି କଣା

ପରି େହବ;
େସ ଦୁଇ ଏକତ୍ର ଳିବ ଓ େକହି ତାହା ଲିଭାଇବ ନାହିଁ।

2
ାୟୀ ଶାି

1ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ, ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର
େଯଉଁ ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ, ତହିଁର ବୃ ା ।
2 େଶଷ କାଳେର ଏରୂ ପ ଘଟିବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପବର୍ ତ,
ପବର୍ ତଗଣର ଶିଖର ଉପେର ାପିତ େହବ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ

ଅେପକ୍ଷା ଉ ୀକୃତ େହବ;
ଆଉ, ସମୁଦାୟ େଗା ୀ େସ୍ର ାତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସି େବ।
3 ପୁଣି, ଅେନକ େଗା ୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିେବ,
“ତୁ େ ମାେନ ଆସ, ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତକୁ, ଯାକୁବର

ପରେମ ର ଗୃହକୁ ଯାଉ;
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେବ ଓ

ଆେ ମାେନ ତାହା ମାଗର୍ େର ଗମନ କରିବା।”
କାରଣ ସି େୟାନଠାରୁ ବ୍ୟବ ା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମଠାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର

ବାକ୍ୟ ନିଗର୍ ତ େହବ।
4 ପୁଣି, େସ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କରିେବ ଓ ଅେନକ

େଗା ୀ ସ େର ନି ି କରିେବ;
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ତହିଁେର େସମାେନଆପଣା ଖ ଭାି ଲ ଳରଫାଳକରିେବ ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ବ ର୍ ା ଭାି ଦାଆ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ;

ଏକ େଦଶୀୟ େଲାେକ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକ ବିରୁ େର ଖ
ଉଠାଇେବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ ଆଉ ଯୁ ଶିଖିେବ
ନାହିଁ।

5େହଯାକୁବ ବଂଶ,ଆସ,ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୀି େର ଗମନ
କରୁ ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦିନ
6କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା େଲାକ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ,
େଯେହତୁ େସମାେନ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ ଆଚାରେର ପରିପୂ ର୍ ଓ

ପେଲ ୀୟମାନ ନ୍ୟାୟ ଗଣକ େହାଇଅଛି ,
ପୁଣି, େସମାେନ ବିେଦଶୀୟ ସ ାନଗଣ ସହିତ ହ ତାଳି ଦିଅି ।
7 େସମାନ େଦଶ ମଧ୍ୟ ରୂ ପା ଓ ସୁନାେର ପରିପୂ ର୍ ; େସମାନ

ଧନର ସୀମା ନାହିଁ;
ଆହୁ ରି, େସମାନ େଦଶ ଅ େର ପରିପୂ ର୍ ଓ େସମାନ ରଥର

ସୀମା ନାହିଁ।
8 େସମାନ େଦଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ତିମାେର ପରିପୂ ର୍ ;
େସମାେନଆପଣାମାନ ଅ ୁ ଳି ନିମ ତ ହ କୃତ ବ ୁକୁ ପ୍ର ଣାମ

କରି ।
9 ସାମାନ୍ୟ େଲାକ ଅେଧାମୁଖ ଓ ମହାନ େଲାକ ନତ ହୁ ଏ; ଏେହତୁ

େସମାନ ୁ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ।
10ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟାନକ ଓ ତାହା ମହିମାର େତଜରୁ ,
େଶୖଳେର ପ୍ର େବଶ କରି ଧୂଳିେର ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ।
11 ମନୁଷ୍ୟର ଉ ଦୃି ନତ େହବ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଅହ ାର

ଅବନତ େହବ,
ପୁଣି, େସହି ଦିନେର େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ତ େହେବ।
12କାରଣ ଅହ ାରୀ, ଗବ ତ ଓ ଉ ୀକୃତ ସମ ପ୍ର ତିକୂଳେର
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏକ ଦିନ ଉପି ତ େହବ, ତହିଁେର

ତାହା ନତ େହବ;
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13ଅଥର୍ ାତ୍ , (େସହି ଦିନ) ଲିବାେନାନର ଉ ଓ ଉ ତ ସକଳ ଏରସ
ବୃକ୍ଷର ପ୍ର ତିକୂଳ

ଓ ବାଶନର ସମ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ର ତିକୂଳ;
14 ପୁଣି, ସକଳ ଉ ପବର୍ ତର ପ୍ର ତିକୂଳ ଓ ସକଳ ଉ ତ

ଉପପବର୍ ତର ପ୍ର ତିକୂଳ;
15 ଆଉ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ଦୁଗର୍ ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସୁଦୃଢ଼

ପ୍ର ାଚୀରର ପ୍ର ତିକୂଳ;
16 ତଶର୍ ୀଶର ସକଳ ଜାହାଜର ପ୍ର ତିକୂଳ ଓ ମେନାହର ସକଳ

ଶି କମର୍ ର ପ୍ର ତିକୂଳ େହବ।
17 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟର ଉ ତା ନତ େହବ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ର ଅହ ାର

ଅବନତ େହବ;
ଆଉ େସହି ଦିନେର େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ତ େହେବ।
18 ପୁଣି, ପ୍ର ତିମାସକଳ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ଲୁ େହେବ।
19 ଆଉ, େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିଶୟ କି ତ

କରିବାକୁ ଉଠିେବ,
େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ତାହା ଭୟାନକ ଓ ମହିମାର

େତଜରୁ େଶୖଳର ଗୁ ା ଓ ପୃଥିବୀର ଗ ର୍ େର ପ୍ର େବଶ
କରିେବ।

20ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିଶୟ କି ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିେଲ,
ତାହା ଭୟାନକ ଓତାହା ମହିମାର େତଜରୁ େଶୖଳରଗ ରଓ

େଶୖଳର ବିଦୀ ର୍ ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ପାଇଁ;
21 ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଭଜନାେଥର୍ ନିମ ତ େରୗପ୍ୟମୟ ପ୍ର ତିମା ଓ

ର୍ ମୟ ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ
େସହି ଦିନ ମୂଷିକ ଓ ଚାମଚିକାଗଣର ନିକଟେର ପକାଇ େଦବ।
22 ତୁ େ ମାେନ ନାସାେଗ୍ର ପ୍ର ାଣବାୟୁ ଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର (ଆଶ୍ର ୟରୁ )

କ୍ଷା ହୁ ଅ;
କାରଣ େସ କାହା ମଧ୍ୟେର ଗଣ୍ୟ?

3
ଯିହୁ ଦା ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ଶାି
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1 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦାଠାରୁ
ଯି ଓ ଯି କା,

ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅ ରୂ ପ ସମ ଯି ଓ ଜଳ ରୂ ପ ସମ ଯି କା ଦୂର
କରୁ ଅଛି ;

2ବୀର, େଯା ା; ବିଚାରକ ର୍ ା, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା, ମ ଜ୍ଞ, ପ୍ର ାଚୀନ;
3 ପଚାଶପତି, ସ ା ମନୁଷ୍ୟ, ମ ୀ, ନିପୁଣ ଶି କର ଓ ନିପୁଣ

ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ (ଦୂରୀକୃତ େହେବ)।
4ଆେ ବାଳକମାନ ୁ େସମାନ ର ଅଧିପତି କରିବା ଓ ଶିଶୁମାେନ

େସମାନ ଉପେର ଶାସନ କରିେବ।
5ଆଉ, େଲାକମାେନ ଏକଜଣଅନ୍ୟ ଜଣ ାରା ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ

ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ାରା ଉପଦତ େହେବ;
ବାଳକ ପ୍ର ାଚୀନ ବିରୁ େର ଓ ଅଧମ େଲାକ ସ ା େଲାକ

ବିରୁ େର ଗବର୍ ାଚରଣ କରିବ।
6 େକହି େକହି ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ତାହାର ପିତୃ ଗୃହେର ଧରି କହିେବ,
“ତୁ ର ବ ଅଛି,ତୁ େ ଆ ମାନ ରଶାସନକ ର୍ ା ହୁ ଅ, ପୁଣି, ଏହି

ନିପତିତ (ରାଜ୍ୟ) ତୁ ହ ାଧୀନ େହଉ;”
7 େସ େସହି ଦିନ ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ କହିବ
“ମୁଁ ଚିକି କ େହବି ନାହିଁ; କାରଣ େମାʼ ଗୃହେର ଖାଦ୍ୟ କି ା ବ

ନାହିଁ;
ତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଲାକମାନ ର ଶାସନକ ର୍ ା କର ନାହିଁ।”
8 େଯେହତୁ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିନ ଓ ଯିହୁ ଦା ପତିତ େହାଇଅଛି;
କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପବିଶି ଚକୁ୍ଷକୁ େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ କରିବା ପାଇଁ

େସମାନ ର ଜି ା ଓ କି୍ର ୟା ତାହା ର ପ୍ର ତିକୂଳ ଅେଟ।
9 େସମାନ ମୁଖର ଆକାର େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ;

ପୁଣି, େସମାେନ ସେଦାମର ନ୍ୟାୟ ଆପଣାମାନ ପାପ
ପ୍ର କାଶ କରି େଗାପନ କରି ନାହିଁ।

େସମାନ ପ୍ର ାଣର ସ ାପ େହବ! କାରଣ େସମାେନ
ଆପଣାମାନ ର ଅନି ଆେପ କରିଅଛି ।
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10 ତୁ େ ମାେନ ଧାମ କର ବିଷୟେର କୁହ େଯ, ତାହାର ମ ଳ
େହବ, େଯେହତୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ ର ଫଳ
ଭୁ ି େବ।

11 ଦୁ େଲାକର ସ ାପ େହବ! ତାହାର ଅମ ଳ ଘଟିବ; କାରଣ
ତାହାର ହ କୃତ କମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ।

12 େମାʼ େଲାକମାନ ବିଷୟ େଦଖିେଲ, ବାଳକମାେନ େମାʼ
େଲାକମାନ ର ଉପଦ୍ର ବକାରୀ ଓ ୀମାେନ େସମାନ
ଉପେର ଶାସନ କରି ।

େହ େମାହର େଲାକମାେନ, ତୁ ର ପଥଦଶର୍ କମାେନ ତୁ କୁ ଭୁ ଲାି
ଓ ତୁ ଗମନର ପଥ ନ କରି ।

13ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିବାଦ କରିବାକୁ ଠିଆ େହଉଅଛି ,
େଗା ୀୟମାନ ର ବିଚାର କରିବାକୁ ଠିଆ େହଉଅଛି ।
14 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ଓ

ଅଧିପତିଗଣର ସହିତ ବିଚାରେର ଉପି ତ େହେବ;
“ତୁ େ ମାେନ ହିଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ର ାସ କରିଅଛ; ଦରିଦ୍ର ମାନ ଠାରୁ

ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ମାନ ଗୃହେର ଅଛି;”
15 “ତୁ େ ମାେନ େଯ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଦଳି ପକାଉଅଛ ଓ

ଦରିଦ୍ର ମାନ ମୁଖ ଘଷି ପକାଉଅଛ,
ଏଥିେର ତୁ ମାନ ଅଭିପ୍ର ାୟ କʼଣ?” ପ୍ର ଭୁ , ବାହିନୀଗଣର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ।
16ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ସି େୟାନର କନ୍ୟାଗଣ ଅହ ାରିଣୀ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗ୍ର ୀବା ଲ ାଇ ଓ କଟାକ୍ଷ କରି ଗମନ କରି ,
ଗମନ କରୁ କରୁ ଚ ଳ ପାଦସ ାର ଓ ଚରଣେର ରୁ ଣୁଝୁ ଣୁ ଶ

କରି ;
17 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନର କନ୍ୟାଗଣର ମ କ କାଛୁମୟ କରିେବ

ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ଗୁ ାନ ଅନାବୃତ କରିେବ।”
18 େସହି ଦିନ ପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ଗବର୍ ରୂ ପ ନୂପୁର, ଜାଲିବ ,

ଚ ହାର; 19 କ ର୍ ଭୂ ଷଣ, ଚୁ ଡ଼ି, ଘୁମୁଟା; 20 ଶିେରାଭୂ ଷଣ,
ପାଦର ବଳା, କଟିବ ନୀ, ଅତରଧାନୀ, କବଚ; 21 ମୁଦି, ନଥ;
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22ଉ ବକାଳୀନ ବ ,ଆବରଣୀୟ ବ , ସାଲ, ଗାି ଆ; 23ଦପର୍ ଣ,
ସୂ ବ , ଶିେରାବ ନୀ ଓ ଓଢ଼ଣି କାଢ଼ି ପକାଇେବ।
24 ତହିଁେର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବଦଳେର ଦୁଗର୍ ପୂଜ, କଟିବ ନୀର

ପରିବେ ର୍ ର ୁ,
ସୁ ର େକଶବିନ୍ୟାସ ବଦଳେର େକଶ-ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଆବରଣ ବ

ପରିବେ ର୍ ଚଟର ପଟୁ କା;
େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ବଦଳେର େପାଡ଼ାଦାଗ େହବ।
25ତୁ ର ପୁରୁ ଷମାେନଖ ାଘାତେରଓତୁ ର ବିକ୍ର ମୀଗଣ ଯୁ େର

ପତିତ େହେବ।
26 ସି େୟାନର ନଗର ାରସକଳ େଶାକ ଓ ବିଳାପ କରିେବ ଓ େସ

ଅକି ନା େହାଇ ଭୂ ମିେର ବସି ବ।

4
1 େସହି ଦିନ ସାତ ଜଣ ୀ ଜେଣ ପୁରୁ ଷକୁ ଧରି କହିେବ,
“ଆେ ମାେନ ନିଜ ଅ େଭାଜନ କରିବୁ ଓ ନିଜ ବ ପି ି ବୁ;

େକବଳ ତୁ ନାମେର ଆେ ମାେନ ଖ୍ୟାତ େହଉ;
ତୁ େ ଆ ମାନ ର ଅପମାନ ଦୂର କର।”

ସଦାପ୍ର ଭୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ଶାଖା
2 େସହି ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବି ଥିବା େଲାକମାନ ନିମେ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାଖା ମେନାରମ ଓ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବ, ଆଉ େଦଶର
ଫଳ ଉ ମ ଓ ମେନାହର େହବ। 3 ପୁଣି, ପ୍ର ଭୁ େଯେତେବେଳ
ବିଚାରକ ଆ ା ଓ ଦାହକ ଆ ା ାରା ସି େୟାନର କନ୍ୟାଗଣର
ମଳ େଧୗତ କରିେବ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ମଧ୍ୟରୁ ତହିଁର ର ଦୂର
କରିେଦେବ; 4 େସେତେବେଳ ସି େୟାନେର େଯେକହି ଅବଶି
ଥାଏ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ରେହ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିରୂ ଶାଲମ ଜୀବିତ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକର ନାମ ଲିଖିତ ହୁ ଏ, େସ
ପବିତ୍ର େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହବ। 5ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନ ପବର୍ ତ
ସମୁଦାୟ ଆବାସ ଓ ତାହାର ସକଳ ସଭା ଉପେର ଦିବସେର େମଘ
ଓ ଧୂମ ଓ ରାତି୍ର େର ପ୍ର ଳିତ ଅି ର େତଜ ସୃି କରିେବ; କାରଣ
ସମୁଦାୟପ୍ର ତାପଉପେରଚ ାତପ ବି ୃତ େହବ। 6 ପୁଣି, ଦିବସେର



ଯିଶାଇୟ 5:1 xii ଯିଶାଇୟ 5:6

ଗ୍ର ୀଷ୍ମ ରୁ ଛାୟା ନିମେ , ଆଉ ଝଡ଼ ଓ ବୃି ରୁ ଆଶ୍ର ୟ ଓ ଆ ାଦନ
ାନ ରୂ ପ େହବା ନିମେ ଏକ ଆବାସ େହବ।

5
ଂସପ୍ର ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର

1 ମୁଁ ଆପଣା ପି୍ର ୟତମ ଉେ ଶ୍ୟେର, ତାହା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ବିଷୟେର େମାʼ ପି୍ର ୟତମ ର େଗାଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କେର।

ଅତିଉବର୍ ରା ଏକପବର୍ ତେର େମାʼ ପି୍ର ୟତମ ର େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଥିଲା;

2 ପୁଣି, େସ ତାହା େଖାଳି ପ୍ର ରସବୁ ବାହାର କେଲ ଓ ଅତୁ ୍ୟ ମ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ତହିଁେର େରାପଣ କେଲ

ଓତହିଁରମଧ୍ୟ ାନେର େଗାଟିଏଉ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ
ମଧ୍ୟ େଖାଳିେଲ,

ଆଉ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ େବାଲି ଅେପକ୍ଷାେର ରହିେଲ, ମାତ୍ର
ତହିଁେର ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା।

3 ଏଣୁ ଏେବ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାେନ ଓ ଯିହୁ ଦାର
େଲାକମାେନ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବିନୟ କେର,

ତୁ େ ମାେନ େମାହର ଓ େମାʼଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କର।
4 ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରଯାହା କରି ନାହିଁ,ଏପରି େକଉଁ ଅଧିକ

କମର୍ ତହିଁ ପ୍ର ତି କରାଯାଇ ପାର ା?
ଏନିମେ ମୁଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିବ େବାଲି ଅେପକ୍ଷା କେଲ, ତହିଁେର

ବନ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଫଳିଲା କାହିଁକି?
5 ଏଣୁ ଏେବ ଶୁଣ; ମୁଁ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ତି ଯାହା କରିବି, ତାହା

ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବି; ମୁଁ ତହିଁର ବାଡ଼ କାଢ଼ି ପକାଇବି,
ତହିଁେର ତାହା ଗ୍ର ାସ କରାଯିବ; ମୁଁ ତହିଁର େବଢ଼ା ଭାି

ପକାଇବି, ତହିଁେର ତାହା ଦଳିତ େହବ;
6 ପୁଣି, ମୁଁ ତାହା ଉଜାଡ଼ କରିବି; ତାହାର ଡାଳ କଟା େହବ ନାହିଁ

କି ା ଭୂ ମି େକାଡ଼ା େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା କାନେକାଳି ଓ
କ କ ବୃକ୍ଷମୟ େହବ;
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ମଧ୍ୟ ତହିଁ ଉପେର ଜଳ ବଷର୍ ଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ େମଘମାଳକୁ
ଆଜ୍ଞା କରିବି।

7େଯେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲବଂଶ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ଯିହୁ ଦାର େଲାେକ ତାହା ର ମେନାରମ ଚାରା;
େସ ନ୍ୟାୟ ଅେପକ୍ଷା କେଲ, ମାତ୍ର େଦଖ, ଉପଦ୍ର ବ; ଧାମ କତା

ଅେପକ୍ଷା କେଲ, ମାତ୍ର େଦଖ, କ୍ର ନ।
ଦୁ ମର୍ କାରୀ-ସ ାପର ପାତ୍ର

8 େଦଶେର େଯପରି ଆଉ ାନ ନ ଥିବ ଓ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଏକାକୀ ବାସ କରିବ,

ଏଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ଗୃହ, େକ୍ଷତ୍ର କୁ େକ୍ଷତ୍ର ଲଗାଉଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !

9 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ କ ର୍ େର କହି ,
“ନି ୟ ଅେନକ ଗୃହ ଂସ ାନ, ମଧ୍ୟ ବୃହତ ଓ ସୁ ର ଗୃହମାନ

ନିବାସବିହୀନ େହବ।
10କାରଣଦଶଏକରଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରଏକମହଣ*ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସଉ

େହବ ଓ ଦଶ ମହଣ† ବୀଜରୁ େକବଳ ଏକ ମହଣ ଶସ୍ୟ
ଉ େହବ।”

11 େଯଉଁମାେନ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ;
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଉ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ରାତି୍ର େର ବିଳ କରି ,

େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !
12 େସମାନ େଭାଜିେର ବୀଣା, େନବଲ, ତବଲା, ବଂଶୀ ଓ

ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଥାଏ;
ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କାଯର୍ ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ନାହିଁ

କିଅବା ତାହା ର ହ ର କମର୍ େସମାେନ ବିେବଚନା କରି
ନାହାି ।

13 ଏଥିପାଇଁ େମାହର େଲାକମାେନ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ବ ୀ େହାଇ
ଯାଇଅଛି ;

ପୁଣି, େସମାନ ର ସ ା େଲାକମାେନ କୁ୍ଷଧା ର୍ ଓ େସମାନ ର
େଲାକସମୂହ ତୃ ଷାେର ଶୁ େହଉଅଛି ।

* 5:10 ଏକ ମହଣ ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାୟ ୨୨ ଲିଟର † 5:10 ଦଶମହଣ ପ୍ର ାୟ ୨୨୦ ଲିଟର
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14 ଏଥିପାଇଁ ପାତାଳ ଆପଣା ଉଦର ବି ାର ଓ ଆପଣା ମୁଖ
ଅପରିମିତ ରୂ େପ େମଲାଇଅଛି;

ପୁଣି, େସମାନ ର େଗୗରବ, େସମାନ ର େଲାକସମୂହ,
େସମାନ ର କଳହ ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଉ ାସକାରୀ
େଲାକ ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ଓ ାଇଯାʼ ି ।

15 ପୁଣି,ସାମାନ୍ୟ େଲାକଅେଧାମୁଖଓମହାନ େଲାକନତହୁ ଏ, ପୁଣି
ଅହ ାରୀମାନ ର ଦୃି ନତ ହୁ ଏ;

16 ମାତ୍ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଚାରେର ଉ ତ ହୁ ଅି , ପୁଣି,
ଧମର୍ ରୂ ପ ପରେମ ର ଧାମ କତାେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ
ମାନ୍ୟ ହୁ ଅି ।

17 େସହି ସମୟେର େମଷଶାବକମାେନ ଆପଣା ଚରା ାନେର
ଚରିବା ପରି ଚରିେବ, ପୁଣି, ଭ୍ର ମଣକାରୀମାେନ ହୃ ପୁ
େଲାକମାନ ର ଂସ ାନ େଭାଗ କରିେବ।

18 େଯଉଁମାେନ ଅସାରତାରୂ ପ ର ୁେର ଅପରାଧ ଓ ଶଗଡ଼ ର ୁେର
ପାପ ଆକଷର୍ ଣ କରି , େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !

19 େସମାେନ କହି , “ଆେ ମାେନ େଯପରି େଖାଜି ପାରିବା,
ଏଥିପାଇଁ େସ ରା କର ୁ, େସଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କର ୁ;

ଆଉ, ଆେ ମାେନ େଯପରି ଜାଣି ପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଧମର୍ ରୂ ପ ମ ଣା ଉପି ତ େହାଇ ଘଟୁ ।”

20 େଯଉଁମାେନ ମ କୁ ଭଲ ଓ ଭଲକୁ ମ କୁହି ;
େଯଉଁମାେନ ଅ ାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ ଆଲୁଅକୁ ଅ ାର ଭଳି ମେନ

କରି ;
େଯଉଁମାେନ ତି କୁ ମି ଓ ମି କୁ ତି ଭଳି ମେନ କରି ,

େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !
21 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଦୃି େର ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆପଣା

ଆପଣା େବାଧେର ବୁି ମାନ, େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !
22େଯଉଁମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସପାନ କରିବାକୁ ପରାକ୍ର ମୀ ଓ ମଦ୍ୟ ମିଶି୍ର ତ

କରିବାକୁ ବଳବାନ;
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23େଯଉଁମାେନଲା ସକାେଶ ଦୁ କୁ ନିେ ର୍ ାଷକରି ଓଧାମ କର
ଧାମ କତା ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରି , େସମାେନ ସ ାପର
ପାତ୍ର !

24 ଏଥିନିମେ ଅି ର ଜି ା େଯପରି ନଡ଼ା ଗ୍ର ାସ କେର ଓ ଶୁ ତୃ ଣ
େଯପରି ଅି ଶିଖାେର ଭ ସାତ୍ ହୁ ଏ,

େସହିପରି େସମାନ ର ମୂଳସଢ଼ିଯିବଓ େସମାନ ର ପୁ ଧୂଳି ପରି
ଉଡ଼ିଯିବ;

କାରଣ େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବ୍ୟବ ା ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କରିଅଛି ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ
କରିଅଛି ।

25ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ ତାହା େଲାକମାନ ବିରୁ େର
ପ୍ର ଳିତ େହାଇଅଛି ଓ େସ େସମାନ ବିରୁ େର ଆପଣା
ହ ବି ାର କରି େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରିଅଛି ,

ପୁଣି,ଉପପବର୍ ତଗଣକି େଲଓେଲାକମାନ ଶବସଡ଼କମଧ୍ୟେର
ଅଳିଆ ପରି େହଲା।

ଏହିସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହା ର ହ ପୂବର୍ ପରି ବି ାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

26 ପୁଣି, େସ ଦୂରେଦଶୀୟ େଗା ୀଗଣ ପ୍ର ତି େଗାଟିଏ ଜା
ଉଠାଇେବ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ େସମାନ ପାଇଁ ଶିଷ୍ 
େଦେବ,

ପୁଣି, େଦଖ, େସମାେନ ଦତଗମନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସି େବ;
27 େସମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ା େହେବ ନାହିଁ,
କି ଝୁ ି ପଡ଼ିେବ ନାହିଁ; େକହି ଢୁ ଳାଇେବ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ର ା
ଯିେବ ନାହିଁ;

ଆଉ, େସମାନ ର କଟିବ ନ ଫିଟିବ ନାହିଁ କି େସମାନ ର
ପାଦୁକାର ବ ନ ଛିି ବ ନାହିଁ;

28 େସମାନ ର ତୀର ତୀ ଓ େସମାନ ର ଧନୁସବୁ ଗୁଣଦିଆ;
େସମାନ ଅ ଗଣର ଖୁରା ଚକ୍ ମକି ପଥର ପରି ଓ େସମାନ

ରଥର ଚକ୍ର ଘୂ ବାୟୁ ପରି;



ଯିଶାଇୟ 5:29 xvi ଯିଶାଇୟ 6:7

29 େସମାନ ର ଗ ର୍ ନ ସି ଂହୀର ଗ ର୍ ନ ପରି, େସମାେନ ଯୁବା ସି ଂହ
ପରି ଗ ର୍ ନ କରିେବ;

ଆହୁ ରି, େସମାେନ ଗ ର୍ ନ କରି ଓ ଶିକାର ଧରି ନିରାପଦେର ତାହା
େନଇଯିେବ ଓ ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିେବ।

30 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ର ଗ ର୍ ନ ତୁ ଲ୍ୟ େଲାକମାନ
ଉପେର ଗ ର୍ ନ କରିେବ;

ତହିଁେର ଯଦି େକହି େଦଶ ପ୍ର ତି ଅନାଇବ, େତେବ େଦଖ,
ଅ କାର ଓ ସ ଟ, ପୁଣି, େସହି ାନର ଦୀି
େମଘମାଳାେର ଅ କାରମୟ େହବ।

6
ଯିଶାଇୟ ୁ ଦଶର୍ ନ ଓ ଆ ାନ

1 ଉଷୀୟ ରାଜା ମୃତ େହବା ବଷର୍ ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଏକ ଉ ଓ
ଉ ତ ସି ଂହାସନେର ଉପବି େଦଖିଲି, ତାହା ରାଜବ ର ଅ ଳ
ମ ି ରକୁ ପରିପୂ ର୍ କଲା। 2 ତାହା ନିକଟେର ସରାଫଗଣ ଠିଆ
େହେଲ; େସ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଛଅ ଛଅ ପକ୍ଷ ଥିଲା; ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଦୁଇ
ପକ୍ଷେରଆପଣାଆପଣା ମୁଖଆ ାଦନକେଲ, ଦୁଇପକ୍ଷେରଚରଣ
ଆ ାଦନ କେଲ ଓ ଦୁଇ ପକ୍ଷେର ଉଡ଼ିେଲ। 3 ଆଉ, େସମାେନ
ପର ର ଡାକି କହିେଲ,
“େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର , ପବିତ୍ର , ପବିତ୍ର ; ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ

ତାହା ମହିମାେର ପରିପୂ ର୍ ।”
4 େସେତେବେଳ େଘାଷଣାକାରୀର ରବେର ାର ସ ୁଖ ାନର

ମୂଳଦୁଆ କି ତ େହଲା ଓ ମ ି ର ଧୂମେର ପରିପୂ ର୍ େହଲା।
5 େତେବ ମୁଁ କହିଲି, “ହାୟ ହାୟ! ମୁଁ ନ େହଲି; କାରଣ
ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓ ାଧରବିଶି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁଁ ଅଶୁଚି ଓ ାଧରବିଶି
େଗା ୀ ମଧ୍ୟେରବାସକରୁ ଅଛି;ତଥାପି େମାହରଚକୁ୍ଷ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାଜା ୁ େଦଖିଅଛି!” 6 ଏଥିଉ ାେର େସହି ସରାଫଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ େମାʼ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସି େଲ, ତା ହ େର
ଖେ ଳ ଅ ାର ଥିଲା, େସ ଯଜ୍ଞେବଦିରୁ ଚିମୁଟା ାରା ତାହା
େନଇଥିେଲ; 7 ପୁଣି, େସ ତ ୍ଵାରା େମାର ମୁଖ ଶର୍ କରି କହିେଲ,
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“େଦଖ, ଏହା ତୁ ଓ ାଧରକୁ ଶର୍ କରିଅଛି; ଏଣୁ ତୁ ର ଅପରାଧ
ଦୂରୀକୃତ େହଲା ଓ ତୁ ର ପାପ େମାଚନ େହଲା।” 8ଏଥିଉ ାେର
“ମୁଁ କାହାକୁ ପଠାଇବି? ଓ କିଏ ଆ ମାନ ପାଇଁ ଯିବ?” ପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ରବ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। େତେବ ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ଅଛି; େମାେତ ପଠାଅ।”
9ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ଯାଅ ଓ ଏହି େଗା ୀକୁ କୁହ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣୁଅଛ ନି ୟ, ମାତ୍ର ବୁଝୁ ନାହଁ ଓ େଦଖୁଅଛ ନି ୟ,

ମାତ୍ର ଜାଣୁ ନାହଁ।’
10 ଏହି େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର େଦଖି ଓ କ ର୍ େର

ଶୁଣି ଓ ଅ ଃକରଣେର ବୁଝି ମନ େଫରାଇ େଯପରି ସୁ
ନ ହୁ ଅି ,

ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ େସମାନ ଅ ଃକରଣ ୂଳକରଓ େସମାନ କ ର୍
ଭାରୀ କର ଓ େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ମୁଦି ଦିଅ।”

11 େତେବ ମୁଁ ପଚାରିଲି, “େହ ପ୍ର େଭା, େକେତ କାଳ ଯାଏ?”
ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ,
“େଯପଯର୍ ୍ୟ ନଗରସବୁ ନିବାସୀବିହୀନ
ଓ ଗୃହସବୁ ନରଶୂନ୍ୟ େହାଇ ଉଜାଡ଼ ନ ହୁ ଏ ଓ ଭୂ ମି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ

ଉଜାଡ଼ ନ ହୁ ଏ,
12 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ୁ ଅତି ଦୂର କରି ନ ଦିଅି ଓ େଦଶ

ମଧ୍ୟେର ପରିତ୍ୟ ାନ ଅେନକ ନ ହୁ ଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ।
13ଆଉ,ଯଦିବା ତହିଁେରଦଶମାଂଶରେହ,ତଥାପି ତାହା ପୁନବର୍ ାର

ବିନ େହବ;
ଏଲା ଓ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ହଣା ଗେଲ େହଁ େଯପରି ତାହାର ଗି ରେହ;
େସହିପରି େସହି ପବିତ୍ର ବଂଶ ଏହି େଗା ୀର ଗି ରୂ ପ ଅେଟ।”

7
ରାଜା ଆହସ୍ ନିମେ ଏକ ବା ର୍ ା

1 ଯିହୁ ଦା-ରାଜା ଉଷୀୟର େପୗତ୍ର େଯାଥମ୍ ର ପୁତ୍ର ଆହସ୍ ର
ସମୟେର ଅରାମର ର ୀନ ରାଜା ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର େପକହ
ନାେମ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଯିରୂ ଶାଲମର ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା
ନିମେ େସଠାକୁ ଗେଲ; ମାତ୍ର ତାହା ପରା କରି ପାରିେଲ
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ନାହିଁ। 2 ଏଥିଉ ାେର ଦାଉଦ-ବଂଶକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା େଯ,
ଅରାମ ଇଫ୍ର ୟିମର ସହାୟ େହାଇଅଛି। ଏଥିେର ତାହାର ହୃ ଦୟ ଓ
ତାହାର େଲାକମାନ ହୃ ଦୟ ବାୟୁ େର କି ତ ଓ ବନବୃକ୍ଷ ତୁ ଲ୍ୟ
କି ତ େହଲା। 3 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିଶାଇୟ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ଶାର-ଯାଶୂବ, ରଜକ େକ୍ଷତ୍ର ର ରାଜପଥ
ଉପର ପୁ ରିଣୀର ନାଳ ମୁ େରଆହସ୍ ରସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ଯାଅ। 4 ଓ ତାହାକୁ କୁହ, ‘ସାବଧାନ ଓ ସୁି ର ହୁ ଅ; ଏହି ଧୂମମୟ
କା ର ଦୁଇଲା ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ର ୀନ,ଅରାମରଓରମଲୀୟର ପୁତ୍ର ର
ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ସକାଶୁ ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ହୃ ଦୟକୁ
ନିରାଶ େହବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। 5କାରଣ ଅରାମ, ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ
ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର ତୁ ବିରୁ େର କୁମ ଣା କରି କହୁ ଅଛି , 6ଆସ,
ଆେ ମାେନ ଯିହୁ ଦା ବିରୁ େର ଯାଇ ତାହାକୁ ଅେଧୖଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଓ
ଆ ମାନ ନିମେ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଭ ାନ କରି ଏକ ରାଜାକୁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଟାେବଲର ପୁତ୍ର କୁ ାପନ କରୁ ।
7 ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତାହା ି ର େହବ ନାହିଁ ଅବା

ସି ହିଁ େହବ ନାହିଁ।
8କାରଣ ଅରାମରମ କଦେ ଶକଓଦେ ଶକରମ କର ୀନ;
ପୁଣି,ପ ଷଠି ବଷର୍ ମଧ୍ୟେରଇଫ୍ର ୟିମଖ ଖ େହାଇଏପରିଭ

େହବ େଯ, େସ ଆଉ ଏକ େଗା ୀ େହାଇ ରହିବ ନାହିଁ;
9 ଆଉ, ଇଫ୍ର ୟିମର ମ କ ଶମରୀୟା ଓ ଶମରୀୟାର ମ କ

ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର ।
ଯଦିତୁ େ ମାେନ ବି ାସନକରିବ, େତେବ ି ରୀକୃତ େହବନାହିଁ,

ଏହା ନି ୟ।’ ”

ଇ ାନୁେୟଲ ପରେମ ର ଚି
10 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆହସ୍ କୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, 11 “ତୁ େ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଏକ ଚି ମାଗ;ଅେଧାେଲାକେର କି
ଊ ର୍ େଲାକେର େହଉ, ମାଗ।” 12ମାତ୍ର ଆହସ୍ କହିଲା, “ମୁଁ ମାଗିବି
ନାହିଁ କି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ।” 13 ଏଥିେର େସ
କହିେଲ, “େହ ଦାଉଦର ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଶୁଣ; ମନୁଷ୍ୟର



ଯିଶାଇୟ 7:14 xix ଯିଶାଇୟ 7:23

େଧୖଯର୍ ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ େବାଲି
କି ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପରେମ ର େଧୖଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ?
14 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ ଆେପ ତୁ ମାନ ୁ ଏକ ଚି େଦେବ; େଦଖ, ଏକ
କନ୍ୟା ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ
ଇ ାନୁେୟଲ (ଆ ମାନ ସହିତ ପରେମ ର) ରଖିବ। 15ମ କୁ
ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ ଭଲକୁ ମେନାନୀତ କରିବାର ଜାଣିବା େବେଳ େସ ଦହି
ଓ ମଧୁ ଖାଇବ। 16 କାରଣ ବାଳକ ମ କୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ ଓ ଭଲକୁ
ମେନାନୀତ କରିବାର ଜାଣିବା ପୂେବର୍ େଯଉଁ େଦଶର ଦୁଇ ରାଜା ୁ
ତୁ େ ଘୃଣା କରୁ ଅଛ, େସହି େଦଶ ପରିତ୍ୟ େହବ। 17ଇଫ୍ର ୟିମ
ଯିହୁ ଦାଠାରୁ ପୃଥକ େହବା ଦିନଠାରୁ େଯପ୍ର କାର ସମୟ େକେବ
େହାଇ ନାହିଁ, େସପ୍ର କାର ସମୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଓ ତୁ
େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ପିତୃ ବଂଶ ପ୍ର ତି ଘଟାଇେବ; ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଅଶୂରର ରାଜାକୁ ଆଣିେବ।”
18 ପୁଣି, େସହି ଦିନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶୀୟ ନଦୀସବୁର ପ୍ର ା ମକି୍ଷକାର ପ୍ର ତି
ଓ ଅଶୂର େଦଶୀୟ ମହୁ ମାଛି ପ୍ର ତି ଶିଷ୍ େଦେବ।
19 ତହିଁେର େସସମେ ଆସି ଉି ଉପତ୍ୟକାସମୂହେର ଓ

େଶୖଳମାନ ର ଛିଦ୍ର ାନେର
ଓ କ କ ବନେର ଓ ଚରାଭୂ ମିସମୂହେର ବସି େବ।

20 େସହି ଦିନ ପ୍ର ଭୁ ନଦୀର େସପାରି ଭଡ଼ାଟିଆ କୁ୍ଷର ାରା,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଶୂରର ରାଜା ାରା
ମ କ, ପଦର େଲାମ େକ୍ଷୗର କରିେବ ଓ ତ ୍ଵାରା ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ନ

େହବ।
21 େସହି ଦିନ େକହି େଗାଟିଏ ଯୁବତୀ ଗାଭୀ ଓ ଦୁଇେଗାଟି େମଷ

େପାଷିେଲ,
22 େସମାନ ଦ ଦୁ ର ବାହୁ ଲ୍ୟେର େସ ଦହି ଖାଇବ;
କାରଣ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଅବଶି ସମ େଲାକ ଦହି ଓ ମଧୁ

ଖାଇେବ।
23 ଆହୁ ରି, େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର ସହସ୍ର େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ମୂଲ୍ୟର

ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ଥିଲା,
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େସହି ଦିନ େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନ କାନେକାଳି ଓ କ କ ବୃକ୍ଷମୟ
େହବ।

24 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ େଦଶ କାନେକାଳି ଓ କ କ ବୃକ୍ଷମୟ େହବାରୁ
େଲାେକ ତୀର ଓ ଧନୁ େନଇ େସ ାନକୁ ଯିେବ।

25 ଆଉ, େଯସବୁ ପବର୍ ତ େକାଡ଼ିେର େଖାଳା େହାଇଥିଲା, ତୁ େ
କାନେକାଳି ଓ କ କ ବନର ଭୟେର େସ ାନକୁ ଗମନ
କରିବ ନାହିଁ,

ମାତ୍ର ତାହା ବଳଦର ଚରା ାନ ଓ େମଷର ପାଦ ତେଳ ଦଳିତ
େହବାର ାନ େହବ।

8
ଅଶୂରର ରାଜାର ଆକ୍ର ମଣ

1 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏକ ଖ ବୃହତ
ଫଳକ େନଇ ପ୍ର ଚଳିତ ଅକ୍ଷରେର ତହିଁଉପେର ଏହି କଥା େଲଖ,
ମେହର-ଶାଲଲହାଶ୍ -ବସ୍ (ଲୁଟିତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି, ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଶୀଘ୍ର ଗମନ କରୁ ଅଛି)” 2 ଆଉ, ମୁଁ ପ୍ର ମାଣର ନିମେ ଊରୀୟ
ଯାଜକଓ ଯିେବାରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟକୁଆପଣାର ବି ସାକ୍ଷୀ
କରିବି। 3ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ ସହ ଶୟନ କରେ , େସ
ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା। େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ
କହିେଲ, “ତାହାର ନାମ ମେହର-ଶାଲଲହାଶ୍ -ବସ୍ ରଖ। 4କାରଣ
ବାଳକ େମାହର ପିତା ଓ େମାହର ମାତା େବାଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ
ପାଇବା ପୂେବର୍ ଦେ ଶକଧନଓଶମରୀୟାର ଲୁଟିତ ଅଶୂରରାଜାର
ଆେଗ ଆେଗ ବହି ନିଆଯିବ।”

5ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ପୁନବର୍ ାର କହିେଲ,
6 “ଏହି େଲାକମାେନ ଶୀେଲାହର ମ ଗାମୀ େସ୍ର ାତ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି
ର ୀନ ଓ ରମଲୀୟର ପୁତ୍ର ଠାେର ଆନ କରୁ ଅଛି ;
7 ଏେହତୁ େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ଏେବ ନଦୀର ପ୍ର ବଳ, ଅପାର ଜଳ ରୂ ପ

ଅଶୂରର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର ସମ ପ୍ର ତାପକୁ େସମାନ
ଉପେର ଆଣୁଅଛି ;

ତହଁୁ େସଆପଣାର ସମ ଜଳପ୍ର ଣାଳୀ ଉପେର ବଢ଼ିଆପଣାର ବ
ଉପର େଦଇ ଚାଲିଯିବ;
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8ଆଉ, େସ ପ୍ର ବଳ ରୂ େପ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯିହୁ ଦା ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବ; େସ
ଉ ୁଳି ଉଠି ବ୍ୟାପି ଯିବ; େସ କ ସରିକି ଉଠିବ;

ପୁଣି, େହ ଇ ାନୁେୟଲ, ତାହାର ପକ୍ଷର ବି ୃତି ାରା ତୁ େଦଶର
ପ୍ର ବ୍ୟା େହବ।”

9 େହ େଗା ୀସମୂହ, ତୁ େ ମାେନ େକାଳାହଳ କର, ମଧ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ ଭ େହବ; ପୁଣି, େହ ଦୂରେଦଶୀୟ େଲାକ
ସମେ ,

ତୁ େ ମାେନ କ ର୍ ପାତ କର; ତୁ େ ମାେନ କଟିବ ନ କର, ମଧ୍ୟ
ଭ େହବ।

10 ଏକତ୍ର ମ ଣା କର, ମଧ୍ୟ ତାହା ନି ଳ େହବ; କଥା କୁହ, ମଧ୍ୟ
ତାହା ି ର େହବ ନାହିଁ;

େଯେହତୁ ପରେମ ର ଆ ମାନ ସହିତ ଅଛି ।

ପରେମ ର ଆେଦଶ
11 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ବଳ ହ େର ଧରି େମାେତ ଏହିପରି

କହିେଲ ଓ ମୁଁ େଯପରି ଏହି େଲାକମାନ ପଥେର ଗମନ ନକରିବି,
ଏଥିପାଇଁ େମାେତ ଆେଦଶ େଦଇ କହିେଲ,
12 ଏହି େଲାକମାେନ େଯଉଁସବୁ ବିଷୟକୁ ଚକ୍ର ା େବାଲି କହିେବ;

“ତୁ େ ମାେନ େସହି ସବୁକୁ ଚକ୍ର ା େବାଲି କୁହ ନାହିଁ;
କିଅବା େସମାନ ରଭୟ ବିଷୟକୁ ତୁ େ ମାେନ ଭୟକର ନାହିଁ,

ଅବା ତହିଁ ବିଷୟେର ତ୍ର ାସଯୁ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
13 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ହିଁ ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ

କରିବ, ପୁଣି, େସ ତୁ ମାନ ର ଭୟ ାନ େହଉ ୁ ଓ େସ
ତୁ ମାନ ର ତ୍ର ାସଭୂ ମି େହଉ ୁ।

14ତହିଁେର େସ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ର ୟ ରୂ ପ େହେବ,
ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲର ଉଭୟ ବଂଶ ପ୍ର ତି ବି ଜନକ ପ୍ର ର ଓ

ବାଧାଜନକ ପାଷାଣ େହେବ, ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ
ପ୍ର ତି ଫାଶ ଓ ଫା ରୂ ପ େହେବ।

15ଆଉ, ଅେନକ େଲାକ ତ ୍ଵାରା ବି ପାଇ ପତିତ ଓ ଭ େହେବ
ଓ ଫା େର ପଡ଼ି ଧରାଯିେବ।”
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16 ତୁ େ ଏହି ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ବା , େମାʼ ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର
ବ୍ୟବ ା ମୁଦ୍ର ା ି ତ କର।

17 ପୁଣି, େଯ ଯାକୁବ-ବଂଶଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ କରି ,
ମୁଁ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେପକ୍ଷା କରିବି ଓ ତାହା ପାଇଁ
ଅନାଇ ରହିବି।

18େଦଖ, ମୁଁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା େମାେତଦ ସ ାନଗଣସି େୟାନ
ପବର୍ ତ ନିବାସୀ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ

ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଚି ଓ ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ ରୂ ପ ଅଟୁ ।
19 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ କହିେବ, “େଯଉଁ

ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଓ ଗୁଣିଆମାେନ ଗଣ ଗଣ ଓ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି କହି ,”
େସମାନ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର; (ତୁ େ ମାେନ କୁହ) “େଲାକମାେନ
କʼଣ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ ନାହିଁ?
େସମାେନ କʼଣ ଜୀବିତମାନ ସପକ୍ଷେର ମୃତମାନ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିେବ?” 20 ବ୍ୟବ ା ଓ ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟେର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର। ଯଦି
େସମାେନ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର କଥା ନ କହି , େତେବ ନି ୟ
େସମାନ ନିମେ ଅରୁ େଣାଦୟ ନାହିଁ।
21 ପୁଣି, େସମାେନ ଅତି କଠିନ ଓ କୁ୍ଷଧିତ େହାଇ େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ

ଗମନ କରିେବ, ଆଉ କୁ୍ଷଧିତ େହେଲ,
େସମାେନ ବିର େହାଇ ଆପଣାମାନ ରାଜା ାରା ଓ

ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ାରା ଅଭିଶାପ େଦଇ
ଊ ର୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ କରିେବ;

22 ପୁଣି, େସମାେନ ଭୂ ମି ଆେଡ଼ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିେବ,
ଆଉ େଦଖ, ସ ଟ ଓ ଅ କାର, ଯାତନାରୂ ପ ତିମିର; ପୁଣି,

େସମାେନ ନିବିଡ଼ ଅ କାରକୁ ତାଡ଼ିତ େହେବ।

9
ଭାବି ରାଜା

1 ମାତ୍ର ପୂେବର୍ (େଯଉଁ େଦଶ) େବଦନାଗ୍ର ଥିଲା, ତାହା ଅ କାର
େହାଇ ରହିବ ନାହିଁ।
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ପୂବର୍ କାଳେର େସ ସବୂଲୂନ େଦଶ ଓ ନ ାଲି େଦଶକୁ ତୁ ନୀୟ
କରିଥିେଲ,

ମାତ୍ର େଶଷ କାଳେର େସ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥର ନିକଟବ ର୍ ୀ,
ଯ ର୍ ନର େସପାରି , େଗା ୀଗଣର ଗାଲିଲୀକୁ ସ ା
କରିେବ।

2େଯଉଁ େଗା ୀ ଅ କାରେରଭ୍ର ମଣକେଲ, େସମାେନମହାଆଲୁଅ
େଦଖିଅଛି ;

େଯଉଁମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟ ାୟାରୂ ପ େଦଶେର ବାସ କେଲ, େସମାନ
ଉପେର ଦୀି ଉଦିତ େହାଇଅଛି।

3 ତୁ େ େସହି େଦଶୀୟ େଲାକ ୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରି େସମାନ ର
ଆନ ବୃି କରିଅଛ;

େସମାେନ ଶସ୍ୟ େଛଦନର ଆନ ପ୍ର ାୟ ଆନ କରି ,
ଲୁଟିତ ବିଭାଗ କରିବା ସମୟର ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ାସି ତ ହୁ ଅି ,
4 କାରଣ ମିଦୀୟନର ଦିନେର େଯପରି, େସହିପରି ତୁ େ ତାହାର

ଭାର ରୂ ପ ଯୁଆଳି ଓ ତାହାର ି ତ ବାହୁ ି ,
ତାହାର ଉପଦ୍ର ବକାରୀର ଦ ଭାି ପକାଇଅଛ।
5ଏେହତୁ କଳହେର ସି ତ େଲାକର ସମ ଅ ଶ
ଓ ର େର ଜଡ଼ିତ ବ ସବୁ ଳନୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ,
ଅି ପାଇଁ କା ରୂ ପ େହବ।
6କାରଣ ଆ ମାନ ନିମେ ଏକ ବାଳକ ଜନି୍ମ ଅଛି , ଆ ମାନ ୁ

ଏକ ପୁତ୍ର ଦ େହାଇଅଛି
ଓ ତାହା େର କ ର୍ୃ ଭାର ଥୁଆଯିବ;
ପୁଣି, ତାହା ର ନାମ ଆ ଯର୍ ୍ୟ, ମ ୀ,
ପରାକ୍ର ା ପରେମ ର, ଅନ କାଳୀନ ପିତା,
ଶାି ରାଜା େହବ।
7ତାହା କ ର୍ୃ ବୃ ି ଓ ଶାି ର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ,
େସ ଦାଉଦ ର ସି ଂହାସନେର ଓ ତାହା ର ରାଜ୍ୟେର ଉପବି

େହାଇ
ନ୍ୟାୟବିଚାର ଓ ଧାମ କତାେର ଏହି କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ

ତାହା ସୁି ର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିେବ।
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େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଦ୍ େଯାଗ ଏହା ସାଧନ କରିବ।

ଅହ ାର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶାି
8ଯାକୁବ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ର ଭୁ ଏକ ବାକ୍ୟ େପ୍ର ରଣକେଲଓତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ

ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି,
9 ପୁଣି ସମ େଲାକ, ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଶମରୀୟାର ନିବାସୀମାେନ ହିଁ

ତାହା ଜାଣିେବ; େସମାେନ ଅହ ାରେର ଓ ଦପର୍ ଚି େର
କହି ,

10 “ଇଟାସବୁ ପଡ଼ି ଯାଇଅଛି ନି ୟ, ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ କଟା
ପ୍ର ରେର ନିମର୍ ାଣ କରିବା; ଡିି ରି ବୃକ୍ଷସବୁ ହଣା େହାଇଅଛି
ନି ୟ, ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ତହିଁପରିବ ର୍ େର ଏରସ ବୃକ୍ଷ
ବଢ଼ାଇବା।”

11 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ର ୀନର ବିପକ୍ଷଗଣକୁ
ଉ ତ କରିେବ ଓ ତାହାର ଶତଗଣକୁ ଉେ ଜିତ କରିେବ;

12 ସ ୁଖେର ଅରାମୀୟମାେନ ଓ ପ ାତେର ପେଲ ୀୟମାେନ
େହେବ; ଆଉ, େସମାେନ ପ୍ର ସାରିତ ମୁଖେର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଗ୍ର ାସ କରିେବ।

ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହା ର ହ ପୂବର୍ ପରି ବି ାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

13 ତଥାପି େଲାକମାନ ୁ େଯ ପ୍ର ହାର କରିଅଛି , ତାହା ନିକଟକୁ
େସମାେନ େଫରି ନାହାି , କିଅବା େସମାେନ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ନାହାି ।

14 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ମ କ ଓ ଲା ୁ ଳ, ତାଳବାହୁ ା
ଓ ଜଳଜ ତୃ ଣ େଗାଟିଏ ଦିନେର କାଟି ପକାଇେବ।

15ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ସ ା େଲାକ େସହି ମ କ, ପୁଣି, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଦାୟୀ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଲା ୁ ଳ,

16 କାରଣ ଏହି େଲାକମାନ ର ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କମାେନ େସମାନ ୁ
ଭ୍ର ା କରାି , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ େସମାନ ାରା ପଥ
କଢ଼ାଯାʼ ି , େସମାେନ ବିନ ହୁ ଅି ।
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17 ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ଯୁବକମାନ ଠାେର ଆନ କରିେବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ର ପିତୃ ହୀନ ବାଳକ ଓ
ବିଧବାଗଣ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିେବ ନାହିଁ;

େଯେହତୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକଧମର୍ ହୀନ ଓ ଦୁରାଚାରୀ ଓପ୍ର େତ୍ୟକ ମୁଖ
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ।

ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହା ର ହ ପୂବର୍ ପରି ବି ାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

18 େଯେହତୁ ଦୁ ତା ଅି ପରି େଳ; ତାହା କାନେକାଳି ଓ କ କ
ବୃକ୍ଷ ଗ୍ର ାସ କେର;

ଆହୁ ରି, ତାହା ବନର ନିବିଡ଼ ାନେର ଳି ଘନ େମଘ ତୁ ଲ୍ୟ ଧୂମ
େହାଇ ଉପରକୁ ଉେଠ।

19 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପେର େଦଶ ଦ େହାଇଅଛି;
ମଧ୍ୟ େଲାକମାେନ ଅି ପାଇଁ କା ତୁ ଲ୍ୟ ଅଟି ;

େକହି ଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଦୟା କେର ନାହିଁ।
20 ତହିଁେର େଲାେକ ଦକି୍ଷଣ ହ େର ଛଡ଼ାଇେବ, ପୁଣି, କୁ୍ଷଧିତ

େହେବ; ପୁଣି, ବାମ ହ େର େଭାଜନ କରିେବ ଓ ତୃ
େହେବ ନାହିଁ;

େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାହୁ ର ମାଂସ େଭାଜନ
କରିେବ;

21 ମନଃଶି ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ମନଃଶିର ପ୍ର ତିକୂଳ େହେବ,
ପୁଣି, େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ତିକୂଳ େହେବ।

ଏସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହା ର ହ ପୂବର୍ ପରି ବି ାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

10
1 େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ ବ୍ୟବ ା ାପନ କରି ଓ େଯଉଁ

େଲଖକମାେନ ଉପଦ୍ର ବର କଥା େଲଖି , େସମାେନ
ସ ାପର ପାତ୍ର !

2 େସମାେନ ବିଧବାମାନ ୁ ଆପଣାମାନ ର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ରୂ ପ
କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃ ହୀନମାନ ୁ ଆପଣାମାନ ର ମୃଗୟା
ରୂ ପ କରିବା ପାଇଁ,
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ଦରିଦ୍ର ମାନ ୁ ନ୍ୟାୟବିଚାରରୁ େଫରାଇ ଦିଅି ଓ େମାହର ଦୁଃଖୀ
େଲାକମାନ ର ଅଧିକାର ହରଣ କରି ।

3 ଏଣୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବାର ଦିନେର ଓ ଦୂରରୁ ଆସ ା ବିନାଶ
ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ କଅଣ କରିବ?

ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ ତୁ େ ମାେନ କାହା ନିକଟକୁ ପଳାଇବ? ଓ
ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ତାପ େକଉଁଠାେର ରଖିବ?

4 େସମାେନ େକବଳ ବ ୀ େଲାକମାନ ର ପଦ ତେଳ ନତ େହେବ
ଓ ହତ େଲାକମାନ ର ତେଳ ପଡ଼ିେବ।

ଏହିସବୁ େହେଲ େହଁ ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତାହା ର ହ ପୂବର୍ ପରି ବି ାରିତ େହାଇ ରହିଅଛି।

ଈ ର ଅ -ଅଶୂର
5ହାୟଅଶୂର! େସଆ ରେକ୍ର ାଧରୂ ପଦ ,ତାହାରହ େରଆ ର

େକାପରୂ ପ ଯି ଅଛି।
6 ଆେ ତାହାକୁ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମୃଗୟା େନଇଯିବା ନିମେ ଓ

େଲାକମାନ ୁ ବାଟର କାଦୁଅ ତୁ ଲ୍ୟ ଦଳିତ କରିବା ନିମେ
ଧମର୍ ହୀନ େଗା ୀର ଓ ଆ େକ୍ର ାଧପାତ୍ର େଲାକମାନ ବିରୁ େର

ଆଜ୍ଞା େଦବା।
7ତଥାପି ତାହାର ଅଭିପ୍ର ାୟ େସହିପରି ନୁେହଁ, କିଅବା ତାହାର ହୃ ଦୟ

େସହିପରି ଭାେବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ବିନାଶକରିବାକୁ ଓଅେନକେଗା ୀ ୁ ଉି କରିବାକୁତାହାର

ହୃ ଦୟେର ଅଛି।
8 କାରଣ େସ କେହ, “ଆ ର େସନାପତିଗଣ ସମେ କି ରାଜା

ନୁହି ?
9କଲ୍ େନା ସହର କି କକର୍ ମୀଶ୍ ସହର ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ? ହମାତ୍ ସହର

କି ଅପର୍ ଦ ସହର ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ?
ଶମରୀୟା କି ଦେ ଶକ ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ?
10 େଯଉଁ ପ୍ର ତିମାଗଣର ରାଜ୍ୟସକଳର େଖାଦିତ ମୂ ସମୂହ,

ଯିରୂ ଶାଲମର ଓ ଶମରୀୟାର ମୂ ଗଣ ଅେପକ୍ଷା େଶ୍ର ,
େସହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆ ର ହ ଗତ େହାଇଅଛି;

11ଆେ ଶମରୀୟା ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାଗଣ ପ୍ର ତି େଯପରି କରିଅଛୁ,
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ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିମାଗଣ ପ୍ର ତି କʼଣ େସହିପରି କରିବା
ନାହିଁ?”

