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ମୀଖା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ମୀଖା ପୁ କର େଲଖକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ମୀଖା ଥିେଲ (ମୀଖା

1:1)। ମୀଖା ଜେଣ ଗ୍ର ାମ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଥିେଲ, ଯାହାକୁ
ସାମାଜିକ, ଆି କ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପ୍ର ତିମା ପୂଜାର ପରିଣାମ ରୂ େପ
ପରେମ ର ଆସ ବିଚାର ବିଷୟେର ନଗରର େକ େର ପ୍ର ଚାର
କରିବାକୁ େପ୍ର ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। େଦଶର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର େର ବହୁ
ପରିମାଣେର କୃଷି ହୁ ଏ େସହି େକ୍ଷତ୍ର େର େସବାସକରୁ ଥିବା କାରଣରୁ
ମୀଖା ତାହା େଦଶର ପ୍ର ଶାସନିକ େକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାେର ରହି
େସ ସାମାଜିକ ରେର ଯିଏ ନିମ୍ନ ତା ଥିବା ଅକ୍ଷମ, ପରିତ୍ୟ
ଏବଂ ପୀଡିତ ବ୍ୟି ପ୍ର ତି ତିବ୍ର ଚିି ତ ଥିେଲ (ମୀଖା 4:6)।
ପୁରାତନ ନିୟମେରଯୀଶୁଖ୍ର ୀ ରଜନ୍ମ ବିଷୟେରଏକଅଧିକତମ
ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ଭାବବାଣୀ ମୀଖା ପୁ କ ପ୍ର ଦାନ କେର, ଏବଂ ଖ୍ର ୀ
ଜନ୍ମ ସାତ ଶହ ବଷର୍ ପୂବର୍ ରୁ ତାହା ଜନ୍ମ ାନ େବଥଲିହିମ ଏବଂ
ଏହାର ଚିର ନ ଭାବକୁ ସୂଚାଏ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 730-650 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ର ରାଜ୍ୟ ପତିତ େହବା

ପୂବର୍ ରୁ ମିଖା ପ୍ର ଥମ ଭାବବାଣୀ କରିଥିେଲ (1:1-7)।ମୀଖା ପୁ କର
ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାବିଲର ନିବର୍ ାସନ ସମୟେର େଲଖାଯାଇଥିବ।

ପ୍ର ାପକ
ମୀଖା ଉଭୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣ

ରାଜ୍ୟ ନିମେ େଲଖିଥିେଲ
ଉେ ଶ୍ୟ
ମୀଖା ପୁ କେର ଦୁଇଟି ଗୁରୁ ପୂ ର୍ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅଛି:

ପ୍ର ଥମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଏବଂ ଯିହୁ ଦା ଉପେର ବିଚାର (1:1-3:12),



ମୀଖା 1:1 ii ମୀଖା 1:5

ି ତୀୟ, ସହସ୍ର ବଷର୍ ର ରାଜ େର ପରେମ ର େଲାକମାନ ର
ପୁନଃରୁ ାର (4:1-5:15)। େଲାକମାନ ପକ୍ଷେର ପରେମ ର
େସମାନ ୁ ତାହା ର ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ, େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େକବଳ ନିଜ ବିଷୟେର ଚି ା କରୁ ଥିେଲ େସେତେବେଳ କିପରି
ପରେମ ର େସମାନ ର ଯ େନେଲ ତାହା ରଣ କରାି ।

ବିଷୟବ ୁ
ପରେମ ର ବିଚାର

ରୂ ପେରଖା
1. ବିଚାର ନିମେ ପରେମ ର ଆସୁଛି — 1:1-2:13
2. ବିନାଶର ବା ର୍ ା — 3:1-5:15
3. ନି ାର ବା ର୍ ା — 6:1-7:10
4. ଉପସଂହାର — 7:11-20
1 ଯିହୁ ଦା େଦଶୀୟ େଯାଥମ୍ ,ଆହସ୍ ଓ ହିଜକୀୟ ରାଜାମାନ ର

ଅଧିକାର ସମୟେର, େମାେର ୀୟ ମୀଖା ନିକଟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ େହଲା; େସ ଶମରୀୟା ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର ଏହି ଦଶର୍ ନ ପାଇେଲ।

ଆଗାମୀ ବିନାଶ
2 େହ େଗା ୀଗଣ, ତୁ େ ସମେ ଶୁଣ;
େହ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମେ , ମେନାେଯାଗ କର;
ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆପଣା ପବିତ୍ର ମ ି ରରୁ
ପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷୀ େହଉ ୁ।
3କାରଣ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ାନରୁ ବାହାରି ଆସୁଅଛି
ଓ େସ ଓ ାଇ ଆସି
ପୃଥିବୀର ଉ ଳୀସକଳ ଉପେର ଗମନ କରିେବ।
4ତହିଁେର ଅି ଆଗେର େଯପରି ମହମ ତରଳି ଯାଏ
ଓ ଗଡ଼ି ାନେର ଜଳ ଗଡ଼ିପେଡ଼,
େସହିପରି ତାହା ପଦ ତେଳ ପବର୍ ତଗଣ ତରଳି ଯିେବ
ଓ ତଳଭୂ ମିସକଳ ବିଦୀ ର୍ େହବ।
5କାରଣ ଯାକୁବର ଆଜ୍ଞାଲ ନ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ପାପ ସକାଶୁ ଏହିସବୁ େହଉଅଛି।
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ଯାକୁବର ଆଜ୍ଞାଲ ନ କଅଣ?
ତାହା କି ଶମରୀୟା ନୁେହଁ?
ଓ ଯିହୁ ଦାର ଉ ଳୀସକଳ କଅଣ
େସହି ସବୁ କି ଯିରୂ ଶାଲମ ନୁେହଁ?
6ଏଥିପାଇଁ ଆେ ଶମରୀୟାକୁ େକ୍ଷତ୍ର ଢିପି
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େରାପଣର ାନ ତୁ ଲ୍ୟ କରିବା;
ଆଉ, ଆେ ତହିଁର ପ୍ର ରସକଳ ଉପତ୍ୟକାେର ପକାଇ
ତହିଁର ଭିି ମୂଳ ଅନାବୃତ କରିବା।
7 ପୁଣି, ତାହାର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାସକଳ ଖ ଖ କରାଯିବ
ଓ ତାହାର େବତନସକଳ ଅି େର ଦ େହବ,
ଆଉଆେ ତାହାର େଦବତାସକଳକୁ ଂସ କରିବା;
କାରଣ େବଶ୍ୟାର େବତନ ାରା େସ ତାହା ସ ୟ କରିଅଛି
ଓ ତାହା ପୁନବର୍ ାର େବଶ୍ୟାର େବତନ େହାଇଯିବ।

