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ନିହିମୀୟା ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିହୁ ଦୀ ପର ରା ଅନୁସାେର ନିହିମୀୟା େହଉଛି ଏହି

ଐତିହାସି କ ପୁ କର ପ୍ର ାଥମିକ େଲଖକ। ଏହି ପୁ କର ଅଧିକାଂଶ
େଲଖା ତାହା ପ୍ର ଥମ ପୁରୁ ଷ ଚି ାଧାରାରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି।
ତାହା ର ଯୁବାବ ା କି ା ପୃ ଭୂ ମି ବିଷୟେର େକୗଣସି ସୂଚନା
ନାହିଁ; ଆେ ମାେନ ତାହା ୁ େକବଳ ରାଜ-ଦରବାରେର ରାଜା
ଅ ର୍ କ୍ଷ ର ବ୍ୟି ଗତ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଭାବେର େଦଖିବାକୁ
ପାଉ (ନିହିମୀୟା 1:11-2:1)। ନିହିମୀୟା ପୁ କକୁ ଏଜ୍ର ା ପୁ କର
ପରବ ର୍ ୀ ପୁ କଭାବେରପାଠକରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବାଇବଲର
କିଛି ବି ାନମାନ ମତେର ଏହି ଦୁଇ ପୁ କ ମୂଳତଃ, େଗାଟିଏ
ପୁ କ ଥିଲା।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 457-400 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କ ବାବିଲରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ପେର, ପାରସ୍ୟ ଶାସନ

ସମୟେର ଯିହୁ ଦା, ସ ବତଃ, ଯିରୂ ଶାଲମେର ଲିପିବ
କରାଯାଇଅଛି।

ପ୍ର ାପକ
ବାବିଲରୁ ନିବର୍ ାସି ତ ଇସ୍ର ାଏଲର ପିଢ଼ି ନିହିମୀୟା ର ଅଭିେପ୍ର ତ

ପ୍ର ାପକମାେନ ଥିେଲ।
ଉେ ଶ୍ୟ
େଲଖକ ଭାବେର, ଇ ା କରୁ ଥିେଲ େଯ ତାହା ର

ପାଠକମାେନପରେମ ର ାରା ମେନାନୀତ େହାଇଥିବା େଲାକ
ପ୍ର ତି ତାହା ର ଶି ଏବଂ େପ୍ର ମକୁ େସମାେନ ଏବଂ ତାହା
ପ୍ର ତି େସମାନ ର ନିୟମର ଦାୟି କୁ ବୁଝି ପାର ।ୁ ପରେମ ର
ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ଉ ର ଦିଅି । େସ େଲାକ ଜୀବନ ବିଷୟେର
ଚି ା କରି ଏବଂ ତାହା ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ େହବା ନିମେ େସ
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େସମାନ ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି । େସ ଇ ା କରି େଯ
େଲାକମାେନ ଏକସ େର କାଯର୍ ୍ୟ କର ୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ
ଅନ୍ୟମାନ ୁ ପ୍ର ଦାନ କର ୁ। ପରେମ ର ଅନୁଗାମୀ ଜୀବନେର
ାଥର୍ ପରତାର େକୗଣସି ାନ ନ ଥାଏ। ଏହି ପୁ କେର ନିହିମୀୟା
ଗରିବ େଲାକମାନ ଠାରୁ ଫାଇଦା ନ ଉଠାଇବାକୁ ଧନୀ ଏବଂ
ଅଭିଜାତ େଶ୍ର ଣୀ ସ ୃ େଲାକମାନ ୁ ରଣ କରାି ।

ବିଷୟବ ୁ
ପୁନଗର୍ ଠନ

ରୂ ପେରଖା
1. ଶାସକ ଭାବେର ନିହିମୀୟା ର ପ୍ର ଥମ କାଯର୍ ୍ୟକାଳ — 1:1-
12:47

2. ଶାସକ ଭାବେର ନିହିମୀୟା ର ି ତୀୟ କାଯର୍ ୍ୟକାଳ —
13:1-31

ଯିରୂ ଶାଲମରୁ ସ ାଦ
1 ହଖଲୀୟର ପୁତ୍ର ନିହିମୀୟା ର ବାକ୍ୟ। େକାଡ଼ିଏତମ ବଷର୍ ର

କିେଶ୍ଲ ବ୍ * ମାସେର ମୁଁ ଶୂଶନ୍ ରାଜଧାନୀେର ଥିଲି। 2 ତହିଁେର
ହନାନି ନାମେର େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ଓ ଯିହୁ ଦାରୁ
େକେତକ େଲାକ ଆସି େଲ; ତହଁୁ ମୁଁ େସମାନ ୁ ବ ୀ ରୁ ରକ୍ଷାପ୍ର ା
ଅବଶି ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ବିଷୟେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିଷୟେର
ପଚାରିଲି। 3େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାେତକହିେଲ, “ବ ୀ ରୁ
ରକ୍ଷାପ୍ର ା େସହି ପ୍ର େଦଶର ଅବଶି େଲାେକ ମହାଦୁଃଖ ଓ
ଅପମାନେର ଅଛି ; କାରଣ ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ାଚୀର ଭ େହାଇ
ରହିଅଛି ଓ ତହିଁର ାରସବୁ ଅି େର ଦ େହାଇଅଛି।”

ନିହିମୀୟା ପ୍ର ାଥର୍ ନା
4 ତହଁୁ ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବାମାେତ୍ର , ବସି େରାଦନ କଲି ଓ

େକେତକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ବିଳାପ କଲି; ପୁଣି, ମୁଁ ଗର୍ ପରେମ ର

* 1:1 କିେଶ୍ଲ ବ୍ ବାବିଲୀୟ କ୍ୟାେଲ ର ଅନୁସାେର ଏହା ନବମ ମାସ କି ୁ ଆଜିର
କ୍ୟାେଲ ର ଅନୁସାେର ଏହା ନେଭ ର ୧୫ ତାରିଖଠାରୁ ଡିେସ ର ୧୫ ତାରିଖ ପଯର୍ ୍ୟ ।
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ଛାମୁେର ଉପବାସ ଓ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିଲି, 5 “େହ ସଦାପ୍ର େଭା,
ଗର୍ ପରେମ ର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମହାନ ଓ ଭୟ ର
ପରେମ ର ଅଟ, େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରି ଓ ତୁ ର ସବୁ
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି , େସମାନ ପକ୍ଷେର ତୁ େ ନିୟମ ଓ ଦୟା
ପାଳନ କରିଥାଅ; 6 ମୁଁ ତୁ ବିରୁ େର ଆ ମାନ କୃତ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ପାପ ୀକାର କରି ତୁ ଦାସ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ
ପକ୍ଷେର ଦିବାରାତ୍ର ଏହି ସମୟେର ତୁ ଛାମୁେର େଯଉଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରୁ ଅଛି, ଆପଣା ଦାସର େସହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏେବ ତୁ ର
କ ର୍ ନିବି ଓ ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ମୁ େହଉ; ମୁଁ ଓ େମାହର ପିତୃ ବଂଶ
ହିଁ ପାପ କରିଅଛୁ। 7 ଆେ ମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ଅତିଶୟ
ଦୁ ମର୍ କରିଅଛୁ ଓ ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ େମାଶା ୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ
ବିଧି ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ କରିଥିଲ, ତାହାସବୁ ଆେ ମାେନ ପାଳନ
କରି ନାହଁୁ । 8 ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ େମାଶା ୁ ଆଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲ,
‘ତୁ େ ମାେନସତ୍ୟ-ଲ ନକେଲ,ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ନାନା େଗା ୀ
ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି କରିବା; 9 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ଆ ପ୍ର ତି
େଫରିବ ଓ ଆ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତଦନୁଯାୟୀ କମର୍ କରିବ,
େତେବ ତୁ ମାନ ର ତ୍ୟ େଲାକମାେନ ଆକାଶର ପ୍ର ା ସୀମାେର
ଥିେଲ େହଁ ଆେ େସଠାରୁ େସମାନ ୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ଓ ଆେ
ଆପଣା ନାମ ାପନାେଥର୍ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିଅଛୁ, େସହି
ାନକୁ େସମାନ ୁ ଆଣିବା; ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆପଣାର ଏହି କଥା
ରଣ କର।’ 10 ଏମାେନ ତୁ ର ଦାସ ଓ ତୁ ର େଲାକ, ତୁ େ
ଏମାନ ୁ ଆପଣାର ମହାପରାକ୍ର ମ ଓଆପଣାର ବଳବାନ ହ ାରା
ମୁ କରିଅଛ। 11 େହ ପ୍ର େଭା, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େଯଉଁମାେନ ତୁ
ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନ କରି , ଏପରି ତୁ ଦାସର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
ଓ ତୁ ଦାସମାନ ପ୍ର ାଥର୍ ନା ପ୍ର ତି ଏେବ ତୁ ର କ ର୍ ନିବି େହଉ;
ଆଉ, ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ ଅଛି,ଆଜିଆପଣା ଦାସର କାଯର୍ ୍ୟ ସି କର, ପୁଣି
ଏହି ବ୍ୟି ର ଦୃି େର ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ର ା େହବାକୁ ଦିଅ।”

ଏସମୟେର ମୁଁ ରାଜା ର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲି।
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2
ନିହିମୀୟା ଯିହୁ ଦାକୁ େପ୍ର ରିତ

1 ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା ରାଜ ର େକାଡ଼ିଏତମ ବଷର୍ େର ନୀସନ୍ *
ମାସେର ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, ରାଜା ସ ୁଖେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଥିବା
େବେଳ ମୁଁ େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନଇ ରାଜା ୁ େଦଲି। ଏଥିପୂେବର୍ ମୁଁ
ତା ସାକ୍ଷାତେର େକେବ ଦୁଃଖିତ େହାଇ ନ ଥିଲି। 2 ଏଥିେର ରାଜା
େମାେତ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ତ ପୀଡ଼ିତ େହାଇ ନାହଁ, କାହିଁକି
ତୁ ର ମୁଖ ବିବ ର୍ େହାଇଅଛି? ଏହା ମନର ଦୁଃଖ ବିନୁ ଆଉ କିଛି
ନୁେହଁ।” ତହିଁେର ମୁଁ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହଲି। 3 ପୁଣି, ମୁଁ ରାଜା ୁ
କହିଲି, “ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ େହଉ ;ୁ େଯଉଁ ନଗର େମାହର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର କବର ାନ, ତାହା େଯେତେବେଳ ଉଜାଡ଼
େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି ଓ ତହିଁର ାରସବୁ ଅି େର ଦ େହାଇଅଛି,
େସେତେବେଳକାହିଁକି େମାହର ମୁଖ ବିବ ର୍ େନାହିବ?” 4ଏଥିେର
ରାଜା େମାେତ କହିେଲ, “େତେବ ତୁ େ କି ବିଷୟେର ନିେବଦନ
କରୁ ଅଛ?” ତହଁୁ ମୁଁ ଗର୍ ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି।
5 ପୁଣି, ମୁଁ ରାଜା ୁ କହିଲି, “େଯେବ ମହାରାଜ ର ସେ ାଷ ହୁ ଏ
ଓ ଆପଣ ଦାସ େଯେବ ଆପଣ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଥାଏ,
େତେବ ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ, େମାହର ପିତୃ େଲାକ କବର-ନଗରକୁ
େମାେତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କର ୁ, ତହିଁେର ମୁଁ ତାହା ନିମର୍ ାଣ
କରିବି।” 6 ତହଁୁ ରାଜା େମାେତ ପଚାରିେଲ, “(ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ତା
ପାଖେର ବସି ଥିେଲ,) ତୁ ଯାତ୍ର ା େକେତ ଦିନ ଲାଗିବ? ଓ ତୁ େ
େକେବ େଫରି ଆସି ବ?” ଏହିରୂ େପ ମୁଁ ତା ନିକଟେର ସମୟ
ନିରୂ ପଣକଲାପେରରାଜା େମାେତପଠାଇବା ପାଇଁ ସ ୁ େହେଲ।
7 ଆହୁ ରି, ମୁଁ ରାଜା ୁ କହିଲି, “େଯେବ ମହାରାଜ ର ସେ ାଷ
ହୁ ଏ, େତେବ ନଦୀ େସପାରି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ େଯପରି ଯିହୁ ଦା
େଦଶେର ଉପି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଯାତ୍ର ା କରିବା ପାଇଁ େମାେତ

* 2:1 ନୀସନ୍ ଏବ୍ର ୀୟ କ୍ୟାେଲ ର ଅନୁସାେର ଏହା ବଷର୍ ର ପ୍ର ଥମ ମାସ କି ୁ ଆଜିର
କ୍ୟାେଲ ର ଅନୁସାେର ଏହା ମା ର୍ ୧୫ ତାରିଖଠାରୁ ଏପି୍ର ଲ ୧୫ ତାରିଖ ପଯର୍ ୍ୟ ।
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ଛାଡ଼ି ଦିଅି , ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ନିକଟକୁ େମାେତ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ;
8ଆଉ, ମ ି ର-ସ କର୍ ୀୟ ଦୁଗର୍ ାର ଓ ନଗର-ପ୍ର ାଚୀର ଓ େମାହର
ପ୍ର େବଶ ଗୃହ ନିମେ କଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ େମାେତ କା େଦବାକୁ
ମହାରାଜ ବନରକ୍ଷକ ଆସଫ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ।”
ତହିଁେର େମାʼ ପ୍ର ତି େମାର ପରେମ ର ମ ଳମୟ ହ ର
ସହାୟତା ପ୍ର ମାେଣ ରାଜା ତାହା େମାେତ େଦେଲ।

ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ାଚୀର ନିରୀକ୍ଷଣ
9 ଏହାପେର ମୁଁ ନଦୀ େସପାରିର େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ନିକଟେର

ଉପି ତ େହାଇ େସମାନ ୁ ରାଜା ପତ୍ର େଦଲି।ଆହୁ ରି,ରାଜା େମାʼ
ସେ େସନାପତି ଓ ଅ ାେରାହୀମାନ ୁ ପଠାଇଥିେଲ। 10 ମାତ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ମ ଳ େଚ ା କରିବା ପାଇଁ ଜେଣ େଲାକ
ଆସି ଅଛି େବାଲି ଶୁଣି େହାେରାଣୀୟ ସନ୍ ବ ଟ୍ ଓ ଅେ ାନୀୟ ଦାସ
େଟାବୀୟ ଅତିଶୟ ଅସ ୁ େହେଲ।

11 ଏହିରୂ େପ ମୁଁ ଯିରୂ ଶାଲମେର ଉପି ତ େହାଇ େସଠାେର
ତିନି ଦିନ ରହିଲି। 12 ତହଁୁ ରାତି୍ର େର ମୁଁ ଓ େମାʼ ସେ େକେତକ
େଲାକ ଉଠିଲୁ; ପୁଣି, େମାର ପରେମ ର ଯିରୂ ଶାଲମ ନିମେ ଯାହା
କରିବାକୁ େମାର ମନେର ପ୍ର ବୃ ି େଦଇଥିେଲ, ତାହା ମୁଁ କାହାକୁ
ଜଣାଇଲି ନାହିଁ; ଆଉ ମୁଁ େଯଉଁ ପଶୁ ଉପେର ଚଢ଼ିଥିଲି, ତାହା
ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପଶୁ େମାʼ ସ େର ନ ଥିଲା। 13 ପୁଣି, ମୁଁ ରାତି୍ର େର
ବାହାରି ଉପତ୍ୟକା- ାର େଦଇ ନାଗକୂପ ଓ ଖତ- ାର ପଯର୍ ୍ୟ
ଗଲି ଓ ଯିରୂ ଶାଲମର ଭ ପ୍ର ାଚୀର ଓ ତହିଁର ଅି େର ଦ
େହାଇଥିବା ାରସବୁ େଦଖିଲି। 14ତହଁୁ ମୁଁ ନିଝର୍ ର ାର ଓ ରାଜା ର
ପୁ ରିଣୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲି; ମାତ୍ର େସଠାେର େମାର ବାହନ ପଶୁର
ଯିବାର ାନ ନ ଥିଲା। 15 େତେବ ମୁଁ ରାତି୍ର କାେଳ ନଦୀ ନିକଟ େଦଇ
ଊ ର୍ କୁ ଗମନ କରି ପ୍ର ାଚୀର େଦଖିଲି; ତହଁୁ ମୁଁ ବୁଲି ଉପତ୍ୟକା-
ାର େଦଇ ପ୍ର େବଶ କରି େଫରି ଆସି ଲି। 16 ମାତ୍ର ମୁଁ େକଉଁଆେଡ଼

ଗଲି ଓ କଅଣ କଲି, ଏହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହିଁ; ଆଉ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ କି ଯାଜକମାନ ୁ କି କୁଳୀନମାନ ୁ
କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ କି ଅନ୍ୟ କମର୍ ଚାରୀମାନ ୁ ତାହା ଜଣାଇ ନ ଥିଲି।
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17 ଏହାପେର ମୁଁ େସମାନ ୁ କହିଲି, “ଆେ ମାେନ କି ପ୍ର କାର
ମ ଅବ ାେର ଅଛୁ, ଯିରୂ ଶାଲମ କିପରି ଉଜାଡ଼ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି
ଓ ତହିଁର ାରସବୁ ଅି େର ଦ େହାଇଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ
େଦଖୁଅଛ;ଆସ,ଆେ ମାେନ େଯପରିଆଉ ନି ାରପାତ୍ର େନାହିବା,
ଏଥିପାଇଁ ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କରୁ ।” 18 ତହଁୁ େମାʼ ପ୍ର ତି
େମାରପରେମ ର ମ ଳମୟହ ବିଷୟ,ମଧ୍ୟ େମାʼପ୍ର ତି ଉ
ରାଜା କଥା ବିଷୟ ମୁଁ େସମାନ ୁ ଜଣାଇଲି।ତହିଁେର େସମାେନ
କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଉଠି ନିମର୍ ାଣ କରିବା।” ଏହିରୂ େପ
େସମାେନ େସହି ଉ ମ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଆପଣାମାନ ହ ସବଳ
କେଲ।