12 ଏେହତୁ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନ ପବର୍ ତେର ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଆପଣାର ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କଲା ଉ ାେର
ଆେ ଅଶୂର-ରାଜର ଅହ ାରମୟ ଚି ରୂ ପ ଫଳର ଓ ତାହାର
ଉ ଦୃି ରୂ ପଆଡ଼ ରରପ୍ର ତିଫଳେଦବା। 13କାରଣେସକହିଅଛି,
“ମୁଁ ବୁ ି ମାନ େହବାରୁ ଆପଣା ହ ର ବଳ ଓ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ାରା

ଏହା କରିଅଛି;
ପୁଣି, ମୁଁ ନାନା େଗା ୀର ସୀମା ଦୂର କରିଅଛି ଓ େସମାନ ର ସି ତ

ଧନ ହରଣ କରିଅଛି,
ଆଉ ମୁଁ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ ସି ଂହାସେନାପବି େଲାକମାନ ୁ

ତଳକୁ ଓ ାଇ ଆଣିଅଛି;
14 ପୁଣି, େମାହରହ ନାନା େଗା ୀରଧନପକ୍ଷୀରବସା ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ା

େହାଇଅଛି
ଓ େକହି େଯପରି ତ୍ୟ ଡି ସଂଗ୍ର ହ କେର, େସହିପରି ମୁଁ ସମୁଦାୟ

ପୃଥିବୀକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛି;
ଆଉ, ପକ୍ଷ ହଲାଇବାକୁ କିଅବା ଥ ଫିଟାଇବାକୁ ଅବା ଚିଁ ଚିଁ

ଶ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା।”
15 କୁହ୍ର ାଡ଼ି କʼଣ ତ ୍ଵାରା େଛଦନକ ର୍ ା ବିରୁ େର ଦପର୍ କରିବ?

କରତ କʼଣ କରତୀୟାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣାକୁ େଶ୍ର କରିବ?
େଯଉଁମାେନ ଦ ଉଠାି , ଦ କʼଣ େସମାନ ୁ ହଲାଇବ? େଯ

କା ନୁେହଁ, ଯି କʼଣ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ?
16 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ୂଳକାୟ

େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର କ୍ଷୀଣତା ପଠାଇେବ
ଓ ତାହାର ପ୍ର ତାପର ତେଳ ଅି ଦାହ ତୁ ଲ୍ୟ ଦାହ େହବ।
17 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର େଜ୍ୟାତିଃ ଅି ରୂ ପ େହବ ଓ ତାହାର

ଧମର୍ ରୂ ପ ଅି ଶିଖା ସଦୃଶ େହେବ,
ଆଉ ତାହା ଳି େଗାଟିଏ ଦିନେର ତାହାର କାନେକାଳି ଓ କ କ

ବୃକ୍ଷସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
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18ଆଉ, େସ ତାହାର ବନ ଓ ଉବର୍ ରା େକ୍ଷତ୍ର ର େଗୗରବକୁ ପ୍ର ାଣ ଓ
ଶରୀର ସୁ ା ସଂହାର କରିେବ;

ତହିଁେର ଜାଧାରୀ କ୍ଷୀଣ େହବା େବେଳ େଯପରି ହୁ ଏ, େସହିପରି
େହବ।

19 ପୁଣି, ତାହାର ବନର ଅବଶି ବୃକ୍ଷ ଏେତ ଅ େହବ େଯ,
େଗାଟିଏ ବାଳକ ତାହା େଲଖି ପାରିବ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
20 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲର

ଅବଶି ାଂଶ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାେକ ଆପଣାମାନ
ପ୍ର ହାରକାରୀର ଉପେର ଆଉ ନିଭର୍ ର କରିେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ସତ୍ୟ ଭାବେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉପେର ନିଭର୍ ର କରିେବ। 21 ଅବଶି ାଂଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯାକୁବର
ଅବଶି ାଂଶ, ପରାକ୍ର ା ପରେମ ର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େବ।
22କାରଣ ତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାେକ ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ପରି େହେଲ େହଁ
େସମାନ ର େକବଳ ଅବଶି ାଂଶ େଫରି ଆସି େବ; ଧାମ କତାର
ବଢ଼ି ରୂ ପ ଉି ତା ନିରୂ ପିତ େହାଇଅଛି। 23 େଯେହତୁ ପ୍ର ଭୁ ,
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଉି ତା, ନିରୂ ପିତ
ଉି ତା, ସି କରିେବ।

24 ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େହ ସି େୟାନ
ନିବାସୀ ଆ ର େଲାକମାେନ, ଯଦ୍ୟପି ଅଶୂର ମିସରର ରୀତି
ଅନୁସାେର ତୁ କୁ ଦ ାଘାତ କେର ଓ ତୁ ବିପରୀତେର ଆପଣା
ଯି ଉଠାଏ, ତଥାପି ତାହା ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ।
25 କାରଣ ଅତ୍ୟ କାଳ ଉ ାେର େକ୍ର ାଧ ଓ େସମାନ ବିନାଶେର
ଆ ର େକାପ ସି େହବ। 26 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ଓେରବ େଶୖଳେର ମିଦୀୟନର ହତ୍ୟା କାଳେର େଯପରି କରିଥିେଲ,
େସହିପରି ତାହାର ପ୍ର ତିକୂଳେରଆପଣା େକାରଡ଼ା ହଲାଇେବ;ଆଉ,
ତାହା ର ଦ ସାଗର ଉପେର ରହିବ ଓ ମିସରର ରୀତି ଅନୁସାେର
େସ ତାହା ଉଠାଇେବ। 27 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର
ତାହାର େବାଝ ତୁ ରୁ ଓ ତାହାର ଯୁଆଳି ତୁ ଗ୍ର ୀବାରୁ ଦୂର

କରାଯିବ,
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ପୁଣି ଅଭିେଷକ ସକାଶୁ ଯୁଆଳି ବିନ େହବ।”
28 େସ ଅୟାତକୁ ଆସି ଅଛି,
େସ ମିେଗ୍ର ାଣ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଇଅଛି; େସ ମିକ୍ ମସେର ଆପଣା ଦ୍ର ବ୍ୟ

ସାମଗ୍ର ୀ ରଖୁଅଛି;
29 େସମାେନ ଘାଟି ପାର େହାଇ ଯାଇଅଛି ; େସମାେନ େଗବାେର

ବସା କରିଅଛି ;
ରାମା କ ୁ ଅଛି; ଶାଉଲର ଗିବୀୟା ପଳାୟନ କରିଅଛି।
30ଆେଗା ଗ ୀମରକେନ୍ୟ,ତୁ େ ଆପଣା ରବେରଉ ଶ କର,

େହ ଲୟିଶ୍ , କ ର୍ ପାତ କର,
ଆଃ ଦୁଃଖିନୀ ଅନାେଥାତ୍ ,
31ମଦେମନା ପଳାତକ େହାଇଅଛି;
େଗବୀମ ନିବାସୀମାେନ ପଳାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର େହଉଅଛି ।
32 େସ ଆଜି େନାବେର ରହିବ;
େସ ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ପବର୍ ତ ଯିରୂ ଶାଲମ ଗିରି ପ୍ର ତି ହ

ହଲାଉଅଛି।
33 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭୟ ର ରୂ ପେର

ଶାଖାସବୁ କାଟି ପକାଇେବ;
ପୁଣି, ଉ ଆକୃତିସବୁ ହଣା ଯିବ ଓ ଉ ତସବୁ ନତ କରାଯିବ।
34 େସ େଲୗହ ାରା ବନର ନିବିଡ଼ ାନସବୁ କାଟି ପକାଇେବ, ପୁଣି

ଏକ ମହାପରାକ୍ର ମୀ ାରା ଲିବାେନାନ ନିପାତିତ େହବ।

11
ଶାି ରାଜ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିଶୀର ଗି ରୁ ଏକ ପ ବ ନିଗର୍ ତ େହବ ଓ
ତାହାର ମୂଳରୁ ଏକ ଶାଖା ଉ େହାଇ ଫଳ ଫଳିବ;
2 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆ ା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିେବଚନାର ଆ ା,
ମ ଣା ଓ ପରାକ୍ର ମର ଆ ା, ବୁ ି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର

ଆ ା ତାହା ଠାେର ଅଧି ାନ କରିେବ;
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ ଭୟେର ତାହା ର ଆେମାଦ େହବ;
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ପୁଣି, େସ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷର ଦୃି ଅନୁସାେର ବିଚାର କରିେବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆପଣା କ ର୍ ପ୍ର ା େର ଶ୍ର ବଣାନୁସାେର ଅନୁେଯାଗ
କରିେବ ନାହିଁ,

4 ମାତ୍ର େସ ଧମର୍ େର ଦୀନହୀନମାନ ବିଚାର କରିେବ ଓ ପୃଥିବୀ
ନମ୍ର େଲାକମାନ ସକାେଶ ନ୍ୟାୟେରଅନୁେଯାଗ କରିେବ;

ପୁଣି, େସ ଆପଣା ମୁଖି ତ ଦ ାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରିେବ
ଓ ଆପଣା ଓ ାଧରର ନିଃ ାସ ାରା ଦୁ କୁ ସଂହାର
କରିେବ।

5 ଧମର୍ ତାହା କଟିେଦଶର ପଟୁ କା ଓ ବି ତା ତାହା କଟିର
ପଟୁ କା େହବ।

6ଆଉ, େକ ୁ ଆ ବାଘ େମଷଛୁଆ ସେ ବାସ କରିବ ଓ ଚିତାବାଘ
େଛଳିଛୁଆ ସେ ଶୟନ କରିବ;

ବାଛୁରି, ଯୁବା ସି ଂହ ଓ ହୃ ପୁ ପଶୁ ଏକତ୍ର ରହିେବ; ଆଉ, ଏକ
ସାନ ପିଲା େସମାନ ୁ ଅଡ଼ାଇବ।

7 ପୁଣି, ଗାଭୀ ଓ ଭ ୁ କୀ ଚରିେବ; େସମାନ ର ଛୁଆସବୁ ଏକତ୍ର
ଶୟନ କରିେବ;

ଆଉ, ସି ଂହ ବଳଦ ପରି ନଡ଼ା ଖାଇବ।
8 ପୁଣି, ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ କାଳସପର୍ ର ଗ ର୍ ଉପେର େଖଳିବ
ଓ ତ୍ୟ ନ୍ୟ ବାଳକ କୃ ସପର୍ ର ଗ ର୍ ଉପେର ହ େଥାଇବ।
9େସମାେନଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତର େକୗଣସି ାନେର ହିଂସା କି ବିନାଶ

କରିେବ ନାହିଁ;
କାରଣସମୁଦ୍ର େଯପରିଜଳେରଆ , ପୃଥିବୀ େସହିପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ

ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂ ର୍ େହବ।
10 ଆଉ, େସହି ଦିନେର େଗା ୀଗଣର ଜା ରୂ େପ ାପିତ େଯ

ଯିଶୀର ମୂଳ,
ନାନା େଦଶୀୟମାେନତାହା ରଅେନ୍ଵ ଷଣକରିେବ;ଆଉ,ତାହା ର

ବିଶ୍ର ାମ- ାନ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହବ।
11 ଆହୁ ରି, େସହି ଦିନେର ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର

ଅବଶି ାଂଶକୁ
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ଅଶୂରରୁ , ମିସରରୁ ଓ ପେଥ୍ର ାଷରୁ , କୂଶରୁ , ଏଲମ୍ , ଶିନୀୟରରୁ
ଓ ହମାତରୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ୀପସମୂହରୁ ମୁ କରି ଆଣିବା
ନିମେ

ପୁନବର୍ ାର ି ତୀୟ ଥର ଆପଣା ହ ାପନ କରିେବ।
12 ପୁଣି, େସ େଗା ୀବଗର୍ ନିମେ େଗାଟିଏ ଜା ଉଠାଇେବ ଓ

ପୃଥିବୀର ଚତୁ େ ାଣରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ତାଡ଼ିତ େଲାକମାନ ୁ
ଏକତ୍ର କରିେବ

ଓ ଯିହୁ ଦାର ଛି ଭି େଲାକମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ।
13ଆହୁ ରି, ଇଫ୍ର ୟିମର ଈଷର୍ ା ଦୂର େହବ ଓ ଯିହୁ ଦାକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବା

େଲାକମାେନ ଉି େହେବ;
ଇଫ୍ର ୟିମ ଯିହୁ ଦାକୁ ଈଷର୍ ା କରିବ ନାହିଁ ଓ ଯିହୁ ଦା ଇଫ୍ର ୟିମକୁ

େକ୍ଲ ଶ େଦବ ନାହିଁ।
14 ପୁଣି, େସମାେନ ପି ମ ଦିଗେରପେଲ ୀୟମାନ ଉପେର

ଝା ମାରିେବ; େସମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ
ସ ାନଗଣର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଟିତ କରିେବ;

େସମାେନ ଇେଦାମ ଓ େମାୟାବ ଉପେର ହ େକ୍ଷପ କରିେବ ଓ
ଅେ ାନର େଲାକମାେନ େସମାନ ର ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ।

15 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟ ସମୁଦ୍ର ର ଜି ା ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ
କରିେବ ଓ ଆପଣାର ଉ ବାୟୁ ାରା ନଦୀ ଉପେର
ଆପଣା ହ ହଲାଇେବ,

ଆଉତାହାକୁ ପ୍ର ହାର କରି ସ େସ୍ର ାତ କରିେବ ଓ େଲାକମାନ ୁ ଶୁ
ପଦେର ତହିଁ ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରାଇେବ।

16 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ବା େବେଳ
େଯପରି ତାହା ନିମେ େହାଇଥିଲା, େସହିପରି ତାହା
େଲାକମାନ ଅବଶି ାଂଶ ନିମେ ,

ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଶୂର େଦଶରୁ ଅବଶି ାଂଶ େଲାକମାନ ନିମେ ଏକ
ରାଜପଥ େହବ।

12
ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ

1 େସହି ଦିନେର ତୁ େ କହିବ,
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“େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି; କାରଣ ତୁ େ ଆ
ପ୍ର ତି କ ଥିଲ, ତୁ ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ େହାଇଅଛି ଓ ତୁ େ
ଆ କୁ ସା ନା କରୁ ଅଛ।”

2 େଦଖ, “ପରେମ ର ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣ; ଆେ ବି ାସ କରିବା ଓ
ଭୀତ େହବା ନାହିଁ;

କାରଣ ଯିେହାବାଃ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ର ବଳ ଓ ଗାନ; ପୁଣି, େସଆ ର
ପରିତ୍ର ାଣ େହାଇଅଛି ।”

3 ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଆନ େର ପରିତ୍ର ାଣର କୂପସମୂହରୁ ଜଳ
କାଢ଼ିବ।

4 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ କହିବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହା ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର,

େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ର କି୍ର ୟାସକଳ ପ୍ର ଚାର କର,
ତାହା ର ନାମ ଉ ତ େବାଲି ବ୍ୟ କର।

5ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର; କାରଣ େସ ମହିମାଯୁ କମର୍
କରିଅଛି ; ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାତ େହଉ।

6 େହ ସି େୟାନ ନିବାସି ନୀ, ତୁ େ ଉ ର କରି ଆନ ନି କର;
କାରଣ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ, େସ ତୁ ମଧ୍ୟେର
ମହାନ ଅଟି ।”

13
ବାବିଲର ଦ

1ବାବିଲ ବିଷୟକ ବା ର୍ ା,ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ଏହି ଦଶର୍ ନ
ପାଇେଲ।
2ତୁ େ ମାେନ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ପବର୍ ତ ଉପେର ଜା େଟକ, େଲାକମାନ

ପ୍ର ତି ରବ ଉଠାଅ,
ହ ହଲାଅ, େସମାେନ ଅଧିପତିମାନ ର ନଗର- ାରେର ପ୍ର େବଶ

କର ।ୁ
3ଆେ ଆପଣା ପବିତ୍ର େଲାକମାନ ୁ ଆେଦଶ କରିଅଛୁ,
ହଁ, ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସଫଳାେଥର୍ ଆ ର ବୀରମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,

ଆ ର ଦପ ତ ଉ ାସକାରୀଗଣ ୁ ଆ ାନ କରିଅଛୁ।
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4 ପବର୍ ତମାନେର ମହାଜନତାର ନ୍ୟାୟ େଲାକସମୂହର ରବ
େହଉଅଛି!

ଏକତ୍ର ୀକୃତ େଗା ୀୟମାନ ରାଜ୍ୟସମୂହର କଳରବ େହଉଅଛି!
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯୁ ାେଥର୍ େସନା ସଂଗ୍ର ହ କରୁ ଅଛି ।
5 େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ତାହା େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଅ ସବୁ

ସମୁଦାୟ େଦଶ ଉି କରିବା ନିମେ ଦୂର େଦଶରୁ ,
ଆକାଶମ ଳର ପ୍ର ା ଭାଗରୁ ଆସୁଅଛି ।
6 ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ

ନିକଟବ ର୍ ୀ; ସବର୍ ଶି ମାନ ନିକଟରୁ ପ୍ର ଳୟର ନ୍ୟାୟ
ତାହା ଆସି ବ।

7 ଏେହତୁ ସକଳ ହ ଦୁବର୍ ଳ େହବ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମାନବ ହୃ ଦୟ
ତରଳି ଯିବ;

8 ପୁଣି, େସମାେନ ଭୟଭୀତ େହେବ; ଯ ଣା ଓ େବଦନା
େସମାନ ୁ ଆକ୍ର ା କରିବ; େସମାେନ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀ
ତୁ ଲ୍ୟ େବଦନାଗ୍ର େହେବ;

େସମାେନପର ରର ବିଷୟେରଚମୃ ତ େହେବ; େସମାନ ର ମୁଖ
ଅି ଶିଖା ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।

9 େଦଖ, େଦଶ ଂସ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପାପୀମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦିନ ଭୟ ର;

େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ସଂଯୁ େହାଇ ଆସୁଅଛି।
10କାରଣ ଆକାଶମ ଳର ତାରାଗଣ ଓ ତହିଁର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ଦୀି

େଦେବ ନାହିଁ;
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଉଦୟ ସମୟେର ଅ ାରଗ୍ର େହବ ଓ ଚ ଆପଣା

େଜ୍ୟା ା ପ୍ର କାଶ କରିବ ନାହିଁ।
11 ପୁଣି,ଆେ ଜଗତକୁ ଦୁ ତା ସକାେଶ ଓ ଦୁ ମାନ ୁ େସମାନ

ଅଧମର୍ ସକାେଶ ଶାି େଦବା
ଓ ଆେ ଅହ ାରୀମାନ ର ଦପର୍ ନିବୃ କରାଇବା ଓ ଭୟ ର

େଲାକର ଗବର୍ ଖବର୍ କରିବା।
12ଆେ ଉ ମ ସୁବ ର୍ ଅେପକ୍ଷା ମ ର୍ ୍ୟକୁ ଓ ଓଫୀରର ଶୁ ସୁବ ର୍

ଅେପକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅ କରିବା।
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13ଏେହତୁ ଆେ ଆକାଶମ ଳକୁ କ ାନି୍ଵ ତ କରିବା,
ଆଉ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପେର ଓ ତାହା ପ୍ର ଚ

େକ୍ର ାଧର ଦିନେର ପୃଥିବୀ ଟଳି ାନ ଚୁ ୍ୟତ େହବ।
14ତହିଁେରଏପରିଘଟିବ େଯ,ତାଡ଼ିତ ହରିଣରନ୍ୟାୟଓଅରକ୍ଷକ

େମଷ ତୁ ଲ୍ୟ
େଲାକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଗା ୀ ପ୍ର ତି େଫରିେବ

ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ
କରିେବ।

15 େଯେକୗଣସି େଲାକର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ଅ ବି େହବ
ଓ େଯେକୗଣସି େଲାକକୁ ଧରାଯିବ, େସ ଖ େର ପତିତ
େହବ।

16 େସମାନ ର ଶିଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ େସମାନ ଦୃି େଗାଚରେର କଚଡ଼ା
ଯିେବ;

େସମାନ ର ଗୃହ ଲୁଟିତ େହବ ଓ େସମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ
ବଳା ାରେର ଭ୍ର କରାଯିେବ।

17େଦଖ,ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେରମାଦୀୟମାନ ୁ ଉେ ଜିତ
କରିବା,

େସମାେନ ରୂ ପାକୁ ଅନାଇେବ ନାହିଁ ଓ ସୁନାେର େସମାେନ ତୁ
େହେବ ନାହିଁ।

18 େସମାନ ର ଧନୁ ଯୁବକମାନ ୁ କଚାଡ଼ି ପକାଇବ
ଓ େସମାେନ ଗଭର୍ ର ଫଳ ପ୍ର ତି କିଛି ଦୟା କରିେବ ନାହିଁ,

ବାଳକଗଣ ପ୍ର ତି େସମାନ ର କୃପାଦୃି େହବ ନାହିଁ।
19 ପୁଣି, ରାଜ୍ୟସମୂହର େଗୗରବ ରୂ ପ ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଦପର୍ ର

ଲାବଣ୍ୟ ରୂ ପ େଯ ବାବିଲ,
ତାହା ପରେମ ର ାରା ଉ ାଟିତ ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ତୁ ଲ୍ୟ

େହବ।
20ତାହା କଦାପି ବସତି ାନ େହବ ନାହିଁ, ପୁରୁ ଷ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ

େକହି ତହିଁେର ବାସ କରିେବ ନାହିଁ;
ଆରବୀୟ େଲାେକ େସଠାେର ତ ୁ ପକାଇେବ ନାହିଁ, କିଅବା

େମଷପାଳକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଲ େସଠାେର
ଶୁଆଇେବ ନାହିଁ।
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21 ମାତ୍ର ବନ୍ୟ ପଶୁମାେନ େସହି ାନେର ଶୟନ କରିେବ ଓ
େସମାନ ର ଗୃହ ଚି ାରକାରୀ ଜ ୁେର ପରିପୂ ର୍ େହବ;

ଓଟପକ୍ଷୀ େସଠାେର ବାସ କରିେବ ଓ ଛାଗମାେନ େସଠାେର ନୃତ୍ୟ
କରିେବ।

22 ପୁଣି, େକୁ ଆମାେନ େସମାନ ଅ ାଳିକାେର ଓ ଶୃଗାଳମାେନ
େସମାନ ମେନାରମ ପ୍ର ାସାଦେର େବାବାଇେବ; ତାହାର
କାଳ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଓ ତାହାର ଦିନସବୁ ଦୀଘର୍ େହବ ନାହିଁ।

14
ନିବର୍ ାସନରୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିେବ, ପୁଣି,ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ପୁନବର୍ ାର ମେନାନୀତ କରିେବ ଓ େସମାନ ୁ େସମାନ େଦଶେର
ାପନ କରିେବ, ତହିଁେର ବିେଦଶୀ େଲାକ େସମାନ ସେ
ସଂଯୁ େହବ, େସମାେନ ଯାକୁବ ବଂଶ ପ୍ର ତି ଆସ େହେବ।
2 ପୁଣି, ନାନା େଗା ୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ େନଇ େସମାନ
ନିଜ ାନେର ପହ ାଇ େଦେବ; ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଦଶେର େସମାନ ୁ ଦାସଦାସୀ ରୂ େପ ଅଧିକାର କରିେବ; ପୁଣି,
େସମାେନ େଯଉଁମାନ ର ବ ୀ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି
େନେବ ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଉପଦ୍ର ବକାରୀମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ
କରିେବ।

ବାବିଲ ରାଜା ପ୍ର ତି ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଦପ
3 ପୁଣି, େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ତୁ ର ଦୁଃଖ ଓ େକ୍ଲ ଶରୁ

ଓ େଯଉଁ କେଠାର ଦାସ େର ତୁ କୁ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବାକୁ େହଲା,
ତହିଁରୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦେବ, 4 େସହି ଦିନ ତୁ େ ବାବିଲ ରାଜା
ବିରୁ େର ଏହି ଦୃ ା କଥା େନଇ କହିବ, ଯଥା,
“ଉପଦ୍ର ବକାରୀ କିପରି େଶଷ େହାଇଅଛି! ସୁବ ର୍ ନଗରୀ କିପରି

େଶଷ େହାଇଅଛି!
5 େଯଉଁମାେନ େକାପେର ନାନା େଗା ୀକୁ ଅନବରତଆଘାତ କେଲ
ଓ ନାନା େଦଶୀୟ େଲାକ ୁ େକ୍ର ାଧେର ଶାସନ କରି ଅନିବାରିତ

ରୂ େପ ତାଡ଼ନା କେଲ,
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6 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦୁ ମାନ ର ଯି ଓ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ
ରାଜଦ ଭାି ପକାଇଅଛି ।

7ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଶା ଓ ସୁି ର େହାଇଅଛି; େସମାେନଆନ େର
ଗାନ କରୁ ଅଛି ।

8 ହଁ, େଦବଦାରୁ ଓ ଲିବାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷସକଳ ତୁ ବିଷୟେର
ଆନ କରି କହି ,

‘ତୁ େ ଭୂ ମିସାତ୍ େହବାଠାରୁ େକୗଣସି େଛଦନକ ର୍ ା ଆ ମାନ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆସି ନାହିଁ।’

9ତୁ ଆଗମନସମୟେରତୁ ସେ ସାକ୍ଷାତକରିବା ପାଇଁ ଅଧଃ
ପାତାଳ ଚାଳିତ ହୁ ଏ;

ତାହା ତୁ ନିମେ ମୃତମାନ ୁ , ପୃଥିବୀର ପ୍ର ଧାନମାନ ୁ ହିଁ
ଜଗାଏ;

ତାହା େଗା ୀବଗର୍ ର ରାଜାସକଳକୁ େସମାନ ସି ଂହାସନରୁ
ଉଠାଇଅଛି।

10 େସମାେନ ସମେ ଉ ର େଦଇ ତୁ କୁ କହିେବ,
‘ତୁ େ ମଧ୍ୟ କʼଣ ଆ ମାନ ପରି କ୍ଷୀଣବଳ େହଲ? ତୁ େ କʼଣ

ଆ ମାନ ର ସମାନ େହଲ?’
11 ତୁ ର ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଓ ତୁ େନବଲ ଯ ର ର ପାତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ

ଅବେରାହିତ େହାଇଅଛି;
କୀଟ ତୁ ତେଳ ପ୍ର ସାରିତ (ବିଛଣା) ଓ କୃମି ତୁ ର ଆ ାଦନ

େହାଇଅଛି।
12 େହ ପ୍ର ଭାତୀତାରା, ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷର ପୁତ୍ର ! ତୁ େ କିପରି ଗର୍ ରୁ ପତିତ

େହଲ!
େଗା ୀଗଣକୁ ତୁ େ େଯ ନତ କରିଥିଲ, ତୁ େ କିପରି ଭୂ ମିେର

ନିକି୍ଷ େହଲ!
13 ପୁଣି, ତୁ େ ମେନ ମେନ କହିଥିଲ, ‘ଆେ ଗର୍ ାେରାହଣ କରିବା,
ଆେ ପରେମ ର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଊ ର୍ େର ଆପଣା ସି ଂହାସନ

ଉ ୀକୃତ କରିବା;
ଆେ ଉ ର ଦିଗରପ୍ର ା ି ତ ସମାଗମପବର୍ ତେରଉପବି େହବା;
14 ଆେ େମଘମାଳର ଉ ଳୀର ଊ ର୍ କୁ ଆେରାହଣ କରିବା;

ଆେ ସେବର୍ ାପରି ର ତୁ ଲ୍ୟ େହବା।’
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15ମାତ୍ର ତୁ େ ପାତାଳକୁ,ଗ ର୍ ର ପ୍ର ା ସୀମାକୁ ଅବେରାହିତ େହବ।
16 େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ େଦଖି , େସମାେନ ସୂ ରୂ େପ ନିରୀକ୍ଷଣ

କରି ତୁ ବିଷୟ ବିେବଚନା କରି କହିେବ,
‘େଯ ପୃଥିବୀକୁ କ ାନି୍ଵ ତ କଲା, େଯ ରାଜ୍ୟସମୂହକୁ ଥରହର

କରାଇଲା;
17 େଯ ଜଗତକୁ ଅରଣ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ କଲା ଓ ତହିଁର ନଗରସମୂହକୁ

ଉ ାଟନ କଲା; େଯଆପଣା ବ ୀଗଣକୁ େସମାନ ଗୃହକୁ
ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, େସ କି ଏହି ପୁରୁ ଷ?’

18 େଗା ୀବଗର୍ ର ରାଜାଗଣ, େସମାନ ର ସମେ ହିଁ,
ସ ମେର ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହେର ଶୟନ କରୁ ଅଛି ।
19 ମାତ୍ର ତୁ େ ଘୃଣିତ ଶାଖା ତୁ ଲ୍ୟ, ଖ ବି ଓ ଗ ର୍ ର ପ୍ର ର

ମଧ୍ୟେର ନିକି୍ଷ ହତ େଲାକ ାରା ଆ ାଦିତ େହାଇ,
ଆପଣା କବରଠାରୁ ଦୂରେର ନିକି୍ଷ େହାଇଅଛ; ତୁ େ ପଦଦଳିତ

ଶବ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛ।
20ତୁ େ େସମାନ ସେ କବର େହବ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା େଦଶ ଉି କରିଅଛ, ତୁ େ ଆପଣା

େଲାକମାନ ୁ ବଧ କରିଅଛ,
କୁକି୍ର ୟାକାରୀମାନ ବଂଶର ନାମ ଅନ କାଳ ଉି ଖିତ େହବ

ନାହିଁ।
21 ତାହାର ସ ାନଗଣ ଉଠି େଯପରି ପୃଥିବୀ ଅଧିକାର ନ କରି ଓ

ଜଗତକୁ ନଗରେର ପରିପୂ ର୍ ନ କରି ,
ଏଥିପାଇଁତୁ େ ମାେନେସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣରଅପରାଧସକାଶୁ

େସମାନ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ାନ ପ୍ର ୁତ କର।”
22 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ େସମାନ

ବିରୁ େର ଉଠିବା,
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ବାବିଲରୁ ନାମ ଓ ଅବଶି ାଂଶ, ପୁତ୍ର ଓ

େପୗତ୍ର , ଉି କରିବା,”
23ଆହୁ ରି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ େସହି ନଗରକୁ

ଝି ପକ୍ଷୀର ଅଧିକାର ଓ ଜଳାଶୟ କରିବା
ଓ ଆେ ସଂହାରରୂ ପ ଝାଡୁ ାରା ତାହାକୁ ଝାଡ଼ି ପକାଇବା।”
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ଅଶୂର ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ
24 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶପଥ କରି କହିଅଛି ,
“ଆେ ଯାହା ଭାବିଅଛୁ, ନି ୟ ତଦପ ଘଟିବ ଓ ଆେ େଯପରି

ମ ଣା କରିଅଛୁ, େସହିପରି ି ର େହବ;
25 ଆେ ଆପଣା େଦଶେର ଅଶୂରୀୟକୁ ଭ କରିବା ଓ ଆପଣା

ପବର୍ ତ ଉପେର ତାହାକୁ ପଦ ତେଳ ଦଳିତ କରିବା;
େତେବ େଲାକମାନ ଠାରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ଓ େସମାନ ରୁ

ତାହାର ଭାର ଦୂରୀକୃତ େହବ।”
26ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ବିଷୟେର ଏହି ମ ଣା ି ର େହାଇଅଛି ଓ ଏହି

ହ ସମ େଗା ୀ ଉପେର ବି ୀ ର୍ େହାଇଅଛି।
27 କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଣା କରିଅଛି , ଆଉ ତାହା

କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ? ଓ ତାହା ର ହ ବି ାରିତ
େହାଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ତାହା େଫରାଇବ?

ପେଲ ୀୟ ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ
28 େଯଉଁ ବଷର୍ େରଆହସ୍ ରାଜା ର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହଲା, େସହି ବଷର୍ ର ଏହି

ଭାବବାଣୀ।
29 “େହ ପେଲ ୀେୟ, େଯଉଁ ଦ ତୁ କୁ ପ୍ର ହାର କଲା, ତାହା ଭ

େହାଇଅଛି େବାଲି ତୁ େ ସମେ ଆନ କର ନାହିଁ;
କାରଣ ସପର୍ ର ମୂଳରୁ କାଳସପର୍ ଉ େହବ ଓ ଅି ମୟ ଉଡ଼ ା

ସପର୍ ତାହାର ଫଳ େହବ।
30 ପୁଣି, ଦରିଦ୍ର ର ପ୍ର ଥମଜାତ ସ ାନ େଭାଜନ କରିବ ଓ

ଦୀନହୀନମାେନ ନିରାପଦେର ଶୟନ କରିେବ;
ପୁଣି, ଆେ ଦୁଭ କ୍ଷ ାରା ତୁ ର ମୂଳ ନ କରିବା ଓ ତୁ ର

ଅବଶି ାଂଶ ସଂହାରିତ େହବ।
31 େହ ନଗର- ାର, ହାହାକାର କର; େହ ନଗର, କ୍ର ନ କର; େହ

ପେଲ ୀେୟ, ତୁ ର ସମୁଦାୟ ତରଳି ଯାଇଅଛି;
କାରଣ ଉ ର ଦିଗରୁ ଧୂମ ଆସୁଅଛି ଓ େକହି ଆପଣା ନିରୂ ପିତ

ସମୟେର ଦୂରେର ଠିଆ େହଉ ନାହିଁ।”
32ଆଉ, ଏହି େଗା ୀର ଦୂତଗଣକୁ କି ଉ ର ଦିଆଯିବ? ଏହି େଯ,
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“ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କରିଅଛି ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ତାହା ର ଦୁଃଖଗ୍ର େଲାକମାେନ ଆଶ୍ର ୟ
ନିଅି ।”

15
େମାୟାବ ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ

1 େମାୟାବ ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ।
େମାୟାବର ଆର ନଗର ଏକ ରାତି୍ର ମଧ୍ୟେର ଉି ଓ ଂସି ତ

େହଲା;
ଏକ ରାତି୍ର ମଧ୍ୟେର େମାୟାବର କୀର୍ ନଗର ଉି ଓ ଂସି ତ

େହଲା।
2 େସ େରାଦନ କରିବା ପାଇଁ େବୖଥତ୍ କୁ ଓ ଦୀେବାନ୍ କୁ, ଉ ଳୀକି

ଯାଇଅଛି;
ନେବା ଓ େମଦବାର ବିଷୟେର େମାୟାବ ହାହାକାର କରୁ ଅଛି;
େସହି ସମ ର ମ କ ମୁ ନ େହାଇଅଛି, ପ୍ର େତ୍ୟକର ଦାଢ଼ି କଟା

େହାଇଅଛି।
3 େସମାନ ର ସବୁ ସଡ଼କେର େଲାକମାେନ ଚଟବ ପି ୁ ଅଛି ;

ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହର ଛାତ ଉପେର
ଓ ଛକ ାନମାନ େର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଅତିଶୟ େରାଦନ କରି

ହାହାକାର କରୁ ଅଛି ।
4 ହିଷ୍ େବାନ ଓ ଇଲୀୟାଲୀ କ୍ର ନ କରୁ ଅଛି ; େସମାନ ର ରବ

ଯହସ ପଯର୍ ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି;
ଏେହତୁ େମାୟାବର ସସ େଲାେକ ଆ ର୍ ନାଦ କରୁ ଅଛି ; ତାହାର

ପ୍ର ାଣ ତାହା ମଧ୍ୟେର କି ତ େହଉଅଛି।
5 ଆ ର ହୃ ଦୟ େମାୟାବ ପାଇଁ କ୍ର ନ କରୁ ଅଛି; ତାହାର

କୁଳୀନମାେନ େସାୟର ପଯର୍ ୍ୟ ଇଗ୍ଲ ତ୍ -ଶଲୀଶୀୟାକୁ
ପଳାଉଅଛି ;

କାରଣ େସମାେନ େରାଦନ କରୁ କରୁ ଲୂହୀତ-ଘାଟୀ ଉପରକୁ
ଯାଉଅଛି ;

େହାେରାନୟିମ ବାଟେର ବିନାଶ େହତୁ େସମାେନ ଆ ର୍ ନାଦ
କରୁ ଅଛି ।

6କାରଣ ନିମ୍ର ୀମର ଜଳସମୂହ ଶୂନ୍ୟ େହବ; ତୃ ଣ ଶୁ େହାଇଅଛି,
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ନବୀନ ତୃ ଣର ଅଭାବ େହଉଅଛି, ହରିଦ୍ ବ ର୍ ର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ।
7ଏେହତୁ େସମାେନଆପଣାମାନ ର ପ୍ର ା ଧନ ଓ ରକି୍ଷତ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ
ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷର େସ୍ର ାତ ନିକଟକୁ େନଇଯିେବ।
8କାରଣ େମାୟାବରଚତୁ ଗ ସୀମାକୁ କ୍ର ନରଶ ଯାଇଅଛି;
ତହିଁର ହାହାକାର ଇଗ୍ଲ ୟିମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ତହିଁର ହାହାକାର

େବେରଲୀମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଇଅଛି।
9କାରଣ ଦୀେମାନର ଜଳସମୂହ ର ମୟ େହାଇଅଛି; ପୁଣି, ଆେ

ଦୀେମାନର ଉପେର ଆହୁ ରି ଦୁଃଖ
ଓ େମାୟାବର ପଳାତକ େଲାକ ଉପେର ଓ େଦଶର ଅବଶି ାଂଶ

ଉପେର େଗାଟିଏ ସି ଂହ ଆଣିବା।

16
1ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ା ର ଅଭିମୁଖ େସଲା ସହରଠାରୁ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷ

ନିମେ
ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ପବର୍ ତକୁ େମଷ ପଠାଅ।
2 କାରଣ େମାୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ଅେ ର୍ ାନ ପାର େହବାର ସମ

ାନେର
ଭ୍ର ମଣକାରୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ଓ ପକ୍ଷୀର ଛି ଭି ବସା ପରି େହେବ।
3ମ ଣା ଦିଅ, ବିଚାର କର; ମଧ୍ୟା କାଳର ଆପଣା ଛାୟାକୁ ରାତି୍ର

ତୁ ଲ୍ୟ କର;
ବହି ୃତ େଲାକମାନ ୁ ଲୁଚାଅ; ଭ୍ର ମଣକାରୀମାନ ୁ ପ୍ର କାଶ କର

ନାହିଁ।
4ଆ ରବହି ୃତ େଲାକମାନ ୁ ତୁ ସ େର ବାସ କରିବାକୁ ଦିଅ;
ବିନାଶକାରୀର ସ ୁଖରୁ ତୁ େ େମାୟାବର ପାଇଁ ଆଶ୍ର ୟ ାନ ହୁ ଅ;
କାରଣ ପୀଡ଼କ ମହାଜନ ଅକିି ତ େହାଇଅଛି,
ଅପକାର ନିବୃ େହଉଅଛି, େଦୗରା ୍ୟକାରୀମାେନ େଦଶରୁ

ସଂହାରିତ େହଉଅଛି ।
5 ପୁଣି, ଦୟାେର ଏକ ସି ଂହାସନ ାପିତ େହବ ଓ ଏକ ଜଣ

ସତ୍ୟତାେର ଦାଉଦ ର ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ତହିଁ ଉପେର
ଉପବି େହେବ;
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େସନ୍ୟାୟଅେନ୍ଵ ଷଣକରି ବିଚାରକରିେବଓଧମର୍ ସାଧନକରିବାେର
ସ ର େହେବ।

6 ଆେ ମାେନ େମାୟାବର ଗବର୍ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛୁ େଯ, େସ
ଅତ୍ୟ ଗବର୍ ୀ,

ତାହାର ଅହ ାର ଓତାହାର ଗବର୍ ଓ ତାହାର େକାପରକଥା ଶୁଣିଅଛୁ;
ତାହାର ଦପର୍ କିଛି ହିଁ ନୁେହଁ।

7 ଏେହତୁ େମାୟାବ େମାୟାବର ନିମେ ହାହାକାର କରିବ,
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ହାହାକାର କରିବ;

କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଅତ୍ୟ ଦୁଃଖିତ େହାଇ କୀର-େହରସତ
ସହରର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଚି ନିମେ ବିଳାପ କରିବ।

8 େଯେହତୁ ହିଷ୍ େବାନ ସହରର େକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଓ ସି ବ୍ ମା ନଗରର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳ ାନ େହଉଅଛି;

େଗା ୀବଗର୍ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତହିଁର ମେନାନୀତ ଚାରାସବୁ ଭାି
ପକାଇଅଛି ;

େସହି ସବୁ ଯାେସର ନଗର ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ, ପ୍ର ା ର ପଯର୍ ୍ୟ
ଏେଣେତେଣ ଗେଲ;

ତାହାର ଶାଖାସବୁ ଚାରିଆେଡ଼ ବି ୃତ େହଲା, େସହି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ପାର
େହାଇଗେଲ।

9ଏେହତୁ ଆେ ଯାେସରର େରାଦନ କାଳେର ସି ବ୍ ମାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ନିମେ େରାଦନ କରିବା;

େହ ହିଷ୍ େବାନ, େହ ଇଲୀୟାଲୀ ଆେ ଆପଣା େଲାତକ ଜଳେର
ତୁ କୁ ତି ାଇବା;

କାରଣତୁ ରଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳେରଫଳଓତୁ ରଶସ୍ୟଉପେର ଯୁ ନି
ପଡ଼ିଅଛି।

10 ପୁଣି, ଆନ ଓ ଉ ାସ ଉବର୍ ରା େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି;
ଆଉ,ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଗାନ ଅବା ଆନ ନି େହବ ନାହିଁ;

େକହି ପଦ ାରା ଚାପି ଦ୍ର ାକ୍ଷାକୁ େର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରିବ
ନାହିଁ; ଆେ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସଂଗ୍ର ହର ଆନ ନି ନିବୃ
କରିଅଛୁ।

11ଏହି କାରଣରୁ ଆ ର ନାଡ଼ୀ େମାୟାବର ପାଇଁ ଓ ଆ ର ଅ ର
କୀେହର୍ ରସର ପାଇଁ ବୀଣା ପରି ବାଜୁଅଛି।
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12 ପୁଣି, େମାୟାବ ଆେପ ଉପି ତ େହବା େବେଳ ଓ ଉ ଳୀେର
ଆପଣାକୁ ା କରି

ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବା ପାଇଁ ଧମର୍ ଧାମେର ପ୍ର େବଶ କରିବା େବେଳ େସ
କୃତାଥର୍ େହବ ନାହିଁ।

13 ବିଗତ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାୟାବ ବିଷୟେର ଏହି
କଥା କହିଥିେଲ। 14 ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େବତନଜୀବୀର ବଷର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ତିନି ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର େମାୟାବର
େଗୗରବ ତାହାର ମହାଜନତା ସୁ ା ତୁ ୀକୃତ େହବ, ଆଉ
ଅବଶି ାଂଶ ଅତି ଅ େହବ ଓ ଗଣନାେଯାଗ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।”

17
ଦେ ଶକ ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ

1ଦେ ଶକ ବିଷୟକଭାବବାଣୀ। େଦଖ,ଦେ ଶକଆଉନଗର
ନ େହାଇ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି, ତାହା କା ଡ଼ାର ଢ଼ିପି େହବ।
2ଅେରାୟରର ନଗରସବୁ ପରିତ୍ୟ େହାଇଅଛି;
େସହି ସବୁ ପଶୁପଲର ପାଇଁ େହବ, େସମାେନ େସଠାେର ଶୟନ

କରିେବ, ଆଉ େକହି େସମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ।
3ଆହୁ ରି, ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ଦୁଗର୍ ଓ ଦେ ଶକରୁ ରାଜ୍ୟ
ଓ ଅରାମର ଅବଶି ାଂଶ ଲୁ େହବ; େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ

କହି , େସହି ସବୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର େଗୗରବ ତୁ ଲ୍ୟ
େହବ।

4ଆଉ, େସହି ଦିନେର ଯାକୁବର େଗୗରବ ହ୍ର ାସ କରାଯିବ
ଓ ତାହାର ମାଂସର ୂଳତା କ୍ଷୀଣ େହବ;
5ଆଉ, େଯପରି ଶସ୍ୟ କାଟିବା େଲାକ େକ୍ଷତ୍ର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା

େବେଳ ଓ ତାହାର ହ ଶିଷା କାଟିବା େବେଳ,
କିଅବା େଯପରି େକହି ରଫାୟୀମ ତଳଭୂ ମିେର ପତିତ ଶିଷା

ସାଉି ବା େବେଳ ହୁ ଏ, େସହିପରି େହବ।
6 ତଥାପି ଜୀତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝାଡ଼ି େନଲା ଉ ାେର େଯପରି ତାହାର

ଉ ତମ ଶାଖାେର
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ଦୁଇ ତିନି େଗାଟା ଫଳଓଫଳବାନ ବୃକ୍ଷରବାହାର ଶାଖାେର ଚାରି
ପା େଗାଟା ଫଳ ଥାଏ, େସହିପରି ତାହାର କିଛି ଅବଶି
ରହିବ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କହି ।

7 େସହି ଦିନେର ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ପ୍ର ତି ଅନାଇବ ଓ
ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ଇସ୍ର ାଏଲରଧମର୍ ରୂ ପ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖିବ। 8 ପୁଣି, େସ
ଆପଣା ହ କୃତ ଯଜ୍ଞେବଦିସମୂହର ପ୍ର ତି ଅନାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା
ଆପଣା ଅ ୁ ଳିକୃତ ଆେଶରା ମୂ ଅବା ସୂଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିମାସକଳର
ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖିବ ନାହିଁ।
9 େସହି ଦିନ ତାହାର ଦୃଢ଼ ନଗରସବୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର

ଭୟେରବନ ଓପବର୍ ତରଉପରି ପରିତ୍ୟ ାନ ତୁ ଲ୍ୟ
େହବ

ଓ େଦଶ ଉି େହବ।
10କାରଣତୁ େ ଆପଣାପରିତ୍ର ାଣରପରେମ ର ୁ ପାେସାରିଅଛଓ

ଆପଣା ଶି ରୂ ପ େଶୖଳ ବିଷୟେରମେନାେଯାଗୀ େହାଇ
ନାହଁ;

ଏେହତୁ ତୁ େ ସୁ ର ସୁ ର ଚାରା େରାପଣକରୁ ଅଛ ଓ ବିେଦଶୀୟ
କଲମ ସେ ତାହା ବସାଉଅଛ;

11 ତୁ େ େରାପଣ କରିବା ଦିନ ତହିଁର ଚାରିଆେଡ଼ ବାଡ଼
େଦଉଅଛ ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ତୁ େ ଆପଣା ବୀଜକୁ ପୁି ତ
କରାଉଅଛ;

ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ର ତିକାରହୀନ େଶାକ ସମୟେର ଫଳ ଉଡ଼ିଯାଏ।
12 ଆଃ! ଅେନକ େଗା ୀର େକାଳାହଳ, େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର

କେ ାଳର ତୁ ଲ୍ୟ କେ ାଳ ନି କରୁ ଅଛି ;
ନାନା େଦଶୀୟଗଣ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି , େସମାେନ ପ୍ର ବଳ ବଢ଼ି ପରି

ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି !
13 ନାନା େଦଶୀୟଗଣ, ମହାଜଳରାଶି ମାଡ଼ି ଆସି ବା ପରି ମାଡ଼ି

ଆସୁଅଛି ; ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ ଧମକାଇେବ, ତହିଁେର
େସମାେନ ଦୂରକୁ ପଳାଇେବ

ଓ ବାୟୁ ସ ୁଖେର ପବର୍ ତ ତୁ ଷ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ ଅଗ୍ର େତ
ଘୂ ର୍ ାୟମାନ ଧୂଳି ତୁ ଲ୍ୟ ତାଡ଼ିତ େହେବ।



ଯିଶାଇୟ 17:14 xliv ଯିଶାଇୟ 18:6

14 େଦଖ, ସ ୍ୟାକାେଳ ତ୍ର ାସ ଓ ପ୍ର ଭାତର ପୂେବର୍ େସମାେନ ନାହାି ।
ଆ ମାନ ଲୁଟିତକାରୀମାନ ର ଅଂଶ ଓ ଆ ମାନ

ଅପହରଣକାରୀମାନ ବା ଏହି।

18
କୂଶ େଦଶ ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ

1ଆଃ! କୂଶେଦଶୀୟ ନଦୀଗଣର େସପାରିି ତ ପକ୍ଷର ଶ ବିଶି
େଦଶ;

2 େସ ସମୁଦ୍ର ପଥେର ନଳନିମ ତ େନୗକାେର ଜଳ ଉପେର
ଦୂତଗଣକୁ େପ୍ର ରଣ କରି କେହ,

େହ ଦତଗାମୀ ଦୂତଗଣ, େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାେକ ଦୀଘର୍ କାୟ ଓ
ଚି ଣ,

େଯଉଁ ଜନବୃ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୟ ର; େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାେକ
ପରିମାଣ କରି ଓ ଦଳିତ କରି ,

େଯଉଁମାନ େଦଶ ନଦ-ନଦୀେର ବିଭ , ତୁ େ ମାେନ େସମାନ
ନିକଟକୁ ଯାଅ!

3 େହ ଜଗି ବାସୀଗଣ; େହ ପୃଥିବୀର ନିବାସୀ ସମେ ,
ପବର୍ ତମାନରଉପେର ଜା ଉି ତ େହବା େବେଳତୁ େ ମାେନ ଦୃି

କର ଓ ତୂ ରୀ ବାଜିବା େବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଶ୍ର ବଣ କର।
4 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ କୁ ଏହିପରି କହିଅଛି , “ଖରା ସମୟେର

ନିମର୍ ଳ ତାପ ପରି, ଶସ୍ୟେ ଦନକାଳୀନ ତାପ ସମୟେର
ଶିଶିରଯୁ େମଘ ପରି ଆେ କ୍ଷା େହବା

ଓ ଆପଣା ବାସ ାନେର ଥାଇ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା।”
5େଯେହତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସ ୟକରିବା ପୂେବର୍ ମୁକୁଳ େହାଇଗଲା ଉ ାେର

ଓ ପୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େହାଇ ପାଚୁ ଥିବା ସମୟେର
େସ ଦାଆ େନଇ ତହିଁର ପ ବ କାଟି ପକାଇେବ ଓ ତହିଁର

ବି ାରିତ ଶାଖାସବୁ େଛଦନ କରି ପକାଇେବ।
6ପବର୍ ତ ଦୁର ପକ୍ଷୀଗଣଓ ପୃଥିବୀରପଶୁଗଣ ନିମେ େସହି ସବୁ

ପରିତ୍ୟ େହବ;
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ଦୁର ପକ୍ଷୀଗଣ ତହିଁ ଉପେର ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ େକ୍ଷପଣ କରିେବ ଓ
ପୃଥିବୀର ପଶୁସବୁ ତହିଁ ଉପେର ଶୀତକାଳ େକ୍ଷପଣ
କରିେବ।

7 େସହି ସମୟେର ଦୀଘର୍ କାୟ ଓ ଚି ଣ ଓ ଅଦ୍ୟାବଧି ଭୟ ର
ଏକ େଗା ୀୟ େଲାେକ; େଯଉଁମାେନ ପରିମାଣ କରି ଓ ପଦ
ତେଳ ଦଳିତ କରି , େଯଉଁମାନ ର େଦଶ ନଦ-ନଦୀେର ବିଭ ,
ଏପରି ଏକ ଜନବୃ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉପହାର ରୂ େପ
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନାମବିଶି ାନ ସି େୟାନ ପବର୍ ତକୁ
ଅଣାଯିେବ।

19
ମିସର ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ

1 ମିସର ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ।
େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦତଗାମୀ େମଘେର ଆେରାହଣ କରି ମିସରକୁ

ଆସୁଅଛି ;
ପୁଣି, ତାହା ଛାମୁେର ମିସରର ପ୍ର ତିମାଗଣ କ ାନି୍ଵ ତ େହେବ ଓ

ମିସରର ହୃ ଦୟ ତାହାର ମଧ୍ୟେର ତରଳି ଯିବ।
2 ପୁଣି, ଆେ ମିସରୀୟମାନ ୁ ମିସରୀୟମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର

ଉେ ଜିତ କରିବା; ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀର ବିରୁ େର ଯୁ କରିେବ;

ନଗର ନଗର ବିରୁ େର, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିରୁ େର, ଯୁ କରିେବ।
3ଆଉ, ମିସରର ଆ ା ତାହା ମଧ୍ୟେର ଶୂନ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଆେ

ତାହାର ମ ଣା ଗ୍ର ାସ କରିବା;
ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର ତିମା, େମାହକ, ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ ଓ

ଗୁଣିଆମାନ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିେବ।
4ଆଉ,ଆେ ମିସରୀୟମାନ ୁ ଏକ ନି ର୍ ୟ ପ୍ର ଭୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ

କରିବା ଓ ଏକ ଦୁର ରାଜା େସମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ
କରିବ,

ଏହା ପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
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5 ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର ଜଳଶୂନ୍ୟ େହବ ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟ ପାଇ ଶୁ େହବ।
6 ଆଉ, ନଦୀସବୁ ଦୁଗର୍ େହବ; ମିସରର େସ୍ର ାତସବୁ ସାନ େହାଇ

ଶୁଖିଯିବ;
ନଳ ଓ ଜଳଜ ତୃ ଣ ଶୁ େହାଇଯିବ।
7ନୀଳ ନଦୀ ନିକଟ ,
ନୀଳ ନଦୀର ତୀରବ ର୍ ୀ ପଡ଼ିଆସବୁ ଓ ନୀଳ ନଦୀ ନିକଟେର ଯାହା

କିଛି ବୁଣାଯାଏ, େସହି ସବୁ ଶୁ େହାଇ ଉଡ଼ିଯିବ ଓ ଆଉ
ରହିବ ନାହିଁ।

8 େକଉଟମାେନ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରିେବ ଓ େଯଉଁମାେନ ନୀଳ
ନଦୀେର ବନଶୀ ପକାି , େସମାେନ ସମେ େଶାକ
କରିେବ,

ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଜଳେର ଜାଲ ପ୍ର ସାରି , େସମାେନ ଅବସ
େହେବ।

9 ଆହୁ ରି, େଯଉଁମାେନ ପରି ୃତ ଛଣପଟର କାଯର୍ ୍ୟ କରି ଓ
େଯଉଁମାେନ ଶୁ ବ ବୁଣି , େସମାେନ ଲି ତ େହେବ।

10 ପୁଣି, ତାହାର ସକଳ ଭ ାଯାଇ ଖ ଖ େହବ, େବତନ
ପାଇଁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା େଲାକ ସମେ ପ୍ର ାଣେର ଦୁଃଖିତ
େହେବ।

11 େସାୟନର ଅଧିପତିମାେନ ନିତା ନିେବର୍ ାଧ ଅଟି ; ଫାେରାର
ବିଜ୍ଞବର ମ ୀଗଣର ମ ଣା ପଶୁବତ୍ େହାଇଅଛି;

ତୁ େ ମାେନ କିପରି କରି ଫାେରାକୁ କହୁ ଅଛ, ଆେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ର
ପୁତ୍ର , ପ୍ର ାଚୀନ ରାଜାଗଣର ସ ାନ?

