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ଗଣନା ପୁ କ
େଲଖକ
ବି ବ୍ୟାପି ଯିହୁ ଦୀ ଓ ଖ୍ର ୀି ୟାନ ପର ରା ଏହି ପୁ କର

େଲଖକ େମାଶା େବାଲି ଉପ ାପନ କରି । ଏହି ପୁ କେର ଅେନକ
ସଂଖ୍ୟାଗତ ବିଷୟ, େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ
ଯାଜକୀୟ ଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି ପୁ କେର
ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ର ବିବରଣ ରହିଅଛି ଯାହା ପ୍ର ାନ ପେର ି ତୀୟ
ବଷର୍ ଠାରୁ ଚାଳିଶି ବଷର୍ ପେର, େଯେବ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର
େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା, ପ୍ର ାନ
ପେର, ପୁ କ େକବଳ ି ତୀୟ ବଷର୍ ଏବଂ ଚାଳିଶିତମ ବଷର୍ ର
ବିେଶଷତଃ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସବିେଶଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ର ଦାନ କେର ଏବଂ
ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ମରୁ ପ୍ର ା ରେର ଅଧିକ ସମୟ କାଟିଥିବା ବିଷୟେର
ନୀରବ ଅେଟ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1446-1405 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ମିସରରୁ ପ୍ର ାନ କରି, ସୀନୟ ପବର୍ ତେର

ଛାଉଣି କରି ବାସ କରିବାର (1:1) ି ତୀୟ ବଷର୍ ଠାରୁ ଏହି ପୁ କର
ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆର ହୁ ଏ।

ପ୍ର ାପକ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର େଦଶକୁ ନିଜର ଯାତ୍ର ା

ବିଷୟେର ଲିପିବ କର ୁ େବାଲି ଗଣନା ପୁ କ େସମାନ ୁ
େଲଖାଯାଇଥିଲା କି ୁ ଏହା ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟତର ସମ
ପାଠକମାନ ୁ ମଧ୍ୟ ରଣ କରାଏ େଯ ଗର୍ ଅଭିମୁେଖ ଆ ମାନ
ଯାତ୍ର ାେର, ପରେମ ର ଆ ମାନ ସହିତ ଅଛି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
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େଯେବ ି ତୀୟ ପିଢ଼ି ପ୍ର ତିଜ୍ଞା େଦଶେରପ୍ର େବଶକରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଥିଲା େସେତେବେଳ ପରେମ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା େଦଶକୁ ବି ାସ ାରା
ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ (ଗଣନା 33:2) େମାଶା େସହି ପିଢ଼ିକୁ
ଉ ାହିତ କରିବାକୁ ଗଣନା ପୁ କ େଲଖିଥିେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ,
ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶ ନିମେ ପରେମ ର ନିଃସ ର୍ ବି ତାକୁ ଗଣନା
ପୁ କ ପ୍ର କାଶ କେର। େଯେବ ପ୍ର ଥମ ପିଢ଼ି ନିୟମର ଆଶୀବର୍ ାଦକୁ
ପ୍ର ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେର, ପରେମ ର ନିୟମ ପ୍ର ତି ବି ରୁ ହି ।
େସମାନ ର ଅେନକ ଅଭିେଯାଗ ଏବଂ ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ ସେ , େସ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ଏବଂ ତାହା ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ
େଦଶର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକୁ ି ତୀୟ ପିଢ଼ିେର ପୂରଣ କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଯାତ୍ର ା

ରୂ ପେରଖା
1. ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ର ୁତିକରଣ — 1:1-10:10
2. ସୀନୟପ୍ର ା ଠାରୁ କାେଦଶନଗରକୁଯାତ୍ର ା— 10:11-12:16
3. ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣର ପରିଣାମ ବିଳ — 13:1-20:13
4. କାେଦଶ ନଗରଠାରୁ େମାୟାବକୁ ଯାତ୍ର ା — 20:14-22:1
5. ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଲାକମାେନ େମାୟାବେର ପ୍ର ତ୍ୟାଶାେର ଅଛି — 22:2-
32:42

6. ବିବିଧ ବିଷୟବ ୁ ସ କ ତ ପରିଶି ଗୁଡ଼ିକ — 33:1-
36:13

ଇସ୍ର ାଏଲ େଯା ା ର ଗଣନା
1 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହବାର

ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ି ତୀୟ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର ସମାଗମ-ତ ୁ ମଧ୍ୟେର େମାଶା ୁ କହିେଲ,
2 “ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀର ବଂଶ
ଅନୁସାେର ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର ଓ ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପୁରୁ ଷର ମ କ ଗଣନା କର। 3 େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ
େଯେତ ପୁରୁ ଷଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟରୁ ଯୁ କୁ ଯିବାର େଯାଗ୍ୟ, େସମାନ
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େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ତୁ େ ଓ ହାେରାଣ େସମାନ ୁ ଗଣନା କର।
4 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ବଂଶର ପ୍ର ଧାନ େଲାକ ତୁ ମାନ ର ସହକାରୀ େହେବ।
5ଆଉ େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ର ସହକାରୀ େହେବ, େସମାନ ର
ନାମ ଏହି: ଯଥା, ରୁ େବନ୍ ବଂଶର ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର।
6 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶର ସୂରୀଶ ୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ।

7 ଯିହୁ ଦା ବଂଶର; ଅ ୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ 8 ଇଷାଖର
ବଂଶର; ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ।
9ସବୂଲୂନ ବଂଶର େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ 
10 େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶର; ଅ ୀହୂ ଦର

ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା; ମନଃଶି ବଂଶର; ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର
ଗମଲୀେୟଲ।

11 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶର; ଗିଦୀେୟାନର ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ ।
12ଦାନ୍ ବଂଶର; ଅ ୀଶ ୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷର।
13ଆେଶର ବଂଶର; ଅକ୍ର ଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ।
14ଗାଦ୍ ବଂଶର; ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ ।
15ନ ାଲି ବଂଶର; ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର।”

16 ଏମାେନ ମ ଳୀର ଆହୂ ତ େଲାକ, ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ବଂଶର ଅଧିପତି, ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲର ସହସ୍ର ପତି ଥିେଲ।

17େତେବେମାଶା ଓହାେରାଣଏହିସବୁନାମବିଶି େଲାକମାନ ୁ
ଗ୍ର ହଣ କେଲ। 18 ପୁଣି, ି ତୀୟ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ସମଗ୍ର
ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କରି ମ କ-ସଂଖ୍ୟାେର େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ େଲାକମାନ ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
େସମାନ ର ବଂଶାବଳୀ େଲଖିେଲ। 19 ଏହିରୂ େପ େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର େସମାନ ୁ ଗଣନା
କେଲ।

20ଇସ୍ର ାଏଲ ର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର େଯରୁ େବନ୍ ,ତାହାର ସ ାନଗଣର
ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ, ନାମସଂଖ୍ୟା ଓ ମ କ ଗଣନାନୁସାେର ଯୁ କୁ
ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର
ବଂଶାବଳୀ; 21 ରୁ େବନ୍ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା
ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପା ଶହ େହଲା।
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22 ଶିମୀେୟାନ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର
ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ େଯଉଁ
ପୁରୁ ଷମାେନ ନାମସଂଖ୍ୟା ଓ ମ କ ଗଣନାନୁସାେର ଗଣାଗେଲ,
େସମାନ ର ବଂଶାବଳୀ;

23 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ଊଣଷଠି
ହଜାର ତିନି ଶହ େହଲା। 24ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ
ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର ବଂଶାବଳୀ; 25 ଗାଦ୍ ବଂଶର ଗଣିତ
େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ପଚାଶ େହଲା।

26 ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ
ପୁରୁ ଷମାନ ରବଂଶାବଳୀ; 27 ଯିହୁ ଦା ବଂଶରଗଣିତ େଲାକମାନ
ସଂଖ୍ୟା ଚଉ ରି ହଜାର ଛଅ ଶହ େହଲା।

28 ଇଷାଖର-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର ବଂଶାବଳୀ; 29 ଇଷାଖର ବଂଶର
ଗଣିତ େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା।

30 ସବୂଲୂନ-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର ବଂଶାବଳୀ; 31ସବୂଲୂନ ବଂଶର ଗଣିତ
େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ସତାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା।

32 େଯାେଷଫ-ସ ାନଗଣର, ଯଥା, ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣର
ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ
େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ବଂଶାବଳୀ;

33ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ହଜାର
ପା ଶହ େହଲା। 34 ମନଃଶି-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ
ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର ବଂଶାବଳୀ; 35ମନଃଶି ବଂଶର ଗଣିତ
େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ବତି୍ର ଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େହଲା।
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36 ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ବଂଶାବଳୀ; 37 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରଗଣିତ
େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ ତିରିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା।

38 ଦାନ୍-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ
ପୁରୁ ଷମାନ ର ବଂଶାବଳୀ;

39 ଦାନ୍ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାଷଠି ହଜାର
ସାତ ଶହ େହଲା। 40 ଆେଶର-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ
ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ର ବଂଶାବଳୀ; 41ଆେଶର ବଂଶର ଗଣିତ
େଲାକମାନ ର ସଂଖ୍ୟା ଏକଚାଳିଶ ହଜାର ପା ଶହ େହଲା।

42ନ ାଲି-ସ ାନଗଣର ବଂଶ, ପିତୃ ଗୃହ ଓ ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ
ପୁରୁ ଷମାନ ବଂଶାବଳୀ; 43 ନ ାଲି ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକମାନ
ସଂଖ୍ୟା େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େହଲା।

44 ଏହି େଲାକମାେନ ଗଣିତ େହେଲ; େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ବାର ଜଣ ଅଧିପତି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକ ଏକ ପିତୃ ଗୃହ
ନିମେ ଏକ ଏକ ଅଧିପତି େସମାନ ୁ ଗଣନା କେଲ। 45ଏହିରୂ େପ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟରୁ ଯୁ କୁ ଯିବା େଯାଗ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ
େଲାକମାେନ ଗଣିତ େହେଲ।

46 ଏହିସବୁ ଗଣିତ େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ତିନି
ହଜାର ପା ଶହ ପଚାଶ ଜଣ େହଲା। 47 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ
ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେରେସମାନ ମଧ୍ୟେରଗଣାଗେଲନାହିଁ।
48 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିଥିେଲ, 49 “ତୁ େ େକବଳ
େଲବୀୟ ବଂଶର ଗଣନା କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ର ସଂଖ୍ୟା େନବ ନାହିଁ; 50 ମାତ୍ର
ତୁ େ ସାକ୍ଷ୍ୟର ଆବାସ, ତହିଁର ସକଳ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ତତ୍ ସ ୀୟ
ସମ ବିଷୟ ଉପେର େଲବୀୟମାନ ୁ ନିଯୁ କରିବ; େସମାେନ
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ଆବାସ ଓ ତହିଁର ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବହିେବ ଓ େସମାେନ ତହିଁର
େସବା କରିେବ ଓ ଆବାସର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି କରି ରହିେବ।
51 ପୁଣି, ଆବାସ ଆଗକୁ ଯିବା ସମୟେର େଲବୀୟମାେନ ତାହା
ଭାି େବଓଆବାସ ାପନକରିବା ସମୟେରେଲବୀୟମାେନତାହା
ାପନ କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ,
ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ। 52ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା ଛାଉଣିେର ଆପଣା ଆପଣା ଜା
ନିକଟେର ତ ୁ ାପନ କରିେବ। 53 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ମ ଳୀ ପ୍ର ତି େଯପରି େକ୍ର ାଧ ନ ଘେଟ, ଏଥିପାଇଁ େଲବୀୟମାେନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ-ଆବାସର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ; ପୁଣି,
େଲବୀୟମାେନ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ଆବାସ ରକ୍ଷା କରିେବ।” 54 ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣଏହିରୂ େପକେଲ;ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ କେଲ।

2
ଛାଉଣିର ପ୍ର ୁତି

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
2 “ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହର
ନିଶାଣ ରୂ ପ ଜା ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ; େସମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁ ଆଗେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ।
3 େଯଉଁମାେନ ପୂବର୍ ଦିଗେର ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ, େସମାେନ ଯିହୁ ଦା- ଜାର
ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େଲାକ; ପୁଣି, ଅ ୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ ଯିହୁ ଦା-
ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 4 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
ଚଉ ରି ହଜାର ଛଅ ଶହ। 5ତାହା ପାଖେର ଇଷାଖର ବଂଶ ଛାଉଣି
ାପନ କରିେବ, ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ ଇଷାଖର-ସ ାନଗଣର
ଅଧିପତି େହବ; 6 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଚଉବନ ହଜାର
ଚାରି ଶହ। 7 ତହଁୁ ସବୂଲୂନ ବଂଶ; େହେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ 
ସବୂଲୂନ-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 8 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ
େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ସତାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 9 ଯିହୁ ଦା-ଛାଉଣିର
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ଗଣିତ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଲକ୍ଷ
ଛୟାଅଶୀ ହଜାର ଚାରି ଶହ। େସମାେନ ପ୍ର ଥେମ ଅଗ୍ର ସର େହେବ।

10 ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ରୁ େବନ୍ -
ଛାଉଣିର ଜା ରହିବ; ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର ରୁ େବନ୍ -
ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 11 ପୁଣି, ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ
ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପା ଶହ। 12ତାହା ପାଖେର ଶିମୀେୟାନ
ବଂଶ ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ ଓ ସୂରୀଶ ୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ
ଶିମୀେୟାନ-ସ ାନଗଣରଅଧିପତି େହବ; 13ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ
ସଂଖ୍ୟାଊଣଷଠିହଜାର ତିନି ଶହ। 14ତହଁୁ ଗାଦ୍ ରବଂଶ;ରୁ େୟଲର
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 15 ପୁଣି,
ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପ ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ
ପଚାଶ। 16ରୁ େବନ୍ -ଛାଉଣିର ଗଣିତ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକାବନ ହଜାର ଚାରି ଶହ ପଚାଶ।
େସମାେନ ି ତୀୟେର ଅଗ୍ର ସର େହେବ।

17 ଏଉ ାେର ସମାଗମ-ତ ୁ େଲବୀୟମାନ ଛାଉଣି ସହିତ
ଛାଉଣିମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େହାଇଅଗ୍ର ସର େହବ; େଯପରି େସମାେନ
ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ, େସପରି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ାନେର ଜାର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ ଅଗ୍ର ସର େହେବ।

18 ପି ମ ଦିଗେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ-
ଛାଉଣିର ଜା ରହିବ; ପୁଣି, ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା ଇଫ୍ର ୟିମ-
ସ ାନଗଣରଅଧିପତି େହବ; 19ଆଉତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
ଚାଳିଶ ହଜାର ପା ଶହ। 20ତାହା ପାଖେର ମନଃଶି ବଂଶ ରହିେବ,
ପୁଣି, ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲୀେୟଲ ମନଃଶି-ସ ାନମାନ ର
ଅଧିପତି େହବ; 21ତାହାରଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବତିଶହଜାର ଦୁଇ
ଶହ। 22ତହଁୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ; ପୁଣି, ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ 
ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 23ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ
ସଂଖ୍ୟା ପ ତିରିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 24ଇଫ୍ର ୟିମ-ଛାଉଣିର ଗଣିତ
େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଲକ୍ଷ ଆଠ
ହଜାର ଏକ ଶହ। େସମାେନ ତୃ ତୀୟେର ଅଗ୍ର ସର େହେବ।
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25 ଉ ର ଦିଗେର ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଦାନ୍-
ଛାଉଣିର ଜା ରହିବ; ପୁଣି,ଅ ୀଶ ୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷରଦାନ୍-
ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 26 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା
ବାଷଠି ହଜାର ସାତ ଶହ। 27 ତାହା ପାଖେର ଆେଶର ବଂଶର
ଛାଉଣି ରହିବ; ଅକ୍ର ଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ଆେଶର-ସ ାନଗଣର
ଅଧିପତି େହବ; 28 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏକଚାଳିଶ
ହଜାର ପା ଶହ। 29 ତହଁୁ ନ ାଲି ବଂଶ; ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀର
ନ ାଲି-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହବ; 30 ତାହାର ଗଣିତ େସୖନ୍ୟ
ସଂଖ୍ୟା େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ। 31 ଦାନ୍-ଛାଉଣିର ଗଣିତ
େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲକ୍ଷ ସତାବନ ହଜାର ଛଅ ଶହ।
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଜା େନଇ ସମ ପେଛ ଅଗ୍ର ସର
େହେବ।”

32 ଏମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ଗୃହାନୁସାେର ଗଣିତ େହେଲ; ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟାନୁସାେର
ସମ ଛାଉଣିର ଗଣିତ େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ତିନି ହଜାର
ପା ଶହ ପଚାଶ େହଲା। 33 ମାତ୍ର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େଲବୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ଗଣିତ େହେଲ ନାହିଁ।

34 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
େଯପରି ଆଜ୍ଞାସବୁ େଦଇଥିେଲ, େସପରି େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା
ଜା ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ ଓ େସହିପରି େସମାେନ
ଅଗ୍ର ସର େହେଲ।

3
ହାେରାଣ ପୁତ୍ର ଗଣ

1 େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର େମାଶା ସେ
କଥା କହିେଲ, େସହି ଦିନ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା ର ବଂଶାବଳୀ
ଏହି। 2 ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଗଣର ନାମ ଏହି; ପ୍ର ଥମଜାତ ନାଦବ୍ ,
ତହଁୁ ଅବୀହୂ ଓ ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର। 3 ହାେରାଣ ର େଯଉଁ
ପୁତ୍ର ମାେନ ଯାଜକ ରୂ େପ ଅଭିଷି େହାଇଥିେଲ ଓ େଯଉଁମାନ ୁ
େସ ଯାଜକର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁ କରିଥିେଲ, େସମାନ ର
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ନାମ ଏହି। 4ମାତ୍ର ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଇତର ଅି ଉ ଗର୍ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ, େସମାନ ର ସ ାନ ନ ଥିଲା; ଏଥିସକାଶୁ
ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଆପଣା ପିତା ହାେରାଣ ସାକ୍ଷାତେର
ଯାଜକ କମର୍ କେଲ।

େଲବୀୟମାନ ଦାୟି
5ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 6 “ତୁ େ େଲବୀୟ

ବଂଶକୁ ଆଣି ହାେରାଣ ଯାଜକ ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରାଅ,
େସମାେନ ତାହାର େସବା କରିେବ। 7 ଆଉ େସମାେନ ଆବାସର
େସବାକମର୍ କରିବା ନିମେ ସମାଗମ-ତ ୁ ସ ୁଖେର ତାହାର ଓ
ସମ ମ ଳୀର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 8 ପୁଣି, େସମାେନ
ଆବାସର େସବାକମର୍ କରିବା ନିମେ ସମାଗମ-ତ ୁର ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ। 9 ଆଉ ତୁ େ
ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣର ହ େର େଲବୀୟମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କରିବ; େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପକ୍ଷେର ତାହା ପ୍ର ତି ସ ୂ ର୍
ରୂ େପଦ େଲାକ, 10 ପୁଣି,ତୁ େ ହାେରାଣକୁଓତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ
ନିଯୁ କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଯାଜକ ପଦ
ରକ୍ଷା କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େଯେକହି ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବ,
ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ।”

11ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 12 “ଆେ , େଦଖ,
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ଗଭର୍ ଫଳ
ପରିବ ର୍ େର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ
କଲୁ, ଏଣୁ େଲବୀୟମାେନ ଆ ର େହେବ। 13କାରଣ ପ୍ର ଥମଜାତ
ସମ ଆ ର; େଯଉଁ ଦିନ ଆେ ମିସର େଦଶେର ପ୍ର ଥମଜାତ
ସକଳକୁ ଆଘାତ କଲୁ, େସହି ଦିନ ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ଆପଣା ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର
କଲୁ; େସମାେନ ଆ ର; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।”

14ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର େମାଶା ୁ କହିେଲ,
15 “ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
େଲବୀୟ ସ ାନଗଣକୁ ଗଣନା କର; ତୁ େ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ
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ବୟ ସମ ପୁରୁ ଷ ୁ ଗଣନା କରିବ।” 16 ତହିଁେର େମାଶା
ଆଜ୍ଞାନୁସାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ ୁ ଗଣନାକେଲ।
17 ଆପଣା ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଏମାେନ େଲବୀର ପୁତ୍ର ଗଣ;
ଯଥା, େଗେଶର୍ ାନ , କହାତ ଓ ମରାରି। 18 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶର୍ ାନର ସ ାନମାନ ନାମ ଲିବ୍ ନି ଓ ଶିମୀୟି।
19 ପୁଣି,ଆପଣାଆପଣାବଂଶାନୁସାେରକହାତରସ ାନମାନ ନାମ
ଅମ୍ର ାମ୍ , ଯିଷ୍ ହର, ହିେବ୍ର ାଣ ଓଉଷୀେୟଲ। 20 ପୁଣି,ଆପଣାଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେରମରାରିରସ ାନମାନ ନାମମହଲିଓ ମୂଶି;ଏମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହାନୁସାେର େଲବୀୟମାନ ବଂଶ।

21 େଗେଶର୍ ାନଠାରୁ ଲିବ୍ ନୀୟ ବଂଶ ଓ ଶିମୀୟିର ବଂଶ ଉ
େହେଲ; ଏମାେନ େଗେଶର୍ ାନୀୟ ବଂଶ। 22 ଏମାନ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟ େଯଉଁ ସମ ପୁରୁ ଷ ଗଣିତ େହେଲ,
େସମାନ ର ଗଣିତ େଲାକ ସଂଖ୍ୟା ସାତ ହଜାର ପା ଶହ େହଲା।
23 େଗେଶର୍ ାନୀୟ ବଂଶ ପି ମ ଦିଗେର ଆବାସର ପ ାଦ୍ ଭାଗେର
ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ। 24 ପୁଣି, ଲାେୟଲର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ 
େଗେଶର୍ ାନୀୟମାନ ପିତୃ ଗୃହର ଅଧିପତି େହବ। 25 ପୁଣି, ସମାଗମ-
ତ ୁର ଏହି ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଗେଶର୍ ାନୀୟ ସ ାନମାନ ର ରକ୍ଷଣୀୟ
େହବ, ଯଥା, ଆବାସ ଓ ତ ,ୁ ତହିଁର ଛାତ ଓ ସମାଗମ-ତ ୁ
ାରର ଆ ାଦନ ବ , 26 ପ୍ର ା ଣର ପରଦାସକଳ, ଆବାସ ଓ

େବଦିର ଚତୁ ଗି ତ ପ୍ର ା ଣ ାରର ଆ ାଦନ ବ ଓ ତହିଁର
େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ନିମି ସମ ର ।ୁ

27 ଆଉ କହାତଠାରୁ ଅମ୍ର ାମୀୟ ବଂଶ, ଯିଷ୍ ହରୀୟ ବଂଶ,
ହିେବ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ ଓ ଉଷୀେୟଲୀୟ ବଂଶ ଉ େହେଲ; ଏମାେନ
କହାତୀୟ ବଂଶ। 28 ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ
ଗଣନାନୁସାେର ଆଠ ହଜାର ଛଅ ଶହ େଲାକ ପବିତ୍ର ାନର ରକ୍ଷକ
େହେଲ। 29କହାତୀୟ ସ ାନମାନ ବଂଶ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଆବାସ
ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ। 30 ଆଉ ଉଷୀେୟଲର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାଫନ୍ କହାତୀୟ ବଂଶର ଅଧିପତି େହବ। 31 ପୁଣି, ସି ୁ କ,
େମଜ,ଦୀପବୃକ୍ଷ,ଯଜ୍ଞେବଦି,ପବିତ୍ର ାନର େସବା ସ ୀୟସକଳ
ପାତ୍ର , ପରଦା ଓ ତତ୍ ସ ୀୟ ସମ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର
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ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ। 32 ପୁଣି, ହାେରାଣ ଯାଜକ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର
େଲବୀୟ ଅଧିପତିମାନ ର ଅଧିପତି େହବ ଓ ପବିତ୍ର ାନର
ରକ୍ଷକମାନ ଉପେର ତ ାବଧାନ କରିବ।

33 ଆଉ ମରାରିଠାରୁ ମହଲୀୟ ବଂଶ ଓ ମୂଶୀୟ ବଂଶ ଉ
େହେଲ; ଏମାେନ ମରାରୀୟ ବଂଶ। 34 ପୁଣି, ଏମାନ ମଧ୍ୟେର
ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟ ପୁରୁ ଷମାନ ଗଣନାନୁସାେର ଛଅ
ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ େହେଲ। 35 ଆଉ ଅବୀହୟିଲର ପୁତ୍ର
ସୂରୀେୟଲ ମରାରି ବଂଶର ପିତୃ ଗୃହର ଅଧିପତି େହଲା; େସମାେନ
ଉ ର ଦିଗେରଆବାସ ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ। 36ଆଉ
ଆବାସର ପଟା, ଅଗର୍ ଳ, , ଚୁ ୀ, ତହିଁର ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
ତତ୍ ସ ୀୟ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ, 37 ପ୍ର ା ଣର ଚତୁ ଗି ତ ,
ତହିଁରସକଳଚୁ ୀ, େମଖଓର ୁ ମରାରି-ସ ାନଗଣର ନିରୂ ପିତ
ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ।

38 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆବାସର ପୂବର୍ ଦିଗେର ସମାଗମ-ତ ୁ
ସ ୁଖେର ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ ଛାଉଣି ାପନ କରିେବ, େସମାେନ
େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ; ଏମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ରକ୍ଷଣୀୟ େବାଲି ପବିତ୍ର ାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିେବ;ଆଉଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ େକୗଣସି େଲାକ ତହିଁର ନିକଟବ ର୍ ୀ
େହେଲ ହତ େହବ। 39 େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ
ଗଣିତ େହେଲ, େଯଉଁମାନ ୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା
ପ୍ର ମାେଣ େସମାନ ବଂଶାନୁସାେର ଗଣନା କେଲ, େସମାନ ର ଏକ
ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟ ସମ ପୁରୁ ଷ ସଂଖ୍ୟାେର ବାଇଶ ହଜାର
େହେଲ।

ପ୍ର ଥମଜାତ ପରିବେ ର୍ େଲବୀୟ
40 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟ ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ
ପୁରୁ ଷ ୁ ଗଣନା କର ଓ େସମାନ ନାମସଂଖ୍ୟା କର। 41 ଆେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ; ଆ ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ
େଲାକ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ପଶୁ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନ ର
ପଶୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ।” 42 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ
େଲାକର ଗଣନା କେଲ। 43 ପୁଣି, େସମାନ ର ଏକ ମାସରୁ
ଅଧିକ ବୟ ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁରୁ ଷର ନାମ-ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
େଯଉଁମାେନ ଗଣିତ େହେଲ, େସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇ
ଶହ େତ ରି େହଲା।

44 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 45 “ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ େଲାକ ବଦେଳ
େଲବୀୟମାନ ୁ ଓ େସମାନ ପଶୁ ବଦେଳ େଲବୀୟମାନ ର
ପଶୁମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କର; ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ଆ ର େହେବ;
ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ । 46 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର ଥମଜାତ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ
ଶହ େତ ରି େଲାକର ମୁି ନିମେ , 47 ତୁ େ ମୁ ପିଛା ପା
େଶକଲ* େଲଖାଏଁ େନବ; ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର
ତୁ େ ତାହା େନବ, (େକାଡ଼ିଏ େଗରାେର ଏକ େଶକଲ)। 48ଆଉ
ତୁ େ େସହି ବଳକା େଲାକମାନ ମୁି ର ମୂଲ୍ୟ େନଇ ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ େଦବ।” 49 ତହଁୁ େମାଶା େଲବୀୟମାନ
ାରା ମୁ େଲାକ ବ୍ୟତୀତ ଅବଶି େଲାକମାନ ମୁି -ମୂଲ୍ୟ

େନେଲ। 50ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର ଥମଜାତ େଲାକମାନ ଠାରୁ
େସ େସହି ମୂଲ୍ୟ େନେଲ; େସ ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର
ଏକ ହଜାର ତିନି ଶହ ପ ଷଠି େଶକଲ େନେଲ; 51 ପୁଣି, େମାଶା
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ
େସହି ମୁି -ମୂଲ୍ୟ ହାେରାଣ ୁ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ େଦେଲ।

4
କହାତ ବଂଶୀୟ େଲବୀୟମାନ ଦାୟି

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
2 “ତୁ େ ମାେନ େଲବୀର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କହାତ-
ସ ାନମାନ ର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର, 3 ତିରିଶ ବଷର୍
ବୟ ଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-
ତ ୁେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ େସବକ େଶ୍ର ଣୀଭୁ ହୁ ଅି , େସମାନ ୁ
* 3:47 ପ୍ର ାୟ ୫୫ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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ଗଣନା କର। 4 ସମାଗମ-ତ ୁେର ମହାପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦିର (ରକ୍ଷା)
କହାତ-ସ ାନଗଣର େସବା ଅେଟ। 5 ଛାଉଣି ଅଗ୍ର ସର େହବା
ସମୟେର ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ଭିତେର ଯାଇ ଆ ାଦନର
ବିେ ଦ ବ େନଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ଢାି େବ 6 ଓ ତହିଁ ଉପେର
ଶିଶୁକ ଚମର୍ ରଆ ାଦନ େଦେବ ଓତହିଁଉପେର ସ ୂ ର୍ ନୀଳବ ର୍
ଏକ ବ େଦେବ, ତହିଁ ଉ ାେର ତହିଁର ସା ୀ ଲଗାଇେବ।
7ଏଥିଉ ାେର େସମାେନଦଶର୍ ନୀୟରୁ ଟିର େମଜଉପେରନୀଳବ ର୍
ଏକବ ବିଛାଇେବ,ତହିଁଉପେରଥାଳୀ,ଚାମଚ,ଗଡ଼ୁ ଓ ଢାଳିବା
ପାତ୍ର ସକଳ ରଖିେବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ନିତ୍ୟ ରୁ ଟି ରହିବ। 8 େସହି
ସମ ର ଉପେର େସମାେନ ଏକ ସି ୂ ର ବ ର୍ ବ ବିଛାଇେବ ଓ
ଶିଶୁକ ଚମର୍ ର ଆ ାଦନ େଦଇ ତାହା ଢାି େବ, ତହଁୁ ତହିଁର
ସା ୀ ଲଗାଇେବ। 9 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଏକ ନୀଳବ ର୍ ବ
େନଇ ଆଲୁଅର ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ପ୍ର ଦୀପ, ଚିମୁଟା, ଅ ାରଧାନୀ
ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍ କ ସମ େତୖଳପାତ୍ର ଆ ାଦନ କରିେବ।
10 ପୁଣି, େସମାେନ ତାହା ଓ ତହିଁର ସମ ପାତ୍ର ଶିଶୁକ ଚମର୍ ର
ଏକ ଆ ାଦନେର ରଖି େଦାଳା ଉପେର େଥାଇେବ। 11 ପୁଣି,
େସମାେନ ର୍ ମୟ େବଦି ଉପେର ନୀଳବ ର୍ ଏକ ବ ବିଛାଇ
ତାହା ଶିଶୁକ ଚମର୍ େର ଢ଼ାି େବ ଓ ତହିଁେର ସା ୀ ଲଗାଇେବ।
12 ଆଉ େସମାେନ ପବିତ୍ର ାନର େସବାଥର୍ କ ସମ ପାତ୍ର େନଇ
ନୀଳବ ର୍ ବ ମଧ୍ୟେରରଖିେବଓ ଶିଶୁକ ଚମର୍ ର ଏକଆ ାଦନେର
ତାହା ଢାି େଦାଳା ଉପେର ରଖିେବ। 13 ପୁଣି, େସମାେନ େବଦିରୁ
ଭ କାଢ଼ିେନଇ ତହିଁ ଉପେର ବାଇଗଣିଆ ବ ର୍ ବ ବିଛାଇେବ।
14ଆଉ ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ ଅ ାରଧାନୀ, ତି୍ର ଶୂଳ, କରଚୁ ଲି
ଓ କୁ ପ୍ର ଭୃ ତି େବଦିର େସବାଥର୍ କ ସମ ପାତ୍ର ରଖିେବ; ତହଁୁ
େସମାେନ ତହିଁ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର୍ ର ଆ ାଦନ େଦଇ ସା ୀ
ଲଗାଇେବ। 15 ଏହିରୂ େପ ଛାଉଣି ଅଗ୍ର ସର େହବା ସମୟେର
ହାେରାଣ, ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ପବିତ୍ର ାନ ଓ ପବିତ୍ର ାନର ସମ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଢାି ବାର େଶଷ କଲା ଉ ାେର କହାତ-ସ ାନଗଣ ତାହା
ବହିବା ପାଇଁ ଆସି େବ; ମାତ୍ର େସମାନ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ େଯପରି ନ ହୁ ଏ,
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ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ପବିତ୍ର ାନ ଶର୍ କରିେବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ
ସମାଗମ-ତ ୁେର କହାତ-ସ ାନଗଣର ଭାର େହବ।

16ଆଉ ସମ ଆବାସର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟର, ପବିତ୍ର
ାନର ଓ ତହିଁେର ି ତ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟର ତ ାବଧାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଦୀପାଥର୍ କ େତୖଳ, ଧୂପାଥର୍ କ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଓ ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ, ଏହିସବୁର ତ ାବଧାନ କାଯର୍ ୍ୟ ହାେରାଣ
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର େହବ।”

17 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
18 “ତୁ େ ମାେନ େଲବୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ କହାତ ବଂଶୀୟ
େଗା ୀକୁ ଉି କର ନାହିଁ! 19 ମାତ୍ର େସମାେନ ମହାପବିତ୍ର
ାନର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହଲା ସମୟେର େଯପରି ନ ମରି ବ ି ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ କରିବ; ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ଭିତେର ଯାଇ େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ
ଆପଣା ଆପଣା େସବାେର ଓ ଭାର ବହନେର ନିଯୁ କରିେବ।
20 ମାତ୍ର େସମାେନ େଯପରି ନ ମରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ପବିତ୍ର ାନ େଦଖିବା ନିମେ ଏକ ନିମିଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଭିତରକୁ
ଯିେବ ନାହିଁ।”

େଗେଶର୍ ାନ ବଂଶୀୟ େଲବୀୟମାନ ଦାୟି
21 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 22 “ତୁ େ

େଗେଶର୍ ାନ-ସ ାନଗଣର ପିତୃ ଗୃହ ଓ ବଂଶାନୁସାେର େସମାନ ର
ସଂଖ୍ୟା ନିଅ; 23 ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟ ଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ
ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ନିମେ
େସବକ େଶ୍ର ଣୀଭୁ ହୁ ଅି , େସମାନ ୁ ଗଣନା କର। 24 େସବା
କରିବା ଓ ଭାର ବହିବା କାଯର୍ ୍ୟ ମଧ୍ୟେର େଗେଶର୍ ାନୀୟ ବଂଶର
େସବା ଏହି; 25 େସମାେନ ଆବାସର ଯବନିକାସକଳ ଓ ସମାଗମ-
ତ ୁ, ତହିଁର ଆ ାଦନ ଓ ତହିଁର ଉପରିି ତ ଶିଶୁକର ଚମର୍ ର
ଛାତ ଓ ସମାଗମ-ତ ୁ ାରର ଆ ାଦନ ବ ; 26ଆଉ ପ୍ର ା ଣର
ପରଦାସକଳ,ଆବାସର ଓ େବଦିର ଚତୁ ଗି ତ ପ୍ର ା ଣ ାରର
ଆ ାଦନ ବ , ତହିଁର ର ୁ ଓ ତହିଁର େସବାଥର୍ କ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ
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ବହିେବ ଓ େସହି ସବୁେର େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁ ଏ,
ତାହାସବୁ କରିେବ। 27ହାେରାଣ ଓତା ର ପୁତ୍ର ଗଣରଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େଗେଶର୍ ାନର ସ ାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର ଓ େସବା ସ ୀୟ
ସମ କମର୍ କରିେବଆଉତୁ େ ମାେନ ରକ୍ଷଣୀୟ େବାଲି େସମାନ
ସମ ଭାରେର େସମାନ ୁ ନିଯୁ କରିବ। 28 ସମାଗମ-ତ ୁେର
େଗେଶର୍ ାନୀୟ ସ ାନମାନ ବଂଶର ଏହି େସବା; ପୁଣି, େସମାନ
ରକ୍ଷଣୀୟ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଈଥାମରର ହ ଗତ େହବ।

ମରାରି ବଂଶୀୟ େଲବୀୟମାନ ଦାୟି
29 ଏଉ ାେର ତୁ େ ମରାରି-ସ ାନଗଣର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ

ଅନୁସାେର େସମାନ ୁ ଗଣନା କରିବ। 30 ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟ ଠାରୁ
ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁେର କାଯର୍ ୍ୟ
କରିବା ନିମେ େସବକ େଶ୍ର ଣୀଭୁ ହୁ ଅି , େସମାନ ୁ ଗଣନା
କରିବ। 31 ପୁଣି, ସମାଗମ-ତ ୁେର େସମାନ ର ସମ େସବାକମର୍
ସ ୀୟ ଏହି ଏହି ଭାର େସମାନ ର ରକ୍ଷଣୀୟ େହବ; ଆବାସର
ପଟା, ତହିଁର ଅଗର୍ ଳ, ଓ ଚୁ ୀସକଳ, 32 ପ୍ର ା ଣର
ଚତୁ ଗ ,ତହିଁରଚୁ ୀ, େମଖ,ର ୁ ଓ ତହିଁସ ୀୟ
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ କାଯର୍ ୍ୟ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ରକ୍ଷଣୀୟ-ଭାରର
ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ନାମ ାରା ନିରୂ ପଣ କରିବ। 33ସମାଗମ-ତ ୁେର ମରାରି-
ସ ାନମାନ ବଂଶର ସମ େସବା ସ ୀୟ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ; ଏହା
ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଈଥାମରର ହ ଗତ େହବ।”

34 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଓ ମ ଳୀର ଅଧିପତିଗଣ
କହାତୀୟ ସ ାନମାନ ର ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ 35 ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟ ଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ ପଯର୍ ୍ୟ
େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁେର କମର୍ କରିବା ନିମେ େସବକ
େଶ୍ର ଣୀଭୁ େହେଲ, େସମାନ ୁ ଗଣନା କେଲ। 36 ତହିଁେର
େସମାନ ବଂଶାନୁସାେର ଗଣିତ େଲାକ ଦୁଇ ହଜାର ସାତ ଶହ
ପଚାଶ ଜଣ େହେଲ; 37 ଏମାେନ କହାତୀୟ ବଂଶର ଗଣିତ ଓ
ସମାଗମ-ତ ୁର େସବାକମର୍ େର ନିଯୁ େଲାକ; େମାଶା ପ୍ର ତି
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏମାନ ୁ ଗଣନା
କେଲ।

38 ପୁଣି, େଗେଶର୍ ାନର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣାଗେଲ, 39 ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟ ଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁେର କମର୍ କରିବା ନିମେ େସବକ େଶ୍ର ଣୀଭୁ
େହେଲ, 40 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର
ଗଣାଯାʼେ , ଦୁଇ ହଜାର ଛଅ ଶହ ତିରିଶ ଜଣ େହେଲ।
41 ଏମାେନ େଗେଶର୍ ାନ-ସ ାନଗଣର ବଂଶେର ଗଣିତ ଓ ସମାଗମ-
ତ ୁର େସବାକମର୍ େର ନିଯୁ େଲାକ; େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏମାନ ୁ ଗଣନା କେଲ।

42 ଆଉ ମରାରି-ସ ାନଗଣର ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣାଗେଲ, 43ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟ ଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁେର କମର୍ କରିବା ନିମେ େସବକ େଶ୍ର ଣୀଭୁ
େହେଲ, 44 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର
ଗଣାଯାʼେ , ତିନି ହଜାର ଦୁଇ ଶହ ଜଣ େହେଲ। 45 ଏମାେନ
ମରାରି-ସ ାନଗଣ ବଂଶର ଗଣିତ େଲାକ; େମାଶା ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଏମାନ ୁ ଗଣନା
କେଲ।

46 ଏହିରୂ େପ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ
ାରା େଯଉଁ େଲବୀୟ େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ

ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର ଗଣିତ େହେଲ, 47 ଅଥର୍ ାତ୍ , ତିରିଶ ବଷର୍
ବୟ ଠାରୁ ପଚାଶ ବଷର୍ ବୟ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁମାେନ ସମାଗମ-
ତ ୁେର େସବାକମର୍ େର ଓ ଭାର ବହିବା କମର୍ େର ନିଯୁ େହେଲ,
48 େସମାେନ ଗଣାଯାʼେ , ଆଠ ହଜାର ପା ଶହ ଅଶୀ ଜଣ
େହେଲ। 49 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
େମାଶା ର ହ ାରା ଆପଣା ଆପଣା େସବା ଓ ଭାର ବହିବା କମର୍
ଅନୁସାେର ଗଣିତ େହେଲ; ଏହିରୂ େପ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତା ାରା େସମାେନ ଗଣିତ େହେଲ।
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5
ଅଶୁଚି ବ୍ୟି ସ କର୍ ୀୟ ବିଧି

