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ଯିେହାଶୂୟ ପୁ କ
େଲଖକ
ଯିେହାଶୂୟ ପୁ କେର େଲଖକ ନାମ ଭାବେର ଉେ ଖିତ

ନାହିଁ। ଏହି ପୁ କର ଅେନକାଂଶ ବିଷୟ ଯିେହାଶୂୟ, ନୂନ ପୁତ୍ର ,
େମାଶା ର ଉ ରାଧିକାରୀ ଇସ୍ର ାଏଲର େନତା େଲଖିଛି , ଏହି
ପୁ କେର ପରବ ର୍ ୀ ଅଂଶ ଯିେହାଶୂୟ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର ଅନ୍ୟ ଏକ
ବ୍ୟି ାରା େଲଖାଯାଇଥିଲା।ସ ବତଃ ଯିେହାଶୂୟ ମୃତୁ ୍ୟ ପେର
ଅେନକ ପରିେ ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ ାଦନ/ସଂକଳନ କରାଯାଇଅଛି।
ଯିେହାଶୂୟ େନତୃ େର େମାଶା ମୃତୁ ୍ୟ ଠାରୁ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ
ଅଧିକାର କରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ପୁ କ ବିବରଣ ପ୍ର କାଶ କେର।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1405-1385 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ହୁ ଏତ ଏହି ପୁ କ କିଣାନରୁ େଲଖାଯାଇଅଛି, େଯଉଁ ାନେର

ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ପ୍ର ାପକ
ଯିେହାଶୂୟ ପୁ କ ଇସ୍ର ାଏଲ ଏବଂ ବାଇବଲର ସମ ଭବିଷ୍ୟ

ପାଠକ ନିମେ େଲଖାଯାଇଥିଲା।
ଉେ ଶ୍ୟ
ପରେମ ର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କରିଥିବା େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ

େସନା ଶିବିର ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସାଧାରଣ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଏହି ପୁ କ ପ୍ର ଦାନ
କେର। ମିସରରୁ ପ୍ର ାନ ଏବଂ ପରବ ର୍ ୀ 40 ବଷର୍ ମରୂ ପ୍ର ା ରେର
ବିଭ୍ର ା , ନୂତନ ଭାେବ ଗଠିତ େଦଶ ବ ର୍ ମାନ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶେର
ପ୍ର େବଶ କରି, େସହି େଦଶେର ବାସ କରୁ ଥିବା େଲାକ ଏବଂ
େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପ୍ର ୁତ। କିପରି ଏହି ମେନାନୀତ
େଲାେକ ନିୟମ ଅଧୀନେର ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶେର ାପିତ େହେଲ
ତାହା ଏହି ପୁ କ ପ୍ର କାଶ କେର। ଇସ୍ର ାଏଲର ପିତୃ ବଂଶୀୟ ଏବଂ
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ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ ସୀନୟ ପବର୍ ତେର ପ୍ର ଥେମ େଦଇଥିବା
ନିୟମପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବି ତା ଏଠାେରବ ର୍ ନା କରାଯାଇଅଛି।
ଏହି ପୁ କ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିେର ପରେମ ର େଲାକମାନ ୁ ଅନୁରୂ ପ
ନି ା, ଏକତା, ଏବଂ ଉ ନୀତିଶିକ୍ଷା ପ୍ର ତି େପ୍ର ରଣା କରିବାକୁ ଏବଂ
ପଥପ୍ର ଦଶର୍ କ େହବାକୁ ଉି ଅେଟ।

ବିଷୟବ ୁ
ବିଜୟ

ରୂ ପେରଖା
1. ପ୍ର ତିଜ୍ଞାତ େଦଶକୁ ପ୍ର େବଶ — 1:1-5:12
2. େଦଶକୁ ଅଧିକାର କରିବା — 5:13-12:24
3. େଦଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବା — 13:1-21:45
4. ପରେମ ର ପ୍ର ତି ବି ରହିବା ଓ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟେର
ଏକତା — 22:1-24:33

ଯିେହାଶୂୟ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ କ ର୍ୃ ଓ ଅଧିକାର
1 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ

ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନାମକ େମାଶା ର ପରିଚାରକ ୁ କହିେଲ,
2 “ଆ ର େସବକ େମାଶା ମରିଅଛି, ଏନିମେ ତୁ େ ଏେବ
ଉଠ,ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଅଛୁ, େସଠାକୁ ତୁ େ ଓ ଏହି େଲାକ ସମେ ଯ ର୍ ନ ପାର
େହାଇଯାଅ। 3 େଯ େଯ ାନେର ତୁ ମାନ ତଳିପା ପଡ଼ିବ,
େସସବୁ ାନ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଆେ
ତୁ ମାନ ୁ େଦଲୁ। 4 ପ୍ର ା ର ଓ ଏହି ଲିବାେନାନଠାରୁ ମହାନଦୀ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଫରାତ୍ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ହି ୀୟମାନ ସମ େଦଶ, ପୁଣି
ସୂଯର୍ ୍ୟା ଦିଗେର ମହାସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ର ସୀମା େହବ।
5 ତୁ ର ଯାବ ୀବନ ତୁ ସ ୁଖେର େକହି ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ; ଆେ େଯପରି େମାଶା ସ େର ଥିଲୁ, େସପରି ଆେ
ତୁ ସ େର ଥିବା; ଆେ ତୁ ପ୍ର ତି ନିର େହବା ନାହିଁ, କି
ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। 6 ତୁ େ ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ
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ହୁ ଅ; କାରଣ ଏମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେର େଯଉଁ େଦଶ
େଦବାକୁ ଆେ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ତାହା ତୁ େ ଏମାନ ୁ ଅଧିକାର
କରାଇବ। 7ମାତ୍ର ଆ ରେସବକେମାଶା ତୁ କୁ େଯସମ ବ୍ୟବ ା
ଆେଦଶ କରିଅଛି, େସସବୁ ତୁ େ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ
ଓ ଅତି ସାହସି କ ହୁ ଅ; ତହିଁର ଦକି୍ଷଣକୁ କି ବାମକୁ େଫର ନାହିଁ,
ତହିଁେର ତୁ େ େଯେକୗଣସି ାନକୁ ଯିବ, େସଠାେର କୁଶଳ ପ୍ର ା
େହବ। 8ଏହି ବ୍ୟବ ା-ପୁ କ ତୁ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ େହଉ, ମାତ୍ର
ତୁ େ ତହିଁର େଲଖାନୁସାେର ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର
ତାହା ଧ୍ୟାନ କର; ତାହା କେଲ, ତୁ େ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ
ଓ ତୁ େ କୁଶଳ ପ୍ର ା େହବ। 9 ଆେ କି ତୁ କୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
ନାହଁୁ ? ବଳବାନ ହୁ ଅ ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ; ତ୍ର ାସଯୁ ହୁ ଅ ନାହିଁ, କି
ହତାଶହୁ ଅନାହିଁ;କାରଣତୁ େ େଯଉଁଆେଡ଼ ଯିବ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ
ପରେମ ର ତୁ ର ସ ୀ େହେବ।”

ଯିେହାଶୂୟ ର ଦାୟି ଗ୍ର ହଣ
10 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା

େଦଇକହିେଲ, 11 “ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେଦଇଯାଅ ଓ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କୁହ, ‘ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ପାେଥୟ ସାମଗ୍ର ୀ
ପ୍ର ୁତ କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ େଦେବ, ତହିଁେର ପ୍ର େବଶ କରି
ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ନିମେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟେର ତୁ ମାନ ୁ ଏହି
ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ ଯିବାକୁ େହବ।’ ”

12 ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ ରୁ େବନୀୟମାନ ୁ ଓ ଗାଦୀୟମାନ ୁ
ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶକୁ କହିେଲ, 13 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ ପ୍ର ଦାନ କରି ଏହି େଦଶ େଦେବ,
ଏହା କହି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, ତାହା ରଣ କର। 14 େମାଶା ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପାରିେର
ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛି , େସଠାେର ତୁ ମାନ ର
ୀେଲାକ ଓ ବାଳକ ଓ ପଶୁମାେନ ରହିେବ; ମାତ୍ର ତୁ େ ମାେନ,
ତୁ ମାନ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକମାେନ, ସସ େହାଇ ଆପଣା
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ଭାଇମାନ ଆେଗ ଆେଗ ପାର େହାଇଯିବ, 15 ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ୁ େଯପରି ବିଶ୍ର ାମ େଦଇଅଛି , େସପରି ତୁ ମାନ
ଭାଇମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦବା ଯାଏ, ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର େସମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛି ,
ତାହା େସମାେନ ଅଧିକାର କରିବା ଯାଏ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର
ଉପକାର କରିବ; ତହିଁ ଉ ାେର ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପାରିେର
ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ
େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛି , ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ େସହି
ଅଧିକୃତ େଦଶକୁ େଫରିଆସି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ।” 16 ଏଥିେର
େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଉ ର େଦଇକହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ
ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛ, ତାହାସବୁ ଆେ ମାେନ କରିବୁ ଓ ତୁ େ
ଆ ମାନ ୁ େଯେକୗଣସି ାନକୁ ପଠାଇବ;ଆେ ମାେନ େସ ାନକୁ
ଯିବୁ। 17 ଆେ ମାେନ ସବୁ ବିଷୟେର େଯପରି େମାଶା ର କଥା
ଶୁଣୁଥିଲୁ, େସପରି ଆେ ମାେନ ତୁ କଥା ଶୁଣିବୁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ପରେମ ର େଯପରି େମାଶା ସ େର ଥିେଲ, େସପରି େସ
ତୁ ସ େର େହଉ ।ୁ 18 େଯଉଁ ବ୍ୟି ତୁ ଆଜ୍ଞାର ବିରୁ ାଚରଣ
କରିବ ଓ ତୁ େ େଯ େଯ କଥା ଆେଦଶ କରିବ, ତାହାସବୁ ଶୁଣିବ
ନାହିଁ, େସ େଯେକହି େହଉ, ତାହାର ପ୍ର ାଣଦ େହବ। ତୁ େ
େକବଳ ବଳବାନ ଓ ସାହସି କ ହୁ ଅ।”

2
ଗୁ ଚର ୁ ରାହାବର ଆଶ୍ର ୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଶିଟୀମଠାରୁ ଗୁ ଚର
ରୂ େପ ଦୁଇ ମନୁଷ୍ୟ ୁ ଏହି କଥା କହି େଗାପନେର ପଠାଇେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ େସହି େଦଶ ଓ ଯିରୀେହା ନଗର ନିରୀକ୍ଷଣ
କର।” ତହଁୁ େସମାେନ ଯାଇ ରାହାବ ନାମ୍ନ ୀ ଏକ େବଶ୍ୟାର ଗୃହେର
ଉପି ତ େହାଇ େସଠାେର ଅ ାୟୀ ଭାବେରବସା କେଲ। 2ଏଥିେର
େକହି ଯିରୀେହା-ରାଜା ୁ କହିଲା, “େଦଖ, ଆଜି ରାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ େଲାେକ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି
ାନକୁ ଆସି ଅଛି ।” 3 ତହିଁେର ଯିରୀେହାର ରାଜା ରାହାବ



ଯିେହାଶୂୟ 2:4 v ଯିେହାଶୂୟ 2:12

ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, “େଯଉଁ େଲାକମାେନ ତୁ ନିକଟକୁ
ଆସି ତୁ ଗୃହେର ପ୍ର େବଶ କରିଅଛି , େସମାନ ୁ ବାହାର କରି
ଆଣ, େଯେହତୁ େସମାେନ ସମ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବାକୁ
ଆସି ଅଛି ।” 4 ଏଥିେର େସ ୀ େସହି ଦୁଇ େଲାକ ୁ େନଇ
ଲୁଚାଇ ରଖିଲା; ଆଉ େସ କହିଲା, “ହଁ, େସହି େଲାକମାେନ େମାʼ
କତିକି ଆସି ଥିେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ େକଉଁଠାର େଲାକ, ତାହା ମୁଁ
ଜାେଣ ନାହିଁ। 5 ମାତ୍ର ଅ କାର ହୁ ଅେ , ପ୍ର ାୟ ନଗର- ାର
ବ କରିବା ସମୟେର େସହି େଲାକମାେନ ବାହାରିଗେଲ; ମାତ୍ର
େସମାେନ େକଉଁଆେଡ଼ ଗେଲ, ତାହା ମୁଁ ଜାେଣ ନାହିଁ; ଶୀଘ୍ର
େସମାନ ପେଛପେଛ େଗାଡ଼ାଅ, େତେବ େସମାନ ୁ ଧରି ପାରିବ।”
6 ମାତ୍ର େସ ୀ େସମାନ ୁ ଛାତ ଉପରକୁ େନଇ ଛାତ ଉପେର
ସଜାଇ ରଖିଥିବା ଆପଣା ମସି ନାଝାଟିେର ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। 7ଏଣୁ
େସହି େଲାକମାେନ ଯ ର୍ ନ ବାଟେର ଘାଟ ପଯର୍ ୍ୟ ଧାଇଁେଲ;
ପୁଣି ଗୁ ଚରମାନ ୁ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାେକ ବାହାରି ଯିବା କ୍ଷେଣ
େଲାକମାେନ ନଗର- ାର ବ କେଲ।

8 ଆଉ ଗୁ ଚରମାେନ ଶୟନ କରିବା ପୂେବର୍ େସ ୀ ଛାତ
ଉପେର େସମାନ ନିକଟକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ କହିଲା, 9 “ମୁଁ ଜାେଣ,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଏହି େଦଶ େଦଇଅଛି ,ତୁ ମାନ ବିଷୟକ
ଭୟ ଆ ମାନ ଉପେର ପଡ଼ିଅଛି ଓ ଏହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମେ
ତୁ ମାନ ଆଗେର ତରଳି ଯାଉଅଛି । 10 କାରଣ ତୁ େ ମାେନ
ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ବା େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର
କିପ୍ର କାେର ସୂଫ ସାଗରର ଜଳ ଶୁ କେଲ, ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ
ଯ ର୍ ନ େସପାରିି ତ ସୀେହାନ ଓ ଓଗ୍ ନାମକ ଇେମାରୀୟମାନ
ଦୁଇ ରାଜା ପ୍ର ତି କି ପ୍ର କାର ବ୍ୟବହାର କରି େସମାନ ୁ ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ବିନାଶ କରିଅଛ, ତାହା ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ; 11ଆଉ ତାହା
ଶୁଣିବାମାେତ୍ର ଆ ମାନ ହୃ ଦୟ ତରଳି ଗଲା; ପୁଣି ତୁ ମାନ
ମୁଖ ସକାଶୁ େକୗଣସି ପୁରୁ ଷର ଆ ା ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଉପରି ଗର୍ େର ଓ ନୀଚ
ପୃଥିବୀେର ପରେମ ର ଅଟି । 12 ଏଣୁ ଏେବ ବିନୟ କରୁ ଅଛି,
ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର େମାʼ ସେ ଏକ ଶପଥ କର, ମୁଁ
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ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିଅଛି, ଏେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ େଯ
େମାʼ ପିତୃ କୁଳ ପ୍ର ତି ଦୟା କରିବ, ଏ ବିଷୟେର େମାେତ ଏକ ସତ୍ୟ-
ଚି ଦିଅ। 13 ପୁଣି ତୁ େ ମାେନ େମାର ପିତା ଓ େମାର ମାତା ଓ
େମାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ େମାର ଭଗିନୀଗଣ ଓ େସମାନ ର ସମ ୁ
ବ ାଇ ରଖିବ; ପୁଣି ମରଣରୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ଉ ାର କରିବ।”
14 ଏଥିେର େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େଯେବ
ଆ ମାନ ର ଏହି କଥା ପ୍ର କାଶ ନ କରିବ, େତେବ ତୁ ମାନ
ପ୍ର ାଣ ବଦେଳ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଣ ଯିବ; େଯେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ୁ ଏହି େଦଶ େଦେବ, େସେତେବେଳ ଆେ ମାେନ ତୁ
ପ୍ର ତି ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା।”

15 ଏଥିେର େସ ୀ େସମାନ ୁ ଝରକା ବାେଟ ଦଉଡ଼ିେର ଓ ାଇ
େଦଲା, କାରଣ ତାହାର ଗୃହ ନଗରର ପ୍ର ାଚୀରେର ଥିଲା ଓ େସ
ପ୍ର ାଚୀର ଉପେର ବାସ କରୁ ଥିଲା। 16 ପୁଣି େସ େସମାନ ୁ କହିଲା,
“େକଜାଣି େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ତୁ ମାନ ୁ ହାବୁଡ଼ିେବ,
ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ ପବର୍ ତକୁ ଯାଅ, ଆଉ େସମାେନ େନଉଟି
ଆସି ବା ପଯର୍ ୍ୟ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ଲୁଚି ରୁ ହ, ତହିଁ ଉ ାେର
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ବାଟେର ଚାଲିଯିବ।” 17 ତହିଁେର େସହି
େଲାକମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ
ଶପଥ କରାଇଅଛ, େସ ବିଷୟେର ଆେ ମାେନ ନିେ ର୍ ାଷ େହବା।
18 େଦଖ, ତୁ େ େଯଉଁ ଝରକା େଦଇ ଆ ମାନ ୁ ଓ ାଇ େଦଲ,
ଆେ ମାେନ ଏ େଦଶକୁ ଆସି ଲା େବେଳ ତୁ େ େସହି ଝରକାେର
ଏହି ସି ୂ ର ବ ର୍ ସୂତାେଡାରି ବା ି ରଖିବ; ପୁଣି ତୁ େ ଆପଣା
ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତା ଓ ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ଓ ଆପଣା ପିତୃ କୁଳର
ସମ ୁ ଆପଣା ନିକଟେର ଗୃହେର ଏକତ୍ର କରିବ। 19 ତହିଁେର
େଯେକହି ତୁ ଗୃହ ାରରୁ ବାହାରି ଦା କୁ ଯିବ, ତାହାର ର ପାତ
ଅପରାଧ ତାହାର ନିଜ ମ କେର ବ ବ, ଆଉ ଆେ ମାେନ
ନିେ ର୍ ାଷ େହବୁ; ମାତ୍ର େଯେକହି ତୁ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟେର ଥାଏ,
ତାହା ଉପେର ଯଦି େକହି ହାତ ଦିଏ, େତେବ ତାହାର ର ପାତ
ଅପରାଧ ଆ ମାନ ମ କେର ବ ବ।

20 ମାତ୍ର ତୁ େ େଯେବ ଆ ମାନ ର ଏହି କଥା ପ୍ର କାଶ କର,
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େତେବ ତୁ େ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ ଶପଥ କରାଇଅଛ, ତୁ େସହି
ଶପଥରୁ ଆେ ମାେନ ନିେ ର୍ ାଷ େହବୁ।” 21ତହିଁେର େସ କହିଲା,
“ତୁ େ ମାେନ େଯପରି କହିଲ, େସପରି େହଉ।” ଏଉ ାେର େସ
େସମାନ ୁ ବିଦାୟ କରେ , େସମାେନ ପ୍ର ାନ କେଲ; ପୁଣି େସ
େସହି ସି ୂ ର ବ ର୍ େଡାରି ଝରକାେର ବା ି ରଖିଲା।

22 ତହଁୁ େସମାେନ ପବର୍ ତକୁ ଯାଇ େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ
େନଉଟି ଆସି ବା ଯାଏ େସଠାେର ତିନି ଦିନ ରହିେଲ; ଏଣୁ
େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାେନ ବାଟଯାକ େଖାଜିେଲ, ମାତ୍ର ପାଇେଲ
ନାହିଁ। 23 ଏଉ ାେର େସହି ଦୁଇ େଲାକ େଫରି ପବର୍ ତରୁ
ଓ ାଇେଲ, ପୁଣି ପାର େହାଇ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁ
ଗେଲ; ଆଉ େସମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହାସବୁ
ତା ୁ କହିେଲ। 24 ଆହୁ ରି େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ,
“ସତ୍ୟ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ସମ େଦଶ ଆ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କରିଅଛି , ଏହାଛଡ଼ା େସ େଦଶ ନିବାସୀ ସମେ ଆ ମାନ
ସ ୁଖେର ତରଳି ଯାଉଅଛି ।”

3
ଇସ୍ର ାଏଲର ଯ ର୍ ନ ଅତିକ୍ର ମ

1ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠିେଲ; ପୁଣି େସ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନ ଶିଟୀମରୁ ଯାତ୍ର ା କରି ଯ ର୍ ନେର ଉପି ତ
େହେଲ; ମାତ୍ର େସମାେନ ପାର େହବା ପୂେବର୍ େସଠାେର ବସା କେଲ।
2 ତହଁୁ ତିନି ଦିନ ଉ ାେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାେନ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେଦଇ
ଗେଲ; 3 ପୁଣି େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ,
“େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ନିୟମ-ସି ୁ କ ଓ ତହିଁର ବାହକ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ୁ
େଦଖିବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ାନରୁ ଉଠି
ତହିଁର ପେଛ ପେଛ ଗମନ କରିବ। 4 ତଥାପି ପରିମାଣାନୁସାେର
ତୁ ମାନ ର ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟେର ପ୍ର ାୟ ଦୁଇ ହଜାର ହାତ* ଅ ର

* 3:4 ପ୍ର ାୟ ଏକ କିେଲାମିଟର୍
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ରହିବ; ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ଗମନର ପଥ ଜାଣିବା ନିମେ
ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିପୂେବର୍ ତୁ େ ମାେନ
ଏହି ପଥ ପାର େହାଇଯାଇ ନାହଁ।” 5 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ
େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର
କର, କାରଣ କାଲି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଆ ଯର୍ ୍ୟକି୍ର ୟା
କରିେବ।” 6 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନ ୁ କହିେଲ, “ନିୟମ-
ସି ୁ କ େଘନି େଲାକମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ କର।” ତହିଁେର
େସମାେନ ନିୟମ-ସି ୁ କ େଘନି େଲାକମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଗମନ
କେଲ।

7 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ଆଜି ଦିନ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର ତୁ କୁ ସ ା କରିବାକୁ ଆର
କରିବା,ତହିଁେରଆେ େଯପରି େମାଶା ସ େର ଥିଲୁ, େସହିପରି
ତୁ ସ େର େହବା, ଏହା େସମାେନ ଜ୍ଞାତ େହେବ। 8 ଏନିମେ
ତୁ େ ନିୟମ-ସି ୁ କବାହକ ଯାଜକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କୁହ,
‘ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ଜଳଧାରେର ଉପି ତ େହେଲ, େସଠାେର
ଯ ର୍ ନ ତୀରେର ଠିଆ େହାଇ ରହିବ।’ ”

9 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନଏହି ାନକୁଆସି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। 10 ଯିେହାଶୂୟ ଆହୁ ରି କହିେଲ, ଜୀବିତ ପରେମ ର
େଯ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି , ପୁଣି କିଣାନୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଓ
ହି ୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ ଗିଗର୍ ାଶୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ
େଲାକମାନ ୁ େଯ ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ ନିତା ତଡ଼ି େଦେବ, ତାହା
ତୁ େ ମାେନ ଏହା ାରା ଜାଣି ପାରିବ। 11 େଦଖ, ସମଗ୍ର ଜଗତର
ପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ ତୁ ମାନ ସ ୁଖେର ଯ ର୍ ନକୁ ଯାଉଅଛି।
12 ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ଏକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ
ଜଣ, ଏରୂ େପ ବାର ବଂଶରୁ ବାର ଜଣ ଗ୍ର ହଣ କର। 13 ସମଗ୍ର
ଜଗତର ପ୍ର ଭୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ସି ୁ କ-ବାହକ ଯାଜକମାନ ପଦତଳ
ଯ ର୍ ନ ଜଳେର ପ୍ର ବି େହବାମାତ୍ର େସହି ଯ ର୍ ନର ଜଳ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ଊ ର୍ ାନରୁ େଯଉଁ ଜଳ ବହି ଆସୁଅଛି, ତାହା କଟା େହବ ଓ ତାହା
ଏକ ରାଶି େହାଇ ଗିତ େହବ।”
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14 େସେତେବେଳ େଲାକମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହବା ନିମେ
ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁରୁ ଯାତ୍ର ା କରେ , ଯାଜକମାେନ ନିୟମ-
ସି ୁ କ ବହି େଲାକମାନ ସ ୁଖ େହେଲ। 15 ଆଉ ଯଦ୍ୟପି
ଶସ୍ୟେ ଦନର ସମ କାଳ ଯ ର୍ ନର ସବୁ-ତୀର ଉପରକୁ ବଢ଼ି
ଉେଠ, ତଥାପି ସି ୁ କ-ବାହକମାେନ େଯେତେବେଳ ଯ ର୍ ନ
ସମୀପେର ଉପି ତ େହେଲ, େସେତେବେଳ ଜଳଧାରେର ସି ୁ କ-
ବାହକଯାଜକମାନ ପାଦଜଳେରଡୁ ବିବା ମାତ୍ର , 16ଊ ର୍ ରୁ ଆଗତ
ସମ ଜଳ ଗିତ େହାଇ ସ ର୍ ନ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଆଦମ ନଗରଠାରୁ
ଅତି ଦୂରେର ଏକ ରାଶି େହାଇ ଉଠିଲା; ପୁଣି ପଦାଭୂ ମିର ସମୁଦ୍ର ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଗାମୀ ଜଳ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ କଟା େହଲା;
ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଯିରୀେହା ସ ୁଖେର ପାର େହାଇଗେଲ।
17 ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କବାହକ ଯାଜକମାେନ ଯ ର୍ ନ
ମଧ୍ୟେର ଶୁ ଭୂ ମିେର ି ର ରୂ େପ ଗିତ ରହିେଲ; ତହିଁେର
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ େଗା ୀ ନିଃେଶଷ ରୂ େପ ଯ ର୍ ନ ପାର େହବା
ଯାଏ ସମେ ଶୁ ଭୂ ମି େଦଇ ପାର େହାଇଗେଲ।

4
ାଦଶ ରଣାଥର୍ କ ପ୍ର ର ାପନ

1 ଏହିରୂ େପ ସମୁଦାୟ େଗା ୀ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ଯ ର୍ ନ ପାର
େହଲା ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, 2 “ତୁ େ ମାେନ
େଲାକମାନ ର ଏକ ଏକ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ, ଏରୂ େପ
ବାରେଗାଟି ଜଣ ଗ୍ର ହଣ କରି 3 େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କୁହ,
‘ଯ ର୍ ନର େଯଉଁ ମଧ୍ୟ ାନେର ଯାଜକମାନ ଚରଣ ି ର େହାଇ
ରହିଥିଲା, େସହି ାନରୁ ତୁ େ ମାେନ ବାରେଗାଟି ପ୍ର ର ଗ୍ର ହଣ
କରି ଆପଣାମାନ ସେ େସପାରିକି େନଇଯାଅ, ପୁଣି ଆଜି
ରାତ୍ର େଯଉଁ ାନେର ତୁ େ ମାେନ ବସା କରିବ, େସହି ାନେର
ତାହା ରଖିବ।’ ” 4 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ଜଣ କରି େଯଉଁ ବାର ଜଣ ନିରୂ ପଣ
କରିଥିେଲ, େସମାନ ୁ ଡାକିେଲ; 5 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ
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କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣାମାନ ପରେମ ର
ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ଯ ର୍ ନ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ ଓ ତୁ ମାନ ର ପ୍ର େତ୍ୟକ
ଜଣ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବଂଶ ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଏକ ଏକ ପଥର
ଆପଣା ଆପଣା କା େର େଘନ; 6 ତାହା ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ଚି ରୂ ପ େହବ, ପୁଣି ‘ତୁ ମାନ ର ଏସବୁ ପଥର କʼଣ?’
ଭବିଷ୍ୟତ କାଳେର ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣ ଏହା ପଚାରିେଲ,
7 ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ୁ କହିବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ
ସ ୁଖେର ଯ ର୍ ନର ଜଳ କଟା େହାଇଥିଲା; ତାହା ଯ ର୍ ନ ପାର
େହବା ସମୟେର ଯ ର୍ ନର ଜଳ କଟା େହାଇଥିଲା; ଏେହତୁ ଏହି
ପ୍ର ରସବୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ଅନ କାଳଯାଏ ରଣୀୟ
େହବ।’ ”