12 େତେବ ତୁ ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାେନ େକଉଁଠାେର?
େସମାେନ ଏେବ ତୁ କୁ ଜଣାଉ ୁ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ

ମିସର ବିଷୟେରଯାହା ମ ଣା କରିଅଛି ,ତାହା େସମାେନ
ଜାଣ ।ୁ

13 େସାୟନର ଅଧିପତିମାେନ ନିେବର୍ ାଧ େହାଇଅଛି , େନାଫର
ଅଧିପତିମାେନ ଭ୍ର ା େହାଇଅଛି ; େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ
େଗା ୀବଗର୍ ର େକାଣ-ପ୍ର ର ରୂ ପ, େସମାେନ ମିସରକୁ
ବିପଥେର ଗମନ କରାଇଅଛି ।

14ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର ମଧ୍ୟେର ଭ୍ର ାି ରୂ ପ ଆ ା ମିଶି୍ର ତ କରିଅଛି ;
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ପୁଣି, ମ େଲାକ େଯପରି ଆପଣା ବାି େର ଟଳଟଳ େହାଇପେଡ଼,
େସହିପରି େସମାେନ ମିସରକୁ ତାହାର ପ୍ର େତ୍ୟକ କମର୍ େର
ବିପଥଗାମୀ କରାଇଅଛି ।

15 ପୁଣି, ମ କ କି ା ଲା ୁ ଳ, କି ା ତାଳବାହୁ ା କି ା ଜଳଜ
ତୃ ଣ ଯାହା କରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ ମିସର ପାଇଁ
କରାଯିବ ନାହିଁ।

ମିସର, ଅଶୂର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା
16 େସହି ଦିନ ମିସର ୀମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ, ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତାହା ଉପେର େଯଉଁ ହ ହଲାି , ତାହା ର େସହି
ହ ହଲିବା ସକାଶୁ େସ କି ବ ଓ ଭୀତ େହବ। 17 ମିସର ପ୍ର ତି
ଯିହୁ ଦା େଦଶ ତ୍ର ାସଜନକ େହବ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର
ପ୍ର ତିକୂଳେର େଯଉଁ ମ ଣା କରି , ତହିଁ ସକାଶୁ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକକୁ ଯିହୁ ଦାର ନାମ କୁହାଯାଏ, େସ ଭୀତ େହବ।

18 େସହି ଦିନ ମିସର େଦଶ ମଧ୍ୟେର ପା ନଗର କିଣାନୀୟ
ଭାଷାବାଦୀ େହେବ ଓ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଶପଥ
କରିେବ, ଏକ ନଗର ଉ ାଟନ ନଗର େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବ।

19 େସହି ଦିନ ମିସର େଦଶର ମଧ୍ୟ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି େହବ ଓ ତହିଁର ସୀମା ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ାପିତ େହବ। 20 ପୁଣି,
ତାହା ମିସର େଦଶେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଚି ଓ
ସାକ୍ଷୀ ରୂ ପ େହବ; କାରଣ େସମାେନ ଉପଦ୍ର ବୀଗଣର ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କରିେବ, ତହିଁେର େସ ଜେଣ
ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଓ ରକ୍ଷକ ପଠାଇେବ ଓ େସ େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିେବ।
21 ପୁଣି, ମିସରକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ ଓ େସହି ଦିନ
ମିସରୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଜାଣିେବ; ଆହୁ ରି, େସମାେନ ବଳି ଓ
େନୖେବଦ୍ୟ େଦଇ ଆରାଧନା କରିେବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ମାନତ କରି ତାହା ପୂ ର୍ କରିେବ। 22 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରକୁ
ପ୍ର ହାର କରିେବ, ପ୍ର ହାର କରିେବ ଓ ସୁ କରିେବ; ପୁଣି, େସମାେନ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େବ, ତହିଁେର େସ େସମାନ ର
ବିନତି ଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି େସମାନ ୁ ସୁ କରିେବ।

23 େସହି ଦିନ ମିସରଠାରୁ ଅଶୂରକୁ ଏକ ରାଜପଥ ପଡ଼ିବ,
ତହିଁେର ଅଶୂରୀୟମାେନ ମିସରକୁ ଓ ମିସରୀୟମାେନ ଅଶୂରକୁ
ଯାତାୟାତ କରିେବ; ପୁଣି, ମିସରୀୟମାେନ ଅଶୂରୀୟମାନ ସେ
ଆରାଧନା କରିେବ।

24େସହି ଦିନଇସ୍ର ାଏଲ, ମିସରଓଅଶୂରରସେ ତୃ ତୀୟ େହାଇ
ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେରଆଶୀବର୍ ାଦରପାତ୍ର େହବ; 25କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିଅଛି , ଆ ର େଲାକ
ମିସର, ଆ ର ହ କୃତ କମର୍ ଅଶୂର ଓ ଆ ର ଅଧିକାର ଇସ୍ର ାଏଲ
ଆଶୀବର୍ ାଦଯୁ େହଉ ।ୁ

20
ମିସର ଓ କୂଶ େଦଶ ପ୍ର ତି ଏକ ଚି

1 ଅଶୂରର ରାଜା ସେଗର୍ ାନର େପ୍ର ରିତ ତ ର୍ ାନ େସନାଧ୍ୟକ୍ଷ େଯଉଁ
ବଷର୍ ଅେସ୍ଦ ାଦକୁ ଆସି ତାହା ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି ହ ଗତ କଲା;
2 େସହି ସମୟେର ଆେମାସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି କଥା କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ କଟିେଦଶରୁ ଚଟବ ଫିଟାଅ ଓ
ତୁ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼,” ତହିଁେର େସ ତାହା କରି ବିବ
ଓ ଶୂନ୍ୟପଦ େହାଇ ଭ୍ର ମଣ କଲା। 3 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
“ଆ ର ଦାସ ଯିଶାଇୟ ମିସର ଓ କୂଶ େଦଶ ପ୍ର ତି ଏକ ଚି ଓ
ଅୁ ତ ଲକ୍ଷଣ ରୂ ପ େହବା ପାଇଁ େଯପରି ତିନି ବଷର୍ ବିବ ଓ
ଶୂନ୍ୟପଦ େହାଇ ଭ୍ର ମଣ କରିଅଛି; 4 େସହିପରି ଅଶୂରର ରାଜା
ମିସରୀୟମାନ ଲ ାର ନିମେ ଆବାଳବୃ ମିସରୀୟ ବ ୀ ଓ
କୂଶୀୟ ନିବର୍ ାସି ତ େଲାକମାନ ୁ ବିବ , ଶୂନ୍ୟପଦ ଓ ଅନାବୃତ
କଟି କରି େଘନିଯିବ। 5 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନ ର
ବି ାସଭୂ ମି କୂଶ ଓ ଆପଣାମାନ ର ଦପର୍ ରୂ ପ ମିସର ସକାଶୁ
ନିରାଶ ଓ ଲି ତ େହେବ। 6 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଅ ଳ
ନିବାସୀମାେନ କହିେବ, ‘େଦଖ, ଅଶୂରରରାଜାଠାରୁ ଉ ାର ପାଇବା
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ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ େଯଉଁଠାକୁ ପଳାଇଲୁ, ଆ ମାନ ର
େସହି ବି ାସଭୂ ମି ଏହି ପ୍ର କାର; େତେବ ଆେ ମାେନ ଅବା କିପରି
ବି ବା?’ ”

21
ବାବିଲର ପତନର ଦଶର୍ ନ

1ସାଗର ସମୀପ ପ୍ର ା ର ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ।
ତାହା ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଅତି େବଗେର ଅଗ୍ର ସର ଘୂ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ
ପ୍ର ା ରରୁ , ଏକ ଭୟ ର େଦଶରୁ ଆସୁଅଛି।
2ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦଶର୍ ନ ଆ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି;
ବି ାସଘାତକ ବି ାସଘାତକତା କରୁ ଅଛି ଓ ଲୁଟିତକାରୀ ଲୁଟୁ ଅଛି।
େହ ଏଲମ୍ , ଉପରକୁ ଯାଅ; େହ ମାଦୀେୟ, ଅବେରାଧ କର;
ମୁଁ ତହିଁର ହାହାକାର ନିସବୁ ନିବୃ କରିଅଛି।
3ଏନିମେ େମାହର କଟିେଦଶ ଯ ଣାେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି;
ପ୍ର ସବକାରିଣୀର େବଦନା ତୁ ଲ୍ୟ େବଦନା େମାେତଆକ୍ର ା କରିଅଛି;
ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟଥିତ େଯ, ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁ ନାହିଁ; ମୁଁ ଏପରି ବି ଳ େଯ,

ମୁଁ େଦଖି ପାରୁ ନାହିଁ।
4େମାହରହୃ ଦୟଧକାଉଅଛି,ମହାତ୍ର ାସ େମାେତଭୀତକରାଉଅଛି;
େଯଉଁ ସ ୍ୟାକାଳ ମୁଁ ବା ା କଲି,ତାହା େମାʼପ୍ର ତି ଥରହରରକାରଣ

େହାଇଅଛି।
5 େସମାେନ େମଜ ସଜାି , େସମାେନ ପ୍ର ହରୀ ନିଯୁ କରି ,

େସମାେନ େଭାଜନ କରି , େସମାେନ ପାନ କରି ;
େହ ଅଧିପତିମାେନ, ଉଠ, ଢାଲ େତୖଳା କର।
6କାରଣ, ପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଏହି କଥା କହିଅଛି ,
“ଯାଅ, ଏକ ଜଣ ପ୍ର ହରୀ ନିଯୁ କର; େସ ଯାହା େଦେଖ, ତାହା

ପ୍ର କାଶ କରୁ ;
7 ପୁଣି, େସ େଯେତେବେଳଏକଦଳେସୖନ୍ୟ, ଦୁଇ ଦୁଇଅ ାେରାହୀ,
ଏକ ଦଳ ଗ ର୍ ଭାେରାହୀ ଓ ଏକ ଦଳ ଉ ାେରାହୀ େଦଖିବ,
େସେତେବେଳ େସ ମେନାେଯାଗ-ପୂବର୍ କ ଅତି ଯ େର କ ର୍ ପାତ

କରିବ।”
8ତହିଁେର େସ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ ଉ ଶ କରି କହିଲା,
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“େହ ପ୍ର ଭୁ , ମୁଁ ଦିନ େବେଳ ନିର ର ପ୍ର ହରୀ-ଦୁଗର୍ େର ଠିଆ
େହାଇଥାଏ

ଓ େକେତକ ରାତି୍ର େହଲା ମୁଁ ଆପଣା ପହରା ାନେର ଅବ ାପିତ
େହାଇଅଛି,

9ଆଉ, େଦଖ, ଏଠି ଏକ ଦଳ େଲାକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଅ ାେରାହୀ େହାଇ
ଆସୁଅଛି ।”

ଆହୁ ରି, େସ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର କରି କହିଲା, “ବାବିଲ ପଡ଼ିଲା; ପଡ଼ିଲା
ଓ ତାହାର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାସବୁ ଭାି ଭୂ ମିସାତ୍ େହଲା।”
10 େହ େମାହର ମ ତ ଓ େମାʼ ଖମାରର ଶସ୍ୟ,
ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଯାହା

ଶୁଣିଅଛି,
ତାହା ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇଲି।

11 ଦୂମା* ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। ଜେଣ େସୟୀରଠାରୁ େମାେତ
ଡାକି କହୁ ଅଛି, “ପ୍ର ହରୀ, େକେତ ରାତ୍ର େହଲା? ପ୍ର ହରୀ, େକେତ
ରାତ୍ର େହଲା?” 12ପ୍ର ହରୀ କହିଲା, “ପ୍ର ଭାତ ଆସୁଅଛି ଓ ରାତି୍ର ହିଁ
ଆସୁଅଛି; ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ପଚାରିବ, ପଚାର; ତୁ େ ମାେନ େଫର,
ଆସ।”
13ଆରବ ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ।
େହ ଦଦାନୀୟ ପଥିକ ଦଳ, ତୁ େ ମାେନ ଆରବର ବନ ମଧ୍ୟେର

ରାତି୍ର ଯାପନ କରିବ।
14େଯଉଁ ଜନତୃ ଷିତ ଥିଲା, େସମାେନତାହା ନିକଟକୁ ଜଳଆଣିେଲ;
େତମା େଦଶବାସୀମାେନ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନଇ ପଳାତକମାନ ସେ

ସାକ୍ଷାତ କେଲ।
15କାରଣ େସମାେନ ଖ ରୁ , ନିେ ାଷ ଖ ରୁ ,
ଗୁଣଦିଆ ଧନୁରୁ ଓ େକ୍ଲ ଶଜନକ ଯୁ ରୁ ପଳାଇେଲ।

16 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିଅଛି , “େବତନଜୀବୀର
ବଷର୍ ପ୍ର ମାେଣ ଏକ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର େକଦାରର ସକଳ ପ୍ର ତାପ
ଲୁ େହବ; 17 ଆଉ, େକଦାର ବଂଶୀୟ ବୀରଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଅ ସଂଖ୍ୟକ ଧନୁ ର୍ ାରୀ ଅବଶି ରହିେବ କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହା କହିଅଛି ।”

* 21:11 ଦୂମା ଅଥର୍ ାତ୍ ଇେଦାମ



ଯିଶାଇୟ 22:1 li ଯିଶାଇୟ 22:9

22
ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ

1 ଦଶର୍ ନ ଉପତ୍ୟକା ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ। ଏେବ ତୁ ର କʼଣ
େହଉଅଛି େଯ, ତୁ େ ସମେ ଗୃହର ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ?
2 େହ ଆନ ନିପୂେ ର୍ , େକାଳାହଳଯୁେ ନଗରୀ, ଉ ାସପି୍ର େୟ

ପୁରୀ;
ତୁ ର ହତ େଲାକମାେନ ଖ େର ହତ େହାଇ ନାହାି , କିଅବା

େସମାେନ ଯୁ େର ମରି ନାହାି ।
3 ତୁ ର ଶାସନକ ର୍ ା ସମେ ଏକାେବେଳ ପଳାଇେଲ, େସମାେନ

ଧନୁ ର୍ ାରୀମାନ ାରା ବ ା ଗେଲ;
ତୁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ା ସମ େଲାକ ଏକତ୍ର ବ ା ଗେଲ, େସମାେନ

ଦୂରକୁ ପଳାଇେଲ।
4 ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, “େମାେତ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଆେଡ଼ ଅନାଅ, ମୁଁ

ଅତିଶୟ େରାଦନ କରିବି;
େମାʼ େଗା ୀୟ କନ୍ୟାର ସବର୍ ନାଶ ବିଷୟେର େମାେତ ସା ନା

କରିବା ପାଇଁ େଚ ା କର ନାହିଁ।”
5 କାରଣ ଦଶର୍ ନ ଉପତ୍ୟକାେର ପ୍ର ଭୁ ର, େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େପ୍ର ରିତ ପରାଜୟର, ଦଳନର,
ବ୍ୟାକୁଳତାର ପ୍ର ାଚୀର ଭ େହବାର ଓ ପବର୍ ତଗଣ ପ୍ର ତି ଆ ର୍ ନାଦ

କରିବାର ଦିନ ଏହି।
6 ପୁଣି, ଏଲମ୍ ରଥାେରାହୀ, ଅ ାେରାହୀ େସୖନ୍ୟ ସହିତ ତୂ ଣ ଧାରଣ

କଲା
ଓ କୀର୍ ଢାଲ ଅନାବୃତ କଲା।
7 ପୁଣି, ତୁ ର ଅତି ଉୃ ଉପତ୍ୟକାସବୁ
ରଥମାନ େରପରିପୂ ର୍ ଥିଲା ଓ ଅ ାେରାହୀମାେନନଗର- ାରେର

ସସ େହାଇଥିେଲ।
8 ପୁଣି, େସ ଯିହୁ ଦାର ଓଢ଼ଣା କାଢ଼ି ପକାଇେଲ
ଓ େସହି ଦିନ ତୁ େ ବନଗୃହ ଯୁ ା ପ୍ର ତି ଦୃି କଲ।

9ଆଉ, ଦାଉଦ-ନଗରର ଭ ାନ ଅେନକ େବାଲି ତୁ େ ମାେନ
େଦଖିଲ



ଯିଶାଇୟ 22:10 lii ଯିଶାଇୟ 22:17

ଓ ନୀଚ ପୁ ରିଣୀର ଜଳସବୁ ଏକତ୍ର କଲ।
10 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ଗୃହସବୁ ଗଣନା କଲ
ଓ ପ୍ର ାଚୀର ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହସବୁ* ଭାି ଲ।
11 ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ପୁରାତନ ପୁ ରିଣୀର ଜଳ ନିମେ ଦୁଇ

ପ୍ର ାଚୀରର ମଧ୍ୟ ାନେର ଜଳାଶୟ ପ୍ର ୁତ କଲ;
ମାତ୍ର େଯ ଏହା ସାଧନ କେଲ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି ଅନାଇଲ

ନାହିଁ, କିଅବା େଯ ଦୀଘର୍ କାଳରୁ ଏଥିର ସଂକ କେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ୁ ଆଦର କଲ ନାହିଁ।

12 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
େରାଦନ ଓ ବିଳାପ ଓ ମ କ ମୁ ନ ଓ କଟିେଦଶେର ଚଟବ ନ

କରିବାକୁ ଡାକିେଲ;
13ମାତ୍ର େଦଖ, ଆେମାଦ ପ୍ର େମାଦ, େଗାବଧ ଓ େମଷହନନ,
ମାଂସ େଭାଜନ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ େହଉଅଛି; “ଆସ, ଆେ ମାେନ

େଭାଜନପାନ କରୁ , କାରଣ କାଲି ଆେ ମାେନ ମରିବା।”
14 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୟଂ ଆ କ ର୍ େଗାଚରେର

ପ୍ର କାଶ କେଲ,
“ନି ୟ ତୁ ମାନ ର ମରଣକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ଏହି

ଅପରାଧ କ୍ଷମା େହବ ନାହିଁ,” ପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏରୂ ପ କହି ।

15 ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ ଏହି
େକାଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ୍ ନ
ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ,

16 ‘ତୁ େ ଏଠାେର କଅଣ କରୁ ଅଛ? ଓ ଏଠାେର ତୁ ର କିଏ ଅଛି
େଯ, ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ କବର େଖାଳିଅଛ?

େସ ତ ଉ ାନେରଆପଣା କବର େଖାଳିଅଛି ଓ େଶୖଳେରଆପଣା
ନିମେ ବାସ ାନ େଖାଦନ କରିଅଛି!

17 େଦଖ, ବୀରର ନ୍ୟାୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଳେର ତୁ କୁ େଫାପାଡ଼ି
େଦେବ, ହଁ, େସ ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ତୁ କୁ ଗୁଡ଼ାଇେବ।

* 22:10 ଗୃହସବୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାଚୀରର ମଧ୍ୟ ାନେର ଥିବା ଗୃହ
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18 ନି ୟ େସ େପ ୁ ପରି ତୁ କୁ ବୁଲାଇ ଓ ଘୂରାଇ ଏକ ପ୍ର ଶ
େଦଶେର ନିେକ୍ଷପ କରିେବ;

େସଠାେର ତୁ େ ମରିବ ଓ େସଠାେର ତୁ ର େଗୗରବ ରୂ ପ
ରଥସବୁ ରହିବ, ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଗୃହର କଳ
ରୂ ପ।

19 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ତୁ ପଦରୁ ତଡ଼ିେଦବା ଓ େସ ତୁ କୁ ତୁ
ାନରୁ ଟାଣି ଆଣି ତଳକୁ ପକାଇେବ।

20 ଆଉ, େସହି ଦିନ ଆେ ଆପଣା ଦାସକୁ, ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର
ଇଲିୟାକୀମ୍ କୁ ଡାକିବା;

21 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ର େଚାଗା ତାହାକୁ ପରିଧାନ କରାଇବା ଓ
ତୁ କଟିବ ନୀେର ତାହାକୁ ବଳବାନ କରିବା ଓ ତୁ ର
କ ର୍ୃ ାଧିକାର ତାହା ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା;

ତହିଁେରେସ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀମାନ ରଓ ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ପିତା
େହବ।

22 ପୁଣି, ଆେ ଦାଉଦ-ବଂଶର ଚାବି ତାହାର େର ରଖିବା,
େସ ଫିଟାଇେଲ, େକହିବ କରିବନାହିଁଓେସବ କେଲ, େକହି

ଫିଟାଇବ ନାହିଁ।
23ଆଉ, ଆେ ଖିଲ ପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ାନେର ତାହାକୁ ବି କରିବା
ଓ େସ ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶର େଗୗରବର ସି ଂହାସନ ରୂ ପ େହବ।
24 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତାହାର ପିତୃ ବଂଶର ସକଳ େଗୗରବ,

ସ ାନସ ତି
ଓ ପାନପାତ୍ର ଠାରୁ କଳସପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁ୍ଷଦ୍ର ପାତ୍ର ତାହା ଉପେର

ଟ ାଇେବ।
25େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଯଉଁ ଖିଲ ଦୃଢ଼ ାନେରବ

ଥିଲା, ତାହା େସହି ଦିନ ଅପସରି ଯିବ ଓ ତାହା େଖାଦିତ େହାଇ
ତେଳପଡ଼ିବ, ପୁଣି ତାହା ଉପେର ଥିବାର େବାଝ ନ େହବ,କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛି ।’ ”

23
େସାର ସୀେଦାନ ପ୍ର ତି ଭାବବାଣୀ

1 େସାର ବିଷୟକ ଭାବବାଣୀ।
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େହ ତଶର୍ ୀଶର ଜାହାଜସକଳ, ତୁ େ ମାେନ ହାହାକାର କର; କାରଣ
ତାହା ଏପରି ଉି େହଲା େଯ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି
ଗୃହ ନାହିଁ, କି ା ପ୍ର େବଶିବାର ପଥ ନାହିଁ;

କି ୀମ େଦଶରୁ ଏହା େସମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହଲା।
2 େହ ୀପନିବାସୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ନୀରବ ହୁ ଅ;
ସମୁଦ୍ର ପାରଗାମୀ ସୀେଦାନୀୟ ବଣିକମାେନ ତୁ (େଦଶ)କୁ

ପରିପୂ ର୍ କେଲ।
3 ପୁଣି, ମହାଜଳରାଶିେର ଷୀେୟାରର ବୀଜ ଓ ନୀଳ ନଦୀର ଶସ୍ୟ

ତାହାର ଆୟ ଥିଲା;
ପୁଣି, ତାହା ନାନା େଦଶୀୟମାନ ର ଗ ରୂ ପ ଥିଲା।
4 େହ ସୀେଦାନ, ତୁ େ ଲି ତ ହୁ ଅ, କାରଣ ସାଗର, ସାଗରର ଦୃଢ଼

ଦୁଗର୍ ଏହି କଥା କହିଅଛି,
“ଆେ ପ୍ର ସବେବଦନା େଭାଗି ନାହଁୁ , ପ୍ର ସବ କରି ନାହଁୁ
କିଅବା ଯୁବକଗଣର ପ୍ର ତିପାଳନ କରି ନାହଁୁ , କି ା ଯୁବତୀଗଣର

ଭରଣେପାଷଣ କରି ନାହଁୁ ।”
5 ଏହି ସ ାଦ ମିସରେର ଉପି ତ େହେଲ, େଲାକମାେନ େସାର

ବିଷୟକ ସ ାଦେର ଅତ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ େହେବ।
6ତୁ େ ମାେନପାର େହାଇତଶର୍ ୀଶ କୁ ଯାଅ; େହ ୀପନିବାସୀମାେନ,

ହାହାକାର କର।
7 ଏହି କି ତୁ ମାନ ର ଉ ାସକାରିଣୀ ନଗରୀ? ଏହା ପ୍ର ାଚୀନ

କାଳେର େହଁ ପ୍ର ାଚୀନ ଥିଲା;
ଏହାର ଚରଣ ଦୂର େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ

େନଇଗଲା।
8 ମୁକୁଟ ବିତରଣକାରିଣୀ େସାରର ବଣିକମାେନ ରାଜ ତୁ ଲ୍ୟ,

ତାହାର ମହାଜନମାେନ ପୃଥିବୀର ସ ା େଲାକ;
ତାହାର ବିପରୀତେର ଏହି ମ ଣା କିଏ କରିଅଛି?
9 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ଭୂ ଷଣର ଅହ ାର ଅଶୁଚି କରିବା
ଓ ପୃଥିବୀର ସ ା େଲାକ ସମ ୁ ତୁ ନୀୟ କରିବା ନିମେ ଏହି

ମ ଣା କରିଅଛି ।
10ଆେଗା ତଶର୍ ୀଶରକେନ୍ୟ,ତୁ େ ନୀଳ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟଆପଣା େଦଶ

ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଅ, ତୁ ର କଟିବ ନ ଆଉ ନାହିଁ।
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11 େସ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଆପଣା ହ ବି ାର କରିଅଛି , େସ
ରାଜ୍ୟସକଳକୁ ହଲାଇ ଅଛି ;

ସଦାପ୍ର ଭୁ କିଣାନର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସବୁ ଉି କରିବା ନିମେ ତାହାର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ।

12 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ଆେଗା ସୀେଦାନର ଉପଦେତ, ଅନୂେଢ଼
କେନ୍ୟ, ତୁ େ ଆଉ ଉ ାସ କରିବ ନାହିଁ,

ଉଠ, ପାର େହାଇ କି ୀମକୁ ଯାଅ; େସଠାେର ସୁ ା ତୁ େ କିଛି
ବିଶ୍ର ାମ ପାଇବ ନାହିଁ।”

13କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର* େଦଶକୁ େଦଖ; ଏହି େଲାେକ ଆଉ ନାହାି ;
ବନ୍ୟ ଜ ୁଗଣ ନିମେ ଅଶୂରୀୟ ତାହା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛି;

େସମାେନ ଦୁଗର୍ କରି ତାହାର ଅ ାଳିକାସକଳ ଉ ାଟନ କେଲ; େସ
ତାହା କା ଡ଼ାର ଢ଼ିପି କଲା।

14 େହ ତଶର୍ ୀଶର ଜାହାଜସମୂହ, ହାହାକାର କର, କାରଣ
ତୁ ମାନ ର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଉି େହଲା।

15 େସହି ଦିନ ଏପରି ଘଟିବ େଯ, ଏକରାଜାର ଅଧିକାରର ସମୟ
ପ୍ର ମାେଣ େସାର ସତୁ ରି ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବି ୃତ େହବ; ସତୁ ରି ବଷର୍ େଶଷ
େହଲା ଉ ାେର େବଶ୍ୟାର ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ େସାର ପ୍ର ତି ଘଟିବ।
16 େହ ବି ୃତ େବେଶ୍ୟ, ବୀଣା େନଇ ନଗର ଭ୍ର ମଣ କର; ତୁ େ

େଯପରି ୃତିପଥେର ଆସି ବ,
ଏଥିପାଇଁ ମଧୁର ତାଳେର ବଜାଅ, ଅେନକ ଗୀତ ଗାଅ।

17 ଆହୁ ରି, ସତୁ ରି ବଷର୍ ସମା େହଲା ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସାରର ତ ଅନୁସ ାନ କରିେବ, ତହଁୁ େସ ଆପଣା ଭଡ଼ାଟୀୟା
ବୃ ି କୁ େଫରିବ, ପୁଣି, ଭୂ ମ ଳେର ସବର୍ ତ୍ର ପୃଥିବୀ ସକଳ
ରାଜ୍ୟ ସେ େବଶ୍ୟାବୃ ି କରିବ। 18 ଆଉ, ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ
ଭଡ଼ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ; ତାହା ଭ ାରେର
ରଖାଯିବ ନାହିଁ କି ସ ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ େଯଉଁମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ବାସ କରି , େସମାନ ର ଯେଥ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
ଚିର ାୟୀ ବ ନିମେ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ େହବ।
* 23:13 କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର କି ା ବାବିଲୀୟମାନ ର
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24
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ବିଚାର

1େଦଖ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀକୁ ଶୂନ୍ୟ ଓଉଜାଡ଼କରୁ ଅଛି ,ଆଉତାହା
ଓଲଟାଇ ତହିଁର ନିବାସୀମାନ ୁ ଛି ଭି କରୁ ଅଛି ।

2 ତହିଁେର େଯପରି େଲାକମାନ ର, େସହିପରି ଯାଜକର;
େଯପରି ଦାସର, େସହିପରି ତାହାର କ ର୍ ାର; େଯପରି
ଦାସୀର, େସହିପରି ତାହାର କ ର୍ ୀର;

େଯପରି କ୍ର ୟକାରୀର, େସହିପରି ବିକ୍ର ୟକାରୀର; େଯପରି
ମହାଜନର, େସହିପରି ଖାତକର; େଯପରି ସୁଧଗ୍ର ାହୀର,
େସହିପରି ସୁଧଦାତାର ପ୍ର ତି ଘଟିବ।

3 ପୃଥିବୀ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଲୁଟିତ େହବ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛି ।

4 ପୃଥିବୀ େଶାକ କରି ନିେ ଜ େହଉଅଛି, ଜଗତ ମ୍ଳ ାନ େହାଇ
ନିେ ଜ େହଉଅଛି,

ପୃଥିବୀର ଉ େଲାକମାେନ ମ୍ଳ ାନ ହୁ ଅି ।
5 ପୃଥିବୀ ତି ବାସୀମାନ ପଦ ତେଳ ଅପବିତ୍ର େହାଇଅଛି, କାରଣ

େସମାେନ ବ୍ୟବ ାସବୁ ଲ ନ କରିଅଛି , ବିଧି ଅନ୍ୟଥା
କରିଅଛି ,

ଅନ କାଳ ାୟୀ ନିୟମ ଭାି ଅଛି ।
6 ଏେହତୁ ଅଭିଶାପ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି ଓ ତି ବାସୀଗଣ

ଅପରାଧୀ େହାଇଅଛି ;
ତହିଁ ନିମେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାେନ ଦ େହାଇଅଛି ଓ ଅ

େଲାକ ଅବଶି ଅଛି ।
7 ନୂତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଶାକ କରୁ ଅଛି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ମ୍ଳ ାନ େହଉଅଛି,

ପ୍ର ଫୁ ଚି ସମେ ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଛାଡ଼ୁଅଛି ।
8ତବଲାର ଆେମାଦ ନିବୃ େହଉଅଛି, ଉ ାସକାରୀମାନ ର ନି

େଶଷ େହଉଅଛି,
ବୀଣାର ଆନ ନିବୃ େହଉଅଛି।
9 େଲାକମାେନ ଗାନ ସହକାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ;

ସୁରାପାୟୀମାନ ୁ ସୁରା ତି ଲାଗିବ।
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10 ନିଜର୍ ନ ନଗର ଭ େହାଇଅଛି; େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି
ଭିତରକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗୃହ ରୁ
େହାଇଅଛି।

11ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ସକାେଶ ସଡ଼କେର ଚି ାର ହୁ ଏ;
ସବୁ ପ୍ର କାର ଆନ ଅ କାରା େହାଇଅଛି, େଦଶର ଆେମାଦ

ଯାଇଅଛି।
12ନଗରେର ଂସତାମାତ୍ର ଅବଶି ଥାଏଓ ାରଭ େହାଇ ବିନ

େହାଇଅଛି।
13 କାରଣ େଯପରି ଜୀତବୃକ୍ଷ ଝାଡ଼ିବା େବେଳ ହୁ ଏ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ

ସଂଗ୍ର ହ ଉ ାେର େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷା ସାଉଁଟିବାର ହୁ ଏ,
େସହିପରି ପୃଥିବୀ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଘଟିବ।
14ଏମାେନ ଉ ରବ କରିେବ, ଏମାେନ ଆନ ନି କରିେବ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହିମା ସକାଶୁ େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ରୁ ଉ ନି କରିେବ।
15ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ପୂବର୍ େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମର େଗୗରବ ସମୁଦ୍ର ର

ୀପସମୂହେର ପ୍ର କାଶ କର।
16 ଧାମ କମାେନ େଶାଭା ପାଆି , ଏହି ଗାନ ଆେ ମାେନ

ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସୀମାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ।
ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି! ମୁଁ

ସ ାପର ପାତ୍ର ! ବି ାସଘାତକମାେନ ବି ାସଘାତକତା
କରିଅଛି ;

ହଁ, ବି ାସଘାତକମାେନ ଅତିଶୟ ବି ାସଘାତକତା କରିଅଛି ।”
17 େହ ପୃଥିବୀନିବାସୀ େଲାକ, ତୁ ନିମେ ଭୟ, ଗ ର୍ ଓ ଫା

ପ୍ର ୁତ ଅଛି।
18 ଆଉ, ଏପରି ଘଟିବ, େକହି ଯଦି ଭୟର ଶ ରୁ ପଳାଏ, େସ

ଗ ର୍ େର ପଡ଼ିବ;
େକହି ଗ ର୍ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସି େଲ, େସ ଫା େର ଧରାଯିବ;
କାରଣଊ ର୍ ଝରକାସବୁ ମୁ ଅଛି ଓ ପୃଥିବୀର ମୂଳସବୁ କ ମାନ

େହଉଅଛି।
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19 ପୃଥିବୀ ନିତା ବିଦୀ ର୍ େହଉଅଛି, ପୃଥିବୀ ନିତା ତରଳି
ଯାଇଅଛି,

ପୃଥିବୀ ଅତିଶୟ ବିଚଳିତ େହାଇଅଛି।
20 ପୃଥିବୀ ମ େଲାକ ପରି ଟଳଟଳ େହବ ଓ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି

ଏେଣେତେଣ େଦାହଲିବ;
ଆଉ, ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର ଭାରୀ େହବ, ତହିଁେର େସ

ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ।
21 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଊ ର୍ େର ଊ ର୍ ମାନ ର

େସୖନ୍ୟସାମ କୁ
ଓ ଭୂ ମ ଳେର ଭୂ ମ ଳ ରାଜାଗଣ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।
22 ତହିଁେର େଯପରି ବ ୀମାେନ କୂପେର ଏକତ୍ର ୀକୃତ ହୁ ଅି ,

େସହିପରି େସମାେନ ଏକତ୍ର ୀକୃତ େହାଇ ବ ୀଗୃହେର ରୁ
େହେବ,

ପୁଣି, ଅେନକ ଦିନ ଉ ାେର େସମାନ ର ତ ାନୁସ ାନ କରାଯିବ।
23 େସେତେବେଳ ଚ ଅପ୍ର ୁତ ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଲି ତ େହବ; କାରଣ

େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନ ପବର୍ ତେର,
ଯିରୂ ଶାଲମେରଓତାହା ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ସ ୁଖେରମହାପ୍ର ତାପେର

ରାଜ କରିେବ।

25
ପ୍ର ଶଂସାର ଗୀତ

1 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାହର ପରେମ ର; ମୁଁ ତୁ ର େଗୗରବ
କରିବି, ମୁଁ ତୁ ନାମର ପ୍ର ଶଂସା କରିବି;

କାରଣ ତୁ େ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପୁରାତନ କାଳର ମ ଣାସବୁ
ବି ତାେର ଓ ସତ୍ୟେର ସାଧନ କରିଅଛ।

2େଯେହତୁ ତୁ େ ନଗରକୁ ଢିପି,ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରକୁ କା ଡ଼ା
କରିଅଛ;

ବିେଦଶୀମାନ ରାଜପୁରୀକୁ ବିନ କରିଅଛ; ତାହା ଆଉ େକେବ
ନିମ ତ େହବ ନାହିଁ।
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3 ଏଥିପାଇଁ ବଳବାନ େଲାକମାେନ ତୁ ର େଗୗରବ କରିେବ ଓ
ଭୟ ର େଗା ୀୟମାନ ନଗର ତୁ ୁ ଭୟ କରିବ।

4କାରଣ ତୁ େ ଦରିଦ୍ର ର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ , ଦୀନହୀନର ସ ଟ ସମୟେର
ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ,

ଭୟ ର େଲାକମାନ ାସବାୟୁ ପ୍ର ବଳ ବତାସ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀରେର
ଲାଗିବା େବେଳ ପ୍ର ବଳ ବତାସ ନିବାରକ ଆଶ୍ର ୟ,

ତାପ ନିବାରକ ଛାୟା େହାଇଅଛ।
5 େଯପରି ତୁ େ ଶୁ େଦଶେର ତାପକୁ,
େସହିପରି ବିେଦଶୀମାନ ର େକାଳାହଳକୁ ନିବାରଣ କରିବ;
େଯପରି େମଘର ଛାୟା ାରା ତାପ, େସହିପରି ଭୟ ର

େଲାକମାନ ର ଗାୟନ ନି କ୍ଷା କରାଯିବ।
6 ପୁଣି, େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ପବର୍ ତେର ଯାବତୀୟ

େଗା ୀ ନିମେ ଉ ମ ଉ ମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର ଏକ େଭାଜ,
ପୁରାତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର, େମଦପୂ ର୍ ଉ ମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର,

ସୁନିମର୍ ଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଏକ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ
କରିେବ।

7ଆଉ, ସବର୍ େଗା ୀୟମାନ ଉପେର େଯଉଁ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଅଛି
ଓ ସବର୍ େଦଶୀୟମାନ ଉପେର େଯଉଁ ଆବରକ ବ ପ୍ର ସାରିତ

େହାଇଅଛି, ତାହା େସ ଏହି ପବର୍ ତେର ବିନାଶ କରିେବ।
8 େସ ମୃତୁ ୍ୟକୁ ଅନ କାଳ ନିମେ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି
ଓ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ , ସମ ମୁଖରୁ େଲାତକ ଜଳ େପାଛି େଦେବ
ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ଦୁନର୍ ାମ ଦୂର

କରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛି ।
9 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ, “େଦଖ, ଏହି ଆ ମାନ ର

ପରେମ ର; ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ
େସ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିେବ;

ଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟି ; ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ,
ଆେ ମାେନ ତାହା କୃତ ପରିତ୍ର ାଣେର ଆନ ି ତ େହାଇ
ଉ ାସ କରିବୁ।”
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10କାରଣ ଏହି ପବର୍ ତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ ଅଧିି ତ େହବ, ଆଉ
େଯପରି କୁଟା ଖତଗଦାର ଜଳେର ପଦ ତେଳ ଦଳିତ ହୁ ଏ,

େସହିପରି େମାୟାବ ାନେର ଦଳିତ େହବ।
11 ଆଉ, ପହଁରିବା େଲାକ େଯପରି ପହଁରିବା ପାଇଁ ହ ବି ାର

କେର, େସହିପରି େସ ତହିଁମଧ୍ୟେରଆପଣା ହ ବି ାର
କରିବ;

ମାତ୍ର ତାହାର ହ -େକୗଶଳସେମତ େସତାହାରଗବର୍ ଖବର୍ କରିେବ।
12 ପୁଣି, େସ ତୁ ର ଉ ପ୍ର ାଚୀରଯୁ ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ନିପାତ କରି ନତ

କରିଅଛି ଓ ତାହା ଭୂ ମିସାତ୍ କରି ଧୂଳିେର ମିଶାଇ ଅଛି ।

26
ଈ ର େଲାକ ବିଜୟ

1 େସହି ଦିନ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଏହି ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବ;
“ଆ ମାନ ର େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ନଗର ଅଛି; େସ ପରିତ୍ର ାଣକୁ ତହିଁର

ପ୍ର ାଚୀର ଓ ପରିଖା ରୂ ପ କରିେବ।
2 ସତ୍ୟପାଳନକାରୀ ଧାମ କ େଗା ୀ େଯପରି ପ୍ର େବଶ କରି

ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ନଗରର ାରସବୁ ମୁ
କର।

3ଯାହାର ମନତୁ ଠାେର ି ର ଥାଏ,ତାହାକୁ ତୁ େ ସ ୂ ର୍ ଶାି େର
ରଖିବ; କାରଣ େସ ତୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରେଖ।

4 ତୁ େ ମାେନ ସଦାକାଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ନିଭର୍ ର ରଖ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାବାଃ ଠାେରଅନ କାଳ ାୟୀ େଶୖଳଅଛି।

5 ପୁଣି, େସ ଊ ର୍ ାନ ନିବାସୀମାନ ୁ , ଉ ତ ନଗରକୁ ଅବନତ
କରିଅଛି ;

େସ ତାହା ଅବନତ କରି ଭୂ ମିସାତ୍ କରି ; େସ ତାହାକୁ ଧୂଳିେର
ମିଶାଇ ଦିଅି ।

6 ପାଦ, ଦରିଦ୍ର ମାନ ର ପାଦ ଓ ଦୀନହୀନମାନ ପାଦବିେକ୍ଷପ
ତାହା ଦଳିତ କରିବ।”

7 ଧାମ କର ମାଗର୍ ସରଳ; ଯଥାଥ କ େଯ ତୁ େ , ତୁ େ
ଧାମ କର ପଥ େଦଖାଉଅଛ।



ଯିଶାଇୟ 26:8 lxi ଯିଶାଇୟ 26:15

8 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆେ ମାେନ ତୁ ଶାସନ ମାଗର୍ େର ତୁ
ଅେପକ୍ଷାେର ରହିଅଛୁ;

ତୁ ର ନାମ ଓ ତୁ ର ରଣ ଚି ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର ପ୍ର ାଣର
ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି।

9 ରାତି୍ର କାଳେର ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତୁ ର ଆକାଂକ୍ଷା କରିଅଛି;
ହଁ, ମୁଁ ଆପଣା ଅ ର ଆ ା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିବି;

କାରଣ ପୃଥିବୀେର ତୁ ର ଶାସନସକଳ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ
ଜଗି ବାସୀମାେନ ଧମର୍ ଶିକ୍ଷା କରି ।

10 ଦୁ େଲାକ ପ୍ର ତି ଦୟା ପ୍ର କାଶ କରାଗେଲ େହଁ େସ ଧମର୍ ଶିଖିବ
ନାହିଁ; ସରଳତାର େଦଶେର େସ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ

ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହିମାକୁ ଅନାଇବ ନାହିଁ।
11େହସଦାପ୍ର େଭା,ତୁ ରହ ଉି ତ େହାଇଅଛି,ତଥାପି େସମାେନ

େଦଖି ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େଲାକମାନ ପକ୍ଷେର ତୁ ର ଉଦ୍ େଯାଗ େଦଖି େସମାେନ

ଲି ତ େହେବ; ହଁ, ଅି ତୁ ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।
12 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆ ମାନ ନିମେ ଶାି ନିରୂ ପଣ

କରିବ; କାରଣ ତୁ େ ଆ ମାନ ନିମେ ଆ ମାନ ର
ସକଳ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛ।

13 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ପରେମ ର, ତୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ
ପ୍ର ଭୁ ମାେନ ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜ କରିଥିେଲ, ମାତ୍ର
େକବଳ ତୁ ାରା ଆେ ମାେନ ତୁ ନାମର କୀ ର୍ ନ
କରିବା।

14 େସମାେନ ମରିଅଛି , େସମାେନ ଆଉ ଜୀବିତ େହେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ମୃତ େହାଇଅଛି , େସମାେନ ଉଠିେବ ନାହିଁ;

ଏେହତୁ ତୁ େ ପ୍ର ତିଫଳ େଦଇ େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିଅଛ ଓ
େସମାନ ରଣ ଲୁ କରିଅଛ।

15 ତୁ େ ଏ େଦଶୀୟ େଲାକ ୁ ବୃ ି କରିଅଛ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ତୁ େ ଏହି େଦଶୀୟ େଲାକ ୁ ବୃ ି କରିଅଛ; ତୁ େ
େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହାଇଅଛ;
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ତୁ େ େଦଶର ସୀମାସକଳ ବି ାର କରିଅଛ।
16 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ସ ଟ ସମୟେର େସମାେନ ତୁ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ

କରିଅଛି , ତୁ ର ଶାି େସମାନ ଉପେର ଥିବା େବେଳ
େସମାେନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଢାଳି ପକାଇେଲ।

17 ଗଭ ଣୀ ପ୍ର ସବକାଳର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା େବେଳ େଯପରି
ବ୍ୟଥିତା ହୁ ଏ ଓ େବଦନାେର କ୍ର ନ କେର,

େସହିପରି େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆେ ମାେନ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର
େହାଇଅଛୁ।

18ଆେ ମାେନ ଗଭ ଣୀ େହାଇଅଛୁ,ଆେ ମାେନ ବ୍ୟଥିତା େହାଇ
ବାୟୁ ପ୍ର ସବକରିଅଛୁ;ଆେ ମାେନ େଦଶରଉ ାରସାଧନ
କରି ନାହଁୁ ;

କିଅବା ଜଗି ବାସୀମାେନ ଭୂ ମି େହାଇ ନାହାି ।
19 ତୁ ର ମୃତମାେନ ଜୀବିତ େହେବ; େମାହର ଶବସବୁ ଉଠିେବ।

େହ ଧୂଳିନିବାସୀମାେନ,* ତୁ େ ମାେନ ଉଠି ଗାନ କର;
କାରଣ ତୁ ର ଶିଶିର ତୃ ଣର ଶିଶିର ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଭୂ ମି ମୃତମାନ ୁ

ବାହାର କରିେଦବ।
20େହ େମାହର େଲାେକ,ଆସ,ତୁ ର ଅ ରାଳୟେରପ୍ର େବଶକରି

ତୁ ଚାରିଆେଡ଼ ାର ରୁ କର;
େକ୍ର ାଧ ବହି ଯିବାଯାଏ ଅ କ୍ଷଣ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଅ।
21 କାରଣ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନ ର ଅପରାଧ

ସକାେଶ େସମାନ ୁ ଶାି େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ାନରୁ
ବାହାର େହାଇ ଆସୁଅଛି ;

ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆପଣା ମଧ୍ୟ ର ପ୍ର କାଶ କରିବ ଓ ଆପଣା ହତ
େଲାକମାନ ୁ ଆଉ ଆ ାଦନ କରିବ ନାହିଁ।

27
ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ାର

1 େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ନି ର୍ ୟ, ବୃହତ ଓ ଶି ଶାଳୀ ଖ
ାରା

* 26:19 ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟ େଲାକମାେନ
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ଦତଗାମୀ ସପର୍ ଲିବିୟାଥନକୁ ଓ ବକ୍ର ଗାମୀ ସପର୍ ଲିବୀୟାଥନକୁ
ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ;

ଆଉ, େସ ସମୁଦ୍ର ଦୀଘର୍ କାୟ ଜ ୁକୁ ନ କରିେବ।
2 େସହି ଦିନେର ଏକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ତହିଁର

ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କର।
3 ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ରକ୍ଷା କରୁ ; ଆେ ନିମିଷକୁ ନିମିଷ

ତହିଁେର ଜଳ େସଚନ କରିବା;
େକହି େଯପରି ତାହାର କ୍ଷତି ନ କେର, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଦିବାରାତ୍ର

ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା।
4 ଆ ଠାେର େକ୍ର ାଧ ନାହିଁ; ଆଃ, ଯଦି କାନେକାଳି ଓ କ କ

ବୃକ୍ଷସବୁ ଯୁ େର ଆ ର ବିପକ୍ଷ ହୁ ଅେ !
େତେବଆେ ଆକ୍ର ମଣକରି େସହି ସବୁକୁ ଏକାେବେଳଦ କର ୁ।
5 ନେଚତ୍ ଆ ସେ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ େସ ଆ ପରାକ୍ର ମର

ଅବଲ ନ କରୁ ; ହଁ, େସ ଆ ସେ ମିଳନ କରୁ ।
6 ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେର ଯାକୁବ େଚର ବା ି ବ; ଇସ୍ର ାଏଲ ମୁ ଓ

ପ୍ର ଫୁ େହବ
ଓ େସମାେନ ଭୂ ମ ଳକୁ ଫଳେର ପରିପୂ ର୍ କରିେବ।
7ତାହାରପ୍ର ହାରକାରୀମାନ ୁ େସ େଯପରିପ୍ର ହାରକେଲ, େସହିପରି

େସ କି ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର କରିଅଛି ? ଅବା, ତାହା ାରା ହତ
େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େସ କି ହତ େହାଇଅଛି?

8ତୁ େ ତାହାକୁ ବାହାରକରିବା େବେଳପରିତ୍ର ାଣକ୍ର େମତାହା ସେ
ବିବାଦ କରୁ ଅଛ; େସ ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ଦିନେର ନିଜ ପ୍ର ବଳ
ବାୟୁ ାରା ତାହାକୁ ାନା ରିତ କରିଅଛି ।

9ଏେହତୁ ଏହା ାରା ଯାକୁବର ଅପରାଧ ମାଜ ତ େହବ ଓ ତାହାର
ପାପ ଦୂରୀକୃତ େହବାର ସମ ଫଳ ଏହି;

େସ ଯଜ୍ଞେବଦିର ପ୍ର ର ସବୁକୁ ଚୂ ନର ଭ ପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ କେଲ,
ଆେଶରା ମୂ ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ-ପ୍ର ତିମାସବୁ ଆଉ ଉଠିେବ ନାହିଁ।
10କାରଣ ସୁଦୃଢ଼ ନଗର ପ୍ର ା ରର ତୁ ଲ୍ୟ ନିଜର୍ ନ, େଲାକ ବିବଜ ତ

ଓ ପରିତ୍ୟ ବସତି ାନ େହାଇଅଛି;
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େସହି ାନେର େଗାବ ଚରିବ ଓ ଶୟନ କରିବ, ପୁଣି, ବୃକ୍ଷର
ଶାଖାସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।

11 ତହିଁର ଡାଳସବୁ ଶୁ େହେଲ ଭ ାଯିବ; ୀମାେନ ଆସି
ତହିଁେର ଅି ଲଗାଇେବ;

କାରଣ େସହି େଲାକମାେନ ବୁି ହୀନ;
ଏେହତୁ େଯ େସମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, େସ େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା

କରିେବ ନାହିଁଓ େଯ େସମାନ ୁ ଗଢ଼ିେଲ, େସ େସମାନ
ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର କାଶ କରିେବ ନାହିଁ।

12 େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ଲ ାବିତ ନଦୀ ସୀମା ମିସରର େସ୍ର ାତ ପଯର୍ ୍ୟ
ଆପଣା ଫଳ ଝାଡ଼ିେବ,

ପୁଣି, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏକ ଏକ େହାଇ
ସଂଗୃହୀତ େହବ।

13ଆଉ, େସହି ଦିନେର ଏକ ବୃହତ ତୂ ରୀ ବାଜିବ;
ପୁଣି, ଅଶୂର େଦଶେର ନ କ ଓ ମିସର େଦଶେର ତାଡ଼ିତ

େଲାକମାେନ ଆସି େବ;
ପୁଣି, େସମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମରପବିତ୍ର ପବର୍ ତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପ୍ର ଣାମ

କରିେବ।

28
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ବିଚାର

1 ଇଫ୍ର ୟିମର ମ େଲାକମାନ ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ପରା
େଲାକମାନ ର ଦପର୍ ସୂଚକ ମୁକୁଟ,

ଫଳଶାଳୀ ଉପତ୍ୟକାର ମ କେର ଥିବା ତାହାର ସୁ ର ଭୂ ଷଣ
ରୂ ପ ମ୍ଳ ାନପ୍ର ାୟ ପୁ , ସ ାପର ପାତ୍ର !

2 େଦଖ ପ୍ର ଭୁ ର ଜେଣ ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ େଲାକ ଅଛି; େସ
ଶିଳାଯୁ ଝଡ଼ର,

ପ୍ର ଳୟକାରୀ ବତାସର ନ୍ୟାୟ, ଶୀଘ୍ର ଧାବମାନ ପ୍ର ବଳ ଜଳର ଝଡ଼
ତୁ ଲ୍ୟ, ହ ାରା ଭୂ ମିେର ନିେକ୍ଷପ କରିବ।

3 ଇଫ୍ର ୟିମର ମ େଲାକମାନ ର ଦପର୍ ସୂଚକ ମୁକୁଟ ପଦ ତେଳ
ଦଳିତ େହବ;
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4 ଆଉ, ଫଳଶାଳୀ ଉପତ୍ୟକାର ମ କେର ି ତ ତାହାର ସୁ ର
ଭୂ ଷଣର ମ୍ଳ ାନପ୍ର ାୟ ପୁ ,

ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳ ପୂବର୍ େର ଆଦ୍ୟପ ଡିି ରି ଫଳ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
ଯାହା େକହି େଦଖିବାମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକେରଓହ େରଧରିବା ମାତ୍ର ଗ୍ର ାସ

କେର।
5 େସହି ଦିନେର େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ

ଅବଶି ାଂଶ ନିମେ ସୁ ର ମୁକୁଟ ଓ େଶାଭାକର କିରୀଟ
ରୂ ପ େହେବ;

6 ପୁଣି, ବିଚାର କରିବା ନିମେ ଉପବି େଲାକ ପ୍ର ତି ବିଚାରଜନକ
ଆ ା ଓ େଯଉଁମାେନ ନଗର- ାରେର ଯୁ େଫରାଇ
ଦିଅି , େସମାନ ପ୍ର ତି ବଳ ରୂ ପ େହେବ।

7ମାତ୍ର ଏମାେନ ହିଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଭ୍ର ା େହାଇଅଛି ଓ ସୁରାପାନ
ାରା ବିପଥେର ଯାଇଅଛି ;

ଯାଜକ ଓ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସୁରାପାନ ାରା ଭ୍ର ା େହାଇଅଛି ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି,

ସୁରାପାନ ାରା େସମାେନ ବିପଥେର ଯାଇଅଛି ; େସମାେନ
ଦଶର୍ ନେର ଭ୍ର ା ହୁ ଅି , ବିଚାରେର ଝୁ ି ପଡ଼ି ।

8 କାରଣ, େମଜସବୁ ବାି ଓ ମଳେର ପରିପୂ ର୍ , େକୗଣସି ପରି ୃତ
ାନ ନାହିଁ।

9 “େସ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦବ? େସ କାହାକୁ ସମାଚାର ବୁଝାଇ
େଦବ?

କି ଦୁ ତ୍ୟାଗୀ ଓ ନ୍ୟପାନରୁ ନିବୃ ଶିଶୁମାନ ୁ ?
10କାରଣ,ଏତ ବିଧି ଉପେର ବିଧି, ବିଧି ଉପେର ବିଧି; ଧାଡ଼ି ଉପେର

ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଉପେର ଧାଡ଼ି;
ଏଠି ଅ , େସଠି ଅ ।”
11 ନା, ମାତ୍ର େସ ବିେଦଶୀୟ ଓ ାଧର ଓ ପରଭାଷା ାରା ଏହି

େଲାକମାନ ୁ କଥା କହିେବ;
12 େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହି ବିଶ୍ର ାମ, ତୁ େ ମାେନ ା

େଲାକମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ ଦିଅି ,
ପୁଣି, ଏହି ତ ଆରାମ,” ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୁଣିବାକୁ ସ ତ େହେଲ

ନାହିଁ।
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13 ଏେହତୁ େସମାେନ େଯପରି ଯାଇ ପ ାତ୍ ପଡ଼ି ଭ େହେବ,
ଫା େର ପଡ଼ିେବ ଓ ଧୃତ େହେବ,

ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପେର ବିଧି,
ବିଧି ଉପେର ବିଧି; ଧାଡ଼ି ଉପେର ଧାଡ଼ି, ଧାଡ଼ି ଉପେର ଧାଡ଼ି;

ଏଠି ଅ , େସଠି ଅ େହବ।

ସି େୟାନର େକାଣ ପଥର
14 ଏେହତୁ େହ ଯିରୂ ଶାଲମ େଲାକମାନ ର ଶାସନକାରୀ

ନି କମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
15 ତୁ େ ମାେନ କହିଅଛ, “ଆେ ମାେନ ମୃତୁୁ ୍ୟ ସେ ନିୟମ

କରିଅଛୁ
ଓ ପାତାଳ ସେ ଆ ମାନ ର ସ ି ଅଛି; ଏେହତୁ ଜଳପ୍ର ଳୟରୂ ପ

େକାରଡ଼ା ଉପି ତ େହବା େବେଳ ତାହା ଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ;

କାରଣ ଆେ ମାେନ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆପଣାମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ କରିଅଛୁ ଓ
ଅସତ୍ୟର ତେଳଆେ ମାେନଆପଣାମାନ ୁ ଲୁଚାଇଅଛୁ,”

16ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଆେ ଭିି ମୂଳ ନିମେ ସି େୟାନେର ଏକ ପ୍ର ର,

ପରୀକ୍ଷାସି ପ୍ର ର,
ଦୃଢ଼ ଭି ି ମୂଳ ରୂ ପ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ େକାଣ-ପ୍ର ର ାପନକରୁ ଅଛୁ; େଯ

ବି ାସ କେର, େସ ଚ ଳ େହବ ନାହିଁ।
17 ପୁଣି, ଆେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ପରିମାଣ ର ୁ ଓ ଧାମ କତାକୁ

ଓଳମ କରିବା;
ଆଉ, ଶିଳାବୃି ମିଥ୍ୟାରୂ ପ ଆଶ୍ର ୟକୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଜଳରାଶି

ଲୁଚିବା ାନକୁ ମ କରିବ।”
18 ପୁଣି, ମୃତୁୁ ୍ୟ ସହିତ ତୁ ମାନ ର କୃତ ନିୟମ ରହିତ କରାଯିବ ଓ

ପାତାଳ ସେ ତୁ ମାନ ସ ି ି ର ରହିବ ନାହିଁ;
ଜଳପ୍ର ଳୟରୂ ପ େକାରଡ଼ା ଉପି ତ େହବା େବେଳ ତୁ େ ମାେନ

ତ ୍ଵାରା ଦଳିତ େହବ।
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19 ତାହା େଯେତ ଥର ଉପି ତ େହବ, େସେତଥର ତୁ ମାନ ୁ
ଧରିବ;

କାରଣ ପ୍ର ଭାତକୁ ପ୍ର ଭାତ, ଦିବସ ଓ ରାତି୍ର ତାହା ଉପି ତ େହବ;
ଆଉ, େସହି ସମାଚାର ବୁଝିବାର େକବଳ ତ୍ର ାସଜନକ େହବ।
20 କାରଣ, ଆପଣାକୁ ଲ ାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶଯ୍ୟା ସାନ ଓ

ଆପଣାକୁ େଘାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ ଅଣଓସାର।
21 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଯପରି ପରାସୀମ ପବର୍ ତେର, େସହିପରି

ଉଠିେବ, େଯପରି ଗିବୀେୟାନ୍ ର ତଳଭୂ ମିେର, େସହିପରି
େସ େକ୍ର ାଧ କରିେବ;

ତହିଁେର େସ ଆପଣାର କାଯର୍ ୍ୟ, ଆପଣାର ଅୁ ତ କାଯର୍ ୍ୟ ସି
କରିେବ ଓ ଆପଣାର ବ୍ୟାପାର ଓ ଆପଣାର ଅୁ ତ
ବ୍ୟାପାର ସ କରିେବ।

22 ଏେହତୁ ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ନି କ ହୁ ଅ ନାହିଁ, ପେଛ ଅବା
ତୁ ମାନ ର ବ ନ ଦୃଢ଼ ହୁ ଏ;

କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆେ ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀ ଉପେର ଉି ତାର, ନିରୂ ପିତ ଉି ତାର କଥା
ଶୁଣିଅଛୁ।

23 ତୁ େ ମାେନ କ ର୍ େଦଇ ଆ ର ରବ ଶୁଣ; ମେନାେଯାଗ କରି
ଆ ର ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କର।

24 କୃଷକ ବୀଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ କʼଣ ନିତ୍ୟ ହଳ ବୁଲାଏ? େସ କʼଣ
ନିତ୍ୟ ଶିଆର କରି ଆପଣାର ଭୂ ମିର େଟଳା ଭାେ ?

25 େସ କʼଣ ଭୂ ମିର ଉପରଭାଗ ସମାନ କଲା ଉ ାେର କଳାଜୀରା
ବିି ଦିଏ ନାହିଁ ଓ ଜୀରା ବୁେଣ ନାହିଁ

ଓ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଗହମ, ନିରୂ ପିତ ାନେର ଯବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ର
ସୀମାେର କʼଣ ଜ ା ବୁେଣ ନାହିଁ?

