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ଯାତ୍ର ା ପୁ କ
େଲଖକ
ପାର ାରିକ ଭାବେର େମାଶା ୁ େଲଖକ ଭାବେର ବି ାସ

କରାଯାଏ। େମାଶା ୁ ଏହି ପୁ କରଅେଲୗକିକଅନୁେପ୍ର ରିତ େଲଖକ
ଭାବେର ବିନା ସେ ହେର ଗ୍ର ହଣ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ସୁବିେବଚିତ
କାରଣ ରହିଅଛି। ପ୍ର ଥମତଃ, ଯାତ୍ର ା ପୁ କ େମାଶା େଲଖିବା
େଶୖଳୀକୁ ପ୍ର କାଶ କେର। ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 34:27 େର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅି , “ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ େଲଖ।” ଅନ୍ୟ ପଦେର
ଏହିପରି େଲଖାଯାଏ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଜ୍ଞାକାରିତାେର “େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ ବାକ୍ୟ େଲଖିେଲ” (24:4)। ଏହା ସତ େବାଲି
ଧରି େନବା ନିମେ ନ୍ୟାୟସ ତ ଅେଟ େଯେହତୁ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ
ଯାତ୍ର ା ପୁ କେର େମାଶା େଲଖିବା େଶୖଳୀକୁ ସୂଚାଏ। ି ତୀୟେର,
ଯାତ୍ର ା ପୁ କେର ବ ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ େମାଶା େଦଖିଥିେଲ କି ା
ଅଂଶ ଗ୍ର ହଣ କରିଥିେଲ। େସ ଫାେରା ଗୃହେର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
କରିଥିେଲ ଓ େଲଖିବାକୁ େଯାଗ୍ୟ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1,446-1,405 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ 40 ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ନିଜର ଅବି ାସ

େହତୁ ମରୁ ପ୍ର ା ରେର ସମୟ କାଟିେଲ। ସ ବତଃ, ଏହି ସମୟେର
ପୁ କଟି େଲଖାଯାଇଅଛି।

ପ୍ର ାପକ
ବ ୀ ଅବ ାରୁ ବାହାରି ଆସି ଥିବା ପିଢ଼ି ଏହି ପୁ କର ପ୍ର ାପକ

େହାଇ ପାରି । େମାଶା ଯାତ୍ର ା ପୁ କକୁ ସୀନୟ େଗା ୀ ନିମେ
େଲଖିଥିେଲ େଯଉଁ େଗା ୀକୁ େସ ମିସରରୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଥିେଲ
(ଯାତ୍ର ା 17:14; 24:4; 34:27-28)।

ଉେ ଶ୍ୟ
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ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ କିପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକ େହେଲ ତାହା
ଯାତ୍ର ା ପୁ କ ବିବରଣା କ ରୂ େପ ବ ର୍ ନା କେର ଏବଂ ନିୟମ
ସ ର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପ ାପନ କେର ଯାହା ାରା େସମାେନ ପରେମ ର
େଲାକ େହାଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିେବ। ଯାତ୍ର ା ପୁ କ ବି ,
ଶି ଶାଳୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ପବିତ୍ର ପରେମ ର ର ଚରିତ୍ର କୁ
ପରିଭାଷିତ କେର ଯିଏ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ସହିତ ଏକ ନିୟମ
ାପନ କରି । ପରେମ ର ଚରିତ୍ର ଉଭୟ ପରେମ ର ନାମ
ଓ ପରେମ ର କାଯର୍ ୍ୟେର ପ୍ର କାଶିତ ଅେଟ। ଏହା ପରେମ ର
ଅବ୍ର ହାମ ବଂଶକୁ ମିସର େଦଶେର ବ ୀ ଅବ ାରୁ ଉ ାର କରି
ଅବ୍ର ହାମ ୁ କରିଥିବା ପ୍ର ତିଜ୍ଞାକୁ (ଆଦି. 15:12-16) କିପରି ପୂରଣ
କେଲତାହା େଦଖାଏ।ଏହା ଏକପରିବାରରଘଟଣା ଅେଟ ଯିଏ ଏକ
ମେନାନୀତ େଦଶ େହଲା (ଯାତ୍ର ା. 2:24; 6:5; 12:37)। ମିସରରୁ
ପ୍ର ତ୍ୟାଗମନ କରିଥିବା ଏବ୍ର ୀୟମାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ର ାୟ 20 ରୁ 30 ଲକ୍ଷ
େହାଇପାେର।

ବିଷୟବ ୁ
ଉ ାର

ରୂ ପେରଖା
1. ଭୂ ମିକା — 1:1-2:25
2. ମିସରରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ର ଉ ାର — 3:1-18:27
3. ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ନିୟମ ଦିଆଗଲା — 19:1-24:18
4. ପରେମ ର ରାଜକୀୟ ତ ୁ — 25:1-31:18
5. ବିେଦ୍ର ାହାଚରଣ େହତୁ ପରେମ ର ଠାରୁ ପ୍ର ତ୍ୟାହାର —
32:1-34:35

6. ପରେମ ର ରାଜକୀୟ ତ ୁର ାପନ — 35:1-40:38

ମିସରେର ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ୁ ନିଯର୍ ୍ୟାତନା
1 ଇସ୍ର ାଏଲ ର େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଗଣ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା

ପରିଜନେଘନିଯାକୁବ ସହିତ ମିସରେଦଶକୁଆସି େଲ, େସମାନ
ନାମ; 2 ରୁ େବନ୍ , ଶିମୀେୟାନ, େଲବୀ ଓ ଯିହୁ ଦା; 3 ଇଷାଖର,
ସବୂଲୂନ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍; 4 ଦାନ୍ ଓ ନ ାଲି; ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର।
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5 ସବର୍ ସୁ ା ଯାକୁବ ଠାରୁ ଉ ବଂଶ ସତୁ ରି ପ୍ର ାଣୀ ଥିେଲ; ମାତ୍ର
େଯାେଷଫ ପୂେବର୍ ମିସରେର ଥିେଲ।

6ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ,ତା ରଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓତ ାଳୀନ ସମ
େଲାକ ମେଲ। 7 ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ବହୁ ପ୍ର ଜ, ବ ୁ ଓ
ବହୁ େଗା ୀକ େହାଇ ଅତିଶୟ ପ୍ର ବଳ େହେଲ, ପୁଣି, େସମାନ
ାରା େଦଶ ପରିପୂ ର୍ େହଲା।
8 ଏଥିଉ ାେର େଯ େଯାେଷଫ ୁ ଜାଣି ନ ଥିେଲ, ଏପରି ଏକ

ନୂତନ ରାଜା ମିସର େଦଶେର େହେଲ। 9 େସଆପଣା େଲାକମାନ ୁ
କହିେଲ, “େଦଖ, ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ବଂଶ, ବଳେର ଓ
ସଂଖ୍ୟାେର ଆ ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟି । 10 େସମାେନ େଯପରି
ବ ତ ନ ହୁ ଅି , ପୁଣି, ଯୁ ଘଟିେଲ, ଆ ମାନ ର ଶତପକ୍ଷ
େହାଇ ଆ ମାନ ସେ ଯୁ ନ କରି ଓ ଏ େଦଶରୁ ପ୍ର ାନ ନ
କରି , ଏଥିପାଇଁ ଆସ, ଆେ ମାେନ େସମାନ ସେ ସାବଧାନ
େହାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁ ।”

11 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଭାର ବହନ ାରା େସମାନ ୁ େ ଶ
େଦବା ପାଇଁ େସମାନ ଉପେରକାଯର୍ ୍ୟଶାସକମାନ ୁ ନିଯୁ କେଲ,
ପୁଣି, େସମାନ ାରା ଫାେରା ନିମେ ଭ ାରର ନଗର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପିେଥାମ୍ ଓ ରାମିେଷଷ୍ ନିମର୍ ାଣ କରାଇେଲ। 12 ମାତ୍ର େସମାେନ
େସମାନ ୁ େଯେତ ଅଧିକ େ ଶ େଦେଲ, େସମାେନ େସେତ
ଅଧିକ ବୃି ପାଇେଲ, ପୁଣି, େସେତ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗେଲ। ଏେହତୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ନିମେ େସମାେନ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ ବି
େହେଲ।

13ତହିଁେର ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ନି ର୍ ୟ ଭାବେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ୁ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରାଇେଲ। 14 ପୁଣି, କାଦୁଅ, ଇଟା ଓ
ବିଲର ସବୁ କମର୍ ାଦି କଠିନ ଦାସ୍ୟକମର୍ ାରା େସମାନ ପ୍ର ାଣକୁ
ବିର କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। େସମାେନ େଯଉଁ ସମ ଦାସ୍ୟକମର୍
କରାଇେଲ; େସହି ସମ ନି ର୍ ୟ ଭାବେର କରାଇେଲ।

15 ଏଥିଉ ାେର ମିସରୀୟ ରାଜା, ଶିଫ୍ର ା ଓ ପୂୟା ନାମ୍ନ ୀ ଦୁଇ
ଏବ୍ର ୀୟା ଧାତ୍ର ୀ ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 16 “େଯଉଁ ସମୟେର
ତୁ େ ମାେନ ଏବ୍ର ୀୟା ୀମାନ ର ଧାତ୍ର ୀ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ ଓ େସମାନ ୁ
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ଜନ୍ମ ାସନେର େଦଖିବ; େସସମୟେରଯଦି ପୁତ୍ର ସ ାନ େହବ, େତେବ
ତାକୁ ବଧ କରିବ; ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା େହବ, େତେବ ତାକୁ ଜୀବିତ
ରଖିବ।” 17ମାତ୍ର େସହି ଧାତ୍ର ୀମାେନ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବାରୁ
ମିସରୀୟ ରାଜା ର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାେର ନ କରି ପୁତ୍ର ସ ାନମାନ ୁ
ଜୀବିତ ରଖିେଲ।

18 େତଣୁ ମିସରର ରାଜା ଧାତ୍ର ୀମାନ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଏପରି କାଯର୍ ୍ୟ କାହିଁକି କରୁ ଅଛ? ପୁତ୍ର ସ ାନମାନ ୁ
କାହିଁକି ଜୀବିତ ରଖୁଅଛ?” 19ତହିଁେର ଧାତ୍ର ୀମାେନ ଫାେରା ୁ
କହିେଲ, “ଏବ୍ର ୀୟା ୀଗଣ ମିସରୀୟା ୀଗଣପରି ନୁହି ; େସମାେନ
ବଳବତୀ, େସମାନ ନିକଟକୁ ଧାତ୍ର ୀ ଆସି ବା ପୂବର୍ ରୁ େସମାେନ
ପ୍ର ସବ କରି ।”

20 ପୁଣି, ପରେମ ର େସହି ଧାତ୍ର ୀମାନ ର ମ ଳ କେଲ,
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଅତ୍ୟ ବୃ ି ପାଇ ଅତିଶୟ ବଳବାନ
େହେଲ। 21 େସହି ଧାତ୍ର ୀମାେନ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରିବାରୁ େସ
େସମାନ ବଂଶ ବୃି କେଲ। 22 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା ଆପଣା
ସମ ପ୍ର ଜା ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ନବଜାତ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପୁତ୍ର ସ ାନକୁ ନୀଳ ନଦୀେର ନିେକ୍ଷପ କର, ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ କନ୍ୟାକୁ
ଜୀବିତ ରଖ।”

2
େମାଶା ଜନ୍ମ

1 ଏଥିଉ ାେର େଲବୀ ବଂଶଜାତ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ େଲବୀ
ବଂଶରୁ ଜାତ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା। 2ତହଁୁ େସ ୀ ଗଭର୍ ଧାରଣ
କରି େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା; ପୁଣି, ବାଳକକୁ ଅତି ସୁ ର େଦଖି
େସ ତାକୁ ତିନି ମାସ ଯାଏ େଗାପନେର ରଖିଲା।

3 ତହିଁ ଉ ାେର ଆଉ େଗାପନ କରି ନ ପାରି େସ େଗାଟିଏ
ନଳନିମ ତ େପଡ଼ି େଘନି ମାଟିଆ େତଲ ଓ ଝୁ ଣା େଲପନ
କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର େସହି ବାଳକକୁ େଥାଇ ନୀଳ ନଦୀତୀର
ନଳବନେରରଖିଲା। 4 ପୁଣି, ତାହାର କି ଦଶା େହବ, ତାହା େଦଖିବା
ନିମେ ତାହାର ଭଗିନୀ ଦୂରେର ଠିଆ େହାଇ ରହିଲା।
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5 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା କନ୍ୟା ାନ ନିମେ ନଦୀକୁ ଆସେ ,
ତାହାର ସହଚରୀଗଣ ନଦୀ ତୀରେର ଭ୍ର ମଣ କରୁ ଥିେଲ।
ଏଥିମଧ୍ୟେର େସନଳବନେରେଗାଟିଏ େପଡ଼ି େଦଖିତାହାଆଣିବାକୁ
ଆପଣା ଦାସୀକୁ ପଠାଇଲା। 6 େସ େପଡ଼ି ଫିଟାଇ େସହି ବାଳକକୁ
େଦଖିଲା; ଆଉ େଦଖ, େସହି ବାଳକଟି କା ୁ ଅଛି; ତହିଁେର େସ
ଦୟା ବହି କହିଲା, “ଏଇଟି ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ ବାଳକ।”

7 େସେତେବେଳ ତାହାର ଭଗିନୀ ଫାେରା ର କନ୍ୟାକୁ କହିଲା,
“ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣ ନିମେ ଏହି ବାଳକକୁ ନ୍ୟପାନ କରାଇବା
ପାଇଁ କି ଏବ୍ର ୀୟା ୀଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଧାତ୍ର ୀକୁ ଡାକି ଆଣିବି?”
8ତହିଁେର ଫାେରା ର କନ୍ୟା କହିଲା, “ଯାଅ,” ତହଁୁ େସ ବାଳିକା
ଯାଇ େସହି ବାଳକର ମାତାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା।

9େତେବଫାେରା ରକନ୍ୟା ତାହା ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଏବାଳକକୁ
େନଇ େମାʼ ନିମେ ନ୍ୟପାନ କରାଅ; ମୁଁ ତୁ କୁ େବତନ େଦବି,”
ତହିଁେର େସହି ୀ ବାଳକକୁ େନଇ ନ୍ୟପାନ କରାଇଲା।
10 ଏଥିଉ ାେର ବାଳକ ବଢ଼େ , େସ ତାକୁ େନଇ ଫାେରା ର
କନ୍ୟାକୁ େଦଲା। ତହିଁେର ବାଳକ ତାହାର ପୁତ୍ର େହଲା। େତଣୁ
େସ ତାହାର ନାମ େମାଶା* େଦଲା; “କାରଣ େସ କହିଲା, ମୁଁ ଜଳରୁ
ଏହାକୁ ଆକଷର୍ ଣ କଲି।”

େମାଶା ର ମିଦୀୟନକୁ ପଳାୟନ
11 କାଳକ୍ର େମ େମାଶା ବଡ଼ େହଲା ଉ ାେର ଦିନକେର େସ

ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ ଭାର ବହିବାର
େଦଖିେଲ; ପୁଣି, ଜେଣ ମିସରୀୟ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଏବ୍ର ୀ ୁ ପ୍ର ହାର କରୁ ଥିବାର େଦଖିେଲ। 12ଏେହତୁ େସ ଏେଣେତେଣ
ଅନାଇ କାହାକୁ ନ େଦଖି େସହି ମିସରୀୟକୁ ବଧ କରି ବାଲିେର
େପାତି େଦେଲ।

13 ଆଉ ି ତୀୟ ଦିନ େସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏବ୍ର ୀ ୁ
ବିବାଦକରୁ ଥିବାର େଦଖି େଦାଷୀ େଲାକ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା
ଭାଇ ୁ କାହିଁକି ପ୍ର ହାର କରୁ ଅଛ?” 14 ତହିଁେର େସ କହିଲା,

* 2:10 ଆକଷ ତ କିଅବା ବାହାରକୁ େନବା
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“କିଏ ତୁ କୁ ଆ ମାନ ଉପେରରାଜା ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା କରି ନିଯୁ
କରିଅଛି? ତୁ େ େଯପରି େସହି ମିସରୀୟ େଲାକକୁ ବଧ କଲ,
େସହିପରି କି େମାେତ ବଧ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଅଛ?” ତହିଁେର େମାଶା
ଭୟଭୀତ େହାଇକହିେଲ, “ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର କାଶିତ େହାଇଅଛି।”

15ଏଥିଉ ାେରଫାେରା ଏ କଥା ଶୁଣି େମାଶା ୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ
େଚ ା କେଲ। ମାତ୍ର େମାଶା ଫାେରା ସ ୁଖରୁ ପଳାଇ ମିଦୀୟନ
େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ଯାଇ େଗାଟିଏ କୂପ ନିକଟେର ବସି େଲ।

16 ମିଦୀୟନୀୟ ଯାଜକ ର ସାେତାଟି କନ୍ୟା ଥିେଲ; େସମାେନ
େସହି ାନକୁ ଆସି ପିତା େମଷପଲକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇବା
ପାଇଁ ଜଳ କାଢ଼ି କୁ ପରିପୂ ର୍ କେଲ। 17 ଏଥିମଧ୍ୟେର
େମଷପାଳକମାେନ ଆସି େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ, ମାତ୍ର
େମାଶା ଉଠି େସମାନ ର ସାହାଯ୍ୟ କରି େସମାନ େମଷପଲକୁ
ଜଳ ପାନ କରାଇେଲ।

18 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ରୁ େୟଲ ନିକଟକୁ
ଯାଆେ , େସ େସମାନ ୁ ପଚାରିଲା, “ଆଜି ତୁ େ ମାେନ ଏେତ
ଶୀଘ୍ର କିପରି ଆସି ଲ?” 19 ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଜେଣ
ମିସରୀୟ େଲାକ େମଷପାଳକମାନ ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର
କଲା, ପୁଣି,ଆ ମାନ ନିମେ ଜଳ କାଢ଼ି େମଷପଲକୁ ଜଳ ପାନ
କରାଇଲା।” 20 େତେବ େସ ଆପଣା କନ୍ୟାମାନ ୁ କହିଲା, “େସ
େକଉଁଠାେର? ତୁ େ ମାେନ ତାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଆସି ଲ? ତାକୁ
ଡାକ; େସ ଆ ମାନ ସହିତ େଭାଜନ କରିବ।”

21 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା େସହି ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ
ସ ତ େହେଲ; ପୁଣି, େସ େମାଶା ସହିତଆପଣାକନ୍ୟା ସି େ ାରାର
ବିବାହ େଦଲା। 22 ଏଥିଉ ାେର େସହି ୀ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରେ ,
େମାଶା ତାହାର ନାମ େଗେଶର୍ ାମ† େଦେଲ; କାରଣ େସ କହିେଲ, “ମୁଁ
ବିେଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ େହାଇଅଛି।”

23 ବହୁ କାଳ ଉ ାେର ମିସରୀୟ ରାଜା ର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହଲା, ପୁଣି,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଦାସ୍ୟକମର୍ ସକାଶୁ ହାହାକାର ଓ କ୍ର ନ କେଲ
ଓ ଦାସ୍ୟକମର୍ ସକାଶୁ େସମାନ ଆ ର୍ ନାଦ ପରେମ ର ଛାମୁେର

† 2:22 ଏଠାର-ପ୍ର ବାସୀ
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ଉପି ତ େହଲା। 24 ତହିଁେର ପରେମ ର େସମାନ ଆ ର୍ ର
ଶୁଣିେଲ, ଆଉ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ସହିତ କୃତ
ଆପଣା ନିୟମ ରଣ କରି, 25ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଦୃି ପାତ
କେଲ ଓ େସମାନ ଅବ ା ଜାଣିେଲ।

3
ଳ ବୁଦା

1 େସହି ସମୟେର େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ଯିେଥ୍ର ା ନାମକ
ମିଦୀୟନୀୟ ଯାଜକ ର େମଷପଲ ଚରାଉଥିେଲ; ଦିନକେର େସ
ପ୍ର ା ରର ପ ାଦ୍ ଭାଗେର େମଷପଲ େଘନି େହାେରବ ନାମକ
ପରେମ ର ପବର୍ ତେରଉପି ତ େହେଲ। 2ଏଥିେର େଗାଟିଏ ବୁଦା
ମଧ୍ୟରୁ ଅି ଶିଖାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତତା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ;ତହଁୁ େସ
ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ, ବୁଦା ଅି େର ପ୍ର ଳିତ େହଉଅଛି, ତଥାପି
ବୁଦା ନ େହଉ ନାହିଁ। 3 େତଣୁ େମାଶା କହିେଲ, “ମୁଁ ଏକ ପାଖକୁ
ଯାଇ ଏହି ମହା ଯର୍ ୍ୟ ବିଷୟ େଦଖିବି, ବୁଦାଟା କାହିଁକି ଦ େହଉ
ନାହିଁ।”

4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯେତେବେଳ େଦଖିେଲ, େଯ େସ େଦଖିବା
ନିମେ ଏକ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛି , େସେତେବେଳ ପରେମ ର ବୁଦା
ମଧ୍ୟରୁ ତା ୁ ଡାକି କହିେଲ, “େହ େମାଶା, େହ େମାଶା।” ତହିଁେର
େସ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଉପି ତ ଅଛି।” 5ତହଁୁ େସ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଏ ାନର ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ନାହିଁ, ତୁ ପାଦରୁ ପାଦୁକା
କାଢ଼; କାରଣ ତୁ େ େଯଉଁ ାନେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛ, ତାହା ପବିତ୍ର
ଭୂ ମି।” 6େସଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ର େପୖତୃ କ ପରେମ ର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅବ୍ର ହାମର ପରେମ ର ଓ ଇସ୍ ହାକର ପରେମ ର ଓ
ଯାକୁବର ପରେମ ର।” ତହିଁେର େମାଶା ଆପଣା ମୁଖ ଆ ାଦନ
କେଲ, କାରଣ େସ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଦୃି କରିବାକୁ ଭୀତ
େହେଲ।

7 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ମିସର
େଦଶି ତ ଆପଣା େଲାକମାନ ର େ ଶ ନିତା େଦଖିଅଛୁ ଓ
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକମାନ କାରଣରୁ େହଉଥିବା େସମାନ େରାଦନ
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ଶୁଣିଅଛୁ; ଆେ େସମାନ ର ଯ ଣା ଜାଣିଅଛୁ। 8 ଏେହତୁ
ମିସରୀୟ େଲାକମାନ ହ ରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିବାକୁ, ପୁଣି,
େସହି େଦଶରୁ ଉ ମ ଓ ପ୍ର ଶ ଏକ େଦଶକୁ; ଅଥର୍ ାତ୍ , କିଣାନୀୟ,
ହି ୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ
େଯଉଁ ାନେର ଥାʼ ି , େସହି ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶକୁ
େସମାନ ୁ େନଇଯିବାକୁ ଓ ାଇ ଆସି ଲୁ। 9 େଯେହତୁ େଦଖ,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର କ୍ର ନ ଆ ର କ ର୍ େଗାଚର େହାଇଅଛି;
ଆହୁ ରି ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର
ବ୍ୟବହାର କରି , ତାହା ଆେ େଦଖିଅଛୁ। 10 ଏଣୁ ଏେବ ଆସ,
ଆେ ତୁ କୁ ଫାେରା ନିକଟକୁ େପ୍ର ରଣ କରିବା, ତୁ େ ମିସରଠାରୁ
ଆ ର େଲାକ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ।”

11 ତହିଁେର େମାଶା ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ କିଏ େଯ,
ଫାେରା ନିକଟକୁ ଯାଇ ମିସର େଦଶରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
ବାହାର କରି ଆଣିବି?” 12 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଆେ ଅବଶ୍ୟ
ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ େହବା; ପୁଣି, ଆେ େଯ ତୁ କୁ େପ୍ର ରଣ କଲୁ,
ତହିଁର ଏକ ଚି ଜାଣିବ, ତୁ େ ମିସରରୁ େଲାକସମୂହ ବାହାର
କରିଆଣିଲା ଉ ାେରତୁ େ ମାେନଏହି ପବର୍ ତେରପରେମ ର ର
େସବା କରିବ।”

13 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ
େଯେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ
କହିବି, ‘କି ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପରେମ ର େମାେତ
ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛି ;’ ପୁଣି, େସମାେନ ପଚାରିେବ,
‘ତାହା ର ନାମ କଅଣ?’ େସେତେବେଳ ମୁଁ କି ଉ ର େଦବି?”
14 ତହିଁେର ପରେମ ର େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଆେ େଯ ଅଛୁ,
େସ ଅଛୁ,” ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
କହିବ, ‘ ୟ ୂ (ଆେ ଅଛୁ) ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େମାେତ
ପଠାଇଅଛି ।’ ” 15 ପରେମ ର େମାଶା ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ,
“ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ତୁ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅବ୍ର ହାମର ପରେମ ର,



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 3:16 ix ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 3:22

ଇସ୍ ହାକର ପରେମ ର ଓ ଯାକୁବର ପରେମ ର େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
( ୟ ୂ), େସ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ େମାେତ ପଠାଇଅଛି ; ଆ ର
ଏହି ନାମ ଅନ କାଳ ାୟୀ, ପୁଣି, ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ରଣୀୟ ଅେଟ।’
16 ତୁ େ ଯାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ପ୍ର ାଚୀନଗଣକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏହି
କଥା କୁହ, ‘ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ପରେମ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ
ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିଅଛି , ଆେ ତୁ ମାନ ର ଓ ମିସରେର
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା କରାଯାଉଅଛି, େସସମ ବିଷୟର
ଧ୍ୟାନ େଦଇଅଛୁ। 17 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସରର େ ଶରୁ
ଉ ାର କରି କିଣାନୀୟମାନ , ହି ୀୟମାନ ,ଇେମାରୀୟମାନ ,
ପରିଷୀୟମାନ , ହି ୀୟମାନ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନ ର ଦୁ ଓ
ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶକୁ େନଇଯିବୁ େବାଲି କହିଅଛୁ।’ 18 ଏଥିେର
େସମାେନ ତୁ ରବେର ଅବଧାନ କରିେବ; ତହଁୁ ତୁ େ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବଂଶର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ମିସରର ରାଜା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା
କହିବ, ‘ଏବ୍ର ୀୟ େଲାକମାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଅଛି ; ଏେହତୁ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆ ମାନ
ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ନିମି
ଏେବ ଆ ମାନ ୁ ତିନି ଦିନର ପଥ ପ୍ର ା ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି
େଦଉ ।ୁ’

19 ମାତ୍ର ଆେ ଜାଣୁ, ମିସରର ରାଜା ତୁ ମାନ ୁ ଯିବା ପାଇଁ
ଅନୁମତି େଦବ ନାହିଁ, ପରାକ୍ର ା ହ ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ ସୁ ା
େଦବ ନାହିଁ। 20 ତହିଁେର ଆେ ଆପଣା ହ ବି ାର କରି
େଦଶ ମଧ୍ୟେର େଯସକଳ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ କରିବା; ତ ୍ଵାରା ମିସରକୁ
ଆଘାତ କଲା ଉ ାେର େସ ତୁ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବ। 21 ଆଉ
ଆେ ମିସରୀୟ େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଏହି େଲାକମାନ ୁ
ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର କରିବା, ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ଯାତ୍ର ା ସମୟେର
ଶୂନ୍ୟ ହ େର ଯିବ ନାହିଁ; 22 ମାତ୍ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସି ନୀ ଓ ଆପଣା ଗୃହପ୍ର ବାସି ନୀ ୀ ନିକଟରୁ େରୗପ୍ୟ-
ଅଳ ାର ଓ ର୍ -ଅଳ ାର ଓ ବ ମାଗି େନଇଯିେବ; ପୁଣି,
ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ୁ ପି ାଇବ। ଏହିରୂ େପ
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ତୁ େ ମାେନ ମିସରୀୟ େଲାକମାନ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କରିବ।”

4
େମାଶା ୁ ଅେଲୗକିକ ଶି ପ୍ର ଦାନ

1 ଏଥିେର େମାଶା ଉ ର କେଲ, “େଦଖ ,ୁ େସମାେନ େମାେତ
ବି ାସ କରିେବ ନାହିଁ ଓ େମାʼ ରବେର ମେନାେଯାଗ କରିେବ
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାେନ କହିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ
ନାହାି ?’ ” 2 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ହ େର
କʼଣଅଛି?” େସକହିେଲ, “ଯି ।” 3ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତାକୁ
ଭୂ ମିେର ପକାଅ।” େତଣୁ େସ ତାକୁ ଭୂ ମିେର ପକାେ , ତାହା ସପର୍
େହଲା; ତହିଁେର େମାଶା ତାହା ଆଗରୁ ପଳାଇଗେଲ।

4 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େସମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅବ୍ର ହାମର
ପରେମ ର, ଇସ୍ ହାକର ପରେମ ର ଓ ଯାକୁବର ପରେମ ର
େଯ ତୁ କୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛି ,” ଏହା େଯପରି େସମାେନ ବି ାସ
କରିେବ, 5 “ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ହ ବଢ଼ାଇ ତାହାର ଲା
ଧର,” ତହିଁେର େସ ହ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରେ , ତା ହ େର େସ
ଯି େହଲା।

6 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା
ହ ବକ୍ଷ ଳେର ଦିଅ।” ତହିଁେର େସ ଆପଣା ହ ବକ୍ଷ ଳେର
େଦଇ ପୁନବର୍ ାର ହ ବାହାର କେଲ, େଦଖ, ତା ର ହ ହିମବ ର୍
ତୁ ଲ୍ୟ କୁ ଯୁ େହଲା। 7 ଏଥିେର େସ କହିେଲ, “ତୁ େ ପୁନବର୍ ାର
ଆପଣା ହ ବକ୍ଷ ଳେର ଦିଅ;” େସମାେନ ଯଦି ତୁ କୁ ବି ାସ ନ
କରିେବ

8 ଓ ତୁ ର େସହି ପ୍ର ଥମ ଚି େର ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ,
େତେବ ି ତୀୟ ଚି େର ବି ାସ କରିେବ। ତହିଁେର େସ ପୁନବର୍ ାର
ଆପଣା ହ ବକ୍ଷ ଳେର େଦଇବାହାର କେଲ, େଦଖ,ତାହା ପ୍ର କୃତ
ମାଂସ େହଲା। 9ଏହି ଦୁଇ ଚି େରଯଦି େସମାେନ ବି ାସ ନକରିେବ
ଓ ତୁ ରବେର ମେନାେଯାଗ ନ କରିେବ, େତେବ ତୁ େ ନୀଳ
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ନଦୀରୁ ଜଳ କିଛି େନଇ ଶୁ ଭୂ ମିେର ଢାଳ; ତହିଁେର ତୁ େ
ନଦୀରୁ େଯଉଁ ଜଳ ଆଣିବ, ତାହା ଶୁ ଭୂ ମିେର ର େହବ।

10 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “େହ ପ୍ର େଭା, ଏ
ସମୟ ପୂବର୍ େର, ଅବା ଆପଣ ନିଜ ଦାସ ସହିତ ଆଳାପ କଲା
ଉ ାେର େହଁ ମୁଁ ବାକ୍ୟପତି ନୁେହଁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟେର ଧୀର ଓ ଜଡ଼ଜି
ଅେଟ।” 11ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ
କିଏ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ? ପୁଣି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୂକ ବା ବଧିର ଅବା
ଦୃି ବିଶି କିଅବା ଦୃି ହୀନ କିଏକରି ? ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ କି ତାହା
ନ କରୁ ? 12 ଏଣୁ ଏେବ ଯାଅ, ଆେ ତୁ ମୁଖର ସହବ ର୍ ୀ େହାଇ
ବ ବ୍ୟ କଥା ତୁ କୁ ଶିଖାଇବା।” 13ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “େହ
ପ୍ର େଭା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଯାହା ାରା ପଠାଇବାର ହୁ ଏ, ତାହା
ାରା ପଠା ୁ।”
14 ତହିଁେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ

େହଲା; େତଣୁ େସ କହିେଲ, “େଲବୀୟ ହାେରାଣ କି ତୁ ର ଭାଇ
ନୁେହଁ? ଆେ ଜାଣୁ, େସ ସୁବ ା। ଆଉ େଦଖ, େସ ତୁ ସ େର
ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି; ପୁଣି, ତୁ କୁ େଦଖି ହୃ ଚି େହବ।
15 ତୁ େ ତାହାକୁ କହିବ ଓ ତାହାର ମୁଖେର ବାକ୍ୟ େଦବ; ପୁଣି,
ଆେ ତୁ ମୁଖର ଓ ତାହା ମୁଖର ସହବ ର୍ ୀ େହାଇ ତୁ ମାନ ୁ
କ ର୍ ବ୍ୟକମର୍ ର ଶିକ୍ଷା େଦବା। 16େସ େଲାକମାନ ନିକଟେରତୁ ର
ପ୍ର ତିନିଧି-ବ ା େହବ; େସତୁ ର ମୁଖ ରୂ ପ େହବଓତୁ େ ତାହାର
ପରେମ ରତୁ ଲ୍ୟ େହବ। 17ଆଉତୁ େ ଆପଣା ହ େରଏହି ଯି
େଘନ, େଯଣୁ ଏହା ାରା ତୁ େ ଏହି ସମ ଚି େଦଖାଇବ।”

େମାଶା ମିସର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ
18 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ଯିେଥ୍ର ା ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି

ଯାଇ କହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ମିସରି ତ େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ନିକଟକୁ ଏେବ େଫରିଯିବା ପାଇଁ ଓ େସମାେନ ଆଜିଯାଏ ବି ଅଛି
କି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” ତହିଁେର
ଯିେଥ୍ର ା େମାଶା ୁ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଯାଅ।” 19 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମିଦୀୟନେର େମାଶା ୁ କହିଥିେଲ, “ତୁ େ ମିସରକୁ େଫରିଯାଅ;
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େଯେହତୁ େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁ ପ୍ର ାଣ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରୁ ଥିେଲ,
େସମାେନ ସମେ ମରିଅଛି ।” 20 ତହଁୁ େମାଶା ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ
ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଗଧ ଉପେର ଚଢ଼ାଇ ମିସର େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ; ପୁଣି,
େସ ଆପଣା ହ େର ପରେମ ର ର େସହି ଯି େନେଲ।

21ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ତୁ େ
ମିସରକୁ େଫରିଗେଲ, ଆେ ତୁ ହ େର େଯସବୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
କରିବାକୁ େଦଇଅଛୁ, ତାହା ଫାେରା ସାକ୍ଷାତେର କରିବ; ମାତ୍ର ଆେ
ତାହାର ମନ କଠିନ କରିବା; ତହିଁେର େସ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ
େଦବ ନାହିଁ।” 22 ପୁଣି, ତୁ େ ଫାେରାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,
“ଇସ୍ର ାଏଲ ଆ ର ପୁତ୍ର ; ଆ ର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ; 23 ଆେ ତୁ କୁ
କହିଅଛୁ, ‘ଆ ର େସବା କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ ଆ ପୁତ୍ର କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ;
ମାତ୍ର ତୁ େ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାି କରିଅଛ; େଦଖ, ଆେ ତୁ
ପୁତ୍ର କୁ, ତୁ େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର କୁ ବଧ କରିବା।’ ”

24 ଏଥିଉ ାେର ପଥ ମଧ୍ୟେର ଉ ରଣୀୟ ଗୃହେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ୁ ପାଇବଧକରିବାକୁ େଚ ା କେଲ। 25େସେତେବେଳସି େ ାରା
ଏକ ତୀ ଅ େଘନି ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ ସୁ ତ କରି ତାହା ତା ଚରଣ
ତେଳ ପକାଇ କହିଲା, “ତୁ େ ନିତା େମାହର ର ପି୍ର ୟ ବର।”
26 ଏହିରୂ େପ ପରେମ ର ତା ୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। ତହିଁେର େସ ୀ
କହିଲା, “ସୁ ତପ୍ର ଯୁ ତୁ େ ର ପି୍ର ୟ ବର ଅଟ।”

27 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େମାଶା
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ ପ୍ର ା ରକୁ ଯାଅ।” ତହଁୁ େସ ଯାଇ
ପରେମ ର ପବର୍ ତେର ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ତା ୁ ଚୁ ନ
କେଲ। 28େସେତେବେଳ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ େପ୍ର ରିତ ସମ ବାକ୍ୟ
ଓ ତାହା ଆଜ୍ଞାପ ତ ସମ ଚି ହାେରାଣ ୁ ଜଣାଇେଲ।

29 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଯାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ କୁ ଏକତ୍ର କେଲ। 30 ପୁଣି, ହାେରାଣ
େସମାନ ୁ େମାଶା ପ୍ର ତି କଥିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ବାକ୍ୟ କହିେଲ,
ପୁଣି, େଲାକମାନ ଦୃି େର େସହି ସମ ଚି ପ୍ର କାଶ କେଲ।
31 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବି ାସ କେଲ, ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ତ ାବଧାନ କରି େସମାନ ଦୁଃଖ
େଦଖିଅଛି , ଏହା ଶୁଣି େସମାେନ ତାହା ୁ ମ କ ନତ କରି
ଉପାସନା କେଲ।

5
ମିସର ରାଜା ସ ୁଖେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ

1 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ପ୍ର େବଶ କରି ଫାେରା ୁ
କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର କହି , ‘ପ୍ର ା ରେର
ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ବ କରିବାକୁ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ
ଦିଅ।’ ” 2ତହିଁେର ଫାେରା କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ କିଏ, େଯ ଆେ
ତାହାର କଥା ମାନି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ? ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଚିି ନାହଁୁ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ ନାହିଁ।”

3 େସମାେନ କହିେଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାନ ପରେମ ର ଆ ମାନ ୁ
ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛି ; ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେ ଆ ମାନ ୁ
ପ୍ର ା ରେର ତିନି ଦିନର ପଥ ଯିବାକୁ େଦଉ ;ୁ େନାହିେଲ େସ
ଆ ମାନ ୁ ମହାମାରୀେର କି ା ଖ ାରା ଆକ୍ର ମଣ କରିେବ।”
4ତହଁୁ ମିସରରରାଜା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େହ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ,
ତୁ େ ମାେନ େଲାକମାନ ୁ କାହିଁକି କାଯର୍ ୍ୟରୁ ନିବୃ କରୁ ଅଛ?
ତୁ େ ମାେନଆପଣାଆପଣା ଭାର ବହନକମର୍ େରଯାଅ।” 5ଫାେରା
ଆହୁ ରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଏେବ ଏ େଦଶେର ଏହି େଲାକ ଅେନକ,
ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଭାର ବହିବାରୁ ନିବୃ କରୁ ଅଛ।”

6 ଆଉ ଫାେରା େସହି ଦିନ େଲାକମାନ କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, 7 “ତୁ େ ମାେନ ଇଟା ନିମର୍ ାଣ
ନିମି ପୂବର୍ ପରି ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଆଉ ପାଳ ଦିଅ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଯାଇ ଆପଣା ନିମେ ପାଳ ସଂଗ୍ର ହ କର ୁ। 8 ପୁଣି,
ପୂବର୍ େର େସମାନ ଉପେର େଯେତ ଇଟା ନିମର୍ ାଣର ଭାର
ଥିଲା, ଏେବ େସହି ଭାର ଦିଅ; ତହିଁରୁ କିଛିମାତ୍ର ଊଣା କର
ନାହିଁ; େଯେହତୁ େସମାେନ ଅଳସୁଆ ଅଟି ; ‘ଏଣୁ ଆ ମାନ ୁ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେରବଳିଦାନକରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ େବାଲି
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ଡାକ ପକାଉଅଛି ;’ 9ଏେହତୁ ଏମାେନ କାଯର୍ ୍ୟ ଭାରେର ଭାରାକ୍ର ା
େହାଇ ତହିଁେର ବ୍ୟ ଥାʼ ୁ; ମିଥ୍ୟା କଥାେର ଅବଧାନ ନ କର ୁ।”

10 ତହିଁ ଉ ାେର େଲାକମାନ କାଯର୍ ୍ୟଶାସକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ
ବାହାେର ଯାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଫାେରା ଏହି କଥା କହି ,
‘ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆଉପାଳ େଦବୁନାହିଁ। 11ଯାଅ, େଯଉଁଠାେର
ପାଳ ପାଇ ପାରିବ େସହିଠାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେ ତାହା ସଂଗ୍ର ହ
କର; ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ କିଛି ଊଣା େହବ ନାହିଁ।’ ”

12ତହିଁେର େଲାକମାେନ ପାଳ ବଦେଳ କୁଟା ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ
ସମ ମିସର େଦଶେର ଛି ଭି େହାଇଗେଲ। 13 ତଥାପି
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକମାେନ ଚ ଳ କରାଇ କହିେଲ, “ପାଳ ପାଇବା
େବେଳ େଯପରି ତୁ େ ମାେନ କମର୍ କରୁ ଥିଲ, େସପରି ଏେବ
ମଧ୍ୟ ନିରୂ ପିତ େଦୖନିକ କମର୍ ପ୍ର ତିଦିନ ସ ୂ ର୍ କର।” 14ଫାେରା ର
କାଯର୍ ୍ୟଶାସକମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ
ରଖିଥିେଲ; େସମାନ ୁ ପ୍ର ହାର କରି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପୂବର୍
ପରି ଇଟା ବନାଇବାର ନିରୂ ପିତ କମର୍ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସ ୂ ର୍
କରୁ ନାହଁ?”

