GEN - - ODIA
ଉପକ୍ରମ
ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ଆଦିପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକମର । ପୃଥିବୀମର ଶୁଖିଲା ଭୂମି, ସମୁଦ୍ର, ଗଛଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜଳଚର ଜୀବ ଓ ମନୁ ଷ୍ୟ ପୁଣି ଆକାଶ
ମଣ୍ଡଳମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ଏହି ପୁସ୍ତକମର ମଲଖାଅଛି । ଅମନକ ବିଷ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ର୍ଯଥା, ମାନବ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୁ ଷ୍ୟର
ସହଭାଗିତା, ପାପ, ଅଭିଶାପ, ମନୁ ଷ୍ୟର ପ୍ରାଥ୍ନା, ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା, ବାଦୟର୍ଯନ୍ତ୍ରର ବୟବହାର, ଲୁ ହା ଓ ତମବାର ଉପକରଣ ବୟବହାର କରିବା
ଇତୟାଦିର ଆରମ୍ଭ ବିଷ୍ୟମର ଆଦିପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକମର । ଆଦିପୁସ୍ତକ ମୂଖୟତଃ ୪ଟି ବିଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶକମର, ର୍ଯଥା, ମନୁ ଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ପାପମର ପତ୍ତନ,
ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପୃଥ୍କ ମହବା ଓ ମାନବଜାତିର ପରି୍ାଣ ନିମମତେ  ଈଶ୍ୱର ମର୍ଯାଜନା । ଏହାସହ ମାନବଜାତିର ଆଦି ପିତାମାତା ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ଜୀବନ
ସହିତ ମନାହ, ଅବ୍ରାହାମ, ଇସ୍ହାକ, ର୍ଯାକୁ ବ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଇତୟାଦି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷ୍ୟମର ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକମର ।

ଆଦିପୁସ୍ତକର ମୂଖ୍ୟ ବିଷୟ
୧. ସୃଷ୍ଟିର କଥା: ୧:୧-୨:୨୫
୨. ମନୁ ଷ୍ୟର ପାପ ଓ ଦଣ୍ଡ: ୩:୧-୪:୨୪
୩. ମହା ଜଳପଲାବନ: ୬:୧-୯:୨୯
୪. ମାନବଜାତିର ବୃ ଦ୍ଧ:ି ୧୦:୧-୧୧:୩୨
୫. ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ କଥା: ୧୨:୧-୨୫:୧୮
୬. ଇସ୍ହାକଙ୍କ କଥା: ୨୫:୧୯-୨୬:୩୫
୭. ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା: ୨୭:୧ - ୫୦:୨୬

1
ସୃ ଷ୍ଟିର କଥା
1

ପରମମଶ୍ୱର, ଆରମ୍ଭମର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିକମଲ ।

2

ମସହି ସମୟମର ପୃଥିବୀ ଠିକ ଆକାରମର ନ ଥିଲା ପୁଣି ଏହା ଶୂନୟ ଥିଲା । ଗଭୀର ପାଣି ଉପମର ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଣି
a

ଉପମର ବିଚରଣ କରୁଥିମଲ ।
b

a

3

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଆଲୁ ଅ ସୃଷ୍ଟି ମହଉ, ଏଣୁ ଆଲୁ ଅ ସୃଷ୍ଟି ମହଲା ।

4

ଆଉ ପରମମଶ୍ୱର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ ଆଲୁ ଅ ଉତ୍ତମ; ପୁଣି ମସ ଆଲୁ ଅକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଅଲଗା କମଲ ।

5

ପରମମଶ୍ୱର ଆଲୁ ଅକୁ ‘ଦିନ’ ଓ ଅନ୍ଧାରକୁ ‘ରାତି’ ନାମ ମଦମଲ । ଏହିପରି ସକାଳ ମହଲା ଓ ତାପମର ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହଲା ।

6

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ପାଣି ମଝିମର ଶୂନୟ ଜାତ ମହଉ, ପୁଣି ତାହା ତଳ ପାଣିରୁ ଉପର ପାଣିକୁ ଅଲଗା କରୁ ।

7

ଏହିପରି ପରମମଶ୍ୱର ପାଣି ମଝିମର ଶୂନୟ ଜାତକରି, ତଳ ପାଣିରୁ ଉପର ପାଣିକୁ ଅଲଗା କମଲ ।

c

1.2 ପରମମଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ମର୍ଯଉଁ ରୂପ ମଦବାକୁ ଇଛା କରିଥିମଲ, ପୃଥିବୀ ମସହି ରୂପମର ନ ଥିଲା । ପରମମଶ୍ୱଙ୍କ ତୃ ତୀୟ ଦିନର ସୃଷ୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଶଷ୍

ମହବା ପମର ପୃଥିବୀମର ଶୁଖିଲା ଭୂମି, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ ଓ ପାହାଡ଼ ମଦଖାର୍ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଠିକ ରୂପ ମହଲା ।
b

1.2 ବୁ ଲାବୁ ଲି

1.5 ର୍ଯିହୁଦୀ ମଲାକମାନଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ଧୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ମହାଇ ଆରଦିନ ସନ୍ଧୟାମର ମଶଷ୍ ହୁ ଏ, ମତଣୁ ହିବୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପିମର ପ୍ରଥମମ ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ସକାଳ

c

ମହଲା ମବାଲି ଉମେଖ ଅଛି ।

8

ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ଶୂନୟକୁ ‘ଆକାଶ’ ନାମ ମଦମଲ । ଏହିପରି ସକାଳ ମହଲା ଓ ତାପମର ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମହଲା ।

9

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଆକାଶ ତମଳ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ମଗାଟିଏ ସ୍ଥାନମର ଜମା ମହଉ ଓ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ମଦଖାର୍ଯାଉ । ଏଣୁ ମସହିପରି ମହଲା

।
10

ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ‘ଭୂମି’ ଓ ଏକାଠି ମହାଇଥିବା ପାଣିକୁ ‘ସମୁଦ୍ର’ ନାମ ମଦମଲ । ପରମମଶ୍ୱର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ ମସସବୁ ଉତ୍ତମ ।

11

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଭୂମି, ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର, ମଞ୍ଜି ଜାତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଲତା, ଶାଗ, ଘାସ ଓ ଫଳ ଗଛ

ଇତୟାଦି ଜାତ କରୁ । ଏଣୁ ମସହିପରି ମହଲା ।
12

ଏଣୁ ଭୂମି, ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର, ମଞ୍ଜି ଜାତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ, ଲତା, ଶାଗ, ଘାସ ଓ ଫଳ ଗଛ ଇତୟାଦି ଜାତ କଲା । ପରମମଶ୍ୱର

ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ ମସହିସବୁ ଉତ୍ତମ ।
13

ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ତାପମର ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ତୃ ତୀୟ ଦିନ ମହଲା ।

14

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଦିନକୁ ରାତିରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଅତେ ୁ; ମର୍ଯପରି ମସସବୁ ଦ୍ୱାରା

ପୃଥିବୀମର ଦିନ, ଋତୁ ଓ ବଷ୍୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ।
15

ମସହି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରାଗଣ ପୃଥିବୀକୁ ଆମଲାକ ଦିଅତେ ୁ । ମତଣୁ ମସହିପରି ମହଲା ।

16

ଏହିପରି ପରମମଶ୍ୱର ଦିନମର ଆଲୁ ଅ ମଦବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିମର ଆଲୁ ଅ ମଦବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକମଲ; ପୁଣି ମସ ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକମଲ ।

17

ପରମମଶ୍ୱର, ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୁ ଅ ମଦବା ପାଇଁ ମସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆକାଶମର ରଖିମଲ,

18

ମର୍ଯପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନମର ଆଲୁ ଅ ମଦବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତିମର ଆଲୁ ଅ ମଦବ, ପୁଣି ଆଲୁ ଅକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଅଲଗା କରିବ । ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ

ମସସବୁ ଉତ୍ତମ ।
19

ଏହିପରି ସକାଳ ମହଲା ଓ ତାପମର ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ଚତୁ ଥ୍ ଦିନ ମହଲା ।

20

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ମାଛ ଓ ପାଣିମର ରହିବା ଅନୟ ପ୍ରାଣୀ ବହୁ ସଂଖୟାମର ଜାତ ମହାଇ ପାଣିକୁ ପୂର୍ଣ୍୍ କରତେ ୁ, ପୁଣି ପକ୍ଷୀଗଣ

ଆକାଶମର ଉଡ଼ତେ ୁ ।
21

ଆଉ ପରମମଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ରମର ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ, ପାଣିମର ରହୁ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଏବଂ ସବୁ ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟିକମଲ, ମର୍ଯଉଁଗୁଡ଼କ
ି ନିଜ

ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ଛୁ ଆ ଜନମ କରତେ ି । ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ ମସସବୁ ଉତ୍ତମ ।
22

ପରମମଶ୍ୱର ମସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ବହୁ ବଂଶ ହୁ ଅ ଓ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍୍ କର ଓ ପୃଥିବୀମର ପକ୍ଷୀମାମନ ବହୁ

ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଆତେ ୁ ।
23

ଏହିପରି ସକାଳ ମହଲା ଏବଂ ତାପମର ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ମହଲା ।

24

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଭୂମି, ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁଜତେ ୁ: ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ଜୀବଜତେ ୁ ଓ

ବଣର ପଶୁ ଜାତ କରୁ । ଏଣୁ ମସପରି ମହଲା ।
25

ଏଣୁ ପରମମଶ୍ୱର, ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ବଣର ପଶୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଭୂମି ଉପମର ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ଜତେ ୁସବୁ ସୃଷ୍ଟିକମଲ ।

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମସସବୁ ଉତ୍ତମ ।

26

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଆସ ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ନିଜ ପ୍ରତିମୂତ୍ତମି ର ଓ ନିଜ ସାଦୃ ଶୟମର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ମସମାମନ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ,
d

e

ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଭୂମିର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜତେ ୁ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ସବୁ ଜତେ ୁ ଉପମର ଶାସନ କରତେ ୁ ।
27

ଏଣୁ ପରମମଶ୍ୱର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂତ୍ତମି ର ସୃଷ୍ଟିକମଲ, ଅଥ୍ାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂତ୍ତମି ର ମସ ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟିକମଲ । ମସ ମସମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ

କରି ସୃଷ୍ଟିକମଲ ।
28

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ମସମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଫଳବତେ  ହୁ ଅ ଓ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍୍ କର ଓ
f

ନିଜ ଅଧିନମର ରଖ । ଏହାସହ ସମୁଦ୍ରର ମାଛ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଭୂମିର ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଓ ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା
ଜତେ ୁସବୁ ଙ୍କୁ ଶାସନ କର ।
29

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ସାରା ପୃଥିବୀମର ଥିବା ମଞ୍ଜି ଜାତ କରୁଥିବା ପ୍ରମତୟକ ଶାଗ, ପନିପରିବା ପୁଣି ଫଳ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ

ମଦଉଅଛୁ , ମସସବୁ ତୁ ମର ଖାଦୟ ମହବ ।
30

ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ଜୀବନ ଥିବା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜୀବଜତେ ୁ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଓ ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜ

ଘାସ, ଶାଗ ଓ ପ୍ ମଦଲୁ । ଏଣୁ ମସହିପରି ମହଲା ।
31

ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାହାସବୁ ସୃଷ୍ଟିକମଲ, ମସସବୁ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମସସବୁ ଅତି ଉତ୍ତମ । ଏହିପରି ସକାଳ ମହଲା ଏବଂ ତାପମର ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ଷ୍ଷ୍ଠ ଦିନ

ମହଲା ।

2
1

ଏହିପରି ପରମମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମସଥିମର ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକମଲ ।

2

ପରମମଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ଦିନ ପୂବର
୍ ୁ ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଶଷ୍ କମଲ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନମର ମସ ତାହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବି୍ାମ କମଲ ।

3

ପରମମଶ୍ୱର ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଶଷ୍କରି ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ଓ ଏହି ଦିନକୁ ପବି୍ ମବାଲି ମଘାଷ୍ଣା କମଲ; କାରଣ ମସ ସୃଷ୍ଟିର

ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମସହିଦନ
ି ବି୍ାମ କମଲ ।

ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
4-5

ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ମହବା ସମୟର କଥା । ମର୍ଯମତମବମଳ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିକମଲ, ମସହି

ସମୟମର ଭୂମିମର ମକୌଣସି ଘାସ, ଶାଗ, ଗଛ କିମବା ଲତା ନ ଥିଲା । କାରଣ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ମସ ର୍ଯାଏଁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ବଷ୍୍ା ପଠାଇ ନ
ଥିମଲ, ପୁଣି ଭୂମିମର ଚାଷ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମକୌଣସି ମଲାକ ନ ଥିମଲ ।
6

ପୁଣି ଭୂମିରୁ କୁ ହୁଡ଼ି ଉଠି ସମସ୍ତ ଭୂମିକୁ ଓଦା କଲା ।

7

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ମାଟି ମନଇ ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଗଢିମଲ; ପୁଣି ମସ ମସହି ମନୁ ଷ୍ୟ ନାକମର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫୁ ଙ୍କି ମଲ । ମସଥିମର ମସହି ମନୁ ଷ୍ୟ

ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମହଲା ।
8

d

e

ପୁଣି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର, ପୂବ୍ ଦିଗମର ଥିବା ଏଦନ ନାମକ ସ୍ଥାନମର ଏକ ବଗିଚା କରି ନିମଜ ଗଢିଥିବା ମସହି ପୁରୁଷ୍କୁ ମସଠାମର ରଖିମଲ ।

1.26 ରୂପମର

1.26 ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣ ଅନୁ ସାମର

1.28 ଫଳବତେ  ହୁ ଅ = ପିଲାଛୁ ଆ ଜନମ କର

f

9

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ବଗିଚାମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଆଦିଆ ଫଳ ଫଳୁ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଜାତ କମଲ । ପୁଣି ମସ ମସହି ବଗିଚା

ମଝିମର ଜୀବନ ମଦବା ଏକ ଗଛ ଓ ଭଲମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ମଦବା ଏକ ଗଛ ରଖିମଲ ।
10

ମସହି ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ଏକ ନଦୀ ବାହାରିଲା; ମସହି ନଦୀ ମସହି ବଗିଚାମର ପାଣି ମସଚନ କଲା ଓ ତାପମର ଭାଗ ଭାଗ ମହାଇ ଚାମରାଟି ନଦୀ

ମହଲା ।
11

ପ୍ରଥମ ନଦୀର ନାମ ପିମଶାନ; ଏହା ସାରା ହବିଲା ମଦଶମର ବହିର୍ଯାଏ, ମର୍ଯଉଁ ମଦଶମର ସୁନା ମିମଳ ।

12

ମସହି ମଦଶର ସୁନା ଭଲ । ପୁଣି ମୁକ୍ତା ଓ ମଗାମମଦକ ମଣି ମଧ୍ୟ ମସହି ମଦଶମର ମିମଳ ।

13

ଦ୍ୱିତୀୟ ନଦୀର ନାମ ଗିମହାନ; ଏହା ସାରା କୁ ଶ ମଦଶମର ବହିର୍ଯାଏ ।

14

ତୃ ତୀୟ ନଦୀର ନାମ ହିମେକଲ ; ଏହା ଅଶୂର ମଦଶର ପୂବ୍ ଦିଗମର ବହିର୍ଯାଏ । ପୁଣି ଚତୁ ଥ୍ ନଦୀର ନାମ ଫରାତ ।

15

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର, ମସହି ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ମନଇ ଏଦନ ବଗିଚାମର କାମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାର ର୍ଯତ୍ନମନବାକୁ ରଖିମଲ ।

16

ପୁଣ,ି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ମଦଇ କହିମଲ, ତୁ ମମ ବଗିଚାମର ଥିବା ସବୁ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ପାରିବ । 17 କିତେ ୁ ବଗିଚା ମଝିମର

g

h

i

j

k

ଥିବା ମସହି ଭଲମନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ମଦବା ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ । ତୁ ମମ ମର୍ଯଉଁ ଦିନ ମସହି ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ, ମସହିଦନ
ି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ।
18

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ମନୁ ଷ୍ୟ ଏକୁ ଟଆ
ି ରହିବା ଭଲ ନୁ ମହଁ । ମତଣୁ ଆମମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଏକ ସାଥିକୁ ଗଢିବା,

ର୍ଯିଏ ତାକୁ ସାହାର୍ଯୟ କରିବ ।
19

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ଭୂମିରୁ ସୃଷ୍ଟି ମହାଇଥିବା ସବୁ ପଶୁଜତେ ୁ, ଅଥ୍ାତ, ବଣର ପଶୁ ଓ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆଦମ ମକଉଁ ନାମ

ମଦବ ତାହା ମଦଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିମଲ । ପୁଣି ଆଦମ ମସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନାମ ମଦମଲ । ମସ ର୍ଯାହାକୁ ମର୍ଯଉଁ ନାମ ମଦମଲ, ତାହାର ମସହି ନାମ
ମହଲା ।
20

ଆଦମ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, ପୁଣି ବଣମର ରହୁ ଥିବା ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନାମ ମଦମଲ । ମା୍ ଆଦମଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ

ସାଥି ମିଳଲ
ି ା ନାହିଁ ।
21

ମତଣୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କୁ ଗାଢ ନିଦମର ଶୁଆଇମଲ ଓ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଖମଣ୍ଡ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ମନଇ, ମସହି ଜାଗାକୁ ମାଂସମର ପୂର୍ଣ୍୍

କମଲ ।
22

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ପୁରୁଷ୍ଠାରୁ ମନଇଥିବା ମସହି ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଢିମଲ ଓ ଆଦମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିମଲ ।

23

ଆଦମ ମସହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଦଖି କହିମଲ, ଏମବ ମହଲା, ଏ ମମାର ହାଡ଼ ଓ ମାଂସରୁ ଗଢା ମହାଇଥିବା ସାଥି । ଏହାକୁ ନାରୀ କୁ ହାର୍ଯିବ, କାରଣ ଏହାକୁ

ନରର ଶରୀରରୁ ନିଆର୍ଯାଇଅଛି ।

g

24

ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ୍ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ମହାଇ ରହିବ; ପୁଣି ମସହି ଦୁ ଇ ଜଣ ଏକ ଶରୀର ମହମବ ।

25

ମସହି ସମୟମର ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ଉଲଗ୍ନ ଥିମଲ, ତଥାପି ମସମାମନ ଲଜ୍ଜା ଅନୁ ଭବ କରୁ ନ ଥିମଲ ।
l
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3
ଆଦମ ଓ ହବା ପାପ କଲେ
1

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ସାପ ଧୂତ୍ତ୍ ଥିଲା । ଦିମନ ମସହି ସାପ ନାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବଗିଚାମର ଥିବା
m

ମକୌଣସି ଗଛର ଫଳ ତୁ ମମ ଖାଇବ ନାହିଁ ମବାଲି , ପରମମଶ୍ୱର କଅଣ ସତମର ତୁ ମକୁ କହିଛତେ ି ?
2

ମସହି ନାରୀ ସାପକୁ ଉତ୍ତର ମଦଇ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ବଗିଚାମର ଥିବା ସବୁ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ପାରିବୁ । 3 କିତେ ୁ ପରମମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଛତେ ି,

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ବଗିଚା ମଝିମର ଥିବା ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ କିମବା ଛୁ ଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କମଲ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ।
4

କିତେ ୁ ସାପ ମସହି ନାରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମର୍ଯ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମରିବ ନାହିଁ । 5 କାରଣ ପରମମଶ୍ୱର ଜାଣତେ ି, ମର୍ଯମତମବମଳ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଏହି ଫଳ

ଖାଇବ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଖି ମଖାଲିର୍ଯିବ ପୁଣି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଭଲମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବ ଓ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ମହବ ।
6

ଏହା ଶୁଣି, ନାରୀ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମସହି ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ, ମଦଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ପୁଣି ତାହା ଖାଇମଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳବ
ି । ମତଣୁ ମସ ମସଥିରୁ

କିଛ ି ଫଳ ମତାଳି ଖାଇମଲ ଓ କିଛ ି ମନଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଦମଲ, ର୍ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ଥିମଲ । ଏଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମସହି ଫଳ ଖାଇମଲ ।
7

ଏହାପମର ମସମାନଙ୍କର ଆଖି ମଖାଲିଗଲା, ପୁଣି ମସମାମନ ଉଲଗ୍ନ ଥିବାର ଜାଣିମଲ । ଏଣୁ ମସମାମନ ଡିମବୁରି ଗଛର ପ୍ ସିଲାଇ ପିନ୍ଧମି ଲ ।

8

ସନ୍ଧୟାମର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ସମୟମର, ବଗିଚାମର ଚାଲୁ ଥିବା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିପାରିମଲ । ମତଣୁ

ମସମାମନ ବଗିଚାର ଗଛଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଲୁ ଚିମଲ ।
9

କିତେ ୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଡାକି ପଚାରିମଲ, ମହ ଆଦମ, ତୁ ମମ ମକଉଁଠାମର ?

10

ଆଦମ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମଁୁ ବଗିଚାମର ତୁ ମ୍ଭର ଶେ ଶୁଣିଲି ଓ ମଁୁ ଉଲଗ୍ନ ଥିବାରୁ ତୁ ମକୁ ଭୟକରି ଲୁ ଚିଲି ।

11

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ ଉଲଗ୍ନ ଅଛ ମବାଲି କିଏ ତୁ ମକୁ କହିଲା ? ମର୍ଯଉଁ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ମବାଲି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ

ଆଜ୍ଞା ମଦଇଥିଲୁ , ତୁ ମମ କଅଣ ମସହି ଗଛର ଫଳ ଖାଇଲ ?
12

ଆଦମ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମମା ସହିତ ରହିବାକୁ ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ ମର୍ଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଦଇଅଛ, ମସ ମମାମତ ମସହି ଫଳ ମଦବାରୁ ମଁୁ ତାହା ଖାଇଲି ।

13

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ନାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ ଏ କଅଣ କଲ ? ମସହି ନାରୀ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ସାପ ମମାମତ ମଲାଭ ମଦଖାଇ

ଠକିଲା, ଏଣୁ ମଁୁ ମସହି ଫଳ ଖାଇଲି ।
14

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ସାପକୁ କହିମଲ, ତୁ ଏହିପରି କରିଥିବାରୁ, ସବୁ ପଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟମର, ଅଥ୍ାତ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ବଣର ପଶୁ ମଧ୍ୟମର

ଅଭିଶାପ ପାଇଲୁ । ତୁ ମପଟମର ମଘାଷ୍ାଡ଼ି ମହାଇ ର୍ଯିବୁ ଓ ସାରା ଜୀବନ ମାଟି ଚାଟିବୁ । 15 ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ନାରୀ ଓ ମତା ମଧ୍ୟମର, ପୁଣି ନାରୀର ବଂଶ ଓ
n

ମତାର ବଂଶ ମଧ୍ୟମର ଶତୁତା ଜାତ କରିବା । ମସହି ନାରୀର ବଂଶରୁ ଜାତ ସତେ ାନର ମଗାଇଠିମର ତୁ ମଚାଟ ମାରିବୁ କିତେ ୁ ମସ ମତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଛଚି
ପକାଇବ ।
16

l

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମସହି ନାରୀଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ସତେ ାନ ଜନମ କରିବା ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବହୁ ତ ବଢାଇବା, ଏଣୁ, ତୁ ମମ କଷ୍ଟମର ସତେ ାନ ଜନମ

2.25 କିିିଛ ି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ ି ନ ଥିମଲ

m

3.1 ର୍ଯିଏ ମିଛ କହି ଅନୟକୁ ଠମକ

3.14 ମୂଳ ଭାଷ୍ାମର ‘ମାଟି ଖାଇବୁ ’

n

3.16 ବଥା

o

o

କରିବ । ପୁଣି ତୁ ମମ ତୁ ମର ସ୍ୱାମୀଠାମର ଆସକ୍ତ ମହବ ଓ ମସ ତୁ ମ ଉପମର ଶାସନ କରିବ ।
p

17

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଆଦମଙ୍କୁ କହିମଲ, ମର୍ଯଉଁ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ ମବାଲି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଆଜ୍ଞା ମଦଇଥିଲୁ , ତୁ ମମ ତୁ ମ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ମସହି ଗଛର

ଫଳ ଖାଇଲ, ମତଣୁ ତୁ ମ ମର୍ଯାଗଁୁ ଭୂମି ଅଭିଶାପ ପାଇଲା । ତୁ ମମ ସାରା ଜୀବନ କଠିନ ପରି୍ମ କରି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ । 18 ଭୂମିମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
କଣ୍ଟା ବୁ ଦା ଜାତ ମହବ । ପୁଣି ତୁ ମମ ମକ୍ଷତର ଶାଗ ଇତୟାଦି ଖାଇବ । 19 ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମର୍ଯଉଁ ମାଟିରୁ ଗଢିଅଛୁ , ମସହି ମାଟିକୁ ମଫରିବା ର୍ଯାଏଁ ତୁ ମମ
କଠିନ ପରି୍ମ କମଲ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ । ମର୍ଯମହତୁ ତୁ ମମ ମାଟିରୁ ଗଢାର୍ଯାଇଅଛ, ତୁ ମମ ମସହି ମାଟିକୁ ମଫରିବ ।

ପରଲମଶ୍ୱର ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କୁ ଏଦନ ଉଦୟାନରୁ ବାହାରକଲେ
20

ଆଦମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହବା ମଦମଲ । କାରଣ ମସ ମହମଲ ମନୁ ଷ୍ୟଜାତିର ଆଦିମାତା ।

21

ପୁଣ,ି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ପଶୁ ଚମଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ମଦମଲ ।

22

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ମଦଖ, ଏମବ ମନୁ ଷ୍ୟ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିପାରି ଆମ୍ଭ ପରି ଜମଣ ମହାଇଅଛି; ଏମବ, ମସ ହାତ ବଢାଇ

ଜୀବନ ମଦବା ଗଛରୁ ଫଳ ମତାଳି ଖାଇମଲ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ।
23

ଏଣୁ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ମସମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ବାହାର କରିମଦମଲ ଓ ମସମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯଉଁ ଭୂମିର ମାଟିରୁ ଗଢିଥିମଲ, ମସହି ଭୂମିମର

ଚାଷ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇମଲ ।
24

ମସ ମସମାନଙ୍କୁ ଏଦନ ବଗିଚାରୁ ବାହାର କରିମଦଲା ପମର, ଏଦନ ବଗିଚାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ବଗିଚାର ପୂବ୍ ଦିଗମର କିରୁବ ଦୂ ତଗଣଙ୍କୁ ରଖିମଲ ।

ଏହାସହ ଜୀବନ ମଦବା ଗଛକୁ ର୍ଯିବାର ବାଟ ଜଗିବାକୁ ଚାରିଆମଡ଼ ଘୁରୁଥିବା ଏକ ନିଆଁର ଖଣ୍ଡା ରଖିମଲ ।

4
କଇନ ଓ ଲହବେଙ୍କ କଥା
1

ଆଦମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହବାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ ଓ ହବା ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଓ ତାହାର ନାମ କୟିନ ମଦମଲ । ପୁଣି ହବା କହିମଲ, ମଁୁ

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାର୍ଯୟମର ଏହି ପୁଅକୁ ଜନମ କରିଅଛି ।
2

ପରବତ୍ତ୍ୀ ସମୟମର ହବା ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଓ ତାହାର ନାମ ମହବଲ ମଦମଲ । ବଡ଼ ମହବା ପମର, ମହବଲ ମମଣ୍ଢାପାଳନ କମଲ ମା୍

କୟିନ ଚାଷ୍ କାମ କମଲ ।
3

କୟିନ ଚାଷ୍ କାମ କରି ଭୂମିରୁ ଜାତ କିଛ ି ଫଳ ଆଣି ଦିମନ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟମର ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ ।

4

ପୁଣି ମହବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଲର ପ୍ରଥମମ ଜନମ ମହାଇଥିବା କିଛ ି ଭଲ ମମଣ୍ଢା ଆଣି ମସଗୁଡ଼କ
ି ର ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ, ଚବିଥିବା ଅଂଶ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ

ନିକଟମର ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ । ପରମମଶ୍ୱର ମହବଲ ଓ ତାଙ୍କର ମନୈମବଦୟକୁ ଗ୍ରହଣ କମଲ ।
q

5

ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର କୟିନ ଓ ତାଙ୍କର ମନୈମବଦୟକୁ ଗ୍ରହଣ କମଲ ନାହିଁ । ମସଥିପାଇଁ କୟିନ ବହୁ ତ ରାଗିମଲ ଓ ଦୁ ଃଖମର ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ରହିମଲ ।

6

ଏଣୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କୟିନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ କାହିଁକି ଏମତ ରାଗୁଅଛ ? ପୁଣି କାହିଁକି ଦୁ ଃଖମର ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଅଛ ? 7 ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ଠିକ କାମ

p

3.16 ମର୍ଯଉଁ ହିବୁ ଶେରୁ ଏହା ଅନୁ ବାଦ କରାର୍ଯାଇଅଛ ତାହାର ଅଥ୍ ମଧ୍ୟ, ‘ମନ ଲାଗି ରହିବ’, ‘ଅଧିନମର ରଖିବାକୁ ଇଛା କରିବ’ ଅମଟ

q

4.4 ର୍ଯାହା ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉମେଶୟମର ଉତ୍ସଗ୍ କରାର୍ଯାଏ

କରିବ, ମତମବ ଆମମ୍ଭ କଅଣ ତୁ ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ? ପୁଣି, ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ଠିକ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମତମବ ପାପ ତୁ ମ ଦ୍ୱାରମର ଛକି ରହିବ ଓ ତୁ ମକୁ
r

ନିଜ ଅଧିନମର ରଖିବାକୁ ମଚଷ୍ଟା କରିବ; କିତେ ୁ ତୁ ମକୁ ପାପ ଉପମର ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ମହବ ।

କଇନ ଲହବେକୁ ହତ୍ୟାକଲେ
8

ଦିମନ କୟିନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମହବଲଙ୍କୁ କହିମଲ, ଚାଲ ଆମମ ମକ୍ଷତକୁ ର୍ଯିବା । ଏଣୁ ମସମାମନ ମକ୍ଷତକୁ ଗମଲ ଓ ମସମାମନ ମସଠାମର ଥିବା ସମୟମର,

କୟିନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମହବଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୀବନମର ମାରିମଦମଲ ।
9

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କୟିନକୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମର ଭାଇ ମହବଲ ମକଉଁଠାମର ? କୟିନ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମଁୁ ଜାମଣ ନାହିଁ । ମଁୁ କଅଣ ମମା ଭାଇର

ଜଗୁଆଳ ?
10

ମା୍ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କୟିନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଏ କଅଣ କଲ ? ଶୁଣ ! ତୁ ମମ ତୁ ମ ଭାଇକୁ ମର୍ଯଉଁ ଭୂମିମର ହତୟା କରିଅଛ, ମସହି ଭୂମିରୁ ତାହାର

ରକ୍ତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଡାକୁ ଅଛି । 11 ମର୍ଯଉଁ ଭୂମି ନିଜର ପାଟି ମମଲା କରି ତୁ ମ ହାତରୁ ତୁ ମ ଭାଇର ରକ୍ତ ପିଇଅଛି, ତୁ ମମ ଅଭିଶାପ ପାଇ ମସହି ଭୂମିରୁ ବିତାଡ଼ିତ
ମହଲ । 12 ତୁ ମମ ମର୍ଯମତ ପରି୍ମ କରି ଭୂମିମର ଚାଷ୍ କାମ କମଲ ମଧ୍ୟ, ଭୂମି ତୁ ମ ପାଇଁ ଭଲ ଫସଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି, ତୁ ମମ ମକୌଣସି
ମଗାଟିଏ ସ୍ଥାନମର ସ୍ଥିର ମହାଇ ରହି ନ ପାରି ପୃଥିବୀମର ଏମଣ ମତମଣ ଘୁରବ
ି ୁ ଲିବ ।
13

କୟିନ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ ମର୍ଯଉଁ ଦଣ୍ଡ ମଦଲ, ତାହା ମମାର ସହିବା ଶକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । 14 ଆଜି ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ ଏହି ଭୂମିରୁ

ତଡ଼ି ମଦଉଅଛ, ପୁଣ,ି ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭ ଉପସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆସିପାରିବ ି ନାହିଁ । ମଁୁ ମକୌଣସି ମଗାଟିଏ ସ୍ଥାନମର ସ୍ଥିର ମହାଇ ରହି ନ ପାରି ପୃଥିବୀମର ଏମଣ ମତମଣ
ଘୁରବ
ି ୁ ଲିବ,ି ପୁଣି ମର୍ଯମକହି ମମାମତ ମଦଖିବ, ମସ ମମାମତ ଜୀବନମର ମାରିମଦବ ।
15

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ନାହିଁ, ର୍ଯଦି ମକହି ତୁ ମକୁ ଜୀବନମର ମାରିଦଏ
ି , ମତମବ ମସ ସାତ ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ । ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କୟିନଙ୍କୁ

ଏକ ଚିହ୍ନ ମଦମଲ, ମର୍ଯପରି ମକହି ତାଙ୍କୁ ମଦଖିମଲ ଜୀବନମର ମାରିବ ନାହିଁ ।
16

ଏହାପମର କୟିନ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତର
ି ୁ ଚାଲିଗମଲ ଓ ଏଦନ ଅଞ୍ଚଳର ପୂବ୍ ଦିଗମର ଥିବା ମନାଦ ନାମକ ସ୍ଥାନମର ବାସକମଲ ।

କୟିନର ବଂଶାବଳୀ
17

କୟିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ ଓ ମସ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଓ ତାହାର ନାମ ଇନକ ମଦମଲ । କୟିନ ଏକ ନଗର ତିଆରି

କମଲ ଓ ନିଜ ପୁଅର ନାମ ଅନୁ ସାମର ମସହି ନଗରର ନାମ ରଖିମଲ ।
18

ହମନାକ ଈରଦଙ୍କୁ ଜନମକମଲ, ଈରଦ ମହୁ ୟାମୟଲଙ୍କୁ ଜନମକମଲ, ମହୁ ୟାମୟଲ ମଥୁଶାମୟଲଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ଓ ମଥୁଶାମୟଲ ମଲମକଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

19

ମଲମକ ଦୁ ଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କମଲ । ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଆଦା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ସିୋ ।

20

ଆଦା ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରି ତାହାର ନାମ ଜାବଳ ମଦମଲ । ଜାବଳ ତମବମର
ୁ ବାସକରି ପଶୁପାଳନ କରୁଥିବା ମଲାକମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ।

21

ଜାବଳଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଜୁ ବଳ । ମସ ବୀଣା ଓ ବଂଶୀ ବଜାଇବା ମଲାକମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ।

22

ମଲମକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସିୋ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ, ତାଙ୍କ ନାମ ତୁ ବଲ-କୟିନ । ମସ ପିତଳ ଓ ଲୁ ହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାତ ହତିଆର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ

କମଲ । ତୁ ବଲ-କୟିନଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ନାମାହ ।

r

4.7 କୁ କୁଡ଼ା ଧରିବାକୁ ବିଲୁଆ ଛକି ରହିବା ପରି ପାପ ତୁ ମକୁ ଫାନ୍ଦମର ପକାଇବାକୁ ଛକି ରହିବ

s

4.22 କାତି, ଛୁ ରୀ, କୁ ରାଢି ଇତୟାଦି

s

23

ଦିମନ, ମଲମକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମହ ଆଦା ଓ ସିୋ, ମମା କଥା ଶୁଣ । ମହ ମଲମକର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ର୍ଯାହା କହୁ ଅଛି ତାହା ଶୁଣ ।

ଜମଣ ମଲାକ ମମାମତ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବାରୁ, ଜମଣ ର୍ଯୁବକ ମମାମତ ଆଘାତ କରିବାରୁ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନମର ମାରିମଦଲି । 24 ର୍ଯଦି ମକହି କଇନଙ୍କୁ
ହତୟାକମଲ ସାତ ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ମତମବ ର୍ଯିଏ ମମାମତ ହତୟା କରିବ ମସ ନିଶ୍ଚୟ ସତସ୍ତରି ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ।

ଆଦମଙ୍କଠାରୁ ଲଶଥ ଜନମ ଲହଲେ
25

ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁ ରି ଶୟନ କମଲ ଓ ମସ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଓ ତାହାର ନାମ ମଶଥ ରଖିମଲ । କାରଣ ହବା

କହିମଲ, କୟିନ ମମାର ମର୍ଯଉଁ ପୁଅକୁ ଜୀବନମର ମାରିମଦଇଥିଲା, ତା’ ସ୍ଥାନମର ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଆଉ ଏକ ପୁଅ ମଦମଲ ।
26

ମଶଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ଜନମ ମହଲା, ତାହାର ନାମ ଈମନାଶ ।

ମସହି ସମୟମର ମଲାକମାମନ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମମର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କମଲ ।

5
ଆଦମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
1

ଆଦମଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ବିବରଣୀ: ପରମମଶ୍ୱର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟମର ମସ ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃ ଶୟମର ଗଢିମଲ ।

2

ପରମମଶ୍ୱର ମସମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସୃଷ୍ଟିକମଲ ଏବଂ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ପୁଣି ମସମାନଙ୍କୁ ମନୁ ଷ୍ୟ ମବାଲି ଡାକିମଲ ।

3

ଆଦମଙ୍କ ୧୩୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସାଦୃ ଶୟ ଓ ପ୍ରତିମୂତ୍ତମି ର ଏକ ପୁଅ ଜନମ ମହମଲ । ମସ ମସହି ପୁଅର ନାମ ମଶଥ ରଖିମଲ ।

4

ମଶଥ ଜନମ ମହବା ପମର, ଆଦମ ଆହୁ ରି ୮୦୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।

5

ଆଦମ ସମୁଦାୟ ୯୩୦ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

6

ମଶଥଙ୍କର ୧୦୫ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୁଅ ଜନମ ମହମଲ । ମସହି ପୁଅର ନାମ ଈମନାଶ । 7 ଈମନାଶ ଜନମ ମହବା ପମର, ମଶଥ ଆହୁ ରି

t

୮୦୭ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।
8

ମଶଥ ସମୁଦାୟ ୯୧୨ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

9

ଈମନାଶଙ୍କ ୯୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ କୟିନାନ ଜନମ ମହମଲ । 10 କୟିନାନ ଜନମ ମହବା ପମର, ଈମନାଶ ଆହୁ ରି ୮୧୫ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଅମନକ

ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।
11

ଈମନାଷ୍ ସମୁଦାୟ ୯୦୫ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

12

କୟିନାନଙ୍କର ୭୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ମହଲାମଲଲ ଜନମ ମହମଲ ।

13

ମହଲାମଲଲ ଜନମ ମହବା ପମର କୟିନାନ ୮୪୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।

14

କୟିନାନ ସମୁଦାୟ ୯୧୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

5.1 ସ୍ୱଭାବ ଓ ଗୁଣ ଅନୁ ସାମର

t

15

ମହଲାମଲଲଙ୍କର ୬୫ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ମର୍ଯରଦ ଜନମ ମହମଲ ।

16

ମର୍ଯରଦ ଜନମ ମହବା ପମର ମହଲାମଲଲ ୮୩୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।

17

ମହଲାମଲଲ ସମୁଦାୟ ୮୯୫ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

18

ମର୍ଯରଦଙ୍କ ୧୬୨ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ହମନାକ ଜନମ ମହମଲ ।

19

ହମନାକ ଜନମ ମହବା ପମର ମର୍ଯରଦ ୮୦୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।

20

ମର୍ଯରଦ ସମୁଦାୟ ୯୬୨ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

21

ହମନାକଙ୍କର ୬୫ ବଷ୍୍ ବୟସମର ମଥୁମଶଲହଙ୍କୁ ଜନମ ମଦମଲ ।

22

ମଥୁମଶଲହ ଜନମ ମହବା ପମର ହମନାକ ୩୦୦ ବଷ୍୍ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପକ୍ ରଖି ଜୀବନ ର୍ଯାପନ କମଲ ଓ ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅମାନଙ୍କୁ

ଜନମକମଲ ।
23

ହମନାକ ସମୁଦାୟ ୩୬୫ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚିମଲ ।

24

ହମନାକ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁ ଚାଲୁ , ଦିମନ ଆଉ ମଦଖାଗମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମସ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମନଇଗମଲ ।

25

ମଥୁମଶଲହଙ୍କ ୧୮୭ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ମଲମକ ଜନମ ମହମଲ ।

26

ମଲମକ ଜନମ ମହବା ପମର ମଥୁମଶଲହ ଆହୁ ରି ୭୮୨ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

27

ମଥୁମଶଲହ ସମୁଦାୟ ୯୬୯ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

28

ମଲମକଙ୍କ ୧୮୨ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୁଅ ଜନମ ମହମଲ ।

29

ମସ ମସହି ପୁଅର ନାମ ମନାହ ରଖିମଲ ଓ କହିମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅଭିଶାପ ମଦଇଥିବା ଏହି ଭୂମିମର ଆମମ୍ଭମାମନ ହାତମର କାମ ଓ କଷ୍ଟମର
u

ପରି୍ମ କରିବା ସମୟମର ଏହି ପୁଅ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସା୍ତ୍ୱନନା ମଦବ ।
30

ମନାହଙ୍କର ଜନମ ପମର ମଲମକ ୫୯୫ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆହୁ ରି ପୁଅଝିଅ ଜନମକମଲ ।

31

ମଲମକ ସମୁଦାୟ ୭୭୭ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

32

ମନାହଙ୍କର ବୟସ ୫୦୦ ବଷ୍୍ ମହବା ପମର ତାଙ୍କଠାରୁ ମଶମ, ହାମ ଓ ମର୍ଯଫତ ଜନମ ମହମଲ ।

6
ପୃଥିବୀଲର ପାପ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇୋ
1

ଏହିପରି ପୃଥିବୀମର ମନୁ ଷ୍ୟ ସଂଖୟା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅମନକ ଝିଅ ଜନମ ମହମଲ ।

2

ମସହି ସମୟମର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁ୍ମାମନ ମନୁ ଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଦଖି, ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ର୍ଯିଏ ର୍ଯାହାକୁ ଇଛାକମଲ, ମସ ତାହାକୁ

5.29 ସା୍ତ୍ୱନନା

u

ବିବାହ କମଲ ।
3

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ମନୁ ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟମର ସବ୍ଦା ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ ମସ ମରଣଶୀଳ ମାଂସ ମା୍ । ମତଣୁ ତାହାର

ଜୀବନକାଳ ସାଧାରଣତଃ ୧୨୦ ବଷ୍୍ ମହବ ।
4

ମସହି ସମୟ ତଥା ତାହାର ପରବତ୍ତ୍ୀ ସମୟମର ପୃଥିବୀମର ବିରାଟକାୟ ମନୁ ଷ୍ୟମାମନ ଥିମଲ; ମସମାମନ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁ୍ମାମନ ଓ

ମନୁ ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ମିଳନରୁ ଜନମ ମହାଇଥିମଲ । ମସମାମନ ପୁରାତନ କାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମର୍ଯାଦ୍ଧା ଥିମଲ ।
5

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ପୃଥିବୀମର ମନୁ ଷ୍ୟର କାମ ଅତି ମନ୍ଦ, ପୁଣି ମସ ନିଜ ହୃ ଦୟମର ସବୁ ମବମଳ ମନ୍ଦ ଚିତେ ା ଓ ଭାବନା କରୁଅଛି ।

6

ମତଣୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀମର ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଦୁ ଃଖ କମଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ହୃ ଦୟମର କଷ୍ଟ ଜାତ ମହଲା ।

7

ଏଣୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଓ ମନୁ ଷ୍ୟ ସହିତ ପଶୁ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ଚାଲୁ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ

ପୃଥିବୀରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, କାରଣ ମସମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଆମମ୍ଭ ଦୁ ଃଖିତ ।
8

କିତେ ୁ ମନାହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ ପାଇମଲ ।

ଲନାହଙ୍କ ପରିବାରର କଥା
9

ମନାହ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା: ମସହି ସମୟର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ମନାହ ଜମଣ ଧାମିକ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ମଲାକ ଥିମଲ; ମସ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ
v

ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପକ୍ ରଖି ଜୀବନ ର୍ଯାପନ କମଲ ।
10

ମନାହଙ୍କଠାରୁ ତିନ ି ପୁଅ ଜନମ ମହମଲ । ମସମାନଙ୍କର ନାମ ମହଲା ମଶମ, ହାମ ଓ ମର୍ଯଫତ ।

11

ମସହି ସମୟମର, ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର, ପୃଥିବୀର ମଲାକମାମନ ବହୁ ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିମଲ ଓ ହିଂସାର କାମ କରୁଥିମଲ ।

12

ପରମମଶ୍ୱର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମହାଇଅଛି । ମର୍ଯମହତୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଲାକ ନିଜ ନିଜକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିମଲ ।

13

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ମନାହଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି କରିଅଛୁ ; କାରଣ ମନୁ ଷ୍ୟ ମର୍ଯାଗଁୁ ପୃଥିବୀ ହିଂସାର କାମମର ପୂର୍ଣ୍୍

w

ମହାଇଅଛି । ମତଣୁ ଆମମ୍ଭ ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଓ ତାସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ କରିବା । 14 ଏଣୁ ଏମବ ତୁ ମମ ମଦବଦାରୁ କାଠମର ମଗାଟିଏ ପାଣି ଜାହାଜ ତିଆରି କର
। ତାହା ଭିତମର ବଖରାସବୁ ତିଆରି କର, ପୁଣି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ମର୍ଯପରି ପାଣି ପଶିବ ନାହିଁ, ମସଥିପାଇଁ ତାହାର ଭିତର ଓ ବାହାର ପମଟ ତାରୁ ଲଗାଅ ।
15

ତୁ ମମ ମସହି ଜାହାଜ ଏପରି ତିଆରି କରିବ: ତାହା ତିନ ି ଶହ ହାତ ଲମବା, ପଚାଶ ହାତ ଚଉଡ଼ା ଓ ତିରଶ
ି ି ହାତ ଉଚ୍ଚା ମହବ । 16 ଜାହାଜର ଛାତ ତିଆରି

କର, ପୁଣି ଛାତଠାରୁ ତଳକୁ ଏକ ହାତ ମଖାଲା ଛାଡ଼ । ଏହା ସହିତ ଜାହାଜର ମଗାଟିଏ ପାଖମର ଏକ କବାଟ ତିଆରି କର । ପୁଣି ଜାହାଜକୁ ପ୍ରଥମ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ ମହଲା, ଏହିପରି ତିନ ି ମହଲା କରି ତିଆରି କର । 17 ମଦଖ, ଆମମ୍ଭ ଆକାଶ ତମଳ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନଉଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ
କରିବାକୁ ମହା ଜଳପଲାବନ ପଠାଇବା, ଏଣୁ ପୃଥିବୀମର ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମରିମବ । 18 ମା୍ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିୟମ କରିବା, ଏଣୁ ତୁ ମମ,
ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ମର ପୁଅମାମନ ଓ ମସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ ଜାହାଜମର ପ୍ରମବଶ କରିବ, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ବଞ୍ଚିବ । 19 ଆଉ ତୁ ମମ ସବୁ ଜୀବିତ
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଗାଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମଗାଟିଏ ମାଇ, ଏହିପରି ଏକ ଏକ ମର୍ଯାଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମସମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ ସହିତ ମନଇ ମସହି ଜାହାଜମର
ପଶିବ । 20 ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ଏକ ଏକ ମର୍ଯାଡ଼ା ପକ୍ଷୀ, ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ଏକ ଏକ ମର୍ଯାଡ଼ା ପଶୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର, ଛାତିମର

v

6.9 ର୍ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାର୍ଯାଇ ପାମର ନାହିଁ

w

6.11 ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରି୍ ନଷ୍ଟ

ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ଏକ ଏକ ମର୍ଯାଡ଼ା ପ୍ରାଣୀ ତୁ ମ ନିକଟକୁ ଆସିମବ । ତୁ ମମ ମସମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ମନଇର୍ଯିବ । 21 ଆଉ ତୁ ମମ
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦୟ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ମନଇର୍ଯାଅ ଓ ମସଠାମର ଜମା କରି ରଖ । ତାହା ତୁ ମ ପାଇଁ ଓ ମସହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦୟ ମହବ । 22 ଏଣୁ
ମନାହଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି କରିବା ପାଇଁ ପରମମଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ମଦମଲ, ମସ ମସପରି ସବୁ କାମ କମଲ ।

7
ପୃଥିବୀଲର ମହା ଜଳପ୍ଳାବନ ଲହୋ
1

ମନାହ ଜାହାଜ ତିଆରି କରି ସାରିବା ପମର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏମବ ତୁ ମମ ଓ ତୁ ମ ପରିବାରର ସମମସ୍ତ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ର୍ଯାଅ । କାରଣ

ଏହି ସମୟର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ମକବଳ ତୁ ମମ ଧାମିକ ଅଟ, ତାହା ଆମମ୍ଭ ମଦଖୁଅଛୁ । 2 ତୁ ମ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାମତାଟି ମଲଖାଏଁ ଶୁଚ ି ଅଣ୍ଡିରା
x

ପଶୁ ଓ ଶୁଚ ି ମାଇ ପଶୁ ନିଅ । ପୁଣି ଅଶୁଚ ି ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ମଗାଟିଏ ମଲଖାଏଁ ଅଣ୍ଡିରା ପଶୁ ଓ ମଗାଟିଏ ମଲଖାଏଁ ମାଇ ପଶୁ ନିଅ । 3 ଏହା ସହିତ ସବୁ
y

ପ୍ରକାରର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀରୁ ସାମତାଟି ଅଣ୍ଡିରା ପକ୍ଷୀ ଓ ସାମତାଟି ମାଇ ପକ୍ଷୀ ନିଅ, ମର୍ଯପରି ଜଳପ୍ଳାବନ ପମର ପ୍ରମତୟକ ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀମର
ବଞ୍ଚି ରହିମବ । 4 କାରଣ, ଆଜିଠାରୁ ସାତ ଦିନ ପମର ଆମମ୍ଭ ପୃଥିବୀମର ଚାଳିଶ ଦିନ ଚାଳିଶ ରାତି ବଷ୍୍ା ପଠାଇବା ଏବଂ ଆମମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସବୁ
ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀରୁ ଧ୍ୱଂସ ମହମବ । 5 ପୁଣି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମନାହଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି କରିବା ପାଇଁ ଆମଦଶ ମଦମଲ, ମସ ମସପରି କମଲ ।
6

ମନାହଙ୍କର ବୟସ ଛଅଶ ବଷ୍୍ ମହାଇଥିବା ସମୟମର ପୃଥିବୀମର ଜଳପ୍ଳାବନ ମହଲା ।

7

ମନାହ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅମାମନ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ ଜଳପ୍ଳାବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପଶିମଲ ।

8-9

ମନାହଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୁଚ ି ଓ ଅଶୁଚ ି ଜୀବଜତେ ୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ପଶୁ ମର୍ଯାଡ଼ା

ମର୍ଯାଡ଼ା ମହାଇ, ପରମମଶ୍ୱର ମନାହଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି କହିଥିମଲ, ମସପରି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଗମଲ ।
10

ସାତ ଦିନ ପମର ପୃଥିବୀମର ଜଳପଲାବନ ଆରମ୍ଭ ମହଲା ।

11

ମନାହଙ୍କ ବୟସର ୬୦୦ ବଷ୍୍, ଦୁ ଇ ମାସ ଓ ସତର ଦିନମର ଭୂମି ଭିତରର ଝରସବୁ ଫି ଟର୍ଯ
ି ାଇ ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ଅତି ମଜାମର

ବାହାରିଆସିଲା ଓ ଆକାଶର କବାଟସବୁ ମଖାଲିଗଲା, ଅଥ୍ାତ, ପ୍ରବଳ ବଷ୍୍ା ମହଲା ।
12

ଏହିପରି ପୃଥିବୀମର ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ବଷ୍୍ା ମହଲା ।

13

ବଷ୍୍ା ଆରମ୍ଭ ମହବା ପୂବ୍ରୁ ମନାହ, ତାଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମଶମ, ହାମ ଓ ମର୍ଯଫତ, ମନାହଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ ଜାହାଜମର

ପଶିଥିମଲ ।
14

ମନାହଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ନିଜ ନିଜ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ବଣର ପ୍ରମତୟକ ପଶୁ, ପ୍ରମତୟକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରମତୟକ

ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରମତୟକ ପକ୍ଷୀ ଓ ମଡଣା ଥିବା ପ୍ରମତୟକ ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜମର ପଶିଥିମଲ ।
15

ଜୀବନ ଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ମର୍ଯାଡ଼ା ମର୍ଯାଡ଼ା ମହାଇ ମନାହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ର୍ଯାଇଥିମଲ ।

16

ପରମମଶ୍ୱର ମନାହଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି ଆଜ୍ଞା ମଦଇଥିମଲ, ମସପରି ମନାହଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ ପ୍ରାଣୀ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପଶିମଲ ।

7.2 ମର୍ଯଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ସଗ୍ କରିବାକୁ ଓ ଖାଇବାକୁ ପରମମଶ୍ୱର ଅନୁ ମତି ମଦଇଥିମଲ

x

y

7.2 ମର୍ଯଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ସଗ୍ କରିବାକୁ ଓ ଖାଇବାକୁ ପରମମଶ୍ୱର ମନା କରିଥିମଲ

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଜାହାଜର କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିମଦମଲ ।
17

ପୃଥିବୀମର ଚାଳିଶ ଦିନ ଓ ଚାଳିଶ ରାତି ଜଳପଲାବନ ମହଲା । ପୁଣି ପାଣି ବଢି ବଢି ଜାହାଜକୁ ଭୂମିରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା ।

18

ପାଣି ଭୂମିମର ବହୁ ତ ବଢି ବଢି ର୍ଯିବାରୁ ଜାହାଜ ପାଣି ଉପମର ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

19

ପୃଥିବୀ ଉପମର ପାଣି ବହୁ ତ ବଢିବାରୁ, ଆକାଶ ତମଳ ଥିବା ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁ ଡ଼ଗ
ି ଲା ।

20

ପାଣି ଏମତ ବଢିଲା ମର୍ଯ, ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼କ
ି ଉପମର ମଧ୍ୟ ମକାଡ଼ିଏ ହାତ ର୍ଯାଏଁ ପାଣି ଉଠିଲା ।

21

ମସଥିମର ପୃଥିବୀମର ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ, ଅଥ୍ାତ, ସବୁ ପକ୍ଷୀ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ବଣର ପଶୁ ଓ ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ସବୁ ମଲାକ

ମମଲ ।
22

ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନଉଥିବା ମର୍ଯମତ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଖିଲା ଭୂମିମର ଥିମଲ ମସସବୁ ମମଲ ।

23

ପରମମଶ୍ୱର ଭୂମି ଉପମର ଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କମଲ; ଏହିପରି ସବୁ ମଲାକ, ଜୀବଜତେ ୁ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଆକାଶର

ପକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀରୁ ବିନଷ୍ଟ ମହମଲ । ମକବଳ ମନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯଉଁମାମନ ଜାହାଜମର ଥିମଲ ମସମାମନ ବଞ୍ଚିମଲ ।
24

ଆଉ ପାଣି ପୃଥିବୀକୁ ୧୫୦ ଦିନ ର୍ଯାଏଁ ବୁ ଡ଼ାଇ ରଖିଲା ।

8
ପୃ ଥିବୀରୁ ବନୟା ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ୋଗିୋ
1

ପରମମଶ୍ୱର ଜାହାଜମର ଥିବା ମନାହ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବଣର ପଶୁ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମମନପକାଇମଲ; ପୁଣି ମସ ସାରା

ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ପବନ ପଠାଇମଲ । ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ଉପରର ପାଣି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ।
2

ପୃଥିବୀର ଭୂମି ଭିତରର ଝର ଓ ଆକାଶର କବାଟସବୁ ବନ୍ଦ ମହଲା, ପୁଣି ଆକାଶରୁ ବଷ୍୍ା ଆଉ ମହଲା ନାହିଁ ।

3

ଏଣୁ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ପାଣି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା । ପୁଣି ୧୫୦ ଦିନର ମଶଷ୍ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ବହୁ ତ କମିଗଲା ।

4

ଜଳପ୍ଳାବନ ଆରମ୍ଭ ମହବାର ସାତ ମାସର ସତର ଦିନମର, ଅଥ୍ାତ, ବଷ୍୍ା ବନ୍ଦ ମହବାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ପମର ମନାହଙ୍କ ଜାହାଜ ଆରାରାଟ୍ ପବ୍ତମାଳାମର

ଲାଗିଲା ।
5

ଏହିପରି ଦଶମ ମାସ ର୍ଯାଏଁ ପାଣି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଦଶମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନମର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼କ
ି ର ଉପରଭାଗ ମଦଖାଗଲା ।

6

ମନାହଙ୍କ ଜାହାଜ ଆରାରାଟ୍ ପବ୍ତମାଳାମର ଲାଗି ରହିବାର ଚାଳିଶ ଦିନ ପମର, ମସ ଜାହାଜମର ତିଆରି କରିଥିବା ଝରକା ମଖାଲିମଲ ।

7

ପୁଣି ମସ ମଗାଟିଏ ଡାମରା କାଉ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିମଲ । ମସହି ଡାମରା କାଉ ଉଡ଼ିର୍ଯାଇ ପାଣି ଶୁଖିବା ର୍ଯାଏଁ ଜାହାଜକୁ ର୍ଯିବା ଆସିବା କଲା ।

8

ଏହାପମର ଭୂମିର ପାଣି କମିଲା ନା ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମସ ଏଥର ମଗାଟିଏ କାପ୍ତା ଛାଡ଼ିମଲ ।

9

କିତେ ୁ ଭୂମି ଉପମର ପାଣି ଥିବାରୁ, କାପ୍ତା ବୁ ଲି ବୁ ଲି ଭୂମିମର ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ, ଜାହାଜ ନିକଟକୁ ମଫରିଆସିଲା । ଆଉ ମନାହ ନିଜର

ହାତ ବଢାଇ ମସହି କାପ୍ତାକୁ ଧରି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ମନମଲ ।
10

ମସ ଆଉ ସାତ ଦିନ ପମର ପୁଣି ଥମର ମସହି କାପ୍ତାକୁ ଜାହାଜ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିମଲ ।

11

ପୁଣି ମସହି କାପ୍ତା ବାହାରକୁ ର୍ଯାଇ ସନ୍ଧୟା ସମୟମର ମନାହଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥମର ମଫରିଆସିଲା । ପୁଣି ମସହି କାପ୍ତା ନିଜ ଥଣ୍ଟମର ଜୀତ ଗଛର

କଅଁଳଆ
ି ପ୍ ଧରିଥିଲା । ଏଣୁ ମନାହ ଜାଣିମଲ ମର୍ଯ, ଭୂମିରୁ ପାଣି କମିର୍ଯାଇଛି ।
12

ମନାହ ଆଉ ସାତ ଦିନ ପମର ମସହି କାପ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥମର ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିମଲ, କିତେ ୁ ଏଥର ମସହି କାପ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ମଫରିଲା ନାହିଁ ।

13

ମନାହଙ୍କ ବୟସ ୬୦୧ ବଷ୍୍ର, ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନମର, ଅଥ୍ାତ, ଜଳପ୍ଳାବନର ଦଶ ମାସ ପନ୍ଦର ଦିନମର, ପୃଥିବୀରୁ ଜଳପଲାବନର ପାଣି

ଶୁଖିଗଲା । ଏହାପମର ମନାହ ଜାହାଜର ଛାତ ଉଠାଇ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ ଭୂମି ଶୁଖିର୍ଯାଇଥିଲା ।
14

ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ସମତଇଶ ଦିନମର, ଭୂମି ପୁରା ଶୁଖିର୍ଯାଇଥିଲା ।

15

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ମନାହଙ୍କୁ କହିମଲ, 16 ତୁ ମମ, ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ମର ପୁଅମାମନ ଓ ମସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସ । 17 ପୁଣି ତୁ ମ

ସହିତ ଥିବା ସବୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଓ ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବାହାରକୁ ଆଣ; ମସଗୁଡ଼କ
ି ଫଳବତେ  ହୁ ଅତେ ୁ , ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି
z

ପାଆତେ ୁ ଓ ପୃଥିବୀମର ବୟାପି ର୍ଯାଆତେ ୁ ।
18

ଏଣୁ ମନାହ, ତାଙ୍କର ପୁଅମାମନ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିମଲ ।

19

ଆଉ ପ୍ରମତୟକ ପଶୁ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ଚାଲୁ ଥିବା ପ୍ରମତୟକ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରମତୟକ ପକ୍ଷୀ ଓ ଭୂମିମର ଚଲାବୁ ଲା କରୁଥିବା ପ୍ରମତୟକ ପ୍ରାଣୀ ମର୍ଯାଡ଼ା

ମର୍ଯାଡ଼ା ମହାଇ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିମଲ ।
20

ଏହାପମର ମନାହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉମେଶୟମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କମଲ ପୁଣି ପ୍ରମତୟକ ଶୁଚ ି ପଶୁ ଓ ଶୁଚ ି ପକ୍ଷୀରୁ କିଛ ି କିଛ ି ମନଇ

ର୍ଯଜ୍ଞମବଦିମର ମହାମବଳି ରୂମପ ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ ।
21

ପୁଣି ମନାହ ମର୍ଯଉଁ ବଳି ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ ମସଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସୁଗନ୍ଧମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ସତେ ୁଷ୍ଟ ମହାଇ ନିଜ ମନମର କହିମଲ, ର୍ଯଦିଓ ମନୁ ଷ୍ୟମାମନ

ପିଲା ଦିନରୁ ମନ୍ଦ ବିଷ୍ୟ କଳ୍ପନା କରତେ ି, ତଥାପି ମସମାନଙ୍କ ପାପ ମର୍ଯାଗଁୁ ମର୍ଯପରି ଆମମ୍ଭ ପୃଥିବୀକୁ ଅଭିଶାପ ମଦଇ ସବୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲୁ , ମସପରି
ଆଉ କରିବା ନାହିଁ ।
22

ପୁଣି ମର୍ଯମତ ଦିନ ର୍ଯାଏଁ ପୃଥିବୀ ରହିଥିବ, ମସହିଦନ
ି ର୍ଯାଏଁ,
ବିହନ ବୁ ଣିବାର ସମୟ ଓ
ଫସଲ କାଟିବାର ସମୟ,
ଥଣ୍ଡା ଓ ଗରମ,
ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ
ପୁଣି ଦିନ ଓ ରାତି ରହିଥିବ ।

9
ପରଲମଶ୍ୱର ଲନାହଙ୍କ ସହିତ୍ ନିୟମ କଲେ
1

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ମନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଫଳବତେ  ହୁ ଅ ଓ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ
a

ପରିପୂର୍ଣ୍୍ କର । 2 ପୃଥିବୀର ସବୁ ପଶୁ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ, ଛାତିମର ଭରାମଦଇ ର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ମାଛ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡରିମବ ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି

z

8.17 ଫଳବତେ  ହୁ ଅତେ ୁ = ପିଲାଛୁ ଆ ଜନମ କରତେ ୁ

a

9.1 ଫଳବତେ  ହୁ ଅ = ପିଲାଛୁ ଆ ଜନମ କର

ମସମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିବ । ଆମମ୍ଭ ମସମାନଙ୍କ ଉପମର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମଦଉଅଛୁ । 3 ଚଲାବୁ ଲା କରୁଥିବା ପ୍ରମତୟକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ତୁ ମର ଖାଦୟ
ମହବ; ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଏବଂ ଶସୟ ଖାଇବାକୁ ମର୍ଯପରି ମଦଇଅଛୁ , ମସପରି ଏହିସବୁ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମର ଖାଦୟ ମହବା ପାଇଁ ମଦଉଅଛୁ ।
4

କିତେ ୁ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମଗାଟିଏ ପଶୁକୁ ତାଠାମର ରକ୍ତ ଥାଉ ଥାଉ କଦାପି ଖାଇବ ନାହିଁ, ମର୍ଯମହତୁ ରକ୍ତ ହିଁ ତାହାର ଜୀବନ । 5 ମକହି ତୁ ମକୁ ଜୀବନମର