8ଏଉ ାେରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯିେହାଶୂୟ ରଆଜ୍ଞାନୁସାେର
କମର୍ କେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ େଯପରି କହିଥିେଲ, େସପରି
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବଂଶର ସଂଖ୍ୟାନୁସାେର ଯ ର୍ ନ
ମଧ୍ୟରୁ ବାରେଗାଟି ପ୍ର ର ଉଠାଇଆପଣାମାନ ସେ େସପାରିକି
େନଇ ବସା କରିବା ାନେର ରଖିେଲ। 9 ଆହୁ ରି େଯଉଁ ାନେର
ନିୟମ-ସି ୁ କବାହକ ଯାଜକଗଣର ଚରଣ ଗିତ ଥିଲା, ଯ ର୍ ନର
େସହି ାନେର ଯିେହାଶୂୟ ବାରେଗାଟି ପ୍ର ର ାପନ କେଲ;
େସସବୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନେର ଅଛି। 10 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ
ପ୍ର ତି େମାଶା ର ଆେଦଶାନୁସାେର େଯସମ କଥା େଲାକମାନ ୁ
କହିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସସବୁର
ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ ସି ୁ କ-ବାହକ ଯାଜକଗଣ ଯ ର୍ ନ ମଧ୍ୟେର ଗିତ
େହାଇ ରହିେଲ, ଆଉ େଲାକମାେନ ଶୀଘ୍ର ପାର େହାଇଗେଲ।
11 ଏହିରୂ େପ ସମ େଲାକ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ପାର େହଲା ଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ଓ ଯାଜକଗଣ େଲାକମାନ ସ ୁଖେର ପାର
େହାଇଗେଲ। 12 େସସମୟେର ରୁ େବନ୍ ର ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ ର
ସ ାନଗଣ ଓମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ,ଆପଣାମାନ ପ୍ର ତି େମାଶା ର
ବାକ୍ୟାନୁସାେର ସସ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖେର ପାର
େହାଇଗେଲ; 13 ଯୁ ନିମେ ପ୍ର ୁତ ପ୍ର ାୟ ଚାଳିଶ ସହସ୍ର େଲାକ
ଯୁ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ପାର େହାଇ ଯିରୀେହା-
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ପଦାକୁ ଗେଲ। 14 େସଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର
ଯିେହାଶୂୟ ୁ ସ ା କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାେନ େଯପରି
େମାଶା ୁ ଭୟ କରିଥିେଲ, େସପରି ତା ର ଯାବ ୀବନ ତା ୁ ଭୟ
କେଲ।

15ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, 16 “ସାକ୍ଷ୍ୟ-ସି ୁ କବାହୀ
ଯାଜକମାନ ୁ ଯ ର୍ ନରୁ ଉଠି ଆସି ବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ।” 17 ଏଣୁ
ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଯ ର୍ ନରୁ ଉଠି ଆସ।” 18 ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କବାହୀ
ଯାଜକମାେନଯ ର୍ ନମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଆସି ବା ସମୟେର,ଯାଜକମାେନ
ଶୁ ଭୂ ମିକୁ ତଳିପା ଉଠାେ , ଯ ର୍ ନର ଜଳସମୂହ ାନକୁ
େଫରିଆସି ପୂବର୍ ପରି ସମ ତୀରମାନ ଉପେର ଉଠିଲା।

19 ଏହିରୂ େପ େଲାକମାେନ ପ୍ର ଥମ ମାସର ଦଶମ ଦିନେର
ଯ ର୍ ନରୁ ଉଠି ଆସି ଯିରୀେହାର ପୂବର୍ ସୀମାି ତ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ଛାଉଣି
ାପନ କେଲ। 20ଆଉ େଲାକମାେନ ଯ ର୍ ନରୁ େଯଉଁ ବାର ପ୍ର ର
େନଇଥିେଲ, ଯିେହାଶୂୟ ତାହାସବୁ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ାପନ କେଲ।
21 ପୁଣି େସ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ଏସବୁ ପଥର
କଅଣ? ଭବିଷ୍ୟତକାଳେରତୁ ମାନ ସ ାନଗଣଆପଣାଆପଣା
ପିତୃ ଗଣକୁ ଏହା ପଚାରିେଲ, 22 ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ସ ାନମାନ ୁ ଜଣାଇବ, ଇସ୍ର ାଏଲ ଶୁ ଭୂ ମି େଦଇ ଏହି ଯ ର୍ ନ
ପାର େହାଇ ଆସି ଥିେଲ। 23କାରଣ ଆେ ମାେନ ପାର େହବା ଯାଏ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ସୂଫ ସାଗର ପ୍ର ତି େଯପରି କରି
ଆ ମାନ ସ ୁଖରୁ ତାହା ଶୁ କରିଥିେଲ, େସପରି ତୁ େ ମାେନ
ପାର େହବା ଯାଏ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ
ସ ୁଖରୁ ଯ ର୍ ନ-ଜଳ ଶୁ କେଲ; 24 (ଏଥିର ଅଭିପ୍ର ାୟ ଏହି),
େଯପରି ପୃଥିବୀ ସମୁଦାୟ େଲାକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ ବଳବାନ
େବାଲି ଜାଣି ପାରିେବ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ
ସବର୍ ଦା ଭୟ କରି ପାରିେବ।”

5
1 ଏଥିଉ ାେର ଆେ ମାେନ ପାର େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖରୁ ଯ ର୍ ନ ନଦୀର ଜଳ କିପରି ଶୁ
କେଲ, ଏହା େଯେତେବେଳ ଯ ର୍ ନର ପି ମପାରିି ତ ଇେମାରୀୟ
ରାଜାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ର ନିକଟ କିଣାନୀୟ ରାଜାଗଣ ଶୁଣିେଲ,
େସେତେବେଳ େସମାନ ହୃ ଦୟ ତରଳି ଗଲା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ମୁଖ ସକାଶୁ େସମାନ ଠାେର ଆ ା ଆଉ ରହିଲା
ନାହିଁ।

ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ସୁ ତ
2 େସସମୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ

ଶିଳାର ଛୁରୀମାନ ନିମର୍ ାଣ କରି ପୁନବର୍ ାର ି ତୀୟ ଥର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ ସୁ ତ କର।” 3 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଶିଳା-ଛୁରୀମାନ
ନିମର୍ ାଣ କରି କ୍ -ପବର୍ ତ ନିକଟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସୁ ତ
କରାଇେଲ। 4 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ସୁ ତ କରାଇବାର କାରଣ ଏହି;
ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ବା ସମ େଲାକ ମଧ୍ୟେର େଯେତ ପୁରୁ ଷ
ଥିେଲ, େଯା ା ମନୁଷ୍ୟ ସମେ , ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସି ଲା ଉ ାେର
ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର ବାଟେର ମେଲ। 5 ବାହାରି ଆସି ଥିବା ସମ
େଲାକ ସୁ ତ େହାଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ମିସରରୁ ବାହାରି ଆସୁ ଆସୁ
େଯେତ େଲାକ ବାଟେର ପ୍ର ା ର ମଧ୍ୟେର ଜନି୍ମ ଥିେଲ, େସମାନ ର
ସୁ ତ େହାଇ ନ ଥିଲା। 6 ମିସରରୁ ନିଗର୍ ତ ସମ େଗା ୀୟ
େଲାକ, େଯା ା ମନୁଷ୍ୟମାେନ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ରବ ନ ଶୁଣିବା ସକାଶୁ
େସସମ ସଂହାର ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଚାଳିଶ ବଷର୍
ପ୍ର ା ରେର ଭ୍ର ମଣ କେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ୁ େଯଉଁ
େଦଶ େଦବା ବିଷୟେର େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେର
ଶପଥ କରିଥିେଲ, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ େସହି ଦୁ ଓ ମଧୁ
ପ୍ର ବାହୀ େଦଶ େଦଖିବାକୁ େଦେବ ନାହିଁ େବାଲି ଶପଥ କେଲ।
7 ଏଣୁ େସମାନ ପରିବେ ର୍ େସମାନ େଯଉଁ ସ ାନଗଣକୁ େସ
ଉଠାଇେଲ, ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ର ସୁ ତ କରାଇେଲ; େସମାେନ
ଅସୁ ତ ଥିେଲ, େଯେହତୁ ପଥ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ର ସୁ ତ
କରାଯାଇ ନ ଥିଲା। 8 େସହି ସମ େଗା ୀୟ େଲାକ ର ସୁ ତ
କାଯର୍ ୍ୟ ସମା େହଲା ଉ ାେର େସମାେନ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟେର ଆପଣା
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ଆପଣା ାନେର ସେତଜ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ରହିେଲ। 9 ଏଉ ାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ଆଜି ଆେ ତୁ ମାନ ଠାରୁ
ମିସରର ଦୁନର୍ ାମ ଘୁ ାଇଲୁ;” ଏେହତୁ ଆଜିଯାଏ େସହି ାନର ନାମ
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ * ରହିଲା।

କିଣାନେର ପ୍ର ଥମ ନି ାର େଭାଜ
10ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େରଛାଉଣି ାପନକେଲ; ପୁଣି

େସମାେନ େସହି ମାସର ଚତୁ ର୍ ଶ ଦିନ ସ ୍ୟା େବେଳ ଯିରୀେହା
ପଦାେର ନି ାର ପବର୍ ପାଳନ କେଲ। 11 ଆଉ ନି ାର ପବର୍ ର
ପରଦିନ େସମାେନ େଦଶର ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କେଲ, େସହି
ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁ ଟି ଓ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଖାଇେଲ। 12 ପୁଣି େଦଶର
ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ େଭାଜନ କରିବାର ପରଦିନ ମା ା ନିବୃ େହଲା;
ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆଉ ମା ା ପାଇେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
େସମାେନ େସହି ବଷର୍ କିଣାନ େଦଶର ଫଳ େଭାଜନ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ଏବଂ ଏକ ଖ ଧାରୀ ବ୍ୟି
13 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହା ନିକଟେର ଥିବା େବେଳ ଏପରି

େହଲା େଯ, େସ ଚକୁ୍ଷ େମଲାଇ ଅନାଇେଲ, ଆଉ େଦଖ,
ନିେ ାଷ ଖ ହ ଏକ ପୁରୁ ଷ ତା ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହେଲ;
ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତା ୁ ପଚାରିେଲ, “ତୁ େ
ଆ ମାନ ପକ୍ଷ କି ଆ ମାନ ବିପକ୍ଷମାନ ପକ୍ଷ?” 14 ତହଁୁ
େସ କହିେଲ, “ନା; ମାତ୍ର ଆେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟର େସନାପତି,
ଏେବ ଆସି ଲୁ;” ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ ଭୂ ମିେର ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି
ପ୍ର ଣାମ କରି ତାହା ୁ କହିେଲ, “େମାହର ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ଦାସକୁ କି
ଆଜ୍ଞା େଦଉଅଛି ?” 15 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସୖନ୍ୟର େସନାପତି
ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ତୁ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ଼, କାରଣ େଯଉଁ
ାନେର ତୁ େ ଠିଆ େହଉଅଛ, ତାହା ପବିତ୍ର ।” ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ
େସପରି କେଲ।
* 5:9 ଅଥର୍ ାତ୍ ଘୁି ବାର
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6
ଯିରୀେହାର ପତନ

1 (େସହି ସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସକାଶୁ ଯିରୀେହା ରୁ
ଥିଲା; ଦୃଢ଼ ରୂ େପ ରୁ େହାଇଥିଲା; େକହି ବାହାରକୁ ଗେଲ ନାହିଁ
ଓ େକହି ଭିତରକୁଆସି େଲ ନାହିଁ।) 2ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ
କହିେଲ, “େଦଖ, ଆେ ତୁ ହ େର ଯିରୀେହା ନଗର ଓ
ତହିଁର ରାଜା ଓ ମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ କଲୁ।
3 ତୁ େ ମାେନ ନଗର େବ ନ କରିବ, ସମ େଯା ା ଥେର
ନଗର ଚାରିଆେଡ଼ ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କରିେବ। ଏହି ପ୍ର କାେର ତୁ େ ଛଅ
ଦିନ କରିବ। 4 ପୁଣି ସାତ ଜଣ ଯାଜକ ସି ୁ କର ଅଗ୍ର ସର େହାଇ
ମହାଶ କାରୀ ସାତ ତୂ ରୀ ବହିେବ; ଆଉ ସ ମ ଦିନ ତୁ େ ମାେନ
ସାତ ଥରନଗରପ୍ର ଦକି୍ଷଣକରିବ ଓଯାଜକମାେନତୂ ରୀ ବଜାଇେବ;
5 ଏଥିେର େଯେତେବେଳ େସମାେନ ମହାଶ କାରୀ ଶି ାେର
ଦୀଘର୍ ନି କରିେବ ଓ େଯେତେବେଳ ତୁ େ ମାେନ େସହି ତୂ ରୀ ଶ
ଶୁଣିବ, େସେତେବେଳ ସମ େଲାକ ମହା ଜୟ ନିେର ଜୟ ନି
କରିେବ; ତହିଁେର ନଗରର ପ୍ର ାଚୀର ପଡ଼ି ସମଭୂ ମି େହବ ଓ
େଲାକମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ସ ୁଖ ପଥ େଦଇ
ଉଠିଯିେବ।” 6 ତହଁୁ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଯାଜକମାନ ୁ ଡାକି
କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ନିୟମ-ସି ୁ କ େଘନ ଓ ସାତ ଜଣ ଯାଜକ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କର ଅଗ୍ର ସର େହାଇ ମହାଶ କାରୀ ସାତ ତୂ ରୀ
ବହ ।ୁ” 7ଏଥିେର େସମାେନ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ଅଗ୍ର ସର େହାଇ ନଗର େବ ନ କର ଓ ସସ େଲାେକ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ସି ୁ କ ସ ୁଖବ ର୍ ୀ େହାଇ ଗମନ କର ।ୁ”

8 େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ୁ କହିଲା ଉ ାେର ସାତ
ଜଣ ଯାଜକ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ମହାଶ କାରୀ ତୂ ରୀ ବହି
ବଜାଇ ବଜାଇ ଚାଲିେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କ େସମାନ
ପେଛ ପେଛ ଚଳିଲା। 9 ଆଉ ସସ େଲାକମାେନ ତୂ ରୀବାଦକ
ଯାଜକମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଚାଲିେଲ, ପୁଣି ଯାଜକମାେନ ତୂ ରୀ
ବଜାଇଯାଉଯାଉପ ାଦ୍ ଗାମୀ େଲାକମାେନସି ୁ କରପେଛପେଛ
ଗମନ କେଲ। 10 ମାତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ
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କହିଥିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଜୟ ନି କରିବ ନାହିଁ, କି ଆପଣା ରବ
ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ, କିଅବା ତୁ ମାନ ମୁଖରୁ େକୗଣସି ବାକ୍ୟ ନିଗର୍ ତ
େହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୟ ନି କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ, ତୁ େ ମାେନ
ଜୟ ନି କରିବ।” 11ଏହିରୂ େପ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କକୁ ନଗରର
ଚାରିଆେଡ଼ ଥେର େଲଖାଏଁ ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କରାଇେଲ; ତହଁୁ େଲାକମାେନ
ଛାଉଣିକୁ ଆସି େଲ, ଆଉ ଛାଉଣିେର ବାସ କେଲ।

12 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠିେଲ, ପୁଣି
ଯାଜକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ େଘନିେଲ। 13 ଆଉ ସାତ
ଯାଜକ ମହାଶ କାରୀ ସାତ ତୂ ରୀ ଧରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ
ଆେଗ ଆେଗ କ୍ର ମାଗତ ଗମନ କରି ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ; ସସ
େଲାକମାେନ େସମାନ ଅଗ୍ର ସର େହାଇ ଚାଲିେଲ; ପୁଣି
ପ ାଦ୍ ବ ର୍ ୀ େଲାକମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ପେଛ ପେଛ
ଚାଲିେଲ, ଯାଜକମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇ ବଜାଇ ଗମନ କେଲ।
14 ଆଉ ି ତୀୟ ଦିନ େସମାେନ ଥେର ନଗର ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କରି
ଛାଉଣିକୁ େଫରି ଆସି େଲ; ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଛଅ ଦିନ କେଲ।

15 ତହଁୁ ସ ମ ଦିନ ପ୍ର ଭାତେର ଅରୁ େଣାଦୟ ସମୟେର
େସମାେନ ଉଠି େସହିରୂ େପ ସାତ ଥର ନଗର ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କେଲ;
େକବଳ େସହି ଦିନ େସମାେନ ସାତ ଥର ନଗର ପ୍ର ଦକି୍ଷଣ କେଲ।
16 ପୁଣି ଯାଜକମାେନ ସ ମ ଥର ତୂ ରୀ ବଜାଇବା େବେଳ
ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଜୟ ନି କର; କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ ଏ ନଗର େଦେଲ। 17 ମାତ୍ର ନଗର ଓ
ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ ବ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର ବଜ ତ େହବ;
େକବଳ ରାହାବ େବଶ୍ୟା, େସ ଓ ଗୃହେର ତାହା ସେ ଥିବା ସମ
େଲାକଜୀବିତରହିେବ,କାରଣେସଆ ମାନ େପ୍ର ରିତ ଗୁ ଚର ୁ
ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। 18 ଆଉ ତୁ େ ମାେନ େସହି ବଜ ତ ଦ୍ର ବ୍ୟରୁ
ଆପଣାମାନ ୁ େକୗଣସି ମେତ ରକ୍ଷା କରିବ, େନାହିେଲ େକଜାଣି
ତୁ େ ମାେନ ତାହା ବଜ ତ କଲା ଉ ାେର େସହି ବଜ ତ ବ ୁରୁ
କିଛି ଗ୍ର ହଣ କରିବ; ତାହା କେଲ, ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ଛାଉଣିକୁ
ବଜ ତ କରିବ ଓ ତାକୁ ଦୁଃଖ େଦବ। 19 ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ରୂ ପା ଓ
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ସୁନା, ପୁଣି ସମ ପି ଳ ଓ ଲୁହାର ପାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
ପବିତ୍ର ; ତାହାସବୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଭ ାରକୁ ଆସି ବ।” 20 ଏରୂ େପ
େଲାକମାେନ ଜୟ ନି କେଲ ଓ ଯାଜକମାେନ ତୂ ରୀ ବଜାଇେଲ;
ପୁଣି େଲାକମାେନ ତୂ ରୀ ନି ଶୁଣି ମହା ଜୟ ନିେର ଜୟ ନି
କରେ , ପ୍ର ାଚୀର ପଡ଼ି ସମଭୂ ମି େହଲା; େତଣୁ େଲାକମାେନ
ପ୍ର େତ୍ୟେକଆପଣାଆପଣା ସ ୁଖ ପଥ େଦଇନଗରକୁ ଉଠିଗେଲ
ଓ ନଗର ହ ଗତ କେଲ। 21 ପୁଣି େସମାେନ ପୁରୁ ଷ ଓ ୀ, ଯୁବା ଓ
ବୃ , ପୁଣି େଗାରୁ ଓ େମଷ ଓ ଗ ର୍ ଭ ଆଦି ଯାହା ଯାହା ନଗରେର
ଥିଲା, େସସବୁକୁ ଖ ମୁଖେର ବଜ ତ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ।

22 ମାତ୍ର େଯଉଁ ଦୁଇ ବ୍ୟି େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିଥିେଲ,
ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ େସହି େବଶ୍ୟାର
ଘରକୁ ଯାଅ, ପୁଣି ତାହା ନିକଟେର େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛ,
ତଦନୁସାେର େସହି ୀକୁ ଓ ତାହାର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, େସସବୁକୁ
େସଠାରୁ ବାହାରକରିଆଣ।” 23ଏଥିେର େସହି ଯୁବା ଗୁ ଚରମାେନ
ଗେଲ, ପୁଣି ରାହାବକୁ ଓ ତାହାର ପିତା ଓ ତାହାର ମାତା ଓ ତାହାର
ଭାଇମାନ ୁ , ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ତାହାର ଥିଲା, େସସବୁ ବାହାର କରି
ଆଣିେଲ, ମଧ୍ୟ େସମାେନ ତାହାର ଜ୍ଞାତି ସମ ୁ ବାହାର କରି
ଆଣିେଲ; ଆଉ େସମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ଛାଉଣି ବାହାେର ରଖିେଲ।
24ଆହୁ ରି େଲାକମାେନ ନଗର ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତସକଳ ବ ୁ ଅି େର
ଦ କେଲ; େକବଳ ରୂ ପା ଓ ସୁନା, ପୁଣି ପି ଳ ଓ ଲୁହାର
ପାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଗୃହର ଭ ାରେର ରଖିେଲ। 25ମାତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ
ରାହାବ େବଶ୍ୟାକୁ ଓ ତାହାର ପିତୃ ପରିବାରକୁ ଓ ତାହାର ସବର୍
ଜୀବିତ ରଖିେଲ; ପୁଣି େସ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବସତି
କରୁ ଅଛି; କାରଣ ଯିରୀେହା ଅେନ୍ଵ ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିେହାଶୂୟ
େଯଉଁ ଗୁ ଚର ୁ ପଠାଇଥିେଲ, େସମାନ ୁ େସ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା।

26 େସସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ ଶପଥ କରାଇ କହିେଲ,
େଯେକହି ଉଠି ପୁନବର୍ ାର ଏହି ଯିରୀେହା ନଗର ନିମର୍ ାଣ କେର, େସ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସାକ୍ଷାତେର ଶାପଗ୍ର େହଉ;
“େସଆପଣା େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ସହିତ ତହିଁର ଭିି ମୂଳ ାପନ
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କରିବ
ଓ ଆପଣା କନି ପୁତ୍ର ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ସହିତ
ତହିଁର ାରମାନ ାପନ କରିବ।”

27 ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ର ସହବ ର୍ ୀ େହେଲ ଓ
ତା ର କୀ େଦଶଯାକ ବ୍ୟାପିଲା।

7
ଅୟେର ଇସ୍ର ାଏଲର ପରାଜୟ

1 ମାତ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବଜ ତ ବ ୁ ବିଷୟେର ସତ୍ୟ-
ଲ ନ କେଲ; କାରଣ ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ େସରହର ପ୍ର େପୗତ୍ର ,
ସବ୍ ଦିର େପୗତ୍ର , କମ ର ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ବଜ ତ ବ ୁରୁ କିଛି ହରଣ
କଲା; ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ
ପ୍ର ଳିତ େହଲା।

2 ଏଥିମଧ୍ୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଯିରୀେହାଠାରୁ େବେଥଲ୍ ର
ପୂବର୍ ଦିଗି ତ େବଥ୍-ଆବନର ପା ର୍ ଅୟକୁ େଲାକ ପଠାଇ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଯାଇ େଦଶ ଅନୁସ ାନ କର;” ଏଥିେର
େଲାକମାେନ ଯାଇ ଅୟ ନଗର ଅନୁସ ାନ କେଲ। 3 ଏଉ ାେର
େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁ େଫରିଆସି ତା ୁ କହିେଲ, “ସମ
େଲାକନଯାଉ ୁ; େକବଳ ଦୁଇ ତିନି ସହସ୍ର େଲାକଯାଇଅୟନଗର
ପରା କର ୁ; େସଠାେର ସମ େଲାକ ୁ ପରିଶ୍ର ମ କରାଅ ନାହିଁ,
େଯେହତୁ େସଠାର େଲାେକ ଅ ମାତ୍ର ।” 4 େତଣୁ େଲାକମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ତିନି ସହସ୍ର େସଠାକୁ ଗେଲ, ମାତ୍ର େସମାେନ
ଅୟ ନଗର େଲାକମାନ ସ ୁଖରୁ ପଳାଇେଲ। 5 ପୁଣି ଅୟର
େଲାକମାେନ େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ ଛତିଶ ଜଣ ୁ ଆଘାତ
କେଲ; ନଗର ାରରୁ ଶବାରୀମ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ତଡ଼ିେନଇ
ଗଡ଼ି ବାଟେର ଆଘାତ କେଲ; ତହିଁେର େଲାକମାନ ହୃ ଦୟ
ତରଳି ପାଣି େହାଇଗଲା।

6ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଓଇସ୍ର ାଏଲରପ୍ର ାଚୀନଗଣଆପଣାଆପଣା
ବ ଚିରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସି ୁ କ ସ ୁଖେର ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ସ ୍ୟା
ପଯର୍ ୍ୟ ଭୂ ମିେରପଡ଼ିରହିେଲ;ଆଉଆପଣାଆପଣାମ କେର ଧୂଳି
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ପକାଇେଲ। 7 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ, “ହାୟ ହାୟ େହ ପ୍ର େଭା
ସଦାପ୍ର େଭା, ତୁ େ ଏହି େଲାକମାନ ୁ ଯ ର୍ ନ ପାର କରାଇ ଆଣିଲ
କାହିଁକି, କିଆ ମାନ ୁ ଇେମାରୀୟମାନ ହ େରସମପର୍ ଣକରି
ବିନାଶକରିବାକୁ? ଆହା, େଯେବଆେ ମାେନସ ୁ େହାଇଯ ର୍ ନ
େସପାରିେର ରହିଥାʼ ୁ! 8େହ ପ୍ର େଭା, ମୁଁ କଅଣକହିବି,ଇସ୍ର ାଏଲ ତ
ଶତ ସ ୁଖରୁ ପିଠି କରି ଆସି ଲାଣି। 9କାରଣ କିଣାନୀୟମାେନ ଓ ଏ
େଦଶ ନିବାସୀ ସମେ ଏହା ଶୁଣିେବ, ପୁଣି ଆ ମାନ ୁ ଚାରିଆେଡ଼
େଘରି ପୃଥିବୀରୁ ଆ ମାନ ନାମଉି କରିେବ,ତହିଁେରତୁ େ
ଆପଣା ମହାନାମ ନିମେ କʼଣ କରିବ?”

