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ନାହୂମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ପୁ କ
େଲଖକ
ନାହୂ ମ ପୁ କର େଲଖକ ନିଜକୁ ନାହୂ ମ େବାଲି ପ୍ର କାଶ

କରି (ଏବ୍ର ୀେର “ସା ନାଦାତା”) ଇଲେକାଶୀୟ (1:1) ଅେଟ।
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଭାେବ, ନାହୂ ମ ଅଶୂରୀୟା େଲାକମାନ ୁ
ବିେଶଷକରି େସମାନ ର ରାଜଧାନୀ ନୀନିବୀେର ମନପରିବ ର୍ ନର
ବା ର୍ ା େଦବା ନିମେ େପ୍ର ରିତ େହାଇଥିେଲ। ଏହା ପ୍ର ାୟ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଯୂନସ ନୀନିବୀେର ମନପରିବ ର୍ ନର ପ୍ର ଚାରର
150 ବଷର୍ ପେର ଥିଲା ଏହା ପ୍ର ତୀୟମାନ ହୁ ଏ େଯ େସମାେନ
ପୁଣିଥେର ନିଜର ପୂବର୍ ପ୍ର ତିମା ପୂଜାକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ କରିଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 620-612 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ନାହୂ ମ ପୁ କର ସମୟ ନିରେପକ୍ଷ ଏବଂ ନି ର୍ େର େଲଖାଯାଇ

ପାରିବକାରଣଏହା ସୁପରିଚିତ ଦୁଇଟିଐତିହାସି କଘଟଣାଗୁଡ଼ିକେର
ମଧ୍ୟେର ଅଛି: େଥେବସ୍ ର ପତନ ଏବଂ ନୀନିବୀର ପତନ।

ପ୍ର ାପକ
ନାହୂ ମ ର ଭାବବାଣୀ ଉଭୟ ଅଶୂରୀୟା େଲାକମାନକୁ ଯିଏ

ଉ ର ଯିହୁ ଦାର ଦଶ େଗା ୀକୁ ବ ୀ କରି େନଇଥିେଲ ଏବଂ
ଯିହୁ ଦାର ଦକି୍ଷଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ଭୟଭୀତ ଥିେଲ େଯ
େସମାନ ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ େସହିପରି ଘଟିବ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ପରେମ ର ବିଚାର ସବର୍ ଦା ନ୍ୟାୟସ ତ ଏବଂ ି ର।

ପରେମ ର କ୍ଷଣିକ ନିମେ ଅନୁଗ୍ର ହ ପ୍ର ଦାନ କରି ନାହିଁ କି ା
େଶଷେର ସମ ନିମେ ତାହା ର ବିଚାର ଉ ମ ଉପହାର
ସହ ସମଧାନ କରିବ ନାହିଁ। ପରେମ ର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ଯୂନସ ୁ େସମାନ ନିକଟକୁ 150 ବଷର୍ ପୂବର୍ ରୁ େପ୍ର ରଣ କରି
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େଚତାବନୀ େଦଇଥିେଲ େଯ ଯଦି େସମାେନ ମନପରିବ ର୍ ନ
ନ କରି େତେବ ପରିଣାମ କʼଣ େହବ। େଲାକମାେନ େସହି
ସମୟେର ମନପରିବ ର୍ ନ କରିଥିେଲ କି ୁ େସମାେନ ପୂବର୍ ଠାରୁ
ଅଧିକ ବ ର୍ ମାନ ପାପେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ। ଅଶୂରୀୟା େଲାକମାେନ
ସ ୂ ର୍ କର ଭାବେର େସମାନ ଉପେର ବିଜୟ ପ୍ର ା କରି ।
ବ ର୍ ମାନ ନାହୂ ମ ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାନ ୁ ନିରାଶ ନ େହବାକୁ
କହୁ ଛି କାରଣ ପରେମ ର ଅଶୂରୀୟା େଲାକମାନ ର ବିଚାର
କରିେବ ଏବଂ େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ପରିଣାମ ପାଇେବ।