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁ ୀକୁ
ଓପ୍ର େତ୍ୟକପ୍ର େମହୀକୁ ଓଶବ ଛୁଇଁ ଅଶୁଚି େହବା ପ୍ର େତ୍ୟକପ୍ର ାଣୀକୁ
ଛାଉଣିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା
ଦିଅ। 3 ତୁ େ ମାେନ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଦୁହିଁ ୁ ବାହାର କରିବ,
ତୁ େ ମାେନ ଛାଉଣିର ବାହାେର େସମାନ ୁ ରଖିବ; େସମାନ ର
େଯଉଁ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେରଆେ ବାସ କରୁ ,ତାହା େସମାେନ ଅଶୁଚି ନ
କର ୁ।” 4ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସହିରୂ ପ କେଲ, ପୁଣି,
ଛାଉଣିରବାହାେରେସମାନ ୁ ରଖିେଲ;ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯପରି
କହିେଲ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସପରି କେଲ।

େଦାଷତଟି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ
5 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 6 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ା ୀ ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚଳିତ
େକୗଣସି ପାପ କେର ଓ େସହି ପ୍ର ାଣୀ ଦ ନୀୟ ହୁ ଏ, 7 େତେବ
େସ ଆପଣା କୃତ ପାପ ୀକାର କରିବ ଓ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଆପଣା
େଦାଷ ସକାଶୁ କ୍ଷତିପୂରଣ େଦବ ଓ ତହିଁର ପ ମାଂଶ ଅଧିକ
ମିଶାଇ ଯାହା ବିରୁ େର େଦାଷ କରିଅଛି, ତାହାକୁ େଦବ। 8 ମାତ୍ର
ଯାହାକୁ େଦାଷ ନିମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇ ପାେର, ଏପରି
ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତି ଯଦି େସହି େଲାକର ନ ଥାଏ, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ େଦାଷାଥର୍ କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଏ, ତାହା
ଯାଜକର େହବ; ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଯ ୍ଵାରା ତାହା ପାଇଁ ପ୍ର ାୟି
କରାଯିବ, େସହି ପ୍ର ାୟି ାଥର୍ କ େମଷବଳି ହିଁ େଦବାକୁ େହବ।
9 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ପବିତ୍ର ବ ୁ ମଧ୍ୟରୁ
େଯେତଉେ ାଳନୀୟଉପହାର ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣି , ତାହାସବୁ
ତାହାର େହବ। 10 ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟର ଉ ଗ ତ ପବିତ୍ର ବ ୁ
ତାହାର େହବ; ମନୁଷ୍ୟ େଯେକୗଣସି ବ ୁ ଯାଜକକୁ ଦିଏ, ତାହା
ତାହାର େହବ।”
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ବ୍ୟଭିଚାରର ପରୀକ୍ଷା
11 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 12 “ତୁ େ

ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଯଦି
ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇ ତାହା ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କେର,
13 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ତାହା ସହିତ ସହବାସ କେର ଓ
ତାହା ତାହାର ାମୀର ଦୃି ରୁ ଅେଗାଚର େହାଇ ଗୁ ହୁ ଏ ଓ େସ
ଅଶୁଚି ହୁ ଏ, ପୁଣି, ତାହା ବିରୁ େର େକହି ସାକ୍ଷୀ ନ ଥାଏ, କିଅବା
େସ କମର୍ ସମୟେର ଧରା ପଡ଼ି ନ ଥାଏ; 14 ଆଉ ଯଦି ାମୀ
ଈଷର୍ ାଜନକ ଆ ାେର ଆବି ହୁ ଏ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅଶୁଚି େହବାରୁ ତାହା
ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାେର େଳ; ଅବା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅଶୁଚି େନାହିେଲ େହଁ ଯଦି ାମୀ
ଈଷର୍ ାଜନକ ଆ ାେର ଆବି େହାଇ ତାହା ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାେର େଳ;
15 େତେବ େସହି ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆଣିବ
ଓ ତାହା ନିମେ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ଯବ ମଇଦା ଉପହାର ଆଣିବ;
େସ ତହିଁ ଉପେର େତୖଳ ଢାଳିବ ନାହିଁ ଅବା କୁ ୁ ରୁ େଦବ
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଈଷର୍ ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଅପରାଧ-
ରଣକାରୀ ରଣାଥର୍ କ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ।
16 ଏଉ ାେର ଯାଜକ େସହି ୀକୁ ନିକଟକୁ ଆଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ

ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରିବ। 17 ପୁଣି, ଯାଜକ ମୃ ି କା ପାତ୍ର େର
ପବିତ୍ର ଜଳ େନବ ଓ ଯାଜକ ଆବାସର ଚଟାଣରୁ ଧୂଳି େନଇ
େସହି ଜଳେର ପକାଇବ। 18 ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ୀକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରିବ ଓ େସହି ୀର ମ କର େକଶ ମୁକୁଳା
କରି େସହି ରଣାଥର୍ କ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ ଈଷର୍ ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ତାହାର ହ େର େଦବ; ପୁଣି, ଯାଜକ ଆପଣା ହ େର
ଅଭିଶାପଜନକ ତି ଜଳ ରଖିବ। 19 ଆଉ ଯାଜକ େସହି ୀକୁ
ଶପଥ କରାଇ କହିବ, ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ତୁ ସହିତ ଶୟନ
କରି ନ ଥାଏ ଓ ତୁ େ ଆପଣା ାମୀର ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ
ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇ ଅଶୁଚି କି୍ର ୟା କରି ନ ଥାଅ, େତେବ ତୁ େ
ଏହି ଅଭିଶାପଜନକ ତି ଜଳରୁ ମୁ ହୁ ଅ। 20 ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ
ଆପଣା ାମୀର ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇଥାଅ
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ଓ ତୁ େ ଅଶୁଚି େହାଇଥାଅ, ପୁଣି, ତୁ ାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ତୁ ସହିତ ଶୟନ କରିଥାଏ; 21 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ର ଊରୁ * ଅବଶ କରାଇ ଓ ତୁ ର ଉଦର ଫୁଲାଇ ତୁ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ୁ ଶପଥ ଓ ରାଣର ଫଳ େଭାଗ
କରାଉ ୁ; 22 ତହିଁେର ଏହି ଅଭିଶାପଜନକ ଜଳ ତୁ ଉଦର
ଫୁଲାଇବାକୁ ଓ ଊରୁ ଅବଶ କରାଇବାକୁ ତୁ ଉଦରେର ପ୍ର େବଶ
କରୁ ; ଏହି ସକଳ କଥା କହି ଯାଜକ ରାଣଯୁ ଶପଥ ାରା େସହି
ୀକୁ ଶପଥ କରାଇବ; ତହିଁେର େସହି ୀ ଆେମନ୍ † କହିବ।
23 ପୁଣି, ଯାଜକ େସହି ଅଭିଶାପର କଥା ନଳାକାର ପୁ କେର

େଲଖିବ ଓ ତାହା େପାଛି ତି ଜଳେର ପକାଇବ। 24 ତହଁୁ େସ
େସହି ୀକୁ ଅଭିଶାପଜନକ ତି ଜଳ ପିଆଇବ; ତହିଁେର େସହି
ଅଭିଶାପଜନକ ଜଳ ତାହା ଉଦରେର ପ୍ର େବଶ କରି ତି େହବ।
25ଆଉ ଯାଜକ େସହି ୀର ହ ରୁ େସହି ଈଷର୍ ାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳାଇବ, ପୁଣି, େବଦି ଉପରକୁ
ଆଣିବ; 26ତହଁୁ ଯାଜକ େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟରୁ ମୁଠିଏ ତହିଁର
ରଣାଥର୍ କ ଅଂଶ ରୂ େପ େନଇ େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ ଓ ତହିଁ
ଉ ାେର େସହି ୀକୁ େସହି ଜଳପାନ କରାଇବ। 27 ପୁଣି, େସ େସହି
ୀକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇେଲ ଏପରି େହବ, ଯଦି େସହି ୀ ଆପଣା
ାମୀ ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି ଅଶୁଚି େହାଇଥାଏ, େତେବ
େସହି ଅଭିଶାପଜନକଜଳତାହା ମଧ୍ୟେରପ୍ର େବଶକରି ତି େହବ
ଓତାହାରଉଦର ଫୁଲିବ ଓତାହାରଊରୁ ‡ଅବଶ େହବ;ଆଉେସହି
ୀଆପଣା େଲାକ ମଧ୍ୟେରଅଭିଶାପ ରୂ ପ େହବ। 28ଆଉଯଦି
େସହି ୀ ଅଶୁଚି ନ େହାଇ ଶୁଚି ଥାଏ, େତେବ େସ ମୁ େହବ ଓ
ଗଭର୍ ଧାରଣ କରିବ।

29 ଏହା ଈଷର୍ ା ବିଷୟକ ବ୍ୟବ ା, ଯଥା, ଭାଯର୍ ୍ୟା ାମୀର
ଅଧୀନେର ଥାଉ ଥାଉ ବିପଥଗାମିନୀ େହାଇ ଅଶୁଚି େହେଲ, 30ଅବା
େକୗଣସି ପୁରୁ ଷଈଷର୍ ାଜନକଆ ାେରଆବି େହାଇଆପଣାଭାଯର୍ ୍ୟା
ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାେର ଳିେଲ, େସ େସହି ୀକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର

* 5:21 ଅଥର୍ ାତ୍ ଗଭର୍ ାଶୟ କି ା ପ୍ର ଜନନ ଅ † 5:22 ଅଥର୍ ାତ୍ ଏହିପରି େହଉ
‡ 5:27 ଅଥର୍ ାତ୍ ଗଭର୍ ାଶୟ କି ା ପ୍ର ଜନନ ଅ
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ଉପି ତ କରାଇବ, ପୁଣି,ଯାଜକ େସହି ୀ ପ୍ର ତି ଏହି ସମ ବ୍ୟବ ା
ପାଳନ କରିବ। 31ତହିଁେର େସହି ପୁରୁ ଷ ଅପରାଧରୁ ମୁ େହବ
ଓ େସହି ୀ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧ େବାହିବ।”

6
ନାସରୀୟ ବ୍ର ତ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ା ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ପୃଥକ େହବା ନିମେ ଯଦି ନାସରୀୟ* େକୗଣସି
ବିେଶଷ ବ୍ର ତ କେର, 3 େତେବ େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରାରୁ ଆପଣାକୁ
ପୃଥକ କରିବ; େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ସି କର୍ ା ଓ ସୁରାର ସି କର୍ ା ପାନ କରିବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଜାତ େକୗଣସି େପୟ ପାନ କରିବ
ନାହିଁ ଓ କ ା କି ା ଶୁଖିଲା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ। 4 େସ
ତାହାର ପୃଥକ ଥିବା ସମ ଦିନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳେର ପ୍ର ୁତ େକୗଣସି
ଦ୍ର ବ୍ୟ କି ା ତହିଁର ମି ଠାରୁ େଚାପା ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ଖାଇବ
ନାହିଁ।

5ତାହାର ବ୍ର ତ େହତୁ ପୃଥକ ଥିବା ସମ ଦିନ ତାହାର ମ କେର
କୁ୍ଷର ଲାଗିବ ନାହିଁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପୃଥକ ଥିବା ଦିନ
ସମା େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ପବିତ୍ର ରହିବ, େସ ଆପଣା ମ କର
େକଶ ବୃି ପାଇବାକୁ େଦବ। 6େସସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପୃଥକ
ଥିବା ସମ ଦିନ େକୗଣସି ଶବ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 7 ଆପଣା
ପିତା କି ା ମାତା କି ା ଭ୍ର ାତା କି ା ଭଗିନୀ ମେଲ, େସ େସମାନ
ସକାଶୁ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ପୃଥକ େହବାର ଚି ତାହାର ମ କେର ଅଛି।
8 ତାହାର ପୃଥକ ଥିବା ସମ ଦିନ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର ।

9ଆଉ ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହଠାତ୍ ତାହା ନିକଟେର ମରିବାରୁ
େସ ଆପଣା ପ୍ର ତିି ତ ମ କ ଅଶୁଚି କେର, େତେବ େସ େଶୗଚ-
ଦିନେର ଆପଣା ମ କ ମୁ ନ କରିବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ ସ ମ ଦିନେର

* 6:2 ଅଥର୍ ାତ୍ ପୃଥକ
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ତାହା ମୁ ନ କରିବ। 10 ପୁଣି, ଅ ମ ଦିନେର େସ ଦୁଇ ଘୁଘୁ
ଅବା ଦୁଇ କେପାତ ଛୁଆ ସମାଗମ-ତ ୁ ାରେର ଯାଜକ ନିକଟକୁ
ଆଣିବ। 11ଆଉ ଯାଜକ ତହିଁରୁ େଗାଟିକୁ ପାପାେଥର୍ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ
େହାମାେଥର୍ ଉ ଗର୍ କରିବ ଓ େସ ଶବ-ଘଟିତ େଯଉଁ ପାପ କଲା,
ତହିଁ ଲାଗି ପ୍ର ାୟି କରିବ ଓ େସ େସହି ଦିନ ତାହାର ମ କ
ପବିତ୍ର କରିବ। 12ତହଁୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପୃଥକ େହାଇ
ରହିବା ଦିନମାନ ପୃଥକ କରିବ, ପୁଣି, େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଏକ
ବଷର୍ ୀୟ େଗାଟିଏ େମଷବ ଆଣିବ; ମାତ୍ର ପୂବର୍ ଦିନସବୁ ବୃଥା େହବ,
କାରଣ ତାହାର ପୃଥକ କରଣ ଅଶୁଚି େହଲା।

13 ଆଉ ପୃଥକ ରହିବା ଦିନ ସ ୂ ର୍ େହେଲ, ନାସରୀୟ ବ୍ର ତର
ଏହି ବ୍ୟବ ା ବ୍ର ତକାରୀ ସମାଗମ-ତ ୁ ାର ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ।
14 ପୁଣି, େସ େହାମାେଥର୍ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ନିଖୁ ଏକ େମଷବ ଓ
ପାପାେଥର୍ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ନିଖୁ ଏକ େମଷବ ା ଓ ମ ଳାେଥର୍ ନିଖୁ
ଏକ େମଷ 15 ଓ ଏକ ଡାଲା ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି, େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ
ମଇଦାର ପିଠା, ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ େତୖଳା ସରୁ ଚକୁଳି, ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ
ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ।
16 ତହଁୁ ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଏହିସବୁ ଆଣି ତାହାର
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ। 17 ତହିଁ
ଉ ାେର େସ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ଡାଲା ସହିତ ମ ଳାଥର୍ କ େମଷବଳି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ; ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ତହିଁର
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବ। 18 େତେବ
ନାସରୀୟ େଲାକ ସମାଗମ-ତ ୁ ାରେର ଆପଣା ପ୍ର ତିି ତ ମ କ
ମୁ ନକରିବଓଆପଣାପ୍ର ତିି ତମ କରେକଶେନଇମ ଳାଥର୍ କ
ବଳିର ଅଧଃି ତ ଅି େର ପକାଇବ। 19 ପୁଣି, ନାସରୀୟ େଲାକ
ଆପଣା ପ୍ର ତିି ତ ମ କ ମୁ ନ କଲା ଉ ାେର, ଯାଜକ େସହି
େମଷର ଜଳସି , ଡାଲାରୁ େଗାଟିଏ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା ଓ
ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ ତାହାର ହ େର େଦବ। 20 ଆଉ,
ଯାଜକେଦାଳନୀୟେନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ତାହାସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
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େଦାଳାଇବ; ତହିଁେର େଦାଳନୀୟ ବକ୍ଷ ଓ ଉେ ାଳନୀୟ ଚଟୁ ଆ
ସହିତ ତାହା ଯାଜକର ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ; ତହିଁଉ ାେର
େସହି ନାସରୀୟ େଲାକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ପାରିବ।

21 ନାସରୀୟ ବ୍ର ତଧାରୀ େଲାକ ଯାହା େଦବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତାହା
ବ୍ୟତୀତ ଓ ତାହାର ପୃଥକ ରହିବା ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େନୖେବଦ୍ୟ-ଦାନର ବ୍ୟବ ା ଏହି; େସ େଯରୂ ପ ବ୍ର ତ କେର, ପୃଥକ
ରହିବା ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ତାହା ତାହାକୁ କରିବାକୁ େହବ।”

ଯାଜକୀୟ ଆଶୀବର୍ ାଦ
22 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 23 “ତୁ େ

ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଏହିରୂ େପ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ
କହିବ,
24ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ୁ ଓ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କର ୁ;
25ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖର େତଜ ପ୍ର କାଶ କର ୁ
ଓ ତୁ କୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କର ;ୁ
26 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଉପେର ଆପଣା ମୁଖ ଉଠାଉ ୁ ଓ ତୁ କୁ ଶାି

େଦଉ ।ୁ’ ”
27 ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଉପେର ଆ ର

ନାମ ରଖିେବ; ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା।

7
ଆବାସ ାପନାେଥର୍ େନୖେବଦ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର େଯଉଁ ଦିନ େମାଶା ଆବାସ ାପନ ସମା କରି
ତାହା ଅଭିେଷକ ଓ ପବିତ୍ର କେଲ ଓ ତହିଁର ସକଳ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ
େବଦି ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଅଭିେଷକ କରି ପବିତ୍ର କେଲ;
2 େସହି ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ, େସମାନ ପିତୃ ଗୃହର
ପ୍ର ଧାନଗଣ େନୖେବଦ୍ୟ ଦାନ କେଲ; ଏମାେନ ବଂଶସମୂହର ଅଧିପତି
ଥିେଲ ଓ ଗଣିତ େଲାକମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଥିେଲ। 3 ପୁଣି,
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଛଅେଗାଟି
ଆ ାଦିତ ଶଗଡ଼ ଓ ବାରଟି େଗାରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଧିପତି
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ଏକ ଏକ ଶଗଡ଼ ଓ ଏକ ଏକ ଜଣ ଏକ ଏକ େଗାରୁ ଆଣି
ଆବାସ ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରାଇେଲ। 4ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, 5 “ତୁ େ େସମାନ ଠାରୁ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କର, ତାହାସବୁ
ସମାଗମ-ତ ୁର େସବା ନିମେ େହବ; ଆଉ ତୁ େ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା େସବାନୁସାେର େଲବୀୟମାନ ୁ ତାହାସବୁ େଦବ।”
6 ତହଁୁ େମାଶା େସହି ଶଗଡ଼ ଓ େଗାରୁ େନଇ େଲବୀୟମାନ ୁ
େଦେଲ। 7 େଗେଶର୍ ାନୀୟ-ସ ାନଗଣକୁ େସମାନ େସବାନୁସାେର
େସ ଦୁଇ ଶଗଡ଼ ଓ ଚାରି େଗାରୁ େଦେଲ। 8 ହାେରାଣ ଯାଜକ ର
ପୁତ୍ର ଈଥାମରର ହ ାଧୀନେର ମରାରି-ସ ାନଗଣକୁ େସମାନ
େସବାନୁସାେର େସ ଚାରି ଶଗଡ଼ ଓଆଠ େଗାରୁ େଦେଲ। 9ମାତ୍ର େସ
କହାତ-ସ ାନଗଣକୁ କିଛି େଦେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ାନର
େସବାକମର୍ େସମାନ ର ଥିଲା; େସମାେନ େରତାହା େବାହିେଲ।

10ଆଉ େବଦିର ଅଭିେଷକ ଦିନ ଅଧିପତିଗଣ ତହିଁର ପ୍ର ତି ା
ନିମେ ଦାନ କେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି ଅଧିପତିଗଣ େବଦି ସ ୁଖେର
ଆପଣା ଆପଣା ଉପହାର ଉ ଗର୍ କେଲ। 11 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଧିପତି ଆପଣା ଆପଣା ଦିନେର
େବଦିର ପ୍ର ତି ା ନିମେ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିେବ।”

12ତହିଁେର ପ୍ର ଥମ ଦିନ ଯିହୁ ଦା ବଂଶଜାତ ଅ ୀନାଦବର ପୁତ୍ର
ନହେଶାନ ଆପଣା ଉପହାର ଉ ଗର୍ କଲା; 13 ତାହାର ଉପହାର
ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଶେହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ
ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ ;*
ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ-େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ;
14 ଧୂପେର ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ†;
15 େହାମ ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ
ଏକ େମଷବ ; 16 ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ 17 ଓ
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା
ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା େମଷବ ଏହା ଅ ୀନାଦବର ପୁତ୍ର
ନହେଶାନର ଉପହାର।
* 7:13 ପ୍ର ାୟ ୭୭୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା † 7:14 ପ୍ର ାୟ ୧୧୦ ଗ୍ର ାମ୍
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18 ି ତୀୟ ଦିନ ଇଷାଖରର ଅଧିପତି ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ
ଆପଣା ଉପହାର ଉ ଗର୍ କଲା, 19 େସ ଆପଣା ଉପହାର ନିମେ
ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏହା େଦଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକ ଶହ
ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ‡ ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ
ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ §, ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 20 ଧୂପେର ପରିପୂ ର୍ ଦଶ
େଶକଲ* ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 21 େହାମ ନିମେ ଏକ
େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ; 22ପାପାଥର୍ କ
ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ, 23ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଦୁଇ
େଗାରୁ ,ପା େମଷ,ପା ଛାଗ ଓଏକବଷର୍ ୀୟପା େମଷବ ; ଏହା
ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲର ଉପହାର।

24 ତୃ ତୀୟ ଦିନ ସବୂଲୂନ-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି େହେଲାନର
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ ଆଣିଲା; 25 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ† ରୂ ପାର
ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ‡ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି
ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର
ପୂ ର୍ ; 26 ଧୂପେର ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ§ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ
ଚାମଚ; 27 େହାମ ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ
ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ; 28ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ,
29 ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା
ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା େମଷବ ; ଏହା େହେଲାନର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାବ୍ ର ଉପହାର।

30ଚତୁ ଥର୍ ଦିନ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଷୂର ଆଣିଲା; 31 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ* ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ† ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ

‡ 7:19 ପ୍ର ାୟ ୧,୪୩୦ ଗ୍ର ାମ୍ § 7:19 ପ୍ର ାୟ ୭୭୦ ଗ୍ର ାମ୍ ଓଜନ ରୂ ପାର ଏକ କୁ
* 7:20 ପ୍ର ାୟ ୧୧୦ ଗ୍ର ାମ୍ † 7:25 ପ୍ର ାୟ ୧,୪୩୦ ଗ୍ର ାମ୍ ଓଜନ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
‡ 7:25 ପ୍ର ାୟ ୭୭୦ ଗ୍ର ାମ୍ § 7:26 ପ୍ର ାୟ ୧୧୦ ଗ୍ର ାମ୍ * 7:31 7:25 † 7:31
7:13
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େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 32 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ‡ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 33 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ;
34ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ; 35ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
େମଷବ ; ଏହା ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂରର ଉପହାର।

36ପ ମ ଦିନ ଶିମୀେୟାନ-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ସୂରୀଶ ୟର
ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ ଆଣିଲା; 37 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାେର
ଏକ ଥାଳୀ ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ§ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ ; ଏହି
ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର
ପୂ ର୍ ; 38 ଧୂପେର ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ* ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ
ଚାମଚ; 39 େହାମ ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ
ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ; 40ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ,
41 ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା
ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା େମଷବ ଏହା ସୂରୀଶ ୟର ପୁତ୍ର
ଶଲୁମୀେୟଲର ଉପହାର।

42 ଷ ଦିନ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସଫ୍ ଆଣିଲା; 43ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ† ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ
ଥାଳୀ ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ‡ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ;
44 ଆଉ ଧୂପେର ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ§ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ
ଚାମଚ; 45 େହାମ ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ
ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ; 46ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ;
47 ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା
ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା େମଷବ ; ଏହା ଦୂ୍ୟେୟଲର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସଫ୍ ର ଉପହାର।
‡ 7:32 7:14 § 7:37 7:13 * 7:38 7:14 † 7:43 ପ୍ର ାୟ ୧,୪୩୦ ଗ୍ର ାମ୍
‡ 7:43 7:19 § 7:44 7:14
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48ସ ମ ଦିନ ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଶାମା ଆଣିଲା; 49 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 50 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 51 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ;
52ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ; 53ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
େମଷବ ; ଏହା ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମାର ଉପହାର।

54ଅ ମ ଦିନ ମନଃଶି-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର
ଗମଲୀେୟଲଆଣିଲା; 55ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 56 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 57 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ;
58ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ, 59ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
େମଷବ ; ଏହା ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲୀେୟଲର ଉପହାର।

60 ନବମ ଦିନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଗିଦିେୟାନିର
ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ ଆଣିଲା; 61ତାହାରଉପହାରପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 62 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 63 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ;
64ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ, 65ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
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େମଷବ ; ଏହା ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ୍ର ଅବୀଦାନ୍ ର ଉପହାର।
66 ଦଶମ ଦିନ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଅ ୀଶ ୟର ପୁତ୍ର

ଅହୀେୟଷର ଆଣିଲା; 67ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 68 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 69 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ େମଷବ ;
70ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ, 71ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
େମଷବ ଏହା ଅ ୀଶ ୟର ପୁତ୍ର ଅହୀେୟଷରର ଉପହାର।

72 ଏକାଦଶ ଦିନ ଆେଶର-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଅକ୍ର ଣର ପୁତ୍ର
ପଗୀେୟଲ ଆଣିଲା; 73 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 74 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 75 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ;
76ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ, 77ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
େମଷବ ଏହା ଅକ୍ର ଣର ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲର ଉପହାର।

78 ାଦଶ ଦିନ ନ ାଲି-ସ ାନଗଣର ଅଧିପତି ଐନନର ପୁତ୍ର
ଅହୀର ଆଣିଲା; 79 ତାହାର ଉପହାର ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ ଥାଳୀ
ଓ ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ ରୂ ପାର ଏକ କୁ , ଏହି ଦୁଇ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାେର ପୂ ର୍ ; 80 ଧୂପେର
ପରିପୂ ର୍ ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ ର୍ ର ଏକ ଚାମଚ; 81 େହାମ
ନିମେ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଏକ େମଷବ ,
82ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ଏକ ଛାଗ, 83ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ
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ନିମେ ଦୁଇ େଗାରୁ , ପା େମଷ, ପା ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ପା
େମଷବ ଏହା ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀରର ଉପହାର।

84 େବଦିର ଅଭିେଷକ ଦିନ, ତହିଁର ପ୍ର ତି ାଥର୍ କ ଏହି ଉପହାର
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିପତିଗଣ ାରା ଦ େହାଇଥିଲା; ରୂ ପାର ାଦଶ
ଥାଳୀ, ରୂ ପାର ାଦଶ କୁ ଓ ର୍ ର ାଦଶ ଚାମଚ; 85 ତହିଁର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ରୂ ପାଥାଳୀ ଏକ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ କୁ
ସତୁ ରି େଶକଲ ପରିମିତ; ସମ ପାତ୍ର ର ରୂ ପା ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ଶହ େଶକଲ ଥିଲା; 86 ପୁଣି,
ଧୂପପୂ ର୍ ାଦଶ ର୍ ଚାମଚ, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ପବିତ୍ର ାନର େଶକଲ
ଅନୁସାେର ଦଶ େଶକଲ ପରିମିତ; ଚାମଚର ସମ ର୍ ଶେହ
େକାଡ଼ିଏ େଶକଲ ଥିଲା। 87 େହାମ ନିମେ ସମୁଦାୟ ାଦଶ
େଗାରୁ , ାଦଶ େମଷ, ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ାଦଶ େମଷବ ଓ େସସବୁର
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ; ଆଉ ପାପାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ାଦଶ
ଛାଗ; 88 ପୁଣି, ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିଦାନ ନିମେ ସମୁଦାୟ ଚବିଶ
େଗାରୁ , ଷାଠିଏ େମଷ, ଷାଠିଏ ଛାଗ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଷାଠିଏ
େମଷବ ; ଏହା େବଦିର ଅଭିେଷକ ଉ ାେର ତହିଁର ପ୍ର ତି ା
ନିମେ ଦ ଉପହାର। 89 ଏଉ ାେର େମାଶା ତାହା ସହିତ
କଥା କହିବାକୁ ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରେ , ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କର
ଉପରିି ତ ପାପା ାଦନରଉପରୁ , କିରୂ ବ ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପ୍ର ତି
ବାକ୍ୟବାଦୀ ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି, େସ ତା ସହିତ କଥା କହିେଲ।

8
ଦୀପବୃକ୍ଷର ପ୍ର ତି ା

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ
ହାେରାଣକୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ପ୍ର ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟେର େସହି
ସ ପ୍ର ଦୀପ ଦୀପବୃକ୍ଷର ସ ୁଖ ଭାଗେର ଆଲୁଅ େଦବ।’ ”
3ତହିଁେର ହାେରାଣ େସହିରୂ ପ କେଲ; େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର, େଯପରି ଦୀପବୃକ୍ଷର ସ ୁଖ ଭାଗେର ଆଲୁଅ
େହବ, େସ େସହିପରି ଦୀପମାନ ଳାଇେଲ। 4 େସହି ଦୀପବୃକ୍ଷର
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କମର୍ ର୍ ର ପିଟାକମର୍ ଥିଲା; ତହିଁର ଗି ଓ ପୁ ପଯର୍ ୍ୟ
ପିଟାକମର୍ ଥିଲା; ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ େଦଖାଇଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର େସ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

େଲବୀୟମାନ ଶୁଚିକରଣ
5ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 6 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟମାନ ୁ େନଇ ଶୁଚି କର। 7 ତୁ େ
େସମାନ ୁ ଶୁଚି କରିବା ନିମେ ଏହିରୂ ପ କରିବ; େସମାନ
ଉପେର ପବିତ୍ର ୀକରଣ ଜଳ ପ୍ର େକ୍ଷପ କର ଓ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣାର ସମ ଶରୀରେର କୁ୍ଷର ଚଳା ୁ ଓ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବ େଧାଇ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଶୁଚି କର ୁ। 8 ତହିଁ
ଉ ାେର େସମାେନ ଏକ େଗାବ ଓ ତହିଁର େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ
ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣ ୁ, ପୁଣି, ତୁ େ ଆଉ
ଏକ େଗାବ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ େନବ। 9 ତହଁୁ ତୁ େ
େଲବୀୟମାନ ୁ ସମାଗମ-ତ ୁ ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରାଇବ; ପୁଣି,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କରିବ। 10 ଆଉ
ତୁ େ େଲବୀୟମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରାଇବ;
ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଲବୀୟମାନ ଉପେର ଆପଣାମାନ
ହ ରଖିେବ। 11 ଆଉ ହାେରାଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପକ୍ଷେର
େଲବୀୟମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳନୀୟ ଉପହାର
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ, ତହିଁେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା
କରି ପାରିେବ। 12 ତହିଁ ଉ ାେର େଲବୀୟମାେନ େସହି ଦୁଇ
େଗାବ ର ମ କେର ଆପଣାମାନ ହ ରଖିେବ; ତହଁୁ ତୁ େ
େଲବୀୟମାନ ପାଇଁ ପ୍ର ାୟି କରିବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏକୁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ
େହାମାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ। 13 ପୁଣି, ତୁ େ ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ସ ୁଖେର େଲବୀୟମାନ ୁ ଉପି ତ କରାଇ
େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍
କରିବ।
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14 ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଠାରୁ େଲବୀୟମାନ ୁ
ପୃଥକ କରିବ; ତହିଁେର େଲବୀୟମାେନ ଆ ର େହେବ।
15 ତହିଁ ଉ ାେର େଲବୀୟମାେନ େସବା କରିବା ନିମେ
ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ; ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ୁ ଶୁଚି
କରି େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ। 16 କାରଣ
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ଦ େଲାକ; ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସମ
ପ୍ର ଥମଜାତ ଗଭର୍ ଫଳ ବଦେଳ େସମାନ ୁ ଆପଣା ନିମେ ଗ୍ର ହଣ
କଲୁ। 17 େଯେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁ, ଉଭୟର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ଆ ର ମିସର େଦଶର ସମ
ପ୍ର ଥମଜାତ ୁ ଆଘାତ କରିବା ଦିନ ଆେ େସମାନ ୁ ଆପଣା
ନିମେ ପବିତ୍ର କଲୁ। 18 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ
ପ୍ର ଥମଜାତ ବଦେଳ ଆେ େଲବୀୟମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କଲୁ। 19ଆଉ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପବିତ୍ର ାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବା ସମୟେର
େଯପରି େସମାନ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ଉପି ତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ଆେ ସମାଗମ-ତ ୁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବଦେଳ େସବା ଓ
େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟମାନ ୁ ଦାନରୂ େପହାେରାଣଓତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ
େଦଲୁ।”

20 ଏହିରୂ େପ େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର
ସମ ମ ଳୀ େଲବୀୟମାନ ପ୍ର ତି କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଲବୀୟମାନ ବିଷୟେର େମାଶା ୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସମାନ ପ୍ର ତି
କେଲ। 21 ପୁଣି, େଲବୀୟମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପାପରୁ
ପରି ାର କେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବ େଧୗତ କେଲ; ତହଁୁ
ହାେରାଣ େସମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କେଲ; ଆଉ ହାେରାଣ େସମାନ ୁ ଶୁଚି କରିବା
ନିମେ ପ୍ର ାୟି କେଲ। 22 ତହିଁ ଉ ାେର େଲବୀୟମାେନ
ହାେରାଣର ସ ୁଖେର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ସ ୁଖେର ଆପଣା
ଆପଣା େସବାକମର୍ କରିବା ନିମେ ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ
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କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲବୀୟମାନ ବିଷୟେର େମାଶା ୁ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାନ ପ୍ର ତି କେଲ।

େଲବୀୟମାନ ଅବସର ଗ୍ର ହଣ
23 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ,

24 “େଲବୀୟମାନ ବିଷୟେର ଏହି ବ୍ୟବ ା ପଚିଶ ବଷର୍ ବୟସରୁ
େଲବୀୟମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁେର େସବାକମର୍ କରିବା ନିମେ
େସବକ େଶ୍ର ଣୀଭୁ େହେବ। 25 ପୁଣି, େସମାେନ ପଚାଶ ବଷର୍
ବୟ େହେଲ, େସବାକମର୍ ରୁ ନିବୃ େହାଇ ଆଉ େସବା କରିେବ
ନାହିଁ; 26ତଥାପି େସମାେନ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିବାେର ସମାଗମ-
ତ ୁେର ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ସହିତ େସବାକମର୍ କରିେବ ଓ ଅନ୍ୟ
େସବା କରିେବ ନାହିଁ; େଲବୀୟମାନ ରକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟେର
ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ କରିବ।”

9
ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ

1 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହଲା
ଉ ାେର ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ପ୍ର ଥମ ମାସେର ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିରୂ ପିତ
ସମୟେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କର ୁ; 3 ଏହି ମାସ ଚତୁ ର୍ ଶ
ଦିନର ସ ୍ୟାକାଳର ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ତାହା ପାଳନ
କରିବ; ତହିଁର ସମ ବିଧି ଓ ନିୟମ ଅନୁସାେର ତାହା ପାଳନ
କରିବ।” 4ତହଁୁ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ କହିେଲ। 5ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର ଥମମାସ ଚତୁ ର୍ ଶ
ଦିନର ସ ୍ୟା ସମୟେର ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ
କେଲ;ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯପରିଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,ତଦନୁସାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସବୁ କମର୍ କେଲ। 6 ମାତ୍ର େକେତକ େଲାକ
ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଶର୍ କରି ଅଶୁଚି େହବାରୁ େସହି ଦିନ େସମାେନ
ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏନିମେ େସମାେନ
େସହି ଦିନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। 7 େସହି
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େଲାକମାେନ ତା ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ାରା
ଅଶୁଚି େହାଇଅଛୁ; ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ନିରୂ ପିତ
ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ
କି କାରଣରୁ ଆେ ମାେନ ନିବାରିତ େହଉଅଛୁ?” 8 େତେବ େମାଶା
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ରହିଥାଅ;ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ଆଜ୍ଞା େଦେବ, ତାହା ଶୁେଣ।”

9 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 10 “ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର କିଅବା
ତୁ ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଯଦି େକହି ଶବ
ାରା ଅଶୁଚି ହୁ ଏ, କିଅବା ଦୂର ାନେର ପଥିକ ହୁ ଏ, େତେବ

େହଁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବ;’ 11 ି ତୀୟ
ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନ ସ ୍ୟା ସମୟେର େସମାେନ ତାହା ପାଳନ
କରିେବ; େସମାେନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ଓ ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା
େଭାଜନ କରିେବ; 12 େସମାେନ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁରୁ କିଛି
ରଖିେବ ନାହିଁ କିଅବା ତହିଁର େକୗଣସି ହାଡ଼ ଭାି େବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ନି ାର ପବର୍ ର ସମ ବିଧି ଅନୁସାେର ପାଳନ କରିେବ।
13ମାତ୍ର େଯେକହି ଶୁଚି ଥାଇ ଓପଥିକ ନ େହାଇ ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ
କରିବାରୁ କ୍ଷା ହୁ ଏ, େସହି ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉି େହବ; େସ ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉପହାର ଉ ଗର୍ କଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ େସହି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା
ପାପ େବାହିବ; 14 ଆଉ ଯଦି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ
େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାର
ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇ ା କେର, େତେବ େସ ନି ାର ପବର୍ ର
ବିଧି ଅନୁସାେର ଓ ତହିଁର ନିୟମାନୁସାେର ତାହା ପାଳନ କରିବ;
େଦଶଜାତ କି ା ବିେଦଶଜାତ, ଦୁହିଁ ପାଇଁ ତୁ ମାନ ର ଏକ
ବିଧି େହବ।”

ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତ ୁକୁ େମଘ ଆ ାଦନ
15 ଆଉ େଯଉଁ ଦିନ ଆବାସ ାପିତ େହଲା, େସହି ଦିନ େମଘ

ଆବାସକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତ ୁକୁ ଆ ାଦନକଲା; ପୁଣି,ତାହା ସ ୍ୟା
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ସମୟରୁ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ଆବାସ ଉପେର ଅି ତୁ ଲ୍ୟ େଦଖାଗଲା
16ଏହିରୂ େପ ସବର୍ ଦା େହଲା; େମଘଆବାସକୁ ଆ ାଦନ କଲା, ପୁଣି,
ରାତି୍ର େର ଅି ତୁ ଲ୍ୟ େଦଖାଗଲା। 17ଆଉ େଯେକୗଣସି ସମୟେର
ତ ୁ ଉପରୁ େସହି େମଘ ଉପରକୁ ନିଆଗଲା, େସେତେବେଳ
ଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯାତ୍ର ା କେଲ; ପୁଣି, େସହି େମଘ
େଯଉଁଠାେର ରହିଲା, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସହିଠାେର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 18 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଯାତ୍ର ା କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ;
େଯପଯର୍ ୍ୟ େସହି େମଘ ଆବାସ ଉପେର ରହିଲା, େସପଯର୍ ୍ୟ
େସମାେନ ଛାଉଣି ାପନ କରି ରହିେଲ। 19 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ
େସହି େମଘ ଆବାସ ଉପେର ବହୁ ଦିନ ବିଳ କରି ରହିଲା,
େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କେଲ ଓ ଯାତ୍ର ା କେଲ ନାହିଁ। 20 ପୁଣି, େକେବ େକେବ େସହି
େମଘ ଆବାସ ଉପେର ଅ ଦିନ ରହିଲା, େସହି ସମୟେର
ମଧ୍ୟ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଛାଉଣି କରି ରହିେଲ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯାତ୍ର ା କେଲ। 21 ଆଉ େକେବ
େକେବ େମଘ ସ ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ରହିଲା ଓ ପ୍ର ଭାତେର
େମଘ ଉପରକୁ ନିଆଯାʼେ , େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କେଲ; ଅବା ଯଦି
ତାହା ଦିବାରାତ୍ର ରହିଲା, େତେବ େମଘ ଉପରକୁ ନିଆଯାʼେ ,
େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 22 ଦୁଇ ଦିନ କି ା ଏକ ମାସ କି ା
ଏକ ବଷର୍ େହଉ, ଆବାସ ଉପେର େମଘ େଯେତକାଳ ବିଳ କରି
ଅବି ତି କଲା, େସେତକାଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯାତ୍ର ା ନ କରି
ଛାଉଣିେର ରହିେଲ; ମାତ୍ର ତାହା ନିଆଯାʼେ , େସମାେନ ଯାତ୍ର ା
କେଲ। 23 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାେର ଯାତ୍ର ା କେଲ; େସମାେନ େମାଶା ାରା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କେଲ।