19ମାତ୍ର େହାେରାଣୀୟ ସନ୍ ବ ଟ୍ ଓ ଅେ ାନୀୟ ଦାସ େଟାବୀୟ
ଓ ଆରବୀୟ େଗଶମ୍ ଏହା ଶୁଣି ଆ ମାନ ୁ ପରିହାସ ଓ ତୁ କରି
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏ କି କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛ? ତୁ େ ମାେନ କି
ରାଜେଦ୍ର ାହ କରିବ?” 20 େତେବ ମୁଁ ଉ ର କରି େସମାନ ୁ କହିଲି,
“େଯ ଗର୍ ପରେମ ର, େସ ଆ ମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ସି କରିେବ;
ଆେ ମାେନ ତାହା ର ଦାସ ଏଥିପାଇଁ ଉଠି ନିମର୍ ାଣ କରିବୁ; ମାତ୍ର
ଯିରୂ ଶାଲମେରତୁ ମାନ ରେକୗଣସି ଅଂଶ କିଅଧିକାର କି ୃତିଚି
ନାହିଁ।”

3
ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ାଚୀର ପୁନଃନିମର୍ ାଣ

1 ଏହାପେର ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକ ଓ ତାହାର ଯାଜକ
ଭାଇମାେନ ଉଠି େମଷ ାର ଗଢ଼ିେଲ; େସମାେନ ତାହା ପବିତ୍ର କରି
ତହିଁରକବାଟସବୁ ାପନକେଲ;ହେ ୟା ଦୁଗର୍ ଓ ହନେନଲ ଦୁଗର୍
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ପବିତ୍ର କେଲ। 2ତାହା ନିକଟେର ଯିରୀେହାର
େଲାକମାେନ ଗଢ଼ିେଲ, ଓ େସମାନ ନିକଟେର ଇମି୍ର ର ପୁତ୍ର ସ ୁ ର
ଗଢ଼ିଲା।

3ଆଉ, ହସନାୟାର ସ ାନଗଣ ମ ୍ୟ ାର ଗଢ଼ିେଲ; େସମାେନ
ତହିଁର କଡ଼ି ଚଢ଼ାଇେଲ ଓ ତହିଁର କବାଟ ଓ କିଳିଣୀ ଓ
ଅଗର୍ ଳସବୁ ଲଗାଇେଲ। 4 ପୁଣି, େସମାନ ନିକଟେର ହେ ାସ୍ ର
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େପୗତ୍ର ଊରୀୟର ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍ ମରାମତି କଲା। ଆଉ,
େସମାନ ନିକଟେର ମେଶଷେବଲ୍ ର େପୗତ୍ର େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର
ମଶୁ ମ୍ ମରାମତି କଲା। ଆଉ, େସମାନ ନିକଟେର ବାନାର
ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ମରାମତି କଲା। 5 ପୁଣି, େସମାନ ନିକଟେର
ତେକାୟନଗରରେଲାକମାେନମରାମତିକେଲ;ମାତ୍ର େସମାନ ର
ଦଳପତିମାେନଆପଣାମାନ େନତା କମର୍ କରିବାକୁ ରାଜି େହେଲ
ନାହିଁ।

6 ଆଉ, ପାେସହର ପୁତ୍ର ଯିେହାୟାଦା ଓ ବେଷାଦିୟାର ପୁତ୍ର
ମଶୁ ମ୍ ପୁରାତନ ାରର ମରାମତି କେଲ; େସମାେନ ତହିଁର
କଡ଼ି ଚଢ଼ାଇେଲ, ଆଉ ତହିଁର କବାଟ, ହୁ ଡ଼ୁକା ଓ ଅଗର୍ ଳସବୁ
ଲଗାଇେଲ। 7 ପୁଣି, େସମାନ ନିକଟେର ଗିବୀେୟାନୀୟ
ମଲାଟୀୟ ଓ େମେରାେଣାଥୀୟ ଯାେଦାନ େଲାକମାେନ ମରାମତି
କେଲ, େସମାେନ ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ ମି ା ନଗରର ମୁଖ୍ୟ ଥିେଲ, ନଦୀ
େସପାରି ମି ା େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ାନ ଥିଲା। 8 ତାହା ନିକଟେର
ର୍ କାରମାେନ, ହହର୍ ୟର ପୁତ୍ର ଉଷୀେୟଲ ମରାମତି କେଲ।

ଆଉ, ତାହା ନିକଟେର ଗ ବଣିକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ହନାନୀୟ
ମରାମତି କଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପ୍ର ଶ ପ୍ର ାଚୀର ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମ
ଦୃଢ଼ କେଲ। 9 େସମାନ ନିକଟେର ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର େଦଶର
ଅ ର୍ ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୂ ରର ପୁତ୍ର ରଫାୟ ମରାମତି କଲା। 10ଆଉ,
େସମାନ ନିକଟେର ହରୁ ମଫର ପୁତ୍ର ଯିଦାୟ ଆପଣା ଗୃହ
ସ ୁଖେର ମରାମତି କଲା। ତାହା ନିକଟେର ହଶ୍ ବନୀୟର ପୁତ୍ର
ହଟୂ ଶ୍ ମରାମତି କଲା। 11 ହାରୀମ୍  ର ପୁତ୍ର ମଲ୍ କୀୟ ଓ ପହତ୍ -
େମାୟାବର ପୁତ୍ର ହଶୂବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ଓ ତୁ ୁ ରୁ -ଦୁଗର୍ ର ମରାମତି
କେଲ। 12 ତାହା ନିକଟେର ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର େଦଶର ଅ ର୍ ଭାଗର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷହେଲାେହଶର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ମ୍ ଓତାହାରକନ୍ୟାମାେନମରାମତି
କେଲ।

13ହାନୂନ୍ ଓସାେନାହ ନିବାସୀମାେନଉପତ୍ୟକା ାରରମରାମତି
କେଲ; େସମାେନ ତାହା ଗଢ଼ିେଲ ଓ ତହିଁର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ
ଅଗର୍ ଳସବୁ ଲଗାଇେଲ, ଆଉ ଖତ- ାର ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ାଚୀରର ଏକ
ହଜାର ହାତ ଦୃଢ଼ କେଲ।
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14 ପୁଣି, େବଥ୍-ହେ ରମ୍ ପ୍ର େଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େରଖବର ପୁତ୍ର
ମଲ୍ କୀୟ ଖତ ାରର ମରାମତି କଲା; େସ ତାହା ଗଢ଼ିଲା ଓ
ତହିଁର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗର୍ ଳସବୁ ଲଗାଇଲା।

15 ପୁଣି, ମି ା ପ୍ର େଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲ୍ େହାଷିର ପୁତ୍ର ଶ ୁ ନ୍ 
ନିଝର୍ ର ାରର ମରାମତି କଲା; େସ ତାହା ଗଢ଼ି ଆ ାଦନ କଲା ଓ
ତହିଁର କବାଟ, କିଳିଣୀ ଓ ଅଗର୍ ଳସବୁ ଲଗାଇଲା, ପୁଣି ଦାଉଦ-
ନଗରରୁ ତଳକୁ ଯିବା ପାହାଚ ପଯର୍ ୍ୟ ରାଜା ର ଉଦ୍ୟାନ ନିକଟ
େଶଲା ପୁ ରିଣୀ-ପ୍ର ାଚୀର (ମରାମତି କଲା)। 16 ତାହା ନିକଟେର
େବଥ୍-ସୁର ଜି ାର ଅ ର୍ ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସ୍ ବୂକର ପୁତ୍ର ନିହିମୀୟା
ଦାଉଦ ର କବର ସ ୁଖ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ନିମ ତ ପୁ ରିଣୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ
ବୀରମାନ ଗୃହ ପଯର୍ ୍ୟ ମରାମତି କଲା।

ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଥିବା େଲବୀୟମାେନ
17ତାହା ନିକଟେର େଲବୀୟମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବାନିର ପୁତ୍ର ରହୂ ମ୍ 

ମରାମତି କଲା। ତାହା ନିକଟେର କିୟୀଲା ଜି ାର ଅ ର୍ ଭାଗର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଶବୀୟ ଆପଣା ପ୍ର େଦଶ ପକ୍ଷେର ମରାମତି କଲା।
18 ତାହା ନିକଟେର େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , କିୟୀଲା
ପ୍ର େଦଶର ଅ ର୍ ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହନାଦଦର ପୁତ୍ର ବବୟ ମରାମତି
କଲା। 19 ତାହା ନିକଟେର ମି ାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର ଏସର୍ 
ପ୍ର ାଚୀରର ବା ନିକଟ ଅ ାଗାରର ଉଠାଣି ପଥ ସ ୁଖେର ଅନ୍ୟ
ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା। 20 ତାହା ନିକଟେର ସ ୟର ପୁତ୍ର
ବାରୂ କ ଯ କରି ପ୍ର ାଚୀରର ବା ଠାରୁ ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକର
ଗୃହ ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା। 21 ତ େର
ହେ ାସ୍ ର େପୗତ୍ର ଊରୀୟର ପୁତ୍ର ମେରେମାତ୍ ଇଲିୟାଶୀବ୍ ର ଗୃହ
ାରଠାରୁ ଇଲୀୟାଶୀବର ଗୃହପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର

ମରାମତି କଲା।
ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କରିଥିବା ଯାଜକମାେନ

22 ପୁଣି, ପ୍ର ା ରବାସୀ ଯାଜକମାେନ ମରାମତି କେଲ।
23 େସମାନ ଉ ାେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ହଶୂବ ଆପଣାମାନ ଗୃହ
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ସ ୁଖେରମରାମତି କେଲ। େସମାନ ଉ ାେରଅନନୀୟର େପୗତ୍ର
ମାେସୟର ପୁତ୍ର ଅସରୀୟ ଆପଣା ଗୃହ ନିକଟେର ମରାମତି କଲା।
24 େହନାଦଦ୍ ର ପୁତ୍ର ବି ୁୟି ଅସରୀୟର ଗୃହଠାରୁ ପ୍ର ାଚୀରର ବା
ଓ େକାଣ ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କଲା। 25ଉଷୟର
ପୁତ୍ର ପାଲାଲ୍ ପ୍ର ାଚୀରର ବା ସ ୁଖେର ପ୍ର ହରୀଶାଳାର ନିକଟ
ଉ ତର ରାଜଗୃହ ସମୀପେର ବାହାର ଦୁଗର୍ ପାଖେର ମରାମତି
କଲା। ତାହା ପେର ପରିେୟାଶର ପୁତ୍ର ପଦାୟ ମରାମତି କଲା।
26 ଏହି ସମୟେର ଓଫଲେର ବାସ କରୁ ଥିବା ନଥୀନୀୟମାେନ
ଜଳ ାରର ପୂବର୍ ଦିଗର ସ ୁଖ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ବାହାର ଦୁଗର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ମରାମତି କେଲ।

ଅନ୍ୟ ନିମର୍ ାଣକାରୀମାେନ
27 ତାହା ପେର ତେକାୟୀୟମାେନ ବାହାର ବଡ଼ ଦୁଗର୍ ସ ୁଖରୁ

ଓଫଲର ପ୍ର ାଚୀର ପଯର୍ ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କେଲ।
28 ଯାଜକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ସ ୁଖେର
ଅ ାରର ଉପର ଭାଗର ମରାମତି କେଲ। 29 େସମାନ ପେର
ଇେ ରର ପୁତ୍ର ସାେଦାକ ଆପଣା ଗୃହ ସ ୁଖେର ମରାମତି କଲା।
ପୁଣି, ତାହା ପେର ପୂବର୍ - ାରପାଳ ଶଖନୀୟର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ
ମରାମତି କଲା। 30 ତାହା ପେର େଶଲିମୀୟର ପୁତ୍ର ହନାନୀୟ ଓ
ସାଲଫର ଷ ପୁତ୍ର ହାନୂନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶର ମରାମତି କେଲ।
ତାହା ପେର େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ମଶୁ ମ୍ ଆପଣା େକାଠରି ସ ୁଖେର
ମରାମତି କଲା। 31ତାହା ପେର ମଲ୍ କୀୟ ନାମକ ଜେଣ ର୍ କାର
ହମି ଦ୍ ାରର ସ ୁଖ ନଥୀନୀୟମାନ ର ଓ ବଣିକମାନ ର
ଗୃହ ପଯର୍ ୍ୟ , ଆଉ େକାଣର ଉଠାଣି ପଯର୍ ୍ୟ ମରାମତି କଲା।
32 ପୁଣି, େକାଣର ଉଠାଣି ଓ େମଷ ାର ମଧ୍ୟେର ର୍ କାର ଓ
ବଣିକମାେନ ମରାମତି କେଲ।

4
ନିମର୍ ାଣ କାଯର୍ ୍ୟେର ପ୍ର ତିବାଧା
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1 ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀର ଗଢ଼ୁଅଛୁ େବାଲି ଶୁଣି ସନ୍ ବ ଟ୍ 
କୁପିତ ଓ ଅତିଶୟ ବିର େହାଇ ଯିହୁ ଦୀୟମାନ ୁ ପରିହାସ
କଲା। 2 ଆଉ, େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ଶମରୀୟା େସୖନ୍ୟଦଳ
ସାକ୍ଷାତେର ଏହି କଥା କହିଲା, “ଏହି ଦୁବର୍ ଳ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ କଅଣ
କରୁ ଅଛି ? େସମାେନ କʼଣ ଗଡ଼ବ ି କରି ରହିେବ? େସମାେନ
କʼଣ ବଳିଦାନ କରିେବ? େସମାେନ କʼଣ ଦିନକେର ସମା
କରିେବ? େସମାେନ କʼଣ କା ଡ଼ାର ଢିପିରୁ ଦ ପ୍ର ର କାଢ଼ି
ସଜୀବ କରିେବ?” 3 ଏହି ସମୟେର ଅେ ାନୀୟ େଟାବୀୟ
ତାହା ପାଖେର ଥିଲା, ଆଉ େସ କହିଲା, “ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଯାହା
ଗଢ଼ୁଅଛି , ବିଲୁଆଚଢ଼ିଗେଲେସେସମାନ ପଥରପାେଚରୀଭାି
ପକାଇବ।” 4 େହ ଆ ମାନ ପରେମ ର, ଶ୍ର ବଣ କର; କାରଣ
ଆେ ମାେନ ତୁ ୀକୃତ େହଉଅଛୁ; େସମାନ ପରିହାସ େସମାନ
ନିଜ ମ କେର ବ ର୍ ାଅ ଓ େସମାନ ୁ ବିେଦଶେର ବ ୀ କରି ଲୁଟିତ
େହବାକୁ ସମପର୍ ଣ କର; 5 ଆଉ େସମାନ ଅଧମର୍ ଆ ାଦନ କର
ନାହିଁ ଓ ତୁ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ପାପ ମାଜ ତ ନ େହଉ;
କାରଣ ନିମର୍ ାଣକାରୀମାନ ସାକ୍ଷାତେର େସମାେନ ତୁ କୁ ବିର
କରିଅଛି ।

6 ଏହିରୂ େପ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀର ଗଢ଼ିଲୁ ଓ ତହିଁର ଉ ତାର
ଅ ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସମୁଦାୟ ପ୍ର ାଚୀର ଏକତ୍ର ସଂଯୁ କରାଗଲା; େଯଣୁ
କମର୍ କରିବାକୁ େଲାକମାନ ର ମନ ଥିଲା।

7 ମାତ୍ର ଯିରୂ ଶାଲମ ପ୍ର ାଚୀରର ମରାମତି କାଯର୍ ୍ୟ ଅଗ୍ର ସର
େହଉଅଛି ଓ ଭ ାନସବୁ ବ େହବାକୁ ଲାଗୁଅଛି, ଏହା ଶୁଣି
ସନ୍ ବ ଟ୍ ଓ େଟାବୀୟ, ପୁଣି ଆରବୀୟମାେନ ଓ ଅେ ାନୀୟମାେନ
ଓ ଅେସ୍ଦ ାଦୀୟମାେନ ଅତିଶୟ କ େହେଲ। 8 ପୁଣି, େସସମେ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଯାଇ ତହିଁ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ଗ େଗାଳ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ଚକ୍ର ା କେଲ। 9 ମାତ୍ର
ଆେ ମାେନ େସମାନ ସକାଶୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲୁ ଓ ଦିବାରାତ୍ର େସମାନ ବିରୁ େର ପ୍ର ହରୀ
ରଖିଲୁ।

10 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦା କହିଲା, “ଭାରବାହକମାନ ର ବଳ
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କ୍ଷୀଣ େହାଇଅଛି, ଆଉ ଅେନକ ଭ ା କା ଅଛି; ଏଣୁ ଆେ ମାେନ
ପ୍ର ାଚୀର ଗଢ଼ି ପାରୁ ନାହଁୁ ।” 11 ପୁଣି, ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷମାେନ
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଉପି ତ େହାଇ
େସମାନ ୁ ବଧ ଓ େସମାନ କାଯର୍ ୍ୟ ବ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ
ଜାଣିେବ ନାହିଁ ଅବା େଦଖିେବ ନାହିଁ।” 12 ଆଉ, େସମାନ
ନିକଟବାସୀ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ସବୁ ାନରୁ ଆସି ଆ ମାନ ୁ ଦଶ
ଥର କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ୁ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବାକୁ
େହବ।” 13 ଏେହତୁ ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀର ପଛଆେଡ଼ ନୀଚ େମଲା ାନେର
େଲାକମାନ ୁ େସମାନ ପରିବାର ଅନୁସାେର େସମାନ ଖ ଓ
ବ ର୍ ା ଓ ଧନୁ ସହିତ ନିଯୁ କଲି। 14 ତହଁୁ ମୁଁ ଦୃି ପାତ କଲି ଓ
ଉଠି କୁଳୀନମାନ ୁ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକ ୁ କହିଲି;
“ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ବିଷୟେର ଭୀତ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ପ୍ର ଭୁ ୁ
ରଣ କର, େସ ମହାନ ଓ ଭୟ ର ଅଟି , ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ, ଆପଣା ଆପଣା
ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ ଓ ଗୃହ ନିମେ ଯୁ କର।”

