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ଯୁନସ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ
Book of JONAH

(Draft- 1 Team Checked and updated on 5.8.2016)
Disclaimer: These are only drafts, hence should not be considered as materials ready for
publication. Having said that, we request for feedback and suggestions from viewers/readers
on these translations that will help us do justice to our translation work in the present day
Odia language based on CANA principles of Bible translation. CANA stands for Clarity,
Accuracy, Naturalness and Acceptability. Therefore, abiding by CANA principles, we will try
our best to present NOBO Bible. Thanks for reading!!!
ଏ ସମସ୍ତ କେବଳ ପ୍ରାଥମିେ କେଖା, କେଣୁ ଏହାେୁ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କବାେି ବିଚାର େରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିେୀୟକର, ଆକେମାକନ ଏହାର
ପାଠେ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅନୁ ବାଦ ସମବନ୍ଧକର ମୋମେ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇବାେୁ ଆର୍ା େରୁଅଛୁ , କେପରି ଆକେମାକନ ବାଇବଲ୍
ଅନୁ ବାଦର CANA ନିୟମ ଅନୁ ସାକର, ବର୍ତ୍ଶମାନର ଓଡିଆ ଭାଷା ଅନୁ ସାକର, ୋହାେୁ ସଂକର୍ାଧନ େରିବୁ । CANA ର ଅଥଶ, ସ୍ପଷ୍ଠ
(Clarity), ସଠିେୋ (Accuracy), ପ୍ରାେୃ େେ
ି ୋ (Naturalness) ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟୋ (Acceptability) । ଆକେମାକନ
ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁ ବାଦର ନିୟମେୁ ଆଧାର େରି ନବ ଓଡିଆ ବାଇବଲ୍ ଅନୁ ବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ େରିବାେୁ କଚଷ୍ଟା େରୁଅଛୁ । ଏହା ପଢିବା
ନିମକନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ!!!
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ଯୁନସ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ

\io1 ଉପକ୍ରମ
\ip ସମୟ-ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂବଶ 785-760
\ip କେଖେ- େୁନସ
\ip କରାୋ- ଇସ୍ରାଏେ ଜାେି
\ip ଐେିହାସିେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି- ନୀନିବୀ ଓ ଇସ୍ରାଏେ ପରସ୍ପର ର୍େୁରାଜୟ ଥିକେ । ନୀନିବୀ ଥିୋ ଅର୍ୂର କଦର୍ର ରାଜଧାନୀ,
ୋହା ଭୟଙ୍କର େୁଦ୍ଧ ଓ ବନ୍ଦୀେରି ନିଆୋଉଥିବା ଏବଂ ନିବଶାସିେ କୋେମାନଙ୍କ ପ୍ରେି ଅେି ନିଷ୍ଠୁର ବୟବହାର ନିମକନ୍ତ
ପରିଚେ
ି ଥିୋ । ଇସ୍ରାଏେର ଉର୍ତ୍ରାଞ୍ଚଳେୁ ଅର୍ୂର କଦର୍ ଜୟ େୋ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ଶୀ ସମୟକର େି ହୁଦାର ଅକନେ ଅଞ୍ଚଳ
ଜୟ େରି, ପରିକର୍ଷକର, େିରୁର୍ାେମ ନଗରେୁ ଅବକରାଧ େରିବାେୁ କଚଷ୍ଟା େରି ସଫଳ କହକେ ନାହିଁ ।
