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ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ବିବରଣ
େଲଖକ
ବିଚାରକ ର୍ ା ପୁ କର େଲଖକ କିଏ େସହି ବିଷୟେର ଏହି

ପୁ କେର େକୗଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, କି ୁ ଯିହୁ ଦୀ ପର ରା
ଶାମୁେୟଲ ୁ ଏହି ପୁ କର େଲଖକ େବାଲି ନାମାି ତ କରି ,
ଶାମୁେୟଲ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ମଧ୍ୟେର େଶଷ ବିଚାରକ ର୍ ା ଥିେଲ।
ରାଜତ ର ପ୍ର ାରି କ ସମୟେର ବିଚାରକ ର୍ ା ପୁ କର େଲଖକ
ବାସ କରୁ ଥିେଲ। ଆବ ର୍ ୀ ବାକ୍ୟ, “େସହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥିଲା” (ବିଚାରକ ର୍ ା 17:6; 18:1;
19:1; 21:25) ପୁ କ ମଧ୍ୟେର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଓ େଲଖା
ମଧ୍ୟେର ପାଥର୍ କ୍ୟ ଦଶର୍ ାଏ। ବିଚାରକ ର୍ ା ଶ ର ଅଥର୍ “ଉ ାରକ ର୍ ା”
ଅେଟ, ପ୍ର କୃତେର ବିଚାରକ ର୍ ାମାେନ ଅନ୍ୟ ବିେଦଶୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ
ଠାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ନିମେ ଉ ାରକ ର୍ ା
ଥିେଲ। ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ମଧ୍ୟେର ବିବାଦ େହେଲ, ଏହି
ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି େଲାକ, ଶାସକ ଓ ବିଚାରକ ର୍ ା
ଭାବେର କାଯର୍ ୍ୟ କରୁ ଥିେଲ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1043-1000 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ସ ବତଃ ବିଚାରକ ର୍ ା ପୁ କ ଦାଉଦ ରାଜ ସମୟେର

ସଂକଳନ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଯିେହାଶୂୟ ମୃତୁ ୍ୟ ଠାରୁ ନି ଳ
ପ୍ର ଣାଳୀପରିଚାଳନା ବିେରାଧେରରାଜତ ର ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ର ଦଶର୍ ନ
କରିବା ଥିଲା ଏହାର ମାନବୀୟ ଉେ ଶ୍ୟ।

ପ୍ର ାପକ
ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତେର ବାଇବଲର ସମ

ପାଠକମାେନ।
ଉେ ଶ୍ୟ
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ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ଥମ
ରାଜା ପଯର୍ ୍ୟ ଐତିହାସି କ ସମୟକୁ ପ୍ର କାଶ କରିବା ଏବଂ
ଇତିହାସ େଯପରି ଥିଲା େସହିପରି ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେର
ଉପ ାପନ କରିବା େକବଳ ଏହି ପୁ କର ଉେ ଶ୍ୟ ନୁେହଁ କି ୁ
ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ସମୟରଏକଧମର୍ ଶା ପରିେପ୍ର କ୍ଷଣକୁ (24:14-
28; 2:6-13) ଉପ ାପନ କରିବା େହଉଛି ଏହି ପୁ କର ଉେ ଶ୍ୟ,
ଯଦିବା ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାେକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସହିତ ବି ନ ଥିେଲ, କି ୁ
ଅବ୍ର ହାମ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବି ତାକୁ ଉପ ାପନ କରିବାକୁ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ନିୟମ ପ୍ର ତି ବି ଅଛି ଏବଂ େସ ବିଚାରକ ର୍ ା
କି ା ଶାସକ ନୁହି େବାଲି େଲାକମାନ ୁ ରଣ କରାଇବା ଏହି
ପୁ କର ଉେ ଶ୍ୟ ଅେଟ। ଯଦି ପରେମ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିଢ଼ିେର
େକୗଣସି ଏକ ବ୍ୟି କୁ ମ ତା ସହ ଲେଢ଼ଇ କରିବାକୁ ଉଠାି
(ଆଦି. 3:15) େତେବ ହୁ ଏତ, ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ ର ସଂଖ୍ୟା
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପିଢ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଅେଟ।

ବିଷୟବ ୁ
ଅବନତି ଏବଂ ଉ ାର

ରୂ ପେରଖା
1. ବିଚାରକ ର୍ ା ଅଧୀନେର ଇସ୍ର ାଏଲର ି ତି — 1:1-3:6
2. ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ — 3:7-16:31
3. ଇସ୍ର ାଏଲର ପାପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ର କାଶ କରୁ ଥିବା ଘଟଣାବଳୀ —
17:1-21:25

କିଣାନ ଅଧିକୃତ ଅବ୍ୟାହତ
1 ଯିେହାଶୂୟ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ପେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ

ପଚାରିେଲ, “କିଣାନୀୟମାନ ବିରୁ େର ଆ ମାନ ପାଇଁ ଯୁ
କରିବାକୁ କିଏ ପ୍ର ଥେମ ଯିବ?” 2 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ,
“ଯିହୁ ଦା ଯିବ; େଦଖ, ଆେ ତାହା ହ େର େସହି େଦଶ ସମପର୍ ଣ
କରିଅଛୁ।” 3 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଶିମୀେୟାନକୁ
କହିଲା, “ଗୁଲିବା କ୍ର େମ ନିରୂ ପିତଆ ଭାଗକୁଆସ,ଆେ ମାେନ
କିଣାନୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା; ପୁଣି ଆେ ମଧ୍ୟ ତୁ
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ସେ ତୁ ଭାଗକୁ ଯିବା।” ତହିଁେର ଶିମୀେୟାନ ତାହା ସେ
ଗଲା। 4ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦା ଯାତ୍ର ା କଲା; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ହ େର କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ; ତହିଁେର
େସମାେନ େବଷକେର େସମାନ ର ଦଶ ହଜାର େଲାକ ୁ ବଧ
କେଲ। 5 ପୁଣି େସମାେନ େବଷକେର ଅେଦାନୀେବଷକ୍ ରାଜା ୁ
ପାଇ ତାହା ସେ ଯୁ କରି କିଣାନୀୟ ଓ ପରିଷୀୟମାନ ୁ ବଧ
କେଲ। 6 ମାତ୍ର ଅେଦାନୀେବଷକ୍ ପଳାଇଗଲା; ତହଁୁ େସମାେନ
ତାହା ପେଛ େଗାଡ଼ାଇ ତାକୁ ଧରିେଲ ଏବଂ ତାହାର ହ ଓ
ପାଦର ବୃ ା ୁ ଳି େଛଦନ କେଲ। 7 ଏଥିେର ଅେଦାନୀେବଷକ୍ 
କହିଲା, “ସତୁ ରି ଜଣ ରାଜା ଯାହା ର ହ ଓ ପାଦର ବୃ ା ୁ ଳି
ଛି କରାଯାଇଥିଲା, େସମାେନ ଆ େମଜ ତେଳ ଆପଣାମାନ
ଆହାର ସାଉ ୁ ଥିେଲ; ମୁଁ େଯପରି କଲି, ପରେମ ର େସପରି
େମାେତପ୍ର ତିଫଳେଦେଲ।” ପୁଣି, େଲାକମାେନତାକୁ ଯିରୂ ଶାଲମକୁ
ଆଣିେଲ ଓ େସ େସଠାେର ମଲା। 8 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦା-
ସ ାନମାେନ ଯିରୂ ଶାଲମ ବିରୁ େର ଯୁ କରିତାହା ହ ଗତକେଲ
ଓ ଖ ଧାରେର ସମ ୁ ଆଘାତ କରି ଅି େର ନଗର ଦ କେଲ।
9 ଏଥିଉ ାେର ଯିହୁ ଦା-ସ ାନମାେନ ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଓ ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗ ଓ ତଳଭୂ ମିେର ବାସକାରୀ କିଣାନୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯୁ
କରିବାକୁ ଗେଲ। 10 ପୁଣି ଯିହୁ ଦା ହିେବ୍ର ାଣବାସୀ କିଣାନୀୟମାନ
ବିରୁ େର ଯାଇ େଶଶୟକୁ ଓ ଅହୀମାନ୍ କୁ ଓ ତ ୟକୁ ବଧ କଲା;
ପୂେବର୍ ଏହି ହିେବ୍ର ାଣର ନାମ କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ ଥିଲା। 11 ଆଉ େସ
େସଠାରୁ ଦବୀର ନିବାସୀମାନ ବିରୁ େର ଗଲା। ପୂେବର୍ ଏହି
ଦବୀରର ନାମ କିରୀୟଥ୍ -େସଫର ଥିଲା।

12 ପୁଣି କାେଲବ କହିେଲ, “େଯେକହି କିରୀୟଥ୍ -େସଫରକୁ
ଆଘାତ କରି ହ ଗତ କରିବ, ମୁଁ ତାହା ସହିତ େମାʼ କନ୍ୟା
ଅକ୍ ଷାର ବିବାହ େଦବି।” 13 ଏଥିେର କାେଲବ ର କନି ଭ୍ର ାତା
କନସର ପୁତ୍ର ଅ ୀେୟଲ ତାହା ହ ଗତ କରେ , େସ ତାହା
ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟା ଅକ୍ ଷାର ବିବାହ େଦେଲ। 14 ତହଁୁ େସ
ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖେ େକ୍ଷତ ମାଗିବା
ପାଇଁ ାମୀକୁ ମଣାଇଲା; ମାତ୍ର େସ ଆେପ ଗ ର୍ ଭରୁ ଓ ାଇ
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ପଡ଼ିଲା; ଏଥିେର କାେଲବ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ ଚାହଁ?”
15 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “େମାେତ ଏକ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ଦାନ କର ୁ;
କାରଣ ଆପଣ ଦକି୍ଷଣ ଆଡ଼ ଭୂ ମି େମାେତ େଦଇଅଛି , ମଧ୍ୟ
ଜଳ ନିଝର୍ ର େମାେତ େଦଉ ;ୁ” ତହିଁେର କାେଲବ ଉପରି
ଓ ତଳ ନିଝର୍ ର ତାହାକୁ େଦେଲ। 16 ଏଥିଉ ାେର େମାଶା ର
ପ ୀ-ଭ୍ର ାତା େକନୀୟର ସ ାନମାେନ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନମାନ ସହିତ
ଖ ର୍ ୁରପୁରରୁ *ଅରାଦରଦକି୍ଷଣ ଦିଗି ତ ଯିହୁ ଦା ପ୍ର ା ରକୁ ଉଠିଯାଇ
େସ ାନେର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 17 ପୁଣି
ଯିହୁ ଦା ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଶିମୀେୟାନ ସହିତ ଗମନ କଲା ଓ
େସମାେନ ସଫାତ୍ ବାସୀ କିଣାନୀୟମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ କରି େସହି
ନଗରକୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ ଓ େସହି ନଗରର ନାମ
ହମର୍ ା† େହଲା। 18 ଯିହୁ ଦା ମଧ୍ୟ ଘସା ଓ ତହିଁର ଅ ଳ,
ଅି େଲାନ ଓ ତହିଁର ଅ ଳ, ପୁଣି ଇେକ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁର ଅ ଳ
ହ ଗତ କଲା। 19 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିହୁ ଦାର ସହାୟ ଥିେଲ; ଏଣୁ
େସ େସହି ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଲା; ମାତ୍ର
େସ ତଳଭୂ ମି ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ
େସମାନ ର େଲୗହ ରଥ ଥିଲା। 20 ପୁଣି େସମାେନ େମାଶା
ଆଜ୍ଞାନୁସାେର କାେଲବ ୁ ହିେବ୍ର ାଣ େଦେଲ, ଆଉ େସ େସହି ାନରୁ
ଅନାକର ତିନି ପୁତ୍ର ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 21 ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନମାେନ
ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ ଯିବୂଷୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ସହିତ ବାସ
କରୁ ଅଛି । 22 ଏଥିଉ ାେର େଯାେଷଫ-ବଂଶ ମଧ୍ୟ େବେଥଲ୍ 
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଗେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ସେ ସେ
ଥିେଲ। 23 େସେତେବେଳ େଯାେଷଫ-ବଂଶ େବେଥଲ୍ ଅନୁସ ାନ
କରିବାକୁ େଲାକ ପଠାଇେଲ; ପୂେବର୍ େସହି ନଗରର ନାମ ଲୂସ୍ 
ଥିଲା। 24 ତହିଁେର େସହି ନିରୀକ୍ଷକମାେନ େସ ନଗରରୁ ଜଣକୁ
ବାହାେର ଆସି ବାର େଦଖି କହିେଲ, “ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, େସହି
ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ପଥ ଆ ମାନ ୁ େଦଖାଅ; ତାହା କେଲ
* 1:16 ଅଥର୍ ାତ୍ ଯିରୀେହା ନଗର † 1:17 ଅଥର୍ ାତ୍ ବିନାଶ
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ଆେ ମାେନ ତୁ ପ୍ର ତି ଦୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା।” 25 ତହଁୁ େସ
େସମାନ ୁ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ପଥ େଦଖାେ , େସମାେନ
ଖ ଧାରେର େସହି ନଗରକୁ ଆଘାତ କେଲ, ମାତ୍ର େସହି େଲାକକୁ
ଓ ତାହାର ସବୁ ବଂଶକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 26 ଏଥିଉ ାେର େସ େଲାକ
ହି ୀୟମାନ େଦଶକୁଯାଇଏକନଗର ାପନକରିତହିଁରନାମ
ଲୂସ୍ ରଖିଲା; ତହିଁର େସହି ନାମ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।

ସ ୂ ର୍ ବିଜୟର ବିଫଳତା
27 ଆଉ ମନଃଶି, େବଥ୍-ଶାନ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, ତାନକ୍ 

ଓ ତହିଁର ଉପନଗର-ନିବାସୀମାନ ୁ , େଦାର ଓ ତହିଁର
ଉପନଗର-ନିବାସୀମାନ ୁ , ଯିବି୍ଲ ୟିମ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର-
ନିବାସୀମାନ ୁ , ମଗିେ ା ଓ ତହିଁର ଉପନଗର-ନିବାସୀମାନ ୁ
ତଡ଼ିେଦଲା ନାହିଁ, େତଣୁ କିଣାନୀୟମାେନ େସହି େଦଶେର ବାସ
କରିବାକୁ ମନ କେଲ। 28 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ପରାକ୍ର ା
ହୁ ଅେ , େସହି କିଣାନୀୟମାନ ୁ େବଠି କମର୍ େର ରଖିେଲ, ମାତ୍ର
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ େସମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହିଁ।

29ଆଉଇଫ୍ର ୟିମେଗଷର ନିବାସୀ କିଣାନୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ
ନାହିଁ; ତହିଁେର କିଣାନୀୟମାେନ େଗଷରେର ବାସ କେଲ।

30 ସବୂଲୂନ କିେଟ୍ର ାଣ ଓ ନହେଲାଲ୍ ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଲା
ନାହିଁ; ତହିଁେର କିଣାନୀୟମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି
େବଠିକମର୍ କେଲ।

31ଆେଶର ଅେ ା-ନିବାସୀମାନ ୁ କିଅବା ସୀେଦାନ କି ଅହଲବ୍ 
ଓ ଅକଷୀବ୍ କି ହିଲବା କି ଅଫିକ୍ କି ରେହାବନି ବାସୀମାନ ୁ
ତଡ଼ିେଦଲା ନାହିଁ।

32 ମାତ୍ର ଆେଶରୀୟମାେନ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ
କିଣାନୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ି ନ େଦବାରୁ େସମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କେଲ।

33ନ ାଲି େବଥ୍-େଶମଶ କି େବଥ୍ନ ାତ ନିବାସୀମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଲା
ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ କିଣାନୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର
ବାସ କଲା, ତଥାପି େବଥ୍-େଶମଶ ଓ େବଥ୍-ଆନାତ୍ ନିବାସୀମାେନ
େସମାନ ର େବଠିକମର୍ କେଲ।
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34 ଆଉ ଇେମାରୀୟମାେନ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣକୁ ପବର୍ ତମୟ
େଦଶେର ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କେଲ; ଆଉ ତଳିଭୂ ମିକି େସମାନ ୁ
ଆସି ବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ। 35 ମାତ୍ର ଇେମାରୀୟମାେନ େହରସ
ପବର୍ ତେର ଅୟାେଲାନ୍ େର ଓ ଶାଲବୀମ୍ େର ବାସ କରିବାକୁ ମନ
କେଲ; ତଥାପି େଯାେଷଫ-ବଂଶର ହ ପ୍ର ବଳ ହୁ ଅେ , େସମାେନ
େବଠିକମର୍ କେଲ। 36 ପୁଣି ଅକ୍ର ୀମ-ଘାଟୀ େଶୖଳଠାରୁ ଆଗକୁ
ଇେମାରୀୟମାନ ସୀମା ଥିଲା।

2
େବାଖୀମଠାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ରୁ େବାଖୀମକୁ
ଆସି େଲ, ଆଉ େସ କହିେଲ, “ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସରରୁ ଆଣିଲୁ
ଓ େଯଉଁ େଦଶ େଦବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ
ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥିଲୁ, େସଠାକୁ ତୁ ମାନ ୁ ଆଣିଅଛୁ;
ପୁଣି ଆେ କହିଲୁ, ‘ଆେ ତୁ ମାନ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ
ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଲ ନ କରିବା ନାହିଁ। 2 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
ଏହି େଦଶନିବାସୀମାନ ସହିତ େକୗଣସି ନିୟମ ି ର କରିବ
ନାହିଁ; ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ଯଜ୍ଞେବଦିସକଳ ଭାି ପକାଇବ;’
ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ ଆ ରବ ଶୁଣି ନାହଁ, କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ
ଏହି କମର୍ କରିଅଛ? 3 ଏଥିପାଇଁ ଆେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ‘ଆେ
ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର
େସମାେନ ତୁ ମାନ ପା ର୍ େର କ କଓ େସମାନ େଦବତାମାେନ
ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଫା େହେବ।’ ” 4 େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୂତ ଇସ୍ର ାଏଲରସମ ସ ାନ ୁ ଏହି କଥା କହିେଲ, େସେତେବେଳ
େଲାକମାେନ ରବ ଉଠାଇ େରାଦନ କେଲ। 5 ଏନିମେ େସମାେନ
େସହି ାନର ନାମ େବାଖୀମ* ରଖିେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େସଠାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଳିଦାନ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ମୃତୁୁ ୍ୟ

* 2:5 ଅଥର୍ ାତ୍ େରାଦନକାରୀ
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6 ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣା ନିକଟରୁ େଲାକମାନ ୁ ବିଦାୟ କଲା
ଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଅଧିକାର କରିବା
ନିମେ ଆପଣା ଆପଣା େଦଶକୁ ଗେଲ।

7 ଯିେହାଶୂୟ ର ଜୀବନଯାଏ ଓ େଯଉଁ ପ୍ର ାଚୀନମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
ପକ୍ଷେରସଦାପ୍ର ଭୁ କୃତସମ ମହତକମର୍ େଦଖିଥିେଲ, େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ଉ ାେର ଜୀବିତ ଥିେଲ,
େସମାନ ଜୀବନଯାଏ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବା କେଲ।
8 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ବଷର୍
ବୟ େହାଇ ମେଲ। 9 ତହଁୁ େଲାକମାେନ ଗାଶ୍ -ପବର୍ ତର ଉ ର
ପା ର୍ େରଇଫ୍ର ୟିମରପବର୍ ତମୟେଦଶ ତିମ୍ନ ତ୍ -େହରସେରତା ର
ଅଧିକାର-ସୀମା ମଧ୍ୟେର ତା ୁ କବର େଦେଲ। 10 ପୁଣି େସହି
ପିଢ଼ିର ସମ େଲାେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପିତୃ ଗଣ ନିକଟେର ସଂଗୃହୀତ
େହେଲ; େସମାନ ପେର େଯଉଁ ପିଢ଼ିର େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
ଜାଣି ନ ଥିେଲ, କି ଇସ୍ର ାଏଲ ପକ୍ଷେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର କୃତ କମର୍ େଦଖି
ନ ଥିେଲ, ଏପରି େଲାେକ େସମାନ ଉ ାେର ଉଠିେଲ।

ଇସ୍ର ାଏଲର ଅବି ତା
11 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦୃି େର

ଯାହା ମ , ତାହା କେଲ ଓ ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର େସବା କେଲ।
12 ପୁଣି େଯ େସମାନ ୁ ମିସର େଦଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିେଲ,
େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ େପୖତୃ କ ପରେମ ର ୁ ତ୍ୟାଗ
କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର, ଅଥର୍ ାତ୍ , େସମାନ ଚତୁ ଗି ତ
େଲାକମାନ େଦବତାଗଣର ଅନୁଗାମୀ େହାଇ େସମାନ ୁ
ପ୍ର ଣାମ କେଲ; ଏରୂ େପ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିର କେଲ।
13 ଆହୁ ରି େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାଲ୍ େଦବ ଓ
ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀଗଣର େସବା କେଲ। 14 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ
ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ ହୁ ଅେ , େସ େସମାନ ୁ
ଲୁଟକାରୀମାନ ହ େରସମପ େଲ, େତଣୁ େସମାେନ େସମାନ ୁ
ଲୁଟିେଲ; ଆହୁ ରି େସ େସମାନ ୁ େସମାନ ଚତୁ ଗି ତ
ଶତମାନ ହ େର ବିକ୍ର ୟ କେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା
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ଶତମାନ ସ ୁଖେର ଆଉ ଠିଆ େହାଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ।
15ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି କହିଥିେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ନିକଟେର
େଯପରି ଶପଥ କରିଥିେଲ, ତଦନୁସାେର େସମାେନ େଯଉଁଆେଡ଼
ଗେଲ, େସଆେଡ଼ ଅମ ଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େସମାନ ର
ବିରୁ େହଲା; ଏହିପରି େସମାେନ ଭାରୀ େ ଶେର ପଡ଼ିେଲ।

ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ
16 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବିଚାରକ ର୍ ାଗଣ ୁ ଉ ାପନ କରି

ଲୁଟକାରୀମାନ ହ ରୁ େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ। 17 ତଥାପି
େସମାେନଆପଣାମାନ ବିଚାରକ ର୍ ାମାନ କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର ଅନୁଗମନ କରି ବ୍ୟଭିଚାର କେଲ
ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ କେଲ; େସମାନ ର ପିତୃ େଲାକମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି େଯଉଁ ପଥେର ଗମନ କେଲ,
େସମାେନ ତଦନୁସାେର ନ କରି େସହି ପଥରୁ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ
େହେଲ। 18 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯେତେବେଳ େସମାନ ନିମେ
େକୗଣସି ବିଚାରକ ର୍ ାକୁ ଉ ାପନ କେଲ, େସେତେବେଳ େସହି
ବିଚାରକ ର୍ ାର ଜୀବନଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାର ସେ ସେ
ଥାଇ େସମାନ ୁ େସମାନ ଶତଗଣ ହ ରୁ ଉ ାର କେଲ;
କାରଣ ଉପଦ୍ର ବ ଓ ତାଡ଼ନାକାରୀମାନ ସକାଶୁ େସମାେନ େଯଉଁ
କାତେରାି କେଲ, ତହିଁ େହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସଦୟ େହେଲ।
19 ମାତ୍ର େସହି ବିଚାରକ ର୍ ାର ମୃତୁୁ ୍ୟ ହୁ ଅେ , େସମାେନ ପୁନବର୍ ାର
େଫରି େସମାନ ପିତୃ େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ଅଧିକ ଭ୍ର ାଚରଣ
କେଲ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବତାଗଣର େସବା କରି ଓ େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ
କରି େସମାନ ର ଅନୁଗାମୀ େହେଲ; େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
କି୍ର ୟାରୁ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା-ମାଗର୍ ରୁ କ୍ଷା େହେଲ ନାହିଁ। 20 ଏେହତୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା; ପୁଣି
େସ କହିେଲ, “ଆେ ଏହି େଲାକମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣକୁ େଯଉଁ
ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତାହା ଏମାେନ ଲ ନ କରିଅଛି ଓ
ଆ ର ରବ ଶୁଣୁ ନାହାି । 21 ଏେହତୁ ଯିେହାଶୂୟ ମରଣକାଳେର
େଯଉଁ େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅବଶି ରଖିଲା, ଆେ ମଧ୍ୟ
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େସମାନ ୁ ଏମାନ ସ ୁଖରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଉ ତଡ଼ିେଦବା ନାହିଁ;
22 େଯପରି ଏମାନ ପିତୃ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମାଗର୍ ରକ୍ଷା
କରିଥିେଲ, େସପରି ଏମାେନ ତହିଁେର ଗମନ କରି ତାହା ରକ୍ଷା
କରିେବ କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟେର େସହି େଗା ୀୟମାନ ାରା
ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା।” 23 ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି
େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଶୀଘ୍ର ତଡ଼ି ନ େଦଇ ଅବା ଯିେହାଶୂୟ
ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ ନ କରି ଅବଶି ରଖିେଲ।

3
1ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ କିଣାନ େଦଶୀୟ ଯୁ ସକଳ

ଜାଣି ନ ଥିେଲ, େସହି େଲାକମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମେ 2 ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପୁରୁ ଷ-ପର ରାକୁ ଶିକ୍ଷା େଦବା ନିମେ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େଯଉଁମାେନ ଆେଗ ଯୁ ଜାଣି ନ ଥିେଲ, େସମାନ ୁ ତାହା
ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି େଗା ୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଅବଶି
ରଖିେଲ, ଯଥା, 3 ପେଲ ୀୟମାନ ପା ଅଧିପତି, ପୁଣି ବାଲ୍ -
ହେମର୍ ାନ୍ ପବର୍ ତଠାରୁ ହମାତେର ପ୍ର େବଶ କରିବା ପଥ ପଯର୍ ୍ୟ
ଲିବାେନାନ ପବର୍ ତ ନିବାସୀ ସମ କିଣାନୀୟ ଓ ସୀେଦାନୀୟ ଓ
ହି ୀୟ େଲାକ। 4 ଏମାନ ାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା
ନିମେ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପିତୃ େଲାକ ୁ େମାଶା
ାରା େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା ଆେଦଶ କରିଥିେଲ, ତାହାସବୁ େସମାେନ

ଶୁଣିେବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ନିମେ , ଅବଶି ରଖାଗେଲ।
5 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ହି ୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ
ପରିଷୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 6 ପୁଣି େସମାେନ େସମାନ କନ୍ୟାଗଣ ୁ
ଆପଣାମାନ ର ଭାଯର୍ ୍ୟା ରୂ େପ ଗ୍ର ହଣ କେଲ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
କନ୍ୟାମାନ ୁ େସମାନ ପୁତ୍ର ଗଣ ୁ ବିବାହକରିବା ନିମେ େଦେଲ,
ଆଉ େସମାନ େଦବତାମାନ ର େସବା କେଲ।

ଅ ୀେୟଲ
7 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର

ଯାହା ମ , ତାହା କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର ୁ
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ପାେସାରି ବାଲ୍ େଦବଗଣର ଓ ଆେଶରା େଦବୀଗଣର େସବା
କେଲ। 8 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ
ହୁ ଅେ , େସ ଅରାମନହରୟିମ୍ ର* ରାଜା କୂଶନ୍-ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ ର
ହ େର େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ; ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଆଠ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସହି କୂଶନ୍ -ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ ର େସବା କେଲ।
9 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ
କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପାଇଁ କାେଲବ ର କନି
ଭ୍ର ାତା କନସର ପୁତ୍ର ଅ ୀେୟଲ ୁ ଉ ାରକ ର୍ ା ରୂ େପ ଉ ାପନ
କେଲ ଓ େସ େସମାନ ୁ ଉ ାର କେଲ। 10 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ଆ ା ତା ଠାେର ଅଧିି ତ ହୁ ଅେ , େସ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ
ଓ େସ ଯୁ କରିବା ନିମେ ବାହାରିେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି
ଅରାମୀୟ ରାଜା କୂଶନ୍ -ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ କୁ ତାହା ହ େର ସମପର୍ ଣ
କେଲ; ପୁଣି କୂଶନ୍ -ରିଶୀୟାଥୟିମ୍ ଉପେର ତାହାର ହ ପ୍ର ବଳ
େହଲା। 11ତହିଁେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା।
ଏଉ ାେର କନସର ପୁତ୍ର ଅ ୀେୟଲ ମଲା।

ଏହୂ ଦ
12 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର

ଯାହା ମ , ତାହା ପୁନବର୍ ାର କେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର
ଯାହା ମ , ତାହା େସମାେନ କରିବାରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ବିରୁ େର େମାୟାବର ରାଜା ଇେଗ୍ଲ ାନକୁ ସବଳ କେଲ। 13 ତହଁୁ
େସ ଅେ ାନ ଓ ଅମାେଲକ-ସ ାନଗଣକୁ ଆପଣା ନିକଟେର ଏକତ୍ର
କଲା ଓ େସ ଯାଇ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଆଘାତ କରି ଖ ର୍ ୁରପୁର ଅଧିକାର
କଲା। 14 ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
େମାୟାବୀୟ ରାଜା ଇେଗ୍ଲ ାନର େସବା କେଲ।

15 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ
କରେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପାଇଁ ଉ ାରକ ର୍ ା ରୂ େପ ବିନ୍ୟାମୀନ୍
ବଂଶୀୟ େଗରାର ପୁତ୍ର ଏହୂ ଦକୁ ଉ କେଲ, େସ ବଁାହାତିଆ
ଥିେଲ। ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତାହା ାରା େମାୟାବୀୟ ରାଜା