କାଯର୍ ୍ୟର ପୁନରାର
15 ପେର ଆ ମାନ ଶତଗଣର ମ ଣା ଆ ମାନ ୁ

ଜଣାଯାଇଅଛି ଓ ପରେମ ର ତାହା ବିଫଳ କରିଅଛି , ଏହା
େସମାେନ ଶୁଣେ , ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ପ୍ର ାଚୀରେର ଆପଣା
ଆପଣା କାଯର୍ ୍ୟକୁ େଫରିଗଲୁ। 16 ଆଉ, େସହି ଦିନଠାରୁ ଆ
ଦାସଗଣର ଅେ ର୍ କ କମର୍ କେଲ ଓ େସମାନ ର ଅେ ର୍ କ ବ ର୍ ା,
ଢାଲ, ଧନୁ, ଓ ସା ୁ ଆ ଧରି ରହିେଲ; ପୁଣି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଯିହୁ ଦାର
ସମଗ୍ର େଗା ୀର ପଛେର ରହିେଲ। 17 େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ାଚୀର
ଗଢ଼ିେଲ ଓ େଯଉଁମାେନ ଭାର ବହିେଲ, େସମାେନ ଆେପ ଆେପ
ଭାର ଉଠାଇେଲ, ପ୍ର ତି ଜଣ ଏକ ହ େର କମର୍ କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ
ହ େର ଅ ଧରିେଲ; 18ଆଉ, ନିମର୍ ାଣକାରୀମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା କଟିେଦଶେର ଖ ବା ି େସହିପରି କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ।
ପୁଣି,ତୂ ରୀ ବଜାଇବା େଲାକଆ ନିକଟେରରହିଲା। 19ଏହାପେର
ଆେ କୁଳୀନମାନ ୁ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଲାକ ୁ
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କହିଲୁ, “କାଯର୍ ୍ୟ ଭାରୀ ଓ ବି ୀ ର୍ , ପୁଣି ଆେ ମାେନ ପ୍ର ାଚୀର
ଉପେର ପୃଥକ େହାଇ ଏକଆେରକଠାରୁ ଦୂରେର ଅଛୁ; 20 ଏେହତୁ
େଯେକୗଣସି ାନେର ତୂ ରୀର ଶ ଶୁଣିବ, େସ ାନରୁ ଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆସି ବ; ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ପକ୍ଷେର
ଯୁ କରିେବ।”

21 ଏହିରୂ େପ ଆେ ମାେନ େସହି କାଯର୍ ୍ୟେର ପରିଶ୍ର ମ କଲୁ,
ପୁଣି ପ୍ର ତୁ ୍ୟଷ ସମୟଠାରୁ ତାରା େଦଖାଯିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର
ଅେ ର୍ କ େଲାକ ବ ର୍ ା ଧରିେଲ। 22 େସହି ସମୟେର ଆେ
େଲାକମାନ ୁ ଆହୁ ରି କହିଲୁ, “ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ରାତି୍ର କାଳେର
ଆପଣାଆପଣା ଦାସ ସହିତ ଯିରୂ ଶାଲମ ଭିତେରରହ ୁ,ତହିଁେର
େସମାେନ ରାତି୍ର େର ଆ ମାନ ର ପ୍ର ହରୀ େହାଇ ପାରିେବ ଓ
ଦିବସେର କମର୍ କରି ପାରିେବ।” 23 ଏହିରୂ େପ ଆେ କି ଆ
ଭାଇମାେନ କି ଆ ଦାସମାେନ କିଅବା ଆ ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ
ପ୍ର ହରୀମାେନ େକହିଆପଣା େଦହରୁ ବ କାଢ଼ିଲୁ ନାହିଁ,ପ୍ର ତି ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ଅ ଶ ସହିତ ଜଳ ନିକଟକୁ ଗଲୁ।

5
ଦରିଦ୍ର ମାନ ଉପେର ଅତ୍ୟାଚାର ନିେଷଧ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଇମାନ ବିରୁ େର
େଲାକମାନ ର ଓ େସମାନ ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ ର ଉେ ାଳନ କେଲ।
2କାରଣ େକହି େକହି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ, ଆ ମାନ ପୁତ୍ର ଓ
କନ୍ୟାଗଣ ସେମତ ଅେନକ େଲାକ ଅଟୁ ; େତଣୁ ଆେ ମାେନ ଶସ୍ୟ
େନଇ ତାହା ଖାଇ ବି ବା।” 3 ମଧ୍ୟ ଆଉ େକହି େକହି କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗୃହ
ବ କ ରଖିଅଛୁ, େଯପରି ଦୁଭ କ୍ଷ ସମୟେର ଆ ମାନ ୁ ଶସ୍ୟ
ମିଳୁ।” 4 ଆହୁ ରି, େକେତକ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ରାଜ-କର
େପୖଠ କରିବା ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ବ କ ରଖି ମୁଦ୍ର ା ଋଣ କରିଅଛୁ। 5 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ଶରୀର
ଆ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ଶରୀର ସମାନ, ଆ ମାନ ସ ାନଗଣ
େସମାନ ସ ାନଗଣର ସମାନ; ତଥାପି େଦଖ, ଆେ ମାେନ
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ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ୁ ଦାସ େହବା ପାଇଁ ବିକି୍ର
କରିଅଛୁ, ପୁଣି ଆ ମାନ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି ଦାସୀ
େହାଇସାରିେଲଣି;ଆ ମାନ ରଆଉକିଛିଆୟ ନାହିଁ;କାରଣ
ଅନ୍ୟ େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ର ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଅଧିକାର କରିଅଛି ।”

6 େସେତେବେଳ ମୁଁ େସମାନ ର କ୍ର ନ ଓ ଏହି କଥାସବୁ ଶୁଣି
ଅତ୍ୟ କ େହଲି। 7 ପୁଣି, ମୁଁ ଆପଣା ମନେର ବିେବଚନା
କଲି, ପୁଣି କୁଳୀନମାନ ର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ର ସେ ବାଦାନୁବାଦ
କରି େସମାନ ୁ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ଭାଇଠାରୁ ସୁଧ େନଉଅଛ।” ତହଁୁ ମୁଁ େସମାନ ବିରୁ େର
ଅଭିେଯାଗ କଲି। 8 ଆଉ, ମୁଁ େସମାନ ୁ କହିଲି, “ଆ ମାନ ର
ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଇମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ନିକଟେର ବିକା
ଯାଇଥିେଲ, ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ଆପଣା ସାମଥର୍ ୍ୟେର ମୁ
କରିଅଛୁ,ଏେବତୁ େ ମାେନକʼଣଆପଣାଭାଇମାନ ୁ ବିକି୍ର କରିବ?
ଓ େସମାେନ କʼଣ ଆ ମାନ ନିକଟେର ବିକାଯିେବ?” ଏଥିେର
େସମାେନ ନୀରବ େହେଲ, କିଛି ଉ ର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।
9 ଆହୁ ରି, ମୁଁ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଅଛ, ତାହା
ଭଲ ନୁେହଁ, ଆ ମାନ ଶତ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ତିର ାରକୁ
େରାକିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଭୟେର ଆଚରଣ
କରିବା କʼଣ ତୁ ମାନ ର ଉଚିତ ନୁେହଁ? 10 ମଧ୍ୟ ମୁଁ, େମାʼ
ଭାଇମାେନ ଓ େମାହର ଦାସମାେନ ସୁଧେର େସମାନ ୁ ମୁଦ୍ର ା ଓ
ଶସ୍ୟ ଋଣ େଦଉଅଛୁ। ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଏହି ଋଣ ଉପେର
ସୁଧ େନବା ବ କରିବା ଉଚିତ। 11 ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର
ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର , େସମାନ ର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର , େସମାନ ର ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ଓ
େସମାନ ର ଗୃହ, ମଧ୍ୟ େସମାନ ଠାରୁ ମୁଦ୍ର ା ଓ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଓ େତୖଳର ଶତକଡ଼ା େଯଉଁ ସୁଧ ତୁ େ ମାେନ େନଇଅଛ, ତାହା
ଆଜି େସମାନ ୁ େଫରାଇ ଦିଅ।” 12ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଯାହା େନଇଥିଲୁ ତାହା େଫରାଇ େଦବୁ ଓ େସମାନ ୁ
କିଛି ମାଗିବୁ ନାହିଁ; ଆପଣ େଯପରି କହୁ ଅଛି , ଆେ ମାେନ
େସପରି କରିବୁ।” ତହଁୁ ମୁଁ ଯାଜକମାନ ୁ ଡାକି ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର
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େସମାେନ େଯପରି କମର୍ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ ଶପଥ
କରାଇଲି। 13ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣା ଅି ଝାଡ଼ି େଦଇ କହିଲି, “େଯେକହି
ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବ ନାହିଁ, ପରେମ ର ତାହାର
ଗୃହ ଓ ପରିଶ୍ର ମର ଫଳରୁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଝାଡ଼ି େଦଉ ;ୁ େସ
ଏହିରୂ େପ ଝଡ଼ା ଯାଉ ଓ ଶୂନ୍ୟ େହଉ।” ତହିଁେର ସମ ସମାଜ
କହିେଲ “ଆେମନ୍ ” ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ। ଏଥିଉ ାେର
େଲାକମାେନ ଏହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ।

ନିହିମୀୟା ର ନିଃ ାଥର୍ ପରତା
14 ଆହୁ ରି, ମୁଁ ଯିହୁ ଦା େଦଶେର େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର

ନିଯୁ ଥିବା ସମୟଠାରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା ରାଜ ର
େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଠାରୁ ବତିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବାର ବଷର୍ , ମୁଁ ଓ େମାʼ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ଖାଦ୍ୟ େଭାଗ କଲୁ ନାହିଁ। 15 ମାତ୍ର
େମାହର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ବ୍ୟୟଭାର େଲାକମାନ ୁ
ବହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ େସମାେନ ଚାଳିଶ େଶକଲ ରୂ ପା ଛଡ଼ା
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େନେଲ; େକବଳ
ତାହା ନୁେହଁ, େସମାନ ଦାସମାେନ େଲାକମାନ ଉପେର
ଅତ୍ୟାଚାର କେଲ; ମାତ୍ର ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଭୟ ସକାଶୁ ମୁଁ
େସପରି କଲି ନାହିଁ। 16 ଆହୁ ରି, ମୁଁ ଏହି ପ୍ର ାଚୀର-କମର୍ େର ଲାଗି
ରହିଲି ଓ ଆେ ମାେନ େକୗଣସି ଭୂ ମି କିଣିଲୁ ନାହିଁ; ପୁଣି,
େମାହର ଦାସ ସମେ େସଠାେର କାଯର୍ ୍ୟେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ।
17ତଥାପି ଆ ମାନ ଚତୁ ଗ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଗତ େଲାକମାନ ଛଡ଼ା ଯିହୁ ଦୀ ଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଶହ ପଚାଶ େଲାକ େମାʼ େଭାଜନାସନେର ବସି େଲ।
18 େସସମୟେର ପ୍ର ତିଦିନ ଏକ ବଳଦ ଓ ଛଅେଗାଟି ବଛା େମଷ
ପ୍ର ୁତ କରାଗଲା; ମଧ୍ୟ େମାʼ ପାଇଁ େକେତକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ର ୁତ
କରାଗଲା ଓ ଦଶ ଦିନେର ଥେର ସବର୍ ପ୍ର କାର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆେୟାଜନ
କରାଗଲା; ତଥାପି ମୁଁ ଏସବୁ ଲାଗି େଦଶାଧ୍ୟକ୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଁଲି
ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି େଲାକ ଉପେର ଦାସ ର ଭାର ଭୟ ର
େହାଇଥିଲା। 19 େହ େମାହର ପରେମ ର, ମୁଁ ଏହି େଲାକମାନ
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ନିମେ େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି, େମାʼ ପକ୍ଷେର ମ ଳ
ନିମେ ତାହାସବୁ ରଣ କର।

6
ନିହିମୀୟା ବିରୁ େର ଷଡ଼ଯ

1 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ପ୍ର ାଚୀର ଗଢ଼ିଅଛି ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆଉ
ଭ ାନ ନାହିଁ, ଏହି ସ ାଦ ସନ୍ ବ ଟ୍ ଓ େଟାବୀୟ ଓ
ଆରବୀୟ େଗଶମ୍ ଓ ଆ ମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତମାେନ ଜାଣିେଲ;
ଏହି ସମୟେର ମୁଁ ନଗର- ାରସବୁେର କବାଟ ଝୁ ଲାଇ ନ ଥିଲି।
2 େସେତେବେଳ ସନ୍ ବ ଟ୍ ଓ େଗଶମ୍ େମାʼ ନିକଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଓେନା ପଦାି ତ େକୗଣସି
ଏକ ଗ୍ର ାମେର ଏକତି୍ର ତ େହଉ।” ମାତ୍ର େସମାେନ େମାହର ଅନି
କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଥିେଲ। 3 ଏଥିେର ମୁଁ େସମାନ ନିକଟକୁ
ଦୂତଗଣ ପଠାଇ କହିଲି, “ମୁଁ ଏକ ମହତ୍ କମର୍ କରୁ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ
ଓ ାଇ ଆସି ନ ପାେର; ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଓ ାଇ ଯାଇ
କାହିଁକି କାଯର୍ ୍ୟ ବ କରିବି?” 4 ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାେନ
ଚାରି ଥର େମାʼ ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର ମୁଁ େସମାନ ୁ
େସହି ପ୍ର କାର ଉ ର େଦଲି। 5 ଏହାପେର ସନ୍ ବ ଟ୍ ଆପଣା
ଦାସ ହାତେର ଖେ େଖାଲା ଚିଠି େଦଇ ପ ମ ଥର େସହି
ପ୍ର କାେର େମାʼ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲା। 6ତହିଁେର ଏହା େଲଖାଥିଲା,
“େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟେରଏହିଜନରବେହାଇଅଛି,ମଧ୍ୟ େଗଶମ୍ 
ଏହା କହୁ ଅଛି େଯ, ତୁ େ ଓ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ରାଜେଦ୍ର ାହ କରିବାକୁ
ବିଚାର କରୁ ଅଛ; ତହିଁ ନିମେ ତୁ େ ପ୍ର ାଚୀର ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଅଛ;
ଏହି ଜନରବ ଅନୁସାେର ତୁ େ େସମାନ ର ରାଜା େହବାକୁ
ଇ ା କରୁ ଅଛ। 7 ଆହୁ ରି, ଯିହୁ ଦାେର ଏକ ରାଜା ଅଛି େବାଲି
ଆପଣା ବିଷୟ ଯିରୂ ଶାଲମେର େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାନ ୁ ନିଯୁ କରିଅଛ; ଏହି ଜନରବ ରାଜା
ନିକଟେରଉପି ତ େହବ।ଏେହତୁ ଏେବଆସ,ଆେ ମାେନ ଏକତ୍ର
ମ ଣା କରୁ ।” 8 ତହଁୁ ମୁଁ ତାହା ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲି, “ତୁ େ
ଯାହା କହୁ ଅଛ, େସପରି େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ; ତୁ େ
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େକବଳ ଆପଣା ମନରୁ ତାହାସବୁ କ ନା କରୁ ଅଛ। 9ଏହି କମର୍ େର
େସମାନ ର ହ ଦୁବର୍ ଳ େହେଲ ତାହା ସମା େନାହିବ େବାଲି”
େସସମେ ଆ ମାନ ୁ ଭୀତ କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ; ଏଣୁ େହ
ପରେମ ର, େମାହର ହ ସବଳ କର।

10 ଏହାପେର ମେହଟେବଲର େପୗତ୍ର ଦଲୟିୟର ପୁତ୍ର େଯଉଁ
ଶମୟୀୟ ଗୃହେର ରୁ ଥିଲା, ମୁଁ ତାହା ଗୃହକୁ ଗଲି, ତହଁୁ େସ
କହିଲା, “ଆେ ମାେନ ପରେମ ର ଗୃହେର, ମ ି ର ମଧ୍ୟେର
ଏକତି୍ର ତ େହଉ ଓ ମ ି ରର ାରସବୁ ବ କରୁ ; କାରଣ େସମାେନ
ତୁ କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଆସି େବ; ରାତି୍ର େର େସମାେନ ତୁ କୁ ବଧ
କରିବାକୁ ଆସି େବ।” 11 ତହିଁେର ମୁଁ କହିଲି, “େମାʼ ପରି େଲାକ
କʼଣ ପଳାଇବ? େମାʼ ପରି େହାଇ ପ୍ର ାଣ ବ ାଇବା ପାଇଁ େଯ
ମ ି ର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏପରି କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି
ନାହିଁ।” 12 ମାତ୍ର ମୁଁ ଚିି ଲି, ଆଉ େଦଖ, ପରେମ ର ତାହାକୁ
ପଠାଇ ନ ଥିେଲ; ତଥାପି େସ େମାʼ ବିରୁ େର ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାକ୍ୟ
ପ୍ର ଚାର କଲା; ଆଉ, େଟାବୀୟ ଓ ସନ୍ ବ ଟ୍ ତାହାକୁ େବତନ
େଦଇଥିେଲ। 13 ମୁଁ େଯପରି ଭୀତ େହବି ଓ େସହି କମର୍ କରି ପାପ
କରିବି, ପୁଣି େସମାେନ େଯପରି େମାେତ ତିର ାର କରିବା ପାଇଁ
େମାହର ଦୁନର୍ ାମର କାରଣ ପାଇେବ, ଏହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ତାହାକୁ
େବତନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 14 େହ େମାହର ପରେମ ର, େଟାବୀୟ
ଓ ସନ୍ ବ ଟ୍ ର ଏହିସବୁ କମର୍ ାନୁସାେର େସମାନ ୁ , ଆଉ େମାେତ
ଭୟଗ୍ର କରିବାକୁ ଇ ା କେଲ େଯ େନାୟଦୀୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା, େସମାନ ୁ ରଣ କର।