\ip ଉକେର୍ୟ- ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ର୍କ୍ତିର ୋେଶୟ, ମନପରିବର୍ତ୍ଶନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱବୟାପି ଦୟା ।
\ip ରୂପକରଖ \io1 ୧. ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ େୁନସଙ୍କ ପଳାୟନ -୧:୧-୧୭
\io1 ୨. େୁନସଙ୍କ ପ୍ରାଥଶନା - ୨: ୧-୧୦
\io1 ୩. ନୀନିବୀକର େୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାର - ୩: ୧-୧୦
\io1 ୪. ଈଶ୍ୱର ନୀନିବୀେୁ ଦୟା େରିବାରୁ େୁନସଙ୍କ କକ୍ରାଧ - ୪: ୧-୧୧
CHAPTER 1
\c 1
\ms ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଯୁନସଙ୍କ ପଳାୟନ

\p \v 1 େିହୁଦା କଦର୍ର ଅମିର୍ତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର େୁନସ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ େହିକେ,
\p \v 2 ଉଠ, ଅର୍ୂର କଦର୍ର ରାଜଧାନୀ ନୀନିବୀ ମହାନଗରେୁ ୋଅ ଓ େହିଁ ବିରୁଦ୍ଧକର ଆେର ଦଣ୍ଡର ବାେୟ କ ାଷଣା
େର, ୋରଣ କସହି ସ୍ଥାନର କୋେମାନଙ୍କର ଦୁ ଷ୍ଟୋ ଅେିର୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧପ
ି ାଇ ସ୍ୱଗଶ ପେଶୟନ୍ତ, ଆେ ସମ୍ମୁଖକର ପହଞ୍ଚିଅଛି ।
\p \v 3 ମାତ୍ର େୁନସ ନୀନିବୀ ନଗରେୁ ନ ୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାଇ େିବା ନିମକନ୍ତ ୋହାର ବିପରୀେ ଦିଗକର ଥିବା
େର୍ଶୀର୍େୁ େିବାେୁ ବାହାରି ୋକଫାକର ଥିବା ବନ୍ଦରେୁ ଗକେ, ପୁଣି େର୍ଶୀର୍େୁ ୋଉଥିବା ଏେ ପାଣି ଜାହାଜକର ଭଡା କଦଇ
େହିଁକର ଚଢିକେ।
\p \v 4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ପଠାଇକେ, େହିଁକର ସମୁଦ୍ରକର ଏପରି ପ୍ରବଳ ଝଡକୋଫାନ କହୋ କେ, ଜାହାଜ
ଭାଙ୍ଗି େିବା ପରି କହୋ ।
\p \v 5 କସକେକବକଳ ଜାହାଜର ନାବିେମାକନ ଅେିର୍ୟ ଭୟ େରି ପ୍ରକେୟେ କୋେ ନିଜ ନିଜ କଦବୋଙ୍କ ନିେଟକର
ପ୍ରାଥଶନା େରିବାେୁ ୋଗିକେ । ପୁଣି କସମାକନ ଜାହାଜେୁ ହାେୁ ୋ େରିବା ନିମକନ୍ତ, ଜାହାଜକର ଥିବା ଜିନଷ
ି ପତ୍ର ସମୁଦ୍ରକର
ପୋଇକେ। ମାତ୍ର େୁନସ ଜାହାଜର ଭିେର ଭାଗେୁ ୋଇ େଳ ମହୋକର କ ାର ନିଦ୍ରାକର କର୍ାଇଥିକେ ।
\p \v 6 େହିଁକର ଜାହାଜର ମୂଖୟ ନାବିେ େୁନସଙ୍କ ନିେଟେୁ ୋଇ େହିକେ, କହ ନିଦ୍ରାଳୁ , ସମକସ୍ତ ଭୟଭୀେ କହଉଥିବା
କବକଳ େୁ କମ େିପରି କର୍ାଇଅଛ ? ଉଠ, େୁ ମ ପରକମଶ୍ୱରଙ୍କ ନିେଟକର ପ୍ରାଥଶନା େର, କହାଇପାକର, େୁ ମର ପରକମଶ୍ୱର
ଆେମାନଙ୍କ ବିଷୟକର ମକନାକୋଗ େରିକବ ଓ ଆେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାେରିକବ ।
\p \v 7 ପୁଣି, ନାବିେମାକନ ପ୍ରକେୟେ ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକର େହିକେ, ଚାେ, ୋହା କୋଗଁୁ ଏହି ବିପଦ ଟୁଅଛି ୋହା
ଜାଣିବା ନିମକନ୍ତ ଆକେମାକନ ଗୁେିବାଣ୍ଟ େରିବା । ପୁଣି କସମାକନ ଗୁେିବାଣ୍ଟ େରକନ୍ତ, ୋହା େୁନସଙ୍କ ନାମକର ଉଠିୋ ।
\p \v 8 କସକେକବକଳ କସମାକନ େୁନସଙ୍କୁ ପଚାରିକେ, ୋହା କୋଗଁୁ ଏହି ବିପଦ ଟୁଅଛି ୋହା ଆେମାନଙ୍କୁ େୁ ହ ।
େୁ କମ େଅଣ ୋେଶୟ େର ? େୁ କମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିେ ? େୁ କମ କେଉଁ କଦର୍ର କୋେ ? େୁ କମ କେଉଁ ଜାେିର କୋେ ?