10
େରୗପ୍ୟ ତୂ ରୀ
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1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ରୂ ପାର
ଦୁଇ ତୂ ରୀ ନିମର୍ ାଣ କର; ତୁ େ ପିଟାକମର୍ େର ତାହା ନିମର୍ ାଣ
କରିବ; ଆଉ ତୁ େ ମ ଳୀକୁ ଆ ାନ କରିବା ସମୟେର
ଓ ଛାଉଣିସମୂହ ପ୍ର ାନ କରିବା ସମୟେର ତାହା ବ୍ୟବହାର
କରିବ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ଦୁଇ ତୂ ରୀ ବଜାେ , ସମ
ମ ଳୀ ସମାଗମ-ତ ୁ ାରେର ତୁ ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ
େହେବ। 4 ଆଉ ଯଦି େସମାେନ ଏକ ତୂ ରୀ ବଜାଇେବ, େତେବ
ଅଧିପତିମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲର ସହସ୍ର ପତିମାେନ, ତୁ
ନିକଟେର ଏକତି୍ର ତ େହେବ। 5 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ରଣତୂ ରୀ
ବଜାେ , ପୂବର୍ ଦିଗି ତ ଛାଉଣିର େଲାକମାେନ ଯାତ୍ର ା କରିେବ।
6 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ି ତୀୟ ଥର ରଣତୂ ରୀ ବଜାେ , ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗି ତ ଛାଉଣିର େଲାକମାେନ ଯାତ୍ର ା କରିେବ; ଏହି କ୍ର ମେର
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଯାତ୍ର ା ନିମେ ରଣତୂ ରୀ ବଜାଇେବ।
7 ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇବ,
ମାତ୍ର ରଣତୂ ରୀ ବଜାଇବ ନାହିଁ। 8 ଆଉ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର
ଯାଜକମାେନ େସହି ଦୁଇ ତୂ ରୀ ବଜାଇେବ; ପୁଣି, ତାହା ତୁ ମାନ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ। 9ଆଉ
େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା େଦଶେର େ ଶଦାୟୀ
ବିପକ୍ଷଗଣର ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ଯିବ, େସହି ସମୟେର
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ତୂ ରୀେର ରଣବାଦ୍ୟ ବଜାଇବ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ତୁ େ ମାେନ
ରଣ କରାଯିବ ଓ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଶତଗଣଠାରୁ
ରକ୍ଷା ପାଇବ। 10ଆହୁ ରି ତୁ ମାନ ଆନ ଦିନେର, ତୁ ମାନ
ନିରୂ ପିତ ପବର୍ େର ଓ ତୁ ମାନ ମାସର ଆର େର ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉପେର ଏହି ତୂ ରୀ
ବଜାଇବ; ତହିଁେର ତାହା ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସ ୁଖେର
ତୁ ମାନ ର ରଣାେଥର୍ େହବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର ଅଟୁ ।”

ସୀନୟ ଛାଉଣି ପରିତ୍ୟାଗ
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11 ଆଉ ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ି ତୀୟ ମାସର େକାଡ଼ିଏ ଦିନେର
େସହି େମଘ ସାକ୍ଷ୍ୟରୂ ପ ଆବାସ ଉପରୁ ନିଆଗଲା। 12 ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯାତ୍ର ା କରିବାର ନିୟମାନୁସାେର ସୀନୟ
ପ୍ର ା ରରୁ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ; ପୁଣି, େସହି େମଘ ପାରଣ ପ୍ର ା ରେର
ଅବି ତି କଲା। 13ଆଉ େମାଶା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସମାେନ ପ୍ର ଥମ ଥର ଯାତ୍ର ା କେଲ। 14 ପ୍ର ଥମେର ଯିହୁ ଦା-
ସ ାନଗଣର ଛାଉଣିର ଜା େସମାନ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା;
ପୁଣି, ଅ ୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ େସମାନ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଥିଲା। 15ଆଉ ସୂୟାରର ପୁତ୍ର ନଥେନଲ, ଇଷାଖର-ସ ାନଗଣର
ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 16 ଆଉ େହେଲାନର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାବ୍ , ସବୂଲୂନ-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଥିଲା। 17ଏଉ ାେର ଆବାସ ଭ ାଯାʼେ , େଗେଶର୍ ାନର ସ ାନଗଣ
ଓ ମରାରିର ସ ାନଗଣ େସହି ଆବାସ େବାହି ଅଗ୍ର ସର େହେଲ।
18ତହଁୁ ରୁ େବନ୍ -ଛାଉଣିର ଜା େସମାନ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା;
ପୁଣି, ଶେଦୟରର ପୁତ୍ର ଇଲୀଷୂର େସମାନ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଥିଲା। 19 ଆଉ ସୂରୀଶ ୟର ପୁତ୍ର ଶଲୁମୀେୟଲ ଶିମୀେୟାନ-
ସ ାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 20ଆଉ ଦୂ୍ୟେୟଲର
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସଫ୍ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଥିଲା। 21 ତହିଁ ଉ ାେର କହାତୀୟମାେନ ପବିତ୍ର ାନର ଭାର
େବାହି ଅଗ୍ର ସର େହେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ ପହି ବା ପୂବର୍ ରୁ
ଅନ୍ୟମାେନ ଆବାସ ାପନ କରିଥିେଲ। 22 ଆଉ ଇଫ୍ର ୟିମ-
ସ ାନଗଣର ଛାଉଣିର ଜା େସମାନ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା
ଓ ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାମା େସମାନ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା।
23ଆଉ ପଦାହସୂରର ପୁତ୍ର ଗମଲୀେୟଲ ମନଃଶି ସ ାନଗଣ ର
ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 24 ପୁଣି, ଗିଦିେୟାନିର ପୁତ୍ର
ଅବୀଦାନ୍ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣରବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟଉପେର ଥିଲା।
25 ତହଁୁ ସମ ଛାଉଣିର ପ ାତ୍ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣ ର ଛାଉଣିର
ଜା େସମାନ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର ଚଳିଲା ଓ ଅ ୀଶ ୟର ପୁତ୍ର
ଅହୀେୟଷର େସମାନ େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 26ଆଉ ଅକ୍ର ଣର
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ପୁତ୍ର ପଗୀେୟଲ ଆେଶର-ସ ାନଗଣର ବଂଶୀୟ େସୖନ୍ୟ ଉପେର
ଥିଲା। 27 ପୁଣି,ଐନନର ପୁତ୍ର ଅହୀରନ ାଲି-ସ ାନଗଣରବଂଶୀୟ
େସୖନ୍ୟ ଉପେର ଥିଲା। 28 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର
ଯାତ୍ର ା େସମାନ େସୖନ୍ୟାନୁସାେର େହଲା ଓ େସମାେନ ଅଗ୍ର ସର
େହେଲ।

29ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ମିଦୀୟନୀୟ ରୁ େୟଲର
ପୁତ୍ର େହାବବ୍ କୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ାନ ବିଷୟେର
କହିଅଛି , ‘ଆେ ତାହା ତୁ ମାନ ୁ େଦବା,’ େସହି ାନକୁ
ଆେ ମାେନ ଯାତ୍ର ା କରୁ ଅଛୁ; ତୁ େ ଆ ମାନ ସ େର ଆସ,
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତୁ ର ମ ଳ କରିବା; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର ମ ଳ କଥା କହିଅଛି ।” 30 ତହଁୁ େସ
କହିଲା, “ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା ନିଜ େଦଶକୁ ଓ
ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନ ନିକଟକୁ ପ୍ର ାନ କରିବି।” 31 େତେବ େମାଶା
କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ , ଆ ମାନ ୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ;
କାରଣ ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର କିପ୍ର କାେର ଆ ମାନ ର ଛାଉଣି ାପନ
କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ତୁ େ ଜାଣ, ଏେହତୁ ତୁ େ ଆ ମାନ
ଚକୁ୍ଷର ବଦେଳ େହବ। 32 ଆଉ ତୁ େ ଆ ମାନ ସେ ଗେଲ
ଏହା େହବ, ନି ୟ ଏହା େହବ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି େଯେକୗଣସି ମ ଳ କରିେବ, ତାହା ଆେ ମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି
କରିବୁ।”

33 ଏଉ ାେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତରୁ ତିନି ଦିନର ପଥ
ଗେଲ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ େସମାନ ନିମେ ବିଶ୍ର ାମ-
ାନ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ଆଗେର ତିନି ଦିନର
ପଥ ଗଲା। 34 ପୁଣି, େସମାେନ ଛାଉଣିରୁ ଯାତ୍ର ା କରିବା ସମୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମଘ ଦିବସେର େସମାନ ଉପେର ରହିଲା। 35 ପୁଣି,
ସି ୁ କଅଗ୍ର ସରେହବାସମୟେରେମାଶାକହି , “ସଦାପ୍ର େଭା,ଉଠ,
ପୁଣି, ତୁ ର ଶତମାେନ ଛି ଭି େହଉ ୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ
ଘୃଣା କରି , େସମାେନ ତୁ ସ ୁଖରୁ ପଳାୟନ କର ୁ।” 36ଆଉ
ତାହା ବିଶ୍ର ାମ କରିବା ସମୟେର େସ କହି , “ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲର ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ ସହସ୍ର ପ୍ର ତି େଫର।”
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11
େଲାକମାନ ବଚସା

1 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ କ ର୍ େଗାଚରେର ମ
କଥା କହି ବଚସାକାରୀ େଲାକମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େହେଲ; ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ଶୁଣେ , ତାହା ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା;
ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅି େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଳିତ େହାଇ
ଛାଉଣିରପ୍ର ା ଭାଗ ଗ୍ର ାସ କଲା। 2ଏନିମେ େଲାକମାେନ େମାଶା
ନିକଟେରକ୍ର ନକେଲ;ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରେ , େସହି ଅି ଲିଭିଗଲା। 3 େତଣୁ େସହି ାନର ନାମ
ତବୀେୟରା* େହଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ଦହନ କଲା।

4 ଏଥିଉ ାେର େସମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ମିଶି୍ର ତ େଲାକମାନ ର
ଜନତା େଲାଭାକ୍ର ା େହବାକୁ ଲାଗିେଲ; ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟ ପୁନବର୍ ାର େରାଦନ କରି କହିେଲ, “କିଏ ଆ ମାନ ୁ ମାଂସ
ଖାଇବାକୁ େଦବ? 5ଆେ ମାେନ ମିସର େଦଶେର ବିନାମୂଲ୍ୟେର
େଯଉଁ ମାଛ ଖାଉଥିଲୁ, ତାହା ମନେର ପେଡ଼; େସ କାକୁଡ଼ି, େସ
ଖରଭୁ ଜ, େସ ପରୁ , େସ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ (ମନେର ପେଡ଼); 6ମାତ୍ର
ଏେବ ଆ ମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଶୁ େହଉଅଛି; ଏଠି କିଛି ନାହିଁ;
ଏହି ମା ା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ େଦଖିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ।” 7ଆଉ େସହି
ମା ା ଧନିଆ ପରି ଓ ତହିଁର ଦୃଶ୍ୟ ମୁ ା ସଦୃଶ। 8 େଲାକମାେନ
ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ କରି ତାହା ସାଉି େଲ ଓ ଚକିେର ତାହା
େପଷିେଲ,ଅବା କୁଟଣୀେରତାହା ଚୂ ର୍ କରି କହ୍ର ାଇେରସି େଝଇକରି
ପିଠା ପ୍ର ୁତ କେଲ;ଆଉେତୖଳପ ପିଠା ପରି ତହିଁର ାଦ ଥିଲା।
9 ରାତି୍ର େର ଛାଉଣି ଉପେର କାକର ପଡ଼ିଲା ସମୟେର େସହି ମା ା
ତହିଁ ସ େର ପଡ଼ିଲା। 10 ଏଉ ାେର େଲାକମାେନ ସମୁଦାୟ
ପରିବାର ସହିତ, ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା ତ ୁ ାର ନିକଟେର
େରାଦନକରିବାର େମାଶା ଶୁଣିେଲ;ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ
ଅତିଶୟ ପ୍ର ଳିତ େହଲା; ପୁଣି, େମାଶା ମଧ୍ୟ ଅସ ୁ େହେଲ।
11 ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କାହିଁକି ଆପଣା

* 11:3 ଅଥର୍ ାତ୍ ଦହନ
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ଦାସ ପ୍ର ତି ଅନି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ? ଓ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁ
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇ ନାହିଁ, େଯ ତୁ େ େମାʼ ଉପେର ଏହି
ସମ େଲାକ ଭାର େଦଉଅଛ? 12 ମୁଁ କʼଣ ଏହି ସମ େଲାକ ୁ
ଗଭର୍ େର ଧାରଣ କରିଅଛି? ମୁଁ କʼଣ େସମାନ ୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛି
େଯ, ତୁ େ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର େଯଉଁ େଦଶ
ବିଷୟେରଶପଥକରିଥିଲ, ‘େସହି େଦଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୁ େପାଷ୍ୟ ଶିଶୁ-
ପାଳନକାରୀ ପିତା ତୁ ଲ୍ୟ େସମାନ ୁ େକାଳେର ବହି େଘନିଯିବା
ପାଇଁ େମାେତ କହୁ ଅଛ?’ 13 ମୁଁ ଏହି ସମ େଲାକ ୁ େଦବା ପାଇଁ
ମାଂସ େକଉଁଠାରୁ ପାଇବି? କାରଣ େସମାେନ େମାʼ ନିକଟେର
କା ି କହୁ ଅଛି , ‘ଆ ମାନ ୁ ମାଂସ ଦିଅ,’ ଆେ ମାେନ ଖାଇବା।
14 ମୁଁ ଏକାକୀ ଏେତ େଲାକ ର ଭାର ବହି ନ ପାେର, କାରଣ
ଏହା େମାʼ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଅେଟ। 15 ଆଉ ଯଦି ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି
ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର, େତେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ମୁଁ ତୁ ଦୃି େର
ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର େହାଇଥିେଲ, େସହିକ୍ଷଣି େମାେତ ମାରି ପକାଅ; ପୁଣି,
େମାେତ ଆପଣା ଦୁଗର୍ ତି େଦଖିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।”

େମାଶା ସାହାଯ୍ୟାେଥର୍ ପ୍ର ାଚୀନ ନିଯୁି
16 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ

େଯଉଁମାନ ୁ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନ ଓ ଅଧିପତି େବାଲି ଜାଣୁଅଛ,
ଇସ୍ର ାଏଲର ଏପରି ସତୁ ରି ଜଣ ପ୍ର ାଚୀନ େଲାକ ୁ ଆ ନିକଟେର
ଏକତ୍ର କର; ପୁଣି, େସମାନ ୁ ସମାଗମ-ତ ୁ ାର ନିକଟକୁ ଆଣ,
େସମାେନ ତୁ ସେ େସଠାେର ଠିଆ େହେବ। 17 ତହିଁେର
ଆେ େସହି ାନକୁ ଓ ାଇ ଆସି ତୁ ସେ କଥା କହିବା ଓ
ତୁ ଠାେର େଯଉଁ ଆ ା ଅଛି, ତହିଁରୁ େନଇ େସମାନ ୁ େଦବା;
ତହିଁେର ତୁ େ େଯପରି ଏକାକୀ େଲାକମାନ ର ଭାର ନ ବହିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ତୁ ସହିତ େଲାକମାନ ର ଭାର ବହିେବ।
18 ପୁଣି,ତୁ େ େଲାକମାନ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ କାଲି ପାଇଁ ଆପଣା
ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ମାଂସ ଖାଇବ; କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ କ ର୍ େଗାଚରେର କ୍ର ନ କରି କହିଅଛ,
କିଏ ଆ ମାନ ୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ େଦବ? ବର ମିସର େଦଶେର
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ଆ ମାନ ର ମ ଳ ଥିଲା; ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ମାଂସ
େଦେବ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଖାଇବ। 19 ତୁ େ ମାେନ ଦିେନ କି ା
ଦୁଇ ଦିନ କି ା ପା ଦିନ କି ା ଦଶ ଦିନ କି ା େକାଡ଼ିଏ ଦିନ
ଖାଇବ, ତାହା ନୁେହଁ; 20 ମାତ୍ର ସ ୂ ର୍ ଏକ ମାସ, େଯପଯର୍ ୍ୟ ତାହା
ତୁ ମାନ ନାସି କାରୁ ନିଗର୍ ତ ଓ ତୁ ମାନ ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ନ ହୁ ଏ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଖାଇବ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ତାହା ସ ୁଖେର କ୍ର ନ କରି କହିଅଛ,
ଆେ ମାେନ କାହିଁକି ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ଲୁ।’ ”

21 େତେବ େମାଶା କହିେଲ, “ମୁଁ େଯଉଁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅଛି, େସମାେନ ଛଅ ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ; ତଥାପି ତୁ େ କହୁ ଅଛ,
‘ଆେ େସମାନ ୁ ମାଂସ େଦବା, େସମାେନ ତାହା ସ ୂ ର୍ ଏକ ମାସ
ଖାଇେବ।’ 22 େସମାନ ୁ ଅି ବା ଭଳି କʼଣ ପଲ ପଲ େଗାେମଷ
ବଧ କରାଯିବ? ଅବା େସମାନ ୁ ଅି ବା ଭଳି ସମୁଦ୍ର ର ସବୁ ମାଛ
କʼଣ ଏକତ୍ର କରାଯିବ?”

23 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ହ
କି ସ ୁ ଚିତ େହାଇଅଛି? ତୁ ପ୍ର ତି ଆ ର ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହବ
କି ନାହିଁ, ତୁ େ ଏେବ ତାହା େଦଖିବ।” 24 ଏଥିେର େମାଶା
ବାହାରକୁ ଯାଇ େଲାକମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କଥା କହିେଲ, ପୁଣି,
େସ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ ସତୁ ରି ଜଣ ୁ ଏକତ୍ର କରି
ତ ୁର ଚତୁ ଗେର ରଖିେଲ। 25 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମଘେର
ଓ ାଇ ତା ସହିତ କଥା କହିେଲ, ଆଉ େଯଉଁ ଆ ା ତା ଠାେର
ଥିଲା, ତହିଁରୁ େନଇ ସତୁ ରି ପ୍ର ାଚୀନ ୁ େଦେଲ; ପୁଣି, େସହି ଆ ା
େସମାନ ଉପେର ଅବ ାନ କରେ , େସମାେନ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା
ପ୍ର ଚାର କେଲ, ମାତ୍ର ତହିଁ ଉ ାେର ଆଉ କେଲ ନାହିଁ। 26ମାତ୍ର
ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର ଦୁଇ ଜଣ ଅବଶି ରହିେଲ, ଜଣକର ନାମ
ଇଲଦଦ୍ ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ େମଦଦ୍ ; େସମାନ ଉପେର େସହି ଆ ା
ଅବି ତି କଲା; େସମାେନ େସହି ଲିଖିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଥିେଲ,ମାତ୍ର ବାହାର େହାଇ ତ ୁ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନ ଥିେଲ; େସମାେନ
ଛାଉଣିମଧ୍ୟେରଥାଇଭବିଷ୍ୟତକଥା ପ୍ର ଚାରକେଲ। 27ତହଁୁ ଜେଣ
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ଯୁବା େଦୗଡ଼ିଯାଇ େମାଶା ୁ କହିଲା, “ଇଲଦଦ୍ ଓ େମଦଦ୍ ଛାଉଣି
ମଧ୍ୟେରଭବିଷ୍ୟତକଥା ପ୍ର ଚାରକରୁ ଅଛି ।” 28ତହିଁେର (ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ) େମାଶା ର ଜେଣ ମେନାନୀତ ପରିଚାରକ
େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପ୍ର ଭୁ େମାଶା, େସମାନ ୁ ନିେଷଧ
କର ୁ।” 29 େତେବ େମାଶା କହିେଲ, “ତୁ େ େମାʼ ସକାଶୁ କʼଣ
ଈଷର୍ ା କରୁ ଅଛ? ପରେମ ର କର ୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ େଲାକ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାହୁ ଅ ୁ ଓସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ଉପେରଆପଣାଆ ା
ଦିଅ !ୁ” 30ଏଉ ାେର େମାଶା ଓଇସ୍ର ାଏଲରପ୍ର ାଚୀନଗଣଛାଉଣିକୁ
ଗମନ କେଲ।

ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ଓ ମହାମାରୀ
31 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ବାୟୁ ବହିଲା ଓ ତାହା

ସମୁଦ୍ର ରୁ ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ଆଣିଲା, ପୁଣି, ଛାଉଣିର ଚତୁ ଗେର
ଏପାେଖ ଦିନକର ପଥ ଓ େସପାେଖ ଦିନକର ପଥ ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ୁ ଭୂ ମିଠାରୁ ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ ହ ଊ ର୍ େର ପକାଇଲା।
32 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଛିଡ଼ା େହାଇ େସହି ସମ ଦିବାରାତ୍ର
ଓ ପରଦିନ ସମ ଦିବସ େସହି ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ;
େକହି ଦଶ େହାମରରୁ ଊଣା ସଂଗ୍ର ହ କଲା ନାହିଁ; ଆଉ େସମାେନ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଛାଉଣିରଚାରିଆେଡ଼ତାହା ବିଛାଇରଖିେଲ।
33 ମାତ୍ର େସମାନ ଦ ମଧ୍ୟେର ମାଂସ ଥାଉ ଥାଉ, େଚାବାଇଲା
ପୂେବର୍ , େଲାକମାନ ବିରୁ େରସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧପ୍ର ଳିତ େହଲା,
ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ୁ ଅତି ମହାମାରୀେର ସଂହାର
କେଲ। 34ତହିଁେର େସହି ାନର ନାମ କିେବ୍ର ାତ୍ -ହ ାବା† େହଲା;
େଯେହତୁ େସମାେନ େସହି ାନେର େଲାକମାନ ୁ କବର େଦେଲ।
35 େଲାକମାେନ କିେବ୍ର ାତ୍ -ହ ାବାଠାରୁ ହେ େରାତକୁ ଯାତ୍ର ା କରି
େସହିଠାେର ରହିେଲ।

12
ହାେରାଣ ଓ ମରୀୟମ େମାଶା ୁ ବିେରାଧ

† 11:34 ଅଥର୍ ାତ୍ େଲାଭ େହତୁ କବର
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1 େମାଶା ଏକ କୂଶୀୟା ୀକୁ ବିବାହ କରିଥିେଲ, ଏଣୁ ମରୀୟମ
ଓ ହାେରାଣ େସହି କୂଶୀୟା ୀ ସକାଶୁ େମାଶା ବିରୁ େର କଥା
କହିେଲ। 2 େସମାେନ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ କି େକବଳ େମାଶା
ସହିତ କଥା କହିଅଛି ? େସ କି ଆ ମାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା କହି
ନାହାି ?” ମାତ୍ର ଏ କଥା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶୁଣିେଲ। 3 େମାଶା ପୃଥିବୀ
ସମ େଲାକ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର େଲାକ ଥିେଲ। 4 ଏଥିଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅକ ାତ୍ େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ ୁ ଓ ମରୀୟମକୁକହିେଲ,
“ତୁ େ ତିନି ଜଣ ବାହାର େହାଇ ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟକୁ ଆସ”
ତହିଁେର େସ ତିନି ଜଣ ବାହାର େହାଇ ଆସି େଲ; 5 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମଘ େରଓ ାଇତ ୁ ାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇହାେରାଣ
ଓ ମରୀୟମ ୁ ଡାକିେଲ; ତହଁୁ େସମାେନ ଦୁେହଁ ବାହାର େହାଇ
ଆସି େଲ। 6 େତେବ େସ କହିେଲ, “ଆ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ;
ଯଦି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଥାଏ,
େତେବଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େକୗଣସି ଦଶର୍ ନ ାରା ତାହା ପ୍ର ତି ଆପଣାକୁ

ପ୍ର କାଶ କରିବା,
ଆେ ପ୍ନ ାରା ତାହା ସହିତ କଥା କହିବା। 7 ଆ ର େସବକ

େମାଶା ତଦପ ନୁେହଁ;
େସ ଆ ର ସମ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ବି ାସପାତ୍ର ଅେଟ। 8 ଆେ

ତାହା ସହିତ ଗୂଢ଼ ବାକ୍ୟେର ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ମୁଖାମୁଖୀ େହାଇ
ପ୍ର କାଶ୍ୟ ରୂ େପ କଥା କହିବା

ଓ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆକାର ଦଶର୍ ନ କରିବ;
ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଆ େସବକ େମାଶା ବିରୁ େର କଥା

କହିବାକୁ କାହିଁକି ଭୀତ େହଲ ନାହିଁ?”
9ଏହିରୂ େପ େସମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା;

ତହଁୁ େସ ପ୍ର ାନ କେଲ। 10 ପୁଣି, ତ ୁ ଉପରୁ େମଘ ାନା ରିତ
େହଲା ଆଉ େଦଖ, ମରୀୟମ କୁ ଗ୍ର ା, ହିମ ତୁ ଲ୍ୟ େ ତ; ପୁଣି,
ହାେରାଣ ମରୀୟମ ୁ ଅନାେ , େଦଖ, େସ କୁ ଗ୍ର । 11ତହିଁେର
ହାେରାଣ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େହ େମାହର ପ୍ର ଭୁ , ଆେ ମାେନ
ମୂଖର୍ ତାର କମର୍ କରିଅଛୁ ଓ ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, ଏେହତୁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆ ମାନ ଉପେର େସହି ପାପ ଥୁଅ ନାହିଁ।
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12ମାତାରଗଭର୍ ରୁ ନିଗର୍ ତ େହଲା ସମୟେରଯାହାରମାଂସ ଅ ର୍ ନ ,
ଏପରି ମୃତ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ େସ ନ େହଉ।” 13 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “େହ ପରେମ ର,
ବିନୟକରୁ ଅଛି,ତାହାକୁ ସୁ କର।” 14ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “ଯଦି ତାହାର ପିତା ତାହାର ମୁଖେର େକବଳ େଛପ
ପକାଇଥାʼ ା, େତେବ େସ କି ସାତ ଦିନ ଲି ତା ହୁ ଅ ା ନାହିଁ?
େସ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଛାଉଣି ବାହାେର ରୁ ା େହାଇ ରହୁ ;
ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଭିତରକୁ ଅଣାଯିବ।” 15ତହଁୁ ମରୀୟମ ସାତ
ଦିନ ଛାଉଣିର ବାହାେର ରୁ ା େହଲା, ଆଉ ମରୀୟମ ପୁନବର୍ ାର
ଭିତରକୁ ଅଣା ନ ଯିବାଯାଏ େଲାକମାେନ ଯାତ୍ର ା କେଲ ନାହିଁ।
16 ତହିଁ ଉ ାେର େଲାକମାେନ ହେ େରାତଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ପାରଣ ପବର୍ ତେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।

13
କିଣାନକୁ ଦୂତ େପ୍ର ରଣ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶ େଦବା, ତାହା ଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ ତୁ େ େଲାକ ପଠାଅ, େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିତୃ ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ ଅଧିପତି, େସମାନ ୁ ପଠାଅ।” 3 ତହିଁେର
େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପାରଣ ପ୍ର ା ରରୁ େସମାନ ୁ
ପଠାଇେଲ; େସହି େଲାକ ସମେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର ଧାନ
ଥିେଲ। 4 େସମାନ ର ନାମ ଏହି: ରୁ େବନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସ ୁ ରର
ପୁତ୍ର ଶ ୂୟ; 5 ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େହାରିର ପୁତ୍ର ଶାଫଟ;
6 ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ; 7ଇଷାଖର ବଂଶ
ମଧ୍ୟରୁ େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ଯିଗାଲ; 8ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର
ପୁତ୍ର େହାେଶୟ; 9 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ରାଫୂର ପୁତ୍ର ପଲି୍ଟ ;
10ସବୂଲୂନବଂଶମଧ୍ୟରୁ େସାଦିର ପୁତ୍ର ଗ ୀେୟଲ; 11େଯାେଷଫ-
ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ମନଃଶି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ସୂଷିର ପୁତ୍ର ଗି ;
12ଦାନ୍ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗମ ୀର ପୁତ୍ର ଅ ୀେୟଲ; 13ଆେଶରବଂଶ
ମଧ୍ୟରୁ ମୀଖାେୟଲର ପୁତ୍ର ସଥୁର; 14ନ ାଲି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ବି ର
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ପୁତ୍ର ନହବି; 15ଗାଦ୍ ବଂଶମଧ୍ୟରୁ ମାଖିର ପୁତ୍ର ଗୂେୟଲ। 16େମାଶା
େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ ପଠାଇଥିେଲ,
େସମାନ ର ନାମ ଏହି, ଆଉ େମାଶା, ନୂନର ପୁତ୍ର େହାେଶୟ ୁ
ଯିେହାଶୂୟ ନାମ େଦେଲ।

17 ଆଉ େମାଶା ଏମାନ ୁ କିଣାନ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ
ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ େଦଇ ପବର୍ ତ
ଆେରାହଣ କର; 18 ପୁଣି, େସହି େଦଶ କିପରି ଓ ତହିଁେର
ବାସକାରୀ େଲାକମାେନ ବଳବାନ କି ଦୁବର୍ ଳ ଓ ଅ କି ଅେନକ;
19 ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ କରି , ତାହା ଭଲ କି
ମ ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରି , ତାହା କି ପ୍ର କାର;
େସମାେନ ତ ୁେର କି ଗଡ଼େର, କାହିଁେର ବାସ କରି ; 20 ପୁଣି,
େସହିଭୂ ମି କି ପ୍ର କାର,ଉବର୍ ର କି ଅନୁବର୍ ର,ତହିଁମଧ୍ୟେର ବୃକ୍ଷଅଛି
କି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖ। ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ସାହସୀ େହାଇ େସହି
େଦଶର ଫଳରୁ କିଛି ସ େର ଆଣ।” େସହି ସମୟେର ପ୍ର ଥମ ପ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳର ସମୟ ଥିଲା।

21 ଏଣୁ େସମାେନ ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ହମାତର ପ୍ର େବଶ
ାନି ତ ରେହାବ ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କେଲ। 22 ଆଉ
େସମାେନ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ େଦଇ ଯାଇ ହିେବ୍ର ାଣେର ଉପି ତ େହେଲ;
େସହି ାନେର ଅହୀମାନ୍ , େଶଶୟ ଓ ତ ୟ, ଅନାକର ଏହି
ସ ାନମାେନ ଥିେଲ। ମିସରି ତ େସାୟନ-ପ ନରସାତ ବଷର୍ ପୂେବର୍
ହିେବ୍ର ାଣର ପ ନ େହାଇଥିଲା। 23ଏଉ ାେର େସମାେନ ଇେ ାଲ-
ଉପତ୍ୟକାେର ଉପି ତ େହାଇ େସଠାେର ଏକ େପ ା ଫଳଯୁ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାର ଏକ ଡାଳ କାଟି ତାହା ଦୁଇ ଜଣ ସା ୀେର ବହିେଲ;
େସମାେନ ଡାଳି ଓ ଡିି ରି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଣିେଲ। 24 ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେପ ା କାଟିଥିେଲ, ତହିଁ ସକାଶୁ େସହି
ାନ ଇେ ାଲ (େପ ା) ଉପତ୍ୟକା ନାମେର ପ୍ର ସି େହଲା।

ଦୂତମାନ ବିବରଣ
25 ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ ଉ ାେର େସମାେନ େଦଶ ଅନୁସ ାନ

କରି େଫରି ଆସି େଲ। 26 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଆସି ପାରଣ
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ପ୍ର ା ର କାେଦଶ ନାମକ ାନେର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ର ସମ ମ ଳୀ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ
େସମାନ ୁ ଓ ସମ ମ ଳୀକୁ ସମାଚାର େଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ
େସହି େଦଶର ଫଳ େଦଖାଇେଲ। 27 ପୁଣି, େସମାେନ ବ ର୍ ନା କରି
ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶକୁ ପଠାଇଥିଲ,
ଆେ ମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ; ଆଉ ତାହା ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ
ଅେଟ ଓ ଏହା ତହିଁରଫଳ। 28ତଥାପି େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାେନ
ବଳବାନ ଓ ନଗରସବୁ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ଓ ଅତି ବଡ଼; ଆହୁ ରି
ଆେ ମାେନ େସଠାେର ଅନାକର ସ ାନଗଣକୁ େଦଖିଲୁ। 29ଦକି୍ଷଣ
େଦଶେର ଅମାେଲକ ବାସ କରି ; ପୁଣି, ପବର୍ ତେର ହି ୀୟ,
ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରି ; ଆଉ ସମୁଦ୍ର
ନିକଟେର ଓ ଯ ର୍ ନ ତୀରେର କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ
କରି ।”

30 ତହିଁେର କାେଲବ େମାଶା ପକ୍ଷରୁ େଲାକମାନ ୁ କ୍ଷା
କରି କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଏହିକ୍ଷଣି ଉଠିଯାଇ ତାହା
ଅଧିକାର କରୁ ; ତାହା ପରା କରିବାକୁ ଆେ ମାେନ ସକ୍ଷମ
ଅଟୁ ।” 31 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତା ସହିତ ଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ େସହି େଲାକମାନ ବିରୁ େର
ଯାଇ ନ ପାରୁ , କାରଣ େସମାେନ ଆ ମାନ ଠାରୁ ବଳବାନ।”
32 ଏହିରୂ େପ େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିଥିେଲ,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିକଟେର େସହି େଦଶର ଅଖ୍ୟାତି କରି
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶର ମଧ୍ୟେଦଇ ଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କେର,
ପୁଣି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆେ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ୁ େଦଖିଲୁ,
େସମାେନ ବଡ଼ େଡ ା। 33 ଆଉ େସ ାନେର ଆେ ମାେନ
ମହାବୀରଜାତ ଅନାକର ସ ାନ ମହାବୀରଗଣକୁ େଦଖିଲୁ; ଆଉ
ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଦୃି େର ଫଡ଼ି ପରି େହଲୁ ଓ
େସମାନ ଦୃି େର ମଧ୍ୟ େସରୂ ପ ଥିଲୁ।”

14
େଲାକମାନ ବିେଦ୍ର ାହ
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1 ଏଥିେର ସମ ମ ଳୀ ଉ ରେର େକାଳାହଳ କେଲ ଓ
େଲାକମାେନ େସହି ରାତି୍ର େରାଦନ କେଲ। 2 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସମେ େମାଶା ବିରୁ େର ଓ ହାେରାଣ ବିରୁ େର
ବଚସା କେଲ ଓ ସମ ମ ଳୀ େସମାନ ଆଗେର କହିେଲ,
“ଆହା, ଆେ ମାେନ ମିସର େଦଶେର ନେଚତ୍ ଏହି ପ୍ର ା ରେର
ମରିଥାʼ ୁ! ଆହା, ଆେ ମାେନ ଯଦି ଏହି ପ୍ର ା ରେର ମରିଥାʼ ୁ!
3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ଖ େର ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି
ଏ େଦଶକୁ ଆଣିଅଛି ? ଯ ୍ଵାରା ଆ ମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ
ବାଳକମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ; ମିସରକୁ େଫରିଗେଲ କି ଆ ମାନ
ପାଇଁ ଭଲ ହୁ ଅ ା ନାହିଁ?” 4 ଏଥିେର େସମାେନ ପର ରକୁ
କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଜଣକୁ ପ୍ର ଧାନ କରି ମିସରକୁ
େଫରିଯାଉ।” 5 ତହିଁେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ସମ ସମାଜ ଆଗେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ।
6 ତହଁୁ େଦଶ ଅନୁସ ାନକାରୀ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ନୂନର
ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଆପଣା ଆପଣା ବ
ଚିରିେଲ; 7 ଆଉ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ସମ
ମ ଳୀକୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାହା ଅତ୍ୟ ଉ ମ େଦଶ ଅେଟ। 8 ଯଦି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ଠାେର ସ ୁ ହୁ ଅି , େତେବ େସଆ ମାନ ୁ
େସହି େଦଶକୁ େନେବ ଓ ତାହା ଆ ମାନ ୁ େଦେବ; େସହି େଦଶ
ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ ଅେଟ। 9 େକବଳ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବିେଦ୍ର ାହୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସହି େଦଶର େଲାକମାନ ୁ ଭୟ
କର ନାହିଁ, କାରଣ େସମାେନ ଆ ମାନ ର ଭକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ;
େସମାନ ଆଶ୍ର ୟ େସମାନ ଉପରୁ ଘୁ ାଗଲାଣି, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ସ େର ଅଛି ; େସମାନ ୁ ଭୟ କର ନାହିଁ।”
10 ମାତ୍ର ସମ ମ ଳୀ େସମାନ ୁ ପଥରେର ମାରିବାକୁ କହିେଲ।
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ସମାଗମ-ତ ୁେର ଇସ୍ର ାଏଲର
ସମ ସ ାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହଲା।

େମାଶା ପ୍ର ାଥର୍ ନା
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11ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ
େକେତ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ୁ ଅବଜ୍ଞା କରିେବ? ଆଉ ଆେ
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଚି ରୂ େପ େଯଉଁ ସମ କମର୍ କରିଅଛୁ,ତାହା
କେଲ େହଁ େସମାେନ େକେତ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ଠାେର ବି ାସ
କରିେବ ନାହିଁ? 12ଆେ ମହାମାରୀ ାରା େସମାନ ୁ ସଂହାର
କରିବା ଓ େସମାନ ୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ କରିବା, ପୁଣି, େସମାନ ଠାରୁ
ତୁ କୁ ବଡ଼ ଓ ବଳବାନ େଗା ୀ କରିବା।” 13 ଏଥିେର େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “େତେବ ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ତ ଏହା
ଶୁଣିେବ; କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ ାରା େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଆଣିଅଛ। 14 ପୁଣି, େସମାେନ ଏ
େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ ତାହା କହିେବ; େସମାେନ ଶୁଣିଅଛି େଯ,
ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅଟ; କାରଣ ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ ଦଶର୍ ନ େଦଉଅଛ ଓ ତୁ େମଘ େସମାନ
ଉପେର ି ତି କରୁ ଅଛି ଓ ତୁ େ ଦିନ ସମୟେର େମଘ େର
ଓ ରାତି୍ର ସମୟେର ଅି େର େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ
କରୁ ଅଛ। 15ବ ର୍ ମାନ ଯଦି ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ
ତୁ ଲ୍ୟ ବଧ କରିବ, େତେବ େଯଉଁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ
ତୁ ର କୀ ର କଥା ଶୁଣିଅଛି , େସମାେନ କହିେବ, 16 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହି େଲାକମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସହି
େଦଶକୁ େସମାନ ୁ ଆଣି ପାରିେଲ ନାହିଁ, ଏେହତୁ େସ େସମାନ ୁ
ପ୍ର ା ରେର ବଧ କରିଅଛି ।’ 17 ଏେବ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ପ୍ର ଭୁ
ପରାକ୍ର ମ ମହାନ େହଉ, େଯପରି ତୁ େ କହିଅଛ, 18 ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
େକ୍ର ାଧେର ଧୀର, ଦୟାେର ପରିପୂ ର୍ , ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞା-ଲ ନର
କ୍ଷମାକାରୀ, ତଥାପି ନିତା ତହିଁର ଦ ଦାତା; ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଓ
ଚତୁ ଥର୍ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ାନଗଣ ଉପେର ପିତୃ ଗଣ ର ଅପରାଧର
ପ୍ର ତିଫଳଦାତା।’ 19 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ଆପଣା ଦୟାର ମହ
ଅନୁସାେର ଓ ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ ମିସରଠାରୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ
େଯପରି କ୍ଷମା କରିଅଛ,ତଦନୁସାେର ଏହି େଲାକମାନ ର ଅପରାଧ
କ୍ଷମା କର।”
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ବଚସାକାରୀ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଚାର
20 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ର