8ଏଥିସକାଶୁ ଆେ ବିଳାପ ଓ ହାହାକାର କରିବା,
ଆେ ଉଲ େହାଇ ଖାଲି ପାଦେର ବୁଲିବା।
ଆେ ଶୃଗାଳ ପରି ବିଳାପ କରିବା
ଓ ଉ ପକ୍ଷୀ ପରି େଶାକ କରିବା।
9କାରଣ ତାହାର କ୍ଷତ ଅଚିକି ୍ୟ
େଯେହତୁ ତାହା ଯିହୁ ଦା ପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ଅଛି;
ତାହା ଆ େଲାକମାନ ର ନଗର- ାର,
ଯିରୂ ଶାଲମ ପଯର୍ ୍ୟ ପହି ଅଛି।

10ଗାଥ୍ ନଗରେର ଏ କଥା ଜଣାଅ ନାହିଁ,
ଆେଦୗ େରାଦନ କର ନାହିଁ;
ଏବଂ େବଥ୍-ଲିଅଫ୍ର ା ନଗରର ଧୂଳିେର ନିେଜ ଗଡ଼ି ଅଛୁ।
11 େହ ଶାଫୀର ନିବାସି ନୀ,
ତୁ େ ଉଲ ଓ ଲି ତ େହାଇ ଚାଲିଯାଅ;
ସାନନ ନିବାସି ନୀ ବାହାର େହାଇ ଆସି ନାହିଁ;
େବଥ୍-େସଲର ବିଳାପ
ତୁ ମାନ ଠାରୁ ତାହାର ଅବଲ ନ ହରଣ କରିବ।
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12 କାରଣ ମାେରାତ୍ ନିବାସି ନୀ ଭାବିତା େହାଇ ମ ଳର ଅେପକ୍ଷା
କରଇ;

େଯେହତୁ ଯିରୂ ଶାଲମର ାର ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଅମ ଳ ଉପି ତ େହାଇଅଛି।
13 େହ ଲାଖୀଶ୍ ନିବାସି ନୀ, ତୁ େ ରଥେର ଦତଗାମୀ ଅ େଯାଚ;
େସ ସି େୟାନ-କନ୍ୟା ପ୍ର ତି ଆଦ୍ୟ ପାପ ରୂ ପ ଥିଲା;
କାରଣଇସ୍ର ାଏଲରଆଜ୍ଞା-ଲ ନସକଳତୁ ମଧ୍ୟେର େଦଖାଗଲା।
14ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ େମାେରଷତ୍ ଗାଥ୍ କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଦାନ େଦବ
ଅକଷୀବ୍ ର ଗୃହସକଳ ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜାଗଣ ପ୍ର ତି ପ୍ର ବ ନାଜନକ

ବ ୁ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ;
15ଆହୁ ରି, େହ ମାେରଶା ଗ୍ର ାମର ନିବାସି ନୀ,
େଯ ତୁ କୁ ଅଧିକାର କରିବ, ତାହାକୁ ଆେ ତୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବା;
ଇସ୍ର ାଏଲର ମହାନ େନତୃ କାରୀଗଣ ଅଦୁ ମ ଗୁ ାକୁ ଯିେବ।
16ତୁ େ ଆପଣାର ଆ ାଦଜନକ ସ ାନଗଣ ନିମେ
ମ କ ମୁ ନ କର
ଓ େକଶ କାଟି ପକାଅ;
ଶାଗୁଣା ପରି ଆପଣାର େକଶ-ଶୂନ୍ୟତା ବୃ ି କର;
କାରଣ େସମାେନ ତୁ ନିକଟରୁ ନିବର୍ ାସି ତ େହାଇ ଯାଇଅଛି ।

2
ଅତ୍ୟାଚାରୀଗଣ ସ ାପର ପାତ୍ର

1 େଯଉଁମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାେର ଅଧମର୍ କ ନା କରି
ଓ କୁକମର୍ ି ର କରି , େସମାେନ ସ ାପର ପାତ୍ର !
ପ୍ର ଭାତ େହବାମାତ୍ର େସମାେନ ତାହା ସାଧନ କରି ,
କାରଣ ତାହା େସମାନ ହ ର କ୍ଷମତାଧୀନ।
2ଆଉ, େସମାେନ େକ୍ଷତ୍ର କୁ େଲାଭ କରି ଓ ବଳେର ତାହା ଛଡ଼ାଇ