* 3:8 ଅଥର୍ ାତ୍ େମେସାପଟାମିଆର
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ଇେଗ୍ଲ ାନ ନିକଟକୁ େଭଟି ପଠାଇେଲ। 16ତହିଁେର ଏହୂ ଦ ଆପଣା
ନିମେ ଏକ ହ ଦୀଘର୍ ି ଧାର ଖ ନିମର୍ ାଣ କରାଇ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ
ଜ େର ବ ଭିତେର ବା ି େଲ। 17 ତହଁୁ େସ େମାୟାବୀୟ ରାଜା
ଇେଗ୍ଲ ାନ ନିକଟକୁ େସହି େଭଟି େନେଲ; େସହି ଇେଗ୍ଲ ାନ ଏକ େମାଟା
େଲାକ ଥିଲା। 18ଆଉ େସ େଭଟି େଦଇ ସାରିଲା ଉ ାେର େଭଟି
ଦ୍ର ବ୍ୟବାହକ େଲାକମାନ ୁ ପଠାଇେଦେଲ। 19 ମାତ୍ର େସ ଆେପ
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ପଥରଖଣିଠାରୁ ବାହୁ ଡ଼ି ଆସି କହିେଲ, େହ ରାଜନ୍ ,
“ମୁଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁ ଖବର ଆଣିଛି।” େତେବ ରାଜା
କହିଲା, “ତୁ ନି େହାଇଥାଅ।” ତହଁୁ ତାହା ନିକଟେର ଠିଆ େହବାର
ସମ େଲାକ ତାହା ଛାମୁରୁ ବାହାରିଗେଲ। 20 ଏଥିେର ଏହୂ ଦ
ତାହା ନିକଟକୁ ଗେଲ; େସେତେବେଳ େସ ଆପଣା ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ
ଉପର ମହଲାେର ଏକାକୀ ବସି ଥିଲା। ତହିଁେର ଏହୂ ଦ କହିେଲ,
“ଆପଣ ପାଇଁ ପରେମ ର ଠାରୁ ଆ ର ଏକ କଥା ଅଛି;” ତହଁୁ
େସ ଆପଣା ସି ଂହାସନରୁ ଉଠିଲା। 21 େତେବ ଏହୂ ଦ ଆପଣା ବାମ
ହ ବଢ଼ାଇ ଦକି୍ଷଣ ଜ ରୁ ଖ େନଇ ତାହାର େପଟ ଭୁ ସି େଲ;
22 ତହିଁେର ଖ ସହିତ ମୁଠା ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲା, ଆଉ ଖ
ଚବ େର ଲାଖି ରହିବାରୁ େସ ତାହା େପଟରୁ ବାହାର କେଲ ନାହିଁ
ଓ ଖ ପଛଭାଗେର ବାହାରିଲା। 23 ଏଉ ାେର ଏହୂ ଦ ତାହାକୁ
ରୁ କରଣାେଥର୍ େସହି ଉପର ମହଲାର କବାଟ ବ କରି ଅଗର୍ ଳ
ଲଗାଇ ପାବ ପଥ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗେଲ।

24 େସ ବାହାରିଗଲା ଉ ାେର ରାଜାର ଦାସମାେନ ଆସି େଲ ଓ
େସମାେନ େଦଖିେଲ େଯ, େଦଖ, େସହି ଉପର ମହଲାର କବାଟ
ଅଗର୍ ଳ-ବ େହାଇଅଛି; ଏଥିେର େସମାେନ କହିେଲ, “େସ ଅବଶ୍ୟ
ଆପଣା ଗ୍ର ୀଷ୍ମ କାଳୀନ ଭିତର େକାଠରିେର ଆପଣା ପାଦ ଢା ୁ
ଅଛି ।”† 25ତହଁୁ େସମାେନ ଲି ତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ଅେପକ୍ଷା କେଲ;
ମାତ୍ର େଦଖ, େସ ଉପର ମହଲାର କବାଟ ଫିଟାଇଲା ନାହିଁ;
ଏେହତୁ େସମାେନ କି କାଠି େନଇ କବାଟ ଫିଟାଇେଲ; ତହିଁେର
େଦଖ, େସମାନ ର ପ୍ର ଭୁ ମରି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ିଅଛି।

26 ମାତ୍ର େସମାେନ ବିଳ କରି ରହିବା େବେଳ ଏହୂ ଦ ପଳାଇ
† 3:24 ଅଥର୍ ାତ୍ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁ ଅଛି
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େସହି ପଥର ଖଣି ପାର େହାଇ ସି ୟୀରାକୁ ଚାଲିଗେଲ। 27 ପୁଣି
େସ େସହି ାନେର ପହୁ ି ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର
ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ, ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ତା ସହିତ
ପବର୍ ତମୟ େଦଶରୁ ଆସେ , େସ େସମାନ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇ
ଚାଲିେଲ। 28 ପୁଣି େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “େମାʼ ପେଛ ପେଛ
ଆସ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ଶତ େମାୟାବୀୟମାନ ୁ
ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।” ତହଁୁ େସମାେନ ତା
ପେଛ ପେଛ ଚାଲି େମାୟାବୀୟମାନ ବିରୁ େର ଯ ର୍ ନ ଘାଟମାନ
ହ ଗତ କରି େକୗଣସି େଲାକକୁ ପାର େହବାକୁ େଦେଲ ନାହିଁ।
29 େସେତେବେଳ େସମାେନ େମାୟାବର ଊଣାଧିକ ଦଶ ହଜାର
େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ,ପ୍ର େତ୍ୟେକ ବୃହତକାୟ ଓ ବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ
ଥିଲା; େକହି ପଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 30ଏହିରୂ େପ େମାୟାବ େସହି
ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲ ହ ାଧୀନେର ବଶୀଭୂ ତ େହଲା। ତହଁୁ େଦଶ ଅଶୀ
ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା।

ଶମ୍ ଗର
31 ଆଉ ଏହୂ ଦ ପେର ଅନାତର ପୁତ୍ର ଶମ୍ ଗର (ବିଚାରକ ର୍ ା)

େହେଲ, େସ ପେଲ ୀୟ ଛଅ ଶହ େଲାକ ୁ େଗାକ କ ପା ଣ
ାରା ବଧ କେଲ; େସ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ଏକ ଉ ାରକ ର୍ ା ଥିେଲ।

4
ଦେବାରା ଓ ବାରକ୍ 

1 ଏଥିଉ ାେର ଏହୂ ଦ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ପେର, ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ତାହା ପୁନବର୍ ାର କେଲ।
2 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ହାେସାରେର ରାଜ କାରୀ କିଣାନୀୟ ରାଜା
ଯାବୀନ୍ ର ହ େର େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ; ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ
ହେରାେଶାତ୍ -ନିବାସୀ ସୀଷରା ତାହାର େସନାପତି ଥିଲା। 3 ଏଥିେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ; କାରଣ
ତାହାର ନଅ ଶହ େଲୗହ ରଥ ଥିଲା; ପୁଣି େସ େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି େଶାଷଣ ଓ କେଠାର ଅତ୍ୟାଚାର କଲା।
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4 େସସମୟେର ଲି େଦାତର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଦେବାରା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ୀ
ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 5େସଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ େଦଶି ତ
ରାମା ଓ େବେଥଲ୍ ମଧ୍ୟେର ଥିବା ଦେବାରା ନାମକ ଖ ର୍ ୁର ବୃକ୍ଷ
ମୂେଳ ବାସ କେଲ; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବିଚାରାେଥର୍ ତାହା
ନିକଟକୁ ଗେଲ। 6 ଆଉ େସ େଲାକ ପଠାଇ େକଦଶ-ନ ାଲିରୁ
ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ବାରକ୍ କୁ ଡକାଇ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର କି ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହି ନାହାି , େଯ ତାେବାର
ପବର୍ ତକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ଆପଣା ସେ ନ ାଲି-ସ ାନ ଓ ସବୂଲୂନ-
ସ ାନଗଣର ଦଶ ହଜାର େଲାକ ୁ କଢ଼ାଇ ନିଅ? 7 ତହିଁେର
ଆେ ଯାବୀନ୍ ର େସନାପତି ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ
କୀେଶାନ୍ ନଦୀ ନିକଟକୁ ତୁ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିବା ଓ ଆେ
ତାହାକୁ ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା।” 8ତହଁୁ ବାରକ୍ ଦେବାରା ୁ
କହିଲା, “ତୁ େ େଯେବ େମାʼ ସେ ଯିବ, େତେବ ମୁଁ ଯିବି; ମାତ୍ର
ତୁ େ େମାʼ ସେ ନ ଗେଲ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ।” 9 େତେବ େସ
କହିେଲ, “ମୁଁ ନି ୟ ତୁ ସେ ଯିବି; ତଥାପି ଏହି ଯାତ୍ର ାେର
ତୁ ର ଯଶ େହବ ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀଷରାକୁ ଏକ
ୀ ହ େର ବିକ୍ର ୟ କରିେବ।” ଏଉ ାେର ଦେବାରା ଉଠି ବାରକ୍ 
ସ େର େକଦଶକୁ ଗେଲ। 10 ପୁଣି ବାରକ୍ , ସବୂଲୂନ ଓ ନ ାଲିକି
ଏକତ୍ର େକଦଶକୁ ଡକାଇଲା; ଏରୂ େପ େସ ଦଶ ହଜାର ପଦାତିକ
େସୖନ୍ୟଆପଣା ସ େର େଘନି ଯାତ୍ର ା କଲା ଓ ଦେବାରା ତାହା ସେ
ଗେଲ।

11 େସସମୟେର େକନୀୟ େହବର େକନୀୟମାନ ଠାରୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , େମାଶା ପ ୀ-ଭ୍ର ାତା େହାବବ୍ ର ସ ାନମାନ ଠାରୁ
ପୃଥକ େହାଇ େକଦଶ ନିକଟବ ର୍ ୀ ସାନ ୀମେର ଥିବା ଅେଲାନ
ବୃକ୍ଷ ପଯର୍ ୍ୟ ତ ୁ ାପନ କରିଥିଲା। 12 େଲାକମାେନ ସୀଷରାକୁ
କହିେଲ େଯ, ବାରକ୍ (ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ) ତାେବାର ପବର୍ ତ
ଉପରକୁ ଯାଇଅଛି। 13 ତହିଁେର ସୀଷରା ଆପଣାର ନଅ ଶହ
େଲୗହରଥଯାକ ଓ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ହେରାେଶାତ୍ ଠାରୁ
କୀେଶାନ୍ ନଦୀପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା ସ ୀ ସମ େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କଲା।
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14 େସେତେବେଳ ଦେବାରା ବାରକ୍ କୁ କହିେଲ, “ଉଠ, କାରଣ ଆଜି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସୀଷରାକୁ ତୁ ହ େରସମପର୍ ଣକରିବାର ଦିନ;ସଦାପ୍ର ଭୁ
କି ତୁ ର ଅଗ୍ର ଗାମୀ େହାଇଯାଇ ନାହାି ?” ତହିଁେର ବାରକ୍ ଓ
ତାହା ପେଛ ଦଶ ହଜାର େଲାକ ତାେବାର ପବର୍ ତରୁ ଓ ାଇ ଗେଲ।
15 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାରକ୍ ସ ୁଖେର ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ସମ
ରଥ ଓ ତାହାର େସୖନ୍ୟସମୂହକୁ ଖ ଧାରେର ଅ ବ୍ୟ କେଲ;
ଏଥିେର ସୀଷରା ରଥରୁ ଓ ାଇ ପାଦଗତିେର ପଳାଇଲା। 16 ମାତ୍ର
ବାରକ୍ ଅନ୍ୟ େଦଶୀୟମାନ ହେରାେଶାତ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ରଥ
ଓ େସୖନ୍ୟ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇଲା; ତହିଁେର ସୀଷରାର ସମ
େସୖନ୍ୟ ଖ ଧାରେର ପତିତ େହେଲ; ଜେଣ େହଁ ଅବଶି ରହିଲା
ନାହିଁ।

17 ତଥାପି ସୀଷରା ପାଦଗତିେର ପଳାଇ େସହି େକନୀୟ
େହବରର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଯାେୟଲର ତ ୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା; କାରଣ
େସସମୟେର ହାେସାରର ରାଜା ଯାବୀନ୍ ଓ େକନୀୟ େହବର-
ବଂଶ ମଧ୍ୟେର ଶାି ଚୁ ି ଥିଲା। 18 ଏଥିେର ଯାେୟଲ ସୀଷରାକୁ
େଭଟିବାକୁ ବାହାେର ଯାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା,
ଭିତରକୁ ଆସ ୁ, େମାହର ନିକଟକୁ ଆସ ,ୁ ଭୟ ନ କର ୁ;”
ତହିଁେର େସ ତାହା ଆଡ଼କୁ େଫରି ତ ୁ ଭିତରକୁ ଯାଆେ ,
େସ ଏକ କ ଳେର ତାହାକୁ େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା; 19 େସେତେବେଳ
ସୀଷରା ତାହାକୁ କହିଲା, “େମାେତ ଟିକିଏଜଳ ପିଆଅନା;” ମୁଁ ତୃ ଷିତ
ଅେଟ।ତହିଁେର େସ ଦୁ କୁ ା ଫିଟାଇ ପାନ କରିବାକୁ େଦଇତାକୁ
େଘାଡ଼ାଇ ରଖିଲା। 20 ଏଉ ାେର ସୀଷରା ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ
ତ ୁ ାରେର ଛିଡ଼ା େହାଇଥାଅ, େଯେବ େକହି ଆସି ତୁ କୁ ପଚାରି
କେହ, ‘ଏଠାେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି କି?’ େତେବ ତୁ େ କହିବ,
‘େକହି ନାହିଁ।’ ” 21 ଏଥିଉ ାେର େହବରର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଯାେୟଲ
ତ ୁର େଗାଟିଏ େମଖ ଓ ହାତୁ ଡ଼ି ହାତେର େନଇ ଧୀେର ଧୀେର
ତାହା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ ର୍ ମୂଳେର େସହି େମଖ ମାରେ ,
ତାହା ଫୁଟି ଭୂ ମିକୁ ଗଲା; କାରଣ େସ େଘାର ନିଦ୍ର ାେର ଥିଲା; େତଣୁ
େସ ମୂ ତ େହାଇ ମଲା। 22 ଆଉ େଦଖ, ବାରକ୍ ସୀଷରାର
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ଯାେୟଲ ତାହାକୁ େଭଟିବା ପାଇଁ
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ବାହାରକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ଆସ, ତୁ େ ଯାହାକୁ େଖାଜୁଅଛ, ମୁଁ େସହି
ମନୁଷ୍ୟକୁ େଦଖାଇବି।” ତହିଁେର େସ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ଲା;
ଆଉ େଦଖ, ସୀଷରା ମୃତ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛି, ଆଉ ତାହାର କ ର୍ ମୂଳ
ଭିତେର ତ ୁ େମଖ ରହିଅଛି।

23ଏହିରୂ େପ ପରେମ ର େସହି ଦିନ କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନ୍ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖେର ନତ କେଲ। 24 ଏଉ ାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନ୍ ୁ ସଂହାର କରିବା
ପଯର୍ ୍ୟ େସହି କିଣାନୀୟ ରାଜା ଯାବୀନ୍ ବିରୁ େର େସମାନ ହ
ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ପ୍ର ବଳ େହଲା।

5
ଦେବାରା ଓ ବାରକ୍ ବିଜୟ ଗାଥା

1 େସହି ଦିନ ଦେବାରା ଓ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର ବାରକ୍ ଗାୟନ
କରି କହିେଲ:
2 “ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଅଗ୍ର ଗାମୀମାେନ ଅଗ୍ର ସର େହେଲ,
େଲାକମାେନ େ ାେର ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଉ ଗର୍ କେଲ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର!
3 େହ ରାଜାଗଣ, ଶୁଣ; େହ ଭୂ ପତିଗଣ, କ ର୍ େଡର;
ମୁଁ, ମୁଁ ହିଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଗାନ କରିବି;
ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ପ୍ର ଶଂସା ଗାନ କରିବି।
4 େହ ସଦାପ୍ର ଭୁ , ତୁ େ େସୟୀରରୁ ବାହାରିବା େବେଳ,
ତୁ େ ଇେଦାମ େକ୍ଷତ୍ର ରୁ ଯାତ୍ର ା କରିବା େବେଳ ପୃଥିବୀ କି ଲା,
ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ବି ୁ ପାତ କଲା, ହଁ, େମଘମାଳା ଜଳପାତ କଲା।
5ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପବର୍ ତମାନ କ ମାନ େହେଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସ ୁଖେର ସୀନୟ ମଧ୍ୟ

(କ ମାନ େହଲା)
6ଅନାତ-ପୁତ୍ର ଶମ୍ ଗର ସମୟେର, ଯାେୟଲ ସମୟେର
ରାଜପଥସକଳ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଓ ପଥିକମାେନ ବକ୍ର ଉପପଥ େଦଇ

ଗମନ କେଲ।
7ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଶାସନକ ର୍ୃ ଗଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିେଲ,
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ମୁଁ ଦେବାରା ଉ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ,
ମୁଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମାତୃ ତୁ ଲ୍ୟ ଉ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାେନ

ଶୂନ୍ୟ ଥିେଲ।
8 େସମାେନ ନୂତନ େଦବତାମାନ ୁ ମେନାନୀତ କେଲ,
େତଣୁ ନଗର- ାରସବୁେର ଯୁ େହଲା;
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର, ଚାଳିଶ ସହସ୍ର େଲାକ ମଧ୍ୟେର କି
େଗାଟିଏ ଢାଲ ଅବା ବ ର୍ ା େଦଖାଗଲା?
9 େମାହର ହୃ ଦୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ଶାସନକ ର୍ ାମାନ ଆେଡ଼ ଅଛି,
େଯଉଁମାେନ େ ାେର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ୁ

ଉ ଗର୍ କେଲ।
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଧନ୍ୟବାଦ କର।
10 େହ େ ତ ଗ ର୍ ଭୀ-ଆେରାହୀମାେନ,
େହ ଗାଲିଚାେର ବସି ବା େଲାକମାେନ
ଓ ପଥେର ଗମନକାରୀମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଗାନ କର।
11ଧନୁ ର୍ ରମାନ * ଶ ରୁ ଦୂରେର, ଜଳକଢ଼ା ଳମାନେର,
େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ କି୍ର ୟା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ତାହା ଶାସନ ସ ୀୟ ଧମର୍ କି୍ର ୟା ସଂକୀ ର୍ ନ କରିେବ।
େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଲାକମାେନ ନଗର ାରରୁ ଓ ାଇ

ଆସି େଲ।
12 େହ ଦେବାେର, ଜାଗ, ଜାଗ;
ଜାଗ, ଜାଗ, ଗୀତ ଗାନ କର;
େହ ବାରକ୍ , ଉଠ; େହ ଅବୀେନାୟମର ପୁତ୍ର , ଆପଣା ବ ୀଗଣକୁ

ବ ୀ ାନକୁ େନଇଯାଅ।
13 ତହଁୁ ପ୍ର ଧାନମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶି େଥାକାଏ ଓ େଲାକମାେନ

ଓ ାଇ ଆସି େଲ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ର ସପକ୍ଷ େହାଇ େସହି ବୀରମାନ ବିରୁ େର

ଓ ାଇ ଆସି େଲ।
14 ଅମାେଲକ (େଦଶ)େର େଯଉଁମାନ ର ମୂଳ ଥିଲା, େସମାେନ

ଇଫ୍ର ୟିମରୁ ଆସି େଲ;
ତୁ ପେଛ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ତୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଥିଲା;

* 5:11 ଅଥର୍ ାତ୍ ବାଦ୍ୟକମାେନ
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ମାଖୀରଠାରୁ ଶାସନକ ର୍ ାମାେନ ଓ ସବୂଲୂନଠାରୁ
େସୖନ୍ୟଗଣନାକାରୀ ଦ ଧରମାେନ ଓ ାଇ ଆସି େଲ।
15 ପୁଣି ଇଷାଖରର ଅଧିପତିମାେନ ଦେବାରା ସେ ଥିେଲ;
େଯପରି ଇଷାଖର, େସପରି ବାରକ୍ ଥିଲା;
େସମାେନ ତଳଭୂ ମିେର ତାହାର େଗାେଡ଼ େଗାେଡ଼ ମାଡ଼ିଗେଲ।
ରୁ େବନ୍ େସ୍ର ାତସମୂହ ନିକଟେର ଗୁରୁ ତର ମେନାଭାବନା େହଲା।
16ତୁ େ କାହିଁକି େମଷଶାଳା ମଧ୍ୟେର ବସି ଲ,
କି େମଷପଲ ନିକଟେର ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣିବାକୁ?
ରୁ େବନ୍ ର େସ୍ର ାତସମୂହ ନିକଟେର ଗୁରୁ ତର ମେନାଭାବନା େହଲା।
17 ଗିଲୀୟଦ ଯ ର୍ ନ େସପାରିେର ବାସ କଲା,
ଆଉ ଦାନ୍ କାହିଁକି ଜାହାଜେର ରହିଲା?
ଆେଶର ସମୁଦ୍ର ତୀରେର ବସି ରହିଲା
ଓ ଆପଣା ବ ର ନିକଟେର ବାସ କଲା।
18ସବୂଲୂନ ମରଣ ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ାଣପଣକାରୀ େଲାକ େହଲା।
ଆଉ ନ ାଲି (ଯୁ ) େକ୍ଷତ୍ର ର ଉ ାନ ଉପେର (ପ୍ର ାଣପଣ କଲା)।
19ରାଜାମାେନ ଆସି ଯୁ କେଲ;
ତହଁୁ କିଣାନର ରାଜାଗଣ ମଗିେ ାର ଜଳତୀର ତାନକ୍  େର ଯୁ

କେଲ,
େସମାେନ କିଛି ରୂ ପା ଲାଭ କେଲ ନାହିଁ।
20ତାରାଗଣ ଆକାଶରୁ ଯୁ କେଲ,
େସମାେନଆପଣା ଆପଣା ପଥେର ସୀଷରା ବିରୁ େର ଯୁ କେଲ।
21 କିେଶାନ୍ -ନଦୀ, େସ ପୁରାତନ ନଦୀ, େସହି କୀେଶାନ୍ ନଦୀ
ସୀଷରାକୁ ଓ ତାହାର ରଥ ଓ ଜନତାକୁ ଭସାଇ େନଲା।
େହ େମାହର ପ୍ର ାଣ, ତୁ େ ବଳେର ଅଗ୍ର ସର ହୁ ଅ।
22 େସେତେବେଳ ଅ ମାନ ଖୁରା ଭୂ ମି ମି ପକାଇଲା,
େଯେହତୁ େସମାେନ କୁଦା ମାରିେଲ, େସମାନ ବଳି ମାେନ କୁଦା

ମାରିେଲ।
23ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ମାେନ େମେରାସକୁ ଶାପ ଦିଅ,’
‘ତୁ େ ମାେନ ତହିଁ ନିବାସୀମାନ ୁ ଦାରୁ ଣ ଶାପ ଦିଅ;
କାରଣ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାହାଯ୍ୟକୁ,
ବୀରମାନ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆସି େଲ ନାହିଁ।’
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24 ୀମାନ ମଧ୍ୟେର େକନୀୟ େହବରର ଭାଯର୍ ୍ୟା ଯାେୟଲ ଧନ୍ୟ
େହବ,

ତ ୁନିବାସୀ ୀମାନ ମଧ୍ୟେର େସ ଧନ୍ୟ େହବ।
25ସୀଷରା ଜଳ ମାଗେ , େସ ତାହାକୁ ଦୁ େଦଲା;
େସ ରାେଜାପଯୁ ପାତ୍ର େର ଦଧି ଆଣି ତାହାକୁ େଦଲା।
26 େସ ତ ୁ େମଖ ଧରିବାକୁ ଆପଣା ହ
ଓ କାରିଗରର ପିଟଣା ଧରିବାକୁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ ହ ବଢ଼ାଇଲା;
େସ ସୀଷରାକୁ ପିଟିଲା, େସ ତାହାର ମ କ ବି ି ପକାଇଲା,
ହଁ, େସ ତାହାର କ ର୍ ମୂଳ େଫାଡ଼ି େଭଦ କଲା।
27 େସହି ୀର ପାଦ ତେଳ େସ ନଇଁଲା, େସ ପଡ଼ିଲା, େସ େଶାଇଲା;
େସହି ୀର ପାଦ ତେଳ େସ ନଇଁଲା, େସ ପଡ଼ିଲା;
େଯଉଁଠାେର େସ ନଇଁଲା, େସହିଠାେର େସ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିଲା।
28ସୀଷରାର ମାତା ଝରକା େଦଇ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଡାକି କହିଲା,
େସ ଜାଲି ପରଦା େଦଇ ଡାକି କହିଲା,
‘ତାହାର ରଥ ଆସି ବାକୁ କାହିଁକି ଏେତ ବିଳ କରୁ ଛି?
ତାହାର ରଥଚକ୍ର କାହିଁକି ପେଛ ପଡ଼ୁଅଛି?’
29ତାହାର ଜ୍ଞାନବତୀ ସହଚରୀମାେନ ତାହାକୁ ଉ ର େଦେଲ,
ହଁ, େସ ମଧ୍ୟ ଆେପ ଆପଣାକୁ ଉ ର େଦଇ କହିଲା,
30 ‘େସମାେନ କି ଲୁଟ ପାଇ ନାହାି , େସମାେନ କି ବିଭାଗ କରି

ନାହାି ?
ପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷ ପାଇଁ ଏକ କାମିନୀ, କି ା ଦୁଇ କାମିନୀ;
ସୀଷରା ପାଇଁ ନାନା ବ ର୍ ର ଲୁଟ, ନାନା ବ ର୍ ର ସୂଚିକମର୍ ନିମ ତ

ଚିତି୍ର ତ ବ ର ଲୁଟ,
ଲୁଟିତମାନ ଗଳାରୁ ଦୁଇ ପାଖେର ସୂଚିକମର୍ ନିମ ତ ନାନା ର ର

ଚିତି୍ର ତ ବ ।’
31 େହ ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ ର ସମ ଶତ ଏହିରୂ େପ ବିନ େହଉ ,ୁ
ମାତ୍ର ତାହା େପ୍ର ମକାରୀମାେନ ପରାକ୍ର ମେର ଗତିକାରୀ ସୂଯର୍ ୍ୟ

ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ ।ୁ”
ଏଥିଉ ାେର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ େଦଶ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା।
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6
ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି ମିଦୀୟନର ତାଡ଼ନା

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା ମ , ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ତାହା କେଲ; ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ସାତ ବଷର୍
ପଯର୍ ୍ୟ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 2 େତଣୁ
ମିଦୀୟନୀୟମାନ ହ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ପ୍ର ବଳ େହଲା;
ପୁଣି ମିଦୀୟନୀୟମାନ ସକାଶୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପବର୍ ତ
େଗାହିରୀ ଓ ଗୁ ା ଓ ଦୁଗର୍ ମ ାନମାନ େର ବସା କେଲ।
3 ତହଁୁ ଏହିପରି େହଲା େଯ, ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ ବୀଜ ବୁଣିେଲ
ମିଦୀୟନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ
େସମାନ ବିରୁ େର ଚଢ଼ି ଆସି ; େସମାେନ େସମାନ ବିରୁ େର
ଚଢ଼ି ଆସି 4 େସମାନ ସ ୁଖେର ଛାଉଣି କରି ଘସା ପଯର୍ ୍ୟ
ଭୂ ମିଜାତ ଶସ୍ୟାଦି ବିନାଶ କରି , ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ାଣ
ବି ବାର େକୗଣସି ଉପାୟ, କି େମଷ, କି େଗାରୁ , କି ଗଧ, କିଛି
ରଖି ନାହିଁ। 5 କାରଣ େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁ ଓ
ତ ୁ େଘନି ଚଢ଼ି ଆସି , େସମାେନ ପ ପାଳ ପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ
େହାଇ ଆସି , େସମାେନ ଓ େସମାନ ଓଟ ଉଭୟ ଅସଂଖ୍ୟ;
ଆଉ େସମାେନ େଦଶକୁ ଉି କରିବାକୁ ଆସି । 6 ଏଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମିଦୀୟନ ସ ୁଖେର ଅତି କ୍ଷୀଣ େହେଲ; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର କ୍ର ନ କେଲ।

7 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମିଦୀୟନ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର କ୍ର ନ କରେ , 8 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ନିକଟକୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ ବ ା େପ୍ର ରଣ କେଲ; ତହଁୁ େସ େସମାନ ୁ
କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି ,
ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସରରୁ ଆଣିଲୁ ଓ ଦାସଗୃହରୁ ତୁ ମାନ ୁ
ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ; 9 ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ମିସରୀୟମାନ
ହ ରୁ ଓ େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ଉପଦ୍ର ବ କେଲ, େସ ସମ
ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କଲୁ ଓ ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ
ଘଉଡ଼ାଇ େଦଲୁ,ଆଉ େସମାନ େଦଶତୁ ମାନ ୁ େଦଲୁ; 10 ପୁଣି
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ଆେ ତୁ ମାନ ୁ କହିଲୁ, ‘ଆେ ହିଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ର
ପରେମ ର;ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁଇେମାରୀୟମାନ େଦଶେରବାସ
କରୁ ଅଛ, େସମାନ େଦବତାଗଣକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ;’ ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଆ ରବ ଶୁଣି ନାହଁ।”

ଗିଦିେୟାନ୍ ଆ ାନ
11 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଦୂତ ଆସି ଅବୀେୟଷ୍ର ୀୟ