ଅନୁେରାଧନୁସାେର େସମାନ ୁ କ୍ଷମା କଲୁ। 21 ମାତ୍ର ଯଦି ଆେ
ଜୀବିତ େହଉ,ଆଉଯଦି ଏହି ସମ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପେର
ପରିପୂ ର୍ େହବ, 22େତେବ ଏମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ େଲାକଆ ର
ପ୍ର ତାପ, ପୁଣି, ମିସରେର ଓ ପ୍ର ା ରେର କୃତ ଆ ର ଚି ରୂ ପ
କମର୍ େଦଖିେଲ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଥର ଆ ର ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛି
ଓ ଆ ରବେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହାଇଅଛି , 23 େସମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପ୍ର ତି ଆେ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଶପଥ
କରିଅଛୁ, ନି ୟ ଏମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େସହି େଦଶ େଦଖି
ପାରିେବ ନାହିଁ; କିଅବା େଯଉଁମାେନ ଆ ୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛି ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ତାହା େଦଖିବ ନାହିଁ; 24 ମାତ୍ର ଆ ର
େସବକକାେଲବଠାେରଅନ୍ୟଆ ାଅଛିଓ େସସ ୂ ର୍ ରୂ େପଆ ର
ଅନୁଗତ େହାଇଅଛି, ଏଥିପାଇଁ େସ େଯଉଁ େଦଶକୁ ଯାଇଥିଲା, େସହି
େଦଶେର ଆେ ତାହାକୁ ପ୍ର େବଶ କରାଇବା ଓ ତାହାର ବଂଶ ତାହା
ଅଧିକାର କରିେବ। 25ବ ର୍ ମାନ ଅମାେଲକୀୟ ଓ କିଣାନୀୟମାେନ
ତଳଭୂ ମିେର ବାସ କରି ; କାଲି ତୁ େ ମାେନ େଫରି ସୂଫ ସାଗରକୁ
ଯିବା ପଥ େଦଇ ପ୍ର ା ରକୁ ଗମନ କର।”

26 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
27 “ଆ ବିରୁ େର ବଚସା କରୁ ଅଛି, ଏହି େଯଉଁ ଦୁ ମ ଳୀ,
ତାହାକୁ ଆେ େକେତ କାଳ ସହିବା? ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆ
ପ୍ର ତିକୂଳେର େଯଉଁ ବଚସା କରୁ ଅଛି , ତାହା ଆେ ଶୁଣିଅଛୁ।
28 େସମାନ ୁ କୁହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ‘ଆେ ଯଦି ଜୀବିତ
େହଉ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଆ କ ର୍ େଗାଚରେର ଯାହା କହିଅଛ,
ତାହା ହିଁ ଆେ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କରିବା। 29 ତୁ ମାନ ର
ଶବ ଏହି ପ୍ର ା ରେର ପଡ଼ିବ; ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େକାଡ଼ିଏ
ବଷର୍ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବଷର୍ ବୟ େଲାକମାନ ର ସ ୂ ର୍
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେରଗଣିତେଯେତେଲାକ,ତୁ େ ମାେନଆ ବିରୁ େର
ବଚସା କରିଅଛ, 30 ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶେର ବାସ



ଗଣନା ପୁ କ 14:31 xlviii ଗଣନା ପୁ କ 14:40

କରାଇବାକୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, ନି ୟ େସହି େଦଶେର ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର
କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ବ୍ୟତୀତ ତୁ େ ମାେନ େକହି
ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ। 31 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର
େଯଉଁ ବାଳକଗଣ ବିଷୟେର େସମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ େବାଲି
କହିଥିଲ, େସମାନ ୁ ଆେ େସହି ାନକୁ ଆଣିବା ଓ ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ େଦଶକୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ, େସମାେନ ତହିଁର ପରିଚୟ
ପାଇେବ। 32 ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର ଶବ ଏହି ପ୍ର ା ରେର ପଡ଼ିବ।
33 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ଏହି ପ୍ର ା ରେର
ଭ୍ର ମଣକାରୀ େହେବ ଓ ଏହି ପ୍ର ା ରେର ତୁ ମାନ ଶବ ନ ନ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ତୁ ମାନ ବ୍ୟଭିଚାରର ଫଳ େଭାଗ
କରିେବ। 34 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଚାଳିଶ ଦିନ େଦଶ ଅନୁସ ାନ
କରିଅଛ, େସହି ଦିନର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ
ଏକବଷର୍ ,ଏରୂ େପଚାଳିଶବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନଆପଣାଆପଣା
ଅପରାଧର ଦ େଭାଗିବ ଓ ଆ ର ବିପକ୍ଷତା କିପରି, ତାହା ଜ୍ଞାତ
େହବ। 35ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ, ଆ ବିରୁ େର େଯଉଁ
ଦୁ ମ ଳୀ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଅଛି, ତାହା ପ୍ର ତି ଆେ ତାହା ନି ୟ
କରିବା, ପୁଣି, େସମାେନ ଏହି ପ୍ର ା ରେର ନ େହେବ ଓ ଏହି
ାନେର େସମାେନ ମରିେବ।’ ”
36 ଆଉ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ େମାଶା ର େପ୍ର ରିତ

େଯଉଁ େଲାକମାେନ େଫରିଆସି େସହି େଦଶର ଅଖ୍ୟାତି ଆଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ସମ ମ ଳୀକୁ ବଚସା କରାଇଥିେଲ,
37େଦଶରଅଖ୍ୟାତିକାରୀ େସହି େଲାକମାେନସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ମହାମାରୀ ାରା ମେଲ। 38 ମାତ୍ର େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାେନ େଦଶ
ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବଜୀବିତ ରହିେଲ।

ଯୁ େର ଇସ୍ର ାଏଲର ପରାଜୟ
39 ଆଉ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନ ୁ ଏହି କଥା

କହିେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଅତିଶୟ ବିଳାପ କେଲ। 40 ପୁଣି,
େସମାେନ ଅତି ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଉଠି ପବର୍ ତ ଶୃ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ



ଗଣନା ପୁ କ 14:41 xlix ଗଣନା ପୁ କ 15:4

ବାହାରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, ତଥାପି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ାନ ବିଷୟେର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , େସହି
ାନକୁ ଯିବା ନିମେ ; ଆେ ମାେନ ଏଠାେର ଅଛୁ।” 41 ତହିଁେର
େମାଶା କହିେଲ, “ଏେବ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାଲ ନ କରୁ ଅଛ? ତୁ ମାନ ର ଏହି କମର୍ ସଫଳ େହବ
ନାହିଁ। 42 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନାହାି ;
େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଶତଗଣର ସ ୁଖେର ପରା େହବ ନାହିଁ,
ଏଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। 43 େଯେହତୁ ଅମାେଲକୀୟ ଓ
କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ େସଠାେର ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଅଛି ଓ
ତୁ େ ମାେନ ଖ େର ପତିତ େହବ; ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ
ବିମୁଖ େହବାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ରସହବ ର୍ ୀ େହେବନାହିଁ।”
44ତଥାପି େସମାେନପବର୍ ତ ଶୃ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦୁଃସାହସକେଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ଓ େମାଶା ଛାଉଣିରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ
ନାହିଁ। 45 େସେତେବେଳ େସହି ପବର୍ ତବାସୀ ଅମାେଲକୀୟ ଓ
କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ ଓ ାଇ ଆସି େସମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ ଓ
େସମାନ ୁ ପରା କରି ହମର୍ ା ପଯର୍ ୍ୟ ତଡ଼ିେଦେଲ।

15
ବଳିଦାନର ବିଧି

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା,
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ େସହି ନିବାସ େଦଶେର େଯେତେବେଳ
ପ୍ର େବଶ କରିବ, 3 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ମାନତ ପୂ ର୍ କରିବା ନିମେ ,
କିଅବା େ ାଦ ଉପହାର ନିମେ , କିଅବା ତୁ ମାନ ନିରୂ ପିତ
ପବର୍ େର େଗାେମଷାଦି ପଲରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ େପ େହାମ ବା
ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ; 4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉପହାର ଉ ଗର୍ କାରୀ େଲାକ େହାମାଦି ବଳିଦାନାଥର୍ କ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େମଷବ ନିମେ ଏକ ହିନର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ େତୖଳେର ମିଶି୍ର ତ ଏକ
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ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣିବ, 5 ପୁଣି, ଏକ
ହିନର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରିବ।
6 ଅଥବା ଏକ େମଷ ନିମେ , ତୁ େ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ହିନର ତୃ ତୀୟାଂଶ େତୖଳେର ମିଶି୍ର ତ
ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ
କରିବ, 7 ପୁଣି, ତୁ େ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଏକ ହିନର
ତୃ ତୀୟାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଉ ଗର୍ କରିବ। 8 ଆଉ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମ ନିମେ , ଅବା ମାନତ-ପୂ ର୍ କରଣାଥର୍ କ ବଳି
ନିମେ , କିଅବା ମ ଳାଥର୍ କ ଉପହାର ନିମେ , ଯଦି େଗାବ
ପ୍ର ୁତ କରିବ, 9 େତେବ େସହି େଗାବ ସହିତ ଅ ର୍ ହୀନ୍ େତୖଳ
ମିଶି୍ର ତ ଏକଐଫାର ତିନି ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାରଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣିବ। 10 ପୁଣି, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାଥର୍ କ
ଅି କୃତ ଉପହାରର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଅ ର୍ ହୀନ୍ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
ଆଣିବ।

11 ଏହିରୂ େପ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଗାରୁ , ପ୍ର େତ୍ୟକ େମଷ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େମଷବ ଅବା ଛାଗବ ପ୍ର ତି କରାଯିବ। 12 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ୁତ
କରିବା ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଶୁ ପ୍ର ତି େସମାନ ସଂଖ୍ୟା
ପ୍ର ମାେଣ େସରୂ ପ କରିବ। 13 ଗୃହଜାତ ସମ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍
କେଲ, ଏହି ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ଏହିସବୁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ।

14 ଆଉ ଯଦି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ େକୗଣସି
ବିେଦଶୀୟ େଲାକ କିଅବା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
ବାସକାରୀ େକୗଣସି େଲାକ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ଇ ା କେର,
େତେବ ତୁ େ ମାେନ େଯପ୍ର କାର କର, େସ େସହି ପ୍ର କାର କରିବ।
15 ସମାଜ ନିମେ , (ଅଥର୍ ାତ୍ ) ତୁ ମାନ ନିମେ ଓ ପ୍ର ବାସକାରୀ
ବିେଦଶୀ େଲାକ ନିମେ ଏକ ବ୍ୟବ ା େହବ, ଏହା ତୁ ମାନ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େଯପରି
ତୁ େ ମାେନ ଅଟ, େସପରି ବିେଦଶୀ େଲାକମାେନ େହେବ।



ଗଣନା ପୁ କ 15:16 li ଗଣନା ପୁ କ 15:26

16 ତୁ ମାନ ନିମେ ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ
ବିେଦଶୀ ନିମେ ଏକ ବ୍ୟବ ା ଓ ଏକ ଆେଦଶ େହବ।”
17 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, 18 ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶକୁ େନଇ
ଯାଉଅଛୁ, େସହି େଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ ତୁ େ ମାେନ ଏରୂ ପ
କରିବ, 19 ତୁ େ ମାେନ େସହି େଦଶର ଅ େଭାଜନ କରିବା
ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର
ଉ ଗର୍ କରିବ। 20 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ଥମ ସୂଜିରୁ
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ନିମେ ଏକ ପିଠା ଉ ଗର୍ କରିବ;
େଯପରି ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର, େସପରି
ତାହା ଉେ ାଳନ କରିବ। 21 ତୁ େ ମାେନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ର ଥମ ସୂଜିରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକଉେ ାଳନୀୟ
ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ।

ଭ୍ର ାି ଜନକ ପାପ ସଂକ୍ର ା ୀୟ ବିଧି
22 ଆଉ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଭ୍ର ାି େର ତଟି କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ

େମାଶା ୁ ଯାହା କହିଅଛି , େସହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା, 23 ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞା େଦବା ଦିନାବଧି ତୁ ମାନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ାରା େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ତାହାସବୁ ଯଦି
ପାଳନ ନ କର; 24 ଯଦି ତାହା ମ ଳୀର ଅେଗାଚରେର ଭ୍ର ାି େର
େହାଇଥାଏ, େତେବ ସମ ମ ଳୀ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମ ନିମେ ଏକ େଗାବ ଓ
ବିଧିମେତ ତାହା ସହିତ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତହିଁର
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ନିମେ ଏକ ଛାଗ ଉ ଗର୍
କରିେବ। 25 ଆଉ ଯାଜକ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀ
ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ; ତହିଁେର େସମାେନ କ୍ଷମା ପାଇେବ,
କାରଣ ତାହା ଭ୍ର ାି ଓ େସମାେନ େସହି ଭ୍ର ାି ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ଉପହାର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅି କୃତ ଉପହାର
ଓ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ଆଣିଅଛି । 26 ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀ ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
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ପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ େଲାକମାେନ କ୍ଷମା ପାଇେବ; କାରଣ ସମ
େଲାକ ସ େର ଏହା ଭ୍ର ାି େର କରାଯାଇଥିଲା। 27 ଆଉ ଯଦି
ଏକ ପ୍ର ାଣୀ ଭ୍ର ାି େର ପାପ କେର, େତେବ େସ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ
ଏକବଷର୍ ୀୟଏକଛାଗବ ାଆଣିବ। 28 ପୁଣି, େଯଉଁ େଲାକଭ୍ର ାି େର
ପାପ କେର, ଯାଜକ ତାହା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପ୍ର ାୟି
କରଣାେଥର୍ େସହି ଭ୍ର ା ପ୍ର ାଣୀ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବ; ତହିଁେର
େସ କ୍ଷମାପ୍ର ା େହବ। 29ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗୃହଜାତ
ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକମାନ
ନିମେ ଭ୍ର ାି େର େକୗଣସି କମର୍ କାରୀର ଏକ ବ୍ୟବ ା େହବ।

30 ମାତ୍ର େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀ ଊ ର୍ ହ େର େକୗଣସି (ପାପ) କମର୍
କେର, େସ ଗୃହଜାତ େହଉ ବା ବିେଦଶୀ େହଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନି ା
କେର; ଏଣୁ େସହି ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି
େହବ। 31କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କଲା ଓ ତାହା ର
ଆଜ୍ଞାଲ ନ କଲା; େସହି ପ୍ର ାଣୀ ନିତା ଉି େହବ, ତାହାର
ଅପରାଧ ତାହା ଉପେର ବ ବ।”

ବିଶ୍ର ାମବାର ଲଂଘନର ଦ
32ଏଥିଉ ାେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣପ୍ର ା ରେର ଥିବା ସମୟେର

ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ର ାମବାରେର କାଠ ସାଉି ବାର େଦଖିେଲ।
33 ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତାକୁ କାଠ ସାଉି ବାର େଦଖିେଲ, େସମାେନ
େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ସମ ମ ଳୀ ସାକ୍ଷାତକୁ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ।
34 ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ରୁ କରି ରଖିେଲ, କାରଣ ତାହା
ପ୍ର ତି କି କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା ପ୍ର କାଶ େହାଇ ନ ଥିଲା। 35 ଏଥିେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େସ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ;
ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣିର ବାହାେର ପଥର ପକାଇ ବଧ
କରିେବ।” 36 ତହିଁେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ତାହାକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ ଆଣି ପଥର ପକାଇେଲ,
ତହଁୁ େସ ମଲା।

ବ େର ଝାଲର ବିଷୟକ ନିୟମ
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37 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 38 “ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ ଓ େସମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, େସମାେନ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଆପଣା ଆପଣା ବ ର ଅ ଳେର ଝାଲର ପ୍ର ୁତ
କର ୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅ ଳର ଝାଲର ଉପେର ନୀଳ ସୂତ୍ର ଦିଅ ୁ;
39 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି େସହି ଝାଲର େଦଖି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ
ଆଜ୍ଞା ରଣ କରି ପାଳନ କରିବ ଓ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର
େଯଉଁ ମନ ଓ ଚକୁ୍ଷ ଅନୁସାେର ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥାଅ, ତଦନୁସାେର
େଯପରି ଭ୍ର ମଣ ନ କରିବ, 40 ଆ ର ସମ ଆଜ୍ଞା ରଣ
କରି ପାଳନ କରିବ ଓ େଯପରି ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େହବ, ଏଥିପାଇଁ େସହି ଝାଲର େହବ।
41 ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆେ , ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ରେହବା ନିମେ ମିସରେଦଶରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବାହାରକରି
ଆଣିଅଛୁ; ଆେ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।”

16
େକାରହ, ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମର ବିେଦ୍ର ାହ

1 ଏଥିଉ ାେର େଲବୀର ପ୍ର େପୗତ୍ର , କହାତର େପୗତ୍ର , ଯିଷ୍ ହରର
ପୁତ୍ର େକାରହ, ପୁଣି, ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଇଲୀୟାବ୍ ର
ପୁତ୍ର ଦାଥନ, ଅବୀରାମ ଓ େପଲତ୍ ର ପୁତ୍ର ଓନ୍ , ଦଳ ବା ି େଲ;
2 ପୁଣି, େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଖ୍ୟାତିମ
ଓ ସମାଜକୁ ଆହୂ ତ ମ ଳୀର ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଅଧିପତି
ସହିତ େମାଶା ବିରୁ େର ଉଠିେଲ। 3 ଆଉ େସମାେନ େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର େହାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଉପେର ବହୁ ତ େନଲଣି, ସମ
ମ ଳୀର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ତ ପବିତ୍ର , ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଅଛି , େତେବ କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜ
ଉପେର ଆପଣାମାନ ୁ ଉ ତ କରୁ ଅଛ?” 4 ତହଁୁ େମାଶା ତାହା
ଶୁଣି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ; 5 ପୁଣି, େସ େକାରହକୁ ଓ ତାହାର
ଦଳ ସମ ୁ କହିେଲ, “କିଏ ତାହା ର େଲାକ ଓ କିଏ ପବିତ୍ର ,
ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କାଲି େଦଖାଇେବ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଆପଣା
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ନିକଟକୁ ଆଣିେବ; େସ ଯାହାକୁ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହାକୁ
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିେବ। 6 େତେବ ଏହା କର, ତୁ େ ମାେନ
ଅ ାରଧାନୀ ନିଅ, େକାରହ ଓ ତାହାର ଦଳ ସମେ ; 7 ପୁଣି,
କାଲି ତହିଁେର ଅି ଦିଅ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତହିଁ ଉପେର
ଧୂପ ଥୁଅ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ବ୍ୟି କୁ ମେନାନୀତ କରିେବ,
େସ ହିଁ ପବିତ୍ର େହବ; େହ େଲବୀର ପୁତ୍ର ମାେନ, ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ଉପେର ବହୁ ତ େନଲଣି।” 8ଆଉ େମାଶା େକାରହକୁ
କହିେଲ, “େହ େଲବୀର ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଟିକିଏ ଶୁଣ।
9 ଇସ୍ର ାଏଲ ର ପରେମ ର େଯ ତୁ ମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ମ ଳୀରୁ
ପୃଥକ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସର େସବା କରିବା ନିମେ ଓ
ମ ଳୀ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ େସବା କରିବା ନିମେ ଆପଣାର
ନିକଟବ ର୍ ୀ କରିଅଛି , 10 ପୁଣି, େସ େଯ ତୁ ୁ ଓ ତୁ ସହିତ
ତୁ ର ସମ ଭ୍ର ାତା େଲବୀର ସ ାନଗଣକୁ ଆପଣାର ନିକଟବ ର୍ ୀ
କରିଅଛି , ଏହା କି ତୁ ମାନ ଦୃି େର କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ? ଆହୁ ରି
କି ତୁ େ ମାେନ ଯାଜକ ର େଚ ା କରୁ ଅଛ? 11 ଏଥିପାଇଁ ସି ନା
ତୁ େ ଓ ତୁ ର ଦଳ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ଏକେମଳି
େହାଇଅଛ; େଯେହତୁ ହାେରାଣ କିଏ େଯ, ତୁ େ ମାେନ ତା ର
ବିରୁ େର ବଚସା କରୁ ଅଛ?”

12ତହିଁେର େମାଶା ଇଲୀୟାବ୍ ର ପୁତ୍ର ଦାଥନକୁ ଓ ଅବୀରାମ ୁ
ଡାକିବା ପାଇଁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଯିବା ନାହିଁ। 13 ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ଦୁ ଓ ମଧୁ
ପ୍ର ବାହୀ େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ର ା ରେର ମାରିବାକୁ ଆଣିଅଛ,
ଏହା କି କୁ୍ଷଦ୍ର ବିଷୟ? ଆହୁ ରି ତୁ େ ଆପଣାକୁ ଆ ମାନ
ଉପେର ରାଜା କରୁ ଅଛ। 14 ତାହା ବ୍ୟତୀତ ତୁ େ ଦୁ ଓ ମଧୁ
ପ୍ର ବାହୀ େଦଶକୁ ଆ ମାନ ୁ ଆଣି ନାହଁ, କିଅବା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର ଓ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ଅଧିକାର ଆ ମାନ ୁ େଦଇ ନାହିଁ; ତୁ େ କି ଏହି
ସମ େଲାକ ର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇବ*? ଆେ ମାେନ ଯିବା
ନାହିଁ।”

* 16:14 ଏହାର ଅଥର୍ େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର ବ ନା କରିବ?
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15ତହିଁେର େମାଶା ଅତିଶୟ େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ େହାଇ ଉଠିେଲ, ପୁଣି,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େସମାନ ର େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ
କର ନାହିଁ; ଆେ େସମାନ ଠାରୁ େଗାଟିଏ ଗଧ େନଇ ନାହଁୁ ,
ଅବା େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହିଁ ହିଂସା କରି ନାହଁୁ ।” 16 େତେବ
େମାଶା େକାରହକୁ କହିେଲ, “କାଲି ତୁ େ ଓ ତୁ ର ସମ ମ ଳୀ,
ତୁ େ ଓ େସମାେନ, ପୁଣି,ହାେରାଣ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେରଉପି ତ
ହୁ ଅ; 17 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅ ାରଧାନୀ
ନିଅ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ ଥୁଅ, ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଅ ାରଧାନୀ, ଦୁଇ ଶହ
ପଚାଶ ଅ ାରଧାନୀ ଆଣ; ମଧ୍ୟ ତୁ େ ଓ ହାେରାଣ, ଦୁେହଁ ଆପଣା
ଆପଣା ଅ ାରଧାନୀ ଆଣ।” 18 ଏଥିେର େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଆପଣା ଆପଣା ଅ ାରଧାନୀ େନଇ ତହିଁେର ଅି େଦେଲ, ପୁଣି,
ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ େଥାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସହିତ ସମାଗମ-
ତ ୁ ାର ନିକଟେର ଠିଆ େହେଲ। 19 ପୁଣି, େକାରହ ସମାଗମ-
ତ ୁ ାର ନିକଟେର େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସମ ମ ଳୀକୁ
ଏକତ୍ର କଲା; େସେତେବେଳସମ ମ ଳୀପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ
ପ୍ର କାଶିତ େହଲା।

20 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
21 “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ମ ଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାମାନ ୁ ପୃଥକ
କର, ତହିଁେର ଆେ ଏକ ନିମିଷେର େସମାନ ୁ ସଂହାର
କରିବା।” 22 ତହିଁେର େସମାେନ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି କହିେଲ, “େହ
ପରେମ ର, େହ ସମ ଶରୀର ଆ ାର ପରେମ ର, ଏକ
ଜଣ ପାପ କେଲ କି ତୁ େ ସମ ମ ଳୀ ଉପେର େକାପାନି୍ଵ ତ
େହବ?” 23ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 24 “ତୁ େ ମ ଳୀକୁ
କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ େକାରହର, ଦାଥନର ଓ ଅବୀରାମର ଆବାସ-
ଚତୁ ଗରୁ ଉଠିଯାଅ।’ ”

25 ତହିଁେର େମାଶା ଉଠି ଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ ନିକଟକୁ ଗେଲ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ତା ର ପ ାଦ୍ ଗମନ କେଲ। 26 ତହଁୁ
େସ ମ ଳୀକୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଦୁ
େଲାକମାନ ତ ୁରୁ ଉଠିଯାଅ ଓ େସମାନ ର କିଛିମାତ୍ର ଶର୍
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କର ନାହିଁ, େନାହିେଲ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପାପସମୂହେର
ବିନ େହବ।” 27 ଏଥିେର େସମାେନ େକାରହର, ଦାଥନର ଓ
ଅବୀରାମର ଆବାସ-ଚତୁ ଗରୁ ଉଠିଗେଲ ପୁଣି, ଦାଥନ ଓ
ଅବୀରାମ ବାହାରକୁ ଆସି ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର ଓ
ପିଲାମାନ ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁ ାରେର ଠିଆ େହାଇ
ରହିେଲ। 28ତହଁୁ େମାଶା କହିେଲ, “ଏହି ସମ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ପଠାଇଅଛି ; ମୁଁ ଆପଣା ନିଜ ମନରୁ ତାହାସବୁ
କରି ନାହିଁ, ତାହା ଏଥିେର ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ। 29 ଯଦି ଏହି
େଲାକମାେନ ସମ େଲାକ ସାଧାରଣ ମରଣେର ମରି , କିଅବା
ଯଦି ସମ େଲାକ ଦ ଅନୁସାେର େସମାନ ଉପେର ଦ
ଘେଟ; େତେବସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତପଠାଇନାହାି । 30ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯଦି େକୗଣସି ନୂତନକମର୍ କରି ଓ ପୃଥିବୀଆପଣା ମୁଖ ବି ାରକରି
େସମାନ ୁ ଓ େସମାନ ସବର୍ ଗ୍ର ାସ କେର ଓ େସମାେନ ଜୀଅ ା
େହାଇ ପାତାଳକୁ ଧସି ଯାଆି ; େତେବ େସମାେନ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା ତୁ େ ମାେନ ବୁଝିବ।”

31 ଏଥିଉ ାେର ଏପରି େହଲା େଯ, େସ ଏହି କଥା କହିବାର
ସମା କରେ , େସମାନ ଅଧଃ ଭୂ ମି ଫାଟିଗଲା; 32 ପୁଣି,
ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ବି ାର କରି େସମାନ ୁ , େସମାନ
ପରିଜନଗଣକୁ, େକାରହର ସପକ୍ଷ ସମ େଲାକ ୁ ଓ େସମାନ
ସକଳ ସ ି ଗ୍ର ାସ କଲା। 33ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଓ େସମାନ ର
ସମ ପରିଜନ ଜୀଅ ା ଥାଉ ଥାଉ ପାତାଳକୁ ଧସି ଗେଲ ଓ ପୃଥିବୀ
େସମାନ ଉପେର ଆ ାଦନ କଲା, ତହିଁେର େସମାେନ ସମାଜ
ମଧ୍ୟରୁ ଲୁ େହେଲ। 34 ପୁଣି, େସମାନ ରବେର େସମାନ
ଚତୁ ଗ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ପଳାୟନ କେଲ, େଯେହତୁ
େସମାେନ କହିେଲ, “େକଜାଣି ପୃଥିବୀ ଆ ମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ।”
35ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଅି ନିଗର୍ ତ େହାଇ ଧୂପ ଉ ଗର୍ କାରୀ
େସହି ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ େଲାକ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା।

36 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 37 “ତୁ େ
ହାେରାଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ କୁହ, େସ ଦାହ ମଧ୍ୟରୁ
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େସହି ସବୁ ଅ ାରଧାନୀ ବାହାର କରିେନଉ, ପୁଣି, ତୁ େ େସହି ଅି
େସଠାେର ବିି ଦିଅ; କାରଣ େସହି ସବୁ ପବିତ୍ର ; 38ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ାଣର ବିରୁ େର ଏହି ପାପକମର୍ କାରୀମାନ ର ଅ ାରଧାନୀ ହିଁ
(ପବିତ୍ର ); ଏଣୁ ତାହାସବୁ ଯଜ୍ଞେବଦିର ମ ଣି ନିମେ ପିଟାପାତ୍ର
କରାଯାଉ; େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତାହାସବୁ ଉ ଗର୍
କରିଥିେଲ, ଏହି କାରଣରୁ ତାହାସବୁ ପବିତ୍ର ; ପୁଣି, ତାହାସବୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଚି ରୂ ପ େହବ।” 39 ତହିଁେର େସହି
ଦ େଲାକମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ପି ଳ ଅ ାରଧାନୀ ଉ ଗର୍
କରିଥିେଲ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ େସହି ସବୁ େନଲା; 40 େମାଶା
ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯରୂ ପ କହିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣର ରଣାେଥର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ହାେରାଣ-ବଂଶ ଭି ଅନ୍ୟ
ବଂଶୀୟ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଧୂପ ଜାଳିବା
ପାଇଁ େଯପରି ନିକଟକୁ ନ ଯାଏ; ପୁଣି, େକାରହ ଓ ତାହାର ଦଳ
େଲାକମାନ ପରି ନ ହୁ ଏ; ଏଥିପାଇଁ େଲାେକ ଯଜ୍ଞେବଦିର ମ ଣି
ନିମେ ତାହାସବୁ ପିଟିେଲ।

41 ତଥାପି ଆରଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀ
େମାଶା ବିରୁ େର ଓ ହାେରାଣ ବିରୁ େର ବଚସା କରି କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ୁ ବଧ କଲ।” 42ତହଁୁ ସମ
ମ ଳୀ େମାଶା ବିରୁ େର ଓ ହାେରାଣ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର େହବା
ସମୟେର େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁ ଆେଡ଼ ଅନାଇେଲ;ଆଉେଦଖ,
େମଘ ତାହା ଆ ାଦନ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ ପ୍ର ତ୍ୟକ୍ଷ
େହାଇଅଛି। 43 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସମାଗମ-ତ ୁ
ସ ୁଖକୁ ଆସି େଲ। 44 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ,
45 “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ମ ଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଯାଅ, ଆେ ଏକ
ନିମିଷେର େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିବା; ଏଥିେର େସମାେନ ମୁହଁ
ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ।” 46 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆପଣା ଅ ାରଧାନୀ େନଇତହିଁମଧ୍ୟେରଯଜ୍ଞେବଦିରୁ ଅି ଦିଅ,
ପୁଣି, ତହିଁ ଉପେର ଧୂପ େଥାଇ ଶୀଘ୍ର ମ ଳୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ
େସମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େକ୍ର ାଧ
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ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି; ମହାମାରୀ ଆର େହଲାଣି।” 47 ତହିଁେର
ହାେରାଣ େମାଶା ର କଥା ଅନୁସାେର ତାହା େନଇ ସମାଜ
ମଧ୍ୟକୁ େଦୗଡ଼ି ଗେଲ; େସହି ସମୟେର େଦଖ, େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ ଆର େହାଇଥିଲା; ତହିଁେର େସ ଧୂପ
େଦଇ େଲାକମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କେଲ। 48 ପୁଣି, େସ
ମୃତ ଓ ଜୀବିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ େହେଲ ତହିଁେର
ମହାମାରୀ ନିବୃ େହଲା। 49 େଯଉଁମାେନ େକାରହର କଥା ସକାଶୁ
ମରିଥିେଲ, େସମାନ ବ୍ୟତୀତଚଉଦହଜାରସାତଶହ େଲାକଏହି
ମହାମାରୀେରମେଲ। 50 ପୁଣି,ମହାମାରୀ ନିବୃ ହୁ ଅେ ,ହାେରାଣ
ସମାଗମ-ତ ୁ ାରେର େମାଶା ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

17
ହାେରାଣ ଅ ୁ ରିତ ଯି

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କଥା କୁହ, େସମାନ ପିତୃ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ଠାରୁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିତୃ ଗୃହ ନିମେ ଏକ ଏକ ଯି , ଏହିରୂ େପ ବାର ଯି
ଗ୍ର ହଣ କର; ତୁ େ ପ୍ର େତ୍ୟକର ଯି େର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର ନାମ
େଲଖ। 3 ପୁଣି, ତୁ େ େଲବୀର ଯି େର ହାେରାଣର ନାମ େଲଖିବ;
କାରଣ େସମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିତୃ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମେ ଏକ
ଏକ ଯି େହବ। 4 ଆଉ ସମାଗମ-ତ ୁର େଯଉଁ ାନେର ଆେ
ତୁ ମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁ , େସହି ାନେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ
ସ ୁଖେର ତୁ େ େସହି ସବୁ ରଖିବ। 5 ଏହା କଲା ଉ ାେର,
ଆେ େଯଉଁ ବ୍ୟି କୁ ମେନାନୀତ କରିବା, ତାହାର ଯି ପୁି ତ
େହବ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର
େଯଉଁ ବଚସା କରି , େସହି ବଚସା ଆେ ଆପଣା ନିକଟରୁ
ନିବୃ କରାଇବା।” 6 ଏଥିେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
କହେ , େସମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ
ଅନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିମେ ଏକ ଏକ ଯି , ଏହିରୂ େପ
ବାର ଯି ତା ୁ େଦେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣ ର ଯି େସମାନ
ଯି ସକଳର ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। 7 ତହଁୁ େମାଶା ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତ ୁେର
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସହି ସମ ଯି ରଖିେଲ। 8 ଏଥିଉ ାେର
ଆରଦିନ େମାଶା ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କେଲ; ଆଉ େଦଖ,
େଲବୀ ଗୃହ ନିମେ ଥିବା ହାେରାଣ ର ଯି ଅ ୁ ରିତ େହାଇଅଛି,
ପୁଣି, ଅ ୁ ର ବାହାର େହଲା, ପୁ ଫୁଟିଲା ଓ ପ ବାଦାମ ଫଳିଲା।
9 େତେବ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖରୁ େସହି ସକଳ ଯି ବାହାର
କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନଗଣର ସାକ୍ଷାତକୁ ଆଣିେଲ; ପୁଣି,
େସମାେନ ତାହା େଦଖି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଯି େନେଲ।
10ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଆ ବିରୁ େର ଏହି
ବିେଦ୍ର ାହୀ ସ ାନଗଣର ବଚସା େଯପରି ନିବୃ ହୁ ଏ ଓ େସମାନ ର
ମୃତୁୁ ୍ୟ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ବିରୁ େର ଚି ରୂ େପ
ରଖାଯିବା ନିମେ ତୁ େ ହାେରାଣ ଯି ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ସ ୁଖେର
ରଖ।” 11 େମାଶା େସରୂ ପ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ, େସ େସହିପରି କେଲ।

12 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େମାଶା ୁ କହିେଲ,
“େଦଖ, ଆ ମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଯାଉଛି, ଆେ ମାେନ ଉି େହଉ,
ଆେ ସମେ ଉି େହଉ। 13 େଯେକହି ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି, େସ ମରୁ ଅଛି;
ଆେ ସମେ କି ପ୍ର ାଣ ଛାଡ଼ି ଉି େହବା?”