ବିଷୟବ ୁ
ଆ ାସନ

ରୂ ପେରଖା
1. ପରେମ ର ସାବର୍ େଭୗମ ଶି — 1:1-14
2. ପରେମ ର ବିଚାର ଏବଂ ନୀନିବୀ — 1:15-3:19
1 ନୀନିବୀ* ବିଷୟକ ବା ର୍ ା। ଇଲେକାଶୀୟ† ନାହୂ ମ ର ଦଶର୍ ନ

ପୁ କ।
ନୀନିବୀ ପ୍ର ତି ପରେମ ର େକ୍ର ାଧ

2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ( େଗୗରବ ରକ୍ଷେଣ) ଉଦ୍ େଯାଗୀ ପରେମ ର ଓ
ପ୍ର ତିଫଳଦାତା ଅଟି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିଫଳଦାତା ଓ େକ୍ର ାଧପୂ ର୍
ଅଟି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣକୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅି ଓ ଆପଣା
ଶତଗଣ ନିମେ େକାପ ସ ୟକରି । 3ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଧୀର
ଓ ପରାକ୍ର ମେର ମହାନ ଓ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େଦାଷୀକୁ ନିେ ର୍ ାଷ
କରିେବ ନାହିଁ; ଘୂ ବାୟୁ ଓ େତାଫାନ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ପଥ ଅଛି ଓ େମଘମାଳ ତାହା ର ପାଦଧୂଳି।

4 େସ ସମୁଦ୍ର କୁ ଧମକାଇ ଶୁ କରି ଓ ନଦ-ନଦୀସକଳ ନିଜର୍ ଳ
କରି ; ବାଶନ ଅ ଳଓକମ ଲପବର୍ ତ ମ୍ଳ ାନ ହୁ ଏ ଓ ଲିବାେନାନର
ପୁ ମ୍ଳ ାନ ହୁ ଏ। 5 ତାହା ଆଗେର ପବର୍ ତଗଣ କି ତ ହୁ ଅି ଓ

* 1:1 ନୀନିବୀ ନୀନିବୀ ସହର ଅଶୂରୀୟ ସାମ୍ର ାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। † 1:1
ଇଲେକାଶୀୟ ଇଲେକାଶ ଏକ ଗ୍ର ାମ
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ଉପପବର୍ ତସବୁ ତରଳି ଯାʼ ି ; ଆଉ, ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ପୃଥିବୀ
କି ତ ହୁ ଏ, ହଁ ଜଗତ ଓ ତି ବାସୀ ସମେ କି ତ ହୁ ଅି ।

6 ତାହା େକ୍ର ାଧ ସ ୁଖେର କିଏ ଠିଆ େହାଇପାେର? ଓ
ତାହା େକ୍ର ାଧର ପ୍ର ଚ ତାେର କିଏ ରହିପାେର? ତାହା େକାପ
ଅି ତୁ ଲ୍ୟ ଢଳାଯାଏ ଓ ତାହା ାରା େଶୖଳସବୁ ବିଦୀ ର୍ ହୁ ଏ।
7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳମୟ ଓ ସ ଟ ଦିନେର ଦୃଢ଼ ଦୁଗର୍ ଅଟି ; ଆଉ,
େଯଉଁମାେନ ତାହା ଠାେର ନିଭର୍ ର କରି ; େସମାନ ୁ େସ ଜାଣି ।
8 ମାତ୍ର େସ ପ୍ଲ ାବନକାରୀ ବନ୍ୟା ାରା େସହି ାନ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ
ସଂହାର କରିେବ ଓ ଆପଣା ଶତଗଣକୁ ଅ କାରକୁ ତଡ଼ି େଦେବ।
9 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର କି କ ନା କରୁ ଅଛ? େସ
ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ସଂହାର କରିେବ; ି ତୀୟ ଥର େ ଶ ଉପି ତ
େହବ ନାହିଁ। 10 କାରଣ େସମାେନ ଜଡ଼ିତ କ କର ନ୍ୟାୟ ଓ
ମଦ୍ୟପାନେର ତିି ବା ପରି େହେଲ େହଁ ଶୁ ନଡ଼ା ତୁ ଲ୍ୟ ନିଃେଶଷ
ରୂ େପ ଗ୍ର ାସି ତ େହେବ। 11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର େଯ କୁସଂକ
କେର, େଯ ଦୁି ୟା କରିବାକୁ ପରାମଶର୍ ଦିଏ, ଏପରି ଏକ ଜଣ ତୁ
ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର େହାଇ ଯାଇଅଛି।

