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ଆଦି ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିହୁ ଦୀ ପର ରା ଏବଂ ବାଇବଲରଅନ୍ୟ େଲଖକଗଣେମାଶା ୁ ,

ଇସ୍ର ାଏଲର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା ଏବଂ ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ାରକ ର୍ ା, ସଂପୂ ର୍
ପ ଗ୍ର ; ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ର ଥମ ପାେ ାଟି ପିୁ କା ଗୁଡ଼ିକର
େଲଖକ ଭାବେର ନାମାି ତ କରି । ମିସରେର ତାହା ର ଶିକ୍ଷା
(େପ୍ର ରିତ 7:22) ଏବଂ ଏଠାେର ପରେମ ର ସାହାଯ୍ୟ ନିମେ
ଏବ୍ର ୀ ନାମ ଯିେହାବାଃ ସହ ତାହା ର ଘନି ତାକୁ ଯୀଶୁ ନିେଜ
େମାଶା ର େଲଖକ କୁ ପ୍ର ମାଣ କରି (େଯାହନ 5:45-47),
େଯପରି ତାହା ସମୟର ଶା ୀ ଓ ଫାରୂ ଶୀମାେନ କରିଥିେଲ
(ମାଥିଉ 19:7; 22:24)।

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

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସ ବତଃ େଯେତେବେଳଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ମରୁ ପ୍ର ା ରେର

ସମୟକାଟୁ ଥିେଲେସହିସମୟେରେମାଶା ଏହି ପୁ କକୁ େଲଖିଥାଇ
ପାରି ।

ପ୍ର ାପକ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ, ମିସରରୁ ବ ୀ ଅବ ାରୁ େଫରିଲା ପେର

ଓ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା େଦଶ ଅଥର୍ ାତ୍ କିଣାନକୁ ପ୍ର େବଶ କରିବା ପୂବର୍ ରୁ , ପ୍ର ାପକ
େହାଇଥାଇ ପାରି ।

ଉେ ଶ୍ୟ
େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ େଦଶର “ପାରିବାରିକ ଇତିହାସକୁ” ବ ର୍ ନା

କରିବାକୁ ଏହି ପୁ କ େଲଖିେଲ। କିଭଳି ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାେକ ନିଜକୁ
ମିସର େଦଶେର ବ ୀ ଅବ ାେର ପାଇେଲ (1:8), େଯଉଁ େଦଶକୁ
େସମାେନ ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିେଲ େସହି େଦଶ କାହିଁକି
“ପ୍ର ତିଜ୍ଞା େଦଶ” ଥିଲା ତାହା ବ ର୍ ନା କରିବାକୁ (17:8), ଇସ୍ର ାଏଲ
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େଲାକମାନ ଜୀବନେର ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ତାହା ଉପେର
ପରେମ ର ର ସାବର୍ େଭୗମ ଏବଂ େସମାନ ର ମିସରେର ବ ୀ
ଅବ ା ଏକ ଦୁଘର୍ ଟଣା ନ ଥିଲା କି ୁ ତାହା ପରେମ ର ଏକ
ମହାନ େଯାଜନା ଅଂଶ ଥିଲା ତାହା ପ୍ର କାଶ କରିବାକୁ (15:13-16;
50:20), େଯଉଁ ପରେମ ର ପୃଥିବୀର ସୃି କ ର୍ ା େସ ଅବ୍ର ହାମ
ପରେମ ର, ଇସ୍ ହାକ ପରେମ ର ଓ ଯାକୁବ ପରେମ ର
ଅଟି ତାହା ପ୍ର କାଶକରିବାକୁ (3:15-16)।ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର
ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ସହିତ ସମାନ ନୁହି ବରଂ େସ ଗର୍ ଏବଂ
ପୃଥିବୀର ସେବର୍ ା ସୃି କ ର୍ ା ଅଟି , ତାହା ବ ର୍ ନା କରିବା, ଆଦି
ପୁ କ େଲଖିବାେର େମାଶା ର ଉେ ଶ୍ୟ ଥିଲା।

ବିଷୟବ ୁ
ଆର

ରୂ ପେରଖା
1. ସୃି — 1:1-2:25
2. ମାନବଜାତିର ପାପ — 3:1-24
3. ଆଦମ ପିଢ଼ି — 4:1-6:8
4. େନାହ ପିଢ଼ି — 6:9-11:32
5. ଅବ୍ର ହାମ ଇତିହାସ — 12:1-25:18
6. ଇସ୍ ହାକ ଓ ତାହା ସ ାନମାନ ର ଇତିହାସ — 25:19-
36:43

7. ଯାକୁବ ର ପିଢ଼ି — 37:1-50:26

ସୃି ର ବିବରଣ
1 ଆଦ୍ୟେର ପରେମ ର ଗର୍ ସମୂହ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃି କେଲ।

2 ପୃଥିବୀ ନିଜର୍ ନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା,ଆଉଗଭୀରଜଳଉପେରଅ କାର
ଥିଲା; ପୁଣି, ପରେମ ର ଆ ା ଜଳ ଉପେର ବ୍ୟା ଥିେଲ।

3ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର କହିେଲ, “ଦୀି େହଉ,” ତହିଁେର
ଦୀି େହଲା। 4 ଆଉ ପରେମ ର ଦୀି କୁ େଦଖିେଲ େଯ ତାହା
ଉ ମ; ତହଁୁ ପରେମ ର ଅ କାରରୁ ଦୀି କୁ ଭି କେଲ। 5 ପୁଣି,
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ପରେମ ର ଦୀି ର ନାମ “ଦିବସ,” ଓ ଅ କାରର ନାମ “ରାତି୍ର ”
େଦେଲ। ତହଁୁ ସ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ େହାଇ ପ୍ର ଥମ ଦିବସ େହଲା।

6ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ରକହିେଲ, “ଜଳମଧ୍ୟେର ଶୂନ୍ୟ ଜାତ
େହାଇ ଜଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗେର ଭି କରୁ ।” 7 ଏହିରୂ େପ ପରେମ ର
ଶୂନ୍ୟ ନିମର୍ ାଣ କରି ଶୂନ୍ୟର ଊ ର୍ ଜଳରୁ ଶୂନ୍ୟର ଅଧଃ ଜଳକୁ
ଭି କେଲ;ତହିଁେରେସହିରୂ ପ େହଲା। 8ଆଉପରେମ ରେସହି
ଶୂନ୍ୟର ନାମ “ଆକାଶମ ଳ” େଦେଲ। ପୁଣି, ସ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ
େହାଇ ି ତୀୟ ଦିବସ େହଲା।

9 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର କହିେଲ, “ଆକାଶମ ଳର ଅଧଃ
ସମଗ୍ର ଜଳ ଏକ ାନେର ସଂଗୃହୀତ େହଉ ଓ ଳ ପ୍ର କାଶ େହଉ,”
ତହିଁେର େସହିରୂ ପ େହଲା। 10 ପୁଣି, ପରେମ ର ଳର ନାମ
“ପୃଥିବୀ,” ଓ ଜଳରାଶିର ନାମ “ସମୁଦ୍ର ” େଦେଲ;ଆଉପରେମ ର
ତାହା ଉ ମ େଦଖିେଲ।

11ଏଉ ାରୁ ପରେମ ରକହିେଲ, “ପୃଥିବୀ ତୃ ଣ ଓ ସବୀଜ ଶାକ
ଓ ବୀଜ ସ ଳିତ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫେଳା ାଦକ ଫଳବୃକ୍ଷ
ଭୂ ମି ଉପେର ଉ କରୁ ,” ତହିଁେର େସପରି େହଲା। 12ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପୃଥିବୀ ତୃ ଣ ଓ ଜାତି ଅନୁସାେର ବୀଜଉ ାଦକ ଶାକ ଓ

ଜାତି ଅନୁସାେର ସବୀଜ ଫେଳା ାଦକ ବୃକ୍ଷ ଉ କଲା;
ପୁଣି, ପରେମ ର ତାହା ଉ ମ େଦଖିେଲ। 13ତହିଁେର ସ ୍ୟା ଓ
ପ୍ର ାତଃକାଳ େହାଇ ତୃ ତୀୟ ଦିବସ େହଲା।

14 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର କହିେଲ, “ରାତି୍ର ରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ
କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶମ ଳେର େଜ୍ୟାତିଗର୍ ଣ ଉ େହଉ ୁ; ପୁଣି,
େସ ସବୁ ଚି ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବଷର୍ ର କାରଣ େହଉ ୁ।
15 ଆଉ ପୃଥିବୀେର ଆଲୁଅ େଦବା ପାଇଁ ଆକାଶମ ଳେର େସହି
େଜ୍ୟାତିଗର୍ ଣ ଥାଉ ,ୁ” ତହିଁେର େସପରି େହଲା।

16 ଏହି ପ୍ର କାେର ପରେମ ର ଦିବସେର କ ର୍ୃ କରିବାକୁ ଏକ
ମହାେଜ୍ୟାତି ଓ ରାତି୍ର େର କ ର୍ୃ କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ
େଜ୍ୟାତିଃ, ଏହି ଦୁଇ ମହାେଜ୍ୟାତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରାଗଣ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 17 ତହଁୁ ପୃଥିବୀେର ଦୀି େଦବା ପାଇଁ ଓ ଦିବା ଓ ରାତି୍ର
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ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବା ପାଇଁ, 18ଆଉ ଦୀି କୁ ଅ କାରରୁ ପୃଥକ
କରିବା ପାଇଁ, ପରେମ ର ଆକାଶମ ଳେର େସହି େଜ୍ୟାତିଗର୍ ଣ
ାପନ କେଲ; ଆଉ ପରେମ ର ଏହି ସମ ଉ ମ େଦଖିେଲ।

19ତହିଁେର ସ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ େହାଇ ଚତୁ ଥର୍ ଦିବସ େହଲା।
20 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର କହିେଲ, “ଜଳ ବହୁ ଳ ରୂ େପ

ଜ ମ ପ୍ର ାଣୀବଗର୍ େର ପ୍ର ାଣୀମୟ େହଉ ଓ ପୃଥିବୀର ଉପରି
ଆକାଶମ ଳେର ପକ୍ଷୀଗଣ ଉଡ଼ ।ୁ” 21ଆଉ ପରେମ ର ବୃହତ
ତିମିି ଳ ପ୍ର ଭୃ ତି ଓ ଜାତି ଅନୁସାେର ବହୁ ଳ ରୂ େପ ଜଳଜ
ଜ ମପ୍ର ାଣୀବଗର୍ ଓ ଜାତି ଅନୁସାେରପକ୍ଷୀଗଣର ସୃି କେଲ।
ପରେମ ର ଏହି ସମ ଉ ମ େଦଖିେଲ।

22 ପୁଣି, ପରେମ ର େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ,
“ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ େହାଇ ସମୁଦ୍ର ର ଜଳ ପରିପୂ ର୍ କର, ଆଉ
ପୃଥିବୀେର ପକ୍ଷୀଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହଉ ୁ।” 23 ତହିଁେର ସ ୍ୟା
ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ େହାଇ ପ ମ ଦିବସ େହଲା।

24 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର କହିେଲ, “ପୃଥିବୀେର ଜାତି
ଅନୁସାେର ପ୍ର ାଣୀବଗର୍ , (ଅଥର୍ ାତ୍ ), ଗ୍ର ାମ୍ୟ ପଶୁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ଓ

ଜାତି ଅନୁସାେର ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଉ େହଉ ୁ,”
ତହିଁେର େସପରି େହଲା। 25 ଏହିରୂ େପ ପରେମ ର ଜାତି
ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟ ପଶୁଗଣ ଓ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ର ାମ୍ୟପଶୁଗଣ
ଓ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଭୂ ଚର ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ; ଆଉ ପରେମ ର େସସମ ଉ ମ େଦଖିେଲ।

26 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଆପଣା
ପ୍ର ତିମୂ େର ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟେର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିମର୍ ାଣ କରୁ ।
େସମାେନ ଜଳଚର ମ ୍ୟଗଣ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ପଶୁଗଣ
ଓ ସମ ପୃଥିବୀ ଓ ଭୂ ମିେର ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉେରାଗାମୀ
ଜ ୁ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିେବ।” 27 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର
ଆପଣା ପ୍ର ତିମୂ େର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃି କେଲ; ପରେମ ର
ପ୍ର ତିମୂ େର େସ ତାହାକୁ ସୃି କେଲ; ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ କରି େସ
େସମାନ ୁ ସୃି କେଲ।
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28 ଆଉ ପରେମ ର େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି,
ପରେମ ର େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହୁ ଅ, ପୁଣି,
ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂ ର୍ କରି ବଶୀଭୂ ତ କର,ଆଉଜଳଚରମ ୍ୟଗଣ ଓ
େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ଓ ଭୂ ଚର ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁଗଣ ଉପେର କ ର୍ୃ
କର।” 29 ପରେମ ର ଆହୁ ରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ଭୂ ମି
ସବୁ ସବୀଜ ଶାକ ଓ ସବୁ ସବୀଜ ଫଳଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ତୁ ମାନ ୁ
େଦଲୁ, ତାହା ତୁ ମାନ ର ଖାଦ୍ୟ େହବ। 30 ପୁଣି, ପୃଥିବୀ ସମ
ପଶୁ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂ ଚର ଉେରାଗାମୀ ଜ ,ୁ ଏହି ସମ
ପ୍ର ାଣୀ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମେ ଆେ ସବୁ ହରିତ୍ ଶାକ େଦଲୁ,” ତହିଁେର
େସହିପରି େହଲା। 31ପରେମ ର ଆପଣା ନିମ ତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବ ୁ
ପ୍ର ତି ଦୃି କେଲ,ଆଉ େଦଖ, ସମ ଅତୁ ୍ୟ ମ େହଲା। ତହିଁେର
ସ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ାତଃକାଳ େହାଇ ଷ ଦିବସ େହଲା।

2
1 ଏହିରୂ େପ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀର, ପୁଣି, େସହି ଦୁଇି ତ

ସମ ବ ୁର ସୃି ସମା େହଲା। 2 ପରେମ ର ସ ମ ଦିନେର
ଆପଣାର କାଯର୍ ୍ୟ ସମା କରି େସହି ସ ମ ଦିନେର ଆପଣାର କୃତ
ସମ କାଯର୍ ୍ୟରୁ ବିଶ୍ର ାମ କେଲ। 3 ପୁଣି, ପରେମ ର ସ ମ ଦିନକୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦକରିପବିତ୍ର କେଲ। େଯେହତୁ େସହି ଦିନେରପରେମ ର
ସୃି କରଣରୂ ପ ଆପଣାର କୃତ ସମ କାଯର୍ ୍ୟରୁ ବିଶ୍ର ାମ କେଲ।

ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ
4 ସୃି କାଳେର ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀର ବିବରଣ ଏହି। େଯଉଁ

ସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ ନିମର୍ ାଣ
କେଲ, 5 େସହି ସମୟେର େକ୍ଷତ୍ର େର େକୗଣସି ତୃ ଣ ନ ଥିଲା ଓ
ଭୂ ମିେର େକୗଣସି ଶାକ ନ ଥିଲା; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର
ପୃଥିବୀେର ବୃି କରାଇ ନ ଥିେଲ,ଆଉ କୃଷିକମର୍ କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ
ହିଁ ନ ଥିଲା। 6 ପୁଣି, ପୃଥିବୀରୁ ଏକ କୁହୁ ଡ଼ି ଉଠି ସମ ଭୂ ମିେର
ଜଳ ସି ି ଲା।

7 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଭୂ ମିର ଧୂଳି ାରା
ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିମର୍ ାଣ କରି ତାହାର ନାସି କାର େର ଫୁ େଦଇ
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ପ୍ର ାଣବାୟୁ ପ୍ର େବଶ କରାଇେଲ; ତହିଁେର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ର ାଣୀ
େହଲା। 8 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ପୂବର୍ ଦିଗ ଏଦନ ନାମକ
ାନେର ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ର ୁତ କରି େସଠାେର ନିମ ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ରଖିେଲ।

9 ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େସହି ଭୂ ମିରୁ ନାନାଜାତୀୟ ସୁଦୃଶ୍ୟ
ଓ ସୁଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷ, ପୁଣି, େସହି ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ାନେର ଅମୃତ
ବୃକ୍ଷ ଓ ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଉ କେଲ। 10 ଉଦ୍ୟାନେର
ଜଳେସଚନାେଥର୍ ଏଦନରୁ େଗାଟିଏ ନଦୀ ନିଗର୍ ତ େହାଇ େସହି ାନରୁ
ଭି ଭି ଚାରିଧାର େହଲା।

11 ପ୍ର ଥମ ନଦୀର ନାମ ପିେଶାନ; ତାହା େ ର୍ ା ାଦକ ହବୀଲା
େଦଶସମୂହକୁ େବ ନ କେର। 12 େସହି େଦଶର ସୁବ ର୍ ଉ ମ,
ପୁଣି, େସଠାେର ମୁ ା ଓ େଗାେମଦକ ମଣି ଜନ୍ମ ଇ।

13 ି ତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗୀେହାନ; ଏହା ସମ କୂଶ େଦଶ
େବ ନ କେର। 14 ତୃ ତୀୟ ନଦୀର ନାମ ହିେ କଲ, ଏହା ପୂବର୍
ଅଶୂରୀୟ େଦଶର ସ ୁଖ େଦଇ ଗମନ କେର। ଚତୁ ଥର୍ ନଦୀର ନାମ
ଫରାତ୍ ।

15 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େସହି ମନୁଷ୍ୟକୁ େନଇ ଏଦନ
ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସି ତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁ କେଲ।
16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େସହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଉଦ୍ୟାନର ସମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ େର େଭାଜନ
କରିପାର, 17 ମାତ୍ର , ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େଯଉଁ ଦିନ ତାହା ଖାଇବ, େସହି ଦିନ
ନିତା ମରିବ।”

18 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର କହିେଲ, “ମନୁଷ୍ୟ
ଏକାକୀ ଥିବା ଭଲ ନୁେହଁ, ଆେ ତାହା ନିମେ ତାହାର ଅନୁରୂ ପ
ସହକାରିଣୀ ନିମର୍ ାଣ କରିବା।” 19 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର
ଭୂ ମିରୁ ବିଲର ପଶୁଗଣ ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀଗଣ ନିମର୍ ାଣ କରି ଆଦମ
େସମାନ ୁ କି ନାମ େଦେବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ ୁ ତା
ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। ତହିଁେର ଆଦମ େସହି ପ୍ର ାଣୀବଗର୍ ମଧ୍ୟରୁ
ଯାହାକୁ େଯଉଁ ନାମ େଦେଲ, ତାହାର େସହି ନାମ େହଲା।
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20ଏହିରୂ େପ ଆଦମପଶୁ, େଖଚର ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲର ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜ ୁର
ନାମ େଦେଲ; ମାତ୍ର , ମନୁଷ୍ୟ ନିମେ ତା ର ଅନୁରୂ ପ ସହକାରିଣୀ
େଦଖାଗଲା ନାହିଁ।

21ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ରଆଦମ ୁ େଘାର ନିଦ୍ର ାଗ୍ର
କରାଇ େସହି ନିଦ୍ର ା ସମୟେର ତା ର ଖେ ପ ରା େନଇ ମାଂସ
ାରା େସହି ାନ ପୂ ର୍ କେଲ। 22 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର

ଆଦମ ଠାରୁ େଯଉଁ ପ ରା ଖି କ େନେଲ, ତ ୍ଵାରା ଏକ ୀ
ନିମର୍ ାଣ କରି ଆଦମ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ। 23ତହଁୁ ଆଦମ କହିେଲ,
“ଏଥର େହଲା; ଏ େମାହର ଅି ର ଅି ଓ ମାଂସର ମାଂସ; ଏହାର
ନାମ ନାରୀ, େଯେହତୁ ଏ ନରଠାରୁ ନୀତା େହାଇଅଛି।”

24 ଏନିମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପିତାମାତା ୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣା
ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାେର ଆସ େହବ, ଆଉ େସମାେନ ଏକା େହେବ।
25ଆଦମ ଓ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା, ଦୁେହଁ ଉଲ ଥିେଲ େହଁ େସମାନ ର
ଲ ାେବାଧ ନ ଥିଲା।

3
ମନୁଷ୍ୟର ଆଜ୍ଞା ଲଂଘନ

1ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ନିମ ତ ଭୂ ଚର ପଶୁମାନ ମଧ୍ୟେର
ସପର୍ ସବର୍ ାେପକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା। େସ ନାରୀ ୁ କହିଲା, “ଆେଗା,
ଏ କି ସତ୍ୟ, ‘ଉଦ୍ୟାନର େକୗଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ ନିେଷଧ କରିଅଛି ?’ ” 2 ନାରୀ ସପର୍ କୁ
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଉଦ୍ୟାନର ସମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇପାରୁ ;
3େକବଳଉଦ୍ୟାନରମଧ୍ୟି ତ ବୃକ୍ଷରଫଳ ବିଷୟେରପରେମ ର
କହିଅଛି , ‘ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ,
ତାହା କେଲ ମରିବ।’ ”

4 ସପର୍ ନାରୀ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ରୂ େପ ମରିବ
ନାହିଁ; 5 ବର ପରେମ ର ଜାଣି , ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଦିନ
ତାହା ଖାଇବ, େସହି ଦିନ ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ େହବ, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ପରେମ ର ପରି ଭଲ ଓ ମ ର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ।”
6 ଏଥିେର ନାରୀ େସହି ବୃକ୍ଷକୁ ସୁଖାଦ୍ୟର ଉ ାଦକ ଓ ନୟନର
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େଲାଭଜନକଓଜ୍ଞାନ େଦବା ନିମି ବା ନୀୟ େଦଖି ତହିଁରୁ ଫଳ
େତାଳି ଖାଇେଲ, ପୁଣି, ଆପଣା ସ ାମୀ ୁ ଦିଅେ , େସ ମଧ୍ୟ
ଖାଇେଲ।

7 ତହିଁେର େସମାନ ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ ହୁ ଅେ , େସମାେନ ନିଜ
ଉଲ ତାର େବାଧ ପାଇ ଡିି ରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ସିଁଇ ଘାଗରା
ବନାଇେଲ। 8 ତହଁୁ ଦିନାବସାନ ସମୟେର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟେର
ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ
ତା ରଭାଯର୍ ୍ୟା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନ ବୃକ୍ଷଗଣ
ମଧ୍ୟେର ଲୁଚିେଲ।

9 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଆଦମ ୁ ଡାକି କହିେଲ,
“ତୁ େ େକଉଁଠାେର?” 10େସଉ ରକେଲ, “ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟେର
ତୁ ରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଉଲ ତା ସକାେଶ ଭୀତ େହାଇ ଲୁଚିଲି।”
11 ପରେମ ର କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଲ ଅଛ, ଏହା କିଏ ତୁ କୁ
ଜଣାଇଲା? ଆେ େଯଉଁ ବୃକ୍ଷରଫଳଖାଇବାକୁ ନିେଷଧ କରିଥିଲୁ,
ତାହା କି ତୁ େ ଖାଇଅଛ?”

12 ଆଦମ କହିେଲ, “ତୁ େ େଯଉଁ ୀ ୁ େମାହର ସି ନୀ
େହବାକୁ େଦଇଅଛ, େସ େମାେତ େସହି ବୃକ୍ଷର ଫଳ େଦେଲ,
ତହିଁେର ମୁଁ ଖାଇଲି।” 13 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର
ନାରୀ ୁ କହିେଲ, “ଏ କି କଲ?” ନାରୀ କହିେଲ, “ସପର୍ େମାେତ
ଭୁ ଲାଇଲା, ତହିଁେର ମୁଁ ଖାଇଲି।”

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦ ାଜ୍ଞା
14 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ସପର୍ କୁ କହିେଲ, “ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ

କରିବା େହତୁ ତୁ େ ସମ ଗ୍ର ାମ୍ୟ ଓବନ୍ୟପଶୁଠାରୁ ଅଧିକଶାପଗ୍ର
େହଲ, ତୁ େ ଆପଣା େପଟ େଦଇ ଗମନ କରିବ ଓ ଯାବ ୀବନ
ଧୂଳିଖାଇବ। 15ଆଉଆେ ତୁ ରଓନାରୀରମଧ୍ୟେର, ପୁଣି,ତୁ
ବଂଶଓତା ବଂଶମଧ୍ୟେରଶତତା ଜନ୍ମ ାଇବା; େସତୁ ରମ କକୁ
ଆଘାତ କରିେବ ଓ ତୁ େ ତାହା େଗାଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ।”
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16 ତହଁୁ େସ ନାରୀ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ର ଗଭର୍ େବଦନା
ଅତିଶୟ ବଢ଼ାଇବା, ତୁ େ ବ୍ୟଥାେର ସ ାନ ପ୍ର ସବ କରିବ; ପୁଣି,
ାମୀ ପ୍ର ତି ତୁ ରବାସନା ରହିବ, େସତୁ ଉପେରକ ର୍ୃ କରିବ।”
17 ଆଉ େସ ଆଦମ ୁ କହିେଲ, “େଯଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା

ବିଷୟେର ଆେ ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଥିଲୁ, ତାହା ଖାଇବ
ନାହିଁ, ତୁ େ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର କଥା ଶୁଣି ତାହା ଖାଇଅଛ; ଏଣୁ
ତୁ ସକାଶୁ ଭୂ ମି ଶାପଗ୍ର େହଲା; ତୁ େ ଯାବ ୀବନ େ ଶେର
ତହିଁରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବ। 18 ତହିଁେର କ ା ଓ େଗାଖରା ଗଛ
ଜାତ େହବ, ପୁଣି, ତୁ େ େକ୍ଷତ୍ର ର ଶାକ େଭାଜନ କରିବ। 19ତୁ େ
େଯଉଁ ମୃ ି କାରୁ ଗୃହୀତ େହଲ,ତହିଁେରନ ମିଶିବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଖର
ଝାଳେରଆହାର କରିବ; େଯେହତୁ ତୁ େ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିେର ପୁନବର୍ ାର
ମିଶିଯିବ।”

20 ଏଥିଉ ାେର ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ହବା* େଦେଲ,
େଯେହତୁ େସ ଜୀବିତ େଲାକମାନ ର ମାତା େହେଲ। 21 ଆଉ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଚମର୍ ର ବ ପ୍ର ୁତ କରି ଆଦମ ଓ ତା ର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ୁ ପି ାଇେଲ।

ଆଦମ ଓ ହବା ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ
22ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ରକହିେଲ, “େଦଖ,ମନୁଷ୍ୟ

ଭଲ ଓ ମ ର େବାଧ ପ୍ର ା େହାଇ ଆ ମାନ ପରି ଜେଣ
େହାଇଅଛି, ଆଉ ଏେବ େସ େଯପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର
ଫଳ ମଧ୍ୟ େତାଳି ଖାଇ ଅନ ଜୀବୀ ନ ହୁ ଅଇ,” 23 ଏଥିପାଇଁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ତା ୁ ବାହାର କରିେଦେଲ
ଓ େସ େଯଉଁ ମୃ ି କାରୁ ନୀତ େହାଇଥିେଲ, ତହିଁେର କୃଷିକମର୍
କରିବାକୁ ତା ୁ ନିଯୁ କେଲ। 24 ଏହିରୂ େପ େସ ଆଦମ ୁ
ତଡ଼ିେଦେଲ; ପୁଣି, ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ପଥ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମି ଏଦନ
ଉଦ୍ୟାନର ପୂବର୍ ଦିଗେର କିରୂ ବଗଣ ଓ ଚତୁ ଗେର ଘୂ ର୍ ାୟମାନ
େତେଜାମୟ ଖ ାପନ କେଲ।

* 3:20 ଅଥର୍ ାତ୍ ଜୀବନ
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4
1 ଏଥିଉ ାେର ଆଦମ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ହବା ର ସହବାସ

କରେ , େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ କୟିନ (ଅଥର୍ ାତ୍ ଲାଭ) ନାମକ
େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାହାଯ୍ୟେର
େମାହର ଏକ ନର ଲାଭ େହାଇଅଛି।” 2 ଏଥିଉ ାେର େସ େହବଲ
(ଅଥର୍ ାତ୍ ଅ ାୟୀ)ନାମକତାହାରସେହାଦରକୁପ୍ର ସବକେଲ।ଏଥର
େହବଲ େମଷପାଳକ ଓ କୟିନ କୃଷକ େହେଲ।

3ସମୟାନୁକ୍ର େମ କୟିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେରଭୂ ମିରୁ ଉ
ଫଳ ଆଣି ଉ ଗର୍ କେଲ। 4 ଆଉ େହବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର
ପ୍ର ଥମଜାତ େକେତକ ପଶୁ ଓ େସମାନ େମଦ ଉ ଗର୍ କେଲ।
ସଦାପ୍ର ଭୁ େହବଲ ୁ ଓ ତା ର େନୖେବଦ୍ୟକୁ ଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ। 5ମାତ୍ର
କୟିନ ୁ ଓ ତା ର େନୖେବଦ୍ୟକୁ େସ ଅଗ୍ର ାହ୍ୟ କେଲ। ଏେହତୁ
କୟିନ ଅତି େକ୍ର ାଧ କରି ଦୁଃଖିତ େହେଲ।

6 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କୟିନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କାହିଁକି
େକ୍ର ାଧ କରୁ ଅଛ? ଆଉ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ େହଉଅଛ? 7 ସ ମର୍
କେଲ, କି ତୁ େ ଊ ର୍ ମୁଖ େହବ ନାହିଁ? ସ ମର୍ ନ କେଲ, ପାପ
ାରେର ଛକିଥାଏ; ତୁ ପ୍ର ତି ତାହାର ବାସନା ରହିବ, ମାତ୍ର ତୁ େ

ତାହା ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବା ଉଚିତ।”
8 ଏଥିଉ ାେର କୟିନ ଆପଣା ଭାଇ େହବଲ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା

କେଲ।ତହଁୁ େସମାେନ େକ୍ଷତେର ଥିବା େବେଳକୟିନଆପଣା ଭାଇ
େହବଲ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି ବଧ କେଲ।

9 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କୟିନ ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ ଭାଇ
େହବଲ େକଉଁଠାେର?” େସ କହିେଲ, “ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କʼଣ
େମାʼ ଭାଇର ରକ୍ଷକ?”

10 େସ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ କରିଅଛ? ତୁ ଭାଇର ର
ଭୂ ମିରୁ ଆ ପ୍ର ତି ଡାକପକାଉଅଛି। 11ଏଥିନିମେ େଯଉଁଭୂ ମି ତୁ
ହ ରୁ ତୁ ଭାଇର ର ଗ୍ର ହଣାେଥର୍ ଆପଣା ମୁଖ ମୁ କରିଅଛି,
େସହି ଭୂ ମିେର ଏେବ ତୁ େ ଶାପଗ୍ର େହଲ; 12ଭୂ ମିେର କୃଷିକମର୍
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କେଲ େହଁ ତାହା ଆପଣା ଶି େଦଇ ଆଉ ତୁ ର େସବା କରିବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ପୃଥିବୀେର ପଳାତକ ଓ ଭ୍ର ମଣକାରୀ େହବ।”

13 କୟିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ, “େମାହର ଦ ଅସହ୍ୟ।
14 େଦଖ, ତୁ େ ଆଜି େମାେତ ଏ ାନରୁ ତଡ଼ି େଦଲ, ତହିଁେର
ତୁ ସ ୁଖରୁ ମୁଁ ଗୁ େହବି; ଏହିରୂ େପ ପୃଥିବୀେର ପଳାତକ ଓ
ଭ୍ର ମଣକାରୀ େହେଲ ଏପରି େହବ େଯ, େକୗଣସି େଲାକ େମାେତ
ପାଇେଲ ବଧ କରିବ।” 15ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ଏେହତୁ
େକହି କୟିନ ୁ ବଧ କେଲ, ତାହାର ସାତ ଗୁଣ ଦ େହବ।” ପୁଣି,
େକହି ତା ୁ େଦଖି େଯପରି ବଧ ନ କରଇ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
କୟିନ ନିମେ ଏକ ଚି ନିରୂ ପଣ କେଲ।

16 ଏଥିଉ ାେର କୟିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖରୁ ପ୍ର ାନ କରି
ଏଦନର ପୂବର୍ ଦିଗ େନାଦ ନାମକ ାନେର ବାସ କେଲ।

କୟିନ ର ବଂଶଧର
17 ଆଉ କୟିନ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ସହବାସ କରେ , େସ

ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ହେନାକକୁ ପ୍ର ସବ କେଲ; ପୁଣି, େସ ଏକ ନଗର
ନିମର୍ ାଣ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ର ର ନାମାନୁସାେର ତହିଁର ନାମ ହେନାକ
େଦେଲ।

18 େସହି ହେନାକର ପୁତ୍ର ଈରଦ ଓ ଈରଦର ପୁତ୍ର ମହୁ ୟାେୟଲ
ଓ ମହୁ ୟାେୟଲର ପୁତ୍ର ମଥୁଶାେୟଲ ଓ ମଥୁଶାେୟଲର ପୁତ୍ର
େଲମକ। 19 ଏହି େଲମକ ଦୁଇଟି ୀ ବିବାହ କେଲ, ଏକର ନାମ
ଆଦା ଓ ଅନ୍ୟର ନାମ ସି ା ଥିଲା।

20 ଆଦାର ଗଭର୍ େର ଜାବଳ ଜନି୍ମ ଲା, େସ ତ ୁନିବାସୀ
ପଶୁପାଳକମାନ ର ଆଦିପୁରୁ ଷ ଥିଲା। 21 ତାହାର ଭାଇର ନାମ
ଯୁବଳ, େସ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀବାଦକମାନ ର ଆଦିପୁରୁ ଷ ଥିଲା।
22 ସି ାର ଗଭର୍ େର ତୁ ବଲ୍ -କୟିନ ଜନି୍ମ ଲା, େସ ପି ଳ ଓ େଲୗହର
ନାନା ପ୍ର କାର ଅ ନିମର୍ ାଣକାରୀ ଥିଲା; ତୁ ବଲ୍ -କୟିନର ନୟମା
ନାମ୍ନ ୀ ଏକ ଭ ୀ ଥିଲା।

23ଏଥିଉ ାେର େଲମକ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ କହିେଲ,
“ଆେଗା ଆଦା ଓ ସି ା, େମାʼ କଥା ଶୁଣ;
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ଆେଗା େଲମକର ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ, ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ବାକ୍ୟେର
କ ର୍ ପାତ କର;

ମୁଁ ଆଘାତର ପରିେଶାଧେର ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ
ଓ ପ୍ର ହାରର ପରିେଶାଧେର ଜେଣ ଯୁବାକୁ ବଧ କରିଅଛି;
24ଯଦି କୟିନର ବଧର ପ୍ର ତିଫଳ ସାତ ଗୁଣ ହୁ ଏ,
େତେବ େଲମକର ପ୍ର ତିଫଳ ସତ ରି ଗୁଣ ନି ୟ େହବ।”

େଶଥ ଓ ଈେନାଶ
25 ଏଥିଉ ାେର ଆଦମ ପୁନ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ର ସହବାସ

କରେ , େସ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି ତାହାର ନାମ େଶଥ (ଅଥର୍ ାତ୍ 
ପ୍ର ତିନିଧି) େଦେଲ; େଯେହତୁ େସ କହିେଲ, “ପରେମ ର େହବଲର
ପ୍ର ତିନିଧି ରୂ େପ ଆଉ େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର େମାେତ େଦଇଅଛି , କାରଣ
କୟିନ ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲା।” 26 ତହଁୁ େଶଥର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର
ଜନି୍ମ ଲା; ଆଉ େସ ତାହାର ନାମ ଈେନାଶ େଦଲା। ଏହି ସମୟେର
ମନୁଷ୍ୟମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

5
ଆଦମ ର ବଂଶଧର

1ଆଦମ ରବଂଶାବଳୀର ବୃ ା ଏହି। େଯଉଁ ଦିନ ପରେମ ର
ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃି କେଲ, େସହି ଦିନ ପରେମ ର ସାଦୃଶ୍ୟେର େସ
ତା ୁ ନିମର୍ ାଣ କେଲ; 2 ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ କରି େସ େସମାନ ୁ ସୃି କେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ସୃ େହବା ଦିନ େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ଆଦମ
(ମନୁଷ୍ୟ) ନାମ େଦେଲ।

3 ଆଦମ ଶେହ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ
ପ୍ର ତିମୂ େର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ େଶଥ େଦେଲ।
4 େଶଥର ଜନ୍ମ ଉ ାେର ଆଦମ ଆଠ ଶହ ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କେଲ। 5ଆଦମ ର ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା ନଅ
ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମେଲ।

6 େଶଥ ଶେହ ପା ବଷର୍ ବୟସେର ଈେନାଶକୁ ଜାତ କଲା;
7ଈେନାଶର ଜନ୍ମ ଉ ାେର େଶଥ ଆଠ ଶହ ସାତ ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି



ଆଦି ପୁ କ 5:8 xiii ଆଦି ପୁ କ 5:26

ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କଲା। 8 େଶଥର ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା ନଅ ଶହ
ବାର ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା।

9ଈେନାଶନେବବଷର୍ ବୟସେରକୟିନାନକୁ ଜାତକଲା; 10 ପୁଣି,
କୟିନାନର ଜନ୍ମ ଉ ାେର େସ ଆଠ ଶହ ପ ର ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କଲା; 11 ଈେନାଶର ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା ନଅ
ଶହ ପା ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା।

12 କୟିନାନ ସତୁ ରି ବଷର୍ ବୟସେର ମହଲେଲଲକୁ ଜାତ କଲା;
13 ମହଲେଲଲ ଜନି୍ମ ଲା ଉ ାେର େସ ଆଠ ଶହ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବି
ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କଲା; 14 ଆଉ କୟିନାନର ବୟସ
ସବର୍ ସୁ ା ନଅ ଶହ ଦଶ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା।

15ମହଲେଲଲ ପ ଷଠି ବଷର୍ ବୟସେର େଯରଦକୁ ଜାତ କଲା;
16 େଯରଦ ଜନି୍ମ ଲା ଉ ାେର େସ ଆଠ ଶହ ତିରିଶ ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କଲା; 17 ମହଲେଲଲର ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା
ଆଠ ଶହ ପ ାନେବ ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା।

18 େଯରଦ ଶେହ ବାଷଠି ବଷର୍ ବୟସେର ହେନାକ ୁ ଜାତ କଲା;
19 ହେନାକ ର ଜନ୍ମ ଉ ାେର େସ ଆଠ ଶହ ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କଲା; 20 େଯରଦର ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା ନଅ
ଶହ ବାଷଠି ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା।

21ହେନାକ ପ ଷଠି ବଷର୍ ବୟସେର ମଥୂେଶଲହକୁ ଜାତ କେଲ;
22 ମଥୂେଶଲହର ଜନ୍ମ ଉ ାେର ହେନାକ ତିନି ଶହ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ପରେମ ର ସହିତ ଗମନାଗମନ କେଲ, ପୁଣି, େସ ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କେଲ; 23 ହେନାକ ର ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା
ତିନି ଶହ ପ ଷଠି ବଷର୍ ଥିଲା; 24 ହେନାକ ପରେମ ର ସହିତ
ଗମନାଗମନ କେଲ; ଆଉ େସ ଅ ହ ତ େହେଲ; େଯେହତୁ
ପରେମ ର ତା ୁ ଗ୍ର ହଣ କେଲ।

25ମଥୂେଶଲହଶେହ ଶତାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସେର େଲମକକୁ ଜାତ
କଲା; 26େଲମକରଜନ୍ମ ଉ ାେରମଥୂେଶଲହସାତଶହବୟାଅଶୀ
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ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କଲା; 27 ମଥୂେଶଲହର
ବୟସ ସବର୍ ସୁ ା ନଅ ଶହ ଊଣ ରି ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମଲା।

28 େଲମକ ଶେହ ବୟାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସେର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି
ତାହାର ନାମ େନାହ (ସା ନା) େଦେଲ, 29 େଯେହତୁ େସ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ଅଭିଶ ଭୂ ମିେର ଆ ମାନ ର ଶ୍ର ମ ଓ ହ ର
େ ଶ ବିଷୟେର ଏ ଆ ମାନ ର ସା ନା ଜନ୍ମ ାଇବ।”

30 େନାହ ର ଜନ୍ମ ଉ ାେର େଲମକ ପା ଶହ ପ ାନେବ
ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଜାତ କେଲ; 31 ତା ର ବୟସ
ସବର୍ ସୁ ା ସାତ ଶହ ସତ ରି ବଷର୍ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମେଲ।

32 ଆଉ େନାହ ୁ ପା ଶହ ବଷର୍ ବୟସ େହଲା; ଆଉ େନାହ,
େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫତ୍ କୁ ଜାତ କେଲ।

6
ମନୁଷ୍ୟର ଦୁ ତା

1 ଏହିରୂ େପ େଯେତେବେଳ ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟମାନ ସଂଖ୍ୟା
ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ େସମାନ ର ଅେନକ କନ୍ୟା ଜାତ େହେଲ;
2 େସେତେବେଳ ପରେମ ର ପୁତ୍ର ଗଣ* ମନୁଷ୍ୟମାନ
କନ୍ୟାଗଣକୁ ରୂ ପବତୀ େଦଖି, େସମାେନ େଯଉଁମାନ ୁ ପସ
କେଲ, େସ ସମ ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
3 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆ ର ଆ ା ମନୁଷ୍ୟ
ଉପେର ସବର୍ ଦା ଅଧି ାନ କରିବ ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସମାନ
ବିପଥଗମନେର େସମାେନ ମାଂସ ମାତ୍ର ; ଏଥିନିମେ େସମାନ
ସମୟ ଶେହ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ େହବ।”

4େସହି ସମୟେର ପୃଥିବୀେରମହାବୀରଗଣ ଥିେଲ; ପୁଣି,ତହିଁ
ଉ ାେର ପରେମ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ମନୁଷ୍ୟମାନ କନ୍ୟାଗଣର
ସହବାସ କରେ , େସମାନ ଠାରୁ ସ ାନଗଣ ଜାତ େହେଲ;
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ପୂବର୍ କାଳର ପ୍ର ସି ବୀର ଥିେଲ।

5 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଦଖିେଲ େଯ, ପୃଥିବୀେର ମନୁଷ୍ୟର
ଦୁ ତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅ ଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ର େତ୍ୟକ

* 6:2 ଏମାେନ ସ୍ବ ଗର୍ ୀୟ େଲାକମାେନ
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କ ନା ଅବିରତ ମ ମାତ୍ର । 6 ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପୃଥିବୀେର
ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିମର୍ ାଣ କରିବା ସକାଶୁ ଅନୁତାପ କରି ମନେର େଶାକ
କେଲ।

7 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ଭୂ ମ ଳରୁ ଆପଣାର
ସୃ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ ଓ ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ଓ
େଖଚରପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଲୁ କରିବା;କାରଣଆେ େସମାନ ୁ ନିମର୍ ାଣ
କରିବାରୁ ଆ ର ଅନୁତାପ େହଉଅଛି।” 8ମାତ୍ର , େନାହ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହପ୍ର ା େହେଲ।

େନାହ ଓ ଜଳପ୍ଲ ାବନ
9 େନାହ ର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। େନାହ ଆପଣା େସହି ସମୟର

େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଧାମ କ ଓ ସାଧୁ େଲାକ ଥିେଲ; େନାହ
ପରେମ ର ସହିତଗମନାଗମନକେଲ। 10େନାହ, େଶମଓହାମ
ଓ େଯଫତ୍ , ଏହି ତିନି ପୁତ୍ର ୁ ଜାତ କେଲ।

11େସହିସମୟେର ପୃଥିବୀପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେରଭ୍ର ଥିଲା
ଓ ପୃଥିବୀ େଦୗରା ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ ଥିଲା। 12 ପୁଣି, ପରେମ ର
ପୃଥିବୀେର ଦୃି ପାତ କରି େଦଖିେଲ େଯ, ତାହା ଭ୍ର େହାଇଅଛି;
େଯେହତୁ ପୃଥିବୀ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ଭ୍ର ାଚାରୀ େହାଇଅଛି ।

13 ତହଁୁ ପରେମ ର େନାହ ୁ କହିେଲ, “ଆ େଗାଚରେର
ସମୁଦାୟପ୍ର ାଣୀରଅି ମକାଳଉପି ତ େହଲା; େଯେହତୁ େସମାନ
ାରା ପୃଥିବୀ େଦୗରା ୍ୟେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇଅଛି; ପୁଣି, େଦଖ,

ଆେ ପୃଥିବୀ ସହିତ େସମାନ ୁ ବିନ କରିବା। 14ତୁ େ ଆପଣା
ନିମେ େଦବଦାରୁ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର କା େର େଗାଟିଏ ଜାହାଜ
ନିମର୍ ାଣ କର; ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ନାନା େକାଠରି ବନାଇ ତହିଁର
ଭିତର ଓ ବାହାର ଝୁ ଣା ାରା େଲପନ କର। 15 ତାହା ଏହି
ପ୍ର କାେର ନିମର୍ ାଣ କରିବ; ଦୀଘର୍ େର ତିନି ଶହ ହାତ, ପ୍ର େର
ପଚାଶ ହାତ, ଉ େର ତିରିଶ ହାତ େହବ। 16 ଉପରରୁ ଏକ ହାତ
ଛାଡ଼ି ଝରକା କରିବ, ଆଉ ତହିଁର ପା ର୍ େର ାର ରଖିବ; ଆଉ
ତହିଁର ପ୍ର ଥମ, ି ତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ ତଳ ବନାଇବ। 17 ପୁଣି,
ଆକାଶ ତେଳ ପ୍ର ାଣବାୟୁ ବିଶି େଯେତ ଜୀବଜ ୁ ଅଛି , େସହି
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ସବୁ ବିନ କରିବା ନିମେ , ଆେ , େଦଖ, ଆେ ପୃଥିବୀ
ଉପେର ଜଳ ାବନ କରିବା, ତହିଁେର ପୃଥିବୀର ସମ ପ୍ର ାଣୀ
ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କରିେବ। 18 ମାତ୍ର ଆେ ତୁ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ
ି ର କରିବା; ତହିଁେର ତୁ େ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଓ ପୁତ୍ର ବଧୂମାନ ୁ ସ େର େଘନି ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କରିବ।
19 ପୁଣି, ପ୍ର ାଣରକ୍ଷାେଥର୍ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଜୀବଜ ୁର ଏକ ଏକ ଦ ତି
ଆପଣା ସ େର େଘନି ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କରିବ। 20ସବର୍ ପ୍ର କାର
ପକ୍ଷୀ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ପଶୁ ଓ ସବର୍ ପ୍ର କାର ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜାତି ଅନୁସାେର ଏକ ଏକ ଦ ତି ଜୀବନରକ୍ଷାେଥର୍ ତୁ ନିକଟକୁ
ଆସି େବ। 21ଆଉତୁ େ ଆପଣାର ଓ େସମାନ ରଆହାର ନିମେ
ସବର୍ ପ୍ର କାର ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ ଆଣି ଆପଣା ନିକଟେର ସ ୟ କରିବ।”
22 ତହିଁେର େନାହ େସରୂ ପ କେଲ; ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସ ସମ କମର୍ କେଲ।

7
1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େନାହ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ

ସପରିବାରେର ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କର; କାରଣ ଏହି କାଳର
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେରଆେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତେରତୁ କୁ ଧାମ କ
େଦଖିଅଛୁ। 2ଆଉ ପୃଥିବୀେର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଶୁଚି ପଶୁଜାତିର ସାତ ସାତ ଦ ତି ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଅଶୁଚି ପଶୁଜାତିର
ଏକ ଏକ ଦ ତି; 3 ପ୍ର େତ୍ୟକ େଖଚର ପକ୍ଷୀଜାତିର ସାତ ସାତ
ଦ ତି ଆପଣା ସ େର ନିଅ। 4 େଯେହତୁ ସାତ ଦିନ ଉ ାେର
ଆେ ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀେର ବୃି କରାଇ ପୃଥିବୀି ତ
ଆ ର ନିମ ତସମ ପ୍ର ାଣୀକୁ ଲୁ କରିବା।” 5େନାହ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସବୁ କମର୍ କେଲ।

6 େନାହ ର ଛଅ ଶହ ବଷର୍ ବୟସେର ପୃଥିବୀ ଉପେର
ଜଳ ାବନ େହଲା। 7 ତହଁୁ ଜଳ ାବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମେ
େନାହ ଓ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଆଉ ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ ପୁତ୍ର ବଧୂଗଣ ଜାହାଜେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ।
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8 ପୁଣି, େନାହ ପ୍ର ତି ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଶୁଚି ଓ ଅଶୁଚି
ପଶୁପକ୍ଷୀବଗର୍ ଓଭୂ ଚରଉେରାଗାମୀଜ ୁବଗର୍ େଯାଡ଼ା େଯାଡ଼ା େହାଇ
9େନାହ ନିକଟକୁଯାଇଜାହାଜେରପ୍ର େବଶକେଲ। 10ଆଉେସହି
ସାତ ଦିନ ଉ ାେର ପୃଥିବୀେର ଜଳ ାବନର ଆର େହଲା।

11 େନାହ ର ବୟସର ଛଅ ଶହ ବଷର୍ ି ତୀୟ ମାସର ସ ଦଶ
ଦିନେର ମହାସମୁଦ୍ର ର ସମ ଜଳାକର ଭାି ଗଲା, ପୁଣି, ଆକାଶ
ାରସବୁ ମୁ େହଲା। 12ତହିଁେର ଚାଳିଶ ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀେର

ବୃି େହଲା।
13 େସହି ଦିନେର େନାହ, ପୁଣି, େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫତ୍ ନାମକ

େନାହ ର ପୁତ୍ର ମାେନ, ଆଉ େସମାନ ସହିତ େନାହ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଓ ତିନି ପୁତ୍ର ବଧୂ ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କେଲ। 14 ପୁଣି, ସବୁ ଜାତୀୟ
ଗ୍ର ାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉେରାଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ
ଭୂ ଚର ଓ େଖଚର ପକ୍ଷୀ;

15 ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ୍ର ାଣବାୟୁ ବିଶି ସବର୍ ପ୍ର କାର ଜୀବଜ ୁ େଯାଡ଼ା
େଯାଡ଼ା େହାଇ େନାହ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜେର ପ୍ର େବଶ କେଲ।
16 ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ସବର୍ ପ୍ର କାର ପ୍ର ାଣୀ ଦ ତିକ୍ର େମ
ପ୍ର େବଶ କେଲ; ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ପା ର୍ - ାର ବ କେଲ।

17 ଏଥିଉ ାେର ଚାଳିଶ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥିବୀେର ଜଳ ାବନ
େହଲା; ପୁଣି, ଜଳ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଜାହାଜ ଭୂ ମିକୁ ଛାଡ଼ି ଭାସି ଉଠିଲା।
18ଆଉ ପୃଥିବୀେର କ୍ର ମଶଃ ଜଳ ପ୍ର ବଳ େହାଇ ଅତିଶୟ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ
ଜାହାଜ ଜଳ ଉପେର ଭାସି ଲା।

19 ପୃଥିବୀ ଉପେର ଜଳ ଅତିଶୟ ବଢ଼ି ଆକାଶ ତଳ ସବୁ ଉ
ପବର୍ ତ ମ କଲା। 20 ତହିଁ ଉପେର ପ ର ହାତ* ପଯର୍ ୍ୟ ଜଳ
ଉଠିଲା; ତହଁୁ ପବର୍ ତମାନ ମ େହେଲ।

21 େତଣୁ ସମଗ୍ର ଭୂ ଚର ପ୍ର ାଣୀ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପକ୍ଷୀ,
ଗ୍ର ାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପୃଥିବୀେର ଗମନଶୀଳ ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ଓ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ, 22ଆଉ ଶୁ ଭୂ ମି େଯେତ ପ୍ର ାଣୀର ନାସି କାେର
ପ୍ର ାଣବାୟୁ ଥିଲା, ସମେ ମେଲ।

* 7:20 ପ୍ର ାୟ ସାତ ମିଟର୍
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23 ଏହିରୂ େପ ପୃଥିବୀର ଉପରି ସମୁଦାୟ ପ୍ର ାଣୀ ଲୁ େହେଲ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ଉେରାଗାମୀ ଜ ,ୁ େଖଚର ପକ୍ଷୀ, ସମେ
ପୃଥିବୀରୁ ଲୁ େହେଲ; େକବଳ େନାହ ଓ ଜାହାଜ ତା ର ସ ୀ
ସମେ ବି େଲ। 24 ଏହିରୂ େପ ପୃଥିବୀ ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ଜଳେର ବୁଡ଼ି ରହିଲା।

8
ଜଳ ାବନର ଅବସାନ

1 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର େନାହ ୁ ଓ ତା ସହିତ ଜାହାଜ
ପ ାଦି ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ରଣ କରି ପୃଥିବୀେର ବାୟୁ ବୁହାଇେଲ,
ତହଁୁ ଜଳ ଥମିଲା; 2 ମହାସମୁଦ୍ର ର ଜଳାକାର ଓ ଆକାଶ
ାରସକଳ ରୁ େହଲା, ପୁଣି, ଆକାଶରୁ ବୃି ନିବୃ େହଲା।

3 ତହିଁେର ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ବହିଯାଇ ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଦିନର
େଶଷେର ହ୍ର ାସ େହଲା।

4ଏଥିଉ ାେର ସ ମମାସରସ ଦଶ ଦିନେରଆରାରାଟ୍ ପବର୍ ତ
ଉପେର ଜାହାଜ ଲାଗି ରହିଲା। 5 ଏହିରୂ େପ ଦଶମ ମାସ ପଯର୍ ୍ୟ
ଜଳ କ୍ର ମଶଃ ଊଣା ପଡ଼ିଲା; େସହି ଦଶମ ମାସର ପ୍ର ଥମ ଦିନେର
ପବର୍ ତଗଣର ଶୃ େଦଖାଗଲା।

6 ଏଥିଉ ାେର ଆଉ ଚାଳିଶ ଦିନ ଉ ାେର େନାହ ନିମ ତ
ଜାହାଜର ଝରକା ଫିଟାଇ େଗାଟିଏ ଡାମରା କାଉକୁ ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ;
7 ତହିଁେର ପୃଥିବୀର ଜଳ ଶୁ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସ ଏେଣେତେଣ
ଗତାୟାତ କଲା।

8 ପୁନ , େନାହଭୂ ମିେରଜଳରହ୍ର ାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏକା ା
ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 9େସେତେବେଳ ପୃଥିବୀ ଜଳା ାଦିତ ଥିବାରୁ କା ା
ଆପଣା ପାଦ ରଖିବାର ାନ ନ ପାଇ ଜାହାଜେର ତା ନିକଟକୁ
େନଉଟି ଆସି ଲା; ତହଁୁ େସ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତେର
ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

10 ଆଉ ସାତ ଦିନ ବିଳ କଲା ଉ ାେର େସ େସହି କା ାକୁ
ପୁନବର୍ ାର ଜାହାଜରୁ ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ; 11 ତହିଁେର କା ା ସ ୍ୟା
େବେଳ ତା ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ଲା; ଆଉ େଦଖ, ତାହାର
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ଚ ୁ େର ଜୀତବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପ ବ ଥିଲା; ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ର ାସ
େହାଇଅଛି, ଏହା େନାହ ଜାଣିେଲ। 12ଆଉ ସାତ ଦିନ ବିଳ କରି
େସ େସହି କା ାକୁ ପୁନବର୍ ାର ଉଡ଼ାଇ େଦେଲ, ମାତ୍ର େସ ଆଉ ଥେର
ତା ନିକଟକୁ େନଉଟି ଆସି ଲା ନାହିଁ।

13 (େନାହ ବୟସର) ଛଅ ଶହ ଏକ ବଷର୍ ପ୍ର ଥମ ମାସର
ପ୍ର ଥମ ଦିନେର ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଜଳ ଶୁ େହଲା; େସେତେବେଳ
େନାହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ଅନାେ , ଭୂ ମିକୁ ଶୁ େଦଖିେଲ।
14ଏହିରୂ େପ ି ତୀୟମାସରସତାଇଶ ଦିନେର ପୃଥିବୀ ଶୁ େହଲା।

15 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର େନାହ ୁ କହିେଲ, 16 “ତୁ େ
ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର ଗଣ ଓ ପୁତ୍ର ବଧୂଗଣ ୁ ସେ େଘନି
ଜାହାଜରୁ ବାହାର େହାଇଯାଅ। 17 ପୁଣି, ଆପଣା ସେ ଥିବା
ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂ ଚର, ଉେରାଗାମୀ ଆଦି ସବୁ ଜୀବଜ ୁ ବାହାରକୁ
େଘନିଯାଅ; େସମାେନ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂ ର୍ କର ୁ, ପୁଣି, ପୃଥିବୀେର
ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ େହଉ ୁ।”

18ତହଁୁ େନାହ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା, ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ର ବଧୂମାନ ୁ ସ େର
େଘନି ବାହାରକୁ ଆସି େଲ; 19 ପୁଣି, ଜାତି ଅନୁସାେର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ପଶୁ, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ଓ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ର ଭୃ ତି ସମ
ଭୂ ଚର ପ୍ର ାଣୀ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସି େଲ।

େନାହ େହାମବଳି ଉ ଗର୍
20 ଏଥିଉ ାେର େନାହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦି

ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ପୁଣି, ସବର୍ ପ୍ର କାର ଶୁଚି ପଶୁ ଓ ଶୁଚି ପକ୍ଷୀଗଣ
ମଧ୍ୟରୁ େକେତକ େନଇ େବଦି ଉପେର େହାମବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ।
21ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତହିଁର ସୁଗ ଆଘ୍ର ାଣ କରି ମେନ ମେନ
କହିେଲ, “ଆେ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶୁ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପ େଦବା
ନାହିଁ; ଯଦ୍ୟପି ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର କ ନା ମ ,
ତଥାପି ଆେ େଯପରି କରିଅଛୁ, େସହିପରି ଆଉ ଥେର େକେବ େହଁ
ସବୁ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ବିନ କରିବା ନାହିଁ। 22 ପୁଣି, େଯପଯର୍ ୍ୟ ପୃଥିବୀ
ଥିବ, େସପଯର୍ ୍ୟ ବୁଣାକଟାର ସମୟ, ଶୀତ ଓ ଗ୍ର ୀଷ୍ମ , ପୁଣି, ଗ୍ର ୀଷ୍ମ ଓ
ଶୀତକାଳ,ଆଉ ଦିବସ ଓ ରାତି୍ର , ଏହିସବୁର ନିବୃ ି େହବ ନାହିଁ।”



ଆଦି ପୁ କ 9:1 xx ଆଦି ପୁ କ 9:12

9
େନାହ ସହିତ ପରେମ ର ଚୁ ି

1ଏଥିଉ ାେରପରେମ ରେନାହଓତା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରି କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ େହାଇ ପୃଥିବୀକୁ
ପରିପୂ ର୍ କର। 2 ପୃଥିବୀ ସମ ପଶୁ ଓ େଖଚରପକ୍ଷୀ ଓଭୂ ଚର ଓ
ଉେରାଗାମୀ ଜ ୁ ଓ ସମୁଦ୍ର ର ମ ୍ୟ, ସମେ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଭୀତ
ଓ ଶ ାଯୁ େହେବ; େସହି ସମ ତୁ ମାନ ହ େର ସମପ ତ
ଅଟି । 3 ପ୍ର େତ୍ୟକ ଗମନଶୀଳ ପ୍ର ାଣୀ ତୁ ମାନ ର ଖାଦ୍ୟ େହବ,
ଆେ ହରିତ୍ ଶାକ ପରି ଏହି ସମ ତୁ ମାନ ୁ େଦଲୁ। 4 ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ସପ୍ର ାଣ (ଅଥର୍ ାତ୍ ) ସର ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ। 5 ପୁଣି,
ଆେ ତୁ ମାନ ଜୀବନରୂ ପ ର ପାତର ପରିେଶାଧ ନିତା
େନବା; ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଶୁଠାରୁ େହଉ କି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ େହଉ, ତାହାରି
ପରିେଶାଧ େନବା;ଆେ ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟରଭ୍ର ାତାଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର
ପ୍ର ାଣର ପରିେଶାଧ େନବା। 6 େଯେକହି ମନୁଷ୍ୟର ର ପାତ କରିବ,
ମନୁଷ୍ୟ ାରା ତାହାର ର ପାତ କରାଯିବ; େଯେହତୁ ପରେମ ର
ଆପଣାପ୍ର ତିମୂ େରମନୁଷ୍ୟକୁ ନିମର୍ ାଣକରିଅଛି । 7ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହୁ ଅ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂ ର୍ କରି ବ ୁ
ହୁ ଅ।”