ଆଖନ୍ ର ପାପ
10 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ଉଠ, ଏ କଅଣ,

ତୁ େ କାହିଁକି ଅେଧାମୁଖ େହାଇ ପଡ଼ିଅଛ? 11 ଇସ୍ର ାଏଲ ପାପ
କରିଅଛି ; ମଧ୍ୟ ଆେ େସମାନ ୁ େଯଉଁ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ,
ତାହା େସମାେନ ଲ ନ କରିଅଛି ; ମଧ୍ୟ େସମାେନ ବଜ ତ
ବ ୁରୁ କିଛି େନଇଅଛି , ମଧ୍ୟ େଚାରି କରିଅଛି , ମଧ୍ୟ ପ୍ର ବ ନା
କରିଅଛି , ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନ ସାମଗ୍ର ୀ ମଧ୍ୟେର ତାହା
ରଖିଅଛି । 12 ଏଥିଲାଗି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ବଜ ତ େହବାରୁ
ଆପଣା ଶତମାନ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇପାରୁ ନାହାି , େସମାେନ
ଆପଣା ଶତମାନ ସ ୁଖରୁ ପିଠି କରି େଫରୁ ଅଛି , ତୁ େ ମାେନ
ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟରୁ େସହି ବଜ ତ ବ ୁ ଉ ାଟନ ନ କେଲ,
ଆେ ଆଉ ତୁ ମାନ ସ େର ରହିବା ନାହିଁ। 13 ଉଠ,
େଲାକମାନ ୁ ପବିତ୍ର କର, ଆଉ କୁହ, ତୁ େ ମାେନ କାଲି ପାଇଁ
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ଏହି କଥା କହି , େହ ଇସ୍ର ାଏଲ, ତୁ ମଧ୍ୟେର
ବଜ ତବ ୁ ଅଛି,ଆପଣାମଧ୍ୟରୁ େସହି ବଜ ତବ ୁ ଦୂରକରିବା
ଯାଏ ତୁ େ ଆପଣା ଶତମାନ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ। 14ଏନିମେ ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର ାତଃକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ବଂଶ
ନି ର୍ ୟକରିେବ, େସହିବଂଶରଏକଏକେଗା ୀ ନିକଟକୁଆସି େବଓ
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ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ େଗା ୀ ନି ର୍ ୟ କରିେବ, େସହି େଗା ୀର ଏକ ଏକ
ପରିବାର ନିକଟକୁ ଆସି େବ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯଉଁ ପରିବାର ନି ର୍ ୟ
କରିେବ, େସହି ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁ ଷ ନିକଟକୁ ଆସି େବ।
15 ତହିଁେର ଯାହାଠାେର ବଜ ତ ବ ୁ ଥିବାର ନି ର୍ ୟ କରାଯିବ,
େସ ଓତାହାର ସବର୍ ଅି େର ଦ େହବ; େଯେହତୁ େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିୟମ ଲ ନ କଲା ଓ େସ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ମୂଢ଼ତାର କମର୍
କଲା।”

16 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି ଇସ୍ର ାଏଲକୁ
ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନିକଟକୁ ଅଣାଇେଲ; ତହିଁେର
ଯିହୁ ଦା ବଂଶ ନି ର୍ ୀତ େହଲା। 17ତହଁୁ େସ ଯିହୁ ଦା େଗା ୀକୁ ନିକଟକୁ
ଅଣାେ , େସରହର େଗା ୀ ନି ର୍ ୀତ େହଲା; ତହଁୁ େସ େସରହ
େଗା ୀରଏକଏକ ପୁରୁ ଷ ନିକଟକୁଅଣାେ ,ସବ୍ ଦି ନି ର୍ ୀତ େହଲା।
18ତହଁୁ େସ ତାହାର ପରିବାରର ଏକ ଏକ ପୁରୁ ଷ ନିକଟକୁ ଅଣାେ ,
ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ େସରହର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ସବ୍ ଦିର େପୗତ୍ର , କମ ର
ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ନି ର୍ ୀତ େହଲା। 19 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ ଆଖନ୍ କୁ
କହିେଲ, “େହେମାହର ପୁତ୍ର , ବିନୟକରୁ ଅଛି,ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ୁ େଗୗରବ ଦିଅ ଓ ତାହା ନିକଟେର ୀକାର* କର;
ଆ ା,ତୁ େ କଅଣକରିଅଛ, େମାେତ କୁହ; େମାʼଠାରୁ ତାହା ଲୁଚାଅ
ନାହିଁ।” 20 ତହିଁେର ଆଖନ୍ ଉ ର କରି ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିଲା,
“ସତ୍ୟ, ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ବିରୁ େର ପାପ
କରିଅଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛି। 21 ମୁଁ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ
ମଧ୍ୟେର ଖି ଏ ସୁ ର ବାବିଲୀୟ ବ ଓ ଦୁଇ ଶହ େଶକଲରୂ ପା†
ଓ ପଚାଶ େଶକଲ‡ ପରିମିତ ଏକ ସୁନାମୁ ା େଦଖି େଲାଭ କରି
ତାହା େନଲି; ଆଉ େଦଖ, େସସବୁ େମାʼ ତ ୁ ମଧ୍ୟେର ଭୂ ମିେର
େପାତା ଅଛି, ଆଉ ରୂ ପା ତହିଁ ତେଳ ଅଛି।”

22 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଦୂତ ପଠାେ , େସମାେନ ତ ୁକୁ େଦୗଡ଼ି
ଗେଲ; ଆଉ େଦଖ, ତାହା ତାହାର ତ ୁେର େପାତା ଓ ତହିଁ
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ତେଳ ରୂ ପା ଅଛି। 23 େତେବ େସମାେନ ତ ୁ ମଧ୍ୟରୁ େସସବୁ
େନଇ ଯିେହାଶୂୟ ର ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ସମ ସ ାନଗଣର ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ, ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେରତାହା େଥାଇେଦେଲ। 24 ପୁଣି,
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େସରହର ସ ାନ େସହି ଆଖନ୍ କୁ ଓ
େସହି ରୂ ପା ଓ ବ ଓ ସୁନାମୁ ା ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନ ୁ ଓ
ତାହାର େଗାରୁ ଓ ଗଧ ଓ େମ ା ଓ ତ ,ୁ ସବର୍ େନଇ ଆେଖାର୍ 
ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆଣିେଲ। 25 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ, “ତୁ େ
କାହିଁକି ଆ ମାନ ୁ ଦୁଃଖ େଦଲ? ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜି ତୁ କୁ ଦୁଃଖ
େଦେବ।” ଏଥିେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ ତାହାକୁ ପ୍ର ରାଘାତ କରି ବଧ
କେଲ; ପୁଣି େସମାେନ େସସବୁ ଅି େର ଦ କରି ପ୍ର ରେର େପାତି
ପକାଇେଲ। 26ଆଉ େସମାେନ ତାହା ଉପେର ଏକ ବୃହତ ପ୍ର ର
ଢିପି କେଲ, ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛି; ଏହିରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ପ୍ର ଚ େକ୍ର ାଧରୁ ନିବୃ େହେଲ। ଏେହତୁ େସହି ାନ ଆଜିଯାଏ
ଆେଖାର୍ § ଉପତ୍ୟକା େବାଲି ଖ୍ୟାତ ଅଛି।

8
ଅୟ ନଗରୀର ପରାଜୟ ଓ ବିନାଶ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ କର
ନାହିଁ, କିଅବା ନିରାଶ ହୁ ଅ ନାହିଁ; ସମ େସୖନ୍ୟ ସେ େନଇ
ଉଠି ଅୟକୁ ଯାତ୍ର ା କର; େଦଖ, ଆେ ଅୟର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର
େଲାକମାନ ୁ ଓ ତାହାର ନଗର ଓ ତାହାର େଦଶକୁ ତୁ ହ େର
ସମପର୍ ଣ କଲୁ। 2ତୁ େ ଯିରୀେହା ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ
କଲ, ଅୟ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ର ତି େସରୂ ପ କରିବ; େକବଳ
ତୁ େ ମାେନ ତହିଁର ଲୁଟଦ୍ର ବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଆପଣାମାନ ନିମେ
େନବ; ତୁ େ ନଗରର ପ ାତ୍ ଆପଣାର ଏକ ଦଳ େସୖନ୍ୟ େଗାପନ
କରି ରଖ।”

3 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସକଳ େସୖନ୍ୟ ଉଠି ଅୟକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ;
ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ତିରିଶ ହଜାରମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ େଲାକମେନାନୀତ
କରି ରାତି୍ର େର େସମାନ ୁ ପଠାଇେଲ। 4 ପୁଣି େସ େସମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା

§ 7:26 ଅଥର୍ ାତ୍ ଦୁଃଖ କି ା ସମସ୍ୟା



ଯିେହାଶୂୟ 8:5 xxi ଯିେହାଶୂୟ 8:13

େଦଇ କହିେଲ, “େଦଖ, ତୁ େ ମାେନ ନଗର ପ୍ର ତିକୂଳେର ନଗରର
ପଛଭାଗେର େଗାପନେର ରହିବ; ନଗରଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମେ ପ୍ର ୁତ େହାଇଥିବ। 5 ତହିଁ ଉ ାେର ମୁଁ
ଓ େମାର ସ ୀ ସମ େଲାକ ନଗର ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ତହିଁେର
େଯେତେବେଳ େସମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଆ ମାନ ବିରୁ େର ବାହାର
େହାଇ ଆସି େବ, େସେତେବେଳ ଆେ ମାେନ େସମାନ ଆଗରୁ
ପଳାଇବୁ। 6 ତହଁୁ େସମାେନ ଆ ମାନ ପେଛ ପେଛ ଆସି େଲ,
ଆେ ମାେନ େସମାନ ୁ ନଗରରୁ କ୍ର େମକ୍ର େମ ଦୂରକୁଆକଷର୍ ଣକରି
ଆଣିବୁ; କାରଣ େସମାେନ କହିେବ, ଏମାେନ ପୂବର୍ ପରି ଆ ମାନ
ଆଗରୁ ପଳାଉଅଛି ; ଏହିରୂ େପ ଆେ ମାେନ େସମାନ ସ ୁଖରୁ
ପଳାଇବୁ; 7 ତହଁୁ ତୁ େ ମାେନ େଗାପନ- ାନରୁ ଉଠି ନଗର
ଅଧିକାର କରିବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତାହା
ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିେବ। 8 ତୁ େ ମାେନ ନଗର
ଆକ୍ର ମଣ କଲାକ୍ଷେଣ ନଗରେର ଅି ଲଗାଇବ; ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର କମର୍ କରିବ; େଦଖ, ଏହା ମୁଁ ତୁ ମାନ ୁ
ଆଜ୍ଞା କଲି।” 9ଏରୂ େପ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ େପ୍ର ରଣ କେଲ;ଆଉ
େସମାେନଯାଇଅୟରପି ମେରେବେଥଲ୍ ଓଅୟରମଧ୍ୟ ାନେର
େଗାପନେର ରହିେଲ; ମାତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର େସ
ରାତ୍ର ରହିେଲ।

10 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅତି ପ୍ର ଭାତେର ଉଠି େଲାକମାନ ୁ
ଗଣନା କେଲ, ତହିଁ ଉ ାେର େସ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍
େଲାକମାନ ଆେଗ ଆେଗ ଅୟକୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 11 ପୁଣି ତା ର
ସ ୀ ସମ େସୖନ୍ୟ ଯାଇ ନିକଟବ ର୍ ୀ େହାଇ ନଗର ସ ୁଖେର
ଉପି ତ େହେଲ ଓ ଅୟର ଉ ର ଦିଗେର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ; େସମାନ ର ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟେର ଏକ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା।
12 ପୁଣି େସ ନୂ୍ୟନାଧିକ ପା ହଜାର େଲାକ େନଇ ନଗରର ପି ମ
ଦିଗେର େବେଥଲ୍ ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟ ାନେର େଗାପନେର ରଖିେଲ।
13 ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ନଗରର ଉ ର ଦିଗ ସମ ଛାଉଣିକୁ
ଓ ନଗରର ପି ମ ଦିଗ ଆପଣାମାନ ଗୁ ଦଳକୁ ରଖିେଲ;
ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସହି ରାତି୍ର ତଳଭୂ ମି ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କେଲ।
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14 େସେତେବେଳ ଅୟର ରାଜା ତାହା େଦଖେ , େସ ଓ ତା ର
ସମ େଲାକ ପ୍ର ଭାତେର ଶୀଘ୍ର ଉଠିେଲ ଓ ନଗର େଲାକମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ବାହାରି ନିରୂ ପିତ ସମୟେର
ପଦାଭୂ ମି ସ ୁଖେର ଉପି ତ େହେଲ; ମାତ୍ର ତା ବିରୁ େର ଏକ
ଦଳ େସୖନ୍ୟ ନଗର ପେଛ େଗାପନେର ଅଛି େବାଲି େସ ଜାଣି ନ
ଥିେଲ। 15 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ େସମାନ
ସ ୁଖେର ଆପଣାମାନ ୁ ପରା େହଲା ପରି େଦଖାଇ ପ୍ର ା ର-ପଥ
େଦଇ ପଳାୟନ କେଲ। 16 ତହିଁେର ନଗରି ତ ସମ େଲାକ
େସମାନ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଡକାଗେଲ; ପୁଣି
େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ରପେଛପେଛ େଗାଡ଼ାଉ େଗାଡ଼ାଉ ନଗରରୁ
ଦୂରକୁ ଆକଷ ତ େହେଲ। 17 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲର ପଛେର େଯ ନ
ଗଲା, ଏପରି ଜେଣ େହେଲଅୟ କି େବେଥଲ୍ େର ଅବଶି ନ ଥିଲା;
ସମେ ନଗର ମୁ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ।

18 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଆପଣା ହ ି ତ ବ ର୍ ା ଅୟ ନଗର ଆେଡ଼ ବି ାର କର; କାରଣ
ଆେ ତାହା ତୁ ହ ଗତକରିବା।”ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟଆପଣା
ହ ି ତ ବ ର୍ ା ନଗର ଆେଡ଼ ବି ାର କେଲ। 19 େସ ହ ବି ାର
କରିବା ମାେତ୍ର େଗାପନେର ଥିବା େସୖନ୍ୟଦଳ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ଆପଣା
ାନରୁ ଉଠି େଦୗଡ଼ିଯାଇ ନଗରେର ପ୍ର େବଶ କରି ତାହା ହ ଗତ
କେଲ ଓ ଶୀଘ୍ର ନଗରେର ଅି ଲଗାଇେଲ। 20 ଏଉ ାେର ଅୟର
େଲାକମାେନ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ େଦଖିେଲ, ଆଉ େଦଖ,
ନଗରର ଧୂମ ଆକାଶକୁ ଉଠୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏଆେଡ଼ କି େସଆେଡ଼
ପଳାଇବାକୁ େସମାନ ରବଳନ ଥିଲା;ଆଉେଯଉଁମାେନ ପ୍ର ା ରକୁ
ପଳାଉଥିେଲ, େସମାେନ େଫରି େଗାଡ଼ାଇବା େଲାକମାନ ୁ ଆକ୍ର ମଣ
କେଲ। 21 ପୁଣି େଗାପନେର ଥିବା େସୖନ୍ୟଦଳ ନଗର ହ ଗତ
କରିଅଛି ଓ ନଗରର ଧୂମ ଉଠୁ ଅଛି, ଏହା େଦଖି ଯିେହାଶୂୟ
ଓ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ େଫରି ଅୟର େଲାକମାନ ୁ ବଧ କେଲ।
22ଆଉଅନ୍ୟଦଳନଗରରୁ ବାହାରି େସମାନ ବିରୁ େରଆସି େଲ;
ଏହିରୂ େପ େସମାେନ ଏପାେଖ େକେତକ ଓ େସପାେଖ େକେତକ
େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ପଡ଼ିେଲ; େତଣୁ ଇସ୍ର ାଏଲ େସମାନ ୁ
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ଏପରି ସଂହାର କେଲ େଯ, େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ େକହି ଅବଶି
ରହିଲା ନାହିଁ, କି େକହି ପଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 23 ମାତ୍ର
େସମାେନ ଅୟର ରାଜା ୁ ଜୀବିତ ଧରି ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁ
ଆଣିେଲ।

24 ଏହିରୂ େପ େଯଉଁ ପ୍ର ା ରେର ଅୟ ନିବାସୀ େଲାକମାେନ
େସମାନ ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଉଥିେଲ, େସହି େକ୍ଷତ୍ର େର ଇସ୍ର ାଏଲ
େସମାନ ୁ ନିଃେଶଷିତ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ବଧ କରି ସାରିଲା ଉ ାେର
େସମାେନ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ କେଲ, ତହିଁ ଉ ାେର ସମଗ୍ର ଇସ୍ର ାଏଲ
େଫରିଆସି ଅୟେର ଥିବା ପ୍ର େତ୍ୟକ ଜଣ ୁ ସଂହାର କେଲ। 25 ପୁଣି
େସହି ଦିନ ଅୟ ନିବାସୀ ସମ େଲାକ ୀ ପୁରୁ ଷ ସବର୍ ସୁ ା ବାର
ହଜାର େଲାକ ହତ େହେଲ। 26 କାରଣ ଅୟ ନିବାସୀ ସମ ୁ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କରିବା ଯାଏ ଯିେହାଶୂୟ ଆପଣାର େଯଉଁ ହ
ବ ର୍ ା ଧରି ବି ାର କରିଥିେଲ, ତାହା େସ ସ ୁ ଚିତ କେଲ ନାହିଁ।
27 ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
େଲାକମାେନ େକବଳ େସହି ନଗରର ପଶୁ ଓ ଲୁଟ ଦ୍ର ବ୍ୟସବୁ
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଗ୍ର ହଣ କେଲ। 28 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଅୟ
ନଗରକୁ ଅି େର ଦ କରି ଅନ କାଳୀନ ଢିପି ଓ ଆଜିଯାଏ ଏକ
ଶୂନ୍ୟ ାନ କେଲ। 29ଏଉ ାେର େସ ଅୟରରାଜା ୁ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ
ବୃକ୍ଷେର ଟ ାଇ ରଖିେଲ, ମାତ୍ର ସୂଯର୍ ୍ୟା ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ
ଆଜ୍ଞା ଦିଅେ , େଲାକମାେନ ତା ର ଶବ ବୃକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଆଣି
ନଗର ାର-ପ୍ର େବଶ ାନେରପକାଇ;ତହିଁଉପେରପ୍ର ରରଏକ
ବଡ଼ ଢିପି କେଲ; ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛି।

ଏବଲ ପବର୍ ତେର ବ୍ୟବ ା ପଠନ
30 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଏବଲ ପବର୍ ତେର ସଦାପ୍ର ଭୁ

ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଉେ ଶ୍ୟେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ
କେଲ। 31 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ
େଯରୂ ପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସରୂ ପ େମାଶା ର ବ୍ୟବ ା-ଗ୍ର ର
େଲଖାନୁସାେର, ଯହିଁ ଉପେର େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲୁହା ଉ ାଇ
ନାହିଁ, ଏପରି ଅଚ ା ପଥରର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି େସ ନିମର୍ ାଣ
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କେଲ; ତହିଁ ଉପେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଉେ ଶ୍ୟେର
େହାମ ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କେଲ। 32 ପୁଣି େସ େସହି
ପ୍ର ର ଉପେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖେର େମାଶା ାରା
ଲିଖିତ ବ୍ୟବ ା-ଗ୍ର ର ଅଂଶ ଉ ାରି େଲଖିେଲ। 33 ଏଉ ାେର
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ଓ େସମାନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ଓ
େସମାନ ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ, େଯପରି ବିେଦଶୀ, େସପରି ଗୃହଜାତ,
ଅେଧ ଗରିଷୀମ ପବର୍ ତ ଆଗେର ଓ ଅେଧ ଏବଲ ପବର୍ ତ ଆଗେର,
ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିୟମ-ସି ୁ କବାହୀ େଲବୀୟ ଯାଜକମାନ ସ ୁଖେର
ସି ୁ କର ଏପାେଖ ଓ େସପାେଖ ଠିଆ େହେଲ; କାରଣ ପ୍ର ଥେମ
ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସବକ େମାଶା େସମାନ ୁ ଆେଦଶ େଦଇଥିେଲ। 34ତହଁୁ ବ୍ୟବ ା-
ଗ୍ର ର ସମ େଲଖାନୁସାେର େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ବିଷୟକ
ବ୍ୟବ ାର ସମ କଥା ପାଠ କେଲ। 35 ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ
ସମ ସମାଜର ଓ ୀଗଣର ଓ ବାଳକଗଣର ଓ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ପରିଚିତ ବିେଦଶୀମାନ ସ ୁଖେର ଯାହା ପାଠ କେଲ
ନାହିଁ, େମାଶା ର ସମ ଆେଦଶ ମଧ୍ୟେର ଏପରି େଗାଟିଏ କଥା
ନ ଥିଲା।

9
ଗିବୀେୟାନ୍ ର ପ୍ର ତାରଣା

1 ଏଥିଉ ାେର ଯ ର୍ ନ ଏପାର ସମୁଦାୟ ରାଜାଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ପବର୍ ତ ଓ ତଳଭୂ ମି ନିବାସୀ ଓ ଲିବାେନାନ ସ ୁଖ ମହାସମୁଦ୍ର ର
ସମ ତୀର ନିବାସୀ ହି ୀୟ ଓ ଇେମାରୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ
ପରିଷୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟ ରାଜାଗଣ ଏହି କଥା ଶୁଣିେଲ;
2ତହିଁେର େସମାେନ ଏକ ମନେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ
ଯୁ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର େହେଲ।

3 ମାତ୍ର ଯିରୀେହା ପ୍ର ତି ଓ ଅୟ ପ୍ର ତି ଯିେହାଶୂୟ େଯ େଯ
କମର୍ କରିଥିେଲ, ତାହା େଯେତେବେଳ ଗିବୀେୟାନ୍ ନିବାସୀମାେନ
ଶୁଣିେଲ, 4 େସେତେବେଳ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ସତକର୍ େହାଇ କମର୍
କେଲ, େସମାେନଯାଇରାଜଦୂତ େବଶଧରିଆପଣାଆପଣା ଗ ର୍ ଭ
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ଉପେର ପୁରୁ ଣା ଅଖା, ପୁଣି ପୁରୁ ଣା ଓ ଚିରା ଓ ଗି ପଡ଼ା ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ
କୁ ା ଲଦିେଲ; 5 ଆଉ େସମାନ ପାଦେର ପୁରୁ ଣା ଓ ତାଳିପଡ଼ା
େଜାତା, ପୁଣି େଦହେର ପୁରୁ ଣା ଲୁଗା େଦେଲ; ପୁଣି େସମାନ
ପାେଥୟ ରୁ ଟି ଶୁଖିଲା ଓ ଗମରା େହାଇ ଯାଇଥିଲା। 6 ଏହିରୂ େପ
େସମାେନ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ି ତଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁଯାଇତା ୁ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ଦୂର େଦଶରୁ
ଆସି ଲୁ, ଏଣୁ ତୁ େ ମାେନ ଏେବ ଆ ମାନ ସହିତ ନିୟମ ି ର
କର।” 7ତହିଁେରଇସ୍ର ାଏଲୀୟ େଲାକମାେନ େସହି ହି ୀୟମାନ ୁ
ଉ ର କେଲ, “େକଜାଣି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ
କରୁ ଥିବ; ଆେ ମାେନ କିପରି ତୁ ମାନ ସହିତ ନିୟମ କରି
ପାରିବୁ?” 8 ତହଁୁ େସମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ
ଆପଣ ର ଦାସ।” େତେବ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ କିଏ? ପୁଣି େକଉଁଠାରୁ ଆସି ଅଛ?” 9 େସମାେନ ତା ୁ
କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ପରେମ ର ନାମ ସକାଶୁ ଆପଣ
ଦାସମାେନ ଅତି ଦୂର େଦଶରୁ ଆସି ଅଛି ; କାରଣ ତାହା ର
କୀ ଓ େସ ମିସରେର େଯସମ କମର୍ କରିଅଛି ।” 10 ପୁଣି
େସ ଯ ର୍ ନ େସପାରି ହିଷ୍ େବାନ-ରାଜା ସୀେହାନ ଓ ଅ ାେରାତ୍ 
ନିବାସୀ ବାଶନ-ରାଜା ଓଗ୍ , ଇେମାରୀୟମାନ ଏହି ଦୁଇ ରାଜା
ପ୍ର ତି େଯ େଯ କମର୍ କରିଅଛି , ତାହାସବୁ ଆେ ମାେନ ଶୁଣିଅଛୁ।
11 ଏେହତୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ଓ େଦଶ ନିବାସୀ ସମେ
ଆ ମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ହ େର ପାେଥୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ େନଇ
େସମାନ ସହିତସାକ୍ଷାତକରିବାକୁ ଯାଇ େସମାନ ୁ ଏହି କଥା କୁହ,
‘ଆେ ମାେନ ଆପଣମାନ ଦାସ; ଏଣୁ ଆପଣମାେନ ଆ ମାନ
ସହିତ ନିୟମ ି ର କର ୁ।’ ” 12 ଆେ ମାେନ ଆପଣମାନ
ନିକଟକୁ ଆସି ବା ନିମେ ଯାତ୍ର ା କରିବା ଦିନ ଗୃହରୁ ତତଲା ରୁ ଟି
ଆଣିଥିଲୁ; ମାତ୍ର ଏେବ େଦଖ ,ୁ ତାହା ଶୁଖିଲା ଓ ଗମରା େହାଇ
ଯାଇଅଛି। 13 ପୁଣି ଏହି େଯସବୁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାରସ କୁ ା ଭ କରି
ଆଣିଥିଲୁ, ତାହା ନୂଆ ଥିଲା, ମାତ୍ର େଦଖ ,ୁ ସବୁ ଆସି ଚିରି ଗଲାଣି;
ଆଉ ଆ ମାନ ଏହି ଲୁଗା ଓ େଜାତା ଅତି ଦୂର ଯାତ୍ର ା ସକାଶୁ
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ପୁରୁ ଣା େହାଇଗଲାଣି। 14 ତହିଁେର (ଇସ୍ର ାଏଲ) େଲାକମାେନ
େସମାନ ପାେଥୟ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗ୍ର ହଣ କେଲ, ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମୁଖରୁ
ପରାମଶର୍ େଲାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ। 15 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ସହିତ
ସ ି କେଲ ଓ େସମାନ ୁ ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ନିୟମ କେଲ, ଆଉ
ମ ଳୀର ଅଧିପତିମାେନ େସମାନ ନିକଟେର ଶପଥ କେଲ।

16 ଏହିରୂ େପ େସମାନ ସହିତ ନିୟମ ି ର କରିବାର ତିନି ଦିନ
ଗତହୁ ଅେ , େସମାେନ ଶୁଣିେଲେଯ,ଏମାେନଆ ମାନ ନିକଟ
େଲାକ ଓ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛି । 17 ଏଉ ାେର
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଯାତ୍ର ା କରି ତୃ ତୀୟ ଦିବସେର େସମାନ
ନଗରମାନ େର ଉପି ତ େହେଲ। ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ କଫୀରା ଓ
େବେରାତଓ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ େସମାନ ନଗର ଥିଲା। 18ମାତ୍ର
ମ ଳୀର ଅଧିପତିଗଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର
ନାମେର େସମାନ ସହିତ ଶପଥ କରିଥିବାରୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ ନାହିଁ, ଏେହତୁ ସମ
ମ ଳୀ ଅଧିପତିମାନ ବିରୁ େର ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗିେଲ।
19ତହିଁେରଅଧିପତିଗଣସମ ମ ଳୀକୁକହିେଲ, “ଆେ ମାେନ
େସମାନ ସହିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ନାମେର
ଶପଥ କରିଅଛୁ, ଏେହତୁ ଏେବ େସମାନ ୁ ଶର୍ କରି ନ ପାରୁ ।”
20ଆେ ମାେନ େସମାନ ପ୍ର ତି ଏହା କରିବା, େସମାନ ୁ ଜୀବନେର
ରଖିବା; େନାହିେଲ େସମାନ ସହିତ େଯଉଁ ଶପଥ କରିଅଛୁ,
େସହି ଶପଥ ସକାଶୁ ଆ ମାନ ପ୍ର ତି େକ୍ର ାଧ ଉପି ତ େହବ।
21 ଏନିମେ ଅଧିପତିମାେନ େସମାନ ୁ କହିେଲ, ଏମାେନ ଜୀବିତ
ଥାଉ ;ୁ ମାତ୍ର ଅଧିପତିଗଣର ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାେନ ସମ
ମ ଳୀର କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ େହେବ।

22 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ ଡକାଇ କହିେଲ,
“ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ ଠାରୁ ଅତି ଦୂର େଲାକ ଏହା କହି
କାହିଁକି ତୁ େ ମାେନ ଆ ମାନ ୁ ପ୍ର ବ ନା କଲ? ତୁ େ ମାେନ
ତ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛ। 23 ଏନିମେ ଏେବ
ତୁ େ ମାେନ ଶାପଗ୍ର େହଲ; ଆ ପରେମ ର ଗୃହର
କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ େହବା ପାଇଁ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟରୁ
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ବ ାଦାସର ଅଭାବ େହବ ନାହିଁ।” 24 ଏଥିେର େସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଉ ର କରି କହିେଲ, “ତୁ ମାନ ୁ ଏହି ସମ
େଦଶ େଦବାକୁ ଓ ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ ଏହି େଦଶ ନିବାସୀ ସମ
େଲାକ ୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ପରେମ ର ଆପଣା
େସବକ େମାଶା ୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତାହା ନିି ତ ରୂ େପ
ତୁ ଦାସମାନ ୁ କୁହାଯାଇଅଛି; ଏେହତୁ ଆେ ମାେନ ତୁ ମାନ
ସ ୁଖେର ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିଷୟେର ଅତିଶୟ ଭୀତ େହାଇ
ଏହି କାଯର୍ ୍ୟ କରିଅଛୁ। 25 ଏେବ େଦଖ ,ୁ ଆେ ମାେନ ଆପଣ
ହ େର ଅଛୁ, ଆ ମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା କରିବା ଆପଣ ଦୃି େର
ଉ ମ ଓ ନ୍ୟାୟ, ତାହା କର ।ୁ” 26 ତହିଁେର େସ େସମାନ
ପ୍ର ତି ତାହା ହିଁ କରି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ହ ରୁ ରକ୍ଷା କେଲ,
ଏଣୁ େସମାେନ େସମାନ ୁ ବଧ କେଲ ନାହିଁ। 27ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ
େସମାନ ୁ େସହି ଦିନରୁ ଆଜିଯାଏ,ସଦାପ୍ର ଭୁ ମେନାନୀତ ାନେର
ମ ଳୀର ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦିର କାଠକଟାଳୀ ଓ ଜଳକଢ଼ାଳୀ
କେଲ।

10
ଇେମାରୀୟମାନ ପରାଜୟ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଅୟକୁ ହ ଗତ କରି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ବିନାଶ କରିଅଛି , ପୁଣି ଯିରୀେହା ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ର ତି େଯରୂ ପ
କରିଥିେଲ, େସରୂ ପ ଅୟ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ର ତି କରିଅଛି ,
ଆଉ ଗିବୀେୟାନ୍ ନିବାସୀମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ସ ି କରି
େସମାନ ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ େହାଇଅଛି , ଏହିସବୁ କଥା ଯିରୂ ଶାଲମର
ରାଜା ଅେଦାନିେଷଦକ ଶୁଣେ , େଲାକମାେନ ଅତିଶୟ ଭୀତ
େହେଲ। 2କାରଣ ଗିବୀେୟାନ୍ ଏକ ରାଜଧାନୀ ତୁ ଲ୍ୟ ବୃହତ ନଗର
ଓ ଅୟ ଅେପକ୍ଷା ବଡ଼ ଥିଲା, ପୁଣି ତହିଁର େଲାକମାେନ ବୀର
ଥିେଲ। 3 ଏଣୁ ଯିରୂ ଶାଲମର ରାଜା ଅେଦାନିେଷଦକ ହିେବ୍ର ାଣର
େହାହମ୍ ରାଜାର ଓଯମର୍ୂ ତର କିରାମ୍ ରାଜାର ଓଲାଖୀଶ୍ ରଯାଫୀୟ
ରାଜାର ଓ ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ର ଦବୀର ରାଜାର ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା,
4 “େମାʼ ନିକଟକୁ ଆସି େମାର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆସ, ଆେ ମାେନ
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ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଆଘାତ କରୁ ; କାରଣ େସମାେନ
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସହିତ ସ ି କରିଅଛି ।”
5ଏନିମେ ଯିରୂ ଶାଲମର ରାଜା, ହିେବ୍ର ାଣର ରାଜା,ଯମର୍ୂ ତର ରାଜା,
ଲାଖୀଶ୍ ର ରାଜା ଓ ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ର ରାଜା, ଇେମାରୀୟମାନ ଏହି
ପା ରାଜା ଆପଣା ଆପଣା ସମ େସୖନ୍ୟ ସହିତ ଏକତ୍ର ଉଠିଯାଇ
ଗିବୀେୟାନ୍ ସ ୁଖେର ଛାଉଣି ାପନ କରି ତହିଁ ବିରୁ େର ଯୁ
କେଲ।