26କାରଣ,ତାହାର ପରେମ ରତାହାକୁ ଯଥାଥର୍ ଉପେଦଶ ଦିଅି ଓ
େସ ତାହାକୁ ଶିଖାି ।

27 େଯେହତୁ କଳାଜୀରା େକୗଣସି ତୀ ଅ େର ମ ତ ହୁ ଏ
ନାହିଁ, କିଅବା ଜୀରା ଉପେର ଶକଟ ଚକ୍ର ବୁଲାଯାଏ
ନାହିଁ;
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ମାତ୍ର କଳାଜୀରା ଯି େର ଓ ଜୀରା ଦ େର ପିଟାଯାଏ।
28ରୁ ଟିର ଶସ୍ୟ ଚୂ ର୍ କରାଯାଏ; କାରଣ େସ ଚିରକାଳ ତାହା ମ ର୍ ନ

କରିବ ନାହିଁ;
ଆଉ, ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ଶକଟ ଚକ୍ର ଓ ତାହାର ଅ ଗଣ ତାହା

ଛି ଭି କରିପକାି ,ତଥାପି େସତାହା ଚୂ ର୍ କେରନାହିଁ।
29ଏହା ହିଁ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ହୁ ଏ,
େସ ମ ଣାେର ଆ ଯର୍ ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନେର ମହାନ।

29
ଯିରୂ ଶାଲମର ଅବେରାଧ

1ହାୟ ଅରୀେୟଲ, ଅରୀେୟଲ, ଦାଉଦର ଛାଉଣି ନଗର!
ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ େଯାଗ କର; ପବର୍ ମାନ ପାଳି ଅନୁକ୍ର େମ ଆସୁ;
2 େତେବ ଆେ ଅରୀେୟଲ ପ୍ର ତି ଦୁଃଖ ଘଟାଇବା, ତହଁୁ େଶାକ ଓ

ବିଳାପ େହବ
ଓ ତାହା ଆ ପ୍ର ତି ଅରୀେୟଲ (ଦାହ ାନ) ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
3 ପୁଣି,ଆେ ଚତୁ ଗେରତୁ ବିରୁ େରଛାଉଣି ାପନକରିବା
ଓ ଗଡ଼ବ ୀ କରି ତୁ କୁ େବ ନ କରିବା ଓ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର

ଅବେରାଧକ ଉପାୟ ପ୍ର ୁତ କରିବା।
4ତହିଁେର ତୁ େ ଅବନତ େହବ ଓ ଭୂ ମିରୁ କଥା କହିବ ଓ ଧୂଳିରୁ

ତୁ ର କଥା କ୍ଷୀଣ ରଯୁ େହବ;
ଆଉ, ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆର ନ୍ୟାୟ ତୁ ର ରବ ଭୂ ମିରୁ ବାହାରିବ ଓ ଧୂଳିରୁ

ତୁ କଥାର ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଶ ଉଠିବ।
5 ମାତ୍ର ତୁ ଶତଗଣର େଲାକସମୂହ ସୂ ଧୂଳିର ନ୍ୟାୟ େହବ ଓ

ଭୟ ରମାନ ର େଲାକସମୂହ ଉଡ଼ିଯିବା ତୁ ଷ ପରି େହବ;
ଏକ ନିମିଷେର ହଠାତ୍ ଏହା ଘଟିବ।
6 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମଘ ଗ ର୍ ନ, ଭୂ ମିକ , ମହାଶ ,

ଘୂ ବାୟୁ , ଝଡ଼
ଓ ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ଶିଖା ସହିତ ତାହାର ତ େନେବ।
7 ପୁଣି, ସବର୍ େଗା ୀୟ େଯଉଁ େଲାକସମୂହ ଅରୀେୟଲ ବିରୁ େର

ଯୁ କରି , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
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େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଓ ତାହାର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି
ତାହାକୁ ସ ଟାପ କରି ,

େସସମେ ପ୍ନ ତୁ ଲ୍ୟ, ରାତି୍ର କାଳୀନ ଦଶର୍ ନ ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ।
8ଆଉ, େଯପରି କୁ୍ଷଧିତ େଲାକ ପ୍ନ େର େଭାଜନ କରୁ ଅଛି େବାଲି

େଦେଖ, ମାତ୍ର ଜାଗ୍ର ତ େହେଲ, ତାହାର ପ୍ର ାଣ ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ;
ଅବା େଯପରି ତୃ ଷିତ େଲାକ ଜଳ ପାନ କରୁ ଅଛି େବାଲି ପ୍ନ େର

େଦେଖ, ମାତ୍ର ଜାଗ୍ର ତ େହେଲ େଦଖ, େସ ଦୁବର୍ ଳ ଥାଏ ଓ
ତାହାର ପ୍ର ାଣ ତୃ ଷିତ ଥାଏ,

ସି େୟାନ ପବର୍ ତର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କାରୀ ସବର୍ େଗା ୀୟ
େଲାକସମୂହ େସହିପରି େହେବ।

9ତୁ େ ମାେନ ଗିତ ଓ ଚମୃ ତ ହୁ ଅ; ଆେମାଦ କରି ଅ ହୁ ଅ;
େସମାେନ ମ ଅଛି , ମାତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ନୁେହଁ; େସମାେନ

ଟଳଟଳ ହୁ ଅି , ମାତ୍ର ସୁରାପାନେର ନୁେହଁ।
10 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ଉପେର େଘାର ନିଦ୍ର ାଜନକ ଆ ା

ଢାଳିଅଛି
ଓ ତୁ ମାନ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣରୂ ପ ଚକୁ୍ଷ ମୁଦି୍ର ତ କରିଅଛି

ଓ ଦଶର୍ କଗଣ ରୂ ପ ତୁ ମାନ ର ମ କ େସ ଆ ାଦିତ
କରିଅଛି ।

11 ପୁଣି, ଯାବତୀୟ ଦଶର୍ ନ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ତି ମୁଦ୍ର ା ବ
ପୁ କର ବାକ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି, େକହି ଶିକି୍ଷତ େଲାକକୁ ତାହା
େଦଇ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି “ଏହା ପାଠ କର” କହିେଲ, େସ କେହ, “ଏହା
ମୁଦ୍ର ା ବ , ଏଣୁ ମୁଁ ପାଠ କରି ନ ପାେର।” 12ଆଉ, େସହି ପୁ କ
ଅଶିକି୍ଷତ େଲାକକୁ େଦଇ, ଅନୁଗ୍ର ହ କରି “ଏହା ପାଠ କର” କହିେଲ,
େସ କେହ, “ମୁଁ ଶିକି୍ଷତ େଲାକ ନୁେହଁ।”
13ଆହୁ ରି, ପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ ଆ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ

ହୁ ଅି
ଓ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ଓ ଓ ାଧରେର ଆ ର

ସ ାନକରି ,ମାତ୍ର େସମାେନଆପଣାଆପଣା ଅ ଃକରଣ
ଆ ଠାରୁ ଦୂରେର ରଖିଅଛି
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ଓ ଆ ବିଷୟକ େସମାନ ର େଯଉଁ ଭୟ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ
ଶିକି୍ଷତ ଆଜ୍ଞା ଅେଟ।

14 ଏେହତୁ େଦଖ, ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଅୁ ତ
କମର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅୁ ତ ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିବା,

ପୁଣି, େସମାନ ର ଜ୍ଞାନୀ େଲାକମାନ ର ଜ୍ଞାନ ବିନ େହବ ଓ
େସମାନ ର ବିେବକୀ େଲାକମାନ ର ବୁି ଲୁଚାଯିବ।”

15 େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ମ ଣା ଗୁ
କରିବାକୁ ଅତିଶୟ େଚ ା କରି , େସମାେନ ସ ାପର
ପାତ୍ର !

ଆଉ, େସମାେନ ଅ କାରେର ଆପଣା ଆପଣା କମର୍ କରି କହି ,
“ଆ ମାନ ୁ କିଏ େଦଖୁଅଛି? ଓ ଆ ମାନ ୁ କିଏ
ଚି ୁଅଛି?”

16 ତୁ େ ମାେନ ବିଷୟକୁ ଓଲଟାଇ ପକାଉଅଛ! କୁ କାର କି
ମାଟିର ତୁ ଲ୍ୟ ଗଣ୍ୟ େହବ;

“ଏ ବ୍ୟି ଆ କୁ ନିମର୍ ାଣ କରି ନାହିଁ,” ନିମ ତ ବ ୁ କି
ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ବିଷୟେର ଏହା କହିବ?

କି ା “ତାହାର କିଛି ବୁ ି ନାହିଁ, ଗଢ଼ା ବ ୁ କି ଗଢ଼ିବା ବ୍ୟି
ବିଷୟେର ଏହା କହିବ?”

17ଅତି ଅ କାଳ ଉ ାେର
ଲିବାେନାନ କି ଫଳବାନ େକ୍ଷତ୍ର େର ପରିଣତ େହବ ନାହିଁ ଓ

ଫଳବାନ େକ୍ଷତ୍ର କି ଅରଣ୍ୟ େବାଲି ଗଣ୍ୟ େହବ ନାହିଁ?
18 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ବଧିର ପୁ କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ,
ପୁଣି, ତିମିର ଓ ଅ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଅ ର ଚକୁ୍ଷ େଦଖିବ।
19 ମଧ୍ୟ ନମ୍ର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆପଣା ଆପଣା

ଆନ ବଢ଼ାଇେବ
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଦରିଦ୍ର ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର

ଧମର୍ ରୂ ପ ଠାେର ଉ ାସ କରିେବ।
20 କାରଣ ଭୟ ର େଲାକ ଅକି ନା େହାଇଅଛି, ନି କ ନିବୃ

େହଉଅଛି ଓ େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ ପାଇଁ ଜଗି ରହି ,
େସସମେ ଉି େହାଇଅଛି ;

21 େସମାେନ କଥାେର ମନୁଷ୍ୟକୁ େଦାଷୀ କରି
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ଓ ନଗର- ାରେର େଦାଷବ ା ନିମେ ଫା ପାତି ଓ
ଅକାରଣେର ଧାମ କ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରି ।

22ଏେହତୁ ଅବ୍ର ହାମର ମୁି କ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବ ବଂଶ ବିଷୟେର
ଏହିପରି କହି ;

“ଯାକୁବ ଏେବ ଲି ତ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାର ମୁଖ ମଳିନ
େହବ ନାହିଁ।

23 ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ େସ ଆ ର ହ କୃତ କମର୍ ରୂ ପ ତାହାର
ସ ାନଗଣକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟେର େଦଖିବ, େସେତେବେଳ
େସମାେନ ଆ ନାମକୁ ପବିତ୍ର କରି ମାନିେବ;

ହଁ, େସମାେନ ଯାକୁବର ଧମର୍ ରୂ ପ ୁ ପବିତ୍ର େବାଲି ମାନିେବ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ୁ ସ ମ କରିେବ।

24 େଯଉଁମାେନ ଭ୍ର ା ମନା, େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବୁ ି ପ୍ର ା େହେବ ଓ
ବଚସାକାରୀମାେନ ତ -କଥା ଶିଖିେବ।”

30
ମିସରର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େଯଉଁ ବିେଦ୍ର ାହୀ ସ ାନଗଣ ମ ଣା କରି ,
ମାତ୍ର ଆ ାରା ନୁେହଁ;

ପୁଣି, େଯଉଁମାେନପାପଉପେରପାପକରିବା ନିମେ ଆ ାଦନେର
ଆ ାଦନ କରି , ମାତ୍ର ଆ ଆ ା ାରା ନୁେହଁ,
େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !

2 େସମାେନ ଆ କୁ ନ ପଚାରି ଫାେରାର ବଳେର ଆପଣାମାନ ୁ
ବଳି କରିବାକୁ ଓ ମିସରର ଛାୟାେର ଆଶ୍ର ୟ େନବାକୁ

ମିସରକୁ ଯିବା ନିମେ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛି ।
3ଏେହତୁ ଫାେରାର ବଳ ତୁ ମାନ ର ଲ ାଜନକ େହବ
ଓ ମିସରର ଛାୟାେର ଆଶ୍ର ୟ େନବା ତୁ ମାନ ର ଅପମାନଜନକ

େହବ।
4 କାରଣ ତାହାର ଅଧିପତିମାେନ େସାୟନେର ଅଛି ଓ ତାହାର

ରାଜଦୂତଗଣ ହାେନଷକୁ ଆସି ଅଛି ।
5 େଯଉଁ େଗା ୀ େସମାନ ର ଉପକାର କରି ନ ପାରି , େସମାନ

ବିଷୟେର େସସମେ ଲି ତ େହେବ,
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େସ େଗା ୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ା ଉପକାରଜନକ ନୁହି , ମାତ୍ର ଲ ା
ଓ ଦୁନର୍ ାମ ରୂ ପ ଅଟି ।”

6ଦକି୍ଷଣର ପଶୁଗଣ ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ।
େଯଉଁ ାନରୁ ଯୁବା ଓ ବୃ ସି ଂହ,କାଳସପର୍ ଓଉ ୀୟମାନ ଅି ମୟ

ସପର୍ ଆସି ,
ଏପରି ସ ଟ ଓ ଯ ଣାମୟ େଦଶ େଦଇ େଯଉଁମାନ ାରା

େସମାନ ର ଉପକାର େହବ ନାହିଁ,
ଏପରିଏକେଗା ୀ ନିକଟକୁ, େସମାେନ ଯୁବା ଗ ର୍ ଭଗଣର େର

ଆପଣାମାନ ର ଧନ ଓ ଉ ଗଣର କୁବ୍ ଜା ଉପେର
ଆପଣାମାନ ର ସ ି ବହି ନିଅି ।

7କାରଣ ମିସର ମିଥ୍ୟା ଓ ବୃଥାେର ସାହାଯ୍ୟ କେର;
ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତାହାକୁ ନି ମର୍ େର ଉପବି ରାହବ େବାଲି ନାମ

େଦଇଅଛୁ।
ଅବାଧ୍ୟ ଜାତି

8ଏେବ ଯାଅ, େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଏକ ଫଳକେର ତାହା େଲଖ
ଓ ତାହା େଯପରି ଆସ ା କାଳ ନିମେ , ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ରହିବ,

ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନଳାକାର ପୁ କେର ତାହା ଲିପିବ କର।
9କାରଣ େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ େଗା ୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ସ ାନ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ ସ ାନ;
10େସମାେନଦଶର୍ କଗଣକୁକହି , “ତୁ େ ମାେନଦଶର୍ ନକରନାହିଁ
ଓଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ୁ କହି ,ତୁ େ ମାେନଆ ମାନ ନିକଟେର

ଯଥାଥର୍ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର ନାହିଁ,
ଆ ମାନ ୁ େକାମଳ କଥା କୁହ ଓ ଭ୍ର ାି ଜନକ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର କର;
11ତୁ େ ମାେନ ପଥରୁ ବାହାରି ଯାଅ, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ୁ ଆ ମାନ ସ ୁଖରୁ ଦୂର କରାଅ।”
12ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ଏହି କଥା କହି ,
“ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁ କରୁ ଅଛ,
ପୁଣି, ଉପଦ୍ର ବ ଓ କୁଟିଳତାେର ବି ାସ କରି ତହିଁ ଉପେର ନିଭର୍ ର

ରଖୁଅଛ;
13ଏଥିପାଇଁ ଉ ଭି ି ର ପତନଶୀଳ େଯଉଁ େଟାଲା ଫାଟ,
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ହଠାତ୍ ଏକାେବେଳ ଭାି ପେଡ଼,
ତାହାରି ତୁ ଲ୍ୟ ଏହି ଅପରାଧ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େହବ।
14 ପୁଣି, େଯପରି କୁ କାରର ପାତ୍ର ଭ ାଯାଏ, େସହିପରି େସ କିଛି

ଦୟା ନ କରି ତାହା ଚୂ ର୍ କରି ଭାି ପକାଇେବ;
ତହିଁେର ଚୁ ୀରୁ ଅି କିଅବା କୁ ରୁ ଜଳ େନବା ଭଳି
ଖେ ଖପରା ହିଁ ତହିଁରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।”
15କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ କହିେଲ,
“େଫରିେଲ ଓ ଶା େହେଲ ତୁ େ ମାେନ ପରିତ୍ର ାଣ ପାଇବ;

ସୁି ରତା ଓ ବି ାସେର ତୁ ମାନ ର ବଳ େହବ,
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଅସ ତ େହଲ।”
16ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ କହିଲ, “ନା,
ଆେ ମାେନ ଅ େର ପଳାଇବୁ;” ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ପଳାତକ

େହବ;
ଆଉ କହିଲ, “ଆେ ମାେନ ଦତଗାମୀ ବାହନେର ଚଢ଼ିବା;”
ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ପ ାତ୍ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ଦତଗାମୀ

େହେବ।
17ଏକ ଜଣର ଧମକେର ସହସ୍ର େଲାକ ପଳାୟନ କରିେବ;
ପା ଜଣର ଧମକେର ତୁ େ ମାେନ ପଳାୟନ କରିବ;
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ପବର୍ ତର ଶୃ େର ଏକ ଚି ରୂ ପ ଓ

ଉପପବର୍ ତେର ପତାକାର ଦ ରୂ ପ େହାଇ ଅବଶି
ରହିବ।

18 ପୁଣି, ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ କରିବା
ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରିେବ, ଆଉ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବା ନିମେ େସ ଉ ତ େହେବ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରେମ ର ଅଟି ;
େଯଉଁମାେନ ତାହା ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରି , େସସମେ
ଧନ୍ୟ।

େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ପରେମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ
19 େଲାକମାେନ ସି େୟାନେର, ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରିେବ; ତୁ େ

ଆଉ େରାଦନ କରିବ ନାହିଁ;
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ତୁ ର କ୍ର ନ ରବେର େସ ଅବଶ୍ୟ ତୁ କୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରିେବ; େସ
ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ତୁ କୁ ଉ ର େଦେବ।

20 ପୁଣି, ଯଦ୍ୟପି ପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଦୁଃଖରୂ ପ ଖାଦ୍ୟ ଓ େକ୍ଲ ଶରୂ ପ
ଜଳ ଦିଅି ,

ତଥାପି ତୁ ମାନ ର ଶିକ୍ଷକଗଣ ଆଉ ଗୁ ରହିେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ତୁ ଶିକ୍ଷକଗଣକୁ େଦଖିବ।

21 ପୁଣି,ଦକି୍ଷଣେର କି ା ବାମେରେଫରିବା େବେଳତୁ ରକ ର୍ ତୁ
ପଛଆଡ଼ୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବ,

“ପଥ ଏହି, ଏଥିେର ହିଁ ତୁ େ ମାେନ ଗମନ କର।”
22 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାର େରୗପ୍ୟ ପ୍ର ତିମାଗଣର ମ ନ ଓ

ଛା େର ଢଳା ର୍ ପ୍ର ତିମାଗଣର ଆଭରଣ ଅଶୁଚି କରିବ;
ତୁ େ େସହି ସବୁକୁ ଅଶୁଚି ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ପକାଇ େଦବ; ତୁ େ କହିବ,

ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ।
23 ପୁଣି,ଭୂ ମିେର ବୁଣିବା ନିମେ େସ ତୁ ବୀଜ ପାଇଁ ବୃି େଦେବ;
ଭୂ ମୁ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦେବ ଓ ତାହା ଉ ମ ଓ ପ୍ର ଚୁ ର େହବ;
େସହି ଦିନେର ତୁ ପଶୁପଲ ପ୍ର ଶ ଚରା ାନେର ଚରିେବ।
24ମଧ୍ୟ ଭୂ ମି ଚାଷକାରୀ ବଳଦ, ଯୁବା ଗ ର୍ ଭମାେନ ଚାଲୁଣୀ
ଓ କୁଲାେର ଝଡ଼ା ସୁମିଶି୍ର ତ ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇେବ।
25ଆଉ, େଯଉଁ ମହାହତ୍ୟା ଦିନେର ଦୁଗର୍ ସବୁ ପତିତ େହବ,
େସହି ଦିନେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ପବର୍ ତେର, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉ ଗିରିେର

ନଦୀ ଓ ଜଳେସ୍ର ାତ େହବ।
26ଆହୁ ରି, େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ଆଘାତ

ାନ ବା ି େବ ଓପ୍ର ହାରଜାତ େସମାନ କ୍ଷତ ସୁ କରିେବ,
େସହି ଦିନେର ଚ ମାର ଦୀି ସୂଯର୍ ୍ୟର ଦୀି ତୁ ଲ୍ୟ େହବ, ଆଉ

ସୂଯର୍ ୍ୟର ଦୀି ସାତ ଦିନର ଦୀି ତୁ ଲ୍ୟ ସ ଗୁଣ େହବ।
27 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନାମ ତାହା େକ୍ର ାଧେର ପ୍ର ଳିତ ଓ ନିବିଡ଼

ଧୂମରାଶି େହାଇ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛି;
ତାହା ର ଓ ାଧର େକ୍ର ାଧେର ପରିପୂ ର୍ ଓ ତାହା ର ଜି ା

ସବର୍ ଗ୍ର ାସକ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ;
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28 ପୁଣି, ତାହା ର ାସବାୟୁ ପ୍ଲ ାବିତ େସ୍ର ାତ ତୁ ଲ୍ୟ, ସବର୍ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ଅସାରତାରୂ ପ ଚାଲୁଣୀେର ଚଲାଇବା
ନିମେ

ତାହା କ ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠୁ ଅଛି; ଆଉ, େଗା ୀସମୂହର ମୁଖେର
ଭ୍ର ାି ଜନକ ଲଗାମ ଦିଆଯିବ।

29 ପବିତ୍ର ଉ ବ ପାଳନର ରାତି୍ର େର େଯପରି, େସହିପରି
ତୁ େ ମାେନ ଗାନ କରିବ;

ପୁଣି, େଲାେକ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତକୁ, ଇସ୍ର ାଏଲର େଶୖଳ
ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇଗମନକରି , େସହିପରି
ତୁ ମାନ ର ଚି ଆନ ି ତ େହବ।

30 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତା ଓ ସବର୍ ଗ୍ର ାସକ
ଅି ଶିଖା, େତାଫାନ, ଝଡ଼ ଓ ଶିଳାବୃି ାରା

ଆପଣାର ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ ରବ ଶୁଣାଇେବ ଓ ଆପଣା ହ ର
ଅବେରାହଣ େଦଖାଇେବ।

31କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବେର ଅଶୂର ଖ ଖ େହାଇ ଭ େହବ,
େସ ତାହାକୁ ଦ ାଘାତ କରିେବ।

32 ପୁଣି, େଯଉଁ ନିରୂ ପିତ ଯି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ଉପେର େଥାଇେବ,
ତହିଁର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆଘାତ ସମୟେର

ତବଲାଓବୀଣା ବାଜିବଓେସେସମାନ ସହିତମହାଯୁ କରିେବ।
33 କାରଣ େତାଫତ୍ (ଅି କୁ ) ପୂବର୍ କାଳରୁ ନିମ ତ େହାଇଅଛି

ଓ ତାହା ରାଜାର ନିମେ ପ୍ର ୁତ େହାଇଅଛି; େସ ତାହାକୁ
ଗଭୀର ଓ ପ୍ର ଶ କରିଅଛି ,

ତହିଁର ୂପ ଅି ଓ ପ୍ର ଚୁ ର କା ମୟ;
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଫୁ ାର ଗ କ େସ୍ର ାତନ୍ୟାୟ ତାହା ପ୍ର ଳିତ

କେର।

31
ମିସର ଉପେର ନିଭର୍ ରକାରୀ ସ ାପର ପାତ୍ର

1 େଯଉଁମାେନ ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ ମିସରକୁ ଯାଆି ଓ ଅ ଗଣେର
ନିଭର୍ ର କରି
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ଓ ରଥ ଅେନକ େହବାରୁ , ଆଉ ଅ ାେରାହୀଗଣ ଅତି ବଳବାନ
େହବାରୁ େସମାନ ଉପେର ବି ାସ କରି ;

ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲରଧମର୍ ରୂ ପ ପ୍ର ତି ନ ଅନାି , କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଅେନ୍ଵ ଷଣ ନ କରି , େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !

2 ତଥାପି େସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ େସ ଅମ ଳ ଘଟାଇେବ, ପୁଣି,
ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କରିେବ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର େସ କୁକି୍ର ୟାକାରୀମାନ ବଂଶର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଓ
ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାନ ସହାୟଗଣର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠିେବ।

3 ମିସରୀୟମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର , ପରେମ ର ନୁହି ଓ େସମାନ
ଅ ଗଣ ମାଂସ ମାତ୍ର , ଆ ା ନୁହି ;

ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ହ ବି ାର କେଲ, ସହାୟକାରୀ ଝୁ ି ପଡ଼ିବ
ଓସହାୟପ୍ର ା ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ବିନ େହେବ।

4କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ କୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଯପରି ସି ଂହ ଓ ଯୁବା ସି ଂହ ଆପଣା ଶିକାର ଉପେର ଗ ର୍ ନ କେର,
ଅେନକ ଅେନକ େମଷପାଳକ ତାହା ବିରୁ େର ଡକାଗେଲ େହଁ
େସ େସମାନ ରବେର ଉଦ୍ ବି ହୁ ଏ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ

େକାଳାହଳେର ଆପଣାକୁ ଅବନତ କେର ନାହିଁ,
େସହିପରି େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନ ପବର୍ ତେର ଓ ତହିଁର

ଉପପବର୍ ତେର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଓ ାଇ ଆସି େବ।
5 େଯପରି ପକ୍ଷୀମାେନ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ରକ୍ଷା କରି , େସହିପରି

େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ରକ୍ଷା କରିେବ;
େସ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଉ ାର କରିେବ, େସ ତାହାକୁ ନି ାର କରି

ରକ୍ଷା କରିେବ।”
6 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଅତିଶୟ େଦ୍ର ାହାଚରଣ

କରି ଯାହା ଠାରୁ ବିମୁଖ େହାଇଅଛ, ତାହା ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ।
7 କାରଣ େସହି ଦିନେର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ହ ନିମ ତ େରୗପ୍ୟପ୍ର ତିମା ଓ ର୍ -ପ୍ର ତିମାରୂ ପ ପାପବ ୁ
ପକାଇ େଦବ।
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8 “େସହି ସମୟେରଅଶୂରୀୟଖ େରପତିତ େହବ,ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର
ଖ େର ନୁେହଁ; ପୁଣି ଖ ତାହାକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ, ମାତ୍ର
ମନୁଷ୍ୟର ଖ ନୁେହଁ;

ଆଉ, େସଖ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇବଓତାହାର ଯୁବକମାେନପରାଧୀନ
େହେବ।

9 ପୁଣି, ତ୍ର ାସପ୍ର ଯୁ ତାହାର େଶୖଳ ଅ ହ ତ େହବ ଓ ତାହାର
ଅଧିପତିମାେନ ଜା େଦଖି ଉଦ୍ ବି େହେବ,”

ସି େୟାନେର ଯାହା ର ଅି ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଯାହା ର ଅି କୁ
ଅଛି, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ।

32
ଜେଣ ଧାମ କ ରାଜା

1 େଦଖ, ଏକ ରାଜା ଧମର୍ ାନୁସାେର ରାଜ କରିେବ ଓ ଅଧିପତିମାେନ
ନ୍ୟାୟାନୁସାେର ଶାସନ କରିେବ।

2 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ବତାସରୁ ଆଶ୍ର ୟ ାନ ଓ ଝଡ଼ରୁ ଆଶ୍ର ୟ, ଶୁ
ାନେର ଜଳେସ୍ର ାତ,

ଶ୍ର ାି ଜନକ ଭୂ ମିେର ବୃହତ େଶୖଳର ଛାୟା ରୂ ପ େହେବ।
3 ପୁଣି, ଦଶର୍ କମାନ ଚକୁ୍ଷ ଧ ଳା େହବ ନାହିଁ ଓ େଶ୍ର ାତାମାନ ର

କ ର୍ ମେନାେଯାଗ କରିବ।
4 ଆହୁ ରି, ଅବିେବଚକର ଚି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ଓ େତାତଲାମାନ ର

ଜି ା ସହଜେର କଥା କହିବ।
5 ମୂଢ଼ େଲାକ ମହା ା େବାଲି ଓ ଖଳ େଲାକ ଉଦାର େବାଲି ଆଉ

ବିଖ୍ୟାତ େହବ ନାହିଁ।
6 କାରଣ ପାଷା ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ପ୍ର ତିକୂଳେର ଭ୍ର ାି ର କଥା କହିବା ପାଇଁ,
କୁ୍ଷଧିତର ପ୍ର ାଣ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୃ ଷିତର ଜଳ ବାରଣ କରିବା

ପାଇଁ ମୂଢ଼ େଲାକ ଦୁ ତାର କଥା କହିବ
ଓ ତାହାର ହୃ ଦୟ ଅଧମର୍ କ ନା କରିବ।
7ଆହୁ ରି, ଖଳ େଲାକର ଉପାୟସବୁ ମ ; େସ ନମ୍ର େଲାକକୁ,
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ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯଥାଥର୍ କଥା କହିବା େବେଳ ଦୀନହୀନକୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ାରା
ନାଶ କରିବା ପାଇଁ କୁସଂକ କ ନା କେର।

8 ମାତ୍ର ମହା ା ମାହା ୍ୟର ମ ଣା କେର ଓ େସ ମାହା ୍ୟର
େଚ ାେର ି ର ରହିବ।

ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ ବିପଦ
9 େହ ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଉଠି େମାହର ରବ ଶୁଣ,
େହ ନିି ା କନ୍ୟାଗଣ, େମାʼ ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ପାତ କର।
10 େହ ନିି ା ନାରୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଏକ ବଷର୍ ର ଉପେର

େକେତକ ଦିନ ଉଦ୍ ବି ା େହବ;
କାରଣ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ଅଭାବ େହବ, ଫଳ ଅମଳର ସମୟ ଆସି ବ

ନାହିଁ।
11 େହ ସୁଖିନୀ ନାରୀଗଣ, ତୁ େ ମାେନ କି ତା ହୁ ଅ; େହ

ନିି ାମାେନ, ଉଦ୍ ବି ା ହୁ ଅ;
ବ କାଢ଼ି ବିବ ା ହୁ ଅ ଓ ତୁ ମାନ କଟିେଦଶେର ଚଟ ବା ।
12 େସମାେନ ମେନାରମ େକ୍ଷତ୍ର ଓ ଫଳବତୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନିମେ

ଛାତିେର ମାରି େହେବ।
13 େମାʼ େଲାକମାନ ଭୂ ମି କ କ ଓ କାନେକାଳି ବୃକ୍ଷମୟ େହବ;
ହଁ, ଉ ାସପି୍ର ୟ ନଗରର ଯାବତୀୟ ଆନ -ଗୃହ ତାହା ହିଁ େହବ;
14କାରଣ,ରାଜପୁରୀ ପରିତ୍ୟ େହବଓଜନପୂ ର୍ ନଗରଜନଶୂନ୍ୟ

େହବ;
ଗିରି ଓ ପ୍ର ହରୀ-ଦୁଗର୍ ଚିରକାଳ ଗୁହାମୟ,
ବନଗ ର୍ ଭମାନ ର ଉ ାସ ଭୂ ମି ଓ ପଶୁପଲର ଚରା ାନ େହବ;
15 େଶଷେର ଊ ର୍ ରୁ ଆ ମାନ ଉପେର ଆ ା ଢଳା ଗେଲ
ପ୍ର ା ର ଉବର୍ ରା େକ୍ଷତ୍ର େହବ ଓ ଉବର୍ ରା େକ୍ଷତ୍ର ଅରଣ୍ୟ େବାଲି

ଗଣାଯିବ।
16 େସେତେବେଳ ପ୍ର ା ରେର ନ୍ୟାୟବିଚାର ବାସ କରିବ ଓ ଉବର୍ ରା

େକ୍ଷତ୍ର େର ଧାମ କତା ବସତି କରିବ।
17 ପୁଣି, ଧାମ କତାର କାଯର୍ ୍ୟ ଶାି ମୟ େହବ;ଆଉ, ଧାମ କତାର

ଫଳ ନିତ୍ୟ ସୁି ରତା ଓ ନିଭର୍ ୟତା େହବ।
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18 ପୁଣି, େମାହର େଲାକମାେନ ଶାି ମୟ ବସତି ାନେର, ଦୃଢ଼
ଆବାସେର ଓ ସୁି ର ବିଶ୍ର ାମ ାନେର ବାସ କରିେବ।

19ମାତ୍ର ଅରଣ୍ୟରପତନେର ଶିଳାବୃି େହବଓନଗରସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ନିପାତିତ େହବ। 20 ସଜଳ ାନସବୁେର ବୀଜ ବୁଣୁଅଛ ଓ
େଗାରୁ ଗ ର୍ ଭକୁ ବାହାେର ପଠାଉଅଛ େଯ ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ଧନ୍ୟ।

33
ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା

1ଆେପ ଲୁଟିତ େନାହିେଲ େହଁ ଲୁଟୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ ;
ପୁଣି, େଲାକମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା ନ କେଲ େହଁ

ବି ାସଘାତକତା କରୁ ଅଛ େଯ ତୁ େ , ତୁ େ ସ ାପର
ପାତ୍ର !

ତୁ େ ଲୁଟିବାର ସମା କଲା ଉ ାେର ଲୁଟିତ େହବ
ଓ ବି ାସଘାତକତା କରିବାର ସମା କଲା ଉ ାେର େଲାକମାେନ

ତୁ ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା କରିେବ।
2େହ ସଦାପ୍ର େଭା,ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କୃପା କର;ଆେ ମାେନ ତୁ ର

ଅେପକ୍ଷା କରିଅଛୁ;
ତୁ େ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ େସମାନ ରବାହୁ ରୂ ପ ହୁ ଅ, ସ ଟସମୟେର

ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ର ଉ ାର ରୂ ପ ହୁ ଅ।
3 େକାଳାହଳର ଶ େର େଗା ୀୟମାେନ ପଳାୟନ କେଲ, ତୁ େ

ଉଠେ , ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ଛି ଭି େହେଲ।
4 ପୁଣି, େଯପରି ପତ ସଂଗ୍ର ହ କେର, େସହିପରି ତୁ ମାନ ର

ଲୁଟିତ ସଂଗୃହୀତ େହବ; େଯପରି ଫଡ଼ି ମାେନ ଡିଆଁ
ମାରି , େସହିପରି େଲାକମାେନ ତହିଁ ଉପେର ଡିଆଁ
ମାରିେବ।

5 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ତ; କାରଣ େସ ଊ ର୍ େଲାକେର ବାସ କରି ;
େସ ସି େୟାନକୁ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଓ ଧାମ କତାେର ପୂ ର୍
କରିଅଛି ।

6 ପୁଣି, ତୁ ସମୟେର ସୁି ରତା େହବ;
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ପରିତ୍ର ାଣର, ଜ୍ଞାନର ଓ ବୁି ର ବାହୁ ଲ୍ୟ େହବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ
ଭୟ ତାହାର ଭ ାର।

7 େଦଖ, େସମାନ ର ବିକ୍ର ମଶାଳୀମାେନ ବାହାେର କ୍ର ନ
କରୁ ଅଛି ; ସ ି -ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ ଦୂତମାେନ ଅତିଶୟ
େରାଦନ କରୁ ଅଛି ।

8ରାଜପଥସବୁ ନରଶୂନ୍ୟ, ପଥିକ େକହି ନାହିଁ;
େସ ନିୟମ ଭାି ଅଛି, େସ ନଗରସବୁକୁ* ତୁ କରିଅଛି, େସ

ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗେଣ ନାହିଁ।
9 େଦଶ ବିଳାପ କରି ମଳିନ େହଉଅଛି; ଲିବାେନାନ ଲି ତ େହାଇ

ଶୁ େହଉଅଛି;
ଶାେରାଣ ଅରଣ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛି; ପୁଣି ବାଶନ ଓ କମ ଲ ପତ୍ର

ଝାଡ଼ି େଦଉଅଛି ।
ପରେମ ର େଚତାବନୀ

10 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଆେ ଏେବ ଉଠିବା,” “ଆେ ଏେବ
ଆପଣାକୁ ଉଠାଇବା; ଆେ ଏେବ ଉ ତ େହବା।

11 ତୁ େ ମାେନ ତୁ ଷରୂ ପ ଗଭର୍ ଧାରଣ କରି ନଡ଼ା ପ୍ର ସବ କରିବ;
ତୁ ମାନ ର ଅି ବତ୍ ାସବାୟୁ ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।

12 ପୁଣି, େଗା ୀୟମାେନ ଭ ୀକୃତ ଚୂ ନ ପରି ଓ ଅି େର ଦ କଟା
କ କ ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ।

13 େହ ଦୂରବ ର୍ ୀ େଲାକ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ଆ କୃତ କମର୍ ର
କଥା ଶୁଣ; ପୁଣି, େହ ନିକଟବ ର୍ ୀ େଲାକ ସମେ ,
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ପରାକ୍ର ମ ୀକାର କର।”

14 ସି େୟାନେର ପାପୀମାେନ ଭୀତ ଅଟି ; ଅଧାମ କମାନ ୁ କ
ହଠାତ୍ ଆକ୍ର ମଣ କରିଅଛି।

ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବର୍ ଗ୍ର ାସକ ଅି େର ବାସ କରିପାେର?
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅନ କାଳ ାୟୀ ଳନେର ବାସ
କରିପାେର?

15େଯଉଁ େଲାକ ଧମର୍ ରୂ ପ ପଥେରଚାେଲଓ େଯସରଳକଥା କେହ;
େଯଉଁ େଲାକ ଉପଦ୍ର ବଜାତ ଲାଭ ତୁ କେର

* 33:8 ନଗରସବୁକୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ସାକ୍ଷୀସବୁ
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ଓ ଲା ଧରିବା ବିଷୟରୁ ଆପଣା ହାତ ଝାଡ଼ି ଦିଏ, େଯ ର ପାତ
କଥାର ଶ୍ର ବଣରୁ ଆପଣା କ ର୍ େରାଧ କେର,

ପୁଣି ଦୁ ମର୍ ର ଦଶର୍ ନରୁ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ମୁଦି୍ର ତ କେର;
16 େସ ଉ ାନେର ବାସ କରିବ;
େଶୖଳଗଣର ଦୁରାକ୍ର ମ ାନ ତାହାର ଦୁଗର୍ ରୂ ପ େହବ; ତାହାର

ଭକ୍ଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ; ତାହାର ଜଳର ଅଭାବ େହବ
ନାହିଁ।

େଗୗରେବା ଳ ଭବିଷ୍ୟତ
17 ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ରାଜା ୁ ତାହା େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ଦଶର୍ ନ କରିବ; ଏକ

ଦୂରବ୍ୟାପୀ େଦଶ େଦଖିବ।
18 ତୁ ର ଚି ଭୟ ବିଷୟ ଆେ ାଳନ କରିବ; େସ ଗଣନାକାରୀ

କାହିଁ? ମୁଦ୍ର ା େତୗଲକାରୀ କାହିଁ? ଦୁଗର୍ ଗଣନାକାରୀ
କାହିଁ?

19 ତୁ େ େସହି ଦୁର େଗା ୀକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାନ ର ଗଭୀର
ଭାଷା ତୁ େ ଜାଣି ପାରିଲ ନାହିଁ, େଯଉଁମାନ ର
ବିେଦଶୀୟ ଭାଷା ତୁ େ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ, େସହି
େଗା ୀକୁ ଆଉ େଦଖିବ ନାହିଁ।

20ଆ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା ାନ ସି େୟାନ ନଗର ପ୍ର ତି ଦୃି କର;
ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଶାି ମୟ ବସତି ାନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େଦଖିବ, ତାହା

ଅଟଳ ତ ୁ ରୂ ପ,
ତହିଁର କିଳାସବୁ େକେବ ଉପୁଡ଼ା ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁର

େକୗଣସି ର ୁ ଛି ି ବ ନାହିଁ।
21 ମାତ୍ର େସଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପେର ଆ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ

େହେବ, ପ୍ର ଶ ନଦ-ନଦୀ ଓ େସ୍ର ାତସମୂହର ାନ ରୂ ପ
େହେବ;

େସହି ାନେର ଆହୁ ଲାଯୁ େକୗଣସି େପାତ ଗମନ କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଭୟ ର ଜାହାଜ ତାହା ପାର େହବ ନାହିଁ।

22 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ର ବ୍ୟବ ାଦାତା, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର
ରାଜା, େସ ଆ ମାନ ର ପରିତ୍ର ାଣ କରିେବ।
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23 ତୁ ର ପାଲ-ଦଉଡ଼ିସବୁ ହୁ ଗୁଳା େହାଇଅଛି, େସହି ସବୁ ଆପଣା
ମା ୁଲକୁ ଦୃଢ଼ ଓ ପାଲକୁ ବି ାର କରି ପାରିଲା ନାହିଁ;

େସେତେବେଳ ବି ର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଭାଗ କରାଗଲା; େଛାଟା
େଲାକ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଧରିଲା।

24 ପୁଣି, ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି େବାଲି ନିବାସୀ େଲାକ କହିବ ନାହିଁ;
ତି ବାସୀେଲାକମାନ ର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରାଯିବ।

34
େଦଶୀୟଗଣ ବିଚାର

1 େହ େଦଶୀୟଗଣ, ନିକଟକୁ ଆସି ଶ୍ର ବଣ କର, େହ େଗା ୀଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ମେନାେଯାଗ କର;

ପୃଥିବୀ ଓ ତ ୂ ର୍ ତା ଶ୍ର ବଣ କରୁ ; ଜଗତ ଓ ତଦୁ ସକଳ ପଦାଥର୍
ଶ୍ର ବଣ କରୁ ।

2 କାରଣ େଦଶୀୟ ସମ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ
ଓ େସମାନ ର ସମ େସୖନ୍ୟସାମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର
ତାହା ର ପ୍ର ଚ େକାପ ଅଛି;

େସ େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିଅଛି , େସ େସମାନ ୁ ହତ
େହବା ନିମେ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।

3 େସମାନ ର ହତ େଲାକମାେନ ବାହାେର ନିକି୍ଷ େହେବ,
େସମାନ ଶବରୁ ଦୁଗର୍ ଉଠିବ

ଓ େସମାନ ର େର ପବର୍ ତମାନ ତରଳି ଯିବ।
4 ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳର େସୖନ୍ୟ ସମେ କ୍ଷୟ ପାଇେବ ଓ

ଗଗନମ ଳ ନଳାକାର ପୁ କ ତୁ ଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ା େହବ;
ଆଉ, େଯପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଜୀ ର୍ ପତ୍ର ଓ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷର ଜୀ ର୍ ପତ୍ର ,

େସହିପରି େସମାନ ର େସୖନ୍ୟସାମ ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇେବ।
5କାରଣ ଆ ର ଖ ଗର୍ େର ପରିତୃ ରୂ େପ ପାନ କରିଅଛି;
େଦଖ, ବିଚାର ସାଧନାେଥର୍ ତାହା ଇେଦାମର ଓ ଆ ର ଅଭିଶ

େଲାକମାନ ର ଉପେର ପଡ଼ିବ।
6 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଖ ର େର ପରିତୃ , େମଦେର ଓ ଛାଗଗଣର

ଗୁଦର୍ ାର େମଦେର ପୁ େହାଇଅଛି;
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କାରଣ ବସ୍ର ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏକ ଯଜ୍ଞ ଓ ଇେଦାମ େଦଶେର ଏକ
ମହାହତ୍ୟାକା େହବ।

7 ପୁଣି, େସମାନ ସେ ବନ୍ୟେଗାରୁ , ବୃଷଭ ସେ ଯୁବା ବୃଷ
ଆସି େବ;

ତହିଁେର େସମାନ େଦଶ ର େର ମ ଓ େସମାନ ଧୂଳି
େମଦେର ପୁ େହବ।

8 କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତିେଶାଧର ଦିନ, ଏହା ସି େୟାନର
ବିବାଦ ସ ୀୟ ପ୍ର ତିଫଳର ବଷର୍ ।

9 ପୁଣି, ତହିଁର େସ୍ର ାତସବୁ ଝୁ ଣାେର, ତହିଁର ଧୂଳି ଗ କେର
ପରିଣତ େହବ

ଓ ତହିଁର ଭୂ ମି ପ୍ର ଳିତ ଝୁ ଣା େହବ।
10ତାହା ଦିବାରାତ୍ର ନିବର୍ ାଣ େହବ ନାହିଁ; ତହିଁର ଧୂମ ସଦାକାଳ

ଉଠିବ;
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତାହା ମରୁ ଭୂ ମି େହାଇ ରହିବ; ଅନ କାଳ ତାହାର

ମଧ୍ୟେଦଇ େକହି ଗମନ କରିବ ନାହିଁ।
11ମାତ୍ର ପାଣିେଭଳା ଓ ଝି ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ; ଆଉ, େପଚା

ଓ ଡାମରା କାଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ;
ପୁଣି, େସ ତହିଁ ଉପେର ଅବ ୁତାରୂ ପ ମାନର ୁ ଓ ଶୂନ୍ୟତାରୂ ପ

ଓଳମ ଟାଣିେବ।
12 େସମାେନ ତହିଁର କୁଳୀନମାନ ୁ ରାଜ କରିବାକୁ ଡାକିେବ;
ମାତ୍ର େକହି େସଠାେର ନ ଥିେବ ଓ ତହିଁର ଅଧିପତି ସମେ ଲୁ

େହେବ।
13 ତହିଁର ଅ ାଳିକାସକଳେର କ କ ଓ ତହିଁର ଦୁଗର୍ ସବୁେର

ବିଛୁଆତି, କ କଲତା ବଢ଼ିବ,
ତାହା ଶୃଗାଳଗଣର ବାସ ାନ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀଗଣର ଚରା ାନ େହବ।
14 ପୁଣି, େସଠାେର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ େକୁ ଆମାନ ସେ ମିଳିେବ

ଓ ଛାଗ େଦବତା ଆପଣା ସ ୀକୁ ଡାକିବ;
ଆହୁ ରି, ନିଶାଚର େସଠାେର ବାସ କରି ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ପାଇବ।
15 େସହି ାନେର ଡିଆଁ ସପର୍ ଆପଣା ବସା କରି ଡି େଦବ ଓ ଛୁଆ

ଫୁଟାଇ ଆପଣା ଛାୟା ତେଳ ଏକତ୍ର କରିବ;
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ଆହୁ ରି, ଚିଲମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସି ନୀ ସହିତ
େସଠାେର ଏକତ୍ର େହେବ।

16 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଳାକାର ପୁ କରୁ ଅନୁସ ାନ କରି
ପାଠ କର; ଏମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଅନୁପି ତ େହବ
ନାହିଁ,

େକହିଆପଣାସି ନୀବିହୀନ େହବନାହିଁ;କାରଣେମାʼ ମୁଖ ାରା
େସ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି ଓ ତାହା ର ଆ ା େସମାନ ୁ
ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛି।

17 ପୁଣି, େସ େସମାନ ନିମେ ଗୁଲିବା କରିଅଛି ଓ ତାହା ର
ହ ପରିମାପକ ର ୁ ାରା ତାହା ବିଭାଗ କରି େସମାନ ୁ
େଦଇଅଛି;

େସମାେନ ତାହା ସଦାକାଳ ଅଧିକାର କରିେବ, େସମାେନ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିେବ।

35
ପବିତ୍ର ତାର ପଥ

1 ପ୍ର ା ର ଓ ଶୂନ୍ୟ ାନ ଆନ ି ତ େହବ; ଆଉ, ମରୁ ଭୂ ମି ଉ ସି ତ
େହାଇ

େଗାଲାପ ତୁ ଲ୍ୟ ପ୍ର ଫୁ େହବ।
2ତାହା ଅତିଶୟ ପ୍ର ଫୁ େହବ, ପୁଣି ଆନ ଓ ଗାନ କରି ଉ ସି ତ

େହବ;
ଲିବାେନାନର ପ୍ର ତାପ,କମ ଲଓଶାେରାଣର େଶାଭା ତାହାକୁ ଦ

େହବ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର

େଶାଭା େଦଖିେବ।
3ତୁ େ ମାେନ ଦୁବର୍ ଳ ହ କୁ ସବଳ କର ଓ ଥରଥର ଆ ୁକୁ ସୁି ର

କର।
4ଭୀତା ଃକରଣମାନ ୁ କୁହ, “ସାହସି କ ହୁ ଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ;
େଦଖ, ତୁ ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ତିେଶାଧ ସହିତ,
ପରେମ ର ର ପ୍ର ତିଫଳ ସହିତ ଆସି େବ; େସ ଆସି ତୁ ମାନ ର

ପରିତ୍ର ାଣ କରିେବ।”
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5 େସେତେବେଳ ଅ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ େହବ ଓ ବଧିରମାନ ର
କ ର୍ ମୁ େହବ।

6 େସେତେବେଳ େନ ଡ଼ା େଲାକ ହରିଣ ପରି ଡିଆଁ ମାରିବ ଓ
ଘୁ ାମାନ ର ଜି ା ଗାନ କରିବ;

କାରଣ ପ୍ର ା ରେର ଜଳ ଓ ମରୁ ଭୂ ମିେର େସ୍ର ାତ ବାହାରିବ।
7 ପୁଣି, ମୃଗତୃ ା ଜଳାଶୟ େହବ ଓ ଶୁ ଭୂ ମି ନିଝର୍ ରମୟ େହବ;
ଶୃଗାଳମାନ ର ନିବାସ ମଧ୍ୟେର, େସମାନ ର ଶୟନ ାନେର

ଘାସ, ନଳ ଓ ତି ବଣ େହବ।
8 ପୁଣି, େସଠାେର ଏକ ରାଜଦା ଓ ପଥ େହବ, ତାହା ପବିତ୍ର ତାର

ପଥ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହବ;
ତାହା େକବଳ େସମାନ ନିମେ େହବ, ମାତ୍ର େକୗଣସି ଅଶୁଚି

େଲାକ ତହିଁ ଉପେର ଗମନ କରିବ ନାହିଁ;
ପଥିକମାେନ ଓ ଅଜ୍ଞାନମାେନ ମଧ୍ୟ ତହିଁେର ଭ୍ର ା େହେବ

ନାହିଁ।
9 େସଠାେର େକୗଣସି ସି ଂହ ନ ଥିବ, କିଅବା େକୗଣସି ହିଂସ୍ର କ

ଜ ୁ ତହିଁ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, େସମାେନ େସଠାେର
େଦଖାଯିେବ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର ମୁି ପ୍ର ା େଲାକମାେନ େସଠାେର ଗମନ କରିେବ;
10 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନି ାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସି େବ
ଓ ଗାନ କରୁ କରୁ ସି େୟାନେର ଉପି ତ େହେବ ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ

ଆନ େସମାନ ର ମ କର ଭୂ ଷଣ େହବ;
େସମାେନ ଆନ ଓ ଆ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ, ପୁଣି େଶାକ ଓ ଆ ର୍ ର

ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ।

36
ଯିହୁ ଦା ଉପେର ଅଶୂରର ଆକ୍ର ମଣ

1 ହିଜକୀୟ ରାଜା ରାଜ ର ଚତୁ ର୍ ଶ ବଷର୍ େର ଅଶୂରର
ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ଯିହୁ ଦାର ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରସବୁର
ବିରୁ େର ଆସି ତାହାସବୁ ହ ଗତ କଲା। 2 ତହିଁେର ଅଶୂରର
ରାଜା ରବ୍ ଶାକିକୁ ମହାେସୖନ୍ୟ ସହିତ ଲାଖୀଶ୍ ଠାରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
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ହିଜକୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। ଆଉ, େସ ରଜକର େକ୍ଷତ୍ର
ପଥି ତ ଉପର ପୁ ରିଣୀର ନାଳ ନିକଟେର ଠିଆ େହଲା। 3େତେବ
ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲିୟାକୀମ୍ ନାମକ ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶିବ୍ ନ
େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ
ବାହାର େହାଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି େଲ।

4 ତହିଁେର ରବ୍ ଶାକି େସମାନ ୁ କହିଲା, “ଏେବ ତୁ େ ମାେନ
ହିଜକୀୟକୁ କୁହ, ‘ମହାରାଜଅଶୂରରରାଜା ଏହି କଥା କହି ,ତୁ େ
ଏହି େଯଉଁ ବି ାସ କରୁ ଅଛ, ତାହା କିରୂ ପ ବି ାସ? 5 ମୁଁ କହୁ ଅଛି,
ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ର ମ ଣା ଓ ବଳ େକବଳ ବୃଥା କଥା; ତୁ େ
କାହା ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି େମାହର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇଅଛ? 6 େଦଖ,
ତୁ େ ଏହି େଛଚାନଳର ଯି ରୂ ପ ମିସର ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ଅଛ;
ମାତ୍ର େକହି ତହିଁଉପେରଆଉଜିେଲ,ତାହା ତାହାର ହାତେରପଶି
େଫାଡ଼ି ପକାଇବ; େଯଉଁମାେନ ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରା ଉପେର
ନିଭର୍ ର ରଖି , େସସମ ପ୍ର ତି େସ ତ ଏହି ପ୍ର କାର। 7 ମାତ୍ର
ଯଦି ତୁ େ େମାେତ କୁହ, ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ
ପରେମ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖୁଅଛୁ; େତେବ ହିଜକୀୟ ଯାହା
ଉ ଳୀ ଓ ଯାହା ଯଜ୍ଞେବଦିସବୁ ଦୂର କରିେଦଇଅଛି, ଆଉ
ଯିହୁ ଦାକୁ ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ କହିଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଯଜ୍ଞେବଦି
ସ ୁଖେର ପ୍ର ଣାମ କରିବ, େସ କʼଣ େସହି ନୁହି ? 8 ଏେହତୁ ମୁଁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଅଶୂରର ରାଜା ସେ ପଣ କର, ମୁଁ
ତୁ କୁ ଦୁଇହଜାରଅ େଦବି,ଯଦିତୁ େ ପାର, େତେବେସମାନ
ଉପେର ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁ ଆଡ଼ୁ େଲାକ ଆଣ। 9 େତେବ କିପରି
ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କୁ୍ଷଦ୍ର ତମ େସନାପତିକୁ
ବିମୁଖ କରି ପାରିବ, ଆଉ ରଥ ଓ ଅ ାେରାହୀ ନିମେ ମିସର
ଉପେର ବି ାସ କରିବ? 10 ମୁଁ କʼଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିନା ଏହି ାନ
ଂସ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି? ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, ଏହି େଦଶ
ବିରୁ େର ଯାଇ ତାହା ଂସ କର।’ ”

11 ଏଥିେର ଇଲିୟାକୀମ୍ , ଶିବ୍ ନ ଓ େଯାୟାହ ରବ୍ ଶାକିକୁ
କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆପଣ ଅରାମୀୟ ଭାଷାେର ଆପଣା
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ଦାସମାନ ୁ କୁହ ୁ; କାରଣ ଆେ ମାେନ ତାହା ବୁଝୁ ଅଛୁ; ପୁଣି,
ପ୍ର ାଚୀରର ଉପରି େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ଆ ମାନ ୁ
ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଷାେର ନ କୁହ ୁ।” 12 ମାତ୍ର ରବ୍ ଶାକି େସମାନ ୁ
କହିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ କି ତୁ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଓ ତୁ ୁ ଏହିସବୁ କଥା କହିବା
ପାଇଁ େମାେତ ପଠାଇଅଛି ? ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ
ସେ ଆପଣା ଆପଣା ବି ା ଖାଇବାକୁ ଓ ମୂତ୍ର ପିଇବାକୁ ପ୍ର ାଚୀର
ଉପେର ବସି ଅଛି , େସମାନ ନିକଟକୁ କʼଣ େମାେତ ପଠାଇ
ନାହାି ?”