15 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶୀୟ କାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଆସି
ଫାେରା ନିକଟେର କ୍ର ନ କରି କହିେଲ, “ଆପଣ କାହିଁକି
ଆପଣା ଦାସମାନ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅଛି ?
16ଆପଣ ଦାସମାନ ୁ ପାଳ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ
କହି , ‘ଇଟା ବନାଅ;’ଆଉ େଦଖ ,ୁଆପଣ ଦାସମାେନ ପ୍ର ହାରିତ
ହୁ ଅି , ମାତ୍ର େଦାଷ ଆପଣ ନିଜ େଲାକ ର।” 17 ତହଁୁ େସ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ବହୁ ତ ଅଳସୁଆ, ଏଥିପାଇଁ କହୁ ଅଛ,
‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଆ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ
ଦିଅ।’ 18ଏେବଯାଅ,କମର୍ କର,ତୁ ମାନ ୁ ପାଳ ଦିଆଯିବନାହିଁ,
ତଥାପି ତୁ ମାନ ୁ ଇଟାର ସ ୂ ର୍ ସଂଖ୍ୟା େଦବାକୁ େହବ।”

19 “ତହିଁେର ତୁ ମାନ େଦୖନିକ ନିରୂ ପିତ ଇଟାରୁ କିଛି ଊଣା
େହବନାହିଁ;” ଏହି କଥାେରଇସ୍ର ାଏଲବଂଶୀୟକାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ
େଦଖିେଲ େଯ, େସମାନ ଦଶା ଅମ ଳସୂଚକ। 20 ଏଥିଉ ାେର



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 5:21 xv ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 6:5

େସମାେନଫାେରା ନିକଟରୁ େଫରିବା ସମୟେରେସମାେନ େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ ୁ ସାକ୍ଷାତ କେଲ, େଯପରି େସମାେନ େସମାନ ର
ଅେପକ୍ଷାେର ଥିେଲ; 21 ଏଣୁ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୃି କରି ବିଚାର କର ୁ; େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ
ଫାେରା ଓତା ରଦାସମାନ ସାକ୍ଷାତେରଆ ମାନ ୁ ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ
କରି ଆ ମାନ ହତ୍ୟା ନିମି େସମାନ ହ େର ଖ େଦଲ।”

22 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ
କହିେଲ, “େହ ପ୍ର େଭା, ତୁ େ କାହିଁକି ଏହି େଲାକମାନ ର
ଅମ ଳକରିଅଛ? ତୁ େ କାହିଁକି େମାେତପଠାଇଲ? 23କାରଣ
େଯଉଁ ଦିନାବଧି ମୁଁ ତୁ ନାମେର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଫାେରା
ନିକଟକୁଆସି ଲି, େସହି ଦିନାବଧି େସ ଏହି େଲାକମାନ ରଅମ ଳ
କରିଅଛି , ପୁଣି, ତୁ େ ଆପଣା େଲାକମାନ ର କିଛିମାତ୍ର ଉ ାର
କରି ନାହଁ।”

6
1 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଆେ ଫାେରା

ପ୍ର ତି ଯାହା କରିବା, ତାହା ତୁ େ ଏେବ େଦଖିବ; କାରଣ ବାହୁ ବଳ
ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, େସ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବ ଓ ବାହୁ ବଳ
ପ୍ର କାଶିତ େହେଲ, ଆପଣା େଦଶରୁ େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦବ।”

େମାଶା ୁ ପରେମ ର ଆ ାନ
2 ପରେମ ର େମାଶା ସହିତ ଆଳାପ କରି ଆହୁ ରି କହିେଲ,

“ଆେ ଯିେହାବାଃ (ସଦାପ୍ର ଭୁ ); 3 ଆେ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ
ଯାକୁବ ୁ ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର େବାଲି ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିଲୁ,ମାତ୍ର
ଆେ ଆପଣା ଯିେହାବାଃ ନାମେର େସମାନ ୁ ପରିଚୟ େଦଇ
ନ ଥିଲୁ। 4 ପୁଣି, କିଣାନ େଦଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯହିଁେର େସମାେନ
ପ୍ର ବାସ କେଲ, େସହି ପ୍ର ବାସ-େଦଶ ମଧ୍ୟ େସମାନ ୁ େଦବା େବାଲି
େସମାନ ସହିତ ନିୟମ ି ର କରିଥିଲୁ। 5 ଏେବ ମିସରୀୟମାେନ
େଯଉଁମାନ ୁ ଦାସ େର ରଖିଅଛି , େସହି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ଆ ର୍ ନାଦ ଶୁଣି ଆେ ଆପଣାର େସହି ନିୟମ ରଣ କରିଅଛୁ।
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6 ଏନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ, ‘ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସରୀୟମାନ ଭାରବହନରୁ ନି ାର କରିବା
ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େସମାନ ଦାସ ରୁ ମୁ କରିବା, ପୁଣି,
ଆେ ବି ୀ ର୍ ବାହୁ ଓ ମହା ମହା ଦ ାରା ତୁ ମାନ ୁ
ଉ ାର କରିବା। 7ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଆପଣା େଲାକ ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ
କରିବା ଓ ଆେ ତୁ ମାନ ର ପରେମ ର େହବା; ତହିଁେର
ମିସରୀୟମାନ ଭାରବହନରୁ ତୁ ମାନ ର ନି ାରକାରୀ ଆେ
େଯ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ତାହା ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣିବ। 8 ଆେ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ୁ େଯଉଁ େଦଶ
େଦବା ନିମେ ଆପଣା ହ ଉଠାଇଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ େଘନିଯିବା; ପୁଣି,ଆେ ଅଧିକାରାେଥର୍ ତାହା ତୁ ମାନ ୁ
େଦବା; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ ।’ ” 9ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ତଦନୁସାେର କହିେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ ମେନାଦୁଃଖ ଓ
କଠିନ ଦାସ ସକାଶୁ େମାଶା ର ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ
ନାହିଁ।

10 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 11 “ତୁ େ
ଯାଇ ମିସରର ରାଜା ଫାେରାକୁ କୁହ, ତୁ େଦଶରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” 12 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁେର କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େମାʼ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କରି ନାହାି ; େତେବ ଉ ମ ବ ା େଯ ମୁଁ ନୁେହଁ,
େମାʼ କଥା ଫାେରା କିପରି ଶୁଣିେବ?” 13 ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସହିତ ଆଳାପ କେଲ, ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ନିମେ ମିସର
ରାଜା ଫାେରା ନିକଟେର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ନିକଟେର
ବ ବ୍ୟ କଥା େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା କେଲ।

େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ବଂଶାବଳୀ
14ଏହି ସମ େଲାକଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ

ଥିେଲ। ଇସ୍ର ାଏଲ ର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନ ହେନାକ,
ପ ୁ , ହିେଷ୍ର ାଣ ଓ କମ ; ଏମାେନ ରୁ େବନ୍ ର ବଂଶ। 15 ପୁଣି,
ଶିମୀେୟାନର ପୁତ୍ର ଯିମୂେୟଲ, ଯାମୀନ୍ , ଓହଦ୍ , ଯାଖୀନ୍ , େସାହର
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ଓ କିଣାନୀୟା ୀର ପୁତ୍ର େଶୗଲ; ଏମାେନ ଶିମୀେୟାନର ବଂଶ
ଅଟି ।

16 ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର େଲବୀର ପୁତ୍ର ମାନ ନାମ େଗେଶର୍ ାନ ,
କହାତ ଓ ମରାରି; େଲବୀର ବୟସ ଶେହ ସଇଁତିରିଶ ବଷର୍
ଥିଲା। 17 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶର୍ ାନର ସ ାନ
ଲିବ୍ ନି ଓ ଶିମୀୟି। 18 ପୁଣି, କହାତର ସ ାନ ଅମ୍ର ାମ୍ , ଯିଷ୍ ହର,
ହିେବ୍ର ାଣ ଓ ଉଷୀେୟଲ; େସହି କହାତର ଶେହ େତତିଶ ବଷର୍
ବୟସ େହାଇଥିଲା। 19 ମରାରିର ସ ାନ ମହଲି ଓ ମୂଶି; ଏମାେନ
ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର େଲବୀର ବଂଶ ଅଟି ।

20 ପୁଣି, ଅମ୍ର ାମ୍ ଆପଣା ପିଉସୀ େଯାେକବଦକୁ ବିବାହ କରେ ,
େସ ତାହାର ଔରସେର ହାେରାଣ ୁ ଓ େମାଶା ୁ ପ୍ର ସବ କଲା;
େସହି ଅମ୍ର ାମ୍ ର ଆୟୁ ଶେହ ସଇଁତିରିଶ ବଷର୍ ଥିଲା। 21 ଯିଷ୍ ହରର
ସ ାନ େକାରହ, େନଫଗ୍ ଓ ସି ଖି୍ର । 22 ପୁଣି, ଉଷୀେୟଲର ସ ାନ
ମୀଶାେୟଲ ଓ ଇଲୀଷାଫନ୍ ଓ ସି ଥି୍ର ।

23 ପୁଣି, ହାେରାଣ ଅ ୀନାଦବର କନ୍ୟା ନହେଶାନର ଭଗିନୀ
ଇଲୀେଶବାକୁ ବିବାହ କେଲ; ତହିଁେର େସ ତା ର ଔରସେର
ନାଦବ୍ , ଅବୀହୂ , ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ ପ୍ର ସବ କଲା। 24 ପୁଣି,
େକାରହର ସ ାନ ଅସୀର ଓ ଇଲ୍ କାନା ଓ ଅବୀୟାସଫ; ଏମାେନ
େକାରହର ବଂଶ ଅଟି । 25 ପୁଣି, ହାେରାଣ ର ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର
ଫୂଟୀେୟଲର ଏକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରେ , େସ ତା ର
ଔରସେର ପୀନହସ୍ କୁ ପ୍ର ସବ କଲା, ଏମାେନ େଲବୀୟମାନ
ବଂଶେଭଦାନୁସାେର େସମାନ ପିତୃ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ।

26 ଏହି େଯ ହାେରାଣ ଓ େମାଶା, ଏମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀବ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣ।” 27 ଏମାେନ ମିସରରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମିସରର ରାଜା ଫାେରା
ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରିଥିେଲ। ଏମାେନ େସହି େମାଶା ଓ ହାେରାଣ।

େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ ପରେମ ର ଆେଦଶ
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28 େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶେର େମାଶା ସହିତ
ଆଳାପକେଲ, 29େସହି ଦିନସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଏହି କଥାକହିେଲ,
“ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ଯାହା କହୁ ; ତାହାସବୁ
ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରାକୁ କୁହ।” 30ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସାକ୍ଷାତେର କହିଥିେଲ, “ମ ବ ା େଯ ମୁଁ, େମାʼ କଥା ଫାେରା
କିପ୍ର କାେର ଶୁଣିେବ?”

7
1 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ

ଫାେରା ନିକଟେର ପରେମ ର ତୁ ଲ୍ୟ କରି ନିଯୁ କଲୁ ଓ ତୁ
ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣତୁ ରଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େହବ। 2ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା
ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିବା, ତାହାସବୁ ତୁ େ କହିବ; ପୁଣି, ତୁ ଭ୍ର ାତା
ହାେରାଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଆପଣା େଦଶରୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ
ଫାେରା ୁ କହିବ। 3ଆଉ, ଆେ ଫାେରାର ହୃ ଦୟ କଠିନ କରିବା,
ପୁଣି, ମିସର େଦଶେର ଆ ର ଚି ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
କରିବା। 4ତଥାପି ଫାେରା ତୁ ମାନ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କରିବ
ନାହିଁ; ଏେହତୁ ଆେ ମିସର େଦଶ ଉପେର ଆପଣା ହ େଥାଇ
ମହାଦ ାରା ମିସରଠାରୁ ଆପଣା େସୖନ୍ୟସାମ , ଆ ର େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। 5 ପୁଣି,ଆେ ମିସର
ବିରୁ େର ଆପଣା ହ ବି ାର କରି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା େବେଳ ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ତାହା େସମାେନ ଜାଣିେବ।”

6ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ େସହିରୂ ପ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ କମର୍ କେଲ। 7 ଫାେରା ସ େର
କେଥାପକଥନ କରିବା େବେଳ େମାଶା ୁ ଅଶୀ ଓ ହାେରାଣ ୁ
େତୟାଅଶୀ ବଷର୍ େହାଇଥିଲା।

ହାେରାଣ ଯି
8ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, 9 “ତୁ େ ମାେନ

ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ‘େକୗଣସି ଚି େଦଖାଅ’ େବାଲି ଯଦି ଫାେରା
ତୁ ମାନ ୁ କହିବ, େତେବ ତୁ େ ହାେରାଣକୁ କହିବ, ‘ତୁ ର ଯି
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େନଇ ଫାେରା ଅଗ୍ର େତ ତେଳ ପକାଅ; ତହିଁେର େସହି ଯି ସପର୍
େହବ।’ ” 10 ତହଁୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରା ନିକଟକୁ ଯାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ କମର୍ କେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣ, ଫାେରା ଓ
ତା ର ଦାସମାନ ସ ୁଖେର ଆପଣା ଯି ତେଳ ପକାେ , ତାହା
ସପର୍ େହଲା।

11 େତେବ ଫାେରା ଆପଣା ପି ତ ଓ ଗୁଣିଆମାନ ୁ ଡାକିେଲ;
ତହିଁେର ମିସରୀୟ ମ ଜ୍ଞମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନ ମାୟାେର
େସହିପରି କେଲ। 12ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣା ଆପଣା
ଯି ପକାେ , େସଗୁଡ଼ିକ ସପର୍ େହଲା; ମାତ୍ର ହାେରାଣ ଯି
େସମାନ ର ସମ ଯି କୁ ଗ୍ର ାସ କଲା। 13 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େସମାନ
କଥାେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ପ୍ର ଥମ ଦ - ର
14ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଫାେରାର ହୃ ଦୟ

କଠିନ େହାଇଅଛି, େସ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା
କରୁ ଅଛି। 15 ଏେହତୁ ତୁ େ ପ୍ର ଭାତେର ଫାେରା ନିକଟକୁ ଯାଅ;
େଦଖ, େସଜଳଆେଡ଼ଗେଲ,ତୁ େ ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ
ନୀଳ ନଦୀ ତୀରେର ଠିଆ ହୁ ଅ; େଯଉଁ ଯି ସପର୍ େହାଇଥିଲା,
ତାହା ମଧ୍ୟ ହ େର ନିଅ। 16 ପୁଣି, ଫାେରାକୁ କୁହ, ‘ଏବ୍ର ୀୟମାନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େମାେତ ତୁ ନିକଟକୁ ପଠାଇ କହିେଲ,
ତୁ େ ଆ େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର ା ରେର େସବା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ;
ମାତ୍ର େଦଖ,ତୁ େ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଏହି କଥାେରମେନାେଯାଗକରି ନାହଁ।
17ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ପ୍ର କାେର କହୁ ଅଛି , ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତାହା
ତୁ େ ଏତ ୍ଵାରା ଜ୍ଞାତ େହବ; େଦଖ, ଆେ ଆପଣା ହ ି ତ ଏହି
ଯି ାରା ନଦୀର ଜଳ ଉପେର ପ୍ର ହାର କରିବା, ତହିଁେର ତାହା
ର େହାଇଯିବ। 18 ପୁଣି, ନଦୀେର ଥିବା ମ ୍ୟସକଳ ମରିଯିେବ ଓ
ନଦୀ ଦୁଗର୍ େହବ; ତହିଁେର ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ନଦୀର ଜଳ
ପାନ କରିବାକୁ ଘୃଣା କରିେବ।’ ”
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19 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ହାେରାଣକୁ ଏହି
କଥା କୁହ, ‘ତୁ େ ଆପଣା ଯି େଘନି ମିସର େଦଶୀୟ ଜଳ
ଉପେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର ନଦୀ, ନାଳ, ପୁ ରିଣୀ ଓ ଜଳାଶୟ,
ଏସମ ଉପେର ଆପଣା ହ ବି ାର କର, ତହିଁେର ସମ ଜଳ
ର େହବ; ପୁଣି, ମିସର େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର କା ପାତ୍ର ଓ ପ୍ର ର
ପାତ୍ର େର େହଁ ର େହବ।’ ”

20 ତହଁୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହି
ପ୍ର କାର କେଲ; େସ ଯି େଘନି ଫାେରା ଓ ତା ର ଦାସମାନ
ସ ୁଖେରନଦୀରଜଳଉପେରପ୍ର ହାରକେଲ;ତହିଁେରସମୁଦାୟ
ନଦୀର ଜଳର େହାଇଗଲା। 21 ପୁଣି, ନଦୀର ସମ ମ ୍ୟ ମେଲ
ଓ ନଦୀ ଦୁଗର୍ େହଲା, ତହିଁେର ମିସରୀୟମାେନ ନଦୀର ଜଳ
ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ମିସର େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ର େହଲା।
22 େସେତେବେଳ ମିସରୀୟ ମ ଜ୍ଞମାେନ େହଁ ଆପଣାମାନ
ମାୟାେର େସହିପରି କେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର
ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େସମାନ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

23 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା ମୁଖ େଫରାଇ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗେଲ,
ଏଥିେର ଆପଣା ମନ େଦେଲ ନାହିଁ। 24 ପୁଣି, ସମ ମିସରୀୟ
େଲାେକ ନଦୀର ଜଳ ପାନ କରି ନ ପାରିବାରୁ ପିଇବା ଜଳ ନିମେ
ନଦୀର ଚାରିଆେଡ଼ େଖାଳିେଲ। 25 ସଦାପ୍ର ଭୁ ନଦୀକୁ ଆଘାତ କଲା
ଉ ାେର ସାତ ଦିନ ସ ୂ ର୍ େହଲା।

8
ି ତୀୟ ଦ - େବ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଫାେରା
ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ୁ କୁହ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି , ଆ ର
େସବା କରିବା ନିମେ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। 2 କି ୁ
ଯଦି ତୁ େ େସମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା କରିବ, େତେବ
େଦଖ, ଆେ େବ ାରା ତୁ ର ସମ େଦଶକୁ ଦ େଦବା।
3ନୀଳନଦୀ େବ େରପରିପୂ ର୍ େହବ,ତହିଁେରେସସମ େବ
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ଉଠି ତୁ ଗୃହେର, ଶୟନାଗାରେର, ଶଯ୍ୟାେର, ତୁ ଦାସମାନ
ଗୃହେର, ତୁ େଲାକମାନ ଉପେର, ତୁ ଚୁ ୀେର ଓ ତୁ
ଅଟା ଦଳିବା ପାତ୍ର େର ପ୍ର େବଶ କରିେବ; 4 ପୁଣି, ତୁ ର ଓ ତୁ
େଲାକମାନ ର ଓ ଦାସମାନ ଉପରକୁ ଉଠିେବ।’ ”

5 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ,
‘ତୁ େ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ପୁ ରିଣୀ ଉପେର ଆପଣାର ସଯି
ହ ବି ାର କରି ମିସର େଦଶ ଉପେର େବ ଅଣାଅ।’ ”
6 ତହିଁେର ହାେରାଣ ମିସରର ସମ ଜଳ ଉପେର ଆପଣା ହ
ବି ାର କରେ , େବ ସମୂହ ଉଠି ମିସର େଦଶେର ବ୍ୟାପିଗେଲ।
7 େସେତେବେଳ ମ ଜ୍ଞମାେନ ଆପଣାମାନ ମାୟାେର େସପ୍ର କାର
କରି ମିସର େଦଶ ଉପେର େବ ଆଣିେଲ।

8ତହଁୁ ଫାେରା େମାଶା ଓହାେରାଣ ୁ ଡକାଇକହିେଲ, “ଆ ଠାରୁ
ଓଆ େଲାକ ଠାରୁ ଏହିସବୁ େବ ଦୂରକରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କର;ତହିଁେରଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରିବା ନିମେ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା।” 9 େତେବ
େମାଶା ଫାେରା ୁ କହିେଲ, “େମାʼ ଉପେର ଦପର୍ କର; େବ
ସବୁ େଯପରି ଆପଣ ଠାରୁ ଓ ଆପଣ ଗୃହରୁ ଉି େହାଇ
େକବଳ ନଦୀେର ରହି , ଆପଣ ଓ ଆପଣ ଦାସମାନ ଓ
େଲାକସମ ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େକେବ ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବି?”

10 େସ କହିେଲ, “ଆସ ାକାଲି କର।” େସେତେବେଳ େମାଶା
କହିେଲ, “ଆ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ତୁ ଲ୍ୟ େକହି
ନାହାି , ଏହା େଯପରି ଆପଣ ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅି , ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େହଉ। 11 େବ ମାେନ ଆପଣ ଠାରୁ ଓ ଆପଣ
ଗୃହ, ଦାସ ଓ ସମ େଲାକ ଠାରୁ ଦୂର େହାଇ େକବଳ ନଦୀେର
ରହିେବ।” 12 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରା ନିକଟରୁ
ବାହାରକୁ ଗେଲ; ପୁଣି, େମାଶା ଫାେରା ବିରୁ େର ଆନୀତ େବ
ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ।

13 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ବାକ୍ୟାନୁସାେର କରେ ,
ଗୃହେର, ପ୍ର ା ଣେର ଓ େକ୍ଷତ୍ର େର ସମ େବ ମେଲ। 14 ତହଁୁ
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େଲାକମାେନ େସସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗଦା କରେ , େଦଶ
ଦୁଗର୍ ମୟ େହଲା। 15 ମାତ୍ର ଫାେରା ବିପଦର ନିବୃ ି େଦଖି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ କେଲ ଓ
େସମାନ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ତୃ ତୀୟ ଦ -ଉକୁଣିଆ େପାକ
16 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ହାେରାଣକୁ କୁହ, ସମ

ମିସର େଦଶେର େଯପରି ଉକୁଣିଆ େପାକ ହୁ ଅଇ, ଏଥିପାଇଁ ‘ତୁ େ
ଆପଣା ଯି ଉଠାଇ ଭୂ ମିର ଧୂଳିେର ପ୍ର ହାର କର।’ ” 17ତହିଁେର
େସମାେନ େସପ୍ର କାର କେଲ; ହାେରାଣ ସଯି ହ ବି ାର କରି
ଭୂ ମିର ଧୂଳିେର ପ୍ର ହାର କରେ , ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନ ଠାେର
ଉକୁଣିଆ େପାକ େହଲା; ପୁଣି, ମିସର େଦଶର ଭୂ ମି ସମ ଧୂଳି
ଉକୁଣିଆ େପାକ େହଲା।

18 େସେତେବେଳ ମ ଜ୍ଞମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମାୟାେର
େସପ୍ର କାର ଉକୁଣିଆ େପାକ ଉ କରିବାକୁ େଚ ା କେଲ, ମାତ୍ର
ପାରିେଲ ନାହିଁ; ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନ ଉପେର
ଉକୁଣିଆ େପାକ େହଲା। 19 େତେବ ମ ଜ୍ଞମାେନ ଫାେରା ୁ
କହିେଲ, “ଏ ତ ପରେମ ର ଅ ୁ ଳିକୃତ କମର୍ ,” ତଥାପି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେରଫାେରା ର ହୃ ଦୟକଠିନ େହଲା, ପୁଣି,
େସ େସମାନ ବାକ୍ୟେର ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ଚତୁ ଥର୍ ଦ -ଦଂଶକାଦି ଝି
20ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ପ୍ର ଭାତେର

ଉଠି ଫାେରା ସ ୁଖେର ଠିଆ ହୁ ଅ; େଦଖ, େସ ଜଳ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ,ତୁ େ ତାହା ୁ ଏହି କଥା କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ କହି ,ଆ ର
େସବା କରିବାକୁ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। 21 ପୁଣି, ଯଦି
ଆ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ନ େଦବ, େତେବ ଆେ ତୁ ଉପେର
ଓ ତୁ ଦାସମାନ ଉପେର ଓ ତୁ େଲାକମାନ ଉପେର ଓ ତୁ
ଗୃହ ଭିତେର ଏପରି ଦଂଶକାଦିର ଝି ପଠାଇବା େଯ, ତ ୍ଵାରା
ମିସରୀୟମାନ ଗୃହ ଓ ବାସଭୂ ମି ପରିପୂ ର୍ େହବ। 22 ପୁଣି, ପୃଥିବୀ
ମଧ୍ୟେର େକବଳ ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଟୁ , ଏହା ତୁ କୁ ଜଣାଇବା
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ନିମେ େସହି ଦିନ ଆ େଲାକମାନ ନିବାସ ାନ େଗାଶନ
ପ୍ର େଦଶ ଭି କରିବା; େସଠାେର ଦଂଶକାଦିର ଝି େହବ ନାହିଁ।
23 ଆେ ଆପଣା େଲାକମାନ ଓ ତୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ପ୍ର େଭଦ* କରିବା; ଆସ ାକାଲି ଏହି ଚି େହବ।’ ” 24ଏଥିଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ପ୍ର କାର କେଲ; ତହିଁେର ଫାେରା ର ଓ ତା
ଦାସମାନ ଗୃହେରଦଂଶକାଦିର ବୃହତ ଝି ଉପି ତ େହଲା; ପୁଣି,
ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ ଦଂଶକାଦି ସକାଶୁ ନ େହଲା।

25 େସେତେବେଳ ଫାେରା େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ ଡକାଇ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କର।” 26 ତହିଁେର
େମାଶା କହିେଲ, “ତାହା କରିବା ଉପଯୁ ନୁେହଁ; କାରଣ ତାହା
କେଲ, ଆ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ମିସରୀୟମାନ ର ଘୃଣାଜନକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ େହବ; େଦଖ,
ମିସରୀୟମାନ ଚକୁ୍ଷେଗାଚରେର େସମାନ ର ଘୃଣାଜନକ
ବଳିଦାନ କେଲ, େସମାେନ କି ଆ ମାନ ୁ ପଥର ପକାଇ ମାରିେବ
ନାହିଁ? 27 ଏଣୁକରି ଆେ ମାେନ ତିନି ଦିନର ବାଟ ପ୍ର ା ରକୁ
ଯାଇ ଆ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦେବ,
ତଦନୁସାେର ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କରିବା।”

28 ତହଁୁ ଫାେରା କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା,
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ା ରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କର; ମାତ୍ର ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ପୁଣି,
ଆ ନିମେ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର।” 29 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା କହିେଲ,
“େଦଖ, ମୁଁ ଆପଣ ନିକଟରୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରିବି, ତହିଁେର ଆପଣ ର, ଆପଣ ଦାସମାନ ଓ ଆପଣ
େଲାକମାନ ନିକଟରୁ ଆସ ାକାଲି ସମ ଦଂଶକ ଝି ଦୂର
େହାଇଯିେବ;ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରବଳିଦାନକରିବା ପାଇଁ
େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା ବିଷୟେର ଫାେରା ପୁନବର୍ ାର ପ୍ର ବ ନା
କରିେବ ନାହିଁ।”

* 8:23 ଏବ୍ର ୀୟ ଶ ମୁ
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30 ତହଁୁ େମାଶା ଫାେରା ନିକଟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 31 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା
ପ୍ର ାଥର୍ ନାନୁସାେର ଫାେରା ଠାରୁ , ତା ଦାସଗଣ ଓ େଲାକ
ସମ ଠାରୁ ସମ ଦଂଶକାଦି ଝି ଦୂର କେଲ; େଗାଟିଏ ଅବଶି
ରହିଲା ନାହିଁ। 32 ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫାେରା ଆପଣା ହୃ ଦୟ କଠିନ
କେଲ ଓ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

9
ପ ମ ଦ -ପଶୁ ମଡ଼କ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଫାେରା
ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହା ୁ କୁହ, ‘ଏବ୍ର ୀୟମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର
ଏହି କଥା କହି , ଆ ର େସବା କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ ଆ
େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। 2 ମାତ୍ର ଯଦି େସମାନ ୁ ଯିବା ପାଇଁ
ନାି କରି ଏେବ ମଧ୍ୟ ବାଧା େଦବ, 3 େତେବ େଦଖ, ତୁ
େକ୍ଷତ୍ର ି ତ େଘାଡା, ଗ ର୍ ଭ, ଓଟ, େଗାରୁ ଓ େମଷାଦି ପଶୁଗଣ
ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ଅଛି; ଏଣୁ ଅତିଶୟ ମହାମାରୀ େହବ।
4 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ଓ ମିସରୀୟମାନ ପଶୁଗଣ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େଭଦ କରିେବ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର
େକୗଣସି ପଶୁ ମରିବ ନାହିଁ।’ ”

5ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୟ ନିରୂ ପଣ କରି କହି , “ଆସ ାକାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏ େଦଶେର ଏହି କମର୍ କରିେବ।” 6 ଆରଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି
କମର୍ କେଲ, ତହିଁେର ମିସରୀୟମାନ ସମ ପଶୁ ମେଲ; ମାତ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ େହଁ ମଲା
ନାହିଁ। 7 ତହଁୁ ଫାେରା େଲାକ ପଠାଇ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ର
େଗାଟିଏ ମାତ୍ର ପଶୁ ମରି ନ ଥିବାର େଦଖିେଲ। ତଥାପି ଫାେରା
ହୃ ଦୟ କଠିନ େହଲା ଓ େସ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ଷ ଦ -ଦାହଯୁ ବଥ
8ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ

ମୁି ପୂ ର୍ କରିଭାଟିରଭ ନିଅ, ପୁଣି, େମାଶାଫାେରା ସାକ୍ଷାତେର
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ତାହା ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ବିି େଦଉ। 9 ତହିଁେର ତାହା ସମୁଦାୟ
ମିସର େଦଶ ଉପେର ସୂ ଧୂଳି େହାଇ ମିସରୀୟ ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁମାନ ଶରୀରେରଦାହଯୁ ବଥଜନ୍ମ ାଇବ।” 10ତହଁୁ େସମାେନ
ଭାଟିର ଭ େନଇ ଫାେରା ଆଗେର ଠିଆ େହେଲ; ପୁଣି, େମାଶା
ଆକାଶ ଆେଡ଼ ତାହା ବିି ଦିଅେ , ସମ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁମାନ
ଶରୀରେର ଦାହଯୁ ବଥ େହଲା।

11 େସହି ବଥ ସକାଶୁ ମ ଜ୍ଞମାେନ େମାଶା ସାକ୍ଷାତେର
ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ମ ଜ୍ଞମାନ ଓ ସମ
ମିସରୀୟମାନ ଶରୀରେର ବଥ ଜାତ େହଲା। 12 ଏଥିଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ କେଲ, ତହିଁେର େସ
େମାଶା ପ୍ର ତି ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ େସମାନ କଥାେର
ମେନାେଯାଗ କେଲ ନାହିଁ।

ସ ମ ଦ -ଶିଳା ବୃି
13ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ପ୍ର ଭାତେର

ଉଠି ଫାେରା ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ତାହା ୁ ଏହି କଥା କୁହ,
‘ଏବ୍ର ୀୟମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର କହି , ଆ ର େସବା
କରିବାକୁ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ; 14 େନାହିେଲ ଏହିଥର
ଆେ ତୁ ହୃ ଦୟ ବିରୁ େର, ପୁଣି,ତୁ ଦାସଗଣଓେଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ଆ ର ସବର୍ ପ୍ର କାର ମହାମାରୀ ପଠାଇବା; ତହିଁେର
ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଆ ତୁ ଲ୍ୟ େକହି ନାହାି , ଏହା ତୁ େ ଜ୍ଞାତ
େହବ। 15 କାରଣ ବ ର୍ ମାନ ସୁ ା ଆେ ଆପଣା ହ ବି ାର
କରି ମହାମାରୀ ାରା ତୁ କୁ ଓ ତୁ େଲାକମାନ ୁ ସଂହାର
କର ୁଣି, ପୁଣି, ତୁ େ ପୃଥିବୀରୁ ଉି େହାଇ ସାର ଣି; 16 ମାତ୍ର
ତୁ କୁ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମ େଦଖାଇବାକୁ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର
େଯପରି ଆ ର ନାମ କୀ ତ େହବ, ପ୍ର କୃତେର ଏଥିପାଇଁ ଆେ
ତୁ କୁ ାପନ କରି ରଖିଅଛୁ। 17ତଥାପି ତୁ େ ଆ େଲାକମାନ ୁ
ଯିବାକୁ ନ େଦଇ େସମାନ ଉପେର ଦପର୍ କରୁ ଅଛ? 18 େଦଖ,
ଆେ ଆସ ାକାଲି ଏପରି ସମୟେର ମିସର େଦଶେର ଏପରି
ଭାରୀ ଶିଳାବୃି କରିବା େଯ, ମିସରର ପ ନାବଧି ଆଜିଯାଏ
େସପରି େକେବ େହାଇ ନାହିଁ। 19ଏନିମେ ଏେବ େଲାକ ପଠାଇ
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େକ୍ଷତ୍ର େର ତୁ ର ପ ାଦି ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ତାହାସବୁ ଶୀଘ୍ର ଅଣାଅ,
କାରଣ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ େକ୍ଷତ୍ର େର ରହିେବ, ଗୃହକୁ ଅଣା ନ
ଯିେବ, େସମାନ ଉପେର ଶିଳାବୃି େହେଲ େସମାେନମରିେବ।’ ”

20 େସେତେବେଳ ଫାେରା ର ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁ ବ୍ୟି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟେର ଭୀତ େହଲା, େସ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଦାସ ଓ
ପଶୁମାନ ୁ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା। 21 ମାତ୍ର େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ ନ କଲା, େସ ଆପଣା ଦାସ ଓ ପଶୁମାନ ୁ େକ୍ଷତ୍ର େର
ତ୍ୟାଗ କଲା।

22 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆକାଶ
ଆେଡ଼ ଆପଣା ହ ବି ାର କର, ତହିଁେର ମିସରୀୟ ସମ
ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ତୃ ଣାଦି ସମ ଉପେର ଶିଳାବୃି େହବ।”
23 ତହଁୁ େମାଶା ଆପଣା ଯି ଆକାଶ ଆେଡ଼ ବି ାର କରେ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମଘ ଗ ର୍ ନ ଓ ଶିଳାବୃି କେଲ; ପୁଣି, ବିଜୁଳି ଭୂ ମି
ଆେଡ଼ େବେଗ ଗମନ କଲା; ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶେର
ଶିଳାବୃି କେଲ। 24 ତହିଁେର ଶିଳାବୃି େହଲା ଓ ଶିଳା ସେ
ସେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା; ଏପ୍ର କାର ଅତି ଦୁଃସହ ଶିଳାବୃି ମିସର
େଦଶେର ରାଜ୍ୟ ାପନାବଧି େକେବ େହାଇ ନ ଥିଲା।

25 ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶର େକ୍ଷତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପଶୁ ସମେ ଶିଳା ାରା ହତ େହେଲ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ସକଳ
ତୃ ଣ ଶିଳାବୃି େର ନ େହଲା, େକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଭାି ଗଲା।
26 େକବଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବାସ ାନ େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର
ଶିଳାବୃି େହଲା ନାହିଁ।

27 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା େଲାକ ପଠାଇ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ
ଡକାଇ କହିେଲ, “ଏହିଥର ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧାମ କ,
ମାତ୍ର ଆେ ଓ ଆ େଲାକମାେନ େଦାଷୀ ଅଟୁ । 28 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର; କାରଣ ପରେମ ରକୃତ ଗ ର୍ ନ ଓ
ଶିଳାବୃି ଯେଥ େହାଇଅଛି; ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା,
ତୁ ମାନ ର ଆଉ ବିଳ େହବ ନାହିଁ।”

29 େସେତେବେଳ େମାଶା ତା ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ନଗରରୁ ବାହାର
େହାଇଗଲା କ୍ଷେଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଆପଣ ହ ବି ାର
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କରିବି, ତହିଁେର େମଘ ଗ ର୍ ନ ନିବୃ େହବ ଓ ଶିଳାବୃି ଆଉ
େହବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଏହି ପୃଥିବୀ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର, ତାହା ଆପଣ
ଜାଣି ପାରିେବ। 30 ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାେଣ, ଆପଣ ଓ ଆପଣ ଦାସଗଣ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ୁ ଭୟ କରୁ ନାହାି ।”

31 େସସମୟେର େଫସି ଓ ଯବ ସବୁ ନ େହଲା, କାରଣ ଯବ
ଶିଷାଯୁ ଓ େଫସି ପୁି ତ ଥିଲା। 32ମାତ୍ର ଗହମଓଜ ା ବଡ଼ େହାଇ
ନ ଥିବାରୁ ନ େହଲା ନାହିଁ। 33 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଫାେରା
ନିକଟରୁ ନଗରରବାହାରକୁ ଯାଇସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେରଆପଣା ହ
ବି ାର କରେ , େମଘ ଗ ର୍ ନ ଓ ଶିଳାବୃି ନିବୃ େହଲା, ଭୂ ମିେର
ଆଉ ଜଳ ବୃି େହଲା ନାହିଁ।

34 େସେତେବେଳ ବୃି ଓ ଶିଳାପାତ ଓ େମଘ ଗ ର୍ ନ ନିବୃ
େହବାର େଦଖି ଫାେରା ଆହୁ ରି ପାପ କେଲ, ପୁଣି, େସ ଓ ତା
ଦାସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନ କଠିନ କେଲ। 35 ତହିଁେର
ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ େହଲା; ଏଣୁ େମାଶା ାରା କଥିତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଯିବାକୁ
େଦେଲ ନାହିଁ।

10
ଅ ମ ଦ -ପ ପାଳ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଫାେରା
ନିକଟକୁ ଯାଅ; କାରଣଆେ େଯପରି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହି
ସକଳ ଚି ଦଶର୍ ାଇବା, 2 ପୁଣି, ଆେ ମିସରୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା
ଯାହା କରିଅଛୁ ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେରଆପଣାର ଚି ରୂ େପ େଯଉଁ
େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛୁ, େସସବୁର ବୃ ା ତୁ େ େଯପରି ଆପଣା ପୁତ୍ର
ଓ େପୗତ୍ର ର କ ର୍ େଗାଚରେର କହିବ, ପୁଣି, ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଏହା ଜ୍ଞାତ େହବ, ଏନିମେ ଆେ ଫାେରା ଓ ତାହାର ଦାସଗଣର
ହୃ ଦୟ କଠିନ କଲୁ।”

3 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରା ନିକଟକୁ ଯାଇ
କହିେଲ, “ଏବ୍ର ୀୟମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର କହି , ‘ତୁ େ
ଆ ସାକ୍ଷାତେର ନମ୍ର େହବାକୁ େକେତ କାଳ ନାି କରିବ? ଆ ର
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େସବା କରିବା ନିମେ ଆ େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। 4 ମାତ୍ର
ଯଦି େମାହର େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବା ପାଇଁ ମନା କର, େତେବ
େଦଖ, ଆେ ଆସ ାକାଲି ତୁ ଅ ଳକୁ ପ ପାଳ ଆଣିବା।
5 େସମାେନ ଭୂ ମିର ମୁଖ ଏପରି ଆ କରିେବ େଯ, େକହି ତାହା
େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଶିଳା ବୃି ରୁ ରକି୍ଷତ ଓ ଅବଶି
ଯାହା କିଛି ତୁ ମାନ ର ଅଛି, ତାହା େସମାେନ ଖାଇେବ, ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ର େକ୍ଷେତ୍ର ା ସମ ବୃକ୍ଷ ଖାଇେବ। 6 ପୁଣି, େସମାନ
ାରା ତୁ ର ଗୃହ, ତୁ ଦାସଗଣର ଗୃହ ଓ ସକଳ ମିସରୀୟ

େଲାକ ଗୃହ ପରିପୂ ର୍ େହବ; ଏ େଦଶେର ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ଓ େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଜନ୍ମ ାବଧି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େକେବ
ଏପରି େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ।’ ”ତହଁୁ େମାଶା ମୁଖ େଫରାଇଫାେରା
ନିକଟରୁ ବାହାରିଗେଲ।

7 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା ର ଦାସଗଣ ତା ୁ କହିେଲ, “ଏ
ମନୁଷ୍ୟ େକେତ କାଳ ଆ ମାନ ର ଫା ରୂ ପ େହାଇଥିବ?
ଏହି େଲାକମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େସବା କରିବା ପାଇଁ
ଏମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦଉ ;ୁ ମିସର େଦଶ େଯ ନ େହଲାଣି,
ଏହା କି ଆପଣ ଏେବ େହଁ ବୁଝି ନାହିଁ?” 8 େତେବ େମାଶା
ଓ ହାେରାଣ ପୁନବର୍ ାର ଫାେରା ନିକଟକୁ ଅଣା ଯାଆେ , େସ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର
େସବା କର; ମାତ୍ର କିଏ କିଏ ଯିବ?”

9 ତହିଁେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ବାଳକ ଓ ବୃ ସମ ୁ ସେ େଘନି ଯିବୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ , ପୁଣି, େଗାେମଷାଦି ପଲ ମଧ୍ୟ ସ େର େଘନି
ଯିବୁ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆ ମାନ ର ଉ ବ
କରିବାକୁ େହବ।” 10 େତେବ ଫାେରା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େହଉ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର ସହବ ର୍ ୀ ହୁ ଅ ୁ, ଆେ ତ ତୁ ମାନ ୁ
ଓ ତୁ ମାନ ବାଳକମାନ ୁ ଯିବାକୁ େଦବୁ; ସାବଧାନ, ଅମ ଳ
ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଅଛି। 11 ଏପରି େହବ ନାହିଁ, ତୁ େ ମାେନ
େଯେତ ପୁରୁ ଷ ଅଛ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କର; କାରଣ ଏହା
ହିଁତୁ େ ମାେନଚାହଁ।”ଏଉ ାେର େସମାେନଫାେରା ସାକ୍ଷାତରୁ



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 10:12 xxix ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 10:20

ତାଡ଼ିତ େହେଲ।
12 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ପ ପାଳ

ନିମେ ମିସର େଦଶ ଉପେରଆପଣା ହ ବି ାର କର, ତହିଁେର
େସମାେନ ମିସର େଦଶକୁ ଆସି ଶିଳାବୃି ର ଅବଶି ାଂଶ ଭୂ ମିର
ତୃ ଣାଦି ସମ ଗ୍ର ାସ କରିେବ।” 13 ତହଁୁ େମାଶା ମିସର େଦଶ
ଉପେର ଆପଣା ଯି ବି ାର କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ସାରା
ଦିବାରାତି୍ର େଦଶେର ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ବୁହାଇେଲ; ପ୍ର ଭାତ ହୁ ଅେ ,
ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ ାରା ପ ପାଳ ଉପି ତ େହେଲ। 14 ତହିଁେର
ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ପ ପାଳ ବ୍ୟାପିଗେଲ, ମିସରର ସମ
ଅ ଳେର ପ ପାଳ ପଡ଼ିେଲ; େସମାେନ ଅତ୍ୟ ଭୟାନକ ଥିେଲ;
େସପରି ପ ପାଳ ପୂବର୍ େର କଦାପି େହାଇ ନ ଥିଲା, କି ଆଉ େକେବ
େହବ ନାହିଁ। 15 େସମାେନ ସମୁଦାୟ ଭୂ ମି ଆ କେଲ ଓ
େସମାନ ାରା େଦଶ ଅ କାରାବୃତ େହଲା, ଭୂ ମିର େଯ ତୃ ଣ ଓ
ବୃକ୍ଷାଦିର େଯ ଫଳ ଶିଳା ବୃି ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା, ତାହା େସମାେନ
ଖାଇ ପକାଇେଲ; ତହିଁେର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର େକୗଣସି
ବୃକ୍ଷ କି େକ୍ଷତ୍ର ର ତୃ ଣାଦି ହରିତ୍ ବ ର୍ କିଛିମାତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ।
16 ତହଁୁ ଫାେରା ଶୀଘ୍ର େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ମୁଁ
ତୁ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଓତୁ ମାନ ବିରୁ େର ପାପ
କରିଅଛି। 17 ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, େକବଳ ଏହି ଥରକ ଆ ର ପାପ
କ୍ଷମା କରି ଆ ନିକଟରୁ ଏହି କାଳ ରୂ ପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ
ଆପଣାମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କର ୁ।”
18 ତହିଁେର େସ ଫାେରା ନିକଟରୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର
ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ , 19ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ବଳପି ମ ବାୟୁ େଫରାଇ େଦଶରୁ
ପ ପାଳମାନ ୁ ଉଠାଇ େନଇ ସୂଫ ସାଗରେର ନିେକ୍ଷପ କେଲ;
ତହିଁେର ମିସରର େକୗଣସି ଅ ଳେର େଗାଟିଏ ପ ପାଳ ରହିଲା
ନାହିଁ। 20ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ କେଲ, ପୁଣି,
େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।

ନବମ ଦ -ଅ କାର
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21 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆକାଶ ଆେଡ଼
ହ ବି ାର କର; ତହିଁେର ମିସର େଦଶେର ଅ କାର େହବ ଓ
ଅ କାର ସକାଶୁ େଲାକମାେନ ଦରାି େହେବ।” 22 ଏଥିଉ ାେର
େମାଶା ଆକାଶ ଆେଡ଼ ହ ବି ାର କରେ , ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ
ମିସର େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ଏପରି ଗାଢ଼ ଅ କାର େହଲା େଯ, େକହି
ପର ରକୁ େଦଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। 23 ଓ ତିନି ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େକହି
ଆପଣା ାନରୁ ଉଠି ପାରିେଲ ନାହିଁ;ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ସମ ବାସ ାନେରଆଲୁଅ ଥିଲା। 24ତହଁୁ ଫାେରା େମାଶା ୁ ଡକାଇ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବା କରିବାକୁ ଯାଅ; େକବଳ
ତୁ ମାନ ର େଗାେମଷାଦି ପଲ ଥାଉ ;ୁ ତୁ ମାନ ବାଳକମାେନ
ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ସେ ଯାଉ ୁ।” 25 ତହିଁେର େମାଶା କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନଆପଣାମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
େଯଉଁ ବଳି ଓ େହାମଦ୍ର ବ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆ ମାନ
ହ େର ଆପଣ ୁ େଦବାକୁ େହବ। 26 ଆ ମାନ ପଶୁଗଣ
ଆ ମାନ ସ େର ଯିେବ, େଗାଟିଏ ଖୁରା ହିଁ ଅବଶି ରହିବ
ନାହିଁ; କାରଣ ଆ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େସବା
ନିମେ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବଳି େନବାକୁ େହବ; ପୁଣି, କି େଦଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କରିବାକୁ େହବ, ତାହା େସଠାେର ଉପି ତ ନ
େହେଲ, ଆେ ମାେନ ଜାଣି ପାରିବୁ ନାହିଁ।” 27 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ କେଲ, ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଯିବାକୁ
େଦବା ପାଇଁ ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ। 28ଏଣୁ ଫାେରା ତା ୁ କହିେଲ,
“ଆ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁ ଅ,ଆପଣା ବିଷୟେରସାବଧାନ ହୁ ଅ,ଆ ର
ମୁଖ ଆଉ େକେବ େଦଖ ନାହିଁ; େଯଉଁ ଦିନ ଆ ର ମୁଖ େଦଖିବ,
େସହି ଦିନ ମରିବ।” 29 ତହିଁେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆପଣ ଭଲ
କହିେଲ, ମୁଁ ଆଉ େକେବ ଆପଣ ମୁଖ େଦଖିବି ନାହିଁ।”

11
େଶଷ ଦ ର ଭୟ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଆେ ଫାେରା ଓ ମିସରଉପେର
ଆଉ ଏକ ଉ ାତ ଆଣିବା; ତହିଁ ଉ ାେର େସ ତୁ ମାନ ୁ
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ଏ ାନରୁ ଯିବାକୁ େଦବ; ପୁଣି, ଯିବାକୁ େଦବା ସମୟେର େସ
ତୁ ମାନ ୁ ନିତା ତଡ଼ି େଦବ। 2 ଏେହତୁ ଏେବ େଲାକମାନ
କ ର୍ େଗାଚରେର କୁହ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ଆପଣା ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀଠାରୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସି ନୀଠାରୁ
େରୗପ୍ୟ-ଅଳ ାର ଓ ର୍ -ଅଳ ାର ମାଗି ନିଅ ୁ।” 3ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ
ମିସରୀୟମାନ ଦୃି େର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା କେଲ। ପୁଣି,
ମିସର େଦଶେରଫାେରା ର ଦାସମାନ ଓ େଲାକମାନ ଦୃି େର
େମାଶା ଅତି ସ ା ପୁରୁ ଷ େହେଲ।

4 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି କଥା କହି ,
‘ଆେ ଦୁଇପ୍ର ହର ରାତି୍ର େର ମିସରର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କରିବା।
5 ତହିଁେର ସି ଂହାସେନାପବି ଫାେରା ର ପ୍ର ଥମଜାତଠାରୁ ଚକି
େପଷଣକାରିଣୀ ଦାସୀର ପ୍ର ଥମଜାତ ପଯର୍ ୍ୟ ମିସର େଦଶି ତ
ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ଓ ପଶୁମାନ ର ପ୍ର ଥମଜାତ ମରିେବ। 6 ଏଣୁ
ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର, େଯପରି େକେବ େହାଇ ନାହିଁ ଓ
େହବ ନାହିଁ, ଏପରି ମହାେରାଦନ େହବ। 7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମିସରୀୟ େଲାକ ଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକ ୁ ପ୍ର େଭଦ କରି ,
ଏହା େଯପରି ତୁ େ ମାେନ ଜ୍ଞାତ େହବ, ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ ପ୍ର ତି େଗାଟିଏ କୁ ୁ ର ସୁ ା
ଜି ା ପଜାଇବନାହିଁ।’ 8ତହିଁେରତୁ ର ଏହି ସମ ଦାସମାେନ
େମାʼ ନିକଟକୁ ନତ େହାଇଆସି େବ ଓ େମାେତପ୍ର ଣାମ କରି କହିେବ,
‘ତୁ େ ଓ ତୁ ର ଅନୁଗତ ସମ େଲାକ ବାହାରି ଯାଅ;’ ତହିଁ
ଉ ାେର ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି।” ଏଥିଉ ାେର େସ ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧେର
ଫାେରା ନିକଟରୁ ବାହାରିଗେଲ।

9 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିଥିେଲ, “ଆେ େଯପରି ମିସର
େଦଶେର ଆପଣା ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ
ଫାେରା ତୁ ମାନ କଥାେରମେନାେଯାଗକରିବନାହିଁ।” 10 ପୁଣି,
େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ଫାେରା ସ ୁଖେର ଏହି ସମ ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍
କରିଥିେଲ; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ କଠିନ କରେ , େସ
ଆପଣା େଦଶରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଯିବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।
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12
ନି ାର ପବର୍