ନିଅି
ଓ ଗୃହକୁ େଲାଭ କରି ତାହା ହରଣ କରି ନିଅି ;
ଆଉ, େସମାେନ ପୁରୁ ଷ ଓ ତାହାର ଗୃହ ପ୍ର ତି,
ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର େପୖତୃ କ ଅଧିକାର ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ କରି ।
3ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ;
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େଦଖ, ଆେ ଏହି େଗା ୀ ବିରୁ େର ଅମ ଳ କ ନା କରୁ ଅଛୁ,
ତହିଁରୁ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େବକ କାଢ଼ି େନବାକୁ
କିଅବା ଗବର୍ କରି ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ତାହା ଦୁଃସମୟ ଅେଟ।
4 େସହି ଦିନ େଲାକମାେନ ତୁ ବିରୁ େର
େଗାଟିଏ ପ୍ର ବାଦ ଧରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରିେବ,
ଆଉ କହିେବ, “ଆ ମାନ ର ସବର୍ ନାଶ େହଲା;
େସ ଆ େଲାକମାନ ର ଅଧିକାର ହ ା ର କରିଅଛି ;
େସ କିପରି ଆ ଠାରୁ ତାହା ଦୂର କରିଅଛି ।
େସ ଆ ମାନ ର େକ୍ଷତ୍ର ବିଭାଗ କରି ବିେଦ୍ର ାହୀମାନ ୁ

େଦଇଅଛି ।”
5ଏଥିପାଇଁ ଗୁଲିବା ାରା ପରିମାପକ ର ୁ ପକାଇବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର ତୁ ର େକହି ନ ଥିେବ।

6ତୁ େ ମାେନ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ଚାର ନ କର,
“େସମାେନ ଏପରି ପ୍ର ଚାର କରି ।
ଯଦିଏମାନ ନିକଟେରେସମାେନଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟପ୍ର ଚାରକରିେବ

ନାହିଁ”
େତେବ ଅପମାନ ଘୁି ବ ନାହିଁ।
7 େହ ଯାକୁବର ବଂଶ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆ ା କି ସ ୁ ଚିତ େହାଇଅଛି?
ଏହିସବୁ କି ତାହା ର କମର୍ ?
ଏହା କୁହାଯିବ? େଯଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କେର,
ଆ ର ବାକ୍ୟସକଳ କି ତାହାର ମ ଳ ନ କେର?
8 ମାତ୍ର ଅ କାଳ େହଲା, ଆ ର େଲାକମାେନ ଶତ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ

ଉଠିଅଛି ;
ଯୁ ରୁ ବିମୁଖ େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ ନିି
ପଥିକମାନ ଗାତ୍ର ୀୟ ବ ରୁ ତୁ େ ମାେନ ଉ ରୀୟ ବ ଛଡ଼ାଇ

େନଉଅଛ।
9ଆ େଲାକମାନ ର ନାରୀଗଣକୁ େସମାନ ର ସୁଖଜନକ ଗୃହରୁ

ତୁ େ ମାେନ ଦୂର କରି େଦଉଅଛ;
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େସମାନ ର ସ ାନଗଣଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ ଆ ର (ଦ ) େଗୗରବ
ଚିରକାଳର ନିମେ ହରଣ କରି େନଉଅଛ।

10ତୁ େ ମାେନ ଉଠ ଓ ପ୍ର ାନ କର;
କାରଣ ଏ ତୁ ମାନ ର ବିଶ୍ର ାମ- ାନ ନୁେହଁ;
େଯେହତୁ ଅଶୁଚିତା ବିନାଶ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଭୟାନକ ବିନାଶ କରୁ ଅଛି।
11 ଯଦି େକୗଣସି େଲାକ ବାୟୁ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥାର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ

ମିଥ୍ୟାେର କେହ,
ଆେ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରା ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ ତୁ ମାନ

ନିକଟେର ପ୍ର ଚାର କରିବା,
େତେବ େସ ତ ଏହି େଲାକମାନ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େହବ।

12େହଯାକୁବ,ଆେ ଅବଶ୍ୟତୁ ରଯାବତୀୟ େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର
କରିବା;
ଆେ ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବଶି ାଂଶକୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା;
ଆେ େସମାନ ୁ ବସ୍ର ାର େମଷଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ଏକତ୍ର ରଖିବା;
ନିଜ ଚରାଣି ାନ ମଧ୍ୟେର େଯପରି େମଷପଲ,
େସହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ େସମାେନ ମହାଶ କରିେବ।
13ଭ କାରୀ େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇଅଛି ;
େସମାେନ େବଢ଼ା ଭାି ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଇଅଛି ଓ େସହି ାର

େଦଇ ବାହାରି ଯାଇଅଛି ;
ପୁଣି, େସମାନ ର ରାଜା େସମାନ ର ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇଅଛି
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ଅଛି ।

3
ଯାଜକ ଓ ଶାସନକ ର୍ ା ୁ ଭ ର୍ ନା

1 ପୁଣି, ମୁଁ କହିଲି, େହ ଯାକୁବର ପ୍ର ଧାନବଗର୍
ଓ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକ ର୍ ାଗଣ,
ମୁଁ ନିେବଦନ କେର, ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣ:
ନ୍ୟାୟବିଚାର ଜ୍ଞାତ େହବାର କି ତୁ ମାନ ର ଉଚିତ ନୁେହଁ?
2ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସ ମର୍ ଘୃଣା କରି
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ଦୁ ମର୍ ଭଲ ପାଉଅଛ;
ତୁ େ ମାେନ େଲାକମାନ ଶରୀରରୁ େସମାନ ର ଚମର୍
ଓ େସମାନ ଅି ରୁ େସମାନ ର ମାଂସ ଛଡ଼ାଇ େନଉଅଛ;
3ମଧ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଆ େଲାକମାନ ର ମାଂସ ଖାଉଅଛ
ଓ େସମାନ ର ଚମର୍ ଛଡ଼ାଇ
େସମାନ ର ଅି ସବୁ ଭା ୁ ଅଛ;
ହଁ, େଯପରି ହାି ଓ ହ ା ପାଇଁ ମାଂସ ଖ ଖ କରି ,
େସହିପରି େସମାନ ୁ ଖ ଖ କରି ପକାଉଅଛ।
4 େସହି ସମୟେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ନିେବଦନ