େଯାୟାଶ୍ ର ଅଧିକାର ଅଫ୍ର ାେର ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ବସି େଲ;
େସହି ସମୟେର ତାହାର ପୁତ୍ର ଗିଦିେୟାନ୍ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ଠାରୁ
ଗହମ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ-କୁ ଭିତେର ତାହା ମଳୁଥିେଲ।
12 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହାକୁ ଦଶର୍ ନ େଦଇ କହିେଲ,
“େହ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ସେ ଅଛି ।”
13 ଏଥିେର ଗିଦିେୟାନ୍ ତାହା ୁ କହିେଲ, େହ େମାହର ପ୍ର େଭା,
େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ସେ ଥାଆି , େତେବ ଆ ମାନ
ପ୍ର ତି ଏହିସବୁ ଘଟିଅଛି କାହିଁକି? ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ କି
ମିସରରୁ ଆଣି ନାହାି , ଏହା କହି ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ
ଆ ମାନ ଆଗେର ତାହା ର େଯସବୁ ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟାର କୀ ର୍ ନ
କରିଥିେଲ, େସସବୁ କାହିଁ? ମାତ୍ର ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ
ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି ଓ ଆ ମାନ ୁ ମିଦୀୟନର ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିଅଛି । 14 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ ଅନାଇ କହିେଲ,
“ତୁ େ ଆପଣା ଏହି ବଳେର ଯାଇ ମିଦୀୟନ ହ ରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଉ ାର କର; ଆେ କି ତୁ କୁ ପଠାଇ ନାହଁୁ ?” 15ତହଁୁ େସ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “େହ ପ୍ର େଭା, ମୁଁ କାହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଉ ାର କରିବି?
େଦଖ, ମନଃଶି (ବଂଶ) ମଧ୍ୟେର େମାହର ପରିବାର ସବୁଠାରୁ
କ୍ଷୀଣ, ପୁଣି େମାʼ ପିତୃ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ମୁଁ ସବୁଠଁୁ କନି ।” 16 େତେବ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେ ନି ୟ ତୁ ସେ େହବା,
ତହିଁେର ତୁ େ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ୁ ଏପରି ସଂହାର କରିବ
େଯପରି ଏକ ଜଣକୁ ସଂହାର କରୁ ଅଛ।” 17 ତହଁୁ େସ ତାହା ୁ
କହିେଲ, “େଯେବ ମୁଁ ଆପଣ ଦୃି େର ଏେବ ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇଲି,
େତେବ ଆପଣ େଯ େମାହର ସ େର କଥା କହୁ ଅଛି , ତହିଁର
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ଏକ ଚି େମାେତ େଦଖାଉ ।ୁ 18 ବିନୟକରୁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା େଭଟି
େଘନିଆସି ଆପଣ ସ ୁଖେର େଥାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏ ାନରୁ ପ୍ର ାନ
କର ୁ ନାହିଁ।” ତହିଁେର େସ କହିେଲ, “ତୁ େ େଫରି ଆସି ବା
ଯାଏ ଆେ ରହିବା।”

19ତହଁୁ ଗିଦିେୟାନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏକ େଛଳିଛୁଆ ଓ ଏକ ଐଫା
ମଇଦାର ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା ପ୍ର ୁତ କେଲ; ମାଂସ େଗାଟିଏ ଡାଲାେର
ଓ େଝାଳ େଗାଟିଏ କହ୍ର ାଇେର ରଖି ବାହାେର ତାହା ନିକଟକୁ
ଆଣି ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ େଥାଇେଲ। 20 ତହଁୁ ପରେମ ର ଦୂତ
ତା ୁ କହିେଲ, “ଏହି ମାଂସ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠାସବୁ େନଇ ଏହି
େଶୖଳ ଉପେର ରଖ ଓ ତହିଁ ଉପେର େଝାଳ ଢାଳ;” ତହଁୁ େସ
େସପରି କେଲ। 21 େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ଆପଣା ହ ି ତ
ଯି ର ଅଗ୍ର ବଢ଼ାଇ େସହି ମାଂସ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା ଶର୍ କେଲ;
ଏଥିେର େସହି େଶୖଳରୁ ଅି ବାହାରି େସହି ମାଂସ ଓ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ପିଠା
ଦ କଲା; ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହାର ଦୃି େଗାଚରରୁ ପ୍ର ାନ
କେଲ। 22 ତହିଁେର େସ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ, ଏହା ଗିଦିେୟାନ୍ 
ବୁଝିେଲ; ପୁଣି ଗିଦିେୟାନ୍ କହିେଲ, “ହାୟ ହାୟ! େହ ପ୍ର େଭା
ସଦାପ୍ର େଭା, ମୁଁ ସ ୁଖାସ ୁଖୀ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ େଦଖିଲି।”
23 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ ର ଶାି େହଉ; ଭୟ
ନ କର; ତୁ େ ମରିବ ନାହିଁ।” 24 ତହଁୁ ଗିଦିେୟାନ୍ େସଠାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ, ତହିଁର
ନାମ ଯିେହାବାଃ ଶାେଲାମ୍ * ରଖିେଲ; ତାହା ଅବୀେୟଷ୍ର ୀୟମାନ
ଅଫ୍ର ାେର ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଅଛି।

25ଏଥିଉ ାେର େସହି ରାତି୍ର େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆପଣା ପିତାର େଗାବ କୁ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାତ ବଷର୍ ର ି ତୀୟ େଗାବ କୁ
ନିଅ, ତୁ ପିତାର ଥିବା ବାଲ୍ େଦବତାର ଯଜ୍ଞେବଦି ଭାି ପକାଅ
ଓ ତି କଟ ଆେଶରାର ମୂ କାଟି ପକାଅ; 26 ପୁଣି ଏହି
ଗଡ଼ ଉପେର ରୀତି ଅନୁସାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର
ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କର, ଆଉ ତୁ େ େଯଉଁ

* 6:24 ଅଥର୍ ାତ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଶାି ଅଟି
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ଆେଶରାର ମୂ େଛଦନ କରିବ, ତହିଁର କା େନଇ େସହି
ି ତୀୟ େଗାବ କୁ େହାମବଳି ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କର।” 27 ତହିଁେର
ଗିଦିେୟାନ୍ ଆପଣା ଦାସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶଜଣ ୁ ସ େର
େନେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯପରି କହିଥିେଲ, େସପରି କେଲ, ମାତ୍ର
ଆପଣା ପିତୃ ପରିବାର ଓ ନଗର େଲାକମାନ ୁ ଭୟ କରିବାରୁ େସ
ଦିନ େବେଳ ତାହା କରି ନ ପାରି ରାତି୍ର େବେଳ ତାହା କେଲ।

28 ତହଁୁ ନଗର େଲାକମାେନ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠେ , େଦଖ,
ବାଲ୍ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଭ ା ଓ ତି କଟ ଆେଶରା ମୂ କଟା;
ପୁଣି ନିମ ତ ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର େସହି ି ତୀୟ େଗାବ ର ଉ ଗର୍
େହାଇଅଛି। 29 ତହଁୁ େସମାେନ ପର ର କହିେଲ, “ଏ କଥା କିଏ
କରିଅଛି;” ପୁଣି େସମାେନ ପଚାରି ବୁଝି କହିେଲ, “େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର
ଗିଦିେୟାନ୍ ଏ କଥା କରିଅଛି।” 30 େତେବ ନଗର େଲାକମାେନ
େଯାୟାଶ୍ କୁ କହିେଲ, “ତୁ ପୁତ୍ର କୁ ବାହାର କରି ଆଣ, େସ ହତ
େହବ; କାରଣ େସ ବାଲ୍ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଭାି ଅଛି ଓ ତି କଟ
ଆେଶରା ମୂ କାଟି ପକାଇଅଛି।” 31 ତହିଁେର େଯାୟାଶ୍ 
ଆପଣା ପ୍ର ତିକୂଳେର ଠିଆ େହବା ସମ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
କି ବାଲ୍ ପକ୍ଷେର ବିବାଦ କରିବ? ଅବା ତୁ େ ମାେନ କି ତାହାକୁ
ଉ ାର କରିବ? େଯ ତାହାର ପକ୍ଷେର ବିବାଦ କରିବ, ଏହି ସକାଳ
ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହଉ; େଯେବ େସ େଦବତା, େତେବ
େସ ଆପଣା ପକ୍ଷେର ଆେପ ବିବାଦ କରୁ , କାରଣ େକହି ତାହାର
ଯଜ୍ଞେବଦିଭାି ଅଛି।” 32ଏେହତୁ େସବାଲ୍ ରଯଜ୍ଞେବଦିଭାି ବାରୁ
“େସତାହା ପ୍ର ତିକୂଳେର ବିବାଦକରୁ ,”ଏହା କହି ତାହାର ପିତା େସହି
ଦିନ ଗିଦିେୟାନ୍ ନାମ “ଯିରୁ ାଲ୍ ” (ବାଲ୍ ବିବାଦ କରୁ ) ରଖିଲା।

33 େସସମୟେର ସମ ମିଦୀୟନୀୟ ଓ ଅମାେଲକୀୟ ଓ
ପୂବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ପାର େହାଇ ଯିଷି୍ର େୟଲର ତଳଭୂ ମିେର ଛାଉଣି କେଲ।
34ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ଗିଦିେୟାନ୍ ଉପେର ଅଧି ାନ କରେ ,
େସତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ;ତହିଁେରଅବୀେୟଷ୍ର ୀୟ (ବଂଶ)ତା ପେଛ
ଏକତ୍ର େହେଲ। 35 ପୁଣି େସମନଃଶି (େଦଶର)ସବର୍ ତ୍ର ଦୂତପଠାେ ,
େସମାେନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପେଛ ଏକତ୍ର େହେଲ, ତହଁୁ େସ ଆେଶର
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ଓ ସବୂଲୂନ ଓ ନ ାଲି (ବଂଶ) ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାେ , େସମାେନ
େସମାନ ସେ ମିଳିବାକୁ ଆସି େଲ।

36 ଏଉ ାେର ଗିଦିେୟାନ୍ ପରେମ ର ୁ କହିେଲ, “େଯେବ
ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ପ୍ର ମାେଣ େମାʼ ହ ାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଉ ାର
କରିବ, 37 େତେବ େଦଖ, ମୁଁ ଖଳାେର ଗଦାଏ େମଷେଲାମ ରଖିବି;
େଯେବ େକବଳ େସହି େଲାମଗଦା ଉପେର କାକର ପେଡ଼ ଓ
ସମ ଭୂ ମି ଶୁ ରେହ, େତେବ ତୁ େ ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େମାʼ ହ ାରା ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଉ ାର କରିବ େବାଲି ମୁଁ ଜାଣିବି।”
38ତହିଁେର େସରୂ ପ େହଲା; େସ ପରଦିନ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି େସହି
େଲାମ ଏକତ୍ର ଚିପି କାକର ଚିପୁଡ଼େ , େଲାମରୁ ପୂ ର୍ ଏକ ପାତ୍ର ଜଳ
ବାହାରିଲା। 39 େସେତେବେଳ ଗିଦିେୟାନ୍ ପରେମ ର ୁ କହିେଲ,
“େମାʼ ପ୍ର ତିକୂଳେର ତୁ ର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ ନ େହଉ, ମୁଁ ଏହି ଥରକ
ମାତ୍ର କହିବି; ବିନୟ କରୁ ଅଛି; ଏହି େଲାମ ାରା େମାେତ ଏହି
ଥରକମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା େନବାକୁ ଦିଅ; ବିନୟକରୁ ଅଛି, େକବଳେଲାମ
ଉପେର ଶୁ ତା େହଉଓସମ ଭୂ ମିଉପେରକାକରପଡ଼ୁ।” 40ତହଁୁ
ପରେମ ର େସହି ରାତି୍ର େସରୂ ପ କେଲ; େକବଳ େଲାମ ଉପେର
ଶୁ ତା େହଲା ଓ ସମ ଭୂ ମିେର କାକର ପଡ଼ିଲା।

7
ଗିଦିେୟାନ୍ ାରା ମିଦୀୟନର ପରାଜୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିରୁ ାଲ୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ଗିଦିେୟାନ୍ ଓ ତା ର ସ ୀ
ସମ େଲାକ ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ହାେରାଦ ନିଝର୍ ର ନିକଟେର ଛାଉଣି
କେଲ; େସସମୟେର ମିଦୀୟନର ଛାଉଣି େସମାନ ଉ ରଆେଡ଼
େମାରି ପବର୍ ତ ନିକଟ ତଳଭୂ ମିେର ଥିଲା।

2 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗିଦିେୟାନ୍ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ସ ୀ
େଲାକମାେନ ଏେତ ଅଧିକ େଯ, ଆେ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ୁ
େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରି ନ ପାରୁ ; କେଲ, ଆ ନିଜ ହ
ଆ କୁ ଉ ାର କରିଅଛି, ଏହା କହି ଇସ୍ର ାଏଲ ଅବା ଆ ବିରୁ େର
ଦପର୍ କରିବ। 3ଏଣୁ ଏେବ ଏହା କର, ‘େଯେକହି ଭୟା ର୍ ଓ କି ତ,
େସ େଫରି ଗିଲୀୟଦ ପବର୍ ତରୁ ଚାଲିଯାଉ, ଏହା କହି େଲାକମାନ
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କ ର୍ େର େଘାଷଣା କର।’ ”ତହିଁେର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଶ
ହଜାର େଲାକ େଫରିଗେଲ ଓ ଦଶ ହଜାର େଲାକ ରହିେଲ।

4 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗିଦିେୟାନ୍ ୁ କହିେଲ, “ତଥାପି ବହୁ ତ େଲାକ
ଅଛି ; େସମାନ ୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣ, େସଠାେର ଆେ ତୁ
ନିମେ େସମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା; ତହିଁେର ଆେ ଯାହା
ବିଷୟେର ତୁ କୁ କହିବା, ‘ଏ ତୁ ସ େର ଯିବ,’ େସ ତୁ
ସ େର ଯିବ; ପୁଣି ଯାହା ବିଷୟେର ଆେ ତୁ କୁ କହିବା,
‘ଏ ତୁ ସ େର ଯିବ ନାହିଁ,’ େସ ଯିବ ନାହିଁ।” 5 େତଣୁ
େସ େଲାକମାନ ୁ ଜଳ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଗିଦିେୟାନ୍ ୁ କହିେଲ, “କୁ ୁ ର ପରି ଆପଣା ଜି ାେର ଚାକୁ ଚାକୁ
କରି ଜଳ ଖାଇବା ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ, େସହିପରି ପାନ କରିବାକୁ
ଆ ୁ ଉପେର ନଇଁ ପଡ଼ିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକକୁ ପୃଥକ କର।”
6ତହିଁେର େଯଉଁମାେନଆପଣା ଆପଣା ମୁଖେର ହାତ େଦଇଚାକୁ
ଚାକୁ କରି ଜଳ ଖାଇେଲ, େସମାେନ ସଂଖ୍ୟାେର ତିନି ଶହ େଲାକ
େହେଲ; ମାତ୍ର ଅବଶି େଲାକ ସମେ ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ଆ ୁ
ଉପେର ନଇଁ ପଡ଼ିେଲ। 7 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗିଦିେୟାନ୍ ୁ କହିେଲ,
“େଯଉଁ ତିନି ଶହ େଲାକ ଚାକୁ ଚାକୁ କରି ଜଳ ଖାଇେଲ, େସମାନ
ାରା ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ଓ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ୁ

ତୁ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବା; ଆଉ ସମ େଲାକ ଆପଣା ଆପଣା
ାନକୁ ଚାଲିଯାଆ ୁ।” 8 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ହ େରଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓତୂ ରୀ େଘନିେଲ; ପୁଣି େସଇସ୍ର ାଏଲରସମ
େଲାକ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ବିଦାୟ କେଲ, ମାତ୍ର େସହି ତିନି
ଶହ େଲାକ ୁ ରଖିେଲ; େସସମୟେର ମିଦୀୟନୀୟ ଛାଉଣି ତାହାର
ନୀଚ ତଳଭୂ ମିେର ଥିଲା।

9 ଏଥିଉ ାେର େସହି ରାତି୍ର େର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ଉଠ,
େସହି ଛାଉଣିକୁ ଓ ାଇ ଯାଅ; କାରଣ ଆେ ତୁ ହ େର ତାହା
ସମପର୍ ଣ କଲୁ। 10 ମାତ୍ର ତୁ େ ଯିବାକୁ ଭୟ କେଲ, ତୁ ଦାସ
ଫୁରାକୁ ସେ େନଇ ଛାଉଣିକୁ ଓ ାଇ ଯାଅ। 11ଆଉ, େସମାେନ
ଯାହା କହି , ତୁ େ ତାହା ଶୁଣିବ; ତହିଁ ଉ ାେର ଛାଉଣିକୁ
ଓ ାଇ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ ହ ବଳବାନ େହବ।” ତହିଁେର େସ
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ଆପଣା ଦାସ ଫୁରା ସହିତ ଛାଉଣିେର ଥିବା ସସ େଲାକମାନ
ବାହାର ସୀମାର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ। 12 େସହି ମିଦୀୟନୀୟ ଓ
ଅମାେଲକୀୟ ଓ ପୂବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହତୁ ରୁ
ପ ପାଳ ପରି ତଳଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ରହିଥିେଲ; େସମାନ ର ଓଟ
ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େହତୁ ରୁ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲି ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଥିେଲ।
13 ପୁଣି ଗିଦିେୟାନ୍ ଉପି ତ େହଲା େବେଳ, “େଦଖ, ଜେଣ େଲାକ
ଆପଣା ସ ୀକୁ େଗାଟିଏ ପ୍ନ ଜଣାଇ କହିଲା, େଦଖ, ମୁଁ ପ୍ନ
େଦଖିଲି େଯ, ଏକ ଯବ ରୁ ଟି ମିଦୀୟନୀୟ ଛାଉଣି ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି
ତ ୁକୁ ଆସି ଆଘାତ କରେ , ତାହା ପଡ଼ିଗଲା; ପୁଣି ତାକୁ ଓଲଟାଇ
ପକାେ , େସହି ତ ୁ େଶାଇ ପଡ଼ିଲା।” 14ତହଁୁ ତାହାର ସ ୀ ଉ ର
କରି କହିଲା, “ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଗିଦିେୟାନ୍ ର
ଖ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁେହଁ; ପରେମ ର ମିଦୀୟନକୁ ଓ ସମୁଦାୟ
େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ତାହା ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।”

15 େସେତେବେଳ ଗିଦିେୟାନ୍ େସହି ପ୍ନ ର କଥା ଓ ତହିଁର
ଅଥର୍ ଶୁଣି ପ୍ର ଣାମ କେଲ; ପୁଣି େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ଛାଉଣିକୁ େଫରିଆସି
କହିେଲ, “ଉଠ,କାରଣସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ହ େର ମିଦୀୟନୀୟ
େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।” 16 ତହଁୁ େସ େସହି ତିନି ଶହ
େଲାକ ୁ ତିନି ଦଳେର ବିଭାଗ କରି େସସମ ହ େର ତୂ ରୀ
ଓ ଶୂନ୍ୟ କଳସ ଓ କଳସ ମଧ୍ୟେର ଦିହୁ ଡ଼ି େଦେଲ। 17 ଆଉ
େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େମାʼ ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖି େମାʼ
ପରି କମର୍ କର; ପୁଣି ମୁଁ ଛାଉଣି ବାହାର ସୀମା-ପ୍ର ା େର ଉପି ତ
େହେଲ େଯରୂ ପ କରିବି, ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େସରୂ ପ କରିବ।
18 େଯେତେବେଳ ମୁଁ ଓ ଆ ସ ୀ ସମେ ତୂ ରୀ ବଜାଇବୁ,
େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଛାଉଣିର ଚାରିଆେଡ଼
ତୂ ରୀ ବଜାଅ ଓ କୁହ, (ଖ ) ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ପକ୍ଷ ଓ ଗିଦିେୟାନ୍ ର
ପକ୍ଷ।’ ”

19 ଏଥିଉ ାେର ମଧ୍ୟା -ପ୍ର ହରର ଆର େର
ମିଦୀୟନୀୟମାେନ ନୂତନ ପ୍ର ହରୀ ାପନ କରେ , ଗିଦିେୟାନ୍ ଓ
ତା ର ସ ୀ ଏକ ଶହ େଲାକ ଛାଉଣିର ବାହାର ସୀମା-ପ୍ର ା େର
ଉପି ତ େହେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇ େସମାନ ହ େର
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ଥିବା କଳସ କଚାଡ଼ି ଭାି ପକାଇେଲ। 20 ଏରୂ େପ ତିନିଦଳ
େଲାକ ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ ଓ କଳସ ଭାି େଲ, ପୁଣି ବାମ ହ େର
ଦିହୁ ଡ଼ି ଓ ଦକି୍ଷଣ ହ େର ବଜାଇବା ତୂ ରୀ ଧରିେଲ ଓ େସମାେନ
ଡାକ ପକାଇ କହିେଲ, “ଖ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ପକ୍ଷ ଓ ଗିଦିେୟାନ୍ ର
ପକ୍ଷ।” 21 ପୁଣି େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଛାଉଣି ଚାରିଆେଡ଼ ଆପଣା
ଆପଣା ାନେର ଠିଆ େହାଇ ରହିେଲ; ତହିଁେର େସୖନ୍ୟଦଳ
ଦଉଡ଼ାଦଉଡ଼ି କେଲ; େତେବ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଜୟ ନି
କରି େସମାନ ୁ ପଳାୟନ କରାଇେଲ। 22 ପୁଣି େସମାେନ େସହି
ତିନି ଶହ ତୂ ରୀ ବଜାେ , ସଦାପ୍ର ଭୁ ପ୍ର େତ୍ୟକ େଲାକର ଖ
ଆପଣା ସ ୀ ଓ ସମୁଦାୟ େସୖନ୍ୟଦଳ ବିରୁ େର ଚଳାଇେଲ;
ତହିଁେର େସୖନ୍ୟଦଳ ସେରାଦା ଆେଡ଼ େବଥ୍-ଶିଟା ପଯର୍ ୍ୟ , ଟ ତ
ନିକଟ ଆେବଲ୍ -ମେହାଲାର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ପଳାୟନ କେଲ।
23 ଏଥିଉ ାେର ନ ାଲି ଓ ଆେଶର ଓ ସମୁଦାୟ ମନଃଶି େଦଶରୁ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାେକ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ମିଦୀୟନୀୟମାନ ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 24 ପୁଣି ଗିଦିେୟାନ୍ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ
ସମ େଦଶର ଚାରିଆେଡ଼ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଦୂତ ପଠାଇେଲ,
“ମିଦୀୟନ ବିରୁ େର ଓ ାଇ ଆସ ଓ େସମାନ ଆେଗ େବଥ୍-
ବାରା ପଯର୍ ୍ୟ ସମ ଜଳ, ମଧ୍ୟ ଯ ର୍ ନ ହ ଗତ କର;” ତହିଁେର
ଇଫ୍ର ୟିମର ସମ େଲାକ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ େବଥ୍-ବାରା ପଯର୍ ୍ୟ
ସମ ଜଳ, ମଧ୍ୟ ଯ ର୍ ନ ହ ଗତ କେଲ। 25 ଏଥିେର େସମାେନ
ଓେରବ୍ * ଓ େସବ୍ † ନାମକ ମିଦୀୟନର ଦୁଇ ଅଧିପତି ୁ ଧରିେଲ;
ପୁଣି େସମାେନ ଓେରବ୍ କୁ ଓେରବ୍ -େଶୖଳ ନିକଟେର ବଧ କେଲ,
ଆଉ େସବ୍ କୁ େସମାେନ େସବ୍ -ଦ୍ର ାକ୍ଷାଯ ନିକଟେର ବଧ କରି
ମିଦୀୟନର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ଓେରବ୍ ଓ
େସବ୍ ର ମ କ ଯ ର୍ ନ େସପାରିକି ଗିଦିେୟାନ୍ ନିକଟକୁ ଆଣିେଲ।

8
େସବହ, ସଲମୁ ର ପରାଜୟ

* 7:25 ଅଥର୍ କାଉ † 7:25 ଅଥର୍ ଗଧିଆ
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1ଏଥିଉ ାେର ଇଫ୍ର ୟିମର େଲାକମାେନ ଗିଦିେୟାନ୍ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମିଦୀୟନ ସେ ଯୁ କରିବାକୁ ଗଲା େବେଳ ଆ ମାନ ୁ
େଯ ଡାକିଲ ନାହିଁ, ତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଏ କି କଥା କଲ?”
ପୁଣି େସମାେନ ତା ସ େର ଅତ୍ୟ ବିବାଦ କେଲ। 2 ଏଥିେର
େସ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଏେବ ତୁ ମାନ ତୁ ଲ୍ୟ ମୁଁ େକଉଁ କମର୍
କରିଅଛି? ଅବୀେୟଷ୍ର ୀୟର ସମ ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହଠାରୁ କି
ଇଫ୍ର ୟିମର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ରଁା କରିବାର େଶ୍ର ନୁେହଁ? 3 ପରେମ ର
ତୁ ମାନ ହ େର ସି ନା ମିଦୀୟନର ଓେରବ୍ ଓ େସବ୍ ଦୁଇ
ଅଧିପତି ୁ ସମପର୍ ଣ କେଲ, ମାତ୍ର ତୁ ମାନ ତୁ ଲ୍ୟ ମୁଁ େକଉଁ କମର୍
କରି ପାରିଲି?” େତେବ ତା ର ଏହି କଥା କହିବାେର ତା ପ୍ର ତି
େସମାନ ର େକ୍ର ାଧ ନିବୃ େହଲା।

4ଏଉ ାେର ଗିଦିେୟାନ୍ ଯ ର୍ ନକୁ ଆସି ତାହା ପାର େହେଲ; େସ
ଓ ତା ସ ୀ େସହି ତିନି ଶହ େଲାକ ା େହେଲ େହଁ ପେଛ ପେଛ
େଗାଡ଼ାଉଥାଆି । 5 ପୁଣି େସ ସୁେ ାତର େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, ଆ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େଲାକମାନ ୁ ରୁ ଟି
ଦିଅ; କାରଣ େସମାେନ ା େହାଇଅଛି ଓ ମୁଁ ମିଦୀୟନର ରାଜା
େସବହ ଓ ସଲମୁ ର ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଅଛି।” 6 ତହିଁେର
ସୁେ ାତର ଅଧିପତିମାେନ କହିେଲ, “େସବହ ଓ ସଲମୁ ର ହାତ
ତୁ ର ହ ଗତ େହଲାଣି େଯ, ଆେ ମାେନ ତୁ େସୖନ୍ୟଗଣକୁ
ରୁ ଟି େଦବୁ?” 7 ତହିଁେର ଗିଦିେୟାନ୍ କହିେଲ, “ଏସକାଶୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବହ ଓ ସଲମୁ କୁ େମାʼ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ, ମୁଁ
ପ୍ର ା ରର କାନେକାଳି କ କାଦି ାରା ତୁ ମାନ ମାଂସ ଚିରିବି।”
8ତହଁୁ େସ େସଠାରୁ ପନୂେୟଲକୁ ଉଠିଯାଇ େସଠାର େଲାକମାନ ୁ
େସହିପରି କହିେଲ, ତହିଁେର ସୁେ ାତର େଲାକମାେନ େଯପରି
ଉ ର କରିଥିେଲ, ପନୂେୟଲର େଲାକମାେନ ମଧ୍ୟ େସହିପରି
ଉ ର େଦେଲ। 9 େତେବ େସ ପନୂେୟଲର େସହି େଲାକମାନ ୁ
କହିେଲ, “ମୁଁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସି େଲ* (ତୁ ମାନ ) ଏହି ଗଡ଼
ଭାି ପକାଇବି।”†

* 8:9 ଅଥର୍ ାତ୍ ଶତମାନ ୁ ପରା କରି ଆସି େଲ † 8:9 ଯାହା କା ଉପେର ନିମ ତ
ଗଡ଼
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10 ଏହି ସମୟେର େସବହ ଓ ସଲମୁ କେକର୍ ାରେର ଥିେଲ ଓ
େସମାନ ର ସ ୀ େସୖନ୍ୟଦଳ ଊଣାଧିକ ପ ର ହଜାର େଲାକ
ଥିେଲ; ପୂବର୍ େଦଶୀୟ େଲାକମାନ ର ସମ େସୖନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟରୁ
ଏମାେନ େକବଳ ଅବଶି ରହିଥିେଲ; କାରଣ ଖ ଧାରୀ ଏକ
ଲକ୍ଷ େକାଡ଼ିଏ ହଜାର େଲାକ ହତ େହାଇଥିେଲ। 11 ଏଉ ାେର
ଗିଦିେୟାନ୍ େନାବହ ଓଯଗ୍ ବିହର ପୂବର୍ ଦିଗେର ତ ୁ ନିବାସୀମାନ
ପଥ େଦଇ ଉଠିଯାଇ େସହି େସୖନ୍ୟଦଳକୁ ଆଘାତ କେଲ; େଯେହତୁ
େସହି େସୖନ୍ୟଦଳ ନିଭର୍ ୟେର ଥିେଲ। 12 େସେତେବେଳ େସବହ
ଓ ସଲମୁ ପଳାୟନ କେଲ; ଏଣୁ େସ େସମାନ ର ପେଛ
ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ; ପୁଣି ମିଦୀୟନର େସହି ଦୁଇ ରାଜା େସବହ
ଓ ସଲମୁ କୁ ଧରି ସମ େସୖନ୍ୟ ୁ ଉଦ୍ ବି କେଲ। 13 ତହଁୁ
େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଗିଦିେୟାନ୍ େହରସର ଘାଟି େଦଇ ଯୁ ରୁ େଫରି
ଆସି େଲ। 14 ପୁଣି େସ ସୁେ ାତର େଲାକମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ
ଯୁବାକୁ ଧରି ପଚାରିେଲ; ତହିଁେର େସ ସୁେ ାତର ଅଧିପତି ଓ
ତହିଁର ପ୍ର ାଚୀନମାନ ସତ ରି ଜଣର ନାମ ତା ପାଇଁ େଲଖାଇ
େଦଲା।

15 ଏଥିଉ ାେର େସ ସୁେ ାତର େଲାକମାନ ନିକଟକୁ ଆସି
କହିେଲ, “େସବହ ଓ ସଲମୁ କୁ େଦଖ, ଏମାନ ବିଷୟେର
ତୁ େ ମାେନ ପରା ଆ କୁ ତୁ କରି କହିଥିଲ, ‘େସବହ ଓ
ସଲମୁ ର ହାତ କି ତୁ ର ହ ଗତ େହଲାଣି େଯ, ଆେ ମାେନ
ତୁ ର ା େଲାକମାନ ୁ ରୁ ଟି େଦବୁ?’ ” 16ତହଁୁ େସ େସହିନଗରର
ପ୍ର ାଚୀନମାନ ୁ ଧରିେଲ ଓ ପ୍ର ା ରର କାନେକାଳି କ କାଦି େନଇ
ତ ୍ଵାରା ସୁେ ାତର େଲାକମାନ ୁ ଶିକ୍ଷା େଦେଲ। 17 ପୁଣି େସ
ପନୂେୟଲ ଗଡ଼ ଭାି ପକାଇେଲ ଓ ନଗର େଲାକମାନ ୁ ବଧ
କେଲ।