6 ଏଥିେର ଗିବୀେୟାନୀୟ େଲାକମାେନ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ି ତ ଛାଉଣିକୁ
ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇେଲ, “ତୁ େ ଆପଣାର ଏହି
ଦାସମାନ ଠାରୁ ଆପଣା ହାତ କାଢ଼ି ନ ନିଅ; ଶୀଘ୍ର ଆ ମାନ
ନିକଟକୁ ଆସ, ଆ ମାନ ୁ ଉ ାର କର ଓ ଆ ମାନ ର
ଉପକାର କର; କାରଣ ପବର୍ ତ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନ ସମ
ରାଜା ଆ ମାନ ବିରୁ େର ଏକତ୍ର େହାଇଅଛି ।” 7 ତହିଁେର
ଯିେହାଶୂୟଓତା ସହିତସମ େଯା ା ଓମହାବିକ୍ର ମଶାଳୀ ସମ
େଲାକ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ରୁ ଯାତ୍ର ା କେଲ। 8ଏଥିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ
କହିେଲ, “େସମାନ ୁ ଭୟ ନ କର; କାରଣ ଆେ େସମାନ ୁ ତୁ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲୁ; େସମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ େହେଲ ତୁ
ସ ୁଖେର ଛିଡ଼ା େହାଇପାରିବନାହିଁ।” 9ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟଅକ ାତ୍ 
େସମାନ ନିକଟେର ଉପି ତ େହେଲ; କାରଣ େସ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ଠାରୁ
ରାତି୍ର ଯାକ ଚାଲିଥିେଲ। 10 େସେତେବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସାକ୍ଷାତେର େସମାନ ୁ ଉଦ୍ ବି କେଲ ଓ େସ ଗିବୀେୟାନ୍ େର
େସମାନ ୁ ମହାସଂହାରେର ସଂହାର କେଲ, ପୁଣି େବଥ୍-େହାରଣର
ଘାଟି ପଥ େଦଇ େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ, ଆଉ ଅେସକା ଓ
ମେ ଦା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ। 11 ଏଥିେର େସମାେନ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖରୁ ପଳାଉ ପଳାଉ େଯେତେବେଳ େବଥ୍-େହାରଣର
ଗଡ଼ାଣି ପଥେରଉପି ତ େହେଲ, େସେତେବେଳସଦାପ୍ର ଭୁ ଅେସକା
ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ଉପେର ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାବୃି କେଲ,
ତହିଁେର େସମାେନ ମେଲ; ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ଖ େର
େଯେତ େଲାକ ବଧ କରିଥିେଲ, ତେତାଧିକ େଲାକ ଶିଳାବୃି େର
ମେଲ।
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12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ ୁଖେର ଇେମାରୀୟମାନ ୁ
ସମପର୍ ଣ କରିବା ଦିନ ଯିେହାଶୂୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ କହିେଲ; ପୁଣି େସ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସାକ୍ଷାତେର କହିେଲ,
“ସୂଯର୍ ୍ୟ, ଗିବୀେୟାନ୍ ଉପେର ତୁ େ ହୁ ଅ; ଆଉ ଚ , ତୁ େ

ଅୟାେଲାନ୍ ର ତଳଭୂ ମିେର ( ହୁ ଅ)।”
13 ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଆପଣା ଶତମାନ ଠାରୁ ପରିେଶାଧ

େନବା ପଯର୍ ୍ୟ
ସୂଯର୍ ୍ୟ େହଲା
ଓ ଚ ଗିତ େହଲା।
ଏହା କି ନ୍ୟାୟ ପୁ କେର େଲଖା ନାହିଁ? ଆଉ ସୂଯର୍ ୍ୟ ଆକାଶର

ମଧ୍ୟ ାନେର ଗିତ ରହିଲା ଓ ପ୍ର ାୟ ସ ୂ ର୍ ଏକ ଦିନ ଅ ଯିବାକୁ
ଚ ଳ େହଲା ନାହିଁ। 14 େଯଉଁ ଦିନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମନୁଷ୍ୟର ରବ
ଏରୂ ପ ଶୁଣିେଲ, ଏଥିପୂେବର୍ ବା ଏଉ ାେର ଏପରି ଦିନ ଆଉ େହାଇ
ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ପକ୍ଷେର ଯୁ କେଲ।

15 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସହିତ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ଛାଉଣିକୁ େନଉଟି ଆସି େଲ।

ପା ଇେମାରୀୟ ରାଜା ୁ ମୃତୁୁ ୍ୟଦ
16 ଏଥିମଧ୍ୟେର େସହି ପା ରାଜା ପଳାଇ ମେ ଦା ଗୁ ାେର

ଆପଣାମାନ ୁ ଲୁଚାଇେଲ। 17 ତହଁୁ “େସହି ପା ରାଜା ମେ ଦା
ଗୁ ାେର ଲୁଚି ରହିଅଛି ,” ଏ କଥା ଯିେହାଶୂୟ ୁ କୁହାଯାʼେ ,
18 ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ, “ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁ ା ମୁହଁକୁ ଗଡ଼ାଇଦିଅ
ଓ େସମାନ ୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ େଲାକ ନିଯୁ କର। 19 ମାତ୍ର
ତୁ େ ମାେନ ଗିତ େହାଇ ରୁ ହ ନାହିଁ; ଆପଣା ଶତମାନ
ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଅ, େସମାନ ପଛେର ଥିବା େଲାକମାନ ୁ
ଉି କର; େସମାନ ୁ ତା ନଗର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ
ନାହିଁ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର େସମାନ ୁ
ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କରିଅଛି ।” 20 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସମାନ ସବର୍ ନାଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ େସମାନ
ଅବଶି େଲାକମାେନ େକୗଣସି େକୗଣସି ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରକୁ
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ପଳାଇବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ମହାସଂହାରେର ସଂହାର କେଲ।
21 ତହଁୁ ସମ େଲାକ ମେ ଦା ଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁ
କୁଶଳେର େଫରି ଆସି େଲ; ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର କାହାରି
ପ୍ର ତିକୂଳେର େକହି ମୁଖ େଖାଲିବା ପାଇଁ ସାହସ କେଲ ନାହିଁ।

22 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ କହିେଲ, “େସହି ଗୁ ା ମୁହଁ ମୁକୁଳା
କରି ଗୁ ାରୁ େସହି ପା ରାଜା ୁ ବାହାର କରି େମାହର ନିକଟକୁ
ଆଣ।” 23ତହିଁେର େସମାେନ େସପରି କେଲ, ପୁଣି ଯିରୂ ଶାଲମର
ରାଜାକୁ, ହିେବ୍ର ାଣର ରାଜାକୁ,ଯମର୍ୂ ତର ରାଜାକୁ,ଲାଖୀଶ୍ ର ରାଜାକୁ,
ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ର ରାଜାକୁ, ଏହି ପା ରାଜା ୁ େସହି ଗୁ ାରୁ ବାହାର କରି
ତା ନିକଟକୁଆଣିେଲ। 24ଏହିରୂ େପ େସମାେନ େସହି ରାଜାମାନ ୁ
ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା ଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ର ାଏଲର
ସମ ପୁରୁ ଷ ୁ ଡାକି ତା ସେ ଯାଇଥିବା େସନାପତିମାନ ୁ
କହିେଲ, “ନିକଟକୁ ଆସି ଏହି ରାଜାମାନ େବକେର ପାଦ ଦିଅ।”
ତହିଁେର େସମାେନ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ େବକେର ପାଦ
େଦେଲ। 25 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଭୟ ନ କର,
ଅବା ନିରାଶନହୁ ଅ;ବଳବାନଓସାହସି କହୁ ଅ;କାରଣତୁ େ ମାେନ
େଯଉଁମାନ ସେ ଯୁ କରିବ, ତୁ ମାନ ର େସହି ସମ
ଶତ ୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ପ୍ର କାର କରିେବ।” 26 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ
ଆଘାତ ାରା େସମାନ ୁ ବଧ କରି ପା ବୃକ୍ଷେର ଟ ାଇେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ବୃକ୍ଷମାନ େର ଟ ା େହାଇ
ରହିେଲ। 27 ପୁଣି ସୂଯର୍ ୍ୟା ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆଜ୍ଞା ଦିଅେ ,
େଲାକମାେନ େସହି ବୃକ୍ଷମାନ ରୁ େସମାନ ୁ ତଳକୁ େନେଲ ଓ
େଯଉଁ ଗୁ ାେର େସମାେନ ଆପଣାମାନ ୁ ଲୁଚାଇଥିେଲ, ତହିଁ
ଭିତେର ପକାଇେଦେଲ ଓ େସହି ଗୁ ା ମୁହଁେର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର
େଥାଇେଲ; ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛି।

ଦକି୍ଷଣ କିଣାନ ହ ଗତ
28 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ େସହି ଦିନ ମେ ଦା ହ ଗତ କରି

ଖ ଧାରେର ନଗରକୁ ଓ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଆଘାତ କେଲ; େସ
େସମାନ ୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ
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କେଲ; କାହାକୁ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ; ପୁଣି େସ େଯପରି
ଯିରୀେହା ରାଜା ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ, େସପରି ମେ ଦା ରାଜା ପ୍ର ତି
କେଲ।

29 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସେ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ
ମେ ଦାରୁ ଲିବ୍ ନାକୁ ଗେଲ ଓ ଲିବ୍ ନା ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କେଲ;
30ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତାହାକୁ, ମଧ୍ୟ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କେଲ; େତଣୁ େସ ତାହା ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ
ପ୍ର ାଣୀକୁ ଖ ଧାରେରଆଘାତ କେଲ, େସ କାହାକୁ ଅବଶି ରଖିେଲ
ନାହିଁ; େସ େଯପରି ଯିରୀେହା ରାଜା ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ, େସପରି
ତହିଁର ରାଜା ପ୍ର ତି କେଲ।

31 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସେ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଲିବ୍ ନାରୁ ଲାଖୀଶ୍ କୁ ଯାଇ ତହିଁ ନିକଟେର ଛାଉଣି କରି ତହିଁ
ବିରୁ େର ଯୁ କେଲ। 32 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଲାଖୀଶ୍ କୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ହ ଗତ କରେ , େସମାେନ ି ତୀୟ ଦିନ ଲାଖୀଶ୍ 
ଆକ୍ର ମଣ କରି େଯପରି ଲିବ୍ ନା ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ, େସହିପରି ତାହାକୁ
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ।

33 େସସମୟେର େଗଷରର ରାଜା େହାରମ୍ ଲାଖୀଶ୍ ର ସହାୟତା
କରିବାକୁ ଆସି ଥିଲା; େତଣୁ ଯିେହାଶୂୟ ତାହାର କାହାକୁ ଅବଶି ନ
ରଖିବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଓ ତାହାର େଲାକମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ।

34 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସେ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଲାଖୀଶ୍ ରୁ
ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ କୁ ଗେଲ ଓ େସମାେନ ତହିଁ ନିକଟେର ଛାଉଣି କରି
ତହିଁ ବିରୁ େର ଯୁ କେଲ। 35 ପୁଣି େସହି ଦିନ େସମାେନ ତାହା
ହ ଗତ କରି ତାକୁ ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ ଓ େସ େଯପରି
ଲାଖୀଶ୍ ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ, େସପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ
େସହି ଦିନ ବଜ ତ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ।

36 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସେ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ରୁ ହିେବ୍ର ାଣକୁ ଗେଲ ଓ େସମାେନ ତହିଁପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ
କେଲ; 37 ପୁଣି େସମାେନ ତାହା ହ ଗତ କରି ତାହାକୁ ଓ ତହିଁର
ରାଜାକୁ,ଆଉତହିଁରସମ ନଗରଓତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ
ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କେଲ; େଯପରି େସ ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ,
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ତଦନୁସାେର େସ କାହାକୁ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ; ମାତ୍ର େସ
ତାହାକୁ ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ।

38 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସେ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ
ଦବୀରକୁ େଫରିେଲ ଓ ତହିଁ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କେଲ। 39 ପୁଣି,
େସ ତାହା ଓ ତହିଁରରାଜା ଓ ତହିଁରନଗରସବୁ ହ ଗତକେଲ;
ଆଉ େସମାେନ ଖ ଧାରେର େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରି ତନ୍ମ ଧ୍ୟି ତ
ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ବଜ ତ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ, େସ କାହାକୁ ଅବଶି
ରଖିେଲ ନାହିଁ; େଯପରି େସ ହିେବ୍ର ାଣ ପ୍ର ତି, ମଧ୍ୟ ଲିବ୍ ନା ଓ
ତହିଁର ରାଜା ପ୍ର ତି କରିଥିେଲ, େସପରି େସ ଦବୀର ଓ ତହିଁର
ରାଜା ପ୍ର ତି କେଲ।

40ଏହିରୂ େପ ଯିେହାଶୂୟ ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଓ ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର େଦଶ ଓ
ତଳଭୂ ମି ଓ ଅଧିତ୍ୟକାଦି ସମ େଦଶ ଓ ତହିଁର ସମ ରାଜା ୁ
ପରା କରି ବଧ କେଲ; େସ କାହାକୁ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ;
ମାତ୍ର େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
ନିଃ ାସପ୍ର ାସଧାରୀ ସମ ୁ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ। 41 ପୁଣି
ଯିେହାଶୂୟ କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟଠାରୁ ଘସା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଓ
ଗିବୀେୟାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ େଗାଶନରସମ େଦଶପରା କେଲ। 42 ପୁଣି
ଯିେହାଶୂୟ ଏହି ସମ େଦଶ ଓ ରାଜାଗଣକୁ ଏକାେବେଳ ହ ଗତ
କେଲ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଇସ୍ର ାଏଲ
ପକ୍ଷେର ଯୁ କେଲ। 43 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ତା ସେ
ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ଛାଉଣିକୁ େଫରି ଆସି େଲ।

11
ଉ ର କିଣାନ ହ ଗତ

1ଏଥିଉ ାେର ହାେସାରର ରାଜା ଯାବୀନ୍ େସହି ବିଷୟ ଶୁଣେ ,
େସ ମାେଦାନର ରାଜା େଯାବବ୍ ଓ ଶିେମ୍ର ାଣର ରାଜା ଓ ଅକ୍ ଷଫର
ରାଜା ନିକଟକୁ, 2 ପୁଣି ଉ ର େଦଶୀୟ ପବର୍ ତେର ଓ କିେ ରତ୍ ର
ଦକି୍ଷଣ ପଦାଭୂ ମିେର ଓ ତଳଭୂ ମିେର ଓ ପି ମ େଦାର ନାମକ
ଉପପବର୍ ତେର ଥିବା ରାଜାଗଣ ନିକଟକୁ, 3 ଅଥର୍ ାତ୍ , ପୂବର୍ ଓ
ପି ମ େଦଶୀୟ କିଣାନୀୟମାନ ଓ ଇେମାରୀୟମାନ ଓ
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ହି ୀୟମାନ ଓ ପରିଷୀୟମାନ ଓ ପବର୍ ତ ଯିବୂଷୀୟମାନ ଓ
ହେମର୍ ାଣର ଅଧଃି ତ ମି ା େଦଶୀୟ ହି ୀୟମାନ ନିକଟକୁ େଲାକ
ପଠାଇେଲ। 4ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା େସୖନ୍ୟ ସହିତ
ଅପାର େଲାକ ସମୁଦ୍ର ତୀର ବାଲୁକା ତୁ ଲ୍ୟ େଲାକାରଣ୍ୟ େହାଇ
ଅେନକ ଅେନକ ଅ ଓ ରଥ ସେ େନଇ ବାହାର େହେଲ। 5 ପୁଣି
ଏସମ ରାଜା ଏକତ୍ର ମିଳିେଲଓଇସ୍ର ାଏଲସହିତ ଯୁ କରିବା ପାଇଁ
ଆସି େମେରାମ୍ ନାମକ ଜଳାଶୟ ନିକଟେର ଏକତ୍ର ଛାଉଣି ାପନ
କେଲ।

6 ତହଁୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “େସମାନ ସ ୁଖେର
ଭୀତ ନ ହୁ ଅ; କାରଣ କାଲି ଏହି ସମୟେର ଆେ େସସମ ୁ
ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ୁଖେର ହତ କରି ସମପର୍ ଣ କରିବା; ତୁ େ େସମାନ
ଅ ଗଣର ପାଦଶିରା କାଟିବ ଓ େସମାନ ରଥସବୁ ଅି େର
ଦ କରିବ।” 7 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ଓ ସମ େଯା ା େମେରାମ୍ 
ଜଳାଶୟ ନିକଟେର ହଠାତ୍ େସମାନ ବିରୁ େର ଆସି େସମାନ ୁ
ଆକ୍ର ମଣ କେଲ। 8 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ୁ ଇସ୍ର ାଏଲ
ହ େର ସମପର୍ ଣ କରେ , େସମାେନ େସମାନ ୁ ଆଘାତ କେଲ
ଓ ମହାସୀେଦାନ ଓ ମିଷ୍ର େଫାତ୍ -ମୟିମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ , ଆଉ ପୂବର୍
ଦିଗେର ମିେ ର ସମ ଳୀ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େନେଲ,
ପୁଣି େସମାନ ର େକହି ଅବଶି ନ ରହିବା ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ ୁ
ସଂହାର କେଲ। 9 ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆଜ୍ଞାନୁସାେରକମର୍ କେଲ; େସେସମାନ ଅ ଗଣରପାଦଶିରାକାଟି
ପକାଇେଲ ଓ େସମାନ ରଥସବୁ ଅି େର ଦ କେଲ।

10 େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ େଫରିଆସି ହାେସାର ହ ଗତ
କେଲ ଓ ତହିଁର ରାଜାକୁ ଖ େର ଆଘାତ କେଲ; ପୂବର୍ କାଳେର
ହାେସାର େସହି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମ କ ଥିଲା। 11ଆଉ େଲାକମାେନ
ତହିଁର ନିବାସୀ ସମ ପ୍ର ାଣୀ ୁ ଖ ଧାରେର ଆଘାତ କରି ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ; ନିଃ ାସପ୍ର ାସଧାରୀ େକହି ଅବଶି ରହିଲା
ନାହିଁ ଓ େସ ହାେସାରକୁ ଅି େର ଦ କେଲ। 12 ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ
େସହି ରାଜାଗଣର ସମ ନଗର ଓ େସସବୁର ରାଜାମାନ ୁ ହ ଗତ
କେଲ ଓ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଖ ଧାରେର
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େସମାନ ୁ ଆଘାତ କରି ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ। 13 ମାତ୍ର
ଆପଣା ଆପଣା ଟିକର ଉପେର ାପିତ ନଗରମାନ ମଧ୍ୟରୁ
େକବଳ ହାେସାର ବିନୁ ଆଉ େକୗଣସି ନଗର ଇସ୍ର ାଏଲ ଦ
କେଲ ନାହିଁ; ତାହା ଯିେହାଶୂୟ ଦ କେଲ। 14ଆଉ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ େସସବୁ ନଗରର ଦ୍ର ବ୍ୟାଦି ଓ ପଶୁଗଣକୁ ଆପଣାମାନ
ନିମେ ଲୁଟ କରି େନେଲ; ମାତ୍ର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ବଧ କରିବା ଯାଏ
େସମାେନ ଖ ଧାରେର ପ୍ର େତ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଘାତ କେଲ, ପୁଣି
େସମାେନ ନିଃ ାସପ୍ର ାସଧାରୀ କାହାକୁ ଅବଶି ରଖିେଲ ନାହିଁ।
15ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା େସବକ େମାଶା ୁ େଯରୂ ପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
େସରୂ ପ େମାଶା ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଆଜ୍ଞା େଦେଲ; ଆଉ ଯିେହାଶୂୟ
ତଦନୁସାେର କମର୍ କେଲ; ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା
େଦଇଥିେଲ, େସସବୁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି କଥା େସ ଅନ୍ୟଥା କେଲ
ନାହିଁ।

16 ଏହିରୂ େପ ଯିେହାଶୂୟ େସହି ସବୁ ପ୍ର େଦଶ ଓ େସଠାର
ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଓ ସମ ଦକି୍ଷଣା ଳ ଓ େଗାଶନର ସମ
ପ୍ର େଦଶ ଓ ତଳଭୂ ମି ଓ ପଦାଭୂ ମି ଓ ଇସ୍ର ାଏଲର ପବର୍ ତମୟ
େଦଶ ଓ ତହିଁର ତଳଭୂ ମି; 17 େସୟୀରଗାମୀ ହାଲକ୍ ପବର୍ ତଠାରୁ
ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତର ନୀଚ ଲିବାେନାନ ସମ ଳୀେର ଥିବା ବାଲ୍ ଗାଦ୍ 
ପଯର୍ ୍ୟ ସମ େଦଶ ହ ଗତ କେଲ; ପୁଣି େସମାନ ର ସମ
ରାଜା ୁ ଧରି ଆଘାତପୂବର୍ କ ବଧ କେଲ। 18 ଯିେହାଶୂୟ େସହି
ରାଜାମାନ ସେ ଅେନକ ଦିନ ଯୁ କେଲ। 19 ଗିବୀେୟାନ୍ 
ନିବାସୀ ହି ୀୟ େଲାକମାନ ଛଡ଼ା ଆଉ େକୗଣସି ନଗରୀୟ
େଲାକମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ସ େର ସ ି କେଲ ନାହିଁ;
େସମାେନ ଯୁ କରି ଅନ୍ୟ ସମ ହ ଗତ କେଲ। 20 କାରଣ
େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ ସହିତ ଯୁ କରିବାକୁ ଆସି େଯପରି ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ବିନ େହାଇ ଦୟା ନ ପାଇେବ, ମାତ୍ର େମାଶା ପ୍ର ତି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଉି େହେବ, ଏନିମେ େସମାନ
ହୃ ଦୟ କଠିନ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ମାନସ ଥିଲା।

21ଆଉ େସହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ଆସି ପବର୍ ତମୟ େଦଶରୁ ,
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ହିେବ୍ର ାଣରୁ , ଦବୀରରୁ , ଅନାବରୁ ଓ ଯିହୁ ଦାର ସମ ପବର୍ ତମୟ
େଦଶରୁ ଓଇସ୍ର ାଏଲରସମ ପବର୍ ତମୟ େଦଶରୁ ଅନାକୀୟମାନ ୁ
ଉି କେଲ; ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ନଗର ସେମତ େସମାନ ୁ
ବଜ ତ ରୂ େପ ବିନାଶ କେଲ। 22 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର
େଦଶେର ଅନାକୀୟମାନ ର େକହି ଅବଶି ରହିେଲ ନାହିଁ,
େକବଳ ଘସାେର, ଗାଥ୍ ଓ ଅେସ୍ଦ ାଦେର େକହି େକହି ରହିେଲ।
23ଏହିରୂ େପ େମାଶା ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର ଯିେହାଶୂୟ
େସସମ େଦଶ ହ ଗତ କେଲ ଓ ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶର
ବିଭାଗାନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ ତାହା େଦେଲ।
ତହଁୁ େଦଶ ଯୁ ରୁ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା।

12
େମାଶା ାରା ପରାଜିତ ରାଜାଗଣ

1 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଯଉଁ େଦଶୀୟ ରାଜାମାନ ୁ ବଧ କରି
ଯ ର୍ ନ େସପାରି ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟଆେଡ଼ ଅେ ର୍ ାନ ଉପତ୍ୟକାରୁ ହେମର୍ ାଣ
ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ପୂବର୍ ଦିଗି ତ ସମ ପଦାଭୂ ମି ଅଧିକାର କେଲ,
େସମାେନ ଏହି।
2 ହିଷ୍ େବାନ ନିବାସୀ ଇେମାରୀୟମାନ ସୀେହାନ ରାଜା, େସ

ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ
ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ ନଗର ଓ ଗିଲୀୟଦର ଅ ର୍
େଦଶଠାରୁ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ସୀମାି ତ ଯେ ାକ୍ 
ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ

3 ଓ ପଦାଭୂ ମିି ତ କିେ ରତ୍ ହ୍ର ଦର ପୂବର୍ ତୀର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ େବଥ୍-
ଯିଶିେମାତର ପଥେର ପଦାଭୂ ମିି ତ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ପୂବର୍
ତୀର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ପିସ୍ଗ ାର ଅଧଃି ତ ଦକି୍ଷଣ େଦଶେର କ ର୍ୃ
କେଲ।

4 ପୁଣି ବାଶନୀୟ ଓଗ୍ ରାଜାର ଅ ଳ (ଅଧିକାର କେଲ) େସ
ଅବଶି ରଫାୟୀୟ ବଂଶଜାତ, େସ ଅ ାେରାତ୍ ଓ
ଇଦି୍ର ୟୀେର ବାସ କଲା, 5 ପୁଣି େସ ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତେର ଓ
ସଲଖାେର ଓ ଗଶୂରୀୟମାନ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନ ସୀମା
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ପଯର୍ ୍ୟ ସମୁଦାୟ ବାଶନ େଦଶେର ଓ ହିଷ୍ େବାନର ରାଜା
ସୀେହାନର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ଗିଲୀୟଦର ଅ ର୍ େଦଶେର
କ ର୍ୃ କେଲ।

6 ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଏମାନ ୁ
ବଧ କେଲ; ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା େସହି େଦଶ ଅଧିକାର
କରିବା ପାଇଁ ରୁ େବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଓ ମନଃଶିର
ଅ ର୍ ବଂଶକୁ େଦେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ାରା ପରାଜିତ ରାଜାଗଣ
7 ଯ ର୍ ନ ଏପାରି ପି ମ ଦିଗେର ଲିବାେନାନର ସମ ଳୀି ତ

ବାଲ୍ ଗାଦ୍ ଠାରୁ େସୟୀରଗାମୀ ହାଲକ୍ ପବର୍ ତ ପଯର୍ ୍ୟ ଯିେହାଶୂୟ
ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଦଶୀୟ େଯଉଁ େଯଉଁ ରାଜା ୁ ବଧ କେଲ
8 ଓ ଯିେହାଶୂୟ େଯଉଁ େଯଉଁ ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଓ ତଳଭୂ ମି
ଓ ପଦାଭୂ ମି ଓ ଅଧିତ୍ୟକା ଓ ପ୍ର ା ର ଓ ଦକି୍ଷଣା ଳ ହି ୀୟ,
ଇେମାରୀୟଓ କିଣାନୀୟଓପରିଷୀୟ, ହି ୀୟଓ ଯିବୂଷୀୟମାନ
େଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ବଂଶମାନ ୁ େଦେଲ, େସହି ସବୁ ରାଜା ଏହି; 9 ଯିରୀେହାର ରାଜା,
ଏକ; େବେଥଲ୍ ର ନିକଟ ଅୟର ରାଜା 10 ଯିରୂ ଶାଲମର ରାଜା,
ଏକ; ହିେବ୍ର ାଣର ରାଜା, ଏକ; 11 ଯମର୍ୂ ତର ରାଜା, ଏକ; ଲାଖୀଶ୍ ର
ରାଜା, ଏକ; 12 ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ର ରାଜା, ଏକ; େଗଷରର ରାଜା, ଏକ;
13ଦବୀରର ରାଜା, ଏକ; େଗଦରର ରାଜା, ଏକ; 14 ହମର୍ ାର ରାଜା,
ଏକ; ଅରାଦର ରାଜା, ଏକ; 15 ଲିବ୍ ନାର ରାଜା, ଏକ; ଅଦୁ ମର
ରାଜା, ଏକ; 16 ମେ ଦାର ରାଜା, ଏକ; େବେଥଲ୍ ର ରାଜା, ଏକ;
17 ତପୂହର ରାଜା, ଏକ; େହଫରର ରାଜା, ଏକ; 18 ଅେଫକର
ରାଜା, ଏକ; ଲାଶାେରାଣର ରାଜା, ଏକ; 19 ମାେଦାନର ରାଜା,
ଏକ; ହାେସାରର ରାଜା, ଏକ; 20 ଶିେମ୍ର ାଣମେରାଣର ରାଜା, ଏକ;
ଅକ୍ ଷଫରରାଜା, ଏକ; 21ତାନକ୍ ର ରାଜା, ଏକ; ମଗିେ ାର ରାଜା,
ଏକ; 22 େକଦଶର ରାଜା, ଏକ; କମ ଲ ଯି ୟାମର ରାଜା,
ଏକ; 23 େଦାର ଉପପବର୍ ତି ତ େଦାରର ରାଜା, ଏକ; ଗିଲ୍ ଗଲ୍ 
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େଗାୟିମର ରାଜା, ଏକ; 24 ତିସର୍ ାର ରାଜା, ଏକ; ସବର୍ ସୁ ା ଏକତିରିଶ
ରାଜା।