କରିେବ,
ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ ଉ ର େଦେବ ନାହିଁ;
ବର େସମାନ ର ଦୁି ୟାନୁସାେର
େସ େସହି ସମୟେର େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇେବ।

5 େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଭ୍ର ା କରାି ;
େଯଉଁମାେନ ଦା େର କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼,ୁ “ଶାି ଶାି ” େବାଲି କହି
ଓ େକୗଣସି େଲାକ େସମାନ ମୁଖେର କିଛି ନ େଦେଲ,
ତାହା ବିରୁ େର େଯଉଁମାେନ ଯୁ ନିରୂ ପଣ କରି ,
େସମାନ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି :
6 ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ଦଶର୍ ନ ନ ପାଇବ,

ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ରାତି୍ର େହବ
ଓତୁ େ ମାେନ େଯପରି ମ ଶୂନ୍ୟ େହବ; ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି

ଅ କାର େହବ;
ଆଉ, ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଉପେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ ଗତ େହବ
ଓ େସମାନ ଉପେର ଦିବସ କୃ ବ ର୍ େହବ।
7 ପୁଣି, ଦଶର୍ କମାେନ ଲି ତ
ଓ ମ େବ ାମାେନ ଉଦ୍ ବି େହେବ;
ହଁ, େସମାେନ ସମେ ଆପଣା ଆପଣା ଓ ାଧର େଘାଡ଼ାଇେବ;
କାରଣ ପରେମ ର ଠାରୁ େକୗଣସି ଉ ର ନାହିଁ।
8ମାତ୍ର ଯାକୁବକୁ ତାହାର ଆଜ୍ଞାଲ ନ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତାହାର ପାପ
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ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମେ ଆେ ପ୍ର କୃତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ାରା
ଶି େର, ନ୍ୟାୟ-ବିଚାରେର ଓ ପରାକ୍ର ମେର ପରିପୂ ର୍ ଅଛୁ।

9 େହ ଯାକୁବ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନବଗର୍
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକ ର୍ ାଗଣ,
ମୁଁ ନିେବଦନ କେର, ତୁ େ ମାେନ ଏହା ଶୁଣ,
ତୁ େ ମାେନ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଘୃଣା କରୁ ଅଛ
ଓ ଅପକ୍ଷପାତ ବିଚାରସବୁ ଅନ୍ୟଥା କରୁ ଅଛ।
10 େସମାେନ ସି େୟାନକୁ ର େର
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଅଧମର୍ େର ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛି ।
11 େସହି ାନର ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ଲା େନଇ ବିଚାର କରି
ଓ ତହିଁର ଯାଜକଗଣ େବତନ େନଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି
ଓ ତହିଁର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଅଥର୍ େନଇ ମ ପଢ଼ି ;
ତଥାପି େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପେର ନିଭର୍ ର କରି କୁହି ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନାହାି ?
େକୗଣସି ଅମ ଳ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ।”
12ଏେହତୁ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ
ସି େୟାନ େକ୍ଷତ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ଚାଷ କରାଯିବ
ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ଢିପି େହବ,
ଆଉ ଗୃହର ପବର୍ ତ ବନ ଉ ଳୀର ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।

4
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତ

1ମାତ୍ର େଶଷ କାଳେର ଏରୂ ପ ଘଟିବ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ପବର୍ ତ,
ପବର୍ ତଗଣର ଶିଖର ଉପେର ାପିତ େହବ
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଉ ୀକୃତ େହବ;
ଆଉ, େଗା ୀଗଣ େସ୍ର ାତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସି େବ।
2 ପୁଣି, ଅେନକ େଗା ୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିେବ,
“ତୁ େ ମାେନ ଆସ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତକୁ,
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ଯାକୁବର ପରେମ ର ଗୃହକୁ ଆେ ମାେନ 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।
3 ପୁଣି, େସ ଅେନକ େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କରିେବ
ଓ ଦୂରି ତ ବଳବାନ େଗା ୀୟମାନ ସ େର ନି ି କରିେବ;
ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଖ ଭାି ଲ ଳର ଫାଳ

କରିେବ
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।
4ମାତ୍ର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା
ଓ ଡିି ରିବୃକ୍ଷ ତେଳ ବସି େବ
ଓ େକହି େସମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇବ ନାହିଁ;
କାରଣ େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି।

5କାରଣ ଯାବତୀୟ େଗା ୀ
ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାର ନାମେର ଚାଲିେବ,
ପୁଣି ଆେ ମାେନ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନାମେର ଚାଲିବା।

ସି େୟାନକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୁରକ୍ଷା
6ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସହି ଦିନ

ଆେ ପ ୁ କୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା,
ପୁଣି େଯ ତାଡ଼ିତ େହାଇଅଛି
ଓ ଯାହାକୁ ଆେ େ ଶ େଦଇଅଛୁ, ତାହାକୁ ଏକତ୍ର କରିବା।
7 ପୁଣି, ଆେ ପ ୁ କୁ ଅବଶି ାଂଶ କରି ରଖିବା
ଓ େଯ ଦୁରୀକୃତ େହାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ବଳବତୀ େଗା ୀ କରିବା
ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ
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ସି େୟାନ ପବର୍ ତେର େସମାନ ଉପେର ରାଜ କରିେବ।
8 ପୁଣି, େହ ପଲର ଦୁଗର୍ ,