ପ୍ର ାଚୀର କାଯର୍ ୍ୟର ସମାି
15ତହଁୁ ବାବନ ଦିନ ମଧ୍ୟେର ଇଲୂଲ ମାସର ପଚିଶତମ ଦିନେର

ପ୍ର ାଚୀର ସମା େହଲା। 16 ପୁଣି, ଆ ମାନ ର ଶତ ସମେ
ଏହା ଶୁଣେ , ଏପରି େହଲା େଯ, ଆ ମାନ ଚତୁ ଗ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟ ସମେ ଭୀତ େହେଲ ଓ ଆପଣାମାନ ଦୃି େର ନିତା
ଲି ତ େହେଲ, କାରଣ ଏହି କମର୍ େଯ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଆଡ଼ୁ େହଲା, ଏହା େସମାେନ ବୁଝିେଲ। 17 ଆହୁ ରି, େସସମୟେର
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ଯିହୁ ଦାର କୁଳୀନମାେନ େଟାବୀୟ ନିକଟକୁଅେନକପତ୍ର ପଠାଇେଲ
ଓ େଟାବୀୟର ନାନା ପତ୍ର େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ଲା। 18କାରଣ,
େସ ଆରହର ପୁତ୍ର ଶଖନୀୟର ଜୁଆଁଇ େହବାରୁ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଯିେହାହାନନ୍ େବରିଖୀୟର ପୁତ୍ର ମଶୁ ମ୍ ର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ
କରିଥିବାରୁ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର ଅେନେକ ତାହା ପକ୍ଷେର ଶପଥ
କରିଥିେଲ। 19 ଆହୁ ରି, େସମାେନ ତାହାର ଉ ମ କମର୍ ର କଥା
େମାେତ କହିେଲ ଓ େମାʼ କଥାସବୁ ତାହାକୁ ଜଣାଇେଲ। ଆଉ,
େମାେତ ଭୟଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ େଟାବୀୟ ନାନା ପତ୍ର ପଠାଇଲା।

7
1 ପ୍ର ାଚୀର ନିମ ତ ହୁ ଅେ , ମୁଁ କବାଟସବୁ ଝୁ ଲାଇଲି, ପୁଣି
ାରପାଳ ଓ ଗାୟକ ଓ େଲବୀୟମାେନ ନିଯୁ େହେଲ। 2 ତହଁୁ

ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହନାନିକୁ ଓ ଦୁଗର୍ ର ଶାସନକ ର୍ ା ହନାନୀୟକୁ
ଯିରୂ ଶାଲମ ଉପେର ନିଯୁ କଲି; କାରଣ ହନାନୀୟ ବି
େଲାକ ଥିଲା ଓ େସ ଅେନକ ଅେପକ୍ଷା ପରେମ ର ୁ ଭୟ
କରୁ ଥିଲା। 3ଆଉ, ମୁଁ େସମାନ ୁ କହିଲି, “ସୂଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ଚ େନାହିବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଯିରୂ ଶାଲମର ାରସବୁ ଫିଟା ନ ଯାଉ; େଲାକମାେନ
ପ୍ର ହରୀକମର୍ େର ଠିଆ େହବା େବେଳ ାରସବୁ ବ କର ୁ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ତହିଁେର ଅଗର୍ ଳ ଦିଅ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ
ନିବାସୀମାନ ୁ ପ୍ର ହରୀ କରି ନିଯୁ କର, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ପହରାେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ
ସ ୁଖେର ରହ ୁ।”

ନିବର୍ ାସନରୁ େଫରିଥିବା େଲାକ ତାଲିକା
4ନଗରପ୍ର ଶ ଓ ବୃହତ ଥିଲା;ମାତ୍ର ତହିଁମଧ୍ୟେରଅ େଲାକ

ଥିେଲ ଓ ଗୃହସବୁ ନିମ ତ େହାଇ ନ ଥିଲା।
5ଏଉ ାେରବଂଶାବଳୀକ୍ର େମଗଣିତ େହବା ପାଇଁ କୁଳୀନମାନ ୁ

ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଓ େଲାକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ େମାହର
ପରେମ ର େମାʼ ମନେର ପ୍ର ବୃ ି େଦେଲ। ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
ପ୍ର ଥେମ ଆସି ଥିେଲ, ମୁଁ େସମାନ ର ବଂଶାବଳୀ-ପୁ କ ପାଇଲି,
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ତହିଁେର ଏହା େଲଖା ଥିବାର େଦଖିଲି, ଯଥା, 6 େଯଉଁମାେନ
ବ ୀ ରୂ େପ ନୀତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େଦଶୀୟ
ଏହି ସ ାନଗଣ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଯିରୂ ଶାଲମ ଓ ଯିହୁ ଦାି ତ ଆପଣା
ଆପଣା ନଗରକୁ େଫରି ଆସି େଲ, ବାବିଲର ରାଜା ନବୂଖଦ୍ ନି ର
ଏମାନ ୁ େନଇଯାଇଥିଲା; 7 ଏମାେନ ଯିରୁ ାବିଲ୍ , େଯଶୂୟ,
ନିହିମୀୟା, ଅସରୀୟ, ରୟମା, ନହମାନି, ମ ର୍ ଖୟ, ବିଲ୍ ଶନ୍ ,
ମି ର, ବିଗ୍ ବୟ, ନହୂ ମ, ବାନା ସେ େଫରି ଆସି େଲ। ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶୀୟ ପୁରୁ ଷଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଏହି, ଯଥା,

8 ପରିେୟାଶର ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ଏକ ଶହ ବା ରି ଜଣ।
9 ଶଫଟୀୟର ସ ାନ ତିନି ଶହ ବା ରି ଜଣ। 10 ଆରହର
ସ ାନ ଛଅ ଶହ ବାବନ ଜଣ। 11 େଯଶୂୟ ଓ େଯାୟାବର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପହତ୍ -େମାୟାବର ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ
ଶହ ଅଠର ଜଣ। 12 ଏଲମ୍ ର ସ ାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ
ଚଉବନ ଜଣ। 13 ସୂ ର ସ ାନ ଆଠ ଶହ ପ ଚାଳିଶ ଜଣ।
14ସ ୟର ସ ାନ ସାତ ଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ। 15 ବି ୁୟିର ସ ାନ ଛଅ
ଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ। 16 େବବୟର ସ ାନ ଛଅ ଶହ ଅଠାଇଶ
ଜଣ। 17 ଅସ୍ଗ ଦର ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ତିନି ଶହ ବାଇଶ ଜଣ।
18 ଅେଦାନୀକାମର ସ ାନ ଛଅ ଶହ ସତଷଠି ଜଣ। 19 ବିଗ୍ ବୟର
ସ ାନ ଦୁଇ ହଜାର ସତଷଠି ଜଣ। 20 ଆଦୀନର ସ ାନ ଛଅ
ଶହ ପ ାବନ ଜଣ। 21 ହିଜକୀୟର ବଂଶଜାତ ଆେଟରର ସ ାନ
ଅଠାନେବ ଜଣ। 22 ହଶୂମର ସ ାନ ତିନି ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ।
23 େବ ୟର ସ ାନ ତିନି ଶହ ଚବିଶ ଜଣ। 24 ହାରୀଫର ସ ାନ
ଏକ ଶହ ବାର ଜଣ। 25 ଗିବୀେୟାନ୍ ର ସ ାନ ପ ାନେବ ଜଣ।
26 େବଥଲିହିମ ଓ ନେଟାଫାର େଲାକ ଏକ ଶହ ଅଠାଅଶୀ ଜଣ।
27 ଅନାେଥାତ୍ ର େଲାକ ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 28 େବଥ୍-
ଅ ାବତର େଲାକ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 29 କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ର,
କଫୀରାର ଓ େବେରାତର େଲାକ ସାତ ଶହ େତୟାଳିଶ ଜଣ।
30 ରାମା ଓ େଗବାର େଲାକ ଛଅ ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ।
31 ମିକ୍ ମସର େଲାକ ଏକଶହବାଇଶଜଣ। 32େବେଥଲ୍ ଓଅୟର
େଲାକ ଏକ ଶହ େତଇଶ ଜଣ। 33 ଅନ୍ୟ ନେବାର େଲାକ ବାବନ
ଜଣ। 34ଅନ୍ୟଏଲମ୍ ରସ ାନଏକହଜାର ଦୁଇଶହଚଉବନଜଣ।
35ହାରୀମ୍  ରସ ାନ ତିନି ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଜଣ। 36 ଯିରୀେହାର ସ ାନ
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ତିନି ଶହ ପ ଚାଳିଶ ଜଣ। 37 େଲାଦ୍ , ହାଦୀଦ୍ ଓ ଓେନାର ସ ାନ
ସାତ ଶହ ଏେକାଇଶ ଜଣ। 38 ସନାୟାର ସ ାନ ତିନି ହଜାର ନଅ
ଶହ ତିରିଶ ଜଣ। 39 ଯାଜକମାନ ର ସଂଖ୍ୟା; େଯଶୂୟ ବଂଶୀୟ
ଯିଦୟୀୟର ସ ାନ ନଅ ଶହ େତ ରି ଜଣ। 40ଇେ ରର ସ ାନ
ଏକ ହଜାର ବାବନ ଜଣ। 41 ପଶ୍ ହୂ ରର ସ ାନ ଏକ ହଜାର ଦୁଇ
ଶହସତଚାଳିଶଜଣ। 42ହାରୀମ୍  ରସ ାନଏକହଜାରସତରଜଣ।

43 େଲବୀୟମାନ ର ସଂଖ୍ୟା; େହଦବାର ସ ାନ, େଯଶୂୟର
ସ ାନ, କଦ୍ ମୀେୟଲର ସ ାନ ଚଉ ରି ଜଣ। 44 ଗାୟକମାନ
ସଂଖ୍ୟା; ଆସଫର ସ ାନ ଏକ ଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ।
45 ାରପାଳମାନ ସଂଖ୍ୟା; ଶ ୁ ମ୍ ର ସ ାନ, ଆେଟରର ସ ାନ,
ଟଲ୍ େମାନରସ ାନ,ଅ ୂ ବରସ ାନ,ହଟୀଟାରସ ାନ, େଶାବୟର
ସ ାନ ଏକ ଶହ ଅଠତିରିଶି ଜଣ।

46 ନଥୀନୀୟମାନ ସଂଖ୍ୟା; ସୀହର ସ ାନଗଣ, ହସୂଫାର
ସ ାନଗଣ, ଟ ାେୟାତର ସ ାନଗଣ; 47 େକେରାସର ସ ାନଗଣ,
ସୀୟର ସ ାନଗଣ, ପାେଦାନର ସ ାନଗଣ; 48 ଲବାନାର
ସ ାନଗଣ, ହଗାବର ସ ାନଗଣ, ଶଲ୍ ମୟର ସ ାନଗଣ;
49 ହାନନ୍ ର ସ ାନଗଣ, ଗିେ ଲର ସ ାନଗଣ, ଗହରର
ସ ାନଗଣ; 50 ରାୟାର ସ ାନଗଣ, ର ୀନର ସ ାନଗଣ,
ନେକାଦର ସ ାନଗଣ; 51ଗସମର ସ ାନଗଣ, ଉଷର ସ ାନଗଣ,
ପାେସହର ସ ାନଗଣ; 52 େବଷୟର ସ ାନଗଣ, ମିୟୂନୀମର
ସ ାନଗଣ, ନଫିଷୀମର ସ ାନଗଣ; 53 ବକ୍ ବୁକର ସ ାନଗଣ,
ହକୂଫାର ସ ାନଗଣ, ହହର୍ୂ ରର ସ ାନଗଣ; 54 ବସ୍ ଲୂତର
ସ ାନଗଣ, ମହୀଦାର ସ ାନଗଣ, ହଶର୍ ାର ସ ାନଗଣ;
55 ବେକର୍ ାସର ସ ାନଗଣ, ସୀଷରାର ସ ାନଗଣ, େତମହର
ସ ାନଗଣ;

56ନ ୀହରସ ାନଗଣ,ହଟୀଫାର ସ ାନଗଣ। 57ଶେଲାମନର
ଦାସମାନ ସ ାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା; େସାଟୟର ସ ାନଗଣ,
େସାେଫରତର ସ ାନଗଣ, ପରିଦାର ସ ାନଗଣ; 58 ଯାଳାର
ସ ାନଗଣ, ଦେକର୍ ାଣର ସ ାନଗଣ, ଗିେ ଲର ସ ାନଗଣ;
59 ଶଫଟୀୟର ସ ାନଗଣ, ହଟୀଲାର ସ ାନଗଣ, େପାେଖରତ୍ -
ହତ୍ ସବାୟିମର ସ ାନଗଣ, ଆେମାନ୍ ର ସ ାନଗଣ।



ନିହିମୀୟା 7:60 xx ନିହିମୀୟା 7:71

60 ସମୁଦାୟ ନଥୀନୀୟ ଓ ଶେଲାମନର ଦାସମାନ
ସ ାନଗଣର ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଶହ ବୟାନେବ ଜଣ।

61 ପୁଣି, େତଲ୍ -େମଲହ, େତଲ୍ -ହଶର୍ ା, କଋବ୍ , ଅେ ାନ୍ ଓ
ଇେ ର, ଏହି ସକଳ ାନରୁ େଲାକ ଆସି େଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକ େବାଲି ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶ ଓ େଗା ୀର
ପ୍ର ମାଣ ଦଶର୍ ାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େସହି େଲାକମାେନ ଏହି, ଯଥା,
62 ଦଲୟିୟର ସ ାନ, େଟାବୀୟର ସ ାନ, ନେକାଦର ସ ାନ,
ଛଅ ଶହ ବୟାଳିଶ ଜଣ। 63 ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ହବାୟର
ସ ାନଗଣ, ହେ ାସ୍ ର ସ ାନଗଣ, ବସ ୟର ସ ାନଗଣ,
ଏହି ବସ ୟ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବସ ୟର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ
କରିବାରୁ ତାହାର ନାମାନୁସାେର ଖ୍ୟାତ େହାଇଥିଲା। 64 ଏମାେନ
ବଂଶାବଳୀ କ୍ର େମ ଗଣିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନ
ବଂଶାବଳୀ-ପତ୍ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ, ମାତ୍ର ପାଇେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ
େସମାେନ ଅଶୁଚି ଗଣିତ େହାଇ ଯାଜକ ପଦରୁ ବିଚୁ ୍ୟତ େହେଲ।
65 ପୁଣି, ଶାସନକ ର୍ ା େସମାନ ୁ କହିଲା େଯ, ଊରୀମ୍ ଓ
ତୁ ୀମ୍ ଧାରୀ ଯାଜକ ଉ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଯାଜକ
ଭାଗର (ପବିତ୍ର ) ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ।

66 ଆଉ, ସମ ସମାଜ ବୟାଳିଶ ହଜାର ତିନି ଶହ ଷାଠିଏ
ଜଣ। 67 ଏହାଛଡ଼ା େସମାନ ର ଦାସଦାସୀ ସାତ ହଜାର ତିନି ଶହ
ସଇଁତିରିଶ ଜଣ ଥିେଲ; ଆହୁ ରି, େସମାନ ର ଦୁଇ ଶହ ପ ଚାଳିଶ
ଜଣଗାୟକଗାୟିକା ଥିେଲ। 68େସମାନ ର ସାତ ଶହ ଛତିଶ ଅ ;
ଦୁଇ ଶହ ପ ଚାଳିଶ ଖଚର; 69 ଚାରି ଶହ ପ ତିରିଶ ଓଟ; ଛଅ
ହଜାର ସାତ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ଗଧ ଥିେଲ।

70 ପୁଣି, ପିତୃ ବଂଶୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େକହି େସହି
କାମ ନିମେ ଦାନ କେଲ। ଶାସନକ ର୍ ା ଭ ାରେର ଡାରିକ୍ *
ନାମକ ଏକ ହଜାର ର୍ ମୁଦ୍ର ା, ପଚାଶ କୁ , ପା ଶହ ତିରିଶ
ଯାଜକୀୟ ବ େଦଲା। 71 ଆଉ, ପିତୃ ବଂଶୀୟ େକେତକ ମୁଖ୍ୟ
େଲାକ ନିଜ ଭ ାରରୁ ଡାରିକ୍ ନାମକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ର୍ ମୁଦ୍ର ା

* 7:70 ଡାରିକ୍ ପ୍ର ାୟ ୮.୫ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ପାଉ ରୂ ପା† କାମ ପାଇଁ େଦେଲ।
72 ଅନ୍ୟ େଲାକ ସମେ ଡାରିକ୍ ନାମକ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର ର୍ ମୁଦ୍ର ା
ଓ ଦୁଇ ହଜାର ପାଉ ରୂ ପା ଓ ସତଷଠି ଯାଜକୀୟ ବ େଦେଲ।
73 ଏହାପେର ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ, ାରପାଳମାେନ ଓ
ଗାୟକମାେନ, ଆଉ େକେତକ େଲାକମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ
(ମ ି ରର େସବକମାେନ) ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ଆପଣା
ନଗରେର ବାସ କେଲ। ଆଉ ସ ମ ମାସ େବଳକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଆପଣା ନଗରେର ଥିେଲ।