13 ତହଁୁ ରବ୍ ଶାକି ଠିଆ େହାଇ ଉ ରେର ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଷାେର
ଏହି କଥା କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ମହାରାଜ ଅଶୂରର ରାଜା କଥା
ଶୁଣ। 14 ରାଜା ଏହି କଥା କହି , ‘ତୁ ମାନ ୁ ଭୁ ଲାଇବା ପାଇଁ
ହିଜକୀୟକୁ ଦିଅ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରି
ପାରିବ ନାହିଁ; 15 କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନି ୟ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର
କରିେବ ଓ ଏହି ନଗର ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ହ ଗତ େହବ ନାହିଁ,
ଏହି କଥା କହି ହିଜକୀୟ ତୁ ମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ
ନ କରାଉ। 16 ହିଜକୀୟର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ; କାରଣ ଅଶୂରୀୟ
ରାଜା ଏହି କଥା କୁହି , ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ସେ ସ ି କର ଓ
େମାʼ କତିକି ବାହାରି ଆସ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ
ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଡିି ରି ଫଳ େଭାଜନ କର, ଆଉ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କୂପ ଜଳ ପାନ କର; 17 େଶଷେର
ମୁଁ ଆସି ତୁ ମାନ ର େଦଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ େଦଶକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମୟ େଦଶ, ଆଉ ରୁ ଟି ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମୟ
େଦଶକୁ ତୁ ମାନ ୁ େନଇଯିବି। 18 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର
କରିେବ େବାଲି କହି ହିଜକୀୟ େଯପରି ତୁ ମାନ ୁ ନ ମଣାଏ,
ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁ ଅ। ନାନା େଗା ୀୟମାନ ର େଦବତାଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି େଦବତା କʼଣ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ହ ରୁ ଆପଣା
େଦଶ ଉ ାର କରିଅଛି? 19 ହମାତର ଓ ଅପର୍ ଦର େଦବତାମାେନ
କାହାି ? ସଫବର୍ ୟିମର େଦବତାମାେନ କାହାି ? ଓ େସମାେନ
କʼଣ େମାʼ ହ ରୁ ଶମରୀୟାକୁ ଉ ାର କରିଅଛି ? 20 ଏହିସବୁ
େଦଶର େଦବତାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକଉଁ େଦବତାମାେନ େମାʼ ହ ରୁ
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ଆପଣାମାନ ର େଦଶ ଉ ାର କରିଅଛି େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ
ହ ରୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଉ ାର କରିେବ?’ ”

21 ମାତ୍ର େଲାକମାେନ ନୀରବ େହାଇ ରହିେଲ, ତାହାକୁ ପେଦ
ମାତ୍ର ଉ ର କେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହାକୁ ଉ ର ନ ଦିଅ େବାଲି
ରାଜାର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। 22 ତହିଁେର ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ଇଲିୟାକୀମ୍ 
ନାମକ ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିବ୍ ନ େଲଖକ ଓ ଆସଫର ପୁତ୍ର
େଯାୟାହ ନାମକ ଇତିହାସ େଲଖକ ଆପଣା ଆପଣା ବ ଚିରି
ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ଆସି ରବ୍ ଶାକିର କଥାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇେଲ।

37
ହିଜକୀୟ ୁ ଯିଶାଇୟ ପରାମଶର୍

1 ଏଥିେର ହିଜକୀୟ ରାଜା ତାହା ଶୁଣେ , ଆପଣା ବ ଚିରି
ଓ ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଗଲା। 2 ପୁଣି,
େସ ରାଜଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଲିୟାକୀମ୍ କୁ, ଶିବ୍ ନ େଲଖକ ୁ ଓ
ଯାଜକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଅଖା େଘାଡ଼ାଇ ଆେମାସ ପୁତ୍ର
ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। 3 ତହିଁେର
େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ହିଜକୀୟ ଏହିପରି କହିଅଛି , ‘ଆଜି
ଦିନ ଆପଦ, ଅନୁେଯାଗ ଓ ଅପମାନର ଦିନ; କାରଣ ସ ାନଗଣ
ପ୍ର ସବ- ାରେର ଉପି ତ, ମାତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବାକୁ ଶି ନାହିଁ।
4 େହାଇପାେର, ଜୀବିତ ପରେମ ର ୁ ଧି ାର କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ାରା େପ୍ର ରିତ ରବ୍ ଶାକିର ସମ
କଥା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଶୁଣିେବ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର େଯଉଁ କଥା ଶୁଣିଅଛି , ତହିଁ ଲାଗି ଅନୁେଯାଗ
କରିେବ; ଏେହତୁ େଯଉଁ ଅବଶି ାଂଶ ଅଛି , େସମାନ ନିମେ
ତୁ େ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।’ ”

5ଏହିରୂ େପ ହିଜକୀୟରାଜାରଦାସମାେନ ଯିଶାଇୟ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହେଲ। 6 ତହିଁେର ଯିଶାଇୟ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ୁ ଏହିପରି କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆ ୁ ନି ା କରିବାର େଯଉଁ କଥା
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ତୁ େ ଶୁଣିଅଛ, ତହିଁେର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ। 7 େଦଖ, ଆେ
ତାହା ମଧ୍ୟେର ଏକ ଆ ା େଦବା, ପୁଣି େସ େକୗଣସି ଜନରବ ଶୁଣି
ଆପଣା େଦଶକୁ େଫରିଯିବ; ଆଉ, ଆେ ତାହାର ନିଜ େଦଶେର
ଖ ାରା ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା।’ ”

8 ଏଥିଉ ାେର ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ଲାଖୀଶ୍ ଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରିଅଛି
େବାଲି ରବ୍ ଶାକି ଶୁଣି େଫରିଗଲା ଓ ତାହାକୁ ଲିବ୍ ନା ବିରୁ େର
ଯୁ କରୁ ଥିବାର େଦଖିଲା। 9 ପୁଣି, ଅଶୂରୀୟ ରାଜା କୂଶେଦଶୀୟ
ତିହର୍ କ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା ଶୁଣିଲା େଯ, େସ ତୁ ବିରୁ େର
ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି; ଏହା ଶୁଣି େସ ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ
ପଠାଇ କହିଲା, 10 “ତୁ େ ମାେନ ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟକୁ ଏହି
କଥା କହିବ, ‘ଯିରୂ ଶାଲମଅଶୂରୀୟରାଜାରହ ଗତ େହବନାହିଁ,
ଏହି କଥା କହି ତୁ ର ବି ାସଭୂ ମି ପରେମ ରତୁ କୁ ନଭୁ ଲାଉ ୁ।
11 େଦଖ, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା
ାରା ସମୁଦାୟ େଦଶ ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛି , ତାହା ତୁ େ ଶୁଣିଅଛ;

ଆଉ,ତୁ େ କʼଣଉ ାରପାଇବ? 12େମାʼ ପିତୃ େଲାକମାେନ େଯଉଁ
େଗାଶନ, ହାରଣ, େର ଫ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଓ ତଳଃସର ନିବାସୀ
ଏଦନ ସ ାନମାନ ୁ ବିନାଶ କେଲ, େସମାନ ର େଦବତାମାେନ
କʼଣେସମାନ ୁ ଉ ାରକେଲ? 13ହମାତରରାଜା,ଅପର୍ ଦରରାଜା,
ସଫବର୍ ୟିମ ନଗରର, େହନାର ଓ ଅ ାର ରାଜା କାହାି ?’ ”

ହିଜକୀୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
14ତହିଁେର ହିଜକୀୟ ଦୂତଗଣରହ ରୁ ପତ୍ର ଗ୍ର ହଣକରି ତାହା

ପାଠ କଲା; ଆଉ, ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ତାହା େମଲାଇଲା। 15 ଆଉ, ହିଜକୀୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିଲା, 16 “େହ କିରୂ ବଗଣ ଉପେର
ଉପବି େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର େଭା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର,
ତୁ େ , େକବଳ ତୁ େ ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟର ପରେମ ର
ଅଟ; ତୁ େ ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ। 17 େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ଆପଣା କ ର୍ େଡରି ଶୁଣ; େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ
ଫିଟାଇ େଦଖ; ପୁଣି, ଜୀବିତ ପରେମ ର ୁ ଧି ାର କରିବା ପାଇଁ
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ସନ୍   େହରୀବ ଯାହା କହି ପଠାଇଅଛି, ତାହାର େସହି ସବୁ କଥା
ଶୁଣ। 18 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଅଶୂରୀୟ ରାଜାମାେନ ସବର୍ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନ ୁ , େସମାନ ର େଦଶକୁ ଉି କରିଅଛି 19 ଓ
େସମାନ ର େଦବତାଗଣକୁ ଅି େର ନିେକ୍ଷପ କରିଅଛି , ଏହା
ସତ୍ୟ; କାରଣ େସମାେନ ପରେମ ର ନୁହି , ମନୁଷ୍ୟର ହ କୃତ
କମର୍ , କା ଓ ପ୍ର ର ମାତ୍ର ; ଏେହତୁ େସମାେନ େସମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିଅଛି । 20 ଏଣୁ ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ
ପରେମ ର, ତାହାର ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କର, ତହିଁେର
ତୁ େ , େକବଳ ତୁ େ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟ, ଏହା ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ
ରାଜ୍ୟ ଜାଣିେବ।”

ସନ୍   େହରୀବର ପତନ
21 ଏଉ ାେର ଆେମାସ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ

କହି ପଠାଇେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା
କହି , ତୁ େ ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ବିରୁ େର ଆ
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାରୁ , 22 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ବିଷୟେର ଏହି
କଥା କହିଅଛି ;
ସି େୟାନର ଅନୂଢ଼ା କନ୍ୟା ତୁ କୁ ତୁ କରିଅଛି ଓ ତୁ କୁ ପରିହାସ

କରିଅଛି;
ଯିରୂ ଶାଲମର କନ୍ୟା ତୁ ଆେଡ଼ ମୁ ହଲାଇଅଛି।
23 ତୁ େ କାହାକୁ ଧି ାର ଓ ନି ା କରିଅଛ? ଓ ତୁ େ କାହା

ବିରୁ େର ଆପଣା ରବ ଉ କରିଅଛ
ଓ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷ ଊ ର୍ କୁ ଉଠାଇଅଛ? ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ

ବିରୁ େର ତ।
24 ତୁ େ ଆପଣା ଦାସଗଣ ାରା ପ୍ର ଭୁ ୁ ଧି ାର କରିଅଛ ଓ

କହିଅଛ,
ଆେ ଆପଣା ଅପାର ରଥେର ପବର୍ ତଗଣର ଊ ର୍ କୁ ଲିବାେନାନର

ଅଭ୍ୟ ରକୁ ଆସି ଅଛୁ:
ଆଉ, ଆେ ତହିଁର ଉ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ଉୃ

େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷସବୁ କାଟି ପକାଇବା;
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ପୁଣି, ଆେ ତାହାର ଦୂରବ ର୍ ୀ ଉ ାନେର ଓ ତାହାର ଫଳପୂ ର୍
େକ୍ଷତ୍ର ରୂ ପ ଅରଣ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବା।

25ଆେ େଖାଳି ଜଳ ପାନ କରିଅଛୁ,
ଆଉଆେ ଆପଣା ପଦତଳେର ମିସରର ନଦୀସବୁ ଶୁ କରିବା।
26 କିପରି ଆେ ଦୀଘର୍ କାଳରୁ ଏହା ନିରୂ ପଣ କରିଅଛୁ
ଓ ପୂବର୍ କାଳରୁ ଏହା ି ର କରିଅଛୁ, ଏହା କʼଣ ତୁ େ ଶୁଣି ନାହଁ?
ତୁ େ େଯ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରମାନ ବିନାଶ କରି େସହି ସବୁକୁ

ଢିପି କରିବ, ଏହା ଏେବ ଆେ ସଫଳ କରିଅଛୁ।
27 ଏେହତୁ ତି ବାସୀମାେନ ଅ ଶି ବିଶି େହେଲ, େସମାେନ

ହତାଶ ଓ ଉଦ୍ ବି େହେଲ;
େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର ର ଘାସ ଓ ନବୀନ ତୃ ଣ,
ଗୃହଛାତର ଉପରି ଘାସ ଓ ଅପ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ େହେଲ।
28 ତୁ ର ବସି ବାର, ବାହାେର ଯିବାର, ଭିତେର ଆସି ବାର ଓ ଆ

ବିରୁ େର େକ୍ର ାଧ କରିବାର ଆେ ଜାଣୁ।
29ତୁ େ ଆ ବିରୁ େର େକ୍ର ାଧ କରିଅଛ ଓ ତୁ ର ଦପର୍ କଥା ଆ

କ ର୍ େର ଉପି ତ େହାଇଅଛି,
ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତୁ ନାସି କାେର ଆପଣା ଅ ୁ ଶ ଓ ତୁ ଓ େର

ଆପଣା ଲଗାମ େଦବା,
ପୁଣି ତୁ େ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସି ଲ, େସହି ବାଟେର ଆେ ତୁ କୁ

େଫରାଇ େଦବା।
30ଏଣୁ (େହ ହିଜକୀୟ,) ତୁ ପ୍ର ତି ଏହି ଚି େହବ;
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବଷର୍ ୟଂ ଉ ଶସ୍ୟ ଓ ି ତୀୟ ବଷର୍ ତହିଁରୁ

ଅ ୁ ରିତ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ;
ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ ବୀଜ ବୁଣି ଶସ୍ୟ କାଟିବ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କରି

ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ କରିବ।
31 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦା ବଂଶର ରକ୍ଷାପ୍ର ା ଅବଶି େଲାକମାେନ ପୁନବର୍ ାର

ତଳକୁ େଚର ମାଡ଼ିେବ ଓ ଉପେର ଫଳଫଳିେବ।
32 କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ଏକ ଅବଶି ାଂଶ େଲାେକ ଓ ରକ୍ଷାପ୍ର ା

େଲାେକ ସି େୟାନ ପବର୍ ତରୁ ବାହାରିେବ;
େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉଦ୍ େଯାଗ ଏହା ସି କରିବ।
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33ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି ,
େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ, ଅବା େସଠାେର ତୀର ମାରିବ

ନାହିଁ,
କିଅବା ତହିଁ ସ ୁଖକୁ ଢାଲ ଧରି ଆସି ବ ନାହିଁ, ଅଥବା ତହିଁ

ବିରୁ େର ବ ବା ି ବ ନାହିଁ।
34 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସ େଯଉଁ ବାଟେର ଆସି ଲା, େସହି ବାଟେର

େଫରିଯିବ ଓ େସ ଏହି ନଗରକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।
35କାରଣ ଆେ ଆପଣା ସକାଶୁ ଓ ଆ ଦାସ ଦାଉଦ ସକାଶୁ ଏହି

ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷ େହବା।”
36 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ବାହାରି ଅଶୂରୀୟମାନ

ଛାଉଣିେର ଏକ ଲକ୍ଷ ପ ାଅଶୀ ସହସ୍ର େଲାକ ସଂହାର କେଲ;
ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠେ , େଦଖ, ସମେ
ମୃତ ଶବ। 37 ତହିଁେର ଅଶୂରର ରାଜା ସନ୍   େହରୀବ ପ୍ର ାନ
କଲା ଓ େଫରିଯାଇ ନୀନିବୀେର ବାସ କଲା। 38 ଏଉ ାେର େସ
ଆପଣାର ନିେଷ୍ର ାକ ନାମକ େଦବତାର ଗୃହେର ପୂଜା କରିବା େବେଳ
ଅଦ୍ର େ ଲକ୍ ଓଶେର ରନାମକତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତାହାକୁ ଖ େର
ବଧ କେଲ। ତହଁୁ େସମାେନ ଆରାରାଟ୍ େଦଶକୁ ପଳାୟନ କେଲ।
ପୁଣି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଏସର୍ ହେ ାନ୍ ତାହାର ପଦେର ରାଜ୍ୟ କଲା।

38
ହିଜକୀୟ ଅସୁ ତା ଓ ଆେରାଗ୍ୟ ଲାଭ

1 େସହି ସମୟେର ହିଜକୀୟର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା େହାଇଥିଲା।
ତହିଁେରଆେମାସ ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହ
ବିଷୟ ସଜାଡ଼; କାରଣ ତୁ େ ମରିବ, ବି ବ ନାହିଁ।” 2 ଏଥିେର
ହିଜକୀୟକା ଆେଡ଼ ମୁଖ େଫରାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି କହିଲା, 3 “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ମୁଁ କିପରି
ସତ୍ୟତାେର ଓ ସି ଅ ଃକରଣେର ତୁ ସ ୁଖେର ଗମନାଗମନ
କରିଅଛି ଓ ତୁ ଦୃି େର ଉ ମ କମର୍ କରିଅଛି, ଏହା ଏେବ ରଣ
କର।” ଆଉ, ହିଜକୀୟ ଅତିଶୟ େରାଦନ କଲା। 4 େସେତେବେଳ
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ଯିଶାଇୟ ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା।
5 “ତୁ େ ଯାଇ ହିଜକୀୟକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ
ଦାଉଦ ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ‘ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଶୁଣିଅଛୁ, ତୁ ର େଲାତକ େଦଖିଅଛୁ, େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ଆୟୁ
ପ ର ବଷର୍ ବୃ ି କରିବା। 6 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ଓ ଏହି ନଗରକୁ
ଅଶୂରୀୟ ରାଜା ହ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଆେ ଏହି ନଗରର ସପକ୍ଷ
େହବା।’ ”

7ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଉ ବାକ୍ୟ େଯ ସଫଳ କରିେବ, ତୁ
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ଚି େହବ; 8 େଦଖ, ଆେ ଆହସ୍ ର
ସୂଯର୍ ୍ୟ ଘଟିକାେର ସୂଯର୍ ୍ୟର ଛାୟା େଯେତ ଆଗକୁ ଯାଇଅଛି, ତାହା
ଦଶ ପାହୁ ପଛକୁ େଫରାଇଆଣିବା। ତହଁୁ ଘଟିକାେର ସୂଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ
ଦଶ ପାହୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା, ପଛକୁ େସତିକି େଫରି ଆସି ଲା।

9 ଯିହୁ ଦାର ରାଜା ହିଜକୀୟ ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ଆପଣା ପୀଡ଼ାରୁ ସୁ
େହଲା ଉ ାେର ଏହା େଲଖିଲା, ଯଥା,
10 ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣା ଆୟୁ ର ମଧ୍ୟା ସମୟେର ପାତାଳର

ପୁର ାରେର ପ୍ର େବଶ କରିବି;
ମୁଁ ଆପଣା ବଷର୍ ସମୂହର ଅବଶି ାଂଶ ପ୍ର ାି ରୁ ବି ତ େହଲି।
11 ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ , ଜୀବିତମାନ େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ

େଦଖିବି ନାହିଁ;
ମୁଁ ଜଗି ବାସୀମାନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ େଦଖିବି ନାହିଁ।
12 େମାହର ଆୟୁ ଦୂରୀକୃତ େହାଇଅଛି ଓ େମଷପାଳକର ତ ୁ ପରି

େମାʼ ଠାରୁ ାନା ରିତ େହାଇଅଛି;
ମୁଁ ତ ୀ ପରି ଆପଣା ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାଇଅଛି; େସ େମାେତ ତ ରୁ କାଟି

ପକାଇେବ;
ଏକ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟେର େସ େମାେତ େଶଷ କରିେବ।
13 ମୁଁ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାକୁ ସୁି ର କଲି;
େଯପରି ସି ଂହ, େସହିପରି େସ େମାହର ଅି ସବୁ ଚୂ ର୍ କରୁ ଅଛି ;
ଏକ ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟେର ତୁ େ େମାେତ େଶଷ କରିବ।
14 େଯପରି ତାଳେଚା ଅବା ସାରସ ପକ୍ଷୀ ଶ କରି , େସହିପରି ମୁଁ

ଚିଁ ଚିଁ ଶ କଲି; ମୁଁ କେପାତ ପରି େଶାକ କଲି;
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ଉପରକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ େମାହର ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ େହଉଅଛି; େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର , ତୁ େ େମାହର ଲଗା ହୁ ଅ।

15 ମୁଁ କଅଣ କହିବି? େସ ତ େମାେତ କହିଅଛି , ମଧ୍ୟ ଆେପ ତାହା
ସାଧନ କରିଅଛି ;

ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ତି ତା ସକାଶୁ ଆପଣାର ସବୁ ବଷର୍ ଯାକ ଧୀେର
ଧୀେର ଗମନ କରିବି।

16 େହ ପ୍ର େଭା, ଏହିସବୁ ାରା େଲାେକ ବ ି ,ଆଉତହିଁେର ହିଁ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ େମାʼ ଆ ାର ଜୀବନ ଅଛି,

ଏେହତୁ ତୁ େ େମାେତ ସୁ କରି ସଜୀବ କର।
17 େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣାର ଶାି ନିମେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇଲି;
ମାତ୍ର ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ପ୍ର ତି େପ୍ର ମ କରି ବିନାଶକୂପରୁ ତାହାକୁ

ଉ ାର କଲ;
କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ପଛଆେଡ଼ େମାହର ପାପସବୁ ପକାଇ

େଦଇଅଛ।
18 େଯେହତୁ ପାତାଳ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରି ନ ପାେର, ମୃତୁୁ ୍ୟ ତୁ ର

ଗୁଣ କୀ ର୍ ନ କରି ନ ପାେର;
ଗ ର୍ ଗାମୀମାେନ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ର ତ୍ୟାଶା କରି ନ ପାରି ।
19 େଯପରି ଆଜି ମୁଁ କରୁ ଅଛି, େସହିପରି ଜୀବିତ େଲାକ, େକବଳ

ଜୀବିତ େଲାକ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବ;
ପିତା ସ ାନଗଣକୁ ତୁ ର ସତ୍ୟତା ଜ୍ଞାତ କରାଇବ।
20ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ପରିତ୍ର ାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ;
ଏେହତୁ ଆେ ମାେନ ଜୀବନଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହେର ତାରଯୁ

ଯ ସହିତ େମାହର ସ ୀତ ଗାନ କରିବୁ।
21 ଯିଶାଇୟ କହିଥିେଲ, “େସମାେନ ଡିି ରି ଚି େନଇ େ ାଟକ

ଉପେର େଦଉ ,ୁ ତହିଁେର େସ ସୁ େହବ।” 22 ହିଜକୀୟ ମଧ୍ୟ
କହିଥିଲା, “ମୁଁ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଯିବି, ଏଥିର ଚି କଅଣ?”

39
ବାବିଲର ଦୂତ

1 େସହି ସମୟେର ବଲ୍ ଦନ୍ ର ପୁତ୍ର ବାବିଲର ରାଜା ମେରାଦକ୍ -
ବଲ୍ ଦନ୍ ହିଜକୀୟ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ମାନ ଓଦଶର୍ ନୀ ପଠାଇଲା;କାରଣ
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ତାହାର ପୀଡ଼ିତ େହବାର ଓ ସୁ େହବାର ସ ାଦ େସ ଶୁଣିଥିଲା।
2 ତହିଁେର ହିଜକୀୟ େସମାନ ପ୍ର ତି ସ ୁ େହାଇ ଆପଣାର
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପଦାଥର୍ ର ଗୃହ, ରୂ ପା, ସୁନା, ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ବହୁ ମୂଲ୍ୟ
େତୖଳ ଓ ଆପଣା ଅ ାଗାର ଓ ଆପଣା ଭ ାରି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ
େସମାନ ୁ େଦଖାଇଲା; ହିଜକୀୟ ଯାହା େସମାନ ୁ ନ େଦଖାଇଲା,
ଏପରି େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହାର ଗୃହେର କି ା ତାହାର ସମୁଦାୟ
ରାଜ୍ୟେର ନ ଥିଲା। 3 େସେତେବେଳ ଯିଶାଇୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ହିଜକୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ
କଅଣ କହିେଲ? େସମାେନ େକଉଁଠାରୁ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ?”
ତହିଁେର ହିଜକୀୟ କହିଲା, “େସମାେନ ଦୂର େଦଶ ବାବିଲରୁ
େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି ।” 4 ଏଥିେର େସ ପଚାରିେଲ, “େସମାେନ
ତୁ ଗୃହେର କଅଣ େଦଖିଅଛି ?” ତହଁୁ ହିଜକୀୟ ଉ ର କଲା,
“େମାʼ ଗୃହେର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସବୁ େସମାେନ େଦଖିଅଛି ; ଯାହା
ମୁଁ େସମାନ ୁ େଦଖାଇଲି ନାହିଁ, ଏପରି େକୗଣସି ପଦାଥର୍ େମାʼ
ଭ ାରସମୂହେର ନାହିଁ।”

5 ଏଥିେର ଯିଶାଇୟ ହିଜକୀୟକୁ କହିେଲ, “େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 6 େଦଖ, ତୁ ଗୃହି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ସି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାବିଲକୁ
ନିଆଯିବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି; ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , କିଛି ଛଡ଼ାଯିବ
ନାହିଁ। 7 ଆଉ, ତୁ ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ତୁ
ଔରସେର ଜାତ ଓ ତୁ ଠାରୁ ଉ େହେବ, େସମାନ ୁ େସମାେନ
େନଇଯିେବ ଓ େସମାେନ ବାବିଲ ରାଜାର ଅ ାଳିକାେର ନପୁଂସକ
େହାଇ ରହିେବ।” 8 େସେତେବେଳ ହିଜକୀୟ ଯିଶାଇୟ ୁ କହିଲା,
“ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛ, ତାହା ଉ ମ।” େସ
ଆହୁ ରି କହିଲା, “କାରଣ େମାʼ ସମୟେର ଶାି ଓ ସତ୍ୟତା ବିରାଜିତ
େହବ।”

40
ଈ ର େଲାକ ୁ ଭରସାର ବାଣୀ
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1 େମାʼ େଲାକମାନ ୁ ସା ନା କର, ସା ନା କର, ଏହା ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର କହି ।

2ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଚି ପ୍ର େବାଧକ କଥା କୁହ,
ଆଉତାହାରସଂଗ୍ର ାମ ସମା େହଲା,ତାହାରଅପରାଧକ୍ଷମା େହଲା,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ରୁ ଆପଣାର ସମ ପାପ ସକାଶୁ ଦୁଇଗୁଣ

ପାଇଅଛି େବାଲି ତାହା ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କର।
3ଏକ ଜଣର ରବ ପ୍ର ଚାର କେର,
“ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ା ରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କର,
ମରୁ ଭୂ ମି ମଧ୍ୟେର ଆ ମାନ ପରେମ ର ନିମେ ରାଜପଥ

ସଳଖ କର।
4 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପତ୍ୟକା ଉ କରାଯିବ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ପବର୍ ତ ଓ

ଉପପବର୍ ତ ନୀଚ କରାଯିବ
ଓ ବକ୍ର ସଳଖ କରାଯିବ, ଆଉ ରଗଡ଼ା ାନସବୁ ସମାନ କରାଯିବ;

ଅନ କାଳ ାୟୀ ପରେମ ର ବାକ୍ୟ
5 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମା ପ୍ର କାଶିତ େହବ ଓ ଯାବତୀୟ ମ ର୍ ୍ୟ

ଏକତ୍ର ତାହା େଦଖିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖ ଏହା
କହିଅଛି।”

6ଏକ ଜଣର ରବ କେହ, “ପ୍ର ଚାର କର,” ତହିଁେର ଜେଣ କହିଲା,
“କଅଣ ପ୍ର ଚାର କରିବା?”

ମ ର୍ ୍ୟ ମାତ୍ର ତୃ ଣ ରୂ ପ ଓ ତାହାର ସମ େଶାଭା େକ୍ଷତ୍ର ପୁ ର
ତୁ ଲ୍ୟ;

7 ତୃ ଣ ଶୁ େହାଇଯାଏ, ପୁ ମ୍ଳ ାନ ହୁ ଏ; କାରଣ ତହିଁ ଉପେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ାସବାୟୁ ବେହ, ନି ୟ େଲାକମାେନ ତୃ ଣ
ରୂ ପ।

8 ତୃ ଣ ଶୁ େହାଇଯାଏ, ପୁ ମଳିନ ହୁ ଏ; ମାତ୍ର ଆ ମାନ
ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଅନ କାଳ ାୟୀ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହାନତା
9 େହ ସି େୟାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାରକାରିଣୀ,
ତୁ େ ଉ ପବର୍ ତକୁ ଯାଅ; େହ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର

ପ୍ର ଚାରକାରିଣୀ, ତୁ େ ବଳେର ଉ ର କର, ଉ ର
କର, ଭୟ କର ନାହିଁ;
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ଯିହୁ ଦାର ନଗରସମୂହକୁ କୁହ, “େହଇ େଦଖ, ତୁ ମାନ
ପରେମ ର!”

10 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରାକ୍ର ମୀର ତୁ ଲ୍ୟ ଆସି େବ ଓ ତାହା ର
ବାହୁ ତାହା ପାଇଁ କ ର୍ୃ କରିବ;

େଦଖ, ତାହା ସେ ତାହା ର ପୁର ାର ଅଛି ଓ ତାହା ଆଗେର
ତାହା ର ପ୍ର ତିଫଳ ଅଛି।

11 େସ େମଷପାଳକ ପରି ଆପଣା ପଲ ଚରାଇେବ,
େମଷଛୁଆମାନ ୁ େସ ଆପଣା ବାହୁ େର ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ

ଓ ଆପଣା େକାଳେର େସମାନ ୁ ବହି େନେବ, ଆଉ
ଦୁ ଦାୟିନୀମାନ ୁ ଧୀେର ଧୀେର ଚଳାଇେବ।

12 କିଏ ଆପଣା ହ ର େପାଷେର ଜଳରାଶି ମାପିଅଛି , ଚାଖ
ାରା ଆକାଶମ ଳର ପରିମାଣ କରିଅଛି

ଓ େଗୗଣୀେର ପୃଥିବୀର ଧୂଳିସବୁ ଭରିଅଛି , ପବର୍ ତଗଣକୁ ନିି େର
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣକୁ ତରାଜୁେର େତୗଲି ଅଛି ?
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ରଆ ାକୁ କିଏଆେଦଶେଦଇଅଛି,ଅବା ମ ୀ େହାଇ

କିଏ ତାହା ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛି?
14 େସ କାହାର ସହିତ ମ ଣା କେଲ, କିଏ ତାହା ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଲା ଓ

ବିଚାରର ପଥ ତାହା ୁ ଶିଖାଇଲା
ଓ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା େଦଲା ଓ ବିେବଚନାର ମାଗର୍ ତାହା ୁ େଦଖାଇଲା?
15 େଦଖ, େଗା ୀୟମାେନ କଳସର ଜଳବି ୁ ପରି ଓ ନିି ର ଧୂଳି

କଣିକା ତୁ ଲ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ଅଟି ;
େଦଖ, େସ ୀପସମୂହକୁ ଅତି କୁ୍ଷଦ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଉଠାି ।
16 ପୁଣି, ଲିବାେନାନ ଜାଳ ପାଇଁ
ଓ ତହିଁର ପଶୁଗଣ େହାମବଳି ପାଇଁ ଯେଥ ନୁହି ।
17 ସବର୍ େଦଶୀୟମାେନ ତାହା ଛାମୁେର ଅବ ୁ ମାତ୍ର ; େସମାେନ

ତାହା ନିକଟେର ଅବ ୁରୁ ଲଘୁ ଓ ଅସାର ଗଣ୍ୟ ଅଟି ।
18 େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହା ସେ ପରେମ ର ୁ ତୁ ଳନା କରିବ?

ଅବା େକଉଁ ମୂ କୁ ତାହା ସଦୃଶ କରିବ?
19 ଶି କର ପ୍ର ତିମା ଛା େର ଢାେଳ ଓ ର୍ କାର ସୁବ ର୍ େର ତାହା

ମ ନ କେର,
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ଆଉ ତହିଁ ନିମେ ରୂ ପା ଜି ର ପ୍ର ୁତ କେର।
20 େଯଉଁ େଲାକ ଏହି ପ୍ର କାର ଉପହାର ପାଇଁ ଅତି ଦରିଦ୍ର , େସ

ଅପଚ୍ୟ େକୗଣସି କା ମେନାନୀତ କେର,
େସ ଅଟଳ ଏକ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ ନିପୁଣ

ଶି କରର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେର।
21 ତୁ େ ମାେନ କି ଜାଣି ନାହଁ? ତୁ େ ମାେନ କି ଶୁଣି ନାହଁ?

ଆଦ୍ୟକାଳରୁ କି ତୁ ମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇ ନାହିଁ?
ପୃଥିବୀର ପ ନଠାରୁ କି ତୁ େ ମାେନ ବୁଝି ନାହଁ?
22 େସ ଭୂ ମ ଳର ଉପେର ଉପବି ଓ ତି ବାସୀଗଣ ଫଡ଼ି

ରୂ ପ;
େସ ଚ ାତପ ତୁ ଲ୍ୟ ଆକାଶମ ଳ ପ୍ର ସାରି , ପୁଣି ବସତି ନିମେ

ତ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ବି ାରି ;
23 େସ ଭୂ ପତିମାନ ୁ ଅକିି ତ କରି ; େସ ପୃଥିବୀର

ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରି ।
24 ହଁ, େସମାେନ େରାପିତ େହାଇ ନାହାି ; ହଁ, େସମାେନ ବୁଣାଯାଇ

ନାହାି ; ହଁ, େସମାନ ଗି ର େଚରଭୂ ମିେରମାଡ଼ି ନାହିଁ,
ଆହୁ ରି େସ େସମାନ ଉପେର ଫୁ ଦିଅି , ତହିଁେର େସମାେନ

ଶୁ ହୁ ଅି ଓ ଘୂ ବାୟୁ ନଡ଼ା ପରି େସମାନ ୁ ଉଡ଼ାଇ
ନିଏ।

25 ଏେହତୁ େସହି ଧମର୍ ରୂ ପ କହି , ଆେ ଯାହାର ସମାନ େହାଇ
ପାରିବୁ, ଏପରି କାହା ସ େର ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ଉପମା
େଦବ?

26ଊ ର୍ ଦୃି କରି େଦଖ, ଏହି ସମ ୁ କିଏ ସୃି କରିଅଛି ?
େସ େସୖନ୍ୟସମୂହର ନ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ ୁ ବାହାର କରି

ଆଣି ; େସ, ସମ ର ନାମ ଧରି େସମାନ ୁ ଡାକି ;
ତାହା ପରାକ୍ର ମର ମାହା ୍ୟ ାରା ଓ େସ ଶି େର ପ୍ର ବଳ େହବା

ସକାଶୁ େସମାନ ର େଗାଟିଏ େହଁ ଅନୁପି ତ ହୁ ଏ ନାହିଁ।
27 “ଆ ର ପଥ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଗୁ ଓ ଆ ର ବିଚାର ଆ

ପରେମ ର ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ,”
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େହ ଯାକୁବ, ତୁ େ କାହିଁକି ଏହା କହୁ ଅଛ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ
କାହିଁକି ଏହା କହୁ ଅଛ?

28ତୁ େ କି ଜାଣି ନାହଁ? ତୁ େ କି ଶୁଣି ନାହଁ?
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସକଳର ସୃି କ ର୍ ା ଅନାଦି ଅନ ପରେମ ର

ସଦାପ୍ର ଭୁ
ା ହୁ ଅି ନାହିଁ, କି ା ଶ୍ର ା ହୁ ଅି ନାହିଁ; ତାହା ର ବୁି

େବାଧର ଅଗମ୍ୟ।
29େସ ା େଲାକକୁ ଶି ଦିଅି ଓ ବଳହୀନ େଲାକରବଳବଢ଼ାଇ

ଦିଅି ।
30ତରୁ ଣମାେନ େହଁ ା ଓ ଶ୍ର ା େହେବ, ପୁଣି ଯୁବକମାେନ ନିତା

ପଡ଼ିଯିେବ;
31ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅେପକ୍ଷା କରି , େସମାେନ ନୂଆ

ନୂଆବଳପାଇେବ; େସମାେନଉେ ାଶପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷେର
ଉପରକୁ ଉଠିେବ;

େସମାେନ ଶ୍ର ା ନ େହାଇ େଦୗଡ଼ିେବ; େସମାେନ ା ନ େହାଇ
ଗମନ କରିେବ।

41
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଈ ର ଅଭୟ ବାଣୀ

1େହ ୀପଗଣ,ଆ ସାକ୍ଷାତେରନୀରବହୁ ଅଓ ଶୁଣ; େଲାକମାେନ
ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପ୍ର ା େହଉ ;ୁ

େସମାେନ ନିକଟକୁ ଆସ ୁ;
େତେବ କଥା କୁହ ୁ; ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ବିଚାର କରୁ ।
2 େସ ଧାମ କତାେର ଯାହାକୁ ଆପଣା ଚରଣ ନିକଟକୁ ଡାକି ,

ଏପରି ଏକ ଜଣକୁ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ କିଏ ଉ କରିଅଛି ?
େସ ନାନା େଦଶ େଲାକ ୁ ତାହା ସ ୁଖେର ସମପ ଦିଅି ଓ

ରାଜାଗଣ ଉପେର ତାହାକୁ କ ର୍ୃ କରାି ;
େସ ତାହାର ଖ ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ଧୂଳି ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହାର

ଧନୁକର ଆଗେର ଚାଳିତ କୁଟା ପରି ସମପ ଦିଅି ।
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3 େସ େସମାନ ର ପେଛ େଗାଡ଼ାଏ, େଯଉଁ ପଥେର େସ ପଦାପର୍ ଣ
କରି ନାହିଁ, େସହି ପଥେର େହଁ େସ ନିରାପଦେର ଅଗ୍ର ସର
ହୁ ଏ।

4 ଆଦ୍ୟରୁ ପୁରୁ ଷକୁ ପୁରୁ ଷ ଆ ାନ କରି କିଏ ଏ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ
କରିଅଛି ?

ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଦି, ପୁଣି େଶଷକାଳୀନ େଲାକମାନ ର ସ େର
େହଁ ଆେ େସହି ଅଟୁ ।

5 ୀପଗଣ େଦଖି ଭୀତ େହେଲ; ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସକଳ କି ତ
େହେଲ;

େସମାେନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ ଆସି େଲ।
6 େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ସାହାଯ୍ୟ କେଲ

ଓ “ସାହସି କ ହୁ ଅ” େବାଲି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଭାଇକୁ
କହିେଲ।

7ଏହିରୂ େପ ସୂତ୍ର ଧର ର୍ କାରକୁସାହସେଦଲାଓହାତୁ ଡ଼ିେରସମାନ
କରିବା େଲାକ “େଯାଡ଼ କମର୍ ଉ ମ େହାଇଅଛି” େବାଲି
କହି,

େନହାଇେର ପିଟିବା େଲାକକୁ ଆ ାସ େଦଲା; ପୁଣି, ପ୍ର ତିମାଟି
େଯପରିଟଳଟଳନହୁ ଏ,ଏଥିପାଇଁ େସକ ାେରତାହା ଦୃଢ଼
କଲା।

8ମାତ୍ର େହ ଆ ର ଦାସ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଆ ର ମେନାନୀତ ଯାକୁବ,
ଆ ର ବୁ ଅବ୍ର ହାମର ବଂଶ;
9ଆେ ତୁ କୁ ଧରି ପୃଥିବୀରପ୍ର ା କୁଆଣିଅଛୁ ଓ ପୃଥିବୀରସୀମାରୁ

ତୁ କୁ ଆ ାନ କରି କହିଅଛୁ,
“ତୁ େ ଆ ର ଦାସ, ଆେ ତୁ କୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ ଓ ଦୂର

କରି ନାହଁୁ ;”
10 ତୁ େ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ତୁ ସ େର ଅଛୁ;

ନିରାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ତୁ ର ପରେମ ର;
ଆେ ତୁ କୁ ସବଳ କରିବା; ହଁ, ଆେ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା;

ହଁ, ଆେ ଆପଣା ଧମର୍ ରୂ ପ ଦକି୍ଷଣ ହ େର ତୁ କୁ ଧରି
ରଖିବା।
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11 େଦଖ, େଯଉଁମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି କୁପିତ ଅଛି , େସମାେନ ସମେ
ଲି ତ ଓ ବିବ୍ର ତ େହେବ;

େଯଉଁମାେନ ତୁ ସେ ବିେରାଧ କରି , େସମାେନ ଅବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ
େହାଇ ବିନ େହେବ।

12 େଯଉଁମାେନ ତୁ ସେ ବିେରାଧ କରି , ତୁ େ େସମାନ ୁ
ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ, ମାତ୍ର େସମାନ ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବ
ନାହିଁ;

େଯଉଁମାେନ ତୁ ସେ ଯୁ କରି , େସମାେନ ଅବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ
ଅକି ନା େହେବ।

13 କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର, ତୁ ଦକି୍ଷଣ ହ
ଧରି ତୁ କୁ କହିବା,

“ଭୟ କର ନାହିଁ; ଆେ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।”
14େହ କୀଟ ରୂ ପ ଯାକୁବ ଓ େହଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ନରଗଣ,ଭୟକର

ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର

ଧମର୍ ରୂ ପ ତୁ ର ମୁି ଦାତା ଅଟି ।
15 େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ ତୀ ଛୁରିକାବିଶି ଏକ ନୂତନ ଶସ୍ୟ

ମ ର୍ ନ ଯ ରୂ ପ କରିବା;
ତୁ େ ପବର୍ ତଗଣକୁ ମ ର୍ ନ କରି ଚୂ ର୍ କରିବ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣକୁ

ତୁ ଷ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବ।
16 ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁଲାେର ଉଡ଼ାଇେଲ, ବାୟୁ େସମାନ ୁ

ଉଡ଼ାଇ େନଇଯିବ ଓ ଘୂ ବାୟୁ େସମାନ ୁ ଛି ଭି କରି
ପକାଇବ;

ପୁଣି, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଉ ାସ କରିବ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଧମର୍ ରୂ ପ ଠାେର ଦପର୍ କରିବ।

17 ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନମାେନ ଜଳ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି , ମାତ୍ର ଜଳ
ନାହିଁ, ତହିଁେର େସମାନ ଜି ା ତୃ ଷାେର ଶୁ ହୁ ଏ;

ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦବା, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର େସମାନ ୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।
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18ଆେ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉ ଳୀେର ନଦ-ନଦୀ କରିବା ଓ ସମ ଳୀ
ମଧ୍ୟେର ନିଝର୍ ରମାନ ଫିଟାଇବା;

ଆେ ପ୍ର ା ରକୁ ଜଳାଶୟ ଓ ଶୁ ଭୂ ମିକୁ ଜଳ ନିଝର୍ ର କରିବା।
19 ଆେ ପ୍ର ା ରେର ଏରସ, ଶିଟୀମ୍ ଓ େମେହ ି ଓ େତୖଳବୃକ୍ଷ

େରାପଣ କରିବା;
ଆେ ମରୁ ଭୂ ମିେର େଦବଦାରୁ , ତିଧର ଓ ତାଶୂର ବୃକ୍ଷ ଏକତ୍ର

ଲଗାଇବା;
20 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର

ଧମର୍ ରୂ ପ ଏହା ସୃି କରିଅଛି େବାଲି େଲାକମାେନ
ଏକତ୍ର େଦଖିେବ ଓ ବିେବଚନା କରି ବୁଝିେବ।

ମିଥ୍ୟା େଦବେଦବୀମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆ ାନ
21 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ବିବାଦ

ଉପି ତ କର,”
ଯାକୁବର ରାଜା କହି , “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ର ଦୃଢ଼

ପ୍ର ମାଣସବୁ ବାହାର କର।”
22 େସମାେନ ତାହାସବୁ ବାହାର କରି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା

ଆ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କର ୁ;
ଆଦ୍ୟର ବିଷୟମାନ କଅଣ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର କାଶ କର, ତାହା

କେଲ, ଆେ ମାେନ ବିେବଚନା କରି ତହିଁର େଶଷ ଫଳ
ଜାଣି ପାରିବା;

େନାହିେଲ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଆ ମାନ ୁ େଦଖାଅ।
23ଏଥିଉ ାେର ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ପ୍ର କାଶ କର, ତହିଁେର

ତୁ େ ମାେନ େଯ ଈ ରଗଣ, ଏହା ଆେ ମାେନ ଜାଣିବା;
ହଁ, ମ ଳ କର, ଅବା ଅମ ଳ କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ

ନିରାଶ େହାଇ ଏକତ୍ର ତାହା େଦଖିବା।
24 େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ଅକିି ତ ଓ ତୁ ମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ କିଛି ହିଁ

ନୁେହଁ; େଯଉଁ େଲାକ ତୁ ମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେର, େସ
ଘୃଣା ଦ।

25ଆେ ଉ ର ଦିଗରୁ ଏକଜଣକୁଉ କରିଅଛୁଓେସଉପି ତ;
େସ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗରୁ ଆ ନାମ ଆ ାନ କେର;
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େସ ଗା ନୀର ମଶଲା ଓ କୁ କାରର ମ ତ ମୃ ି କା ପରି
େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଦଳିତ କରିବ।

26ଆେ ମାେନ େଯପରି ଜାଣି ପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟରୁ କିଏ ଏହା
ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି? ପୁଣି, େସ ଧାମ କ େବାଲି େଯପରି
ଆେ ମାେନ କହି ପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପୂବର୍ ରୁ କିଏ ଏହା
ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି?

ହଁ, ପ୍ର କାଶକାରୀ େକହି ନାହିଁ, ହଁ, େଦଖାଇବା େଲାକ େକହି
ନାହିଁ, ହଁ,ତୁ ମାନ କଥା ଶୁଣିବା େଲାକ େକହି ନାହିଁ।

27ଆେ ପ୍ର ଥେମ ସି େୟାନକୁ କହିବା, “େଦଖ, େସମାନ ୁ େଦଖ,”
ପୁଣି ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ସୁସମାଚାର ଆଣିବାର ଏକ
େଲାକ େଦବା।

28 ଆେ ଅନାଇଲା େବେଳ େକହି ନାହିଁ; ଆେ ପଚାରିଲା
େବେଳ େଯ ପେଦ ଉ ର େଦଇ ପାେର,

େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି ମ ଣାଦାତା ସୁ ା େକହି ନାହିଁ।
29େଦଖ, େସସମେ , େସମାନ ରକମର୍ ସବୁ ଅସାର ଓଅବ ୁ ମାତ୍ର ;
େସମାନ ର ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମାଗଣ ବାୟୁ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମାତ୍ର ।

42
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ଦାସ

1ଯାହା ୁ ଆେ ଧାରଣ କରୁ , ଏପରି ଆ ଦାସ ୁ , ଯାହା ଠାେର
ଆ ଚି ସ ୁ , ଏପରି ଆ ର ମେନାନୀତ େଲାକ ୁ
େଦଖ;

ଆେ ତାହା ଉପେର ଆପଣା ଆ ା ାପନ କରିଅଛୁ; େସ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଆଣିେବ।

2 େସ ଚି ାର କି ା ଉ ଶ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ରାଜପଥେର
ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେବ ନାହିଁ।

3 େସ େଛଚା-ନଳ ଭାି େବ ନାହିଁ ଓ ସଧୂମ ବଳିତା ଲିଭାଇେବ
ନାହିଁ;

େସ ସତ୍ୟତାେର ନ୍ୟାୟବିଚାର ଆଣିେବ।
4 େସ ପୃଥିବୀେର ନ୍ୟାୟବିଚାର ାପନ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ନିେ ଜ ଓ ହୀନସାହସ େହେବ ନାହିଁ;
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ଆଉ, ୀପଗଣ ତାହା ବ୍ୟବ ାର ଅେପକ୍ଷାେର ରହିେବ।
5 େଯ ଆକାଶମ ଳ ସୃି କରି ବି ାର କେଲ; େଯ ଭୂ ତଳ ଓ

ତଦୁ ସକଳ ବିଛାଇେଲ;
େଯ ତହିଁ ଉପରି ସକଳ େଲାକ ୁ ନି ାସପ୍ର ାସ ଦିଅି ଓ

ତନ୍ମ ଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନକାରୀମାନ ୁ ପ୍ର ାଣ ଦିଅି ,
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ;
6 “ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଧମର୍ େର ତୁ କୁ ଆ ାନ କରିଅଛୁ ଓ ତୁ ର ହ

ଧରି ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ,
ଆଉ ଅ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ କରିବା ପାଇଁ, ବ ୀମାନ ୁ

କାରାକୂପରୁ ଓ ଅ କାରେର ବସି ଥିବା େଲାକମାନ ୁ
ବ ୀଗୃହରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ,

7ଆେ ତୁ କୁ େଲାକମାନ ର ନିୟମ ରୂ ପ
ଓ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଦୀି ରୂ ପ କରି ନିଯୁ କରିବୁ।
8ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ : ଏହି ଆ ର ନାମ;
ପୁଣି, ଆେ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନ୍ୟକୁ, କିଅବା ଆପଣା ପ୍ର ଶଂସା

େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ େଦବୁ ନାହିଁ।
9 େଦଖ, ଆଦ୍ୟ ବିଷୟମାନ ସି େହଲା,
ଆଉଆେ ନୂତନ ବିଷୟମାନ ପ୍ର କାଶ କରୁ ;
େସହି ସବୁ ଅ ୁ ରିତ େହବାର ପୂେବର୍ ତଦ୍ ବିଷୟ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ

ଜଣାଉ।”
ଏକ ନୂତନ ଗୀତ

10 େହ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀମାେନ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟି ତ ସମେ , େହ
ୀପଗଣ ଓ ତି ବାସୀମାେନ,

ତୁ େ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନୂତନ ଗୀତ ଓ ପୃଥିବୀର
ପ୍ର ା ରୁ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କର।

11ପ୍ର ା ର ଓ ତହିଁର ନଗରସକଳ, େକଦାରର ବସତି ଗ୍ର ାମସକଳ
ଉ ରବ କର ୁ;

େଶୖଳନିବାସୀମାେନ ଗାନ କର ,ୁ ପବର୍ ତଗଣର ଶିଖରରୁ େସମାେନ
ମହାନାଦ କର ୁ।
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12 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େଗୗରବ େଦଉ ୁ ଓ ୀପସମୂହ ମଧ୍ୟେର
ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ଚାର କର ।ୁ

13 ସଦାପ୍ର ଭୁ ବୀର ତୁ ଲ୍ୟ ବିେଜ କରିେବ; େସ େଯା ାର ନ୍ୟାୟ
ଆପଣା ଉଦ୍ େଯାଗ ଉେ ଜିତ କରିେବ; େସ ଉ ର
କରିେବ,

ହଁ, େସ ମହାନାଦ କରିେବ; େସ ଆପଣା ଶତଗଣର ପ୍ର ତିକୂଳେର
ପ୍ର ବଳ ରୂ ପେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିେବ।

14 ଆେ ଦୀଘର୍ କାଳ ନୀରବ େହାଇଅଛୁ; ଆେ ି ର େହାଇ
ଆପଣାକୁ କ୍ଷା କରିଅଛୁ;

ଏେବ ଆେ ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ୀ ପରି ଡାକ ଛାଡ଼ିବା; ଆେ
ଏକାେବେଳ ଦୀଘର୍ ନି ାସ ଟାଣି ବ୍ୟଗ୍ର ଚି େହବା।

15ଆେ ପବର୍ ତ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣକୁ ଂସି ତ କରିବା ଓ ତହିଁର
ତୃ ଣସବୁ ଶୁ କରିବା;

ଆଉ, ଆେ ନଦ-ନଦୀକୁ ୀପ ଓ ଜଳାଶୟକୁ ଶୁ କରିବା।
16 ପୁଣି,ଆେ ଅ ମାନ ୁ େସମାନ ରଅଜ୍ଞାତପଥ େଦଇଆଣିବା;

େଯଉଁ ମାଗର୍ େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ, େସହି ସବୁ ମାଗର୍ େର
େସମାନ ୁ କଢ଼ାଇବା;

ଆେ େସମାନ ସ ୁଖେର ଅ କାରକୁ ଆଲୁଅ ଓ ବକ୍ର ାନସବୁକୁ
ସଳଖ କରିବା।

ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ ଆେ କରି େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ।
17 େଯଉଁମାେନ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାଗଣେର ନିଭର୍ ର କରି ଓ ଛା େର

ଢଳା ପ୍ର ତିମାଗଣକୁ
“ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ର ଈ ର” େବାଲି କୁହି , େସମାେନ

ବିମୁଖ ଓ ଅତିଶୟ ଲି ତ େହେବ।

ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅକ୍ଷମତା
18 େହ ବଧିରମାେନ, ଶୁଣ; େହ ଅ ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ େଦଖିବା

ପାଇଁ ଅନାଅ।
19ଆ ରଦାସଛଡ଼ା ଅ କିଏ? ଅବାଆ େପ୍ର ରିତ ଦୂତପରିବଧିର

କିଏ?
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ଆ ସେ ମିଳନେର ଥିବା େଲାକ ପରି ଅ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ
ପରି ଅ କିଏ?

20ତୁ େ ଅେନକ ବିଷୟ େଦଖୁଅଛ, ମାତ୍ର ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହଁ;
ତାହାର କ ର୍ ମୁ ଅଛି, ମାତ୍ର େସ ଶୁଣୁ ନାହିଁ।

21 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଧମର୍ ସକାଶୁ ବ୍ୟବ ାକୁ ମହତ ଓ ସ ା
କରିବାକୁ ସ ୁ େହେଲ।

22ମାତ୍ର ଏହି େଲାକମାେନ ଅପହୃ ତ ଓ ଲୁଟିତ;
େସସମେ ଗ ର୍ େର ପାଶବ ଓ କାରାଗାରେର ଲୁଚାଯାଇଅଛି ;
େସମାେନ ହୃ ତଧନ େହବା ପାଇଁ ଅଛି , ପୁଣି ଉ ାରକ ର୍ ା େକହି

ନାହିଁ; େସମାେନ ଲୁଟିତ ରୂ ପ େହବା ପାଇଁ ଅଛି ଓ
େଫରାଇ ଦିଅ େବାଲି କହିବା ପାଇଁ େକହି ନାହିଁ।

23ଏହି କଥାେର େଯକ ର୍ ପାତ କରିବ ଓଶ୍ର ବଣକରିଭବିଷ୍ୟତ୍ କାଳ
ନିମେ ମେନାେଯାଗ କରିବ, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି
େଲାକ କିଏ ଅଛି?

24 ଯାକୁବକୁ ଲୁଟିତ ରୂ ପ େହବା ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଅପହାରକମାନ ହ େର କିଏ ସମପର୍ ଣ କେଲ?

ଯାହା ବିରୁ େର ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ
ଓଯାହା ପଥେର େଲାକମାେନ ଗମନକରିବାକୁ ସ ତ େନାହିେଲ,

ଅଥବା େସମାେନଯାହା ବ୍ୟବ ାରଆଜ୍ଞାକାରୀ େନାହିେଲ,
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ଏହା କରି ନାହାି ?

25 ଏେହତୁ େସ ତାହାର ଉପେର ଆପଣା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତା ଓ
ଯୁ ର ପ୍ର ବଳତା ଢାଳିେଦେଲ;

ତହିଁେର ତାହା ଚତୁ ଗେର ଅି ଳି ଉଠିଲା, ମାତ୍ର େସ
ଜାଣିଲା ନାହିଁ; ପୁଣି, ଅି ତାହାକୁ ଦ କଲା, ତଥାପି େସ
ମେନାେଯାଗ କଲା ନାହିଁ।

43
ଈ ର ଉ ାରର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା



ଯିଶାଇୟ 43:1 cvii ଯିଶାଇୟ 43:7

1 ମାତ୍ର େହ ଯାକୁବ, େଯ ତୁ କୁ ସୃି କେଲ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, େଯ
ତୁ କୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏେବ ଏହି କଥା
କହି ;

“ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ମୁ କରିଅଛୁ; ଆେ
ତୁ ର ନାମ ଧରି ତୁ କୁ ଆ ାନ କରିଅଛୁ, ତୁ େ ଆ ର।

2ତୁ େ ଜଳ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବା େବେଳ ଆେ ତୁ ର ସ ୀ େହବା
ନଦ-ନଦୀ ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ, େସହି ସବୁ ତୁ କୁ ମ
କରିବ ନାହିଁ;

ତୁ େ ଅି ମଧ୍ୟେର ଗମନ କରିବା େବେଳ ଦ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଅି ଶିଖା ତୁ ର ଦାହ ଜନ୍ମ ାଇବ ନାହିଁ।

3 କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ପରେମ ର, ଇସ୍ର ାଏଲର
ଧମର୍ ରୂ ପ, ତୁ ର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଅଟୁ ;

ଆେ ତୁ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ ରୂ େପ ମିସର ଓ ତୁ ପରିବେ ର୍ କୂଶ ଓ
ସବା େଦଶ େଦଇଅଛୁ।

4 ତୁ େ ଆ ଦୃି େର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସ ା େହାଇଅଛ ଓ ଆେ
ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛୁ;

ଏେହତୁ ଆେ ତୁ ପରିବେ ର୍ ମନୁଷ୍ୟମାନ ୁ ଓ ତୁ ପ୍ର ାଣର
ପରିବେ ର୍ େଗା ୀବଗର୍ କୁ େଦବା।

5ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ତୁ ସ େର ଅଛୁ;
ଆେ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ ତୁ ବଂଶକୁ ଆଣିବା ଓ ପି ମ ଦିଗରୁ ତୁ କୁ

ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;
6ଆେ ଉ ର ଦିଗକୁ କହିବା, ‘ଛାଡ଼ିଦିଅ’ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗକୁ କହିବା,

‘ଅଟକାଇ ରଖ ନାହିଁ;’
ଆ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଓଆ କନ୍ୟାଗଣ ୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ଆଣି

ଦିଅ;
7ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଓ ଯାହାକୁ ଆେ ଆପଣା େଗୗରବାେଥର୍ ସୃି

କରିଅଛୁ, ଏପରି ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ଆଣ; ଆେ ତାହାକୁ
ଗଢ଼ିଅଛୁ; ହଁ, ଆେ ତାହାକୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛୁ।”

ଇସ୍ର ାଏଲ ଈ ର ସାକ୍ଷୀ
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8 ଚକୁ୍ଷ ଥାଇ ଅ ଓ କ ର୍ ଥାଇ ବଧିର, ଏହି େଲାକ ୁ ବାହାର କରି
ଆଣ।

9 ସବର୍ େଦଶୀୟମାେନ ସଂଗୃହୀତ େହଉ ୁ ଓ େଗା ୀସମୂହ
ଏକତ୍ର ୀକୃତ େହଉ ୁ;

େସମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଏହା ପ୍ର କାଶ କରିପାେର ଓ ଆଦ୍ୟ
ବିଷୟମାନ ଆ ମାନ ୁ େଦଖାଇ ପାେର?