13
ଅଧିକାର ନିମେ ଅବଶି ଅ ଳ

1 ଏହି ସମୟେର ଯିେହାଶୂୟ ବୃ ଓ ଗତବୟ େହାଇଥିେଲ;
ପୁଣି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତା ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ବୃ ଓ ଗତବୟ େହଲ;
ମାତ୍ର ଏେବ େହଁ ବହୁ ତ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଅବଶି ଅଛି।
2 େସହି ଅବଶି େଦଶ ଏହି; ପେଲ ୀୟମାନ ସମ ମ ଳ
ଓ ଗଶୂରୀୟମାନ ସମ ଅ ଳ; 3 ଅଥର୍ ାତ୍ , ମିସର-ସ ୁଖି ତ
ଶୀେହାରଠାରୁ ଇେକ୍ର ାଣର ଉ ର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ କିଣାନୀୟମାନ
େଦଶ; ଘସାତୀୟ ଓ ଅେସ୍ଦ ାଦୀୟ, ଅି େଲାନୀୟ, ଗାଥୀୟ ଓ
ଇେକ୍ର ାଣୀୟ, ପେଲ ୀୟ ଏହି ପା ଅଧିପତିମାନ େଦଶ;
4 ଆଉ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ଅ ୀୟମାନ େଦଶ; କିଣାନୀୟମାନ
ସମ େଦଶ ଓ ଇେମାରୀୟମାନ ସୀମାି ତ ଅେଫକ ପଯର୍ ୍ୟ
ସୀେଦାନୀୟମାନ ଅଧୀନ ମୀୟାରା। 5 ପୁଣି ଗିବ୍ଲ ୀୟମାନ
େଦଶ ଓ ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତର ତଳି ତ ବାଲ୍ ଗାଦ୍ ଠାରୁ ହମାତେର
ପ୍ର େବଶ ାନ ପଯର୍ ୍ୟ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗ ସମ ଲିବାେନାନ।
6 ଲିବାେନାନଠାରୁ ମିଷ୍ର େଫାତ୍ -ମୟିମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ପବର୍ ତ ନିବାସୀ
ସମ ସୀେଦାନୀୟମାନ େଦଶ; ଆେ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦବା; ତୁ େ ଆ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ତାହା
ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ େକବଳ ବାି ଦିଅ। 7ଏନିମେ
ଏେବ ଅଧିକାର ନିମି ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ଏହି
େଦଶ ବିଭାଗ କରିଦିଅ।”

ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ପା ର୍ ଅଧିକାର
8 ତାହା ସେ ରୁ େବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ େଲାକମାେନ ଯ ର୍ ନର

ପୂବର୍ ପାରିେର େମାଶାଦ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛି ,
େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା େସମାନ ୁ , 9 ଅେ ର୍ ାନ-
ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ ଅେରାେୟରଠାରୁ ଓ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
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ନଗର ଓ ଦୀେବାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ େମଦବାର ସମ ସମଭୂ ମି,
10 ଆଉ ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ ହିଷ୍ େବାନେର
କ ର୍ୃ କାରୀ ଇେମାରୀୟମାନ ସୀେହାନ ରାଜାର ସମ ନଗର;
11 ପୁଣି ଗିଲୀୟଦ ଓ ଗଶୂରୀୟମାନ ଓ ମାଖାଥୀୟମାନ
ଅ ଳ ଓ ସମୁଦାୟ ହେମର୍ ାଣ ପବର୍ ତ ଓ ସଲଖା ପଯର୍ ୍ୟ ସମ
ବାଶନ, 12 ଅଥର୍ ାତ୍ , ଅ ାେରାତ୍ େର ଓ ଇଦି୍ର ୟୀେର ରାଜ କାରୀ
ରଫାୟୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଅବଶି ଓଗ୍ ବାଶନ ରାଜ୍ୟ
େଦଇଥିଲା; କାରଣ େମାଶା ଏମାନ ୁ ପରାଜୟ କରି ଘଉଡ଼ାଇ
େଦଇଥିେଲ। 13 ତଥାପି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଗଶୂରୀୟମାନ ୁ ଓ
ମାଖାଥୀୟମାନ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦେଲ ନାହିଁ; େସହି ଗଶୂରୀୟ ଓ
ମାଖାଥୀୟମାେନ ଆଜିଯାଏ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର ବାସ କରୁ ଅଛି ।
14 େକବଳ େଲବୀ ବଂଶକୁ େମାଶା କିଛି ଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ;
କାରଣ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅି କୃତ ଉପହାର
େସମାନ ର ଅଧିକାର େହଲା, େଯପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ
କହିଥିେଲ।

15 ପୁଣି େମାଶା ରୁ େବନ୍ ବଂଶର ସ ାନଗଣକୁ େସମାନ ବଂଶ
ଅନୁସାେର ଅଧିକାର େଦେଲ। 16 ଅେ ର୍ ାନ-ଉପତ୍ୟକା ନିକଟ
ଅେରାେୟରଠାରୁ େସମାନ ରସୀମା ଥିଲା ଓଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟବ ର୍ ୀ
ନଗର ଓ େମଦବା ନିକଟ ସମ ସମଭୂ ମି; 17 ହିଷ୍ େବାନ ଓ
ସମଭୂ ମିି ତ ଦୀେବାନ୍ ଓ ବାମତ୍ ବାଲ ଓ େବଥ୍-ବାଲ-ମିେୟାନ,
18ଯହସଓକେଦେମାତ୍ ଓେମଫାତ୍ 19ଓ କିରୀୟାଥୟିମ୍ ଓସି ବ୍ ମା
ଓ ତଳଭୂ ମିର ପବର୍ ତ େସରତ୍ ସହର 20 ଓ େବଥ୍-ପିେୟାର ଓ
ଅସେଦାତ୍ -ପିସ୍ଗ ା ଓ େବଥ୍-ଯିଶିେମାତ, ତହିଁର ଏହି ସମ ନଗର।
21 ପୁଣି ସମଭୂ ମିି ତ ସମ ନଗର ଓ ହିଷ୍ େବାନେର ରାଜ କାରୀ
ଇେମାରୀୟମାନ ସୀେହାନ ରାଜାର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ, କାରଣ
େମାଶା ତାହାକୁ ଓ େସହି େଦଶ ନିବାସୀ ମିଦୀୟନର ପ୍ର ଧାନବଗର୍
ଇବି ଓ େରକମ୍ ଓ ସୂର୍ ଓ ହୂ ର ଓ େରବା ନାମକ ସୀେହାନର
ଏହି ଅଧିପତିମାନ ୁ ବିନାଶ କରିଥିେଲ। 22 ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ
ଖ ଧାରେର େଯଉଁମାନ ୁ ବଧ କରିଥିେଲ, େସମାନ ମଧ୍ୟେର
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ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ମ ଜ୍ଞ ବିଲୀୟମ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିଥିେଲ। 23ଆଉ
ଯ ର୍ ନ ଓ ତହିଁର ଅ ଳ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣର ସୀମା ଥିଲା,
ରୁ େବନ୍ -ସ ାନମାନ ବଂଶାନୁସାେରଏହିସବୁ ନଗରତହିଁରଗ୍ର ାମ
ସେମତ େସମାନ ର ଅଧିକାର େହଲା।

24 ଆଉ େମାଶା ଗାଦ୍ ବଂଶୀୟ ଗାଦ୍ -ସ ାନମାନକୁ େସମାନ
ବଂଶାନୁସାେର ଅଧିକାର େଦେଲ। 25 ଯାେସର ଓ ଗିଲୀୟଦର
ସମ ନଗର ଓ ର ାର ସ ୁଖ ଅେରାେୟର ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେ ାନ-ସ ାନଗଣର ଅ ର୍ େଦଶ େସମାନ ର ସୀମା େହଲା।
26 ପୁଣି ହିଷ୍ େବାନଠାରୁ ରାମତ୍ -ମିେ ଓ ବଟନୀମ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଓ
ମହନୟିମଠାରୁ ଦବୀର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ 27 ଓ ତଳଭୂ ମିେର େବଥ୍-
ହାରମ୍ ଓ େବଥ୍-ନିମ୍ର ା ଓ ସୁେ ାତ ଓ ସାେଫାନ୍ ଓ ହିଷ୍ େବାନ
ସୀେହାନ ରାଜାର ଅବଶି ରାଜ୍ୟ, ପୁଣି ଯ ର୍ ନର ପୂବର୍ ତୀର
କିେ ରତ୍ ହ୍ର ଦର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଯ ର୍ ନ ଓ ତହିଁର ଅ ଳ।
28 ଗାଦ୍ ର ସ ାନମାନ ବଂଶାନୁସାେର ଏହିସବୁ ନଗର ତହିଁର
ଗ୍ର ାମ ସେମତ େସମାନ ର ଅଧିକାର େହଲା।

29 ଆଉ େମାଶା ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ଅଧିକାର େଦେଲ;
ମନଃଶି-ସ ାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର ତାହା େସମାନ ଅ ର୍ ବଂଶର
େହଲା। 30 େସମାନ ର ସୀମା ମହନୟିମଠାରୁ ସମ ବାଶନ
େଦଶ, ବାଶନର ରାଜା ଓଗ୍ ର ସମ ରାଜ୍ୟ ଓ ବାଶନର ଅ ଗର୍ ତ
ଯାୟୀରର ସମ ଉପନଗର, ଏରୂ େପ ଷାଠିଏ ନଗର 31 ପୁଣି ଅ ର୍
ଗିଲୀୟଦ ଓ ଅ ାେରାତ୍ ଓ ଇଦି୍ର ୟୀ, ଓଗ୍ ର ବାଶନ ରାଜ୍ୟି ତ ଏହି
ଏହି ନଗର ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ମାଖୀର-ସ ାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର
ମାଖୀର-ସ ାନଗଣର ଅ ର୍ ବଂଶର େହଲା।

32 ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ପାରିେର ଯିରୀେହା ନିକଟ େମାୟାବ-ପଦାେର
େମାଶା ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ବିଭାଗ କରିେଦେଲ। 33 ମାତ୍ର େମାଶା
େଲବୀ ବଂଶକୁ େକୗଣସି ଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର େସମାନ ପ୍ର ତି ଆପଣା ବାକ୍ୟାନୁସାେର
େସମାନ ଅଧିକାର ଅଟି ।
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14
ଯ ର୍ ନର ପି ମ ପା ର୍ ଅଧିକାର

1 କିଣାନ େଦଶେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଏହିସବୁ ଅଧିକାର
ପାଇେଲ, ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ପିତୃ ବଂଶୀୟ ପ୍ର ଧାନବଗର୍ , 2 େଯପରି
ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ାରା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର
େସମାେନ ତାହା ନଅ ବଂଶକୁ ଓ ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ଗୁଲିବା ାରା
ବିଭାଗ କରିେଦେଲ। 3 କାରଣ େମାଶା ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ପାରିେର ଦୁଇ
ବଂଶ ଓ ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ଅଧିକାର େଦଇଥିେଲ; ମାତ୍ର େସ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନ ୁ େକୗଣସି ଅଧିକାର େଦେଲ ନାହିଁ।
4 େଯାେଷଫର ସ ାନଗଣ ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ ଦୁଇ ବଂଶ ଥିେଲ।
ପୁଣି େସମାେନ େଲବୀୟମାନ ୁ େକେତକ ବସତି-ନଗର ଓ ପଶୁ ଓ
ସ ି ନିମେ ତଳିଭୂ ମି ଛଡ଼ା େଦଶ ମଧ୍ୟେର ଆଉ େକୗଣସି ଅଂଶ
େଦେଲ ନାହିଁ। 5 ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାଶା ୁ େଯପରି ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ,
ତଦନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ କମର୍ କରି େଦଶ ବିଭାଗ କେଲ।

କାେଲବ ୁ ହିେବ୍ର ାଣ ପ୍ର ଦାନ
6େସହିସମୟେର ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ େର ଯିେହାଶୂୟ

ନିକଟକୁ ଆସି େଲ; ତହଁୁ କନିସୀୟ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ
ତା ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ବିଷୟେର ଓ ଆ ବିଷୟେର
ପରେମ ର େଲାକ େମାଶା ୁ କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟେର ଯାହା
କହିଥିେଲ, ତାହା ତୁ େ ଜାଣ। 7 େମାହର ଚାଳିଶ ବଷର୍ ବୟସେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା େଦଶ ଅନୁସ ାନ କରିବା ପାଇଁ
କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟଠାରୁ େମାେତପଠାଇଥିେଲ;ତହିଁେର ମୁଁଆପଣା
ମନେର ଯାହା ଥିଲା, ତଦନୁସାେର ତା ୁ ସ ାଦ ଆଣି େଦଲି।
8 ତଥାପି େମାହର େଯଉଁ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ େମାର ସେ ଯାଇଥିେଲ,
େସମାେନ େଲାକମାନ ହୃ ଦୟ ତରଳାଇ ପକାଇେଲ; ମାତ୍ର ମୁଁ
ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାର ପରେମ ର ର ଅନୁଗତ େହଲି।
9 ଏେହତୁ େମାଶା େସହି ଦିନ ଶପଥ କରି କହିେଲ, ‘େଯଉଁ ଭୂ ମିେର
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ତୁ ର ପାଦ ପଡ଼ିଅଛି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ତୁ ର ଓ ଯୁଗାନୁକ୍ର େମ ତୁ
ସ ାନଗଣର ଅଧିକାର େହବ, େଯେହତୁ ତୁ େ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ପରେମ ର ର ଅନୁଗତ େହାଇଅଛ।’ 10 ଏେବ
େଦଖ, ପ୍ର ା ରେର ଇସ୍ର ାଏଲ ଭ୍ର ମଣ କରିବା େବେଳ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ େସହି େଯଉଁ କଥା କହିଥିେଲ, ତଦବଧି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣା
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େମାେତ ପ ଚାଳିଶ ବଷର୍ େହଲା ଜୀବିତ ରଖିଅଛି ;
ଏଣୁ ଏେବ େଦଖ, ମୁଁ ଆଜି ପ ାଅଶୀ ବଷର୍ ବୟ େହାଇଅଛି।
11 ତଥାପି େମାଶା େଯଉଁ ଦିନ େମାେତ ପଠାଇଥିେଲ, େସଦିନ
ମୁଁ େଯପରି ବଳବାନ ଥିଲି, େସପରି ଆଜି ଅଛି; ଯୁ କରିବା
ପାଇଁ ଓ ବାହାେର ଭିତେର ଯିବା ଆସି ବା ପାଇଁ େସସମୟେର
େମାହର େଯପରି ବଳ ଥିଲା, େସପରି ଏେବ ମଧ୍ୟ େମାହର ବଳ
ଅଛି। 12 ଏେହତୁ େସଦିନ ଏହି େଯଉଁ ପବର୍ ତ ବିଷୟେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
କହିଥିେଲ, ତାହା େମାେତ ଦିଅ; କାରଣ ଅନାକୀୟମାେନ େସଠାେର
ଥାʼ ି ଓ ନଗରମାନ ବୃହତଓପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ,ଏହା ତୁ େ େସଦିନ
ଶୁଣିଥିଲ; େହାଇପାେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ େମାହର ସ େର େହେବ, ପୁଣି
ମୁଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ ୁ ତଡ଼ି େଦବି।”

13 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ତାହାକୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କେଲ; ପୁଣି େସ
ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ୁ ଅଧିକାରାେଥର୍ ହିେବ୍ର ାଣ େଦେଲ।
14 ଏେହତୁ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ହିେବ୍ର ାଣ କନିସୀୟ ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର
କାେଲବ ର ଅଧିକାର େହାଇଅଛି, େଯେହତୁ େସ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଅନୁଗତ େହାଇଥିେଲ।
15 ପୂବର୍ କାଳେର ଏହି ହିେବ୍ର ାଣର ନାମ କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ (ଅବର୍ ର
ନଗର) ଥିଲା; େସହି ଅବର୍ ଅନାକୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ସବର୍ ପ୍ର ଧାନ
େଲାକ ଥିଲା। ଏଉ ାରୁ େଦଶ ଯୁ ରୁ ବିଶ୍ର ାମ ପାଇଲା।

15
ଯିହୁ ଦାର ବା

1 ଯିହୁ ଦା-ସ ାନମାନ ବଂଶର ବା େସମାନ ବଂଶାନୁସାେର
ଇେଦାମ ସୀମା ପା ର୍ ସୀନ୍ ପ୍ର ା ରର ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଦକି୍ଷଣ
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ପ୍ର ା ଭାଗେର ଥିଲା। 2 ପୁଣି େସମାନ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା ଲବଣ
ସମୁଦ୍ର ର* ପ୍ର ା ଭାଗ, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ଅଭିମୁଖ ଆଖାତଠାରୁ
3 ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଅକ୍ର ୀମ ଘାଟି େଦଇ ସୀନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା,
ପୁଣି ଦକି୍ଷଣେର କାେଦଶ-ବେ ର୍ ୟ ପଯର୍ ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଲା;
ତହଁୁ ହିେଷ୍ର ାଣ େଦଇ ଯାଇ ଅ ର ଉପରକୁ ଉଠି କକର୍ ା ପଯର୍ ୍ୟ
ବୁଲିକରି ଗଲା। 4 ଏଉ ାେର ଅେ ାନକୁ ଯାଇ ମିସର ନଦୀ ପାେଖ
ପାେଖ ବାହାରିଗଲା; େସହି ସୀମାର ପ୍ର ା ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା; ଏହା
ତୁ ମାନ ର ଦକି୍ଷଣ ସୀମା େହବ। 5 ପୁଣି ପୂବର୍ ସୀମା ଯ ର୍ ନର
ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି ଉ ର ସୀମା ଯ ର୍ ନର
ପ୍ର ା େର ସମୁଦ୍ର ର ଆଖାତଠାରୁ ଥିଲା 6ଓ େସହି ସୀମା େବଥ୍-େହାଗ୍ଲ ା
ପଯର୍ ୍ୟ ଉଠି େବଥ୍-ଅରାବାର ଉ ର େଦଇ ଗଲା; ତହଁୁ େସ ସୀମା
ରୁ େବନ୍ ବଂଶୀୟ େବାହନର ପ୍ର ର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 7 ଏଉ ାେର
େସହିସୀମାଆେଖାର୍ ଉପତ୍ୟକାଠାରୁ ଦବୀରଆଡ଼କୁଗଲା;ଏରୂ େପ
ନଦୀର ଦକି୍ଷଣ ପାରି ଅଦୁ ୀମ୍ ଘାଟି ସ ୁଖ ଗିଲ୍ ଗଲ୍ ଆଡ଼କୁ
ମୁଖ କରି ଉ ର ଦିଗକୁ ଗଲା ଓ ଐନ୍ -େଶମଶ୍ ନାମକ ଜଳାଶୟ
ଆଡ଼କୁ ଚଳିଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ର ା ଭାଗ ଐନ୍ -େରାେଗଲ ନିକଟେର
ଥିଲା। 8 େସ ସୀମା ହିେ ାମ ପୁତ୍ର ର ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଉଠି ଦକି୍ଷଣ
ଦିଗେର ଯିବୂଷଆଡ଼କୁଗଲା,ଏହାକୁ ଯିରୂ ଶାଲମକହି ;ଏଉ ାେର
େସହି ସୀମା ପି ମେର ହିେ ାମ ଉପତ୍ୟକା ସ ୁଖେର ରଫାୟୀମ
ନାମକ ତଳଭୂ ମିର ଉ ର ପ୍ର ା ି ତ ପବର୍ ତ ଶୃ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା।
9 ଏଉ ାେର େସହି ସୀମା େସହି ପବର୍ ତ ଶୃ ଠାରୁ ନିେ ାହର ଜଳ
ନିଝର୍ ର ପଯର୍ ୍ୟ ବି ୃତ େହଲା ଓ ଇେଫ୍ର ାଣ ପବର୍ ତ ନଗର ଆଡ଼କୁ
ଗଲା; ପୁଣି େସ ସୀମା କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ନାମେର ପ୍ର ସି ବାଲା
ପଯର୍ ୍ୟ ବି ୃତ େହଲା। 10 ତହଁୁ େସ ସୀମା ବାଲାଠାରୁ େସୟୀର
ପବର୍ ତପଯର୍ ୍ୟ ପି ମ ଦିଗେର ବୁଲିକରିବସାେଲାନନାମେରପ୍ର ସି
ଯିୟାରୀମ ପବର୍ ତର ଉ ର ପା ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା; ତହଁୁ ତାହା େବଥ୍-
େଶମଶେର ପଡ଼ି ତିମ୍ନ ା ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 11 ପୁଣି େସ ସୀମା ଇେକ୍ର ାଣର

* 15:2 ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟ ସାଗର
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ଉ ର ପା ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା; ତହଁୁ େସ ସୀମା ଶକ୍ େକେରାନ୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ବି ୃତ େହଲା ଓ ବାଲା ପବର୍ ତେର ପଡ଼ି ଯବ୍ ନୀେୟଲକୁ ଗଲା;
େସହି ସୀମାର ପ୍ର ା ଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା। 12 ପୁଣି ପି ମ ସୀମା
ମହାସମୁଦ୍ର ଓ ତହିଁର ଅ ଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଥିଲା; ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ଚତୁ ଗି ତ ସୀମା ଏହି।

13 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ପ୍ର ତି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର
େସ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟେର ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ର
ଭାଗ ନିମେ ହିେବ୍ର ାଣ ନାମେର ପ୍ର ସି କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ େଦେଲ,
ଅବର୍ ଅନାକର ପିତା ଥିଲା। 14 ପୁଣି କାେଲବ େସଠାରୁ ଅନାକର
ବଂଶ େଶଶୟ ଓ ଅହୀମାନ୍ ଓ ତ ୟ ନାମକ ଅନାକର ତିନି
ପୁତ୍ର ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ। 15ଏଉ ାେର େସଠାରୁ ଦବୀର ନିବାସୀମାନ
ବିରୁ େର ଗମନ କେଲ; ପୂବର୍ କାଳେର େସହି ଦବୀର କିରୀୟଥ୍ -
େସଫର ନାମେର ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। 16 େସହି ସମୟେର କାେଲବ
କହିେଲ, “େଯଉଁ ଜନ କିରୀୟଥ୍ -େସଫର ଆକ୍ର ମଣ କରି ହ ଗତ
କରିବ, ତାହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣା କନ୍ୟା ଅକ୍ ଷାର ବିବାହ େଦବି।”
17 ତହିଁେର କାେଲବର ଭ୍ର ାତା କନସର ପୁତ୍ର ଅ ୀେୟଲ ତାହା
ହ ଗତ କରେ , େସ ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟା ଅକ୍ ଷାର ବିବାହ
େଦେଲ। 18ତହଁୁ େସ ଗମନ କରିବା େବେଳ ଆପଣା ପିତାକୁ ଖେ
େକ୍ଷତ ମାଗିବା ପାଇଁ ାମୀକୁ ମଣାଇଲା; ମାତ୍ର େସ ଆେପ ଗ ର୍ ଭରୁ
ଓ ାଇ ପଡ଼ିଲା; ଏଥିେର କାେଲବ ତାହାକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ କଅଣ
ଚାହଁ?” 19 ତହଁୁ େସ କହିଲା, “ଆପଣ େମାେତ ଏକ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କର ୁ;କାରଣଆପଣଦକି୍ଷଣଆଡ଼ଭୂ ମି େମାେତ େଦଇଅଛି ,ମଧ୍ୟ
ଜଳ ନିଝର୍ ର େମାେତ େଦଉ ।ୁ” ତହିଁେର େସ ଉପରି ଓ ତଳ
ନିଝର୍ ର ତାହାକୁ େଦେଲ।

20 ଯିହୁ ଦା ବଂଶୀୟ ସ ାନମାନ ର ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଏହି ସକଳ ଅଧିକାର।

21 ଦକି୍ଷଣା ଳେର ଇେଦାମ ସୀମା ନିକଟେର ଯିହୁ ଦା-
ସ ାନମାନ ବଂଶରପ୍ର ା ଭାଗ ଏସବୁ ନଗର ଥିଲା,କବ୍ େସଲଓ
ଏଦର ଓଯାଗୁର 22ଓ କୀନା ଓ ଦୀେମାନା ଓ ଅଦାଦା 23ଓ େକଦଶ୍ 
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ଓ ହାେସାର ଓ ଯି ନ୍; 24 ସୀଫ୍ ଓ େଟଲମ୍ ଓ ବାେଲାତ୍ 25 ଓ
ହାେସାର-ହଦ ା ଓ କରିେୟାଥ୍ -ହିେଷ୍ର ାଣ (ଅବା ହାେସାର 26ଅମାମ୍ 
ଓ େଶମା ଓ େମାଲାଦା 27ଓ ହତ୍ ସର-ଗ ା ଓ ହିଷ୍ େମାନ୍ ଓ େବଥ୍-
େପଲଟ 28 ଓ ହତ୍ ସର-ଶୁୟାଲ୍ ଓ େବର୍ େଶବା ଓ ବିଷିେୟାଥିୟା;
29ବାଲା ଓ ଇୟୀମ୍ ଓ ଏ ମ୍ ; 30ଇଲେତାଲଦ୍ ଓ କସୀଲ ଓ ହମର୍ ା
31ଓ ସି କ୍ଲ ଗ୍ ଓ ମଦ୍ ମ ା ଓ ସନ୍ ସ ା 32ଓ ଲବାେୟାତ୍ ଓ ଶିଲହୀମ୍ 
ଓ ଐନ୍ ଓ ରିେ ାନ୍ ; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ସବର୍ ସୁ ା ଅଣତିରିଶ ନଗର।

33ତଳଭୂ ମିେର ଇ ାେୟାଲ ଓ ସରାୟ ଓ ଅସ୍ ନା 34ଓ ସାେନାହ
ଓ ଐନ୍ -ଗ ୀମ୍ ଓ ତପୂହ ଓ ଐନମ୍; 35 ଯମର୍ୂ ତ ଓ ଅଦୁ ମ,
େସାେଖା ଓ ଅେସକା 36 ଓ ଶାରୟିମ୍ ଓ ଅଦୀଥୟିମ୍ ଓ ଗେଦରା ଓ
ଗେଦେରାଥୟିମ୍ ; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି ଚଉଦ ନଗର।

37 ସନାନ୍ ଓ ହଦାଶା ଓ ମିଗ୍ ଦଲଗାଦ 38 ଓ ଦିଲୀୟନ୍ ଓ ମିେ
ଓ ଯେ ଲ; 39 ଲାଖୀଶ୍ ଓ ବ ତ୍ ଓ ଇେଗ୍ଲ ାନ୍ ; 40 େକେ ାନ୍ ଓ
ଲହମମ ଓ କିତୀଶ୍ 41 ଓ ଗେଦେରାତ୍ , େବଥ୍-ଦାେଗାନ୍ ଓ ନୟମା
ଓ ମେ ଦା, ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି େଷାଅଳ ନଗର।

42 ଲିବ୍ ନା ଓ ଏଥର୍ ଓ ଆଶନ୍ 43ଓ ଯି ହ ଓ ଅସ୍ ନା ଓ ନ ୀବ୍ ;
44 କିୟୀଲା ଓ ଅକଷୀବ୍ ଓ ମାେରଶା; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ନଅ ନଗର।

45ଇେକ୍ର ାଣ, ତହିଁରଉପନଗର ଓ ଗ୍ର ାମମାନ; 46ଇେକ୍ର ାଣଠାରୁ
ସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ ଅେସ୍ଦ ାଦ ନିକଟି ତ ସମ ାନ ଓ ଗ୍ର ାମ।

47 ଅେସ୍ଦ ାଦ, ତହିଁର ଉପନଗର ଓ ଗ୍ର ାମମାନ; ଘସା, ତହିଁର
ଉପନଗର ଓ ଗ୍ର ାମମାନ; ମିସର ନଦୀ ଓ ମହାସମୁଦ୍ର ଓ ତହିଁର
ଅ ଳ ପଯର୍ ୍ୟ ।

48ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ଶାମୀର ଓ ଯ ୀର ଓ େସାେଖା; 49 ପୁଣି
ଦ ା ଓ କିରୀୟଥ୍ -ସ ା (ଏହାକୁ ଦବୀର କହି ) 50 ଓ ଅନାବ୍ ଓ
ଇି େମାୟ ଓ ଆନୀମ୍ 51 ଓ େଗାଶନ ଓ େହାେଲାନ୍ ଓ ଗୀେଲା;
ଏହିସବୁ ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏଗାର ନଗର।

52ଅରାବ୍ ଓ ଦୂମା ଓ ଇଶୀୟନ୍ 53ଓ ଯାନୁମ୍ ଓ େବଥ୍- ପୂହ ଓ
ଅେଫକା 54 ଓ ହୁ ମ୍ଟ ା ଓ କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ (ଏହାକୁ ହିେବ୍ର ାଣ କହି ) ଓ
ସୀେୟାର, ଏସବୁ ଗ୍ର ାମ ସେମତ ନଅ ନଗର।
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55 ମାେୟାନ୍ , କମ ଲ ଓ ସୀଫ୍ ଓ ଯୁଟା 56 ଓ ଯିଷି୍ର େୟଲ ଓ
ଯଗ୍ ଦୀୟାମ୍ ଓସାେନାହ; 57କୟିନଓ ଗିବୀୟା ଓ ତିମ୍ନ ା;ଏସବୁଗ୍ର ାମ
ସେମତ ଦଶ ନଗର।

58 ହଲହୁ ଲ ଓ େବଥ୍-ସୁର ଓ ଗେଦାର 59 ଓ ମାରତ୍ ଓ େବଥ୍-
ଅେନାତ୍ ଓ ଇଲ୍ ତେକାନ; ଏସବୁ ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଛଅ ନଗର।

60 କିରୀୟଥ୍ -ବାଲ (ଏହାକୁ କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ କହି ) ଓ
ର ା; ଏଥିର ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଦୁଇ ନଗର।