1ଏଥିଉ ାେର ମିସର େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ
କହିେଲ, 2 “ଏହି ମାସ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର ଧାନ ମାସ ଓ ବଷର୍ ର ପ୍ର ଥମ
ମାସ େହବ। 3 ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସମଗ୍ର ମ ଳୀକୁ ଏହି
କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର ଦଶମ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃ ଗୃହାନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପରିବାର ନିମେ ଏକ ଏକ
େମଷଶାବକ େନବ। 4ଆଉ, େଗାଟିଏ େମଷଶାବକ େନବା ନିମେ
ଯଦି େକୗଣସି ପରିଜନ ଅ େହବ, େତେବ େସ ଓ ତାହାର
ଗୃହ ନିକଟବ ର୍ ୀ ପ୍ର ତିବାସୀ, ପ୍ର ାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ
େମଷଶାବକ େନେବ; ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର େଭାଜନ
ଶି ଅନୁସାେର େମଷଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। 5 ତୁ େ ମାେନ
େମଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ େନବ; ତାହା ନିେ ର୍ ାଷ,
ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଓ ପୁଂଶାବକ େହବ; 6 େସହି ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନ
ଯାଏ ତାକୁ ବ କରି ରଖିବ; ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ମ ଳୀର
ସମ ସମାଜ ସ ୍ୟାକାଳେର େସହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିେବ। 7 ପୁଣି,
େଲାକମାେନ ତାହାର କିଛି ର େନଇ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର
େମଷ େଭାଜନ କରିେବ, େସହି େସହି ଗୃହ ାରର ଦୁଇ ବାଜୁବ
ଓ କପାଳୀ ଉପେର ତାହା ଲଗାଇେବ। 8 ଆଉ େସହି ରାତି୍ର େର
ତାହାର ମାଂସ େଭାଜନ କରିେବ; ଅି େର ଦ କରି ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ
ରୁ ଟି ଓ ପିତା ଶାକ ସହିତ ତାହା େଭାଜନ କରିେବ। 9 ତୁ େ ମାେନ
େସହି ମାଂସ ଅପ କି ା ଜଳେର ସି କରି େଭାଜନ କରିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅି େର ତାହାର ମୁ ଓ ଜ ଶରୀର ସେମତ
ଦ କରି େଭାଜନ କରିବ। 10 ପୁଣି, ପ୍ର ଭାତ ଯାଏ ତହିଁର କିଛି
ରଖିବ ନାହିଁ; ଯଦି ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ଅବଶି ରହିବ, ତାହା
ଅି େରଭ ସାତ୍ କରିବ। 11ଏହିପ୍ର କାେରତୁ େ ମାେନତାହା ଚ ଳ
େଭାଜନ କରିବ, କାରଣ ତୁ େ ମାେନ କଟିବ ନ କରି ପାଦେର
ପାଦୁକା େଦଇ ହ େର ଯି େଘନି ଯାତ୍ର ା କରିବା ନିମେ ପ୍ର ୁତ
େହବ; ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନି ାର ପବର୍ । 12 େଯେହତୁ ଆେ ଆଜି
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ରାତି୍ର ମିସର େଦଶର ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଇ ମିସର େଦଶ ମନୁଷ୍ୟ
ଓ ପଶୁର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା; ପୁଣି, ମିସରୀୟ
ସମ େଦବତାର ବିଚାର କରି ଦ େଦବା; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ।
13 ଏଣୁକରି ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ଗୃହେର ଥାଅ, େସହି େସହି
ଗୃହେର େସହିର ଚି ରୂ େପରହିବ;ଆଉଆେ ମିସରେଦଶକୁ
ଦ େଦବା ସମୟେର େସହି ର େଦଖିେଲ, ତୁ ମାନ ୁ ଛାଡ଼ି
ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣି, ସଂହାରକ ଆଘାତ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିବ
ନାହିଁ। 14ଆଉ େସହି ଦିନ ତୁ ମାନ ର ରଣୀୟ େହବ, ପୁଣି,
ତୁ େ ମାେନ େସହି ଦିନକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ରୂ େପ ପାଳନ କରିବ;
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳୀନ ବିଧିମେତ ଏହି ପବର୍ ପାଳନ କରିବ।

ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପବର୍
15 ତୁ େ ମାେନ ସାତ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ଖାଇବ;

ବିେଶଷତଃ ପ୍ର ଥମ ଦିନ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରୁ ତାଡ଼ି ଦୂର କରିବ,
କାରଣ େଯଉଁ ଜନ ପ୍ର ଥମ ଦିନଠାରୁ ସ ମ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ି
ମିଶି୍ର ତ ରୁ ଟି ଖାଇବ, େସ ପ୍ର ାଣୀ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ।
16 ଆଉ ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ, ପୁଣି,
ସ ମ ଦିନେର ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ପବିତ୍ର ସଭା େହବ; ଆଉ
େସହି ଦୁଇ ଦିନେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ାଣୀର ଖାଦ୍ୟର ଆେୟାଜନ ବିନୁ
ଆଉ େକୗଣସି କମର୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, େକବଳ େସହି କମର୍
ତୁ େ ମାେନ କରି ପାରିବ। 17ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ମାେନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ
ରୁ ଟିର ପବର୍ ପାଳନ କରିବ, କାରଣ େସହି ଦିନେର ହିଁ ଆେ
ତୁ ମାନ ର େସୖନ୍ୟମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା;
ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳୀନ ବିଧିମେତ ଏହି ଦିନ
ପାଳନ କରିବ। 18ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଥମ ମାସର ଚଉଦ ଦିନର ସ ୍ୟା
ସମୟରୁ ଏେକାଇଶ ଦିନର ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ
କରିବ। 19 ସ ାହ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ଗୃହେର େଲଶମାତ୍ର ତାଡ଼ି
ନ ରହୁ , କାରଣ ବିେଦଶୀ ଅବା େଦଶୀ େଯଉଁ ଜନ ଏଥିମଧ୍ୟେର
ତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ, େସ ପ୍ର ାଣୀ ଇସ୍ର ାଏଲ-ମ ଳୀରୁ ଉି
େହବ। 20ତୁ େ ମାେନ ତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ,
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ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ସମ ବାସ ାନେର ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି
ଖାଇବ।”

ପ୍ର ଥମ ନି ାର ପବର୍
21 େସେତେବେଳ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ପ୍ର ାଚୀନ େଲାକ ୁ

ଡକାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ ଆପଣା
ଆପଣା ପରିଜନାନୁସାେର ଏକ ଏକ େମଷଶାବକ ବାହାର କରି
େନଇ ନି ାରପବର୍ ୀୟ ବଳି ବଧ କର। 22 ପୁଣି, ବିଡ଼ାଏ ଏେସାବ
େଘନି ପାତ୍ର ି ତ ର େର ବୁଡ଼ାଇ ାରର କପାଳୀ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବ
ଉପେରପାତ୍ର ି ତ ର ଲଗାଅ; ପୁଣି,ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ର
େକହି ଗୃହ ାରେର ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ। 23 େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମିସରୀୟମାନ ୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେଦଇ ଯିେବ;
ତହିଁେର ାରର କପାଳୀ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବ ଉପେର େସହି
ର େଦଖିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ାର ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିେବ,
ତୁ ମାନ ଗୃହେର ସଂହାରକକୁ ପ୍ର େବଶ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ
େଦେବ ନାହିଁ। 24 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁ ମାନ
ସ ାନମାେନ ବିଧିମେତ ଏହି ରୀତି ପାଳନ କରିବ। 25 ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର;ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶେଦେବ,
େସଠାେର ପ୍ର େବଶ କେଲ, ଏହି େସବା ସାଧନ କରିବ। 26 ପୁଣି,
ତୁ ମାନ ‘ଏହି େସବାର ଅଭିପ୍ର ାୟ କଅଣ?’ 27 ଏହା ତୁ ମାନ
ସ ାନମାେନ ପଚାରିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ କହିବ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ନି ାରପବର୍ ୀୟ ବଳିଦାନ; କାରଣ ମିସରୀୟମାନ ୁ
ଆଘାତ କରିବା େବେଳ େସ ମିସରେର ପ୍ର ବାସୀ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
ସ ାନଗଣର ଗୃହସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆ ମାନ ଗୃହ ରକ୍ଷା
କରିଥିେଲ।’ ” େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ମ କନତକରି ପ୍ର ଣାମ
କେଲ।

28 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସ ାନମାେନ ଯାଇ େସପରି କେଲ; ଆଉ
େସମାେନ େମାଶା ଓହାେରାଣ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେରକମର୍
କେଲ।

ଦଶମ ଦ -ପ୍ର ଥମଜାତର ମୃତୁୁ ୍ୟ
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29 ଏଥିଉ ାେର ଅ ର୍ ରାତ୍ର ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସି ଂହାସେନାପବି ଫାେରା ର ପ୍ର ଥମଜାତ ସ ାନଠାରୁ କାରାକୂପ
ବ ୀର ପ୍ର ଥମଜାତ ସ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ମିସର େଦଶି ତ ସମ
ପ୍ର ଥମଜାତ ସ ାନମାନ ୁ ଓ ପଶୁମାନ ପ୍ର ଥମଜାତ ଶାବକଗଣକୁ
ଆଘାତ କେଲ। 30 ତହିଁେର ଫାେରା ଓ ତା ର ଦାସଗଣ ଓ
ମିସରୀୟ େଲାକ ସମେ ରାତି୍ର େର ଉଠିେଲ; ପୁଣି, ମିସର େଦଶେର
ମହାେରାଦନ େହଲା; କାରଣ ଏପରି ଗୃହ ନ ଥିଲା େଯଉଁ ଗୃହେର
େକହି ମରି ନ ଥିେଲ। 31 ତହଁୁ ରାତି୍ର କାଳେର ଫାେରା, େମାଶା ଓ
ହାେରାଣ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ
ଉଠି ଆ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁ ଅ, ତୁ ମାନ
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ର ା କର।
32 ତୁ ମାନ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େଗାେମଷାଦି ପଲ ସମ ୁ େନଇ
ଚାଲିଯାଅ ଓ ଆ କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର।”

33 େସେତେବେଳ ମିସରୀୟମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଶୀଘ୍ର େଦଶରୁ
ପଠାଇେଦବା ନିମେ ବ୍ୟଗ୍ର େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆେ ସମେ ମୃତକ ।” 34 ତହିଁେର ଚକଟା ମଇଦା ତାଡ଼ି
ମିଶି୍ର ତ େହବା ପୂେବର୍ , େଲାକମାେନ ତାହା େନଇ ମଇଦା ଦଳିବା
ପାତ୍ର ସବୁଆପଣାଆପଣା ବ େରବା ି େର େଘନିେଲ। 35 ପୁଣି,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େମାଶା ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ମିସରୀୟମାନ ୁ
େରୗପ୍ୟ-ଅଳ ାର, ସୁବ ର୍ -ଅଳ ାର ଓ ବ ମାଗିେଲ। 36ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟମାନ ଦୃି େର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର
କରିବାରୁ େସମାେନ େସମାନ ୁ ଯାହା ମାଗିେଲ, େସମାେନ ତାହା
େଦେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର, େସମାେନ ମିସରୀୟମାନ ଧନ ହରଣ
କେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ର ମିସର ପରିତ୍ୟାଗ
37 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ବାଳକ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ର ାୟ

ଛଅ ଲକ୍ଷ ପୁରୁ ଷ ପାଦଗତିେର ରାମିେଷଷ୍ ଠାରୁ ସୁେ ାତକୁ ଯାତ୍ର ା
କେଲ। 38 ପୁଣି, ମିଶି୍ର ତ େଲାକମାନ ର ଏକ ମହାଜନତା ଓ
େଗାେମଷାଦି ଅେନକଅେନକପଶୁ େସମାନ ସହିତପ୍ର ାନକେଲ।
39 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ମିସରଠାରୁ ଆନୀତ ଚକଟା ମଇଦାେର
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ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପ୍ର ୁତ କେଲ; କାରଣ ତାହା ତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତ େହାଇ ନ
ଥିଲା; େଯେହତୁ େସମାେନ ମିସରରୁ ତାଡ଼ିତ େହାଇଥିେଲ, ଏଥିପାଇଁ
ବିଳ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆପଣା ଆପଣା ନିମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ
କରିପାରି ନ ଥିେଲ।

40 ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ମିସର
େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରିଥିେଲ। 41 େସହି ଚାରି ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍
େଶଷେର, େସହି ଦିନେରସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟସମୂହ ମିସରରୁ ବାହାର
େହେଲ। 42 ମିସର େଦଶରୁ େସମାେନ ବାହାର େହବା ସକାଶୁ
ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଅତ୍ୟ ପାଳନୀୟ ରାତି୍ର ; ତାହା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରାତି୍ର େବାଲି ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
ବିେଶଷ ପାଳନୀୟ ଅଟଇ।

ନି ାର ପବର୍ ସ କର୍ େର ନିୟମାବଳୀ
43 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ନି ାର

ପବର୍ ର ଏହି ବିଧି; େକୗଣସି ବିେଦଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ। 44 ମାତ୍ର େରୗପ୍ୟ ାରା କ୍ର ୀତ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର
ଦାସ ସୁ ତ େହେଲ ଖାଇ ପାରିବ; 45 େକୗଣସି ପ୍ର ବାସୀ ବା
େବତନଜୀବୀ ଦାସ ତାହା ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 46 ଏକ ଗୃହ
ମଧ୍ୟେର ତାହା େଭାଜନ କରାଯିବ; ତୁ େ େସହି ମାଂସର କିଛିମାତ୍ର
ଗୃହ ବାହାରକୁ େନଇଯିବ ନାହିଁ; କିଅବା ତାହାର େଗାଟିଏ ଅି
ହିଁ ଭାି ବ ନାହିଁ। 47ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ତାହା ପାଳନ
କରିେବ। 48 ପୁଣି, ତୁ ସ େର ପ୍ର ବାସୀ େକୗଣସି ବିେଦଶୀ
େଲାକ ଯଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାେହଁ,
େତେବ ତାହାର ପରିବାରର ସମ ପୁରୁ ଷ ସୁ ତ େହଉ ୁ, ତହିଁ
ଉ ାେର େସ ନିକଟକୁ ଆସି ପବର୍ ପାଳନ କରୁ ; ତହିଁେର େସ
େଦଶଜାତ େଲାକ ତୁ ଲ୍ୟ େହବ; ମାତ୍ର େକୗଣସି ଅସୁ ତ େଲାକ
ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ। 49 ଆଉ େଦଶଜାତ େଲାକ ଓ
ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀୟ େଲାକପ୍ର ତି େଗାଟିଏ
ବିଧି େହବ।” 50 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନ ଏହି ପ୍ର କାର
କେଲ; େମାଶା ଓ ହାେରାଣ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା େଯପରି ଥିଲା,
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େସହିପରି େସମାେନ କେଲ। 51ଏହି ପ୍ର କାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ଦିନ
େସୖନ୍ୟେଶ୍ର ଣୀବ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ।

13
ପ୍ର ଥମଜାତର ଉ ଗର୍ ୀକରଣ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟ େହଉ କି ପଶୁ େହଉ, େଯେକହି
ପ୍ର ଥେମ ଜାତ ହୁ ଏ, େସହି ପ୍ର ଥମଜାତ ସମ ୁ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପ୍ର ତି ା କର; ତାହା ଆ ର ଅେଟ।”

ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ପବର୍
3 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏହି ଦିନ
ରଣେର ରଖ, େଯେହତୁ ଏହି ଦିନେର ତୁ େ ମାେନ ଦାସଗୃହ
ରୂ ପ ମିସରରୁ ବାହାର େହଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାହୁ ବଳ ାରା
େସଠାରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ; ଏଥିେର ତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତ
ରୁ ଟି େଭାଜନକରାଯିବ ନାହିଁ। 4ତୁ େ ମାେନଆବୀବ୍ ମାସରଏହି
ଦିନେର ବାହାର େହଲ। 5ଆଉ କିଣାନୀୟ, ହି ୀୟ, ଇେମାରୀୟ,
ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନ ର େଯଉଁ େଦଶ ତୁ ୁ େଦବାକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେରଶପଥକରିଥିେଲ, େସହି
ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ େଦଶକୁ େଯେତେବେଳ େସ ତୁ ୁ ଆଣିେବ,
େସହି ସମୟେର ତୁ େ ଏହି ମାସେର ଏହି େସବାର କାଯର୍ ୍ୟ ସାଧନ
କରିବ। 6ସ ାହ ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ଖାଇବ ଓ ସ ମ ଦିନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ବ କରିବ। 7 ପୁଣି, େସହି ସ ାହ
ପଯର୍ ୍ୟ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ କରାଯିବ ଓ ତୁ ନିକଟେର
ତାଡ଼ି ମିଶି୍ର ତ ରୁ ଟି େଦଖାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ର ସମୁଦାୟ େଦଶ
ମଧ୍ୟେର ତାଡ଼ି ଦୃ େହବ ନାହିଁ। 8 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ତୁ େ
ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ କହିବ, ‘ମିସରଠାରୁ ଆେ ବାହାର େହବା େବେଳ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ପ୍ର ତି େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଥିେଲ, େସହିସବୁର
ରଣ ନିମେ ଏହା ହୁ ଏ।’ 9 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ୍ୟବ ା େଯପରି



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 13:10 xxxviii ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 13:17

ତୁ ମୁଖେର ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଚି ରୂ େପ ତୁ ହ େର
ଓ ରଣର ଉପାୟ ରୂ ପ ତୁ ଚକୁ୍ଷ ୟର ମଧ୍ୟ ାନେର ରହିବ;
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରାକ୍ର ା ହ ାରା ମିସରଠାରୁ ତୁ ୁ ବାହାର
କରି ଆଣିଅଛି । 10 ଏେହତୁ ସମୟାନୁସାେର ତୁ େ ପ୍ର ତି ବଷର୍ ଏହି
ବିଧି ପାଳନ କରିବ।

11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଓ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର େଯଉଁ
ଶପଥ କରିଅଛି , ତଦନୁସାେର େସ େଯେତେବେଳ କିଣାନୀୟ
େଲାକମାନ ର େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରାଇ ତୁ ୁ ତାହା େଦେବ;
12 େସେତେବେଳ ତୁ େ ପ୍ର ଥମଜାତ ସମ ଗଭର୍ ଫଳ ଓ ତୁ
ପଶୁଠାରୁ ଜାତ ପ୍ର େତ୍ୟକପ୍ର ଥମଗଭର୍ ଫଳସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପୃଥକ କରିବ; ପୁଂସ ାନ ସକଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େହେବ। 13 ପୁଣି,
ତୁ େ େମଷଶାବକ େଦଇ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପ୍ର ଥମଜାତ ଗ ର୍ ଭକୁ ମୁ
କରିବ;ଯଦି ମୁ ନକରିବ, େତେବତାʼରେବକଭାି ବ;ମାତ୍ର ତୁ
ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ର ଥମଜାତ ସମ ୁ ମୁ କରିବାକୁ
େହବ। 14 ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେର ତୁ ର ପୁତ୍ର ଯଦି ପଚାରିବ,
‘ଏହା କଅଣ?’ େତେବ ତୁ େ କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯେତେବେଳ
ଆ ମାନ ୁ ଆପଣା ବାହୁ ବଳ ାରା ଦାସଗୃହ ରୂ ପ ମିସରଠାରୁ
ବାହାର କେଲ, 15 େସେତେବେଳ ଫାେରା ଆ ମାନ ୁ ଯିବାକୁ
େଦବା ପାଇଁ କଠିନ ହୁ ଅେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସର େଦଶି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ପ ାଦିର ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ସ ାନମାନ ୁ ବଧ କରିଥିେଲ; ଏେହତୁ
ଆେ ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସ ାନମାନ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ବଳିଦାନ କରୁ ; ମାତ୍ର ଆ ର ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସମ ୁ ମୁ କରୁ ।’
16 ଏହା ଚି ରୂ େପ ତୁ ହ େର ଓ ଭୂ ଷଣ ରୂ େପ ତୁ ଚକୁ୍ଷ
ୟର ମଧ୍ୟ ାନେର ରହିବ; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାହୁ ବଳେର

ଆ ମାନ ୁ ମିସରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ।”

େମଘ ଓ ଅି
17 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା େଲାକମାନ ୁ ଯିବାକୁ ଦିଅେ ,

ପେଲ ୀୟ େଲାକମାନ ର େଦଶକୁ ଯିବାର ପଥ ନିକଟ େହେଲ
େହଁ ପରେମ ର େସହି ପଥେର େସମାନ ୁ ଗମନ କରାଇେଲ
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ନାହିଁ; େଯେହତୁ ପରେମ ର କହିେଲ, “େଯେବ େଲାକମାେନ
ଯୁ େଦଖି େସମାେନଆପଣାଆପଣାରମନକୁବଦଳାଇ ମିସରକୁ
େଫରିଯାଇ ପାରି ।” 18 ଏେହତୁ ପରେମ ର େସମାନ ୁ ସୂଫ
ସାଗରରପ୍ର ା ରଗାମୀ ବକ୍ର ପଥେରଗମନକରାଇେଲଓଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସସ େହାଇ ମିସରଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 19 ପୁଣି, େମାଶା
େଯାେଷଫ ର ଅି ଆପଣା ସେ େନେଲ; କାରଣ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ଦୃଢ଼ ଶପଥ କରାଇ କହିଥିେଲ, “ପରେମ ର ଅବଶ୍ୟ
ତୁ ମାନ ର ତ ାବଧାନ କରିେବ; େସସମୟେର ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ସହିତ ଆ ର ଅି ଏହି ାନରୁ େନଇଯିବ।”
20 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ସୁେ ାତଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ପ୍ର ା ର-
ଧାରି ତ ଏଥମେର ଛାଉଣି କେଲ।

21 େସମାେନ େଯପରି ଦିବସେର ଓ ରାତି୍ର େର ଯାତ୍ର ା କରି
ପାରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦିବସେର ପଥ କଢ଼ାଇବା ନିମେ
େମଘ େର ଓ ରାତି୍ର େର ଦୀି େଦବା ନିମେ ଅି େର
ଥାଇ େସମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଯାତ୍ର ା କେଲ; 22 େସ େଲାକମାନ
ସ ୁଖରୁ ଦିବସେର େମଘ ଓରାତି୍ର େର ଅି ାନା ରକେଲ
ନାହିଁ।

14
ସୂଫ ସାଗର ଅତିକ୍ର ମ

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ େଫରି ପୀହହୀେରାତର ପୂବର୍
ଦିଗେର ମିଗ୍ େଦାଲ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ଛାଉଣି ାପନ କର;
ତୁ େ ମାେନ ବାଲ-ସେଫାନ ଆଗେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ସ ୁଖେର
ସମୁଦ୍ର ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କର। 3 ତହିଁେର ଫାେରା
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବିଷୟେର କହିବ, ‘େସମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର
ଧ ଳା େହାଇ ରହିଅଛି ଓ ପ୍ର ା ର େସମାନ ପଥ ରୁ କରିଅଛି।’
4 ଆଉ, ଆେ ଫାେରାର ହୃ ଦୟ କଠିନ କରିବା, ତହିଁେର େସ
େସମାନ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ିବ; ପୁଣି, ଆେ ଫାେରା ଓ ତାହାର
ସକଳ େସୖନ୍ୟ ାରା ସ ମ ପାଇବା; ତହିଁେର ଆେ େଯ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଏହା ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ।” ତହଁୁ େସମାେନ
େସହିପରି କେଲ।

5 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ପଳାଇଅଛି , ଏହି ସ ାଦ
ମିସରୀୟ ରାଜା ୁ ଜଣାଯାଆେ , େଲାକମାନ ବିଷୟେର
ଫାେରା ର ଓ ତା ର ଦାସମାନ ଅ ଃକରଣ ପରିବ ତ
େହଲା; ତହଁୁ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଏ କି କମର୍
କରିଅଛୁ? କାହିଁକି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆପଣାମାନ ଦାସ ରୁ ଛାଡ଼ି
େଦଇଅଛୁ?” 6ତହଁୁ ରାଜାଆପଣା ରଥପ୍ର ୁତ କରାଇେଲଓଆପଣା
େଲାକମାନ ୁ ସ େର େନେଲ। 7 ପୁଣି, ଛଅ ଶହ ବଛା ରଥ ଓ
ମିସରୀୟମାନ ର ସମ ରଥ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ରଥେର େଯା ାମାନ ୁ
େନେଲ। 8 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟ ରାଜା ଫାେରା ର ହୃ ଦୟ
କଠିନ କରେ , େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଇେଲ; େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଊ ର୍ ହ େର
ଯାତ୍ର ା କରୁ ଥିେଲ। 9 ତହଁୁ ମିସରୀୟମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଫାେରା ର
ସମ ଅ , ରଥ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େସୖନ୍ୟଗଣ େସମାନ ପେଛ ପେଛ
େଦୗଡ଼ି ବାଲ-ସେଫାନ ଅଗ୍ର େତ ପୀହହୀେରାତ ନିକଟେର ସମୁଦ୍ର
ତୀରେର େସମାେନ ଛାଉଣି କରିବା ସମୟେର େସମାନ ନିକଟେର
ଉପି ତ େହେଲ।

10 ଆଉ ଫାେରା ନିକଟବ ର୍ ୀ ହୁ ଅେ , ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଅନାଇ ଆପଣାମାନ ପ ାତ୍ ପ ାତ୍ ଆଗମନକାରୀ
ମିସରୀୟମାନ ୁ େଦଖି ଅତିଶୟ ଭୀତ େହେଲ, ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକ ପକାଇେଲ। 11 ପୁଣି, େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “ମିସରେର କବର ନ ଥିଲା େବାଲି କି ପ୍ର ା ରେର
ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ? ଆ ମାନ ସ େର
ଏରୂ ପ ବ୍ୟବହାର କରି ଆ ମାନ ୁ ମିସରରୁ କାହିଁକି ବାହାର
କରି ଆଣିଲ? 12 ଆ ମାନ ୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ‘ଆେ ମାେନ
ମିସରୀୟମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବା, କାରଣ ପ୍ର ା ରେର ମରିବା
ଅେପକ୍ଷା ମିସରୀୟମାନ ର େସବା କରିବା ଆ ମାନ ର ମ ଳ,
ଆେ ମାେନ କି ମିସରେର ତୁ ୁ ଏହି କଥା କହି ନ ଥିଲୁ?’ ”
13 ତହଁୁ େମାଶା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଭୟ
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କର ନାହିଁ, ସୁି ର ହୁ ଅ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି କିପରି ତୁ ମାନ ୁ
ଉ ାର କରିେବ, ତାହା େଦଖ; ତୁ େ ମାେନ ଆଜି େଯପରି
ମିସରୀୟମାନ ୁ େଦଖୁଅଛ, େସପରି ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଆଉ
େକେବ େଦଖିବ ନାହିଁ। 14 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ନିମେ ଯୁ
କରିେବ, ତୁ େ ମାେନ ନୀରବ ରହିବ।” 15 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ୁ କାହିଁକି ଡାକୁଅଛ? ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ, େସମାେନ ଅଗ୍ର ସର େହଉ ୁ। 16 ପୁଣି, ତୁ େ
ଆପଣା ଯି ଉଠାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପେର ହ ବି ାର କରି ତାହା
ଦୁଇ ଭାଗ କର; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଶୁ ପଥ େଦଇ
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ। 17 ପୁଣି, ଆେ , େଦଖ, ଆେ
ମିସରୀୟମାନ ହୃ ଦୟ କଠିନ କରେ , େସମାେନ େସମାନ
ପେଛ ପେଛ ଯିେବ, ତହିଁେର ଆେ ଫାେରା ଓ ତାହାର ସମ
େସୖନ୍ୟ, ରଥ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକମାନ ାରା ସ ମ ପ୍ର ା େହବା।
18ଆଉ ଫାେରା, ତାହାର ରଥ ଓ ତାହାର ଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକମାନ
ାରା ସ ମ ପ୍ର ା େହଲା ଉ ାେର ଆେ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ଏହା

ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ଜାଣିେବ।”
19 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ଦଳର ଅଗ୍ର ଗାମୀ ପରେମ ର

ଦୂତ ାନା ର େହାଇ େସମାନ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହେଲ, ପୁଣି,
େମଘ େସମାନ ସ ୁଖରୁ ାନା ର େହାଇ େସମାନ ପେଛ
ଛିଡ଼ା େହଲା। 20 େସହି େମଘ ମିସରୀୟ ଦଳ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
ଦଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଲା, ପୁଣି, େମଘ ଓ ଅ କାର େହେଲ େହଁ ତାହା
ରାତି୍ର କୁ ଆେଲାକମୟ କଲା; ଏଥିପାଇଁ ସମ ରାତି୍ର ଏକ ଦଳ ଅନ୍ୟ
ଦଳ ନିକଟକୁ ଆସି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

21 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସମୁଦ୍ର ଉପେର ଆପଣା ହ ବି ାର
କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ସମ ରାତି୍ର ପ୍ର ବଳ ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ
ାରା ସମୁଦ୍ର କୁ ପ ାତ୍ ହଟାଇ ଶୁ କେଲ ଓ ଜଳ ଦୁଇ ଭାଗ

େହଲା। 22ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଶୁ ପଥ େଦଇ ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ଦକି୍ଷଣେର ଓ ବାମେର
ଜଳ ପ୍ର ାଚୀର ତୁ ଲ୍ୟ େହଲା। 23 ଏଥିଉ ାେର ମିସରୀୟମାେନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଫାେରା ର ସମ ଅ , ରଥ, ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକ ସମେ
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େଦୗଡ଼ି େସମାନ ପେଛ ପେଛ ସମୁଦ୍ର େର ପ୍ର େବଶ କେଲ। 24ମାତ୍ର
ରାତି୍ର ର େଶଷ ପ୍ର ହରେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି ଓ େମଘ େଦଇ
ମିସରୀୟମାନ େସୖନ୍ୟକୁ ଅନାଇେଲ ଓ ମିସରୀୟମାନ େସୖନ୍ୟକୁ
ଅ ବ୍ୟ କେଲ। 25 େସ େସମାନ ରଥର ଚକ୍ର ବାହାର କରି
ପକାେ , େସମାେନ ଅତି କ େର ରଥ ଚଳାଇେଲ; ତହିଁେର
ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ୁଖରୁ ପଳାଇଯାଉ;କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ରସପକ୍ଷେହାଇ
ମିସରୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରୁ ଅଛି ।”

26 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ସମୁଦ୍ର
ଉପେର ଆପଣା ହ ବି ାର କର; ତହିଁେର ମିସରୀୟମାନ ,
େସମାନ ରଥ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକମାନ ଉପେର ପୁନବର୍ ାର ଜଳ
ଆସି ବ।” 27 ତହଁୁ େମାଶା ସମୁଦ୍ର ଉପେର ହ ବି ାର କେଲ,
ଆଉ ପ୍ର ଭାତ ସମୟକୁ ସମୁଦ୍ର ପୁନବର୍ ାର ସମାନ େହବାକୁ ଲାଗିଲା;
ତହଁୁ ମିସରୀୟମାେନ ଉଜାଣି ପଳାୟନ କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ନିେକ୍ଷପ କେଲ। 28 ପୁଣି, ଜଳ ପୁନବର୍ ାର
ଆସି େସମାନ ରଥ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକମାନ ୁ ଆ ାଦନ କଲା;
ତହିଁେର ଫାେରା ର େଯଉଁସବୁ େସୖନ୍ୟ େସମାନ ପେଛ ପେଛ
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରିଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ମଧ୍ୟ ଅବଶି ରହିଲା ନାହିଁ। 29ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଶୁ
ପଥେର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେଦଇ ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ଜଳ େସମାନ
ବାମ ଓ ଦକି୍ଷଣେର ପ୍ର ାଚୀର ତୁ ଲ୍ୟ େହଲା।

30 ଏହି ପ୍ର କାେର େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟମାନ ହ ରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ରକ୍ଷା କେଲ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସରୀୟମାନ ୁ ସମୁଦ୍ର
ତୀରେର ମୃତ େଦଖିେଲ। 31ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟମାନ ବିରୁ େର
ଏହି େଯଉଁମହତ୍କମର୍ କେଲ,ତାହାଇସ୍ର ାଏଲେଦଖିେଲ;ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ଓ ତାହା
ଦାସ େମାଶା ଠାେର ବି ାସ କେଲ।

15
େମାଶା ଗୀତ
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1 େସେତେବେଳ େମାଶା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏହି ଗୀତ ଗାନ କେଲ, ଯଥା,
“ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବା, କାରଣ େସ

ଅତିଶୟ ଉ ତ େହାଇଅଛି ;
େସ ଅ ଓ ଅ ାେରାହୀ ୁ ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପ କରିଅଛି ।
2ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ର ବଳ ଓ ଗାନ,
ପୁଣି, େସ ଆ ର ପରିତ୍ର ାଣ େହାଇଅଛି ;
େସ ଆ ର ପରେମ ର, ଆେ ତାହା ର ପ୍ର ଶଂସା କରିବା;
େସ ଆ ର େପୖତୃ କ ପରେମ ର,
ଆେ ତାହା ର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା।
3ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯୁ ବୀର;
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ର ନାମ।
4 େସ ଫାେରା ର ରଥ ଓ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପ

କରିଅଛି ;
ପୁଣି,ତା ରବଛା ବୀରମାେନ ସୂଫସାଗରେର ନିମ େହାଇଅଛି ।
5ଗଭୀର ଜଳ େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ କରିଅଛି,
େସମାେନ ପ୍ର ର ତୁ ଲ୍ୟ ଅଗାଧ ଜଳେର ବୁଡ଼ିଗେଲ।
6 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ବଳେର େଗୗରବାନି୍ଵ ତ;
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ ର ଦକି୍ଷଣ ହ ଶତକୁ ଚୂ ର୍ କେର,
7 ତୁ େ ଆପଣା ଉୃ ମହିମାେର ଆପଣା ପ୍ର ତିକୂଳାଚାରୀମାନ ୁ

ନିପାତ କରିଥାଅ;
ତୁ େ ଆପଣା େକ୍ର ାଧାି ପଠାଅ, ତାହା େସମାନ ୁ ନଡ଼ା ପରି ଗ୍ର ାସ

କେର।
8ତୁ ନାସି କାର ନିଃ ାସ ାରା ଜଳ ରାଶୀକୃତ େହଲା;
େସ୍ର ାତସକଳ େସତୁ ପରି ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିଲା;
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଳେର ଗଭୀର ଜଳ ଜମାଟ େହାଇଗଲା।
9ଶତ କହିଲା:
‘ଆେ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା, ଆେ େସମାନ ୁ ଧରିବା,
ଆେ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଭାଗ କରି େନବା;
େସମାନ ଉପେର ଆ ର ଅଭିଳାଷ ପୂ ର୍ େହବ;
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ଆେ ଆପଣାଖ ନିେ ାଷକରିବା,ଆ ରହ େସମାନ ୁ ବିନାଶ
କରିବ।’

10ମାତ୍ର ତୁ େ ଆପଣା ନିଃ ାସ ାରା ଫୁି େଦଲ,
ସମୁଦ୍ର େସମାନ ୁ ଆ ାଦନ କଲା,
େସମାେନ ସୀସା ପରି ଗଭୀର ଜଳେର ବୁଡ଼ିଗେଲ।
11 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଦବଗଣ ମଧ୍ୟେର ତୁ ତୁ ଲ୍ୟ କିଏ?
ତୁ ସମାନ ପବିତ୍ର ତାେର ଆଦରଣୀୟ,
ପ୍ର ଶଂସାେର ଭୟାନକ ଓ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାକାରୀ କିଏ?
12ତୁ େ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ ବି ାର କଲ,
ପୃଥିବୀ େସମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କଲା।
13 ତୁ େ ଆପଣା ଦୟାେର ନିଜ ମୁ େଲାକମାନ ୁ ଗମନ

କରାଉଅଛ,
ତୁ େ ଆପଣା ପରାକ୍ର ମେର େସମାନ ୁ ପଥ କଢ଼ାଇ ତୁ ପବିତ୍ର

ନିବାସ ାନକୁ େନଇ ଯାଉଅଛ।
14 େଲାକମାେନ ଏହା ଶୁଣିଅଛି , େସମାେନ କ ୁ ଅଛି ;
େବଦନା ପେଲ ୀୟ ନିବାସୀମାନ ୁ ଆକ୍ର ା କରିଅଛି।
15 େସେତେବେଳ ଇେଦାମର ରାଜଗଣ ବି ଳ େହେଲ;
କ େମାୟାବର ବଳବାନ େଲାକ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରୁ ଅଛି;
କିଣାନ ନିବାସୀ ସମେ ତରଳି ଯାଇଅଛି ।
16ତ୍ର ାସ ଓ ଆଶ ା େସମାନ ଉପେର ପଡ଼ୁଅଛି;
େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େଲାକମାେନ ଚାଲିଯାଇ ନାହାି ,
େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ କ୍ର ୀତ େଲାକମାେନ ଚାଲିଯାଇ ନାହାି ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ବାହୁ ବଳ ାରା େସମାେନ ପ୍ର ର ନ୍ୟାୟ

େହାଇ ରହିଅଛି ।
17 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ ଆପଣା ନିବାସ ନିମେ େଯଉଁ ାନ ପ୍ର ୁତ

କରିଅଛ,
ପ୍ର ଭୁ , ତୁ ର ହ େଯଉଁ ଧମର୍ ଧାମ ାପନ କରିଅଛି,
ତୁ େ େସମାନ ୁ ଆଣି ଆପଣାର େସହି ଅଧିକାର-ପବର୍ ତେର

େରାପଣ କରିବ।
18ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳ ରାଜ କରିେବ।”
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19କାରଣଫାେରା ରଅ ,ରଥଓଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକମାେନସମୁଦ୍ର
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ଉପେର ପୁନବର୍ ାର
ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଆଣିେଲ; ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଶୁ ପଥ େଦଇ
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେର ଗମନ କେଲ।

20ଏଥିଉ ାେର ହାେରାଣ ରଭଗିନୀ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ ମରୀୟମ
ହ େର ଦାରା େନେଲ ଓ ତା ର ପେଛ ପେଛ ଅନ୍ୟ ୀସକଳଦାରା
େନଇ ନୃତ୍ୟକରୁ କରୁ ବାହାର େହେଲ। 21େସେତେବେଳମରୀୟମ
େଲାକମାନ ୁ ଉ ର କେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାୟନ କର; କାରଣ େସ

ଅତିଶୟ ଉ ତ େହାଇଅଛି ;
େସ ଅ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େଲାକମାନ ୁ ସମୁଦ୍ର େର ନିେକ୍ଷପକରିଅଛି ।”

ତି ଜଳ
22 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ସୂଫ ସାଗରଠାରୁ ଯାତ୍ର ା

କରାଇେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ଶୂର-ପ୍ର ା ର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ,
େସମାେନ ପ୍ର ା ରେର ତିନି ଦିନ ଯାତ୍ର ା କରି ଜଳ ପାଇେଲ ନାହିଁ।
23 ତହଁୁ େସମାେନ ମାରାଠାେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ତି ତା େହତୁ ରୁ
ମାରାର ଜଳ ପାନ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏଣୁ ତାହାର ନାମ
ମାରା* େହଲା। 24େସେତେବେଳେଲାକମାେନ େମାଶା ବିରୁ େର
ବଚସା କରି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ କଅଣ ପିଇବା?” 25ତହିଁେର
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଏକ-
ପ୍ର କାର କା େଦଖାଇେଲ, େସ ତାହା େନଇ ଜଳେର ପକାେ ,
ଜଳ ମି େହଲା। େସହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ନିମେ
ବିଧି ଓ ଆେଦଶ ନିରୂ ପଣ କେଲ, ପୁଣି, େସମାନ ର ପରୀକ୍ଷା େନଇ
କହିେଲ,

26 “ତୁ େ ଯଦି ଆପଣା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ବାକ୍ୟେର
ମେନାେଯାଗ କର, ତାହା ଦୃି େର ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର,
ତାହା ଆଜ୍ଞାେର କ ର୍ ଦିଅ ଓ ତାହା ବିଧି ସମ ପାଳନ କର,
େତେବ ଆେ ମିସରୀୟ େଲାକମାନ ୁ େଯସବୁ େରାଗ େଭାଗ
କରାଇଲୁ, ତାହାସବୁ ତୁ ମାନ ୁ େଭାଗ କରିବାକୁ େଦବା ନାହିଁ;
କାରଣଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଆେରାଗ୍ୟକାରୀ।” 27ଏଥିଉ ାେର

* 15:23 ତି ତା
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େସମାେନ ଏଲୀମଠାେର ଉପି ତ େହେଲ; େସଠାେର ଜଳର ବାର
ନିଝର୍ ର ଓ ସତୁ ରି ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ ଥିଲା; ତହିଁେର େସମାେନ େସହି ଜଳ
ନିକଟେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।

16
ଗର୍ ୀୟ ଆହାର ମା ା

1 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଏଲୀମଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ, ଆଉ
ମିସର େଦଶରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ଉ ାେର ି ତୀୟ ମାସର ପ ଦଶ
ଦିନେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣରସମ ମ ଳୀଏଲୀମଓସୀନୟର
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରେର ଉପି ତ େହେଲ। 2 େସେତେବେଳ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ସମ ମ ଳୀ େମାଶା ଓ ହାେରାଣ
ବିରୁ େର ପ୍ର ା ରେର ବଚସା କେଲ। 3 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ
ମାଂସ ହାି ପାଖେର ବସି ତୃ ି ପଯର୍ ୍ୟ ଅ େଭାଜନ କରୁ ଥିଲୁ,
େସେତେବେଳ ଯଦି ଆେ ମାେନ ମିସର େଦଶେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ହ େର ମରିଥାʼ ୁ। ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ ମ ଳୀକୁ କୁ୍ଷଧାେର
ମାରିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ର ା ରକୁ ଆଣିଅଛ।”

4 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ତୁ ମାନ
ନିମେ ଆକାଶରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ବୃି କରିବା; ପୁଣି, େଲାକମାେନ
ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ର ତିଦିନ ଦିନର ନିରୂ ପିତ ପରିମାଣାନୁସାେର ଖାଦ୍ୟ
ସଂଗ୍ର ହ କରିେବ; ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ର ବ୍ୟବ ାନୁସାେର
ଚାଲିେବ କି ନାହିଁ, ଆେ େସମାନ ର ଏହି ପରୀକ୍ଷା େନବା।
5 ଷ ଦିନେର େସମାେନ ଯାହା ଆଣିେବ, ତାହା ରା ି େଲ
ଦିନକୁ ଦିନ ଯାହା ସଂଗ୍ର ହ କରି , ତାହା ଦୁଇଗୁଣ େହବ।”
6ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଓହାେରାଣଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁକହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ତୁ ମାନ ୁ ମିସରଠାରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛି ,
ଏହା ତୁ େ ମାେନ ସ ୍ୟାକାଳେର ଜାଣିବ। 7 ପୁଣି, ପ୍ର ାତଃକାଳେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମହିମା େଦଖିବ; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର
ତୁ ମାନ ବଚସା େସ ଶୁଣି ;ଆେ ମାେନ କିଏ େଯ, ତୁ େ ମାେନ
ଆ ମାନ ବିରୁ େର ବଚସା କର?” 8ଆହୁ ରି େମାଶା କହିେଲ,
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“ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୍ୟାକାଳେର େଭାଜନ ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ମାଂସ
େଦେବ ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ତୃ ି ପଯର୍ ୍ୟ ଅ େଦେବ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର କରିଥିବା ତୁ ମାନ ର ବଚସା େସ ଶୁଣି ।
ଆେ ମାେନ କିଏ? ତୁ ମାନ ର ବଚସା ଆ ମାନ ବିରୁ େର
ନୁେହଁ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିରୁ େର ହୁ ଏ।”

9 ଆଉ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀକୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁକୁ ଆସ, େସ ତୁ ମାନ ର ବଚସା ଶୁଣିଅଛି ।’ ” 10ତହିଁେର
ହାେରାଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀକୁ ଏହା କହିବା
ସମୟେର େସମାେନ ପ୍ର ା ର ଆେଡ଼ ଅନାେ , େଦଖ, େମଘ
ମଧ୍ୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ େଦଖାଗଲା। 11 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ କହିେଲ, 12 “ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବଚସା
ଶୁଣିଅଛୁ; ତୁ େ େସମାନ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ସ ୍ୟା ସମୟେର
ମାଂସ େଭାଜନ କରିବ ଓ ପ୍ର ଭାତେର ଅ େର ପରିତୃ େହବ;
ତହିଁେର ଆେ େଯ ତୁ ମାନ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଅଟୁ ,
ତାହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣିବ।’ ” 13 ଏଥିଉ ାେର ସ ୍ୟା ସମୟେର
ଭାେଟାଇ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ଛାଉଣି- ାନ ଆ ାଦନ କେଲ, ପୁଣି,
ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଛାଉଣି ାନର ଚାରିଆେଡ଼ କାକର ପଡ଼ିଲା।
14 ଏଉ ାେର ପତିତ କାକର ଊ ର୍ ଗତ େହଲାରୁ ଭୂ ମିି ତ କାକର
ପରି େଗାଲାକାର କୁ୍ଷଦ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ା ର ଉପେର ପଡ଼ି ରହିଲା। 15ଆଉ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତାହା େଦଖି ପର ରକୁ କହିେଲ, “ଏହା
କʼଣ ଅେଟ?” * େଯେହତୁ ତାହା କʼଣ ଥିଲା, େସମାେନ ଜାଣିେଲ
ନାହିଁ। ତହିଁେର େମାଶା କହିେଲ, “ଏହା ତୁ ମାନ େଭାଜନ
ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ ଅ । 16 ଏ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଅଛି , ‘ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା େଭାଜନ
ଶି ବୁଝି ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କର; ତୁ ମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ତ ୁି ତ ପ୍ର ାଣୀମାନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଏକ ଜଣ ପାଇଁ
ଏକ ଏକ ଓମର† ପରିମାଣେର ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କର।’ ” 17ତହିଁେର