18
େଲବୀ ଓ ଯାଜକ କାଯର୍ ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଓ
ତୁ ସହିତ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ ତୁ ର ପିତୃ ବଂଶ, ତୁ େ ମାେନ
ପବିତ୍ର ାନଘଟିତ ଅପରାଧ ବହିବ; ପୁଣି, ତୁ େ ଓ ତୁ ସହିତ
ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ ଯାଜକ -ପଦଘଟିତ ଅପରାଧ େବାହିବ। 2 ଆଉ
ତୁ େ େଲବୀ ବଂଶୀୟ ତୁ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ର
ପିତୃ ବଂଶୀୟମାନ ୁ ଆପଣା ସେ ନିକଟକୁ ଆଣ, େସମାେନ
ତୁ ସହିତ େଯାଗ େଦେବ ଓ ତୁ ର େସବା କରିେବ; ମାତ୍ର
ତୁ େ ଓ ତୁ ସହିତ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ତ ୁ ସ ୁଖେର
ରହିବ। 3 ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ସମୁଦାୟ ତ ୁର
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ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ; େଯପରି େସମାେନ, ଅବା ତୁ େ ମାେନ
ନ ମର, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େକବଳ ପବିତ୍ର ାନର ପାତ୍ର ନିକଟକୁ
ଓ େବଦି ନିକଟକୁ ଯିେବ ନାହିଁ। 4 େସମାେନ ତୁ ସହିତ
େଯାଗ େଦଇ ତ ୁର ସମ େସବାକମର୍ ଅନୁସାେର ସମାଗମ-
ତ ୁର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କରିେବ, ଆଉ େକୗଣସି ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ
େଲାକ େସମାନ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। 5 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି େଯପରି ଆଉ େକ୍ର ାଧ ଉପି ତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ମାେନ ପବିତ୍ର ାନର ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ େବଦିର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା
କରିବ। 6ଆଉଆେ , େଦଖ,ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ
ତୁ ମାନ ରଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େଲବୀୟମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣକରିଅଛୁ, େସମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁର େସବାକମର୍ ନିମେ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଦ ଦାନ ଅଟି । 7 ଏଣୁ ତୁ େ ଓ ତୁ ସହିତ
ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ, ତୁ େ ମାେନ େବଦି ସ ୀୟ ସକଳ ବିଷୟେର
ଓ ବିେ ଦ ବ ଭିତେର ଆପଣାର ଯାଜକ ପାଳନ କରିବ ଓ
ତୁ େ ମାେନ େସବା କରିବ। ଆେ (ଆପଣା) ଦାନଜନିତ େସବା
ରୂ େପ ତୁ ମାନ ୁ ଯାଜକ ପଦ େଦଲୁ;ମାତ୍ର େଯଉଁ ଅନ୍ୟ ବଂଶୀୟ
େଲାକ ନିକଟକୁ ଆେସ, ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ।”

ଯାଜକର ଅଂଶ
8 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ଆହୁ ରି

ଆେ , େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ପବିତ୍ର ୀକୃତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଭାର ତୁ ୁ
େଦଲୁ, ତୁ ର ଅଭିେଷକ ସକାଶୁ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ର ସ ାନଗଣକୁ
ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାର ନିମେ ତାହାସବୁ େଦଲୁ। 9 ଅି କୃତ
ମହାପବିତ୍ର ଉପହାର ମଧ୍ୟରୁ ରକି୍ଷତ ଏହାସବୁ ତୁ ର େହବ;
ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର େସମାେନ ଯାହା ଉ ଗର୍ କରିେବ, ଏପରି
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉପହାର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଓ
େସମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଦାଷାଥର୍ କ ବଳି ତୁ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର ଗଣ
ନିମେ ମହାପବିତ୍ର େହବ। 10ତୁ େ ତାହା ମହାପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଭାବି
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ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରିବ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ତହିଁରୁ େଭାଜନ
କରିବ; ତାହା ତୁ ପ୍ର ତି ପବିତ୍ର େହବ। 11 ଆଉ ଏହା ତୁ ର
ଅେଟ; ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ସମ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟର ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର; ଆେ
ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହାସବୁ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ସହିତ
ତୁ ର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ୁ େଦଲୁ; ତୁ ଗୃହି ତ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଶୁଚି େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 12 େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ର ସମ ଉ ମ େତୖଳ ଓ ସମ
ଉ ମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ଓ ଶସ୍ୟ, େଯଉଁ େଯଉଁ ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ ଉ ଗର୍
କରିେବ, ତାହାସବୁ ଆେ ତୁ କୁ େଦଲୁ। 13 େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ଭୂ ମିରୁ ଉ େଯଉଁସବୁ ପ୍ର ଥମ ପ ଫଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରି , େସହି ସବୁ ତୁ ର େହବ; ତୁ ଗୃହି ତ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶୁଚି େଲାକ ତାହା େଭାଜନକରିବ। 14ଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟେର
ସମ ଉ ଗର୍ ୀକୃତ ବ ୁସବୁ ତୁ ର େହବ। 15 େସମାେନ ମନୁଷ୍ୟ
କି ା ପଶୁମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ଗଭର୍ ର ଫଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରି , େସହି ସମ ତୁ ର
େହବ; ତଥାପି ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁ କରିବ,
ପୁଣି, ତୁ େ ଅଶୁଚି ପଶୁର ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ମୁ କରିବ। 16 ପୁଣି,
େଯଉଁମାେନ ଏକ ମାସ ବୟ ଅବଧି ମୁ କରାଯିେବ, େସହି
ସମ ୁ ତୁ ର ନିରୂ ପଣୀୟ ମୂଲ୍ୟେର ପବିତ୍ର ାନର େକାଡ଼ିଏ
େଗରା ପରିମିତ େଶକଲ ଅନୁସାେର ପା େଶକଲ* ରୂ ପାେର
ମୁ କରିବ। 17 ମାତ୍ର ତୁ େ େଗାରୁ ର ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ଅବା େମଷର
ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ଅବା ଛାଗର ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ମୁ କରିବ ନାହିଁ,
େସମାେନ ପବିତ୍ର ; ତୁ େ େବଦି ଉପେର େସମାନ ର ର େସଚନ
କରିବ, ପୁଣି, ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅି କୃତ ଉପହାର ନିମେ େସମାନ ର େମଦ ଦ କରିବ।
18 ଆଉ େସମାନ ର ମାଂସ ତୁ ର େହବ, େଯପରି େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟାଥର୍ କ ବକ୍ଷ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଚଟୁ ଆ, େସପରି ତାହା ତୁ ର

* 18:16 ପ୍ର ାୟ 50 ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା



ଗଣନା ପୁ କ 18:19 lxii ଗଣନା ପୁ କ 18:26

େହବ। 19 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଯଉଁ ସମ ବ ୁ ପବିତ୍ର କରି
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍
କରି , େସସକଳ ଆେ ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ ଓ
ତୁ ସହିତ ତୁ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ୁ େଦଲୁ; ତୁ ଓ ତୁ ସେ
ତୁ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଅନ କାଳୀନ
ଲବଣର ନିୟମ।” 20 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
“େସମାନ ଭୂ ମିେର ତୁ ର େକୗଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ;
ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର େକୗଣସି ବା ରହିବ ନାହିଁ;
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆେ ହିଁ ତୁ ର ବା ଓ
ତୁ ର ଅଧିକାର।

େଲବୀୟମାନ ଅଂଶ
21 ଆଉ େଦଖ, େଲବୀ-ସ ାନଗଣ େଯଉଁ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ

କରି , ସମାଗମ-ତ ୁ ସ ୀୟ େସମାନ େସହି େସବାକାଯର୍ ୍ୟର
ପରିେଶାଧେର ଆେ େସମାନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ସମ ଦଶମାଂଶ େଦଲୁ। 22 ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପାପ
େବାହି େଯପରି ନ ମରି , ଏଥିପାଇଁ, ଏହି ସମୟଠାରୁ େସମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ। 23 ମାତ୍ର େଲବୀୟମାେନ
ସମାଗମ-ତ ୁର େସବାକାଯର୍ ୍ୟ କରିେବ ଓ େସମାେନଆପଣା ଆପଣା
ଅପରାଧ େବାହିେବ; ଏହା ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର ମ ାୟୀ
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି, ପୁଣି, େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
େକୗଣସି ଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ। 24 କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର
ରୂ େପ େଯଉଁଦଶମାଂଶଉ ଗର୍ କରି ,ତାହାଆେ େଲବୀୟମାନ ୁ
ଅଧିକାରାେଥର୍ େଦଲୁ; ଏେହତୁ ଆେ େସମାନ ବିଷୟେର କହିଲୁ,
‘ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ େକୗଣସି ଅଧିକାର
ପାଇେବ ନାହିଁ।’ ”

25 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 26 “ଆହୁ ରି ତୁ େ
େଲବୀୟମାନ ୁ କହିବ,ଆେ ତୁ ମାନ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣଠାରୁ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ତୁ ମାନ ୁ େଦଲୁ, ‘ତାହା େଯଉଁ
ସମୟେର ତୁ େ େସମାନ ଠାରୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ, େସହି ସମୟେର
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ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର
ରୂ େପ େସହି ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଉ ଗର୍ କରିବ। 27ତୁ ମାନ
ଏହି ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ଖଳାର ଶସ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ର
ପୂ ର୍ ତା ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଗଣାଯିବ। 28 ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଠାରୁ େଯଉଁ ଦଶମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ
କରିବ, ତହିଁରୁ ତୁ େ ମାେନ ହିଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ; ପୁଣି, ତହିଁରୁ ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ହାେରାଣ ଯାଜକକୁ େଦବ।
29 ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ା ସମ ଦାନ ମଧ୍ୟରୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର ସମ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ
ତହିଁର ପବିତ୍ର ଅଂଶ ଉ ଗର୍ କରିବ।’ 30ଏେହତୁ ତୁ େ େସମାନ ୁ
କହିବ, ‘ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ସମୟେର ତହିଁରୁ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ, େସହି ସମୟେର
ତାହା େଲବୀୟମାନ ପକ୍ଷେର ଖଳାରୁ ଉ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ରୁ
ଉ ଦ୍ର ବ୍ୟ େବାଲି ଗଣାଯିବ। 31 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଓ ତୁ ମାନ
ପରିଜନଗଣ ସବୁ ାନେର ତାହା େଭାଜନ କରିବ; କାରଣ ତାହା
ସମାଗମ-ତ ୁେର କୃତ ତୁ ମାନ େସବାକାଯର୍ ୍ୟ ପରିେଶାଧେର
ତୁ ମାନ ର ପୁର ାର ଅେଟ। 32 ଆଉ ତହିଁରୁ େସହି ଉ ମ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ଉପହାର ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କେଲ, ତୁ େ ମାେନ ତ ୍ଵାରା ଘଟିତ
େକୗଣସି ପାପ େବାହିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ନ
ମର,ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣରପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କରିବ
ନାହିଁ।’ ”

19
ଶୁଚିକରଣ ବିଧି

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ,
2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ଶା ୀୟ ବିଧି କହି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, େଯଉଁଠାେର କଳ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଉପେର
େକେବ ଯୁଆଳି ଦିଆଯାଇନାହିଁ,ଏପରିଏକ ନିଖୁ ା ଲାଲି ଗାଭୀକୁ
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େସମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ଆଣ ।ୁ 3ତହଁୁ ତୁ େ ମାେନ େସହି ଗାଭୀକୁ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ େଦବ, ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ ଛାଉଣି ବାହାରକୁ
ଆଣେ , ଜେଣ ତାହା ସ ୁଖେର ତାକୁ ବଧ କରିବ। 4 ତହିଁେର
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଆପଣା ଅ ୁ ଳି ାରା ତାହାର ର ରୁ େନଇ
ସମାଗମ-ତ ୁ ସ ୁଖେର ସାତ ଥର ତାହାର ର େସଚନ କରିବ।
5ଆଉ ଜେଣ ତାହାର ଦୃି େଗାଚରେର େସହି ଗାଭୀକୁ ଦ କରିବ;
େସ ତାହାର େଗାମୟ ସହିତ ଚମର୍ ଓ ମାଂସ ଓ ର ଦ କରିବ।
6ତହଁୁ ଯାଜକ ଏରସ କାଠ, ଏେସାବ ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ (େଲାମ) େନଇ
େସହି ଗାଭୀଦାହର ଅି ମଧ୍ୟେର ପକାଇବ। 7 େତେବ ଯାଜକ
ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ଶରୀରକୁ ଜଳେର ାନ କରାଇବ; ତହିଁ
ଉ ାେର େସ ଛାଉଣିକୁ ଆସି ବ, ପୁଣି, ଯାଜକ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି
ରହିବ। 8 ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େସହି ଗାଭୀକୁ ଦ କରିବ, େସ
ଜଳେର ଆପଣା ବ େଧାଇବ, ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଜଳେର ାନ
କରାଇବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ। 9 ଏଉ ାେର େକୗଣସି
ଶୁଚି େଲାକ େସହି ଗାଭୀର ଭ ସଂଗ୍ର ହ କରି ଛାଉଣିର ବାହାେର
େକୗଣସି ଶୁଚି ାନେରରହିବ; ପୁଣି,ତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର
ମ ଳୀ ପାଇଁ ଅେଶୗଚାଥର୍ କ ଜଳ ନିମେ ରଖାଯିବ; ତାହା ପାପାଥର୍ କ
ବଳି ଅେଟ। 10 ଆଉ େଯଉଁ େଲାକ େସହି ଗାଭୀର ଭ ସଂଗ୍ର ହ
କେର, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ ଓ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି ରହିବ;
ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସକାରୀ
ବିେଦଶୀର ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।

ଶବ ସହିତ ସଂ ଶର୍
11 ପୁଣି, େଯେକହି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶବ ଛୁଏଁ, େସ ସାତ ଦିନ

ଅଶୁଚି େହବ। 12 େସ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ତ ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ପରି ାର
କରିବ, ସ ମ ଦିନେର େସ ଶୁଚି େହବ; ମାତ୍ର ଯଦି େସ ତୃ ତୀୟ
ଦିନେର ଆପଣାକୁ ପରି ାର ନ କେର, େତେବ େସ ସ ମ ଦିନେର
ଶୁଚି େହବ ନାହିଁ। 13 ଯଦି େକହି େକୗଣସି ମୃତ ମନୁଷ୍ୟର ଶବ
ଛୁଇଁ ଆପଣାକୁ ପରି ାର ନ କେର, େତେବ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସ
ଅଶୁଚି କେର; େସହି ପ୍ର ାଣୀ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ; ତାହା
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ଉପେର ଅେଶୗଚାଥର୍ କ ଜଳ ଛି ା ଯାଇ ନ ଥିବାରୁ େସ ଅଶୁଚି େହବ;
ତାହାର ଅଶୁଚିତା ତାହାଠାେର ଥାଏ।

14 େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ୁ ଭିତେର ମେଲ, ତହିଁର ବ୍ୟବ ା ଏହି;
େଯେକହି େସହି ତ ୁକୁ ଆେସ ଓ େସହି ତ ୁେର ଥାଏ, େସ ସାତ ଦିନ
ଅଶୁଚି େହାଇ ରହିବ। 15ଆଉ ପ୍ର େତ୍ୟକ େମଲା ପାତ୍ର , ଯହିଁେର
ଢା ୁ ଣୀ ବ ା ନ ଥାଏ, ତାହା ଅଶୁଚି େହବ। 16 ପୁଣି, େଯେକହି
େମଲା େକ୍ଷତ୍ର େରଖ ହତ କି ା ମୃତ େଦହ କି ା ମନୁଷ୍ୟରଅି କି ା
କବର ଛୁଏଁ, େସ ସାତ ଦିନ ଅଶୁଚି େହବ। 17 ଆଉ େଲାକମାେନ
େସହି ଅଶୁଚି େଲାକ ନିମେ ପାପାଥର୍ େର ଦ ବଳିର ଭ େନେବ
ଓ ଏକ ପାତ୍ର େର ତାହା ରଖି ତହିଁ ଉପେର େସ୍ର ାତଜଳ ଦିଆଯିବ।
18 ଏଉ ାେର େକୗଣସି ଶୁଚି ମନୁଷ୍ୟ ଏେସାବ ଶାଖା େନଇ ଏହି
ଜଳେର ଡୁ ବାଇ େସହି ତ ୁ ଉପେର ଓ ସମ ପାତ୍ର ଉପେର ଓ
େସଠାେର ଥିବା ସମ େଲାକ ଉପେର, ପୁଣି, ଅି କି ା ହତ କି ା
ମୃତ କି ା କବର ଛୁଇଁବା େଲାକ ଉପେର ତାହା ଛିି ବ। 19 ପୁଣି,
େସହି ଶୁଚି େଲାକ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଓ ସ ମ ଦିନେର ଅଶୁଚି େଲାକ
ଉପେର ତାହା ଛିି ବ; ତହଁୁ େସ ସ ମ ଦିନେର ଆପଣାକୁ ପରି ାର
କରିବ ଓ ଆପଣା ବ େଧାଇ ଆେପ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସ ୍ୟା
ସମୟେର ଶୁଚି େହବ।

20 ମାତ୍ର େଯଉଁ େଲାକ ଅଶୁଚି େହାଇ ଆପଣାକୁ ପରି ାର ନ
କରିବ, େସହି ପ୍ର ାଣୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ, କାରଣ େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପବିତ୍ର ାନ ଅଶୁଚି କଲା;ତାହା ଉପେରଅେଶୗଚାଥର୍ କ
ଜଳ େସଚିତ େହଲା ନାହିଁ; େସ ଅଶୁଚି। 21 ଏହା େସମାନ
ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ; ଆଉ େଯେକହି େସହି
ଅେଶୗଚାଥର୍ କ ଜଳ େସଚନ କେର, େସ ଆପଣା ବ େଧାଇବ; ପୁଣି,
େଯେକହି େସହି ଅେଶୗଚାଥର୍ କ ଜଳ ଛୁଏଁ, େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି
େହବ। 22 ପୁଣି, େସ ଅଶୁଚି େଲାକ ଯାହା କିଛି ଛୁଏଁ, ତାହା ଅଶୁଚି
େହବ; ଆଉ େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀ ତାହା ଛୁଏଁ, େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଅଶୁଚି
ରହିବ।”
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20
ମରୀୟମ ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ସମ ମ ଳୀ ପ୍ର ଥମ
ମାସେର ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରେର ଉପି ତ େହେଲ ଓ େଲାକମାେନ
କାେଦଶେର ବାସ କେଲ; ପୁଣି, େସହି ାନେର ମରୀୟମ ମେଲ ଓ
େସଠାେର ତା ୁ କବର ଦିଆଗଲା।

ଜଳ ନିମେ ବିବାଦ
2ଆଉ େସହି ାନେର ମ ଳୀ ନିମେ ଜଳ ନ ଥିଲା; ତହିଁେର

େଲାକମାେନ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର େହେଲ।
3 ପୁଣି, େଲାକମାେନ େମାଶା ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିେଲ,
“ହାୟ, ଆ ମାନ ଭାଇମାେନ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ମେଲ, େସହି ସମୟେର ଯଦି ଆେ ମାେନ ମରିଥାʼ ୁ।
4 ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜକୁ ବାହାର କରି
ଏହି ପ୍ର ା ରକୁ ଆଣିଲ, େଯପରିକି ଆେ ମାେନ ଓ ଆ ମାନ ର
ପଶୁମାେନ ଏହିଠାେର ମରିବୁ? 5 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି
ଆ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, କି ଏହି କଦଯର୍ ୍ୟ
ାନକୁ ଆଣିବାକୁ? ଏ ତ ଶସ୍ୟ କି ଡିି ରି କି ଦ୍ର ାକ୍ଷା କି ଡାଳି ର ାନ
ନୁେହଁ; କିଅବା ଏଠାେର ପିଇବାକୁ ଜଳ ନାହିଁ।” 6 ଏଥିେର େମାଶା
ଓହାେରାଣସମାଜସାକ୍ଷାତରୁ ସମାଗମ-ତ ୁ ାରକୁଯାଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ିେଲ; ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତାପ େସମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶ ପାଇଲା।
7 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 8 “ତୁ େ ଯି ନିଅ,
ପୁଣି, ତୁ େ ଓ ତୁ ଭାଇ ହାେରାଣ ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କର, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ଦୃି େଗାଚରେର େସହି େଶୖଳକୁ ଆପଣା
ଜଳ େଦବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ; ତହିଁେର ତୁ େ େସମାନ ନିମେ
େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ମ ଳୀକୁ ଓ େସମାନ ପଶୁଗଣକୁ
ପାନ କରାଇବ।” 9ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖରୁ ତାହା ଆଜ୍ଞା
ପ୍ର ମାେଣ ଯି େନେଲ।

େଶୖଳକୁ େମାଶା ଆଘାତ
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10 ପୁଣି, େମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସହି େଶୖଳ ସ ୁଖେର ସମାଜକୁ
ଏକତ୍ର କେଲ, ଆଉ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େହ ବିେଦ୍ର ାହୀଗଣ,
ଶୁଣ,ଆେ ମାେନ କିତୁ ମାନ ନିମେ ଏହି େଶୖଳରୁ ଜଳବାହାର
କରିବା?” 11 ଏଉ ାେର େମାଶା ହ ଉଠାଇ ଆପଣା ଯି େର
େସହି େଶୖଳକୁ ଦୁଇ ଥର ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର ପ୍ର ଚୁ ର ଜଳ
ବାହାରିଲା, ପୁଣି, ମ ଳୀ ଓ େସମାନ ପଶୁଗଣ ପାନ କେଲ।
12ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆ କୁ ପବିତ୍ର େବାଲି ମାନ୍ୟ
କରିବାକୁ ଆ ଠାେର ବି ାସ କଲ ନାହିଁ, ଏେହତୁ ଆେ ଏହି
ମ ଳୀକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହି େଦଶେର ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ୁ ପ୍ର େବଶ କରାଇବ ନାହିଁ।”

ଇେଦାମ ାରା ଇସ୍ର ାଏଲର ପଥେରାଧ
13ଏହିସବୁ ମିରୀବାଃଜଳ, (ବିବାଦରଜଳ); େଯେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ ବିବାଦ କେଲ ଓ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ େହେଲ। 14 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା
କାେଦଶରୁ ଇେଦାମୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତମାନ ାରା କହି
ପଠାଇେଲ, ତୁ ର ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ର ାଏଲ ଏରୂ ପ କହଇ, “ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି େଯଉଁ ସମ େ ଶ ଘଟିଅଛି, 15ଅଥର୍ ାତ୍ , କିପରି ଆ ମାନ ର
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ମିସରକୁ ଗେଲ ଓ ମିସରେର ଦୀଘର୍ କାଳ ବାସ
କେଲ ଆଉ ମିସରୀୟମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଓ ଆ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପ୍ର ତି କୁବ୍ୟବହାର କେଲ, ତାହା ତୁ େ ଜାଣ।
16 େସହି ସମୟେର ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର କ୍ର ନ
କରେ , େସ ଆ ମାନ ରବ ଶୁଣିେଲ, ପୁଣି, ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ
ଆ ମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; ଆଉ େଦଖ, ଏେବ
ଆେ ମାେନ ତୁ େଦଶର ପ୍ର ା ି ତ କାେଦଶ ନଗରେର ଅଛୁ;
17 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େଦଶ େଦଇ ଆ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ
ଦିଅ; ଆେ ମାେନ ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କି ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବୁ
ନାହିଁ, କିଅବା କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ; ଆେ ମାେନ
ରାଜପଥ େଦଇଗମନକରିବୁ;ଆେ ମାେନତୁ ସୀମା ପାର େହବା
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ପଯର୍ ୍ୟ ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର େଫରିବୁ ନାହିଁ।” 18 ତହିଁେର
ଇେଦାମ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ (େଦଶର) ମଧ୍ୟେଦଇ
ଯିବ ନାହିଁ, ଗେଲ ଆେ ଖ େନଇ ତୁ ବିରୁ େର ବାହାର
େହବା।” 19 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତା ୁ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ େକବଳସଡ଼କ େଦଇ ଯିବୁ ଯଦିଆେ ମାେନ,ଆେ
କି ଆ ପଶୁମାେନ ତୁ ଜଳ ପାନ କରିବୁ, େତେବଆେ ତହିଁର
ମୂଲ୍ୟ େଦବୁ; ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, େକବଳ ଆ କୁ ଆପଣା
ପାଦେର (େଦଶ) େଦଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” 20ତହଁୁ େସକହିେଲ, “ତୁ େ
(େଦଶ) େଦଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଉ ାେର ଇେଦାମ ଅେନକ େଲାକ
ସ େର େନଇ ମହାବଳେର ତା ବିରୁ େର ବାହାର େହେଲ।”
21 ଏହିରୂ େପ ଇେଦାମ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବାର
ଅନୁମତି େଦବାକୁ ଅ ୀକାର କେଲ; ଏଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ତା ନିକଟରୁ
େଫରିଗେଲ।

ହାେରାଣ ମୃତୁୁ ୍ୟ
22 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ କାେଦଶରୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ ତହଁୁ

ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସମ ମ ଳୀ େହାର ପବର୍ ତେର
ଉପି ତ େହେଲ। 23 େସେତେବେଳ ଇେଦାମ େଦଶର ସୀମା
ନିକଟ େହାର ପବର୍ ତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ
କହିେଲ, 24 “ଏହା ହାେରାଣର ମୃତୁ ୍ୟର ସମୟ ଅେଟ; କାରଣ
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, େସହି
େଦଶେର େସ ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ ମିରୀବାଃ ଜଳ
ନିକଟେର ତୁ େ ମାେନ ଆ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁ କମର୍ କରିଥିଲ।
25ତୁ େ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ େହାର ପବର୍ ତ
ଉପରକୁ େନଇଯାଅ। 26 ପୁଣି, ହାେରାଣଠାରୁ ତାହାର ବ କାଢ଼ି
ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ ପି ାଅ; େଯଣୁ ହାେରାଣ (ଆପଣା
େଲାକମାନ ନିକଟେର) ସଂଗୃହୀତ େହବ ଓ େସ େସହି ାନେର
ମରିବ।” 27 ତହଁୁ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ସମେ ମ ଳୀର ସାକ୍ଷାତେର େହାର ପବର୍ ତକୁ
ଉଠିଗେଲ। 28 େତେବ େମାଶା ହାେରାଣ ର ବ କାଢ଼ି ତା ର
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ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସରକୁ ପି ାଇେଲ, ପୁଣି, ହାେରାଣ େସହି ାନେର
ପବର୍ ତ ଶୃ େରମେଲ;ତହଁୁ େମାଶା ଓଇଲୀୟାସରପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇ
ଆସି େଲ। 29 ଏଉ ାେର ହାେରାଣ ମରିଅଛି , ଏହା ସମ ମ ଳୀ
େଦଖେ , େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ବଂଶ ହାେରାଣ
ନିମେ ତିରିଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େରାଦନ କେଲ।

21
ଅରାଦର ବିନାଶ

1ଏଥିଉ ାେରଇସ୍ର ାଏଲଅଥାରୀମରପଥେଦଇଆସୁଅଛି ,ଏହି
କଥା ଶୁଣି ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର େଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନ ବଂଶୀୟ ଅରାଦର ରାଜା
ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କେଲ ଓ େସମାନ ର େକେତକ
େଲାକ ୁ ଧରି ବ ୀ କେଲ। 2 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ମାନତ କରି କହିେଲ, “ଯଦି ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ
ଆ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ, ଯଦି ଆେ େସମାନ ନଗରସବୁ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା।” 3 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ରବେର କ ର୍ ପାତ କରି େସହି କିଣାନୀୟମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ;
ତହିଁେର େସମାେନ େସମାନ ୁ ଓ େସମାନ ସମ ନଗର ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ, ପୁଣି, େସହି ାନର ନାମ ହମର୍ ା* େହଲା।

ପି ଳ ସପର୍
4 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଇେଦାମ େଦଶ ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କରିବା

ନିମେ େହାର ପବର୍ ତରୁ ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କେଲ;
ପୁଣି, ପଥ ସକାଶୁ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଣ ଅତି ସାହସହୀନ େହଲା।
5 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ପରେମ ର ବିରୁ େର ଓ େମାଶା
ବିରୁ େରକହିେଲ, “କାହିଁକିତୁ େ ମାେନଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ା ରେର
ମାରିବାକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ?” େଦଖ, ଏଠାେର
ରୁ ଟି ନାହିଁଓଜଳନାହିଁ; ପୁଣି,ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣଏହିଲଘୁଅ କୁ
ଘୃଣା କେର। 6 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ବିଷା ସପର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ େପ୍ର ରଣ କରେ , େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ
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ଦଂଶନ କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଅେନକ େଲାକ ମେଲ।
7 ଏନିମେ େଲାକମାେନ େମାଶା ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବିରୁ େର ଓ ତୁ ବିରୁ େର କଥା କହିଅଛୁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର େଯପରି େସ ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ଏହି ସପର୍ ମାନ ୁ
ଦୂରକରିେବ।” େତଣୁ େମାଶା େଲାକମାନ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ।
8 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଗାଟିଏ ବିଷା
ସପର୍ ର ନମୁନା ନିମର୍ ାଣ କରି ପତାକା-ଦ ଉପେର ରଖ; ତହିଁେର
ସପର୍ ଦ୍ର ଂ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ତାହା ପ୍ର ତି ଅନାଇେଲ ବି ବ।” 9 ତହଁୁ
େମାଶା ପି ଳର ଏକ ସପର୍ ନିମର୍ ାଣ କରି ପତାକା-ଦ ଉପେର
ରଖିେଲ; ତହିଁେର ସପର୍ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କେଲ, େସ
େସହି ପି ଳ ସପର୍ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ କରେ , ବି ଲା।

ଜଳ କୂପର ଗୀତ
10 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯାତ୍ର ା କରି ଓେବାତେର

ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 11 ତହିଁ ଉ ାେର ଓେବାତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗେର େମାୟାବର ସ ୁଖି ତ ପ୍ର ା ରେର ଇୟୀ-
ଅବାରୀମେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 12 େସମାେନ େସଠାରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି େସରଦ୍ ଉପତ୍ୟକାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 13 େସଠାରୁ
େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କରି ଇେମାରୀୟମାନ ର ସୀମାରୁ ନିଗର୍ ତ
ଅେ ର୍ ାନର ଅନ୍ୟ ପାରିି ତ ପ୍ର ା ରେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ;
କାରଣ େମାୟାବର ଓ ଇେମାରୀୟମାନ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଅେ ର୍ ାନ
େମାୟାବରସୀମା ଥିଲା। 14ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯୁ ରନଳାକାର
ପୁ କେର କଥିତ ଅଛି,
ଯଥା “ସୁଫଃେର ବାେହବକୁ
ଓ ଅେ ର୍ ାନର ସକଳ ଉପତ୍ୟକା,
15 ପୁଣି, ଆରର ବାସ ାନଗାମୀ
ଓ େମାୟାବ-ସୀମାର ପା ର୍ ି ତ ଗଡ଼ି ଉପତ୍ୟକାସକଳକୁ (େସ ଜୟ

କେଲ।”)



ଗଣନା ପୁ କ 21:16 lxxi ଗଣନା ପୁ କ 21:26

16 େସଠାରୁ େସମାେନ (ଯାତ୍ର ା କରି) େବର (କୂପ) ନାମକ ାନକୁ
ଆସି େଲ। େସହି କୂପ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଏହି ାନେର େଲାକମାନ ୁ ଏକତ୍ର କର, ଆେ େସମାନ ୁ
ଜଳ େଦବା।” 17 େସହି ସମୟେରଇସ୍ର ାଏଲ ଏହି ଗୀତ ଗାନ କେଲ,
“େହ କୂପ,ଉ ୁଳି ଉଠତୁ େ ମାେନତହିଁଉେ ଶ୍ୟେରଗାନକର;
18ଅଧିପତିମାେନ େସହି କୂପ େଖାଳିଛି ,
େଲାକମାନ ର କୁଳୀନମାେନ ରାଜଦ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଯି େଘନି ତାହା େଖାଳିଛି ।”

19 ଏଉ ାେର େସମାେନ ପ୍ର ା ରରୁ ମ ାନକୁ ଓ ମ ାନଠାରୁ
ନହଲୀେୟଲକୁ ଓ ନହଲୀେୟଲଠାରୁ ବାେମାତକୁ 20 ଓ
ବାେମାତଠାରୁ େମାୟାବ େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ପିସ୍ଗ ା ପବର୍ ତର
ଶୃ କୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ, ତାହା ମରୁ ଭୂ ମି ଆଡ଼କୁ ଥିଲା।

ସି େହାନ ଓ ଓଗ୍ ରାଜା ପରାଜୟ
21 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନ

ନିକଟକୁ ଏହା କହି ଦୂତ ପଠାଇେଲ; 22 “ତୁ େଦଶ େଦଇ
ଆ କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ;ଆେ ମାେନଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଆେଡ଼
େଫରିବୁ ନାହିଁ; ଆେ ମାେନ କୂପରୁ ଜଳ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ;
ଆେ ମାେନତୁ ସୀମା ପାର େହବାପଯର୍ ୍ୟ ରାଜପଥେଦଇଗମନ
କରିବୁ।” 23 ଏଥିେର ସୀେହାନ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଯିବା ପାଇଁ େଦେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସୀେହାନ ଆପଣାର ସମ
େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ତିକୂଳେର ପ୍ର ା ରକୁ ବାହାର
େହେଲ, ପୁଣି,ଯହସେର ଉପି ତ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ଯୁ
କେଲ। 24 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଖ ଧାରେର ତା ୁ ଆଘାତ କରି
ଅେ ର୍ ାନଠାରୁ ଯେ ାକ୍ ପଯର୍ ୍ୟ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ର
ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ , ତାହାର େଦଶ ଅଧିକାର କେଲ; କାରଣ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ ର ସୀମା ଦୃଢ଼ ଥିଲା। 25 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ େସହି
ସମ ନଗର ହ ଗତ କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନ ର
ସମ ନଗରେର, ଅଥର୍ ାତ୍ ହିଷ୍ େବାନେର ଓ ତହିଁର ସମ
ନଗରେର ବାସ କେଲ। 26 କାରଣ ହିଷ୍ େବାନ ଇେମାରୀୟମାନ
ରାଜା ସୀେହାନ ନଗର ଥିଲା, େସ େମାୟାବର ପୂବର୍ ରାଜାର
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ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି ତାହା ହ ରୁ ଅେ ର୍ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ସମ
େଦଶ େନଇଥିେଲ। 27ଏନିମେ କବିମାେନ କହି ,
“ତୁ େ ମାେନ ହିଷ୍ େବାନକୁ ଆସ,
ସୀେହାନର ନଗର ନିମ ତ ଓ ଦୃଢ଼ୀକୃତ େହଉ;
28କାରଣ ହିଷ୍ େବାନଠାରୁ ଅି ,
ସୀେହାନ ନଗରଠାରୁ ଅି ଶିଖା ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି;
ତାହା େମାୟାବର ଆର ନଗରକୁ,
ଅେ ର୍ ାନ ଉ ଳୀର େଦବଗଣକୁ ଗ୍ର ାସ କରିଅଛି।
29 େହ େମାୟାବ, ତୁ ର ସ ାପ େହଲା!
େହ କେମାଶର େଲାକଗଣ, ତୁ େ ମାେନ ଉି େହଲ;
େସ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ପଳାତକ ରୂ େପ
ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣକୁ ବ ୀ ରୂ େପ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନର

ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି;
30 ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ବାଣ ମାରିଅଛୁ; ହିଷ୍ େବାନ ଦୀେବାନ୍

ପଯର୍ ୍ୟ ବିନ େହଲା,
ଆେ ମାେନ େନାଫହ ପଯର୍ ୍ୟ ଂସ କଲୁ,
ତାହା େମଦବା ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟାପଇ।”

31 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ ଇେମାରୀୟମାନ େଦଶେର ବାସ
କେଲ। 32 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଯାେସର ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ
େଲାକ ପଠାେ , େସମାେନ ତହିଁର ସକଳ ନଗର ହ ଗତ କେଲ
ଓ େସଠାି ତ ଇେମାରୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ।

33 ତହଁୁ େସମାେନ େଫରି ବାଶନର ପଥ େଦଇ ଉଠିଗେଲ;
ତହିଁେର ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ , େସ ଓ ତାହାର ସମ େଲାକ
େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ବାହାର େହାଇ ଇଦି୍ର ୟୀେର ଯୁ କେଲ।
34 େସହି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଭୟ
କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମ େଲାକ ୁ
ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛୁ; ତୁ େ
ହିଷ୍ େବାନବାସୀ ଇେମାରୀୟ ରାଜା ସୀେହାନ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ କଲ,
ତାହା ପ୍ର ତି େସରୂ ପ କରିବ।” 35 ଏଣୁ ତାହାର େକହି ଅବଶି ନ
ରହିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଓ ତାହାର
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ସମ େଲାକ ୁ ଆଘାତ କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ତାହାର େଦଶ
ଅଧିକାର କେଲ।

22
ବାଲାକ ବିଲୀୟମ୍ ୁ ଆ ାନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯାତ୍ର ା କରି ଯିରୀେହା
ନିକଟ ଯ ର୍ ନଆଗେର େମାୟାବ-ପଦାେର ଛାଉଣି ାପନକେଲ।

2 ପୁଣି,ଇସ୍ର ାଏଲଇେମାରୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା କରିଥିେଲ,
ତାହା ସି େ ାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ େଦଖିେଲ। 3 ଏଣୁ େମାୟାବ
େଲାକମାନ ସକାଶୁ ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେଲ, କାରଣ େସମାେନ
ବହୁ ତ ଥିେଲ; ଆଉ େମାୟାବ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସକାଶୁ
ଉଦ୍ ବି େହେଲ। 4ଏଥିେର େମାୟାବ ମିଦୀୟନୀୟ ପ୍ର ାଚୀନଗଣକୁ
କହିେଲ, “େଗାରୁ େଯପରି ପଦାରୁ ଘାସ ଚାଟି ଖାଏ, େସପରି ଏହି
ଜନତା ଆ ମାନ ଚତୁ ଗ ସବୁ ଚାଟି ପକାଇେବ। ଏହି
ସମୟେର ସି େ ାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ େମାୟାବର ରାଜା ଥିେଲ।”
5ଏନିମେ େସ ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟମ୍ କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆପଣା
େଲାକମାନ ସ ାନଗଣର େଦଶ-ନିକଟ ନଦୀର ନିକଟବ ର୍ ୀ
ପେଥାର ନଗରକୁ ବା ର୍ ାବହ ପଠାଇ ଏହା କହିେଲ, “େଦଖ,
ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଏକ ଜନତା ଆସି ଅଛି ; େଦଖ, େସମାେନ
ପୃଥିବୀର ମୁଖ ଆ କରି ; ପୁଣି, ଆ ସ ୁଖେର ବାସ କରି ।
6 ଏେହତୁ ଆେ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େ ଆସି ଆ ନିମେ
ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ; କାରଣ େସମାେନଆ ପ୍ର ତି ଅତି
ବଳବାନ; େହାଇପାେର, ଆେ େସମାନ ୁ ପରାଜୟ କରି େଦଶରୁ
ଦୂରକରିପାରିବା; େଯେହତୁ ଆେ ଜାଣୁ,ତୁ େ ଯାହାକୁଆଶୀବର୍ ାଦ
କର, େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପାଏ, ପୁଣି, ତୁ େ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, େସ
ଅଭିଶ ହୁ ଏ।”

7ତହିଁେର େମାୟାବରପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ମିଦୀୟନରପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
ମ ର ପୁର ାର ହ େର େଘନି ପ୍ର ାନ କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ
ବିଲୀୟମ୍ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ବାଲାକ କଥା ତାହାକୁ
କହିେଲ। 8 ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ଆଜି ରାତି୍ର
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ଏଠାେର ରୁ ହ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଯାହା କହିେବ, ତାହା
ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇବି,” ତହିଁେର େମାୟାବର
ଅଧିପତିମାେନ ବିଲୀୟମ୍ ସ େର ରହିେଲ। 9 ଏଉ ାେର
ପରେମ ର ବିଲୀୟମ୍ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ
ସ େରଏହି େଲାକମାେନ କିଏ?” 10ତହଁୁ ବିଲୀୟମ୍ ପରେମ ର ୁ
କହିଲା, “େମାୟାବର ରାଜା ସି େ ାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ େମାʼ ନିକଟକୁ
ଏହା କହି ପଠାଇଅଛି ; 11 ‘େଦଖ, ଏହି େଯଉଁ େଲାକମାେନ
ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ଅଛି , େସମାେନ ସମଗ୍ର େଦଶକୁ ଆ
କରିଅଛି ; ଏେବ ତୁ େ ଆସି ଆ ନିମେ େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପ
ଦିଅ, େହାଇପାେର, ଆେ େସମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରି
େସମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିବା।’ ” 12 ତହିଁେର ପରେମ ର
ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େସମାନ ସେ ଯିବନାହିଁ;ତୁ େ
େସହି େଲାକମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ
ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା ଅଟି ।” 13 ଏଥିେର ବିଲୀୟମ୍ ପ୍ର ାତଃକାଳେର
ଉଠି ବାଲାକ ଅଧିପତିମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
େଦଶକୁ ଯାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ତୁ ମାନ ସହିତ ଯିବା
ପାଇଁ ଅନୁମତି େଦବାକୁ ମନା କରିଅଛି ।” 14 ଏଣୁ େମାୟାବର
ଅଧିପତିମାେନ ଉଠି ବାଲାକ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିେଲ, “ବିଲୀୟମ୍ 
ଆ ମାନ ସେ ଆସି ବାକୁ ମନା କରୁ ଅଛି।”

15ଏଉ ାେର ବାଲାକ େସମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଓ ଅଧିକ
ସ ା ଅଧିପତିମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ପଠାଇେଲ। 16 ତହଁୁ େସମାେନ
ବିଲୀୟମ୍ ନିକଟକୁଆସି ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସି େ ାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକ
ଏହି କଥା କହି , ‘ଆେ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆ କତିକି ଆସି ବାକୁ
ତୁ େ ନିବାରିତ ହୁ ଅ ନାହିଁ। 17 କାରଣ ଆେ ତୁ କୁ ସ ମ
େଦଇମହାସ ା କରିବା, ପୁଣି,ଯାହା ତୁ େ ଆ କୁ କହିବ,ଆେ
ତାହା କରିବା; ଏଣୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆସ, ଆ ନିମେ ଏହି
େଲାକମାନ ୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ।’ ” 18ଏଥିେର ବିଲୀୟମ୍ ଉ ରେଦଇ
ବାଲାକ ଦାସମାନ ୁ କହିଲା, “ଯଦ୍ୟପି ବାଲାକ ରୂ ପା ଓ ସୁନାେର
ପରିପୂ ର୍ ଆପଣା ଗୃହ େମାେତ ଦିଅି , ତଥାପି ଊଣା କି ଅଧିକ
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କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟର ବାହାେର
ଯାଇପାେରନାହିଁ। 19ଏନିମେ ବିନୟକରୁ ଅଛି,ତୁ େ ମାେନ େହଁ
ଆଜି ରାତି୍ର ଏଠାେର ରୁ ହ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଆଉ ଯାହା କହିେବ,
ତାହା ମୁଁ ଜାଣିବି।” 20 ଏଥିେର ପରେମ ର ରାତି୍ର େର ବିଲୀୟମ୍ 
ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଯଦି ଏହି େଲାକମାେନ ତୁ କୁ ଡାକିବାକୁ
ଆସି , େତେବ ଉଠ, େସମାନ ସେ ଯାଅ; ମାତ୍ର ଆେ ତୁ କୁ
େଯଉଁ କଥା କହିବା; େକବଳ ତାହା ହିଁ ତୁ େ କହିବ।”

21 ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଉଠି ଆପଣା ଗ ର୍ ଭୀ
ସଜାଇ େମାୟାବର ଅଧିପତିମାନ ସହିତ ଗମନ କଲା।

ବିଲୀୟମ୍ ଗଧ ଏବଂ ଦୂତ
22 ଏଥିେର େସ ଯିବା ସକାଶୁ ପରେମ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ

େହଲା, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହାର ଶତ ରୂ େପ ପଥ ମଧ୍ୟେର
ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ଗ ର୍ ଭୀ ଉପେର
ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ତାହାର ଦୁଇ ଦାସ ତାହା ସ େର ଥିେଲ।
23ଏଥିେର େସହିଗ ର୍ ଭୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ ପଥମଧ୍ୟେର ନିେ ାଷ
ଖ ହ େର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲା; ତହଁୁ ଗ ର୍ ଭୀ ବାଟ
ଛାଡ଼ି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ଗ ର୍ ଭୀକୁ ବାଟକୁ
େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ର ହାର କଲା; 24 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ
ଦୁଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ଏପାେଖ ପ୍ର ାଚୀର ଓ େସପାେଖ ପ୍ର ାଚୀର ଥିବା
ଗଳିପଥେର ଠିଆ େହେଲ। 25େସହି ସମୟେରଗ ର୍ ଭୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୂତ ୁ େଦଖି କା ଆଡ଼କୁ େଠଲି େହାଇ ଯିବାରୁ ବିଲୀୟମ୍ ର
େଗାଡ଼ କା େର ଘଷି େହଲା; ତହିଁେର େସ ପୁନବର୍ ାର ତାହାକୁ
ପ୍ର ହାର କଲା। 26ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଆହୁ ରି ଆଗକୁ ଯାଇ
ଏକ ସଂକୀ ର୍ ାନେର ଠିଆ େହେଲ, େସଠାେର ଡାହାଣେର କି ା
ବାମେର େଫରିବାର ାନ ନ ଥିଲା। 27 େସେତେବେଳ ଗ ର୍ ଭୀ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ େଦଖି ବିଲୀୟମ୍ ର ତେଳ େଶାଇ ପଡ଼ିଲା;
ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ ହୁ ଅେ , େସ ଗ ର୍ ଭୀକୁ
ଆପଣା ଯି େର ପ୍ର ହାର କଲା। 28 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗ ର୍ ଭୀର
ମୁଖ ଫିଟାଇେଲ, େତଣୁ େସ ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ ର
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କଅଣ କଲି େଯ, ତୁ େ େମାେତ ଏହି ତିନି ଥର ପ୍ର ହାର କଲ।”
29 େତେବ ବିଲୀୟମ୍ ଗ ର୍ ଭୀକୁ କହିଲା, “କାରଣ ତୁ େମାେତ
ପରିହାସ କରୁ ଅଛୁ; େମାʼହାତେରଖ ା ଥିେଲ ମୁଁ ଏେବ େତାେତବଧ
କରି ।” 30 ପୁଣି, ଗ ର୍ ଭୀ ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଜନ୍ମ ାବଧି
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଯାହା ଉପେର ଚଢ଼ି ଆସି ଅଛ, ମୁଁ କି ତୁ ର େସହି
ଗ ର୍ ଭୀ ନୁେହଁ? ମୁଁ କି ପୂେବର୍ େକେବ ତୁ ପ୍ର ତି ଏପରି କରିଥିଲି?”
ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ନା।” 31 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଲୀୟମ୍ ର ଚକୁ୍ଷ
ପ୍ର ସ କରେ , େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ ପଥ ମଧ୍ୟେର ନିେ ାଷ
ଖ ହ େର ଧରି ଠିଆ େହାଇଥିବାର େଦଖିଲା; ତହିଁେର େସ
ମ କ ନୁଆଁଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। 32 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୂତ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହି ତିନି ଥର ଆପଣା ଗ ର୍ ଭୀକୁ
କାହିଁକି ପ୍ର ହାର କଲ? େଦଖ, ଆେ ତୁ ର ଶତ ରୂ େପ ବାହାର
େହାଇଅଛୁ, େଯେହତୁ ଆ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ର ଗତି ବିପଥଗାମୀ
େହାଇଅଛି; 33 ପୁଣି, ଗ ର୍ ଭୀ ଆ କୁ େଦଖି ଏହି ତିନି ଥର ଆ
ସ ୁଖରୁ େଫରିଲା; େସ ଯଦି ଆ ସ ୁଖରୁ େଫରି ନ ଥାʼ ା,
େତେବ ନି ୟ ଆେ ତୁ କୁ ବଧ କରିଥାʼ ୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଜୀଅ ା
ରଖିଥାʼ ୁ।” 34 ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ କହିଲା,
“ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି; କାରଣ ତୁ େ େଯ େମାʼ ବିପକ୍ଷେର ପଥେର
ଠିଆ େହାଇଅଛ; ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ; ଏଣୁ ଏେବ, ଯଦି ତାହା
ତୁ ଦୃି େର ମ ହୁ ଏ, େତେବ ମୁଁ େଫରିଯିବି।” 35 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିେଲ, “େସହି େଲାକମାନ ସେ
ଯାଅ; ମାତ୍ର ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ କଥା କହିବା, େକବଳ ତାହା ତୁ େ
କହିବ।” ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ ଅଧିପତିମାନ ସହିତ
ଗମନ କଲା।

36ଏଥିଉ ାେର ବିଲୀୟମ୍ ରଆଗମନସ ାଦ ଶୁଣି ବାଲାକତାହା
ସେ େଭଟିବା ପାଇଁ େଦଶର ପ୍ର ା ି ତ ଅେ ର୍ ାନର ସୀମା ବ ର୍ ୀ
େମାୟାବ ନଗରକୁ ଗମନ କେଲ। 37 ପୁଣି, ବାଲାକ ବିଲୀୟମ୍ କୁ
କହିେଲ, “ଆେ କି ତୁ କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଅତି ଯ େର େଲାକ
ପଠାଇଲୁ ନାହିଁ? ତୁ େ କାହିଁକି ଆ ନିକଟକୁ ଆସି ଲ ନାହିଁ?
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ଆେ କି ତୁ କୁ ସ ମ େଦଇ ସ ା କରିବାକୁ ନିତା ଅସମଥର୍ ?”
38 ତହଁୁ ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ ୁ କହିଲା, “ଏହି େଦଖ, ମୁଁ ତୁ
ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି; ମାତ୍ର ଏେବ େକୗଣସି କଥା କହିବାକୁ କି େମାହର
କିଛି ସାମଥର୍ ୍ୟ ଅଛି? ପରେମ ର େମାʼ ମୁଖେର େଯଉଁ ବାକ୍ୟ
େଦେବ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବି।” 39 ଏଉ ାେର ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ
ସହିତ ଗମନ କରି କିରୀୟଥ୍ -ହୁ େଷାତେର ଉପି ତ େହଲା। 40ତହଁୁ
ବାଲାକ େଗାରୁ ଓ େମଷ ବଳିଦାନ କରି ବିଲୀୟମ୍ ଓ ତାହାର ସ ୀ
ଅଧିପତିମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ। 41 ପୁଣି, ପ୍ର ଭାତେର ବାଲାକ
ବିଲୀୟମ୍ କୁ ସେ େନଇ ବାଲ୍ ର* ଉ ଳୀେର ଆେରାହଣ
କରାଇେଲ; ଆଉ େସହିଠାରୁ େସ େଲାକମାନ ର େଶଷ ସୀମା
ପଯର୍ ୍ୟ େଦଖିେଲ।

23
ବିଲୀୟମ୍ ପ୍ର ଥମ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ

1 ଏଥିଉ ାେର ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ ୁ କହିଲା, “ଏହି ାନେର
େମାʼ ପାଇଁ ସାତେଗାଟି ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କର ଓ ଏହି ାନେର
େମାʼ ପାଇଁ ସାତ େଗାବ ଓ ସାତ େମଷ ଆେୟାଜନ କର।”
2 ତହିଁେର ବାଲାକ ବିଲୀୟମ୍ ର କଥାନୁସାେର କେଲ; ପୁଣି,
ବାଲାକ ଓ ବିଲୀୟମ୍ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦିେର ଏକ ଏକ େଗାବ
ଓ ଏକ ଏକ େମଷ ଉ ଗର୍ କେଲ। 3 ତହଁୁ ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ ୁ
କହିଲା, “ତୁ େ ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ ହୁ ଅ, ମୁଁ ଯିବି
େକଜାଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସି େବ; ଆଉ େସ
ଯାହା େମାେତ େଦଖାଇେବ, ତାହା ମୁଁ ତୁ କୁ କହିବି।” ପୁଣି, େସ
ଏକ ଉ ାନକୁ ଗଲା। 4 େସେତେବେଳ ପରେମ ର ବିଲୀୟମ୍ କୁ
ସାକ୍ଷାତ କେଲ; ତହିଁେର େସ ତାହା ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ସାତ ଯଜ୍ଞେବଦି
ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯଜ୍ଞେବଦିେର ଏକ େଗାବ ଓ ଏକ
େମଷ ଉ ଗର୍ କରିଅଛି।” 5 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଲୀୟମ୍ ର
ମୁଖେର ଏକ ବାକ୍ୟ େଦଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ବାଲାକ

* 22:41 ବାଲ୍ ର କି ା ବାମତ୍ ବାଲ
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ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ପୁଣି, ତାହାକୁ ଏହିପରି କୁହ।” 6 ତହିଁେର
େସ ତା ନିକଟକୁ େଫରିଗଲା, େସହି ସମୟେର େଦଖ, େସ
ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େସ ଓ େମାୟାବର
ଅଧିପତି ସମେ (ଠିଆ େହାଇଥିେଲ)। 7 ତହଁୁ େସ ଆପଣା ପ୍ର ସ
େନଇ କହିଲା,
“ବାଲାକ ଅରାମଠାରୁ ,
େମାୟାବର ରାଜା ପୂବର୍ ଦିଗି ତ ପବର୍ ତେଶ୍ର ଣୀରୁ େମାେତ ଆଣିଅଛି;
‘ଆସ, ଆ ନିମେ ଯାକୁବକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ;’
ପୁଣି, ‘ଆସ, ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଅଭିଶ କର।’
8 ପରେମ ର ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ େଦଇ ନାହାି , ମୁଁ କିପରି ତାହାକୁ

ଅଭିଶାପ େଦବି?
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହାକୁ ଅଭିଶ କରିନାହାି , ମୁଁ କିପରି ତାହାକୁ ଅଭିଶ

କରିବି?
9କାରଣ େଶୖଳମାଳାର ଶିଖରରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ େଦଖୁଅଛି
ଓ ଗିରିେଶ୍ର ଣୀରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦଶର୍ ନ କରୁ ଅଛି।
େଦଖ, ଏହି େଲାକମାେନ ଅଲଗା ବାସ କରି ,
େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଗଣିତ େହେବ ନାହିଁ।
10ଯାକୁବର ଧୂଳି କିଏ ଗଣିପାେର
ଅବା ଇସ୍ର ାଏଲର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶର ସଂଖ୍ୟା କିଏ କହିପାେର;
ଧାମ କର ମରଣ ମୁଁ ମେର,
େମାହର େଶଷାବ ା ତାହାର ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ।”

11 ଏଥିେର ବାଲାକ ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ପ୍ର ତି
ଏ କି କଲ? ଆ ର ଶତମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବା ପାଇଁ ଆେ
ତୁ କୁ େନଇଗଲୁ, ଆଉ େଦଖ, ତୁ େ େସମାନ ୁ ସେବର୍ ାେତାଭାେବ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲ।” 12 ତହିଁେର େସ ଉ ର େଦଇ କହିଲା,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ମୁଖେର େଯଉଁ କଥା ଦିଅି , ସାବଧାନ େହାଇ ତାହା
ହିଁ କହିବା କି େମାହର ଉଚିତ ନୁେହଁ?”

ବିଲୀୟମ୍ ି ତୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
13 ଏଉ ାେର ବାଲାକ କହିେଲ, “ଆେ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛୁ,

ତୁ େ େଯଉଁ ାନରୁ େସମାନ ୁ େଦଖି ପାରିବ, ଏପରି ଅନ୍ୟ
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ଏକ ାନକୁ ଆ ସେ ଆସ; ତୁ େ େକବଳ େସମାନ ର
େଶଷସୀମାି ତ େଲାକମାନ ୁ େଦଖିବ,ମାତ୍ର ସମ ୁ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ; େସହିଠାରୁ ଆ ନିମେ େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ।”
14 େସେତେବେଳ ବାଲାକ ତାହାକୁ ପିସ୍ଗ ାର ପୃ ି ତ େସାଫୀମ୍ 
େକ୍ଷତ୍ର କୁ େନଇଯାଇ େସହି ାନେର ସାତ େବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ,
ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ େବଦିେର ଏକ ଏକ େଗାବ ଓ ଏକ ଏକ େମଷ
ଉ ଗର୍ କେଲ। 15ତହଁୁ େସ ବାଲାକ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ େଯପଯର୍ ୍ୟ େସହି
ାନେର ପରେମ ର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ
ଏହି ାନେର ଆପଣା େହାମବଳି ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥାଅ।”
16 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଲୀୟମ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କେଲ, ପୁଣି,
ତାହାର ମୁଖେର େଗାଟିଏ, ବାକ୍ୟ େଦଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ବାଲାକ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ ତାହାକୁ ଏହି କଥା କହିବ।” 17 ତହଁୁ
େସ ତା ନିକଟକୁ ଆସି ଲା, ଆଉ େଦଖ, େସ ଆପଣା େହାମବଳି
ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ,ଆଉେମାୟାବରଅଧିପତିମାେନ ତା
ସ େର ଥିେଲ। େତେବ ବାଲାକ ତାକୁ ପଚାରିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
କଅଣ କହିଅଛି ?” 18 ତହିଁେର େସ ଆପଣା ପ୍ର ସ େନଇ
କହିଲା,
“େହ ବାଲାକ, ଉଠ, ଶ୍ର ବଣ କର;
େହ ସି େ ାରର ପୁତ୍ର , େମାʼ କଥାେର କ ର୍ ପାତ କର।
19ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟ ନୁହି େଯ, େସ ମିଥ୍ୟା କହିେବ;
କିଅବା େସ ମନୁଷ୍ୟର ସ ାନ ନୁହି େଯ, େସ ଅନୁତାପ କରିେବ;
େସ କହିଅଛି , ଆଉ େସ କି ତାହା କରିେବ ନାହିଁ?
େସ କହିଅଛି , ଆଉ ତାହା କି େସ ସି କରିେବ ନାହିଁ?
20 େଦଖ, ମୁଁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଅଛି;
ପୁଣି, େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି , ଏଣୁ ମୁଁ ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରି ନ

ପାେର।
21 େସ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର ଅଧମର୍ ଦୃି େଗାଚର କରି ନାହାି ,
କିଅବା େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଉପଦ୍ର ବ େଦଖି ନାହାି ;
େସମାନ ର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ସ େର ଅଛି ,
ପୁଣି, ରାଜାର ଜୟ ନି େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି।
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22ପରେମ ର େସମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛି ;
ଅରଣା ଷ ତୁ ଲ୍ୟ େସମାନ ର ବଳ।
23 ନିତା ଯାକୁବ ପାଇଁ େକୗଣସି ଗଣକତା ନାହିଁ,
କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲ ପାଇଁ େକୗଣସି ମ ନାହିଁ;
ଏହିକ୍ଷଣି ଯାକୁବ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିଷୟେର କୁହାଯିବ,
‘ପରେମ ର କି କମର୍ କରିଅଛି !’
24 େଦଖ, େସହି େଲାକସମୂହ ସି ଂହୀ ପରି ଉଠୁ ଅଛି ;
ପୁଣି, େସ ସି ଂହ ପରି ଆପଣାକୁ ଉଠାଉଅଛି; େଯପଯର୍ ୍ୟ େସ ଶିକାର

େଭାଜନ ନ କେର
ଓ ହତ େଲାକମାନ ର ର ପାନ ନ କେର, େସପଯର୍ ୍ୟ ଶୟନ

କରିବ ନାହିଁ।”
25 ଏଥିଉ ାେର ବାଲାକ ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ

େସମାନ ୁ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ୁ କିଛି
ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ନାହିଁ।” 26 ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ଉ ର େଦଇ
ବାଲାକ ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଯାହା କିଛି କହିେବ, ତାହା
ହିଁ ମୁଁ କରିବି; ଏହା କି ମୁଁ ତୁ କୁ କହି ନାହିଁ?”

27 ତହଁୁ ବାଲାକ ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆସ,
ଆେ ତୁ କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ାନକୁ େନଇଯିବା; େହାଇପାେର,
େସହି ାନେର ଆ ନିମେ େସମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବାର
ପରେମ ର ଦୃି େର ଉପଯୁ େହବ।” 28 ଏଣୁ ବାଲାକ
ବିଲୀୟମ୍ କୁ ମରୁ ଭୂ ମି ଅଭିମୁଖେର ପିେୟାର ଶିଖରକୁ େନଇଗେଲ।
29 ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ ୁ କହିଲା, “ଏହି ାନେର େମାʼ
ପାଇଁ ସାତେଗାଟି େବଦି ନିମର୍ ାଣ କର ଓ ଏହି ାନେର େମାʼ ନିମେ
ସାତ େଗାବ ଓ ସାତ େମଷ ଆେୟାଜନ କର।” 30 ତହଁୁ ବାଲାକ
ବିଲୀୟମ୍ ର କଥାନୁସାେର କେଲ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ େବଦିେର ଏକ ଏକ
େଗାବ ଓ ଏକ ଏକ େମଷ ଉ ଗର୍ କେଲ।

24
ବିଲୀୟମ୍ ତୃ ତୀୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
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1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର ଭଲ, ଏହା େଦଖି ବିଲୀୟମ୍ ପୂବର୍ ପରି ଗଣକତା ସାଧିବା
ପାଇଁ ଗଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ର ା ର ଆେଡ଼ ଆପଣା ମୁଖ ରଖିଲା।
2 ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ଅନାଇ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ବାସ କରିବାର େଦଖିଲା; ପୁଣି, ପରେମ ର ଆ ା ତାହା ଉପେର
ଅଧି ାନ କେଲ। 3 େତେବ େସ ଆପଣା ପ୍ର ସ େନଇ କହିଲା,
“ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟମ୍ କହୁ ଅଛି
ଓ ଯାହାର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ େହାଇଅଛି, େସହି ବ୍ୟି କହୁ ଅଛି,
4 େଯ ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛି,
େଯ ସବର୍ ଶି ମାନ ର ଦଶର୍ ନ ପାଉଅଛି, େସ ତେଳ ପଡ଼ି ଓ ପ୍ର ସ

ଚକୁ୍ଷ େହାଇ କହୁ ଅଛି।
5 େହ ଯାକୁବ, ତୁ ର ତ ୁସବୁ,
େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ ର ଆବାସ ସବୁ କିପରି ମେନାହର!
6ତାହାସବୁ ଉପତ୍ୟକା ତୁ ଲ୍ୟ ବି ାରିତ,
ନଦୀତୀର ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େରାପିତ ଅଗୁରୁ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ,
ଜଳ ନିକଟ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଅେଟ।
7ତାହାର କଳସରୁ ଜଳ ଉ ୁଳିବ,
ତାହାର ବୀଜ ଅେନକ ଜଳେର ପଡ଼ିବ,
ପୁଣି, ତାହାର ରାଜା ଆଗାଗଠାରୁ ଉ ୀକୃତ େହେବ
ଓ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ଉ ତ େହବ।
8ପରେମ ର ତାହାକୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଅଛି ;
ତାହାର ବଳ ଅରଣାର ଷ ତୁ ଲ୍ୟ;
େସ ଆପଣା ବିପକ୍ଷ େଦଶୀୟମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ
ଓ େସମାନ ର ଅି ସବୁ ଚୂ ର୍ କରିବ
ଓ ଆପଣା ବାଣ ାରା େସମାନ ୁ େଭଦ କରିବ।
9 େସ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା, େସ ସି ଂହ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ସି ଂହୀ ତୁ ଲ୍ୟ ଶୟନ କଲା; କିଏ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ?
େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି , େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ

ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହଉ ୁ,
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େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅି , େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଅଭିଶ େହଉ ୁ।”

10 ଏଥିେର ବିଲୀୟମ୍ ବିରୁ େର ବାଲାକ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ
େହଲା, ତହଁୁ େସ ଆପଣା ହାତେର ହାତ ମାରିେଲ; ପୁଣି, ବାଲାକ
ବିଲୀୟମ୍ କୁ କହିେଲ, “ଆେ ଆପଣା ଶତମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବା
ପାଇଁ ତୁ କୁ ଡାକିଲୁ, ମାତ୍ର େଦଖ, ତୁ େ ଏହି ତିନି ଥର େସମାନ ୁ
ସେବର୍ ାତଭାେବ ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲ। 11ଏନିମେ ତୁ େ ଏେବ ଆପଣା
ାନକୁ ପଳାଅ; ତୁ କୁ ଅତି ସ ା କରିବାକୁ ଆ ର ବିଚାର ଥିଲା;
ମାତ୍ର େଦଖ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ସ ମପାଇବାରୁ ବାରଣକରିଅଛି ।”
12 ତହିଁେର ବିଲୀୟମ୍ ବାଲାକ ୁ କହିଲା, “େମାʼ ନିକଟକୁ ତୁ େ
େଯଉଁ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇଥିଲ, େସମାନ ୁ ମୁଁ କʼଣ କହି ନାହିଁ?
13 ‘ଯଦିଓ ବାଲାକ ସୁନା ରୂ ପାେର ପୂ ର୍ ଆପଣା ଗୃହ େମାେତ େଦବ,
େତେବ ମୁଁ ଆପଣା ଇ ାେର ଭଲ କି ମ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟର ବାହାେର ଯାଇ ନ ପାେର; ଯାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି , ତାହା
ହିଁ ମୁଁ କହିବି।’

ବିଲୀୟମ୍ ର େଶଷ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବାଣୀ
14 ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣା େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି;

ଆସ, ଏହି େଲାକମାେନ ଭବିଷ୍ୟତେର ତୁ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି
ଯାହା କରିେବ, ତାହା ମୁଁ ତୁ କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବି।”

15ଏଥିେର େସ ଆପଣା ପ୍ର ସ େନଇ କହିଲା,
“ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟମ୍ କହୁ ଅଛି,
ଯାହାର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ େହାଇଅଛି, େସହି ବ୍ୟି କହୁ ଅଛି;
16 େଯ ପରେମ ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛି
ଓ ସେବର୍ ାପରି ର ତ ଜାଣୁଅଛି,
େଯ ସବର୍ ଶି ମାନ ର ଦଶର୍ ନ ପାଉଅଛି,
େସ ତେଳ ପଡ଼ି ଓ ପ୍ର ସ ଚକୁ୍ଷ େହାଇ କହୁ ଅଛି;
17 ମୁଁ ତାହା ୁ େଦଖୁଅଛି, ମାତ୍ର େସ ବ ର୍ ମାନ ନୁହି ;
ମୁଁ ତାହା ର ଦଶର୍ ନ ପାଉଅଛି, ମାତ୍ର େସ ନିକଟବ ର୍ ୀ ନୁହି ;
ଯାକୁବଠାରୁ ଏକ ତାରା ଉଦିତ େହବ
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ଓ ଇସ୍ର ାଏଲଠାରୁ ଏକ ରାଜଦ ଉି ତ େହବ,
ତାହା େମାୟାବର ପା ର୍ * େଭଦ କରିବ
ଓ େଶଥର† ସମ ସ ାନକୁ ଚୂ ର୍ କରିବ।
18 ପୁଣି, ଇେଦାମ ଏକ ଅଧିକାର େହବ,
େଯଉଁମାେନ ତାହାର ଶତ ଥିେଲ,
ଏପରି େସୟୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧିକାର େହବ,
ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ବୀରର କମର୍ କରିବ।
19 ପୁଣି, ଯାକୁବଠାରୁ ଉ ଏକ ଜଣ କ ର୍ୃ କରିେବ
ଓ ଅବଶି େଲାକମାନ ୁ ନଗରରୁ ବିନ କରିେବ।”
20ଏଉ ାେର େସ ଅମାେଲକ ପ୍ର ତି ଦୃି କରି ଆପଣା ପ୍ର ସ େନଇ

କହିଲା,
“ଅମାେଲକ ନାନା େଦଶୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ ଥିଲା;
ମାତ୍ର ତାହାର େଶଷାବ ା ବିନାଶେର ଉପି ତ େହବ।”
21 ତହଁୁ େସ େକନୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି କରି ଆପଣା ପ୍ର ସ େନଇ

କହିଲା,
“ତୁ ର ନିବାସ ାନ ଅତି ଦୃଢ଼
ଓ ତୁ ର ବସା େଶୖଳ ଉପେର ାପିତ।
22ତଥାପି େକନୀୟ କ୍ଷୟପ୍ର ା େହବ,
େଶଷେର ଅଶୂର ତୁ କୁ ବ ୀ କରି େନଇଯିବ।”
23ଏଉ ାେର େସ ଆପଣା ପ୍ର ସ େନଇ କହିଲା,
“ହାୟ ହାୟ, େଯେତେବେଳ ପରେମ ର ଏହା କରିେବ,

େସେତେବେଳ କିଏ ବି ବ?
24ମାତ୍ର କି ୀମ-ତୀରରୁ ଜାହାଜମାନ ଆସି ବ
ଓ େସମାେନ ଅଶୂରକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ, ଆଉ ଏବରକୁ ଦୁଃଖ େଦେବ,
ପୁଣି, େସ ମଧ୍ୟ ବିନାଶେର ଉପି ତ େହବ।”

25ଏଉ ାେର ବିଲୀୟମ୍ ଉଠି ାନକୁ ପ୍ର ାନ କଲା ଓ ବାଲାକ
ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପଥେର ଚାଲିଗେଲ।
* 24:17 ଅଥର୍ ାତ୍ କପାଳ † 24:17 େଶଥର କି ା କଳହ
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25
ବାଲପିେୟାର ପ୍ର ତି ଆସି

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଶିଟୀମେର ବାସ କେଲ, ପୁଣି,
େଲାକମାେନ େମାୟାବର କନ୍ୟାଗଣ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 2 ପୁଣି, େସହି କନ୍ୟାମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଆପଣାମାନ
େଦବଗଣର ବଳିଦାନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେର ନିମ ଣ କେଲ; ପୁଣି,
େଲାକମାେନ େଭାଜନ କେଲ ଓ େସମାନ େଦବଗଣକୁ ପ୍ର ଣାମ
କେଲ। 3 ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ ଆେପ ବାଲ୍ -ପିେୟାର ପ୍ର ତି ଆସ
େହେଲ; ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ତିକୂଳେର
ପ୍ର ଳିତ େହଲା। 4 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ,
“େଲାକମାନ ର ସମ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ସୂଯର୍ ୍ୟ ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ଟ ାଅ, ତହିଁେର
ଇସ୍ର ାଏଲଠାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ରପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ େଫରିବ।” 5ତହଁୁ େମାଶା
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ବାଲ୍ -ପିେୟାର ପ୍ର ତି ଆସ ଆପଣା ଆପଣା େଲାକମାନ ୁ ବଧ
କର।”

6 ଏଥିେର େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
େମାଶା ର ସାକ୍ଷାତେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ସମ ମ ଳୀ
ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନ ନିକଟକୁ ଏକ ମିଦୀୟନୀୟା ୀକୁ
ଆଣିଲା, େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟେର
େରାଦନ କରୁ ଥିେଲ। 7 େତେବ ହାେରାଣ ଯାଜକର େପୗତ୍ର ,
ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ତାହା େଦଖି ମ ଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି
ହାତେର ଏକ ବ ର୍ ା େନଲା; 8 ପୁଣି, େସ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େସହି ପୁରୁ ଷର
ପେଛ ପେଛ ତ ୁ ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କରି େସହି ଦୁଇ ଜଣକୁ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ପୁରୁ ଷକୁ ଓ େସହି ୀର େପଟକୁ ବି ି
ପକାଇଲା। ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଠାରୁ ମାରୀ ନିବୃ
େହଲା। 9ତଥାପି ଚବିଶ ହଜାର େଲାକ ଏହି ମାରୀେର ମେଲ।

ପୀନହସ୍ ଅ ର୍ ାଳା
10 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 11 “ହାେରାଣ

ଯାଜକର େପୗତ୍ର , ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ େଲାକମାନ
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ପ୍ର ତି ଆ ଅ ର୍ ାଳାେର ଅ ର୍ ାଳା ପ୍ର କାଶ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣଠାରୁ ଆ ର େକ୍ର ାଧ େଫରାଇଅଛି, ତହିଁେର ଆେ
ଆପଣା ଅ ର୍ ାଳାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ
ସଂହାର କଲୁ ନାହିଁ।” 12 ଏେହତୁ ତୁ େ କୁହ, “େଦଖ, ଆେ
ତାହାକୁ ଆପଣା ଶାି କର ନିୟମ େଦଲୁ;

13ତହିଁେର ତାହା ପ୍ର ତି ଓ ତାହା ଉ ାେର ତାହାର ସ ାନଗଣ
ପ୍ର ତି ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ର ନିୟମ େହବ; କାରଣ େସ ଆପଣା
ପରେମ ର ପକ୍ଷେର ଅ ର୍ ାଳା ପ୍ର କାଶ କଲା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କଲା।” 14ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଯଉଁ ହତ
ପୁରୁ ଷ, େଯେସହି ମିଦୀୟନୀୟା ୀ ସହିତହତେହାଇଥିଲା,ତାହାର
ନାମ ସି ମି୍ର , େସ ଶିମୀେୟାନୀୟ ପିତୃ ଗୃହର ଅଧିପତି ସାଲୂର ପୁତ୍ର ।
15 ପୁଣି, େସହି ହତ ମିଦୀୟନୀୟା ୀର ନାମ କ ୀ, େସ ସୂରର
କନ୍ୟା; େସହି ସୂର୍ ମିଦୀୟନୀୟ ଏକ ପିତୃ ଗୃହର େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିଲା।

16 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 17 “ମିଦୀୟନୀୟ
େଲାକମାନ ୁ େ ଶ ଦିଅ ଓ େସମାନ ୁ ବଧ କର; 18 କାରଣ
ପିେୟାର (େଦବତା) ବିଷୟକ ଛଳେର ଓ େସହି ପିେୟାର ଲାଗି
ମାରୀ ଦିନେର ହତ େହଲା େଯ େସମାନ ଆ ୀୟା କ ୀ ନାମ୍ନ ୀ
ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜକୁମାରୀ, ତାହାରି ବିଷୟକ ଛଳେର େସମାେନ
ତୁ ମାନ ୁ ଛଳ କରି େ ଶ େଦେଲ।”

26
ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଜନଗଣନା

1 େସହି ମାରୀ ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଓ ହାେରାଣ
ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ, କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସମ ମ ଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ଗୃହାନୁସାେର େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ବୟ ଓ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବୟ
େଲାକମାନ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲ େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀଭୁ ସମ
େଲାକ ର ଗଣନା କର।” 3 ତହିଁେର େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର
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ଯାଜକ ଯିରୀେହାର ନିକଟି ତ ଯ ର୍ ନ ସମୀପେର େମାୟାବ-
ପଦାେର େଲାକମାନ ସେ କଥା କହିେଲ, 4 “େମାଶା ପ୍ର ତି ଓ
ମିସର େଦଶରୁ ବହିଗର୍ ତ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର, େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ବୟ ଅବଧି ସମ େଲାକର ଗଣନା
କର।”

5 ରୁ େବନ୍ , ଇସ୍ର ାଏଲର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ; ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନ
ହେନାକଠାରୁ ହେନାକୀୟ ବଂଶ; ପ ୁ ଠାରୁ ପ ୁ ୟୀୟ ବଂଶ;
6 ହିେଷ୍ର ାଣଠାରୁ ହିେଷ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ; କ ଠାରୁ କମ ୟ ବଂଶ।
7ଏମାେନ ରୁ େବନ୍ ର ବଂଶ; ପୁଣି, ଏମାେନ ଗଣାଯାʼେ , େତୟାଳିଶ
ହଜାର ସାତ ଶହ ତିରିଶ େଲାକ େହେଲ। 8 ପ ୁ ର ସ ାନ
ଇଲୀୟାବ୍ । 9 େସହି ଇଲୀୟାବ୍ ର ସ ାନ ନମୂେୟଲ, ଦାଥନ
ଓ ଅବୀରାମ; େକାରହର ଦଳୀୟ େଲାକମାେନ େଯେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ବିବାଦ କେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ମ ଳୀରଆହୂ ତ େଲାକ େଯଦାଥନ ଓ ଅବୀରାମ େମାଶା
ବିରୁ େର ଓ ହାେରାଣ ବିରୁ େର ବିବାଦ କରିଥିେଲ, େସମାେନ
ଏହି ଦୁଇ ଜଣ। 10 େସହି ସମୟେର ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ େମଲାଇ
େସମାନ ୁ ଓ େକାରହକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା, ତହିଁେର େସହି ଦଳ ନ
େହେଲ, ପୁଣି, ଅି ଦୁଇ ଶହ ପଚାଶ ଜଣକୁ ଦ କଲା, େସମାେନ
ଚି ରୂ ପ େହେଲ। 11 ତଥାପି େକାରହର ସ ାନମାେନ ମେଲ
ନାହିଁ।

12ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନର ସ ାନ;
ନମୂେୟଲଠାରୁ ନମୂେୟଲୀୟ ବଂଶ;
ଯାମୀନ୍ ଠାରୁ ଯାମୀନୀୟ ବଂଶ;
ଯାଖୀନ୍ ଠାରୁ ଯାଖୀନୀୟ ବଂଶ;
13 େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ ବଂଶ;
େଶୗଲଠାରୁ େଶୗଲୀୟ ବଂଶ। 14 ଶିମୀେୟାନୀୟ ଏହି ସକଳ ବଂଶ

ବାଇଶ ହଜାର ଦୁଇ ଶହ େଲାକ ଥିେଲ।
15ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଗାଦ୍ ର ସ ାନ;

ସି େଫାନଠାରୁ ସି େଫାନୀୟ ବଂଶ;
ହଗିଠାରୁ ହଗୀୟ ବଂଶ;
ଶୂନୀଠାରୁ ଶୂନୀୟ ବଂଶ;
16ଓି ଠାରୁ ଓ ୀୟ ବଂଶ,
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ଏରିଠାରୁ ଏରୀୟ ବଂଶ;
17ଅେରାଦିଠାରୁ ଅେରାଦୀୟ ବଂଶ,
ଅେରଲୀଠାରୁ ଅେରଲୀୟ ବଂଶ। 18 ଗାଦ୍ ସ ାନମାନ ର ଏହି

ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେ , ଚାଳିଶ ହଜାର ପା ଶହ େଲାକ
େହେଲ।

19 ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର ଏର ଓ ଓନନ୍ ; େସହି ଏର ଓ ଓନନ୍ କିଣାନ
େଦଶେର ମରିଥିେଲ। 20ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଯିହୁ ଦାର
ସ ାନ;
େଶଲାଠାରୁ େଶଲାୟୀୟ ବଂଶ;
େପରସଠାରୁ େପରସୀୟ ବଂଶ;
େସରହଠାରୁ େସରହୀୟ ବଂଶ। 21 ପୁଣି, େପରସର ଏହି ସକଳ

ସ ାନ
ହିେଷ୍ର ାଣଠାରୁ ହିେଷ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ;
ହାମୂଲଠାରୁ ହାମୂଲୀୟ ବଂଶ। 22 ଯିହୁ ଦାର ଏହିସବୁ ବଂଶ

ଗଣାଯାʼେ , ଛ ରି ହଜାର ପା ଶହ େଲାକ େହେଲ।
23ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଷାଖରର ସ ାନ;

େତାଲୟଠାରୁ େତାଲୟୀୟ ବଂଶ;
ପୂୟଠାରୁ ପୂୟୀୟ ବଂଶ;
24ଯାଶୂବଠାରୁ ଯାଶୂବୀୟ ବଂଶ;
ଶିେମ୍ର ାଣଠାରୁ ଶିେମ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ। 25ଇଷାଖରର ଏହି ସକଳ ବଂଶ

ଗଣାଯାʼେ , ଚଉଷଠି ହଜାର ତିନି ଶହ େଲାକ େହେଲ।
26ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ସବୂଲୂନର ସ ାନ;

େସରଦଠାରୁ େସରଦୀୟ ବଂଶ;
ଏେଲାନ୍ ଠାରୁ ଏେଲାନୀୟ ବଂଶ;
ଯହେଲଲଠାରୁ ଯହେଲଲୀୟ ବଂଶ। 27 ସବୂଲୂନର ଏହି ସକଳ

ବଂଶ ଗଣାଯାʼେ , ଷାଠିଏ ହଜାର ପା ଶହ େଲାକ
େହେଲ।

28ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ
ଇଫ୍ର ୟିମ। 29ମନଃଶିର ସ ାନ;
ମାଖୀରଠାରୁ ମାଖରୀୟ ବଂଶ; େସହି ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦ;
େସହି ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଗିଲୀୟଦୀୟ ବଂଶ।

30 ଗିଲୀୟଦର ସ ାନ ଏମାେନ;
ଈେୟଷରଠାରୁ ଈେୟଷ୍ର ୀୟ ବଂଶ;
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େହଲକଠାରୁ େହଲକୀୟ ବଂଶ,
31ଅସ୍ର ୀେୟଲଠାରୁ ଅସ୍ର ୀେୟଲୀୟ ବଂଶ
ଓ େଶଖମଠାରୁ େଶଖମୀୟ ବଂଶ,
32ଶମୀଦାଠାରୁ ଶମୀଦାୟୀୟ ବଂଶ
ଓ େହଫରଠାରୁ େହଫରୀୟ ବଂଶ।

33 େସହି େହଫରର ପୁତ୍ର େଯ ସଲଫାଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ନ
ଥିଲା, େକବଳ କନ୍ୟା ଥିଲା; େସହି ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାନ ନାମ
ମହଲା, େନାୟା, ହଗ୍ଲ ା, ମି ା ଓ ତିସର୍ ା। 34ଏମାେନ ମନଃଶିର ବଂଶ,
ଏମାନ ର ଗଣିତ େଲାକ ବାବନ ହଜାର ସାତ ଶହ ଜଣ।

35ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମର ସ ାନ;
ଶୂେଥଲହଠାରୁ ଶୂଥଲହୀୟ ବଂଶ;
େବଖରଠାରୁ େବଖ୍ର ୀୟ ବଂଶ;
ତହନଠାରୁ ତହନୀୟ ବଂଶ।

36 ପୁଣି, ଶୂେଥଲହର ସ ାନ ଏମାେନ;
ଏରଣଠାରୁ ଏରଣୀୟ ବଂଶ। 37 ଇଫ୍ର ୟିମର ସ ାନମାନ ଏହି

ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେ , ବତିଶ ହଜାର ପା ଶହ
େଲାକ େହେଲ; ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ
େଯାେଷଫର ସ ାନ।

38ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସ ାନ;
େବଲାଠାରୁ େବଲାୟୀୟ ବଂଶ:
ଅସ୍ େବଲଠାରୁ ଅସ୍ େବଲୀୟ ବଂଶ;
ଅହୀରାମଠାରୁ ଅହୀରାମୀୟ ବଂଶ;
39 ଶୂଫମଠାରୁ ଶୂଫମୀୟ ବଂଶ; ହୂ ଫମଠାରୁ ହୂ ଫମୀୟ ବଂଶ।
40 ପୁଣି, େବଲାର ସ ାନ ଅଦର୍ ଓ ନାମାନ୍ ; ଅଦର୍ ଠାରୁ ଅଦର୍ ୀୟ
ବଂଶ; ନାମାନ୍ ଠାରୁ ନାମାନୀୟ ବଂଶ। 41 ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସ ାନ। ଏମାନ ର ଗଣିତ
େଲାକ ପ ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅ ଶହ ଜଣ।

42 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ ଦାନର ସ ାନ;
ଶୂହମଠାରୁ ଶୂହମୀୟ ବଂଶ। ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେରଦାନ୍ ରବଂଶ। 43 ଶୂହମୀୟସମ ବଂଶଗଣାଯାʼେ ,
ଚଉଷଠି ହଜାର ଚାରି ଶହ େଲାକ େହେଲ। 44 ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଆେଶରର ସ ାନ;
ଯିମ୍ନ ାଠାରୁ ଯିମ୍ନ ୀୟ ବଂଶ;
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ଯିଶ୍ ବିଠାରୁ ଯିଶ୍ ବିୟ ବଂଶ;
ବରୀୟଠାରୁ ବରୀୟୀୟ ବଂଶ।
45ବରୀୟର ସ ାନ ଏମାେନ;
େହବରଠାରୁ େହବରୀୟ ବଂଶ;
ମଲ୍ କୀେୟଲଠାରୁ ମଲ୍ କୀେୟଲୀୟ ବଂଶ।
46ଆେଶରର କନ୍ୟାର ନାମ େସରହ। 47ଆେଶରର ସ ାନମାନ
ଏହି ସକଳ ବଂଶ ଗଣାଯାʼେ ; େତପନ ହଜାର ଚାରି ଶହ େଲାକ
େହେଲ।

48ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନ ାଲିର ସ ାନ;
ଯହସୀେୟଲଠାରୁ ଯହସୀେୟଲୀୟ ବଂଶ;
ଗୂନିଠାରୁ ଗୂନୀୟ ବଂଶ;
49 େଯ ରଠାରୁ େଯ ରୀୟ ବଂଶ;
ଶିେ ମଠାରୁ ଶିେ ମୀୟ ବଂଶ।

50ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏହି ସକଳ ନ ାଲିର ବଂଶ।
ଏମାନ ର ଗଣିତ େଲାକ ପ ଚାଳିଶ ହଜାର ଚାରି ଶହ ଜଣ।

51 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗଣିତ େଲାକମାନ ର
ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଲକ୍ଷ ଏକ ହଜାର ସାତ ଶହ ତିରିଶ ଥିଲା।

52 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 53 “ନାମ-
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଅଧିକାର ନିମେ ଏମାନ ମଧ୍ୟେର େଦଶ ବିଭ
େହବ। 54 ଯାହାର େଲାକ ବହୁ ତ, ତୁ େ ତାହାକୁ ବହୁ ତ ଅଧିକାର
େଦବ, ପୁଣି, ଯାହାର େଲାକ ଅ , ତୁ େ ତାହାକୁ ଅ ଅଧିକାର
େଦବ, ଯାହାର େଯେତ ଗଣିତ େଲାକ, ତାହାକୁ େସେତ ଅଧିକାର
ଦିଆଯିବ। 55 ତଥାପି ଗୁଲିବା ାରା େଦଶ ବିଭ େହବ;
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶ ନାମାନୁସାେର ଅଧିକାର
ପାଇେବ। 56ବହୁ ତ ଓ ଅ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ଗୁଲିବା ଅନୁସାେର
େସମାନ ର ଅଧିକାର ବିଭ େହବ।”