61 ପ୍ର ା ରେର େବଥ୍-ଅରାବା, ମି ୀନ୍ ଓ ସକାଖା 62 ଓ ନିବ୍ ଶନ୍ 
ଓ ଲବଣ ନଗର ଓ ଐନଗଦୀ; ଏସବୁ ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଛଅ ନଗର।

63 ମାତ୍ର ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ ଯିରୂ ଶାଲମ ନିବାସୀ
ଯିବୂଷୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; ଏେହତୁ
ଯିବୂଷୀୟମାେନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣ ସହିତ
ଯିରୂ ଶାଲମେର ବାସ କରୁ ଅଛି ।

16
ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶି ବା

1 ପୂବର୍ ଦିଗି ତ ଯିରୀେହାର ଜଳ ନିକଟବ ର୍ ୀ ଯିରୀେହା ସି କଟ
ଯ ର୍ ନ ଅବଧି ଯିରୀେହାଠାରୁ ପବର୍ ତମୟ େଦଶ େଦଇ େବେଥଲ୍ କୁ
ଉ ର୍ ୍ବଗାମୀ ପ୍ର ା ର େଯାେଷଫ-ସ ାନମାନ ବା େହଲା। 2 ତହଁୁ
େସ ସୀମା େବେଥଲ୍ ଠାରୁ ଲୂସ୍ କୁ ଗଲା ଓ ଅକର୍ ୀୟ ସୀମା େଦଇ
ଅଟାେରାତ୍ କୁ ଗଲା; 3 ପୁଣି ପି ମ ଦିଗେରଯେଫ୍ଲ ଟୀୟ ସୀମା ଆେଡ଼
ନିମ୍ନ ଗାମୀ େବଥ୍-େହାରଣର ସୀମା ଓ େଗଷର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା ଓ
ତହିଁର ପ୍ର ା ଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର ଥିଲା। 4 ଏହିରୂ େପ େଯାେଷଫର
ସ ାନମନଃଶିଓଇଫ୍ର ୟିମଆପଣାଆପଣାଅଧିକାରଗ୍ର ହଣକେଲ।

5 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣର ସୀମା
ଏରୂ ପ ଥିଲା; ପୂବର୍ ଦିଗେର ଉ ତର େବଥ୍-େହାରଣ ପଯର୍ ୍ୟ
ଅଟାେରାତ୍ -ଅ ର େସମାନ ଅଧିକାରର ସୀମା େହଲା। 6 ତହଁୁ
େସ ସୀମା ପି ମ ଦିଗେର ମିକ୍ ମଥତ୍ ଉ ରେର ବାହାରିଗଲା;
େସଠାରୁ େସ ସୀମା ପୂବର୍ ଦିଗ ବୁଲି ତାନତ୍ ଶୀେଲା ପଯର୍ ୍ୟ ତହିଁ
ନିକଟ େଦଇ ଯାଇ ପୂବର୍ ଦିଗେର ଯାେନାହକୁ ଗଲା। 7 ପୁଣି
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ଯାେନାହଠାରୁ ଅଟାେରାତ୍ ଓ ନାରା େହାଇ ଯିରୀେହା ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଇ
ଯ ର୍ ନେର ବାହାରିଲା। 8 ତହଁୁ େସ ସୀମା ତପୂହଠାରୁ ପି ମ ଦିଗ
େହାଇ କା ା ନଦୀ େଦଇ ଗଲା ଓ ତହିଁର ପ୍ର ା ଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର
ଥିଲା। ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ ସ ାନମାନ
ବଂଶର ଏହି ଅଧିକାର। 9ଏହାଛଡ଼ା ମନଃଶି-ସ ାନଗଣର ଅଧିକାର
ମଧ୍ୟେର ଇଫ୍ର ୟିମ-ସ ାନଗଣର ପୃଥକି ତ ଗ୍ର ାମ ସେମତ ନାନା
ନଗର ଥିଲା। 10 ମାତ୍ର େସମାେନ େଗଷରବାସୀ କିଣାନୀୟମାନ ୁ
ତଡ଼ିେଦେଲନାହିଁ; େତଣୁ କିଣାନୀୟମାେନଆଜିପଯର୍ ୍ୟ ଇଫ୍ର ୟିମ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନ ର େବଠିକମର୍ କରି ଦାସ େହାଇ
ରହିଅଛି ।

17
1 ମନଃଶି ବଂଶର ଏହି ବା ; େଯେହତୁ େସ େଯାେଷଫର

େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ଗିଲୀୟଦର ପିତା, ମନଃଶିର େଜ୍ୟ ପୁତ୍ର
ମାଖୀର, େଯା ା େହବା େହତୁ ରୁ ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନ ପାଇଥିଲା।
2ମନଃଶିରଅବଶି ସ ାନମାନ ରଆପଣାଆପଣାବଂଶାନୁସାେର
ବା େହଲା; ଯଥା, ଅବୀେୟଷର-ସ ାନଗଣ ଓ େହଲକ-
ସ ାନଗଣ ଓ ଅସ୍ର ୀେୟଲ-ସ ାନଗଣ ଓ େଶଖମ-ସ ାନଗଣ
ଓ େହଫର-ସ ାନଗଣ ଓ ଶମୀଦା-ସ ାନଗଣ ନିମେ ବା
େହଲା; ଏମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଯାେଷଫର
ପୁତ୍ର ମନଃଶିର ପୁତ୍ର ସ ାନ ଥିେଲ। 3 ମାତ୍ର ମନଃଶିର ବୃ
ପ୍ର େପୗତ୍ର , ମାଖୀରର ପ୍ର େପୗତ୍ର , ଗିଲୀୟଦର େପୗତ୍ର , େହଫରର
ପୁତ୍ର ସଲଫାଦର ପୁତ୍ର ସ ାନ ନ ଥିେଲ, େକବଳ େକେତକ କନ୍ୟା
ଥିେଲ; ତାହାର କନ୍ୟାମାନ ନାମ ମହଲା ଓ େନାୟା ଓ ହଗ୍ଲ ା ଓ
ମି ା ଓ ତିସର୍ ା। 4 ଏମାେନ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ନିକଟକୁ ଆସି କହିେଲ, ଆ ମାନ
ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଆ ମାନ ୁ ଏକ ଅଧିକାର େଦବାକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ; ଏେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସ
େସମାନ ପିତାର ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର େସମାନ ୁ ଏକ ଅଧିକାର
େଦେଲ। 5 ଏଣୁ ଯ ର୍ ନର େସପାରି ଗିଲୀୟଦ ଓ ବାଶନ ଛଡ଼ା
ମନଃଶିର ବା େର ଦଶ ଅଂଶ ପଡ଼ିଲା। 6 କାରଣ ମନଃଶିର
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କନ୍ୟାମାେନ ତାହାର ପୁତ୍ର ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ପାଇେଲ; ପୁଣି
ଗିଲୀୟଦ େଦଶ ମନଃଶିର ଅବଶି ପୁତ୍ର ମାନ ର େହଲା।

7 ମନଃଶିର ସୀମା ଆେଶରଠାରୁ ଶିଖିମ ସ ୁଖି ତ ମିକ୍ ମଥତ୍ 
ପଯର୍ ୍ୟ ଥିଲା; ତହଁୁ େସ ସୀମା ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ େହାଇ ଐନ୍ -ତପୂହ
ନିବାସୀମାନ ନିକଟ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 8 ତପୂହ େଦଶ ମନଃଶିର
େହଲା; ମାତ୍ର ମନଃଶିର ସୀମା ଗର୍ ତ ତପୂହନଗର ଇଫ୍ର ୟିମ-
ସ ାନଗଣର େହଲା। 9 ପୁଣି େସହି ସୀମା କା ା ନଦୀ ଆଡ଼କୁ
ଗଡ଼ି େସହି ନଦୀର ଦକି୍ଷଣକୁ ଗଲା; ମନଃଶିର ସକଳ ନଗର
ମଧ୍ୟେର ଏହିସବୁ ନଗର ଇଫ୍ର ୟିମର ଥିଲା, ମନଃଶିର ସୀମା
ନଦୀର ଉ ର ଦିଗେର ଥିଲା ଓ ତହିଁର ଅ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର େର
ଥିଲା। 10 ଦକି୍ଷଣ ଦିଗ ଇଫ୍ର ୟିମର ଓ ଉ ର ଦିଗ ମନଃଶିର
ଥିଲା ଓ ସମୁଦ୍ର ତାହାର ସୀମା ଥିଲା; ପୁଣି ତାହା ଉ ର ଦିଗେର
ଆେଶର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ପୂବର୍ ଦିଗେର ଇଷାଖର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 11 ପୁଣି
ଇଷାଖର ଓଆେଶର ମଧ୍ୟେର େବଥ୍-ଶାନ ଓ ତହିଁରଉପନଗର,
ଯିବି୍ଲ ୟିମ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର, େଦାର ଓ ତହିଁର ଉପନଗର
ନିବାସୀଗଣ, ଐନ୍ -େଦାର ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନିବାସୀଗଣ,
ତାନକ୍ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ନିବାସୀଗଣ, ମଗିେ ା ଓ ତହିଁର
ଉପନଗର ନିବାସୀଗଣ, ଏହି ତିନି ଉପପବର୍ ତ ମନଃଶି ପାଇଲା।
12 ତଥାପି ମନଃଶିର ସ ାନଗଣ େସହି ସବୁ ନଗରବାସୀମାନ ୁ
ତଡ଼ିେଦଇ ପାରିେଲ ନାହିଁ; େତଣୁ କିଣାନୀୟ େଲାକମାେନ େସହି
େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ ମନ କେଲ। 13 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ପରାକ୍ର ା ହୁ ଅେ , କିଣାନୀୟମାନ ୁ େବଠି କମର୍ େର
ରଖିେଲ, ମାତ୍ର ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ େସମାନ ୁ ତଡ଼ିେଦେଲ ନାହିଁ।

ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିର ଅଧିକ ଅ ଳ ଦାବୀ
14ଏଉ ାେରେଯାେଷଫ-ସ ାନଗଣ ଯିେହାଶୂୟ ନିକଟକୁଆସି

କହିେଲ, “ତୁ େ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଆ କୁ େକବଳ ଏକ ବା ଓ ଏକ
ଅଂଶକାହିଁକି େଦଲ? ଆଜିପଯର୍ ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଶୀବର୍ ାଦକରିବାରୁ
ଆେ ତ ବହୁ େଗା ୀ େହାଇଅଛୁ।” 15 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ େଯେବ ବହୁ େଗା ୀ େହାଇଅଛ ଓ



ଯିେହାଶୂୟ 17:16 xlviii ଯିେହାଶୂୟ 18:5

ତହିଁ ସକାଶୁ େଯେବ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ତୁ ପାଇଁ
ସଂକୀ ର୍ େହଉଅଛି, େତେବ େସହି ବନକୁ ଉଠିଯାଅ;ଆଉ େସଠାେର
ପରିଷୀୟଓରଫାୟୀୟମାନ େଦଶେରଆପଣା ପାଇଁ ବନକାଟ।”
16 ତହିଁେର େଯାେଷଫର ସ ାନଗଣ କହିେଲ, “ଏହି ପବର୍ ତମୟ
େଦଶ ଆ ମାନ ନିମେ ଯେଥ ନୁେହଁ, ପୁଣି ତଳଭୂ ମିେର
ବିେଶଷତଃ େବଥ୍-ଶାନେର ଓ ତହିଁର ଉପନଗରମାନେର
ଓ ଯିଷି୍ର େୟଲର ତଳଭୂ ମିେର େଯସବୁ କିଣାନୀୟ େଲାକ ବାସ
କରି , େସମାନ ର େଲୗହ ରଥ ଅଛି।” 17 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ
େଯାେଷଫ ର ବଂଶ ଇଫ୍ର ୟିମ ଓ ମନଃଶିକୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ବହୁ େଗା ୀ ଓ ତୁ ର ମହାପରାକ୍ର ମ ଅଛି; ତୁ େ େକବଳଏକବା
ପାଇବ ନାହିଁ। 18 ମାତ୍ର ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ତୁ ର େହବ; ପୁଣି
ତାହା ବନ େହେଲ େହଁ ତୁ େ ତାହା କାଟି ପକାଇବ ଓ ତହିଁର
ସୀମା ତୁ ର େହବ; କାରଣ କିଣାନୀୟମାନ େଲୗହ ରଥ ଥିେଲ
େହଁ ଓ େସମାେନ ପରାକ୍ର ା େହେଲ େହଁ ତୁ େ େସମାନ ୁ ତଡ଼ି
େଦବ।”

18
ଅବଶି ାଂଶ ଅ ଳର ବ ନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମ ମ ଳୀ
ଶୀେଲାେର ଆପଣାମାନ ୁ ଏକତ୍ର କରି େସଠାେର ସମାଗମ-
ତ ୁ ାପନ କେଲ; େଦଶ େସମାନ ସ ୁଖେର ପରାଜିତ ଥିଲା।
2 େସସମୟେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାର-ଅପ୍ର ା
ସାତ ବଂଶ ଅବଶି ଥିେଲ। 3 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣକୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣର
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ େଦଶ େଦଇଅଛି , େସଠାକୁ ଯାଇ
ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ତୁ େ ମାେନ େକେତ କାଳ ଆଳସ୍ୟ
କରିବ?” 4 ତୁ େ ମାେନ ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶ ପାଇଁ ତିନି ତିନି ଜଣ
ଦିଅ; ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ୁ ପଠାଇବା, େସମାେନ ଉଠି
େଦଶ େଦଇ ଭ୍ର ମଣ କରି େଲାକମାନ ଅଧିକାରାନୁସାେର ତାହା
େଲଖି ଆ ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େବ। 5 ପୁଣି େସମାେନ ତାହା
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ସାତ ଭାଗେର ବିଭାଗ କରିେବ; ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେର ଆପଣା ସୀମାେର
ଯିହୁ ଦା ରହିବ ଓ ଉ ର ଦିଗେର ଆପଣା ସୀମାେର େଯାେଷଫ-
ବଂଶ ରହିେବ। 6 ଏହିରୂ େପ ତୁ େ ମାେନ େଦଶକୁ ସାତ ଭାଗ
କରି ତାହା େଲଖି ଆ ନିକଟକୁ ଆଣିବ; ତହିଁେର ଆେ
ଏ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ସାକ୍ଷାତେର
ତୁ ମାନ ନିମେ ଗୁଲିବା କରିବା। 7 କାରଣ ତୁ ମାନ
ମଧ୍ୟେର େଲବୀୟମାନ ର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ, େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଯାଜକ ପଦ େସମାନ ର ଅଧିକାର; ଆଉ ଗାଦ୍ ଓ
ରୁ େବନ୍ ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ପାରିେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସବକ େମାଶା ାରା ଦ ଆପଣାଆପଣା ଅଧିକାର ପାଇଅଛି ।

8ଏଥିେର େସହି େଲାକମାେନଉଠି ଯାତ୍ର ା କେଲ; ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ
େସହି େଦଶ ବିଷୟ େଲଖିବା ପାଇଁ ଯିବା େଲାକମାନ ୁ ଆଜ୍ଞା
େଦଇ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ ଯାଇ େଦଶ େଦଇ ଭ୍ର ମଣ କରି
ତହିଁ ବିଷୟ େଲଖ ଓ ଆ ନିକଟକୁ ପୁନବର୍ ାର ଆସ; ତହିଁେର
ଆେ ଏହି ଶୀେଲାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ତୁ ମାନ ନିମେ
ଗୁଲିବା କରିବା।” 9 ଏଥିେର େସହି େଲାକମାେନ ଯାଇ େଦଶ
େଦଇଭ୍ର ମଣ କେଲ ଓ ନଗର ଅନୁସାେର ସାତ ଭାଗ କରି ନଳାକାର
ପୁ କେର େଲଖିେଲ; ତହଁୁ ଶୀେଲାି ତ ଛାଉଣିକୁ ଯିେହାଶୂୟ ର
ନିକଟକୁ େଫରି ଆସି େଲ। 10 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ ଶୀେଲାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର େସମାନ ନିମେ ଗୁଲିବା କେଲ; ପୁଣି
ଯିେହାଶୂୟ େସହି ାନେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ବିଭାଗାନୁସାେର
େଦଶ ବା କରି େସମାନ ୁ େଦେଲ।

ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ର ଅଧିକାର
11 ତହଁୁ ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନମାନ ବଂଶର ବା େସମାନ

ବଂଶାନୁସାେର ଉଠିଲା। େସମାନ ବା ର ସୀମା ଯିହୁ ଦା-
ସ ାନଗଣର ଓ େଯାେଷଫ-ସ ାନଗଣର ମଧ୍ୟେର େହଲା।
12 େସମାନ ଉ ର ସୀମା ଯ ର୍ ନଠାରୁ େହଲା; ଆଉ େସ ସୀମା
ଯିରୀେହାର ଉ ର ପା ର୍ େଦଇ ଗଲା, ତହଁୁ ପି ମ ଦିଗି ତ
ପବର୍ ତମୟ େଦଶ େଦଇ ଗଲା; ପୁଣି େବଥ୍-ଆବନ ପ୍ର ା ର
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ନିକଟେର ତହିଁର ସୀମା େହଲା। 13 େସଠାରୁ େସ ସୀମା ଲୂସ୍ କୁ
ବା ଦକି୍ଷଣ ଆେଡ଼ ଲୂସ୍ ର ପା ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା, (ଏହାକୁ େବେଥଲ୍ 
କହି ); ପୁଣି ନୀଚ େବଥ୍-େହାରଣର ଦକି୍ଷଣି ତ ପବର୍ ତ େଦଇ
ଅଟାେରାତ୍ -ଅ ର ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିଗଲା। 14 େସଠାରୁ େସ ସୀମା େଫରି
ପି ମାଭିମୁଖ େହାଇ େବଥ୍-େହାରଣ ଦକି୍ଷଣି ତ ପବର୍ ତଠାରୁ ଦକି୍ଷଣ
ଆେଡ଼ ଯାଇ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର କିରୀୟଥ୍ -ବାଲବା କିରୀୟଥ୍ -
ଯିୟାରୀମ୍ ନାମକ ନଗର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା; ଏ ପି ମ ସୀମା। 15 ପୁଣି
ଦକି୍ଷଣ ସୀମା କିରୀୟଥ୍ -ଯିୟାରୀମ୍ ର ପ୍ର ା ରୁ ଗଲା ଓ େସ ସୀମା
ପି ମ ଦିଗେର ବାହାରି ନିେ ାହର ନିଝର୍ ର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 16ଆଉ
େସହି ସୀମା ରଫାୟୀମ ତଳଭୂ ମିର ଉ ର ଦିଗି ତ ହିେ ାମ
ପୁତ୍ର ର ଉପତ୍ୟକା ସ ୁଖ ପବର୍ ତର ପ୍ର ା ପଯର୍ ୍ୟ ଗଡ଼ିଗଲା ଓ
ହିେ ାମ ଉପତ୍ୟକା େଦଇ ଯିବୂଷର ଦକି୍ଷଣ ପା ର୍ କୁ ଗଡ଼ିଆସି ଐନ୍ -
େରାେଗଲକୁ ଗଲା। 17 ପୁଣି ଉ ର ଦିଗେର େଫରି ଐନ୍ -େଶମଶ୍ 
ନିକଟେର ଗଲା ଓ ଅଦୁ ୀମ୍ ଘାଟି ସ ୁଖ ଗଲୀେଲାତ ଆଡ଼କୁ
ଯାଇ ରୁ େବନ୍ ବଂଶୀୟ େବାହନର ପ୍ର ର ପଯର୍ ୍ୟ ଗଡ଼ିଗଲା।
18 ପୁଣି ଉ ର ଦିଗେର ପଦାଭୂ ମିର ସ ୁଖ ପା ର୍ େଦଇ ପଦାଭୂ ମିକୁ
ଗଡ଼ିଗଲା 19 ଓ େସହି ସୀମା େବଥ୍-େହାଗ୍ଲ ାର ଉ ର ପା ର୍ ପଯର୍ ୍ୟ
ଗଲା; ଯ ର୍ ନର ଦକି୍ଷଣ ପ୍ର ା ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ର ଉ ର ଉପସାଗର
େସହି ସୀମାର ପ୍ର ା ଥିଲା, ଏ ଦକି୍ଷଣ ସୀମା। 20 ପୂବର୍ ଦିଗେର ଯ ର୍ ନ
ତହିଁର ସୀମା ଥିଲା; ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍-
ସ ାନଗଣର ଚତୁ ଗି ତ ଏହି ଅଧିକାର ଥିଲା।

21 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର
ବଂଶର ନଗର ଯିରୀେହା ଓ େବଥ୍-େହାଗ୍ଲ ା ଓ ଏମକ୍ -କତ୍ ଶିସ୍ 22 ଓ
େବଥ୍-ଅରାବା ଓ ସୀମାରୟମ୍ ଓ େବେଥଲ୍ 23 ଓ ଅ ୀମ୍ ଓ ପାରା
ଓ ଅଫ୍ର ା, 24 କଫରେ ାନି ଓ ଅଫନି ଓ େଗବା; ଗ୍ର ାମ ସେମତ
ବାର ନଗର। 25 ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ ରାମା ଓ େବେରାତ 26 ଓ ମିେ
ଓ କଫୀରା ଓ େମା ା 27 ଓ େରକମ ଓ ଯିେପର୍ ଲ ଓ ତରଲା 28 ଓ
େସଲା ଓ ଏଲଫ ଓ ଯିବୂଷ (ଏହାକୁ ଯିରୂ ଶାଲମ କହି ), ଗିବୀୟା
ଓ କିରୀୟଥ୍ ; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି ଚଉଦ ନଗର। ଆପଣା ଆପଣା
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ବଂଶାନୁସାେର ବିନ୍ୟାମୀନ୍-ସ ାନଗଣର ଏହି ଅଧିକାର।

19
ଶିମୀେୟାନର ଅଧିକାର

1 ଏଥିଉ ାେର ଶିମୀେୟାନର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଆପଣା
ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନ-ସ ାନମାନ ବଂଶ ପାଇଁ ି ତୀୟ
ବା ଉଠିଲା; େସମାନ ଅଧିକାର ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ଅଧିକାର
ମଧ୍ୟେର ଥିଲା। 2 େସମାନ ଅଧିକାରେର ଏହିସବୁ ନଗର ଥିଲା,
ଯଥା, େବର୍ େଶବା ବା େଶବଃ ଓ େମାଲାଦା 3 ଓ ହତ୍ ସର-ଶୁୟାଲ୍ 
ଓ ବାଲା ଓ ଏ ମ୍ 4ଓ ଇଲେତାଲଦ୍ ଓ ବଥୁଲ ଓ ହମର୍ ା 5ଓ ସି କ୍ଲ ଗ୍ 
ଓ େବଥ୍-ମକର୍ ାେବାତ୍ ଓ ହତ୍ ସରସୂଷୀମ୍ 6 ଓ େବଥ୍-ଲବାେୟାତ୍ ଓ
ଶାରୁ ହନ୍ ; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି େତର ନଗର। 7ଐନ୍ ଓ ରିେ ାନ୍ ଓ
ଏଥର୍ ଓଆଶନ୍ ; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି ଚାରି ନଗର 8ଓ ବାଲତ୍ -େବର
ଓଦକି୍ଷଣ ଦିଗି ତରାମତ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଏହିସବୁ ନଗରରଚତୁ ଗି ତ
ଗ୍ର ାମ ସମ । ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଶିମୀେୟାନ-
ସ ାନମାନ ବଂଶର ଏହି ଅଧିକାର ଥିଲା। 9 ଶିମୀେୟାନ-
ସ ାନଗଣର ଏହି ଅଧିକାର ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ଅଧିକାରର
ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା, କାରଣ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ଅଂଶ େସମାନ
ପାଇଁ ଅତି ଅଧିକ ଥିଲା; ଏେହତୁ ଶିମୀେୟାନ-ସ ାନଗଣ େସମାନ
ଅଧିକାର ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ପାଇେଲ।

ସବୂଲୂନର ଅଧିକାର
10 ଏଥିଉ ାେର ସବୂଲୂନ-ସ ାନଗଣ ପାଇଁ େସମାନ

ବଂଶାନୁସାେର ତୃ ତୀୟ ବା ଉଠିଲା; ସାରୀଦ ପଯର୍ ୍ୟ େସମାନ
ଅଧିକାରର ସୀମା ଥିଲା। 11 ପୁଣି େସମାନ ସୀମା ପି ମେର
ମରୀୟଲା ଦିଗେର ଉଠି ଦେବଶତ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଯାଇ ଯି ୟାମର
ସ ୁଖ ନଦୀ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 12 ପୁଣି ସାରୀଦରୁ ପୂବର୍ ଦିଗେର
ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼ େଫରି କିେଶ୍ଲ ାତ୍ -ତାେବାରର ସୀମା ପଯର୍ ୍ୟ
ଗଲା; ତହଁୁ ଦାବରତ୍ େର ବାହାରି ଯାଫୀୟକୁ ଉଠିଗଲା। 13 ପୁଣି
େସଠାରୁ ପୂବର୍ ଦିଗ େହାଇ ଗାଥ୍ -େହଫର େଦଇ ଏ ାତ୍ ସୀନ ପଯର୍ ୍ୟ
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ଯାଇ େନୟ ଆେଡ଼ ବି ୃତ ରିେ ାନ୍ କୁ ଗଲା। 14 ପୁଣି େସହି ସୀମା
ଉ ର ଦିଗେର ତାହା େବ ନ କରି ହ ାେଥାନକୁ ଗଲା; ପୁଣି
ତହିଁର ସୀମା ଯି େହଲ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 15 ପୁଣି
କଟତ୍ ଓ ନହେଲାଲ୍ ଓ ଶିେମ୍ର ାଣ ଓ ଯିଦାଲା ଓ େବଥଲିହିମ;
ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି ବାର ନଗର। 16 ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର
ସବୂଲୂନ-ସ ାନମାନ ବଂଶାନୁସାେର େସମାନ ଅଧିକାର ଥିଲା।

ଇଷାଖରର ଅଧିକାର
17 ଏଥିଉ ାେର ଇଷାଖରର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ଇଷାଖର-ସ ାନମାନ ବଂଶ ପାଇଁ ଚତୁ ଥର୍ ବା
ଉଠିଲା। 18 େସମାନ ସୀମା ଯିଷି୍ର େୟଲ ଓ କସୁେ ାତ ଓ ଶୂେନମ
19 ଓ ହଫାରୟିମ୍ ଓ ଶୀେୟାନ ଓ ଅନହରତ୍ 20 ଓ ରା ୀତ୍ ଓ
କିଶୀେୟାନ୍ ଓ ଏବସ 21 ଓ େରମତ୍ ଓ ଐନ୍ -ଗ ୀମ୍ ଓ ଐନ୍ -ହ ା
ଓ େବଥ୍-ପତ୍ େସସ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 22 ପୁଣି େସ ସୀମା ତାେବାର
ଓ ଶହ ୀମ୍ ଓ େବଥ୍-େଶମଶ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା ଓ ଯ ର୍ ନ େସମାନ
ସୀମାର ପ୍ର ା ଥିଲା; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏହି େଷାଅଳ ନଗର। 23 ଗ୍ର ାମ
ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ଇଷାଖର ବଂଶୀୟ ସ ାନଗଣର େସମାନ
ବଂଶାନୁସାେର ଅଧିକାର େହଲା।

ଆେଶରର ଅଧିକାର
24 ଏଉ ାେର ଆେଶର-ସ ାନମାନ ବଂଶର ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ପ ମ ବା ଉଠିଲା। 25 ଆଉ େସମାନ ର ସୀମା
ହିଲକତ୍ ଓ ହଲୀ ଓ େବଟନ ଓ ଅକ୍ ଷଫ 26 ଓ ଅଲେମଲକ୍ ଓ
ଅମୀୟାଦ୍ ଓ ମିଶାଲ; ଆଉ ତାହା ପି ମ ଦିଗେର କମ ଲ ଓ
ଶୀେହାର-ଲିବ୍ ନତ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 27 ପୁଣି ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଦିଗେର
େବଥ୍-ଦାଗୁନ୍ ଆେଡ଼ ବୁଲି େବଥ୍-ଏମକ ଓ ନୀେୟଲର ଉ ର
ଦିଗେର ସବୂଲୂନି ତ ଯି େହଲ ଉପତ୍ୟକା ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା; ତହଁୁ
ତାହା ବାମ ଦିଗେରକାବୂଲ 28ଓ ହିେବ୍ର ାଣ ଓରେହାବ ଓହେ ାନ ଓ
କା ା ଓ ମହାସୀେଦାନ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା; 29ତହଁୁ େସ ସୀମା ବୁଲି ରାମା
ଓ େସାର ନାମକ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗରକୁ ଗଲା; ଏଉ ାେର େସ
ସୀମା ବୁଲି େହାଷାକୁ ଗଲା; ପୁଣି ଅକଷୀବ୍ ଅ ଳ ସମୁଦ୍ର ତହିଁର
ପ୍ର ା ଥିଲା। 30 ମଧ୍ୟ ଉ ା ଓ ଅେଫକ ଓ ରେହାବ; ଏପରି ଗ୍ର ାମ
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ସେମତ ବାଇଶ ନଗର ଥିଲା। 31 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର
ଆେଶର-ସ ାନମାନ ବଂଶରଅଧିକାରଗ୍ର ାମସେମତଏସବୁନଗର
େହଲା।