\p \v 9 େୁନସ ଉର୍ତ୍ର କଦକେ, ମଁୁ ଜକଣ ଏବ୍ରିୟ କୋେ, ପୁଣି ମଁୁ ସ୍ୱଗଶ, ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର ନିମଶାଣେର୍ତ୍ଶା ସେୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା େକର ।
\p \v 10 କେକେକବକଳ ନାବିେମାକନ ଏହା ର୍ୁଣିକେ, କସମାକନ ଅେିର୍ୟ ଭୟଭୀେ କହକେ, ୋରଣ େୁନସ କସମାନଙ୍କୁ
େହିଥିକେ କେ, କସ କସହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପଳାୟନ େରୁଛନ୍ତି ।
\p \v 11 ପୁଣି, ସମୁଦ୍ର ଅଧିେରୁ ଅଧିେ ପ୍ରବଳ ଅସ୍ଥିର କହଉଥିବାରୁ, କସମାକନ ୋହାଙ୍କୁ ପଚାରିକେ, ଏହି ଝଡ ର୍ାନ୍ତ କହବା
ନିମକନ୍ତ ଆକେମାକନ େୁ ମ ପ୍ରେି େ'ଣ େରିବା ?
\p \v 12 େୁନସ କସମାନଙ୍କୁ େହିକେ, କମାକେ କନଇ ସମୁଦ୍ରକର ପୋଇଦିଅ, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ର୍ାନ୍ତ କହବ । ୋରଣ, ମଁୁ ଜାକଣ
କେ, କମା କୋଗଁୁ ଏହି ଝଡ ସୃଷ୍ଟି କହଉଅଛି ।
\p \v 13 େିନ୍ତୁ କସହି ନାବିେମାକନ ୋହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକର ପୋଇବା ପରିବକର୍ତ୍ଶ, ଜାହାଜେୁ େୂ ଳେୁ କଫରାଇ ଆଣିବାେୁ ବହୁ େ
କଚଷ୍ଟା େକେ । େିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପୂବଠ
ଶ ାରୁ ଅଧିେ ଅସ୍ଥିର କହବାେୁ ୋଗିୋ, ପୁଣି କସମାକନ ୋହା େୂ ଳେୁ କଫରାଇ ଆଣି
ପାରିକେ ନାହିଁ ।
\p \v 14 ୋପକର, କସମାକନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାକର କ୍ରନ୍ଦନେରି ପ୍ରାଥଶନା େରି େହିକେ, କହ େୁନସଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଜକଣ ନିକଦ୍ଧଶାଷ
କୋେ ମରିବା ନିମକନ୍ତ ଆେମାନଙ୍କଠାରୁ ହିସାବ ନିଅ ନାହିଁ, ୋରଣ, କହ ପ୍ରଭୁ, ଏହା େୁ େର ଇଛା ପ୍ରୋକର କହଉଅଛି ।
\p \v 15 େହିଁକର କସମାକନ େୁନସଙ୍କୁ କନଇ ସମୁଦ୍ରକର ପୋଇ କଦକେ, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କସହିକ୍ଷଣି ର୍ାନ୍ତ କହୋ ।
\p \v 16 ଏହା କଦଖି କସହି କୋେମାକନ ଅେିର୍ୟ ଭୟଭୀେ କହକେ, ପୁଣ,ି େୁନସଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାକର ବଳି ଉତ୍ସଗଶ େକେ
ଓ ମାନେ େକେ ।
\p \v 17 ପୁଣି, ସଦାପ୍ରଭୁ େୁନସଙ୍କୁ ଗିଳବ
ି ା ନିମକନ୍ତ ଏେ ବହୁ େ ବଡ ମାଛ ପଠାଇକେ ଓ ୋହା େୁନସଙ୍କୁ ଗିଳପ