* 16:15 “ଏହା କʼଣ ଅେଟ?” ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର ମାନ୍ -ହୁ † 16:16 ପ୍ର ାୟ 2.3 ଲିଟର
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ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ େସହି ପ୍ର କାର କେଲ; େକହି ଅଧିକ ଓ େକହି
ଅ ସ ୟ କେଲ। 18 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଓମରେର ତାହା
ପରିମାଣ କରେ ; େଯ ଅଧିକ ସଂଗ୍ର ହ କରିଥିଲା, ତାହାର ବଳକା
େହଲା ନାହିଁ, ପୁଣି, େଯ ଅ ସଂଗ୍ର ହ କରିଥିଲା, ତାହାର ଅଭାବ
େହଲା ନାହିଁ; ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାେନ େଭାଜନ ଶି ଅନୁସାେର
ସଂଗ୍ର ହ କେଲ। 19 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େକହି ପ୍ର ାତଃକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ରଖ ନାହିଁ।”
20ତଥାପି େସମାେନ େମାଶା ର କଥା ନ ମାନି େକହି େକହି ପ୍ର ଭାତ
ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି କିଛି ରଖିେଲ; ମାତ୍ର ତହିଁେର େପାକ ଜନି୍ମ ଲା ଓ
ଦୁଗର୍ େହଲା। ଏଣୁ େମାଶା େସମାନ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କେଲ।
21 ଏହିରୂ େପ ପ୍ର ତିଦିନ ପ୍ର ାତଃକାଳେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େଭାଜନ ଶି ଅନୁସାେର ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କେଲ; ମାତ୍ର ପ୍ର ଚ ଖରା
ହୁ ଅେ , ତାହା ତରଳି ଗଲା।

22 ଏଥିଉ ାେର ଷ ଦିନେର େସମାେନ ଦୁଇଗୁଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର ତି
ଜଣ ଦୁଇ ଦୁଇ ଓମର ଅ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ, ତହିଁେର ମ ଳୀର
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେ ଆସି େମାଶା ୁ ଜଣାଇେଲ। 23 େସେତେବେଳ
େମାଶା େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା କହିଅଛି , ଯଥା,
‘କାଲି ମହା ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର
ବିଶ୍ର ାମ େହବ; ଏେହତୁ ତୁ ମାନ ର ଯାହା ଭାଜିବାର, ତାହା ଭାଜ;
ଯାହା ପାକ କରିବାର, ତାହା ପାକ କର; ପୁଣି, ଯାହା କିଛି ଅବଶି
ରେହ, ତାହା ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ୟ କରି ରଖ।’ ” 24 ତହିଁେର
େସମାେନ େମାଶା ରଆଜ୍ଞାନୁସାେରପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ରଖିେଲ,
ଆଉ ତାହା ଦୁଗର୍ େହଲା ନାହିଁ, କି ତହିଁେର େକୗଣସି
େପାକ ଜନି୍ମ ଲା ନାହିଁ। 25 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା କହିେଲ, “ଆଜି
ତୁ େ ମାେନ ତାହା େଭାଜନ କର, େଯେହତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବିଶ୍ର ାମବାର;ଆଜି େକ୍ଷତେର ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ। 26ତୁ େ ମାେନ
ଛଅ ଦିନ ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କରିବ, ମାତ୍ର ସ ମ ଦିନ ବିଶ୍ର ାମବାର ଅେଟ,
ତହିଁେର କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ।” 27 ତଥାପି ସ ମ ଦିନେର ମଧ୍ୟ
େକହି େକହି ତାହା ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ଗେଲ, ମାତ୍ର କିଛି ପାଇେଲ
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ନାହିଁ। 28 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବ ା ପାଳନ କରିବାକୁ େକେତ କାଳ ଅସ ତ
ଥିବ? 29 େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ େଦବା ସକାଶୁ
େସ (ସଦାପ୍ର ଭୁ )ତୁ ମାନ ୁ ଷ ଦିନେର ଦୁଇ ଦିନରଖାଦ୍ୟ ଦିଅି ;
ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ତି ଜଣ ସ ମ ଦିନେର ଆପଣା ଆପଣା ାନରୁ
ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ାନେର ଥାଅ।” 30 େତେବ େଲାକମାେନ
ସ ମ ଦିନେର ବିଶ୍ର ାମ କେଲ।

31 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ େସହି ଖାଦ୍ୟର ନାମ “ମା ା” େଦେଲ;
ତାହା ଧନିଆ ପରି ଶୁ ବ ର୍ ଓ ତାହାର ଆ ାଦ ମଧୁ ମିଶି୍ର ତ ରୁ ଟି
ତୁ ଲ୍ୟ ଥିଲା। 32 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , ‘େସ ତୁ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶଠାରୁ ଆଣିବା
ସମୟେର ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ଅ େଭାଜନ କରାଇେଲ, ତାହା
େଯପରି ତୁ ମାନ ପୁରୁ ଷ-ପର ରା େଦଖି , ଏେହତୁ େସମାନ
ନିମେ ଏକ ଓମର ପରିମାଣ ମା ା ରଖ।’ ” 33 େସେତେବେଳ
େମାଶା ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଗାଟିଏ ପାତ୍ର େନଇ ଏକ
ଓମର ପରିମାଣ ମା ା ପୂ ର୍ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ରଖ;
ତାହା ତୁ ମାନ ପୁରୁ ଷ-ପର ରା ନିମେ ରଖାଯିବ।” 34 ତହଁୁ
ହାେରାଣ େମାଶା ପ୍ର ତି ଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-
ସି ୁ କ ନିକଟେର ରଖାଯିବା ନିମି ତାହା ସ ୟ କରି ରଖିେଲ।
35ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ବସତି େଦଶେର ଉପି ତ ନ େହବା ଯାଏ
ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ମା ା େଭାଜନ କେଲ ଓ କିଣାନ େଦଶର
ସୀମାେର ଉପି ତ ନ େହବା ଯାଏ େସମାେନ ତାହା ଖାଇେଲ।
36ଏକ ଓମର ଐଫାର‡ ଦଶମାଂଶ।

17
ପ୍ର ରରୁ ଜଳ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀ ସୀନ୍ 
ପ୍ର ା ରରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନିରୂ ପିତ ସକଳ
ଉ ରଣ- ାନ େଦଇ ରଫୀଦୀମେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ; ମାତ୍ର
‡ 16:36 ଅଥର୍ ାତ୍ 23 ଲିଟର
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େସ ାନେର େଲାକମାନ ର ପାନ କରିବାକୁ ଜଳ ନ ଥିଲା।
2 ଏଥିପାଇଁ େଲାକମାେନ େମାଶା ସ େର ବିବାଦ କରି କହିେଲ,
“ଆ ମାନ ୁ ଜଳ ଦିଅ, ଆେ ମାେନ ପାନ କରିବୁ।” ତହିଁେର
େମାଶା କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ସ େର କାହିଁକି ବିବାଦ
କର? କାହିଁକି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରୀକ୍ଷା କର?” 3 େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ େସହି ାନେର ଜଳାଭାବ େହତୁ ତୃ ଷାକୂଳ େହାଇ
େମାଶା ବିରୁ େର ବଚସା କରି କହିେଲ, “କାହିଁକି ତୁ େ
ଆ ମାନ ୁ , ଆ ମାନ ସ ାନମାନ ୁ ଓ ପଶୁଗଣକୁ ପିପାସାେର
ମାରିବା ନିମେ ମିସରଠାରୁ ଆଣିଅଛ?” 4 ତହିଁେର େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କରି କହିେଲ, “ମୁଁ ଏହି େଲାକମାନ
ନିମେ କʼଣ କରିବି? େସମାେନ େମାେତ ପଥର ପକାଇ ମାରିବାକୁ
ପ୍ର ାୟ ଉଦ୍ୟତ।” 5 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଯ ୍ଵାରା ନୀଳ ନଦୀକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲ, େସହି ଯି ହ େର େଘନି
ଇସ୍ର ାଏଲର େକେତକ ପ୍ର ାଚୀନ ସେ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ
ଆେଗ ଆେଗ ଯାଅ। 6 େଦଖ, ଆେ େହାେରବେର େସହି େଶୖଳ
ଉପେର ତୁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା; ତୁ େ େସହି େଶୖଳକୁ ଆଘାତ
କେଲ, ତହିଁରୁ ଜଳ ନିଗର୍ ତ େହବ, ଆଉ େଲାକମାେନ ତାହା
ପାନ କରିେବ;” େତେବ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଦୃି େର
େସହିରୂ ପ କେଲ। 7 ପୁଣି, େସହି ାନେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ବିବାଦ ସକାଶୁ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି କି ନାହିଁ,
ଏହା କହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସକାଶୁ େସ େସହି ାନର
ନାମ “ମଃସା* ଓ ମିରୀବାଃ† ରଖିେଲ।”

ଅମାେଲକୀୟମାନ ପରାଜୟ
8 େସହି ସମୟେର ଅମାେଲକ ଆସି ରଫୀଦୀମେର ଇସ୍ର ାଏଲ

ସହିତ ଯୁ କେଲ। 9 ତହିଁେର େମାଶା ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଆ ମାନ ନିମେ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି ଅମାେଲକ
ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ଯାଅ; ଆସ ାକାଲି ମୁଁ ଆପଣା ହ େର
ପରେମ ର ଯି େଘନି ପବର୍ ତ ଶୃ େର ଠିଆ େହବି।” 10 ତହଁୁ

* 17:7 ଅଥର୍ ାତ୍ ପରୀକ୍ଷା † 17:7 ଅଥର୍ ାତ୍ ବିବାଦ
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େମାଶା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅମାେଲକ ସହିତ ଯୁ କେଲ,
ପୁଣି, େମାଶା ଓ ହାେରାଣ, ହୂ ର ପବର୍ ତ ଶୃ େର ଆେରାହଣ କେଲ।
11 ପୁଣି, େମାଶାଆପଣା ହ ଊ ର୍ କୁ େଟକିଥିବା ସମୟେରଇସ୍ର ାଏଲ
ଜୟୀ େହେଲଓେସଆପଣା ହ ନୁଆଁଇଥିବା ସମୟେରଅମାେଲକ
ଜୟୀ େହେଲ। 12 ମାତ୍ର େମାଶା ର ହ ଭାରୀ େହଲା; ଏେହତୁ
େସମାେନ ଖି ଏ ପ୍ର ର ଆଣି ତାହା ତେଳ ରଖେ , େମାଶା ତହିଁ
ଉପେର ବସି େଲ, ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ହୂ ର ଜେଣ ଏପାେଖ ଆଉ
ଜେଣ େସପାେଖ ତା ର ହାତ େଟକି ଧରିେଲ; ତହିଁେର ସୂଯର୍ ୍ୟା
ପଯର୍ ୍ୟ ତା ର ହ ି ର ରହିଲା। 13ଏଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ଅମାେଲକକୁ
ଓ ତାହାର େଲାକମାନ ୁ ଖ ଧାରେର ପରା କେଲ।

14 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଏହି
କଥା ରଣାେଥର୍ ପୁ କେର େଲଖି ରଖ, ପୁଣି, ଯିେହାଶୂୟର
କ ର୍ େଗାଚରେର ତାହା ପାଠ କର; ଯଥା, ଆେ ଆକାଶ ତଳରୁ
ଅମାେଲକର ରଣ େଲାପ କରିବା।” 15 ତହିଁେର େମାଶା
େଗାଟିଏ େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁର ନାମ “ଯିେହାବାଃ-ନିଃଷି‡”
ରଖିେଲ। 16 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଜାେର ହ େଦଇ କହିେଲ,
“ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅମାେଲକ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଯୁ େହବ।”

18
ଯିେଥ୍ର ା ପରାମଶର୍

1ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର େମାଶା ନିମେ ଓ ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ େଯଉଁ େଯଉଁ କମର୍ କରିଅଛି , ବିେଶଷେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ ମିସରଠାରୁ କିପରି ବାହାର କରି
ଆଣିଅଛି , ଏହିସବୁ କଥା େମାଶା ର ଶୁର ମିଦୀୟନୀୟ
ଯାଜକ ଯିେଥ୍ର ା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇେଲ। 2 ତହିଁେର େମାଶା ର
ଶୁର େସହି ଯିେଥ୍ର ା ଆପଣା ଗୃହକୁ େପ୍ର ରିତା େମାଶା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ସି େ ାରାକୁ ଓ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ୁ ସ େର େନେଲ। 3 େସହି
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଜଣକର ନାମ େଗେଶର୍ ାମ,* କାରଣ େସ

‡ 17:15 ଅଥର୍ ାତ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଜା * 18:3 ଅଥର୍ ାତ୍ ଏହି ାନେର ପ୍ର ବାସୀ
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କହିଥିେଲ, “ମୁଁ ପରେଦଶେରପ୍ର ବାସୀ େହଲି।” 4 ପୁଣି, ଅନ୍ୟରନାମ
ଇଲୀେୟଜର,† କାରଣ େସ କହିଥିେଲ, “େମାʼ ପିତା ପରେମ ର
େମାହର ଉପକାରୀ େହାଇ ଫାେରା ର ଖ ରୁ େମାେତ ଉ ାର
କେଲ।” 5 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ର ଶୁର ଯିେଥ୍ର ା, େମାଶା ର
େସହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ସ େର େଘନି ପ୍ର ା ରେର େମାଶା
ନିକଟକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପରେମ ର ପବର୍ ତର େଯଉଁ ାନେର େସ
ଛାଉଣି ାପନ କରିଥିେଲ, େସହି ାନକୁ ଆସି େଲ। 6 ପୁଣି, େସ
େମାଶା ୁ ଜଣାଇେଲ, “ତୁ ର ଶୁର ଯିେଥ୍ର ା, ମୁଁ ଓ ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା,
ତାହା ସହିତ ତୁ ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର , ଆେ ସମେ ତୁ ନିକଟକୁ
ଆସି ଅଛୁ।” 7 େସେତେବେଳ େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତା ୁ ପ୍ର ଣାମ ଓ ଚୁ ନ କେଲ; ପୁଣି,
ପର ର ମ ଳ ବା ର୍ ା ପଚାରିଲା ଉ ାେର େସମାେନ ତ ୁେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ। 8 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ନିମେ
ଫାେରା ପ୍ର ତି ଓ ମିସରୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି ,
ପଥେର େସମାନ ପ୍ର ତି େଯସବୁ େ ଶ ଘଟିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯପ୍ର କାେର େସମାନ ୁ ଉ ାର କରିଅଛି , ଏହିସବୁ ବୃ ା
େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ୁ ଜଣାଇେଲ। 9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ମିସରୀୟମାନ ହ ରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଉ ାର କରି େଯସବୁ ମ ଳ
ପ୍ର ଦାନ କରିଅଛି , ତହିଁ ନିମେ ଯିେଥ୍ର ା ଅତି ଆ ାଦିତ େହେଲ।
10 ପୁଣି, ଯିେଥ୍ର ା କହିେଲ, “େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟମାନ ର
ଓ ଫାେରା ର ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିଅଛି , ଆଉ
ମିସରୀୟମାନ ଅଧୀନତାରୁ େଲାକମାନ ୁ ଉ ାର କରିଅଛି ,
େସ ଧନ୍ୟ। 11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ େଦବଗଣଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ,
ଏହା ମୁଁ ଏେବ ଜାଣିଲି। ହଁ, େସମାେନ େଯଉଁ ବିଷୟେର
େସମାନ ବିରୁ େର ଗବର୍ କରିଥିେଲ, (େସହି ବିଷୟେର େସ
ମହାନ।”) 12 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଶୁର ଯିେଥ୍ର ା ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମ ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେଲ; ପୁଣି, ହାେରାଣ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଆସି ପରେମ ର ସ ୁଖେର

† 18:4 ଅଥର୍ ାତ୍ ପରେମ ର େମାʼ ର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ
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େମାଶା ଶୁର ସ େର େଭାଜନ କେଲ।

ବିଚାରକ ର୍ ା ନିଯୁି
13 ତହିଁ ଆରଦିନ େମାଶା େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିବାକୁ

ବସେ , େଲାକମାେନ ପ୍ର ଭାତଠାରୁ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ତା ସ ୁଖେର
ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ। 14 େସେତେବେଳ େମାଶା େଲାକମାନ
ବିଷୟେର ଯାହା ଯାହା କେଲ, ତା ର ଶୁର ତାହା େଦଖି
କହିେଲ, “ତୁ େ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଏ କିରୂ ପ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅଛ?
ତୁ େ କାହିଁକି ଏକାକୀ ବସ ଓ ସମ େଲାକ ପ୍ର ଭାତଠାରୁ
ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଚାରିଆେଡ଼ କାହିଁକି ଠିଆ େହାଇ ରହି ?”
15 ତହିଁେର େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ୁ କହିେଲ, “େଲାକମାେନ
ପରେମ ର ବିଚାର ବୁଝିବା ପାଇଁ େମାʼ ପାଖକୁ ଆସି 16 ଓ
େସମାନ ର େକୗଣସି ବିବାଦ େହେଲ, େମାʼ ପାଖକୁ ଆସି ;
ତହିଁେର ମୁଁ ବାଦୀ ଓ ପ୍ର ତିବାଦୀ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କେର, ପୁଣି,
ପରେମ ର ବିଧି ଓ ବ୍ୟବ ାସବୁ େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଏ।”
17 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ର ଶୁର କହିେଲ, “ତୁ ର ଏହି କମର୍
ଭଲ ନୁେହଁ। 18 ତୁ େ ଓ ତୁ ସ ୀ ଏହି େଲାକମାେନ ଦୁେହଁ
ନି ୟ କ୍ଷୀଣ େହାଇଯିବ; କାରଣ ଏ କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ନିମେ ଅତି
ଭାରୀ; ତୁ େ ଏକାକୀ ଏହା ସାଧନ କରି ନ ପାର। 19 ଏେହତୁ
େମାʼ କଥାେର ମେନାେଯାଗ କର, ମୁଁ ତୁ ୁ ପରାମଶର୍ େଦବି, ପୁଣି,
ପରେମ ର ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ େହଉ ;ୁ ପରେମ ର ଛାମୁେର
ତୁ େ େଲାକମାନ ପକ୍ଷ େହାଇ େସମାନ କଥା ପରେମ ର
ନିକଟେର ଜଣାଅ। 20 ପୁଣି, ତୁ େ େସମାନ ୁ ବିଧି ଓ ବ୍ୟବ ାର
ଉପେଦଶ ଦିଅ ଓ େସମାନ ର ଗ ବ୍ୟ ପଥ ଓ କ ର୍ ବ୍ୟ କମର୍
େଦଖାଅ। 21ଆହୁ ରି, ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ କମର୍ କ୍ଷମ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଭୟକାରୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାୟ
ଲାଭ ଘୃଣାକାରୀ େଲାକ ୁ ମେନାନୀତ କର; ପୁଣି, େସମାନ ୁ
େଲାକମାନ ଉପେରସହସ୍ର ପତି,ଶତପତି,ପଚାଶପତି ଓଦଶପତି
ରୂ େପ ନିଯୁ କର। 22 େସମାେନ ସବର୍ ଦା େଲାକମାନ ର ବିଚାର
କର ୁ, ପୁଣି, େକୗଣସି ବଡ଼ କଥା େହେଲ ତୁ ନିକଟକୁ ଆଣିେବ,
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ମାତ୍ର କୁ୍ଷଦ୍ର କଥାସବୁ େସମାେନ ଆେପ ବିଚାର କରିେବ, ତାହାେହେଲ
ତୁ ନିଜ କମର୍ ଉ ାସ େହବ, ପୁଣି, େସମାେନ ତୁ ସହିତ ଭାର
ବହିେବ। 23ଯଦି ତୁ େ ଏହିପରି କରିବ, ପୁଣି, ପରେମ ର ଏପରି
କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା େଦେବ, େତେବ ତୁ େ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ? ଆଉ
ଏହିସବୁ େଲାକମାେନ କୁଶଳେର ାନକୁ ଯିେବ।”

24 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଆପଣା ଶୁର କଥାେର ମେନାେଯାଗ
କରିତା ରବାକ୍ୟାନୁସାେରସବୁକମର୍ କେଲ। 25 ପୁଣି, େମାଶା ସମଗ୍ର
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ କମର୍ କ୍ଷମ େଲାକ ମେନାନୀତ କରି େଲାକମାନ
ଉପେର ପ୍ର ଧାନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସହସ୍ର ପତି, ଶତପତି, ପଚାଶପତି ଓ
ଦଶପତି ରୂ େପ ନିଯୁ କେଲ। 26 ତହଁୁ େସମାେନ ସବୁ ସମୟେର
େଲାକମାନ ର ବିଚାର କେଲ; କଠିନ ବିଚାରସବୁ େମାଶା ପାଖକୁ
ଆଣିେଲ; ମାତ୍ର କୁ୍ଷଦ୍ର କୁ୍ଷଦ୍ର କଥାସବୁ ଆେପ ଆେପ ବିଚାର କେଲ।
27 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଆପଣା ଶୁର ୁ ବିଦାୟ କରେ , େସ
େଦଶକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ।

19
ସୀନୟ ପ୍ର ା ର ନିକଟେର ଇସ୍ର ାଏଲ

1 ମିସର େଦଶରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବାହାର େହବାର ତୃ ତୀୟ
ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର, େସମାେନ ସୀନୟ ପ୍ର ା ରେର ଉପି ତ
େହେଲ। 2େସମାେନରଫୀଦୀମଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ସୀନୟପ୍ର ା ରେର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସହି ପ୍ର ା ରେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ;
ଇସ୍ର ାଏଲ େସହି ାନେର ପବର୍ ତ ସ ୁଖେର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ।
3ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପରେମ ର ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରେ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପବର୍ ତରୁ ତା ୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁ େ ଯାକୁବ ବଂଶକୁ
ଏହି କଥା କୁହ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଏହା ଜଣାଅ। 4 ଆେ
ମିସରୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା କଲୁ ଓ ତୁ ମାନ ୁ କିପରି ଉେ ାଶ
ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷେର ବହି ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ
େଦଖିଅଛ। 5 ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ଆ ରବେର ମେନାେଯାଗ
କରିବ ଓ ଆ ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ ସମ
େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଆ ନିଜର ସି ତ ଧନ େହବ; କାରଣ ସମ
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ପୃଥିବୀ ଆ ର। 6 ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନଆ ନିମେ ଯାଜକମାନ ର
ଏକ ରାଜବଂଶ ଓ ଏକ ପବିତ୍ର େଗା ୀ େହବ; ଏହିସବୁ କଥା ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ କୁହ।”

7 ତହଁୁ େମାଶା ଆସି େଲାକମାନ ର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ ଡକାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଆେଦଶପ୍ର ା ଏହିସବୁ କଥା େସମାନ ଅଗ୍ର େତ
ପ୍ର ାବ କେଲ। 8ତହିଁେର ସମ େଲାକ ଏକସ େର ଅ ୀକାର
କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ କଥା କହିଅଛି , ତାହାସବୁ
ଆେ ମାେନ କରିବା।” େସେତେବେଳ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର େଲାକମାନ କଥା ଜଣାଇେଲ। 9 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ତୁ ସହିତ କଥା କହିବା
ସମୟେର େଲାକମାେନ େଯପରି ତାହା ଶୁଣି ପାରିେବ, ମଧ୍ୟ
ତୁ ଠାେର ସବର୍ ଦା ବି ାସ କରିେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆେ ନିବିଡ଼
େମଘେର ତୁ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ।” ଏଥିଉ ାେର େମାଶା
େଲାକମାନ କଥା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଜଣାଇେଲ। 10 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଜି ଓ
କାଲି େସମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର, ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବ
େଧୗତ କର ୁ 11 ଓ ତୃ ତୀୟ ଦିନ ନିମେ ସମେ ପ୍ର ୁତ େହଉ ୁ;
କାରଣ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର
ସୀନୟ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ ଓ ାଇ ଆସି େବ। 12 ଏେହତୁ ତୁ େ
େଲାକମାନ ଚତୁ ଗେର ସୀମା ନିରୂ ପଣ କରି ଏହି କଥା କୁହ,
‘ତୁ େ ମାେନ ପବର୍ ତାେରାହଣ ଓ ତହିଁର ସୀମା ଶର୍ କରିବାକୁ
ସାବଧାନ ହୁ ଅ; େଯେକହି ପବର୍ ତ ଶର୍ କରିବ, େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ
େହବ।’ 13 କାହାର ହାତ ତାହାକୁ ଶର୍ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର େସ
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ରାଘାତେର ହତ େହବ, କି ା ବାଣ ାରା ବି େହବ;
ପଶୁ େହଉ କି ମନୁଷ୍ୟ େହଉ, କଦାପି ବି ବ ନାହିଁ; ତୂ ରୀର
ଦୀଘର୍ ନି େହେଲ େସମାେନ ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠି ଆସି େବ।”

14 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
ଆସି େସମାନ ୁ ପବିତ୍ର କେଲ, ପୁଣି, େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ବ ସବୁ େଧୗତ କେଲ। 15 ତହଁୁ େସ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
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“ତୁ େ ମାେନ ତୃ ତୀୟ ଦିନ ନିମେ ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ; ପୁଣି ଆପଣା
ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସହ ଶୟନ କର ନାହିଁ।”

16 ଏଥିଉ ାେର ତୃ ତୀୟ ଦିନର ପ୍ର ଭାତ ହୁ ଅେ , େମଘ
ଗ ର୍ ନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ ପବର୍ ତ ଉପେର ନିବିଡ଼ େମଘ ଓ ଅତିଶୟ
ଉ ରେର ତୂ ରୀ ନି େହବାକୁ ଲାଗିଲା; ତହିଁେର ଛାଉଣିି ତ
ସମ େଲାକ କ ାନି୍ଵ ତ େହେଲ। 17 ତହଁୁ ପରେମ ର ସହିତ
ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମେ େମାଶା େଲାକମାନ ୁ ଛାଉଣିରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ପବର୍ ତର ତେଳ ଠିଆ େହେଲ।
18 େସେତେବେଳ ସୀନୟ ପବର୍ ତ ଧୂମମୟ ଥିଲା, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅି ବାହନେର ତହିଁ ଉପେର ଅବେରାହଣ କେଲ; ତହିଁେର
ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ତହିଁରୁ ଧୂମ ଉଠିଲା, ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ପବର୍ ତ
ଅତିଶୟ କି ଲା।* 19 ପୁଣି, ତୂ ରୀ ଶ କ୍ର ମଶଃ ଅତିଶୟ ଉ
ହୁ ଅେ , େମାଶା କଥା କହିେଲ, ତହିଁେର ପରେମ ର ଏକ ରବ
ାରା ତା ୁ ଉ ର େଦେଲ। 20 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟ

ପବର୍ ତ ଉପେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପବର୍ ତ ଶୃ େର ଅବେରାହଣ କଲା
ଉ ାେର େମାଶା ୁ େସହି ପବର୍ ତ ଶୃ କୁ ଡ଼ାକିେଲ; ତହିଁେର
େମାଶା ଆେରାହଣ କେଲ। 21 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ଓ ାଇ ଯାଇ େଲାକମାନ ୁ ଦୃଢ଼ ଆେଦଶ କର,
େନାହିେଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ସୀମା ଲ ନ କେଲ,
େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅେନେକ ବିନ େହେବ। 22 ଆଉ େଯଉଁ
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇଥାʼ ି , େସମାେନ
ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର ,ୁ େନାହିେଲ େସ େସମାନ ୁ
ଆକ୍ର ମଣ କରିେବ।” 23 ତହିଁେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ,
“େଲାକମାେନ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ଆେରାହଣ କରିପାରି ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ େ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଆ ମାନ ୁ କହିଅଛ, ‘ପବର୍ ତର
ସୀମା ନିରୂ ପଣ କର ଓ ତାହା ପବିତ୍ର କର।’ ” 24 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ୁ କହିେଲ, “ଯାଅ, ଓ ାଅ; ପୁଣି, ତୁ େ ହାେରାଣ ୁ ସ େର
େନଇ ଆେରାହଣ କରିବ; ମାତ୍ର ଯାଜକଗଣ ଓ େଲାକମାନ

* 19:18 େକେତକ ହ ଲିପି ଅନୁସାେର ସମୁଦାୟ େଲାକମାେନ କି ତ େହେଲ
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ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି ଆକ୍ର ମଣ ନ କରି , ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
ତାହା ଛାମୁକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ସୀମା ଅତିକ୍ର ମ ନ କର ।ୁ” 25 ତହଁୁ
େମାଶା େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଓ ାଇ ଯାଇ େସମାନ ୁ େସହି
ପ୍ର କାର ଆଜ୍ଞା େଦେଲ।

20
ଦଶ ଆଜ୍ଞା

1 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ଏହିସବୁ କଥା କହିେଲ, ଯଥା,
2 “େଯ ତୁ କୁ ଦାସଗୃହ ରୂ ପ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିଅଛି , ତୁ ର େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଆେ ଅଟୁ ।”
3ଆ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ ର ଆଉ େକୗଣସି େଦବତା େହବ ନାହିଁ।
4 ତୁ େ ଆପଣା ନିମେ େକୗଣସି େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ନିମର୍ ାଣ
କରିବ ନାହିଁ; କି ଉପରି ଗର୍ େର, କି ନୀଚ ପୃଥିବୀେର,
କି ପୃଥିବୀର ନୀଚ ଜଳେର ଥିବା େକୗଣସି ବ ୁର ପ୍ର ତିମୂ
ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ। 5 ତୁ େ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କରିବ
ନାହିଁ, କି େସମାନ ର େସବା କରିବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେ
ତୁ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର ଉଦ୍ େଯାଗୀ
ପରେମ ର ଅଟୁ , ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଆ ୁ ଘୃଣା କରି , ଆେ
େସମାନ ତୃ ତୀୟ ଓ ଚତୁ ଥର୍ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ାନମାନ ଉପେର
େପୖତୃ କ ଅପରାଧର ପ୍ର ତିଫଳଦାତା; 6 ମାତ୍ର େଯଉଁମାେନ ଆ ୁ
େପ୍ର ମ କରି ଓ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି , ଆେ େସମାନ ର
ସହସ୍ର ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ଦୟାକାରୀ। 7 ତୁ େ ଆପଣା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର ନାମ ମିଥ୍ୟାେର େନବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ େଯେକହି
ତାହା ର ନାମ ମିଥ୍ୟାେର ନିଏ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ନିରପରାଧ
ଗଣନା କରିେବ ନାହିଁ। 8 ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ ପବିତ୍ର ରୂ େପ ପାଳିବାକୁ
ରଣ କର। 9 ଛଅ ଦିନ ପରିଶ୍ର ମ ଓ ଆପଣାର ସବୁ କମର୍ କରିବ;

10 ମାତ୍ର ସ ମ ଦିନ ତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର ବିଶ୍ର ାମ ଦିନ
ଅେଟ; ତହିଁେର ତୁ େ , କି ତୁ ର ପୁତ୍ର , କି ତୁ ର କନ୍ୟା,
ତୁ ର ଦାସ, କି ଦାସୀ, ତୁ ର ପଶୁ, କି ତୁ ର ନଗର ାରବ ର୍ ୀ
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ବିେଦଶୀ, େକହି େକୗଣସି କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 11 େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମ
ବ ୁ ଛଅ ଦିନେର ନିମର୍ ାଣ କରି ସ ମ ଦିନେର ବିଶ୍ର ାମ କେଲ;
ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଶ୍ର ାମ ଦିନକୁଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ପବିତ୍ର କରିଅଛି ।
12 ତୁ େ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ୁ ସ ମ କର; ତହିଁେର
ତୁ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦେବ, େସହି
େଦଶେରତୁ ରଦୀଘର୍ ପରମାୟୁ େହବ। 13ତୁ େ ନରହତ୍ୟା କରିବ
ନାହିଁ। 14 ତୁ େ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ। 15 ତୁ େ େଚାରି
କରିବନାହିଁ। 16ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ବିରୁ େର ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ
େଦବ ନାହିଁ। 17ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଗୃହକୁ େଲାଭ କରିବ
ନାହିଁ, ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ଭାଯର୍ ୍ୟା, କି ଦାସ, କି ଦାସୀ, କି
ତାହାର େଗାରୁ , କି ଗଧ, କି ତୁ ପ୍ର ତିବାସୀର େକୗଣସି ବ ୁକୁ େଲାଭ
କରିବ ନାହିଁ।

18 େସେତେବେଳ ସମ େଲାକ େମଘ ଗ ର୍ ନ ଓ ବିଜୁଳି ଓ
ତୂ ରୀ ନି ଓ ଧୂମଯୁ ପବର୍ ତ େଦଖିେଲ; ପୁଣି, ତାହା େଦଖି
େସମାେନ କି ତ େହାଇ ଦୂରେର ଠିଆ େହେଲ। 19 ଆଉ
େସମାେନ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ସେ କଥା କୁହ,
ଆେ ମାେନ ଶୁଣିବୁ; ମାତ୍ର ପରେମ ର ଆ ମାନ ସେ କଥା ନ
କହ ୁ, େନାହିେଲ ଆେ ମାେନ ମରିଯିବୁ।” 20 ତହିଁେର େମାଶା
େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ ମାନ ୁ
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପାପ ନ କରିବ,
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣାରଭୟାନକତା ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷେଗାଚରକରିବାକୁ
ପରେମ ର ଆସି ଅଛି ।” 21 େତଣୁ େଲାକମାେନ ଦୂରେର ଠିଆ
େହାଇ ରହିେଲ; ମାତ୍ର େଯଉଁଠାେର ପରେମ ର ଥିେଲ, େମାଶା
େସହି େଘାର ଅ କାର ନିକଟକୁ ଗମନ କେଲ।

ଯଜ୍ଞେବଦି ସ େର ନିୟମ
22ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-

ସ ାନଗଣ ୁ ଏହି କଥା କୁହ, ‘ଆେ ଆକାଶେର ଥାଇ ତୁ ମାନ
ସହିତ କଥା କହିଲୁ, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ େଦଖିଅଛ। 23ଏେହତୁ
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ତୁ େ ମାେନଆ ରପ୍ର ତିେଯାଗୀ, ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣ ନିମର୍ ାଣ କରିବ
ନାହିଁ; ଆପଣାମାନ ନିମେ େରୗପ୍ୟମୟ େଦବତା ଓ ର୍ ମୟ
େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ। 24 ତୁ େ ଆ ନିମେ ଏକ
ମୃ ି କାର େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବ, ପୁଣି, ତହିଁ ଉପେର ତୁ ର
େଗାେମଷାଦି େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ; ଆେ
େଯଉଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଆପଣା ନାମ ରଣ କରାଇବା, େସହି
ପ୍ର େତ୍ୟକ ାନେର ଆେ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିବା। 25ଯଦି ତୁ େ ଆ ନିମେ ପ୍ର ର େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବ,
େତେବ େଖାଦିତ ପ୍ର ରେର ତାହା ନିମର୍ ାଣ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ
ତହିଁ ଉପେର ତୁ େ ଆପଣା ଅ ଉ ାଇେଲ, ତାହା ଅପବିତ୍ର
କରିବ। 26 ଆଉ ତୁ ର ଉଲ ତା ଆ େବଦି ଉପେର େଯପରି
ଅନାବୃତ ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ପାହାଚ େଦଇ ଆ େବଦି
ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ।’ ”

21
କ୍ର ୀତଦାସ ସ କର୍ େର ନିୟମ

1ଆଉ ତୁ େ ଏହିସବୁ ନିୟମ େସମାନ ୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବ। ଯଥା,
2 ତୁ େ ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସ କ୍ର ୟ କେଲ, େସ ଛଅ ବଷର୍ େସବା କରିବ;
ପୁଣି, ସ ମ ବଷର୍ େର େସ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ମୁ େହାଇଯିବ। 3 ଯଦି
େସ ଏକାକୀ ଆସି ଥାଏ, େତେବ େସ ଏକାକୀ ଯିବ; ଆଉ ଯଦି େସ
ବିବାହିତ େହାଇ ଆସି ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ତାହା ସେ
ବାହାରି ଯିବ। 4 ପୁଣି, ଯଦି ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ବିବାହ କରି
େଦଇଥାଏ ଓ େସହି ୀଠାରୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ େହାଇଥାଏ, େତେବ
େସହି ୀ ଓ ତାହାର ସ ାନମାନ ଉପେରତାହାର ପ୍ର ଭୁ ର ଅଧିକାର
େହବ ଓ େସ ଏକାକୀ ବାହାରି ଯିବ। 5 ମାତ୍ର “ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ୁ ,
ପୁଣି, ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ସ ାନଗଣ ୁ େପ୍ର ମ କେର, ଏଣୁ ମୁଁ ମୁ
େହାଇଯିବି ନାହିଁ,” ଏପରି କଥା ଯଦି େସହି ଦାସ ଦୃଢ଼ ରୂ େପ
କହିବ, 6 େତେବ ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ପରେମ ର ନିକଟକୁ
େନଇଯିବ, ପୁଣି,ତାହାକୁ କବାଟବା ବାଜୁବ ନିକଟକୁଆଣିତାହାର
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ପ୍ର ଭୁ ବି ଣୀେର ତାହାର କ ର୍ ବି ି ବ; ତହିଁେର େସ ସଦାକାଳ
ତାହାର େସବା କରିବ।

7ଆଉ େକହି ଯଦି ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ଦାସୀ ରୂ େପ ବିକ୍ର ୟ କେର,
େତେବ େସ ଦାସମାନ ପରି ମୁ େହାଇଯିବ ନାହିଁ। 8 ତାହାର
ପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଆପଣା ପାଇଁ ନିରୂ ପଣ କେଲ େହଁ, ଯଦି ତାହା ପ୍ର ତି
ଅସ ୁ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ତାହାକୁ ମୁ େହବାକୁ େଦବ; ତାହା
ପ୍ର ତି ପ୍ର ବ ନା କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ନିକଟେର ତାହାକୁ
ବିକ୍ର ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବ ନାହିଁ। 9 କିଅବା ଯଦି େସହି
ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ନିମେ ତାହାକୁ ନିରୂ ପଣ କରିଥାଏ, େତେବ େସ
ତାହା ପ୍ର ତି କନ୍ୟା ବିଷୟକ ରୀତି ଅନୁସାେର ବ୍ୟବହାର କରିବ।
10 ଯଦି େସ ଅନ୍ୟ ୀ ସହିତ ବିବାହ କେର, େତେବ େହଁ ତାହାର
ଅ ବ ଓ ବିବାେହାଚିତ କ ର୍ ବ୍ୟରୁ ବି ତ େହବ ନାହିଁ। 11ଯଦି
େସ ଏହି ତିନିର ତଟି କେର, େତେବ େସ ୀ ବିନାମୂଲ୍ୟେର ମୁ
େହାଇଯିବ।

ହିଂସା କ କାଯର୍ ୍ୟ ସ ୀୟ ବ୍ୟବ ା
12 େକହି ଯଦି େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ପ୍ର ହାର କେର େଯ

େସ ମରିଯାଏ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ। 13 ଯଦି
େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ େଚ ା କେର ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ପରେମ ର ଇ ାେର ତାହାର ହ ାରା ତାହାର ମୃତୁୁ ୍ୟ ହୁ ଏ,
େତେବ େଯଉଁ ାନକୁ େସ ପଳାଇ ପାେର, ଏପରି ାନ ଆେ ତୁ
ପାଇଁ ନିରୂ ପଣ କରିବା। 14ମାତ୍ର ଯଦି େକହି ଛଳନା ପୂବର୍ କ ଆପଣା
ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସ କେର, େତେବ ତୁ େ ତାହାର
ପ୍ର ାଣଦ କରିବା ନିମେ ଆ େବଦି ନିକଟରୁ ତାହାକୁ େନଇଯିବ।

15 ପୁଣି, େଯେକହି ଆପଣା ପିତା କି ା ମାତାକୁ ପ୍ର ହାର କେର,
ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ।

16ଆଉେଯେକହିମନୁଷ୍ୟକୁ େଚାରି କରିଯଦି ବିକ୍ର ୟକେର,ଅବା
େସ ଯଦି ତାହାର ଅଧିକାରେର ପ୍ର ା ହୁ ଏ, େତେବ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ
ପ୍ର ାଣଦ େହବ।

17 େଯେକହି ଆପଣା ପିତା କି ା ମାତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ, ତାହାର
ଅବଶ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ।
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18ଆଉଯଦି େଲାକମାେନ ଏକଆେରକ ସହିତ ବିବାଦ କରୁ କରୁ
ଏକ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ର ରେର ବା ମୁି େର ଆଘାତ କେଲ, େସ
ଯଦି ନ ମରି ଶଯ୍ୟାଗତ ହୁ ଏ 19ଓ ପ ାତ୍ ଉଠି ଯି ଧରି ବାହାେର
ବୁେଲ, େତେବ େସହି ପ୍ର ହାରକ ନିେ ର୍ ାଷ େହବ; େକବଳ ତାହାକୁ
ତାହାର କମର୍ -କ୍ଷତିର ଓ ଚିକି ାର ବ୍ୟୟ େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ।

20ଆଉ ଯଦି େକହି ଆପଣା ଦାସ ବା ଦାସୀକୁ ଯି ାରା ପ୍ର ହାର
କେଲ, େସଯଦିତାହା ହ େରମେର, େତେବେସଅବଶ୍ୟଦ ନୀୟ
େହବ। 21 ମାତ୍ର େସ ଯଦି ଏକ ବା ଦୁଇ ଦିନ ବେ , େତେବ େସ
ଦ ନୀୟ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତାହାର ଧନ ରୂ ପ।

22ଆଉ ଯଦି ପୁରୁ ଷମାେନ ପର ର ବିବାଦ କରୁ କରୁ େକୗଣସି
ଗଭର୍ ବତୀ ୀକୁ ପ୍ର ହାର କରି ଯଦି ତାହାର ଗଭର୍ ପାତ ହୁ ଏ, ମାତ୍ର
ପ ାତ୍ ଆଉ େକୗଣସି ଆପଦ ନ ଘେଟ, େତେବ େସହି ୀର
ାମୀ େଯରୂ ପ ଦାବି କରିବ, ତଦନୁସାେର ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଅଥର୍ ଦ
େହବ, ପୁଣି, େସ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ନି ର୍ ାରଣାନୁସାେର ତାହା
େଦବ। 23 ମାତ୍ର ଯଦି େକୗଣସି ଆପଦ ଘେଟ, େତେବ ତାହାର
ପ୍ର ାଣ ପରିେଶାଧେର ପ୍ର ାଣ, 24 ଚକୁ୍ଷ ପରିେଶାଧେର ଚକୁ୍ଷ, ଦ
ପରିେଶାଧେର ଦ , ହ ପରିେଶାଧେର ହ , ଚରଣ ପରିେଶାଧେର
ଚରଣ, 25 ଦାହ ପରିେଶାଧେର ଦାହ, କ୍ଷତ ପରିେଶାଧେର କ୍ଷତ,
େନାଳା ପରିେଶାଧେର େନାଳା, ଦ େହବ।

26 ଆଉ ଯଦି େକହି ଆପଣା ଦାସ କି ଦାସୀର ଚକୁ୍ଷେର ଆଘାତ
କେଲ ଯଦି ତାହା ନ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ସକାେଶ
ତାହାକୁ ମୁ କରିେଦବ। 27 ପୁଣି, ଆଘାତ ାରା ଆପଣା ଦାସ କି
ଦାସୀର ଦ ଭ କେଲ, େସ େସହି ଦ ସକାେଶ ତାହାକୁ ମୁ
କରିେଦବ।

ମାଲିକମାନ ଦାୟି
28ଆଉ, େଗାରୁ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ା ୀକୁ ବି ି େଲ ଯଦି େସ

ମେର, େତେବ େସହି େଗାରୁ ପ୍ର ର ାରା ହତ େହବ, ପୁଣି, ତାହାର
ମାଂସ ଅଖାଦ୍ୟ େହବ; ମାତ୍ର େଗାରୁ ର ାମୀ ଦ େଯାଗ୍ୟ େହବ
ନାହିଁ। 29 ମାତ୍ର େସହି େଗାରୁ ପୂେବର୍ ବି ୁ ଥାଏ, ଏଥିର ପ୍ର ମାଣ
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ତାହାର ାମୀକୁ ଦିଆଗେଲ େହଁ ତାକୁ ନ ବା ି ବା ସକାଶୁ ତାହା ଯଦି
େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ କି ା ୀକୁ ବଧ କେର, େତେବ େସହି େଗାରୁ ପ୍ର ର
ାରା ହତ େହବ; ପୁଣି, ତାହାର ାମୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ର ାଣଦ େହବ।

30ଯଦ୍ୟପି ତାହାର (ପ୍ର ାଣ) ନିମେ ପ୍ର ାୟି ନିରୂ ପିତ ହୁ ଏ, େତେବ
େସ ପ୍ର ାଣମୁି ନିମେ ସମୁଦାୟ ନିରୂ ପିତ ମୂଲ୍ୟ େଦବ। 31 େଗାରୁ
ପୁତ୍ର କୁ କି କନ୍ୟାକୁ ବି ି େଲ, ଏହି ଶାସନାନୁସାେର ଦି ତ େହବ।
32କାହାର େଗାରୁ ଯଦି କାହାର ଦାସ କି ା ଦାସୀକୁ ବିେ , େତେବ
େସ ତାହାର ପ୍ର ଭୁ ୁ ତିରିଶ େଶକଲ* ରୂ ପା େଦବ; ଆଉ େଗାରୁ
ପ୍ର ର ାରା ହତ େହବ।

33ଆଉ େକହି ଯଦି େକୗଣସି କୂପ ଅନାବୃତ କେର, କିଅବା କୂପ
େଖାଳି ତାହା ଆବୃତ ନ କେର, େତେବ ତହିଁ ଭିତେର େକୗଣସି
େଗାରୁ କି ଗଧ ପଡ଼ିେଲ, 34 େସହି କୂପର କ ର୍ ା ତହିଁର ପରିେଶାଧ
କରିବ; େସ େସମାନ ାମୀକୁ ରୂ ପା ମୂଲ୍ୟ େଦବ, ମାତ୍ର ମୃତ ପଶୁ
ତାହାର େହବ।

35ଆଉଏକଜଣର େଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣର େଗାରୁ କୁ ବି ି େଲ େସହି
େଗାରୁ ଯଦି ମରିଯାଏ, େତେବ େସମାେନ ଜୀବିତ େଗାରୁ କୁ ବିକ୍ର ୟ
କରି ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ କରିେବ; ପୁଣି, ମୃତ େଗାରୁ କୁ ମଧ୍ୟ
ଦୁଇଭାଗକରି େନେବ। 36ମାତ୍ର େଗାରୁ ପୂେବର୍ ବି ୁ ଥିବାରଜାଣିଯଦି
ତାʼର ାମୀ ତାକୁ ସାବଧାନେର ରଖି ନ ଥାଏ, େତେବ େସ େଗାରୁ
ପରିେଶାଧେର େଗାରୁ ଅବଶ୍ୟ େଦବ, ମାତ୍ର ମୃତ େଗାରୁ ତାହାର
ନିଜର େହବ।