ନ ାଲିର ଅଧିକାର
32 ଏଥିଉ ାେର ନ ାଲିର, ଅଥର୍ ାତ୍ , ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ନ ାଲି-ସ ାନମାନ ବଂଶ ପାଇଁ ଷ ବା
ଉଠିଲା। 33 େସମାନ ସୀମା େହଲଫଠାରୁ , ଅଥର୍ ାତ୍ , ସାନ ୀମ
ନିକଟ ଅେଲାନଠାରୁ ଅଦାମୀ େନକ୍ ବ ଓ ଯବ୍ ନୀେୟଲ େଦଇ
ଲୁ ମ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା; ଯ ର୍ ନ ନିକଟେର ତହିଁର ପ୍ର ା ଥିଲା।
34 ପୁଣି େସ ସୀମା ପି ମ ଦିଗେର େଫରି ଅସ୍ େନାତ୍ -ତାେବାରକୁ
ଗଲା ଓ େସଠାରୁ ହୁ େ ାକ୍ ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା ଓ ଦକି୍ଷଣ ଦିଗେରସବୂଲୂନ
ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ପି ମ ଦିଗେର ଆେଶର ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ସୂେଯର୍ ୍ୟାଦୟ ଆେଡ଼
ଯ ର୍ ନ ନିକଟ ଯିହୁ ଦା ପଯର୍ ୍ୟ ଗଲା। 35 ପୁଣି ସବୀମ ଓ େସର
ଓ ହ ତ୍ , ର ତ୍ ଓ କିେ ରତ୍ 36 ଓ ଆଦାମା ଓ ରାମା ଓ ହାେସାର
37 ଓ େକଦଶ ଓ ଇଦି୍ର ୟୀ ଓ ଐନ-ହାେସାର 38 ଓ ଯିେରାଣ ଓ
ମିଗ୍ ଦେଲଲ ଓ େହାେରମ୍ ଓ େବଥ୍-ଆନାତ୍ ଓ େବଥ୍-େଶମଶ;
ଏହିସବୁ ପ୍ର ାଚୀର-େବି ତ ନଗର ଥିଲା; ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଊେଣଇଶ
ନଗର। 39 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ନ ାଲି-ସ ାନମାନ
ବଂଶର ଅଧିକାର ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର।

ଦାନର ଅଧିକାର
40 ଏଉ ାେର ଦାନ୍-ସ ାନମାନ ବଂଶର ଆପଣା ଆପଣା

ବଂଶାନୁସାେର ସ ମ ବା ଉଠିଲା। 41 େସମାନ ଅଧିକାରର
ସୀମା ସରାୟ ଓ ଇ ାେୟାଲ ଓ ଇରେଶମଶ୍ 42 ଓ ଶାଲବୀନ୍ ଓ
ଅୟାେଲାନ୍ ଓ ଯିତ୍ଲ ା 43 ଓ ଏେଲାନ ଓ ତିମ୍ନ ାଥା ଓ ଇେକ୍ର ାଣ 44 ଓ
ଇଲତ୍ କୀ ଓ ଗି େଥାନ ଓ ବାଲତ୍ 45 ଓ ଯିହୂ ଦ୍ ଓ ବେନବରକ୍ 
ଓ ଗାଥ୍ -ରିେ ାନ 46 ଓ େମୟେକାନ୍ ଓ ରେ ାନ ଓ ଯାେଫାର
ସ ୁଖ ଅ ଳ। 47 ମାତ୍ର ଦାନ୍-ସ ାନଗଣର ସୀମା େସହି ସବୁ
ାନ ପାର େହାଇଗଲା, କାରଣ ଦାନ୍-ସ ାନଗଣ େଲଶମ ନଗର
ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯାଇ ଯୁ କେଲ, ତାହା ହ ଗତ କରି ଖ ଧାରେର
ଆଘାତ କରି ତାହା ଅଧିକାର କେଲ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ
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କରି ଆପଣାମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଦାନ୍ ର ନାମାନୁସାେର େଲଶମର
ନାମ ଦାନ୍ ରଖିେଲ। 48 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ଦାନ୍-
ସ ାନମାନ ବଂଶର ଅଧିକାର ଗ୍ର ାମ ସେମତ ଏସବୁ ନଗର ଥିଲା,

ଯିେହାଶୂୟ ଅଧିକାର
49 ଏହିରୂ େପ ଆପଣା ଆପଣା ସୀମାନୁସାେର ଅଧିକାର କରିବାକୁ

େସମାେନ େଦଶ ବିଭାଗ କରିବା ସମା କେଲ; ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ଆପଣାମାନ ମଧ୍ୟେର ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ୁ ଏକ
ଅଧିକାର େଦେଲ। 50 େସ େଯଉଁ ନଗର ମାଗିେଲ, େସମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର
ତିମ୍ନ ାତ୍ େସରହ ତା ୁ େଦେଲ, ତହଁୁ େସ ନଗର ନିମର୍ ାଣ କରି
ତହିଁେର ବାସ କେଲ।

51ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ବଂଶସମୂହର ପିତୃ ବଂଶୀୟ ପ୍ର ଧାନଗଣ ଶୀେଲାେର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର ସମାଗମ-ତ ୁ ାର ନିକଟେର ଗୁଲିବା
ାରା ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ବାି େଦେଲ। ଏରୂ େପ େସମାେନ େଦଶ

ବିଭାଗ କରିବା ସମା କେଲ।

20
ଆଶ୍ର ୟ ନଗରସମୂହ

1 ଏଥିଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ
ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ କୁହ; 2 ‘ଆେ େମାଶା ହାତେର
େଯଉଁସବୁ ଆଶ୍ର ୟ ନଗର ବିଷୟ ତୁ ମାନ ୁ କହିଅଛୁ, ତାହା
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ନିରୂ ପଣ କର। 3 ତହିଁେର
େଯଉଁ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ଭ୍ର ାି େର ଓ ଅଜ୍ଞାତସାରେର କାହାକୁ ବଧ
କେର, େସ େସଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ; ପୁଣି େସହି ସବୁ ନଗର
ର ରପ୍ର ତିହ ାଠାରୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଆଶ୍ର ୟ ନଗର େହବ। 4ଆଉ
ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େକୗଣସି ନଗରକୁ ପଳାୟନକାରୀ େଲାକ ନଗର
ାରର ପ୍ର େବଶ ାନେର ଠିଆ େହାଇ ନଗରର ପ୍ର ାଚୀନମାନ

କ ର୍ େଗାଚରେର ଆପଣାର କଥା କହିବ, ତହଁୁ େସମାେନ ନଗର
ମଧ୍ୟେର ଆପଣାମାନ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣି ଆପଣାମାନ
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ମଧ୍ୟେର ବାସ କରିବାକୁ ାନ େଦେବ। 5 ପୁଣି ର ର ପ୍ର ତିହ ା
ତାହା ପେଛ ପେଛ େଗାଡ଼ାଇେଲ, େସମାେନ ନରହତ୍ୟାକାରୀକୁ
ତାହା ହ େରସମପର୍ ଣକରିେବନାହିଁ;କାରଣ େସଅଜ୍ଞାତସାରେର
ଆପଣା ପ୍ର ତିବାସୀକୁ ବଧ କରିଅଛି ଓ େସ ପୂବର୍ େର ତାହାକୁ ହିଂସା
କରି ନ ଥିଲା। 6 ଏହି ନିମେ େସ ବିଚାରାେଥର୍ ମ ଳୀ ସାକ୍ଷାତେର
ଠିଆ େହବା ଯାଏ, ପୁଣି େସହି ସମୟର ମହାଯାଜକର ମୃତୁୁ ୍ୟ େହବା
ଯାଏ େସ େସହି ନଗରେର ବାସ କରିବ; ତହିଁ ଉ ାେର େସହି
ନରହତ୍ୟାକାରୀ େଯଉଁ ନଗରରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲା, ଆପଣା
ନିଜର େସହି ନଗରକୁ ଓ ଆପଣା ନିଜ ଗୃହକୁ େଫରି ଆସି ବ।’ ”

7 ଏଣୁ େସମାେନ ନ ାଲିର ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ଗାଲିଲୀେର
େକଦଶ ଓ ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ଶିଖିମ ଓ ଯିହୁ ଦାର
ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ (ଏହାକୁ ହିେବ୍ର ାଣ କହି )
ପ୍ର ତି ା କେଲ। 8 ପୁଣି ଯିରୀେହା ନିକଟ ଯ ର୍ ନ-ପୂବର୍ ପାରିେର
ରୁ େବନ୍ ବଂଶର ସମଭୂ ମି ପ୍ର ା ରେର େବ ର ଓ ଗାଦ୍ ବଂଶର
ଗିଲୀୟଦେର ରାେମାତ୍ ଓ ମନଃଶି ବଂଶର ବାଶନେର େଗାଲନ୍ 
ନିରୂ ପଣ କେଲ। 9 େକହି ଭ୍ର ାି େର ନରହତ୍ୟା କେଲ, ମ ଳୀ
ସାକ୍ଷାତେର ଠିଆ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି ାନକୁ ପଳାଇ େଯପରି
ର ର ପ୍ର ତିହ ାର ହ େର ନ ମେର, ଏନିମେ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନ
ସମ ପାଇଁ ଓ େସମାନ ମଧ୍ୟେରପ୍ର ବାସକାରୀ ବିେଦଶୀ େଲାକ
ପାଇଁ ଏସବୁ ନଗର ନିରୂ ପିତ େହଲା।

21
େଲବୀର ଅଧିକାର

1 ଏଉ ାେର େଲବୀୟମାନ ପିତୃ ଗୃହର ପ୍ର ଧାନମାେନ
ଇଲୀୟାସର ଯାଜକ ଓ ନୂନର ପୁତ୍ର ଯିେହାଶୂୟ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ
ସ ାନମାନ ବଂଶସମୂହର ପିତୃ ଗୃହର ପ୍ର ଧାନମାନ ନିକଟକୁ
ଆସି େଲ; 2 ଆଉ େସମାେନ କିଣାନ େଦଶ ଶୀେଲା ନିକଟେର
େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ଆ ମାନ ନିମେ ବସତି-ନଗର ଓ
ପଶୁଗଣ ନିମେ ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି େଦବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାଶା ାରା ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ।” 3 ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ
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ଆଜ୍ଞାନୁସାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର
ମଧ୍ୟରୁ େଲବୀୟ େଲାକମାନ ୁ ଏହି ନଗରସମୂହ ଓ ତହିଁର
ତଳିଭୂ ମି େଦେଲ।

4 ତହଁୁ କହାତୀୟ ବଂଶ ନିମେ ବା ଉଠିଲା, େଲବୀୟମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ହାେରାଣ ଯାଜକର ସ ାନଗଣ ଗୁଲିବା ାରା ଯିହୁ ଦା
ବଂଶ ଓ ଶିମୀେୟାନ ବଂଶ ଓ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରୁ େତର ନଗର
ପାଇେଲ।

5 ପୁଣି କହାତରଅବଶି ସ ାନମାେନ ଗୁଲିବା ାରା ଇଫ୍ର ୟିମ
ବଂଶର ସମ ବଂଶରୁ ଓ ଦାନ୍ ବଂଶ ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶରୁ ଦଶ
ନଗର ପାଇେଲ।

6 ପୁଣି େଗେଶର୍ ାନର ସ ାନଗଣ ଗୁଲିବା ାରା ଇଷାଖର ବଂଶର
ସମ ବଂଶରୁ ଓ ଆେଶର ବଂଶ ଓ ନ ାଲି ବଂଶ ଓ ବାଶନ
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶରୁ େତର ନଗର ପାଇେଲ। 7 ଆଉ ମରାରି-
ସ ାନଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର ରୁ େବନ୍ ବଂଶ ଓ ଗାଦ୍ 
ବଂଶ ଓ ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ବାର ନଗର ପାଇେଲ।

8 ଏହିରୂ େପ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ, େମାଶା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ
େଯରୂ ପ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, ତଦନୁସାେର ଗୁଲିବା କରି େଲବୀୟ
େଲାକମାନ ୁ ଏହିସବୁ ନଗର ଓ ତହିଁର ତଳିଭୂ ମି େଦେଲ।
9 ଆହୁ ରି େସମାେନ ଯିହୁ ଦା-ସ ାନଗଣର ବଂଶରୁ ଓ ଶିମୀେୟାନ-
ସ ାନଗଣର ବଂଶରୁ ଏହିସବୁ ନଗର େଦେଲ, ଏଠାେର େସସବୁର
ନାମ ଲିଖିତଅଛି। 10େସସବୁନଗରେଲବୀ-ସ ାନକହାତବଂଶୀୟ
ହାେରାଣ-ସ ାନମାନ ର େହଲା; କାରଣ େସମାନ ର ପ୍ର ଥମ ବା
ଥିଲା। 11 ପୁଣି େସମାେନ େସମାନ ୁ ଯିହୁ ଦାର ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର
କିରୀୟଥ୍ -ଅବର୍ ଓ ତହିଁଚତୁ ଗି ତ ତଳିଭୂ ମି େଦେଲ, (ଏହାକୁ
ହିେବ୍ର ାଣ କହି ); ଅବର୍ ଅନାକର ପିତା ଥିଲା। 12ମାତ୍ର େସହି ନଗରର
େକ୍ଷତ୍ର ଓ ତହିଁର ଗ୍ର ାମମାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ େସମାେନ
ଯିଫୁି ର ପୁତ୍ର କାେଲବ ୁ େଦେଲ।

13 ପୁଣି ହାେରାଣ ଯାଜକ ର ସ ାନଗଣକୁ େସମାେନ
ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ର ୟ ନଗରର ହିେବ୍ର ାଣ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି
ଓ ଲିବ୍ ନା ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 14 ଯ ୀର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି,



ଯିେହାଶୂୟ 21:15 lvii ଯିେହାଶୂୟ 21:31

ଇି େମାୟ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 15 େହାେଲାନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି,
ଦବୀର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 16 ଐନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଯୁଟା
ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, େବଥ୍-େଶମଶ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, େସହି
ଦୁଇ ବଂଶରୁ ଏହି ନଅ ନଗର େଦେଲ। 17 ପୁଣି ବିନ୍ୟାମୀନ୍ ବଂଶରୁ
ଗିବୀେୟାନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, େଗବା ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି,
18 ଅନାେଥାତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଅଲେମାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି;
ଚାରି ନଗର। 19 ହାେରାଣ ର ସ ାନ ଯାଜକମାନ ର ସବର୍ ସୁ ା
ତଳିଭୂ ମି ସେମତ େତର ନଗର େହଲା।

20ଆଉ କହାତର ଅବଶି ସ ାନଗଣ, ଅଥର୍ ାତ୍ , କହାତ-ସ ାନ
େଲବୀୟମାନ ବଂଶସମୂହ ଇଫ୍ର ୟିମ ବଂଶରୁ ଆପଣାମାନ
ନଗର ବା ପାଇେଲ। 21 ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସମାନ ୁ
ଇଫ୍ର ୟିମ-ପବର୍ ତମୟ େଦଶା ଗର୍ ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ର ୟ
ନଗର ଶିଖିମ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି ଓ େଗଷର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି,
22 କିବ୍ ସୟିମ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, େବଥ୍-େହାରଣ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂ ମି,ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 23 ପୁଣି ଦାନ୍ ବଂଶରୁ ଇଲତ୍ କୀ
ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଗି େଥାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 24ଅୟାେଲାନ୍ 
ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଗାଥ୍ -ରିେ ାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଏହି ଚାରି
ନଗର େଦେଲ। 25ଆଉ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶରୁ ତାନକ୍ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂ ମି, ଗାଥ୍ -ରିେ ାନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଏହି ଦୁଇ ନଗର
େଦେଲ। 26 କହାତର ଅବଶି ସ ାନମାନ ବଂଶର ସବର୍ ସୁ ା
ତଳିଭୂ ମି ସେମତ ଦଶ ନଗର େହଲା।

27 ପୁଣି େସମାେନ େଲବୀ ବଂଶୀୟ େଗେଶର୍ ାନ-ସ ାନମାନ ୁ
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶରୁ ବାଶନ ଅ ଗର୍ ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ର ୟ
ନଗର େଗାଲନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଆଉ ବୀ ରା ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂ ମି, ଏହି ଦୁଇ ନଗର େଦେଲ। 28 ପୁଣି ଇଷାଖର ବଂଶରୁ
କିଶୀେୟାନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଦାବରତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି,
29ଯମର୍ୂ ତ୍ ଓତହିଁତଳିଭୂ ମି,ଐନ୍ -ଗ ୀମ୍ ଓତହିଁତଳିଭୂ ମି,ଏହି
ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 30ଆଉ ଆେଶର ବଂଶରୁ ମିଶାଲ ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂ ମି, ଅବେଦାନ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 31 ହିଲକତ୍ ଓ ତହିଁ
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ତଳିଭୂ ମି, ରେହାବ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ।
32 ନ ାଲି ବଂଶରୁ ଗାଲିଲୀ ଅ ଗର୍ ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ର ୟ
ନଗର େକଦଶ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ହେମାତ୍ -େଦାର ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂ ମି, କ ର୍ ନ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଏହି ତିନି ନଗର େଦେଲ।
33 ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାେର େଗେଶର୍ ାନୀୟ େଲାକମାେନ
ସବର୍ ସୁ ା ତଳିଭୂ ମି ସେମତ େତର ନଗର ପାଇେଲ।

34 ଏଉ ାେର େସମାେନ ମରାରି-ସ ାନଗଣର ବଂଶାନୁସାେର
ଅବଶି େଲବୀୟ େଲାକମାନ ୁ ସବୂଲୂନ ବଂଶରୁ ଯି ୟାମ ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, କା ର୍ ା ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 35 ଦିମ୍ନ ା ଓ ତହିଁ
ତଳିଭୂ ମି,ନହେଲାଲ୍ ଓତହିଁତଳିଭୂ ମି,ଏହିଚାରି ନଗରେଦେଲ।
36 ପୁଣି ରୁ େବନ୍ ବଂଶରୁ େବ ର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଯହସ ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 37କେଦେମାତ୍ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, େମଫାତ୍ ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଏହି ଚାରି ନଗର େଦେଲ। 38ଆଉ ଗାଦ୍ ବଂଶରୁ
ଗିଲୀୟଦ ଅ ଗର୍ ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀର ଆଶ୍ର ୟ ନଗର ରାେମାତ୍ ଓ
ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ମହନୟିମ ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, 39 ହିଷ୍ େବାନ
ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ଯାେସର ଓ ତହିଁ ତଳିଭୂ ମି, ସବର୍ ସୁ ା ଚାରି
ନଗରେଦେଲ। 40ଏରୂ େପ େଲବୀୟମାନ ଅବଶି ବଂଶ,ଅଥର୍ ାତ୍ ,
ମରାରି-ସ ାନଗଣରଆପଣାଆପଣା ବଂଶାନୁସାେରଏହିସବୁ ନଗର
େହଲା; େସମାନ ବା େର ବାର ନଗର ପଡ଼ିଲା।

41ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣରଅଧିକାରମଧ୍ୟେରସବର୍ ସୁ ା ତଳିଭୂ ମି
ସହିତ ଅଠଚାଳିଶ ନଗର େଲବୀୟମାନ ର େହଲା। 42 ଏହି
ପ୍ର େତ୍ୟକ ନଗରର ଚାରିଆେଡ଼ ତଳିଭୂ ମି ଥିଲା; ଏରୂ େପ ଏହି ସମ
ନଗର ଥିଲା।

ଇସ୍ର ାଏଲର େଦଶ ଅଧିକାର
43 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟମାନ ୁ େଯ େଯ େଦଶ େଦବାକୁ

େସମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେର ଶପଥ କରିଥିେଲ, େସ ସମ
େଦଶ େସ େସମାନ ୁ େଦେଲ; ପୁଣି େସମାେନ ତାହା ଅଧିକାର
କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟେର ବାସ କେଲ। 44ଆଉ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷଗଣ ନିକଟେର କୃତ ଆପଣା ସମ ଶପଥ ଅନୁସାେର
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ଚାରିଆେଡ଼ େସମାନ ୁ ବିଶ୍ର ାମ େଦେଲ; ପୁଣି େସମାନ ଶତମାନ
ମଧ୍ୟରୁ େକହି େସମାନ ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ;
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସମାନ ସମ ଶତ ୁ େସମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ
କେଲ। 45 ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶକୁ େଯ େଯ ମ ଳର କଥା
କହିଥିେଲ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ବିଫଳ େହଲା
ନାହିଁ; ସବୁ ସଫଳ େହଲା।

22
ପୂବର୍ ା ଳର େଗା ୀ ଗୃହ ପ୍ର ତ୍ୟାବ ର୍ ନ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ରୁ େବନୀୟ ଓ ଗାଦୀୟ ବଂଶକୁ ଓ
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ଡାକି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 2 “ସଦାପ୍ର ଭୁ
େସବକ େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା େଦଇଥିେଲ, େସ
ସବୁ ତୁ େ ମାେନ ପାଳନ କରିଅଛ; ପୁଣି ଆେ ତୁ ମାନ ୁ
େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା େଦଇଅଛୁ, େସସବୁେର ତୁ େ ମାେନ ଆ ରବ
ଶୁଣିଅଛ; 3 ତୁ େ ମାେନ ବହୁ ଦିନାବଧି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣା
ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାହଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ଆଜ୍ଞାପାଳନକରିଅଛ। 4ଏେବସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ରଆପଣାପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେରତୁ ମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣକୁ ବିଶ୍ର ାମ
େଦଇଅଛି ; ଏନିମେ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ଯ ର୍ ନ
େସପାରିେର ତୁ ମାନ େଯଉଁ ଅଧିକାର େଦଇଅଛି , ତୁ େ ମାେନ
ଏେବ ଆପଣାମାନ ୁ େସହି ଅଧିକୃତ େଦଶକୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା
ତ ୁକୁ େଫରିଯାଅ। 5 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ
େପ୍ର ମ କରିବାକୁ ଓ ତାହା ର ସମ ପଥେର ଗମନ କରିବାକୁ ଓ
ତାହା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଓ ତାହା ଠାେର ଆସ ରହିବାକୁ
ଓ ସମ ହୃ ଦୟ ଓ ସମ ପ୍ର ାଣ ସହିତ ତାହା ୁ େସବା କରିବାକୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ େମାଶା ତୁ ମାନ ୁ େଯ େଯ ଆଜ୍ଞା ଓ ବ୍ୟବ ା
େଦଇଅଛି , ତାହାସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅତିଶୟ ଯ ବାନ ହୁ ଅ।”
6ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ େସମାନ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି ବିଦାୟ କେଲ,
ତହିଁେର େସମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ପ୍ର ାନ କେଲ।
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7 େମାଶା ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ବାଶନେର ଅଧିକାର
େଦଇଥିେଲ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅ ର୍ ବଂଶକୁ ଯିେହାଶୂୟ ଯ ର୍ ନର ପି ମ
ପାରିେର େସମାନ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର େଦେଲ। ଆହୁ ରି
େସମାନ ୁ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ ବିଦାୟ କରିବା ସମୟେର
ଯିେହାଶୂୟ ଆଶୀବର୍ ାଦ କରି େସମାନ ୁ କହିେଲ, 8 “ତୁ େ ମାେନ
ପ୍ର ଚୁ ର ସ ି ଓ ପଲ ପଲ ପଶୁ, ରୂ ପା, ସୁନା ଓ ପି ଳ ଓ ଲୁହା
ଓ ଅପାର ବ ସେ େନଇ ଆପଣା ଆପଣା ତ ୁକୁ େଫରିଯାଅ;
ଆପଣା ଶତମାନ ଠାରୁ ଲୁଟିତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ
ମଧ୍ୟେର ବିଭାଗ କର।”

9 ତହିଁେର ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ କିଣାନ େଦଶା ଗର୍ ତ ଶୀେଲାଠାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ େନଇ େମାଶା ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଦ ଆଜ୍ଞାନୁସାେର େସମାେନ ଯହିଁର ଅଧିକାରୀ େହାଇଥିେଲ,
ଆପଣାମାନ େସହି ଅଧିକୃତ ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ େଫରିଗେଲ।

ପୂବର୍ ା ଳ େଗା ୀ ସାକ୍ଷ୍ୟର େବଦି
10 ପୁଣି େଯେତେବେଳ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ

ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ କିଣାନ େଦଶା ଗର୍ ତ ଯ ର୍ ନ ସୀମାେର
ଉପି ତ େହେଲ, େସେତେବେଳ େସମାେନ େସଠାେର ଯ ର୍ ନ
ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କେଲ, େସହି େବଦି
େଦଖିବାକୁ ବଡ଼। 11 ଏଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ଏହି କଥା
ଶୁଣିେଲ, େଦଖ, ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାନ ଅଧିକୃତ ପା ର୍ େର
ଯ ର୍ ନ ସୀମା ଗର୍ ତ କିଣାନ େଦଶ ଆଗେର ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ
କରିଅଛି । 12ତହଁୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଯେତେବେଳ ଏହି କଥା
ଶୁଣିେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କୁ ଯିବା
ପାଇଁ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ଶୀେଲାେର ଏକତି୍ର ତ
େହେଲ।

13 ଏଥିଉ ାେର ଇସ୍ର ାଏଲ ସ ାନମାେନ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ
ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ କୁ 14 ଓ ତାହା ସେ ଇସ୍ର ାଏଲର
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ପ୍ର େତ୍ୟକ ବଂଶରୁ ଏକ ଏକ ପିତୃ ଗୃହାଧିପତି, ଏରୂ େପ ଦଶ ଅଧିପତି
ଗିଲୀୟଦ େଦଶକୁ ପଠାଇେଲ, େସମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲର ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ମଧ୍ୟେର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃ ଗୃହର ପ୍ର ଧାନ ଥିେଲ। 15 ତହଁୁ
େସମାେନ ଗିଲୀୟଦ େଦଶେର ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -
ସ ାନଗଣ ଓ ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଆସି େସମାନ ୁ
କହିେଲ, 16 “ସଦାପ୍ର ଭୁ ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ଏରୂ ପ କହି , ‘ଆଜି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହବା ନିମେ ଆପଣାମାନ ପାଇଁ ଏକ
ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁସରଣରୁ
ବିମୁଖ େହାଇ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ନିକଟେର ଏହି େଯ
ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରିଅଛ, ଏ କʼଣ? 17 ପିେୟାର ବିଷୟକ େଯଉଁ
ଅପରାଧ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ମ ଳୀ ମଧ୍ୟେର ମହାମାରୀ େହେଲ
େହଁ ତହିଁରୁ ଆେ ମାେନ ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ ଆପଣାମାନ ୁ ପରି ୃତ
କରିପାରି ନାହଁୁ , ଏହା କି ଆ ମାନ ନିମେ ଯେଥ ନୁେହଁ, 18େଯ
ଆଜି ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ େହଉଅଛ?
ତୁ େ ମାେନ ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ବିେଦ୍ର ାହୀ େହେଲ, େସ କାଲି
ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ଉପେର େକ୍ର ାଧ କରିେବ। 19 େଯେବ
ତୁ ମାନ ଅଧିକାର-େଦଶ ଅଶୁଚି ହୁ ଏ, େତେବ ପାର େହାଇ
େଯଉଁ ାନେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆବାସ ବାସ କେର, ସଦାପ୍ର ଭୁ େସହି
ଅଧିକାର-େଦଶକୁ ଆସ ଓ ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଧିକାର ଗ୍ର ହଣ
କର; ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ପରେମ ର ଯଜ୍ଞେବଦି ଛଡ଼ା
ଆପଣାମାନ ନିମେ ଏକ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବିେଦ୍ର ାହୀ ନ ହୁ ଅ, କିଅବା ଆ ମାନ ର ବିେଦ୍ର ାହୀ ନ ହୁ ଅ।
20 େସରହର ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ବଜ ତ ବ ୁ ବିଷୟେର ସତ୍ୟ-ଲ ନ
କରେ , ଇସ୍ର ାଏଲର ସମଗ୍ର ମ ଳୀ ଉପେର କି େକ୍ର ାଧ ପଡ଼ିଲା
ନାହିଁ? ଆଉ େସ ବ୍ୟି ଆପଣା ଅପରାଧେର ଏକାକୀ ବିନ
େହଲା ନାହିଁ?’ ”