ି ୋଇୋ ।
ପୁଣି, େୁନସ ମାଛ କପଟ ଭିେକର େିନି ଦିନ ଓ େିନି ରାେି ରହିକେ ।

CHAPTER 2
\c 2
\ms ଯୁନସଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା
\m \v 1 େହିଁକର େୁନସ ମାଛ କପଟ ଭିେକର ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରକମଶ୍ୱରଙ୍କ ନିେଟକର ପ୍ରାଥଶନା େରି େହିକେ,
\q1 \v 2 କହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମଁୁ ମହା ବିପଦକର ଥିବା ସମୟକର, େୁ େେୁ ଡାେିେି,
\q2 ଆଉ େୁ କେ କମାକେ ଉର୍ତ୍ର କଦେ ।
\q1 ମଁୁ ମୃେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ େୁ େେୁ ଡାେିେି,
\q2 ପୁଣି କହ ପ୍ରଭୁ, େୁ କେ କମାହର ପ୍ରାଥଶନା ର୍ୁଣିେ ।
\q1 \v 3 େୁ କେ କମାକେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକର ପୋଇକଦେ,
\q2 େହିଁକର ମଁୁ ସମୁଦ୍ର ଗଭଶକର ବୁ ଡଗ
ି େି ।
\q1 ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବଳ େରଙ୍ଗ କମାକେ କ ରିୋ,
\q2 େୁ େର ଭୟାନେ କେଉ କମା ଉପର କଦଇଗୋ ।
\q1 \v 4 େହିଁକର ମଁୁ େହିେି, କହ ସଦାପ୍ରଭୁ,
\q2 େୁ କେ କମାକେ େୁ େ ଉପସ୍ଥିେର
ି ୁ ଦୂ ର େରିଅଛ,
\q1 େଥାପି, ମଁୁ ପୁଣି ଥକର େୁ େର େି ରୁର୍ାେମସ୍ଥିେ
\q2 ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର କଦଖିପାରିବି ।
\q1 \v 5 ମଁୁ ସମୁଦ୍ରର କେଉ େକଳ ବୁ ଡଗ
ି େି ,
\q2 ପୁଣି ଜଳରାର୍ି କମାକେ କ ରିୋ,
\q1 ସମୁଦ୍ର ର୍ିଉଳି କମା ମସ୍ତେକର ଗୁଡାଇକହୋ ।
\q2 \v 6 ମଁୁ ସମୁଦ୍ରକର ଥିବା ପବଶେଗଣର ମୂଳ ୋଏଁ ବୁ ଡଗ
ି େି ,
\q1 ମଁୁ ବନ୍ଦୀଗୃହ ରୂପ ମାଟି େକଳ ଚାପିକହାଇଗେି ,
\q2 ୋହାର େବାଟସବୁ ଚିର ଦିନ ନିମକନ୍ତ କମା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କହାଇଥାଆନ୍ତା,a
\q1 େିନ୍ତୁ କହ ପ୍ରଭୁ, କମାହର ପରକମଶ୍ୱର
\q2 େୁ କେ କମାକେ ମୃେୁୟ ମୁଖରୁ ଟାଣିଆଣିେ ।
\q1 \v 7 କମାହର ଜୀବନ ଖସି ୋଉଥିବା ସମୟକର,
\q2 ମଁୁ େୁ େଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ େେି ।
\q1 ପୁଣି, କମାହର ବୟାେୁ ଳ ପ୍ରାଥଶନା େୁ େ ନିେଟକର,
\q2 େୁ େ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରକର ପହଞ୍ଚିୋ ।