େହ ସି େୟାନ କନ୍ୟାର ଗିରି,
ତାହା ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ବ,
ହଁ ପୂବର୍ କାଳର ରାଜ୍ୟ,
ଯିରୂ ଶାଲମ କନ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ଆସି ବ।

9ଏେବ ତୁ େ କାହିଁକି େଘାର ଚି ାର କରୁ ଅଛ?
ତୁ ମଧ୍ୟେର କି ରାଜା ନାହିଁ,
ତୁ ର ମ ୀ ବିନ େହାଇଅଛି େବାଲି କି
ୀର ପ୍ର ସବେବଦନା ତୂ ଲ୍ୟ େବଦନା ତୁ କୁ ଆକ୍ର ା କରିଅଛି?

10 େହ ସି େୟାନ କେନ୍ୟ,*
ତୁ େ ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା ୀ ପରି
ବ୍ୟଥିତା େହାଇ ପ୍ର ସବ କରିବାକୁ ଯ କର;
କାରଣ ଏେବ ତୁ େ ନଗରରୁ ବାହାରିଯାଇ
ପଦାେର ବାସ କରିବ
ଓ ବାବିଲ ପଯର୍ ୍ୟ ହିଁ ଯିବ;
େସଠାେର ତୁ େ ଉ ାର ପାଇବ;
େସଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଶତଗଣର ହ ରୁ
ତୁ କୁ ମୁ କରିେବ।

11 ପୁଣି, ବ ର୍ ମାନ ଅେନକ େଗା ୀ ତୁ ବିରୁ େର ଏକତି୍ର ତ
େହାଇଅଛି ,
େସମାେନ କହି , “େସ ଅଶୁଚି େହଉ
ଓ ଆ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ତହିଁର ଅଭିଳାଷ ସି େୟାନ ପ୍ର ତି ସଫଳ

େହବାର େଦଖୁ।”
12ମାତ୍ର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସଂକ ସବୁ ଜାଣି ନାହିଁ,
ଅଥବା ତାହା ର ମ ଣା ବୁଝି ନାହିଁ;
କାରଣ େସ େସମାନ ୁ ଶସ୍ୟବିଡ଼ା ପରି ଖଳାେର ଏକତ୍ର କରିଅଛି ।
13 େହ ସି େୟାନ କେନ୍ୟ, ଉଠ, ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ କର;
କାରଣ ଆେ ତୁ ର ଶୃ େଲୗହମୟ

* 4:10 ସି େୟାନ କେନ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଯିରୂ ଶାଲମର େଲାକମାେନ
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ଓ ତୁ ର ଖୁରା ପି ଳମୟ କରିବା;
ତହିଁେର ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀ ୁ ଚୂ ର୍ କରିବ;
ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଓ େସମାନ ର ସ ି ସମୁଦାୟ ଭୂ ମ ଳର ଅଧିପତି

ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ।

5
1 େହ େସୖନ୍ୟଦଳର କେନ୍ୟ,

ଏେବ ତୁ େ ଦଳ ଦଳ େହାଇ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କର;
େସମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର େସୖନ୍ୟ େବ ନ କରିଅଛି ;
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାରକ ର୍ ାର ଗାଲେର ଦ ାଘାତ କରିେବ।

2ମାତ୍ର େହ େବଥଲିହିମ-ଇଫ୍ର ାଥା,
ଯିହୁ ଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟେର କୁ୍ଷଦ୍ର େଯ ତୁ େ ,
ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ଶାସନକ ର୍ ା େହବା ନିମେ
ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ବ୍ୟି ଉ େହେବ;
ପୁରାତନ କାଳରୁ ,
ଅନାଦିକାଳରୁ ତାହା ର ଉ ି େହାଇଅଛି।
3 ଏନିମେ େଯଉଁ ୀ ପ୍ର ସବ େବଦନାଗ୍ର ା େହଉଅଛି, େସ

େଯପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ସବ ନ କେର,
େସହି ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ େସ େସମାନ ୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ;
ତହିଁ ଉ ାେର ତାହା ର ଅବଶି ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଇସ୍ର ାଏଲର

ସ ାନଗଣର ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େବ।
4 ପୁଣି, େସ ଠିଆ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶି େର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ନାମର ମହିମାେର ଆପଣା ପଲ

ଚରାଇେବ
ଓ େସମାେନ ସୁି ର େହାଇ ବାସ କରିେବ;
କାରଣ େସହି ସମୟେର େସ ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ମହାନ

େହେବ।
5ଆଉ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଆ ମାନ ର ଶାି ରୂ ପ େହେବ;
େଯଉଁ ସମୟେର ଅଶୂରୀୟ େଗା ୀ ଆ ମାନ େଦଶକୁ ଆସି େବ
ଓ ଆ ମାନ ଅ ାଳିକାମାନେର ପଦାପର୍ ଣ କରିବ,
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େସହି ସମୟେର ଆେ ମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ସାତ ଜଣ
ପଲରକ୍ଷକ

ଓ ଆଠ ଜଣ ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ୁ ଉ ାପନ କରିବା।
ଯାକୁବର ଅବଶି ାଂଶ ଉ ାର