18 ଆଉ େସ େସବହକୁ ଓ ସଲମୁ କୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ତାେବାରେର େଯଉଁ େଲାକମାନ ୁ ବଧ କଲ, େସମାେନ କି ପ୍ର କାର
େଲାକ?” ତହିଁେର େସମାେନ ଉ ର କେଲ, “ଆପଣ େଯପରି
େସମାେନ େସପରି, ପ୍ର େତ୍ୟେକ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ଥିେଲ।” 19 େତେବ
େସ କହିେଲ, “େସମାେନ ତ େମାହର ଭାଇ, େମାʼ ମାତାର ପୁତ୍ର ;
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ମୁଁ ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମ େନଇ କହୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ େଯେବ
େସମାନ ୁ ବ ାଇ ରଖିଥାʼ େତେବ ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ବଧ କରି
ନାହିଁ।” 20 ତହଁୁ େସ ଆପଣା େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର େଯଥରକୁ କହିେଲ,
“ଉଠ, େସମାନ ୁ ବଧ କର,” ମାତ୍ର େସ ଯୁବା ଆପଣା ଖ ବାହାର
କଲା ନାହିଁ, କାରଣ େସ ଯୁବା ଥିବାରୁ ଭୟ କଲା। 21 ତହିଁେର
େସବହ ଓ ସଲମୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଉଠି ଆ ମାନ ୁ ଆଘାତ
କର; କାରଣ େଯ େଯପରି ପୁରୁ ଷ, ତାହାର େସପରି ବୀର ।”
ଏଉ ାେର ଗିଦିେୟାନ୍ ଉଠି େସବହକୁ ଓ ସଲମୁ କୁ ବଧ କେଲ,
ପୁଣି େସମାନ ଓଟମାନ ଗଳାର ସମ ଚ ହାର କାଢ଼ି େନେଲ।

ଗିଦିେୟାନ୍ ଏେଫାଦ
22 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଗିଦିେୟାନ୍ ୁ କହିେଲ,

“ତୁ େ ଓ ତୁ ପୁତ୍ର , ମଧ୍ୟ ତୁ ପୁତ୍ର ର ପୁତ୍ର ଆ ମାନ ଉପେର
କ ର୍ୃ କର; କାରଣ ତୁ େ ମିଦୀୟନର ହ ରୁ ଆ ମାନ ୁ
ଉ ାର କରିଅଛ।” 23 ତହିଁେର ଗିଦିେୟାନ୍ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ମୁଁ ତୁ ମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବି ନାହିଁ, କିଅବା େମାʼ
ପୁତ୍ର ତୁ ମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବ ନାହିଁ; ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିେବ।” 24 ପୁଣି ଗିଦିେୟାନ୍ 
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ନିକଟେର ଏହି ନିେବଦନ
କରୁ ଅଛି େଯ, ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଟିତ ନଥ
ଆ କୁ ଦିଅ।” କାରଣ େସମାେନ ଇଶ୍ମ ାେୟଲୀୟ େଲାକ ଥିବାରୁ
େସମାନ ର ସୁବ ର୍ ନଥ ଥିଲା। 25 ତହିଁେର େସମାେନ ଉ ର
କେଲ, “ଆେ ମାେନ ତାହା ଅବଶ୍ୟ େଦବୁ।” ପୁଣି େସମାେନ ବ
ବିଛାଇ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଟିତ ନଥ
ପକାଇେଲ। 26 ତହିଁେର ଚ ହାର ଓ ଝୁ ମୁକା ଓ ମିଦୀୟନୀୟ
ରାଜାମାନ ପରିେଧୟ ବାଇଗଣିଆ ର ବ ଓ େସମାନ ଓଟର
ଗଳାହାର ଛଡ଼ା ତା ର ବାି ତ ସୁବ ର୍ ନଥର ପରିମାଣ ଏକ ସହସ୍ର
ସାତ ଶହ େଶକଲ ସୁବ ର୍ େହଲା। 27 ତହଁୁ ଗିଦିେୟାନ୍ ତହିଁେର
ଏକ ଏେଫାଦ‡ ବନାଇ ଆପଣାର ଅଫ୍ର ା ନାମକ ନଗରେର ରଖିେଲ;
‡ 8:27 ଏହାର ଅଥର୍ ପାଇଁ େଦଖ ୁ ଯାତ୍ର ା. ୨୮
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ଆଉ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ତହିଁର ପ ାଦ୍ ଗମନ କରି େସଠାେର
ବ୍ୟଭିଚାରୀ େହେଲ; ପୁଣି ତାହା ଗିଦିେୟାନ୍ ପ୍ର ତି ଓ ତା ର
ବଂଶ ପ୍ର ତି ଫା ରୂ ପ େହଲା। 28 ଏହିରୂ େପ ମିଦୀୟନ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ସ ୁଖେର ବଶୀଭୂ ତ େହଲା ଓ େସମାେନ ଆଉ
ଆପଣାମାନ ମ କ ଉଠାଇେଲ ନାହିଁ। ତହଁୁ ଗିଦିେୟାନ୍ ର
ସମୟେର େଦଶ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା।

ଗିଦିେୟାନ୍ ମୃତୁୁ ୍ୟ
29 ଏଥିଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିରୁ ାଲ୍ § ଯାଇ ତା ନିଜ

ଗୃହେର ବାସ କେଲ। 30 େସହି ଗିଦିେୟାନ୍ ର ଔରସଜାତ ସତୁ ରି
ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିେଲ; କାରଣ ତା ର ଅେନକ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଥିେଲ। 31 ପୁଣି
ଶିଖିମେର ତା ର େଯଉଁ ଉପପ ୀ ଥିଲା, େସ ମଧ୍ୟ ତା ର ଏକ
ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା,ତହିଁେରେସତାହାରନାମଅବୀେମଲକ୍ ରଖିେଲ।
32 ଏଥିଉ ାେର େଯାୟାଶ୍ ର ପୁତ୍ର ଗିଦିେୟାନ୍ ଉ ମ ବୃ ାବ ାେର
ମେଲ, ପୁଣି ଅବୀେୟଷ୍ର ୀୟମାନ ଅଫ୍ର ାେର ତା ପିତା େଯାୟାଶ୍ ର
କବରେର କବର ପାଇେଲ।

33 ଏଥିଉ ାେର ଗିଦିେୟାନ୍ ମଲା କ୍ଷଣି ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ
େଫରି ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହାଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ
େହେଲ, ପୁଣି ବାଲ୍ -ବରୀତକୁ ଆପଣାମାନ ର େଦବତା ମାନିେଲ।
34 ଆଉ ଚତୁ ଗି ତ ଶତଗଣ ହ ରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ପରେମ ର, ତାହା ୁ
େସମାେନ ରଣ କେଲ ନାହିଁ। 35 କିଅବା ଯିରୁ ାଲ୍ , ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଗିଦିେୟାନ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ ସଦୟ େହାଇଥିେଲ, େସମାେନ
ତଦନୁସାେର ତା ର ବଂଶ ପ୍ର ତି ଦୟା ବ୍ୟବହାର କେଲ ନାହିଁ।

9
ଅବୀେମଲକ୍ ଚକ୍ର ା

1ଏଥିଉ ାେର ଯିରୁ ାଲ୍ ର ପୁତ୍ର ଅବୀେମଲକ୍ ଶିଖିମେରଆପଣା
ମାତାର ଭାଇମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ ଓ ନିଜ ମାତାର

§ 8:29 ଗିଦିେୟାନ୍ ର ଅନ୍ୟ ନାମ
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ପିତୃ ଗୃହର ସମ ବଂଶକୁ କହିଲା; 2 “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତୁ େ ମାେନ
ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର କୁହ, ଯିରୁ ାଲ୍ ର
ସତୁ ରି ପୁତ୍ର ଯାକ ତୁ ମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିେବ, ନା ଜେଣ
ତୁ ମାନ ଉପେର କ ର୍ୃ କରିବ, ‘ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର କି
ଭଲ?’ ଏହା ମଧ୍ୟ ମେନ କର େଯ, ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ଅି ଓ
ମାଂସ ଅେଟ।” 3 ତହିଁେର ତାହାର ମାତାର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମ
ନିବାସୀ େଲାକମାନ କ ର୍ େଗାଚରେର ତାହାର ପକ୍ଷେର ଏସବୁ
କଥା କହେ , ଅବୀେମଲକ୍ ର ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହବାକୁ େସମାନ
ମନ ମି ଲା; କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, େସ ଆ ମାନ ର
ଭାଇ। 4 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ ବାଲ୍ -ବରୀତର ମ ି ରରୁ ସତୁ ରି
ଖ ରୂ ପା* େଦେଲ, ତହିଁେର ଅବୀେମଲକ୍ େବତନ େଦଇ
ଅଦରକାରୀଓ ଦୁଃସାହସୀ େଲାକମାନ ୁ ରଖିଲା, େସମାେନତାହାର
ପ ାଦ୍ ଗାମୀ େହେଲ। 5ତହଁୁ େସଅଫ୍ର ାି ତଆପଣା ପିତୃ ଗୃହକୁଯାଇ
ଆପଣାର ସତୁ ରି ଭାଇ ଯିରୁ ାଲ୍ ର ପୁତ୍ର ମାନ ୁ ଏକ ପ୍ର ର ଉପେର
ବଧ କଲା; ମାତ୍ର ଯିରୁ ାଲ୍ ର କନି ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ଆପଣାକୁ
ଲୁଚାଇବାରୁ ଅବଶି ରହିଲା। 6 ପୁଣି, ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ
ଓ ମିେ ା ନିବାସୀ ସମେ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଯାଇ ଶିଖିମେର ଥିବା
ନିକଟ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେର ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ରାଜା କେଲ।

7 ତହଁୁ େଲାକମାେନ େଯାଥମ୍ କୁ ଏହି ସ ାଦ ଦିଅେ , େସ
ଯାଇ ଗରିଷୀମ ପବର୍ ତ ଶିଖରେର ଠିଆ େହାଇ ଉ ରେର
ଡାକି େସମାନ ୁ କହିଲା, େହ ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣ, “ଆ
କଥା ଶୁଣ, ତହିଁେର ପରେମ ର ତୁ ମାନ କଥା ଶୁଣିେବ।
8 ଏକ ସମୟେର ବୃକ୍ଷମାେନ ଆପଣା ଉପେର ରାଜା ଅଭିେଷକ
କରିବାକୁ ଗେଲ; େସମାେନ ଜୀତ ବୃକ୍ଷକୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ
ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜ କର;’ 9 ମାତ୍ର ଜୀତବୃକ୍ଷ େସମାନ ୁ
କହିଲା, ‘େମାହର େଯଉଁ େତୖଳ େଘନି େଲାକମାେନ େମାʼ ାରା
ପରେମ ର ର ଓ ମନୁଷ୍ୟର େଗୗରବ କରି , ତାହା ତ୍ୟାଗ କରି
ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନ ଉପେର ଏେଣେତେଣ େଦାହଲିବାକୁ ଯିବି?’

* 9:4 ପ୍ର ାୟ ୮୦୦ ଶହ ଗ୍ର ାମ୍ ରୂ ପା
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10ତହଁୁ ବୃକ୍ଷମାେନ ଡିି ରିବୃକ୍ଷକୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ଆସ,ଆ ମାନ
ଉପେର ରାଜ କର।’ 11 ମାତ୍ର ଡିି ରିବୃକ୍ଷ େସମାନ ୁ କହିଲା, ‘ମୁଁ
କି ଆପଣା ମି ତା ଓ ଉ ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ବୃକ୍ଷମାନ ଉପେର
ଏେଣେତେଣ େଦାହଲିବାକୁ ଯିବି?’ 12 ଏଉ ାେର ବୃକ୍ଷମାେନ
ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାକୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ଆସ, ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜ
କର।’ 13 ତହିଁେର ଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତା େସମାନ ୁ କହିଲା, େମାହର
େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ପରେମ ର ୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ର ସ କେର, ତାହା
ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ କି ବୃକ୍ଷମାନ ଉପେର ଏେଣେତେଣ େଦାହଲିବାକୁ
ଯିବି? 14 ତହଁୁ ବୃକ୍ଷଯାକ କ କଲତାକୁ କହିେଲ, ‘ତୁ େ ଆସ,
ଆ ମାନ ଉପେର ରାଜ କର।’ 15 ତହିଁେର କ କଲତା
ବୃକ୍ଷମାନ ୁ କହିଲା, ‘େଯେବ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ତୁ ମାନ
ଉପେର ସତ୍ୟେର ରାଜା କରିବାକୁ ଅଭିେଷକ କର, େତେବ ଆସି
େମାରଛାୟାେରଆଶ୍ର ୟ ନିଅ; େନାହିେଲକ କଲତାରୁ ଅି ବାହାରି
ଲିବାେନାନର ଏରସ ବୃକ୍ଷମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରୁ ।’

16 ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ରାଜା କରିବାେର େଯେବ
ସତ୍ୟ ଓ ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ ଓ ଯିରୁ ାଲ୍ ଓ ତା ବଂଶ
ପ୍ର ତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ ଓ ତା ର ହ କୃତ କମର୍ ାନୁସାେର
ତା ପ୍ର ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ, (େତେବ ଉ ମ); 17 କାରଣ
େମାର ପିତା ତୁ ମାନ ନିମେ ଯୁ କରିଥିେଲ ଓ ପ୍ର ାଣପଣ
କରି ମିଦୀୟନର ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିଥିେଲ; 18 ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଆଜି େମାର ପିତୃ ଗୃହ ବିରୁ େର ଉଠିଅଛ ଓ ତା ର
ସତୁ ରି ପୁତ୍ର ୁ ଏକ ପ୍ର ର ଉପେର ବଧ କରିଅଛ ଓ ତା ଦାସୀପୁତ୍ର
ଅବୀେମଲକ୍ ତୁ ମାନ ଭାଇ େହବା ସକାଶୁ ତାହାକୁ ଶିଖିମ
ନିବାସୀ େଲାକମାନ ଉପେର ରାଜା କରିଅଛ। 19ଏେହତୁ େଯେବ
ଆଜି ତୁ େ ମାେନ ଯିରୁ ାଲ୍ ଓ ତା ର ବଂଶ ସେ ସତ୍ୟ ଓ
ସରଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ, େତେବ ଅବୀେମଲକ୍ କୁ େଘନି ଆନ
କର ଓ େସ ମଧ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ େଘନି ଆନ କରୁ । 20 ମାତ୍ର
େଯେବ କରି ନାହଁ, େତେବ ଅବୀେମଲକ୍ ଠାରୁ ଅି ବାହାରି ଶିଖିମ
ନିବାସୀ େଲାକଗଣ ୁ ଓ ମିେ ା ନିବାସୀମାନ ୁ ଗ୍ର ାସ କରୁ ; ପୁଣି
ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣଠାରୁ ଓ ମିେ ା ନିବାସୀମାନ ଠାରୁ ଅି
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ବାହାରି ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ଗ୍ର ାସ କରୁ ।” 21ଏଉ ାେର େଯାଥମ୍ େବେଗ
ପଳାଇଲା, ପୁଣି ଆପଣା ଭାଇ ଅବୀେମଲକ୍ ଭୟେର େବରେର
ଯାଇ ବାସ କଲା।

ଅବୀେମଲକ୍ ପତନ
22 ଏଥିଉ ାେର ଅବୀେମଲକ୍ ଇସ୍ର ାଏଲ ଉପେର ତିନି ବଷର୍

ଅଧିପତି େହଲା। 23 ପରେମ ର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ଶିଖିମ ନିବାସୀ
େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ମ ଆ ା ପଠାଇେଲ, ତହିଁେର ଶିଖିମ
ନିବାସୀ େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲକ୍ ପ୍ର ତି ବି ାସଘାତକତା କେଲ,
24 େଯପରି ଯିରୁ ାଲ୍ ର ସତୁ ରି ପୁତ୍ର ପ୍ର ତି ନି ୁରତାର ପ୍ର ତିଫଳ
ଘେଟ ଓ େସମାନ ୁ ବଧ କରିଥିଲା େଯ େସମାନ ଭାଇ
ଅବୀେମଲକ୍ ଉପେର ଏବଂ ଭାଇମାନ ୁ ବଧ କରିବାେର ତାହାର
ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକ ଉପେର େସହି ର ପାତର
ଅପରାଧ ବେ ର୍ । 25 ଆଉ ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣ ତାହା ଲାଗି
ପବର୍ ତ ଶୃ ମାନ େର େଲାକମାନ ୁ େଗାପନେର ଛକି ବସାଇେଲ,
ତହିଁେର େସମାନ ନିକଟ େଦଇ େସହି ବାେଟ ଯାହା କିଛି ଗଲା,
ତାହାସବୁ େସମାେନ ଲୁଟକେଲ; ପୁଣି ଅବୀେମଲକ୍ ତହିଁରସ ାଦ
ପାଇଲା।

26ଏଥିଉ ାେର ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ଆପଣା ଭାଇମାନ ୁ ସେ
େନଇ ଶିଖିମକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ ତାହା
ଉପେର ନିଭର୍ ର ରଖିେଲ। 27ଆଉ େସମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଇ
ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ର ାକ୍ଷାଫଳ ସଂଗ୍ର ହ କରି ଦଳିେଲ ଓ ଉ ବ
କରି ଆପଣା େଦବତାର ମ ି ରକୁ ଯାଇ େଭାଜନପାନ କରି
ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ଶାପ େଦେଲ। 28 ତହିଁେର ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ 
କହିଲା, “ଅବୀେମଲକ୍ କିଏ ଓ ଶିଖିମ କିଏ େଯ, ଆେ ମାେନ
ତାହାର େସବା କରିବୁ? େସ କି ଯିରୁ ାଲ୍ ର ପୁତ୍ର ନୁେହଁ? ଓସବୂଲ୍ କି
ତାହାର େସନାପତି ନୁେହଁ? ତୁ େ ମାେନ ଶିଖିମର ପିତା ହେମାରର
େଲାକମାନ ୁ େସବା କର, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଆେ ମାେନ ତାହାର
େସବା କରିବୁ? 29ଆଃ, ଏହି େଲାକମାେନ େଯେବ େମାର ହ ଗତ
ହୁ ଅେ ! େତେବଆେ ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ଦୂରକରି ଦିଅ ୁ।” ପୁଣି େସ
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ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, “ତୁ େ ଆପଣା େସୖନ୍ୟ ବଢ଼ାଇ
ବାହାରକୁ ଆସ।”

30 ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ର ଏ କଥା ନଗରର ଅଧିପତି ସବୂଲ୍ 
ଶୁଣେ , ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ େହଲା। 31 ପୁଣି େସ ଛଳେର
ଅବୀେମଲକ୍ ନିକଟକୁ ଦୂତମାନ ୁ ପଠାଇକହିଲା, “େଦଖ,ଏବଦର
ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ଓ ତାହାର ଭାଇମାେନ ଶିଖିମକୁ ଆସି ଅଛି ; ଆଉ
େଦଖ, େସମାେନ ତୁ ବିରୁ େର ନଗରେର କୁପ୍ର ବୃ ି େଦଉଅଛି ।
32 ଏେହତୁ ତୁ େ ଓ ତୁ ସ ୀ େଲାକମାେନ ରାତି୍ର େର ଉଠି
େକ୍ଷତ୍ର େର ଛକି ବସ। 33 ପୁଣି ସକାେଳ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ େହବାମାତ୍ର
ଚ ଳ ଉଠି ନଗର ଆକ୍ର ମଣ କରିବ; ତହିଁେର େଦଖ, େସ ଓ
ତାହାରସ ୀ େଲାକମାେନତୁ ବିରୁ େରବାହାର େହାଇଆସି େଲ
ତୁ ାରା େଯପରି େହବ, େସପରି କରିବ।”

34 ଏଥିେର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର ସ ୀ ସମେ ରାତି୍ର େର
ଉଠି ଚାରିଦଳ େହାଇ ଶିଖିମ ବିରୁ େର ଛକି ବସି େଲ। 35 ପୁଣି
ଏବଦର ପୁତ୍ର ଗାଲ୍ ବାହାେର ଯାଇ ନଗର ାର-ପ୍ର େବଶ ାନେର
ଠିଆ େହଲା; ଆଉ ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର ସ ୀ େଲାକମାେନ
ଛକିବା ାନରୁ ଉଠିେଲ। 36 ଆଉ ଗାଲ୍ େଲାକମାନ ୁ େଦଖେ ,
େସ ସବୂଲ୍ କୁ କହିଲା, “େଦଖ, ପବର୍ ତ ଶିଖରରୁ େଲାକମାେନ
ଓ ାଇ ଆସୁଅଛି । ତହିଁେର ସବୂଲ୍ ତାହାକୁ କହିଲା, ପବର୍ ତର
ଛାୟା ତୁ କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଅଛି।” 37 ଏଥିଉ ାେର ଗାଲ୍ 
ପୁନବର୍ ାର କହିଲା, “େଦଖ, େଲାକମାେନ େଦଶ ମଧ୍ୟେଦଇ ଓ ାଇ
ଆସୁଅଛି ,ଆଉ ଏକ ଦଳ ମିଓନିନିମ† ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷର ପଥ େଦଇ
ଆସୁଅଛି ।” 38ତହଁୁ ସବୂଲ୍ ତାହାକୁ କହିଲା, ତୁ େ େଯ କହିଥିଲ,
“ଅବୀେମଲକ୍ କିଏ େଯ,ଆେ ମାେନତାହାର େସବା କରିବୁ,ତୁ ର
େସହି ମୁହଁଟି ଏେବ କାହିଁ? ତୁ େ କି ଏହି େଲାକମାନ ୁ ତୁ
କରି ନ ଥିଲ? େତଣୁ, ଏେବ ବାହାରି େସମାନ ସେ ଯୁ
କର?” 39 ଏଥିେର ଗାଲ୍ ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକଗଣ ସ ୁଖେର
ବାହାର େହାଇ ଅବୀେମଲକ୍ ସ େର ଯୁ କଲା। 40 ତହିଁେର
ଅବୀେମଲକ୍ ତାହାକୁ େଗାଡ଼ାେ , େସ ତାହା ସ ୁଖରୁ ପଳାଇଲା
† 9:37 ଅଥର୍ ାତ୍ 



ବିଚାରକ ର୍ ା 9:41 xxxv ବିଚାରକ ର୍ ା 9:49

ଓ ାର-ପ୍ର େବଶ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ଅେନେକ ହତ େହାଇ ପଡ଼ିେଲ।
41 ଏଉ ାେର ଅବୀେମଲକ୍ ଅରୁ ମାେର‡ ରହିଲା; ପୁଣି ସବୂଲ୍ 
ଗାଲ୍ କୁ ଓ ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ତଡ଼ିେଦଲା, େସମାନ ୁ ଶିଖିମେର
ବାସ କରିବାକୁ େଦଲା ନାହିଁ। 42 ପରଦିନ େଲାକମାେନ ବାହାର
େହାଇ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯାଆେ , େକହି ଜେଣ ଅବୀେମଲକ୍ କୁ ସ ାଦ
େଦଲା। 43 େତଣୁ େସ େଲାକ େନଇ ତିନି ଦଳ କରି େକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେର
ଛକି ବସି ଲା; ପୁଣି େସ ଅନାଇଲା େଯ, େଦଖ, େଲାକମାେନ
ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସୁଅଛି ; ତହିଁେର େସ େସମାନ ବିରୁ େର
ଉଠି େସମାନ ୁ ଆଘାତ କଲା। 44 ପୁଣି ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର
ସ ୀଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ର ମଣ କରି ନଗର ାର-ପ୍ର େବଶ ାନେର ଠିଆ
େହାଇ ରହିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦଳ େକ୍ଷତ୍ର ି ତ ସମ େଲାକ ୁ
ଆକ୍ର ମଣ କରି ବଧ କେଲ। 45 ପୁଣି ଅବୀେମଲକ୍ େସହି ସାରାଦିନ
ନଗର ବିରୁ େର ଯୁ କଲା ଓ ନଗର ହ ଗତ କରି ତହିଁ
ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େଲାକମାନ ୁ ବଧ କଲା; ପୁଣି େସ ନଗରକୁ ସମଭୂ ମି
କରି ତହିଁ ଉପେର ଲବଣ ବୁଣିଲା।

46 ଏଥିଉ ାେର ଶିଖିମ ଗଡ଼ି ତ େଲାକଗଣ ଏ କଥା ଶୁଣି ଏଲ୍ -
ବରୀତ୍ ମ ି ରି ତ ଉ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କେଲ। 47 ପୁଣି ଶିଖିମ
ଗଡ଼ର େଲାକମାେନ ଏକତି୍ର ତ େହାଇଅଛି , ଏ କଥା ଅବୀେମଲକ୍ ର
କ ର୍ େଗାଚର େହଲା। 48ତହିଁେର ଅବୀେମଲକ୍ ଓ ତାହାର ସ ୀ
େଲାକ ସମେ ସଲେମାନ୍ ପବର୍ ତକୁ ଉଠିଗେଲ ଓ ଅବୀେମଲକ୍ 
ହାତେର କୁହ୍ର ାଡ଼ି େଘନି ବୃକ୍ଷରୁ ଖି ଏ ଡାଳ ହାଣିଲା ଓ ତାହା ଉଠାଇ
ଆପଣା କା େର ରଖିଲା; ଆଉ ଆପଣା ସ ୀମାନ ୁ କହିଲା,
“ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ଯାହା କରିବାର େଦଖିଲ, ତାହା ଶୀଘ୍ର କର
ଓ ମୁଁ େଯପରି କଲି, େସପରି କର;” 49 ତହିଁେର ସମ େଲାକ
ପ୍ର େତ୍ୟେକ େସହିପରି ଏକ ଏକ ଡାଳ କାଟି ଅବୀେମଲକ୍ ର ପେଛ
ପେଛଯାଇ େସହିଉ ଗୃହପାଖେରରଖିେଲଓ େସହିଉ ଗୃହେର
େସମାନ ଉପେର ଅି ଲଗାଇେଲ; େତଣୁ ଶିଖିମ ଗଡ଼ର ସମ
େଲାକ ମଧ୍ୟ ମେଲ, େସମାେନ ୀ ପୁରୁ ଷ ଊଣାଧିକ ଏକ ହଜାର

‡ 9:41 ଏକ ନଗର ଯାହା ପ୍ର ାୟ ଶିଖିମରୁ ଆଠ କିେଲାମିଟର୍ ଦୂରେର ଥିଲା
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େଲାକ ଥିେଲ।
50 ଏଉ ାେର ଅବୀେମଲକ୍ େତେବସକୁ ଗଲା ଓ େତବସ

ବିରୁ େର ଛାଉଣି ାପନ କରି ତାହା ହ ଗତ କଲା। 51ମାତ୍ର େସହି
ନଗର ଭିତେର େଗାଟିଏ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଥିଲା; ଏଣୁ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ସମେ
ଓ ନଗରର େଲାକମାେନ େସ ାନକୁ ପଳାଇ ତହିଁ ଭିତେର
ଆପଣାମାନ ୁ ରୁ କରି ଗଡ଼ର ଛାତ ଉପରକୁ ଗେଲ। 52 ତହଁୁ
ଅବୀେମଲକ୍ େସହି ଗଡ଼କୁ ଆସି ତହିଁ ବିରୁ େର ଯୁ କଲା
ଓ ତାହା ଅି େର ଦ କରିବା ନିମେ ଗଡ଼ ାରର ଅତି ନିକଟକୁ
ଗଲା। 53 ତହିଁେର ଜେଣ ୀ ଚକିର ଉପର-ପଟ ଅବୀେମଲକ୍ ର
ମୁ ଉପରକୁ ପକାଇ ତାହାର ଖପୁରି ଭାି ପକାଇଲା। 54 େତଣୁ
େସ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଅ ବାହକ ଯୁବାକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ
ଖ ବାହାର କରି େମାେତ ବଧ କର, େଯପରି େଲାକମାେନ ଆ
ବିଷୟେର ନ କହିେବ େଯ, ‘ଜେଣ ୀ ତାହାକୁ ବଧ କଲା।’ ”
ତହିଁେର ତାହାର ଯୁବା େଲାକ ତାହାକୁ ଭୁ ସି ଦିଅେ , େସ ମଲା।
55ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାେନ ଅବୀେମଲକ୍ ର ମରଣ େଦଖି
ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ାନକୁ ଚାଲିଗେଲ। 56 ଏହିରୂ େପ
ଅବୀେମଲକ୍ ଆପଣାର ସତୁ ରି ଭାଇ ୁ ବଧ କରି ଆପଣା ପିତା
ବିରୁ େର େଯଉଁ ଦୁ ମର୍ କରିଥିଲା, ପରେମ ର ତହିଁର ପ୍ର ତିଫଳ
ତାହାକୁ େଦେଲ; 57 ପୁଣି ପରେମ ର ଶିଖିମ ନିବାସୀ େଲାକମାନ ୁ
ସମ ଦୁ ମର୍ ର ପ୍ର ତିଫଳ େସମାନ ମ କେର ବ ର୍ ାଇେଲ ଓ
ଯିରୁ ାଲ୍ ପୁତ୍ର େଯାଥମ୍ ରଅଭିଶାପ େସମାନ ଉପେରଫଳିଲା।

10
େତାଲୟ ଏବଂ ଯାୟୀର

1ଅବୀେମଲକ୍ ରମରଣଉ ାେରଇଷାଖରବଂଶୀୟ େଦାଦୟର
େପୗତ୍ର , ପୂୟାର ପୁତ୍ର େତାଲୟ ଇସ୍ର ାଏଲର ଉ ାର ନିମେ ଉ
େହେଲ; େସ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଶାମୀରେର ବାସ
କେଲ। 2 ପୁଣି େସ େତଇଶ ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ; ତହିଁ
ଉ ାେର େସ ମେଲ ଓ ଶାମୀରେର କବର ପାଇେଲ।
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3 ତାହା ଉ ାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯାୟୀର ବିଚାରକ ର୍ ା େହାଇ
ଉଠିେଲ, େସ ବାଇଶ ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 4 ପୁଣି
ତା ର ତିରିଶ ପୁତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ ତିରିଶ ଗ ର୍ ଭେର ଚଢ଼ିେଲ ଓ
େସମାନ ର ତିରିଶ ନଗର ଥିଲା, େସହି ସବୁକୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ହେବାତ୍ -ଯାୟୀର (ଯାୟୀର ଗ୍ର ାମ) େବାଲାଯାଏ; ତାହାସବୁ
ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ଅଛି। 5 ଏଉ ାେର ଯାୟୀର ମେଲ ଓ
କାେମାନେର କବର ପାଇେଲ।