57 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଏମାେନ େଲବୀୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଗଣିତ େହେଲ;
େଗେଶର୍ ାନଠାରୁ େଗେଶର୍ ାନୀୟ ବଂଶ;
କହାତଠାରୁ କହାତୀୟ ବଂଶ;
ମରାରିଠାରୁ ମରାରୀୟ ବଂଶ।
58 େଲବୀୟ ବଂଶ ଏହି;
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ଲିବ୍ ନୀୟ ବଂଶ,
ହିେବ୍ର ାଣୀୟ ବଂଶ,
ମହଲୀୟ ବଂଶ,
ମୂଶୀୟ ବଂଶ,
େକାରହୀ ବଂଶ।
59 େସହି କହାତର ପୁତ୍ର ଅମ୍ର ାମ୍ ; େସହି ଅମ୍ର ମର େଯାେକବଦ
ନାମ୍ନ ୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା ମିସର େଦଶେର େଲବୀର ଔରସଜାତା କନ୍ୟା
ଥିଲା। େସ ଅମ୍ର ମର ଔରସେର ହାେରାଣ, େମାଶା ଓ େସମାନ
ଭଗିନୀ ମରୀୟମ ୁ ପ୍ର ସବ କଲା। 60 ହାେରାଣଠାରୁ ନାଦବ୍ ଓ
ଅବୀହୂ , ପୁଣି, ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମର ଜନି୍ମ େଲ। 61 ମାତ୍ର ନାଦବ୍ 
ଓ ଅବୀହୂ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଇତର ଅି ଉ ଗର୍ କରେ
ମେଲ। 62 ଏମାନ ମଧ୍ୟେର ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟ େଲାକ
ଗଣାଯାʼେ , େତଇଶ ହଜାର ଜଣ େହେଲ; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ େକୗଣସି ଅଧିକାର ଦ େନାହିବାରୁ
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଗଣିତ େହେଲ ନାହିଁ।

63 ଯିରୀେହା ନିକଟ ଯ ର୍ ନ ସମୀପେର େମାୟାବ-ପଦାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ଗଣନାକାରୀ େମାଶା ଓ ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକ ାରା ଏସମେ ଗଣାଗେଲ। 64 ମାତ୍ର ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ଗଣନାକାରୀ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଯାଜକ
ାରା େଯଉଁମାେନ ଗଣିତ େହାଇଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ

ଏମାନ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିଲା। 65 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ବିଷୟେର କହିଥିେଲ େଯ, “େସମାେନ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ର ା ରେର
ମରିେବ; ଏେହତୁ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ଓ
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଜଣ ହିଁ ଅବଶି ରହିଲା
ନାହିଁ।”

27
ସଲଫାଦର କନ୍ୟାଗଣ

1 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ପୁତ୍ର ମନଃଶି ବଂଶୀୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ମନଃଶିର ବୃ ପ୍ର େପୗତ୍ର , ମାଖୀରର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ଗିଲୀୟଦର
େପୗତ୍ର , େହଫରର ପୁତ୍ର େଯ ସଲଫାଦ; ତାହାର କନ୍ୟାଗଣ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ; ତାହାର କନ୍ୟାମାନ ନାମ ଏହି, ମହଲା, େନାୟା, ହଗ୍ଲ ା,
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ମି ା ଓ ତିସର୍ ା। 2 ଏମାେନ େମାଶା ସ ୁଖେର ଓ ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକସ ୁଖେର, ପୁଣି,ଅଧିପତିଗଣଓସମ ମ ଳୀରସ ୁଖେର
ସମାଗମ-ତ ୁ ାରେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, 3 “ଆ ମାନ
ପିତା ପ୍ର ା ରେର ମେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁ େକାରହର ଦଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆପଣାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରିଥିେଲ, େସହି ଦଳ ମଧ୍ୟେର
େସନ ଥିେଲ;ମାତ୍ର େସଆପଣାପାପେରମେଲ;ଆଉତା ର ପୁତ୍ର ନ
ଥିଲା। 4ଆ ମାନ ପିତା ର ପୁତ୍ର ନ ଥିବା ସକାଶୁକାହିଁକିତା ର
ନାମ ତା ବଂଶରୁ େଲାପ ପାଇବ? ଆ ମାନ ପିତୃ ବଂଶୀୟ
ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର ଆ ମାନ ୁ ଅଧିକାର ଦିଅ।” 5 ଏଥିେର
େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସମାନ ର ବିଚାର ଉପି ତ
କରାଇେଲ। 6 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 7 “ସଲଫାଦର
କନ୍ୟାଗଣ ଯଥାଥର୍ କହୁ ଅଛି ; ତୁ େ େସମାନ ପିତୃ ବଂଶୀୟ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅବଶ୍ୟ େସମାନ ୁ େପୖତୃ କ ଅଧିକାର େଦବ;
ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ୁ େସମାନ େପୖତୃ କ ଅଧିକାର ସମପର୍ ଣ
କରିବ। 8 ଆଉ ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, ‘େକୗଣସି
ମନୁଷ୍ୟ ମେଲ ଯଦି ତାହାର ପୁତ୍ର ନ ଥାଏ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ
ତାହାର ଅଧିକାର ତାହାର କନ୍ୟାକୁ ସମପର୍ ଣ କରିବ। 9ଯଦି ତାହାର
କନ୍ୟା ନ ଥାଏ, ଯଦି ତାହାର ଅଧିକାର ତାହାର ଭାଇମାନ ୁ େଦବ।
10 ପୁଣି, ଯଦି ତାହାର ଭାଇ ନ ଥାଏ, ଯଦି ତାହାର ପିତୃ ବ୍ୟମାନ ୁ
ତାହାର ଅଧିକାର େଦବ। 11 ଆଉ ଯଦି ତାହାର ପିତୃ ବ୍ୟ ନ ଥାଏ,
େତେବତାହାର ବଂଶମଧ୍ୟରୁ ନିକଟ ଜ୍ଞାତିକୁ ତାହା ଅଧିକାର େଦବ
ଓେସତାହା ଅଧିକାରକରିବ; େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ବିଚାର-ବିଧି େହବ।’ ”

େମାଶା ର ଉ ରାଧିକାରୀ ଯିେହାଶୂୟ
12 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହି

ଅବାରୀମ୍ ପବର୍ ତ ଆେରାହଣ କର, ପୁଣି, ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ କର।
13ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣକଲାଉ ାେରତୁ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣତୁ ଲ୍ୟ ତୁ େ
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ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହବ*। 14 େଯେହତୁ
ତୁ େ ମାେନ ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରେର ମ ଳୀର ବିବାଦେର େଲାକମାନ
ଦୃି େଗାଚରେର ଜଳ ନିକଟେର ଆ କୁ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ମାନ୍ୟ
କରିବା ବିଷୟକ ଆ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁ ାଚରଣ କଲ।” (େସହି ଜଳ
ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରର କାେଦଶ ମିରୀବାଃ ଜଳ।) 15 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, 16 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ସବର୍ ଶରୀର ଆ ାଗଣର
ପରେମ ର ମ ଳୀ ଉପେର ଏକ ଜଣ ନିଯୁ କର ,ୁ 17 େଯ
େସମାନ ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବ ଓ େସମାନ
ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବ, ପୁଣି, େଯ େସମାନ ର
ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ େହାଇ େସମାନ ୁ ବାହାରକୁ େନଇପାରିବ ଓ ଭିତରକୁ
ଆଣି ପାରିବ; ତାହା କେଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମ ଳୀ ପାଳକବିହୀନ
େମଷପଲ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।” 18 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟକୁ ନିଅ, େସହି େଲାକଠାେର
ଆ ା ଅଛି , ପୁଣି, ତୁ େ ତାହା ଉପେର ହ ାପର୍ ଣ କର; 19ଆଉ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସ ୁଖେର ଓ ସମ ମ ଳୀ ସ ୁଖେର
ତାହାକୁ ଉପି ତ କରାଇ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆଜ୍ଞା ଦିଅ।
20ଆହୁ ରି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ରସମ ମ ଳୀ େଯପରିତାହାର
ଆଜ୍ଞାବହ େହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ସ ମ ତାହା ଉପେର
ଅପର୍ ଣ କର। 21 ପୁଣି, େସ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହବ ଓ ଇଲୀୟାସର ତାହା ପାଇଁ ଊରୀମ୍  ର ବିଚାର ାରା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପଚାରିବ; େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ ଓ ତାହା
ସହିତ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମୁଦାୟ ମ ଳୀ, ଉଭୟ ତାହାର
ଆଜ୍ଞାେର ବାହାରକୁ ଯିେବ ଓ ତାହାର ଆଜ୍ଞାେର ଭିତରକୁ ଆସି େବ।”
22 ଏଥିେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କେଲ; େସ
ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସ ୁଖେର ଓ ସମୁଦାୟ ମ ଳୀ
ସ ୁଖେର ଉପି ତ କରାଇେଲ। 23 ପୁଣି, େସ ତା ଉପେର
ହ ାପର୍ ଣ କେଲ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ହାତେର େଯରୂ ପ
କହିଥିେଲ, େସରୂ ପ େସ ତା ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

* 27:13 ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ ର ମଧ୍ୟ ମୃତୁ ୍ୟ େହବ
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28
େଦୖନିକ େନୖେବଦ୍ୟ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଓ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଆ ର ଉପହାର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ନାନା େନୖେବଦ୍ୟାଥର୍ କ ଆ ର େଯଉଁ ଭକ୍ଷ୍ୟ,
ତାହା ତହିଁର ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ
କରିବ।’ 3 ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଯଉଁ ଅି କୃତ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ, ତାହା ଏହି;
ପ୍ର ତିଦିନ ନିତ୍ୟ େହାମ ନିମେ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ନିଖୁ ଦୁଇ େମଷବ ।
4 ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଏକ େମଷବ ଉ ଗର୍ କରିବ ଓ ସ ୍ୟାକାଳେର
ଏକେମଷବ ଉ ଗର୍ କରିବ। 5 ପୁଣି,ଭକ୍ଷ୍ୟେନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ଏକ
ହିନର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ େପଷା େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ ସରୁ
ମଇଦା େଦବ। 6 ଏହା ନିତ୍ୟ େହାମବଳି, ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ େପ ଏହା ସୀନୟ
ପବର୍ ତେର ନିରୂ ପିତ େହାଇଥିଲା। 7 ପୁଣି, ତହିଁର ଏକ େମଷବ
ନିମେ ଏକ ହିନର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େହବ। ତୁ େ
ପବିତ୍ର ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ
ମଦ୍ୟ ଢାଳିବ।

ବିଶ୍ର ାମବାରର େନୖେବଦ୍ୟ
8ଆଉ ତୁ େ ଅନ୍ୟ େମଷବ କୁ ସ ୍ୟାକାଳେର ଉ ଗର୍ କରିବ;

େଯପରି ପ୍ର ାତଃକାଳର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତହିଁର େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, େସପରି ତୁ େ ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ ଉପହାର ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବ।

9 ଆଉ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ନିଖୁ ଦୁଇ େମଷବ ଓ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ଏକ ଐଫାର ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବ। 10 ନିତ୍ୟ
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େହାମ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ର ତି ବିଶ୍ର ାମବାରର
ଏହି େହାମବଳି େହବ।

ମାସର ପ୍ର ଥମ େନୖେବଦ୍ୟ
11 ଆଉ ପ୍ର ତି ମାସର ଆର େର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମ ନିମେ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ
ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ସାତ ନିଖୁ େମଷବ ଉ ଗର୍ କରିବ। 12 ପୁଣି, ଏକ
େଗାବ ନିମେ ଏକ ଐଫାର ତିନି ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ
ମଇଦାରଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟଆଉଏକେମଷ ନିମେ ଦୁଇଦଶମାଂଶ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ; 13 ପୁଣି, ଏକ ଏକ
େମଷବ ନିମେ ଏକ ଏକ ଐଫାର ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ
ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ତହିଁେର େସହି େହାମବଳି
ତୁ ି ଜନକଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଅି କୃତଉପହାର
େହବ। 14 ଆଉ ଏକ େଗାବ ନିମେ ଏକ ହିନର ଅେ ର୍ କ, ଏକ
େମଷ ନିମେ ଏକ ହିନର ତୃ ତୀୟାଂଶ ଓ ଏକ େମଷବ ନିମେ
ଏକ ହିନର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ େହବ; ଏହିସବୁ
େନୖେବଦ୍ୟ ବଷର୍ ର ପ୍ର ତି ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ଅଣାଯିବ ପୁଣି,
ତାହସବୁ ସ ୂ ର୍ େହାମ େହବ। 15 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ ଉ ଗର୍ କରାଯିବ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ
ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତାହା େହବ।

ନି ାର ପବର୍ ର େନୖେବଦ୍ୟ
16ଆହୁ ରି ପ୍ର ଥମ ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନି ାର

ପବର୍ େହବ। 17 ପୁଣି, େସହି ମାସର ପ ଦଶ ଦିନେର ଉ ବ େହବ;
ସାତ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ କରାଯିବ। 18 ପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; େସହି ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 19 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ
ଉପହାର ରୂ େପ େହାମ ନିମେ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବ , ଏକ େମଷଓଏକ
ବଷର୍ ୀୟ ସାତ େମଷବ , ଏହିସବୁ ନିଖୁ ପଶୁ; 20 ପୁଣି, ଏକ େଗାବ
ନିମେ ତିନି ଦଶମାଂଶ ଓ ଏକ େମଷ ନିମେ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ,
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21ଆଉ ସାତ େମଷବ ମଧ୍ୟେର ଏକ ଏକ ବ ନିମେ ଏକ ଏକ
ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, 22 ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବା ପାଇଁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ
ଏକଛାଗ, 23ଏହି ସମ ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମରପ୍ର ାତଃକାଳୀନ
େହାମ ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ। 24ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବିଧି ଅନୁସାେର
ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତିଦିନ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଭକ୍ଷ୍ୟରୂ ପ ଉପହାର ଉ ଗର୍ କରିବ; ନିତ୍ୟ
େହାମ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଉ ଗ ତ
େହବ। 25 ପୁଣି, ସ ମ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ;
ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପବର୍ ର େନୖେବଦ୍ୟ
26 ଆହୁ ରି ପ୍ର ଥମ ପ ଫଳର ଦିନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁ

ସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଉ ବ-ସ ାହମାନ େର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁକୁ ନୂତନଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଆଣିବ, େସେତେବେଳ
ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 27ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ରୂ େପ ଦୁଇ ପୁଂେଗାବ , ଏକ
େମଷ, ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ସାତ େମଷବ ; 28 ପୁଣି, ଏକ େଗାବ
ନିମେ ତିନି ଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନିମେ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ
29 ଓ ସାତ େମଷବ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ ବ ନିମେ ଏକ ଏକ
ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦାର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ; 30ଆଉ
ତୁ ମାନ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରଣାଥର୍ ଏକ ଛାଗ ଉ ଗର୍ କରିବ।
31ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁରଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ
ଏହି ସମ ଓ ତହିଁର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବ, ଏହିସବୁ
ନିଖୁ େହବ।’ ”

29
ତୂ ରୀ ନି ପବର୍ ର େନୖେବଦ୍ୟ
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1 “ଆଉ ସ ମ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର େଗାଟିଏ
ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ
ନାହିଁ; େସହି ଦିନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ତୂ ରୀ ନିର ଦିନ। 2 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େହାମବଳିରୂ େପ ନିଖୁ ଏକ ପୁଂେଗାବ ,ଏକେମଷଓଏକବଷର୍ ୀୟ
ସାତ େମଷବ ; 3 ଆଉ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ଏକ
େଗାବ ନିମେ ତିନିଦଶମାଂଶ,ଏକେମଷ ନିମେ ଦୁଇଦଶମାଂଶ
4 ଓ ସାତ େମଷବ ର ଏକ ଏକ ବ ନିମେ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦା ଉ ଗର୍ କରିବ; 5 ପୁଣି, ଆପଣାମାନ
ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରିବା ପାଇଁ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ
ଉ ଗର୍ କରିବ। 6ଏହି ସମ ,ତୁ େ ମାେନସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଅମାବାସ୍ୟାର େହାମ ଓ ତହିଁର ଅି କୃତ ଉପହାରର ତୁ ି ଜନକ
ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ ପୁଣି, ବିଧିମେତ ଉଭୟର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, ବ୍ୟତୀତ
ଉ ଗର୍ କରିବ।

ପ୍ର ାୟି ଦିନର େନୖେବଦ୍ୟ
7 ଆହୁ ରି େସହି ସ ମ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର

ଏକ ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଖାଦ୍ୟ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍
କରିବ ନାହିଁ; 8 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ େହାମବଳି ରୂ େପ ଏକ ପୁଂେଗାବ , ଏକ
େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ସାତ େମଷବ , ତୁ ପ୍ର ତି ଏମାେନ ନିଖୁ
େହେବ; 9 ପୁଣି, ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ରୂ େପ ଏକ େଗାବ
ନିମେ ତିନି ଦଶମାଂଶ, ଏକ େମଷ ନିମେ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ 10 ଓ
ସାତ େମଷବ ର ଏକ ଏକ େମଷବ ନିମେ ଏକ ଏକ ଦଶମାଂଶ
େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦା; 11 ପୁଣି, ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ
ଏହି ସମ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାୟି ାଥର୍ କ ପାପବଳି, ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ
ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।
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ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ ର େନୖେବଦ୍ୟ
12 ଆଉ ସ ମ ମାସର ପ ଦଶ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର

ସଭା େହବ; ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ,
ପୁଣି, ସାତ ଦିନ ଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ବ ପାଳନ
କରିବ। 13ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ ି ଜନକ
ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ େହାମବଳି ରୂ େପ େତର ପୁଂେଗାବ , ଦୁଇ
େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ ଉ ଗର୍ କରିବ; ଏମାେନ
ନିଖୁ େହେବ। 14 ପୁଣି, ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ, େତର
ପୁଂେଗାବ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବ ନିମେ ତିନି ତିନି ଦଶମାଂଶ,
ଦୁଇ େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େମଷ ନିମେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଦଶମାଂଶ
15 ଓ ଚଉଦ େମଷବ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବ ନିମେ ଏକ ଏକ
ଦଶମାଂଶ େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ସରୁ ମଇଦା; 16ଆଉପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ
ଏକ ଛାଗ, ଏହି ସମ ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ, ତହିଁରଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

17ଆଉ ି ତୀୟ ଦିନେର ନିଖୁ ବାର ପୁଂେଗାବ , ଦୁଇ େମଷ
ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ , 18 ପୁଣି, େଗାବ ର, େମଷର
ଓ େମଷବ ମାନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, 19 ଆଉ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ
ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

20 ଆଉ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ନିଖୁ ଏଗାର େଗାବ , ଦୁଇ େମଷ
ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ , 21 ପୁଣି, େଗାବ ର, େମଷର
ଓ େମଷବ ମାନ ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, 22 ଆଉ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ
ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

23ଆଉ ଚତୁ ଥର୍ ଦିନେର ନିଖୁ ଦଶ େଗାବ , ଦୁଇ େମଷ, ଏକ
ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ , 24େଗାବ ର, େମଷର, େମଷବ ମାନ
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 25 ପୁଣି,
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ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ
ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

26 ଆଉ ପ ମ ଦିନେର ନିଖୁ ନଅ େଗାବ , ଦୁଇ େମଷ ଓ
ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ , 27 ପୁଣି, େଗାବ ର, େମଷର
ଓ େମଷବ ମାନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, 28 ପୁଣି, ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ
ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

29 ଆଉ ଷ ଦିନେର ନିଖୁ ଆଠ େଗାବ , ଦୁଇ େମଷ ଓ
ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ , 30 ଆଉ େଗାବ ର, େମଷର
ଓ େମଷବ ମାନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, 31 ପୁଣି, ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ
ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

32 ଆଉ ସ ମ ଦିନେର ନିଖୁ ସାତ େଗାବ , ଦୁଇ େମଷ
ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଚଉଦ େମଷବ , 33 ଆଉ େଗାବ ର, େମଷର
ଓ େମଷବ ମାନ ର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-
େନୖେବଦ୍ୟ, 34 ପୁଣି, ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ
ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ
ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।

35 ଆଉ ଅ ମ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର ମହାସଭା େହବ;
ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବ୍ୟବସାୟ କମର୍ କରିବ ନାହିଁ। 36 ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ ି ଜନକ ଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ଅି କୃତ
େହାମବଳି ରୂ େପ ନିଖୁ ଏକ େଗାବ , ଏକ େମଷ ଓ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ
ସାତ େମଷବ , 37ଆଉ େଗାବ ର, େମଷର ଓ େମଷବ ମାନ
ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ବିଧିମେତ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ, 38 ପୁଣି,
ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ଛାଗ, ଏସମ ତୁ େ ମାେନ ନିତ୍ୟ େହାମ
ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଉ ଗର୍ କରିବ।



ଗଣନା ପୁ କ 29:39 xcix ଗଣନା ପୁ କ 30:7

39ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ , ଆପଣା ଆପଣା ମାନତ, େ ାଦ
ଉପହାର ସ ୀୟ ତୁ ମାନ େହାମବଳି, ତୁ ମାନ ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ, ତୁ ମାନ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ତୁ ମାନ
ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ବ୍ୟତୀତ ନିରୂ ପିତ ପବର୍ ମାନ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ଗର୍ କରିବ।” 40 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, େମାଶା େସହି ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ
କହିେଲ।

30
ଶପଥ ବିଷୟକ ନିୟମ

1 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ବଂଶର
ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ।
2 େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମାନତ କେର,
କିଅବା ବ୍ର ତ ାରା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ
କେର, େତେବ େସ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଲ ନ କରିବ ନାହିଁ; େସ
ଆପଣା ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ସମ (ବାକ୍ୟ) ଅନୁସାେର ସାଧନ କରିବ।
3 ମଧ୍ୟ େକୗଣସି ୀ ଯଦି େଯୗବନାବ ାେର ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହେର
ଥିବା ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମାନତ କେର ଓ ବ୍ର ତ
ାରା ଆପଣାକୁ ଆବ କେର, 4 ପୁଣି, ତାହାର ପିତା ଯଦି ତାହାର

ମାନତ ଓ ଯ ୍ଵାରା େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିଅଛି, ତାହାର
େସହି ପ୍ର ତିଜ୍ଞାର କଥା ଶୁଣି ତାହାକୁ କିଛି ନ କେହ, ଯଦି ତାହାର
ସକଳ ମାନତ ି ର େହବ; ପୁଣି, ଯ ୍ଵାରା େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ
ଆବ କରିଅଛି, େସହି ବ୍ର ତ ି ର େହବ। 5ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ଯଦି
ଶୁଣିବା ଦିନ ତାହାକୁ ନିେଷଧ କେର, େତେବ ତାହାର ମାନତ ଓ
ଯ ୍ଵାରା େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ବ୍ର ତ
ି ର େହବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ତାହାର ପିତା ନିେଷଧ କରିବା ସକାଶୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 6ଆଉଯଦି େସଆପଣା ମାନତର
ଅବା ଯ ୍ଵାରା େସଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁଆବ କଲା,ତାହାର ମୁଖନିଗର୍ ତ
େସହି ଚ ଳ ବାକ୍ୟର ଅଧୀନା ଥାଉ ଥାଉ େକୗଣସି ାମୀକୁ ବିବାହ
କେର; 7 ପୁଣି, ତାହାର ାମୀ ତାହା ଶୁେଣ ଓ େସ ତାହା ଶୁଣିବା
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ଦିନ ତୁ ନି େହାଇ ରେହ; େତେବ ତାହାର ମାନତ ି ର େହବ ଓ
ଯ ୍ଵାରା େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିଅଛି, ତାହାର େସହି ବ୍ର ତ
ି ର େହବ। 8 ମାତ୍ର ତାହାର ାମୀ ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନ ଯଦି ତାହାକୁ
ନିେଷଧ କେର, େତେବ େସ ତାହାର ମାନତ ଓଯ ୍ଵାରା େସଆପଣା
ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିଅଛି, ତାହାର ମୁଖନିଗର୍ ତ େସହି ଚ ଳ ବାକ୍ୟ
ବ୍ୟଥର୍ କରିବ। ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିେବ। 9 ମାତ୍ର
ବିଧବା କି ା ାମୀତ୍ୟ ା ୀର ମାନତ ଓ େଯେକୗଣସି ବିଷୟେର
େସ ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିଅଛି; େସହି ସବୁ ତାହା ନିମେ
ି ର େହବ। 10ଆଉ େସ ଯଦି ାମୀର ଗୃହେର ମାନତ କରିଥାଏ,
ଅବା ଶପଥପୂବର୍ କ ବ୍ର ତ ାରା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ କରିଥାଏ,
11 ପୁଣି, ତାହାର ାମୀ ତାହା ଶୁଣି ତାହା ପ୍ର ତି ତୁ ନି େହାଇ ରେହ
ଓ ତାହାକୁ ନିେଷଧ ନ କେର, େତେବ ତାହାର ସମ ମାନତ ି ର
େହବ; ପୁଣି, େସ େଯଉଁସବୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ାରା ଆପଣା ପ୍ର ାଣକୁ ଆବ
କଲା, ତାହାସବୁ ି ର େହବ। 12 ମାତ୍ର ତାହାର ାମୀ ଯଦି ଶୁଣିବା
ଦିନ ତାହାସବୁ ରହିତ ଓ ବ୍ୟଥର୍ କେର, େତେବ ତାହାର ମାନତ
ବିଷୟେର ଓ ତାହାର ପ୍ର ାଣର ବ ନ ବିଷୟେର େଯସବୁ କଥା
ତାହାର ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ େହାଇଥିଲା, େସସବୁ ି ର େହବ ନାହିଁ;
ତାହାର ାମୀ େସସବୁ ବ୍ୟଥର୍ କଲା, ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା
କରିେବ। 13 ତାହାର ାମୀ ତାହାର ପ୍ର େତ୍ୟକ ମାନତ ଓ ପ୍ର ାଣକୁ
େ ଶ େଦବାର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାଯୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଶପଥ ି ର କରିପାେର, ଅବା
ତାହାର ାମୀ ବ୍ୟଥର୍ କରିପାେର। 14ମାତ୍ର ତାହାର ାମୀ ଯଦି ଦିନକୁ
ଦିନ ତାହା ପ୍ର ତି ସବର୍ େତାଭାେବ ତୁ ନି େହାଇ ରେହ, େତେବ େସ
ତାହାର ସମ ମାନତ ଅବା ତାହାର ସମ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ି ର କେର। େସ
ତାହା ଶୁଣିବା ଦିନ ତୁ ନି େହାଇ ରହିବାରୁ ତାହା ି ର କଲା। 15ମାତ୍ର
ତାହା ଶୁଣିଲା ଉ ାେର ଯଦି େସ ତାହା ରହିତ ଓ ବ୍ୟଥର୍ କେର,
େତେବ େସ ୀର ଅପରାଧ େବାହିବ।”

16 ପୁରୁ ଷ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବିଷୟେର, ପିତା ଓ ପିତୃ ଗୃହି ତା
ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଏହି ସମ ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ।



ଗଣନା ପୁ କ 31:1 ci ଗଣନା ପୁ କ 31:12

31
ମିଦୀୟନ ବିରୁ େର ପ୍ର ତିେଶାଧ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସକାେଶ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ୁ ପ୍ର ତିଫଳ ଦିଅ; ତହିଁ
ଉ ାେର ତୁ େ ଆପଣା େଲାକ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହବ।”
3 ତହିଁେର େମାଶା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯୁ
ନିମେ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େଲାକ ୁ ପ୍ର ୁତ କର;
େସମାେନ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ ାଜ୍ଞା
ସଫଳ କରିବା ନିମେ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯିେବ।
4 ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ
ସହସ୍ର େଲାକ ଯୁ କୁ ପଠାଇବ।” 5 ତହଁୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକ, ଏହିରୂ େପ
ବାର ସହସ୍ର େଲାକ ଯୁ ପାଇଁ ସି ତ େହେଲ। 6 ପୁଣି, େମାଶା
ଏକ ଏକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ସହସ୍ର େଲାକ ୁ ଯୁ କୁ ପଠାଇେଲ
ଓ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ର ହ େର ପବିତ୍ର
ାନର ପାତ୍ର ଓ ରଣତୂ ରୀ େଦଇ ତାହାକୁ େସମାନ ସେ
ଯୁ କୁ ପଠାଇେଲ। 7 ତହଁୁ େସମାେନ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମିଦୀୟନୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କେଲ; ପୁଣି,
େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷକୁ ବଧ କେଲ। 8 ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହତ
େଲାକ ସହିତ େସମାେନ ମିଦୀୟନୀୟ ରାଜାମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଇବି,
େରକମ୍ , ସୂର୍ , ହୂ ର ଓ େରବା, ଏହି ମିଦୀୟନୀୟ ପା ରାଜା ୁ ବଧ
କେଲ; ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟମ୍ କୁ ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଖ େର ବଧ
କେଲ। 9ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମିଦୀୟନର ୀେଲାକମାନ ୁ
ଓ େସମାନ ପିଲାମାନ ୁ ବ ୀ କରି େନେଲ; ଆଉ େସମାନ ର
ସମ ପଶୁ, ସମ େମଷପଲ ଓ ସମ ସ ି ଲୁଟି କରି େନେଲ।
10 ଆଉ େସମାନ ର ସକଳ ନିବାସ ନଗର ଓ ସକଳ ଛାଉଣି
ଅି େର ଦ କେଲ। 11ଆଉ େସମାେନ ସମ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ପୁଣି,
ସମ ଧୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ େନଇଗେଲ।

12 ପୁଣି, େସମାେନ ଯିରୀେହା ନିକଟବ ର୍ ୀ ଯ ର୍ ନ ତୀର
େମାୟାବ-ପଦାେର ାପିତ ଛାଉଣିକୁ େମାଶା ର, ଇଲୀୟାସର



ଗଣନା ପୁ କ 31:13 cii ଗଣନା ପୁ କ 31:23

ଯାଜକର, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀ ନିକଟକୁ
େସହି ବ ୀମାନ ୁ , ଧୃତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ ଓ ସକଳ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ଆଣିେଲ। 13ତହିଁେର େମାଶା, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ମ ଳୀର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େସମାନ ୁ େଭଟିବାକୁ ଛାଉଣିର ବାହାରକୁ ଗେଲ।
14 େସେତେବେଳ େମାଶା ଯୁ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଆଗତ େସନାପତିମାନ
ପ୍ର ତି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସହସ୍ର ପତି ଓ ଶତପତିମାନ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ କେଲ।
15 ଆଉ େମାଶା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କି ସମ
ୀେଲାକ ୁ ଜୀବିତ ରଖିଅଛ? 16 େଦଖ, ଏମାେନ ବିଲୀୟମ୍ ର
ପରାମଶର୍ େର ପିେୟାର େଦବତା ବିଷୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରାଇେଲ, ତହିଁ ନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ େହଲା। 17 ଏଣୁ
ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ପିଲାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ ପୁରୁ ଷ ପିଲାମାନ ୁ
ବଧ କର, ପୁଣି, େଯଉଁ ୀେଲାକମାେନ ପୁରୁ ଷର ସହବାସ
ଜ୍ଞାତ େହାଇଅଛି , େସମାନ ୁ ବଧ କର। 18 ମାତ୍ର େଯଉଁ ୀର
ପିଲାମାେନ ପୁରୁ ଷର ସହବାସ ଜ୍ଞାତ େହାଇ ନାହାି , େସହି ସମ ୁ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଜୀବିତ ରଖ। 19 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ସାତ
ଦିନଛାଉଣିରବାହାେରଛାଉଣି ାପନକରିବ;ତୁ େ ମାେନ େଯେତ
େଲାକ ମନୁଷ୍ୟର ହତ୍ୟା କରିଅଛ ଓ ହତ େଲାକ ୁ ଶର୍ କରିଅଛ,
ସମେ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର, ସ ମ ଦିନେର ଆପଣାମାନ ୁ ଓ ଆପଣା
ଆପଣା ବ ୀମାନ ୁ ପାପରୁ ପରି ାର କର। 20 ପୁଣି, ଯାବତୀୟ
ବ , ଚମର୍ ନିମ ତ ଯାବତୀୟ ବ ୁ, ଛାଗର େଲାମେର ନିମ ତ
ଯାବତୀୟ ବ ୁ ଓ କା ନିମ ତ ଯାବତୀୟ ବ ୁ ସ େର
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ପାପରୁ ପରି ାର କରିବ।” 21 ତହଁୁ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଯୁ କୁ ଯାଇଥିବା େଯା ାମାନ ୁ କହିଲା,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯଉଁ ବ୍ୟବ ାର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତହିଁର
ବିଧି ଏହି; 22 ତଥାପି ସୁନା, ରୂ ପା, ପି ଳ, ଲୁହା, ଦ ା ଓ ସୀସା,
23େଯଉଁ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅି ସହିପାେର, େସସବୁକୁ ଅି େରପକାଇବ,
ତହିଁେର ତାହା ଶୁଚି େହବ; େତେବ େହଁ ତାହା ପାପାଥର୍ କ ଜଳେର
ପରି ୃତ କରାଯିବ; ପୁଣି, େଯଉଁସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଅି ସେହ ନାହିଁ,
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ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଜଳେର ପକାଇବ। 24 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ସ ମ
ଦିନେରଆପଣା ଆପଣା ବ େଧାଇବ,ତହିଁେରତୁ େ ମାେନ ଶୁଚି
େହବ; ତହିଁ ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ ଛାଉଣିେର ପ୍ର େବଶ କରିବ।”

25 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 26 “ତୁ େ ,
ଇଲୀୟାସରଯାଜକଓମ ଳୀ ପିତୃ ଗୃହରପ୍ର ଧାନମାେନ ଯୁ େର
ଧୃତ ଜୀବଗଣର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବ ୀ ମନୁଷ୍ୟର ଓ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା
କର। 27 ପୁଣି, ଯୁ େର ଧୃତ େସହି ଜୀବମାନ ୁ ଯୁ କୁ ଯାଇଥିବା
ନିପୁଣ େଯା ାମାନ ର ଓ ସମ ମ ଳୀର ମଧ୍ୟେର ବିଭାଗ
କର। 28 ପୁଣି, ଯୁ କୁ ଯାଇଥିବା େଯା ାମାନ ଠାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିମେ କର ଗ୍ର ହଣ କର; େସମାନ ର ଲଭ୍ୟ ଅ ର୍ ାଂଶରୁ ମନୁଷ୍ୟ,
େଗାରୁ , ଗ ର୍ ଭ ଓ େମଷମାନ ର, 29 ପ୍ର ତି ପା ଶହରୁ େଗାଟିଏ
େଲଖାଏଁ ଜୀବ େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉେ ାଳନୀୟ
ଉପହାର ନିମେ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ ଦିଅ; 30 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ଲଭ୍ୟ ଅ ର୍ ାଂଶରୁ ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟ, େଗାରୁ , ଗ ର୍ ଭ ଓ
େମଷାଦି ସମ ପଶୁର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପା ଶହରୁ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ
େନଇସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସରକ୍ଷଣୀୟ-ରକ୍ଷକେଲବୀୟମାନ ୁ ଦିଅ;”
31 ତହିଁେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ଓ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ କେଲ।

32 େଯା ାମାେନ ଲୁଟିତ ସ ି ବ୍ୟତୀତ େଯଉଁସବୁ ଜୀବ
ଧରିଥିେଲ, େସମାନ ସଂଖ୍ୟା, 33ଛଅ ଲକ୍ଷ ପ ରି ହଜାର େମଷ
34 ଓ ବା ରି ହଜାର େଗାରୁ , ଏକଷଠି ହଜାର ଗ ର୍ ଭ; 35 ଆଉ
ପୁରୁ ଷ-ସହବାସ ଅଜ୍ଞାତା ୀେଲାକ ସବର୍ ସୁ ା ବତିଶ ହଜାର ଥିେଲ।
36 ତହିଁେର ଯୁ କୁ ଯାଇଥିବା େଲାକମାନ ର ଲଭ୍ୟ ଅ ର୍ ାଂଶର
ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷସଇଁତିରିଶହଜାରପା ଶହେମଷ। 37 ପୁଣି, େସହି
େମଷ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଶହ ପ ରି େମଷ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କର ରୂ ପ
ଥିଲା। 38 ଆଉ େଗାରୁ ଛତିଶ ହଜାର, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବା ରି
େଗାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କର ରୂ ପ ଥିଲା। 39 ଆଉ ଗ ର୍ ଭ ତିରିଶ
ହଜାର ପା ଶହ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକଷଠି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କର
ରୂ ପ ଥିଲା। 40 ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟ େଷାଳ ସହସ୍ର , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ
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ବତିଶଜଣସଦାପ୍ର ଭୁ ରକର ରୂ ପ ଥିଲା। 41ତହିଁେରେମାଶା
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉେ ାଳନୀୟ
ଉପହାର ରୂ େପ େସହି କର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ େଦେଲ।

42 ପୁଣି, େଯା ାମାନ ଅଂଶ ଭି େଯଉଁ ଅ ର୍ ାଂଶ େମାଶା
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ େଦଇଥିେଲ; 43 ମ ଳୀର ଲଭ୍ୟ େସହି
ଅ ର୍ ାଂଶ ସଂଖ୍ୟାେର ତିନି ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ପା ଶହ
େମଷ, 44 ଛତିଶ ହଜାର େଗାରୁ , 45 ତିରିଶ ହଜାର ପା ଶହ
ଗ ର୍ ଭ 46 ଓ େଷାଳ ସହସ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଥିେଲ। 47 ତହିଁେର େମାଶା
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ରଲଭ୍ୟ େସହି ଅ ର୍ ାଂଶରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଚାଶ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ େଲଖାଏଁ େନଇ େମାଶା ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସର ରକ୍ଷଣୀୟ-ରକ୍ଷକ
େଲବୀୟମାନ ୁ େଦେଲ।

48 ଏଉ ାେର ସହସ୍ର ସହସ୍ର େସୖନ୍ୟମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କାରୀଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସହସ୍ର ପତି ଓ ଶତପତିମାେନ େମାଶା
ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, 49 ପୁଣି, େସମାେନ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର
ଏହି ଦାସମାେନ ଆପଣାମାନ ହ ଗତ େଯା ାମାନ ର ସଂଖ୍ୟା
େନଇଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ହିଁ ଊଣା େହାଇ ନାହିଁ।
50 ଏେହତୁ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ତି ଜଣ ର୍ -ଅଳ ାର, ନୂପୁର ଓ ବଳା,
ଅ ୁ ରୀୟକ, କୁ ଳ ଓ ହାର, ଏହି େଯସବୁ ପାଇଅଛୁ, ତହିଁରୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ନିମେ ପ୍ର ାୟି
କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉପହାର ଆଣିଅଛୁ।” 51 ତହଁୁ େମାଶା ଓ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ େସମାନ ଠାରୁ େସହି ର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶିି ତ
ଅଳ ାର େନେଲ। 52ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ସହସ୍ର ପତି ଓ
ଶତପତିମାେନ ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ରୂ େପ େଯଉଁ ର୍ ଉ ଗର୍
କେଲ, େସସମ ର୍ େଷାହଳ ହଜାର ସାତ ଶହ ପଚାଶ େଶକଲ*
ପରିମିତ ଥିଲା। 53 କାରଣ େଯା ାମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା
ଆପଣା ନିମେ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇଥିେଲ। 54 ଏଉ ାେର େମାଶା,
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ସହସ୍ର ପତି ଓ ଶତପତିମାନ ଠାରୁ େସହି ର୍

* 31:52 ଏକ େଶକଲର ଓଜନ ୧୧ ଗ୍ର ାମ୍ ଅେଟ
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ଗ୍ର ହଣ କେଲ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ରଣାଥର୍ କ ଚି ରୂ େପ ତାହା ସମାଗମ-ତ ୁେର ରଖିେଲ।