\q1 \v 8 କହ ସଦାପ୍ରଭୁ, କେଉଁମାକନ ମିଥୟା କଦବୋମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା େରନ୍ତି,
\q2 କସମାକନ େୁ େର ଅନୁ ଗ୍ରହ ଅଗ୍ରାହୟ େରନ୍ତି ।
\q1 \v 9 େିନ୍ତୁ, ମଁୁ ପ୍ରର୍ଂସାର ଗୀେକର େୁ େ ନିେଟକର
\q2 ବଳି ଉତ୍ସଗଶ େରିବ,ି
\q1 ପୁଣି, ମଁୁ କମାହର ସମସ୍ତ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଶ େରିବି ।
\q2 ୋରଣ, କମାହର ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସଇ ।
\p \v 10 େହିଁକର ସଦାପ୍ରଭୁ କସହି ମାଛେୁ ଆଜ୍ଞା େରକନ୍ତ, ୋହା ସମୁଦ୍ର େୂ ଳେୁ ୋଇ େୁନସଙ୍କୁ ବାନ୍ତି େରିପୋଇୋ ।

CHAPTER 3
\c 3
\ms ନୀନିବୀରର ଯୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାର
\p \v 1 ଏହାପକର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିେୀୟ ଥର େୁନସଙ୍କୁ େହିକେ, \v 2 ନୀନିବୀ ମହାନଗରେୁ ୋଅ, ପୁଣି ଆକେ େୁ ମେୁ କେଉଁ
ସମବାଦ କଦଇଅଛୁ , ୋହା କସଠାକର କ ାଷଣା େର ।
\p \v 3 ଏଥର େୁନସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାେୟ ପାଳନେରି ନୀନିବୀ ନଗରେୁ ଗକେ; ନୀନିବୀ ଅେି ବଡ ନଗର ଥିୋ,
କସଥିକର ପାଦକର ଚାେି ଚାେି ବୁ େିବା ନିମକନ୍ତ େିନଦ
ି ନ
ି ୋଗୁଥିୋ।
\p \v 4 େୁନସ ନଗର ମଧ୍ୟ କଦଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ୋଉୋଉ କ ାଷଣା େରି େହିକେ, ଚାଳିର୍ି ଦିନ ପକର ନୀନିବୀ ଧ୍ଵଂସ କହବ
।
\p \v 5 ନୀନିବୀର କୋେମାକନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମବାଦ ବିଶ୍ୱାସେକେ । ପୁଣି ନଗରର ବଡକୋେଠାରୁ ଆରେ େରି ସାଧାରଣ
କୋେ ପେଶୟନ୍ତ ସମକସ୍ତ ଅଖା ପିନ୍ଧ,ି ମନପରିବର୍ତ୍ଶନ େରି ଉପବାସ େରିବାେୁ କ ାଷଣା େକେ।
\p \v 6 କେକେକବକଳ ନୀନିବୀର ରାଜାଙ୍କ ନିେଟକର ଏହି ସମବାଦ ପହଞ୍ଚିୋ, କସ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିକେ, ପୁଣ,ି
ଆପଣା ରାଜେୀୟ କପାଷାେ ବାହାରେରି ଅଖା ପିନ୍ଧକି େ ଓ ପାଉଁର୍କର ବସିକେ ।
\p \v 7 ପୁଣି, ରାଜା ନୀନିବୀ ନଗରର ସବୁ ଆକଡ ଏହା କ ାଷଣା େରାଇକେ: ଏହା କହଉଛି ରାଜା ଏବଂ ରାଜପରିଷଦଙ୍କ