ଅବାଧ୍ୟତା ଏବଂ ବିଚାର
6 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା

ମ , ତାହା ପୁନବର୍ ାର କେଲ, ଆଉ ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର ଓ
ଅ ାେରାତ୍ େଦବୀଗଣର ଓ ଅରାମ େଦବଗଣର ଓ ସୀେଦାନ
େଦବଗଣର ଓ େମାୟାବ େଦବଗଣର ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ
େଦବଗଣର ଓ ପେଲ ୀୟ େଦବଗଣର େସବା କେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପାେସାରିେଲ ଓ ତାହା ର େସବା କେଲ
ନାହିଁ। 7 ଏନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ ବିରୁ େର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ
ପ୍ର ଳିତ େହଲା, ପୁଣି େସ ପେଲ ୀୟମାନ ହ େର ଓ ଅେ ାନ-
ସ ାନମାନ ହ େର େସମାନ ୁ ବିକ୍ର ୟ କେଲ। 8 ତହିଁେର
େସମାେନ େସହି ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ଚୂ ର୍ ଶୀ ର୍ କେଲ;
େସମାେନ ଅଠର ବଷର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯ ର୍ ନପାରି ଗିଲୀୟଦର ଅ ଗର୍ ତ
ଇେମାରୀୟ େଦଶ ନିବାସୀ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ ପ୍ର ତି (ଏପରି
କେଲ)। 9 ଆହୁ ରି ଅେ ାନ-ସ ାନମାେନ ଯିହୁ ଦା ବିରୁ େର,
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବିରୁ େର, ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା
ପାଇଁ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇଗେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଅତିଶୟ
େକ୍ଲ ଶ ପାଇେଲ। 10 େତଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର କ୍ର ନ କରି କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ତୁ ବିରୁ େର
ପାପ କରିଅଛୁ, କାରଣ ଆେ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ ଓ ବାଲ୍ େଦବତାଗଣର େସବା କରିଅଛୁ।”
11 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ଆେ
କି ମିସରୀୟମାନ ଠାରୁ ଓ ଇେମାରୀୟମାନ ଠାରୁ , ଅେ ାନ-
ସ ାନମାନ ଠାରୁ ଓ ପେଲ ୀୟମାନ ଠାରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର
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କରି ନାହଁୁ ? 12ଆହୁ ରି ସୀେଦାନୀୟମାେନ ଓ ଅମାେଲକୀୟମାେନ
ଓ ମାେୟାନୀୟମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଉପଦ୍ର ବ କେଲ; ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ଆ ନିକଟେର କ୍ର ନ କରେ , ଆେ େସମାନ
ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କଲୁ। 13 ତଥାପି ତୁ େ ମାେନ ଆ କୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଓ ଅନ୍ୟ େଦବଗଣର େସବା କରିଅଛ; ଏେହତୁ
ଆେ ଆଉ ତୁ ମାନ ୁ ଉ ାର କରିବା ନାହିଁ। 14 ତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁ େଦବଗଣକୁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, େସମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ
କ୍ର ନ କର; ତୁ ମାନ ସ ଟ ସମୟେର େସମାେନ ତୁ ମାନ ୁ
ଉ ାର କର ।ୁ” 15 ଏଥିେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ପାପ କରିଅଛୁ; ତୁ କୁ ଯାହା କିଛି ଭଲ
ଦିେଶ, ତାହା ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କର ପେଛ, ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ
ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ଆଜି ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା କର।” 16 ଏଥିଉ ାେର
େସମାେନ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିେଦଶୀୟ େଦବଗଣକୁ ଦୂର
କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଦୁଃଖେର
ତାହା ର ପ୍ର ାଣ ଅି ର େହଲା।

17 େସସମୟେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ
ଗିଲୀୟଦେର ଛାଉଣି ାପନ କରିଥିେଲ। ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାେନ ଏକତି୍ର ତ େହାଇ ମି ାେର ଛାଉଣି ାପନ କରିଥିେଲ।
18 ତହିଁେର ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅଧିପତିମାେନ
ଏକକୁ ଆେରକ କହିେଲ, “ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ ସ େର କିଏ
ଯୁ ଆର କରିବ? େସ ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀ ସମ େଲାକ ର
ମ କ ରୂ ପ େହବ।”

11
ଉ ାରକ ର୍ ା ଯି ହ

1 ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯି ହ ନାମେର ଏକ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ପୁରୁ ଷ
ଥିେଲ, େସ ଏକ େବଶ୍ୟାର ପୁତ୍ର ; ଗିଲୀୟଦ ଯି ହ ୁ ଜାତ
କରିଥିଲା। 2 ମାତ୍ର ଗିଲୀୟଦର ଭାଯର୍ ୍ୟା ତାହାର େକେତକ ପୁତ୍ର
ପ୍ର ସବ କଲା, ପୁଣି ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାର ପୁତ୍ର ମାେନ ବଢ଼େ , େସମାେନ
ଯି ହ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ପିତୃ ଗୃହେର
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ଅଧିକାର ପାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁ େ ଅନ୍ୟ ୀର ପୁତ୍ର ।”
3 ତହିଁେର ଯି ହ ଆପଣା ଭାଇମାନ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇ େଟାବ
େଦଶେରବାସକେଲ;ତହିଁେରେକେତଗୁଡ଼ିଏଅଦରକାରୀ େଲାକ
ଯି ହ ସେ ମିଳି ତା ର ସହଚର େହେଲ।

4 କିଛି ଦିନ ପେର ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଯୁ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ। 5 ପୁଣି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ େଯେତେବେଳ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଯୁ କେଲ, େସେତେବେଳ ଗିଲୀୟଦର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଯି ହ ୁ େଟାବ େଦଶରୁ ଆଣିବାକୁ ଗେଲ। 6 ଆଉ
େସମାେନ ଯି ହ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ
ସହିତ େଯପରି ଯୁ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ଆସି ଆ ମାନ ର
ଶାସନକ ର୍ ା ହୁ ଅ।” 7ତହିଁେର ଯି ହ ଗିଲୀୟଦର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ କି େମାେତ ଘୃଣା କରି େମାହର ପିତୃ ଗୃହରୁ
େମାେତ ତଡ଼ିେଦଇ ନାହଁ? ପୁଣି ଏେବ ଦୁ ର୍ ଶାେର ପଡ଼ିଅଛ େବାଲି
େମାର ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସି ଅଛ?” 8 ତହଁୁ ଗିଲୀୟଦର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଯି ହ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଯପରି ଆ ମାନ
ସ େର ଯିବ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ସହିତ ଯୁ କରିବ, ପୁଣି
ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀ ଆ ସମ ଉପେର ମ କ ରୂ ପ େହବ,
ଏଥିପାଇଁ ସି ନା ଏେବ ଆେ ମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ ପୁନବର୍ ାର
ଆସି ଅଛୁ।” 9 େସେତେବେଳ ଯି ହ ଗିଲୀୟଦର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ତ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ସହିତ ଯୁ କରିବା
ପାଇଁ େମାେତ ଘରକୁ େଫରାଇ େନଉଅଛ; େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାହର ସ ୁଖେର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କରିେବ, େତେବ ସେତକି
ମୁଁ ତୁ ମାନ ର ମ କ ରୂ ପ େହବି?” 10ତହିଁେର ଗିଲୀୟଦର
ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଯି ହ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର
କଥା ଶୁଣୁଅଛି ; ନି ୟଆେ ମାେନତୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେରକରିବୁ।”
11 ଏଥିେର ଯି ହ ଗିଲୀୟଦର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ସହିତ ଗେଲ, ଆଉ
େଲାକମାେନ ତା ୁ ଆପଣାମାନ ର ମ କ ରୂ ପ ଓ ଶାସନକ ର୍ ା
କେଲ; ପୁଣି ଯି ହ ମି ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେରଆପଣାରସମ
କଥା କହିେଲ।
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12 ଏଥିଉ ାେର ଯି ହ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା ନିକଟକୁ
ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ, “େମାହର ବିରୁ େର ତୁ ର କି ସମସ୍ୟା
ଅଛି େଯ, ତୁ େ େମାହର େଦଶ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା
ପାଇଁ େମାହର ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛ?” 13 ତହିଁେର ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣର ରାଜା ଯି ହ ଦୂତମାନ ୁ କହିଲା, “କାରଣ ଏହି,
ଇସ୍ର ାଏଲ େଯେତେବେଳ ମିସରରୁ ବାହାର େହାଇ ଆସି େଲ,
େସେତେବେଳ ଅେ ର୍ ାନଠାରୁ ଯେ ାକ୍ ଓ ଯ ର୍ ନ ପଯର୍ ୍ୟ େମାହର
ଭୂ ମି ହରଣ କେଲ; ଏଣୁ ଏେବ ବିେରାଧ ନ କରି ତାହା େଫରାଇ
ଦିଅ।” 14 ତହିଁେର ଯି ହ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା ନିକଟକୁ
ପୁନବର୍ ାର ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିେଲ; 15 “ଯି ହ ଏହି କଥା
କେହ, େମାୟାବର ଭୂ ମି କିଅବା ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ଭୂ ମି
ଇସ୍ର ାଏଲ ହରଣ କରି ନାହିଁ। 16 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ମିସରରୁ
ଆସି ବା େବେଳ ଇସ୍ର ାଏଲ ସୂଫ ସାଗର ପଯର୍ ୍ୟ ପ୍ର ା ରେର ଭ୍ର ମଣ
କଲା ଉ ାେର କାେଦଶେର ଉପି ତ େହେଲ। 17 େସେତେବେଳ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଇେଦାମର ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିେଲ, ‘ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ତୁ େଦଶ େଦଇ ଆ କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ;’ ମାତ୍ର ଇେଦାମର
ରାଜା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି େସହି ପ୍ର କାର େସ େମାୟାବର ରାଜା
ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ; େସ ମଧ୍ୟ ସ ତ େହଲା ନାହିଁ;
େତଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲ କାେଦଶେର ରହିେଲ। 18ଏଥିଉ ାେର େସ ପ୍ର ା ର
େଦଇ ଯାଇ ଇେଦାମ େଦଶ ଓ େମାୟାବ େଦଶ ଘୁରି େମାୟାବ
େଦଶର ପୂବର୍ ଦିଗ େଦଇଆସି ଅେ ର୍ ାନର େସପାରିେରଛାଉଣି ାପନ
କେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ େମାୟାବ-ସୀମା ଭିତେର ପ୍ର େବଶ କେଲ
ନାହିଁ,କାରଣଅେ ର୍ ାନ େମାୟାବରସୀମା ଥିଲା। 19 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ
ହିଷ୍ େବାନରଇେମାରୀୟରାଜା ସୀେହାନ ନିକଟକୁ ଦୂତପଠାଇେଲ;
ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହାକୁ କହିେଲ, ‘ବିନୟ କରୁ ଅଛୁ, ତୁ େଦଶ
େଦଇ ଆ ମାନ ାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ ଦିଅ।’ 20 ମାତ୍ର
ସୀେହାନ ଆପଣା ସୀମା େଦଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ବି ାସ କରୁ
ନ ଥିବାରୁ ଅନୁମତି େଦଲା ନାହିଁ; ପୁଣି ସୀେହାନ ଆପଣାର ସମ
େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି ଯହସେର ଛାଉଣି ାପନ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ
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ସେ ଯୁ କଲା। 21ତହିଁେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ର
ସୀେହାନକୁ ଓ ତାହାର ସମ େଲାକ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରେ , େସମାେନ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ। ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ
େସହି େଦଶ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନ ସମ େଦଶ ଅଧିକାର
କେଲ। 22େସମାେନ ଅେ ର୍ ାନଠାରୁ ଯେ ାକ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ପ୍ର ା ରଠାରୁ
ଯ ର୍ ନ ପଯର୍ ୍ୟ ଇେମାରୀୟମାନ ରସମ ସୀମା ଅଧିକାର କେଲ।
23 ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆପଣା େଲାକ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ସ ୁଖରୁ ଇେମାରୀୟମାନ ୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ
କରିଅଛି , ଏେବ ତୁ େ କି େସସବୁ ଅଧିକାର କରିବ? 24 ତୁ ର
କେମାଶ େଦବ ଯାହା ତୁ କୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଦିଅି , ତାହା କି
ତୁ େ ଅଧିକାର କରିବ ନାହିଁ? େସରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ
ପରେମ ର େଯଉଁମାନ ୁ ଆ ମାନ ସ ୁଖରୁ ଅଧିକାରଚୁ ୍ୟତ
କରିଅଛି , େସମାନ ୁ ଆେ ମାେନ ଅଧିକାର କରିବୁ। 25 କୁହ
େଦଖି, ତୁ େ କି େମାୟାବ-ରାଜା ସି େ ାରର ପୁତ୍ର ବାଲାକଠାରୁ କିଛି
ଅଧିକ? େସ କି ଇସ୍ର ାଏଲ ସେ େକେବ ବିବାଦ କରିଥିେଲ? ଅବା
େସ କି େକେବ େସମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କରିଥିେଲ? 26ଇସ୍ର ାଏଲ
ତିନି ଶତ ବଷର୍ େହଲା ହିଷ୍ େବାନ ଓ ତହିଁ ଉପନଗରେର, ପୁଣି
ଅେରାୟରଓତହିଁଉପନଗରେର,ଆଉଅେ ର୍ ାନତୀରି ତସମ
ନଗରେର ବାସ କରୁ ଅଛି ; ଏଥିମଧ୍ୟେର ତୁ େ ମାେନ କାହିଁକି
େସସବୁ େଫରାଇ ନ େନଲ? 27ଏେହତୁ ମୁଁ ତୁ ବିରୁ େର େକୗଣସି
ପାପ କରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁ େ େମାହର ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାେର
େମାʼ ପ୍ର ତି ଅନ୍ୟାୟ କମର୍ କରୁ ଅଛ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ବିଚାରକ ର୍ ା,
େସ ଆଜି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଓ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର
ବିଚାରକ ର୍ ା େହଉ ।ୁ”

ଯି ହ ମାନତ
28 ତଥାପି ଯି ହ େପ୍ର ରିତ କଥା ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ରାଜା

ଶୁଣିଲା ନାହିଁ।
29 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ଯି ହ ଉପେର ଅଧି ାନ

କରେ , େସ ଗିଲୀୟଦ ଓ ମନଃଶି ପ୍ର େଦଶ େଦଇ ଗିଲୀୟଦି ତ
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ମିେ କୁ ଗେଲ ଓ ଗିଲୀୟଦି ତ ମିେ ରୁ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ
ନିକଟକୁ ଗେଲ। 30 େସସମୟେର ଯି ହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ମାନତ ମନାସି କହିେଲ, “େଯେବ ତୁ େ ଅେ ାନ-ସ ାନମାନ ୁ
ନିଃସେ ହ େମାହର ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବ, 31 େତେବ ମୁଁ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ନିକଟରୁ କୁଶଳେର େଫରି ଆସି ବା େବେଳ
େଯେକହି େମାେତ େଭଟିବା ପାଇଁ େମାହର ଗୃହ ାରରୁ ବାହାରି
ଆସି ବ, େସ ନିେ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େହବ ଓ ମୁଁ ତାହାକୁ େହାମବଳି
ରୂ େପ ଉ ଗର୍ କରିବି।” 32 ଏଉ ାେର ଯି ହ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ
ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ପାର େହାଇଗେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ
ତା ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ। 33 ତହିଁେର େସ ଅେରାୟରଠାରୁ
ମି ୀତ ନିକଟ ପଯର୍ ୍ୟ େକାଡ଼ିଏ ନଗର ଓ ଅେବଲ୍ -କରାମୀମ୍ 
ପଯର୍ ୍ୟ ଅତି ମହାସଂହାରେର େସମାନ ୁ ସଂହାର କେଲ। ଏରୂ େପ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖେର ପରା
େହେଲ। 34ଏଥିଉ ାେର ଯି ହ ମି ାେର ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସି େଲ,
ଆଉ େଦଖ, ତା ର କନ୍ୟା ତା ୁ େଭଟିବା ପାଇଁ ଦାରା େନଇ
ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ଆସି ଲା; େସ ତା ର ଏକମାତ୍ର ସ ତି ଥିଲା;
ତାହା ଛଡ଼ା ତା ର ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ନ ଥିଲା। 35 େସେତେବେଳ
େସ ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ େଦଖି ଆପଣା ବ ଚିରି କହିେଲ, “ହାୟ,
ହାୟ,ଆ ର କେନ୍ୟ! ତୁ େ େମାେତ େଘାର ସ ାପେର ପକାଇଲ,
ତୁ େ େମାହର ଦୁଃଖଦାୟୀମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ େହଲ; କାରଣ
ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଅଛି, ଆଉ
ପଛକୁ ହଟି ନ ପାେର।” 36 ତହିଁେର େସ ତା ୁ କହିଲା, “େହ
ଆ ର ପିତଃ, ତୁ େ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ମୁଖ
ଫିଟାଇଅଛ; ତୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିଗର୍ ତ େହାଇଅଛି, ତଦନୁସାେର
େମାʼ ପ୍ର ତି କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ନିମେ ତୁ ଶତ ଅେ ାନ-
ସ ାନମାନ ଠାରୁ ପରିେଶାଧ େନଇଅଛି ।” 37ଆହୁ ରି େସଆପଣା
ପିତାକୁ କହିଲା, “େମାʼପାଇଁ ଏହିକଥାକରାଯାଉ; େମାେତ ଦୁଇମାସ
ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତହିଁେର ମୁଁ ଆପଣା ସଖୀମାନ ସ େର ପବର୍ ତମୟ
ାନକୁ ଯାଇ ଆପଣା କୁମାରୀ ବିଷୟେର ବିଳାପ କରିବି।”
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38 ତହଁୁ େସ କହିେଲ, “ଯାଅ।” ଆଉ େସ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ତାହାକୁ
ବିଦାୟ କେଲ; ତହିଁେର େସ ଓ ତାହାର ସଖୀମାେନ ପବର୍ ତମୟ
ାନକୁ ଯାଇ ତାହାର କୁମାରୀ ବିଷୟେର ବିଳାପ କେଲ। 39 ପୁଣି,
ଦୁଇ ମାସ େଶଷେର େସ ଆପଣା ପିତା ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି ଲା,
ତହିଁେର ପିତା ଆପଣା ମନାସି ଲାର ମାନତ ଅନୁସାେର ତାହା ପ୍ର ତି
କେଲ। େସ ପୁରୁ ଷର ପରିଚୟ ପାଇ ନ ଥିଲା। 40 େସହି ଦିନଠାରୁ
ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ କନ୍ୟାମାେନ ବଷର୍ କୁ ବଷର୍ ଗିଲୀୟଦୀୟ
ଯି ହ-କନ୍ୟାର ଗୁଣ କୀ ର୍ ନ କରିବାକୁ ବଷର୍ େର ଚାରି ଦିନ ଯିବାର
ରୀତି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଚଳିଲା।

12
ଇଫ୍ର ୟିମ ସହ ଯି ହ ସଂଘଷର୍

1 ଏଥିଉ ାେର ଇଫ୍ର ୟିମ େଲାକମାେନ ଏକତ୍ର େହାଇ ଉ ର
ଦିଗକୁ ଗମନ କେଲ, ପୁଣି େସମାେନ ଯି ହ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ପାରି େହବା
େବେଳ ତୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ ୁ କାହିଁକି ଡାକିଲ
ନାହିଁ? ଆେ ମାେନ ତୁ ଉପେର ତୁ ଘର ଅି େର ଦ
କରିବା।” 2 ତହିଁେର ଯି ହ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଅେ ାନ-
ସ ାନଗଣ ସହିତ େମାହର ଓ େମାʼ େଲାକମାନ ର ବଡ଼ ବିବାଦ
େହାଇଥିଲା; ପୁଣି ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ ଡାକେ , ତୁ େ େସମାନ
ହ ରୁ ଆ କୁ ଉ ାର କଲ ନାହିଁ। 3 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ
େମାେତ ଉ ାର କଲ ନାହିଁ, ଏହା େଦଖି ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ
ଆପଣା ହ େର େଘନି ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ପାର
େହାଇଗଲି, ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ େମାର ହ େର ସମପର୍ ଣ
କେଲ; ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ଆଜି କାହିଁକି େମାʼ ବିରୁ େର
ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି ଲ?” 4 େତେବ ଯି ହ ଗିଲୀୟଦର ସମ
େଲାକ ୁ ଏକତ୍ର କରି ଇଫ୍ର ୟିମ ସହିତ ଯୁ କେଲ; ତହିଁେର
ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମକୁ ପରା କେଲ, କାରଣ
େସମାେନ କହିଥିେଲ, “େହ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
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ଗିଲୀୟଦୀୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର ପଳାତକ େଲାକ।”
5 ପୁଣି ଗିଲୀୟଦୀୟ େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମୀୟମାନ ନିକଟ
ଯ ର୍ ନ ଘାଟ ହ ଗତ କେଲ; ତହିଁେର ଇଫ୍ର ୟିମର ପଳାତକ
େକୗଣସି େଲାକ େଯେତେବେଳ “ଆ କୁ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ
ଦିଅ” େବାଲି କହିଲା, େସେତେବେଳ ଗିଲୀୟଦର େଲାକମାେନ
ତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ କି ଇଫ୍ର ୟିମୀୟ େଲାକ?” େଯେବ
େସ କହିଲା, “ନା;” 6 େତେବ େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, କହ ତ
“ଶିେ ାେଲତ୍ ” ତହିଁେର େସ କହିଲା, “ସି େ ାେଲତ୍ ,” କାରଣ େସ
ତାହା ଶୁ ରୂ େପ ଉ ାରଣକରି ପାରିଲା ନାହିଁ; େତେବ େସମାେନ
ତାହାକୁ ଧରି ଯ ର୍ ନ ଘାଟେର ବଧ କେଲ; ଆଉ େସହି ସମୟେର
ଇଫ୍ର ୟିମର ବୟାଳିଶ ହଜାର େଲାକ ମାରା ପଡ଼ିେଲ। 7 ଯି ହ ଛଅ
ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ। ଏଥିଉ ାେର ଗିଲୀୟଦୀୟ ଯି ହ
ମେଲ ଓ ଗିଲୀୟଦୀୟ ଏକ ନଗରେର କବର ପାଇେଲ।

ଇବ୍ ସନ୍ , ଏେଲାନ୍ ଓ ଅବ୍ େଦାନ୍ 
8 ତାହା ଉ ାେର େବଥଲିହିମର ଇବ୍ ସନ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର

କେଲ। 9ତା ର ତିରିଶ ପୁତ୍ର ଥିେଲ ଓ େସ ତିରିଶ କନ୍ୟା ବାହାେର
େଦେଲଓଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ ପାଇଁ ତିରିଶକନ୍ୟା ବାହାରୁ ଆଣିେଲ।
ପୁଣି େସ ସାତ ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 10 ଏଥିଉ ାେର
ଇବ୍ ସନ୍ ମେଲ ଓ େବଥଲିହିମେର କବର ପାଇେଲ।

11 ତାହା ଉ ାେର ସବୂଲୂନୀୟ ଏେଲାନ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର
କେଲ ଓ େସ ଦଶ ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 12ଏଥିଉ ାେର
ସବୂଲୂନୀୟ ଏେଲାନ୍ ମେଲ ଓ ସବୂଲୂନ େଦଶ ଅୟାେଲାନ୍ େର
କବର ପାଇେଲ। 13 ତାହା ଉ ାେର ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ହିେ ଲର
ପୁତ୍ର ଅବ୍ େଦାନ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ। 14 ଆଉ ତାହାର
ଚାଳିଶ ପୁତ୍ର ଓ ତିରିଶ େପୗତ୍ର ଥିେଲ, େସମାେନ ସତୁ ରି ଗ ର୍ ଭ
ଚଢ଼ିେଲ; ପୁଣି େସ ଆଠ ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କେଲ।
15ଏଥିଉ ାେର ପିରୀୟାେଥାନୀୟ ହିେ ଲର ପୁତ୍ର ଅବ୍ େଦାନ୍ ମେଲ
ଓ ଅମାେଲକୀୟ ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଅ ଗର୍ ତ ଇଫ୍ର ୟିମ େଦଶ
ଫିରୀୟାେଥାନେର କବର ପାଇେଲ।
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13
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ର ଜନ୍ମ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୃି େର ଯାହା
ମ , ତାହା ପୁନବର୍ ାର କେଲ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଚାଳିଶ ବଷର୍ ଯାଏ
େସମାନ ୁ ପେଲ ୀୟମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ।

2 େସହି ସମୟେର ଦାନୀୟ େଗା ୀ ମଧ୍ୟେର ସରାୟ ନିବାସୀ
ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା, ତାହାର ନାମ ମାେନାହ; ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ବ ୍ୟା
ଓ ପ୍ର ସବ କରି ନ ଥିଲା। 3 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ େସହି ୀକୁ ଦଶର୍ ନ
େଦଇ ତାହାକୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ବ ୍ୟା ଓ ପ୍ର ସବ କରି
ନାହଁ; ମାତ୍ର ତୁ େ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ। 4 ଏେହତୁ
ଏେବ ଏହା କର ଓ ତୁ େ ସାବଧାନ ହୁ ଅ, ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ
ପାନ କର ନାହିଁ ଓ େକୗଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କର ନାହିଁ;
5 କାରଣ େଦଖ, ତୁ େ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ, ଆଉ
ତାହାର ମ କେର କୁ୍ଷର ଲାଗିବ ନାହିଁ; େଯେହତୁ େସ ବାଳକ
ଗଭର୍ ାବଧି ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ନାସରୀୟ* େହବ ଓ େସ
ପେଲ ୀୟମାନ ହ ରୁ ଇସ୍ର ାଏଲକୁ ଉ ାର କରିବାକୁ ଆର
କରିବ।” 6 ଏଉ ାେର େସହି ୀ ଆସି ଆପଣା ାମୀକୁ କହିଲା,
“ପରେମ ର ର ଏକ େଲାକ େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େଲ। ତାହା
ରୂ ପ ପରେମ ର ଦୂତ ରୂ ପ ତୁ ଲ୍ୟ ଅତି ଭୟ ର; ମାତ୍ର େସ
େକଉଁଠାରୁ ଆସି େଲ, ଏହା ମୁଁ ତାହା ୁ ପଚାରିଲି ନାହିଁ, କିଅବା
େସ ଆପଣା ନାମ େମାେତ କହିେଲ ନାହିଁ; 7 ମାତ୍ର େସ େମାେତ
କହିେଲ, ‘େଦଖ, ତୁ େ ଗଭର୍ ବତୀ େହାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରିବ;
ଏେହତୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ କର ନାହିଁ ଓ େକୗଣସି ଅଶୁଚି
ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ କର ନାହିଁ; କାରଣ େସହି ବାଳକ ଗଭର୍ ାବଧି ମରଣ
ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ନାସରୀୟ େହବ,’ ”

8 ତହିଁେର ମାେନାହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ବିନତି କରି କହିଲା, “େହ
ପ୍ର େଭା, ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ପରେମ ର େଯଉଁ େଲାକ ୁ ଆପଣ

* 13:5 ନାସରୀୟ େଦଖ ୁ ଗଣନା. ୪
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ପଠାଇଥିେଲ, େସ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ପୁନବର୍ ାର ଆସ ୁ ଓ
େଯଉଁ ବାଳକ ଜନି୍ମ ବ, ତାହା ପ୍ର ତି ଆ ମାନ ର କି କ ର୍ ବ୍ୟ,
ଏହା ଆ ମାନ ୁ ଶିଖାଉ ୁ।” 9 ତହଁୁ ପରେମ ର ମାେନାହର ରବ
ଶୁଣିେଲ; ପୁଣି େସ ୀ େକ୍ଷତ୍ର େର ବସି ଥିବା େବେଳ ପରେମ ର
ଦୂତ ପୁନବର୍ ାରତାହା ନିକଟକୁଆସି େଲ;ମାତ୍ର ତାହାର ାମୀମାେନାହ
ତାହା ସ େର ନ ଥିଲା। 10 ଏଣୁ େସ ୀ ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁଯାଇ ଆପଣା
ାମୀକୁ ସ ାଦ େଦଇ କହିଲା, “େଦଖ, େସଦିନ େଯଉଁ େଲାକ
େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି ଥିେଲ, େସ େମାେତ ଦଶର୍ ନ େଦଇଅଛି ।”
11 ତହିଁେର ମାେନାହ ଉଠି ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାର ପେଛ ପେଛ ଗଲା
ଓ େସହି େଲାକ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ୁ କହିଲା, “ଏହି ୀ ସ େର
େଯକଥା କହିଥିେଲ, େସ କିଆପଣ?” େସକହିେଲ, “ହଁ, ମୁଁ େସହି।”
12 ତହଁୁ ମାେନାହ କହିଲା, “ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସଫଳ େହଉ; ବାଳକ
ପ୍ର ତି କି ବିଧି ଓ ତାହାର କି କାଯର୍ ୍ୟ େହବ?” 13ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୂତ ମାେନାହକୁ କହିେଲ, “ଆେ େସହି ୀକୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛୁ,
ତାହାସବୁ େସମାନୁ। 14େସଦ୍ର ାକ୍ଷାଲତାଜାତ େକୗଣସି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ
କରିବ ନାହିଁ, ଅବା େସ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କି ମଦ୍ୟ ପାନ ନ କରୁ , କିଅବା
େକୗଣସି ଅଶୁଚି ଦ୍ର ବ୍ୟ େଭାଜନ ନ କରୁ ;ଆେ ତାହାକୁ ଯାହା ଯାହା
ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, ତାହାସବୁ େସ ମାନୁ।”

15 ଆହୁ ରି ମାେନାହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ କହିଲା, “ବିନୟ
କରୁ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇଁ େଛଳି ଛୁଆଟିଏ ପ୍ର ୁତ କରିବା ଯାଏ
ଆେ ମାେନ ଆପଣ ୁ ଅଟକାଇ ରଖୁ।” 16 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦୂତ ମାେନାହକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ କୁ ଅଟକାଇ ରଖିେଲ
େହଁ ଆେ ତୁ ଆହାର େଭାଜନ କରିବୁ ନାହିଁ; ପୁଣି େଯେବ
ତୁ େ େହାମବଳି ପ୍ର ୁତ କର, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ତାହା ଉ ଗର୍ କର।” େସ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ, ଏହା ମାେନାହ
ଜାଣି ନ ଥିଲା। 17 ଏଥିଉ ାେର ମାେନାହ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ୁ
କହିଲା, “ଆପଣ ର ନାମ କଅଣ? ଆପଣ ବାକ୍ୟ ସଫଳ
େହେଲ, ଆେ ମାେନ ଆପଣ ର େଗୗରବ କରିବୁ।” 18ତହିଁେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ନାମ କାହିଁକି
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ପଚାରୁ ଅଛ, ତାହା ତ ଆ ଯର୍ ୍ୟ?” 19 ତହିଁେର ମାେନାହ େସହି
େଛଳିଛୁଆ ଓ ତହିଁର ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଉେ ଶ୍ୟେର େଶୖଳ ଉପେର ଉ ଗର୍ କଲା। ତହଁୁ ଦୂତ ଆ ଯର୍ ୍ୟ
ପ୍ର କାରକମର୍ କେଲ,ଆଉମାେନାହ ଓତାହାରଭାଯର୍ ୍ୟା ଅନାଉଥିେଲ।
20 େଯେତେବେଳ ଅି ଶିଖା ଯଜ୍ଞେବଦିରୁ ଆକାଶକୁ ଉଠିଲା,
େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ େସହି ଯଜ୍ଞେବଦିର ଅି ଶିଖାେର
ଊ ର୍ ଗମନ କେଲ। େସସମୟେର ମାେନାହ ଓ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଅନାଉଥିେଲ; ଆଉ େସମାେନ ଭୂ ମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିେଲ।

21ଏଥିଉ ାେରସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତମାେନାହକୁଓତାହାରଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ
ଆଉ ଦଶର୍ ନ େଦେଲ ନାହିଁ। ତହଁୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଦୂତ େବାଲି
ମାେନାହ ଜାଣିଲା। 22 ଏଣୁ ମାେନାହ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ କହିଲା,
“ଆେ ମାେନ ପରେମ ର ୁ େଦଖିଅଛୁ, ଏଣୁ ଅବଶ୍ୟ ମରିବା।”
23ମାତ୍ର ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା ତାହାକୁ କହିଲା, “େଯେବ ଆ ମାନ ୁ ବଧ
କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସେ ାଷ ଥାଆ ା, େତେବ େସ ଆ ମାନ
ହ ରୁ େହାମବଳି ଓ ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କରି ନ ଥାଆେ ,
ଅବା େସ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆ ମାନ ୁ େଦଖାଇ ନ ଥାଆେ , କିଅବା
ଏସମୟେର ଏପରି କଥା ଶୁଣାଇ ନ ଥାଆେ ।” 24 ଏଥିଉ ାେର
େସହି ୀ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କରି ତାହାର ନାମ ଶାମ୍ େଶାନ୍ େଦଲା। ତହଁୁ
େସହି ବାଳକ ବଢ଼ିଲା ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ।
25 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ସରାୟ ଓ ଇ ାେୟାଲ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ମହନୀ-ଦାନେର† ତାହାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିେଲ।

14
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ର ବିବାହ

1 ଏଥିଉ ାେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ତିମ୍ନ ାକୁ ଯାଇ େସ ାନେର
ପେଲ ୀୟମାନ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ଅବିବାହିତ
ୀେଲାକକୁ େଦଖିଲା। 2 ତହଁୁ େସ ଆସି ଆପଣା ପିତା ଓ
ମାତାକୁ କହିଲା, “ମୁଁ ତିମ୍ନ ାେର ପେଲ ୀୟମାନ କନ୍ୟାଗଣ

† 13:25 ମହନୀ-ଦାନେର ଅଥର୍ ାତ୍ ଦାନ୍ ବଂଶର
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ମଧ୍ୟେର େଗାଟିଏ ୀେଲାକ େଦଖିଅଛି; ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ
ଏେବ ତାହାକୁ ଆଣି େମାେତ ବିବାହ ଦିଅ।” 3 େତେବ ତାହାର
ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣର ଅବା ଆ
ସମୁଦାୟ େଲାକ ର କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟେର କି ଜେଣ ୀ ନାହିଁ,
େଯ ତୁ େ ଅସୁ ତ ପେଲ ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା ଗ୍ର ହଣ
କରିବାକୁ ଯିବ?” ତହିଁେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଆପଣା ପିତାକୁ କହିଲା,
“ତାହାକୁ େମାʼ ପାଇଁ ଆଣ; େସ େମାʼ ଦୃି େର ପସ ।” 4 ମାତ୍ର
ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଛିଦ୍ର ପାଇବା େଚ ାେର ଏହି
ଘଟଣା େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଡ଼ୁ େହଲା, ଏହା ତାହାର ପିତାମାତା
ଜାଣିେଲ ନାହିଁ। େସସମୟେର ପେଲ ୀୟମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଉପେର କ ର୍ୃ କରୁ ଥିେଲ।

5 ଏଥିଉ ାେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଓ ତାହାର ପିତାମାତା ତିମ୍ନ ାକୁ ଯାଇ
ତିମ୍ନ ାି ତ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଉପି ତ େହେଲ। ତହିଁେର େଦଖ, ଏକ
ଯୁବା ସି ଂହ ତାହାକୁ ହାବୁଡ଼ି ଗ ର୍ ନ କଲା। 6 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଉପେର ଆସି ବା କ୍ଷଣି, େସ େଛଳିଛୁଆକୁ ବିଦୀ ର୍ କଲା
ପରି ତାହାକୁ ବିଦୀ ର୍ କରି ପକାଇଲା, ମାତ୍ର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ହାତେର
କିଛି ନ ଥିଲା। ତଥାପି େସ ଆପଣାର ଏହି କମର୍ ର କଥା ଆପଣା
ପିତାମାତା ୁ କହିଲା ନାହିଁ।

7 ଏଥିଉ ାେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଯାଇ େସହି ୀ ସ େର କଥାବା ର୍ ା
କଲା ଓ େସ ୀ ଦୃି େର ପସ େହଲା। 8 ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଉ ାେର
େସ େସହି ୀକୁ ଗ୍ର ହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁନବର୍ ାର ଗଲା, େସେତେବେଳ
େସ େସହି ସି ଂହରଶବ େଦଖିବାକୁ ବାଟ ବୁଲି ଯାଆେ , େଦଖ, େସହି
ସି ଂହ େଦହେର ମହୁ ମାଛିର ଦଳ ଓ ମହୁ ଅଛି। 9 େତଣୁ େସ ହାତେର
କିଛି େନଇ ତାହା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣା ପିତାମାତା ନିକଟକୁ ଗଲା
ଓ େସ େସମାନ ୁ ଦିଅେ , େସମାେନ ଖାଇେଲ।ମାତ୍ର େସ େଯ ସି ଂହ
େଦହରୁ େସହି ମହୁ େନଇଥିଲା, ଏହା େସମାନ ୁ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ।

10 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ପିତା େସହି ୀ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ତିମ୍ନ ାେର େଗାଟିଏ େଭାଜି କଲା; କାରଣ ଯୁବାମାନ ର
େସପରି କରିବାର ରୀତି ଥିଲା। 11 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ େଦଖେ ,
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ତାହା ସେ ରହିବା ପାଇଁ ତିରିଶ ଜଣ ମିତ୍ର ଆଣିେଲ। 12ତହିଁେର
ଶାମ୍ େଶାନ୍ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ େଗାଟିଏ ପ୍ର େହଳିକା
କେହ। ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ଏହି େଭାଜିର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟେର
ତହିଁର ଅଥର୍ ବାହାର କରି େମାେତ ଜଣାଇବ, େତେବ ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ ତିରିଶ ମସି ନା ବ ଓ ତିରିଶ ସାଜ େପାଷାକ େଦବି।
13 ମାତ୍ର େଯେବ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ତହିଁର ଅଥର୍ ଜଣାଇ ନ
ପାରିବ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ େମାେତ ତିରିଶ ମସି ନା ବ ଓ ତିରିଶ
ସାଜ େପାଷାକ େଦବ।” ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ର
ପ୍ର େହଳିକା କୁହ, ଆେ ମାେନ ତାହା ଶୁଣିବୁ।” 14 ତହିଁେର େସ
େସମାନ ୁ କହିଲା,
“ଖାଦକଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବଳବାନ ଠାରୁ ମି ତା ନିଗର୍ ତ େହଲା।”
ମାତ୍ର େସମାେନ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ପ୍ର େହଳିକାର ଅଥର୍ ଜଣାଇ

ପାରିେଲ ନାହିଁ।
15 ତହଁୁ ଚତୁ ଥର୍ ଦିନେର* େସମାେନ ଶାମ୍ େଶାନ୍ ର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ

କହିେଲ, “ପ୍ର େହଳିକାର ଅଥର୍ କହିବା ପାଇଁ ତୁ େ ଆପଣା ାମୀକୁ
ମଣାଅ, େନାହିେଲ ଆେ ମାେନ ତୁ କୁ ଓ ତୁ ର ପିତୃ ଗୃହକୁ
ଅି େର ଦ କରିବୁ। ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ୁ ନି ର୍ ନ
କରିବାକୁ ଡାକିଛ ପରା? ନୁେହଁ?” 16 ତହିଁେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ର
ଭାଯର୍ ୍ୟା ତାହାକୁ ଧରି କା ି କହିଲା, “ତୁ େ େକବଳ େମାେତ
ଘୃଣା କରୁ ଅଛ, କିଛି େପ୍ର ମ କରୁ ନାହଁ; ତୁ େ େମାʼ େଲାକ
ସ ାନମାନ ୁ େଗାଟିଏ ପ୍ର େହଳିକା କହିଅଛ, ମାତ୍ର ତାହା େମାେତ
ବୁଝାଇ େଦଇ ନାହଁ।” ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ମୁଁ
ଆପଣା ପିତା କି ମାତାକୁ ବୁଝାଇ େଦଇ ନାହିଁ, ଆଉ କି ତୁ କୁ
ବୁଝାଇେଦବି?” 17 ପୁଣି େସ େଭାଜିର ସ ମ ଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ
ଧରି କା ି ଲା; ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ ନିତା ଅନୁେରାଧ କରିବାରୁ
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ସ ମ ଦିନେର ତାହା ତାହାକୁ ବୁଝାଇେଦଲା; ତହଁୁ େସ
ଆପଣା େଲାକ ସ ାନମାନ ୁ େସହି ପ୍ର େହଳିକା ବୁଝାଇେଦଲା।

* 14:15 ଚତୁ ଥର୍ ଦିନେର େକେତକ ହ ଲିପିେର ସ ମ ଦିନ
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18ଏଥିଉ ାେରସ ମ ଦିନ ସୂଯର୍ ୍ୟା ପୂବର୍ େରନଗର େଲାକମାେନ
ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ମଧୁଠାରୁ ଆଉ ମି କଅଣ?
ଓ ସି ଂହଠାରୁ ବଳବାନ କିଏ?”
ତହିଁେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ େସମାନ ୁ କହିଲା,

“ତୁ େ ମାେନ େମାର ଛଡ଼ାେର (ଅ ବୟ ା ଗାଈ) ହଳ କରି ନ
ଥିେଲ,

େମାର ପ୍ର େହଳିକାର େଭଦ ପାଇ ନ ଥାଆ ।”†
19 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଉପେର ଆସି ବା

କ୍ଷଣି, େସ ଅି େଲାନକୁ ଯାଇ େସଠାେର ତିରିଶ ଜଣ ୁ ବଧ କଲା
ଓ େସମାନ ଠାରୁ ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ ପ୍ର େହଳିକାର ଅଥର୍ କାରୀମାନ ୁ
ଏକ ଏକ ସାଜ େପାଷାକ େଦଲା। କି ୁ ତାହାର େକ୍ର ାଧ ପ୍ର ଳିତ
େହଲା, ପୁଣି େସଆପଣା ପିତୃ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା। 20ମାତ୍ର ଶାମ୍ େଶାନ୍ 
ଯାହାକୁ ଆପଣାର ବୁ ପରି କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟା
ଦିଆଗଲା।

15
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ାରା ପେଲ ୀୟମାେନ ପରା

1 ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଉ ାେର ଗହମ କଟା ସମୟେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ 
େଗାଟିଏ େଛଳିଛୁଆ େନଇ ଆପଣା ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େଦଖିବା ପାଇଁ ଗଲା;
ଆଉ େସ କହିଲା, “ମୁଁ ଅ ଃପୁରେର ଭାଯର୍ ୍ୟା ନିକଟକୁ ଯିବି।” ମାତ୍ର
ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ େଦଲା ନାହିଁ। 2 ପୁଣି
ତାହାର ପିତା କହିଲା, “ମୁଁ ନି ୟ େବାଧ କଲି େଯ, ତୁ େ ତାହାକୁ
ନିତା ଘୃଣା କଲ; ଏଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁ ମିତ୍ର କୁ େଦଲି; ତାହାର
ସାନ ଭଉଣୀ କି ତାହାଠାରୁ ସୁ ରୀ ନୁେହଁ? ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ତାହା
ବଦେଳ ତାହାକୁ ଗ୍ର ହଣ କର।” 3ତହିଁେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ େସମାନ ୁ
କହିଲା, “ଏଥର ମୁଁ ପେଲ ୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଅନି ବ୍ୟବହାରକେଲ

† 14:18 ତୁ େ ମାେନ େମାର ଛଡ଼ାେର (ଅ ବୟ ା ଗାଈ) ହଳ କରି ନ ଥିେଲ, େମାର
ପ୍ର େହଳିକାର େଭଦ ପାଇ ନ ଥାଆ । ଏହାର ଅଥର୍ ତୁ େ ନି ୟ େମାʼ ର ପ ୀଠାରୁ ହିଁ
ପାଇଅଛ।
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େହଁ େସମାନ ବିଷୟେର ନିେ ର୍ ାଷ େହବି।” 4 ତହଁୁ ଶାମ୍ େଶାନ୍ 
ଯାଇ ତିନି ଶହ ବିଲୁଆ ଧରି ଓ ଦିହୁ ଡ଼ି େନଇ ଲା ୁ ଳକୁ ଲା ୁ ଳ
ବା ି ଲା,ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇଲା ୁ ଳ ମଧ୍ୟେରଏକଏକ ଦିହୁ ଡ଼ି େଦଲା।
5 ତହଁୁ େସ ଦିହୁ ଡ଼ି ଜଳାଇ ପେଲ ୀୟମାନ ବଢ଼ ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର
ମଧ୍ୟକୁ େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିେଦଲା, ପୁଣି କେଳଇ ବିଡ଼ା ଓ ବଢ଼ ା ଶସ୍ୟ
ଉଭୟଓମଧ୍ୟଜୀତେକ୍ଷତ୍ର ସବୁ େପାଡ଼ି ପକାଇଲା। 6େସେତେବେଳ
ପେଲ ୀୟମାେନ ପଚାରିେଲ, “ଏହା କିଏ କରିଅଛି?” ତହିଁେର
େଲାକମାେନ କହିେଲ, “ତିମ୍ନ ୀୟର ଜୁଆଁଇ ଶାମ୍ େଶାନ୍ , େଯେହତୁ
େସ ତାହାର ଭାଯର୍ ୍ୟାକୁ େନଇ ତାହାର ମିତ୍ର କୁ େଦଲା।” ଏଥିେର
ପେଲ ୀୟମାେନ ଆସି େସହି ୀକୁ ଓ ତାହାର ପିତାକୁ ଅି େର ଦ
କେଲ। 7ତହଁୁ ଶାମ୍ େଶାନ୍ େସମାନ ୁ କହିଲା, “େଯେବତୁ େ ମାେନ
ଏପରିକଲ, େତେବଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ତହିଁରପରିେଶାଧ େନବି ଓତହିଁ
ଉ ାେର କ୍ଷା େହବି।” 8 ଏଣୁ େସ ମହାସଂହାରେର େସମାନ ୁ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପରା କଲା; ତହଁୁ େସ ଯାଇ ଐଟମ୍ େଶୖଳର
ସୁଡ଼ େର ବାସ କଲା। 9 େତଣୁ ପେଲ ୀୟମାେନ ଉପରକୁ ଯାଇ
ଯିହୁ ଦା େଦଶେର ଛାଉଣି ାପନ କରି ଲିହୀେର ବ୍ୟାପି ରହିେଲ।
10 ତହିଁେର ଯିହୁ ଦାର େଲାକମାେନ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
କାହିଁକି ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଆସି ଅଛ?” େସମାେନ କହିେଲ,
“ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ ବା ି େସ େଯପରି ଆ ମାନ ପ୍ର ତି କରିଅଛି,
େସପରି ଆେ ମାେନ ତାହା ପ୍ର ତି କରିବାକୁ ଆସି ଅଛୁ।” 11 ଏଥିେର
ଯିହୁ ଦାର ତିନି ହଜାର େଲାକ ଐଟମ୍ େଶୖଳର ସୁଡ଼ କୁ ଯାଇ
ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ କହିେଲ, “ପେଲ ୀୟମାେନ େଯ ଆ ମାନ କ ର୍ ା
ଅଟି ,ଏହା କିତୁ େ ଜାଣନାହିଁ? େତେବତୁ େ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି
ଏ କି କମର୍ କଲ?” ପୁଣି େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, “େସମାେନ େମାʼ
ପ୍ର ତି େଯପରି କେଲ, ମୁଁ େସପରି େସମାନ ୁ କଲି।” 12 ତହିଁେର
େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ପେଲ ୀୟମାନ ହ େର ତୁ କୁ
ସମପର୍ ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆେ ମାେନ ତୁ କୁ ବା ି ବାକୁ ଆସି ଅଛୁ।”
ତହଁୁ ଶାମ୍ େଶାନ୍ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ େମାେତ
ଆକ୍ର ମଣ ନ କରିବ େବାଲି ଶପଥ କର।” 13 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ
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କହିେଲ, “ନା; କି ୁ ଆେ ମାେନତୁ କୁ ଦୃଢ଼ରୂ େପବା ି େସମାନ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିବୁ; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ େକେବ ତୁ କୁ ବଧ
କରିବୁ ନାହିଁ।” ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଇ ନୂଆ ଦଉଡ଼ିେର ବା ି
େଶୖଳ ଉପରୁ ତାହାକୁ ଆଣିେଲ।

14 େସ ଲିହୀେର ଉପି ତ ହୁ ଅେ , ପେଲ ୀୟମାେନ ତାହାକୁ
େଭଟି ଜୟ ନି କେଲ; ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ା ଶି ର ସହ
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଉପେରଆସି ବା କ୍ଷଣି, ତହିଁେର ତାହାର ବାହୁ େର ଥିବା
ଦଉଡ଼ି ଅି ଦ ଛଣପଟପରି େହଲା,ଆଉତାହା ହାତରୁ ବ ନଖସି
ପଡ଼ିଲା। 15 େସେତେବେଳ େସ ଗ ର୍ ଭର େଗାଟିଏ କ ା େଥାମଣି
ପାଇ ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହା େନଲା ଓ ତ ୍ଵାରା ଏକ ହଜାର େଲାକ ୁ
ବଧ କଲା। 16ତହଁୁ ଶାମ୍ େଶାନ୍ କହିଲା:-
“ଗଧ େଥାମଣିେର େହେଲ ଗଦା ଗଦା,
ଗଧ େଥାମଣିେର କଲି ହଜାର େଲାକ ପଦା।”

17ଏହା କହିବାର େଶଷ କଲା ଉ ାେର େସ ଆପଣା ହ ରୁ ଗଧ
େଥାମଣି ପକାଇେଦଲା; ପୁଣି େସହି ାନର ନାମ ରାମତ୍ -ଲିହୀ*
େହଲା। 18 ଏଥିଉ ାେର େସ ଅତି ତୃ ଷା ର୍ େହାଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକି
କହିଲା, “ତୁ େ ଆପଣା ଦାସରହ ାରା ଏହି ମହା ଉ ାର ସାଧନ
କରିଅଛ; ଏେବ ମୁଁ ତୃ ାେର ମରିବି ଓ ଏହି ଅସୁ ତମାନ ହ େର
ପଡ଼ିବି।” 19 ତହିଁେର ପରେମ ର ଲିହୀି ତ ଏକ ଖାଲ ବିଦୀ ର୍
କରେ ,ତହିଁରୁ ଜଳ ନିଗର୍ ତ େହଲା, ପୁଣି େସ ତାହା ପାନ କରେ ,
ତାହାର ଆ ା େଫରି ଆସି ଲା ଓ େସ ସେଚତନ େହଲା; ଏେହତୁ
େସହି ାନର ନାମ ଐନ୍ -ହକ୍ େକାରୀ† େଦଲା, ତାହା ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
ଲିହୀେର ଅଛି। 20ଆଉ େସ ପେଲ ୀୟମାନ ସମୟେର େକାଡ଼ିଏ
ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କଲା।

16
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଓ ଦଲୀଲା

* 15:17 ଅଥର୍ ାତ୍ େଥାମଣି-ଗିରି † 15:19 ଅଥର୍ ାତ୍ ଡାକିଲା େଲାକର ଝର
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1ଏଥିଉ ାେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଘସା* ନଗରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ଏକ
େବଶ୍ୟା େଦଖି ତାହା ସେ ଶୟନ କଲା। 2ତହିଁେର ଶାମ୍ େଶାନ୍ 
ଏହି ାନକୁ ଆସି ଅଛି, ଏହି କଥା ଘସାତୀୟ େଲାକମାନ ୁ
କୁହାଗଲା। ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାକୁ େଘରି ସମ ରାତି୍ର ତାହା ପାଇଁ
ନଗର- ାରେର ଛକି ବସି େଲ, ପୁଣି ସାରାରାତି୍ର ତୁ ନି ରହି କହିେଲ,
ସକାେଳ ଆଲୁଅ େହେଲ ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ବଧ କରିବୁ। 3ମାତ୍ର
ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଅ ର୍ ରାତି୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଶୟନକରି ଅ ର୍ ରାତି୍ର େର ଉଠି ନଗର
ାରର କବାଟ ଓ ଦୁଇ ବାଜୁବ ଧରି ଅଗର୍ ଳ ସେମତ ଉପାଡ଼ି

ପକାଇଲା, ଆଉ ତାହା କା େର େଥାଇ ହିେବ୍ର ାଣ ସ ୁଖ ପବର୍ ତ
ଶୃ କୁ େଘନିଗଲା। 4 ଏଉ ାେର େସ େସାେରକ୍ ଉପତ୍ୟକାେର
ଏକ ୀକୁ େପ୍ର ମ କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଲୀଲା। 5 ତହିଁେର
ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ େସହି ୀ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ
କହିେଲ, “କାହିଁେର ତାହାର ଏହି ମହାବଳ ଥାଏ ଓ କି ଉପାୟେର
ଆେ ମାେନ ତାହାକୁ ପରା କରି ତାହାକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବା ପାଇଁ
ବା ି ପାରିବୁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁ େ ତାହାକୁ ମଣାଅ; ତାହା
କେଲ, ଆେ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ତୁ କୁ ଏଗାର ଶହ େଲଖାଏଁ
େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା† େଦବୁ।” 6 ତହଁୁ ଦଲୀଲା ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ କହିଲା,
“ବିନୟ କରୁ ଅଛି, କାହିଁେର ତୁ ର ମହାବଳ ଥାଏ ଓ ତୁ ର
େ ଶାେଥର୍ ତୁ େ କାହିଁେର ବ ା ଯାଇପାର, ଏହା େମାେତ କୁହ?”
7ତହିଁେରଶାମ୍ େଶାନ୍ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଯାହା େକେବ ଶୁ େହାଇ
ନାହିଁ, ଏପରି ସାେତାଟି କ ା ତ େର େଯେବ େସମାେନ େମାେତ
ବା ି େବ, େତେବ ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳ େହାଇ ଅନ୍ୟ େଲାକ ପରି େହାଇଯିବି।”
8 ତହଁୁ ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ ଅଶୁ ସାେତାଟି କ ା ତ
ଆଣି େସହି ୀକୁ େଦେଲ; େତଣୁ େସ ତାହାକୁ ତହିଁେର ବା ି ଲା।
9 େସସମୟେର ତାହାର ଅ ଃପୁରେର େଲାକମାେନ ଛକି ବସି େଲ।
ଏଥିେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଶାମ୍ େଶାନ୍ , ପେଲ ୀୟମାେନ
ତୁ କୁ ଧରିେଲ।” ତହିଁେର ଅି ବାସନା ବାଜିେଲ େଯପରି
ଛଣପଟ ସୁତୁ ଲି ଛିି ଯାଏ, େସପରି େସସବୁତ ଛି ାଇପକାଇଲା।
* 16:1 ଅଥର୍ ାତ୍ ପେଲ ୀୟ ନଗର † 16:5 ଏଗାର ଶହ େଲଖାଏଁ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ା
ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାୟ 60 କିେଲା
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ଏହିରୂ େପ ତାହାର ବଳର ରହସ୍ୟ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ।
10ଏଥିଉ ାେର ଦଲୀଲା ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ କହିଲା, “ତୁ େ େମାେତ

ଉପହାସ କଲ ଓ ତୁ େ େମାେତ ମିଥ୍ୟା କହିଲ; ଏେବ ତୁ େ
କାହିଁେର ବ ା ଯାଇପାର, ତାହା େମାେତ କୁହ?” 11 ତହିଁେର
େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଯଉଁ ର ୁେର େକୗଣସି କମର୍ କରାଯାଇ
ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ ର ୁେର େମାେତ ବା ି େଲ, ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳ େହାଇ
ଅନ୍ୟ େଲାକର ସମାନ େହାଇଯିବି।” 12 ତହଁୁ ଦଲୀଲା ନୂତନ ର ୁ
େନଇତାହାକୁ ବା ି କହିଲା, “ଶାମ୍ େଶାନ୍ ପେଲ ୀୟମାେନ ତୁ କୁ
ଧରିେଲ।” େସସମୟେର ଛକିଥିବା େଲାକମାେନ ଅ ଃପୁରେର
ଥିେଲ। ଏଥିେର େସ ଖେ ସୂତା ପରି ଆପଣା ବାହୁ ଉପରୁ ତାହା
ଛି ାଇ ପକାଇଲା। 13 େତେବ ଦଲୀଲା ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ କହିଲା,
“ତୁ େ ଏପଯର୍ ୍ୟ େମାେତ ଉପହାସ କରିଅଛ ଓ ମିଥ୍ୟା କହିଅଛ;
ତୁ େ କାହିଁେରବ ା ଯାଇପାର,ତାହା େମାେତ କୁହ।”ତହିଁେର
େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େଯେବ ତୁ େ ବୁଣା ଯାଉଥିବା ବ େର
େମାର ମ କ େକଶର ସାତ େବଣୀ ବୁଣିବ, େତେବ େହାଇପାେର।”
14ତହଁୁ େସ ତ ଖୁି େର ତାହା ବା ି ତାହାକୁ କହିଲା, “ଶାମ୍ େଶାନ୍ ,
ପେଲ ୀୟମାେନ ତୁ କୁ ଧରିେଲ।” ତହିଁେର େସ ନିଦ୍ର ାରୁ ଉଠି
ତ ଖୁି ଉପାଡ଼ି ବ େନଇ ଚାଲିଗଲା।

15 ଏଣୁ େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “େମାହର ପ୍ର ତି ତ ତୁ ର ମନ
ନାହିଁ, ‘ତୁ େ େମାେତ େପ୍ର ମ କରୁ ଅଛ’ େବାଲି କିପରି କହୁ ଅଛ?
ଏ ତିନିଥରଯାକ ତୁ େ େମାେତ ଉପହାସ କଲ ଓ ତୁ ର ମହାବଳ
କାହିଁେର ଥାଏ, ତାହା େମାେତ କହିଲ ନାହିଁ।” 16ଏହିରୂ େପ େସ
ନିତି ନିତି କଥାେର ତାହାକୁ ଅନୁେରାଧ କରି ଏପରି ବ୍ୟ କଲା େଯ,
ତାହାରଆ ା ମରଣପାଇଁ ଅି ର େହଲା। 17ତହିଁେର େସତାହାକୁ
ଆପଣା ମନର ସମ କଥା ଜଣାଇ କହିଲା, “େମାହର ମ କେର
େକେବ କୁ୍ଷର ଲାଗି ନାହିଁ; କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ମାତାର ଗଭର୍ ରୁ
ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ନାସରୀୟ େଲାକ େହାଇଅଛି; େଯେବ
ମୁଁ େକ୍ଷୗର େହବି, େତେବ େମାର ବଳ େମାʼ ଠାରୁ ଯିବ ଓ ମୁଁ ଦୁବର୍ ଳ
େହାଇ ଅନ୍ୟ ସକଳ େଲାକର ସମାନ େହାଇଯିବି।”
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18 େସେତେବେଳ େସ େଯ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମ କଥା
କହିଅଛି, ଏହା ଦଲୀଲା େଦଖି ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାନ ନିକଟକୁ
େଲାକ ପଠାଇଲା ଓ “ତୁ େ ମାେନ ଏହି ଥରକ ଆସ, କାରଣ େସ
େମାେତଆପଣା ମନର ସମ କଥା କହିଅଛି,” ଏହା କହି େସମାନ ୁ
ଡାକିଲା। ତହିଁେର ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ ହ େର ରୂ ପା
େନଇ ତାହା ପାଖକୁ ଆସି େଲ; 19ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ ଆପଣା ଆ ୁେର
ଶୁଆଇଲା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଡକାଇ ତାହାର ମ କର ସାତ େବଣୀ
େକ୍ଷୗର କଲା; ଏହିରୂ େପ େସ ତାହାକୁ େକ୍ଲ ଶ େଦବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ
ତାହାର ବଳ ତାହାଠାରୁ ଗଲା। 20 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଶାମ୍ େଶାନ୍ ,
ପେଲ ୀୟମାେନ ତୁ କୁ ଧରିେଲ।”ତହିଁେର େସ ନିଦ୍ର ାରୁ ଜାଗ୍ର ତ
େହାଇ କହିଲା, “ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟପରି ବାହାରକୁ ଯାଇଆପଣାକୁ
ଝାଡ଼ିବି।” ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିେଲ, ଏହା
େସ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। 21 ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟମାେନ ତାହାକୁ
ଧରି ତାହାର ଚକୁ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ପକାଇେଲ; ପୁଣି ତାହାକୁ ଘସାକୁ ଆଣି
ଦୁଇ ପି ଳ େବଡ଼ିେର ତାହାକୁ ବା ି େଲ; ଆଉ େସ କାରାଗାରେର
ଚକି େପଷିଲା। 22 ତଥାପି ତାହାର େକ୍ଷୗର େହଲା ଉ ାେର ତାହାର
ମ କର େକଶ ପୁନବର୍ ାର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ଶାମ୍ େଶାନ୍ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ
23 ଏଥିଉ ାେର ପେଲ ୀୟ ଅଧିପତିମାେନ ଆପଣାମାନ

େଦବତା ଦାେଗାନ୍ ଉେ ଶ୍ୟେର ମହାଯଜ୍ଞ କରି ଆନ କରିବାକୁ
ଏକତି୍ର ତ େହେଲ। କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, “ଆ ମାନ
େଦବତା ଆ ମାନ ଶତ ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ ଆ ମାନ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।” 24 ପୁଣି େଲାକମାେନ ତାହାକୁ େଦଖି
ଆପଣାମାନ େଦବତାର ପ୍ର ଶଂସା କେଲ। କାରଣ େସମାେନ
କହିେଲ, “େଯ ଆ ମାନ ର ଅେନକ ୁ ବଧ କଲା, ଆ ମାନ ର
ଏପରି ଶତ ଓ େଦଶନାଶକକୁ ଆ ମାନ େଦବତା ଆ ମାନ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।” 25 ପୁଣି େସମାନ ମନ ଆନ ି ତ
ହୁ ଅେ , େସମାେନ କହିେଲ, “ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ ଡାକ, େସ ଆ ମାନ
ସାକ୍ଷାତେର େକୗତୁ କ କରିବ।” ତହଁୁ େସମାେନ ଶାମ୍ େଶାନ୍ କୁ
କାରାଗାରରୁ ଡାକି ଆଣିେଲ ଓ େସ େସମାନ ସାକ୍ଷାତେର େକୗତୁ କ
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କଲା। ଆଉ େସମାେନ ତାହାକୁ ଦୁଇ ମଧ୍ୟେର ଠିଆ
କରାଇେଲ। 26 ତହଁୁ ଶାମ୍ େଶାନ୍ ଆପଣା ହ ଧାରୀ ବାଳକକୁ
କହିଲା, “େଯଉଁ ଦୁଇ ଉପେର ଗୃହର ନିଭର୍ ର ଅଛି, ତାହା
େମାେତ ଶର୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତହିଁ ଉପେର ଆଉଜିବି।”
27 େସସମୟେର ଗୃହ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀେର ପରିପୂ ର୍ ଥିଲା; ପେଲ ୀୟ
ସମ ଅଧିପତି େସଠାେର ଥିେଲ;ଆଉଛାତଉପେରଊଣାଧିକ ତିନି
ହଜାର ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ ଥାଇ ଶାମ୍ େଶାନ୍ ର େକୗତୁ କ େଦଖୁଥିେଲ।

28 େସେତେବେଳ ଶାମ୍ େଶାନ୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକି କହିଲା,
“େହ ପ୍ର େଭା ସଦାପ୍ର େଭା, ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି, େମାେତ ରଣ
କର, େହ ପରେମ ର, ନିେବଦନ କରୁ ଅଛି; ମୁଁ େଯପରି
ପେଲ ୀୟମାନ ଠାରୁ ଏକାେବଳେକ େମାହର ଦୁଇ ଚକୁ୍ଷର
ପରିେଶାଧ େନଇ ପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ େକବଳ ଏହି ଥରକ େମାେତ
ବଳବାନ କର।” 29 ତହଁୁ ମଧ୍ୟି ତ େଯଉଁ ଦୁଇ ଉପେର
ଗୃହର ଭାର ଥିଲା, ଶାମ୍ େଶାନ୍ ତହିଁର େଗାଟିଏକୁ ଆପଣା ଦକି୍ଷଣ
ହ େର ଓ ଆରଟିକୁ ବାମ ହ େର ଧରି ତହିଁ ଉପେର ଆଉଜି
ପଡ଼ିଲା। 30 ପୁଣି ଶାମ୍ େଶାନ୍ କହିଲା, “ପେଲ ୀୟମାନ ସହିତ
େମାହର ପ୍ର ାଣ ଯାଉ।” ଏହା କହି େସ ବଳେର ଆପଣାକୁ ନୁଆଁଇଲା;
ତହଁୁ ଭିତେର ଥିବା ଅଧିପତିମାନ ଓ ସମ େଲାକ ଉପେର
େସହି ଗୃହ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହିରୂ େପ ତାହାର ଜୀବନ କାଳର ହତ
େଲାକ ଅେପକ୍ଷା ତାହାର ମରଣକାଳର ହତ େଲାକ ଅଧିକ େହେଲ।
31 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ତାହାର ପିତୃ ଗୃହ ସମେ
ଆସି ତାହାକୁ େନଇ ସରାୟ ଓଇ ାେୟାଲରମଧ୍ୟ ାନେର ତାହାର
ପିତା ମାେନାହର କବର ାନେର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ। େସ
େକାଡ଼ିଏ ବଷର୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବିଚାର କଲା।

17
ମୀଖା ଏବଂ େଲବୀୟ ଯୁବା

1ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ମୀଖା ନାମେର ଜେଣ େଲାକ
ଥିଲା। 2 େସ ଆପଣା ମାତାକୁ କହିଲା, “ତୁ ଠାରୁ େଯଉଁ ଏଗାର
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ଶହ ଖ ରୂ ପା* ନିଆଯାଇଅଛି, ଯହିଁ ବିଷୟେର ତୁ େ ଅଭିଶାପ
େଦଇଅଛ ଓ ମଧ୍ୟ େମାହର କ ର୍ େର କହିଅଛ, େଦଖ, େସହି ରୂ ପା
େମାର ନିକଟେର ଅଛି, ମୁଁ ତାହା େନଇଅଛି;” ତହିଁେର ତାହାର
ମାତା କହିଲା, “ଆ ପୁତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦ-ପାତ୍ର େହଉ।”
3 ଏଥିେର େସ େସହି ଏଗାର ଶହ ଖ ରୂ ପା ଆପଣା ମାତାକୁ
େଫରାଇ ଦିଅେ , ତାହାର ମାତା କହିଲା, “େଗାଟିଏ େଖାଦିତ
ଓ େଗାଟିଏ ଢଳା ପ୍ର ତିମା ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ନିମେ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଆପଣା ହ ରୁ ଏହି ରୂ ପା ନିତା ପବିତ୍ର
କରୁ ଅଛି; ଏଣୁ ଏେବ ମୁଁ ତାହା ତୁ କୁ େଫରାଇ େଦବି।” 4 ମୀଖା
ଆପଣାମାତାକୁ େସହିରୂ ପା େଫରାଇେଦଲାଉ ାେରତାହାରମାତା
ଦୁଇ ଶହ ଖ ରୂ ପା ସୁନାରୀକୁ ଦିଅେ , େସ େଗାଟିଏ େଖାଦିତ
ପ୍ର ତିମା ଓ େଗାଟିଏଢଳା ପ୍ର ତିମା ବନାଇଲା ଓତାହା ମୀଖାର ଗୃହେର
ରହିଲା। 5 ପୁଣି ଏହି ମୀଖାର ଏକ େଦବାଳୟ ଥିଲା ଓ େସ ଏକ
ଏେଫାଦ ଓ େକେତକ ଠାକୁର ନିମର୍ ାଣ କରି ଆପଣା ପୁତ୍ର ମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁ କରେ , େସଯାଜକ େହଲା। 6େସସମୟେର
ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥିଲା ଓ ଯାହା ଦୃି େର ଯାହା
ଭଲ ଦିଶିଲା, େସ ତାହା କଲା।

7 େସସମୟେର ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାର ଏକ
େଲବୀୟ ଯୁବା େଲାକ େସଠାେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଥିଲା। 8 ପୁଣି େସ
େଯଉଁଠାେର ାନ ପାଇ ପାେର, େସଠାେର ପ୍ର ବାସ କରିବା ନିମେ
େସ ନଗରରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାରୁ ପ୍ର ାନ କଲା ଓ େସ
ଯାତ୍ର ା କରୁ କରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଏହି ମୀଖାର ଗୃହ
ପଯର୍ ୍ୟ ଆସି ଲା। 9 ତହିଁେର ମୀଖା ତାହାକୁ ପଚାରିଲା, “ତୁ େ
େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଲ?” େସ ଉ ର କଲା, “ମୁଁ େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାର
ଏକେଲବୀୟେଲାକ, େଯଉଁଠାେର ମୁଁ ାନପାଇପାରିବି, େସଠାେର
ପ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି।” 10 ତହିଁେର ମୀଖା ତାହାକୁ
କହିଲା, “େମାର ସେ ବାସ କର, େମାର ପିତା ଓ ଯାଜକ ହୁ ଅ;
ତହିଁେର ମୁଁ ତୁ କୁ ବାଷ କ ଦଶ ଖ ରୂ ପା† ଓ ଏକ ସାଜ ପୂରା

* 17:2 ଏଗାର ଶହ ଖ ରୂ ପା ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାୟ ୧୩ କିେଲା † 17:10 ଦଶ ଖ ରୂ ପା
ଅଥର୍ ାତ୍ ପ୍ର ାୟ ୧୫ ଗ୍ର ାମ୍
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େପାଷାକ ଓ ତୁ ର ପଡ଼ି େଦବି।” ତହିଁେର େସ େଲବୀୟ େଲାକ
ଗଲା। 11 ପୁଣି େସ େଲବୀୟ େଲାକ େସହି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବାସ
କରିବାକୁ ସ ତ େହଲା; ଆଉ େସ ଯୁବା େଲାକ ତାହାର େଗାଟିଏ
ପୁତ୍ର ପରି େହଲା। 12ଏଥିଉ ାେର ମୀଖା େସହି େଲବୀୟକୁ ନିଯୁ
କରେ , େସ ଯୁବା େଲାକ ମୀଖାର ଯାଜକ େହାଇ ତାହାର ଗୃହେର
ରହିଲା। 13 ତହିଁେର ମୀଖା କହିଲା, ମୁଁ ଜାେଣ, ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାହର ମ ଳ କରିେବ, କାରଣ େମାହର ଯାଜକ େହବା ପାଇଁ ମୁଁ
ଜେଣ େଲବୀୟକୁ ପାଇଲି।

18
ମୀଖା ଓ ଦାନ େଗା ୀ

1 େସହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥିଲା;
େସେତେବେଳ ଦାନ୍ ବଂଶ ବସତି ନିମେ ଅଧିକାର େଖାଜୁଥିେଲ;
କାରଣ େସଦିନ ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟେର େସମାନ
ଅଧିକାର ପାଇ ନ ଥିଲା। 2 ଏଣୁ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ
ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ େଗା ୀୟ ପା ଜଣ ବୀର ପୁରୁ ଷ ୁ େଦଶ ଭ୍ର ମଣ
ଓ ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ ସରାୟ ଓ ଇ ାେୟାଲଠାରୁ ପଠାଇେଲ
ଓ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଯାଇ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କର;” ତହିଁେର
େସମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶି ତ ମୀଖାର ଗୃହ ପଯର୍ ୍ୟ
ଆସି େସଠାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ। 3 େସମାେନ ମୀଖାର ଗୃହ
ନିକଟେର ଥିବା େବେଳ େସହି େଲବୀୟ ଯୁବା େଲାକର ରବ
ଚିି େଲ;ତହଁୁ େସମାେନ େସଠାକୁ ଯାଇତାହାକୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ କୁ
ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଲା? ତୁ େ ଏଠାେର କଅଣ କରୁ ଅଛ? ଓ ତୁ ର
ଏଠାେର କଅଣ ଅଛି?” 4ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ କହିଲା, ମୀଖା
େମାହର ପ୍ର ତି ଏହି ଏହି ପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର କଲା, “େସ େମାେତ
େବତନ େଦଇ ନିଯୁ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ତାହାର ଯାଜକ େହାଇଅଛି।”
5 ତହଁୁ େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ତୁ କୁ ବିନୟ
କରୁ ଅଛୁ, ପରେମ ର ନିକଟେର ପଚାର, ଆ ମାନ ଯିବା
ବାଟେର ମ ଳ େହବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଜାଣିବାକୁ
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ଚାହଁୁ ।” 6 ତହଁୁ ଯାଜକ େସମାନ ୁ କହିଲା, କୁଶଳେର ଯାଅ;
“ତୁ ମାନ ଗ ବ୍ୟ ପଥ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ଅଛି।”

7 ଏଉ ାେର େସହି ପା ଜଣ ପ୍ର ାନ କରି ଲୟିଶ୍ େର ଉପି ତ
େହେଲ, ପୁଣି େସଠାି ତ େଲାକମାେନ କିରୂ େପ ନିଭର୍ ୟେରବାସକରି
ସୀେଦାନୀୟମାନ ରୀତି ଅନୁସାେର ଶା ଓ ନିଭର୍ ୟ େହାଇଅଛି ,
ଏହା େଦଖିେଲ;କାରଣ େକୗଣସି କଥାେର େସମାନ ୁ ଲି ତ କରିବା
ପାଇଁ େସହି େଦଶେରକ ର୍ୃ ବିଶି େକହି ନ ଥିେଲ,ଆଉେସମାେନ
ସୀେଦାନୀୟମାନ ଠାରୁ ଦୂରେର ଥିେଲ ଓ ଅନ୍ୟ କାହାରି* ସହିତ
େସମାନ ର ସ କର୍ ନ ଥିଲା। 8 ଏଥିଉ ାେର େସହି ପା ଜଣ
ସରାୟ ଓ ଇ ାେୟାଲେର ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହେଲ; ତହିଁେର େସମାନ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େସମାନ ୁ ପଚାରିେଲ,
“କି ବିଚାର?” 9 ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଉଠ, େସମାନ
ବିରୁ େର ଯିବା; କାରଣ ଆେ ମାେନ େସ େଦଶ େଦଖିଲୁ, େଦଖ,
େସ େଦଶ ଅତି ଉ ମ; ଆଉ ତୁ େ ମାେନ କି ତୁ ନି େହାଇ ରହିଅଛ?
େସହି େଦଶକୁ ଯିବାକୁ ଓ ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ
ଆଳସ୍ୟ କର ନାହିଁ। 10 ତୁ େ ମାେନ ଗେଲ ନିଭର୍ ୟେର ଥିବା
େଲାକମାନ ୁ ପାଇବ ଓ େଦଶ ଅତି ବି ୃତ; ପରେମ ର ତାହା
ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ; େସ ାନେର ପୃଥିବୀ
େକୗଣସି କଥାର ଅଭାବ ନାହିଁ।”

11 ତହିଁେର େସଠାରୁ ଦାନୀୟ େଗା ୀର ଛଅ ଶହ େଲାକ
ଯୁ ା େର ସସ େହାଇ ସରାୟ ଓ ଇ ାେୟାଲରୁ ଯାତ୍ର ା
କେଲ। 12 ପୁଣି େସମାେନ ଉଠିଯାଇ ଯିହୁ ଦା-ଅ ଗର୍ ତ କିରୀୟଥ୍ -
ଯିୟାରୀମ୍ େର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ; ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ
େସହି ାନକୁ ମହନୀ-ଦାନ (ଦାନ୍ ର ଛାଉଣି) କହି ; େଦଖ, ତାହା
କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ର ପଛେର ଅଛି। 13 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ
େସଠାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଆେଡ଼ ଯାଇ ମୀଖାର ଗୃହ
ପଯର୍ ୍ୟ ଗେଲ।

14 େସେତେବେଳ େଯଉଁ ପା ଜଣ ଲୟିଶ୍ େଦଶ ଅନୁସ ାନ

* 18:7 କାହାରି ଅଥର୍ ାତ୍ ଆରାମ େଲାକମାନ
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କରିବାକୁ ଯାଇଥିେଲ, େସମାେନ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ କହିେଲ,
“ଏହି ଗୃହେର େଯ ଏକ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ, ଆଉ ଏକ
େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ଓ ଏକ ଢଳା ପ୍ର ତିମା ଅଛି, ଏହା କʼଣ ତୁ େ ମାେନ
ଜାଣ? ଏଣୁ ତୁ ମାନ ର କି କ ର୍ ବ୍ୟ, ତାହା ବିେବଚନା କର।”
15ତହଁୁ େସମାେନ େସଆେଡ଼ ଯାଇ ମୀଖାର ଗୃହେର େସହି େଲବୀୟ
ଯୁବାର ଗୃହକୁ ଆସି ତାହାର ମ ଳ ବା ର୍ ା ପଚାରିେଲ। 16 ପୁଣି
ଯୁ ା େର ସସ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣର େସହି ଛଅ ଶହ ପୁରୁ ଷ ାର-
ପ୍ର େବଶ ାନେର ଛିଡ଼ା େହାଇ ରହିେଲ। 17ଏଥିେର େଦଶାନୁସ ାନ
ନିମି ଯାଇଥିବା େସହି ପା ଜଣ ଉପରକୁ ଗେଲ, ପୁଣି ତହିଁ
ଭିତରକୁ ଯାଇ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ଓ ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ
ଓ ଢଳା ପ୍ର ତିମା ଉଠାଇ େନେଲ; େସସମୟେର ଯାଜକ ାର-
ପ୍ର େବଶ ାନେର ଯୁ ା େର ସସ େସହି ଛଅ ଶହ େଲାକ
ସ େର ଛିଡ଼ା େହାଇଥିଲା। 18 ଆଉ େସହି େଲାକମାେନ ମୀଖା
ଗୃହକୁ ଯାଇ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା, ଏେଫାଦ ଓ ଠାକୁରମାନ ଓ ଢଳା
ପ୍ର ତିମା ଆଣେ , ଯାଜକ େସମାନ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ କଅଣ
କରୁ ଅଛ?” 19 ତହିଁେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ ନି ହୁ ଅ,
ଆପଣା ମୁହଁେର ହାତ ଦିଅ,ଆ ମାନ ସେ ଚାଲ ଓଆ ମାନ
ପିତା ଓ ଯାଜକ ହୁ ଅ; ଏକ େଲାକର ଗୃହେର ଯାଜକ େହବା ତୁ ର
ଭଲ, କି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟଏକବଂଶ ଓ େଗା ୀରଯାଜକ େହବା ଭଲ?”
20 ଏଥିେର ଯାଜକର ମନ ଆନ ି ତ େହଲା, ତହଁୁ େସ ଏେଫାଦ
ଓ ଠାକୁରମାନ ଓ େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା େନଇ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର
ଚାଲିଲା।

21 ଏଥିଉ ାେର େସମାେନ ମୁଖ େଫରାଇ ପ୍ର ାନ କେଲ, ପୁଣି
ବାଳକ ଓ ପଶୁ ଓ ସାମଗ୍ର ୀ ଆପଣାମାନ ଆେଗ ଚଳାଇେଲ।
22 େସମାେନ ମୀଖାର ଗୃହରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ଉ ାେର ମୀଖାର
ଗୃହ ନିକଟ ଗୃହବାସୀମାେନ ଦଳବ େହାଇ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣର
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ। 23 ପୁଣି ଦାନ୍-ସ ାନଗଣକୁ ଡାକ
ପକାଇେଲ।ତହଁୁ େସମାେନ ମୁଖ େଫରାଇମୀଖାକୁ କହିେଲ,ତୁ ର
କଅଣ େହଲା େଯ, “ତୁ େ ଏପରି ଦଳବ େହାଇ ଆସୁଅଛ?”
24 ତହିଁେର େସ କହିଲା, “େମାର ବନାଇଲା େଦବତାମାନ ୁ ,
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ପୁଣି ଯାଜକକୁ ତୁ େ ମାେନ ତ େନଇ ଚାଲି ଆସି ଲ, ବାକି େମାହର
ଆଉ କଅଣ ଅଛି? ଆହୁ ରି କହୁ ଅଛ, ‘ତୁ ର କଅଣ େହଲା?’ ”
25 ତହିଁେର ଦାନ୍-ସ ାନଗଣ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟେର ତୁ ରବ ଶୁଣା ନ ଯାଉ, େକଜାଣି େକ୍ର ାଧୀ େଲାେକ
ତୁ କୁ ଆକ୍ର ମଣକରିେବ,ତହିଁେରତୁ େ ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ଓଆପଣା
ପରିବାରର ପ୍ର ାଣ ହରାଇବ।” 26 ଏଉ ାେର ଦାନ୍-ସ ାନଗଣ
ଆପଣା ପଥେର ଗମନ କେଲ; ପୁଣି ମୀଖା େସମାନ ୁ ଆପଣାଠାରୁ
ଅଧିକ ବଳବାନ େଦଖି, ଆପଣା ଗୃହକୁ େଫରିଗଲା।

27 ତହଁୁ େସମାେନ ମୀଖାର ନିମ ତ ବ ୁସବୁ ଓ ତାହାର
ଯାଜକକୁ େନଇ ଲୟିଶ୍ େର େସହି ଶା ଓ ନିଭର୍ ୟ େହାଇ
ରହିଥିବା େଲାକମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ ଓ େସମାନ ୁ
ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କରି ଅି େର ନଗର ଦ କେଲ। 28 ପୁଣି
ଉ ାରକ ର୍ ା େକହି ନ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ସୀେଦାନଠାରୁ ଦୂର
ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସେ † େସମାନ ର ସ କର୍ ନ ଥିଲା;
ଆଉତାହା େବଥ୍-ରେହାବ ନିକଟ ତଳଭୂ ମିେର ଥିଲା। ଏଉ ାେର
େସମାେନ େସହି ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରି େସଠାେର ବାସ କେଲ।
29 ପୁଣି ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ େଯ ଇସ୍ର ାଏଲର ପୁତ୍ର ଦାନ୍,
ତାହାର ନାମାନୁସାେର େସହି ନଗରର ନାମ ଦାନ୍ ରଖିେଲ; ମାତ୍ର
ଆଦ୍ୟେର େସହି ନଗରର ନାମ ଲୟିଶ୍ ଥିଲା। 30 ପୁଣି ଦାନ୍-
ସ ାନଗଣ େସହି େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ାପନ
କେଲ; ପୁଣି େସହି େଦଶୀୟ େଲାକମାେନ ବ ୀ ରୂ େପ େଦଶା ରିତ
େହବା ଯାଏ େମାଶାର େପୗତ୍ର , େଗେଶର୍ ାମର ପୁତ୍ର େଯାନାଥନ ଓ
ତାହାର ସ ାନଗଣ ଦାନ୍ ବଂଶର ଯାଜକ େହେଲ। 31 ଶୀେଲାେର
ପରେମ ର ଗୃହ ଥିବାର ସମ ସମୟ େସମାେନ ଆପଣାମାନ
ପାଇଁ ମୀଖାର ନିମ ତ େସହି େଖାଦିତ ପ୍ର ତିମା ାପନ କରି
ରଖିେଲ।

19
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1 ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ରାଜା ନ ଥିବା ସମୟେର ଏପରି ଘଟିଲା
େଯ, ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶର ଅ ଃପ୍ର େଦଶେର ପ୍ର ବାସୀ ଏକ
େଲବୀୟ େଲାକ େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାରୁ ଏକ ଉପପ ୀ ଗ୍ର ହଣ
କଲା। 2 ପୁଣି ତାହାର ଉପପ ୀ ତାହା ବିରୁ େର େକ୍ର ାଧ*କରି ତାହା
ନିକଟରୁ ବାହାରିଯାଇ େବଥଲିହିମ ଯିହୁ ଦାେର ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହେର
ଚାରି ମାସ କାଳ ରହିଲା। 3 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ଉପପତି ତାହାକୁ
ପ୍ର ୀତିବଚନ କହି େଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆପଣା ସେ ଏକ ଦାସ ଓ
ଦୁଇ ଗ ର୍ ଭ େନଇ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲା; ତହିଁେର େସହି ୀ
ତାହାକୁ ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହକୁ ଆଣିଲା; ତହିଁେର େସହି ଯୁବତୀର
ପିତା େସହି ବ୍ୟି କୁ େଦଖି ତାହା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆନ ି ତ
େହଲା। 4 ଏେହତୁ ରୁ େଲବୀୟ େଲାକର ଶୁର େସହି ଯୁବତୀର
ପିତା ତାହାକୁ ଅଟକାଇଲା, ତହଁୁ େସ ତାହା ସେ ତିନି ଦିନ ରହିଲା,
ପୁଣି େସମାେନ େଭାଜନପାନ କରି େସଠାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କେଲ।
5 ପୁଣି ଚତୁ ଥର୍ ଦିନ େସମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେରଉଠିେଲଓ େସପ୍ର ାନ
କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁ ଅେ , େସହି ଯୁବତୀର ପିତା ଆପଣା ଜୁଆଁଇକି
କହିଲା, “ମୁଠିଏ ଆହାର କରି ପ୍ର ାଣ ତୃ କର; ତହିଁ ଉ ାେର
ଆପଣା ବାଟେର ଯିବ।” 6ତହଁୁ େସ ଦୁେହଁ ଏକତ୍ର ବସି େଭାଜନପାନ
କେଲ; ଏଥିେର େସହି ଯୁବତୀର ପିତା େସହି େଲବୀୟ େଲାକକୁ
କହିଲା, “ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ଏହି ରାତି୍ର ଟି ରହି ଯାଅ, ଆପଣା ମନକୁ
ଖୁସି କର।” 7 ତଥାପି େସ ପ୍ର ାନ କରିବାକୁ ଉଠିଲା; ମାତ୍ର ତାହାର
ଶୁର ତାହାକୁ ଅନୁେରାଧ କରେ , େସ ପୁନବର୍ ାର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ
କଲା। 8 ପୁଣି େସ ପ ମ ଦିନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେରଉଠି ପ୍ର ାନ କରିବାକୁ
ଉଦ୍ୟତ େହଲା; ତହିଁେର ଯୁବତୀର ପିତା କହିଲା, “ଅନୁଗ୍ର ହ କରି
ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ତୃ କର, ତୁ େ ମାେନ ଅପରା ପଯର୍ ୍ୟ ରୁ ହ;”
ଏଥିେର େସ ଦୁେହଁ େଭାଜନ କେଲ। 9 ଏଥିଉ ାେର େସ େଲବୀୟ
ପୁରୁ ଷ ଓ ତାହାର ଉପପ ୀ ଓ ଦାସ ପ୍ର ାନ କରିବାକୁ ଉଠେ ,
ତାହାର ଶୁର େସହି ଯୁବତୀର ପିତା ତାହାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଏେବ
ତସ ୍ୟା ନିକଟ େହଉଅଛି,ଅନୁଗ୍ର ହ କରି ରାତି୍ର ଟି ରହି ଯାଅ େଦଖ,

* 19:2 େକ୍ର ାଧ ବ୍ୟଭିଚାର
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ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଠାେର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରାତି୍ର ଟି େକ୍ଷପଣ
କର; କାଲି ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ଆପଣା ବାଟେର ଘରକୁ ଯିବ।”

10 ମାତ୍ର େସ େଲାକ େସହି ରାତି୍ର ରହିବାକୁ ଅସ ତ େହାଇ ଉଠି
ପ୍ର ାନ କଲା ଓ ଯିବୂଷ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଯିରୂ ଶାଲମ ନିକଟେର ଉପି ତ
େହଲା; ପୁଣି ତାହା ସେ ସସ େଯାଡ଼ିଏ ଗଧ ଓ ମଧ୍ୟ ତାହାର
ଉପପ ୀ ଥିେଲ। 11େସମାେନ ଯିବୂଷର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା େବଳକୁ
ପ୍ର ାୟ ଦିନ େଶଷ େହାଇଥିଲା; ଏଥିେର ଦାସ ତାହାର ମୁନିବକୁ
କହିଲା, “ବିନୟ କରୁ ଅଛି, ଆସ, ଆେ ମାେନ ଯିବୂଷୀୟମାନ
ଏହି ନଗରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ରାତି୍ର େକ୍ଷପଣ କରୁ ।” 12 ମାତ୍ର
ତାହାର ମୁନିବ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେ ମାେନ ବିେଦଶୀୟମାନ
ନଗରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତାହା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ନୁେହଁ; ମାତ୍ର
ଆେ ମାେନ ଗିବୀୟା ଯାଏ ଯିବୁ।” 13 ପୁଣି େସ ଆପଣା ଦାସକୁ
କହିଲା, “ଆସ,ଆେ ମାେନ ଏହି ଦୁଇ ାନରୁ େକୗଣସି ଏକ ାନକୁ
ଯାଉ; ପୁଣି ଗିବୀୟା କି ରାମାେରରାତି୍ର କାଟିବା।” 14େତଣୁ େସମାେନ
ଆପଣା ପଥେର ଚାଲିଗେଲ; ପୁଣି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଅଧିକାର
ଗିବୀୟାର ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା େବେଳ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଅ େହଲା। 15 ତହଁୁ
େସମାେନ ଗିବୀୟାେର ରାତି୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଗେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ନଗର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦା େର ବସି େଲ; କାରଣ ରାତି୍ର
କାଟିବା ପାଇଁ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଘରକୁ େନବାକୁ େକହି ନ ଥିଲା।

16 େସେତେବେଳ େଦଖ, ଜେଣ ବୃ ସ ୍ୟାକାେଳ ଆପଣା
େକ୍ଷତ୍ର ର କମର୍ ରୁ ଆସୁଥିଲା; େସ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶର
େଲାକ ଓ ଗିବୀୟାେର ପ୍ର ବାସ କରୁ ଥିଲା; ମାତ୍ର େସ ାନର
େଲାକମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶୀୟ ଥିେଲ। 17 ପୁଣି େସ େଲାକ
ଅନାଇ ନଗରର ଦା େର େସହି ପଥିକକୁ େଦଖିଲା ଓ େସହି
ବୃ େଲାକ ପଚାରିଲା, “ତୁ େ େକଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛ? ପୁଣି
େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛ?” 18 ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା,
“ଆେ ମାେନ େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାରୁ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ
େଦଶର ଅ ଃପ୍ର େଦଶକୁ ଯାଉଅଛୁ; ଆେ େସହି ାନର େଲାକ
ଓ େବଥଲିହିମ ଯିହୁ ଦାକୁ ଯାଇଥିଲୁ; ଏେବ ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହକୁ
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ଯାଉଅଛି; ମାତ୍ର େକହି େମାେତ ଆପଣା ଘରକୁ େନବାକୁ ନାହିଁ।
19ତଥାପି ଆ ପାଖେରଆ ମାନ ଗଧ ପାଇଁ ପାଳକୁଟା ଓ ଦାନା,
ଉଭୟ ଅଛି; ମଧ୍ୟ େମାʼ ପାଇଁ ଓ ତୁ ର ଏହି ଦାସୀ ପାଇଁ ଓ ତୁ
ଦାସ ସେ ଥିବା ଏହି ଯୁବା ପାଇଁ ରୁ ଟି ଓ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ ଅଛି; େକୗଣସି
ବିଷୟେର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ।” 20 ତହଁୁ େସହି ବୃ େଲାକ
କହିଲା, “ତୁ ର ମ ଳ େହଉ; େଯ େକୗଣସି ମେତ େହଉ, ତୁ ର
ସବୁ ଅଭାବରଭାର େମାହରଉପେର; େକୗଣସି ମେତ ଦା େର ରୁ ହ
ନାହିଁ।”

21 ତହିଁେର େସ େସମାନ ୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଆଣି ଗଧମାନ ୁ
ଖାଦ୍ୟ େଦଲା, ପୁଣି େସମାେନ ପାଦ େଧାଇ େଭାଜନପାନ କେଲ।
22 େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ଖୁସି କଲା େବେଳ, େଦଖ,
ନଗରର େଲାକ େକେତକ ଦୁ େଲାକମାେନ କବାଟେର ମାରି
ମାରି ଘରର ଚାରିପାଖ େଘରିେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େସହି ଗୃହକ ର୍ ା
ବୃ େଲାକକୁ କହିେଲ, “ତୁ ଗୃହକୁ େଯଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଆସି ଅଛି,
ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ, ଆେ ମାେନ ତାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ
ସ କରିବା।” 23ତହିଁେର େସହି ଗୃହକ ର୍ ା ବାହାରକୁ େସମାନ
ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆ ର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ, ବିନୟ
କରୁ ଅଛୁ, ଏପରି ଦୁ ମର୍ କର ନାହିଁ; ଏ ପୁରୁ ଷ ଆ ଘରକୁ
ଆସି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମୂଢ଼ତାର କମର୍ ନ କର। 24 େଦଖ, େମାହର
ଅବିବାହିତା କନ୍ୟା ଓ େସ େଲାକର ଉପପ ୀ ଅଛି; ମୁଁ େସମାନ ୁ
ଆଣି େଦଉଅଛି ପେଛ, ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ ଭ୍ର କର ଓ ଯାହା
ତୁ ମାନ ଦୃି େର ଭଲ, ତାହା େସମାନ ସେ କର; ମାତ୍ର ଏହି
ପୁରୁ ଷ ପ୍ର ତି ଏପରି େକୗଣସି ମୂଢ଼ତା ନ କର।” 25ତଥାପି େସମାେନ
ତାହା କଥା ଶୁଣିେଲ ନାହିଁ; େତଣୁ େସହି େଲବୀୟ ପୁରୁ ଷ ଆପଣା
ଉପପ ୀ କି ଧରି ବାହାରକୁ େସମାନ ନିକଟକୁଆଣିଲା;ତହିଁେର
େସମାେନ େସହି ୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସ କେଲ ଓ ପ୍ର ଭାତ
ପଯର୍ ୍ୟ ରାତି୍ର ସାରା ତାହା ପ୍ର ତି ଅତ୍ୟାଚାରକେଲ; ପୁଣି ପ୍ର ଭାତ େହବା
େବଳକୁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 26ତହଁୁ ରାତି୍ର ପାହା ା େବଳକୁ େସହି
ୀ ତାହାର ାମୀ ରହୁ ଥିବା େଲାକର ଗୃହ ାର ନିକଟେର ଆଲୁଅ
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େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଲା।
27 ଏଥିଉ ାେର ପ୍ର ଭାତ ହୁ ଅେ , ତାହାର ାମୀ ଉଠି ଆପଣା

ବାଟେର ଯିବା ପାଇଁ ଗୃହ ାର ଫିଟାଇ ବାହାରକୁ ଗଲା; ମାତ୍ର େଦଖ,
ତାହାର ଉପପ ୀ େସହି ୀ ଗୃହ ାର ନିକଟେର ପଡ଼ିଛି, ତାହାର
ଦୁଇ ହାତ ାରବ ଉପେର ଅଛି। 28 ତହଁୁ େସ ତାହାକୁ କହିଲା,
“ଉଠ, ଚାଲ ଆେ ମାେନ ଯିବା;” ମାତ୍ର େସ ଉ ର େଦଲା ନାହିଁ;
େତେବ େସ ତାହାକୁ ଗଧ ଉପରକୁ େନଲା; ଆଉ େସହି େଲବୀୟ
ପୁରୁ ଷ ଉଠି ଆପଣା ାନକୁ ପ୍ର ାନ କଲା। 29 ଏଥିଉ ାେର େସ
ଆପଣା ଗୃହେର ପହି ଲା ଉ ାେର ଖେ ଛୁରୀ େନଇ ଆପଣା
ଉପପ ୀର ଅି ର ଖ ଅନୁସାେର ବାର ଖ େର ବିଭ କରି
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ଅ ଳକୁ ପଠାଇଲା। 30 ତହିଁେର େଯେତ
େଲାକ ତାହା େଦଖିେଲ, ସମେ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ମିସର େଦଶରୁ ବାହାରି ଆସି ବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଏପରି କମର୍
େକେବ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି େଦଖାଯାଇ ନାହିଁ; ଏ ବିଷୟେର
ମେନାେଯାଗ କର, ମ ଣା ନିଅ ଓ କୁହ।”

20
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବିରୁ େର ଇସ୍ର ାଏଲର ଯୁ

1 ଏଥିଉ ାେର ଦାନ୍ ଠାରୁ େବର୍ େଶବା ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ଗିଲୀୟଦ
େଦଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସମେ ବାହାର େହେଲ ଓ
ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମି ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର
ଏକତି୍ର ତ େହେଲ। 2 ପରେମ ର େଲାକଗଣର େସହି ସମାଜେର
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶୀୟ େଲାକ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ ଓ ଚାରି ଲକ୍ଷ
ଖ ଧାରୀ ପଦାତିକଉପି ତ େହେଲ। 3 (ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
େଯ ମି ାକୁ ଯାଇଅଛି , ଏହା ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ ସ ାନଗଣ ଶୁଣିେଲ)।
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପଚାରିେଲ, “ଏହି ଦୁ ତା କିପ୍ର କାେର େହଲା?
ତାହା ଆ ମାନ ୁ କୁହ।” 4 ତହିଁେର େସହି ହତ ୀର େଲବୀୟ
ଉପପତି ଉ ର େଦଇ କହିଲା, “ମୁଁ ଓ େମାର ଉପପ ୀ ରାତି୍ର
େକ୍ଷପଣ ନିମେ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଅଧିକାର ଗିବୀୟାକୁ ଆସି ଥିଲୁ।
5 ପୁଣି ଗିବୀୟାର େଲାକମାେନ େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠି ରାତି୍ର େର
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ଗୃହ ଚତୁ ଗେର େମାେତ େଘରିେଲ; େମାେତ େସମାେନ ବଧ
କରିବାକୁ ବିଚାର କେଲ, ପୁଣି େମାର ଉପପ ୀକୁ ବଳା ାର କେଲ,
ତହିଁେର େସ ମଲା। 6 ତହଁୁ ମୁଁ ନିଜ ଉପପ ୀକୁ େନଇ ଖ ଖ
କରି ଇସ୍ର ାଏଲର ଅଧିକାର ପ୍ର େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ପଠାଇଲି; କାରଣ
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଦୁ ତା ଓ ମୂଢ଼ତାର କମର୍ କରିଅଛି ।
7 େଦଖ, େହ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, ତୁ େ ସମେ ଏ ବିଷୟେର
ଆପଣା ଆପଣା ମତ ଓ ମ ଣା ଦିଅ।”

8 ତହିଁେର ସମେ ଏକ େଲାକ ପରି ଉଠି କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ େକହି ଆପଣା ତ ୁକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିଅବା
ଆେ ମାେନ େକହି ଆପଣା ଘରକୁ େଫରିବୁ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର
ଗିବୀୟା ପ୍ର ତି ଏେବଆେ ମାେନ ଏହି କଥା କରିବୁ; ଗୁଲିବା କ୍ର େମ
ତାହା ବିରୁ େର ଯିବୁ; 10 ପୁଣି େଲାକମାନ ନିମେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ର ବ୍ୟ
ଆଣିବା ପାଇଁ ଆେ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ
ଶହେକ ଦଶ ଜଣ, ହଜାରେକ ଏକ ଶହ ଜଣ, ଦଶ ହଜାରେର ଏକ
ହଜାର ଜଣ େଲଖାଏଁ େନବୁ, ତହିଁେର େଲାକମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର
ଅଧିକାର ଗିବୀୟାକୁ* ଆସି େଲ, େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
େଯସମ ମୂଢ଼ତାର କମର୍ କରିଅଛି , ତଦନୁସାେର େସମାନ ୁ
ପ୍ର ତିଫଳ େଦେବ।” 11 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସମ େଲାକ ଏକ
ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଯୁ େହାଇ େସହି ନଗର ବିରୁ େର ଏକତି୍ର ତ େହେଲ।

12 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ସମୁଦାୟ ବଂଶ
ନିକଟକୁ େଲାକ ପଠାଇ କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏ କି
ଦୁ ତା ଘଟିଅଛି? 13 ଏେବ ତୁ େ ମାେନ େସହି ଗିବୀୟାର
ଦୁ େଲାକମାନ ୁ † ସମପର୍ ଣ କର, ତହିଁେର ଆେ ମାେନ
େସମାନ ୁ ବଧ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁ ତା ଦୂର କରିବା।” ମାତ୍ର
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଆପଣା ଭ୍ର ାତା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ରବ ଶୁଣିବାକୁ
ସ ତ େହେଲ ନାହିଁ। 14 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସେ
ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ନଗରମାନରୁ ବାହାରି
ଗିବୀୟାକୁ ଯାଇ ଏକତି୍ର ତ େହେଲ। 15 େସହି ଦିନ ନଗରମାନରୁ

* 20:10 ଗିବୀୟାକୁ ଏବ୍ର ୀ ଭାଷାେର େଗବା † 20:13 ଦୁ େଲାକମାନ ୁ େବଲିଆଲ୍
ସ ାନମାନ ୁ
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ଆସି ଥିବା ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ଛବିଶ ହଜାର ଖ ଧାରୀ େଲାକ
ଗଣିତ େହେଲ, ଏହାଛଡ଼ା ଗିବୀୟା ନିବାସୀ େଲାକମାନ ର ସାତ
ଶହ ବଛା େଲାକ ଗଣିତ େହେଲ। 16 ଏହି େଲାକସମୂହ ମଧ୍ୟେର
ସାତ ଶହବଛା େଲାକ ବଁାହାତିଆ ଥିେଲ; େସମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ବଣା
ନ େହାଇ ଏକ େକଶକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଛାଟିଣୀ ମାରି ପାରି ।
17 ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଛଡ଼ା ଇସ୍ର ାଏଲର ଖ ଧାରୀ ଚାରି ଲକ୍ଷ େଲାକ ଗଣିତ
େହେଲ; ଏସମେ େଯା ା। 18 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଉଠି େବେଥଲ୍ କୁ ଯାଇ ପରେମ ର ନିକଟେର ପଚାରି କହିେଲ;
“ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ସହିତ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଆ ମାନ
ପକ୍ଷରୁ ପ୍ର ଥେମ କିଏ ଯିବ?” ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ଯିହୁ ଦା
ପ୍ର ଥେମ ଯିବ।” 19ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣପ୍ର ଭାତେରଉଠି
ଗିବୀୟା ବିରୁ େର ଛାଉଣି ାପନ କେଲ। 20 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ସେ ଯୁ କରିବାକୁ ବାହାରିେଲ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟେଲାକମାେନ ଗିବୀୟା ନିକଟେରେସମାନ ବିରୁ େର
ଯୁ ସଜାଇେଲ। 21 ତହିଁେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ଗିବୀୟାରୁ
ବାହାରି େସହି ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଶ ହଜାର େଲାକ ୁ
ସଂହାର କରି ଭୂ ମିେର ନିପାତ କେଲ। 22 ତହିଁ ଉ ାେର
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଆ ାସ େଦଇ ପ୍ର ଥମ
ଦିନ େଯଉଁ ାନେର ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇଥିେଲ, ପୁନବର୍ ାର େସହି
ାନେର ଯୁ ସଜାଇେଲ। 23 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଉଠିଯାଇ
ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େରାଦନ କେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ଆେ କି ଆପଣା ଭାଇ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହବା?”
ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, “ତାହା ବିରୁ େର ଯାଅ।”

24 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ି ତୀୟ ଦିନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବାକୁ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହେଲ। 25 ପୁଣି
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େସହି ି ତୀୟ ଦିନ େସମାନ ବିରୁ େର ଗିବୀୟାରୁ
ବାହାରି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ଅଠର ହଜାର େଲାକ ୁ ପୁନବର୍ ାର
ସଂହାର କରି ଭୂ ମିେର ନିପାତ କେଲ; ଏସମେ ଖ ଧାରୀ ଥିେଲ।
26 େତେବ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ ଓ ସମ େଲାକ ଉଠି
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େବେଥଲ୍ କୁ ଯାଇ େରାଦନ କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ବସି
େସଦିନ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ ଉପବାସ କେଲ ଓ େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସ ୁଖେର େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 27 େସହି
ସମୟେର ପରେମ ର ନିୟମ-ସି ୁ କ େସଠାେର ଥିଲା, ପୁଣି
ହାେରାଣର େପୗତ୍ର , ଇଲୀୟାସରର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ େସହି ସମୟେର
ତହିଁ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହବା ବ୍ୟି ଥିଲା। 28 ଏେହତୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପଚାରି କହିେଲ, “ଆେ ଆପଣା ଭାଇ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ଏେବ େହଁ କି
ପୁନବର୍ ାର ଯିବା, ଅବା କ୍ଷା େହବା?” ସଦାପ୍ର ଭୁ କହିେଲ, ଯାଅ;
“ଆେ କାଲି ତୁ ହ େର ତାହାକୁ ସମପର୍ ଣ କରିବା।” 29 ତହଁୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ଗିବୀୟାର ଚତୁ ଗେର େଲାକ ଛକି ବସାଇ ରଖିଲା।

30 ଏଥିଉ ାେର ତୃ ତୀୟ ଦିନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ସ ାନଗଣ ବିରୁ େର ଉଠିଗେଲ ଓ ପୂବର୍ ପରି ଗିବୀୟା ନିକଟେର
ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇେଲ। 31 ତହଁୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ େସହି
େଲାକମାନ ବିରୁ େର ଯାଇ ନଗରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଆକଷ ତ
େହେଲ; ପୁଣି ପୂବର୍ ସମୟ ପରି େଲାକମାନ ୁ ଆଘାତ ଓ ବଧ
କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ; ଆଉ େବେଥଲ୍ ଆେଡ଼ ଓ େକ୍ଷତ୍ର େଦଇ
ଗିବୀୟା ଆେଡ଼ ଯିବା ଦୁଇ ସଡ଼କେର େସମାେନ ଊଣାଧିକ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ତିରିଶ େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ। 32 ତହଁୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ସ ାନମାେନ କହିେଲ, “ଏମାେନ ତ ପୂବର୍ ପରି ଆ ମାନ
ସ ୁଖେର ପରା େହଉଅଛି ।” ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ପଳାଇ ନଗରରୁ ସଡ଼କକୁ େସମାନ ୁ
ଆକଷର୍ ଣ କରିେନଉ।” 33 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକ ସମେ ଆପଣା
ଆପଣା ାନରୁ ଉଠି ବାଲ୍ ତାମରେର ଆପଣାମାନ ୁ ସଜାଇେଲ;
ଏଥିମଧ୍ୟେର ଇସ୍ର ାଏଲର ଛକି ବସି ବା େଲାକମାେନ ଗିବୀୟା
ଆପଣା ଆପଣା ାନରୁ ଏକାେବେଳ ଉଠି ଆସି େଲ। 34 ତହଁୁ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସମ େଲାକ ମଧ୍ୟରୁ ଦଶ ହଜାର ବଛା େଲାକ
ଗିବୀୟା ନିକଟକୁ ଆସେ ,ଭାରୀ ଯୁ େହଲା; ମାତ୍ର ଅମ ଳଆସି
େଯ େସମାନ ଉପେର ପଡ଼ିଲାଣି, ଏହା େସମାେନ ଜାଣିେଲ
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ନାହିଁ। 35 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
େସହି ଦିନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ରପଚିଶହଜାରଏକଶହ େଲାକବଧକେଲ;
ଏସମେ ଖ ଧାରୀ ଥିେଲ। 36 ଏହିରୂ େପ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ
ଆପଣାମାନ ୁ ପରା େହବାର େଦଖିେଲ; କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ ଗିବୀୟାେର ଛକି ବସାଇଥିବା େଲାକମାନ ଉପେର
ନିଭର୍ ର ରଖି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ ାନ ଛାଡ଼ିେଦେଲ। 37 ଏଥିମଧ୍ୟେର
ଛକି ବସି ବା େଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ମାଡ଼ି ଆସି ଗିବୀୟା ଆକ୍ର ମଣ
କେଲ; ପୁଣି ଛକି ବସି ବା େଲାକମାେନ ଆସି ଖ ଧାରେର ସମ
ନଗର ଆଘାତ କେଲ। 38 ଆଉ େସହି ଛକି ବସି ବା େଲାକମାେନ
େଯପରି ନଗରରୁ ବୃହତ ଧୂମ-େମଘ ଉଠାଇେବ; ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକ ସହିତ େସମାନ ର ଏହି ଚି ି ର େହାଇଥିଲା। 39ଏେହତୁ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ଯୁ େବେଳ ମୁଖ େଫରାଇେଲ, ତହଁୁ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର େଲାକମାନ ୁ ଆଘାତ କରିଊଣାଧିକ ତିରିଶ
ଜଣ ୁ ବଧ କେଲ; କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ, ପ୍ର ଥମ ଯୁ େର
େଯପରି, ଏେବ ମଧ୍ୟ େସପରି, ନି ୟ ଏମାେନ ଆ ମାନ
ସ ୁଖେର ପରା େହଉଅଛି । 40 ମାତ୍ର େଯେତେବେଳ ନଗରରୁ

ାକାରେର ଧୂମ-େମଘ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା, େସେତେବେଳ
ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ ପଛକୁ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ,
ସମୁଦାୟ ନଗରର ଧୂମ ଆକାଶକୁ ଉଠୁ ଅଛି। 41 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ େନଉଟିେଲ, ପୁଣି ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାେନ ଅବାକ୍
େହେଲ; କାରଣ େସମାେନ ଆପଣାମାନ ଉପେର ଅମ ଳ
ଆସି ପଡ଼ିଲା େବାଲି େଦଖିେଲ। 42 ଏଣୁ େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାନ ସ ୁଖରୁ ପ୍ର ା ର-ପଥ ଆେଡ଼ େଫରିେଲ; ମାତ୍ର
ଯୁ େସମାନ ପେଛ ପେଛ ଲାଗି ରହିଲା; ପୁଣି ନଗରମାନରୁ
ଆସି ଥିବା େଲାକମାେନ େସମାନ ୁ ପଥ ମଧ୍ୟେର ସଂହାର କେଲ।
43 େସମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ େଘରିେଲ
ଓ େସମାନ ୁ େଗାଡ଼ାଇ େସମାନ ବିଶ୍ର ାମ ାନେର ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ
ଆେଡ଼ ଗିବୀୟା ସ ୁଖ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଭୂ ମିେର ଦଳି
ପକାଇେଲ। 44 ତହିଁେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଅଠର ହଜାର େଲାକ
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ହତ େହେଲ; େସସମେ ବୀର ଥିେଲ। 45 ଏଉ ାେର େସମାେନ
େଫରି ପ୍ର ା ର ଆେଡ଼ ରିେ ାନ୍ େଶୖଳକୁ ପଳାଇେଲ; ତହଁୁ ଏମାେନ
ସଡ଼କେର ପା ହଜାର େଲାକ ୁ େଗାଟାଇ ସାଉି ମାରିେଲ; ପୁଣି
ଗିଦୀେୟାମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ପେଛ ଲାଗି ରହି େସମାନ ର
ଦୁଇ ହଜାର େଲାକ ୁ ବଧ କେଲ। 46 ଏହିରୂ େପ େସହି ଦିନ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଖ ଧାରୀ ପଚିଶ ହଜାର େଲାକ ହତ େହେଲ;
େସସମେ ବୀର ଥିେଲ। 47 ମାତ୍ର ଛଅ ଶହ େଲାକ େନଉଟି
ପ୍ର ା ର ଆେଡ଼ ରିେ ାନ୍ େଶୖଳକୁ ପଳାଇେଲ ଓ ରିେ ାନ୍ େଶୖଳେର
ଚାରି ମାସ ରହିେଲ। 48 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ
ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ବିରୁ େର େଫରି ସମୁଦାୟ ନଗର ଓ
ପଶୁ ଓ ଯାହା କିଛି ପାଇେଲ, େସସବୁକୁ ଖ ଧାରେର ଆଘାତ
କେଲ;ଆହୁ ରି େସମାେନ େଯେତ ନଗର ପାଇେଲ, େସସବୁେର ଅି
ଲଗାଇେଲ।

21
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଗା ୀ ପାଇଁ ପ ୀ

1 ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ ମି ାେର ଶପଥ କରି କହିଥିେଲ,
“ଆ ମାନ ର େକହି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟାର ବିବାହ
େଦବ ନାହିଁ।” 2 େତଣୁ େଲାକମାେନ େବେଥଲ୍ କୁ ଆସି ସ ୍ୟା
ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନେର ପରେମ ର ସ ୁଖେର ବସି ରବ ଉଠାଇ
ଅତ୍ୟ େରାଦନ କେଲ। 3 ଆଉ େସମାେନ କହିେଲ, “େହ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର େଭା, ଆଜି େଯ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ
ଏକ ବଂଶର ଊଣା େହଲା, ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ଏପରି କାହିଁକି
ଘଟିଲା?” 4 ତହଁୁ ଆରଦିନ େଲାକମାେନ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି
ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି େହାମବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍
କେଲ। 5 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ କହିେଲ, “ସମାଜ ସହିତ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଯ ନ ଆସି ଲା, ଇସ୍ର ାଏଲର ସମୁଦାୟ ବଂଶ
ମଧ୍ୟେର ଏପରି କିଏ ଅଛି?” କାରଣ ମି ାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ
େଯ ନ ଆସି ବ, “େସ ଅବଶ୍ୟ ହତ େହବ,” ଏହା କହି େସମାେନ
ମହା ଶପଥକରିଥିେଲ। 6 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲସ ାନମାେନଆପଣାଭାଇ
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ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି କହିେଲ, “ଆଜି ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ
େଗାଟିଏ ବଂଶ ଉି େହଲା। 7 େସମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁମାେନ
ଅବଶି ଅଛି , େସମାନ ବିବାହ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ କଅଣ
କରିବା? କାରଣ େସମାନ ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାର ବିବାହ
େଦବୁ ନାହିଁ େବାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ଆେ ମାେନ ଶପଥ
କରିଅଛୁ।”

8 ପୁଣି େସମାେନ କହିେଲ, “ମି ାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟକୁ େଯ ନ
ଆସି ଲା, ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶସମୂହ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େକଉଁ ବଂଶ ଅଛି?”
ତହିଁେର େଦଖ, ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦରୁ େକହି ଛାଉଣି ସମାଜକୁ
ଆସି ନ ଥିେଲ। 9 କାରଣ େଲାକମାେନ ଗଣିତ େହବା େବେଳ,
େଦଖ, େସଠାେର ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି
ନ ଥିେଲ। 10ତହଁୁ ମ ଳୀ େସ ାନକୁ ବାରହଜାରମହାବୀର ପୁରୁ ଷ
ପଠାଇ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ଯାଇ ୀ ବାଳକ ସେମତ
ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାନ ୁ ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କର।
11ଆହୁ ରି ତୁ େ ମାେନଏହା କରିବ;ତୁ େ ମାେନପ୍ର େତ୍ୟକ ପୁରୁ ଷକୁ
ଓ ପୁରୁ ଷ-ସହବାସି ନୀ ପ୍ର େତ୍ୟକ ୀକୁ ବଜ ତ ରୂ େପ ବିନାଶ
କରିବ।” 12 ତହଁୁ େସମାେନ ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦ ନିବାସୀମାନ
ମଧ୍ୟେର ପୁରୁ ଷ-ସହବାସରହିତା ଚାରି ଶହ ଅବିବାହିତା କନ୍ୟା
ପାଇେଲ; ଆଉ େସମାନ ୁ କିଣାନ େଦଶ ଶୀେଲା ଛାଉଣିକୁ
ଆଣିେଲ।

13 ଏଥିଉ ାେର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ରିେ ାନ୍ େଶୖଳି ତ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ସ ାନଗଣ ସହିତ ଆଳାପ କେଲ ଓ ଦୂତ ପଠାଇ େସମାନ
ନିକଟେର ଶାି ପ୍ର ଚାର କେଲ। 14 େସସମୟେର ବିନ୍ୟାମୀନୀୟ
େଲାକମାେନ େଫରି ଆସି େଲ; ତହଁୁ ଯାେବଶ-ଗିଲୀୟଦର େଯଉଁ
ୀମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାେନ ବ ାଇ ରଖିଥିେଲ, େସମାନ ୁ
େସମାନ ସହିତ ବିବାହ କରିେଦେଲ, ତଥାପି େସମାନ ପାଇଁ
କନ୍ୟା ଅି େଲ ନାହିଁ। 15ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶସମୂହ
ମଧ୍ୟେର ଛିଦ୍ର କରିବାରୁ େଲାକମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନୀୟମାନ
ବିଷୟେର ଅନୁତାପ କେଲ।

16 େତେବ ମ ଳୀର ପ୍ର ାଚୀନମାେନ କହିେଲ, “ବିନ୍ୟାମୀନ୍
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ମଧ୍ୟରୁ ୀମାେନ ଉି େହାଇଅଛି , ଏଣୁ ଅବଶି େଲାକମାନ
ବିବାହ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ କଅଣ କରିବା?” 17 ଆହୁ ରି
େସମାେନ କହିେଲ, “ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଂଶର େଲାପ
େଯପରି ନ ହୁ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଅଧିକାର େସହି ଅବଶି
େଲାକମାନ ର େହଉ। 18 ତଥାପି ଆେ ମାେନ େସମାନ ସହିତ
ଆପଣାମାନ କନ୍ୟାର ବିବାହ େଦଇ ନ ପାରୁ , କାରଣ େଯେକହି
ବିନ୍ୟାମୀନ୍ କୁ କନ୍ୟା େଦବ, ‘େସ ଶାପଗ୍ର େହଉ େବାଲି କହି
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଶପଥ କରିଅଛି ।’ ” 19 ଆହୁ ରି େସମାେନ
କହିେଲ, “େଦଖ, େବେଥଲ୍ ର ଉ ର ଦିଗେର, େବେଥଲ୍ ରୁ
ଶିଖିମକୁ ଯିବା ସଡ଼କର ପୂବର୍ ଆେଡ଼ ଓ ଲେବାନାର ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର
ି ତ ଶୀେଲାେର ପ୍ର ତି ବଷର୍ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଉ ବ
େହାଇଥାଏ।” 20ଏେହତୁ େସମାେନ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର େର ଛକି ବସି
ଅନାଅ; 21 ଆଉ େଦଖ, ଶୀେଲାର କନ୍ୟାମାେନ େମଳ ମଧ୍ୟେର
ନାଚିବା ପାଇଁ ବାହାର େହାଇ ଆସି େଲ, ତୁ େ ମାେନ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ରୁ
ବାହାରି ପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣାଆପଣାପାଇଁ ଶୀେଲା କନ୍ୟାଗଣମଧ୍ୟରୁ
ଭାଯର୍ ୍ୟା ଧରି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ େଦଶକୁ ଚାଲିଯାଅ। 22 ପୁଣି େସମାନ
ପିତା ଅବା ଭାଇମାେନ ଆ ମାନ ନିକଟକୁ ବିବାଦ କରିବାକୁ
ଆସି େଲଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ କହିବୁ, ‘ଆ ମାନ ୁ ଅନୁଗ୍ର ହ କରି
େସମାନ ୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ; କାରଣ ଆେ ମାେନ ଯୁ େର େସମାନ ର
ପ୍ର ତି ଜଣ ପାଇଁ ଭାଯର୍ ୍ୟା େନଇ ନାହଁୁ ; ଅବା ତୁ େ ମାେନ ହିଁ
େସମାନ ୁ ତୁ ମାନ କନ୍ୟାଗଣ ବିବାହ ନିମେ େଦଇ ନାହଁ;
େନାହିେଲ ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଅପରାଧୀ ହୁ ଅ ।’ ” 23 ତହିଁେର
ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣ େସରୂ ପ କରି ଆପଣାମାନ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର
ନୃତ୍ୟକାରିଣୀମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଯର୍ ୍ୟା େନଇ ଚାଲିଗେଲ ଆଉ
େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ େଫରିଯାଇ ନଗର ନିମର୍ ାଣ
କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 24 ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
େସେତେବେଳ େସଠାରୁ ପ୍ର ାନ କରି ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶ ଓ େଗା ୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସଠାରୁ ଆପଣାଆପଣା ଅଧିକାରକୁ
ଗେଲ।
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25 େସସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର େକୗଣସି ରାଜା ନ ଥିଲା;
ଯାହା ଦୃି େର ଯାହା ଭଲ, େସ ତାହା କଲା।
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