ମାରିମଦମଲ, ଆମମ୍ଭ ତାହାଠାରୁ ତୁ ମ ରକ୍ତର, ଅଥ୍ାତ, ତୁ ମ ଜୀବନର ହିସାବ ମନବା । ପଶୁ ମହଉ କିମବା ମନୁ ଷ୍ୟ ମହଉ ଆମମ୍ଭ ତାହାଠାରୁ ହିସାବ ମନବା ।
ପୁଣି ମକୌଣସି ମଲାକ ଅନୟ କାହାକୁ ଜୀବନମର ମାରିଦଏ
ି , ମତମବ ଆମମ୍ଭ ତାହାଠାରୁ ମସହି ଜୀବନର ହିସାବ ମନବା । 6 ମର୍ଯମକହି ନରହତୟା କମର, ମସହି
ମଲାକ ମଧ୍ୟ ଅନୟ କାହା ହାତମର ମରିବ । କାରଣ ମନୁ ଷ୍ୟକୁ ଆମମ୍ଭ, ଆମ୍ଭର, ଅଥ୍ାତ, ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂତ୍ତମି ର ଗଢିଅଛୁ । 7 ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଫଳବତେ  ହୁ ଅ
ଓ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀମର ବୟାପି ଏହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍୍ କର ।
8

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ମନାହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, 9 10 ମଦଖ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗାମି ବଂଶଧରଙ୍କ
-

ସହିତ, ପୁଣି ପୃଥିବୀମର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସବୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ଅଥ୍ାତ, ମର୍ଯଉଁସବୁ ପକ୍ଷୀ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ଜୀବଜତେ ୁ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିମଲ,
ମସସବୁ ସହିତ ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ନିୟମ କରୁଅଛୁ । 11 ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ , ଆମମ୍ଭ ଜଳପ୍ଳାବନ କରି ପୃଥିବୀର
ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ । ପୁଣି, ପୃଥିବୀକୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ଆଉ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ।
12

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ପୁଣି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସବୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଆମ୍ଭର ନିୟମ କରି

ଆଗାମି ସବୁ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ ମଦଉଅଛୁ । 13 ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ମମଘଧନୁ ମମଘମର ରଖୁଅଛୁ । ଏହା ପୃଥିବୀ ସହିତ କରିଥିବା ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ
b

ମହବ ।
14

ମର୍ଯମତମବମଳ ଆମମ୍ଭ ପୃଥିବୀ ଉପମର ମମଘ ପଠାଇବା, ପୁଣି ମସହି ମମଘମର ମମଘଧନୁ ମଦଖାର୍ଯିବ, 15 ମସମତମବମଳ ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟମର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମତୟକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମର କରିଥିବା ଏହି ନିୟମ ମମନପକାଇବା । ପୁଣି ଜଳପ୍ଳାବନ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥମର କଦାପି
ବିନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ । 16 ମର୍ଯମତମବମଳ ଏହି ମମଘଧନୁ ମମଘମର ମଦଖାର୍ଯିବ, ଆମମ୍ଭ ତାହା ମଦଖିବା ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଓ ପୃଥିବୀର ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ମଧ୍ୟମର କରିଥିବା ଏହି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ମମନପକାଇବା ।
17

ପରମମଶ୍ୱର ମନାହଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏହି ମମଘଧନୁ ମହଉଛି ମସହି ନିୟମର ଚିହ୍ନ, ର୍ଯାହା ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଓ ପୃଥିବୀମର ଥିବା ସବୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମର

ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ ।

ଲନାହଙ୍କ ପରବ୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ
18

ମନାହଙ୍କର ମର୍ଯଉଁ ପୁଅମାମନ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିମଲ, ମସମାନଙ୍କର ନାମ ମହଲା, ମଶମ, ହାମ ଓ ମର୍ଯଫତ । (ଏହି ହାମ

କିଣାନର ପିତା ।) 19 ଏହି ତିନ ି ଜଣ ମନାହଙ୍କର ପୁଅ ଥିମଲ, ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାମନ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆମଡ଼ ବୟାପିଗମଲ ।

b

20

ମହା ଜଳପଲାବନ ପମର ମନାହ ଚାଷ୍ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କମଲ ଓ ମକ୍ଷତମର ଅଙ୍ଗୁ ର ଚାଷ୍ କମଲ ।

21

ଦିମନ ମସ ଅଙ୍ଗୁ ର ମଦ ପିଇମଲ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ମହଲା । ପୁଣି ମସ ନିଜ ତମବୁ ଭିତମର ଉଲଗ୍ନ ମହାଇ ମଶାଇଥିମଲ ।

22

ପୁଣି କିଣାନର ବାପା ହାମ, ତାଙ୍କ ବାପା ମନାହ ଉଲଗ୍ନ ମହାଇ ମଶାଇଥିବାର ମଦଖିମଲ ଓ ବାହାରକୁ ର୍ଯାଇ ନିଜ ଦୁ ଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମସହି କଥା କହିମଲ ।

c

9.13 ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ

9.21 ଲଙ୍ଗଳା

c

23

ଏହାପମର ମଶମ ଏବଂ ମର୍ଯଫତ ଲୁ ଗା ମନଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଠକ
ି ରି ପଛକୁ ଚାଲିଚାଲି ର୍ଯାଇ, ମସହି ଲୁ ଗା ତାଙ୍କ ଉପମର ପକାଇମଦମଲ ।

ମସମାମନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଅନାଇ ର୍ଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉଲଙ୍ଗତା ମଦଖିମଲ ନାହିଁ ।
24

ମନାହ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପମର ଉଠିମଲ ଓ ତାଙ୍କର ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ହାମ ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଦଖି ମସ ବିଷ୍ୟମର ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ

ଜଣାଇଥିବା କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇମଲ ।
25

ଏହାପମର ମନାହ ହାମଙ୍କର ପୁଅ କିଣାନକୁ ଅଭିଶାପ ମଦଇ କହିମଲ,
କିଣାନ ଅଭିଶାପ ପାଉ,
ମସ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ମହଉ ।

26

ମନାହ ଆହୁ ରି ତାଙ୍କର ଅନୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ,
ମଶମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମହଉ,
କିଣାନ ମଶମର ଦାସ ମହଉ ।
27

ପରମମଶ୍ୱର ମର୍ଯଫତର ସୀମା ବୃ ଦ୍ଧି କରତେ ୁ ।
ପୁଣି ମର୍ଯଫତ ମଶମଙ୍କ ସହିତ ବାସକରୁ ଏବଂ
କିଣାନ ମର୍ଯଫତର ଦାସ ମହଉ ।

28

ମହା ଜଳପ୍ଳାବନ ପମର ମନାହ ଆଉ ୩୫୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚିମଲ । 29 ମନାହ ସମୁଦାୟ ୯୫୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

10
ଲନାହଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ
1

ମନାହଙ୍କ ତିନ ି ପୁଅ ମଶମ, ହାମ ଏବଂ ମର୍ଯଫତଙ୍କ କଥା: ଜଳପ୍ଳାବନ ପମର ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ଅମନକ ପୁଅ ଜନମ ମହମଲ ।

ଲେଫତ୍ଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
2

ମର୍ଯଫତଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ମଗାମର, ମାମଗାଗ, ମାଦୟ, ର୍ଯବନ, ତୁ ବଲ, ମମଶକ ଓ ତିରସ ।

3

ମଗାମରଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ଅସ୍କି ନସ, ରିଫତ ଓ ତଗମ୍ ।

4

ର୍ଯବନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ଇଲିଶା, ତଶ୍ୀଶ, କିତ୍ତମ
ି ଓ ମଦାଦାନିମ ।

5

ଏମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଭାଷ୍ା ଅନୁ ସାମର ସମୁଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କୂ ଳ ଓ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼କ
ି ମର ବାସକମଲ ।

6

ହାମଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, କୂ ଶ, ମିସ୍ରଇମ, ପୂଟ ଓ କିଣାନ ।

7

କୂ ଶଙ୍କର ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ସବା, ହବିଲା, ସପ୍ତା, ରାଆମାହ ଓ ସମତକା । ରାଆମାହଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ଶିବା ଓ ଦଦାନ ।

8

କୂ ଶଙ୍କଠାରୁ ନିମରାଦ ଜନମ ମହମଲ । ଏହି ନିମରାଦ ପୃଥିବୀମର ଜମଣ ମହାନ ମର୍ଯାଦ୍ଧା ମହମଲ ।

9

ମସ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ଜମଣ ବଳବାନ ଶିକାରୀ ଥିମଲ, ତାଙ୍କ ନାମ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହଲା । ଏଣୁ ମଲାମକ ଜମଣ ବଳବାନ ମଲାକକୁ ମଦଖିମଲ,

ମସହି ବୟକ୍ତି ଜଣକ ମହାନ ଶିକାରୀ ନିମରାଦଙ୍କ ପରି ଅମଟ ମବାଲି କହତେ ି ।

10

ନିମରାଦ ଶିନୟ
ି ର ମଦଶମର ବାବିଲ ନଗର, ଏରକ ନଗର, ଅକକଦ୍  ନଗର ଓ କାଲମନହ ନଗର ମନଇ ନିଜର ରାଜୟ ଗଠନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କମଲ ।

11

ଏହାପମର ମସ ଅଶୂର ମଦଶ ଅଧିକାର କମଲ ଓ ନୀନିବୀ ନଗର, ରମହାବତ ଇ ନଗର, ମକଲହ ନଗର ଓ ମରଷ୍ନ ନଗର ନିମ୍ାଣ କମଲ ।

12

ଏହି ମରଷ୍ନ ଏକ ମହାନଗର ଥିଲା, ପୁଣି ଏହା ନୀନିବୀ ନଗର ଓ ମକଲହ ନଗରର ମଝିମର ଥିଲା ।

13

ମିସ୍ରଇମଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ ମହମଲ, ଲୁ ଦିମ, ଅନାମ, ଲହାବିମ, ନପ୍ତୁହମ
ି , 14 ପମରାଷ୍, କସ୍ଲୁ ହି ଓ କମପ୍ତାର ଜାତିର ମଲାକମାମନ । ଏହି କମପ୍ତାର

d

ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପମଲଷ୍ଟୀୟ ଜାତିର ମଲାକମାମନ ଜାତ ମହାଇଛତେ ି ।
15

କିଣାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ସୀମଦାନ । ମସ ସୀମଦାନୀୟମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା । ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ମସ ମହତ୍ତ, 16 ର୍ଯିବୁଷ୍, ଇମମାର, ଗିଗ୍ାଶ, 17 ହିେତ
ି ,

ଅକ୍ତ, ସିନତ
ି , 18 ଅବ୍ଦ, ସମାର, ହମାତ ଜାତିର ଆଦିପିତା । କାଳକ୍ରମମ ଏହି କିଣାନ ଜାତିର ମଲାକମାମନ ସବୁ ଆମଡ଼ ବୟାପିଗମଲ ।
19

କିଣାନ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ସୀମା ଉତ୍ତର ଦିଗମର ଥିବା ସୀଦନ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗମର ଥିବା ଗରାର ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗାଜା ଅଞ୍ଚଳ,

ଏବଂ ପୂବ୍ ଦିଗମର ଥିବା ସମଦାମ ଅଞ୍ଚଳ, ଗମମାରା ଅଞ୍ଚଳ, ଅଦମା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ମଲଶା ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟମର ଥିବା ସମବାୟୀମ ଅଞ୍ଚଳ ର୍ଯାଏଁ ଲାଗିଥିଲା ।
20

ଏମାମନ ସମମସ୍ତ ହାମଙ୍କ ବଂଶଧର । ଏମାମନ ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀ, ଭାଷ୍ା, ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ପରିଚତ
ି ମହମଲ ।

21

ମର୍ଯଫତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଶମଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାମନ ଜନମ ମହାଇଥିମଲ । ମଶମଙ୍କର ବଂଶଧରମାମନ ମହଉଛତେ ି ଏବର ଜାତିର ମଲାକ ।

22

ମଶମଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ ମହଉଛତେ ି, ଏଲମ, ଅଶୂର, ଅଫ୍କଷ୍ଦ, ଲୂ ଦ ଓ ଅରାମ ଜାତିର ମଲାକ ।

23

ଅରାମଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ ମହଉଛତେ ି, ଉଷ୍, ହୁ ଲ, ମଗଥର ଓ ମଶ ଜାତିର ମଲାକ ।

24

ଅଫ୍କଷ୍ଦଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ମଶଲହ ଓ ମଶଲହଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଏବର ।

25

ଏବରଙ୍କଠାରୁ ଦୁ ଇ ପୁଅ ଜନମ ମହମଲ । ପ୍ରଥମ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ମପଲଗ: ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ଭାଗ ଭାଗ ମହବା । ତାଙ୍କର ନାମ ଏହିପରି ମଦବାର କାରଣ

ମହଉଛି, ମସହି ସମୟମର ପୃଥିବୀର ମଲାକମାମନ ଭାଗ ଭାଗ ମହାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ର୍ଯାଇ ବାସକମଲ । ମପଲଗଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ର୍ଯକ୍ତନ ।
26

29

ର୍ଯକ୍ତନଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ ମହମଲ, ଅଲମମାଦଦ, ମଶଲପ, ହତ୍ସମ୍ାବତ, ମର୍ଯରହ, 27 ହମଦାରାମ, ଉଷ୍ଲ, ଦିକଲାହ, 28 ଓବାଲ, ଅବୀମାମୟଲ, ମଶବା,

ଓଫୀର, ହାବିଲା, ର୍ଯବାବ । ଏମାମନ ସମମସ୍ତ ର୍ଯକ୍ତନଙ୍କ ବଂଶଧର ।
30

ର୍ଯକ୍ତନଙ୍କ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଦଶର ସୀମା ମମଷ୍ା ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂବ୍ ଦିଗମର ଥିବା ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସଫାର ର୍ଯାଏଁ ଲାଗିଥିଲା ।

31

ଏ ସମମସ୍ତ ମଶମଙ୍କ ବଂଶଧର । ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀ, ଭାଷ୍ା, ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜାତି ଅନୁ ସାମର ପରିଚତ
ି ମହମଲ ।

ଲଶଷ କଥା
32

ମନାହଙ୍କର ଏହି ବଂଶଧରମାମନ ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀ ଓ ବଂଶ ଅନୁ ସାମର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନମର ବାସକମଲ । ମହା ଜଳପ୍ଳାବନ ପମର ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନମ

ମହାଇଥିବା ମଲାକମାମନ ହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀମର ବୟାପିଗମଲ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଇ ବାସକମଲ ।

11

d

10.10 ଏହାକୁ ବାବିମଲାନିଆ ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ

ବାବିେ ଗଡ଼
1

ମସହି ସମୟମର ସାରା ପୃଥିବୀମର ମଗାଟିଏ ମା୍ ଭାଷ୍ା ଥିଲା ଓ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଲାକ ମସହି ମଗାଟିଏ ଭାଷ୍ା କହୁ ଥିମଲ ।

2

ପୁଣି ମଲାକମାମନ ପୂବ୍ ଦିଗରୁ ର୍ଯାଉ ର୍ଯାଉ, ଶିନୟ
ି ର ମଦଶମର ଏକ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇମଲ ଓ ମସଠାମର ବାସକମଲ ।

3

ପୁଣି ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ଭିତମର କହିମଲ, ଆସ, ଆମମ ଇଟା ତିଆରି କରିବା ଓ ତାହା ଭଲ ଭାବମର ମପାଡ଼ିମଦବା । ପୁଣି ମସମାମନ ପଥର

e

ବଦଳମର ଇଟା ଓ ଚୁନ ବଦଳମର ତାରୁ ବୟବହାର କମଲ ।
4

ଏହାପମର ମସମାମନ କହିମଲ, ଆସ ଆମମ୍ଭମାମନ ଏକ ନଗର ଓ ମସଥିମର ଆକାଶକୁ ଛୁ ଇଁବା ପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଦୁ ଗ୍ ତିଆରି କରିବା । ଏହା ଦ୍ୱାରା

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖୟାତ ମହବ , ପୁଣି ଆମମ୍ଭମାମନ ପୃଥିବୀମର ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ମହବା ନାହିଁ ।
f

5

ମସହି ମଲାକମାମନ ମର୍ଯଉଁ ନଗର ଓ ଗଡ଼ ତିଆରି କରୁଥିମଲ, ତାହା ମଦଖିବା ପାଇଁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିମଲ ।

6

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଦଖି, କହିମଲ, ‘ମଦଖ, ଏହି ମଲାକମାମନ ସମମସ୍ତ ଏକତାମର ଅଛତେ ି ଓ ସମମସ୍ତ ମଗାଟିଏ ଭାଷ୍ା କହୁ ଛତେ ି । ଏମବ ମସମାମନ

ଏହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛତେ ି; ପୁଣି ମସମାମନ ର୍ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁମବ, ତାହା କରିବା ମସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ମହବ ନାହିଁ ।
7

ଆସ, ଆମମ୍ଭ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇର୍ଯାଇ ମସମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷ୍ା ମଦବା, ମର୍ଯପରି ମସମାମନ ଜମଣ ଅନୟ ଜଣଙ୍କର ଭାଷ୍ା ବୁ ଝପ
ି ାରିମବ ନାହିଁ ।

8

ଏହିପରି, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମସମାନଙ୍କୁ ମସହି ସ୍ଥାନରୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆମଡ଼ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କମଲ । ପୁଣି ମସମାମନ ଆଉ ମସହି ନଗର ଓ ଗଡ଼ ତିଆରି କମଲ

ନାହିଁ ।
9

ମସଥିପାଇଁ ମସହି ନଗରର ନାମ ବାବିଲ ମହଲା, କାରଣ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ଏକ ମା୍ ଭାଷ୍ାମର ଭିନ୍ନତା ଜାତ କମଲ; ପୁଣି ମସ
g

ମସମାନଙ୍କୁ ବାବିଲରୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆମଡ଼ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ କମଲ ।

ଲଶମଙ୍କଠାରୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ୋଏଁ ବଂଶାବଳୀ

e

10

ମଶମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ । ଜଳପ୍ଳାବନର ଦୁ ଇ ବଷ୍୍ ପମର, ମଶମ ୧୦୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ଅଫ୍କଷ୍ଦଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

11

ଅଫ୍କଷ୍ଦଙ୍କୁ ଜନମ କରିବା ପମର ମଶମ ୫୦୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

12

ଅଫ୍କଷ୍ଦ ୩୫ ବଷ୍୍ ବୟସମର ମଶଲହକୁ ଜନମକମଲ ।

13

ମଶଲହଙ୍କ ଜନମ ପମର ଅଫ୍କଷ୍ଦ ୪୦୩ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

14

ମଶଲହ ୩୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ଏବରଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

15

ଏବରଙ୍କ ଜନମ ପମର ମଶଲହ ୪୦୩ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

16

ଏବର ୩୪ ବଷ୍୍ ବୟସମର ମପଲଗଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

17

ମପଲଗଙ୍କ ଜନମ ପମର ଏବର ୪୩୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

11.2 ବାବିମଲାନିଆ

11.4 ସମମସ୍ତ ଜାଣିବା

f

g

11.9 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା

18

ମପଲଗ ୩୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ରିୟୁଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

19

ରିୟୁଙ୍କ ଜନମ ପମର ମପଲଗ ୨୦୯ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

20

ରିୟୁ ୩୨ ବଷ୍୍ ବୟସମର ସରୁଗଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

21

ସରୁଗଙ୍କ ଜନମ ପମର ରିୟୁ ୨୦୭ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

22

ସରୁଗ ୩୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ନାମହାରଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

23

ନାମହାରଙ୍କ ଜନମ ପମର ସରୁଗ ୨୦୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

24

ନାମହାର ୨୯ ବଷ୍୍ ବୟସମର ମତରହଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

25

ମତରହଙ୍କ ଜନମ ପମର ନାମହାର ୧୧୯ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁଅଝିଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

26

ମତରହ ୭୦ ବଷ୍୍ ବୟସମର ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଓ ପମର ନାମହାର ଓ ହାରଣଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

ଲତ୍ରହଙ୍କ ପରିବାରର ବିବରଣୀ
27-29

ମତରହଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ: ମତରହଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ଅବ୍ରାମ, ନାମହାର ଏବଂ ହାରଣ । ପୁଣି ହାରଣଙ୍କ ପୁଅଝିଅମାମନ ମହମଲ, ମଲାଟ, ମିଲକା ଓ

ଇସ୍କା । ହାରଣ ନିଜ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟମର ହିଁ ନିଜ ଜନମସ୍ଥାନ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ମଦଶର ଉ ନାମକ ସ୍ଥାନମର ମୃତୁୟବରଣ କମଲ । ଅବ୍ରାମ ସାରୀଙ୍କୁ
h

ବିବାହ କମଲ ଓ ନାମହାର ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ମିଲ୍କାଙ୍କୁ ବିବାହ କମଲ ।
30

ସାରୀ ବନ୍ଧୟା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମକୌଣସି ପୁଅଝିଅ ନ ଥିମଲ ।

31

ମତରହ ନିଜ ପୁଅ ଅବ୍ରାମ, ଅବ୍ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ, ପୁଣି ହାରଣଙ୍କ ପୁଅ ମଲାଟ, ଅଥ୍ାତ, ନିଜର ନାତିଙ୍କୁ ମନଇ କଲଦୀୟମାନଙ୍କ ମଦଶର ଉ ନାମକ

i

j

ସ୍ଥାନରୁ କିଣାନ ମଦଶ ଆଡ଼କୁ ଗମଲ; କିତେ ୁ ମସମାମନ ହାରଣ ନାମକ ନଗରମର ପହଞ୍ଚି ମସଠାମର ବାସକମଲ ।
32

ମତରହ ହାରଣ ନଗରମର ବାସ କରୁଥିବା ସମୟମର ୨୦୫ ବଷ୍୍ ବୟସମର ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ।

12
ପରଲମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଡାକିଲେ
1

ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ମଦଶ, ତୁ ମ କୁ ଟୁମବର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁ ମ ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡ଼ି,

ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମର୍ଯଉଁ ମଦଶ ମଦଖାଇବା ମସହି ମଦଶକୁ ର୍ଯାଅ । 2 ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମଠାରୁ ଏକ ମହାନ ମଦଶ ଜାତ କରିବା, ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ
କରିବା ଓ ତୁ ମର ନାମ ମହତ କରିବା, ମର୍ଯପରି ତୁ ମ ଦ୍ୱାରା ଅନୟମାମନ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇମବ । 3 ମର୍ଯଉଁମାମନ ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିମବ, ମସମାନଙ୍କୁ
ଆମମ୍ଭ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ପୁଣି ମର୍ଯଉଁମାମନ ତୁ ମକୁ ଅଭିଶାପ ମଦମବ, ମସମାନଙ୍କୁ ଆମମ୍ଭ ଅଭିଶାପ ମଦବା । ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତିର ମଲାକମାମନ
11.27-29 କଲଦ ଜାତିର ମଲାକମାମନ

h

i

11.30 ମର୍ଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ପିଲାଛୁ ଆ ଜନମ କରିପାମର ନାହିଁ

j

11.31 କଲଦ ଜାତିର ମଲାକମାମନ

ତୁ ମ ମଦଇ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇମବ ।
4

ମତଣୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାମର ଅବ୍ରାମ ମସହି ମଦଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗମଲ; ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମଲାଟ ମଧ୍ୟ ଗମଲ । ହାରଣ ନାମକ

ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଲିର୍ଯିବା ସମୟମର ଅବ୍ରାମଙ୍କର ବୟସ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ବଷ୍୍ ମହାଇଥିଲା ।
5

ପୁଣି ଅବ୍ରାମ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ଓ ନିଜ ପୁତୁରା ମଲାଟ ପୁଣି ହାରଣ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳମର ଲାଭ କରିଥିବା ନିଜର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଦାସଦାସୀଙ୍କୁ ମନଇ

କିଣାନ ମଦଶକୁ ର୍ଯା୍ାକରି ମସଠାମର ପହଞ୍ଚିମଲ ।
6

ପୁଣି ଅବ୍ରାମ କିଣାନ ମଦଶ ମଧ୍ୟ ମଦଇ ର୍ଯାଉ ର୍ଯାଉ ଶିଖିମ ଅଞ୍ଚଳର ମମାରି ନାମକ ସ୍ଥାନମର ଥିବା ଓଳ ଗଛ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିମଲ । ମସହି ସମୟମର

କିଣାନ ଜାତିର ମଲାକମାମନ ମସହି ମଦଶମର ବାସ କରୁଥିମଲ ।
7

ଏହାପମର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇ କହିମଲ, ତୁ ମର ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଆମମ୍ଭ ଏହି ମଦଶ ମଦବା । ଏଣୁ, ଅବ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇଥିବା

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମସଠାମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କମଲ ।
8

ମସହି ସ୍ଥାନରୁ ଅବ୍ରାମ ମବମଥଲର ପୂବ୍ ଦିଗମର ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମଲ ଓ ମସଠାମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିମଲ । ତାହାର ପଶ୍ଚି ମ ଦିଗମର ମବମଥଲ

ନଗର ଓ ପୂବ୍ ଦିଗମର ଅୟ ନଗର ଥିଲା । ମସ ମସହିସ୍ଥାନମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କମଲ ଓ ତାହାଙ୍କ
ନାମମର ପ୍ରାଥ୍ନା କମଲ ।

ଅବ୍ରାମ ମିସର ଲଦଶକୁ ଗଲେ
9

ଏହାପମର ଅବ୍ରାମ ର୍ଯା୍ା କରୁ କରୁ ମନମଗଭ ଆଡ଼କୁ ଗମଲ । 10 ମସହି ସମୟମର କିଣାନ ମଦଶମର ଅତିଶୟ ମରୁଡ଼ି ମହଲା । ମତଣୁ ଅବ୍ରାମ ଆହୁ ରି
k

ଆଗକୁ ର୍ଯାଇ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ବାସ କରିବାକୁ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ, କାରଣ କିଣାନ ମଦଶମର ଅତି ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ମହାଇଥିଲା ।
11

ଅବ୍ରାହାମ ମିସର ମଦଶମର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟମର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ଜାମଣ, ତୁ ମମ ମଦଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ । 12 ଏଣୁ ମିସର ମଦଶର

ମଲାକମାମନ ତୁ ମକୁ ମଦଖି କହିମବ, ଏ ମହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ । ତାପମର ମସମାମନ ତୁ ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିମବ କିତେ ୁ ମମାମତ ଜୀବନମର ମାରିମଦମବ । 13 ଏଣୁ,
ତୁ ମମ ମମାର ଭଉଣୀ ମବାଲି ମସମାନଙ୍କୁ କୁ ହ । ମର୍ଯପରି ତୁ ମ ମର୍ଯାଗଁୁ ମସମାମନ ମମା ପ୍ରତି ଭଲ ବୟବହାର କରିମବ ଏବଂ ମମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ।
14

ମର୍ଯମତମବମଳ ଅବ୍ରାମ ମିସର ମଦଶମର ପହଞ୍ଚିମଲ, ମସ ସ୍ଥାନର ମଲାକମାମନ ସାରୀଙ୍କୁ ମଦଖି କହିମଲ, ମସ ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ।

15

ପୁଣି ଫାମରାଙ୍କର ରାଜକମ୍ଚାରୀମାମନ ସାରୀଙ୍କୁ ମଦଖି ଫାମରାଙ୍କ ଆଗମର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କମଲ; ମତଣୁ ଫାମରା ମଲାକ ପଠାଇ ସାରୀଙ୍କୁ ନିଜ
l

ରାଜ ପ୍ରସାଦକୁ ମନଇଗମଲ ।
16

ପୁଣି ଫାମରା ସାରୀଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବୟବହାର କମଲ ଓ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ବହୁ ମମଣ୍ଢା, ବଳଦ, ଗଧ, ଓଟ ଏବଂ ଦାସଦାସୀ ମଦମଲ ।

17

ମା୍ ଫାମରା ଅବ୍ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀଙ୍କୁ ମନଇର୍ଯିବାରୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଫାମରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟଙ୍କର ମରାଗସବୁ ପଠାଇମଲ ।

18

ଏଣୁ ଫାମରା ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିମଲ, ଆପଣ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଏ କଅଣ କମଲ ? ମସ ମର୍ଯ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ଆପଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିମଲ

ନାହିଁ ? 19 ମସ ମମାର ଭଉଣୀ ମବାଲି ଆପଣ କାହିଁକି କହିମଲ ? ମତଣୁ ଆମମ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନଇଗଲୁ । ଏମବ ମଦଖତେ ୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ
ଏଠାମର ଅଛତେ ି, ତାଙ୍କୁ ମନଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିର୍ଯାଆତେ ୁ ।
20

ଏହାପମର, ଫାମରା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର ନିଜ ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦମଲ, ପୁଣି ମସମାମନ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ

12.9 ମନମଗଭ ଅଞ୍ଚଳ କିଣାନ ମଦଶର ଦକ୍ଷିଣମର ଓ ମିସରର ଉତ୍ତର ପୂବ୍ ଦିଗମର ଅବସ୍ଥିତ

k

l

12.15 ମିସର ମଦଶର ରାଜାଙ୍କୁ ଫାମରା କୁ ହାର୍ଯାଏ

ମିସର ମଦଶରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇମଦମଲ ।

13
ଅବ୍ରାମ ଓ ଲୋଅ ଅେଗା ଅେଗା ଲହାଇ ବାସକଲେ
1

ଏହାପମର ଅବ୍ରାମ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ଓ ନିଜ ପୁତୁରା ମଲାଟ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ସହ ମିସର ମଦଶରୁ ବାହାରି ମନମଗଭକୁ ଗମଲ ।

2

ଅବ୍ରାମ ପଶୁପଲ, ସୁନା ଓ ରୂପାମର ଧନୀ ଥିମଲ । 3 ପୁଣି ମସ ମନମଗଭରୁ ମବମଥଲ ପର୍ଯ୍ୟତେ  ର୍ଯାଇ, ଆଗରୁ ମର୍ଯଉଁ ଜାଗାମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିଥିମଲ,

m

ମସଠାମର, ଅଥ୍ାତ, ମବମଥଲ ନଗର ଓ ଅୟ ନଗର ମଝିମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିମଲ ।
4

ମସହି ଜାଗାମର ଅବ୍ରାମ ଆଗରୁ ଥମର ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କରିଥିମଲ । ପୁଣି ମସ ମସଠାମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମମର ପ୍ରାଥ୍ନା କମଲ ।

5

ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ର୍ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ମଲାଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ମଛଳିମମଣ୍ଢା, ଗାଈମଗାରୁ ଓ ତମବୁ ଥିଲା ।

6

ମତଣୁ ମସହି ଦୁ ଇ ଜଣ ଏକାଠି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ମସହି ସ୍ଥାନ ର୍ଯମଥଷ୍ଟ ମହଲା ନାହିଁ; କାରଣ ମସମାନଙ୍କର ଏମତ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ମର୍ଯ ମସମାମନ

ଏକାଠି ବାସକରି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।
7

ପୁଣି ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପଶୁପାଳକ ଓ ମଲାଟଙ୍କର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଝଗଡ଼ା ମହଲା । ମସହି ସମୟମର ମସହି ମଦଶମର କିଣାନ ଓ ପିରଜ
ି ଜାତିର

ମଲାକମାମନ ବାସ କରୁଥିମଲ ।
8

ମତଣୁ ଅବ୍ରାମ ମଲାଟଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମ ଦୁ ହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟମର କିମବା ତୁ ମର ପଶୁପାଳକ ଓ ମମାର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର କିଛ ି ଝଗଡ଼ା ନ ମହଉ ।

ମର୍ଯମହତୁ ଆମମ୍ଭମାମନ ମଗାଟିଏ ପରିବାର ମଲାକ । 9 ତୁ ମ ଆଗମର କଅଣ ଏହି ସାରା ମଦଶ ନାହିଁ ? ମତଣୁ ଚାଲ ଆମମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା । ର୍ଯଦି
ତୁ ମମ ବାମକୁ ର୍ଯିବ, ମତମବ ମଁୁ ଡାହାଣକୁ ର୍ଯିବ ି । ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ଡାହାଣକୁ ର୍ଯିବ, ମତମବ ମଁୁ ବାମକୁ ର୍ଯିବ ି ।
10

ପୁଣି ମଲାଟ ଅନାଇ ସମୟାର ଅଞ୍ଚଳ ଦିଗମର ଥିବା ର୍ଯେ୍ନ ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି ମଦଖିମଲ; ଏହା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଗିଚା ପରି ପୁଣି ମିସର ମଦଶ

ପରି ସବୁ ଜ ମଦଖାର୍ଯାଉଥିଲା; କାରଣ ତାହା ସବୁ ଆମଡ଼ ଭଲ ଭାବମର ଜଳ ମସଚିତ ଥିଲା । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ସମଦାମ ଓ ଗମମାରା ନଗରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା
n

ଆଗରୁ ର୍ଯେ୍ନ ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି ଏପରି ଥିଲା ।
11

ମତଣୁ, ମଲାଟ ନିଜ ପାଇଁ ର୍ଯେ୍ନ ନଦୀର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବାଛିମଲ ଓ ପୂବ୍ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗମଲ । ଏହିପରି ଅବ୍ରାମ ଓ ମଲାଟ ଦୁ ମହଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ

ଅଲଗା ମହମଲ ।
12

ଅବ୍ରାମ କିଣାନ ମଦଶମର ବାସକମଲ, ମା୍ ମଲାଟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ନଗରଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟମର ବାସକମଲ ପୁଣି ପମର ସମଦାମ ନଗର ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ

ମସଠାମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିମଲ ।
13

ଏହି ସମଦାମ ନଗରର ମଲାକମାମନ ଦୁ ଷ୍ଟ ଥିମଲ ଓ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର ବହୁ ତ ପାପ କରୁଥିମଲ ।

14

ଅବ୍ରାମଙ୍କଠାରୁ ମଲାଟ ଅଲଗା ମହବା ପମର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମର୍ଯଉଁଠାମର ଅଛ, ମସଠାରୁ ଅନାଇ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂବ୍ ଓ

ପଶ୍ଚି ମ ଦିଗକୁ ମଦଖ । 15 ଆଉ ଏହି ମର୍ଯଉଁ ମଦଶ ତୁ ମମ ମଦଖୁଅଛ, ତାହାସବୁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଏବଂ ତୁ ମ ବଂଶକୁ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ମଦବା । 16 ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ
ବଂଶକୁ ପୃଥିବୀର ଧୂଳ ି ପରି କରିବା, ର୍ଯଦି ମକହି ପୃଥିବୀର ଧୂଳକ
ି ୁ ଗଣି ପାରିବ, ମତମବ ମସ ତୁ ମ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣି ପାରିବ । 17 ଉଠ, ଏହି

m

13.1 କିଣାନ ମଦଶର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମନମଗଭ କୁ ହାର୍ଯାଏ

13.10 ପାଣି ମାଡ଼ିର୍ଯିବା

n

ମଦଶ ବୁ ଲି ଏହାର ଲମବ ଓ ଓସାର ମଦଖ; ମର୍ଯମହତୁ ଆମମ୍ଭ ଏହି ମଦଶ ତୁ ମକୁ ମଦବା ।
18

ଏଣୁ ଅବ୍ରାମ ନିଜ ତମବୁ ଫି ଟାଇ ମନମଲ ଏବଂ ହିମବ୍ରାଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯାଇ ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନର ଓଳ ଗଛର ମତାଟା ନିକଟମର ତମବୁ ଟାଣିମଲ । ମସ
o

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମସଠାମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କମଲ ।

14
ଅବ୍ରାମ ଲୋଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ
1-2

ଅବ୍ରାମ ହିମବ୍ରାଣ ନାମକ ସ୍ଥାନମର ବାସ କରୁଥିବା ସମୟମର, ଥମର, ମସହି ଅଞ୍ଚଳମର ର୍ଯୁଦ୍ଧ ମହଲା । ସମଦାମ ମଦଶର ରାଜା ବିରା, ଗମମାରା

ମଦଶର ରାଜା ବିଶ୍ା, ଅଦମା ମଦଶର ରାଜା ଶିନାବ, ସମବାୟିମ ମଦଶର ରାଜା ଶିମମବର ଏବଂ ବିଲା ମଦଶ, ଅଥ୍ାତ, ସମୟାର ମଦଶର ରାଜା, ଏହି ପାଞ୍ଚ
ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର, ଶିନୟ
ି ର ମଦଶର ରାଜା ଅରାଫଲ, ଇୋସର ମଦଶର ରାଜା ଅରିମୟାକ ଓ ଏଲମ ମଦଶର ରାଜା କଦଲ୍ାମୟାମ ଓ ମଗାୟିମ
ମଦଶର ରାଜା ତିଦୟ
ି ଲ, ଏହି ଚାରି ରାଜା ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗମଲ ।
3-4

ମସହି ପାଞ୍ଚ ରାଜା ବାର ବଷ୍୍ ର୍ଯାଏଁ ଏଲମ ମଦଶର ରାଜା କଦଲ୍ାମୟାମଙ୍କ ଅଧିନମର ରହି ତାଙ୍କୁ କର ମଦଉଥିମଲ । ମା୍ ମତର ବଷ୍୍ମର ମସମାମନ

ତାଙ୍କୁ କର ନ ମଦଇ ବିମରାଧ କମଲ । ପୁଣି ସୀେୀମ ପଦାମର, ଅଥ୍ାତ, ର୍ଯାହାକୁ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ବା ମୃତ ସାଗର ମବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ, ମସହି ସାଗର
ଆଗମର ଥିବା ପଦାମର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର ମସମାନଙ୍କର ମସୈନୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କମଲ ।
5

ମସଥିପାଇଁ ଚଉଦ ବଷ୍୍ମର କଦଲ୍ାୟମର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟକରୁଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମସହି ପାଞ୍ଚ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ

ଗମଲ । ମସମାମନ ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ର୍ଯିବା ପଥମର, ଅସ୍ତମରାତ-କର୍ଣ୍୍ୟିମ ନଗରର ରଫାୟୀମ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକ, ହମ ମଦଶର ସୁଷ୍ୀୟ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକ ଓ
ଶାବି-କିରୟ
ି ାଥୟିମି ମଦଶର ଏମିୟ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାନଙ୍କ ସହିତ ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରି ମସମାନଙ୍କୁ ଜୟ କମଲ ।
6

ଏହା ସହିତ ମସମାମନ ମହାରିୟ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କମଲ, ମର୍ଯଉଁମାମନ ମସୟୀର ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମର ବାସ କରୁଥିମଲ । ଏହି ମସୟୀର

ପବ୍ତ ପାରଣ ପ୍ରାତେ ରର ସୀମାମର ଥିବା ଏଲ-ପାରଣ ଅଞ୍ଚଳ ର୍ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା ।
7

ପୁଣି ମସମାମନ ମସହି ସ୍ଥାନରୁ ମଫରିଆସି ଏନ-ମିସ୍ପଟ, ଅଥ୍ାତ, କାମଦଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯାଇ ଅମାମଲକ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାନଙ୍କର ସବୁ ମଦଶ ଓ

ହଜଜନ-ତାମରମର ବାସ କରୁଥିବା ଇମମାର ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କମଲ ।
8

ଏହା ମଦଖି ମସହି ପାଞ୍ଚ ରାଜା, ଅଥ୍ାତ, ସମଦାମ ମଦଶର ରାଜା, ଗମମାରା ମଦଶର ରାଜା, ଅଦମା ମଦଶର ରାଜା, ସମବାୟିମ ମଦଶର ରାଜା ଓ ବିଲା

ମଦଶ, ଅଥ୍ାତ, ମସାୟର ମଦଶର ରାଜା ଏକାଠି ମହମଲ । 9 ପୁଣି ଏଲମ ମଦଶର କଦଲ୍ାୟମ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସାହାର୍ଯୟକାରୀ ମଗାୟିମ ମଦଶର ତିଦୟ
ି ଲ
ରାଜା, ଶିନୟ
ି ର ମଦଶର ଅରାଫଲ ରାଜା ଓ ଇୋସର ମଦଶର ଅରିମୟାକ ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର ସୀେୀମ ପଦାମର ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାରିଗମଲ ।
10

ସମଦାମ ମଦଶ ଓ ଗମମାରା ମଦଶର ରାଜାମାମନ ପଳାଇ ର୍ଯାଉଥିବା ସମୟମର, ମସମାନଙ୍କ ମସୈନୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମକମତକ ସୀେୀମ ପଦାମର ଥିବା

ତାରୁ ଖାଲଗୁଡ଼କ
ି ମର ପଡ଼ିଗମଲ, ପୁଣି ଅନୟମାମନ ପବ୍ତକୁ ପଳାଇଗମଲ ।
11

ଏହାପମର ଏଲମ ମଦଶର କଦଲ୍ାୟମ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସାହାର୍ଯୟକାରୀ ରାଜାମାମନ ସମଦାମ ମଦଶ ଓ ଗମମାରା ମଦଶର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଖାଦୟ

ଜିନଷ୍
ି ଲୁ ଟି ମନଇ ଚାଲିଗମଲ ।
12

ପୁଣି ମସମାମନ ସମଦାମ ମଦଶମର ବାସ କରୁଥିବା ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପୁତୁରା ମଲାଟଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନଇଗମଲ ।

13

ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷାପାଇ ପଳାଇ ର୍ଯାଉଥିବା ଜମଣ ମଲାକ, ହିବୁ ୟ ଜାତିର ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷ୍ୟମର ଜଣାଇଲା । ମସହି ସମୟମର

ଅବ୍ରାମ ଇମମାର ଅଞ୍ଚଳର ମରି ନାମକ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଓଳ ଗଛର ମତାଟା ନିକଟମର ବାସ କରୁଥିମଲ । ଏହି ମରି ଥିମଲ ଇମକାଲ ଓ ଆମନର
13.18 ଅମଲାନ ଗଛ (ବରଗଛ ପରି ବହୁ ତ ଡାଳ ଥିବା ଏକ ଗଛ)

o

ନାମକ ଦୁ ଇ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଇ, ମର୍ଯଉଁମାମନ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ପରି ସାହାର୍ଯୟ କରୁଥିମଲ ।
14

ଅବ୍ରାମ ନିଜ ପୁତୁରା ମଲାଟଙ୍କୁ ଅନୟମାମନ ବନ୍ଦୀକରି ମନଇ ର୍ଯାଉଥିବା ସମବାଦ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଘରର ତିନ ି ଶହ ଅଠର ଜଣ ର୍ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଥିବା

ମଲାକଙ୍କୁ ମନଇ, ଶତୁମାନଙ୍କ ପମଛ ପମଛ ମଦୌଡ଼ି ଦାନ ନଗର ର୍ଯାଏଁ ଗମଲ ।
15

ଏହାପମର ଅବ୍ରାମ ନିଜର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ଦଳ କରି, ରାତିମର ଶତୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କମଲ । ପୁଣି ଦମେଶକ ନଗରର ଉତ୍ତର ଦିଗମର ଥିବା

ମହାବା ଅଞ୍ଚଳ ର୍ଯାଏଁ ମସମାନଙ୍କ ପମଛ ପମଛ ମଗାଡ଼ାଇମଲ । 16 ପୁଣି ଶତୁମାମନ ମନଇ ର୍ଯାଉଥିବା ନିଜ ପୁତୁରା ମଲାଟ, ତାଙ୍କର ଧନସମ୍ପତ୍ତି,
ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାନଙ୍କୁ ଓ ଅନୟ ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିମଲ ।

ମଲ୍କୀଲଷଦକ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଲିଅିଲେ
17

ଏହିପରି, ଅବ୍ରାମ କଦଲ୍ାମୟାମ ରାଜା ଓ ମସହି ରାଜାଙ୍କର ସାହାର୍ଯୟକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ମଫରିଲା ପମର, ସମଦାମ ମଦଶର ରାଜା

ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ମଭଟିବାକୁ ଶାବୀ ନାମକ ପଦାକୁ , ଅଥ୍ାତ, ରାଜାଙ୍କ ପଦାକୁ ଆସିମଲ ।
18

ପୁଣି ଶାଲମ ମଦଶର ରାଜା ମଲ୍କୀମଷ୍ଦକ, ର୍ଯିଏ ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ର୍ଯାଜକ, ମସ ମରାଟୀ ଓ ଅଙ୍ଗୁ ର ରସ ମନଇ ଅବ୍ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ

ଆସିମଲ । 19 ମସ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ମହ ଅବ୍ରାମ, ସ୍ୱଗ୍ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକତ୍ତ୍ା, ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ ।
20

ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯଉଁ ପରମମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଶତୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷାକମଲ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମହଉ ।

ଏହାପମର, ଅବ୍ରାମ ନିମଜ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନଷ୍
ି ର ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ମଲ୍କୀମଷ୍ଦକ ର୍ଯାଜକଙ୍କୁ ମଦମଲ ।
21

ସମଦାମ ମଦଶର ରାଜା ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନିମଜ ମନଇର୍ଯାଆତେ ୁ, ମା୍ ଆମ୍ଭର ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ

ମଫରାଇ ଦିଅତେ ୁ ।
22

ମା୍ ଅବ୍ରାମ ସମଦାମ ମଦଶର ରାଜାଙ୍କୁ କହିମଲ, ସ୍ୱଗ୍ ଓ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ାଣକତ୍ତ୍ା, ସବୁ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମମଶ୍ୱର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମମର ମଁୁ

ଶପଥକରି କହୁ ଅଛି,
23

ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ମକୌଣସି ଜିନଷ୍
ି ମନବି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଖମଣ୍ଡ ଲୁ ଗା କି ମଜାତାର ଫି ତା ମଧ୍ୟ ମନବି ନାହିଁ । ମର୍ଯମହତୁ ଏହା ମନମଲ ଆପଣ ପମର

କହିମବ, ଅବ୍ରାମ ମମା ଧନମର ଧନୀ ମହାଇଛତେ ି । 24 ମମାର ର୍ଯୁବକମାମନ ମର୍ଯଉଁ ଖାଦୟ ଖାଇଛତେ ି, ତାହା ମମା ନିମମତେ  ର୍ଯମଥଷ୍ଟ । ପୁଣି ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଅନୁ ମରାଧ କରୁଅଛି, ମମା ସହିତ ମର୍ଯଉଁମାମନ ର୍ଯାଇଥିମଲ ମସମାନଙ୍କୁ , ଅଥ୍ାତ, ଆମନର, ଇମକାଲ ଓ ମରି ଏହି ତିନ ି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ମସମାନଙ୍କର
ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଦିଅତେ ୁ ।

15
ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ି ପରଲମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ିଜ୍ଞା--1

ମସହି ଘଟଣା ପମର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇ କହିମଲ, ମହ ଅବ୍ରାମ, ତୁ ମମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ

ତୁ ମକୁ ମହା ପୁରସ୍କାର ମଦବା ।
2

ମା୍ ଅବ୍ରାମ କହିମଲ, ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ କଅଣ ମଦବ ? କାରଣ ମମାର ମକୌଣସି ପୁ୍ ସତେ ାନ ନ ଥିବାରୁ, ମମା ଘର

ଦାୟିତ୍ୱମର ଥିବା ଦମେଶକ ନଗରର ଇଲିୟାଜର ମମା ପମର ମମାର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଭାଗ କରିବ ।
3

ଅବ୍ରାମ ଆହୁ ରି କହିମଲ, ମଦଖ, ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ ମକୌଣସି ପୁ୍ ସତେ ାନ ମଦଇ ନାହଁ, ମତଣୁ ମମା ଘମର ଜନମ ମହାଇଥିବା ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମକହି

ଜମଣ ମମା ପମର ମମାର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଭାଗ କରିବ ।
4

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥମର ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ ପମର ତୁ ମର ଦାସ ଇଲିୟାଜର ତୁ ମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମହବ ନାହିଁ, ମା୍ ମର୍ଯଉଁ ପୁ୍
p

ତୁ ମଠାରୁ ଜନମ ମହବ, ମସ ତୁ ମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମହବ ।
5

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଘର ବାହାରକୁ ମନଇର୍ଯାଇ କହିମଲ, ଆକାଶକୁ ମଦଖ ଏବଂ ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ଆକାଶର ତାରାଗୁଡ଼କ
ି ଗଣି ପାରୁଛ,

ମତମବ ଗଣି ମସଗୁଡ଼କ
ି ର ସଂଖୟା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କୁ ହ । କିତେ ୁ ତୁ ମମ ମସସବୁ ଗଣି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମସଗୁଡ଼କ
ି ଅସଂଖୟ । ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆହୁ ରି କହିମଲ,
ଏହି ଅସଂଖୟ ତାରାଗଣ ପରି ତୁ ମ ବଂଶ ବହୁ ତ ବୃ ଦ୍ଧପ
ି ାଇବ ।
6

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ର୍ଯାହା କହିମଲ, ଅବ୍ରାମ ମସହି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କମଲ । ପୁଣି ମସହି ବିଶ୍ୱାସ ମର୍ଯାଗଁୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଧାମିକ ଭାବମର ଗ୍ରହଣ

କମଲ ।
7

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯିଏ ତୁ ମକୁ ଏହି ମଦଶ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ କଲଦ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ମଦଶର ଉରୁ ଏହି
q

ମଦଶକୁ ଆଣିମଲ, ଆମମ୍ଭ ମସହି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ।
8

କିତେ ୁ ଅବ୍ରାମ କହିମଲ, ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱର, ଏହି ମଦଶକୁ ମଁୁ ମର୍ଯ ଅଧିକାର କରିବ,ି ତାହା କିପରି ଜାଣି ପାରିବ ି ?

9

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତିନ ି ବଷ୍୍ ବୟସର ମଗାଟିଏ ଛଡ଼ା , ତିନ ି ବଷ୍୍ ବୟସର ମଗାଟିଏ ମଛଳି, ତିନ ି ବଷ୍୍ ବୟସର ମଗାଟିଏ ମମଣ୍ଢା,
r

ମଗାଟିଏ କାପ୍ତା ଓ ମଗାଟିଏ ପାରା ଛୁ ଆ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ ।
10

ଏଣୁ ଅବ୍ରାମ ମସସବୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିମଲ ଏବଂ ଦୁ ଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିମଲ ଓ ମଗାଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଆଗମର ଅନୟ ଖଣ୍ଡ ରଖିମଲ, ମା୍ ମସ

ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼କ
ି ଦୁ ଇ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିମଲ ନାହିଁ ।
11

ଏହାପମର ମସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଖାଇବାକୁ ମାଂସଖିଆ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼କ
ି ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିମଲ, ମା୍ ଅବ୍ରାମ ମସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଘଉଡ଼ାଇମଲ । 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ

ମହବା ସମୟମର, ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ଗାଢ ନିଦ ମହଲା ଏବଂ ଅତି ଭୟାନକ ଓ ମଘାର ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ମଘାଡ଼ାଇପକାଇଲା ।
13

ମସମତମବମଳ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଭଲ ଭାବମର ଜାଣିରଖ ମର୍ଯ, ତୁ ମ ବଂଶଧରମାମନ ମର୍ଯଉଁ ମଦଶ ମସମାନଙ୍କର ନୁ ମହଁ ମସହି

ମଦଶମର ବିମଦଶୀ ଭାବମର ଚାରି ଶହ ବଷ୍୍ ଦାସ ରୂମପ କାମ କରିମବ ଓ ବହୁ ତ କଷ୍ଟ ମଭାଗ କରିମବ । 14 ମା୍ ମର୍ଯଉଁ ମଦଶର ମଲାକମାମନ ମସମାନଙ୍କୁ
ଦାସ ଭାବମର କାମ କରାଇମବ, ମସମାନଙ୍କୁ ଆମମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ମଦବା ଓ ମଶଷ୍ମର ତୁ ମ ବଂଶଧରମାମନ ବହୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମନଇ ମସହି ମଦଶରୁ ବାହାରି ଆସିମବ
। 15 ମା୍ ତୁ ମମ ଉତ୍ତମ ବୃ ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାମର ଶାତେ ିମର ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯିବ ଓ ସମାଧି ପାଇବ । 16 ତୁ ମର ଚତୁ ଥ୍ ପୁରୁଷ୍ ଏହି ମଦଶକୁ ମଫରି
ଆସିମବ; ମର୍ଯମହତୁ ଏ ର୍ଯାଏଁ ଇମମାର ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ପାପ ମସମାମନ ବିନଷ୍ଟ ମହବା ପରି ଅଧିକ ମହାଇନାହିଁ ।
17

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମହାଇ ଅନ୍ଧକାର ମହବା ପମର, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ଚୁଲି ଓ ଜଳୁ ଥିବା ଆମଲାକ ଶିଖା ମସହି କଟାର୍ଯାଇଥିବା ପଶୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟ

ମଦଇ ଚାଲିଗଲା ।
18

ଏହିପରି, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମସହିଦନ
ି ଅବ୍ରାମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କରି କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ବଂଶକୁ ମିସର ମଦଶର ଏହି ନଦୀ ସୀମାଠାରୁ ଫରାତ

ମହାନଦୀ ର୍ଯାଏଁ, ସବୁ ମଦଶ ମଦଲୁ , 19 ଅଥ୍ାତ, ମକନ ମଗାଷ୍ଠୀ, କନଜ ମଗାଷ୍ଠୀ, କଦମମାନୀୟ ମଗାଷ୍ଠୀ, 20 ହିତ୍ତ ମଗାଷ୍ଠୀ, ପିରଜ
ି ମଗାଷ୍ଠୀ, ରଫା ମଗାଷ୍ଠୀ,
21

ଇମମାର ମଗାଷ୍ଠୀ, କିଣାନ ମଗାଷ୍ଠୀ, ଗିଗ୍ାଶ ମଗାଷ୍ଠୀ ଓ ର୍ଯିବୁଷ୍ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାନଙ୍କର ମଦଶ ସବୁ ତୁ ମକୁ ମଦଲୁ ।

p

15.4 ର୍ଯିଏ ଜମଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତୁୟ ପମର ତାଙ୍କର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସବୁ ବିଷ୍ୟ ମଭାଗ କରିଥାଏ

q

15.7 ଉ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ

r

15.9 ଛୁ ଆ ଜନମ କରି ନ ଥିବା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗାଈ

16
ଇଶମାଏେଙ୍କ ଜନମ
1

ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ସତେ ାନସତେ ତି ଜନମ କରି ନ ଥିମଲ; କିତେ ୁ ତାଙ୍କର ମିସର ମଦଶର ଜମଣ ଦାସୀ ଥିମଲ, ତାଙ୍କ ନାମ ହାଗାର ।

2

ଏଣୁ ସାରୀ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମମାମତ ବନ୍ଧୟା କରିଛତେ ି, ମସଥିପାଇଁ ମଁୁ ତୁ ମକୁ ମମାର ଦାସୀ ହାଗାରକୁ ମଦଉଅଛି, ତୁ ମମ ତାଙ୍କ

ସହିତ ଶୟନ କର । ମହାଇପାମର, ମଁୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୁ୍ ପାଇପାରିବ ି । ସାରୀଙ୍କର ମସହି କଥାମର ଅବ୍ରାମ ରାଜି ମହମଲ ।
3

ଅବ୍ରାମ କିଣାନ ମଦଶମର ଦଶ ବଷ୍୍ ରହିଲା ପମର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀ ମିସର ମଦଶର ନିଜ ଦାସୀ ହାଗାରକୁ ମନଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂମପ

ମଦମଲ ।
4

ଏହାପମର ଅବ୍ରାମ ହାଗାର ସହିତ ଶୟନ କମଲ ଓ ହାଗାର ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ । ପୁଣି ମସ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇଥିବାର ଜାଣି, ନିଜ ମାଲିକାଣୀ, ସାରୀକୁ

ତୁ ଚ୍ଛ କମଲ ।
5

ଏଣୁ, ସାରୀ ଅବ୍ରାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ହାଗାର ମମା ପ୍ରତି ମର୍ଯଉଁ ଅନୟାୟ କରୁଅଛି, ମସଥିପାଇଁ ତୁ ମମ ଦାୟୀ । ମଁୁ ତାକୁ ତୁ ମ ବାହୁ ମର ମଦଇଅଛି; କିତେ ୁ ଏମବ

ମସ ନିମଜ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇଥିବାର ଜାଣି ମମାମତ ତୁ ଚ୍ଛ କରୁଅଛି । ଏଣୁ ଏହି ଭୁଲ୍ଟି କାହାର, ତୁ ମର ନା ମମାର, ତାହା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରତେ ୁ ।
6

ଏହା ଶୁଣି ଅବ୍ରାମ ସାରୀଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ତୁ ମର ଦାସୀ ତୁ ମ ହାତମର ଅଛି, ତୁ ମକୁ ମର୍ଯପରି ଭଲ ଲାମଗ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମସପରି କର । ମସଥିମର

ସାରୀ ହାଗାର ପ୍ରତି କଟୁ ବୟବହାର କମଲ, ଏଣୁ ହାଗାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳାଇଗମଲ ।
7

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମଣ ଦୂ ତ ପ୍ରାତେ ରମର, ଶୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯିବା ପଥମର ଥିବା ଝରଣା ନିକଟମର ହାଗାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିମଲ । 8 ପୁଣି ମସ

ତାଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ମହ ସାରୀର ଦାସୀ ହାଗାର, ତୁ ମମ ମକଉଁଠାରୁ ଆସିଲ ଓ ମକଉଁଆମଡ଼ ର୍ଯାଉଅଛ ? ହାଗାର କହିମଲ, ମଁୁ ମମାର ମାଲିକାଣୀ, ସାରୀଙ୍କ
ନିକଟରୁ ପଳାଇର୍ଯାଉଅଛି ।
9

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂ ତ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯାଅ ଓ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ରୁହ ।

10

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂ ତ ହାଗାରଙ୍କୁ ଆହୁ ରି କହିମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ ବଂଶକୁ ବହୁ ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରିମବ ଓ ମସମାମନ ଅସଂଖୟ ମହମବ ।

11

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂ ତ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କହିମଲ, ମଦଖ, ଏମବ ତୁ ମମ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇଅଛ ଓ ତୁ ମମ ମଗାଟିଏ ପୁଅ ଜନମ କରିବ । ତାହାର ନାମ ଇଶମାଏଲ

s

ମଦବ, ମର୍ଯମହତୁ ତୁ ମମ ଦୁ ଃଖମର କାନ୍ଦିବାର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛତେ ି ।
12

ମା୍, ମସ ବଣର ଅମାନିଆ ଗଧ ପରି ମହବ ଓ କାହା ଅଧିନମର ରହିବ ନାହିଁ । ମସସବୁ ମଲାକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର ର୍ଯିବ ଏବଂ ସବୁ ମଲାକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର

ର୍ଯିମବ, ପୁଣି ମସ ନିଜ ସମ୍ପକିୟ ମଲାକମାନଙ୍କର ଶତୁ ମହାଇ ରହିବ ।
13

ତାପମର ହାଗାର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତ୍ା କରୁଥିବା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ “ଏଲ-ମରାଇ ମବାଲି ନାମ ମଦମଲ”; ର୍ଯାହାର ଅଥ୍, ତୁ ମମ ସବୁ କଛ
ି ି ମଦଖୁଥିବା

ପରମମଶ୍ୱର । କାରଣ ମସ କହିମଲ, ମର୍ଯଉଁ ପରମମଶ୍ୱର ମମାର ର୍ଯତ୍ନ ନିଅତେ ି, ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ମଦଖିଅଛି ।
14

ଏଣୁ ମସ ମସହି କୂ ଅର ନାମ ‘ମବ-ଲହୟ-ମରାୟୀ’, ଅଥ୍ାତ, “ମମାର ର୍ଯତ୍ନ ମନଉଥିବା ଜୀବିତ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ କୂ ଅ’ ମଦମଲ । ମସହି କୂ ଅ କାମଦଶ ଓ

ମବରଦ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟମର ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ଅଛି ।
15

s

ପମର ହାଗାର ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ, ପୁଣି ଅବ୍ରାମ ହାଗାର ଜନମ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଇଶମାଏଲ ମଦମଲ ।

16.11 ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ପରମମଶ୍ୱର ପ୍ରାଥ୍ନା ଶୁଣତେ ି,

16

ହାଗାର ଅବ୍ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଇଶମାଏଲକୁ ଜନମ କରିବା ସମୟମର ଅବ୍ରାମଙ୍କର ବୟସ ଛୟାଅଶୀ ବଷ୍୍ ମହାଇଥିଲା ।

17
ପରଲମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାମଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇ ଅବ୍ରାହାମ ଲଦଲେ
1

ଅବ୍ରାମଙ୍କର ଅମନଶ୍ୱତ ବଷ୍୍ ବୟସମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର । ଆମମ୍ଭ ମର୍ଯ ତୁ ମକୁ ମଦଖୁଅଛୁ

ଏହା ତୁ ମମ ଜାଣିରଖ ଓ ମସହି ଅନୁ ସାମର ଜୀବନ ର୍ଯାପନ କରି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁ ଅ । 2 ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭ ଓ ତୁ ମ ମଧ୍ୟମର ଆମ୍ଭର ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ଓ ତୁ ମର
ବଂଶକୁ ବହୁ ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ।
3

ଏଣୁ ଅବ୍ରାମ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ିମଲ । ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତ୍ା କରି କହିମଲ,

4

ମଦଖ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିୟମ କରୁଅଛୁ , ତୁ ମମ ବହୁ ମଗାଷ୍ଠୀର ପିତା ମହବ । 5 ପୁଣି ତୁ ମର ନାମ ଆଉ ଅବ୍ରାମ ମହବ ନାହିଁ ମା୍ ତୁ ମର
t

ନାମ ଅବ୍ରାହାମ ମହବ । ମର୍ଯମହତୁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ବହୁ ମଗାଷ୍ଠୀର ପିତା କରିଅଛୁ । 6 ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଅତିଶୟ ଫଳବତେ  କରିବା । ଆଉ ଆମମ ତୁ ମକୁ ବହୁ
u

ମଗାଷ୍ଠୀ କରିବା ଓ ତୁ ମ ବଂଶରୁ ରାଜାମାମନ ଜାତ ମହମବ । 7 ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ଓ ତୁ ମ ଆଗାମି ବଂଶର ପରମମଶ୍ୱର ମହବା ନିମମତେ  ତୁ ମ ସହିତ ଓ ତୁ ମର
ଆଗାମି ବଂଶର ସବୁ ପିଢ ି ସହିତ ଏହି ମର୍ଯଉଁ ନିୟମ କରୁଅଛୁ ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ମହବ । 8 ତୁ ମମ ଏମବ ଏହି କିଣାନ ମଦଶମର ବିମଦଶୀ ରୂମପ ବାସ
କରୁଅଛ । କିତେ ୁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଓ ତୁ ମର ଆଗାମି ବଂଶକୁ ଏହି କିଣାନ ମଦଶର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିକାର ରୂମପ ମଦବା ଏବଂ ଆମମ୍ଭ ମସମାନଙ୍କର
ପରମମଶ୍ୱର ମହବା ।

ପରଲମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସହିତ୍ କରିଥିବା ନିୟମର ହିନ
9

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ପାଳନ କରିବ, ତୁ ମମ ଓ ତୁ ମ ବଂଶର ମଲାକମାମନ ପିଢ ି ପମର ପିଢ ି ତାହା ପାଳନ

କରିବ । 10 ତୁ ମମ ଏବଂ ତୁ ମର ଆଗାମି ବଂଶ ମର୍ଯଉଁ ବିଧି ପାଳନ କରିବ, ତାହା ଏହି: ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରମତୟକ ପୁରୁଷ୍ମଲାକ ସୁନ୍ନତ ମହବ । 11 ତୁ ମମ ତୁ ମ
v

ଲିଙ୍ଗ ଆଗମର ଥିବା ଚମଡ଼ା କାଟି ସୁନ୍ନତ ମହବ, ଆଉ ତାହା ତୁ ମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ମହବ । 12 ପିଢ ି ପମର ପିଢ,ି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରମତୟକ ପୁ୍
ସତେ ାନ ଜନମର ଆଠ ଦିନମର ସୁନ୍ନତ ମହବ । ପୁଣି ର୍ଯିଏ ତୁ ମ ବଂଶର ମଲାକ ନୁ ମହଁ ମା୍ ତୁ ମ ଗୃହମର ଜନମ ମହାଇଅଛି କିମବା ର୍ଯାହାକୁ ତୁ ମମ ମକୌଣସି
ବିମଦଶୀ ମଲାକଠାରୁ ମୂଲୟ ମଦଇ କିଣିଅଛ, ମସ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ନତ ମହବ । 13 ତୁ ମ ଗୃହମର ଜନମ ମହାଇଥିବା ବା ତୁ ମମ ମୂଲୟ ମଦଇ କିଣିଥିବା ସବୁ ପୁରୁଷ୍ମଲାକ
ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ନତ ମହବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଂସମର ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଏହି ସୁନ୍ନତ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ରହିବ । 14 କିତେ ୁ ମର୍ଯଉଁ ମଲାକ ସୁନ୍ନତ ମହବ ନାହିଁ,
ମସହି ଅସୁନ୍ନତ ମଲାକ ନିଜ ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ର ମହବ, କାରଣ ମସ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ ।

ପରଲମଶ୍ୱର ସାରୀର ନାମ ବଦଳାଇ ସାରା ଲଦଲେ
15

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରୀକୁ ଆଉ ସାରୀ ମବାଲି ଡାକିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ତାହାର ନାମ ସାରା

17.5 ମହାପିତା

t

17.5 ବହୁ ମଲାକର ପିତା

u

v

17.10 ଲିଙ୍ଗ ଆଗମର ଥିବା ଚମଡ଼ା କାଟିବା

ମହଲା । 16 ଆମମ୍ଭ ତାହାକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ଓ ଆମମ୍ଭ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ମକୁ ଏକ ପୁଅ ମଦବା । ଆମମ୍ଭ ସାରାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା, ଏଣୁ ମସ ଅମନକ
ମଗାଷ୍ଠୀର ମାତା ମହବ, ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅମନକ ମଗାଷ୍ଠୀର ରାଜାମାମନ ଉତ୍ପନ୍ନ ମହମବ ।
17

ଏହା ଶୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ମୁହଁମାଡ଼ି ଭୂମିମର ପଡ଼ି ହସିମଲ, ପୁଣି ମମନ ମମନ କହିମଲ, ଜମଣ ପୁରୁଷ୍ର ଶମହ ବଷ୍୍ ବୟସମର କଅଣ ପୁଅ ଜନମ ମହବ ?