େସମାେନ ନିେ ର୍ ାଷୀକୃତ େହବା ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା
ସାକ୍ଷୀଗଣକୁ ଆଣ ;ୁ ଅଥବା େସମାେନ ଶୁଣି ଏହା ସତ୍ୟ
େବାଲି କୁହ ୁ।

10ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଜାଣି ଆ ଠାେର ବି ାସ
କରିବ ଓ ଆେ େସହି ଅଟୁ େବାଲି ବୁଝିବ,

ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ସାକ୍ଷୀ ଓ ଆ ର ମେନାନୀତ ଦାସ
ଅଟ,

ଆ ପୂବର୍ େର େକୗଣସି ଈ ର ନିମ ତ େହଲା ନାହିଁ, କିଅବାଆ
ଉ ାେର େହବ ନାହିଁ।

11ଆେ ,ଆେ ହିଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ଓ ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା
ନାହିଁ।

12 ଆେ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛୁ, ଆେ ଉ ାର କରିଅଛୁ ଓ ଆେ
େଦଖାଇଅଛୁ, ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି
ବିେଦଶୀୟ େଦବତା ନ ଥିଲା;

ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ଓ ଆେ
ପରେମ ର ଅଟୁ ।”

13 “ହଁ, ଦିବସର ପୂବର୍ ରୁ ଆେ େସହି ଅଟୁ
ଓ ଆ ହ ରୁ ଉ ାରକାରୀ େକହି ନାହିଁ; ଆେ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା,

ଆଉ କିଏ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିବ?”
ବାବିଲରୁ ମୁି

14 ତୁ ମାନ ର ମୁି ଦାତା, ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ,

“ଆେ ତୁ ମାନ ସକାେଶବାବିଲକୁ େଲାକପଠାଇଅଛୁ ଓଆେ
େସସମ ୁ ପଳାତକଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଆଣିବା;
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କଲ୍ ଦୀୟମାନ ୁ ହିଁ େସମାନ ର ଆନ ଗାନର େନୗକାେର
ଆଣିବା।

15 ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ଧମର୍ ରୂ ପ, ଇସ୍ର ାଏଲର
ସୃି କ ର୍ ା, ତୁ ମାନ ର ରାଜା ଅଟୁ ।”

16 େଯ ସମୁଦ୍ର େର ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିେର ମାଗର୍ କରି ;
17 େଯ ରଥ ଓ ଅ , େସୖନ୍ୟ ଓ ବୀରଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ;
େସମାେନ ଏକତ୍ର ତେଳ େଶାଇ ଆଉ ଉଠିେବ ନାହିଁ, େସମାେନ

ଲୁ ଓଛଣପଟପରି ଲିଭିଯାʼ ି ; େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା
କହି ;

18 “ତୁ େ ମାେନ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟସବୁ ରଣ କର ନାହିଁ, କିଅବା
ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ ବିେବଚନା କର ନାହିଁ।

19 େଦଖ, ଆେ ଏକ ନୂତନ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା; ତାହା ଏେବ ଅ ୁ ରିତ
େହବ; ତୁ େ ମାେନ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ?

ଆହୁ ରି, ଆେ ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର ପଥ ଓ ମରୁ ଭୂ ମିେର ନଦ-ନଦୀ
କରିବା।

20 େକ୍ଷତ୍ର ର ପଶୁଗଣ, ଶୃଗାଳ ଓ ଓଟପକ୍ଷୀଗଣ ଆ ର େଗୗରବ
କରିେବ;

କାରଣ ଆେ ଆପଣା ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ର ପାନାେଥର୍
ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର ଜଳ ଓ ମରୁ ଭୂ ମିେର ନଦ-ନଦୀ େଯାଗାଉ;
21 େସହି େଲାକମାନ ୁ ଆେ ଆପଣା ପ୍ର ଶଂସା ବ ର୍ ନା କରିବା

ନିମେ ସୃି କରିଅଛୁ।
22 ତଥାପି େହ ଯାକୁବ, ତୁ େ ଆ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ନାହଁ;

େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ଆ ବିଷୟେର ା େହାଇଅଛ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ
23ତୁ େ ଆପଣା େହାମାଥର୍ କ େମଷାଦି ଆ ନିକଟକୁ ଆଣି ନାହଁ;
କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ବଳିଦାନ ାରା ଆ ର ସମାଦର କରି ନାହଁ।

ଆେ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ତୁ କୁ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇ ନାହଁୁ ;
କିଅବା କୁ ୁ ରୁ ନିମେ ତୁ କୁ ା କରାଇ ନାହଁୁ ।
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24ତୁ େ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦଇଆ ପାଇଁ ସୁଗ ି ବଚକ୍ର ୟକରିନାହଁ,
କିଅବା ତୁ ବଳିର େମଦେର ଆ କୁ ତୃ କରି ନାହଁ;

ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପାପ ାରା ଆ କୁ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇଅଛ,
ତୁ େ ଆପଣା ନାନା ଅଧମର୍ େର ଆ କୁ ା କରିଅଛ।

25ଆେ ,ଆେ ହିଁଆପଣା ଲାଗି ତୁ ର ଅଧମର୍ ସବୁ ମାଜର୍ ନା କରୁ
ଓ ତୁ ର ପାପସବୁ ଆେ ରଣ କରିବା ନାହିଁ।

26 ଆ ୁ ରଣ କରାଅ; ଆେ ମାେନ ପର ରର ବିଚାର କରୁ ;
ତୁ େ ନିେ ର୍ ାଷୀକୃତ େହବା ନିମେ ଆପଣା କଥା କୁହ।

27 ତୁ ର ଆଦିପିତା ପାପ କଲା ଓ ତୁ ର ମଧ୍ୟି ମାେନ ଆ
ବିରୁ େର ଅଧମର୍ କରିଅଛି ।

28ଏନିମେ ଆେ ପବିତ୍ର ାନର ଅଧିପତିମାନ ୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା,
ଆେ ଯାକୁବକୁ ଅଭିଶାପ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ନି ାପାତ୍ର
କରିବା।

44
ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ

1ତଥାପି େହ ଆ ର ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆ ର ମେନାନୀତ ଇସ୍ର ାଏଲ,
ଏେବ ଶୁଣ;

2 େଯ ତୁ କୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ ଗଭର୍ ରୁ ତୁ କୁ ଗଢ଼ିେଲ,
େଯତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; େହ

ଆ ର ଦାସ ଯାକୁବ, େହ ଆ ର ମେନାନୀତ ଯିଶୁରୁ ଣ,*
ଭୟ କର ନାହିଁ।

3 କାରଣ ଆେ ତୃ ଷିତ ଉପେର ଜଳ ଓ ଶୁ ଭୂ ମି ଉପେର
ଜଳେସ୍ର ାତ ଢାଳିବା;

ଆେ ତୁ ବଂଶଉପେରଆପଣାଆ ା ଓତୁ ସ ାନଗଣଉପେର
ଆପଣା ଆଶୀବର୍ ାଦ ଢାଳିବା;

4ତହିଁେର େସମାେନଜଳେସ୍ର ାତ ନିକଟ ବାଇଶୀ ବୃକ୍ଷତୁ ଲ୍ୟ ତୃ ଣ
ମଧ୍ୟେର ଅ ୁ ରିତ େହେବ।

* 44:2 ଯିଶୁରୁ ଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ
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5 ଏକ ଜଣ କହିବ, ‘ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର;’ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଯାକୁବ
ନାମେର ଆପଣାକୁ ଖ୍ୟାତ କରିବ;

ଆଉ, ଜେଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ହ େର ାକ୍ଷର କରିବ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ କୁଳ ନାମେର ଆପଣାକୁ ପ୍ର ସି କରିବ।”

6 ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଓ ତାହାର ମୁି ଦାତା େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;

“ଆେ ଆଦି ଓ ଆେ ଅ , ପୁଣି ଆ ଛଡ଼ା ପରେମ ର ଆଉ
ନାହିଁ।

7ଆେ େସହି ପୁରାତନ େଲାକ ୁ ାପନ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆ
ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ ଆ ାନ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ର କାଶ କରିବ

ଓ ଯଥାକ୍ର େମ ଆ ପାଇଁ ତାହା ସଜାଇବ? ପୁଣି, ଯାହା ଯାହା
ନିକଟବ ର୍ ୀ ଓ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା େସମାେନ ପ୍ର କାଶ
କର ।ୁ

8ତୁ େ ମାେନକି ତ କିଅବା ଭୀତହୁ ଅ ନାହିଁ;ଆେ କʼଣ ପୂବର୍ ରୁ
ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରି ନାହଁୁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ
ତାହା ଜଣାଇ ନାହଁୁ ?

ତୁ େ ମାେନଆ ରସାକ୍ଷୀ।ଆ ଭି ଆଉ କି ପରେମ ରଅଛି ?
ଅନ୍ୟ େଶୖଳ ନାହିଁ; ଆେ କାହାକୁ ଜାଣୁ ନା।”

ପ୍ର ତିମା ପୂଜା ଉପହାସଜନକ
9 େଯଉଁମାେନ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରି , େସମାେନ ସମେ

ଅସାର ଓ େସମାନ ର ମେନାହର ବିଷୟମାନ ଉପକାରକ
େହବ ନାହିଁ;

େସମାେନ େଯପରି ଲି ତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ର ନିଜ
ସାକ୍ଷୀଗଣ େଦଖି ନାହିଁ, କିଅବା ଜାଣି ନାହିଁ।

10 ଯାହା େକୗଣସି ବିଷୟେର ଉପକାରକ ନୁେହଁ, ଏପରି େଦବତା
କିଏ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି, ଅବା େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା କିଏ ଛା େର
ଢାଳିଅଛି?

11 େଦଖ, ତାହାର ସହାୟ ସମେ ଲି ତ େହେବ; ପୁଣି,
ଶି କାରୀମାେନ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ;



ଯିଶାଇୟ 44:12 cxii ଯିଶାଇୟ 44:17

େସସମେ ଏକତ୍ର େହଉ ,ୁ େସମାେନ ଛିଡ଼ା େହଉ ୁ; େସମାେନ
କି ତ େହେବ, େସମାେନ ଏକାେବେଳ ଲି ତ େହେବ।

12କମର୍ କାର େଲୗହ ଅ ନିମର୍ ାଣ କରି ତ ଅ ାରେର କମର୍ କେର
ଓହାତୁ ଡ଼ିେର ତାହା ଗଢ଼ି ନିଜରବଳି ବାହୁ େର ତାହା ପ୍ର ୁତ କେର;
ହଁ, େସ କୁ୍ଷଧିତ ହୁ ଏ ଓ ତାହାର ବଳ ଊଣା ପଡ଼ିଯାଏ, େସ ଜଳ ପାନ

ନ କରି ା ହୁ ଏ।
13 ସୂତ୍ର ଧର ସୂତା ଟାେଣ; େସ ସି ୁ ର ାରା ଚି ଦିଏ,
େସ ର ା ବୁଲାଇ ଆକୃତି କରି କ ାସ ାରା ଚି ଦିଏ
ଓ ଗୃହେର ବାସ କରାଇବା ନିମେ ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତି ଓ େସୗ ଯର୍ ୍ୟ

ଅନୁସାେର ତାହା ନିମର୍ ାଣ କେର।
14 େସ ଆପଣା ନିମେ ଏରସ ବୃକ୍ଷ କାେଟ, ତସର୍ ା ଓ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ

ନିଏ,
େସ ବନବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଆପଣା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କେର; େସ

େଦବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ େରାପଣ କେର ଓ ବୃି ତାହା ବଢ଼ାଏ।
15 ଏଉ ାେର ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଜାେଳଣି କା ହୁ ଏ; େସ ତହିଁରୁ

କିଛି େନଇ ଅି ତାପ ନିଏ;ଆଉ, େସ ତାହା ଜାଳି ରୁ ଟି ପାକ
କେର;

ଆହୁ ରି, େଗାଟିଏ େଦବତା କରି ତାହା ପୂଜା କେର; େସ େଗାଟିଏ
େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା କରି ତାହା ଆଗେର ଦ ବତ କେର।

16 େସ ତହିଁରୁ ଏକ ଅଂଶ ଅି େର େପାେଡ଼; ଅନ୍ୟ ଅଂଶେର େସ
ମାଂସ ପାକ କରି େଭାଜନକେର ଓ ଶୂଲ୍ୟମାଂସ ପ୍ର ୁତ କରି
ତୃ ହୁ ଏ,

ଆହୁ ରି େସ ଅି ତାପ େନଇକେହ, “ଆଃ,ଆେ ଉ େହଲୁ,ଆେ
ଅି େଦଖିଲୁ।”

17 ପୁଣି, େସ ତହିଁର ଅବଶି ାଂଶ ାରା ଏକ େଦବତା, ଆପଣାର
େଖାଦିତପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣକେର; େସତାହାଆଗେରଦ ବତ
କରି ପୂଜା କେର

ଓତାହା ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କେହ, “ଆ କୁଉ ାରକର,ତୁ େ
ଆ ର େଦବତା।”
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18 େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ, କିଅବା ବିେବଚନା କରି ନାହିଁ,
କାରଣ େସମାେନ େଯପରି େଦଖି ନ ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଓ େସମାେନ େଯପରି ବୁଝି ନ ପାରିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ର ଚି େସ ମୁଦି୍ର ତ କରିଅଛି ।

19 େକହି ମେନ କେର ନାହିଁ, କିଅବା ଏହା କହିବା ପାଇଁ କାହାରି
ଜ୍ଞାନ କି ବୁ ି ନାହିଁ େଯ,

“ଯହିଁର ଏକ ଅଂଶ େନଇ ଆେ ଅି େର ଦ କରିଅଛୁ ଓ
ଯହିଁର ଳ; ଅ ାର େନଇ ରୁ ଟି ପାକ କରିଅଛୁ ଓ ମାଂସ
ପାକ କରି େଭାଜନ କରିଅଛୁ,

ତହିଁର ଅବଶି ାଂଶ େନଇ କି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବା?
ଆେ କି ଖେ କା ଆଗେର ଦ ବତ କରିବା?”

20 େସ ଭ େଭାଜନ କେର; େସ େଯପରି ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଉ ାର
କରି ନ ପାେର, “କିଅବା ଆ ଡାହାଣ ହ େର କି ମିଥ୍ୟା
ନାହିଁ,” ଏହା କହି ନ ପାେର, ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ର ା ଚି ତାହାକୁ
ବିପଥଗାମୀ କରିଅଛି।

ଇସ୍ର ାଏଲର ସୃି କ ର୍ ା ଓ ମୁି ଦାତା ପରେମ ର
21 େହ ଯାକୁବ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ଏହିସବୁ କଥା ରଣ କର,

କାରଣ ତୁ େ ଆ ର ଦାସ;
ଆେ ତୁ କୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ; ତୁ େ ଆ ର ଦାସ; େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ

ଆ ାରା ବି ୃତ େହବ ନାହିଁ।
22 ଆେ ତୁ ର ଅଧମର୍ ସବୁ ନିବିଡ଼ କୁହୁ ଡ଼ିର ନ୍ୟାୟ ଓ ତୁ ର

ପାପସବୁ େମଘ ପରି ମାଜର୍ ନା କରିଅଛୁ;
ଆ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସ; କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ମୁ କରିଅଛୁ।
23 େହ ଆକାଶମ ଳ, ଗାନ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା ସାଧନ

କରିଅଛି ; େହ ପୃଥିବୀର ଅଧଃ ାନସକଳ, ଆନ ନି
କର;

େହ ପବର୍ ତଗଣ, େହ ଅରଣ୍ୟ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବୃକ୍ଷ,
ତୁ େ ମାେନ ଉ ରେର ଗାନ କର;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବକୁ ମୁ କରିଅଛି ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ଆପଣାକୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିେବ।
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24 ତୁ ର ମୁି ଦାତା ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଗଭର୍ ରୁ େଯ ତୁ କୁ ଗଢ଼ିେଲ, େସ
ଏହା କହି ;

“ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆେ ସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରୁ
ଆେ ଏକାକୀଆକାଶମ ଳ ବି ାର କରୁ ;ଆେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ର ସାର

କରୁ ; ଆ ର ସ ୀ କିଏ?
25ଆେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନ ର (ଦ ) ଲକ୍ଷଣସବୁ ବିଫଳ କରୁ ଓ

ମ ଜ୍ଞମାନ ୁ ଉନ୍ମ କରୁ ;
ଆେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ୁ ପଛକୁ ହଟାଇ େଦଉ ଓ େସମାନ ର ଜ୍ଞାନ

ମୂଖର୍ ତା କରୁ ;
26ଆେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ଼ କରୁ ଓ ଆପଣା ଦୂତଗଣର

ମ ଣା ସି କରୁ ;
ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର କହୁ , ତାହା ବସତିବିଶି େହବ

ଓ ଯିହୁ ଦାର ନଗରମାନ ବିଷୟେର କହୁ , ‘େସହି ସବୁ
ପୁନଃନିମ ତ େହବ,’ ‘ପୁଣି ଆେ ତହିଁର ଉଜାଡ଼
ାନସବୁ ପୁନବର୍ ାର ପ ନ କରିବା;’

27ଆେ ଅଗାଧ ଜଳକୁ କହୁ , ‘ଶୁ ହୁ ଅ; ପୁଣି ଆେ ତୁ ର ନଦ-
ନଦୀସବୁ ଶୁ କରିବା;’

28 ଆେ େକାରସ୍ ବିଷୟେର କହୁ , ‘େସ ଆ ପଲର ପାଳକ ଓ
ଆ ର ଇ ସାଧନ କରିବ;’ େସ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର
କହିବ, ‘ତାହା ପୁନଃନିମ ତ େହବ’ ଓ ମ ି ରକୁ କହିବ,
‘ତୁ ର ଭି ି ମୂଳ ାପିତ େହବ।’ ”

45
େକାରସ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମାଧ୍ୟମ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଅଭିଷି ବ୍ୟି ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େକାରସ୍ ର
ବିଷୟେର ଏହି କଥା କହି ,

ଆେ ତାହା ସ ୁଖେର ନାନା େଗା ୀ ୁ ପରା କରିବା ନିମେ
ତାହାର ଡାହାଣ ହ ଧରିଅଛୁ ଓ ଆେ ରାଜାମାନ ର
କଟିବ ନ ଫିଟାଇବା;
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ଆେ ତାହା ସ ୁଖେର କବାଟସବୁ ମୁ କରିବା ଓ ନଗର ାରସବୁ
ବ େହବ ନାହିଁ;

2 “ଆେ ତୁ ର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିବା, ରଗଡ଼ା ାନସବୁ
ସମାନ କରିବା;

ଆେ ପି ଳର କବାଟସବୁ ଭାି ଖ ଖ କରିବା ଓ େଲୗହ
ଅଗର୍ ଳସବୁ କାଟି ପକାଇବା;

3 ପୁଣି, ଆେ ଅ କାରାବୃତ ଧନଭ ାର ଓ ଗୁ ାନେର ସି ତ
ସ ି ସବୁ ତୁ କୁ େଦବା,

ତହିଁେର ତୁ ର ନାମ ଧରି ଆ ାନକାରୀ ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ଜାଣି ପାରିବ।

4ଆ ଦାସ ଯାକୁବ ଓ ଆ ମେନାନୀତ ଇସ୍ର ାଏଲ ସକାେଶ
ଆେ ତୁ ରନାମଧରିତୁ କୁ ଡାକିଅଛୁ;ତୁ େ ଆ କୁନଜାଣିେଲ

େହଁ ଆେ ତୁ କୁ ଉପାଧି େଦଇଅଛୁ।
5ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆଉ ି ତୀୟ େକହି ନାହିଁ; ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ

ପରେମ ର ନାହାି ;
ତୁ େ ଆ କୁ ନ ଜାଣିେଲ େହଁ ଆେ ତୁ ର କଟିବ ନ କରିବା;
6ତହିଁେରଆ ଛଡ଼ା େଯଆଉେକହିନାହିଁ,ଏହା ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟର

ାନରୁ ପି ମ ଦିଗ ପଯର୍ ୍ୟ େଲାେକ ଜାଣିେବ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆଉ ି ତୀୟ େକହି ନାହିଁ।
7ଆେ ଦୀି ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଓ ଆେ ଅ କାର ସୃି କରୁ ;
ଆେ ଶାି ରଚନା କରୁ , ଅନି ସୃି କରୁ ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଏହାସବୁ ସାଧନ କରୁ ।
8 େହ ଆକାଶମ ଳ, ତୁ େ ମାେନ ଉପରୁ ବଷର୍ ଣ କର, େମଘମାଳ

ଧମର୍ ବୃି କରୁ ;
େଯପରି ପରିତ୍ର ାଣ ଉ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ବିଦୀ ର୍ େହଉ
ଓ େସ ଧାମ କତା ଏକତ୍ର ଅ ୁ ରିତ କରାଉ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା

ସୃି କରିଅଛୁ।

ସୃି ଓ ଇତିହାସର ପ୍ର ଭୁ
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9 େଯ ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ସେ ବିେରାଧ କେର, େସ ସ ାପର
ପାତ୍ର ! ପୃଥିବୀର ଖପରା ମଧ୍ୟେର ଖେ ଖପରା ମାତ୍ର !

ମୃ ି କା କʼଣ ତାʼର ଗଢ଼ିବା େଲାକକୁ କହିବ, ‘ତୁ େ କଅଣ ନିମର୍ ାଣ
କରୁ ଅଛ?’ ଅବା ତୁ ର କମର୍ କʼଣ କହିବ, ‘ତାହାର ହ
ନାହିଁ?’

10 େଯ ପିତାକୁ କେହ, ‘ତୁ େ କଅଣ ଜନ୍ମ ାଉଅଛ,’ ଅବା ୀେଲାକକୁ
କେହ, ‘ତୁ େ କଅଣ ପ୍ର ସବ କରୁ ଅଛ? େସ ସ ାପର
ପାତ୍ର !’ ”

11 ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ଓ ତାହାର ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ଏହି
କଥା କହି ,

“ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ବିଷୟ ଆ କୁ ପଚାର; ତୁ େ ମାେନ ଆ
ସ ାନଗଣର ବିଷୟେର ଓ ଆ ହ କୃତ କମର୍ ବିଷୟେର
ଆ କୁ ଆେଦଶ ଦିଅ।

12 ଆେ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛୁ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟର
ସୃି କରିଅଛୁ;

ଆେ , ଆ ର ହ ହିଁ ଆକାଶମ ଳ ବି ୀ ର୍ କରିଅଛି ଓ
ତହିଁର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆେ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ।

13ଆେ ଧମର୍ େର ତାହାକୁ ଉ କରିଅଛୁ ଓ ଆେ ତାହାର ସକଳ
ପଥ ସରଳ କରିବା;

େସ ଆ ର ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିବ ଓ େସ ଆ ର ନିବର୍ ାସି ତ
େଲାକମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦବ, ମୂଲ୍ୟ ନିମେ କିଅବା ପୁର ାର
ନିମେ ନୁେହଁ,” ଏହା େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା
14ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ମିସରର ପରିଶ୍ର ମର, କୂଶର ବାଣିଜ୍ୟର ଫଳ ଓ ଦୀଘର୍ କାୟ

ସବାୟୀୟମାେନ
ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ଓ ତୁ ର େହେବ;
େସମାେନ ତୁ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହେବ; ଶୃ ଳେର ଆବ େହାଇ

େସମାେନ ଆସି େବ;
ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ ଓ ନିେବଦନ କରି କହିେବ,
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‘ନି ୟ ପରେମ ର ତୁ ମଧ୍ୟେର ଅଛି ; ତାହା ବିନୁ ଆଉ େକହି
ନାହିଁ, ଆଉ େକହି ପରେମ ର ନାହାି ।’ ”

15 େହ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ତୁ େ ନି ୟ
ଆ େଗାପନକାରୀ ପରେମ ର ଅଟ।

16 େସମାେନ ଲି ତ େହେବ, ହଁ, େସମାେନ ସମେ ବିବ୍ର ତ େହେବ;
ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣକାରୀ ସମେ ଏକାସେ ଅପମାନଗ୍ର
େହେବ।

17 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଅନ କାଳ ାୟୀ ପରିତ୍ର ାଣ
ପ୍ର ା େହବ;

ତୁ େ ମାେନ ଯୁଗଯୁଗା ପଯର୍ ୍ୟ ଲି ତ କିଅବା ବିବ୍ର ତ େହବ
ନାହିଁ।

18 କାରଣ, ଆକାଶମ ଳର ସୃି କ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିପରି କହି ;
“େସ ପରେମ ର ଅଟି ;

େସ ପୃଥିବୀକୁ ନିମର୍ ାଣ କରି ପ୍ର ୁତ କେଲ; େସ ତାହା ାପନ କେଲ,
େସ ତାହା ଶୂନ୍ୟ କରି ସୃି ନ କରି ବସତି ାନ େହବା ପାଇଁ ନିମର୍ ାଣ

କେଲ,
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆଉ ି ତୀୟ େକହି ନାହିଁ।
19 ଆେ େଗାପନେର ଅ କାରମୟ େଦଶର େକୗଣସି ାନେର

କହି ନାହଁୁ ;
‘ତୁ େ ମାେନ ବୃଥାେର ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର,’ ଏହା ଆେ ଯାକୁବ

ବଂଶକୁ କହି ନାହଁୁ ,
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ ବାଦୀ, ଆେ ସଠିକ୍ କଥା ପ୍ର କାଶ କରୁ ।
20 େହ ନାନା େଗା ୀ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ

ଏକତ୍ର େହାଇ ଆସ, ଏକ ସେ ନିକଟକୁ ଆସ;
େଯଉଁମାେନ ଆପଣାମାନ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାର କା େବାହି ବୁଲି

ଓ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବାକୁ ଅସମଥର୍ େଦବତା ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରି , େସମାନ ର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।

21ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର କାଶ କର ଓ ତାହା ଉପି ତ କର; ହଁ, େସମାେନ
ପର ର ମ ଣା କର ;ୁ

ପୂବର୍ କାଳରୁ କିଏ ଏହା ଜଣାଇଅଛି? ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଏ ଏହା
ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି?
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ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ଏହା କରି ନାହଁୁ ? ଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରେମ ର
ନାହିଁ, ଆେ ଧମର୍ ଶୀଳ ପରେମ ର ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା; ଆ
ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହିଁ।

22 େହ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି ଅନାଇ
ପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ା ହୁ ଅ;

କାରଣ ଆେ ପରେମ ର, ଆ ଛଡ଼ା ି ତୀୟ ନାହିଁ।
23ଆେ ଆପଣା ନାମ େନଇ ଶପଥ କରିଅଛୁ
ଓ ଧମର୍ ମୟ ବାକ୍ୟ ଆ ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟଥା

େହବ ନାହିଁ,
‘ଆ ଛାମୁେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଆ ୁ ନତ େହବ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜି ା ଶପଥ

କରିବ।’
24 େଲାେକଆ ଉେ ଶ୍ୟେର କହିେବ, େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର

ଧାମ କତା ଓ ଶି ଅଛି।
ତାହା ନିକଟକୁ େଲାକମାେନ ଆସି େବ, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ତାହା

ପ୍ର ତି ବିର େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ସମେ ଲି ତ
େହେବ।

25 ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଧାମ କୀକୃତ
େହେବ ଓ ଦପର୍ କରିେବ।”

46
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏବଂ ବାବିଲର େଦବତା

1 େବଲ୍ େଦବତା ଅବନତ ହୁ ଏ, ନେବା ନତ ହୁ ଏ; େସମାନ
ପ୍ର ତିମାଗଣ

ଜ ୁ ଓ ପଶୁମାନ ଉପେର ଥୁଆ ଯାଇଅଛି ; େଯଉଁ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ
ତୁ େ ମାେନ େବାହି କରି ବୁଲିଲ, ତାହା େବାଝ େହାଇଅଛି,
ା ପଶୁ ପ୍ର ତି ଭାର େହାଇଅଛି।

2 େସମାେନ ନତ ହୁ ଅି , େସମାେନ ଏକତ୍ର ନତ ହୁ ଅି ; େସମାେନ
ଭାର ରକ୍ଷା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ,

ମାତ୍ର ଆେପ ବ ୀ େହାଇ ଯାଇଅଛି ।
3 “େହ ଯାକୁବ ବଂଶ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଅବଶି ାଂଶ ସମେ ,

ଆ ର କଥା ଶୁଣ;
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ତୁ େ ମାେନ ଉଦର ାୟୀ େହବାଠାରୁ ଆ ାରା ବୁହା ଯାଇଅଛ,
ତୁ େ ମାେନ ଗଭର୍ ରୁ ବହା ଯାଇଅଛ;

4 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ର ବୃ ାବ ା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ଅଟୁ ଓ
ପ େକଶ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େବାହିବା;

ଆେ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛୁ ଓ ଆେ େବାହିବା; ହଁ, ଆେ ବହିବା ଓ
ଉ ାର କରିବା।

5 ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ କାହାର ସଦୃଶ ଓ ସମାନ କରିବ ଓ କାହାର
ସେ ଆ ର ଉପମା େଦେଲ, ଆେ ମାେନ ସମାନ
େହବା?

6 େସମାେନ େତାଡ଼ାରୁ ସୁନା ଢାଳି ଓ ନିି େର ରୂ ପା େତୗଲି ,
େସମାେନ ସୁନାରୀକୁ ମୂଲ ଲଗାି ଓ େସ େଗାଟିଏ େଦବତା
ନିମର୍ ାଣ କେର; େସମାେନ ଦ ବତ କରି ପୂଜା କରି ।

7େସମାେନତାହାକୁ େରବହନକରି ଓତାହାକୁ େବାହି ତାହାର
ାନେର ତାହାକୁ ରଖି , ତହିଁେର େସ ଛିଡ଼ା ହୁ ଏ; େସ
ଆପଣା ାନରୁ ଘୁି ବ ନାହିଁ;

ଆହୁ ରି, େକହି ତାହାକୁ ଡାକିେଲ େହଁ େସ ଉ ର େଦଇ ପାରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା ସ ଟରୁ ଉ ାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ।

8 ତୁ େ ମାେନ ଏହା ରଣ କର ଓ ପୁରୁ ଷ ପ୍ର କାଶ କର; େହ
ଅଧମର୍ ାଚାରୀମାେନ, ମନେର କର।

9 ପୁରାତନ ବିଷୟସବୁ ରଣ କର;
କାରଣ ଆେ ହିଁ ପରେମ ର, ି ତୀୟ ନାହିଁ; ଆେ

ପରେମ ର, ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େକହି ନାହିଁ;
10ଆେ େଶଷ ବିଷୟ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ର କାଶ କରୁ , ପୁଣି ଯାହା ସାଧିତ

େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ର ାଚୀନ କାଳରୁ ଜଣାଉ,
ଆଉ କହୁ , ‘ଆ ର ମ ଣା ି ର େହବ ଓ ଆେ ଆପଣାର ସକଳ

ମନ ାମନା ସି କରିବା,’
11ଆେ ପୂବର୍ ଦିଗରୁ ଉେ ାଶପକ୍ଷୀକୁ, ଦୂର େଦଶରୁ ଆ ମ ଣାର

ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆ ାନ କରୁ ;
ଆେ କହିଅଛୁ, ଆଉ ଆେ ତାହା ସି କରିବା; ଆେ କ ନା

କରିଅଛୁ, ଆଉଆେ ତାହା ସଫଳ କରିବା।
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12 େହ ଧମର୍ ରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ କଠିନା ଃକରଣ େଲାେକ, ଆ ର କଥା
ଶୁଣ।

13ଆେ ଆପଣା ଧମର୍ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛୁ, ତାହା ଦୂରବ ର୍ ୀ େହବ
ନାହିଁ ଓ ଆ ପରିତ୍ର ାଣର ବିଳ େହବ ନାହିଁ;

ଆ ର େଗୗରବ ରୂ ପ ଇସ୍ର ାଏଲର ନିମେ ଆେ ସି େୟାନେର
ପରିତ୍ର ାଣ ାପନ କରିବା।”

47
ବାବିଲର ଲ ା

1ଆେଗା ବାବିଲର ଅନୂଢ଼ା କେନ୍ୟ, ତୁ େ ଓ ାଇ ଧୂଳିେର ବସ;
ଆେଗା କଲ୍ ଦୀୟର କେନ୍ୟ, ସି ଂହାସନ ବିନା, ଭୂ ମିେର ବସ;
କାରଣ ତୁ େ ଆଉ େକାମଳା ଓ ସୁକୁମାରୀ େବାଲି ଖ୍ୟାତା ନ େହବ।
2ଚକି େନଇ ଶସ୍ୟ େପଷ, ତୁ ର ଓଢ଼ଣି କାଢ଼,
େପାଷାକ କାଢ଼ି ପକାଅ, ପାଦ ଅନାବୃତ କର, ନଦ-ନଦୀେର ଚାଲି

କରି ଯାଅ।
3 ତୁ ର ଉଲ ତା ପ୍ର କାଶିତ େହବ, ହଁ, ତୁ ର ଲ ାର ବିଷୟ*

ଦୃଶ୍ୟ େହବ;
ଆେ ପରିେଶାଧ େନବା, ପୁଣି କାହାରି ଅନୁେରାଧ ମାନିବା ନାହିଁ।
4 ଆ ମାନ ର ମୁି ଦାତା ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ, େସୖନ୍ୟାଧିପତି

ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତାହା ର ନାମ।
5 ଆେଗା କଲ୍ ଦୀୟମାନ ର କେନ୍ୟ, ତୁ େ ଅ ାରକୁ ଯାଇ ତୁ ନି

େହାଇ ବସ;
କାରଣ ରାଜ୍ୟସମୂହର କ ର୍ୃ କାରିଣୀ େବାଲି ତୁ େ ଆଉ ଖ୍ୟାତା

େହବ ନାହିଁ।
6ଆେ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି କ େହାଇ ଆପଣା ଅଧିକାର

ଅପବିତ୍ର କଲୁ ଓ
ତୁ ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କଲୁ; ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି କିଛି

ଦୟା ପ୍ର କାଶ କଲ ନାହିଁ;
ତୁ େ ବୃ େଲାକ ଉପେର ତୁ ର ଯୁଆଳି ବଡ଼ ଭାରୀ କରି

େଥାଇଲ।
* 47:3 ଲ ାର ବିଷୟ ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ଜନନ ଅ
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7 ପୁଣି, ତୁ େ କହିଲ, “ଆେ ସଦାକାଳ କ ର୍ୃ କାରିଣୀ େହାଇ
ରହିବା;”

ଏେହତୁ ତୁ େ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କଲ ନାହିଁ,
କିଅବା ତହିଁର େଶଷ ଫଳ ରଣ କଲ ନାହିଁ।

8ଏେହତୁ େଗା ସୁଖେଭାଗିନୀ, ଏେବ ଏହା ଶୁଣ,
ତୁ େ ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କରି ମେନ ମେନ କହୁ ଅଛ, “ଆେ ଅଛୁ,

ଆ ଛଡ଼ା ଆଉ େକହି ନାହିଁ;
ଆେ ବିଧବା ପରି ବସି ବା ନାହିଁ, କିଅବା ସ ାନ-ବିରହ ଜାଣିବା

ନାହିଁ,”
9 ମାତ୍ର ସ ାନ-ବିରହ ଓ େବୖଧବ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଏକ ମୁହୂ ର୍ େର, ଏକ

ଦିନେର ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟିବ;
ତୁ ର ଅପାର ଗଣକତା ଓ ଅତି ପ୍ର ଚୁ ର ମାୟାବୀ ଥିେଲ େହଁ,
େସ ଦୁଇ ସ ୂ ର୍ ପରିମାଣେର ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟିବ।
10 କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ଦୁ ତାେର ନିଭର୍ ର ରଖିଅଛ; ତୁ େ

କହିଅଛ, “େକହି ଆ କୁ େଦଖୁ ନାହିଁ,”
ତୁ ର ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ତୁ କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିଅଛି;
ପୁଣି ତୁ େ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିଅଛ, “ଆେ ଅଛୁ, ଆ ଛଡ଼ା

ଆଉ େକହି ନାହିଁ;”
11ଏେହତୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଦୁ ର୍ ଶା ଘଟିବ,ତୁ େ ତହିଁରଉଦୟଜାଣିବ

ନାହିଁ;
ପୁଣି, ତୁ ଉପେର ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ତୁ େ ତାହା ଦୂର କରି ପାରିବ

ନାହିଁ;
ଆଉ, ଯାହା ତୁ େ ଜାଣୁ ନାହଁ, ଏପରି ବିନାଶ ହଠାତ୍ ତୁ ଉପେର

ଘଟିବ।
12 ତୁ େ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆପଣାର େଯଉଁ ମାୟାବୀ ଓ ଅପାର

ଗଣକତାେର ପରିଶ୍ର ମ କରି ଆସି ଅଛ, ଏେବ ତାହା
ଅବଲ ନ କର।

େକଜାଣି ଅବା ତୁ େ ଉପକାର ପାଇ ପାରିବ, େକଜାଣି ଅବା ତୁ େ
ଜୟଯୁ େହାଇ ପାରିବ।

13ତୁ େ ଆପଣାର ଅପାର ମ ଣାେର ା େହାଇଅଛ;
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ଏେବ େଜ୍ୟାତିଷମାେନ, ନକ୍ଷତ୍ର ଦଶର୍ ୀମାେନ, ମାସି କ
ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀମାେନ ଠିଆ େହଉ ୁ ଓ

ତୁ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ, ତହିଁରୁ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କର ।ୁ
14 େଦଖ, େସମାେନ କୁଟା ପରି େହେବ; ଅି େସମାନ ୁ ଦ କରିବ;
େସମାେନ ଅି ଶିଖାର ବଳରୁ ଆପଣାମାନ ୁ ଉ ାର କରି ପାରିେବ

ନାହିଁ।
ତାହା ଉ େହବା ନିମେ ଳ ଅ ାର ଅବା ତହିଁ ସ ୁଖେର

ବସି ବା ନିମେ ଅି ରୂ ପ େହବ ନାହିଁ।
15େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟେରତୁ େ ପରିଶ୍ର ମକରିଅଛ, େସହିସବୁତୁ

ପ୍ର ତି ଏହିପରି େହବ; ତୁ ର େଯୗବନରୁ େଯଉଁମାେନ ତୁ
ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଅଛି ,

େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ କରି ଆପଣା ଆପଣା
ାନକୁ ଯିେବ, ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହି ରହିେବ
ନାହିଁ।

48
ଇସ୍ର ାଏଲ ପରି ୃତ

1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଓ ଯିହୁ ଦାର ଜଳାଶୟରୁ ଉ
ଯାକୁବ ବଂଶ,

ତୁ େ ମାେନ ଏହି କଥା ଶୁଣ;
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଶପଥ କରୁ ଅଛ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର

ପରେମ ର ନାମ କୀ ର୍ ନ କରୁ ଅଛ,
ମାତ୍ର ସତ୍ୟେର କିଅବା ଧାମ କତାେର ନୁେହଁ।
2 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର ନଗରର େଲାକ େବାଲି

ଖ୍ୟାତ କରି
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖି ; ତାହା ର

ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ।
3 “ଆେ ପୂବର୍ କାଳର କଥା ପ୍ର ାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛୁ; ହଁ,

ତାହା ଆ ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ େହଲା ଓ ତାହା ଆେ ପ୍ର କାଶ
କଲୁ;
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ଆେ ତାହା କଲୁ ଓ ଅକ ାତ୍ େସହି ସବୁ ଘଟିଲା।
4ତୁ େ ଅବାଧ୍ୟ, ତୁ ର ଗ୍ର ୀବା େଲୗହନଳୀ
ଓ ତୁ ର କପାଳ ପି ଳ ରୂ ପ େବାଲି ଆେ ଜାଣିଲୁ।
5 ଏଥିପାଇଁ ଆେ ପ୍ର ାଚୀନ କାଳରୁ ତୁ ପ୍ର ତି ତାହା ପ୍ର କାଶ କଲୁ;

ତାହା ଘଟିବା ପୂେବର୍ ତୁ କୁ ଜଣାଇଲୁ;
େନାହିେଲ ଅବା ତୁ େ କୁହ , ଆ ର େଦବତା ଏହା କରିଅଛି,

ଆ ର େଖାଦିତ ଓ ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମା ଏହା ଆଜ୍ଞା
କରିଅଛି।

6 ତୁ େ ଶୁଣିଅଛ; ଏହିସବୁ େଦଖ ଓ ତୁ େ ମାେନ କି ତାହା ପ୍ର କାଶ
କରିବ ନାହିଁ? ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆେ ତୁ କୁ ନୂତନ
ବିଷୟ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,ତୁ ରଅଜ୍ଞାତ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟେଦଖାଇଅଛୁ।

7େସହି ସବୁ ପୂବର୍ କାଳରୁ ନୁେହଁ,ମାତ୍ର ଏେବ ସୃ େହଲା;ଆଜି ଦିନର
ପୂେବର୍ ତୁ େ ତାହା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ;

େନାହିେଲ ଅବା େଦଖ, ଆେ େସହି ସବୁ ଜାଣିଲୁ େବାଲି ତୁ େ
କୁହ ।

8 ବା ବିକ, ତୁ େ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ; ତୁ େ ଜାଣିଲ ନାହିଁ; ପୂବର୍ ରୁ
ତୁ ର କ ର୍ ମୁ େହାଇ ନ ଥିଲା;

କାରଣ ତୁ େ େଯ ଭାରୀ ବି ାସଘାତକତା କଲ ଓ ଗଭର୍ ରୁ
ଅଧମର୍ ାଚାରୀ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହାଇଥିଲ, ଏହା ଆେ
ଜାଣିଲୁ।

9ଆେ େଯପରି ତୁ କୁ ଉି ନ କରୁ , ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଆପଣା
ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ସ ରଣ କରିବା ଓ ଆପଣା
ପ୍ର ଶଂସା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ର ତି କ୍ଷା େହବା।

10 େଦଖ,ଆେ ତୁ କୁ ପରି ାର କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ରୂ ପା ପରି ନୁେହଁ;
ଆେ ଦୁଃଖରୂ ପ ଉ ାଇେର ତୁ କୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ।

11ଆେ ଆପଣା ସକାଶୁ, େକବଳ ଆପଣା ସକାଶୁ ତାହା କରିବା;
କାରଣ ଆ ର ନାମ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବ?

ପୁଣି, ଆେ ଆପଣା େଗୗରବ ଅନ୍ୟକୁ େଦବା ନାହିଁ।
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ଈ ର ଆ ାନ
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12 େହ ଯାକୁବ, େହ ଆ ର ଆହୂ ତ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଆ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କର;

ଆେ େସହି ଅଟୁ ; ଆେ ଆଦି, ଆେ ହିଁ ଅ ।
13 ଆହୁ ରି, ଆ ର ହ ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କରିଅଛି ଓ

ଆ ର ଡାହାଣ ହ ଗଗନମ ଳ ବି ାର କରିଅଛି;
ଆେ େସମାନ ୁ ଡାକିେଲ, େସମାେନ ଏକତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୁ ଅି ।”
14 “ତୁ େ ସମେ ଏକତ୍ର େହାଇ ଶୁଣ; େସମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ

ଏହିସବୁ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି?
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କରିଅଛି ; େସ ବାବିଲ ଉପେର ତାହା ର

ମନ ାମନା ସି କରିବ ଓ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଉପେର
ତାହା ର ବାହୁ ରହିବ।

15ଆେ , ଆେ ହିଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛୁ; ହଁ, ଆେ ତାହାକୁ ଆ ାନ
କରିଅଛୁ; ଆେ ତାହାକୁ ଆଣିଅଛୁ, ଆଉ େସ ଆପଣା
ପଥେର କୃତକାଯର୍ ୍ୟ େହବ।

16ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି କଥା ଶୁଣ;
ଆେ ପ୍ର ଥମରୁ େଗାପନେର କହି ନାହଁୁ ; ତାହା େହଉଥିବା ସମୟରୁ

ଆେ େସଠାେର ଅଛୁ;”
ପୁଣି, ଏେବ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଓ ତାହା ଆ ାକୁ େପ୍ର ରଣ

କରିଅଛି ।
ତା େଲାକମାନ ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯାଜନା

17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ମୁି ଦାତା, ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ, ଏହି କଥା
କହି ;

“ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ପରେମ ର, ତୁ କୁ ଉପକାରଜନକ ଶିକ୍ଷା
େଦଉ,

ତୁ ର ଗ ବ୍ୟ ପଥେର ତୁ କୁ ଗମନ କରାଉ।
18ଆଃ, ତୁ େ ଯଦି ଆ ଆଜ୍ଞାେର ମେନାେଯାଗ କରିଥାʼ !
େତେବ ତୁ ର ଶାି ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତୁ ର ଧାମ କତା ସମୁଦ୍ର ର

ତର ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥାʼ ା;
19 ତୁ ର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବାଲୁକା ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତୁ ର ଔରସଜାତ

ସ ାନଗଣ ତହିଁର କଣିକାସମୂହର ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଥାʼେ ;
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ତାହାର ନାମଆ ସ ୁଖରୁ ଉି କିଅବା ବିନ େହାଇନଥାʼ ା।”
20 ତୁ େ ମାେନ ବାବିଲରୁ ବାହାରି ଯାଅ, କଲ୍ ଦୀୟମାନ

ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଅ;
ତୁ େ ମାେନ ଗାୟନ ନିେର ପ୍ର ଚାର କରି ଜଣାଅ, ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା

ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା ପ୍ର କାଶ କର;
ତୁ େ ମାେନ କୁହ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସ ଯାକୁବକୁ ମୁ

କରିଅଛି ।”
21 ପୁଣି, େସ ମରୁ ଭୂ ମି େଦଇ େସମାନ ୁ ଗମନ କରାଇବା େବେଳ

େସମାେନ ତୃ ଷା ର୍ େନାହିେଲ,
େସ େସମାନ ନିମେ େଶୖଳରୁ ଜଳେସ୍ର ାତ ବୁହାଇେଲ,
ଆହୁ ରି େସ େଶୖଳକୁ ବିଦୀ ର୍ କେଲ, ପୁଣି ତହିଁରୁ ଜଳ ନିଗର୍ ତ

େହଲା।
22ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ଦୁ େଲାକମାନ ର କିଛି ଶାି ନାହିଁ।”

49
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସ

1 େହ ୀପସମୂହ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ; େହ ଦୂର େଗା ୀସମୂହ,
ମେନାେଯାଗ କର;
ମୁଁ ଗଭର୍ େହବା ସମୟଠାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଆ ାନ କରିଅଛି ;

ମୁଁ ମାତା ଉଦରରୁ ଭୂ ମି େହବା ସମୟଠାରୁ େସ େମାହର
ନାମ ଉେ ଖ କରିଅଛି ;

2 ପୁଣି, େସ େମାର ମୁଖ ତୀ ଖ ରୂ ପ କରିଅଛି ,ଆପଣା ହ ର
ଛାୟାେର େସ େମାେତ ଲୁଚାଇଅଛି

ଓ େସ େମାେତ ଶାଣିତ ତୀର ରୂ ପ କରି ଆପଣା ତୂ ଣେର େଘାଡ଼ାଇ
ରଖିଅଛି ;

3 ପୁଣି, େସ େମାେତକହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ରଦାସ;ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ,
ତୁ ାରା ଆେ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହବା।”

4 ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି, “ମୁଁ ବ୍ୟଥର୍ େର ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛି, ମୁଁ ନିରଥର୍ କ ଓ
ଅସାରତାେର େମାହର ଶି ବ୍ୟୟ କରିଅଛି;

ତଥାପି ନି ୟ େମାହର ବିଚାର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଓ େମାହର
କମର୍ ର ଫଳ େମାହର ପରେମ ର ଠାେର ଅଛି।”
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5 ପୁଣି, େମାେତ ତାହା ର େସବକ େହବା ପାଇଁ
ଓ ଯାକୁବକୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହା

ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହବା ପାଇଁ େଯ େମାେତ ଗଭର୍ ରୁ
ନିମର୍ ାଣ କେଲ,

େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏେବ କହି ; (କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ଆଦରଣୀୟ ଅେଟ ଓ େମାହର ପରେମ ର େମାହର ବଳ
ରୂ ପ େହାଇଅଛି );

6 ଏଣୁ େସ କହି , “ତୁ େ େଯ ଯାକୁବର େଗା ୀବଗର୍ କୁ ଉ ାପନ
କରିବା ପାଇଁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ରକି୍ଷତ େଲାକମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର
ଆଣିବା ପାଇଁଆ ରେସବକେହବ,ଏହା ଅତି କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ;

ତୁ େ ପୃଥିବୀର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ େଯପରି ଆ ର କୃତ ପରିତ୍ର ାଣ
ରୂ ପ େହବ,

ଏଥିପାଇଁ ଆେ ତୁ କୁ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଦୀି ରୂ ପ ମଧ୍ୟ
କରିବା।”

7 ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କେର, ଯାହାକୁ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ
ଘୃଣା କରି , େଯ ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ର ଦାସ,

ତାହାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ମୁି ଦାତା ଓ ତାହାର ଧମର୍ ରୂ ପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
କଥା କହି ,

“ବି ାସନୀୟ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ
ମେନାନୀତ କରିଅଛି ,

ତାହା ସକାଶୁ ରାଜାମାେନ ତୁ କୁ େଦଖିେଲ ଉଠିେବ;
ଅଧିପତିମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ।”

ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁନଃ ାପନ
8ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ ଗ୍ର ାହ୍ୟ ସମୟେର ତୁ କୁ ଉ ର େଦଇଅଛୁ ଓ ପରିତ୍ର ାଣ

ଦିନେର ଆେ ତୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛୁ;
ପୁଣି,ଆେ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ େଦଶରଉ ତି ସାଧନ ନିମେ ,

େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ର ଂସି ତ ଉ ରାଧିକାର େଭାଗ
କରାଇବା ନିମେ

ଆେ ତୁ କୁ େଲାକମାନ ର ନିୟମ ରୂ ପ ନିଯୁ କରିବା;
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9 ତୁ େ ‘ବ ୀଗଣକୁ ବାହାରି ଯାଅ’ େବାଲି, ଅ କାରି ତ
େଲାକମାନ ୁ ‘ଆପଣାମାନ ୁ େଦଖାଅ’ େବାଲି କହିବ।

େସମାେନ ପଥେର ଚରିେବ ଓ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ ଉ ଳୀସକଳ
େସମାନ ର ଚରା ାନ େହବ।

10େସମାେନ କୁ୍ଷଧା ର୍ କି ତୃ ଷା ର୍ େହେବନାହିଁ; କିଅବା ଗ୍ର ୀଷ୍ମ ଅଥବା
ସୂଯର୍ ୍ୟତାପ େସମାନ ୁ କାଟିବ ନାହିଁ;

କାରଣ େଯ େସମାନ ୁ ଦୟା କରି , େସ େସମାନ ୁ ଚଳାଇେବ,
ଜଳ ନିଝର୍ ର ନିକଟ େଦଇ େସ େସମାନ ୁ କଢ଼ାଇ େନେବ।

11 ପୁଣି, ଆେ ଆପଣାର ପବର୍ ତସବୁକୁ ଏକ ପଥ କରିବା ଓ ଆ ର
ରାଜପଥସକଳ ଉ କରାଯିବ।

12 େଦଖ, ଏମାେନ ଦୂରରୁ ଆସି େବ; ଆଉ େଦଖ, ଏମାେନ ଉ ର
ଓ ପି ମ ଦିଗରୁ ଆସି େବ; ପୁଣି, ଏମାେନ ସୀନୀମ୍ େଦଶରୁ
ଆସି େବ।”

13 େହ ଆକାଶମ ଳ, ଗାନ କର; େହ ପୃଥିବୀ, ଉ ସି ତ ହୁ ଅ; େହ
ପବର୍ ତମାଳ, ଉ େର ଗାନ କର;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ସା ନା କରିଅଛି ଓ
ଆପଣାର ି େଲାକମାନ ୁ କରୁ ଣା କରିେବ।

14 ମାତ୍ର ସି େୟାନ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ,
ପ୍ର ଭୁ େମାେତ ପାେସାରିଅଛି ।”

15 “ ୀେଲାକ ଆପଣା ଗଭର୍ ଜାତ ପୁତ୍ର କୁ େ ହ ନ କରି କି ଆପଣା
ନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁକୁ ପାେସାରି ପାରିବ?

ହଁ, ଏମାେନ ପାେସାରି ପାରି , ତଥାପି ଆେ ତୁ କୁ ପାେସାରିବା
ନାହିଁ।

16 େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ହ ୟର ପାପୁଲିେର ତୁ ର ଆକୃତି
େଲଖିଅଛୁ; ତୁ ର ପ୍ର ାଚୀର ସବର୍ ଦା ଆ ସ ୁଖେର ଅଛି।

17 ତୁ ର ସ ାନମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି , ତୁ ର
ଉ ାଟନକାରୀମାେନ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଉ କେଲ,
େସମାେନ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିେବ।

18 ତୁ େ ଚକୁ୍ଷ େମଲାଇ ଚତୁ ଗ େଦଖ; ଏସମେ ଏକତି୍ର ତ
େହାଇ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ।
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ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆେ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ର ମାେଣ ତୁ େ ଭୂ ଷଣ ତୁ ଲ୍ୟ
ଏହି ସମ ୁ ପରିଧାନ କରିବ, ପୁଣି କନ୍ୟାର କଟିଭୂ ଷଣ
ତୁ ଲ୍ୟ େସମାନ ୁ ଧାରଣ କରିବ।”

19କାରଣ ନି ୟ ଏେବ ତୁ େ , “ତୁ ଉ ଓ ଶୂନ୍ୟ ାନସକଳ ଓ
ତୁ ର ନ େଦଶ,

ନିବାସୀଗଣ ନିମେ ସଂକୀ ର୍ େହବ ଓ ତୁ ର ଗ୍ର ାସକାରୀମାେନ
ଦୂରେର ରହିେବ।

20 ତୁ ର ଅପହୃ ତ ସ ାନଗଣ ପୁନବର୍ ାର ତୁ କ ର୍ େଗାଚରେର
କହିେବ,

‘େମାʼ ପାଇଁ ଏହି ାନ ଅତି ସଂକୀ ର୍ ; େମାେତ ାନ ଦିଅ, ମୁଁ ବାସ
କରିବି।’

21 େସେତେବେଳ ତୁ େ ମେନ ମେନ କହିବ, ‘େମାର ସ ାନଗଣ
ଅପହୃ ତ େହାଇଅଛି ,

ମୁଁ ଏକାକିନୀ, ନିବର୍ ାସି ତା େହାଇ ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଅଛି,
େମାହର ଏହି ସମ ୁ କିଏ ଜନ୍ମ େଦଇଅଛି? ଓ ଏମାନ ୁ
କିଏ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିଅଛି?

େଦଖ, ମୁଁ ଏକାକିନୀ ଅବଶି ା ଥିଲି;ଏମାେନ େକଉଁଠାେର ଥିେଲ?’ ”
22 ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “େଦଖ, ଆେ ଅନ୍ୟ

େଦଶୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ହ ଉଠାଇବା ଓ
େଗା ୀସମୂହର ପ୍ର ତି ଆପଣା ଜା େଟକିବା;

ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ େକାଳେରଆଣିେବ ଓ ତୁ ର
କନ୍ୟାଗଣ େସମାନ େର ବୁହାଯିେବ।

23 ପୁଣି, ରାଜାଗଣ ତୁ ର ପାଳନକାରୀ ପିତା ଓ େସମାନ ର
ରାଣୀମାେନ ତୁ ର ପାଳନକାରିଣୀ ମାତା େହେବ;

େସମାେନ ଭୂ ମିକୁ ମୁଖ କରି ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ ଓ ତୁ ପାଦର
ଧୂଳି ଚାଟିେବ;

ତହିଁେରଆେ େଯସଦାପ୍ର ଭୁ ଓଆ ରଅେପକ୍ଷାକାରୀମାେନ େଯ
ଲି ତ େହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।”

24 ବୀରଠାରୁ କି ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରାଯିବ, ଅବା ନ୍ୟାୟେର
ବ ୀକୃତ େଲାକମାେନ କି ମୁ କରାଯିେବ?
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25ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ବୀରର ବ ୀକୃତ େଲାକମାେନ ହିଁ ଅପହୃ ତ େହେବ ଓ ଭୟ ର

େଲାକର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ମୁକୁଳା ଯିବ;
କାରଣତୁ ବିେରାଧକାରୀର ସେ ଆେ ବିେରାଧ କରିବା ଓ ତୁ

ସ ାନଗଣକୁ ଆେ ରକ୍ଷା କରିବା।
26 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ର ଉପଦ୍ର ବକାରୀମାନ ୁ େସମାନ ର ନିଜ

ମାଂସ େଭାଜନକରାଇବାଓ ମି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେରମ େହବା
ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ ନିଜ ର େର ମ େହେବ;

ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଓ ତୁ ର
ମୁି ଦାତା, ଯାକୁବର ବଳଦାତା, ଏହା ସବର୍ ପ୍ର ାଣୀ
ଜାଣିେବ।”

50
ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପ ଏବଂ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାବହ ଦାସ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ଆେ େଯଉଁ ପତ୍ର ାରା ତୁ ମାନ ମାତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ,

ତାହାର େସହି ଛାଡ଼ପତ୍ର କାହିଁ?
ଅଥବାଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ନିକଟେରତୁ ମାନ ୁ

ବିକ୍ର ୟ କରିଅଛୁ?”
“େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ଅପରାଧ ସକାଶୁ ବିକ୍ର ୀତ େହାଇଥିଲ

ଓ ତୁ ମାନ ଅଧମର୍ ସକାଶୁ ତୁ ମାନ ର ମାତା ତ୍ୟ ା
େହାଇଥିଲା।

2ଆେ େଯେତେବେଳ ଆସି ଲୁ କାହିଁକି େକହି ଉପି ତ ନ ଥିଲା?
ଆେ େଯେତେବେଳ ଡାକିଲୁ କାହିଁକି େକହି ଉ ର
େଦବାକୁ ନ ଥିଲା?

ଆ ର ହ କି କିଛି େଛାଟ େହାଇଅଛି େଯ, ତାହା ମୁ କରି ନ
ପାେର? କିଅବା ଉ ାର କରିବା ପାଇଁ କି ଆ ର ପରାକ୍ର ମ
ନାହିଁ?