8
ଏଜ୍ର ା ବ୍ୟବ ା ପଠନ

1 ପୁଣି, ସମ େଲାକ ଏକ ଉେ ଶ୍ୟେର ଜଳ ାର ସ ୁଖ
ଛକେର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ; ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ େମାଶା ର
େଯଉଁ ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ ଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ
େସମାେନ ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକକୁ କହିେଲ। 2 ତହିଁେର ସ ମ ମାସର
ପ୍ର ଥମ ଦିନେର, ଏଜ୍ର ା ଯାଜକ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଆଦି େଯେତ େଲାକ
ଶୁଣି ବୁଝି ପାରି , େସ ସମ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତକୁ େସହି ବ୍ୟବ ା-
ପୁ କ ଆଣିେଲ। 3 ତହଁୁ େସ ଜଳ ାର ସ ୁଖ ଛକେର, ପୁରୁ ଷ
ଓ ୀ ଆଦି େଯେତ େଲାକ ବୁଝି ପାରି , େସ ସମ ସାକ୍ଷାତେର
ପ୍ର ଭାତରୁ ମଧ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ପୁ କରୁ ପାଠକେଲ;ଆଉ,ସମ
େଲାକ ରକ ର୍ େସହି ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ ପ୍ର ତି ନିବି ରହିଲା। 4ଆଉ,
ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକ େସହି କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ନିମ ତକାଠରମ ଉପେର
ଠିଆ େହେଲ; ଆଉ, ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ତାହା ନିକଟେର ମ ଥୀୟ,
େଶମା, ଅନାୟ,ଊରୀୟ, ହିଲ୍ କୀୟଓମାେସୟ ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି,
ତାହାର ବାମ ପା ର୍ େର ପଦାୟ, ମୀଶାେୟଲ, ମଲ୍ କୀୟ, ହଶୂମ,
ହଶ୍ ବ ାନା, ଜିଖରୀୟ ଓ ମଶୁ ମ୍ ଠିଆ େହେଲ। 5 ଏଉ ାେର
ଏଜ୍ର ା ସମ େଲାକ ଦୃି େର େସହି ପୁ କ ଫିଟାଇେଲ; କାରଣ
େସ ସମ େଲାକ ଊ ର୍ େର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; ପୁଣି, େସ
ପୁ କ ଫିଟାେ , ସମ େଲାକ ଠିଆ େହେଲ। 6 ତହଁୁ ଏଜ୍ର ା

† 7:71 ଦୁଇ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ପାଉ ରୂ ପା ପ୍ର ାୟ ୧,୨୦୦ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ମହାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ। ପୁଣି, ସମ
େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା ହ ଉଠାଇ ଆେମନ୍ , ଆେମନ୍ େବାଲି
ଉ ର କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମ କ ନତ କରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 7 ଆହୁ ରି, େଯଶୂୟ ଓ ବାନି
ଓ େଶେରବୀୟ, ଯାମୀନ୍ , ଅ ୂ ବ, ଶ ଥୟ, େହାଦୀୟ, ମାେସୟ,
କଲିଟ, ଅସରୀୟ, େଯାଷାବଦ୍ , ହାନନ୍ , ପଲାୟ ଓ େଲବୀୟମାେନ
େଲାକମାନ ୁ ବ୍ୟବ ା ବୁଝାଇେଦେଲ; ଆଉ, େଲାକମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ାନେର ଠିଆ େହାଇରହିେଲ। 8 ପୁଣି, େସମାେନ ରୂ େପ
ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା-ପୁ କରୁ ପାଠ କେଲଓ େସମାେନ ତହିଁର
ଭାବ ବୁଝାଇେଦେଲ, ତହଁୁ େଲାକମାେନ ପଠନ ବୁଝି ପାରିେଲ।

9 ପୁଣି, ଶାସନକ ର୍ ା ନିହିମୀୟା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଯାଜକ ଏଜ୍ର ା ଓ
େଲାକମାନ ର ଶିକ୍ଷକ େଲବୀୟମାେନ ସମ େଲାକ ୁ କହିେଲ,
“ଆଜି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର ଅେଟ; େଶାକନକର କି େରାଦନନକର।”କାରଣବ୍ୟବ ାର
ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କରେ , ସମ େଲାକ େରାଦନ କେଲ। 10 ଆଉ,
ନିହିମୀୟା େସମାନ ୁ କହିଲା, “ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଯାଅ,
ଚିକଣଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନକରଓ ମିଠାଦ୍ର ବ୍ୟପାନକରଓଯାହା ନିମେ
କିଛି ପ୍ର ୁତ େହାଇ ନାହିଁ, ତାହା ନିକଟକୁ କିଛି ଅଂଶ ପଠାଅ;
କାରଣ ଆଜିର ଦିନ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର
ଅେଟ, ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁ ଅ; େଯଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଷୟକ
ଆନ ତୁ ମାନ ର ବଳ ଅେଟ।” 11 ଏହିରୂ େପ େଲବୀୟମାେନ
ସମ େଲାକ ୁ ତୁ ନି କରାଇ କହିେଲ, “ନୀରବ ହୁ ଅ, ଆଜି ପବିତ୍ର
ଦିନ! ତୁ େ ମାେନ ଦୁଃଖିତ ନ ହୁ ଅ।” 12 ଏଉ ାେର େଲାକମାେନ
ଆପଣାମାନ ନିକଟେର ପ୍ର କାଶିତ ବାକ୍ୟସବୁ ବୁଝିବାରୁ େସମାେନ
ସମେ େଭାଜନପାନ କରିବାକୁ ଓ କିଛି ଅଂଶ ପଠାଇବାକୁ ଓ
ଅତିଶୟ ଆନ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କେଲ।

ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ ପାଳିତ
13 ପୁଣି, ି ତୀୟ ଦିନ ସମଗ୍ର େଲାକ ର ପିତୃ ବଂଶୀୟ

ପ୍ର ଧାନବଗର୍ , ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ବ୍ୟବ ାର ବାକ୍ୟ
ବିେବଚନା କରିବା ନିମେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ
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େହେଲ। 14 େସମାେନ େମାଶା ାରା ଦ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି
ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବ ାେର େଲଖା ଥିବାର େଦଖିେଲ େଯ, ସ ମ ମାସର
ପବର୍ ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପତ୍ର କୁଟୀରେର କିପରି ବାସ
କରିେବ; 15 ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ସମ ନଗରେର ଓ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ଏହି କଥା େଘାଷଣା ଓ ପ୍ର ଚାର କରିେବ, ଯଥା,
“ତୁ େ ମାେନ ଲିଖନାନୁସାେର ପତ୍ର କୁଟୀର ନିମର୍ ାଣ କରିବା ପାଇଁ
ପବର୍ ତକୁ ଯାଇ ଜୀତଶାଖା ଓ ବନ୍ୟ ଜୀତଶାଖା ଓ େମେହ ି ଶାଖା ଓ
ଖ ର୍ ୁର ଶାଖା ଓ ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଆଣ।” 16 ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତାହାସବୁ ଆଣି ଆପଣା ପାଇଁ
ପତ୍ର କୁଟୀର ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହର
ଛାତ ଉପେର ଓ ପ୍ର ା ଣେର ଓ ପରେମ ର ଗୃହର ସକଳ
ପ୍ର ା ଣେର ଓ ଜଳ ାରର ଛକେର ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ- ାରର ଛକେର
ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 17 ପୁଣି, ବ ୀ ରୁ େଫରି ଆସି ଥିବା େଲାକ ର
ସମ ସମାଜ ପତ୍ର କୁଟୀର ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କେଲ; ନୂନର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟର ସମୟଠାରୁ େସହି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସପରି ଆନ କରି ନ ଥିେଲ। ଏଣୁ ଅତି
ବଡ଼ ଆନ େହଲା। 18ଆହୁ ରି, ଏଜ୍ର ା ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ େଶଷ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିଦିନ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ା-ପୁ କରୁ ପାଠ କେଲ।
ପୁଣି, େଲାକମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପବର୍ ପାଳନ କେଲ; ଆଉ,
ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଅ ମ ଦିନ ମହାସଭା େହଲା।

9
େଲାକ ପାପ ୀକାର

1 େସହି ମାସର ଚବିଶତମ ଦିନେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ଉପବାସ କରି, ଅଖା ପି ି ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ମ କ ଉପେର ମାଟି େଦେଲ। 2ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ବିେଦଶୀୟ
ସମ ଠାରୁ ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ କେଲ, ପୁଣି ଠିଆ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ଓଆପଣା ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ଅପରାଧ
ୀକାର କେଲ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ାନେର ଠିଆ େହାଇ
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ଦିନର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ବ୍ୟବ ା-ପୁ କରୁ ପାଠ କେଲଓଅନ୍ୟ ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ
ପାପ ୀକାର କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 4ଆଉ,
େଲବୀୟମାେନ, େଯଶୂୟ ଓ ବାନି, କଦ୍ ମୀେୟଲ, ଶବନୀୟ,
ବୁି , େଶେରବୀୟ, ବାନି ଓ କନାନି ପାବ େର ଠିଆ େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ୁ ଉ ରେର ଡାକିେଲ। 5 େଯଶୂୟ ଓ
କଦ୍ ମୀେୟଲ, ବାନି, ହଶବନୀୟ, େଶେରବୀୟ, େହାଦୀୟ,
ଶବନୀୟ ଓ ପଥାହୀୟ, ଓ େଲବୀୟମାେନ କହିେଲ, “ଉଠ,
ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନ କାଳ ାୟୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର
ଧନ୍ୟବାଦ କର; ପୁଣି, ସକଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ର ଶଂସାରୁ ଉ ତ ତୁ
ପ୍ର ତାପାନି୍ଵ ତ ନାମ ଧନ୍ୟ େହଉ।

6 େକବଳ ତୁ େ ହିଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟ; ତୁ େ ଗର୍ , ଗର୍ ର ଗର୍ ଓ
ତହିଁର ସମଗ୍ର ବାହିନୀ, ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ ବ ,ୁ ସମୁଦ୍ର
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସକଳ ବ ୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛ ଓ ତୁ େ େସସବୁର ି ତି
କରୁ ଅଛ ଓ ଗର୍ ୀୟ-ବାହିନୀ ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କରି । 7 ତୁ େ ହିଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଅଟ, ତୁ େ ଅବ୍ର ାମ ୁ ମେନାନୀତ କଲ ଓ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଊର େଦଶରୁ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଅବ୍ର ହାମ
ନାମ େଦଲ; 8ତୁ େ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତେରତାହାରଅ ଃକରଣ ବି
େଦଖିଲ, ପୁଣି କିଣାନୀୟ, ହି ୀୟ, ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ
ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଗିଗର୍ ାଶୀୟ େଲାକମାନ େଦଶ େଦବାକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତାହାର ବଂଶକୁ େଦବା ପାଇଁ ତାହା ସେ ନିୟମ କଲ, ପୁଣି ଆପଣା
ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିଅଛ; କାରଣ ତୁ େ ଧମର୍ ମୟ।

9 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ମିସର େଦଶେର ଆ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
େ ଶ େଦଖିଲ ଓ ସୂଫ ସାଗର ନିକଟେର େସମାନ ର କ୍ର ନ
ଶୁଣିଲ; 10 ପୁଣି, ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମ ଦାସ ଓ ତାହାର େଦଶ
ସମୁଦାୟ େଲାକ ପ୍ର ତି ନାନା ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ପ୍ର କାଶ କଲ;
କାରଣ ମିସରୀୟମାେନ େସମାନ ବିରୁ େର ଗବର୍ ାଚରଣକରିବାର
ତୁ େ ଜାଣିଲ; ଏଣୁ ତୁ େ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ନାମ ପ୍ର ସି
କରିଅଛ। 11 ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ସମୁଦ୍ର କୁ ବିଭାଗ
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କଲ, ତହଁୁ େସମାେନ ଶୁ ଭୂ ମି େଦଇ ଯିବା ପରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର
ଗମନକେଲ;ମାତ୍ର ଗଭୀରଜଳେରପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ େ େସମାନ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନ ୁ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପ କଲ।
12ଆହୁ ରି,ତୁ େ ଦିବସେର େମଘ ାରା ଓରାତି୍ର େର େସମାନ
ଗ ବ୍ୟ ପଥେର ଦୀି େଦବା ନିମେ ଅି ାରା େସମାନ ୁ
ଗମନ କରାଇଲ। 13 ମଧ୍ୟ ତୁ େ ସୀନୟ ପବର୍ ତକୁ ଓ ାଇ ଆସି
ଗର୍ ରୁ େସମାନ ସେ କଥାବା ର୍ ା କଲ ଓ େସମାନ ୁ ଯଥାଥର୍
ଶାସନଓସତ୍ୟ ବ୍ୟବ ା,ଉ ମ ବିଧି ଓଆଜ୍ଞା ପ୍ର ଦାନ କଲ; 14ଆଉ,
େସମାନ ୁ ଆପଣାର ପବିତ୍ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲ ଓ ଆପଣା
ଦାସ େମାଶା ହ େର େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ବ୍ୟବ ା ଆେଦଶ
କଲ; 15 ପୁଣି, େସମାନ କୁ୍ଷଧା ନିବାରଣାେଥର୍ େସମାନ ୁ ଗର୍ ରୁ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଲ ଓ େସମାନ ତୃ ଷା ନିବାରଣାେଥର୍ େଶୖଳରୁ ଜଳ ନିଗର୍ ତ
କେଲ, ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ହ
ଉଠାଇ ଥିଲ, େସହି େଦଶ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ।

16 ମାତ୍ର େସମାେନ ଓ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ଗବର୍ ାଚରଣ
କେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ କଠିନ କେଲ ଓ ତୁ ଆଜ୍ଞାେର
କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ, 17 ଆଉ େସମାେନ ପାଳିବାକୁ ଅସ ତ
େହେଲ, କିଅବା ତୁ େ େସମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
କରିଥିଲ, ତାହା ରଣେର ରଖିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା
ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ଦାସ ାବ ାକୁ େଫରିଯିବା ନିମେ ବିେଦ୍ର ାହ
ଭାବେର ଜଣକୁ ପ୍ର ଧାନ କରି ନିଯୁ କେଲ; ତଥାପି ତୁ େ କ୍ଷମା
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, କୃପାମୟ ଓ େ ହଶୀଳ, େକ୍ର ାଧେର ଧୀର ଓ
ଦୟାେର ପରିପୂ ର୍ ପରେମ ର ଅଟ, ଏଣୁ େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କଲ ନାହିଁ। 18 ହଁ, ଏପରିକି େସମାେନ ଛା େର ଢଳା ଏକ
େଗାବ ନିମର୍ ାଣ କରି କହିେଲ, ‘େଯଉଁ େଦବତା ତୁ କୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସ ଏହି,’ ଏହା କହି ପ୍ର ଭୁ ୁ ମହା
ଅପମାନକେଲ; 19େସେତେବେଳତୁ େ ଆପଣା ବହୁ ବିଧଦୟାେର
େସମାନ ୁ ପ୍ର ା ରେର ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ; ପଥ କଢ଼ାଇବା
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ନିମେ ଦିବସେର େମଘ , କିଅବା େସମାନ ୁ ଆଲୁଅ ଓ ଗ ବ୍ୟ
ପଥ େଦଖାଇବା ନିମେ ରାତି୍ର େର ଅି େସମାନ ଆଗରୁ
ପ୍ର ାନ କଲା ନାହିଁ। 20 ଆହୁ ରି, ତୁ େ େସମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା
ପାଇଁ ଆପଣାର ମ ଳମୟଆ ା ପ୍ର ଦାନ କଲ ଓ େସମାନ ମୁଖରୁ
ଆପଣା ମା ା ଅଟକାଇଲ ନାହିଁ ଓ େସମାନ ତୃ ଷା ନିବାରଣାେଥର୍
େସମାନ ୁ ଜଳ େଦଲ। 21 ତୁ େ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର
େସମାନ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କଲ, େସମାନ ର କିଛି ଅଭାବ େହଲା
ନାହିଁ; େସମାନ ବ ଜୀ ର୍ େହଲା ନାହିଁ ଓ େସମାନ ପାଦ
ଫୁଲିଲା ନାହିଁ। 22 ଆହୁ ରି, ତୁ େ େସମାନ ୁ ନାନା ରାଜ୍ୟ ଓ
େଗା ୀ େଦଲ ଓ ତାହା େସମାନ ବା ଅନୁସାେର ନିରୂ ପଣ କଲ;
ତହଁୁ େସମାେନ ସୀେହାନ େଦଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ହିଷ୍ େବାନ ରାଜାର େଦଶ
ଓ ବାଶନର ଓଗ୍ ରାଜାର େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ। 23ଆହୁ ରି, ତୁ େ
େସମାନ ସ ାନଗଣକୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
କଲ ଓ େଯଉଁ େଦଶ େସମାେନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯିେବ
େବାଲି ତୁ େ େସମାନ ପିତୃ ଗଣକୁ କହିଥିଲ, େସହି େଦଶକୁ
େସମାନ ୁ ଆଣିଲ। 24 ଏହିରୂ େପ େସହି ସ ାନଗଣ େଦଶେର
ପ୍ର େବଶ କରି ଅଧିକାର କେଲ, ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ସ ୁଖେର
େସହି େଦଶବାସୀ କିଣାନୀୟମାନ ୁ ପରା କଲ ଓ େସମାେନ
େଯପରି ଆପଣା ଇ ାମତ ବ୍ୟବହାର କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ
ଓ େସମାନ ରାଜାଗଣକୁ ଓ େଦଶ ନାନା େଗା ୀକୁ େସମାନ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲ। 25 ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ନଗରସକଳ ଓ ଉବର୍ ରା ଭୂ ମି େନେଲ, ସବର୍ ପ୍ର କାର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ପରିପୂ ର୍ ଗୃହ, େଖାଦିତ କୂପ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ଓ ପ୍ର ଚୁ ର
ଫଳବୃକ୍ଷ ଅଧିକାର କେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃ ଓ
ପୁ େହେଲ ଓ ତୁ ର ମହାମ ଳଦାନେର ଆନ କେଲ।