22
ପରିେଶାଧ ସ ୀୟ ବ୍ୟବ ା

1 ଯଦି େକହି େଗାରୁ କି େମଷ େଚାରି କରି ବଧ କେର ଅବା
ବିକ୍ର ୟ କେର, େତେବ େସ ଏକ େଗାରୁ ପରିେଶାଧେର ପା େଗାରୁ
ଓ ଏକ େମଷ ପରିେଶାଧେର ଚାରି େମଷ େଦବ। 2 ଆଉ େଚାର
ସି ି କାଟିଧରା ପଡ଼ିେଲ, ଯଦି େକହି ତାହାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି
ପକାଏ, େତେବ େସର ପାତର େଦାଷୀ େହବନାହିଁ। 3ମାତ୍ର ଯଦି
ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଉ ାେର ତାହାକୁ ବଧ କେର, େତେବ େସ ର ପାତର

* 21:32 ୩୩୦ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 22:4 lxiii ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 22:11

େଦାଷୀ େହବ; ଆଉ େଚାରା ଦ୍ର ବ୍ୟ ପରିେଶାଧ କରିବା େଚାରର
କ ର୍ ବ୍ୟ; ଯଦି ତାହାର କିଛି ନ ଥାଏ, େତେବ େଚାରି ସକାଶୁ େସ ବିକି୍ର
େହବ। 4 େଗାରୁ ଅବା ଗ ର୍ ଭ କି େମଷାଦି େଚାରା ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯଦି େଚାର
ହ େର ଜୀବିତ ମିେଳ, େତେବ େସ ତହିଁର ଦୁଇଗୁଣ େଦବ।

5ଆଉ େକହି ଯଦି ଅନ୍ୟର େକ୍ଷତ୍ର େର କି ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର େଗାରୁ
ଚରାଏ, କିଅବା ଆପଣା ପଶୁକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ ଯଦି େସ ଅନ୍ୟର
େକ୍ଷତ୍ର େର ଚେର, େତେବ େସ େଲାକ ତହିଁର ପରିବେ ର୍ ତାହାକୁ
ଆପଣା େକ୍ଷତ୍ର ର ଉ ମ ଶସ୍ୟ ଅବା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ର ଉ ମ
ଫଳ େଦବ।

6ଆଉ ଅି ଳି କ କ ବନେର ଲାଗିେଲ ଯଦି କାହାର କେଳଇ
ଗଦା ଅବା ବଢ଼ ା ଶସ୍ୟ କି େକ୍ଷତ େପାଡ଼ିଯାଏ, େତେବ େସହି ଅି
ଲଗାଇବା େଲାକ ଅବଶ୍ୟ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ େଦବ।

7ଆଉ, େକହି ଯଦି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀ ନିକଟେର ମୁଦ୍ର ା ଅବା ଆଉ
େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମପର୍ ଣ କେର,ତାହା ଯଦି େକହି େସହି
ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହରୁ େଚାରି କେର ଓ େସହି େଚାର ଧରା ପେଡ଼, େତେବ
େସ ତହିଁର ଦୁଇଗୁଣ େଦବ। 8ଯଦି େଚାର ଧରା ନ ପେଡ଼, େତେବ
ଗୃହର ାମୀ ପ୍ର ତିବାସୀର ଦ୍ର ବ୍ୟେର ହ େଦଇଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହା
ଜଣା ଯିବା ନିମେ େସପରେମ ର *ସାକ୍ଷାତେରଉପି ତ େହବ।
9 ପୁଣି, ସବର୍ ପ୍ର କାର ଅଧମର୍ ବିଷୟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଗାରୁ , ଗ ର୍ ଭ,
େମଷ କିଅବା ବ ାଦି, େଯେକୗଣସି ହଜିଲା ଦ୍ର ବ୍ୟ ବିଷୟେର ଯଦି
େକହି କେହ, “ଏହା େସହି ଦ୍ର ବ୍ୟ,” େତେବ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥା
ପରେମ ର † ସାକ୍ଷାତେରଉପି ତ େହବ; ତହିଁେରପରେମ ର
ଯାହାକୁ େଦାଷୀ କରିେବ, େସ ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ଦୁଇଗୁଣ େଦବ।

10ଆଉ ଯଦି େକହି ପ୍ର ତିବାସୀ ନିକଟେର ଆପଣା ଗଧ, େଗାରୁ ,
େମଷ, କିଅବା େକୗଣସି ପଶୁ ପ୍ର ତିପାଳନାେଥର୍ ରଖି ପୁଣି, ଯଦି
କାହାରି ନ େଦଖିବାେର େସହି ପଶୁ ମେର, ଅବା ଭ ା ହୁ ଏ
କିଅବା ଅଡ଼ାଇ ନିଆଯାଏ, 11 େତେବ େସ ପ୍ର ତିବାସୀର ଦ୍ର ବ୍ୟେର
ହ େଦଇଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟେର ଉଭୟ ମଧ୍ୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଶପଥ େହବ; ପଶୁର ମାଲିକ େସହି ଶପଥ ଗ୍ର ହଣ
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କରିବ, ପୁଣି, େସ ପରିେଶାଧ କରିବ ନାହିଁ। 12 ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା
ନିକଟରୁ େଚାରି େହାଇଅଛି, େତେବ େସ ତାହାର ମାଲିକକୁ ତାହାର
ମୂଲ୍ୟ େଦବ। 13ଯଦି େସହି ପଶୁ ବିଦୀ ର୍ ହୁ ଏ, େତେବ େସ ପ୍ର ମାଣ
ନିମେ ତାହା ଆଣୁ; େସ େସହି ବିଦୀ ର୍ ପଶୁର ମୂଲ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ।

14 ଆଉ, େକହି ଯଦି ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ପଶୁ ମାଗି ନିଏ ଓ
ତାହାର ମାଲିକ ତାହା ସହିତ ନ ଥାଇ େସ ଭ ା ହୁ ଏ କି ମେର,
େତେବ େସ ନିତା ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େଦବ। 15 ମାତ୍ର ଯଦି ତାହାର
ମାଲିକ ତାହା ନିକଟେର ଥାଏ, େତେବ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ େଦବ ନାହିଁ;
ଯଦି େସଭଡ଼ାଟିଆ ପଶୁ ହୁ ଏ, େତେବ ତାହା ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟେରଆସି ବ।

େନୖତିକ ଧମର୍ ସ ୀୟ ବ୍ୟବ ା
16ଆଉ, େକହି ଯଦି ଅବାଗ୍ ଦ ା କନ୍ୟାକୁ ପ୍ର େଲାଭିତ କରି ତାହା

ସହିତ ଶୟନ କେର, େତେବ େସ ତାହାକୁ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ େଦଇ
ଅବଶ୍ୟ ବିବାହ କରିବ। 17ଯଦି ପିତା ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟାର
ବିବାହ େଦବାକୁ ନିତା ଅସ ତ ହୁ ଏ, େତେବ େସ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟର
ବ୍ୟବ ାନୁସାେର ରୂ ପା େତୗଲି େଦବ।

18ତୁ େ ମାୟାବିନୀକୁ ଜୀବିତା ରଖିବ ନାହିଁ।
19 େଯେକହି ପଶୁ ସହିତ େଯୗନ ସ କର୍ ରେଖ, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ

ପ୍ର ାଣଦ େହବ।
20 େଯଉଁ େଲାକ େକବଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିନା େକୗଣସି େଦବତା

ନିକଟେର ବଳିଦାନ କେର, େସ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନ େହବ।
21 ତୁ େ ବିେଦଶୀ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ ଓ ତାହା ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କରିବ

ନାହିଁ, େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ମିସର େଦଶେର ବିେଦଶୀ ଥିଲ।
22ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ବିଧବା କି ପିତୃ ହୀନ ସ ାନକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବ
ନାହିଁ। 23 ତୁ େ େସମାନ ୁ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର େକ୍ଲ ଶ େଦେଲ,
େସମାେନ ଯଦି ଆ ନିକଟେର ଖାଲି ଡାକ ପକାଇେବ, େତେବ
ଆେ ଅବଶ୍ୟ େସମାନ ର ଡାକ ଶୁଣିବା। 24 ପୁଣି, ଆ ର େକ୍ର ାଧ
ପ୍ର ଳିତ େହେଲ,ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଖ ାରା ମାରିବା;ତହିଁେର
ତୁ ମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାମାେନ ବିଧବା େହେବ ଓ ସ ାନଗଣ ପିତୃ ହୀନ
େହେବ।
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25 ତୁ େ ଯଦି ଆ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ର ପ୍ର ତିବାସୀ
େକୗଣସି ଦରିଦ୍ର େଲାକ ୁ ଋଣ ଦିଅ, େତେବ ତାହା ପ୍ର ତି ମହାଜନ
ତୁ ଲ୍ୟ େହବନାହିଁଓତାହାଠାରୁ ସୁଧ େନବନାହିଁ। 26ଯଦିତୁ େ
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀର ବ ବ କ ରଖିବ, େତେବ ତୁ େ ସୂଯର୍ ୍ୟା
ପୂେବର୍ ତାହା ତାହାକୁ େଫରାଇ େଦବ। 27 କାରଣ ତାହା ତାହାର
ଏକମାତ୍ର ଆ ାଦନ ଓ ଚମର୍ ଆ ାଦକ ବ ; େସ କାହିଁେର ଶୟନ
କରିବ? ପୁଣି, େସ ଯଦି ଆ ନିକଟେର ଡାକ ପକାଇବ, େତେବ
ଆେ ତାହା ଶୁଣିବା, କାରଣ ଆେ କୃପାବାନ ଅଟୁ ।

28 ତୁ େ ଆପଣା ପରେମ ର ୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି,
ଆପଣା େଲାକମାନ ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ୁ ଅଭିଶାପ େଦବ ନାହିଁ।

29 ତୁ େ ଆପଣା ଶସ୍ୟର ପୂ ର୍ ତାରୁ ଓ (ଫଳାଦିର) ରସରୁ
ଉ ଗର୍ କରିବାକୁ ବିଳ କରିବ ନାହିଁ। ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଥମଜାତ
ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଆ ୁ େଦବ। 30 ପୁଣି,ଆପଣା େଗାରୁ ଓ େମଷାଦି ପ୍ର ତି
ତଦପ କରିବ; େସ ସାତ ଦିନ ଆପଣା ମାତା ସହିତ ରହିବ, ଅ ମ
ଦିନେର ତୁ େ ତାହା ଆ ୁ େଦବ।

31 ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େଲାକ େହବ;
ଏନିମେ ପଶୁ ାରା େକ୍ଷତ୍ର େର ବିଦୀ ର୍ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ;
ତୁ େ ମାେନ ତାହା କୁ ୁ ରମାନ ଆଗେର ପକାଇ େଦବ।

23
ନ୍ୟାୟବିଚାର

1 ତୁ େ ମିଥ୍ୟାପବାଦ ଉ ାପନ କରିବ ନାହିଁ; ଅନ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷୀ
େହାଇ ଦୁ ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। 2 ତୁ େ ଦୁ ମର୍ କରିବାକୁ
ବହୁ େଲାକର ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ େହବ ନାହିଁ, ପୁଣି, ନ୍ୟାୟବିଚାର
ଅନ୍ୟଥା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ େଲାକର ପକ୍ଷ େହାଇ ପ୍ର ତିବାଦ କରିବ
ନାହିଁ; 3 କିଅବା ବିଚାରେର ଦରିଦ୍ର ର ପକ୍ଷପାତ କରିବ ନାହିଁ।

4 ତୁ େ ଆପଣା ଶତର େଗାରୁ କି ଗଧକୁ ପଥ ହୁ ଡ଼ି ଯିବାର
େଦଖିେଲ, ଅବଶ୍ୟ ତାହା ନିକଟକୁ ତାକୁ େଘନିଯିବ। 5 ଯଦି ତୁ େ
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ଆପଣା ଶତର ଗ ର୍ ଭକୁ ଭାର ତେଳ ପଡ଼ିଥିବାର େଦଖ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି
ଯିବାରୁ ନିବୃ ହୁ ଅ,ତୁ େ ଅବଶ୍ୟତାହା ସ େରତାକୁ ମୁ କରିବ।

6ଦରିଦ୍ର ର ବିଚାରେର ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ।
7 ମିଥ୍ୟା ବିଷୟରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରେର ରଖ; ପୁଣି, ନିେ ର୍ ାଷକୁ ଓ
ଧାମ କକୁ ନ କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେ ଦୁ କୁ ନିେ ର୍ ାଷ
କରିବା ନାହିଁ। 8 ତୁ େ ଲା େନବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲା ଦୃି
ଥିବା େଲାକମାନ ୁ * ଅ କରିଦିଏ ଓ ଧାମ କମାନ ର ବାକ୍ୟ
ଅନ୍ୟଥା କେର।

9ତୁ େ ବିେଦଶୀ ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ େ
ବିେଦଶୀର ମନ ଜାଣୁଅଛ, େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ମିସର େଦଶେର
ବିେଦଶୀ ଥିଲ।

ସ ମ ବଷର୍ ଓ ସ ମ ଦିନ
10ଆଉ ତୁ େ ଆପଣା ଭୂ ମିେର ଛଅ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବୀଜ ବପନ

କରିବ ଓ ତହିଁରୁ ଉ ଶସ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ର ହ କରିବ। 11 ମାତ୍ର
ସ ମ ବଷର୍ େର ତାକୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବ ଓ ପଡ଼ିଆ ରଖିବ; ତହିଁେର
ତୁ ର ଦରିଦ୍ର ମାେନ ଖାଇବାକୁ ପାଇେବ; େସମାେନ ଯାହା ଅବଶି
ରଖିେବ, ତାହା ବନ ପଶୁମାେନ ଖାଇେବ। ପୁଣି, ତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ
ଜୀତବୃକ୍ଷ ପ୍ର ତି ମଧ୍ୟ େସହିରୂ ପ କରିବ। 12ତୁ େ ଛଅ ଦିନ ଆପଣା
କମର୍ କରି ସ ମ ଦିନେର ବିଶ୍ର ାମ କରିବ, ତହିଁେର ତୁ ର େଗାରୁ
ଓ ଗ ର୍ ଭ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇେବ, ପୁଣି,ତୁ ଦାସୀପୁତ୍ର ଓ ବିେଦଶୀ େଲାକ
ଆ ାସ ପାଇେବ। 13 ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ,
େସସମ ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ; ଅନ୍ୟ େଦବଗଣରନାମ ରଣ
କରାଅ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ମାନ ମୁଖରୁ ତାହା ଶୁଣା ନ ଯାଉ।

ତିେନାଟି ବିେଶଷ ଉ ବ
14 ତୁ େ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଥର ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଉ ବ

କରିବ। 15 ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ଉ ବ ପାଳନ କରିବ; ଆ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆବୀବ୍ ମାସର ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ସାତ ଦିନ

* 23:8 କିଅବା ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ୁ
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ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି େଭାଜନ କରିବ, େଯେହତୁ ତୁ େ େସହି ସମୟେର
ମିସର େଦଶରୁ ମୁି ପାଇଅଛ; ପୁଣି, େକହି ରି ହ େର ଆ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହବ ନାହିଁ। 16 ଆଉ, ତୁ େ ଶସ୍ୟେ ଦନ
ଉ ବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େକ୍ଷତେର ଯାହା ବୁଣ, ତହିଁର ପ୍ର ଥମ ସଂଗୃହୀତ
ଫଳର ଉ ବ ପାଳନ କର; ପୁଣି, ବଷର୍ େଶଷେର େକ୍ଷତରୁ ଫଳ
ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ସମୟେର ଫଳ ସ ୟର ଉ ବ ପାଳନ କର।
17ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଥର ତୁ ର ସମ ପୁଂଜାତି, ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ େହେବ।

18ତୁ େ ତାଡ଼ିଯୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହିତ ଆ ବଳିର ର ଉ ଗର୍ କରିବ
ନାହିଁ; ପୁଣି, ଆ ଉ ବ-ସ କର୍ ୀୟ େମଦ ରାତି୍ର ଯାକ ପ୍ର ଭାତ
ପଯର୍ ୍ୟ ରଖିବ ନାହିଁ। 19 ତୁ ଭୂ ମିର ପ୍ର ଥମଜାତ ଫଳ ତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଗୃହକୁ ଆଣିବ। ତୁ େ ଛାଗବ କୁ ତାହାର
ମାତୃ ଦୁ େର ପାକ କରିବ ନାହିଁ।

ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଓ ନିେ ର୍ ଶ
20 େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ ପଥେର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତୁ କୁ

ଆ ର ପ୍ର ୁତ ାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁ ଆେଗ ଆେଗ ଏକ
ଦୂତ େପ୍ର ରଣ କରୁ ଅଛୁ। 21 ତାହା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ
ଓ ତାହା ରବେର ଅବଧାନ କର; ତାହା ର ଅସେ ାଷ ଜନ୍ମ ାଅ
ନାହିଁ; କାରଣ େସ ତୁ ମାନ ଅଧମର୍ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ;
େଯେହତୁ ତାହା ଠାେର ଆ ର ନାମ ଅଛି। 22 ମାତ୍ର ତୁ େ ଯଦି
ନିତା ତାହା ରବେରମେନାେଯାଗକରିବ, ପୁଣି,ଆେ ଯାହାସବୁ
କହୁ , ତାହା କରିବ; େତେବ ଆେ ତୁ ଶତମାନ ର ଶତ ଓ
ତୁ େବୖରୀମାନ ର େବୖରୀ େହବା। 23 କାରଣ ଆ ର ଦୂତ
ତୁ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଇ ତୁ କୁ ଇେମାରୀୟ, ହି ୀୟ, ପରିଷୀୟ,
କିଣାନୀୟ, ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାନ େଦଶକୁ ଆଣିେବ, ପୁଣି,
ଆେ େସମାନ ୁ ଉି କରିବା। 24ତୁ େ େସମାନ େଦବଗଣକୁ
ପ୍ର ଣାମ କରିବ ନାହିଁ ଓ େସମାନ ର େସବା କରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି,
େସମାନ କି୍ର ୟାନୁସାେର କି୍ର ୟା କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସମାନ ୁ †

† 23:24 ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ତିମାଗଣ କିଅବା ମୂ ଗଣ
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ସମୂେଳ ଉ ାଟନ କରିବ ଓ େସମାନ ସବୁ ଭାି ପକାଇବ।
25 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର େସବା
କରିବ; ତହିଁେର େସ ତୁ ମାନ ଅ ଓ ଜଳେର ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିେବ, ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମଧ୍ୟରୁ େରାଗ ଦୂର କରିବା। 26 ତୁ
େଦଶେରକାହାରି ଗଭର୍ ପାତ େହବନାହିଁ, ପୁଣି, େକହି ବ ୍ୟା େହବ
ନାହିଁ; ଆେ ତୁ ଆୟୁ ର ପରିମାଣ ପୂ ର୍ କରିବା। 27 ଆେ
ତୁ ଆେଗ ଆେଗ ଆ ବିଷୟକ ଭୟ େପ୍ର ରଣ କରିବା; ପୁଣି,
ତୁ େ େଯଉଁସବୁ େଲାକ ନିକଟେର ଉପି ତ େହବ, େସମାନ ୁ
ବ୍ୟାକୁଳ କରିବା ଓ ଆେ ତୁ ର ଶତଗଣକୁ ବିମୁଖ କରିବା।
28 ଆେ ତୁ ଆେଗ ଆେଗ ବିରୁ ଡ଼ିମାନ ୁ ପଠାଇବା; େସମାେନ
ହି ୀୟ, କିଣାନୀୟ ଓ ହି ୀୟମାନ ୁ ତୁ ସ ୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦେବ। 29ମାତ୍ର ଏକ ବଷର୍ େର ତୁ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦବା ନାହିଁ, ତାହାେହେଲ େଦଶ ଶୂନ୍ୟ େହାଇଯିବ ଓ ତୁ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃ ି ପାଇବ। 30 ତୁ େ
େଯପଯର୍ ୍ୟ ବ ତ େହାଇ ନାହଁ ଓ େଦଶ ଅଧିକାର କରି ନାହଁ,
େସପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ତୁ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ କ୍ର େମ କ୍ର େମ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦବା। 31 ପୁଣି, ଆେ ସୂଫ ସାଗରଠାରୁ ପେଲ ୀୟମାନ ର
ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ପ୍ର ା ରଠାରୁ ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ର ସୀମା
ନିରୂ ପଣ କରିବା; କାରଣ ଆେ େସହି େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ ତୁ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା; ତହିଁେର ତୁ େ ଆପଣା ସ ୁଖରୁ
େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ। 32 ତୁ େ େସମାନ ସହିତ କି ା
େସମାନ େଦବଗଣ ସହିତ େକୗଣସି ନିୟମ ି ର କରିବ ନାହିଁ।
33େସମାେନତୁ େଦଶେରବାସକରିେବନାହିଁ,କେଲେସମାେନ
ଆ ବିରୁ େର ତୁ କୁ ପାପ କରାଇେବ; େଯେହତୁ ତୁ େ ଯଦି
େସମାନ େଦବଗଣର େସବା କର, େତେବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତୁ ର
ଫା ରୂ ପ େହବ।

24
ନିୟମ-ପୁ କ ମୁଦ୍ର ା ନ
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1 ଏଥିଉ ାେର େସ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ , ହାେରାଣ,
ନାଦବ୍ , ଅବୀହୂ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ସତୁ ରି ଜଣ,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ କରି ଆସି ଦୂରେର
ରହି ତାହା ର ଭଜନା କର। 2 େକବଳ େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟକୁ ଆସି ବ, ମାତ୍ର େସମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ, କିଅବା
େଲାକମାେନ ତାହା ସେ ଆେରାହଣ କରିେବ ନାହିଁ।”

3 େତେବ େମାଶା ଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସହି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଓ ନିୟମ
ବିଷୟ େଲାକମାନ ୁ କହେ , ସମେ ଏକ ରେର ଉ ର କେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁସବୁ କଥା କହିଅଛି , ତାହାସବୁ ଆେ ମାେନ
ପାଳନ କରିବା।” 4 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ
ବାକ୍ୟ େଲଖିେଲ, ପୁଣି, ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ପବର୍ ତ ତେଳ େଗାଟିଏ
ଯଜ୍ଞେବଦି ଓଇସ୍ର ାଏଲର ାଦଶବଂଶାନୁସାେର ାଦଶ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 5ଆଉ, େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଯୁବାମାନ ୁ ପଠାେ ,
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େହାମାେଥର୍ ଓ ମ ଳାେଥର୍
ବୃଷମାନ ୁ ବଳିଦାନ କେଲ। 6 ତହଁୁ େମାଶା ର େଘନି ତହିଁର
ଅେ ର୍ କ ପାତ୍ର େର ରଖିେଲ, ଆଉ ଅେ ର୍ କ ର େବଦି ଉପେର
େସଚନ କେଲ। 7 ପୁଣି, ନିୟମ-ପୁ କ େନଇ େଲାକମାନ
କ ର୍ େଗାଚରେର ପାଠ କେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି , ତାହାସବୁ ଆେ ମାେନ ପାଳନ
କରିବା ଓ ଆଜ୍ଞାବହ େହବା।” 8 ତହଁୁ େମାଶା େସହି ର େଘନି
େଲାକମାନ ଉପେର େସଚନ କରି କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ସହିତ ଏହି ସମ ବାକ୍ୟ ସ ୀୟ େଯଉଁ ନିୟମ
କରିଅଛି , େସହି ନିୟମର ର ଏହି।”

9 େତେବ େମାଶା, ହାେରାଣ, ନାଦବ୍ , ଅବୀହୂ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ର ସତୁ ରି ଜଣ ଆେରାହଣ କେଲ; ଆଉ େସମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ୁ ଦଶର୍ ନ କେଲ। 10 ପୁଣି, ତାହା
ଚରଣତଳ ାନ ଉ ଳ ନୀଳକା ମଣି ନିମ ତ କାଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଲ୍ୟ ଓ
ନିମର୍ ଳତାେର ଠିକ୍ ଆକାଶ ପରି ଥିଲା। 11 ଆଉ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ବିରୁ େର ହ ବି ାର କେଲ ନାହିଁ;
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ମାତ୍ର େସମାେନପରେମ ର ୁ ଦଶର୍ ନକେଲ, ପୁଣି, େଭାଜନଓପାନ
କେଲ।

ସୀନୟ ପବର୍ ତେର େମାଶା
12 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ପବର୍ ତ

ଆେରାହଣ କରି ଆ ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ାନେର ଥାଅ; ତହିଁେର
ଆେ େଲାକମାନ ଶିକ୍ଷା ନିମେ ଯାହା େଲଖିଅଛୁ, ତାହା, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ବ୍ୟବ ା ଓ ଆଜ୍ଞା ସ ୀୟ ଦୁଇ ଖ ପ୍ର ର ଫଳକ ତୁ କୁ
େଦବା।” 13 ତହିଁେର େମାଶା ଓ ତା ର ପରିଚାରକ ଯିେହାଶୂୟ
ଉଠିେଲ; ପୁଣି, େମାଶା ପରେମ ର ପବର୍ ତେରଆେରାହଣକେଲ।
14 ଆଉ େସ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ େଯପଯର୍ ୍ୟ
ତୁ ନିକଟକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ନ ଆସୁ, େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ
ଅେପକ୍ଷାେର ଏହିଠାେର ଥାଅ; େଦଖ, ହାେରାଣ ଓ ହୂ ର ତୁ ମାନ
ନିକଟେରଅଛି ,କାହାରି େକୗଣସି ବିବାଦରକଥା ଉପି ତ େହେଲ,
େସ େସମାନ ନିକଟକୁ ଯାଉ।”

15 ଏଉ ାେର େମାଶା ପବର୍ ତେର ଚଢ଼ିେଲ, ପୁଣି, େମଘ ପବର୍ ତକୁ
ଆ ାଦନ କଲା। 16ତହିଁେର ସୀନୟ ପବର୍ ତ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ତାପ ଅବି ତି କଲା; ଆଉ ତାହା ଛଅ ଦିନ େମଘା େହାଇ
ରହିଲା; ତହିଁ ଉ ାେର େସ ସ ମ ଦିନ େମଘ ମଧ୍ୟରୁ େମାଶା ୁ
ଡାକିେଲ। 17 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଦୃି େର ପବର୍ ତ
ଶୃ େର ଗ୍ର ାସକାରୀ ଅି ତୁ ଲ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ପ୍ର କାଶିତ
େହଲା। 18 ପୁଣି, େମାଶା େମଘ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ କରି ପବର୍ ତ
ଉପେର ଉଠି ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ୍ର େସହି ପବର୍ ତ ଉପେର ରହିେଲ।

25
ପବିତ୍ର ାନ ନିମେ ଉପହାର

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ୁ ଆ ନିମେ ଉପହାର ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ କୁହ;
ଯାହାର ହୃ ଦୟ ଯାହାକୁ ଇ ୁକ କରାଏ, ତାହାଠାରୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର େସହି ଉପହାର ଗ୍ର ହଣ କରିବ। 3 ଅଥର୍ ାତ୍ , ର୍ , େରୗପ୍ୟ ଓ
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ପି ଳ; 4 ପୁଣି, ନୀଳବ ର୍ , ଧୂମ୍ର ବ ର୍ , ସି ୂ ର ବ ର୍ , ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ,
ଛାଗର େଲାମ, 5 ର ୀକୃତ େମଷର ଚମର୍ ଓ ଶିଶୁକ ଚମର୍ , ଶିଟୀମ୍ 
କା , 6 ଦୀପ ନିମେ େତୖଳ ପୁଣି, ଅଭିେଷକାଥର୍ େତୖଳ ଓ ସୁଗ ି
ଧୂପ ନିମେ ଗ ଦ୍ର ବ୍ୟ, 7 ପୁଣି, ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନିମେ
େଗାେମଦକ ମଣି ପ୍ର ଭୃ ତି ଖଚନୀୟ ପ୍ର ର; ଏହି ସମ ଉପହାର
େସମାନ ଠାରୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବ। 8 େସମାେନ ଆ ନିମେ େଗାଟିଏ
ପବିତ୍ର ାନ ନିମର୍ ାଣ କର ୁ; ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କରିବା। 9 ଆବାସର ଆକାର ଓ ତହିଁର ସମ ପାତ୍ର ର
ଆକାରାଦିର େଯଉଁ ଆଦଶର୍ ଆେ ତୁ କୁ େଦଖାଇବା, ତଦନୁସାେର
ତୁ େ ମାେନ ସମ କରିବ।

ନିୟମ-ସି ୁ କ
10ଆଉ, େସମାେନ ଅଢ଼ାଇ ହ ଦୀଘର୍ , େଦଢ଼ ହ ପ୍ର ଓ େଦଢ଼

ହ ଉ ଶିଟୀମ୍ କା ରଏକସି ୁ କ ନିମର୍ ାଣକରିେବ। 11ତହଁୁ ତୁ େ
ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ତାହା ମଡ଼ାଇବ; ପୁଣି, ତହିଁର ଭିତର ଓ ବାହାର
ହିଁ ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣି, ତହିଁ ଉପର ଚତୁ ଗେର ର୍ ର କାି
କରିବ। 12 ପୁଣି, ତହିଁ ନିମେ ର୍ ର ଚାରି କଡ଼ା ଛା େର ଢାଳି
ତହିଁର ଚାରି େକାଣେର େଦବ; ତହିଁର ଏକ ପା ର୍ େର ଦୁଇ କଡ଼ା
ଓଅନ୍ୟପା ର୍ େର ଦୁଇକଡ଼ା ରହିବ। 13ଆଉତୁ େ ଶିଟୀମ୍ କା େର
ଦୁଇ ସା ୀ କରି ର୍ େର ମଡ଼ାଇବ। 14 ପୁଣି, ସି ୁ କ ବହିବା ନିମେ
ସି ୁ କର ଦୁଇ ପା ର୍ କଡ଼ାେର େସହି ସା ୀ ପ୍ର େବଶ କରାଇବ।
15 େସହି ସା ୀ ସି ୁ କର କଡ଼ାେର ଥିବ, ତହିଁରୁ ବାହାର କରାଯିବ
ନାହିଁ। 16 ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର େଦବା, ତାହା
େସହି ସି ୁ କେର ରଖିବ।

17ଏଉ ାେର ତୁ େ ଶୁ ସୁବ ର୍ େର ଅଢ଼ାଇ ହ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼
ହ ପ୍ର ଏକ ପାପା ାଦନ ନିମର୍ ାଣ କରିବ। 18 ତୁ େ ସୁବ ର୍ ର
ଦୁଇ କିରୂ ବ ପ୍ର ୁତ କରିବ; ପିଟାକମର୍ େର ତାହା ପ୍ର ୁତ କରି େସହି
ପାପା ାଦନର ଦୁଇ ମୁ େର େଦବ। 19 ଏକ କିରୂ ବ ଏକ ମୁ େର
ଓ ଅନ୍ୟ କିରୂ ବ ଅନ୍ୟ ମୁ େର ାପନ କରିବ; ଦୁଇ କିରୂ ବକୁ
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ପାପା ାଦନ ସହିତ ସଂଲ ଓ ତହିଁର ଦୁଇ ପ୍ର ା େର ଉଭା କରି
ାପନକରିବ। 20 ପୁଣି, କିରୂ ବମାେନପର ରସ ୁଖୀନ େହାଇପକ୍ଷ
ଊ ର୍ କୁ ବି ାର କରି ପାପା ାଦନ ଆବରଣ କରିେବ; ପାପା ାଦନ
ପ୍ର ତି କିରୂ ବମାନ ର ମୁଖ ରହିବ। 21 ତୁ େ େସହି ପାପା ାଦନ
େସହି ସି ୁ କ ଉପେର ରଖିବ, ପୁଣି,ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର
େଦବା, ତାହା େସହି ସି ୁ କ ଭିତେର େଥାଇବ। 22 ଆଉ ଆେ
େସହି ାନେର ତୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଓ ପାପା ାଦନରଉପରି
ଭାଗରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କର ଉପରି କିରୂ ବ ୟ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ
ସେ ଆଳାପ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବିଷୟକ ଆ ର ସମ
ଆଜ୍ଞା ତୁ କୁ ଜଣାଇବା।

ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟିର େମଜ
23 ତହିଁ ଉ ାେର ତୁ େ ଶିଟୀମ୍ କା େର ଦୁଇ ହ ଦୀଘର୍ ଓ

ଏକ ହ ପ୍ର ଓ େଦଢ଼ ହ ଉ େଗାଟିଏ େମଜ ନିମର୍ ାଣ କରି
24 ନିମର୍ ଳ ର୍ େର ତାହା ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣି, ତହିଁର ଚତୁ ଗେର
ର୍ ର କାି କରିବ। 25 ପୁଣି, ତହିଁର ଚତୁ ଗେର ଚତୁ ର ୁ ଳି

ପରିମିତ ଏକ େବ ନ କରିବ ଓ େସହି େବ ନର ଚତୁ ଗେର
ସୁବ ର୍ କାି କରିବ। 26 ଆଉ ସୁବ ର୍ ନିମ ତ ଚାରି କଡ଼ା କରି
ତହିଁର ଚାରି ପାହ୍ୟାର ଚାରି େକାଣେର ରଖିବ। 27 େମଜ
ବହନାେଥର୍ ସା ୀର ଘରା ନିମେ େସହି କଡ଼ା େବ ନ-ପା ର୍ େର
ଥିବ। 28 ପୁଣି, େସହି େମଜ ବହନାେଥର୍ ଶିଟୀମ୍ କା େର ସା ୀ
ପ୍ର ୁତ କରି ର୍ େର ମଡ଼ାଇବ। 29 ପୁଣି, ଥାଳୀ, ଚାମଚ, ଗଡ଼ୁ ଓ
ଢାଳିବା ନିମେ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ କରିବ, ଏହି ସମ ଶୁ ସୁବ ର୍ େର
ନିମର୍ ାଣ କରିବ। 30 ତୁ େ େସହି େମଜ ଉପେର ଆ ସ ୁଖେର
ସବର୍ ଦା ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି ରଖିବ।

ସୁବ ର୍ ଦୀପବୃକ୍ଷ
31ଆହୁ ରି, ତୁ େ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ର ଏକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନିମର୍ ାଣ କରିବ;

ପିଟାକମର୍ େର ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଗି ଓ ଶାଖା ନିମ ତ େହବ;
ଆଉ େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁ ତହିଁେର ସଂଲ ରହିବ।
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32 ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର ଏକ ପା ର୍ ରୁ ତିନି ଦୀପଶାଖା ଓ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ରୁ
ତିନି ଦୀପଶାଖା, ଏହିରୂ େପ ଦୁଇ ପା ର୍ ରୁ ଛଅ ଶାଖା ନିଗର୍ ତ େହବ।
33 ତହିଁର ଏକ ଶାଖାେର ବାଦାମପୁ ାକୃତି ତିନି େଗାଲାଧାର,
କଳିକା ଓ ପୁ ରହିବ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଶାଖାେର ବାଦାମପୁ ାକୃତି
ତିନି େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁ ରହିବ; େସହି ଦୀପବୃକ୍ଷରୁ
ନିଗର୍ ତ ଛଅ ଶାଖାେର ଏହିରୂ େପ େହବ। 34 ମାତ୍ର ଦୀପବୃକ୍ଷେର
ବାଦାମପୁ ାକୃତି ଚାରି େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁ ରହିବ; 35 ପୁଣି,
େସହି ଦୀପବୃକ୍ଷରୁ େଯଉଁ ଛଅ ଶାଖା ନିଗର୍ ତ ହୁ ଏ, େସମାନ ଏକ
ଶାଖା ୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ି ତୀୟ ଶାଖା ୟର ତେଳ
ଏକ କଳିକା ଓ ତୃ ତୀୟ ଶାଖା ୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ରହିବ।
36 ଆଉ, କଳିକା, ଶାଖା ତହିଁର ଅଂଶ େହବ ଓ ସମ ନିମର୍ ଳ
ର୍ େର ନିମ ତ ଏକ ପିଟାକମର୍ େହବ। 37 ଆଉ, ତୁ େ ତହିଁ

ପାଇଁ ସ ପ୍ର ଦୀପ ନିମର୍ ାଣ କରିବ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ େସହି
ପ୍ର ଦୀପ ଳାଇେଲ, ତହିଁର ସ ୁଖେର ଆଲୁଅ େହବ 38 ଏବଂ
ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ତହିଁର ଚିମୁଟା ଓ ଅ ାରଦାନି ନିମର୍ ାଣ କରିବ।
39ଏହିଦୀପବୃକ୍ଷଓତହିଁରସାମଗ୍ର ୀ ସବର୍ ସୁ ା ଏକତାଳ * ନିମର୍ ଳ
ସୁବ ର୍ େର ନିମ ତ େହବ। 40ସାବଧାନ,ପବର୍ ତେରତୁ କୁ ତହିଁର
େଯଉଁ େଯଉଁ ଆଦଶର୍ ପ୍ର ଦଶ ତ େହାଇଅଛି, େସହିରୂ େପ ସମ
କର।

26
ଆବାସ (ତ ୁ)

1 ଆହୁ ରି ତୁ େ ଦଶ ଯବନିକା ାରା ଆବାସ ପ୍ର ୁତ କରିବ;
େସହି ସବୁ ଯବନିକା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମ, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍
ସୂତ୍ର େର ନିମ ତ େହବ, ତହିଁେର ଶିି ତ କିରୂ ବମାନ ର ଆକୃତି
ରହିବ। 2 େସହି ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯବନିକା ଅଠାଇଶ ହ ଦୀଘର୍ ଓ ଚାରି
ହ ପ୍ର , ସମ ଯବନିକାର ଏକ ପରିମାଣ େହବ। 3 ପୁଣି, ଏକତ୍ର
ପା ଯବନିକାର ପର ର େଯାଗ ରହିବ, ଆଉ ଅବଶି ପା

* 25:39 ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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ଯବନିକାର ପର ର େଯାଗ ରହିବ। 4ଆଉ େଯାଡ଼ ାନେର ପ୍ର ଥମ
େଶଷ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ନୀଳ ସୂତ୍ର ର ଫାଶ କରିବ ଓ େଯାଡ଼
ାନେର ି ତୀୟଅ ୍ୟଯବନିକାରଧଡ଼ିେରତଦପକରିବ। 5ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପ୍ର ଥମ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ ଓ େଯାଡ଼ ାନର
ି ତୀୟଯବନିକାର ଧଡ଼ିେରପଚାଶଫାଶକରିବ; େସହି ଦୁଇଫାଶ-
େଶ୍ର ଣୀ ପର ର ସ ୁଖୀନ ରହିବ। 6 ପୁଣି, ପଚାଶ ର୍ ଆ ୁ ଡ଼ା
କରି ଆ ୁ ଡ଼ାେର ଯବନିକାସକଳ ପର ର େଯାଡ଼ିବ; ତହିଁେର ଏକ
ଆବାସ େହବ।

7ଆଉ େସହି ଆବାସ ଉପେର ଆ ାଦନାଥର୍ କ ତ ୁ ନିମେ ଛାଗ
େଲାମର ଏକାଦଶ ଯବନିକା ପ୍ର ୁତ କରିବ। 8 େସହି ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଯବନିକାର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ତିରିଶ ହ ଓ ପ୍ର ଚାରି ହ ; ଏହି ଏକାଦଶ
ଯବନିକାର ଏକ ପରିମାଣ େହବ। 9 ଏଉ ାେର ପା ଯବନିକା
ପର ର େଯାଡ଼ି ପୃଥକ ରଖିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଛଅଯବନିକା ପୃଥକ ରଖିବ,
ପୁଣି, ଏମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଷ ଯବନିକା େଦାହରା କରି ତ ୁ ସ ୁଖେର
ରଖିବ। 10ଆଉ େଯାଡ଼ ାନେର ପ୍ର ଥମ େଶଷ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର
ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ ଓ ି ତୀୟ ଯବନିକାର େଯାଡ଼ ାନ ଧଡ଼ିେର
ପଚାଶ ଫାଶ କରିବ। 11ଆଉ ପି ଳର ପଚାଶ ଆ ୁ ଡ଼ା କରି େସହି
ଫାଶେର ପ୍ର େବଶ କରାଇ ତ ୁ େଯାଡ଼ିବ; ତହିଁେର ତାହା ଏକ ତ ୁ
େହବ। 12େସହିତ ୁ ଯବନିକାରଅତିରି ଅଂଶ,ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁଅ ର୍
ଯବନିକା ଅତିରି ଥିବ, ତାହା ଆବାସର ପ ାତ୍ ପା ର୍ େର ଓହଳି
ରହିବ। 13 ଆଉ ତ ୁ ଯବନିକାର ଅବଶି େଯଉଁ ଦୀଘର୍ ଅଂଶ ଏ
ପା ର୍ େର ଏକ ହ ଓ େସ ପା ର୍ େର ଏକ ହ ଅତିରି ରହିବ, ତାହା
ଆବାସରଏପା ର୍ େସପା ର୍ େରଆ ାଦନାେଥର୍ ଝୁ ଲିବ। 14ଏଉ ାେର
ତୁ େ ର ୀକୃତ େମଷର ଚମର୍ େର ତ ୁର ଏକ ଛାତ କରିବ, ଆଉ
ତହିଁ ଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର୍ େର ଏକ ଛାତ କରିବ।

15ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ଆବାସ ନିମେ ଶିଟୀମ୍ କା ର ଠିଆପଟା
ପ୍ର ୁତ କରିବ। 16ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼ ହ ପ୍ର
େହବ। 17ତହିଁର ପର ର ଅନୁରୂ ପ ଦୁଇ ପାଦ କରିବ; ଏହିରୂ େପ
ଆବାସର ସମ ପଟା ନିମେ ପ୍ର ୁତ କରିବ। 18 ଆଉ ଆବାସ



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 26:19 lxxv ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 26:32

ନିମେ େଯଉଁସବୁ ପଟା କରିବ, େସ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର
ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ନିମେ େକାଡ଼ିଏ ପଟା। 19 ପୁଣି, େସହି େକାଡ଼ିଏ ପଟା
ତେଳ ଚାଳିଶ ରୂ ପାର ଚୁ ୀ କରିବ; ଏକ ପଟା ତେଳ ତହିଁର ଦୁଇ
ପଦ ନିମେ ଦୁଇ ଚୁ ୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ ମଧ୍ୟ େସମାନ
ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ନିମେ ଦୁଇ ଚୁ ୀ େହବ। 20 ପୁଣି, ଆବାସର ଅନ୍ୟ
ପା ର୍ ନିମେ ଉ ର ଦିଗେର େକାଡ଼ିଏ ପଟା େହବ। 21 ଏକ ପଟା
ତେଳ ଦୁଇ ଚୁ ୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁ ୀ; ଏରୂ େପ
ରୂ ପାର ଚାଳିଶ ଚୁ ୀ େହବ। 22 ଆବାସର ପି ମ ଦିଗ ପ ାତ୍ 
ପା ର୍ ନିମେ ଛଅ ଖ ପଟା େହବ। 23 ପୁଣି, ଆବାସର େସହି
ପ ାଦ୍ ଭାଗର ଦୁଇ େକାଣେର ଦୁଇ ଖ ପଟା େଦବ। 24 ଏହି
େକାଣେର ଥିବା ପଟାଗୁଡ଼ିକ େଯାଡ଼ା େହାଇ ଉପର ମୁ ପଯର୍ ୍ୟ
ସଂଯୁ େହବ, ଦୁଇ େକାଣେର ଥିବା ଦୁଇଟି ପଟା ଏହିପରି ତିଆରି
େହବ। 25 ତହିଁେର ତହିଁର ପଟା ଆଠ ଖ େହବ ଓ ତହିଁର
େଷାଳ ରୂ ପାଚୁ ୀ େହବ; ଏକ ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁ ୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ପଟା ତେଳ ଦୁଇ ଚୁ ୀ େହବ।

26ଆଉ ତୁ େ ଶିଟୀମ୍ କା ର ଅଗର୍ ଳ ପ୍ର ୁତ କରିବ; ଆବାସର
ଏକ ପା ର୍ ପଟାେର ପା ଅଗର୍ ଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ପଟାେର ପା
ଅଗର୍ ଳ 27ଓ ଆବାସର ପି ମ ଦିଗ ପ ାତ୍ ପା ର୍ ର ପଟାେର ପା
ଅଗର୍ ଳ େଦବ। 28 ପୁଣି, ମଧ୍ୟି ତ ଅଗର୍ ଳ ପଟାର ମଧ୍ୟେଦଶେର ଏ
ମୁ ରୁ େସମୁ ଯାଏ ପାଇବ। 29ଆଉ େସହି ସବୁ ପଟା ସୁବ ର୍ େର
ମଡ଼ାଇବ ଓ ଅଗର୍ ଳର ଘରା ନିମେ ସୁବ ର୍ କଡ଼ା କରିବ, ପୁଣି,
ଅଗର୍ ଳସକଳ ସୁବ ର୍ େରମଡ଼ାଇବ। 30ଏହିପ୍ର କାେରଆବାସରେଯଉଁ
ଆଦଶର୍ ପବର୍ ତେରତୁ କୁ ପ୍ର ଦଶ ତ େହାଇଅଛି;ତଦନୁସାେରତାହା
ପ୍ର ୁତ କରିବ।

31 ଆଉ ତୁ େ ନୀଳବ ର୍ , ଧୂମ୍ର ବ ର୍ , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ଏକ ବିେ ଦ ବ ପ୍ର ୁତ କରିବ; ତାହା
ନିପୁଣ ଶି ାକାରର କମର୍ େର କିରୂ ବଗଣର ଆକୃତିବିଶି କରାଯିବ।
32ତୁ େ ତାହା ସୁବ ର୍ େରମଡ଼ାଇ ଶିଟୀମ୍ କା ରଚାରି ଉପେର
ଟ ାଇବ; ପୁଣି, ରୂ ପାର ଚାରି ଚୁ ୀ ଉପେର େସମାନ ର୍ ର



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 26:33 lxxvi ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 27:8

ଆ ୁ ଡ଼ାସବୁ ବସାଇବ। 33 ପୁଣି, ଆ ୁ ଡ଼ା ସବୁର ତେଳ ବିେ ଦ ବ
ଟ ାଇ େସହି ବିେ ଦ ବ ମଧ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟରୂ ପ ସି ୁ କ ଆଣିବ;
ତହିଁେର େସହି ବିେ ଦ ବ ପବିତ୍ର ାନ ଓ ମହାପବିତ୍ର ାନ
ମଧ୍ୟେର େଭଦକ େହବ। 34 ଆଉ ତୁ େ ମହାପବିତ୍ର ାନେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ଉପେର ପାପା ାଦନ ରଖିବ। 35 ବିେ ଦ ବ ର
ବାହାେର େମଜରଖିବଓେମଜସ ୁଖେରଆବାସରଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର
ଦୀପବୃକ୍ଷ ରଖିବ ଓ ଉ ର ଦିଗେର େମଜ ରଖିବ।

36 ପୁଣି, ଆବାସର ାର ନିମେ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ
ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନିମ ତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଏକଆ ାଦନବ ପ୍ର ୁତ
କରିବ। 37 େସହି ଆ ାଦନ ବ ନିମେ ପା େଗାଟି ଶିଟୀମ୍ କା ର

ନିମର୍ ାଣ କରି ର୍ ମଡ଼ାଇବ, ପୁଣି, ର୍ େର ତହିଁର ଆ ୁ ଡ଼ା
କରିବ ଓ ତହିଁ ନିମେ ପି ଳର ପା ଚୁ ୀ ଢାଳିବ।

27
ପି ଳର େବଦି

1 ଆଉ ତୁ େ ଶିଟୀମ୍ କା େର ପା ହ ଦୀଘର୍ ଓ ପା ହ
ପ୍ର ର େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବ, େସହି େବଦି ଚତୁ େ ାଣ େହବ;
ତହିଁର ଉ ତା ତିନି ହ େହବ। 2 ପୁଣି, ତହିଁର ଚାରି େକାଣ
ଉପେର ଶୃ କରିବ, ଆଉ େସହି ଶୃ େବଦିର ଏକାଂଶ େହବ ଓ
ତାହା ପି ଳେର ମଡ଼ାଯିବ। 3ଆଉତହିଁରୁ ଭ କାଢ଼ି େନବା ପାଇଁ
ଭ ଧାନୀ କରିବ, ତହିଁର କରଚୁ ଲି, କୁ , ତି୍ର ଶୂଳ ଓ ଅ ାରଧାନୀ
କରିବ; ତହିଁର ସମ ପାତ୍ର ପି ଳେର ପ୍ର ୁତ କରିବ। 4 ପୁଣି,
ପି ଳେର ଏକ ଜାଲି ଝାି ରୀ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉପେର ଚାରି
େକାଣେର ପି ଳରଚାରି କଡ଼ା ପ୍ର ୁତକରିବ। 5ଏହିଝାି ରୀ େବଦି-
େବଢ଼ତେଳ ନିମ୍ନ ଭାଗେରରଖିବ ଓ ଝାି ରୀ େବଦିର ମଧ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ
ପାଇବ। 6ଆଉେବଦି ନିମେ ଶିଟୀମ୍ କା ରସା ୀ କରିବଓତାହା
ପି ଳେର ମଡ଼ାଇବ। 7 ପୁଣି, େବଦି ବହିବା େବେଳ ତହିଁର ଦୁଇ
ପା ର୍ ଉପେର କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହି ସା ୀ ରହିବ। 8 ତୁ େ ଫ ା
ରଖି ପଟାେର ତାହା କରିବ, ପବର୍ ତେର ତୁ କୁ େଯରୂ ପ ପ୍ର ଦଶ ତ
େହାଇଥିଲା, େସରୂ େପ େଲାକମାେନ କରିେବ।
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ଆବାସର ପ୍ର ା ଣ
9ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ଆବାସର ପ୍ର ା ଣ କରିବ; େସହି ପ୍ର ା ଣର

ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନିମ ତ ପରଦା କରିବ;
ତହିଁର ଏକ ପା ର୍ ର େଦୖଘର୍ ୍ୟ ଏକ ଶହ ହ େହବ। 10 ତହିଁର
େକାଡ଼ିଏ ଓ େକାଡ଼ିଏ ଚୁ ୀ ପି ଳର େହବ, ପୁଣି, ର
ଆ ୁ ଡ଼ା ଓ ବ ନୀ ରୂ ପାର େହବ। 11 ତଦପ ଉ ର ପା ର୍ େର ଏକ
ଶହ ହ ଦୀଘର୍ ପରଦା େହବ, ତହିଁର େକାଡ଼ିଏ ଓ େକାଡ଼ିଏ
ଚୁ ୀ ପି ଳର େହବ; ପୁଣି, ର ଆ ୁ ଡ଼ା ଓ ବ ନୀ ରୂ ପାର
େହବ। 12 ଆଉ ପି ମ ଦିଗେର ପ୍ର ା ଣର ପ୍ର ନିମେ ପଚାଶ
ହ ପରଦା, ତହିଁର ଦଶ ଓ ଦଶ ଚୁ ୀ କରିବ। 13 ପୁଣି,
ପୂବର୍ ଦିଗେର ପ୍ର ା ଣର ପ୍ର ପଚାଶ ହ େହବ। 14 ( ାରର) ଏକ
ପା ର୍ େର ପ ର ହ ପରଦା ଓ ତିନି ଓ ତିନି ଚୁ ୀ େହବ।
15 ଆଉ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ େର ପ ର ହ ପରଦା ଓ ତିନି ଓ ତିନି
ଚୁ ୀ େହବ। 16 ପୁଣି, ପ୍ର ା ଣର ାର ନିମେ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର
ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷାମସୂତ୍ର େର ଶି କମର୍ ବିଶି େକାଡ଼ିଏ ହ ଏକ
ଆ ାଦନ ବ ଓ ତହିଁରଚାରି ଓ ଚାରି ଚୁ ୀ େହବ। 17 ପୁଣି,
ପ୍ର ା ଣର ଚତୁ ଗ ସକଳ ରୂ ପା-ବ ନୀେର ବ େହବ ଓ
ତହିଁରଆ ୁ ଡ଼ା ରୂ ପାର ଓ ଚୁ ୀ ପି ଳର େହବ। 18ପ୍ର ା ଣ ଏକ
ଶହ ହ ଦୀଘର୍ ଓ ସବର୍ ତ୍ର ପଚାଶ ହ ପ୍ର ଓ ପା ହ ଉ , ପୁଣି,
ସବୁ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ପ୍ର ୁତ ଓ ତହିଁର ପି ଳର ଚୁ ୀ
େହବ। 19ଆଉଆବାସର ସମୁଦାୟ କାଯର୍ ୍ୟ ସ ୀୟ ପାତ୍ର , କ ା ଓ
ପ୍ର ା ଣର ସମ କ ା ପି ଳର େହବ।

ପ୍ର ଦୀପର ଯ
20ଆଉ ନିତ୍ୟପ୍ର ଦୀପଜାଳିଆଲୁଅକରିବା ନିମେ ନିମର୍ ଳ େପଷା

ଜୀତ େତୖଳ ତୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦବ। 21 ଆଉ ସମାଗମ-ତ ୁେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ସ ୁଖ
ବିେ ଦ ବ ର ବାହାେର ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ସ ୍ୟା
ସମୟରୁ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ସଜାଇ
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ରଖିେବ; ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।

28
ଯାଜକ ବ

1ଆଉ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନିମେ ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହା
ସେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ହାେରାଣ, ନାଦବ୍ ଓ ଅବୀହୂ ,
ଇଲୀୟାସର ଓ ଈଥାମରକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିବ। 2 ତୁ ର
ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣର ଶ୍ର ୀ ଓ େଶାଭା ନିମେ ପବିତ୍ର ବ ପ୍ର ୁତ କରିବ।
3 ଆଉ ଆେ େଯଉଁମାନ ୁ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆ ାେର ପୂ ର୍ କରିଅଛୁ,
େସହି ସମ ବିଜ୍ଞମନା େଲାକ ୁ ଆେଦଶ କର; ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର
ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନିମେ ହାେରାଣକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ
େସମାେନ ତାହାର ବ ପ୍ର ୁତ କରିେବ। 4 ଅଥର୍ ାତ୍ , ବୁକୁପଟା,
ଏେଫାଦ, େଚାଗା, ବୁଟାଦାର ଜାମା, ପାଗ ଓ କଟିବ ନ, ଏହି ସକଳ
ବ େସମାେନ ପ୍ର ୁତ କରିେବ; ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍
କରିବା ନିମେ ତୁ ଭ୍ର ାତା ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ପାଇଁ
େସମାେନ ପବିତ୍ର ବ ପ୍ର ୁତ କରିେବ। 5 େସମାେନ ସୁବ ର୍ , ନୀଳ,
ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େନେବ।

6 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ର୍ , ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ନିପୁଣ ଶି କାରର କମର୍ ାରା ଏେଫାଦ-ବ
ପ୍ର ୁତ କରିେବ। 7 ତହିଁର ଦୁଇ ମୁ େର ପର ର ସଂଯୁ ଦୁଇ

ପଟି ରହିବ; ଏହିରୂ େପ ତାହା ଯୁ େହବ। 8 ପୁଣି, ଏେଫାଦର
େଯଉଁ ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କା ତହିଁ ଉପେର ରହିବ, ତହିଁର ଚିତି୍ର ତ
କମର୍ େସହି ବ ାନୁସାେର େହବ; ଅଥର୍ ାତ୍ , ର୍ େର, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ,
ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର େହବ। 9 ଏଥିଉ ାେର
ତୁ େ ଦୁଇ େଗାେମଦକ ମଣି େଘନି ତହିଁ ଉପେର ଇସ୍ର ାଏଲର
ପୁତ୍ର ମାନ ନାମ େଖାଦିତକରିବ। 10ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ବଂଶାବଳୀ
ଅନୁସାେର ଛଅ ନାମ ଏକ ମଣି ଉପେର ଓ ଅବଶି ଛଅ ନାମ
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ଅନ୍ୟ ମଣି ଉପେର େଖାଦିତ କରିବ। 11 ଶି କମର୍ େର ମୁଦ୍ର ା େଖାଦିତ
କରିବା ନ୍ୟାୟ େସହି ଦୁଇ ମଣି ଉପେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ଗଣର
ନାମ େଖାଦିତ କରିବ, ପୁଣି, ତାହା ଦୁଇ ର୍ ାଧାରେର ବ କରିବ।
12 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନଗଣ ୁ ରଣ କରିବା ନିମେ ତୁ େ
େସହି ଦୁଇ ମଣି ଏେଫାଦର ଦୁଇ ପଟିେର େଦବ; ତହିଁେର
ହାେରାଣ ରଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଆପଣା ଦୁଇ େର
େସମାନ ନାମ ବହିବ।

13ଆଉ ତୁ େ ଦୁଇ ର୍ ାଧାର କରିବ 14 ଓ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ାରା
ଦୁଇ େମାଡ଼ା ଜି ରକରି େସହି େମାଡ଼ା ଜି ର େସହି ଦୁଇଆଧାରେର
ଲଗାଇବ।

15 ପୁଣି, ଶି କମର୍ େର ବିଚାରାଥର୍ କ ବୁକୁପଟା କରିବ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଏେଫାଦର କମର୍ ାନୁସାେର ର୍ େର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ନିପୁଣ ଶି କାରର କମର୍ ାରା ତାହା ପ୍ର ୁତ
କରିବ। 16 ତାହା ଚତୁ େ ାଣ ଓ େଦାହରା େହବ; ତହିଁର େଦୖଘର୍ ୍ୟ
ଏକ ଚାଖ ଓ ପ୍ର ଏକ ଚାଖ େହବ। 17 ପୁଣି, ତାହାକୁ ଚାରି ଧାଡ଼ି
ମଣିେର ଖଚିତ କରିବ, ତହିଁର ପ୍ର ଥମ ଧାଡିେର ଚୂ ଣୀ, ପୀତମଣି
ଓ ମରକତ; 18 ି ତୀୟ ଧାଡ଼ିେର ପଦ୍ମ ରାଗ, ନୀଳକା ଓ ହୀରକ
19ତୃ ତୀୟ ଧାଡ଼ିେର େପେରାଜ, ଯି ଓ କଟାେହଳା 20 ପୁଣି, ଚତୁ ଥର୍
ଧାଡ଼ିେର େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟ, େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟକା ; ଏହି ସମ ର୍ େର

ଧାଡ଼ିେର ବସାଯିବ। 21ଏହି ମଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ମାନ ନାମ
ନିମେ େସମାନ ନାମ ଅନୁସାେର ାଦଶ େହେବ; ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ
େଖାଦିତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମଣିେର େସହି ାଦଶ ବଂଶ ନିମେ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପୁତ୍ର ର ନାମ ରହିବ। 22ତୁ େ ନିମର୍ ଳ ର୍ ାରା ବୁକୁପଟା ନିମେ
ମାଳା ତୁ ଲ୍ୟ େମାଡ଼ା ଦୁଇ ଜି ର ନିମର୍ ାଣ କରିବ। 23 ପୁଣି, ବୁକୁପଟା
ଉପେର ର୍ ର ଦୁଇ କଡ଼ା କରିବ ଓ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ର ା େର
େସହି ଦୁଇ କଡ଼ା ଲଗାଇବ। 24 ଆଉ ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ର ା ି ତ
ଦୁଇ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହି ଦୁଇ େମାଡ଼ା ର୍ ଜି ର ଲଗାଇବ।
25 ପୁଣି, େମାଡ଼ା ଜି ରର ଦୁଇ ମୁ ଦୁଇ ଆଧାରେର ବ କରି
ଏେଫାଦ ବ ର ସ ୁଖ ଦୁଇ ପଟି ଉପେର ରଖିବ। 26ତୁ େ
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ର୍ ର ଦୁଇ କଡ଼ା ନିମର୍ ାଣ କରି ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ର ା େର ଏେଫାଦ
ବ ରସ ୁଖ ଭିତରଭାଗେରରଖିବ। 27ଆହୁ ରି ଦୁଇ ର୍ ରକଡ଼ା
କରି ଏେଫାଦ ବ ର ଦୁଇ ପଟି ତେଳ ତହିଁର ସ ୁଖ ଭାଗର
େଯାଡ଼ା ାନର ଏେଫାଦର ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କା ଉପେର ତାହା ରଖିବ।
28ତହିଁେର ବୁକୁପଟା େଯପରି ଏେଫାଦର ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କା ଉପେର
ଥାଇ ଏେଫାଦରୁ ଖସି ନ ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବୁକୁପଟାକୁ
ନିଜ କଡ଼ାେର ନୀଳ ସୂତ୍ର ାରା ଏେଫାଦର କଡ଼ା ସହିତ ବ ନ କରି
ରଖିେବ। 29 େଯଉଁ ସମୟେର ହାେରାଣ ପବିତ୍ର ାନେର ପ୍ର େବଶ
କରିବ, େସହିସମୟେରସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିତ୍ୟ ରଣାେଥର୍ େସ
ବିଚାରାଥର୍ କ ବୁକୁପଟାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ପୁତ୍ର ଗଣର ନାମସକଳ ଆପଣା
ହୃ ଦୟ ଉପେର ବହନ କରିବ। 30 େସହି ବିଚାରାଥର୍ କ ବୁକୁପଟାେର
ତୁ େ ଉରୀମ୍ ଓ ତୁ ୀମ୍ (ଦୀି ଓ ସି ି ) ରଖିବ; ତହିଁେର
ହାେରାଣ େଯଉଁ ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ପ୍ର େବଶ କରିବ,
େସହି ସମୟେର ହାେରାଣର ହୃ ଦୟ ଉପେର ତାହା ରହିବ, ପୁଣି,
ହାେରାଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ବିଚାର ଆପଣା ହୃ ଦୟ ଉପେର ବହିବ।

31ତୁ େ ଏେଫାଦର େଚାଗା ସ ୂ ର୍ ନୀଳବ ର୍ କରିବ। 32ତହିଁ
ମଧ୍ୟ ଳେର ମ କ ପ୍ର େବଶ ନିମେ ଏକ ଛିଦ୍ର ରହିବ; ସା ୁ ଆର
ଗଳେଦଶ ନ୍ୟାୟ େସହି ଛିଦ୍ର ର ଚତୁ ଗେର ବୁଣାକମର୍ େହବ,
ତହିଁେର ତାହା ଛିି ଯିବ ନାହିଁ। 33 ପୁଣି, ତୁ େ ତହିଁର
ଅ ଳର ଚତୁ ଗେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ର ଡାଳି କରିବ;
ଆଉତହିଁଚତୁ ଗରମେଧ୍ୟମେଧ୍ୟ ର୍ ଘି ରହିବ। 34େସହି
େଚାଗାର ଧଡ଼ିର ଚତୁ ଗେର େଗାଟିଏ ର୍ ଘି ଓ େଗାଟିଏ
ଡାଳି , ପୁଣି, େଗାଟିଏ ର୍ ଘି ଓ େଗାଟିଏ ଡାଳି ରହିବ। 35ଆଉ
ହାେରାଣ େସବା କରିବା ସମୟେର ତାହା ପି ି ବ; ତହିଁେର େସ
େଯେତେବେଳସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେରପବିତ୍ର ାନେରପ୍ର େବଶକରିବ
ଓ େଯେତେବେଳ େସ େସଠାରୁ ବାହାର େହବ, େସେତେବେଳ
ତହିଁର ଶ ଶୁଣାଯିବ; ତାହାେହେଲ େସ ମରିବ ନାହିଁ।

36ଆଉ ତୁ େ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ଏକ ପତ୍ର ପ୍ର ୁତ କରି େମାହର
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ନ୍ୟାୟ ତହିଁ ଉପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର େଖାଦନ
କରିବ। 37 ପୁଣି, ପଗଡ଼ି ଉପେର ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ନୀଳ ସୂତ୍ର େର
ବା ି ପଗଡ଼ିର ସ ୁଖେର ରଖିବ। 38 ତାହା ହାେରାଣର କପାଳ
ଉପେର ରହିବ, ତହିଁେର ପବିତ୍ର ଦ୍ର ବ୍ୟ-ଘଟିତ ଅପରାଧ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ର ପବିତ୍ର ୀକୃତ ପବିତ୍ର ଦାନାଦି
ସକଳ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସ େର େଯଉଁ ଅପରାଧ କରିେବ, ତାହା ହାେରାଣ
େବାହିବ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େସମାେନ େଯପରି ଗ୍ର ାହ୍ୟ ହୁ ଅି ,
ଏଥିପାଇଁ ତାହା ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ତାହାର କପାଳେର ରହିବ।

39 ତୁ େ ଜାମାକୁ ବୁଟାଦାର ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମବ େର ଓ ପଗଡ଼ିକୁ
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ପ୍ର ୁତ କରିବ; ପୁଣି, କଟିବ ନ ସୂଚି କମର୍
ାରା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବ। 40 ଆଉ ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣ ନିମେ

ଜାମା ଓ କଟିବ ନ ପ୍ର ୁତ କରିବ, ଆଉ େସମାନ ର ଶ୍ର ୀ ଓ
େସୗ ଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଶିେରାଭୂ ଷଣ କରିବ। 41 ପୁଣି, ତୁ ଭ୍ର ାତା
ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ତାହାସବୁ ପରିଧାନ କରାଇବ;
ପୁଣି, େସମାନ ୁ ଅଭିେଷକ କରି ପଦେର ନିଯୁ ଓ ପବିତ୍ର କରିବ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଆ ର ଯାଜକ କମର୍ କରିେବ। 42 ତୁ େ
େସମାନ ଶରୀରର ଉଲ ତା ଆ ାଦନ ନିମେ କଟିଠାରୁ ଜ
ପଯର୍ ୍ୟ ଶୁ ଜି ଆ ପି ାଇବ। 43 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରିେବ, କିଅବା
ପବିତ୍ର ାନେର େସବା କରିବା ନିମେ େବଦିର ନିକଟବ ର୍ ୀ
େହେବ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େଯପରି ଅପରାଧ କରି ନ ମରି ,
ଏନିମେ େସମାେନ ଏହି ବ ପରିଧାନ କରିେବ; ଏହା ହାେରାଣର
ଓ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ପାଳନୀୟ ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।

29
ଯାଜକ ରୂ େପ ଅଭିଷି େହବାର ବିଧି

1 ଆଉ ଆ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନିମେ
େସମାନ ୁ ପ୍ର ତି ା କରିବା ପାଇଁ ତୁ େ େସମାନ ପ୍ର ତି ଏହି ସମ
କମର୍ କରିବ; ନିଖୁ ଏକ େଗାବ ଓ ଦୁଇ େମଷ େନବ, 2 ପୁଣି,
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ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି, େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା ଓ େତୖଳଯୁ
ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ସରୁ ଚକୁଳି ଗହମ ମଇଦାେର ପ୍ର ୁତ କରିବ। 3 ପୁଣି,
େଗାଟିଏ ଡାଲାେର ତାହା ରଖିବ, େସହି େଗାବ ଓ ଦୁଇ େମଷ
ସ େର େଘନି େସହି ଡାଲା ଆଣିବ। 4 ଆଉ ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ସମାଗମ-ତ ୁ ାର ନିକଟକୁ ଆଣି ଜଳେର
େସମାନ ୁ ାନ କରାଇବ। 5 ତାʼପେର େସହି ସମ ବ େନଇ
ହାେରାଣକୁ ଜାମା, ଏେଫାଦର େଚାଗା, ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା
ପରିଧାନକରାଇବ,ଆଉଏେଫାଦର ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କାେରତାହାରକଟି
ବା ି ବ। 6 ତାହାର ମ କେର ପଗଡ଼ି ବା ି ତହିଁ ଉପେର ପବିତ୍ର
ମୁକୁଟ େଦବ। 7 ଏଉ ାେର ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ େଘନି ତାହାର
ମ କ ଉପେର ଢ଼ାଳି ତାହାକୁ ଅଭିେଷକ କରିବ। 8 ତହଁୁ ତୁ େ
ହାେରାଣର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଆଣି ଜାମା ପରିଧାନ କରାଇବ। 9 ପୁଣି,
ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ କଟିବ ନ ପରିଧାନ କରାଇବ ଓ
େସମାନ ମ କେର ଶିେରାଭୂ ଷଣ ବା ି ବ; ତହିଁେର େସମାେନ
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି ାରା ଯାଜକ ପଦ ପ୍ର ା େହେବ। ଏହିରୂ େପ
ତୁ େ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ନିଯୁ କରିବ।

10 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ସମାଗମ-ତ ୁ ସ ୁଖକୁ େସହି େଗାବ
ଅଣାଇବ, ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ େସହି େଗାବ ର
ମ କେର ଆପଣା ଆପଣା ହ ରଖିେବ। 11ତହଁୁ ତୁ େ ସମାଗମ-
ତ ୁର ାର ସମୀପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େସହି େଗାବ କୁ ବଧ
କରିବ। 12ଏଥିଉ ାେର େଗାବ ରର ରୁ କିଛି େନଇଅ ୁ ଳି ାରା
େବଦିର ଶୃ ଉପେର େଦବ, ପୁଣି, େବଦି ମୂଳେର ଆଉ ସବୁ
ର ଢାଳି େଦବ। 13ଆଉ ତାହାର ଅେ ାପରିି ତ େମଦ ଓ ଯକୃତ
ଉପରି ଅ ା ାବକ ଓ ଦୁଇ ବୃକକ୍ ଓ ତହିଁଉପରି େମଦ େଘନି
େବଦିେର ଦ କରିବ। 14ମାତ୍ର େଗାବ ର ମାଂସ, ଚମର୍ ଓ େଗାମୟ
ଛାଉଣିରବାହାେରଅି େରଦ କରିବ; ଏହା ପାପାଥର୍ କ ବଳି ଅେଟ।

15 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ପ୍ର ଥମ େମଷ େନବ; ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ େସହି େମଷର ମ କେର ଆପଣା ଆପଣା ହ
ରଖିେବ। 16ତହଁୁ ତୁ େ େସହି େମଷକୁ ବଧକରି ତାହାରର େନଇ
େବଦି ଉପେର ଚାରିଆେଡ଼ ଛିି ବ। 17 ତହିଁ ଉ ାେର େମଷକୁ
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ଖ ଖ କରି ତାହାର ଅ ଓ େଗାଡ଼ େଧୗତ କରି ତାହାସବୁ େସହି
ଖ ସକଳ ଓ ମ କ ସହ ରଖିବ। 18 ପୁଣି, ତୁ େ ସ ୂ ର୍ େମଷକୁ
େବଦି ଉପେର ଦ କରିବ; ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େହାମବଳି ଓ
ତୁ ି ଜନକଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଅି କୃତଉପହାର
ଅେଟ।

19 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ି ତୀୟ େମଷକୁ େନବ, ପୁଣି, ହାେରାଣ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ େସହି େମଷର ମ କେର ଆପଣା ଆପଣା ହ
ରଖିେବ। 20 ତହଁୁ ତୁ େ େସହି େମଷକୁ ବଧ କରି ତାହାର କିଛି
ର େଘନି ହାେରାଣର ଦକି୍ଷଣ କ ର୍ ପ୍ର ା େର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣର
ଦକି୍ଷଣକ ର୍ ପ୍ର ା େର, େସମାନ ଦକି୍ଷଣହ ର ବୃ ା ୁ ି ଉପେରଓ
ଦକି୍ଷଣ ପାଦର ବୃ ା ୁ ି ଉପେର ଲଗାଇବ, ପୁଣି, େବଦି ଉପେର
ଚାରିଆେଡ଼ର ଛିି ବ। 21ଏଥିଉ ାେର େବଦିରଉପରିି ତର ରୁ
ଓ ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳରୁ କିଛି େନଇ ହାେରାଣ ଉପେର ଓ ତାହାର
ବ ଉପେର, ପୁଣି, ତାହା ସହିତ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ଉପେର ଓ
େସମାନ ବ ଉପେର ଛିି ବ; ତହିଁେର େସ ଓ ତାହା ସହିତ
ତାହାର ବ , ପୁଣି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ େସମାନ ବ ପବିତ୍ର
େହବ। 22ଆହୁ ରି, ତୁ େ େସହି େମଷର େମଦ, େମଦମୟଲା ୁ ଳ,
ଅ ଉପରି େମଦ, ଯକୃତର ଉପରି ଅ ା ାବକ, ଦୁଇ ଗୁଦର୍ ା,
ତହିଁ ଉପରି େମଦ ଓ ଡାହାଣ ଚଟୁ ଆ େନବ, େଯେହତୁ ତାହା
ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େମଷ ଅେଟ। 23 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁି ତ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ
ରୁ ଟିର ଡାଲାରୁ ଏକ ରୁ ଟି, େତୖଳ ମିଶି୍ର ତ ଏକ ପିଠା ଓ ଏକ
ସରୁ ଚକୁଳି େନଇ 24 ତାହାସବୁ ହାେରାଣର ହ େର ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଗଣ ହ େର େଦଇ େଦାଳନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁେର ତାହା େଦାଳାଇବ। 25 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ େସମାନ
ହ ରୁ ତାହାସବୁ େନଇତୁ ି ଜନକଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
େବଦିେର େହାମାଥର୍ କ ବଳି ଉପେର ଦ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଅି କୃତ ଉପହାର ଅେଟ।

26 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ ହାେରାଣର ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େମଷର ବକ୍ଷ
େଘନି େଦାଳନୀୟେନୖେବଦ୍ୟାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର େଦାଳାଇବ;
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େସହି ଖ ତୁ ର ଅଂଶ େହବ। 27 ଆଉ ହାେରାଣର ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଗଣର ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ େମଷର େଯଉଁ ବୁକୁ ରୂ ପ େଦାଳନୀୟ
େନୖେବଦ୍ୟ େଦାଳାୟିତ ଓ େଯଉଁ ଚଟୁ ଆ ରୂ ପ ଉେ ାଳନୀୟ
ଉପହାର ଉେ ାଳିତ େହଲା, ତାହା ତୁ େ ପବିତ୍ର କରିବ।
28 ତହିଁେର ଅନ କାଳୀନ ବିଧି ାରା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଠାରୁ
ତାହା ହାେରାଣର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣର ଅଧିକାର େହବ, େଯେହତୁ
ତାହା ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର ଅେଟ; ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଏହି
ଉେ ାଳନୀୟ ଉପହାର େସମାନ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳିରୁ େଦୟ
େହବ; ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େସମାନ ର ଉେ ାଳନୀୟ
ଉପହାର ଅେଟ।

29 ପୁଣି, ହାେରାଣର (ମୃତୁ ୍ୟ) ଉ ାେର ତାହାର ପବିତ୍ର ବ ସକଳ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣର େହବ; ଅଭିେଷକ ଓ ପଦ ନିଯୁି ସମୟେର
େସମାେନ ତାହା ପରିଧାନ କରିେବ। 30ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େଯଉଁ େଲାକ ତାହା ପଦେର ଯାଜକ େହାଇ ପବିତ୍ର ାନେର େସବା
କରିବା ନିମେ ସମାଗମ-ତ ୁକୁ ଆସି ବ, େସ େସହି ବ ସାତ ଦିନ
ପରିଧାନ କରିବ।

31 ଏଥିଉ ାେର ତୁ େ େସହି ଉ ଗର୍ ୀକୃତ େମଷର ମାଂସ େଘନି
େଗାଟିଏ ପବିତ୍ର ାନେର ପାକ କରିବ, 32 ପୁଣି, ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଗଣ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ନିକଟେର େସହି େମଷ ମାଂସ ଓ
ଡାଲାି ତ େସହି ରୁ ଟି େଭାଜନ କରିେବ। 33 ପୁଣି, େସମାନ ୁ
ପଦେର ନିଯୁ ଓ ପ୍ର ତି ା କରିବା ନିମେ ଯାହା ାରା ପ୍ର ାୟି
େହଲା, ତାହା େସମାେନ େଭାଜନ କରିେବ; ମାତ୍ର େକୗଣସି ଅନ୍ୟ
ବଂଶୀୟ େଲାକ ତାହା େଭାଜନ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାସବୁ
ପବିତ୍ର ବ ।ୁ 34ଆଉ େସହି ପଦନିେଯାଗାଥର୍ କ ମାଂସ ଓ ରୁ ଟିରୁ ଯଦି
ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ କିଛି ଅବଶି ରହିବ, େତେବ େସହି ଅବଶି ାଂଶ
ଅି େରଭ ସାତ୍ କରିବ, େକହି ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ;କାରଣତାହା
ପବିତ୍ର ବ ୁ ଅେଟ।

35ଆେ ତୁ କୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁ େ
ହାେରାଣ ପ୍ର ତି ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣ ପ୍ର ତି କରିବ; େସମାନ
ଉ ଗର୍ ୀକୃତେର ସାତ ଦିନ ଲାଗିବ। 36 ଆଉ ତୁ େ ପ୍ର ାୟି
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ନିମେ ପ୍ର ତିଦିନ ପାପାଥର୍ କ ବଳି ରୂ େପ ଏକ ପୁଂେଗାବ ଉ ଗର୍
କରିବ, ପୁଣି, େବଦି ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରି ତାହା ପାପମୁ କରିବ
ଓ ତାହା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିେଷକ କରିବ। 37 ତୁ େ େବଦି
ନିମେ ସାତ ଦିନ ପ୍ର ାୟି କରି ତାହା ପବିତ୍ର କରିବ; ତହିଁେର
େବଦି ମହାପବିତ୍ର େହବ, ପୁଣି,ଯାହା କିଛି େବଦି ଶର୍ କେର, େସସବୁ
ପବିତ୍ର େହବ।

େଦୖନ ି ନ େନୖେବଦ୍ୟ
38 େସହି େବଦି ଉପେର ତୁ େ ଏହି ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବ;

ତୁ େ ନିୟମିତ ଭାବେର ପ୍ର ତିଦିନ ଏକ ବଷର୍ ୀୟ ଦୁଇ େମଷଶାବକ,
39 ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ପ୍ର ଥମ େମଷଶାବକକୁ ପ୍ର ଭାତେର ଉ ଗର୍
କରିବ ଓ ି ତୀୟ େମଷଶାବକକୁ ସ ୍ୟା େବେଳ ଉ ଗର୍ କରିବ।
40 ପୁଣି, ପ୍ର ଥମ େମଷଶାବକ ସହିତ ହିନ୍ ପାତ୍ର ର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ନିମର୍ ଳ
େପଷା େତୖଳେର ମିଶି୍ର ତ ଏକ ଐଫାର* ଦଶମାଂଶ ମଇଦା ଓ
େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ନିମେ ହିନ୍ ର ଚତୁ ଥର୍ ାଂଶ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଦବ।
41 ଆଉ ସ ୍ୟା ସମୟେର ି ତୀୟ େମଷଶାବକ ଉ ଗର୍ କରିବ,
ପୁଣି, ପ୍ର ଭାତର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ
ତୁ ି ଜନକଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଅି କୃତଉପହାର
ରୂ େପ ତାହା ଉ ଗର୍ କରିବ। 42 ଏହା ସମାଗମ-ତ ୁର ାର
ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
ନିତ୍ୟ (କ ର୍ ବ୍ୟ) େହାମ େହବ; େସହି ାନେର ଆେ ତୁ ସହିତ
ଆଳାପକରିବା ନିମେ ତୁ ମାନ ସହିତସାକ୍ଷାତକରିବା। 43ଆଉ
େସହି ାନେର ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା;
ପୁଣି, ଆ ପ୍ର ତାପେର (ତ ୁ) ପବିତ୍ର ୀକୃତ େହବ। 44ଆଉ, ଆେ
ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ େବଦିକୁ ପବିତ୍ର କରିବା, ପୁଣି, ଆ ର ଯାଜକ
କମର୍ କରଣାେଥର୍ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ପବିତ୍ର କରିବା।
45 ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନ ର
ପରେମ ର େହବା। 46 ତହିଁେର ଆେ େଯ େସମାନ ର

* 29:40 ଅଥର୍ ାତ୍ ଏକ କିେଲା ମଇଦା ପୁଣି େତୖଳ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର, େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବା ନିମେ
ମିସର େଦଶରୁ େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛୁ, ତାହା େସମାେନ
ଜାଣିେବ; ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ର ପରେମ ର।

30
ସୁଗ ି ଧୂପର େବଦି

1 “ଆଉ ତୁ େ ଧୂପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଶିଟୀମ୍ କା ର ଏକ
େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବ। 2 ତାହା ଏକ ହ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ ହ
ପ୍ର ଓ ଚତୁ େ ାଣ େହବ, ପୁଣି, ଦୁଇ ହ ଉ େହବ; ତହିଁର
ଶୃ ସକଳ ତହିଁର ଅଂଶ େହବ। 3 ତହିଁର ପୃ ଓ ଚାରି ପା ର୍
ଓ ଶୃ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇବ ଓ ତହିଁର ଚାରିଆେଡ଼ ର୍ ର
କାି କରିବ। 4 ପୁଣି, ତହିଁର କାି ତେଳ ଦୁଇ ପା ର୍ ର ଦୁଇ
େକାଣ ନିକଟେର ର୍ ର ଦୁଇ ଦୁଇ କଡ଼ା କରିବ; ଆଉ ତାହା
ବହନାଥର୍ କ ସା ୀର ଘରା େହବ। 5 େସହି ସା ୀ ଶିଟୀମ୍ କା େର
ନିମର୍ ାଣ କରି ର୍ େର ମଡ଼ାଇବ। 6 ପୁଣି, ଆେ େଯଉଁ ାନେର
ତୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, େସହି ାନେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାକ୍ଷ୍ୟ-
ସି ୁ କର ଉପରି ପାପା ାଦନ ସ ୁଖେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କର ଅଗ୍ର ି ତ
ବିେ ଦ ବ ର ଆଗେର ତାହା ରଖିବ। 7 ହାେରାଣ ତହିଁ ଉପେର
ସୁଗ ି ଧୂପ ଳାଇବ, େସ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର ପ୍ର ଦୀପ ପରି ାର
କରିବା ସମୟେର େସହି ଧୂପ ଳାଇବ। 8 ପୁଣି, ସ ୍ୟାକାେଳ
ହାେରାଣ ପ୍ର ଦୀପ ଳାଇବା ସମୟେର ଧୂପ ଳାଇବ, ତହିଁେର
ତୁ ମାନ ର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ
ଧୂପଦାହ େହବ। 9ତୁ େ ମାେନ ତହିଁଉପେର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଧୂପ
ଅବା େହାମବଳି କିଅବା ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କରିବ ନାହିଁ
ଓ ତହିଁ ଉପେର େପୟ-େନୖେବଦ୍ୟ ଢାଳିବ ନାହିଁ। 10 ପୁଣି,
ହାେରାଣ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ଥେର ତହିଁର ଶୃ ଉପେର ପ୍ର ାୟି
କରିବ; େସ ପ୍ର ାୟି ାଥର୍ କ ପାପବଳିର ର ାରା ତୁ ମାନ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ବଷର୍ େକ ଥେର ତହିଁ ଉପେର ପ୍ର ାୟି କରିବ।
ଏହି େବଦି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମହାପବିତ୍ର ଅେଟ।”
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ଜନଗଣନାର ଉପହାର
11 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ,

12 “େଯେତେବେଳ ତୁ େ ଗଣିତ େଲାକମାନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଗଣନା କରିବ, େସେତେବେଳ େସମାନ ର
ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣାେଥର୍
ଗଣନା ସମୟେର ପ୍ର ାୟି କରିେବ, ତହିଁେର େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ଗଣନା ସମୟେର େକୗଣସି ମହାମାରୀ େହବ ନାହିଁ।
13 େଯେକହି ଗଣିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅ ଭର୍ୁ , େସ ପବିତ୍ର
ାନର େଶକଲ ଅନୁସାେର ଅ ର୍ େଶକଲ* େଦବ; (େକାଡ଼ିଏ
େଗରାେର† ଏକ େଶକଲ); େସହି ଅ ର୍ େଶକଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ାପ୍ୟ ଉପହାର େହବ। 14 େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ କିଅବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ
ବଷର୍ ବୟ େଯେକହି ଗଣିତ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଅ ଭର୍ୁ ,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଏହି ଉପହାର େଦବ। 15 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ନିମେ ପ୍ର ାୟି କରଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େସହି
ଉପହାର େଦବା ସମୟେର ଧନବାନ ଅ ର୍ େଶକଲରୁ ‡ ଅଧିକ େଦବ
ନାହିଁ, ପୁଣି, ଦରିଦ୍ର ତହିଁରୁ ଊଣା େଦବ ନାହିଁ। 16ତହଁୁ ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣଠାରୁ େସହି ପ୍ର ାୟି -ରୂ ପା େନଇ ସମାଗମ-
ତ ୁର କାଯର୍ ୍ୟାେଥର୍ ନିରୂ ପଣ କରିବ; ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ାଣର
ପ୍ର ାୟି ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ରଣାେଥର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର ରହିବ।”

ପି ଳ ଜଳକୁ
17 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 18 “ତୁ େ

ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ନିମେ ପି ଳର କୁ ଓ ତହିଁର ପି ଳର େବୖଠିକି
ପ୍ର ୁତ କରିବ; ପୁଣି, ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ େବଦି ମଧ୍ୟ ାନେର ରଖି
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଜଳ ପୂରାଇବ। 19 ଆଉ ହାେରାଣ ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଗଣତହିଁେରଆପଣାଆପଣା ହ ଓପଦପ୍ର କ୍ଷାଳନକରିେବ।
20 େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ସମୟେର େଯପରି

* 30:13 5.5 କି ା 6 ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା † 30:13 ପ୍ର ାୟ 0.6 ଗ୍ର ାମ୍ ଏହା ସବୁଠାରୁ କୁ୍ଷଦ୍ର
ମାପ ଥିଲା ‡ 30:15 5.5 କି ା 6 ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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ନ ମରି , ଏଥିପାଇଁ ଜଳେର ଆପଣାମାନ ୁ େଧୗତ କରିେବ; କିଅବା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅି କୃତ ଉପହାର ଧୂପନ୍ୟାୟ
ଦ କରିବା ନିମେ େବଦି ନିକଟକୁ ଆସି ବା ସମୟେର େଯପରି ନ
ମରି , 21 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହ ଓ ପଦ େଧୗତ
କରିେବ; ଏହା ତାହାର ଓ ତାହା ବଂଶର ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପାଳନୀୟ
ଅନ କାଳୀନ ବିଧି େହବ।”

ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ ଏବଂ ଧୂପ
22 ଆହୁ ରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 23 “ତୁ େ ଆପଣା

ନିକଟେର ଏହିସବୁ ଅତୁ ୍ୟ ମ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲ ଅନୁସାେର ପା ଶହ େଶକଲ ନିମର୍ ଳ ଗ ରସ ଓ ତହିଁର
ଅ ର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଢ଼ାଇଶତ େଶକଲ ସୁଗ ି ଦାରୁ ଚିନି, ଅଢ଼ାଇଶତ
େଶକଲ ସୁଗ ି , 24ପା ଶହ େଶକଲ ଗୁଡ଼ କ୍ ଓ ଏକ ହିନ୍ ଜୀତ
େତୖଳ ସଂଗ୍ର ହ କରିବ। 25 ଏହିସବୁ ାରା ତୁ େ ଅଭିେଷକାଥର୍ କ
ପବିତ୍ର େତୖଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗ ବଣିକର କି୍ର ୟାନୁସାେର େତୖଳ ପ୍ର ୁତ
କରିବ, ତାହା ଅଭିେଷକାଥର୍ କ ପବିତ୍ର େତୖଳ େହବ। 26 ତାହା
ତୁ େ େନଇ ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ, 27 ପୁଣି, େମଜ,
ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର , ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର , 28ଆଉ
ଧୂପେବଦି, ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର , ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର
େବୖଠିକି ଅଭିେଷକ କରିବ। 29 ପୁଣି, ଏହିସବୁ ବ ୁକୁ ପବିତ୍ର
କରିବ, ତହିଁେର ତାହା ମହାପବିତ୍ର େହବ, ଯାହା କିଛି ତାହା ଶର୍
କେର, େସସବୁ ପବିତ୍ର େହବ। 30 ପୁଣି, ତୁ େ ହାେରାଣକୁ ଓ
ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଆ ର ଯାଜକ କମର୍ କରଣାେଥର୍ ଅଭିେଷକ କରି
ପବିତ୍ର କରିବ। 31ଆଉଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିବ, ‘ତୁ ମାନ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଆ ନିମେ ତାହା ଅଭିେଷକାଥର୍ କ ପବିତ୍ର େତୖଳ
େହବ। 32 ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରେର ତାହା ଢ଼ଳାଯିବ ନାହିଁ; ଅଥବା
ତୁ େ ମାେନ ତହିଁର ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପରିମାଣାନୁସାେର ଆଉ
େକୗଣସି େତୖଳ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ପବିତ୍ର ଅେଟ, ଆଉ ତାହା
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପବିତ୍ର େହବ। 33 େଯେକହି ତହିଁ ତୁ ଲ୍ୟ କିଛି
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ପ୍ର ୁତ କରିବ, ଅବା େଯେକହି ଅପରିଚିତ େଲାକର ଶରୀରେର
ତହିଁରୁ କିଛି ଲଗାଇବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି
େହବ।’ ”

34 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା
ନିକଟେର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୁଗ୍ଗୁ ଳ, ନଖୀ, କୁ ୁ ରୁ ଓ ନିମର୍ ଳ
େଲାବାନ୍ , ଏହି ପ୍ର େତ୍ୟକ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ସମଭାଗେର ସଂଗ୍ର ହ କର।
35 ପୁଣି, ତ ୍ଵାରା ଗ ବଣିକର କି୍ର ୟାେର ପ୍ର ୁତ ଓ ଲବଣା ଏକ
ନିମର୍ ଳ ପବିତ୍ର ସୁଗ ି ଧୂପ ପ୍ର ୁତ କର। 36 ତହିଁରୁ କିଛି ଚୂ ର୍
କରି େଯଉଁ ସମାଗମ-ତ ୁେର ଆେ ତୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା,
ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ରଖିବ; ତାହା ତୁ ମାନ
ପ୍ର ତି ମହାପବିତ୍ର େହବ। 37 ପୁଣି, ତୁ େ େଯଉଁ ସୁଗ ି ଧୂପ କରିବ,
ତହିଁର ମିଶି୍ର ତ ଦ୍ର ବ୍ୟର ପରିମାଣାନୁସାେର ଆପଣାମାନ ନିମେ
କର ନାହିଁ, ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର େହବ। 38େଯେକହିଆପଣାଆଘ୍ର ାଣାେଥର୍ ତୁ ଲ୍ୟ ସୁଗ ି ଧୂପ
ପ୍ର ୁତ କରିବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ।”

31
ବ େଲଲ ଓ ଅହଲୀୟାବର ଦାୟି

1ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, 2 “େଦଖ,
ଆେ ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟହୂ ରରେପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର ବ େଲଲକୁନାମ
ଧରି ଆ ାନ କରିଅଛୁ 3 ପୁଣି, ଶି କମର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ର୍ , େରୗପ୍ୟ ଓ
ପି ଳେର େଖାଦନ ଓ ଖଚନାଥର୍ କ ମଣି-କ ର୍ ନ ଓ କା େଖାଦନ
ପ୍ର ଭୃ ତି 4 ସବର୍ ପ୍ର କାର ଶି କମର୍ କରଣାେଥର୍ 5 ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୃ ି ,
ବିଦ୍ୟା ଓ କମର୍ େନୖପୁଣ୍ୟ-ଦାୟକ ପରେମ ର ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍
କରିଅଛୁ। 6ଆଉ େଦଖ,ଆେ ଦାନ୍ ବଂଶଜାତ ଅହୀଷାମକର ପୁତ୍ର
ଅହଲୀୟାବକୁ ତାହାର ସହକାରୀ େହବା ପାଇଁ ନିଯୁ କରିଅଛୁ;
ପୁଣି, ସମ ବିଜ୍ଞମନା େଲାକମାନ ହୃ ଦୟେର ଜ୍ଞାନ େଦଇଅଛୁ;
ଏଣୁ ଆେ ତୁ କୁ େଯସମ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସମାେନ
ନିମର୍ ାଣ କରି ପାରିେବ। 7 ଅଥର୍ ାତ୍ , ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ
ଓ ତହିଁର ଉପରି ପାପା ାଦନ ଓ ତ ୁର ସମ ପାତ୍ର , 8ଆଉ
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େମଜ, ତହିଁର ପାତ୍ର ାଦି, ନିମର୍ ଳ ର୍ ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ସମ
ପାତ୍ର , ଧୂପେବଦି, 9 େହାମେବଦି, ତହିଁର ସମ ପାତ୍ର , ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-
ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି, 10 ପୁଣି, ସୁେଶାଭିତ ବ , ଯାଜକ କମର୍
କରଣାେଥର୍ ହାେରାଣ ଯାଜକର ପବିତ୍ର ବ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣର
ବ , 11 ପୁଣି, ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ ଓ ପବିତ୍ର ାନ ନିମେ ସୁଗ ି
ଧୂପ,ଏହି େଯଉଁସମ ଆଜ୍ଞାଆେ ତୁ କୁ େଦଇଅଛୁ,ତଦନୁସାେର
େସମାେନ କରିେବ।”