େଦଖ, ଆେ ଧମକେର ସମୁଦ୍ର କୁ ଶୁ କରୁ , ଆେ ନଦ-ନଦୀକୁ
ପ୍ର ା ର କରୁ ;
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େସଠାି ତ ମ ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବେର ତୃ ଷା ର୍ େହାଇ ମରିଯାଇ ଦୁଗର୍
ହୁ ଏ।

3ଆେ ଆକାଶମ ଳକୁକାଳିମା ପି ାଉଓଚଟବ କୁ େସହି ସବୁର
ଆ ାଦନ କରୁ ।”

4 ମୁଁ େଯପରି ା େଲାକକୁ ବାକ୍ୟ ାରା ସୁି ର କରି ପାରିବି,
ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଶିକି୍ଷତ େଲାକମାନ ର ଜି ା

େଦଇଅଛି ;
େସ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତ ଜାଗ୍ର ତ କରାି , ଶିକି୍ଷତ େଲାକ ପରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ

େସ େମାହର କ ର୍ କୁ ଜାଗ୍ର ତ କରାି ।
5ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର କ ର୍ ଫିଟାଇ ଅଛି ,
ପୁଣି ମୁଁ ବିରୁ ାଚାରୀ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ପଛକୁ େଫରି ନାହିଁ।
6 ମୁଁ ପ୍ର ହାରକ ପ୍ର ତି ଆପଣା ପିଠି,ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିବା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି

ଆପଣା ଗାଲ ପାତି େଦଲି;
ମୁଁ ଅପମାନ ଓ େଛପ ପକାଇବାରୁ େମାହର ମୁଖ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ।
7 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ; ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ

ବିବ୍ର ତ େହାଇ ନାହିଁ;
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚକ୍ ମକି ପଥର ପରି ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଅଛି, ଆଉ ମୁଁ

େଯ ଲି ତ େନାହିବି, ଏହା ଜାେଣ।
8େଯ େମାେତଧାମ କକରି , େସ ନିକଟବ ର୍ ୀ; କିଏ େମାʼସ େର

ବିେରାଧ କରିବ? ଆସ, ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର ଠିଆ େହଉ;
େମାହର ବିପକ୍ଷ କିଏ? େସ େମାହର ନିକଟକୁ ଆସୁ।
9 େଦଖ, ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସାହାଯ୍ୟ କରିେବ; େମାେତ

େଦାଷୀ କରିବ କିଏ?
େଦଖ, େସମାେନସମେ ବ ପରି ପୁରୁ ଣା େହେବ;କୀଟ େସମାନ ୁ

ଗ୍ର ାସ କରିବ।
10 େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କେର ଓ ତାହା େସବକର ବାକ୍ୟ ପାଳନ

କେର, ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏପରି କିଏ ଅଛି?
େଯଉଁ େଲାକ ଅ କାରେର ଗମନ କେର ଓ ଦୀି ପ୍ର ା ନ ହୁ ଏ,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ବି ାସ କରୁ ଓ ଆପଣା ପରେମ ର

ଉପେର ନିଭର୍ ର କରୁ ।
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11 ଅି ଳାଉଅଛ, ଅି ଖୁ ାେର ଆପଣାମାନ ୁ େବ ନ କରୁ ଅଛ
େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ େ ସମେ େଦଖ:

ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଅି ଶିଖା ଓ ଆପଣାମାନ ପ୍ର ଳିତ
ଅି ଖୁ ା ମଧ୍ୟେର ଗମନ କର।

େମାʼ ହ ରୁ ଏହା ତୁ େ ମାେନ ପାଇବ; ତୁ େ ମାେନ େଶାକେର
ଶୟନ କରିବ।

51
ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ତି ଈ ର ସା ନା

1 “େହ ଧମର୍ ର ଅନୁଗାମୀଗଣ, େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀଗଣ,
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର କଥା ଶୁଣ:

ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଶୖଳରୁ କଟା େହାଇଥିଲ ଓ େଯଉଁ ଗ ର୍ ର
େଛଦରୁ େଖାଳା େହାଇଥିଲ, ତହିଁ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କର।

2 ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ସବକାରିଣୀ ସାରା ପ୍ର ତି ଦୃି କର;

କାରଣ େସ ଏକାକୀ ଥିବା େବେଳ ଆେ ତାହାକୁ ଆ ାନ କଲୁ ଓ
ଆେ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ତାହାକୁ ବହୁ ବଂଶ କଲୁ।

3 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନକୁ ସା ନା କରିଅଛି ; େସ ତାହାର
ଉ ାନସବୁକୁ ସା ନା କରିଅଛି ;

େସ ତାହାର ପ୍ର ା ରକୁ ଏଦନ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ମରୁ ଭୂ ମିକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ କରିଅଛି ;

ଆନ ଓ ଉ ାସ, ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସ ୀତ ନି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର
େହବ।

4 େହ ଆ ର େଲାକମାେନ,ଆ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କର; େହ
ଆ ର େଦଶୀୟ େଲାେକ, ଆ କଥାେର କ ର୍ ପାତ କର:

କାରଣ ଆ ଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟବ ା ନିଗର୍ ତ େହବ ଓ ଆେ
େଗା ୀବଗର୍ ର ଦୀି ନିମେ ଆ ର ବିଚାର ାପନ
କରିବା।

5ଆ ର ଧମର୍ ନିକଟବ ର୍ ୀ, ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣ ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି ଓ
ଆ ର ବାହୁ େଗା ୀବଗର୍ ର ବିଚାର କରିବ;
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ୀପଗଣଆ ରଅେପକ୍ଷାେରରହିେବ ଓଆ ରବାହୁ େର ପ୍ର ତ୍ୟାଶା
ରଖିେବ।

6 ତୁ େ ମାେନ ଆକାଶମ ଳ ପ୍ର ତି ଊ ର୍ ଦୃି କର ଓ ଅଧଃି ତ
ଭୂ ମ ଳ ପ୍ର ତି ନିରୀକ୍ଷଣ କର;

କାରଣ ଆକାଶମ ଳ ଧୂମ ତୁ ଲ୍ୟ ଅ ହ ତ େହବ ଓ ଭୂ ମ ଳ
ବ ତୁ ଲ୍ୟ ଜୀ ର୍ େହବ, ପୁଣି ତି ବାସୀଗଣ େସହିରୂ େପ
ମରିଯିେବ;

ମାତ୍ର ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣ ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବ ଓ ଆ ର ଧମର୍ ଲୁ
େହବ ନାହିଁ।

7 େହ ଧମର୍ ଜ୍ଞ େଲାକମାେନ, ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ଆ ର ବ୍ୟବ ା
ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର କଥା ଶୁଣ;

ତୁ େ ମାେନ ମ ର୍ ୍ୟର ଅପମାନେର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ, ଅଥବା
େସମାନ ନି ାେର ଉଦ୍ ବି ହୁ ଅ ନାହିଁ।

8 କାରଣ କୀଟ େସମାନ ୁ ବ ପରି ଖାଇ ପକାଇବ ଓ େପାକ
େସମାନ ୁ େଲାମ ପରି ଖାଇ ପକାଇବ;

ମାତ୍ର ଆ ର ଧମର୍ ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବ ଓ ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣ
ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ରହିବ।”

9 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାହୁ , ଜାଗ, ଜାଗ, ବଳ ପରିଧାନ କର,
େଯପରି ପୂବର୍ କାଳେର, ପ୍ର ାଚୀନ କାଳର ବଂଶାନୁକ୍ର େମ ସମୟେର,

େସହିପରି ଜାଗ।
େଯ ରାହବକୁ* ଖ ଖ କରି କାଟିେଲ, େଯ ନାଗକୁ ବି କେଲ,

େସ କି ତୁ େ ନୁହଁ?
10 େଯ ସମୁଦ୍ର କୁ, ମହାବାରିଧିର ଜଳସମୂହକୁ ଶୁ କେଲ,
େଯ ମୁି ପ୍ର ା େଲାକମାନ ର ପାର େହବା ନିମେ ସମୁଦ୍ର ର

ଗଭୀର ାନକୁ ପଥ କେଲ, େସ କି ତୁ େ ନୁହଁ?
11 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନି ାରିତ େଲାକମାେନ େଫରି ଆସି େବ

* 51:9 ରାହବ ଅଥର୍ ାତ୍ ଏକ ବୃହତ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ
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ଓଆନ ଗାନ କରୁ କରୁ ସି େୟାନେର ଉପି ତ େହେବ; ନିତ୍ୟ ାୟୀ
ଆନ ଓ ଆ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ, ପୁଣି େଶାକ ଓ ଆ ର୍ ର
ଦୂରକୁ ପଳାଇଯିବ।

12 “େଯ ତୁ ମାନ ୁ ସା ନା କରି , େସ ଆେ , ଆେ ହିଁ ଅଟୁ ;
ମୃତୁ ୍ୟର ଅଧୀନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଓ େଯ ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ କରାଯିବ, ଏପରି

ମନୁଷ୍ୟର ସ ାନକୁ ଭୟ କରୁ ଅଛ,
13 ପୁଣି ଆକାଶମ ଳ ବି ାରକାରୀ
ଓ ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ ାପନକାରୀ ତୁ ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ

ଭୁ ଲିଅଛ
ଓଉପଦ୍ର ବୀ ବିନାଶକରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ େହବା େବେଳତାହାର େକାପ

ସକାଶୁ ସାରାଦିନ ନିର ରଭୟକରୁ ଅଛ େଯତୁ େ ,ତୁ େ
ତ କିଏ?

ଆଉ, େସ ଉପଦ୍ର ବୀର େକାପ କାହିଁ?
14 ନିବର୍ ାସି ତ ବ ୀ ଶୀଘ୍ର ମୁ େହବ; ପୁଣି, େସ ମରି ଗ ର୍ କୁ ଯିବ

ନାହିଁ, ଅଥବା ତାହାର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।
15କାରଣକେ ାଳସକଳଗ ର୍ ନକରିବା ନିମେ େଯସମୁଦ୍ର କୁ ବ୍ୟ

କରି , ଆେ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଅଟୁ ;
ତାହା ର ନାମ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ।

16 ପୁଣି, ଆକାଶମ ଳ େରାପଣ କରିବାର, ପୃଥିବୀର ଭି ି ମୂଳ
ାପନ କରିବାର

ଓ ‘ତୁ େ ଆ ର େଲାକ,’ଏହା ସି େୟାନକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆେ ତୁ
ମୁଖେରଆପଣାବାକ୍ୟରଖିଅଛୁଓଆପଣାହ ରଛାୟାେର
ତୁ କୁ ଆ ାଦନ କରିଅଛୁ।”

17 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଜାଗ, ଜାଗ, ଠିଆ ହୁ ଅ,
ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ରୁ ତାହା େକାପରୂ ପ ପାନପାତ୍ର େନଇ ପାନ

କରିଅଛ;
ତୁ େ ମ ତାଜନକ ବୃହତପାତ୍ର ରୁ ପାନକରିତାହା େଶଷକରିଅଛ।
18 େସ େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ପ୍ର ସବ କରିଅଛି, େସ ସମ ମଧ୍ୟେର

ତାହାକୁ କଢ଼ାଇ େନବାକୁ େକହି ନାହିଁ;
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କିଅବା େସ େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିଅଛି, େସ ସମ
ମଧ୍ୟେର ତାହାର ହ ଧରି େନବା ପାଇଁ େକହି ନାହିଁ।

19 ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟ ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି; ତୁ ପାଇଁ କିଏ ବିଳାପ
କରିବ?

ଶୂନ୍ୟତା ଓ ବିନାଶ, ପୁଣି ଦୁଭ କ୍ଷ ଓ ଖ ; ଆେ କିପରି ତୁ କୁ
ସା ନା କରିବା?

20 ଜାଲେର ବ ହରିଣର ପ୍ର ାୟ ତୁ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ମୂ ତ
େହାଇଅଛି , େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସଡ଼କର ମୁ େର
ପଡ଼ିଅଛି ;

େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େକାପେର, ତୁ ପରେମ ର ଧମକେର
ପରିପୂ ର୍ ।

21 ଏଣୁକରି େହ ଦୁଃଖିନୀ ଓ ବିନା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ମ ା େଯ ତୁ େ ,
ତୁ େ ଏେବ ଏହା ଶୁଣ;

22ତୁ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ପକ୍ଷବାଦୀ ତୁ
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ,

“େଦଖ, ଆେ ମ ତାଜନକ ପାନପାତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଆ େକାପରୂ ପ ବୃହତ ପାନପାତ୍ର ତୁ ହ ରୁ କାଢ଼ି େନଇଅଛୁ;

ତୁ େ ଆଉ ତାହା ପାନ କରିବ ନାହିଁ;
23 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ େକ୍ଲ ଶ ଦିଅି , େସମାନ ହ େର

ଆେ ତାହା େଦବା; େସମାେନ ତୁ ପ୍ର ାଣକୁ କହିଅଛି ,
‘ନଇଁ ପଡ଼,ଆେ ମାେନତୁ ଉପର େଦଇଗମନକରିବା:’

ଆଉ,ତୁ େ ଭୂ ମି ଓସଡ଼କପରିଗମନକାରୀମାନ ନିମେ ଆପଣା
ପିଠି ପାତି େଦଇଅଛ।”

52
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ପରେମ ର ଉ ାର

1 େହ ସି େୟାନ, ଜାଗ, ଜାଗ, ଆପଣା ବଳ ପରିଧାନ କର;
େହପବିତ୍ର ନଗରୀ ଯିରୂ ଶାଲମ,ତୁ େ ଆପଣା ସୁ ରବ ସବୁ ପି ;
କାରଣ ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ଅସୁ ତ ଅବା ଅଶୁଚି େଲାକ

ଆଉ ଆସି ବ ନାହିଁ।
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2 ତୁ େ ଆପଣା େଦହର ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦିଅ; େହ ଯିରୂ ଶାଲମ, ଉଠ,
ଆସନେର ବସ;

ଆେଗା ସି େୟାନରବ ୀ କେନ୍ୟ,ଆପଣା ଗଳାରବ ନସବୁ ଫିଟାଇ
ପକାଅ।

3 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ ମାେନ ବିନାମୂଲ୍ୟେର
ବିକ୍ର ୀତ େହାଇଥିଲ, ଆଉ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ମୁ କରାଯିବ।

4 କାରଣ ପ୍ର ଭୁ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆ ର େଲାକମାେନ
ପ୍ର ଥମେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମିସରକୁ ଗେଲ;

ପୁଣି, ଅଶୂରୀୟ ଅକାରଣେର େସମାନ ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ କଲା।
5 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆ ର େଲାକମାେନ ତ ଅକାରଣେର

ନିଆଯାଉଅଛି , ଆେ ଏଠାେର ଥାଇ କଅଣ କରୁ ଅଛୁ?
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କାରୀମାେନ
ଗ ର୍ ନକରୁ ଅଛି ଓଆ ରନାମସାରାଦିନ ନିର ର ନି ି ତ
େହଉଅଛି।

6ଏଥିପାଇଁ ଆ ର େଲାକମାେନ ଆ ର ନାମ ଜାଣିେବ;
ଏଥିପାଇଁ େଯ କଥା କହି , େସ େଯ ଆେ ଅଟୁ , ଏହା େସମାେନ

େସହି ଦିନ ଜାଣିେବ; େଦଖ, େସ ଆେ ।”
7 େଯଉଁ ଜନ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି, େଯ ଶାି ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି,
େଯମ ଳର ସୁସମାଚାରଆଣୁଅଛି, େଯପରିତ୍ର ାଣ ପ୍ର ଚାର କରୁ ଅଛି,
େଯ ସି େୟାନକୁ “ତୁ ପରେମ ର ରାଜ୍ୟ କରି ” େବାଲି କହୁ ଅଛି,

ତାହାର ଚରଣ ପବର୍ ତଗଣର ଉପେର କିପରି େଶାଭା ପାଏ!
8 େହଇ, ତୁ ପ୍ର ହରୀଗଣର ରବ! େସମାେନ ଉ ରବ କରୁ ଅଛି ,

େସମାେନ ଏକତ୍ର ଗାନ କରୁ ଅଛି ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି େୟାନକୁ େଫରି ଆସି ବା େବେଳ େସମାେନ

ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇ େଦଖିେବ।
9େହ ଯିରୂ ଶାଲମରଉ ାନସକଳ,ଉ ଆନ ନିକର,ଏକତ୍ର

ଗାନ କର;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ସା ନା କରିଅଛି , େସ

ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ମୁ କରିଅଛି ।
10 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସବର୍ େଦଶୀୟମାନ ଦୃି େର ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାହୁ

ଅନାବୃତ କରିଅଛି
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ଓ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟ ି ତ ସମେ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ପରିତ୍ର ାଣ େଦଖିେବ।

11 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାନ କର, ପ୍ର ାନ କର, େସହି ାନରୁ ବାହାରି
ଯାଅ, େକୗଣସି ଅଶୁଚି ବ ୁ ଛୁଅଁ ନାହିଁ;

ତୁ େ ମାେନ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଅ; େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ପାତ୍ର ବାହକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଶୁଚି ହୁ ଅ।

12 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ତରତର େହାଇ ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ େ ମାେନ ପଳାୟନ କରି ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କରିେବ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ତୁ ମାନ ର ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ
େହେବ।

ଦୁଃଖେଭାଗକାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସ
13 େଦଖ, ଆ ର ଦାସ ସୁବିେବଚନାପୂବର୍ କ ବ୍ୟବହାର କରିେବ,
େସ ଉ ତ, ଉ ପଦ ପ୍ର ା ଓ ମହାମହିମ େହେବ।
14 ମନୁଷ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା ତାହା ର ଆକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣ

ଅେପକ୍ଷା ତାହା ର ରୂ ପ ଅଧିକ ବିକୃତ େହବାରୁ
େଯପରି ଅେନେକ ତାହା ବିଷୟେର ଚମୃ ତ େହାଇଥିେଲ,
15 େସହିପରି େସ ଅେନକ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଛିି େବ; ରାଜାମାେନ

ତାହା ଛାମୁେର ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ବ କରିେବ;
କାରଣ ଯାହା େସମାନ ୁ କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା, ତାହା େସମାେନ

େଦଖିେବ ଓ ଯାହା େସମାେନ ଶୁଣି ନ ଥିେଲ, ତାହା
େସମାେନ ବୁଝିେବ।

53
1ଆ ମାନ ସ ାଦ କିଏ ବି ାସ କରିଅଛି? ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାହୁ

କାହା ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି?
2 କାରଣ େସ ତାହା ଦୃି େର ଚାରା ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଶୁ ଭୂ ମିରୁ ଉ

ମୂଳ ତୁ ଲ୍ୟ ବଢ଼ିେଲ;
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ତାହା ର ରୂ ପ କି େଶାଭା ନାହିଁ; ପୁଣି, ତାହା ୁ େଦଖିେଲ,
ଆେ ମାେନ େଯଶ୍ର ା କରିବା,ତାହା ରଏପରି େସୗ ଯର୍ ୍ୟ
ନାହିଁ।

3େସ ଅବଜ୍ଞାତ ଓମନୁଷ୍ୟରତ୍ୟ ; ଦୁଃଖୀେଲାକ ଓ େଶାକପରିଚିତ,
ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟମାେନ ଯାହାଠାରୁ ମୁଖ ଆ ାଦନ କରି , ଏପରି େଲାକ

ତୁ ଲ୍ୟ େସ ଅବଜ୍ଞାତ େହେଲ, ଆଉ ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ
ମାନ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ।

4 ନି ୟ େସ ଆ ମାନ ର ଯାତନାସବୁ ଧାରଣ କରିଅଛି ଓ
ଆ ମାନ ର ବ୍ୟଥାସବୁ ବହନ କରିଅଛି ।

ତଥାପି ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ ଆହତ ଓ ପରେମ ର ାରା
ପ୍ର ହାରିତ ଓ ଦୁଃଖଗ୍ର େବାଲି ମଣିଲୁ।

5 ମାତ୍ର େସ ଆ ମାନ ଅଧମର୍ ନିମେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ େହେଲ ଓ
ଆ ମାନ ର ଅପରାଧ ନିମେ ଚୂ ର୍ େହେଲ;

ଆ ମାନ ର ଶାି ଜନକ ଶାି ତାହା ଉପେର ବ ଲା ଓ
ତାହା ପ୍ର ହାରେର ଆେ ମାେନ ସୁ େହଲୁ।

6 ଆେ ମାେନ ସମେ େମଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ େହାଇଅଛୁ;
ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆେଡ଼
େଫରିଅଛୁ;

ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ସମ ର ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର
ବ ର୍ ାଇଅଛି ।

7େସଉପଦ୍ର ବପ୍ର ା େହେଲ,ତଥାପି େସଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିଆପଣା
ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ;

ବଧ ାନକୁ ନିଆଯିବା େମଷଶାବକ ତୁ ଲ୍ୟ, େଲାମେ ଦକମାନ
ସ ୁଖେର ନୀରବ େମଷ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ

େସ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ ନାହିଁ।
8 େସ ଉପଦ୍ର ବ ଓ ବିଚାର ାରା ଦୂରୀକୃତ େହେଲ; ଆଉ, େସ

େଯ ଜୀବିତ େଲାକମାନ େଦଶରୁ ଉି େହେଲ, ଏହା
ତାହା ସମୟର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ ବିେବଚନା
କଲା?

ଆ େଲାକମାନ ର ଅପରାଧ ନିମେ େସ ପ୍ର ହାରିତ େହେଲ।
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9 ପୁଣି, େସ େକୗଣସି େଦୗରା ୍ୟ ନ କେଲ େହଁ ଓ ତାହା ମୁଖେର
େକୗଣସି ଛଳ ନ ଥିେଲ େହଁ

େଲାକମାେନ ଦୁ ଗଣରସହିତ ତାହା ର କବର ନିରୂ ପଣ କେଲଓ
ମୃତୁୁ ୍ୟେର େସ ଧନବାନର ସ ୀ େହେଲ।

10 ତଥାପି ତାହା ୁ ଚୂ ର୍ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅଭିମତ େହଲା;
େସ ତାହା ୁ ଦୁଃଖଗ୍ର କରିଅଛି ; ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ାଣକୁ
ପାପାଥର୍ କ ବଳି କେଲ,

େସଆପଣାବଂଶ େଦଖିେବ, େସଦୀଘର୍ ାୟୁ େହେବଓତାହା ହ େର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଇ ସି େହବ।

11 େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣେବଦନାର ଫଳ େଦଖି ତୃ େହେବ;
ଆ ର ଧାମ କ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ାରା ଅେନକ ୁ ଧାମ କ

କରିେବ ଓ େସ େସମାନ ର ଅପରାଧ ବହିେବ।
12 ଏେହତୁ ଆେ ମହତମାନ ମଧ୍ୟେର ତାହା ୁ ଅଂଶ େଦବା ଓ

େସ ପରାକ୍ର ମୀମାନ ସେ ଲୁଟିତ ବିଭାଗ କରି େନେବ;
କାରଣ େସ ମୃତୁୁ ୍ୟମୁଖେର ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଢାଳିେଦେଲ; ଓ

ଅଧାମ କମାନ ସହିତ ଗଣିତ େହେଲ;
ତଥାପି େସ ଅେନକ ର ପାପଭାର ବହନ କେଲ ଓ

ଅଧାମ କମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ।

54
ଚିର ନ ଶାି ର ନିୟମ

1 “ଆେଗା ବେ ୍ୟ, ଅପ୍ର ସୂେତ, ତୁ େ ଗାନ କର, ଆେଗା
ଗଭର୍ ବ୍ୟଥାରହିେତ, ତୁ େ ଉ ରେର ଗାନ କରି
ଆନ ନି କର,

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ବିବାହିତା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ସ ାନ ଅେପକ୍ଷା
ଅନାଥାର ସ ାନ ଅଧିକ।

2ତୁ େ ଆପଣା ତ ୁର ାନ ବଢ଼ାଅ ଓ େସମାେନ ତୁ ବାସ ାନର
ଯବନିକାସବୁ ବି ାର କର ୁ; ବ୍ୟୟରଆଶ ା କର ନାହିଁ;

ତୁ ର ଦଉଡ଼ିସବୁ ଲ ାଇ ଦିଅ ଓ କିଳାସବୁ ଦୃଢ଼ କର।
3କାରଣ ତୁ େ ଡାହାଣ ଓ ବାମେର ବ୍ୟାପି ଯିବ
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ଓ ତୁ ର ବଂଶ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିେବ ଓ
ନରଶୂନ୍ୟ ନଗରସମୂହକୁ ବସତି ାନ କରାଇେବ।

4ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ ଲି ତ େହବ ନାହିଁ। କିଅବା
ବିଷ ମନା ହୁ ଅ ନାହିଁ;

କାରଣ ତୁ କୁ ଲି ତ କରାଯିବ ନାହିଁ; ତୁ େ ଆପଣା େଯୗବନ
କାଳରଲ ା ପାେସାରି ଯିବ ଓତୁ େ ଆପଣା ବିଧବାବ ାର
ଦୁନର୍ ାମ ଆଉ ରଣ କରିବ ନାହିଁ।

5 କାରଣ ତୁ ର ନିମର୍ ାଣକ ର୍ ା ତୁ ର ାମୀ ଅଟି ; େସୖନ୍ୟାଧିପତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ନାମ

ଓଇସ୍ର ାଏଲରଧମର୍ ରୂ ପତୁ ର ମୁି ଦାତା; େସସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର
ପରେମ ର େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହେବ।

6କାରଣ ତୁ ପରେମ ର କହି , ତ୍ୟ ା ଓ ମେନାଦୁଃଖିନୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଅଥବା

େଯୗବନକାଳୀନ ଦୂରୀକୃତା ଭାଯର୍ ୍ୟା ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଆ ାନ
କରିଅଛି ।

7 ଆେ ଅ କ୍ଷଣ ନିମେ ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ; ମାତ୍ର
ମହାକରୁ ଣାେର ତୁ କୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା।

8 ଅତିଶୟ େକାପେର ଆେ ଏକ ନିମିଷ ମାତ୍ର ଆପଣା ମୁଖ
ତୁ ଠାରୁ ଲୁଚାଇଲୁ;

ମାତ୍ର ଅନ କାଳ ାୟୀ ଦୟାେର ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରିବା,
ଏହା ତୁ ର ମୁି ଦାତା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

9କାରଣ ଏହା ଆ ପ୍ର ତି େନାହ ସମୟର ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ ଅେଟ;
େନାହ ସମୟର ଜଳ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଲ ାବିତ କରିବ ନାହିଁ େବାଲି

ଆେ େଯପରି ଶପଥ କରିଅଛୁ,
େସହିପରି ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ, ଅବା ତୁ କୁ ଭ ର୍ ନା କରିବା

ନାହିଁ େବାଲି ଶପଥ କରିଅଛୁ।
10 େଯେହତୁ ତୁ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରିଅଛି େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସ

କହି ,
ପବର୍ ତଗଣ ବିଚଳିତ େହାଇ ଘୁି ଯିେବ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ ଟଳିେବ;
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ମାତ୍ର ଆ ର ଦୟା ତୁ ଠାରୁ ବିଚଳିତ େହବ ନାହିଁ, ଅଥବା ଆ
ଶାି ର ନିୟମ ଟଳିବ ନାହିଁ।

11ଆେଗା ଦୁଃଖିନୀ, େତାଫାନେର ବିଚଳିେତ ଓ ସା ନାବିହୀେନ,
େଦଖ, ଆେ ନାନା ସୁ ର ବ ର୍ େର ତୁ ର ପ୍ର ର ବସାଇବା ଓ

ନୀଳମଣି ାରା ତୁ ର ଭି ି ମୂଳ ାପନ କରିବା।
12ଆେ ପଦ୍ମ ରାଗ ମଣିେରତୁ ର ଚୂ ଡ଼ା ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟକା ମଣିେରତୁ

ନଗରର ାରସକଳ
ଓ ମେନାହର ପ୍ର ରେର ତୁ ର ସମ ସୀମା ନିମର୍ ାଣ କରିବା।
13ତୁ ର ସ ାନଗଣ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଶିକି୍ଷତ େହେବ
ଓ ତୁ ସ ାନଗଣର ମହାଶାି େହବ।
14ତୁ େ ଧାମ କତାେର ି ରୀକୃତ େହବ;
ତୁ େ ଉପଦ୍ର ବଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବ, କାରଣ ତୁ େ ଭୀତ େହବ

ନାହିଁ; ପୁଣି ତ୍ର ାସଠାରୁ ଦୂରେର ରହିବ, କାରଣ ତାହା ତୁ
ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।

15 େଦଖ, େଲାକମାେନ ଏକେମଳ େହାଇ ପାରି , ମାତ୍ର ଆ ାରା
ନୁେହଁ; େଯେକହି ତୁ ବିପକ୍ଷେର ଏକେମଳ ହୁ ଏ, େସ ତୁ
େହତୁ ପତିତ େହବ।

16 େଦଖ, େଯଉଁ େଲୗହକାର େକାଇଲାକୁ ଅି େଦଇ ତାତିେର
ଓ ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଅ ନିମର୍ ାଣ କେର, ଆେ ତାହାର ସୃି

କରିଅଛୁ ଓ ବିନାଶକରଣାେଥର୍ ବିନାଶକକୁ ହିଁଆେ ସୃି
କରିଅଛୁ।

17 େଯେକୗଣସି ଅ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ନିମ ତ ହୁ ଏ, ତାହା ସାଥର୍ କ
େହବ ନାହିଁ

ଓ େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜି ା ବିଚାରେର ତୁ ବିରୁ େର ଉେଠ, ତୁ େ
ତାହାକୁ େଦାଷୀ କରିବ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦାସମାନ ର ଅଧିକାର ଓ ଆ ଦ େସମାନ ର
ଧାମ କତା ଏହି,” ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

55
ଈ ର କରୁ ଣା
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1 “େହ ତୃ ଷିତ େଲାକସକଳ, ତୁ େ ମାେନ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆସ, ପୁଣି
ଯାହାର କିଛି ଅଥର୍ ନାହିଁ, େସ ଆସୁ;

ତୁ େ ମାେନ ଆସ, କିଣ ଓ େଭାଜନ କର; ହଁ, ଆସ, ଅଥର୍ ଓ ମୂଲ୍ୟ
ବିନା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଦୁ କିଣ।

2 ଅଖାଦ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ନିମେ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ରୂ ପା ବ୍ୟୟ
କରୁ ଅଛ? ଓ ଯାହା ତୃ ି କର ନୁେହଁ, ତହିଁ ପାଇଁ କାହିଁକି
ତୁ େ ମାେନ ପରିଶ୍ର ମ କରୁ ଅଛ?

ମେନାେଯାଗ କରି ଆ ର କଥା ଶୁଣ ଓ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କର
ଓ ପୁି କରଦ୍ର ବ୍ୟେରତୁ ମାନ ରପ୍ର ାଣକୁସ ୁ େହବାକୁ
ଦିଅ।

3କ ର୍ େଡର ଓ ଆ ନିକଟକୁ ଆସ; ଶୁଣ, ତହିଁେର ତୁ ମାନ ର
ପ୍ର ାଣ ବି ବ;

ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ସହିତ ଏକ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ନିୟମ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଦାଉଦ ପ୍ର ତି ନିି ତ ଦୟା ି ର କରିବା।

4 େଦଖ, ଆେ ତାହା ୁ େଗା ୀବଗର୍ ର ସାକ୍ଷୀ ରୂ େପ, େଗା ୀବଗର୍ ର
ଅଗ୍ର ଣୀ ଓ ଆଜ୍ଞାଦାତା ରୂ େପ ନିଯୁ କରିଅଛୁ।

5 େଦଖ, େଯଉଁ େଗା ୀକୁ ତୁ େ ଜାଣୁ ନାହଁ, ତାହାକୁ ତୁ େ ଆ ାନ
କରିବ ଓ େଯଉଁ େଗା ୀ ତୁ କୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ, େସ ତୁ
ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିବ,

ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର ଓଇସ୍ର ାଏଲର ଧମର୍ ରୂ ପ ସକାଶୁ
ଏହା ଘଟିବ; କାରଣ େସ ତୁ ୁ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିଅଛି ।

6 େଯପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉେ ଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି, େସପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କର, େଯପଯର୍ ୍ୟ େସ
ନିକଟେର ଅଛି , େସପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଠାେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।

7 ଦୁ ଆପଣାରପଥଓଅଧାମ କଆପଣାସଂକ ପରିତ୍ୟାଗକରୁ ;
ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି େଫରୁ , ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ
ଦୟା କରିେବ;

ଆଉ, େସ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର ପ୍ର ତି େଫରୁ , କାରଣ େସ
ବହୁ ଳ ରୂ ପେର କ୍ଷମା କରିେବ।
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8 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆ ର ସଂକ ସକଳ ତୁ ମାନ ର
ସଂକ ପରି ନୁେହଁ, କିଅବା ତୁ ମାନ ର ମାଗର୍ ସକଳ
ଆ ର ମାଗର୍ ପରି ନୁେହଁ।

9 କାରଣ ପୃଥିବୀ ଅେପକ୍ଷା ଆକାଶମ ଳ େଯପରି ଉ , େସହିପରି
ଆ ର ମାଗର୍ ସକଳ ତୁ ମାନ ର ମାଗର୍ ଅେପକ୍ଷା ଓ ଆ ର
ସଂକ ସକଳ ତୁ ମାନ ସଂକ ଅେପକ୍ଷା ଉ ତର
ଅେଟ।

10 େଯେହତୁ େଯପରି ବୃି ଓ ହିମ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆେସ
ଓ େସଠାକୁ େଫରିଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭୂ ମିକୁ ସ ରା କେର,
ପୁଣି ଫଳବତୀ ଓ ତୃ ଣାଦି ଉ କରି ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ

େଭାଜନକାରୀକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ;
11ଆ ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ବାକ୍ୟ େସହିପରି େହବ; ତାହା ନି ଳ େହାଇ

ଆ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଆେ ଯାହା ଇ ା କରୁ , ତାହା ସି କରିବା ଓ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ

ପାଇଁ ଆେ େପ୍ର ରଣ କରୁ , ତହିଁେର କୃତାଥର୍ େହବ।
12 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଆନ େର ବାହାର େହାଇ ଶାି େର ଆେଗ

ଆେଗ ନିଆଯିବ;
ପବର୍ ତ ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଉ ରେର ଗାନ

କରିେବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ବୃକ୍ଷସକଳ କରତାଳି େଦେବ।
13କ କ ବୃକ୍ଷବଦଳେର େଦବଦାରୁ ଓକାନେକାଳି କ ା ବଦଳେର

େମେହ ି ବୃକ୍ଷ ଉ େହବ;
ପୁଣି, ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କୀ ରୂ ପ ଓ ଅକ୍ଷୟ ନିତ୍ୟ ାୟୀ

ଚି ରୂ ପ େହବ।”

56
ବିଜାତୀୟ ପରିତ୍ର ାଣ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ତୁ େ ମାେନ ନ୍ୟାୟବିଚାର ପାଳନ
କର; ଧମର୍ କମର୍ କର;

କାରଣ ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣର ଆଗମନ ଓ ଆ ଧମର୍ ର ପ୍ର କାଶ
ସି କଟ।
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2 େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା କେର ଓ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନ ଏହା ଦୃଢ଼
ରୂ େପ ଅବଲ ନ କେର;

େଯ ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନ କରି ତାହା ଅଶୁଚି ନ କେର ଓ ସବୁ ପ୍ର କାର
କୁକମର୍ ରୁ ଆପଣା ହ କୁ ନିବାରଣ କେର, େସ ଧନ୍ୟ।”

3 “ନି ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ଠାରୁ େମାେତ ପୃଥକ
କରିେବ,”

ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆସ ବିେଦଶୀ େଲାକ ନ କହୁ ;
ଅଥବା “େଦଖ, ମୁଁ େଗାଟିଏ ଶୁ ବୃକ୍ଷ, ଏହା ନପୁଂସକ ନ କହୁ ।”
4 କାରଣ, ନପୁଂସକମାନ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,

“େଯଉଁମାେନ ଆ ର ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନ କରି
ଓ ଆ ର ତୁ ି କର ବିଷୟ ମେନାନୀତ କରି ଓ ଆ ର ନିୟମ

ଅବଲ ନ କରି ;”
5 “େସମାନ ୁ ଆେ ଆ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ଓ ଆ ପ୍ର ାଚୀର ଭିତେର

ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅେପକ୍ଷାଉ ମ ରଣାଥର୍ କ ଓନାମ େଦବା;
ଆେ େସମାନ ୁ ଅନ କାଳ ାୟୀ ନାମ େଦବା, ତାହା କଟା େହବ

ନାହିଁ।
6ଆହୁ ରି, େଯଉଁ ବିେଦଶୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିବା

ପାଇଁ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମକୁ େପ୍ର ମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାହା ର ଦାସ େହବା

ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆସ ହୁ ଅି , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େଯଉଁମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନ କରି ତାହା ଅଶୁଚି ନ କରି ଓ

ଆ ର ନିୟମ ଅବଲ ନ କରି ;
7 େସହି ସମ ୁ ଆେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପବର୍ ତକୁ ଆଣିବା ଓ ଆ ର

ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହେର େସମାନ ୁ ଆନ ି ତ କରିବା;
େସମାନ ର େହାମବଳି ଓ ପ୍ର ାୟି ବଳିସବୁ ଆ ଯଜ୍ଞେବଦି

ଉପେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ;
କାରଣ ଆ ର ଗୃହ ସବର୍ େଗା ୀୟ େଲାକ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନାଗୃହ େବାଲି

ବିଖ୍ୟାତ େହବ।
8 େଯ ଇସ୍ର ାଏଲର ଦୂରୀକୃତ େଲାକ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରି , େସହି ପ୍ର ଭୁ ,

ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତାହାର ସଂଗୃହୀତ ନିଜ େଲାକ ଛଡ଼ା
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ଆେ ଅନ୍ୟ େଲାକମାନ ୁ ତାହା ନିକଟେର ସଂଗ୍ର ହ କରିବା।”
ଇସ୍ର ାଏଲର ଦାୟି ହୀନ େନତୃ

9 େହ େକ୍ଷତ୍ର ପଶୁସବୁ, େହ ବନ ସମ ପଶୁ, ତୁ େ ମାେନ ଗ୍ର ାସ
କରିବାକୁ ଆସ।

10ତାହାର ପ୍ର ହରୀଗଣ ଅ , େସମାେନ ସମେ ଜ୍ଞାନହୀନ;
େସସମେ ଘୁ ା କୁ ୁ ର, େସମାେନ ଭୁ କି ପାରି ନାହିଁ;
େସମାେନ ପ୍ନ ଦଶର୍ ୀ, ନିଦ୍ର ାଳୁ, ଢୁ ଳାଇବାକୁ ଭଲ ପାʼ ି ।
11 ଆହୁ ରି, େସହି କୁ ୁ ରମାେନ େପଟୁ କ, େସମାେନ େକେବ ତୃ

ନୁହି ;
ଆଉ, ଏମାେନ ବିେବଚନାଶି ଶୂନ୍ୟ ପାଳକ;
େସସମେ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଲାଭ େଚ ାେର ଆପଣା

ଆପଣା ବାଟ ଆେଡ଼ େଫରିଅଛି ।
12 ପ୍ର େତ୍ୟେକ କହି , “ଆସ, ଆେ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣିବା ଓ

ଆେ ମାେନ ସୁରାପାନେର ମ େହବା;
ପୁଣି, େଯପରି ଆଜି, େସହିପରି କାଲି େହବ, ତାହା ଅପରିମିତ

ମହାଦିନ େହବ।”

57
ଇସ୍ର ାଏଲର ନି ଳ ପ୍ର ତିମା ପୂଜା

1 ଧାମ କ େଲାକ ବିନ େହଉଅଛି ଓ େସ ବିଷୟେର େକହି
ମେନାେଯାଗ କରୁ ନାହିଁ;

ପୁଣି, ଭ େଲାକମାେନ ନିଆଯାଉଅଛି ,
ଧାମ କମାେନ େଯ ଆସ ା ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛି , ଏହା େକହି

ବିେବଚନା କରୁ ନାହିଁ।
2 େସ ଶାି େର ପ୍ର େବଶ କେର;
ସରଳ-ପଥଗାମୀମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର

ବିଶ୍ର ାମ କରି ।
3 େହ ଗଣିକାର ପୁତ୍ର ଗଣ, ପାରଦାରିକ ଓ େବଶ୍ୟାର ବଂଶ,
ତୁ େ ମାେନ ନିକଟକୁ ଆସ।
4ତୁ େ ମାେନ କାହାକୁ ଉପହାସ କରୁ ଅଛ?
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ତୁ େ ମାେନ କାହାଆେଡ଼ ମୁଖ େମଲାଇ ଜି ା ବାହାର କରୁ ଅଛ?
ତୁ େ ମାେନ କି ଅଧମର୍ ର ସ ାନ ଓ ଅସତ୍ୟତାର ବଂଶ ନୁହଁ?
5 ତୁ େ ମାେନ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟେର, ପ୍ର େତ୍ୟକ ହରିତ୍ ପୂ ର୍

ବୃକ୍ଷ ତେଳଆସି ରୂ ପ ଅନଳେରଆପଣାମାନ ୁ କି ଉ
କରୁ ନାହଁ;

ତୁ େ ମାେନ ନାନା ଉପତ୍ୟକାେର, େଶୖଳଗଣର ଫାଟ ତେଳ
ସ ାନଗଣକୁ କି ବଧ କରୁ ନାହଁ?

6 ଉପତ୍ୟକାର ଚି ଣ ପ୍ର ରସକଳ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ଅଂଶ, େସହି
ସବୁ ତୁ ର ଅଧିକାର;

ଆଉ, େସମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ େ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିଅଛ,
େନୖେବଦ୍ୟଉ ଗର୍ କରିଅଛ।ଏହିସବୁସକାଶୁଆେ କିଶା
େହବା?

7ଉ ଓ ଉ ତ ପବର୍ ତ ଉପେର ତୁ େ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ପାତିଅଛ;
େସହି ାନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ େ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଅଛ।
8 ପୁଣି,କବାଟଓ େଚୗକାଠରପଛେରତୁ େ ତୁ ର ରଣାଥର୍ କ

ାପନ କରିଅଛ;
କାରଣ ତୁ େ ଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ର ତି ଆପଣାକୁ ଅନାବୃତ କରି

ଉପରକୁ ଯାଇଅଛ; ତୁ େ ଆପଣା ଶଯ୍ୟା ବଢ଼ାଇ
େସମାନ ସେ ନିୟମ କରିଅଛ; ତୁ େ େଯଉଁଠାେର େସମାନ

ଶଯ୍ୟା େଦଖିଲ, ତାହା ଭଲ ପାଇଅଛ।
9 ପୁଣି,ତୁ େ େତୖଳ େଘନି ମେଲକ୍ େଦବତା* ନିକଟକୁ ଯାଇଅଛ ଓ

ଆପଣା ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବୃ ି କରିଅଛ,
ଆଉ ତୁ େ ଦୂର େଦଶକୁ ଆପଣା ଦୂତଗଣ ପଠାଇଅଛ ଓ ପାତାଳ

ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଧମ କରିଅଛ।
10 ତୁ େ ଆପଣା ମାଗର୍ ର ଦୀଘର୍ ତା େହତୁ ା େହାଇଥିଲ, ତଥାପି

ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ େବାଲି କହିଲ ନାହିଁ;
ତୁ ର ବଳ ସେତଜ େହଲା େବାଲି େବାଧ ପାଇଲ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ

ା େହଲ ନାହିଁ।

* 57:9 ମେଲକ୍ େଦବତା କି ା ରାଜା
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11 ପୁଣି,କାହାରସକାଶୁ ତୁ େ ଏପରିତ୍ର ାସଯୁ ା ଓଭୀତା େହାଇଅଛ
େଯ, ତୁ େ ମିଥ୍ୟା କହୁ ଅଛ

ଓ ଆ କୁ ରଣ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଆପଣା ମନ ତହିଁେର େଦଇ
ନାହଁ?

ଆେ କି ଦୀଘର୍ କାଳ ନୀରବ ରହି ନାହଁୁ , େତଣୁ ତୁ େ କି ଆ କୁ
ଭୟ କରୁ ନାହଁ?

12ଆେ ତୁ ର ଧାମ କତା ପ୍ର କାଶ କରିବା; ପୁଣି,
ତୁ ର କମର୍ ସକଳ ତୁ ର ଉପକାରୀ େହବ ନାହିଁ।
13 ତୁ େ େଯଉଁମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛ, ତୁ େ କା ି ବା େବେଳ

େସମାେନ ଉ ାର କର ;ୁ
ମାତ୍ର ବାୟୁ େସମାନ ୁ ଉଡ଼ାଇ େନବ, ଏକ ନି ାସ େସସମ ୁ

େନଇଯିବ;
କି ୁ େଯଉଁ େଲାକ ଆ ର ଶରଣ ନିଏ, େସ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ

ଓ ଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତର ଅଧିକାରୀ େହବ।

ନମ୍ର ମନା ପ୍ର ତି ପରେମ ର ସହାୟ
14ଆଉ, େସ କହିେବ,

“ତୁ େ ମାେନ ଉ କର, ଉ କର, ପଥ ପ୍ର ୁତ କର, ଆ
େଲାକମାନ ପଥରୁ ବି ଦୂର କର।”

15 କାରଣ େଯ ଅନ କାଳନିବାସୀ, ଯାହା ର ନାମ ପବିତ୍ର , େସହି
ଉ ଓ ଉ ତ ପୁରୁ ଷ ଏହି କଥା କହି ;

“ଆେ ଊ ର୍ ଓ ପବିତ୍ର ାନେର ବାସ କରୁ , ମଧ୍ୟ ନମ୍ର
େଲାକମାନ ର ଆ ାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂ ର୍ ମନା
େଲାକମାନ ର ଅ ଃକରଣକୁ

ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆେ ଚୂ ର୍ ଓ ନମ୍ର ମନା େଲାକର ସ େର େହଁ
ବାସ କରୁ ।

16କାରଣ ଆେ ସବର୍ ଦା ବିେରାଧ କରିବା ନାହିଁ, ଅଥବା ନିର ର
େକ୍ର ାଧ କରିବା ନାହିଁ;

କେଲ, ଆ ା ଓ ଆ ନିମ ତ ପ୍ର ାଣୀସକଳ ଆ ସ ୁଖେର କ୍ଷୀଣ
େହେବ।
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17ଆେ ତାହାର େଲାଭରୂ ପ ଅପରାଧ େହତୁ କ େହାଇ ତାହାକୁ
ଆଘାତ କଲୁ, ଆେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ କ େହଲୁ,

ତହିଁେର େସ ଅବାଧ୍ୟ େହାଇ ଆପଣା ମନର ମାଗର୍ େର ଚାଲିଲା।
18ଆେ ତାହାର ଗତି େଦଖିଅଛୁ ଓ ତାହାକୁ ସୁ କରିବା;
ମଧ୍ୟ ଆେ ତାହାକୁ ପଥ କଢ଼ାଇବା, ପୁଣି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର

େଶାକାକୁଳ େଲାକମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ସା ନା େଦବା।
19ଆେ ଓ ାଧରରଫଳ ସୃି କରୁ ;ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଦୂରବ ର୍ ୀ ଓ

ନିକଟବ ର୍ ୀ େଲାକପ୍ର ତି ଶାି ,ଶାି େହଉଓଆେ ତାହାକୁ
ସୁ କରିବା।

20 ମାତ୍ର ଦୁ ମାେନ ତରି ତ ସମୁଦ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ, କାରଣ ତାହା ି ର
େହାଇପାେର ନାହିଁ,

ଆଉ ତହିଁର ଜଳେର ପ ଓ କାଦୁଅ ଉେଠ।
21 ଆ ର ପରେମ ର କହି , ଦୁ ମାନ ର କିଛି ହିଁ ଶାି

ନାହିଁ।”

58
ପ୍ର କୃତ ଉପବାସ

1 “ମୁ କ େର େଘାଷଣା କର, ର ଊଣା କର ନାହିଁ, ତୂ ରୀ ପରି
ଆପଣା ରବ ଉଠାଅ,

ଆ େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ଅଧମର୍ ଓ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ େସମାନ
ପାପସବୁ ଜଣାଅ।

2ତଥାପି େସମାେନ ପ୍ର ତିଦିନ ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରି ଓ ଆ ପଥ
ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ସ ୁ ହୁ ଅି ;

େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାେକ ଧମର୍ କମର୍ କରି ଓ ଆପଣାମାନ
ପରେମ ର ର ବିଧାନ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହାି ,

େସମାନ ପରି େସମାେନ ଧମର୍ ବିଧାନ ବିଷୟ ଆ କୁ ପଚାରି ଓ
ପରେମ ର ର ନିକଟକୁ ଆସି ବାକୁ ସ ୁ ହୁ ଅି ।

3 େସମାେନ କୁହି , ‘ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ଉପବାସ କରିଅଛୁ ଓ
ତୁ େ ଦୃି କରୁ ନାହଁ?’ ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ଆପଣା
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ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦଇଅଛୁ ଓ ତୁ େ ମେନାେଯାଗ
କରୁ ନାହଁ?

େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ଉପବାସ ଦିନ ଆପଣା ସୁଖ େଚ ା କରୁ ଅଛ ଓ
ବଳପୂବର୍ କ ସବୁ ପରିଶ୍ର ମ େନଉଅଛ।

4 େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ବିବାଦ ଓ କଳହ ନିମେ , ଆଉ ଦୁ ତାରୂ ପ
ମୁି ାରା ଆଘାତ କରିବା ନିମେ ଉପବାସ କରୁ ଅଛ;

ତୁ ମାନ ର ରବ ଊ ର୍ େର େଯପରି ଶୁଣାଯିବ, ଏପରି ଉପବାସ
ଆଜି ତୁ େ ମାେନ କରୁ ନାହଁ।

5 ଏହି ପ୍ର କାର ଉପବାସ, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବା
ନିମେ ଏହି ପ୍ର କାର ଦିନ, ଆେ କʼଣ ମେନାନୀତ
କରିଅଛୁ?

ନଳବୃକ୍ଷ ପରି ମ କ ନୁଆଁଇବାର, ପୁଣି ଚଟବ ଓ ଭ ଆପଣା
ତେଳ ବିଛାଇବାର,

ଏହାକୁ ତୁ େ ଉପବାସ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର କି ଗ୍ର ାହ୍ୟ ଦିନ
େବାଲି କହିବ?