26 ତଥାପି େସମାେନ ଅନାଜ୍ଞାବହ େହେଲ ଓ ତୁ ବିରୁ େର
ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କେଲ ଓ ତୁ ବ୍ୟବ ା ଆପଣା ପଛକୁ ପକାଇେଲ,
ଆଉ ତୁ ର େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାମାେନ େସମାନ ୁ ତୁ ପ୍ର ତି
ପୁନବର୍ ାର େଫରାଇବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ େଚତାବନୀ େଦେଲ, େତଣୁ
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େସମାନ ୁ ବଧ କେଲ ଓ ଅପମାନଜନକ କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ। 27ଏେହତୁ
ତୁ େ େସମାନ ୁ ବିପକ୍ଷଗଣ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରେ , େସମାେନ
େସମାନ ୁ େ ଶ େଦେଲ; ମାତ୍ର େ ଶ ସମୟେର େସମାେନ ତୁ
ନିକଟେର କ୍ର ନ କରେ , ତୁ େ ଗର୍ ରୁ ତାହା ଶୁଣିଲ; ଆଉ,
ଆପଣାର ବହୁ ବିଧ ଦୟାନୁସାେର େସମାନ ୁ େସମାନ ବିପକ୍ଷଗଣ
ହ ରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ। 28 ମାତ୍ର େସମାେନ ବିଶ୍ର ାମ
ପାଇଲା ଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ତୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କେଲ; ଏେହତୁ
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଶତଗଣ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲ, େସମାେନ
େସମାନ ଉପେରକ ର୍ୃ କେଲ,ତଥାପି େଯେତେବେଳ େସମାେନ
େଫରି ତୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ଗର୍ ରୁ
ତାହା ଶୁଣିଲ; ଆଉ, ଅେନକ ଥର ତୁ େ ଆପଣା ଦୟାନୁସାେର
େସମାନ ୁ ଉ ାର କଲ। 29 ପୁଣି, େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା
ବ୍ୟବ ାରୂ ପ ମାଗର୍ କୁ ଆଣିବା ନିମେ େସମାନ େଚତାବନୀ େଦଲ;
ତଥାପି େସମାେନ ଗବର୍ ାଚରଣ କେଲ ଓ ତୁ ଆଜ୍ଞାେର କ ର୍ ପାତ
କେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ପାଳନ କେଲ ମନୁଷ୍ୟ ବି ବ, ତୁ ର
େସହି ଶାସନ ବିରୁ େର ପାପ କେଲ, ପୁଣି ମନେଯାଗ କେଲ
ନାହିଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ଶୁଣିବାକୁ
ଅସ ତ େହେଲ। 30 ତଥାପି ବହୁ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ େସମାନ ୁ
ସହ୍ୟ କଲ ଓ ଆପଣା ଆ ା ାରା ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ
େଦଇ େସମାନ ୁ େଚତାବନୀ େଦଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ କ ର୍ ପାତ
କରିବାକୁ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଅନ୍ୟ
େଦଶୀୟ େଗା ୀୟମାନ ହ େରସମପର୍ ଣକଲ। 31ତଥାପି ତୁ େ
ଆପଣା ବହୁ ବିଧ ଦୟାେର େସମାନ ୁ ନିଃେଶଷ କଲ ନାହିଁ, ଅବା
େସମାନ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ କୃପାମୟ ଓ
ଦୟାଳୁ ପରେମ ର ଅଟ।

32 ଏେହତୁ େହ ଆ ମାନ ପରେମ ର, ମହାନ, ପରାକ୍ର ା ଓ
ଭୟ ର ପରେମ ର, ତୁ େ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ,
ଅଶୂରୀୟ ରାଜାଗଣର ସମୟଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ
ଉପେର,ଆ ମାନ ରାଜାଗଣ ଉପେର,ଆ ମାନ ଅଧିପତିଗଣ
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ଉପେର ଓ ଆ ମାନ ଯାଜକଗଣ ଉପେର ଓ ଆ ମାନ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାଗଣ ଉପେର ଓ ଆ ମାନ ପିତୃ ଗଣ ଉପେର ଓ
ତୁ ର ସମ େଲାକ ଉପେର େଯ େଯ େ ଶ ଘଟିଅଛି, ତାହାସବୁ
ତୁ ଦୃି େର କୁ୍ଷଦ୍ର େଦଖା ନ ଯାଉ। 33 ତଥାପି ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଅଛି, େସସବୁେର ତୁ େ ଧମର୍ ମୟ ଅଟ;
କାରଣ ତୁ େ ସତ୍ୟେର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ
ଦୁ ମର୍ କରିଅଛୁ। 34 ପୁଣି, ଆ ମାନ ରାଜାଗଣ, ଆ ମାନ
ଅଧିପତିଗଣ, ଆ ମାନ ଯାଜକଗଣ ଅବା ଆ ମାନ ପିତୃ ଗଣ
ତୁ ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରି ନାହାି , କିଅବା ତୁ େ ଆପଣାର େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ାରା େସମାନ ୁ େଚତାବନୀ େଦଲ, ତହିଁେର
କ ର୍ ପାତ କରି ନାହାି । 35 େଯଣୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନ
ରାଜ୍ୟେର, େସମାନ ୁ ତୁ ର ପ୍ର ଦ ମହାମ ଳେର ଓ େସମାନ
ସ ୁଖେର ତୁ ର ସମପ ତ ପ୍ର ଶ ଓ ଉବର୍ ର େଦଶେର ତୁ ର
େସବା କରି ନାହାି , କିଅବା ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ମର୍ ରୁ େଫରି
ନାହାି । 36 େଦଖ, ଆଜି ଆେ ମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ! ପୁଣି
ତୁ େ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶର ଫଳ ଓ
ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଗ କରିବାକୁ େଦଇଥିଲ, େଦଖ, େସହି େଦଶେର
ଆେ ମାେନ ଦାସ େହାଇଅଛୁ। 37ଆଉ, ଆ ମାନ ପାପ େହତୁ ରୁ
ତୁ େ େଯଉଁ ରାଜାଗଣକୁ ଆ ମାନ ଉପେର ାପନ କରିଅଛ,
େସମାେନ େସହି େଦଶରପ୍ର ଚୁ ରଫଳଉ କରି େଭାଗକରୁ ଅଛି ;
ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ ଶରୀର ଉପେର ଓ ଆ ମାନ ପଶୁଗଣ
ଉପେର େସମାନ ର େ ାମତ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆଉ ଆେ ମାେନ
ମହାେ ଶେର ଅଛୁ।”

38 ଏସବୁ ଘଟିେଲ େହଁ ଆେ ମାେନ ଏକ ନିି ତ ନିୟମ କରି
ତାହା େଲଖୁଅଛୁ; ଆଉ, ଆ ମାନ ଅଧିପତିମାେନ, ଆ ମାନ
େଲବୀୟମାେନ ଓ ଆ ମାନ ଯାଜକମାେନ ତାହା େମାହରାି ତ
କରୁ ଅଛି ।

10
େମାହରାି ତ ଚୁ ି ର ସାକ୍ଷୀ
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1 େମାହରା ନକାରୀମାନ ନାମ ଏହି, ଯଥା, ହଖଲୀୟର
ପୁତ୍ର ନିହିମୀୟା ଶାସନକ ର୍ ା ଓ ସି ଦିକୀୟ; 2 ସରାୟ, ଅସରୀୟ,
ଯିରିମୀୟ; 3 ପଶ୍ ହୂ ର, ଅମରୀୟ, ମଲ୍ କୀୟ; 4 ହଟୂ ଶ୍ , ଶବନୀୟ,
ମ ୂ କ; 5 ହାରୀମ୍ , ମେରେମାତ୍ , ଓବଦୀୟ; 6 ଦାନିେୟଲ,
ଗି େଥାନ, ବାରୂ କ; 7 ମଶୁ ମ୍ , ଅବୀୟ, ମିୟାମୀନ୍ । 8 ମାସି ୟ,
ବିଲ୍ ଗୟ, ଶମୟୀୟ; ଏମାେନ ଯାଜକ ଥିେଲ। 9 ଆଉ,
େଲବୀୟଗଣ, ଯଥା, ଅସନିୟର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ; େହନାଦଦର
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବି ୁୟି ଓ କଦ୍ ମୀେୟଲ। 10 ପୁଣି, େସମାନ ର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଶବନୀୟ, େହାଦୀୟ, କଲିଟ, ପଲାୟ, ହାନନ୍ ;
11ମୀକା, ରେହାବ, ହଶବୀୟ; 12 ସ ୁ ର, େଶେରବୀୟ, ଶବନୀୟ;
13 େହାଦୀୟ, ବାନି, ବନୀନୁ। 14 େଲାକମାନ ର ପ୍ର ଧାନବଗର୍ , ଯଥା,
ପରିେୟାଶ, ପହତ୍ -େମାୟାବ, ଏଲମ୍ ; ସୂ , ବାନି; 15 ବୁି , ଅସ୍ଗ ଦ,
େବବୟ; 16ଅେଦାନୀୟ, ବିଗ୍ ବୟ,ଆଦୀନ; 17ଆେଟର, ହିଜକୀୟ,
ଅସୂର; 18 େହାଦୀୟ, ହଶୂମ, େବ ୟ, 19 ହାରୀଫ, ଅନାେଥାତ୍ ,
େନାବୟ; 20 ମଗ୍ ପୀୟସ୍ , ମଶୁ ମ୍ , େହଷୀର; 21 ମେଶଷେବଲ୍ ,
ସାେଦାକ, ଯ ୁ ୟ; 22 ପ୍ଲ ଟୀୟ, ହାନନ୍ , ଅନାୟ; 23 େହାେଶୟ,
ହନାନୀୟ, ହଶୂବ; 24 ହେଲାେହଶ, ପିଲହ, େଶାେବକ; 25 ରହୂ ମ୍ ,
ହଶବ୍ ନା, ମାେସୟ, 26 ପୁଣି, ଅହୀୟ, ହାନନ୍ , ଅନାନ୍ ; 27 ମ ୂ କ,
ହାରୀମ୍ , ବାନା।

ଚୁ ି ର ଦାୟି
28 ପୁଣି, େଲାକମାନ ର ଅବଶି ାଂଶ, ଯାଜକମାେନ,

େଲବୀୟମାେନ, ାରପାଳମାେନ, ଗାୟକମାେନ, ନଥୀନୀୟମାେନ
ଓ େଯସମ େଲାକ ନାନା େଦଶ େଗା ୀୟମାନ ଠାରୁ
ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ କରି ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାର ପକ୍ଷ
େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ, େସମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ, େସମାନ ର
ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ େସମାନ ର କନ୍ୟାଗଣ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ
ବୁି ମାନ େଲାକ; 29 େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ,
ଆପଣାମାନ କୁଳୀନଗଣ ପ୍ର ତି ଆସ େହାଇ ପରେମ ର
ଦାସ େମାଶା ାରା ଦ ପରେମ ର ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଚାଲିବା
ପାଇଁ ଓ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଓ
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ବିଧି ମେନାେଯାଗ-ପୂବର୍ କ ପାଳିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କେଲ;
30 ଆଉ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ
ଆପଣାମାନ କନ୍ୟାଗଣ େଦବୁ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନ
ପୁତ୍ର ଗଣ ନିମେ େସମାନ କନ୍ୟାଗଣ ଗ୍ର ହଣ କରିବୁ ନାହିଁ;”
31ଆଉ, େଦଶ େଲାକମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରେର େକୗଣସି ପଦାଥର୍ କି
ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବିକି୍ର କରିବାକୁ ଆଣିେଲ, ଆେ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରେର
କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପବିତ୍ର ଦିନେର େସମାନ ଠାରୁ ତାହା କିଣିବୁ
ନାହିଁ; ଆଉ, ସ ମ ବଷର୍ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଛାଡ଼ି
େଦବୁ।

32 ଆହୁ ରି, ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ , 33 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟିର ଓ ନିତ୍ୟ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟର ଓ ନିତ୍ୟ େହାମବଳିର, ବିଶ୍ର ାମବାରର,
ଅମାବାସ୍ୟାର ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ାଦିର ଓପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦିର ଓଇସ୍ର ାଏଲର
ପ୍ର ାୟି ାଥର୍ କ ପାପବଳିର ଓ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହର
ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ପ୍ର ତି ବଷର୍ ଏକ ଏକ େଶକଲର ତୃ ତୀୟାଂଶ*
ଦାନ କରିବା ଭାର ଆପଣାମାନ ଉପେର େନବାର ବିଧାନ
କଲୁ। 34 ପୁଣି, ବ୍ୟବ ାର ଲିଖନାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର ଳାଇବା ସକାେଶ ଆ ମାନ
ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ଆ ମାନ
ପରେମ ର ଗୃହକୁ କା ଆଣିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲାକମାେନ କା ଦାନ
ବିଷୟେର ଗୁଲିବା କଲୁ। 35 ଆହୁ ରି, ଆ ମାନ ଭୂ ମିର
ପ୍ର ଥମଜାତ ଶସ୍ୟ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବୃକ୍ଷର ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ ବଷର୍ କୁ
ବଷର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, 36 ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବ ାର
ଲିଖନାନୁସାେରଆ ମାନ ସ ାନଗଣରଓପଶୁଗଣରପ୍ର ଥମଜାତ
ଓ ଆ ମାନ େଗାପଲ ଓ େମଷପଲର ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହକୁ, ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଗୃହେର ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକାରୀ ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ,
37 ପୁଣି, ଆ ମାନ ଚକଟା ମଇଦାର ପ୍ର ାଥମାଂଶ ଓ ଆ ମାନ

* 10:33 ପ୍ର ାୟ ୫ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା



ନିହିମୀୟା 10:38 xxxi ନିହିମୀୟା 11:4

ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ
େତୖଳ ଯାଜକମାନ ନିକଟକୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଗୃହର
େକାଠରିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂ ମିଜାତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ
େଲବୀୟମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ି ର କଲୁ; କାରଣ େସହି
େଲବୀୟମାେନ ଆ ମାନ ସକଳ କୃଷି-ନଗରେର ଦଶମାଂଶ
ଆଦାୟକରି । 38ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ ଦଶମାଂଶଆଦାୟକରିବା
ସମୟେର ହାେରାଣ ର ସ ାନ-ଯାଜକ େଲବୀୟମାନ ସେ
ରହିବ; ଆଉ, େଲବୀୟମାେନ ପରେମ ର ଗୃହି ତ ଭ ାର-
େକାଠରିକୁ ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଆଣିେବ। 39 କାରଣ ପବିତ୍ର
ାନର ପାତ୍ର ସବୁ ଓ ପରିଚାରକ ଯାଜକମାେନ, ଆଉ ାରପାଳ ଓ
ଗାୟକମାେନ େଯଉଁସବୁ େକାଠରିେର ଥାʼ ି , େସଠାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଓ େଲବୀୟ ସ ାନଗଣ ଶସ୍ୟର, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ଓ
େତୖଳର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ଆଣିେବ; ପୁଣି, ଆେ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ।

11
ଯିରୂ ଶାଲମେର େନତୃ ବୃ

1 ପୁଣି, େଲାକମାନ ଅଧିପତିବଗର୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କେଲ;
ମଧ୍ୟ ଅବଶି େଲାକମାେନ ପବିତ୍ର ନଗର ଯିରୂ ଶାଲମେର
ବାସ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ତି ଦଶ ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣକୁ
େସ ାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ନଅ ଜଣ ୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରେର
ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁଲିବା କେଲ। 2 ଆଉ, େଯଉଁମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମେରବାସକରିବାକୁ େ ାପୂବର୍ କଆପଣାମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କେଲ, େଲାକମାେନ େସମାନ ର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ।

3 ପ୍ର େଦଶେର ଏହି ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କେଲ;
ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦାର ନାନା ନଗରେର େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ,
ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଓ ନଥୀନୀୟମାେନ ଓ
ଶେଲାମନ ର ଦାସଗଣର ସ ାନମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣାଅଧିକାରେରଆପଣାଆପଣାନଗରେରବାସକେଲ। 4 ପୁଣି,
ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
େକେତକ େଲାକ ଯିରୂ ଶାଲମେରବାସକେଲ। ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ
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ମଧ୍ୟରୁ ଉଷୀୟର ପୁତ୍ର ଅଥାୟ, େସହି ଉଷୀୟ ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର ,
ଜିଖରୀୟଅମରୀୟର ପୁତ୍ର ,ଅମରୀୟଶଫଟୀୟର ପୁତ୍ର ,ଶଫଟୀୟ
ମହଲେଲଲର ପୁତ୍ର , ମହଲେଲଲ େପରସ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ଜେଣ; 5ଆଉ, ବାରୂ କର ପୁତ୍ର ମାେସୟ, େସହି ବାରୂ କ କଲ୍ େହାଷିର
ପୁତ୍ର , କଲ୍ େହାଷି ହସାୟର ପୁତ୍ର , ହସାୟ ଅଦାୟାର ପୁତ୍ର , ଅଦାୟା
େଯାୟାରୀବ୍ ର ପୁତ୍ର , େଯାୟାରୀବ୍ ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର , ଜିଖରୀୟ
ଶୀେଲାନିର ପୁତ୍ର । 6 େପରସର ସ ାନ ସବର୍ ସୁ ା ଚାରି ଶହ ଅଠଷଠି
ଜଣ ବୀରପୁରୁ ଷ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କେଲ।

7 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସ ାନଗଣ, ଯଥା, ମଶୁ ମ୍ ର ପୁତ୍ର ସ ୁ ,
େସହି ମଶୁ ମ୍ େଯାେୟଦ୍ ର ପୁତ୍ର , େଯାେୟଦ୍ ପଦାୟର ପୁତ୍ର ,
ପଦାୟ େକାଲାୟାର ପୁତ୍ର , େକାଲାୟା ମାେସୟର ପୁତ୍ର , ମାେସୟ
ଇଥୀେୟଲର ପୁତ୍ର , ଇଥୀେୟଲ ଯିଶାୟାହର ପୁତ୍ର । 8 ପୁଣି, ତାହା
ଛଡ଼ା ଗ ୟ, ସ ୟ ଆଦି ନଅ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ। 9ଆଉ, ସି ଖି୍ର ର
ପୁତ୍ର େଯାେୟଲ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ହସନୁେୟର ପୁତ୍ର
ଯିହୁ ଦା ନଗରର ି ତୀୟ କ ର୍ ା ଥିଲା।