6 ପୁଣି, େସମାେନ ଖ ାରା ଅଶୂରୀୟର େଦଶ
ଓ ନିେମ୍ର ାଦ୍ େଦଶର ପ୍ର େବଶ- ାନସକଳ ଉି କରିେବ;
ପୁଣି, ଅଶୂରୀୟ େଗା ୀ ଆ ମାନ େଦଶକୁ ଆସି
ଆ ମାନ ସୀମାେର ପଦାପର୍ ଣ କେଲ
େସ େସମାନ ଠାରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିେବ।
7ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ଆଗତ େଯଉଁ ଶିଶିର
ଓ ତୃ ଣ ଉପେର ପତିତ େଯଉଁ ବୃି
ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିଳ ନ କେର,
କିଅବା ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନଗଣର ଅେପକ୍ଷା ନ କେର,
ତାହାର ତୂ ଲ୍ୟ ଯାକୁବର ଅବଶି ାଂଶ ଅେନକ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର

ରହିେବ।
8 ପୁଣି, ବନ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ସି ଂହ,
େମଷପଲ ମଧ୍ୟେର େଯପରି ଯୁବା ସି ଂହ
ଯାଇ ଦଳି ପକାଏ ଓ ବିଦୀ ର୍ କେର,
ଆଉ ଉ ାରକାରୀ େକହି ନ ଥାଏ,
େସପରି େଗା ୀଗଣ ମଧ୍ୟେର,
ଅେନକ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଯାକୁବର ଅବଶି ାଂଶ େହେବ।
9ତୁ ବିପକ୍ଷଗଣର ଉପେର ତୁ ର ହ ଉ ତ େହଉ
ଓ ତୁ ର ଶତ ସମେ ଉି େହଉ ।ୁ

10ଆହୁ ରି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େସଦିନ
ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ଅ ଗଣକୁ ଉି କରିବା
ଓ ତୁ ର ରଥସବୁ ନ କରିବା;
11 ପୁଣି, ଆେ ତୁ େଦଶର ନଗରସବୁ ଉି କରିବା
ଓ ତୁ ର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ସବୁ ଭାି ପକାଇବା;
12 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ହ ରୁ ମାୟାବୀ ଉି କରିବା
ଓ ଗଣକମାେନ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ନ ଥିେବ;
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13ଆଉ, ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା
ଓ ତୁ ର ସକଳ ଉି କରିବା;
ତହିଁେର ତୁ େ ଆପଣା ହ କୃତ ବ ୁକୁ ଆଉ ପ୍ର ଣାମ କରିବ

ନାହିଁ।
14 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ର ଆେଶରା ମୂ ସକଳ

ଉ ାଟନ କରିବା
ଓ ତୁ ର ନଗରସବୁ ବିନ କରିବା।
15ଆଉ, େଯଉଁ େଗା ୀମାେନ କଥାେରମେନାେଯାଗ କେଲନାହିଁ,
େସମାନ ଠାରୁ ଆେ େକାପେର ଓ ପ୍ର ଚ ତାେର ପରିେଶାଧ

େନବା।

6
ପରେମ ର ଅଭିେଯାଗ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା କହି , ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଶୁଣ;
ତୁ େ ଉଠ, ପବର୍ ତଗଣର ସ ୁଖେର ବିବାଦ କର
ଓ ଉପପବର୍ ତଗଣ ତୁ ର ରବ ଶୁଣ ୁ।
2 େହ ପବର୍ ତଗଣ,
େହ ପୃଥିବୀର ଅଟଳ ଭିି ମୂଳସକଳ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିବାଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
କାରଣ ଆପଣା େଲାକମାନ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିବାଦ ଅଛି
ଓ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିେବ।

3 “େହ ଆ ର େଲାକ, ତୁ ପ୍ର ତି ଆେ କʼଣ କରିଅଛୁ?
ଓ କାହିଁେର ଆେ ତୁ କୁ ା କରିଅଛୁ?
ଆ ବିରୁ େର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ।
4ଆେ ତ ମିସର େଦଶରୁ ତୁ କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ
ଓ ଦାସଗୃହରୁ ତୁ କୁ ମୁ କଲୁ;
ଆଉ,ତୁ ର ଅଗ୍ର ସର େହବା ପାଇଁ େମାଶା,ହାେରାଣ ଓମରୀୟମକୁ

ପଠାଇଲୁ।
5 େହ ଆ ର େଲାେକ, େମାୟାବର ରାଜା ବାଲାକ କି ମ ଣା

କରିଥିଲା
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ଓ ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟମ୍ ତାହାକୁ କି ଉ ର େଦଇଥିଲା,
ତାହା ଏେବ ରଣ କର; ଶିଟୀମଠାରୁ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ରଣ

କର,*
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନ୍ୟାୟ କମର୍ ସକଳ ଜ୍ଞାତ

େହାଇ ପାରିବ।”
ପରେମ ର କʼଣ ଚାହାି ?

6 “ଆେ କଅଣ େଘନି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖକୁ ଆସି ବା
ଓ ଊ ର୍ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ପ୍ର ଣାମ କରିବା?
ଆେ କି େହାମବଳି ରୂ େପ
ଏକ ବଷର୍ ୀୟ େଗାବ ମାନ େନଇ ତାହା ସ ୁଖକୁ ଆସି ବା?
7ସହସ୍ର ସହସ୍ର େମଷେର
ଅବା ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ େତୖଳର ନଦୀେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ପ୍ର ସ େହେବ?
ଆେ ଆପଣା ଆଜ୍ଞାଲ ନ ସକାେଶ କି ଆପଣା ପ୍ର ଥମଜାତକୁ,
ଆ ପ୍ର ାଣର ପାପ ସକାେଶ କି ଆପଣା ଶରୀରର ଫଳ ଦାନ

କରିବା?”
8 େହ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉ ମ,
ତାହା େସ ତୁ କୁ ଜଣାଇ ଅଛି ;
ନ୍ୟାୟାଚରଣ, ଦୟା ଭଲ ପାଇବା
ଓ ନମ୍ର ଭାବେରତୁ ପରେମ ର ସହିତଗମନାଗମନକରିବାର,
ଏହାଛଡ଼ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ଚାହାି ?