8ଏଥିଉ ାେରପରେମ ର େନାହ ୁ ଓ ତା ର ସ ୀ ପୁତ୍ର ମାନ ୁ
କହିେଲ, 9 “େଦଖ, ତୁ ମାନ ସହିତ ଓ ତୁ ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ
ବଂଶସହିତଓତୁ ମାନ ସ ୀ ସମ ଜୀବଜ ୁ ସହିତ, 10ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଜାହାଜରୁ ବହିଗର୍ ତ ଗ୍ର ାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ର ଭୃ ତି ପୃଥିବୀ
ସମ ପ୍ର ାଣୀ ସହିତଆେ ଆପଣା ନିୟମ ି ର କରୁ ଅଛୁ। 11ଆେ
ତୁ ମାନ ସହିତଏହି ନିୟମ ି ରକରିବୁ,ସମ ପ୍ର ାଣୀ ଜଳ ାବନ
ାରା ଆଉ ଉି େହେବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବା

ପାଇଁ ଆଉ ଜଳ ାବନ େହବ ନାହିଁ।”
12 ପୁନ , ପରେମ ର କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ମାନ ସହିତ

ଓ ତୁ ମାନ ସ ୀ ସମ ପ୍ର ାଣୀବଗର୍ ସହିତ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ
ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େଯଉଁ ନିୟମ ି ର କଲୁ, ତହିଁର ଚି ଏହି;
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13 ଆେ େମଘେର ଆପଣା ଧନୁ ାପନ କରୁ ଅଛୁ, ତାହା ପୃଥିବୀ
ସହିତ ଆ ନିୟମର ଚି େହବ। 14 େଯେତେବେଳ ଆେ ପୃଥିବୀ
ଉପେର େମଘ ସ ାର କରିବା, େସେତେବେଳ େସହି ଧନୁ େମଘେର
େଦଖାଯିବ; 15 ତହିଁେର ତୁ ମାନ ସହିତ ଓ ମାଂସବିଶି
ସମୁଦାୟ ପ୍ର ାଣୀ ସହିତ ଆ ର େଯଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା ଆ ର
ରଣ େହବ, ତହିଁେର ସବୁ ପ୍ର ାଣୀର ବିନାଶାେଥର୍ ଜଳ ାବନ ଆଉ
େହବ ନାହିଁ। 16 ପୁଣି, େମଘଧନୁ େହେଲ, ଆେ ତାହା ପ୍ର ତି
ଦୃି ପାତ କରିବା, ତହିଁେର ପୃଥିବୀ ମାଂସବିଶି ସମ ପ୍ର ାଣୀ
ସହିତ ପରେମ ର ର େଯଉଁ ଅନ କାଳ ାୟୀ ନିୟମ ଅଛି, ତାହା
ଆେ ରଣ କରିବା।”

17ପରେମ ର େନାହ ୁ କହିେଲ, “ପୃଥିବୀ ମାଂସବିଶି ସମ
ପ୍ର ାଣୀ ସହିତ ଆେ େଯଉଁ ନିୟମ ି ର କରିଅଛୁ, ତହିଁର ଏହି ଚି
େହବ।”

େନାହ ଓ ତା ପୁତ୍ର ମାେନ
18 େନାହ ର େଯଉଁ ପୁତ୍ର ମାେନ ଜାହାଜରୁ ବହିଗର୍ ତ େହେଲ,

େସମାନ ନାମ େଶମ ଓ ହାମ ଓ େଯଫତ୍ ; ହାମ କିଣାନର ପିତା।
19 ଏହି ତିନି ଜଣ େନାହ ର ପୁତ୍ର ; ଏମାନ ବଂଶସବୁ ପୃଥିବୀେର
ବ୍ୟା େହଲା।

20 ଏଥିଉ ାେର େନାହ କୃଷି କମର୍ େର ପ୍ର ବୃ େହାଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
କେଲ। 21 ତହିଁେର େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରି ମ େହାଇ ତ ୁ
ମଧ୍ୟେର ବିବ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ।

22 ଏପରି ସମୟେର କିଣାନର ପିତା ହାମ ଆପଣା ପିତା ର
ଉଲ ତା େଦଖି ବାହାେର ଆପଣା ଦୁଇ ଭାଇ ୁ ସମାଚାର
େଦଲା। 23 େସେତେବେଳ େଶମ ଓ େଯଫତ୍ େର ବ େଘନି
ପ ାଦ୍ ଗତି କରି ଆପଣାମାନ ପିତା ର ଉଲ ତା ଆ ାଦନ
କେଲ; େସମାେନ ପଛଆଡ଼କୁ ମୁଖ ରଖି ଯିବାରୁ ପିତା ର ଉଲ ତା
େଦଖିେଲ ନାହିଁ।

24 ଏଉ ାରୁ େନାହ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସର ନିଦ୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ର ତ େହାଇ ଆପଣା
ପ୍ର ତି କନି ପୁତ୍ର ର ଆଚରଣ ଜ୍ଞାତ େହେଲ। 25 ପୁଣି, େସ କହିେଲ,
“କିଣାନ ଶାପଗ୍ର େହଉ;
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େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ଦାସାନୁଦାସ େହବ।”
26 ଆଉ େସ କହିେଲ, “େଶମର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧନ୍ୟ

େହଉ ୁ;
କିଣାନ େଶମର ଦାସ େହଉ।

27ପରେମ ର େଯଫତ୍ କୁ ବ ୁ କର ୁ;
ପୁଣି, େସ େଶମର ତ ୁେର ବାସ କରୁ ;
ଆଉ କିଣାନ ତାହାର ଦାସ େହଉ।”

28 ଜଳ ାବନ ଉ ାେର େନାହ ଆଉ ତିନି ଶହ ପଚାଶ ବଷର୍
ବି େଲ। 29 ପୁଣି, େନାହ ରବୟସସବର୍ ସୁ ା ନଅଶହପଚାଶ ବଷର୍
ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ମେଲ।

10
େନାହ ବଂଶାବଳୀ

1 େଶମ, ହାମ, େଯଫତ୍ ନାମକ େନାହ ର ପୁତ୍ର ମାନ
ବଂଶାବଳୀ ଏହି।ଜଳ ାବନ ପେର େସମାନ ର ଏହି ସମ ସ ାନ
ଜନି୍ମ ଥିେଲ।

2 େଗାମର, ମାେଗାଗ୍ , ମାଦୟ, ଯବନ, ତୁ ବଲ୍ , େମଶକ୍ ଓ
ତୀରସ୍ , ଏମାେନ େଯଫତ୍ ର ସ ାନ। 3 ଅି ନସ୍ ଓ ରୀଫତ୍ 
ଓ େତାଗମର୍ ା, ଏମାେନ େଗାମରର ସ ାନ। 4 ପୁଣି, ଇଲୀଶା ଓ
ତଶର୍ ୀଶ ଓ କି ୀମ ଓ େଦାଦାନୀମ, ଏମାେନ ଯବନର ସ ାନ।
5 ଏମାନ ଠାରୁ ଅନ୍ୟେଦଶୀୟମାନ ର ୀପନିବାସୀଗଣ
ଆପଣାମାନ େଦଶବିେଦଶେର ଭାଷାନୁସାେର ବ୍ୟା େହାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶ ଓ େଗା ୀ ଅନୁସାେର ବିଭ େହେଲ।

6 କୂଶ, ମିସର, ପୂଟ୍ ଓ କିଣାନ, ଏମାେନ ହାମର ସ ାନ। 7ସବା,
ହବୀଲା, ସ ା, ରୟମା ଓ ସ କା, ଏମାେନ କୂଶର ସ ାନ। ଶିବା ଓ
ଦଦାନ, ଏମାେନ ରୟମାର ସ ାନ।

8 ନିେମ୍ର ାଦ୍ କୂଶର ପୁତ୍ର ; େସ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟେର ପରାକ୍ର ମୀ େହବାକୁ
ଲାଗିଲା। 9 େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ପରାକ୍ର ା ବ୍ୟାଧ େହଲା;
ଏଣୁ େଲାକମାେନ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ଦୃ ା କହି , “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସାକ୍ଷାତେର ପରାକ୍ର ା ବ୍ୟାଧ ନିେମ୍ର ାଦ୍ ତୁ ଲ୍ୟ।” 10 ପୁଣି, ଶିନୀୟର
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େଦଶେର ବାବିଲ ଓ ଏରକ ଓ ଅ ଦ୍ ଓ କଲେନ, ଏହିସବୁ ନଗର
ତାହାର ପ୍ର ଥମ ରାଜ୍ୟ େହଲା।

11 େସହି େଦଶରୁ ଅଶୂର ନିଗର୍ ତ େହାଇ ନୀନିବୀ ଓ ରେହାେବାତ୍ -
ପୁରୀ ଓ େକଲହ, 12 ପୁଣି, ନୀନିବୀ ଓ େକଲହର ମଧ୍ୟି ତ େରଷନ୍ 
ନଗର ାପନ କଲା; ଏହି େରଷନ୍ ମହାନଗର।

13 ପୁଣି, ଲୁଦୀୟ ଓ ଅନାମୀୟ ଓ ଲହାବୀୟ ଓ ନ ୂହୀୟ
14 ଓ ପେଥ୍ର ାଷୀୟ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ଆଦିପୁରୁ ଷ କସ୍ଲୁ ହୀୟ ଓ
କେ ାରୀୟ, ଏମାେନ ମିସରର ସ ାନ।

15 ପୁଣି, କିଣାନର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ସୀେଦାନ, ତାହା ଉ ାେର େହତ୍
16 ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ଗିଗର୍ ାଶୀୟ 17 ଓ ହି ୀୟ ଓ
ଅକର୍ ୀୟ ଓ ସି ନୀୟ 18 ଓ ଅବର୍ ଦୀୟ ଓ ସମାରୀୟ ଓ ହମାତୀୟ;
ଏଥିଉ ାେର କିଣାନୀୟମାନ ବଂଶ ବ୍ୟାପିଗେଲ।

19ତହିଁେର ସୀେଦାନଠାରୁ ଗରାର ଦିଗକୁ ଘସା ପଯର୍ ୍ୟ , ପୁଣି,
ସେଦାମଓହେମାରା ଓ ଅଦ୍ମ ା ଓ ସେବାୟୀମ ଦିଗେର େଲଶା ପଯର୍ ୍ୟ
କିଣାନୀୟମାନ (ବସତିର) ସୀମା ଥିଲା। 20ଆପଣା ଆପଣା େଦଶ
ଓ େଗା ୀେର େସମାନ ବଂଶ ଓ ଭାଷାନୁସାେର ଏସମେ ହାମର
ସ ାନ।

21 େଯଫତ୍ ର େଜ୍ୟ ଭ୍ର ାତା େଶମର ମଧ୍ୟ ସ ାନସ ତି ଥିେଲ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େସ ଏବରର ସ ାନମାନ ଆଦିପୁରୁ ଷ ଥିଲା। 22 େଶମର
ଏହିସବୁ ସ ାନ, ଏଲମ୍ ଓ ଅଶୂର ଓ ଅଫର୍ କ୍ଷଦ ଓ ଲୁଦ୍ ଓ ଅରାମ।
23ଏହି ଅରାମର ସ ାନ ଊଷ୍ ଓ ହୂ ଲ ଓ େଗଥର ଓ ମଶ୍ ।

24 ପୁଣି, ଅଫର୍ କ୍ଷଦରସ ାନ େଶଲହଓ େଶଲହରସ ାନ ଏବର।
25ଏହି ଏବରର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ; ଏକର ନାମ େପଲଗ୍ (ବିଭାଗ), କାରଣ
େସହି ସମୟେର ପୃଥିବୀ ବିଭ େହଲା; ତାହାର ଭ୍ର ାତାର ନାମ
ଯ ନ୍ ।

26 ପୁଣି,ଯ ନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅଲ୍ େମାଦଦ ଓ େଶଲଫ୍ ଓ ହତ୍ ସମର୍ ାବତ୍ 
ଓ େଯରହ 27 ଓ ହେଦାରାମ ଓ ଊଷଲ ଓ ଦିକ୍ଲ ା 28 ଓ ଓବଲ ଓ
ଅବୀମାେୟଲ୍ ଓ ଶିବା 29 ଓ ଓଫୀର ଓ ହବୀଲା ଓ େଯାବବ୍ , ଏହି
ସମ ଯ ନ୍ ର ସ ାନ।
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30େମଷା ଅବଧି ପୂବର୍ ଦିଗର ସଫାର ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ର
ବସତି ଥିଲା। 31 ଆପଣା ଆପଣା େଦଶେର େସମାନ ର ବଂଶ ଓ
ଭାଷା ଓ େଗା ୀ ଅନୁସାେର ଏସମେ େଶମର ସ ାନ।

32ଆପଣା ଆପଣା େଗା ୀେର େସମାନ ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାେର
ଏମାେନ େନାହ ର ସ ାନଗଣର ବଂଶ ଥିେଲ; ପୁଣି, ଜଳ ାବନ
ଉ ାେର ଏମାନ ଠାରୁ ଉ ନାନା େଗା ୀ ପୃଥିବୀେର ବିଭ
େହେଲ।

11
ବାବିଲ ଗଡ଼

1 ପୂେବର୍ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଏକ ଭାଷା ଓ ଏକରୂ ପ ଉ ାରଣ
ଥିଲା। 2ଆଉ ଘଟଣାକ୍ର େମ େଲାକମାେନ ପୂବର୍ ଦିଗେର ଭ୍ର ମଣ କରୁ
କରୁ ଶିନୀୟରେଦଶେରଏକପ୍ର ା ରପାଇେସଠାେରବସତିକେଲ।

3ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ପର ର କହିେଲ, “ଆସ,ଆେ ମାେନ
ଇଟା ବନାଇ ଉ ମ ରୂ େପ େପାଡ଼ି େଦଉ।” ତହିଁେର ଇଟା
େସମାନ ର ପ୍ର ର ରୂ ପ ଓ ମାଟିଆ େତଲ େସମାନ ର ଚୂ ନ
ରୂ ପ େହଲା। 4 ପୁଣି, େସମାେନ କହିେଲ, “ଆସ, ଆେ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ପାଇଁ େଗାଟିଏ ନଗର ଓ ଗଗନ ଶର୍ ୀ ଏକ ଉ ଗଡ଼
ନିମର୍ ାଣ କରୁ ; ତହିଁେର ଆ ମାନ ର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ େହବ, ପୁଣି,
ଆେ ମାେନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀେର ଛି ଭି େହବା ନାହିଁ।”

5 ଏଥିଉ ାେର ମନୁଷ୍ୟ-ସ ାନମାେନ େଯଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼
ନିମର୍ ାଣ କରୁ ଥିେଲ, ତାହା େଦଖିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଓ ାଇ ଆସି େଲ।
6 ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏହି େଲାକ ସମେ ଏକ ଓ
ଏମାନ ର ଭାଷା ହିଁ ଏକ, ଆଉ ଏେବ ଏମାେନ ଏହି କାଯର୍ ୍ୟେର
ପ୍ର ବୃ େହଉଅଛି ; ଏଥିଉ ାେର ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ମନ
କରି , ତହିଁରୁ ନିବାରିତ େହେବ ନାହିଁ। 7 ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ
େଯପରିପର ରଭାଷା ବୁଝି ନପାରି ,ଏଥିପାଇଁଆସ,ଆେ ମାେନ
ଓ ାଇ ଯାଇ େସହି ାନେର େସମାନ ଭାଷାର େଭଦ ଜନ୍ମ ାଉ।”

8 ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ାନରୁ େସମାନ ୁ ପୃଥିବୀର
ସବୁଆେଡ଼ ଛି ଭି କେଲ; ଏଣୁ େସମାେନ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରିବାରୁ
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ନିବୃ େହେଲ। 9 େସଥିପାଇଁ େସହି ନଗରର ନାମ ବାବିଲ (େଭଦ)
େହଲା; େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ାନେର ସମ ପୃଥିବୀର
ଭାଷାେଭଦ ଜନ୍ମ ାଇେଲ, ପୁଣି, େସହି ାନରୁ େସମାନ ୁ ସମୁଦାୟ
ପୃଥିବୀେର ଛି ଭି କେଲ।

େଶମ ବଂଶାବଳୀ
10 େଶମର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ଜଳ ାବନର ଦୁଇ ବଷର୍ ଉ ାେର

େଶମ ଶେହ ବଷର୍ ବୟସେର ଅଫର୍ କ୍ଷଦକୁ ଜାତ କଲା। 11 ଅଫର୍ କ୍ଷଦ
ଜନି୍ମ ଲା ଉ ାେର େଶମ ପା ଶହ ବଷର୍ ବି ଆଉ ସ ାନସ ତି ଜାତ
କଲା।

12 ପୁଣି, ଅଫର୍ କ୍ଷଦ ପ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର େଶଲହକୁ ଜାତ
କଲା। 13 େଶଲହର ଜନ୍ମ ଉ ାେର ଅଫର୍ କ୍ଷଦ ଚାରି ଶହ ତିନି ବଷର୍
ଜୀବିତ ରହି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା।

14 ପୁଣି, େଶଲହ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ଏବରକୁ ଜାତ କଲା।
15ଏବରର ଜନ୍ମ ଉ ାେର େଶଲହ ଚାରି ଶହ ତିନି ବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା।

16 ପୁଣି, ଏବର େଚୗତି୍ର ଶ ବଷର୍ ବୟସେର େପଲଗ୍ କୁ ଜାତ କଲା।
17େପଲଗ୍ ରଜନ୍ମ ଉ ାେରଏବରଚାରିଶହ ତିରିଶବଷର୍ ବି ଆହୁ ରି
ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା।

18 େପଲଗ୍ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ରୀୟୂକୁ ଜାତ କଲା।
19 ରୀୟୂର ଜନ୍ମ ଉ ାେର େପଲଗ୍ ଦୁଇ ଶହ ନଅ ବଷର୍ ବି ଆଉ
ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା।

20ରୀୟୂ ବତିଶବଷର୍ ବୟସେରସରୁ ଗକୁ ଜାତକଲା। 21ସରୁ ଗର
ଜନ୍ମ ଉ ାେର ରୀୟୂ ଦୁଇ ଶହ ସାତ ବଷର୍ ବି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ
କଲା।

22 ପୁଣି, ସରୁ ଗ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ନାେହାରକୁ ଜାତ କଲା।
23 ନାେହାରର ଜନ୍ମ ଉ ାେର ସରୁ ଗ ଦୁଇ ଶହ ବଷର୍ ବି ଆଉ
ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା।

24 ପୁଣି, ନାେହାର ଅଣତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସେର େତରହକୁ ଜାତ
କଲା। 25 େତରହର ଜନ୍ମ ଉ ାେର ନାେହାର ଶେହ ଊେଣଇଶ ବଷର୍
ବି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲା।
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26 ପୁଣି, େତରହକୁ ସତୁ ରି ବଷର୍ ବୟସ େହଲା। େସ ଅବ୍ର ାମ ଓ
ନାେହାର ଓ ହାରଣ, ଏମାନ ୁ ଜାତ କଲା।

େତରହ ବଂଶାବଳୀ
27 େତରହର ବଂଶାବଳୀ। େତରହ ଅବ୍ର ାମ ଓ ନାେହାର ଓ

ହାରଣକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି, େସହି ହାରଣ େଲାଟକୁ ଜାତ
କଲା; 28 ମାତ୍ର ହାରଣ ଆପଣା ପିତା େତରହର ସାକ୍ଷାତେର
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଊର ନାମକ ଆପଣା ଜନ୍ମ େଦଶେର ମଲା।

29 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ାମ ଓ ନାେହାର ବିବାହ କେଲ; ଅବ୍ର ାମ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ର ନାମ ସାରୀ ଓ ନାେହାରର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ମି ା, େସ
ହାରଣରକନ୍ୟା ଥିଲା; େସହି ହାରଣ ମି ା ଓ ଯି ାର ପିତା। 30େସହି
ସାରୀ ବ ୍ୟା ଥିେଲ, ତା ର େକୗଣସି ସ ାନ ନ ଥିଲା।

31 ଏଥିଉ ାେର େତରହ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବ୍ର ାମ ୁ ଓ ହାରଣର
ପୁତ୍ର େଲାଟ ନାମକ େପୗତ୍ର କୁ, ପୁଣି, ଅବ୍ର ାମ ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀ
ନାମ୍ନ ୀ ପୁତ୍ର ବଧୂ ୁ ସ େର େନେଲ; ଆଉ େସମାେନ ସମେ
କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଊରଠାରୁ କିଣାନ େଦଶ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାତ୍ର ା କରି
ହାରଣ ନଗରେର ଉ ରି ବସତି କେଲ। 32 ପୁଣି, େତରହ ହାରଣ
ନଗରେର ଥାଇ ଦୁଇ ଶହ ପା ବଷର୍ ବୟସେର ମଲା।

12
ଅବ୍ର ାମ ୁ ପରେମ ର ଆ ାନ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ାମ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆପଣା
େଦଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁ ଓ େପୖତୃ କ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଆେ
େଯଉଁ େଦଶ ତୁ କୁ େଦଖାଇବା, େସହି େଦଶକୁ ଯାଅ। 2 ଆେ
ତୁ ଠାରୁ ଏକ ମହାେଗା ୀ ଉ କରିବା, ପୁଣି, ଆେ ତୁ କୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ତୁ ର ନାମ ମହତ୍ କରିବା; ତୁ େ ଆଶୀବର୍ ାଦର
ଆକର େହବ। 3 େଯଉଁମାେନ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି , ଆେ
େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା; ପୁଣି, େଯେକହି ତୁ କୁ ଅଭିଶାପ
ଦିଏ,ଆେ ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ େଦବା;ଆଉତୁ ଠାରୁ ପୃଥିବୀରସବୁ
ବଂଶ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ।”
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4 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ାମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାେର ପ୍ର ାନ
କେଲ, ପୁଣି, େଲାଟ ତା ସ େର ଗେଲ; ହାରଣଠାରୁ ପ୍ର ାନ
କରିବା ସମୟେର ଅବ୍ର ାମ ର ବୟସ ପ ରି ବଷର୍ େହାଇଥିଲା।
5 ଏହିରୂ େପ ଅବ୍ର ାମ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀ ୁ ଓ ଭ୍ର ାତୃ ପୁତ୍ର େଲାଟକୁ
ଓ ହାରଣଠାେର ଆପଣାମାନ ସି ତ ଧନ ଓ ପ୍ର ା ପ୍ର ାଣୀମାନ ୁ
େଘନି କିଣାନ େଦଶ ଉେ ଶ୍ୟେର ଯାତ୍ର ା କରି କିଣାନେର ଉପି ତ
େହେଲ।

6 ଅବ୍ର ାମ େସହି େଦଶ େଦଇ ଭ୍ର ମଣ କରୁ କରୁ ଶିଖିମ ନିକଟ
େମାରିର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ପହି େଲ। େସହି ସମୟେର
କିଣାନୀୟମାେନ େସହି େଦଶେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ। 7 ଏଥିଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ାମ ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇକହିେଲ, “ଆେ ତୁ ବଂଶକୁ ଏହି
େଦଶ େଦବା;” ଏଥିନିମେ ଅବ୍ର ାମ ଆପଣା ନିକଟେର ଦଶର୍ ନଦାତା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େସହି ାନେର ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

8 ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି ାନ ଛାଡ଼ି େବେଥଲ୍ ର ପୂବର୍ ଆଡ଼
ପବର୍ ତକୁ ଯାଇ ଆପଣା ତ ୁ ଠିଆ କେଲ; ତହିଁର ପି ମେର
େବେଥଲ୍ ଓ ପୂବର୍ ଦିଗେର ଅୟ ନଗର ଥିଲା; ପୁଣି, େସହିଠାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 9ତହିଁଉ ାେରଅବ୍ର ାମଭ୍ର ମଣକରୁ କରୁ
ଆହୁ ରି ଦକି୍ଷଣ ଦିଗକୁ ଗେଲ।

ମିସରେର ଅବ୍ର ାମ
10 େସହି ସମୟେର େସହି େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ େହବାରୁ ଅବ୍ର ାମ

ମିସର େଦଶେରପ୍ର ବାସକରିବାକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ; େଯେହତୁ େଦଶେର
ଅତିଶୟ ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। 11 ଏଥିଉ ାେର ମିସର େଦଶେର
ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁ ଅେ , ଅବ୍ର ାମ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀ ୁ
କହିେଲ, “ଶୁଣ, ତୁ େ େଦଖିବାକୁ ସୁ ରୀ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ।
12 ଏଥିପାଇଁ ମିସର େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ତୁ କୁ େଦଖି େମାହର
ଭାଯର୍ ୍ୟା େବାଲି ଜାଣିେଲ, େମାେତ ବଧ କରି ତୁ କୁ ଜୀବିତା
ରଖିେବ। 13 ଏେହତୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େମାହର ଭଉଣୀ,
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ଏହାକହିବ;ତହିଁେରତୁ ସକାେଶେମାହରମ ଳେହବଓତୁ
ସକାଶୁ େମାʼ ପ୍ର ାଣ ରକ୍ଷା ପାଇବ।”

14 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ାମ ମିସର େଦଶେର ପ୍ର େବଶ କରେ ,
ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ େସହି ୀ ୁ ପରମସୁ ରୀ େଦଖିେଲ।
15 ପୁଣି,ଫାେରା ର ଅଧିପତିମାେନ ତା ୁ େଦଖି ଫାେରା ଛାମୁେର
ତା ର ପ୍ର ଶଂସା କରେ , େସହି ୀ ଫାେରା ର ଗୃହକୁ ଅଣାଗେଲ।
16ଫାେରା ତା ଲାଗି ଅବ୍ର ାମ ୁ ସମାଦର କରି ତା ୁ େମଷ, େଗାରୁ ,
ଗ ର୍ ଭ ଓ ଦାସଦାସୀ ଓ ଗ ର୍ ଭୀ ଓ ଓଟ େଦେଲ।

17 ମାତ୍ର ଅବ୍ର ାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଫାେରା
ଓ ତା ର ପରିବାର ଉପେର ମହାମାରୀ ଘଟାଇେଲ। 18 ଏେହତୁ
ଫାେରା ଅବ୍ର ାମ ୁ ଡାକି କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ସହିତ ଏ କି
ବ୍ୟବହାର କଲ? 19 େସହି ୀ ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା, ଏ କଥା ଆ କୁ
କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ତା ୁ କାହିଁକିଆପଣାରଭଗିନୀ େବାଲି
କହିଲ? ତହିଁେର ଆେ ତା ୁ ବିବାହ କରିବାକୁ େନଲୁ; ଏେବ
ତୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ୁ େଦଖ, ତା ୁ େଘନି ଚାଲିଯାଅ।” 20 ତହଁୁ ଫାେରା
େଲାକମାନ ୁ ତା ବିଷୟେରଆଜ୍ଞା େଦେଲ,ଆଉେସମାେନ ସବର୍
ସହିତ ତା ୁ ଓ ତା ଭାଯର୍ ୍ୟା ୁ ବିଦାୟ କେଲ।

13
ଅବ୍ର ାମ ଠାରୁ େଲାଟ ପୃଥକ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ାମ ଆପଣାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ସବୁ ସ ି େଘନି
େଲାଟ ସହିତ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଦକି୍ଷଣା ଳକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ।
2ଅବ୍ର ାମ ପଶୁ ଓ ସୁନା ରୂ ପାେର ଅତିଶୟ ଧନବାନ ଥିେଲ।

3 ପୁଣି, େସ ପୂବର୍ ଯାତ୍ର ାନୁସାେର ଦକି୍ଷଣରୁ େବେଥଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ
ଯାଉ େବେଥଲ୍ ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େଯଉଁ ାନେର ପୂେବର୍ ତା ର
ତ ୁ ାପିତ େହାଇଥିଲା, 4 େସହି ାନେର ଉପି ତ େହାଇ ଆପଣା
ପୂବର୍ ନିମ ତ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିକଟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କେଲ।

5 ପୁଣି, ଅବ୍ର ାମ ର ସ ୀ େଲାଟ ର ମଧ୍ୟ ଅେନକ ଅେନକ
େମଷ, େଗାରୁ ଓ ତ ୁ ଥିଲା। 6ଏଥିନିମେ େସହି େଦଶ େସମାନ ର
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ଏକତ୍ର ବାସ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ େହଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସମାନ ର
ବହୁ ତ ସ ି ଥିବାରୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର ବାସ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ।
7 ପୁଣି, ଅବ୍ର ାମ ର ପଶୁପାଳକ ଓ େଲାଟ ର ପଶୁପାଳକମାନ ର
ପର ର ବିେରାଧ େହଲା। େସହି ସମୟେର େସହି େଦଶେର
କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ େଲାକମାେନ ବାସ କରୁ ଥିେଲ।

8ଏଣୁ ଅବ୍ର ାମ େଲାଟ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ ଆ
ମଧ୍ୟେର, ପୁଣି, ତୁ ର ପଶୁପାଳକ ଓ େମାହର ପଶୁପାଳକମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ ନ େହଉ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ଭାଇ। 9 ତୁ
ସ ୁଖେର କି ଏହି ସମ େଦଶ ନାହିଁ? ଏେହତୁ ତୁ କୁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େମାʼଠାରୁ ପୃଥକ ହୁ ଅ; ହୁ ଏତ, ତୁ େ ବାମକୁ ଯାଅ,
ମୁଁ ଡାହାଣକୁ ଯାଏ; େନାହିେଲ ତୁ େ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ବାମକୁ
ଯିବି।”

10 େସେତେବେଳ େଲାଟ ଅନାଇ େଦଖିେଲ, େସାୟର ପଯର୍ ୍ୟ
ଯ ର୍ ନର ସମ ପ୍ର ା ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସବର୍ ତ୍ର ସଜଳ ଓ
ମିସର େଦଶ ତୁ ଲ୍ୟ ଅଟଇ; କାରଣ େସହି ସମୟେର ସେଦାମ ଓ
ହେମାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ବିନ େହାଇ ନ ଥିଲା। 11 ଏଥିପାଇଁ
େଲାଟ ଆପଣା ନିମେ ଯ ର୍ ନର ସମ ପ୍ର ା ର ମେନାନୀତ କରି
ପୂବର୍ ଦିଗକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ; ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଏକଆେରକଠାରୁ
ପୃଥକ େହେଲ।

12 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ କିଣାନ େଦଶେର ବସତି କେଲ, ପୁଣି,
େଲାଟ େସହି ପ୍ର ା ରି ତ ସମ ନଗରମଧ୍ୟେର ବାସ କରି ସେଦାମ
ପଯର୍ ୍ୟ ତ ୁ ାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 13 େସହି ସେଦାମର
େଲାକମାେନମହା ଦୁ ଓସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେରଅତିପାପି ଥିେଲ।

ଅବ୍ର ାମ ହିେବ୍ର ାଣ ଯାତ୍ର ା
14 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ାମ ଠାରୁ େଲାଟ ପୃଥକ େହଲା ଉ ାେର

ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ାମ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ ତୁ େ େଯଉଁଠାେର ଅଛ;
େସହିଠାରୁ ଅନାଇ ଉ ର, ଦକି୍ଷଣ, ପୂବର୍ ଓ ପି ମ ଦିଗକୁ ଦୃି ପାତ
କର; 15 କାରଣ, ଏହି େଯଉଁ ସକଳ େଦଶ ତୁ େ େଦଖୁଅଛ,
ତାହା ଆେ ତୁ କୁ ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁ ର ବଂଶକୁ େଦବା।
16 ପୁଣି, ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି ଆେ ତୁ ର ବଂଶ ବୃି କରିବା;
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େକହି ଯଦି ପୃଥିବୀ ଧୂଳି ଗଣି ପାରଇ, େତେବ ତୁ ର ବଂଶ
ଗଣ୍ୟ େହବ। 17 ଉଠ, ଏହି େଦଶର ଦୀଘର୍ ପ୍ର େର ଭ୍ର ମଣ କର;
େଯଣୁ ଆେ ତୁ କୁ ତାହା େଦବା।” 18 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ାମ
ତ ୁ େତାଳି ହିେବ୍ର ାଣ ନିକଟ ମମି୍ର ର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଯାଇ
ବାସ କେଲ, ପୁଣି, େସଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର େଗାଟିଏ
ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ।

14
ଅବ୍ର ାମ େଲାଟ ୁ ଉ ାର

1 ଏଥିଉ ାେର ଶିନୀୟରର ଅମ୍ର ାଫଲ୍ ରାଜା ଓ ଇ ାସରର
ଅରୀେୟାକ୍ ରାଜା ଓ ଏଲମ୍ ରକଦଲର୍ ାେୟାମର ରାଜା ଓ େଗାୟିମର
ତିଦୀୟଲ୍ ରାଜା ର ଅଧିକାର ସମୟେର, 2 ଏମାେନ ସେଦାମର
ରାଜା ବିରା ଓ ହେମାରାର ରାଜା ବିଶର୍ ା ଓ ଅଦ୍ମ ାର ରାଜା ଶିନାବ୍ ଓ
ସେବାୟୀମରରାଜା ଶିେମବରଓ ବିଲାର,ଅଥର୍ ାତ୍ , େସାୟରରରାଜା
ସହିତ ଯୁ କେଲ।

3ଏସମେ ସୀ ୀମ ପଦାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେର
ଏକତ୍ର େହାଇଥିେଲ। 4 େଯେହତୁ େସମାେନ ବାର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
କଦଲର୍ ାେୟାମର ରାଜା ର ବଶୀଭୂ ତ ରହି ତ୍ର େୟାଦଶ ବଷର୍ େର
ତା ର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହାଇଥିେଲ, 5 ଏେହତୁ ଚତୁ ର୍ ଶ ବଷର୍ େର
କଦଲର୍ ାେୟାମର ରାଜା ଓ ତା ର ସହାୟ ରାଜାଗଣଆସି ଅ େରାତ୍ 
କ ର୍ ୟିମେର ରଫାୟୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଓ ହମେର ସୁଷୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ଓ ଶାବୀ କିରୀୟାଥୟିମ୍ େର ଏମୀୟ େଲାକମାନ ୁ ,
6ଓ ପ୍ର ା ର ନିକଟ ଏଲ-ପାରଣ ପଯର୍ ୍ୟ େସୟୀର ପବର୍ ତ ନିବାସୀ
େହାରୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଜୟ କେଲ।

7 ପୁଣି, େସମାେନ େସହି ାନରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଐଣ୍ ମିସ୍ ପଟ୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
କାେଦଶକୁ ଯାଇ ଅମାେଲକୀୟ େଲାକମାନ ର ସମ େଦଶ ଓ
ହତ୍ -ସେସାନ୍ -ତାମର ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନ ୁ ପରା
କେଲ।

8ଏେହତୁ ସେଦାମର ରାଜା ଓ ହେମାରାର ରାଜା ଓ ଅଦ୍ମ ାର ରାଜା
ଓ ସେବାୟୀମର ରାଜା ଓ ବିଲାର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସାୟରର ରାଜା, ଏହି
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ପା ରାଜା ମିଳିତ େହାଇ, 9 ଏଲମ୍ ର କଦଲର୍ ାେୟାମର ରାଜା ଓ
େଗାୟିମର ତିଦୀୟଲ୍ ରାଜା ଓ ଶିନୀୟରର ଅମ୍ର ାଫଲ୍ ରାଜା ଓ
ଇ ାସରର ଅରୀେୟାକ୍ ରାଜା, ଏହି ଚାରି ରାଜା ସହିତ ସୀ ୀମ
ପଦାେର ଯୁ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

10 େସହି ସୀ ୀମ ପଦାେର ମାଟିଆ େତୖଳର ଅେନକ ଖାତ ଥିଲା;
ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ରାଜାଗଣ ପଳାଇ ଯାଉ ଯାଉ ତହିଁ
ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିେଲ, ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ଅବଶି ରହିେଲ, େସମାେନ
ପବର୍ ତକୁ ପଳାଇଗେଲ। 11 ଏଥିନିମେ େସମାେନ ସେଦାମ ଓ
ହେମାରାର ସମ ସ ି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଲୁଟି େନଇ ପ୍ର ାନ କେଲ।
12 ପୁଣି, ଅବ୍ର ାମ ର ପୁତୁ ରା ସେଦାମନିବାସୀ େଲାଟ ୁ ଓ ତା ର
ସମ ସ ି େନଇ ଚାଲିଗେଲ।

13 େସେତେବେଳ ଜେଣ ପଳାତକ ଏବ୍ର ୀୟ ଅବ୍ର ାମ ୁ ସମାଚାର
େଦଲା; େସହି ସମୟେର ଅବ୍ର ାମ ଇେ ାଲର ଓ ଆେନର୍ ର ଭ୍ର ାତା
ଇେମାରୀୟ ମମି୍ର ର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ବାସ କରୁ ଥିେଲ, ପୁଣି,
େସମାେନ ଅବ୍ର ାମ ର ସହାୟ ଥିେଲ। 14 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ାମ
ଆପଣା ଜ୍ଞାତି ଧରା େହାଇ ଯିବାର ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ର େକ
(ଯୁ ବିଦ୍ୟାେର) ଶିକି୍ଷତ ଆପଣା ଗୃହଜାତ ତିନି ଶହ ଅଠର ଜଣ
େଲାକ ୁ ସ େର େଘନିଶତଗଣରପେଛପେଛ େଦୗଡ଼ି ଦାନ୍ ନଗର
ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ। 15ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା ଦାସମାନ ୁ ଦୁଇ ଦଳ
କରି ରାତି୍ର କାଳେର ଶତମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କେଲ, ପୁଣି, ଦେ ଶକର
ଉ ରି ତ େହାବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ରପେଛପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ।
16ଆଉ, ସବୁ ସ ି ଓ ଆପଣାର ଜ୍ଞାତି େଲାଟ ଓ ତା ର ସ ି ,
ପୁଣି, ୀଗଣ ଓ େଲାକସମୂହକୁ ବାହୁ ଡ଼ାଇ ଆଣିେଲ।

ଅବ୍ର ାମ ୁ ମଲ୍ କୀେଷଦକ ଆଶୀବର୍ ାଦ
17 ଏହିରୂ େପ ଅବ୍ର ାମ କଦଲର୍ ାେୟାମରକୁ ଓ ତା ର ସହାୟ

ରାଜାଗଣକୁ ଜୟ କରି ବାହୁ ଡ଼ିଲା ଉ ାେର, ସେଦାମର ରାଜା ତା
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଶାବୀ ପଦା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ରାଜାର ପଦାକୁ
ଗମନ କେଲ। 18 ପୁଣି, ଶାେଲମ୍ ର* ରାଜା ମଲ୍ କୀେଷଦକ ରୁ ଟି

* 14:18 ଅଥର୍ ାତ୍ ଯିରୂ ଶାଲମ
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ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ େଘନି ଆସି େଲ; େସ ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ର
ଯାଜକ;

19 େସ ଅବ୍ର ାମ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ, “ଅବ୍ର ାମ ଗର୍ ଓ
ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ର ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର
େହଉ ୁ; 20 ସେବର୍ ାପରି ପରେମ ର ଧନ୍ୟ େହଉ ,ୁ େସ ତୁ ର
ଶତଗଣ ୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।” େସେତେବେଳ (ଅବ୍ର ାମ)
ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ତା ୁ େଦେଲ।

21 ଏଥିଉ ାେର ସେଦାମର ରାଜା ଅବ୍ର ାମ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ସମ ସ ି ନିଅ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଆ ୁ ଦିଅ।”
22 ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ ସେଦାମର ରାଜାକୁ ଉ ର କେଲ, “ମୁଁ
ଗର୍ ଓ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର
ହ ଉଠାଇ କହିଅଛି େଯ, 23 ମୁଁ ତୁ ର କିଛି େନବି ନାହିଁ, ଖି ଏ
ସୂତା କି େଜାତାର ବ ନୀ ହିଁ େନବି ନାହିଁ; ପେଛ ଅବା ତୁ େ
କହିବ, ‘ଆେ ଅବ୍ର ାମ ୁ ଧନବାନ କରିଅଛୁ।’ 24 େକବଳ େମାହର
ଯୁବା େଲାକମାେନ ଯାହା େଭାଜନ କରିଅଛି , ତାହା େନବି, ପୁଣି,
େମାହର େଯଉଁ ସହାୟଗଣ ସ େର ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ,ଆେନର୍ ଓଇେ ାଲ ଓ ମମି୍ର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ା ବ୍ୟ ଭାଗ
ଗ୍ର ହଣ କର ୁ।”

15
ଅବ୍ର ାମ ସହିତ ପରେମ ର ଚୁ ି

1 େସହି ଘଟଣା ଉ ାେର ଦଶର୍ ନ ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବାକ୍ୟ
ଅବ୍ର ାମ ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା, “େହ ଅବ୍ର ାମ, ଭୟ କର
ନାହିଁ,ଆେ ତୁ ର ଢାଲ ଓମହାପୁର ାର ରୂ ପ।” 2ତହିଁେର
ଅବ୍ର ାମଉ ରକେଲ, “େହପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା,ତୁ େ େମାେତକʼଣ
େଦବ? ମୁଁ ତ ନିଃସ ାନ େହାଇପ୍ର ାନ କରୁ ଅଛି, ପୁଣି,ଦେ ଶକୀୟ
ଇଲୀେୟଜର େମାʼ ଗୃହର ଧନାଧିକାରୀ ଅେଟ।” 3 ପୁଣି, ଅବ୍ର ାମ
କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ େମାେତ ସ ାନ େଦଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ େମାʼ
ଗୃହଜାତ େକୗଣସି େଲାକ େମାହର ଉ ରାଧିକାରୀ େହବ।”
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4 େସେତେବେଳ ତା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପି ତ
େହଲା, “େଦଖ, େସହି ବ୍ୟି ତୁ ର ଉ ରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େଯ ତୁ ଔରସେରଜାତ େହବ, େସହି ତୁ ର ଉ ରାଧିକାରୀ
େହବ।” 5 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିେଲ,
“ତୁ େ ଆକାଶକୁ ଦୃି କରି ଯଦି ତାରାସମୂହ ଗଣିପାର, େତେବ
ଗଣି କୁହ।” େସଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଏହିପ୍ର କାରତୁ ରବଂଶ େହବ।”

6 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ାମ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ବି ାସ କରେ ,
େସ ତା ପକ୍ଷେର ତାକୁ ଧାମ କତା େବାଲି ଗଣନା କେଲ।
7 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “େଯ ତୁ ର ଅଧିକାର
ନିମେ ଏହି େଦଶ େଦବା ପାଇଁ କଲ୍ ଦୀୟମାନ ଊରଠାରୁ
ଆଣିେଲ, େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆେ ।” 8 ତହଁୁ ଅବ୍ର ାମ କହିେଲ, “େହ
ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ େଯ ଏ େଦଶର ଅଧିକାରୀ େହବି, ତାହା ମୁଁ
କିପରି ଜାଣିବି?”

9ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ତିନି ବଷର୍ ର େଗାଟିଏ ଗାଭୀ ଓ ତିନି
ବଷର୍ ର େଗାଟିଏ ଛାଗୀ ଓ ତିନି ବଷର୍ ର େଗାଟିଏ େମଷ ଓ େଗାଟିଏ
ଘୁଘୁ ଓ େଗାଟିଏ କେପାତ ଛୁଆ ଆ ନିକଟକୁ ଆଣ।” 10ତହିଁେର
ଅବ୍ର ାମ େସହି ସବୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆଣି ଦୁଇ ଖ କରି ଖ କ
ଆଗେର ଅନ୍ୟ ଖ ରଖିେଲ; ମାତ୍ର ପକ୍ଷୀମାନ ୁ ଦୁଇ ଖ କେଲ
ନାହିଁ। 11 ଏଥିଉ ାେର ହିଂସ୍ର କ ପକ୍ଷୀଗଣ େସହି ମୃତ ଶବମାନ
ଉପେର ପଡ଼େ , ଅବ୍ର ାମ େସମାନ ୁ ଅଡ଼ାଇ େଦେଲ।

12 ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟା ସମୟେର ଅବ୍ର ାମ ଅତି ନିଦି୍ର ତ େହାଇ େଘାର
ଅ କାରେର ଭୟଗ୍ର େହେଲ। 13 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଅବ୍ର ାମ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ସ ାନଗଣ ଚାରି ଶହ ବଷର୍ ଅନ୍ୟ
େଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ େହାଇ ଦାସ୍ୟକମର୍ କରି େ ଶ େଭାଗ କରିେବ;
ଏହା ନିି ତ ଜାଣିବ; 14 ମାତ୍ର େସମାେନ େଯଉଁ େଦଶୀୟ
େଲାକମାନ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିେବ, ଆେ େସମାନ ର ବିଚାର
କରିବା; ତହିଁ ଉ ାେର େସମାେନ ବହୁ ତ ଧନ େଘନି େସହି
େଦଶରୁ ବାହାର େହେବ। 15 ମାତ୍ର ତୁ େ କୁଶଳେର ଆପଣା
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟକୁ ଯିବଓଉ ମ ବୃ ାବ ାେରକବରପ୍ର ା
େହବ। 16 ପୁଣି, ତୁ ବଂଶର ଚତୁ ଥର୍ ପୁରୁ ଷ ଏହି େଦଶକୁ ବାହୁ ଡ଼ି
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ଆସି େବ; େଯେହତୁ ଇେମାରୀୟ େଲାକମାନ ର ପାପ ଏପଯର୍ ୍ୟ
ସ ୂ ର୍ େହାଇ ନାହିଁ।”

17 ଆଉ େଯେବ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ ଗତ ଓ ଅ କାର େହଲା, େଦଖ,
ସଧୂମ ଚୁ ଲି ଓ ପ୍ର ଳିତ ଦିହୁ ଡ଼ି େସହି ଦୁଇ ଖ େଶ୍ର ଣୀର
ମଧ୍ୟେଦଇ ଚାଲିଗଲା। 18 ପୁଣି, େସହି ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ାମ
ସହିତ ନିୟମ ି ର କରି କହିେଲ, “ଆେ ଏହି ମିସରୀୟ ନଦୀଠାରୁ
ଫରାତ୍ ନାମକ ମହାନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି େଦଶ ତୁ ବଂଶକୁ େଦଲୁ,
19 ଅଥର୍ ାତ୍ , େକନୀୟ, କନଜୀୟ, କଦ୍ େମାନୀୟ, 20 ହି ୀୟ,
ପରିଷୀୟ, ରଫାୟୀୟ, 21 ଇେମାରୀୟ, କିଣାନୀୟ, ଗିଗର୍ ାଶୀୟ ଓ
ଯିବୂଷୀୟମାନ ର େଦଶ େଦଲୁ।”

16
ହାଗାର ଓ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ

1 ଅବ୍ର ାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀ ନିଃସ ାନା ଥିେଲ, ପୁଣି, ହାଗାର
ନାମ୍ନ ୀ ତା ର ଏକ ମିସରୀୟା ଦାସୀ ଥିଲା। 2 ତହିଁେର ସାରୀ
ଅବ୍ର ାମ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ବ ୍ୟା କରିଅଛି ;
ଏଣୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େମାହର ଏହି ଦାସୀର ସହବାସ
କର; େକଜାଣି ମୁଁ ଏହା େଯାଗୁଁ ପୁତ୍ର ପାଇ ପାରିବି।” େତେବ ଅବ୍ର ାମ
ସାରୀ ର ବାକ୍ୟେର ସ ତ େହେଲ। 3 ଅବ୍ର ାମ କିଣାନ େଦଶେର
ଦଶ ବଷର୍ ବାସ କଲା ଉ ାେର ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀ ଆପଣା
ମିସରୀୟା ଦାସୀ ହାଗାରକୁ େନଇ ଆପଣା ାମୀ ଅବ୍ର ାମ ସହିତ
ବିବାହ େଦେଲ। 4ଏଥିଉ ାେରଅବ୍ର ାମ ହାଗାରରସହବାସକରେ ,
େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହଲା; ପୁଣି, ଆପଣାର ଗଭର୍ େହାଇଅଛି, ଏହା ଜାଣି
େସ ନିଜ ସାଆ ାଣୀ ୁ ତୁ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।

5ତହିଁେରସାରୀ ଅବ୍ର ାମ ୁ କହିେଲ, “େମାʼପ୍ର ତି ଏହି ଅନ୍ୟାୟର
ଫଳ ତୁ ର େହଉ; ମୁଁ ଆପଣାର େଯଉଁ ଦାସୀକୁ ତୁ େକ୍ର ାଡ଼େର
େଦଇଅଛି, େସ ଏେବ ଆପଣାର ଗଭର୍ ଜାଣି େମାେତ ତୁ ଜ୍ଞାନ
କରୁ ଅଛି; ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ଓ େମାହର ବିଚାରକର ।ୁ” 6ତହିଁେର
ଅବ୍ର ାମ ସାରୀ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ ର ଦାସୀ ତୁ ହାତେର
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ଅଛି; ତୁ କୁ ଯାହା ଭଲ ଦିେଶ, ତାହା ତାʼ ପ୍ର ତି କର।” ତହିଁେର
ସାରୀ ହାଗାର ପ୍ର ତି କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରେ , େସ ତା ପାଖରୁ
ପଳାଇଗଲା।

7ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ନିଝର୍ ର
ନିକଟେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଶୂରର ପଥେର େଯଉଁ ନିଝର୍ ର ଅଛି, ତହିଁ
ନିକଟେରତାହାକୁ େଦଖିକହିେଲ, 8 “ଆେଗା ସାରୀରଦାସୀ ହାଗାର,
ତୁ େ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଲ? ପୁଣି, େକଉଁଠାକୁ ଯିବ?” ତହିଁେର େସ
କହିଲା, “ମୁଁ ଆପଣା ସାଆ ାଣୀ ସାରୀ ନିକଟରୁ ପଳାଉଅଛି।”

9 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆପଣା ସାଆ ାଣୀ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ ନମ୍ର ଭାବେର ତା ର
ହ ର ବଶୀଭୂ ତା ହୁ ଅ।” 10 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଆହୁ ରି କହିେଲ,
“ଆେ ତୁ ବଂଶ ଏପରି ବୃ ି କରିବା, େଯ ବାହୁ ଲ୍ୟ ସକାଶୁ ତାହା
ଅଗଣ୍ୟ େହବ।”

11 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ ର ଗଭର୍
େହାଇଅଛି, ତୁ େ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ, ତାହାର ନାମ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ*
େଦବ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିେଲ। 12 ପୁଣି, େସ
ମନୁଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟେର ବନ ଗ ର୍ ଭ ରୂ ପ େହବ, ତାହାର ହ
ସମ ବିରୁ େର ଓ ସମ ହ ତାହାର ବିରୁ େର ଥିବ, ପୁଣି,
େସ ଆପଣା ଭାଇମାନ ସ ୁଖେର ବାସ କରିବ।”

13 ଆଉ ହାଗାର ଆପଣା ସହିତ କଥାବା ର୍ ାକାରୀ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଏହି ନାମରଖିଲା,ଯଥା, “ମ ଶର୍ କପରେମ ର” (େହପରେମ ର,
ତୁ େ େମାେତ େଦଖୁଅଛ); େଯେହତୁ େସ କହିଲା, “େଯ େମାେତ
େଦଖି , ତା ଦଶର୍ ନ ଉ ାେର ମୁଁ କି ଏଠାେର ଆହୁ ରି ବି ଛି!”
14ଏଣୁ େସହି କୂପରନାମ େବର-ଲହୟ-େରାୟୀ†ରଖାଗଲା। େସହି
କୂପ କାେଦଶ ଓ େବରଦ ମଧ୍ୟେର ଅଛି।

15 ଏଥିଉ ାେର ହାଗାର ଅବ୍ର ାମ ନିମେ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରେ ,
ଅବ୍ର ାମ ହାଗାରଠାରୁ ଜାତ ଆପଣାର େସହି ପୁତ୍ର ର ନାମ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ

* 16:11 ଅଥର୍ ାତ୍ , ପରେମ ର ଶୁଣି † 16:14 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦଶର୍ ନାେ ଜୀବନ-କୂପ
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େଦେଲ। 16ଅବ୍ର ାମ ରଛୟାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟସେରହାଗାରଅବ୍ର ାମ
ନିମେ ଇଶ୍ମ ାେୟଲକୁ ପ୍ର ସବ କଲା।

17
ଚୁ ି ର ଚି ସୁ ତ ବିଧି

1 ଅବ୍ର ାମ ର ଅେନ ତ ବଷର୍ ବୟସେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଦଶର୍ ନ
େଦଇ କହିେଲ, “ଆେ ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର; ଆ ଛାମୁେର
ଧମର୍ ାଚରଣ କରି ତୁ େ ସି ହୁ ଅ। 2 ଆେ ତୁ ସହିତ ଆପଣା
ନିୟମ ି ର କରି ତୁ କୁ ଅତିଶୟ ବୃି କରିବା।”

3ତହିଁେର ଅବ୍ର ାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼େ , ପରେମ ର ତା ସହିତ
ଆଳାପ କରି କହିେଲ, 4 “େଦଖ,ଆେ ତୁ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ
ି ର କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େ ଅେନକ େଗା ୀର ଆଦିପୁରୁ ଷ େହବ। 5 ପୁଣି,
ତୁ ନାମ ଅବ୍ର ାମ* ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ† େହବ।
େଯେହତୁ ଆେ ତୁ କୁ ଅେନକେଗା ୀରଆଦିପିତାକଲୁ। 6ଆେ
ତୁ କୁ ଅତିଶୟ ବୃି କରିବା, ତୁ ଠାରୁ ଅେନକ େଗା ୀଜାତ
କରାଇବା ଓ ରାଜାମାେନ ତୁ ଠାରୁ ଉ େହେବ। 7ଆେ ତୁ
ସହିତ ଓ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ-ପର ରା ସହିତ େଯଉଁ ନିୟମ ି ର
କଲୁ, ତାହା ଅନ କାଳ ାୟୀ େହବ। ତହିଁେର ଆେ ତୁ ର ଓ
ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶର ପରେମ ର େହବା। 8 ପୁଣି, ତୁ େ ଏେବ
ଏହି େଯଉଁ କିଣାନ େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଅଛ, ତହିଁର ସମୁଦାୟ
ଆେ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶକୁ ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାର
ନିମେ େଦବା ଓ ଆେ େସମାନ ର ପରେମ ର େହବା।”

9 ପରେମ ର ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ର
ନିୟମ ପାଳନ କରିବ; ତୁ େ ଓ ତୁ ର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ
ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତାହା ପାଳନ କରିେବ। 10ତୁ ର ଓ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ
ବଂଶର ସହିତ କୃତ ଆ ର େଯଉଁ ନିୟମ ତୁ େ ମାେନ ପାଳନ
କରିବ ତାହା ଏହି, ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ସୁ ତ େହବ।
11 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାର ଲି ାଗ୍ର ଚମର୍ େଛଦନ କରିବ;

* 17:5 ମହାପିତା † 17:5 ବହୁ େଗା ୀର ପିତା
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ଆଉ ତାହା ତୁ ମାନ ସହିତ ଆ ନିୟମର ଚି େହବ।
12 ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ତୁ ମାନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁତ୍ର ସ ାନର ଆଠ ଦିନ
ବୟସେର ସୁ ତ େହବ। ପୁଣି, େଯଉଁମାେନ ତୁ ର ବଂଶ ନୁହି ,
ଏପରି ବିେଦଶୀୟ େଯଉଁ େଲାକ ତୁ ଗୃହେର ଜାତ ଅଥବା
ମୂଲ୍ୟେର କ୍ର ୀତ ହୁ ଏ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସୁ ତ େହବ। 13 ପୁଣି, ତୁ ର
ଗୃହଜାତ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟକ୍ର ୀତ େଲାକର ସୁ ତ ଅବଶ୍ୟ କ ର୍ ବ୍ୟ;
ତହିଁେର ଅନ କାଳ ନିମି ତୁ ମାନ ମାଂସେର ଆ ନିୟମର
ଚି ଥିବ। 14ମାତ୍ର ଯାହାର ଲି ାଗ୍ର ଚମର୍ ର େଛଦନ େହବ ନାହିଁ,
ଏପରି େଯ ଅସୁ ତ ପୁରୁ ଷ, େସ ପ୍ର ାଣୀ ଆପଣା େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଉି େହବ; େସ ଆ ର ନିୟମ ଲ ନ କଲା।”

ଇସ୍ ହାକ ଜନ୍ମ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
15 ତହିଁ ଉ ାେର ପରେମ ର ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ

ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରୀକୁ ଆଉ ସାରୀ‡ େବାଲି ଡାକ ନାହିଁ; ତାହାର
ନାମ ସାରା§ େହଲା। 16 ଆେ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ଓ
ତାହାଠାରୁ ତୁ କୁ େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର େଦବା; ଆେ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିବା, େସ ନାନା େଗା ୀର ଆଦିମାତା େହବ, ତାହାଠାରୁ ନାନା
େଦଶୀୟ ରାଜାଗଣ ଉ େହେବ।”

17 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ହସି େଲ, ପୁଣି, ମେନ
ମେନ କହିେଲ, “ପୁରୁ ଷର ଶେହ ବଷର୍ ବୟସେର କି ସ ାନ ଜାତ
େହବ? ନେବ ବଷର୍ ବୟ ା ସାରା କି ପ୍ର ସବ କରିବ?” 18ତହିଁେର
ଅବ୍ର ହାମ ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, “ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ତୁ ଛାମୁେର ବି
ଥାଉ।”

19 େସେତେବେଳ ପରେମ ର କହିେଲ, “ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରା
ତୁ ନିମେ ନି ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ, ପୁଣି, ତୁ େ ତାହାର ନାମ
ଇସ୍ ହାକ ରଖିବ, ପୁଣି, ଆେ ତାହା ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ି ର
କରିବା; ତାହା ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପକ୍ଷେର ଚିର ାୟୀ ନିୟମ
େହବ। 20 ପୁଣି, ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ବିଷୟେର ତୁ ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣିଲୁ;
େଦଖ,ଆେ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା, ପୁଣି, ବହୁ ପ୍ର ଜାବ କରି;
‡ 17:15 କୁଳୀନା § 17:15 ରାଣୀ
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ତାହାର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃି କରିବା। ତାହାଠାରୁ ାଦଶ ରାଜା ଜାତ
େହେବ ଓ ଆେ ତାହାକୁ ବଡ଼ େଗା ୀ କରିବା। 21 ମାତ୍ର ଆଗାମୀ
ବଷର୍ ର ଏହି ସମୟେର ସାରାର ଗଭର୍ ରୁ େଯଉଁ ଇସ୍ ହାକ ଜନି୍ମ ବ,ତାହା
ସହିତ ଆେ ଆପଣା ନିୟମ ି ର କରିବା।”

22 ଏହି ପ୍ର କାେର କଥାବା ର୍ ା େଶଷ କରି ପରେମ ର ଅବ୍ର ହାମ
ନିକଟରୁ ଊ ର୍ ଗମନ କେଲ। 23 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲକୁ ଓ ଆପଣା ଗୃହଜାତ ଓ ମୂଲ୍ୟକ୍ର ୀତ ସମ
େଲାକ ୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ ଅବ୍ର ହାମ ର ଗୃହି ତ ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷକୁ େଘନି
ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସହି ଦିନ ସମ ଲି ାଗ୍ର ଚମର୍
େଛଦନ କେଲ।

24 ଅବ୍ର ହାମ ର ଅେନ ତ ବଷର୍ ବୟସେର ତା ର ଲି ାଗ୍ର ଚମର୍
େଛଦନ େହଲା। 25 ପୁଣି, ତା ର ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲର େତର ବଷର୍
ବୟସେର ଲି ାଗ୍ର ଚମର୍ େଛଦନ େହଲା। 26ଏହିରୂ େପ ଏକ ଦିନେର
ଅବ୍ର ହାମ ର ଓ ତା ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ସୁ ତ େହଲା। 27 ପୁଣି,
ତା ଗୃହଜାତ ଓ ବିେଦଶୀୟମାନ ନିକଟରୁ ମୂଲ୍ୟକ୍ର ୀତ ତା
ଗୃହ ସମ ପୁରୁ ଷର ସୁ ତ େହଲା।

18
1 ଏଥିଉ ାେର ଦିନକର ଖରା େବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ମମି୍ର ର ଅେଲାନ

ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଆପଣା ତ ୁ ାରେର ବସି ଥିେଲ; ଏହି ସମୟେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି ାନେର ତା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ। 2 ତହିଁେର େସ
ଅନାଇ େଦଖିେଲ, ତିେନାଟି ପୁରୁ ଷ ତା ସ ୁଖେର ଦ ାୟମାନ;
ପୁଣି, େଦଖିବାମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ତ ୁ ାରରୁ େବେଗ ଯାଇ
ଭୂ ମି େହାଇ କହିେଲ,

3 “େହ ପ୍ର େଭା, ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ମହାଶୟଗଣ, ଯଦି
ତୁ େ ମାେନ େମା ଉପେର ସ ୁ ଅଛି , େତେବ ଏହି ଦାସର
ାନେର (ଏଠାେର) କିଛି ସମୟ ରୁ ହ ୁ। 4 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାେତ
ଅ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଦିଅ ୁ ପୁଣି, ଆପଣମାେନ ପାଦ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କରି
ଏହି ବୃକ୍ଷ ତେଳ ବିଶ୍ର ାମ କର ୁ 5 େଯେହତୁ ଆପଣମାେନ ଆପଣ
ଦାସ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି , ଏଥିପାଇଁ େମାେତ କିଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
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ଆଣିବାକୁ ଦିଅ ୁ, ପୁଣି େଭାଜନ କଲା ପେର ଆପଣମାେନ ଗମନ
କରିେବ।” େସେତେବେଳ େସମାେନ କହିେଲ, “ଯାହା କହୁ ଅଛ,
ତାହା କର।”

6 ତହିଁେର ଅବ୍ର ହାମ ଶୀଘ୍ର ତ ୁଗୃହକୁ ସାରା ନିକଟକୁ ଯାଇ
କହିେଲ, “ତିନି େସର* ଉ ମ ମଇଦା େନଇ ଛାଣି ଶୀଘ୍ର ରୁ ଟି
ପ୍ର ୁତ କର।” 7ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ େଗାଠକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଉ ମ
େକାମଳ େଗାବ ଆଣି ଦାସକୁ ଦିଅେ , େସ ତାହା ଶୀଘ୍ର ରା ି ଲା।
8 େସେତେବେଳ େସ ଦହି, ଦୁ ଓ ପ େଗାବ ଆଣି େସମାନ
ନିକଟେର ରଖିେଲ, ପୁଣି, େସମାନ େଭାଜନ ସମୟେର ବୃକ୍ଷ
ମୂେଳ େସମାନ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହେଲ।

9 ତହିଁ ଉ ାେର େସମାେନ ତା ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ସାରା େକଉଁଠାେର?” େସ କହିେଲ, “େଦଖ ,ୁ େସ ତ ୁେର ଅଛି ।”
10ତହଁୁ େସକହିେଲ, “ଏହିଋତୁ ପୁନବର୍ ାରଉପି ତ େହବା ସମୟେର
ଆେ ଅବଶ୍ୟ େଫରିଆସି ବା; େଦଖ, େସହି ସମୟେରତୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା
ସାରାର (େକାଳେର) େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ଥିବ।” ଏହି କଥା ସାରା ତ ୁ
ାରେର ତା ପେଛ ଥାଇ ଶୁଣିେଲ।
11 େସହି ସମୟେର ଅବ୍ର ହାମ ଓ ସାରା ବୃ ଓ ଗତବୟ ଥିେଲ,

ପୁଣି, ସାରା ର ୀଧମର୍ ନିବୃ େହାଇଥିଲା। 12 ଏନିମେ ସାରା
ହସି ମେନ ମେନ କହିେଲ, “େମାହର ଏହି ଶୀ ର୍ ାବ ାେର କି ଏରୂ ପ
ଆନ େହବ? ବିେଶଷତଃ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ମଧ୍ୟ ବୃ ।”

13 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହିେଲ, “ ‘ଆପଣାର
ବୃ ାବ ାେର କି ନି ୟ ସ ାନ ଜନି୍ମ ବ,’ ଏହା ଭାବି ସାରା କାହିଁକି
ହସି ଲା? 14 ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିମେ େକୗଣସି କମର୍ କଠିନ ଅେଟ କି?
ଏହି ଋତୁ ପୁନବର୍ ାର ଉପି ତ େହେଲ, ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ଆେ
େଫରି ଆସି ବା, େସହି ସମୟେର ସାରାର (େକାଳେର) ପୁତ୍ର ଥିବ।”
15 ତହିଁେର ସାରା ଅ ୀକାର କରି କହିେଲ, “ମୁଁ ହସି ନାହିଁ,”
େଯେହତୁ େସଭୟକେଲ।ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଅବଶ୍ୟ
ହସି ଲ।”
* 18:6 େସର ଅଥର୍ ାତ୍ େକାଡ଼ିଏ କିେଲା ଅେଟ
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ସେଦାମ ପାଇଁ ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ାଥର୍ ନା
16 ଏଥିଉ ାେର େସହି େଲାକମାେନ େସଠାରୁ ଉଠି ସେଦାମ

ଆଡ଼କୁ ପ୍ର ାନ କରେ , ଅବ୍ର ହାମ ବାଟ େଦଖାଇବାକୁ େସମାନ
ସେ ସେ ଚାଲିେଲ। 17 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ
ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଟୁ , ତାହା କି ଅବ୍ର ହାମଠାରୁ ଲୁଚାଇବା?
18ଅବ୍ର ହାମଠାରୁ ଏକ ମହତୀ ଓ ବଳବତୀ େଗା ୀ ଉ େହବ ଓ
ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ େଗା ୀ ତାହାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ।
19େଯେହତୁ ତାହାରଭବିଷ୍ୟତସ ାନଗଣଓପରିବାରବଗର୍ େଯପରି
ନ୍ୟାୟ ଓ ଧମର୍ ାଚରଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପଥେର ଚାଲିେବ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାନ ୁ େସ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦବ, ଏହି ଅଭିପ୍ର ାୟେର
ଆେ ତାହାକୁ ନି ର୍ ାରଣ କରିଅଛୁ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ
ବିଷୟେର ଆପଣା କଥିତ ବାକ୍ୟ ସି କରିେବ।”

20ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ସେଦାମଓହେମାରାର ବିରୁ େର
ମହା ନି ଉଠୁ ଅଛି, େସମାନ ର ପାପ ଅତିଶୟ ଗୁରୁ ତର; 21 ଏଣୁ
ଆେ ତଳକୁ େଦଖିବାକୁ ଯାଇ ଆ ନିକଟକୁ ଆଗତ କ୍ର ନ
ଅନୁସାେର େସମାେନ ସବର୍ େତାଭାେବ କରିଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା
ଜାଣିବା।”

22 ଏଥିଉ ାେର େସହି ବ୍ୟି ମାେନ େସହିଠାରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ସେଦାମ
ଆଡ଼କୁ ଗମନ କେଲ; ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ େସ ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିେଲ। 23 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟକୁ
ଯାଇ କହିେଲ, “ଆପଣ କି ଦୁ ସହିତ ଧାମ କକୁ ସଂହାର
କରିେବ? 24 େହାଇପାେର, ନଗର ମଧ୍ୟେର ପଚାଶ ଜଣ ଧାମ କ
ଥିେବ;ତହିଁମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ପଚାଶ ଜଣଧାମ କ ସକାେଶ କି େସହି
ାନ ରକ୍ଷା ନ କରି ସଂହାର କରିେବ? 25 ଦୁ ସହିତ ଧାମ କକୁ
ବିନାଶ କରିବାର କମର୍ ଆପଣ ଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ ଓ ଧାମ କକୁ
ଦୁ ର ସମାନ କରିବା ଆପଣ ଠାରୁ ଦୂେର ଥାଉ। ସମ ପୃଥିବୀର
ବିଚାରକ ର୍ ା କି ନ୍ୟାୟବିଚାର କରିେବ ନାହିଁ?” 26 ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ ଯଦି ସେଦାମ ନଗରେର ପଚାଶ ଜଣ
ଧାମ କ େଦଖିବା, େତେବ େସମାନ ସକାେଶ ସମ ାନ ରକ୍ଷା
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କରିବା।”
27 ତହିଁେର ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତୁ ୍ୟ ର କେଲ, “େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଧୂଳି

ଓ ଭ ମାତ୍ର େହେଲ େହଁ େମା ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର କଥା କହିବାକୁ
ପ୍ର ବୃ େହାଇଅଛି। 28 େହାଇପାେର, ପଚାଶ ଜଣ ଧାମ କ ମଧ୍ୟରୁ
ପା ଜଣ ଊଣା ଥିେବ; େସହି ପା ଜଣ ଊଣା େହବା ସକାଶୁ କି
ଆପଣ ସମ ନଗର ବିନ କରିେବ?” ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଆେ
ପ ଚାଳିଶ ଜଣ ପାଇେଲ, ତାହା ବିନ କରିବା ନାହିଁ।”

29ଅବ୍ର ହାମତାହା ୁ ପୁନବର୍ ାରକହିେଲ, “େହାଇପାେର, େସଠାେର
ଚାଳିଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “େସହି ଚାଳିଶ ଜଣ
ସକାଶୁ ତାହା କରିବା ନାହିଁ।” 30 ପୁନବର୍ ାର ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ,
“ପ୍ର ଭୁ ବିର େନାହିେଲ ଆହୁ ରି କଥାଟିଏ କହିବି; େହାଇପାେର,
େସଠାେର ତିରିଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତିରିଶ
ଜଣ ପାଇେଲ, ତାହା କରିବା ନାହିଁ।” 31 ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ,
“େଦଖ ,ୁ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ମୁଁ ପୁନବର୍ ାର କଥା କହିବାକୁ ପ୍ର ବୃ
େହାଇଅଛି; େହାଇପାେର, େସଠାେର େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ମିଳିେବ।”
ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “େସହି େକାଡ଼ିଏଜଣସକାଶୁଆେ ତାହା ବିନ
କରିବା ନାହିଁ।”

32 ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, “ପ୍ର ଭୁ ବିର େନାହିେଲ ଆଉ ଥେର ମାତ୍ର
କହିବି; େହାଇପାେର, େସଠାେର ଦଶ ଜଣ ମିଳିେବ।” ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହିେଲ, “େସହି ଦଶ ଜଣ ସକାଶୁ ଆେ ତାହା ବିନ କରିବା
ନାହିଁ।” 33 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ ସହିତ ଏପ୍ର କାର
କେଥାପକଥନ ସମାପନ କରି ପ୍ର ାନ କେଲ, ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ମଧ୍ୟ

ାନକୁ େଫରିଗେଲ।

19
େଲାଟ ର ଉ ାର

1 ଏଥିଉ ାେର ସ ୍ୟା େବେଳ େସହି ଦୁଇ ଗର୍ ଦୂତ ସେଦାମେର
ଉପି ତ େହେଲ; େସେତେବେଳ େଲାଟ ସେଦାମ ନଗରର ାରେର
ଉପବି ଥିବାରୁ େସମାନ ୁ େଦଖି େସମାନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ
କରିବାକୁ ଉଠିଲା, ପୁଣି,ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା 2 “େହ େମାହର
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ପ୍ର ଭୁ ମାେନ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆଜି ରାତ୍ର ଆପଣମାନ ଏହି
ଦାସର ଗୃହେରପଦାପର୍ ଣକରିବାସକର ୁ ଓପାଦପ୍ର କ୍ଷାଳନକର ୁ;
ତହଁୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାତ୍ର ା କରିେବ।” ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ,
“ନା; ଆେ ମାେନ ଦା େର ସମ ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିବୁ।” 3 ମାତ୍ର
େଲାଟ ଅତିଶୟ ବଳାଇବାରୁ େସମାେନ ତାହା ସହିତ ଯାଇ ତାହାର
ଘେର ପ୍ର େବଶ କେଲ; ତହଁୁ େସ େସମାନ ର ପାଇଁ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି
ଆଦି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରେ , େସମାେନ େଭାଜନ କେଲ।

4 ମାତ୍ର େସମାେନ ଶୟନ କରିବା ପୂେବର୍ େସହି ନଗରର
େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସେଦାମର ଯୁବାବୃ ାଦି ସମ େଲାକ
ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାର ଘର େଘରିେଲ। 5 ପୁଣି, େଲାଟକୁ ଡାକି
କହିେଲ, “ଆଜିରାତି୍ର େର େଯଉଁମନୁଷ୍ୟମାେନତୁ ଘରକୁଆସି େଲ,
େସମାେନ କାହାି ? େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆ ମାନ ପାଖକୁ
ଆଣ। ଆେ ମାେନ େସମାନ ଠାେର ଉପଗତ େହବା।”

6 ତହିଁେର େଲାଟ ବାହାରକୁ ଆସି ାର ବ କରି କହିଲା,
7 “େହ ଭାଇମାେନ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏପରି କୁବ୍ୟବହାର କର
ନାହିଁ। 8 େଦଖ, ପୁରୁ ଷ-ଅ ୃ ା େମାହର ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ଅଛି ,
େସମାନ ୁ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛି, ତୁ ମାନ ଦୃି େର
ଯାହା ଭଲ, ତାହା େସମାନ ପ୍ର ତି କର, ମାତ୍ର େସହି ମନୁଷ୍ୟମାନ
ପ୍ର ତି କିଛି କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିନିମେ େସମାେନ େମାʼ ଛାତ
ତେଳ ଆଶ୍ର ୟ େନଇଅଛି ।”

9 େସେତେବେଳ େସମାେନ କହିେଲ, “ଘୁି ଯା।” ପୁଣି କହିେଲ,
“ଏ େଲାକଟା ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଆସି
ଆ ମାନ ର ବିଚାରକ ର୍ ା େହବାକୁ ଚାେହଁ; ଏେବ େସମାନ ଠାରୁ
େତାʼ ପ୍ର ତି ଆହୁ ରି କୁବ୍ୟବହାର କରିବା।” ତହଁୁ େସମାେନ େସହି
ମନୁଷ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , େଲାଟ ପ୍ର ତି ବଳ ପ୍ର େୟାଗ କରି କବାଟ ଭାି ବାକୁ
ଗେଲ।

10 ମାତ୍ର େସହି ଦୁଇ ଜଣ ହ ବଢ଼ାଇ େଲାଟକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର
ଆପଣାମାନ ନିକଟକୁ ଟାଣି େନଇ ାର ବ କେଲ। 11 ପୁଣି,
ାର ନିକଟବ ର୍ ୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ସମ ୁ ଅ କରାଇେଲ; ତହିଁେର

େସମାେନ ାର େଖାଜୁ େଖାଜୁ ପରିଶ୍ର ା େହେଲ।
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12 ଏଥିଉ ାେର େସହି ବ୍ୟି ମାେନ େଲାଟକୁ କହିେଲ, “ଏହି
ାନେର ତୁ ର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି ? ଜୁଆଁଇ ଓ ତୁ ର
ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଦି େଯେତ େଲାକ ଏହି ନଗରେର ଅଛି , େସ ସମ ୁ
ଏହି ାନରୁ େନଇଯାଅ; 13 େଯେହତୁ ଆେ ମାେନ ଏହି ାନ
ଉି କରିବା। ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଏହି ନଗର ବିରୁ େର
ମହାକ୍ର ନଉଠିଅଛି,ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ନଗରଉି କରିବା ପାଇଁ
ଆ ମାନ ୁ ପଠାଇଅଛି ।”

14 ତହଁୁ େଲାଟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣା କନ୍ୟାମାନ ସହିତ
ବିବାହ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଜୁଆଁଇମାନ ୁ କହିଲା, “ଉଠ, ଏଠାରୁ
ବାହାର ହୁ ଅ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ନଗର ଉି କରିେବ,” ମାତ୍ର
ଜୁଆଁଇମାେନ ତାହାକୁ ପରିହାସକ ପରି ମଣିେଲ। 15 ଆରଦିନ
ପ୍ର ଭାତହୁ ଅେ , ଦୂତମାେନ େଲାଟକୁ ଚ ଳକରାଇକହିେଲ, “ଉଠ,
ଆପଣାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ଏହି େଯଉଁ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଏଠାେର ଅଛି ,
େସମାନ ୁ େଘନିଯାଅ; େନାହିେଲ ନଗରରଦ େର ବିନ େହବ।”

16ତଥାପି େସ ବିଳ କଲା; ତହିଁେର ତାହା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଦୟା ସକାଶୁ େସମାେନ ତାହାର ଓ ତାହା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ଓ ଦୁଇ
କନ୍ୟା ର ହ ଧରି େସମାନ ୁ ନଗରର ବାହାେର ରଖିେଲ।
17 ଏହିରୂ େପ େସମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉ ାେର େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େଲାଟକୁ କହିଲା, “ପ୍ର ାଣରକ୍ଷା ନିମେ ପଳାଅ;
ପଛଆଡ଼କୁ ଦୃି କର ନାହିଁ ଓ ଏହି ସମ ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର େହଁ
ରୁ ହ ନାହିଁ; ପବର୍ ତକୁ ପଳାଇ ଯାଅ; େନାହିେଲ ବିନ େହବ।”

18ତହିଁେର େଲାଟ ଉ ର କଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା, ଏପରି
ନ େହଉ; 19 ଏେବ ଏହି ଦାସ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ମହାଦୟା କରି
ପ୍ର ାଣରକ୍ଷା କେଲ; ମୁଁ ପବର୍ ତକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ନ ପାେର; େକଜାଣି
ବିପଦ ଘଟିେଲ ମରିଯିବି। 20 େଦଖ ,ୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ େସହି ନଗର
ନିକଟବ ର୍ ୀ, ତାହା କୁ୍ଷଦ୍ର ; େସହି ାନକୁ ପଳାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କର ୁ,
ତହିଁେର େମାହର ପ୍ର ାଣ ବି ବ; ତାହା କି କୁ୍ଷଦ୍ର ନୁେହଁ?”

21 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଭଲ, ଆେ ଏ ବିଷୟେର ତୁ ପ୍ର ତି
ଅନୁଗ୍ର ହ କରି, େସହି େଯଉଁ ନଗରର କଥା ତୁ େ କହିଲ, ତାହା
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ଉ ାଟନ କରିବା ନାହିଁ। 22 ତୁ େ ଶୀଘ୍ର େସହି ାନକୁ ପଳାଅ,
େଯେହତୁ ତୁ େ େସଠାେର ଉପି ତ ନ େହେଲ, ଆେ କିଛି କରି
ନ ପାରୁ ।” ଏଣୁ େସହି ାନର ନାମ େସାୟର* େହଲା।

ସେଦାମ ଓ ହେମାରାର ବିନାଶ
23 ଏଥିଉ ାେର େଦଶେର ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ହୁ ଅେ , େଲାଟ

େସାୟରେର ପ୍ର େବଶ କଲା। 24 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆକାଶରୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟରୁ ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଉପେର ଗ କ ଓ ଅି
ବୃି କରି 25େସହି ସମୁଦାୟନଗରଓପ୍ର ା ର ଓତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ େଲାକ
ଓ େସହି ଭୂ ମିେର ଜାତ ସକଳ ପଦାଥର୍ ଉ ାଟନ କେଲ।

26େସହି ସମୟେର େଲାଟରଭାଯର୍ ୍ୟା ପଛଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ େସ
ଲବଣ େହଲା।

27 ଆଉ ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ଭାତରୁ ଉଠି ପୂେବର୍ େଯଉଁ ାନେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ, େସହି ାନେର ଉପି ତ
େହାଇ 28 ସେଦାମ ଓ ହେମାରା ଓ ପ୍ର ା ର ସମ ଅ ଳ ପ୍ର ତି
ଅନାେ , େସହି େଦଶରୁ ଭାଟିର ଧୂମ ତୁ ଲ୍ୟ ଧୂମ ଉଠିବାର
େଦଖିେଲ।

29ଏହିରୂ େପ େସହିପ୍ର ା ରି ତ ସମ ନଗରର ବିନାଶସମୟେର
ପରେମ ର ଅବ୍ର ହାମ ୁ ରଣ କେଲ, ପୁଣି, େଲାଟ େଯଉଁ
େଯଉଁ ନଗରେର ବାସ କରିଥିଲା, େସହି େସହି ନଗରର ଉ ାଟନ
ସମୟେର ଉ ାଟନ ମଧ୍ୟରୁ େଲାଟକୁ ବାହାର କେଲ।

େମାୟାବୀୟ ଓ ଅେ ାନୀୟମାନ ଉ ି
30 ଏଥିଉ ାେର େଲାଟ େସାୟରେର ବାସ କରିବାକୁ ଭୟ କରି

େସଠାରୁ ବାହାରି ଆପଣାର ଦୁଇ କନ୍ୟା ୁ େଘନି ପବର୍ ତେର ବାସ
କଲା; ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଗିରି କ ରେର ବାସ
କେଲ।

31 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର େଜ୍ୟ ା କନ୍ୟା କନି ାକୁ କହିଲା,
“ଆ ମାନ ର ପିତା ବୃ , ପୁଣି, ସଂସାରର ବ୍ୟବହାରାନୁସାେର
ଆ ମାନ ର ସହବାସ କରିବାକୁ ଏ େଦଶେର ତ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷ
ନାହିଁ। 32 ଆସ, ଆେ ମାେନ ପିତା ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଇ

* 19:22 ଅଥର୍ ାତ୍ କୁ୍ଷଦ୍ର
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ପିତା ବଂଶ ରକ୍ଷା ନିମି ତା ସେ ଶୟନ କରିବା।” 33 ତହଁୁ
େସହି ରାତ୍ର େର େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାେ ,
େଜ୍ୟ ା କନ୍ୟା ଉଠିଯାଇ ପିତା ସେ ଶୟନ କଲା; ମାତ୍ର ତାହାର
ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠିଯିବାର େଲାଟ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ।

34ଆରଦିନ େସହି େଜ୍ୟ ା କନ୍ୟା କନି ାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମୁଁ
ଗତ ରାତ୍ର ପିତା ସ େର ଶୟନ କଲି, ଆସ, ଆଜି ରାତ୍ର ମଧ୍ୟ
ପିତା ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାଉ; ତହଁୁ ତୁ େ ଯାଇ ପିତା ବଂଶ
ରକ୍ଷାେଥର୍ ତା ସେ ଶୟନ କର।” 35ତହିଁେର େସମାେନ େସହି
ରାତି୍ର େର ମଧ୍ୟ ପିତା ୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପାନ କରାେ , କନି ା କନ୍ୟା
ଉଠି ତାହା ସେ ଶୟନ କଲା; ମାତ୍ର ତାହାର ଶୟନ କରିବାର ଓ
ଉଠିଯିବାର େଲାଟ ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ।

36ଏହିରୂ େପ େଲାଟର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଆପଣା ପିତା ାରା ଗଭର୍ ବତୀ
େହେଲ। 37 ଏଥିଉ ାେର େଜ୍ୟ ା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି ତାହାର
ନାମ େମାୟାବ େଦଲା; େସ ବ ର୍ ମାନ କାଳର େମାୟାବୀୟ
େଲାକମାନ ରଆଦିପିତା। 38 ପୁଣି, କନି ା କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି
ତାହାର ନାମ ବିନ-ଅି େଦଲା; େସ ବ ର୍ ମାନ କାଳର ଅେ ାନୀୟ
େଲାକମାନ ର ଆଦିପିତା।

20
ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଅବିେମଲକ

1 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ େସଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ େଦଶକୁ ଯାତ୍ର ା କରି
କାେଦଶ ଓ ଶୂରର ମଧ୍ୟ ାନେର ଥାଇ ଗରାରେର ପ୍ର ବାସ କେଲ।
2 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରା ବିଷୟେର କହିେଲ, “େସ
େମାହର ଭଗିନୀ;” ଏେହତୁ ଗରାରର ରାଜା ଅବିେମଲକ େଲାକ
ପଠାଇ ସାରାକୁ େନଇଗେଲ। 3 ତହଁୁ ରାତି୍ର କାଳେର ପରେମ ର
ପ୍ନ େଯାେଗ ଅବିେମଲକ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “େଦଖ; ତୁ େ
ମୃତକ ,କାରଣ େସହି େଯଉଁ ୀକୁ ତୁ େ େନଇଅଛ,ତାହାର ାମୀ
ଅଛି।”

4 ମାତ୍ର ଅବିେମଲକ ତାହାର ସହବାସ କରି ନ ଥିବାରୁ କହିେଲ,
“େହ ପ୍ର ଭୁ , େଯଉଁ େଦଶୀୟ େଲାେକ ନିେ ର୍ ାଷ, େସମାନ ୁ ହିଁ କି
ଆପଣ ବଧ କରିେବ? 5 େସହି ବ୍ୟି କି ନିେଜ େମାେତ କହି ନ ଥିଲା
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େଯ, େସ େମାହର ଭଗିନୀ? ପୁଣି, େସହି ୀ ନିେଜ କହିଲା କି େସ
େମାହର ଭ୍ର ାତା; ଏଣୁ ମନର ସରଳତା ଓ ହ ର ନିେ ର୍ ାଷତାେର ମୁଁ
ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି।”

6 େତେବ ପରେମ ର ପ୍ନ େଯାେଗ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ମନର ସରଳତାେର ଏହି କମର୍ କରିଅଛ; ଏହା ଆେ ଜାଣୁ; ପୁଣି,
ଆେ ମଧ୍ୟ ଆ ବିରୁ େର ପାପ କରିବାକୁ ତୁ କୁ ବାରଣ କଲୁ;
ଏନିମେ ତା ୁ ଶର୍ କରିବାକୁ ତୁ ୁ େଦଲୁ ନାହିଁ। 7 ଏେହତୁ
ଏେବ େସହି ମନୁଷ୍ୟର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େଫରାଇ ଦିଅ; େଯେହତୁ େସ
ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା, େସ ତୁ ଲାଗି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରିବ, ତହିଁେର ତୁ େ
ବି ବ; ମାତ୍ର ଯଦି ତା ୁ େଫରାଇ ନ େଦବ, େତେବ ଅବଶ୍ୟ ତୁ େ
ସପରିବାରେର ମରିବ, ଏହା ଜାଣିଥାଅ।”

8 ଏଥିଉ ାେର ଅବିେମଲକ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଦାସମାନ ୁ ଡାକି
ଏସବୁ ବୃ ା େସମାନ କ ର୍ େଗାଚର କରେ , େସମାେନ ଅତି
ଭୟାକୁଳ େହେଲ। 9 ତହିଁେର ଅବିେମଲକ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଡାକି
କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? ତୁ େ
େଯ ଆ କୁ ଓ ଆ ର ରାଜ୍ୟକୁ ମହା ପାପଗ୍ର କଲ, ଆେ ତୁ
ବିରୁ େର ଏପରି କି େଦାଷ କରିଅଛୁ? ତୁ େ ଆ ପ୍ର ତି ଅକ ର୍ ବ୍ୟ
କମର୍ କଲ।”

10ଅବିେମଲକ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ତୁ େ କʼଣ େଦଖି
ଏରୂ ପ କମର୍ କଲ?” 11 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, “ଏ
େଦଶେର ପରେମ ର ପ୍ର ତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ; ଏନିମେ ମୁଁ
ଭାବିଲି, ଏମାେନ ଅବା େମାହର ଭାଯର୍ ୍ୟା େଲାଭେର େମାେତ ବଧ
କରିେବ। 12 େସ େମାହର ଭଗିନୀ, ଏହା ସତ୍ୟ, େଯେହତୁ େସ
େମାହର ପିତୃ କନ୍ୟା, ମାତୃ କନ୍ୟା ନୁେହଁ, ପୁଣି, େମାହର ଭାଯର୍ ୍ୟା
େହଲା। 13 େଯେତେବେଳ ପରେମ ର େମାେତ େପୖତୃ କ ଗୃହରୁ
ଭ୍ର ମଣ କରାଇେଲ, େସେତେବେଳ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ‘ତୁ େ େମାʼ
ପ୍ର ତି ଏହି ଅନୁଗ୍ର ହ କରିବ, ଆେ ମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ ାନକୁ
ଯିବୁ, େସହି େସହି ାନେର ତୁ େ େମାେତ ଭାଇ େବାଲି ପରିଚୟ
େଦବ।’ ” 14 େସେତେବେଳ ଅବିେମଲକ େମଷ ଓ େଗାରୁ ଓ
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ଦାସଦାସୀ ଅଣାଇ ଅବ୍ର ହାମ ୁ େଦେଲ ଓ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରାକୁ
ମଧ୍ୟ େଫରାଇ େଦେଲ।

15 ଏଥିଉ ାେର ଅବିେମଲକ କହିେଲ, “େଦଖ, ଆ ର ଏହି
ସମ େଦଶ ତୁ ସ ୁଖେର ଅଛି, ତୁ ର େଯଉଁଠାେର ଇ ା,
େସହିଠାେର ବାସ କର।” 16 ପୁଣି, େସ ସାରାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ,
ଆେ ତୁ ଭ୍ର ାତାକୁ ସହସ୍ର ଖ ରୂ ପା େଦଲୁ; େଦଖ, ତାହା ତୁ
ପ୍ର ତି ଘଟିଥିବା ସକଳ ବିଷୟ ନିମେ ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଚକୁ୍ଷର
ଆବରଣ ରୂ ପ; ଆଉ ସମ ବିଷୟେର ତୁ ପ୍ର ତି ନ୍ୟାୟବିଚାର
କରାଗଲା।”

17 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ପରେମ ର ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା
କରେ , ପରେମ ର ଅବିେମଲକ ୁ ଓ ତା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର
ଦାସୀଗଣକୁ ସୁ କେଲ; ତହିଁେର େସମାନ ର ସ ାନସ ତି
ଜାତ େହେଲ। 18 େଯେହତୁ ଅବ୍ର ହାମ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରା ସକାେଶ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବିେମଲକ ଗୃହି ତ େଲାକମାନ ର ଗଭର୍ େରାଧ
କରିଥିେଲ।

21
ଇସ୍ ହାକ ଜନ୍ମ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସାରାର
ତ ାବଧାନ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାହା କହିଥିେଲ, ସାରା ପ୍ର ତି
ତାହା କେଲ। 2 ତହିଁେର ସାରା ଅବ୍ର ହାମ ର ବୃ ାବ ାେର
ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପରେମ ର ାରା ନିରୂ ପିତ ସମୟେର ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବ କେଲ। 3 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ସାରାର ଗଭର୍ ଜାତ ନିଜ
ପୁତ୍ର ର ନାମ ଇସ୍ ହାକ* ରଖିେଲ। 4 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ପରେମ ର
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକକୁ ଅ ମ ଦିନେର ସୁ ତ
କେଲ।

5ଅବ୍ର ହାମ ରଶେହବଷର୍ ବୟସେରତା ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକଜାତ
େହଲା। 6ଆଉ ସାରା କହିେଲ, “ପରେମ ର େମାେତ ହସାଇେଲ,
ଏହା ଶୁଣି ସମେ େମାʼ ସହିତ ହସି େବ।” 7 େସ ଆହୁ ରି କହିେଲ,
“ସାରା ସ ାନମାନ ୁ ନପାନ କରାଇବ, ଏ କଥା ଅବ୍ର ହାମ ୁ କିଏ
* 21:3 ଅଥର୍ ାତ୍ ହାସ୍ୟ
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କହିପାର ା? େଯେହତୁ ମୁଁ ଏେବ ତା ର ବୃ ାବ ାେର ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ
କଲି।”

8 ଆଉ ବାଳକ ବଡ଼ ହୁ ଅେ , େସମାେନ ତାକୁ ନପାନ ତ୍ୟାଗ
କରାଇେଲ; ପୁଣି, େଯଉଁ ଦିନ ଇସ୍ ହାକକୁ ନପାନ ତ୍ୟାଗ
କରାଇେଲ, େସହି ଦିନ ଅବ୍ର ହାମ ମହାେଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ।

ହାଗାର ଓ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ବିତାଡ଼ିତ
9ଏଥିଉ ାେର ମିସରୀୟା ହାଗାରଅବ୍ର ହାମ ନିମେ େଯଉଁ ପୁତ୍ର

ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ସାରା େଦଖିଲା, େସ ପରିହାସ କରୁ ଅଛି।
10 ଏେହତୁ େସ ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଏହି ଦାସୀକୁ ଓ

ଏହାର ପୁତ୍ର କୁ ଦୂର କରିଦିଅ; କାରଣ ଏହି ଦାସୀର ପୁତ୍ର େମାହର
ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ସହିତ ଉ ରାଧିକାରୀ େହବ ନାହିଁ।” 11ଏହି କଥା
ଶୁଣି ଅବ୍ର ହାମ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସକାଶୁ ଅତି ଦୁଃଖିତ େହେଲ।

12 େସେତେବେଳ ପରେମ ର ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଏହି
ବାଳକ ଓ ତୁ ଦାସୀ ନିମେ ଦୁଃଖିତ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ସାରା ତୁ କୁ
ଯାହା କହୁ ଅଛି,ତାହାର େସହିକଥାେରମେନାେଯାଗକର; େଯେହତୁ
ଇସ୍ ହାକଠାରୁ ତୁ ର ବଂଶ ବିଖ୍ୟାତ େହବ। 13ଆଉ ଏହି ଦାସୀର
ପୁତ୍ର ତୁ ର ବଂଶ, ଏଣୁ ଆେ ତାହାଠାରୁ ଏକ େଗା ୀ ଉ
କରିବା।”

14ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ଭାତେରଉଠି ରୁ ଟି ଓ ଜଳପୂ ର୍ କୁ ା
େଘନି ହାଗାରର େର େଦଇ ବାଳକ ୁ ସମପର୍ ଣ କରି ତାହା ୁ
ବିଦାୟ କେଲ; ତହିଁେର େସ ପ୍ର ାନ କରି େବର୍ େଶବା ନାମକ
ପ୍ର ା ରେର ପଥ ହରାଇଲା। 15 ପୁଣି, କୁ ାର ଜଳ େଶଷ ହୁ ଅେ ,
ହାଗାର େଗାଟିଏ ବୁଦାର ମୂଳେର ବାଳକ ୁ ଛାଡ଼ିେଦଲା। 16 ପୁଣି,
େସ ତାହା ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ତୀେରକ ପରିମାଣ ଯାଇ ବସି ଲା; କାରଣ
େସକହିଲା, “ବାଳକରମରଣ ମୁଁ େଦଖିବି ନାହିଁ।” ପୁଣି, େସତାହା
ଆଗେର ବସି ଉ ରେର େରାଦନ କଲା।

17 େସେତେବେଳ ପରେମ ର ବାଳକର ରବ ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି,
ପରେମ ର ଦୂତ ଆକାଶରୁ ଡାକି ହାଗାର ୁ କହିେଲ, “ଆେଗା
ହାଗାର, ତୁ ର କଅଣ େହଲା? ଭୟ କର ନାହିଁ; କାରଣ, େଯଉଁ
ାନେର ବାଳକ ଅଛି, େସହି ାନେର ପରେମ ର ତାହାର ରବ
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ଶୁଣିଅଛି । 18 ତୁ େ ଠିଆ େହାଇ ବାଳକ ୁ ଉଠାଇ ହ େର ଧର;
ଆେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ମହାେଗା ୀ ଉ କରିବା।”

19 େସେତେବେଳ ପରେମ ର ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ପ୍ର ସ କରେ , େସ
ସଜଳ କୂପ େଦଖିବାକୁ ପାଇ େସଠାକୁ ଯାଇ କୁ ାେର ଜଳ ପୂରାଇ
ବାଳକକୁ ପାନ କରାଇଲା। 20 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ବାଳକର
ସହାୟ ହୁ ଅେ , େସ ବଡ଼ େହଲା, ପୁଣି, ପ୍ର ା ରେର ଥାଇ ଧନୁ ର୍ ର
େହଲା। 21 େସ ପାରଣ ନାମକ ପ୍ର ା ରେର ବସତି କଲା; ତହିଁ
ଉ ାେର ତାହାର ମାତା ଏକ ମିସର େଦଶୀୟା କନ୍ୟା ସେ ତାହାର
ବିବାହ କଲା।

ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଅବିେମଲକ ମଧ୍ୟେର ଚୁ ି
22 ଏହି ସମୟେର ଅବିେମଲକ ଓ ଫୀେଖାଲ ନାମକ ତା ର

େସନାପତି ଅବ୍ର ହାମ ୁ କହିେଲ, “ପରେମ ର ତୁ ର ସବୁ
କାଯର୍ ୍ୟେର ସହାୟ ଅଟି । 23 ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆ ପ୍ର ତି ଓ ଆ ର
ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା କରିବ ନାହିଁ; ପୁଣି, ଆେ ତୁ
ପ୍ର ତି େଯପରି ଅନୁଗ୍ର ହ କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାେର ତୁ େ ଆ ପ୍ର ତି ଓ
ତୁ ର ପ୍ର ବାସ ାନ ଏହି େଦଶ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ କରିବ,ଆ ଆଗେର
ପରେମ ର ଶପଥ କରି ଏହି କଥା କୁହ।” 24ତହିଁେର ଅବ୍ର ହାମ
କହିେଲ, “ମୁଁ ଶପଥ କରିବି।”

25ଆଉ ଅବିେମଲକ ଦାସଗଣ ଅବ୍ର ହାମ ର ଏକ ସଜଳ କୂପ
ବଳେର ଅଧିକାର କରିଥିେଲ, େତଣୁକରି ଅବ୍ର ହାମ ଅବିେମଲକ ୁ
ଅନୁେଯାଗ କେଲ। 26 ତହିଁେର ଅବିେମଲକ କହିେଲ, “ଏ କମର୍
କିଏକଲା,ତାହାଆେ ଜାଣି ନାହଁୁ ; ପୁଣି,ତୁ େ ହିଁଆ କୁଜଣାଇ
ନାହଁ; ଆେ େକବଳ ଆଜି ଏ କଥା ଶୁଣିଲୁ।” 27 ଏଥିଉ ାେର
ଅବ୍ର ହାମ େମଷଓ େଗାରୁ େଘନି ଅବିେମଲକ ୁ େଦେଲ, ପୁଣି, ଦୁେହଁ
େଗାଟିଏ ନିୟମ ି ର କେଲ।

28 ଆଉ ଅବ୍ର ହାମ ପଲରୁ ସାତେଗାଟି େମଷବ ା ପୃଥକ କରି
ରଖିେଲ। 29 ତହିଁେର ଅବିେମଲକ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ପଚାରିେଲ,
“ତୁ େ କି ଅଭିପ୍ର ାୟେର ଏହି ସାତେଗାଟି େମଷବ ା ପୃଥକ କରି
ରଖିଲ?” 30 ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, “ମୁଁ େଯ ଏହି କୂପ େଖାଳିଅଛି,
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ତହିଁର ପ୍ର ମାଣ ନିମେ େମାʼ ଠାରୁ ଏହି ସାତେଗାଟି େମଷବ ା
େନବାକୁ େହବ।”

31 ଏଣୁ େସହି ାନର ନାମ େବର୍ େଶବା (ଶପଥ-କୂପ) େହଲା,
େଯେହତୁ େସହିଠାେର େସ ଦୁେହଁ ଶପଥ କେଲ। 32 ଏହିରୂ େପ
େସମାେନ େବର୍ େଶବା ନିକଟେର ନିୟମ ି ର କରେ , ଅବିେମଲକ
ଓ ଫୀେଖାଲ ନାମକ ତା ର େସନାପତି ଉଠି ପେଲ ୀୟମାନ
େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

33 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ େସହି େବର୍ େଶବା ନିକଟେର
ଏକ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ େରାପଣ କରି େସହି ାନେର ଅନାଦି ଅନ
ପରେମ ରସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେରପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। 34 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ
ପେଲ ୀୟମାନ େଦଶେର ବହୁ ଦିନ ପ୍ର ବାସ କେଲ।

22
ଇସ୍ ହାକ ଉ ଗର୍

1ଏହି ସମ ଘଟଣା ଉ ାେରପରେମ ରଅବ୍ର ହାମ ରପରୀକ୍ଷା
ନିମେ କହିେଲ, “େହ ଅବ୍ର ହାମ।” ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ,
“େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଏଠାେର ଅଛି।” 2 େସେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଏେବ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ, ତୁ ର ଅି ତୀୟ ପୁତ୍ର କୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତୁ େ
ଯାହାକୁ େ ହ କର, େସହି ଇସ୍ ହାକକୁ େଘନି େମାରୀୟା େଦଶକୁ
ଯାଅ; ପୁଣି, ଆେ େସହି େଦଶେର େଯଉଁ ପବର୍ ତ କହିବା, େସହି
ପବର୍ ତ ଉପେର ତାହାକୁ େହାମାେଥର୍ ବଳିଦାନ କର।” 3 ତହିଁେର
ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଗଧ ସଜାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦାସ ଓ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକକୁ ସ େର େନେଲ, ଆଉ େହାମ ନିମେ କାଠ କାଟି
ପରେମ ର ନି ାନକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ।

4 ଏଥିଉ ାେର ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଅବ୍ର ହାମ ଅନାଇ ଦୂରରୁ େସହି
ାନ େଦଖିେଲ। 5 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ େସହି ଦାସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ାନେର ଗଧ ସହିତ ଥାଅ, ମୁଁ ଓ ବାଳକ
ଦୁେହଁ େସ ାନକୁ ଯାଇ ଆରାଧନା କରି ପେଛ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
େଫରି ଆସି ବା।” 6 ତହଁୁ ଅବ୍ର ହାମ ଯଜ୍ଞକା େଘନି ଆପଣା ପୁତ୍ର
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ଇସ୍ ହାକର େର େଦଇ ନିଜ ହ େର ଅି ଓ ଛୁରିକା େଘନିେଲ,
ପୁଣି, ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗେଲ।

7 ଆଉ ଇସ୍ ହାକ ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଡାକି କହିଲା, “େହ
େମାହର ପିତଃ।” ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ, “ପୁତ୍ର , େଦଖ, ମୁଁ
ଏଠାେର।” େସେତେବେଳ େସ ପଚାରିଲା, “ଏହି େଦଖ, ଅି ଓ
କା , ମାତ୍ର େହାମ ନିମେ େମ ାଛୁଆ କାହିଁ?” 8 ତହିଁେର
ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, “ପୁତ୍ର , ପରେମ ର ଆେପ େହାମ ପାଇଁ
େମ ାଛୁଆ େଯାଗାଇେବ।” ତହଁୁ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ଚାଲିଗେଲ।

9 ଆଉ ପରେମ ର ନିରୂ ପିତ ାନେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ ,
ଅବ୍ର ହାମ େସଠାେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ତହିଁ ଉପେର
କାଠ ସଜାଡ଼ି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକକୁ ବା ି େବଦିର କାଠ ଉପେର
ଶୁଆଇେଲ। 10 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ହ ବି ାରି ପୁତ୍ର କୁ ବଧ
କରିବା ନିମେ ଛୁରିକା ଧରିେଲ।

11 ଏପରି ସମୟେର ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତା ୁ ଡାକି
କହିେଲ, “େହ ଅବ୍ର ହାମ, େହ ଅବ୍ର ହାମ!” ତହିଁେର େସ କହିେଲ,
“େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଏଠାେର।” 12ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ତୁ େ େସହି
ବାଳକର ପ୍ର ତିକୂଳେର ହ ବି ାର କର ନାହିଁ ଓ ତାହା ପ୍ର ତି
କିଛି କର ନାହିଁ; କାରଣ ପରେମ ର ପ୍ର ତି ତୁ ର ଭୟ ଅଛି,
ଏହା ଏେବ ଆେ ବୁଝିଲୁ; େଯେହତୁ ତୁ େ ଆ ୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ,
ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର େଦବାକୁ ହିଁ ଅସ ତ େନାହିଲ।”

13 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ଅନାଇ ଆପଣା ପଛଆଡ଼ ବୁଦାର
ଲତାେର ବ ଶୃ େଗାଟିଏ େମଷ େଦଖିେଲ; ତହିଁେର ଅବ୍ର ହାମ
ଯାଇ େସହି େମଷକୁ ଆଣି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦେଳ ତାକୁ େହାମ
ନିମେ ଉ ଗର୍ କେଲ। 14 ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ େସହି ାନର ନାମ
“ଯିେହାବାଃ-ଯିରି*” ରଖିେଲ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େଲାେକ
କହି , “ପବର୍ ତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯାଗାଇେବ।”

15ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ି ତୀୟଥରଆକାଶରୁ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଡାକି
କହିେଲ, 16 “ସଦାପ୍ର ଭୁ କହୁ ଅଛି , ତୁ େ ଆ ୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର ,

* 22:14 ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯାଗାଇେବ
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ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର େଦବାକୁ ଅସ ତ େନାହିଲ; 17 ତୁ ର
ଏହି କମର୍ ସକାଶୁ ଆେ ଆପଣା ନାମେର ଶପଥ କରି କହୁ ଅଛୁ,
ଆେ ତୁ କୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ଆକାଶ ତାରାଗଣ ଓ
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ପରି ତୁ ର ବଂଶ ଅତିଶୟ ବୃି କରିବା; ତୁ ର
ବଂଶ ଶତଗଣର ନଗର- ାର ଅଧିକାର କରିେବ। 18 ପୁଣି, ପୃଥିବୀ
ସମ ଜାତି ତୁ ର ବଂଶ ାରା ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ; େଯେହତୁ
ତୁ େ ଆ ର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ।” 19 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ
େସହି ଦାସମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଗେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଉଠି
ଏକତ୍ର େବର୍ େଶବାକୁ ଗେଲ ଓ ଅବ୍ର ହାମ େବର୍ େଶବାେର ବାସ
କେଲ।

20 େସହି ଘଟଣା ଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଏହି ସ ାଦ ଦିଆଗଲା,
“ଶୁଣ, ମି ା ମଧ୍ୟ ତୁ ଭ୍ର ାତା ନାେହାର ନିମେ ସ ାନସ ତି ପ୍ର ସବ
କରିଅଛି।” 21 ତାହାର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଊଷ୍ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ବୂଷ୍ ଓ
ଅରାମର ପିତା କମୂେୟଲ, 22 ପୁଣି, େକଷଦ୍ ଓ ହେସା ଓ ପିଲଦଶ୍ 
ଓ ଯିଦ୍ ଲଫ୍ ଓ ବଥୂେୟଲ।

23 େସହି ବଥୂେୟଲର କନ୍ୟା ରିବିକା। ମି ା ଏହି ଆଠ ଜଣ ୁ
ଅବ୍ର ହାମ ର ଭ୍ର ାତା ନାେହାର ନିମେ ଜନ୍ମ କଲା। 24 ପୁଣି,
ନାେହାରର ରୂ ମା ନାମ୍ନ ୀ ଉପପ ୀଠାରୁ େଟବହ, ଗହମ୍ , ତହଶ୍ ଓ
ମାଖା, ଏମାେନ ଜାତ େହେଲ।

23
ସାରା ମୃତୁୁ ୍ୟ

1 ସାରାର ଆୟୁ ର ପରିମାଣ ଶେହ ସତାଇଶ ବଷର୍ ଥିଲା; ସାରାର
ଆୟୁ ଏେତ ବଷର୍ ପରିମିତ। 2 ଏଥିଉ ାେର ସାରା କିଣାନ େଦଶ
କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ହିେବ୍ର ାଣେର ମଲା। ଏଣୁ ଅବ୍ର ହାମ ସାରା
ନିମେ େଶାକ ଓ କ୍ର ନ କରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଗେଲ।

3 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ଆପଣା ମୃତା (ଭାଯର୍ ୍ୟା) ନିକଟରୁ
ଉଠିଯାଇ େହତ୍ ର ସ ାନମାନ ୁ କହିେଲ, 4 “ମୁଁ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ବିେଦଶୀ ଓ ପ୍ର ବାସୀ ଅେଟ; ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
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େମାେତ କବର ାନର ଅଧିକାର ଦିଅ, ତହିଁେର ମୁଁ େମାʼ ଦୃି ର
ଅେଗାଚରେର େମାʼ ମୃତକୁ କବର େଦବି।”

5 ତହଁୁ େହତ୍ ର ସ ାନମାେନ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଉ ର େଦେଲ, “େହ
ପ୍ର ଭୁ , ଆ ମାନ କଥା ଶୁଣ ;ୁ 6 ଆପଣ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ପରାକ୍ର ା ରାଜା ଅଟି ; ଏେବ ଆ ମାନ ଉ ମ କବର ାନ
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ମୃତା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ କବର େଦଉ ;ୁ ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି ନିଜକବରେରଆପଣ ମୃତା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ
ନିେଷଧ କରିବ ନାହିଁ।”

7 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ଉଠି ତେ ଶୀୟ େଲାକମାନ ୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େହତ୍ ର ସ ାନମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 8 ପୁଣି,
କେଥାପକଥନ କରି କହିେଲ, “େମାʼ ଦୃି ର ବାହାେର େମାʼ ମୃତା
ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ କବରେର ରଖିବାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନ ର ସ ତି ହୁ ଏ,
େତେବ େମାʼ କଥା ଶୁଣ ୁ; ଆପଣମାେନ େମାʼ ନିମେ େସାହରର
ପୁତ୍ର ଇେଫ୍ର ାଣ ନିକଟେର ନିେବଦନ କର ୁ। 9 େସ ଆପଣମାନ
ମଧ୍ୟେର େମାହର କବର ାନ ଅଧିକାର ନିମେ ମକ୍ େପଲାେର
ତା େକ୍ଷତ୍ର ପ୍ର ା େର ଥିବା ଗୁହା େମାେତ ଦିଅ ;ୁ ତହିଁେର େଯେତ
ମୂଲ୍ୟ ହୁ ଏ, ତାହା େନଇ ଦିଅ ୁ।”

10 େସେତେବେଳ ଇେଫ୍ର ାଣ େହତ୍ ର ସ ାନମାନ ମଧ୍ୟେର
ବସି ଥିଲା; େତଣୁ, ହି ୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣ ଆପଣା ନଗର- ାରେର
ପ୍ର େବଶକାରୀ େହତ୍ ର ସ ାନ ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଅବ୍ର ହାମ ୁ
ଉ ର େଦଲା, 11 “ପ୍ର େଭା, େସପରି ନ େହଉ, େମାʼ କଥା ଶୁଣ ୁ;
ମୁଁ ଆପଣ ୁ େସହି ାନ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ଗୁହା େଦଲି; ମୁଁ ବଂଶୀୟ
ସ ାନମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା ଆପଣ ୁ େଦଲି, ଆପଣ ନିଜ
ଭାଯର୍ ୍ୟାର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦଉ ୁ।”

12 ତହିଁେର ଅବ୍ର ହାମ େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନ
ଅଗ୍ର େତ ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 13 ପୁଣି, େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାନ
କ ର୍ େଗାଚରେର ଇେଫ୍ର ାଣକୁ କହିେଲ, “ଆପଣ ଯଦି େମାେତ ତାହା
େଦେବ, େତେବ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାʼ କଥା ଶୁଣ ୁ; ମୁଁ େସହି
େକ୍ଷତ୍ର ର ମୂଲ୍ୟ େଦଉଅଛି, ଆପଣ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କର ;ୁ ତହିଁ
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ଉ ାେର ମୁଁ େସହି ାନେର େମାର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ମୃତ େଦହକୁ କବର
େଦବି।”

14 ତହିଁେର ଇେଫ୍ର ାଣ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ଉ ର େଦଇ କହିଲା,
15 “ପ୍ର େଭା, େମାʼ କଥା ଶୁଣ ୁ; ଭୂ ମି ଖ କର ମୂଲ୍ୟ ତ ଚାରି ଶହ
େଶକଲ ରୂ ପା,* ଆପଣ ଓ ଆ ମଧ୍ୟେର ତାହା େକେତ ମାତ୍ର ?
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ମୃତ େଦହକୁ କବର େଦଉ ୁ।”
16 ଇେଫ୍ର ାଣର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଅବ୍ର ହାମ ହି ୀୟ ସ ାନମାନ
କ ର୍ େଗାଚରେର ଇେଫ୍ର ାଣ ାରା ଉ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ତ ାଳୀନ
ବଣିକମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ଚଳିତ ଚାରି ଶହ େଶକଲ ରୂ ପା େତୗଲି
ଇେଫ୍ର ାଣକୁ େଦେଲ।

17 ଏେହତୁ ମମି୍ର ର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ମକ୍ େପଲାେର ଇେଫ୍ର ାଣର େଯଉଁ
େକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା, େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ଗୁହା ଓ ତହିଁର
ଚତୁ ଃସୀମା ଗର୍ ତ ବୃକ୍ଷସମୂହ, 18ଏହିସବୁେର େହତ୍ ର ସ ାନମାନ
ସାକ୍ଷାତେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ତାହାର ନଗର- ାରେର ପ୍ର େବଶକାରୀ
ସମ ସାକ୍ଷାତେର ଅବ୍ର ହାମ ର ାଧିକାର ି ର କରାଗଲା।

19ଏଥିଉ ାେରଅବ୍ର ହାମମମି୍ର ର ପୂବର୍ ବ ର୍ ୀ ମକ୍ େପଲା େକ୍ଷତ୍ର ି ତ
ଗୁହାେରଆପଣାଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରାକୁ କବରେଦେଲ। େସହି ାନ କିଣାନ
େଦଶ ହିେବ୍ର ାଣ। 20 ଏହିରୂ େପ କବର ାନର ଅଧିକାର ନିମେ
େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ଗୁହାେରଅବ୍ର ହାମ ରଅଧିକାର େହତ୍ ର
ସ ାନମାନ ାରା ି ରୀକୃତ େହଲା।

24
ଇସ୍ ହାକ ନିମେ ପ ୀ

1 େସହି ସମୟେର ଅବ୍ର ହାମ ବୃ ଓ ଗତବୟ ଥିେଲ, ପୁଣି,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ ୁ ସବୁ ବିଷୟେର ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଥିେଲ। 2ଏଣୁ
େସ ଆପଣା ଗୃହର ସବର୍ କାଯର୍ ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୃ ଦାସକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ
ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େମାʼ ଜ େର ହ ଦିଅ; 3 ମୁଁ ଗର୍ ମ ର୍ ୍ୟର
ସୃି କ ର୍ ା ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ନାମେରତୁ କୁ ଶପଥକରାଇବି

* 23:15 4.5 କିେଲାଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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େଯ, େଯଉଁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ବାସ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େମାʼ ପୁତ୍ର ର ବିବାହାେଥର୍ େକୗଣସି କନ୍ୟା
ଗ୍ର ହଣ କରିବ ନାହିଁ; 4 ମାତ୍ର , ତୁ େ ଆ େଦଶୀୟ ଜ୍ଞାତିମାନ
ନିକଟକୁ ଯାଇ େମାʼ ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ନିମେ କନ୍ୟା ଆଣିବ।”

5 େସେତେବେଳ େସହି ଦାସ ତା ୁ କହିଲା, “ଯଦି େକୗଣସି କନ୍ୟା
େମାʼସହିତ ଏ େଦଶକୁଆସି ବା ପାଇଁ ସ ତ େନାହିବ, େତେବ େଯଉଁ
େଦଶରୁ ତୁ େ ଆସି ଅଛ, େସହି େଦଶକୁ କି ତୁ ପୁତ୍ର ୁ େନଇଯିବି?”
6 ତହିଁେର ଅବ୍ର ହାମ କହିେଲ, “ସାବଧାନ; େମାʼ ପୁତ୍ର କୁ େକେବ
େସଠାକୁ େନଇଯିବ ନାହିଁ।” 7 “େଯେହତୁ େଯଉଁ ଗର୍ ର ସୃି କ ର୍ ା
ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େମାେତ େପୖତୃ କ ଗୃହ ଓ ଜନ୍ମ େଦଶ ମଧ୍ୟରୁ
ଆଣିଅଛି ଓ େମାʼ ସେ ଆଳାପ କରିଅଛି , ‘ପୁଣି, ଆେ ତୁ
ବଂଶକୁ ଏହି େଦଶ େଦବା େବାଲି ଶପଥ କରିଅଛି ,’ େସ ତୁ
ଅଗ୍ର େତ ଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇେବ; ତହିଁେର ତୁ େ େମାʼ ପୁତ୍ର ର
ବିବାହ ନିମେ େସହିଠାରୁ େଗାଟିଏ କନ୍ୟା ଆଣିବ। 8 ଯଦି େସହି
େଦଶରୁ େକୗଣସି କନ୍ୟା ଆସି ବାକୁ ସ ତ େହେବ ନାହିଁ, େତେବ
ତୁ େ େମାହର ଏହି ଶପଥରୁ ମୁ େହବ; ମାତ୍ର ତୁ େ େମାʼ ପୁତ୍ର କୁ
େସହି େଦଶକୁ େନଇଯିବନାହିଁ।” 9ତହିଁେର େସହି ଦାସଆପଣା
ପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ ର ଜ େର ହ େଦଇ େସହି ବିଷୟେର ଶପଥ
କଲା।

10 ଏଥିଉ ାେର େସହି ଦାସ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ଓଟମାନ ମଧ୍ୟରୁ
ଦଶଟା ଓଟ ଓ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ର ସବର୍ ପ୍ର କାର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହ େର
େଘନି ପ୍ର ାନ କରି ଅରାମନହରୟିମ୍ * େଦଶର ନାେହାର ନଗରକୁ
ଯାତ୍ର ା କଲା। 11 ଏଥିଉ ାେର ସ ୍ୟା େବେଳ, େଯଉଁ ସମୟେର
କନ୍ୟାଗଣ ଜଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଆସି , େସହି ସମୟେର େସ ନଗରର
ବାହାେର କୂପ ନିକଟେର ଓଟମାନ ୁ ଆେ ାଇ ବସାଇଲା। 12 ପୁଣି,
ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲା, “େହ େମାହର କ ର୍ ା ଅବ୍ର ହାମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆଜି େମାʼ ସ ୁଖେର ଶୁଭଫଳ
ଉପି ତ କର, ଆଉ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତି ଦୟା କର।
13 େଦଖ, ମୁଁ ଏହି କୂପ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛି, ଆଉ

* 24:10 ଅଥର୍ ାତ୍ େମେସାପଟାମିଆ
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ଏ ନଗରବାସୀମାନ କନ୍ୟାଗଣ ଜଳ େନବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ;
14 େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କନ୍ୟାକୁ, ‘ତୁ େ ଆପଣା କଳସ
ନୁଆଁଇ େମାେତ ଜଳ ପାନ କରାଅ,’ ଏହି କଥା କହିେଲ େସହି କନ୍ୟା
ଯଦି କହିବ, ‘ପାନ କର, ମୁଁ ତୁ ର ଓଟମାନ ୁ ହିଁପାନ କରାଇବି,’
େତେବ େସ ତୁ ଦାସ ଇସ୍ ହାକ ନିମେ ତୁ ର ନିରୂ ପିତା କନ୍ୟା
େହଉ; ତହିଁେର ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ କରିଅଛ, ଏହା
ମୁଁ ଜାଣିବି।”

15 ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଅବ୍ର ହାମ ର ନାେହାର ନାମକ ଭ୍ର ାତାର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ମି ାର ପୁତ୍ର େଯ ବଥୂେୟଲ, ତାହାର କନ୍ୟା ରିବିକା େର
କଳସ େଘନି ବାହାରି ଆସି ଲା। 16 େସହି କନ୍ୟା ପରମସୁ ରୀ ଓ
ଅବିବାହିତା, ଆଉ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷର ଉପଭୁ ା ନ ଥିଲା। େସ କୂପ
ଭିତରକୁ ଯାଇ କଳସ ପୂ ର୍ କରି ଉଠି ଆସୁଅଛି,

17ଏପରି ସମୟେର େସହି ଦାସ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ତାହା ସେ େଦଖା
କରି କହିଲା, “ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ କଳସରୁ େମାେତ କିଛି
ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଦିଅ।” 18 ତହିଁେର େସ କହିଲା, “ମହାଶୟ,
ପାନ କର ୁ,” ଏହା କହି େସ ଶୀଘ୍ର କଳସ ହାତକୁ ଓ ାଇ ତାହାକୁ
ପାନ କରିବାକୁ େଦଲା। 19 ପୁଣି, ତାହାକୁ ପାନ କରାଇଲା ଉ ାେର
କହିଲା, “ମଧ୍ୟ ତୁ ର ଓଟ ସବୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ଯାଏ ମୁଁ ପାଣି
କାଢ଼ିବି।” 20 ତହିଁେର େସ ଶୀଘ୍ର କୁ େର କଳସରୁ ପାଣି ଢାଳି
ପୁନ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କୂପ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଯାଇ ସମ ଓଟ
ନିମେ ଜଳ କାଢ଼ିଲା। 21ତହିଁେର େସହି ପୁରୁ ଷ ତାହା ପ୍ର ତି ି ର
ଦୃି କରି ଅନାଇ ରହିଲା; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ଯାତ୍ର ା ସଫଳ
କରିେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ନିମେ ନିରବ ରହିଲା।

22 ପୁଣି, ଓଟମାେନ ଜଳ ପାନ କଲା ଉ ାେର େସହି ପୁରୁ ଷ ତାହା
ନିମେ ଅଧଭରି ପରିମିତ† ସୁବ ର୍ ନଥ ଓ ତାହାର ହ ନିମେ
ଦଶଭରି ପରିମିତ‡ ଦୁଇ ସୁବ ର୍ ବଳା େନଇ କହିଲା, 23 “ନିେବଦନ
କରୁ ଅଛି, ତୁ େ କାହାର କନ୍ୟା, େମାେତ କୁହ। ତୁ ପିତା
ଗୃହେର ଆ ମାନ ର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ କି ାନ ଅଛି?”
† 24:22 5.7 ଗ୍ର ାମ୍ ‡ 24:22 115 ଗ୍ର ାମ୍
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24ତହିଁେର େସ ଉ ର କଲା, “ନାେହାରର ଔରସେର ମି ାଠାରୁ
ଜାତ ପୁତ୍ର େଯ ବଥୂେୟଲ, ମୁଁ ତା ର କନ୍ୟା।” 25 େସ ଆହୁ ରି
କହିଲା, “ଆ ମାନ ରପାଳକୁଟା ଓଦାନାଯେଥ ଅଛି,ମଧ୍ୟରାତ୍ର
େକ୍ଷପଣ କରିବାକୁ ାନ ଅଛି।” 26 େସେତେବେଳ େସହି ମନୁଷ୍ୟ
ମ କ ନୁଆଁଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଣାମ କରି କହିଲା,
27 “େମାହର କ ର୍ ା ଅବ୍ର ହାମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଧନ୍ୟ
େହଉ ୁ, େଯେହତୁ େସ େମାʼ କ ର୍ ା ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ସତ୍ୟାଚରଣ
କରିବାରୁ ନିବୃ େହାଇ ନାହାି ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ େମାʼ
କ ର୍ ାର ଜ୍ଞାତିମାନ ଗୃହ ପଥେର କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛି ।”

28 ଆଉ େସହି କନ୍ୟା େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଆପଣା ମାତାର ଗୃହି ତ
େଲାକମାନ ୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଲା। 29 ଆଉ ରିବିକାର ଏକ
ଭ୍ର ାତା ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ଲାବନ; େସହି ଲାବନ େସହି ମନୁଷ୍ୟ
ଉେ ଶ୍ୟେର କୂପ ନିକଟକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା। 30 ପୁଣି, େସହି ମନୁଷ୍ୟ
େମାେତ ଏହି ଏହି କଥା କହିଲା, ଆପଣା ଭଗିନୀ ରିବିକା ମୁଖରୁ
ଏହା ଶୁଣି ଆଉ ଭଗିନୀର ନଥ ଓ ହ େର ବଳା େଦଖି େସହି ପୁରୁ ଷ
ନିକଟକୁ ଗଲା, ପୁଣି, ତାହାକୁ କୂପ ପାଖେର ଓଟମାନ ସହିତ ଛିଡ଼ା
େହାଇଥିବାର େଦଖି କହିଲା, 31 “େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର ,
ଭିତରକୁ ଆସ, ତୁ େ କାହିଁକି ବାହାେର ଛିଡ଼ା େହଉଅଛ? ମୁଁ
ତ ଘର ଓ ଓଟମାନ ପାଇଁ ାନ ପ୍ର ୁତ କରିଅଛି।” 32 ତହିଁେର
େସହି ମନୁଷ୍ୟ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରି ଓଟମାନ ର ସାଜ ଫିଟାେ ,
େସ େସମାନ ୁ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା େଦଲା, ପୁଣି, ତାହାର ଓ
ତାହାର ସ ୀମାନ ର ପାଦ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ ନିମେ ପାଣି େଦଲା।
33ଏଥିଉ ାେର ତାହା ସ ୁଖେର େଭାଜନ ସାମଗ୍ର ୀ ରଖାଗଲା; ମାତ୍ର
େସ କହିଲା, “ବ ବ୍ୟ କଥା ନ କହି ମୁଁ େଭାଜନ କରିବି ନାହିଁ।”
ତହିଁେର ଲାବନ କହିଲା, “କୁହ।”

34 େତେବ େସ କହିଲା, “ମୁଁ ଅବ୍ର ହାମ ର ଦାସ। 35 ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାʼ କ ର୍ ା ୁ ଅତିଶୟ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି , େତଣୁ େସ ଅତି
ଧନବାନ େହାଇଅଛି ;ଆଉସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ପଲ ପଲ େଗାେମଷାଦି
ଓ ରୂ ପା ସୁନା ଓ ଦାସଦାସୀ, ପୁଣି, ଓଟ ଗଧ େଦଇଅଛି । 36 ପୁଣି,
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େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରା ବୃ ାବ ାେର ତା ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବ କରିଅଛି ଓ େସ ତା ୁ ଆପଣା ସବର୍ େଦଇଅଛି । 37 ପୁଣି,
େମାହରପ୍ର ଭୁ େମାେତଶପଥକରାଇକହିେଲ, ‘ଆେ େଯଉଁମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େ ଆ ପୁତ୍ର ର ବିବାହ ନିମେ େସହି
କିଣାନ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ
କରିବ ନାହିଁ; 38 ମାତ୍ର ଆ େପୖତୃ କ ବଂଶୀୟ େଲାକମାନ
ନିକଟକୁ ଯାଇଆ ପୁତ୍ର ନିମେ କନ୍ୟା ଆଣିବ।’ 39 େସେତେବେଳ
ମୁଁ ପ୍ର ଭୁ ୁ କହିଲି, ‘େକଜାଣି େକୗଣସି କନ୍ୟା େମାʼ ସ େର ନ
ଆସି ବ।’ 40 ତହିଁେର େସ କହିେଲ, ‘ଆେ େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଛାମୁେର ଗମନାଗମନକରୁ , େସ ତୁ ସ େରଆପଣା ଦୂତ ପଠାଇ
ତୁ ଯାତ୍ର ା ସଫଳକରିେବ; ତହିଁେରତୁ େ ଆ େପୖତୃ କ ବଂଶରୁ
ଆ ପୁତ୍ର ନିମେ କନ୍ୟା ଆଣିବ; 41 ଆଉ ତୁ େ ଆ ବଂଶୀୟ
େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଗେଲ ଏହି ଶପଥରୁ ମୁ େହବ; ଯଦ୍ୟପି
େସମାେନ କନ୍ୟା ନ େଦେବ, ତଥାପି ଶପଥରୁ ମୁ େହବ।’

42 ଏେହତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି କୂପ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ
ଏହି ପ୍ର ାଥର୍ ନା କଲି, ‘େହ େମାହର କ ର୍ ା ଅବ୍ର ହାମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପରେମ ର, ତୁ େ ଯଦି େମାହର କୃତ ଯାତ୍ର ା ସଫଳ କର,
43 େତେବ େଦଖ, ମୁଁ ଏେବ ଏହି ସଜଳ କୂପ ନିକଟେର ଛିଡ଼ା
େହାଇଅଛି। ତହିଁେର ଜଳ କାଢ଼ିବାକୁ ଆଗତା େକୗଣସି କନ୍ୟାକୁ
ଯଦି ମୁଁ କେହ, ତୁ କଳସରୁ େମାେତ କିଛି ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ
ଦିଅ; 44 ପୁଣି, େସ କନ୍ୟା ଯଦି କେହ, ତୁ େ ପାନ କର ଓ ତୁ
ଓଟମାନ ନିମେ େହଁ ପାଣି କାଢ଼ି େଦବି; େତେବ େସ େମାʼକ ର୍ ା
ପୁତ୍ର ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ାରା ନିରୂ ପିତା କନ୍ୟା େହଉ।’

45 ଏହି କଥା ମୁଁ ମେନ ମେନ କହୁ ଥିଲି, ଏଥିମଧ୍ୟେର ରିବିକା
େର କଳସ େଘନି ବାହାରକୁ ଆସି ଲା। ପୁଣି, େସ କୂପ ଭିତରକୁ

ଯାଇ ଜଳ କାଢ଼େ ମୁଁ କହିଲି, ‘ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାେତ ଜଳ ପାନ
କରାଅ।’ 46 ତହିଁେର େସ ଶୀଘ୍ର ରୁ କଳସ ନୁଆଁଇ କହିଲା,
‘ପାନ କର, ପୁଣି, ମୁଁ ତୁ ଓଟମାନ ୁ ହିଁ ପାନ କରାଇବି;’ ତହଁୁ ମୁଁ
ପାନ କଲି, ପୁଣି, େସ ଓଟମାନ ୁ ପାନ କରାଇଲା।
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47 ଏଥିଉ ାେର ମୁଁ ତାହାକୁ ପଚାରିଲି, ‘ତୁ େ କାହାର କନ୍ୟା?’
ତହିଁେର େସ କହିଲା, ‘ନାେହାରର ଔରସେର ମି ାର ପୁତ୍ର େଯ
ବଥୂେୟଲ, ମୁଁ ତା ର କନ୍ୟା।’ ତହଁୁ ମୁଁ ତାହାର ନାସି କାେର ନଥ ଓ
ହ େର ବଳା ପି ାଇଲି।

48 ଆଉ ମୁଁ ମ କ ନୁଆଁଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ପ୍ର ଣାମ
କଲି, ପୁଣି, େଯ େମାʼ କ ର୍ ା ପୁତ୍ର ନିମେ ତା ଭ୍ର ାତୃ କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ
କରିବାକୁ େମାେତ ପ୍ର କୃତ ପଥେର କଢ଼ାଇ ଆଣିେଲ, େମାʼ କ ର୍ ା
ଅବ୍ର ହାମ ର େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ କଲି।
49 ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଯଦି େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ସହିତ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ ତ ହୁ ଅ, େତେବ ତାହା କୁହ; ଆଉ ଯଦି
ନ ହୁ ଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହ; ତହିଁେର ମୁଁ ଡାହାଣ ଅଥବା ବାମେର
େଫରିଯିବି।

50 େସେତେବେଳ ଲାବନ ଓ ବଥୂେୟଲ ଉ ର କେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଏହି ଘଟଣା େହାଇଅଛି, ଏଥିେର ଆେ ମାେନ
ଭଲ ଓ ମ କିଛି କହି ନ ପାରୁ । 51 େଦଖ, ରିବିକା ତୁ ସ ୁଖେର
ଅଛି, ତାହାକୁ େଘନି ପ୍ର ାନ କର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସ
ତୁ କ ର୍ ା ପୁତ୍ର ର ଭାଯର୍ ୍ୟା େହଉ।”

52 େସେତେବେଳ ଅବ୍ର ହାମ ର ଦାସ େସମାନ ଠାରୁ ଏହି କଥା
ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କଲା।
53 ଏଥିଉ ାେର େସହି ଦାସ ରୂ ପା ଓ ସୁନାର ଆଭରଣ ଓ ବ
ବାହାର କରି ରିବିକାକୁ େଦଲା; ପୁଣି, ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଓ ମାତାକୁ ମଧ୍ୟ
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଲା। 54 ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ସ ୀଗଣ
େଭାଜନପାନ କରି େସହିଠାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ; ଏଥିଉ ାେର
େସମାେନ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠେ , େସହି ଦାସ କହିଲା, “େମାʼ ପ୍ର ଭୁ
ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ େମାେତ ବିଦାୟ କର।” 55 ତହିଁେର ରିବିକାର
ଭ୍ର ାତା ଓ ମାତା କହିେଲ, “ଏହି କନ୍ୟା ଆ ମାନ ନିକଟେର କିଛି
ଦିନ, େହାଇ ପାରିେଲ ଦଶ ଦିନ ଥାଉ, ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଯିବ।”

56 ମାତ୍ର େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, “େମାେତ ବିଳ କରାଅ
ନାହିଁ, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଯାତ୍ର ା ସଫଳ କେଲ;
ଏେବ ନିଜ କ ର୍ ା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ େମାେତ ବିଦାୟ କର।”
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57 ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ କନ୍ୟାକୁ ଡାକି
ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତେର ପଚାରୁ ।” 58 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ରିବିକାକୁ
ଡାକି କହିେଲ, “ତୁ େ କି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସ େର ଯିବ?” ତହଁୁ େସ
କହିଲା, “ଯିବି।”

59େସେତେବେଳ େସମାେନଆପଣାଭଗିନୀ ରିବିକାକୁ ଓତାହାର
ଧାତ୍ର ୀକୁ, ପୁଣି, ଅବ୍ର ହାମ ର ଦାସ ଓ ତାହାର େଲାକମାନ ୁ ବିଦାୟ
କେଲ। 60 ପୁଣି, ରିବିକାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆ ମାନ ର ଭଗିନୀ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର େଲାକର ମାତା ହୁ ଅ; ତୁ ର
ବଂଶ ଆପଣା ଶତଗଣର ନଗର ଅଧିକାର କର ୁ।”

61ଏଥିଉ ାେର ରିବିକା ଓତାହାରଦାସୀମାେନଉଠିଓଟଉପେର
ଚଢ଼ି େସହି ମନୁଷ୍ୟର ପେଛ ପେଛ ଯାତ୍ର ା କେଲ। ଏହିରୂ େପ େସହି
ଦାସ ରିବିକାକୁ େଘନି ପ୍ର ାନ କଲା।

62 େସହି ସମୟେର ଇସ୍ ହାକ ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର ବାସ କରିବାରୁ
େବର-ଲହୟ-େରାୟୀ ନାମକ ାନକୁ ଯାଇ େଫରି ଆସି ଥିଲା।

63 ପୁଣି, ସ ୍ୟା େବେଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ େକ୍ଷତ୍ର କୁ
ଯାଇଥିଲା; ଏଥିମଧ୍ୟେର ଅନାଇ ଓଟଗଣକୁ ଆସି ବାର େଦଖିଲା।
64 େସେତେବେଳ ରିବିକା ଅନାଇ ଇସ୍ ହାକକୁ େଦଖି ଓଟ ଉପରୁ
ଓ ାଇଲା। 65 ପୁଣି, େସ େସହି ଦାସକୁ ପଚାରିଲା, “ଆ ମାନ
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ େଯ େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର ଆସୁଅଛି, େସହି
ପୁରୁ ଷ କିଏ?” ତହିଁେର ଦାସ ଉ ର କଲା, “େସ େମାହର ପ୍ର ଭୁ ,”
ଏଣୁ ରିବିକା େଘାଡ଼ଣୀ େନଇ ଆପଣାକୁ ଆ ାଦନ କଲା।

66 ଏଥିଉ ାେର େସହି ଦାସ ଇସ୍ ହାକକୁ ଆପଣା କୃତ କମର୍ ର
ସମ ବିବରଣ କହିଲା। 67 େସେତେବେଳ ଇସ୍ ହାକ ରିବିକାକୁ
ଗ୍ର ହଣ କରି ଆପଣା ମାତା ସାରାର ତ ୁକୁ େଘନିଯାଇ ତାହାକୁ
ବିବାହ କଲା; ପୁଣି, େସ ତାହାକୁ େପ୍ର ମ କଲା। ତହିଁେର ଇସ୍ ହାକ
ମାତୃ ମରଣ େଶାକରୁ ସା ନା ପାଇଲା।

25
ଅବ୍ର ହାମ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଏବଂ ତା ବଂଶଧର
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1 ଅବ୍ର ହାମ କଟୂ ରା ନାମ୍ନ ୀ ଆଉ େଗାଟିଏ ୀ ବିବାହ କରିଥିେଲ।
2 େସ ତା ନିମେ ସି ମ୍ର ନ୍ , ଯକ୍ ଷନ୍ , ମଦାନ୍ , ମିଦୀୟନ, ଯିଶ୍ ବକ
ଓ ଶୂହ, ଏମାନ ୁ ଜନ୍ମ କଲା। 3 େସହି ଯକ୍ ଷନ୍ ଶିବା ଓ ଦଦାନକୁ
ଜାତ କଲା। ଦଦାନ ଅଶୂରୀୟ ଓ ଲଟୂ ଶୀୟ ଓ ଲୀୟ ୀୟ
େଲାକମାନ ର ଆଦିପୁରୁ ଷ। 4 ମିଦୀୟନର ସ ାନ ଐଫା ଓ ଏଫର
ଓ ହେନାକ ଓ ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା; ଏସମେ କଟୂ ରାର ସ ାନ।

5 ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ଇସ୍ ହାକକୁ ଆପଣାର ସବର୍ େଦେଲ।
6 ମାତ୍ର ଅବ୍ର ହାମ ଉପପ ୀମାନ ସ ାନଗଣକୁ କିଛି କିଛି େଦଇ
ଆପଣା ଜୀବ ଶାେର ଇସ୍ ହାକ ନିକଟରୁ େସମାନ ୁ ପୂବର୍ ଦିଗ
େଦଶେର ରହିବାକୁ ବିଦାୟ କେଲ।

7 ଅବ୍ର ହାମ ର ଆୟୁ ର ପରିମାଣ ଶେହ ପ ରି ବଷର୍ ; େସ
ଏେତ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିେଲ। 8ଏଥିଉ ାେର ଅବ୍ର ହାମ ଉ ମ
ବୃ ାବ ାେର ବୃ ଓ ପୂ ର୍ ାୟୁ େହାଇ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ; ଆଉ,
ପୂବର୍ ରୁ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କରିଥିବା ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ସହିତ ଜଡିତ
େହେଲ।

9 ଆଉ ତା ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ଓ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ମମି୍ର ର ସ ୁଖେର
ହି ୀୟ େସାହରର ପୁତ୍ର ଇେଫ୍ର ାଣର େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ମକ୍ େପଲା ନାମକ
ଗୁହାେର ତା ୁ କବର େଦେଲ। 10 େଯେହତୁ ଅବ୍ର ହାମ ହି ୀୟ
ସ ାନମାନ ନିକଟରୁ େସହି େକ୍ଷତ୍ର କ୍ର ୟ କରିଥିେଲ। େସହି
ାନେର ଅବ୍ର ହାମ ର ଓ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରାର କବର ଦିଆଗଲା।

11ଅବ୍ର ହାମ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର ପରେମ ର ତା ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି, ଇସ୍ ହାକ େବର-ଲହୟ-େରାୟୀ ନାମକ
ାନେର ବସତି କେଲ।
ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ବଂଶଧର

12 ସାରାର ଦାସୀ ମିସରୀୟା ହାଗାର ଅବ୍ର ହାମ ନିମେ
ଯାହାକୁ ପ୍ର ସବ କରିଥିଲା, ଅବ୍ର ହାମ ର େସହି ପୁତ୍ର ଇଶ୍ମ ାେୟଲର
ବଂଶାବଳୀ।

13ନାମ ଓ େଗା ୀ ଅନୁସାେର ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ସ ାନମାନ ନାମ
ଏହି। ଇଶ୍ମ ାେୟଲର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ନବାେୟାତ୍ ; ତାହା ଉ ାେର
େକଦାର ଓ ଅଦ୍ େବଲ ଓ ମିବ୍ ସମ୍ , 14 ମିଶ୍ମ ା ଓ ଦୂମା ଓ ମସା, 15ଓ
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ହଦଦ୍ ଓ େତମା ଓ ଯିଟୁ ର ଓ ନାଫୀଶ୍ ଓ େକଦମା। 16ଏହି ସମେ
ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ସ ାନ, ପୁଣି, େସମାନ ନାମାନୁସାେର େସମାନ ର
ଗ୍ର ାମ ଓ ଛାଉଣି- ାନ ଥିଲା; ଆଉ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
େଗାତ୍ର ାନୁସାେର ାଦଶ ଅଧିପତି ଥିେଲ।

17ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ଆୟୁ ର ପରିମାଣ ଶେହ ସଇଁତିରିଶ ବଷର୍ ଥିଲା;
ତହଁୁ େସ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କଲା; ଆଉ େସ ଆପଣା େଲାକମାନ
ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହଲା। 18ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ସ ାନମାେନ
ହବୀଲା ଓ ମିସରର ପୂବର୍ ି ତ ଶୂରଠାରୁ ଅଶୂରୀୟା ଦିଗେର ବସତି
କେଲ। ଏହିରୂ େପ େସ ଆପଣା ସମ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ସ ୁଖ ବସତି
ାନ ପାଇଲା।
ଏେଷୗ ଓ ଯାକୁବ ଜନ୍ମ

19 ଅବ୍ର ହାମ ର ପୁତ୍ର ଇସ୍ ହାକ ର ବଂଶାବଳୀ। ଅବ୍ର ହାମ
ଇସ୍ ହାକ ୁ ଜାତ କେଲ; 20 େସହି ଇସ୍ ହାକ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର
ପ ନ୍ ଅରାମୀୟ ବଥୂେୟଲର କନ୍ୟା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅରାମୀୟ ଲାବନର
ଭଗିନୀ ରିବିକାକୁ ବିବାହ କେଲ।

21 ଇସ୍ ହାକ ର େସହି ଭାଯର୍ ୍ୟା ବ ୍ୟା େହବାରୁ େସ ତାହା
ନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତା ର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣେ , ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ରିବିକା ଗଭର୍ ବତୀ େହଲା।
22 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ଗଭର୍ ମଧ୍ୟେର ଶିଶୁମାେନ ଛ ାଛ ି
େହବାରୁ , “େମାହର ଏପରି କାହିଁକି େହଲା? ଏପରି କି
େହାଇଥାଏ?” ଏହା ଭାବି େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ
ଗଲା।

23ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ତୁ ଗଭର୍ େର ଦୁଇ େଗା ୀ ଅଛି
ଓ ଦୁଇ େଗାତ୍ର ତୁ ଉଦରରୁ ବିଭି େହେବ;
ଏକ େଗାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଗାତ୍ର ଠାରୁ ବଳବାନ େହବ,
ପୁଣି, େଜ୍ୟ କନି ର େସବା କରିବ।”

24 ଏଥିଉ ାେର ପ୍ର ସବକାଳ ସ ୂ ର୍ ହୁ ଅେ , ତାହାର ଗଭର୍ ରୁ
ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ େଲ। 25 ତାହାର େଜ୍ୟ ର ବ ର୍ ଓ ସବର୍ ା
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େଲାମଶ ବ ପରି ଥିଲା; ଏେହତୁ ତାହାର ନାମ ଏେଷୗ* ଦିଆଗଲା।
26 ତହିଁ ଉ ାେର ଏେଷୗର ପାଦମୂଳ ଧରି ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଭୂ ମି
େହଲା; ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଯାକୁବ† ଦିଆଗଲା। ଇସ୍ ହାକ ର
ଷାଠିଏ ବଷର୍ ବୟସେର ଏହି ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜାତ େହେଲ।

ଏେଷୗର େଜ୍ୟ ାଧିକାର ବିକ୍ର ୟ
27 ଏଥିଉ ାେର ବାଳକମାେନ ବଢ଼ିଲା ଉ ାେର ଏେଷୗ

ମୃଗୟାନିପୁଣ ଓ ବନବିହାରୀ େହଲା; ପୁଣି, ଯାକୁବ ମୃଦୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ
ତ ୁବାସୀ େହଲା। 28 ଇସ୍ ହାକ ମୃଗୟା ମାଂସ ଅତି ସୁ ାଦୁ େବାଧ
କରିବାରୁ ଏେଷୗକୁ ଭଲ ପାଇେଲ। ମାତ୍ର ରିବିକା ଯାକୁବକୁ ଭଲ
ପାଇଲା।

29 ଏକ ଦିନ ଯାକୁବ ଡାଲି ରା ୁ ଥିଲା, େସହି ସମୟେର ଏେଷୗ
ା େହାଇ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଆସି ଲା; 30 ତହଁୁ େସ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, “ମୁଁ
ା େହାଇଅଛି, ବିନୟ କେର, େସହି ର ା ଡାଲି େଦଇ େଭାଜନ
କରାଅ,”ଏହି ନିମେ ତାହାରନାମଇେଦାମ୍ (ର ା)ଖ୍ୟାତ େହଲା।

31 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହିଲା, “ଆଜି ତୁ େ େମାେତ ଆପଣା
େଜ୍ୟ ାଧିକାର ବିକ୍ର ୟ କର।” 32 ଏେଷୗ ଉ ର କଲା, “େଦଖ,
ମୁଁ ମଲା ପରି, େଜ୍ୟ ାଧିକାରେର େମାର କି ଲାଭ?” 33 ଯାକୁବ
କହିଲା, “ତୁ େ ଆଜି େମାʼ ନିକଟେର ଶପଥ କର,” ତହିଁେର େସ
ତାହା ନିକଟେରଶପଥକଲା।ଏହିରୂ େପ େସଆପଣା େଜ୍ୟ ାଧିକାର
ଯାକୁବକୁ ବିକ୍ର ୟ କରିେଦଲା। 34ତହଁୁ ଯାକୁବ ଏେଷୗକୁ ରୁ ଟି ଓ ର ା
ମସୁର ଡାଲି ଦିଅେ , େସ େଭାଜନପାନ କରି ଉଠିଗଲା। ଏହିରୂ େପ
ଏେଷୗ ଆପଣା େଜ୍ୟ ାଧିକାର ତୁ ଜ୍ଞାନ କଲା।

26
ଇସ୍ ହାକ ୁ ପରେମ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

1 ପୂେବର୍ ଅବ୍ର ହାମ ର, ବ ର୍ ମାନ ସମୟେର େଯରୂ ପ ଦୁଭ କ୍ଷ
େହାଇଥିଲା, େସହି େଦଶେର ଆଉ ଥେର େସରୂ ପ ଦୁଭ କ୍ଷ

* 25:25 ଅଥର୍ ାତ୍ େଲାମବ୍ୟା † 25:26 ଅଥର୍ ାତ୍ ପଦାପହାରକ
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ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ଇସ୍ ହାକ ଗରାରେର ପେଲ ୀୟମାନ ରାଜା
ଅବିେମଲକ ନିକଟକୁ ଗେଲ।

2 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ
ମିସର େଦଶକୁ ଯାଅ ନାହିଁ; ଆେ ତୁ କୁ େଯଉଁ େଦଶ କହିବା,
େସଠାେର ବାସ କର। 3 ତୁ େ ଏହି େଦଶେର ପ୍ର ବାସ କର,
ତହିଁେର ଆେ ତୁ ର ସହାୟ େହାଇ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା,
ପୁଣି, ତୁ କୁ ଓ ତୁ ବଂଶକୁ ଏହି ସମ େଦଶ େଦବା ଓ ତୁ ପିତା
ଅବ୍ର ହାମ ନିକଟେର ଆପଣା କୃତ ଶପଥର ନିୟମ ସଫଳ କରିବା।
4ଆେ ଆକାଶରତାରାଗଣପରିତୁ ରବଂଶ ବୃି କରି େସମାନ ୁ
ଏହିସବୁ େଦଶ େଦବା ଓ ତୁ ର ବଂଶ ାରା ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ
ଜାତି ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହେବ। 5 େଯେହତୁ ଅବ୍ର ହାମ ଆ ର ବାକ୍ୟ
ମାନି ଆ ର ରକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଆ ର ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଓ ବ୍ୟବ ା
ପାଳନ କରିଅଛି।”

6 ତହିଁେର ଇସ୍ ହାକ ଗରାରଠାେର ବାସ କେଲ। 7 ତହିଁେର
େସହି ାନର େଲାକମାେନ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବିଷୟେର ପଚାରେ ,
େସ କହିେଲ, “େସ େମାହର ଭଗିନୀ,” େଯେହତୁ େସହି ାନର
େଲାକମାେନ ରିବିକା ଲାଗି େମାେତ ଅବା ବଧ କରିେବ, ଏହା
ଭାବି େସ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଭାଯର୍ ୍ୟା େବାଲି କହିବାକୁ ଭୟ କେଲ;
େଯେହତୁ େସ ପରମସୁ ରୀ ଥିଲା।

ଇସ୍ ହାକ ଏବଂ ଅବିେମଲକ
8 ପୁଣି, େସହି ାନେର ବହୁ କାଳ ବାସ କଲା ଉ ାେର ଏକ

ସମୟେର ପେଲ ୀୟ ରାଜା ଅବିେମଲକ ଝରକା ବାେଟ ନିରୀକ୍ଷଣ
କରି ଇସ୍ ହାକ ୁ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟା ରିବିକା ସହିତ େକୗତୁ କ କରୁ ଥିବାର
େଦଖିେଲ।

9 େତଣୁ ଅବିେମଲକ ଇସ୍ ହାକ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “େସ ୀ
ଅବଶ୍ୟ ତୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା; େତେବ ‘ତୁ େ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭଗିନୀ’
େବାଲି କିପରି କହିଲ?” େସେତେବେଳଇସ୍ ହାକଉ ରକେଲ, “ମୁଁ
ଭାବିଲି, େକଜାଣି ତାହା ଲାଗି େମାହର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହବ।” 10ତହିଁେର
ଅବିେମଲକ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ସହିତ ଏ କି ବ୍ୟବହାର
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କଲ? େକୗଣସି େଲାକ ତୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ସେ ଅନାୟାସେର ଶୟନ
କରି ପାର ା, ତାହାେହେଲ ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ େଦାଷଗ୍ର କର ।”
11 ଏଥିଉ ାେର ଅବିେମଲକ ସବୁ େଲାକ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
“େଯେକହି େସହି ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଅବା ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ ଶର୍ କରିବ,
ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ ଅବଶ୍ୟ େହବ।”

12 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ ହାକ େସହି େଦଶେର କୃଷିକମର୍ କରି େସହି
ବଷର୍ ଶେହ ଗୁଣ ଲାଭ କେଲ; ପୁଣି, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କେଲ। 13 ଏନିମେ େସ ବ ୁ େହେଲ, ପୁଣି, େସ ଆହୁ ରି
ଆହୁ ରି ବୃ ି ପାଇ ଅତି ମହାନ େହେଲ 14 ଏବଂ ତା ର େମଷଧନ
ଓ େଗାଧନ, ପୁଣି, ଅେନକ ଦାସଦାସୀ େହେଲ; େତଣୁ ପେଲ ୀୟ
େଲାକମାେନ ତା ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

15 ଏଣୁ ତା ର ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ସମୟେର ତା ପିତା
ଦାସମାେନ େଯଉଁ େଯଉଁ କୂପ େଖାଳିଥିେଲ, ପେଲ ୀୟ
େଲାକମାେନ ମୃ ି କା ାରା େସହି ସବୁ େପାତି ପକାଇେଲ।
16 ଏଥିଉ ାେର ଅବିେମଲକ ଇସ୍ ହାକ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆ ମାନ ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କର, େଯେହତୁ ତୁ େ
ଆ ମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ େହାଇଅଛ।” 17 ତହିଁେର
ଇସ୍ ହାକ େସହି ାନରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଗରାର ଉପତ୍ୟକାେର ତ ୁ
ାପନ କରି େସହିଠାେର ବାସ କେଲ।
18 ପୁଣି, ଆପଣା ପିତା ଅବ୍ର ହାମ ର ବ ର୍ ମାନ ସମୟେର

େଖାଦିତ େଯଉଁ େଯଉଁ ସଜଳ କୂପ ଅବ୍ର ହାମ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର
ପେଲ ୀୟମାେନ େପାତି ପକାଇଥିେଲ, େସହି ସମ ଇସ୍ ହାକ
ପୁନବର୍ ାର େଖାଳି ଆପଣା ପିତୃ ଦ ନାମ ପୁନରପି ରଖିେଲ।

19 ଆଉ ଇସ୍ ହାକ ର ଦାସମାେନ େସହି ଉପତ୍ୟକା େଖାଳି
େସ୍ର ାତବାହୀ କୂପ ପ୍ର ା େହେଲ। 20 ତହିଁେର ଗରାରେଦଶୀୟ
ପଶୁପାଳକମାେନ ଇସ୍ ହାକ ର ପଶୁପାଳକମାନ ସହିତ ବିବାଦ
କରି କହିେଲ, “ଏହି ଜଳ ଆ ମାନ ର,” ଏଣୁ େସ େସହି କୂପର
ନାମ “ଏଷକ” (ବିବାଦ) ରଖିେଲ, େଯେହତୁ େସମାେନ ତା ସହିତ
ବିବାଦ କେଲ।
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21 ଏଥିଉ ାେର ତା ର ଦାସମାେନ ଆଉ ଏକ କୂପ େଖାଳେ ,
େସମାେନତହିଁପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦକେଲ;ତହଁୁ ଇସ୍ ହାକତହିଁର
ନାମ “ସି ଟ୍ନ ା” (ଶତତା) ରଖିେଲ। 22 ପୁଣି, େସ େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ
କରି ଅନ୍ୟ ଏକ କୂପ େଖାଳିେଲ। ତହିଁ ନିମି େସମାେନ ବିବାଦ
ନ କରିବାରୁ ତହିଁର ନାମ ରେହାେବାତ୍ (ପ୍ର ଶ ାନ) ରଖିେଲ;
କାରଣ େସ କହିେଲ, “ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ ାନ େଦେଲ,
ଆେ ମାେନ େଦଶେର ବ ୁ େହବା।”

23 ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି ାନରୁ େବର୍ େଶବାକୁ ଗେଲ।
24 େସହି ରାତ୍ର େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “ଆେ
ତୁ ପିତା ଅବ୍ର ହାମର ପରେମ ର ଅଟୁ ; ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ
ଆେ ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ର ହାମ ସକାଶୁ ତୁ ର ସହାୟ ଅଟୁ ଓ
ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ତୁ ର ବଂଶ ବୃି କରିବା।” 25ଏଥିଉ ାେର
ଇସ୍ ହାକ େସହି ାନେର ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନାମେର ପ୍ର ାଥର୍ ନା କେଲ। ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି ାନେର ତ ୁ
ାପନ କରେ , ତା ର ଦାସମାେନ େଗାଟିଏ କୂପ େଖାଳିେଲ।
26 ଏଥିଉ ାେର ଅବିେମଲକ ଅହୁ ଷତ୍ ନାମକ ଆପଣା ମିତ୍ର କୁ

ଓ ଫୀେଖାଲ ନାମକ େସନାପତିକୁ ସ େର େଘନି ଗରାରଠାରୁ
ଇସ୍ ହାକ ନିକଟକୁ ଗେଲ। 27 ତହିଁେର ଇସ୍ ହାକ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ତ େମାେତ ଘୃଣା କରୁ ଅଛ, ପୁଣି,
ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େମାେତ ଦୂର କରି େଦଇଥିଲ, ଏେବ
େମାʼ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସି ଅଛ?”

28 ତହିଁେର େସମାେନ ଉ ର କେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର
ସହାୟ ଅଟି , ଏହା ଆେ ମାେନ େଦଖିଲୁ; ଏେହତୁ କହିଲୁ,
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ରାଣ ଥାଉ ଓ ଆ ମାନ ସହିତ
ତୁ ର ଏହି ଏକ ନିୟମ େହଉ; 29ଆେ ମାେନ େଯପରି ତୁ କୁ ଶର୍
କରି ନାହଁୁ ଓ ତୁ ର ମ ଳ ବିନୁ ଆଉ କିଛି କରି ନାହଁୁ ,ବର ତୁ କୁ
ଶାି େର ବିଦାୟ କରିଅଛୁ, େସପରି ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ ହିଂସା କରିବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର ।”

30 େସେତେବେଳ ଇସ୍ ହାକ େସମାନ ପାଇଁ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ
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କରେ , େସମାେନ େଭାଜନପାନ କେଲ। 31 ଏଥିଉ ାେର
େସମାେନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ପର ର ଶପଥ କେଲ। ପୁଣି,
ଇସ୍ ହାକ େସମାନ ୁ ବିଦାୟ କରେ , େସମାେନ କୁଶଳେର ତା
ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ।

32 େସହି ଦିନ ଇସ୍ ହାକ ର ଦାସମାେନ ଆସି ଆପଣାମାନ
େଖାଦିତ କୂପ ବିଷୟେର ସ ାଦ େଦଇ ତା ୁ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଜଳ ପାଇଅଛୁ।” 33 ଏେହତୁ େସ େସହି କୂପର
ନାମ ଶୀବା ରଖିେଲ, ପୁଣି, ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନର ନଗର
େବର୍ େଶବା ନାମେର ଖ୍ୟାତ ଅେଟ।

34 ଏଥିଉ ାେର ଏେଷୗ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର ହି ୀୟ େବରିର
ଯିହୁ ଦୀତ୍ ନାମ୍ନ ୀ କନ୍ୟାକୁ ଓ ହି ୀୟ ଏେଲାନ୍ ର ବାସମତ୍ ନାମ୍ନ ୀ
କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କେଲ। 35 ମାତ୍ର େସମାେନ ଇସ୍ ହାକ ଓ ରିବିକା
ମନର ଦୁଃଖଦାୟିନୀ େହେଲ।

27
ଯାକୁବ ୁ ଇସ୍ ହାକ ଆଶୀବର୍ ାଦ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ ହାକ ବୃ ହୁ ଅେ , ଚକୁ୍ଷ ନିେ ଜ େହବାରୁ
ଆଉ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା େଜ୍ୟ
ପୁତ୍ର ଏେଷୗକୁ ଡାକି କହିେଲ, “ପୁଅେର,” ତହିଁେର େସ ଉ ର
କଲା, “େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଏଠାେର।” 2ତହଁୁ େସ ତାହା ୁ କହିେଲ, “େଦଖ,
ମୁଁ ବୃ େହାଇଅଛି, େକଉଁ ଦିନ େମାହର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହବ, ତାହା ମୁଁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। 3 ଏେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ଏେତେବେଳ ତୂ ଣ
ଓ ଧନୁକାଦି ଶ େଘନି ପ୍ର ା ରକୁ ଯାଇ େମାʼ ନିମେ ମୃଗ ଆଣ।
4 ପୁଣି, ମୁଁ େଯରୂ ପଖାଦ୍ୟଭଲପାଏ, େସହିପରି ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟପ୍ର ୁତ
କରି େଭାଜନ ନିମେ େମାʼ ନିକଟକୁଆଣ;ତହିଁେରେମାହରପ୍ର ାଣ
ମୃତୁୁ ୍ୟ ପୂବର୍ େର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବ।”

5 ଇସ୍ ହାକ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଏେଷୗକୁ ଏହି କଥା କହିବା ସମୟେର
ରିବିକା ଶୁଣିଲା। ଏେହତୁ ଏେଷୗ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣିବା ନିମେ
େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଗଲା ଉ ାେର, 6 ରିବିକା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ୁ କହିଲା,
“େଦଖ, ତୁ ର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ସହିତ ତୁ ପିତା ର କେଥାପକଥନ
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ମୁଁ ଶୁଣିଲି, 7 େସ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମୃଗୟା ମାଂସ ଆଣି ଆ
ନିମେ ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କର, ତହିଁେରଆେ େଭାଜନ କରି
ମୃତୁୁ ୍ୟ ପୂବର୍ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା।’
8ଏନିମେ , ପୁଅ, ଏେବ ମୁଁ ତୁ କୁ େଯଉଁ ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି, େମାହର
େସହି କଥା ଶୁଣ। 9ତୁ େ ଏେବ େଗାଠକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଦୁଇେଗାଟି
ଉ ମ େଛଳିଛୁଆ ଆଣ; ତହିଁେର ତୁ ର ପିତା େଯପରି ଭଲ
ପାʼ ି , େସହିପରି ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ରା ି େଦବି। 10ତୁ େ ତାହା େଘନି
ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଅ; ତହିଁେର େସ ତାହା େଭାଜନ କରି ମୃତୁୁ ୍ୟ
ପୂବର୍ ରୁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ।”

11 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତା ରିବିକାକୁ କହିଲା,
“େଦଖ, େମାହର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ େଲାମଶ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିେଲର୍ ାମ। 12ଏଣୁ
ଯଦି ପିତା େମାେତ ଶର୍ କରିେବ, େତେବ ମୁଁ ତା ଦୃି େର ପ୍ର ବ କ
େଦଖାଯିବି; ତାହାେହେଲ ମୁଁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ନ ଆଣି
ଅଭିଶାପ ଆଣିବି।”

13 ମାତ୍ର ତାହାର ମାତା କହିଲା, “ପୁଅ, େସହି ଅଭିଶାପ େମାେତ
ଘଟୁ , େକବଳ ତୁ େ େମାʼ କଥା ମାନ ଓ ଯାଇ େଛଳିଛୁଆ ଆଣ।”
14 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଯାଇ ତାହା େଘନି ମାତା ନିକଟକୁ ଆଣେ , ମାତା
ତାହାର ପିତା ର ରୁ ଚି ଅନୁସାେର ସୁ ାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ର ନ କଲା।

15 ତହିଁେର ରିବିକା ଘେର ଆପଣା ନିକଟେର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର
ଏେଷୗର ଥିବା ଉ ମ ବ ଆଣି କନି ପୁତ୍ର ଯାକୁବକୁ ପି ାଇଲା।
16 ପୁଣି, େଛଳିଛୁଆର ଛାଲ େଘନି ତାହା ହ େର ଓ ଗଳେଦଶର
ନିେଲର୍ ାମ ାନେର ଗୁଡ଼ାଇ େଦଲା। 17 ଆଉ େସହି ର ା ସୁ ାଦୁ
ଖାଦ୍ୟ ଓ ରୁ ଟି ଯାକୁବର ହ େର େଦଲା।

18ତହଁୁ ଯାକୁବଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁଯାଇକହିଲା, “ପିତଃ,” େସ
ଉ ର କେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଏଠାେର ପୁତ୍ର , ତୁ େ କିଏ?” 19ଯାକୁବ
ଆପଣା ପିତା ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଆପଣ େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏେଷୗ; ଆପଣ
ଯାହାଆଜ୍ଞା କରିଥିେଲ, ମୁଁ ତାହା କରିଅଛି,ଏେବ ନିେବଦନକରୁ ଅଛି,
ଆପଣ ଉଠ ,ୁ ପୁଣି, ବସି େମାହର ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନ କର ୁ,
ତହିଁ ଉ ାେର ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ୁ।”
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20 ତହିଁେର ଇସ୍ ହାକ ଆପଣା ପୁତ୍ର କୁ କହିେଲ, “ପୁତ୍ର ,
ତୁ େ ଏେତ ଶୀଘ୍ର ତାହା କିପରି ପାଇଲ?” େସ କହିଲା,
“ଆପଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର େମାେତତାହା େଭଟାଇ େଦେଲ।”
21 ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ପୁତ୍ର , େମାʼ ପାଖକୁ ଆସ,
ତୁ େ ପ୍ର କୃତେର େମାହର ପୁତ୍ର ଏେଷୗ କି ନାହିଁ, ତୁ କୁ ଶର୍ କରି
ଜାଣିବି।”

22 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ ହାକ ନିକଟକୁ ଯାʼେ , େସ
ତାହା ଶର୍ କରି କହିେଲ, “ଏହି ର ଯାକୁବର ର, ମାତ୍ର ଏହି ହ
ଏେଷୗର ହ ଅଟଇ।” 23 ଏହିରୂ େପ େସ ତାହାକୁ ଚିି ପାରିେଲ
ନାହିଁ, େଯେହତୁ େସ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗର ହ ନ୍ୟାୟ ଆପଣା
ହ େଲାମଯୁ କରିଥିଲା; ଏଣୁ େସ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।

24 ଏଥିଉ ାେର େସ କହିେଲ, “ତୁ େ କି ନିତା େମାହର ପୁତ୍ର
ଏେଷୗ?” େସ କହିଲା, “ହଁ, ମୁଁ େସହି।” 25 େସେତେବେଳ ଇସ୍ ହାକ
କହିେଲ, “ତାହା େମାʼ ପାଖକୁ ଆଣ; ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ର ଆନୀତ
ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନ କରିବି, ତହଁୁ ମୁଁ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବି।”
ତହିଁେର େସ ନିକଟକୁ ଆଣି ଦିଅେ , ଇସ୍ ହାକ ତାହା େଭାଜନ
କେଲ; ପୁଣି, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଆଣି ଦିଅେ , ତାହା ପାନ କେଲ।

26 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ପିତା ଇସ୍ ହାକ କହିେଲ, “ପୁତ୍ର , ଏେବ
େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େମାେତ ଚୁ ନ କର।” 27 େସେତେବେଳ େସ
ନିକଟକୁ ଯାଇ ଚୁ ନ କରେ , ଇସ୍ ହାକ ତାହାର ବ ର ଗ ପାଇ
ତା ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ,
“େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େକ୍ଷତ୍ର ର ସୁଗ ି ତୁ ଲ୍ୟ
େମାʼ ପୁତ୍ର ର ସୁଗ ି ;
28ପରେମ ର ଆକାଶର କାକରରୁ
ଓ ପୃଥିବୀର ଉବର୍ ରତାରୁ ଉ (ଫଳ)
ଓ ପ୍ର ଚୁ ର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ତୁ କୁ ଦିଅ ;ୁ
29 େଲାକସମୂହ ତୁ ର େସବା କର ୁ
ଓ ନାନା ବଂଶ ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କର ;ୁ
ତୁ େ ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନ ର କ ର୍ ା ହୁ ଅ,
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ପୁଣି, ତୁ ର ମାତୃ ପୁତ୍ର ମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କର ୁ;
େଯ ତୁ କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ, େସ ଅଭିଶ େହଉ,
ପୁଣି, େଯ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେର, େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହଉ।”

ଏେଷୗ ଆଶୀବର୍ ାଦ ଭିକ୍ଷା
30 ଏହି ପ୍ର କାେର ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲା ଉ ାେର

ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ ହାକ ନିକଟରୁ ବାହାର େହବା ମାେତ୍ର
ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ଶିକାରରୁ ଆସି ଲା। 31 ପୁଣି, େସ ମଧ୍ୟ ସୁ ାଦୁ
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କରି ପିତା ନିକଟକୁ ଆଣି କହିଲା, “ପିତଃ, ଆପଣ
ଉଠି ପୁତ୍ର ରଆନୀତ ମୃଗୟା ମାଂସ େଭାଜନକର ୁ,ତହିଁଉ ାେର
ଆପଣ େମାେତ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ।ୁ”

32 ତହିଁେର ତାହାର ପିତା ଇସ୍ ହାକ କହିେଲ, “ତୁ େ କିଏ?”
େସ କହିଲା, “ମୁଁ ଆପଣ ପୁତ୍ର , ଆପଣ ପ୍ର ଥମଜାତ ଏେଷୗ।”
33 େସେତେବେଳ ଇସ୍ ହାକ ଅତିଶୟ କି ତ େହାଇ କହିେଲ,
“େତେବେଯେମାʼ ନିକଟକୁ ମୃଗୟାମାଂସଆଣିଥିଲା, େସ କିଏ? ତୁ
ଆସି ବା ପୂେବର୍ ମୁଁ ତାହା େଭାଜନ କରି ତାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲି,ଆହୁ ରି
େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହବ।”

34 ଏେଷୗ ପିତା ର ଏହି କଥା ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ଅତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ
ଚି େର ମହାଚି ାର କଲା, ପୁଣି, ଆପଣା ପିତା ୁ କହିଲା, “ପିତଃ,
େମାେତ, େମାେତ ମଧ୍ୟଆଶୀବର୍ ାଦ କର ୁ।” 35ତହିଁେରଇସ୍ ହାକ
କହିେଲ, “ତୁ ର ଭ୍ର ାତା ଆସି ପ୍ର ବ ନା କରି ତୁ ର (ପ୍ର ା ବ୍ୟ)
ଆଶୀବର୍ ାଦ ହରଣ କରିଅଛି।”

36 ତହିଁେର ଏେଷୗ କହିଲା, “ତାହାର ଯଥାଥର୍ ନାମ କି ଯାକୁବ
ନୁେହଁ? େଯେହତୁ େସ ଦୁଇ ଥର େମାେତ ପ୍ର ବ ନା କରିଅଛି,
େସ ପୂବର୍ େର େମାର େଜ୍ୟ ାଧିକାର ହରଣ କରିଥିଲା, ପୁଣି, େଦଖ,
ଏେବ େମାର (ପ୍ର ା ବ୍ୟ) ଆଶୀବର୍ ାଦ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିଅଛି।” େସ
ପୁନବର୍ ାର କହିଲା, “ଆପଣ କି େମାʼ ନିମେ େଗାଟିଏଆଶୀବର୍ ାଦ ରଖି
ନାହାି ?” 37 ତହଁୁ ଇସ୍ ହାକ ଏେଷୗକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ତାହାକୁ
ତୁ ରକ ର୍ ା କଲି, ପୁଣି,ତାହାରଜ୍ଞାତି ସମ ୁ ତାହାରଅଧୀନକଲି,
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ଆଉ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ାରା ତାହାକୁ ସବଳ କଲି; ଏେହତୁ ପୁତ୍ର ,
ଏେବ ତୁ ନିମେ ଆଉ କଅଣ କରିପାେର?”

38 ତହିଁେର ଏେଷୗ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣା ପିତା ୁ କହିଲା, “ପିତଃ,
ଆପଣ ର କି େକବଳ େଗାଟିଏ ଆଶୀବର୍ ାଦ ଥିଲା? େହ ପିତଃ,
େମାେତ, େମାେତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ୁ।” ଏହା କହି ଏେଷୗ
ଉ ରେର କା ି ବାକୁ ଲାଗିଲା।

39ତହଁୁ ତାହାର ପିତା ଇସ୍ ହାକ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ,
“େଦଖ, ତୁ ର ବସତି ପୃଥିବୀର ଉବର୍ ରତାବିହୀନ
ଓ ଉପରି ଆକାଶର କାକର-ବିହୀନ େହବ।
40ତୁ େ ଖ ଜୀବୀ ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତାର ଦାସ େହବ,
ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ ତୁ େ ବ ନ ଛି ାଇବ,
େସେତେବେଳ ଆପଣା କା ରୁ ତାହାର ଯୁଆଳି ପକାଇ େଦବ।”

41 ଏହି ପ୍ର କାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତାଠାରୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପାଇବା
ସକାଶୁ ଏେଷୗ ତାହା ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ାଭାବ ବହି ମେନ ମେନ ଭାଳିଲା,
“େମାହର ପିତା େଶାକକାଳ ପ୍ର ାୟ ଉପି ତ, ତହିଁ ଉ ାେର
ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବକୁ ବଧ କରିବି।” 42 ମାତ୍ର , େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର
ଏେଷୗରଏରୂ ପକଥା ରିବିକାରକ ର୍ େଗାଚରେହଲା;ତହଁୁ େସ େଲାକ
ପଠାଇ କନି ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ୁ ଡକାଇ କହିଲା, “େଦଖ, ତୁ ର
ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ତୁ କୁ ବଧ କରିବା ମାନସେର ଆପଣାକୁ ପ୍ର େବାଧିତ
କରୁ ଅଛି। 43 ଏଥିପାଇଁ, ପୁତ୍ର , େମାହର କଥା ଶୁଣ; ତୁ େ ହାରଣ
ନଗରକୁ ପଳାଇ େମାହର ଭ୍ର ାତା ଲାବନ ନିକଟକୁ ଯାଅ। 44 ପୁଣି,
େଯପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ଭ୍ର ାତାର ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧ ନିବୃ ନ ହୁ ଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ
କିଛି ଦିନ େସଠାେର ଥାଅ; 45ଏଥିଉ ାେର ତୁ ପ୍ର ତି ତୁ ଭ୍ର ାତାର
େକ୍ର ାଧ ନିବୃ େହେଲ ଓ ତୁ େ ତାହା ପ୍ର ତି ଯାହା କରିଅଛ, ତାହା
େସ ପାେସାରିଗେଲ, ମୁଁ େଲାକ ପଠାଇ େସଠାରୁ ତୁ କୁ ଅଣାଇବି;
େଗାଟିଏ ଦିନେର ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ୁ କାହିଁକି ହରାଇବି?”

46 ଏଥିଉ ାେର ରିବିକା ଇସ୍ ହାକ ୁ କହିଲା, “ଏହି ହି ୀୟ
କନ୍ୟାମାନ ସକାଶୁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣେର ବିର େହଉଅଛି; ଯଦି
ଯାକୁବ ଏମାନ ତୁ ଲ୍ୟ େକୗଣସି ହି ୀୟ କନ୍ୟାକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଏହି
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େଦଶର କନ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କେର,
େତେବ େମାହର ପ୍ର ାଣଧାରଣେର କି ସୁଖ?”

28
ଯାକୁବ ୁ ଲାବନ ନିକଟକୁ େପ୍ର ରଣ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ଡକାଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ
ଏବଂ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଇ ତାହା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କିଣାନ େଦଶର
େକୗଣସି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। 2ଉଠ, ପ ନ୍ ଅରାମେର
ଆପଣା ମାତାର ପିତା ବଥୂେୟଲର ଗୃହକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଆପଣା
ମାମୁଁ ଲାବନର େକୗଣସି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କର। 3 ସବର୍ ଶି ମାନ
ପରେମ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ତୁ କୁ ନାନା ଜନସମାଜ କରିବା ପାଇଁ
ଫଳବ ଓ ବହୁ ପ୍ର ଜାବ କର ୁ। 4 ଆଉ ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତି ଦ
ଆଶୀବର୍ ାଦ ତୁ ଠାେର ଓ ତୁ ବଂଶେର ସଫଳ କର ;ୁ ତହିଁେର
ପରେମ ର ତୁ ର ପ୍ର ବାସ ାନ ଏହି େଯଉଁ େଦଶ ଅବ୍ର ହାମ ୁ
େଦଇଅଛି , େସହି େଦଶେର ତୁ ର ଅଧିକାର େହଉ।”

5 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ବିଦାୟ କରେ , େସ ପ ନ୍ 
ଅରାମେର ଅରାମୀୟ ବଥୂେୟଲର ପୁତ୍ର ଲାବନର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯାକୁବ
ଓ ଏେଷୗର ମାତା ରିବିକାର ଭ୍ର ାତା ନିକଟକୁ ଯାତ୍ର ା କଲା।

ଏେଷୗ ର ପୁନବ ବାହ
6 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ ହାକ ଯାକୁବ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ବିବାହ

ନିମେ ପ ନ୍ ଅରାମକୁ ବିଦାୟ କେଲ, ପୁଣି, ଯାକୁବ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିବା ସମୟେର ତାହା ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ କିଣାନ
େଦଶର େକୗଣସି କନ୍ୟା ବିବାହ କର ନାହିଁ।” 7 ଆଉ ଯାକୁବ
ଆପଣା ପିତାମାତା ରଆଜ୍ଞା ମାନି ପ ନ୍ ଅରାମକୁପ୍ର ାନକରିଅଛି,

8 ଏହା େଦଖି ଏେଷୗ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ ହାକ ର କିଣାନ
େଦଶୀୟ କନ୍ୟାମାନ ପ୍ର ତି ଅସେ ାଷ ଥିବାର ଜାଣି 9 ଆପଣାର
ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ ଥିେଲ େହଁ ଇଶ୍ମ ାେୟଲ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅବ୍ର ହାମ ର
େପୗତ୍ର ୀ ଇଶ୍ମ ାେୟଲର ପୁତ୍ର ୀ ନବାେୟାତ୍ ର ଭଗିନୀ ମହଲତ୍ ନାମ୍ନ ୀ
କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା।
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େବେଥଲ୍ େର ଯାକୁବ ପ୍ନ
10 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ େବର୍ େଶବାରୁ ବାହାରି ହାରଣ ଆଡ଼କୁ

ଯାତ୍ର ା କଲା। 11 ପୁଣି, ସୂଯର୍ ୍ୟା େହବାରୁ େସ େକୗଣସି ଏକ ାନେର
ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା; ପୁଣି, େସ େସହି ାନର ଖି ଏ ପ୍ର ର େନଇ
ମ କତେଳେଦଇ ନିଦ୍ର ା ଯିବା ନିମେ େସହି ାନେରଶୟନକଲା।

12ତହିଁେର େସ ପ୍ନ େର ପୃଥିବୀେର ାପିତ େଗାଟିଏ େସାପାନ
େଦଖିଲା, ତହିଁର ମ କ ଗଗନ ଶର୍ ୀ; ପୁଣି, େଦଖ, ତାହା େଦଇ
ପରେମ ର ଦୂତଗଣ ଆେରାହଣ ଓ ଅବେରାହଣ କରୁ ଅଛି ।
13 ଆଉ େଦଖ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତହିଁ ଉପେର ଠିଆ େହାଇ କହିେଲ,
“ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମର ପରେମ ର ଓ
ଇସ୍ ହାକର ପରେମ ର ଅଟୁ ; ତୁ େ ଏହି େଯଉଁ େଦଶେର ଶୟନ
କରୁ ଅଛ, ତାହା ଆେ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ବଂଶକୁ େଦବା। 14 ତୁ ର
ବଂଶ ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ପରି (ଅସଂଖ୍ୟ) େହେବ, ପୁଣି, ତୁ େ ପୂବର୍ ଓ
ପି ମଓଉ ରଓଦକି୍ଷଣ,ଚାରିଆେଡ଼ ବୃି ପାଇବ; ପୁଣି,ତୁ ଠାରୁ
ଓ ତୁ ବଂଶଠାରୁ ପୃଥିବୀ ଯାବତୀୟ ବଂଶ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପାଇେବ।
15 ପୁଣି, େଦଖ,ଆେ ତୁ ରସହାୟଅଟୁ ,ଆଉତୁ େ େଯଉଁ େଯଉଁ
ାନକୁ ଯିବ, େସହି େସହି ାନେର ଆେ ତୁ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ
ପୁନବର୍ ାର ତୁ କୁ ଏ େଦଶକୁ ଆଣିବା; କାରଣ ଆେ ଯାହା ତୁ କୁ
କହିଅଛୁ, ତାହା ସଫଳ ନ କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଆେ ତୁ କୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିବା ନାହିଁ।”

16 ଏଥିଉ ାେର ନିଦ୍ର ା ଭ ହୁ ଅେ , ଯାକୁବ ଜାଗ୍ର ତ େହାଇ
କହିଲା, “ଅବଶ୍ୟ ଏହି ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅଛି ; ମାତ୍ର ମୁଁ ତାହା
ଜାଣିଲି ନାହିଁ।” 17 ପୁଣି, େସ ଭୀତ େହାଇ ଆହୁ ରି କହିଲା, “ଏ
କିପରି ଭୟାନକ ାନ! ଏ ତ ନିତା ପରେମ ର ର ଗୃହ, ଏହି ତ
ଗର୍ ର ାର।”
18 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି େଯଉଁ ପ୍ର ର ମ କ

ତେଳ େଦଇଥିଲା, ତାହା େନଇ ରୂ େପ ାପନ କରି ତହିଁ
ଉପେର େତୖଳ ଢାଳିଲା। 19 ପୁଣି, େସହି ାନର ନାମ େବେଥଲ୍ *

* 28:19 ଅଥର୍ ାତ୍ ପରେମ ର ଗୃହ
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ରଖିଲା; ମାତ୍ର ପୂେବର୍ େସହି ନଗରର ନାମ ଲୂସ୍ ଥିଲା।
20ଆଉଯାକୁବ ମାନତକରି କହିଲା, “ଯଦି ପରେମ ର େମାହର

ସହାୟ େହେବ ଓ େମାହର ଏହି ଯିବା ପଥେର େମାେତ ରକ୍ଷା
କରିେବ, ପୁଣି, ଆହାର ନିମେ ଅ ଓ ପରିଧାନ ନିମେ ବ
େଦେବ, 21ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କୁଶଳେର ପିତୃ ଗୃହକୁ ପୁନବର୍ ାର ଆସି ବି,
େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ପରେମ ର େହେବ, 22 ପୁଣି, ମୁଁ ଏହି
େଯଉଁ ପ୍ର ର ରୂ େପ ାପନକରିଅଛି,ତାହା ପରେମ ର ଗୃହ
େହବ,ଆଉତୁ େ େମାେତ ଯାହାସବୁ େଦବ,ତହିଁରଦଶମାଂଶ ମୁଁ
ତୁ ୁ ଅବଶ୍ୟ େଦବି।”

29
ରାେହଲ ଓ େଲୟା ସହ ଯାକୁବ ବିବାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ଯାତ୍ର ାେର ଅଗ୍ର ସର େହାଇ ପୂବର୍ ଦିଗ
େଲାକମାନ େଦଶେର ଉପି ତ େହଲା। 2 ତହଁୁ େସ ଅନାଇଲା,
ଆଉ େଦଖ, େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ କୂପ, ପୁଣି, େଦଖ, ତହିଁ
ନିକଟେର ତିନି ପଲ େମଷ େଶାଇଛି ; କାରଣ େଲାକମାେନ
େମଷପଲକୁ େସହି କୂପରୁ ଜଳ ପାନ କରାି ; େସହି କୂପ ମୁଖେର
ଖି ଏ ବଡ଼ ପଥର େଘାଡ଼ା େହାଇଥାଏ। 3 େସହି କୂପ ନିକଟେର ସବୁ
ପଲ ଏକତ୍ର ହୁ ଅି ; ଆଉ, େଲାକମାେନ ତାʼ ମୁଖରୁ ପଥର ଘୁ ାଇ
େମଷଗଣକୁଜଳପାନକରାି , ପୁନବର୍ ାର କୂପ ମୁଖେରଯଥା ାନେର
ପଥରଟା ଢାି ଦିଅି ।

4 ଯାକୁବ େସମାନ ୁ ପଚାରିଲା, “େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ
େକଉଁ ାନର େଲାକ?” େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ହାରଣ
ନଗରର େଲାକ।” 5 େତେବ ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
ନାେହାରର େପୗତ୍ର ଲାବନ ୁ ଚି କି?” େସମାେନ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ତାକୁ ଚି ।ୁ” 6 ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, “େସ କୁଶଳେର
ଅଛି ତ?” େସମାେନ କହିେଲ, “କୁଶଳେର ଅଛି; ଏହି େଦଖ,
ତାହାର କନ୍ୟା ରାେହଲ େମଷପଲ େଘନି ଆସୁଅଛି।”

7 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହିଲା, “େଦଖ, ଏେବ ବହୁ ତ
େବଳ ଅଛି; େମଷପଲ ଏକତ୍ର କରିବାର ସମୟ େହାଇ ନାହିଁ;
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ତୁ େ ମାେନ େମଷଗଣକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇ ପୁନବର୍ ାର ଚରାଇବାକୁ
େଘନିଯାଅ।” 8ମାତ୍ର େସମାେନ କହିେଲ, “ତାହା ଆେ ମାେନ କରି
ନପାରୁ ;ସମ ପଲଏକତ୍ର େହବାରଅେପକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁ ଏ;ତହିଁ
ଉ ାେର କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ର ର ଘୁ ାଯାଏ, ତାହାେହେଲ, ଆେ ମାେନ
େମଷଗଣକୁ ଜଳ ପାନ କରାଉ।”

9 ଯାକୁବ େସମାନ ସହିତ ଏପ୍ର କାର କଥାବା ର୍ ା କରୁ ଅଛି,
ଏଥିମଧ୍ୟେର ରାେହଲଆପଣା ପିତା ର େମଷପଲ େଘନି ଉପି ତ
େହଲା, କାରଣ େସ େମଷପାଳିକା ଥିଲା। 10 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ
ଆପଣା ମାମୁଁ ଲାବନର କନ୍ୟା ରାେହଲକୁ ଓ ମାମୁଁର େମଷପଲକୁ
େଦଖି ନିକଟକୁ ଯାଇ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ର ର ଘୁ ାଇ ମାମୁଁ ଲାବନର
ପଲକୁ ଜଳ ପାନ କରାଇଲା।

11 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ରାେହଲକୁ ଚୁ ନ କରି ଉ ରେର
କ୍ର ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। 12 ପୁଣି, ଆେପ େଯ ତାହାର ପିତା ର
କୁଟୁ ଓ ରିବିକାର ପୁତ୍ର , ଏହି ପରିଚୟ େଦଲା; ତହଁୁ ରାେହଲ
େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଆପଣା ପିତାକୁ ସମାଚାର େଦଲା।

13 ତହିଁେର ଲାବନ ଆପଣା ଭଣଜା ଯାକୁବର ସମାଚାର ପାଇ
ତାହା ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ େଦୗଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି,ତାହାକୁ ଆଲି ନ
ଓ ଚୁ ନ କରି ଆପଣା ଗୃହକୁ େନଇଗଲା; ତହଁୁ େସ ସମ ବିବରଣ
ଲାବନକୁ ଜଣାଇଲା। 14ତହିଁେର ଲାବନ କହିଲା, “ତୁ େ ନିତା
ଆ ରଅି ଓ ମାଂସ ରୂ ପ।” େତଣୁ ଯାକୁବ ତାହାର ଗୃହେରମାେସ
କାଳ ବାସ କଲା।

15 ଏଥିଉ ାେର ଲାବନ ଯାକୁବ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ େମାହର
କୁଟୁ େବାଲି କି ବିନା େବତନେର େମାହର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିବ? ଏଣୁ
କି େବତନ େନବ? ତାହା କୁହ।” 16 େସହି ଲାବନର ଦୁଇ କନ୍ୟା
ଥିେଲ; େଜ୍ୟ ାର ନାମ େଲୟା,କନି ାର ନାମରାେହଲ। 17େଲୟା
କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ,ମାତ୍ର ରାେହଲ ସୁ ରୀଓରୂ ପବତୀ ଥିଲା। 18ଆଉଯାକୁବ
ରାେହଲକୁ େପ୍ର ମ କଲା; ଏଥିନିମି େସ ଉ ର କଲା, “ତୁ ର
କନି ା କନ୍ୟା ରାେହଲ ନିମେ ମୁଁ ସାତ ବଷର୍ ତୁ ର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିବି।”
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19 ତହିଁେର ଲାବନ କହିଲା, “ଅନ୍ୟ ପୁରୁ ଷକୁ ଦାନ କରିବା
ଅେପକ୍ଷା ତୁ କୁ ଦାନ କରିବା ଅଧିକଉ ମ; େମାʼ ନିକଟେରଥାଅ।”
20 ଏହିରୂ େପ ଯାକୁବ ରାେହଲ ନିମେ ସାତ ବଷର୍ ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା;
ପୁଣି,ରାେହଲପ୍ର ତି ତାହାର ଏରୂ ପ େପ୍ର ମ ଥିଲା, େଯ େସହି ସାତବଷର୍
ତାହା ପ୍ର ତି େକବଳ ଅ ଦିନ ପରି େବାଧ େହଲା।

21 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହିଲା, “େମାହର ନିୟମିତ
କାଳ ସ ୂ ର୍ େହଲା, ଏେବ େମାʼ ଭାଯର୍ ୍ୟା େମାେତ ଦିଅ, ମୁଁ ତାହାର
ସହବାସ କରିବି।” 22 ତହିଁେର ଲାବନ େସହି ାନର ସମ
େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କଲା।

23 ସ ୍ୟାକାଳେର େସ ଆପଣା କନ୍ୟା େଲୟାକୁ େଘନି ଯାକୁବ
ନିକଟକୁଆଣିଲା; ପୁଣି, େସତାହାରସହବାସକଲା। 24ଆଉଲାବନ
ଆପଣା କନ୍ୟା େଲୟାର ଦାସୀ େହବା ନିମେ ସି ା ନାମ୍ନ ୀ ଆପଣା
ଦାସୀକୁ େଦଲା। 25 ମାତ୍ର ପ୍ର ଭାତ ହୁ ଅେ , େଦଖ, େସ ତ େଲୟା!
ତହଁୁ ଯାକୁବ ଲାବନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ େମାʼ ସହିତ ଏ କି ବ୍ୟବହାର
କରିଅଛ? ମୁଁ କʼଣରାେହଲ ନିମେ ତୁ ରଦାସ୍ୟକମର୍ କରି ନାହିଁ;
େତେବ କାହିଁକି େମାେତ ପ୍ର ବ ନା କରିଅଛ?”

26 ତହିଁେର ଲାବନ କହିଲା, “େଜ୍ୟ ା ଥାଉ ଥାଉ କନି ାକୁ
ଦାନ କରିବା ଆ ମାନ େଦଶାଚାର ନୁେହଁ। 27ଏହାର ସ ାହ ପୂ ର୍
କର, ତହିଁ ଉ ାେର ଯଦି ଆଉ ସାତ ବଷର୍ େମାହର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିବ, େତେବ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ତୁ କୁ ଦାନ କରିବି।”

28 ତହିଁେର ଯାକୁବ େସହି ପ୍ର କାେର ତାହାର ସ ାହ ପୂ ର୍
କଲା; ତହଁୁ ଲାବନ ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟା ରାେହଲକୁ
ବିବାହ କରିେଦଲା। 29 ପୁଣି, ରାେହଲର ଦାସୀ େହବା ନିମେ େସ
ଆପଣାର ବିଲ୍ ହା ନାମ୍ନ ୀ ଦାସୀକୁ େଦଲା। 30 ତହଁୁ େସ ରାେହଲର
ମଧ୍ୟ ସହବାସ କଲା ଓ େଲୟାଠାରୁ ରାେହଲକୁ ଅଧିକ େପ୍ର ମ କଲା;
ପୁଣି, ଆଉ ସାତ ବଷର୍ ଲାବନର ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲା।

ଯାକୁବ ର ସ ାନସ ତି
31 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲୟାକୁ ଅପମାନିତା େଦଖି ତାହାକୁ

ଗଭର୍ ଧାରଣର ଶି େଦେଲ; ମାତ୍ର ରାେହଲ ବ ୍ୟା େହଲା।
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32ଏଥିପାଇଁ େଲୟା ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରେ , ତାହାର
ନାମ ରୁ େବନ୍ (ପୁତ୍ର କୁ େଦଖ) େଦଲା; େଯେହତୁ େସ କହିଲା,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଦୁଃଖ େଦଖିଅଛି ; ଏେବ େମାʼ ାମୀ େମାେତ
ଭଲ ପାଇେବ।”

33ଆଉ, େସ ପୁନବର୍ ାର ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବକରିକହିଲା,
“ମୁଁ ଅପମାନିତା ଅେଟ, ଏହା ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶ୍ର ବଣ କରି େମାେତ ଏହି
ପୁତ୍ର େଦେଲ,” ଏଣୁ େସ ତାହାର ନାମ ଶିମୀେୟାନ (ଶ୍ର ବଣ) େଦଲା।
34 ପୁନବର୍ ାର େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି କହିଲା, “ଏଥର
ାମୀ େମାʼ ଠାେର ଆସ େହେବ, େଯେହତୁ ମୁଁ ତା ର ତିନି ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବ କରିଅଛି,” ଏେହତୁ ତାହାର ନାମ େଲବୀ (ଆସ ) େଦଲା।

35ଏଥିଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ତାହାର ଗଭର୍ ହୁ ଅେ , େସ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ
କରି କହିଲା, “ଏେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବଗାନ କରିବି,” େତଣୁ େସ
ତାହାର ନାମ ଯିହୁ ଦା (ସଦାପ୍ର ଭୁ ବ) େଦଲା। ଏଥିଉ ାେର
ତାହାର ଗଭର୍ ନିବୃ ି େହଲା।

30
1 ଏଥିଉ ାେର ଆପଣାଠାରୁ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ େହଲା ନାହିଁ,

ଏହା େଦଖି ରାେହଲ ଆପଣା ଭଗିନୀ ପ୍ର ତି ଈଷର୍ ା କରି ଯାକୁବକୁ
କହିଲା, “େମାେତ ସ ାନ ଦିଅ, େନାହିେଲ ମୁଁ ମରିବି।” 2ତହିଁେର
ରାେହଲ ପ୍ର ତି ଯାକୁବର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା; ପୁଣି, େସ କହିଲା,
“ମୁଁ କʼଣ ପରେମ ର ର ପ୍ର ତିନିଧି? େସ ସି ନା ତୁ କୁ ଗଭର୍ ଫଳ
େଦଇ ନାହାି ।”

3 େସେତେବେଳ ରାେହଲ କହିଲା, “ଏହି େଦଖ, େମାହର ଦାସୀ
ବିଲ୍ ହା ଅଛି, ତାହାର ସହବାସ କର; େସ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି େମାʼ
େକାଳେର େଦେଲ ତାହା େଯାଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବତୀ େହବି।” 4 ପୁଣି,
େସ ଆପଣା ଦାସୀ ବିଲ୍ ହାକୁ ତାହା ସହିତ ବିବାହ େଦଲା।

5ତହଁୁ ଯାକୁବତାହାରସହବାସକରେ , ବିଲ୍ ହାଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ
ଯାକୁବର େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା। 6 େସେତେବେଳ ରାେହଲ
କହିଲା, “ପରେମ ର େମାହର ବିଚାର କେଲ, ମଧ୍ୟ େମାହର
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କାକୂି ଶୁଣି େମାେତ ପୁତ୍ର େଦେଲ,” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ
ଦାନ୍ (ବିଚାର) ରଖିଲା।

7 ଏଥିଉ ାେର ରାେହଲର ଦାସୀ ବିଲ୍ ହା ପୁନବର୍ ାର ଗଭର୍ ଧାରଣ
କରି ଯାକୁବ ପାଇଁ ି ତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା। 8 େସେତେବେଳ
ରାେହଲ କହିଲା, “ମୁଁ ଭଗିନୀ ସହିତ ପରେମ ର ସ ୀୟ
ମ ଯୁ କରି ଜୟ କଲି,” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର ନାମ ନ ାଲି
(ମ ଯୁ ) ରଖିଲା।

9ଏଥିଉ ାେର େଲୟା ଆପଣାର ଗଭର୍ ନିବୃ ି ବୁଝି ଆପଣାର ସି ା
ନାମ୍ନ ୀ ଦାସୀକୁ େଘନି ଯାକୁବ ସହିତ ବିବାହ େଦଲା। 10 ତହିଁେର
େଲୟାର ଦାସୀ ସି ାଠାରୁ ଯାକୁବର େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ଜାତ େହଲା।
11ତହଁୁ େଲୟା କହିଲା, “ଏ କି େସୗଭାଗ୍ୟ!” ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ
ଗାଦ୍ (େସୗଭାଗ୍ୟ) ରଖିଲା।

12ଏଥିଉ ାେର େଲୟାର ଦାସୀ ସି ା ଯାକୁବ ପାଇଁ ି ତୀୟ ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବ କଲା। 13 ତହିଁେର େଲୟା କହିଲା, “େମାହର କି ଆନ !
ଯୁବତୀଗଣ େମାେତ ଆନ ି ନୀ େବାଲିେବ,” ଏଥିପାଇଁ େସ ତାହାର
ନାମ ଆେଶର (ଆନ ) ରଖିଲା।

14 ଏଥିଉ ାେର ଗହମ କଟା ସମୟେର ରୁ େବନ୍ ବାହାେର ଯାଇ
େକ୍ଷତରୁ ଦୂଦାଫଳ*ପାଇଆଣିଆପଣାମାତା େଲୟାକୁ େଦଲା।ତହଁୁ
ରାେହଲ େଲୟାକୁ କହିଲା, “ତୁ ପୁତ୍ର ଆଣିଥିବା ଦୂଦାଫଳ କିଛି
େମାେତ ଦିଅ।” 15 ତହିଁେର େସ କହିଲା, “ତୁ େ େମାʼ ାମୀକୁ
ହରଣ କରିଅଛ, ଏ କି ଅ ବିଷୟ? ତୁ େ େମାʼ ପୁତ୍ର ର ଦୂଦାଫଳ
ମଧ୍ୟ କି ହରଣ କରିବ?” େତେବ ରାେହଲ କହିଲା, “ତୁ ର ପୁତ୍ର ର
ଦୂଦାଫଳପରିବ ର୍ େର େସଆଜିରାତ୍ର ତୁ ସେ ଶୟନକରିେବ।”

16 ଏଥିଉ ାେର ସ ୍ୟା େବେଳ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଯାକୁବର ଆଗମନ
ସମୟେର େଲୟା ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମି ବାହାରକୁ
ଯାଇ କହିଲା, “ତୁ କୁ େମାʼ କତିକି ଆସି ବାକୁ େହବ; କାରଣ ମୁଁ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ର ଦୂଦାଫଳ େଦଇ ତୁ କୁ ଭଡ଼ା େନଲି।” ଏଣୁ େସ
େସହି ରାତି୍ର ତାହା ସହିତ େକ୍ଷପଣ କଲା। 17ତହିଁେର ପରେମ ର

* 30:14 ଏହାକୁ ଖାଇଲା ପେରଏହା େପ୍ର ମକୁ ବୃ ି କେର ପୁଣି ଏହା ୀମାନ ୁ ଗଭର୍ ବତୀ
େହବା ପାଇଁ ଔଷଧ ରୂ େପ ବ୍ୟବହୃ ତ କରାଯାଇଥାଏ
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େଲୟାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣେ , େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ଯାକୁବର ପ ମ
ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା। 18 େତେବ େଲୟା କହିଲା, “ମୁଁ ାମୀକୁ
ଆପଣା ଦାସୀ େଦଇଥିଲି, ପରେମ ର ତାହାର େବତନ େମାେତ
େଦଇଅଛି ,” ଏେହତୁ େସ ତାହାର ନାମ ଇଷାଖର† ରଖିଲା।

19ଏଥିଉ ାେର େଲୟା ପୁନବର୍ ାରଗଭର୍ ଧାରଣକରିଯାକୁବରଷ
ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା। 20 ତହଁୁ େଲୟା କହିଲା, “ପରେମ ର େମାେତ
ଉ ମ େଯୗତୁ କ େଦେଲ; ଏେବ େମାʼ ାମୀ େମାʼ ସେ ବାସ
କରିେବ, େଯେହତୁ ମୁଁ ତା ର ଛଅ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଅଛି,” ଏେହତୁ
େସ ତାହାର ନାମ ସବୂଲୂନ‡ ରଖିଲା। 21ଏଉ ାେର େସ ଏକ କନ୍ୟା
ପ୍ର ସବ କରେ , ତାହାର ନାମ ଦୀଣା ରଖିଲା।

22 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ରାେହଲକୁ ରଣ କେଲ ଓ
ପରେମ ର ତାହାର ପ୍ର ାଥର୍ ନା ଶୁଣି ତାହାକୁ ଗଭର୍ ଧାରଣର ଶି
େଦେଲ। 23 ତହଁୁ େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି କହିଲା,
“ପରେମ ର ଏେବ େମାହର ଅପମାନ ଦୂର କେଲ।” 24 ଏଣୁ େସ
ତାହାର ନାମ େଯାେଷଫ§ େଦଇ, କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାେତ ଆଉ
ଏକ ପୁତ୍ର ଦିଅ ।ୁ”

ଯାକୁବ ସମୃି
25ଆଉ ରାେହଲଠାରୁ େଯାେଷଫ ଜନ୍ମ େହଲା ଉ ାେର ଯାକୁବ

ଲାବନକୁ କହିଲା, “େମାେତ ବିଦାୟ କର, ମୁଁ ାନକୁ ଓ ନିଜ
େଦଶକୁ ଯିବି। 26 ମୁଁ େଯଉଁମାନ ନିମେ ତୁ ର ଦାସ୍ୟକମର୍
କରିଅଛି, େମାହର େସହି ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ ଓ ପୁତ୍ର ଗଣକୁ େନଇ ଯିବାକୁ
ଦିଅ; େଯେହତୁ େଯଉଁ ପ୍ର କାେର ତୁ ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି, ତାହା
ତୁ େ ଜ୍ଞାତ ଅଟ।”

27 େସେତେବେଳ ଲାବନ ତାହାକୁ କହିଲା, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ େମାʼ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ କର, କାରଣ ତୁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିଅଛି , ଏହା ମୁଁ ଗଣକତା ାରା ଜାଣିଅଛି।”
28 ଏେହତୁ “ତୁ େ ଆେପ ନିଜ େବତନ ି ର କର, ମୁଁ ତାହା ତୁ କୁ
େଦବି।”
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29 ତହଁୁ ଯାକୁବ ତାହା ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ ର େଯଉଁ ପ୍ର କାର
ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି ଓ େମାʼ ନିକଟେର ତୁ ର ପଶୁଗଣ େଯପରି
ଅଛି ,ତାହା ତୁ କୁ ଜଣାଅଛି। 30କାରଣ, େମାହରଆସି ବା ପୂବର୍ େର
ତୁ ର ଅ ସ ି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏେବ ବୃି ପାଇ ପ୍ର ଚୁ ର େହାଇଅଛି;
ପୁଣି, ମୁଁ େଯେକୗଣସି ଜାଗାକୁ ତୁ ର େମଷପଲକୁ ଚରାଇବାକୁ
େନଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ର ମ ଳ କରିଅଛି ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣା
ପରିବାର ନିମେ େକେବ ସ ୟ କରିବି?”

31 ତହିଁେର ଲାବନ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ କୁ କଅଣ େଦବି?”
ଯାକୁବ କହିଲା, “ତୁ କୁ କିଛି େଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଯଦି ତୁ େ
େମାʼ ପାଇଁ େଗାଟିଏ କମର୍ କରିବ, େତେବ ମୁଁ ତୁ ର ପଶୁମାନ ୁ
ପୁନବର୍ ାର ଚରାଇପ୍ର ତିପାଳନକରିବି। 32ଆଜି ମୁଁ ତୁ ର ସକଳପଲ
ମଧ୍ୟେଦଇ ଯାଇ େମଷଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବି ୁ ଚିି ତ ଓ
କଳାବ ର୍ ର େମଷମାନ ୁ , ପୁଣି, ଛାଗଳଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବି ୁ ଚିି ତ ଓ
ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଛାଗଳମାନ ୁ ପୃଥକକରିବି; େସହିସବୁ େମାହରେବତନ
ରୂ ପ େହବ। 33 ଏଥିଉ ାେର େଯେତେବେଳ ତୁ ସାକ୍ଷାତେର
େମାହର େବତନ ବିଷୟ ଉପି ତ େହବ, େସେତେବେଳ େମାହର
ଧାମ କତା େମାʼ ବିଷୟେର ସାକ୍ଷ୍ୟ େଦବ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଛାଗଳମାନ
ମଧ୍ୟେର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବି ୁ ଚିି ତ ଛାଗଳ ଭି ଓ େମଷଗଣ
ମଧ୍ୟେର କଳାବ ର୍ ର େମଷ ଭି େଯେତ ଥିେବ, ତାହା େମାହର
େଚାରି ରୂ େପ ଗଣ୍ୟ େହବ।” 34 ତହଁୁ ଲାବନ କହିଲା, “ଭଲ, ତୁ
କଥାନୁସାେର େହଉ।”

35 ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି ଦିନ େରଖାି ତ ଓ ବି ୁ ଚିି ତ
ଛାଗସକଳ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବି ୁ ଚିି ତ ମଧ୍ୟ କିି ତ ଶୁ ବ ର୍
ଛାଗୀସକଳ, ପୁଣି, କଳାବ ର୍ ର େମଷସକଳ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି
ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା; 36ଆଉ େସ ଆପଣାର
ଓ ଯାକୁବର ମଧ୍ୟେର ତିନି ଦିନର ପଥରୁ ଦୂରେର ରଖିଲା; ପୁଣି,
ଯାକୁବ ଲାବନର ଅବଶି ପଶୁପଲ ଚରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।

37ଆଉ ଯାକୁବ ଲିବ୍ ନୀ ଓ ଲୂସ୍ ଓ ଅେମର୍ ାନ୍ ବୃକ୍ଷର ନୂତନ ଶାଖା
କାଟି ତହିଁରୁ ବଳ୍ କଳ କାଢ଼ି କା ର ଶୁ େରଖା ବାହାର କଲା।
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38 ଏଥିଉ ାେର େଯଉଁ ାନକୁ ପଶୁଗଣ ଜଳ ପାନ କରିବା ନିମେ
ଆସି , େସହି ାନେର େସମାନ ସ ୁଖ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟେର େସହି
ବଳ୍ କଳଶୂନ୍ୟ ଶାଖାସବୁ ଉ କରି ରଖିଲା; ତହଁୁ ଜଳ ପାନ କରିବା
ସମୟେର େସମାେନ ଫଳବତୀ େହେଲ।

39 ପୁଣି, େସହି ଶାଖା ନିକଟେର େସମାନ ର ସ ମ େହବାରୁ
ପଶୁମାେନ େରଖାି ତ ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବି ୁ ଚିି ତ ଛୁଆ ପ୍ର ସବ
କେଲ। 40 ତହିଁେର ଯାକୁବ େସହି ଛୁଆମାନ ୁ ଭି ଭି କଲା,
ପୁଣି, ଲାବନର େରଖାି ତ ଓ କଳାବ ର୍ ର ସବୁ େମଷ ପ୍ର ତି
େମଷୀମାନ ର ଦୃି ରଖାଇଲା; ଏହି ପ୍ର କାେର େସ ଲାବନର ପଲ
ସହିତ ଆପଣା ପଲ ନ ରଖି ପୃଥକ କଲା।

41 ପୁଣି, ବଳି ପଶୁଗଣ େଯପରି ଶାଖା ନିକଟେର ଗଭର୍ ଧାରଣ
କରି , ଏଥିପାଇଁ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟେର ପଶୁମାନ ସ ୁଖେର େସହି
ଶାଖା ରଖିଲା; ମାତ୍ର ଦୁବର୍ ଳ ପଶୁମାନ ସ ୁଖେର ରଖିଲା ନାହିଁ;
42 ତହିଁେର ଦୁବର୍ ଳ ପଶୁଗଣ ଲାବନର ଓ ବଳି ପଶୁଗଣ
ଯାକୁବର େହେଲ।

43ଏେହତୁ ଯାକୁବ ଅତିଶୟବ ୁ େହଲା, ପୁଣି,ତାହାର ପଶୁ,
ଦାସଦାସୀ, ଓଟ ଓ ଗ ର୍ ଭ ଯେଥ େହେଲ।

31
ଯାକୁବ ଲାବନ ନିକଟରୁ ପଳାୟନ

1 ପୁଣି, “ଯାକୁବ ଆ ମାନ ପିତା ର ସବର୍ ହରଣ କରିଅଛି
ଓ ଆ ମାନ ପିତା ର ଧନରୁ ତାହାର ଏହି ସମ ଐ ଯର୍ ୍ୟ
େହାଇଅଛି,” ଲାବନର ପୁତ୍ର ମାନ ର ଏହି କଥା ଯାକୁବ ଶୁଣିଲା।
2 ପୁଣି,ଲାବନତାହା ପ୍ର ତି ପୂବର୍ ପରି ନୁେହଁ,ଏହା ଯାକୁବତାହାର ମୁଖ
େଦଖି ବୁଝିଲା। 3ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯାକୁବକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆପଣା େପୖତୃ କ େଦଶେର ଜ୍ଞାତିମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ,ଆେ
ତୁ ର ସହବ ର୍ ୀ େହବା।”

4ଏଣୁ ଯାକୁବ େକ୍ଷତ୍ର େର ପଶୁପଲ ନିକଟକୁ ରାେହଲ ଓ େଲୟାକୁ
ଡକାଇ କହିଲା, 5 “ମୁଁ େଦଖୁଅଛି, ତୁ ମାନ ପିତା ର ମୁଖ
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େମାʼ ପ୍ର ତି ପୂବର୍ ପରି ନୁେହଁ; ମାତ୍ର େମାହର େପୖତୃ କ ପରେମ ର
େମାହର ସହାୟ ଅଟି । 6 ମୁଁ ଆପଣାର ସବୁ ବଳ େଦଇତୁ ମାନ
ପିତା ର ଦାସ୍ୟକମର୍ କରିଅଛି, ଏହା ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ। 7 ତଥାପି
ତୁ ମାନ ପିତା େମାେତ ପ୍ର ବ ନା କରି ଦଶ ଥର େମାହର େବତନ
ପରିବ ର୍ ନ କରିଅଛି ; ମାତ୍ର ପରେମ ର ତା ୁ େମାହର କ୍ଷତି
କରିବାକୁ େଦଇ ନାହାି । 8 େଯେହତୁ ‘ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ପଶୁଗଣ ତୁ ର
େବତନ ରୂ ପ େହେବ,’ େସ ଆେପ େଯେତେବେଳ ଏହି କଥା
କହିେଲ, େସେତେବେଳ ସମ ପଶୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଛୁଆ ପ୍ର ସବ କେଲ;
ପୁଣି, ‘େରଖାି ତ ପଶୁଗଣ ତୁ ର େବତନ ରୂ ପ େହେବ,’ େସ
େଯେତେବେଳଏହାକହିେଲ, େସେତେବେଳସମ ପଶୁ େରଖାି ତ
ଛୁଆ ପ୍ର ସବ କେଲ। 9ଏହିରୂ େପ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ପିତା ର
ପଶୁଧନ େନଇ େମାେତ େଦେଲ।

10କାରଣ ପଶୁମାନ ଗଭର୍ ଧାରଣ ସମୟେର ମୁଁ ପ୍ନ େର ଅନାଇ
େଦଖିଲି, େଦଖ, ପଲ ସ ମକାରୀ ସମ ଛାଗଳ େରଖାି ତ ଓ
ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବି ୁ ଚିି ତ। 11 େସେତେବେଳ ପରେମ ର ଦୂତ
ପ୍ନ େର େମାେତ ‘ଯାକୁବ’ େବାଲି ଡାକେ , ମୁଁ କହିଲି, ‘େଦଖ ,ୁ ମୁଁ
ଏଠାେର।’ 12 ତହିଁେର େସ କହିେଲ, ‘ଏେବ ଅନାଇ େଦଖ, ପଲ
ସ ମକାରୀ ସମ ଛାଗଳ େରଖାି ତ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଓ ବି ୁ ଚିି ତ;
େଯେହତୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଲାବନ େଯରୂ ପବ୍ୟବହାରକରଇ,ତାହାଆେ
େଦଖିଲୁ। 13 େଯଉଁଠାେର ତୁ େ େଗାଟିଏ ଅଭିେଷକ କରିଅଛ
ଓଆ ନିକଟେର ମାନତ କରିଅଛ, େସହି େବେଥଲ୍ ର ପରେମ ର
ଆେ ; ଏେବ ଉଠି ଏହି େଦଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ଜ୍ଞାତିମାନ
େଦଶକୁ େଫରିଯାଅ!’ ”

14 ତହିଁେର ରାେହଲ ଓ େଲୟା ଉ ର କେଲ, “ପିତା
ଗୃହେର ଆ ମାନ ର କି ଆଉ କିଛି ବା ଓ ଅଧିକାର ଅଛି?
15ଆେ ମାେନ କି ତା ନିକଟେର ବିେଦଶିନୀ ରୂ େପ ଗଣ୍ୟ େନାହଁୁ ?
େଯେହତୁ େସ ଆ ମାନ ୁ ବିକି୍ର କରି ଆ ମାନ ର ମୂଲ୍ୟ ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ େଭାଗ କରିଅଛି । 16 ଏେହତୁ ପରେମ ର ଆ ମାନ
ପିତା ଠାରୁ େଯଉଁସବୁ ଧନ େନଇଅଛି , େସହି ସବୁ ଆ ମାନ ର
ଓ ଆ ମାନ ସ ାନଗଣର। ଏଣୁ ପରେମ ର ତୁ କୁ ଯାହା
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କହିେଲ, ତୁ େ ତାହା କର।”
17 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଉଠି ଆପଣା ସ ାନଗଣ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ ଓଟ

ଉପେରବସାଇଲା; 18 ପୁଣି,ଆପଣାଉପା ତପ ାଦି ସକଳଧନ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ପ ନ୍ ଅରାମେର େଯଉଁ ପଶୁ ଓ େଯଉଁ ସ ି ଉପା ର୍ ନ
କରିଥିଲା, ତାହା େଘନି କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ ହାକ
ନିକଟକୁ ପ୍ର ାନ କଲା।

19 େସହି ସମୟେର ଲାବନ େମଷର େଲାମ େଛଦନ କରିବାକୁ
ଯାଇଥିଲା; ପୁଣି, ରାେହଲ ଆପଣା ପିତା ର ଠାକୁରମାନ ୁ ହରଣ
କଲା। 20 ଆଉ ଯାକୁବ ଆପଣା ପଳାୟନର େକୗଣସି ସ ାଦ ନ
େଦଇ ଅରାମୀୟ ଲାବନକୁ ପ୍ର ବ ନା କଲା। 21 ଏହି ପ୍ର କାେର େସ
ଆପଣା ସବର୍ େଘନି ପଳାୟନ କଲା, ପୁଣି, ଉଠି (ଫରାତ୍ ) ନଦୀ
ପାର େହାଇ ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ ତ ଆେଡ଼ ଦୃି କରି ଚାଲିଲା।

ଲାବନ ଯାକୁବର ପ ାତ୍ ଧାବନ
22ଏଥିଉ ାେର ତୃ ତୀୟ ଦିବସେରଲାବନକୁ ଯାକୁବରପଳାୟନ

ସ ାଦ ଦିଆଗଲା। 23 ତହିଁେର େସ ଆପଣା କୁଟୁ ମାନ ୁ ସେ
େଘନି ତାହାର ପେଛ ପେଛ ସାତ ଦିନର ବାଟ େଦୗଡ଼ିଯାଇ ଗିଲୀୟଦ
ପବର୍ ତ ନିକଟେର ତାହାର ସ ଧରିଲା।

24 ମାତ୍ର ପରେମ ର ରାତି୍ର କାେଳ ପ୍ନ େର ଅରାମୀୟ ଲାବନ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ
ଭଲ ମ କିଛି କୁହ ନାହିଁ।” 25 ଏଥିଉ ାେର ଲାବନ ଯାକୁବର
ସ ଧରିଲା ସମୟେରଯାକୁବରତ ୁ ପବର୍ ତ ଉପେର ାପିତ ଥିଲା;
ତହିଁେର ଲାବନ ହିଁ କୁଟୁ ମାନ ସହିତ ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ ତେର
ତ ୁ ାପନ କଲା।

26 ପୁଣି, ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, “ତୁ େ କାହିଁକି ଏହିପରି
କମର୍ କଲ? େମାେତ ପ୍ର ବ ନା କଲ, ପୁଣି, େମାʼ କନ୍ୟାମାନ ୁ
ଖ ଧୃତ ବ ୀେଲାକ ପରି େଘନି ଆସି ଲ। 27 ତୁ େ େମାେତ
ପ୍ର ବ ନା କରି କାହିଁକି େଗାପନେର ପଳାଇ ଆସି ଲ? କାହିଁକି
େମାେତ ସ ାଦ େଦଲ ନାହିଁ? େଦଇଥିେଲ, ମୁଁ ତୁ କୁ ଆ ାଦ
ଓ ଗାୟନ, ପୁଣି, ତବଲା ଓ ବୀଣାବାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଦାୟ କରିଥାʼ ି ।
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28ତୁ େ େମାହର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନ ୁ ଚୁ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ େମାେତ
ସୁେଯାଗ େଦଲ ନାହିଁ, ଏ ଅତି ଅଜ୍ଞାତର କମର୍ । 29 ତୁ କୁ ହିଂସା
କରିବାକୁ େମାହର ହ ସମଥର୍ ପ୍ର ମାଣ, ମାତ୍ର ଗତରାତି୍ର ତୁ ର
େପୖତୃ କ ପରେମ ର େମାେତ କହିେଲ, ସାବଧାନ, ଯାକୁବକୁ ଭଲ
ମ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। 30 ଆଉ ପିତୃ ଗୃହକୁ ଝୁ ରିବାରୁ ଯଦି
ତୁ ର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ େହଲା, େତେବ େମାହର େଦବତାମାନ ୁ
କାହିଁକି େଚାରି କଲ?”

31 ତହିଁେର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉ ର କଲା, “େମାହର ଭୟ
େହଲା; କାରଣ େକଜାଣି ତୁ େ େମାʼ ଠାରୁ ଆପଣା କନ୍ୟାଗଣ ୁ
ବଳପୂବର୍ କ ଛଡ଼ାଇ େନବ, ଏପରି ବିଚାର କଲି। 32 ମାତ୍ର ତୁ େ
ଯାହା ନିକଟରୁ ତୁ ର େଦବତାମାନ ୁ ପାଇବ, େସ ବି ବ ନାହିଁ;
େମାʼ ଠାେର ତୁ ର ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆ ମାନ କୁଟୁ ଗଣର
ସାକ୍ଷାତେର ଚିି କରି ନିଅ,” େଯେହତୁ ଯାକୁବ ରାେହଲର େସହି
େଚାରି କରିବା ବିଷୟ ଜାଣି ନ ଥିଲା।

33ତହଁୁ ଲାବନ ଯାକୁବର ତ ୁଗୃହ ଓ େଲୟାର ତ ୁଗୃହ ଓ ଦୁଇ
ଦାସୀର ତ ୁଗୃହକୁ ଯାଇ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କଲା; ମାତ୍ର ପାଇଲା ନାହିଁ।
ଏଣୁ େସ େଲୟାର ତ ୁଗୃହ ଛାଡ଼ି ରାେହଲର ତ ୁଗୃହେର ପ୍ର େବଶ
କଲା।

34 ମାତ୍ର ରାେହଲ େସହି ଠାକୁରମାନ ୁ େନଇ ଓଟର ହାଉଦା
ଭିତେର ରଖି ତହିଁଉପେର ବସି ଥିଲା। ତହିଁେରଲାବନ ତାହାର
ତ ୁଗୃହର ସବୁ ାନ େଖାଜିେଲ େହଁ ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ।
35 େସେତେବେଳ ରାେହଲ ପିତାକୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଆପଣ ଛାମୁେର
ଉଠି ପାରିଲି ନାହିଁ େବାଲି େମାହର ପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ନ କର ୁ, କାରଣ
ମୁଁ ୀଧମ ଣୀ େହାଇଅଛି।” ଏହିରୂ େପ େସ ଅେନ୍ଵ ଷଣ କେଲ େହଁ
ଠାକୁରମାନ ୁ ପାଇଲା ନାହିଁ।

36 ତହଁୁ ଯାକୁବ େକ୍ର ାଧ େହାଇ ଲାବନକୁ ଭ ର୍ ନା କଲା; ପୁଣି,
ଯାକୁବ ଲାବନକୁ ଉ ର କରି କହିଲା, “େମାହର କି େଦାଷ ଓ
କି ପାପ େହଲା େଯ, ତୁ େ ପ୍ର ଳିତ େହାଇ େମାʼ ପେଛ ପେଛ
େଦୗଡ଼ି ଆସି ଲ? 37 ତୁ େ ତ େମାର ସବୁ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଖାଜିଲ, ଆଉ
ତୁ ଗୃହର େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଲ କି? ତାହା େମାହର ଓ ତୁ ର
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ଏହି କୁଟୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର ରଖିଦିଅ, ଏମାେନ ଆ ଦୁହିଁ ର
ବିଚାର କର ।ୁ

38 ଏହି େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ େହଲା ତୁ ସ େର ରହିଲି। ତୁ ର
େମଷୀ ଓ ଛାଗୀମାନ ର ଗଭର୍ ପାତ େହାଇ ନାହିଁ, କିଅବା ମୁଁ ତୁ
ପଲର େମ ାମାନ ୁ ଖାଇ ନାହିଁ। 39ବର ହିଂସ୍ର କ ଜ ୁ ଯାହାକୁ
ଖି ଆ କଲା, ତାହା ସୁ ା ତୁ କତିକି ଆଣିଲି ନାହିଁ; େସ କ୍ଷତି
ଆେପ ସହିଲି; ଦିନେର େଚାରି ଯାଉ କି ରାତିେର େଚାରି ଯାଉ, ତାହା
ତୁ େ େମାʼ ହାତରୁ େନଲ। 40 ଦିନେର ଖରା, ରାତିେର କାକର,
େମାେତ ଗ୍ର ାସ କଲା; େମାʼ ଆଖିରୁ ନିଦ ପଳାଇଗଲା; ଏହିପରି
ମୁଁ ଥିଲି; 41 ମୁଁ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ କାଳ ତୁ ଘେର ରହିଲି; ତୁ ର
ଦୁଇ ଝିଅ ନିମେ ଚଉଦ ବଷର୍ ଓ ପଶୁମାନ ନିମେ ଛଅ ବଷର୍
ଦାସ୍ୟକମର୍ କଲି; ଏଥିମଧ୍ୟେର ତୁ େ ଦଶ ଥର େମାହର େବତନ
ପରିବ ର୍ ନ କରିଅଛ। 42 େମାର େପୖତୃ କ ପରେମ ର, ଅବ୍ର ହାମର
ପରେମ ର ଓ ଇସ୍ ହାକର ଭୟ ାନ ଯଦି େମାହର ସହାୟ େହାଇ
ନ ଥାʼେ , େତେବ ଅବଶ୍ୟ ଏେବ ତୁ େ େମାେତ ଖାଲି ହାତେର
ବିଦାୟ କରିଥାʼ । ପରେମ ର େମାହର ଦୁଃଖ ଓ ହ ର ପରିଶ୍ର ମ
େଦଖିଅଛି ; ଏଣୁ ଗତ ରାତି୍ର େର ତୁ କୁ ଧମକାଇେଲ।”

ଯାକୁବ ସହିତ ଲାବନ ର ଚୁ ି
43ତହିଁେର ଲାବନ ଯାକୁବକୁ ଉ ର କଲା, “ଏହି କନ୍ୟାମାେନ

େମାହର କନ୍ୟା ଓ ଏହି ବାଳକମାେନ େମାହର ବାଳକ ଓ ଏହି
ପଶୁପଲେମାହରପଶୁପଲ, ପୁଣି,ଯାହାଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସହିସବୁ
େମାହର; ଏେହତୁ େମାହର ଏହି କନ୍ୟାମାନ ୁ ଓ ଏମାନ ପ୍ର ସୂତ
ସ ାନମାନ ୁ ମୁଁ କଅଣ କରିବି? 44ଆସ, ଆେ ଦୁେହଁ ନିୟମ ି ର
କରୁ , ତାହା ଆ ମାନ ର ସାକ୍ଷୀ େହଉ।”

45େସେତେବେଳଯାକୁବ ଖି ଏ ପ୍ର ର େଘନି ରୂ େପ ାପନ
କଲା। 46 ପୁଣି,ଯାକୁବଆପଣା କୁଟୁ ମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ର ସଂଗ୍ର ହ କର;” ତହିଁେର େସମାେନ ପ୍ର ର ଆଣି େଗାଟିଏ
ରାଶି କରେ , ସମେ େସହି ାନେର େସହି ରାଶି ଉପେର େଭାଜନ
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କେଲ। 47 ଏଥିଉ ାେର ଲାବନ ତାହାର ନାମ ଯିଗର-ସାହଦୂଥା*
ରଖିଲା, ମାତ୍ର ଯାକୁବ ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ୍ (ସାକ୍ଷୀ ରାଶୀ)
ରଖିଲା।

48 େସେତେବେଳ ଲାବନ କହିଲା, “ଏହି ରାଶି ଆଜି ତୁ ଆ ର
ସାକ୍ଷୀ େହାଇ ରହିଲା;” ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଗଲୟଦ୍ ଓ ମି ା
(ପ୍ର ହରୀ- ାନ) ରଖିଲା, 49 େଯେହତୁ େସ କହିଲା, “ଆେ ମାେନ
ପର ର ଅଦୃଶ୍ୟ େହେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ଓ ତୁ ର ପ୍ର ହରୀ
ଥିେବ। 50 ତୁ େ ଯଦି େମାʼ କନ୍ୟାମାନ ୁ ଦୁଃଖ େଦବ, ଅଥବା
େମାହର କନ୍ୟାମାେନ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ୀମାନ ୁ ବିବାହ କରିବ,
େତେବ େସହି ସମୟେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆ ମାନ ନିକଟେର
ନ ଥିବ, ମାତ୍ର େଦଖ, ପରେମ ର ଆ ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର ସାକ୍ଷୀ
େହେବ।”

51 ଆହୁ ରି ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, “ଏହି ରାଶି େଦଖ, ପୁଣି,
ଆ ଦୁହିଁ ର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େମାହର ାପିତ ଏହି େଦଖ।
52 ମୁଁ ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ପାର େହାଇ ତୁ ନିକଟକୁ
ଯିବି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ତୁ େ ଏହି ରାଶି ଓ ଏହି ପାର େହାଇ
େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ; ଏଥିର ସାକ୍ଷୀ ଏହି ରାଶି ଓ ଏଥିର
ସାକ୍ଷୀ ଏହି । 53 ଏହି ବିଷୟେର ଅବ୍ର ହାମ ର ପରେମ ର,
ନାେହାରର ପରେମ ର ଓ େସମାନ େପୖତୃ କ ପରେମ ର ଆ
ଓ ତୁ ମଧ୍ୟେର ବିଚାର କରିେବ,” େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ଆପଣା
ପିତା ଇସ୍ ହାକର ଭୟ ାନର ଶପଥ କଲା।

54 ଏଥିଉ ାେର େସ େସହି ପବର୍ ତେର ବଳିଦାନ କରି ଆହାର
କରିବା ନିମେ ଆପଣା କୁଟୁ ମାନ ୁ ଡାକିଲା,ତହିଁେରେସମାେନ
େଭାଜନକରି ପବର୍ ତେର ସାରାରାତି୍ର ଯାପନ କେଲ। 55ଏଥିଉ ାେର
ଲାବନ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଆପଣା କନ୍ୟାମାନ ୁ ଓ ବାଳକମାନ ୁ
ଚୁ ନ କରି ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲା; ଏହିରୂ େପ ଲାବନ ାନକୁ
େଫରିଗଲା।

32
ଯାକୁବ ଏେଷୗ ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ପ୍ର ୁତି

* 31:47 ଅଥର୍ ାତ୍ ସାକ୍ଷୀ ରାଶି
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1ତହିଁଉ ାେରଯାକୁବଯାତ୍ର ା କରେ ,ପରେମ ର ଦୂତଗଣ
ତାହା ସେ େଭଟିେଲ। 2 େସଥିପାଇଁ ଯାକୁବ େସମାନ ୁ େଦଖି
କହିଲା, “ଏମାେନ ପରେମ ର ଦଳ;” ଏଥିପାଇଁ େସହି ାନର
ନାମ ମହନୟିମ (ଦୁଇ ଦଳ) ରଖିଲା।

3 ତହିଁ ଉ ାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ଆେଗ େସୟୀର େଦଶ
ଇେଦାମ ଅ ଳେର ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ନିକଟକୁ ଦୂତମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ
କଲା। 4 ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଲା, “ତୁ େ ମାେନ
ଆ ର ପ୍ର ଭୁ ଏେଷୗ ୁ କହିବ, ଆପଣ ଦାସ ଯାକୁବ ଆପଣ ୁ
ଜଣାଇଲା, ‘ମୁଁ ଲାବନ ପାଖେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଥିଲି, ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
େମାହର ବିଳ େହଲା। 5 େମାହର େଗାରୁ , ଗଧ, େମଷପଲ ଓ
ଦାସଦାସୀ ଅଛି , ପୁଣି, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବା
ନିମେ ଆପଣ ନିକଟକୁ ସ ାଦ ପଠାଇଲି।’ ”

6 ଏଥିଉ ାେର ଦୂତମାେନ େଫରିଆସି ଯାକୁବକୁ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଆପଣ ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ, େସ ଚାରି
ଶହ େଲାକ ସ େର େଘନି ଆପଣ ସହିତ େଦଖା କରିବାକୁ
ଆସୁଅଛି ।” 7 ତହିଁେର ଯାକୁବ ଅତିଶୟ ଭୀତ ଓ ଉଦ୍ ବି
େହଲା, ପୁଣି, ସ ୀ େଲାକମାନ ୁ ଓ େଗାେମଷାଦି ସମ ପଲ ଓ
ଓଟମାନ ୁ ଭି ଭି ଦୁଇ ଦଳ କରି କହିଲା, 8 “ଏେଷୗ ଆସି ଯଦି
ଏକ ଦଳକୁ ପ୍ର ହାର କରିବ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଦଳ ବି ପଳାଇଯିେବ,”

9 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ କହିଲା, “େହ େମାହର ପିତା
ଅବ୍ର ହାମ ର ପରେମ ର, େହ େମାହର ପିତା ଇସ୍ ହାକ ର
ପରେମ ର, େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ େମାେତ କହିଥିଲ, ‘ତୁ େ
ଆପଣା େଦଶ ଓ ଜ୍ଞାତିମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଅ, ତହିଁେର
ଆେ ତୁ ର ମ ଳ କରିବା।’ 10 ତୁ େ ଏହି ଦାସ ପ୍ର ତି େଯଉଁ
ସମ ଦୟା ଓ େଯଉଁ ସମ ବି ତା ପ୍ର କାଶ କରିଅଛ, ମୁଁ ତହିଁର
ଅ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର େଯାଗ୍ୟ ନୁେହଁ; େଯେହତୁ ମୁଁ ନିଜର ଯି ମାତ୍ର
େଘନି ଏହି ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଏେବ ମୁଁ ଦୁଇ ଦଳ
େହାଇଅଛି। 11 ବିନୟ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ଭ୍ର ାତାର ହ ରୁ , ଏେଷୗର
ହ ରୁ େମାେତ ରକ୍ଷା କର; କାରଣ ମୁଁ ତାହାକୁ ଭୟ କରୁ ଅଛି,



ଆଦି ପୁ କ 32:12 lxxxviii ଆଦି ପୁ କ 32:21

େକଜାଣି େସ ଆସି େମାେତ ଓ ମାତା ଓ ବାଳକମାନ ୁ ବଧ କରିବ।
12ତୁ େ ତ କହିଅଛ, ‘ଆେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ର ମ ଳ କରିବା, ପୁଣି,
ସମୁଦ୍ର ତୀର େଯଉଁ ବାଲି ବାହୁ ଲ୍ୟ େହତୁ ଗଣାଯାଇ ନ ପାେର,
ତାହା ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ର ବଂଶ ବୃି କରିବା।’ ”

13ଆଉ ଯାକୁବ େସହି ାନେର େସହି ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କଲା; ଆଉ
ତାହା ନିକଟେରଯାହା ଥିଲା,ତହିଁରୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ନିମେ
େଭଟି ପ୍ର ୁତ କଲା; 14 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦୁଇ ଶହ ଛାଗୀ ଓ େକାଡ଼ିଏ ଛାଗ,
ଦୁଇଶହେମଷୀଓ େକାଡ଼ିଏ େମଷ, 15 ପୁଣି,ସବ ା ଦୁ ବତୀ ତିରିଶ
ଉ ୀଓଚାଳିଶଗାଭୀଓଦଶ ବୃଷ, ପୁଣି, େକାଡ଼ିଏଗ ର୍ ଭୀ ଓଦଶଟି
ବାଛୁରି ପ୍ର ୁତ କଲା। 16 ଏଥିଉ ାେର ପଲସବୁ ପୃଥକ ପୃଥକ କରି
ଆପଣା ଦାସମାନ ହ େର ଏକ ପଲ ସମପର୍ ଣ କରି େସମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା େଦଲା, “ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ଆେଗ ଆେଗ ଯାଅ, ପୁଣି, ମେଧ୍ୟ
ମେଧ୍ୟ ାନ ରଖି ପ୍ର େତ୍ୟକ ପଲକୁ ପୃଥକ କର।”

17 ପୁଣି, େସ ସବର୍ ାଗ୍ର ଗାମୀ ଦାସକୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା େଦଲା, “େମାହର
ଭ୍ର ାତା ଏେଷୗ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ େହେଲ, େସ ଯଦି ପଚାରିେବ, ‘ତୁ େ
କାହାର ଦାସ? େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ? ପୁଣି, ତୁ ର ଅଗ୍ର ି ତ ଏହି
ସମ କାହାର?’ 18 େତେବ ତୁ େ ଉ ର େଦବ, ‘ଏହି ସମ
ଆପଣ ଦାସ ଯାକୁବ ର, ଏହିସବୁ େଭଟି ଆ ପ୍ର ଭୁ ଏେଷୗ
ନିମେ େପ୍ର ରିତ; େଦଖ ,ୁ େସ ମଧ୍ୟ ପେଛ ପେଛ ଆସୁଅଛି ।’ ”

19ଏହିପ୍ର କାେର େସ ି ତୀୟଓତୃ ତୀୟପଲରପ ାଦ୍ ଗାମୀ ସବୁ
ଦାସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲା, “ଏେଷୗ ସ େର ସାକ୍ଷାତ େହେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ପ୍ର କାର କଥା କହିବ। 20ଆହୁ ରି କହିବ, ‘େଦଖ ,ୁ
ଆପଣ ଦାସ ଯାକୁବଆ ମାନ ପେଛଆସୁଅଛି ;’ ”କାରଣ େସ
ମେନ କେଲ, “ଆେଗ େଭଟି ପଠାଇ ତା ୁ ଶା କରି ପେଛ ତା
ସ େର ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତହିଁେର େସ ଆ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ କେଲ
କରିପାରି ।” 21ଏହିରୂ େପ ତାହା ଆଗେର େଭଟି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗଲା; ମାତ୍ର
େସ ଆେପ େସହି ରାତି୍ର ନିଜ ଦଳ ମଧ୍ୟେର ରହିଲା।

ପରେମ ର ସହ ଯାକୁବ ର ମ ଯୁ
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22ଏଥିଉ ାେର େସରାତି୍ର େରଉଠିଆପଣାର ଦୁଇଭାଯର୍ ୍ୟା ଓ ଦୁଇ
ଦାସୀ ଓ ଏକାଦଶସ ାନ ୁ ଯେ ାକ୍ ଘାଟେରପାର କରାଇବା ପାଇଁ
ସ େର େନଲା। 23 ପୁଣି, େସମାନ ୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଆପଣାର
ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େସପାରିକୁ ପଠାଇେଦଲା।

24 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ େସଠାେର ଏକାକୀ ରହିଲା; ତହଁୁ
ଜେଣ ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ଭାତ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ସହିତ ମ ଯୁ କେଲ।
25 ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଜୟ କରି ପାରିେଲ ନାହିଁ େଦଖି େସ ଯାକୁବର
ଊରୁ େଦଶର ସ ି ାନେର ଆଘାତ କେଲ; ତାହା ସହିତ ଏପ୍ର କାର
ମ ଯୁ କରିବାରୁ ଯାକୁବର ଊରୁ ସ ି ଖସି ଗଲା। 26 ଏଥିଉ ାେର
େସହି ପୁରୁ ଷ କହିେଲ, “ଆ କୁ ଛାଡ଼,କାରଣ ପ୍ର ଭାତ େହଲା।”ତହଁୁ
ଯାକୁବ କହିଲା, “ତୁ େ େମାେତ ଆଶୀବର୍ ାଦ ନ କେଲ, ମୁଁ ତୁ ୁ
ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ।”

27 ପୁନବର୍ ାର େସହି ମନୁଷ୍ୟ କହିେଲ, “ତୁ ର ନାମ କଅଣ?” େସ
କହିଲା, “ଯାକୁବ।” 28 େସ କହିେଲ, “ତୁ େ ଯାକୁବ ନାମେର ଆଉ
ବିଖ୍ୟାତ େହବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ* ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ େହବ;
କାରଣ, ତୁ େ ପରେମ ର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁ କରି ଜୟୀ
େହାଇଅଛ।”

29 େସେତେବେଳ ଯାକୁବ ପଚାରି କହିଲା, “ମୁଁ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ତୁ ର ନାମ କୁହ।” େସ କହିେଲ, “ତୁ େ କାହିଁକି ଆ ର ନାମ
ପଚାରୁ ଅଛ?” ତହଁୁ େସ େସଠାେର ଯାକୁବକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।
30େସେତେବେଳ େସହି ାନରନାମପନୂେୟଲ†ରଖିଲା; େଯେହତୁ
ଯାକୁବକହିଲା, “ମୁଁ ପରେମ ର ୁ ମୁଖାମୁଖି େଦଖିେଲେହଁ େମାହର
ପ୍ର ାଣ ବି ଲା।”

31 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ପନୂେୟଲ ପାର ହୁ ଅେ , ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ
େହଲା; ମାତ୍ର େସ ଊରୁ ସ ି ସକାଶୁ େଛାଟାଇ ଚାଲିଲା। 32 ଏେହତୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସ ାନମାେନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ (େକୗଣସି ) ଊରୁ େଦଶର

* 32:28 େଯ ପରେମ ର ସହ ସଂଘଷର୍ କେର କିଅବା ପରେମ ର ସହିତ ସଂଘଷର୍
କରିବା ବ୍ୟି † 32:30 ପରେମ ର ମୁଖ
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ଉପରି ସ ି ଶିରା େଭାଜନ କରି ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଯାକୁବର
ଊରୁ େଦଶର ସ ି ଶିରା ଶର୍ କରିଥିେଲ।

33
ଯାକୁବ ଏେଷୗ ମିଳନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ଅନାଇ େଦଖିଲା, ଆଉ େଦଖ, ଏେଷୗ
ଉପି ତ, ପୁଣି, ତାହା ସେ ଚାରି ଶହ ପୁରୁ ଷ। ତହିଁେର େସ
ଆପଣା ସ ାନମାନ ୁ ବିଭାଗ କରି େଲୟା ଓ ରାେହଲ ଓ ଦୁଇ
ଦାସୀ ନିକଟେର ସମପର୍ ଣ କଲା, 2 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆେଗ ଦୁଇ ଦାସୀ
ଓ େସମାନ ସ ାନଗଣକୁ, ତାହା ପେଛ େଲୟା ଓ ତାହାର
ସ ାନଗଣକୁ, ସବର୍ େଶଷେର ରାେହଲ ଓ େଯାେଷଫକୁ ରଖିଲା।
3 ପୁଣି, ଆେପ ସମ ଆେଗ ଯାଇ ସାତ ଥର ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କରୁ
କରୁ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲା।

4 େସେତେବେଳ ଏେଷୗ ତାହାକୁ େଭଟିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସି ତାହାର
ଗଳା ଧରି ଆଲି ନ ଓ ଚୁ ନ କଲା, ପୁଣି, ଦୁେହଁ େରାଦନ
କେଲ। 5 ଏଉ ାେର େସ ଅନାଇ ୀଗଣକୁ ଓ ବାଳକଗଣକୁ େଦଖି
ପଚାରିଲା, “ତୁ ସେ ଏମାେନ କିଏ?” ତହିଁେର େସ କହିଲା,
“ପରେମ ର କୃପା କରି ଆପଣ ଦାସକୁ ଏହି ସମ ସ ାନ
େଦଇଅଛି ।”

6 ତହଁୁ ଦାସୀଗଣ ଓ େସମାନ ସ ାନମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି
ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 7ତହିଁପେଛ େଲୟା ଓ ତାହାର ସ ାନମାେନଆସି
ପ୍ର ଣାମ କେଲ; ସବର୍ େଶଷେର େଯାେଷଫ ଓ ରାେହଲ ନିକଟକୁ ଆସି
ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 8ତହିଁେରଏେଷୗ ପଚାରିଲା, “ମୁଁ ଆେଗ େଯଉଁସବୁ
(ପ ାଦି) ଦଳ ସହିତ େଭଟିଲି; ତାହା କି ନିମେ ?” ଯାକୁବ କହିଲା,
“େମାʼ ପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବା ନିମେ ।”

9 ତହଁୁ ଏେଷୗ କହିଲା, “େମାହର ଯେଥ ଅଛି; ଭାଇ, ତୁ ର
ଯାହା ଅଛି, ତାହା ତୁ ର ଥାଉ।” 10 ଯାକୁବ କହିଲା, “ନା, ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦୃି େର ଯଦି ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଲି, େତେବ େମାʼ
ହ ରୁ େସହି େଭଟିଗ୍ର ହଣକର ୁ;କାରଣପରେମ ର ମୁଖଦଶର୍ ନ
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କଲାପରି ମୁଁଆପଣ ମୁଖଦଶର୍ ନକରିଅଛି;ମଧ୍ୟଆପଣେମାʼପ୍ର ତି
ପ୍ର ସ େହାଇଅଛି । 11ଏଣୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି,ଆପଣ ନିକଟକୁ
ଆନୀତ ଏହି ଆଶୀବର୍ ାଦ ଗ୍ର ହଣ କର ;ୁ କାରଣ ପରେମ ର େମାେତ
ଅନୁଗ୍ର ହ କରିଅଛି , ପୁଣି, େମାହର ସବୁ ଅଛି।” ଏହିରୂ େପ ଅତ୍ୟ
ଆଗ୍ର ହ ସହିତ ପ୍ର ାଥର୍ ନା କରେ , ଏେଷୗ ତାହା ଗ୍ର ହଣ କଲା।

12 ଏଥିଉ ାେର ଏେଷୗ କହିଲା, “ଆସ, ଆେ ମାେନ ଯିବା, ମୁଁ
ତୁ ମାନ ଆେଗଆେଗଯାଉଅଛି।” 13ତହିଁେରଯାକୁବକହିଲା,
“େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଜାଣି , ଏହି ବାଳକମାେନ େକାମଳ,ଆଉ ଦୁ ବତୀ
େମଷୀ ଓଗାଭୀ େମାʼସ େରଅଛି ; ଦିେନ ଅଧିକ ଚଳାଇେଲସବୁ
ପଲ ମରିଯିେବ। 14ଏଣୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ଦାସର ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କର ୁ; େସୟୀର ପ୍ର େଦଶେର େମାʼ
ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେରଉପି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ମୁଁ ପଶୁଗଣରଗମନଶି
ଅନୁସାେର ଓ ବାଳକଗଣର ଗମନ ଶି ଅନୁସାେର ଧୀେର ଧୀେର
ଚଳାଇ େନବି।”

15ଏେଷୗ କହିଲା, “େତେବ େମାʼ ସ ୀ େକେତକ େଲାକ ୁ ତୁ
ନିକଟେର ରଖି ଯାଉଅଛି।” ଯାକୁବ କହିଲା, “କି ପ୍ର େୟାଜନ? େମାʼ
ପ୍ର ତି େକବଳ ପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଦୃି ଥାଉ।” 16 ତହଁେର ଏେଷୗ
େସହି ଦିନ େସୟୀର ପଥ େଦଇ ବାହୁ ଡ଼ି ଗଲା। 17 ମାତ୍ର ଯାକୁବ
ସୁେ ାତକୁ ଗମନ କରି ଆପଣା ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ପଶୁମାନ ନିମେ
କୁଡ଼ିଆ ନିମର୍ ାଣ କଲା; ଏଥିପାଇଁ ଏହି ାନ ସୁେ ାତ* ନାମେର
ବିଖ୍ୟାତ େହାଇଅଛି।

18 ଏହି ପ୍ର କାେର ଯାକୁବ ପ ନ୍ ଅରାମଠାରୁ ବାହାରି କୁଶଳେର
କିଣାନ େଦଶ ଶିଖିମର ଏକ ନଗରେର ଉପି ତ େହାଇ ନଗରର
ବାହାେର ତ ୁ ାପନ କଲା। 19 ଏଥିଉ ାେର ଶିଖିମର ପିତା
ହେମାରର ସ ାନମାନ ୁ ଏକ ଶହ କସୀତା େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େଦଇ
େସହି ତ ୁ ାପନର ଭୂ ମିଖ କିଣିଲା। 20 ପୁଣି, େସଠାେର
ଏକ େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ତାହାର ନାମ ଏଲ-ଇେଲାେହ-ଇସ୍ର ାଏଲ†
ରଖିଲା।

* 33:17 କୁଡ଼ିଆ † 33:20 ପରେମ ର, ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର, ପୁଣି େଯ
ସବର୍ ଶି ମାନ ଅଟି
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34
ଦୀଣାକୁ ବଳା ାର

1 ଏଥିଉ ାେର େଲୟାଠାରୁ ଜାତ ଦୀଣା ନାମ୍ନ ୀ ଯାକୁବର କନ୍ୟା
େସହି େଦଶର କନ୍ୟାମାନ ସେ େଦଖା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ
ଗଲା। 2 ତହିଁେର ହି ୀୟ ହେମାର ନାମକ େଦଶାଧିପତିର ପୁତ୍ର
ଶିଖିମ ତାହାକୁ େଦଖିଲା; ପୁଣି, ତାହାକୁ େନଇ ତାହା ସହିତ ଶୟନ
କରିତାହାକୁଭ୍ର ା କଲା। 3ଆଉଯାକୁବରେସହିକନ୍ୟାଦୀଣାଠାେର
ତାହାରମନଅନୁର େହବାରୁ େସ େସହି ଯୁବତୀକି େପ୍ର ମକରିତାକୁ
ପ୍ର ୀତିଜନକ ବାକ୍ୟ କହିଲା।

4 ଏଥିଉ ାେର ଶିଖିମ ଆପଣା ପିତା ହେମାରକୁ କହିଲା, “ତୁ େ
ଏହି ଯୁବତୀ ସେ େମାେତ ବିବାହ କରିଦିଅ।” 5 ଏଥିଉ ାେର
ଯାକୁବ ଆପଣାର କନ୍ୟା ଦୀଣାକୁ ଶିଖିମ ଭ୍ର ା କରିଥିବାର କଥା
ଶୁଣିଲା; େସହି ସମୟେର ତାହାର ପୁତ୍ର ମାେନ େକ୍ଷତ୍ର େର ପଶୁପଲ
ସ େର ଥିବାରୁ ଯାକୁବ େସମାନ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ନି େହାଇ
ରହିଲା।

6ଏଥିମଧ୍ୟେର ଶିଖିମର ପିତା ହେମାର ଯାକୁବ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା
କରିବାକୁ ଗଲା। 7 ଆଉ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ମାେନ େସହି ସ ାଦ ପାଇ
େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଆସି ଥିେଲ; ପୁଣି, ଶିଖିମ ଯାକୁବର କନ୍ୟା ସହିତ ଶୟନ
କରି ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର େଯଉଁ ଅକ ର୍ ବ୍ୟ ମୂଢ଼ କମର୍ କରିଥିଲା,
ତହିଁ ସକାେଶ େସମାେନ ମନ ାପିତ ଓ ଅତି େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ ଥିେଲ।

8 େସେତେବେଳ ହେମାର େସମାନ ସେ କଥାବା ର୍ ା କରି
କହିଲା, “ତୁ ମାନ ର ଏହି କନ୍ୟାଠାେର େମାʼ ପୁତ୍ର ଶିଖିମର ମନ
ଆସ େହାଇଅଛି; ମୁଁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାʼ ପୁତ୍ର ସେ
ତାହାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। 9 ପୁଣି,ଆ ମାନ ସେ ବିବାହ-ସ
ରଖ, ତୁ ମାନ କନ୍ୟା ଆ ମାନ ୁ ଦିଅ, ଆ ମାନ କନ୍ୟା
ତୁ େ ମାେନ ନିଅ। 10ତାହାେହେଲ,ତୁ େ ମାେନଆ ମାନ ସହିତ
ବାସ କରିବ; ସାରା େଦଶ ତୁ ମାନ ର ଆଗେର ପଡ଼ିଛି, ତହିଁେର
ବାସ କର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଓ ଅଧିକାର କର।”

11 ପୁଣି, ଶିଖିମ ଦୀଣାର ପିତାକୁ ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ କହିଲା, “େମାʼ
ପ୍ର ତି ତୁ ମାନ ର ଅନୁଗ୍ର ହ ଦୃି େହଉ, ତହିଁେର ଯାହା କହିବ,
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ତାହା ମୁଁ େଦବି। 12 େଯୗତୁ କ ଓ ଦାନ େଯେତ ଅଧିକ ମାଗିବ,
ତୁ ମାନ କଥାନୁସାେର ତାହା େଦବି; ମାତ୍ର େକୗଣସି ମେତ େମାʼ
ସେ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଦିଅ।” 13 େତେବ ଶିଖିମ ଯାକୁବର
ପୁତ୍ର ମାନ ଭଉଣୀ ଦୀଣାକୁ ଭ୍ର ା କରିଥିବାରୁ େସମାେନ ଶିଖିମ
ଓ ତାହାର ପିତା ହେମାର ସେ ଛଳ ଭାବେର କଥାବା ର୍ ା କରି
କହିେଲ,

14 “ଆେ ମାେନ ଅସୁ ତ େଲାକକୁ ଆପଣା ଭଉଣୀକୁ େଦବାର
କମର୍ କରି ନ ପାରୁ , ତାହା କେଲ, ଆ ମାନ ର ଅପଖ୍ୟାତି େହବ।
15ଯଦି େକବଳେଗାଟିଏକମର୍ କରିବ,ଆ ମାନ ପରିତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ସୁ ତ େହବ, େତେବ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
କଥାେର ସ ତ େହବା। 16 ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ୁ କନ୍ୟା ଦାନ
କରିବା ଓ ତୁ ମାନ କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରିବା, ପୁଣି, ତୁ ମାନ
ସ େର ବାସ କରି ଏକ-େଲାକ େହବା। 17ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଯଦି
ସୁ ତ ବିଷୟେର ଆ ମାନ କଥା ନ ଶୁଣ, େତେବ ଆେ ମାେନ
େସହି କନ୍ୟାକୁ େଘନି ଚାଲିଯିବା।”

18େସେତେବେଳ େସମାନ ର ଏହି କଥାେର ହେମାର ଓ ତାହାର
ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ସ ୁ େହେଲ। 19 ପୁଣି, େସହି ଯୁବା ଅତି ଶୀଘ୍ର େସ କମର୍
କଲା, କାରଣ େସ ଯାକୁବର କନ୍ୟାଠାେର ଅତିଶୟ ଆସ ଥିଲା।
େସହି ଶିଖିମ ଆପଣା ପିତୃ ପରିବାର ସମ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ ା
ଥିଲା।

20ଏଥିଉ ାେର ହେମାର ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମ ଆପଣା ନଗର-
ାରକୁ ଆସି ନଗର ନିବାସୀମାନ ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି କହିେଲ;

21 “ଏହି େଲାକମାେନ ଆ ମାନ ସହିତ ନିବ େରାଧୀ; ଏଥିପାଇଁ
ଏମାନ ୁ ଏହି େଦଶେର ବାସ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ;
କାରଣ େଦଖ, ଏ େଦଶ େସମାନ ନିମେ ଯେଥ ଅଟଇ;
ପୁଣି, ଆେ ମାେନ େସମାନ କନ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ କରିବା ଓ ଆ ମାନ
କନ୍ୟା େସମାନ ୁ େଦବା। 22 ମାତ୍ର େସମାନ ର ଏହି ଏକ ପଣ
ଅଛି, କି ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ଯଦି େସମାନ
ପରି ସୁ ତ େହବ, େତେବ େସମାେନ ଆ ମାନ ସ େର ବାସ
କରି ଏକ-େଲାକ େହବାକୁ ସ ତ େହେବ। 23 େସମାନ ଧନ,
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ସ ି ଓ ପଶୁଗଣ କି ଆ ମାନ ର େହବ ନାହିଁ? େକବଳ
ଆେ ମାେନ େସମାନ କଥା ଅ ୀକାର କରୁ , ତାହା କେଲ,
େସମାେନ ଆ ମାନ ସେ ବାସ କରିେବ।”

24େସେତେବେଳହେମାରଓତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମରଏହିକଥାେର
ତାହାର ନଗର- ାର େଦଇ ବହିଗର୍ ମନକାରୀ ସମ େଲାକ ସ ତ
େହେଲ; ତହିଁେର ତାହାର ନଗର- ାର େଦଇ ବହିଗର୍ ମନକାରୀ
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷର ସୁ ତ େହଲା। 25 ଆଉ ତୃ ତୀୟ ଦିନେର
େସମାେନ ପୀଡ଼ିତ ହୁ ଅେ , ଦୀଣାର ଭ୍ର ାତା ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ,
ଯାକୁବର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଖ େଘନି ନିଭର୍ ୟେର ନଗର
ଆକ୍ର ମଣ କରି ସବୁ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ବଧ କେଲ। 26 ପୁଣି, ହେମାରକୁ
ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଶିଖିମକୁ ଖ ାଘାତେର ବଧ କରି ଶିଖିମର ଗୃହରୁ
ଦୀଣାକୁ େନଇଗେଲ।

27ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ମାେନ ହତ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ନଗର
ଲୁଟ କେଲ,କାରଣ େସମାନ ଭଉଣୀକୁ େସହି େଲାକମାେନ ଭ୍ର ା
କରିଥିେଲ। 28 ପୁଣି, େସମାନ େମଷ ଓ େଗାରୁ ଓ ଗଧସବୁ, ଆଉ
ନଗର ଓ େକ୍ଷତ୍ର ସମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ହରଣ କେଲ। 29ଆଉ େସମାନ
ଶିଶୁ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ ବ ୀ କରି ସମ ଧନ ଓ ଗୃହର ସବର୍ ଲୁଟ
କେଲ।

30ତହଁୁ ଯାକୁବ ଶିମୀେୟାନଓ େଲବୀକୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନଏ
େଦଶେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ େଲାକମାନ ନିକଟେର
େମାେତ ଦୁଗର୍ ରୂ ପ କରି ବ୍ୟାକୁଳ କଲ; େମାହର େଲାକ ଅ ,
ଏଥିପାଇଁ େସମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର େହାଇ େମାେତ ବଧ
କରିେବ; ତହିଁେର ସପରିବାରେର ବିନ େହବି।” 31 େସମାେନ
ଉ ରକେଲ, “େବଶ୍ୟା ପରି ଆ ମାନ ଭଉଣୀ ସେ ବ୍ୟବହାର
କରିବା କି ତାହାର କ ର୍ ବ୍ୟ?”

35
େବେଥଲ୍ େର ପରେମ ର ଯାକୁବ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ

1 ଏଥିଉ ାେର ପରେମ ର ଯାକୁବ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଠି
େବେଥଲ୍ କୁ ଯାଇ େସଠାେର ବାସ କର; ପୁଣି, ତୁ ଭ୍ର ାତା
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ଏେଷୗ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇବା ସମୟେର େଯଉଁ ପରେମ ର ଦଶର୍ ନ
େଦଇଥିେଲ, ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କର।”
2 ତହିଁେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ସ ୀ େଲାକମାନ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ନିକଟେର େଯଉଁସବୁ ବିେଦଶୀୟ େଦବତା
ଅଛି , େସମାନ ୁ ଦୂର କର, ଆପଣାମାନ ୁ ଶୁଚି କର, ପୁଣି,
ଆପଣାମାନ ବ ପରିବ ର୍ ନ କର। 3 ପୁଣି, ଆସ, ଆେ ମାେନ
ଉଠି େବେଥଲ୍ କୁ ଯାଉ; େଯଉଁ ପରେମ ର େମାର ଦୁଃଖର ଦିନେର
େମାʼ ପ୍ର ାଥର୍ ନାର ଉ ର େଦେଲ, ଓ େମାର ଗମନର ପଥେର େମାର
ସହାୟ େହାଇଥିେଲ, ତାହା ଉେ ଶ୍ୟେର ମୁଁ େସହି ାନେର
େଗାଟିଏ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବି।”

4 ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣାମାନ ନିକଟ ବିେଦଶୀୟ
େଦବତା ଓ କ ର୍ କୁ ଳ ସକଳ େଘନି ଯାକୁବ ୁ େଦେଲ, ପୁଣି, େସ
ତାହାସବୁ େନଇ ଶିଖିମ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ଲୁଚାଇ
ରଖିେଲ। 5 ଏଉ ାେର େସମାେନ ଯାତ୍ର ା କେଲ; େସେତେବେଳ
ଚତୁ ଗ ନଗରେର ପରେମ ର ଠାରୁ ଭୟଉପି ତ େହବାରୁ
େସମାେନ ଯାକୁବ ର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ େଗାଡ଼ାଇେଲ ନାହିଁ।

6 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ଓ ତା ର ସ ୀସମୂହ କିଣାନ େଦଶ
ଲୂସ୍ େର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େବେଥଲ୍ େର ଉପି ତ େହେଲ। 7 େସଠାେର
େସ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି େସହି ାନର ନାମ ଏଲ-
େବେଥଲ୍ * ରଖିେଲ; କାରଣ ଯାକୁବ ଭ୍ର ାତୃ ଭୟେର ପଳାଇବା
େବେଳ ପରେମ ର େସହି ାନେର ତା ୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇଥିେଲ।
8 ଆଉ େସହି ାନେର ରିବିକାର ଦେବାରା ନାମ୍ନ ୀ ଧାତ୍ର ୀର ମୃତୁୁ ୍ୟ
ହୁ ଅେ , େବେଥଲ୍ ର ଅଧଃି ତ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ତାହାର କବର
େହଲା, ପୁଣି, େସହି ାନର ନାମ ଅେଲାନ-ବାଖୁତ୍ † େହଲା।

9 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ପ ନ୍ ଅରାମଠାରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସେ ,
ପରେମ ର ପୁନବର୍ ାର ଦଶର୍ ନ େଦଇ ତା ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।
10 ପୁଣି, ପରେମ ର ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ନାମ ଯାକୁବ; ମାତ୍ର

* 35:7 େବେଥଲ୍ ର ପରେମ ର † 35:8 େଶାକ ବୃକ୍ଷ
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ତୁ ର ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ େହବ ନାହିଁ, ତୁ ର ନାମ ଇସ୍ର ାଏଲ
େହବ;” ଆଉ େସ ତା ର ନାମ ଇସ୍ର ାଏଲ ରଖିେଲ।

11 ପରେମ ର ତା ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଆେ ସବର୍ ଶି ମାନ
ପରେମ ର; ତୁ େ ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ ହୁ ଅ; ତୁ ଠାରୁ ଏକ
େଗା ୀ, ବରଂ େଗା ୀ ସମାଜ ଉ େହବ, ପୁଣି, ତୁ କଟିେଦଶରୁ
ରାଜାଗଣ ଜାତ େହେବ। 12 ପୁଣି, ଆେ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଇସ୍ ହାକକୁ
େଯଉଁ େଦଶ ଦାନ କରିଅଛୁ, େସହି େଦଶ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ
ବଂଶକୁ େଦବା।” 13 େସହି ାନେର ତା ସହିତ ଏହିପରି କଥାବା ର୍ ା
କରି ପରେମ ର ତା ନିକଟରୁ ଊ ର୍ ଗମନ କେଲ।

14ତହିଁେରଯାକୁବ େସହି କେଥାପକଥନର ାନେର ଏକ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ ,ପ୍ର ର ାପନକରିତହିଁଉପେରପାନୀୟ େନୖେବଦ୍ୟ
ଉ ଗର୍ କେଲ ଓ େତୖଳ ଢାଳିେଲ। 15 ପୁଣି, ଯାକୁବ ପରେମ ର
ସହିତ କେଥାପକଥନ ାନର ନାମ େବେଥଲ୍ ରଖିେଲ।

ରାେହଲ ମୃତୁୁ ୍ୟ
16 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ େବେଥଲ୍ ଠାରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ, ମାତ୍ର

ଇଫ୍ର ାଥାେର ଉପି ତ େହବା ପାଇଁ ଅ ପଥ ଥାଉ ଥାଉ ରାେହଲର
ପ୍ର ସବେବଦନା େହଲା; ପୁଣି, ତାହାର ପ୍ର ସବ କରିବାେର ଅତିଶୟ
କ େହଲା। 17 ଆଉ ପ୍ର ସବ ବ୍ୟଥା ଅତିଶୟ ହୁ ଅେ , ଧାତ୍ର ୀ
ତାହାକୁ କହିଲା, “ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁ େ ଏହିଥର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବ କରିବ।” 18 ତଥାପି େସ ମଲା, ପୁଣି, ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ ସମୟେର
ପୁତ୍ର ର ନାମ ବିେନାନୀ‡ ରଖିଲା; ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା ତାହାର ନାମ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍§ ରଖିେଲ। 19ଏହି ପ୍ର କାେର ରାେହଲର ମୃତୁୁ ୍ୟ ହୁ ଅେ ,
ଇଫ୍ର ାଥା,ଅଥର୍ ାତ୍ , େବଥଲିହିମକୁ ଯିବା ପଥ ନିକଟେରତାହାରକବର
େହଲା। 20 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ େସହି କବର ଉପେର ଏକ
ାପନ କେଲ; ରାେହଲ-କବର େସହି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।
21ଏଥିଉ ାେରଇସ୍ର ାଏଲ େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରି ଏଦରଗଡ଼ପାର

େହାଇ ତହିଁ ନିକଟେର ତ ୁ ାପନ କେଲ।
ଯାକୁବ ପୁତ୍ର ଗଣ

‡ 35:18 େମା କ ଜାତର ପୁତ୍ର § 35:18 ଡାହାଣ ହ ର ପୁତ୍ର
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22 େସହି େଦଶେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବାସ କରିବା େବେଳ ରୁ େବନ୍ ଯାଇ
ଆପଣା ପିତା ର ବିଲ୍ ହା ନାମ୍ନ ୀ ଉପପ ୀ ସ େର ଶୟନ କଲା,
ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହା ଶୁଣିେଲ। 23ଯାକୁବ ର ାଦଶ ପୁତ୍ର ଥିେଲ;
େସମାନ ମଧ୍ୟେର ରୁ େବନ୍ ଯାକୁବ ର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର , େସ, ପୁଣି,
ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଓ ଯିହୁ ଦା ଓ ଇଷାଖର ଓ ସବୂଲୂନ, ଏମାେନ
େଲୟାର ସ ାନ; 24 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ରାେହଲର
ସ ାନ; 25 ପୁଣି, ଦାନ୍ ଓ ନ ାଲି ରାେହଲର ଦାସୀ ବିଲ୍ ହାର
ସ ାନ; 26ଆଉ ଗାଦ୍ ଓ ଆେଶର େଲୟାର ଦାସୀ ସି ାର ସ ାନ।
ଯାକୁବ ର ଏହି ସମ ପୁତ୍ର ପ ନ୍ ଅରାମଠାେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ।

ଇସ୍ ହାକ ମୃତୁୁ ୍ୟ
27 ଏଥିଉ ାେର କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ହିେବ୍ର ାଣ ନଗରର

ନିକଟବ ର୍ ୀ ମମି୍ର ନାମକ େଯଉଁ ାନେର ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଇସ୍ ହାକ
ପ୍ର ବାସ କରିଥିେଲ, େସହି ାନେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ ହାକ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ।

28 ଇସ୍ ହାକ ର ଆୟୁ ର ପରିମାଣ ଏକ ଶହ ଅଶୀ ବଷର୍ ଥିଲା।
29 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ ହାକ ବୃ ଓ ପୂ ର୍ ାୟୁ େହାଇ ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ
କରେ ,ଆପଣା େଲାକମାନ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହେଲ; ପୁଣି,
ତା ର ପୁତ୍ର ଏେଷୗ ଓ ଯାକୁବ ତା ୁ କବର େଦେଲ।

36
ଏେଷୗ ବଂଶଧର

1 ଏେଷୗର ବଂଶାବଳୀ। ତାହାର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଇେଦାମ୍ ।
2 ଏେଷୗ କିଣାନୀୟମାନ ର ଦୁଇ କନ୍ୟାକୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ହି ୀୟ
ଏେଲାନ୍ ର କନ୍ୟା ଆଦାକୁ ଓ ଅନାର କନ୍ୟା ହି ୀୟ ସି ବୀେୟାନ୍ ର
େପୗତ୍ର ୀ ଅହଲୀବାମାକୁ, 3ତଦ୍ ଭି ନବାେୟାତ୍ ରଭଗିନୀକୁ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଇଶ୍ମ ାେୟଲର କନ୍ୟା ବାସମତ୍ କୁ ବିବାହ କଲା।

4 ଏଥିଉ ାେର ଏେଷୗର ଔରସେର ଆଦା ଇଲୀଫସ୍ କୁ ଓ
ବାସମତ୍ ରୁ େୟଲକୁ ପ୍ର ସବ କେଲ। 5ଆଉ ଅହଲୀବାମା, ଯିୟୂଶ୍ ,
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ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହକୁ ପ୍ର ସବ କଲା; ଏେଷୗର ଏହି ସମ ସ ାନ
କିଣାନ େଦଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ।

6 ଏଥିଉ ାେର ଏେଷୗ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାଗଣ ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଓ
ଗୃହି ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ େଲାକ ୁ , ପୁଣି, ଆପଣାର ସମ ପ ାଦି
ଓ କିଣାନ େଦଶେର ଉପା ତ ସମ ସ ି େଘନି ଆପଣା
ଭ୍ର ାତା ଯାକୁବ ନିକଟରୁ ଅନ୍ୟ େଦଶକୁ ପ୍ର ାନ କଲା। 7 େଯେହତୁ
େସମାନ ର ସ ି ପ୍ର ଚୁ ର ଥିବାରୁ େସମାେନ ଏକତ୍ର ବାସ କରି
ପାରିେଲ ନାହିଁ, ପୁଣି, େସମାନ ର ପ ାଦି ସକାଶୁ େସହି ପ୍ର ବାସ
ାନେର ନିବର୍ ାହ ଚଳିଲା ନାହିଁ। 8 ଏହିରୂ େପ ଏେଷୗ େସୟୀର
ପବର୍ ତେର ବାସ କଲା; େସହି ଏେଷୗର ଅନ୍ୟତମ ନାମ ଇେଦାମ୍ ।

9 ଆଉ େସୟୀର ପବର୍ ତ ଇେଦାମୀୟମାନ ର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ
ଏେଷୗର ବଂଶାବଳୀ। 10 ଏେଷୗର ସ ାନମାନ ର ନାମ ଏହି।
ଏେଷୗର ଆଦା ନାମ୍ନ ୀ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ପୁତ୍ର ଇଲୀଫସ୍ ଓ ବାସମତ୍ ନାମ୍ନ ୀ
ଭାଯର୍ ୍ୟାର ପୁତ୍ର ରୁ େୟଲ। 11 ପୁଣି, ଇଲୀଫସ୍ ର ପୁତ୍ର େତୖମନ୍ ଓ
ଓମାର୍ ଓ ସେଫା ଓ ଗୟିତମ୍ ଓ କନସ୍ । 12 ପୁଣି, ଏେଷୗର ପୁତ୍ର
ଇଲୀଫସ୍ ର ତିମ୍ନ ା ନାମ୍ନ ୀ ଏକ ଉପପ ୀ ଥିଲା, େସ ଇଲୀଫସ୍ ାରା
ଅମାେଲକକୁ ପ୍ର ସବ କଲା; ଏମାେନ ଏେଷୗର ପ ୀ ଆଦାର ସ ାନ।

13 ରୁ େୟଲର ପୁତ୍ର ନହତ୍ ଓ େସରହ ଓ ଶ ଓ ମିସା, ଏମାେନ
ଏେଷୗର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବାସମତ୍ ରସ ାନ। 14 ପୁଣି, ସି ବୀେୟାନ୍ ର େପୗତ୍ର ୀ
ଅନାର କନ୍ୟା େଯ ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାର
ସ ାନ ଯିୟୂଶ୍ ଓ ଯାଲମ୍ ଓ େକାରହ।

15ଏେଷୗର ସ ାନମାନ ରାଜାବଳୀ। ଏେଷୗର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର େଯ
ଇଲୀଫସ୍ , ତାହାର ପୁତ୍ର ରାଜା େତୖମନ୍ ଓ ରାଜା ଓମାର୍ ଓ ରାଜା
ସେଫା ଓ ରାଜା କନସ୍ 16 ଓ ରାଜା େକାରହ ଓ ରାଜା ଗୟିତମ୍ 
ଓ ରାଜା ଅମାେଲକ୍ ; ଇେଦାମ େଦଶେର ଇଲୀଫସ୍ ବଂଶୀୟ ଏହି
ରାଜଗଣ ଆଦାର ସ ାନ ଥିେଲ।

17 ଏେଷୗର ପୁତ୍ର ରୁ େୟଲର ସ ାନ ରାଜା ନହତ୍ ଓ ରାଜା
େସରହ ଓ ରାଜା ଶ ଓ ରାଜା ମିସା; ଇେଦାମ େଦଶେର ରୁ େୟଲ
ବଂଶୀୟ ଏହି ରାଜାମାେନ ଏେଷୗର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବାସମତ୍ ର ସ ାନ
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ଥିେଲ। 18 ପୁଣି, ଏେଷୗର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଅହଲୀବାମାର ସ ାନ ରାଜା
ଯିୟୂଶ୍ ଓ ରାଜା ଯାଲମ୍ ଓ ରାଜା େକାରହ; ଅନାର କନ୍ୟା େଯ
ଅହଲୀବାମା, ଏେଷୗର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିଲା, ଏମାେନ ତାହାର ସ ାନ।
19 ଏମାେନ ଏେଷୗର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇେଦାମର ସ ାନ ଓ ଏମାେନ
େସମାନ ର ରାଜା।

େସୟୀର ବଂଶଧର
20 (ପୂବର୍ କାଳର) େସହି େଦଶ ନିବାସୀ େହାରୀୟ େସୟୀରର

ସ ାନ େଲାଟନ୍ ଓ େଶାବଲ୍ ଓ ସି ବୀେୟାନ୍ ଓ ଅନା 21 ଓ ଦିେଶାନ୍ 
ଓ ଏ ର ଓ ଦୀଶନ୍ ; େସୟୀରର ଏହି ପୁତ୍ର ଗଣ ଇେଦାମ େଦଶର
େହାରୀୟ ବଂଶଜ ରାଜା ଥିେଲ। 22 େଲାଟନ୍ ର ପୁତ୍ର େହାରି ଓ
େହମମ୍ , ପୁଣି, େଲାଟନ୍ ର ତିମ୍ନ ା ନାମ୍ନ ୀ ଭଗିନୀ ଥିଲା।

23 ପୁଣି, େଶାବଲ୍ ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଅବଲନ୍ ଓ ମାନହତ୍ ଓ ଏବଲ୍ 
ଓ ଶେଫା ଓ ଓନମ୍ । 24 ପୁଣି, ସି ବୀେୟାନ୍ ର ପୁତ୍ର ଅୟା ଓ ଅନା;
ଏହି ଅନା ଆପଣା ପିତା ସି ବୀେୟାନ୍ ର ଗଧ ଚରାଇବା ସମୟେର
ପ୍ର ା ରେର ଉ ଜଳର ଝର ଆବି ାର କଲା।

25 େସହି ଅନାର ପୁତ୍ର ଦିେଶାନ୍ ଓ କନ୍ୟା ଅହଲୀବାମା। 26 ପୁଣି,
ଦିେଶାନ୍ ର ପୁତ୍ର ହିମ୍ ଦନ୍ ଓ ଇଶବନ୍ ଓ ଯିତ୍ର ନ୍ ଓ କରାନ୍ ।
27 ଏ ରର ପୁତ୍ର ବିଲ୍ ହନ୍ ଓ ସାବନ୍ ଓ ଆକନ୍ । 28 ପୁଣି, ଦୀଶନ୍ ର
ପୁତ୍ର ଊଷ୍ ଓ ଅରାନ୍ ।

29 େହାରୀୟ ବଂଶଜ ରାଜା ଏହି; ରାଜା େଲାଟନ୍ ଓ ରାଜା
େଶାବଲ୍ ଓରାଜା ସି ବୀେୟାନ୍ ଓରାଜା ଅନା 30ଓରାଜା ଦିେଶାନ୍ ଓ
ରାଜା ଏ ରଓରାଜା ଦୀଶନ୍ ।ଏମାେନ େସୟୀର େଦଶରେହାରୀୟ
ବଂଶଜ ରାଜା ଥିେଲ।

ଇେଦାମର ରାଜାଗଣ
31 ଆଉ, ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସ ାନମାନ ଉପେର େକୗଣସି ରାଜା

ରାଜ କରିବା ପୂେବର୍ ଏହି ରାଜାମାେନ ଇେଦାମ େଦଶେର ରାଜ୍ୟ
କେଲ। 32 ବିେୟାରର େବଲା ନାମକ ପୁତ୍ର ଇେଦାମ୍ େଦଶେର
ରାଜ କଲା, ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଦିନ୍ ହାବା। 33 େବଲାର
ମରଣ ଉ ାେର, ତାହା ପଦେର ବସ୍ର ା ନିବାସୀ େସରହର ପୁତ୍ର
େଯାବବ୍ ରାଜ କଲା।



ଆଦି ପୁ କ 36:34 c ଆଦି ପୁ କ 37:2

34 ପୁଣି, େଯାବବ୍ ର ମରଣ ଉ ାେର େତୖମନ୍ େଦଶୀୟ ହୂ ଶମ୍ 
ତାହା ପଦେରରାଜ କଲା। 35ହୂ ଶମ୍ ରମରଣଉ ାେର, ବଦଦର
ପୁତ୍ର େଯ ହଦଦ୍ େମାୟାବ େକ୍ଷତ୍ର େର ମିଦୀୟନକୁ ଜୟ କଲା, େସ
ତାହା ପଦେର ରାଜ କଲା; ତାହାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଅବୀତ୍ ।
36 ହଦଦ୍ ର ମରଣ ଉ ାେର ମେସ୍ର କା ନିବାସୀ ସମ୍ଳ ତାହା ପଦେର
ରାଜ କଲା।

37 ପୁଣି, ସମ୍ଳ ର ମରଣ ଉ ାେର (ଫରାତ୍ ) ନଦୀର ନିକଟ
ରେହାେବାତ୍ ନିବାସୀ େଶୗଲ ତାହା ପଦେର ରାଜ କଲା।
38 େଶୗଲର ମରଣ ଉ ାେର, ଅକ୍ େବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ ହାନନ୍ ତାହା
ପଦେର ରାଜ କଲା। 39 ପୁଣି, ଅକ୍ େବାରର ପୁତ୍ର ବାଲ୍ ହାନନ୍ ର
ମରଣ ଉ ାେର, ହଦର ତାହା ପଦେର ରାଜ କଲା; ତାହାର
ରାଜଧାନୀର ନାମ ପାଉ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ନାମ ମେହଟେବଲ
ଥିଲା; େସ ମେଟ୍ର ଦର ପୁତ୍ର ୀ ଓ େମଷାହବର େପୗତ୍ର ୀ।

40 ଏେଷୗଠାରୁ ଉ , ପୁଣି, େଗା ୀ ଓ ାନ ଓ ନାମ
େଭଦାନୁସାେର େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ଥିେଲ, େସମାନ ନାମାବଳୀ;
ଯଥା, ରାଜା ତିମ୍ନ ା ଓ ରାଜା ଅଳ୍ ବା ଓ ରାଜା ଯିେଥତ୍ । 41 ଓ ରାଜା
ଅହଲୀବାମା ଓ ରାଜା ଏଲା ଓ ରାଜା ପୀେନାନ୍ 42 ଓ ରାଜା କନସ୍ 
ଓ ରାଜା େତୖମନ୍ ଓ ରାଜା ମିବ୍ ସର୍ 43 ଓ ରାଜା ମଗ୍ ଦୀେୟଲ ଓ
ରାଜା ଈରମ୍ ; ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକୃତ େଦଶେର ବସତି
ାନାନୁସାେର ଇେଦାମର ରାଜଗଣ ଥିେଲ। ଇେଦାମୀୟମାନ
ଆଦିପୁରୁ ଷ ଏେଷୗର ବୃ ା ସମା ।

37
େଯାେଷଫ ପ୍ନ

1 େସହି ସମୟେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପିତା ର ପ୍ର ବାସ ାନ
କିଣାନ େଦଶେର ବାସ କରୁ ଥିେଲ। 2 ଯାକୁବ ର ବୃ ା ଏହି।
େଯାେଷଫ, ସତର ବଷର୍ ବୟସ ସମୟେର, ଆପଣା ଭାଇମାନ
ସହିତ ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିେଲ; େସ ଆପଣା ପିତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟା ବିଲ୍ ହା ଓ
ସି ାର ପୁତ୍ର ମାନ ର ସ ୀ ବାଳକ ଥିଲା; ପୁଣି, େଯାେଷଫ େସହି
ଭାଇମାନ କୁବ୍ୟବହାରର ବା ର୍ ା ପିତା ନିକଟକୁ ଆଣୁଥାଏ।
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3େସହି େଯାେଷଫଇସ୍ର ାଏଲର ବୃ ାବ ାର ସ ାନ େହବା ସକାଶୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସମ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ତାକୁ ଅଧିକ େ ହ କେଲ, ଆଉ ତାକୁ
ନାନା ବ ର୍ ର ଏକ ଅ ରଖା ପ୍ର ୁତ କରି େଦଇଥିେଲ। 4ମାତ୍ର ପିତା
ସମ ପୁତ୍ର ଅେପକ୍ଷା େଯାେଷଫକୁ ଅଧିକ େ ହ କରିବାର େଦଖି
ତାହାର ଭାଇମାେନ ତାକୁ ଘୃଣା କେଲ ଓ ତାହା ପ୍ର ତି େପ୍ର ମର କଥା
କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

5 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ େଗାଟିଏ ପ୍ନ େଦଖି ଆପଣା
ଭାଇମାନ ୁ କହିଲା; ଏଥିେର େସମାେନ ତାକୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଘୃଣା
କେଲ। 6କାରଣ େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ େଯଉଁ ପ୍ନ େଦଖିଅଛି,
ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣ। 7 େଦଖ, ଆେ ମାେନ େକ୍ଷତେର
ବିଡ଼ା ବା ୁ ଥିଲୁ, ତହିଁେର େଦଖ, େମାହର ବିଡ଼ା ଉଠି ଛିଡ଼ା େହଲା;
ପୁଣି, େଦଖ, ତୁ ମାନ ବିଡ଼ାସବୁ େମାʼ ବିଡ଼ାକୁ ଚାରିଆେଡ଼ େଘରି
ପ୍ର ଣାମ କେଲ।” 8 ଏଥିେର ତାହାର ଭାଇମାେନ ତାକୁ କହିେଲ, “ତୁ
କି ସେତ ଆ ମାନ ର ରାଜା େହବୁ? ତୁ କି ସେତ ଆ ମାନ
ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବୁ?” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାର ସବୁ ପ୍ନ ଓ କଥା
ସକାଶୁ ତାକୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଘୃଣା କେଲ।

9ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫଆଉ େଗାଟିଏ ପ୍ନ େଦଖି ଭାଇମାନ ୁ
ଜଣାଇ କହିଲା, “େଦଖ, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ନ େଦଖିଅଛି, େଦଖ, ସୂଯର୍ ୍ୟ
ଓ ଚ ଓ ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର େମାେତ ପ୍ର ଣାମ କେଲ।” 10 ମାତ୍ର େସ
ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନ ସାକ୍ଷାତେର ତାହା କହେ , ତାହାର
ପିତା ତାହାକୁ ଧମକାଇ କହିେଲ, “ତୁ ଏ କି ପ୍ର କାର ପ୍ନ େଦଖିଲୁ?
ମୁଁ ଓ େତାʼ ମାତା ଓ େତାʼ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ଆେ ମାେନ କି ଭୂ ମି
େହାଇ େତାେତ ପ୍ର ଣାମ କରିବାକୁ ଆସି ବୁ?” 11 ତହିଁେର ତାହାର
ଭାଇମାେନ ତାକୁ ଈଷର୍ ା କେଲ,ମାତ୍ର ତାହାର ପିତା େସହି କଥା ମେନ
ରଖିେଲ।

େଯାେଷଫ ବିକ୍ର ୟ ଓ ମିସର ଗମନ
12 ତଦନ ର ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ପିତା ର ପଶୁପଲ ଚରାଇବା

ପାଇଁ ଶିଖିମକୁ ଗଲା ଉ ାେର 13ଇସ୍ର ାଏଲ େଯାେଷଫକୁ କହିେଲ,
“ତୁ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ କି ଶିଖିମେର ପଶୁପଲ ଚରାଉ ନାହାି ? ଆସ,
ମୁଁ ତୁ କୁ େସମାନ ନିକଟକୁ ପଠାଇବି;” ତହିଁେର େସ କହିଲା,
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“େଦଖ ,ୁ ମୁଁ ଉପି ତ ଅଛି।” 14 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହାକୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ଯାଇ ତୁ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ପଶୁପଲ ଭଲ ଅଛି
କି ନାହିଁ, ତାହା େଦଖି େମାʼ ନିକଟକୁ ସ ାଦ ଆଣ।” ଏହିରୂ େପ
େସ ହିେବ୍ର ାଣର ତଳ ଭୂ ମିରୁ େଯାେଷଫକୁ ପଠାେ , େସ ଶିଖିମେର
ଉପି ତ େହଲା।

15 େସେତେବେଳ ଜେଣ ମନୁଷ୍ୟ େଯାେଷଫକୁ େକ୍ଷତେର
ଏେଣେତେଣ ଭ୍ର ମଣ କରିବାର େଦଖି ପଚାରିଲା, “ତୁ େ କଅଣ
େଖାଜୁଅଛ?” 16 େସ କହିଲା, “େମାʼ ଭାଇମାନ ୁ େଖାଜୁଅଛି,
େସମାେନ େକଉଁଠାେର ପଶୁପଲ ଚରାଉଛି , ଅନୁଗ୍ର ହ କରି
େମାେତ କୁହ।” 17 େସ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା, “େସମାେନ ଏଠାରୁ
ଯାଇଅଛି ; କାରଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ‘େସମାେନ େଦାଥନକୁ ଯିେବ
େବାଲି କହୁ ଥିେଲ।’ ” ଏଣୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନ ପେଛ
ପେଛ ଯାଇ େଦାଥନେର େସମାନ ର େଦଖା ପାଇଲା।

18 େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୂରରୁ େଦଖିେଲ, ପୁଣି, େସ େସମାନ
ନିକଟେର ପହି ବା ପୂେବର୍ େସମାେନ ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମ ଣା
କେଲ। 19ଆଉ, େସମାେନ ଏକ ଆେରକକୁ କହିେଲ, “ଏହି େଦଖ,
ପ୍ନ ଦଶର୍ କ ମହାଶୟ ଆସୁଅଛି । 20ଆସ, ଆେ ମାେନ ତାକୁ ବଧ
କରି େକୗଣସି ଏକ ଗାତେର ପକାଇ େଦଉ; ପୁଣି, ‘େକୗଣସି ହିଂସ୍ର କ
ଜ ୁ ତାକୁ ଖାଇପକାଇଲା େବାଲି କହିବା;’ ଆ ା େଦଖିବା, ତାହାର
ପ୍ନ ସବୁର କଅଣ େହବ।”
21 ଏ କଥା ଶୁଣି ରୁ େବନ୍ େସମାନ ହ ରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି

କହିଲା, “ନା,ଆେ ମାେନତାକୁ ପ୍ର ାଣେରମାରି ପକାଇବା ନାହିଁ।”
22ଆଉ ରୁ େବନ୍ େସମାନ ହ ରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପିତା ନିକଟକୁ
େଫରି ପଠାଇବା ମାନସେର େସମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
ର ପାତ କର ନାହିଁ, ପ୍ର ା ରର ଏହି ଗ ର୍ ମଧ୍ୟେର ତାକୁ
ପକାଇଦିଅ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ର ତି ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ।”

23 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ ଆସେ ,
େସମାେନ ତାହାର ଅ ରଖା, େସହି ନାନା ବ ର୍ ର ଅ ରଖା, ତାହା
େଦହରୁ କାଢ଼ିେନଇ; 24 ତାକୁ ଧରି ଗ ର୍ ମଧ୍ୟେର ପକାଇେଦେଲ,
େସହି ଗ ର୍ ଶୂନ୍ୟ, ତହିଁେର ଜଳ ନ ଥିଲା।
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25 ତହଁୁ େସମାେନ େଭାଜନ କରିବାକୁ ବସି େଲ; େସମାେନ
ଅନାଇ େଦଖିେଲ, େଯ ଗିଲୀୟଦରୁ ଏକ ଦଳ ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟ
ପଥିକ ଓଟ ଉପେର ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ଗୁଗ୍ଗୁ ଳ ଓ ଗ ରସ
େଘନି ମିସର େଦଶକୁ ଯାଉଅଛି । 26 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦା
ଭାଇମାନ ୁ କହିଲା, “ଆ ମାନ ଭାଇକୁ ବଧ କରି ତାହାର
ର େଗାପନ କେଲ, ଆ ମାନ ର ଲାଭ କଅଣ? 27 ଆସ,
ଆେ ମାେନ ତାକୁ ଏହି ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟ େଲାକମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ
କରିେଦଉ,ଆ ମାନ ହ ତାହା ପ୍ର ତିକୂଳେରନଉଠୁ ;କାରଣ େସ
ଆ ମାନ ଭ୍ର ାତା ଓଆ ମାନ ମାଂସ ରୂ ପ।”ତହିଁେରତାହାର
ଭାଇମାେନ ସ ତ େହେଲ। 28 େସେତେବେଳ େସହି ମିଦୀୟନୀୟ
ବଣିକମାେନ ନିକଟକୁ ଆସେ , େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ଗ ର୍
ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିେଲ; ପୁଣି, ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟମାନ ଠାରୁ
େକାଡ଼ିଏ େଶେକଲ* େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା େନଇ େଯାେଷଫକୁ ବିକ୍ର ୟ
କରିେଦେଲ; ତହିଁେର େସମାେନ େଯାେଷଫକୁ ମିସର େଦଶକୁ
େନଇଗେଲ।

29 ଏଥିଉ ାେର ରୁ େବନ୍ ଗ ର୍ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ େଯାେଷଫ
ଗ ର୍ ଭିତେର ନାହିଁ, ଏହା େଦଖି ଆପଣା ବ ଚିରିଲା। 30 ପୁଣି,
ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି କହିଲା, “ବାଳକଟି ନାହିଁ; ଆଉ
ମୁଁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବି?”

31 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ େଯାେଷଫର ଅ ରଖା େଘନି
େଗାଟିଏ ଛାଗ ମାରି ତାହାର ର େର ତାହା ଡୁ ବାଇେଲ। 32ଆଉ,
େସମାେନ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ େସହି ନାନା ବ ର୍ ର ଅ ରଖା
ପଠାଇେଦଇ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଏତିକି ମାତ୍ର ପାଇଲୁ, ଏହା
ତୁ ପୁତ୍ର ର ଅ ରଖା କି ନାହିଁ, ଚି ।” 33 ତହିଁେର େସ ତାହା
ଚିି କହିେଲ, “ଏହି ଅ ରଖା ତ େମାʼ ପୁତ୍ର ର; େକୗଣସି ହିଂସ୍ର କ
ଜ ୁ ତାହାକୁ ଖାଇ ପକାଇଅଛି, େଯାେଷଫ ନି ୟ ଖ ଖ େହାଇ
ବିଦୀ ର୍ େହାଇଅଛି।”

34 ତହଁୁ ଯାକୁବ ଆପଣା ବ ଚିରି କଟିେଦଶେର ଅଖା ପି ି

* 37:28 ୨୩୦ ଗ୍ର ାମ୍ େରୗପ୍ୟ ଯାହାର ଏକ ଦାସର ମୂଲ୍ୟ ଅେଟ
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ପୁତ୍ର ନିମେ ଅେନକ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ େଶାକ କେଲ। 35 ଏଥିଉ ାେର
ତା ର ସମ ପୁତ୍ର ଓ ସମ କନ୍ୟା ଉଠି ତା ୁ ସା ନା କରିବାକୁ
ଯ କେଲ; ମାତ୍ର େସ ମାନିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣି, େସ କହିେଲ,
“ମୁଁ େଶାକ କରୁ କରୁ ପୁତ୍ର ନିକଟକୁ କବରକୁ ଅେଧାଗମନ
କରିବି।” ଏହି ପ୍ର କାେର ତାହାର ପିତା ତାହା ନିମେ େରାଦନ
କେଲ। 36ଏଥିମଧ୍ୟେର େସହି ମିଦୀୟନୀୟମାେନ ମିସର େଦଶେର
େପାଟୀଫର ନାମକ ଫାେରାର ଭୃ ତ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ରକ୍ଷକ େସନାପତିକୁ
େଯାେଷଫକୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ।

38
ଯିହୁ ଦା ଓ ତାମର

1 େସହି ସମୟେର ଯିହୁ ଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟରୁ
ଅଦୁ ମୀୟହୀରା ନାମକଜେଣେଲାକ ନିକଟକୁଗଲା। 2େସଠାେର
ଶୂୟନାମେର େକୗଣସି କିଣାନୀୟ େଲାକର େଗାଟିଏ କନ୍ୟାକୁ େଦଖି
ତାକୁ ବିବାହ କରି ତାହାର ସହବାସ କଲା।

3 ଏଣୁ େସ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରେ , େସ ତାହାର
ନାମ ଏର େଦଲା। 4 ଏଥିଉ ାେର ପୁନବର୍ ାର ତାହାର ଗଭର୍ ହୁ ଅେ ,
େସ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି ତାହାର ନାମ ଓନନ୍ େଦଲା। 5 ପୁନବର୍ ାର
ତାହାର ଗଭର୍ ହୁ ଅେ , େସ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି ତାହାର ନାମ େଶଲା
େଦଲା। ଏହାର ଜନ୍ମ ସମୟେର ଯିହୁ ଦା କଷୀବେର ଥିଲା।

6 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦା ତାମର ନାମ୍ନ ୀ ଏକ କନ୍ୟା ଆଣି ଆପଣା
େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏର ସହିତ ତାହାକୁ ବିବାହ େଦଲା। 7 ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦାର
େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଏର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଦୁ ଥିଲା; ଏଣୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତାହାକୁ ବିନାଶ କେଲ।

8 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା ଓନନ୍ କୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଆପଣା
ଭ୍ର ାତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ସହବାସ କର ଓ ତାହା ପ୍ର ତି େଦବରର କ ର୍ ବ୍ୟ
କମର୍ କରି ଭ୍ର ାତୃ ବଂଶ ଉ କର।” 9 ମାତ୍ର େସହି ବଂଶ ଆପଣାର
େହବ ନାହିଁ, ଏହା ବୁଝି ଓନନ୍ ଭ୍ର ାତୃ ଭାଯର୍ ୍ୟାର ସ ମ କାେଳ
ଭ୍ର ାତୃ ବଂଶ ଉ କରିବା ଅନି ାେର ଭୂ ମିେର େରତଃପାତ କଲା।
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10 ତାହାର ଏରୂ ପ କମର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ମ ଥିଲା; ଏଣୁ େସ
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କେଲ।

11 େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦା ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଧୂ ତାମରକୁ କହିଲା,
“େମାହର ପୁତ୍ର େଶଲା ବଡ଼ ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ ବିଧବା
େହାଇ ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହେର ଯାଇ ରୁ ହ,” େଯେହତୁ େସ ଭାବିଲା,
“େକଜାଣି ଭାଇମାନ ପରି େଶଲା ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ।” ଏଥିପାଇଁ
ତାମର ପିତୃ ଗୃହେର ଯାଇ ବାସ କଲା।

12 ଆଉ ଅେନକ ଦିନ ଗତ ହୁ ଅେ , ଶୂୟର କନ୍ୟା ଯିହୁ ଦାର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ମଲା; ତହିଁ ଉ ାେର ଯିହୁ ଦା ସା ନାଯୁ େହାଇ
ଅଦୁ ମୀୟ ହୀରା ନାମକ ବୁ ସହିତ ତିମ୍ନ ାେର ଆପଣା େମଷର
େଲାମେ ଦକମାନ ନିକଟକୁ ଗଲା। 13 େସେତେବେଳ େକହି
ଜେଣ ତାମରକୁ ସ ାଦ େଦଇ କହିଲା, “େଦଖ, ତୁ ଶୁର
ଆପଣା େମଷର େଲାମ େ ଦନ କରିବା ପାଇଁ ତିମ୍ନ ାକୁ ଯାଉଅଛି।”
14ତହିଁେରତାମର ବିଧବା ବ ପରିତ୍ୟାଗକରିଆବରକବ ପି ି
ଆପଣାକୁ ଆ ାଦନ କରି ତିମ୍ନ ାର ପଥପା ର୍ ି ତ ଐନମର ପ୍ର େବଶ
ାନେର ବସି ରହିଲା; କାରଣ େସ େଦଖିଲା, େଶଲା ବଡ଼ େହେଲ
େହଁ ତାହା ସହିତ ଆପଣାର ବିବାହ େହଲା ନାହିଁ।

15େସେତେବେଳ ଯିହୁ ଦା ତାକୁ େଦଖି େବଶ୍ୟା ଜ୍ଞାନକଲା,କାରଣ
େସ ମୁଖ ଆ ାଦନ କରିଥିଲା। 16ଏନିମେ େସ ପଥପା ର୍ େର ତାହା
ନିକଟକୁଯାଇ ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ଚିି ନପାରି କହିଲା, “ନିେବଦନକରୁ ଅଛି,
ତୁ କତିକି େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ।” ତହଁୁ ତାମର କହିଲା, “ତୁ େ
େମାʼ କତିକି ଆସି ବା ପାଇଁ କଅଣ େଦବ?”

17 େସ କହିଲା, “ପଲରୁ େଗାଟିଏ େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇେଦବି।”
ତାମର କହିଲା, “ତାହା ପଠାଇବା ଯାଏ େମାେତ କି େକୗଣସି ବ କ
େଦବ?” 18 ଯିହୁ ଦା କହିଲା, “କଅଣ ବ କ େଦବା?” ତାମର
କହିଲା, “ତୁ ରଏହି େମାହରଓ ସୂତ୍ର ,ଆଉହ ଯି ।”ତହଁୁ ଯିହୁ ଦା
ତାକୁ େସହି ସବୁ େଦଇ ତାହା କତିକି ଗମନ କଲା, ତହିଁେର େସ
ତାହା ାରା ଗଭର୍ ବତୀ େହଲା।

19 ଏଥିଉ ାେର ତାମର ଉଠି ପ୍ର ାନ କଲା, ପୁଣି, ଆବରକ
ବ ପାଲଟି ବିଧବା ବ ପି ି ଲା। 20 ଏଉ ାେର ଯିହୁ ଦା େସହି
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ୀଠାରୁ ବ କ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନବା ନିମେ ଆପଣା ଅଦୁ ମୀୟ ବୁ
ାରା େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇେଦଲା, ମାତ୍ର େସ ତାହାର େଦଖା ପାଇଲା

ନାହିଁ।
21 ଏଣୁ େସ େସଠାର େଲାକମାନ ୁ ପଚାରିଲା, “ଐନମ ପଥ

ପା ର୍ େର େଯଉଁ ମାହାରୀ ଥିଲା, େସ କାହିଁ?” େସମାେନ କହିେଲ,
“ଏଠାେର େକୗଣସି ମାହାରୀ ରେହ ନାହିଁ।” 22 ଏଥିଉ ାେର
ଯିହୁ ଦା ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ କହିଲା, “ମୁଁ ତାହାର େଦଖା ପାଇଲି
ନାହିଁ, ଆଉ େସଠାର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ କହିେଲ, ‘ଏହି ାନେର
େକୗଣସି ମାହାରୀ ରେହ ନାହିଁ।’ ” 23 େତେବ ଯିହୁ ଦା କହିଲା,
“ତାହାଠାେର ଯାହା ଅଛି, େସ ତାହା ରଖୁ, ଆେ ମାେନ କାହିଁକି
ଲ ା ଦ େହବା? େଦଖ, ମୁଁ ଏହି େଛଳିଛୁଆ ପଠାଇଲି, ମାତ୍ର ତୁ େ
ତାʼର େଦଖା ପାଇଲ ନାହିଁ।”

24 ଆଉ ପ୍ର ାୟ ତିନି ମାସ ଉ ାେର େକହି ଯିହୁ ଦାକୁ କହିଲା,
“ତୁ ର ପୁତ୍ର ବଧୂ ତାମର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ େହାଇଅଛି;ଆଉବ୍ୟଭିଚାର
କ୍ର େମ ତାହାର ଗଭର୍ େହାଇଅଛି।” ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା କହିଲା, “ତାକୁ
ବାହାରକୁ ଆଣି ଅି େର ଦ କର।” 25ଏଥିଉ ାେର େସ ବାହାରକୁ
ଅଣାଯାʼେ , ଆପଣା ଶୁର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, “ଏହି ସମ
ବ ୁ ଯାହାର, େସହି ପୁରୁ ଷ ାରା ଆ ର ଗଭର୍ େହାଇଅଛି।”ଆହୁ ରି
କହିଲା, “ଏହି େମାହର ଓ ସୂତ୍ର ଆଉ ଯି କାହାର? ତାହା ଚିି
େଦଖ।” 26 ତହଁୁ ଯିହୁ ଦା େସହି ସକଳ ପଦାଥର୍ ଆପଣାର େବାଲି
ୀକାର କରି କହିଲା, “େସ େମାʼ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧମ ା, କାରଣ ମୁଁ
ତାକୁ େମାର ପୁତ୍ର େଶଲାକୁ େଦଲି ନାହିଁ।”ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା ଆଉତାହା
କତିକି ଗଲା ନାହିଁ।

27 ପୁଣି, ତାମରର ପ୍ର ସବକାଳ ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ତାହାର
ଉଦରେର ଯାଆଁଳା ସ ାନ ଥିବାର େଦଖାଗଲା। 28 ଆଉ ତାହାର
ପ୍ର ସବକାଳେରଏକବାଳକରହ ବାହାର େହଲା;ତହିଁେରଧାତ୍ର ୀ
ତାହାର େସହି ହ େର ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତ୍ର ବା ି କହିଲା, “ଏ େଜ୍ୟ ।”

29 ମାତ୍ର େସ ଆପଣା ହ ଟାଣି ନିଅେ , େଦଖ, ତାହାର ଭ୍ର ାତା
ଭୂ ମି େହଲା;ତହିଁେରଧାତ୍ର ୀ କହିଲା, “ତୁ େ କିପ୍ର କାେରଆପଣା
ନିମେ େଭଦ କରି ଆସି ଲ!” ତୁ ଠାେର ଏହି େଭଦ େହଉ।
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େତଣୁ ତାହାର ନାମ େପରସ* େହଲା। 30 ଏଥିଉ ାେର ହ େର
ସି ୂ ରବ ର୍ -ସୂତ୍ର ବ ତାହାର ଭ୍ର ାତା ଭୂ ମି ହୁ ଅେ , ତାହାର ନାମ
େସରହ† େହଲା।

39
େଯାେଷଫ ୁ େଯୗନ ପ୍ର େଲାଭନ

1 େଯାେଷଫ ମିସର େଦଶକୁ ଅଣାଯାʼେ , ଫାେରା ର ଜେଣ
ଭୃ ତ୍ୟ ଅଥର୍ ାତ୍ , ମିସରୀୟ େପାଟୀଫର ନାମକ ରକ୍ଷକ େସନାପତି,
ତା ର ଆନୟନକାରୀ ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟମାନ ଠାରୁ େଯାେଷଫ ୁ
କିଣି ଥିଲା। 2ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯାେଷଫ ର ସହବ ର୍ ୀ ଥିେଲ, ଏଣୁ
େସ ସମୃ େହେଲ; ଆଉ େସ ଆପଣା ମିସରୀୟ କ ର୍ ାର ଗୃହେର
ବାସ କେଲ।

3 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ସହବ ର୍ ୀ ଅଛି ଓ େସ େଯଉଁ
େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ହାତେର େସହି ସମ ସି
କରୁ ଅଛି , ଏହା ତା ର କ ର୍ ା େଦଖିଲା। 4ଏଣୁ େଯାେଷଫ ତାହାର
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇ ତାହାର େସବାେର ନିଯୁ େହେଲ, ପୁଣି,
େସ େଯାେଷଫ ୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତା ର ହ େର ସବର୍
ସମପର୍ ଣ କଲା।

5ଏହିପ୍ର କାେର େସ େଯାେଷଫ ୁ ଆପଣା ଗୃହଓସବର୍ ରଅଧ୍ୟକ୍ଷ
କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯାେଷଫ ଲାଗି େସହି ମିସରୀୟ
େଲାକର ଗୃହ ଉପେର ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି, ଗୃହ ଓ େକ୍ଷତ୍ର ି ତ
ସମ ସ ଦ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ବ ଲା। 6 ଏେହତୁ
େସ େଯାେଷଫ ହ େରଆପଣା ସବର୍ ର ଏରୂ ପଭାର େଦଲା, େଯ
ଆପଣା େଭାଜନ ବିନୁ ଆଉ େକୗଣସି ବିଷୟର ତ େନଲା ନାହିଁ।
େଯାେଷଫ ରୂ ପେର ଓ େସୗ ଯର୍ ୍ୟେର ମେନାହର ଥିେଲ।

7ଆଉଉ ଘଟଣା ଉ ାେରତା ରପ୍ର ଭୁ ରଭାଯର୍ ୍ୟା େଯାେଷଫ
ଉପେର ଦୃି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା;ତହଁୁ ତା ୁ କହିଲା, “ତୁ େ େମାʼ
ସେ ଶୟନ କର।” 8 ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ଅ ୀକାର କରି ଆପଣା

* 38:29 େଭଦ † 38:30 ଉ ୍ବଳତା
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ପ୍ର ଭୁ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏ ଗୃହେର ଯାହା ଅଛି େମାʼପ୍ର ଭୁ
ତହିଁର ତ ନିଅି ନାହିଁ, େସ େମାʼ ହ େର ଆପଣାର ସବର୍
ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି । 9ଏହି ଗୃହେର େମାʼ ଠାରୁ ବଡ଼ େକହି ନାହିଁ;
ତୁ େ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା, ଏନିମେ େକବଳ ତୁ ଛଡ଼ା େମାʼ ପ୍ର ତି
ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏେହତୁ ମୁଁ କିପରି ଏେଡ଼ ବଡ଼ ଦୁ ତା ଓ
ପରେମ ର ବିରୁ େର ପାପ କରିପାେର?”

10 ତଥାପି େସ ୀ ଦିନକୁ ଦିନ େଯାେଷଫ ୁ ଏପରି କେହ; ମାତ୍ର
େଯାେଷଫ ତାହା ସେ ଶୟନ କରିବାକୁ କି ା ତାହା ନିକଟେର
ରହିବାକୁ ସ ତ ହୁ ଅି ନାହିଁ। 11 ଏଥିଉ ାେର ଦିନକେର
େଯାେଷଫ ନିଜ କାଯର୍ ୍ୟ ନିମେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଗେଲ, ପୁଣି,
ଗୃହର ଦାସ ମଧ୍ୟରୁ େକହି େସଠାେର ନ ଥିଲା। 12 େତଣୁ େସ
େଯାେଷଫ ର ବ ଧରି “େମାʼ ସେ ଶୟନ କର େବାଲି ଟଣାଟଣି
କଲା;” ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ତାହା ହ େର ଆପଣା ବ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ
ପଳାଇଗେଲ।

13 େଯେତେବେଳ େସ ୀ େଯାେଷଫ ୁ ତାହା ହ େର ଆପଣା
ବ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯିବାର େଦଖିଲା, 14େସେତେବେଳ େସ
ନିଜ ଗୃହର େଲାକମାନ ୁ ଡାକି କହିଲା, “େଦଖ, େସ ଆ ମାନ
ସ େର ପରିହାସ କରିବା ନିମେ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟକୁ ଆଣିଅଛି ; େସ
େମାʼ ସେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ େମାʼ କତିକି ଆସି ଥିଲା;
ତହିଁେର ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ ପକାଇଲି; 15 େମାହର ବଡ଼ ପାଟି
କରି ଡାକିବାର ଶୁଣି େସ ଆପଣା ବ େମାʼ ନିକଟେର ପକାଇେଦଇ
ବାହାରକୁ ପଳାଇଗଲା।”

16 ପୁଣି, େସହି ୀ ତାହାର କ ର୍ ାର ଗୃହାଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି
ବ ଆପଣା ନିକଟେର ରଖିଲା। 17 ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା
ାମୀକୁ େସହି କଥାନୁସାେର କହିଲା, “ତୁ େ େଯଉଁ ଏବ୍ର ୀୟ ଦାସକୁ
ଆ ମାନ ପାଖକୁ ଆଣିଅଛ, େସ େମାʼ ସେ ପରିହାସ କରିବା
ନିମେ େମାʼ କତିକି ଆସି ଥିଲା, 18 ପୁଣି, ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଡାକ
ପକାଇବାରୁ େସ େମାʼ ନିକଟେର ଏହି ବ ପକାଇେଦଇ ବାହାରକୁ
ପଳାଇଗଲା।”
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19 େସେତେବେଳ “ତୁ ର ଦାସ େମାʼ ପ୍ର ତି ଏପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର
କରିଅଛି,” ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ମୁଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି େଯାେଷଫ ର
ପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧେର ପ୍ର ଳିତ େହଲା। 20 ଆଉ େଯାେଷଫ ର ପ୍ର ଭୁ
ତା ୁ େନଇ ରାଜବ ୀମାନ ବାସ ାନ କାରାଗାରେର ରଖିଲା; ତହଁୁ
େଯାେଷଫ େସହି କାରାଗାରେର ରହିେଲ।

21 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯାେଷଫ ର ସହବ ର୍ ୀ ଥିେଲ, ପୁଣି, ତା
ପ୍ର ତି କୃପା ପ୍ର କାଶ କରି କାରାରକ୍ଷକର ଦୃି େର ତା ୁ ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର
କେଲ। 22 ତହିଁେର େସହି କାରାରକ୍ଷକ ବ ୀଶାଳାି ତ ସମ
ବ ୀେଲାକ ଭାର େଯାେଷଫ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲା; ପୁଣି,
େସମାେନ ଯାହା କେଲ, େସହି ସକଳର କ ର୍ ା େସ େହେଲ।
23 କାରାରକ୍ଷକ େଯାେଷଫ ର ହ ଗତ େକୗଣସି ବିଷୟେର
ଦୃି ପାତ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ର ସହବ ର୍ ୀ ଥିେଲ;
ପୁଣି, େସ ଯାହା କେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହା ସି କେଲ।

40
ପ୍ନ ର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ

1ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉ ାେର ମିସରୀୟରାଜା ରପାନପାତ୍ର ବାହକ
ଓ ସୂପକାରଆପଣାମାନ ରପ୍ର ଭୁ ମିସରୀୟରାଜା ରପ୍ର ତିକୂଳେର
ଅପରାଧ କେଲ। 2 ତହିଁେର ଫାେରା ଆପଣାର ପ୍ର ଧାନ
ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ପ୍ର ଧାନ ସୂପକାର ଏହି ଦୁଇ ଭୃ ତ୍ୟ ପ୍ର ତି କ
େହେଲ, 3 ଆଉ ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତିର େଯଉଁ ବ ୀଗୃହେର
େଯାେଷଫ ବ ୀ ଥିେଲ, େସଠାେର େସମାନ ୁ ବ ୀ କରି ରଖିେଲ।

4 ତହିଁେର ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତି େଯାେଷଫ ର ହ େର
େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରେ , େଯାେଷଫ େସମାନ ର
ତ ାବଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। ଏହି ପ୍ର କାେର େସମାେନ କିଛି
ଦିନ କାରାଗାରେର ରହିେଲ। 5 ଏଥିଉ ାେର ମିସରୀୟ ରାଜା ର
େସହି କାରାବ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୂପକାର ଦୁଇ ଜଣ ଏକ
ରାତି୍ର େର ଦୁଇ ପ୍ର କାର ଅଥର୍ ବିଶି ଦୁଇ ପ୍ନ େଦଖିେଲ।
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6 ତହିଁେର େଯାେଷଫ ପ୍ର ଭାତେର େସମାନ ନିକଟକୁ ଆସି ବା
େବେଳ େସମାନ ୁ ବିଷ େଦଖିେଲ। 7 ତହଁୁ ଫାେରା ର େଯଉଁ
ଭୃ ତ୍ୟମାେନ ତା ସହିତ ତା ପ୍ର ଭୁ ର କାରାଗାରେର ବ ଥିେଲ,
େସମାନ ୁ େସ ପଚାରିେଲ, “ଆଜି ତୁ ମାନ ମୁଖ ବିଷ
କାହିଁକି?” 8 େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ପ୍ନ େଦଖିଅଛୁ,
ମାତ୍ର ତହିଁର ଅଥର୍ କରିବାକୁ େକହି ନାହିଁ।” େତେବ େଯାେଷଫ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅଥର୍ ର ଜ୍ଞାନ କି ପରେମ ର ର ଅଧୀନ
ନୁେହଁ? ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ ମାନ ପ୍ନ େମାେତ କୁହ।”

9 ତହଁୁ ପ୍ର ଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ େଯାେଷଫ ୁ ଆପଣା ପ୍ନ କଥା
ପ୍ର କାଶ କରି କହିଲା, “େଦଖ, େଗାଟିଏ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େମାʼ ସ ୁଖେର
ଥିଲା, 10େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାେର ତିନି ଶାଖା ଥିଲା, ପୁଣି,ତାହା ପ ବିତ
ହୁ ଅେ , ତହିଁେର ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ସକଳ େପ ାେର େପ ା
େପ ା ଅ ୁ ରପାଚିଲା। 11େସେତେବେଳେମାʼହ େରଫାେରା ର
ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ େସହି ପାତ୍ର େର ମୁଁ େସହି ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ େଘନି ଚିପୁଡ଼ି
ଫାେରା ର ହ େର େସହି ପାତ୍ର େଦଲି।”

12 ତହିଁେର େଯାେଷଫ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଏଥିର ଅଥର୍ ଏହି;
େସହି ତିନି ଶାଖାେର ତିନି ଦିନ ବୁଝାଏ। 13 ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟେର
ଫାେରା ତୁ ର ମ କ ଉଠାଇ ତୁ କୁ ନିଜ ପଦେର ପୁନବର୍ ାର
ନିଯୁ କରିେବ;ତହିଁେରତୁ େ ପୂବର୍ ପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ େହାଇ
ପୁନବର୍ ାର ଫାେରା ର ହ େର ପାନପାତ୍ର େଦବ। 14 ମାତ୍ର ତୁ ର
ମ ଳ େହେଲ, େମାେତ ରଣ କରିବ, ପୁଣି, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା କରି
ଫାେରା ଛାମୁେର େମାʼ ବିଷୟକହି େମାେତଏହିକାରାଗାରରୁ ମୁ
କରିବ। 15 କାରଣ ଏବ୍ର ୀୟମାନ େଦଶରୁ େଲାକମାେନ େମାେତ
ନିତା େଚାରି କରି ଆଣିଅଛି ; ପୁଣି, ଏହି ାନେର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି
କରି ନାହିଁ, ତଥାପି େସମାେନ େମାେତ ଏହି କାରାକୂପେର ବ
କରିଅଛି ।”

16 ତହିଁେର େସ ଉ ମ ଅଥର୍ କେଲ, ପ୍ର ଧାନ ସୂପକାର ଏହା
େଦଖି େଯାେଷଫ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ନ େଦଖିଅଛି; େଦଖ,
େମାʼ ମ କ ଉପେର ଶୁ ପି କର ତିେନାଟି ଡାଲା। 17 ସବର୍ ଉପର
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ଡାଲାେର ଫାେରା ର େଭାଜନ ନିମେ ନାନା ପ୍ର କାର ପ ା ଥିଲା;
ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି େମାର ମ କେର ଥିବା ଡାଲାରୁ ତାହା େଘନି
ଖାଇେଲ।”

18 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଉ ର କେଲ, “ଏଥିର ଅଥର୍ ଏହି,
େସହି ତିନି ଡାଲାେର ତିନି ଦିନ ବୁଝାଏ। 19 ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟେର
ଫାେରା ତୁ ଶରୀରରୁ ତୁ ମ କ ଉଠାଇ ତୁ କୁ ବୃକ୍ଷ ଉପେର
ଟ ାଇେବ, ପୁଣି, ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ତୁ ଗାତ୍ର ରୁ ତୁ ମାଂସ
ଖାଇେବ।”

20ଏଥିଉ ାେର ତୃ ତୀୟ ଦିନେର ଫାେରା ର ଜନ୍ମ ଦିନ ଉପି ତ
େହବାରୁ େସ ଆପଣା ସମ ଦାସ ନିମେ େଭାଜ ପ୍ର ୁତ କେଲ।
ତହିଁେର େସ ଆପଣା ସମ ଦାସ ସାକ୍ଷାତେର ପ୍ର ଧାନ ପାନପାତ୍ର
ବାହକର ଓ ପ୍ର ଧାନ ସୂପକାରର ମ କ ଉଠାଇେଲ। 21 ପୁଣି,
େଯାେଷଫ ର କଥିତ ଅଥର୍ ାନୁସାେର ଫାେରା ପ୍ର ଧାନ ପାନପାତ୍ର
ବାହାକକୁ ତାହାର ନିଜ ପଦେର ପୁନବର୍ ାର ନିଯୁ କେଲ; ତହିଁେର
େସ ଫାେରା ର ହ େର ପାନପାତ୍ର େଦବାକୁ ଲାଗିଲା। 22 ମାତ୍ର
େସ ପ୍ର ଧାନ ସୂପକାରକୁ ବୃକ୍ଷେର ଟ ାଇେଲ; 23 ତଥାପି, ପ୍ର ଧାନ
ପାନପାତ୍ର ବାହକ େଯାେଷଫ ୁ ରଣ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା ୁ
ପାେସାରି ଗଲା।

41
େଯାେଷଫ ରାଜା ପ୍ନ ର ଅଥର୍ ପ୍ର କାଶ

1 ଏଥିଉ ାେର ସ ୂ ର୍ ଦୁଇ ବଷର୍ େଶଷେର ଫାେରା ଏହି ପ୍ନ
େଦଖିେଲ; େଦଖ, େସ ନୀଳ ନଦୀ କୂଳେର ଠିଆ େହାଇଅଛି ।
2ଆଉ େଦଖ, ନଦୀ ଭିତରୁ ସାେତାଟି ହୃ ପୁ ସୁ ର େଗାରୁ ଉଠି
ନଳ-ତୃ ଣ ମଧ୍ୟେର ଚରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 3 େସମାନ ଉ ାେର
େଦଖ, ଅନ୍ୟ ସାେତାଟି କୃଶ ଓ କିୁ ତ େଗାରୁ ନଦୀରୁ ଉଠି ନଦୀ
ତଟେର େସହି େଗାରୁ ମାନ ପାଖେର ଠିଆ େହେଲ।

4 ତହିଁେର େସହି ଦୁବର୍ ଳ ଓ କିୁ ତ େଗାରୁ େସହି ସାେତାଟି
ହୃ ପୁ ସୁ ର େଗାରୁ ୁ ଖାଇ ପକାଇେଲ। ଏପରି ସମୟେର
ଫାେରା ର ନିଦ୍ର ା ଭ େହଲା। 5 ତହିଁ ଉ ାେର େସ ନିଦି୍ର ତ
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େହାଇ ି ତୀୟ ଥର ପ୍ନ େଦଖିେଲ; େଗାଟିଏ େଡ େର* ସାେତାଟି
ପରିପୁ ଓ ଉ ମ ଶିଷା ବାହାରିଲା। 6େସମାନ ଉ ାେର ପୂବର୍ ୀୟ
ବାୟୁ େର ଶୁ ଆଉ ସାତୁ ଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଷା ଉ େହଲା।

7 ପୁଣି, େସହି ସାତୁ ଟା କ୍ଷୀଣ ଶିଷା ଏହି ସାେତାଟି ପରିପୁ ଓ
ପୂ ର୍ ଶିଷାକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା। ଏପରି ସମୟେର ଫାେରା ର ନିଦ୍ର ା ଭ
ହୁ ଅେ , ପ୍ନ -ମାତ୍ର ଜ୍ଞାତ େହଲା। 8 ପୁଣି, ପ୍ର ଭାତେର ତା ର ମନ
ଉଦ୍ ବି େହଲା, ତହଁୁ େସ େଲାକ ପଠାଇ ମିସର େଦଶୀୟ ମ ଜ୍ଞ
ଓ ପି ତ ସମ ୁ ଡକାଇେଲ; ମାତ୍ର ଫାେରା େସମାନ ନିକଟେର
ଆପଣା ପ୍ନ ର କଥା କହେ , େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଫାେରା ୁ
ତହିଁର ଅଥର୍ କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

9 େସେତେବେଳ ପ୍ର ଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଫାେରା ଛାମୁେର
ନିେବଦନକଲା, “ଆଜି ମୁଁ ନିଜଅପରାଧ ରଣକରୁ ଅଛି। 10ଫାେରା
ଆପଣା ଦାସ େମାʼ ପ୍ର ତି ଓ ପ୍ର ଧାନ ସୂପକାର ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧାନି୍ଵ ତ
େହାଇଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତିର କାରାଗାରେରବ କରି
ରଖିଥିେଲ। 11ତହିଁେରଆେ ଦୁେହଁ ଏକ ରାତି୍ର େର ପ୍ନ େଦଖିଲୁ;
ପୁଣି, ଦୁହିଁ ପ୍ନ ର ଦୁଇ ପ୍ର କାର ଅଥର୍ େହଲା। 12 େସଠାେର
ଆ ମାନ ସ େର ରକ୍ଷକ େସୖନ୍ୟାଧିପତିର ଦାସ ଜେଣ ଏବ୍ର ୀୟ
ଯୁବା ଥିଲା;ଆେ ମାେନତାକୁ ପ୍ନ ରକଥାକହେ , େସଆ ମାନ ୁ
ତହିଁର ଅଥର୍ କହିଲା, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣର ପ୍ନ ାନୁସାେର ଅଥର୍ କହିଲା।
13 ତହିଁେର େସ ଆ ଦୁହିଁ ୁ େଯରୂ ପ ଅଥର୍ କହିଥିଲା, ତଦପ
ଘଟିଲା; ମୁଁ ପୂବର୍ ପଦେର ନିଯୁ େହଲି ଓ େସ ଫାଶୀ ପାଇଲା।”

14 େସେତେବେଳ ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ ଡକାଇ ପଠାେ ,
େଲାକମାେନ କାରାଗାରରୁ ତା ୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିେଲ; େସ େକ୍ଷୗରକମର୍
କରି ଓ ଉ ମ ବ ପି ି ଫାେରା ଛାମୁେର ଉପି ତ େହେଲ।
15 ତହଁୁ ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ଆେ େଗାଟିଏ ପ୍ନ
େଦଖିଅଛୁ, େକହି ତହିଁର ଅଥର୍ କରି ପାରୁ ନାହାି ; ମାତ୍ର ଆେ
ତୁ ବିଷୟେର ଶୁଣିଅଛୁ, େଯ ତୁ େ ପ୍ନ ଶୁଣିେଲ, ତହିଁର ଅଥର୍
କରିପାର।” 16 ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହିେଲ, “ତାହା େମାହର
* 41:5 ଶ ାେର
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ଆୟ ନୁେହଁ, ମାତ୍ର ପରେମ ର ଫାେରା ୁ ମା ଳିକ ଉ ର
େଦେବ।”

17 ତହଁୁ ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ଆ ପ୍ନ େର, େଦଖ,
ଆେ ନଦୀ ତଟେର ଠିଆ େହାଇଥିଲୁ। 18 ତହିଁେର ନଦୀ
ଭିତରୁ ସାେତାଟି ହୃ ପୁ ସୁ ର େଗାରୁ ଉଠି ନଳ-ତୃ ଣ ମଧ୍ୟେର
ଚରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 19 ଏଥିଉ ାେର େସମାନ ଉ ାେର ଆଉ
ସାେତାଟି ଦୁବର୍ ଳ ଅତି କିୁ ତ ଓ କୃଶା େଗାରୁ ଉଠି ଆସି େଲ;
ଆେ େସମାନ ପରି କିୁ ତ େଗାରୁ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର
କଦାପି େଦଖି ନାହଁୁ । 20 ପୁଣି, େସହି କ୍ଷୀଣ କିୁ ତ େଗାରୁ ପୂବର୍ ର
ହୃ ପୁ େସହି ସାେତାଟି େଗାରୁ ୁ ଖାଇ ପକାଇେଲ। 21 ମାତ୍ର
ଖାଇଲା ଉ ାେର େସମାନ େପଟଖାଇଲା ପରି ଜଣାଗଲା ନାହିଁ;
େସମାେନ ପୂବର୍ ପରି କିୁ ତ ରହିେଲ। ଏପରି ସମୟେର ଆ ର
ନିଦ୍ର ା ଭ େହଲା। 22 ଏଥିଉ ାେର ଆେ ପ୍ନ େର େଦଖିଲୁ େଯ,
େଦଖ, େଗାଟିଏ ଶ ାେର ସାେତାଟି ପୂ ର୍ ଓ ଉ ମ ଶିଷା ବାହାରିଲା।
23ତହିଁ ଉ ାେର ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ େର ଶୁ , କ୍ଷୀଣ ଓ ମ୍ଳ ାନ ସାେତାଟି
ଶିଷା ଉ େହଲା। 24 ପୁଣି, େସହି କ୍ଷୀଣ ଶିଷା, େସହି ଉ ମ ସାତ
ଶିଷାକୁ ଗ୍ର ାସ କଲା। ଏହି ପ୍ନ ଆେ ମ ଜ୍ଞମାନ ୁ କହିଲୁ, ମାତ୍ର
େକହି ଏଥିର ଅଥର୍ ଆ କୁ କହି ପାରିେଲ ନାହିଁ।”

25 େତେବ େଯାେଷଫ ଫାେରା ୁ କହିେଲ, “ଫାେରା ର ପ୍ନ
ଏକ; ପରେମ ର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ଫାେରା ପ୍ର ତି
ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି । 26 େସହି ସାେତାଟି ଉ ମ େଗାରୁ ସାତ ବଷର୍
ରୂ ପ, ପୁଣି, େସହି ସାେତାଟି ଉ ମ ଶିଷା ମଧ୍ୟ ସାତ ବଷର୍ ରୂ ପ,
ପ୍ନ ଏକମାତ୍ର । 27 ତହିଁ ପ ାତ୍ ଉି ତ େସହି ସାେତାଟି କ୍ଷୀଣ
କିୁ ତ େଗାରୁ ସାତ ବଷର୍ ରୂ ପ; ଆଉ ପୂବର୍ ୀୟ ବାୟୁ େର ଶୁ
ସାେତାଟି ଶିଷା ମଧ୍ୟ ଦୁଭ କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ରୂ ପ। 28 ମୁଁ ଫାେରା ୁ
କହିଅଛି: ପରେମ ର ଯାହା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ, ତାହା ଫାେରା ୁ
େଦଖାଇଅଛି । 29 େଦଖ ,ୁ ସମ ମିସର େଦଶେର ସାତ ବଷର୍
ମହା ସୁଭିକ୍ଷ ଆସୁଅଛି। 30ତହିଁପେଛ ସାତ ବଷର୍ ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିବ;
ସମ ସୁଭିକ୍ଷ ମିସର େଦଶରୁ ବି ୃତ େହବ; ଦୁଭ କ୍ଷ େଦଶକୁ ଂସ



ଆଦି ପୁ କ 41:31 cxiv ଆଦି ପୁ କ 41:43

କରିବ। 31 ପୁଣି, ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ ଦୁଭ କ୍ଷ ସକାଶୁ େଦଶେର ସୁଭିକ୍ଷ
ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ଅତି ଭାରୀ େହବ। 32ଫାେରା
ଦୁଇ ଥର ପ୍ନ େଦଖିବାରଭାବ ଏହି େଯ,ପରେମ ର ାରା ତାହା
ନିି ତ େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ପରେମ ର ତାହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇେବ।

33 ଏଥିପାଇଁ ଏେବ ଫାେରା ଜେଣ ବୁି ମାନ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁ ଷ େଦଖି
ମିସର େଦଶ ଉପେର ନିଯୁ କର ।ୁ 34ଫାେରା ଏହା କର ୁ, ଆଉ
େଦଶେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ନିଯୁ କରି ସାତ ବଷର୍ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟେର
ମିସର େଦଶରୁ ଶସ୍ୟର ପ ମାଂଶ ଗ୍ର ହଣ କର ।ୁ 35 ଅଥର୍ ାତ୍ ,
େସମାେନ େସହି ଆଗାମୀ ଉ ମ ବଷର୍ ର ସବୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କର ୁ,
ପୁଣି, ପ୍ର ତି ନଗରେର ଖାଦ୍ୟ ନିମେ ଫାେରା ହ ାଧୀନେର ଶସ୍ୟ
ସ ୟ କରି ରକ୍ଷା କର ।ୁ 36ଏହିରୂ େପ ମିସର େଦଶେର ଭବିଷ୍ୟତ
ଦୁଭ କ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ନିମେ େଦଶର ନିବର୍ ାହାେଥର୍ େସହି ଭକ୍ଷ୍ୟ
ସି ତ ଥିେଲ, ଦୁଭ କ୍ଷ ାରା େଦଶ ଉି େହବ ନାହିଁ।”

ମିସରର ଶାସକ େଯାେଷଫ
37 େସେତେବେଳ ଫାେରା ର ଓ ତା ର ଦାସମାନ ଦୃି େର

ଏହି କଥା ଉ ମ େବାଧ େହଲା। 38 ତହିଁେର ଫାେରା ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ କି ଏହା ପରି ପୁରୁ ଷ ଆଉ
ପାଇ ପାରିବା? ଏହା ଠାେର ପରେମ ର ଆ ା ଅଛି ।”

39 ତହଁୁ ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ପରେମ ର ତୁ କୁ
ଏସମ ଜଣାଇଛି , ଏଣୁ ତୁ ପରି ବୁ ି ମାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ େକହି
ନାହିଁ; 40 ତୁ େ ଆ ର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁ ଅ; ଆ ର ସମ ପ୍ର ଜା
ତୁ ର ବାକ୍ୟ ଶିେରାଧାଯର୍ ୍ୟ କରିେବ, େକବଳ ସି ଂହାସନେର ଆେ
ତୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିବା।” 41 ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ,
“େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶ ଉପେର ନିଯୁ
କଲୁ।”

42 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା ଆପଣା ହ ରୁ ନିଜ ସ କ-ଅ ୁ ରୀୟ
କାଢ଼ି େଯାେଷଫ ହ େର େଦଇ ତା ୁ ସୂ ବ ପି ାଇ ତା
ଗଳାେର ସୁବ ର୍ ହାର େଦେଲ। 43 ପୁଣି, ତା ୁ ଆପଣା ି ତୀୟ
ରଥେର ଆେରାହଣ କରାଇେଲ; ଆଉ େଲାକମାେନ ତା ର ଆେଗ
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ଆେଗ “ଆ ୁ ପାତ ଆ ୁ ପାତ” େବାଲି େଘାଷଣା କେଲ। ଏହି
ପ୍ର କାେର େସ ତା ୁ ସମ ମିସର େଦଶ ଉପେର ନିଯୁ କେଲ।

44 ଏଥିଉ ାେର ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ଫାେରା
ଅଟୁ , ଏେହତୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ସମ ମିସର େଦଶେର େକୗଣସି
େଲାକ ହାତ େଗାଡ଼ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।” 45 ପୁଣି, ଫାେରା
େଯାେଷଫ ର ନାମ “ସାଫନତ୍ -ପାେନହ ରଖିେଲ;” ପୁଣି, ଓନ୍ 
ନଗର ନିବାସୀ େପାଟୀେଫର ନାମକ ଯାଜକର ଆସନତ୍ ନାମ୍ନ ୀ
କନ୍ୟା ସହିତ ତା ର ବିବାହ େଦେଲ। ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ
ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

46 େଯାେଷଫ ତିରିଶ ବଷର୍ ବୟସ ସମୟେର ମିସରୀୟ ରାଜା
ଫାେରା ଛାମୁେର ଠିଆ େହାଇଥିେଲ; ତାହା ପେର େଯାେଷଫ
ଫାେରା ନିକଟରୁ ପ୍ର ାନ କରି ମିସର େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ଭ୍ର ମଣ
କେଲ। 47ଏଥିଉ ାେର େସହି ସୁଭିକ୍ଷର ସାତ ବଷର୍ ଭୂ ମିେର ଅପାର
ଅପାର ଶସ୍ୟ ଉ େହଲା।

48େଯାେଷଫେସହି ସାତବଷର୍ େର ମିସର େଦଶେରଉ ସକଳ
ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରି ପ୍ର ତି ନଗରେର ସ ୟକେଲ; ପୁଣି, େଯଉଁ େଯଉଁ
ନଗରର ଚାରିଆଡ଼ ଭୂ ମିେର େଯେତ ଶସ୍ୟ ଉ େହଲା, ତାହାସବୁ
େସହି େସହି ନଗରେର ସ ୟ କେଲ। 49 ଏହି ପ୍ର କାେର େଯାେଷଫ
ସମୁଦ୍ର ର ବାଲି ପରି ଏେତ ବହୁ ଳ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କେଲ େଯ, ତାହା
ଆଉ ମାପିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ଅପରିେମୟ ଥିଲା।

50 ଆଉ ଦୁଭ କ୍ଷ ବଷର୍ ପୂବର୍ େର େଯାେଷଫ ର ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ଜାତ େହାଇଥିେଲ, ଓନ୍ ନଗର ନିବାସୀ େପାଟୀେଫର ଯାଜକର
ଆସନତ୍ ନାମ୍ନ ୀ କନ୍ୟା େସମାନ ୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। 51 ତହିଁେର
େଯାେଷଫ େଜ୍ୟ ର ନାମ ମନଃଶି† ରଖିେଲ, କାରଣ େସ କହିେଲ,
“ପରେମ ର େମାହର ସମ େ ଶର ଓ ନିଜ ପିତୃ ଗୃହର ବି ୃତି
ଜନ୍ମ ାଇ ଅଛି ।” 52 ପୁଣି, ି ତୀୟ ପୁତ୍ର ର ନାମ ଇଫ୍ର ୟିମ‡
ରଖିେଲ, କାରଣ େସ କହିେଲ, “େମାହର ଦୁଃଖେଭାଗର େଦଶେର
ପରେମ ର େମାେତ ଫଳବାନ କରିଅଛି ।”
† 41:51 ବି ୃତି ‡ 41:52 ଫଳବାନ
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53 ଏଥିଉ ାେର ମିସର େଦଶେର ଘଟିତ ସୁଭିକ୍ଷର ସାତ ବଷର୍
େଶଷ େହଲା। 54 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଦୁଭ କ୍ଷର
ସାତ ବଷର୍ ର ଆର େହଲା; ତହିଁେର ଅନ୍ୟ ସମ େଦଶେର
ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଆହାର ଥିଲା।

55 ପୁଣି, ସମୁଦାୟ ମିସର େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼େ ,
ପ୍ର ଜାମାେନ ଆହାର ନିମେ ଫାେରା ନିକଟେର ଡକା ପକାଇେଲ;
ତହିଁେର ଫାେରା ସମ ମିସରୀୟ େଲାକ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େଯାେଷଫ ନିକଟକୁ ଯାଅ; େସ ଯାହା କହି ,
ତାହା କର।” 56 େସେତେବେଳ ସବର୍ େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ହୁ ଅେ ,
େଯାେଷଫ ସବୁ ାନର େଗାଲା ଫିଟାଇ ମିସରୀୟମାନ ୁ ଶସ୍ୟ
ବିକ୍ର ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ତଥାପି ମିସର େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ
ପ୍ର ବଳ େହଲା। 57 ପୁଣି, ସବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ମିସର
େଦଶେର ଶସ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ େଯାେଷଫ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ।
େଯେହତୁ ସବୁ େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ ପ୍ର ବଳ ଥିଲା।

42
େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ର ମିସରକୁ ଯାତ୍ର ା

1 ଆଉ ମିସର େଦଶେର ଶସ୍ୟ ଅଛି, ଏହି କଥା ଶୁଣି ଯାକୁବ
ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି ପର ର ପ୍ର ତି
ଅନାଇରହୁ ଅଛ?” 2େସଆହୁ ରି କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମିସର
େଦଶେର ଶସ୍ୟ ଅଛି; ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇ ଆ ମାନ
ନିମେ ଶସ୍ୟ କିଣି ଆଣ; ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ନ ମରି ବି ବା।”
3 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ର ଦଶ ଭ୍ର ାତା ଶସ୍ୟ କିଣିବା ନିମେ
ମିସର େଦଶକୁ ଗେଲ। 4 ମାତ୍ର ଯାକୁବ େଯାେଷଫ ର ସେହାଦର
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ ଭାଇମାନ ସ େରପଠାଇେଲନାହିଁ;କାରଣ େସ
କହିେଲ, “େକଜାଣି ଅବା ଏହାକୁ ବିପି ଘେଟ।”

5 େସେତେବେଳ େସଠାକୁ ଯିବା େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲ ର ପୁତ୍ର ମାେନ ଶସ୍ୟ କିଣିବା ନିମେ ଗେଲ; େଯେହତୁ
କିଣାନ େଦଶେର ମଧ୍ୟ ଦୁଭ କ୍ଷ ଥିଲା। 6 େସହି ସମୟେର
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େଯାେଷଫ େସହି େଦଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ େହବାରୁ େଦଶୀୟ େଲାକ
ସମ ୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ର ୟ କରୁ ଥିେଲ; ତହିଁେର େଯାେଷଫ ର
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଆସି ତା ୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କେଲ।

7 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ େଦଖି ଚିି େଲ,
ମାତ୍ର େସମାନ ଆଗେର ଅପରିଚିତ େଲାକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି
କଟୁ କଥାେର କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛ?”
େସମାେନ କହିେଲ, “କିଣାନ େଦଶରୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ କିଣିବାକୁ
ଆସି ଅଛୁ।” 8 ମାତ୍ର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ଚିି େଲ େହଁ
େସମାେନ ତା ୁ ଚିି ପାରିେଲ ନାହିଁ।

9 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନ ବିଷୟେର େଯସବୁ ପ୍ନ
େଦଖିଥିେଲ, ତାହା ରଣ କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
େଚାର େଲାକ; େଦଶର ଛିଦ୍ର ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ ତୁ େ ମାେନ
ଆସି ଅଛ।” 10 େସମାେନ କହିେଲ, “ନା ପ୍ର େଭା, ତାହା ନୁେହଁ,
ଆପଣ ର ଏହି ଦାସମାେନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଆସି ଅଛି ।
11ଆେ ମାେନ ସମେ ଏକ ବ୍ୟି ର ପୁତ୍ର , ଆେ ମାେନ ସେ ାଟ
େଲାକ, ଆପଣ ଏହି ଦାସମାେନ େଚାର ନୁହି ।”

12 େତେବ େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ନା, ନା, ତୁ େ ମାେନ
େଦଶର ଛିଦ୍ର ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛ।” 13 େସମାେନ
କହିେଲ, “ଆପଣ ର ଏହି ଦାସମାେନ ାଦଶ ଭ୍ର ାତା, କିଣାନ େଦଶ
ନିବାସୀ ଜଣକର ପୁତ୍ର ; ଆଉ େଦଖ ,ୁ ଆ ମାନ ର କନି ଭ୍ର ାତା
ପିତା ନିକଟେର ଅଛି, ପୁଣି, ଜେଣ ନାହିଁ।”

14 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
େଚାର େବାଲି ଯାହା କହିଲୁ, ତୁ େ ମାେନ ତାହା ହିଁ ପ୍ର ମାଣ।
15 ଏହା ାରା ତୁ ମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ; ଆେ ଫାେରାର
ଆୟୁ ର ଶପଥ କରି କହୁ ଅଛୁ, ତୁ ମାନ ର କନି ଭ୍ର ାତା ଏଠାକୁ ନ
ଆସି େଲ,ତୁ େ ମାେନ ଏଠାରୁ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 16ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପଠାଅ, େସ ତୁ ଭାଇକୁ ଆଣୁ, ତୁ େ ମାେନ
ବ ୀ ଥାଅ; ତୁ ମାନ କଥା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା େହେଲ
ଜଣାଯିବ; େନାହିେଲଆେ ଫାେରାରଆୟୁ ର ଶପଥକରି କହୁ ଅଛୁ,
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ତୁ େ ମାେନ ଅବଶ୍ୟ େଚାର ଅଟ।” 17 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନ ୁ
ତିନି ଦିନ କାରାଗାରେର ବ କରି ରଖିେଲ।

18 ପୁଣି, ତୃ ତୀୟ ଦିନେର େଯାେଷଫ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ପରେମ ର ପ୍ର ତି ଆ ର ଭୟ ଅଛି; ଏଣୁ ଏହି କମର୍ କର,
ତହିଁେର ବି ବ। 19 ତୁ େ ମାେନ ଯଦି ସେ ାଟ େଲାକ, େତେବ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଏକଭାଇକୁ ଏହି କାରାଗାରେରବ ରଖି ଦୁଭ କ୍ଷ
େହତୁ ଗୃହକୁ ଶସ୍ୟ େଘନିଯାଅ। 20ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ସାନ
ଭାଇ ୁ ଆ ନିକଟକୁ ଆଣ, ତହିଁେର ତୁ ମାନ କଥା ସପ୍ର ମାଣ
େହେଲ,ତୁ େ ମାେନମରିବନାହିଁ।”ତହଁୁ େସମାେନ େସହି ପ୍ର କାର
କେଲ।

21 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ପର ର କୁହାକୁହି େହେଲ,
“ଆେ ମାେନ ଆପଣା ଭାଇ ବିଷୟେର ନି ୟ ଅପରାଧୀ ଅଟୁ ;
େସ ଆ ମାନ ୁ ବିନତି କରିବା େବେଳ ଆେ ମାେନ ତାହା ପ୍ର ାଣର
ବ୍ୟାକୁଳତା େଦଖିେଲ େହଁ ତାହା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ, େତଣୁକରି
ଆ ମାନ ୁ ଏହି ବିପି ଘଟିଅଛି।” 22 େସେତେବେଳ ରୁ େବନ୍ 
େସମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ‘େସହି ବାଳକ ବିଷୟେର ପାପ
କର ନାହିଁ,’ ଏହି କଥା କି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ କହି ନାହିଁ? ତଥାପି
ତୁ େ ମାେନ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ; ଏନିମେ େଦଖ, ଏେବତାହାର ର ର
ପରିେଶାଧ ନିଆଯାଉଅଛି।”

23 ମାତ୍ର େଯାେଷଫ େଯ େସମାନ କଥାବା ର୍ ା ବୁଝିେଲ, ଏହା
େସମାେନ ଜାଣି ପାରିେଲ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ି ଭାଷୀ ାରା
େସମାନ ସହିତ କଥା କହୁ ଥିେଲ; 24 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ
େସମାନ ନିକଟରୁ ଯାଇ କ୍ର ନ କେଲ; ପୁନବର୍ ାର ଆସି େସମାନ
ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶିମୀେୟାନକୁ ଧରି
େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର ବା ି େଲ।

େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ର କିଣାନକୁ ଯାତ୍ର ା
25ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନ ପାତ୍ର େର ଶସ୍ୟପୂ ର୍ କରି ପ୍ର େତ୍ୟକ

ଜଣର ପଟେର ଟ ା େଫରାଇ େଦବାକୁ ଓ େସମାନ ୁ ପାେଥୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ତହିଁେର ତଦପ କରାଗଲା,
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26 ତହଁୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଗଧ ଉପେର ଶସ୍ୟ ଲଦି
େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କେଲ। 27 ମାତ୍ର ଉ ରିବା ାନେର ଜେଣ ଗଧକୁ
ଆହାର େଦବା ନିମେ ପଟ ଫିଟାେ , ଆପଣା ଟ ା େଦଖିଲା;
କାରଣ ପଟ ମୁହଁେର ଟ ା ଥିଲା। 28 ତହିଁେର େସ ଭାଇମାନ ୁ
କହିଲା, “େମାହର ଟ ା େଫରି ଆସି ଅଛି; ଏହି େଦଖ, ତାହା େମାʼ
ପଟେର ଅଛି।” ଏଣୁ େସମାନ ର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ େସମାେନ
କି ତ େହାଇ ପର ର ପ୍ର ତି ଅନାଇ କହିେଲ, “ପରେମ ର
ଆ ମାନ ର ପ୍ର ତି ଏ କି କମର୍ କରିଅଛି ?”

29 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ପିତା
ଯାକୁବ ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ଆପଣାମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା
ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହାସବୁ ତା ୁ ଜଣାଇ କହିେଲ, 30 “େଯଉଁ
ବ୍ୟି େସହି େଦଶର କ ର୍ ା, େସ ଆ ମାନ ୁ େଦଶର େଚାର ଜ୍ଞାନ
କରି କଟୁ କଥା କହିଲା। 31 ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ତାକୁ କହିଲୁ,
‘ଆେ ମାେନ ସେ ାଟ େଲାକ, େଚାର େନାହଁୁ , 32 ଆେ ମାେନ
ବାର ଭାଇ, ସମେ ଏକ ପିତା ର ସ ାନ; ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ଜେଣ ନାହିଁ, ପୁଣି, କିଣାନ େଦଶେର ପିତା ନିକଟେର ଆଉ ଏକ
ସାନ ଭାଇ ଅଛି।’ 33 େସେତେବେଳ େଦଶର କ ର୍ ା େସହି ବ୍ୟି
ଆ ମାନ ୁ କହିଲା, ‘ଏହାକେଲଆେ ତୁ ମାନ ୁ ବି ାସ୍ୟ େଲାକ
େବାଲି ବୁଝି ପାରିବା; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଏକ ଭାଇକୁ
ଆ ନିକଟେର ରଖି ଆପଣାମାନ ଗୃହର ଦୁଭ କ୍ଷ େହତୁ ଶସ୍ୟ
େଘନିଯାଅ। 34 ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ସାନ ଭାଇ ୁ ଆ ନିକଟକୁ
ଆଣ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ େଯ ସେ ାଟ େଲାକ, େଚାର ନୁହଁ,
ଏହା ବୁଝିବା; ତହିଁେର ତୁ ମାନ ଭାଇ ୁ ତୁ ମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କରିେଦବା, ପୁଣି,ତୁ େ ମାେନଏେଦଶେରବାଣିଜ୍ୟକରିପାରିବ।’ ”

35ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ପଟ ଖାଲି କରେ , ପ୍ର ତି ଜଣ ଆପଣା
ଆପଣା ପଟ ଭିତରୁ ଟ ାପୁଡ଼ିଆ ପାଇେଲ। େତେବ େସହି ସବୁ
ଟ ାର ମୁଣା େଦଖି, େସମାେନ ଓ େସମାନ ପିତା ଭୀତ େହେଲ।
36 ତହିଁେର େସମାନ ପିତା ଯାକୁବ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ ପୁତ୍ର ହୀନ କରୁ ଅଛ; େଯାେଷଫ ନାହିଁ, ଶିମୀେୟାନ
ନାହିଁ, ପୁଣି, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ େଘନିଯିବାକୁ ପା ୁ ଅଛ, ଏହିସବୁ
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ସି ନା େମାହର ପ୍ର ତିକୂଳ େହଉଅଛି।”
37 ତହିଁେର ରୁ େବନ୍ ପିତା ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଯଦି ତୁ ପାଖକୁ

ତାକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ ତୁ େ େମାର ଦୁଇ ପୁଅ ୁ ବଧ କରିବ; େମାʼ
ହ େର ତାକୁ ସମପର୍ ଣ କର; ମୁଁ ତାକୁ ପୁନବର୍ ାର ତୁ ପାଖକୁ ଆଣି
େଦବି।” 38 େତେବ େସ କହିେଲ, “େମାʼ ପୁଅ ତୁ ମାନ ସ େର
ଯିବ ନାହିଁ, ତାହାର ସେହାଦର ମରିଅଛି, େସ ହିଁ େକବଳ ଅଛି;
ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ପଥେର ଯାଉଅଛ, ତହିଁେର ଏହାକୁ ଯଦି
େକୗଣସି ବିପଦଘଟିବ, େତେବତୁ େ ମାେନ େମାେତ େଶାକେରଏହି
ପ େକଶେର କବରକୁ ପଠାଇବ।”

43
େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ସହ ମିସର ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1 ଏହି ସମୟେର ମଧ୍ୟେଦଶେର ଅତିଶୟ ଦୁଭ କ୍ଷ ଥିଲା।
2 ଏଥିନିମେ େସମାେନ ମିସର େଦଶରୁ େଯଉଁ ଶସ୍ୟ ଆଣିଥିେଲ,
େସହି ସବୁ ସମା େହବାରୁ େସମାନ ପିତା େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ପୁନବର୍ ାର ଯାଇ ଆ ମାନ ନିମେ କିଛି ଶସ୍ୟ କିଣି
ଆଣ।”

3 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା ତା ୁ କହିଲା, “େସ ବ୍ୟି ଦୃଢ଼ ପ୍ର ତିଜ୍ଞା
କରି କହିଅଛି, ‘ତୁ ମାନ ଭାଇ ତୁ ମାନ ସ େର ନ ଥିେଲ,
ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।’ 4ଏଣୁ ଯଦି ତୁ େ
ଆ ମାନ ଭାଇକୁ ସ େର ପଠାଇବ, େତେବ ଆେ ମାେନ ତୁ
ପାଇଁ ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଯିବୁ। 5 ମାତ୍ର ଯଦି ନ ପଠାଇବ, େତେବ
ଆେ ମାେନ ଯିବୁ ନାହିଁ; କାରଣ େସ ବ୍ୟି କହିଅଛି, ‘ତୁ ମାନ
ଭାଇ ତୁ ମାନ ସ େର ନ ଥିେଲ, ତୁ େ ମାେନ ଆ ର ମୁଖ
େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।’ ”

6ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର ଆଉ ଏକ ଭାଇ
ଅଛି, ଏହା େସହି ମନୁଷ୍ୟକୁ କହି େମାʼ ପ୍ର ତି ଏପରି କୁବ୍ୟବହାର
କାହିଁକି କଲ?” 7 େସମାେନ କହିେଲ, “େସ ଆ ମାନ
ଓ ଆ ମାନ ଜ୍ଞାତିମାନ ବିଷୟ ସୂ ରୂ େପ ପଚାରି କହିଲା,
‘ତୁ ମାନ ପିତା କି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ବି ଅଛି ? ତୁ ମାନ ର କି
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ଆଉ ଭାଇ ଅଛି?’ ଏଣୁ ଆେ ମାେନ େସହି କଥା ପ୍ର ମାେଣ ଉ ର
େଦଇଥିଲୁ; େସେଯ ‘ତୁ ମାନ ଭାଇ ୁ ଏଠାକୁଆଣେବାଲିକହିବ,
ଏହା ଆେ ମାେନ କିପ୍ର କାେର ଜାଣି ପାର ?ୁ’ ”

8 ଯିହୁ ଦା ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ଆହୁ ରି କହିଲା, “ତୁ େ େସହି
ଯୁବାକୁ େମାʼ ସ େର ପଠାଇଦିଅ; ଆେ ମାେନ ଉଠି ପ୍ର ାନ କରୁ ,
ତହିଁେରଆେ ମାେନ ଓ ତୁ େ ଓ ବାଳକମାେନ, ସମେ ବି ବା,
ମରିବା ନାହିଁ। 9 ମୁଁ ତାହାର ଲଗା େହଲି, େମାʼ ହ ରୁ ତାକୁ ବୁଝି
େନବ; ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଆଣି ତୁ ସ ୁଖେର ନ ରେଖ, େତେବ େସହି
େଦାଷସବର୍ ଦା େମାʼଉପେରବ ବ। 10ଯଦିଆ ମାନ ରଏେତ
ବିଳ େହାଇ ନ ଥାʼ ା, େତେବ ଆେ ମାେନ ି ତୀୟ ଥର ବାହୁ ଡ଼ି
ଆସ ୁଣି।”

11 ତହଁୁ େସମାନ ପିତା ଇସ୍ର ାଏଲ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯଦି
ଏପରି ହୁ ଏ, େତେବ େଗାଟିଏ କମର୍ କର; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା
ଆପଣା ପାତ୍ର େର ଏହି େଦଶର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗୁଗ୍ଗୁ ଳ, ମଧୁ,
ସୁଗ ି ଦ୍ର ବ୍ୟ, ଗ ରସ, େପ ା ଓ ବାଦାମ କିଛି କିଛି େଘନି େସହି
ବ୍ୟି ୁ େଭଟି ଦିଅ। 12 ପୁଣି, ଆପଣା ଆପଣା ହ େର ି ଗୁଣ
ଟ ା ନିଅ ଓ ତୁ ମାନ ପଟ-ମୁଖେର େଯଉଁ ଟ ା େଫରି ଆସି ଅଛି,
ତାହା ମଧ୍ୟ ହ େର େନଇଯାଅ; େକଜାଣି ତାହା ଭୁ ଲ୍ େହାଇଥିବ।
13 ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ଭାଇ ୁ େଘନି ଉଠି ପୁନବର୍ ାର େସହି
ବ୍ୟି ନିକଟକୁ ଯାଅ। 14 ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ
େସହି ବ୍ୟି ନିକଟେର ଏପରି ଅନୁଗ୍ର ହପାତ୍ର କର ,ୁ େଯପରି େସ
ତୁ ମାନ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ୁ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ ଛାଡ଼ିେଦବ। ମାତ୍ର ଯଦି
େମାେତ ପୁତ୍ର ହୀନ େହବାକୁ ହୁ ଏ, େତେବ ପୁତ୍ର ହୀନ େହବି।” 15ତହଁୁ
େସମାେନ େସହି େଭଟି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ି ଗୁଣ ଟ ା ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ
ସ େର େଘନି ଯାତ୍ର ା କରି ମିସର େଦଶେର େଯାେଷଫ ସ ୁଖେର
ଠିଆ େହେଲ।

16 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ େସମାନ ସ େର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ
େଦଖି ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିେଲ, “ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଆ
ଗୃହକୁ େନଇଯାଅ ଓ ପଶୁ ମାରି ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପ୍ର ୁତ କର; ଏମାେନ
ମଧ୍ୟା ସମୟେର ଆ ସ େର େଭାଜନ କରିେବ।” 17 ଏଥିେର
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େସହି ମନୁଷ୍ୟ େଯାେଷଫ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କମର୍ କରି େସମାନ ୁ
େଯାେଷଫ ଗୃହକୁ େନଇଗଲା।

18 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଗୃହକୁ ନୀତ େହବାରୁ େସମାେନ ଭୀତ
େହାଇ ପର ର କହିେଲ, “ପୂେବର୍ ଆ ମାନ ପଟେର େଯଉଁ ଟ ା
େଫରି ଯାଇଥିଲା, ତହିଁ ନିମେ ଆ ମାନ ୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଅଛି ;
ଏେବ େସ ଆ ମାନ ଉପେର ପଡ଼ି ଆକ୍ର ମଣ କରି ଆ ମାନ
ଗ ର୍ ଭ ସବୁ େନଇ ଆ ମାନ ୁ ଦାସ ପରି ରଖିବ।” 19 େତଣୁ
େସମାେନ େଯାେଷଫ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୃହର ପ୍ର େବଶ
ାନେର ତାହା ସହିତ କଥାବା ର୍ ା କରି କହିେଲ, 20 “ପ୍ର େଭା,
ଆେ ମାେନ ପୂେବର୍ ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଆସି ଥିଲୁ; 21 ପୁଣି, ଉ ରିବା
ାନେର ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫିଟାଇ େଦଖିଲୁ େଯ, ପ୍ର ତି ଜଣର
ପଟ-ମୁଖେର ତାହାର ଟ ା, ଅଥର୍ ାତ୍ , ପୂ ର୍ େତୗଲ ଅନୁସାେର
ଆ ମାନ ର ଟ ା ଅଛି; ତାହା ଆେ ମାେନ ହ େର ପୁନବର୍ ାର
ଆଣିଅଛୁ। 22 ପୁଣି, ଶସ୍ୟ କିଣିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ ଆଉ
ଟ ା ଆଣିଅଛୁ; ମାତ୍ର େସହି ଟ ା ଆ ମାନ ପଟେର କିଏ
ରଖିଥିଲା, ଆେ ମାେନ ତାହା ଜାଣି ନାହଁୁ ।” 23 ତହିଁେର େସ
ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକହିଲା, “ତୁ ମାନ ରମ ଳେହଉ,ଭୟକରନାହିଁ;
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଓ ତୁ ମାନ େପୖତୃ କ ପରେମ ର
ତୁ ମାନ ପଟେର ତୁ ମାନ ୁ ଗୁ ଧନ େଦଇଅଛି ; ତୁ ମାନ
ଟ ା େମାʼ ପାଖେର ଥିଲା।” ତହଁୁ େସ ଶିମୀେୟାନକୁ ବାହାର କରି
େସମାନ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା।

24 ଏଥିଉ ାେର େସ େସମାନ ୁ େଯାେଷଫ ଗୃହ ଭିତରକୁ
େନଇ ଜଳ ଦିଅେ , େସମାେନ ପାଦ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କେଲ; ପୁଣି,
େସ େସମାନ ଗ ର୍ ଭମାନ ୁ ଆହାର େଦଲା। 25 ଆଉ ମଧ୍ୟା
ସମୟେର େଯାେଷଫ ଆସି େବ େବାଲି େସମାେନ େଭଟି ଦ୍ର ବ୍ୟ
ସଜାଇେଲ; କାରଣ େସମାେନ େସଠାେର େଭାଜନ କରିେବ େବାଲି
ଶୁଣିଥିେଲ।

26 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଗୃହକୁ ଆସେ , େସମାେନ ହ ି ତ
େଭଟି ଦ୍ର ବ୍ୟ ତା ନିକଟକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେରଆଣି ତା ୁ ଭୂ ମି ପ୍ର ମାଣ
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କେଲ। 27 ତହଁୁ େଯାେଷଫ େସମାନ ର ମ ଳ ବା ର୍ ା ପଚାରି
କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ର ପିତା କି କୁଶଳେର ଅଛି ? ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ ବୃ େଲାକ ର କଥା କହୁ ଥିଲ, େସ କି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ବି ଅଛି ?”

28 େସମାେନ କହିେଲ, “ଆପଣ ଦାସ ଆ ମାନ ପିତା
କୁଶଳେର ଅଛି , େସ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ବି ଅଛି ।” ତହଁୁ େସମାେନ
ମ କ ନତ କରି ପ୍ର ଣାମ କେଲ। 29 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ
ଅନାଇ ଆପଣା ସେହାଦର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ େଦଖି କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ସାନ ଭାଇର କଥା କହିଥିଲ, େସ କି ଏହି?”
ଆଉ େସ କହିେଲ, “େହ ଆ ର ପୁତ୍ର , ପରେମ ର ତୁ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ
କର ୁ।”

30ତହଁୁ ଭାଇ ପ୍ର ତି େଯାେଷଫ ର ଅ ଃକରଣ େ ହେର ଉ
େହବାରୁ େସ ଶୀଘ୍ର େରାଦନ କରିବାକୁ ାନ େଖାଜିେଲ; ପୁଣି, େସ
ଆପଣା େକାଠରିେର ପ୍ର େବଶ କରି େସଠାେର େରାଦନ କେଲ।
31 ଏଥିଉ ାେର େସ ମୁଖ ପ୍ର କ୍ଷାଳନ କରି ବାହାରକୁ ଆସି େଲ, ପୁଣି,
ଆପଣାକୁ ସ ାଳି “ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ପରିେବଷଣ କରିବା ନିମେ ” ଆଜ୍ଞା
େଦେଲ।

32 ତହିଁେର ଭୃ ତ୍ୟମାେନ େଯାେଷଫ ନିମେ ଓ ତା
ଭାଇମାନ ନିମେ , ପୁଣି, ତା ସେ େଭାଜନକାରୀ ମିସରୀୟ
େଲାକମାନ ନିମେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରିେବଷଣ କେଲ, କାରଣ
ଏବ୍ର ୀୟମାନ ସହିତ େଭାଜନ କରିବାର ମିସରୀୟମାନ ର
ବ୍ୟବହାର ନ ଥିଲା; ତାହା ମିସରୀୟମାନ ର ଘୃଣିତ କମର୍ ।
33 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ସ ୁଖେର େସମାନ ର େଜ୍ୟ
େଜ୍ୟ ାନେର ଓ କନି କନି ାନେର ବସି େଲ; ତହିଁେର
େସମାେନ ପର ର ଆ ଯର୍ ୍ୟ େବାଧ କେଲ। 34 ପୁଣି, େସ ଆପଣା
ସ ୁଖରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଉଠାଇ େସମାନ ୁ ପରିେବଷଣ କରାଇେଲ;
ମାତ୍ର ସମ ଭାଗରୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଭାଗ ପା ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଏଥିେର େସମାେନ ପାନ କରି ତା ସହିତ ଆନ କେଲ।

44
ହଜିଲା ପାନପାତ୍ର
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1 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ,
“ଏହି େଲାକମାନ ପଟେର େଯେତ ଶସ୍ୟ ଧରଇ, େସେତ ପରିପୂ ର୍
କରିଦିଅ, ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକର ଟ ା ପ୍ର େତ୍ୟକର ପଟ-ମୁଖେର ରଖ।
2 ଆଉ କନି ପଟେର ତାହାର ଶସ୍ୟ କିଣିବା ଟ ା ସେ ଆ
ତାଟିଆ, େସ ରୂ ପା ତାଟିଆ ରଖ।” ତହିଁେର େସ େଯାେଷଫ
କଥାନୁସାେର କଲା।

3ଆଉ ପ୍ର ଭାତ େହବା ମାେତ୍ର , େସମାେନ ଗ ର୍ ଭ ସହିତ ବିଦାୟ
ପାଇେଲ। 4 ପୁଣି, ନଗରରୁ ବାହାରି ବହୁ ତ ଦୂର ନ ଯାଉଣୁ,
େଯାେଷଫ ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଠି େସହି
ମନୁଷ୍ୟମାନ ପେଛ ପେଛ େଦୗଡ଼ିଯାଇ େସମାନ ସ ଧରି କୁହ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଉପକାର ବଦେଳ କାହିଁକି ଅପକାର କଲ? 5ଆ
ପ୍ର ଭୁ ଯହିଁେର ପାନ କରି ଓ ଯ ୍ଵାରା ଗଣକତା କରି , େସହି
ତାଟିଆ କି ଏ ନୁେହଁ? ଏପରି କମର୍ ାରା ତୁ େ ମାେନ େଦାଷ
କରିଅଛ।’ ”

6ଏଥିଉ ାେର େସ େସମାନ ସ ଧରି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା।
7 ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଆ ର ପ୍ର ଭୁ କାହିଁକି ଏପରି
କଥା କହି ? ଆପଣ ଦାସମାନ ର ଏପରି କମର୍ କରିବା ଦୂେର
ଥାଉ। 8 େଦଖ ,ୁଆପଣା ଆପଣା ପଟ ମୁଖରୁ ଆର ଥର େଯଉଁ ଟ ା
ପାଇଥିଲୁ; ତାହା ଆେ ମାେନ କିଣାନ େଦଶରୁ ପୁନବର୍ ାର ଆପଣ
ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ; େତେବ କିପରି ଆପଣ ପ୍ର ଭୁ ଗୃହରୁ ରୂ ପା କି
ସୁନା େଚାରି କରିବୁ? 9ଆପଣ ଦାସମାନ ମଧ୍ୟେର ଯାହାଠାରୁ
ତାହା ମିେଳ, େସ ମରୁ , ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ର ଦାସ
େହବୁ।” 10ତହିଁେରେସକହିଲା, “ଭଲ,ତୁ ମାନ କଥାନୁସାେର
େହଉ; ଯାହା ପାଖରୁ ତାହା ମିଳିବ, େସ ଆ ର ଦାସ େହବ, ମାତ୍ର
ଅନ୍ୟମାେନ ନିେ ର୍ ାଷ େହେବ।”

11 ତହଁୁ େସମାେନ େସହିକ୍ଷଣି ଭୂ ମିେର ଆପଣା ଆପଣା ପଟ
ଉ ାରି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।
12 େସ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ େଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆର କରି କନି ପଯର୍ ୍ୟ
େଖାଜି ଗଲା; ଆଉ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ପଟରୁ େସହି ତାଟିଆ ମିଳିଲା।
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13 େସେତେବେଳ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବ ଚିରିେଲ, ଆଉ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଗଧ େବାଝାଇ କରି ନଗରକୁ େଫରିଗେଲ।

14 ଆଉ ଯିହୁ ଦା ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େଯାେଷଫ ଗୃହେର
ପ୍ର େବଶ କେଲ; େଯାେଷଫ େସହି ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ଥିେଲ;
ଏଣୁ େସମାେନ ତା ସାକ୍ଷାତେର ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିେଲ। 15 େତେବ
େଯାେଷଫ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଏ କିପରି କାଯର୍ ୍ୟ
କଲ? ଆ ପରି େଲାକ େଯ ଅବଶ୍ୟ ଗଣକତା କରି ପାରିବ, ଏହା
କି ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ ନାହିଁ?”

16 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା କହିଲା, “ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର
ଆଉ କି ଉ ର େଦବୁ? ଆଉ କି କଥା କହିବୁ? ଅବା
କିପରି ଆପଣାମାନ ୁ ନିେ ର୍ ାଷ କରିବୁ? ପରେମ ର ଆପଣ
ଦାସମାନ ର ଅପରାଧ ପ୍ର କାଶ କରିଅଛି ; େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ
ଓ ଯାହାଠାରୁ ତାଟିଆ ମିଳିଅଛି େସ, ପୁଣି ଆେ ସମେ ଆପଣ
(ପ୍ର ଭୁ ର)ଦାସ େହବୁ।” 17ତହିଁେର େଯାେଷଫକହିେଲ, “ଏପରି
କମର୍ ଆ ଠାରୁ ଦୂର େହଉ; ଯାହାଠାରୁ ତାଟିଆ ମିଳିଅଛି, େସ
ଆ ର ଦାସ େହବ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ କୁଶଳେର ପିତା ନିକଟକୁ
ଚାଲିଯାଅ।”

ଯିହୁ ଦା ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପାଇଁ ଅଳି
18ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ପ୍ର େଭା, ଆପଣ

ଏହି ଦାସକୁ ପ୍ର ଭୁ କ ର୍ େଗାଚରେର ପେଦ ନିେବଦନ କରିବାକୁ
ଅନୁମତି େଦଉ ୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ର ତି ଆପଣ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ
ନ େହଉ; କାରଣ ଆପଣ ଫାେରା ତୁ ଲ୍ୟ ଅଟି । 19 ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ଦାସମାନ ୁ ପଚାରିଥିେଲ, ‘ତୁ ମାନ ର ପିତା କିଅବା ଭାଇ ଅଛି
କି?’ 20 ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ ଉ ର େଦଇଥିଲୁ,
‘ଆ ମାନ ପିତା ଅଛି , େସ ବୃ େଲାକ; ପୁଣି, ତା ବୃ ାବ ାର
େଗାଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, େସହି ଜଣକ କନି ; ମାତ୍ର ତାହାର ସେହାଦର
ମରିଅଛି, େସହି େକବଳ ତାହାର ମାତାର ଅବଶି ପୁତ୍ର ; ଏଣୁ
ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ େ ହ କରି ।’ 21 ଏଥିେର ଆପଣ ଏହି
ଦାସମାନ ୁ କହିଥିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ ତାକୁ ଆ କତିକି ଆଣ,
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ଆେ ତାକୁ ଚକୁ୍ଷେର େଦଖିବା।’ 22 େତେବ ଆେ ମାେନ ପ୍ର ଭୁ ୁ
କହିଥିଲୁ, ‘େସ ଯୁବା ପିତା ୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ; େସ ତାହାର
ପିତା ୁ ଛାଡ଼ି ଆସି େଲ, ପିତା ମରିଯିେବ।’ 23 ତହିଁେର ଆପଣ
ଏହି ଦାସମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ତୁ ମାନ ସ େର କନି ଭାଇ ନ
ଆସି େଲ, ତୁ େ ମାେନ ଆଉ ଆ ମୁଖ େଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ।’
24 ଏଥିଉ ାେର ଆେ ମାେନ ଆପଣ ଦାସ େଯ େମାʼ ପିତା, ତା
ନିକଟେର ଉପି ତ େହାଇ ତା ୁ ପ୍ର ଭୁ ର ଏହିସବୁ କଥା କହିଲୁ।

25 ଏଥିଉ ାେର ଆ ମାନ ପିତା କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ
ପୁନବର୍ ାର ଯାଇ ଆ ମାନ ନିମେ କିଛି ଭକ୍ଷ୍ୟ କିଣି ଆଣ।’
26 ତହିଁେର ଆେ ମାେନ କହିଲୁ, ‘ଯାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ; ଯଦି
ସାନ ଭାଇଆ ମାନ ସ େର ଥିବ, େତେବଯାଇ ପାରିବୁ;କାରଣ
ସାନ ଭାଇ ଆ ମାନ ସ େର ନ ଥିେଲ, ଆେ ମାେନ େସହି
ବ୍ୟି ର ମୁଖ େଦଖି ପାରିବୁ ନାହିଁ।’ 27ତହିଁେରଆପଣ ଦାସ
େଯ େମାହର ପିତା, େସ ଆ ମାନ ୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଜାଣ,
ଆ ର େସହି ଭାଯର୍ ୍ୟାଠାରୁ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର େହାଇଥିେଲ। 28 େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ଆ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲା, ତହଁୁ ଆେ କହିଲୁ,
େସ ନି ୟ ଖ ଖ େହାଇ ବିଦୀ ର୍ େହାଇଅଛି; ପୁଣି, େସହି
ଦିନଠାରୁ ଆେ ଆଉ ତାକୁ େଦଖି ନାହଁୁ । 29 ଏେବ ଆ ପାଖରୁ
ଏହାକୁ େନଇଗେଲ ଯଦି ଏହାକୁ େକୗଣସି ବିପ ି ଘେଟ, େତେବ
ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ େଶାକେର ଏହି ପ େକଶେର ପାତାଳକୁ
ପଠାଇବ।’

30 ଏେହତୁ ଆପଣ ଦାସ େଯ େମାʼ ପିତା, ତା ନିକଟେର ମୁଁ
ଉପି ତ େହେଲ, ଆ ମାନ ସ େର ଯଦି ଏହି ଯୁବା ନ ଥିବ,
େତେବ ଏହି ଯୁବା ନ ଥିବାର େଦଖି େସ ତତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ମରିଯିେବ।
31କାରଣ ତା ପ୍ର ାଣ ଏହି ଯୁବାର ପ୍ର ାଣେର ବ ା ଅେଟ। ତହିଁେର
ଆପଣ ର ଏହି ଦାସମାେନ େଶାକେର ପ େକଶେର ଆପଣ
ଦାସଆ ମାନ ପିତା ୁ କବରକୁ ପଠାଇେବ। 32ଆହୁ ରି,ଆପଣ
ଦାସ ମୁଁ, ଆପଣା ପିତା ନିକଟେର ଏହି ଯୁବାର ଲଗା େହାଇ
କହିଅଛି, ‘ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ତୁ ପାଖକୁ ନ ଆେଣ, େତେବ ମୁଁ
ଯାବ ୀବନ ପିତା ନିକଟେର ଅପରାଧୀ େହବି।’
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33 ଏଣୁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ଏହି ଯୁବାର
ପରିବେ ର୍ ଆପଣ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣ ଦାସ େହାଇଥାଏ, ମାତ୍ର
ଏହି ଯୁବାକୁ ଭାଇମାନ ସ େର ବିଦାୟ କର ୁ। 34 କାରଣ ଏହି
ଯୁବା େମାʼ ସ େର ନ ଥିେଲ, ମୁଁ କିପରି ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଇ
ପାରିବି? ପୁଣି, ପିତା ୁ େଯଉଁ ବିପଦଘଟିବ,ତାହା କିପରି ଅବା େଦଖି
ପାରିବି?”

45
ଭାଇମାନ ୁ େଯାେଷଫ ପରିଚୟ ପ୍ର ଦାନ

1 ଏଥିେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ନିକଟେର ଠିଆ େହାଇଥିବା
େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଆପଣାକୁ ସ ାଳି ନ ପାରି ଉ ରେର
କହିେଲ, “ଆ ସ ୁଖରୁ ସବୁ େଲାକ ୁ ବାହାର କର।” ତହଁୁ େକହି
ତା ନିକଟେର ନ ରହେ , େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ସାକ୍ଷାତେର
ଆପଣାର ପରିଚୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ। 2 େସ ଉ ରେର
ଏପରି େରାଦନ କେଲ େଯ, ମିସରୀୟମାେନ ଓ ଫାେରା
ଗୃହି ତ େଲାକମାେନ ତାହା ଶୁଣି ପାରିେଲ। 3 େଯାେଷଫ ଆପଣା
ଭାଇମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ େଯାେଷଫ; େମାʼ ପିତା କି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ବି ଅଛି ?” ଏଥିେର ତା ର ଭାଇମାେନ ତା ସାକ୍ଷାତେର
ଭୟଭୀତ େହବାରୁ କିଛି ଉ ର େଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।

4ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫଆପଣାଭାଇମାନ ୁ କହିେଲ, “ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, େମାʼ ପାଖକୁ ଆସ,” ତହିଁେର େସମାେନ ପାଖକୁ
ଯାଆେ , େସକହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ରଭାଇ େଯାେଷଫ,ଯାହାକୁ
ତୁ େ ମାେନ ମିସରଗାମୀ େଲାକମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କରିଥିଲ। 5 ମାତ୍ର ,
ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଏଠାକୁ ଆସି ବା ପାଇଁ ବିକ୍ର ୟ କଲ େବାଲି
ଏେବ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ତି ବିର ହୁ ଅ ନାହିଁ; କାରଣ
ପରେମ ର ପ୍ର ାଣ ବ ାଇବା ନିମେ ତୁ ମାନ ଆେଗ େମାେତ
ପଠାଇେଲ। 6 େଦଖ, େକବଳ ଦୁଇ ବଷର୍ େହଲା େଦଶେର ଦୁଭ କ୍ଷ
େହାଇଅଛି; ଆହୁ ରି ପା ବଷର୍ ବାକି ଅଛି, ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଚାଷ କି
ଶସ୍ୟର େ ଦନ େହବ ନାହିଁ। 7ଏଥିପାଇଁ ପରେମ ର ପୃଥିବୀେର
ତୁ ମାନ ୁ ଅବଶି ାଂଶ ରୂ େପ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ମହା ଉ ାର



ଆଦି ପୁ କ 45:8 cxxviii ଆଦି ପୁ କ 45:18

ଉପଲକ୍ଷ୍ୟେର ତୁ ମାନ ୁ ପ୍ର ାଣେର ବ ାଇବାକୁ ତୁ ମାନ ଆେଗ
େମାେତ ପଠାଇଅଛି । 8 ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ େଯ େମାେତ ଏ
ାନକୁ ପଠାଇଅଛ, ତାହା ନୁେହଁ, ପରେମ ର ପଠାଇଅଛି ; ପୁଣି,
େସ େମାେତ ଫାେରା ର ପିତା ଓ ତା ଗୃହର ପ୍ର ଭୁ ଓ ସମ ମିସର
େଦଶର କ ର୍ ା କରିଅଛି ।

9ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଶୀଘ୍ର େମାʼ ପିତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ୁ କୁହ,
‘ତୁ ର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଏହିପରି କହିଅଛି, ପରେମ ର େମାେତ
ସମ ମିସର େଦଶର ବିଶି ବ୍ୟି କରିଅଛି ; ତୁ େ େମାʼ
ନିକଟକୁ ଆସ, ବିଳ କର ନାହିଁ। 10 ତୁ େ ପୁତ୍ର , େପୗତ୍ର ଓ
େଗାେମଷାଦି ସବର୍ ସହିତ େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର ବାସ କରି େମାହର
ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବ। 11େସହି ାନେର, ମୁଁ ତୁ ୁ ପ୍ର ତିପାଳନକରିବି;
କାରଣ ଆଉ ପା ବଷର୍ ଦୁଭ କ୍ଷ ରହିବ; େନାହିେଲ ତୁ ର ଓ ତୁ
ପରିବାରାଦି ସମ ର ଦରିଦ୍ର ଦଶା ଘଟିବ।’ ”

12 “େଦଖ, େମାହର ମୁଖ ତୁ ମାନ ୁ ଏ କଥା କହୁ ଅଛି, ଏହା
ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ ଓ େମାʼ ସେହାଦର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଚକୁ୍ଷ େଦଖୁଅଛି।
13 ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଏହି ମିସର େଦଶେର େମାହର ଐ ଯର୍ ୍ୟାଦି
ଯାହା ଯାହା େଦଖୁଅଛ, େସ ସମ େମାʼ ପିତା ୁ ଜଣାଇ ତା ୁ ଶୀଘ୍ର
ଏଠାକୁ ଆଣିବ।”

14ଏଥିଉ ାେର େସ ଆପଣା ସେହାଦର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଗଳା ଧରି
େରାଦନ କେଲ, ପୁଣି, ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ତା ର ଗଳା ଧରି େରାଦନ
କଲା। 15 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନ ୁ ଚୁ ନ କେଲ ଓ
େସମାନ ୁ ଧରି େରାଦନ କେଲ। ଏଥିଉ ାେର ତା ର ଭାଇମାେନ
ତା ସ େର ଆଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।

16 ଆଉ “େଯାେଷଫ ର ଭାଇମାେନ ଆସି ଅଛି ,” ଜନରବ
ଫାେରା ର ଗୃହେର ଶୁଣାଯାଆେ ,ଫାେରା ଓତା ରଦାସ ସମେ
ସ ୁ େହେଲ। 17 ପୁଣି, ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଏହି କମର୍ କର; ଆପଣା
ଆପଣା ପଶୁମାନ ୁ େବାଝାଇ କରି କିଣାନ େଦଶକୁ ଯାଅ, 18 ପୁଣି,
ପିତା ୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସମ ପରିବାରକୁ େଘନି ଆ ନିକଟକୁ
ଆସ; ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସର େଦଶର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦବା,
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ପୁଣି, ତୁ େ ମାେନ େଦଶର ସେବର୍ ା ମ ବିଷୟ େଭାଗ କରିବ।’
19ଏେବଆ ରଆଜ୍ଞାନୁସାେର ‘ଏହି କମର୍ କର,ତୁ େ ମାେନଆପଣା
ଆପଣା ବାଳକମାନ ଓଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ପାଇଁ ମିସର େଦଶରୁ ଶଗଡ଼
େନଇଯାଅ, ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ପିତା ୁ େନଇଆସ। 20 ଆଉ
ଆପଣାମାନ ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ବିଷୟେର ଭାବନା କର ନାହିଁ; ସମ
ମିସର େଦଶର ଉ ମ ଦ୍ର ବ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ଅେଟ।’ ”

21 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ର ପୁତ୍ର ମାେନ େସହିପରି କେଲ; ପୁଣି,
େଯାେଷଫଫାେରା ରଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାନ ୁ ଶଗଡ଼ ଓପାେଥୟ
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଦେଲ। 22 ପୁଣି, ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣକୁ ଏକ ଏକ େଯାଡ଼ା ବ
େଦେଲ, ମାତ୍ର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ ତିନି ଶହ େଶେକଲ* େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା ଓ
ପା େଯାଡ଼ା ବ େଦେଲ। 23 ପୁଣି, ପିତା ନିମେ ମିସର େଦଶର
ଉ ମଉ ମଦ୍ର ବ୍ୟେର ନଦା ଦଶ ଗଧ ଓ ପିତା ପାେଥୟ ନିମେ
ଶସ୍ୟ ଓ ରୁ ଟି ଆଦି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ର ବ୍ୟେର ନଦା ଦଶ ଗ ର୍ ଭୀ ପଠାଇେଲ।

24 ଏହିରୂ େପ େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ବିଦାୟ କରେ ,
େସମାେନ ପ୍ର ାନ କେଲ; ପୁଣି, େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ସାବଧାନ,
ବାଟେର କଳି କରିବ ନାହିଁ।” 25 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ମିସର
େଦଶରୁ ପ୍ର ାନ କରି କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବ
ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ। 26 ପୁଣି, େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ,
“େଯାେଷଫ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛି, ଆଉ େସ ସମ ମିସର
େଦଶର କ ର୍ ା େହାଇଅଛି।” ଏଥିେର ଯାକୁବ ର ହୃ ଦୟ ଜଡ଼ୀଭୂ ତ
େହଲା, କାରଣ େସ େସମାନ ୁ ବି ାସ କେଲ ନାହିଁ।

27 ପୁଣି, େଯାେଷଫ େଯେତ କଥା େସମାନ ୁ କହିଥିେଲ, େସହି
ସବୁ କଥା େସମାେନ ତା ୁ କହିେଲ। ମାତ୍ର େସ େଯେତେବେଳ
ତା ୁ େନବା ପାଇଁ େଯାେଷଫ େପ୍ର ରିତ ଶଗଡ଼ସବୁ େଦଖିେଲ,
େସେତେବେଳ େସମାନ ପିତା ଯାକୁବ ଆ ା ପୁନଜର୍ ୀବିତ େହଲା।
28 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ କହିେଲ, “ଯେଥ ; େମାହର ପୁତ୍ର
େଯାେଷଫ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ବି ଅଛି; ମୁଁ ଯିବି, ମରଣ ପୂେବର୍ ତାକୁ
େଦଖିବି।”

* 45:22 3.5 କିେଲାଗ୍ର ାମ୍



ଆଦି ପୁ କ 46:1 cxxx ଆଦି ପୁ କ 46:11

46
ସପରିବାେର ଯାକୁବ ମିସର ଯାତ୍ର ା

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ସବର୍ େଘନି ଯାତ୍ର ା କେଲ,
ପୁଣି, େବର୍ େଶବାେର ଓ ାଇ େସଠାେରଆପଣା ପିତା ଇସ୍ ହାକ ର
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ। 2 ତହିଁେର
ପରେମ ର ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ରାତିେର ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ, “େହ
ଯାକୁବ, େହ ଯାକୁବ।” ତହିଁେର େସ ଉ ର କେଲ, “େଦଖ ,ୁ
ମୁଁ ଉପି ତ ଅଛି।” 3 େସେତେବେଳ େସ କହିେଲ, “ଆେ
ପରେମ ର, ତୁ ପିତା ର ପରେମ ର; ତୁ େ ମିସରକୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ; େଯେହତୁ ଆେ େସଠାେର ତୁ କୁ ଏକ
ବୃହତ େଗା ୀ କରିବା। 4 ଆେ ତୁ ସ େର ମିସର େଦଶକୁ
ଯିବା; ପୁଣି,ଆେ ମଧ୍ୟ େସଠାରୁ ତୁ କୁ ନି ୟ ବାହୁ ଡ଼ାଇଆଣିବା,
ପୁଣି, େଯାେଷଫ ନିଜ ହ େର ତୁ ର ଚକୁ୍ଷ ମୁଦି୍ର ତ କରିବ।”

5 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ େବର୍ େଶବାଠାରୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ; ପୁଣି,
ତା ୁ େନବା ନିମେ ଫାେରା େଯଉଁ ଶଗଡ଼ ପଠାଇଥିେଲ,
ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ଗଣ ଆପଣାମାନ ପିତା ଯାକୁବ ୁ
ଓ ବାଳକମାନ ୁ ଓ ଭାଯର୍ ୍ୟାମାନ ୁ େନଇଗେଲ। 6 ଏଉ ାେର
େସମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯାକୁବ ଓ ତା ସମ ବଂଶ, ଆପଣାମାନ
ପଶୁଗଣ ଓ କିଣାନ େଦଶେର ଉପା ତ ସମ ସ ି େଘନି
ମିସର େଦଶେର ପହି େଲ। 7 ଏହି ପ୍ର କାେର ଯାକୁବ ଆପଣା
ପୁତ୍ର େପୗତ୍ର , ପୁତ୍ର ୀ ଓ େପୗତ୍ର ୀ ସମ ପରିବାର େନଇ ମିସର େଦଶକୁ
ଗେଲ।

8 ମିସର େଦଶକୁ ଆଗତ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯାକୁବ
ଓ ତା ର ସ ାନମାନ ର ନାମ। ଯାକୁବ ର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର
ରୁ େବନ୍ । 9 ରୁ େବନ୍ ର ପୁତ୍ର ହେନାକ, ପ ୁ , ହିେଷ୍ର ାଣ ଓ କମ ।
10 ଶିମୀେୟାନର ପୁତ୍ର ଯିମୂେୟଲ, ଯାମୀନ୍ , ଓହଦ୍ , ଯାଖୀନ୍ 
ଓ େସାହର ଓ ତାହାର କିଣାନୀୟା ୀଠାରୁ ଜାତ ପୁତ୍ର େଶୗଲ।
11 େଲବୀର ପୁତ୍ର େଗେଶର୍ ାନ , କହାତ ଓ ମରାରି।
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12 ଯିହୁ ଦାର ପୁତ୍ର ଏର, ଓନନ୍ , େଶଲା, େପରସ ଓ େସରହ;
ମାତ୍ର ଏର ଓ ଓନନ୍ କିଣାନ େଦଶେର ମରିଥିେଲ। େପରସର ପୁତ୍ର
ହିେଷ୍ର ାଣ ଓ ହାମୂଲ। 13ଇଷାଖରର ସ ାନ େତାଲୟ, ପୂୟ, େଯାବ
ଓ ଶିେମ୍ର ାଣ। 14 ସବୂଲୂନର ପୁତ୍ର େସରଦ, ଏେଲାନ୍ ଓ ଯହେଲଲ।
15 ଏମାେନ ଓ କନ୍ୟା ଦୀଣା ପ ନ୍ ଅରାମେର ଯାକୁବ ଠାରୁ ଜାତ
େଲୟାର ସ ାନ। ଏମାେନ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାେର େତତିଶ ପ୍ର ାଣୀ ଥିେଲ।

16ଗାଦ୍ ର ପୁତ୍ର ସି େଫାନ୍ , ହଗି, ଶୂନୀ, ଇଷେବାନ୍ , ଏରି, ଅେରାଦି
ଓ ଅେରଲୀ। 17 ଆେଶରର ପୁତ୍ର ଯିମ୍ନ ା, ଯିଶ୍ ବା, ଯିଶ୍ ବି, ବରୀୟ
ଓ େସମାନ ଭଗିନୀ େସରହ। ପୁଣି, ବରୀୟର ପୁତ୍ର େହବର ଓ
ମଲ୍ କୀେୟଲ। 18 ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା େଲୟାକୁ ସି ା ନାମ୍ନ ୀ
େଯଉଁ ଦାସୀ େଦଇଥିଲା, େସ ଯାକୁବ ର ଏହି ସ ାନମାନ ୁ ପ୍ର ସବ
କରିଥିଲା। ଏମାେନ େଷାହଳ ଜଣ।

19 ପୁଣି, ଯାକୁବ ଭାଯର୍ ୍ୟା ରାେହଲର ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ଓ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍। 20 େଯାେଷଫ ର ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ମିସର
େଦଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ; ଓନ୍ ନଗର େପାଟୀେଫର ଯାଜକର
ଆସନତ୍ ନାମ୍ନ ୀ କନ୍ୟା େସମାନ ୁ ପ୍ର ସବ କରିଥିଲା। 21 ପୁଣି,
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସ ାନ େବଲା, େବଖର, ଅସ୍ େବଲ, େଗରା, ନାମାନ୍ ,
ଏହୀ, େରାଶ, ମୁ ୀମ, ହୁ ୀମ୍ ଓ ଅଦର୍ । 22 ଏହି ଚଉଦ ଜଣ
ଯାକୁବ ଠାରୁ ଜାତ ରାେହଲର ସ ାନ।

23ଆଉ ଦାନ୍ ର ପୁତ୍ର ହୂ ଶୀମ୍ । 24 ନ ାଲିର ପୁତ୍ର ଯହସୀେୟଲ,
ଗୂନି, େଯ ର ଓ ଶିେ ମ। 25 ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା ରାେହଲକୁ
ବିଲ୍ ହା ନାମ୍ନ ୀ େଯଉଁ ଦାସୀ େଦଇଥିଲା, େସ ଯାକୁବ ର ଏହି
ସ ାନମାନ ୁ ପ୍ର ସବ କରିଥିଲା; ଏମାେନ ସବର୍ ସୁ ା ସାତ ଜଣ।

26 ଯାକୁବ କଟିରୁ ଉ େଯଉଁ ପ୍ର ାଣୀଗଣ ତା ସ େର
ମିସରେର ଉପି ତ େହେଲ, ଯାକୁବ ପୁତ୍ର ବଧୂମାନ ଛଡ଼ା
େସମାେନ ସବର୍ ସୁ ା ଛଅଷଠି ପ୍ର ାଣୀ ଥିେଲ। 27 ମିସରେର
େଯାେଷଫ ର େଯଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଦୁଇ
ପ୍ର ାଣୀ। ମିସରକୁ ଆଗତ ଯାକୁବ ର ପରିଜନ ସବର୍ ସୁ ା ସତୁ ରି ଜଣ
ଥିେଲ।
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ଯାକୁବ ଓ େଯାେଷଫ ପୁନମ ଳନ
28 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶକୁ ଯିବାର

ପଥ େଯପରି େଦଖାଇେବ, ଏଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ଆପଣା ଆେଗ
ଯିହୁ ଦାକୁ ତା ନିକଟକୁ ପଠାଇେଲ; ଏଉ ାେର େସମାେନ
େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର ଉ ରିେଲ। 29 ତହଁୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା
ପିତା ଇସ୍ର ାଏଲ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରଥ ସଜାଇ େଗାଶନ
ପ୍ର େଦଶକୁ ଗମନ କେଲ; ପୁଣି, ତା ୁ େଦଖା େଦଇ ତା ଗଳା ଧରି
ବହୁ ତ ସମୟ ପଯର୍ ୍ୟ େରାଦନ କେଲ। 30 େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ
େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ େମାହର ମରଣ େହଉ, ମୁଁ ତୁ ମୁଖ
େଦଖିଲି, ତୁ େ ତ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ବି ଅଛ।”

31 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ଓ
ପିତୃ ପରିବାରକୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯାଇ ଫାେରା ୁ ସ ାଦ େଦଇ
କହିବି, ‘କିଣାନ େଦଶରୁ େମାହର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ପିତୃ ପରିବାର
େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି । 32 େସମାେନ ପଶୁପାଳକ ଓ ପଶୁ
ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏଣୁ େସମାେନ ଆପଣାମାନ େଗାେମଷାଦି ପଲ
ପ୍ର ଭୃ ତି ସବର୍ ଆଣିଅଛି ।’ 33 ତହିଁେର ଫାେରା ତୁ ମାନ ୁ
ଡକାଇ ‘ତୁ ମାନ ର େକଉଁ ବ୍ୟବସାୟ?’ ଏ କଥା େଯେତେବେଳ
ପଚାରିେବ, 34 େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ କହିବ, ‘ଆପଣ ର
ଏହି ଦାସମାେନ ବାଲ୍ୟାବଧି ଏପଯର୍ ୍ୟ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପଶୁ
ବ୍ୟବସାୟୀ;’ ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର ବାସ
କରି ପାରିବ; କାରଣ ପଶୁପାଳକମାେନ ମିସରୀୟମାନ ନିକଟେର
ଘୃଣାେଯାଗ୍ୟ ଅଟି ।”

47
େଗାଶନେର ଯାକୁବ ପରିବାରର ପୁନବର୍ ାସ

1 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଯାଇ ଫାେରା ୁ ସ ାଦ େଦଇ
କହିେଲ, “େମାʼ ପିତା ଓ ଭାଇମାେନ କିଣାନ େଦଶରୁ ଆପଣା
େଗାେମଷାଦି ପଲ ପ୍ର ଭୃ ତି ସବର୍ େନଇ ଆସି ଅଛି ; େଦଖ ,ୁ
େସମାେନ େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର ଅଛି ।” 2 ପୁଣି, େଯାେଷଫଆପଣା
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ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପା ଜଣ ୁ େନଇ ଫାେରା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ
କରାଇେଲ।

3 ତହିଁେର ଫାେରା େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
“ତୁ ମାନ ର େକଉଁ ବ୍ୟବସାୟ?” େସମାେନ ଫାେରା ୁ କହିେଲ,
“ଆପଣ ର ଏହି ଦାସମାେନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷାନୁକ୍ର େମ ପଶୁପାଳକ।”
4 େସମାେନ ଫାେରା ୁ ଆହୁ ରି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଏ େଦଶେର
ପ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଆସି ଅଛୁ; େଯଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନ
ପଶୁପଲ ପାଇଁ କିଛି ଚରା ନାହିଁ; କିଣାନ େଦଶେର ଅତି
ଭାରୀ ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଅଛି; ଏେହତୁ ବିନତି କରୁ ଅଛୁ, ଆପଣ ଏହି
ଦାସମାନ ୁ େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ େଦଉ ।ୁ”

5 ତହିଁେର ଫାେରା େଯାେଷଫ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, “ତୁ ର ପିତା
ଓ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି , 6 ମିସର େଦଶ ତୁ
ସ ୁଖେର ଅଛି; େଦଶର ସେବର୍ ା ମ ାନେର ଆପଣା ପିତା ଓ
ଭାଇମାନ ୁ ବାସ କରାଅ; େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର େସମାେନ ବାସ
କର ୁ; ପୁଣି, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ପାର ମ େଲାକ
େବାଲି ଜାଣୁଅଛ, େସମାନ ୁ ଆ ପଶୁପଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦେର
ନିଯୁ କର।”

7ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫଆପଣା ପିତା ଯାକୁବ ୁ ଆଣିଫାେରା
ସାକ୍ଷାତେର ଉପି ତ କରାଇେଲ; ତହିଁେର ଯାକୁବ ଫାେରା ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ। 8 େସେତେବେଳ ଫାେରା ଯାକୁବ ୁ ପଚାରିେଲ,
“ଆପଣ ପରମାୟୁ ର ଦିନ େକେତ?” 9ଯାକୁବଫାେରା ୁ କହିେଲ,
“େମାହର ପ୍ର ବାସ କାଳର ଦିନ ଶେହ ତିରିଶ ବଷର୍ ; େମାʼ ପରମାୟୁ ର
ଦିନ ଅ ଓ ଆପଦଜନକ; ପୁଣି, େମାହର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ପ୍ର ବାସକାଳୀନ ଆୟୁ ର ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ।” 10ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ
ଫାେରା ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ତା ଛାମୁରୁ ବିଦାୟ େହେଲ।

11 ତହଁୁ େଯାେଷଫ ଫାେରା ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ମିସର େଦଶର
ସେବର୍ ା ମ ଅ ଳେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ରାମିେଷଷ୍ ପ୍ର େଦଶେର ଅଧିକାର
େଦଇ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନ ର ଅବି ତି କରାଇେଲ।
12 ପୁଣି, େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନ ୁ ଓ ସମ
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ପିତୃ ପରିବାରକୁ ପ୍ର େତ୍ୟକର ପରିବାରାନୁସାେର ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ େଦଇ
ପ୍ର ତିପାଳନ କେଲ।

ଦୁଭ କ୍ଷ
13 େସହି ସମୟେର ଅତିଶୟ ଦୁଭ କ୍ଷ େହବାରୁ ସବର୍ େଦଶେର

ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟର ଅଭାବ େହଲା;ତହିଁେର ମିସର େଦଶୀୟଓ କିଣାନ
େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଦୁଭ କ୍ଷ େହତୁ ପ୍ର ାୟ ମୂ ର୍ ାଗତ େହବାକୁ
ଲାଗିେଲ। 14ଆଉ ମିସର େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର େଯେତ
ରୂ ପା ଥିଲା, େଲାକମାେନ ତାହା େଦଇ ଶସ୍ୟ କିଣିବାରୁ େଯାେଷଫ
େସସବୁ ରୂ ପା ସଂଗ୍ର ହ କରି ଫାେରା ର ଗୃହକୁ ଆଣିେଲ।

15 ଏଥିଉ ାେର ମିସର େଦଶେର ଓ କିଣାନ େଦଶେର
ରୂ ପାର ଅଭାବ ହୁ ଅେ , ମିସରୀୟ େଲାକ ସମେ େଯାେଷଫ
ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆ ମାନ ୁ ଖାଦ୍ୟସାମଗ୍ର ୀ େଦଉ ୁ,
ଆ ମାନ ରରୂ ପା େଶଷ େହଉଅଛି େବାଲି କାହିଁକିଆେ ମାେନ
ଆପଣ ସ ୁଖେର ମରିବୁ?” 16 ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହିେଲ,
“ତୁ ମାନ ର ପଶୁ ଦିଅ; ଯଦି ରୂ ପା େଶଷ େହାଇଥାଏ, େତେବ
ପଶୁ ବଦେଳ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଶସ୍ୟ େଦବା।” 17ତହଁୁ େସମାେନ
େଯାେଷଫ ନିକଟକୁ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଆଣିେଲ; ତହିଁେର
େଯାେଷଫଅ ଓ େମଷଓ େଗାରୁ ପଲଓଗ ର୍ ଭଆଦିବଦଳ େନଇ
େସମାନ ୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଏହି ପ୍ର କାେର େଯାେଷଫ ପଶୁ
ବଦେଳ େସମାନ ୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ େସହି ବଷର୍ ଚଳାଇ େନେଲ।

18 ପୁଣି, େସ ବଷର୍ ସ ୂ ର୍ ହୁ ଅେ , ି ତୀୟ ବଷର୍ େର େସମାେନ
େଯାେଷଫ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, “ଆ ମାନ ର ସମ ରୂ ପା
େଶଷ େହାଇଅଛି; ତାହା ପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ; ପୁଣି,
ଆ ମାନ ର ସମ ପଶୁଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ଭୁ ର େହାଇଅଛି; ଏେବ
ପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଆ ମାନ ର େଦହ ଓ ଭୂ ମି ବିନା ଆଉ କିଛି
ଅବଶି ନାହିଁ। 19 ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଓ ଆ ମାନ ର
ଭୂ ମି ଦୁେହଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦୃି େଗାଚରେର ମରିବୁ? ଆପଣ
ଭକ୍ଷ୍ୟ େଦଇ ଆ ମାନ ୁ ଓ ଆ ମାନ ଭୂ ମି କିଣି େନଉ ,ୁ
ତହିଁେର ଆେ ମାେନ ଓ ଆ ମାନ ଭୂ ମି ଫାେରା ର ଦାସ



ଆଦି ପୁ କ 47:20 cxxxv ଆଦି ପୁ କ 47:28

େହବୁ; ତାʼପେର ଆ ମାନ ୁ ବିହନ େଦଉ ,ୁ ତହିଁେର ବି ବୁ;
େନାହିେଲ ଆେ ମାେନ ମରିଯିବୁ, ପୁଣି, ଭୂ ମି ମଧ୍ୟ ବିନ େହବ।”

20 ଏହିରୂ େପ ଦୁଭ କ୍ଷ େସମାନ ପ୍ର ତି ଅତି ଅସହ୍ୟ ହୁ ଅେ ,
ମିସରୀୟମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂ ମି ବିକ୍ର ୟ କେଲ;
ତହିଁେରେଯାେଷଫଫାେରା ନିମେ ମିସର େଦଶରସମ ଭୂ ମି
କ୍ର ୟ କେଲ; େତଣୁ ସମ ଭୂ ମି ଫାେରା ର େହଲା। 21 ତହିଁେର
େସ ମିସରର ଏକ ସୀମାଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ନଗେର ନଗେର
ପ୍ର ଜାମାନ ୁ ପ୍ର ବାସ କରାଇେଲ। 22 େସ େକବଳ ଯାଜକମାନ ର
ଭୂ ମି କ୍ର ୟ କେଲ ନାହିଁ; କାରଣଯାଜକମାେନଫାେରା ଠାରୁ ବୃ ି
ପାଇେଲ; ଏଣୁ ଫାେରା ର ଦ ବୃ ି ାରା େସମାନ ର ନିବର୍ ାହ
େହବାରୁ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଭୂ ମି ବିକ୍ର ୟ କେଲ ନାହିଁ।

23ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫପ୍ର ଜାମାନ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ,ଆେ
ଫାେରା ନିମେ ତୁ ମାନ ୁ ଓ ତୁ ମାନ ଭୂ ମି ସବୁ କିଣିଲୁ;
ଏେବ ଏହି ବିହନ େନଇ ଭୂ ମିେର ବୁଣ। 24 ତହିଁରୁ ଯାହା ଉ
େହବ, ତାହାର ପ ମାଂଶ ଫାେରା ୁ େଦବ, ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଚାରି ଅଂଶ
ଭୂ ମିର ବିହନ ପାଇଁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଜନ ଓ ବାଳକମାନ
ନିମେ ରଖିବ।”

25 ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଆପଣ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ
ରକ୍ଷା କେଲ;ଆପଣ କୃପାଦୃି େହେଲ,ଆେ ମାେନଫାେରା ର
ଦାସ େହବୁ।” 26 ପ ମାଂଶ ଫାେରା ପାଇେବ, ମିସରର ସମ
ଭୂ ମି ବିଷୟେର େଯାେଷଫ ର ାପିତ ଏହି ନିୟମ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଚଳୁଅଛି; େକବଳ ଯାଜକମାନ ର ଭୂ ମି ଫାେରା ର େହଲା
ନାହିଁ।

27 େସସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସରର େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର ବାସ
କେଲ, ପୁଣି, େସଠାେର େସମାେନ ଅଧିକାର ପାଇ ପ୍ର ଜାବ ଓ
ଅତିଶୟବହୁ ବଂଶ େହେଲ। 28ଯାକୁବ ମିସର େଦଶେରସତରବଷର୍
କାଳ େକ୍ଷପଣ କେଲ, ତା ର ପରମାୟୁ ର ଦିବସ ଶେହ ସତଚାଳିଶ
ବଷର୍ ଥିଲା।
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29 ଇସ୍ର ାଏଲ ର ମରଣ ଦିନ ସି କଟ େହବାରୁ େସ ଆପଣା
ପୁତ୍ର େଯାେଷଫ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ମୁଁ ଯଦି ତୁ ସାକ୍ଷାତେର
ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଲି, େତେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ େମାʼ ଜ େର
ହ ଦିଅ; ପୁଣି, େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି
ଏହି ମିସର େଦଶେର େମାେତ କବର ଦିଅ ନାହିଁ। 30 ମାତ୍ର ମୁଁ
ଆପଣା ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ସହିତ ଶୟନକେଲ, ତୁ େ େମାେତ ଏହି
ମିସର େଦଶରୁ େଘନିଯାଇ େସମାନ କବର ାନେର କବରଶାୟୀ
କରାଅ।” ତହିଁେର େଯାେଷଫ କହିେଲ, “ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ର ମାେଣ
କରିବି।” 31 ତହଁୁ ଯାକୁବ େଯାେଷଫ ୁ ଶପଥ କରିବାକୁ କହେ ,
“େସ ତା ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ।” େସେତେବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଶଯ୍ୟାର ମୁ ଆେଡ଼ ପ୍ର ଣାମ କରି ପରେମ ର ଆରାଧନା କେଲ।

48
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ୁ ଯାକୁବ ଆଶୀବର୍ ାଦ

1 େସହି ସବୁ ଘଟଣା ଉ ାେର େକହି େଯାେଷଫ ୁ ସ ାଦ େଦଇ
କହିଲା; “େଦଖ, ତୁ ପିତା ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ,” ତହିଁେର େସ
ଆପଣାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ୁ ସ େର େନଇଗେଲ।
2 େସେତେବେଳ େକହି ଯାକୁବ ୁ କହିଲା, “େଦଖ, ତୁ ପୁତ୍ର
େଯାେଷଫତୁ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛି,” ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲଆପଣାକୁ
ସବଳ କରି ଶଯ୍ୟାେର ଉଠି ବସି େଲ।

3ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “କିଣାନ େଦଶେର
ଲୂସ୍ ନାମକ ାନେର ସବର୍ ଶି ମାନ ପରେମ ର େମାେତ ଦଶର୍ ନ
େଦଇ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ଏହା କହିଥିେଲ, 4 ‘େଦଖ, ଆେ ତୁ କୁ
ପ୍ର ଜାବ ଓ ବହୁ ବଂଶ କରିବା ଓ ତୁ ଠାରୁ ନାନା ଜନସମାଜ
ଉ କରିବା, ପୁଣି,ତୁ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବଂଶକୁ ଅନ କାଳୀନ ଅଧିକାର
ନିମେ ଏହି େଦଶ େଦବା।’ 5 ଏେହତୁ ମିସର େଦଶେର ତୁ
ନିକଟକୁ େମାହର ଆସି ବା ପୂେବର୍ ତୁ ର େଯଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମିସର
େଦଶେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ, େସମାେନ େମାହର େହେବ; ରୁ େବନ୍ ଓ
ଶିମୀେୟାନ ତୁ ଲ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି େମାହର େହେବ। 6 ପୁଣି,
ଏମାନ ଉ ାେର ତୁ ର େଯଉଁ ସ ାନ ଜାତ େହେବ, େସମାେନ
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ତୁ ର େହେବ ଓ େଜ୍ୟ ଭାଇମାନ ନାମେର ଆପଣା ଆପଣା
ଅଧିକାରେର ବିଖ୍ୟାତ େହେବ। 7ପ ନ୍ ଅରାମଠାରୁ କିଣାନ େଦଶକୁ
େମାହର ଆଗମନ କାଳେର ଇଫ୍ର ାଥାେର ପହି ବା ନିମି କିଛି ଦୂର
ଥାଉ ଥାଉରାେହଲପଥମଧ୍ୟେର େମାʼ ନିକଟେରମଲା;ତହିଁେର
ମୁଁ େସଠାେର ଇଫ୍ର ାଥାେର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େବଥଲିହିମର ପଥ ପା ର୍ େର
ତାକୁ କବର େଦଲି।”

8 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଯାେଷଫ ର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ େଦଖି
ପଚାରିେଲ, “ଏମାେନ କିଏ?” 9 ତହିଁେର େଯାେଷଫ ପିତା ୁ
କହିେଲ, “ଏମାେନ େମାହର ପୁତ୍ର , ପରେମ ର ଏମାନ ୁ ଏହି
େଦଶେର େମାେତ େଦଇଅଛି ।” େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲ କହିେଲ,
“ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଏମାନ ୁ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆଣ, ମୁଁ ଏମାନ ୁ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବି।” 10 େସହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବୃ ାବ ା
େହତୁ କ୍ଷୀଣଦୃି େହବାରୁ ରୂ େପ େଦଖି ପାରିେଲ ନାହିଁ। ଏଣୁ
େଯାେଷଫ ତା କତିକି େସମାନ ୁ ଆଣି ଦିଅେ , େସ େସମାନ ୁ
ଚୁ ନ ଓ ଆଲି ନ କେଲ।

11 ପୁଣି, ଇସ୍ର ାଏଲ େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ତୁ
ମୁଖ ଆଉ େଦଖି ପାରିବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର େଦଖ, ପରେମ ର ତୁ ର
ବଂଶ ମଧ୍ୟ େମାେତ େଦଖାଇେଲ।” 12 ତହଁୁ େଯାେଷଫ ପିତା ର
ଦୁଇ ଜ ମଧ୍ୟରୁ େସମାନ ୁ େନଇ ଆେପ ଭୂ ମି ପ୍ର ଣାମ କେଲ।
13 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ େସ ଦୁହିଁ ୁ େନଇ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ
ହ େରଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଧରିଇସ୍ର ାଏଲ ବାମପା ର୍ େରଓବାମହ େର
ମନଃଶିକୁ ଧରି ଇସ୍ର ାଏଲ ଡାହାଣ ପା ର୍ େର ଉପି ତ କରାଇେଲ।

14 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଆପଣା ଡାହାଣ ହ ବଢ଼ାଇ କନି
ଇଫ୍ର ୟିମର ମ କ ଉପେର ରଖିେଲ, ପୁଣି, ମନଃଶିର ମ କ
ଉପେର ବାମ ହ ରଖିେଲ, େସ ବିେବଚନାପୂବର୍ କ ଆପଣା
ହ ଏରୂ ପ ଚଳାଇେଲ; କାରଣ ମନଃଶି ପ୍ର ଥମଜାତ ଥିଲା।
15 ଏଥିଉ ାେର େସ େଯାେଷଫ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ,
“େଯଉଁ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର େମାହର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ
ଓ ଇସ୍ ହାକ ଗମନାଗମନ କରିଥିେଲ, େଯଉଁ ପରେମ ର
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ଜନ୍ମ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େମାେତ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିଅଛି ,
16 େଯଉଁ ଦୂତ ସମ ଆପଦରୁ େମାେତ ମୁ କରିଅଛି , େସ
ଏହି ବାଳକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କର ୁ; ଏମାେନ େମାʼ ନାମେର ଓ
େମାହର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ଇସ୍ ହାକ ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ
େହଉ ୁ, ପୁଣି, ଏମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେର ବୃି ପାଇ େଲାକସମୂହ
େହଉ ୁ।”

17 େସେତେବେଳ ଇଫ୍ର ୟିମର ମ କେର ପିତା ର ଦକି୍ଷଣ ହ
େଦଖି େଯାେଷଫ ଅସ ୁ େହେଲ; ଏେହତୁ ଇଫ୍ର ୟିମର ମ କରୁ
ମନଃଶିର ମ କେର ତାହା ାପନ କରିବାକୁ ପିତା ର ହ ଉଠାଇ
କହିେଲ, 18 “ପିତଃ, ଏପରି ନୁେହଁ, ଏହି ଜଣ େଜ୍ୟ , ଏହାର
ମ କେର ଦକି୍ଷଣ ହ ଦିଅ।”

19ମାତ୍ର ତା ର ପିତା ଅସ ତ େହାଇ କହିେଲ, “େହ ପୁତ୍ର ; ତାହା
ମୁଁ ଜାେଣ, ମୁଁ ଜାେଣ; େସ ମଧ୍ୟ ଏକ େଗା ୀ େହବ ଓ େସ ମଧ୍ୟ
ମହାନ େହବ; ମାତ୍ର ତାହାର କନି ଭ୍ର ାତା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମହାନ
େହବ ଓ ତାହାର ବଂଶ ବହୁ େଗା ୀକ େହେବ।” 20 େସହି ଦିନ େସ
େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କରିବା ସମୟେର ତୁ ମାନ ନାମ ଧରି କହିେବ, ‘ପରେମ ର
ତୁ କୁ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ତୁ ଲ୍ୟ କର ୁ।’ ” ଏହି ପ୍ର କାେର େସ
ମନଃଶିଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ଅଗ୍ର ଗଣ୍ୟ କେଲ।

21ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ େଯାେଷଫ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ମୁଁ ମରୁ ଅଛି;
ମାତ୍ର ପରେମ ର ତୁ ମାନ ସ େର ଥିେବ ଓ ତୁ ମାନ ୁ
ପୁନବର୍ ାର େପୖତୃ କ େଦଶକୁ େନଇଯିେବ। 22 ମୁଁ ଆପଣା ଖ ଓ
ଧନୁ ାରା ଇେମାରୀୟମାନ ହ ରୁ େଯଉଁ ଅଂଶ ପାଇଅଛି, ତୁ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଅେପକ୍ଷା େସହି ଅଧିକ ଅଂଶ ତୁ କୁ େଦଲି।”

49
ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଯାକୁବ ଆଶୀବର୍ ାଦ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଡାକି କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଏକତ୍ର ହୁ ଅ; େଶଷ କାଳେର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା
ଘଟିବ, ତାହା ତୁ ମାନ ୁ କହୁ ଅଛି।
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2 େହ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଗଣ, ଏକତ୍ର େହାଇ ଶୁଣ
ଓ ତୁ ମାନ ପିତା ଇସ୍ର ାଏଲର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ।
3 େହ ରୁ େବନ୍ , ତୁ େ େମାହର ପ୍ର ଥମଜାତ (ପୁତ୍ର ), େମାହର ବଳ ଓ

େମାʼ ଶି ର ପ୍ର ଥମ ଫଳ;
ପୁଣି, ମହିମାେର ପ୍ର ଧାନ ଓ ପରାକ୍ର ମେର ପ୍ର ଧାନ।
4ତୁ େ ଉ ଳିତ ଜଳ ତୁ ଲ୍ୟ, ତୁ ର ପ୍ର ଧାନତା ରହିବ ନାହିଁ;
କାରଣ ତୁ େ ଆପଣା ପିତୃ ଶଯ୍ୟାକୁ ଗମନ କଲ;
େତେବ ତାହା ଅଶୁଚି କଲ; େସ େମାହର ଶଯ୍ୟାକୁ ଗଲା।
5 ଶିମୀେୟାନ ଓ େଲବୀ ଦୁଇ ସେହାଦର;
େସମାନ ଖ େଦୗରା ୍ୟର ଅ ।
6 େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, େସମାନ ଗୁ ମ ଣାେର ପ୍ର େବଶ କର

ନାହିଁ;
େହ େମାହର େଗୗରବ, ତୁ େ େସମାନ ସଭାେର ମିଳିତ ହୁ ଅ

ନାହିଁ;
କାରଣ େସମାେନ େକ୍ର ାଧେର ନରହତ୍ୟା କେଲ
ଓ େ ାଚାରିତାେର ବଳଦଗୁଡ଼ିକର ଲା ୁ ଡ଼ କାଟିେଲ।
7 େସମାନ େକ୍ର ାଧ ଅଭିଶ େହଉ, କାରଣ ତାହା ପ୍ର ଚ ଥିଲା;
େସମାନ େକାପ ଅଭିଶ େହଉ, କାରଣ ତାହା ନି ୁର ଥିଲା;
ମୁଁ ଯାକୁବ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ବିଭାଗ କରିବି
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଛି ଭି କରିବି।
8 େହ ଯିହୁ ଦା, ତୁ ର ଭାଇମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ଶଂସା କରିେବ;
ତୁ ର ହ ତୁ ଶତଗଣର ଗଳା ଉପେର ରହିବ;
ତୁ ର ପିତୃ ସ ାନମାେନ ତୁ କୁ ପ୍ର ଣାମ କରିେବ।
9 ଯିହୁ ଦା ସି ଂହଶାବକ;
େହ ପୁତ୍ର , ତୁ େ ମୃଗ ବିଦାରଣରୁ ଉଠି ଆସି ଲ;
େସ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା, େସ ସି ଂହ
ଓ ସି ଂହୀର ନ୍ୟାୟ ଶୟନ କଲା, କିଏ ତାହାକୁ ଉଠାଇବ?
10ଶୀେଲାର ଆଗମନ ପଯର୍ ୍ୟ * ଯିହୁ ଦାଠାରୁ ରାଜଦ
ଓ ତାହାର ଚରଣ ୟ ମଧ୍ୟରୁ ବିଚାରକ ର୍ ାର ଯି ଯିବ ନାହିଁ;
* 49:10 େସ ଶୀେଲାକୁ ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ କି ା େସ ଯାହାର ଅେଟ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି ବା
ପଯର୍ ୍ୟ
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ତାହା ନିକଟେର େଲାକମାେନ ଅଧୀନତା ୀକାର କରିେବ।
11 େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନିକଟେର ଆପଣା ବାଛରାକୁ
ଓ ଉ ମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା ନିକଟେର ଆପଣା ଗ ର୍ ଭ ଶାବକକୁ ବା ି ବ;
େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆପଣା ଉ ରୀୟ ବ
ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ଆପଣା ପରିେଧୟ ବ େଧାଇବ।
12ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସେର ର ବ ର୍ େହବ,
ଦୁ େର ତାହାର ଦ େ ତବ ର୍ େହବ।
13ସବୂଲୂନ ସମୁଦ୍ର ବ ରେର ବାସ କରିବ
ଓ େସ ଜାହାଜର ଆଶି୍ର ତ ବ ର େହବ;
ପୁଣି, ସୀେଦାନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାର ଅଧିକାରର ସୀମା େହବ।
14ଇଷାଖର ବଳବାନ ଗ ର୍ ଭ ସଦୃଶ,
େସ େମଷ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟେର ଶୟନ କେର;
15 େସ ବିଶ୍ର ାମ- ାନକୁ ଉ ମ
ଓ େଦଶକୁ ସୁରମ୍ୟ େଦଖିଲା;
ଏଣୁ େସ ଭାର ବହିବା ପାଇଁ ନତ କଲା,
େବଠିକମର୍ କରିବାକୁ ଦାସ େହଲା।
16ଦାନ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ େହାଇ
ଆପଣା େଲାକମାନ ର ବିଚାର କରିବ।
17ଦାନ୍ ପଥି ତ ସପର୍ ତୁ ଲ୍ୟ
ଓ ମାଗର୍ ି ତ ଫଣି ତୁ ଲ୍ୟ;
େଯ େଘାଟକର ପାଦ ଦଂଶନ କେଲ
ତଦାରୂ ଢ଼ ବ୍ୟି ପ ାତ୍ ପଡ଼ିଯାଏ।
18 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ତୁ ପରିତ୍ର ାଣର ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛି।
19 େସୖନ୍ୟଦଳ ଗାଦ୍ କୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିେବ;
ମାତ୍ର େସ ପ ାତ୍ େସମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରିବ।
20ଆେଶରଠାରୁ ଅତୁ ୍ୟ ମ ଖାଦ୍ୟ ଉ େହବ;
େସ ରାଜକୀୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ େଯାଗାଇବ।
21ନ ାଲି ଦୀଘର୍ ା ୀ ହରିଣୀ ରୂ ପ,
େସ ମେନାହର ବାକ୍ୟ କହିବ।
22 େଯାେଷଫ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପ ବ,
େସ ନିଝର୍ ର ନିକଟ ଫଳଦାୟୀ ବୃକ୍ଷର ପ ବ ରୂ ପ;
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ତାହାର ଶାଖା ସକଳ ପ୍ର ାଚୀର ଅତିକ୍ର ମ କେର।
23ଧନୁ ର୍ ରମାେନ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ େ ଶ େଦଇଅଛି ,
ପୁଣି, ତାକୁ ତୀର ବି ି ତାଡ଼ନା କରିଅଛି ,
24ମାତ୍ର ତାହାର ଧନୁ ଦୃଢ଼ େହାଇ ରହିଲା,
ପୁଣି, େଯ ଯାକୁବର ବଳଦାତା
(ତହିଁ ସକାଶୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପାଳକ ଓ େଶୖଳ େବାଲି ବିଖ୍ୟାତ),
25ଅଥର୍ ାତ୍ , େପୖତୃ କ ପରେମ ର, େଯ ତୁ ର ଉପକାର କରିେବ
ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ, େଯ ଉପରି ଆକାଶରୁ ମ ଳ,
ଅଧଃ ାନେର ବି ୀ ର୍ ବାରିଧିରୁ ମ ଳ,
ନ ଓ ଗଭର୍ ରୁ ମ ଳ େଦଇ ତୁ କୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିେବ,
ତାହା ାରା ତାହାର ହ ର ବାହୁ ବଳବାନ େହଲା।
26 େମାହର ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ଆଶୀବର୍ ାଦଠାରୁ
ତୁ ପିତା ର ଆଶୀବର୍ ାଦ ଅଧିକ;
ତାହା ଚିର ାୟୀ ପବର୍ ତର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ବ୍ୟା େହବ;
ତାହା େଯାେଷଫର ମ କେର,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣଠାରୁ ପୃଥକ କୃତ ବ୍ୟି ର ମ କାଗ୍ର େର

ବ ବ।
27 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବିଦାରକ େକୁ ଆ ତୁ ଲ୍ୟ;
ପ୍ର ାତଃକାଳେର େସ ମୃଗ ଭକ୍ଷଣ
ଓ ସ ୍ୟାକାଳେର ଶିକାର ବ ନ କରିବ।”

28 ଏମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ର ାଦଶ ବଂଶ; ଏମାନ ପିତା
ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା େବେଳ ଏହି କଥା କହି ଏମାନ ର ପ୍ର ତି ଜଣକୁ
ବିେଶଷ ବିେଶଷ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।

ଯାକୁବ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଓ ସମାଧି
29ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ େସମାନ ୁ ଆେଦଶ େଦଇ କହିେଲ, “ମୁଁ

ଆପଣା େଲାକ ସେ ସଂଗୃହୀତ େହବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। 30 ଏେହତୁ
ଅବ୍ର ହାମ କବର ାନର ଅଧିକାର ନିମେ କିଣାନ େଦଶେର
ମମି୍ର ର ସ ୁଖ େଯଉଁ ମକ୍ େପଲାର େକ୍ଷତ୍ର ହି ୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣଠାରୁ
କିଣିଥିେଲ, େସହି ହି ୀୟ ଇେଫ୍ର ାଣର େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ଗୁହାେର େମାହର
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ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ନିକଟେର େମାେତ କବର େଦବ। 31 େସହି
ାନେର ଅବ୍ର ହାମ ର ଓ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ସାରାର କବର େହାଇଅଛି,
ପୁଣି, େସହି ାନେର ଇସ୍ ହାକ ର ଓ ତା ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ରିବିକାର
କବର େହାଇଅଛି, ପୁଣି, େସହି ାନେର ମୁଁ ମଧ୍ୟ େଲୟାକୁ
କବର େଦଇଅଛି; 32 େସହି େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ଗୁହା ହି ୀୟ
ସ ାନମାନ ଠାରୁ କିଣା େହାଇଅଛି।” 33ଏହିରୂ େପ ଯାକୁବ ଆପଣା
ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦବାର ସମା କଲା ଉ ାେର ଶଯ୍ୟାେର ଦୁଇ
ପାଦ ଏକତ୍ର କରି ପ୍ର ାଣତ୍ୟାଗ କେଲ ଓ ଆପଣା େଲାକମାନ
ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ େହେଲ।

50
1 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ର ମୁଖେର

ମୁଖ େଦଇ େରାଦନ କରି ଚୁ ନ କେଲ। 2 ପୁଣି, େଯାେଷଫ
ଆପଣା ପିତା ର ଶବ ପୂତି ଦ୍ର ବ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା
ଦାସ େବୖଦ୍ୟମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ତହିଁେର େବୖଦ୍ୟମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ ର ଶବକୁ ପୂତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯୁ କେଲ। 3 ତାହା ପାଇଁ
ଚାଳିଶ ଦିନ ଲାଗିଲା; େଯେହତୁ ପୂତି ଦ୍ର ବ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଳିଶ
ଦିନ ଲାେଗ; ପୁଣି, ମିସରୀୟ େଲାକମାେନ ତା ନିମେ ସତୁ ରି
ଦିନ ଯାଏ େଶାକ କେଲ।

4 େସହି େଶାକ ଦିନ ଗତ ହୁ ଅେ , େଯାେଷଫ ଫାେରା ର
ପରିଜନ ୁ କହିେଲ, “ଯଦି ମୁଁ ତୁ ମାନ ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ
ପାଇଥାଏ, େତେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଫାେରା କ ର୍ େଗାଚେର ଏହି
କଥା କୁହ, 5 େମାʼ ପିତା େମାେତ ଶପଥ କରାଇ କହିଅଛି , ‘େଦଖ,
ଆେ ମେଲ, କିଣାନ େଦଶେର ଆପଣା ନିମେ େଯଉଁ କବର
ଖନନ କରିଅଛୁ, ତହିଁେର ଆ କୁ କବର େଦବ।’ ଏଣୁ ଏେବ
େମାେତ ଯିବାକୁ ଦିଅ ୁ, ମୁଁ ପିତା ୁ କବର େଦଇ ପୁନବର୍ ାର ଆସି ବି।”
6 ତହିଁେର ଫାେରା କହିେଲ, “ଯାଅ, ତୁ ପିତା ତୁ କୁ େଯଉଁ
ଶପଥ କରାଇଅଛି , ତୁ େ ତଦନୁସାେର ତା ୁ କବର ଦିଅ।”

7 ତହଁୁ େଯାେଷଫ ଆପଣା ପିତା ୁ କବର େଦବାକୁ ଯାତ୍ର ା
କେଲ; ତହିଁେର ଫାେରା ର ଦାସମାେନ ଓ ତା ଗୃହର ପ୍ର ଧାନ
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େଲାକମାେନ ଓ ମିସର େଦଶର ପ୍ର ଧାନ େଲାକମାେନ, 8 ପୁଣି,
େଯାେଷଫ ର ସମ ପରିବାର ଓ ତା ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ତା ର
ପିତୃ ପରିବାର ତା ସେ ଗମନ କେଲ; େଗାଶନ ପ୍ର େଦଶେର
େସମାେନ େକବଳ ଆପଣାମାନ ବାଳକଗଣ ଓ େମଷପଲ ଓ
େଗାପଲ ଛାଡ଼ିଗେଲ। 9 ତା ସ େର ରଥ ଓ ଅ ାେରାହୀଗଣ
ଗମନ ଗେଲ; ତହିଁେର ଅତିଶୟ ସମାେରାହ େହଲା।

10 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର ଆଟଦର ଖଳାେର
ଉପି ତ ହୁ ଅେ , େସଠାେର ମହା ବିଳାପ କରି େରାଦନ କେଲ;
େଯାେଷଫେସଠାେରଆପଣା ପିତା ଲାଗି ସାତ ଦିନପଯର୍ ୍ୟ େଶାକ
କେଲ। 11 ପୁଣି, େସହି େଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ
ଆଟଦର ଖଳାେର େସମାନ ର ଏରୂ ପ େଶାକ େଦଖି କହିେଲ,
“ମିସରୀୟମାନ ର ଏ ଅତି ଦାରୁ ଣ େଶାକ,” େତଣୁକରି ଯ ର୍ ନ
ପାର େସହି ାନ ଆେବଲ୍ ମିସର* ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ େହଲା।

12 ଏଥିଉ ାେର ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସମାେନ ତା ପ୍ର ତି ତଦନୁସାେର କେଲ; 13 ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ତା ର ପୁତ୍ର ମାେନ ତା ୁ କିଣାନ େଦଶକୁ େନଇ ମକ୍ େପଲା
େକ୍ଷତ୍ର େର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ଗୁହାେର କବର େଦେଲ; େସହି ଗୁହା
ମମି୍ର ର ସ ୁଖ େକ୍ଷତ୍ର ସହିତ କବର ାନାଧିକାର ନିମି ହି ୀୟ
ଇେଫ୍ର ାଣଠାରୁ ଅବ୍ର ହାମ ାରା କ୍ର ୀତ େହାଇଥିଲା। 14 େଯାେଷଫ
ଆପଣା ପିତା ୁ କବର େଦଲା ଉ ାେର େସ ଓ ତା ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ପ୍ର ଭୃ ତି େଯେତ େଲାକ ତା ପିତା ର କବର େଦବାକୁ ତା ସେ
ଯାଇଥିେଲ, ସମେ ମିସରକୁ ପ୍ର ତ୍ୟାଗମନ କେଲ।

ଭାଇମାନ ୁ େଯାେଷଫ ଅଭୟ ପ୍ର ଦାନ
15 ଆଉ ଆପଣାମାନ ର ପିତା ମରିଅଛି , ଏହା େଦଖି

େଯାେଷଫ ର ଭାଇମାେନ କହିେଲ, “େକଜାଣି େଯାେଷଫ
ଆ ମାନ ୁ ଘୃଣା କରିବ, ପୁଣି, ଆେ ମାେନ ତାହାର େଯସକଳ
ମ କରିଅଛୁ, ତହିଁର ସ ୂ ର୍ ପ୍ର ତିଫଳ ଆ ମାନ ୁ େଦବ।”
16 ଏେହତୁ େସମାେନ େଯାେଷଫ ନିକଟକୁ ଏହି କଥା କହି
ପଠାଇେଲ, “ତୁ ପିତା ମୃତୁୁ ୍ୟ ପୂବର୍ େରଆ ମାନ ୁ ଏହା କହିଥିେଲ,
* 50:11 ଅଥର୍ ାତ୍ ମିସରୀୟମାନ େଶାକ
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ତୁ େ ମାେନ ‘େଯାେଷଫକୁ ଏହି କଥା କହିବ, 17 ତୁ ଭାଇମାେନ
ତୁ ର ମ କରିଅଛି ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି େସମାନ ର
େସହି ଅଧମର୍ ଓ ପାପ ମାଜର୍ ନା କରିବ;’ ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମାେନ ବିନୟ
କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େପୖତୃ କ ପରେମ ର ଦାସଗଣର ଅଧମର୍ ମାଜର୍ ନା
କର।” େସମାେନ ଏହି କଥା କହିବା େବେଳ େଯାେଷଫ କା ି ବାକୁ
ଲାଗିେଲ।

18 ଏଥିଉ ାେର ତା ର ଭାଇମାେନ ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ର ଣାମ
କରି କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ମାେନ ତୁ ର ଦାସ।” 19 ତହିଁେର
େଯାେଷଫ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କିଛି ଭୟ କର
ନାହିଁ, ମୁଁ କʼଣ ପରେମ ର ର ପ୍ର ତିନିଧି? 20 ତୁ େ ମାେନ
େମାʼ ବିରୁ େର ମ କ ନା କରିଥିଲ ପ୍ର ମାଣ, ମାତ୍ର ପରେମ ର
ତାହା ମ ଳର କ ନା କେଲ; ଏେବ େଯପରି େଦଖୁଅଛ, େସପରି
ଅେନକ େଲାକ ର ପ୍ର ାଣରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାହା ର ଅଭିପ୍ର ାୟ ଥିଲା।
21ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନଏେବଭୀତହୁ ଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଓ
ତୁ ମାନ ବାଳକଗଣକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ କରିବି।” ଏହି ପ୍ର କାେର ଚି
ପ୍ର େବାଧକ କଥା କହି େସ େସମାନ ୁ ସା ନା େଦେଲ।

େଯାେଷଫ ମୃତୁୁ ୍ୟ
22 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଓ ତା ର ପିତୃ ପରିବାର ମିସରେର

ବାସ କରି ରହିେଲ; େଯାେଷଫ ଶେହ ଦଶ ବଷର୍ ଜୀବିତ ରହିେଲ।
23 େଯାେଷଫ ଇଫ୍ର ୟିମର ତୃ ତୀୟ ପୁରୁ ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ସ ାନସ ତି
େଦଖିେଲ; ପୁଣି, େଯାେଷଫ ମନଃଶିର ମାଖୀର ନାମକ ପୁତ୍ର ର
ଶିଶୁସ ାନମାନ ୁ “େକାଳ କେଲ।”

24 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ ଭାଇମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ମରୁ ଅଛି,
ମାତ୍ର ପରେମ ର ଅବଶ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ତ ାବଧାନ କରିେବ,
ପୁଣି, ଏହି େଦଶରୁ ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର କରି େଯଉଁ େଦଶ
େଦବା ପାଇଁ ଅବ୍ର ହାମ, ଇସ୍ ହାକ ଓ ଯାକୁବ ନିକଟେର ଶପଥ
କରିଅଛି , େସହି େଦଶକୁ ତୁ ମାନ ୁ େନଇଯିେବ।” 25 ଆହୁ ରି
େଯାେଷଫଇସ୍ର ାଏଲ ରସ ାନମାନ ୁ ଏହିଶପଥକରାଇକହିେଲ,
“ପରେମ ର ଅବଶ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ତ ାବଧାନ କରିେବ, େସହି
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ସମୟେରତୁ େ ମାେନଏ ାନରୁ େମାହରଅି େନଇଯିବ।” 26ଏହି
ପ୍ର କାେର େଯାେଷଫ ଶେହ ଦଶ ବଷର୍ ବୟସେର ମେଲ; ତହିଁେର
େସମାେନ ତା ର ଶବକୁ ପୂତି ଦ୍ର ବ୍ୟ ଯୁ କରି ମିସର େଦଶେର
ଏକ ସି ୁ କ ମଧ୍ୟେର ରଖିେଲ।
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