ପୁଣି ନମବ ବଷ୍୍ ବୟସର ସାରା କଅଣ ସତେ ାନ ଜନମ କରି ପାରିବ ?
18

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ, ମକବଳ ଇଶମାଏଲ ତୁ ମ୍ଭ ଆଶୀବ୍ାଦମର ବଞ୍ଚିଥାଉ ।

19

ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ତୁ ମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପୁ୍ ଜନମ କରିବ ଓ ତୁ ମମ ତାହାର ନାମ ଇସ୍ହାକ ରଖିବ । ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତାହା ସହିତ

ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା; ମସହି ନିୟମ ଇସ୍ହାକର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନିୟମ ମହବ । 20 ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ଇଶମାଏଲ ବିଷ୍ୟମର ମଧ୍ୟ
ତୁ ମର ପ୍ରାଥ୍ନା ଶୁଣିଲୁ; ମଦଖ, ଆମମ୍ଭ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଅଛୁ ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତାହାକୁ ଫଳବତେ  କରିବା ଓ ତାହାର ବଂଶକୁ ବହୁ ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ।
ତାହାର ବଂଶରୁ ବାର ଜଣ ରାଜା ଜାତ ମହମବ ଓ ଆମମ୍ଭ ତାହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ମଗାଷ୍ଠୀ କରିବା । 21 ମା୍ ଆମମ୍ଭ ଇସ୍ହାକ ସହିତ ଆମ୍ଭର ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା,
ର୍ଯାହାକୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ସାରା ଆସତେ ା ବଷ୍୍ ଏହି ସମୟମର ଜନମ କରିବ ।
22

ଏହି ସବୁ କଥା କହି ସାରିବା ପମର, ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଗମଲ ।

23

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାମର, ଅବ୍ରାହାମ ମସହିଦନ
ି ନିଜ ପୁ୍ ଇଶମାଏଲକୁ ଓ ମର୍ଯଉଁମାମନ ତାଙ୍କ ଘମର ଜନମ ମହାଇଥିମଲ, ଏବଂ ମର୍ଯଉଁ

ଦାସମାନଙ୍କୁ ମସ ମୂଲୟ ମଦଇ କିଣିଥିମଲ - ତାଙ୍କ ଗୃହର ଏହିପରି ପ୍ରମତୟକ ପୁରୁଷ୍କୁ ମନଇ ସୁନ୍ନତ କମଲ ।
24

ଅବ୍ରାହାମ ସୁନ୍ନତ ମହବା ସମୟମର ତାଙ୍କର ବୟସ ଅମନଶ୍ୱତ ବଷ୍୍ ମହାଇଥିଲା ।

25

ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପୁ୍ ଇଶମାଏଲ ସୁନ୍ନତ ମହବା ସମୟମର ତାଙ୍କର ବୟସ ମତର ବଷ୍୍ ମହାଇଥିଲା ।

26

ଏହି ରୂମପ ଅବ୍ରାହାମ ଓ ତାଙ୍କ ପୁ୍ ଇଶମାଏଲ ମଗାଟିଏ ଦିନ ସୁନ୍ନତ ମହମଲ ।

27

ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଘରର ସବୁ ପୁରୁଷ୍ମଲାକ, ତାଙ୍କ ଘମର ଜନମ ମହାଇଥିବା ଓ ମୂଲୟ ମଦଇ ବିମଦଶୀ ମଲାକଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିବା, ଏପରି ସବୁ

ପୁରୁଷ୍ମଲାକ ମସହିଦନ
ି ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ନତ ମହମଲ ।

18
ପରଲମଶ୍ୱର ସାରାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲଦବାକୁ ପ୍ରତ୍ିଜ୍ଞା କଲେ
1

ଦିମନ, ଖରାମବମଳ ଅବ୍ରାହାମ ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନର ଓଳ ଗଛ ମତାଟା ନିକଟମର ନିଜ ତମବୁ ଦ୍ୱାରମର ବସିଥିବା ସମୟମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ
w

ମଦମଲ ।
2

ଅବ୍ରାହାମ ଅନାଇ ମଦଖିମଲ, ତିନ ି ଜଣ ମଲାକ ତାଙ୍କ ଆଗମର ଠିଆ ମହାଇଛତେ ି । ମସ ମସମାନଙ୍କୁ ମଦଖିବା ମାମ୍ ମସମାନଙ୍କୁ ମଭଟିବା ପାଇଁ ତମବୁ

ଦ୍ୱାରରୁ ଶୀଘ୍ର ଗମଲ ଓ ଭୂମିମର ପଡ଼ି ମସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିମଲ,
3

ମହ ପ୍ରଭୁ, ର୍ଯଦି ଆପଣମାମନ ମମା ପ୍ରତି ଅନୁ ଗ୍ରହ କରତେ ି, ମତମବ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସଠାରୁ ଚାଲିର୍ଯାଆତେ ୁ ନାହିଁ । 4 ମଁୁ କିଛ ି ପାଣି ଆଣି ମଦଉଛି,

ଆପଣମାମନ ପାଦ ଧୁଅତେ ୁ, ପୁଣି ଏହି ଗଛ ତମଳ କିଛ ି ସମୟ ବି୍ାମ କରତେ ୁ । 5 ମର୍ଯମହତୁ ଆପଣମାମନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦାସ ନିକଟକୁ ଆସିଛତେ ି, ମଁୁ

w

18.1 ଅମଲାନ ଗଛ (ବରଗଛ ପରି ବହୁ ତ ଡାଳ ଥିବା ଏକ ଗଛ)

ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛ ି ଖାଦୟ ଆଣି ମଦବି, ଆପଣମାମନ ତାହା ମଭାଜନ କରି ତୃ ପ୍ତ ହୁ ଅତେ ୁ, ତାପମର ଚାଲିର୍ଯିମବ । ଏହି କଥା ଶୁଣି ମସମାମନ କହିମଲ,
ଭଲ କଥା, ତୁ ମମ ମର୍ଯପରି କହୁ ଅଛ, ମସପରି କର ।
6

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ତମବୁ ଭିତରକୁ ଶୀଘ୍ର ର୍ଯାଇ ସାରାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଶୀଘ୍ର ତିନ ି ମସର ଭଲ ମଇଦା ଦଳି ପିଠା ତିଆରି କର ।

7

ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ନିମଜ ମଗାଠକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗମଲ ପୁଣି ମଗାଟିଏ କଅଁଳ ଓ ମମାଟା ବାଛୁ ରୀ ଆଣି ନିଜ ଦାସକୁ ମଦମଲ । ମସ ତାହା କାଟି ତାହାର ମାଂସ

ମନଇ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଲା ।
8

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ଦହି, କ୍ଷୀର ଓ ମସହି ରନ୍ଧାମାଂସ ମନଇ ମସମାନଙ୍କ ଆଗମର ରଖିମଲ । ପୁଣି ମସମାମନ ଖାଦୟ ଖାଉଥିବା ସମୟମର ମସ ନିମଜ

ଗଛ ତମଳ ମସମାନଙ୍କ ନିକଟମର ଠିଆମହାଇ ରହିମଲ ।
9

ମସମାମନ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ମକଉଁଠାମର ? ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ମସ ତମବୁ ଭିତମର ଅଛତେ ି ।

10

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ଆସତେ ା ବଷ୍୍ ଏହି ସମୟମର ନିଶ୍ଚୟ ମଫରି ଆସିବା, ଆଉ ମସହି ସମୟମର ତୁ ମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ମକାଳମର ଏକ ପୁ୍

ସତେ ାନ ଥିବ । ସାରା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପଛମର ତମବୁ ଦ୍ୱାରମର ଥାଇ ମସହି କଥା ଶୁଣୁଥିମଲ ।
11

ମସହି ସମୟମର ଅବ୍ରାହାମ ବୃ ଦ୍ଧ ମହାଇଥିମଲ ଓ ସାରା ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧା ମହାଇଥିମଲ, ପୁଣି ସାରାଙ୍କର ମାସିକ ସ୍ତ୍ରୀଧମ୍ ବନ୍ଦ ମହାଇଥିଲା ।

12

ମସଥିପାଇଁ ସାରା ହସି ମମନ ମମନ କହିମଲ, ଏମବ ମମାର ବୃ ଦ୍ଧା ବୟସ ମହଲାଣି, ପୁଣି ମମାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବୃ ଦ୍ଧ ଅଟତେ ି, ମତଣୁ ଏହି ବୟସମର କି ମଁୁ

x

ଏପରି ସୁଖ ପାଇପାରିବ ି ?
13

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ଏହି ବୃ ଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାମର କଅଣ ପୁ୍ ଜନମ କରି ପାରିବ ି ମବାଲି ଭାବି, ସାରା କାହିଁକି ହସିଲା ?

14

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମକୌଣସି ବିଷ୍ୟ କଠିନ କି ? ଆସତେ ା ବଷ୍୍ ଏହି ସମୟମର ଆମମ୍ଭ ଆଉ ଥମର ତୁ ମ ନିକଟକୁ ମଫରି ଆସିବା, ମସହି ସମୟମର

ସାରାର ମକାଳମର ଏକ ପୁ୍ ସତେ ାନ ଥିବ ।
15

ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାରା ଭୟକମଲ ଓ ମନାକରି କହିମଲ, ମଁୁ ହସି ନାହିଁ । କିତେ ୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂମପ ହସିଲ ।

ସଲଦାମ ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅବ୍ରାହାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁ ଲରାଧ କଲେ
16

ମସହି ତିନ ି ଜଣ ଖାଇ ସାରିବା ପମର, ମସଠାରୁ ସମଦାମ ଆଡ଼କୁ ର୍ଯିବାକୁ ବାହାରିମଲ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ମସମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମସମାନଙ୍କ ସହିତ

କିଛ ି ବାଟ ଗମଲ ।
17

ମସମତମବମଳ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ର୍ଯାହା କରିବାକୁ ର୍ଯାଉଅଛୁ , ତାହା କଅଣ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କଠାରୁ ଲୁ ଚାଇବା ?

18

କାରଣ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମହାନ ଓ ବଳବାନ ମଗାଷ୍ଠୀ ଜାତ ମହବ ଓ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକ ତାଙ୍କ ମଦଇ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇମବ ।

19

ତାଙ୍କ ପମର ତାଙ୍କ ସତେ ାନ ଓ ବଂଶର ମଲାକମାମନ ମର୍ଯପରି ନୟାୟ ଓ ଧମ୍ମର ଆଚରଣ କରି ଆମ୍ଭ ପଥ ରକ୍ଷା କରିମବ ମସଥିପାଇଁ ମସ ମସମାନଙ୍କୁ

ଶିକ୍ଷା ମଦବାକୁ ଆମମ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଅଛୁ । ତାହା ମହମଲ ଆମମ୍ଭ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ନିମମତେ  ର୍ଯାହା କରିବା ମବାଲି କହିଅଛୁ , ତାହା ସଫଳ କରିବା ।
20

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ସମଦାମ ଓ ଗମମାରା ନଗରର ମଲାକମାନଙ୍କ ପାପ ବହୁ ତ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମବାଦ ଆମ୍ଭ ନିକଟମର

ପହଞ୍ଚିଅଛି । 21 ଏଣୁ ମସହି ମଲାକମାନଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର ଆମ୍ଭ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମବାଦ ଅନୁ ସାମର ମସମାମନ ପାପ କରିଛତେ ି ନା ନାହିଁ, ତାହା ମଦଖିବା
ପାଇଁ ଆମମ୍ଭ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଅଛୁ ।

18.11 ଋତୁ ସ୍ରାବ

x

22

ଏହାପମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଦୁ ଇ ସ୍ୱଗ୍ ଦୂ ତ ସମଦାମ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗମଲ କିତେ ୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମସହିସ୍ଥାନମର ଠିଆମହାଇ

ରହିମଲ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆମହାଇ ରହିମଲ ।
23

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦୁ ଷ୍ଟ ସହିତ ଧାମିକକୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ କରିମବ କି ?

24

ମହାଇପାମର, ମସହି ନଗରମର ପଚାଶ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମବ । ମତମବ, ମସହି ପଚାଶ ଜଣ ଧାମିକ ପାଇଁ ଆପଣ କଅଣ ମସହି ନଗରକୁ ରକ୍ଷା ନ କରି

ବିନଷ୍ଟ କରିମବ ? 25 ଦୁ ଷ୍ଟ ସହିତ ଧାମିକକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଦୁ ଷ୍ଟ ସହିତ ଧାମିକକୁ ସମାନ ଭାବମର ମଦଖିବା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ରମର ଥାଉ । କାରଣ
ଆପଣ ମହଉଛତେ ି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଚାରକତ୍ତ୍ା, ମସଥିପାଇଁ ଆପଣ କି ନୟାୟମର ବିଚାର କରିମବ ନାହିଁ ?
26

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ଆମମ୍ଭ ସମଦାମ ନଗରମର ପଚାଶ ଜଣ ଧାମିକ ମଲାକ ମଦଖିବା, ମତମବ ମସମାନଙ୍କ ସକାମଶ ଆମମ୍ଭ ମସହି ପୁରା

ନଗରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ।
27

ତାପମର ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ମଦଖତେ ୁ, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମର ଧୂଳ ି ଓ ପାଉଁଶ ପରି ମହମଲ ମଧ୍ୟ, କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଅଛି । 28 ମହାଇପାମର,

ମସଠାମର ପଚାଶରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କମ ଧାମିକ ଥିମବ । ତାହା ମହମଲ ଆପଣ କଅଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କମ ମହାଇଥିବା ମର୍ଯାଗଁୁ ମସହି ପୁରା ନଗର ବିନଷ୍ଟ କରିମବ
? ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ମସଠାମର ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ।
29

ଆଉ ଥମର ଅବ୍ରାହାମ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିମଲ, ମହାଇପାମର ମସଠାମର ଚାଳିଶ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମବ । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ମସଠାମର ଚାଳିଶ

ଜଣ ଧାମିକ ଥିମଲ ଆମମ୍ଭ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ।
30

ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ରାଗତେ ୁ ନାହିଁ, ମତମବ ମଁୁ କହିବ ି । ମହାଇପାମର, ମସଠାମର ତିରଶ
ି ଜଣ ଧାମିକ ଥିମବ । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ

କହିମଲ, ମସଠାମର ତିରଶ
ି ଜଣ ଧାମିକ ଥିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ।
31

ଅବ୍ରାହାମ ପୁଣି କହିମଲ, ମଦଖତେ ୁ, ମଁୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟମର କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଅଛି, ମହାଇପାମର ମସଠାମର ମକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମବ ।

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ମସଠାମର ମକାଡ଼ିଏ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ।
32

ଅବ୍ରାହାମ ପୁଣି ଥମର କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ରାଗତେ ୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଥମର ମା୍ କହିବ ି । ମହାଇପାମର, ମସଠାମର ଦଶ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମବ ?

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହିମଲ, ମସଠାମର ଦଶ ଜଣ ଧାମିକ ଥିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତାହା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ।
33

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତ୍ା ମଶଷ୍କରି ଚାଲିଗମଲ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତମବୁକୁ ମଫରିଗମଲ ।

19
ପରଲମଶ୍ୱର ସଲଦାମ ଓ ଗଲମାରା ନଗର ଧ୍ୱଂସ କଲେ
1

ଏହାପମର ମସହି ଦୁ ଇ ସ୍ୱଗ୍ ଦୂ ତ ସନ୍ଧୟା ସମୟମର ସମଦାମ ନଗରମର ପହଞ୍ଚିମଲ । ମସମତମବମଳ ମଲାଟ ସମଦାମ ନଗରକୁ ପଶିବା ଦ୍ୱାର ପାଖମର

ବସିଥିମଲ, ପୁଣି ମସ ମସମାନଙ୍କୁ ମଦଖି ମଭଟିବା ପାଇଁ ଗମଲ ଓ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ମସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିମଲ, 2 ମହ ମମାହର ପ୍ରଭୁମାମନ, ମଁୁ ବିନୟ
କରୁଅଛି, ଆପଣମାମନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପାଦ ଧୁଅତେ ୁ, ପୁଣି ଆଜି ରାତିମର ମମା ଘମର ରୁହତେ ୁ, ତାପମର ସକାମଳ ଉଠି
ଚାଲିର୍ଯିମବ । କିତେ ୁ ମସମାମନ କହିମଲ, ନାହିଁ, ଆମମ୍ଭମାମନ ରାତି ସାରା ଦାଣ୍ଡମର ରହିବୁ ।
3

କିତେ ୁ ମଲାଟ ମସମାନଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଅନୁ ମରାଧ କମଲ, ଏଣୁ ମସମାମନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଗମଲ । ତାପମର ମଲାଟ ଖାଇବା କ୍ଷାର ନ ମିଶାଇ

ମରାଟୀ ତିଆରି କରି ମସମାନଙ୍କୁ ମଦମଲ ଓ ମସମାମନ ତାହା ଖାଇମଲ ।
4

କିତେ ୁ ମସମାମନ ମଶାଇବା ଆଗରୁ ମସହି ସମଦାମ ନଗରର ଉଭୟ ବୁ ଢା ଓ ର୍ଯୁବା ମଲାକ ସବୁ ଆସି ମଲାଟଙ୍କ ଘର ଚାରିପମଟ ମଘରିମଲ । 5 ପୁଣି

ମସମାମନ ମଲାଟଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ଆଜି ରାତିମର ମର୍ଯଉଁ ମଲାକମାମନ ତୁ ମ ଘରକୁ ଆସିଛତେ ି ମସମାମନ କାହାତେ ି ? ମସମାନଙ୍କୁ ବାହାରକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆଣ, ଆମମ ମସମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯୌନ କ୍ରିୟା କରିବୁ ।
6

ମତଣୁ ମଲାଟ ବାହାରକୁ ଆସି କବାଟ ବନ୍ଦ କମଲ ଓ ମସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ର୍ଯାଇ କହିମଲ, 7 ମହ ମମାର ଭାଇମାମନ, ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ମରାଧ କରୁଅଛି,

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଏହି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ । 8 ମଦଖ, ମମାର ଦୁ ଇ କୁ ମାରୀ ଝିଅ ଅଛତେ ି । ମଁୁ ମସମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ମଦଉଛି,
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯମିତ ି ଭଲ ଲାଗୁଛ,ି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମସପରି କର । ମା୍ ମର୍ଯଉଁ ମଲାକମାମନ ମମା ଘରକୁ ଆସିଛତେ ି, ମସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛ ି
କର ନାହିଁ, କାରଣ ମସମାମନ ଆଜି ମମା ଘମର ଆ୍ୟ ମନଇଛତେ ି ।
9

ମସମାମନ ମଲାଟଙ୍କୁ କହିମଲ, ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚର୍ଯ
ି ାଅ । ପୁଣି ମସମାମନ କହିମଲ, ଏହି ମଲାକ ଅନୟ ମଦଶରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିଲା

ପୁଣି ଏମବ ଆମର ବିଚାରକତ୍ତ୍ା ମହବାକୁ ଚାହଁୁଅଛି । ଆଉ ମସମାମନ ମଲାଟଙ୍କୁ କହିମଲ, ମର୍ଯଉଁ ମଲାକମାମନ ତୁ ମ ଘରକୁ ଆସିଅଛତେ ି, ଆମମ୍ଭମାମନ
ମସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମର୍ଯତିକି ଖରାପ ବୟବହାର କରିବୁ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୁ ମ ପ୍ରତି ଖରାପ ବୟବହାର କରିବୁ । ତାପମର ମସମାମନ ମଲାଟଙ୍କୁ ମଠଲି ମଦଇ
କବାଟ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ବାକୁ ମଚଷ୍ଟାକମଲ ।
10

ମା୍ ମସହି ଦୁ ଇ ସ୍ୱଗ୍ ଦୂ ତ ନିଜର ହାତ ବଢାଇ ମଲାଟଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ମନମଲ ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ କମଲ ।

11

ଆଉ ମସମାମନ ଦ୍ୱାର ନିକଟମର ଥିବା ସାନରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ମଲାକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କମଲ, ତହିଁମର ମସହି ମଲାକମାମନ ମଦଖି ନ ପାରି କବାଟ ମଖାଜୁ ମଖାଜୁ

ଥକିଗମଲ ।
12

ଏହାପମର ମସହି ଦୁ ଇ ସ୍ୱଗ୍ ଦୂ ତ ମଲାଟଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଏହି ନଗରମର ତୁ ମର ଆଉ ମକହି ଅଛତେ ି କି ? ତୁ ମର ଜୁ ଆଁଇ, ପୁଅମାମନ, ଝିଅମାମନ କିମବା

ଆଉ ମର୍ଯମକହି ଏହି ନଗରମର ଅଛତେ ି, ମସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକରି ମନଇର୍ଯାଅ ।
13

କାରଣ ଆମମ୍ଭମାମନ ଏହି ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ର୍ଯାଉଅଛୁ । ମର୍ଯମହତୁ ଏହି ନଗରର ମଲାକମାନଙ୍କ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧମର ମହଉଥିବା କ୍ରନ୍ଦନ ବହୁ ତ

ମହଲାଣି ଓ ତାହା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଅଛତେ ି । ଏଣୁ ଏହି ନଗର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛତେ ି ।
14

ମତଣୁ, ମଲାଟ ବାହାରକୁ ର୍ଯାଇ, ନିଜର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ର୍ଯାଉଥିବା ର୍ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଧ୍ୱଂସ

କରିବାକୁ ର୍ଯାଉଛତେ ି, ମତଣୁ ଉଠ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ର୍ଯିବା । କିତେ ୁ ମସହି ର୍ଯୁବକମାମନ ଭାବିମଲ ମର୍ଯ, ମଲାଟ ମସମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା
କରୁଛତେ ି; ଏଣୁ ମସମାମନ ମଲାଟଙ୍କ ସହିତ ଗମଲ ନାହିଁ ।
15

ତହିଁଆର ଦିନ ଅତି ସକାମଳ, ଦୂ ତମାମନ ମଲାଟଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚଳ କରାଇ କହିମଲ, ଉଠ, ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁ ଇ ଝିଅଙ୍କୁ ମନଇ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇର୍ଯାଅ, ନ

ମହମଲ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଗରର ମଲାକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଣ୍ଡମର ବିନଷ୍ଟ ମହବ ।
16

ତଥାପି ମଲାଟ ବାହରି ର୍ଯିବାକୁ ମଡରି କମଲ, ମା୍ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କମଲ । ଏଣୁ ମସହି ଦୂ ତମାମନ ମଲାଟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁ ଇ

ଝିଅଙ୍କର ହାତ ଧରି ମସମାନଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାରକୁ ମନଇଗମଲ ।
17

ଦୂ ତମାମନ ମସମାନଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାରକୁ ମନଇର୍ଯିବା ପମର, ଦୂ ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜମଣ ମଲାଟଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ

ଶୀଘ୍ର ପଳାଇର୍ଯାଅ, ପଛକୁ ମଦଖ ନାହିଁ । ଏହି ପଦାମର ସୁଦ୍ଧା ରୁହ ନାହିଁ, ମା୍ ପବ୍ତକୁ ପଳାଇର୍ଯାଅ, ନ ମହମଲ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ମହବ ।
18

ମତଣୁ ମଲାଟ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, ମସପରି ନ ମହଉ ।

19

ମଦଖତେ ୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସ ପ୍ରତି ଅନୁ ଗ୍ରହ କରିଛତେ ି, ପୁଣି ମମାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକରି ମମା ପ୍ରତି ମହା ଦୟା ମଦଖାଇଛତେ ି । କିତେ ୁ ଏମବ ମଁୁ

ମସହି ପବ୍ତକୁ ପଳାଇର୍ଯାଇ ପାରିବ ି ନାହିଁ, ମା୍ ଏହି ବିପଦ ମର୍ଯାଗଁୁ ଏଠାମର ମରିର୍ଯାଇ ପାମର । 20 ମଦଖତେ ୁ, ମଁୁ ପଳାଇର୍ଯାଇ ପାରିବା ପରି ଏହି ଅଳ୍ପ
ଦୂ ରମର ମସହି ମଛାଟ ନଗର ଅଛି । ତାହା ମଛାଟ ନୁ ମହଁ କି ? ମମାମତ ମସଠାକୁ ପଳାଇ ର୍ଯିବାକୁ ଦିଅତେ ୁ, ମତମବ ମମାହର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ।
21

ଦୂ ତ ମଲାଟଙ୍କୁ କହିମଲ, ଠିକ ଅଛି, ଆମମ୍ଭ ଏ ବିଷ୍ୟମର ତୁ ମ ପ୍ରତି ଦୟାକରୁଅଛୁ । ଏଣୁ ମସହି ମର୍ଯଉଁ ନଗର କଥା ତୁ ମମ କହିଲ, ଆମମ୍ଭ ମସହି ନଗର

ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ।
22

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଶୀଘ୍ର ମସହିସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ର୍ଯାଅ । କାରଣ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମସହି ନଗରମର ନ ପହଞ୍ଚିମଲ ଆମମ୍ଭମାମନ କିଛ ି କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ । ମସଥିପାଇଁ

ମସହି ନଗରର ନାମ ମସାୟର (ମଛାଟ ସ୍ଥାନ) ମହଲା ।
23

ମଲାଟ ମସାୟର ନଗରମର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମହାଇଥିଲା ।

24

ପୁଣି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗ୍ରୁ ସମଦାମ ଓ ଗମମାରା ନଗର ଉପମର ଗନ୍ଧକ ଓ ନିଆଁ ବଷ୍୍ାଇମଲ । 25 ପୁଣି ମସହିସବୁ ନଗର, ସମସ୍ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ

ନଗରଗୁଡ଼କ
ି ମର ବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ଓ ମକ୍ଷତର ଫସଲସବୁ ଧ୍ୱଂସ କମଲ । 26 ମସମାମନ ର୍ଯାଉଥିବା ସମୟମର, ମଲାଟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନାଇବାରୁ,
ଏକ ଲୁ ଣ ଖମବ ପାଲଟିଗମଲ ।
27

ଆଉ, ଅବ୍ରାହାମ ସକାଳୁ ଉଠି, ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନମର ଆଗରୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ମହାଇଥିମଲ, ମସହିସ୍ଥାନକୁ ଗମଲ ।

28

ପୁଣି ମସ ସମଦାମ, ଗମମାରା ଓ ତାହାର ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇମଲ ଓ ମସହି ସ୍ଥାନସବୁ ମପାଡ଼ିର୍ଯାଇ ଭାଟୀର ଧୂଆଁ ପରି

ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବାର ମଦଖିମଲ ।
29

ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ନଗରସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସମୟମର, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଅନୁ ମରାଧକୁ ମମନପକାଇମଲ, ପୁଣି ମଲାଟ ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନମର

ବାସ କରୁଥିମଲ, ମସହି ନଗରଗୁଡ଼କ
ି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଆଗରୁ ମସଠାରୁ ମଲାଟକୁ ବାହାରକରି ମନଇଗମଲ ।

ଲୋଅଙ୍କ ପରବ୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ
30

ମଲାଟ ମସାୟରମର ବାସ କରିବାକୁ ଭୟକମଲ ଓ ମସଠାରୁ ନିଜ ଦୁ ଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିର୍ଯାଇ ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗୁମ୍ଫାମର ବାସକମଲ ।

31

ଦିମନ, ମଲାଟର ବଡ଼ ଝିଅ ସାନ ଝିଅକୁ କହିଲା, ମଦଖ, ଆମ ବାପା ବୃ ଦ୍ଧ ଅଟତେ ି । ପୁଣି ଏହି ଜଗତର ନିୟମ ଅନୁ ସାମର ଆମ ସହିତ ଶୟନ କରିବାକୁ

ଏ ମଦଶମର ମକୌଣସି ପୁରୁଷ୍ ନାହାତେ ି ।
32

ମସଥିପାଇଁ ଆସ, ଆମମ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁ ର ମଦ ପିଇବାକୁ ମଦବା, ମର୍ଯପରି ତାଙ୍କୁ ନିଶା ମହବ ଓ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମ ମର୍ଯପରି ବଂଶ

ରକ୍ଷାକରି ପାରିବା, ମସଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବା ।
33

ଏଣୁ ମସହି ରାତିମର ମସମାମନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁ ର ମଦ ପିଇବାକୁ ମଦମଲ ଓ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ମହଲା । ଏହାପମର ବଡ଼ ଝିଅ ର୍ଯାଇ ନିଜ ବାପା ମଲାଟ

ସହିତ ଶୟନ କଲା । ପୁଣି ତାହାର ବଡ଼ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠି ଚାଲି ର୍ଯିବାର ମଲାଟ ଜାଣି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।
34

ତହିଁଆର ଦିନ, ବଡ଼ ଝିଅ ସାନ ଝିଅକୁ କହିଲା, ଗତକାଲି ରାତିମର ମଁୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲି । ଏଣୁ ଆସ, ଆଜି ରାତିମର ମଧ୍ୟ ଆମମ ବାପାଙ୍କୁ

ଅଙ୍ଗୁ ର ମଦ ପିଇବାକୁ ମଦବା ଓ ତୁ ମମ ର୍ଯାଇ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବ ମର୍ଯପରି ଆମମ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ରକ୍ଷାକରି ପାରିବା ।
35

ମତଣୁ ମସମାମନ ମସହି ରାତିମର ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପାକୁ ଅଙ୍ଗୁ ର ମଦ ପିଇବାକୁ ମଦମଲ ଓ ସାନ ଝିଅ ର୍ଯାଇ ନିଜ ବାପା ମଲାଟଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲା ।

ମା୍ ନିଜ ଝିଅ ମଲାଟ ସହିତ ଶୟନ କରିବାର ଓ ଉଠି ଚାଲି ର୍ଯିବାର ମଲାଟ ଜାଣି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।

y

z

36

ଏହି ରୂମପ ମଲାଟଙ୍କର ଦୁ ଇ ଝିଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ ।

37

ଏହାପମର, ବଡ଼ ଝିଅ ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରି, ତାର ନାମ ମମାୟାବ ରଖିଲା । ମସ ମମାୟାବ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ।

38

ପୁଣି ସାନ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରି ତାର ନାମ ବିନ୍ନ-ଅେି ରଖିଲା । ମସ ଅମୋନ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ।

y

19.37 ମମା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଜନମ

19.38 ମମା ମଲାକର ପୁ୍

z

20
ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଅବିଲମେକ
1

ପମର ଅବ୍ରାହାମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗମର ଥିବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମଲ ପୁଣି କାମଦଶ ଓ ଶୂର ଅଞ୍ଚଳ ମଝିମର କିଛ ି ଦିନ ବାସକମଲ । ଏହାପମର ମସ ଗରାର

ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯାଇ ମସଠାମର କିଛ ି କାଳ ବାସକମଲ ।
2

ମସଠାମର ଅବ୍ରାହାମ ସାରାଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର କହିମଲ, ମସ ମହଉଛତେ ି ମମାର ଭଉଣୀ । ପୁଣି ଗରା ମଦଶର ରାଜା ଅବିମମଲକ ମଲାକ ପଠାଇ ସାରାଙ୍କୁ

ମନଇଗମଲ ।
3

କିତେ ୁ ପରମମଶ୍ୱର ରାତିମର ସ୍ୱପନମର ଅବିମମଲକଙ୍କୁ କହିମଲ, ମର୍ଯଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମଲାକକୁ ତୁ ମମ ମନଇ ର୍ଯାଇଅଛ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି । ତାଙ୍କୁ ତୁ ମମ ମନଇ

ର୍ଯାଇଥିବାରୁ ତୁ ମମ ମୃତୁୟ ମୁଖମର ଅଛ ।
4

ମା୍ ଅବିମମଲକ ସାରାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ନ ଥିମଲ । ଏଣୁ ମସ କହିମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, ମର୍ଯଉଁ ମଲାକ ନିମେ୍ାଷ୍ ତାକୁ କି ଆପଣ ମାରିମଦମବ ?

5

ମସହି ବୟକ୍ତି ନିମଜ କି ମମାମତ କହି ନ ଥିମଲ, ମସ ମମାର ଭଉଣୀ ? ପୁଣି ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ନିମଜ କି କହିମଲ ନାହିଁ, ମସ ମମାର ଭାଇ ? ଏଣୁ, ମଁୁ

ସରଳ ମନମର ଏହା କରିଥିବାରୁ, ମଁୁ ନିମେ୍ାଷ୍ ।
6

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପନମର କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ଜାଣୁ ମର୍ଯ, ତୁ ମମ ସରଳ ମନମର ଏହା କରିଅଛ । ମସଥିପାଇଁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧମର

ପାପ କରିବାରୁ ଅଟକାଇଲୁ । ଏଣୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକକୁ ଛୁ ଇଁବାକୁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମଦଲୁ ନାହିଁ ।
7

ଏମବ ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକକୁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମଫରାଇ ଦିଅ । ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ତୁ ମ ନିମମତେ  ପ୍ରାଥ୍ନା କରିବ ଓ ତୁ ମମ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ମସ ଜମଣ ଭାବବାଦୀ

। ମା୍ ତୁ ମମ ମର୍ଯମବ ମସହି ବୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଫରାଇ ମଦବ ନାହିଁ, ମତମବ, ତୁ ମମ ଓ ତୁ ମର ସମସ୍ତ ମଲାକ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ ।
8

ଏଣୁ ଅବିମମଲକ ଅତି ସକାମଳ ଉଠି ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡାକିମଲ ଓ ମସହି ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟ ମସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇମଲ । ପୁଣି ମସମାମନ ଏସମସ୍ତ ଘଟଣା

ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଭୟକମଲ ।
9

ପୁଣି ଅବିମମଲକ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବୟବହାର କମଲ ? ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧମର ଏପରି କଅଣ

ଅପରାଧ କରିଥିଲି ମର୍ଯ, ଆପଣ ମମାମତ ଓ ମମା ମଦଶକୁ ଏମତ ବଡ଼ ପାପ କରାଇମଲ ? ର୍ଯାହା କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁ ମହଁ ତାହା ଆପଣ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି
କମଲ ।
10

ଅବିମମଲକ ଆହୁ ରି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆପଣ ଏପରି କରିବାର କାରଣ କଅଣ ?

11

ଅବ୍ରାହାମ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମଁୁ ଭାବିଲି, ଏହି ମଦଶର ମଲାକମାମନ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛ ି ଭୟ କରତେ ି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏମାମନ ମମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ

ମମାମତ ଜୀବନମର ମାରିମଦମବ । 12 ହଁ ଏ କଥା ସତ ମର୍ଯ, ମସ ମମାହର ଭଉଣୀ । ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କର ବାପା ଜମଣ, ମା୍ ଆମର ମାଆମାମନ ଅଲଗା
ଅଲଗା । ପୁଣି ମଁୁ ତାହାକୁ ବିବାହ କଲି ।
13

ମର୍ଯମତମବମଳ ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ମମାର ବାପାଙ୍କ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ କହିମଲ, ମସମତମବମଳ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମମ ମର୍ଯଉଁ ମର୍ଯଉଁ

ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯିବା, ତୁ ମମ ଦୟାକରି ମସହି ସବୁ ସ୍ଥାନମର ମମା ବିଷ୍ୟମର ମସ ମମାର ଭାଇ ମବାଲି କହିବ ।
14

ଏହାପମର ଅବିମମଲକ କିଛ ି ମମଷ୍, ମଗାରୁ ଏବଂ ଦାସଦାସୀଙ୍କୁ ମନଇ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ମଦମଲ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଫରାଇ ମଦମଲ ।

15

ପୁଣି ଅବିମମଲକ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖତେ ୁ, ମମାର ସାରା ମଦଶ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମର ଅଛି, ଆପଣ ମର୍ଯଉଁଠାମର ଇଛା କରତେ ି, ମସଠାମର ବାସ

କରତେ ୁ ।

16

ପୁଣି ମସ ସାରାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ମଁୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗମର ତୁ ମ ଭାଇଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ରୂପା ଟଙ୍କା ମଦଉଅଛି । ମର୍ଯଉଁମାମନ ତୁ ମ ସହିତ ଅଛତେ ି,

ମସମାନଙ୍କ ଆଗମର ଏହା ତୁ ମମ ନିମେ୍ାଷ୍ ମହବାର ଚିହ୍ନ ଅମଟ । ଏମବ ସମମସ୍ତ ଜାଣିମବ ମର୍ଯ, ତୁ ମମ ମକୌଣସି ଭୁଲ କରି ନାହଁ ।
17

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ଅବିମମଲକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥ୍ନା କମଲ, ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ଅବିମମଲକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କମଲ, ଏଣୁ

ମସମାମନ ସତେ ାନସତେ ତି ଜନମ କରି ପାରିମଲ । 18 କାରଣ ଅବିମମଲକ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କୁ ମନଇ ର୍ଯାଇଥିବାରୁ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅବିମମଲକଙ୍କ ଗୃହର
ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମଲାକଙ୍କର ଗଭ୍ ବନ୍ଦ କରି ମଦଇଥିମଲ ।

21
ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଜନମ
1

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯପରି କହିଥିମଲ, ମସପରି ସାରାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ, ପୁଣି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନୁ ସାମର ସାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ।

2

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ବୃ ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାମର ସାରା ଗଭ୍ଧାରଣ କମଲ ଓ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ । ପରମମଶ୍ୱର ମର୍ଯଉଁ ସମୟମର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ପୁଅ

ଜନମ ମହବ ମବାଲି କହିଥିମଲ ମସହି ସମୟମର ପୁଅଟି ଜନମ ମହଲା ।
3

ପୁଣି, ଅବ୍ରାହାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଜନମ କରିଥିବା ନିଜ ପୁଅର ନାମ ଇସ୍ହାକ ରଖିମଲ ।

4

ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି ଆଜ୍ଞା ମଦଇଥିମଲ, ମସପରି ଅବ୍ରାହାମ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଜନମର ଆଠ ଦିନମର ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କମଲ ।

5

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଶମହ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଇସ୍ହାକ ଜନମ ମହମଲ ।

6

ଇସ୍ହାକ ଜନମ ମହବା ପମର, ସାରା କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ମମା ମୁହଁମର ହସ ମଦମଲ । ପୁଣି ମମାର ପୁଅ ଜନମ ମହବା କଥା ଶୁଣି ସମମସ୍ତ ମମା ସହିତ

a

b

ମିଶି ହସିମବ ।
7

ସାରା ଆହୁ ରି କହିମଲ, ମଁୁ ମର୍ଯ ଦିମନ ଏକ ସତେ ାନ ଜନମ କରି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବି, ଏହି କଥା ମମା ସ୍ୱାମୀ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କିଏ କହି ପାରିଥାଆତେ ା ? ତଥାପି, ମଁୁ

ତାଙ୍କର ବୃ ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାମର ତାଙ୍କ ନିମମତେ  ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରିଅଛି ।

ଅବ୍ରାହାମ ହାଗାର ଓ ଇଶମାଏେକୁ ଘରୁ ବାହାରକଲେ
8

ଇସ୍ହାକ ବଡ଼ ମହବାରୁ ସାରା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଛଡ଼ାଇମଲ, ପୁଣି ମସହିଦନ
ି ଅବ୍ରାହାମ ଏକ ବଡ଼ ମଭାଜି କମଲ ।

9

ଦିମନ, ସାରା ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିସର ମଦଶର ଦାସୀ ହାଗାର ଜନମ କରିଥିବା ପୁଅ ଇଶମାଏଲ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଅଛି ।

10

ମତଣୁ ସାରା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଏହି ଦାସୀ ଓ ତାହାର ପୁଅକୁ ଆମ ଘରୁ ବାହାରକର । କାରଣ, ମମାର ପୁଅ ଇସ୍ହାକ ସହିତ ଏହି ଦାସୀର

ପୁଅ, ଆମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନ ମହଉ ।
c

11

a

ଇଶମାଏଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହାଇଥିବାରୁ ଏହି କଥାମର ଅବ୍ରାହାମ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ କମଲ ।

21.3 ହସ

b

21.4 ଲିଙ୍ଗ ଆଗର ଚମଡ଼ା କାଟିବା, ଏହାପମର ର୍ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିମମତେ  ନିୟମ ମହଲା

21.10 ର୍ଯିଏ ଜମଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତୁୟ ପମର ତାଙ୍କର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସବୁ ବିଷ୍ୟ ମଭାଗ କରିଥାଏ

c

12

ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ପୁଅ ଇଶମାଏଲ ଓ ତୁ ମର ଦାସୀ ନିମମତେ  ଦୁ ଃଖ କର ନାହିଁ । ମା୍ ସାରା ତୁ ମକୁ ର୍ଯାହା କହୁ ଅଛି,

ତାହା ଶୁଣ ଓ ମସ ଅନୁ ସାମର କର; କାରଣ ଇସ୍ହାକଠାରୁ ତୁ ମର ବଂଶ ଗଣାର୍ଯିବ ।
13

ପୁଣି ତୁ ମ ଦାସୀର ପୁଅଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମ୍ଭ ଏକ ମଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, କାରଣ ମସ ତୁ ମର ପୁଅ ଅମଟ ।

14

ତହିଁଆର ଦିନ ସକାମଳ ଅବ୍ରାହାମ ଶୀଘ୍ର ଉଠିମଲ, ପୁଣି କିଛ ି ମରାଟୀ ଓ ପାଣି ଥିବା ଏକ ଚମଡ଼ାର କୁ ମ୍ପା ହାଗାରଙ୍କୁ କାନ୍ଧମର ଧରାଇମଲ ଏବଂ ନିଜ

ପୁଅକୁ ହାଗାରଙ୍କ ହାତମର ମଦଇ ମସମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକମଲ । ହାଗାର ମସଠାରୁ ଚାଲିର୍ଯାଇ ମବରମଶବା ପ୍ରାତେ ରମର ଏମଣ ମତମଣ ବୁ ଲିମଲ ।
15

କୁ ମ୍ପାର ପାଣି ସରିର୍ଯିବାରୁ, ହାଗାର ପିଲାକୁ ମଗାଟିଏ ବୁ ଦାମୂଳମର ଛାଡ଼ିମଦମଲ ।

16

ପୁଣି ନିମଜ କିଛ ି ଦୂ ର, ଅଥ୍ାତ, ଏକ ତୀର ମର୍ଯମତ ଦୂ ର ର୍ଯାଇ ପାମର, ପ୍ରାୟ ମସମତ ଦୂ ର ର୍ଯାଇ ବସିମଲ ଓ କହିମଲ, ମଁୁ ବାଳକର ମରଣ ମଦଖି ପାରିବ ି

ନାହିଁ, ପୁଣି ମସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରମର କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିମଲ ।
17

ପୁଣି ବାଳକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାରୁ ପରମମଶ୍ୱର ତାହା ଶୁଣିମଲ ଓ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂ ତ ସ୍ୱଗ୍ରୁ ହାଗାରଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ଆମଗା ହାଗାର, ତୁ ମର କଅଣ

ଅସୁବଧ
ି ା ମହାଇଛି ? ତୁ ମମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ବାଳକ ମସହିସ୍ଥାନମର କାନ୍ଦିବାର ପରମମଶ୍ୱର ଶୁଣିଅଛତେ ି ।
18

ଏମବ ତୁ ମମ ଉଠ, ତୁ ମର ପୁଅ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ ତାକୁ ଉଠାଅ ଓ ଶାତେ  କର, କାରଣ ଆମମ୍ଭ ତାହାର ବଂଶଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ମଗାଷ୍ଠୀ ଜାତ କରିବା ।

19

ପୁଣ,ି ମସମତମବମଳ ପରମମଶ୍ୱର ହାଗାରଙ୍କ ଆଖି ମଖାଲିମଦମଲ ଓ ମସ ପାଣିମର ପୂର୍ଣ୍୍ ଏକ କୂ ଅ ମଦଖି ପାରିମଲ । ଆଉ ମସ କୂ ଅ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ

କୁ ମ୍ପାମର ପାଣି ପୂର୍ଣ୍୍ କରି ମନଇ ବାଳକକୁ ପିଇବାକୁ ମଦମଲ ।
20

ପରମମଶ୍ୱର ମସହି ବାଳକ ସହିତ ଥିମଲ, ପୁଣି ବାଳକ ମସହି ପ୍ରାତେ ରମର ରହି ବଢିଲା ଓ ଧନୁ ବିଦୟାମର ନିପୁଣ ମହଲା ।

21

ମସ ପାରଣ ପ୍ରାତେ ରମର ବାସକଲା, ପୁଣି ତାହାର ମାଆ ମିସର ମଦଶର ଏକ କନୟା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କମଲ ।

d

ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଅବିଲମେକ ନିୟମ କଲେ
22

ଅବ୍ରାହାମ ଗରାରମର ବାସ କରୁଥିବା ସମୟମର, ମସହି ସ୍ଥାନର ରାଜା ଅବିମମଲକ ଓ ତାଙ୍କର ମସନାପତି ଫୀମଖାଲ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି

କହିମଲ, ଆପଣ ମର୍ଯଉଁ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛତେ ି, ମସସମସ୍ତ କାମମର ପରମମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛତେ ି ।
23

ଏଣୁ, ଆପଣ ଏମବ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମମର ଶପଥକରି କୁ ହତେ ୁ ମର୍ଯ, ଆପଣ ମମାର, ମମାର ପୁଅଝିଅ କିମବା ମମାର ଆଗାମି ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଠକିମବ

ନାହିଁ । ପୁଣି ମଁୁ ମର୍ଯପରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମଦଖାଇଅଛି, ମସପରି ଆପଣ ମମା ପ୍ରତି ଓ ଏମବ ଆପଣ ବିମଦଶୀ ରୂମପ ବାସ କରୁଥିବା ମମାର ଏହି
ମଦଶ ପ୍ରତି ଦୟା ମଦଖାଇମବ ।
24

ଏଣୁ ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ମଁୁ ଶପଥ କରୁଅଛି ।

25

ତାପମର ଅବିମମଲକଙ୍କ ଦାସମାମନ ତାଙ୍କର ଏକ କୂ ଅ ବଳମର ଅଧିକାର କରିଥିବା ବିଷ୍ୟମର ଅବ୍ରାହାମ ଅବିମମଲକଙ୍କ ନିକଟମର ଅଭିମର୍ଯାଗ କମଲ

26

ଅବିମମଲକ କହିମଲ, ଏହି କାମ କିଏ କରିଅଛି, ତାହା ମଁୁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଆପଣ ନିମଜ ମଧ୍ୟ ମମାମତ ଏହା ଜଣାଇ ନାହାତେ ି । ମଁୁ ଏ ବିଷ୍ୟମର ଆଜି

।

ର୍ଯାଏଁ ଶୁଣି ନ ଥିଲି ।
27

d

ଏଣୁ ଅବ୍ରାହାମ କିଛ ି ମମଣ୍ଢା ଓ ବଳଦ ଅବିମମଲକଙ୍କୁ ମଦମଲ, ପୁଣି ମସ ଦୁ ମହଁ ଏକ ନିୟମ କମଲ ।

21.20 ଭଲମର ଜାଣିଥିବା ମଲାକ

28

ଆଉ ଅବ୍ରାହାମ ନିଜ ପଲରୁ ସାତଟି ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆ ଅଲଗା କରି ରଖିମଲ ।

29

ଏହା ମଦଖି ଅବିମମଲକ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଆପଣ ଏହି ସାତଟି ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆ ଅଲଗା କରି ରଖିବାର ଅଥ୍ କଅଣ ?

30

ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ମଁୁ ମର୍ଯ ଏହି କୂ ଅ ମଖାଳିଅଛି, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂମପ ଆପଣ ମମା ହାତରୁ ଏହି ସାତଟି ମମଣ୍ଢୀଛୁ ଆ ଗ୍ରହଣ କରିମବ ।

31

ଏଣୁ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମବରମଶବା ମହଲା, ମର୍ଯମହତୁ ମସଠାମର ମସ ଦୁ ଇ ଜଣ ଶପଥ କମଲ ।

32

ଏହିପରି ମସମାମନ ମବରମଶବାମର ନିୟମ କରିବା ପମର, ଅବିମମଲକ ଓ ତାଙ୍କର ମସନାପତି ଫୀମଖାଲ ଉଠି ନିଜ ମଦଶକୁ ମଫରିଗମଲ ।

33

ଅବ୍ରାହାମ ମସହିସ୍ଥାନମର ଏକ ଝାଉଁ ଗଛ ଲଗାଇମଲ ଓ ଅନାଦି ଅନତେ  ପରମମଶ୍ୱର, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମମର ଉପାସନା କମଲ ।

34

ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ପମଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ମସହି ମଦଶମର ବିମଦଶୀ ରୂମପ ଅମନକ ଦିନ ବାସକମଲ ।

e

22
ପରଲମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ
1

ଦିମନ, ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କମଲ: ମସ ତାଙ୍କୁ ଡାକିମଲ, ମହ ଅବ୍ରାହାମ ! ଅବ୍ରାହାମ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ପ୍ରଭୁ, କୁ ହତେ ୁ, ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି ।

2

ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଏମବ ତୁ ମମ ତୁ ମର ପୁଅକୁ , ତୁ ମର ଏକ ମା୍ ପୁଅକୁ , ର୍ଯାହାକୁ ତୁ ମମ ମପ୍ରମ କର, ମସହି ଇସ୍ହାକକୁ ମନଇ ମମାରିଆ ମଦଶକୁ

ର୍ଯାଅ, ପୁଣି ମସହି ମଦଶମର ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମର୍ଯଉଁ ପବ୍ତ କହିବା ମସହି ପବ୍ତ ଉପମର ତାହାକୁ ମହାମବଳି ରୂମପ ଉତ୍ସଗ୍ କର ।
3

ତହିଁଆର ଦିନ ଅତି ସକାମଳ ଅବ୍ରାହାମ ଉଠିମଲ, ମହାମବଳି ନିମମତେ  କାଠ କାଟିମଲ ଓ ଗଧ ସଜାଇମଲ; ପୁଣି, ନିଜର ଦୁ ଇ ଦାସ ଓ ନିଜ ପୁଅ

ଇସ୍ହାକକୁ ମନଇ ପରମମଶ୍ୱର କହିଥିବା ମସହିସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯିବାକୁ ବାହାରିମଲ ।
4

ତୃ ତୀୟ ଦିନମର ଅବ୍ରାହାମ ପରମମଶ୍ୱର କହିଥିବା ମସହି ସ୍ଥାନ ଦୂ ରରୁ ମଦଖିମଲ ।

5

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଗଧ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନମର ଥାଅ, ମଁୁ ଓ ମମାର ପୁଅ ମସହିସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଇ

ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରି ଆସିବୁ ।
6

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ନିଜ ପୁଅ ଇସ୍ହାକ କାନ୍ଧମର ମସହି କାଠ ଧରାଇମଲ । ପୁଣି ମସ ନିମଜ ନିଆଁ ଓ କାତି ଧରିମଲ ଏବଂ ମସ ଦୁ ଇ ଜଣ ଏକାଠି

ମସହିସ୍ଥାନକୁ ଗମଲ ।
7

ଇସ୍ହାକ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ବାପା ? ଅବ୍ରାହାମ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, କୁ ହ ପୁଅ, ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି । ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ବାପା, ମଦଖ, ଆମମ

ନିଆଁ ଓ କାଠ ଧରିଅଛୁ , ମା୍ ମହାମବଳି ନିମମତେ  ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆ କାହିଁ ?
8

ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ପୁଅ, ମହାମବଳି ପାଇଁ ପରମମଶ୍ୱର ନିମଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆ ମଦମବ । ପୁଣି ମସ ଦୁ ଇ ଜଣ ଏକାଠି ମସହିସ୍ଥାନକୁ ଗମଲ ।

9

ମର୍ଯମତମବମଳ ମସମାମନ ପରମମଶ୍ୱର କହିଥିବା ସ୍ଥାନମର ପହଞ୍ଚିମଲ, ଅବ୍ରାହାମ ମସଠାମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କମଲ ଓ ତାହା ଉପମର କାଠ

ସଜାଡ଼ି ରଖିମଲ, ପୁଣି ନିଜ ପୁଅ ଇସ୍ହାକକୁ ବାନ୍ଧି ର୍ଯଜ୍ଞମବଦିର କାଠ ଉପମର ଶୁଆଇମଲ ।
10

e

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ଇସ୍ହାକକୁ ବଳିମଦବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଇ କାତି ଧରିମଲ ।

21.31 ଶପଥ-କୂ ଅ

11

କିତେ ୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂ ତ ସ୍ୱଗ୍ରୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ମହ ଅବ୍ରାହାମ, ମହ ଅବ୍ରାହାମ ! ଅବ୍ରାହାମ କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ, କୁ ହତେ ୁ, ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି ।

12

ଦୂ ତ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମସହି ବାଳକ ଉପମର ହାତ ଦିଅ ନାହିଁ କିମବା ତାହାର କିଛ ି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ । ତୁ ମମ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁ ମର ପୁଅ, ତୁ ମର ଏକ ମା୍

ପୁଅକୁ ମଦବାକୁ ମନା କଲ ନାହିଁ । ତାହା ମଦଖି, ଆମମ୍ଭ ଜାଣିଲୁ ମର୍ଯ, ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ମର ଭୟ ଅଛି ।
13

ତାପମର ଅବ୍ରାହାମ ଅନାଇ ମଦଖିମଲ, ମଗାଟିଏ ଗହଳିଆ ବୁ ଦାମର ଏକ ମମଣ୍ଢା ଶିଙ୍ଗମର ଲାଗି ରହିଅଛି । ଏଣୁ ଅବ୍ରାହାମ ର୍ଯାଇ ମସହି ମମଣ୍ଢାକୁ

ମନଇଆସିମଲ ଓ ନିଜ ପୁ୍ ଇସ୍ହାକ ବଦଳମର ତାହା ମହାମବଳି ରୂମପ ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ ।
14

ମତଣୁ ଅବ୍ରାହାମ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ‘ର୍ଯିମହାବା-ର୍ଯିର’ି ରଖିମଲ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ‘ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯାଗାଇମବ’ । ମତଣୁ, ମଲାକମାମନ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ କହତେ ି,

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ପବ୍ତମର ମର୍ଯାଗାଇମବ ।
15

ଆଉ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସ୍ୱଗ୍ରୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ,

16

ମହ ଅବ୍ରାହାମ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ କହୁ ଛତେ ି, ତୁ ମମ ଆମ୍ଭର ବାକୟ ପାଳନ କଲ ଓ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁ ମର ନିଜର ପୁଅ, ତୁ ମର ଏକ ମା୍ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମଦବାକୁ

ମନା କଲ ନାହିଁ ।
17

ମତଣୁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଅବଶୟ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ଓ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂ ଳର ବାଲି ପରି ତୁ ମର ବଂଶ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା । ପୁଣି ତୁ ମ

ବଂଶଧରମାମନ ମସମାନଙ୍କ ଶତୁମାନଙ୍କର ନଗରସବୁ ଅଧିକାର କରିମବ ।
18

ପୁଣି ତୁ ମର ବଂଶ ମଦଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତି ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇମବ, କାରଣ ତୁ ମମ ଆମ୍ଭର ବାକୟ ପାଳନ କଲ ।

19

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିମଲ, ଆଉ ମସମାମନ ଉଠି ମବରମଶବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଫରିଆସିମଲ ଓ ଅବ୍ରାହାମ ମସଠାମର

ବାସକମଲ ।
20

ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପମର, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଜମଣ ସମବାଦ ମଦଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନାମହାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିମମତେ  ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜନମ କରିଅଛି

21

ନାମହାରଙ୍କ ମସହି ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଜୟଷ୍ଠ ପୁଅର ନାମ, ଉଷ୍, ତାପମର ବୁ ଷ୍ ଓ କମୂମୟଲ, ର୍ଯିଏ ଅରାମର ବାପା । 22 ପୁଣି ତାଙ୍କ ପମର ମକଷ୍ଦ,

।

ହମସା, ପିଲଦାଶ, ର୍ଯିଦ୍ ଲଫ ଓ ବଥୁମୟଲ ।
23

ବଥୁମୟଲଙ୍କ ଝିଅର ନାମ ରିବକ
ି ା । ମିଲ୍କା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଭାଇ ନାମହାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଠ ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ଜନମ କରିଥିମଲ ।

24

ପୁଣି ନାମହାରଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀ ରୁମାଙ୍କଠାରୁ ମଟବହ, ଗହମ, ତହଶ ଓ ମାଖା ଜନମ ମହାଇଥିମଲ ।

23
ସାରାଙ୍କର ମୃ ତ୍ୁୟ ଓ ସମାଧି
1

ସାରା ଏକଶ ସତାଇଶ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚିମଲ । ସାରାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଏତିକି ବଷ୍୍ ।

2

ମସ କିଣାନ ମଦଶର କିରୟ
ି ଥ-ଅବ୍ମର, ର୍ଯାହାକୁ ହିମବ୍ରାଣ କୁ ହାର୍ଯାଏ, ମସଠାମର ମୃତୁୟବରଣ କମଲ । ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ଭିତରକୁ ର୍ଯାଇ ସାରାଙ୍କ ପାଇଁ

ମଶାକ କମଲ ଓ କାନ୍ଦିମଲ ।
3

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ନିଜର ମୃତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଠିମଲ ଓ ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ,

4

ମଁୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଜମଣ ବିମଦଶୀ ଓ ଅପରିଚତ
ି ମଲାକ । ସମାଧି ସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ମମାମତ ଖଣ୍ଡିଏ ଜମି ଦିଅତେ ୁ, ମର୍ଯପରି ମମା ପରିବାରମର

ମକହି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ମସଠାମର ସମାଧି ମଦଇ ପାରିବ ି ।
5

ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକମାମନ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଦମଲ,

6

ମହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣତେ ୁ, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଜମଣ ସୋନୀୟ ରାଜା ପରି । ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଧି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ

ଏକ ଭଲ ଗୁମ୍ଫାମର ନିଜର ମୃତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଅତେ ୁ । ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମକହି ତାଙ୍କର ସମାଧି ଗୁମ୍ଫାମର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦବାକୁ ମନା
କରିବ ନାହିଁ ।
7

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ ଉଠି ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିମଲ,

8

ଆପଣମାମନ ମମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠାମର ସମାଧି ମଦବାମର ମମାମତ ସାହାର୍ଯୟ କରିବାକୁ ଇଛା କରୁଥିବାରୁ, ଦୟାକରି, ମମା ନିମମତେ  ମସାହରର ପୁଅ

ଇମୋଣଙ୍କୁ ଅନୁ ମରାଧ କରତେ ୁ ।
9

ମସ ମମକପଲାମର ଥିବା ତାଙ୍କ ମକ୍ଷତର ମଶଷ୍ ଭାଗମର ଥିବା ଗୁମ୍ଫାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ମୂଲୟ ମନଇ ସମାଧି ସ୍ଥାନ ରୂମପ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗମର ମମାମତ

ଦିଅତେ ୁ ।
10

ମସମତମବମଳ ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ମସାହରର ପୁଅ ଇମୋଣ ବସିଥିମଲ । ମସ ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକ ଓ ମର୍ଯଉଁମାମନ ତାହାଙ୍କ ନଗର

ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିମଲ ମସମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତମର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ କହିମଲ,
11

ମହ ପ୍ରଭୁ, ମସପରି କୁ ହତେ ୁ ନାହିଁ, ମା୍ ଦୟାକରି ମମା କଥା ଶୁଣତେ ୁ । ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମସହି ସ୍ଥାନ ଓ ମସଥିମର ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ମଦଉଅଛି । ମଁୁ ମମାର ଏହି

ମଲାକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତମର ମସସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦଉଅଛି । ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମସଠାମର ସମାଧି ଦିଅତେ ୁ ।
12

ତହିଁମର ଅବ୍ରାହାମ ମସହି ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥମର ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।

13

ପୁଣି ମସଠାମର ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତମର ମସ ଇମୋଣଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ଆପଣ ତାହା ମମାମତ ମଦଉଛତେ ି, ମତମବ, ଦୟାକରି ମମା କଥା ଶୁଣତେ ୁ,

ମଁୁ ମସହି ମକ୍ଷତର ମୂଲୟ ମଦଉଅଛି । ଆପଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରତେ ୁ, ମର୍ଯପରି ମମା ପରିବାରମର ମକହି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ମସଠାମର ସମାଧି ମଦଇ
ପାରିବ ି ।
14

ଇମୋଣ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଦମଲ,

15

ମହ ପ୍ରଭୁ, ମମା କଥା ଶୁଣତେ ୁ, ମସହି ଭୂମି ଖଣ୍ଡକର ମୂଲୟ ମା୍ ଚାରିଶ ରୂପା ଟଙ୍କା । ମା୍ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମମାର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପକ୍ ମଧ୍ୟମର ଭୂମିର ମୂଲୟ

କଅଣ ବଡ଼ କଥା ? ମତଣୁ ମସଠାମର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଅତେ ୁ ।
16

ମତଣୁ ଅବ୍ରାହାମ ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କ ଆଗମର ଇମୋଣଙ୍କୁ ମସହି ଭୂମିର ମୂଲୟ ମଦବାକୁ ରାଜି ମହମଲ ଓ ମସହି ସମୟର ବଜାର ଦର

ଅନୁ ସାମର ଚାରିଶ ରୂପା ଖଣ୍ଡ ଓଜନ କରି ତାଙ୍କୁ ମଦମଲ ।
17

ଅବ୍ରାହାମ ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନର ପୂବ୍ ଦିଗର ମମକପଲାମର ଥିବା ଇମୋଣଙ୍କ ମକ୍ଷତ, ମସଥିମର ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଓ ତାହାର ଚାରି ପାଖମର ଥିବା ଗଛ ଓ

ଭୂମି କିଣିମଲ ।
18

ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ହିତ୍ତ ବଂଶର ମଲାକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତମର ଇମୋଣ ମସସବୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ବିକମି ଲ, ପୁଣି ମସହି ଦିନଠାରୁ ତାହା ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ମହଲା ।
19

ଏହାପମର ଅବ୍ରାହାମ କିଣାନ ମଦଶର ମରି , ର୍ଯାହାକୁ ହିମବ୍ରାଣ ମବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ, ତାହାର ପୂବ୍ ଦିଗର ମମକପଲାମର ଥିବା ମକ୍ଷତର ଗୁମ୍ଫାମର

ନିଜ ମୃତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦମଲ ।
20

ଏହିପରି ଅବ୍ରାହାମ ହିତ୍ତ ବଂଶର ଇମୋଣଙ୍କଠାରୁ ମସହି ମକ୍ଷତ ଓ ମସଥିମର ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧି ସ୍ଥାନ କରିବାକୁ କିଣିମଲ ଓ ମସହି ଦିନଠାରୁ

ତାହା ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହଲା ।

24
ଇସ୍ହାକଙ୍କ ବିବାହ

3

1

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟମର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଥିମଲ । ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ବୟସ ମହାଇଥିବାର ଜାଣି,

2

ଦିମନ, ନିଜ ଘରର ସବୁ କାମ ବୁ ଝୁଥିବା ସବୁ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିମଲ, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁ ମମ ମମା ଜଙ୍ଘ ତମଳ ହାତ ରଖ ।

ପୁଣି ତୁ ମମ ସ୍ୱଗ୍ ଓ ମତ୍ତ୍ୟର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମମର ଶପଥ କର । ମର୍ଯଉଁ କିଣାନ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ମଁୁ ବାସ କରୁଅଛି,

ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ମମ ମକୌଣସି କନୟା ସହିତ ମମା ପୁଅ ଇସ୍ହାକର ବିବାହ କରାଇବ ନାହିଁ । 4 କିତେ ୁ ମମା ଜନମ ମଦଶକୁ , ମମା କୁ ଟୁମବର ମଲାକମାନଙ୍କ
ନିକଟକୁ ର୍ଯାଅ, ପୁଣି ମମା ପୁଅ ଇସ୍ହାକର ବିବାହ ପାଇଁ ମସଠାରୁ କନୟା ଆଣ ।
5

ମସହି ଦାସ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି, ମସହି ମଦଶର ମକୌଣସି କନୟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ନିମମତେ  ମମା ସହିତ ଏହି ମଦଶକୁ ଆସିବାକୁ ଇଛା

କରିବ ନାହିଁ, ମତମବ ମର୍ଯଉଁ ମଦଶରୁ ଆପଣ ଆସିଛତେ ି, ମସହି ମଦଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମନଇର୍ଯିବ ି କି ?
6

ଅବ୍ରାହାମ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ସାବଧାନ, ତୁ ମମ ମମା ପୁଅକୁ କଦାପି ମସହିସ୍ଥାନକୁ ମନବ ନାହିଁ । 7 ସ୍ୱଗ୍ର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱଗ୍ର ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ

ମମାର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ଓ ମମାର ସମ୍ପକିୟ ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମଦଶକୁ ଆଣିଅଛତେ ି ଓ ପୁଣି ମମାର ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଏହି ମଦଶ ମଦବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି
କହିଅଛତେ ି । ମସହି ପରମମଶ୍ୱର ଏମବ ତୁ ମ ଆମଗ ଆମଗ ନିଜର ଦୂ ତ ପଠାଇମବ, ଏବଂ ତୁ ମମ ମମା ପୁଅର ବିବାହ ନିମମତେ  ଏକ କନୟା ମନଇ ଆସିବ ।
8

ମର୍ଯମବ ମସହି ମଦଶର ମକୌଣସି କନୟା ତୁ ମ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଇଛା କରିବ ନାହିଁ, ମତମବ ତୁ ମମ ମମାର ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ମହବ, ମା୍ ତୁ ମମ

ମକୌଣସି ପ୍ରକାମର ମମା ପୁଅକୁ ମସହି ମଦଶକୁ ମନବ ନାହିଁ ।
9

ମତଣୁ, ମସହି ଦାସ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ତମଳ ହାତ ରଖିମଲ ଓ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାମର କରିବାକୁ ଶପଥ କମଲ ।

10

ଏହାପମର, ମସହି ଦାସ ନିଜ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟରୁ ଦଶଟି ଓଟ ଓ ନିଜ କତ୍ତ୍ାଙ୍କଠାରୁ ବଛା ବଛା ଉପହାର ମନଇ କିଣାନ ମଦଶରୁ ବାହାରିମଲ ଓ

ମମସପଟାମିଆ (ଅରାମ-ନହରିୟମ) ମଦଶମର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଭାଇ ନାମହାର ବାସ କରୁଥିବା ନଗରମର ପହଞ୍ଚିମଲ ।
11

ମସଠାମର ମସ ନଗର ବାହାମର ମଗାଟିଏ କୂ ଅ ନିକଟମର ଓଟମାନଙ୍କୁ ଆମଠାଇ ବସାଇମଲ । ମସମତମବମଳ ସନ୍ଧୟା ମହାଇ ଆସୁଥିଲା, ମର୍ଯଉଁ

ସମୟମର ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାମନ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ର୍ଯାଆତେ ି ।
12

ମସ ମସଠାମର ପ୍ରାଥ୍ନା କମଲ, ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ମମାର କତ୍ତ୍ା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ ଆଜି ମର୍ଯଉଁ ଉମେଶୟମର ଏହି

ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି ତାହା ସଫଳ କର, ଆଉ ମମା କତ୍ତ୍ା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ମ୍ଭର ଦୟା ମଦଖାଅ । 13 ମଦଖ, ମଁୁ ଏହି କୂ ଅ ନିକଟମର ଠିଆ ମହଉଅଛି, ପୁଣି
ଏହି ନଗରର ର୍ଯୁବତୀମାମନ ପାଣି ମନବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛତେ ି । 14 ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଁୁ ମର୍ଯଉଁ ର୍ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହିବ,ି ତୁ ମମ ଦୟାକରି ମମାମତ ପାଣି ପିଇବାକୁ
ଦିଅ । ପୁଣି ଏହା ଶୁଣି ମସ ମର୍ଯମବ କହିବ, ହଁ, ପିଅତେ ୁ, ପୁଣି ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ମଦବି । ମତମବ ମସ ତୁ ମ୍ଭ ଦାସ ଇସ୍ହାକ ନିମମତେ 
ତୁ ମମ୍ଭ ବାଛିଥିବା କନୟା ମହଉ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁ ମମ୍ଭ ମମା କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ମଦଖାଇଅଛ, ଏହା ମଁୁ ଜାଣିବ ି ।
15

ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥ୍ନା ସରିବା ଆଗରୁ ମସ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ବଥୁମୟଲଙ୍କ ଝିଅ ରିବକ
ି ା ମାଠିଆ ମନଇ କୂ ଅକୁ ଆସିମଲ । ଏହି ବଥୁମୟଲ, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଭାଇ

ନାମହାରଙ୍କର ପୁଅ ।
16

ରିବକ
ି ା ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିମଲ ପୁଣି ମସ କୁ ମାରୀ ଥିମଲ ଓ ମକୌଣସି ପୁରୁଷ୍ ତାଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁ ନ ଥିଲା । ରିବକ
ି ା ପାହାଚ ମଦଇ କୂ ଅ ଭିତରକୁ ଗମଲ ଓ

ମାଠିଆମର ପାଣି ପୂର୍ଣ୍୍ କରି ବାହାରି ଆସିମଲ ।
17

ମସହି ସମୟମର ମସହି ଦାସ ଶୀଘ୍ର ରିବକ
ି ା ନିକଟକୁ ଗମଲ ଓ ତାଙ୍କ ସମଙ୍ଗ ମଦଖା କରି କହିମଲ, ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁ ମ ମାଠିଆରୁ ମମାମତ କିଛ ି

ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ ।
18

ରିବକ
ି ା କହିମଲ, ଆଜ୍ଞା, ପିଅତେ ୁ; ଏହା କହି ମସ ନିଜର ମାଠିଆ ଶୀଘ୍ର କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ମଦମଲ । 19 ପୁଣି ରିବକ
ି ା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ

ମଦବା ପମର କହିମଲ, ଆପଣଙ୍କ ଓଟମାମନ ପିଇ ସାରିବା ର୍ଯାଏଁ ମଁୁ ମସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୂ ଅରୁ ପାଣି କାଢିମଦବି ।
20

ମତଣୁ ରିବକ
ି ା ମାଠିଆମର କୂ ଅରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଣି କାଢିଆଣି ତାଙ୍କର ସବୁ ଓଟ ପାଇଁ କୁ ଣ୍ଡମର ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିମଲ ।

21

ମସମତମବମଳ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ର୍ଯା୍ା ସଫଳ କରିଛତେ ି ନା ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ନିମମତେ  ମସହି ଦାସ ନୀରବମର ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିମଲ ।

22

ପୁଣି ଓଟମାମନ ପାଣି ପିଇବା ପମର, ମସହି ଦାସ ଅଧ ତୁ ଳା ଓଜନର ସୁନାର ନଥ ଓ ଦଶ ତୁ ଳା ଓଜନର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ବାହାରକରି, 23 ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ

ପଚାରିମଲ, ଦୟାକରି ମମାମତ କୁ ହ, ତୁ ମମ କାହାର ଝିଅ ? ଆମମ୍ଭମାମନ ରାତିମର ରହିବାକୁ ତୁ ମ ପିତାଙ୍କ ଘମର ଜାଗା ଅଛି କି ?
24

ରିବକ
ି ା କହିମଲ, ମଁୁ ମହଉଛି ବଥୁମୟଲର ଝିଅ । ମମାର ମଜମଜ ବାପାଙ୍କ ନାମ ନାମହାର ଓ ମଜମଜମାଆଙ୍କ ନାମ ମିଲ୍କା । 25 ଆମର ର୍ଯମଥଷ୍ଟ

ପାଳକୁ ଟା ଓ ଦାନା ଅଛି ପୁଣି ଆପଣମାମନ ରାତିମର ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି । (ଏହାପମର ମସହି ଦାସ ମସହି ସୁନାର ନଥ ଓ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ
ମଦମଲ)
26

ଏହାପମର ମସହି ଦାସ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିମଲ, 27 ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମମାର କତ୍ତ୍ା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ପରମମଶ୍ୱର, ତୁ ମ୍ଭର

ପ୍ରଶଂସା ମହଉ । କାରଣ ତୁ ମମ୍ଭ ମମା କତ୍ତ୍ା ପ୍ରତି ତୁ ମ୍ଭର ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପରିତୟାଗ କରି ନାହଁ । ମସହି କାରଣରୁ ତୁ ମମ୍ଭ ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମମାମତ ବାଟ
କଢାଇ ମମା କତ୍ତ୍ାଙ୍କ କୁ ଟୁମବ ମଲାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନଇ ଆସିଅଛ ।
28

ଏହାପମର ମସହି ର୍ଯୁବତୀ ରିବକ
ି ା ମଦୌଡ଼ିଗମଲ ଓ ଏ ସବୁ କଥା ନିଜ ପରିବାରର ମଲାକଙ୍କୁ ଜଣାଇମଲ ।

29-30

ରିବକ
ି ା ମସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର ର୍ଯାହା ର୍ଯାହା କହିମଲ, ମସହି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲାବନ ଶୁଣିମଲ ଓ ମସହି ବୟକ୍ତି ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ମଦଇଥିବା ନଥ ଓ

ହାତର ଚୁଡ଼ି ମଦଖିମଲ । ଏଣୁ ଲାବନ ମସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗମଲ । ମସହି ବୟକ୍ତି କୂ ଅ ପାଖମର ନିଜର ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ଠିଆ ମହାଇଥିବାର
ମଦଖି ଲାବନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, 31 ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇଥିବା ବୟକ୍ତି, ଆପଣ ବାହାମର କାହିଁକି ଠିଆ ମହାଇଛତେ ି ? ଆମ ଘରକୁ ଆସତେ ୁ । ମଁୁ
ଆପଣଙ୍କ ନିମମତେ  ମକାଠରୀ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ନିମମତେ  ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିଅଛି ।
32

ମତଣୁ ମସହି ବୟକ୍ତି ଲାବନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗମଲ, ପୁଣି ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ର ଭାର ଫି ଟାଇମଦମଲ; ପୁଣି ଲାବନ ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଳକୁ ଟା ଓ ଦାନା ମଦମଲ

। ଏହାପମର ଲାବନ ମସହି ବୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ର୍ଯାଇଥିବା ମଲାକମାନଙ୍କୁ ପାଦ ମଧାଇବାକୁ ପାଣି ମଦମଲ ।
33

ଏହାପମର ଲାବନ ମସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗମର ଖାଦୟ ଜିନଷ୍
ି ଆଣି ରଖିମଲ, ମା୍ ମସହି ଦାସ କହିମଲ, ମମାର ମଗାଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି ଓ ତାହା ନ

କହିବା ର୍ଯାଏଁ ମଁୁ କିଛ ି ଖାଦୟ ଖାଇବି ନାହିଁ । ମତଣୁ ଲାବନ ତାହାଙ୍କୁ କହିମଲ, କୁ ହତେ ୁ ।
34

ମସହି ବୟକ୍ତି କହିମଲ, ମଁୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଦାସ ।

35

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମମା କତ୍ତ୍ା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଛତେ ି, ମତଣୁ ମସ ମହାନ ମହାଇଛତେ ି । ମସ ତାଙ୍କୁ ପଲ ପଲ ମଗାରୁ, ମମଷ୍, ଓଟ, ଗଧ

ଇତୟାଦି ପଶୁ ଓ ରୂପା, ସୁନା ଓ ଦାସଦାସୀ, ମଦଇଛତେ ି ।
36

37

ପୁଣି ମମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବୃ ଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାମର ମମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମମତେ  ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରିଛତେ ି ଓ ମମାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଦଇଛତେ ି ।

ଆଉ ମମାର ପ୍ରଭୁ ମମାମତ ଶପଥ କରାଇ କହିଛତେ ି, ମଁୁ ମର୍ଯଉଁ କିଣାନ ମଦଶର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ବାସ କରୁଅଛି, ତୁ ମମ ମସହି ମଲାକମାନଙ୍କର

ମକୌଣସି କନୟା ସହିତ ମମା ପୁଅର ବିବାହ କରାଇବ ନାହିଁ । 38 ମା୍ ତୁ ମମ ମମାର ପିତାଙ୍କ ମଦଶକୁ ର୍ଯାଇ, ମମାର କୁ ଟୁମବ ମଲାକର ମକୌଣସି କନୟା ଆଣି
ମମା ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇବ । 39 ମଁୁ ମମାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମହାଇପାମର, ମକୌଣସି କନୟା ମମା ସହିତ ଆସିବାକୁ ଇଛା କରିବ ନାହିଁ । 40 କିତେ ୁ ମସ
କହିମଲ, ମଁୁ ମର୍ଯଉଁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ଜୀବନ ର୍ଯାପନ କରି ଆସୁଅଛି, ମସ ନିଜର ଦୂ ତମାନଙ୍କୁ ତୁ ମ ସହିତ ପଠାଇମବ ଓ ତୁ ମମ ମର୍ଯଉଁ ଉମେଶୟମର

ର୍ଯାଉଅଛ, ତାହା ସଫଳ କରିମବ । ଏଣୁ ତୁ ମମ ମମା ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ମମା ପିତାଙ୍କ ବଂଶରୁ, ମମା କୁ ଟୁମବ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କନୟା ଅବଶୟ ପାଇବ । 41 ତୁ ମମ ମମା
ପିତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ର୍ଯାଇ କନୟା ଆଣିମଲ ମମାର ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ମହବ । ପୁଣି, ର୍ଯଦି ମସମାମନ ନିଜର କନୟା ମଦମବ ନାହିଁ, ମତମବ ମଧ୍ୟ ତୁ ମମ ମମାର
ଏହି ଶପଥରୁ ମୁକ୍ତ ମହବ । 42 ମସଥିପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ ମସହି କୂ ଅ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚି, ଏହି ପ୍ରାଥ୍ନା କଲି , ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ମମାର କତ୍ତ୍ା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ
ପରମମଶ୍ୱର, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମଁୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମର୍ଯଉଁ ଉମେଶୟମର ଆସିଅଛି ତାହା ସଫଳ କର । 43 ମଦଖ, ମଁୁ ଏହି କୂ ଅ ନିକଟମର ଠିଆ ମହାଇଅଛି ।
ମକୌଣସି ର୍ଯୁବତୀ ପାଣି ମନବାକୁ ଏହି କୂ ଅକୁ ଆସିମଲ, ମଁୁ ତାଙ୍କୁ କହିବ,ି ତୁ ମମ ଦୟାକରି ତୁ ମ ମାଠିଆରୁ ମମାମତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅ । 44 ଏହା ଶୁଣି ମସ
ର୍ଯଦି କହିବ, ଆଜ୍ଞା, ପିଅତେ ୁ, ପୁଣି ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି କାଢିମଦବି, ମତମବ ମସ ମମାର କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମହବା ପାଇଁ
ତୁ ମମ୍ଭ ବାଛିଥିବା କନୟା ମହଉ । 45 ମମାର ପ୍ରାଥ୍ନା ସରିବା ଆଗରୁ ମଁୁ ମଦଖିଲି ମର୍ଯ, ରିବକ
ି ା କାନ୍ଧମର ମାଠିଆ ମନଇ କୂ ଅକୁ ଆସିମଲ; ପୁଣି ମସ ପାହାଚ
ମଦଇ କୂ ଅ ଭିତରକୁ ର୍ଯାଇ ମାଠିଆମର ପାଣି କାଢି ଆଣିମଲ । ମଁୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦୟାକରି ତୁ ମ ମାଠିଆରୁ କିଛ ି ପାଣି ମମାମତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ । 46 ମସ ନିଜର
ମାଠିଆ ଶୀଘ୍ର କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ କହିମଲ, ପିଅତେ ୁ, ପୁଣି ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟମାମନ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମଦବି । ମତଣୁ ମଁୁ ପିଇଲି ଓ ମସ ଓଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ପିଇବାକୁ ମଦମଲ । 47 ଏହାପମର ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁ ମମ କାହାର ଝିଅ ? ମସ କହିମଲ, ମଁୁ ମହଉଛି, ବଥୁମୟଲର ଝିଅ । ମମାର ମଜମଜ ବାପାଙ୍କ ନାମ
ମହଉଛି ନାମହାର ଓ ମଜମଜମାଆଙ୍କ ନାମ ମିଲ୍କା । ଏଣୁ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ନାକର ନଥ ଓ ହାତର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧବ
ି ାକୁ ମଦଲି । 48 ଆଉ ମଁୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ମମାର କତ୍ତ୍ା
ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଉପାସନା କଲି । କାରଣ ମସ ମମା କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ନିକଟକୁ
ମମାମତ ଠିକ ରାସ୍ତାମର କଢାଇ ଆଣିମଲ । 49 ଏମହତୁ ର୍ଯଦି ଆପଣମାମନ ମମା କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସତୟତାମର ବୟବହାର କରିବାକୁ ଇଛା
କରତେ ି, ମତମବ ତାହା ମମାମତ କୁ ହତେ ୁ । ର୍ଯଦି ଇଛା ନ କରତେ ି ମତମବ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁ ହତେ ୁ, ତାହା ମହମଲ ମଁୁ ମମା ନିଜ ରାସ୍ତାମର ର୍ଯିବ ି ।
50

ଏହାପମର ଲାବନ ଓ ବଥୁମୟଲ ଉତ୍ତର ମଦଇ କହିମଲ, ଏ ଘଟଣା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଇଅଛି, ମତଣୁ ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କିମବା ମନ୍ଦ

କିଛ ି କହି ପାରିବୁ ନାହିଁ । 51 ମଦଖତେ ୁ, ରିବକ
ି ା ଆପଣଙ୍କ ଆଗମର ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମନଇର୍ଯାଆତେ ୁ । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯପରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛତେ ି
ମସପରି ମସ ଆପଣଙ୍କ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ମହଉ ।
52

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଦାସ ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାମ୍ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।

53

ପୁଣି ମସହି ଦାସ ରୂପା ଓ ସୁନାର ଗହଣା ଓ ମପାଷ୍ାକ ବାହାରକରି ରିବକ
ି ାକୁ ମଦମଲ । ପୁଣି ତାହାର ଭାଇ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମୂଲୟର

ଉପହାରସବୁ ମଦମଲ ।
54

ପୁଣି ମସ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ର୍ଯାଇଥିବା ମଲାକମାମନ ଖାଇପିଇ ରାତିମର ମସହିସ୍ଥାନମର ମଶାଇମଲ । ପୁଣି ମସହି ଦାସ ଅତି ସକାଳୁ ଉଠି ରିବକ
ି ାଙ୍କ

ପରିବାରର ମଲାକଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏମବ ମମାର କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯିବାକୁ ମମାମତ ବିଦାୟ ଦିଅତେ ୁ ।
55

କିତେ ୁ ରିବକ
ି ାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ମାଆ କହିମଲ, ଝିଅ ଆମ ସହିତ ଅତେ ତଃ ଦଶ ଦିନ ରହୁ , ଏହାପମର ଆପଣ ତାକୁ ମନଇ ର୍ଯିମବ ।

56

ମା୍, ମସହି ଦାସ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ମର୍ଯଉଁ ଉମେଶୟମର ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି, ତାହା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିଅଛତେ ି । ଏଣୁ ମମାମତ ବିଳମବ ନ

କରାଇ ଏମବ ମମାମତ ନିଜ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯିବାକୁ ମମାମତ ବିଦାୟ ଦିଅତେ ୁ ।
57

ମସମାମନ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଝିଅକୁ ଡାକି ଏ ବିଷ୍ୟମର ତାହାକୁ ପଚାରିବୁ ।

58

ପୁଣ,ି ମସମାମନ ରିବକ
ି ାକୁ ଡାକି ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ ଏହି ମଲାକ ସହିତ ର୍ଯିବାକୁ ଇଛା କରୁଅଛ କି ? ରିବକ
ି ା ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ହଁ, ମଁୁ ର୍ଯିବାକୁ ଇଛା

କରୁଅଛି ।
59

ମତଣୁ ମସମାମନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଧାଈଙ୍କୁ ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ର୍ଯାଇଥିବା ମଲାକମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ମଦମଲ ।

60

ପୁଣି ମସମାମନ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ମହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝିଅ, ତୁ ମ ବଂଶର ମଲାକମାମନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଆତେ ୁ ପୁଣି

ତୁ ମର ବଂଶଧରମାମନ ତାଙ୍କର ଶତୁମାନଙ୍କର ନଗରଗୁଡ଼କ
ି ଅଧିକାର କରତେ ୁ ।
61

ଏହାପମର ରିବକ
ି ା ଓ ତାଙ୍କ ଦାସୀମାମନ ଓଟ ଉପମର ବସିମଲ ଏବଂ ମସହି ଦାସଙ୍କର ପମଛ ପମଛ ଗମଲ । ଏହିପରି ମସହି ଦାସ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ମନଇ

ନିଜ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିବା ନିମମତେ  ବାହାରିମଲ ।
62

ମସହି ସମୟମର ଇସ୍ହାକ ମବର-ଲହୟ-ମରାୟୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ମନମଗଭ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିମଜ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଫରିଥିମଲ ।

63

ପୁଣି ମସ ମସହିଦନ
ି ସନ୍ଧୟା ମବମଳ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମକ୍ଷତକୁ ର୍ଯାଇଥିମଲ । ପୁଣି ମସ ମସହି ସମୟମର ଅନାଇ ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ଆସୁଥିବାର ମଦଖିମଲ ।

64

ମସମତମବମଳ ରିବକ
ି ା ମଧ୍ୟ ଅନାଇ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ମଦଖିମଲ, ପୁଣି ଓଟ ଉପରୁ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇମଲ ।

65

ପୁଣି ମସ ମସହି ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଭଟିବାକୁ ମକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ମଦଇ ମର୍ଯଉଁ ବୟକ୍ତି ଆସୁଅଛତେ ି, ମସ କିଏ ? ମସହି ଦାସ ଉତ୍ତର ମଦଇ

f

କହିମଲ, ମସହି ବୟକ୍ତି ମହଉଛତେ ି ମମାର କତ୍ତ୍ା । ଏହା ଶୁଣି ରିବକ
ି ା ଓଢଣୀ ମନଇ ମୁଣ୍ଡ ମଘାଡ଼ାଇମଲ ।
66

ତାପମର ମସହି ଦାସ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାଇମଲ ।

67

ଏହାପମର ଇସ୍ହାକ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ନିଜ ମାଆ ସାରାଙ୍କ ତମବକୁ
ୁ ମନଇଗମଲ ଓ ମସ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମହମଲ । ପୁଣି ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ତ ମପ୍ରମ କମଲ ଓ ନିଜ

ମାଆଙ୍କ ମରଣ ଦୁ ଃଖରୁ ସ୍ୱାତେ ନା ପାଇମଲ ।

25
ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ମୃ ତ୍ୁୟ ଓ ସମାଧି
1

ଅବ୍ରାହାମ ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିଥିମଲ, ତାଙ୍କର ନାମ କଟୁରା ।

2

ମସ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜନମ କରିଥିମଲ: ସିରଣ, ର୍ଯକଷ୍ନ, ମଦାନ, ମିଦୟ
ି ନ, ଇଶବକ ଓ ଶୁହ ।

3

ର୍ଯକଷ୍ନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ ଶିବା ଓ ଦଦାନ । ଦଦାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ ମହମଲ ଅଶୂରମ
ି , ଲଟୁଶ ଓ ଲିୟେ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାମନ ।

4

ମିଦୟ
ି ନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ ଫଫା, ଏଫର, ହାନକ, ଅବୀଦ ଓ ଇଲଦାୟା । ଏ ସମମସ୍ତ ଅବ୍ରାହାମ ଦ୍ୱାରା କଟୁରାଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା

g

ପିଲାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ।
5

ଅବ୍ରାହାମ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଦମଲ ।

6

ମା୍ ଉପପତ୍ନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଛ ି କିଛ ି ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଦଇ, ନିମଜ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟମର ହିଁ ମସମାନଙ୍କୁ ପୂବ୍ ଦିଗମର

ଥିବା ମଦଶକୁ ପଠାଇମଲ ।
7

ଅବ୍ରାହାମ ୧୭୫ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚିମଲ । 8 ପୁଣି ମସ ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍୍ ବୟସମର ପ୍ରାଣତୟାଗ କମଲ ପୁଣି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗୃହତ
ି ମହମଲ ।

9

ଆଉ, ତାଙ୍କର ପୁଅମାମନ, ଇସ୍ହାକ ଓ ଇଶମାଏଲ ତାଙ୍କୁ ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନର ପୂବ୍ ଦିଗର ମମକପଲାମର ଥିବା ମକ୍ଷତର ଗୁମ୍ଫାମର ସମାଧି ମଦମଲ । ଏହି

h

24.62 କିଣାନ ମଦଶର ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମନମଗଭ କୁ ହାର୍ଯାଏ

f

g

25.2 ମକମତକ ଅନୁ ବାଦମର ର୍ଯିଶବକ ମବାଲି ଅନୁ ବାଦ କରାର୍ଯାଇଅଛ

25.8 ସମାଧି ପାଇମଲ

h

ଗୁମ୍ଫା ମହତ୍ତିୟ ମଗାଷ୍ଠୀର ମସାହରଙ୍କ ପୁଅ ଇମୋଣଙ୍କ ମକ୍ଷତମର ଥିଲା ।
10

ଅବ୍ରାହାମ ମସହି ଭୂମି ମହତ୍ତିୟ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିମଲ । ମସହିସ୍ଥାନମର ଅବ୍ରାହାମ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦଇଥିମଲ । ପୁଣି

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଅମାମନ ମସଠାମର ସମାଧି ମଦମଲ ।
11

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ପରମମଶ୍ୱର ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ । ଇସ୍ହାକ ମବ-ଲହୟ-ମରାୟୀ ନାମକ ସ୍ଥାନମର ବାସକମଲ ।

ଇଶମାଏେଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
12

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିମମତେ  ସାରାଙ୍କର ମିସର ମଦଶର ଦାସୀ ହାଗାର ଜନମ କରିଥିବା ପୁଅ ଇଶମାଏଲଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ:

13

ନାମ ଓ ମଗାଷ୍ଠୀ ଅନୁ ସାମର ଇଶମାଏଲଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି: ଇଶମାଏଲଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ନବାୟତ, ତାଙ୍କ ପମର ମକଦର, ଅଦମବଲ୍ ଓ

ମିସମ,
14

ମିଶମ, ଦୂ ମା, ମସା,

15

ହଦଦ, ମତମା, ର୍ଯିଟୁର, ନାଫୀଶ ଓ ମକଦମା ।

16

ଇଶମାଏଲଙ୍କ ଏହି ବାର ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଅନୁ ସାମର ମସମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଓ ମଗାଷ୍ଠୀର ନାମ ଥିଲା । ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀର ଶାସକ ଥିମଲ

17

ଇଶମାଏଲ ୧୩୭ ବଷ୍୍ ବୟସମର ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ଓ ନିଜ ମଲାକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗୃହତ
ି ମହମଲ ।

18

ପୁଣି ଇଶମାଏଲଙ୍କ ପୁଅମାମନ ହବିଲା ମଦଶ ଓ ମିସର ମଦଶର ପୂବ୍ ଦିଗମର ଥିବା ଶୁର ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଶୂର ମଦଶ ର୍ଯାଏଁ ବାସକମଲ ।

।

ମସମାମନ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପକ୍ୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତୁତାମର ଜୀବନ ର୍ଯାପନ କମଲ ।

ଏଲଷୌ ଓ ୋକୁ ବଙ୍କ ଜନମ
19

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ: ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପୁଅ ଇସ୍ହାକ ।

20

ଇସ୍ହାକ ଚାଳିଶ ବଷ୍୍ ବୟସମର ପେନ-ଅରାମ ମଦଶର ବଥୁମୟଲଙ୍କ ଝିଅ, ଲାବନଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ବିବାହ କମଲ ।

21

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିବକ
ି ା ବନ୍ଧୟା ଥିମଲ, ମତଣୁ ଇସ୍ହାକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରିବକ
ି ାଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟମର ପ୍ରାଥ୍ନା କମଲ । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର

ପ୍ରାଥ୍ନା ଶୁଣିମଲ ଓ ରିବକ
ି ା ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ ।
22

ପୁଣି ରିବକ
ି ାଙ୍କ ଗଭ୍ ମଧ୍ୟମର ଶିଶୁମାମନ ମଠଲାମପଲା ମହମଲ; ଏଣୁ ମସ କହିମଲ, ମମା ଗଭ୍ମର କାହିଁକି ଏପରି ମହଉଛି ? ମତଣୁ ତାହା ଜାଣିବା

ପାଇଁ ମସ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଗମଲ ।
23

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ ଗଭ୍ମର ଦୁ ଇ ପୁଅ ଅଛତେ ି, ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁ ଇ ମଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ମହମବ । ମଗାଟିଏ ମଗାଷ୍ଠୀ ଅନୟ ମଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ

ଅଲଗା ମହବ । ଏକ ମଗାଷ୍ଠୀ ଅନୟ ମଗାଷ୍ଠୀଠାରୁ ବଳବାନ ମହବ, ପୁଣି ତୁ ମର ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅର ମସବା କରିବ ।

i

24

ରିବକ
ି ାର ଛୁ ଆ ଜନମ କରିବାର ସମୟ ମହବାରୁ, ମସ ର୍ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଜନମକମଲ ।

25

ବଡ଼ ପୁଅ ମଦଖିବାକୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍୍ ଓ ମଲାମର ମପାଷ୍ାକ ପରି ପୁରା ଶରୀରମର ମଲାମ ଥିଲା; ମତଣୁ ମସମାମନ ତାହାର ନାମ ଏମଷ୍ୌ ମଦମଲ ।

25.25 ମଲାମପୂର୍ଣ୍୍

i

26

ଏହାପମର ଏମଷ୍ୌର ପାଦ ଧରି ସାନ ପୁଅ ଜନମ ମହଲା, ମତଣୁ ମସମାମନ ତାକୁ ର୍ଯାକୁ ବ ନାମ ମଦମଲ । ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଷ୍ାଠିଏ ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କର
j

ଦୁ ଇ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌ ଓ ର୍ଯାକୁ ବ ଜନମ ମହମଲ ।

ଏଲଷୌ ନିଜର ଜନମ ଅଧିକାର ବିକଲି େ
27

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁଅ, ଏମଷ୍ୌ ଓ ର୍ଯାକୁ ବ ବଡ଼ ମହମଲ । ଏମଷ୍ୌ ଜମଣ ଭଲ ଶିକାରୀ ମହମଲ ଏବଂ ଘର ବାହାମର ବଣଜଙ୍ଗଲମର ଅଧିକ ସମୟ

କାଟୁଥିମଲ, ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ଶାତେ  ସ୍ୱଭାବର ଥିମଲ ଓ ଘମର ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିମଲ ।
28

ଇସ୍ହାକ ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ମପ୍ରମ କମଲ, କାରଣ ଏମଷ୍ୌ ଆଣୁଥିବା ବନୟଜତେ ୁର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା । ମା୍ ରିବକ
ି ା ସାନ ପୁଅ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ

ମପ୍ରମ କମଲ ।
29

ଦିମନ, ର୍ଯାକୁ ବ ମସୁରୀ ଡାଲି ରାନ୍ଧୁ ଥିମଲ, ମସହି ସମୟମର ଏମଷ୍ୌ ବାହାରୁ ହାଲିଆ ମହାଇ, ବହୁ ତ ମଭାକମର ଘରକୁ ମଫରିମଲ ।

30

ମସ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମାମତ ବହୁ ତ ମଭାକ ଲାଗୁଛ,ି ମତଣୁ, ତୁ ମମ ଦୟାକରି ମସହି ମସୁରୀ ଡାଲିରୁ କିଛ ି ମମାମତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ । ମସଥିପାଇଁ

ମସ ଇମଦାମ ନାମମର ମଧ୍ୟ ପରିଚତ
ି ମହମଲ ।
k

31

ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ମଜୟଷ୍ଠ ପୁଅ ରୂମପ ତୁ ମର ମର୍ଯଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା ତୁ ମମ ଆଜି ମମାମତ ବିକ୍ରି କର ।

32

ଏମଷ୍ୌ କହିମଲ, ମଦଖ, ମଁୁ ଏମବ ମଭାକମର ମରିର୍ଯାଉଛି, ଏଣୁ ଏପରି ସମୟମର ମଜୟଷ୍ଠ ପୁଅ ରୂମପ ମମାର ମର୍ଯଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ମଁୁ ତାହା ଧରି

ରଖିମଲ କି ଲାଭ ପାଇବି ?
33

ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଆଜି ମମା ନିକଟମର ଶପଥକରି କୁ ହ ମର୍ଯ, ମଜୟଷ୍ଠ ପୁଅ ରୂମପ ତୁ ମର ମର୍ଯଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହା ଆଜିଠାରୁ ମମାର ମହବ ।

ଏଣୁ ଏମଷ୍ୌ ତାଙ୍କ ନିକଟମର ଶପଥ କମଲ । ଏହିପରି ମଜୟଷ୍ଠ ପୁଅ ରୂମପ ତାଙ୍କର ମର୍ଯଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାହା ଏମଷ୍ୌ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ବିକି
ମଦମଲ ।
34

ତାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌକୁ ମରାଟୀ ଓ ରନ୍ଧା ମସୁରୀ ଡାଲି ମଦମଲ, ପୁଣି ଏମଷ୍ୌ ଖାଇପିଇ ଚାଲିଗମଲ । ଏହିପରି ମଜୟଷ୍ଠ ପୁଅ ରୂମପ

ଏମଷ୍ୌଙ୍କର ମର୍ଯଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାହା ମସ ତୁ ଛ ମମନକମଲ ।

26
ଇସ୍ହାକ ଓ ଅବିଲମେକ ନିୟମ କଲେ
1

ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସମୟମର ମସହି ମଦଶମର ମର୍ଯପରି ଥମର ଅତିଶୟ ଦୁ ଭିକ୍ଷ ମହାଇଥିଲା, ମସପରି ଇସ୍ହାକଙ୍କ ସମୟମର ମଧ୍ୟ ଦୁ ଭିକ୍ଷ ମହଲା । ଏଣୁ,

ଇସ୍ହାକ ପମଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅବିମମଲକ ବାସ କରୁଥିବା ଗରାର ଅଞ୍ଚଳମର ବାସ କରିବାକୁ ଗମଲ ।
2

ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯାଅ ନାହିଁ, ମା୍ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମର୍ଯଉଁଠାମର ବାସ କରିବାକୁ କହିବା

ମସଠାମର ବାସକର ।
3

ତୁ ମମ ଏହି ସ୍ଥାନମର କିଛ ି କାଳ ପାଇଁ ବାସକର, ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ସହିତ ରହିବା ଓ ତୁ ମକୁ ଆଶିବ୍ାଦ କରିବା ଏବଂ ତୁ ମକୁ ଓ ତୁ ମର ବଂଶକୁ ଏହି

ସବୁ ମଦଶ ମଦବା ପୁଣି ତୁ ମର ବାପା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନିକଟମର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ କରିବା । 4 ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ବଂଶକୁ ଆକାଶର ତାରାଗୁଡ଼କ
ି ପରି
j

25.26 ର୍ଯିଏ ପଦ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ
25.30 ନାଲି/ଲାଲ୍

k

ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ମଦଶ ମଦବା । ପୁଣି ତୁ ମର ବଂଶ ମଦଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଲାକ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇମବ । 5 ଆମମ୍ଭ ଏହିପରି ଆଶିବ୍ାଦ
କରିବା, କାରଣ, ଅବ୍ରାହାମ ଆମ୍ଭର କଥା ମାନିମଲ, ପୁଣି ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା, ନିୟମ, ବିଧି ଓ ବୟବସ୍ଥାସବୁ ପାଳନ କମଲ ।
6

ଏଣୁ ଇସ୍ହାକ ଗରାର ଅଞ୍ଚଳମର ବାସକମଲ ।

7

ମସହି ମଦଶର ମଲାକମାମନ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିବକ
ି ାଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର ପଚାରିମଲ । ମସଥିମର ଇସ୍ହାକ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମସ ମହଉଛତେ ି ମମାର

ଭଉଣୀ । କାରଣ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମବାଲି କହିବାକୁ ମସ ଭୟକମଲ । ମର୍ଯମହତୁ ମସ ଭାବିମଲ, ରିବକ
ି ା ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦରୀ, ମତଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି
ମଦଶର ମଲାକମାମନ ମମାମତ ମାରିମଦମବ ।
8

ଇସ୍ହାକ ମସହି ମଦଶମର ଅମନକ ଦିନ ବାସ କରିବା ପମର, ଦିମନ ପମଲଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ଅବିମମଲକ ଝରକା ମଦଇ ଅନାଇ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ,

ଇସ୍ହାକ ଓ ରିବକ
ି ା ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବୟବହାର କରୁଛତେ ି ।
9

ଏହା ମଦଖି ଅବିମମଲକ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଠାଇମଲ ଓ କହିମଲ, ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ଅବଶୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ । ମତମବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର

ଭଉଣୀ ମବାଲି କାହିଁକି କହିମଲ ? ଇସ୍ହାକ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, କାରଣ ମଁୁ ଭାବିଲି, ଏହି ମଦଶର ମଲାକମାମନ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମମାମତ ମାରିମଦମବ ଓ
ମଁୁ ମମାର ଜୀବନ ହରାଇବି ।
10

ଅବିମମଲକ କହିମଲ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବୟବହାର କମଲ ? ର୍ଯଦି ମମା ମଦଶର ମକୌଣସି ମଲାକ ତୁ ମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଜମର

ମନଇର୍ଯାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିଥାଆତେ ା, ମତମବ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଦାଷ୍ ମଦଇ ଥାଆମତେ  ।
11

ଏହାପମର ଅବିମମଲକ ମସହି ମଦଶର ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦଇ କହିମଲ, ମର୍ଯମକୌଣସି ମଲାକ ଇସ୍ହାକ କିମବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁବ, ମସ ନିଶ୍ଚୟ

ମୃତୁୟଦଣ୍ଡ ପାଇବ ।

ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦାସମାଲନ ଓ ପଲେଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ମୟରେଲର ବିବାଦ
12

ଇସ୍ହାକ ମସହି ମଦଶମର ଚାଷ୍ କାମ କମଲ ଏବଂ ମସହି ବଷ୍୍ ଶମହ ଗୁଣ ଫସଲ ଅମଳ କମଲ, କାରଣ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ।

13

ଏହି କାରଣରୁ ମସ ବହୁ ତ ଧନୀ ମହମଲ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଧନ ଆହୁ ରି ଆହୁ ରି ବଢିବାରୁ, ମସ ଅତି ଧନଶାଳୀ ମହମଲ ।

14

ପୁଣି ତାଙ୍କର ବହୁ ତ ମମଣ୍ଢା, ମଗାରୁ ଓ ଦାସଦାସୀ ଥିମଲ, ମତଣୁ ପମଲଷ୍ଟୀୟମାମନ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍୍ା କମଲ ।

15

ଏଣୁ, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସମୟମର ତାଙ୍କ ଦାସମାମନ ମର୍ଯଉଁ କୂ ଅସବୁ ମଖାଳିଥିମଲ, ମସହି ସବୁ କୂଅ ପମଲଷ୍ଟୀୟମାମନ ମାଟିମର ମପାତିମଦମଲ ।

16

ପୁଣି ଅବିମମଲକ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆପଣ ଏଠାରୁ ଚାଲିର୍ଯାଆତେ ୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ମହାଇଅଛତେ ି ।

17

ମତଣୁ ଇସ୍ହାକ ମସହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗମଲ ଏବଂ ଗରାର ଅଞ୍ଚଳର ସମତଳ ଭୂମିମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିମଲ ।

18

ପୁଣ,ି ତାଙ୍କ ବାପା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସମୟମର ମଖାଳାର୍ଯାଇଥିବା ମର୍ଯଉଁ କୂ ଅସବୁ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର ପମଲଷ୍ଟୀୟମାମନ ମପାତି ମଦଇଥିମଲ, ମସସବୁ

ଇସ୍ହାକ ଆଉ ଥମର ମଖାଳିମଲ, ପୁଣି ଅବ୍ରାହାମ କୂ ଅଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମର୍ଯଉଁ ନାମ ମଦଇଥିମଲ, ମସ ମସସବୁ ନାମ ମଦମଲ ।
19

ଆଉ ଇସ୍ହାକଙ୍କର ଦାସମାମନ ଗରାର ଅଞ୍ଚଳର ସମତଳ ସ୍ଥାନମର ମଖାଳି ଭଲ ପାଣିର ଝର ଥିବା ଏକ କୂ ଅ ପାଇମଲ ।

20

କିତେ ୁ ମସହି ଗରାର ଅଞ୍ଚଳର ପଶୁପାଳକମାମନ, ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରି କହିମଲ, ଏହି ପାଣି ଆମର । ମତଣୁ ଇସ୍ହାକ

ମସହି କୂ ଅର ନାମ ‘ଏଷ୍କ’ ରଖିମଲ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ‘ବିବାଦ’ । ମର୍ଯମହତୁ ମସମାମନ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କମଲ ।
21

ଏହାପମର ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦାସମାମନ ଆଉ ଏକ କୂ ଅ ମଖାଳିମଲ । ଗରାର ଅଞ୍ଚଳର ପଶୁପାଳକମାମନ ମସହି କୂ ଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କମଲ । ମତଣୁ

ଇସ୍ହାକ ତାହାର ନାମ ‘ସିଟ୍ନା’ ରଖିମଲ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ‘ଶତୁତା’ ।

22

ଏହାପମର ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦାସମାମନ ମସହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିର୍ଯାଇ, ଅନୟ ଏକ ସ୍ଥାନମର ଆଉ ଏକ କୂ ଅ ମଖାଳିମଲ । ମସହି କୂ ଅ ପାଇଁ ଗରାର ଅଞ୍ଚଳର

ପଶୁପାଳକମାମନ ଆଉ ବିବାଦ କମଲ ନାହିଁ । ମତଣୁ ଇସ୍ହାକ ତାହାର ନାମ ‘ରମହାମବାତ’ ରଖିମଲ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ‘ମଖାଲା ସ୍ଥାନ’ । କାରଣ ଇସ୍ହାକ
କହିମଲ, ଏମବ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଖାଲା ସ୍ଥାନ ମଦଇଅଛତେ ି ଏବଂ ଆମମ୍ଭମାମନ ଏହି ମଦଶମର ଫଳବତେ  ମହବା ।
23

ଇସ୍ହାକ ମସହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ମବରମଶବା ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗମଲ ।

24

ପୁଣି ମସହିଦନ
ି ରାତିମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ବାପା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କର ପରମମଶ୍ୱର ଅଟୁ । ତୁ ମମ ଭୟ କର

ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦାସ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସକାମଶ ତୁ ମ ସହିତ ଅଛୁ ପୁଣି ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ଏବଂ ତୁ ମର ବଂଶକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ।
25

ଏହାପମର ଇସ୍ହାକ ମସହିସ୍ଥାନମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କରି, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମମର ପ୍ରାଥ୍ନା କମଲ । ପୁଣି ମସ ମସହିସ୍ଥାନମର ତମବୁ ଟାଣି

ରହିମଲ । ପମର, ତାଙ୍କର ଦାସମାମନ ମସଠାମର ଏକ କୂ ଅ ମଖାଳିମଲ ।

ଇସ୍ହାକ ଓ ଅବିଲମେକ ଏକ ନିୟମ କଲେ
26

ଦିମନ ଅବିମମଲକ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଅହୁ ଷ୍ତ ଓ ନିଜର ମସନାପତି ଫୀମଖାଲଙ୍କୁ ସାଥିମର ମନଇ, ଗରାରଠାରୁ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ ।

27

ମସଥିମର ଇସ୍ହାକ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆପଣମାମନ ମମାମତ ଘୃଣା କମଲ ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମମାମତ ବାହାର କରିମଦମଲ । ଏମବ ଆପଣମାମନ

ମମା ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଅଛତେ ି ?
28

ମସମାମନ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂମପ ମଦଖିଲୁ ମର୍ଯ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛତେ ି । ମତଣୁ ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣ ଓ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା କଥା ଚିତେ ା କଲୁ । ଏମବ ଆସତେ ୁ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଏକ ନିୟମ କରିବା ।
29

ଆମମ୍ଭମାମନ ମର୍ଯପରି ଆପଣଙ୍କର କିଛ ି କ୍ଷତି କରି ନାହଁୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମକବଳ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଦଶରୁ ଶାତେ ିମର

ଚାଲିର୍ଯିବାକୁ କହିଲୁ, ମସପରି ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛ ି କ୍ଷତି କରିମବ ନାହିଁ । ଏମବ ମଦଖତେ ୁ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଅଛତେ ି !
30

ମସମତମବମଳ ଇସ୍ହାକ ମସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଭାଜି କମଲ ଏବଂ ମସମାମନ ସମମସ୍ତ ଏକାଠି ଖିଆପିଆ କମଲ ।

31

ତହିଁଆର ଦିନ, ମସମାମନ ଅତି ସକାମଳ ଉଠି ପରସ୍ପର ଶପଥ କମଲ, ପୁଣି ଇସ୍ହାକ ମସମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ମଦମଲ ଓ ମସମାମନ ଶାତେ ିମର ତାଙ୍କ

ନିକଟରୁ ଚାଲିଗମଲ ।
32

ମସହିଦନ
ି ହିଁ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ଦାସମାମନ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ମର୍ଯଉଁ କୂ ଅ ମଖାଳୁ ଥିଲୁ , ମସଥିମର ପାଣି ପାଇଲୁ ।

33

ଇସ୍ହାକ ମସହି କୂ ଅର ନାମ ‘ମଶବା’ ରଖିମଲ । ମସଥିପାଇଁ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ‘ମବରମଶବା’ ମହାଇରହିଛ ି ।

34

ଏମଷ୍ୌ ଚାଳିଶ ବଷ୍୍ ବୟସମର, ହିତ୍ତୟ
ି ମଦଶର ଦୁ ଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କମଲ । ଜମଣ ମହମଲ ମବରିଙ୍କ ଝିଅ ର୍ଯୁଦତ
ି ଓ ଅନୟ ଜମଣ ଏମଲାନଙ୍କ ଝିଅ

ବାସମତ ।
35

ମା୍ ମସମାମନ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକ ଓ ମାଆ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖ ମଦମଲ ।

27
ଏଲଷୌଙ୍କ ଆଶୀବତ୍ତାଦ ୋକୁ ବ ଠକି ଲନଇଗଲେ
1

ଇସ୍ହାକ ଅତି ବୃ ଦ୍ଧ ମହମଲ ଓ ଭଲମର ମଦଖି ପାରିମଲ ନାହିଁ । ଦିମନ, ମସ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌକୁ ଡାକି କହିମଲ, ମହ ପୁଅ; ଏମଷ୍ୌ ଉତ୍ତର

ମଦମଲ, ବାପା, କୁ ହତେ ୁ, ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି ।
2

ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ମଁୁ ଏମବ ଅତି ବୃ ଦ୍ଧ, ମତଣୁ ମମାର ମର୍ଯମକୌଣସି ସମୟମର ମୃତୁୟ ମହାଇପାମର । 3 ମଁୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏମବ ତୁ ମମ

ତୁ ମର ଧନୁ , ତୀରପୂର୍ଣ୍୍ ତୁ ଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ବନୟଜତେ ୁ ଶିକାର କରି ଆଣ । 4 ପୁଣି ମସହି ମାଂସ ମମାମତ ଭଲ ଲାଗିବା ପରି ରାନ୍ଧି ମମା
ନିକଟକୁ ଆଣ । ମଁୁ ତାହା ଖାଇ ମମାର ମୃତୁୟ ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବ ି ।
5

ଇସ୍ହାକ ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁ ଥିବା ସମୟମର, ରିବକ
ି ା ତାହା ଶୁଣିମଲ । ଏଣୁ ଏମଷ୍ୌ ବନୟଜତେ ୁ ଶିକାର କରି ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ର୍ଯିବାରୁ, 6 ରିବକ
ି ା

ନିଜର ସାନ ପୁଅ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ ପୁଅ, ତୁ ମର ବଡ଼ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌ ସହିତ ତୁ ମର ବାପା କଥା ମହବାର ମଁୁ ଶୁଣିଲି । 7 ତୁ ମର ବାପା ତୁ ମ ଭାଇକୁ
କହିମଲ, ତୁ ମମ ବନୟଜତେ ୁ ଶିକାର କରି, ତାହାର ମାଂସ ଭଲମର ରାନ୍ଧି ମମା ନିକଟକୁ ଆଣ । ମଁୁ ତାହା ଖାଇବି ଓ ମମାର ମୃତୁୟ ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ ର୍ଯିମହାବା
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତମି ର ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବ ି ।
8

ଏଣୁ ମହ ପୁଅ, ଏମବ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ର୍ଯାହା କହୁ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣ ଓ ମସପରି କର । 9 ଏମବ ତୁ ମମ ମଗାଠକୁ ର୍ଯାଇ ଭଲ ମଛଳି ଛୁ ଆ ଦୁ ଇଟି ମନଇଆସ । ମଁୁ

ତୁ ମ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପରି ମସହି ମାଂସ ରାନ୍ଧିମଦବି । 10 ତୁ ମମ ତାହା ମନଇ ତୁ ମ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଅ । ମସ ତାହା ଖାଇ ତାଙ୍କ ମୃତୁୟ ମହବା
ଆଗରୁ ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିମବ ।
11

ଏହା ଶୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିମଲ, ମାଆ, ମମା ଭାଇର ମଦହ ସାରା ମଲାମ ଅଛି, ମା୍ ମମା ଶରୀରମର ମଲାମ ନାହିଁ । 12 ଏଣୁ ବାପା ମମାମତ

ଛୁ ଇଁମଲ, ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ଠକୁ ଛ ି ମବାଲି ଜାଣିମବ, ଏଣୁ ମଁୁ ଆଶୀବ୍ାଦ ବଦଳମର ଅଭିଶାପ ପାଇବି ।
13

ମା୍, ତାଙ୍କ ମାଆ କହିମଲ, ପୁଅ, ମସହି ଅଭିଶାପ ମମା ପ୍ରତି ଘଟୁ । ମକବଳ ତୁ ମମ ମମା କଥା ମାନି, ର୍ଯାଅ ଓ ମଛଳି ଛୁ ଆ ଆଣ ।

14

ର୍ଯାକୁ ବ ମଗାଠକୁ ର୍ଯାଇ ଦୁ ଇଟି ଭଲ ମଛଳି ଛୁ ଆ ଆଣିମଲ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଦମଲ । ଏହାପମର ରିବକ
ି ା ତାହା ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ପରି

ରାନ୍ଧିମଲ ।
15

ପୁଣ,ି ରିବକ
ି ା ବଡ଼ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌର ମର୍ଯଉଁ ଭଲ ମପାଷ୍ାକ ଘମର ରଖିଥିମଲ ତାହା ମନଇ ସାନ ପୁଅ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇମଲ ।

16

ଏହାସହ ମସହି ମଛଳି ଛୁ ଆର ଚମଡ଼ା ମନଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ମଲାମ ନ ଥିବା ହାତମର ଓ ମବକମର ଗୁଡ଼ାଇମଦମଲ ।

17

ଏହାପମର ମସ ନିମଜ ରାନ୍ଧିଥିବା ମସହି ସୁଆଦିଆ ମାଂସ ତରକାରୀ ଓ ମରାଟୀ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ହାତମର ମଦମଲ ।

18

ର୍ଯାକୁ ବ, ତାହା ମନଇ ନିଜ ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ବାପା ? ଇସ୍ହାକ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ହଁ, ମଁୁ ଏଠାମର ଅଛି,

ମା୍ ତୁ ମମ କିଏ ପୁଅ ?
19

ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ତୁ ମର ବଡ଼ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌ । ତୁ ମମ ମର୍ଯପରି କହିଥିଲ, ମଁୁ ମସପରି କରିଅଛି । ଏମବ ତୁ ମମ ଦୟାକରି ଉଠି ବସ ।

ପୁଣି ମଁୁ ଆଣିଥିବା ବନୟଜତେ ୁର ଏହି ମାଂସ ଖାଇ ମମାମତ ଆଶୀବ୍ାଦ କର ।
20

ଇସ୍ହାକ ନିଜ ପୁଅକୁ ପଚାରିମଲ, ମହ ପୁଅ, ତୁ ମମ ତାହା ଏମତ ଶୀଘ୍ର କିପରି ପାଇଲ? ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତୁ ମର ପରମମଶ୍ୱର ତାହା

ମମାମତ ମର୍ଯାଗାଇମଲ ।
21

ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମା ପାଖକୁ ଆସ, ତୁ ମମ ପ୍ରକୃ ତମର ମମାର ବଡ଼ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌ ନା ନାହିଁ, ତାହା ତୁ ମକୁ ଛୁ ଇଁ ମଁୁ ଜାଣିବ ି ।

22

ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ । ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କୁ ଛୁ ଇଁ କହିମଲ, ଏ ସ୍ୱର ମହଉଛି ର୍ଯାକୁ ବର ସ୍ୱର, ମା୍, ହାତ ମହଉଛି ଏମଷ୍ୌର

ହାତ ।
23

ଏହିପରି ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ି ପାରିମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ର୍ଯାକୁ ବର ହାତ ଏମଷ୍ୌର ମଲାମଥିବା ହାତ ପରି ଲାଗୁଥିଲା । ଏଣୁ ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ

ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବାକୁ ଇଛାକମଲ ।

24

କିତେ ୁ ମସ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ କଅଣ ପ୍ରକୃ ତମର ମମାର ପୁଅ ଏମଷ୍ୌ ? ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ହଁ ବାପା, ମଁୁ ମସହି ଅମଟ ।

25

ଏହାପମର ଇସ୍ହାକ କହିମଲ, ମସହି ଖାଦୟ ମମା ନିକଟକୁ ଆଣ । ତୁ ମମ ଆଣିଥିବା ବନୟଜତେ ୁର ମାଂସ ମଁୁ ଖାଇବି ଓ ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବ ି ।

ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ଖାଦୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିମଲ ଓ ମସ ତାହା ଖାଇମଲ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆଣିମଲ ଓ ମସ ତାହା
ପିଇମଲ ।
26

ଏହାପମର ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକ କହିମଲ, ପୁଅ, ଏମବ ମମା ନିକଟକୁ ଆସ ଏବଂ ମମାମତ ଚୁମବନ କର ।

27

ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚୁମବନ କମଲ । ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କ ମପାଷ୍ାକର ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିମଲ ଓ କହିମଲ, ଆହା ! ମମା ପୁଅର

ସୁଗନ୍ଧ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଥିବା ମକ୍ଷତର ସୁଗନ୍ଧ ପରି ! ଏହାପମର ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ,
28

ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ,
ତୁ ମର ଶସୟ ମକ୍ଷ୍ମର ସବ୍ଦା ବଷ୍୍ା ମହଉ,

ପୁଣି ମସ ତୁ ମର ଭୂମିକୁ ଉବ୍ର କରି
ତୁ ମକୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ଶସୟ ଓ
ନୂ ତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦିଅତେ ୁ ।
29

ବହୁ ମଗାଷ୍ଠୀ ତୁ ମର ମସବା କରତେ ୁ ଓ
ମଲାକମାମନ ତୁ ମକୁ ପ୍ରଣାମ କରତେ ୁ ।

ତୁ ମମ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପମର ମାଲିକ ହୁ ଅ ।
ପୁଣି ତୁ ମ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା
ପୁଅମାମନ ତୁ ମକୁ ପ୍ରଣାମ କରତେ ୁ ।
ମର୍ଯଉଁମାମନ ତୁ ମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅତେ ି,
ମସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଘଟୁ,
ମର୍ଯଉଁମାମନ ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ି,
ମସମାମନ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଆତେ ୁ ।
30

ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ପମର ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗମଲ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ର୍ଯିବା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌ ଶିକାର କରି

ମଫରିମଲ ।
31

ମସ ମଧ୍ୟ ବନୟଜତେ ୁର ମାଂସ ସୁଆଦିଆ କରି ରାନ୍ଧିମଲ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନଇଗମଲ । ପୁଣି ମସ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ବାପା, ଏମବ ତୁ ମମ ଉଠି ବସ

ଓ ମଁୁ ରାନ୍ଧି ଆଣିଥିବା ଏହି ବନୟଜତେ ୁର ମାଂସ ଖାଅ, ପୁଣି ମମାମତ ଆଶୀବ୍ାଦ କର ।
32

ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ କିଏ ? ଏମଷ୍ୌ କହିମଲ, ମଁୁ ତୁ ମର ପୁଅ, ତୁ ମର ବଡ଼ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌ ।

33

ଇସ୍ହାକ ଏହା ଶୁଣି ବହୁ ତ ଥରିମଲ ଏବଂ କହିମଲ, ମତମବ ତୁ ମମ ଆସିବା ଆଗରୁ କିଏ ମମା ନିକଟକୁ ବନୟଜତେ ୁର ମାଂସ ଆଣି ଆସିଥିଲା ? ମଁୁ ତାହା

ଖାଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କଲି , ପୁଣି ମସ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇବ ।

l

34

ଏମଷ୍ୌ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ମା୍ମକ ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖମର ପାଟିକରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିମଲ, ବାପା, ମମାମତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବ୍ାଦ କର ।

35

କିତେ ୁ ଇସ୍ହାକ କହିମଲ, ତୁ ମର ଭାଇ ଆସି ମମାମତ ଠକି, ତୁ ମର ଆଶୀବ୍ାଦ ମନଇଗଲା ।

36

ଏହା ଶୁଣି ଏମଷ୍ୌ କହିମଲ, ତାହାର ନାମ କଅଣ ଖାଲିମର ର୍ଯାକୁ ବ ମହଇଛି ? ମସ ଦୁ ଇ ଥର ମମାମତ ଠକିଲା । ମସ ଆଗରୁ ମମାର ଜନମ ଅଧିକାର

l

27.34 ତିକ୍ତତାମର

m

ଠକି ମନଇ ର୍ଯାଇଥିଲା, ପୁଣ,ି ଏମବ ମଧ୍ୟ ମମାର ଆଶୀବ୍ାଦ ଠକି ମନଇଗଲା । ପୁଣି ଏମଷ୍ୌ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ବାପା, ତୁ ମମ କି ମମା ପାଇଁ ମଗାଟିଏ
ମଧ୍ୟ ଆଶୀବ୍ାଦ ରଖି ନାହଁ ?
37

ଇସ୍ହାକ ଏମଷ୍ୌକୁ ଉତ୍ତର ମଦଇ କହିମଲ, ମଦଖ ପୁଅ, ତୁ ମର କତ୍ତ୍ା ମହବା ପାଇଁ, ମଁୁ ତାକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ ମଦଇ ସାରିଛ ି । ତାହାର ସମ୍ପକିୟମାମନ

ତାହାର ଦାସ ମହାଇ ମସବା କରିମବ । ପୁଣି ମଁୁ ତାକୁ ଶସୟ ଓ ନୁ ଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସମର ଧନୀ ମହବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବ୍ାଦ କଲି । ଏଣୁ, ଏମବ ମମାର ପୁଅ, ମଁୁ ତୁ ମ
ପାଇଁ ଆଉ କଅଣ କରି ପାରିବ ି ?
38

ଏମଷ୍ୌ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ବାପା, ତୁ ମଠାମର କଅଣ ମଗାଟିଏ ମା୍ ଆଶୀବ୍ାଦ ଥିଲା ? ମହ ମମାର ବାପା, ମମାମତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀବ୍ାଦ କର । ଏପରି

କହି ଏମଷ୍ୌ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରମର କାନ୍ଦିମଲ ।
39

ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ପୃଥିବୀର ଭଲ ଫସଲ କିମବା ବଷ୍୍ା ନ ମହବା ସ୍ଥାନମର ତୁ ମମ ବାସ କରିବ ।

40

ତୁ ମମ ସାରା ଜୀବନ ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରି ବଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ତୁ ମ ଭାଇର ମସବା କରିବ । ମା୍, ଦିନ ଆସିବ ତୁ ମମ ତାହା ସହୟ କରି ନ ପାରି ବିମରାଧ କରିବ ଓ

ତାଙ୍କ ଅଧିନମର ରହିବ ନାହିଁ ।

ୋକୁ ବ ପଦ୍ଦନ ଅରାମକୁ ପଳାଇଗଲେ
41

ଇସ୍ହାକ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ଆଶୀବ୍ାଦ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଦବାରୁ ଏମଷ୍ୌ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଘୃଣା କମଲ । ପୁଣି ମସ ମମନ ମମନ କହିମଲ, ମମାର ବାପାଙ୍କର ମରିବା ସମୟ

ନିକଟ ମହାଇଆସୁଅଛି । ମତଣୁ ମସ ମରିର୍ଯିବା ପମର ମଁୁ ମମାର ଭାଇ ର୍ଯାକୁ ବକୁ ହତୟା କରିବ ି ।
42

ମା୍ ବଡ଼ ପୁଅ ଏମଷ୍ୌ ଏପରି କହୁ ଥିବା କଥା ରିବକ
ି ା ଶୁଣିମଲ । ମତଣୁ ମସ ତାହାର ସାନ ପୁଅ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ମଦଖ ପୁଅ, ତୁ ମର ଭାଇ

ଏମଷ୍ୌ ତୁ ମକୁ ହତୟା କରିବାକୁ ମମନ ମମନ ଚିତେ ା କରି ନିଜକୁ ନିମଜ ସା୍ତ୍ୱନନା ମଦଉଅଛି ।
43

ମତଣୁ, ପୁଅ, ଏମବ ମମାର କଥା ଶୁଣ । ଉଠ, ହାରଣ ନଗରମର ରହୁ ଥିବା ମମାର ଭାଇ ଲାବନ ନିକଟକୁ ପଳାଇର୍ଯାଅ ।

44

ତୁ ମ ଭାଇର ରାଗ ଶାତେ  ମହବା ର୍ଯାଏଁ ମସଠାମର କିଛ ି ଦିନ ମମାର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାସକର ।

45

ତୁ ମ ଭାଇର ରାଗ ଶାତେ  ମହମଲ ଓ ତୁ ମମ ତାହା ପ୍ରତି ର୍ଯାହାସବୁ କରିଅଛ, ମସସବୁ ମସ ଭୁଲିଗମଲ, ମଁୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇବି ଓ ତୁ ମମ

ମଫରିଆସିବ । ତୁ ମମ ଏଠାମର ରହିମଲ, ତୁ ମମ ଦୁ ଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରିବ ଓ ଜମଣ ଅନୟ ଜଣକୁ ମାରିମଦବ । ମତଣୁ ମଁୁ କାହିଁକି ତୁ ମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଗାଟିଏ
ଦିନମର ହରାଇବି ?
46

ତାପମର ରିବକ
ି ା ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏମଷ୍ୌ ବିବାହ କରିଥିବା ଏହି ହିତ୍ତୟ
ି ବଂଶର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ମଁୁ ଦୁ ଃଖ ପାଇ ଥକିଗଲିଣି । ମର୍ଯମବ ର୍ଯାକୁ ବ

ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭାଇ ଏମଷ୍ୌ ପରି ଏହି ହିତ୍ତୟ
ି ବଂଶର ମକୌଣସି ଝିଅକୁ ବିବାହ କମର, ମତମବ ମଁୁ ବଞ୍ଚିରହି କିଛ ି ଲାଭ ନାହିଁ ।

28
ୋକୁ ବ ପଦ୍ଦନ ଅରାମକୁ େିବାକୁ ବାହାରିଲେ
1

ଏହାପମର ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିମଲ ଓ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ । ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ମଦଇ କହିମଲ, ତୁ ମମ କିଣାନ ମଦଶର ମକୌଣସି ଝିଅକୁ

ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ । 2 ଏମବ ଉଠ, ପେନ ଅରାମ ମଦଶମର ରହୁ ଥିବା ତୁ ମ ଅଜା ବଥୁମୟଲ ଘରକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ମସଠାମର ତୁ ମ ମାମଁୁ ଲାବନର ଝିଅମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବିବାହ କର । 3 ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର ଆଶୀବ୍ାଦ କରି ତୁ ମକୁ ଫଳବତେ  କରତେ ୁ ଓ ତୁ ମକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରତେ ୁ, ମର୍ଯପରି ତୁ ମମ ବହୁ ଜାତିର ପିତା
m

27.36 ଠକିବା ମଲାକ

ମହବ । 4 ଆଉ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ ମଦଇଥିବା ଆଶୀବ୍ାଦ ତୁ ମକୁ ଓ ତୁ ମ ବଂଶକୁ ଦିଅତେ ୁ । ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହାମଙ୍କୁ
ମଦଇଥିବା ଏହି ମର୍ଯଉଁ ମଦଶମର ତୁ ମମ ବିମଦଶୀ ରୂମପ ବାସ କରୁଅଛ, ତାହା ତୁ ମମ ଅଧିକାର କର ।
5-7

ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି, ପେନ-ଅରାମ ମଦଶକୁ ପଠାଇମଲ । ଇସ୍ହାକ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ସମୟମର ଆଜ୍ଞା ମଦଇ କହିମଲ,

ତୁ ମମ ମକୌଣସି ପ୍ରକାମର କିଣାନ ମଦଶର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ । ର୍ଯାକୁ ବ ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗମଲ ଏବଂ ପେନ-ଅରାମ ମଦଶମର ରହୁ ଥିବା
ବଥୁମୟଲଙ୍କ ପୁଅ, ଅଥ୍ାତ, ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିଜ ମାଆ ରିବକ
ି ାଙ୍କ ଭାଇ ଲାବନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ । ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି,
ପେନ-ଅରାମ ମଦଶକୁ ଚାଲିଗମଲ । ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଏମଷ୍ୌ ଜାଣି ପାରିମଲ ।
8

ପୁଣି ଏମଷ୍ୌ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକ କିଣାନ ମଦଶର ସ୍ତ୍ରୀମଲାକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସତେ ୁଷ୍ଟ ଅଟତେ ି ।

9

ମତଣୁ, ଏମଷ୍ୌ ନିଜର ଦୁ ଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିମଲ ମଧ୍ୟ, ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପୁଅ ଇଶମାଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଅଥ୍ାତ, ନବାୟତଙ୍କ ଭଉଣୀ ମହଲତକୁ

ବିବାହ କମଲ ।

ୋକୁ ବ ଲବଥେଲର ଏକ ସ୍ୱପନ ଲଦଖିଲେ
10

ର୍ଯାକୁ ବ ମବମଶବା ନାମକ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ହାରଣ ନଗର ଆଡ଼କୁ ଗମଲ ।

11

ପୁଣି ମସ ର୍ଯାଉ ର୍ଯାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମହବାରୁ, ରା୍ିମର ମଗାଟିଏ ସ୍ଥାନମର ରହିମଲ । ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ମନଇ ତାହା ମୁଣ୍ଡ ତମଳ ରଖି ମସହିସ୍ଥାନମର

ମଶାଇମଲ ।
12

ଏହାପମର ମସ ସ୍ୱପନମର ମଦଖିମଲ, ଏକ ଶିଡ଼ି ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱଗ୍ ର୍ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପୁଣି ମସଥିମର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂ ତମାମନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିମଲ

ଓ ଉପରକୁ ର୍ଯାଉଥିମଲ ।
13

ପୁଣି ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମସହି ଶିଡ଼ି ଉପମର ଠିଆମହାଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମର ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମ ଓ ତୁ ମର ବାପା

ଇସ୍ହାକଙ୍କର ପରମମଶ୍ୱର । ତୁ ମମ ଏହି ମର୍ଯଉଁ ମଦଶମର ମଶାଇଅଛ, ତାହା ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଓ ତୁ ମ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ମଦବା ।
14

ତୁ ମର ବଂଶ ପୃଥିବୀର ଧୂଳ ି ପରି ଅସଂଖୟ ମହମବ, ପୁଣି ତୁ ମମ ପୂବ୍ ଓ ପଶ୍ଚି ମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏପରି ଚାରିଆମଡ଼ ବୃ ଦ୍ଧପ
ି ାଇବ । ପୁଣି ପୃଥିବୀର

ସବୁ ଜାତିର ମଲାକ ତୁ ମ ମଦଇ ଓ ତୁ ମର ବଂଶ ମଦଇ ଆଶୀବ୍ାଦ ପାଇମବ ।
15

ପୁଣ,ି ମଦଖ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ସହିତ ଅଛୁ ; ତୁ ମମ ମର୍ଯଉଁ ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯିବ, ମସହି ସବୁ ସ୍ଥାନମର ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥମର ତୁ ମକୁ ଏହି

ମଦଶକୁ ମଫରାଇ ଆଣିବା । ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ପାଇଁ ର୍ଯାହା ର୍ଯାହା କରିବୁ ମବାଲି କହିଅଛୁ , ତାହା ସଫଳ ମହବା ର୍ଯାଏଁ ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ।
16

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପମର କହିମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସ୍ଥାନମର ଅଛତେ ି, ମା୍ ମଁୁ ତାହା ଜାଣି ନ ଥିଲି ।

17

ପୁଣ,ି ମସ ଭୟକମଲ ଓ କହିମଲ, ଏହା ଏକ ଭୟାନକ ସ୍ଥାନ । ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର, ଏହା ମହଉଛି ସ୍ୱଗ୍ର ଦ୍ୱାର ।

18

ତହିଁଆର ଦିନ, ର୍ଯାକୁ ବ ଅତି ସକାମଳ ଉଠିମଲ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ତମଳ ରଖି ମଶାଇଥିବା ପଥର ମନଇ ମସହି ଘଟଣାକୁ ମମନପକାଇବା ପାଇଁ, ଖମବ ପରି

n

ମପାତିମଲ ଓ ତାହା ଉପମର ମତଲ ଢାଳିମଲ ।
19

ପୁଣି ମସ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମବମଥଲ, ଅଥ୍ାତ, ‘ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ’ ରଖିମଲ, ମା୍ ଆଗରୁ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଲୁ ସ୍ ଥିଲା ।

20

ଆଉ, ର୍ଯାକୁ ବ ମାନତ କରି କହିମଲ, ମହ ପରମମଶ୍ୱର, ର୍ଯଦି ତୁ ମମ୍ଭ ମମା ସହିତ ରହିବ ଓ ମମାର ଏହି ର୍ଯିବା ପଥମର ମମାମତ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି

ମମାମତ ଖାଦୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ମଦବ, 21 ପୁଣ,ି ମଁୁ ର୍ଯଦି ପୁଣି ଥମର ମମାର ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିରାପଦମର ମଫରି ଆସିବ,ି ମତମବ, ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମମ ହିଁ
28.17 ଭୟ ଲାଗିବା ପରି ସ୍ଥାନ

n

ନିଶ୍ଚୟ ମମାର ପରମମଶ୍ୱର ମହବ । 22 ଆଉ ମଁୁ ଏହି ମର୍ଯଉଁ ପଥର ଖମବ ପରି ମପାତିଅଛି, ତାହା ତୁ ମ୍ଭର ଗୃହ ମହବ । ପୁଣି ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ ର୍ଯାହାସବୁ ମଦବ,
ମସସବୁ ର ଦଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭକୁ ମଦବି ।

29
ୋକୁ ବ ପଦ୍ଦନ ଅରାମଲର ପହଞ୍ଚିଲେ
1

ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ର୍ଯାଉ ର୍ଯାଉ କିଣାନ ମଦଶର ପୂବ୍ ଦିଗମର ବାସ କରୁଥିବା ମଲାକମାନଙ୍କ ମଦଶମର ପହଞ୍ଚିମଲ ।

2

ମସ ମସଠାମର ପହଞ୍ଚି ମକ୍ଷତ ମଝିମର ଏକ କୂ ଅ ମଦଖିମଲ । ପୁଣି ମଦଖ, ମମଣ୍ଢାପାଳକମାମନ ମସହି କୂ ଅର ପାଣି ପିଆଇବା ପାଇଁ ମସଠାମର ତିନ ି

ପଲ ମମଣ୍ଢା ରଖିଥିମଲ । ମସହି କୁ ଅ ଉପମର ମଗାଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ମଘାଡ଼ାଇ ରଖାର୍ଯାଇଥିଲା ।
3

ମମଣ୍ଢାପାଳକମାମନ ମସହି କୁ ଅ ନିକଟମର ମମଣ୍ଢାପଲସବୁ ଏକାଠି କରୁଥିମଲ, ଆଉ କୁ ଅରୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମମଣ୍ଢାପଲଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଣି ପିଆଉଥିମଲ ଏବଂ

ପୁଣି ଥମର କୁ ଅ ଉପମର ପଥର ମଘାଡ଼ାଇ ମଦଉଥିମଲ ।
4

ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ମହ ଭାଇମାମନ, ଆପଣମାମନ ମକଉଁ ସ୍ଥାନର ମଲାକ ? ମସମାମନ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ହାରଣ ନଗରର

ମଲାକ ।
5

ର୍ଯାକୁ ବ ପୁଣି ମସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଆପଣମାମନ ନାମହାରଙ୍କ ନାତି ଲାବନଙ୍କୁ ଜାଣତେ ି କି ? ମସମାମନ କହିମଲ, ହଁ ଆମମ୍ଭମାମନ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ।

6

ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ମସ ଭଲ ଅଛତେ ି କି ? ମସମାମନ କହିମଲ, ହଁ, ମସ ଭଲ ଅଛତେ ି । ଏହି ମଦଖତେ ୁ, ଲାବନଙ୍କ ଝିଅ ମମଣ୍ଢାପଲ ମନଇ

ଏଠାକୁ ଆସୁଅଛି ।
7

ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ଏମବ ଦିନର ବହୁ ତ ସମୟ ଅଛି, ମମଣ୍ଢାପଲ ଏକାଠି କରିବାର ସମୟ ମହାଇନାହିଁ । ମତଣୁ ଆପଣମାମନ

ମମଣ୍ଢାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଣି ପିଆଇ ପୁଣି ଥମର ଚରାଇବାକୁ ମନଇର୍ଯାଆତେ ୁ ।
8

ମା୍ ମସମାମନ କହିମଲ, ଏମବ ଆମମ ଆମର ମମଣ୍ଢାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଣି ପିଆଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସବୁ ମମଣ୍ଢାପଲ ଏକାଠି ମହବା ର୍ଯାଏଁ ଆମମ

ଜଗିଥାଉ, ତାପମର ହିଁ କୁ ଅ ଉପରୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମମଣ୍ଢାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଣି ପିଆଇଥାଉ ।
9

ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି କଥା ମହଉଥିବା ସମୟମର, ରାମହଲ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମମଣ୍ଢାପଲ ମନଇ ମସଠାମର ପହଞ୍ଚିମଲ, ମର୍ଯମହତୁ ମସ ଜମଣ

ମମଣ୍ଢାପାଳିକା ଥିମଲ ।
10

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ମାମଁୁ ଲାବନଙ୍କ ଝିଅ ରାମହଲକୁ ଓ ତାଙ୍କର ମମଣ୍ଢାପଲକୁ ମଦଖି କୂ ଅ ନିକଟକୁ ଗମଲ ଓ କୂ ଅ ଉପରୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କ ମାମଁୁଙ୍କର

ମମଣ୍ଢାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପାଣି ପିଆଇମଲ ।
11

ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ରାମହଲଙ୍କୁ ଚୁମବନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରମର କାନ୍ଦିମଲ ।

12

ପୁଣି ମସ ନିଜର ପରିଚୟ ମଦଇ କହିମଲ, ମଁୁ ମହଉଛି ତୁ ମ ବାପାଙ୍କର କୁ ଟୁମବ ମଲାକ ଓ ତୁ ମ ପିଉସି ରିବକ
ି ାର ପୁଅ । ଏହା ଶୁଣି ରାମହଲ ଧାଇଁର୍ଯାଇ

ନିଜ ବାପା ଲାବନଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଜଣାଇମଲ ।
13

ଲାବନ ନିଜ ଭଣଜା ର୍ଯାକୁ ବ ଆସିଥିବାର ଖବର ପାଇ, ତାଙ୍କୁ ମଭଟିବା ନିମମତେ  ଶୀଘ୍ର ଗମଲ, ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କୁ ଣ୍ଢାଇଧରି ଚୁମବନ କମଲ ଓ ନିଜ ଘରକୁ

ମନଇଗମଲ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ଲାବନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିମଲ ।
14

ଲାବନ ସବୁ ଶୁଣି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାର ନିଜ ରକ୍ତର ମଲାକ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ଲାବନଙ୍କ ଘମର ମଗାଟିଏ ମାସ ରହିମଲ ।

ୋକୁ ବ ଲେୟା ଓ ରାଲହେଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ
15

ଦିମନ ଲାବନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାର ଭଉଣୀର ପୁଅ ମବାଲି ମମା ଘମର ବିନା ମବତନମର କାମ କରିବ କି ? ଏଣୁ, ମମାମତ କୁ ହ, ତୁ ମମ

ମକମତ ମବତନ ମନବ ?
16-18

ମସହି ଲାବନଙ୍କର ଦୁ ଇ ଝିଅ ଥିମଲ, ବଡ଼ ଝିଅର ନାମ ମଲୟା ଓ ସାନ ଝିଅର ନାମ ରାମହଲ । ମଲୟାର ଆଖି ମକାମଳ ଥିଲା ମା୍ ରାମହଲ
o

ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ରୂପବତୀ ଥିମଲ । ର୍ଯାକୁ ବ ରାମହଲଙ୍କୁ ମପ୍ରମ କରୁଥିମଲ, ମତଣୁ ମସ ଲାବନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ସାନ ଝିଅ ରାମହଲଙ୍କୁ ମମା ସହିତ ବିବାହ
ମଦବାକୁ ରାଜି ମହମଲ, ମଁୁ ତୁ ମର ସାତ ବଷ୍୍ ମସବା କରିବ ି ।
19

ମସଥିମର ଲାବନ କହିମଲ, ମମା ଝିଅକୁ ଅନୟ କାହାକୁ ବିବାହ ମଦବାଠାରୁ ତୁ ମକୁ ବିବାହ ମଦବା ଅତି ଭଲ; ମତଣୁ ତୁ ମମ ମମା ଘମର ରୁହ ।

20

ମତଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ରାମହଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲାବନଙ୍କ ଘମର ସାତ ବଷ୍୍ କାମ କମଲ । ମସ ରାମହଲଙ୍କୁ ଏମତ ମପ୍ରମ କରୁଥିମଲ ମର୍ଯ, ମସହି ସାତ

ବଷ୍୍ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରି ଲାଗିଲା ।
21

ସାତ ବଷ୍୍ ପମର, ର୍ଯାକୁ ବ ଲାବନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ତୁ ମର ସାତ ବଷ୍୍ ମସବା କରିଅଛି, ଏଣୁ, ଏମବ ମମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମମାର ବିବାହ କରାଅ ।

22

ମତଣୁ ଲାବନ ମସହି ସ୍ଥାନର ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ଡାକିମଲ ଏବଂ ମସମାନଙ୍କୁ ମଭାଜି ମଦମଲ ।

23

ପୁଣି ସନ୍ଧୟା ମହବାରୁ ଲାବନ ନିଜର ବଡ଼ ଝିଅ ମଲୟାଙ୍କୁ ମନଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଦମଲ, ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମଲୟାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ । 24 ଆଉ ମଲୟାଙ୍କର

ମସବା କରିବା ନିମମତେ  ଲାବନ ନିଜର ଏକ ଦାସୀକୁ ମଦମଲ, ତାହାର ନାମ ସିଳ୍ପା ।
25

ମା୍ ସକାଳ ମହବାରୁ ର୍ଯାକୁ ବ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମସ ର୍ଯାହାକୁ ବିବାହ କମଲ ମସ ମଲୟା । ମତଣୁ ମସ ଲାବନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଏ କଅଣ କଲ ? ମଁୁ

କଅଣ ରାମହଲଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମର ସାତ ବଷ୍୍ ମସବା କରିନାହିଁ ? ମତମବ ତୁ ମମ ମମାମତ କାହିଁକି ଠକିଲ ?
26

ଲାବନ କହିମଲ, ବଡ଼ ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଝିଅକୁ ବିବାହ ମଦବାର ନିୟମ ଆମ ମଦଶମର ନାହିଁ ।

27

ଏମବ ମମାର ଏହି ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ସାତ ଦିନ କଟାଅ । ତାପମର ମମାର ସାନ ଝିଅ ରାମହଲକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ ସହିତ ବିବାହ ମଦବି, ମା୍

ମସଥିପାଇଁ ତୁ ମକୁ ଆଉ ସାତ ବଷ୍୍ ମମାର ମସବା କରିବାକୁ ମହବ ।
28

ର୍ଯାକୁ ବ ମଲୟାଙ୍କ ସହିତ ମସହି ସାତ ଦିନ କଟାଇମଲ । ତାପମର, ଲାବନ ନିଜ ସାନ ଝିଅ ରାମହଲଙ୍କୁ ମନଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂମପ ମଦମଲ ।

29

ପୁଣ,ି ରାମହଲଙ୍କର ମସବା କରିବା ପାଇଁ ଲାବନ ନିଜର ଏକ ଦାସୀକୁ ମଦମଲ, ତାହାର ନାମ ବିଲହା ।

30

ର୍ଯାକୁ ବ ରାମହଲଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ ଓ ମଲୟାଙ୍କଠାରୁ ରାମହଲଙ୍କୁ ଅଧିକ ମପ୍ରମ କମଲ । ପୁଣି ରାମହଲଙ୍କ ପାଇଁ ଲାବନଙ୍କର ଆହୁ ରି ସାତ ବଷ୍୍

ମସବାକମଲ ।
31

ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ମଲୟାଙ୍କୁ ମପ୍ରମ ନ କରିବାରୁ ମସ ଅପମାନିତା ଅନୁ ଭବ କମଲ । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାହା ମଦଖି ମଲୟାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ଓ ମସ ପିଲା

ଜନମ କରି ପାରିମଲ, ମା୍ ରାମହଲ ବନ୍ଧୟା ଥିମଲ ।
32

ମଲୟା ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଓ ତାହାର ନାମ ରୁମବନ ମଦମଲ । କାରଣ ମସ କହିମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମମାର ଦୁ ଃଖ ମଦଖିଅଛତେ ି ।
p

ମଁୁ ଏହି ପୁଅକୁ ଜନମ କରିବାରୁ ମମାର ସ୍ୱାମୀ ମମାମତ ଏମବ ନିଶ୍ଚୟ ମପ୍ରମ କରିମବ ।
33

ମଲୟା ପୁଣି ଥମର ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଏବଂ କହିମଲ, ମମାର ସ୍ୱାମୀ ମମାମତ ମପ୍ରମ ନ କରିବାର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମଦଖିମଲ ଓ ଏହି

29.16-18 ମକମତକ ଅନୁ ବାଦମର କ୍ଷୀଣ ବା ଦୂ ବ୍ଳ ଆଖି ମବାଲି ଅନୁ ବାଦ କରାର୍ଯାଇଅଛ

o

p

29.32 ‘ମଦଖ, ଏକ ପୁ୍ !’

ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମଦମଲ । ମତଣୁ ମସ ତାହାର ନାମ ଶିମିମୟାନ ମଦମଲ ।
q

34

ମଲୟା ପୁଣି ଥମର ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ, ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ, ଏବଂ କହିମଲ, ଏମବ ମମା ସ୍ୱାମୀର ମନ ମମା ଠାମର ଲାଗି ରହିବ । କାରଣ ମଁୁ ତାଙ୍କ

ପାଇଁ ତିନ ି ପୁଅ ଜନମ କରିଅଛି । ମତଣୁ ମସ ତାହାର ନାମ ମଲବୀ ମଦମଲ ।
r

35

ମସ ପୁଣି ଥମର ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ ଓ ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଏବଂ କହିମଲ, ଏମବ ମଁୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରିବ ି । ମତଣୁ ମସ ତାହାର

ନାମ ର୍ଯିହୁଦା ମଦମଲ । ଏହାପମର ମସ ଆଉ ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ ନାହିଁ ।
s

30
ରାଲହେ ନିଜ ଦାସୀ ବିେହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂଲପ ୋକୁ ବଙ୍କୁ ଲଦଲେ
1

ରାମହଲ ନିମଜ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ନିମମତେ  ମକୌଣସି ପିଲାଛୁ ଆ ଜନମ କରି ନ ଥିମଲ, ମତଣୁ ମସ ନିଜ ଭଉଣୀ ମଲୟାଙ୍କୁ ଈଷ୍୍ାକମଲ । ପୁଣି ମସ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ

କହିମଲ, ମମାମତ ପିଲାଛୁ ଆ ଦିଅ, ନ ମହମଲ ମଁୁ ମରିବ ି ।
2

ଏହା ଶୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ରାମହଲଙ୍କୁ ରାଗିମଲ ଓ କହିମଲ, ମଁୁ କଅଣ ପରମମଶ୍ୱର ମର୍ଯ, ତୁ ମମ ମମାମତ ଏପରି କହୁ ଅଛ ? ପରମମଶ୍ୱର ହିଁ ତୁ ମକୁ ପିଲାଛୁ ଆ

ମଦଇ ନାହାତେ ି ।
3

ରାମହଲ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ଶୁଣ, ତୁ ମମ ମମାର ଦାସୀ ବିଲହା ସହିତ ଶୟନ କର । ମସ ମମା ପାଇଁ ଛୁ ଆ ଜନମକମଲ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଦଇ ମାଆ ମହବି ।

4

ମତଣୁ ମସ ନିଜ ଦାସୀ ବିଲହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂମପ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଦମଲ ଓ ର୍ଯାକୁ ବ ବିଲହା ସହିତ ଶୟନ କମଲ ।

5

ବିଲହା ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

6

ଏହାପମର, ରାମହଲ କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ମମାର ନିମବଦନ ଶୁଣି ମମାର ନୟାୟ ବିଚାର କରି ମମାମତ ଏକ ପୁଅ ମଦମଲ । ଏଣୁ ମସ ତାହାର ନାମ

ଦାନ ମଦମଲ ।
t

7

ରାମହଲଙ୍କ ଦାସୀ ବିଲହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଭ୍ଧାରଣ କରି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ନିମମତେ  ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

8

ଏହାପମର ରାମହଲ କହିମଲ, ମଁୁ ମମାର ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ବଡ଼ ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୟକଲି । ମତଣୁ ମସ ମସହି ପୁଅର ନାମ ନପ୍ତାଲି ମଦମଲ ।
u

ଲେୟା ନିଜର ଦାସୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂଲପ ୋକୁ ବଙ୍କୁ ଲଦଲେ
9

q

r

ମଲୟା ନିମଜ ଆଉ ଗଭ୍ବତୀ ନ ମହବାରୁ ନିଜର ଦାସୀ ସିଳ୍ପାକୁ ମନଇ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂମପ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଦମଲ ।

10

ଏହାପମର ମଲୟାର ଦାସୀ ସିଳ୍ପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

11

ପୁଣି ମଲୟା କହିମଲ, ମମାର କି ମସୌଭାଗୟ ! ମତଣୁ ମସ ମସହି ପୁଅର ନାମ ଗାଦ ମଦମଲ ।

29.33 ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣତେ ି

29.34 ମନ ଲାଗିର୍ଯିବା

s

29.35 ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଗାନ କରିବା

30.6 ସପକ୍ଷମର ନୟାୟ ମଦବା

t

30.8 ମେର୍ଯୁଦ୍ଧ

u

v

30.11 ମସୌଭାଗୟ

v

12

ଏହାପମର ମଲୟାର ଦାସୀ ସିଳ୍ପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

13

ଏହାପମର ମଲୟା କହିମଲ, ମମାର ମକମଡ଼ ଆନନ୍ଦ ! ଏମବ ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାମନ ମମା ବିଷ୍ୟମର କହିମବ, ତାହାର ମକମଡ଼ ଆନନ୍ଦ ! ମତଣୁ ମସ ମସହି

ପୁଅର ନାମ ଆମଶର ମଦମଲ ।
w

14

ଗହମ କାଟିବା ସମୟମର ମଲୟାର ବଡ଼ ପୁଅ ରୁମବନ ମକ୍ଷତକୁ ର୍ଯାଇ ମସଠାରୁ ଦୂ ଦାଫଳ ଆଣି ନିଜ ମାଆ ମଲୟାଙ୍କୁ ମଦଲା । ରାମହଲ ମଲୟାଙ୍କୁ

କହିମଲ, ତୁ ମ ପୁଅ ଆଣିଥିବା ଦୂ ଦାଫଳ ରୁ ମମାମତ କିଛ ି ଦିଅ ।
x

15

ମା୍ ମଲୟା ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାଠାରୁ ମମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ମନଲ, ଏହା କଅଣ ମଛାଟ କଥା ? ଏମବ ତୁ ମମ କଅଣ ମମା ପୁଅର ଦୂ ଦାଫଳ

ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ମନବ ? ରାମହଲ କହିମଲ, ତୁ ମ ପୁଅର ଦୂ ଦାଫଳ ମମାମତ ମଦମଲ ତାହା ବଦଳମର ର୍ଯାକୁ ବ ଆଜି ରାତିମର ତୁ ମ ସହିତ ମଶାଇମବ ।
16

ସନ୍ଧୟାମର ର୍ଯାକୁ ବ ମକ୍ଷତରୁ ମଫରୁଥିବା ସମୟମର, ମଲୟା ର୍ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଭଟି କହିମଲ, ଆଜି ରାତିମର ତୁ ମକୁ ମମା ସହିତ ମଶାଇବାକୁ ମହବ ।

ମର୍ଯମହତୁ ମଁୁ ମମା ପୁଅ ଆଣିଥିବା ଦୂ ଦାଫଳ ରାମହଲକୁ ମଦଇ ତୁ ମକୁ ଭଡ଼ାମର ମନଇଅଛି । ମତଣୁ ମସ ମସହି ରାତିମର ମଲୟା ସହିତ ମଶାଇମଲ ।
17

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ମଲୟାର ପ୍ରାଥ୍ନା ଶୁଣିମଲ, ଏବଂ ମସ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

18

ଏଣୁ ମଲୟା କହିମଲ, ମଁୁ ମମାର ଦାସୀ ସିଳ୍ପାକୁ ମନଇ ମମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଦଇଥିଲି , ଏଣୁ ତାହାର ପୁରସ୍କାର ରୂମପ ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଏହି ପୁଅକୁ

ମଦମଲ । ମତଣୁ ମସ ମସହି ପୁଅର ନାମ ଇଷ୍ାଖର ମଦମଲ ।
y

19

ପୁଣି ମଲୟା ଗଭ୍ଧାରଣ କରି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଷ୍ଠ ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

20

ଏହାପମର ମଲୟା କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ବହୁ ମୂଲୟ ଉପହାର ମଦମଲ । ଏମବ ମମା ସ୍ୱାମୀ ମମା ପ୍ରତି ସୋନର ସହିତ ବୟବହାର କରିମବ ।

ମତଣୁ ମସ ତାହାର ନାମ ସବୁ ଲୁନ ମଦମଲ ।
z

21

ଏହାପମର ମସ ଏକ ଝିଅ ଜନମକମଲ ଓ ତାହାର ନାମ ଦୀଣା ମଦମଲ ।

ରାଲହେ ସନ୍ତାନ ଜନମକଲେ
22

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର ରାମହଲଙ୍କୁ ମମନପକାଇମଲ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥ୍ନା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗଭ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ମଦମଲ ।

23

ମସ ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ ଓ ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରି କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ଏମବ ମମାର ଅପମାନ ଦୂ ର କରିଅଛତେ ି ।

24

ମସ ତାହାର ନାମ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମଦମଲ । ମର୍ଯମହତୁ ମସ କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଦିଅତେ ୁ ।
a

ୋକୁ ବଙ୍କର ଧନସମ୍ପ୍ି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇୋ

w

25

ରାମହଲ ମର୍ଯାମଷ୍ଫକୁ ଜନମ କଲା ପମର ପମର, ର୍ଯାକୁ ବ ଲାବନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମାମତ ବିଦାୟ ଦିଅ, ମଁୁ ମମା ନିଜ ମଦଶକୁ ମଫରିର୍ଯିବ ି ।

26

ମମାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମମାମତ ଦିଅ, ମର୍ଯଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଁୁ ଏମତ ବଷ୍୍ ତୁ ମର ମସବା କରିଅଛି, କାରଣ ମଁୁ ଏଠାରୁ ମଫରିର୍ଯିବ ି । ପୁଣି ମଁୁ

30.13 ଆନନ୍ଦ

30.14 ଏହା ମାଟି ତମଳ ଫଳୁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳ

x
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30.18 ପୁରସ୍କାର

30.20 ସୋନ

a

30.24 ବୃ ଦ୍ଧି

ତୁ ମର କିପରି ମସବା କରିଅଛି ତାହା ତୁ ମମ ଭଲ ଭାବମର ଜାଣ ।
27

ମା୍ ଲାବନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁ ମମ ମମା ପ୍ରତି ଅନୁ ଗ୍ରହ କର ଓ ମମା ଘମର ରହିର୍ଯାଅ । କାରଣ ମଁୁ ଗଣନାକରି ଜାଣିପାରିଛ ି ମର୍ଯ, ତୁ ମ

ମର୍ଯାଗଁୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମମାମତ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଅଛତେ ି ।
28

ମତଣୁ, ତୁ ମମ ଏମବ ମକମତ ମବତନ ମନବ ମମାମତ କୁ ହ, ମଁୁ ତାହା ତୁ ମକୁ ମଦବି ।

29

ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ତୁ ମର କିପରି ମସବା କରିଅଛି ଓ ମଁୁ ର୍ଯତ୍ନ ମନବା ମର୍ଯାଗଁୁ ତୁ ମର ପଶୁପଲ ମକମତ ବଢିର୍ଯାଇଛି, ତାହା ତୁ ମମ ଜାଣ ।

30

ମଁୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ତୁ ମର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ମା୍ ତାହା ଏମବ ବହୁ ତ ବଢିଅଛି । ମଁୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ର୍ଯାହାସବୁ କଲି , ମସ ସବୁ ମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତୁ ମକୁ

ଆଶୀବ୍ାଦ କରିଅଛତେ ି । ମା୍ ମଁୁ ମମାର ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ମକମବ ମରାଜଗାର କରିବ ି ?
31

ଲାବନ କହିମଲ, ମମାମତ କୁ ହ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ କଅଣ ମଦବି ? ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାମତ କିଛ ି ଦିଅ ନାହିଁ; ମମା ପାଇଁ ମଗାଟିଏ ବିଷ୍ୟ କର, ଏବଂ

ମଁୁ ତୁ ମର ପଶୁପଲ ଆଉ ଥମର ଚରାଇ ର୍ଯତ୍ନ ମନବି ।
32

ଆଜି ମଁୁ ତୁ ମର ସବୁ ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟ ମଦଇ ର୍ଯାଇ ମଦଖିବି, ପୁଣି ମସଥି ମଧ୍ୟରୁ ମଦହମର ଦାଗ ଦାଗ ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମହାଇଥିବା ପ୍ରମତୟକ ମମଣ୍ଢା ଓ ମଛଳି,

ପୁଣି ପ୍ରମତୟକ କଳା ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆ ଅଲଗା କରିବ,ି ମସସବୁ ମମାର ମବତନ ମହବ ।
33

ଏଣୁ, ତୁ ମମ ମମାମତ ମବତନ ରୂମପ ମଦଇଥିବା ପଶୁପଲ ମଦଖିବାକୁ ଭବିଷ୍ୟତମର ମର୍ଯମତମବମଳ ଆସିବ, ମସମତମବମଳ ମମାର ସମଚ୍ଚାଟ ଗୁଣ

ଜାଣି ପାରିବ । ମା୍, ମଦହମର ଦାଗ ଦାଗ ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମହାଇ ନ ଥିବା ମଛଳି ଓ କଳା ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆ ଛଡ଼ା ଅନୟ ର୍ଯାହାସବୁ ତୁ ମମ ପାଇବ, ମସସବୁ ମଁୁ
ମଚାରି କରିଅଛି ମବାଲି ଧରାର୍ଯିବ ।
34

ଲାବନ କହିମଲ, ଭଲ କଥା, ତୁ ମମ ମର୍ଯପରି କହିଲ, ମସପରି ମହଉ ।

35

ପୁଣି ମସହିଦନ
ି ଲାବନ, ମଦହମର ଗାର ଗାର ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମହାଇଥିବା ଅଣ୍ଡିରା ମଛଳି ଏବଂ ମଦହମର ଦାଗ ଦାଗ ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମହାଇ କିଛ ି ଧଳା ଚିହ୍ନ

ଥିବା ପ୍ରମତୟକ ମାଇ ମଛଳି ପୁଣି କଳା ମମଣ୍ଢାଛୁ ଆଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଅଲଗା କମଲ ଓ ମସସବୁ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଦମଲ ।
36

ପୁଣି ମସଦିନ ଲାବନ ନିଜର ପଶୁପଲଠାରୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ପଶୁପଲକୁ ତିନ ି ଦିନ ରାସ୍ତା ଦୂ ରମର ରଖିମଲ ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ଲାବନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଚରାଇବାକୁ
b

ଲାଗିମଲ ।
37

ଆଉ ର୍ଯାକୁ ବ ଲିନୀ, ଲୁ ସ୍ ଓ ଅମମ୍ାନ ଗଛର ନୁ ଆଁ ଡାଳ କାଟିମଲ ଓ ତାର ବକ୍କଳ ଗାର ଗାର କରି ଛଡ଼ାଇମଲ । ମସଥିମର ଡାଳଗୁଡ଼କ
ି ର ବକ୍କଳ

c

ଭିତରର କାଠ, ଧଳା ଗାରସବୁ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମଦଖାଗଲା ।
38

ପୁଣି ମସ ବକ୍କଳ ଛଡ଼ାଇଥିବା ମସହି ଡାଳଗୁଡ଼କ
ି ପାଣି କୁ ଣ୍ଡଗୁଡ଼କ
ି ମର ରଖିମଲ । ପଶୁପଲ ମର୍ଯମତମବମଳ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିମଲ, ମସମତମବମଳ

ମସଗୁଡ଼କ
ି ପଶୁପଲ ଆଗମର ରହିଲା । ପୁଣି ପଶୁପଲ ପାଣି ପିଇବା ସମୟମର ମସହିସ୍ଥାନମର ସଙ୍ଗମ କମଲ ।
39

ମସହି ଡାଳଗୁଡ଼କ
ି ଆଗମର ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ସଙ୍ଗମ କରିବାରୁ, ମଦହମର ଗାର ଗାର, ଦାଗ ଦାଗ ଓ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମହାଇଥିବା ଛୁ ଆ ଜନମ ମହମଲ ।

40

ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ମମଣ୍ଢା ଛୁ ଆଗୁଡ଼କ
ି ଅଲଗା କମଲ । ତାପମର ଲାବନଙ୍କର ପଲ ମଧ୍ୟମର, ମଦହମର ଗାର ଗାର ଥାଇ ଓ କଳା ମହାଇ ଜନମ

ମହାଇଥିବା ମମଣ୍ଢା ଛୁ ଆଗୁଡ଼କ
ି ଆଗମର ଅନୟ ସବୁ ପଶୁପଲ ମୁହଁାମୁହ ିଁ କରି ରଖିମଲ । ଏହିପରି ଲାବନଙ୍କର ପଶୁପଲଠାରୁ ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ପଶୁପଲକୁ
ଅଲଗା କରି ରଖିମଲ ।
41

ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମାଇ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ର ସଙ୍ଗମ ସମୟ ମହମଲ, ମସଗୁଡ଼କ
ି ମର୍ଯପରି ମସହି ଡାଳଗୁଡ଼କ
ି ନିକଟମର ସଙ୍ଗମ କରତେ ି, ମସଥିପାଇଁ ର୍ଯାକୁ ବ

ମସହି ଡାଳସବୁ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ମଦଖିବା ପରି ପାଣି କୁ ଣ୍ଡଗୁଡ଼କ
ି ମର ରଖିମଲ ।
b

30.36 ଚାଲିଚାଲି ଗମଲ ତିନ ି ଦିନ ଲାଗିବ

30.37 ଗଛର ମଛଲି ବା ଛାଲି

c

42

ମା୍ ଦୁ ବ୍ଳ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ମସ ମସସବୁ ମସଠାମର ରଖିମଲ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଦୁ ବ୍ଳ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ଲାବନଙ୍କର ମହଲା ଓ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ମହଲା ।
43

ଏହିପରି ର୍ଯାକୁ ବ ବହୁ ତ ଧନୀ ମହମଲ ଓ ତାଙ୍କର ପଶୁପଲ, ଦାସଦାସୀ, ଓଟ ଓ ଗଧ ବହୁ ତ ସଂଖୟାମର ବଢିମଲ ।

31
ୋକୁ ବ ନିଜ ଘରକୁ ଲଫରିଆସିଲେ
1

ଲାବନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟମର କଥାବାତ୍ତ୍ା ମହମଲ, ର୍ଯାକୁ ବ ଆମ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମନଇ ର୍ଯାଇଛି । ଏଣୁ ଏମବ ତାଙ୍କ ପାଖମର

ମର୍ଯଉଁ ଧନ ଅଛି, ତାହାସବୁ ଆମ ବାପାଙ୍କର । ମସମାମନ ଏହିପରି କହୁ ଥିବା କଥା ର୍ଯାକୁ ବ ଶୁଣିମଲ ।
2

ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ଲାବନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ ପରି ଆଉ ଭଲ ବୟବହାର କରୁ ନାହାତେ ି ।

3

ମସମତମବମଳ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମ ପିତୃପୁରୁଷ୍ଙ୍କ ମଦଶକୁ , ତୁ ମ କୁ ଟୁମବ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯାଅ, ଆଉ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ସହିତ

ରହିବା ।
4

ମତଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନମର ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିମଲ, ମସହିସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରାମହଲ ଓ ମଲୟାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇମଲ ।

5

ପୁଣି ମସ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ମଦଖୁଅଛି, ତୁ ମ ବାପା ଆଗ ପରି ମମା ସହିତ ଆଉ ଭଲ ବୟବହାର କରୁ ନାହାତେ ି । ମା୍ ମମାର ବାପାଙ୍କ

ପରମମଶ୍ୱର ମମା ସହିତ ଅଛତେ ି ।
6

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଜାଣ ମର୍ଯ, ମଁୁ ମମାର ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟାଇ ତୁ ମ ବାପାଙ୍କର ମସବା କରିଅଛି ।

7

ତଥାପି ତୁ ମ ବାପା ମମାମତ ଠକିଛତେ ି ଓ ମମାର ମବତନ ଦଶ ଥର ବଦଳାଇଛତେ ି । ମା୍ ମମାର କିଛ ି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମଦଇ ନାହାତେ ି ।

8

ମର୍ଯମହତୁ , ମସ ମର୍ଯମତମବମଳ କହିମଲ, ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପଶୁ ତୁ ମର ମବତନ ମହବ, ମସମତମବମଳ ସବୁ ପଶୁ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଛୁ ଆ ଜନମକମଲ । ପୁଣି ମସ

ମର୍ଯମତମବମଳ କହିମଲ, ଗାର ଗାର ମହାଇଥିବା ପଶୁସବୁ ତୁ ମର ମବତନ ମହବ, ମସମତମବମଳ ସବୁ ପଶୁ ଗାର ଥିବା ଛୁ ଆ ଜନମକମଲ ।
9

ଏହିପରି ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ ବାପାଙ୍କର ପଶୁପଲ ମନଇ ମମାମତ ମଦଇଛତେ ି ।

10

ପଶୁମାମନ ସଙ୍ଗମ କରିବା ଋତୁ ମର, ମଁୁ ଏକ ସ୍ୱପନମର ମଦଖିଲି ମର୍ଯ, ମାଇ ମଛଳିଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ଅଣ୍ଡିରା ମଛଳି ମଦହମର ଗାର ଗାର,

ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଦାଗ ଦାଗ ଚିହ୍ନସବୁ ରହିଛ ି ।
11

ମସମତମବମଳ, ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂ ତ ସ୍ୱପନମର ମମାମତ କହିମଲ, ମହ ର୍ଯାକୁ ବ, ମଁୁ ଉତ୍ତର ମଦଇ କହିଲି, କୁ ହତେ ୁ, ପ୍ରଭୁ, ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି ।

12

ମସ ମମାମତ କହିମଲ, ଏମବ ଅନାଇ ମଦଖ, ମାଇ ମଛଳିଗୁଡ଼କ
ି ସହିତ ସଙ୍ଗମ କରୁଥିବା ସବୁ ଅଣ୍ଡିରା ମଛଳି ମଦହମର ଗାର ଗାର, ଦାଗ ଦାଗ ଓ ବିନ୍ଦୁ

ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନସବୁ ରହିଛ ି । କାରଣ ତୁ ମ ପ୍ରତି ଲାବନ ର୍ଯାହାସବୁ କରୁଅଛି ତାହା ଆମମ୍ଭ ମଦଖିଅଛୁ ।
13

ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମବଥଲମର ଦଶ୍ନ ମଦଇଥିବା ପରମମଶ୍ୱର, ମର୍ଯଉଁଠାମର ତୁ ମମ ଏକ ପଥର ଖମବ ପରି ମପାତି ତାହା ଉପମର ମତଲ ଢାଳି ଅଭିମଷ୍କ

କରିଥିଲ ଓ ଆମ୍ଭ ନିକଟମର ମାନତ କରିଥିଲ । ଏମବ ତୁ ମମ ଉଠ, ଏହି ମଦଶରୁ ବାହାରି ତୁ ମ କୁ ଟୁମବର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଦଶକୁ ର୍ଯାଅ ।
d

14

d

ରାମହଲ ଓ ମଲୟା କହିମଲ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତିମର ଆମର କି ଆଉ କିଛ ି ଭାଗ ଓ ଅଧିକାର ଅଛି ?

31.13 ମାନସିକ

15

ମସ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିମଦଶୀ ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ପରି ବୟବହାର କରି ନାହାତେ ି ? ମସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଅଛତେ ି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲୟ ପୁରା ମଭାଗ

କରିଛତେ ି ।
16

ପରମମଶ୍ୱର ଆମ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମର୍ଯଉଁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମନଇ ର୍ଯାଇଛତେ ି, ମସସବୁ ଆମର ଓ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର । ଏଣୁ ଏମବ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ର୍ଯାହା

କହିଅଛତେ ି, ତାହା କର ।
17

ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ଉଠି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ଉପମର ବସାଇମଲ ।

18

ପୁଣି ମସ ପେନ ଅରାମମର ଲାଭ କରିଥିବା ସବୁ ପଶୁଧନ ଓ ଅନୟ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମନଇ ନିଜ ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ମଦଶ କିଣାନକୁ ର୍ଯିବାକୁ ବାହାରିମଲ ।

19

ମସହି ସମୟମର ଲାବନ ମମଷ୍ମଲାମ କାଟିବା ପାଇଁ ର୍ଯାଇଥିମଲ । ପୁଣି ରାମହଲ ତାଙ୍କ ବାପା ଘମର ପୁଜା କରୁଥିବା ମୂତ୍ତଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ୁ ମଚାରାଇ

ମନଇଗମଲ ।
20

ଆଉ ର୍ଯାକୁ ବ ନିମଜ ପଳାଇ ର୍ଯିବାକୁ ଚାହଁୁଥିବା କଥା ଅରାମ ମଦଶର ଏହି ଲାବନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଠକିମଲ ।

21

ଏହିପରି ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମନଇ ପେନ-ଅରାମଠାରୁ ବାହାରିମଲ, ପୁଣି ଫରାତ ନଦୀ ପାର ମହାଇ ଗିଲିୟଦ ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ
e

ଗମଲ ।

ୋବନ ୋକୁ ବଙ୍କ ପଲେ ପଲେ ଲଗାଡ଼ାଇଲେ
22

ର୍ଯାକୁ ବ ପଳାଇର୍ଯାଇଥିବା ଖବର ଲାବନ ତିନ ି ଦିନ ପମର ଶୁଣିମଲ ।

23

ମତଣୁ ଲାବନ ନିଜ କୁ ଟୁମବର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମନଇ, ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପମଛ ପମଛ ମଗାଡ଼ାଇମଲ । ପୁଣି ସାତ ଦିନର ବାଟ ର୍ଯାଇ ଗିଲିୟଦ ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମର

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ପାଖମର ପହଞ୍ଚିମଲ ।
24

ତାହାର ଆଗ ଦିନ ରାତିମର ସ୍ୱପନମର ପରମମଶ୍ୱର ଅରମ ମଦଶର ଲାବନଙ୍କୁ କହିଥିମଲ, ସାବଧାନ, ତୁ ମମ ର୍ଯାକୁ ବକୁ ଭଲ କିମବା ମନ୍ଦ କିଛ ି କହିବ ନାହିଁ

25

ର୍ଯାକୁ ବ ଗିଲିୟଦ ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିଥିମଲ । ଲାବନ ଓ ତାଙ୍କ କୁ ଟୁମବର ମଲାକମାମନ ର୍ଯାକୁ ବ ଥିବା ଗିଲିୟଦ ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗକୁ

।

ର୍ଯାଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କଠାରୁ କିଛ ି ଦୂ ରମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିମଲ ।
26

ପୁଣି ଲାବନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାମତ କାହିଁକି ଠକିଲ ? ର୍ଯୁଦ୍ଧମର ହାରିର୍ଯାଇଥିବା ମଦଶର ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀକରି

ମନଇର୍ଯିବା ପରି ମମା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁ ମମ କାହିଁକି ମନଇ ଆସିଲ ?
27

ତୁ ମମ କାହିଁକି ମମାମତ ନ ଜଣାଇ ଲୁ ଚି ପଳାଇ ଆସିଲ ଓ ମମାମତ ଠକିଲ ? ତୁ ମମ ମମାମତ ଜଣାଇଥିମଲ ମଁୁ ଗୀତ, ତବଲା ଓ ବୀଣା ବାଦୟ ସହିତ

ଆନନ୍ଦମର ତୁ ମକୁ ବିଦାୟ ମଦଇଥାଆତେ ି ।
28

ତୁ ମମ ମମାର ନାତିନାତୁ ଣୀ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚୁମବନ କରି ବିଦାୟ ମଦବାକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସୁମର୍ଯାଗ ମଦଲ ନାହିଁ ? ତୁ ମମ ମୁଖ୍ ମଲାକର କାମ କରିଅଛ !

29

ତୁ ମର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମମା ପାଖମର ଶକ୍ତି ଅଛି । କିତେ ୁ ଗତକାଲି ରାତିମର ତୁ ମ ବାପାଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର ସ୍ୱପନମର ମମାମତ ସତକ୍ କରାଇ କହିମଲ,

ସାବଧାନ, ତୁ ମମ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଭଲ କିମବା ମନ୍ଦ କିଛ ି କହିବ ନାହିଁ । 30 ତୁ ମମ ତୁ ମ ପିତାଙ୍କ ଘର ବହୁ ତ ଝୁ ରିବାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲ, କିତେ ୁ ମମାର ମଦବତାମାନଙ୍କୁ
କାହିଁକି ମଚାରି କରି ଆଣିଲ ?

e

31.21 ଇଉମେଟିସ୍

31

ର୍ଯାକୁ ବ ଉତ୍ତର ମଦଇ ଲାବନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାଠାରୁ ତୁ ମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଳମର ଛଡ଼ାଇ ରଖିବ ମବାଲି ଭାବି ମଁୁ ଭୟ କଲି ।

32

ଏମବ, ର୍ଯଦି ତୁ ମର କିଛ ି ଜିନଷ୍
ି ମମା ଠାମର ଅଛି, ମତମବ ଆମର କୁ ଟୁମବ ମଲାକମାନଙ୍କ ଆଗମର ମସସବୁ ମଖାଜି ବାହାରକର ଓ ମନଇର୍ଯାଅ । ତୁ ମମ

ର୍ଯାହା ନିକଟରୁ ତୁ ମର ମଦବତାମାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ମସ ଅବଶୟ ମରିବ । ର୍ଯାକୁ ବ ଏପରି କହିମଲ, କାରଣ ରାମହଲ ମୂତ୍ତଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ମଚାରି କରି ଆଣିଥିବା କଥା
ମସ ଜାଣି ନ ଥିମଲ ।
33

ମତଣୁ ଲାବନ ପ୍ରଥମମ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ତମବୁ ଭିତରକୁ ର୍ଯାଇ ମଖାଜିମଲ । ତାପମର ମଲୟା ଓ ତାଙ୍କ ଦୁ ଇ ଦାସୀଙ୍କ ତମବକୁ
ୁ ର୍ଯାଇ ମଖାଜିମଲ, ମା୍ ମସ

ମସଗୁଡ଼କ
ି ପାଇମଲ ନାହିଁ । ମସ ଏହାପମର ମଲୟାଙ୍କ ତମବର
ୁ ୁ ବାହାରି ରାମହଲଙ୍କ ତମବକୁ
ୁ ଗମଲ ।
34

ରାମହଲ ମସହି ମୂତ୍ତଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ୁ ମନଇ ଓଟ ପିଠି ଉପମର ପକାର୍ଯାଇଥିବା ସାଜମର ରଖି, ତାହା ଉପମର ବସିଥିମଲ । ଲାବନ ରାମହଲଙ୍କ ତମବୁ ସାରା
f

ମଖାଜିମଲ, ମା୍ ମସଗୁଡ଼କ
ି ପାଇମଲ ନାହିଁ ।
35

ରାମହଲ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ବାପା, ମଁୁ ତୁ ମ ଆଗମର ଠିଆମହାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମମାର ମାସିକ ଋତୁ ସ୍ରାବ ମହାଇଅଛି, ଏଣୁ ମମାମତ ରାଗ

ନାହିଁ । ଏହିପରି ଲାବନ ମସହି ମୂତ୍ତଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ୁ ବହୁ ତ ମଖାଜିମଲ, ମା୍ ପାଇମଲ ନାହିଁ ।
36

ତାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ରାଗିର୍ଯାଇ ଲାବନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମାର ମଦାଷ୍ କଅଣ ? ମଁୁ କି ପାପ କରିଅଛି ମର୍ଯ, ତୁ ମମ ରାଗିର୍ଯାଇ ମମା ପମଛ ପମଛ ମଗାଡ଼ାଇଲ

37

ତୁ ମମ ମମାର ତମବୁଗୁଡ଼କ
ି ମର ଥିବା ସବୁ ଜିନଷ୍
ି ପ୍ମର ମଖାଜିଲ, ମା୍ ତୁ ମ ଘରର ମକାଣସି ଜିନଷ୍
ି ପାଇଲ କି ? ର୍ଯଦି ପାଇଅଛ, ତାହା ମହମଲ

?

ତୁ ମର କୁ ଟୁମବ ଓ ମମା ପରିବାର ଆଗମର ମସସବୁ ରଖ । ମସମାମନ ତୁ ମ ଓ ମମା ମଧ୍ୟମର ବିଚାର କରତେ ୁ ।
38

ଏହି ମକାଡ଼ିଏ ବଷ୍୍ ମହଲା ମଁୁ ତୁ ମ ସହିତ ଅଛି । ତୁ ମର ମଛଳି କିମବା ମମଣ୍ଢୀଗୁଡ଼କ
ି ର ଗଭ୍ପାତ ମହାଇନାହିଁ କିମବା ମଁୁ ମକମବ ତୁ ମ ପଲରୁ ମମଣ୍ଢା ମାରି

ଖାଇ ନାହିଁ । 39 ର୍ଯଦି ମକମବ ମକୌଣସି ବନୟଜତେ ୁ ତୁ ମର ମମଣ୍ଢା କି ମଛଳି ମାରିପକାଇଲା, ମତମବ ତାହା ମଁୁ ତୁ ମ ନିକଟକୁ ଆଣିଲି ନାହିଁ ମା୍ ମଁୁ ନିମଜ
ତାହାର କ୍ଷତି ସହିଲି । ଦିନମର ମଚାରି ର୍ଯାଉ, କି ରାତିମର ମଚାରି ର୍ଯାଉ, ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ତୁ ମମ ମମାଠାରୁ ଦାବିକଲ । 40 ଦିନମର ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ରାତିର
କାକର ମଁୁ ସହିଲି, ପୁଣି ମଁୁ ଅମନକ ରାତି ଅନିଦ୍ରାମର କଟାଇଲି । 41 ମଁୁ ଏହି ମକାଡ଼ିଏ ବଷ୍୍ ତୁ ମ ଘମର ରହିଲି । ତୁ ମର ଦୁ ଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଚଉଦ ବଷ୍୍ ଓ
ପଶୁପଲ ପାଇଁ ଛଅ ବଷ୍୍ ତୁ ମର ମସବାକଲି । ମସହି ସମୟ ମଧ୍ୟମର ତୁ ମମ ମମାର ମବତନ ଦଶ ଥର ବଦଳାଇମଦଲ । 42 ମମା ବାପାଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର,
ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାହାଙ୍କୁ ଇସ୍ହାକ ଭୟକରୁଥିମଲ, ମସହି ପରମମଶ୍ୱର ମମା ସହିତ ନ ଥିମଲ, ତୁ ମମ ମମାମତ ଖାଲି ହାତମର ପଠାଇମଦଇଥାତେ  ।
ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର ମମାର କଷ୍ଟ ଓ ମମା ହାତର ପରି୍ମ ମଦଖିଛତେ ି, ଏଣୁ, ମସ ଗତ ରାତିମର ତୁ ମକୁ ଧମକାଇମଲ ।

ୋକୁ ବ ଓ ୋବନ ନିୟମ କଲେ
43

ଏହା ଶୁଣି ଲାବନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମର ସ୍ତ୍ରୀମାମନ ମମାର ଝିଅ ଅଟତେ ି ଓ ତୁ ମର ପିଲାମାମନ ମମାର ପିଲା ଅଟତେ ି ପୁଣି ଏହି ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟ ମମାର

ଓ ତୁ ମମ ର୍ଯାହା ର୍ଯାହା ମଦଖୁଅଛ, ମସହିସବୁ ମମାର । କିତେ ୁ ମମାର ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମସମାମନ ଜନମ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଁୁ କଅଣ
କରି ପାରିବ ି ? 44 ମସଥିପାଇଁ ଆସ, ଆମମ ଦୁ ଇ ଜଣ ଶାତେ ିମର ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରିବା । ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ସାକ୍ଷୀ ମହଉ ।
45

ମତଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ଏହି ନିୟମର ଚିହ୍ନ ରୂମପ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ମନଇ ଖମବ ପରି ମପାତିମଲ ।

46

ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଲାବନଙ୍କର ମଲାକମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ପଥର ଆଣି ଗଦା କର । ଏଣୁ ମସମାମନ ପଥର ଆଣି ମଗାଟିଏ

ସ୍ଥାନମର ଗଦା କମଲ । ପୁଣି ମସମାମନ ସମମସ୍ତ ମସଠାମର ମସହି ପଥର ଗଦା ପାଖମର ବସି ନିୟମର ମଭାଜି ଖାଇମଲ ।
31.34 ଓଟ ବା ମଘାଡ଼ା ପିଠମି ର ମର୍ଯଉଁ ଆସନ ପକାଇ ବସତେ ି

f

47

ଲାବନ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ନିଜ ଅରାମିୟ ଭାଷ୍ାମର ର୍ଯିଗ-ସାହଦୁ ଥା ରଖିମଲ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍, ସାକ୍ଷୀର ପଥର ଗଦା । କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ସ୍ଥାନର

ନାମ ନିଜ ହିବୁ ଭାଷ୍ାମର ଗାଲିଦ ରଖିମଲ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀର ପଥର ଗଦା ।
g

48

ଲାବନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏହି ପଥର ଗଦା ଆଜି ଆମମ ଦୁ ମହଁ କରିଥିବା ନିୟମର ସାକ୍ଷୀ ମହାଇ ରହିଲା । ମସଥିପାଇଁ ମସ ମସହିସ୍ଥାନକୁ ଗାଲିଦ

ମବାଲି ନାମ ମଦମଲ ।
49

ପୁଣି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମିସ୍ପା ମବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ, ର୍ଯାହାର ଅଥ୍ ଜଗୁଆଳ - ଗୃହ । ମର୍ଯମହତୁ ଲାବନ କହିମଲ, ଆମମ ଦୁ ମହଁ ଜମଣ ଅନୟ ଜଣଙ୍କଠାରୁ

ଦୂ ରମର ରହିମଲ ମଧ୍ୟ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତୁ ମ ଓ ମମା ଉପମର ତାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଖତେ ୁ । 50 ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ମମା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଃଖ ମଦବ କିମବା ମମା ଝିଅମାମନ ଥାଉ
ଥାଉ ଅନୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ, ମତମବ ତାହା ମକହି ନ ମଦଖିମଲ ମଧ୍ୟ, ମମନରଖ, ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ ଓ ମମା ମଧ୍ୟମର ସାକ୍ଷୀ ଅଟତେ ି ।
51

ଲାବନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଆହୁ ରି କହିମଲ, ତୁ ମ ଓ ମମା ମଧ୍ୟମର ମଁୁ ଗଦା କରିଥିବା ଏହି ପଥରସବୁ ପୁଣି ମଁୁ ମପାତିଥିବା ଏହି ପଥର ଖମବ ମଦଖ । 52 ଏହି

ପଥର ଗଦା ଓ ଏହି ପଥର ଖମବ ଆମ ନିୟମର ସାକ୍ଷୀ ମର୍ଯ, ମଁୁ ତୁ ମର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଥର ଗଦା ମଡଇଁ ତୁ ମ ନିକଟକୁ ର୍ଯିବ ି ନାହିଁ, କିମବା ତୁ ମମ
ମଧ୍ୟ ମମାର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଥର ଗଦା ଓ ଏହି ପଥର ଖମବ ମଡଇଁ ମମା ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । 53 ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଓ ନାମହାରଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର,
ମସମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ ଓ ମମା ମଧ୍ୟମର ବିଚାର କରତେ ୁ । ମତଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ନିୟମ ମାନି, ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକ ମର୍ଯଉଁ
ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟକରୁଥିମଲ, ତାହାଙ୍କ ନାମମର ଶପଥ କମଲ ।
54

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ପବ୍ତମର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟମର ବଳି ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ ଓ ମସହି ନିୟମର ମଭାଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ଓ

ଲାବନଙ୍କର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଡାକିମଲ ଓ ମସମାମନ ମଭାଜି ଖାଇ ରାତିମର ମସହି ପବ୍ତମର ରହିମଲ ।
55

ତହିଁଆର ଦିନ ଲାବନ ସକାମଳ ଉଠିମଲ ଓ ନିଜ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚୁମବନ କରି ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ଓ ନିଜ ଘରକୁ ମଫରିଗମଲ ।

32
ୋକୁ ବ ଏଲଷୌଙ୍କୁ ଲିଅିବାକୁ ଗଲେ
1

ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ସ୍ଥାନରୁ ନିଜ ବାଟମର ର୍ଯିବାକୁ ବାହାରିମଲ । ତାଙ୍କ ର୍ଯିବା ବାଟମର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂ ତମାମନ ତାଙ୍କୁ ମଭଟିମଲ । 2 ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ

ମଦଖି କହିମଲ, ଏମାମନ ମହଉଛତେ ି ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଳ ! ମସଥିପାଇଁ ମସ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମହନଇମ ମଦମଲ ।
h

3

4

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ଆମଗ ଆମଗ ସମବାଦ ବାହକମାନଙ୍କୁ ଇମଦାମ ମଦଶର ମସୟୀର ଅଞ୍ଚଳମର ବାସ କରୁଥିବା ନିଜ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇମଲ ।

ମସ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାର ପ୍ରଭୁ ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ଏପରି କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ର୍ଯାକୁ ବ ଏପରି କହତେ ି, ମଁୁ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ଆମର ମାମଁୁ ଲାବନଙ୍କ

ଘମର ରହୁ ଥିଲି । 5 ଏମବ ମଁୁ ବହୁ ଗାଈମଗାରୁ, ଗଧ, ମମଣ୍ଢା, ମଛଳି ଓ ଦାସଦାସୀ ଲାଭ କରିଅଛି । ମହ ମମାର ପ୍ରଭୁ ମଁୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ମଦବା ପାଇଁ
ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି , ମର୍ଯପରି ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ଅନୁ ଗ୍ରହ ପାଇପାରିବ ି । 6 ସମବାଦ ବାହକମାମନ ମଫରିଆସି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ,
ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ ସମବାଦ ମଦଲୁ । ମସ ଆପଣଙ୍କୁ ମଭଟିବା ପାଇଁ ଚାରି ଶହ ମଲାକଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛତେ ି ।
7

ଏହି ସମବାଦ ଶୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ବହୁ ତ ଭୟକମଲ ଓ ଚିତେ ାମର ପଡ଼ିମଲ । ପୁଣି ମସ ନିଜ ପରିବାରର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଓ ମମଣ୍ଢା, ମଛଳି, ଗଧ, ଓଟ ଆଦି

ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୁ ଇ ଦଳମର ଭାଗକମଲ । 8 କାରଣ ମସ ଭାବିମଲ, ର୍ଯଦି ଏମଷ୍ୌ ଆସି ମଗାଟିଏ ଦଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିମବ, ମତମବ ଅନୟ ଦଳଟି ପଳାଇପାରିବ

g

31.47 ମକମତକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁ ବାଦମର ଗଲ-ୟଦ ମବାଲି ମଲଖାର୍ଯାଇଛି

32.2 ଦୁ ଇ ଦଳ

h

। 9 ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ପ୍ରାଥ୍ନା କରି କହିମଲ, ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ମମାର ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମ ଓ ମମା ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱର, ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ
କହିଥିଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ନିଜ ମଦଶ ଓ ନିଜ କୁ ଟୁମବର ମଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯାଅ, ତହିଁମର ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା । 10 ତୁ ମମ୍ଭ ମମା ପ୍ରତି ମର୍ଯଉଁ
ମହା ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମଦଖାଇଅଛ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ମର୍ଯାଗୟ ନୁ ମହଁ । ମର୍ଯମହତୁ ମଁୁ ଜାମଣ ମର୍ଯ, ମଁୁ ର୍ଯେ୍ନ ନଦୀ ପାର ମହାଇ ର୍ଯିବା ସମୟମର,
ମମା ପାଖମର ମା୍ ମଗାଟିଏ ବାଡ଼ି ଥିଲା, କିତେ ୁ ଏମବ ମମାର ପରିବାର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଦୁ ଇ ଦଳ ମହାଇଅଛି । 11 ଦୟାକରି ମମା ଭାଇ ଏମଷ୍ୌଙ୍କଠାରୁ ମମାମତ
ରକ୍ଷା କର । ମର୍ଯମହତୁ ମଁୁ ଭୟ କରୁଅଛି ମର୍ଯ, ମସ ଆସି ମମାମତ, ମମାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ମମାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିମବ । 12 ତୁ ମମ୍ଭ ମମାମତ କଥା
ମଦଇଥିଲ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଓ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁ ମର ବଂଶକୁ ଅଗଣୟ କରିବା । 13 ଆଉ ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ରାତିମର ମସହିସ୍ଥାନମର ରହିମଲ,
ପୁଣି ନିଜ ସମ୍ପତିରୁ କିଛ ି ନିଜ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ଉପହାର ରୂମପ ମଦବାକୁ ବାଛିମଲ । 14 ମସସବୁ ମହଲା, ଦୁ ଇଶହଟି ମାଇ ମଛଳି ଓ ମକାଡ଼ିଏଟି ଅଣ୍ଡିରା ମଛଳି,
ଦୁ ଇଶହଟି ମମଣ୍ଢୀ ଓ ମକାଡ଼ିଏଟି ମମଣ୍ଢା, 15 ଖିର ମଦଉଥିବା ମାଈ ଓଟ ତିରଶ
ି ଟି ଓ ମସଗୁଡ଼କ
ି ର ଛୁ ଆ, ଚାଳିଶଟି ଗାଈ, ଦଶଟି ବଳଦ, ମକାଡ଼ିଏଟି ମାଈ ଗଧ
ଓ ଦଶଟି ଅଣ୍ଡିରା ଗଧ । 16 ତାପମର ମସ ପଲସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି, ନିଜର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ ମଗାଟିଏ ମଗାଟିଏ ପଲ ମଦମଲ ଓ ମସମାନଙ୍କୁ
କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମା ଆମଗ ଆମଗ ର୍ଯାଅ, ପୁଣି ମଗାଟିଏ ପଲଠାରୁ କିଛ ି ଦୂ ରମର ଆଉ ମଗାଟିଏ ପଲ ରଖ । 17 ପୁଣି ମସ ପ୍ରଥମ ପଲର ଦାସକୁ
କହିମଲ, ମମାର ଭାଇ ଏମଷ୍ୌ ସହିତ ମଦଖାମହମଲ, ର୍ଯଦି ମସ ତୁ ମକୁ ପଚାରିମବ, ତୁ ମମ କାହାର ଦାସ ? ମକଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଉଅଛ ? ତୁ ମ ଆଗମର ଥିବା
ଏହି ପଶୁସବୁ କାହାର ? 18 ମତମବ ତୁ ମମ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଏହି ପଶୁସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର । ମସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଶୁସବୁ ଉପହାର ରୂମପ
ପଠାଇଛତେ ି । ଏହା ସହିତ ମସ ନିମଜ ଆମ ପମଛ ପମଛ ଆସୁଛତେ ି । 19 ମସ ଏହିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃ ତୀୟ ଓ ସବୁ ପଲର ଦାୟୀତ୍ୱମର ଥିବା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା
ମଦଇ କହିମଲ, ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ମଭଟିମଲ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ସମମସ୍ତ ଏହି ସମାନ କଥା କହିବ । 20 ମସ ଆହୁ ରି କହିମଲ, ଆଉ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଆପଣଙ୍କ
ଦାସ ର୍ଯାକୁ ବ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଛମର ଆସୁଅଛତେ ି । ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମଦମଲ, ମର୍ଯମହତୁ ମସ ଚିତେ ାକମଲ, ଏହିସବୁ ମଦଇ ମଁୁ
ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାତେ  କରିବ,ି ଓ ପମର ତାଙ୍କୁ ମଭଟିବ ି । ମହାଇପାମର ମସ ମମାମତ ଗ୍ରହଣ କରିମବ । 21 ଏହିପରି ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ଉପହାରସବୁ ନିଜ ଆଗମର
ପଠାଇମଲ ଓ ନିମଜ ମସହି ରାତିମର ନିଜ ତମବମର
ୁ ରହିମଲ ।

ୋକୁ ବ ପରଲମଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ୍ ମଲ୍ଲେୁଦ୍ଧ କଲେ
22

ମସହି ରାତିମର ର୍ଯାକୁ ବ ଉଠି ନିଜର ଦୁ ଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁ ଇ ଦାସୀସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏଗାର ଜଣ ପୁଅଙ୍କୁ ମନଇ ର୍ଯମବାକ ନଦୀ ପାର କରାଇମଲ । 23 ମସ ମସମାନଙ୍କୁ

ନଦୀ ଆର ପାରିକୁ ପଠାଇବା ପମର ସବୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆର ପାରିକୁ ପଠାଇମଦମଲ । 24 ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ଏକାକି ରହିମଲ । ପୁଣି ମସମତମବମଳ ଜମଣ
ବୟକ୍ତି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସକାଳ ମହବା ର୍ଯାଏଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେର୍ଯୁଦ୍ଧ କମଲ । 25 ମା୍ ମସହି ବୟକ୍ତି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିମଲ ନାହିଁ, ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ
ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିମର ଆଘାତ କମଲ ଏଣୁ ମସଠାରୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ ଖସିଗଲା । 26 ଏହାପମର ମସହି ବୟକ୍ତି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ସକାଳ ମହଲାଣି, ମମାମତ
ଛାଡ଼ିଦଅ
ି । ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମାମତ ଆଶୀବ୍ାଦ ନ କମଲ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଛାଡ଼ିବ ି ନାହିଁ ।
27

ମସହି ବୟକ୍ତି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମର ନାମ କଅଣ ? ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ମମାର ନାମ ର୍ଯାକୁ ବ ।

28

ମସହି ବୟକ୍ତି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏମବଠାରୁ ତୁ ମର ନାମ ଆଉ ର୍ଯାକୁ ବ ମହବ ନାହିଁ, ମା୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମହବ; କାରଣ ତୁ ମମ ପରମମଶ୍ୱର ଓ ମନୁ ଷ୍ୟ

ସହିତ ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତଅ
ି ଛ । 29 ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଦୟାକରି ମମାମତ ତୁ ମର ନାମ କୁ ହ । ମସହି ବୟକ୍ତି କହିମଲ, ତୁ ମମ କାହିଁକି ଆମ୍ଭର ନାମ

ପଚାରୁଅଛ ? ଏହାପମର ମସ ମସହିସ୍ଥାନମର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ । 30 ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ପନୁ ମୟଲ ରଖିମଲ । କାରଣ ମସ କହିମଲ, ମଁୁ
i

ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁହଁାମୁହ ିଁ ମଦଖିଲି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଲି । 31 ର୍ଯାକୁ ବ ପନୁ ମୟଲ ପାର ମହଉଥିବା ସମୟମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମହଲା, କିତେ ୁ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିମର ମାଡ଼
ମହାଇଥିବା ମର୍ଯାଗଁୁ ମସ ମଛାଟାଇ ମଛାଟାଇ ଚାଲିମଲ । 32 ମସଥିପାଇଁ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିର ମଲାକମାମନ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିମର ଥିବା ଶିରା ଖାଆତେ ି ନାହିଁ,
କାରଣ ମସ ମସହି ସନ୍ଧିମର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିମଲ ।

33
ୋକୁ ବ ଓ ଏଲଷୌ ପରସ୍ପରକୁ ଲିଅିଲେ
1

ର୍ଯାକୁ ବ ଅନାଇ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ଏମଷ୍ୌ ଆସୁଛତେ ି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାରି ଶହ ପୁରୁଷ୍ ଅଛତେ ି । ମତଣୁ ମସ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମଲୟା,

ରାମହଲ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁ ଇ ଦାସୀସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଭାଗ କରି ରଖିମଲ । 2 ମସ ସବୁ ଠାରୁ ଆଗମର ନିଜର ଦୁ ଇ ଦାସୀସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମସମାନଙ୍କର ସତେ ାନମାନଙ୍କୁ
ରଖିମଲ । ମସମାନଙ୍କ ପଛମର ମଲୟା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ରଖିମଲ ଏବଂ ସବୁ ଠାରୁ ପଛମର ରାମହଲ ଓ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ରଖିମଲ । 3 ର୍ଯାକୁ ବ ନିମଜ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗମର ର୍ଯାଇ ସାତଥର ଭୂମିମର ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିମଲ । 4 କିତେ ୁ ଏମଷ୍ୌ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଭଟିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଗମଲ ଓ
ତାହାର ଗଳା ଧରି କୁ ଣ୍ଢାଇପକାଇମଲ ଓ ଚୁମବନ କମଲ; ପୁଣି ମସ ଦୁ ମହଁ କାନ୍ଦିମଲ । 5 ତାପମର ଏମଷ୍ୌ ଅନାଇ ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ମଦଖି ପଚାରିମଲ, ତୁ ମ ସହିତ ଏମାମନ ସବୁ କିଏ ? ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମର ଏହି ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରି ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଦଇଅଛତେ ି ।
6

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଦାସୀସ୍ତ୍ରୀମାମନ ଓ ମସମାନଙ୍କ ପିଲାମାମନ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କମଲ । 7 ମସହିପରି ମଲୟା ଓ ତାଙ୍କର ପିଲାମାମନ

ଆସି ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ । ପୁଣି ମଶଷ୍ମର ରାମହଲ ଓ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କମଲ ।
8

ଏମଷ୍ୌ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ମଁୁ ଆସିବା ସମୟମର ରାସ୍ତାମର ମର୍ଯଉଁ ପଶୁପଲ ମଭଟିଲି, ମସସବୁ କାହିଁକି ପଠାଇଥିଲ ? ର୍ଯାକୁ ବ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ପ୍ରଭୁ,

ତୁ ମଠାରୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ । 9 କିତେ ୁ, ଏମଷ୍ୌ କହିମଲ, ମମାର ଭାଇ, ମମା ପାଖମର ର୍ଯମଥଷ୍ଟ ଅଛି; ତୁ ମର ର୍ଯାହା ଅଛି ମସସବୁ ତୁ ମମ ନିଜ ପାଇଁ ରଖ ।
10

କିତେ ୁ, ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ନା, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଅନୁ ମରାଧ କରୁଅଛି, ର୍ଯଦି ମଁୁ ତୁ ମ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ଅନୁ ଗ୍ରହ ପାଇଅଛି, ମତମବ ମମା ହାତରୁ ମମାର ଏହି ଉପହାର ଗ୍ରହଣ

କର । କାରଣ ମଁୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁହଁ ମଦଖିବା ପରି ତୁ ମର ମୁହଁ ମଦଖିପାରିଛ;ି ପୁଣି ତୁ ମମ ମଧ୍ୟ ମମାମତ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ । 11 ଏଣୁ, ମଁୁ ତୁ ମ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା
ଉପହାର ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କର; କାରଣ, ପରମମଶ୍ୱର ମମା ପ୍ରତି ଅନୁ ଗ୍ରହ କରିଅଛତେ ି ଓ ମମା ପାଖମର ର୍ଯମଥଷ୍ଟ ଅଛି । ଏହିପରି ର୍ଯାକୁ ବ ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ବହୁ ତ
ଅନୁ ମରାଧ କରିବାରୁ ମସ ମସସବୁ ଗ୍ରହଣ କମଲ ।
12

ତାପମର ଏମଷ୍ୌ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆସ ଆମମ୍ଭମାମନ ର୍ଯିବା; ମଁୁ ତୁ ମକୁ ବାଟ କଢାଇ ମନବି । 13 କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ

ଜାଣତେ ି, ଏହି ପିଲାମାମନ ସାନ, ପୁଣି ଖିର ଖୁଆଉଥିବା ମଛଳି, ମମଣ୍ଢୀ ଓ ଗାଈଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ମଁୁ ର୍ଯତ୍ନ ମନବାର ଅଛି । ମସମାମନ ମଗାଟିଏ ଦିନମର ମର୍ଯତିକି
ବାଟ ଚାଲିପାରିମବ, ମଁୁ ର୍ଯଦି ମସମାନଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଚଲାଇ ମନବି, ମତମବ ମସସବୁ ମରିର୍ଯିମବ । 14 ମତଣୁ, ମମାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମମା ଆମଗ
ଆମଗ ର୍ଯାଆତେ ୁ, ପୁଣି ମମା ଆମଗ ଆମଗ ର୍ଯାଉଥିବା ପଶୁପଲ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଁୁ ଧିମର ଧିମର ର୍ଯାଇ ମସୟୀର ଅଞ୍ଚଳମର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟମର
ପହଞ୍ଚିବ ି । 15 ଏମଷ୍ୌ କହିମଲ, ତାହା ମହମଲ ମମା ସହିତ ଥିବା କିଛ ି ମଲାକଙ୍କୁ ମଁୁ ତୁ ମ ନିକଟମର ଛାଡ଼ିର୍ଯାଉଛି । କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ଭାଇ, କିଛ ି ଦରକାର
ନାହିଁ, ମକବଳ ମମା ପ୍ରତି ତୁ ମର ଅନୁ ଗ୍ରହ ଥାଉ । 16 ମତଣୁ ଏମଷ୍ୌ ମସହିଦନ
ି ହିଁ ମସୟୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଫରିଗମଲ । 17 ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ସୁମକକାତକୁ ଗମଲ ଓ
i

32.30 ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ

ନିଜ ପାଇଁ ତମବୁ ଟାଣିମଲ, ପୁଣି ପଶୁପଲ ପାଇଁ କୁ ଡ଼ଆ
ି ତିଆରି କରିମଦମଲ । ମସଥିପାଇଁ ମସହିସ୍ଥାନକୁ ସୁମକକାତ କୁ ହାଗଲା । 18 ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ
j

ପେନ-ଅରାମ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି କିଣାନ ମଦଶର ଶିଖିମ ନଗରମର ନିରାପଦମର ପହଞ୍ଚିମଲ ଓ ମସଠାମର ମସ ନଗର ବାହାମର ତମବୁ ଟାଣି ରହିମଲ ।
19

ମସ ଶିଖିମଙ୍କ ବାପା ହମମାରଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶହ ରୂପା ଟଙ୍କା ମଦଇ ମସହିସ୍ଥାନକୁ କିଣିମଲ । 20 ର୍ଯାକୁ ବ ମସଠାମର ଏକ ମବଦୀ ତିଆରି କରି ତାହାର

ନାମ ଏଲ-ଇମଲାମହ-ଇସ୍ରାଏଲ ମଦମଲ ।
k

34
ଶିମିଲୟାନ ଓ ଲେବୀ ଶିଖିମ ନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ
1

ଦିମନ, ମଲୟାଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଝିଅ ଦୀଣା ଶିଖିମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାନଙ୍କୁ ମଭଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲା । 2 ହିବ୍ଦୟ
ି ଜାତିର ହମମାର

ନାମକ ଶାସନକତ୍ତ୍ାଙ୍କ ପୁଅ ଶିଖିମ ଦୀଣାକୁ ମଦଖିମଲ । ମସ ତାହାକୁ ଧରିମନଇ ବଳମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ତାହାକୁ ଅଶୁଚ ି କମଲ । 3 ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ
ଝିଅ ଦୀଣାଙ୍କଠାମର ଶିଖିମଙ୍କ ମନ ଲାଗିଗଲା ଓ ମସ ତାଙ୍କ ମପ୍ରମମର ପଡ଼ିମଲ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମକାମଳ କଥା କହିମଲ । 4 ପୁଣି ଶିଖିମ ନିଜ ବାପା ହମମାରଙ୍କୁ
କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମା ସହିତ ଏହି ର୍ଯୁବତୀକୁ ବିବାହ କରାଅ ।
5

ର୍ଯାକୁ ବ ଶୁଣିମଲ ମର୍ଯ, ଶିଖିମ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀଣାଙ୍କୁ ଅଶୁଚ ି କରିଅଛି । ମସହି ସମୟମର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମକ୍ଷତମର ତାଙ୍କର ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିମଲ,

ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାମନ ମଫରିବା ର୍ଯାଏଁ ନୀରବ ରହିମଲ । 6 ଏହାପମର ଶିଖିମଙ୍କ ବାପା ହମମାର, ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତ୍ା କରିବାକୁ ଗମଲ ।
7

ମସମତମବମଳ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମସହି ଖବର ଶୁଣିବା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ମକ୍ଷତରୁ ମଫରିଆସିଥିମଲ, ପୁଣି ମସମାମନ ଦୁ ଃଖ ଓ ଅତିଶୟ ରାଗମର ପୂର୍ଣ୍୍

ମହାଇଥିମଲ; କାରଣ ଶିଖିମ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଝିଅ ଦୀଣାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଶୁଚ ି କରି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଅତି ଅପମାନଜନକ କାମ କରିଥିଲା, ର୍ଯାହା ମସ
କରିବା କଥା ନୁ ମହଁ । 8 କିତେ ୁ ହମମାର ମସମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତ୍ା କରି କହିମଲ, ମମା ପୁଅ ଶିଖିମର ମନ ତୁ ମ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ମହାଇଅଛି; ମତଣୁ,
l

ଦୟାକରି ମମା ପୁଅ ସହିତ ତାହାକୁ ବିବାହ ଦିଅତେ ୁ । 9 ପୁଣି ଆପଣମାମନ ଆମ ସହ ବିବାହ ସମବନ୍ଧ ରଖତେ ୁ; ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଦିଅତେ ୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅତେ ୁ । 10 ଆପଣମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସକରି ପାରିମବ । ପୁଣି ଏହି ମଦଶ ଆପଣମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମଖାଲା ରହିବ; ଏଠାମର ବାସକରି ବୟବସାୟ କରତେ ୁ ପୁଣି ଧନସମ୍ପତି ଲାଭ କରତେ ୁ ।
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ପୁଣି ଶିଖିମ ନିମଜ ମଧ୍ୟ ଦୀଣାର ବାପା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆପଣମାମନ ମମା ପ୍ରତି ଅନୁ ଗ୍ରହ କରତେ ୁ, ପୁଣି ଆପଣମାମନ ମମାମତ ର୍ଯାହା କିଛ ି

ମାଗିମବ, ମଁୁ ତାହା ମଦବି । 12 ଆପଣମାମନ ମର୍ଯମତ ଅଧିକ କନୟାମୂଲୟ ଓ ଉପହାର ଚାହିଁମବ, ତାହା ମାଗତେ ୁ, ଆପଣମାମନ ର୍ଯାହା କିଛ ି ମାଗିମବ ମଁୁ ତାହା
ମଦବି । ମକବଳ ଏହି ଝିଅକୁ ମମା ସହିତ ବିବାହ ଦିଅତେ ୁ । 13 କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାମନ ଶିଖିମ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ହମମାରଙ୍କୁ କପଟ ଭାବମର ଉତ୍ତର ମଦମଲ,
କାରଣ ଶିଖିମ ମସମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦୀଣାକୁ ମନଇ ବଳମର ଅଶୁଚ ି କରିଥିଲା । 14 ମସମାମନ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଏହା କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ,
କାରଣ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଜମଣ ଅସୁନ୍ନତ ମଲାକ ସହିତ ବିବାହ ମଦବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମମତେ  ଅପମାନର ବିଷ୍ୟ ମହବ । 15 ଆମମ୍ଭମାମନ ମକବଳ ଏହି
m
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33.17 ଆ୍ୟ ସ୍ଥାନ
33.20 ଇସ୍ରାଏଲର ପରମମଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟତେ ି
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34.8 ମନ ଲାଗିରହିବା

m

34.14 ର୍ଯିହୁଦୀ ନିୟମ ଅନୁ ସାମର ଲିଙ୍ଗ ଆଗମର ଥିବା ଚମଡ଼ା କଟାର୍ଯାଇ ନ ଥିମଲ ର୍ଯିହୁଦୀମାମନ ମସମାନଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ନତ ମଲାକ ମବାଲି ଗଣନା

ସତ୍ତ୍ମର ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାମର ରାଜି ମହବୁ : ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମତୟକ ପୁରୁଷ୍ମଲାକ ସୁନ୍ନତ ମହାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ମହମବ । 16 ମତମବ ଆମମ୍ଭମାମନ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଦବୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନବୁ । ପୁଣି ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର
ବାସ କରିବୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ମଲାକ ମହବୁ । 17 ମା୍, ର୍ଯଦି ଆପଣମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିମବ ନାହିଁ ଓ ସୁନ୍ନତ ମହମବ ନାହିଁ,
ମତମବ ଆମମ୍ଭମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ ମନଇ ଚାଲିର୍ଯିବୁ । 18 ମସମାନଙ୍କ ଏହି କଥା ହମମାର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିଖିମଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା । 19 ପୁଣି ମସହି
ର୍ଯୁବା ମଲାକ ଶିଖିମ ଏହା କରିବାକୁ ବିଳମବ କମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମସ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଝିଅଙ୍କଠାମର ବହୁ ତ ଖୁସି ଥିମଲ । ଏହି ଶିଖିମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରର
ସବୁ ମଲାକ ବହୁ ତ ସୋନ କରୁଥିମଲ । 20 ମତଣୁ, ହମମାର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିଖିମ ନିଜ ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଗମଲ ଓ ନଗରର ମଲାକମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, 21 ଏହି
ମଲାକମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟତେ ି; ଏଣୁ ମସମାମନ ଏହି ମଦଶମର ବାସ କରତେ ୁ ଓ ଏଠାମର ବୟବସାୟ କରତେ ୁ; କାରଣ ଏହି ମଦଶ ଏମତ ବଡ଼ ମର୍ଯ,
ମସମାମନ ଏଠାମର ବାସ କରିବାକୁ ର୍ଯମଥଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି । ଚାଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ମସମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ
ମସମାନଙ୍କୁ ମଦବା । 22 ମା୍, ମସମାନଙ୍କର ଏକ ସତ୍ତ୍ ଅଛି: ଆମମ୍ଭମାମନ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ୍ମଲାକ ମସମାନଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ନତ ମହବାକୁ ମହବ । ମକବଳ ତାହା
ମହମଲ ମସମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିମବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ମଲାକ ମହମବ । 23 ଦିମନ, ମସମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ,
ମସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମସମାନଙ୍କର ଅନୟ ସମସ୍ତ ପଶୁ କଅଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହବ ନାହିଁ ? ମକବଳ ଚାଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ମସମାନଙ୍କ କଥାମର ରାଜି
ମହବା, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମସମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ବାସ କରିମବ । 24 ମସଥିମର, ମସହି ନଗର ଦ୍ୱାରମର ଏକାଠି ମହାଇଥିବା ସବୁ ମଲାକ ହମମାର ଓ ତାଙ୍କ
ପୁଅ ଶିଖିମଙ୍କ କଥାମର ରାଜି ମହମଲ ଓ ମସହି ନଗରର ପ୍ରମତୟକ ପୁରୁଷ୍ମଲାକ ସୁନ୍ନତ ମହମଲ । 25 ତୃ ତୀୟ ଦିନମର, ମସମାନଙ୍କର ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ମହବା
ସମୟମର, ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁଅ, ଦୀଣାର ଦୁ ଇ ଭାଇ ଶିମିମୟାନ ଓ ମଲବୀ ନିଜ ନିଜର ଖଣ୍ଡା ମନଇ, ନଗରର ମଲାକମାମନ ନିଶ୍ଚିତେ ମର ଥିବା ସମୟମର
n

ହଠାତ ର୍ଯାଇ ସବୁ ପୁରୁଷ୍ଙ୍କୁ ହତୟାକମଲ । 26 ମସମାମନ ହମମାର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିଖିମଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାମର ହାଣି ହତୟାକମଲ ଏବଂ ଦୀଣାକୁ ଶିଖିମଙ୍କ ଘରୁ ମନଇ
ଚାଲିଗମଲ । 27 ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଅନୟ ପୁଅମାମନ ମସହି ମୃତ ମଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ ମସହି ନଗର ଲୁ ଟି ମନମଲ, କାରଣ ଶିଖିମ ମସମାନଙ୍କର
ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅଶୁଚ ି କରିଥିଲା । 28 ପୁଣି ମସମାମନ ମସମାନଙ୍କ ମଛଳିମମଣ୍ଢା, ଗାଈମଗାରୁ, ଗଧ ପୁଣି ନଗର ଓ ମକ୍ଷତମର ର୍ଯାହାସବୁ ଥିଲା ମସସବୁ ମନଇ
ଚାଲିଗମଲ । 29 ମସମାମନ ମସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଓ ମସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମଲାକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀକମଲ ପୁଣି ମସମାନଙ୍କର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମସମାନଙ୍କ ଘମର
ର୍ଯାହାସବୁ ଥିଲା ମସସବୁ ଲୁ ଟି ମନମଲ । 30 ର୍ଯାକୁ ବ ଏସବୁ ମଦଖି ଶିମିମୟାନ ଓ ମଲବୀଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଏହି ମଦଶର କିଣାନ ଓ ପିରଜ
ି ଜାତିର
ମଲାକମାନଙ୍କ ନିକଟମର ମମାମତ ଦୁ ଗ୍ନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ କଲ । ଆମମ୍ଭମାମନ ସଂଖୟାମର ଅତି ଅଳ୍ପ ମଲାକ ଅଟୁ । ର୍ଯଦି ମସମାମନ ସମମସ୍ତ ଏକାଠି ମହାଇ ମମା
ବିରୁଦ୍ଧମର ଆସିମବ ଓ ମମାମତ ଆକ୍ରମଣ କରିମବ, ମତମବ ମଁୁ ଓ ମମା ପରିବାରର ମଲାକ ବିନଷ୍ଟ ମହବୁ । 31 କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମସ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ମବଶୟା ପରି ବୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ମହଲା କି ?

35
ୋକୁ ବ ଲବଲଥେକୁ ଲଫରିଲେ
1

ଏହାପମର, ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ଉଠ, ମବମଥଲକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ମସଠାମର ବାସକର । ତୁ ମମ ତୁ ମ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌ ନିକଟରୁ ପେନ-ଅରାମକୁ

ପଳାଇ ର୍ଯାଉଥିବା ସମୟମର ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ମବମଥଲମର ଦଶ୍ନ ମଦଇଥିବା ପରମମଶ୍ୱର । ଏମବ ତୁ ମମ ଆମ୍ଭ ଉମେଶୟମର ମସଠାମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି
କରୁଥିମଲ ।
34.25 ବିନା ଚିତେ ାମର

n

ତିଆରି କରି ଉପାସନା କର ।
2

ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟମର ବିମଦଶୀ ମଦବତାମାନଙ୍କର ମର୍ଯଉଁ ମୂତ୍ତସ
ି ବୁ ଅଛି,

ମସସବୁ ଦୂ ର କର, ନିଜ ନିଜକୁ ଶୁଚ ି କର, ପୁଣି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ଲୁ ଗା ବଦଳାଇ ସଫା ଲୁ ଗା ପିନ୍ଧ । 3 ତାପମର ଆସ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଉଠି ମବମଥଲକୁ
ର୍ଯିବା । ମଁୁ ଦୁ ଃଖମର ଥିବା ସମୟମର ମର୍ଯଉଁ ପରମମଶ୍ୱର ମମାର ପ୍ରାଥ୍ନା ଶୁଣି ମମାମତ ଉତ୍ତର ମଦଇଛତେ ି ଓ ମଁୁ ପେନ-ଅରାମ ଏବଂ ଅନୟ ମର୍ଯଉଁସବୁ
ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଇଛି, ମସହି ସବୁ ସ୍ଥାନମର ମମା ସହିତ ରହିଆସିଛତେ ି, ତାହାଙ୍କ ଉମେଶୟମର ମଁୁ ମସହିସ୍ଥାନମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ ି
।

4

ମତଣୁ ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ପାଖମର ରଖିଥିବା ବିମଦଶୀ ମଦବତାମାନଙ୍କର ମୂତ୍ତି ଓ ବିମଦଶୀ ମଦବତାମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିବା କାନର ଅଳଙ୍କାରସବୁ

ବାହାରକରି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଦମଲ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମସସବୁ ମନଇ ଶିଖିମ ନିକଟମର ଥିବା ଓଳ ଗଛ ମୂଳମର ମପାତିମଲ ।
5

ମସମାମନ ମବମଥଲକୁ ର୍ଯାଉଥିବା ସମୟମର ମସହି ଅଞ୍ଚଳର ନଗରସମୁହର ମଲାକମାନଙ୍କଠାମର ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଜାତ ମହଲା, ମତଣୁ

ମସମାମନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପରିବାର ପଛମର ମଗାଡ଼ାଇମଲ ନାହିଁ । 6 ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମଲାକମାମନ କିଣାନ ମଦଶର ଲୂ ସ ନାମକ ସ୍ଥାନମର ପହଞ୍ଚିମଲ
। ଏହି ଲୂ ସକୁ ମବମଥଲ ମବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ । 7 ର୍ଯାକୁ ବ ମସହିସ୍ଥାନମର ଏକ ର୍ଯଜ୍ଞମବଦି ତିଆରି କମଲ ଓ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଏଲ-ମବମଥଲ ରଖିମଲ,
o

କାରଣ, ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ଭାଇ ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ଭୟକରି ପେନ-ଅରାମକୁ ପଳାଇ ର୍ଯାଉଥିବା ସମୟମର ମସହିସ୍ଥାନମର ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଶ୍ନ ମଦଇଥିମଲ ।
8

ଆଉ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ପିଲାଦିମନ ର୍ଯତ୍ନ ମନଇଥିବା ଧାଈ ଦମବାରାଙ୍କର ମସହିସ୍ଥାନମର ମୃତୁୟ ମହଲା । ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ ମବମଥଲର ତଳ ପଟ ଅଞ୍ଚଳର ଓଳ ଗଛ

ମୂଳମର ସମାଧି ମଦମଲ । ମତଣୁ ମସ ତାହାର ନାମ ଅମଲାନ-ବାଖୁତ ମଦମଲ । 9 ର୍ଯାକୁ ବ ପେନ-ଅରାମରୁ ମଫରିବା ପମର, ପରମମଶ୍ୱର ପୁଣି ଥମର ତାଙ୍କୁ
p

ଦଶ୍ନ ମଦମଲ ଓ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, 10 ତୁ ମର ନାମ ର୍ଯାକୁ ବ, ମା୍ ତୁ ମର ନାମ ଆଉ ର୍ଯାକୁ ବ ମହବ ନାହିଁ । ଏମବଠାରୁ ତୁ ମର ନାମ ଇସ୍ରାଏଲ ମହବ
। ଆଉ ମସ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ମଦମଲ । 11 ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର । ତୁ ମମ ବହୁ ବଂଶ ହୁ ଅ ଓ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି
q

ପାଅ । ତୁ ମଠାରୁ ଏକ ମଗାଷ୍ଠୀ, ଏପରିକି ଅମନକ ମଗାଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ମହମବ, ପୁଣି ତୁ ମଠାରୁ ରାଜାମାମନ ଜାତ ମହମବ । 12 ଆମମ୍ଭ ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଇସ୍ହାକଙ୍କୁ
ମର୍ଯଉଁ ମଦଶ ମଦଲୁ , ମସହି ମଦଶ ତୁ ମକୁ ମଦବା, ପୁଣି ତୁ ମ ପମର ତୁ ମର ଆଗାମି ବଂଶକୁ ମଦବା । 13 ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତ୍ା କରିଥିବା
ସ୍ଥାନରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଗମଲ । 14 ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନମର ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ସହିତ କଥାବ୍ାତ୍ତା କମଲ, ମସହିସ୍ଥାନମର ର୍ଯାକୁ ବ ଏକ ପଥର ଖମବ ପରି ମପାତିମଲ
। ପୁଣି ମସ ତାହା ଉପମର ପାନୀୟ ମନୈମବଦୟ ଓ ମତଲ ଢାଳି ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କମଲ । 15 ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନମର ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ସହିତ
r

s

କଥାବାତ୍ତ୍ା କରିଥିମଲ, ର୍ଯାକୁ ବ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମବମଥଲ ରଖିମଲ ।
t

ରାଲହେ ମୃ ତ୍ୁୟବରଣ କଲେ
16

ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମଲାକମାମନ ମବମଥଲ ଛାଡ଼ି ଇୋଥା ଆଡ଼କୁ ଗମଲ । ପୁଣି ମସମାମନ ଇୋଥାମର ପହଞ୍ଚିବାକୁ କିଛ ି ବାଟ ଥିବା

35.7 ମବମଥଲର ପରମମଶ୍ୱର

o

p

35.8 ଓଳ ଗଛ ମର୍ଯଉଁଠାମର ମଶାକ କରାର୍ଯାଇଥିଲା

q

35.11 ଏଲ-ଶାଦାଇ

r

35.14 ପିଇବା ଜିନଷ୍
ି

s

35.14 ର୍ଯାହା ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଉମେଶୟମର ଉତ୍ସଗ୍ କରାର୍ଯାଏ

35.15 ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର

t

ସମୟମର, ରାମହଲଙ୍କର ପ୍ରସବ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ମହଲା; ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟ ମହଲା । 17 ରାମହଲଙ୍କ ପ୍ରସବ ର୍ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତି ଅଧିକ
ମହବାରୁ, ଧାଈ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ମମ ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଜନମ କରିବ । 18 କିତେ ୁ ରାମହଲ ମୃତୁୟବରଣ କରୁ କରୁ, ମସହି ଶିଶୁର ନାମ
ମବନ - ଅନି ମଦମଲ, ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ତାହାର ନାମ ବିନୟାମିନ ମଦମଲ । 19 ଏହିପରି ରାମହଲ ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ଓ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ ଇୋଥା, ଅଥ୍ାତ,
u

v

ମବଥଲି ହମ
ି କୁ ର୍ଯିବା ପଥମର ସମାଧି ମଦମଲ । 20 ତାପମର ରାମହଲଙ୍କ ସମାଧି ଉପମର ର୍ଯାକୁ ବ ଏକ ପଥର ଖମବ ପରି ମପାତିମଲ; ଏହା ମହଉଛି
ରାମହଲଙ୍କ ସମାଧି ଖମବ, ର୍ଯାହା ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ମସଠାମର ଅଛି । 21 ର୍ଯାକୁ ବ ମସଠାରୁ ଚାଲିର୍ଯାଇ ମିଗ୍ଦଲ-ଏଦର ଦୁ ଗ୍ ପାର ମହବା ପମର ତମବୁ ଟାଣିମଲ ।
w

22

ର୍ଯାକୁ ବ ମସହିସ୍ଥାନମର ବାସ କରୁଥିବା ସମୟମର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁମବନ ର୍ଯାଇ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଦାସୀସ୍ତ୍ରୀ ବିଲହାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରି ଦୁ କମ୍ କଲା । ପୁଣି

ଏହି କଥା ର୍ଯାକୁ ବ ଜାଣି ପାରିମଲ । ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ବାର ପୁଅ ଥିମଲ ।
23

ମଲୟାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ବଡ଼ ପୁଅ ରୁମବନ, ତାଙ୍କ ପମର ଶିମିମୟାନ, ମଲବୀ, ର୍ଯିହୁଦା, ଇଷ୍ାଖର ଓ ସଲୁ ନ । 24 ରାମହଲଙ୍କ

ପୁଅମାମନ ମହମଲ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଓ ବିନୟାମିନ । 25 ରାମହଲଙ୍କ ଦାସୀ ବିଲ୍ହାଙ୍କର ପୁଅମାମନ ମହମଲ ଦାନ ଓ ନପ୍ତାଲି । 26 ମଲୟାଙ୍କ ଦାସୀ ସିଳ୍ପାଙ୍କର
ପୁଅମାମନ ମହମଲ ଗାଦ୍  ଓ ଆମଶ । ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ଏହି ପୁଅମାମନ ପେନ-ଅରାମମର ଜନମ ମହାଇଥିମଲ ।
27

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କ ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନିକଟକୁ , କିଣାନ ମଦଶର ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିମଲ, ମର୍ଯଉଁଠି ଅବ୍ରାହାମ ଓ ଇସ୍ହାକ ଆଗରୁ କିଛ ି

କାଳ ବାସକରିଥିମଲ । ଏହି ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନଟି କିରୟ
ି ଥ-ଅବ୍ ନଗର ନିକଟମର ଥିଲା, ର୍ଯାହାକୁ ହିମବ୍ରାଣ ମବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ । 28 ଇସ୍ହାକ ୧୮୦ ବଷ୍୍
ବଞ୍ଚିମଲ । 29 ଇସ୍ହାକ ବୃ ଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍୍ ବୟସମର ମଶଷ୍ ନିଶ୍ୱାସ ତୟାଗ କରି ମୃତୁୟବରଣ କମଲ ଓ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗୃହତ
ି ମହମଲ; ପୁଣି
ତାଙ୍କର ପୁଅମାମନ, ଏମଷ୍ୌ ଓ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦମଲ ।

36
ଏଲଷୌଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ
1

ଏମଷ୍ୌ, ଅଥ୍ାତ, ଇମଦାମଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ । 2 ଏମଷ୍ୌ କିଣାନ ମଦଶର ଦୁ ଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିମଲ । ମସମାମନ ମହମଲ ହିତ୍ତୟ
ି ଜାତିର ଏମଲାନଙ୍କ ଝିଅ

ଆଦା ଏବଂ ହିବ୍ଦୟ
ି ଜାତିର ସିବୟ
ି ନଙ୍କ ନାତୁ ଣୀ ଓ ଅନାହଙ୍କ ଝିଅ ଅହଲିବାମା । 3 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ମସ ଇଶମାଏଲଙ୍କ ଝିଅ ଓ ନବାମୟାତଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାସମତଙ୍କୁ
ବିବାହ କରିଥିମଲ । 4 ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ନିମମତେ , ଆଦା ଇଲୀଫସଙ୍କୁ ଓ ବାସମତ ରୁମୟଲଙ୍କୁ ଜନମ ମଦମଲ । 5 ଆଉ ଅହଲୀବାମା ର୍ଯିୟୁଶ, ର୍ଯାଲମ ଓ କମରାହଙ୍କୁ
ଜନମ ମଦମଲ । ଏମଷ୍ୌଙ୍କର ଏହି ପୁଅମାମନ କିଣାନ ମଦଶମର ଜନମ ମହାଇଥିମଲ ।
6

ଏମଷ୍ୌ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ , ପୁଅମାନଙ୍କୁ , ଝିଅମାନଙ୍କୁ , ନିଜ ଘରର ଅନୟ ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ , ନିଜର ସମସ୍ତ ମଛଳିମମଣ୍ଢା ଓ ଗାଈମଗାରୁ ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ

ପଶୁପଲ ଓ ମସ କିଣାନ ମଦଶମର ଲାଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମନଇ ନିଜ ଭାଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କଠାରୁ ଅନୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗମଲ । 7 କାରଣ ମସମାନଙ୍କର
ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଓ ପଶୁପଲ ଏମତ ଅଧିକ ଥିଲା ମର୍ଯ, ମସମାମନ ମର୍ଯଉଁ ସ୍ଥାନମର କିଛ ି କାଳ ବାସକମଲ, ତାହା ମସମାମନ ଏକାଠି ବାସ କରିବା ପାଇଁ ର୍ଯମଥଷ୍ଟ
ମହଲା ନାହିଁ । 8 ମତଣୁ ଏମଷ୍ୌ ମସୟୀର ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳମର ବାସକମଲ । ଏହି ଏମଷ୍ୌଙ୍କୁ ଇମଦାମ ମବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ହାର୍ଯାଏ ।
35.18 କଷ୍ଟମର ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅ

u

v

35.18 ମମାର ଡାହାଣ ହାତର ପୁଅ ।

w

35.21 ଇସ୍ରାଏଲ

9

ମସୟୀର ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଇମଦାମ ମଗାଷ୍ଠୀର ପୂବ୍ପୁରୁଷ୍ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ: 10 ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମ: ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦାଙ୍କ ପୁଅ ଇଲୀଫସ

ଓ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାମସତଙ୍କ ପୁଅ ରୁମୟଲ । 11 ଇଲିଫସଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ମତୈମନ, ଓମାର, ସମଫା, ଗୟିତମ ଓ କନସ୍ । 12 ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ପୁଅ
ଇଲିଫସ୍ଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଉପପତ୍ନୀ ଥିମଲ, ତାଙ୍କର ନାମ ତିମାନ । ମସ ଇଲିଫସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅମାମଲକ । ଏମାମନ
ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦାଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ଇଲିଫସଙ୍କ ପୁଅମାମନ ।
13

ରୁମୟଲଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ନହତ, ମସରହ, ଶେ ଓ ମିସା । ଏମାମନ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସମତଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅ ରୁମୟଲଙ୍କ ପୁଅମାମନ

14

ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲିବାମା, ର୍ଯିଏ ଅନାହଙ୍କ ଝିଅ ଓ ସିବୟ
ି ନଙ୍କ ନାତୁ ଣୀ ଥିମଲ, ତାଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ର୍ଯିୟୁଶ, ର୍ଯାଲମ ଓ କମରାହ ।

15

ଏମଷ୍ୌଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଏମାମନ ମୂଖୟ ଥିମଲ । ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଇଲିଫସଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ: ମତମନ, ଓମାର, ସାମଫା ଓ କନସ୍,

।

16

ମକାରହ, ଗୟିତମ ଓ ଅମାମଲକ; ଏମାମନ ଇମଦାମ ମଦଶମର ଇଲି ଫସଙ୍କ ବଂଶର ଶାସକ ଥିମଲ । ଏମାମନ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦାଙ୍କର ପୁଅମାମନ ।

17

ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ପୁଅ ରୁମୟଲଙ୍କ ବଂଶଧରମାମନ: ନହତ, ମସରହ, ଶେ ଓ ମିସା; ଏମାମନ ଇମଦାମ ମଦଶମର ରୁମୟଲଙ୍କ ବଂଶର ମନତା ଥିମଲ । ଏମାମନ

ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସମତଙ୍କର ପୁଅମାମନ । 18 ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲିବାମାଙ୍କ ପୁଅମାମନ: ର୍ଯିୟୁଶ, ର୍ଯାଲମ ଓ କମରାହ । ଏମାମନ ଅନାହଙ୍କ ଝିଅ ଏମଷ୍ୌଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
ଅହଲିବାମାଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ବଂଶଧର । 19 ଏମାମନ ଏମଷ୍ୌ, ଅଥ୍ାତ, ଇମଦାମଙ୍କ ପୁଅମାମନ ଓ ଏମାମନ ଏମଷ୍ୌଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଶାସକ
ଥିମଲ ।

ଇଲଦାମ ବା ଲସୟିରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା
20

ମହାରୀୟ ଜାତିର ମସୟୀର ନାମକ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ବଂଶଧରମାମନ, ମର୍ଯଉଁମାମନ ମସହି ସମୟମର ଇମଦାମ ମଦଶମର ବାସ କରୁଥିମଲ: ମଲାଟନ,

ମଶାବଲ, ସିବୟ
ି ନ, ଅନାହ, 21 ଦିମଶାନ, ଏତ୍ସର ଓ ଦିସାନ । ଏମାମନ ଇମଦାମ ମଦଶର ମହାରିୟ ଜାତିର ମସୟୀରଙ୍କ ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କର ଶାସକ
ଥିମଲ ।
22

ମଲାଟନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ମହାରି ଓ ମହମମ । ମଲାଟନଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ତିମନା । 23 ମଶାବଲଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ଅଲଭନ, ମାନହତ,

ଏବଲ, ମଶମଫା ଓ ଓନାମ । 24 ସିବୟ
ି ନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ, ଅଇଆ ଓ ଅନାହ । ଏହି ଅନାହ ନିଜ ବାପା ସିବୟ
ି ନଙ୍କ ଗଧ ଚରାଉଥିବା ସମୟମର
ପ୍ରାତେ ରମର ଉଷ୍ୁମ ପାଣିର ଝରଗୁଡ଼କ
ି ମଦଖିମଲ । 25 ଅନାହଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ ଦିମଶାନ ଓ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଅହଲିବାମା । 26 ଦିମଶାନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ:
ମହମଦାନ, ଇଶବନ, ଇ୍ନ ଓ ମକରନ । 27 ଏତ୍ସରଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ବିଲହନ, ସାବନ ଓ ଆକନ । 28 ଦିଶାନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ଉଷ୍ ଓ ଅରାନ ।
29

ମହାରୀୟ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ଶାସକମାମନ ମହମଲ: ମଲାଟନ, ମଶାବଲ୍, ଶିବୟ
ି ନ, ଅନାହ, 30 ଦିମଶାନ, ଏତ୍ସର ଓ ଦୀଶାନ । ଏମାମନ ମସୟୀର

ମଦଶର ମହାରିୟ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନମର ଜମଣ ଜମଣ ଶାସକ ଥିମଲ ।

ଇଲଦାମ ଲଦଶର ଶାସକମାଲନ
31

ଇସ୍ରାଏଲ ମଲାକମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାମନ ଶାସନ କରିବା ପୂବ୍ରୁ ଏହି ଶାସକମାମନ ଇମଦାମ ମଦଶମର ଶାସନ କରୁଥିମଲ । 32 ବିମୟାରଙ୍କ ପୁଅ ମବଲା

ଇମଦାମ ମଦଶମର ଶାସନ କମଲ, ତାଙ୍କ ନଗରର ନାମ ଦିନହାବା ଥିଲା । 33 ମବଲାଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର ବସ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ମସରହଙ୍କ ପୁଅ ମର୍ଯାବବ ତାହାଙ୍କ

ପଦମର ଶାସନ କମଲ । 34 ମର୍ଯାବବଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର, ମତୈମନ ମଦଶର ହୁ ଶମ ତାଙ୍କ ପଦମର ଶାସନ କମଲ । 35 ହୁ ଶମଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର, ମବଦଦଙ୍କ ପୁଅ
ହଦଦ ତାଙ୍କ ପଦମର ଶାସନ କମଲ; ତାଙ୍କ ନଗରର ନାମ ଅବିଥ ଥିଲା । ମସ ମିଦୟ
ି ନ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମମାୟାବ ମଦଶମର ପରାସ୍ତ କମଲ ।
36

ହଦଦଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର ମମସ୍ରକା ଅଞ୍ଚଳର ସମଳହହ ତାଙ୍କ ପଦମର ଶାସନ କମଲ । 37 ସମଳହହଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର ଫରାତ ନଦୀ ନିକଟମର ଥିବା ମରମହାବତ

ଅଞ୍ଚଳର ଷ୍ାଉଲ ତାଙ୍କ ପଦମର ଶାସନ କମଲ । 38 ଷ୍ାଉଲଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର ଅମକବାରଙ୍କ ପୁଅ ବାଲ୍ହାନନ ତାଙ୍କ ପଦମର ଶାସନ କମଲ । 39 ଅମକବାରଙ୍କ
ପୁଅ ବାଲହାନନଙ୍କ ମୃତୁୟ ପମର ହଦର ତାଙ୍କ ପଦମର ଶାସନ କମଲ । ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ ପାଉ ଥିଲା । ବାଲହାନନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ
ମମମହଟାମବଲ, ମସ ମମେଦଙ୍କ ଝିଅ ଓ ମମଷ୍ାହବଙ୍କ ନାତୁ ଣୀ ଥିମଲ ।
40

ଏମଷ୍ୌଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀ, ବାସସ୍ଥାନ ଓ ନାମ ଅନୁ ସାମର ଶାସକ ଥିମଲ । ମସମାନଙ୍କର ନାମ ମହଲା: ତିମନା, ଅଲ୍ବାହ ଓ

ର୍ଯିମଥତ, 41 ଅହଲୀବାମା, ଏଲା, ପୀନନ, 42 କନସ୍, ମତମନ, ମିସର, 43 ମଗ୍ଦୀମୟଲ୍ ଓ ଇରମ । ଏମାମନ ଇମଦାମ ମଦଶର ନିଜ ନିଜ ମଗାଷ୍ଠୀର ଶାସକ
ଥିମଲ । ମସମାମନ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରମର ଥିବା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳମର ବାସକରି ଶାସନ କରୁଥିମଲ । ଏମାମନ ସମମସ୍ତ ଇମଦାମ ମଗାଷ୍ଠୀର ଆଦିପିତା ଏମଷ୍ୌଙ୍କ
ବଂଶଧର ।

37
ଲୋଲଷଫଙ୍କ ଦୁ ଇଅି ସ୍ୱପନ
1

ର୍ଯାକୁ ବ କିଣାନ ମଦଶମର ବାସକମଲ । ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମସହିସ୍ଥାନମର କିଛ ି କାଳ ବାସକରିଥିମଲ ।

2

ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କଥା: ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ସତର ବଷ୍୍ ବୟସମର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦାସୀସ୍ତ୍ରୀ ବିଲ୍ହା ଓ ସିଳ୍ପାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶୁପଲ

ଚରାଇବାକୁ ର୍ଯାଉଥିମଲ । ଆଉ ମସ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସବୁ ମନ୍ଦ କାମର ସମବାଦ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିମଲ । 3 ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ଅନୟ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ
ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଅଧିକ ମପ୍ରମ କରୁଥିମଲ, ମର୍ଯମହତୁ ତାଙ୍କର ବୁ ଢା ବୟସମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଜନମ ମହାଇଥିମଲ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର
ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମପାଷ୍ାକ ତିଆରି କରି ମଦଇଥିମଲ ।
x

4

କିତେ ୁ ମର୍ଯମତମବମଳ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କର ଅନୟ ସବୁ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଅଧିକ ମପ୍ରମ କରୁଛତେ ି,

ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଘୃଣା କମଲ । ମସଥିପାଇଁ ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଭଲମର କଥାବାତ୍ତ୍ା କମଲ ନାହିଁ ।
5-7

ଦିମନ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିମଲ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଅଛି । ମଁୁ ଅନୁ ମରାଧ କରୁଅଛି, ତାହା ଶୁଣ । ସ୍ୱପନଟ ି ଏପରି:

ଆମମ ସମମସ୍ତ ମକ୍ଷତମର ଗହମ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁ ଥିଲୁ । ମସହି ସମୟମର ମମାର ବିଡ଼ା ଉଠି ସିଧା ଠିଆ ମହଲା, ପୁଣି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଡ଼ାସବୁ ମମା ବିଡ଼ାକୁ
ଚାରିଆମଡ଼ ମଘରି ପ୍ରଣାମ କମଲ । ମସମାମନ ସ୍ୱପନ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କମଲ ।
8

ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ କଅଣ ସତମର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ମହବୁ ? ତୁ କଅଣ ସତମର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପମର ଶାସନ କରିବୁ ?

ମତଣୁ ମସମାମନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପନ ଓ କଥା ମର୍ଯାଗଁୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁ ରି ଅଧିକ ଘୃଣା କମଲ ।
9

ପମର, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଆଉ ମଗାଟିଏ ସ୍ୱପନ ମଦଖିମଲ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ମଁୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏଗାରଟି

ତାରା ମମାମତ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।
10

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଏହି ସ୍ୱପନ ତାଙ୍କର ବାପା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରି କହିମଲ, ତୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପନ ମଦଖିଲୁ ? ମଁୁ, ମତାର

ମାଆ ଆଉ ମତାର ଭାଇମାମନ, ଆମମ ସମମସ୍ତ କଅଣ ସତମର ମତାମତ ଭୂମିମର ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ?
37.3 ସୁନା ଓ ରୁପା ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ମପାଷ୍ାକ

x

11

ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭାଇମାମନ ତାଙ୍କୁ ଈଷ୍୍ାକମଲ, ମା୍ ତାଙ୍କ ବାପା ମସହି କଥା ମନମର ରଖିମଲ ।

12

ଏହାପମର, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ମସମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପଶୁପଲ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଶିଖିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମଲ । 13 ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ

କହିମଲ, ତୁ ମର ଭାଇମାମନ ଶିଖିମ ଅଞ୍ଚଳମର ପଶୁପଲ ଚରାଉଛତେ ି । ତୁ ମମ ଏମବ ମସମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଅ । ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିମଲ, ହଁ, ମଁୁ ର୍ଯିବ ି । 14 ଏଣୁ
ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏମବ ତୁ ମମ ମସଠାକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ତୁ ମର ଭାଇମାମନ ପୁଣି ପଶୁପଲ ଭଲମର ଅଛତେ ି କି ନାହିଁ ତାହା ମଦଖ ଓ ମମା ନିକଟକୁ ସମବାଦ
ମନଇଆସ । ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ତାଙ୍କୁ ହିମବ୍ରାଣର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିଖିମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଇମଲ ଓ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ର୍ଯାଇ ମସଠାମର ପହଞ୍ଚିମଲ ।
15

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସଠାମର ଏମଣ ମତମଣ ବୁ ଲୁଥିବାର ମଦଖି, ଜମଣ ମଲାକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ କାହାକୁ ମଖାଜୁ ଅଛ ? 16 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିମଲ, ମଁୁ

ମମାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଖାଜୁ ଅଛି । ଦୟାକରି ମମାମତ କୁ ହତେ ୁ, ମସମାମନ ମକଉଁଠାମର ପଶୁପଲ ଚରାଉଛତେ ି ? 17 ମସହି ମଲାକ କହିମଲ, ମସମାମନ ଏଠାରୁ
ଚାଲିଗମଲ । କାରଣ ମସମାମନ ମଦାଥନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯିମବ ମବାଲି କଥା ମହବାର ମଁୁ ଶୁଣିଛ ି । ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପମଛ ପମଛ ଗମଲ
ଏବଂ ମସମାନଙ୍କୁ ମଦାଥନ ଅଞ୍ଚଳମର ମଭଟିମଲ ।

ଲୋଲଷଫଙ୍କ ିାଇମାଲନ ଲୋଲଷଫଙ୍କୁ ବିକଲି େ
18

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଦୂ ରରୁ ମଦଖିମଲ ପୁଣି ମସ ମସମାନଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିବା ପୂବ୍ରୁ ମସମାମନ ମର୍ଯାଜନା କମଲ ମର୍ଯ,

ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନମର ମାରିମଦମବ ।
19

ମସମାମନ ପରସ୍ପରକୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ସ୍ୱପନ ମଦଖିବା ମଲାକ ଆସୁଅଛି । 20 ଏମବ ଆସ, ଆମମ ତାକୁ ମାରି ମକୌଣସି ଏକ ଗାତମର ପକାଇମଦବା ।

ଏହାପମର ଏକ ହିଂସ୍ର ଜତେ ୁ ତାକୁ ଖାଇଅଛି ମବାଲି କହିବା, ତାପମର ତାହାର ସ୍ୱପନସବୁ କଅଣ ମହବ ତାହା ମଦଖିବା ।
21

କିତେ ୁ ମର୍ଯମତମବମଳ ରୁମବନ ଏହି କଥା ଶୁଣିମଲ, ମସ ମସମାନଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କହିମଲ, ନା, ଆମମ୍ଭମାମନ ତାକୁ ଜୀବନମର ମାରିବା

ନାହିଁ । 22 ପୁଣି ରୁମବନ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତାକୁ ଜୀବନମର ମାର ନାହଁ । ପ୍ରାତେ ରର ଏହି ଗାତମର ତାଙ୍କୁ ପକାଇଦିଅ, କିତେ ୁ ତାଙ୍କ ଉପମର ହାତ ଦିଅ ନାହିଁ
। ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମସମାନଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷାକରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ରୁମବନ ମସମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହିମଲ ।
23

ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମସମାମନ ମସ ପିନ୍ଧଥି
ି ବା ମସହି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମପାଷ୍ାକ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାର

କରିମଦମଲ । 24 ପୁଣି ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ ମନଇ ମଗାଟିଏ ଗାତମର ପକାଇମଦମଲ, ମସହି ଗାତମର ପାଣି ନ ଥିଲା ।
25

ଏହାପମର ମସମାମନ ଖାଇବାକୁ ବସିମଲ । ମସମାମନ ଅନାଇ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ଗିଲିୟଦ ମଦଶରୁ ଇଶମାଏଲ ମଗାଷ୍ଠୀର କିଛ ି ମବପାରୀ ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ମର

ଆସୁଛତେ ି । ମସମାମନ ଝୁ ଣା, ମଲମ ଓ ଗନ୍ଧରସ ଓଟଗୁଡ଼କ
ି ମର ମନଇ ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯାଉଥିମଲ ।
26

ମସଥିମର ର୍ଯିହୁଦା ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମ ଭାଇକୁ ମାରି, ମସ କଥା ଲୁ ଚାଇ ରଖିମଲ, ଆମମ କଅଣ ଲାଭ ପାଇବା ? 27 ଚାଲ, ଆମମ ତାକୁ

ଇଶମାଏଲ ମଗାଷ୍ଠୀର ଏହି ମଲାକମାନଙ୍କୁ ବିକମି ଦବା, ମା୍ ଆମମ ତା ଉପମର ଆମର ହାତ ମଦବା ନାହିଁ; କାରଣ ମସ ଆମର ଭାଇ, ମସ ଆମର ରକ୍ତ ଓ
ମାଂସ । ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇମାମନ ତାଙ୍କ କଥାମର ରାଜି ମହମଲ ।
28

ଏହାପମର ମିଦୟ
ି ନ ମଦଶର ମସହି ମବପାରୀମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିମଲ । ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ

ଗାତରୁ ବାହାରକମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମକାଡ଼ିଏଟି ରୂପା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମସହି ଇଶମାଏଲ ମଗାଷ୍ଠୀର ମବପାରୀମାନଙ୍କୁ ବିକମି ଲ । ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମିସର
y

z

ମଦଶକୁ ମନଇଗମଲ । 29 ମର୍ଯମତମବମଳ ରୁମବନ ଗାତ ନିକଟକୁ ଗମଲ ଓ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଗାତମର ନାହିଁ, ମସ ଅତିଶୟ ଦୁ ଃଖମର ନିଜର

y

z

37.28 ମୂଳ ଭାଷ୍ାମର ମଶକଲ

37.28 ମିଦୟ
ି ନ ମଲାକ

ମପାଷ୍ାକ ଚିରି ପକାଇମଲ । 30 ପୁଣି ମସ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯାଇ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଗାତମର ନାହିଁ, ଏମବ ମଁୁ କୁ ଆମଡ଼ ର୍ଯିବ ି
?
31

ଏହାପମର ମସମାମନ ମଗାଟିଏ ମଛଳି ମାରିମଲ ଓ ତାର ରକ୍ତମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ମପାଷ୍ାକ ବୁ ଡ଼ାଇମଲ । 32 ପୁଣି ମସମାମନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମସହି ଅତି

ସୁନ୍ଦର ମପାଷ୍ାକ ସହିତ ଏହି ସମବାଦ ମସମାନଙ୍କ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇମଲ, ଆମମ ଏହା ପାଇଛୁ , ଏହା ତୁ ମ ପୁଅର ମପାଷ୍ାକ କି ନାହିଁ ତାହା
ଦୟାକରି ଚିହ୍ନ ି ମଦଖ ।
33

ମସମାନଙ୍କ ବାପା ମସହି ମପାଷ୍ାକ ମଦଖି ଚିହ୍ନ ି ପାରିମଲ ଏବଂ କହିମଲ, ହଁ, ଏହି ମପାଷ୍ାକ ତ ମମା ପୁଅର । ମକୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜତେ ୁ ତାକୁ ଖାଇଅଛି,

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମହାଇଅଛି । 34 ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ମପାଷ୍ାକ ଚିରମି ଲ ଓ ଅଖା ପିନ୍ଧମି ଲ, ପୁଣି ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଅମନକ ଦିନ ମଶାକ କମଲ ।
35

ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ସା୍ତ୍ୱନନା ମଦବାକୁ ମଚଷ୍ଟାକମଲ, କିତେ ୁ ମସ ମାନିମଲ ନାହିଁ ଓ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବ ି ଓ ମମା ପୁଅ

ପାଖକୁ ର୍ଯିବ ି । ମସ ଏହିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିମଲ ।
36

ମସହି ସମୟ ମଧ୍ୟମର, ମିଦୟ
ି ନ ମଦଶର ମସହି ମବପାରୀମାମନ ମିସର ମଦଶମର ପହଞ୍ଚି ମପାଟିଫରଙ୍କ ନିକଟମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ବିକମି ଲ ।

ମପାଟିଫର ମିସର ମଦଶର ରାଜା ଫାମରାଙ୍କ ରାଜ ପ୍ରାସାଦର ଜଗୁଆଳିମାନଙ୍କ ମସନାପତି ଥିମଲ ।

38
େିହୁଦା ଓ ତ୍ାମରଙ୍କ କଥା
1

2

ଏହାର କିଛ ି ଦିନ ପମର, ର୍ଯିହୁଦା ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଦୁ ୋମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମଲ ଓ ମସଠାମର ହୀରା ନାମକ ଜମଣ ମଲାକଙ୍କ ସହିତ ରହିମଲ ।

ମସଠାମର ମସ କିଣାନ ଜାତିର ଶୂୟ ନାମକ ଜମଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମଦଖିମଲ । ମସ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ । 3 ମସହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଭ୍ବତୀ

ମହାଇ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ, ଆଉ ର୍ଯିହୁଦା ମସହି ପୁଅର ନାମ ଏର ମଦମଲ । 4 ମସହି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥମର ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ, ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ ଓ ମସ
ମସହି ପୁଅର ନାମ ଓନନ ମଦମଲ । 5 ମସହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥମର ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇ ଆଉ ଏକ ପୁଅ ଜନମକମଲ, ପୁଣି ମସ ମସହି ପୁଅର ନାମ ମଶଲା ମଦମଲ ।
ମଶଲାଙ୍କ ଜନମ ସମୟମର ର୍ଯିହୁଦା କଷ୍ିବ ନାମକ ଅଞ୍ଚଳମର ବାସ କରୁଥିମଲ ।
6

ର୍ଯିହୁଦା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏରଙ୍କ ସହିତ ଜମଣ ର୍ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ମଦମଲ । ମସହି ର୍ଯୁବତୀଙ୍କର ନାମ ତାମର । 7 ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କ ବଡ଼

ପୁଅ ଏର ଜମଣ ଦୁ ଷ୍ଟ ମଲାକ ଥିଲା, ମତଣୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଜୀବନ ମନଇଗମଲ । 8 ଏହାପମର ର୍ଯିହୁଦା ନିଜ ପୁଅ ଅନନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମ ବଡ଼
ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଅରର କତ୍ତ୍ବୟ କର ଓ ତୁ ମ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ ସତେ ାନସତେ ତି ଜନମ କରି ତୁ ମ ଭାଇଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା କର । 9 କିତେ ୁ ଅନନ
ଜାଣିଥିମଲ ମର୍ଯ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାମରଙ୍କଠାରୁ ମର୍ଯଉଁ ପିଲାମାମନ ଜନମ ମହମବ, ମସମାମନ ତାଙ୍କର ନ ମହାଇ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମହମବ । ମତଣୁ ମସ
ତାମର ସହିତ ସହବାସ କରିବା ସମୟମର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିମର ପକାଇଲା, ମର୍ଯପରି ମସ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ାନ ଜନମ କରିବ ନାହିଁ । 10 କିତେ ୁ ଅନନ
ର୍ଯାହା କଲା ତାହା ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ମନ୍ଦ ଥିଲା; ମସଥିପାଇଁ ମସ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମନଇଗମଲ ।
11

ଏହାପମର ର୍ଯିହୁଦା ନିଜ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ତାମରଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ମମାର ପୁଅ ମଶଲା ବଡ଼ ମହବା ର୍ଯାଏଁ ମସଠାମର ବିଧବା

ମହାଇ ରୁହ । କାରଣ ର୍ଯିହୁଦା ଭୟକମଲ ମର୍ଯ, ମଶଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ମରିର୍ଯିବ । ମତଣୁ ତାମର ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ର୍ଯାଇ ମସଠାମର ରହିମଲ
।

12

କିଛ ି ବଷ୍୍ ପମର, ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂୟଙ୍କ ଝିଅ ମୃତୁୟବରଣ କମଲ । ପୁଣି ର୍ଯିହୁଦା ନିଜ ଦୁ ଃଖରୁ ସା୍ତ୍ୱନନା ପାଇବା ପମର, ତିମନା ଅଞ୍ଚଳମର ତାଙ୍କର

ମମଣ୍ଢାମଲାମ କାଟି ମଦଉଥିବା ମଲାକମାନଙ୍କୁ ମଦଖିବାକୁ ଅଦୁ େମ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ବନ୍ଧୁ ହୀରାଙ୍କ ସହିତ ଗମଲ ।
13

ମସମତମବମଳ ଜମଣ ମଲାକ ତାମରଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁ ମ ଶ୍ୱଶୁର ମମଣ୍ଢାମଲାମ କାଟିବାକୁ ତିମନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯାଉଛତେ ି ।

14

ଏଣୁ ତାମର ନିଜର ବିଧବା ମପାଷ୍ାକ ବାହାରକମଲ ଓ ମୁଣ୍ଡମର ଓଢଣୀ ମଦମଲ ପୁଣି ଫନମ ଗ୍ରାମକୁ ପଶିବା ସ୍ଥାନମର ବସି ରହିମଲ, ର୍ଯାହା ତିମନା

ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାମର ଥିଲା । କାରଣ ତାମର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମଶଲାର ବିବାହ ବୟସ ମହାଇଥିମଲ ମଧ୍ୟ, ର୍ଯିହୁଦା ମଶଲା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ
କରାଇମଲ ନାହିଁ ।
15

ର୍ଯିହୁଦା ତାଙ୍କୁ ମଦଖି ମସ ଜମଣ ମବଶୟା ମବାଲି ଭାବିମଲ । କାରଣ ତାମର ନିଜର ମୁହଁ ମଘାଡ଼ାଇଥିମଲ । 16 ମସଥିପାଇଁ ମସ ତାମରଙ୍କୁ ନିଜ ମବାହୁ

ମବାଲି ଚିହ୍ନ ି ପାରିମଲ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ କହିମଲ, ଆସ, ମଁୁ ତୁ ମ ସହିତ ଶୟନ କରିବାକୁ ଚାମହଁ । ତାମର ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମମା ସହିତ
ଶୟନ କମଲ ମମାମତ କଅଣ ମଦବ ?
17

ର୍ଯିହୁଦା କହିମଲ, ମମା ପଶୁପଲରୁ ମଗାଟିଏ ମଛଳି ଛୁ ଆ ପଠାଇମଦବି । ଏହା ଶୁଣି ତାମର ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତାହା ମମା ପାଖକୁ ପଠାଇବା ର୍ଯାଏଁ

ମମା ପାଖମର ଅନୟ କିଛ ି ଜିନଷ୍
ି ଛାଡ଼ି ର୍ଯିବ କି ?
18

ର୍ଯିହୁଦା ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ ବନ୍ଧକ ରୂମପ କଅଣ ରଖିବାକୁ ଚାହଁୁଅଛ ? ତାମର ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତୁ ମର ପରିଚୟ ମଦଉଥିବା ମମାହର , ତାହାର
a

ସୁତା ପୁଣି ତୁ ମର ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ର୍ଯାଅ । ଏଣୁ ର୍ଯିହୁଦା ମସସବୁ ତାଙ୍କୁ ମଦମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ; ପୁଣି ତାମର ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭ୍ବତୀ ମହମଲ
।

19

ଏହାପମର ତାମର ଉଠି ନିଜ ଘରକୁ ଗମଲ ଓ ଓଢଣୀ ବାହାରକରି ବିଧବା ମପାଷ୍ାକ ପିନ୍ଧମି ଲ ।

20

ପମର ର୍ଯିହୁଦା ତାମରଙ୍କ ନିକଟମର ଛାଡ଼ି ର୍ଯାଇଥିବା ମମାହର, ତାହାର ସୁତା ଓ ବାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ହୀରା ହାତମର ମଗାଟିଏ ମଛଳି ଛୁ ଆ

ପଠାଇମଲ; ମା୍ ହୀରା ମସହିସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଇ ତାମରଙ୍କୁ ପାଇମଲ ନାହିଁ ।
21

ଏଣୁ ମସ ମସହି ସ୍ଥାନର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଫନମ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା କଡ଼ମର ମର୍ଯଉଁ ମବଶୟା ରହୁ ଥିଲା, ମସ ମକଉଁଆମଡ଼ ଗଲା ? ମସମାମନ

ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏଠାମର ମକୌଣସି ମବଶୟା ରମହ ନାହିଁ ।
22

ଏଣୁ ହୀରା ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଫରିର୍ଯାଇ କହିମଲ, ମଁୁ ମସହି ମବଶୟାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ; ଆଉ ମସହି ସ୍ଥାନର ମଲାକମାମନ ମଧ୍ୟ ମମାମତ କହିମଲ,

ଏଠାମର ମକୌଣସି ମବଶୟା ରମହ ନାହିଁ ।
23

ର୍ଯିହୁଦା କହିମଲ, ମଦଖ, ମଁୁ ତା’ପାଖକୁ ଏକ ମଛଳି ଛୁ ଆ ପଠାଇଥିଲି କିତେ ୁ ତୁ ମମ ତା’ର ମଦଖା ପାଇଲ ନାହିଁ । ମତଣୁ, ମଁୁ ତାହା ପାଖମର ର୍ଯାହା ଛାଡ଼ି

ଆସିଅଛି, ତାହା ମସ ନିଜ ପାଖମର ରଖୁ । ଆମମ ତାକୁ ମଖାଜିମଲ ମଲାକମାମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ହସିମବ ।
24

ପ୍ରାୟ ତିନ ି ମାସ ପମର, ମକହି ଜମଣ ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମର ମବାହୁ ତାମର ମବଶୟା କାମ କରି, ଏମବ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇଅଛି । ଏହା ଶୁଣି ର୍ଯିହୁଦା

କହିମଲ, ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ନିଆଁମର ପକାଇ ମାରିଦଅ
ି ।
25

ମଲାକମାମନ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣୁଥିବା ସମୟମର ମସ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ନିକଟକୁ ଏହି ସମବାଦ ପଠାଇମଲ, ଏହି ପରିଚୟ ମମାହର, ସୁତା ଓ ବାଡ଼ି

ର୍ଯାହାର, ମସହି ମଲାକ ଦ୍ୱାରା ମଁୁ ଗଭ୍ବତୀ ମହାଇଅଛି । ଏସବୁ କାହାର ତାହା ଦୟାକରି ଚିହ୍ନତେ ୁ ।
26

ର୍ଯିହୁଦା ମସସବୁ ମଦଖି ନିଜର ମବାଲି ଚିହ୍ନପ
ି ାରି କହିମଲ, ମସ ମମାଠାରୁ ଅଧିକ ଧାମିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅମଟ; କାରଣ ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ମମାର ପୁଅ ମଶଲା ସହିତ

ତାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଲି ନାହିଁ । ଏହାପମର ର୍ଯିହୁଦା ଆଉ ତାମରଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କମଲ ନାହିଁ ।

a

27

ପୁଣି ତାମରଙ୍କ ଛୁ ଆ ଜନମ କରିବାର ସମୟ ମହଲା ଓ ମସ ଦୁ ଇଟି ପୁଅ ଜନମକମଲ ।

28

ମସ ଛୁ ଆ ଜନମ କରୁଥିବା ସମୟମର ମଗାଟିଏ ପୁଅର ହାତ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା । ଧାଈ ତାହାର ହାତମର ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୁତା ବାନ୍ଧି ମଦଇ କହିମଲ,

38.18 ସିଲ୍

ଇଏ ମହଉଛି ବଡ଼ ପୁଅ ।
29

କିତେ ୁ ମସହି ଛୁ ଆ ହାତ ଭିତରକୁ ଟାଣି ମନଲା ଓ ତାର ଭାଇ ତା’ଆଗରୁ ଜନମ ମହଲା । ଏହା ମଦଖି ମସହି ଧାଈ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଏ କିପରି ନିମଜ ନିୟମ

ମଭଦ କରି ଆସିଲ ! ମସଥିପାଇଁ ମସହି ପୁଅର ନାମ ମପରସ୍ ମହଲା । 30 ତାପମର ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୁତା ବନ୍ଧା ର୍ଯାଇଥିବା ମସହି ପୁଅ ଜନମ ମହଲା ଓ ତାହାର
b

ନାମ ମସରହ ଦିଆଗଲା ।
c

39
ଲୋଲଷଫ ଲଫାଅିଫରଙ୍କର ଲସବାକଲେ
1

ମିଦୟ
ି ନ ମଦଶର ଇଶମାଏଲ ମଗାଷ୍ଠୀର ମବପାରୀମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମିସର ମଦଶକୁ ମନଇଗମଲ ଓ ଫାମରାଙ୍କ ରାଜ ପ୍ରାସାଦର ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କର
d

ମସନାପତି ମପାଟିଫରଙ୍କ ନିକଟମର ତାଙ୍କୁ ବିକମି ଲ । 2 ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଥିମଲ, ଏଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମର୍ଯଉଁସବୁ କାମ କମଲ, ମସ ସବୁ ମର
ମସ ସଫଳ ମହମଲ, ପୁଣି ମସ ମିସର ମଦଶର ନିଜ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ଘମର ରହିମଲ ।
3

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ କତ୍ତ୍ା ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ଅଛତେ ି ଓ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ର୍ଯାହାସବୁ କରୁଛତେ ି, ମସଥିମର ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ

ସଫଳ କରାଉଛତେ ି ।
4

ଏଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ଅନୁ ଗ୍ରହ ପାଇମଲ ଓ ତାଙ୍କର ମସବାକମଲ, ପୁଣି ମଫାଟିଫର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ଅଧକ୍ଷ କମଲ ଓ ନିଜ ଘରର

ସବୁ ବିଷ୍ୟର ଭାର ତାଙ୍କ ହାତମର ମଦମଲ ।
5

ମପାଟିଫର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ନିଜ ଘରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ସବୁ ବିଷ୍ୟର ଭାର ମଦମଲ । ମସହି ଦିନଠାରୁ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମପାଟିଫରଙ୍କ

ଘରକୁ ସବୁ ବିଷ୍ୟମର ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ । ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଘର ଓ ମକ୍ଷତର ସବୁ ବିଷ୍ୟମର ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ।
6

ମତଣୁ ମପାଟିଫର ନିଜ ଘରର ସବୁ ଭାର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମଦମଲ ଓ ନିଜର ଖାଇବା କଥା ଛାଡ଼ି ଅନୟ ମକୌଣସି ବିଷ୍ୟମର ଚିତେ ାକମଲ ନାହିଁ । ଏହି

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଗଠନ ଓ ରୂପମର ବହୁ ତ ସୁନ୍ଦର ଥିମଲ ।
7

କିଛ ି ଦିନ ପମର, ତାଙ୍କ କତ୍ତ୍ାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ପାପ ଆଖିମର ମଦଖିଲା ଓ କହିଲା, ଆସ, ମମା ସହିତ ଶୟନ କର ।

8

କିତେ ୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନାକରି କହିମଲ, ମଦଖ, ମମା ମର୍ଯାଗଁୁ ମମାର କତ୍ତ୍ା ଏହି ଘରର ମକୌଣସି ବିଷ୍ୟମର ଚିତେ ା କରତେ ି ନାହିଁ; ପୁଣି ମସ

ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟର ଭାର ମମାମତ ମଦଇଛତେ ି । 9 ଏହି ଘମର ମମାଠାରୁ ବଡ଼ ମକହି ନାହିଁ ପୁଣି ମମା କତ୍ତ୍ା ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟ ଉପମର ମମାମତ ଅଧିକାର
ମଦଇଛତେ ି, କିତେ ୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମହାଇଥିବାରୁ, ମକବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପମର ମସ ମମାମତ ଅଧିକାର ମଦଇ ନାହତେ ି । ଏଣୁ ମଁୁ କିପରି ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ
ବିରୁଦ୍ଧମର ଏମତ ବଡ଼ ମନ୍ଦ କାମ ଓ ପାପ କରି ପାରିବ ି ?
10

ର୍ଯଦିଓ ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏପରି କହିଲା, ତଥାପି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଶାଇବାକୁ ମନାକରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂ ରମର ରହୁ ଥିମଲ

11

କିତେ ୁ, ଦିମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗମଲ, ପୁଣି ମସହି ସମୟମର ମସଠାମର ମସହି ଘରର ମକହି ଦାସମାମନ ନ ଥିମଲ ।

।

12

ମପାଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଲୁ ଗା ଟାଣି ଧରି କହିଲା, ଆସ, ମମା ସହିତ ଶୁଅ; ମା୍ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଗମଲ, କିତେ ୁ ତାଙ୍କର ଲୁ ଗା
b

38.29 ମଭଦ କରି ବାହାରିବା

38.30 ନାଲି ରଙ୍ଗ ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ

c

d

39.1 ମିସର ମଦଶର ରାଜାଙ୍କୁ ଫାମରା କୁ ହାର୍ଯାଏ

ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ହାତମର ରହିଗଲା ।
13

14

ମର୍ଯମତମବମଳ ମଫାଟିପରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ବାହାରକୁ ପଳାଇଗମଲ, ମା୍ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ଲୁ ଗା ତାଙ୍କ ହାତମର ରହିଗଲା,

ମସମତମବମଳ ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ନିଜ ଘରର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପାଟିକରି ଡାକିମଲ ଓ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ମମା ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଅପମାନ ମଦବାକୁ ଆମ

ଘରକୁ ଏହି ହିବୁ ଜାତିର ଦାସକୁ ଆଣିଛତେ ି । ମସ ମମା ସହିତ ଶୟନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ମା୍ ମଁୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରମର ପାଟିକଲି । 15 ମଁୁ ମର୍ଯମତମବମଳ ପାଟିକରି
ଡାକିଲି, ମସ ଘର ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲା, ମା୍ ତାହାର ଲୁ ଗା ମମା ପାଖମର ରହିଗଲା ।
16

ପୁଣି ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ମଫରିବା ର୍ଯାଏଁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ମସହି ଲୁ ଗା ନିଜ ପାଖମର ରଖିମଲ । 17 ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ମଫରିବା

ପମର, ମସହି ସ୍ତ୍ରୀମଲାକ ତାଙ୍କୁ ମସହି ସମାନ କଥା କହିମଲ, ତୁ ମମ ହିବୁ ଜାତିର ମର୍ଯଉଁ ଦାସକୁ ଆଣି ଆମ ଘମର ରଖିଅଛ, ମସ ମମାମତ ପରିହାସ କରି
ଅପମାନ ମଦବାକୁ ଆସିଥିଲା । 18 ମା୍, ମଁୁ ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ପାଟିକରିବାରୁ ମସ ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଗଲା, ମା୍ ତାହାର ଲୁ ଗା ମମା ପାଖମର ରହିଗଲା ।

ଲପାଅିଫର ଲୋଲଷଫଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାଲର ରଖିଲେ
19

ମସହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମର ଦାସ ମମା ସହିତ ଏପରି ବୟବହାର କଲା । ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ କତ୍ତ୍ା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ

ବହୁ ତ ରାଗିଗମଲ ।
20

ଆଉ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ କତ୍ତ୍ା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମନଇ ରାଜ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରଖାର୍ଯାଉଥିବା ବନ୍ଦୀଶାଳାମର ବନ୍ଦୀକରି ରଖିମଲ ଓ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସହି ବନ୍ଦୀଶାଳାମର

ରହିମଲ ।
21

ମା୍ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଥିମଲ, ପୁଣି ମସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାମପ୍ରମ ମଦଖାଇମଲ ଓ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ରକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର ଅନୁ ଗ୍ରହ ମଦମଲ ।

22

ପୁଣି ବନ୍ଦୀଶାଳାର ରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳାମର ଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ଭାର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମଦମଲ । ପୁଣି ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ

ଚଳାଇମଲ ।
23

ମର୍ଯଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷ୍ୟର ଭାର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ହାତମର ଥିଲା, ମସ ବିଷ୍ୟମର ବନ୍ଦୀଶାଳାର ରକ୍ଷକ ଆଉ କିଛ ି ଚିତେ ାକମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଥିମଲ । ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ର୍ଯାହା କିଛ ି କମଲ, ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ ମସସବୁ ସଫଳ କମଲ ।

40
ଲୋଲଷଫ ସ୍ୱପନର ଅଥତ୍ତ କହିଲେ
1

ବନ୍ଦୀଶାଳାର ରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳାର ସମସ୍ତ ଭାର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମଦବାର କିଛ ି ଦିନ ପମର, ମିସର ମଦଶର ରାଜାଙ୍କର ପାନପା୍ବାହକ ଏବଂ ସୁପକାର
e

f

ମସମାନଙ୍କର କତ୍ତ୍ା ମିସର ମଦଶର ରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନ ମଦବା ପରି କାମ କମଲ ।
2

ମସଥିପାଇଁ ଫାମରା ମସହି ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ , ମୂଖୟ ପାନପା୍ବାହକ ଏବଂ ମୂଖୟ ସୂପକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗିମଲ । 3 ପୁଣି ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କର ମସନାପତିଙ୍କ

ମର୍ଯଉଁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ବନ୍ଦୀମହାଇ ଥିମଲ, ମସଠାମର ମସମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀକରି ରଖିମଲ ।
4

ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କର ମସନାପତି ମସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ମଦମଲ ଓ ମସ ମସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମନମଲ । ଏହିପରି ମସମାମନ ବନ୍ଦୀଶାଳାମର

କିଛ ି ଦିନ ରହିମଲ ।
e

40.1 ରାଜାଙ୍କୁ ପିଇବା ଜିନଷ୍
ି ମଦଉଥିବା ମଲାକ

40.1 ରାଜାଙ୍କର ଖାଦୟ ଦାୟୀତ୍ୱମର ଥିବା ମଲାକ

f

5

ମିସର ମଦଶର ରାଜାଙ୍କର ପାନପା୍ବାହକ ଏବଂ ସୂପକାର ବନ୍ଦୀଶାଳାମର ଥିବା ସମୟମର, ଥମର, ରାତିମର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱପନ ମଦଖିମଲ, ପୁଣି

ମସମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ।
6

ସକାମଳ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାରୁ ମସମାମନ ଚିତେ ତ
ି ଥିବା ମଦଖିମଲ ।

7

ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କତ୍ତ୍ାଙ୍କ ଘମର ବନ୍ଦୀମହାଇ ଥିବା ମସହି ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ କାହିଁକି ଏମତ

ଶୁଖିର୍ଯାଇଅଛି ? 8 ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ ଦୁ ଇ ଜଣ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଅଛୁ , କିତେ ୁ ମସହି ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ କହିବା ପାଇଁ ମକହି ଏଠାମର ନାହିଁ । ଏଣୁ
ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ କରିବା କଅଣ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ ନୁ ହଁ ? ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପନଗୁଡ଼କ
ି ମମାମତ କୁ ହତେ ୁ ।
9

ମତଣୁ, ପାନପା୍ବାହକ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ମମା ସ୍ୱପନମର ମଦଖିଲି ମର୍ଯ, ମମା ଆଗମର ମଗାଟିଏ ଅଙ୍ଗୁ ର ଗଛ ଥିଲା । 10 ମସହି ଅଙ୍ଗୁ ର ଗଛମର

ତିମନାଟି ଡାଳ ଥିଲା ଓ ମସହି ଡାଳମର କଢ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଫୁ ଲ ଫୁ ଟିଲା, ପୁଣି ପ୍ରତି ଡାଳମର ଅତିଶୀଘ୍ର ମପନ୍ଥା ମପନ୍ଥା ମହାଇ ଅଙ୍ଗୁ ର ଫଳି ପାଚିଲା ।
11

ମମା ହାତମର ଫାମରାଙ୍କର ପାନପା୍ ଥିଲା; ମତଣୁ ମଁୁ ମସହି ଅଙ୍ଗୁ ର ମନଇ ଫାମରାଙ୍କ ପାନପା୍ମର ଚିପୁଡ଼ି ତାହା ତାଙ୍କ ହାତମର ମଦଲି ।
12

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ତାହାର ଅଥ୍ ଏହିପରି: ମସହି ତିନ ି ଡାଳ ତିନ ି ଦିନକୁ ବୁ ଝାଏ । 13 ତିନ ି ଦିନ ମଧ୍ୟମର ଫାମରା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ

ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରିମବ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥମର ଆପଣଙ୍କ ପୂବ୍ କାମମର ରଖିମବ ଓ ଆପଣ ପୂବ୍ ପରି ଫାମରାଙ୍କ ପାନପା୍ ତାଙ୍କ
ହାତମର ମଦମବ । 14 ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ମଙ୍ଗଳ ମହମଲ, ଆପଣ ମମାମତ ଦୟାକରି ମମା ବିଷ୍ୟମର ଫାମରାଙ୍କୁ କହି ମମାମତ ଏହି ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାର
କରତେ ୁ । 15 କାରଣ ମମାମତ ହିବୁ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କ ମଦଶରୁ ବଳପୂବ୍କ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାର୍ଯାଇଅଛି, ପୁଣି ମଁୁ କିଛ ି ମଦାଷ୍ କରି ନ ଥିମଲ ମଧ୍ୟ
ମସମାମନ ମମାମତ ଏହି ବନ୍ଦୀଶାଳାମର ରଖିଛତେ ି ।
16

ମର୍ଯମତମବମଳ ମୂଖୟ ସୂପକାର ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ସ୍ୱପନର ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଥ୍ କହିମଲ, ମସମତମବମଳ ମସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱପନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ

କହିମଲ, ମମା ମୁଣ୍ଡମର ତିମନାଟି ମଟାମକଇମର ପିଠା ଥିଲା । 17 ସବୁ ଠାରୁ ଉପର ମଟାମକଇମର ଫାମରାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଥିଲା, କିତେ ୁ
ଚମଢଇମାମନ ଆସି ମମା ମୁଣ୍ଡମର ଥିବା ମଟାମକଇର ମସହି ପିଠା ଖାଇମଲ ।
18

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଦଇ କହିମଲ, ତାହାର ଅଥ୍ ଏହିପରି: ମସହି ତିନ ି ମଟାମକଇ ତିନ ି ଦିନକୁ ବୁ ଝାଏ । 19 ତିନ ି ଦିନ ମଧ୍ୟମର, ଫାମରା ଆପଣଙ୍କୁ

ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରକରି ମନମବ ଓ ଗଛମର ଟଙ୍ଗାଇମବ, ପୁଣି ପକ୍ଷୀମାମନ ତୁ ମର ମାଂସ ଖାଇମବ ।
20

ତୃ ତୀୟ ଦିନମର, ଫାମରା ନିଜ ଜନମ ଦିନମର, ରାଜ ପ୍ରାସାଦର କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମଭାଜି ମଦମଲ; ପୁଣି ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାନପା୍ବାହକ

ଓ ସୂପକାରଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ବାହାରକମଲ ।
21

ମସ ମସହି ମୂଖୟ ପାନପା୍ବାହକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥମର ତାଙ୍କ କାମମର ରଖିମଲ । ଏଣୁ ମସ ଫାମରାଙ୍କ ହାତମର ପୁଣି ଥମର ପାନପା୍ ମଦମଲ ।

22

ମା୍ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ କରିଥିବା ପରି, ମସ ସୂପକାରଙ୍କୁ ଗଛମର ଟଙ୍ଗାଇମଲ । 23 ତଥାପି ମୂଖୟ ପାନପା୍ବାହକ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଆଉ

ମମନପକାଇମଲ ନାହିଁ ।

41
ଫାଲରାଙ୍କ ସ୍ୱପନ
1

ଦୁ ଇ ବଷ୍୍ ପମର, ଫାମରା ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ମସ ନୀଳ ନଦୀ କୂ ଳମର ଠିଆ ମହାଇଛତେ ି ।

2

ମସ ମଦଖିମଲ ମର୍ଯ, ନୀଳ ନଦୀ ଭିତରୁ ସାମତାଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ମମାଟା ମଗାରୁ ବାହାରି ଆସି, ନଦୀ କୂ ଳମର ଥିବା ନଳ ଘାସମର ଚରିବାକୁ ଲାଗିମଲ ।

3

ଏହାପମର ଅନୟ ସାମତାଟି ଅସୁନ୍ଦର ଓ ପତଳା ମଗାରୁ ନୀଳ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଆସି, ନୀଳ ନଦୀ କୂ ଳମର ଥିବା ମସହି ସାମତାଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ମମାଟା

ମଗାରୁଙ୍କ ପାଖମର ଠିଆମହମଲ ।
4

5

ପୁଣି ମସହି ସାମତାଟି ଅସୁନ୍ଦର ଓ ପତଳା ମଗାରୁ, ମସହି ସାମତାଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ମମାଟା ମଗାରୁଙ୍କୁ ଗିଳପ
ି କାଇମଲ । ଏହାପମର ଫାମରା ନିଦରୁ ଉଠିମଲ ।

ମସ ପୁଣି ଥମର ମଶାଇମଲ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିମଲ: ମଗାଟିଏ ଶସୟ ମକଣ୍ଡାମର ସାମତାଟି ମମାଟା ଓ ଭଲ ଶିଷ୍ା ବାହାରିଲା । 6 ପମର

ଆଉ ସାମତାଟି ଶିଷ୍ା ବାହାରିଲା, ମସଗୁଡ଼କ
ି ପୂବ୍ ଦିଗରୁ ବହୁ ଥିବା ପବନମର ଶୁଖିର୍ଯାଇ ପତଳା ମହାଇଥିଲା । 7 ପୁଣି ମସହି ସାମତାଟି ପତଳା ଶିଷ୍ା, ମସହି
ସାମତାଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ମମାଟା ଶିଷ୍ାକୁ ଗିଳପ
ି କାଇମଲ । ଏହାପମର ଫାମରା ନିଦରୁ ଉଠିମଲ ଓ ଜାଣି ପାରିମଲ ମର୍ଯ ଏହା ଏକ ସ୍ୱପନ ଥିଲା ।
8

ତହିଁଆର ଦିନ ସକାମଳ ଫାମରାଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ମହଲା । ମତଣୁ ମସ ମିସର ମଦଶର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିମଲ ଏବଂ ମସମାନଙ୍କ

ନିକଟମର ନିଜର ସ୍ୱପନ କହିମଲ । କିତେ ୁ ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମକହି ମଧ୍ୟ ମସହି ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ ଫାମରାଙ୍କୁ କହି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।
9

ଏହାପମର ମୂଖୟ ପାନପା୍ବାହକ ଫାମରାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ଆଜି ମମାର ଅପରାଧ ମମନପକାଉଅଛି । 10 ଆପଣ ମୂଖୟ ସୂପକାର ଓ ମମା ଉପମର ରାଗି

ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କର ମସନାପତିଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଗୃହମର ରଖିଥିମଲ । 11 ଦିମନ ରାତିମର ମସ ଓ ମଁୁ ଉଭୟ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଲୁ ଓ ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କର
ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । 12 ମସଠାମର ଆମ ସହିତ ଜଗୁଆଳମାନଙ୍କର ମସନାପତିଙ୍କ ଜମଣ ଦାସ ବନ୍ଦୀମହାଇ ଥିଲା; ମସ ଜମଣ ହିବୁ ଜାତିର ର୍ଯୁବକ ।
ଆମମ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍ୱପନ କହିବାରୁ, ମସ ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ କହିଲା । 13 ମସ ଆମ ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ ମର୍ଯପରି କହିଥିଲା,
ମସହିପରି ଆମ ପ୍ରତି ଘଟିଲା । ଆପଣ ମମାମତ ମମାର ପୂବ୍ କାମମର ରଖିମଲ ଓ ସୂପକାରକୁ ଗଛମର ଟଙ୍ଗାଇମଲ ।
14

ଏହାପମର ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇମଲ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦାସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବାକୁ ଗମଲ । ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଦାଢି

କାଟିମଲ ଓ ବନ୍ଦୀଗୃହର ମପାଷ୍ାକ ବଦଳାଇ ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିମଲ ।
15

ପୁଣି ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଅଛି ପୁଣି ମକହି ତାହାର ଅଥ୍ କହି ପାରୁ ନାହିଁ । କିତେ ୁ, ମଁୁ ତୁ ମ ବିଷ୍ୟମର ଶୁଣିଅଛି, ତୁ ମମ

ସ୍ୱପନ ଶୁଣି ତାହାର ଅଥ୍ କହି ପାର ।
16

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଫାମରାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ କରିବା ଶକ୍ତି ମମା ଠାମର ନାହିଁ । ମକବଳ ପରମମଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଉତ୍ତର ମଦମବ ।

17

ଏହାପମର ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ସ୍ୱପନମର ନୀଳ ନଦୀ କୂ ଳମର ଠିଆ ମହାଇଥିଲି । 18 ମସହି ସମୟମର ନଦୀ ଭିତରୁ ସାମତାଟି ମମାଟା ଓ

ସୁନ୍ଦର ମଗାରୁ ବାହାରି ଆସିମଲ ଓ ନଦୀ କୂ ଳମର ନଳ ଘାସ ଚରିବାକୁ ଲାଗିମଲ । 19 ପମର ସାମତାଟି ରୁଗ୍ଣ, ଅସୁନ୍ଦର ଓ ପତଳା ମଗାରୁ ନଦୀ ଭିତରୁ
ବାହାରି ଆସିମଲ । ମଁୁ ମସହିପରି ମଗାରୁ ସାରା ମିସର ମଦଶମର ମକମବ ମଦଖି ନ ଥିଲି । 20 ମସହି ସାମତାଟି ଅସୁନ୍ଦର ଓ ପତଳା ମଗାରୁ ପୂବ୍ର ମସହି
ସାମତାଟି ମମାଟା ମଗାରୁଙ୍କୁ ଗିଳପ
ି କାଇମଲ । 21 ମା୍ ମସହି ଅସୁନ୍ଦର ଓ ପତଳା ସାମତାଟି ମଗାରୁ, ମସହି ମମାଟା ସାମତାଟି ମଗାରୁଙ୍କୁ ଗିଳବ
ି ା ପମର ମଧ୍ୟ
ମସଗୁଡ଼କ
ି ର ମପଟ ଖାଇଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ; କାରଣ ମସଗୁଡ଼କ
ି ଆଗ ପରି ଅସୁନ୍ଦର ମଦଖାଗମଲ । ଏହାପମର ମଁୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି । 22 ମଁୁ ପୁଣି
ଥମର ମଶାଇବା ପମର, ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଲି: ମଗାଟିଏ ମକଣ୍ଡାମର ସାମତାଟି ମମାଟା ଓ ଭଲ ଶିଷ୍ା ବାହାରିଲା । 23 ଏହାପମର ଆଉ ସାମତାଟି ଶିଷ୍ା
ବାହାରିଲା, ମସଗୁଡ଼କ
ି ପୂବ୍ ଦିଗରୁ ବହୁ ଥିବା ପବନମର ଶୁଖିର୍ଯାଇ ପତଳା ମହାଇଥିଲା । 24 ପୁଣି ମସହି ସାମତାଟି ପତଳା ଶିଷ୍ା, ମସହି ସାମତାଟି ଭଲ ଶିଷ୍ାକୁ
ଗିଳପ
ି କାଇଲା । ମଁୁ ଏହି ସ୍ୱପନ, ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମା୍ ମକହି ଏହାର ଅଥ୍ କହି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।
25

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଫାମରାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆପଣ ମଦଖିଥିବା ଦୁ ଇଟି ସ୍ୱପନର ଅଥ୍ ସମାନ । ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ର୍ଯାଉଅଛତେ ି, ତାହା ମସ

ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛତେ ି । 26 ମସହି ସାମତାଟି ଭଲ ମଗାରୁ ସାତ ବଷ୍୍କୁ ବୁ ଝାଏ ପୁଣି ସାମତାଟି ଭଲ ଶିଷ୍ା ମଧ୍ୟ ସାତ ବଷ୍୍କୁ ବୁ ଝାଏ; ଦୁ ଇଟି ସ୍ୱପନର
ଅଥ୍ ସମାନ । 27 ମସଗୁଡ଼କ
ି ପମର ବାହାରି ଆସିଥିବା ମସହି ସାମତାଟି ପତଳା ଓ ଅସୁନ୍ଦର ମଗାରୁ ସାତ ବଷ୍୍ ମରୁଡ଼ିକୁ ବୁ ଝାଏ । ପୁଣି ପୂବ୍ ଦିଗରୁ ବହୁ ଥିବା
ପବନମର ଶୁଖିର୍ଯାଇ ପତଳା ମହାଇଥିବା ସାମତାଟି ଶିଷ୍ା ମଧ୍ୟ ସାତ ବଷ୍୍ ମରୁଡ଼ିକୁ ବୁ ଝାଏ । 28 ମଁୁ ମର୍ଯପରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଘଟଣାଟି ମସପରି ଅମଟ;
କାରଣ ପରମମଶ୍ୱର ର୍ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ର୍ଯାଉଅଛତେ ି, ତାହା ମସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛତେ ି । 29 ସାତ ବଷ୍୍ ସାରା ମିସର ମଦଶମର ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ମହବ ।
30

କିତେ ୁ ତାପମର ସାତ ବଷ୍୍ ଏପରି ମରୁଡ଼ି ମହବ ମର୍ଯ, ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ସାତ ବଷ୍୍ର ମସହି ପ୍ରଚୁର ଫସଲକୁ ଭୁଲିର୍ଯିମବ; ମରୁଡ଼ି ମଦଶକୁ ଧ୍ୱଂସ

କରିବ । 31 ମସହି ମରୁଡ଼ି ଏମତ ଭୟଙ୍କର ମହବ ମର୍ଯ, ତାହା ମର୍ଯାଗଁୁ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ପୂବ୍ର ମସହି ପ୍ରଚୁରତା ଭୁଲିର୍ଯିମବ । 32 ଆପଣ ଦୁ ଇଟି
ସ୍ୱପନ ମଦଖିବାର ଅଥ୍ ଏହା ମର୍ଯ, ଏହା କରିବା ପାଇଁ ପରମମଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିଅଛତେ ି, ପୁଣି ମସ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇମବ । 33 ମସଥିପାଇଁ ଏମବ ଆପଣ ଜମଣ
ବୁ ଦ୍ଧମ
ି ାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନିମଲାକକୁ ମଖାଜତେ ୁ ଓ ମିସର ମଦଶର ସବୁ ଭାର ତାଙ୍କୁ ଦିଅତେ ୁ । 34 ଆଉ ମଦଶମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତ କରତେ ୁ ଓ ମସମାମନ ମଦଶମର
ସାତ ବଷ୍୍ ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ସମୟମର ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଶସୟ ସଂଗ୍ରହ କରତେ ୁ । 35 ମସମାମନ ଆଗାମି ଭଲ ଫସଲ ମହବାର
ବଷ୍୍ଗୁଡ଼କ
ି ମର ମସହି ଶସୟ ଜମା କରି ପମର ତାହା ଖାଦୟ ରୂପମର ବୟବହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିନମର ନଗରଗୁଡ଼କ
ି ମର ରଖତେ ୁ । 36 ଏପରି କମଲ,
ମିସର ମଦଶମର ଘଟିବାକୁ ର୍ଯାଉଥିବା ସାତ ବଷ୍୍ର ମରୁଡ଼ି ସମୟ ପାଇଁ ମଦଶମର ଖାଦୟ ଜମା ମହାଇ ରହିବ, ଏଣୁ ମରୁଡ଼ି ସମୟମର ମିସର ମଦଶ ବିନଷ୍ଟ
ମହବ ନାହିଁ ।

ଲୋଲଷଫ ମିସର ଲଦଶର କ୍ତ୍ତା ଲହଲେ
37

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ଏହି କଥା ଫାମରା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କମ୍ଚାରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ।

38

ଏଣୁ ଫାମରା ନିଜ କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ କଅଣ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଛଡ଼ା, ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାମର ପୂର୍ଣ୍୍ ଅନୟ କାହାକୁ ପାଇ ପାରିବା

39

ଏହାପମର ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏହିସବୁ ବିଷ୍ୟ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ଜଣାଇଛତେ ି, ମତଣୁ, ତୁ ମ ପରି ବୁ ଦ୍ଧମ
ି ାନ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ମଲାକ ଆଉ ମକହି

?

ନାହିଁ । 40 ଏଣୁ ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଆମ୍ଭ ରାଜ ପ୍ରାସାଦର ଦାୟିତ୍ୱ ମଦଉଅଛୁ । ମଦଶର ସବୁ ମଲାକ ତୁ ମର ଆମଦଶ ମାନିମବ; କିତେ ୁ ମକବଳ ଆମମ୍ଭ ରାଜା
ମହାଇଥିବାରୁ ତୁ ମଠାରୁ ବଡ଼ ପଦବୀମର ରହିବା ।
41

ପୁଣି ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ସାରା ମିସର ମଦଶ ଉପମର ନିର୍ଯୁକ୍ତ କରୁଅଛୁ ।

42

ଏହାପମର ଫାମରା ତାଙ୍କର ମମାହର ଥିବା ମୁଦ ି ନିଜ ହାତରୁ ବାହାରକମଲ ଓ ତାହା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁ ଠମି ର ପିନ୍ଧାଇମଲ, ପୁଣି ତାସହିତ ବହୁ ମୂଲୟ

ମପାଷ୍ାକ ଓ ମବକମର ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧାଇମଲ । 43 ପୁଣି, ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ବୟବହାର କରିବାକୁ ମଦମଲ, ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମର୍ଯଉଁ ମର୍ଯଉଁ
ସ୍ଥାନକୁ ଗମଲ, ମଲାକମାମନ ପାଟିକରି କହିମଲ, ଆଠୁ ପାତ, ଆଠୁ ପାତ । ଏହିପରି ଫାମରା ସାରା ମିସର ମଦଶ ଉପମର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତ କମଲ ।
44

ପୁଣି ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ଫାମରା ଅଟୁ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଅଧିକାର ମଦଉଅଛୁ , ତୁ ମର ବିନା ଅନୁ ମତିମର ମିସର ମଦଶମର ମକହି ମଧ୍ୟ

କିଛ ି କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।
45

g

ଏହାପମର ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ସାଫନତ-ପାମନହ ନାମ ମଦମଲ । ପୁଣି ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଓନ ନଗରର ପୂଜାରି ମପାଟିମଫରାଙ୍କ ଝିଅ

41.45 ଈଶ୍ୱର କଥା କହତେ ି ଓ ମସ ଜୀବିତ ଅଟତେ ି

g

h

ଆସନତଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇମଲ । ପୁଣି, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ସାରା ମିସର ମଦଶକୁ ବୁ ଲି ମଦଖିମଲ ।
46

ମିସର ମଦଶର ରାଜା, ଫାମରାଙ୍କ ଅଧିନମର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ବୟସ ତିରଶ
ି ବଷ୍୍ ମହାଇଥିଲା । ମସ ମଦଶର ଦାୟିତ୍ୱ

ମନବା ପମର ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରିଗମଲ ଓ ସାରା ମିସର ମଦଶମର ବୁ ଲି ବୁ ଲି କାମ ମଦଖିମଲ ।
47

ପୁଣି ପ୍ରଥମ ସାତ ବଷ୍୍ ପ୍ରଚୁର ଫସଲର ସମୟମର ଭୂମିମର ବହୁ ତ ଭଲ ଫସଲ ମହଲା । 48 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମିସର ମଦଶମର ମସହି ସାତ ବଷ୍୍ ଅମଳ

ମହାଇଥିବା ଫସଲ ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଗରଗୁଡ଼କ
ି ମର ଜମା କରି ରଖିମଲ । ପୁଣି ପ୍ରତି ନଗରର ଚାରିଆମଡ଼ ମର୍ଯମତ ଶସୟ ଆଦାୟ ମହଲା,
ତାହାସବୁ ମସ ମସହି ନଗରମର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିମଲ । 49 ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ପ୍ରଚୁର ଅମଳ ମହାଇଥିବା ମସହି ଶସୟକୁ ଗଦା କରି
ରଖିମଲ । ମଶଷ୍ମର ମସ ଆଉ ମସହି ଶସୟ ମାପିମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ମାପି ମହଲା ନାହିଁ । 50 ମରୁଡ଼ି ମହବା ଆଗରୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁଅ ଜନମ
ମହାଇଥିମଲ । ଓନ ନଗରର ପୂଜାରି ମପାଟିମଫରାଙ୍କ ଝିଅ ଆସନତ ମସମାନଙ୍କୁ ଜନମ କରିଥିମଲ ।
51

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅର ନାମ ମନଃଶି ମଦମଲ; କାରଣ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିମଲ, ମଁୁ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ମମାର ଦୁ ଃଖ ଓ ମମା ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ
i

ଭୁଲିର୍ଯାଇଅଛି ।
52

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅର ନାମ ଇେୟିମ ମଦମଲ; କାରଣ ମସ କହିମଲ, ମର୍ଯଉଁ ମଦଶମର ଥାଇ ମଁୁ ଦୁ ଃଖମଭାଗ କରୁଥିଲି , ମସଠାମର
j

ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଫଳବାନ କରିଛତେ ି ।
53

ମିସର ମଦଶମର ସାତ ବଷ୍୍ ପ୍ରଚୁର ଶସୟ ଅମଳ ମଶଷ୍ ମହବା ପମର, 54 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିଥିବା ପରି, ସାତ ବଷ୍୍ ମରୁଡ଼ିର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ମହଲା ।

ମିସର ମଦଶର ଚାରିପମଟ ଥିବା ସବୁ ମଦଶମର ମରୁଡ଼ି ମହଲା, ମା୍ ସାରା ମିସର ମଦଶମର ଖାଦୟ ଥିଲା । 55 ମର୍ଯମତମବମଳ ମିସର ମଦଶର
ମଲାକମାନଙ୍କର ଖାଦୟ ସରିଗଲା, ମସମାମନ ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ ଖାଦୟ ମାଗିବାକୁ ଡାକ ପକାଇମଲ । ଫାମରା ମିସର ମଦଶର ସମସ୍ତ ମଲାକଙ୍କୁ
କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଅ, ପୁଣି ମସ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି କରିବା ପାଇଁ କହିମବ, ମସପରି କର । 56 ମସହି ସମୟମର ସାରା
ମଦଶମର ମରୁଡ଼ି ମହାଇଥିବାରୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମଦଶର ଖାଦୟ ରଖାର୍ଯାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼କ
ି ଫି ଟାଇମଲ ଓ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ ବିକମି ଲ,
କାରଣ ମିସର ମଦଶମର ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ମହାଇଥିଲା ।
57

ଆହୁ ର,ି ମିସର ମଦଶର ଚାରିପମଟ ଥିବା ମଦଶଗୁଡ଼କ
ି ର ମଲାକମାମନ ମଧ୍ୟ ଖାଦୟ କିଣିବା ପାଇଁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିମଲ । ମର୍ଯମହତୁ , ମସହି

ସମୟମର ସାରା ପୃଥିବୀମର ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ମହାଇଥିଲା ।

42
ଲୋଲଷଫଙ୍କ ିାଇମାଲନ ଖ୍ାଦୟ କିଣିବାକୁ ମିସର ଲଦଶକୁ ଗଲେ
1

ମର୍ଯମତମବମଳ ର୍ଯାକୁ ବ ଶୁଣିମଲ ମର୍ଯ, ମିସର ମଦଶମର ଶସୟ ବିକ୍ରି ମହଉଅଛି, ମସ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ କାହିଁକି ଜମଣ ଜଣକୁ

ଅନାଇ ରହିଅଛ ? 2 ମଁୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି, ମିସର ମଦଶମର ଶସୟ ବିକ୍ରି ମହଉଅଛି । ଏଣୁ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମସଠାକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ଆମ ପାଇଁ କିଛ ି ଶସୟ କିଣି ଆଣ,
ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମ୍ଭମାମନ ନ ମରି ବଞ୍ଚିବା । 3 ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ଦଶ ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଶସୟ କିଣିବାକୁ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ । 4 କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବ
ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିନୟାମିନଙ୍କୁ ମସମାନଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛ ି ବିପଦ ଘଟିପାମର ମବାଲି ମସ ଡରିମଲ ।
41.45 ମହଲିଓ ପଲିସ୍

h

i

41.51 ଭୁଲି ର୍ଯିବା

j

41.52 ଦୁ ଇଗୁଣ ଫଳବାନ

5

କିଣାନ ମଦଶମର ମରୁଡ଼ି ମହାଇଥିବାରୁ, ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ପୁଅମାମନ ମଧ୍ୟ ଅନୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଦୟ କିଣିବାକୁ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ ।

6

ମସହି ସମୟମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମିସର ମଦଶର ଶାସନକତ୍ତ୍ା ଥିମଲ ପୁଣି ମଦଶର ସମସ୍ତ ମଲାକଙ୍କୁ ଶସୟ ବିକବ
ି ାର ଭାର ତାଙ୍କ ହାତମର ଥିଲା । ଏଣୁ

k

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ର୍ଯାଇ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।
7

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଦଖି ଚିହ୍ନ ି ପାରିମଲ, କିତେ ୁ ନ ଚିହ୍ନଲ
ି ା ପରି ମସମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସ୍ୱରମର ପଚାରିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମକଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛ ?

ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ଆମମ କିଣାନ ମଦଶରୁ ଖାଦୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ । 8 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନମି ଲ କିତେ ୁ ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ
ଚିହ୍ନମି ଲ ନାହିଁ ।
9

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର ମର୍ଯଉଁ ସ୍ୱପନ ମଦଖିଥିମଲ ତାହା ତାଙ୍କର ମମନପଡ଼ିଲା । ଏଣୁ ମସ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଗୁପ୍ତଚର ।
l

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଆମ ମଦଶର ଗୁପ୍ତ ବିଷ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଅଛ ।
10

ମସମାମନ କହିମଲ, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାମନ, ଆମମ ଖାଦୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ । 11 ଆମମ ସମମସ୍ତ ଜମଣ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ।

ଆମମ ସମଚ୍ଚାଟ ମଲାକ । ଆମମ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାମନ, ଆମମ କଦାପି ଗୁପ୍ତଚର ମନାହଁୁ । 12 କିତେ ୁ ମସ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ନାହିଁ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ପ୍ରକୃ ତମର
ଏହି ମଦଶର ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛ । 13 ମସମାମନ କହିମଲ, ଆମମ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାମନ, ଆମମ ବାର ଭାଇ ଓ ଆମମ କିଣାନ ମଦଶମର
ଥିବା ଜମଣ ମଲାକର ପୁଅ । ମଦଖତେ ୁ, ଆମର ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଓ ଜମଣ ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ ।
14

କିତେ ୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ର୍ଯାହା କହିଲି, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତାହା ହିଁ ଅଟ । ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁପ୍ତଚର । 15 ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା

କରିବାକୁ ଚାମହଁ । ମଁୁ ଫାମରାଙ୍କ ନାମମର ଶପଥକରି କହୁ ଅଛି, ତୁ ମର ସାନ ଭାଇ ଏଠାକୁ ନ ଆସିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ର୍ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
16

ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜମଣ ର୍ଯାଅ ଓ ତୁ ମର ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇକୁ ଏଠାକୁ ମନଇଆସ । ମସ ଏଠାକୁ ଆସିବା ର୍ଯାଏଁ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଏଠାମର ବନ୍ଦୀଶାଳାମର

ରହିବ । ତାପମର ତୁ ମର କଥା ସତ କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । ର୍ଯଦି ତୁ ମର କଥା ମିଛ ମବାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ମତମବ ମଁୁ ଫାମରାଙ୍କ ନାମମର ଶପଥ
କରୁଅଛି ମର୍ଯ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁପ୍ତଚର ଅଟ । 17 ଏହା କହି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନ ି ଦିନ ବନ୍ଦୀଶାଳାମର ରଖିମଲ । 18 ତୃ ତୀୟ ଦିନମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ
ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟକମର । ଏଣୁ ମଁୁ ମର୍ଯପରି କହୁ ଅଛି, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମସପରି କର, ମତମବ ବଞ୍ଚିବ । 19 ର୍ଯଦି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ସମଚ୍ଚାଟ
ମଲାକ, ମତମବ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜମଣ ବନ୍ଦୀମହାଇ ରହୁ ଓ ଅନୟ ସମମସ୍ତ ଦୁ ଭିକ୍ଷମର ଥିବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସୟ ମନଇ
ମଫରିର୍ଯାଆତେ ୁ । 20 ପୁଣି ତୁ ମର ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇକୁ ମମା ପାଖକୁ ଆଣତେ ୁ । ମତମବ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ସତ ମବାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଓ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମରିବ
ନାହିଁ । ପୁଣି ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ କହିବା ଅନୁ ସାମର କମଲ ।
21

ତାପମର ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ଭିତମର କଥା ମହମଲ, ଆମମ ଆମ ଭାଇ ପ୍ରତି ର୍ଯାହା କରିଥିଲୁ , ଏମବ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଉଅଛୁ । ମର୍ଯମତମବମଳ ମସ ନିଜ

ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁ ମରାଧ କଲା, ମସମତମବମଳ, ଆମମ ତାହାର ଦୁ ଃଖ ମଦଖିମଲ ମଧ୍ୟ, ତାହାର କଥା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ । ମସଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତି
ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଅଛି । 22 ରୁମବନ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧମର ପାପ କର ନାହିଁ ମବାଲି, ମଁୁ କଅଣ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନାହିଁ ? କିତେ ୁ
ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାର କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏମବ ତାହାର ରକ୍ତର ହିସାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଦବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି । 23 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କ କଥା ବୁ ଝି ପାରୁଛତେ ି
ମବାଲି ମସମାମନ ଜାଣି ପାରିମଲ ନାହିଁ, କାରଣ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଜମଣ ଅନୁ ବାଦକଙ୍କ ସାହାର୍ଯୟମର ମସମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ମହଉଥିମଲ ।
m

42.5 ଇସ୍ରାଏଲ

k

l

42.9 ର୍ଯିଏ ଅନୟର ବିଷ୍ୟ ଗୁପ୍ତମର ଜାଣିବାକୁ କାମ କମର

m

42.23 ର୍ଯିଏ ମଗାଟିଏ ଭାଷ୍ାର କଥାକୁ ଅନୟ ଭାଷ୍ାମର କହତେ ି

24

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଲଗା ର୍ଯାଇ କାନ୍ଦିମଲ । ଆଉ ମସ ମଫରିଆସି ମସମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ମହମଲ । ପୁଣି ମସ ଶିମିୟନଙ୍କୁ

ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ମନଇଗମଲ ଓ ମସମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗମର ବାନ୍ଧିମଲ । 25 ଆଉ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦମଲ, ମସମାନଙ୍କ ବସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ଶସୟମର ଭତ୍ତି କରିଦଅ
ି , ପୁଣି ମସମାମନ ଶସୟ କିଣିବା ପାଇଁ ମଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ମସମାନଙ୍କ ବସ୍ତାମର ରଖି ମଫରାଇ ଦିଅ । ତାସହିତ ମସମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାମର
ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅ । ଏଣୁ ଦାସମାମନ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାମର କମଲ ।
26

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ନିଜ ନିଜ ଗହମ ବସ୍ତା ଗଧମର ମନଇ ଘରକୁ ମଫରିବାକୁ ବାହାରିମଲ ।

27

ମସମାମନ ରାତିମର ରହିବା ସ୍ଥାନମର ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜମଣ ନିଜ ଗଧକୁ ଖାଇବାକୁ ମଦବାକୁ ବସ୍ତା ଫି ଟାଇମଲ, ଆଉ ମସ ବସ୍ତା ମୁହଁମର ନିଜର

ଟଙ୍କା ମଦଖିମଲ । 28 ମସ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମା ବସ୍ତାମର ମମାର ଟଙ୍କା ମଫରି ଆସିଛ ି ! ଏହା ଶୁଣି ମସମାନଙ୍କ ହୃ ଦୟ ବିଚଳିତ ମହଲା ଓ
ମସମାମନ ଭୟମର ଥରି ଥରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟମର କହିମଲ, ପରମମଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କଅଣ କମଲ ?
29

30

ମସମାମନ କିଣାନ ମଦଶମର ଥିବା ମସମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚି, ମସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ର୍ଯାହା ର୍ଯାହା ଘଟିଥିଲା ମସହି ସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିମଲ ।

ମସହି ମଦଶର ଶାସନକତ୍ତ୍ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷ୍ାମର କଥା କହି ଆମକୁ ଗୁପ୍ତଚର ମବାଲି କହିମଲ । 31 କିତେ ୁ, ଆମମ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆମମ ସମଚ୍ଚାଟ

ମଲାକ, ଆମମ କଦାପି ଗୁପ୍ତଚର ମନାହଁୁ । 32 ଆମମ ବାର ଭାଇ, ଆମମ ଜମଣ ବାପାର ପୁଅ । ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜମଣ ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ ଓ ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇ
ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଣାନ ମଦଶମର ଅଛି ।
33

ଏହାପମର ମସହି ମଦଶର ଶାସନକତ୍ତ୍ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ପ୍ରକୃ ତମର ସମଚ୍ଚାଟ ମଲାକ, ମତମବ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମମା

ପାଖମର ଛାଡ଼ି ଅନୟ ସମମସ୍ତ ଦୁ ଭିକ୍ଷମର ଥିବା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମଲାକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସୟ ମନଇ ମଫରିର୍ଯାଅ । 34 ପୁଣି ତୁ ମର ସାନ ଭାଇକୁ ମମା
ପାଖକୁ ଆଣ । ତାହା ମହମଲ ମଁୁ ଜାଣିବ ି ମର୍ଯ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଗୁପ୍ତଚର ନୁ ହଁ, ମା୍ ସମଚ୍ଚାଟ ମଲାକ । ଆଉ ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିମଦବି ଓ
ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଆମ ମଦଶମର କିଣାବିକା କରି ପାରିବ ।
35

ମସମାମନ ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତା ଫି ଟାଇ ଖାଲି କରିବା ସମୟମର, ମସମାମନ ଶସୟ ପାଇଁ ମର୍ଯଉଁ ଟଙ୍କା ମଦଇଥିମଲ, ତାହା ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତାମର ପାଇମଲ ।

ମସହି ଟଙ୍କା ମଦଖି ମସମାମନ ଓ ମସମାନଙ୍କର ବାପା ବହୁ ତ ଭୟକମଲ । 36 ପୁଣି ମସମାନଙ୍କ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ମଁୁ
ମମାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜଣକ ପମର ଜଣକୁ ହରାଉଅଛି । ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଆଉ ନାହିଁ, ଶିମିୟନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ; ପୁଣି ଏମବ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ବିନୟାମିନକୁ ମଧ୍ୟ ମନବା ପାଇଁ
ଇଛା କରୁଅଛ । ସବୁ କଛ
ି ି ମମା ବିରୁଦ୍ଧମର ମହଉଅଛି ।
37

ରୁମବନ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ମଁୁ ବିନୟାମିନକୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ମଫରାଇ ଆଣିବ ି ନାହିଁ, ତାହା ମହମଲ ତୁ ମମ ମମାର ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଜୀବନମର ମାର

। ବିନୟାମିନକୁ ମମା ହାତମର ଛାଡ଼, ମଁୁ ତାକୁ ତୁ ମ ନିକଟକୁ ମଫରାଇ ଆଣିବ ି ।
38

କିତେ ୁ ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ମମା ପୁଅ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ର୍ଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହାର ଭାଇ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମରିର୍ଯାଇଛି ଓ ଏମବ ମସ ଜମଣ ମା୍ ବଞ୍ଚିଅଛି ।

ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ର୍ଯିବା ରାସ୍ତାମର ତାହା ପ୍ରତି କିଛ ି ବିପଦ ଘମଟ, ତାହା ମହମଲ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ମଁୁ ଏହି ବୁ ଢା ବୟସମର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମାଧିକୁ ର୍ଯିବ ି ।

43
ଲୋଲଷଫଙ୍କ ିାଇମାଲନ ଶସୟ ଆଣିବାକୁ ପୁଣି ଥଲର ମିସର ଲଦଶକୁ ଗଲେ
1

କିଣାନ ମଦଶମର ମରୁଡ଼ି ଅତି ଭୟଙ୍କର ମହଲା ।

2

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମିସର ମଦଶରୁ ଆଣିଥିବା ଶସୟ ସରିର୍ଯିବାରୁ, ମସମାନଙ୍କ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ପୁଣି ଥମର ମିସର

ମଦଶକୁ ର୍ଯାଇ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛ ି ଖାଦୟ କିଣି ଆଣ ।
3

କିତେ ୁ ର୍ଯିହୁଦା ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମସହି ମଲାକ ଆମକୁ ଦୃ ଢ ଭାବମର ସତକ୍ କରାଇ କହିଛତେ ି, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମର ସାନ ଭାଇ ନ ଥିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ

ମମାର ମୁହଁ ଆଉ ମଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ । 4 ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ଆମ ସହିତ ବିନୟାମିନକୁ ପଠାଇବ, ତାହା ମହମଲ ହିଁ ଆମମ୍ଭମାମନ ର୍ଯାଇ ଖାଦୟ କିଣି ଆଣିବୁ । 5 କିତେ ୁ
ତୁ ମମ ବିନୟାମିନକୁ ଆମ ସହିତ ନ ପଠାଇମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ମସଠାକୁ ର୍ଯିବୁ ନାହିଁ । କାରଣ ମସହି ମଲାକ ଆମକୁ କହିଛତେ ି, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମର ସାନ
ଭାଇ ନ ଥିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାର ମୁହଁ ଆଉ ମଦଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।
6

ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଜମଣ ଭାଇ ଅଛି ମବାଲି ମସହି ମଲାକଙ୍କୁ କହି, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାମତ କାହିଁକି ଦୁ ଃଖ ମଦଲ ?

7

ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମସହି ମଲାକ ଆମକୁ ଆମ ବିଷ୍ୟମର ଓ ଆମ ପରିବାର ବିଷ୍ୟମର ବହୁ ତ କଥା ପଚାରିମଲ । ମସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ,

ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାପା ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛତେ ି କି ? ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଜମଣ ଭାଇ ଅଛି କି ? ମତଣୁ ମସ ପଚାରିବା ଅନୁ ସାମର ଆମମ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଦଲୁ ।
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ, ଏହି କଥା ମସ କହିମବ ମବାଲି ଆମମ କିପରି ଜାଣିଥାଆତେ ୁ ?
8

ଏହାପମର ର୍ଯିହୁଦା ତାଙ୍କ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ବିନୟାମିନକୁ ମମା ସହିତ ପଠାଅ । ପୁଣି ଆମମ୍ଭମାମନ ଉଠି ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯିବୁ, ମର୍ଯପରି ତୁ ମମ,

ଆମମ୍ଭମାମନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିଲାମାମନ ନ ମରି ବଞ୍ଚିବା । 9 ମଁୁ ନିମଜ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଅଛି । ତୁ ମମ ତାକୁ ମମା ହାତରୁ ମନଇର୍ଯିବ । ର୍ଯଦି
ମଁୁ ତାକୁ ତୁ ମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥମର ମଫରାଇ ଆଣି ଠିଆ କରାଇବି ନାହିଁ, ତାହା ମହମଲ ତୁ ମ ଆଗମର ସବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ମଦାଷ୍ି ମହାଇ ରହିବ ି । 10 ର୍ଯଦି ଆମମ
ବିଳମବ ନ କରି ର୍ଯାଇଥାଆତେ ୁ, ମତମବ ଏହି ସମୟ ଭିତମର ଦୁ ଇ ଥର ର୍ଯାଇ ମଫରି ଆସିଥାଆତେ ୁ ।
11

ଏଣୁ ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତାକୁ ନ ମନଇ ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ମତମବ ମଗାଟିଏ କାମ କର । ତୁ ମମ୍ଭମାମନ

ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତାମର ଏହି ମଦଶର ବଛା ବଛା ଫଳ ପୁଣି ତାସହିତ କିଛ ି ମଲମ , ମହୁ , ମସଲା ଜିନଷ୍
ି , ସୁଗନ୍ଧି ଜିନଷ୍
ି , ପିସ୍ତାବାଦାମ ଓ ବାଦାମ ମସହି
n

ମଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ମନଇର୍ଯାଅ । 12 ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ତୁ ମ ଅଖା ମୁହଁମର ମର୍ଯତିକି ଟଙ୍କା ମଫରି ଆସିଥିଲା, ତାର ଦୁ ଇଗୁଣ ଟଙ୍କା ମନଇର୍ଯାଅ, କାରଣ ତାହା ମକହି
ଜମଣ ଭୁମଲ୍ର ରଖି ମଦଇଥିବ । 13 ପୁଣି ତୁ ମର ଭାଇକୁ ତୁ ମ ସହିତ ମନଇ ମସହି ମଲାକଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥମର ର୍ଯାଅ । 14 ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର ତାଙ୍କ
ଆଗମର ତୁ ମକୁ ଦୟା କରତେ ୁ, ମର୍ଯପରି ମସ ଶିମିୟନକୁ ଛାଡ଼ିମଦମବ ଓ ବିନୟାମିନ ମଧ୍ୟ ତୁ ମ ସହିତ ମଫରିଆସିବ । କିତେ ୁ ମମାର ର୍ଯଦି ମସମାନଙ୍କୁ
ହରାଇବାର ଥାଏ, ମତମବ ମଁୁ ମସମାନଙ୍କୁ ହରାଇବି ।
15

ଏହାପମର ମସମାମନ ମସହିସବୁ ଉପହାର, ଦୁ ଇଗୁଣ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିନୟାମିନକୁ ସାଥିମର ମନଇ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ ଓ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଆଗମର

ଠିଆମହମଲ ।
16

ମର୍ଯମତମବମଳ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନୟାମିନକୁ ମଦଖିମଲ, ନିଜ ଘର ଦାୟିତ୍ୱମର ଥିବା ମଲାକକୁ କହିମଲ, ଏହି ମଲାକମାମନ ଆଜି

ଦିନମବମଳ ମମା ସହିତ ଖାଇମବ । ମସମାନଙ୍କୁ ମମା ଘରକୁ ମନଇର୍ଯାଅ ଓ ମଗାଟିଏ ପଶୁ ମାରି ମରାମଷ୍ଇ କର ।
o

17

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମର୍ଯପରି କହିମଲ ମସହି ମଲାକ ମସପରି କମଲ ଏବଂ ମସମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଘରକୁ ମନଇଗମଲ ।

18

ମସହି ଦାସ ମସମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଘରକୁ ମନଇର୍ଯିବାରୁ ମସମାମନ ଭୟକମଲ । ପୁଣି ମସମାମନ ପରସ୍ପର କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ପ୍ରଥମ ଥର

ଆସିଥିବା ସମୟମର ଆମ ଅଖାମର ଟଙ୍କା ରହି ର୍ଯାଇଥିବାରୁ, ମସ ଆମକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଛତେ ି, ମର୍ଯପରି ମସ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କର ଚାକର କରି
ରଖିମବ ଓ ଆମର ଗଧଗୁଡ଼କ
ି ମନଇ ର୍ଯିମବ ।
19

ମତଣୁ ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଘର ଦାୟିତ୍ୱମର ଥିବା ମଲାକ ପାଖକୁ ଗମଲ ଏବଂ ଘରର ଦ୍ୱାର ନିକଟମର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ମହମଲ ।

43.11 ମରାଗ ଭଲ ମହବା ପାଇଁ ମଦହମର ଲଗାଇବା ଔଷ୍ଧ

n

43.16 ମଛଳି ଜାତୀୟ

o

20

ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆମମ ଆଗରୁ ଥମର ଶସୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । 21 ଆମମ ଖାଦୟ ମନଇ ଘରକୁ ମଫରିର୍ଯାଉଥିବା ସମୟମର,

ରାତିମର ମଗାଟିଏ ଜାଗାମର ରହିଲୁ । ମସଠାମର ଆମର ବସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ଫି ଟାଇଲୁ , ପୁଣି ମଦଖିଲୁ ମର୍ଯ, ଆମମ ଖାଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜଣ ମର୍ଯତିକି ଟଙ୍କା
ମଦଇଥିଲୁ , ଠିକ ମସତିକି ଟଙ୍କା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କ ବସ୍ତା ମୁହଁମର ଥିଲା । ଏମବ ଆମମ୍ଭମାମନ ମସହି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥମର ଆଣିଅଛୁ । 22 ତାହା ସହିତ
ଆମମ ଖାଦୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଣିଅଛୁ । କିତେ ୁ କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ଭିତମର ମସହି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା, ତାହା ଆମମ ଜାଣି ନାହଁୁ ।
23

ମସହି ମଲାକ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ଠିକ ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ । ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ

ବସ୍ତା ଭିତମର ମସହି ଟଙ୍କା ରଖିମଦଇଥିମବ । କିତେ ୁ ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇଅଛି । ଏହାପମର ମସ ଶିମିୟନଙ୍କୁ ବାହାରକରି ମସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ
ଆଣିମଲ ।
24

ପୁଣି ମସହି ମଲାକ ମସମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିମଲ, ପୁଣି ମସମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମଦବାରୁ ମସମାମନ ପାଦ ମଧାଇମଲ ଓ ମସ ମସମାନଙ୍କ

ଗଧଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ଖାଦୟ ମଦମଲ । 25 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟମର ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମସମାମନ କିଣାନ ମଦଶରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନଇର୍ଯାଇଥିବା
ଉପହାର ନିଜ ନିଜ ପାଖମର ପ୍ରସ୍ତୁ ତକରି ରଖିମଲ । କାରଣ ମସମାମନ ମସହିଦନ
ି ମସଠାମର ଖାଇମବ ମବାଲି ଶୁଣିଥିମଲ ।
26

ମର୍ଯମତମବମଳ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଘରକୁ ଆସିମଲ, ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ପାଖମର ରଖିଥିବା ଉପହାର ଘର ଭିତରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ମଦମଲ ଓ ଭୂମିମର

ମୁହଁମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।
27

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପଚାରି ବୁ ଝମି ଲ, ପୁଣି ମସ ମସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ମର୍ଯଉଁ ବୁ ଢା ବାପାଙ୍କ ବିଷ୍ୟମର ତୁ ମମ୍ଭମାମନ

କହୁ ଥିଲ, ମସ ଭଲ ଅଛତେ ି କି ? ମସ କଅଣ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛତେ ି ?
28

ମସମାମନ କହିମଲ, ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ, ଆମର ବାପା ଭଲ ଅଛତେ ି, ମସ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛତେ ି । ଏହାପମର ମସମାମନ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ଆଉ ଥମର

ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।
29

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଅନାଇ ନିଜ ଭାଇ, ନିଜ ମାଆର ପୁଅ ବିନୟାମିନଙ୍କୁ ମଦଖି ପଚାରିମଲ, ଇଏ କଅଣ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇ, ର୍ଯାହା ବିଷ୍ୟମର

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାମତ କହୁ ଥିଲ ? ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ବିନୟାମିନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମାର ପୁଅ, ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରତେ ୁ ।
30

31

ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମଦଖି ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ହୃ ଦୟ ତରଳିଗଲା ଓ ମସ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଖାଜିମଲ; ମତଣୁ ମସ ନିଜ ବଖରା ଭିତରକୁ ର୍ଯାଇ କାନ୍ଦିମଲ ।

ଏହାପମର ମସ ନିଜ ମୁହଁ ମଧାଇ ବାହାରକୁ ଆସିମଲ । ପୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଖାଦୟ ବାଢିବା ପାଇଁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦମଲ । 32 ପୁଣି ଦାସମାମନ

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମମଜମର ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଏକ ମମଜମର ଖାଇବା ବାଢିମଦମଲ । ମା୍ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ଅନୟ
ଏକ ମମଜମର ବସି ଖାଇମଲ, କାରଣ ମସମାମନ ଏବ୍ରୀ ଜାତିର ମଲାକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖାଇବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିମଲ ।
33

ତାଙ୍କର ଭାଇମାମନ କିଏ ମକଉଁ ସ୍ଥାନମର ବସିବ, ତାହା ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ । ମସ ମସମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଅନୁ ସାମର ବସାଇବା ମଦଖି

ମସମାମନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇମଲ ।
34

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ମମଜରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ ମଦମଲ । ମସ ବିନୟାମିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୟ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଞ୍ଚଗୁଣ ଅଧିକ ଖାଦୟ ମଦମଲ ।

ଏହିପରି, ମସମାମନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦମର ଖିଆପିଆ କମଲ ।

44
1

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଘର ଦାୟିତ୍ୱମର ଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦଇ କହିମଲ, ଏହି ମଲାକମାମନ ମର୍ଯତିକି ଗହମ ମନଇ ପାରିମବ ମସତିକି

ମସମାନଙ୍କ ବସ୍ତାଗୁଡ଼କ
ି ମର ଭତ୍ତି କରିଦଅ
ି , ପୁଣି ମସମାମନ ପ୍ରତି ଜଣ ଖାଦୟ ଶସୟ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁ ମକୁ ମଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମସମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତା
ଭିତମର ମୁହଁମର ରଖିଦିଅ । 2 ଆଉ ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇର ବସ୍ତା ମୁହଁମର, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସହିତ ମମାର ରୂପାର ପାନପା୍ ରଖିଦିଅ । ଏଣୁ ମସହି ବୟକ୍ତି

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିବା ଅନୁ ସାମର କମଲ ।
3

ତହିଁଆର ଦିନ ଅତି ସକାମଳ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ନିଜ ମଦଶକୁ ର୍ଯିବାକୁ ନିଜ ନିଜର ଗଧ ମନଇ ବାହାରିମଲ ।

4

ମସମାମନ ନଗରରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂ ର ର୍ଯିବା ପମର, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ଘମର କାମ କରୁଥିବା ମସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମସହି ମଲାକମାନଙ୍କ ପମଛ ପମଛ

ର୍ଯାଅ, ପୁଣି ମସମାନଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିମଲ, ମସମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଏହିପରି କୁ ହ, ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭଲ କଲି, ମା୍ ତାହା ବଦଳମର ତୁ ମମ୍ଭମାମନ କାହିଁକି
ମନ୍ଦ କଲ ? 5 ମମାର ମାଲିକ ମର୍ଯଉଁ ରୂପା ପା୍ମର ପାନ କରତେ ି ଓ ର୍ଯାହା ସାହାର୍ଯୟମର ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ କଥା ଜାଣି ପାରତେ ି, ଏହା କଅଣ ମସହି ପାନପା୍
ନୁ ମହଁ ? ଏପରି କାମ କରି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମନ୍ଦ କରିଅଛ । 6 ମର୍ଯମତମବମଳ ମସହି ବୟକ୍ତି ମସମାନଙ୍କ ନିକଟମର ପହଞ୍ଚିମଲ, ମସମାନଙ୍କୁ ମସପରି କହିମଲ ।
7

ମସମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏପରି କହୁ ଛତେ ି ? ଆମମ ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାମନ, ମତଣୁ ଆମମ ଏପରି କାମ କଦାପି କରି ପାରିବୁ

ନାହିଁ । 8 ଆମମ ଗତ ଥର ଗହମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦଇଥିବା ଟଙ୍କା ନିଜ ବସ୍ତା ମୁହଁମର ପାଇବାରୁ, ତାହା ପୁଣି ଥମର ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମଫରାଇଲୁ । ମତମବ
ଆମମ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ଘରର ରୂପା ବା ସୁନା ମଚାରି କରିବୁ ? 9 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ର୍ଯାହା ପାଖମର ତାହା ମିଳବ
ି , ମସ ଅବଶୟ ମରିବ, ପୁଣି
ଆମମ୍ଭମାମନ ସମମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମହବୁ ।
10

ମସହି ବୟକ୍ତି କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମର୍ଯପରି କହିଲ ମସପରି ମହଉ । ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ର୍ଯାହା ପାଖମର ତାହା ମିଳବ
ି , ମକବଳ ମସ ମମାର ଦାସ

ମହାଇ ରହିବ, ମା୍ ଅନୟମାମନ ନିମେ୍ାଷ୍ମର ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ର୍ଯାଇପାରିବ । 11 ଏଣୁ ମସମାମନ ସମମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ବସ୍ତା ଅତିଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଫି ଟାଇମଲ ।
12

ଆଉ ମସହି ମଲାକ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବସ୍ତା ର୍ଯାଏଁ ମଖାଜିମଲ । ଆଉ ମସହି ପାନପା୍ ସବୁ ଠାରୁ ସାନ

ଭାଇ ବିନୟାମିନର ବସ୍ତାମର ପାଇମଲ । 13 ଏହା ମଦଖି, ମସମାମନ ପ୍ରତି ଜଣ ନିଜ ନିଜର ଲୁ ଗା ଚିରି ପକାଇମଲ ଓ ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତା ଗଧଗୁଡ଼କ
ି ଉପମର
ଧରି ନଗରକୁ ମଫରିଗମଲ ।
14

ମର୍ଯମତମବମଳ ର୍ଯିହୁଦା ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିମଲ, ମସମତମବମଳ ର୍ଯାଏଁ ମସ ନିଜ ଘମର ଥିମଲ, ପୁଣି ମସମାମନ ଭୂମିମର

ମୁହଁମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।
15

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଏ କଅଣ କଲ ? ତୁ ମମ୍ଭମାମନ କଅଣ ଜାଣି ନାହଁ ମର୍ଯ, ମମା ପରି ଜମଣ ମଲାକ ଗଣକତାକରି ଏପରି

ବିଷ୍ୟ ଜାଣିପାମର ?
16

ର୍ଯିହୁଦା ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, ଆମମ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ମଦବୁ ? ଆମମ ଆପଣଙ୍କୁ କଅଣ କହିବୁ ? ଆମମ କିଛ ି ମଦାଷ୍ କରି ନାହଁୁ ମବାଲି

କିପରି ପ୍ରମାଣ କରି ପାରିବୁ ? ପରମମଶ୍ୱର ଆମର ଅପରାଧ ମର୍ଯାଗଁୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମଦଉଛତେ ି । ମହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପା୍ ର୍ଯାହାଠାରୁ ମିଳଅ
ି ଛି, ମକବଳ
ମସ ମର୍ଯ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମହବାକୁ ଆସିଅଛି ମସ କଥା ନୁ ମହଁ, ମା୍ ଆମମ୍ଭମାମନ ସମମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମହବାକୁ ଆସିଅଛୁ ।
17

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିମଲ, ମଁୁ ଏପରି କଦାପି କରିବ ି ନାହିଁ । ମମାର ପା୍ ର୍ଯାହାଠାରୁ ମିଳଲ
ି ା, ମକବଳ ମସ ମମାର ଦାସ ମହବ; କିତେ ୁ, ଅନୟ ସମମସ୍ତ ନିଜ

ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶାତେ ିମର ମଫରିର୍ଯାଅ ।

େିହୁଦା ବିନୟାମିନଙ୍କ ତ୍ରଫରୁ ଲୋଲଷଫଙ୍କୁ କହିଲେ
18

ର୍ଯିହୁଦା ଅଳ୍ପ ଆଗକୁ ର୍ଯାଇ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ମହ ମମାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପମଦ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସକୁ ଦୟାକରି ଅନୁ ମତି

ଦିଅତେ ୁ । ଆପଣ ଫାମରାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଟତେ ି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସକୁ ରାଗତେ ୁ ନାହିଁ । 19 ମହ ମମାର ପ୍ରଭୁ, ଆଗରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି

ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାପା କିମବା ଆଉ ଭାଇ ଅଛତେ ି କି ? 20 ଆମମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ମର୍ଯ, ଆମର ବାପା ଅଛତେ ି, ମା୍ ମସ ଅତି
ବୁ ଢା ମହାଇଛତେ ି । ପୁଣି ଆମର ଆଉ ଜମଣ ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ର୍ଯିଏ ଆମ ବାପାଙ୍କର ବୁ ଢା ବୟସମର ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଅଛି, ପୁଣି ଆମର ମସହି
ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଜମଣ ଭାଇ ମରିର୍ଯାଇଛି । ଏଣୁ ଏମବ, ମସ ନିଜ ମାଆର ଏକ ମା୍ ପୁଅ ଅଛି ପୁଣି ଆମର ବାପା ମସହି ଭାଇକୁ ବହୁ ତ ଭଲ ପାଆତେ ି ।
21

ତାପମର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସହି ଭାଇକୁ ମମା ନିକଟକୁ ମନଇଆସ, ମର୍ଯପରି ମଁୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିମର ମଦଖି

ପାରବି । 22 ମା୍ ଆମମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ପ୍ରଭୁ, ମସ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ର୍ଯଦି ମସ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ମତମବ ଆମ ବାପା
ମରିର୍ଯିମବ । 23 ମା୍ ଆପଣ ଆମକୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତୁ ମର ସବୁ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇକୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ଆଣିମଲ, ମମାର ମୁହଁ ଆଉ ମଦଖିବ ନାହିଁ
। 24 ମର୍ଯମତମବମଳ ଆମମ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିଗଲୁ , ମମାର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ମର୍ଯଉଁ କଥା କହିଥିମଲ ତାହା ଆମମ ତାଙ୍କୁ
କହିଲୁ । 25 କିଛ ି ଦିନ ପମର, ଆମ ବାପା କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ପୁଣି ଥମର ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯାଅ ଓ ଆଉ କିଛ ି ଖାଦୟ କିଣି ଆଣ । 26 ମସମତମବମଳ ଆମମ
ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆମମ ର୍ଯାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । ର୍ଯଦି ଆମ ସହିତ ଆମ ସାନ ଭାଇ ର୍ଯିବ, ମତମବ ଆମମ ର୍ଯାଇ ପାରିବୁ । କାରଣ ଆମର ସାନ ଭାଇ ଆମ ସହିତ
ନ ଗମଲ ଆମମ ମସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁହଁ ଆଉ ମଦଖି ପାରିବୁ ନାହିଁ ।
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ଏହାପମର ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ ବାପା ଆମକୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଜାଣ ମର୍ଯ, ମମା ସ୍ତ୍ରୀ ମମା ପାଇଁ ଦୁ ଇଟି ପୁଅ ଜନମ କରିଥିମଲ । 28 ମସମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରୁ ଜମଣ ମମାମତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ମଁୁ କହିଲି, ମସ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମହାଇ ବିଦୀର୍ଣ୍୍ ମହାଇଅଛି, ମସହି ଦିନଠାରୁ ମଁୁ ଆଉ ତାକୁ ମଦଖିଲି ନାହିଁ ।
29

ର୍ଯଦି ଏମବ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାର ସାନ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମମାଠାରୁ ମନଇର୍ଯିବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି କିଛ ି ବିପଦ ଘଟିବ, ମତମବ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ଯାଗଁୁ ମଁୁ ଏହି ବୁ ଢା

ବୟସମର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମାଧିକୁ ର୍ଯିବ ି । 30 ଏହାପମର ର୍ଯିହୁଦା ପୁଣି କହିମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମର ଏହି ଭାଇର ଜୀବନ ସହିତ ବାନ୍ଧି
ମହାଇରହିଛ ି । ମତଣୁ ଏମବ ମଁୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମମା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯିବା ସମୟମର, ଏହି ଭାଇ ମମା ସହିତ ନ ଥିମଲ, 31 ଏହି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ନ
ଥିବାର ମଦଖି ମସ ମରିର୍ଯିମବ । ର୍ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଆମର ବାପା ବୁ ଢା ବୟସମର ମରିର୍ଯାଆତେ ି, ମତମବ ଆମମ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାମନ ତାଙ୍କୁ ବୁ ଢା ବୟସର
ଦୁ ଃଖମର ସମାଧିକୁ ପଠାଇବୁ । 32 ଏହି ଭାଇଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଁୁ ମମା ବାପାଙ୍କ ପାଖମର ବନ୍ଧାପଡ଼ିଛ ି । ମଁୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ମଦଇଛି, ମଁୁ ର୍ଯଦି ଏହି ଭାଇକୁ ତୁ ମ
ନିକଟକୁ ମଫରାଇ ନ ଆମଣ, ମତମବ ମଁୁ ମମାର ସାରା ଜୀବନ ତୁ ମ ଆଗମର ମଦାଷ୍ି ମହାଇ ରହିବ ି । 33 ମତଣୁ, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ମରାଧ କରୁଅଛି, ଏହି
ଭାଇ ବଦଳମର ଆପଣ ମମାମତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ମହାଇ ରହିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଅତେ ୁ, ମା୍ ଆପଣ ଏହି ଭାଇକୁ ମମାର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମଫରିର୍ଯିବାକୁ
ଛାଡ଼ି ଦିଅତେ ୁ । 34 କାରଣ ଏହି ଭାଇକୁ ମମା ସହିତ ନ ମନଇ ମଁୁ କିପରି ମମା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଫରିର୍ଯାଇ ପାରିବ ି ? କାରଣ ଏହା ମର୍ଯାଗଁୁ ମମା ବାପାଙ୍କ
ପ୍ରତି ମର୍ଯଉଁ ଦୁ ଃଖ ଘଟିବ, ମଁୁ ତାହା ମଦଖି ସହି ପାରିବ ି ନାହିଁ ।

45
ଲୋଲଷଫ ନିଜ ିାଇମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିହୟ ଲଦଲେ
1

ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ତାଙ୍କ ପାଖମର ଠିଆ ମହାଇଥିବା ମଲାକମାନଙ୍କ ଆଗମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିମଲ ନାହିଁ । ମତଣୁ ମସ ପାଟିକରି ନିଜ

ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକର । ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନୟ ସମମସ୍ତ ବାହାରକୁ ର୍ଯିବା ପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ
ଆଗମର ନିଜର ପରିଚୟ ମଦମଲ ।
2

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଏପରି ପାଟିକରି କାନ୍ଦିମଲ ମର୍ଯ, ବାହାମର ଥିବା ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ପୁଣି ଫାମରାଙ୍କ ପରିବାରର ମଲାକମାମନ ମଧ୍ୟ ତାହା

ଶୁଣିମଲ ।

3

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ମହଉଛି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ! ମମା ବାପା କଅଣ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛତେ ି ? କିତେ ୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ

ମସମାନଙ୍କ ଆଗମର ମଦଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହବାରୁ ଓ ଭୟ କରିବାରୁ କିଛ ି କଥା କହି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।
4

ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମା ପାଖକୁ ଆସ । ପୁଣି ମସମାମନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗମଲ । ଏହାପମର ମସ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ

ମହଉଛି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ । ତୁ ମମ ମମାମତ ମର୍ଯଉଁମାନଙ୍କୁ ବିକଲ
ି , ମସମାମନ ମମାମତ ମିସର ମଦଶକୁ ଆଣି ବିକମି ଲ । 5 ମମାମତ ବିକଥି
ି ବା
ମର୍ଯାଗଁୁ ଏମବ ଦୁ ଃଖ କର ନାହିଁ କିମବା ନିଜକୁ ରାଗ ନାହିଁ । ପରମମଶ୍ୱର ହିଁ ଅମନକ ମଲାକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆମଗ ଆମଗ ମମାମତ ଏହି
ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛତେ ି । 6 ଏମବ ମରୁଡ଼ି ମହାଇ ମା୍ ଦୁ ଇ ବଷ୍୍ ବିତର୍ଯ
ି ାଇଛି, ପୁଣି ଆହୁ ରି ପାଞ୍ଚ ବଷ୍୍ ମରୁଡ଼ି ମହବ ଓ ମସହି ସମୟମର ମଦଶମର ଚାଷ୍ ମହବ
ନାହିଁ କି ଶସୟ ଅମଳ ମହବ ନାହିଁ । 7 ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆମଗ ଆମଗ ମମାମତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଛତେ ି, ମର୍ଯପରି
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇବ । 8 ମତଣୁ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାମତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଅଛ ମସ କଥା ନୁ ମହଁ, ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର ହିଁ ମମାମତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ
ପଠାଇଛତେ ି । ପୁଣି ଫାମରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି ପରାମଶ୍ ମଦବାକୁ , ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ କଥା ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ଓ ସାରା ମିସର ମଦଶକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ
ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଭାର ମଦଇଛତେ ି । 9 ଏଣୁ, ଏମବ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମା ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ମଫରିର୍ଯାଅ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କୁ ହ, ତୁ ମ ପୁଅ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ
ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଅଛି: ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ସାରା ମିସର ମଦଶର କତ୍ତ୍ା କରିଛତେ ି, ମତଣୁ ତୁ ମମ ବିଳମବ ନ କରି ମମା ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ । 10 ତୁ ମମ
ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶମର ବାସ କରିବ । ମତଣୁ ତୁ ମମ ତୁ ମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ , ତୁ ମର ନାତିନାତୁ ଣୀ, ତୁ ମର ସବୁ ମଗାରୁଗାଈ, ତୁ ମର ପଶୁପଲ ଓ ର୍ଯାହା ର୍ଯାହା
ତୁ ମର ଅଛି, ମସସବୁ ମନଇ ଏଠାକୁ ଆସ ଓ ମମା ପାଖମର ବାସକର । 11 ମଁୁ ତୁ ମର ର୍ଯତ୍ନ ମନବି, କାରଣ ଆହୁ ରି ପାଞ୍ଚ ବଷ୍୍ ର୍ଯାଏଁ ମରୁଡ଼ି ମହବ । ମତଣୁ
ତୁ ମ ପାଇଁ, ତୁ ମର ପରିବାର ଓ ତୁ ମର ସବୁ ପଶୁପଲ ପାଇଁ ଖାଦୟର ଅଭାବ ମହବ ନାହିଁ । 12 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଆହୁ ରି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ମଁୁ
ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିମଜ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁ ଅଛି, ତାହା ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ନିଜ ଆଖିମର ମଦଖୁଅଛ ପୁଣି ମମାର ନିଜ ଭାଇ ବିନୟାମିନ ମଧ୍ୟ ମଦଖୁଅଛି ।
13

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମିସର ମଦଶମର ମମାର ମର୍ଯଉଁସବୁ ସୋନ ଓ ର୍ଯାହା ର୍ଯାହା ମଦଖୁଅଛ, ମସହିସବୁ ମମାର ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ । ଏମବ ଅତିଶୀଘ୍ର ର୍ଯାଇ

ମମା ପିତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମନଇଆସ ।
14

ଏହାପମର ମସ ନିଜ ଭାଇ ବିନୟାମିନଙ୍କୁ କୁ ଣ୍ଢାଇଧରି କାନ୍ଦିମଲ ଓ ବିନୟାମିନ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କୁ ଣ୍ଢାଇଧରି କାନ୍ଦିମଲ ।

15

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜର ସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚୁମବନ କମଲ ଓ ମସମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦିମଲ । ଏହାପମର ମସମାମନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଖାଲା ମନମର କଥା ମହମଲ

।

ଫାଲରା ୋକୁ ବଙ୍କୁ ମିସର ଲଦଶକୁ ଡାକିଲେ
16

ମର୍ଯମତମବମଳ ଫାମରାଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦମର ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ମର୍ଯ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ଆସିଛତେ ି, ତାହା ଶୁଣି ଫାମରା ଓ ରାଜ ପ୍ରାସାଦର

କମ୍ଚାରୀମାମନ ଖୁସି ମହମଲ ।
17

18

ପୁଣି ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁ ହ, ମସମାମନ ନିଜ ନିଜ ପଶୁଗୁଡ଼କ
ି ଉପମର ଶସୟ ଲଦି କିଣାନ ମଦଶକୁ ମଫରିର୍ଯାଆତେ ୁ ।

ପୁଣି ମସମାମନ ତୁ ମର ବାପାଙ୍କୁ ଓ ମସମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ମନଇ ମମା ନିକଟକୁ ଆସତେ ୁ । ମଁୁ ମିସର ମଦଶର ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ଭୂମି

ମସମାନଙ୍କୁ ମଦବି ଓ ମସମାମନ ମଦଶର ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ଭୂମିର ଫସଲ ମଭାଗ କରିମବ । 19 ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁ ହ,
ମସମାମନ ମିସର ମଦଶରୁ ମଘାଡ଼ାଗାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ି ମନଇର୍ଯାଆତେ ୁ ଓ ମସଥିମର ମସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ , ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁ ମର ବାପାଙ୍କୁ ମନଇ ଆସତେ ୁ ।
20

ମସମାମନ ମସମାନଙ୍କର ଜିନଷ୍
ି ପ୍ ବିଷ୍ୟମର ମକୌଣସି ଚିତେ ା ନ କରତେ ୁ, କାରଣ ସାରା ମିସର ମଦଶର ସବୁ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷ୍ୟ ମସମାନଙ୍କର ମହବ ।

21

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ ଓ ମସମାମନ ମସପରି କମଲ । ଫାମରାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ

ମଘାଡ଼ାଗାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ି ମଦମଲ, ପୁଣି ରାସ୍ତାମର ଖାଇବା ନିମମତେ  ମସମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ ମଦମଲ ।
22

ଆଉ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଏକ ହଳ ନୁ ଆ ଲୁ ଗା ମଦମଲ, ମା୍ ମସ ବିନୟାମିନଙ୍କୁ ତିନ ି ଶହ ରୂପା ଟଙ୍କା ଓ ପାଞ୍ଚ ହଳ ନୁ ଆ

ମପାଷ୍ାକ ମଦମଲ ।
23

ଆହୁ ରି ମସ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନଷ୍
ି ପଠାଇମଲ: ମିସର ମଦଶମର ମିଳୁଥିବା ଭଲ ଭଲ ଜିନଷ୍
ି ଦଶଟି ଗଧମର ଏବଂ ଗହମ, ମରାଟୀ ଓ

ତାଙ୍କ ବାପା ମିସରକୁ ଆସିବା ସମୟମର ରାସ୍ତାମର ଖାଇବା ନିମମତେ  ଖାଦୟ ଦଶଟି ମାଇ ଗଧମର ପଠାଇମଲ । 24 ଏହାପମର ମସ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଣାନ
ମଦଶକୁ ପଠାଇମଲ ଓ ମସମାମନ ର୍ଯିବା ସମୟମର କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ରାସ୍ତାମର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟମର ଝଗଡ଼ା କର ନାହିଁ ।
25

ମସମାମନ ମିସର ମଦଶରୁ ବାହାରିମଲ ଓ କିଣାନ ମଦଶମର ଥିବା ମସମାନଙ୍କ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିମଲ ।

26

ମସମାମନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛ,ି ପୁଣି ଏମବ ମସ ସାରା ମିସର ମଦଶର ଶାସନକତ୍ତ୍ା ମହାଇଅଛି । ର୍ଯାକୁ ବ ଏହି କଥା

ଶୁଣି ମୁଚ୍ଛ୍ା ମହବା ପରି ମହମଲ, କାରଣ ମସ ମସମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିମଲ ନାହିଁ ।
27

ମା୍ ମର୍ଯମତମବମଳ ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିଥିବା ସବୁ କଥା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ କହିମଲ, ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ମନବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା

ମଘାଡ଼ାଗାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ି ମଦଖିମଲ, ତାପମର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସମତଜ ମହଲା ।
28

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ମମା ପୁଅ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଏ ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଛ ି ତାହା ମମା ପାଇଁ ର୍ଯମଥଷ୍ଟ ! ମଁୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପାଖକୁ ର୍ଯିବ ି ଓ ମଁୁ ମରିବା ଆଗରୁ

ତାକୁ ମଦଖିବି ।

46
ୋକୁ ବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ମିସର ଲଦଶକୁ ଗଲେ
1

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ର୍ଯାହା ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତାହା ମନଇ ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯିବାକୁ ବାହାରି ମବରମଶବା ନାମକ ସ୍ଥାନମର ପହଞ୍ଚିମଲ । ମସଠାମର ମସ ନିଜର
p

ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟମର ବଳି ଉତ୍ସଗ୍ କମଲ ।
2

ପୁଣି ପରମମଶ୍ୱର ରାତିମର ଦଶ୍ନ ମଦଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଡାକିମଲ, ମହ ର୍ଯାକୁ ବ, ମହ ର୍ଯାକୁ ବ ! ର୍ଯାକୁ ବ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, କୁ ହତେ ୁ, ମଁୁ ଶୁଣୁଅଛି ।

3

ଏହାପମର ପରମମଶ୍ୱର କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ପରମମଶ୍ୱର ଅଟୁ, ତୁ ମ ବାପାଙ୍କର ପରମମଶ୍ୱର । ତୁ ମମ ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ

ଆମମ୍ଭ ମସଠାମର ତୁ ମକୁ ଏକ ମହାନ ମଦଶ କରିବା । 4 ଆମମ୍ଭ ନିମଜ ତୁ ମ ସହିତ ମିସର ମଦଶକୁ ର୍ଯିବା, ପୁଣି ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ପୁଣି ଥମର କିଣାନ ମଦଶକୁ
ମଫରାଇ ଆଣିବା, ପୁଣି ତୁ ମମ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିକଟମର ଥାଇ ମୃତୁୟବରଣ କରିବ ।
5

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ମବରମଶବା ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିମଲ; ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାମନ ନିଜ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ , ମସମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ

ମସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାମରା ପଠାଇଥିବା ମଘାଡ଼ାଗାଡ଼ିଗୁଡ଼କ
ି ମର ବସାଇ ମିସର ମଦଶକୁ ମନଇଗମଲ ।
6

ମସମାମନ ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଲାକମାନଙ୍କୁ , ମସମାମନ କିଣାନ ମଦଶମର ଲାଭ କରିଥିବା ସବୁ ପଶୁପଲ ଓ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ସହିତ ମନଇ

ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ ।
7

p

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଓ ନାତି, ଝିଅ ଓ ନାତୁ ଣୀମାନଙ୍କୁ ଓ ନିଜ ଗୃହର ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ମନଇ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ । ଏହିପରି ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ସବୁ

46.1 ଇସ୍ରାଏଲ

ବଂଶଧରଙ୍କୁ ମନଇ ମିସରକୁ ଗମଲ ।
8

ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କର ମର୍ଯଉଁ ପୁଅମାମନ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ, ମସମାନଙ୍କର ନାମ ମହଲା: ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ରୁମବନ, 9 ରୁମବନଙ୍କର ପୁଅମାମନ

ମହମଲ: ହାମନାକ, ପାେୁ , ହିମରାଣ ଓ କମି ।
10

ଶିମିମୟାନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ର୍ଯିମୂଏଲ, ର୍ଯାମୀନ, ଓହଦ୍ , ର୍ଯକିନ, ମସାହର ଓ ମଶୌଲୟ । ଏହି ମଶୌଲୟଙ୍କର ମାଆ କିଣାନ ମଦଶର ଥିମଲ ।

11

ମଲବୀଙ୍କର ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ମଗମଶ୍ାନ, କହାତ ଓ ମରାରି ।

12

ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ଏ, ଓନନ, ମଶଲା, ମପରସ୍ ଓ ମସରହ । (ଏ ଓ ଓନନ କିଣାନ ମଦଶମର ମରିଥିମଲ) । ମପରସଙ୍କର ପୁଅମାମନ

ମହମଲ: ହିମରାଣ ଓ ହାମୁଲ ।
13

ଇଷ୍ାଖରଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ତଲୟ, ପୁହା, ମୟାବ ଓ ଶିମରାନ ।

14

ସବଲୁ ନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ମସରଦ, ଏମଲାନ ଓ ର୍ଯହଲିଲ ।

15

ଏମାମନ ମହଉଛତେ ି ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ମଲୟାଙ୍କଠାରୁ ପେନ ଅରାମମର ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କର ବଂଶଧର । ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଜମଣ ଝିଅ, ଦୀଣା ମଧ୍ୟ

ମସଠାମର ଜନମ ମହାଇଥିମଲ । ମଲୟାଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ବଂଶଧରମାମନ, ପୁଅଝିଅ ସମମସ୍ତ ମିଶି ମତତିଶି ଜଣ ।
16

ଗାଦ୍ ଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ଶିମଫାନ, ହାଗି, ଶୁନ,ି ଇମଷ୍ାବନ, ଏରି, ଅମରାଦି ଓ ଅମରଲି । 17 ଆମଶରଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ଇମନାହ, ଇଶବାହ,

ଇଶଭି ଓ ବିରଅ
ି । ମସମାନଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ମସରହ । ବରିହଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ମହବର ଓ ମଲ୍କୀଏଲ ।
18

ଲାବନ ନିଜ ଝିଅ, ମଲୟାଙ୍କୁ ମଦଇଥିବା ଦାସୀ, ଶିଳ୍ପା ଜନମ କରିଥିବା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାମନ ମଷ୍ାହଳ ଜଣ ।

19

ର୍ଯାକୁ ବ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମହଲଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଓ ବିନୟାମିନ ।

20

ମିସର ମଦଶମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସନତଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ମନଃଶି ଓ ଇେି ୟମ । ଏହି ଆସନତ, ଓନ ନଗରର

ପୂଜାରୀ ମପାଟିମଫରାଙ୍କ ଝିଅ ଥିମଲ ।
21

ବିନୟାମିନଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ମବଲା, ମବଖର, ଅମସ୍ବଲ, ମଗରା, ନାମନ, ଏହୀ, ମରାଶ, ମୁପ୍ପିମ, ହୁ ପ୍ପିମ ଓ ଅଦ୍ ।

22

ଏ ସମମସ୍ତ ମହମଲ ରାମହଲ ଓ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅମାମନ । ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ଏହି ବଂଶଧରମାମନ ଚଉଦ ଜଣ । 23 ଦାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମ

ହୁ ଶମ
ି ।
24

ନପ୍ତାଲିଙ୍କ ପୁଅମାମନ ମହମଲ: ର୍ଯହସିମୟଲ, ଗୁନ,ି ମର୍ଯଜର ଓ ଶିମଲମ ।

25

ଲାବନ ନିଜ ଝିଅ ରାମହଲଙ୍କୁ ମଦଇଥିବା ଦାସୀ ବିଲ୍ହା ଓ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାମନ ସାତ ଜଣ ।

26

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ମର୍ଯଉଁ ବଂଶଧରମାମନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିସର ମଦଶକୁ ଗମଲ, ମସମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନ ମିଶାଇ, ମକବଳ ପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ଛଅଷ୍ଠି

ଥିଲା । 27 ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ଦୁ ଇ ପୁଅ ମିସର ମଦଶମର ଜନମ ମହାଇଥିମଲ । ଏହି ଦୁ ଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସତୁ ରି ଜଣ
ବଂଶଧର ମିସର ମଦଶମର ରହିମଲ ।

ୋକୁ ବଙ୍କ ପରିବାର ମିସର ଲଦଶଲର ପହଞ୍ଚିଲେ
28

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ମିସର ମଦଶମର ପହଞ୍ଚିମଲ । ଏହାପମର ମସ ର୍ଯିହୁଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆମଗ ଆମଗ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇମଲ,

ମର୍ଯପରି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ ମଗାଶନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ର୍ଯିବାର ପଥ ମଦଖାଇମବ । ଏହାପମର ମସମାମନ ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶକୁ ଗମଲ । 29 ଏହାପମର

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜର ରଥ ସଜାଇମଲ ଏବଂ ନିଜ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମଭଟିବା ପାଇଁ ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶକୁ ଗମଲ । ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସଠାମର ପହଞ୍ଚି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ
କୁ ଣ୍ଢାଇଧରି ବହୁ ତ ସମୟ ର୍ଯାଏଁ କାନ୍ଦିମଲ । 30 ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ଏମବ ମମାର ମୃତୁୟ ମହମଲ ମଧ୍ୟ ମମାର କିଛ ି ଦୁ ଃଖ ନାହିଁ । କାରଣ ମଁୁ ତୁ ମକୁ
ଆଉ ଥମର ମଦଖିଲି ଏବଂ ଜାଣିଲି ମର୍ଯ ତୁ ମମ ଏ ର୍ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଅଛ ।
31

ପୁଣ,ି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯିବ ି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବ,ି କିଣାନ

ମଦଶରୁ ମମାର ଭାଇମାମନ ଏବଂ ମମା ବାପାଙ୍କର ପରିବାରର ସବୁ ମଲାକ ମମା ନିକଟକୁ ଆସିଛତେ ି । 32 ମସମାମନ ସମମସ୍ତ ପଶୁପାଳକ ମହାଇଥିବାରୁ
ପଶୁପାଳନ କରତେ ି । ମସମାମନ ନିଜ ସହିତ ମଗାରୁପଲ, ମମଣ୍ଢାପଲ ଓ ମସମାନଙ୍କର ର୍ଯାହାସବୁ ଥିଲା ମସସବୁ ମନଇ ଆସିଛତେ ି ।
33

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜର ବାପା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ଫାମରା ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରତେ ି, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କଅଣ ? 34 ମତମବ,
q

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ଆମମ୍ଭମାମନ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାମନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପରି ପଶୁପାଳକ ଅଟୁ । ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା
କହିମଲ, ମସ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶ ବାସ କରିବାକୁ ମଦମବ, କାରଣ ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ଘୃଣା କରତେ ି ।

47
ୋକୁ ବ ଫାଲରାଙ୍କୁ ଆଶୀବତ୍ତାଦ କଲେ
1

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ ଏବଂ କହିମଲ, ମମାର ବାପା ଏବଂ ଭାଇମାମନ କିଣାନ ମଦଶରୁ ଆସିଛତେ ି । ମସମାମନ ନିଜର ସବୁ ଗାଈମଗାରୁ,

ମମଣ୍ଢା ଓ ମସମାନଙ୍କର ର୍ଯାହା ଧନସମ୍ଫତ୍ତି ଥିଲା, ମସସବୁ ମନଇ ଆସିଛତେ ି । ଏମବ ମସମାମନ ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶମର ଅଛତେ ି ।
2

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମନଇ ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମଲ ।

3

ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କଅଣ ? ମସମାମନ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାମନ,

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପରି ପଶୁପାଳନ କରୁ ।
4

ମସମାମନ ଫାମରାଙ୍କୁ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣଙ୍କ ମଦଶମର କିଛ ି କାଳ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ , କାରଣ କିଣାନ ମଦଶମର ବହୁ ତ ମରୁଡ଼ି

ମହାଇଅଛି ଓ ମସଠାମର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁପଲ ଚରିବା ପାଇଁ ଘାସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ନାହିଁ । ମତଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶମର ବାସ
କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଅତେ ୁ ।
5

ଫାମରା ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମର ବାପା ଓ ଭାଇମାମନ ତୁ ମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିଛତେ ି, 6 ମିସର ମଦଶ ତୁ ମ ଆଗମର ଅଛି । ତୁ ମମ ତୁ ମର ବାପା ଓ

ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ଜାଗାମର ବାସ କରାଅ । ମସମାମନ ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶମର ବାସ କରତେ ୁ । ପୁଣି ର୍ଯଦି ତୁ ମମ ମସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷ
ପଶୁପାଳକମାନଙ୍କୁ ଜାଣ, ମତମବ ମସମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ପଶୁପଲର ଭାର ଦିଅ ।
7

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବାପା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ଫାମରାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମନଇଗମଲ ଓ ର୍ଯାକୁ ବ ଫାମରାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ।

8

ଫାମରା ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ପଚାରିମଲ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମକମତ ?

9

ର୍ଯାକୁ ବ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ମମାର ବୟସ ଏକ ଶହ ତିରଶ
ି ବଷ୍୍ । ମମାର ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଅଧିକ ଥିଲା, କିତେ ୁ ମସମାନଙ୍କ ତୁ ଳନାମର

ମମାର ଜୀବନକାଳ କମ ଓ ଦୁ ଃଖମର ପୂର୍ଣ୍୍ ।
10

q

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ପୁଣି ଥମର ଫାମରାଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରି ଆସିମଲ ।

46.33 ମର୍ଯଉଁ କାମ କରି ଜମଣ ବମଞ୍ଚ

11

ମତଣୁ ଫାମରାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁ ସାମର, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ, ନିଜ ବାପା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିସର ମଦଶର ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶର ସବୁ ଠାରୁ ଭଲ ରାମିମଷ୍ଷ ଅଞ୍ଚଳମର

ବାସ କରିବାକୁ ମଦମଲ ।
12

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ , ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ପରିବାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଖୟା ଅନୁ ସାମର ମସମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ

ମର୍ଯାଗାଇମଲ ।
13

ମସହି ସମୟମର ମରୁଡ଼ି ଅତି ପ୍ରବଳ ମହବାରୁ, ସମଗ୍ର ମଦଶମର ଖାଦୟ ସରିଗଲା । ମତଣୁ କିଣାନ ମଦଶ ଓ ମିସର ମଦଶର ସମସ୍ତ ମଲାକ ମରୁଡ଼ି

ମର୍ଯାଗଁୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇମଲ ନାହିଁ ।
14

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମଲାକମାନଙ୍କୁ ଶସୟ ବିକି କିଣାନ ମଦଶ ଓ ମିସର ମଦଶର ସବୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କମଲ । ପୁଣି ମସ ମସହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫାମରାଙ୍କ

ରାଜମକାଷ୍କୁ ଆଣିମଲ ।
15

ମର୍ଯମତମବମଳ କିଣାନ ମଦଶ ଓ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାନଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ର୍ଯାଇ

କହିମଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖାଦୟ ଦିଅତେ ୁ । ଆମମ୍ଭମାମନ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗମର ମରିବୁ ? କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିର୍ଯାଇଛି ।
16

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସରିର୍ଯାଇଛି, ମତମବ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁଧନ ଦିଅ, ମଁୁ ମସଗୁଡ଼କ
ି ବଦଳମର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ

ଖାଦୟ ମଦବି ।
17

ମତଣୁ ମସମାମନ ମସମାନଙ୍କ ପଶୁଧନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିମଲ । ପୁଣି, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମଘାଡ଼ା, ମଛଳିମମଣ୍ଢା, ମଗାରୁଗାଈ ଓ ଗଧ ବଦଳମର

ମସମାନଙ୍କୁ ମସହି ବଷ୍୍ ଖାଦୟ ମଦମଲ ।
18

ମସହି ବଷ୍୍ ମଶଷ୍ ମହବା ପମର, ତାହାର ପର ବଷ୍୍ ମସମାମନ ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସବୁ ଟଙ୍କା

ସରିର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଶୁଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଦଇସାରିଛୁ, ଏହି କଥା ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁ ଚାଇବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହଁୁ । ଏମବ ମକବଳ
ଆମମ୍ଭମାମନ ଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜମି ଅଛି । ତାହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ମଦବା ପାଇଁ ଅନୟ କିଛ ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖମର ଆଉ ନାହିଁ ।
19

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ଚାଷ୍ ନ ମହାଇ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିବ ଓ ଆମମ୍ଭମାମନ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗମର ମରିବୁ ? ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜମି କିଣି ତା ବଦଳମର ଖାଦୟ ଦିଅତେ ୁ । ଆମମ୍ଭମାମନ ଫାମରାଙ୍କର ଦାସ ମହବୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜମି ଫାମରାଙ୍କର ମହବ । ଆପଣ
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିହନ ଦିଅତେ ୁ, ମର୍ଯପରି ଆମମ୍ଭମାମନ ନ ମରି ବଞ୍ଚିବୁ । ପୁଣି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମଦଶ ମଲାକଶୂନୟ ମହବ ନାହିଁ ।
20

ମତଣୁ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମିସର ମଦଶର ସବୁ ଜମି ଫାମରାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିମଲ । ମିସର ମଦଶର ସବୁ ମଲାକ ନିଜ ନିଜର ଜମି ବିକମି ଲ, କାରଣ ମରୁଡ଼ି

ମସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା । ଏହିପରି ସବୁ ଜମି ଫାମରାଙ୍କର ମହଲା ।
21

ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମିସର ମଦଶର ମଗାଟିଏ ସୀମାଠାରୁ ଆଉ ମଗାଟିଏ ସୀମା ର୍ଯାଏଁ, ସବୁ ମଲାକଙ୍କୁ ଫାମରାଙ୍କର ଦାସ କମଲ ।

22

ମା୍ ମସ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଜମି କିଣିମଲ ନାହିଁ, କାରଣ ମସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାର୍ଯାଇଥିବା ଖାଦୟ ଭତ୍ତା ଫାମରା ମର୍ଯାଗାଇମଲ । ମତଣୁ ମସମାମନ

ଜମି ବିକମି ଲ ନାହିଁ ।
23

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମଲାକମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ଆଜି ଦିନ ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜମି ଫାମରାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିଲି । ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ

ବିହନ ମଦବି ଆଉ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ତାହା ଜମିମର ବୁ ଣିବ ।
24

ପୁଣି ର୍ଯାହା ଶସୟ ଅମଳ ମହବ, ତାହାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଫାମରାଙ୍କୁ ମଦବ, ମର୍ଯଉଁ ଚାରିଭାଗ ରହିବ ତାହା ତୁ ମର ମହବ । ମସଥିରୁ

ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମକ୍ଷତମର ବୁ ଣିବ ପୁଣି ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାମନ ଖାଇମବ ।
25

ମସମାମନ କହିମଲ, ମହ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକମଲ; ମତଣୁ ର୍ଯଦି ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ କରିମବ ମତମବ, ଆମମ୍ଭମାମନ

ଫାମରାଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମହାଇ ରହିବୁ ।

26

ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମିସର ମଦଶମର ଜମି ବିଷ୍ୟମର ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କମଲ । ତାହା ମହଲା ସବୁ ଅମଳର ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଫାମରାଙ୍କର ମହବ

। ଏହି ନିୟମ ଏମବ ର୍ଯାଏଁ ମିସର ମଦଶମର ଅଛି । ମା୍ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଜମି ଫାମରାଙ୍କର ମହଲା ନାହିଁ ।
27

ଇସ୍ରାଏଲ ମଲାକମାମନ ମିସର ମଦଶର ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶମର ବାସକମଲ । ମସମାମନ ମସଠାମର ବହୁ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କମଲ ପୁଣି ଫଳବତେ  ମହମଲ

ଓ ବହୁ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧପ
ି ାଇମଲ ।
28

ର୍ଯାକୁ ବ ମିସର ମଦଶମର ସତର ବଷ୍୍ ବାସକମଲ । ମସ ସମୁଦାୟ ୧୪୭ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚିମଲ ।

29

ର୍ଯାକୁ ବ, ତାଙ୍କ ମରଣ ଦିନ ନିକଟ ମହବାରୁ, ନିଜ ପୁଅ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମା ଜଙ୍ଘ ତମଳ ତୁ ମର ହାତ ରଖି

ଶପଥ କର, ତୁ ମମ ମମାର କଥା ରଖି ମମାମତ ଦୟା ମଦଖାଇବ ଏବଂ ମମା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମହବ । ମମାର ମରଣ ମହମଲ ତୁ ମମ ମମାମତ ମିସର ମଦଶମର
ସମାଧି ମଦବ ନାହିଁ । 30 ମା୍ ତୁ ମମ ମମାର ମୃତ ଶରୀର ମିସର ମଦଶରୁ କିଣାନ ମଦଶକୁ ମନଇର୍ଯିବ ଏବଂ ମର୍ଯଉଁଠାମର ମମାର ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କୁ ସମାଧି
ଦିଆର୍ଯାଇଅଛି, ମସଠାମର ମମାମତ ସମାଧି ମଦବ । ମର୍ଯାମଷ୍ଫ କହିମଲ, ତୁ ମମ ମର୍ଯପରି କହିଲ, ମଁୁ ମସପରି କରିବ ି ।
31

ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ତୁ ମମ ଏପରି କରିବ ମବାଲି ମମା ନିକଟମର ଶପଥ କର । ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସପରି କରିବାକୁ ଶପଥ କମଲ । ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ

ଶର୍ଯୟାମର ମୁଣ୍ଡ ନୁ ଆଁଇ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।

48
ୋକୁ ବ ମନଃଶି ଓ ଇଫ୍ରୟିମଙ୍କୁ ଆଶୀବତ୍ତାଦ କଲେ
1

ଏହାର କିଛ ି ଦିନ ପମର, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଖବର ପାଇମଲ ମର୍ଯ, ତାଙ୍କ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛତେ ି । ମତଣୁ ମସ ତାଙ୍କର ଦୁ ଇ ପୁଅ ଇେୟିମ ଓ ମନଃଶିଙ୍କୁ ମନଇ

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗମଲ ।
2

ର୍ଯାକୁ ବ ଶୁଣିମଲ ମର୍ଯ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କୁ ମଦଖିବାକୁ ଆସିଛତେ ି । ମତଣୁ ମସ ନିଜର ବଳ ଏକାଠି କମଲ ଓ ଶର୍ଯୟାମର ଉଠି ବସିମଲ ।

3

ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, କିଣାନ ମଦଶର ଲୁ ସ୍ ଅଞ୍ଚଳମର ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଦଶ୍ନ ମଦଇ ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ । 4 ପୁଣି ମସ

ମମାମତ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭ ତୁ ମକୁ ଫଳବତେ  ଓ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଓ ତୁ ମଠାରୁ ବହୁ ମଗାଷ୍ଠୀ ଜାତ କରିବା । ଆମମ୍ଭ ତୁ ମ ପମର ତୁ ମ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଏହି
କିଣାନ ମଦଶ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ମଦବା ।
5

ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ରୁମବନ ଓ ଶିମିୟନ ପରି, ତୁ ମର ଦୁ ଇ ପୁଅ ଇେୟିମ ଓ ମନଃଶି ମମାହର ପୁଅ ମହମବ, ମର୍ଯଉଁମାମନ ମଁୁ ମିସର

ମଦଶକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏହି ମିସର ମଦଶମର ତୁ ମଠାରୁ ଜନମ ମହାଇଛତେ ି । 6 ଏମାନଙ୍କ ପମର ତୁ ମଠାରୁ ଜନମ ମହବା ପିଲାମାମନ ତୁ ମର ମହମବ । ପୁଣି
ମସମାମନ ଇେୟିମ ଓ ମନଃଶି, ଏହି ଦୁ ଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ଭାଗ ପାଇମବ । 7 ମଁୁ ପେନ-ଅରାମ ମଦଶରୁ କିଣାନ ମଦଶକୁ ମଫରୁଥିବା ସମୟମର, ଇୋଥା
ନଗରମର, ର୍ଯାହାକୁ ମବଥଲିହମ
ି ନଗର କୁ ହାର୍ଯାଏ, ମସଠାମର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଳ୍ପମା୍ ବାଟ ଥିଲା, ମସଠାମର ରାମହଲଙ୍କର ମୃତୁୟ ମହଲା । ମଁୁ ବହୁ ତ
ଦୁ ଃଖମର ତାଙ୍କୁ ଇୋଥାକୁ ର୍ଯିବା ବାଟମର ସମାଧି ମଦଲି । 8 ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କର ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଦଖି ପଚାରିମଲ, ଏମାମନ କିଏ ?
9

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଉତ୍ତର ମଦମଲ, ଏମାମନ ମହଉଛତେ ି ମମାର ପୁଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ପରମମଶ୍ୱର ମମାମତ ଏହି ମିସର ମଦଶମର ମଦଇଛତେ ି । ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ,

ଦୟାକରି ମସମାନଙ୍କୁ ମମା ପାଖକୁ ଆଣ, ମଁୁ ମସମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବ ି ।
10

ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ମହାଇଥିବାରୁ, ମସ ଭଲମର ମଦଖିପାରୁ ନ ଥିମଲ । ମତଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଖକୁ ମନମଲ, ପୁଣି ର୍ଯାକୁ ବ

ମସମାନଙ୍କୁ ଚୁମବନ କମଲ ଓ କୁ ଣ୍ଢାଇଧରିମଲ ।

11

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଁୁ ତୁ ମକୁ ଆଉ ଥମର ମଦଖି ପାରିବ ି ମବାଲି ମକମବ ଆଶା କରି ନ ଥିଲି , ମା୍ ମଦଖ, ପରମମଶ୍ୱର ଏମବ

ତୁ ମର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମମାମତ ମଦଖାଇମଲ ।
12

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଆଠୁ ପାଖରୁ ଆଣିମଲ ଓ ନିମଜ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ।

13

ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମନଇ, ଇେୟିମଙ୍କୁ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତମର ଧରି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ବାମ ହାତମର ମଦମଲ ଓ ମନଃଶିକୁ ନିଜ ବାମ

ହାତମର ଧରି ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତମର ମଦମଲ । ଏହିପରି ମସ ଦୁ ଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମନଇ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଖମର ଠିଆ କରାଇମଲ ।
14

କିତେ ୁ, ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ଡାହାଣ ହାତ ମନଇ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଇେୟିମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପମର ରଖିମଲ ଓ ବାମ ହାତ ମନଇ ବଡ଼ ପୁଅ ମନଃଶିର ମୁଣ୍ଡ

ଉପମର ରଖିମଲ ।
15

ଏହାପମର ମସ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ମହ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ,
ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ:
ମର୍ଯଉଁ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନି,
ମମାର ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମ ଓ
ମମାର ବାପା ଇସ୍ହାକ ଚାଲୁ ଥିମଲ,
ମର୍ଯଉଁ ପରମମଶ୍ୱର ମମାର ସାରା ଜୀବନ,
ଆଜି ର୍ଯାଏଁ ମମାମତ ପାଳନ କରି ଆସିଛତେ ି,
16

ମର୍ଯଉଁ ଦୂ ତ ସବୁ ବିପଦରୁ ମମାମତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛତେ ି,
ମସ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ ।

ଏମାମନ ମମାର ନାମ,
ମମାର ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ନାମ ଓ
ମମାର ବାପା ଇସ୍ହାକଙ୍କ ନାମମର ପରିଚତ
ି ହୁ ଅତେ ୁ ।
ପୁଣି ଏମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାମନ
ପୃଥିବୀମର ବହୁ ସଂଖୟାମର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଆତେ ୁ ।
17

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ଇେୟିମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡମର ରଖିଥିବା ମଦଖି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଅସତେ ୁଷ୍ଟ ମହମଲ । ମତଣୁ ମସ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କର ହାତ ଇେୟିମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ

ଉଠାଇ ମନଇ ମନଃଶିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପମର ରଖିମଦମଲ ।
18

ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିମଲ, ନାହିଁ, ବାପା ମସପରି ନୁ ମହଁ । ଇଏ ମହଉଛି ମମାର ବଡ଼ ପୁଅ ମନଃଶି । ତୁ ମର ଡାହାଣ ହାତ ଏହାର ମୁଣ୍ଡ

ଉପମର ରଖ ।
19

ମା୍ ର୍ଯାକୁ ବ ମନାକରି କହିମଲ, ପୁଅ, ମଁୁ ମସ କଥା ଜାମଣ । ମନଃଶି ମଧ୍ୟ ଜମଣ ମହାନ ବୟକ୍ତି ମହବ, ମା୍ ତାହାର ସାନ ଭାଇ ତାଠାରୁ ଅଧିକ

ମହାନ ମହବ ଓ ତାହାର ବଂଶଧରଙ୍କଠାରୁ ଅମନକ ମଗାଷ୍ଠୀ ଜନମ ମହମବ ।
20

ମସହିଦନ
ି ର୍ଯାକୁ ବ ମସମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରି କହିମଲ, ଇସ୍ରାଏଲ ମଲାକମାମନ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ସମୟମର ତୁ ମର ନାମ ଧରି କହିମବ,

ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ଇେୟିମ ଓ ମନଃଶିଙ୍କ ପରି ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ । ଏହିପରି ର୍ଯାକୁ ବ ଇେୟିମଙ୍କୁ ମନଃଶିଙ୍କଠାରୁ ଆଗମର ରଖିମଲ ।
21

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ କହିମଲ, ମଦଖ, ମମାର ମୃତୁୟ ମର୍ଯମକୌଣସି ସମୟମର ମହାଇପାମର, ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିମବ

ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥମର ତୁ ମ ପୂବ୍ପୁରୁଷ୍ଙ୍କ କିଣାନ ମଦଶକୁ ମନଇ ର୍ଯିମବ । 22 ପୁଣି ମଦଖ, ମଁୁ ତୁ ମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯତିକି ଭାଗ ମଦଇଅଛି, ତାଠାରୁ
ଅଧିକ ତୁ ମକୁ ମଦଉଅଛି । ମଁୁ ଇମମାର ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କ ସହିତ ମମାର ଖଣ୍ଡା ଓ ଧନୁ ମର ର୍ଯୁଦ୍ଧ କରି ମର୍ଯଉଁ ପବ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଅଛି, ମଁୁ ତାହା ତୁ ମକୁ
ମଦଉଅଛି ।

49
ୋକୁ ବଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ିବିଷୟତ୍ କଥା
1

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମା ଚାରି ପାଖମର ଏକାଠି ହୁ ଅ । ତୁ ମ ପ୍ରମତୟକ ଜଣ ପ୍ରତି ଆଗକୁ ର୍ଯାହାସବୁ

ଘଟିବ, ତାହା ମଁୁ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ।
2

ମହ ମମାର ପୁଅମାମନ,
ମଁୁ ର୍ଯାକୁ ବ, ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାପା, ଇସ୍ରାଏଲ କହୁ ଅଛି,
ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମା ପାଖକୁ ଆସ ଓ ମମା କଥା ଶୁଣ ।

3

ମହ ରୁମବନ,
ତୁ ମମ ମହଉଛ ମମାର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁଅ,
ମମାର ର୍ଯୁବା ସମୟର ବଳ ଓ
ଶକ୍ତିରୁ ଜନମ ମହାଇଥିବା ପୁଅ ।
ତୁ ମମ ପ୍ରଥମ ପୁଅର ସୋନ ପାଇବା ମର୍ଯାଗୟ,
ତୁ ମର ବଳ ମଧ୍ୟ ଅନୟମାନଙ୍କ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ।

4

କିତେ ୁ ତୁ ମମ ବନୟା ପାଣି ପରି ଅସ୍ଥିର,
ତୁ ମର ଆଉ ମସହି ସୋନ ରହିବ ନାହିଁ ।
କାରଣ ତୁ ମମ ମମା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁ କମ୍ କଲ ଓ
ମମା ଶର୍ଯୟାକୁ ଅଶୁଚ ି କଲ,

5

ମହ ଶିମିୟନ ଓ ମଲବୀ,
ତୁ ମମ ଦୁ ଇ ଭାଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ।
ତୁ ମର ଅସ୍ତ୍ର ହିଂସାର କାମ କଲା ।

6

ମଁୁ ତୁ ମର ମନ୍ଦ କାମମର ରାଜି ନୁ ମହଁ,
ତୁ ମର ମନ୍ଦ ମର୍ଯାଜନାମର ମମାର ମକୌଣସି ଭାଗ ନାହିଁ ।
ତୁ ମମ ରାଗମର ମଲାକମାନଙ୍କୁ ହତୟାକଲ,
ମକବଳ ତୁ ମର ଖୁସି ପାଇଁ ତୁ ମମ ବଳଦଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପଙ୍ଗୁ କରିପକାଇଲ ।

7

ତୁ ମମ ରାଗମର ମର୍ଯଉଁ କାମ କଲ ତାହା ତୁ ମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଆଣିବ,
କାରଣ ତୁ ମର ରାଗ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଓ ନିଷ୍ଠୁର ।
r

ଏଣୁ ମମା ବଂଶଧରଙ୍କ ମଧ୍ୟମର ତୁ ମମ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ମହାଇ ବାସ କରିବ,
ଇସ୍ରାଏଲ ମଗାଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟମର ତୁ ମମ ବାଣ୍ଟି ମହାଇ ରହିବ ।
8

ମହ ର୍ଯିହୁଦା,

ତୁ ମର ଭାଇମାମନ ତୁ ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିମବ,
ପୁଣି ତୁ ମମ ତୁ ମର ଶତୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବ ।
ତୁ ମର ଭାଇମାମନ ତୁ ମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିମବ
r

49.7 ଦୟା ଶୂନୟ

9

ମହ ର୍ଯିହୁଦା, ମମାର ପୁଅ,
ଶିକାର କରି ମଫରିଥିବା ର୍ଯୁବା ସିଂହ ପରି ତୁ ମମ ବଳବାନ ।
ମକୌଣସି ଭୟ ନ ଥାଇ ବି୍ାମ କରିବାକୁ ର୍ଯାଉଥିବା ସିଂହ ପରି ତୁ ମମ ଅଟ;
ମଶାଇଥିବା ମାଇ ସିଂହକୁ ଉଠାଇବାକୁ ମର୍ଯପରି ମକହି ସାହସ କମର ନାହିଁ,
ମସହିପରି ସମମସ୍ତ ତୁ ମକୁ ଭୟ କରିମବ ।

10

ମହ ର୍ଯିହୁଦା,
ର୍ଯାହାଙ୍କର ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି,
ପୁଣି ର୍ଯାହାଙ୍କଠାମର ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଗାଷ୍ଠୀର ମଲାକ ବଶୀଭୂତ ମହମବ,
ମସ ଆସିବା ର୍ଯାଏଁ,
ତୁ ମର ବଂଶଧରମାମନ ଶାସନ କରିମବ ଏବଂ
ଶାସନ ବାଡ଼ି ମସମାନଙ୍କଠାମର ରହିବ ।
11

ତୁ ମ ମକ୍ଷତମର ଅଙ୍ଗୁ ର ଏମତ ପ୍ରଚୁର ଫଳିବ ମର୍ଯ,
ତାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ମମ ମସଠାମର ଗଧ ଓ ଗଧ ଛୁ ଆଗୁଡ଼କ
ି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବ,

ପୁଣି ତୁ ମର ଅଙ୍ଗୁ ର ରସ ଏମତ ପ୍ରଚୁର ମହବ ମର୍ଯ,
ତାହା ନଦୀର ପାଣି ପରି ବହିର୍ଯିବ ।
12

ତୁ ମର ଅଙ୍ଗୁ ର ରସ ଏମତ ପ୍ରଚୁର ମହବ ମର୍ଯ,
ତାହା ପିଇ ତୁ ମର ଆଖି ଲାଲ ମଦଖାର୍ଯିବ,

ତୁ ମମ ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଏମତ ପ୍ରଚୁର ପାଇବ ମର୍ଯ,
ତାହା ପିଇ ତୁ ମର ଦାତେ  କ୍ଷୀରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଧଳା ମଦଖାର୍ଯିବ ।
13

ମହ ସବୁ ଲୁନ,
ତୁ ମମ ସମୁଦ୍ର କୂ ଳମର ବାସ କରିବ,
ତୁ ମର ବାସସ୍ଥାନ ପାଣି ଜାହାଜର ବନ୍ଦର ମହବ ।
s

ପୁଣି ତୁ ମର ସୀମା ସୀମଦାନ ନଗର ର୍ଯାଏଁ ବୃ ଦ୍ଧପ
ି ାଇବ ।
14

ମହ ଇଷ୍ାଖର,
ତୁ ମମ ବଳବାନ ଗଧ ପରି ମବାଝ ମବାହିପାର,
ମା୍ ପିଠର
ି ଦୁ ଇପମଟ ମବାଝ ମବାହି
ମଶାଇଥିବା ଗଧ ପରି ତୁ ମମ ଅଳସୁଆ ଅଟ ।
15

ତୁ ମମ ଉତ୍ତମ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଉବ୍ର ଭୂମି ମଦଖିମଲ ମଧ୍ୟ,
ତାହା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇଛା କରିବ ନାହିଁ,

ମା୍ ମବାଝ ମବାହିବାକୁ ନିଜର କାନ୍ଧ ମଦଖାଇବ,
ପୁଣି ମବଠି ଖଟିବା ମଲାକ ପରି କାମ କରିବ ।
କଠିନ ପରି୍ମ କରିବାକୁ ତୁ ମମ ଇଛା କରିବ ।
16

ମହ ଦାନ,
ଇସ୍ରାଏଲର ଅନୟ ମଗାଷ୍ଠୀଗୁଡ଼କ
ି ପରି

s

49.13 ପାଣି ଜାହାଜ ରହିବା ସ୍ଥାନ

ତୁ ମମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଲାକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରି ନୟାୟ ମଦବ ।
17

ମହ ଦାନ,
ତୁ ମମ ତୁ ମ ଶତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ରାସ୍ତାମର ଥିବା ଏକ ନାଗ ସାପ ପରି,
ର୍ଯାହା ମଘାଡ଼ାର ଖୁରାମର ମଚାଟ ମାରି
ତା’ ପିଠମି ର ବସି ର୍ଯାଉଥିବା ମଲାକକୁ ତମଳ ପକାଇଦିଏ ।

18

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ କହିମଲ, ମହ ର୍ଯିମହାବା ପ୍ରଭୁ, ତୁ ମ୍ଭଠାରୁ ପରି୍ାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମଁୁ ଅମପକ୍ଷା କରୁଅଛି ।

19

ର୍ଯାକୁ ବ ପୁଣି ଥମର ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିମଲ,
ମହ ଗାଦ,
ଲୁ ମଟରା ଦଳ ତୁ ମକୁ ଆକ୍ରମଣ କମଲ,
ତୁ ମମ ମଫରି ମସମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଉଡ଼ାଇବ ।
20

ମହ ଆମଶର,
ତୁ ମମ ଅତି ଉତ୍ତମ ଖାଦୟ ଖାଇବ,

ପୁଣି ରାଜାମାମନ ଖାଉଥିବା ଉତ୍ତମ ଖାଦୟ ତୁ ମମ ଅମଳ କରିବ ।
21

ମହ ନପ୍ତାଲି ,
ତୁ ମମ ମହଉଛ ମଖାଲାମର ବୁ ଲୁଥିବା ମାଇ ହରିଣ ପରି,
ର୍ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଛୁ ଆ ଜନମ କମର ।

22

ମହ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ,
ତୁ ମମ ପାଣି ଝର ନିକଟମର ଥିବା
ଫଳମର ପୂର୍ଣ୍୍ ଅଙ୍ଗୁ ର ଲତା ପରି,
t

ର୍ଯାହାର ଡାଳ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଉପମର ମାଡ଼ିର୍ଯାଏ ।
23

ଧନୁ ଧରିଥିବା ଶତୁମାମନ ତୁ ମକୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କମଲ,
ମସମାମନ ତୁ ମକୁ ତୀର ମାରିମଲ,
ମସମାମନ ତୁ ମ ପ୍ରତି ବହୁ ତ ନିଷ୍ଠୁର ବୟବହାର କମଲ ।
u

24

ମା୍ ମମାର ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର,
v

ର୍ଯିଏ ମମାର ପାଳକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନ,
w

ମସ ନିଜ ହସ୍ତମର ତୁ ମ ବାହୁ କୁ ବଳ ମଦମଲ,
ମତଣୁ ତୁ ମର ଧନୁ ଅଟଳ ମହାଇ ରହିଲା ।
25

ମମାର ମସହି ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ସାହାର୍ଯୟ କରତେ ୁ,
ମସହି ସବ୍ଶକ୍ତିମାନ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମକୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ,

49.22 ମକମତକ ଅନୁ ବାଦମର ‘ବଣର ଗଧ ପରି’ ଉମେଖ କରାର୍ଯାଇଅଛ

t

49.23 ବିନା ଦୟାମର

u

v

49.24 ସବୁ ଠାରୁ ବଳବାନ

w

49.24 ମୂଳ ଭାଷ୍ାମର ‘ଇସ୍ରାଏଲର ମଶୈଳ’

ତୁ ମ ଭୂମିକୁ ଆକାଶରୁ ବଷ୍୍ା ଦିଅତେ ୁ,
ତୁ ମ ଭୂମିମର ଝରଣା ଓ ନଦୀ ବହୁ ଥାଉ ଏବଂ
ମସ ତୁ ମକୁ ବହୁ ପୁଅଝିଅ ଓ ପଶୁପଲ ମଦଇ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ ।
x

26

ମମାର ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାମନ ପାଇଥିବା ଆଶୀବ୍ାଦଠାରୁ
ମଁୁ ତୁ ମକୁ ମଦଉଥିବା ଆଶୀବ୍ାଦ ଅଧିକ ମହଉ ।

ମସହି ଆଶୀବ୍ାଦ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳୁଥିବା ଉତ୍ତମ ବିଷ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହଉ ।
ଏସମସ୍ତ ଆଶୀବ୍ାଦ ତୁ ମକୁ ମିଳୁ,
କାରଣ ମହ ମର୍ଯାଷ୍ଫ ତୁ ମମ ତୁ ମ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ତ ