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ି ତୀୟ ବିବରଣ
େଲଖକ
େମାଶା ି ତୀୟ ବିବରଣ ପୁ କର େଲଖକ ଅଟି , ଯାହାକି

ବା ବେର, ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାେକ ଯ ର୍ ନ ନଦୀ ପାର କରିବା ପୂବର୍ ରୁ
େସ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଚାର କରିଥିବା େଲଖାଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ର ହ ଅେଟ।
“ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା େମାଶା କହିେଲ” (1:1)। ହୁ ଏତ େଶଷ
ଅଧ୍ୟାୟକୁ (ଯିେହାଶୂୟ) େଲଖିଥାଇ ପାରି । ପୁ କର ଅଧିକାଂଶ
ବିଷୟବ ୁ େମାଶା ବିଷୟେର ବ ର୍ ନା କେର (1:1,5; 31:24)।
ି ତୀୟ ବିବରଣ େମାଶା ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ େମାୟାବର
ସୀମାେର େଯଉଁ େକ୍ଷତ୍ର େଦଇ ଯ ର୍ ନ ନଦୀ, ଲବଣ ସମୁଦ୍ର କୁ
ପ୍ର ବାହିତ ହୁ ଏ େସହି ାନେର ଠାବ କେର। ି ତୀୟ ବିବରଣର ଅଥର୍
“ ି ତୀୟ ନିୟମ।”ଏହା ପରେମ ରଏବଂ ତାହା େଲାକଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର େହାଇଥିବା ନିୟମର ଏକ ପୁନରାବୃ ି ଅେଟ।

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

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାେକ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ପ୍ର େବଶ କରିବା ପୂବର୍ ରୁ ଏହି

ପୁ କ 40 ଦିନ ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ପ୍ର ାପକ
ଏହି ପୁ କର ପ୍ର ାପକମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ି

(େସମାନ ର ପିତାମାତା 40 ବଷର୍ ପେର ମିସରର ଦାସ ଅବ ାରୁ
ଉ ାର ପେର) େଯଉଁମାେନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ
ପ୍ର ୁତ ଥିେଲ ଏବଂ ବାଇବଲର ପରବ ର୍ ୀ ପାଠକମାେନ ଅଟି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
ି ତୀୟ ବିବରଣ ପୁ କ ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ େମାଶା ବିଦାୟ

ସେ ାଧନ ଅେଟ। ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ
ଭାରସାମ୍ୟ ରଖି ପ୍ର ୁତ ଅଛି। ମିସରରୁ ପ୍ର ାନର 40 ବଷର୍ ପେର,
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ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାେକ କିଣାନ େଦଶକୁ ବିଜୟ କରିବା ନିମେ ଯ ର୍ ନ
ନଦୀକୁ ପାର କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ ଅଛି । କି ୁ େମାଶା ମୃତୁ ୍ୟର ସି କଟ
ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ସହିତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ପ୍ର େବଶ
କରିେବ ନାହିଁ। ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶକୁ େମାଶା ବିଦାୟ ସେ ାଧନ
ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମେ ଏକ ଆେବଗ
ଅନୁେରାଧ ଥିଲା, ଯାହା େସମାନ ସହ ନୂତନ େଦଶେର ଉ ମ
େହବ (6:1-3,17-19)। ଏହି ସେ ାଧନ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ
ରଣ କରାଏ େଯ େସମାନ ର ପରେମ ର କିଏ (6:4) ଏବଂ
େସ େସମାନ ନିମେ କʼଣ କରିଅଛି (6:10-12,20-23)। ଏହି
ଅ◌ାଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ପରବ ର୍ ୀ ପିଢ଼ିକୁ େଦବା ନିମେ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର
େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି ।

ବିଷୟବ ୁ
ଆଜ୍ଞାଧୀନତା

ରୂ ପେରଖା
1. ମିସରରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ର ଯାତ୍ର ା — 1:1-3:29
2. ପରେମ ର ସହିତଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ସ କର୍ — 4:1-
5:33

3. ପରେମ ର ଠାେର ନି ାର ଗୁରୁ — 6:1-11:32
4. କିପରି ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ କରିବା ଓ ତାହା ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ
ପାଳନ କରିବା — 12:1-26:19

5. ଆଶୀବର୍ ାଦ ଏବଂ ଅଭିଶାପ — 27:1-30:20
6. େମାଶା ମୃତୁ ୍ୟ — 31:1-34:12

େହାେରବ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆେଦଶ
1 ପାରଣ ଓ େତାଫଲ ଓ ଲାବନ ଓ ହେ େରାତ ଓ ଦୀଷାହବର

ମଧ୍ୟ ାନେର ସୂଫ ସ ୁଖି ତ ପଦାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯ ର୍ ନର
ପୂବର୍ ପାରିି ତ ପ୍ର ା ରେର େମାଶା ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ଏହିସବୁ
କଥା କହିେଲ, 2 େସୟୀର ପବର୍ ତ େଦଇ େହାେରବଠାରୁ କାେଦଶ-
ବେ ର୍ ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଏଗାର ଦିନର ଯାତ୍ର ା ଅେଟ। 3 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ କଥା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିବା ପାଇଁ େମାଶା ୁ ଆଜ୍ଞା
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େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େମାଶା ଚାଳିଶତମ ବଷର୍ ର ଏକାଦଶ
ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର େସମାନ ୁ କହିେଲ, 4 “ହିଷ୍ େବାନ ନିବାସୀ
ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନକୁ ଓ ଅ ାେରାତ୍ ନିବାସୀ
ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ କୁ ଇଦି୍ର ୟୀେର ସଂହାର କଲା ଉ ାେର
5ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପାରି ତ େମାୟାବ େଦଶେର େମାଶା ଏହି ବ୍ୟବ ା
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆର କେଲ।

6 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର େହାେରବେର
ଆ ମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପବର୍ ତେର ଯେଥ
କାଳ ବାସ କରିଅଛ; 7ଏେବ େଫରି ଇେମାରୀୟମାନ ପବର୍ ତମୟ
େଦଶ ଓ ତି କଟବ ର୍ ୀ ପଦା ଓ ପବର୍ ତ ଓ ତଳଭୂ ମି ଓ ଦକି୍ଷଣ
ପ୍ର େଦଶ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାନୀୟମାନ ସମ େଦଶ ଓ
ଲିବାେନାନ େଦଇ ମହାନଦୀ ଫରାତ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯାତ୍ର ା କର। 8 େଦଖ,
ଆେ ତୁ ମାନ ଆଗେରଏହି େଦଶସମପର୍ ଣ କରିଅଛୁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଓ ଇସ୍ ହାକକୁ ଓ ଯାକୁବକୁ ଓ
େସମାନ ଉ ାେର େସମାନ ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତୁ େ ମାେନ େସହି େଦଶକୁ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର
କର।’ ”

ବିଚାରକ ର୍ ା ନିଯୁି
9 ପୁଣି େସସମୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିଲି, “ମୁଁ ଏକାକୀ

ତୁ ମାନ ଭାର ବହିବାକୁ ଅସମଥର୍ ; 10 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ ବୃ ି କରିଅଛି , ଏଣୁ େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ
ଆଜି ଆକାଶର ତାରାଗଣ ତୁ ଲ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇଅଛ।
11 ତୁ େ ମାେନ ଏେବ େଯେତ ଅଛ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ େପୖତୃ କ
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ ତହିଁର ସହସ୍ର ଗୁଣ କର ୁ ଓ େସ
େଯରୂ ପ ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତଦପ ତୁ ମାନ ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ।ୁ 12 ମୁଁ କିପରି ଏକାକୀ ତୁ ମାନ ର ଏେତ
େବାଝ ଓ ଭାର ଓ ବିବାଦ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବି? 13 ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁ ି ମାନ ଓ ବିଖ୍ୟାତ
େଲାକମାନ ୁ ମେନାନୀତ କର, ମୁଁ େସମାନ ୁ ତୁ ମାନ ଉପେର
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ପ୍ର ଧାନ ରୂ େପ ନିଯୁ କରିବି।” 14 ଏଥିେର ତୁ େ ମାେନ େମାେତ
ଉ ର େଦଇ କହିଲ, “ତୁ େ ଯାହା କହିଲ, ତାହା ଆ ମାନ ର
କରିବା ଭଲ।” 15 ତହଁୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ବଂଶ ଅନୁସାେର ପ୍ର ଧାନ,
ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଖ୍ୟାତ େଲାକମାନ ୁ େନଇ ତୁ ମାନ ବଂଶାନୁସାେର
ତୁ ମାନ ଉପେର ପ୍ର ଧାନ, ସହସ୍ର ପତି, ଶତପତି, ପଚାଶପତି,
ଦଶପତି ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ନିଯୁ କଲି। 16 ପୁଣି ମୁଁ େସସମୟେର
ତୁ ମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲି, “ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ ଶୁଣ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ତାହାର ଭାଇ ଓ ତାହାର ସହବାସୀ ବିେଦଶୀ ମଧ୍ୟେର ଯଥାଥର୍
ବିଚାର କର। 17ତୁ େ ମାେନ ବିଚାରେରକାହାରି ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ ସାନ ଓ ବଡ଼ େଲାକର କଥା ସମଭାବେର
ଶୁଣିବ; ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ବିଚାର ପରେମ ର ର ଅେଟ; ପୁଣି େଯଉଁ କଥା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
କଠିନ ହୁ ଏ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣିବ, ମୁଁ ତାହା
ଶୁଣିବି।” 18 ପୁଣି ମୁଁ େସସମୟେର ତୁ ମାନ ର ସମ କ ର୍ ବ୍ୟ
କମର୍ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିଲି।

କିଣାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଅସ ତ
19 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର

ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆେ ମାେନ େହାେରବଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ, ପୁଣି
ଇେମାରୀୟମାନ ପବର୍ ତମୟ େଦଶକୁ ଯିବା ପଥେର ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ ବି ୀ ର୍ ଓ ଭୟ ର ପ୍ର ା ର େଦଖିଲ, ତହିଁର ମଧ୍ୟେଦଇ
ଯାଇ କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟେର ପହି ଲୁ। 20ଏଉ ାେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
କହିଲି, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ
ଇେମାରୀୟମାନ ର େଯଉଁ ପବର୍ ତମୟ େଦଶ େଦେବ, େସଠାେର
ତୁ େ ମାେନ ଉପି ତ େହାଇଅଛ। 21 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର
ପରେମ ର ତୁ ଆଗେର େସହି େଦଶ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େପୖତୃ କ ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ େ
ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କର; ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା ନିରାଶ ହୁ ଅ
ନାହିଁ।” 22 ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆ ନିକଟକୁ
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ଆସି କହିଲ, “ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଆେଗ େଲାକ ପଠାଉ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ମାନ ନିମେ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରି
ଆ ମାନ ୁ େକଉଁ ପଥ େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ ଓ େକଉଁ େକଉଁ
ନଗରେର ଉପି ତ େହବାକୁ େହବ, ତହିଁର ସ ାଦ ଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆଣ ୁ।” 23 େତେବ ଆେ ଏହି କଥାେର ସ ୁ େହଲୁ,
ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶ ନିମେ ଜେଣ େଲଖାଏଁ
ବାର ଜଣ ୁ େନଲୁ। 24 ତହଁୁ େସମାେନ ଗମନ କରି ପବର୍ ତ ପାର
େହାଇ ଇେ ାଲ-ଉପତ୍ୟକାେର ପହି େଦଶର ଅନୁସ ାନ କେଲ।
25 ଆଉ େସମାେନ ହ େର େସହି େଦଶର କିଛି କିଛି ଫଳ େଘନି
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ ଓ ଆ ମାନ ୁ ସ ାଦ େଦଇ
କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦେବ, ତାହା ଏକ ଉ ମ େଦଶ।”

26 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଯିବାକୁ ସ ତ େହଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ କଲ।
27 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁେର ବଚସା କରି କହିଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବା ସକାଶୁ ଇେମାରୀୟମାନ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରି ବିନାଶ କରିବା ନିମେ ଆ ମାନ ୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି । 28 ଆେ ମାେନ େକଉଁଠାକୁ
ଯିବା? ‘େସହି େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ
ଓ ଉ ; ନଗରମାନ ବୃହତ ଓ ଗଗନ ଶର୍ ୀ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ
ଆହୁ ରି େସହି ାନେର ଆେ ମାେନ ଅନାକୀୟମାନ ସ ାନଗଣକୁ
େଦଖିଅଛୁ, ଏହି କଥା କହି ଆ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଆ ମାନ ର
ମେନାଭ କରିଅଛି ।’ ” 29 େତେବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହିଲି,
“ଭୟଯୁ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି େସମାନ ସକାଶୁ ଭୟ କର ନାହିଁ।
30 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର, େଯ ତୁ ମାନ ଆେଗ
ଆେଗ ଗମନ କରୁ ଅଛି , େସ ମିସରେର ଓ ପ୍ର ା ରେର ତୁ ମାନ
ଦୃି େଗାଚରେର ତୁ ମାନ ନିମେ େଯସମ କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ,
ତଦନୁସାେର େସ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଯୁ କରିେବ। 31 େଯେହତୁ
ପ୍ର ା ରେର ତୁ େ େଦଖିଅଛ େଯ, ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ବହିବା
ପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର ଏହି ାନେର ପହି ବା ପଯର୍ ୍ୟ
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ତୁ ମାନ ଗମନର ସମ ପଥେର ତୁ କୁ କିପରି ବହିଅଛି ।”
32ତଥାପି ଏହି ବିଷୟ ସକାେଶ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଠାେର ବି ାସ କଲ ନାହିଁ! 33 େସ ତୁ ମାନ
ଛାଉଣି ାପନ କରିବାର ାନ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରାତି୍ର େର
ଅି ାରା ଓ ଦିବସେର େମଘ ାରା ତୁ ମାନ ର ଗ ବ୍ୟ ପଥ
େଦଖାଇବାକୁ ପଥେର ତୁ ମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ବିେଦ୍ର ାହର ଦ
34 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣି ରାଗିେଲ ଓ

ଶପଥ କରି କହିେଲ, 35 “ଆେ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ନି ୟ ଏହି ଦୁ ବଂଶୀୟ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି େଲାକ େସହି ଉ ମ େଦଶ େଦଖି
ପାରିବ ନାହିଁ, 36 େକବଳ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ତାହା େଦଖିବ
ପୁଣି େସ େଯଉଁ ଭୂ ମିେର ପଦାପର୍ ଣ କରିଅଛି, େସହି ଭୂ ମି ଆେ
ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସ ାନଗଣକୁ େଦବା; କାରଣ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ସ ୂ ର୍ ଅନୁଗତ େଲାକ।” 37 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ
େମାʼ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ କରି କହିେଲ, “ତୁ େ ମଧ୍ୟ େସହି ାନେର
ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ, 38 ତୁ ର ପରିଚାରକ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ େସହି ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ତୁ େ ତାହାକୁ ସାହସ
ଦିଅ େଯେହତୁ େସଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତାହା ଅଧିକାରକରାଇବ। 39ଆହୁ ରି
ତୁ ମାନ ର ବାଳକମାେନ, େଯଉଁମାେନ ଲୁଟିତ େହେବ େବାଲି
ତୁ େ ମାେନ କହିଥିଲ ଓ ତୁ ମାନ ର ସ ାନମାେନ, େଯଉଁମାେନ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଭଲ ମ ର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ନାହାି , େସମାେନ େସହି
ାନେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ; ପୁଣି ଆେ େସମାନ ୁ େସହି େଦଶ
େଦବା ଓ େସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ। 40ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ
ବାହୁ ଡ଼ି ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ ପ୍ର ା ରକୁ ଯାତ୍ର ା କର।”

41 ଏଥିେର ତୁ େ ମାେନ ଉ ର କରି େମାେତ କହିଲ,
“ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛୁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛି , ଆେ ମାେନ ତଦନୁସାେର ଉଠିଯାଇ ଯୁ କରିବୁ।”
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ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଯୁ ା ବା ି
ପବର୍ ତ ଆେରାହଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର େହଲ। 42 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େସମାନ ୁ କୁହ, ଆେ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନାହଁୁ , ‘ଏଣୁତୁ େ ମାେନଆେରାହଣକରନାହିଁ, କିଅବା
ଯୁ କର ନାହିଁ;’ କେଲ ଶତମାନ ସ ୁଖେର ଆହତ େହବ।”
43ତହଁୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େସହି କଥା କହିଲି, ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଲ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାର ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ
କଲ ଓ ଦୁଃସାହସୀ େହଲ, ଆଉ ପବର୍ ତ େଦଶକୁ ଆକ୍ର ମଣ କଲ।
44 କି ୁ େସହି ପବର୍ ତବାସୀ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ
ବିରୁ େର ବାହାର େହାଇ ମହୁ ମାଛି ପରି ତୁ ମାନ ୁ ତଡ଼ି
େସୟୀରେର ହମର୍ ା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ପରା କେଲ। 45 େତେବ
ତୁ େ ମାେନ େଫରିଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େରାଦନ କଲ;
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ରବେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ,
କିଅବା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କ ର୍ ପାତ କେଲ ନାହିଁ। 46 ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ କାେଦଶେର ବାସ କରି େସହି ାନେର ବହୁ ବଷର୍
ରହିଲ।

2
ପ୍ର ା ରର ସମୟ

1 ଏଥିଉ ାେର େମାʼ ପ୍ର ତି କଥିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଆେ ମାେନ େଫରି ସୂଫ ସାଗର ପଥ େଦଇ ପ୍ର ା ର ଆେଡ଼ ଯାତ୍ର ା
କଲୁ; ପୁଣି େସୟୀର ପବର୍ ତ ବୁଲି ଆସି ବାକୁ ଆ ମାନ ୁ ଅେନକ
ଦିନ ଲାଗିଲା। 2 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, 3 “ତୁ େ ମାେନ
ଯେଥ ସମୟ ଏହି ପବର୍ ତ ବୁଲିଅଛ; ଏେବ ଉ ର ଦିଗକୁ
େଫର। 4 ତୁ େ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ‘େସୟୀର ନିବାସୀ
ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏେଷୗ ସ ାନଗଣର ସୀମା େଦଇ
ତୁ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ େହବ; ତହିଁେର େସମାେନ ଭୀତ େହେବ;
ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଅତି ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 5 େସମାନ ସହିତ ଯୁ
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କର ନାହିଁ; କାରଣ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େସମାନ େଦଶରୁ
କିଛି େଦବା ନାହିଁ। ଏକ ପାଦ ପରିମିତ ଭୂ ମି ହିଁ େଦବା
ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେ ଏେଷୗକୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େସୟୀର ପବର୍ ତ
େଦଇଅଛୁ। 6ତୁ େ ମାେନ ରୂ ପା (ଟ ା) େଦଇ େସମାନ ଠାରୁ ଅ
କିଣି େଭାଜନ କରିବ ଓ ରୂ ପା େଦଇ ଜଳ କିଣି ପାନ କରିବ।
7କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର ତୁ ହ ର ସମ କମର୍ େର
ତୁ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି ; େସ ଏହି ବି ୀ ର୍ ପ୍ର ା ରେର ତୁ
ଯିବାର ଜାଣିଅଛି ; ଏହି ଚାଳିଶ ବଷର୍ ସାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର
ପରେମ ର ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ େହାଇଅଛି ; ତୁ ର କିଛି ଅଭାବ
େହାଇ ନାହିଁ।’ ” 8 ଏଉ ାେର ଆେ ମାେନ େସୟୀର ନିବାସୀ
ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଏେଷୗ-ସ ାନମାନ ନିକଟ େଦଇ ଏଲତ୍ ଓ
ଇତ୍ ସି େୟାନ-େଗବର ପଦାଭୂ ମିର ପଥଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କଲୁ। ତହଁୁ
ଆେ ମାେନ େଫରି େମାୟାବ-ପ୍ର ା ର ପଥ େଦଇ ଯାତ୍ର ା କଲୁ।

9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େମାୟାବକୁ େ ଶ
ଦିଅ ନାହିଁ, ଅବା େସମାନ ସହିତ ଯୁ କର ନାହିଁ; କାରଣ
ଆେ ତୁ କୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ େସମାନ େଦଶରୁ କିଛି େଦବା ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ଆେ େଲାଟର ସ ାନଗଣକୁ ଆର ନଗର ଅଧିକାରାେଥର୍
େଦଇଅଛୁ।” 10 (ପୂେବର୍ େସହି ାନେର ଏମୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ
କରୁ ଥିେଲ, େସମାେନ ବଳବାନ ଓ ଅେନକ ଓ ଅନାକୀୟମାନ
ପରି ଉ ଥିେଲ। 11 ଅନାକୀୟମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େସମାେନ ମଧ୍ୟ
ରଫାୟୀୟମାନ * ମଧ୍ୟେର ଗଣିତ ଥିେଲ, ମାତ୍ର େମାୟାବୀୟ
େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ଏମୀୟ େବାଲି କହିେଲ। 12 ପୁଣି ପୂେବର୍
େହାରୀୟ େଲାକମାେନ େସୟୀରେର ବାସ କେଲ, ମାତ୍ର ଏେଷୗର
ସ ାନଗଣ େସମାନ ୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ କେଲ ଓ ଆପଣାମାନ
ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ ବିନ କରି େସମାନ ାନେର ବାସ କେଲ;
େଯରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ ଆପଣା ଅଧିକାର-ଭୂ ମିେର
କେଲ)। 13 “ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଉଠ ଓ େସରଦ୍ ନଦୀ ପାର ହୁ ଅ।”
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ େସରଦ୍ ନଦୀ ପାର େହଲୁ। 14 କାେଦଶ-
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ବେ ର୍ ୟଠାରୁ େସରଦ୍ ନଦୀ ପାର େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆ ମାନ ୁ
ଅଠତିରିଶି ବଷର୍ ଲାଗିଲା, େସହି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶପଥ
ଅନୁସାେର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରୁ େସହି ପୁରୁ ଷର ସମ େଯା ା ଉି
େହାଇଥିେଲ। 15କାରଣ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ େଲାପ
କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ଥିଲା।

16 ଏହିରୂ େପ େସହି ସମ େଯା ା ମରି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉି େହଲା ଉ ାେର 17 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, 18 “ଆଜି
ତୁ କୁ େମାୟାବର ସୀମା ଆର େଦଇ ଯିବାକୁ େହବ; 19 ପୁଣି ତୁ େ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣରସ ୁଖେରଉପି ତ େହେଲ େସମାନ ୁ େ ଶ
ଦିଅ ନାହିଁ, କି େସମାନ ସେ ଯୁ କର ନାହିଁ,କାରଣଆେ
ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର େଦଶରୁ କିଛି େଦବା
ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେ େଲାଟର ସ ାନଗଣକୁ ତାହା ଅଧିକାର
କରିବା ପାଇଁ େଦଇଅଛୁ।” 20 (େସହି େଦଶ ମଧ୍ୟ ରଫାୟୀୟମାନ
େଦଶ େବାଲି ଗଣିତ; ପୂେବର୍ ରଫାୟୀୟମାେନ େସଠାେର ବାସ
କରୁ ଥିେଲ; ମାତ୍ର ଅେ ାନୀୟମାେନ େସମାନ ୁ ସମ୍ସୁ ୀୟ େବାଲି
କହିେଲ; 21 େସମାେନ ବଳବାନ ଓ ଅେନକ ଓ ଅନାକୀୟମାନ
ପରି ଉ େଲାକ ଥିେଲ;ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେ ାନୀୟମାନ ସ ୁଖରୁ
େସମାନ ୁ ବିନ କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େସମାନ ୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ
କରି େସମାନ ାନେର ବସତି କେଲ। 22 େସ େସୟୀର ନିବାସୀ
ଏେଷୗ-ସ ାନଗଣ ନିମେ େସହିରୂ ପ କମର୍ କରିଥିେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େସମାନ ସ ୁଖରୁ େହାରୀୟମାନ ୁ ବିନ କେଲ, ତହିଁେର
ଏେଷୗ-ସ ାନଗଣ େସମାନ ୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ କରି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ାନେର ବାସ କରୁ ଅଛି । 23 ପୁଣି କେ ାରରୁ ଆଗତ
କେ ାରୀୟ େଲାକମାେନ ଘସା ପଯର୍ ୍ୟ ଗ୍ର ାମମାନ େର ବାସକାରୀ
ଅ ୀୟମାନ ୁ ବିନ କରି େସମାନ ାନେର ବାସ କେଲ)।
24 “ତୁ େ ମାେନ ଉଠ ଓ ଯାତ୍ର ା କରି ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା ପାର
ହୁ ଅ; େଦଖ, ଆେ ହିଷ୍ େବାନର ରାଜା ଇେମାରୀୟ ସୀେହାନକୁ ଓ
ତାହାର େଦଶକୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛୁ; ତାହା ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ଆର କର ଓ ତାହା ସେ ଯୁ କର। 25ଆଜି ଆେ
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ସମ ଆକାଶମ ଳର ଅଧଃି ତ େଲାକମାନ ମନେର ତୁ
ବିଷୟକ ଆଶ ା ଓ ଭୟ ଜନ୍ମ ାଇବାକୁ ଆର କରିବା, େସମାେନ
ତୁ ବିଷୟର ସ ାଦ ଶୁଣିେଲ ତୁ ସକାଶୁ କି ତ ଓ ବ୍ୟଥିତ
େହେବ।”

ସୀେହାନର ପରାଜୟ
26ଆଉ ମୁଁ କେଦେମାତ୍ ପ୍ର ା ରରୁ ହିଷ୍ େବାନର ରାଜା ସୀେହାନ

ନିକଟକୁ ବା ର୍ ାବହମାନ ାରା ଏହି ଶାି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହି
ପଠାଇଲି, 27 “ତୁ େଦଶ େଦଇ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ବାେଟ
ବାେଟ ଯିବି, ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର େଫରିବି ନାହିଁ। 28 େସୟୀର
ନିବାସୀ ଏେଷୗ-ସ ାନଗଣ ଓ ଆର ନିବାସୀ େମାୟାବୀୟ
େଲାକମାେନ େମାʼ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ କେଲ, ତଦପ ତୁ େ କର;
29 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦଉଅଛି , ଆେ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ େଯପଯର୍ ୍ୟ େସହି
େଦଶେର ଉପି ତ ନ େହଉ, େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ରୂ ପା େନଇ
େମାେତ େଭାଜନର ଅ ଦିଅ ଓ ରୂ ପା େନଇ ପିଇବାର ଜଳ ଦିଅ
ମୁଁ େକବଳ ଆପଣା ପାଦ େଦଇ ପାର େହାଇଯିବି।” 30 ମାତ୍ର
ହିଷ୍ େବାନର ରାଜା ସୀେହାନ ଆପଣା େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିବା
ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ ଅନୁମତି େଦଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ର ପରେମ ର ତୁ ହ େର ଆଜିର ନ୍ୟାୟ ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ
କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ମନ କଠିନ କେଲ ଓ ତାହାର ହୃ ଦୟ ଶ
କେଲ। 31 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ
ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁ ଆଗେର ସମପର୍ ଣ କରିବାକୁ
ପ୍ର ବୃ େହଲୁଣି ତୁ େ ତାହାର େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ର ବୃ
ହୁ ଅ।” 32 େସେତେବେଳ ସୀେହାନ, େସ ଓ ତାହାର ସମ ପ୍ର ଜା
ଆ ମାନ ବିରୁ େର ବାହାରି ଯହସେର ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି େଲ।
33 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ରଆ ମାନ ଆଗେର
ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ; ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଓ ତାହାର ସମ ପ୍ର ଜା ୁ ବଧ କଲୁ। 34ଆଉ
େସହି ସମୟେର ଆେ ମାେନ ତାହାର ସମ ନଗର ହ ଗତ
କରି ୀ ଓ ବାଳକ ସେମତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବସତି-ନଗର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
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ବିନ କଲୁ; ଆେ ମାେନ କାହାକୁ ହିଁ ବ ାଇ ରଖିଲୁ ନାହିଁ।
35 େକବଳ ପଶୁଗଣକୁ ଓ େଯ େଯ ନଗର ହ ଗତ କରିଥିଲୁ,
ତହିଁର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁକୁ ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ
ଗ୍ର ହଣ କଲୁ। 36 ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ ଅେରାେୟରଠାରୁ
ଓ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନଗରଠାରୁ ଗିଲୀୟଦ ପଯର୍ ୍ୟ ଏକ
ନଗର ହିଁ ଆ ମାନ ଶି ର ଅତିରି ନ ଥିଲା; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ଆଗେର ସମଗ୍ର ସମପର୍ ଣ
କେଲ। 37 େକବଳ ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ େଦଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଯେ ାକ୍ 
ନଦୀର ପା ର୍ ପ୍ର େଦଶ ଓ ପବର୍ ତମୟ ସକଳ ନଗର ପ୍ର ଭୃ ତି େଯଉଁ
େଦଶ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ନିେଷଧ
କରିଥିେଲ; ତହିଁ ନିକଟେର ତୁ େ ଉପି ତ େହଲ ନାହିଁ।

3
ଓଗ୍ ର ପରାଜୟ

1 ଏଉ ାେର ଆେ ମାେନ େଫରି ବାଶନର ପଥ େଦଇ ଗମନ
କଲୁ; ତହିଁେର ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ ଅ◌ାସି ଅ◌ାକ୍ର ମଣ
କେଲ, ପୁଣି େସ ଓ ତାହାର ସମ ପ୍ର ଜା ଆ ମାନ ବିରୁ େର
ଯୁ କରିବାକୁ ବାହାରି ଇଦି୍ର ୟୀକୁ ଆସି େଲ। 2 େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତାହାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ
ଆେ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ସମ ପ୍ର ଜା ୁ ଓ ତାହାର େଦଶକୁ
ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛୁ; ତୁ େ େଯପରି ହିଷ୍ େବାନ
ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନ ରାଜା ସୀେହାନ ପ୍ର ତି କରିଅଛ, େସପରି
ତାହା ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ କରିବ।” 3 ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ମଧ୍ୟ ବାଶନ-ରାଜା ଓଗ୍ କୁ ଓ ତାହାର ସମ ପ୍ର ଜା ୁ
ଆ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ; ତହିଁେର ଆେ ମାେନ
ତାହାକୁ ଏପରି ପରାଜୟ କଲୁ େଯ, ତାହାର େକହି ଅବଶି
ରହିଲା ନାହିଁ। 4 େସସମୟେର ଆେ ମାେନ ତାହାର ସମ
ନଗର ହ ଗତ କଲୁ, େସମାନ ଠାରୁ ଯାହା ହ ଗତ ନ କଲୁ,
ଏପରି େଗାଟିଏ ନଗର ରହିଲା ନାହିଁ; ଷାଠିଏ ନଗର, ଅେଗର୍ ାବର
ସମ ଅ ଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ବାଶନ ଓଗ୍ ର ରାଜ୍ୟ (ହ ଗତ କଲୁ)।
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5 େସହି ସବୁ ନଗର ଉ ପ୍ର ାଚୀର ଓ ାର ଓ ଅଗର୍ ଳେର
ସୁରକି୍ଷତ ଥିଲା; ତାହା ଛଡ଼ା ଅେନକ ପ୍ର ାଚୀରହୀନ ନଗର ଥିଲା।
6ଆେ ମାେନ ହିଷ୍ େବାନ-ରାଜା ସୀେହାନ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ କରିଥିଲୁ,
େସରୂ ପ େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନ କଲୁ, ୀ ଓ ବାଳକ
ସେମତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବସତି-ନଗର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନ କଲୁ।
7 ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ସମ ପଶୁ ଓ ନଗରର ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଲୁଟ ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କଲୁ। 8 େସହି
ସମୟେର ଆେ ମାେନ ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପାରି ଇେମାରୀୟମାନ
ଦୁଇ ରାଜା ର ହ ରୁ ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତ
ପଯର୍ ୍ୟ ସମ େଦଶ ହ ଗତ କଲୁ। 9 (ସୀେଦାନୀୟମାେନ େସହି
ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତକୁ ସି ରିେୟାନ କହି ଓ ଇେମାରୀୟମାେନ ତାହାକୁ
ସନୀର୍ କହି )। 10 ଆେ ମାେନ ସମଭୂ ମିର ସମ ନଗର ଓ
ସଲଖା ଓ ଇଦି୍ର ୟୀ ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ଗିଲୀୟଦ ଓ ସମ ବାଶନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ବାଶନି ତ ଓଗ୍ ରାଜ୍ୟର ସମ ନଗର ହ ଗତ କଲୁ।
11 (ଅବଶି ରଫାୟୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକବଳ ବାଶନ-ରାଜା
ଓଗ୍ ଅବଶି ରହିଲା, େଦଖ, ତାହାର ଖଟ େଲୗହମୟ ଖଟ;
ତାହା କି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ର ାେର ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟ ହ ର
ପରିମାଣାନୁସାେର ତାହା ଲ ାେର ନଅ ହାତ ଓ ଓସାରେର ଚାରି
ହାତ)।

12 ଏହି ସମୟେର ଆେ ମାେନ ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ
ଅେରାେୟରଠାରୁ େସହି ସମ େଦଶ ଅଧିକାର କଲୁ; ତହିଁେର ମୁଁ
ଗିଲୀୟଦର ପବର୍ ତମୟ େଦଶର ଅେ ର୍ କ ଓ ତହିଁର ନଗରସବୁ
ରୁ େବନୀୟମାନ ୁ ଓଗାଦୀୟମାନ ୁ େଦଲି। 13 ପୁଣି ମୁଁ ଗିଲୀୟଦର
ଅବଶି ଅଂଶ ଓ ସମ ବାଶନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଓଗ୍ ର ରାଜ୍ୟ, ବିେଶଷେର
ସମୁଦାୟ ବାଶନ ସହିତ ଅେଗର୍ ାବର ସମ ଅ ଳ ମନଃଶିର
ଅ ର୍ ବଂଶକୁ େଦଲି (ତାହା ରଫାୟୀୟ େଦଶ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ।
14ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ଯାୟୀର, ଗଶୂରୀୟ ଓ ମାଖାଥୀୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେଗର୍ ାବର ସମ ଅ ଳ ହ ଗତ କରି ଆପଣା ନାମାନୁସାେର ଆଜି
ପଯର୍ ୍ୟ ବାଶନ େଦଶର େସହି ସମ ାନର ନାମ ହେବାତ୍ -
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ଯାୟୀର* ରଖିଲା)। 15 ପୁଣି ମୁଁ ମାଖୀରକୁ ଗିଲୀୟଦ େଦଲି।
16ଆଉ ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଉପତ୍ୟକାର
ମଧ୍ୟ ାନ ଓ ତହିଁର ସୀମା ସେମତ, ପୁଣି େସହିଠାରୁ ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର ସୀମା ଯେ ାକ୍ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ; 17ଆଉ କିେ ରତ୍ ଠାରୁ
ପାଦଭୂ ମି ସମୁଦ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ପିସ୍ଗ ାର ଅଧଃି ତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ
ପୂବର୍ ଦିଗବ ର୍ ୀ ପଦାଭୂ ମି ଓ ଯ ର୍ ନ ଓ ତହିଁର ଅ ଳ ରୁ େବନୀୟ
ଓ ଗାଦୀୟ େଲାକମାନ ୁ େଦଲି।

18 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ େସହି ସମୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହିଲି, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଅଧିକାରାେଥର୍
ତୁ ମାନ ୁ ଏହି େଦଶ େଦଇଅଛି ; ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ
ବୀରପୁରୁ ଷ ସସ େହାଇ ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ସ ୁଖେର ପାର େହାଇଯିେବ। 19ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦଇଅଛି, େସହି ସବୁ ନଗରେର ତୁ ମାନ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ବାଳକଗଣ ଓ ପଶୁମାେନ ବାସ କରିେବ; କାରଣ ମୁଁ
ଜାେଣ, ତୁ ମାନ ର ଅେନକ ପଶୁ ଅଛି। 20 ଏଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ତୁ ମାନ ତୁ ଲ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମ େଦେଲ ଓ
ଯ ର୍ ନର େସପାରିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର େଯଉଁ
େଦଶ େସମାନ ୁ େଦେବ, େସମାେନ ମଧ୍ୟ େସହି େଦଶ ଅଧିକାର
କେଲ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ େମାହର ଦ ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯିବ।” 21ଆଉ ମୁଁ େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲି, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଏହି ଦୁଇ
ରାଜା ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛି , ତୁ େ ତାହା ଚକୁ୍ଷେର େଦଖିଅଛ;
ତୁ େ ପାର େହାଇ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜ୍ୟ ବିରୁ େର ଯାଉଅଛ,
େସସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତଦପ କରିେବ। 22 ତୁ େ ମାେନ
େସମାନ ୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ େଯ ତୁ ମାନ ସପକ୍ଷେର
ଯୁ କରି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଅଟି ।”

କିଣାନେର େମାଶା ୁ ନିେଷଧ

* 3:14 ଅଥର୍ ାତ୍ ଯାୟୀରର ବାସ ାନ
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23 େସହି ସମୟେର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିନତି କରି କହିଲି, 24 “େହ
ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା ଦାସ ନିକଟେର ଆପଣା ମହିମା
ଓ ବଳବାନ ହ ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ ଆର କରିଅଛ; ତୁ ର କି୍ର ୟା
ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ତୁ ର ପରାକ୍ର ା କମର୍ ତୁ ଲ୍ୟ େଯ କରିପାେର, ଗର୍ େର
କି ମ ର୍ ୍ୟେର ଏପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି? 25 ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
େମାେତ େସପାରିକି ଯିବାକୁ ଓ ଯ ର୍ ନର େସପାରିି ତ େସହି ଉ ମ
େଦଶ, େସହି ରମଣୀୟ ପବର୍ ତ ଓ ଲିବାେନାନ େଦଖିବାକୁ ଦିଅ।”
26 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସକାଶୁ େମାʼ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ
ଓ େମାʼ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ,
“ତୁ ର ଯେଥ େହଲାଣି ଏ ବିଷୟେରଆ କୁ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ।
27 ପିସ୍ଗ ାର ଶୃ କୁ ଚଢ଼ି ଯାଅ, ଆଉ ପି ମ ଓ ଉ ର ଓ ଦକି୍ଷଣ
ଓ ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଅନାଇ େଦଖ ଓ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷେର ତାହା ନିରୀକ୍ଷଣ
କର; କାରଣ ତୁ େ ଏହି ଯ ର୍ ନ ପାର େହବ ନାହିଁ। 28 ମାତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଓ ତାହାକୁ ସାହସ ଦିଅ ଓ ତାହାକୁ ବଳବାନ
କରାଅ; କାରଣ େସ ଏହି େଲାକମାନ ର ଆେଗ ଆେଗ ପାର
େହାଇଯିବ; ପୁଣି ତୁ େ େଯଉଁ େଦଶ େଦଖିବ, ତାହା େସ େସମାନ ୁ
ଅଧିକାର କରାଇବ।” 29 ଏହିରୂ େପ ଆେ ମାେନ େବଥ୍-ପିେୟାର
ସ ୁଖି ତ ଉପତ୍ୟକାେର ବାସ କଲୁ।

4
ଆଜ୍ଞାବହ େହବା ନିମେ ନିେ ର୍ ଶ

1 ଏେବ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ମୁଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧି ଓ ଶାସନ
ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦଉଅଛି, ତହିଁେର
ମେନାେଯାଗ କର; ତାହା କେଲ ତୁ େ ମାେନ ବି ବ ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣରପରେମ ରତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। 2 ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି, େସହି ବାକ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ
କିଛି ମିଶାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ତହିଁରୁ କିଛି ଊଣା କରିବ
ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର େସହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କର। 3 ବାଲ୍ -ପିେୟାର ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା କେଲ, ତାହା
ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ବାଲପିେୟାରର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ ସମ େଲାକ ୁ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ
ବିନ କରିଅଛି । 4 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େଯେତ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଠାେର ଆସ େହଲ, ତୁ ମାନ ର
େସହି ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛ। 5 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାହରପରେମ ରେମାେତେଯପରିଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
େସପରି ବିଧି ଓ ଶାସନ ଶିକ୍ଷା େଦଇଅଛି; ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ୁ
େସହିପରି ବ୍ୟବହାରକରିବାକୁ େହବ। 6ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ତାହାସବୁ
ପାଳନକର;କାରଣନାନା େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେରଏହା
ହିଁ ତୁ ମାନ ର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି ରୂ ପ େହବ; େସମାେନ ଏହିସବୁ
ବିଧି ଶୁଣି କହିେବ, “ଏହି ମହାେଗା ୀ ନିତା ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବୁି ମାନ
େଲାକ ଅଟି ।” 7 େଯେହତୁ ଆେ ମାେନ େଯେକୗଣସି ସମୟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରୁ , େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
େଯପରି ଆ ମାନ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅି , େସପରି ଆଉ େକଉଁ
ମହାେଗା ୀର ପରେମ ର େସମାନ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅି ? 8 ପୁଣି
ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ ସମ ବ୍ୟବ ା େଦଉଅଛି,
ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ ଯଥାଥର୍ ବିଧି ଓ ଶାସନଆଉ େକଉଁ ମହାେଗା ୀର ଅଛି?

9 େକବଳ ନିଜ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ ଓ ନିଜ ପ୍ର ାଣକୁ
ଯ ପୂବର୍ କ ରକ୍ଷା କର, େନାହିେଲ ଯାହା ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି,
ତାହା ତୁ େ ପାେସାରି ଯିବ ଓ ତାହା ଜୀବନ ସାରା ତୁ ହୃ ଦୟରୁ
େଲାପ ପାଇବ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ମାନ ୁ ତାହା
ଶିଖାଅ। 10 େଯଉଁ ଦିନ ତୁ େ େହାେରବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥିଲ, େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ କହିେଲ, “େଲାକମାନ ୁ ଆ ନିକଟେର ଏକତ୍ର କର,
ଆେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ େସମାନ ୁ ଶୁଣାଇବା ତହିଁେର େସମାେନ
ପୃଥିବୀେର ଜୀବନ ସାରା ଆ ୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖିେବ ଓଆପଣା
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ସ ାନମାନ ୁ ଶିଖାଇେବ।” 11ତହଁୁ ତୁ େ ମାେନ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ
ପବର୍ ତ ତେଳ ଠିଆ େହଲ; େସହି ସମୟେର େସହି ପବର୍ ତ ଅ କାର,
େମଘ ଓ େଘାର ଅ ାରେର ବ୍ୟା େହାଇ ଗଗନର ମଧ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅି େର ଳିଲା। 12 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଅି ମଧ୍ୟରୁ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି କଥା କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ବାକ୍ୟର ଶ ଶୁଣିଲ,
ମାତ୍ର େକୗଣସି ମୂ େଦଖିଲ ନାହିଁ, ତୁ େ ମାେନ େକବଳ ଶ
ଶୁଣିଲ।” 13 ପୁଣି େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଆେଦଶ କେଲ, ଆପଣାର େସହି ନିୟମର ଦଶ ଆଜ୍ଞା
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶକେଲ;ଆଉେସ ଦୁଇପଥରପଟାେରତାହା
େଲଖିେଲ। 14 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ତୁ ମାନ ର ପାଳନୀୟ
ବିଧି ଓ ଶାସନସକଳ ତୁ ମାନ ୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି
ସମୟେର େମାେତ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

ପ୍ର ତିମା ପୂଜା ନିେଷଧ
15 ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିଷୟେର

ଅତିଶୟସାବଧାନ ହୁ ଅ;କାରଣ େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େହାେରବେର
ଅି ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ସହିତ କଥା କହିେଲ, େସଦିନ ତୁ େ ମାେନ
େକୗଣସି ମୂ େଦଖିଲ ନାହିଁ। 16 (ସାବଧାନ), େନାହିେଲ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଭ୍ର କରି ପୁରୁ ଷର କି ୀର ମୂ ,
17 କି ପୃଥିବୀ େକୗଣସି ପଶୁର ମୂ , କି ଆକାଶେର ଉଡ଼ ା
େକୗଣସି ପକ୍ଷୀର ମୂ ,

18 କି ଭୂ ଚର େକୗଣସି ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁର ମୂ , କି ଭୂ ମିର
ନୀଚ ଜଳଚରେକୗଣସି ଜ ୁର ମୂ କରିଆପଣାମାନ ନିମେ
େକୗଣସି େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିବ। 19 କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର େଯଉଁମାନ ୁ ସମୁଦାୟ ଆକାଶମ ଳର
ଅଧଃି ତ ସମ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ନିମେ ନିଯୁ କରିଅଛି ,
ଏପରି ସୂଯର୍ ୍ୟ ଓ ଚ ଓ ତାରା ପ୍ର ଭୃ ତି ଆକାଶର ସମ ବାହିନୀ
ପ୍ର ତି ଊ ର୍ ଦୃି କରି ଅନାଇେଲଭ୍ର ା େହାଇତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ
ପ୍ର ଣାମ କରିବ ଓ େସବା କରିବ। 20ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଆଜି ଦିନର
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ପରି େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଧିକାରର େଲାକ ହୁ ଅ, ଏଥିପାଇଁ େସ
ତୁ ମାନ ୁ ଗ୍ର ହଣ କରିଅଛି ଓ ତୁ ମାନ ୁ ଲୁହା-ଭାଟି ରୂ ପ
ମିସରରୁ ଉ ାର କରି ଆଣିଅଛି । 21ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ସକାେଶ େମାʼଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ। ପୁଣି, ମୁଁ େଯପରି ଯ ର୍ ନ ପାର
େହାଇ ନ ଯିବି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦେବ, େସହି ଉ ମ େଦଶେର
ମୁଁ ପ୍ର େବଶ ନ କରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଶପଥ କେଲ। 22 ଏଣୁ ଏହି
େଦଶେର ମୁଁ ମରିବି, ମୁଁ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇଯିବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ପାର େହାଇଯିବ ଓ େସହି ଉ ମ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବ। 23 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ,
େନାହିେଲ ତୁ ମାନ ସହିତ ି ରୀକୃତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ନିୟମ ତୁ େ ମାେନ ପାେସାରି ଯିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ନିଷି େକୗଣସି ବ ୁର ପ୍ର ତିମୂ ବିଶି େଖାଦିତ
ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିବ। 24 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି , େଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ପରେମ ର
ଅଟି ।

25 ତୁ େ େସହି େଦଶେର ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ଗଣକୁ ଜନ୍ମ େଦଇ ବହୁ
କାଳ ବାସ କଲା ଉ ାେର େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ
ଭ୍ର କରି େକୗଣସି ବ ୁର ପ୍ର ତିମୂ ବିଶି େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା
ନିମର୍ ାଣ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ କ କରାଇବା
ପାଇଁ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ଦୁ ମର୍ କରିବ। 26 େତେବ ମୁଁ ଆଜି
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଗର୍ ଓ ମ ର୍ ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ
ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶରୁ ଶୀଘ୍ର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନ େହବ;
ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଦୀଘର୍ ାୟୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ନିମର୍ୂ ଳେର ଉି େହବ। 27 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଛି ଭି କରିେବ; ପୁଣି େଯଉଁ
ାନକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ େନଇଯିେବ, େସହି ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ ଅ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ଅବଶି
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ରହିବ। 28 ଆଉ େସହି ାନେର ତୁ େ ମାେନ ମନୁଷ୍ୟର ହ କୃତ
କା ମୟ ଓ ପ୍ର ରମୟ, ପୁଣି େଯଉଁମାେନ େଦଖି ନାହିଁ, କି
ଶୁଣି ନାହିଁ, କି େଭାଜନ କରି ନାହିଁ, କି ଆଘ୍ର ାଣ କରି
ନାହିଁ, ଏପରି େଦବଗଣର େସବା କରିବ। 29 ମାତ୍ର େସହି ାନରୁ
େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ
କରିବ, େତେବ ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ
ସହିତ ତାହା ର ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ, ତାହା ର ଉେ ଶ୍ୟ ପାଇବ।
30 େଯେତେବେଳ ତୁ େ ସ ଟେର ପଡ଼ିବ ଓ ଏହି ସମ ତୁ
ଉପେର ଘଟିବ, େସହି େଶଷ କାଳେର ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ପ୍ର ତି େଫରିବ ଓ ତାହା ରବ ଶୁଣିବ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ପରେମ ର
31 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଦୟାଳୁ ପରେମ ର

ଅଟି ; େସ ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ, କି ତୁ କୁ ବିନ
କରିେବ ନାହିଁ, କିଅବା ଶପଥ ାରା ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ନିକଟେର େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛି , ତାହା ପାେସାରିେବ ନାହିଁ।
32 ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀେର ସୃି କରିବା ଦିନାବଧି ତୁ
ପୂେବର୍ ଗତ କାଳକୁ ଓ ଆକାଶମ ଳର ଏକ ପ୍ର ା ରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ର ା
ପଯର୍ ୍ୟ ପଚାର,ଏହିମହାକାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ କିଆଉେକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ ଅଛି,
ଅବା ଏପ୍ର କାର କି ଶୁଣାଯାଇଅଛି? 33ଆଉତୁ େ େଯପରି ଶୁଣିଅଛ,
େସପରି କି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େଦଶୀୟ େଲାେକ ପରେମ ର ରବ
ଅି ମଧ୍ୟରୁ କହିବାର ଶୁଣି ବି ଅଛି ? 34 କିଅବା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ମିସରେର ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର େଯଉଁ
ସକଳ କମର୍ କରିଅଛି , କି ତଦନୁସାେର ପରୀକ୍ଷାସି ପ୍ର ମାଣ ାରା,
ଚି ାରା, ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ାରା, ଯୁ ାରା, ପରାକ୍ର ା ହ ାରା,
ବି ାରିତ ବାହୁ ାରା ଓ ଭୟ ର ମହାକମର୍ ାରା ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ
େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ନିମେ ଏକେଗା ୀ ଗ୍ର ହଣକରିବାକୁଆସି
ଉପକ୍ର ମ କରିଅଛି । 35ଏସବୁ ତୁ ପ୍ର ତି ପ୍ର କାଶିତ େହଲା, େଯପରି
ତୁ େ ଜାଣିବ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଅଟି , ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ
ଆଉେକହି ନାହିଁ। 36େସଉପେଦଶ େଦବା ନିମେ ଗର୍ ରୁ ତୁ କୁ
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ଆପଣା ରବ ଶୁଣାଇେଲ ଓ ପୃଥିବୀେର ତୁ କୁ ଆପଣା ମହା-ଅି
େଦଖାଇେଲ, ତୁ େ ଅି ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲ। 37 େସ
ତୁ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େ ହ କରିବାରୁ େସମାନ ଉ ାେର
େସମାନ ବଂଶକୁ ହିଁ ମେନାନୀତ କେଲ, 38 ପୁଣି େସ ତୁ ଠାରୁ
ଅଧିକ ବଳବାନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ତୁ
ଆଗରୁ ତଡ଼ିେଦଇେସମାନ େଦଶେରତୁ କୁ ପ୍ର େବଶକରାଇଆଜି
ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହା ତୁ କୁ େଦବା ପାଇଁ ଆପଣା ଶ୍ର ୀମୁଖ
ଓ ମହାପରାକ୍ର ମ ାରା ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ।
39ଏନିମେ ତୁ େ ଆଜି ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ ଓ ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଏହା
ବିେବଚନା କର, ଊ ର୍ ଗର୍ େର ଓ ଅଧଃ ପୃଥିବୀେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ହିଁ ପରେମ ର ଅଟି , ଅନ୍ୟ େକହି ନାହାି । 40 ପୁଣି େଯପରି
ତୁ ର ମ ଳ ଓ ତୁ ଉ ାେର ତୁ ସ ାନଗଣର ମ ଳ ହୁ ଏ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସଦାକାଳ ନିମେ ତୁ କୁ େଯଉଁ
ଭୂ ମି ଦିଅି , ତହିଁ ଉପେର େଯପରି ତୁ ର ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ ହୁ ଏ,
ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହା ର େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତୁ କୁ
ଆେଦଶ କରୁ ଅଛି, ତାହା ପାଳନ କର।

ଆଶ୍ର ୟ ନଗରସମୂହ
41ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ର ୟ ନିମେ ଯ ର୍ ନର

ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗି ତ କୂଳେର ତିେନାଟି ନଗର ନି ର୍ ୟ କେଲ।
42 େଯପରି େକହି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ପୂେବର୍ ହିଂସା ନ କରି
ଅଜ୍ଞାତସାରେର ବଧ କେଲ, େସ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ଏକ
ନଗରକୁ ପଳାଇ ବି ପାେର। 43 ଯଥା, ରୁ େବନୀୟମାନ ନିମେ
ପଦାଭୂ ମିି ତ ପ୍ର ା ରେର େବ ର; ପୁଣି ଗାଦୀୟମାନ ନିମେ
ଗିଲୀୟଦେର ରାେମାତ୍ ଆଉ ମନଃଶିୟମାନ ନିମେ ବାଶନେର
େଗାଲନ୍ ।

ବ୍ୟବ ାର ଉପ ାପନ
44 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସ ୁଖେର ଏହି

ବ୍ୟବ ା ାପନ କେଲ; 45 ଅଥର୍ ାତ୍ , ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସି ବା ସମୟେର େମାଶା ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ପାରିେର େବଥ୍-ପିେୟାର
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ସ ୁଖ ଉପତ୍ୟକାେର ହିଷ୍ େବାନ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟ ରାଜା
ସୀେହାନର େଦଶେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଏହିସବୁ ପ୍ର ମାଣ-
ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ଓଶାସନ େଦେଲ। 46କାରଣ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସି ବା ସମୟେର େମାଶା, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସହି ରାଜାକୁ
ବଧ କରି ତାହାର ଓ ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ ର, 47ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ଦିଗ
ଇେମାରୀୟମାନ ଏହି ଦୁଇ ରାଜାର େଦଶ, 48 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅେ ର୍ ାନ-
ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ ଅେରାେୟର ଅବଧି ସି େୟାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ହେମର୍ ାଣ
ନାମକ ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ ସମ େଦଶ, 49 ପୁଣି ଅେସ୍ଦ ାଦ-ପିସ୍ଗ ାର
ଅଧଃି ତ ସମତଳ ଭୂ ମିର ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ପାରିି ତ
ସମ ପଦାଭୂ ମି ଅଧିକାର କରିଥିେଲ।

5
ଦଶ ଆଜ୍ଞା

1 ତହଁୁ େମାଶା ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ଡାକି କହିେଲ,
“େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ଶିକ୍ଷାେଥର୍ , ରକ୍ଷାେଥର୍ ଓ ପାଳନାେଥର୍
ଆଜି ତୁ ମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର େଯଉଁସବୁ ବିଧି ଓ ଶାସନ
କହୁ ଅଛି, ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ କର। 2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର େହାେରବେର ଆ ମାନ ସହିତ େଗାଟିଏ ନିୟମ
କେଲ। 3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ସହିତ େସହି
ନିୟମ କେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆଜି ଏହି ାନେର ଜୀବିତ ଅଟୁ େଯ
ଆେ ମାେନ, ଆ ସମ ସହିତ ତାହା କେଲ। 4 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପବର୍ ତେରଅି ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ସହିତ ମୁଖାମୁଖୀ କଥା କହିେଲ।
5େସହି ସମୟେର ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା
ନିମେ େସହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
େହଲି; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ଅି ସକାଶୁ ଭୀତ େହବାରୁ ପବର୍ ତ
ଆେରାହଣ କଲ ନାହିଁ; ତାହା ର ବାକ୍ୟ ଏହି, ଯଥା,

6 େଯ ତୁ ୁ ଦାସ୍ୟଗୃହ ରୂ ପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିଅଛି , ଆେ େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ପରେମ ର ଅଟୁ ।
7ଆ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ର ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା େହବ ନାହିଁ।
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8 ତୁ େ ଆପଣା ନିମେ େକୗଣସି େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିବ
ନାହିଁ; ଉପରି ଗର୍ େର, କି ନୀଚ ପୃଥିବୀେର, କି ପୃଥିବୀର
ନୀଚ ଜଳେର ଥିବା େକୗଣସି (ବ ୁର) ପ୍ର ତିମୂ (ନିମର୍ ାଣ କରିବ
ନାହିଁ)। 9ତୁ େ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମକରିବନାହିଁ; କି େସମାନ ର
େସବା କରିବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
େଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ ପରେମ ର ଅଟୁ । େଯଉଁମାେନ
ଆ ୁ ଘୃଣା କରି , ଆେ େସମାନ ର ତୃ ତୀୟ ଓ ଚତୁ ଥର୍ ପୁରୁ ଷ
ପଯର୍ ୍ୟ ସ ାନମାନ ଉପେର େପୖତୃ କ ଅପରାଧର ପ୍ର ତିଫଳଦାତା;
10ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆ ୁ େପ୍ର ମ କରି ଓ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରି , ଆେ େସମାନ ର ସହସ୍ର (ପୁରୁ ଷ) ପଯର୍ ୍ୟ ଦୟାକାରୀ।
11 ତୁ େ ମିଥ୍ୟାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର ନାମ େନବ
ନାହିଁ; େଯେହତୁ େଯେକହି ମିଥ୍ୟାେର ତାହା ନାମ ନିଏ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତାହାକୁ ନିରପରାଧ ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ। 12 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନ କରି
ପବିତ୍ର କର। 13 ତୁ େ ଛଅ ଦିନ ପରିଶ୍ର ମ ଓ ଆପଣାର ସବୁ
କମର୍ କରିବ; 14 ମାତ୍ର ସ ମ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର
ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ ଅେଟ; ତହିଁେର ତୁ େ , ତୁ ର ପୁତ୍ର , କି ତୁ ର
କନ୍ୟା, ତୁ ର ଦାସ, କି ତୁ ର ଦାସୀ, ତୁ ର େଗାରୁ , କି ତୁ ର
ଗ ର୍ ଭ, ତୁ ର େକୗଣସି ପଶୁ, କି ତୁ ର ନଗର ାରବ ର୍ ୀ ବିେଦଶୀ,
େକହି େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ତୁ ର ଦାସ
ଓ ଦାସୀ ତୁ ପରି ବିଶ୍ର ାମ କରିେବ। 15 ତୁ େ ରଣ କରିବ
େଯ, ତୁ େ ମିସର େଦଶେର ଦାସ େହାଇଥିଲ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ପରାକ୍ର ା ହ ଓ ବି ାରିତ ବାହୁ ାରା େସଠାରୁ
ତୁ କୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନାେଥର୍ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି । 16 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ େ ଆପଣା ପିତା ୁ ଓ ଆପଣା
ମାତା ୁ ସମାଦର କର; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶେଦେବ, େସହି େଦଶେରତୁ ରଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ
ଓ ମ ଳ େହବ। 17 ତୁ େ ନରହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ। 18 କିଅବା
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ତୁ େ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ। 19 କିଅବା ତୁ େ େଚାରି କରିବ
ନାହିଁ। 20 କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ। 21 କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର
ଗୃହ, କି ତାହାର େକ୍ଷତ୍ର , ତାହାର ଦାସ, କି ତାହାର ଦାସୀ, ତାହାର
େଗାରୁ , କି ତାହାର ଗ ର୍ ଭ, କି ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀର େକୗଣସି ବ ୁକୁ
େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। 22 ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତେର ଅି ଓ େମଘ ଓ
େଘାର ଅ ାର ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମାନ ର ସମ ସମାଜ ପ୍ର ତି ଏହି ସମ
ବାକ୍ୟ ଉ ରେର କହିେଲ, ଆଉ କିଛି କହିେଲ ନାହିଁ। ତହଁୁ େସ
ଏହି ସମ କଥା ଦୁଇ ଖ ପ୍ର ର ପଟାେର େଲଖି େମାେତ ସମପର୍ ଣ
କେଲ।

23ମାତ୍ର ପବର୍ ତ ଅି େର ଳିବା ସମୟେରତୁ େ ମାେନ ଅ କାର
ମଧ୍ୟରୁ ରବ ଶୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ମାନ ବଂଶାଧ୍ୟକ୍ଷ
ଓ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ, େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଲ; 24 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ
କହିଲ, ‘େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ
ନିକଟେର ଆପଣା ପ୍ର ତାପ ଓ ମହିମା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି , ଆଉ
ଆେ ମାେନ ଅି ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ରବ ଶୁଣିଅଛୁ;ଆେ ମାେନଆଜି
େଦଖିଅଛୁ େଯ, ପରେମ ର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥା କହିେଲ ସୁ ା େସ
ବି ପାେର। 25ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ଏେବ କାହିଁକି ମରିବା? କାରଣ
ଏହି ମହା-ଅି ଆ ମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ; ଆେ ମାେନ େଯେବ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ରବ ଆଉ ଥେର ଶୁଣିବା,
େତେବ ଆେ ମାେନ ମରିଯିବା। 26 କାରଣ ଆେ ମାେନ େଯପରି
ଜୀବିତ ପରେମ ର ରବ ଅି ମଧ୍ୟରୁ କହିବାର ଶୁଣି ବି ଅଛୁ,
ପ୍ର ାଣୀମାନ ମଧ୍ୟେର କିଏ ଏପରି େହାଇଅଛି? 27 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ପରେମ ରଯାହା କହିେବ,ତୁ େ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା
ଶୁଣ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ରତୁ କୁ ଯାହା କହିେବ,
େସସମ କଥା ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ କୁହ; ଆେ ମାେନ ତାହା ଶୁଣି
ପାଳନ କରିବା।’

28 ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ େମାେତ ଏହି କଥା କହିଲ,
‘େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର େସହି ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣି
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େମାେତକହିେଲ,ଏହି େଲାକମାେନତୁ କୁ ଯାହା କହିଅଛି ,ଆେ
େସହି ବାକ୍ୟର ରବ ଶୁଣିଅଛୁ; େସମାେନ ଯାହା କହିଅଛି , ତାହା
ଭଲ କହିଅଛି । 29 ଆହା, େଯପରି େସମାନ ର ଓ େସମାନ
ସ ାନଗଣର ଅନ କାଳ ାୟୀ ମ ଳ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ସବର୍ ଦା
ଆ ୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଆ ଆଜ୍ଞାସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ େଯେବ
େସମାନ ର ଏପରି ହୃ ଦୟ ହୁ ଅ ା! 30 ତୁ େ ଯାଇ େସମାନ ୁ
କୁହ େଯ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ େଫରିଯାଅ।
31 ମାତ୍ର ତୁ େ ଏହି ାନେର ଆ ନିକଟେର ଠିଆ ହୁ ଅ, ଆେ
େସମାନ ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସହି େଦଶେର
େସମାେନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ େଯଉଁ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ
ଶାସନ େସମାନ ୁ ଶିଖାଇବ ତାହାସବୁ ଆେ ତୁ କୁ କହିବା।’
32 ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛି , ତଦନୁସାେର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମେନାେଯାଗ
କରିବ; ତୁ େ ମାେନ ତହିଁର ଦକି୍ଷଣେର କି ବାମେର େଫରିବ
ନାହିଁ। 33 େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ବି ବ ଓ ତୁ ମାନ ର ମ ଳ
େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ େଦଶ ତୁ େ ମାେନ ଅଧିକାର କରିବ, ତହିଁେର
େଯପରି ତୁ ମାନ ର ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େଯଉଁ େଯଉଁ ପଥେର ଚାଲିବାକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛି , େସହି ସମ ପଥେର ଚାଲ।”

6
ମହାନ ଆଜ୍ଞା

1 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର େହାଇ
ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ତୁ ମାନ ପାଳନାେଥର୍ ଏହିସବୁ ଆଜ୍ଞା
ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ତୁ ମାନ ୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି । 2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର
େଯଉଁ ସକଳ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆେଦଶ କେର, ତୁ େ ଯାବ ୀବନ
ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ାଦିକ୍ର େମ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତା ୁ ଭୟ କେଲ,
ତୁ ର ଦୀଘର୍ ାୟୁ େହବ। 3 ଏେହତୁ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଶୁଣ ଓ ତାହା
ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କର; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
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ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯରୂ ପ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ,
ତଦନୁସାେର ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶେର ତୁ ର ମ ଳ େହବ
ଓ ତୁ େ ମାେନ ଅତିଶୟ ବ ୁ େହବ।

4 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଶୁଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟି । 5 ଏନିମେ ତୁ େ ଆପଣା ସମ
ଅ ଃକରଣ, ସମ ପ୍ର ାଣ ଓ ସମ ଶି ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ କରିବ। 6 ପୁଣି ଏହି େଯଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ
ଆଜି ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି,ତାହା ତୁ େ ଆପଣା ହୃ ଦୟେରରଖିବ।
7ଆଉ ତୁ େ ଆପଣା ସ ାନଗଣକୁ ଯ ପୂବର୍ କ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ
ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହେର ବସି ବା େବେଳ ଓ ତୁ େ ପଥେର ଚାଲିବା
େବେଳ ଓ ତୁ େ ଶୟନ କରିବା େବେଳ ଓ ତୁ େ ଉଠିବା େବେଳ,
େସମାନ ସେ େସ ବିଷୟେର କଥାବା ର୍ ା କରିବ। 8ଆଉ ତୁ େ
ଚି ରୂ ପ ଆପଣା ହ େର ତାହା ବା ି ବ ଓ ତାହା ତୁ ଚକୁ୍ଷ ୟ
ମଧ୍ୟେର ଭୂ ଷଣ ରୂ ପ େହବ। 9ଆହୁ ରି ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହ ାର
ଚଉକାଠେର ଓ ବାହାର ାରେର ତାହା େଲଖିବ।

ଅନାଜ୍ଞାବହତା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ
10 ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନିକଟେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ
ଶପଥ କରିଅଛି , େସହି େଦଶେର େସ ତୁ କୁ ଉପି ତ କରାଇଲା
ଉ ାେର ତୁ େ ଯାହା ନିମର୍ ାଣ କରି ନାହଁ, ଏପରି ବୃହତ ଓ ସୁ ର
ନଗର, 11ଆଉ ଯାହା ତୁ େ ପୂ ର୍ କରି ନାହଁ, ଏପରି ସକଳ ଉ ମ
ଦ୍ର ବ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ ଗୃହ ଓ ଯାହା ତୁ େ େଖାଳିଲ ନାହିଁ, ଏପରି
େଖାଦିତ କୂପ, ଯାହା େରାପଣ କଲ ନାହିଁ, ଏପରି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ଓ ଜୀତବୃକ୍ଷ ପାଇ େଯେତେବେଳ ତୁ େ େଭାଗ କରି ତୃ େହବ,
12 େସେତେବେଳ ସାବଧାନ, େଯ ତୁ କୁ ଦାସ୍ୟଗୃହରୂ ପ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପାେସାର
ନାହିଁ। 13 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବ ଓ
ତୁ େ ତାହା ର େସବା କରିବ ଓ ତାହା ନାମେର ଶପଥ କରିବ।
14 ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର, ତୁ ମାନ ଚତୁ ଗ
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ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକ େଦବଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହବ ନାହିଁ;
15 େହେଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େକ୍ର ାଧ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ପ୍ର ଳିତ େହବ ଓ େସ ଭୂ ମ ଳରୁ ତୁ କୁ ବିନାଶ କରିେବ; କାରଣ
ତୁ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର
ଉଦ୍ େଯାଗୀ ପରେମ ର ଅଟି ।

16 ତୁ େ ମାେନ ମଃସାେର େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲ, େସପରି ତାହା ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ
ନାହିଁ। 17 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର
ତୁ ପ୍ର ତି ଆଦି ସମ ଆଜ୍ଞା, ତାହା ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ ତାହା
ବିଧି ଯ ପୂବର୍ କ ପାଳନ କରିବ। 18 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା
ନ୍ୟାୟ ଓ ଉ ମ, ତୁ େ ତାହା କରିବ; ତହିଁେର ତୁ ର ମ ଳ
େହବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ସ ୁଖରୁ ତୁ ର
ସମ ଶତ ୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, 19 େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତୁ େ େସହି ଉ ମ
େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ।

20 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ରତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ ସକଳ
ପ୍ର ମାଣ-ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ େଦଇଅଛି , େସସବୁର ଅଭିପ୍ର ାୟ
କଅଣ?” ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେର ତୁ ର ସ ାନ ତୁ କୁ
ପଚାରିେଲ, 21 ତୁ େ ଆପଣା ସ ାନକୁ କହିବ, “ଆେ ମାେନ
ମିସରେର ଫାେରାର ବ ାଦାସ ଥିଲୁ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଳବାନ
ହ ାରା ଆ ମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; 22 ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ମିସର ପ୍ର ତି, ଫାେରା ପ୍ର ତି ଓ
ତା ର ସମ ପରିବାର ପ୍ର ତି, ମହତ୍ ଓ େ ଶଦାୟକ ଚି ଓ
ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା େଦଖାଇେଲ। 23 ପୁଣି ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ନିକଟେର େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସ େଦଶେର
େସ ଆ ମାନ ୁ ପହ ାଇ ତାହା େଦବା ନିମେ ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ। 24 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ େଯପରି
ଆ ମାନ ୁ ଜୀବିତ ରଖିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆ ମାନ ନିତ୍ୟ ମ ଳ
ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ
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େସ ଆ ମାନ ପାଳନାେଥର୍ ଏହି ସକଳ ବିଧି ଆ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
କେଲ। 25 ଆଉ େଯେବ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର ସ ୁଖେର ତାହା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହି ସମ ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବା, େତେବ ତାହା ଆ ମାନ
ନିମେ ଧାମ କତା େହବ।”

7
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ େଗା ୀ

1 ତୁ େ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି
େଦଶେର େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ
ପ୍ର େବଶ କରାଇେବ ଓ ତୁ ସାକ୍ଷାତରୁ ନାନା େଗା ୀୟ
େଲାକମାନ ୁ , ହି ୀୟ, ଗିଗର୍ ାଶୀୟ, ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ,
ପରିଷୀୟ, ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ, ତୁ ଠାରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ ଏହି
ସାତ େଗା ୀ ୁ ଦୂର କରିେବ; 2 ପୁଣି େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ ଓ ତୁ େ
େସମାନ ୁ ପରା କରିବ; େସେତେବେଳ ତୁ େ େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବ; ତୁ େ େସମାନ ସହିତ େକୗଣସି ନିୟମ
କରିବନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ପ୍ର ତି ଦୟାପ୍ର କାଶକରିବନାହିଁ।
3 ଅଥବା ତୁ େ େସମାନ ସହିତ ବିବାହ-ସ କରିବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ତାହାର ପୁତ୍ର କୁ ଆପଣା କନ୍ୟା େଦବ ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣା
ପୁତ୍ର ନିମେ ତାହାର କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ। 4 କାରଣ େସ
ତୁ ପୁତ୍ର କୁ ଆ ଅନୁସରଣରୁ େଫରାଇବ, ତହିଁେର େସମାେନ
ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିେବ ତାହାେହେଲ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହବ ଓ େସ ତୁ କୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ
କରିେବ। 5 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତି ଏରୂ ପ ବ୍ୟବହାର
କରିବ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ଯଜ୍ଞେବଦିସକଳ ଭ କରିବ ଓ
େସମାନ ସକଳ ଭାି ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂ ସକଳ
ହାଣି ପକାଇବ, ପୁଣି େସମାନ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାସକଳ ଅି େର
ଦ କରିବ। 6କାରଣ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ପବିତ୍ର
େଲାକ ଅଟ; ପୃଥିବୀ ସମ େଗା ୀରୁ ତୁ କୁ ଆପଣାର ସି ତ
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ଧନକରିବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରତୁ କୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛି । 7ତୁ େ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ
ଥିଲ େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ଉପେର େ ହ ରଖିେଲ ନାହିଁ
କି ତୁ ମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଅ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲ। 8 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ୁ େ ହ କରିବାରୁ ଓ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ନିକଟେର େସ େଯଉଁ ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତାହା ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବାକୁ
ଇ ୁକ େହବାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଳବାନ ହ ାରା ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର
କରି ଆଣିଅଛି ଓ ଦାସ୍ୟଗୃହରୁ , ମିସରର ରାଜା ଫାେରାର ହ ରୁ
ତୁ ମାନ ୁ ମୁ କରିଅଛି । 9 ଏେହତୁ ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର, େକବଳ େସ ପରେମ ର ଅଟି ; େସ ବି ସନୀୟ
ପରେମ ର ଅଟି ; େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ େପ୍ର ମ କରି ଓ ତାହା
ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି , େସମାନ ପକ୍ଷେର େସ ସହସ୍ର ପିଢ଼ି ପଯର୍ ୍ୟ
ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରି । 10 ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ତାହା ୁ
ଘୃଣା କରି , େସମାନ ୁ ସଂହାର କରିବା ନିମେ େସ େସମାନ
ସ ୁଖେର ପରିେଶାଧ କରି ; େଯ ତାହା ୁ ଘୃଣା କେର, େସ ତାହା
ପ୍ର ତି ବିଳ କରିେବ ନାହିଁ, େସ ତାହାର ସ ୁଖେର ପରିେଶାଧ
କରିେବ। 11 ଏନିମେ ମୁଁ ଆଜି ତୁ କୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଧି ଓ
ଶାସନ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତାହା ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ।

ଆଜ୍ଞାବହତାର ଆଶୀବର୍ ାଦ
12 ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସକଳ ଶାସନ ଶୁଣି, ମାନି ଓ ପାଳନ

କରିବାରୁ ଏପରି େହବ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର େଯଉଁ ନିୟମ ଓ ଦୟା ବିଷୟେର
ଶପଥ କରିଅଛି , େସ ତାହା ତୁ ପକ୍ଷେର ରକ୍ଷା କରିେବ। 13 ପୁଣି
େସ ତୁ କୁ େ ହ କରିେବ, ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ ଓ ତୁ କୁ
ବ ୁ କରିେବ; ମଧ୍ୟ େସ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛି , େସହି େଦଶେର
େସ ତୁ ଗଭର୍ ଫଳ, ତୁ ଭୂ ମିଫଳ, ତୁ ଶସ୍ୟ, ତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ,
ତୁ େତୖଳ, ତୁ େଗାରୁ ମାନ ବ ଓ ତୁ ପଲର ଶାବକ, ଏହି
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ସମ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ। 14 ତୁ େ ସମ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା
ଅଧିକଆଶୀବର୍ ାଦପାଇବ;ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପୁରୁ ଷ କି ୀ କିଅବା
ତୁ ମାନ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟେର େକହି ନିଃସ ାନ େହେବ ନାହିଁ।
15 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଠାରୁ ସମ େରାଗ ଦୂର କରିେବ; ଆଉ
ତୁ େ େଯଉଁସବୁ ମିସରୀୟ ମ ବ୍ୟାଧି ଜାଣିଅଛ, ତାହା େସ ତୁ
ଉପେର ବ ର୍ ାଇେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଘୃଣା କରି ,
େସହି ସମ ଉପେର ତାହା ବ ର୍ ାଇେବ। 16 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ହ େର େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ,
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରିବ; ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ େସମାନ ୁ ଦୟା
କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁ େ େସମାନ େଦବଗଣକୁ େସବା କରିବ
ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁ ର ଫା ରୂ ପ େହବ।

17 େଯେବ ତୁ େ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିବ, “ଏହି େଗା ୀୟ
େଲାକମାେନ ଆ ଠାରୁ ଅଧିକ; ଆେ କିପରି େସମାନ ୁ
ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ କରି ପାରିବା?” ତଥାପି ତୁ େ େସମାନ ଠାରୁ
ଭୀତ େହବ ନାହିଁ। 18 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଫାେରା
ଓ ସମ ମିସର ପ୍ର ତି େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛି ; 19 ତୁ େ
ନିଜ ଆଖିେର େଯଉଁ ମହା ମହା ପରଖ େଦଖିଅଛ, େଯଉଁ େଯଉଁ
ଚି , ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା, ପରାକ୍ର ା ହ ଓ ବି ାରିତ ବାହୁ ାରା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି ,
ତାହାସବୁ ଉ ମ ରୂ େପ ରଣ କରିବ। ତୁ େ େଯଉଁମାନ ୁ ଭୟ
କରୁ ଅଛ, େସସମ େଲାକ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
େସହିପରି କରିେବ। 20 ଆହୁ ରି େଯଉଁମାେନ ଅବଶି ରହିେବ ଓ
ଆପଣାମାନ ୁ ଲୁଚାଇ ରଖିେବ, େସମାେନ ତୁ ସ ୁଖରୁ ବିନ
ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େସମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ବିରୁ ଡ଼ି* ପଠାଇେବ। 21 ତୁ େ େସମାନ ଠାରୁ ଭୟଯୁ େହବ
ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ,
େସ ମହାନ ଓ ଭୟ ର ପରେମ ର ଅଟି । 22 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ସ ୁଖରୁ େସହି େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅ

* 7:20 କିଅବା ମହାମାରୀ
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ଅ କରି କାଢ଼ି େଦେବ; ତୁ େ େସମାନ ୁ ଏକାେବେଳ ବିନାଶ
କରିବ ନାହିଁ, କେଲ ବନ ପଶୁମାେନ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ବଢ଼ି
ଉଠିେବ। 23 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ଆଗେର
େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ ଓ େସମାେନ ବିନ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ୁ ମହାବ୍ୟାକୁଳତାେର ବ୍ୟାକୁଳ କରିେବ। 24 ଆଉ େସ
େସମାନ ରାଜାଗଣକୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ, ତହିଁେର
ତୁ େ ଆକାଶମ ଳର ତଳୁ େସମାନ ନାମ େଲାପ କରିବ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ େକହି ତୁ ସ ୁଖେର
ଠିଆ େହବାକୁ ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ। 25 ତୁ େ ମାେନ େସମାନ
େଦବଗଣର େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମାସକଳ ଅି େର ଦ କରିବ; ତୁ େ
େଯପରି ଫା େର ନ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ େସହି ସବୁେର ଥିବା ରୂ ପା
କି ସୁନା ପ୍ର ତି େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ନିମେ ତାହା
ଗ୍ର ହଣକରିବନାହିଁ,କାରଣତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର
ଘୃଣିତ ବ ;ୁ 26 ପୁଣି ତୁ େ େସହି ଘୃଣିତ ବ ୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବ
ନାହିଁ,ଆଣିେଲତାହା ତୁ ଲ୍ୟ ବଜ ତେହବ;ତୁ େ ତାହା ଅତିଶୟ
ଘୃଣା କରିବ ଓଅତିଶୟତୁ ଜ୍ଞାନ କରିବ; େଯେହତୁ ତାହା ବଜର୍ ନୀୟ
ବ ।ୁ

8
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ରଣ କର

1 ଆଜି ମୁଁ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତାହାସବୁ
ତୁ େ ମାେନ ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ବି ବ ଓ ବ ୁ େହବ,ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଦଶ
ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥକରିଅଛି ,
େସହି େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। 2 ପୁଣି ତୁ େ
ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟେର ତୁ ର
ପରୀକ୍ଷା େନବା ପାଇଁ, ତୁ ର ମାନସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ତୁ କୁ ନମ୍ର
କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଏହି ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପ୍ର ା ର
ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ େଯଉଁ ସକଳ ପଥେର ଗମନ କରାଇଅଛି , ତାହା
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ରଣ କର। 3ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ େଯ େକବଳ ରୁ ଟିେର ବେ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ଯାହା ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ, ତହିଁେର ହିଁ
ବେ , ଏହା ତୁ କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ େସ ତୁ କୁ ନମ୍ର ଓ କୁ୍ଷଧିତ
କରି ତୁ ର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ମା ା େଦଇ
ପ୍ର ତିପାଳନ କରିଅଛି । 4 ଏହି ଚାଳିଶ ବଷର୍ ସାରା ତୁ ଶରୀରେର
ବ ଜୀ ର୍ େହଲା ନାହିଁ ଓ ତୁ ର ପାଦ ଫୁଲିଲା ନାହିଁ। 5 ପୁଣି
ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ଶାସନ କେର, ତଦପ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ରତୁ କୁ ଶାସନକରି ,ଏହାତୁ େ ଆପଣାମନେର
ବିେବଚନା କରିବ। 6ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ଆଜ୍ଞା
ପାଳନ କରି ତାହା ପଥେର ଗମନକରିବ ଓ ତାହା ୁ ଭୟ କରିବ।
7 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଏକ ଉ ମ େଦଶକୁ
େନଇ ଯାଉଅଛି ; ତାହା ସମ ଳୀ ଓ ପବର୍ ତେର ପ୍ର ବାହିତ େସ୍ର ାତ
ଓ ନିଝର୍ ର ଓ ଜଳାଶୟର େଦଶ; 8 େସହି େଦଶ ଗହମ, ଯବ, ଦ୍ର ାକ୍ଷା,
ଡିି ରି ଓ ଡାଳି ବୃକ୍ଷମୟ େସହି େଦଶ ଜୀତ େତୖଳ ଓ ମଧୁମୟ;
9 େସହି େଦଶେର ତୁ େ ଅଭାବ ବିନା ଆହାର େଭାଜନ କରିବ,
େସଠାେର ତୁ ର େକୗଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ; େସହି
େଦଶର ପଥର ଲୁହା ଓ ତୁ େ ତହିଁର ପବର୍ ତରୁ ପି ଳ େଖାଳି
ପାରିବ। 10ଆଉ ତୁ େ େଭାଜନ କରି ତୃ େହବ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ ଉ ମ େଦଶ େଦଇଅଛି , ତହିଁ
ସକାଶୁ ତାହା ର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ।

11 ସାବଧାନ, ମୁଁ ଆଜି ତୁ କୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଧି ଓ
ଶାସନ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି, ତାହା ପାଳନ ନ କରି େଯପରି ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ପାେସାରି ନ ଯାଅ। 12 େନାହିେଲ
ତୁ େ େଭାଜନ କରି ତୃ େହେଲ ଓ ଉ ମ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି
ତହିଁେର ବାସ କେଲ, 13 ପୁଣି ତୁ ର େଗାେମଷାଦି ପଲ ବୃି
ପାଇେଲ, ତୁ ର ରୂ ପା ଓ ସୁନା ପ୍ର ଚୁ ର େହେଲ ଓ ତୁ ର ଯାହା
ଅଛି, ତାହାସବୁ ବୃ ି ପାଇେଲ, 14 ତୁ ର ଅ ଃକରଣ ଅହ ାରୀ
େହବ, ପୁଣି େଯ ମିସର େଦଶରୁ , ଦାସ୍ୟଗୃହରୁ ତୁ କୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ, 15 େଯ ତୁ ର ଭବିଷ୍ୟତ ମ ଳ ନିମେ ତୁ କୁ
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ନମ୍ର କରିବାକୁ ଓ ତୁ ର ପରୀକ୍ଷା େନବାକୁ ାଳାଦାୟୀ ସପର୍ ଓ
ବି ା, ପୁଣି ନିଜର୍ ଳ ଶୁ ଭୂ ମି ଥିବା ଏହି ବି ୀ ର୍ ଓ ଭୟାନକ
ପ୍ର ା ର େଦଇ ତୁ କୁ ଗମନ କରାଇେଲ; େଯ ତୁ ନିମେ
ଚକ୍ ମକି-ପ୍ର ରମୟ େଶୖଳରୁ ଜଳ ବାହାର କେଲ; 16 େଯ ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଅଜ୍ଞାତ ମା ା ାରା ପ୍ର ା ରେର ତୁ କୁ ପ୍ର ତିପାଳନ
କେଲ, ଏପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ ତୁ େ ପାେସାରି ଯିବ।
17 ପୁଣି ତୁ େ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିବ, “ଆ ର ପରାକ୍ର ମ
ଓ ବାହୁ ବଳ ଏହିସବୁ ଐ ଯର୍ ୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛି।” 18 ମାତ୍ର ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ରଣ କରିବ, କାରଣ େସ ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର ଆପଣାର େଯଉଁ ନିୟମ ବିଷୟେର
ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ଆଜି ଦିନ ପରି ି ର କରିବା ପାଇଁ
ତୁ କୁ ଐ ଯର୍ ୍ୟ ପାଇବାର ସାମଥର୍ ୍ୟ େଦେଲ। 19ଆଉ େଯେବ ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ପାେସାରିବ, ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହାଇ େସମାନ େସବା କରିବ ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ
କରିବ, େତେବ ମୁଁତୁ ମାନ ବିରୁ େରଆଜିଏହିସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଉଅଛି
େଯ, ତୁ େ ମାେନ ନିତା ବିନ େହବ। 20 ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ବିନାଶ କରି , େସମାନ
ପରି ତୁ େ ମାେନ ବିନ େହବ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ରବେର ଅବଧାନ ନ କେଲ ତୁ ମାନ ୁ ଏହା
ଘଟିବ।

9
େଲାକମାନ ର ଅବାଧ୍ୟତା

1 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ଶୁଣ ତୁ େ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ର ବଳ ଓ
ବଳବାନ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ,ଆଉପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ବୃହତ ଓ
ଗଗନ ଶର୍ ୀ ନଗରମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯ ର୍ ନ ପାର
େହାଇ ଯାଉଅଛ; 2 େସହି େଲାକମାେନ ଅନାକୀୟମାନ ସ ାନ,
ବଳବାନ ଓ ଲ ା, ତୁ େ େସମାନ ୁ ଜାଣୁଅଛ, ପୁଣି େସମାନ
ବିଷୟେର ଏହା କୁହାଯିବାର ତୁ େ ଶୁଣିଅଛ େଯ, “ଅନାକର
ସ ାନମାନ ସ ୁଖେର କିଏ ଛିଡ଼ା େହାଇପାେର?” 3ଏଣୁଆଜି ଜ୍ଞାତ
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ହୁ ଅ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୟଂ ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ରୂ ପ
େହାଇତୁ ଆେଗଆେଗଗମନକରୁ ଅଛି ; େସ େସମାନ ୁ ସଂହାର
କରିେବଓ େସମାନ ୁ ତୁ ସ ୁଖେରନତକରିେବ;ତହିଁେରତୁ
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ େ େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦବ ଓ
େସମାନ ୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରିବ।

4 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ
ତଡ଼ିେଦଲା ଉ ାେର ତୁ େ ଆପଣା ମେନ ମେନ କହିବ ନାହିଁ
େଯ, “ଆ ଧାମ କତା ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ କୁ ଏହି େଦଶ
ଅଧିକାର କରଣାେଥର୍ ଆଣିଅଛି ;” େଯେହତୁ େସହି େଗା ୀୟ
େଲାକମାନ ଦୁ ତା ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ
ତଡ଼ି େଦେବ। 5ତୁ େ ଆପଣା ଧାମ କତା ଅବା ହୃ ଦୟର ସରଳତା
ସକାଶୁ େସମାନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତାହା
ନୁେହଁ ମାତ୍ର େସହି େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ଦୁ ତା ସକାଶୁ, ଆଉ
ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ୁ , ଇସ୍ ହାକ ୁ ଓ ଯାକୁବ ୁ ଶପଥପୂବର୍ କ
େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥିେଲ, ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦେବ।

6ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରତୁ ଧାମ କତା ସକାଶୁ
ତୁ କୁ ଏହି ଉ ମ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦଉ ନାହାି , ଏହା
ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ େଯେହତୁ ତୁ େ ଶ ଗ୍ର ୀବ େଲାକ। 7ତୁ େ ଏହି ପ୍ର ା ର
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ କିପରି କ କରାଇଅଛ,
ତାହା ରଣ କର, ତୁ େ ତାହା ପାେସାର ନାହିଁ; ତୁ େ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର େହବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ାନକୁ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିେଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହାଇଅଛ। 8 ମଧ୍ୟ
ତୁ େ ମାେନ େହାେରବେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କ କରାଇଲ, ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ କରି ତୁ ମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
େହେଲ। 9 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ପ୍ର ର ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ ମାନ
ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃତ ନିୟମର ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ ଗ୍ର ହଣ କରିବା
ପାଇଁ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଗଲି, େସେତେବେଳ ମୁଁ ପବର୍ ତେର ଚାଳିଶ
ଦିନ ଓଚାଳିଶରାତି୍ର ରହିଲି; ମୁଁ ଅ େଭାଜନ କିଅବା ଜଳପାନକଲି
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ନାହିଁ, 10 େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ପରେମ ର ଅ ୁ ଳି
ଲିଖିତ େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ େଦେଲ; ପୁଣି ପବର୍ ତେର ସମାଜ-
ଦିନେର ଅି ମଧ୍ୟରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିେଲ,
େସହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ ତହିଁେର େଲଖାଯାଇଥିଲା। 11ଆଉ
ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ର େଶଷେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦୁଇ
ପ୍ର ର ଫଳକ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ନିୟମର ଫଳକ େମାେତ େଦେଲ। 12 ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉଠ, ଏ ାନରୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ାଇ ଯାଅ
କାରଣ ତୁ େ େଯଉଁମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ,
ତୁ ର େସହି େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଭ୍ର କରିଅଛି ; ଆେ
େସମାନ ୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, ତହିଁରୁ େସମାେନ
ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ େହାଇଅଛି ; େସମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ
ଛା େର ଢଳା ଏକ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।”

ସୁବ ର୍ ବାଛୁରି
13 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ମୁଁ ଏହି େଲାକମାନ ୁ

େଦଖିଅଛି, ଆଉ େଦଖ, ଏମାେନ ପ୍ର କୃତେର ଶ ଗ୍ର ୀବ େଲାକ
ଅଟି । 14ଆ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ୁ ବିନାଶ
କରିବା ଓ ଆକାଶମ ଳ ତଳୁ େସମାନ ନାମ େଲାପ କରିବା; ମାତ୍ର
ଆେ ତୁ ଠାରୁ େସମାନ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଶି ଶାଳୀ ଓ ଏକ
ମହାନ େଗା ୀ ଉ କରିବା।” 15 ତହିଁେର ମୁଁ େଫରି ପବର୍ ତ
ତଳକୁ ଆସି ଲି, ଆଉ ପବର୍ ତ ଅି େର ଳୁଥିଲା; ଆଉ ନିୟମର
େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ େମାହର ଦୁଇ ହ େର ଥିଲା। 16 ତହଁୁ
ମୁଁ ଅନାଇଲି, ଆଉ େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର ପାପ କରିଥିଲ; ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଛା େର ଢଳା ଏକ ବାଛୁରି ନିମର୍ ାଣ କରିଥିଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବିମୁଖ େହାଇଥିଲ। 17 ଏଥିେର ମୁଁ
େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ ଧରି ଆପଣା ଦୁଇ ହ ରୁ ଫିି େଦଲି
ଓ ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ଭାି ଲି। 18 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଦୃି େର ଦୁ ମର୍ କରି େଯଉଁ
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ପାପ କରିଥିଲ, ତୁ ମାନ ର େସହି ସମ ପାପ ସକାଶୁ ମୁଁ ପୂବର୍ ଥର
ପରି ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ି ରହିଲି; ମୁଁ ଅ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କଲି ନାହିଁ। 19କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ବିରୁ େର
େଯଉଁ େକ୍ର ାଧ କେଲ, େସହି େକାପ ଓ ପ୍ର ଚ ତା ଆଗେର ମୁଁ ଭୀତ
େହଲି।ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଥରମଧ୍ୟ େମାʼପ୍ର ତି କ ର୍ ପାତକେଲ।
20ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେରାଣ ୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଶୟ େକାପ
କେଲ; ମୁଁ େସସମୟେର ମଧ୍ୟ ହାେରାଣ ପାଇଁ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି।

21 ପୁଣି ମୁଁ ତୁ ମାନ ପାପ ରୂ ପ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସହି େଯଉଁ ବାଛୁରି
ତୁ େ ମାେନ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିଲ, ତାହା େନଇ ଅି େର ଦ କଲି ଓ
ତାହା ଧୂଳି ପରି ସୂ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େପଷି ଚୂ ର୍ କଲି; ତହଁୁ ମୁଁ
ତହିଁର ଧୂଳି ପବର୍ ତ ନିଗର୍ ତ ଜଳେସ୍ର ାତେର ନିେକ୍ଷପ କଲି। 22 ପୁଣି
ତୁ େ ମାେନ ତବୀେୟରାେର, ମଃସାେର ଓ କିେବ୍ର ାତ୍ -ହ ାବାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କ କରାଇଲ। 23 ତହିଁ ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ
ସମୟେର କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟଠାରୁ ତୁ ମାନ ୁ ପଠାଇ କହିେଲ,
“ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛୁ,ତୁ େ ମାେନଉଠିଯାଇ
ତାହା ଅଧିକାର କର; େସସମୟେର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାର ବିେଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହଲଓତୁ େ ମାେନତାହା ୁ
ବି ାସ କଲ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ରବ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ।”

24 ମୁଁ* ତୁ ମାନ ୁ ଜାଣିବା ଦିନଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବିେଦ୍ର ାହାଚାରୀ େହାଇ ଆସି ଅଛ। 25 ଏହିରୂ େପ େମାହର ମୁହଁ ମାଡ଼ି
ପଡ଼ିବାର ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
ପୂବର୍ ଥର ପରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲି; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିବାକୁ କହିଥିେଲ। 26 ପୁଣି ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିଲି, “େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣା
େଲାକ ୁ ଓ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ବିନାଶ କର ନାହିଁ, ତୁ େ ଆପଣା
ମହିମାେର େସମାନ ୁ ମୁ କରିଅଛ, ତୁ େ େସମାନ ୁ ବଳବାନ
ହ ାରା ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ। 27ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ
* 9:24 ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଓ ଯାକୁବ, ତୁ ର ଏହି ଦାସମାନ ୁ ରଣ କର; ଏହି େଲାକମାନ
ଅବାଧ୍ୟତା ପ୍ର ତି, କି େସମାନ ଦୁ ତା ପ୍ର ତି, କିଅବା େସମାନ ପାପ
ପ୍ର ତି ଦୃି କର ନାହିଁ। 28େକଜାଣି,ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁଠାରୁ
ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ, େସହି େଦଶର େଲାେକ କହିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, େସଠାକୁ
େସମାନ ୁ େନଇଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଓ େସମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବାରୁ
ଏହି ପ୍ର ା ରେର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି ।’
29 ତଥାପି େସମାେନ ତ ତୁ ର େଲାକ ଓ ତୁ ର ଅଧିକାର, ତୁ େ
େସମାନ ୁ ଆପଣା ମହାଶି ଓ ବି ାରିତ ବାହୁ ାରା ବାହାର କରି
ଆଣିଅଛ।”

10
ନୂତନ ପ୍ର ର ଫଳକ

1 େସହି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ତୁ େ ପ୍ର ଥମ
ପରି ଦୁଇପ୍ର ରଫଳକ େଖାଳି ପବର୍ ତ ଉପେରଆ ନିକଟକୁଆସ,
ପୁଣି ଆପଣା ପାଇଁ କା ର ଏକ ସି ୁ କ ନିମର୍ ାଣ କର। 2ଆଉ ତୁ େ
େଯଉଁପ୍ର ଥମପ୍ର ରଫଳକଭାି ଲ,ତହିଁେରେଯଉଁ େଯଉଁବାକ୍ୟ
ଥିଲା, ତାହା ଆେ ଏହି ପ୍ର ର ଫଳକେର େଲଖିବା, ପୁଣି ତୁ େ
ତାହା ଏହି ସି ୁ କେର ରଖିବ।” 3 ତହଁୁ ମୁଁ ଶିଟୀମ୍ କା େର ଏକ
ସି ୁ କ ନିମର୍ ାଣ କଲି ଓ ପ୍ର ଥମ ପରି ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ େଖାଳିଲି,
ଆଉ େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ ହ େର େନଇ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ
ଗଲି। 4 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତେର ସମାଜ-ଦିନେର ଅି
ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାନ ୁ କହିଥିେଲ, େସ ତାହା ପ୍ର ଥମ
େଲଖାନୁସାେର େସହି ପ୍ର ର ଫଳକେର େଲଖିେଲ; ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତାହା େମାେତ େଦେଲ। 5 ଏଉ ାେର ମୁଁ ମୁଖ େଫରାଇ ପବର୍ ତରୁ
ଓ ାଇଲି ଓ େମାହର ନିମ ତ ସି ୁ କେର େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ଫଳକ
ରଖିଲି; ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତାହା େସହି
ାନେର ରହିଅଛି।



ି ତୀୟ ବିବରଣ 10:6 xxxvi ି ତୀୟ ବିବରଣ 10:13

6 (ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େବେରାତ୍ -ବେନୟା-
କନଠାରୁ * େମାେଷେରାତକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ, େସ ାନେର ହାେରାଣ
ମେଲ ଓ େସହି ାନେର େସ କବର ପାଇେଲ; ପୁଣି ତା ର ପୁତ୍ର
ଇଲୀୟାସରତା ପଦେରଯାଜକକମର୍ କଲା। 7େସଠାରୁ େସମାେନ
ଗୁଦ୍ େଗାଦାକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ ଓ ଗୁଦ୍ େଗାଦାରୁ ଜଳେସ୍ର ାତମୟ େଦଶ
ଯଟ୍ ବାଥାକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 8 େସହି ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-
ସି ୁ କ ବହିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବାକମର୍ ପାଇଁ ତାହା ଛାମୁେର
ଠିଆ େହବାକୁ ଓ ତାହା ନାମେର ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େଲବୀୟମାନ ୁ ପୃଥକ କରିଅଛି । 9 ଏନିମେ
େଲବୀର ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧିକାର
ନାହିଁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତାହାକୁ ଯାହା କହିଅଛି ,
ତଦନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହିଁ ତାହାର ଅଧିକାର ଅଟି )।

10 ପ୍ର ଥମ ଥର ପରି ମୁଁ ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି୍ର ପବର୍ ତେର
ରହିଲି; ପୁଣି େସହି ଥର ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାʼ ପ୍ର ତି କ ର୍ ପାତ କେଲ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ,
11 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “ଉଠ, ଯାତ୍ର ା ନିମେ
େଲାକମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ହୁ ଅ; ପୁଣି ଆେ େସମାନ ୁ େଯଉଁ
େଦଶେଦବା ନିମେ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେରଶପଥ
କରିଅଛୁ, େସମାେନ େସହି େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର
କରିେବ।”

ହୃ ଦୟର ସୁ ତିକରଣ
12 ଏେବ େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ ଭୟ

କରିବାର,ତାହା ସକଳପଥେରଗମନକରିବାର ଓତାହା ୁ େପ୍ର ମ
କରିବାର, ପୁଣି ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ଆପଣାର ସମ
ପ୍ର ାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େସବା କରିବାର, 13ଆଉ
ଆଜି ମୁଁ ତୁ ର ହିତ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ
ବିଧି ତୁ ମାନ ୁ େଦଉଅଛି, େସସମ ପାଳନ କରିବାର, ଏସବୁ
ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ଠାରୁ ଆଉ କଅଣ ଚାହାି ?
* 10:6 ଅଥର୍ ାତ୍ େବେରାତ୍ -ବେନୟା-କନ େଲାକମାନ କୂପଠାରୁ
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14 େଦଖ, ଆକାଶମ ଳ ଓ ତହିଁ ଉପରି ଗର୍ , ପୁଣି ପୃଥିବୀ
ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟି ତ ସମ ବ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର
ଅେଟ। 15 େକବଳ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପ୍ର ତି େ ହ କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସେ ାଷ ଥିବାରୁ େସମାନ ଉ ାେର େସମାନ ବଂଶ
େଯ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ୁ ଆଜି ଦିନ ପରି େସ ସବର୍ େଗା ୀୟ
େଲାକମାନ ଠାରୁ ମେନାନୀତ କେଲ। 16 ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟର ଅଗ୍ର ଚମର୍ ସୁ ତ କର,ଆଉ ଶ ଗ୍ର ୀବ ହୁ ଅ
ନାହିଁ। 17 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର, େସ େଦବଗଣର
େଦବ, ପ୍ର ଭୁ ମାନ ର ପ୍ର ଭୁ , ମହାନ, ସବର୍ ଶି ମାନ ଓ ଭୟ ର
ପରେମ ର ଅଟି , େସ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରି ନାହିଁ,
କିଅବା ଲା ଗ୍ର ହଣ କରି ନାହିଁ। 18 େସ ପିତୃ ହୀନ, ବିଧବାର
ବିଚାର ନି ି କରି ଓ ବିେଦଶୀକୁ ଅ ଓ ବ େଦଇ େପ୍ର ମ
କରି । 19 ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ବିେଦଶୀକୁ େପ୍ର ମ କର, କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ମିସର େଦଶେର ବିେଦଶୀ ଥିଲ। 20 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବ; ତାହା ର ତୁ େ େସବା କରିବ
ଓ ତାହା ଠାେର ତୁ େ ଆସ େହବ, ପୁଣି ତାହା ନାମେର ତୁ େ
ଶପଥ କରିବ। 21 େସ ତୁ ର ପ୍ର ଶଂସାର େଯାଗ୍ୟ, ପୁଣି େସ ତୁ ର
ପରେମ ର ଅଟି , ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଯାହା ଯାହା େଦଖିଅଛି, େସହି ସବୁ
ମହତ୍ ଓ ଭୟ ର କମର୍ େସ ତୁ ନିମେ କରିଅଛି । 22 ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ସତୁ ରି ପ୍ର ାଣୀ ସହିତ ମିସରକୁ ଯାଇଥିେଲ; ମାତ୍ର
ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆକାଶମ ଳର ତାରାଗଣ ପରି
ତୁ କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିଅଛି ।

11
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େପ୍ର ମ ଓ େସବା

1 ଏେହତୁ ତୁ େ ସବୁେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ
େପ୍ର ମ କରିବ ଓ ତାହା ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଓ
ଆଜ୍ଞାସକଳ ପାଳନ କରିବ। 2 ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଅ କାରଣ
ମୁଁ ତୁ ମାନ ବାଳକମାନ ୁ କହୁ ନାହିଁ, େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ତୁ ମାନ ପରେମ ର କୃତ ଶାି ଜାଣି ନାହାି , ତାହା ମହିମା,
ତାହା ବଳବାନ ହ ଓ ବି ାରିତ ବାହୁ , 3 ପୁଣି ତାହା ଚି ସକଳ,
ମିସର ମଧ୍ୟେର ମିସରର ରାଜା ଫାେରା ପ୍ର ତି ଓ ତା ର ସମୁଦାୟ
େଦଶପ୍ର ତି କୃତତାହା ରକମର୍ ; 4 ପୁଣି ମିସରୀୟ େସୖନ୍ୟ, େସମାନ
ଅ ଓ େସମାନ ରଥପ୍ର ତି ଯାହା େସକେଲ; େସମାେନତୁ ମାନ ୁ
େଗାଡ଼ାଇବା େବେଳ େସ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ସୂଫ ସାଗରର ଜଳ
େସମାନ ଉପେର ବୁହାଇେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯରୂ େପ େସମାନ ୁ
ଆଜିଯାଏ ନ କରିଅଛି ; 5 ପୁଣି ଏହି ାନେର ତୁ ମାନ
ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ା ରେର େସ ଯାହା ଯାହା
କରିଅଛି ; 6ଆଉ ରୁ େବନ୍ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାବ୍ ର ସ ାନ ଦାଥନ ଓ
ଅବୀରାମ ପ୍ର ତି ଯାହା େସ କରିଅଛି ; ପୃଥିବୀ େଯରୂ େପ ଆପଣା
ମୁଖ ବି ାରକରି ସମ ଇସ୍ର ାଏଲମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େସମାନ ୁ , େସମାନ
ପରିଜନବଗର୍ ୁ , େସମାନ ତ ୁ ଓ େସମାନ ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ ସମ
ପ୍ର ାଣୀକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା, ଏହି ସମ େସମାେନ େଦଖି ନାହାି ; 7 ମାତ୍ର
ତୁ ମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃତ ସକଳ ମହାକମର୍ େଦଖିଅଛି।

8 ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ େସହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ; ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ବଳବାନ େହବ, ପୁଣି େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରି ଅଧିକାର କରିବ;
9 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ଓ େସମାନ
ବଂଶକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛି , େସହି ଦୁ ଓ
ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଦିନ ବଢ଼ାଇ
ପାରିବ। 10 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ
ଆସି ଲ, େସଠାେର ବୀଜ ବୁଣି ଶାକ-ଉଦ୍ୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ ପାଦ ାରା ଜଳ
େସଚନ କରୁ ଥିଲ; ମାତ୍ର େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ,
ତାହା େସପରି ନୁେହଁ। 11 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବାକୁ ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, ତାହା ପବର୍ ତ ଓ ସମ ଳୀମୟ
େଦଶ, ପୁଣି ତାହା ଆକାଶରୁ ବୃି ଜଳ ପାନ କେର; 12 େସହି େଦଶ
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ମେନାେଯାଗ କରି ; ବଷର୍ ର
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ଆର ରୁ ବଷର୍ ର େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଦୃି
ତହିଁ ଉପେର ସବର୍ ଦା ଥାଏ।

13 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ
ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ
କରିବାକୁ ଓ ତାହା ୁ େସବା କରିବାକୁ ଆଜି ଆେ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛୁ, ତାହା ଯଦି ଯ ପୂବର୍ କ ଶୁଣିବ; 14 େତେବ ଆେ
ଉପଯୁ ସମୟେର ତୁ େଦଶେର ବୃି , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆଦ୍ୟ ବୃି
ଓ େଶଷ ବୃି ପ୍ର ଦାନ କରିବା, ତହିଁେର ତୁ େ ଆପଣା ଶସ୍ୟ,
ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଓ ଆପଣା େତୖଳ ସଂଗ୍ର ହ କରି ପାରିବ। 15 ପୁଣି
ଆେ ତୁ ପଶୁଗଣ ନିମେ ତୁ େକ୍ଷତ୍ର େର ତୃ ଣ େଦବା, ଆଉ
ତୁ େ େଭାଜନ କରି ତୃ େହବ। 16 ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟେର
ସାବଧାନ ହୁ ଅ, େନାହିେଲତୁ ମାନ ଅ ଃକରଣଭ୍ର ା େହବ, ପୁଣି
ତୁ େ ମାେନ ବିମୁଖ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ର େସବା କରିବ
ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ; 17 ତାହା କେଲ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହବ, ପୁଣି େସ ଆକାଶ ରୁ କେଲ
ବୃି େହବ ନାହିଁ ଓ ଭୂ ମି ନିଜ ଫଳ ପ୍ର ଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ ଉ ମ େଦଶ େଦଉଅଛି , ତହିଁରୁ
ତୁ େ ମାେନ ଶୀଘ୍ର ଉି େହବ। 18ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ େମାହର
ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ହୃ ଦୟେର ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ାଣେର ରଖିବ; ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଚି ରୂ େପ ଆପଣା ଆପଣା
ହ େର ତାହା ବା ି ବ ଓ ତାହା ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ୟ ମଧ୍ୟେର
ଭୂ ଷଣ ରୂ ପ େହବ। 19ଆଉତୁ େ ଆପଣା ଗୃହେରବସି ବା େବେଳ
ଓ ତୁ େ ପଥେର ଚାଲିବା େବେଳ, ତୁ େ େଶାଇବା େବେଳ ଓ
ଉଠିବା େବେଳ ଏହିସବୁ ବିଷୟେର କଥାବା ର୍ ା କରି ଆପଣା ଆପଣା
ସ ାନଗଣକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବ। 20 ଆଉ ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହ ାରର
ଚଉକାଠେର ଓ ଆପଣା ବାହାର ାରେର ତାହା େଲଖି ରଖିବ।
21ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବାକୁ ଶପଥ କରିଅଛି , ତହିଁେର ତୁ ମାନ ଅବି ତି କାଳ
ଓ ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣର ଅବି ତି କାଳ ଭୂ ମ ଳ ଉପେର
ଆକାଶମ ଳର ଅବି ତି କାଳ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ। 22 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ କରିବାକୁ, ତାହା ସମ ପଥେର
ଚାଲିବାକୁ ଓ ତାହା ଠାେର ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ଆସ େହବାକୁ ଏହି
େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ପାଳନ କରିବାକୁ େଦଉଅଛି,
ତାହାସବୁ ଯଦି ତୁ େ ମାେନ ଯ ପୂବର୍ କ ମାନ୍ୟ କରିବ; 23 େତେବ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ ଏହିସବୁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ
ତଡ଼ି େଦେବ; ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ର ବଳ
ଓ ବଳବାନ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିବ। 24 େଯଉଁ
େଯଉଁଠାେର ତୁ ମାନ ତଳିପା ପଡ଼ିବ, େସ ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନ
ତୁ ମାନ ର େହବ; ପ୍ର ା ର ଓ ଲିବାେନାନଠାରୁ ନଦୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଫରାତ୍ ନଦୀଠାରୁ ପି ମ ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ସୀମା
େହବ। 25 ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଛିଡ଼ା େହବାକୁ
ସମଥର୍ େହବ ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଦଶେର
ପାଦ ପକାଇବ, େସହି ସମ େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ମାନ ବିଷୟକ ଆଶ ା
ଓ ତୁ ମାନ ବିଷୟକ ଭୟ ଉପି ତ କରାଇେବ।

26 େଦଖ,ଆଜି ମୁଁ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଆଶୀବର୍ ାଦ ଓ ଅଭିଶାପ
ରଖୁଅଛି। 27 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର େଯଉଁ େଯଉଁ
ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଦଉଅଛି,ତାହାସବୁ ଯଦି ଶୁଣିବ, େତେବ
ଆଶୀବର୍ ାଦ। 28 ମାତ୍ର ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ର
ଆଜ୍ଞା ନ ଶୁଣିବ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା
କରୁ ଅଛି, ତହିଁରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ତୁ ମାନ ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
ପ ାଦ୍ ଗମନ କରିବ, େତେବ ଅଭିଶାପ। 29 ଆଉ ତୁ େ େଯଉଁ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର େଯଉଁ ସମୟେର ତୁ କୁ ପ୍ର େବଶ କରାଇେବ, େସହି
ସମୟେର ତୁ େ ଗରିଷୀମ ପବର୍ ତେର େସହି ଆଶୀବର୍ ାଦ ଓ ଏବଲ
ପବର୍ ତେର େସହି ଅଭିଶାପରଖିବ। 30େସହି ଦୁଇପବର୍ ତ କି ଯ ର୍ ନର
େସପାରି ସୂଯର୍ ୍ୟା ପଥ ପ୍ର ା େର ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ସ ୁଖ ପଦା ନିବାସୀ
କିଣାନୀୟମାନ େଦଶେର େମାରିର ଅେଲାନ େତାଟା ନିକଟେର
ନାହିଁ? 31କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ
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େଯଉଁ େଦଶ େଦଉଅଛି , ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର
କରିବା ନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇଯିବ, ପୁଣି
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ ଓ ତହିଁେର ବାସ କରିବ।
32 ଏନିମେ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଧି ଓ
ଶାସନ ରଖିଲି, େସସବୁ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବ।

12
ପରେମ ର ମେନାନୀତ ଉପାସନା ଳ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ
େଦଶଅଧିକାର ନିମେ େଦଇଅଛି , େସହି େଦଶେରତୁ ମାନ ର
ଏହି ପୃଥିବୀେର ଜୀବିତ ଥିବା ସମ ଦିନ େଯଉଁ ସକଳ ବିଧି
ଓ ଶାସନ ମାନ୍ୟ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା ଏହି।
2 ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅଧିକାର
କରିବ, େସମାେନ ଉ ପବର୍ ତଗଣ ଉପେର, ଉପପବର୍ ତସମୂହ
ଉପେର ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ସେତଜ ବୃକ୍ଷ ତେଳ, େଯଉଁ େଯଉଁ ାନେର
ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାମାନ ୁ ପୂଜା କେଲ, େସହି ସକଳ
ାନ ନି ୟ ବିନ କରିବ। 3 ଆଉ, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ
ଯଜ୍ଞେବଦିସକଳ ଭ କରିବ, େସମାନ ସକଳ ଭାି
ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂ ସକଳ ଅି େର ଦ କରିବ;
ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ େସମାନ େଖାଦିତ େଦବ ପ୍ର ତିମାମାନ ୁ ହାଣି
ପକାଇବ; ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େସହି ାନରୁ େସମାନ ନାମ
େଲାପ କରିବ। 4 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର
ପ୍ର ତି େସରୂ ପ କରିବ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଆପଣା ନାମ ରଖିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ସମ
ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା େସହି
ନିବାସ ାନ ତୁ େ ମାେନ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବ ଓ େସହି ାନକୁ ତୁ େ
ଯିବ; 6 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ େସହି ାନକୁ ଆପଣା ଆପଣା େହାମ-
େନୖେବଦ୍ୟ, ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ, ଆପଣା ଆପଣା ଦଶମାଂଶ,
ଆପଣା ଆପଣା ହ ର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର, ଆପଣା ଆପଣା
ମାନତ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଆପଣା ଆପଣା େ ାଦ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା
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ଆପଣା େଗାେମଷଦି ପଲର ପ୍ର ଥମଜାତ ସମ ୁ ଆଣିବ; 7 ପୁଣି
େସହି ାନେର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ସ ୁଖେର େଭାଜନ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ
େଯଉଁ ବିଷୟେର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି , ଏପରି େଯେକୗଣସି
ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ହାତ େଦବ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଓ
ତୁ ମାନ ପରିବାର ଆନ କରିବ। 8 ଯାହାର ଦୃି େର ଯାହା
ଭଲ, ଏପରି କାଯର୍ ୍ୟ ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆଜି ଏ ାନେର
କରୁ ଅଛୁ, େସହିପରି ତୁ େ ମାେନ କରିବ ନାହିଁ। 9 କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ ବିଶ୍ର ାମ ଓ
ଅଧିକାର େଦେବ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଉପି ତ
େହାଇ ନାହଁ। 10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର େଯଉଁ
େଦଶ ଅଧିକାର କରାଇେବ, େସଠାକୁ େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ
ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇଯିବ ଓ ତହିଁେର ବାସ କରିବ, ଆଉ େସ
ତୁ ମାନ ଚତୁ ଗ ସମ ଶତଠାରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ
େଦେଲ ତୁ େ ମାେନ େଯେତେବେଳ ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କରିବ;
11 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଆପଣା
ନାମ ବାସ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି
ାନକୁ ତୁ େ ମାେନ େମାହରଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା ଆପଣା େହାମ-
େନୖେବଦ୍ୟ ଓଆପଣାଆପଣା ବଳିଦାନ,ଆପଣାଆପଣା ଦଶମାଂଶ,
ଆପଣା ଆପଣା ହ ର ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ମନାସି ବାର ତୁ ମାନ ସକଳ ମେନାନୀତ ମାନତ
ଆଣିବ। 12 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ, ତୁ ମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ, ତୁ ମାନ
କନ୍ୟାଗଣ, ତୁ ମାନ ଦାସଗଣ ଓ ତୁ ମାନ ଦାସୀଗଣ, ପୁଣି
ତୁ ମାନ ନଗର ାରବ ର୍ ୀ େଲବୀୟ େଲାକର େକୗଣସି ଅଂଶ
କି ଅଧିକାର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବା ସକାଶୁ େସ ଏବଂ
ତୁ େ ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସ ୁଖେର
ଆନ କରିବ। 13 ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ, େଯଉଁ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନ ତୁ େ େଦଖିବ, େଯପରି େସସବୁ ାନେର ଆପଣା
େହାମବଳି ଉ ଗର୍ ନ କର। 14 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ାନେର ତୁ େ ଆପଣା
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େହାମବଳିଦାନାଦି ଉ ଗର୍ କରିବ ଓଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା
କରୁ ଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସଠାେର କରିବ।

15 ତଥାପି ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ବା ାମେତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ଠାରୁ ପ୍ର ା ଆଶୀବର୍ ାଦ ଅନୁସାେର ଆପଣାର ସମ
ନଗର- ାର ଭିତେର ପଶୁ ବଧ କରି ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ;
ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି େଲାକ, କୃ ସାର ଓ ହରିଣର ମାଂସ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା
େଭାଜନ କରି ପାରିେବ। 16 େକବଳ ତୁ େ ମାେନ ର େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ଭୂ ମିେର ଢାଳି େଦବ।
17 ତୁ େ ଆପଣା ଶସ୍ୟର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର କି େତୖଳର ଦଶମାଂଶ,
କି େଗାେମଷାଦିର ପ୍ର ଥମଜାତ, କିଅବା ତୁ ମନାସି ବାର ମାନତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ କି ତୁ େ ାଦ େନୖେବଦ୍ୟ କି ତୁ ହ ର ଉେ ାଳନୀୟ
ଉପହାର, ଆପଣା ନଗର- ାର ମଧ୍ୟେର େଭାଜନ କରି ପାରିବ
ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ ାନ
ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ସ ୁଖେର ତୁ େ ତାହା େଭାଜନ କରିବ, ତୁ େ , ତୁ ପୁତ୍ର , ତୁ
କନ୍ୟା, ତୁ ଦାସ, ତୁ ଦାସୀ ଓ ତୁ ନଗର- ାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
େଲବୀୟ େଲାକ (ତାହା େଭାଜନ କରିବ) େଯସମ ବିଷୟେର
ତୁ େ ହାତ େଦବ, ତହିଁେର ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ସ ୁଖେର ଆନ କରିବ। 19 ତୁ େ ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ
ହୁ ଅ, େଯପରି ତୁ େ ଆପଣା ଭୂ ମିେର ବି ଥିବା ଯାଏ େଲବୀୟ
େଲାକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ।

20 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯରୂ ପ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ,
ତଦନୁସାେର େସ େଯେତେବେଳ ତୁ ସୀମା ବି ାର କରିେବ, ପୁଣି
ମାଂସ େଭାଜନ କରିବାକୁ ତୁ ର ବା ା ହୁ ଅେ , ତୁ େ କହିବ,
“ଆେ ମାଂସ େଭାଜନ କରିବା,” େସେତେବେଳ ତୁ େ ଆପଣା
ପ୍ର ାଣର ବା ାନୁସାେର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 21 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଆପଣା ନାମ ରଖିବା ନିମେ େଯଉଁ ାନ
ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା ଯଦି ତୁ ନିକଟରୁ ବହୁ ତ ଦୂର ହୁ ଏ,
େତେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ େଗାେମଷାଦି ପଲରୁ ପଶୁ େନଇ
ଆ ଆଜ୍ଞାମେତ ବଧ କରି ଆପଣା ପ୍ର ାଣର ବା ାନୁସାେର ନଗର-
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ାର ଭିତେର େଭାଜନ କରି ପାରିବ। 22 େଯପରି କୃ ସାର ମୃଗ ଓ
ହରିଣ େଭାଜନ କରାଯାଏ, େସହିପରି ତାହା େଭାଜନ କରିବ; ଶୁଚି
ଓ ଅଶୁଚି େଲାକ ସମାନ ରୂ େପ େଭାଜନ କରିେବ। 23 େକବଳ ର
େଭାଜନ ନ କରିବା ବିଷୟେର ସତକର୍ ହୁ ଅ, କାରଣ ର ହିଁ ପ୍ର ାଣ
ଅେଟ; ଆଉ ମାଂସ ସହିତ ପ୍ର ାଣ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 24ତୁ େ
ତାହା େଭାଜନକରିବନାହିଁତୁ େ ଜଳତୁ ଲ୍ୟଭୂ ମିେରତାହା ଢାଳି
େଦବ। 25 ତୁ େ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ତହିଁେର ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ, ତୁ ର ଓ ତୁ ଉ ାେର
ତୁ ସ ାନଗଣର ମ ଳ େହବ। 26 ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପବିତ୍ର
ବ ୁ ଓ ମାନତ ବ ୁ େଘନି ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ାନକୁ ଯିବ।
27 ପୁଣି ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର
ମାଂସ ଓ ର ସେମତ ଆପଣା େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ, ଆଉ
ତୁ ବଳିଦାନାଦିର ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଯଜ୍ଞେବଦି
ଉପେର ଢଳାଯିବ, ତହଁୁ ତୁ େ େସହି ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ। 28 ମୁଁ
ତୁ କୁ ଏହି େଯଉଁ ସକଳ କଥା ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତାହା ମେନାେଯାଗ
କରି ଶୁଣ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଦୃି େର ଯାହା
ଉ ମ ଓ ଯଥାଥର୍ , ତାହା କେଲ ତୁ ର ଓ ତୁ ଉ ାେର ତୁ
ସ ାନଗଣର ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ମ ଳ େହବ।

ପ୍ର ତିମା ପୂଜା ବିରୁ େର େଚତାବନୀ
29 ତୁ େ େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ

ଯାଉଅଛ, େସମାନ ୁ େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ତୁ ସ ୁଖରୁ ଉି କରିେବ ଓ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଅଧିକାର
କରି େସମାନ େଦଶେର ବାସ କରିବ; 30 େସେତେବେଳ
େସମାେନ ତୁ ସ ୁଖେର ବିନ େହଲା ଉ ାେର ତୁ େ େଯପରି
େସମାନ ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଫା େର ନ ପଡ଼; ପୁଣି “ଏହି
େଗା ୀୟ େଲାକମାେନ କିପରି ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାଗଣର
େସବା କରି ? ଆେ ମଧ୍ୟ େସହିପରି କରିବା,” ଏହା କହି
େଯପରି େସମାନ େଦବତାଗଣର ଅେନ୍ଵ ଷଣ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ
ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ। 31 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
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ପରେମ ର ପ୍ର ତି ତଦପ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା
ଘୃଣା କରି ; ଏପରି ସମଗ୍ର ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େଦବତାଗଣର ଉେ ଶ୍ୟେର କରିଅଛି ; ମଧ୍ୟ େସମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା େଦବତାଗଣ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ ଆପଣା
ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅି େର ଦ କରି ।

32 ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତୁ ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତାହାସବୁ
ତୁ େ ମାେନ ପାଳନ କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁ େ
ତହିଁେର େଯାଗ କରିବ ନାହିଁ କି ତହିଁରୁ ଊଣା କରିବ ନାହିଁ।

13
1 ଯଦି ତୁ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଅବା େକୗଣସି
ପ୍ନ ଦଶର୍ କ ଉେଠ, ପୁଣି େସ େକୗଣସି ଚି କି ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ନିରୂ ପଣ
କେର, 2ଆଉ େସହି ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ସଫଳ େହେଲ, “ତୁ େ
େଯଉଁମାନ ୁ ଜାଣି ନାହଁ, ଏପରି ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ ବିଷୟେର
କେହ, ଆସ, ଆେ ମାେନ େସମାନ ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହବା ଓ
େସମାନ େସବା କରିବା;” 3 େତେବ ତୁ େ େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର
କି ପ୍ନ ଦଶର୍ କର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ ଆପଣା ଆପଣାର ସମ ଅ ଃକରଣ
ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛ କି ନାହିଁ; ଏହା ଜାଣିବା
ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା
କରୁ ଅଛି । 4 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ପ ାଦ୍ ଗମନକରିବ,ତାହା ୁ ଭୟକରିବ,ତାହା ଆଜ୍ଞାସବୁପାଳନ
କରିବ, ତାହା ରବେର ଅବଧାନ କରିବ ଓ ତାହା େସବା କରିବ,
ଆଉ ତାହା ଠାେର ଆସ େହବ। 5 େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ାର କି
ପ୍ନ ଦଶର୍ କର ପ୍ର ାଣଦ େହବ; କାରଣ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ ଓ ଦାସ୍ୟଗୃହରୁ ତୁ କୁ ମୁ କେଲ,
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ
କରିବା ନିମେ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ତହିଁରୁ ଭୁ ଲାଇ
େନଇଯିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ତିକୂଳେର
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େସ ବିେଦ୍ର ାହର କଥା କହିଅଛି। ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁ ତାକୁ ଉି କରିବ।

6 ଆଉ ତୁ ର କି ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ର ଅଜ୍ଞାତ େକୗଣସି
େଦବତା, ଅଥର୍ ାତ୍ , “ତୁ ମାନ ଚତୁ ଗି ତ ନିକଟବ ର୍ ୀ ବା
ତୁ ଠାରୁ ଦୂରବ ର୍ ୀ, ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ର ା ରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ର ା ମଧ୍ୟେର
େଯେକୗଣସି େଗା ୀର େଯେକୗଣସି େଦବତା େହଉ, 7 ତାହା
ବିଷୟେର ତୁ କୁ ଭୁ ଲାଇ େଯେବ ତୁ ମାତୃ ପୁତ୍ର ଭ୍ର ାତା, କି ତୁ
ପୁତ୍ର , କି ତୁ କନ୍ୟା, କି ତୁ ବକ୍ଷଃ ାୟିନୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା, କିଅବା ତୁ
ପ୍ର ାଣ ସମାନ ମିତ୍ର େଗାପନେର କେହ, ଚାଲ, ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ
େଦବତାଗଣର େସବା କରୁ ;” 8 େତେବ ତୁ େ େସହି େଲାକର
କଥାେର ସ ତ େହବ ନାହିଁ, କି ତାହାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ;
କିଅବା ତାହା ପ୍ର ତି ଚକୁ୍ଷଲ ା କରିବ ନାହିଁ, ଅବା ତାହାକୁ ଦୟା
କରିବ ନାହିଁ, କି ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର ତୁ େ
ନି ୟ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ; ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ହ
ପ୍ର ଥେମ ତାହା ଉପେର ଉଠିବ, ତହିଁ ଉ ାେର ସମ େଲାକ
ହ ଉଠିବ। 10ତାହାର ମରଣପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ର ରାଘାତ କରିବ;
େଯେହତୁ େଯ ତୁ କୁ ଦାସ୍ୟଗୃହରୂ ପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ନିକଟରୁ ଭୁ ଲାଇ
େନବା ପାଇଁ େସ େଚ ା କଲା। 11 ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ତାହା ଶୁଣିେବ ଓ ଭୟ କରିେବ, ପୁଣି ତୁ ମଧ୍ୟେର ଆଉ ଏପରି
ଦୁ ତା କରିେବ ନାହିଁ।

12ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ବାସ କରିବା ନିମେ
େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର େଦେବ, ତହିଁର େକୗଣସି ଏକ ନଗର
ବିଷୟେର େଯେବ ତୁ େ ଶୁଣିବ, 13 େଯ େକେତକ ଦୁ େଲାକ
ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି, “ଚାଲ, ଆେ ମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର
େସବା କରୁ ,” ତୁ ମାନ ଅଜ୍ଞାତ େଦବତାଗଣ ବିଷୟେର ଏହା କହି
େସମାନ ନଗର ନିବାସୀମାନ ୁ ଭୁ ଲାଇ େନଇଅଛି ; 14 େତେବ
ତୁ େ ବୁଝିବ ଓ େଖାଜିବ ଓ ଭଲ ରୂ େପ ପଚାରିବ ଆଉ େଦଖ,
େଯେବ ତାହା ସତ୍ୟ, ପୁଣି କଥା ନିି ତ ହୁ ଏ େଯ, ତୁ ମଧ୍ୟେର
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ଏରୂ ପ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ କରାଯାଇଅଛି; 15 େତେବ ତୁ େ ନି ୟ େସହି
ନଗର ନିବାସୀମାନ ୁ ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କରିବ, ପୁଣି ନଗର,
ତହିଁ ମଧ୍ୟି ତ ସମୁଦାୟ ଓ ତହିଁର ପଶୁମାନ ୁ ଖ ଧାରେର
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନ କରିବ; 16 ଆଉ ତୁ େ ତହିଁର ଲୁଟିତ
ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁତହିଁରଛକମଧ୍ୟେରସଂଗ୍ର ହକରି େସହିନଗରଓେସହି
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେରଅି େର
ଦ କରିବ, ପୁଣି ତାହା ଅନ କାଳୀନ ଢିପି େହବ; ତାହା ପୁନବର୍ ାର
ନିମ ତ େହବ ନାହିଁ। 17ଆଉ େସହି ବଜ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର କିଛି ହିଁ
ତୁ ହ େର ଲାଗିବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପ୍ର ଚ
େକ୍ର ାଧରୁ େଫରିତୁ ପ୍ର ତି କରୁ ଣା କରିେବ; 18 ପୁଣି ମୁଁଆଜିସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କୁ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ
େଯେବ ତାହା ରବେର ଅବଧାନ କରି େସହି ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ
କରିବଓସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଦୃି େରଯାହାଯଥାଥର୍ ,ତାହା
କରିବ, େତେବ େସ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର େଯଉଁ ଶପଥ
କରିଅଛି , ତଦନୁସାେର ତୁ ପ୍ର ତି କୃପା କରି ତୁ କୁ ବୃ ି କରିେବ।

14
ନିଷି େଶାକ ପ୍ର କାଶ

1 ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସ ାନ
ଅଟ; ତୁ େ ମାେନ ମୃତ େଲାକମାନ ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା
ଶରୀରେର କଟାକଟି କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣାମାନ
ଭଲତାର ମଧ୍ୟ ଳ େକ୍ଷୗର କରିବ ନାହିଁ। 2 କାରଣ ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ପବିତ୍ର େଲାକ ଅଟ, ପୁଣି ପୃଥିବୀ
ସମ େଗା ୀରୁ ତୁ କୁ ଆପଣାର ସି ତ ଧନ କରିବା ନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ।

ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି ଖାଦ୍ୟ
3 ତୁ େ େକୗଣସି ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ।

4 ଏହି ସକଳ ପଶୁ ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ ଯଥା, 5 େଗାରୁ ,
େମଷ, େଛଳି, ହରିଣ, କୃ ସାର ମୃଗ, ବନେଗାରୁ , ବନଛାଗ,
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ଗବୟ, ବାହୁ ଟିଆ ହରିଣ ଓ ଚମୂରୁ , 6 ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଯେତ
ପଶୁ ବିଭ -ଖୁରା, ି ଖ -ଖୁରାବିଶି ଓ ପାକୁଳି କରି , େସସବୁ
ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ। 7ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ପାକୁଳି କରି ,
ଅବା ି ଖ -ଖୁରାବିଶି ଅଟି , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଯଥା, ଓଟ, େଠକୁଆ ଓ ଶାଫନ୍ ପଶୁ,
କାରଣ େସମାେନ ପାକୁଳି କରି , ମାତ୍ର ି ଖ -ଖୁରାବିଶି ନୁହି ,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ନିମେ ଅଶୁଚି ଅଟି ; 8 ପୁଣି ଶୂକର,
େଯେହତୁ େସ ବିଭ ଖୁରାବିଶି , ମାତ୍ର ପାକୁଳି କେର ନାହିଁ,
ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅଶୁଚି ଅେଟ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ମାଂସ
େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ ଓ େସମାନ ଶବ ଶର୍ କରିବ ନାହିଁ।

9 ଜଳଜ ୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ;
ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତି ଅଛି, ତାହା ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ କରିବ;
10 ପୁଣି ଯାହାର େଡଣା ଓ କାତି ନାହିଁ,ତାହା ତୁ େ ମାେନ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ତୁ ମାନ ନିମେ ଅଶୁଚି ଅେଟ।

11 ତୁ େ ମାେନ ସବୁ ପ୍ର କାର ଶୁଚି ପକ୍ଷୀ େଭାଜନ କରିପାର,
12ମାତ୍ର ଏହିସବୁ େଭାଜନକରିବନାହିଁ,ଯଥା,ଉେ ାଶ ଓଶାଗୁଣା
ଓ ବାଜ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ; 13 ବାଜପକ୍ଷୀ ଓ ଚିଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ଜାତି ଅନୁସାେର ବାଜ 14ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ସମ
ଡାମରାକାଉ; 15 ପୁଣି ଉ ପକ୍ଷୀ,ତାମସପକ୍ଷୀ (େପଚା),ସମୁଦ୍ର ଚିଲ
ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର ଛ ାଣ; 16ଆଉ େକାଷପକ୍ଷୀ ଓ
ବଗ ଓ ଦୀଘର୍ -ଗଳ ହଂସ; 17 ପାଣିେଭଳା ଓ ଶାଗୁଣା ଓ ପାଣିକୁଆ
18 ଓ ବଗ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜାତି ଅନୁସାେର କ , ଟି ି ଭ ଓ
ବାଦୁଢ଼ି; 19 ପୁଣି ଗମନକାରୀ ପକ୍ଷବାନ ଜ ୁସକଳ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଅଶୁଚି ଅଟି ; େସଗୁଡ଼ିକୁ େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 20 ତୁ େ ମାେନ
ସମ ଶୁଚି ପକ୍ଷୀକୁୁ େଭାଜନ କରି ପାରିବ।

21 ତୁ େ ମାେନ ୟଂମୃତ େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀର ମାଂସ େଭାଜନ
କରିବନାହିଁ;ତୁ େ ଆପଣା ନଗର ାରବ ର୍ ୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀକୁ
ତାହା େଭାଜନାେଥର୍ େଦଇ ପାର; ଅବା ତୁ େ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ
ନିକଟେର ତାହା ବିକ୍ର ୟ କରିପାର; କାରଣ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
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ପରେମ ର ପବିତ୍ର େଲାକ ଅଟ। ତୁ େ ଛାଗବ କୁ ତାହାର
ମାତାର ଦୁ େର ପାକ କରିବ ନାହିଁ।

ଦଶମାଂଶର ନିୟମ
22 ତୁ େ ପ୍ର ତି ବଷର୍ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଉ ବୀଜର ଦଶମାଂଶ

ଅବଶ୍ୟ ପୃଥକ କରିବ। 23 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆପଣା
ନାମ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ,
େସହି ାନେର ତୁ େ ଆପଣା ଶସ୍ୟର, ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର
ଓ ଆପଣା େତୖଳର ଦଶମାଂଶ ଓ ଆପଣା େଗାେମଷାଦି ପଲର
ପ୍ର ଥମଜାତମାନ ୁ ତାହା ସ ୁଖେର େଭାଜନ କରିବ; ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ସବର୍ ଦା ଭୟ କରିବା
ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। 24 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା େବେଳ ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରଆପଣା
ନାମ ାପନାେଥର୍ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, ତାହା ତୁ ଠାରୁ
ଅତିରି ଦୂର ହୁ ଏ, େତଣୁ େସହି ପଥ ତୁ ପ୍ର ତି ଅତିରି ଦୀଘର୍
େହବା ସକାଶୁ ତୁ େ େସହି ଦ୍ର ବ୍ୟ େବାହି େନବା ପାଇଁ ଅସମଥର୍
ହୁ ଅ; 25 େତେବ ତୁ େ ତାହା ଟ ା କରି େସହି ଟ ା ବା ି ଆପଣା
ହାତେର େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ମେନାନୀତ ାନକୁ
ଯିବ। 26 ପୁଣି ତୁ ପ୍ର ାଣ ଯାହା ବା ା କେର, େଗାରୁ , କି େମଷ,
କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ, କି ମଦ୍ୟ, କିଅବା ଯାହା କିଛି ତୁ ପ୍ର ାଣ ତୁ ଠାରୁ
ଚାେହଁ,ତହିଁପାଇଁ ତୁ େ େସହି ଟ ା େଦବ, ପୁଣି ତୁ େ େସଠାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର େଭାଜନ କରି ତୁ େ ଓ
ତୁ ପରିବାର ଆନ କରିବ;

27 ଆଉ ତୁ େ ଆପଣା ନଗର ାରବ ର୍ ୀ େଲବୀୟ େଲାକକୁ
ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତୁ ସ େର େକୗଣସି ଅଂଶ କି
ଅଧିକାର ପାଇ ନାହିଁ। 28 ପ୍ର ତି ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ ର େଶଷେର ତୁ େ
େସହି ବଷର୍ େର ଉ ଆପଣା ଶସ୍ୟାଦିର ସମ ଦଶମାଂଶ ବାହାର
କରିଆଣିଆପଣା ନଗର- ାର ଭିତେରସ ୟକରି ରଖିବ; 29ଆଉ
େଲବୀୟ େଲାକ ତୁ ସ େର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ନ
ପାଇବାରୁ େସ ଓ ତୁ ନଗର- ାରେର ଥିବା ବିେଦଶୀ ଓ ପିତୃ ହୀନ
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ଓ ବିଧବା, ଏମାେନ ଆସି େଭାଜନ କରି ତୃ େହେବ; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ହ କୃତ ସମ କମର୍ େର ତୁ କୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।

15
ସ ମ (ବିଶ୍ର ାମ) ବଷର୍

1 ପ୍ର ତି ସାତ ବଷର୍ ର େଶଷେର ତୁ େ ଋଣ କ୍ଷମା କରିବ।
2 ଋଣକ୍ଷମାର ବ୍ୟବ ା ଏହି େଯ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମହାଜନ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀକୁ େଯଉଁ ଋଣ େଦଇଥାଏ, ତାହା େସ କ୍ଷମା କରିବ; େସ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ଓ ଆପଣା ଭାଇଠାରୁ ଋଣ ଆଦାୟ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଋଣକ୍ଷମାର େଘାଷଣା
େହାଇଅଛି। 3 ତୁ େ ବିେଦଶୀଠାରୁ ତାହା ଆଦାୟ କରି ପାରିବ;
ମାତ୍ର ତୁ ଭାଇଠାେର ତୁ ର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତୁ ର ହ ତାହା
କ୍ଷମା କରିବ। 4ତଥାପି ତୁ ମଧ୍ୟେର େକହି ଦରିଦ୍ର େହବ ନାହିଁ;
କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବାକୁ ଆେଦଶ
େଦଉଅଛି, େଯେବ ତୁ େ େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ରବ ଯ ପୂବର୍ କ ଶୁଣିବ; 5 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛି , େସଠାେର
େସ ନି ୟ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ। 6 ପୁଣି ତୁ େ ଅେନକ
େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଋଣ େଦବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଋଣ କରିବ
ନାହିଁ; ଆଉ ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କରିବ, ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିେବ
ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ପ୍ର ତି ଆପଣା
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।

7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,
ତୁ ର େସହି େଦଶି ତ େକୗଣସି ନଗର- ାରେର େଯେବ ତୁ
ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟେର େକହି ଦରିଦ୍ର ଥାଏ, େତେବ ତୁ େ ଆପଣା
ହୃ ଦୟ କଠିନ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା ଦରିଦ୍ର ଭାଇ ପ୍ର ତି
ଆପଣା ହ ରୁ କରିବ ନାହିଁ; 8 ମାତ୍ର ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି
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ନି ୟ ଆପଣା ହ ମୁ କରିବ, ପୁଣି ଯାହା େସ ଚାେହଁ, ତାହାର
ପ୍ର େୟାଜନାନୁସାେର ତୁ େ ତାହା ଯେଥ ରୂ େପ ତାହାକୁ ନି ୟ
ଋଣ େଦବ। 9 “ସ ମ ବଷର୍ , ଋଣକ୍ଷମାର ବଷର୍ ନିକଟବ ର୍ ୀ,” ଏହା
କହି େଯପରି ତୁ ହୃ ଦୟେରମ ଚି ା ନ ହୁ ଏ ଓ ତୁ ଦରିଦ୍ର ଭାଇ
ପ୍ର ତି ତୁ ର କୁଦୃି େହବା ସକାଶୁ ତୁ େ ତାହାକୁ କିଛି ନ ଦିଅ, ଏ
ବିଷୟେରସାବଧାନହୁ ଅ;କାରଣ େସତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେରସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଡାକ ପକାଇେଲ, ତୁ ର ପାପ େହବ। 10 ତୁ େ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ
େଦବ, ପୁଣି ତାହାକୁ େଦବା େବେଳ ତୁ ର ହୃ ଦୟ ଦୁଃଖିତ େହବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସହି କମର୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ତୁ ର ସମ କମର୍ େର ଓ ତୁ େ େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟେର ହାତ
ଦିଅ, େସସବୁେର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ। 11 କାରଣ େଦଶରୁ
ଦରିଦ୍ର ମାେନ େକେବ େହଁ େଲାପ ପାଇେବ ନାହିଁ; ଏନିମେ ମୁଁ
ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହୁ ଅଛି, “ତୁ େ ନି ୟ ଆପଣା େଦଶ ଭାଇ
ପ୍ର ତି, ଆପଣା ଦୁଃଖୀ ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣା ଦୀନହୀନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ହ
ମୁ କରିବ।

12 େଯେବ ତୁ ଭାଇ, େକୗଣସି ଏବ୍ର ୀୟ ପୁରୁ ଷ, କି ଏବ୍ର ୀୟା
ୀ, ତୁ ନିକଟେର ବିକାଯାଏ ଓ ଛଅ ବଷର୍ ତୁ ର େସବା କେର;
େତେବ ସ ମ ବଷର୍ େର ତୁ େ ତାହାକୁ ମୁ କରି ଆପଣା ନିକଟରୁ
ବିଦାୟ କରିବ। 13ମାତ୍ର ତୁ େ ତାହାକୁ ମୁ କରି ଆପଣା ନିକଟରୁ
ବିଦାୟ କରିବା େବେଳ ଖାଲି ହାତେର ଯିବାକୁ େଦବ ନାହିଁ।
14 ତୁ େ ଆପଣା ପଲରୁ , ଆପଣା ଖଳାରୁ ଓ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ରୁ
ତାହାକୁ ଉଦାର ଭାବେର ଯେଥ ଦାନ େଦବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ଅନୁସାେର ତାହାକୁ ଦାନ
କରିବ।” 15 ତୁ େ ରଣ କରିବ େଯ, ତୁ େ ମିସର େଦଶେର
ବ ାଦାସ େହାଇଥିଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ମୁ
କେଲ;ଏନିମେ ମୁଁଆଜିତୁ କୁ ଏହିଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି। 16ମାତ୍ର ତୁ
ନିକଟେର ସୁଖେର ରହିବାରୁ େସ ଯଦି ତୁ କୁ ଓ ତୁ ପରିବାରକୁ
େ ହ କରି କେହ, “ମୁଁ ତୁ କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବି ନାହିଁ;” 17 େତେବ ତୁ େ
ଏକ ବି ଣୀ େନଇ କବାଟେର ତାହାର କ ର୍ ବି ି ବ, ତହିଁେର
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େସ ସଦାସବର୍ ଦା ତୁ ର ଦାସ େହାଇ ରହିବ। ପୁଣି ତୁ େ ଆପଣା
ଦାସୀ ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ ତଦପ କରିବ। 18 ତୁ େ ତାହାକୁ ମୁ କରି
ବିଦାୟ କରିବା େବେଳ ଏହା ତୁ ଦୃି େର କଠିନ େବାଧ ନ େହଉ;
କାରଣେସଛଅବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଏକେବତନଜୀବୀର ି ଗୁଣ େବତନର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର
ସକଳ କାଯର୍ ୍ୟେର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।

େଗାେମଷାଦିର ପ୍ର ଥମଜାତ
19 ତୁ େ ଆପଣା େଗାରୁ ପଲରୁ ଓ େମଷପଲରୁ ଉ ସମ

ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁଂପଶୁକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର କରିବ; ତୁ େ ଆପଣା େଗାରୁ ର ପ୍ର ଥମଜାତ ାରା େକୗଣସି
କମର୍ କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଆପଣା େମଷପଲର ପ୍ର ଥମଜାତର
େଲାମ େଛଦ କରିବ ନାହିଁ, 20 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ, େସହି ାନେରତୁ େ ଓତୁ ପରିବାରପ୍ର ତି ବଷର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ତାହା େଭାଜନ କରିବ। 21 ଯଦି
ତହିଁେର େକୗଣସି ଖୁଣ ଥାଏ, େସହି ପଶୁ ଯଦି େଛାଟା କି ଅ କି
ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ପ୍ର କାର ମ ଖୁଣଯୁ ଥାଏ, େତେବ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେରତାହାକୁ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ।
22ତୁ େ ଆପଣା ନଗର- ାର ମଧ୍ୟେରତାହା େଭାଜନକରିବ; ଶୁଚି
କି ଅଶୁଚି େଲାକ ସମାନ ରୂ େପ କୃ ସାର ଓ ହରିଣର ମାଂସ ତୁ ଲ୍ୟ
ତାହା େଭାଜନ କରିେବ। 23 େକବଳ ତୁ େ ତାହାର ର େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ, ତୁ େ ଜଳ ପରି ତାହା ଭୂ ମିେର ଢାଳି େଦବ।

16
ନି ାର ପବର୍

1 ଆବୀବ୍ ମାସକୁ ମାନ୍ୟ କର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କର; କାରଣ ଆବୀବ୍ ମାସେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ରାତି୍ର କାଳେର ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ। 2 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ନାମ ପ୍ର ତି ା କରାଇବା
ପାଇଁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ାନେର ତୁ େ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାେମଷାଦି ପଲରୁ
ନି ାରପବର୍ ୀୟ ବଳିଦାନ କରିବ। 3 ତୁ େ ତାହା ସହିତ ତାଡ଼ିଯୁ
କିଛି େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା
ସହିତ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦୁଃଖରୂ ପ ରୁ ଟି େଭାଜନ କରିବ; କାରଣ
ତୁ େ ତରତର େହାଇ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇଥିଲ; ଏଣୁ ତୁ େ
ଯାବ ୀବନ ମିସର େଦଶରୁ ଆପଣା ବାହାରିବାର ଦିନ ରଣ
କରିବ। 4 ପୁଣି ସାତ ଦିନ ତୁ ର ସମ ଅ ଳେର ତାଡ଼ି େଦଖା
ନ ଯାଉ ଅବା ପ୍ର ଥମ ଦିନର ସ ୍ୟା େବେଳ ତୁ େ େଯଉଁ ବଳି
ଉ ଗର୍ କରିବ, ତହିଁର କିଛି ମାଂସ ରାତି୍ର ଯାକ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅବଶି ନ ରହୁ । 5 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ
େଯଉଁନଗର- ାର େଦେବ,ତହିଁରେକୗଣସି ାରମଧ୍ୟେରତୁ େ
ନି ାରପବର୍ ୀୟ ବଳିଦାନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 6 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ରଆପଣା ନାମ ପ୍ର ତି ା କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ାନ
ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ାନେର ସ ୍ୟା ସମୟେର, ସୂଯର୍ ୍ୟା
େବେଳତୁ େ ମିସରରୁ ବାହାରିବା ଋତୁ େର ନି ାରପବର୍ ୀୟବଳିଦାନ
କରିବ। 7ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ, େସହି ାନେର ତୁ େ ତାହା ପାକ କରି େଭାଜନ କରିବ;
ତହଁୁ ତୁ େ ପ୍ର ାତଃକାଳେରଆପଣା ତ ୁକୁ େଫରିଯିବ। 8ତୁ େ ଛଅ
ଦିନତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନକରିବ, ପୁଣି ସ ମ ଦିନେରସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ମହାସଭା େହବ; ତହିଁେର
ତୁ େ େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ।

ଶସ୍ୟ ଉ ଗର୍ ଉ ବ
9 ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ସାତ ସ ାହ ଗଣନା କରିବ; ତୁ େ

େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ଶସ୍ୟେର ଦାଆ ଲଗାଇବାକୁ ଆର କରିବା ସମୟାବଧି
ସାତ ସ ାହ ଗଣନା କରିବାକୁ ଆର କରିବ। 10 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ଅନୁସାେର ତୁ େ ପ୍ର ଚୁ ର
ପରିମାଣେର ଆପଣା ହ ର େ ାଦ ଉପହାର େଦଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ସ ାହ ସମୂହର ଉ ବ ପାଳନ
କରିବ; 11ଆଉ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆପଣା ନାମ ପ୍ର ତି ା
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କରାଇବା ପାଇଁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ; େସହି ାନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ତୁ େ , ତୁ ପୁତ୍ର , ତୁ
କନ୍ୟା, ତୁ ଦାସ, ତୁ ଦାସୀ ଓ ତୁ ନଗର ାରବ ର୍ ୀ େଲବୀୟ
େଲାକ ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ଓ ପିତୃ ହୀନ
ଓ ବିଧବା (ତୁ େ ) ସମେ ଆନ କରିବ। 12 ପୁଣି ତୁ େ େଯ
ମିସରେର ବ ାଦାସ େହାଇଥିଲ, ତାହା ରଣ କରିବ ଓ ତୁ େ ଏହି
ସକଳ ବିଧି ମେନାେଯାଗ କରି ପାଳନ କରିବ।

ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍
13 ତୁ େ ଆପଣା ଶସ୍ୟମ ର୍ ନ ାନରୁ ଓ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ରୁ

ସଂଗ୍ର ହ କଲା ଉ ାେର ସାତ ଦିନ ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ ପାଳନ କରିବ;
14ଆଉ ଆପଣା ଉ ବ ସମୟେର ତୁ େ , ତୁ ପୁତ୍ର , ତୁ କନ୍ୟା,
ତୁ ଦାସ, ତୁ ଦାସୀ, ତୁ ନଗର ାରବ ର୍ ୀ େଲବୀୟ େଲାକ,
ବିେଦଶୀ, ପିତୃ ହୀନ ଓ ବିଧବା, (ତୁ େ ) ସମେ ଆନ କରିବ।
15 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ, େସହି ାନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ େ ସାତ ଦିନ
ଉ ବ ପାଳନ କରିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ
ଭୂ ମିରୁ ଉ ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ଓ ତୁ ହ କୃତ ସମ କମର୍ େର
ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ; ପୁଣି ତୁ େ ସବର୍ େତାଭାେବ ଆନ ି ତ
େହବ। 16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ
କରିେବ, େସହି ାନେର ତାହା ସ ୁଖେର ବଷର୍ େକ ତିନି ଥର
ତୁ ର ପୁରୁ ଷ ସମେ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ପବର୍ ସମୟେର, ସ ାହ
ସମୂହର ପବର୍ ସମୟେର ଓ ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ ସମୟେର େଦଖା
େଦେବ; ମାତ୍ର େସମାେନ ଖାଲି ହାତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
େଦଖା େଦେବ ନାହିଁ। 17 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର ତୁ
ପ୍ର ତି ଦ ଆଶୀବର୍ ାଦଅନୁସାେରତୁ ରପ୍ର େତ୍ୟକଜଣଆପଣା ସାଧ୍ୟ
ପ୍ର ମାେଣ େଦବ।

ନ୍ୟାୟର ଶାସନ
18 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର ସମ ବଂଶାନୁସାେର

ତୁ କୁ େଯଉଁ ସମ ନଗର େଦେବ, ତହିଁର ାର ମଧ୍ୟେର
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ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ବିଚାରକ ର୍ ା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ନିଯୁ କରିବ;
ପୁଣି େସମାେନ ନ୍ୟାୟ-ବିଚାରେର େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିେବ।
19 ତୁ େ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ ମନୁଷ୍ୟର
ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତୁ େ ଲା େନବ ନାହିଁ;
କାରଣ ଲା ଜ୍ଞାନୀମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ଅ କେର ଓ ଧାମ କମାନ
ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା କେର। 20 ଯାହା ସବର୍ େତାଭାେବ ଯଥାଥର୍ , ତୁ େ
ତହିଁର ଅନୁଗାମୀ ହୁ ଅ, ତହିଁେର ତୁ େ ବି ବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅି , ତାହା ଅଧିକାର କରିବ।

ନିଷି ଉପାସନା
21 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ େ େଯଉଁ

ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବ, ତହିଁ ନିକଟେର ଆେଶରାର ମୂ
େବାଲି େକୗଣସି ପ୍ର କାର କା ାପନ କରିବ ନାହିଁ। 22 କିଅବା
ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ େକୗଣସି ଉ ାପନ କରିବ ନାହିଁ; ଏହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଘୃଣା କରି ।

17
1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ େ େକୗଣସି

ପ୍ର କାର ଖୁ କି ମ ତା ବିଶି େଗାରୁ କି େମଷ ବଳିଦାନ କରିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ନିକଟେର
ଘୃଣିତ ବ ୁ ଅେଟ।

2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର
ଦିଅି , ତହିଁର େକୗଣସି ନଗର- ାର ମଧ୍ୟେର ଯଦି େକୗଣସି
ପୁରୁ ଷ କି ୀ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ନିୟମ ଲ ନ କରି
ତାହା ଦୃି େର କୁକମର୍ କରୁ ଥିବାର େଦଖାଯାଏ 3ଓ େମାହର ଆଜ୍ଞା
ବିରୁ େର େସ ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଥାଏ ଓ
େସମାନ , କି ସୂଯର୍ ୍ୟ, କି ଚ , କି େକୗଣସି ଆକାଶୀୟ ବାହିନୀକୁୁ
ପୂଜା କରିଥାଏ; 4 େତେବ, ତାହା ତୁ କୁ କୁହାଗେଲ ଓ ତୁ େ ତାହା
ଶୁଣିେଲ, ତାହା ଭଲ ରୂ େପ ବୁଝିବ; ଆଉ େଦଖ, ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ,
ପୁଣି କଥା ନିି ତ ହୁ ଏ େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏରୂ ପ ଘୃଣ୍ୟ କମର୍
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କରାଯାଇଅଛି; 5 େତେବ େଯଉଁ ପୁରୁ ଷ କି େଯଉଁ ୀ େସହି କୁକମର୍
କରିଅଛି,ତୁ େ େସହି ପୁରୁ ଷକୁ କି େସହି ୀକୁ ନଗର- ାର ନିକଟକୁ
ବାହାର କରି ଆଣିବ; ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ର ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାନ ୁ ପ୍ର ରାଘାତ କରିବ। 6 ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟି ଦୁଇ
ସାକ୍ଷୀର ବା ତିନି ସାକ୍ଷୀର ମୁଖ ାରା ହତ େହବ; ଏକ ସାକ୍ଷୀର ମୁଖ
ାରା ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ ନାହିଁ। 7ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ କରିବା

ପାଇଁ ତାହା ଉପେର ପ୍ର ଥେମ ସାକ୍ଷୀମାନ ର ହ , ତହିଁ ଉ ାେର
ସମ େଲାକ ର ହ ଉଠିବ। ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ
ଦୁ ତା ଦୂର କରିବ।

ଯାଜକ ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା ାରା ବିଚାର
8 ତୁ ନଗର- ାର ଭିତେର, ର ପାତ ଓ ର ପାତ ମଧ୍ୟେର,

ବିବାଦ ଓ ବିବାଦ ମଧ୍ୟେର ପୁଣି ଆଘାତ ଓ ଆଘାତ ମଧ୍ୟେର
ବିେରାଧ ଉଠିେଲ, ଯଦି ତହିଁର ବିଚାର ତୁ ପ୍ର ତି ଅତି କଠିନ
େବାଧ ହୁ ଏ; େତେବ ତୁ େ ଉଠି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ମେନାନୀତ ାନକୁ ଯିବ; 9 ପୁଣି ତୁ େ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ
ନିକଟକୁ ଓ େସହି ସମୟର ବିଚାରକ ର୍ ା ନିକଟକୁ ଯିବ; ଆଉ
ତୁ େ ବୁଝିବ; ତହିଁେର େସମାେନ ତୁ କୁ ବିଚାରର ନି ି
ଜଣାଇେବ; 10 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ାନରୁ େସମାେନ
ତୁ କୁ େଯଉଁ ନି ି ଜଣାଇେବ, ତହିଁର ମମର୍ ଅନୁସାେର ତୁ େ
କମର୍ କରିବ ଓ େସମାେନ ତୁ କୁ ଯାହା ଶିଖାଇେବ, ତୁ େ
ତଦନୁସାେର କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ। 11 ବ୍ୟବ ାର ମମର୍
ଅନୁସାେର େସମାେନ ତୁ କୁ ଯାହା ଶିଖାଇେବ ଓ ବିଚାରର ନି ି
ବିଷୟେର େସମାେନ ତୁ କୁ ଯାହା କହିେବ, ତୁ େ ତଦନୁସାେର
କରିବ; େସମାେନ ତୁ କୁ େଯଉଁ ନି ି ଜଣାଇେବ, ତହିଁର
ଦକି୍ଷଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିବ ନାହିଁ। 12 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ସ ୁଖେର େସବା କରିବା ପାଇଁ େସହି ାନେର ଠିଆ
େହବାଯାଜକର କି ବିଚାରକ ର୍ ାରବାକ୍ୟେରକ ର୍ ପାତନକରି େଯଉଁ
େଲାକ ଦୁଃସାହସେର କମର୍ କେର, େସହି େଲାକ ହତ େହବ; ପୁଣି
ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଦୁ ତା ଦୂର କରିବ। 13 ତହିଁେର



ି ତୀୟ ବିବରଣ 17:14 lvii ି ତୀୟ ବିବରଣ 17:20

ସମ େଲାକ ତାହା ଶୁଣି ଭୟ କରିେବ ଓ ଦୁଃସାହସେର ଆଉ କମର୍
କରିେବ ନାହିଁ।

ରାଜା ସ କର୍ େର ବ୍ୟବ ା
14 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅି ,

େଯେତେବେଳ ତୁ େ ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର
କରିବ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ; “ଆଉ ଆ ର
ଚତୁ ଗି ତ ସକଳ େଗା ୀୟମାନ ପରି ଆେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା
ଉପେର ଏକ ରାଜା ନିଯୁ କରିବା,” େଯେବ ଏହି କଥା କହିବ;
15େତେବସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରଯାହାକୁ ମେନାନୀତକରିେବ,
ତାହାକୁ ହିଁ ତୁ େ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା କରିବ; ତୁ େ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁଆପଣା ଉପେରରାଜା କରି ନିଯୁ କରିବ;
େଯ ତୁ ର ଭ୍ର ାତା ନୁେହଁ, ଏପରି ବିେଦଶୀୟ ବ୍ୟି କୁ ରାଜା କରି
ପାରିବନାହିଁ। 16ମାତ୍ର େସରାଜାଆପଣାପାଇଁ ଅେନକଅ ରଖିବ
ନାହିଁ, କିଅବା ଅେନକ ଅ ରଖିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର େଲାକମାନ ୁ *
“ପୁନବର୍ ାର ମିସରକୁ ଗମନ କରାଇବ ନାହିଁ;” କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛି ,ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମୟଠାରୁ େସହି ପଥେର
ଆଉ େଫରିଯିବ ନାହିଁ। 17 କିଅବା େସ ଅେନକ ୀ ବିବାହ କରିବ
ନାହିଁ, କେଲ ତାହାର ହୃ ଦୟ ବିପଥଗାମୀ େହବ; ଅଥବା େସ
ଆପଣା ପାଇଁ ରୂ ପା କି ସୁନା ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ। 18 ପୁଣି
େସ ଆପଣା ରାଜ୍ୟର ସି ଂହାସନେର ଉପବି େହେଲ,ଆପଣା ପାଇଁ
ଏକ ନଳାକାର ପୁ କେର େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ସ ୁଖି ତ ଏହି
ବ୍ୟବ ାରୁ ଉ ାରି ଏକ ପ୍ର ତିଲିପି େଲଖି ରଖିବ। 19 ଆଉ ତାହା
ତାହାର ନିକଟେର ରହିବ ଓ େସ ଯାବ ୀବନ ତାହା ପାଠ କରିବ;
ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ଏହି
ବ୍ୟବ ାର ସମ ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିଖିବ; 20ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଉପେର ତାହାର ହୃ ଦୟ ଅହ ାରୀ େହବ ନାହିଁ, ପୁଣି
େସ ଆଜ୍ଞାର ଦକି୍ଷଣକୁ କି ବାମକୁ େଫରିବ ନାହିଁ; ତହିଁେର େସ

* 17:16 ଅ ରଖିବା ଅଭିପ୍ର ାୟେର େଲାକମାନ ୁ ଅ ପାଇବା ନିମେ ଦାସମାନ ୁ
ପଠାଇବ ନାହିଁ
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ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତାହାର ଓ ତାହାର ସ ାନମାନ ରାଜ ର ଦିନ
ବଢ଼ାଇ ପାରିବ।

18
େଲବୀୟ ଓ ଯାଜକମାନ ଅଧିକାର

1 ଯାଜକମାେନ, େଲବୀୟମାେନ ଓ େଲବୀର ସମ ବଂଶ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ େର େକୗଣସି ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ;
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି କୃତ ଉପହାର ଓ ତାହା ର ଅଧିକୃତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଗକରିେବ। 2 ପୁଣି େସମାେନଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣମଧ୍ୟେର
େକୗଣସି ଅଧିକାର ପାଇେବ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଉ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ ର ଅଧିକାର ଅଟି । 3 ପୁଣି
େଲାକମାନ ଠାରୁ ଯାଜକମାନ ର ପ୍ର ା ବ୍ୟ ଏହି, େଯଉଁମାେନ
େଗାରୁ କି େମଷ ବଳିଦାନ କରିେବ, େସମାେନ ଯାଜକକୁ ତହିଁର
ଆଗ-ଚଟୁ ଆ ଓ ଦୁଇ ଗାଲ ଓ ପାକ ଳୀ େଦେବ। 4 ତୁ େ ଆପଣା
ଶସ୍ୟର, ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର, ଓ ଆପଣା େତୖଳର ଓ ଆପଣା
େମଷେଲାମର ଅଗି୍ର ମାଂଶ ତାହାକୁ େଦବ। 5 କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେର େସବା କରିବାକୁ ନିତ୍ୟ ଠିଆ େହବା ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର ସମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର
ସ ାନଗଣକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛି ।

6 ଆଉ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର େକୗଣସି ନଗର-
ାରେର େଯଉଁ େଲବୀୟ େଲାକ ପ୍ର ବାସ କେର, େସ ଯଦି ଆପଣା

ପ୍ର ାଣର ସ ୂ ର୍ ବା ା ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ାନକୁ ଆସି ବ,
7 େତେବ େସହି ାନେର େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବାର
ଆପଣା ସମ େଲବୀୟ ଭାଇମାନ ପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ନାମେର େସବା କରିବ। 8 େସ ଆପଣା େପୖତୃ କ
ଅଧିକାର ବିକ୍ର ୟର ମୂଲ୍ୟ ଛଡ଼ା େସମାନ ସମାନ େଭାଜନର ଅଂଶ
ପାଇବ।

ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟା
9 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅି ,

େସଠାେର ଉପି ତ େହେଲ େସହି ାନର େଗା ୀୟ େଲାକମାନ
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ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କି୍ର ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ତୁ େ ଶିଖିବ ନାହିଁ।
10 େସଠାେର ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ କି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଅି ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗମନ କରାଇବା େଲାକ, ଅବା ମ ଜ୍ଞ, ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ, କି
ଗଣକ, କି ମାୟାବୀ, 11 କି େମାହକ, କି ଭୂ ତୁ ଡ଼ିଆ, କି ଗୁଣିଆ,
କି େପ୍ର ତପରାମଶର୍ ୀ େଲାକ ତୁ ମଧ୍ୟେର େଦଖାଯିବ ନାହିଁ।
12 େଯେହତୁ େଯେକହି ଏପରି କମର୍ କେର, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଘୃଣାପାତ୍ର ଅଟି ; ପୁଣି େସହି ଘୃଣ୍ୟ କମର୍ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର େସମାନ ୁ ତୁ ସ ୁଖରୁ ତଡ଼ି େଦଉଅଛି ।
13ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ତୁ େ ସି େହବ।

େମାଶା ତୁ ଲ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଭାବବାଦୀ
14କାରଣ ଏହି େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅଧିକାର କରିବ,

େସମାେନ ଶୁଭାଶୁଭବାଦୀ ଓ ମ ଜ୍ଞମାନ କଥା ଶୁଣି ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େସହିପରି କରିବାକୁ େଦଇ
ନାହାି । 15ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ନିମେ ତୁ ଭିତରୁ ,
ତୁ ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆ ର ସଦୃଶ ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ଉ କରିେବ; ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବାକ୍ୟେର କ ର୍ ପାତ କରିବ।
16କାରଣ େହାେରବେର ସମାଜ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ନିକଟେର ତୁ େ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିଥିଲ, “ଆେ େଯପରି ନ
ମରୁ , ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ପରେମ ର ରବ ପୁନବର୍ ାର ନ
ଶୁଣୁ, କିଅବା ଏହି ମହା-ଅି ଆଉ ନ େଦଖୁ।” 17 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିେଲ, “େସମାେନ ଯାହା କହିଅଛି , ତାହା
ଭଲକହିଅଛି । 18ଆେ େସମାନ ନିମେ େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ସଦୃଶ ଜେଣ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଉ କରିବା ଓ ଆେ
ତାହା ମୁଖେର ଆପଣା ବାକ୍ୟ େଦବା ଓ ଆେ ତାହା ୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦବା, ତାହା େସ େସମାନ ୁ କହିେବ। 19 ପୁଣି ଆ
ନାମେର େସଆ ର େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ କହିେବ,ତାହା ଯିଏ ଶୁଣିବ
ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ ଆେ ତହିଁର ପରିେଶାଧ େନବା। 20 ମାତ୍ର
ଆେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ନାହଁୁ , ଆ ନାମେର ଏପରି
େକୗଣସି କଥା କହିବାକୁ େଯଉଁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଦୁଃସାହସ କରିବ,
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ଅବା ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର ନାମେର କହିବ, େସହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା
ମରିବ। 21ମାତ୍ର େଯେବତୁ େ ଆପଣା ମେନମେନ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯଉଁ କଥା କହି ନାହାି , ତାହା ଆେ ମାେନ କିପରି ଜାଣିବା?’
22 େକୗଣସି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର କଥା କହିେଲ,
େଯେବ ତାହା ନ ହୁ ଏ, ଅବା ନ ଘେଟ, େତେବ େସହି କଥା ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହି ନାହାି ; େସ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଦୁଃସାହସେର ତାହା କହିଅଛି,
ତୁ େ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ।”

19
ଆଶ୍ର ୟ ନଗର ସ ୀୟ ବିଧି

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁମାନ ର େଦଶ
େଦେବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ
ଉି କେଲ ଓ ତୁ େ େସମାନ ୁ ଅଧିକାର କରି େସମାନ
ନଗରେର ଓ େସମାନ ଗୃହେର ବାସ କେଲ, 2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ର ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ ଦିଅି , ତୁ ର
େସହି େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ତିେନାଟି ନଗର
ପୃଥକ କରିବ। 3 ତୁ େ ଆପଣା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ର ୁତ କରିବ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର
କରାଇେବ,ତୁ େ େସହି େଦଶରଭୂ ମି ତିନି ଭାଗକରିବ,ତହିଁେର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ। 4 େଯଉଁ
ନରହତ୍ୟାକାରୀ େସହି ାନକୁ ପଳାଇ ବି ପାେର, ତାହାର କଥା
ଏହି େକହି େଯେବ ପୂେବର୍ ହିଂସା ନ କରି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ
ଅଜ୍ଞାତସାରେର ବଧ କେର; 5 ଯଥା, େକହି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ
ସ େର କାଠ ହାଣିବାକୁ ବନକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ
ତାହାର ହ କୁହ୍ର ାଡ଼ି ଉ ାେ , କୁହ୍ର ାଡ଼ି-ମୁ େବ ରୁ ଖସି ପ୍ର ତିବାସୀ
ଉପେର ପଡ଼ିଲା, ତହିଁେର େସ ମଲା; ଏପରି େଲାକ େସହି
ନଗରମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନଗରକୁ ପଳାଇ ବି ବ। 6 େନାହିେଲ
ର ରପ୍ର ତିହ ା ତ ଚି େହାଇନରହତ୍ୟାକାରୀରପେଛ େଗାଡ଼ାଇ
ଦୂର ପଥ ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଧରି ପ୍ର ାଣେର ମାରି ପକାଇବ; ମାତ୍ର େସ
େଲାକ ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ, କାରଣ େସ ପୂେବର୍ ତାହାକୁ ହିଂସା
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କରିନ ଥିଲା। 7ଏନିମେ ମୁଁ ତୁ କୁଆପଣା ନିମେ ତିେନାଟି ନଗର
ପୃଥକ କରିବାକୁ କହି ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି।

8 ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତୁ କୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତୁ େ
ତାହାସବୁ ପାଳନକରିଯାବ ୀବନସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ
େପ୍ର ମ କେଲ ଓ ତାହା ପଥେର ଚାଲିେଲ, 9 େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର
ତୁ ସୀମା ବୃ ି କରି ଓ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ ସମ େଦଶ ତୁ କୁ ଦିଅି ; େତେବ ତୁ େ େସହି ତିନି
ନଗର ବ୍ୟତୀତ ତୁ ପାଇଁ ଆଉ ତିେନାଟି ନଗର ନିରୂ ପଣ କରିବ;
10 େନାହିେଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାରାେଥର୍ ଦିଅି , ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନିେ ର୍ ାଷର ର ପାତ େହବ,
ତହଁୁ ତୁ ଉପେର ର ପାତର ଅପରାଧ ବ ବ।

11 ମାତ୍ର େକହି େଯେବ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ହିଂସା କରି ତାହା
ପାଇଁ ଛକି ବେସ ଓ ତାହାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠି ତାହାକୁ ପ୍ର ାଣେର
ମାେର ଓ େସ ମରେ , ଏହି ନଗରମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ଏକ
ନଗରକୁ ପଳାଏ; 12 େତେବ ତାହାର ନଗର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ େଲାକ
ପଠାଇ େସ ାନରୁ ତାହାକୁ ଅଣାଇେବ ଓ ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
ର ର ପ୍ର ତିହ ା ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ। 13ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ତାହାକୁ
ଦୟା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ନିେ ର୍ ାଷ
ର ପାତରଅପରାଧ ଦୂରକରିବ,ତହିଁେରତୁ ର ମ ଳ େହବ।

14ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, େସହି େଦଶେରତୁ େ ଯାହା ଅଧିକାରକରିବ,ତୁ ର େସହି
ଅଧିକାରେର ପୂବର୍ କାଳର େଲାକମାନ ାରା ାପିତ ତୁ ସୀମାର
ଚି ଘୁ ାଇବ ନାହିଁ।

ସାକ୍ଷୀ ସ କର୍ ୀୟ ବିଧି
15 ମନୁଷ୍ୟ େକୗଣସି ଅପରାଧ କି େକୗଣସି ପାପ କେଲ, ତାହାର

କୃତ େସହି ପାପ ଲାଗି ଏକ ସାକ୍ଷୀ ତାହାର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠିବ
ନାହିଁ; ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀ ମୁଖ ାରା କିଅବା ତିନି ସାକ୍ଷୀ ମୁଖ ାରା
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ବିଚାର ନି େହବ। 16 େଯେବ ଅଧମର୍ ୀ ସାକ୍ଷୀ କାହାରି ବିରୁ େର
ଉଠି ଅବିଧି କାଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, 17 େତେବ େଯଉଁ ଦୁଇ
ବ୍ୟି ମଧ୍ୟେର ବିେରାଧ ଥାଏ, େସ ଦୁେହଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
େସହି ସମୟର ଯାଜକ ଓ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ଆଗେର ଠିଆ
େହେବ। 18ତହଁୁ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ ଯ ପୂବର୍ କ ଅନୁସ ାନ କରିେବ;
ଆଉ େଦଖ, େସ ସାକ୍ଷୀ େଯେବ ମିଥ୍ୟାସାକ୍ଷୀ ଓ ଆପଣା ଭାଇ
ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇଥାଏ; 19 େତେବ େସ ଆପଣା ଭାଇ
ପ୍ର ତି େଯପରି କରିବାକୁ କ ନା କରିଥିଲା, ତାହା ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ
େସହିପରି କରିବ; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା ଦୂର
କରିବ। 20 ପୁଣି ଅବଶି େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣି ଭୟ କରିେବ ଓ
େସହି ସମୟାବଧି ତୁ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େସରୂ ପ ମ କମର୍ କରିେବ
ନାହିଁ। 21ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ; ପ୍ର ାଣ ପରିେଶାଧେର
ପ୍ର ାଣ, ଚକୁ୍ଷ ପରିେଶାଧେର ଚକୁ୍ଷ, ଦ ପରିେଶାଧେର ଦ , ହ
ପରିେଶାଧେର ହ , ପାଦ ପରିେଶାଧେର ପାଦ ନିଆଯିବ।

20
ଯୁ ସ କର୍ ୀୟ ବିଧି

1 ତୁ େ ଆପଣା ଶତମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରିବାକୁ
ବାହାରିେଲ, େଯେବ ଆପଣା ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଅ , ରଥ ଓ େଲାକ
େଦଖିବ, େତେବ ତୁ େ େସମାନ ବିଷୟେର ଭୀତ େହବ ନାହିଁ।
କାରଣ େଯ ତୁ କୁ ମିସର େଦଶରୁ ଆଣିଅଛି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ତୁ ସ େର ଅଛି । 2ଆଉତୁ େ ମାେନ ଯୁ ର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେଲ, ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଆସି େଲାକମାନ ୁ କହିବ,
3େହଇସ୍ର ାଏଲ, “ଶୁଣ,ତୁ େ ମାେନଆଜିଆପଣା ଶତମାନ ସେ
ଯୁ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ; ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟ ଦୁବର୍ ଳ ନ େହଉ;ଭୟ
କର ନାହିଁ, କିଅବା କ ମାନ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ
ବିଷୟେର ଭୟଯୁ ହୁ ଅ ନାହିଁ। 4କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ସପକ୍ଷ େହାଇ ତୁ ମାନ ଶତଗଣର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁ ମାନ ସେ ସେ
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ଯାଉଅଛି ।” 5 ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନ ୁ କହିେବ, “େକଉଁ
େଲାକ ନୂତନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରି ତାହା ପ୍ର ତି ା କରି ନାହିଁ? େସ
େଫରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଉ, େକଜାଣି େସ ଯୁ େର ମେଲ ଅନ୍ୟ
େଲାକ ତହିଁର ପ୍ର ତି ା କରିବ। 6ଆଉ େକଉଁ େଲାକ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ପ୍ର ୁତ କରି ତହିଁରଫଳ େଭାଗ କରି ନାହିଁ? େସ େଫରି ଆପଣା
ଗୃହକୁ ଯାଉ, େକଜାଣି େସ ଯୁ େର ମେଲ ଅନ୍ୟ େଲାକ ତହିଁର
ଫଳ େଭାଗ କରିବ। 7ଆଉ େକଉଁ େଲାକ େକୗଣସି ୀକୁ ବାଗ୍ ଦାନ
କରି ତାହାକୁ ବିବାହ କରି ନାହିଁ? େସ େଫରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଉ,
େକଜାଣି େସ ଯୁ େର ମେଲ ଅନ୍ୟ େଲାକ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବ।”
8 ଆହୁ ରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନ ୁ କହିେବ, “ଭୟାଳୁ ଓ ଦୁବର୍ ଳ
ହୃ ଦୟ େଲାକ କିଏ ଅଛି? େସ େଫରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ଯାଉ, େକଜାଣି
ତାହାର ହୃ ଦୟ ପରି ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ହୃ ଦୟ ତରଳି ଯିବ।”
9 ପୁଣି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ େଲାକମାନ ସହିତକଥା ସମା କଲା ଉ ାେର
େସମାେନ େସୖନ୍ୟ ଉପେର େସନାପତିମାନ ୁ ନିଯୁ କରିେବ।

10 େଯେତେବେଳ ତୁ େ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ େକୗଣସି ନଗରର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବ, େସେତେବେଳ ତହିଁ ପ୍ର ତି ସ ି ର କଥା
େଘାଷଣା କରିବ। 11ତହିଁେର େସ େଯେବ ସ ି େର ସ ତ େହାଇ
ତୁ ନିମେ ାର ଫିଟାଇ ଦିଏ, େତେବ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େଯେତ
େଲାକ େଦଖାଯିେବ, େସମାେନ ତୁ ର ଦାସ େହେବ ଓ ତୁ ର
େସବା କରିେବ। 12 ମାତ୍ର ଯଦି େସ ତୁ ସହିତ ସ ି ନ କରି
ତୁ ସହିତ ଯୁ କେର, େତେବ ତୁ େ େସହି ନଗର ଅବେରାଧ
କରିବ। 13 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯେତେବେଳ ତାହା
ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ତହିଁର
ସମ ପୁରୁ ଷ ୁ ଖ ଧାରେରବଧକରିବ। 14ମାତ୍ର ତୁ େ ୀମାନ ୁ ,
ବାଳକମାନ ୁ , ପଶୁମାନ ୁ ଓ ନଗରର ସବର୍ ଆପଣା ନିମେ
ଲୁଟ ରୂ ପ ଗ୍ର ହଣ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ
ଶତମାନ ର େଯଉଁ ଲୁଟ ତୁ ୁ ଦିଅି , ତାହା େଭାଜନ କରିବ।
15 େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ଏହି େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ର ନୁେହଁ,
ତୁ ଠାରୁ ଅତି ଦୂରବ ର୍ ୀ ଏପରି ସମ ନଗର ପ୍ର ତି ଏହି ପ୍ର କାର
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କରିବ। 16 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଏହି େଲାକମାନ ର
େଯଉଁ େଯଉଁ ନଗର ତୁ ର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦିଅି , ତୁ େ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ନିଃ ାସଧାରୀ କାହାରିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବ ନାହିଁ। 17ମାତ୍ର
ତୁ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ େ
େସମାନ ୁ ହି ୀୟ, ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହି ୀୟ ଓ
ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବ। 18 େନାହିେଲ
େକଜାଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େଦବତାମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର
େଯଉଁସବୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ କମର୍ କରିଅଛି , ତଦନୁସାେର କରିବା ପାଇଁ
ତୁ ମାନ ୁ ଶିଖାଇେବ; ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ବିରୁ େର ପାପ କରିବ।

19 େଯେତେବେଳ ତୁ େ େକୗଣସି ନଗର ହ ଗତ କରିବା ପାଇଁ
ଯୁ କରି ବହୁ କାଳ ତାହା ଅବେରାଧ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ
କୁହ୍ର ାଡ଼ି ାରା େସଠାେର ଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣିବ ନାହିଁ; ତୁ େ
ତହିଁରୁ େଭାଜନ କରି ପାରିବ, ଏଣୁ ତାହା କାଟିବ ନାହିଁ; କାରଣ
େକ୍ଷତ୍ର ର ବୃକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଆଧାର େହାଇଥିବାରୁ ତାହା ତୁ
ସାକ୍ଷାତେର ଅବରୁ େହବ ନାହିଁ। 20 େକବଳ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ
ନିମେ ନୁେହଁ େବାଲି ଜାଣ, ତାହା ତୁ େ ନ କରିବ ଓ କାଟିବ;
ଆଉତୁ ସହିତ ଯୁ କାରୀ ନଗର ପରାଜିତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁ
ବିରୁ େର ଅବେରାଧକ ଉପାୟ ନିମର୍ ାଣ କରିବ।

21
1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ

ଦିଅି , ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଯଦି େକ୍ଷତ୍ର େର ପତିତ େକୗଣସି ହତ
େଲାକ େଦଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କିଏ ବଧ କରିଅଛି, ତାହା ଜଣା
ନ ଯାଏ, 2 େତେବ ତୁ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ
ବାହାେର ଯାଇ େସହି ହତ େଲାକର ଚତୁ ପା ର୍ େକଉଁ ନଗର
େକେତ ଦୂର, ତାହା ମାପିେବ। 3 ତହିଁେର େଯଉଁ ନଗର େସହି
ହତ େଲାକର ନିକଟ େହବ, ତହିଁର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ େଗାଠରୁ
ଏପରି ଏକ ଗାଭୀ େନେବ, ଯାହା ାରା େକେବ ଯୁଆଳି ବହନାଦି



ି ତୀୟ ବିବରଣ 21:4 lxv ି ତୀୟ ବିବରଣ 21:13

େକୗଣସି କମର୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 4 ଆଉ ଯହିଁେର ଚାଷ କି
ବୁଣା େହାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ନିତ୍ୟ ଜଳେସ୍ର ାତବାହୀ ତଳଭୂ ମିକୁ
େସହି ନଗରର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ େସହି ଗାଭୀକୁ ଆଣି େସଠାେର ତାହାର
େବକଭାି େବ। 5ତହଁୁ େଲବୀ-ସ ାନଯାଜକମାେନତାହା ନିକଟକୁ
ଆସି େବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆପଣା େସବାେଥର୍ ଓ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଆଶୀବର୍ ାଦକରଣାେଥର୍ େସମାନ ୁ ମେନାନୀତ
କରିଅଛି ; ଏଣୁ େସମାନ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ବିେରାଧର ଓ
ଆଘାତର ବିଚାର େହବ। 6ତହିଁ ଉ ାେର ହତ େଲାକର ନିକଟ
େସହି ନଗରର ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ େସହି ତଳଭୂ ମିେର େବକଭ ା
ଗାଭୀ ଉପେର ଆପଣା ଆପଣା ହ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କରିେବ। 7 ଆଉ
େସମାେନ ଉ ର େଦଇ କହିେବ, “ଆ ମାନ ହ ଏହି ର ପାତ
କରି ନାହିଁ, କିଅବା ଆ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ଏହା େଦଖି ନାହିଁ। 8 େହ
ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣାର େଯଉଁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ୁ ମୁ
କରିଅଛ, େସମାନ ୁ କ୍ଷମା କର; ଆପଣା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ମଧ୍ୟେର
ନିରପରାଧର ର ପାତ-େଦାଷ ରହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ।” ତହିଁେର
େସମାନ ପ୍ର ତି େସହି ର ପାତ-େଦାଷ କ୍ଷମା େହବ; 9 ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯଥାଥର୍ କମର୍ କେଲ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ
ନିରପରାଧର ର ପାତ-େଦାଷ ଦୂର କରିବ।

ଯୁ ବ ି ନୀମାନ ସ କର୍ େର
10 ତୁ େ ଆପଣା ଶତମାନ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ଗମନ

କେଲ, େଯେବସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େସମାନ ୁ ତୁ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରି ଓ ତୁ େ େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି େଘନିଯାଅ; 11 ପୁଣି
େସହି ବ ୀମାନ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ସୁ ରୀ ୀ େଦଖି ତାହା ପ୍ର ତି
େପ୍ର ମାସ େହେଲ, େଯେବ ତୁ େ ତାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇ ା
କର, 12 େତେବ ତୁ େ ତାହାକୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣିବ, ପୁଣି େସ
ଆପଣା ମ କ ମୁ ନ କରି ନଖ କାଟିବ; 13 ଆଉ େସ ଆପଣା
ବ ୀ ାବ ାର ବ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ଗୃହେର ରହିବ, ଆପଣା ପିତା
ଓ ଆପଣା ମାତା ନିମେ ପୂ ର୍ ଏକ ମାସ ବିଳାପ କରିବ। ତହିଁ
ଉ ାେର ତୁ େ ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହାର ାମୀ େହବ,
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ଆଉ େସ ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହବ। 14 େଯେବ ତାହା ଉପେର ତୁ ର
ସେ ାଷ ନ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହାର ଇ ାନୁସାେର ତାହାକୁ ଯିବାକୁ
େଦବ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଟ ା େନଇ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ତାହାକୁ ବିକିବ
ନାହିଁ, ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି ଦାସୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣ ତୁ େ ତାହାର ସହବାସ କରିଅଛ।

ପ୍ର ଥମଜାତର େପୖତୃ କ ଅଧିକାର
15 େଯେବ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷର ଦୁଇ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥାଏ, ଜେଣ ପି୍ର ୟା

ଓ ଜେଣ ଅପି୍ର ୟା, ପୁଣି ପି୍ର ୟା ଓ ଅପି୍ର ୟା ଦୁେହଁ ତାହାର ଔରସେର
ସ ାନ ପ୍ର ସବ କରି ; ମାତ୍ର ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଅପି୍ର ୟାର ସ ାନ
ହୁ ଏ; 16 େତେବ େସ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ସବର୍ ର ଅଧିକାର େଦବା
ସମୟେର ଅପି୍ର ୟାଜାତ େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥାଉ ଥାଉ େସ ପି୍ର ୟାଜାତ
ପୁତ୍ର କୁ େଜ୍ୟ ାଧିକାର େଦଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 17ମାତ୍ର େସ ଅପି୍ର ୟା
ପୁତ୍ର କୁ େଜ୍ୟ େବାଲି ୀକାର କରି ଆପଣା ସବର୍ ରୁ ଦୁଇଗୁଣ
ଅଂଶ ତାହାକୁ େଦବ; କାରଣ େସ ତାହାର ଶି ର ପ୍ର ଥମ ଫଳ
େଜ୍ୟ ାଧିକାର ତାହାରି ଅେଟ।

ଅବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ର ଦ
18 େଯେବ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିେରାଧୀ ହୁ ଏ, ଆପଣା

ପିତାର କଥା କି ଆପଣା ମାତାର କଥା ନ ମାେନ, ପୁଣି େସମାେନ
ତାହାକୁ ଶାସନ କେଲ େହଁ େସମାନ କଥା ନ ଶୁେଣ; 19 େତେବ
ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ନଗର ପ୍ର ାଚୀନମାନ
ନିକଟକୁ ତାହାର ନଗର- ାରକୁ େନଇଯିେବ; 20 ପୁଣି େସମାେନ
ତାହାର ନଗର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ କହିେବ, “ଆ ମାନ ର ଏହି ପୁତ୍ର
ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିେରାଧୀ, େସ ଆ ମାନ କଥା ମାେନ ନାହିଁ; େସ
େପଟୁ କ ଓ ମଦୁଆ ଅେଟ।” 21 ତହିଁେର ତାହାର ନଗର ସମ
ପୁରୁ ଷ ତାହାକୁ ପଥର ପକାଇ ବଧ କରିେବ; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା ଦୂର କରିବ, ତହିଁେର ସମୁଦାୟଇସ୍ର ାଏଲ
ଶୁଣିେବ ଓ ଭୟ କରିେବ।

ବିଭି ବ୍ୟବ ା
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22 ଆଉ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତୁୁ ୍ୟେଯାଗ୍ୟ ପାପ କେଲ, େଯେବ
ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ ହୁ ଏ ଓ ତୁ େ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷେର ଟ ାଇ ଦିଅ।
23 େତେବ ତାହାର ଶବ ରାତି୍ର ସାରା ବୃକ୍ଷେର ଟ ା େହାଇ ରହିବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େସହି ଦିନ ତାହାକୁ କବର
େଦବ; କାରଣ େଯ ଟ ାଯାଏ, େସ ପରେମ ର ଅଭିଶାପ ପାତ୍ର
ଅେଟ।ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ େଯଉଁ
ଭୂ ମି େଦେବ, ତୁ େ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ।

22
1 ତୁ େ ଆପଣା ଭାଇର ବଳଦ କି େମଷ ବଣା େହବାର

େଦଖିେଲ, େସମାନ ବିଷୟେର ଅମେନାେଯାଗୀ େହବ ନାହିଁ;
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଭାଇ କତିକି ନି ୟ େଫରାଇ ଆଣିବ।
2 ପୁଣି ଯଦି ତୁ ର େସହି ଭାଇ ତୁ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ ନ ଥାଏ, କି ା
ତୁ େ ଯଦି ତାହାକୁ ନ ଚି , େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହକୁ େସହି
ପଶୁ ଆଣିବ, ତୁ ର େସହି ଭାଇ ତାହାକୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ
ତାହା ତୁ ପାଖେର ରହିବ, ତହିଁ ଉ ାେର ତୁ େ ତାହାକୁ ତାହା
େଫରାଇ େଦବ। 3ତୁ େ ତାହାରଗଧପ୍ର ତି େସରୂ ପକରିବଓତୁ େ
ତାହାର ବ ପ୍ର ତି େସରୂ ପ କରିବ; ପୁଣି ତୁ ଭାଇ େଯେକୗଣସି ବ ୁ
ହଜାଇଥାଏ, ତାହାର େସହି ହଜିଲା ବ ୁ ତୁ େ ପାଇେଲ, ତହିଁ
ବିଷୟେର େସରୂ ପ କରିବ; ତହିଁେର ଅମେନାେଯାଗ କରିବା
ତୁ ର ଅକ ର୍ ବ୍ୟ।

4 ତୁ େ ଆପଣା ଭାଇର ଗଧ କି ବଳଦ ବାଟେର ପଡ଼ିଯିବାର
େଦଖିେଲ, ତହିଁ ପ୍ର ତି ଅମେନାେଯାଗୀ େହବ ନାହିଁ; ତୁ େ
େସମାନ ୁ ପୁନବର୍ ାର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଉପକାର
କରିବ।

5ଯାହା ପୁରୁ ଷର,ତାହା ୀ ପି ି ବ ନାହିଁ, କିଅବା ୀର େପାଷାକ
ପୁରୁ ଷ ପି ି ବ ନାହିଁ;କାରଣ େଯେକହି ତାହା କେର, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ।

6 େଯେବ ପଥପା ର୍ େକୗଣସି ବୃକ୍ଷେର କିଅବା ଭୂ ମିେର ତୁ
ସ ୁଖେର େକୗଣସି ପକ୍ଷୀର ବସାେର ଛୁଆ କି ଡି ଥାଏ, ଆଉ
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େସହି ଛୁଆ କି ଡି ଉପେର ପକି୍ଷଣୀ ବସି ଥାଏ, େତେବ ତୁ େ
ଛୁଆ ସ େର ପକି୍ଷଣୀକୁ ଧରିବ ନାହିଁ। 7 ତୁ େ େକୗଣସି ମେତ
ପକି୍ଷଣୀକୁ ଛାଡ଼ିେଦବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ନିମେ ଛୁଆମାନ ୁ
େନଇପାର, ତହିଁେର ତୁ ର ମ ଳ େହବ ଓ ତୁ େ ଆପଣା ଦିନ
ବଢ଼ାଇ ପାରିବ।

8 ତୁ େ ନୂତନ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ତହିଁର ଛାତେର ଲୁହାର
ବାଡ଼ ପ୍ର ୁତ କରିବ, େଯପରି ତହିଁ ଉପରୁ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ
ପଡ଼ିଗେଲ, ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହ ଉପେର ର ପାତର ଅପରାଧ
ବ ର୍ ାଇବ ନାହିଁ।

9 ତୁ େ ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ମିଶି୍ର ତ ବୀଜ ବୁଣିବ ନାହିଁ;
ତାହା କେଲତୁ ବୁଣା ବୀଜଓଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ସମୁଦାୟଫଳଜବତ
ରୂ େପ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। 10 ତୁ େ ବଳଦ ଓ ଗଧ ଏକତ୍ର େଯାଚି
ଚାଷ କରିବ ନାହିଁ। 11 ତୁ େ େଲାମ ଓ ମସି ନା େକୗଣସି ମିଶି୍ର ତ
ସୂତ୍ର ନିମ ତ ବ ପି ି ବ ନାହିଁ।

12 ତୁ େ ଆପଣା ଶରୀରର ଉ ରୀୟ ବ ର ଚାରି ଅ ଳେର
ଝୁ ା ବନାଇବ।

ଅେନୖତିକ େଯୗନକି୍ର ୟା ସ କର୍ ୀୟ ବ୍ୟବ ା
13 େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ େକୗଣସି ୀକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ

କଲା ଉ ାେର ଯଦି ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର 14 ଓ ତାହା ବିରୁ େର
ମ କଥା ଆେରାପ କେର ଓ ତାହାର ଦୁନର୍ ାମ କରି କେହ କି,
“ଆେ ଏହି ୀକୁ ବିବାହ କଲୁ, ମାତ୍ର ସହବାସ ସମୟେର ଏହାର
େକୗମାଯର୍ ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ;” 15 େତେବ େସହି କନ୍ୟାର
ପିତାମାତା ତାହାର େକୗମାଯର୍ ୍ୟର ଚି େନଇ ନଗର- ାରେର
ନଗର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ। 16 ତହଁୁ େସହି କନ୍ୟାର
ପିତା ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ କହିବ, “ଆେ ଏହି େଲାକ ସ େର ଆ
କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ େଦଲୁ; 17ମାତ୍ର େସତାହାକୁ ଘୃଣାକେରଆଉେଦଖ,
େସତାହା ବିରୁ େରମ କଥାଆେରାପକରିକେହ କି, ‘ଆେ ତୁ
କନ୍ୟାର େକୗମାଯର୍ ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ;’ ମାତ୍ର ଆ କନ୍ୟାର
େକୗମାଯର୍ ୍ୟ ଚି ଏହି;” ତହଁୁ େସମାେନ ନଗର ପ୍ର ାଚୀନମାନ
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ସାକ୍ଷାତେର େସହି ଲୁଗା େମଲାଇ େଦେବ। 18 ଏଉ ାରୁ ନଗରର
ପ୍ର ାଚୀନମାେନ େସହି ପୁରୁ ଷକୁ ଧରି ଶାି େଦେବ। 19 ପୁଣି େସମାେନ
ତାହାକୁ ଶେହ େଶକଲ ରୂ ପା ଦ କରି କନ୍ୟାର ପିତାକୁ େଦେବ,
କାରଣ େସ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟା ଏକ କନ୍ୟା ଉପେର ଦୁନର୍ ାମ ଆଣିଅଛି;
ତହିଁେର େସ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହବ, େସ ତାହାକୁ ଯାବ ୀବନ
ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। 20ମାତ୍ର କଥା େଯେବ ସତ୍ୟ ହୁ ଏ େଯ,
କନ୍ୟାର େକୗମାଯର୍ ୍ୟ ଚି େଦଖା ନ ଯାଏ; 21 େତେବ େସମାେନ
େସହି କନ୍ୟାକୁ ବାହାର କରି ପିତୃ ଗୃହର ାର ନିକଟକୁ ଆଣିେବ,
ଆଉନଗର େଲାକମାେନ ପ୍ର ରାଘାତ କରି ତାହାକୁ ବଧ କରିେବ;
କାରଣ ପିତୃ ଗୃହେର ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାରୁ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ମୂଢ଼ତାର କମର୍ କଲା; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା ଦୂର
କରିବ।

22 ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ବିବାହିତା ୀ ସହିତ ଶୟନ ସମୟେର
ଧରା ପେଡ଼, େତେବ େସହି ୀ ସହିତ ଶୟନକାରୀ ପୁରୁ ଷ ଓ େସହି
ୀ, ଦୁେହଁ ହତ େହେବ। ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା
ଦୂର କରିବ।