କ ାଷଣା; କେୌଣସି ମନୁ ଷୟ େିଅବା ପର୍ୁ େିଛ ି ଅନ୍ନଜଳ ସ୍ପର୍ଶ େରିବ ନାହିଁ େିମବା େିଛ ି ଖାଇବ ନାହିଁ ବା େିଛ ି ପିଇବ ନାହିଁ ।
\v 8 େିନ୍ତୁ ପ୍ରକେୟେ ମନୁ ଷୟ ଅଖା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପୁଣି ସମକସ୍ତ ଆେୁ ଳ କହାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିେଟକର ପ୍ରାଥଶନା େରନ୍ତୁ । କସମାକନ
ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ଷ୍ଟୋ ଓ ମନ୍ଦ ପଥରୁ କଫରନ୍ତୁ । \v 9 େିଏ ଜାକଣ ? ଈଶ୍ୱର ର୍ାନ୍ତ କହାଇ ଓ ଅନୁ ଗ୍ରହ େରି ଆପଣା
ଅେିର୍ୟ କକ୍ରାଧରୁ କଫରି ପାରନ୍ତି, େଦ୍ୱାରା ଆକେମାକନ ବିନଷ୍ଟ କହବା ନାହିଁ ।
\p \v 10 କେକେକବକଳ ନୀନିବୀର କୋେମାକନ ଏହି ପ୍ରୋକର ଆପଣା ଆପଣା ଦୁ ଷ୍ଟୋର ପଥରୁ କଫରି ଆସିବାର ଈଶ୍ୱର
କଦଖିକେ, କସ କସମାନଙ୍କ ପ୍ରେି ଦୟାେକେ, ପୁଣି କସ କସମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରୋକର ବିନଷ୍ଟ େରିକବ କବାେି େହିଥିକେ,
କସହିପରି େକେ ନାହିଁ ।

CHAPTER 4
\c 4
\ms ଈଶ୍ୱର ନୀନିବୀକୁ ଦୟା କରିବାରୁ ଯୁନସଙ୍କ ରରାଧ
\p \v 1 େହିଁକର େୁନସ ବହୁ େ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କହକେ ଓ କକ୍ରାଧ େକେ ।
\p \v 2 ପୁଣି କସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିେଟକର ଅଭିକୋଗ େରି େହିକେ, କହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମଁୁ କେକେକବକଳ ଆପଣା କଦର୍କର
ଥିେି , କସକେକବକଳ ଏପରି କହବ କବାେି େ'ଣ େହି ନ ଥିେି ? କସହି ୋରଣରୁ ମଁୁ ନୀନିବୀେୁ ନ ୋଇ େର୍ଶୀର୍େୁ
ପଳାଇୋଉଥିେି । ୋରଣ, ମଁୁ ଜାକଣ କେ, େୁ କେ ଅନୁ ଗ୍ରହ ଓ ଦୟାକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଶ, କକ୍ରାଧ େରିବାକର ଧିର ଓ କପ୍ରମକର ପୂର୍ଣ୍ଶ
ପରକମଶ୍ୱର ଅଟ, ପୁଣି କୋେମାନଙ୍କୁ ବିନାର୍ ନ େରିବାେୁ ବୟାେୁ ଳ କହାଇଥାଅ । \v 3 କହ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଏକବ େୁ କେ
କମାହର ପ୍ରାଣ କନଇୋଅ, ୋରଣ େଦି ମଁୁ ୋହା ପ୍ରୋର୍ େେି , ୋହା ନ କଟ, କେକବ ମଁୁ ବଞ୍ଚିବା ଅକପକ୍ଷା ମରିବା ଭେ ।
\p \v 4 େହିଁକର ସଦାପ୍ରଭୁ ୋହାଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ର କଦକେ, େୁ କମ ଏ ବିଷୟକର କକ୍ରାଧ େରିବା େଥାଥଶa େି ?