21 ତହିଁେର ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ
ମନଃଶିର ଅ ର୍ ବଂଶ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ର ପ୍ର ଧାନମାନ ୁ
ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, 22 “ପରେମ ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର,
ପରେମ ର, ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର, େସ ଜାଣି ଓ ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟ
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ଜାଣିବ; େଯେବ ଏହା ବିେଦ୍ର ାହ ଭାବେର, ଅବା େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ନିକଟେର ସତ୍ୟ-ଲ ନ ଭାବେର େହାଇଥାଏ, େତେବ ତୁ େ ଆଜି
ଆ ମାନ ୁ ରକ୍ଷା ନ କର; 23 େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁସରଣରୁ
ବିମୁଖ େହବା ପାଇଁ ଅବା ଏହି ଯଜ୍ଞେବଦି ଉପେର େହାମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ
େନୖେବଦ୍ୟ କି ମ ଳାଥର୍ କ ବଳି ଉ ଗର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିମର୍ ାଣ
କରିଥାଉ, େତେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୟଂ ତହିଁର ପ୍ର ତିଫଳ େଦଉ ୁ;
24 ବର ଆେ ମାେନ ଚି ାଶୀଳ େହାଇ ଓ ବିଚାର କରି ଏହା
କରିଅଛୁ, ଆସ ା ସମୟେର େକଜାଣି ତୁ ମାନ ସ ାନମାେନ
ଆ ମାନ ସ ାନମାନ ୁ କହିେବ, ‘ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର
ପରେମ ର ସେ ତୁ ମାନ ର କି ସ କର୍ ଅଛି। 25 କାରଣ
େହ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ, େହ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ଓ
ତୁ ମଧ୍ୟେର ଯ ର୍ ନକୁ ସୀମା କରିଅଛି ; ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର
ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ;’ ଏରୂ େପ ତୁ ମାନ
ସ ାନଗଣ େକଜାଣି ଆ ମାନ ସ ାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ
କରିବାରୁ କ୍ଷା କରାଇେବ; 26 ଏେହତୁ ଆେ ମାେନ କହିଲୁ, ‘ଆସ,
ଆେ ମାେନ ଏକ େବଦି ନିମର୍ ାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ େଯାଗ କରୁ , େହାମ
କି ବଳିଦାନ ନିମେ ନୁେହଁ, 27 ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ େଯ େହାମ
ଓ ବଳି ଓ ମ ଳାଥର୍ କ ଉପହାର ାରା ସଦାପ୍ର ଭୁ ସ ୁଖେର
େସବା କରି ପାରୁ , ଏଥିପାଇଁ ତାହା ତୁ ମାନ ଓ ଆ ମାନ
ମଧ୍ୟେର, ପୁଣି ଆ ମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁ ଷ ମଧ୍ୟେର ଏକ ସାକ୍ଷୀ
େହବ; ତହିଁେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାେର ତୁ ମାନ ର େକୗଣସି ଅଂଶ
ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ଆସ ା କାଳେର ତୁ ମାନ ସ ାନଗଣ
ଆ ମାନ ସ ାନଗଣକୁ କହି ପାରିେବ ନାହିଁ।’ 28 ଆହୁ ରି
ଆେ ମାେନକହିଲୁ, ‘େସମାେନ େଯେବଆ ମାନ ୁ କିଆ ମାନ
ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁ ଷକୁ ଏରୂ ପ କଥା କହିେବ, େତେବ ଆେ ମାେନ
କହିବୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଯଜ୍ଞେବଦିର ଆଦଶର୍ େଦଖ, ଏହା ଆ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ନିମର୍ ାଣ କରିଅଛି , େହାମ କି ବଳିଦାନାେଥର୍ ନୁେହଁ,
ମାତ୍ର ଆ ମାନ ଓ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏହା ଏକ ସାକ୍ଷୀ ଅେଟ।’
29 ଆେ ମାେନ େଯ େହାମ କି ଭକ୍ଷ୍ୟ େନୖେବଦ୍ୟ ଓ ବଳିଦାନ
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ନିମେ ଆ ମାନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ଆବାସ-ସ ୁଖି ତ
ତାହା ଯଜ୍ଞେବଦି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯଜ୍ଞେବଦି ନିମର୍ ାଣ କରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
ବିେଦ୍ର ାହୀ େହବୁ, କି ଆଜି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଅନୁସରଣରୁ ବିମୁଖ େହବୁ,
ଏହା ଦୂେର ଥାଉ।”

30 େସେତେବେଳ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ
ମନଃଶି-ସ ାନଗଣ ଯାହା କହିେଲ, ତାହା ଶୁଣି ପୀନହସ୍ ଯାଜକ
ଓ ତାହାର ସ ୀ ମ ଳୀର ଅଧିପତିମାେନ ଓ ଇସ୍ର ାଏଲୀୟ ସହସ୍ର
ସହସ୍ର ର ପ୍ର ଧାନମାେନ ସ ୁ େହେଲ। 31 ପୁଣି ଇଲୀୟାସର
ଯାଜକର ପୁତ୍ର ପୀନହସ୍ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣକୁ ଓ ଗାଦ୍ -
ସ ାନଗଣକୁ ଓ ମନଃଶି-ସ ାନଗଣକୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ
ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି , ଏହା ଆେ ମାେନ ଆଜି ଜାଣିଲୁ,
େଯେହତୁ ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର ସତ୍ୟ-ଲ ନ କରି
ନାହଁ; ଏେବ ତୁ େ ମାେନ ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣକୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ହ ରୁ ଉ ାର କଲ।” 32 ତହଁୁ ଇଲୀୟାସର ଯାଜକର ପୁତ୍ର
ପୀନହସ୍ ଓ ଅଧିପତିମାେନ ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣ
ନିକଟରୁ ଗିଲୀୟଦ େଦଶରୁ ବାହାରି କିଣାନ େଦଶକୁ ଇସ୍ର ାଏଲ-
ସ ାନଗଣ ନିକଟକୁ େଫରିଯାଇ େସମାନ ୁ ସ ାଦ େଦେଲ।
33ତହିଁେର ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େସହି କଥାେର ସ ୁ େହେଲ;
ପୁଣି ଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ ପରେମ ର ର ଧନ୍ୟବାଦ କେଲ,ଆଉ
ରୁ େବନ୍ -ସ ାନଗଣର ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନଗଣର ବସତି-େଦଶ ବିନାଶ
କରିବା ପାଇଁ େସମାନ ବିରୁ େର ଯୁ କୁ ଯିବା କଥା ଆଉକହିେଲ
ନାହିଁ। 34ଏଉ ାେର ରୁ େବନ୍ -ସ ାନମାେନ ଓ ଗାଦ୍ -ସ ାନମାେନ
େସହି େବଦିର ନାମ ଏଦ୍ * ରଖିେଲ, କାରଣ େସମାେନ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ପରେମ ର ଅଟି , ଆ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଏଥିର
ସାକ୍ଷୀ ଏହି।”

23
ଇସ୍ର ାଏଲର େନତୃ ବୃ ୁ ଯିେହାଶୂୟ ପରାମଶର୍

* 22:34 ଅଥର୍ ାତ୍ ସାକ୍ଷୀ
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1 ଏଥିଉ ାେର ବହୁ ଦିନ ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ
େସମାନ ଚତୁ ଗି ତ ସମ ଶତ ଠାରୁ ବିଶ୍ର ାମ ଦିଅେ ;
ପୁଣି ଯିେହାଶୂୟ ବୃ ଓ ଗତବୟ ହୁ ଅେ , ଏପରି ଘଟିଲା,
2 େଯ ଯିେହାଶୂୟ ସମ ଇସ୍ର ାଏଲ ୁ , େସମାନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ ୁ
ଓ େସମାନ ପ୍ର ଧାନମାନ ୁ , ପୁଣି େସମାନ ବିଚାରକ ର୍ ା ଓ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ ଡକାଇ େସମାନ ୁ କହିେଲ, “ମୁଁ ବୃ ଓ ଗତବୟ
େହଲି। 3 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ସକାଶୁ
ଏହିସବୁ େଦଶୀୟମାନ ପ୍ର ତି ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି , ତାହାସବୁ
ତୁ େ ମାେନ େଦଖିଅଛ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ଆେପତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଯୁ କରିଅଛି । 4େଦଖ,ଯ ର୍ ନ ଅବଧି
ସୂଯର୍ ୍ୟା ଦିଗେର ମହାସମୁଦ୍ର ପଯର୍ ୍ୟ େଯସମ େଦଶୀୟମାନ ୁ
ମୁଁ ଉି କରିଅଛି, ଆଉ େଯଉଁ େଦଶୀୟମାେନ ଅବଶି ଅଛି ,
େସମାନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁ ମାନ ବଂଶାନୁସାେର
ଗୁଲିବା ାରା ବିଭାଗ କରି ତୁ ମାନ ୁ େଦଲି। 5 ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଆେପ ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ େସମାନ ୁ
ଘଉଡ଼ାଇ େଦେବ ଓ ତୁ ମାନ ଦୃି େଗାଚରରୁ ତଡ଼ି େଦେବ;
ତହିଁେର ତୁ େ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର
ବାକ୍ୟାନୁସାେର େସମାନ େଦଶ ଅଧିକାର କରିବ। 6 ଏନିମେ
ତୁ େ ମାେନ େମାଶା ର ବ୍ୟବ ା ଗ୍ର େର ଲିଖିତ ସମ କଥା
ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ସାହସି କ ହୁ ଅ, ତହିଁର ଦକି୍ଷଣେର
କି ବାମେର ନ େଫର; 7 ପୁଣି େସହି େଗା ୀୟମାନ ର େଯ
ଅବଶି େଲାକ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ଅଛି , େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ପ୍ର େବଶ ନ କର; କି େସମାନ େଦବତାମାନ ନାମ
ଉ ାରଣ ନ କର, କି େସମାନ ନାମେର ଶପଥ ନ କରାଅ, କି
େସମାନ େସବା ନ କର, କିଅବା େସମାନ ୁ ପ୍ର ଣାମ ନ କର।
8 ମାତ୍ର େଯପରି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛ, େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଠାେର ଆସ ଥାଅ। 9କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ ମହାନ ଓ ବଳବାନ େଗା ୀୟମାନ ୁ ତଡ଼ି
େଦଇଅଛି ; ପୁଣି ଆଜି ପଯର୍ ୍ୟ େକୗଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତୁ ମାନ
ସ ୁଖେର ଠିଆ େହାଇ ପାରି ନାହିଁ। 10ତୁ ମାନ ର ଏକ େଲାକ
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ସହସ୍ର େଲାକ ୁ ଘଉଡ଼ାଇ େଦବ, କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ
ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ େଯରୂ ପ କହିଅଛି , ତଦନୁସାେର େସ
ଆେପ ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ଯୁ କରୁ ଅଛି । 11 ଏନିମେ
ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ର ାଣ ବିଷୟେର ଅତି ସାବଧାନ େହାଇ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ୁ େପ୍ର ମ କର। 12 େନାହିେଲ
େଯେବ ତୁ େ ମାେନ େକୗଣସି ପ୍ର କାେର ବିମୁଖ ହୁ ଅ ଓ ଏହି
େଗା ୀୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ େଯଉଁମାେନ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର
ଅବଶି ଅଛି , େସମାନ ଠାେର ଆସ ହୁ ଅ ଓ େସମାନ ସହିତ
ବିବାହ-ସ ରଖି ତୁ େ ମାେନ େସମାନ ର ସହବାସ କର ଓ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ସହବାସ କରି ; 13 େତେବ ଏହା ନି ୟ
ଜାଣ େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ଏହି େଗା ୀୟମାନ ୁ
ତୁ ମାନ ଦୃି େଗାଚରରୁ ଆଉ ତଡ଼ି େଦେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ ଏହି େଯଉଁ ଉ ମ
େଦଶ େଦଇଅଛି , ତହିଁରୁ ତୁ େ ମାେନ ବିନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ
େସମାେନ ତୁ ମାନ ର ଜାଲ ଓ ଫା ଓ ପା ର୍ େର େକାରଡ଼ା ଓ
ଚକୁ୍ଷେର କ କ ରୂ ପ େହେବ।

14 ଆଉ େଦଖ, ଆଜି ମୁଁ ସମଗ୍ର ମ ର୍ ୍ୟର ମାଗର୍ େର ଯାଉଅଛି।*
ତୁ େ ମାେନ ସମ ଅ ଃକରଣ ଓ ସମ ବୁି େର ଜ୍ଞାତ ଅଛ
େଯ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ବିଷୟେର
େଯେତମ ଳକଥା କହିଥିେଲ,ତହିଁମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ ମାତ୍ର କଥା
ବିଫଳ େହାଇ ନାହିଁ;ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେରସବୁ ସଫଳ େହାଇଅଛି,
ତହିଁରୁ େଗାଟିଏ କଥା ହିଁ ବିଫଳ େହାଇ ନାହିଁ। 15 ମାତ୍ର
ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େଯସକଳ
ମ ଳ କଥା କହିଥିେଲ, ତାହା େଯପରି ତୁ ମାନ ପକ୍ଷେର ସଫଳ
େହଲା, େସପରି ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ
େଯଉଁ ଉ ମ େଦଶ େଦଇଅଛି , ତହିଁରୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ୁ
ବିନାଶ କରିବା ଯାଏ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଅମ ଳ କଥାସବୁ ସଫଳ
କରିେବ। 16 ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପରେମ ର ତୁ ମାନ ୁ େଯଉଁ

* 23:14 ଅଥର୍ ାତ୍ େମାʼ ର ମୃତୁ ୍ୟ ସମୟ ଅତି ନିକଟ େହଉଅଛି
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ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି , ତାହା େଯେବ ତୁ େ ମାେନ ଲ ନ କରିବ
ଓ ଯାଇ ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ର େସବା କରିବ, ପୁଣି େସମାନ ୁ
ପ୍ର ଣାମ କରିବ, େତେବ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େକ୍ର ାଧ
ପ୍ର ଳିତ େହବଓ େସ େଯଉଁଉ ମ େଦଶତୁ ମାନ ୁ େଦଇଅଛି ,
ତହିଁରୁ ତୁ େ ମାେନ ଶୀଘ୍ର ବିନ େହବ।”

24
ଶିଖିମେର ଚୁ ି ର ନୂତନୀକରଣ

1 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶସମୂହକୁ ଶିଖିମେର
ଏକତ୍ର କରି େସମାନ ପ୍ର ାଚୀନବଗର୍ କୁ ଓ େସମାନ ପ୍ର ଧାନମାନ ୁ
ଓ େସମାନ ବିଚାରକ ର୍ୃ ଗଣ ୁ ଓ େସମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନ ୁ
ଡକାଇେଲ, ତହିଁେର େସମାେନ ପରେମ ର ସ ୁଖେର ଠିଆ
େହେଲ। 2 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ସମ େଲାକ ୁ କହିେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଇସ୍ର ାଏଲରପରେମ ରଏହିକଥାକହି , ‘ପୂବର୍ କାଳେରତୁ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ଓ ନାେହାରର ପିତା େତରହ ପ୍ର ଭୃ ତି ନଦୀ
େସପାରିେର ବାସ କରି ଅନ୍ୟ େଦବତାମାନ ର େସବା କରୁ ଥିେଲ;
3 ତହିଁେର ଆେ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷ ଅବ୍ର ହାମ ୁ େସହି
ନଦୀ େସପାରିରୁ େନଇ କିଣାନ େଦଶର ସବର୍ ତ୍ର ଭ୍ର ମଣ କରାଇଲୁ
ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ବହୁ ପ୍ର ଜ କଲୁ ଓ ତାହାକୁ ଇସ୍ ହାକ େଦଲୁ।
4 ଆଉ ଆେ ଇସ୍ ହାକକୁ ଯାକୁବ ଓ ଏେଷୗ େଦଲୁ; ପୁଣି
ଆେ ଅଧିକାରାେଥର୍ ଏେଷୗକୁ େସୟୀର ପବର୍ ତ େଦଲୁ; ଆଉ
ଯାକୁବ ଓ ତାହାର ସ ାନମାେନ ମିସରକୁ ଗେଲ। 5 ଏଉ ାେର
ଆେ େମାଶା ଓ ହାେରାଣକୁ ପଠାଇଲୁ ଓ ମିସର ମଧ୍ୟେର
େଯଉଁ କାଯର୍ ୍ୟ କଲୁ, ତ ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଦ େଦଲୁ; ତହିଁ
ଉ ାେର ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ। 6 ପୁଣି
ଆେ ମିସରରୁ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ବାହାର କରି
ଆଣିଲୁ; ତହଁୁ ତୁ େ ମାେନ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେର ଉପି ତ େହଲ;
େସେତେବେଳ ମିସରୀୟମାେନ ରଥ ଓ ଅ ାରୂ ଢ଼ େସୖନ୍ୟ େନଇ
ସୂଫ ସାଗର ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ପେଛ ପେଛ
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େଗାଡ଼ାଇେଲ। 7 ତହିଁେର େସମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଡାକ ପକାେ ,
େସ ତୁ ମାନ ଓ ମିସରୀୟମାନ ମଧ୍ୟେର ଅ କାର ାପନ
କେଲ, ଆଉ େସମାନ ଉପରକୁ ସମୁଦ୍ର ଆଣି େସମାନ ୁ ଆ
କେଲ; ଆେ ମିସରେର ଯାହା କଲୁ; ତାହା ତୁ ମାନ ଚକୁ୍ଷ
େଦଖିଲା, ତହିଁ ଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ ଅେନକ ଦିନ ପ୍ର ା ରେର
ବାସ କଲ। 8 ପୁଣି, ଆେ ତୁ ମାନ ୁ ଯ ର୍ ନ େସପାରିେର
ବାସକାରୀ ଇେମାରୀୟମାନ େଦଶକୁ ଆଣିଲୁ; ପୁଣି େସମାେନ
ତୁ ମାନ ସେ ଯୁ କେଲ; ତହିଁେର ଆେ େସମାନ ୁ
ତୁ ମାନ ହ େର ସମପର୍ ଣ କଲୁ ଓ ତୁ େ ମାେନ େସମାନ
େଦଶ ଅଧିକାର କଲ; ଏହିରୂ େପ ଆେ ତୁ ମାନ ସାକ୍ଷାତେର
େସମାନ ୁ ବିନାଶ କଲୁ। 9 େତେବ େମାୟାବ-ରାଜା ସି େ ାରର
ପୁତ୍ର ବାଲାକ ଉଠି ଇସ୍ର ାଏଲ ପ୍ର ତିକୂଳେର ଯୁ କଲା, ପୁଣି
େସ େଲାକ ପଠାଇ ତୁ ମାନ ୁ ଶାପ େଦବା ନିମେ ବିେୟାରର
ପୁତ୍ର ବିଲୀୟମ୍ କୁ ଡକାଇଲା। 10 ମାତ୍ର ଆେ ବିଲୀୟମ୍ ର କଥା
ଶୁଣିବାକୁ ଅସ ତ େହଲୁ; ତହିଁେର େସ ତୁ ମାନ ୁ େକବଳ
ଆଶୀବର୍ ାଦ କଲା; ଏରୂ େପ ଆେ ତାହା ହ ରୁ ତୁ ମାନ ୁ
ଉ ାର କଲୁ। 11 ଏଉ ାେର ତୁ େ ମାେନ ଯ ର୍ ନ ପାର େହାଇ
ଯିରୀେହାେର ଉପି ତ େହଲ; ତହିଁେର ଯିରୀେହା ନିବାସୀମାେନ,
ପୁଣି ଇେମାରୀୟ ଓ ପରିଷୀୟ ଓ କିଣାନୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଓ
ଗିଗର୍ ାଶୀୟ ଓ ହି ୀୟ ଓ ଯିବୂଷୀୟମାେନ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର
ଯୁ କରେ , ଆେ ତୁ ମାନ ହ େର େସମାନ ୁ ସମପର୍ ଣ
କଲୁ, 12 ଆଉ ତୁ ର ଖ କି ତୁ ର ଧନୁ ାରା ନୁେହଁ, ମାତ୍ର
ଆେ ତୁ ମାନ ଆେଗଆେଗ ବିରୁ ଡ଼ି*ପଠାଇଲୁ, େଯେସମାନ ୁ ,
ଅଥର୍ ାତ୍ , ଇେମାରୀୟମାନ ଦୁଇ ରାଜା ୁ ତୁ ମାନ ସ ୁଖରୁ
ଘଉଡ଼ାଇ େଦଲା। 13ଆଉ ତୁ େ ମାେନ ଯହିଁେର ପରିଶ୍ର ମ କରି
ନାହଁ, ଏପରି ଏକ େଦଶ ଓ ଯାହା ଯାହା ତୁ େ ମାେନ ନିମର୍ ାଣ କରି
ନାହଁ, ଏପରି ନଗରମାନ ଆେ ତୁ ମାନ ୁ େଦଲୁ, ତହିଁେର
ତୁ େ ମାେନ ବାସ କରୁ ଅଛ; ତୁ େ ମାେନ େଯଉଁ ଦ୍ର ାକ୍ଷାେକ୍ଷତ୍ର ଓ

* 24:12 େଦଖ ୁ ଯାତ୍ର ା 23:28
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ଜୀତେକ୍ଷତ୍ର େରାପଣ ନ କଲ, ତାହା ତୁ େ ମାେନ େଭାଗ କରୁ ଅଛ।’

ମେନାନୀତ କର କାହାର େସବା କରିବ
14 ଏେହତୁ ଏେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ଭୟ କର, ପୁଣି ସ ୂ ର୍

ରୂ େପ ଓ ସତ୍ୟତାେର ତାହା ର େସବା କର; ଆଉ ତୁ ମାନ
ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ ନଦୀ େସପାରିେର ଓ ମିସରେର େଯଉଁ
େଦବତାମାନ ର େସବା କେଲ, େସମାନ ୁ ଦୂର କର; ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କର। 15 ଯଦିବା ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େସବା କରିବା
ତୁ ମାନ ଦୃି େର ମ ଦିେଶ, େତେବ ତୁ େ ମାେନ କାହାର
େସବା କରିବ, ତାହା ଆଜି ମେନାନୀତ କର; କି ନଦୀ େସପାରିେର
ତୁ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାେନ େଯଉଁ େଦବତାମାନ ୁ େସବା
କେଲ, େସମାନ , କିଅବା େଯଉଁ ଇେମାରୀୟମାନ େଦଶେର
ତୁ େ ମାେନ ବାସ କରୁ ଅଛ, େସମାନ େଦବତାମାନ ୁ (େସବା
କରିବ, ଏହା ମେନାନୀତ କର); ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ େମାହର ପରିଜନ,
ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ େସବା କରିବା।”

16 ଏଥିେର େଲାକମାେନ ଉ ର େଦଇ କହିେଲ, “ଅନ୍ୟ
େଦବତାମାନ େସବା କରିବା ନିମେ ଆେ ମାେନ େଯ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ଏହା ଦୂେର ଥାଉ। 17 େଯେହତୁ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର, େସ ଆେପ ଆ ମାନ ୁ ଓ
ଆ ମାନ ପୂବର୍ ପୁରୁ ଷମାନ ୁ ମିସର େଦଶର ଦାସଗୃହରୁ ବାହାର
କରି ଆଣିେଲ ଓ ଆ ମାନ ଦୃି େଗାଚରେର ଏହିସବୁ ମହା ଚି
ପ୍ର କାଶ କେଲ, ପୁଣି େଯଉଁ ସକଳ ପଥେର ଓ େଯ େଯ େଗା ୀ
େଦଇଆେ ମାେନ ଆସି ଅଛୁ, େସମାନ ମଧ୍ୟେର େସଆ ମାନ ୁ
ରକ୍ଷା କରିଅଛି । 18 ଆହୁ ରି େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏ େଦଶ ନିବାସୀ
ଇେମାରୀୟ ଆଦି ସବୁ େଗା ୀକୁ ଆ ମାନ ସ ୁଖରୁ ଘଉଡ଼ାଇ
େଦଇଅଛି ; ଏଣୁ ଆେ ମାେନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କରିବୁ,
କାରଣ େସ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର।”

19 ଏଥିେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ, “ତୁ େ ମାେନ
ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବା କରି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ େସ ପବିତ୍ର
ପରେମ ର; େସ ( େଗୗରବ ରକ୍ଷଣେର)ଉଦ୍ େଯାଗୀ ପରେମ ର;
େସ ତୁ ମାନ ର ଅଧମର୍ କି ପାପ କ୍ଷମା କରିେବ ନାହିଁ।
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20 ତୁ େ ମାେନ େଯେବ ସଦାପ୍ର ଭୁ ୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିେଦଶୀୟ
େଦବତାମାନ ୁ େସବା କରିବ, େତେବ େସ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
େଫରି ଅମ ଳ କରିେବ, ପୁଣି ତୁ ମାନ ର ମ ଳ କରିଥିେଲ
େହଁ ତୁ ମାନ ୁ ସଂହାର କରିେବ।” 21 ତହଁୁ େଲାକମାେନ
ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ, “ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆେ ମାେନ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର
େସବା କରିବା।” 22 େତେବ ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ୁ କହିେଲ,
“ତୁ େ ମାେନ େଯ ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବା କରିବା ନିମେ ତାହା ୁ
ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ମେନାନୀତ କରିଅଛ, ଏ ବିଷୟେର
ତୁ େ ମାେନ ନିେଜ ନିେଜ ଆପଣାମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାକ୍ଷୀ।”
ତହିଁେର େସମାେନ କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ସାକ୍ଷୀ।” 23 େସ
କହିେଲ, “େତେବ ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର େଯଉଁ ବିେଦଶୀୟ
େଦବତାମାେନ ଅଛି , େସମାନ ୁ ଏେବ ବାହାର କରିଦିଅ, ପୁଣି
ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲର ପରେମ ର ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଆପଣା
ହୃ ଦୟ େଡର।” 24ତହିଁେର େଲାକମାେନ ଯିେହାଶୂୟ ୁ କହିେଲ,
“ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆ ମାନ ର ପରେମ ର େସବା ଆେ ମାେନ
କରିବୁ ଓ ତାହା ରବ ଶୁଣିବୁ।” 25 ତହିଁେର ଯିେହାଶୂୟ େସହି
ଦିନ େଲାକମାନ ସହିତ ନିୟମ ି ର କରି ଶିଖିମେର େସମାନ
ନିମେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ାପନ କେଲ।

26 ଏଥିଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ େସହି ସକଳ କଥା ପରେମ ର
ବ୍ୟବ ା ଗ୍ର େର େଲଖିେଲ ଓ ଏକ ବୃହତ ପ୍ର ର େନଇ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ପବିତ୍ର ଆବାସର ନିକଟବ ର୍ ୀ ଅେଲାନ ବୃକ୍ଷ ମୂେଳ ାପନ କେଲ।
27 ତହଁୁ ଯିେହାଶୂୟ ସମ େଲାକ ୁ କହିେଲ, “େଦଖ, ଏହି
ପ୍ର ର ଆ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାକ୍ଷୀ େହବ; କାରଣ ସଦାପ୍ର ଭୁ
ଆ ମାନ ୁ ଯାହା ଯାହା କହିେଲ, େସସବୁକଥା ଏ ଶୁଣିଅଛି;ଏେହତୁ
ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ଆପଣାମାନ ପରେମ ର ୁ ଅ ୀକାର
ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଏ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତିକୂଳେର ସାକ୍ଷୀ େହବ।”
28 ଏଉ ାେର ଯିେହାଶୂୟ େଲାକମାନ ର ପ୍ର ତି ଜଣକୁ ଆପଣା
ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ କେଲ।

ଯିେହାଶୂୟ ମୃତୁୁ ୍ୟ ଏବଂ ସମାଧି
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29 ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଉ ାେର ସଦାପ୍ର ଭୁ େସବକ ନୂନର ପୁତ୍ର
ଯିେହାଶୂୟ ଏକ ଶହ ଦଶ ବଷର୍ ବୟ େହାଇ ମେଲ। 30ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ଗାଶ୍ -ପବର୍ ତର ଉ ର ପା ର୍ େର ଇଫ୍ର ୟିମର
ପବର୍ ତମୟ େଦଶ ତିମ୍ନ ାତ୍ େସରହେର ତା ର ଅଧିକାର-ସୀମା
ମଧ୍ୟେର ତା ୁ କବର େଦେଲ।

31 ଯିେହାଶୂୟ ରଜୀବନଯାଏଓ େଯଉଁପ୍ର ାଚୀନମାେନଇସ୍ର ାଏଲ
ପକ୍ଷେର ସଦାପ୍ର ଭୁ କୃତ ସମ କାଯର୍ ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ଥିେଲ, େସମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ଯିେହାଶୂୟ ଉ ାେର େଯଉଁମାେନ ଜୀବିତ ଥିେଲ,
େସମାନ ଜୀବନଯାଏ ଇସ୍ର ାଏଲ ସଦାପ୍ର ଭୁ ର େସବା କେଲ।

32 ପୁଣି ଯାକୁବ ଏକ ଶହ େରୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ର ାେର ଶିଖିମର ପିତା
ହେମାର ସ ାନମାନ ଠାରୁ େଯଉଁ ଭୂ ମି କ୍ର ୟ କରିଥିେଲ, ଶିଖିମି ତ
େସହିଭୂ ମିଖ େରଇସ୍ର ାଏଲ-ସ ାନଗଣ େଯାେଷଫ ରେଯଉଁ ଅି
ମିସରରୁ ଆଣିଥିେଲ, ତାହା େପାତିେଲ, ଆଉ ତାହା େଯାେଷଫ-
ସ ାନମାନ ଅଧିକାର େହଲା।

33 ଏଉ ାେର ହାେରାଣ ପୁତ୍ର ଇଲୀୟାସର ମଲା; ତହିଁେର
େଲାକମାେନ ଇଫ୍ର ୟିମର ପବର୍ ତମୟ େଦଶେର ତାହାର ପୁତ୍ର
ପୀନହସ୍ କୁ ଦ ପବର୍ ତେର ତାହାକୁ କବର େଦେଲ।
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