23 େଯେବ େକୗଣସି କନ୍ୟା େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି ବାଗ୍ ଦ ା ଥାଏ
ଓ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ତାହାକୁ ନଗର ମଧ୍ୟେର ପାଇ ତାହା ସହିତ
ଶୟନ କେର; 24 େତେବ ତୁ େ ମାେନ େସହି ଦୁଇ ଜଣ ୁ ବାହାର
କରି ନଗର- ାର ନିକଟକୁ ଆଣି ପ୍ର ରାଘାତ କରି ବଧ କରିବ;
କାରଣ େସହି କନ୍ୟା ନଗର ମଧ୍ୟେର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡାକ ପକାଇଲା
ନାହିଁ; ପୁଣି େସହି ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଭ୍ର
କଲା; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା ଦୂର କରିବ।

25 ମାତ୍ର ଯଦି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ବାଗ୍ ଦ ା କନ୍ୟାକୁ େକ୍ଷତ୍ର େର
ପାଇ ବଳା ାରେର ତାହା ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ ତାହା
ସହିତ ଶୟନକାରୀ େସହି ପୁରୁ ଷ େକବଳ ହତ େହବ; 26 ମାତ୍ର
େସହି କନ୍ୟା ପ୍ର ତି ତୁ େ କିଛି କରିବ ନାହିଁ; େସହି କନ୍ୟାଠାେର
ପ୍ର ାଣଦ େଯାଗ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ; କାରଣ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଉଠି ତାହାକୁ ବଧ କେର, ଏହି
କଥା େସହିପରି ଅେଟ। 27 େଯେହତୁ େସ ପୁରୁ ଷ େକ୍ଷତ୍ର େର ତାହାକୁ
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ପାଇଲା େସହି ବାଗ୍ ଦ ା କନ୍ୟା ଡାକ ପକାଇଲା, ତଥାପି ତାହାକୁ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା।

28 େଯେବ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ଅବାଗ୍ ଦ ା କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ
ତାହାକୁ ଧରି ତାହା ସେ ଶୟନ କେର ଓ େସମାେନ ଧରାପଡ଼ି ,
29 େତେବ ତାହା ସହିତ ଶୟନକାରୀ େସହି ପୁରୁ ଷ କନ୍ୟାର ପିତାକୁ
ପଚାଶ େଶକଲ ରୂ ପା* େଦବ ଓ େସ ତାହାକୁ ଭ୍ର କରିବାରୁ େସ
ତାହାରଭାଯର୍ ୍ୟା େହବ; େସହି ପୁରୁ ଷତାହାକୁ ଯାବ ୀବନତ୍ୟାଗକରି
ପାରିବ ନାହିଁ।

30 େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ପିତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ
ଓ ଆପଣା ପିତାର ଅ ଳ ଅନାବୃତ କରିବ ନାହିଁ।

23
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜରୁ ବହି ୃତ େଲାକ

1 ଚୂ ର୍ େକାଷ କିଅବା ଛି ଲି ବ୍ୟି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର
ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ।

2 ଜାରଜ ବ୍ୟି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ;
ଦଶ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର େକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର ପ୍ର େବଶ
କରିବ ନାହିଁ।

3 ଅେ ାନୀୟ କି େମାୟାବୀୟ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର
ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ; ଦଶ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଚିରକାଳ େସମାନ ର
େକହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ। 4 କାରଣ
ତୁ େ ମାେନ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ବା େବେଳ େସମାେନ
ଅ ଓ ଜଳ େନଇ ତୁ ମାନ ୁ ପଥେର େଭଟିେଲ ନାହିଁ;
ପୁଣି େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବା ନିମେ ତୁ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଅରାମନହରୟିମ୍ ପେଥାର ନିବାସୀ ବିେୟାରର ପୁତ୍ର
ବିଲୀୟମ୍ କୁ େବତନ େଦେଲ। 5ତଥାପି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ବିଲୀୟମ୍ ର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େପ୍ର ମ କରିବାରୁ େସହି ଅଭିଶାପକୁ

* 22:29 550 ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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ଆଶୀବର୍ ାଦେର ପରିଣତ କେଲ। 6 ତୁ େ ଯାବ ୀବନ ଚିରକାଳ
େସମାନ ର ଶାି ଓ ମ ଳ େଲାଡ଼ିବ ନାହିଁ।

7 ତୁ େ ଇେଦାମୀୟ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
େସ ତୁ ର ଭାଇ; ତୁ େ ମିସରୀୟ େଲାକକୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ,
କାରଣତୁ େ ତାହାର େଦଶେରପ୍ର ବାସୀ ଥିଲ। 8େସମାନ ତୃ ତୀୟ
ପୁରୁ ଷେର ଉ ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମାଜେର ପ୍ର େବଶ
କରିେବ।

େସୖନ୍ୟ ଛାଉଣିର ଶୁଚିତା ରକ୍ଷା
9 ତୁ େ ଆପଣା ଶତମାନ ବିରୁ େର ଯୁ ଯାତ୍ର ା କରିବା

ସମୟେର ଆପଣାକୁ ସକଳ ମ ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।
10 ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟି ରାତି୍ର ଘଟିତ େକୗଣସି
ଅଶୁଚିତାେର* ଅଶୁଚି ହୁ ଏ, େତେବ େସ ଛାଉଣି ଭିତରୁ ବାହାରି
ଯିବ, େସ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିବ ନାହିଁ। 11ମାତ୍ର ସ ୍ୟା
ଉପି ତ େହେଲ, େସ ଜଳେର ାନ କରିବ ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହଲା
ଉ ାେର େସ ଛାଉଣି ଭିତରକୁ ଆସି ବ।

12ଆଉ ତୁ େ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ନିମେ ଛାଉଣି ବାହାେର
ଏକ ାନ କରିବ; 13ତୁ େ ଆପଣା ସାମଗ୍ର ୀ ସେ େଗାଟିଏ ଖଣତି
ରଖିବ; ପୁଣି ତୁ େ ବାହାରକୁ ବସି ବା ସମୟେର ତ ୍ଵାରା େଖାଳିବ
ଓ ନିଗର୍ ତ ମଳକୁ େପାତି ପକାଇବ। 14କାରଣ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା
ପାଇଁ ଓ ତୁ ସ ୁଖେର ତୁ ଶତମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା ପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର ଗମନାଗମନ
କରି , ଏନିମେ େସ େଯପରି ତୁ ମଧ୍ୟେର ଲ ାକର ବିଷୟ ନ
େଦଖି ଓ ତୁ ନିକଟରୁ ବିମୁଖ ନ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଛାଉଣି
ପବିତ୍ର େହବ।

ବିଭି ନୀତି ନିୟମ
15 େଯଉଁ ଦାସ ଆପଣା ାମୀ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ତୁ ନିକଟକୁ

ଆସି ଅଛି, ତୁ େ ତାହାକୁ ତାହାର େସହି ାମୀ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିବ ନାହିଁ। 16 େସ ତୁ ର େକୗଣସି ଏକ ନଗର- ାରେର

* 23:10 ଅଥର୍ ାତ୍ ସ୍ବ ପ୍ନ େଦାଷେର
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ଆପଣା ଇ ାମତ ମେନାନୀତ ାନେର ତୁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବ,
ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ନାହିଁ।

17 ଇସ୍ର ାଏଲର କନ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େବଶ୍ୟାବୃ ି
କରିବ ନାହିଁ, କିଅବା ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ସେଦାମୀ େହବ ନାହିଁ। 18 ତୁ େ େକୗଣସି ମାନତ ନିମେ
େକୗଣସି େବଶ୍ୟାର େବତନ କିଅବା କୁ ୁ ରର ମୂଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ଗୃହକୁଆଣିବନାହିଁ;କାରଣ େସଉଭୟ,ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟି ।

19 ତୁ େ ସୁଧ ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ରୂ ପାର ସୁଧ, ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀର
ସୁଧ, କିଅବା େଯେକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସୁଧ ନିମେ ଦିଆଯାଏ, ତହିଁର
ସୁଧ ପାଇବା ନିମେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଋଣ େଦବ ନାହିଁ। 20ତୁ େ
ସୁଧ ନିମେ ବିେଦଶୀକୁ ଋଣ େଦଇ ପାର; ମାତ୍ର ସୁଧ ପାଇବା
ନିମେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଋଣ େଦବ ନାହିଁ; ତହିଁେର ତୁ େ
େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର ତୁ
ହ କୃତ ସମ କମର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।

21 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ତୁ େ ମାନତ
ମନାସି େଲ, ତାହା େଦବାକୁ ବିଳ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା
ତୁ ର ପାପ େହବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଠାରୁ
ତାହା ଆଦାୟ କରିେବ। 22 ମାତ୍ର େଯେବ ମାନତ ନ କର, େତେବ
ତହିଁେର ପାପ େହବ ନାହିଁ। 23 ଯାହା ତୁ ଓ ରୁ ନିଗର୍ ତ
େହାଇଅଛି, ତାହା କରିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିବ; ତୁ େ ଆପଣା
ମୁଖେର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରି େଯରୂ ପ େ ାଦ ଉପହାର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ମାନତ କରିଅଛ, ତଦନୁସାେର କରିବ।

24 ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ ଗେଲ,
େ ାନୁସାେର ଆପଣା ତୃ ି ପଯର୍ ୍ୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଭାଜନ କରି
ପାରିବ;ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପାତ୍ର େର କିଛି ରଖିବନାହିଁ। 25ତୁ େ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବଢ଼ ା ଶସ୍ୟେକ୍ଷତ୍ର କୁ ଗେଲ, ଆପଣା ହାତେର
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ଶିଷା ଛି ାଇ ଖାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବଢ଼ ା
ଶସ୍ୟେର ଦାଆ ଚଳାଇବ ନାହିଁ।

24
ଛାଡ଼ପତ୍ର ଓ ପୁନଃବ ବାହ

1 େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ େକୗଣସି ୀକୁ ବିବାହ କରି ଗ୍ର ହଣ କଲା
ଉ ାେର େଯେବ େସ ତାହାଠାେର େକୗଣସି ଅବି ବିଷୟ
ପାଇବାରୁ େସହି ୀ ତାହା ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ନ ପାଏ, େତେବ େସ
ପୁରୁ ଷ ତାହା ନିମେ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଲଖି ତାହା ହ େର େଦଇ
ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାହାକୁ ବିଦାୟକରିବ। 2 ପୁଣି େସ ୀ ତାହାର ଗୃହରୁ
ବାହାରିଗଲା ଉ ାେର, େସ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହାଇ
ପାରିବ। 3 ମାତ୍ର େସହି େଶଷ ାମୀ ଯଦି ତାହାକୁ ଘୃଣା କେର ଓ
ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର େଲଖି ତାହାର ହ େର େଦଇ ତାହାକୁ ଆପଣା ଗୃହରୁ
ବିଦାୟ କରିଦିଏ; ଅବା େଯ ତାହାକୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିଲା,
େସହି େଶଷ ାମୀ େଯେବ ମେର; 4 େତେବ େସ କଳି ତା େହଲା
ଉ ାେର ତାହାର ପ୍ର ଥମ ାମୀ, େଯ ତାହାକୁ ବିଦାୟ େଦଇଥିଲା,
ତାହାକୁ ପୁନବର୍ ାର ବିବାହ କରି ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅେଟ; ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ ତୁ କୁ ଦିଅି , ତୁ େ ତାହା
ପାପେର ଲି କରିବ ନାହିଁ।

ବିଭି ନିୟମ
5 େକୗଣସି ବ୍ୟି ନୂତନ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କେଲ, େସ େସୖନ୍ୟ ସେ

ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିଅବା ତାହାକୁ େକୗଣସି କମର୍ ର ଭାର
ଦିଆଯିବ ନାହିଁ; େସ ଏକ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ଗୃହେର ନି ମର୍ େର
ରହି ଆପଣା ଗୃହୀତା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ମେନାର ନ କରିବ।

6 େକହି ଚକି ବା ଚକିର ଉପର-ପଟ ବ କ ରଖିବ ନାହିଁ; ତାହା
କେଲ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ାଣ ବ କ ରଖିବାର ହୁ ଏ।

7 େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ େଯେବ ଆପଣା ଭାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ପ୍ର ାଣୀକୁ େଚାରି କରିବାର ଧରା ପେଡ଼, ପୁଣି େସ
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ତାହାକୁ ଦାସ ପରି ବ୍ୟବହାର କେର, ବା ତାହାକୁ ବିକି ଦିଏ; େତେବ
େସହି େଚାର ହତ େହବ; ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା
ଦୂର କରିବ।

8 କୁ େରାଗର ଘାʼ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ, େଲବୀୟ
ଯାଜକମାେନ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସକଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଅି , ତଦନୁସାେର
କରିବା ପାଇଁ ଯ ପୂବର୍ କ ମେନାେଯାଗ କର। ଆେ େସମାନ ୁ
େଯରୂ ପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, େସରୂ ପ କରିବାକୁ ତୁ େ ମାେନ
ମେନାେଯାଗକରିବ। 9ତୁ େ ମାେନ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇଆସି ବା
େବେଳ ପଥ ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ମରୀୟମ ପ୍ର ତି
ଯାହା କରିଥିେଲ, ତାହା ରଣ କର।

10 ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାର ଋଣ େଦେଲ,
ତାହାର ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁ େ ତାହା ଘର ଭିତରକୁ
ଯିବ ନାହିଁ। 11 ତୁ େ ବାହାେର ଠିଆ େହାଇ ରହିବ, ଆଉ ତୁ େ
ଯାହାକୁ ଋଣ େଦଇଅଛ, େସ ବ୍ୟି ଆପଣା ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ ବାହାର
କରି ତୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 12 ପୁଣି େସ େଯେବ ଦୁଃଖୀେଲାକ ଥାଏ,
େତେବତୁ େ ତାହାରବ କିଦ୍ର ବ୍ୟ େଘନି ନିଦ୍ର ା ଯିବନାହିଁ। 13େସ
େଯପରି ଆପଣା ବ େଘନି ଶୟନ କରି ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ସୂଯର୍ ୍ୟା ସମୟେର ତାହାର ବ କି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ
େଫରାଇ େଦବ; ତହିଁେର ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ପ୍ର ତି ଧାମ କତା େହବ।

14ତୁ ଭାଇମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େହଉ, କିଅବା ତୁ େଦଶି ତ
ନଗର ାରବ ର୍ ୀ ତୁ ବିେଦଶୀମଧ୍ୟରୁ େକହି େହଉ, ଦୁଃଖୀ,ଦରିଦ୍ର
େବତନଜୀବୀ ପ୍ର ତି ତୁ େ ଉପଦ୍ର ବ କରିବ ନାହିଁ। 15 ତାହାରି
ଦିନେର ତାହାକୁ ତାହାର େବତନ େଦବ; ସୂଯର୍ ୍ୟା ଯାଏ ତାହା ରଖିବ
ନାହିଁ; କାରଣ େସ ଦୁଃଖୀେଲାକ, ତହିଁ ଉପେର ତାହାର ମନ
ଥାଏ େକଜାଣି େସ ତୁ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକ ପକାଇବ,
ତହିଁେର ତୁ ର ପାପ େହବ।

16 ସ ାନମାନ ପାଇଁ ପିତୃ ଗଣର ପ୍ର ାଣଦ େହବ ନାହିଁ,
କିଅବା ପିତୃ ଗଣ ପାଇଁ ସ ାନମାନ ର ପ୍ର ାଣଦ େହବ ନାହିଁ;
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ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ନିଜ ପାପ ଲାଗି ପ୍ର ାଣଦ େଭାଗ କରିବ।
17 ତୁ େ ବିେଦଶୀର କି ପିତୃ ହୀନର ବିଚାରେର ଅନ୍ୟାୟ କରିବ

ନାହିଁ, କିଅବା ବିଧବାରବ ବ କରଖିବନାହିଁ। 18ମାତ୍ର ତୁ େ
େଯ ମିସରେର ବ ାଦାସ ଥିଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ତୁ କୁ େସଠାରୁ ମୁ କରିଅଛି ,ଏହା ରଣକରିବ;ଏେହତୁ ଆେ
ତୁ କୁ ଏହି କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ।

19 ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର େର ଶସ୍ୟ କାଟିବା େବେଳ େଗାଟିଏ
ବିଡ଼ା େକ୍ଷତ୍ର େର ପାେସାରି ଆସି େଲ, ତାହା ଆଣିବା ପାଇଁ େଫରିଯିବ
ନାହିଁ; ତାହା ବିେଦଶୀର, ପିତୃ ହୀନର ଓ ବିଧବାର େହବ।
ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରତୁ ହ କୃତସମ କମର୍ େର
ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ। 20 ତୁ େ ଆପଣା ଜୀତବୃକ୍ଷରୁ ଫଳ
େତାଳିବା ଉ ାେର ଆଉ ଥେର ଡାଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ; ତାହା
ବିେଦଶୀର, ପିତୃ ହୀନର ଓ ବିଧବାର େହବ। 21 ତୁ େ ଆପଣା
ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କଲା ଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ତାହା
ସାଉି ବନାହିଁ;ତାହା ବିେଦଶୀର, ପିତୃ ହୀନରଓ ବିଧବାର େହବ।
22ଆଉତୁ େ ମିସର େଦଶେରବ ାଦାସ ଥିଲ, ଏହା ରଣକରିବ;
ଏେହତୁ ଆେ ତୁ କୁ ଏହି କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛୁ।

25
1 ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ ଉପି ତ େହେଲ, ଯଦି

େସମାେନ ବିଚାରାେଥର୍ ଆସି ଓ ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ େସମାନ
ବିଚାର କରି ; େତେବ େସମାେନ ନିେ ର୍ ାଷକୁ ନିେ ର୍ ାଷ ଓ େଦାଷୀକୁ
େଦାଷୀ କରିେବ। 2 ପୁଣି ଯଦି େଦାଷୀ େଲାକ ପ୍ର ହାରିତ େହବାର
େଯାଗ୍ୟ ହୁ ଏ, େତେବ ବିଚାରକ ର୍ ା ତାହାକୁ ଶୁଆଇବ, ପୁଣି ତାହାର
େଦାଷ ଅନୁସାେର ଗଣି ଗଣି ଆପଣା ସ ୁଖେର ତାହାକୁ ପ୍ର ହାର
କରାଇବ। 3 େସ ତାହାକୁ ଚାଳିଶ ପ୍ର ହାର େଦଇ ପାରିବ, ତହିଁରୁ
ବଢ଼ିବ ନାହିଁ; େନାହିେଲ, େଯେବ ତାହା ବେଢ଼ ଓ ତହିଁରୁ ବହୁ ତ
ପ୍ର ହାର କେର, େତେବତୁ ଭାଇ ତୁ ଦୃି େର ତୁ େଯାଗ୍ୟ େହବ।

4ବଳଦେବ ଳାେର ବୁଲିଲା େବେଳତୁ େ ତାହାରତୁ ି ବା ି ବ
ନାହିଁ।
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ମୃତ ଭ୍ର ାତାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସ ୀୟ ବିଧି
5ଭାଇମାେନ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁ ଥିେଲ, େଯେବ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ

ଜେଣ ମେର ଓତାହାର ସ ାନ ନ ଥାଏ, େତେବ େସହି ମୃତ େଲାକର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ବାହାରର ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ; ତାହାର
ଦିଅର ତାହାକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ର ତି
େଦବରର କ ର୍ ବ୍ୟ କମର୍ କରିବ। 6 ପୁଣି େସହି ୀ େଯଉଁ ପ୍ର ଥମ
ସ ାନ ଜନ୍ମ କରିବ, େସତାହାର ମୃତଭ୍ର ାତାରଉ ରାଧିକାରୀ େହବ;
ତହିଁେର ତାହାର ନାମ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଲୁ େହବ ନାହିଁ।
7ଆଉ େସହି ପୁରୁ ଷ ଯଦି ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା
ପାଇଁ ଅସ ତହୁ ଏ, େତେବେସହି ୀ ନଗର- ାରେରପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବ, “ଆ େଦବର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
ଭ୍ର ାତାର ନାମ ରଖିବାକୁ ଅସ ତ, େସ ଆ ପ୍ର ତି େଦବରର କ ର୍ ବ୍ୟ
କମର୍ କରିବାକୁ ଇ ା କେର ନାହିଁ।” 8 େତେବ ତାହାର ନଗର
ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ତାହାକୁ ଡାକି କହିେବ; ତହିଁେର େଯେବ େସ ଠିଆ
େହାଇକେହ େଯ, “ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣକରିବାକୁ େମାʼରଇ ା ନାହିଁ;”
9େତେବତାହାରଭ୍ର ାତୃ ରଭାଯର୍ ୍ୟା ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସାକ୍ଷାତେରତାହାର
ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼ି ତାହା ମୁଖେର େଛପ
ପକାଇବ; ପୁଣି ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର କରି କହିବ, େଯେକହି ଆପଣା ଭାଇର
ଘର ନ େତାେଳ, ତାହା ପ୍ର ତି ଏହିରୂ ପ କରାଯିବ। 10ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର “େସ ଚୁ ୍ୟତପାଦୁକ ବଂଶ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ େହବ।”

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ
11 ପୁରୁ ଷମାେନ ପର ର ବିେରାଧ କେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ

କାହାରି ଭାଯର୍ ୍ୟା ଯଦି ପ୍ର ହାରକ ହ ରୁ ଆପଣା ାମୀକୁ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଆେସ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପ୍ର ହାରକର ଗୁ ା ଧେର,
12 େତେବ ତୁ େ ତାହାର ହ କାଟି ପକାଇବ; ତୁ ଚକୁ୍ଷ ତାହାକୁ
ଦୟା କରିବ ନାହିଁ।

13 ତୁ େ ଆପଣା ଥଳୀେର ଊଣା ଅଧିକ ଓଜନର ନାନା ପ୍ର କାର
ବଟଖରା ରଖିବ ନାହିଁ। 14 ତୁ େ ଆପଣା ଗୃହେର ଊଣା ଅଧିକ
ପରିମାଣର ପାତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ। 15 ତୁ େ ଯଥାଥର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ
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ବଟଖରା ରଖିବ, ପୁଣି ଯଥାଥର୍ ଓ ନ୍ୟାୟ ପରିମାଣ ପାତ୍ର ରଖିବ;
ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, େସହି େଦଶେର ତୁ ର ଦିନ ଦୀଘର୍ େହବ। 16 କାରଣ
େଯଉଁମାେନ ଏପରି ଅଧମର୍ କମର୍ କରି , େସହି ସମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ର ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ।

17 ତୁ େ ମାେନ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ବା େବେଳ ପଥ
ମଧ୍ୟେର ଅମାେଲକ ତୁ କୁ ଯାହା କଲା; 18 ତୁ େ ଶ୍ର ା ଓ ା
େହବା ସମୟେର େସ ପଥେର ତୁ କୁ େଭଟି ତୁ ପ ାତ୍ ବ ର୍ ୀ
ଦୁବର୍ ଳ େଲାକମାନ ୁ ତୁ ପଛେର କିପରି ଆକ୍ର ମଣ କଲା ଓ େସ
ପରେମ ର ୁ ଭୟ କଲା ନାହିଁ; ଏହା ରଣ କର। 19 ଏେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, େସହି େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଚତୁ ଗ
ତୁ ଶତମାନ ଠାରୁ ତୁ କୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦେଲ, ତୁ େ ଆକାଶ ତଳରୁ
ଅମାେଲକର ରଣ ଚି େଲାପ କରିବ; ତୁ େ ପାେସାରିବ ନାହିଁ।

26
ପ୍ର ଥମ ଫଳ ଏବଂ ଦଶମାଂଶ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଅଧିକାରାେଥର୍ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦେବ, ତୁ େ େସହି େଦଶେର ଉପି ତ େହାଇ ତାହା ଅଧିକାର
କରି ବାସ କେଲ; 2 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଦ ଆପଣା
େସହି େଦଶର ଭୂ ମିଜାତ ସମ ପ୍ର ଥମ ଫଳରୁ କିଛି କିଛି ରଖିବ
ଓ ଚା ୁ ଡ଼ିେର ତାହା େନଇ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆପଣା
ନାମ ପ୍ର ତି ା କରାଇବା ନିମେ େଯଉଁ ାନ ମେନାନୀତ କରିେବ,
େସହି ାନକୁ ଗମନ କରିବ। 3 ପୁଣି ତୁ େ ତ ାଳୀନ ଯାଜକ
ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ କହିବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥ
କରିଥିେଲ, େସହି େଦଶେର ଆେ ଉପି ତ େହାଇଅଛୁ, ଏହା
ଆଜି ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର କାଶ
କରୁ ଅଛୁ।” 4ତହଁୁ ଯାଜକତୁ ହ ରୁ େସହି ଚା ୁ ଡ଼ି େନଇସଦାପ୍ର ଭୁ
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ତୁ ପରେମ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ସ ୁଖେର ରଖିବ। 5 ପୁଣି ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେରଉ ର େଦଇକହିବ, “ଏକ
ଜଣ ଭ୍ର ମଣକାରୀ ଅରାମୀୟ େଲାକ ଆ ର ପିତା ଥିଲା ଓ େସ
ଅ ସଂଖ୍ୟକ େହାଇ ମିସରକୁ ଯାଇ ପ୍ର ବାସ କଲା; ପୁଣି େସ ାନେର
େସ ମହାନ, ବଳବାନ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଏକ େଗା ୀ େହାଇ ଉଠିଲା।
6 ତହିଁେର ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି େଦୗରା ୍ୟ
କେଲ ଓ ଆ ମାନ ୁ େ ଶ େଦଇ କଠିନ ଦାସ କରାଇେଲ।
7 ତହଁୁ ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ େପୖତୃ କ ପରେମ ର
ନିକଟେରଡାକପକାଇଲୁ,ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ରବ ଶୁଣିେଲ
ଓ ଆ ମାନ େ ଶ, ଶ୍ର ମ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର େଦଖିେଲ। 8 ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଳବାନ ହ ାରା, ବି ୀ ର୍ ବାହୁ ାରା, ମହାଭୟ ଓ
ନାନା ଚି ପୁଣି ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ାରା ଆ ମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ। 9 ଆଉ େସ ଆ ମାନ ୁ ଏହି ାନକୁ ଆଣିଅଛି
ଓ ଏହି େଦଶ, ଏକ ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶ ଆ ମାନ ୁ
େଦଇଅଛି । 10 ଏେବ, େହ ସଦାପ୍ର େଭା, େଦଖ, ତୁ େ ଆ କୁ
େଯଉଁ ଭୂ ମି େଦଇଅଛ, ଆେ ତହିଁର ପ୍ର ଥମ ଫଳ ଆଣିଅଛୁ।”
ଏଉ ାେର ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ତାହା
ରଖିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ପ୍ର ଣାମ କରିବ।
11 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରତୁ ପ୍ର ତି ଓ ତୁ ପରିବାର ପ୍ର ତି
େଯଉଁ େଯଉଁ ମ ଳ କରିଅଛି , େସହି ସବୁେର ତୁ େ , େଲବୀୟ ଓ
ତୁ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକ, ତୁ େ ସମେ ଆନ କରିବ।

12 ତୃ ତୀୟ ବଷର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦଶମାଂଶ-ବଷର୍ େର ତୁ େ ଆପଣା
ଉ ଶସ୍ୟାଦିର ଦଶମାଂଶ େଦବାର ସମା କଲା ଉ ାେର ତୁ େ
େଲବୀୟକୁ, ବିେଦଶୀକୁ, ପିତୃ ହୀନକୁ ଓ ବିଧବାକୁ ତାହା େଦବ,
ତହିଁେରେସମାେନତୁ ନଗର- ାରମଧ୍ୟେର େଭାଜନକରିତୃ
େହେବ। 13 ତହଁୁ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର
ଏହା କହିବ, େମାʼ ପ୍ର ତି ତୁ ର ସମ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର “ମୁଁ ଆପଣା
ଗୃହରୁ ପବିତ୍ର ବ ୁ ବାହାର କରି ପୃଥକ ରଖିଅଛି, ମଧ୍ୟ େଲବୀୟକୁ
ଓ ବିେଦଶୀକୁ, ପିତୃ ହୀନକୁ ଓ ବିଧବାକୁ େଦଇଅଛି; ମୁଁ ତୁ ର
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େକୗଣସି ଆଜ୍ଞାଲ ନ କରି ନାହିଁ, କିଅବା ତାହା ପାେସାରି ନାହିଁ।
14 ମୁଁଆପଣା େଶାକସମୟେରତହିଁରୁ କିଛି େଭାଜନକରିନାହିଁ,
ଅବା ଅଶୁଚି େହାଇ ତହିଁରୁ କିଛି ରଖି ନାହିଁ, କିଅବା ମୃତ େଲାକ
ଉେ ଶ୍ୟେର ତହିଁରୁ କିଛି େଦଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ରବେର ଅବଧାନ କରିଅଛି, ତୁ େ େମାେତ ଯାହା
ଯାହାଆଜ୍ଞା କଲ, େସହି ସମ ମୁଁ କରିଅଛି। 15ତୁ େ ଆପଣା ପବିତ୍ର
ନିବାସ ଗର୍ ରୁ ଦୃି ପାତ କର, ପୁଣି ତୁ ର େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଓ
ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ପ୍ର ତି କୃତ ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର
େଯଉଁ ଭୂ ମି ଆ ମାନ ୁ େଦଇଅଛ, େସହି ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ
େଦଶକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର।”

16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆଜି ତୁ କୁ ଏହିସବୁ ବିଧି ଓ
ଶାସନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି ; ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ
ଆପଣା ସମ ହୃ ଦୟ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତାହାସବୁ ମାନିବ ଓ
କରିବ, 17 ତୁ େ ଆଜି ୀକାର କରିଅଛ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର
ପରେମ ର େହେବ ଓ ତୁ େ ତାହା ପଥେର ଚାଲିବ ଓ ତାହା
ବିଧି, ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ମାନିବ ଓ ତାହା ରବେର କ ର୍ ପାତ କରିବ।
18 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ଏହି ଅ ୀକାର କରିଅଛି େଯ, ତାହା
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର ତୁ େ ତାହା ର ସି ତ ଧନ େହବ ଓ ତାହା ର
ସମ ଆଜ୍ଞା ମାନିବ; 19 ପୁଣି େସ ତୁ କୁ ପ୍ର ଶଂସାେର, ନାମେର ଓ
ସ ାନେର ଆପଣାର ସୃ ସମ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ଅେପକ୍ଷା
େଶ୍ର କରିେବ, ଆଉ ତୁ େ ତାହା ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େଲାକ େହବ।

27
ପ୍ର ର ଲିଖିତ ବ୍ୟବ ା

1 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ େଲାକମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ଆଜି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଉଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େସହି ସବୁ ପାଳନ କର। 2 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, ତୁ େ େଯଉଁ ଦିନ



ି ତୀୟ ବିବରଣ 27:3 lxxx ି ତୀୟ ବିବରଣ 27:12

ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ େସଠାେର ଉପି ତ େହବ, େସହି ଦିନ ଆପଣା
ନିମେ େକେତକ ବୃହତ ପ୍ର ର ାପନ କରିବ ଓ ତାହା ଚୂ ନେର
େଲପିବ। 3 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପରେମ ରତୁ
ନିକଟେର େଯଉଁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତଦନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶ େଦେବ,
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ େଯପରି ପ୍ର େବଶ କରି ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ପାର େହବା ସମୟେର ତୁ େ େସହି ପ୍ର ରଗୁଡ଼ିକ ଉପେର ଏହି
ବ୍ୟବ ାର ସମ କଥା େଲଖିବ। 4 ପୁଣି ଆଜି ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ର ରଗୁଡ଼ିକ
ବିଷୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଲି, ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର
େହଲା ଉ ାେର ଏବଲ ପବର୍ ତେର େସହି ପ୍ର ରସବୁ ାପନ କରିବ
ଓ ତାହା ଚୂ ନେର େଲପିବ। 5 ଆଉ ତୁ େ େସଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର ରର
ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବ; େସହି ସବୁ ପ୍ର ର ଉପେର େଲୗହ
ଅ ଉ ାଇବ ନାହିଁ। 6 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର
ଯଜ୍ଞେବଦି ଅଚ ା ପ୍ର ରେର ନିମର୍ ାଣ କରିବଓତୁ େ ତହିଁଉପେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମବଳି ଉ ଗର୍
କରିବ; 7ଆଉତୁ େ ମ ଳାଥର୍ କବଳିଦାନକରି େସଠାେରେଭାଜନ
କରିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ଆନ କରିବ।
8 ପୁଣି ତୁ େ େସହି ପ୍ର ର ଉପେର ଏହି ବ୍ୟବ ାର ସମ କଥା
ଉ ମ ରୂ େପ େଖାଳି େଲଖିବ।”

9 ଏଉ ାେର େମାଶା ଓ େଲବୀୟ ଯାଜକମାେନ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲକୁ କହିେଲ, “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ନୀରବ େହାଇ ଅବଧାନ
କର, ଆଜି ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ର େଲାକ
େହଲ। 10ଏେହତୁ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପରେମ ର ରବେର
କ ର୍ ପାତ କରିବ ଓ ଆଜି ମୁଁ ତାହା ର େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି
ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ଅଛି, ତାହା ପାଳନ କରିବ।”

ଅବାଧ୍ୟତାର ଅଭିଶାପ
11 େସହି ଦିନ େମାଶା େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,

12ତୁ େ ମାେନଯ ର୍ ନ ପାର େହଲା ଉ ାେର ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ
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ଓ ଯିହୁ ଦା ଓ ଇଷାଖର, େଯାେଷଫ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍, ଏସବୁ (ବଂଶ)
େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ନିମେ ଗରିଷୀମ ପବର୍ ତେର ଠିଆ
େହେବ। 13 ପୁଣି ରୁ େବନ୍ ଓ ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର ଓ ସବୂଲୂନ ଓ
ଦାନ୍ ଓ ନ ାଲି, ଏସବୁ (ବଂଶ) ଅଭିଶାପ େଦବା ନିମେ ଏବଲ
ପବର୍ ତେର ଠିଆ େହେବ। 14 ଆଉ େଲବୀୟମାେନ ଉ ରେର
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକ ୁ ଉ ର େଦଇ କହିେବ:

15 “େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଘୃଣିତ, ଶି କରର ହ କୃତ
େକୗଣସି େଖାଦିତ କି ଛା େରଢଳା ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ କରି େଗାପନେର
ାପନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ
ଉ ର େଦଇ କହିେବ, “ଆେମନ୍ ” (ଏହିପରି େହଉ)।

16 “େଯେକହି ଆପଣା ପିତା ୁ କି ଆପଣା ମାତା ୁ ଅବଜ୍ଞା କରଇ,
େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ,ଆେମନ୍ ।

17 “େଯେକହି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଭୂ ମିଚି ଘୁ ାଏ, େସ
ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

18 “େଯେକହି ଅ କୁ ବାଟରୁ ବୁଲାଏ, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।”
ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

19 “େଯେକହି ବିେଦଶୀ, ପିତୃ ହୀନ ଓ ବିଧବାର ବିଚାର ଅନ୍ୟାୟ
କେର, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ,
ଆେମନ୍ ।

20 “େଯେକହି ଆପଣା ପିତୃ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସେ ଶୟନ କେର,
େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।” େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ପିତାର ଅଧିକାରକୁ
ଅନାବୃତ କଲା। ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

21 “େଯେକହି େକୗଣସି ପ୍ର କାର ପଶୁ ସେ ଶୟନ କେର, େସ
ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

22 “େଯେକହି ଆପଣା ଭଗିନୀ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ପିତୃ କନ୍ୟା କି
ଆପଣା ମାତୃ କନ୍ୟା ସେ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।”
ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

23 “େଯେକହି ଆପଣା ଶାଶୁ ସେ ଶୟନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ର
େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।
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24 “େଯେକହି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ େଗାପନେର ବଧ କେର, େସ
ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

25 “େଯେକହି ନିେ ର୍ ାଷ ପ୍ର ାଣୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଲା ନିଏ, େସ
ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

26 “େଯେକହି ଏହି ବ୍ୟବ ାର କଥାସବୁ ପାଳିବାକୁ ତହିଁେର
ଆ ା ନ କେର, େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ।” ତହିଁେର ସମ େଲାକ
କହିେବ, ଆେମନ୍ ।

28
ଆଜ୍ଞାବହତାର ଆଶୀବର୍ ାଦ

1 ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
ତୁ କୁ ଆେଦଶ କରୁ ଅଛି, େସହି ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା
ପାଇଁ ଯଦି ତୁ େ ତାହା ରବେର ଯ ପୂବର୍ କ କ ର୍ ପାତ କରିବ,
େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ପୃଥିବୀ ସମ େଦଶୀୟ
େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ତୁ କୁ େଶ୍ର କରିେବ। 2ଯଦି ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ରବ ଶୁଣିବ, େତେବଏହିସବୁଆଶୀବର୍ ାଦତୁ
ଉପେର ବ ବ ଓ ତୁ ର ସ ଧରିବ। 3ତୁ େ ନଗରେର ଧନ୍ୟ
େହବଓ େକ୍ଷତ୍ର େର ଧନ୍ୟ େହବ। 4ତୁ ଶରୀରରଫଳ,ତୁ ଭୂ ମିର
ଫଳ ଓ ତୁ ପଶୁର ଫଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଗାବ ଓ େମଷପଲର ଶାବକ
ଧନ୍ୟ େହବ। 5 ତୁ ଚା ୁ ଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟ େହବ।
6 ତୁ େ ଗୃହକୁ ଆସି ବା େବେଳ ଧନ୍ୟ ଓ ଗୃହରୁ ବାହାେର ଯିବା
େବେଳ ଧନ୍ୟ େହବ।

7 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ବିରୁ େର ଉଠିବା ଶତମାନ ୁ ତୁ ଆେଗ
ଆେଗ ପରା କରାଇେବ; େସମାେନ ଏକ ପଥ େଦଇ ତୁ
ବିରୁ େର ଆସି େବ, ମାତ୍ର ସାତ ପଥ େଦଇ ତୁ ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇେବ। 8 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଅମାରେର ଓ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ େର
ତୁ େ ହ େଦବ, େସହି ସବୁେର ଆଶୀବର୍ ାଦପ୍ର ାି ଆଜ୍ଞା କରିେବ;
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ,
ତହିଁେର େସ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ। 9 ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଓ ତାହା ପଥେର ଗମନ
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କେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଶପଥ ଅନୁସାେର ତୁ କୁ ଆପଣା ପବିତ୍ର
େଲାକ କରି ାପନ କରିେବ। 10 ପୁଣି ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର
ପ୍ର ସି ଅଛ େବାଲି ପୃଥିବୀ ସମ େଲାକ େଦଖିେବ ଓ େସମାେନ
ତୁ ବିଷୟେର ଭୀତ େହେବ। 11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବାକୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଅଛି ,
େସଠାେର ତୁ କୁ ସ ାନ େଦଇ, ତୁ ପଶୁମାନ ୁ ଫଳ େଦଇ ଓ
ତୁ ଭୂ ମିରୁ ଫଳ େଦଇ ତୁ କୁ ବ ୁ କରିେବ। 12 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଯଥା ସମୟେର ତୁ ଭୂ ମିେର ବୃି େଦବାକୁ ଓ ତୁ ହ ର ସମ
କମର୍ େର ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବାକୁ ଆପଣା ଆକାଶ ରୂ ପ ଉ ମ ଭ ାର
ତୁ ପ୍ର ତି ମୁ କରିେବ; ତହିଁେର ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ଋଣ େଦବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଋଣ େନବ ନାହିଁ। 13ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ଓ
କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁ କୁ ଆେଦଶ କରୁ ଅଛି, େସହି ସବୁ ଯଦି
ତୁ େ ଶୁଣିବ ଓ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଯଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା
କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ବାକ୍ୟର ଦକି୍ଷଣେର କି
ବାମେରେଫରିଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣରେସବାକରିବାପାଇଁ େସମାନ
ଅନୁଗାମୀ ନ େହବ, 14 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ମ କ କରିେବ,
ଲା ୁ ଳ କରିେବ ନାହିଁ; ତୁ େ େକବଳ ଉପରି େହବ, ପୁଣି
ନୀଚ େହବ ନାହିଁ।

ଅନାଜ୍ଞାବହତାର ଅଭିଶାପ
15 ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ତୁ କୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ

େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଆେଦଶ କରୁ ଅଛି, େସହି ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ
ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁ େ ତାହା ରବେର କ ର୍ ପାତ ନ କରିବ,
େତେବ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁ ଉପେର ବ ବ ଓ ତୁ ସ
ଧରିବ। 16ତୁ େ ନଗରେର ଶାପଗ୍ର େହବ ଓ େକ୍ଷତ୍ର େର ଶାପଗ୍ର
େହବ। 17 ତୁ ର ଚା ୁ ଡ଼ି ଓ ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଶାପଗ୍ର
େହବ। 18 ତୁ ଔରସର ସ ାନ, ଭୂ ମିର ଫଳ, ତୁ େଗାବ ଓ
େମଷପଲର ଶାବକ ଶାପଗ୍ର େହବ; 19 ତୁ େ ଗୃହକୁ ଆସି ବା
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େବେଳ ଶାପଗ୍ର େହବ ଓ ତୁ େ ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା େବେଳ
ଶାପଗ୍ର େହବ।

20ତୁ େ ଆପଣାର େଯଉଁ ମ କମର୍ ାରା େମାେତ ତ୍ୟାଗ କଲ,
ତହିଁ େହତୁ ତୁ ର ସଂହାର ଓ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ
ହ ର ସମ କମର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଅଭିଶାପ, ବ୍ୟାକୁଳତା
ଓ ଭ ର୍ ନା ପଠାଇେବ। 21 ତୁ େ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛ, େସଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ ଉି େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ଠାେର ମହାମାରୀ ଲଗାଇ ରଖିେବ। 22ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯ ା ଓ ର
ଓ ାଳା ଓ ଅତିଦାହ ଓ ଖ ଓ ଶସ୍ୟର େଶାଷ ଓ ମ୍ଳ ାନି ାରା ତୁ କୁ
ଆଘାତ କରିେବ; ତୁ ର ବିନାଶ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ସବୁ ତୁ ର
ପ ାତ୍ ଗାମୀ େହେବ। 23 ପୁଣି ତୁ ମ କ-ଉପରି ଆକାଶ ପି ଳ
େହବ ଓ ତୁ ନୀଚି ତ ପୃଥିବୀ ଲୁହା େହବ। 24 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
େଦଶେର ଜଳ ବଦେଳ ଧୂଳି ଓ ବାଲି ବଷର୍ ାଇେବ, ତୁ ର ବିନାଶ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଆକାଶରୁ ତୁ ଉପେର ପଡ଼ିବ।

25 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଶତମାନ ସ ୁଖେର ତୁ କୁ ପରା
କରାଇେବ ତୁ େ ଏକ ପଥ େଦଇ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯିବ
ମାତ୍ର ସାତ ପଥ େଦଇ େସମାନ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇବ; ପୁଣି ପୃଥିବୀର
ସମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟେର ତୁ େ ଏେଣେତେଣ ାନା ରିତ େହବ।
26ଆଉ ତୁ ଶବ ଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣର ଓ ଭୂ ଚର ପଶୁଗଣର ଭକ୍ଷ୍ୟ
େହବ; େକହି େସମାନ ୁ ଅଡ଼ାଇ େଦବାକୁ ନ ଥିବ। 27 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ କୁ ମିସରୀୟ ବଥ ଓ ଅଶର୍ ଓ ଜାଦୁ ଓ କୁି ଆ ାରା ଆଘାତ
କରିେବ, ଏହିସବୁରୁ ତୁ େ ସୁ େହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 28ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ କୁ ଉନ୍ମ ାଦ ଓ ଅ ତା ଓ ଚି ର ତା ାରା ଆଘାତ କରିେବ।
29ତହିଁେର ଅ ଅ କାରେର ଦରାି େହଲା ପରି ତୁ େ ମଧ୍ୟା
ସମୟେର ଦରାି ବୁଲିବ ଓ ତୁ େ ଆପଣା ପଥେର କୃତକାଯର୍ ୍ୟ
େହବ ନାହିଁ; ତୁ େ ସବର୍ ଦା େକବଳ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର ଓ ଅପହୃ ତ
େହବ, େକହି ତୁ କୁ ଉ ାର କରିବାକୁ ନ ଥିବ। 30 ତୁ େ କନ୍ୟା
ସେ ବିବାହ ନିବର୍ କରିବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷ ତାହାର ସହବାସ
କରିବ; ତୁ େ ଗୃହ ନିମର୍ ାଣ କରିବ,ମାତ୍ର ତୁ େ ତହିଁେରବାସ କରି
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ପାରିବ ନାହିଁ; ତୁ େ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ୁତ କରିବ, ମାତ୍ର ତହିଁର
ଫଳ େଭାଗ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, 31ତୁ େଗାରୁ ତୁ ଆଗେର ହତ
େହବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ତାହାର ମାଂସ େଭାଜନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ;
ତୁ ଗ ର୍ ଭ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ବଳପୂବର୍ କ ନିଆଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା
ତୁ କୁ େଫରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ; ତୁ େମଷ ତୁ ଶତମାନ ୁ
ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ଉ ାର କରିବାକୁ େକହି ତୁ ର ନ ଥିବ। 32 ତୁ
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ େଲାକ ୁ ଦିଆଯିେବ ଓ ସମ ଦିନ େସମାନ
ପାଇଁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁ ଚକୁ୍ଷ କ୍ଷୀଣ େହବ, ମାତ୍ର ତୁ ହାତର
ବଳେର କିଛି େହବ ନାହିଁ। 33 ତୁ ର ଅଜ୍ଞାତ ଏକ େଗା ୀ ତୁ
ଭୂ ମିର ଓ ତୁ ସକଳ ପରିଶ୍ର ମର ଫଳ େଭାଗ କରିବ; ପୁଣି ତୁ େ
ସବର୍ ଦା େକବଳ ଉପଦ୍ର ବଗ୍ର ଓ େକ୍ଲ ଶପ୍ର ା େହବ। 34ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ
ଯାହା େଦଖିବ, ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁ େ ପାଗଳ େହବ। 35 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ର ଜାନୁ, ଜ ଓ ତଳିପାରୁ ମ କ ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟଥାଦାୟୀ ବଥ
ାରା ତୁ କୁ ଆଘାତ କରିେବ, ତହିଁରୁ ତୁ େ ସୁ େହାଇ ପାରିବ

ନାହିଁ।
36 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଓ ତୁ େ ଯାହାକୁ ଆପଣା ଉପେର ନିଯୁ

କରିବ, ତୁ ର େସହି ରାଜାକୁ, ତୁ ର ଓ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ଅଜ୍ଞାତ ଏକ େଗା ୀୟ େଲାକ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ, େସଠାେର
ତୁ େ ପ୍ର ରମୟଓକା ମୟଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିବ।
37 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ େଯଉଁସବୁ େଗା ୀୟ େଲାକ ମଧ୍ୟକୁ
େନଇଯିେବ, େସମାନ ନିକଟେର ତୁ େ ଆଶ ାର, ଗ ର ଓ
ଉପହାସର ବିଷୟ େହବ। 38 ତୁ େ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ବହୁ ତ ବିହନ ବହି
େନବ, ମାତ୍ର ଅ ସଂଗ୍ର ହ କରିବ; କାରଣ ପ ପାଳ ତାହା ଖାଇ
ପକାଇବ। 39 ତୁ େ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େରାପି ପ୍ର ୁତ କରିବ, ମାତ୍ର
ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ପାଇବ
ନାହିଁ; କାରଣ େପାକ ତାହା ଖାଇ ପକାଇବ। 40 ତୁ ର ସମ
ସୀମାେର ଜୀତବୃକ୍ଷ େହବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଆେପ େତୖଳ ମ ର୍ ନ
କରିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ ଜୀତବୃକ୍ଷର ଫଳ ଝଡ଼ି
ପଡ଼ିବ। 41ତୁ େ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କରିବ,ମାତ୍ର େସମାେନ ତୁ ର
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େହେବ ନାହିଁ; କାରଣ େସମାେନ ବ ୀ େହାଇଯିେବ। 42 ତୁ ର
ସମୁଦାୟ ବୃକ୍ଷ ଓ ଭୂ ମିର ଫଳ ପ ପାଳ ନ କରିବ। 43 ତୁ
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ବିେଦଶୀ େଲାକ ତୁ ଠାରୁ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ଉପରକୁ
ଉଠିବ, ମାତ୍ର ତୁ େ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ତଳକୁ ଆସି ବ।

44େସତୁ କୁଋଣେଦବ,ମାତ୍ର ତୁ େ ତାହାକୁଋଣେଦଇପାରିବ
ନାହିଁ; େସ ମ କ େହବ, ତୁ େ ଲା ୁ ଳ େହବ। 45ଆଉ ତୁ େ
ବିନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏହିସବୁ ଅଭିଶାପତୁ ଉପରକୁଆସି ବ,ତୁ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବ ଓ ତୁ ସ ଧରିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର ଆପଣାର େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁ କୁ
ଆଜ୍ଞା କେଲ, ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ ତାହା ରବେର
କ ର୍ ପାତ କଲ ନାହିଁ। 46ଆଉ େସହି ସବୁ ଅଭିଶାପ ତୁ ଉପେର
ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁ ବଂଶ ଉପେର ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ରୂ ପ
େହାଇ ରହିବ;

47 କାରଣ ତୁ େ ସବର୍ ପ୍ର କାର ସ ି ବହୁ ଳ ରୂ େପ ପାଇେଲ
େହଁ ଆନ େର ଓ ପ୍ର ଫୁ ଚି େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ
େସବା କଲ ନାହିଁ। 48 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ଶତମାନ ୁ ତୁ
ବିରୁ େର ପଠାଇେବ, ତୁ େ କୁ୍ଷଧାେର, ତୃ ଷାେର, ଉଲ ତାେର
ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅଭାବେର େସମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ; ଆଉ
ଶତ* ତୁ କୁ ବିନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ କା େର ଲୁହାର ଯୁଆଳି
େଦବ। 49 େଯପରି ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ଉେଡ଼, େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂରରୁ
ପୃଥିବୀର ପ୍ର ା ରୁ ଏକ େଗା ୀକୁ ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆଣିେବ; େସହି
େଗା ୀର ଭାଷା ତୁ େ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ; 50 େସହି େଗା ୀ
ଭୟ ର ବଦନବିଶି , େସ ବୃ ର ମୁଖାେପକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ,
କିଅବା ଯୁବାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ। 51 ପୁଣି, ତୁ େ ବିନ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ପଶୁର ଶାବକ ଓ ତୁ ଭୂ ମିର ଫଳ ଗ୍ର ାସ
କରିବ; ମଧ୍ୟ ତୁ େ ସଂହାରିତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ତୁ ପାଇଁ
ଶସ୍ୟ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅବା େତୖଳ, ତୁ େଗାବ ଅବା େମଷପଲର
ଶାବକ ଅବଶି ରଖିବ ନାହିଁ। 52ଆଉ ତୁ ର ସମୁଦାୟ େଦଶ

* 28:48 ଅଥର୍ ାତ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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େଯଉଁ ସମ ଉ ଓ ଦୁଗର୍ ମ ପ୍ର ାଚୀରେର ତୁ େ ଭରସା ରଖିଲ,
ତାହାସବୁ ପତିତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ତୁ ର ସମ ନଗର- ାରେର
ତୁ କୁ ଅବେରାଧ କରିବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରତୁ କୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦଇଅଛି , ତହିଁର ସମ ନଗର- ାରେର େସ ତୁ କୁ
ଅବେରାଧ କରିବ। 53ଅବେରାଧ କାେଳ ଓ ତୁ ଶତମାେନ ତୁ କୁ
େଯଉଁ ବିପଦେରପକାଇେବ, େସହି ସମୟେରତୁ େ ନିଜଶରୀରର
ଫଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଦ ନିଜ ପୁତ୍ର ଓ
ନିଜ କନ୍ୟାମାନ ମାଂସ ଖାଇବ। 54 େସହି ସମୟେର ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ଥିବା େଲାକ େକାମଳ ଓ ଅତି ସୁକୁମାର ଆପଣା ଭାଇ
ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣା ବକ୍ଷଃ ାୟିନୀ ଭାଯର୍ ୍ୟା ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣାର ଅବଶି
ରହିଥିବା ସ ାନମାନ ପ୍ର ତି ଏପରି କୁଦୃି କରିବ, 55 େଯ ତାହାର
କିଛିମାତ୍ର ନ ଥିବାରୁ େସ ଆପଣାର େଯଉଁ ସ ାନର ମାଂସ ଖାଇବ,
ତହିଁରୁ େସମାନ ର କାହାରିକୁ କିଛି େଦବ ନାହିଁ। 56ଅବେରାଧ
କାେଳ ଓ ଶତ ତୁ ନଗର ାରମାନ େର ତୁ କୁ େଯଉଁ ବିପଦେର
ପକାଇବ, େସହି ବିପଦେର ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟବ ନୀ େଯଉଁ
େକାମଳା ୀ ଓ ସୁକୁମାରୀ ୀ ଆପଣା ସୁକୁମାରତା ଓ େକାମଳତା
ସକାଶୁ ଆପଣା ତଳିପା ଭୂ ମିେର ରଖିବାକୁ ସାହାସ ନାହିଁ, େସ
ଆପଣା ବକ୍ଷ ାୟୀ ାମୀ ପ୍ର ତି ଓଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ର ତି ଓଆପଣା କନ୍ୟା
ପ୍ର ତି କୁଦୃି କରିବ; 57ଆହୁ ରି ଆପଣା ଦୁଇ ପାଦ ମଧ୍ୟରୁ ନିଗର୍ ତ
ଗଭର୍ ପୁ ପ୍ର ତି ଓ ଆପଣା ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସ ାନମାନ ପ୍ର ତି (କୁଦୃି
କରିବ), କାରଣ ସବୁ ବିଷୟର ଅଭାବ ସକାଶୁ େସ େସମାନ ୁ
େଗାପନେର ଖାଇବ।

58 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର, ଏହି େଗୗରବମୟ ଓ ଭୟ ର
ନାମକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ବ୍ୟବ ାର
ସମ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ ନ କରିବ; 59 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ରଆଘାତ ଓତୁ ବଂଶରଆଘାତ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ମହତ୍ ଓ ଚିର ାୟୀ
ଆଘାତ, ପୁଣି ବ୍ୟଥାଜନକ ଓ ଚିର ାୟୀ େରାଗ ଆ ଯର୍ ୍ୟ ରୂ ପ
କରିେବ। 60 ପୁଣି ତୁ େ େଯଉଁ ମିସରୀୟ ମହାବ୍ୟାଧି ବିଷୟେର
ଭୀତ େହଲ, ତାହାସବୁ େସ ପୁନବର୍ ାର ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟାଇେବ;
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ତାହାସବୁ ତୁ ଠାେର ଲାଗି ରହିବ। 61 ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବ ା-
ପୁ କେର େଲଖା ନ ଥିବା ସମ େରାଗ ଓ ଆଘାତ ତୁ ର ବିନାଶ
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟାଇେବ। 62 ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସକାଶୁ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ପରି େହେଲ
ମଧ୍ୟଅ ସଂଖ୍ୟକେହାଇରହିବ; େଯେହତୁ ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ରବେର କ ର୍ ପାତ କଲ ନାହିଁ। 63ଆହୁ ରି ଏହିପରି
ଘଟିବ େଯ, ତୁ ମାନ ର ମ ଳ କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି ତୁ ମାନ ଉପେର
ଆ ାଦିତ େହାଇଥିେଲ, େସହିପରି ତୁ ମାନ ର ବିନାଶ କରିବା
ପାଇଁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ଉପେର ଆ ାଦିତ େହେବ। ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶ
ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରୁ ଉ ାଟିତ େହବ। 64 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ସମ
େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ ଛି ଭି କରିେବ; ଆଉ େସଠାେର ତୁ େ
ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ଅଜ୍ଞାତ କା ଓ ପ୍ର ରମୟ
ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରିବ। 65 ତୁ େ େସହି େଗା ୀୟ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର କିଛି ସୁଖ ପାଇବ ନାହିଁ ଓ େସଠାେର ତୁ
ତଳିପାର କିଛି ବିଶ୍ର ାମ େହବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସଠାେର
ତୁ କୁ ହୃ ତ୍ କ , ଚକୁ୍ଷକ୍ଷୀଣତା ଓ ପ୍ର ାଣବ୍ୟଥା େଦେବ। 66 ତୁ
ଜୀବନ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର ସଂଶୟେର େଦାହଲିବ ପୁଣି, ତୁ େ ରାତି
ଓ ଦିନ ଆଶ ା କରିବ ଓ ତୁ ଜୀବନ ଉପେର ତୁ େ ନିଭର୍ ର କରି
ପାରିବ ନାହିଁ; 67 ତୁ େ େଯଉଁ ଆଶ ା କରିବ, ତୁ ହୃ ଦୟର
େସହି ଆଶ ା ସକାଶୁ ଓ ତୁ େ ଯାହା େଦଖିବ, ତୁ ଚକୁ୍ଷର େସହି
ଦଶର୍ ନ ସକାଶୁ ସକାଳ େହେଲ ତୁ େ କହିବ, ‘ଆହା, ସ ୍ୟା ହୁ ଅ ା
କି!’ ପୁଣି ସ ୍ୟା େହେଲ ତୁ େ କହିବ, ‘ଆହା, ସକାଳ ହୁ ଅ ା କି!’
68ଆଉ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ମୁଁ ତୁ କୁ କହିଲି େଯ, ‘ତୁ େ ଆଉ
ତାହା େଦଖିବ ନାହିଁ,’ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ପଥ େଦଇ ଜାହାଜେର
ପୁନବର୍ ାର ମିସରକୁ ତୁ କୁ ଆଣିେବ; ପୁଣି, େସଠାେର ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣା ଶତମାନ ହ େରଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ରୂ େପ
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ବିକିବ, ମାତ୍ର େକହି ତୁ ମାନ ୁ କିଣିବ ନାହିଁ।”

29
େମାୟାବେର ନିୟମର ନୂତନୀକରଣ

1 ସଦାପ୍ର ଭୁ େହାେରବେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସହିତ େଯଉଁ
ନିୟମକରିଥିେଲ,ତାହା ଛଡ଼ା େମାୟାବ େଦଶେର େସମାନ ସହିତ
େଯଉଁ ନିୟମ କରିବାକୁ େମାଶା ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, େସହି ନିୟମର
କଥା ଏହି।

2 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ଡାକି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶେର ଫାେରା ପ୍ର ତି ଓ ତା
ସମ ଦାସ ପ୍ର ତି ଓ ତା େଦଶ ପ୍ର ତି େଯଉଁସବୁ କମର୍ ତୁ ମାନ
ଦୃି େଗାଚରେର କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ ତୁ େ ମାେନ େଦଖିଅଛ,
3 େସହି ମହା ମହା ପରଖ, ଚି ଓ ମହତ୍ ଆ ଯର୍ ୍ୟ-କମର୍ ସକଳ
ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ େଦଖିଅଛି, 4ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ
ବୁଝିବା ପାଇଁ ହୃ ଦୟ ଓ େଦଖିବା ପାଇଁ ଚକୁ୍ଷ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ
କ ର୍ େଦଇ ନାହାି । 5 ପୁଣି, ଆେ ଏହି ପ୍ର ା ରେର ଚାଳିଶ ବଷର୍
କାଳ ତୁ ମାନ ୁ ଗମନ କରାଇଅଛୁ; ତୁ ମାନ ବ ତୁ ମାନ
ଶରୀରେର ଅଭାବ େହାଇ ନାହିଁ ଓ ତୁ ପାଦୁକା ତୁ ପାଦେର
ନ େହାଇ ନାହିଁ। 6 ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ଅଟୁ , ଏହା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ
ରୁ ଟି େଭାଜନ କରି ନାହଁ, କିଅବା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ କରି
ନାହଁ। 7 ଆଉ େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଏହି ାନେର ଉପି ତ
େହଲ, େସେତେବେଳ ହିଷ୍ େବାନର ରାଜା ସୀେହାନ ଓ ବାଶନର
ରାଜା ଓଗ୍ ଆ ମାନ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ବାହାର େହେଲ,
ତହଁୁ ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ସଂହାର କଲୁ। 8 ପୁଣି, ଆେ ମାେନ
େସମାନ େଦଶ େନଇ ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ ରୁ େବନୀୟ
ଓ ଗାଦୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶକୁ େଦଲୁ।
9 ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଏହି ନିୟମର ସକଳ ବାକ୍ୟ ମାନି ପାଳନ
କର, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଯାହା ଯାହା କରିବ, େସହି ସବୁେର
କୁଶଳତା ପ୍ର ା େହବ।
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10 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ େଯପରି କହିଅଛି ଓ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ
ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ପ୍ର ତି େଯପରି ଶପଥ କରିଅଛି ,
ତଦନୁସାେର େସ େଯପରି ଆଜି ତୁ କୁ ଆପଣା େଲାକ ରୂ େପ
ାପନ କରି ଓ ତୁ ର ପରେମ ର ହୁ ଅି ; 11 ପୁଣି, େଯଉଁ
ନିୟମ ଓ େଯଉଁ ଶପଥ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆଜି ତୁ
ସେ ି ର କରିେବ, ତୁ େ େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ସହିତ ତାହା ି ର କରିବ, 12 ଏଥିପାଇଁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ଧାନମାେନ,
ତୁ ମାନ ବଂଶସମୂହ, ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଚୀନଗଣ ଓ ତୁ ମାନ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ, ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ପୁରୁ ଷ, ତୁ ମାନ ବାଳକଗଣ,
ତୁ ମାନ ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ 13 ଓ ତୁ ଛାଉଣିେର ଥିବା ବିେଦଶୀ,
ତୁ କାଠକଟାଳୀଠାରୁ ତୁ ଜଳକଢ଼ାଳୀ ପଯର୍ ୍ୟ , ଏପରି ତୁ େ
ସମେ ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା
େହଉଅଛ। 14ଆଉ ମୁଁ ଏହି ନିୟମ ଓ ଶପଥ େକବଳ ତୁ ମାନ
ସହିତ କରୁ ନାହିଁ; 15 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ସ ୁଖେର ଆ ମାନ ସେ ଆଜି ଏଠାେର େଯଉଁ େଲାକ ଛିଡ଼ା
େହଉଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ େଯଉଁ େଲାକ ଏଠାେର ନାହିଁ, (େସ
ସମ ସେ ମୁଁ ଏହି ନିୟମ କରୁ ଅଛି)। 16କାରଣ ଆେ ମାେନ
ମିସର େଦଶେର େଯପରି ବାସ କଲୁ, ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ
େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ପାର େହାଇ ଆସି ଅଛ, େସମାନ
ମଧ୍ୟେଦଇ ଆେ ମାେନ େଯପରି ଆସି ଲୁ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ; 17ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
ବ ,ୁ େସମାନ କାଠ ଓ ପଥର ଓ ରୂ ପା ଓ ସୁନାର ପ୍ର ତିମାମାନ
େଦଖିଅଛ। 18 ଏନିମେ ସାବଧାନ, େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନ
େଦବତାଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହାଇ େସବା କରିବା ନିମେ ଆଜି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଠାରୁ ଯାହାର ହୃ ଦୟ ବିମୁଖ
ହୁ ଏ, ଏପରି େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ, କି ୀ, କି ପରିବାର, କି ବଂଶ େଯପରି
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନ ରେହ, େଯପରି ବିଷ ଓ ନାଗଦଅଣାର
ମୂଳ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନ ରେହ; 19ଆଉ େକହି େଯପରି ଏହି
ଅଭିଶାପର କଥା ଶୁଣି ମେନ ମେନ ଆପଣାର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ନ
କେହ େଯ,ଆେ ଶୁଖିଲା ସେ ଓଦାକୁ ଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
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ହୃ ଦୟରକଠିନତା ଅନୁସାେର ଚଳିେଲମଧ୍ୟଆ ରମ ଳ େହବ।
20 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସ ତ େହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ତତ୍ କ୍ଷେଣ େସହି େଲାକ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ଓ ଅ ର୍ ାଳା ସଧୂମ
େହାଇ ଉଠିବ, ପୁଣି ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ସମ ଅଭିଶାପ ତାହା
ପାଇଁ ଛକି ରହିବ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳ ତଳୁ ତାହାର ନାମ
େଲାପ କରିେବ। 21 ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟବ ା ପୁ କର ଲିଖିତ ନିୟମର
ସମ ଅଭିଶାପ ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ
ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅମ ଳ ନିମେ ପୃଥକ* କରିେବ। 22 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି େଦଶ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଆଘାତ କରିେବ ଓ େଯଉଁ
େରାଗେର ତାକୁ େରାଗଗ୍ର କରିେବ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁ ଷ,
ତୁ ଉ ାେର ଉ ତୁ ସ ାନସ ତି ଓ ଦୂର େଦଶରୁ ଆଗତ
ବିେଦଶୀମାେନ େଦଖିେବ; 23 ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େକ୍ର ାଧ
ଓ େକାପେର େଯଉଁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଓ ଅଦ୍ମ ା ଓ ସେବାୟୀମ
ନଗରମାନ ଉ ାଟନ କରିଥିେଲ, ତାହା ପରି ଏହି େଦଶର ସମ
ଭୂ ମି ଗ କ, ଲବଣ ଓ ଦହନେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି, ତହିଁେର
କିଛି ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଫଳ ଉ ହୁ ଏ ନାହିଁ, କି ତହିଁେର
େକୗଣସି ତୃ ଣ ବେଢ଼ ନାହିଁ (ଏସବୁ େଯେତେବେଳ େଦଖିେବ);
24 େସେତେବେଳ ସବୁ େଗା ୀୟ େଲାକମାେନ କହିେବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏ େଦଶ ପ୍ର ତି କାହିଁକି ଏପରି କରିଅଛି ? ଏରୂ ପ ମହାେକ୍ର ାଧ
ପ୍ର ଳିତ େହବାର କାରଣ କଅଣ?” 25 ତହିଁେର େଲାକମାେନ
କହିେବ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ମିସର େଦଶରୁ
େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସମୟେର
େସମାନ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଥିେଲ, ତାହା େସମାେନ ତ୍ୟାଗ
କରିଅଛି । 26 େସ େଯଉଁ େଦବତାମାନ ୁ ନିଷି କରିଥିେଲ
ଏବଂ େସମାନ ଦୃି େର େଯଉଁ େଦବତାମାେନ ଅଜଣା ଥିେଲ,
େସମାେନ ଯାଇ େସହି େଦବତାଗଣର େସବା କେଲ ଓ େସମାନ ୁ
ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 27 ଏେହତୁ ଏହି ପୁ କେର ଲିଖିତ ସମ ଅଭିଶାପ
େସହି େଦଶ ଉପେର ବ ର୍ ାଇବାକୁ ତହିଁ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ

* 29:21 ପୃଥକ ଅଥର୍ ାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ବ ରୂ ପ
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ପ୍ର ଳିତ େହଲା। 28 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧେର ଓ ପ୍ର ଚ ତାେର ଓ
ମହାେକାପେର େସମାନ େଦଶରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାଟନ କେଲ ଓ
ଆଜିର ପରି ଅନ୍ୟ େଦଶେର େସମାନ ୁ ନିେକ୍ଷପ କେଲ।”

29 ଗୁ ବିଷୟସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର
ଅଧିକାର; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ େଯପରି ଏହି ବ୍ୟବ ାର ସବୁ ବଚନ
ପାଳନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ର କାଶିତ ବିଷୟସବୁ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ
ଆ ମାନ ର ଓ ଆ ମାନ ସ ାନଗଣର ଅଧିକାର।

30
ଅନୁତାପ ଏବଂ ଉ ାର

1 ମୁଁ ତୁ ସ ୁଖେର ଏହି େଯଉଁଆଶୀବର୍ ାଦ ଓ ଅଭିଶାପ େଥାଇଲି,
େସହି ସବୁ େଯେତେବେଳ ତୁ ପ୍ର ତି ଘଟିବ, େସେତେବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟକୁ
ତୁ କୁ ତଡ଼ି େଦଇଅଛି , େସମାନ ମଧ୍ୟେର ଥାଇ େଯେବ ତୁ େ
େସହି ସବୁ ରଣ କରିବ; 2ଆଉ ତୁ େ ଓ ତୁ ସ ାନଗଣ େଯେବ
ସମ ହୃ ଦୟ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ବ ଓ ଆଜି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁସବୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତଦନୁସାେର େଯେବ ତାହା ରବେର ଅବଧାନ
କରିବ; 3 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର ବ ୀ
େଫରାଇେବ, ତୁ କୁ କରୁ ଣା କରିେବ ଓ େଫରିଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ କୁ
ଛି ଭି କରିଅଛି , ତହିଁମଧ୍ୟରୁ ତୁ କୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ। 4ଯଦି
ତୁ ର ଦୂରୀକୃତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଆକାଶମ ଳର
ପ୍ର ା ସୀମାେର ଥାଏ, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େସଠାରୁ
ମଧ୍ୟ ତୁ କୁ ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ ଓ େସଠାରୁ ତୁ କୁ େନଇ ଆସି େବ।
5 ପୁଣି ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିଥିେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର େସହି େଦଶକୁ ତୁ କୁ ଆଣିେବ ଓ
ତୁ େ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ; ଆଉ େସ ତୁ ର ମ ଳ କରି ତୁ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଅେପକ୍ଷା ତୁ ର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃି କରିେବ।
6 ପୁଣି, ତୁ େ େଯପରି ଆପଣାର ସମ ହୃ ଦୟ ଓ ଆପଣାର ସମ
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ପ୍ର ାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ ର ହୃ ଦୟ ଓ ତୁ ବଂଶର ହୃ ଦୟ
ସୁ ତ କରିେବ, ତହିଁେର ତୁ େ ବି ବ। 7 ଆଉ େଯଉଁମାେନ
ତୁ କୁ ତାଡ଼ନା କେଲ, ତୁ ର େସହି ଶତ ଓ ଘୃଣାକାରୀମାନ
ଉପେରସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ରଏହିସବୁ ଅଭିଶାପ ବ ର୍ ାଇେବ।
8 ଆଉ ତୁ େ େଫରିଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବେର ଅବଧାନ କରିବ
ଓ ମୁଁ ଆଜି ତାହା ର େଯଉଁ ସମ ଆଜ୍ଞା ତୁ କୁ ଆେଦଶ
କରୁ ଅଛି, ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବ। 9 େଯେବ ତୁ େ ଏହି ବ୍ୟବ ା-
ପୁ କେର ଲିଖିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧିସବୁ
ମାନିବାକୁ ତାହା ରବେର ଅବଧାନ କରିବ; େଯେବ ତୁ େ ଆପଣା
ସମ ହୃ ଦୟ ଓ ଆପଣା ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପରେମ ର ପ୍ର ତି େଫରିବ; 10େତେବସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ତୁ ମ ଳାେଥର୍ ତୁ ହ କୃତ କମର୍ େର, ତୁ କୁ ସ ାନ େଦଇ, ତୁ
ପଶୁଫଳେର ଓ ତୁ ଭୂ ମିର ଫଳେର ତୁ କୁ ବ ୁ କରିେବ
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଠାେର େଯପରି ଆନ
କରିଥିେଲ, େସପରି ତୁ ମ ଳାେଥର୍ େସ ପୁନବର୍ ାର ତୁ ଠାେର
ଆନ କରିେବ।

11ଆଜି ମୁଁ ତୁ କୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, ତାହା ଅତିରି କଠିନ
ନୁେହଁ କିଅବା ଦୂରବ ର୍ ୀ ନୁେହଁ। 12ତାହା ଗର୍ େରନାହିଁେଯ,ତୁ େ
କହିବ, ଆେ ମାେନ େଯପରି ତାହା ପାଳନ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ
ଆ ମାନ ନିମେ ଗର୍ କୁ ଯାଇତାହାଆ ମାନ ନିକଟକୁଆଣିବ
ଓ ଆ ମାନ ୁ ଶୁଣାଇବ? 13 କିଅବା ତାହା ସମୁଦ୍ର େସପାରିେର
ନାହିଁ େଯ, ତୁ େ କହିବ, ଆେ ମାେନ େଯପରି ତାହା ପାଳନ
କରିବୁ,ଏଥିପାଇଁ କିଏଆ ମାନ ନିମେ ସମୁଦ୍ର ପାର େହାଇତାହା
ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିବ ଓ ଆ ମାନ ୁ ଶୁଣାଇବ? 14 ମାତ୍ର
ତୁ ପାଳନାେଥର୍ େସ ବାକ୍ୟ ତୁ ର ଅତି ନିକଟେର, ତୁ ମୁଖେର
ଓ ତୁ ହୃ ଦୟେର ଅଛି।

15 େଦଖ,ଆଜି ମୁଁ ତୁ ସ ୁଖେର ଜୀବନ ଓ ମ ଳ, ପୁଣି ମରଣ
ଓ ଅମ ଳ ରଖିଅଛି। 16 ଆଜି ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ୁ
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େପ୍ର ମକରିବାକୁ,ତାହା ପଥେରଚାଲିବାକୁ ଓତାହା ଆଜ୍ଞା, ବିଧି ଓ
ଶାସନପାଳିବାକୁ ତୁ କୁ େଯଉଁଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି,ତାହା କେଲତୁ େ
ବି ବ ଓ ବ ୁ େହବ, ପୁଣି, େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିେବ। 17 ମାତ୍ର ଯଦି ତୁ ର ହୃ ଦୟ ବିମୁଖ େହବ ଓ ତୁ େ
ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭ୍ର ା େହାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ
କରିବ ଓ େସମାନ ୁ େସବା କରିବ; 18 େତେବ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ
ନିକଟେର ପ୍ର କାଶ କରୁ ଅଛି େଯ, ତୁ େ ମାେନ ନିତା ବିନ େହବ;
ତୁ େ ମାେନେଯଉଁ େଦଶଅଧିକାରକରିବାପାଇଁଯ ର୍ ନପାର େହାଇ
ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଦିନ ବଢ଼ାଇବ
ନାହିଁ। 19 ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଗର୍ ଓ ମ ର୍ ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ
କରି କହୁ ଅଛି େଯ, ମୁଁ ତୁ ସ ୁଖେର ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀବର୍ ାଦ
ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଅଛି; ଏନିମେ ତୁ େ ଓ ତୁ ର ବଂଶ େଯପରି
ବି ବ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମେନାନୀତ କର; 20 ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆପଣା ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ କରିବାକୁ, ତାହା ରବେର ଅବଧାନ
କରିବାକୁ ଓ ତାହା ଠାେର ଆସ େହବାକୁ (ମେନାନୀତ କର);
କାରଣ େସ ତୁ ର ଜୀବନ ଓ ଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ ଅଟି ; ତାହା କେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଓ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଓ ଯାକୁବ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛି , ତହିଁେର ତୁ େ ବାସ
କରି ପାରିବ।

31
େମାଶା ାନେର ଯିେହାଶୂୟ

1 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଯାଇ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଏହି କଥା
କହିେଲ। 2 ପୁଣି େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆଜି େମାହର ବୟସ
ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ; ମୁଁ ଆଉ ବାହାେର ଭିତେର ଯାଇ ଆସି ପାରୁ
ନାହିଁ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ କହିଅଛି , ‘ତୁ େ ଏହି ଯ ର୍ ନ
ପାର େହାଇଯିବ ନାହିଁ।’ 3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର, ଆେପ
ତୁ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇପାର େହାଇଯିେବ; େସ ତୁ ସ ୁଖରୁ ଏହି
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େଗା ୀୟେଲାକମାନ ୁ ନାଶକରିେବଓତୁ େ େସମାନ ୁ ଅଧିକାର
କରିବ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ ତୁ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ
େହାଇପାର େହେବ। 4 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇେମାରୀୟମାନ ସୀେହାନ
ଓ ଓଗ୍ ନାମକରାଜାମାନ ୁ ନାଶ କରି େସମାନ ପ୍ର ତି ଓ େସମାନ
େଦଶ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ କେଲ, ଏମାନ ପ୍ର ତି େସରୂ ପ କରିେବ। 5 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ,
ତହିଁେର ମୁଁ େଯଉଁସବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାନ ୁ ଆେଦଶ କରିଅଛି,
ତଦନୁସାେର ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତି କରିବ। 6 ବଳବାନ
ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କିଅବା େସମାନ ସକାଶୁ
ଭୟଯୁ ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର, େସ
ଆେପ ତୁ ସେ ଗମନ କରୁ ଅଛି , େସ ତୁ ପ୍ର ତି ହତାଶ େହେବ
ନାହିଁ, କିଅବା େସ ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ।”

7 ଏଥିେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଡାକି ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସାକ୍ଷାତେର ତା ୁ କହିେଲ, “ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ; େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ େସମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସହି େଦଶକୁ
ତୁ େ ଏହି େଲାକ ସହିତ ଯିବ; ଆଉ ତୁ େ େସମାନ ୁ ତାହା
ଅଧିକାର କରାଇବ। 8 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସଆେପ ତୁ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ
େହାଇ ଗମନ କରୁ ଅଛି ; େସ ତୁ ର ସ ୀ େହେବ, େସ ତୁ ପ୍ର ତି
ନିର େହେବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ନାହିଁ;ଭୟ
କର ନାହିଁ, କି ହତାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ।”