6 ଦୁ ତାରୂ ପ ବ ନ ଫିଟାଇ େଦବାର, ଯୁଆଳିର ବ ନ ମୁ
କରିବାର

ଓ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର େଲାକମାନ ୁ ମୁ କରି ଛାଡ଼ିେଦବାର, ପୁଣି
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯୁଆଳି ଭ କରିବାର,

7 କୁ୍ଷଧିତ େଲାକକୁ ତୁ ର ଖାଦ୍ୟ ବ ନ କରିବାର, ଓ ତାଡ଼ିତ
ଦୁଃଖୀେଲାକକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବାର,

ତୁ େ ଉଲ କୁ େଦଖିେଲ,ତାହାକୁ ବ ପି ାଇବାରଓତୁ ର ନିଜ
ବଂଶୀୟ େଲାକଠାରୁ ଆପଣାକୁ ନ ଲୁଚାଇବାର,

ଏହି ପ୍ର କାର ଉପବାସ ଆେ କି ମେନାନୀତ କରି ନାହଁୁ ?
8ଏହା କେଲ, ଅରୁ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର ଦୀି ପ୍ର କାଶ ପାଇବ ଓ ତୁ ର

ଆେରାଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅ ୁ ରିତ େହବ;
ପୁଣି, ତୁ ର ଧମର୍ ତୁ ର ଅଗ୍ର ବ ର୍ ୀ େହବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ

ତୁ ର ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ େହବ।
9 େସେତେବେଳ ତୁ େ ଡାକିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉ ର େଦେବ; ତୁ େ

ଆ ର୍ ରକରିବ,ଆଉେସକହିେବ, ‘ଆେ ଉପି ତଅଛୁ।’
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ଯଦି ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଆଳି, ଅ ୁ ଳି ତ ର୍ ନ ଓ ଅଧମର୍ ବାକ୍ୟ
ଦୂର କର;

10 ପୁଣି, ଯଦି କୁ୍ଷଧିତର ପ୍ର ତି ତୁ ର ପ୍ର ାଣ ଆକଷ ତ ହୁ ଏ ଓ ତୁ େ
ଦୁଃଖିତର ପ୍ର ାଣକୁ ତୃ କର,

େତେବ ଅ କାରେରତୁ ର ଦୀି ଉଦିତ େହବ ଓତୁ ର ଅ କାର
ମଧ୍ୟା ର ସମାନ େହବ;

11ଆଉ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିତ୍ୟ ତୁ କୁ ପଥକଢ଼ାଇ େନେବଓମରୁ ଭୂ ମିେର
ତୁ ପ୍ର ାଣକୁ ତୃ କରିେବ

ଓ ତୁ ଅି ସକଳକୁ ବଳି କରିେବ; ତହିଁେର ତୁ େ ଜଳ ସି ି ତ
ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ

ଓ ଜଳାଭାବ ନ ଥିବା ନିଝର୍ ର ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
12 ପୁଣି, ତୁ ବଂଶୀୟ େଲାେକ ପୁରାତନ ଉ ାନସକଳ

ପୁନଃନିମର୍ ାଣ କରିେବ; ତୁ େ ପୂବର୍ କାଳର ଅେନକ
ଭିି ମୂଳର ଉପେର ଗାି ବ;

ପୁଣି, ଭ ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣକାରୀ ଓ ନିବାସ ନିମେ ପୁନଃ ପଥ
ସଂ ାପନକାରୀ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହବ।

ବିଶ୍ର ାମବାର ବିଧି ପାଳନର ପୁର ାର
13 ତୁ େ ଯଦି ବିଶ୍ର ାମବାର ଲ ନରୁ , ଆ ପବିତ୍ର ଦିନେର ନିଜ

ଅଭିଳାଷ େଚ ାରୁ ଆପଣା ପାଦ େଫରାଅ;
ପୁଣି, ବିଶ୍ର ାମବାରକୁ ସୁଖଦାୟକ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ

ଆଦରଣୀୟ େବାଲି କୁହ;
ଆଉ, ନିଜ କାଯର୍ ୍ୟ ନ କରି ଅବା ନିଜ ଅଭିଳାଷର େଚ ା ନ କରି

ଅଥବା ନିଜ କଥା ନ କହି ତାହାକୁ ଆଦର କରିବ:
14 େତେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଆନ କରିବ; ପୁଣି, ଆେ

ତୁ କୁ ପୃଥିବୀର ଉ ଳୀମାନେର ଆେରାହଣ କରାଇବା;
ଆଉ, ତୁ ପିତା ଯାକୁବର ଅଧିକାର ତୁ କୁ େଭାଗ କରାଇବା:

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି।”

59
େଲାକ ଅପରାଧ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର
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1 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ େଛାଟ େହାଇଯାଇ ନାହିଁ େଯ, ତାହା
ପରିତ୍ର ାଣ କରି ନ ପାେର, କିଅବା ତାହା ର କ ର୍ ଭାରୀ
େହାଇ ନାହିଁ, େଯ ତାହା ଶୁଣି ନ ପାେର।

2 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଅପରାଧସବୁ, ତୁ ମାନ ର ଓ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ମଧ୍ୟେର ବିେ ଦ ଘଟାଇଅଛି

ଓ ତୁ ମାନ ର ପାପସବୁ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ତାହା ମୁଖ
ଲୁଚାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ େସ ଶୁଣିେବ ନାହିଁ।

3 କାରଣ ତୁ ମାନ ର ହ ର େର ଓ ତୁ େ ମାେନ ମିଥ୍ୟା
କହିଅଛ,

ଓ ତୁ ମାନ ର ଜି ା ଦୁ ତା ବେକ;
4େକହିନ୍ୟାୟେର ଗୁହାରି ଶୁେଣନାହିଁଓେକହିସତ୍ୟେରପ୍ର ତିବାଦ

କେର ନାହିଁ;
େସମାେନ ଅସାରତାେର ନିଭର୍ ର କରି ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ;

େସମାେନ ଅନି କୁ ଗଭର୍ େର ଧାରଣ କରି ଓ ଅପରାଧ
ପ୍ର ସବ କରି ।

5 େସମାେନ କାଳସପର୍ ର ଡି ଫୁଟାି ଓ ମାକଡ଼ସାର ଜାଲ ବୁଣି ;
େଯ େସମାନ ର ଡି ଖାଏ, େସ ମେର, ଆଉ ତାହା ଦଳିତ େହେଲ

ତହିଁରୁ କାଳସପର୍ ବାହାର ହୁ ଏ।
6 େସମାନ ର ଜାଲ ବ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାେନ ଆପଣା

କମର୍ େର ଆପଣାମାନ ୁ ଆ ାଦନ କରିେବ ନାହିଁ;
େସମାନ ର କମର୍ ସବୁ ଅଧମର୍ ର କମର୍ ଓ େସମାନ ହ େର

େଦୗରା ୍ୟର କାଯର୍ ୍ୟ ଥାଏ।
7 େସମାନ ର ଚରଣ ଦୁ ମର୍ ର ଆେଡ଼ େଦୗେଡ଼ ଓ େସମାେନ

ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତ କରିବାକୁ େବଗଗାମୀ ହୁ ଅି ;
େସମାନ ର ଚି ାସବୁ ଅଧମର୍ ର ଚି ା; େସମାନ ପଥେର ଉି ତା

ଓ ବିନାଶ ଥାଏ।
8 ଶାି ର ବାଟ େସମାେନ ଜାଣି ନାହିଁ ଓ େସମାନ ମାଗର୍ େର

େକୗଣସି ବିଚାର ନାହିଁ;
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ବକ୍ର ପଥ କରିଅଛି ; େଯେକହି

ତହିଁେର ଗମନ କେର, େସ ଶାି ଜାେଣ ନାହିଁ।
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9 ଏନିମେ ବିଚାର ଆ ମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥାଏ, ଧାମ କତା
ଆ ମାନ ସ ଧେର ନାହିଁ;

ଆେ ମାେନ ଦୀି ପାଇଁ ଅେପକ୍ଷା କରୁ , ମାତ୍ର େଦଖ, ଅ କାର;
ଆଲୁଅର ଅେପକ୍ଷା କରୁ , ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଅ ାରେର
ଭ୍ର ମଣ କରୁ ।

10 ଆେ ମାେନ ଅ େଲାକ ପରି କା ପାଇଁ ଦରାି େହଉ, ହଁ,
ଚକୁ୍ଷହୀନ େଲାକମାନ ପରି ଆେ ମାେନ ଦରାି େହଉ;

ଆେ ମାେନ ସ ୍ୟାେବଳ ପରି ମଧ୍ୟା କାଳେର ଝୁ ି ପଡ଼ୁ;
ଆେ ମାେନ ହୃ ପୁ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ମୃତ େଲାକ
ପରି ଅଛୁ।

11ଆେ ସମେ ଭ ୁ କରନ୍ୟାୟଗ ର୍ ନକରୁ ଓ ଘୁଘୁ ପରି ଅତିଶୟ
ବିଳାପ କରୁ ;

ଆେ ମାେନ ବିଚାରର ଅେପକ୍ଷା କରୁ , ମାତ୍ର ତାହା ନାହିଁ;
ପରିତ୍ର ାଣର ଅେପକ୍ଷା କରୁ , ମାତ୍ର ତାହା ଆ ମାନ ଠାରୁ
ଦୂରେର ଅଛି।

12 କାରଣ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ଆ ମାନ ର ଅଧମର୍ ବୃ ି ପାଇଅଛି
ଓ ଆ ମାନ ର ପାପ ଆ ମାନ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦଉଅଛି;

େଯେହତୁ ଆ ମାନ ର ଅଧମର୍ ସବୁ ଆ ମାନ ସେ ସେ ଅଛି
ଓ ଆ ମାନ ର ଅପରାଧସବୁ ଆେ ମାେନ ତ ଜାଣୁ;

13ତାହା ଅପରାଧ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଅ ୀକାର କରିବା ଓ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ ବିମୁଖ େହବା,

ଉପଦ୍ର ବ ଓ ରାଜେଦ୍ର ାହର କଥା କହିବା, ମିଥ୍ୟା କଥା ଧାରଣ କରି
ଅ ଃକରଣରୁ ବାହାର କରିବାର ଅେଟ।

14 ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଅଛି ଓ ଧମର୍ ଦୂରେର ଠିଆ
େହଉଅଛି;

ଛକ ାନେର ସତ୍ୟତାର ପତନ େହାଇଅଛି ଓ ସରଳତା ପ୍ର େବଶକରି
ପାରୁ ନାହିଁ।

15 ହଁ,ସତ୍ୟତାରଅଭାବ େହାଇଅଛି ଓ େଯ ଦୁ ମର୍ ତ୍ୟାଗକେର, େସ
ଆପଣାକୁ ଲୁଟିତ ରୂ ପ କେର;
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ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା େଦଖିେଲ: ଆଉ, ନ୍ୟାୟବିଚାର ନ ଥିବାରୁ
ଅସ ୁ େହେଲ।

ବିଚାର ଏବଂ ଉ ାର
16ଆହୁ ରି, େସ େଦଖିେଲ େଯ, େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ବ ର୍ ମାନ ନାହିଁ,

ପୁଣି ମଧ୍ୟ େକହି ନାହିଁ େବାଲି ଚମୃ ତ େହେଲ;
ଏେହତୁ ତାହା ର ନିଜ ବାହୁ ତାହା ନିମେ ପରିତ୍ର ାଣ ସାଧନ କଲା

ଓ ତାହା ର ଧାମ କତା ହିଁ ତାହା ୁ ଧରି ରଖିଲା।
17 ପୁଣି, େସ ବୁକୁପଟା ରୂ େପ ଧାମ କତା ଓ ପରିତ୍ର ାଣର େଟାପର

ଆପଣାର ମ କେର ପି ି େଲ;
ଆଉ, େସ ପ୍ର ତିେଶାଧରୂ ପ ବ ପରିଧାନ କେଲ ଓ ଉ ରୀୟ

ବ ରୂ େପ ଉଦ୍ େଯାଗରୂ ପ ବ ପି ି େଲ।
18 େସମାନ ର କମର୍ ପ୍ର ମାେଣ େସ ଆପଣା ବିପକ୍ଷମାନ ୁ ପ୍ର ଚ

େକାପରୂ ପ ପ୍ର ତିଦାନ ଓ ଆପଣା ଶତମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ
େଦେବ; ୀପସମୂହକୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦାନ କରିେବ।

19 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ପି ମ ଦିଗରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମକୁ ଓ
ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ାନରୁ େଲାକମାେନତାହା ରପ୍ର ତାପକୁଭୟ
କରିେବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିଃ ାସେର ଚାଳିତ ପ୍ର ବଳ
େସ୍ର ାତ ପରି ଶତ ମାଡ଼ି ଆସି ବ।

20 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “ସି େୟାନକୁ ଓ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁମାେନ ଅଧମର୍ ରୁ େଫରି , େସମାନ ନିକଟକୁ ଏକ
ମୁି ଦାତା ଆସି େବ।”

21 ନିଜ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , “େସମାନ ସହିତ ଆ ର
ନିୟମ ଏହି, ଆ ର େଯଉଁ ଆ ା ତୁ ଉପେର ଅଧି ାନ କରି
ଓ ଆ ର େଯସକଳ ବାକ୍ୟ ଆେ ତୁ ମୁଖେର ରଖିଅଛୁ, ତାହା
ତୁ ମୁଖରୁ ଓ ତୁ ବଂଶ ମୁଖରୁ ଓ ତୁ ବଂେଶା ବଂଶର
ମୁଖରୁ ଆଜିଠାରୁ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୂର କରାଯିବ ନାହିଁ,” ଏହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।



ଯିଶାଇୟ 60:1 cliii ଯିଶାଇୟ 60:8

60
ଇସ୍ର ାଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ େଗୗରବ

1 ଉଠ, ଦୀି ମତୀ ହୁ ଅ, କାରଣ ତୁ ର ଦୀି ଉପି ତ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ତୁ ଉପେର ଉଦିତ େହାଇଅଛି।

2 କାରଣ, େଦଖ, ଅ କାର ପୃଥିବୀକୁ ଓ େଘାର ଅ କାର
େଗା ୀବଗର୍ ୁ ଆ କରିବ;

ମାତ୍ର ତୁ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଦିତ େହେବ ଓ ତାହା ର ପ୍ର ତାପ
ତୁ ଉପେର େଦଖାଯିବ।

3 ପୁଣି, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁ ର ଦୀି ନିକଟକୁ ଓ ରାଜାଗଣ
ତୁ ଅରୁ େଣାଦୟର ଆଲୁଅ ନିକଟକୁ ଆସି େବ।

4 ତୁ େ ଅନାଇ ଚତୁ ଗ େଦଖ, େସମାେନ ସମେ ଏକତ୍ର
େହଉଅଛି , େସମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି ;

ତୁ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଦୂରରୁ ଆସି େବ ଓ ତୁ ର କନ୍ୟାଗଣ େସମାନ
ବାହୁ େର ଅଣାଯିେବ।

5 େସେତେବେଳ ତୁ େ ତାହା େଦଖି ଦୀି ମାନ େହବ ଓ ତୁ ର
ହୃ ଦୟ ଧୁକୁ ଧୁକୁ େହାଇ ପ୍ର ଫୁି ତ େହବ;

କାରଣ ସମୁଦ୍ର ର ଦ୍ର ବ୍ୟରାଶି ତୁ ଆେଡ଼ େଫରାଯିବ,
ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ସ ି ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ବ।

6ଅପାର ଓଟ, ମିଦୀୟନ ଓଐଫାର ଦତଗାମୀ-ଉ ,ତୁ କୁ ଆବୃତ
କରିେବ;

େସହି ସବୁ ଶିବା େଦଶରୁ ଆସି େବ;
େସମାେନ ସୁବ ର୍ , କୁ ୁ ରୁ ଆଣିେବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା ପ୍ର ଚାର

କରିେବ।
7 େକଦାରର ସମଗ୍ର େମଷପଲ ତୁ ନିକଟେର ଏକତ୍ର ୀକୃତ େହେବ,

ନବାେୟାତ୍ ର େମଷଗଣ ତୁ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିେବ;
େସମାେନ ସୁଗ୍ର ାହ୍ୟ େହାଇଆ ଯଜ୍ଞେବଦିରଉପରକୁଆସି େବ, ପୁଣି

ଆେ ଆପଣାର ଭୂ ଷଣ ରୂ ପ ଗୃହକୁ ଭୂ ଷିତ କରିବା।
8 େମଘର ନ୍ୟାୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ ା କେପାତଗଣର

ନ୍ୟାୟ ଉଡ଼ି ଆସୁଅଛି େଯ ଏମାେନ, ଏମାେନ କିଏ?
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9 ନି ୟ ୀପସମୂହ ଆ ର ଅେପକ୍ଷା କରିେବ, ପୁଣି ତଶର୍ ୀଶର
ଜାହାଜସକଳ ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇ

ଆପଣାଆପଣା ସ େରେସମାନ ରେରୗପ୍ୟଓ ସୁବ ର୍ େନଇ,ତୁ
ସ ାନଗଣକୁ ଦୂରରୁ ଆଣି,

ତୁ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ନିମେ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ଧମର୍ ରୂ ପ ନିମେ ଆସି େବ,କାରଣ େସତୁ କୁ େଶାଭିତ
କରିଅଛି ।

10 ପୁଣି, ବିେଦଶୀୟମାେନ ତୁ ର ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କରିେବ ଓ
େସମାନ ର ରାଜାଗଣ ତୁ ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା କରିେବ;

କାରଣଆେ ଆପଣା େକାପେରତୁ କୁ ପ୍ର ହାର କଲୁ,ମାତ୍ର ଆପଣା
ଅନୁଗ୍ର ହେର ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରିଅଛୁ।

11 ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ସ ି ଓ ତହିଁ ସେ େସମାନ ର
ରାଜାଗଣ ବ ୀ େହାଇ େଯପରି ତୁ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିେବ,

ଏଥିପାଇଁ ତୁ ନଗରର ାରସକଳ ନିର ର ମୁ ଥିବ, ଦିବାରାତ୍ର
େସହି ସବୁ ବ େହବ ନାହିଁ।

12 କାରଣ େଯଉଁ େଦଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ତୁ ର େସବା ନ କରିବ, ତାହା
ବିନ େହବ, ହଁ, େସହି େଦଶସକଳ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ
ଂସି ତ େହବ।

13 ଲିବାେନାନର େଗୗରବତୁ ନିକଟକୁଆସି ବ, େଦବଦାରୁ , ତିଧର,
ତାଶୂର ବୃକ୍ଷ ଏକତ୍ର େହାଇ

ଆ ର ପବିତ୍ର ାନ ସୁେଶାଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସି େବ, ପୁଣି ଆେ
ଆପଣା ପାଦପୀଠର ାନ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ କରିବା।

14 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ େକ୍ଲ ଶ େଦେଲ, େସମାନ ର
ସ ାନଗଣ ନତ େହାଇ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ଓ
େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ତୁ କେଲ, େସମାେନ ସମେ
ତୁ ପଦ ତେଳ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ;

ଆଉ, େସମାେନ ତୁ କୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନଗରୀ, ଇସ୍ର ାଏଲର
ଧମର୍ ରୂ ପ ର ସି େୟାନ େବାଲି ସେ ାଧନ କରିେବ।

15 ତୁ େ ପରିତ୍ୟ ା ଓ ଘୃଣିତା େହବାରୁ େକହି ତୁ ର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଯାତାୟାତ କଲା ନାହିଁ,
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ତହିଁର ପରିବେ ର୍ ଆେ ତୁ କୁ ଅନ କାଳ ାୟୀ େଗୗରବ ଓ
ଅେନକ ପୁରୁ ଷ ପର ରାର ଆନ ରୂ ପ କରିବା।

16 ତୁ େ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ଦୁ ପାନ କରିବ ଓ ରାଜାଗଣର
ନ ଚୁ ଷିବ;

ତହିଁେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଓ ତୁ ର
ମୁି ଦାତା, ଯାକୁବର ବଳଦାତା ଅଟୁ , ଏହା ତୁ େ ଜାଣିବ।

17ଆେ ପି ଳର ପାଲେଟ ସୁବ ର୍ ଆଣିବା ଓ ଲୁହାର ପାଲେଟ
ରୂ ପା,
କା ର ପାଲେଟ ପି ଳ ଓ ପ୍ର ର ପାଲେଟ ଲୁହା ଆଣିବା; ଆହୁ ରି,

ଆେ ତୁ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର ଶାି କୁ ଓ ତୁ ର ଅଧିକାରୀ
ପଦେର ଧାମ କତାକୁ ନିଯୁ କରିବା।

18 ତୁ େଦଶେର େଦୗରା ୍ୟର କଥା ଓ ତୁ ର ସୀମା ମଧ୍ୟେର
ଉି ତା ଓ ବିନାଶର କଥା ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଚୀରସମୂହର ନାମ ପରିତ୍ର ାଣ ଓ ଆପଣା
ନଗର ାରସକଳର ନାମ ପ୍ର ଶଂସା ରଖିବ।

19 ଦିବସେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର େଜ୍ୟାତିଃ ଆଉ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଆଲୁଅ ନିମେ ଚ ତୁ କୁ େଜ୍ୟା ା େଦବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳ ାୟୀ େଜ୍ୟାତିଃ ଓ ତୁ ର

ପରେମ ର ତୁ ର େଗୗରବ ରୂ ପ େହେବ।
20 ତୁ ର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଆଉ ଅ ଗତ େହବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ର ଚ

ଆପଣାକୁ ରହିତ କରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଅନ କାଳ ାୟୀ େଜ୍ୟାତିଃ ରୂ ପ େହେବ

ଓ ତୁ ର େଶାକର ଦିନ େଶଷ େହବ।
21 ମଧ୍ୟ ତୁ ର େଲାକ ସମେ ଧାମ କ େହେବ, େସମାେନ

ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶ ଅଧିକାର କରିେବ,
େସମାେନ ଆ ର େଗୗରବାେଥର୍ ଆ ର େରାପିତ ଶାଖା ଓ ଆ ର

ହ କୃତ କମର୍ ଅଟି ।
22 କୁ୍ଷଦ୍ର ଜଣକ ସହସ୍ର େହବ ଓ ସାନ ଜଣକବଳବାନ େଗା ୀ େହବ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଥାକାଳେର ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବା।
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61
ମୁି ର ଶୁଭ ସ ାଦ

1ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆ ା େମାʼ ଠାେର ଅଧି ାନ କରି ;
କାରଣ ନମ୍ର େଲାକମାନ ନିକଟେର ସୁସମାଚାର ପ୍ର ଚାର କରିବା

ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଅଭିଷି କରିଅଛି ;
େସ ଭ ା ଃକରଣ େଲାକମାନ ର କ୍ଷତ ବା ି ବାକୁ,
ବ ୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ମୁି ଓ କାରାବ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି

କାରାଗାର ମୁ େହବାର କଥା ପ୍ର ଚାର କରିବାକୁ;
2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଗ୍ର ାହ୍ୟ ବଷର୍ ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ର

ପ୍ର ତିେଶାଧର ଦିନ େଘାଷଣା କରିବାକୁ;
େଶାକା ର୍ ସମ ୁ ସା ନା କରିବାକୁ; 3 ସି େୟାନର େଶାକା ର୍

େଲାକମାନ ପାଇଁ ନିରୂ ପଣ କରିବାକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଭ ର
ପରିବେ ର୍ ଭୂ ଷଣ,

ଦୁଃଖର ପରିବେ ର୍ ସୁଖରୂ ପ େତୖଳ, ଅବସ ଆ ାର ପରିବେ ର୍
ପ୍ର ଶଂସାରୂ ପ ବ ପ୍ର ଦାନ କରିବାକୁ େସ େମାେତ େପ୍ର ରଣ
କରିଅଛି ;

ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି େଗୗରବାନି୍ଵ ତ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ
େସମାେନ ଧମର୍ ରୂ ପ ବୃକ୍ଷ ଓ ତାହା ର ଉଦ୍ୟାନ େବାଲି
ବିଖ୍ୟାତ େହେବ।

4 ପୁଣି, େସମାେନ ପୁରାତନ ଂସି ତ ାନସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିେବ,
ପୂବର୍ କାଳର ନ ାନସବୁ ଉଠାଇେବ,

ଆଉ େସମାେନ ଂସି ତ ଓ ଅେନକ ପୁରୁ ଷ ପର ରାର ନ
ନଗରସକଳ ନୂତନ କରିେବ।

5 ପୁଣି, ଅପରିଚିତ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ର ପଲ ଚରାଇବା
ପାଇଁ ଠିଆ େହେବ ଓ ବିେଦଶୀୟମାେନ ତୁ ମାନ ର
ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର କୃଷକ େହେବ।

6 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଯାଜକ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହବ;
େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ପରିଚାରକ େବାଲି ଡାକିେବ;
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ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ସ ି େଭାଗ କରିବ ଓ
େସମାନ ଐ ଯର୍ ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ଦପର୍ କରିବ।

7 ତୁ େ ମାେନ ଲ ାର ପରିବେ ର୍ ଦୁଇଗୁଣ ସ ାନ ପାଇବ;
ପୁଣି, ଅପମାନର ପରିବେ ର୍ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରେର ଆନ କରିେବ;

ଏନିମେ େସମାେନ ଆପଣାମାନ େଦଶେର ଦୁଇଗୁଣ ଅଂଶ
ପାଇେବ; େସମାନ ର ଅନ କାଳ ାୟୀ ଆ ାଦ େହବ।

8 କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଭଲ ପାଉ, ଆେ
ଅଧମର୍ ଯୁ ଅପହରଣ ଘୃଣା କରୁ ;

ଆଉ, ଆେ ସତ୍ୟେର େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ଓ େସମାନ
ସହିତ ଅନ କାଳ ାୟୀ ଏକ ନିୟମ କରିବା।

9 ପୁଣି, େସମାନ ବଂଶ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଓ
େସମାନ ସ ାନଗଣ େଗା ୀସମୂହର ମଧ୍ୟେର ବିଖ୍ୟାତ
େହେବ;

େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା ବଂଶ େବାଲି େସମାନ ୁ
େଦଖିବା େଲାକ ସମେ ୀକାର କରିେବ।

10 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଅତିଶୟ ଆନ କରିବି; େମାର ପ୍ର ାଣ େମାʼ
ପରେମ ର ଠାେର ଉ ସି ତ େହବ;

କାରଣ ବର େଯପରି ଭୂ ଷଣେର ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତ କେର ଓ କନ୍ୟା
େଯପରି ଆପଣା ର େର ଆପଣାକୁ ଭୂ ଷିତା କେର,

େସହିପରି େସ ପରିତ୍ର ାଣରୂ ପ ବ େର େମାେତ ବ ାନି୍ଵ ତ କରିଅଛି
ଓ ଧମର୍ ରୂ ପ ରାଜବ େର େମାେତ ଆ ାଦିତ କରିଅଛି ।

11 କାରଣ ଭୂ ମି େଯପରି ଆପଣା ଅ ୁ ର ବାହାର କେର ଓ ଉଦ୍ୟାନ
େଯପରି ଆପଣା ମଧ୍ୟେର ବୁଣାଯିବା ପଦାଥର୍ ସବୁ ଅ ୁ ରିତ
କେର,

େସହିପରି ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମଗ୍ର େଦଶୀୟମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଧମର୍
ଓ ପ୍ର ଶଂସା ଅ ୁ ରିତ କରିେବ।

62
ସି େୟାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିତ୍ର ାଣ
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1 େଯପଯର୍ ୍ୟ ସି େୟାନର ଧମର୍ ଦୀି ର ନ୍ୟାୟ ଓ ତାହାର ପରିତ୍ର ାଣ
ଳ ପ୍ର ଦୀପର ନ୍ୟାୟ ପ୍ର କଟ ନ ହୁ ଏ,

େସପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ତାହା ନିମେ ନୀରବ େହବା ନାହିଁ ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ ବିଶ୍ର ାମ କରିବା ନାହିଁ।

2 ପୁଣି, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ ତୁ ର ଧମର୍ ଓ ସକଳ ରାଜା ତୁ ର
ପ୍ର ତାପ େଦଖିେବ;

ଆଉ, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖ ାରା ଏକ ନୂତନ ନାମେର ଖ୍ୟାତ
େହବ।

3ଆହୁ ରି, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େର େଗାଟିଏ ସୁ ର ମୁକୁଟ ରୂ ପ
ଓତୁ ପରେମ ର ହ େରେଗାଟିଏରାଜକିରୀଟ ରୂ ପ
େହବ।

4ତୁ େ ପରିତ୍ୟ ା େବାଲିଆଉନାମପାଇବନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ର
େଦଶ ଅନାଥା େବାଲି ଆଉ ଡକାଯିବ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର ତୁ େ ହି ୀବା (ସେ ାଷଜନିକା) ଓ ତୁ ର େଦଶ ବୀୟଲା
(ବିବାହିତା) ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହବ;

କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଠାେର ସେ ାଷ ପାଆି ଓ ତୁ େଦଶ
ବିବାହିତା େହବ।

5 ଯୁବା େଲାକ େଯପରି କୁମାରୀକୁ ବିବାହ କେର, େସହିପରି ତୁ ର
ପୁତ୍ର ଗଣ ତୁ କୁ ବିବାହ କରିେବ;

ପୁଣି ବର େଯପରି କନ୍ୟାଠାେର ଆନ କେର, େସହିପରି ତୁ ର
ପରେମ ର ତୁ ଠାେର ଆନ କରିେବ।

6 େହ ଯିରୂ ଶାଲମ,ଆେ ତୁ ପ୍ର ାଚୀର ଉପେରପ୍ର ହରୀଗଣ ନିଯୁ
କରିଅଛୁ;

େସମାେନ ଦିନ କି ରାତି କଦାପି ନୀରବ େହେବ ନାହିଁ।
7 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ରଣ କରାଇବା େଲାକମାେନ,
େସ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ାପନ ନ କରି ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର

ତାହାକୁ ପ୍ର ଶଂସାର ପାତ୍ର ନ କରି ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମ କର ନାହିଁ, କି ତାହା ୁ ବିଶ୍ର ାମ

କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।
8 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାର ଡାହାଣ ହ ଓ ବଳବାନ ବାହୁ ାରା ଶପଥ

କରିଅଛି ,
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ନି ୟ ଆେ ତୁ ର ଶସ୍ୟ ତୁ ଶତଗଣର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ଆଉ
େଦବା ନାହିଁ

ଓଯହିଁ ନିମେ ତୁ େ ପରିଶ୍ର ମ କରିଅଛ,ତୁ ର େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ବିେଦଶୀମାେନ ଆଉ ପାନ କରିେବ ନାହିଁ।

9 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତାହା ସ ୟ କରିଅଛି , େସମାେନ ତାହା
େଭାଜନ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କରିେବ

ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କରିଅଛି , େସମାେନ ଆ ପବିତ୍ର
ାନର ପ୍ର ା ଣ ମଧ୍ୟେର ତାହା ପାନ କରିେବ।

10 ତୁ େ ମାେନ ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅ, ନଗର- ାର ମଧ୍ୟେଦଇ ଅଗ୍ର ସର
ହୁ ଅ; େଲାକମାନ ର ପଥ ପ୍ର ୁତ କର;

ଉ କର,ରାଜପଥଉ କର;ପ୍ର ରସବୁବାହାରକରିସଂଗ୍ର ହକର;
େଗା ୀସମୂହ ନିମେ ଏକ ଜା ଉଠାଅ।
11 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଏହା େଘାଷଣା

କରିଅଛି ,
“ତୁ େ ମାେନ ସି େୟାନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, େଦଖ, ତୁ ର ପରିତ୍ର ାଣ

ଆସୁଅଛି,
େଦଖ, ତାହା ପୁର ାର ତାହା ସ େର ଅଛି ଓ ତାହା ପ୍ର ତିଦାନ

ତାହା ସ ୁଖେର ଅଛି।”
12 ପୁଣି, େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ପବିତ୍ର େଲାକ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମୁ

େବାଲି ଡାକିେବ, ଆଉ, ତୁ େ ଅେନ୍ଵ ଷିତା, ଅପରିତ୍ୟ ା
ନଗରୀ େବାଲି ଖ୍ୟାତ େହବ।

63
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିେଶାଧର ଦିନ

1 ଇେଦାମରୁ ର ୀକୃତ ବ ପି ି ବସ୍ର ାରୁ ଏ େଯ ଆସୁଅଛି , େସ
କିଏ?

ଆପଣା ପରିେଧୟ ବ େର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ଓ ଆପଣା ମହାଶି େର
ବିେଜ କରୁ ଅଛି େଯ ଏ, େସ କିଏ?

“ଆେ େଯ ଧମର୍ ବାଦୀ ଓ ପରିତ୍ର ାଣ କରିବାକୁ ସମଥର୍ ଅଟୁ ।”
2 ଆପଣ ର ପରିେଧୟ ବ ର ବ ର୍ ଓ କୁ େର

ଦ୍ର ାକ୍ଷାମ ର୍ ନକାରୀର ବ ପରି କାହିଁକି?
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3 “ଆେ ଏକାକୀ ଦ୍ର ାକ୍ଷାମ ର୍ ନ କରିଅଛୁ ଓ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଆ ସେ େକହି ନ ଥିଲା;

ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର େସମାନ ୁ ଦଳନ କଲୁ ଓ ଆପଣା
େକାପେର େସମାନ ୁ ମ ର୍ ନ କଲୁ;

ଏଣୁ େସମାନ ପ୍ର ାଣର ର ଛିଟା ଆ ବ େର ପଡ଼ିଲା ଓ ଆେ
ଆପଣାର ପରିହିତ ବ ସବୁ ଦାଗଯୁ କରିଅଛୁ।

4 କାରଣ ପ୍ର ତିେଶାଧର ଦିନ ଆ ଚି େର ଥିଲା ଓ ଆ ମୁ
େଲାକମାନ ର ବଷର୍ ଉପି ତ େହାଇଅଛି।

5 ପୁଣି,ଆେ ଅନାଇଲୁ,ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା ଓ
ସହାୟ େହବାକୁ େକହି ନ ଥିବାରୁ ଆେ ଚମୃ ତ େହଲୁ;

ଏନିମେ ଆ ନିଜ ବାହୁ ଆ ନିକଟକୁ ପରିତ୍ର ାଣ ଆଣିଲା ଓ
ଆ ର େକାପ ଆ ର ସହାୟତା କଲା।

6 ପୁଣି, ଆେ ଆପଣା େକ୍ର ାଧେର େଲାକମାନ ୁ ଦଳି ପକାଇଲୁ
ଓ ଆ େକାପେର େସମାନ ୁ ମ କରାଇଲୁ, ପୁଣି ଭୂ ମିେର

େସମାନ ପ୍ର ାଣର ଢାଳି ପକାଇଲୁ।”
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁଗ୍ର ହ

7 ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣାସବୁ କୀ ର୍ ନ କରିବା ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର େଯଉଁସବୁ ଉପକାର କରିଅଛି ,

ପୁଣି ଆପଣାର ନାନାବିଧ ଦୟା ଓ ପ୍ର ଚୁ ର େ ହପୂ ର୍ କରୁ ଣା
ଅନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର େଯଉଁ ପ୍ର ଚୁ ର ମ ଳ
କରିଅଛି ,

ତଦନୁସାେର ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କୀ ର୍ ନ କରିବା।
8 କାରଣ େସ କହିେଲ, ନି ୟ େସମାେନ ଆ ର େଲାକ,

େଯଉଁମାେନ ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିେବ, ଏପରି ସ ାନ
ଅଟି ;

ଏଣୁ େସ େସମାନ ର ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା େହେଲ।
9 େସମାନ ର ସବୁ ଦୁଃଖେର େସ ଦୁଃଖିତ େହେଲ
ଓ ତାହା ର ଶ୍ର ୀମୁଖ ରୂ ପ ଦୂତ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ର ାଣ କେଲ;
େସ ଆପଣା େପ୍ର ମ ଓ ଆପଣା ଦୟାେର େସମାନ ୁ ମୁ କେଲ
ଓ ପୁରାତନ କାଳର ସମ ଦିନ େସମାନ ୁ ବହନ କେଲ।
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10 ମାତ୍ର େସମାେନ ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ ଓ ତାହା ର ପବିତ୍ର ଆ ା ୁ
େଶାକାକୁଳ କେଲ;

ଏନିମେ େସ େଫରି େସମାନ ର ଶତ େହେଲ ଓ ଆେପ
େସମାନ ର ବିପକ୍ଷେର ଯୁ କେଲ।

11 େସେତେବେଳ େସମାେନ* ପୁରାତନ କାଳ, େମାଶା ଓ ଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ରଣ କରି କହିେଲ,

େଯ ଆପଣା ପଲର ରକ୍ଷକମାନ ସହିତ େସମାନ ୁ ସମୁଦ୍ର ପାର
କରାଇ ଆଣିେଲ,

େସ କାହାି ? େଯ େସମାନ ଅ ରେର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆ ା
ରଖିେଲ,

12 େଯ େମାଶା ଡାହାଣେର ଆପଣାର ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ ବାହୁ ଗମନ
କରାଇେଲ,

େଯ ଆପଣା ନିମେ ଅନ କାଳ ାୟୀ ନାମ ାପନାେଥର୍ , େସମାନ
ସ ୁଖେର ଜଳକୁ ବିଭ କେଲ,

13 େଯ ପ୍ର ା ରେର ଗମନ କରିବା ଅ ତୁ ଲ୍ୟ ଗଭୀର ସାଗର
ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଗମନ କରାଇେଲ ଓ େସମାେନ
ଝୁ ି େଲ ନାହିଁ, େସ କାହାି ?

14 ଉପତ୍ୟକାକୁ ଓ ାଇ ଯିବା ପଶୁପଲ ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା
େସମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ କରାଇେଲ;

ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ଆପଣା ନିମେ ଏକ େଗୗରବାନି୍ଵ ତ ନାମ
ାପନାେଥର୍ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ଗମନ କରାଇଲ।

ଦୟା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
15 ଏେବ ଗର୍ ରୁ ଅବେଲାକନ କର, ତୁ ପବିତ୍ର ତାର ଓ ତୁ

ପ୍ର ତାପର ବସତି- ାନରୁ ଦୃି ପାତ କର;
ତୁ ର ଉଦ୍ େଯାଗ ଓ ତୁ ର ବିକ୍ର ମକାଯର୍ ୍ୟସବୁ କାହିଁ?
ତୁ ଅ ଃକରଣର ବ୍ୟଥା ଓ ତୁ ର େ ହସବୁ େମାʼ ପ୍ର ତି ନିବୃ

େହାଇଅଛି।
16 ଯଦ୍ୟପି ଅବ୍ର ହାମ ଆ ମାନ ୁ ଜାଣି ନାହିଁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ

ଆ ମାନ ୁ ୀକାର କରି ନାହିଁ,
* 63:11 େସମାେନ କି ା େସ
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ତଥାପି ତୁ େ ତ ଆ ମାନ ର ପିତା;
େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆ ମାନ ର ପିତା ଅଟ; ଅନ କାଳରୁ

ଆ ମାନ ର ମୁି ଦାତା େବାଲି ତୁ ର ନାମ ଅଛି।
17 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଆ ମାନ ୁ ତୁ ପଥରୁ କାହିଁକି ଭ୍ର ା

କରାଉଅଛ ଓ ତୁ କୁ ଭୟ କରିବା ପ୍ର ତି ଆ ମାନ
ଅ ଃକରଣକୁ କଠିନ କରାଉଅଛ?

ଆପଣା ଦାସମାନ ର, ଆପଣା ଅଧିକାର ରୂ ପ େଗା ୀଗଣର
ସକାଶୁ େଫର।

18 ତୁ ର ପବିତ୍ର େଲାକମାେନ େକବଳ ଅ କାଳ ତାହା ଅଧିକାର
କେଲ; ଆ ମାନ ର ବିପକ୍ଷମାେନ ତୁ ର ପବିତ୍ର ଧାମ
ପଦ ତେଳ ଦଳି ପକାଇଅଛି ।

19 େଯଉଁମାନ ଉପେର ତୁ େ େକେବ କ ର୍ୃ କରି ନାହଁ,
େଯଉଁମାେନ ତୁ ନାମେର େକେବ ଖ୍ୟାତ େହାଇ ନ ଥିେଲ,
ଏପରି େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ ଆେ ମାେନ େହାଇଅଛୁ।

64
1ଆହା, ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାେନ େଯପରି ତୁ ସାକ୍ଷାତେର କ ମାନ

େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ତୁ ନାମ ଜ୍ଞାତ
କରାଇବା ନିମେ ,

2 ଅି ଝାଟି ଳାଇବା ପରି, ଅି ଜଳ ଫୁଟାଇବା ପରି ଯଦି ତୁ େ
ଆକାଶମ ଳ ବିଦୀ ର୍ କରି ଓ ାଇ ଆସ ଓ ପବର୍ ତଗଣ
ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର ବାହିତ ହୁ ଅେ !

3 େଯେତେବେଳ ତୁ େ ଆ ମାନ ର ଅନେପକି୍ଷତ ଭୟାନକ କି୍ର ୟା
କଲ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ଓ ାଇ ଆସି ଲ, ପବର୍ ତଗଣ
ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର ବାହିତ େହେଲ।

4କାରଣ େଯଆପଣା ଅେପକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷେର କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ କରି ,
େଲାେକ ପ୍ର ାଚୀନ କାଳରୁ ତୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରେମ ର
ବିଷୟ ଶୁଣି ନାହାି ,

ଅଥବା କ ର୍ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ଚକୁ୍ଷ େଦଖି ନାହିଁ।
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5 େଯଉଁ େଲାକ ଆନ େର ଧମର୍ ାଚରଣ କେର, େଯଉଁମାେନ ତୁ
ପଥେର ତୁ କୁ ରଣ କରି , ତୁ େ େସମାନ ସହିତ
ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଅ;

େଦଖ, ତୁ େ କ ଥିଲ ଓ ଆେ ମାେନ ପାପ କଲୁ; ଆେ ମାେନ
ଦୀଘର୍ କାଳ ତହିଁେର ରହିଅଛୁ, ଆେ ମାେନ କି ପରିତ୍ର ାଣ
ପାଇବା?

6 କାରଣ ଆେ ସମେ ଅଶୁଚି େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇଅଛୁ ଓ
ଆ ମାନ ର ଧମର୍ କମର୍ ସବୁ ଅଶୁଚି ବ ତୁ ଲ୍ୟ ଅେଟ

ଓଆେ ସମେ ପତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ଜୀ ର୍ େହଉଅଛୁ;ଆଉ,ଆ ମାନ ର
ଅପରାଧସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆ ମାନ ୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ।

7 ପୁଣି, େଯ ତୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେର, େଯ ତୁ କୁ ଧରିବା ପାଇଁ
ଆପଣାକୁ ଉେ ଜିତ କେର, ଏପରି େକହି ନାହିଁ;

କାରଣ ତୁ େ ଆ ମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛ ଓ
ଆ ମାନ ର ଅପରାଧ ାରା ଆ ମାନ ୁ କ୍ଷୟ କରିଅଛ।

8ମାତ୍ର ଏେବ େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆ ମାନ ର ପିତା ଅଟ;
ଆେ ମାେନ ମୃ ି କା, ତୁ େ ଆ ମାନ ର କୁ କାର; ପୁଣି, ଆେ

ସମେ ତୁ ର ହ କୃତ କମର୍ ।
9 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଅତ୍ୟ କ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କିଅବା ଚିରକାଳ

ଅପରାଧ ମନେର ରଖ ନାହିଁ;
ଆେ ମାେନ ବିନତି କରୁ , େଦଖ, ଦୃି କର, ଆେ ସମେ ତୁ ର

େଲାକ।
10ତୁ ର ପବିତ୍ର ନଗରସବୁ ପ୍ର ା ର େହାଇଅଛି,
ସି େୟାନ ପ୍ର ା ର େହାଇଅଛି, ଯିରୂ ଶାଲମ ଂସ ାନ େହାଇଅଛି।
11ଆ ମାନ ର ପିତୃ େଲାକମାେନ େଯଉଁ ାନେର ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସା

କେଲ, ଆ ମାନ ର େସହି ପବିତ୍ର
ଓ ସୁ ର ଗୃହଅି େରଦ େହାଇଅଛିଓଆ ମାନ ରମେନାରମ୍ୟ

ବିଷୟସବୁ ଉି େହାଇଅଛି।
12େହସଦାପ୍ର ଭୁ ,ଏହିସବୁ େହେଲେହଁତୁ େ କିଆପଣାକୁକ୍ଷା କରି

ରଖିବ? ତୁ େ କି ତୁ ନି େହାଇ ରହି ଆ ମାନ ୁ ଅତ୍ୟ
େକ୍ଲ ଶ େଦବ?
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65
ବିଚାର ଏବଂ ଉ ାର

1 େଯଉଁମାେନ ଆ ବିଷୟ ପଚାରିେଲ ନାହିଁ, େସମାନ
ାରା ଆେ ଅେନ୍ଵ ଷିତ େହଉଅଛୁ; େଯଉଁମାେନ ଆ ର

ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ ନାହିଁ, େସମାେନ ଆ କୁ ପ୍ର ା
େହଉଅଛି ;

େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ଆ ନାମେର ଖ୍ୟାତ େହାଇ ନ ଥିେଲ,
େସମାନ ୁ , “ଆ କୁ େଦଖ, ଆ କୁ େଦଖ” େବାଲି ଆେ
କହିଲୁ।

2 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା କ ନାନୁସାେର କୁପଥେର ଗମନ
କରି ,

ଏପରି ବିେଦ୍ର ାହାଚାରୀ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଆେ ସାରାଦିନ ଆପଣା
ହ ବି ାର କରିଅଛୁ;

3 େସହି େଲାକମାେନ ଉଦ୍ୟାନେର ବଳିଦାନ କରି
ଓ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଟା ଉପେର ଧୂମ ଳାଇଆ ମୁଖଆଗେର ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ

ଆ କୁ ବିର କରି ;
4 େସମାେନ କବର ାନ ମଧ୍ୟେର ବସି ଓ ଗୁ ାନେର ବସା

କରି ;
େସମାେନ ଶୂକର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ଓ େସମାନ ପାତ୍ର େର

ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ମାଂସର େଝାଳ ଥାଏ;
5 େସମାେନ କହି , ାନେର ଛିଡ଼ା ହୁ ଅ, “ଆ ନିକଟକୁ ଆସ

ନାହିଁ, କାରଣ ଆେ ତୁ ଅେପକ୍ଷା ପବିତ୍ର ;”
ଏମାେନ ଆ ନାସି କାେର ଧମର୍ ରୂ ପ, ସାରାଦିନ ପ୍ର ଳିତ ଅି

ରୂ ପ।
6 େଦଖ, ଆ ସ ୁଖେର ଏହା ଲିଖିତ ଅଛି;
“ଆେ ନୀରବ େହାଇ ରହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା, ହଁ,

ଆେ େସମାନ େକାଳେର ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା,
7 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଧୂପ ଳାଇଅଛ ଓ

ଉପପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଆ କୁ ନି ା କରିଅଛ େଯ
ତୁ େ ମାେନ,
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ତୁ ମାନ ଅପରାଧ ଓ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ଅପରାଧସକଳର ପ୍ର ତିଫଳ ଆେ ଏକାେବେଳ େଦବା;

ଏନିମେ ଆେ ପ୍ର ଥେମ େସମାନ କି୍ର ୟାର ପରିମାଣ କରି
େସମାନ େକାଳେର େଦବା।”

8 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , “ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପ ାେର େଯପରି ନୂତନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ମିେଳ

ଓ େଲାେକ କହି , ଏହା ନ ନ କର, କାରଣ ଏଥିେର ଆଶୀବର୍ ାଦ
ଅଛି;

େସହିପରି ଆେ ଆପଣା ଦାସଗଣ ସକାେଶ କରିବା, ଆେ
ସମ ୁ ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ।

9 ପୁଣି, ଆେ ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ବଂଶ ଓ ଯିହୁ ଦାଠାରୁ ଆ
ପବର୍ ତଗଣର ଏକ ଅଧିକାରୀ ଉ କରିବା

ଓ ଆ ର ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ ଓ
ଆ ର ଦାସମାେନ େସଠାେର ବସତି କରିେବ।

10ଆଉ, ଆ ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ଆ ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିଅଛି ,
େସମାନ ନିମେ ଶାେରାଣ ଏକ େମଷ ଖୁଆଡ଼ ଓ ଆେଖାର୍ 

ଉପତ୍ୟକା େଗାପଲର ଶୟନ ାନ େହବ।
11 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ ଅଛ, ଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତକୁ

ପାେସାରୁ ଅଛ,
ଭାଗ୍ୟ େଦବତା* ଉେ ଶ୍ୟେର େମଜ ସଜାଉଅଛ ଓ ନିରୂ ପଣୀ

େଦବୀର ଉେ ଶ୍ୟେର ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପୂ ର୍ କରୁ ଅଛ େଯ
ତୁ େ ମାେନ,

12 ତୁ ମାନ ୁ ଆେ ଖ ନିମେ ନିରୂ ପଣ କରିବା ଓ ତୁ େ
ସମେ ବଧ ାନେର ନଇଁ ପଡ଼ିବ;

କାରଣ ଆେ ଡାକିଲା େବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଉ ର େଦଲ ନାହିଁ;
ଆେ କଥା କହିଲା େବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର ଆ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ତାହା ହିଁ ତୁ େ ମାେନ କଲ ଓ
ଯହିଁେର ଆେ ସ ୁ େନାହଁୁ , ତାହା ହିଁ ମେନାନୀତ
କଲ।”

13ଏେହତୁ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,

* 65:11 ଭାଗ୍ୟ େଦବତା ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ଗାଦ୍ 
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“େଦଖ, ଆ ର ଦାସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
କୁ୍ଷଧା ର୍ େହବ;

େଦଖ,ଆ ରଦାସମାେନ ପାନ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ତୃ ଷା ର୍
େହବ;

େଦଖ, ଆ ର ଦାସମାେନ ଆନ କରିେବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
ଲି ତ େହବ;

14 େଦଖ, ଆ ର ଦାସମାେନ ଚି ର ସୁଖ ସକାଶୁ ଗାନ କରିେବ,
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଚି ର ଦୁଃଖ ସକାଶୁ କ୍ର ନ କରିବ ଓ ଆ ାର

ବିରି ସକାଶୁ ହାହାକାର କରିବ।
15 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ମେନାନୀତ େଲାକମାନ ନିକଟେର

ତୁ ମାନ ର ନାମ ଅଭିଶାପ ରୂ େପ ରଖିଯିବ ଓ ପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ବଧ କରିେବ;

ଆଉ, େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଅନ୍ୟ ନାମେର ଖ୍ୟାତ କରିେବ;
16ତହିଁେର େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥିବୀେରଆପଣାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେର,

େସ ସତ୍ୟ ପରେମ ର ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବ
ଓ େଯଉଁ େଲାକ ପୃଥିବୀେର ଶପଥ କେର, େସ ସତ୍ୟ ପରେମ ର

ାରା ଶପଥ କରିବ;
େଯେହତୁ ପୂବର୍ କାଳର ସ ଟସବୁ ବି ୃତ େହାଇଅଛି ଓ ତାହାସବୁ

ଆ ଦୃି ରୁ ଗୁ େହାଇଅଛି।

ନୂତନ ସୃି
17କାରଣ େଦଖ, ଆେ ନୂତନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ

ସୃି କରୁ
ଓ ପୂବର୍ କାଳର ବିଷୟସବୁ ରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା ମନେର

ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
18ମାତ୍ର ଯାହା ଆେ ସୃି କରୁ , ତୁ େ ମାେନ ସଦାକାଳ ତହିଁେର

ଆନ ି ତ େହାଇ ଉ ାସ କର; କାରଣ େଦଖ, ଆେ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଉ ାସ ରୂ ପ ଓ ତହିଁର େଲାକମାନ ୁ
ଆନ ର ପାତ୍ର କରି ସୃି କରୁ ।
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19 ପୁଣି, ଆେ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉ ାସ କରିବା ଓ ଆ
େଲାକମାନ ଠାେର ଆନ କରିବା;

ପୁଣି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େରାଦନର ଶ , କିଅବା କ୍ର ନର ଶ ଆଉ
ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।

20 େସସମୟରୁ େସ ାନେର ଅ ଦିନର ଶିଶୁ
କିଅବା ଅସ ୂ ର୍ ାୟୁ ବୃ େଲାକ ଆଉ ନ ଥିବ;
କାରଣ ବାଳକ ଏକ ଶତ ବଷର୍ ବୟଃକ୍ର ମେର ମରିବ
ଓ ପାପୀ ଏକ ଶତ ବଷର୍ ବୟ େହାଇ ଶାପଗ୍ର େହବ।
21 ପୁଣି, େଲାକମାେନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁେର ବାସ କରିେବ ଓ

େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁର ଫଳ େଭାଗ
କରିେବ।

22 େସମାେନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ଅନ୍ୟ େକହି ତହିଁେର ବାସ କରିବ
ନାହିଁ; େସମାେନ େରାପଣ କେଲ, ଅନ୍ୟ େକହି ଫଳ
େଭାଗ କରିବ ନାହିଁ;

କାରଣ ଆ େଲାକମାନ ର ଆୟୁ ବୃକ୍ଷର ଆୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ
ଓ ଆ ମେନାନୀତ େଲାକମାେନ ଦୀଘର୍ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ଆପଣାମାନ ହ କୃତ କମର୍ ର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ।

23 େସମାେନ ବୃଥା ପରିଶ୍ର ମ କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ବିପଦର ପାଇଁ
ପ୍ର ସବ କରିେବ ନାହିଁ;

କାରଣ େସମାେନ ଓ େସମାନ ସେ େସମାନ ସ ାନଗଣ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର ର ବଂଶ।

24 ପୁଣି, ଏହା ଘଟିବ େଯ, େସମାେନ ଡାକିବା ପୂେବର୍ ଆେ ଉ ର
େଦବା ଓ େସମାେନ କଥା କହୁ କହୁ ଆେ ଶୁଣିବା।

25 େକ ୁ ଆ ବାଘ ଓ େମ ାଛୁଆ ଏକତ୍ର ଚରିେବ ଓ ସି ଂହ େଗାରୁ ପରି
ନଡ଼ା ଖାଇବ;

ପୁଣି, ଧୂଳି ସପର୍ ର ଖାଦ୍ୟ େହବ।
େସମାେନ ଆ ପବିତ୍ର ପବର୍ ତର େକୗଣସି ାନେର ହିଂସା କି ବିନାଶ

କରିେବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହି ।”
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66
ଆ ାେର ଦୁଃଖୀ ଓ ଚୂ ର୍ ମନା

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“ ଗର୍ ଆ ର ସି ଂହାସନ ଓ ପୃଥିବୀ ଆ ର ପାଦପୀଠ; ତୁ େ ମାେନ

ଆ ନିମେ କି ପ୍ର କାର ଗୃହ ନିମର୍ ାଣକରିବ? ଓ େକଉଁ ାନ
ଆ ର ବିଶ୍ର ାମ- ାନ େହବ?

2କାରଣଆ ରହ ଏହିସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି,ଆଉତହିଁସକାଶୁ
ଏହିସବୁ ଉ େହଲା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ;

ମାତ୍ର ଏହି େଲାକ ପ୍ର ତି, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ େଲାକ ଦୁଃଖୀ, ଚୂ ର୍ ମନା
ଓ େଯ ଆ ବାକ୍ୟେର କ ମାନ ହୁ ଏ, ତାହା ପ୍ର ତି ଆେ
ଦୃି ପାତ କରିବା।

3 େଯ େଗାବଧ କେର, େସ ମନୁଷ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ ପରି ହୁ ଏ; େଯ
େମଷଶାବକ ବଳିଦାନ କେର, େସ କୁ ୁ ର େବକ କାଟି
ପକାଇବା େଲାକ ପରି ହୁ ଏ;

େଯ େନୖେବଦ୍ୟଉ ଗର୍ କେର, େସ ଶୂକରର ଉ ଗର୍ କରିବା େଲାକ
ପରି ହୁ ଏ; େଯ କୁ ୁ ରୁ ଳାଏ, େସ େଦବତାର ଧନ୍ୟବାଦ
କରିବା େଲାକ ପରି ହୁ ଏ;

ହଁ, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ର ପଥ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ଓ
େସମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଆପଣାମାନ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବିଷୟେର
ସ ୁ ହୁ ଏ;

4ଆେ ମଧ୍ୟ େସମାନ ର ଭ୍ର ାି ଜନକ ବିଷୟ ମେନାନୀତ କରିବା
ଓ େସମାନ ଭୟର ବିଷୟ େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟାଇବା;

କାରଣ ଆେ ଡାକିଲା େବେଳ େକହି ଉ ର େଦେଲ ନାହିଁ;
ଆେ କଥା କହିଲା େବେଳ େସମାେନ ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ;

ମାତ୍ର ଯାହାଆ ଦୃି େରମ ,ତାହା େସମାେନକେଲଓଯହିଁେର
ଆ ର ସେ ାଷ ନାହିଁ, ତାହା େସମାେନ ମେନାନୀତ
କେଲ।”

5 ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟେର କ ମାନ େହଉଅଛ େଯ “ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
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ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତୁ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରି , ଆ ନାମ
ସକାେଶ ତୁ ମାନ ୁ ଦୂର କରି , େସମାେନ କହିଅଛି ,

‘ଆେ ମାେନ େଯପରି ତୁ ମାନ ର ଆନ େଦଖି ପାରିବା,
ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମହିମାନି୍ଵ ତ େହଉ ୁ;’

ମାତ୍ର େସମାେନ ଲି ତ େହେବ।
6ନଗରରୁ କଳହର ରବ, ମ ି ରରୁ ରବ,
େଯଆପଣା ଶତମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ରବ!

ଯିରୂ ଶାଲମ ସହ ଆନ ି ତ
7 େବଦନାର ପୂେବର୍ େସ ପ୍ର ସବ କଲା;
ଗଭର୍ େବଦନା ଆସି ବା ପୂେବର୍ ପୁତ୍ର ସ ାନ ଭୂ ମି େହଲା।
8ଏପ୍ର କାର କଥା କିଏ ଶୁଣିଅଛି? ଏପ୍ର କାର କଥା କିଏ େଦଖିଅଛି?
ଏକ ଦିନେର କି େକୗଣସି େଦଶର ଜନ୍ମ େହବ? େକୗଣସି େଗା ୀୟ

େଲାେକ କି ଏକାେବେଳ ଜନ୍ମ େହେବ?
ସି େୟାନ ଗଭର୍ େବଦନା ପାଇବା ମାେତ୍ର , େସ ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ

ପ୍ର ସବ କଲା।
9 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଆେ ପ୍ର ସବକାଳ ଉପି ତ କରି କି ପ୍ର ସବ

କରାଇବା ନାହିଁ? ତୁ ର ପରେମ ର କହି ,
ପ୍ର ସବ କରାଉ େଯ ଆେ , ଆେ କି ଗଭର୍ େରାଧ କରିବା?
10 େହ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ େପ୍ର ମକାରୀ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ତାହା

ସହିତ ଆନ କର ଓ ତାହା ନିମେ ଉ ାସ କର;
ତାହା ବିଷୟେର େଶାକକାରୀ ସମେ , ତୁ େ ମାେନ ଆନ ସକାଶୁ

ତାହା ସହିତ ଉ ାସ କର;
11ତହିଁେରତୁ େ ମାେନ ତାହାର ସା ନାରୂ ପ ନ୍ୟପାନ କରି ତୃ

େହବ;
ତୁ େ ମାେନ ଦୁ ଦୁହିଁ ତାହାର ଐ ଯର୍ ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟେର ଆନ ି ତ

େହବ।”
12କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
“େଦଖ, ଆେ ତାହା ଆଡ଼କୁ ନଦୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଶାି
ଓ ଉ ୁଳିବା େସ୍ର ାତ ତୁ ଲ୍ୟ ନାନା େଦଶୀୟମାନ ଐ ଯର୍ ୍ୟ ବହାଇବା,
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ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ତହିଁରୁ ନ୍ୟପାନ କରିବ ଓ ତୁ େ ମାେନ
ବାହୁ େର ବୁହାଯିବ ଓ ଆ ୁ ଉପେର ନଚାଯିବ।

13 େଯପରି ଜଣକୁ ତାହାର ମାତା ସା ନା କେର, େସହିପରି ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ ସା ନା କରିବା ଓ ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମେର
ସା ନା ପାଇବ।

14 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଏହା େଦଖିବ ଓ ତୁ ମାନ ର ହୃ ଦୟ ପ୍ର ଫୁ
େହବ,ଆଉତୁ ମାନ ର ଅି ନବୀନ ତୃ ଣ ତୁ ଲ୍ୟ ସେତଜ
େହବ;

ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ ତାହା ଦାସମାନ ପକ୍ଷେର ପ୍ର କାଶିତ
େହବ ଓ େସ ଆପଣା ଶତମାନ ବିରୁ େର େକାପାନି୍ଵ ତ
େହେବ।

ଈ ର ମହିମା ଏବଂ େଶଷ ବିଚାର
15 କାରଣ େଦଖ, ମହାତାପେର ଆପଣାର େକ୍ର ାଧ ଓ ପ୍ର ଳିତ ଅି

ାରା ଆପଣା ଭ ର୍ ନା ପ୍ର ତିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି
ସହକାେର ଆଗମନ କରିେବ

ଓ ତାହା ର ରଥସବୁ ଘୂ ବାୟୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
16 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି ାରା ଓ ଆପଣା ଖ ାରା ଯାବତୀୟ

ମ ର୍ ୍ୟ ସହିତ ବିବାଦ ନି କରିେବ;ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ
ାରା ହତ େଲାକ ଅେନକ େହେବ।

17 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଯଉଁମାେନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଏକ ଜଣର ପ ାତ୍ 
ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଚି କରି ,

ଶୂକର ମାଂସ ଓ ଘୃଣ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ମୂଷା ଖାଆି ,
େସମାେନ ଏକତ୍ର ବିନ େହେବ।

18 କାରଣ ଆେ େସମାନ ର କି୍ର ୟା ଓ କ ନାସବୁ ଜାଣୁ;
ସବର୍ େଦଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ େଲାକ ୁ ଆ ର ସଂଗ୍ର ହ କରିବାର
ସମୟ ଆସୁଅଛି ଓ େସମାେନ ଆସି ଆ ର ମହିମା େଦଖିେବ।
19 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଚି ାପନ କରିବା
ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ ଆେ ନାନା
େଦଶୀୟମାନ ନିକଟକୁ, ତଶର୍ ୀଶ, ପୂଲ୍ ଓ ଲୁଦ୍ , େଯଉଁମାେନ
ଧନୁ ର୍ ାରୀ, ତୁ ବଲ୍ ଓ ଯବନ, ଇତ୍ୟାଦି େଯଉଁ ଦୂର ୀପଗଣ
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ଆ ର ସୁଖ୍ୟାତି ବିଷୟ େକେବ ଶୁଣି ନାହାି , କିଅବା ଆ ରପ୍ର ତାପ
େଦଖି ନାହାି , େସମାନ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବା ଓ େସମାେନ
ନାନା େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଆ ର ମହିମା ପ୍ର କାଶ କରିେବ।
20 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ େଯପରି ଶୁଚି
ପାତ୍ର େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଉପହାର ଆଣି , େସହିପରି େସମାେନ
ତୁ ମାନ ର ଭ୍ର ାତା ସମ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପହାର
ନିମେ , ସବର୍ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ ଅ , ରଥ ଓ
େଚୗଦଳ, ଖଚର ଓ ଦତଗାମୀ ପଶୁମାନ ଉପେର ଆ ର ପବିତ୍ର
ପବର୍ ତ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିେବ।
21ଆହୁ ରି, ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ େହବା

ନିମେ େଲାକ ଗ୍ର ହଣ କରିବା, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
22 କାରଣ ଆେ େଯଉଁ ନୂତନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ

ନିମର୍ ାଣ କରିବା,
ତାହା େଯପରି ଆ ସ ୁଖେର ାୟୀ େହବ, େସହିପରି

ତୁ ମାନ ର ବଂଶ ଓ ତୁ ମାନ ର ନାମ ାୟୀ େହବ,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।

23ଆଉ, ଏକ ଅମାବାସ୍ୟାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଅମାବାସ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ଏକ
ବିଶ୍ର ାମବାରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମବାର ପଯର୍ ୍ୟ
ଯାବତୀୟ ମ ର୍ ୍ୟ ଆ ସ ୁଖେର ଭଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆସି େବ,

ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ।
24 ପୁଣି, େସମାେନ ବାହାେର ଯାଇ, େଯଉଁମାେନ ଆ ବିରୁ େର

ଅଧମର୍ କରିଅଛି , େସହି େଲାକମାନ ର ଶବ େଦଖିେବ;
କାରଣ େସମାନ ର କୀଟ ମରିବ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ର ଅି

ନିବର୍ ାଣ େହବ ନାହିଁ;
ପୁଣି, େସମାେନ ସମ ମ ର୍ ୍ୟର ଘୃଣା ଦ େହେବ।”
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