32
ରୁ େବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ ର ଗିଲୀୟଦେର ବସତି

1ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣର ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣର ଅେନକ ପଶୁପଲ
ଥିଲା; ଏଣୁ େସମାେନ ଯାେସର େଦଶକୁ ଓ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ
େଦଖିେଲ େଯଉଁ ାନ ପଶୁପଲ ନିମେ ଉପଯୁ ାନ ଥିଲା।
2ଏଥିେର ଗାଦ୍ ର ସ ାନଗଣ, ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନଗଣଆସି େମାଶା ୁ ,
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ ଓ ମ ଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣକୁ କହିେଲ;
3 “ଅଟାେରାତ୍ , ଦୀେବାନ୍, ଯାେସର, ନିମ୍ର ା, ହିଷ୍ େବାନ, ଇଲୀୟାଲୀ,
ସି ବମା, ନେବା ଓ ବିେୟାନ, 4 ଏହି େଯଉଁସବୁ େଦଶକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ମ ଳୀ ସ ୁଖେର ପରା କରିଅଛି , ତାହା ପଶୁପଲ
ନିମେ ଉପଯୁ ାନ ଅେଟ। ପୁଣି, ତୁ ର ଏହି ଦାସମାନ ର
ପଶୁପଲ ଅଛି।” 5 େସମାେନ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଯଦି
ତୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛୁ, େତେବ ତୁ ର ଦାସଗଣକୁ
ଅଧିକାରାେଥର୍ ଏହି େଦଶ ଦିଆଯାଉ; ଆ ମାନ ୁ ଯ ର୍ ନ ପାରିକୁ
େନଇଯାଅ ନାହିଁ।” 6 ଏଥିେର େମାଶା ଗାଦ୍ ର ସ ାନଗଣକୁ ଓ
ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର ଭାଇମାେନ ଯୁ
କରିବାକୁ ଯିେବ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ କି ଏଠାେର ବସି ରହିବ?
7ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛି , ପାର
େହାଇ େସହି େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି େସମାନ ମନକୁ
ସାହସହୀନ କରୁ ଅଛ? 8 ମୁଁ ତୁ ର ପିତୃ େଲାକମାନ ୁ କାେଦଶ-
ବେ ର୍ ୟଠାରୁ େସହି େଦଶ େଦଖିବାକୁ ପଠାଇବା ସମୟେର
େସମାେନ ଏହିରୂ େପ କରିଥିେଲ। 9 କାରଣ େସମାେନ ଇେ ାଲ-
ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍ ୍ୟ ଗମନ କରି େଦଶ େଦଖି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ
େଦଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ମନକୁ ସାହସହୀନ
କେଲ। 10 ଏନିମେ େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ
େହଲା, ପୁଣି, େସ ଶପଥ କରି ଏହି କଥା କହିେଲ, 11 ‘ଆେ
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ଅବ୍ର ହାମ ୁ , ଇସ୍ ହାକକୁ ଓ ଯାକୁବକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
ଶପଥ କରିଅଛୁ, ମିସରରୁ ଆଗତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକାଡ଼ିଏ
ବଷର୍ ଓ ତେତାଧିକ ବଷର୍ ବୟ େକହି େସହି େଦଶ େଦଖି ପାରିବ
ନାହିଁ, ଏହା ନିି ତ; କାରଣ େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଆ ର
ଅନୁଗତ େହାଇ ନାହାି । 12 େକବଳ କନିସୀୟ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର
କାେଲବ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ତାହା େଦଖିେବ; କାରଣ
େସମାେନ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛି ।’
13 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା,
ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର କୁକମର୍ କାରୀ ସମ ବଂଶର ନିଃେଶଷ ନ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ େସମାନ ୁ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଏ ପ୍ର ା ରେର
ଭ୍ର ମଣ କରାଇେଲ। 14ଏେବ େଦଖ, ପାପି େଲାକମାନ ର ବଂଶ,
ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ଆହୁ ରି
ବଢ଼ାଇବାର ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗଣର ାନେର ଉଠିଅଛ।
15 କାରଣ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଏହିରୂ େପ ତାହା ପ ାଦ୍ ଗମନରୁ
ବିମୁଖ େହବ, େତେବ େସ ପୁନବର୍ ାର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପ୍ର ା ରେର
ପରିତ୍ୟାଗ କରିେବ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସକଳ େଲାକ ୁ
ବିନ କରାଇବ।”

16ଏଥିେର େସମାେନତା ନିକଟକୁଆସି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ
ଏହି ାନେର ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁମାନ ନିମେ େମଷଶାଳା ଓ
ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନ ନିମେ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିବା।
17 ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ନିେଜ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େସମାନ
ାନକୁ ନ ଆଣିବା ପଯର୍ ୍ୟ ସସ େହାଇ େସମାନ ଆେଗ
ଆେଗ ଗମନ କରିବୁ; େକବଳ ଆ ମାନ ର ବାଳକମାେନ
େଦଶନିବାସୀମାନ ସକାଶୁ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରେର ବାସ
କରିେବ। 18 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧିକାର ନ ପାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଗୃହକୁ େଫରି ଆସି ବୁ ନାହିଁ। 19 ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଯ ର୍ ନର
ଆରପାରିେର ଓ ତହିଁଆଗେର େସମାନ ସହିତ ଅଧିକାର ଗ୍ର ହଣ
କରିବୁନାହିଁ;କାରଣଯ ର୍ ନରଏହିପାରିେରଆ ମାନ ଅଧିକାର
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ପଡ଼ିଅଛି।” 20 ଏଥିେର େମାଶା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଯଦି ଏହି କମର୍ କର, ଯଦି ସସ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ଯୁ କରିବାକୁ ଗମନ କର, 21 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା
ଶତଗଣକୁ ଆପଣା ଆଗରୁ ତଡ଼ି ନ ଦିଅି 22 ଓ େଦଶ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଗେର ବଶୀଭୂ ତ ନ ହୁ ଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ସସ େଲାକ ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଯ ର୍ ନ ପାର ହୁ ଅ;
େତେବ ତହିଁ ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ େଫରି ଆସି େଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେରଓଇସ୍ର ାଏଲ ନିକଟେର ନିେ ର୍ ାଷ େହବ;ଆଉେସହି େଦଶ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତୁ ମାନ ର ଅଧିକାର େହବ। 23 ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େସହିପରି ନ କର, େତେବ େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପାପୀ େହବ; ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ପାପ େଯ
ତୁ ମାନ ୁ ଧରିବ, ଏହା ନିି ତ ଜାଣ। 24 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ବାଳକମାନ ପାଇଁ ନଗର ଓ େମଷମାନ ପାଇଁ ଶାଳା
ନିମର୍ ାଣକର,ଆଉଆପଣାମାନ ମୁଖରୁ ନିଗର୍ ତ ବାକ୍ୟପ୍ର ମାେଣକମର୍
କର।” 25େତେବଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣଓରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “ଆ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତଦନୁସାେର
ତୁ ର ଦାସମାେନ କମର୍ କରିେବ। 26 ଆ ମାନ ର ବାଳକ,
ୀ, ପଲ ଓ ପଶୁସକଳ ଗିଲୀୟଦର ନଗରମାନ େର ରହିେବ।

27 ମାତ୍ର ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ର ଦାସମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ସସ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଗେର ଯୁ କରିବାକୁ ପାର
େହାଇଯିେବ।”

28 ତହଁୁ େମାଶା େସମାନ ବିଷୟେର ଇଲୀୟାସର ଯାଜକକୁ,
ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବଂଶୀୟ
ପିତୃ ଗୃହରପ୍ର ଧାନମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ। 29 ପୁଣି, େମାଶା େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣର ଓ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣର, ଯୁ ାେଥର୍
ସସ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ଯଦି ତୁ ମାନ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ଯ ର୍ ନ ପାର େହେବ ଓ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର େଦଶ
ବଶୀଭୂ ତ େହବ; େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଅଧିକାରାେଥର୍ େସମାନ ୁ
ଗିଲୀୟଦ େଦଶ େଦବ। 30 ମାତ୍ର ଯଦି େସମାେନ ସସ େହାଇ
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ତୁ ମାନ ସହିତ ପାର ନ େହେବ, େତେବ େସମାେନ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର କିଣାନ େଦଶେର ଅଧିକାର ପାଇେବ।” 31 ତହିଁେର
ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଯାହା କହିଅଛି , ତଦନୁସାେର
ଆେ ମାେନ କମର୍ କରିବୁ। 32 ଆେ ମାେନ ସସ େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପାର େହାଇ କିଣାନ େଦଶକୁ ଯିବୁ ମାତ୍ର
ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଆ ମାନ ଅଧିକାରେର ଆ ମାନ
ରହିବ।”

33 ଏଉ ାେର େମାଶା େସମାନ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣକୁ,
ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣକୁ ଓ େଯାେଷଫର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ବଂଶର
ଅେ ର୍ କକୁ ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନର ରାଜ୍ୟ ଓ
ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ ର ରାଜ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସୀମା ସହିତ ନାନା
ନଗରବିଶି େଦଶ, ଏହିରୂ େପ ଚତୁ ଗ େଦଶର ସମ ନଗର
େଦେଲ। 34 ତହିଁେର ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଦୀେବାନ୍, ଅଟାେରାତ୍ 
ଓ ଅେରାେୟର; 35 ଅଟ୍ େରାତ୍ -େଶାଫନ, ଯାେସର, ଯଗ୍ ବିହ,
36 େବଥ୍-ନିମ୍ର ା, େବଥ୍-ହାରଣ ନାମକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର
ଓ େମଷଶାଳା ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 37 ପୁଣି, ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ
ହିଷ୍ େବାନ, ଇଲୀୟାଲୀ ଓ କିରୀୟାଥୟିମ୍ ; 38 ପୁଣି, ନାମା ରେର
ନେବା, ବାଲ୍ -ମୀେୟାନ୍ ଓ ସି ବ୍ ମା, ଏହି ସମ ନଗର ନିମର୍ ାଣ
କେଲ; ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କେଲ, େସହି
ସମ ୁ ଅନ୍ୟ ନାମ େଦେଲ। 39 ପୁଣି, ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀରର
ସ ାନଗଣ ଗିଲୀୟଦକୁ ଯାଇ ତାହା ଆକ୍ର ମଣ କେଲ ଓ ତି ବାସୀ
ଇେମାରୀୟମାନ ୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତକେଲ। 40ତହଁୁ େମାଶା ମନଃଶିର
ପୁତ୍ର ମାଖୀରକୁ ଗିଲୀୟଦ େଦେଲ;ଆଉ େସ େସଠାେର ବାସ କଲା।
41 ପୁଣି,ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ଯାୟୀରଯାଇ େସମାନ ଗ୍ର ାମସବୁ ହ ଗତ
କରି େସମାନ ନାମ ହେବାତ୍ -ଯାୟୀର*ରଖିଲା। 42ଆଉ େନାବହ
ଯାଇ କନାତ୍ ଓ ତାହାର ନଗର ହ ଗତ କରି ଆପଣା ନାମାନୁସାେର
ତାହାର ନାମ େନାବହ ରଖିଲା।

* 32:41 ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାୟୀରର ଗ୍ର ାମ
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33
ଇସ୍ର ାଏଲର ଯାତ୍ର ାର ବିବରଣ

1ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ର ହ ାଧୀନ େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀ କ୍ର େମ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି
ଆସି ବା ସମୟେର େଯଉଁ ଯାତ୍ର ା କରିଥିେଲ, ତହିଁର ବିବରଣ
ଏହି। 2 େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାେର େସମାନ ଯାତ୍ର ାନୁସାେର
େସମାନ ଗମନର ବିବରଣ େଲଖିେଲ; େସମାନ ଗମନାନୁସାେର
େସମାନ ଯାତ୍ର ାର ବିବରଣ ଏହି। 3 ପ୍ର ଥମ ମାସର ପ ଦଶ
ଦିନେର େସମାେନ ରାମିେଷଷ୍ ଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ; 4 ନି ାର
ପବର୍ ର ପରଦିନ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ମିସରୀୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା
ସଂହାରିତ ପ୍ର ଥମଜାତ ସମ ୁ କବର େଦଉଥିବା ସମୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମିସରୀୟ ସମ େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର ଊ ର୍
ହ େର ବାହାରିେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ େଦବଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦ
େଦଇଥିେଲ।

5 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ରାମିେଷଷ୍ ଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସୁେ ାତେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 6 ପୁଣି, େସମାେନ ସୁେ ାତରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି ପ୍ର ା ରର ସୀମାି ତ ଏଥମେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।
7 ତହଁୁ େସମାେନ ଏଥମରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ବାଲ-ସେଫାନର ସ ୁଖି ତ
ପୀହହୀେରାତକୁ େଫରି ଆସି େଲ ଓ ମିଗ୍ େଦାଲର ପୂବର୍ ଦିଗେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 8 ଏଉ ାେର େସମାେନ ପୀହହୀେରାତର
ସ ୁଖରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେଦଇ ପ୍ର ା ରେର ପ୍ର େବଶ କେଲ
ଓ ଏଥମପ୍ର ା ରେର ତିନି ଦିନର ପଥଯାଇ ମାରାେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ। 9 ପୁଣି, ମାରାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଏଲୀମେର ଉପି ତ େହେଲ;
େସହି ଏଲୀମେର ଜଳର ବାର ନିଝର୍ ର ଓ ସତୁ ରି ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା;
ଏଣୁ େସମାେନ େସହି ାନେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 10 ତହଁୁ
େସମାେନ ଏଲୀମରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସୂଫ ସାଗର ନିକଟେର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 11 ପୁଣି, େସମାେନ ସୂଫ ସାଗର ନିକଟରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 12 ପୁଣି, େସମାେନ ସୀନ୍ 
ପ୍ର ା ରରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଦ ାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 13 େସମାେନ
ଦ ାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଆଲୁଶେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 14 ପୁଣି,
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େସମାେନ ଆଲୁଶରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ; େସହି ାନେର େଲାକମାନ ର ପିଇବା ନିମେ ଜଳ ନ
ଥିଲା। 15 ଏଉ ାେର େସମାେନ ରଫୀଦୀମରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସୀନୟ
ପ୍ର ା ରେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ 16ଓ େସମାେନ ସୀନୟ ପ୍ର ା ରରୁ
ଯାତ୍ର ା କରି କିେବ୍ର ାତ୍ -ହ ାବାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 17 ପୁଣି,
େସମାେନ କିେବ୍ର ାତ୍ -ହ ାବାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ହେ େରାତେର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 18 ପୁଣି, େସମାେନ ହେ େରାତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ରି ାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ 19 ଓ େସମାେନ ରି ାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ରିେ ାନ୍ -େପରସେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 20 ପୁଣି, େସମାେନ
ରିେ ାନ୍ -େପରସରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଲିବ୍ ନାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।
21 ପୁଣି, େସମାେନ ଲିବ୍ ନାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ରିସ୍ସ ାେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ। 22 ପୁଣି, େସମାେନ ରିସ୍ସ ାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି କେହଲାତେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 23 ଓ େସମାେନ କେହଲାତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
େଶଫରପବର୍ ତେରଛାଉଣି ାପନକେଲ 24ତହଁୁ େସମାେନ େଶଫର
ପବର୍ ତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ହରାଦାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 25 ଓ
େସମାେନ ହରାଦାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ମେଖେଲାତେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ, 26ଓ େସମାେନମେଖେଲାତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ତହତେରଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 27 େସମାେନ ତହତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି େତରହେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 28 ଓ େସମାେନ େତରହରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ମିତ୍ କାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ 29 ଓ େସମାେନ ମିତ୍ କାରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି ହଶ୍ େମାନାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 30 ଓ େସମାେନ
ହଶ୍ େମାନାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି େମାେଷେରାତେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।
31 ପୁଣି, େସମାେନ େମାେଷେରାତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ବେନୟାକନେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 32 ଓ େସମାେନ ବେନୟାକନରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି େହାହର୍ ଗିଦ୍ ଗଦେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ 33 ଓ େସମାେନ
େହାହର୍ ଗିଦ୍ ଗଦରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଯଟ୍ ବାଥାେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ,
34 ଓ େସମାେନ ଯଟ୍ ବାଥାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଆେବ୍ର ାଣାେର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 35 ପୁଣି, େସମାେନ ଆେବ୍ର ାଣାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବରେରଛାଉଣି ାପନକେଲ। 36 ପୁଣି, େସମାେନ
ଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବରରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରେର ଛାଉଣି ାପନ
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କେଲ (ଏହାକୁ କାେଦଶ କହି ), 37ଓ େସମାେନ କାେଦଶରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି ଇେଦାମ େଦଶର ପ୍ର ା ରି ତ େହାର ପବର୍ ତେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ। 38 ଏଥିଉ ାେର ହାେରାଣ ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାେର
େହାର ପବର୍ ତେର ଆେରାହଣ କେଲ, ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ବାର ଚାଳିଶତମ ବଷର୍ ର ପ ମ ମାସର
ପ୍ର ଥମ ଦିନେର େସହି ାନେର ମେଲ। 39ଆଉ େହାର ପବର୍ ତେର
ମରିବା ସମୟେର ହାେରାଣ ର ବୟସ ଏକ ଶହ େତଇଶ ବଷର୍
ଥିଲା।

40 ଏଥିଉ ାେର କିଣାନର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର େଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନୀୟ
ଅରାଦର ରାଜା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଆଗମନ ସ ାଦ ଶୁଣିେଲ।
41 ଆଉ େସମାେନ େହାର ପବର୍ ତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସଲ୍ େମାନାେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 42 ଓ େସମାେନ ସଲ୍ େମାନାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି
ପୂେନାନେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 43 ଓ େସମାେନ ପୂେନାନରୁ
ଯାତ୍ର ା କରି ଓେବାତେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 44 ତହଁୁ େସମାେନ
ଓେବାତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି େମାୟାବ ପ୍ର ା ି ତ ଇୟୀ-ଅବାରୀମେର
ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 45 ଓ େସମାେନ ଇୟୀ-ଅବାରୀମରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି ଦୀେବାନ୍ -ଗାଦ୍ େର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ, 46 ଓ େସମାେନ
ଦୀେବାନ୍ -ଗାଦ୍ ରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଅଲେମାନ-ଦିବ୍ ଲାଥୟିମେର ଛାଉଣି
ାପନକେଲ। 47ତହଁୁ େସମାେନ ଅଲେମାନ-ଦିବ୍ ଲାଥୟିମରୁ ଯାତ୍ର ା
କରି ନେବା-ସ ୁଖି ତ ଅବାରୀମ୍ ପବର୍ ତେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।
48 ପୁଣି, େସମାେନ ଅବାରୀମ୍ ପବର୍ ତରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଯିରୀେହା
ସ ୁଖି ତ ଯ ର୍ ନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େମାୟାବ-ପଦାେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ। 49ଆଉ େସଠାେର ଯ ର୍ ନ ନିକଟ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତଠାରୁ
ଆେବଲ୍-ଶିଟୀମ ପଯର୍ ୍ୟ େମାୟାବ-ପଦାେର ଛାଉଣି ାପନ କରି
ରହିେଲ। 50 ଏଥିଉ ାେର ଯିରୀେହାି ତ ଯ ର୍ ନ ନିକଟବ ର୍ ୀ
େମାୟାବ-ପଦାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 51 “ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ କିଣାନ
େଦଶେରଉପି ତ େହେଲ, 52ତୁ େ ମାେନଆପଣାମାନ ସ ୁଖରୁ
େସହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମ ୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିେଦବ ଓ
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େସମାନ ର ସମ ମୂ ବିଶି ପାଷାଣ ଭାି ପକାଇବ ଓ
େସମାନ ର ଛା -ଢଳା ପ୍ର ତିମାସବୁ ବିନ କରିବ ଓ େସମାନ ର
ଉ ଳୀସବୁ ଉି କରିବ। 53 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େସହି େଦଶ
ଅଧିକାର କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ; କାରଣ ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େସହି େଦଶ େଦଇଅଛୁ। 54 ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ ଗୁଲିବା ାରା ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
େଦଶାଧିକାର ବିଭାଗ କରି େନବ; ତୁ େ ମାେନ ଅଧିକ େଲାକ ୁ
ଅଧିକ ବା ଓ ଅ େଲାକ ୁ ଅ ବା େଦବ; ଯାହାର ବା େଯଉଁ
ାନେର ପଡ଼ିବ, ତାହାର ବା େସହି ାନେର େହବ; ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶାନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବ।
55 ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ସ ୁଖରୁ େସହି େଦଶ
ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରି ନ େଦବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାନ ୁ ଅବଶି ରଖିବ, େସମାେନ
ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷେର କ ା ରୂ ପ ଓ ତୁ ମାନ ପା ର୍ େର କ କ
ରୂ ପ େହେବ,ଆଉ େସମାେନ ତୁ ମାନ େସହି ନିବାସ େଦଶେର
ତୁ ମାନ ୁ େ ଶ େଦେବ। 56 ପୁଣି, ଆେ େସମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା
କରିବାକୁ ମନ କରିଥିଲୁ, ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କରିବା।”

34
େଦଶର ସୀମା

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଓ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘େଯଉଁ କିଣାନ
େଦଶ, ତହିଁର ଚତୁ ଃସୀମାନୁସାେର ତୁ ମାନ ଅଧିକାରେର
ପଡ଼ିବ, ତୁ େ ମାେନ େସହି କିଣାନ େଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ,
3 ତୁ ମାନ ଦକି୍ଷଣ ଅ ଳ ଇେଦାମ ନିକଟି ତ ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରଠାରୁ
େହବ ଓ ପୂବର୍ ଦିଗେର ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ପ୍ର ା ଠାରୁ ତୁ ମାନ ର
ଦକି୍ଷଣ ସୀମା େହବ। 4 ପୁଣି, ତୁ ମାନ ର ସୀମା ଦକି୍ଷଣ ଦିଗରୁ
େଫରି ଅକ୍ର ୀମ ଘାଟ େଦଇ ସୀନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବ ଓ େସଠାରୁ
କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟର ଦକି୍ଷଣ େଦଇ ହତ୍ ସର-ଅଦରକୁ ଆସି ଅେ ାନ
ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବ। 5 ଏଉ ାେର େସହି ସୀମା ଅେ ାନରୁ ମିସରର ନଦୀ
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ପଯର୍ ୍ୟ ବୁଲି ଆସି ବ ଓ େସହି ସୀମା ମହାସମୁଦ୍ର ନିକଟେର େଶଷ
େହବ।

6ଆଉ ମହାସମୁଦ୍ର ଓ ତହିଁର ସୀମା ପି ମ ସୀମା େହବ; ଏହା
ତୁ ମାନ ର ପି ମ ସୀମା େହବ।

7 ଆଉ ତୁ ମାନ ର ଉ ର ସୀମା ଏହି ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ମହାସମୁଦ୍ର ଠାରୁ େହାର ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ
ଚିି ତ କରିବ; 8 େହାର ପବର୍ ତଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ ହମାତର ପ୍ର େବଶ
ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ଚିି ତ କରିବ; ପୁଣି, େସଠାରୁ େସହି ସୀମା ସଦାଦ୍ 
ନିକଟେର େଶଷ େହବ। 9 ପୁଣି, େସହି ସୀମା ସି େଫ୍ର ାଣ ପଯର୍ ୍ୟ ଯିବ
ଓ ହତ୍ ସର-ଐନନ୍ େର ତହିଁର େଶଷ େହବ; ଏହା ତୁ ମାନ ର
ଉ ର ସୀମା େହବ।

10 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ସୀମା ହତ୍ ସର-
ଐନନ୍ ଠାରୁ ଶଫାମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଚିି ତ କରିବ। 11 ତହଁୁ େସହି ସୀମା
ଶଫାମ୍ ଠାରୁ ଐନ୍ ର ପୂବର୍ ଦିଗ େହାଇ ରିବ୍ଲ ା ପଯର୍ ୍ୟ ତଳକୁ ଯିବ;
ତହିଁ ଉ ାେର େସହି ସୀମା ଆହୁ ରି ତଳକୁ ଯାଇ କିେ ରତ୍ ହ୍ର ଦର
ପୂବର୍ ପା ର୍ େଦଇ ଯିବ। 12 ପୁଣି, େସହି ସୀମା ଯ ର୍ ନ େଦଇ
ଯିବ ଓ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେର ତହିଁର େଶଷ େହବ; ଏହି
ଚତୁ ଃସୀମାନୁସାେର ତୁ ମାନ ର େଦଶ େହବ।’ ”

13 ପୁନ , େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଅ ବଂଶ ଓ ଅ ର୍ ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି ଓ ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଗୁଲିବା ାରା ଅଧିକାର
କରିବ, େସହି େଦଶ ଏହି। 14କାରଣ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ର ବଂଶ
ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ର ବଂଶ
ଆପଣାଆପଣା ପିତୃ ଗୃହ ଅନୁସାେର ଓମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶଆପଣା
ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛି ; 15 ଏହି ଦୁଇ ବଂଶ ଓ ଅ ର୍ ବଂଶ
ଯିରୀେହା ନିକଟ ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପାରିେର ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗେର
ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛି ।”

େଦଶ ବିତରଣ ଦାୟି େର ଥିବା େନତୃ ବୃ
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16 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 17 “େଯଉଁମାେନ
େଦଶ ବିଭାଗ କରି ତୁ ମାନ ୁ େଦେବ, େସମାନ ର ନାମ
ଏହି; ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ। 18 ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ େଦଶ ବିଭାଗ କରିବା ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ
ଏକ ଅଧିପତି ଗ୍ର ହଣ କରିବ। 19 ପୁଣି, େସହି େଲାକମାନ ର ନାମ
ଏହି;
ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ,
20 ଓ ଶିମୀେୟାନର ସ ାନମାନ ବଂଶୀୟ ଅ ୀହୂ ଦର ପୁତ୍ର

େଶମୂେୟଲ।
21 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ କିଶେଲାନର ପୁତ୍ର ଇଲୀଦଦ୍ ।

22 ଆଉ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତି, ଯଗି୍ଲ ର ପୁତ୍ର
ବୁ ି ।

23େଯାେଷଫ-ସ ାନଗଣମଧ୍ୟରୁ ;ମନଃଶି ସ ାନଗଣ ରବଂଶୀୟ
ଜେଣ ଅଧିପତି, ଏେଫାଦର ପୁତ୍ର ହ ୀେୟଲ।

24 ପୁଣି, ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତି,
ଶି ନର ପୁତ୍ର କମୂେୟଲ।

25ଆଉସବୂଲୂନ-ସ ାନଗଣ ରବଂଶୀୟଜେଣଅଧିପତି,ପ ର୍ କର
ପୁତ୍ର ଇଲୀଶାଫନ୍ ,

26 ଓ ଇଷାଖର-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତି, ଅସ୍ସ ନର
ପୁତ୍ର ପଲ୍ଟ ୀେୟଲ,

27ଓଆେଶର-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତି, ଶେଲାମିର
ପୁତ୍ର ଅହୀହୂ ଦ୍ ।

28 ନ ାଲି-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ ଜେଣ ଅଧିପତି, ଅ ୀହୂ ଦର
ପୁତ୍ର ପଦେହଲ୍।”

29 କିଣାନ େଦଶେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିମେ ଅଧିକାର
ବିଭାଗକରି େଦବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ସମ େଲାକ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

35
େଲବୀୟମାନ ୁ ପ୍ର ଦ ନଗର
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1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାୟାବ-ପଦାେର ଯିରୀେହା ନିକଟ
ଯ ର୍ ନ ନଦୀ ସମୀପେର େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକୃତ
ବା ରୁ େକେତକ ବସତି-ନଗର େଲବୀୟମାନ ୁ ଦିଅ ୁ, ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ େଲବୀୟମାନ ୁ େସହି ନଗରମାନରତଳିଭୂ ମି ନିମେ
େସସବୁର ଚତୁ ଗ ଭୂ ମି େଦବ। 3 ତହିଁେର େସହି ସବୁ
ନଗରେର େସମାନ ର ନିବାସ େହବ; ପୁଣି, ତହିଁର ତଳିଭୂ ମିସବୁ
େସମାନ ପଶୁ, ସ ି ଓ ଜୀବମାନ ନିମେ େହବ। 4 ଆଉ
ତୁ େ ମାେନ େଲବୀୟମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ,
େସହିସବୁର ତଳିଭୂ ମି ନଗର-ପ୍ର ାଚୀରଠାରୁ ବାହାେର ଚତୁ ଗେର
ଏକ ସହସ୍ର ହ େହବ। 5 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ନଗରର ବାହାେର
ତହିଁର ପୂବର୍ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର ହ , ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର
ହ , ପି ମ ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର ହ ଓ ଉ ର ସୀମା ଦୁଇ ସହସ୍ର
ହ ପରିମିତ କରିବ; ନଗର ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଳେର ରହିବ।
ଏହା େସମାନ ନଗରର ତଳିଭୂ ମି େହବ। 6 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
େଲବୀୟମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, ତହିଁରୁ ଛଅେଗାଟି
ଆଶ୍ର ୟ ନଗର େହବ, ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇବା ନିମେ
ତୁ େ ମାେନ ତାହା େଦବ; ଆଉ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁ ରି ବୟାଳିଶ
ନଗର େଦବ। 7ସବର୍ ସୁ ା ତୁ େ ମାେନ େଲବୀୟମାନ ୁ ଅଠଚାଳିଶ
ନଗର େଦବ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ନଗର ସେ ତହିଁର
ତଳିଭୂ ମି େଦବ। 8 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ଅଧିକାରରୁ
େସହି ସବୁ ନଗର େଦବା ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଅଧିକ େଲାକ ଠାରୁ
ଅଧିକ େନବ ଓ ଅ େଲାକ ଠାରୁ ଅ େନବ; ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶ
ଆପଣାର ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରାନୁସାେର ଆପଣା ନଗରମାନ ରୁ
େଲବୀୟମାନ ୁ େଦେବ।”

ଆଶ୍ର ୟ ନଗର
9 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 10 “ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ କିଣାନ
େଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ, 11 ଆପଣାମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ
ନଗର େହବା ନିମେ େକେତଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ନିରୂ ପଣ କରିବ,
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ତହିଁେର େଯଉଁ ଜନ ଭ୍ର ାି େର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ
କେର, ଏପରି ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ।
12 ପୁଣି, ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଚାରାେଥର୍ ମ ଳୀ ସ ୁଖେର ଉପି ତ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େଯପରି ନ ମେର, ଏଥିପାଇଁ େସହି ନଗରମାନ
ପ୍ର ତିହ ାଠାରୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆଶ୍ର ୟ ାନ େହବ; 13 ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦବ, ତାହା ତୁ ମାନ ନିମେ
ଛଅ ଆଶ୍ର ୟ ନଗର େହବ। 14 ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପାରିେର
ତିନି ନଗର େଦବ ଓ କିଣାନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତିନି ନଗର େଦବ;
ତାହାସବୁ ଆଶ୍ର ୟ ନଗର େହବ। 15ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ନିମେ
ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ ନିମେ େସହି ଛଅ
ନଗର ଆଶ୍ର ୟ ାନ େହବ; ତହିଁେର େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜନ
ଭ୍ର ାି େର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କେର, େସ େସହି ାନକୁ ପଳାଇ
ଯାଇପାେର।

16ମାତ୍ର ଯଦି େକହି େଲୗହ ଅ ାରା କାହାରିକୁ ଏପରି ଆଘାତ
କେର େଯ, ତହିଁେର େସ ମେର, େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ;
େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ। 17 ଆଉ ଯାହା
ାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାେର, ଏପରି ପଥର ହ େର େନଇ ଯଦି େସ

କାହାକୁ ଆଘାତ କେର ଓ ତହିଁେର େସ ମେର, େତେବ େସ
ନରହତ୍ୟାକାରୀ; େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ।
18 ଅବା ଯାହା ାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସି କା -
ଅ ହ େର େନଇ ଯଦି େସ କାହାକୁ ଆଘାତ କେର ଓ ତହିଁେର
େସ ମେର, େତେବ େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ; େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ। 19 ର ର ପ୍ର ତିହ ା ନିେଜ େସହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ବଧକରିବ; େସତାହାର େଦଖା ପାଇେଲତାହାକୁ
ବଧ କରିବ। 20ଆଉ ଯଦି ହିଂସା କରି େକହି କାହାକୁ ଧ ା ମାେର,
ଅବା ଛକି ବସି ତାହା ଉପେର କିଛି ପକାଏ ଓ ତହିଁେର େସ
ମେର; 21 କିଅବା ଶତତା କରି ଯଦି େସ କାହାକୁ ଆପଣା ହ େର
ଆଘାତକେରଓତହିଁେର େସମେର, େତେବ େଯତାହାକୁ ଆଘାତ
କଲା, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ; େସ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ର ର
ପ୍ର ତିହ ା େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର େଦଖା ପାଇେଲ ତାହାକୁ ବଧ
କରିବ।
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22 ମାତ୍ର ଯଦି େକହି ଶତତା ବିନା ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଆଘାତ
କେର, ଅବା ଛକି ନ ବସି କାହା ଉପେର େକୗଣସି ଅ ପକାଏ,
23 କିଅବା ଯାହା ାରା ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାେର, ଏପରି େକୗଣସି ପଥର
କାହାରି ଉପେର ନ େଦଖି ପକାଏ ଓ ତହିଁେର େସ ମେର,
ଅଥଚ େସ ତାହାର ଶତ କି ଅନି େଚ ାକାରୀ େହାଇ ନ ଥାଏ,
24 େତେବ ମ ଳୀ େସହି ବଧକାରୀର ଓ ର ର ପ୍ର ତିହ ାର ବିଷୟ
ଏହି ଶାସନାନୁସାେର ବିଚାର କରିେବ। 25 ଆଉ ମ ଳୀ ର ର
ପ୍ର ତିହ ାର ହ ରୁ େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଉ ାର କରିେବ; ପୁଣି,
େସ େଯଉଁ ାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, େସହି ଆଶ୍ର ୟ ନଗରେର
ମ ଳୀ ପୁନବର୍ ାର ତାହାକୁ ପହୁ ାଇ େଦେବ ଓ େଯପଯର୍ ୍ୟ ପବିତ୍ର
େତୖଳେର ଅଭିଷି ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ ୍ୟ ନ ହୁ ଏ, େସ ପଯର୍ ୍ୟ େସ
େସହି ାନେର ବାସ କରିବ। 26ମାତ୍ର େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀ େଯଉଁ
ଆଶ୍ର ୟନଗରକୁପଳାଇଅଛି,ଯଦି େକୗଣସି ସମୟେର େସତହିଁର
ସୀମାର ବାହାରକୁ ଯାଏ 27 ଓ ର ର ପ୍ର ତିହ ା ଆଶ୍ର ୟ ନଗର-
ସୀମାର ବାହାେର ତାହାକୁ ପାଏ ଓ ତହିଁର ପ୍ର ତିହ ା ତାହାକୁ ବଧ
କେର, େତେବ େସ ର ପାତର ଅପରାଧୀ େହବ ନାହିଁ। 28କାରଣ
ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଆଶ୍ର ୟ ନଗରେର ତାହାର
ଥିବା ଉଚିତ; ମାତ୍ର ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହଲା ଉ ାେର େସହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଆପଣା ଅଧିକାର ଗୃହକୁ େଫରିଯାଇ ପାରିବ।

29 ଆଉ ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ସକଳ ନିବାସ ାନେର
ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ ବିଚାରର ବିଧି େହବ। 30 େଯଉଁ ବ୍ୟି
େକୗଣସି େଲାକକୁ ବଧ କେର, େସହି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସାକ୍ଷୀମାନ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ାରା ହତ େହବ; ମାତ୍ର ଏକ ସାକ୍ଷୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ େକୗଣସି
େଲାକର ପ୍ର ତିକୂଳେର ପ୍ର ାଣଦ ନିମେ ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହବ ନାହିଁ।
31 ଆହୁ ରି ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ର ାଣ ନିମେ
େକୗଣସି ପ୍ର ାୟି ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ
େହବ। 32 ପୁଣି, େକହି େଯପରି ଆପଣା ଆଶ୍ର ୟ ନଗରକୁ ପଳାଇ
ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା େଦଶକୁ ଆସି ବାସ କେର, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ
ଯାଜକର ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ନିମେ େକୗଣସି ପ୍ର ାୟି ଗ୍ର ହଣ
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କରିବ ନାହିଁ। 33 ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ନିବାସ
େଦଶ ଅପବିତ୍ର କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ର ହିଁ େଦଶକୁ ଅପବିତ୍ର
କେର;ଆଉେଦଶେରେଯଉଁର ପାତହୁ ଏ,ର ପାତୀରର ବିନା
ତହିଁ ନିମେ େକୗଣସି ପ୍ର ାୟି କରାଯାଇ ନ ପାେର। 34 ଏଣୁ
ତୁ ମାନ ର େଯଉଁ ନିବାସ େଦଶେର ଆେ ବାସ କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େ
ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛୁ।’ ”

36
ବିବାହିତା ୀ େପୖତୃ କ ସ ି ର ଅଧିକାର

1 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶୀୟ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମନଃଶିର େପୗତ୍ର ମାଖୀରର ପୁତ୍ର ଗିଲୀୟଦ
ବଂଶୀୟ ପିତୃ ଗୃହର ପ୍ର ଧାନମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ, ପୁଣି,
େମାଶା ର ସ ୁଖେର ଓଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ପିତୃ ଗୃହର ପ୍ର ଧାନ
ରୂ ପ ଅଧିପତିବଗର୍ ସ ୁଖେର ପ୍ର ାବ କେଲ; 2ଆଉ େସମାେନ
କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୁଲିବା ାରା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ
େଦଶାଧିକାର େଦବା ନିମେ ଆ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ;ଆଉଆ
ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ଭ୍ର ାତା ସଲଫାଦର ଅଧିକାର ତାହାର କନ୍ୟାମାନ ୁ
େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିେଲ। 3ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ର ବଂଶସମୂହର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସେ
ଯଦି େସମାନ ର ବିବାହ ହୁ ଏ, େତେବ ଆ ମାନ େପୖତୃ କ
ଅଧିକାରରୁ େସମାନ ଅଧିକାର କଟାଯିବ; ପୁଣି, େସମାେନ େଯଉଁ
ବଂଶେର ଗୃହୀତ େହେବ, େସହି ବଂଶର ଅଧିକାରେର ତାହା ଯୁ
େହବ; ଏହିରୂ େପ ତାହା ଆ ମାନ ଅଧିକାରର ଅଂଶରୁ କଟାଯିବ।
4 ଆଉ େଯେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର େଯାେବଲ
ଉପି ତ େହବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯଉଁମାନ ମଧ୍ୟେର
ଗୃହୀତା, େସହି ବଂଶର ଅଧିକାରେର େସମାନ ର ଅଧିକାରଯୁ
େହବ; ଏହିରୂ େପ ଆ ମାନ େପୖତୃ କ ବଂଶରୁ େସମାନ ଅଧିକାର
କଟାଯିବ।” 5 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “େଯାେଷଫ-ସ ାନଗଣ ର
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ବଂଶ ଯଥାଥର୍ କହୁ ଅଛି । 6 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାନ
ବିଷୟେର ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି , େସମାେନ େଯଉଁମାନ ୁ ଅତି
ଭଲ ବିଚାର କରି , ‘େସମାନ ୁ ବିବାହ େହଉ ;ୁ କି ୁ େକବଳ
େସମାେନ ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶୀୟ େକୗଣସି ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ବିବାହ
କରିେବ।’ 7 ତାହା କେଲ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ଅଧିକାର
ଏକ ବଂଶରୁ ଅନ୍ୟ ବଂଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େପୖତୃ କ ବଂଶର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର
ରହିେବ। 8 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର େତ୍ୟେକ େଯପରି
ଆପଣା ଆପଣା େପୖତୃ କ ଅଧିକାର େଭାଗ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର େକୗଣସି ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ କନ୍ୟାର
ଅଧିକାର ଥାଏ, େସ ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶୀୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟେର
ଜଣକର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହବ। 9 ତହିଁେର ଏକ ବଂଶରୁ ଅନ୍ୟ ବଂଶକୁ
ଅଧିକାର ଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ର ବଂଶସମୂହ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା େପୖତୃ କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ରହିେବ।”
10 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ତଦନୁସାେର
ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାେନ କମର୍ କେଲ। 11 ଅଥର୍ ାତ୍ , ମହଲା, ତିସର୍ ା,
ହଗ୍ଲ ା, ମି ା ଓ େନାୟା, ସଲଫାଦର ଏହି କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣା ଆପଣା
ପିତୃ ବ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନ ସହିତ ବିବାହ କେଲ। 12 େଯାେଷଫ ର ପୁତ୍ର
ମନଃଶି ସ ାନଗଣ ରବଂଶମଧ୍ୟେର େସମାନ ର ବିବାହ େହଲା,
ତହିଁେର େସମାନ ର ଅଧିକାର େସମାନ ପିତୃ ବଂଶୀୟ ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ରହିଲା।

13 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିରୀେହା ନିକଟ ଯ ର୍ ନ ସମୀପେର େମାୟାବ-
ପଦାେର େମାଶା ାରା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଏହି ସମ
ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଆେଦଶ କରିଥିେଲ।
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