9 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଏହି ବ୍ୟବ ା େଲଖି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-
ସି ୁ କବାହକ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଠାେର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 10 ପୁଣି, େମାଶା େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ପ୍ର େତ୍ୟକ ସାତ ବଷର୍ େଶଷେର ଋଣ କ୍ଷମା
ବଷର୍ ର ନିରୂ ପିତ ସମୟେର, ପତ୍ର କୁଟୀର ପବର୍ େର, 11 େଯେତେବେଳ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ମେନାନୀତ
ାନେର ତାହା ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହେବ, େସେତେବେଳ ସମ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ତୁ େ ଏହି
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ବ୍ୟବ ା ପାଠ କରିବ। 12 ପୁଣି, େସମାେନ େଯପରି ତାହା ଶୁଣି
ଶିକ୍ଷା ପାʼ ି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରି ଏହି
ବ୍ୟବ ାର ସମ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗୀ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ
ତୁ େ ମାେନ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଓ ବାଳକ ଓ ଆପଣା ନଗର ାରବ ର୍ ୀ
ବିେଦଶୀ ସମ େଲାକ ୁ ସମାଜେର ଏକତ୍ର କରିବ। 13 ତହିଁେର
େସମାନ େଯଉଁ ସ ାନଗଣ ଏସବୁ ଜାଣି ନାହାି , େସମାେନ ତାହା
ଶୁଣିେବ ଓ େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ
ପାର େହାଇ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶେର େଯେତକାଳ ପ୍ର ାଣ ଧାରଣ
କରିବ, େସେତକାଳ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ
ଭୟ କରିବା ଶିଖିେବ।”

େମାଶା ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଶଷ ନିେ ର୍ ଶ
14 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ

ମରଣ ଦିନ ଆସି ପହି ଲାଣି, ଯିେହାଶୂୟକୁ ଡାକ, ପୁଣି, ଦୁେହଁ
ସମାଗମ-ତ ୁେର ଠିଆ ହୁ ଅ, ଆେ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦବା।”
ତହିଁେର େମାଶା ଓ ଯିେହାଶୂୟ ଯାଇ ସମାଗମ-ତ ୁେର ଠିଆ
େହେଲ। 15 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ତ ୁେର େମଘ ମଧ୍ୟେର
ଦଶର୍ ନ େଦେଲଓ େମଘ ତ ୁ ାର ଉପେର ି ର େହାଇରହିଲା।

16 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ
ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ସହିତ ଶୟନ କରିବ;* ତହିଁ ଉ ାେର
ଏହି େଲାକମାେନ ଉଠିେବ, ପୁଣି େଯଉଁ େଦଶେର ପ୍ର େବଶ
କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି , େସହି ାନର ବିେଦଶୀୟ େଦବତାଗଣର
ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରିେବ, ଆ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିେବ ଓ
ଆେ େସମାନ ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ କରିଅଛୁ, ତାହା ଲ ନ
କରିେବ। 17 େସସମୟେର େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆ ର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ର ଳିତ େହବ, େତଣୁ ଆେ େସମାନ ୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ ଆେ
େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବା, ତହିଁେର େସମାେନ
ଗ୍ର ାସି ତ େହେବ ଓ େସମାନ ପ୍ର ତି ଅେନକ ଅମ ଳ ଓ େ ଶ
ଘଟିବ; ତହଁୁ େସହି ସମୟେର େସମାେନ କହିେବ, ‘ଆ ମାନ

* 31:16 ଅଥର୍ ାତ୍ ତୁ େ ଶୀଘ୍ର ମରିବ
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ପରେମ ର ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ନ ଥିବାରୁ କି ଏହିସବୁ ଅମ ଳ
ଆ ମାନ ୁ ଘଟୁ ନାହିଁ?’ 18 ମାତ୍ର େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ
ପ୍ର ତି େଫରି େଯଉଁ େଯଉଁ କୁକମର୍ କରିେବ, ତହିଁ ନିମେ େସହି
ସମୟେର ଆେ ଅବଶ୍ୟ େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଢାି ବା।
19 ଏଣୁ ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଏହି ଗୀତ େଲଖ
ଓ ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ତାହା ଶିଖାଅ; ଆଉ ଏହି ଗୀତ
େଯପରି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପ୍ର ତିକୂଳେର ଆ ର ସାକ୍ଷୀ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା େସମାନ ୁ ମୁଖ କରାଅ। 20 କାରଣ ଆେ
େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେରଶପଥ
କରିଅଛୁ, େସହି ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶକୁ େସମାନ ୁ େନଇଗଲା
ଉ ାେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ େଭାଜନ କରି ତୃ ଓ ହୃ ପୁ
େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ପ୍ର ତି େଫରି
େସମାନ େସବା କରିେବ ଓ ଆ ୁ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କରି ଆ ନିୟମ
ଲ ନ କରିେବ। 21 ତହିଁେର େଯେତେବେଳ େସମାନ ପ୍ର ତି
ଅେନକ ଅମ ଳ ଓ େ ଶ ଘଟିବ, େସେତେବେଳ ଏହି ଗୀତ
ସାକ୍ଷୀ ରୂ ପ େହାଇ େସମାନ ସ ୁଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ; େଯେହତୁ
େସମାନ ବଂଶର ମୁଖରୁ ଏହି ଗୀତ ବି ୃତ େହବ ନାହିଁ; ଆେ
େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ େସମାନ ୁ
ଆଣିବା ପୂେବର୍ ଏେବ ମଧ୍ୟ େସମାେନ େଯଉଁ କ ନା କରୁ ଅଛି ,
ତାହା ଆେ ଜାଣୁ।”

22 ଏଣୁ େମାଶା େସହି ଦିନ ଏହି ଗୀତ େଲଖି ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଶିଖାଇେଲ। 23 ପୁଣି, େସ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ; କାରଣ ଆେ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଶପଥ କରିଅଛୁ,
େସହି େଦଶକୁ ତୁ େ େସମାନ ୁ େନଇଯିବ, ଆଉ ଆେ ତୁ ର
ସ ୀ େହବା।”

24 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବ ାର ସକଳ
ବାକ୍ୟ ପୁ କେର େଲଖି ସାରିଲା ଉ ାେର 25 େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିୟମ-ସି ୁ କବାହକ େଲବୀୟମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,
26 “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
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ପରେମ ର ନିୟମ-ସି ୁ କ ପାଖେର ରଖ; ତାହା େସହି ାନେର
ତୁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାକ୍ଷୀ ରୂ ପ େହାଇ ରହିବ। 27 େଯେହତୁ
ମୁଁ ତୁ ର ବିେଦ୍ର ାହିତା ଓ ଶ ଗ୍ର ୀବତା ଜାେଣ; େଦଖ, ଆଜି ମୁଁ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବି ଥାଉ ଥାଉ ତ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବିେଦ୍ର ାହୀ େହଉଅଛ, ପୁଣି େମାʼମରଣଉ ାେରଆଉେକେତଅଧିକ
ନ େହବ? 28 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ
ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ େମାʼ ନିକଟେର ଏକତ୍ର କର; ମୁଁ େସମାନ
କ ର୍ େଗାଚରେର ଏହିସବୁ କଥା କହି େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଗର୍
ଓ ମ ର୍ ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିବି। 29 େଯେହତୁ େମାʼ ମରଣ ଉ ାେର
ତୁ େ ମାେନ ନିତା ଭ୍ର େହାଇ େମାହର ଆଜ୍ଞା-ପଥରୁ ବିମୁଖ
େହବ, ଏହା ମୁଁ ଜାେଣ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ହ କୃତ କମର୍
ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସାକ୍ଷାତେର ଦୁ ମର୍

କରିବ, ତହିଁ ସକାଶୁ େଶଷ କାଳେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ
ଘଟିବ।”

େମାଶା ଗୀତ
30 ଏଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସମାଜର

କ ର୍ େଗାଚରେର ଏହି ଗୀତର ବଚନସବୁ ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ କହିେଲ
ଯଥା:-

32
1 େହ ଆକାଶମ ଳ, କ ର୍ ଦିଅ, ଆେ କହିବା;
ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଆ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଶ୍ର ବଣ କରୁ ;
2 େମାହର ଉପେଦଶ ବୃି ପରି ବଷ ବ;
େମାହର କଥା ଶିଶିର ପରି କ୍ଷରିବ;
ତାହା େକାମଳ ତୃ ଣ ଉପେର ବୁ ା ବୃି ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ଶାକ ଉପେର ଅସରା ବୃି ତୁ ଲ୍ୟ େହବ।
3କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ପ୍ର ଚାର କରିବି;
ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ମହିମା ଆେରାପ

କର।
4 େସ ତ େଶୖଳ, ତାହା କମର୍ ସି ;
କାରଣ ତାହା ର ସକଳ ପଥ ନ୍ୟାୟ;
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େସ ବି ଓ ଅଧମର୍ ରହିତ ପରେମ ର;
େସ ଧାମ କ ଓ ସରଳ ଅଟି ।
5 େସମାେନ ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ଭ୍ର ାଚରଣ କରିଅଛି ,

େସମାେନ ତାହା ର ସ ାନ ନୁହି , ମାତ୍ର ସ ାନମାନ ର
କଳ ;

େସମାେନ ବିପଥଗାମୀ ଓ କୁଟିଳ ବଂଶ।
6 େହ ମୂଢ଼ ଓ ଅଜ୍ଞାନ େଲାେକ,
ତୁ େ ମାେନ କି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଏପରି ପରିେଶାଧ କରୁ ଅଛ; େସ କି

ତୁ ର କ୍ର ୟକାରୀ ପିତା ନୁହି ?
େସ ତୁ ର ସୃି ଓ ି ତିକ ର୍ ା ଅଟି ।
7 ପୂବର୍ କାଳର ଦିନସବୁ ରଣ କର,
ଗତ ବହୁ ପୁରୁ ଷର ବଷର୍ ବିେବଚନା କର;
ତୁ ପିତା ୁ ପଚାର, େସ ତୁ କୁ ଜଣାଇେବ;
ତୁ ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ପଚାର, େସମାେନ ତୁ କୁ କହିେବ।
8 ସେବର୍ ାପରି େଯେତେବେଳ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ େସମାନ

ଅଧିକାର େଦେଲ;
େଯେତେବେଳ େସ ମନୁଷ୍ୟ ସ ାନମାନ ୁ ପୃଥକ କେଲ,
େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
େସ େଲାକମାନ ର ସୀମା ାପନ କେଲ।
9କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଂଶ ତାହା ର େଲାକ
ଯାକୁବ ତାହା ର ଅଧିକାରର ବା ।
10 େସ ତାହାକୁ ପ୍ର ା ର େଦଶେର
ଓ ପଶୁେବାବାଳିପୂ ର୍ େଘାର ମରୁ ଭୂ ମିେର ପାଇେଲ;
େସ ତାହାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆେବାରିେଲ,
େସ ତାହା ବିଷୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ,
େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଚକୁ୍ଷର ପିତୁ ଳା ପରି ରଖିେଲ।
11 େଯପରି ଉେ ାଶ ପକ୍ଷୀ ଆପଣା ବସାକୁ ଉେ ଜିତ କେର,
ଛୁଆମାନ ଉପେର ପକ୍ଷ ଧଡ଼ଧଡ଼ କେର,
(େସପରି) େସ ଆପଣା ପକ୍ଷ ବି ାର କେଲ, େସ େସମାନ ୁ େତାଳି

େନେଲ,
େସ ଆପଣା େଡଣାେର େସମାନ ୁ େବାହିେଲ;
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12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏକାକୀ ତାହାକୁ ଗମନ କରାଇେଲ,
ପୁଣି ତାହା ସହିତ େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଦବତା ନ ଥିଲା।
13 େସ ପୃଥିବୀର ଉ ଳୀ ଉପେର ତାହାକୁ ବାହନ-ଆେରାହଣ

ତୁ ଲ୍ୟ ଗମନ କରାଇେଲ
ଓ େସ େକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ଫଳ େଭାଜନ କଲା;
େସ ତାହାକୁ ପାଷାଣରୁ ମଧୁ
ଓ ଚକମକି ପ୍ର ରମୟ େଶୖଳରୁ େତୖଳ ପାନ କରାଇେଲ;
14ତୁ େ େଗାଦଧି, ଛାଗର ଦୁ ସହିତ େମଷର େମଦ,
ବାଶନେଦଶୀୟେମଷଓଛାଗରମାଂସସହିତଉ ମଗହମରସାର

(ଖାଇଲ),
ପୁଣି ତୁ େ ଦ୍ର ାକ୍ଷାର ର ବ ର୍ ରସ ପାନ କଲ।
15ମାତ୍ର ଯିଶୁରୁ ଣ* ଚବ େର ଫୁଲି ପଦାଘାତ କଲା;
ତୁ େ ଚବ େର ଫୁଲିଅଛ, ତୁ େ େମାଟା େହାଇଅଛ, ତୁ େ ଚି ଣ

େହାଇଅଛ;
ତହଁୁ େସ ଆପଣା ସୃି କ ର୍ ା ପରେମ ର ୁ ତ୍ୟାଗ କଲା,
ପୁଣି ଆପଣା ତ୍ର ାଣ ରୂ ପ େଶୖଳ ୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କଲା।
16 େସମାେନ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ାରା ତାହା ର େ ଷ

ଜନ୍ମ ାଇେଲ,
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ବ ୁ ାରା େସମାେନ ତାହା ୁ ବିର କେଲ।
17 େଯଉଁମାେନ ଭୂ ତ, ପରେମ ର ନୁହି ,
େଯଉଁ େଦବତାମାନ ୁ େସମାେନ ଜାଣିେଲ ନାହିଁ,
ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ େଯଉଁମାନ ୁ ଡରିେଲ ନାହିଁ,
ଏପରି ସଦ୍ୟ ଉ ନୂତନ େଦବତାମାନ ଉେ ଶ୍ୟେର େସମାେନ

ବଳିଦାନ କେଲ।
18 େଯଉଁ େଶୖଳ ତୁ କୁ ଉ କେଲ, ତାହା ବିଷୟେର ତୁ େ

ଅମେନାେଯାଗୀ େହଲ
ଓ େଯଉଁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଜନ୍ମ େଦେଲ, ତୁ େ ତାହା ୁ ଭୁ ଲି

ଗଲ।
19ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା େଦଖିେଲ,
ପୁଣି ତାହା ର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାେନ ତାହା ର ବିରି ଜନ୍ମ ାଇବାରୁ

େସ େସମାନ ୁ ଘୃଣା କେଲ।
* 32:15 ଅଥର୍ ସେ ାଟ
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20 ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଆେ େସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ
ଲୁଚାଇବା,”

“େସମାନ ର େଶଷ ଦଶା କʼଣ େହବ, ତାହା ଆେ େଦଖିବା;
କାରଣ େସମାେନ ନିତା ବକ୍ର ଗାମୀ ବଂଶ,
ଏପରି ସ ାନ, େଯଉଁମାନ ଠାେର କିଛି ବି ତା ନାହିଁ।
21େଯ ପରେମ ର ନୁହି ,ତାହା ାରା େସମାେନଆ ରଅ ର୍ ାଳା

ଜନ୍ମ ାଇେଲ;
େସମାେନ ଅସାର ବ ୁ ାରା ଆ ୁ ବିର କେଲ;
ଏଣୁ େଯଉଁମାେନ େଲାକେର ଗଣା ନୁହି , େସମାନ ାରା ଆେ

େସମାନ ର ଅ ର୍ ାଳା ଜନ୍ମ ାଇବା;
ଆେ ମୂଢ଼ େଗା ୀ ାରା େସମାନ ୁ ବିର କରିବା।
22କାରଣ ଆ େକ୍ର ାଧେର ଅି ପ୍ର ଳିତ େହଲା,
ତାହା ନୀଚତମ ପାତାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଳୁଅଛି
ଓ ପୃଥିବୀକୁ ତଦୁ ବ ୁ ସହିତ ଗ୍ର ାସ କେର,
ଆଉ ପବର୍ ତମାନର ମୂଳଦୁଆ ଳାଏ।
23ଆେ େସମାନ ଉପେରଅେନକଅମ ଳଗଦାକରି େଥାଇବା,
ଆେ େସମାନ ଉପେର ଆପଣା ବାଣସବୁ ବ୍ୟୟ କରିବା।
24 େସମାେନ କୁ୍ଷଧାେର କ୍ଷୀଣ େହେବ, େସମାେନ ବ୍ୟାଧିର ାଳାେର
ଓ ବିଷା ମହାମାରୀେର ଗ୍ର ାସି ତ େହେବ;
ଆେ ଧୂଳିର ଉେରାଗାମୀର ବିଷ
ସହିତ ଜ ୁଗଣର ଦ ପଠାଇବା।
25ବାହାେର ଖ ଶୂନ୍ୟ କରିବ
ଓ ଗୃହ ଭିତେର ଭୟ;
ତାହା ଯୁବା ଓ ଯୁବତୀ ଦୁହିଁ ୁ ,
ପୁଣି ଦୁ େପାଷ୍ୟ ଶିଶୁ ସହିତ ପ େକଶ ବୃ କୁ (ବିନାଶ କରିବ)।
26ଆେ କହିଲୁ,ଶତର ବିରି କି, େକଜାଣି ବିପକ୍ଷମାେନ ବିପରୀତ

ବିଚାର କରିେବ,
େକଜାଣି େସମାେନ କହିେବ, ଆ ମାନ ହ ଉ ତ େହାଇଅଛି,

ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହିସବୁ କରି ନାହାି ,
ଏ କଥା େଯେବ ଆେ ଚି ା ନ କର ୁ;



ି ତୀୟ ବିବରଣ 32:27 cii ି ତୀୟ ବିବରଣ 32:36

27 େତେବ ଆେ େସମାନ ୁ ଦୂରେର ଛି ଭି କର ୁ,
ଆେ ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ରଣ େଲାପ କର ୁ।
28 େଯେହତୁ େସମାେନ ଯୁି ହୀନ-େଗା ୀ,
େସମାନ ର ବିେବଚନା ନାହିଁ।
29ଆହା, େସମାେନ େଯେବ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁ ଅେ , େସମାେନ ଏ କଥା

ବୁଝେ ,
େସମାେନ େଯେବ ଆପଣାମାନ େଶଷାବ ା ବିେବଚନା କରେ ।
30 େଯେବ େସମାନ ର େଶୖଳ େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କରିେଦଇ ନ

ଥାʼେ
ଓ େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେଦଇ ନ ଥାʼେ ,
େତେବ ସହସ୍ର ଜଣ ୁ ଏକ ଜଣ କିପରି ତଡ଼ି ଦିଅ ା,
ପୁଣି ଦଶ ସହସ୍ର ଜଣ ୁ ଦୁଇ ଜଣ କିପରି ବିମୁଖ କରେ ?
31 କାରଣ େସମାନ ର େଶୖଳ ଆ ମାନ େଶୖଳ ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ

େବାଲି
ଆ ମାନ ଶତମାେନ ଆେପ ବିଚାରକ ର୍ ା େହେଲ େହଁ (ଜାଣି )।
32କାରଣ େସମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ସେଦାମର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାରୁ
ଓ ହେମାରାର େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଜାତ
େସମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ବିଷମୟ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ,
େସମାନ େପ ା ତି ;
33 େସମାନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ନାଗସପର୍ ର ଗରଳ
ଓ କାଳସପର୍ ର କର ବିଷ।
34ଏହା କି ଆ ନିକଟେର ସି ତ େହାଇ ନାହିଁ
ଓ ଆ ଭ ାରେର ମୁଦ୍ର ା ି ତ େହାଇ ରହି ନାହିଁ?
35 େସମାନ ପାଦ ଖସି ପଡ଼ିବା େବେଳ ସମୁଚିତ ଦ ଓ ପ୍ର ତିଫଳ

େଦବା ଆ ର କମର୍ ;
କାରଣ େସମାନ ବିପଦର ଦିନ ସି କଟ
ଓ େସମାନ ପାଇଁ ଯାହା ନିରୂ ପିତ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି।”
36 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଶି ହୀନ
ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବ କି ମୁ େକହି ଅବଶି ନ ଥିବାର

େଦଖିେଲ,
େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିେବ
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ଓ ଆପଣା ଦାସମାନ ପ୍ର ତି ସଦୟ େହେବ।
37 ପୁଣି େସ କହିେବ, “େସମାନ େଦବତାମାେନ କାହାି ?
େଯଉଁ େଶୖଳେର େସମାେନ ଶରଣ େନେଲ, େସ କାହିଁ?
38 େଯଉଁମାେନ େସମାନ ବଳିର େମଦ େଭାଜନ କେଲ
ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟର ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କେଲ, େସମାେନ କାହାି ?
େସମାେନ ଉଠି ତୁ ମାନ ର ଉପକାର କର ୁ,
େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ଆଶ୍ର ୟ େହଉ ୁ।
39ଏେବ େଦଖ, ଆେ , ଆେ ହିଁ େସ ଅଟୁ ;
ଆ ସେ ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା ନାହିଁ;
ଆେ ବଧ କରୁ ଓ ଆେ ଜୀବନ ଦାନ କରୁ ;
ଆେ କ୍ଷତ କରିଅଛୁ ଓ ଆେ ସୁ କରୁ ;
ପୁଣି, ଆ ହ ରୁ େଯ ଉ ାର କରିପାେର, ଏପରି େକହି ନାହିଁ।
40କାରଣ ଆେ ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହ ଉଠାଇ କହୁ ,
‘ଆେ େଯେବ ଅନ ଜୀବୀ ଅଟୁ ,
41 େତେବ ଆେ ଆପଣା ବଜ୍ର ତୁ ଲ୍ୟ ଖ େର ଶାଣ େଦେଲ
ଓ ବିଚାର ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ହ େକ୍ଷପ କେଲ,
ଆେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନବା,
ପୁଣି େଯଉଁମାେନ ଆ ୁ ଘୃଣା କରି , େସମାନ ୁ ଆେ ପ୍ର ତିଫଳ

େଦବା।
42ଆେ ଆପଣା ବାଣମାନ ୁ ର େର, ହତ
ଓ ବ ୀମାନ ର େର ମ କରିବା
ଓ ଆ ଖ ଶତମାନ ରାଜଗଣର ମ କରୁ ମାଂସ େଭାଜନ

କରିବ।’ ”
43 େହ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା

େଲାକମାନ ସ େର ଆନ କର;
କାରଣ େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ର ପାତର ପ୍ର ତିକାର କରିେବ
ଓ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନେବ,
ପୁଣି େସ ଆପଣା େଦଶ ନିମେ , ଆପଣା େଲାକମାନ ନିମେ

ପ୍ର ାୟି କରିେବ।
44 ଏହିରୂ େପ େମାଶା ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଆସି

େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ଏହି ଗୀତର ସମ କଥା କହିେଲ।
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େମାଶା ଅି ମ ନିେ ର୍ ଶାବଳୀ
45 ପୁଣି, େମାଶା ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ନିକଟେର ଏହି ସମ କଥା

ସମା କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ; 46 “ମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାନ ନିକଟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଲି, ତୁ େ ମାେନ ତହିଁେର ମନ
ଦିଅ, କାରଣ ତୁ ମାନ ସ ାନମାେନ େଯପରି ଏହି ବ୍ୟବ ାର
ସମ କଥା ପାଳିବାକୁ ମେନାେଯାଗ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଆେଦଶ କରିବ।” 47 େଯଣୁ ତାହା ତୁ ମାନ
ପକ୍ଷେର ବ୍ୟଥର୍ କଥା ନୁେହଁ; ମାତ୍ର ତାହା ତୁ ମାନ ର ଜୀବନ ଅେଟ
ଓତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଦଶଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ
ଯାଉଅଛ, େସଠାେର ଏହି କଥା ାରା ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ
ଦିନ ବଢ଼ାଇବ।

48ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦିନ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 49 “ତୁ େ ଏହି
ଅବାରୀମ୍ ପବର୍ ତ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିରୀେହା ସ ୁଖି ତ େମାୟାବ େଦଶୀୟ
ନେବା ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
ଅଧିକାରାେଥର୍ େଯଉଁ େଦଶ େଦଉଅଛୁ, େସହି କିଣାନ େଦଶ େଦଖ।
50ଆଉେଯପରିତୁ ଭାଇହାେରାଣ େହାରପବର୍ ତେରମରିଆପଣା
େଲାକମାନ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହାଇଥିଲା, େସପରି ତୁ େ
େଯଉଁ ପବର୍ ତକୁ ଯାଉଅଛ, େସଠାେର ମରି ଆପଣା େଲାକମାନ
ନିକଟେରସଂଗୃହୀତହୁ ଅ। 51େଯେହତୁ ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରେରକାେଦଶ
ମିରୀବାଃ ଝରଣା ନିକଟେର ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଆ ବିରୁ େର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କଲ; ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆ ୁ ପବିତ୍ର େବାଲି ମାନ୍ୟ କଲ
ନାହିଁ। 52ତଥାପି ତୁ େ ଆପଣା ସ ୁଖେର େସହି େଦଶ େଦଖିବ;
ମାତ୍ର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା, େସଠାକୁ
ତୁ େ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।”

33
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି େମାଶା ଆଶୀବର୍ ାଦ
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1ପରେମ ର େଲାକ େମାଶା ଆପଣା ମୃତୁୁ ୍ୟ ପୁବର୍ ରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ, େସହିଆଶୀବର୍ ାଦ ଏହି। 2େସ
କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟରୁ ଆସି େଲ,
େସ େସୟୀରରୁ େସମାନ ପ୍ର ତି ଉଦିତ େହେଲ;
େସ ପାରଣ ପବର୍ ତରୁ ସୁପ୍ର କାଶିତ େହେଲ
ଓ େସ ଅୟୁ ତ ଅୟୁ ତ ପବିତ୍ର ପ୍ର ାଣୀମାନ ନିକଟରୁ ଆସି େଲ;
ତାହା ଦକି୍ଷଣ ହ େର େସମାନ ପାଇଁ ଅି ମୟ ବ୍ୟବ ା ଥିଲା।”
3 ହଁ, େସ େଲାକମାନ ୁ େପ୍ର ମ କରି ;
ତାହା ର ସମ ପବିତ୍ର େଲାକ ତୁ ର ହ ଗତ
ଓ େସମାେନ ତୁ ର ଚରଣ ତେଳ ବସି େଲ;
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଗ୍ର ହଣ କରିେବ।
4 େମାଶା ଆ ମାନ ୁ ବ୍ୟବ ା ଆେଦଶ କେଲ,
ତାହା ଯାକୁବ-ସମାଜର ଅଧିକାର।
5 େଲାକମାନ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ର ସମାଗମ ସମୟେର,
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଏକତ୍ର େହବା େବେଳ େସ ଯିଶୁରୁ ଣେର ରାଜା

ଥିେଲ।
6ରୁ େବନ୍ ବି ଥାଉ ଓ ନ ମରୁ ; ତଥାପି ତାହାର େଲାକ ସଂଖ୍ୟକ

େହଉ ୁ।
7 ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ତି ଆଶୀବର୍ ାଦ ଏହି େସ କହିେଲ,

“େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ଯିହୁ ଦାର ରବ ଶୁଣ
ଓ ତାହାର ନିଜ େଲାକ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣ;
େସ ନିଜ ହ େର ଆପଣା ପାଇଁ ଯୁ କଲା;
ତାହାର ବିପକ୍ଷଗଣ ବିରୁ େର ତୁ େ ତାହାର ଉପକାରୀ େହବ।”

8 ପୁଣି, େସ େଲବୀ ବିଷୟେର କହିେଲ,
“ତୁ ର ତୁ ୀମ୍ ଓ ଉରୀମ୍ ତୁ ଧାମ କ ପୁରୁ ଷ ସହିତ ଅଛି,
ତୁ େ ମଃସାେର ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କଲ,
ମିରୀବାଃ ଜଳ ନିକଟେର ତୁ େ ତାହା ସେ ବିେରାଧ କଲ।”
9 େସ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ବିଷୟେର କହିଲା, “ଆେ

େସମାନ ୁ େଦଖି ନାହଁୁ ;
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ଅବା େସ ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ୀକାର କଲା ନାହିଁ,
କିଅବା େସ ତାହାର ନିଜ ସ ାନମାନ ୁ ଚିି ଲା ନାହିଁ।
େସମାେନ ତୁ ର ବାକ୍ୟ ମାନିଅଛି
ଓ ତୁ ର ନିୟମ ରକ୍ଷା କରି ।”
10 େସମାେନ ଯାକୁବକୁ ତୁ ର ଶାସନ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ତୁ ର ବ୍ୟବ ା ଶିକ୍ଷା େଦେବ।
େସମାେନ ତୁ ସ ୁଖେର ଧୂପ
ଓ ତୁ େବଦି ଉପେର େହାମବଳି ରଖିେବ।
11 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତାହାର ସ ି କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର
ଓ ତାହା ହ ର କମର୍ ଗ୍ର ହଣ କର;
େଯଉଁମାେନ ତାହା ବିରୁ େର ଉଠି
ଓ େଯଉଁମାେନ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରି , େସମାନ କଟିେଦଶ ଭାି

ପକାଅ, େଯପରି େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଉଠି ନ ପାରିେବ।
12 େସ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବିଷୟେର କହିେଲ,

“ସଦାପ୍ର ଭୁ ପି୍ର ୟ େଲାକତାହା ନିକଟେର ନିଭର୍ ୟେରବାସକରିବ;
େସ ସାରାଦିନ ତାହାକୁ ଆେବାରି ରଖି
ଓ େସ ତାହାର ୟ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି ।”

13ଆଉ େସ େଯାେଷଫ ବିଷୟେର କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ତାହାର େଦଶ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହଉ;
ଆକାଶର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର, ଶିଶିରେର
ଓ ଅଧଃ ାନେର ବି ୀ ର୍ ବାରିଧିେର,
14 ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟର ଫଳ ରୂ ପ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ଓ ଚ ର ଫଳ ରୂ ପ ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର,
15 ପୁରାତନ ପବର୍ ତମାନର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ଓ ନିତ୍ୟ ାୟୀ ଗିରିଗଣର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର,
16ଆଉ ପୃଥିବୀର ଓ ତତ୍ ପୂରକ ବ ୁର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ଓ େଯ ବୁଦାେର ବାସ କେଲ, ତାହା ଅନୁଗ୍ର ହେର (ତାହାର େଦଶ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହଉ)
େଯାେଷଫର ମ କେର ଆଶୀବର୍ ାଦ ବ ର୍ୁ ,
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େଯ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟରୁ ପୃଥକ େହାଇଥିଲା, ତାହାର
ମ କାଗ୍ର େର ଆଶୀବର୍ ାଦ ବ ର୍ୁ ।

17ତାହାର ବୃଷଭର ପ୍ର ଥମଜାତ ତାହାର ମହିମା ରୂ ପ,
ପୁଣି ତାହାର ଶୃ ଅରଣା ଷ ର ଶୃ ତୁ ଲ୍ୟ
ତ ୍ଵାରା େସ ସବୁ େଗା ୀକୁ, ପୃଥିବୀର ସୀମାି ତ ସମ ୁ ଭୁ ସି

ପକାଇବ।
େସ ଶୃ ଇଫ୍ର ୟିମର ଅୟୁ ତ େଲାକ
ଓ େସ ଶୃ ମନଃଶିର ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକ।”

18ସବୂଲୂନ ବିଷୟେର େସ କହିେଲ,
“େହ ସବୂଲୂନ, ତୁ େ ଆପଣା ଯାତ୍ର ାେର
ଓ େହ ଇଷାଖର, ତୁ େ ଆପଣା ତ ୁେର ଆନ କର;
19 େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ପବର୍ ତକୁ ନିମ ଣ କରିେବ;
େସଠାେର େସମାେନ ଧମର୍ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିେବ;
କାରଣ େସମାେନ ସମୁଦ୍ର ର ବହୁ ଳ ପଦାଥର୍
ଓ ବାଲୁକାର ଗୁ ଧନ େଭାଗ କରିେବ।”

20 ପୁଣି, ଗାଦ୍ ବିଷୟେର େସ କହିେଲ,
“େଯ ଗାଦ୍ କୁ ବି ାର କରି , େସ ଧନ୍ୟ;
େସ ସି ଂହ ପରି ବାସ କେର, ପୁଣି, େସ ବାହୁ ,
ମ କର ତାଳୁ ସୁ ା ବିଦୀ ର୍ କେର।
21 େସ ଆପଣା ପାଇଁ ପ୍ର ଥମ ଅଂଶ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା;
କାରଣ େସଠାେର ବ୍ୟବ ାପକର (ଦ ) ଅଂଶ ରକି୍ଷତ ଥିଲା;
ମାତ୍ର େସ େଲାକମାନ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ସହିତ ଆସି ଲା;
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନ୍ୟାୟକମର୍
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ତାହା ର ଶାସନ ସି କଲା।”

22 ପୁଣି, େସ ଦାନ୍ ବିଷୟେର କହିେଲ,
“ଦାନ୍ ସି ଂହଛୁଆ େସ ବାଶନରୁ କୁଦା ମାେର।”

23 ପୁଣି, େସ ନ ାଲି ବିଷୟେର କହିେଲ,
“େହ ନ ାଲି, ତୁ େ ଅନୁଗ୍ର ହେର ତୃ
ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦେର ପରିପୂ ର୍ ;
ତୁ େ ପି ମ ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ଅଧିକାର କର।”
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24 ପୁଣି, େସ ଆେଶର ବିଷୟେର କହିେଲ,
“ଆେଶର ସ ାନସ ତିେର ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହଉ;
େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟେର ଗ୍ର ାହ୍ୟ େହଉ
ଓ େସ ଆପଣା ଚରଣ େତୖଳେର ବୁଡ଼ାଉ।
25ତୁ ର ଅଗର୍ ଳ େଲୗହ ଓ ପି ଳମୟ େହବ;
ପୁଣି, େଯପରି ତୁ ର ଦିନ, େସପରି ତୁ ର ବଳ େହବ।”
26 େହ ଯିଶୁରୁ ଣ, ପରେମ ର ତୁ ଲ୍ୟ େକହି ନାହିଁ,
େସ ତୁ ଉପକାରାେଥର୍ ଆକାଶମ ଳେର
ଓ ନିଜ େଗୗରବେର ଗଗନମ ଳେର ଆେରାହଣ କରି ଗମନ

କରି ।
27ଅନାଦି ପରେମ ର ତୁ ର ବାସ ାନ
ଓ ତେଳ ତାହା ର ଅନ କାଳ ାୟୀ ବାହୁ ଅଛି;
ପୁଣି େସ ତୁ ସ ୁଖରୁ ଶତମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ,
ଆଉ “ବିନାଶ କର” େବାଲି କହିେଲ।
28ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ନିଭର୍ ୟେର ବାସ କଲା,
ଯାକୁବର ନିଝର୍ ର ଏକାକୀ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସମୟ େଦଶେର ବାସ

କଲା
ହଁ, ତାହାର ଆକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଶିର କ୍ଷେର।
29 େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ େ ଧନ୍ୟ ଅଟ;
ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ ଅଛି? ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଉ ାର ପ୍ର ା

େଲାକ,
େସ ତୁ ର ଉପକାର ରୂ ପ ଢାଲ
ଓ େସ ତୁ ର ମାହା ୍ୟ ରୂ ପ ଖ !
ଏଣୁ ତୁ ର ଶତମାେନ ଆେପ ତୁ ର ବଶୀଭୂ ତ େହେବ;
ପୁଣି ତୁ େ େସମାନ ଉ ଳୀମାନ ଦଳନ କରିବ।

34
େମାଶା ମୃତୁୁ ୍ୟ

1ଏଥିଉ ାେର େମାଶା େମାୟାବପଦାରୁ ନେବା ପବର୍ ତକୁ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯିରୀେହା ସ ୁଖି ତ ପିସ୍ଗ ା ଶୃ ଆେରାହଣ କେଲ। ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗିଲୀୟଦଠାରୁ ଦାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସବୁ େଦଶ; 2 ପୁଣି, ପି ମ
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ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ନ ାଲି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ଓ ଯିହୁ ଦାର ସମ
େଦଶ; 3 ଆଉ େସାୟର ପଯର୍ ୍ୟ ଦକି୍ଷଣ େଦଶ ଓ ଖ ର୍ ୁରପୁର-
ଯିରୀେହା େଦଶ ଉପତ୍ୟକାର ପଦା େଦଖାଇେଲ। 4 ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ େଦବା
େବାଲି େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ
ନିକଟେର ଶପଥ କରି କହିଥିଲୁ, େସହି େଦଶ ଏହି; ଆେ ତାହା
ତୁ କୁ ଚକୁ୍ଷେର େଦଖାଇଲୁ, ମାତ୍ର ତୁ େ ପାର େହାଇ େସଠାକୁ
ଯିବ ନାହିଁ।” 5 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସହି ାନେର େମାୟାବ େଦଶେର ମେଲ। 6 ପୁଣି,
େସ େମାୟାବ େଦଶେର େବଥ୍-ପିେୟାର ସ ୁଖ ଉପତ୍ୟକାେର
ତା ୁ କବର େଦେଲ; ମାତ୍ର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ତା ର କବର ାନ େକହି
ଜାେଣ ନାହିଁ। 7ମରଣକାଳେର େମାଶା ୁ ଏକ ଶହ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍
ବୟସ େହାଇଥିଲା; ତା ର ଚକୁ୍ଷ ଧ ଳା େହାଇ ନ ଥିଲା କିଅବା
ତା ର ାଭାବିକ ବଳ ହ୍ର ାସ ପାଇ ନ ଥିଲା। 8ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ େମାୟାବ-ପଦାେର ତିରିଶ ଦିନ େରାଦନକେଲ; ଏଥିେର
େମାଶା େହତୁ େଶାକେର େସମାନ େରାଦନର ଦିନ ସ ୂ ର୍
େହଲା।

9 େମାଶା ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ର ମ କେର ହ ାପର୍ ଣ
କରିଥିବାରୁ େସ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍ ଥିେଲ; ପୁଣି
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତା ର କଥା ଶୁଣି େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 10 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା
ସେ ମୁଖାମୁଖି ଆଳାପ କରିଥିେଲ 11ଓ ଯାହା ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର
େଦଶେର ଫାେରା ପ୍ର ତି ଓ ତା ର ସମ ଦାସ ପ୍ର ତି ଓ ତା ର
ସମ େଦଶ ପ୍ର ତି ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିେଲ, େସହି ସବୁ
ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ବିଷୟେର, 12 ପୁଣି, େମାଶା ସମ ବାହୁ
ବଳ ଏବଂ େଯଉଁସବୁ ଭୟାନକ କମର୍ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ଦୃି େର
କରିଥିେଲ, େସହି ସବୁ ତୁ ଳନାେର େମାଶା ସଦୃଶ ଆଉ େକୗଣସି
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େସହି ଦିନଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଉ େହାଇ
ନାହାି ।
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