ଦୁ ର ବିନାଶ
9ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ନଗର ପ୍ର ତି େଘାଷଣା କରୁ ଅଛି

ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ର ନାମ େଦଖିବ।
ତୁ େ ମାେନ ଦ
ଓ ତି ରୂ ପଣକାରୀ ୁ ମାନ।
10 ଦୁ ର ଗୃହେର କି ଏେବ େହଁ ଦୁ ତାର ଭ ାର
ଓ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ସାନ ଐଫା ଅଛି?
11ଆେ କି ଦୁ ତାର ନିି େର

* 6:5 ଶିଟୀମଠାରୁ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ରଣ କର, େଦଖ ୁ ଯିେହାଶୂୟ ୩ ଓ ୪ ଅଧ୍ୟାୟ
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ଓ ଛଳନାରୂ ପ ବଟଖରାର ଥଳୀେର ନିେ ର୍ ାଷ େହବା।
12 େସହି ାନର ଧନୀ େଲାକମାେନ େଦୗରା ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ ଅଛି
ଓ ତହିଁର ନିବାସୀଗଣ ମିଥ୍ୟା କହିଅଛି ,
ପୁଣି େସମାନ ମୁଖ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ଜି ା ପ୍ର ବ କ।
13 ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମଧ୍ୟ େବଦନାଯୁ କ୍ଷତେର ତୁ କୁ ପ୍ର ହାର

କରିଅଛୁ;
ଆେ ତୁ ର ସମ ପାପ ସକାଶୁ ତୁ କୁ ଉି କରିଅଛୁ।
14ତୁ େ େଭାଜନ କରିବ ମାତ୍ର ତୃ େନାହିବ
ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର କ୍ଷୀଣତା ରହିବ;
ତୁ େ ାନା ର କରିବ, ମାତ୍ର ନିରାପଦେର େବାହି େନଇ ପାରିବ

ନାହିଁ
ଓ ଯାହା ତୁ େ ବହି େନବ, ତାହା ଆେ ଖ କୁ େଦବା।
15ତୁ େ ବୁଣିବ, ମାତ୍ର କାଟିବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ଜୀତଫଳ େପଷିବ, ମାତ୍ର ଆପଣା େଦହେର େତୖଳ ମ ର୍ ନ

କରିବ ନାହିଁ;
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େପଷିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବ ନାହିଁ।
16କାରଣ ଅମି୍ର ର ବିଧି
ଓ ଆହାବ-ବଂଶର କି୍ର ୟାସକଳ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି
ଓ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପରାମଶର୍ େର ଚାଲୁଅଛ;
ତହିଁ ସକାଶୁ ଆେ ତୁ କୁ ଉ ( ାନ) କରିବା
ଓ ତହିଁର ନିବାସୀମାନ ୁ ଶୀସ୍ ଶ ର ବିଷୟ କରିବା;
ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆ େଲାକମାନ ର ଅପମାନର ଭାର ବହିବ।

7
ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର ପ୍ର ତୀକ୍ଷା

1ହାୟ, ମୁଁ ସ ାପର ପାତ୍ର !
କାରଣ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଫଳ େତାଳିଲା ଉ ାେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହ

କରିବାର େଯପରି,
ମୁଁ େସହିପରି େହାଇଅଛି;
େଭାଜନର ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପ ା ନାହିଁ;
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େମାର ପ୍ର ାଣ ଆଦ୍ୟପ ଡିି ରି ଫଳ ଲାଳସା କେର।
2ଧାମ କ େଲାକ ପୃଥିବୀରୁ ଉି େହାଇଅଛି
ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ସରଳ େଲାକ େକହି ନାହିଁ;
େସମାେନ ସମେ ର ପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସି ;
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକଆପଣାଆପଣା ଭ୍ର ାତାକୁ ଜାଲେରଧରିବାକୁ େଚ ା

କରଇ।
3 ଯାହା ମ , ତାହା ଯ ପୂବର୍ କ କରିବା ପାଇଁ ତହିଁ ଉପେର

େସମାନ ର ହ ଅଛି;
ଅଧିପତି ଚାେହଁ
ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା ପୁର ାର ପାଇଁ ପ୍ର ୁତ
ଆଉ, ବଡ଼ େଲାକ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ହିଂସାଭାବ ମୁଖେର ବ୍ୟ କେର;
ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ବ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ଏକତ୍ର ବୁଣି ।
4 େସମାନ ମଧ୍ୟେର ସବୁଠାରୁ ଉ ମ େଲାକ କାନେକାଳି ବୃକ୍ଷ

ତୁ ଲ୍ୟ;
ସବୁଠାରୁ ସରଳ େଲାକ କ ାବାଡ଼ ଅେପକ୍ଷା ମ ;
ତୁ ପ୍ର ହରୀଗଣର ଦିନ
ଓ ତୁ ର ଦ ଉପି ତ;
ଏେବ େସମାନ ର ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନି୍ମ ବ।
5ତୁ େ ମାେନ ମିତ୍ର ଠାେର ବି ାସ କର ନାହିଁ
ଓ ପଥର ପ୍ର ଦଶର୍ କଠାେର ବି ାସ କର ନାହିଁ;
ତୁ ବକ୍ଷ ଳେର ଶୟନକାରିଣୀଠାରୁ
ଆପଣା ମୁଖର ାର ରକ୍ଷା କର।
6କାରଣ ପୁତ୍ର ପିତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କେର,
କନ୍ୟା ଆପଣା ମାତାର ବିରୁ େର,
ପୁତ୍ର ବଧୂ ଆପଣା ଶାଶୁର ବିରୁ େର ଉେଠ;
ଆପଣା ପରିବାରର େଲାେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ ହୁ ଅି ।
7ମାତ୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖିବି;
େମାʼ ପରିତ୍ର ାଣର ପରେମ ର ପାଇଁ ମୁଁ ଅେପକ୍ଷା କରିବି;
େମାʼ ପରେମ ର େମାର କଥା ଶୁଣିେବ।