\p \v 5 େହିଁକର େୁନସ ନଗରର ପୂବଶ ଦିଗେୁ ୋଇ ନଗରର ବାହାକର ଏେ େୁ ଡଆ
ି େିଆରି େକେ, ପୁଣି ନଗର ପ୍ରେି େି
ଦର୍ା ଟିବାେୁ ୋଉଅଛି ୋହା କଦଖିବା ନିମକନ୍ତ େୁ ଡଆ
ି େକଳ ବସି ଅକପକ୍ଷା େକେ ।

\p \v 6 ପୁଣି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏେ େଖାରୁ େୋ କସହି ସ୍ଥାନକର ବଢାଇକେ ଓ ୋହା ଅେିର୍ୀଘ୍ର େୁ ଡଆ
ି ଉପକର ବଢିବାରୁ ଏହା
ଦ୍ୱାରା େୁନସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପକର ଛାଇ କହାଇ ୋହାଙ୍କୁ ସୂେଶୟ ୋପରୁ ରକ୍ଷା େୋ, ପୁଣି କସ ଏହା ନିମକନ୍ତ ଖୁସି କହକେ ।
\p \v 7 ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏେ େୀଟ ନିରୂପଣ େକେ, କସହି େୀଟ େହିଁ ଆର ଦିନ ସୋକଳ କସହି େୋେୁ ୋମୁଡେ
ି ା, େହିଁକର
କସହି େୋ ର୍ୁଖିଗୋ ।
\p \v 8 ପୁଣି ସୂେଶୟର ୋପ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଆକନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର େୁନସଙ୍କ ଉପରେୁ ପୂବଶ ଦିଗରୁ ଗରମ ପବନ ପଠାଇକେ । ପୁଣି
େୁନସଙ୍କ ମସ୍ତେ ଉପକର ପ୍ରବଳ ଖରା ବାଜିବାରୁ କସ ମୁର୍ଚ୍ଶା ପ୍ରାୟ କହାଇ ମରିବାେୁ ଇଛା େରି େହିକେ, ନିଶ୍ଚୟ କମା ନିମକନ୍ତ
ବଞ୍ଚିବା ଅକପକ୍ଷା ମରିବା ଭେ ।
\p \v 9 ଏହା ପକର େୁନସଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର େହିକେ, େୋଟି ର୍ୁଖିେି ବାରୁ େୁ କମ କକ୍ରାଧ େରିବା େଥାଥଶ େି ? େୁନସ ଉର୍ତ୍ର
କଦକେ, କମା ନିମକନ୍ତ ମରିବା ପେଶୟନ୍ତ କକ୍ରାଧ େରିବା ଭେ ।
\p \v 10 ଏଥିକର ସଦାପ୍ରଭୁ େୁନସଙ୍କୁ େହିକେ, କେଉଁ େୋ େୁ କମ େଗାଇ ନ ଥିେ, ୋହା ର୍ୁଖି େି ବାରୁ କସଥି ନିମକନ୍ତ
େୁ କମ କକ୍ରାଧ େରୁଅଛ । ଏହା ଅେି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟକର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇୋ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟକର ର୍ୁଖିଗୋ । \v 11 େିନ୍ତୁ
ନୀନିବୀକର ଏେ େକ୍ଷ କୋଡିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିେ କୋେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାକନ ଡାହାଣ ହାେ େିମବା ବାମ ହାେର ଭିନ୍ନୋ ଜାଣି
ନାହାନ୍ତି,b ପୁଣି ଅକନେ ପର୍ୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏପ୍ରୋର ଏେ ମହା ନଗରେୁ ଆକେ ଦୟା କଦଖାଇବା ଉଚିତ ନୁ କହଁ େି ?