ବିଶ୍ର ାମର ଦିନ
12 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 13 “ତୁ େ ଆହୁ ରି

ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଏହି କଥା କୁହ, ‘ନି ୟତୁ େ ମାେନଆ ର
ବିଶ୍ର ାମବାର ପାଳନ କରିବ; େଯେହତୁ ଆେ େଯ ତୁ ମାନ ର
ପବିତ୍ର କାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ,ଏହା େଯପରିତୁ େ ମାେନଜାଣିବ,ଏଥିପାଇଁ
ତୁ ମାନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମଆ ଓତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେରତାହା ଏକ
ଚି େହବ। 14ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରପାଳନକରିବ;କାରଣ
ତାହା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ପବିତ୍ର ଅେଟ; େଯେକହି ତାହା ଅପବିତ୍ର
କେର, ନି ୟ ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ; ପୁଣି, େଯେକୗଣସି ବ୍ୟି
େସହି ଦିନେର କାଯର୍ ୍ୟ କରିବ, େସ ଆପଣା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଉି େହବ। 15 ଛଅ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ କାଯର୍ ୍ୟ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ସ ମ
ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପବିତ୍ର ମହା ବିଶ୍ର ାମବାର ଅେଟ;
େସହି ବିଶ୍ର ାମବାରେର େଯେକହି କାଯର୍ ୍ୟ କେର, ନି ୟ ତାହାର
ପ୍ର ାଣଦ େହବ। 16 ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଅନ କାଳୀନ
ନିୟମ ରୂ େପ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ର ାମବାର
ପାଳନ କରିେବ। 17 ତାହା ଆ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
େଗାଟିଏ ଅନ କାଳୀନ ଚି େହବ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛଅ ଦିନେର
ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ କରି ସ ମ ଦିନେର ବିଶ୍ର ାମ କରି
ଆ ାସି ତ େହାଇଥିେଲ।’ ”

18ତହଁୁ େସ ସୀନୟପବର୍ ତେର େମାଶା ସହିତ କଥା ସମା କରି
ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ ଦୁଇ ପଟା, ଅଥର୍ ାତ୍ ,ପରେମ ର ଅ ୁ ଳି ଲିଖିତ ଦୁଇ
ପ୍ର ର ପଟା ତା ୁ େଦେଲ।
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32
ସୁବ ର୍ ବାଛୁରି

1 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ର ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇବାର ବିଳ େଦଖି
େଲାକମାେନ ହାେରାଣ ନିକଟେର ଏକତ୍ର େହାଇ ତା ୁ କହିେଲ,
“ଉଠ, ଆ ମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ନିମେ
େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କର, େଯେହତୁ େଯଉଁ ବ୍ୟି ମିସର େଦଶରୁ
ଆ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସହି େମାଶା ପ୍ର ତି କଅଣ
ଘଟିଅଛି, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ ନାହଁୁ ।” 2 ତହଁୁ ହାେରାଣ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େତେବ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣର କ ର୍ ରୁ ର୍ କୁ ଳ କାଢ଼ି େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ।”
3 ତହିଁେର ସମ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା କ ର୍ ରୁ ର୍ କୁ ଳସବୁ
କାଢ଼ି ହାେରାଣ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 4 େସ େସମାନ ହ ରୁ ତାହା
େନଇ ଶି ା େର ଛା ପ୍ର ୁତ କରି ଏକ ଢଳା ବାଛୁରି ନିମର୍ ାଣ କେଲ;
ତହଁୁ େଲାକମାେନ କହିେଲ, “େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, େଯଉଁ େଦବତା ତୁ ୁ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସ ଏହି।” 5 ତହିଁେର
ହାେରାଣ ତାହା େଦଖି ତାହାର ସ ୁଖେର େଗାଟିଏ େବଦି ନିମର୍ ାଣ
କେଲ, “ପୁଣି,ଆସ ାକାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଉ ବେହବ,”
ଏହା େଘାଷଣା କରାଇେଲ। 6 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ପରଦିନ
ପ୍ର ଭାତେରଉଠି େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲଓମ ଳାଥର୍ କ େନୖେବଦ୍ୟ
ଆଣିେଲ; ତହଁୁ େଲାକମାେନ େଭାଜନ ଓ ପାନ କରିବାକୁ ବସି େଲ;
ଏଉ ାେର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଉଠିେଲ।

7 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଓ ାଇ ଯାଅ,
କାରଣ ତୁ ର େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ତୁ େ ମିସରରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିଲ, େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଭ୍ର କରିଅଛି । 8 ଆେ
େସମାନ ୁ େଯଉଁ ପଥ ବିଷୟେର ଆଜ୍ଞା େଦଲୁ, େସମାେନ ଶୀଘ୍ର
ତହିଁରୁ ବିମୁଖ େହେଲ; େସମାେନ ଆପଣାମାନ ନିମେ ଏକ
ଛା େର ଢଳା ବାଛୁରି ନିମର୍ ାଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା କେଲ, ପୁଣି,
ତାହା ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରି କହିେଲ, ‘େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, େଯଉଁ
େଦବତା ତୁ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିେଲ, େସ ଏହି।’ ”
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9 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ୁ
େଦଖିଅଛୁ; େଦଖ, େସମାେନ ଅତିଶୟ ଶ ଗ୍ର ୀବ େଲାକ। 10 ଏଣୁ
ତୁ େ ଏେବ ଆ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, େମାହର େକ୍ର ାଧ େସମାନ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ପ୍ର ଳିତ େହଉ, ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ୁ ସଂହାର
କରିବା; ମାତ୍ର ଆେ ତୁ କୁ ମହାେଗା ୀ କରିବା।”

11 ତହିଁେର େମାଶା ଆପଣା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ୁ
ନିେବଦନ କରି କହିେଲ, “େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଆପଣାର
େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ର ମ ଓ ବାହୁ ବଳେର ମିସର
େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛ, େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ତୁ ର
େକ୍ର ାଧ କାହିଁକି ପ୍ର ଳିତ େହବ? 12 ‘େସ ପବର୍ ତମୟ ଅ ଳେର
େସମାନ ୁ ନ କରି ପୃଥିବୀରୁ େଲାପ କରିବା ପାଇଁ, ଅନି ନିମେ
ବାହାର କରି ଆଣିେଲ,’ ଏପରି କଥା ମିସରୀୟମାେନ କାହିଁକି
ଗ କରିେବ? ତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୁ େଫର ଓ ଆପଣା
େଲାକମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଏପରି ଅନି ବିଷୟରୁ ନିବୃ ହୁ ଅ।
13ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଇସ୍ ହାକ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ରଣ କର,
ତୁ େ ଆପଣା ନିଜ ନାମେର ଶପଥ କରି େସମାନ ୁ କହିଅଛ,
‘ଆେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ନ୍ୟାୟ ତୁ ମାନ ବଂଶ ବୃି କରିବା
ଓ ଏହି େଯଉଁସବୁ େଦଶର କଥା କହିଲୁ, ତାହା ତୁ ମାନ ବଂଶକୁ
େଦବା, େସମାେନ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ଅଧିକାର କରିେବ।’ ”
14 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େଲାକମାନ ପ୍ର ତି େଯଉଁ ଅନି
କରିବାର କଥା କହିଥିେଲ, ତହିଁରୁ ନିବୃ େହେଲ।

15ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ମୁଖ େଫରାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ ଦୁଇ ପ୍ର ର
ପଟା ହ େର େଘନି ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇେଲ; େସହି ପ୍ର ର ପଟାର
ଉଭୟ ପା ର୍ େର େଲଖାଥିଲା। 16 େସହି ପ୍ର ର ପଟା ପରେମ ର
ନିମ ତ; ପୁଣି, ତହିଁେର େଖାଦିତ ଲିଖନ ହିଁ ପରେମ ର
ଲିଖନ ଥିଲା।

17 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ ଉ ରବ କରେ , ଯିେହାଶୂୟ
େଲାକମାନ ର େକାଳାହଳ ଶୁଣି େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଛାଉଣିେର
ଯୁ ଶ େହଉଅଛି।” 18ତହିଁେର େସ କହିେଲ,
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“ଏହା ଜୟ ନିର ଶ ନୁେହଁ,
କିଅବା ପରାଜୟ ରର ଶ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ମୁଁ ଗାୟନର ଶ ଶୁଣୁଅଛି।”

19ଏଥିେର େସ ଛାଉଣିର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା ମାେତ୍ର େସହି ବାଛୁରି
ଓ ନୃତ୍ୟ େଦଖିେଲ; ତହିଁେର େମାଶା ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା;
ଏଣୁ େସ ଆପଣା ହ ରୁ େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ପଟା େଫାପାଡ଼ି େଦଇ
ପବର୍ ତ ତେଳ ତାହା ଭାି େଲ। 20 ପୁଣି, େସମାନ ନିମ ତ ବାଛୁରି
େଘନି ଅି େର େପାଡ଼ିେଲ ଓ ତାହା େପଷି ଧୂଳି କେଲ, ଆଉ ଜଳ
ଉପେର ବିି େଦଇ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ପିଆଇେଲ।

21 ତହଁୁ େମାଶା ହାେରାଣ ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାେନ ତୁ
ପ୍ର ତି କʼଣ କେଲ େଯ, ତୁ େ େସମାନ ଉପେର ଏପରି ମହାପାପ
ବ ର୍ ାଇଅଛ?” 22 ତହିଁେର ହାେରାଣ କହିେଲ, “ଆ ପ୍ର ଭୁ ର
େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ ନ େହଉ; ଆପଣ ଜାଣି େଯ, ଏହି େଲାକମାେନ
ଦୁ ତାେର ଆସ । 23 ଏମାେନ େମାେତ କହିେଲ, ‘ଆ ମାନ ର
ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ନିମେ େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କର;
କାରଣ େଯଉଁ ବ୍ୟି ଆ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି
ଆଣିେଲ, େସହି େମାଶା ର କଅଣ େହାଇଅଛି, ତାହା ଆେ ମାେନ
ଜାଣୁ ନାହଁୁ ।’ 24 େତେବ ମୁଁ କହିଲି, ‘ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଯାହାର
େଯେକୗଣସି ସୁନା ଅଛି, ତାହା େସମାେନ କାଢ଼ି ଦିଅ ;ୁ ତହିଁେର
େସମାେନ େମାେତତାହା େଦେଲ; ମୁଁ ତାହା େନଇଅି େରପକାଇଲି,
ତହଁୁ ଏହି ବାଛୁରି ବାହାରି ଆସି ଲା।’ ”

25 ଆଉ େମାଶା େଲାକମାନ ୁ େ ାଚାରୀ େଦଖିେଲ, କାରଣ
ହାେରାଣ େସମାନ ୁ ଶତଗଣ ମଧ୍ୟେର ହାସ୍ୟା ଦ େହବା ଭଳି
େ ାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ିଥିେଲ। 26 ଏଥିେର େମାଶା ଛାଉଣି ାରେର
ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ପକ୍ଷେର କିଏ ଅଛି? େସ େମାʼ
ନିକଟକୁ ଆସୁ,” ତହିଁେର େଲବୀର ସ ାନଗଣ ତା ନିକଟେର
ଏକତ୍ର େହେଲ। 27 ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , ‘ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜ େର ଖ ବା ି ଛାଉଣିର ମଧ୍ୟେଦଇ ଏକ
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ାରରୁ ଅନ୍ୟ ାର ପଯର୍ ୍ୟ ଗତାୟାତ କର, ପ୍ର ତି ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ଭାଇ, ମିତ୍ର ଓ ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ବଧ କର।’ ” 28 ତହିଁେର
େଲବୀର ସ ାନମାେନ େମାଶା ର ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତଦପ କରେ ,
େସହି ଦିନ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ତିନି ହଜାର େଲାକ
ମେଲ। 29 ଆଉ େମାଶା କହିଥିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ
ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ ଭାଇମାନ ର ବିପକ୍ଷ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ୁ ନିଯୁ କର, ତହିଁେର େସ ଏହି
ଦିନେର ତୁ ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।”

30ତହିଁପରଦିନ େମାଶା େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ମହାପାପ କରିଅଛ, ଏେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ଆେରାହଣ
କରୁ ଅଛି; ଯଦି େହାଇପାେର, େତେବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ପାପର
ପ୍ର ାୟି କରିବି।” 31 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ
େଫରିଯାଇ କହିେଲ, “ହାୟ, ହାୟ, ଏହି େଲାକମାେନ ମହାପାପ
କରି ଆପଣାମାନ ନିମେ ର୍ େଦବତା ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି ।
32ତଥାପି ଏେବ, ତୁ େ ଯଦି େସମାନ ର ପାପ କ୍ଷମା କରିବ; କି ୁ
ଯଦି ନ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ ର ଲିଖିତ ପୁ କରୁ
େମାହର ନାମ କାଟି ପକାଅ।” 33 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିେଲ, “େଯଉଁ େଲାକ ଆ ବିରୁ େର ପାପ କରିଅଛି, ଆେ
ଆପଣା ପୁ କରୁ ତାହାର ନାମ କାଟି ପକାଇବା। 34 ଏେବ ଯାଅ,
ଆେ େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର ତୁ କୁ କହିଅଛୁ, େସହି େଦଶକୁ
େଲାକମାନ ୁ େନଇଯାଅ; େଦଖ, ଆ ଦୂତ ତୁ ଆେଗ ଆେଗ
ଗମନ କରିେବ; ମାତ୍ର ଆେ ପ୍ର ତିଫଳ େଦବା ଦିନେର େସମାନ
ପାପର ପ୍ର ତିଫଳ େସମାନ ୁ େଦବା।”

35 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ, େଯେହତୁ
ହାେରାଣ-ନିମ ତ ବାଛୁରି େସମାେନ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ।

33
ସୀନୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆେଦଶ

1 ଏହାପେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଆେ ଅବ୍ର ହାମ ଓ
ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନିକଟେର ଶପଥ କରି େଯଉଁ େଦଶ ବିଷୟେର



ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 33:2 xcv ଯାତ୍ର ା ପୁ କ 33:10

କହିଥିଲୁ, ତୁ ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ େଦବା, େସହି େଦଶକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ତୁ େ ଓ ମିସରରୁ ଆନୀତ େଲାକମାେନ ଏହି ାନରୁ ପ୍ର ାନ
କର; 2ଆେ ତୁ ଆେଗ ଆେଗ ଏକ ଦୂତ ପଠାଇବା; ପୁଣି,ଆେ
କିଣାନୀୟ, ଇେମାରୀୟ, ହି ୀୟ, ପରିଷୀୟ, ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦବା। 3 ଏନିମେ େସହି ଦୁ ଓ ମଧୁ ପ୍ର ବାହୀ
େଦଶକୁ ଯାଅ; ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େହାଇ ଯିବା ନାହିଁ;
ଗେଲ ଆେ ପଥ ମଧ୍ୟେର ତୁ ୁ ସଂହାର କରିବା, କାରଣ ତୁ େ
ଶ ଗ୍ର ୀବ େଲାକ।”

4 େଲାକମାେନ ଏହି ଅଶୁଭ ସ ାଦ ଶୁଣି େଶାକ କେଲ; େକହି
ଆପଣା ଶରୀରେର ଆଭରଣ ପରିଧାନ କେଲ ନାହିଁ। 5 କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିଥିେଲ, “ତୁ େ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଏହି
କଥା କୁହ, ତୁ େ ମାେନ ଶ ଗ୍ର ୀବ େଲାକ; ଯଦି ଆେ ଏକ ନିମିଷ
ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, େତେବ ତୁ ୁ ସଂହାର କରିବା; ତୁ େ ଏେବ
ଆପଣା ଶରୀରରୁ ଆଭରଣ ଦୂର କର, ତହିଁେର ତୁ ପ୍ର ତି କି
କ ର୍ ବ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା।” 6ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େହାେରବ
ପବର୍ ତ ନିକଟରୁ ଅଗ୍ର ସର େହାଇଯାଉ ଯାଉ ଆପଣା ଆପଣା ସମ
ଆଭରଣ ଦୂର କେଲ।

ସମାଗମ-ତ ୁ
7 ଏସମୟେର ଏପରି ଥିଲା େଯ, େମାଶା ଆପଣା ତ ୁ େନଇ

ଛାଉଣିରବାହାେରଓଛାଉଣିଠାରୁ ଦୂରେର ାପନକେଲଓତାହାର
ନାମ ସମାଗମ-ତ ୁ େଦେଲ। ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେନ୍ଵ ଷଣକାରୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ
େଲାକ ଛାଉଣିର ବାହାରି ତ େସହି ସମାଗମ-ତ ୁ ନିକଟକୁ ଯାʼ ି ।
8 ପୁଣି, ଏପରି ଘଟିଲା େଯ, େମାଶା ବାହାର େହାଇ େସହି ତ ୁ
ନିକଟକୁ ଯିବା ସମୟେର ସମ େଲାକ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁ
ାରେର ଠିଆ େହେଲ, ଆଉ େଯପଯର୍ ୍ୟ େମାଶା େସହି ତ ୁେର

ପ୍ର େବଶ କେଲ ନାହିଁ, େସପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ତା ର ପ ାତ୍ 
ଅନାଇ ରହିେଲ। 9 ଏଉ ାେର େମାଶା ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରେ ,
େମଘ ଓ ାଇ ତ ୁ ାରେର ଅବି ତ େହଲା; ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ସହିତଆଳାପକେଲ। 10ତ ୁ ାରେରଅବି ତ
େମଘ େଦଖେ ,ସମ େଲାକଉଠିପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣାଆପଣା
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ତ ୁ ାରେର ଥାଇ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 11ମନୁଷ୍ୟ େଯପରି ମିତ୍ର ସହିତ
ଆଳାପ କେର, େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖାମୁଖି େହାଇ େମାଶା ସହିତ
ଆଳାପ କେଲ; ଏଉ ାେର େମାଶା ଛାଉଣିକୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି େଲ,
ମାତ୍ର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ ତା ର ଯୁବା ପରିଚାରକ ତ ୁ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ ନାହିଁ।

େମାଶା ବିନତି
12ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ,ତୁ େ ଏହି

େଲାକମାନ ୁ େଘନିଯିବା ନିମେ େମାେତ କହୁ ଅଛ; ମାତ୍ର ତୁ େ
େମାʼ ସ େର କାହାକୁ ପଠାଇବ, ଏହା ତୁ େ େମାେତ ଜଣାଇ
ନାହଁ। ତଥାପି ତୁ େ କହିଅଛ, ଆେ ନାମ ାରା ତୁ କୁ ଜାଣୁ ଓ
ତୁ େ ଆ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର େହାଇଅଛ। 13ଉ ମ, ମୁଁ ଯଦି
ତୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର େହାଇଅଛି, େତେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ମୁଁ ତୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବା ପାଇଁ େଯପରି ତୁ ୁ ଜାଣି
ପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ତୁ େ େମାେତ ଆପଣା ମାଗର୍ ଜଣାଅ;
ପୁଣି, ଏହି େଗା ୀ େଯ ତୁ ର େଲାକ, ଏହା ବିେବଚନା କର।”
14 େସେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “େମାହର ଉପି ତି ତୁ ସହିତ
ଗମନ କରିବ, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା।” 15 ତହିଁେର
େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ଯଦି ତୁ ର ଉପି ତି ଆ ମାନ ସହିତ
ଗମନ ନ କରି , େତେବ ଏହି ାନରୁ ଆ ମାନ ୁ େନଇଯାଅ
ନାହିଁ।” 16 କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁ ର ଏହି େଲାକମାେନ େଯ ତୁ
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ଏେବ କିପରି ଜଣାଯିବ? େଯପରି
ମୁଁ ଓ ତୁ ର େଲାକମାେନ ପୃଥିବୀ ସମ େଲାକଠାରୁ ବିେଶଷ
େଲାକ େହବା, ଆ ମାନ ସହିତ ତୁ ର ଗମନ ାରା କି ଏହା
ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ?

17 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ଏହି େଯଉଁ କଥା
ତୁ େ କହିଅଛ, ତାହା ହିଁ ଆେ କରିବା, କାରଣ ତୁ େ େମାʼ
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛ, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ ନାମ ାରା
ଜାଣିଅଛୁ।” 18 ପୁଣି, େସ କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େମାେତ
ଆପଣା ମହିମା େଦଖାଅ।” 19 େସ ଉ ର କେଲ, “ଆେ ତୁ
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ସ ୁଖ େଦଇ ଆପଣାର ସମ ଉ ମତା* ଗମନ କରାଇବା, ତୁ
ସ ୁଖେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ନାମ େଘାଷଣା କରିବା; ଆେ ଯାହାକୁ
ଅନୁଗ୍ର ହ କରୁ , ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରିବା ଓ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ,
ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା।” 20 େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ର
ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆ ୁ େଦଖି ବି ବ
ନାହିଁ।” 21 ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆ ନିକଟେର ଏକ
ାନ ଅଛି, ତୁ େ େସହି େଶୖଳ ଉପେର ଠିଆ େହବ; 22 ତହିଁେର
ତୁ ନିକଟ େଦଇ ଆ ମହିମାର ଗମନ ସମୟେର ଆେ ତୁ କୁ
େଶୖଳର େସହି ଛିଦ୍ର େର ରଖିବା ଓ ଆ ଗମନର େଶଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ଆପଣା ହ େର ତୁ କୁ ଆ କରିବା। 23 ଏଥିଉ ାେର ଆେ
ଆପଣା ହ କାଢ଼ି େନେଲତୁ େ ଆ ର ପୃ େଦଖିବ,ମାତ୍ର ଆ ର
ମୁଖ େଦଖାଯିବ ନାହିଁ।”

34
ଆଉ ଦୁଇଟି ପ୍ର ର ଫଳକ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ପୂବର୍ ପରି
ଦୁଇ ପ୍ର ର ପଟା େଖାଳ। ତୁ େ େଯଉଁ ପ୍ର ର ପଟା ଭାି ଅଛ,
ତହିଁ ଉପେର ଯାହା ଯାହା େଲଖାଥିଲା, େସହି ସବୁ କଥା ଆେ
ଏହି ଦୁଇ ପ୍ର ରେର େଲଖିବା। 2 ଆଉ ତୁ େ ପ୍ର ାତଃକାଳେର
ପ୍ର ୁତ ହୁ ଅ ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ସୀନୟ ପବର୍ ତ ଆେରାହଣ କରି
େସଠାେର ପବର୍ ତ ଶୃ େର ଆ ନିକଟେର ଉପି ତ ହୁ ଅ। 3 ମାତ୍ର
ତୁ ସେ ଆଉ େକହି ଉପରକୁ ଆସି େବ ନାହିଁ, ପୁଣି, ଏହି
ସମୁଦାୟ ପବର୍ ତେର େକହି େଦଖା ନ ଯିେବ ଓ େଗାେମଷାଦି ପଲ
ମଧ୍ୟ ଏହି ପବର୍ ତ ସ ୁଖେର ଚରିେବ ନାହିଁ।” 4 ତହଁୁ େମାଶା
ପ୍ର ଥମ ପ୍ର ର ପରି ଦୁଇ ପ୍ର ର ପଟା େଖାଳିେଲ; ପୁଣି, େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ସୀନୟ ପବର୍ ତ ଉପରକୁ
ଗେଲ ଓ େସହି ଦୁଇ ପ୍ର ର ପଟା ହ େର େନେଲ। 5 େତେବ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମଘେର ଅବେରାହଣ କରି େସ ାନେର ତା ସହିତ

* 33:19 ଅଥର୍ ାତ୍ ମହିମା
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ଠିଆ େହାଇ “ସଦାପ୍ର ଭୁ ” ନାମ େଘାଷଣା କେଲ। 6ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ସ ୁଖ େଦଇ ଗମନ କରି ଏହା େଘାଷଣା କେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େ ହଶୀଳ ଓ କୃପାମୟ, େକ୍ର ାଧେର ଧୀର,
ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତାେର ପରିପୂ ର୍ ; 7 ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ଦୟାରକ୍ଷାକାରୀ, ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞାଲ ନ ଓ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ,
ତଥାପି ନିତା ତହିଁରଦ ଦାତା,ତୃ ତୀୟଓଚତୁ ଥର୍ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ
ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ାଦି ଉପେର ପିତୃ ଗଣର ଅପରାଧର ପ୍ର ତିଫଳଦାତା।”
8 ତହଁୁ େମାଶା ଶୀଘ୍ର ଭୂ ମିେର ନତ ମ କ େହାଇ ପ୍ର ଣାମ କରି
କହିେଲ, 9 “ପ୍ର େଭା, ମୁଁ ଯଦି ତୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଅଛି,
େତେବ ବିନୟକରୁ ଅଛି,ପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େହାଇ ଗମନ
କର ୁ; କାରଣ ଏମାେନ ଶ ଗ୍ର ୀବ େଲାକ, ଆଉ ଆ ମାନ
ଅପରାଧ ଓ ପାପ େମାଚନ କରି ଆପଣା ଅଧିକାରାେଥର୍ ଆ ମାନ ୁ
ଗ୍ର ହଣ କର ୁ।”

ନିୟମର ନବୀକରଣ
10 େତେବ େସ କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ େଗାଟିଏ ନିୟମ କରିବି;

ସମ ପୃଥିବୀେର ଅବା େକୗଣସି େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ଯାହା େକେବ
କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଆ ଯର୍ ୍ୟକମର୍ ଆେ ତୁ ର ସମ
େଲାକ ସାକ୍ଷାତେର କରିବା; ତହିଁେର େଯଉଁସବୁ େଲାକ
ମଧ୍ୟେରତୁ େ ଅଛ, େସମାେନସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସହିକମର୍ େଦଖିେବ,
କାରଣଆେ ତୁ ନିକଟେରଯାହା କରିବା,ତାହା ଭୟ ରଅେଟ।
11ଆଜି ଆେ ତୁ କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ , ତହିଁେର ମେନାେଯାଗ
କର; େଦଖ, ଆେ ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ହି ୀୟ, ପରିଷୀୟ,
ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ େଲାକମାନ ୁ ତୁ ଆଗରୁ ତଡ଼ିେଦବା।
12 ତୁ େ ଆପଣା ବିଷୟେର ସାବଧାନ ହୁ ଅ, େଯଉଁ େଦଶକୁ
ତୁ େ ଯାଉଅଛ, େସହି େଦଶର ନିବାସୀମାନ ସହିତ ନିୟମ କର
ନାହିଁ; କାେଳ ତାହା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଫା ରୂ ପ
େହବ। 13 ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ େସମାନ େବଦିସବୁ ଭ କରିବ
ଓ େସମାନ ସବୁ ଭାି ପକାଇବ ଓ ଆେଶରାର ମୂ
କାଟି ପକାଇବ। 14 େଯେହତୁ ତୁ େ ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େଦବତାକୁ
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ପ୍ର ଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ ( େଗୗରବ
ରକ୍ଷଣେର) ଉଦ୍ େଯାଗୀ, େସ ( େଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର) ଉଦ୍ େଯାଗୀ
ପରେମ ର ଅଟି । 15 େକଜାଣି ଅବା ତୁ େ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ
େଲାକମାନ ସହିତ ନିୟମ କରିବ; କେଲ େଯଉଁ ସମୟେର
େସମାେନ ନିେଜ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରି
ଓ ନିଜ େଦବଗଣ ନିକଟେର ବଳିଦାନ କରି , େସସମୟେର େକହି
ତୁ କୁ ଡାକିେଲ,ତୁ େ ତାହାର ବଳିଦ୍ର ବ୍ୟ ଖାଇବ; 16 କିଅବା ତୁ େ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ନିମେ େସମାନ କନ୍ୟାଗଣକୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ,
େସମାନ କନ୍ୟାଗଣ ନିଜ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମିନୀ େହାଇ ତୁ
ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଆପଣାମାନ େଦବଗଣର ଅନୁଗାମୀ କରି ବ୍ୟଭିଚାର
କରାଇେବ।

17ତୁ େ ଆପଣା ନିମେ ଛା େର ଢଳା େକୗଣସି େଦବତା କର
ନାହିଁ।

18ତୁ େ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟିର ଉ ବ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି, ଆବୀବ୍ 
ମାସର େଯଉଁ ସମୟେର େଯରୂ ପ କରିବାକୁ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ,
େସହିରୂ େପ ତୁ େ ସାତ ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ଖାଇବ; କାରଣ େସହି
ଆବୀବ୍ ମାସେର ତୁ େ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି ଥିଲ।
19ଆଉ ସମ ପ୍ର ଥମଜାତ ଗଭର୍ ଫଳ ଓ େଗାେମଷାଦି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ
ପ୍ର ଥମଜାତ ପୁଂପଶୁ ସକଳ ଆ ର। 20 ମାତ୍ର ପ୍ର ଥମଜାତ ଗ ର୍ ଭ
ପରିବ ର୍ େର ତୁ େ େମଷଶାବକ େଦଇ ତାକୁ ମୁ କରିବ; ଯଦି
ମୁ ନ କରିବ, େତେବ ତାʼର େବକ ଭାି ବ। ତୁ ର ପ୍ର ଥମଜାତ
ପୁତ୍ର ସକଳକୁ ତୁ େ ମୁ କରିବ। ଆଉ, େକହି ଶୂନ୍ୟ ହ େର ଆ
ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହବ ନାହିଁ। 21ତୁ େ ଛଅ ଦିନ କମର୍ କରିବ,
ମାତ୍ର ସ ମ ଦିନେର ବିଶ୍ର ାମକରିବ; କୃଷି ଓଶସ୍ୟେ ଦନସମୟେର
ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମ କରିବ।

22ତୁ େ ସ ାହର ଉ ବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , କଟା ଗହମର ପ୍ର ଥମ ଫଳର
ଉ ବ ଓ ବଷର୍ ର େଶଷ ଭାଗେର ଫଳ ସଂଗ୍ର ହର ଉ ବ କରିବ।
23ତୁ ମାନ ର ସମ ପୁରୁ ଷ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଥର ଇସ୍ର ାଏଲର
ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଛାମୁେରଉପି ତ େହେବ। 24କାରଣ
ଆେ ତୁ ସ ୁଖରୁ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଦୂର କରିବା ଓ
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ତୁ ର ସୀମା ବି ାର କରିବା, ପୁଣି, ତୁ େ ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର ତିନି ଥର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଛାମୁେର ଉପି ତ େହବା ନିମେ ଗମନ
କେଲ, ତୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ତି େକହି େଲାଭ କରିବ ନାହିଁ।

25 ତୁ େ ଆ ବଳିର ର ତାଡ଼ିଯୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ ସହିତ ଉ ଗର୍
କରିବ ନାହିଁ ଓ ନି ାରପବର୍ ୀୟ ଉ ବର ବଳିଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ାତଃକାଳ
ପଯର୍ ୍ୟ ରଖିବନାହିଁ। 26ତୁ େ ଆପଣାଭୂ ମିରପ୍ର ଥମଜାତଫଳର
ଅଗି୍ର ମାଂଶ ଆପଣା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଗୃହକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି,
ତୁ େ ଛାଗର ଶାବକକୁ ତାହାର ମାତାର ଦୁ େର ପାକ କରିବ
ନାହିଁ।”

27 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ
େଲଖ, କାରଣ ଆେ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର ତୁ ସହିତ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସହିତ ନିୟମ ି ର କରିଅଛୁ।” 28 େସହି ସମୟେର େମାଶା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ େସହି ାନେରଚାଳିଶ ଦିବାରାତ୍ର ଅବ ାନକେଲ;
େସ ଅ େଭାଜନ କି ଜଳ ପାନ କେଲ ନାହିଁ। େସ େସହି ଦୁଇ
ପ୍ର ରେର ନିୟମ-ବାକ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦଶ ଆଜ୍ଞା େଲଖିେଲ।

େମାଶା ଉ ଳ ମୁଖ
29 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ସୀନୟ ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇବା ସମୟେର

ସାକ୍ଷ୍ୟରୂ ପ ଦୁଇ ଖ ପ୍ର ର ହ େର େଘନି ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇେଲ,
ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣା ମୁଖର
ଚମର୍ େଯ ଉ ଳ େହାଇଥିଲା, ତାହା େମାଶା ଜାଣି ନ ଥିେଲ।
30 ପୁଣି, େଯେତେବେଳ ହାେରାଣ ଓଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େମାଶା ୁ
େଦଖିେଲ, େସେତେବେଳ ତା ର ମୁଖର ଚମର୍ ଉ ଳ ଥିଲା; ଏଣୁ
େସମାେନ ତା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୀତ େହେଲ। 31 ମାତ୍ର
େମାଶା େସମାନ ୁ ଡାକେ , ହାେରାଣ ଓ ମ ଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ
ତା ନିକଟକୁ େଫରିଗେଲ; ତହିଁେର େମାଶା େସମାନ ସହିତ
ଆଳାପ କେଲ। 32 ତହିଁ ଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତା
ନିକଟକୁ ଗେଲ;ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀନୟପବର୍ ତେରତା ୁ େଯଉଁ
େଯଉଁ କଥା କହିଥିେଲ, ତାହାସବୁ େସ ଆଜ୍ଞା ରୂ େପ େସମାନ ୁ
ଜଣାଇେଲ। 33 ଆଉ, େମାଶା େସମାନ ସହିତ କେଥାପକଥନ
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ସମାପନ କଲା ଉ ାେର ଆପଣା ମୁଖେର ଘୁମୁଟା େଦେଲ। 34ମାତ୍ର
େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭିତେର ତାହା
ସାକ୍ଷାତକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ଘୁମୁଟା କାଢ଼ି
ରଖିେଲ; ଆଉ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇେଲ, ବାହାେର ଆସି ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ତାହା କହିେଲ। 35ତହିଁେର େମାଶା ର ମୁଖର ଚମର୍
ଉ ଳ ଅେଟ, ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତା ର ମୁଖ ପ୍ର ତି ଅନାଇ
େଦଖିେଲ; େମାଶା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ େଯପଯର୍ ୍ୟ
ଭିତରକୁ ନ ଗେଲ; େସପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ମୁଖେର ଘୁମୁଟା େଦେଲ।

35
ବିଶ୍ର ାମବାର ବିଧି ପାଳନ

1 ତହିଁ ଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ
ମ ଳୀକୁ ଏକତ୍ର କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି
ସମ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି । 2 ଛଅ ଦିନ
କମର୍ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ସ ମ ଦିନ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ପବିତ୍ର
ଦିନ େହବ; ତାହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ମହା ବିଶ୍ର ାମବାର
େହବ, େଯେକହି େସହି ଦିନ କମର୍ କରିବ, ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ।
3 ତୁ େ ମାେନ ବିଶ୍ର ାମବାରେର ଆପଣାମାନ େକୗଣସି ବାସ
ାନେର ଅି ଜାଳିବ ନାହିଁ।”

ଆବାସ (ତ ୁ) ନିମେ ଉପହାର
4ଆଉ, େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀକୁ ଆହୁ ରି

କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି । 5 ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଉପହାର ସଂଗ୍ର ହ କର;
େଯେକହି ମନା, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ ର୍ , େରୗପ୍ୟ ଓ
ପି ଳ, 6 ପୁଣି, ନୀଳବ ର୍ , ଧୂମ୍ର ବ ର୍ , ସି ୂ ର ବ ର୍ , ଶୁଭ୍ର , େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର
ଓ ଛାଗର େଲାମ, 7 ପୁଣି, ର ୀକୃତ େମଷ ଚମର୍ , ଶିଶୁକ ଚମର୍ ଓ
ଶିଟୀମ୍ କା , 8 ପୁଣି, ଦୀପାଥର୍ କ େତୖଳ, ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ
ଓ ସୁଗ ି ଧୂପାଥର୍ କ ଗ ଦ୍ର ବ୍ୟ, 9 ପୁଣି, ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା
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ନିମେ େଗାେମଦକ ମଣି ପ୍ର ଭୃ ତି ଖଚନୀୟ ପ୍ର ର, ଏହି ସମ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉପହାର ଆଣିବ।

10 ଆଉ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବିଜ୍ଞମନା େଲାକ ଆସି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ରଆଦି ସକଳବ ୁ ନିମର୍ ାଣକର ,ୁ 11ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆବାସ,
ତହିଁର ତ ୁ, ଛାତ, ଆ ୁ ଡ଼ା, ପଟା, ଅଗର୍ ଳ, ଓ ଚୁ ୀ,
12 ପୁଣି, ସି ୁ କ, ତହିଁର ସା ୀ, ପାପା ାଦନ ଓ ଆ ାଦନର
ବିେ ଦ ବ , 13 ପୁଣି, େମଜ, ତହିଁର ସା ୀ, ପାତ୍ର ସକଳ ଓ
ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି, 14 ପୁଣି, ଦୀି ନିମେ ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର
ପାତ୍ର , ପ୍ର ଦୀପ ଓ ଦୀପାଥର୍ କ େତୖଳ, 15 ପୁଣି, ଧୂପେବଦି, ତହିଁର
ସା ୀ, ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ, ସୁଗ ି ଧୂପ ଓ ଆବାସ ପ୍ର େବଶ
ାରର ଆ ାଦନ ବ , 16 ପୁଣି, େହାମେବଦି, ତହିଁର ପି ଳ-

ଝାି ରୀ, ସା ୀ, ପାତ୍ର ସକଳ, ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି,
17 ପୁଣି, ପ୍ର ା ଣର ପରଦା, ତହିଁର , ଚୁ ୀ ଓ ପ୍ର ା ଣ
ାରର ଆ ାଦନ ବ , 18 ପୁଣି, ଆବାସର କ ା, ପ୍ର ା ଣର କ ା

ଓ ଉଭୟର ର ୁ, 19 ପୁଣି, ପବିତ୍ର ାନେର େସବା କରିବା ନିମେ
ସୁେଶାଭିତ ବ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ହାେରାଣ ଯାଜକ ନିମେ ପବିତ୍ର ବ ଓ
ଯାଜକ କମର୍ ନିମେ ତା ର ପୁତ୍ର ମାନ ର ବ , ଏହି ସମ ପ୍ର ୁତ
କରିବ।”

20ଏଥିଉ ାେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣରସମ ମ ଳୀ େମାଶା
ସ ୁଖରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ। 21 ପୁଣି, ଯାହାର ମନ ଯାହାକୁ ପ୍ର ବ ର୍ ାଇଲା
ଓ ଯାହାର ଆ ା ଯାହାକୁ ଇ ୁକ କଲା, େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁ
ନିମର୍ ାଣ ନିମେ ଓ ତତ୍ ସ ୀୟ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ବ
ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଉପହାର ଆଣିେଲ। 22 ପୁଣି, ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ
େଯେତ େଲାକ ମନା ଥିେଲ, େସସମେ ଆସି ଉେରାମଣି,
କୁ ଳ, ଅ ୁ ରୀୟ ଓ ହାର ପ୍ର ଭୃ ତି ର୍ ଅଳ ାରସବୁ ଆଣିେଲ;
ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ର୍ ର ଉପହାର ଉ ଗର୍
କେଲ। 23 ପୁଣି, େଯଉଁମାନ ନିକଟେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ,
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର , ଛାଗର େଲାମ, ର ୀକୃତ େମଷ ଚମର୍ ଓ ଶିଶୁକ
ଚମର୍ ଥିଲା, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ତାହା ଆଣିେଲ। 24 ପୁଣି, େଯ
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ରୂ ପାର କି ପି ଳର ଉପହାର ଉ ଗର୍ କଲା, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଉପହାର ଆଣିଲା; ଆଉ ଯାହା ନିକଟେର େସବାର େକୗଣସି କମର୍
ନିମେ ଶିଟୀମ୍ କା ଥିଲା, େସ ତାହା ଆଣିଲା। 25 ବୁ ି ମତୀ
ୀମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ହ େର ସୂତା କାଟି ନୀଳ ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର
ବ ର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ଆଣିେଲ। 26 ପୁଣି, େଯଉଁ ୀମାନ ର ମନ
ଜ୍ଞାନେର ପ୍ର ବୃ େହଲା, େସସମେ ଛାଗ େଲାମର ସୂତା କାଟିେଲ।
27 ପୁଣି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଏେଫାଦ ଓ ବୁକୁପଟା ନିମେ େଗାେମଦକାଦି
ଖଚନାଥର୍ କ ମଣି, 28 ଆଉ ଦୀପ ଓ ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ ଓ
ସୁଗ ି ଧୂପ ନିମେ ଗ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ େତୖଳ ଆଣିେଲ। 29 ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ େ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଉପହାରଆଣିେଲ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ାରା ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତହିଁର େକୗଣସି ପ୍ର କାର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ େଯଉଁ ପୁରୁ ଷ
ଓ ୀମାନ ର ମନ େସମାନ ୁ ଇ ୁକ କଲା, େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ
ଉପହାର ଆଣିେଲ।

ଆବାସ (ତ ୁ)ର ନିମର୍ ାଣ
30ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ,

“େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ ହୂ ରର େପୗତ୍ର ଊରିର ପୁତ୍ର
ବ େଲଲକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଅଛି । 31 ପୁଣି, ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ, ବୁ ି ,
ବିଦ୍ୟା ଓ କମର୍ େନୖପୁଣ୍ୟ-ଦାୟକ ପରେମ ର ଆ ାେର ପରିପୂ ର୍
କରି 32 ଚିତ୍ର କମର୍ ଓ ର୍ , େରୗପ୍ୟ ଓ ପି ଳ େଖାଦନ 33 ଓ
ଖଚନାଥର୍ କ ମଣିର କ ର୍ ନ ଓ ନାନା ଶି କମର୍ ନିମେ କା େଖାଦନ,
ଏହିସବୁ ଶି କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନିପୁଣ କରିଅଛି । 34 ପୁଣି,
ଶିକ୍ଷା େଦବା ପାଇଁ ତାହାର ଓ ଦାନ୍ ବଂଶୀୟ ଅହୀଷାମକର ପୁତ୍ର
ଅହଲୀୟାବର ମନେର ପ୍ର ବୃ ି େଦେଲ। 35 ଆଉ େଖାଦନ ଓ
ଶି କମର୍ କରିବା ନିମେ , ପୁଣି, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ସୂଚି କମର୍ ଓ ତ ୀ କମର୍ କରିବା ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଯାବତୀୟ ଶି କମର୍ ଓ ଚିତ୍ର କମର୍ କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ମନକୁ
ଜ୍ଞାନେର ପରିପୂ ର୍ କରିଅଛି ।”
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36
1 “ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସମ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ପବିତ୍ର ାନର

କାଯର୍ ୍ୟସକଳ ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ େଲଲ ଓ ଅହଲୀୟାବ
ପ୍ର ଭୃ ତି େଯଉଁମାନ ୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁି େଦଇଅଛି , େସହି ସବୁ ବିଜ୍ଞମନା
େଲାେକ କମର୍ କରିେବ।”

2 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା େସହି ବ େଲଲ, ଅହଲୀୟାବକୁ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ମନେର ଜ୍ଞାନପ୍ର ା ଅନ୍ୟସବୁ ବିଜ୍ଞମନା େଲାକ ୁ
ଓ େସହି କମର୍ କରିବା ପାଇଁ ମନେର ପ୍ର ବୃ ି ପ୍ର ା େଲାକମାନ ୁ
ଡାକିେଲ। 3 ତହିଁେର େସମାେନ ପବିତ୍ର ାନର କାଯର୍ ୍ୟ ନିମର୍ ାଣ
କରିବା ନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଆନୀତ ଉପହାର ସବୁ
େମାଶା ଠାରୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ; ତଥାପି େଲାକମାେନ ପ୍ର ତି ପ୍ର ଭାତେର
ତା ନିକଟକୁ େ ାେର ଆହୁ ରି ଉପହାର ଆଣିେଲ। 4ତହଁୁ ପବିତ୍ର
ାନର ସମ କମର୍ କାରୀ ବିଜ୍ଞମନା େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
କମର୍ ରୁ ଆସି େମାଶା ୁ କହିେଲ, 5 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା ଯାହା ନିମର୍ ାଣ
କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛି , େଲାକମାେନ େସହି କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ
ପ୍ର େୟାଜନୀୟ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ ଅତି ଅଧିକ ଆଣୁଅଛି ।” 6 ତହିଁେର
େମାଶା ଆଜ୍ଞା େଦଇ ଛାଉଣିର ସବର୍ ତ୍ର ଏହା େଘାଷଣା କରାଇେଲ,
ପୁରୁ ଷ କି ୀ ପବିତ୍ର ାନ ନିମେ ଆଉ ଉପହାର ପ୍ର ୁତ ନ କର ୁ;
ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଆଣିବାରୁ ନିବୃ େହେଲ। 7କାରଣ ସମ କମର୍
କରିବାକୁ େସମାନ ର ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ଚୁ ର ଓ ତେତାଧିକ ଥିଲା।

8 ଏଥିଉ ାେର କମର୍ କାରୀମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ବିଜ୍ଞମନା
େଲାକ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର , ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତ୍ର
ାରା ଆବାସର ଦଶ ଯବନିକା ପ୍ର ୁତ କେଲ; ପୁଣି, ତହିଁ

ମଧ୍ୟେର ଶି କମର୍ େର କିରୂ ବରଆକୃତିକେଲ। 9ପ୍ର େତ୍ୟକଯବନିକା
ଅଠାଇଶ ହ ଦୀଘର୍ , ପ୍ର େତ୍ୟକ ଯବନିକା ଚାରି ହ ପ୍ର ଓ ସମ
ଯବନିକାର ସମାନ ପରିମାଣ ଥିଲା। 10 ପୁଣି, େସ ପା ଯବନିକା
ଏକତ୍ର େଯାଗ କେଲ; ଅନ୍ୟ ପା ଯବନିକା ଏକତ୍ର େଯାଗ କେଲ।
11 ଆଉ, େସ େଯାଡ଼ ାନେର ପ୍ର ଥମ ଅ ୍ୟ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର
ନୀଳ ସୂତ୍ର ର ଫାଶ କେଲ; େଯାଡ଼ ାନର ି ତୀୟ ଅ ୍ୟ ଯବନିକାର
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ଧଡ଼ିେର ତଦପ କେଲ। 12 େସ ପ୍ର ଥମ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ
ଫାଶ ଓ େଯାଡ଼ ାନର ି ତୀୟ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ
କେଲ; େସହି ଫାଶସବୁ ପର ର ସ ୁଖୀନ ରହିଲା। 13 ଆଉ େସ
ପଚାଶ ର୍ ଆ ୁ ଡ଼ା କରି ଆ ୁ ଡ଼ାେର ଯବନିକାସକଳ ପର ର
େଯାଡ଼ିେଲ; ତହିଁେର ଆବାସ ଏକ ହିଁ େହଲା।

14 ଏଉ ାେର େସ ଆବାସର ଆ ାଦନାଥର୍ କ ତ ୁ ନିମେ ଛାଗ
େଲାମରଏକାଦଶଯବନିକାପ୍ର ୁତକେଲ। 15ପ୍ର େତ୍ୟକଯବନିକାର
େଦୖଘର୍ ୍ୟ ତିରିଶ ହ ଓ ପ୍ର ଚାରି ହ , େସହି ଏକାଦଶ ଯବନିକାର
ସମାନ ପରିମାଣ ଥିଲା। 16 ପୁଣି, େସ ପା ଯବନିକା ପର ର େଯାଡ଼ି
ପୃଥକ ରଖିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଯବନିକା େଯାଡ଼ି ପୃଥକ ରଖିେଲ।
17 େଯାଡ଼ ାନର ପ୍ର ଥମ ଅ ୍ୟ ଯବନିକାର ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ
କେଲ ଓ ି ତୀୟ ଯବନିକାର େଯାଡ଼ ାନ ଧଡ଼ିେର ପଚାଶ ଫାଶ
କେଲ। 18ଆଉ େସ େଯାଡ଼ି େଦଇ ଏକ ତ ୁ କରିବା ପାଇଁ ପି ଳର
ପଚାଶଆ ୁ ଡ଼ା କେଲ। 19 ପୁଣି, େସର ୀକୃତ େମଷଚମର୍ େରତ ୁର
ଏକଛାତ ଓତହିଁଉପେର ଶିଶୁକ ଚମର୍ ର ଏକଛାତ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

20 ଏଥିଉ ାେର େସ ଆବାସ ନିମି ଶିଟୀମ୍ କା ର ଠିଆପଟା
ପ୍ର ୁତ କେଲ। 21ଏକ ଏକ ପଟା ଦଶ ହ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼ ହ ପ୍ର
ଥିଲା। 22ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଟାର ପର ର ଅନୁରୂ ପ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ ଥିଲା;
ଏହିରୂ େପ େସଆବାସରସମ ପଟା ନିମେ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 23ଆଉ
େସ ଆବାସର ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ ନିମେ େକାଡ଼ିଏ ପଟା
ପ୍ର ୁତ କେଲ। 24 ପୁଣି, େସ େସହି େକାଡ଼ିଏ ପଟା ତେଳ ଚାଳିଶଟି
ରୂ ପାର ଚୁ ୀ କେଲ; ଏକ ପଟା ତେଳ ତହିଁର ଦୁଇ ପଦ ନିମେ
ଦୁଇ ଚୁ ୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଟା ତେଳ େସମାନ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଦ
ନିମେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁ ୀ କେଲ। 25 ପୁଣି, ଆବାସର ଅନ୍ୟ ପା ର୍
ନିମେ ଉ ର ଦିଗେର େକାଡ଼ିଏ ପଟା କେଲ। 26ଏକ ପଟା ତେଳ
ଦୁଇଚୁ ୀ ଓଅନ୍ୟାନ୍ୟପଟାତେଳ ଦୁଇ ଦୁଇଚୁ ୀ,ଏରୂ େପରୂ ପାର
ଚାଳିଶ ଚୁ ୀ କେଲ। 27 େସ ଆବାସର ପି ମ ଦିଗ ପ ାତ୍ ପା ର୍
ନିମେ ଛଅ ଖ ପଟା କେଲ। 28 ପୁଣି, ଆବାସର େସହି ପ ାଦ୍ 
ଭାଗର ଦୁଇ େକାଣ ନିମେ ଦୁଇ ଖ ପଟା କେଲ। 29 ପୁଣି, ତହିଁ
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ତେଳ େଯାଡ଼ା ରହିଲା ଓ େସହିରୂ ପ ତହିଁର ମୁ େର ପ୍ର ଥମ କଡ଼ା
ପାଖେର େଯାଡ଼ ରହିଲା; ଏହି ପ୍ର କାେର େସ ଦୁଇ େକାଣର ପଟା
େଯାଡ଼ିେଲ। 30 ତହିଁେର ଆଠ ପଟା, ପୁଣି, ଏକ ଏକ ପଟା ତେଳ
ଦୁଇ ଦୁଇ ଚୁ ୀ, ଏରୂ େପ େଷାଳ ରୂ ପାଚୁ ୀ କେଲ।

31ଆଉ େସ ଶିଟୀମ୍ କା େର ଅଗର୍ ଳ ପ୍ର ୁତ କରି ଆବାସର ଏକ
ପା ର୍ ପଟାେର ପା ଅଗର୍ ଳ 32 ଓ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ପଟାେର ପା
ଅଗର୍ ଳ, ପୁଣି, ଆବାସର ପି ମ ଦିଗ ପ ାତ୍ ପା ର୍ ର ପଟାେର ପା
ଅଗର୍ ଳ େଦେଲ। 33 ପୁଣି, ମଧ୍ୟି ତ ଅଗର୍ ଳ, ପଟାର ମଧ୍ୟେଦଶେର
ଏ ମୁ ରୁ େସମୁ ଯାଏ ପାଇଲା। 34 ଆଉ, େସ େସହି ସବୁ ପଟା
ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ଅଗର୍ ଳର ଘରା ନିମେ ସୁବ ର୍ ର କଡ଼ା
କେଲ, ଅଗର୍ ଳସକଳ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ।

35 ଏଥିଉ ାେର େସ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ , ବଳା ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନିମ ତ ଓ କିରୂ ବାକୃତିେର ଚିତି୍ର ତ ଏକ ବିେ ଦ ବ
ପ୍ର ୁତ କେଲ। 36 ପୁଣି, େସ ତହିଁ ନିମେ ଶିଟୀମ୍ କା ର ଚାରି

କରି ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ େସସବୁର ଆ ୁ ଡ଼ା ସୁବ ର୍ େର
କେଲଓତହିଁ ନିମେ ରୂ ପାର ଚାରି ଚୁ ୀ ଢାଳିେଲ। 37ଆଉ, େସ
ତ ୁ ାର ନିମେ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର
ନିମ ତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଏକ ଆ ାଦନ ବ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 38ତହିଁର
ପା ଓ େସସବୁର ଆ ୁ ଡ଼ା କେଲ; ପୁଣି, େସହିସବୁର ମୁ ାଳି
ଓ ବ ନୀ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ, ମାତ୍ର େସମାନ ର ପା ଚୁ ୀ
ପି ଳର ଥିଲା।

37
ନିୟମ-ସି ୁ କର ନିମର୍ ାଣ

1 ଏଥିଉ ାେର ବ େଲଲ ଶିଟୀମ୍ କା େର ଅଢ଼ାଇ ହ ଦୀଘର୍
ଓ େଦଢ଼ ହ ପ୍ର ଓ େଦଢ଼ ହ ଉ , ଏକ ସି ୁ କ ନିମର୍ ାଣ କେଲ
2ଓ ତହିଁର ଭିତର ଓ ବାହାର ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇ ତହିଁର
ଚତୁ ଗେର ସୁବ ର୍ ର କାି କେଲ। 3 ପୁଣି, ତହିଁର ଚାରି େକାଣ
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ନିମେ ଚାରି ର୍ କଡ଼ା ଢାଳିେଲ; ତହିଁର ଏକ ପା ର୍ େର ଦୁଇ କଡ଼ା
ଓ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ େର ଦୁଇ କଡ଼ା େଦେଲ। 4ଆଉ େସ ଶିଟୀମ୍ କା େର
ସା ୀ କରି ସୁବ ର୍ ମଡ଼ାଇେଲ 5ଓ ସି ୁ କ ବହିବା ନିମେ ସି ୁ କର
ପା ର୍ କଡ଼ାେର େସହି ସା ୀ ପ୍ର େବଶ କରାଇେଲ। 6 ଏଉ ାେର
େସ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ଅଢ଼ାଇ ହ ଦୀଘର୍ ଓ େଦଢ଼ ହ ପ୍ର ଏକ
ପାପା ାଦନ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 7 ପୁଣି, ପିଟା ସୁବ ର୍ େର ଦୁଇ କିରୂ ବ
ନିମର୍ ାଣ କରି ପାପା ାଦନର ଦୁଇ ମୁ େର ରଖିେଲ। 8 ତହିଁର
ଏକ ମୁ େର ଏକ କିରୂ ବ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁ େର ଅନ୍ୟ କିରୂ ବ ାପନ
କେଲ; ପାପା ାଦନର ଦୁଇ ମୁ େର ଦୁଇ କିରୂ ବକୁ ତହିଁର ଅଂଶ
କରି ରଖିେଲ। 9 ପୁଣି, କିରୂ ବମାନ ର ପକ୍ଷ ଉ ର୍ ୍ବକୁ ବି ାରିତ
େହାଇ ପାପା ାଦନକୁ ଆବରଣ କଲା ଓ େସମାନ ର ମୁଖ ପର ର
ସ ୁଖୀନ େହଲା; ମାତ୍ର ପାପା ାଦନ ପ୍ର ତି କିରୂ ବମାନ ର ମୁଖ
ରହିଲା।

ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟିର େମଜ ନିମର୍ ାଣ
10ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଶିଟୀମ୍ କା େର ଦୁଇ ହ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ

ହ ପ୍ର ଓ େଦଢ଼ ହ ଉ େଗାଟିଏ େମଜ ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 11 ପୁଣି,
ତାହା ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ ଓ ତହିଁର ଚତୁ ଗେର
ସୁବ ର୍ ର କାି କେଲ। 12 ପୁଣି, େସ ତହିଁର ଚତୁ ଗେର
ଚତୁ ର ୁ ଳି ପରିମିତ ଏକ େବ ନ କେଲ ଓ େସହି େବ ନର
ଚତୁ ଗେର ସୁବ ର୍ ର କାି କେଲ। 13ଆଉ ସୁବ ର୍ େର ଚାରି କଡ଼ା
ଢାଳି ତହିଁର ଚାରି ପାହ୍ୟାର ଚାରି େକାଣେର ରଖିେଲ। 14 େସହି
କଡ଼ା ପା ର୍ -କା ର ସି କଟ ଓ େମଜ ବହିବା ନିମେ ସା ୀର
ଘରା ଥିଲା। 15 ପୁଣି, େସ େସହି େମଜ ବହନାେଥର୍ ଶିଟୀମ୍ କା େର
ସା ୀ ନିମର୍ ାଣ କରି ସୁବ ର୍ େର ମଡ଼ାଇେଲ। 16ଆହୁ ରି, େସ େମଜର
ଉପରିି ତ ପାତ୍ର ସକଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତହିଁର ଥାଳୀ ଓ ଚାମଚ ଓ ପାତ୍ର ,
ଢାଳିବା ନିମେ ଗଡ଼ୁସକଳ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

ସୁବ ର୍ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନିମର୍ ାଣ
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17ଆହୁ ରି, େସ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ଏକ ଦୀପବୃକ୍ଷ ନିମର୍ ାଣ କେଲ,
େସ ପିଟାକମର୍ େର ଦୀପବୃକ୍ଷ, ତହିଁର ଗି ଓ ଶାଖା ନିମର୍ ାଣ କେଲ,
ଆଉ ତହିଁର େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁ ତହିଁେର ସଂଲ
େହଲା। 18େସହି ଦୀପବୃକ୍ଷରଏକପା ର୍ ରୁ ତିନି ଶାଖା ଓ ଦୀପବୃକ୍ଷର
ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ରୁ ତିନି ଶାଖା, ଏହି ଛଅ ଶାଖା ତହିଁର ପା ର୍ ରୁ ନିଗର୍ ତ
େହଲା। 19 ପୁଣି, ଏକ ଶାଖାେର ବାଦାମପୁ ାକୃତି ତିନି େଗାଲାଧାର,
କଳିକା ଓ ପୁ , ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଶାଖାେର ବାଦାମପୁ ାକୃତି ତିନି
େଗାଲାଧାର, କଳିକା ଓ ପୁ , ଏହିରୂ େପ ଦୀପବୃକ୍ଷରୁ ନିଗର୍ ତ ଛଅ
ଶାଖାେର ରହିଲା। 20 ମାତ୍ର ଦୀପବୃକ୍ଷେର ବାଦାମପୁ ାକୃତି ଚାରି
େଗାଲାଧାର ଓ ତହିଁରକଳିକା ଓ ପୁ ରହିଲା। 21ଆଉ, ତହିଁରୁ
େଯଉଁ ଛଅ ଶାଖା ନିଗର୍ ତ େହଲା, ତଦନୁସାେର ଏକ ଶାଖା ୟର
ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ଓ
ଅନ୍ୟତର ଶାଖା ୟର ତେଳ ଏକ କଳିକା ରହିଲା। 22ଏହି କଳିକା
ଓଶାଖା ତହିଁରଅଂଶ େହଲା ଓସମ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ନିମ ତଏକ
ପିଟାକମର୍ େହଲା। 23ଆଉ, େସ ତହିଁପାଇଁ ସ ପ୍ର ଦୀପ, ଚିମୁଟା ଓ
ଅ ାରଧାନୀ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 24 େସ ଏକ ତାଳ *
ପରିମିତ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ତାହା ଓ ତହିଁର ସମ ପାତ୍ର ନିମର୍ ାଣ
କେଲ।

ସୁଗ ି ଧୂପେବଦି ନିମର୍ ାଣ
25ଏଥିଉ ାେର େସ ଶିଟୀମ୍ କା େର ଏକ ହ ଦୀଘର୍ , ଏକ ହ

ପ୍ର ଓ ଦୁଇହ ଉ ଚତୁ େ ାଣ ଧୂପେବଦି ନିମର୍ ାଣକେଲ,ତହିଁର
ଶୃ ସକଳ ତହିଁର ଅଂଶ େହଲା। 26ଆଉ, ତାହା, ତହିଁର ପୃ ,
ତହିଁର ଚାରି ପା ର୍ ଓ ତହିଁର ଶୃ ସକଳ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର
ମଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି, େସ ତହିଁର ଚାରିଆେଡ଼ ସୁବ ର୍ ର କାି କେଲ।
27 ପୁଣି, ତହିଁର ବହନାଥର୍ କ ସା ୀର ଘରା ନିମେ ତହିଁର କାି
ତେଳ ଦୁଇ ପା ର୍ ର ଦୁଇ େକାଣେର ସୁବ ର୍ ର ଦୁଇ ଦୁଇ କଡ଼ା ନିମର୍ ାଣ

* 37:24 ପ୍ର ାୟ ୩୩ କିେଲାଗ୍ର ାମ୍
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କେଲ। 28ଆଉ ଶିଟୀମ୍ କା େର ସା ୀ କେଲ ଓ ତାହା ସୁବ ର୍ େର
ମଡ଼ାଇେଲ।

29 ଏଉ ାେର େସ ଅଭିେଷକାଥର୍ କ ପବିତ୍ର େତୖଳ ଓ ଧୂପ ନିମେ
ଗ ବଣିକର କି୍ର ୟାନୁଯାୟୀ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

38
େହାମେବଦିର ନିମର୍ ାଣ

1 ଏଥିଉ ାେର େସ ଶିଟୀମ୍ କା େର ପା ହ ଦୀଘର୍ ଓ ପା
ହ ପ୍ର ଓ ତିନି ହ ଉ ଏକ ଚତୁ େ ାଣ େହାମେବଦି ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 2 ପୁଣି, ତହିଁର ଚାରି େକାଣ ଉପେର ଶୃ ନିମର୍ ାଣ କରି
ପି ଳ ମଡ଼ାଇେଲ; େସହି ଶୃ ସବୁ ତହିଁର ଅଂଶ େହଲା। 3ଆଉ
େସ େବଦିର ସମ ପାତ୍ର , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଭ ଧାନୀ, କରଚୁ ଲି, କୁ ,
ତି୍ର ଶୂଳ ଓ ଅ ାରଧାନୀ, ଏହି ସମ ପାତ୍ର ପି ଳେର ପ୍ର ୁତ କେଲ।
4 ଏହି େବଦିର େବଢ଼ ତେଳ ନିମ୍ନ ରୁ ମଧ୍ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ପି ଳ ନିମ ତ
ଜାଲି ଝାି ରୀ କେଲ। 5 ପୁଣି, ସା ୀର ଘରା ନିମେ େସହି ପି ଳ
ଝାି ରୀରଚାରି େକାଣେରଚାରି କଡ଼ା ଢାଳିେଲ। 6ଆଉ, େସ ଶିଟୀମ୍ 
କା େର େସହି ସା ୀ ନିମର୍ ାଣ କରି ପି ଳେର ମଡ଼ାଇେଲ। 7 େବଦି
ବହନାେଥର୍ ତହିଁର ପା ର୍ ଉପେର େସହି ସା ୀ କଡ଼ାେର ପ୍ର େବଶ
କରାଇେଲ; ପୁଣି, ଫ ା ରଖି ପଟାେର େବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

ପି ଳ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ର ନିମର୍ ାଣ
8ଆଉ, େଯଉଁ ୀଗଣ ସମାଗମ-ତ ୁର ାର ସମୀପେର େସବା

କେଲ, େସହି େସବାକାରିଣୀ ୀଗଣର ପି ଳ ନିମ ତଦପର୍ ଣ ାରା
େସ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

ଆବାସର ପ୍ର ା ଣର ନିମର୍ ାଣ
9 ଏଥିଉ ାେର େସ ପ୍ର ା ଣ ପ୍ର ୁତ କେଲ; ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର

ପ୍ର ା ଣର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ଏକ ଶହ ହ
ପରିମିତ ପରଦା କେଲ। 10 ତହିଁର େକାଡ଼ିଏ ଓ େକାଡ଼ିଏ
ଚୁ ୀ ପି ଳର, ପୁଣି, େସହି ରଆ ୁ ଡ଼ା ଓବ ନୀରୂ ପାର ଥିଲା।
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11 ଉ ର ଦିଗର ପରଦା ଏକ ଶହ ହ , ପୁଣି, ତହିଁର େକାଡ଼ିଏ
, େକାଡ଼ିଏ ଚୁ ୀ ପି ଳର ଓ ର ଆ ୁ ଡ଼ା ବ ନୀ ରୂ ପାର

ଥିଲା। 12 ପି ମ ପା ର୍ ର ପରଦା ପଚାଶ ହ ଥିଲା, ତହିଁର ଦଶ
ଓ ଦଶ ଚୁ ୀ, ପୁଣି, ର ଆ ୁ ଡ଼ା ଓ ବ ନୀ ରୂ ପାର ଥିଲା।

13 ପୂବର୍ ଦିଗେର ପୂବର୍ ପା ର୍ ନିମେ ପଚାଶ ହ ଥିଲା। 14 ାରର
ଏକ ପା ର୍ ନିମେ ପ ର ହ ପରଦା ଓ ତହିଁର ତିନି ଓ
ତିନି ଚୁ ୀ ଥିଲା; 15 ତଦେପ ଅନ୍ୟ ପା ର୍ ନିମେ ଥିଲା। ପ୍ର ା ଣ-
ାର ସି କଟ ଏ ପା ର୍ େର ଓ େସ ପା ର୍ େର ପ ର ହ ପରଦା ଓ

ତହିଁର ତିନି ଓ ତିନି ଚୁ ୀ ଥିଲା। 16ପ୍ର ା ଣର ଚତୁ ଗର
ସକଳ ପରଦା ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ନିମ ତ ଥିଲା। 17 ପୁଣି,

ରଚୁ ୀସବୁ ପି ଳର ଥିଲା; ରଆ ୁ ଡ଼ା ଓ ବ ନୀ ରୂ ପାର;
ତହିଁର ମୁ ାଳି େରୗପ୍ୟ-ମି ତ; ପୁଣି, ରୂ ପା-ବ ନୀେର ପ୍ର ା ଣର
ସକଳ ସଂଯୁ ଥିଲା। 18ଆଉ, ପ୍ର ା ଣ ାରର ଆ ାଦନ ବ
ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ଶି କମର୍ ବିଶି
ଓ ପ୍ର ା ଣର ପରଦା ତୁ ଲ୍ୟ ତାହା ଦୀଘର୍ େର େକାଡ଼ିଏ ହ ଓ ପ୍ର େର
ପା ହ ଉ ଥିଲା। 19 ପୁଣି, ତହିଁର ପି ଳର ଚାରି ,
ଚାରି ଚୁ ୀ, ରୂ ପାର ଆ ୁ ଡ଼ା ଓ ତହିଁର ମୁ ାଳି େରୗପ୍ୟ-ମି ତ ଓ
ବ ନୀ ରୂ ପାର ଥିଲା। 20 ପୁଣି,ଆବାସର ଓପ୍ର ା ଣର ଚତୁ ଗର
କ ାସବୁ ପି ଳର ଥିଲା।

ଆବାସ ନିମେ ବ୍ୟବହୃ ତ ବ ୁ
21 େଲବୀୟ େଲାକମାନ ର କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ହାେରାଣ

ଯାଜକ ର ପୁତ୍ର ଈଥାମର ାରା େମାଶା ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ଆବାସର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାକ୍ଷ୍ୟରୂ େପ ଆବାସର ଗଣନୀୟ ବ ୁ ସମୂହର
ଏହି ଗଣନା କରାଗଲା। 22 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ାରା େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଯିହୁ ଦା ବଂଶଜାତ ହୂ ରର େପୗତ୍ର ଊରିର
ପୁତ୍ର ବ େଲଲ େସସବୁ ନିମର୍ ାଣ କରିଥିେଲ। 23 ଆଉ ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ,
ସି ୂ ର ବ ର୍ , ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର େର ଶି କାରୀ, େଖାଦକ ଓ
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ବିଜ୍ଞ ତ ୁବାୟ ଦାନ୍ ବଂଶଜାତ ଅହୀଷାମକ ପୁତ୍ର ଅହଲୀୟାବ
ସହକାରୀ ଥିେଲ।

24 ପବିତ୍ର ାନ ନିମର୍ ାଣର ସମ କାଯର୍ ୍ୟେର ଏହିସବୁ ସୁବ ର୍
ଲାଗିଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ , େନୖେବଦ୍ୟର; ସମ ର୍ ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲାନୁସାେର ଅଣତିରିଶ ତାଳ ସାତ ଶହ ତିରିଶ େଶକଲ
ଥିଲା। 25 ପୁଣି, ମ ଳୀର ଗଣିତ େଲାକ ର ରୂ ପା ପବିତ୍ର ାନର
େଶକଲାନୁସାେର ଏକ ଶହ ତାଳ ଏକ ସହସ୍ର ସାତ ଶହ ପ ରି
େଶକଲ* ଥିଲା। 26 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗଣିତ େଲାକ ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େଯଉଁମାେନ ବିଂଶତି ବଷର୍ ବୟ ଅବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବୟ
ଥିେଲ, େସହି ଛଅ ଲକ୍ଷ ତିନି ସହସ୍ର ପା ଶହ ପଚାଶ େଲାକ
ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ନିମେ ଏକ ଏକ େବକା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପବିତ୍ର
ାନର େଶକଲାନୁସାେର ଅ ର୍ ଅ ର୍ େଶକଲ େଦବାକୁ େହାଇଥିଲା।

27ଏଣୁ େସହି ଏକ ଶହ ତାଳ ରୂ ପାେର† ପବିତ୍ର ାନର ଓ ବିେ ଦ
ବ ର ଚୁ ୀ ଢଳାଗଲା; ଏକ ଶହ ଚୁ ୀ ନିମେ ଏକ ଶହ ତାଳ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏକ ଏକ ଚୁ ୀ ନିମେ ଏକ ଏକ ତାଳ ବ୍ୟୟ େହଲା।
28 ପୁଣି, େସହି ଏକ ସହସ୍ର ସାତ ଶହ ପ ରି େଶକଲ‡ ରୂ ପାେର
େସ ନିମେ ଆ ୁ ଡ଼ା ନିମର୍ ାଣ କେଲ ଓ ତହିଁର ମୁ ାଳି ମି ତ
ଓ ବ ନୀେର ସଂଯୁ କେଲ। 29 ପୁଣି, େନୖେବଦ୍ୟର ପି ଳ ସତୁ ରି
ତାଳ ଦୁଇ ସହସ୍ର ଚାରି ଶହ େଶକଲ§ ଥିଲା। 30 ଏଣୁ େସ ତାହା
ାରା ସମାଗମ-ତ ୁ ାରର ଚୁ ୀ, ପି ଳର େବଦି, ତହିଁର

ପି ଳର ଝାି ରୀ ଓ େବଦିର ସମ ପାତ୍ର , 31 ପୁଣି, ପ୍ର ା ଣର
ଚତୁ ଗର ଚୁ ୀ, ପ୍ର ା ଣ ାରର ଚୁ ୀ, ଆବାସର ସମ େମଖ
ଓ ପ୍ର ା ଣର ଚତୁ ଗର େମଖସକଳ ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

39
ଯାଜକୀୟ ବ ର ପ୍ର ୁତି
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1 ଏଥିଉ ାେର େଲାକମାେନ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତ୍ର ାରା ପବିତ୍ର
ାନେର େସବା କରିବା ନିମେ ସୁେଶାଭିତ ବ ପ୍ର ୁତ କେଲ,
ଆଉ ହାେରାଣ ନିମେ ପବିତ୍ର ବ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

2 ପୁଣି, େସ ସୁବ ର୍ ାରା, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା
ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ାରା ଏେଫାଦ-ବ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 3 ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େସମାେନ ର୍ ପିଟାଇ ପାତଳ ପତ୍ର କରି ଶି କମର୍ ାରା ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ,
ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ମଧ୍ୟେର ବୁଣିବା ପାଇଁ ତାହା କାଟି
ଜରୀ କେଲ। 4 େସମାେନ ପର ର ସଂଯୁ ଦୁଇ ପଟି କେଲ;
ତହିଁର ଦୁଇ ମୁ େର ପର ର େଯାଡ଼ ଦିଆଗଲା। 5 େମାଶା ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏେଫାଦରଉପରି େଯଉଁ ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କା
ତହିଁର ଅଂଶ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ େସହି କମର୍ ାନୁସାେର ସୁବ ର୍ ାରା,
ନୀଳ, ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ାରା ନିମ ତ
େହଲା।

6ଆହୁ ରି େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ପୁତ୍ର ଗଣର ନାମାନୁସାେର େଖାଦିତ
ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ େଖାଦିତ ଓ ର୍ ାଧାରେର ଖଚିତ ଦୁଇ େଗାେମଦକ ମଣି
ପ୍ର ୁତ କେଲ। 7 ପୁଣି, େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏେଫାଦର
ଦୁଇ ପଟି ଉପେରଇସ୍ର ାଏଲ-ପୁତ୍ର ମାନ ରଣାଥର୍ କ ମଣି ରୂ େପ
ତାହା ବସାଇେଲ।

8 ଏଥିଉ ାେର େସ ଏେଫାଦର କମର୍ ନ୍ୟାୟ ସୁବ ର୍ ାରା, ନୀଳ,
ଧୂମ୍ର , ସି ୂ ର ବ ର୍ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ାରା ନିପୁଣ ଶି କାରର
କମର୍ େର ବୁକୁପଟା ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 9ତାହା ଚତୁ େ ାଣ ଥିଲା, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େସମାେନ େସହି ବୁକୁପଟା େଦାହରା କରି ଏକ ଚାଖ ଦୀଘର୍ ଓ ଏକ
ଚାଖ ପ୍ର କେଲ। 10 ପୁଣି,ତାହା ଚାରି ଧାଡ଼ି ମଣିେରଖଚିତକେଲ;
ତହିଁର ପ୍ର ଥମ ଧାଡ଼ିେର ଚୁ ଣି, ପୀତମଣି ଓ ମରକତ, 11 ି ତୀୟ
ଧାଡ଼ିେର ପଦ୍ମ ରାଗ, ନୀଳକା ଓ ହୀରକ, 12 ତୃ ତୀୟ ଧାଡ଼ିେର
େପେରାଜ, ଯି ଓ କଟାେହଳା, 13 ପୁଣି, ଚତୁ ଥର୍ ଧାଡ଼ିେର େବୖଦୁଯର୍ ୍ୟ,
େଗାେମଦକ ଓ ସୂଯର୍ ୍ୟକା ମଣି ଥିଲା; ଏହିସବୁ ମଣି ର୍ ାଧାରେର
ବସାଗଲା। 14 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ-ପୁତ୍ର ମାନ ନାମାି ତ ଏହିସବୁ ମଣି
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େସମାନ ନାମାନୁସାେର ାଦଶ େହଲା ଓ ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ ଏକ ଏକ
ମଣିେର ାଦଶ ବଂଶର ଏକ ଏକ ନାମ ରହିଲା। 15 ଏଉ ାେର
େସମାେନ ବୁକୁପଟାେର ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ ାରା ମାଳା ତୁ ଲ୍ୟ େମାଡ଼ା
ଜି ର ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 16 ଦୁଇ ର୍ ାଧାରା ଓ ଦୁଇ ର୍ କଡ଼ା ନିମର୍ ାଣ
କରି ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ର ା େର େସହି ଦୁଇ କଡ଼ା ଲଗାଇେଲ।
17 ଆଉ ବୁକୁପଟାର ପ୍ର ା ି ତ ଦୁଇ କଡ଼ା ମଧ୍ୟେର େସହି ଦୁଇ
େମାଡ଼ା ର୍ ଜି ରଲଗାଇେଲ। 18 ପୁଣି, େମାଡ଼ା ଜି ରର ଦୁଇ ମୁ
ଦୁଇ ଆଧାରେର ବ କରି ଏେଫାଦ-ବ ସ ୁଖ ଦୁଇ ପଟି
ଉପେର ରଖିେଲ। 19 ପୁଣି, େସମାେନ ଦୁଇ ର୍ କଡ଼ା ନିମର୍ ାଣ କରି
ବୁକୁପଟାର ଦୁଇ ପ୍ର ା େର ଏେଫାଦର ସ ୁଖ ଭିତର ଭାଗେର
ରଖିେଲ। 20 େସମାେନ ଆଉ ଦୁଇ ର୍ କଡ଼ା କରି ଏେଫାଦର ଦୁଇ

ପଟି ତେଳ ତହିଁ ସ ୁଖ ଭାଗର େଯାଡ଼ ାନେର ଏେଫାଦର
ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କା ଉପେର ତାହା ରଖିେଲ। 21ଆଉ ବୁକୁପଟା େଯପରି
ଏେଫାଦର ଚିତି୍ର ତ ପଟୁ କା ଉପେର ଥାଇ ଏେଫାଦରୁ ଖସି ନ
ପେଡ଼, ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ ବୁକୁପଟାକୁ ନିଜ କଡ଼ାେର ନୀଳ ସୂତ୍ର
ାରା ଏେଫାଦର କଡ଼ା ସହିତ ବ କରି ରଖିେଲ; େମାଶା ପ୍ର ତି

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଏହା କରାଗଲା।
22 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ

ବୁଣା କମର୍ େର ଏେଫାଦର େଚାଗା ସ ୂ ର୍ ନୀଳବ ର୍ କେଲ।
23 େସହି େଚାଗାର ମଧ୍ୟ ଳେର ସା ୁ ଆର ଗଳେଦଶ ନ୍ୟାୟ ଛିଦ୍ର
ଥିଲା; ତାହା େଯପରି ଛିି ନ ଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ େସହି ଗଳାର
ଚାରିପାଖେର ବୁଣାକମର୍ ଥିଲା। 24 ପୁଣି, େସମାେନ େଚାଗାର ଅ ଳର
ଚତୁ ଗେର ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ବଳା ସୂତ୍ର େର ଡାଳି
ନିମର୍ ାଣ କେଲ। 25 ଆଉ େସମାେନ ଡାଳି ମଧ୍ୟେର ନିମର୍ ଳ ର୍
ାରା ଘି କରି େଚାଗା ଅ ଳର ଚାରିଆଡ଼େର ଡାଳି ର ମେଧ୍ୟ

ମେଧ୍ୟ ରଖିେଲ; 26 ଅଥର୍ ାତ୍ , େସବାକରଣାଥର୍ କ େଚାଗା ଅ ଳର
ଚାରିଆଡ଼େର ଏକ ଘି ଉ ାେର ଏକ ଡାଳି ଓ ଏକ ଘି ଉ ାେର
ଏକ ଡାଳି , ଏହିରୂ େପ କେଲ।

27 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
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େସମାେନ ହାେରାଣ ଓ ତା ର ପୁତ୍ର ଗଣ ନିମେ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର
ାରା ତ ୁବାୟ ନିମ ତ ଜାମା 28 ଓ ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନିମ ତ

ପଗଡ଼ି, ଶୁଭ୍ର େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନିମ ତ ଶିେରାଭୂ ଷଣ ଓ ବଳା ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷୗମସୂତ୍ର ନିମ ତ ଶୁ ଜି ଆ ପ୍ର ୁତ କେଲ। 29ଆଉବଳା ଶୁଭ୍ର
େକ୍ଷାମ, ନୀଳ, ଧୂମ୍ର ଓ ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତ୍ର େର ସୂଚି କମର୍ ବିଶି ଏକ
କଟିବ ନ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

30 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସମାେନ ନିମର୍ ଳ ସୁବ ର୍ େର ପବିତ୍ର ମୁକୁଟର ପତ୍ର ପ୍ର ୁତ କରି
େଖାଦିତ ମୁଦ୍ର ାନ୍ୟାୟ ତହିଁ ଉପେର “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର ” ଏହା େଲଖିେଲ। 31 ପୁଣି, ଊ ର୍ େର ପାଗ ଉପେର ରଖିବା
ନିମେ ତାହା ନୀଳ ସୂତ୍ର େର ବା ି େଲ।

ଆବାସର ସମ ନିମର୍ ାଣ କାଯର୍ ୍ୟର ସମାି
32 ଏହି ପ୍ର କାେର ସମାଗମ-ତ ୁରୂ ପ ଆବାସର ସମ କାଯର୍ ୍ୟ

ସମା େହଲା; ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତାହା କେଲ, େମାଶା ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ସମ କମର୍ କେଲ।

33 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ େମାଶା ନିକଟକୁ େସହି ଆବାସ
ଆଣିେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତ ୁ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର , ଆ ୁ ଡ଼ା, ପଟା,
ଅଗର୍ ଳ, ଆଉ ଓ ଚୁ ୀ; 34 ପୁଣି, ର ୀକୃତ େମଷ ଚମର୍
ନିମ ତ ଛାତ ଓ ଶିଶୁକ ଚମର୍ ନିମ ତ ଛାତ ଓ ଆ ାଦନର ବିେ ଦ
ବ ; 35 ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ, ତହିଁର ସା ୀ ଓ ପାପା ାଦନ େମଜ,
36 ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ଦଶର୍ ନୀୟ ରୁ ଟି, 37 ନିମର୍ ଳ ଦୀପବୃକ୍ଷ,
ତହିଁର ପ୍ର ଦୀପ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର ଦୀପାବଳୀ ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଓ
ଦୀପାଥର୍ କ େତୖଳ; 38ଆଉ ର୍ ମୟ େବଦି, ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ,
ଧୂପାଥର୍ କ ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ତ ୁ ାରର ଆ ାଦନ ବ ; 39 ପି ଳର
େବଦି ଓ ତହିଁର ପି ଳ-ଝାି ରୀ, ତହିଁରସା ୀ ଓ ସକଳପାତ୍ର ,
ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓତହିଁରେବୖଠିକି; 40ପ୍ର ା ଣରପରଦା,ତହିଁର

ଓ ଚୁ ୀ ଓ ପ୍ର ା ଣ ାରର ଆ ାଦନ ବ , ତହିଁର ର ୁ ଓ
େମଖ ଓ ସମାଗମ-ତ ୁ ନିମେ ଆବାସର କାଯର୍ ୍ୟ ସ ୀୟ ସକଳ
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ପାତ୍ର ; 41ପବିତ୍ର ାନେର େସବାକରଣାଥର୍ କ ସୁେଶାଭିତ ବ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ହାେରାଣଯାଜକରପବିତ୍ର ବ ଓତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ରଯାଜକକମର୍
ସ ୀୟ ବ , 42ଇତ୍ୟାଦି େଯଉଁ େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କରିବାକୁ େମାଶା
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତାହାସବୁ
ସ କେଲ। 43 ଏଥିେର େମାଶା େସହି ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ତି ଦୃି
କେଲ, ଆଉ େଦଖ, େସମାେନ ସବୁ କରିଅଛି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି
ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସମାେନ େସହିପରି ସବୁ କରିଥିେଲ; ତହିଁେର
େମାଶା େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।

40
ଆବାସର ାପନା ଏବଂ ଅଭିେଷକ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ପ୍ର ଥମ
ମାସେର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ସମାଗମ-ତ ୁର ଆବାସ ାପନ କରିବ।
3 ପୁଣି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ରଖି ବିେ ଦ ବ ଟ ାଇ
େସହି ସି ୁ କ ଆ ାଦନ କରିବ। 4 ଏଉ ାେର େମଜ ଭିତରକୁ ଆଣି
ତହିଁ ଉପରିି ତ ଦ୍ର ବ୍ୟମାନ ଧାରାନୁସାେର ରଖିବ; ଆଉ ଦୀପବୃକ୍ଷ
ଭିତରକୁ ଆଣି ତହିଁର ପ୍ର ଦୀପସକଳ ଜାଳିବ। 5 ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ
ସ ୁଖେର ର୍ ର ଧୂପେବଦି ରଖିବ, ପୁଣି,ଆବାସ- ାରର ଆ ାଦନ
ବ ଟ ାଇବ। 6 ଆଉ ସମାଗମ-ତ ୁର ଆବାସ ାର ସ ୁଖେର
େହାମେବଦି ରଖିବ। 7ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ େବଦି ମଧ୍ୟେର ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-
ପାତ୍ର ରଖି ତହିଁେର ଜଳ େଦବ। 8 ପୁଣି, ଚତୁ ଗେର ପ୍ର ା ଣ
ପ୍ର ୁତ କରିବ ଓ ପ୍ର ା ଣ ାରେର ଆ ାଦନ ବ ଟ ାଇବ।
9 ଏଉ ାେର ଅଭିେଷକାଥର୍ କ େତୖଳ େନଇ ଆବାସ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ
ସମ ବ ୁ ଅଭିେଷକ କରି ତାହା ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର
ପବିତ୍ର କରିବ; ତହିଁେର ତାହା ପବିତ୍ର େହବ। 10 ଆଉ, ତୁ େ
େହାମେବଦି ଓ ତହିଁର ସକଳ ପାତ୍ର ଅଭିେଷକ କରି ପବିତ୍ର
କରିବ; ତହିଁେର େସହି େବଦି ମହାପବିତ୍ର େହବ। 11ଆଉ ତୁ େ
ପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ଓ ତହିଁର େବୖଠିକି ଅଭିେଷକ କରି ପବିତ୍ର କରିବ।
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12 ଏଉ ାେର ତୁ େ ହାେରାଣକୁ ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ସମାଗମ-
ତ ୁର ାର ନିକଟକୁ ଆଣି ଜଳେର ାନ କରାଇବ। 13 ପୁଣି, ଆ
ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାଜକ କମର୍ କରିବା ନିମେ ହାେରାଣକୁ ପବିତ୍ର ବ
ପରିଧାନ କରାଇ ଅଭିେଷକ କରି ପ୍ର ତି ା କରିବ। 14ଆଉ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଗଣକୁ ଆଣି ଜାମା ପି ାଇବ। 15 ପୁଣି, େସମାନ ପିତାକୁ
େଯରୂ ପ ଅଭିେଷକ କଲ, େସହିରୂ ପ େସମାନ ୁ ଅଭିେଷକ କରିବ,
ତହିଁେରେସମାେନଆ ରଯାଜକକମର୍ କରିେବ; େସହି ଅଭିେଷକ
େସମାନ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ଅନ କାଳୀନ ଯାଜକ ର ମୂଳ େହବ।”

16 େମାଶା ଏହିରୂ ପ କେଲ; େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସମ
କେଲ। 17 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ି ତୀୟ ବଷର୍ ର ପ୍ର ଥମ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ଆବାସ ାପିତ
େହଲା। 18 ପୁଣି, େମାଶା ଆବାସ ାପନ କରି ତହିଁର ଚୁ ୀ େଦଇ
ପଟା ବସାଇ ଅଗର୍ ଳ ପ୍ର େବଶ କରାଇ ତହିଁର ଠିଆ କେଲ।
19ତହଁୁ େସଆବାସଉପେରତ ୁ ବି ାରକେଲଓତ ୁ ଉପେରଛାତ
େଦେଲ; 20 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସ ସାକ୍ଷ୍ୟପତ୍ର େଘନି ସି ୁ କ ଭିତେର ରଖିେଲ ଓ ସି ୁ କେର
ସା ୀ ଲଗାଇ ସି ୁ କ ଉପେର ପାପା ାଦନ ରଖିେଲ; 21 ପୁଣି,
ଆବାସ ଭିତରକୁ ସି ୁ କ ଆଣିେଲ ଓ ଆ ାଦନର ବିେ ଦ ବ
ଟ ାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କ ଆ ାଦନ କେଲ। 22 ଏଉ ାେର େମାଶା
ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ଆବାସର ଉ ର ପା ର୍ େର
ବିେ ଦ ବ ରବାହାେର ସମାଗମ-ତ ୁେର େମଜରଖିେଲ; 23 ପୁଣି,
େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଧାରାନୁସାେର ତହିଁ ଉପେର ରୁ ଟି
ରଖିେଲ। 24ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େମଜ ସ ୁଖେର ଆବାସର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ େର ସମାଗମ-ତ ୁେର
ଦୀପବୃକ୍ଷ ରଖିେଲ 25 ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପ୍ର ଦୀପ ଜାଳିେଲ।
26 ଆଉ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ସମାଗମ-
ତ ୁେର ବିେ ଦ ବ ସ ୁଖେର ର୍ -େବଦି ରଖିେଲ 27 ଓ ତହିଁ
ଉପେର ସୁଗ ି ଧୂପ ଜାଳିେଲ। 28 ପୁଣି, େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସଆବାସ- ାରେରଆ ାଦନବ ଟ ାଇେଲ 29ଓ
ସମାଗମ-ତ ୁର ଆବାସ ାର ନିକଟେର େହାମେବଦି ରଖି ତହିଁ
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ଉପେର େହାମବଳି ଓ େନୖେବଦ୍ୟ ଉ ଗର୍ କେଲ। 30 ଏଉ ାେର
େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ ସମାଗମ-ତ ୁ ଓ
େବଦିମଧ୍ୟ ାନେରପ୍ର କ୍ଷାଳନ-ପାତ୍ର ରଖି ତହିଁମଧ୍ୟେରପ୍ର କ୍ଷାଳନ
ନିମେ ଜଳ େଦେଲ। 31 ତହିଁେର େମାଶା, ହାେରାଣ ଓ ତା ର
ପୁତ୍ର ଗଣଆପଣାଆପଣାହ ପଦପ୍ର କ୍ଷାଳନକେଲ। 32େଯେକୗଣସି
ସମୟେର େସମାେନ ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କେଲ ବା େବଦିର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେଲ, େସହି ସମୟେର େସମାେନ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କେଲ।
33 ଏଉ ାେର େସ ଆବାସର ଓ େବଦିର ଚତୁ ଗେର ପ୍ର ା ଣ
ପ୍ର ୁତ କେଲ ଓ ପ୍ର ା ଣ ାରେର ଆ ାଦନ ବ ଟ ାଇେଲ,
ଏହିରୂ େପ େମାଶା େସହି କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କେଲ।

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ
34ଏଥିଉ ାେର େମଘ େସହି ସମାଗମ-ତ ୁକୁ ଆ ାଦନ କଲା ଓ

ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ପ୍ର ତାପ ଆବାସକୁ ପରିପୂ ର୍ କଲା। 35 ତହିଁେର
େମାଶା ସମାଗମ-ତ ୁେର ପ୍ର େବଶ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ,
କାରଣ େମଘ ତହିଁ ଉପେର ଅବି ତି କରିଥିଲା ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପ୍ର ତାପ ଆବାସକୁ ପରିପୂ ର୍ କରିଥିଲା। 36 ପୁଣି, ଆବାସ ଉପରୁ
େଯେତେବେଳ େମଘ ନିଆଗଲା, େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ଯାତ୍ର ାେର ଅଗ୍ର ସର େହେଲ। 37 ମାତ୍ର
େମଘ େଯେତେବେଳ ଊ ର୍ କୁ ନିତ େହଲା ନାହିଁ, େସେତେବେଳ
ଊ ର୍ କୁ ନିତ ନ େହବା ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କେଲ ନାହିଁ।
38 କାରଣ, ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଦୃି େଗାଚରେର େସମାନ
ସମ ଯାତ୍ର ାେର ଦିନ େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େମଘ ଓ ରାତି୍ର େର ଅି
ଆବାସ ଉପେର ଅବି ତି କଲା।
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