8 େହ େମାର ଶତ, େମାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆନ କର ନାହିଁ;
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ମୁଁ ପଡ଼ିେଲ ଉଠିବି;
ମୁଁ ଅ କାରେର ବସି େଲ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ଦୀି ରୂ ପ େହେବ।
9 ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି,
ଏଥିପାଇଁ େଯପଯର୍ ୍ୟ େସ େମାʼ ବିବାଦର ସପକ୍ଷବାଦୀ େହାଇ
େମାର ବିଚାର ନି ି ନ କରି ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ତାହା େକ୍ର ାଧରୂ ପ ଭାର ବହନ କରିବି;
େସ େମାେତ ବାହାର କରି ଆଲୁଅକୁ ଆଣିେବ
ଓ ମୁଁ ତାହା ର ଧାମ କତା େଦଖିବି।
10 େସେତେବେଳ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର କାହାି
େବାଲି େଯ େମାେତ କହିଥିଲା,
େମାର େସହି ଶତ ତାହା େଦଖିବ
ଓ ଲ ା ତାହାକୁ ଆ କରିବ;
େମାର ଚକୁ୍ଷ ତାହାକୁ େଦଖିବ;
ଏେବ େସ ପଥର କାଦୁଅ ପରି ଦଳିତ େହବ।

11ତୁ େବଢ଼ାର ନିମର୍ ାଣ ଦିନ ଉପି ତ!
େସହି ଦିନ ବିଧାନ ଦୂରକୁ ଅ ରିତ େହବ।
12 େସଦିନ ତୁ ନିକଟକୁ େଲାକମାେନ ଆସି େବ,
ଅଶୂରରୁ ଓ ମିସରର ନଗରସମୂହରୁ
ଓ ମିସରଠାରୁ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ
ଓ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ
ଓ ଯାବତୀୟ ପବର୍ ତରୁ ଆସି େବ।
13ତଥାପି ନିବାସୀଗଣର ସକାଶୁ
େସମାନ କି୍ର ୟାର ଫଳ ରୂ େପ େଦଶ ଂସ ାନ େହବ।

14ତୁ େ ଆପଣା ପା ଣ େନଇ ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକାକୀ ବାସକାରୀ ଆପଣା େପୖତୃ କ ଅଧିକାର ରୂ ପ

ପଲକୁ,
କମ ଲର ମଧ୍ୟି ତ ଅରଣ୍ୟେର ଚରାଅ;
େସମାେନ ପୂବର୍ କାଳର ନ୍ୟାୟ
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ବାଶନେର ଓ ଗିଲୀୟଦେର ଚର ୁ।
15 ମିସର େଦଶରୁ ତୁ ର ବାହାର େହାଇ ଆସି ବା ଦିନର ନ୍ୟାୟ

ଆେ ତାହାକୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟମାନ େଦଖାଇବା।
16 େଗା ୀୟ ବଗର୍ ତାହା େଦଖି
ଆପଣାମାନ ର ସମ ପରାକ୍ର ମ ବିଷୟେର ଲି ତ େହେବ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହ େଦେବ,
େସମାନ ର କ ର୍ ବଧିର େହବ।
17 େସମାେନ ସପର୍ ପରି ଧୂଳି ଚାଟିେବ;
େସମାେନ କି କି ଭୂ ମି ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁଗଣର ନ୍ୟାୟ
ଆପଣା ଆପଣା େଗାପନୀୟ ାନରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି େବ;
େସମାେନ ଭୟଯୁ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର

ନିକଟକୁ ଆସି େବ
ଓ ତୁ ସକାଶୁ ଭୀତ େହେବ।

ପରେମ ର େପ୍ର ମ ଓ କରୁ ଣା
18ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ ପରେମ ର କିଏ?

ତୁ େ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କରିଥାଅ
ଓଆପଣା ଅଧିକାରର ଅବଶି ାଂଶ େଲାକ ରଆଜ୍ଞା-ଲ ନରପ୍ର ତି

ଉେପକ୍ଷା କରିଥାଅ;
େସ ଚିରକାଳ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ ରଖି ନାହିଁ,
କାରଣ େସ ଦୟାେର ସ ୁ ଥାଆି ।
19 େସ ପୁନବର୍ ାର େଫରି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କୃପା କରିେବ;
େସ ଆ ମାନ ର ଅଧମର୍ ସକଳ ପଦ ତେଳ ଦଳିେବ;
ଆଉ,ତୁ େ େସମାନ ରଯାବତୀୟପାପସମୁଦ୍ର ରଆଗାଧଜଳେର

ନିେକ୍ଷପ କରିବ।
20 ତୁ େ ପୂବର୍ କାଳଠାରୁ ଆ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ପ୍ର ତି ଯାହା

ଶପଥ କରିଅଛ,
ଯାକୁବ ପ୍ର ତି େସହି ସତ୍ୟ
ଓ ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତି େସହି ଦୟା ପାଳନ କରିବ।
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