10ଯାଜକମାନ ମଧ୍ୟରୁ , ଯଥା, େଯାୟାରୀବ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିଦୟୀୟ,
ଯାଖୀନ୍ , 11 ହିଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର ସରାୟ, େସହି ହିଲ୍ କୀୟ ମଶୁ ମ୍ ର
ପୁତ୍ର , ମଶୁ ମ୍ ସାେଦାକର ପୁତ୍ର , ସାେଦାକ ମରାେୟାତ୍ ର ପୁତ୍ର ,
ମରାେୟାତ୍ ଅହୀଟୂ ବ୍ ର ପୁତ୍ର , ଅହୀଟୂ ବ୍ ପରେମ ର ଗୃହର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା। 12 ଗୃହର କମର୍ କାରୀ େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଆଠ
ଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଥିେଲ; ପୁଣି, ଯିେରାହମର ପୁତ୍ର ଅଦାୟା,
େସହି ଯିେରାହମ ପଲଲୀୟର ପୁତ୍ର , ପଲଲୀୟ ଅମି୍ସ ର ପୁତ୍ର ,
ଅମି୍ସ ଜିଖରୀୟର ପୁତ୍ର , ଜିଖରୀୟ ପଶ୍ ହୂ ରର ପୁତ୍ର , ପଶ୍ ହୂ ର
ମଲ୍ କୀୟର ପୁତ୍ର , 13 ପୁଣି, ଅଦାୟାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଦୁଇ ଶହ
ବୟାଳିଶ ଜଣ ପିତୃ ବଂଶ-ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ; ଅସେରଲ୍ ର ପୁତ୍ର ଅମଶୟ,
େସହି ଅସେରଲ୍ ଅହସୟର ପୁତ୍ର , ଅହସୟ ମଶିେ େମାତ୍ ର ପୁତ୍ର ,
ମଶିେ େମାତ୍ ଇେ ରର ପୁତ୍ର , 14 ଆଉ, େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ଏକ ଶହ ଅଠାଇଶ ଜଣ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ପୁରୁ ଷ ଥିେଲ ଓ
ହଗ୍ େଦାଲୀମ୍ ର ପୁତ୍ର ସବ୍ ଦୀେୟଲ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା।

15 େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ , ଯଥା, ହଶୂବ୍ ର ପୁତ୍ର ଶମୟୀୟ,
େସହି ହଶୂବ୍ ଅସ୍ର ୀକାମର ପୁତ୍ର , ଅସ୍ର ୀକାମ ହଶବୀୟର ପୁତ୍ର ,
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ହଶବୀୟ ବୁି ର ପୁତ୍ର ; 16 ଆହୁ ରି, େଲବୀୟ-ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ
ଶ ଥୟ ଓ େଯାଷାବଦ୍ ପରେମ ର ଗୃହର ବାହାର କାଯର୍ ୍ୟର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ; 17 ଆଉ, ଆସଫର ବଂଶଜାତ ସବ୍ ଦିର େପୗତ୍ର
ମୀକାର ପୁତ୍ର ମ ନୀୟ ପ୍ର ାଥର୍ ନାକାଳୀନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର
କରିବାେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବକ୍ ବୁକୀୟ
ି ତୀୟ ଥିଲା; ପୁଣି, ଯିଦୂଥୂନ୍-ବଂଶଜାତ ଗାଲଲ୍ ର େପୗତ୍ର ଶ ୂୟର
ପୁତ୍ର ଅବ୍ ଦ। 18ପବିତ୍ର ନଗର େଲବୀୟମାେନ ସବର୍ ସୁ ା ଦୁଇ ଶହ
େଚୗରାଶୀ ଜଣ ଥିେଲ।

19 ଆହୁ ରି, ାରପାଳ ଅ ୂ ବ, ଟଲ୍ େମାନ ଓ ନଗର- ାର
ସମୂହେର ପ୍ର ହରୀକମର୍ କାରୀ େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଏକ ଶହ
ବା ରି ଜଣ ଥିେଲ। 20 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର, ଯାଜକମାନ ର,
େଲବୀୟମାନ ଅବଶି େଲାକମାେନ ଯିହୁ ଦାର ସମ ନଗରେର
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ାନେର ରହିେଲ। 21ମ ି ରେର େସବା
କରୁ ଥିବା େଲାକମାେନ ଓଫଲେର ବାସ କେଲ; ଆଉ, ସୀହ ଓ ଗି
ନଥୀନୀୟମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ।

22 ଆସଫ-ବଂଶୀୟ ଗାୟକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମୀକାର ବୃ
ପ୍ର େପୗତ୍ର , ମ ନୀୟର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ହଶବୀୟର େପୗତ୍ର , ବାନିର ପୁତ୍ର
ଉଷି ଯିରୂ ଶାଲମେର େଲବୀୟମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ
ପରେମ ର ଗୃହକାଯର୍ ୍ୟର ତ ାବଧାରଣ କଲା। 23 କାରଣ
େସମାନ ବିଷୟେର ରାଜା ର ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଓ ପ୍ର ତିଦିନର
ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ଗାୟକମାନ ୁ ନିରୂ ପିତ ପଡ଼ି ଦିଆଗଲା।
24 ଆଉ, ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର େସରହର ବଂଶଜାତ ମେଶଷେବଲ୍ ର
ପୁତ୍ର ପଥାହୀୟ େଲାକମାନ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର ରାଜା
ନିକଟେର ଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ସହର ଓ ନଗରବାସୀମାେନ
25 ପୁଣି, ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ନାନା ଗ୍ର ାମ

ଓ ତହିଁର େକ୍ଷତ୍ର େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ ଓ ତହିଁର
ଉପନଗରେର, ଦୀେବାନ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର, ଯିକବ୍ େସଲ
ଓ ତହିଁର ଗ୍ର ାମେର; 26 ଆଉ େଯଶୂୟେର, େମାଲାଦାେର ଓ
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େବଥ୍-େପଲଟେର; 27 ଆଉ ହତ୍ ସର-ଶୁୟାଲ୍ େର, େବର୍ େଶବା
ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର; 28 ଆଉ ସି କ୍ଲ ଗ୍ େର, ମେକାନା ଓ
ତହିଁର ଉପନଗରେର; 29ଆଉ ଐନ୍ -ରିେ ାଣେର, ସରାୟେର ଓ
ଯମର୍ୂ ତେର; 30 ସାେନାହ, ଅଦୁ ମ ଓ ତହିଁର ଗ୍ର ାମେର, ଲାଖୀଶ୍ 
ଓ ତହିଁର େକ୍ଷତ୍ର େର, ଅେସକା ଓ ତହିଁର ଉପନଗରେର ବାସ
କେଲ। ଏହିରୂ େପ େସମାେନ େବର୍ େଶବାଠାରୁ ହିେ ାମ ଉପତ୍ୟକା
ପଯର୍ ୍ୟ ଛାଉଣି କେଲ। 31 ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣମଧ୍ୟ େଗବାଠାରୁ
ଆଗକୁ, ମିକ୍ ମସ୍ ଓଅୟାେର, େବେଥଲ୍ ଓତହିଁରଉପନଗରେର;
32 ଅନାେଥାତ୍ , େନାବ ଓ ଅନନୀୟାେର; 33 ହାେସାର, ରାମା,
ଗି ୟିମେର; 34 ହାଦୀଦ୍ , ସେବାୟିମ, ନବ ାଟେର; 35 େଲାଦ୍ 
ଓ ଓେନା, ଶି କାରମାନ ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କେଲ। 36 ଆଉ,
ଯିହୁ ଦା ସ କର୍ ୀୟ ନାନା ପାଳିଭୁ େକେତକ େଲବୀୟ େଲାକ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ସହିତ ସଂଯୁ େହେଲ।

12
ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟ

1 େଯଉଁ ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ ଶଲ୍ଟ ୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ େଯଶୂୟ ସେ ଆସି ଥିେଲ, େସମାେନ ଏହି, ଯଥା,
ସରାୟ, ଯିରିମୀୟ, ଏଜ୍ର ା; 2ଅମରୀୟ, ମ ୂ କ, ହଟୂ ଶ୍ , 3ଶଖନୀୟ,
ରହୂ ମ୍ , ମେରେମାତ୍ ; 4 ଇେ ା, ଗି େଥାୟ, ଅବୀୟ; 5 ମିୟାମୀନ୍ ,
େମାୟଦୀୟ, ବି ା; 6ଶମୟୀୟ ଓ େଯାୟାରୀବ୍ , ଯିଦୟୀୟ; 7ସ ,
ଆେମାକ, ହିଲ୍ କୀୟ, ଯିଦୟୀୟ। ଏମାେନ େଯଶୂୟ ସମୟେର
ଯାଜକମାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ
ଥିେଲ।

8ଆଉ େଲବୀୟମାେନ, ଯଥା, େଯଶୂୟ, ବି ୁୟି, କଦ୍ ମୀେୟଲ,
େଶେରବୀୟ, ଯିହୁ ଦା ଓ ମ ନୀୟ, ଏହି ମ ନୀୟ ଓ ତାହାର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଧନ୍ୟବାଦ-େସବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିେଲ। 9ମଧ୍ୟ େସମାନ ର
ଭ୍ର ାତା ବକ୍ ବୁକୀୟଓଉି େସମାନ ସ ୁଖେରପ୍ର ହରୀକମର୍ କେଲ।

10 ପୁଣି, େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର େଯାୟାକୀମ୍ , େଯାୟାକୀମ୍ ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାଶୀବଓଇଲିୟାଶୀବ୍ ରପୁତ୍ର େଯାୟାଦ୍ , 11େଯାୟାଦ୍ ରପୁତ୍ର
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େଯାନାଥନ ଓ େଯାନାଥନର ପୁତ୍ର ଯ ୂ ୟ। 12 ପୁଣି, େଯାୟାକୀମ୍ ର
ସମୟେର ଏହି ଯାଜକମାେନ ପିତୃ ବଂଶ-ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ, ଯଥା,
ସରାୟ-ବଂଶର ମରାୟ; 13 ଯିରିମୀୟ-ବଂଶର ହନାନୀୟ; ଏଜ୍ର ା-
ବଂଶର ମଶୁ ମ୍ ; ଅମରୀୟ-ବଂଶର ଯିେହାହାନନ୍ ; 14 ମ ୁ କି-
ବଂଶର େଯାନାଥନ, ଶବନୀୟ-ବଂଶର େଯାେଷଫ; 15 ହାରୀମ-
ବଂଶର ଅଦନ୍ ; ମରାେୟାତ୍ -ବଂଶର ହିଲ୍ କୟ; 16 ଇେ ା-ବଂଶର
ଜିଖରୀୟ; ଗି େଥାନ-ବଂଶର ମଶୁ ମ୍ ; 17 ଅବୀୟ-ବଂଶର ସି ଖି୍ର ;
ମିନ୍ୟାମୀନ-ବଂଶର, େମାୟଦୀୟ-ବଂଶର ପିଲ୍ େଟୟ; 18 ବି ା-
ବଂଶର ଶ ୂୟ; ଶମୟୀୟ-ବଂଶର ଯିେହାନାଥନ୍ ; 19 ଆଉ,
େଯାୟାରୀବ୍ -ବଂଶର ମ ନୟ; ଯିଦୟୀୟ-ବଂଶରଉଷି; 20ସ ୟ-
ବଂଶର କ ୟ; 21 ଆେମାକ-ବଂଶର ଏବର; ହିଲ୍ କୀୟ-ବଂଶର
ହଶବୀୟ; ଯିଦୟୀୟ-ବଂଶର ନଥେନଲ।

22ଇଲୀୟାଶୀବ, େଯାୟାଦ୍ ଓ େଯାହାନନ୍ ଓ ଯ ୂ ୟ ସମୟେର
େଲବୀୟମାେନ, ମଧ୍ୟ ପାରସି କ ଦାରୀୟାବସର ଅଧିକାର
ସମୟେର ଯାଜକମାେନ ପିତୃ ବଂଶ-ପ୍ର ଧାନ ରୂ େପ ବଂଶାବଳୀେର
ଲିଖିତ େହେଲ। 23 େଲବୀ ବଂଶଜାତ ପିତୃ ବଂଶ-ପ୍ର ଧାନମାନ
ନାମ ଇଲୀୟାଶୀବର ପୁତ୍ର େଯାହାନନ୍ ର ସମୟପଯର୍ ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ
ପୁ କେର ଲିଖିତ େହଲା। 24 େଲବୀୟମାନ ର ପ୍ର ଧାନଗଣ;
ହଶବୀୟ, େଶେରବୀୟ ଓ କଦ୍ ମୀେୟଲର ପୁତ୍ର େଯଶୂୟ ଓ
େସମାନ ସ ୁଖ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପରେମ ର େଲାକ ଦାଉଦ ର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଦଳ ଦଳ େହାଇ ପ୍ର ଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉ ଗର୍
କରିବାକୁ ନିଯୁ େହେଲ। 25ମ ନୀୟ ଓ ବକ୍ ବୁକୀୟ, ଓବଦୀୟ,
ମଶୁ ମ୍ , ଟଲ୍ େମାନ, ଅ ୂ ବ, ାରପାଳ େହାଇ ାର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ଭ ାର-ଗୃହସକଳରପ୍ର ହରୀକମର୍ କେଲ। 26ଏମାେନ େଯାଷାଦକର
େପୗତ୍ର େଯଶୂୟର ପୁତ୍ର େଯାୟାକୀମ୍ ସମୟେର, ଆଉ ଶାସନକ ର୍ ା
ନିହିମୀୟା ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଏଜ୍ର ା ଯାଜକର ସମୟେର ଥିେଲ।

ପ୍ର ାଚୀର ଉ ଗର୍ ୀକରଣ
27 ଏଥିଉ ାେର ଯିରୂ ଶାଲମର ପ୍ର ାଚୀର-ପ୍ର ତି ା ସମୟେର

େଲାକମାେନ କରତାଳ, େନବଲ ଓ ବୀଣା ବଜାଇ ଧନ୍ୟବାଦ
ଓ ଗାନ ସହିତ ଆନ େର ପ୍ର ତି ା-ଉ ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
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େଲବୀୟମାନ ୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିବା ନିମେ େସମାନ ସକଳ
ାନେର େସମାନ ୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ। 28 ଆଉ, ଗାୟକମାନ
ସ ାନଗଣ ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗି ତ ପଦାଭୂ ମିରୁ ଓ
ନେଟାଫାତୀୟମାନ ନାନା ଗ୍ର ାମରୁ ; 29 ମଧ୍ୟ େବଥ୍-ଗିଲ୍ ଗଲରୁ ,
ଆଉ େଗବା ଓ ଅ ାବତ୍ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଏକତି୍ର ତ େହେଲ; କାରଣ
ଗାୟକମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମର ଚତୁ ଗେର ଆପଣାମାନ ପାଇଁ
ଗ୍ର ାମ ବସାଇଥିେଲ। 30 ପୁଣି, ଯାଜକମାେନ ଓ େଲବୀୟମାେନ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କେଲ; ଆଉ, େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଓ
ାରସବୁ ଓ ପ୍ର ାଚୀର ଶୁଚି କେଲ।
31 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିମାନ ୁ ପ୍ର ାଚୀର ଉପରକୁ

ଆଣିଲି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ସଂକୀ ର୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମହାଦଳ
ନିଯୁ କଲି; ତହିଁେର ଏକ ଦଳ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ପ୍ର ାଚୀର
ଉପର େଦଇ ଖତ- ାର ଆଡ଼କୁ ଗେଲ; 32 ପୁଣି, େସମାନ ପେଛ
େହାଶୟିୟଓ ଯିହୁ ଦାର ଅଧିପତିବଗର୍ ର ଅେ ର୍ କ, 33ଆଉଅସରୀୟ,
ଏଜ୍ର ା ଓ ମଶୁ ମ୍ , 34 ଯିହୁ ଦା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଓ ଶମୟୀୟ ଓ
ଯିରିମୀୟ 35 ଓ େକେତକ ଯାଜକ-ସ ାନ ତୂ ରୀ େନଇ ଗମନ
କେଲ; ଆସଫ-ବଂଶଜାତ ସ ୁ ରର ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର , ମୀଖାୟର
ପ୍ର େପୗତ୍ର , ମ ନୀୟର େପୗତ୍ର , ଶମୟୀୟର ପୁତ୍ର େଯ େଯାନାଥନ,
ତାହାର ପୁତ୍ର ଜିଖରୀୟ 36 ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଶମୟୀୟ ଓ
ଅସେରଲ୍ , ମିଲଲୟ, ଗିଲଲୟ, ମାୟୀୟ, ନଥେନଲ ଓ ଯିହୁ ଦା,
ହନାନି, ଏମାେନ ପରେମ ର େଲାକ ଦାଉଦ ର ନିରୂ ପିତ ନାନା
ବାଦ୍ୟଯ େନଇ ଗମନ କେଲ; ଏଜ୍ର ା ଅଧ୍ୟାପକ େସମାନ ଆେଗ
ଆେଗ ଚାଲିେଲ; 37 ପୁଣି, େସମାେନ ନିଝର୍ ର ାର ନିକଟ େହାଇ
ଆପଣାମାନ ସ ୁଖ ସଳଖ ପଥେର ଦାଉଦ-ନଗରର ପାହାଚ
ାରା ପ୍ର ାଚୀରରଉଠାଣିେରଉଠିଦାଉଦ ର ଗୃହଉପରେଦଇ ପୂବର୍

ଆେଡ଼ ଜଳ ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ।
38 ପୁଣି, େସମାନ ର ଅନ୍ୟ େଯଉଁ ଦଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଉ ଗର୍

କେଲ, େସମାେନ େସମାନ ୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଗେଲ, ଆଉ
ଆେ ଓ େଲାକମାନ ର ଅେ ର୍ କ େସମାନ ପେଛ ପେଛ ପ୍ର ାଚୀର



ନିହିମୀୟା 12:39 xxxvii ନିହିମୀୟା 12:47

ଉପେର ତୁ ୁ ରୁ -ଦୁଗର୍ େଦଇ ପ୍ର ଶ ପ୍ର ାଚୀର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲୁ; 39ଆଉ,
ଇଫ୍ର ୟିମ- ାର ଓ ପୁରାତନ ାର ଓ ମ ୍ୟ ାର ଓ ହନେନଲ ଦୁଗର୍
ଓ ହମିୟ ଦୁଗର୍ େଦଇ େମଷ ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲୁ; ଆଉ, େସମାେନ
ପ୍ର ହରୀ- ାରେର ଠିଆ େହାଇରହିେଲ। 40ଏହିରୂ େପପରେମ ର
ଗୃହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଉ ଗର୍ କାରୀ େସହି ଦୁଇ ଦଳ ଓ ଆେ , ପୁଣି
ଆ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ର ଅେ ର୍ କ; 41 ଆଉ ଇଲୀୟାକୀମ୍ ,
ମାେସୟ, ମିନ୍ୟାମୀନ, ମୀଖାୟ, ଇଲୀେୟାଐନୟ, ଜିଖରୀୟ,
ହନାନୀୟ, ତୂ ରୀବାଦକ, ଏହି ଯାଜକମାେନ; 42ଆଉ, ମାେସୟ ଓ
ଶମୟୀୟ ଓ ଇଲୀୟାସର ଓ ଉଷି ଓ ଯିେହାହାନନ୍ ଓ ମଲ୍ କୀୟ
ଓ ଏଲମ୍ ଓ ଏସର୍ , ପୁଣି ଆେ ସମେ ଠିଆ େହାଇ ରହିଲୁ।
େସେତେବେଳ ଗାୟକମାେନ ଓ େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଷ୍ର ହିୟ
ଉ ରେର ଗାନ କେଲ। 43 ପୁଣି, େସହି ଦିନ େଲାକମାେନ
ମହାବଳିଦାନ କରି ଆନ କେଲ; କାରଣ ପରେମ ର େସମାନ ୁ
ମହାନ େର ଆନ ି ତ କରିଥିେଲ; ଆଉ ୀମାେନ, ମଧ୍ୟ ଓ ବାଳକ
ବାଳିକାଗଣ ଆନ କେଲ; ତହିଁେର ଯିରୂ ଶାଲମର ଆନ ନି
ଅେନକ ଦୂର ପଯର୍ ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା।

ମ ି ର ପରିଚଯର୍ ୍ୟା
44 ପୁଣି, େସହି ଦିନେର ଧନ ଓ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର,

ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ ଓ ଦଶମାଂଶ, ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ
ନିମେ ନାନା ନଗରର େକ୍ଷତ୍ର ାନୁସାେର ବ୍ୟବ ା-ନିରୂ ପିତ ଅଂଶ
ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ପାଇଁ େକାଠରିସବୁେର େଲାକମାେନ ନିଯୁ େହେଲ;
କାରଣ ପରିଚଯର୍ ୍ୟାକାରୀ ଯାଜକ ଓ େଲବୀୟମାନ ସକାଶୁ ଯିହୁ ଦା
ଆନ ି ତ େହାଇଥିଲା। 45 ପୁଣି, େସମାେନ ଦାଉଦ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର
ଶେଲାମନ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣାମାନ ପରେମ ର େସବା
କେଲ ଓ ଶୁଚି େହେଲ, ଆଉ ଗାୟକମାେନ ଓ ାରପାଳମାେନ
େସହିପରି କେଲ। 46 କାରଣ ପୂବର୍ କାେଳ ଦାଉଦ ଓ ଆସଫ
ସମୟେର ଗାୟକମାନ ର ଜେଣ ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା ଓ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଶଂସା ଓ ଧନ୍ୟବାଦାଥର୍ କ ନାନା ଗୀତ ଥିଲା। 47 ପୁଣି,
ଯିରୁ ାବିଲ୍ ଓ ନିହିମୀୟା ସମୟେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତିଦିନର
ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ଗାୟକମାନ ର ଓ ାରପାଳମାନ ର ଅଂଶ
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େଦେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ େଲବୀୟମାନ ନିମେ ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ତି ା
କେଲ ଓ େଲବୀୟମାେନ ହାେରାଣ-ସ ାନଗଣ ନିମେ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ପ୍ର ତି ା କେଲ।

13
ବିେଦଶୀମାନ ଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ

1 େସହି ଦିନ େସମାେନ େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର େମାଶା
ପୁ କରୁ ପାଠ କେଲ; ପୁଣି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଲିଖିତ ଏହି କଥା
ମିଳିଲା େଯ, ଅେ ାନୀୟ ଓ େମାୟାବୀୟ େଲାକ ଅନ କାଳ
ପରେମ ର ସମାଜେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ ନାହିଁ, 2 କାରଣ
େସମାେନ ଅ ଓଜଳ େନଇଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବା ନିମେ େସମାନ
ବିରୁ େର ବିଲୀୟମ୍ କୁ େବତନ େଦେଲ; ତଥାପି ଆ ମାନ ର
ପରେମ ର େସହି ଅଭିଶାପକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦେର ପରିଣତ କେଲ।
3 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଏହି ବ୍ୟବ ା ଶୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ
ସମଗ୍ର ମିଶି୍ର ତ ଜନତାକୁ ପୃଥକ କେଲ।

ନିହିମୀୟା ସଂ ାର
4 ଏଥିପୂେବର୍ ଇଲୀୟାଶୀବ ଯାଜକ ଆ ମାନ ପରେମ ର

ଗୃହି ତ େକାଠରିସକଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେର ନିଯୁ େହେଲ ଓ େସ
େଟାବୀୟର କୁଟୁ ଥିଲା, 5 ଇଲୀୟାଶୀବ େଟାବୀୟ ନିମେ ଏକ
ବୃହତ େକାଠରି ପ୍ର ୁତ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପୂେବର୍ େଲାକମାେନ େସହି
ାନେର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, କୁ ୁ ରୁ ଓ ପାତ୍ର ାଦି ଓ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ
େଲବୀୟ ଓ ଗାୟକ ଓ ାରପାଳମାନ ନିମେ େଦୟ ଶସ୍ୟ,
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳର ଦଶମାଂଶ; ଆଉ, ଯାଜକମାନ ନିମେ
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ରଖୁଥିେଲ। 6 ମାତ୍ର ମୁଁ ଏସବୁ ସମୟେର
ଯିରୂ ଶାଲମେର ନ ଥିଲି, କାରଣ ବାବିଲର ଅ ର୍ କ୍ଷ ରାଜା
ରାଜ ରବତିଶବଷର୍ େର ମୁଁ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗଲି ଓ େକେତକ ଦିନ
ଉ ାେର ରାଜା ୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲି; 7 ଏଉ ାେର ମୁଁ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁଆସି ଇଲୀୟାଶୀବ, େଟାବୀୟ ନିମେ ପରେମ ର
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ଗୃହର ପ୍ର ା ଣେର ଏକ େକାଠରି ପ୍ର ୁତ କରି େଯଉଁ ଭୁ ଲ୍ କରିଥିଲା,
ତାହା ବୁଝିଲି। 8ଏଥିେର ମୁଁ ଅତ୍ୟ େକ୍ର ାଧିତ େହାଇ େସହି େକାଠରିରୁ
େଟାବୀୟର ସମ ଗୃହସାମଗ୍ର ୀ ବାହାର କରି େଫାପାଡ଼ି େଦଲି।
9 ତହଁୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରେ , େସମାେନ େକାଠରିସବୁ ଶୁଚି କେଲ;
େତେବ ମୁଁ େସଠାକୁ ପୁନବର୍ ାରପରେମ ର ଗୃହରପାତ୍ର ାଦି ଓଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ କୁ ୁ ରୁ ଆଣିଲି।

10 ଆହୁ ରି, ମୁଁ େଦଖିଲି େଯ, େଲବୀୟମାନ ଅଂଶ େସମାନ ୁ
ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା; େତଣୁ ପ୍ର େତ୍ୟେକ କମର୍ କାରୀ େଲବୀୟମାେନ
ଓ ଗାୟକମାେନ ମ ି ର ଛାଡ଼ି ଆପଣା ଆପଣା ଭୂ ମିକୁ ଗେଲ।
11 ତହିଁେର “କାହିଁକି ପରେମ ର ଗୃହ ପରିତ୍ୟ
େହାଇଅଛି?” ଏହା କହି ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ସେ ବାଦାନୁବାଦ
କଲି, ପୁଣି, ମୁଁ େସମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି ପଦେର େସମାନ ୁ
ନିଯୁ କଲି। 12ତହଁୁ ସମଗ୍ର ଯିହୁ ଦା ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ େତୖଳର
ଦଶମାଂଶ ଭ ାରକୁ ଆଣିେଲ। 13 ତହିଁେର ମୁଁ େଶଲିମୀୟ
ଯାଜକକୁ ଓ ସାେଦାକ ଅଧ୍ୟାପକକୁ ଓ େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ପଦାୟକୁ ଭ ାରସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଲି; େସମାନ ତେଳ
ମ ନୀୟର େପୗତ୍ର ସ ୁ ରର ପୁତ୍ର ହାନନ୍ ରହିଲା; କାରଣ େସମାେନ
ବି ଥିେଲ, ଏଣୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ବିତରଣ କରିବାର କାଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ର େହଲା। 14 େହ େମାହର ପରେମ ର, ଏ ବିଷୟେର
େମାେତ ରଣ କର, ଆଉ ମୁଁ େମାହର ପରେମ ର ଗୃହ ଓ
ତହିଁର ପାଳନୀୟ ବିଷୟ ନିମେ ଯାହା କରିଅଛି, େମାହର କୃତ
େସହି ସୁକମର୍ ସବୁ ଲିଭାଇ ନ ଦିଅ।

15 େସହି ସମୟେର ମୁଁ ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟେର େକେତକ େଲାକ ୁ
ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଦ୍ର ାକ୍ଷା ଦଳିବାର ଓ ବିଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆଣିବାର
ଓ ଗ ର୍ ଭ ଉପେର େବାଝାଇ କରିବାର, ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମବାରେର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଡିି ରି ଫଳ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର େବାଝ
ଯିରୂ ଶାଲମକୁ ଆଣିବାର େଦଖିଲି; ପୁଣି, େଯଉଁ ଦିନ େସମାେନ
ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବିକ୍ର ୟ କେଲ, େସହି ଦିନ ମୁଁ େସମାନ େଚତାବନୀ
େଦଲି। 16 ମଧ୍ୟ ନଗରେର େସାରୀୟ େଲାେକ ବାସ କରୁ ଥିେଲ,
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େସମାେନ ମ ୍ୟ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ବିେକ୍ର ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣି ବିଶ୍ର ାମବାରେର
ଯିହୁ ଦାର ସ ାନଗଣ ନିକଟେର ଓ ଯିରୂ ଶାଲମେର ବିକି୍ର କେଲ।
17 ତହିଁେର ମୁଁ ଯିହୁ ଦାର େନତାମାନ ସେ ବାଦାନୁବାଦ କରି
େସମାନ ୁ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାର ଅପବିତ୍ର କରି ଏ
କି କୁକମର୍ କରୁ ଅଛ? 18 ତୁ ମାନ ପିତୃ ପୁରୁ ଷମାେନ କʼଣ
ଏପରି କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ ନାହିଁ? ଆଉ, ତହିଁ ସକାଶୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର କି ଆ ମାନ ଉପେର ଓ ଏହି ନଗର ଉପେର
ଏହିସବୁ ଅମ ଳଘଟାଇନାହାି ? ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାର
ଅପବିତ୍ର କରି ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପରକୁ ଆହୁ ରି େକାପ ଆଣୁଅଛ।”

19ଏଉ ାେର ବିଶ୍ର ାମବାର ପୂେବର୍ ଯିରୂ ଶାଲମର ାରସବୁ ଅ ାର
େହବାକୁ ଲାଗିବା େବେଳ ମୁଁ କବାଟସବୁ ବ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଲି,
ଆହୁ ରି ବିଶ୍ର ାମବାର ଗତ େନାହିବା ପଯର୍ ୍ୟ େମଲା ନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଲି; ପୁଣି, ବିଶ୍ର ାମବାର େକୗଣସି େବାଝ ଭିତରକୁ ଅଣା ନ ଯିବା
ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ ୁ ାରସମୂହେର
ନିଯୁ କଲି। 20 ତହିଁେର ବଣିକମାେନ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଦ୍ର ବ୍ୟ
ବିକ୍ର ୟକାରୀମାେନ ଏକ ଦୁଇ ଥର ଯିରୂ ଶାଲମ ବାହାେର ରାତି୍ର
େକ୍ଷପଣ କେଲ। 21 ତହିଁେର ମୁଁ େସମାନ ୁ େଚତାବନୀ େଦଇ
େସମାନ ୁ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ପ୍ର ାଚୀର ନିକଟେର
ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରୁ ଅଛ? ତୁ େ ମାେନ ଆଉ ଥେର ଏପରି
କେଲ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଧରିବି।” େସହି ସମୟଠାରୁ େସମାେନ ଆଉ
ବିଶ୍ର ାମବାରେରଆସି େଲନାହିଁ। 22ଏଉ ାେର ମୁଁ େଲବୀୟମାନ ୁ
ବିଶ୍ର ାମବାରପବିତ୍ର କରିବା ନିମେ ଆପଣାଆପଣାକୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ
ଓ ଆସି ାରସବୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲି। େହ େମାହର
ପରେମ ର, େମାʼ ପକ୍ଷେର ଏହା ମଧ୍ୟ ରଣ କର ଓ ଆପଣା
ଦୟାର ମହ ାନୁସାେର େମାେତ ରକ୍ଷା କର।

23 େସହି ସମୟେର ମଧ୍ୟ େଯଉଁ ଯିହୁ ଦୀୟମାେନ ଅେସ୍ଦ ାଦ,
ଅେ ାନ ଓ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ୀମାନ ୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ,
େସମାନ ୁ ମୁଁ େଦଖିଲି; 24 ପୁଣି, େସମାନ ବାଳକମାେନ ଅେଧ
ଅେସ୍ଦ ାଦୀୟ ଭାଷାେର କଥାବା ର୍ ା କେଲ ଓ ଯିହୁ ଦୀୟ ଭାଷାେର
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କଥାବା ର୍ ା କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗା ୀର
ଭାଷାନୁସାେର କଥା କହିେଲ। 25 ତହଁୁ ମୁଁ େସମାନ ସହିତ
ବାଦାନୁବାଦ କଲି ଓ େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦଲି ଓ େସମାନ ର
କାହା କାହାକୁ ପ୍ର ହାର କଲି ଓ େସମାନ ର େକଶ ଉ ାଟନ କଲି,
ଆଉ ପରେମ ର ନାମେର ଶପଥ କରାଇ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣାର କନ୍ୟା ଦିଅ ନାହିଁ, ଅବା
ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ନିମେ କି ଆପଣାମାନ ନିମେ େସମାନ
କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କର ନାହିଁ। 26 ଇସ୍ର ାଏଲର ରାଜା ଶେଲାମନ କି
ଏସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ ାରା ପାପ କରି ନ ଥିେଲ? ଅେନକ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର
ତା ପରି ରାଜା େକହି ନ ଥିେଲ ଓ େସ ଆପଣା ପରେମ ର ର
ପି୍ର ୟପାତ୍ର ଥିେଲ, ପୁଣି ପରେମ ର ତା ୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର
ରାଜା କେଲ; ତଥାପି ବିେଦଶୀୟା ୀମାେନ ତା ୁ ହିଁ ପାପ
କରାଇେଲ। 27େତେବ ବିେଦଶୀୟା ୀମାନ ୁ ବିବାହ କରିବା ାରା
ଆ ମାନ ପରେମ ର ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ଏହିସବୁ
ମହାପାପ କରିବାକୁ କି ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ କଥା ଶୁଣିବୁ?”

28 ତହଁୁ ଇଲୀୟାଶୀବ ମହାଯାଜକର େପୗତ୍ର ଯିେହାୟାଦାର
ଏକ ପୁତ୍ର େହାେରାଣୀୟ ସନ୍ ବ ଟ୍ ର ଜୁଆଁଇ ଥିଲା; େତଣୁ ମୁଁ
ତାହାକୁ ଆପଣା ନିକଟରୁ ତଡ଼ିେଦଲି। 29 େହ େମାହର ପରେମ ର,
େସମାନ ୁ ରଣ କର, େଯେହତୁ େସମାେନ ଯାଜକ-ପଦକୁ, ଆଉ
ଯାଜକ-ପଦରଓ େଲବୀୟମାନ ର ନିୟମକୁ କଳି ତ କରିଅଛି ।

30 ଏହିରୂ େପ ମୁଁ େସମାନ ୁ ବିେଦଶୀୟ ସମ ଠାରୁ
ପରି ାର କଲି ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକର କାଯର୍ ୍ୟାନୁସାେର ଯାଜକମାନ ର
ଓ େଲବୀୟମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ ନିରୂ ପଣ କଲି; 31 ଆଉ, ନିରୂ ପିତ
ସମୟେର କା ଓ ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳର ଉପହାର ନିମେ େଲାକ
ନିଯୁ କଲି। େହ େମାହର ପରେମ ର, ମ ଳ ନିମେ େମାେତ
ରଣ କର।
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