12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ; “େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ଶି ବିଶି ଓ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହେଲ େହଁ େସହିପରି କଟାଯିେବ ଓ େସମାେନ େବାହି
ଚାଲିଯିେବ।ଯଦ୍ୟପିଆେ ତୁ କୁ େ ଶ େଦଇଅଛୁ,ତଥାପି ଆେ
ତୁ କୁ ଆଉ େ ଶ େଦବା ନାହିଁ। 13 ପୁଣି, ଏେବ ଆେ ତୁ

ରୁ ତାହାର ଯୁଆଳିଭାି ପକାଇବା ଓତୁ ରବ ନସବୁ ଛି ାଇ
େଦବା।”

14 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ବିଷୟେର ଏହି ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି େଯ,
“ତୁ ନାମରୂ ପ ବୀଜ ଆଉ ବୁଣା େନାହିବ; ତୁ େଦବାଳୟେର
ଆେ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ଓ ଛା େର ଢଳା ପ୍ର ତିମା ଉି କରିବା;
ଆେ ତୁ ରକବରପ୍ର ୁତ କରିବା;କାରଣତୁ େ ପାପାଧମଅଟ।”

15 େଯ ସୁସମାଚାର ଆେଣ ଓ ଶାି ପ୍ର ଚାର କେର, ପବର୍ ତଗଣର
ଉପେର ତାହାର ଚରଣ େଦଖ! େହ ଯିହୁ ଦା, ତୁ େ ଆପଣା
ଉ ବସକଳ ପାଳନ କର ଓ ଆପଣା ମାନତସବୁ ପୂ ର୍ କର; କାରଣ



ନାହୂ ମ 2:1 iv ନାହୂ ମ 2:9

େସହି ଦୁ ‡ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ଗତାୟାତ କରିେବ ନାହିଁ;
େଯେହତୁ େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଉି େହାଇଅଛି ।

2
ନୀନିବୀର ପତନ

1 େଯଉଁ େଲାକ କଚାଡ଼ି ଖ ଖ କେର, େସ ତୁ (ନୀନିବୀ)
ସ ୁଖେରଉପି ତ େହାଇଅଛି; ଦୁଗର୍ ରକ୍ଷା କର,ପଥ ନିରୀକ୍ଷଣକର,
ଆପଣା କଟି ଦୃଢ଼ କର, ଆପଣାକୁ ଅତିଶୟ ବଳବାନ କର।

2 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର େଗୗରବ ସଦୃଶ୍ୟ ଯାକୁବର
େଗୗରବ ପୁନବର୍ ାର ଆଣୁଅଛି ; େଯେହତୁ ଶତମାେନ େସମାନ ୁ
ଂସ କରିଅଛି ; ଓ େସମାନ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାସବୁ ନ କରିଅଛି ।
3 ତାହାର ବୀରଗଣର ଢାଲ ର ୀକୃତ, ବିକ୍ର ମୀଗଣ ସି ୂ ର

ବ ର୍ ବ ପରିହିତ; ତାହାର ଆେୟାଜନ ଦିନେର ରଥସକଳ
େଲୗହେର ଚକ୍ ଚକ୍ ଓ ବ ର୍ ାସକଳ ଭୟାନକ ରୂ େପ ଚାଳିତ ହୁ ଅଇ।
4 ରାଜଦା ସକଳେର ରଥସବୁ ବ୍ୟଗ୍ର େର ଗମନାଗମନ କେର,
ପ୍ର ଶ ଛକମାନେର େସହିସବୁର ଧ ା ଏକଆେରକର ଉପେର
ଲାେଗ; େସସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ମଶାଲ ତୁ ଲ୍ୟ, େସମାେନ ବିଜୁଳି ପରି
େଦୗଡ଼ି । 5 େସ ଆପଣା ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ େଲାକମାନ ୁ ରଣ କେର;
େସମାେନ ଗମନ କରୁ କରୁ ଝୁ ି ପଡ଼ି ; େସମାେନ ତହିଁର
ପ୍ର ାଚୀର ଆଡ଼କୁ େଦୗଡ଼ାେଦୗଡ଼ି କରି ଓ ଅବେରାଧ ଯ ାପିତ
େହାଇଅଛି। 6 ନଦୀର ାରସବୁ ମୁ େହାଇଅଛି ଓ ରାଜଗୃହ
ମିେଳଇ ଯାଇଅଛି। 7 ପୁଣି, ରାଣୀ ବିବ ା େହାଇଅଛି, େସ ଦୂରକୁ
ନୀତା େହାଇଅଛି, ତାହାର ଦାସୀଗଣ ବକ୍ଷେର ହାତ ମାରି କେପାତ
ର ପରି େଶାକ କରୁ ଅଛି । 8 ମାତ୍ର ନୀନିବୀ ପୂବର୍ କାଳଠାରୁ
ଜଳବିଶି ଏକ ପୁ ରିଣୀ ରୂ ପା େହାଇଅଛି; ତଥାପି େସମାେନ
ସମେ ପଳାୟନ କରି ; “ଠିଆ ହୁ ଅ, ଠିଆ ହୁ ଅ” କହିେଲ ମଧ୍ୟ
େକହି ପଛକୁ ଅନାି ନାହିଁ। 9ତୁ େ ମାେନ ରୂ ପା ଲୁ ନ କର, ସୁନା
‡ 1:15 ଦୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େବଲିଆଲ୍
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ଲୁ ନ କର, କାରଣ ସବୁ ପ୍ର କାର ମେନାହର ସାମଗ୍ର ୀର ଐ ଯର୍ ୍ୟ
ରୂ ପ ଭ ାରର ସୀମା ନାହିଁ।
10 େସ (ନୀନିବୀ) ଖାଲି ଓ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଉଜାଡ଼ େହାଇଅଛି;

ଅ ଃକରଣ ତରଳି ଯାଉଅଛି ଓ ଆ ୁେର ଆ ୁ ବାଜୁଅଛି, ସମ
କଟିେର େବଦନା ଅଛି ଓ େସହି ସମ ର ମୁଖ ମଳିନ େହାଇଅଛି।
11ସି ଂହମାନ ରଗ ର୍ , େଯଉଁ ାନେରସି ଂହଓସି ଂହୀ ଓସି ଂହଶାବକ
ଭ୍ର ମଣ କେଲ ଓ େକହି େସମାନ ୁ ଭୟ େଦଖାଇଲା ନାହିଁ,
ଏପରି ଯୁବା ସି ଂହଗଣର ଖାଇବା ାନ କାହିଁ? 12 ସି ଂହ ଆପଣା
ଶାବକଗଣ ନିମେ ଯେଥ ପଶୁ ବିଦୀ ର୍ କରିଅଛି ଓ ଆପଣା
ସି ଂହୀଗଣ ନିମେ ଅେନକ ଗଳା ଚିପି ମାରିଅଛି, ଆଉ ଆପଣା
ଗ ର ମୃଗୟାେର ଓ ଗ ର୍ ବିଦୀ ର୍ ପଶୁେର ପୂ ର୍ କରିଅଛି।

13େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ,ଆେ ତୁ ରପ୍ର ତିକୂଳ
ଅଟୁ , ଆେ ତାହାର ରଥସବୁ ଦ କରି ଧୂଆଁେର ଲୀନ କରିବା ଓ
ଖ ତୁ ର ଯୁବା ସି ଂହଗଣକୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ; ପୁଣି, ଆେ ପୃଥିବୀରୁ
ତୁ ର ମୃଗୟା ଉି କରିବା ଓ ତୁ ଦୂତଗଣର ରବ ଆଉ
ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ।

3
ନୀନିବୀ ସ ାପର ପାତ୍ର

1 େସହି ର ପାତୀ ନଗର ସ ାପର ପାତ୍ର ! ତାହା ମିଥ୍ୟା
ଓ େଦୗରା ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ , େସ ଲୁ ନ କରିବା ଛାେଡ ନାହିଁ।
2 େକାରଡ଼ାର ଶ , ଚକ୍ର ସମୂହର ଘର ଘର ଶ ; ନାଚିବା ଅ ଗଣ
ଓ କୁଦିବା ରଥ; 3ଅ ାେରାହୀ ଆେରାହଣ କରିବାର, ଆଉ ଚକ୍ ଚକ୍
ଖ ଓ ଝଲମଲ ବ ର୍ ା; ପୁଣି, ଅପାର ହତ େଲାକ ଓ ଶବର ଏକ
ମହାଢିପି; ଆଉ, ଶବ ସଂଖ୍ୟାର ସୀମା ନାହିଁ; େସମାନ ଶବ
ଉପେର େଲାେକ ଝୁ ି ପଡ଼ି ; 4 ପରମସୁ ରୀ ମାୟାବିନୀ େଯଉଁ
େବଶ୍ୟା, େସ ନାନା େଦଶୀୟମାନ ୁ ଆପଣା େବଶ୍ୟାବୃ ି ାରା ଓ
େଗା ୀଗଣକୁ ଆପଣା ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ାରା ବିକ୍ର ୟ କେର, କାରଣ
ତାହାର େବଶ୍ୟା ଆଚରଣ ଅବ ର୍ ନୀୟ।
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5 େସୖନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , େଦଖ,ଆେ ତୁ ର ପ୍ର ତିକୂଳ
ଅଟୁ ଓଆେ ତୁ ବ ରଅ ଳେଟକିତୁ ମୁଖଉପେର େଥାଇବା,
ଆଉ ଆେ େଗା ୀବଗର୍ କୁ ତୁ ର ଉଲ ତା ଓ ରାଜ୍ୟସମୂହକୁ
ତୁ ର ଲ ା େଦଖାଇବା। 6 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ଉପେର ଘୃଣାଜନକ
ମଳ ନିେକ୍ଷପ କରିବା ଓ ତୁ କୁ ମଯର୍ ୍ୟାଦାରହିତ କରିବା ଓ
ଦୃଶ୍ୟେର ଉପହାସର ବିଷୟ କରିବା। 7 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ
ପ୍ର ତି ଅନାଇେବ, େସମାେନ ସମେ ତୁ ନିକଟରୁ ପଳାଇେବ,
ଆଉ କହିେବ, ନୀନିବୀ ଂସ େହାଇଅଛି; ତାହା ବିଷୟେର କିଏ
ବିଳାପ କରିବ? ଆେ ତୁ ପାଇଁ ସା ନାକାରୀଗଣ େକଉଁଠାେର
େଖାଜିବା? 8 େଯଉଁ ନଦୀଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅବି ତା ଓ ଚତୁ ଗେର
ଜଳେବି ତା ଥିଲା; ସମୁଦ୍ର ଯାହାର ଗଡ଼ର ଖାଇ ଓ ପ୍ର ାଚୀର
ଥିଲା, ଏପରି େନା-ଆେମାନଠାରୁ * ତୁ େ କି େଶ୍ର ? 9 କୂଶ ଓ
ମିସର ତାହାର ବଳ ରୂ ପ ଥିେଲ ଓ ତାହା ଅସୀମ ଥିଲା; ପୂଟ୍ ଓ
ଲୂବୀୟମାେନ ତାହାର ସହକାରୀ ଥିେଲ।

10 ତଥାପି େସ ନିବର୍ ାସି ତା େହଲା, େସ ବ ୀ ାନକୁ ଗଲା;
ତାହାର ଶିଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ ସମ ପଥ ମୁ େର କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖ
ଖ େହେଲ; େଲାକମାେନ ତାହାର ମାନ୍ୟ ପୁରୁ ଷମାନ ନିମେ
ଗୁଲିବା କେଲ, ଆଉ ତାହାର ବଡ଼ େଲାକ ସମେ ଶିକୁଳିେର
ବ ା େହେଲ। 11 ତୁ େ ମଧ୍ୟ ମ େହବ, ତୁ େ ଲୁଚାଯିବ;
ଆହୁ ରି ତୁ େ ଶତ ସକାଶୁ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ। 12 ତୁ ର
ଦୁଗର୍ ସବୁ ଆଦ୍ୟପ ଫଳବିଶି ଡିି ରି ବୃକ୍ଷମାନର ତୁ ଲ୍ୟ େହେବ;
େସହି ସବୁ ହଲା ଗେଲ ଫଳ ଭକ୍ଷକର ମୁଖେର ପଡ଼ିବ। 13 େଦଖ,
ତୁ ର ମଧ୍ୟି ତ େଲାକମାେନ ୀେଲାକ ପରି ଅଟି ; ତୁ େଦଶର
ନଗର ାରସକଳତୁ ଶତଗଣପାଇଁ େମଲା େହାଇରଖାଯାଇଅଛି;
ଅି ତୁ ର ଅଗର୍ ଳସବୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।

14ଅବେରାଧର ସମୟ ନିମେ ଜଳ କାଢ଼ି ଆଣ, ତୁ ର ଦୁଗର୍ ସବୁ
ଦୃଢ଼ କର; କାଦୁଅକୁ ଯାଇ ମାଟି ଚକଟ, ଇଟା ଭାଟି ଦୃଢ଼ କର।
15 େସଠାେର ଅି ତୁ କୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ; ଖ ତୁ କୁ େଛଦନ କରିବ,
* 3:8 େନା-ଆେମାନଠାରୁ ଅଥର୍ ାତ୍ ମିସର େଦଶର ରାଜଧାନୀ
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ତାହା ପତ ର ନ୍ୟାୟ ତୁ କୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ; ତୁ େ ପତ ର ନ୍ୟାୟ
ଆପଣାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର,ପ ପାଳ ପରିଆପଣାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
କର।

16 ତୁ େ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଅେପକ୍ଷା ଆପଣା ବଣିକଗଣର
ସଂଖ୍ୟା ବୃ ି କରିଅଛ; ପତ ନ କରି ଉଡ଼ିଯାଏ।
17 ତୁ ର ମୁକୁଟଧାରୀମାେନ ପ ପାଳ ପରି ଓ ତୁ ର ପ୍ର ଧାନ
େସନାପତିମାେନ ଫଡ଼ି ର ଦଳ ପରି, େସ ଫଡ଼ି ମାେନ ଶୀତ
ଦିନେର ବାଡ଼େର ରହି , ମାତ୍ର ସୂଯର୍ ୍ୟ ଉଦୟ େହେଲ ଉଡ଼ି ପଳାି ,
ଆଉ େସମାେନ େକଉଁଠାେର ଥାʼ ି , ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ।

18 େହ ଅଶୂରର ରାଜା, ତୁ ର ପଲରକ୍ଷକମାେନ ଘୁମାଉଅଛି ;
ତୁ ର ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ େଲାକମାେନ ବିଶ୍ର ାମ କରୁ ଅଛି ; ତୁ ର
େଲାକମାେନ ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର ଛି ଭି େହାଇଅଛି । ଆଉ,
େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ େକହି ନାହିଁ। 19 ତୁ ଆଘାତର
ଉପଶମ ନାହିଁ; ତୁ ର କ୍ଷତ ବ୍ୟଥାଜନକ; େଯଉଁମାେନ ତୁ
ବିଷୟକ ସ ାଦ ଶୁଣି , େସମାେନ ସମେ ତୁ ପ୍ର ତି ହାତତାଳି
ଦିଅି ; କାରଣ ତୁ ର ଦୁ ତା କାହା ଉପେର ଅବିରତ ବ
ନାହିଁ?
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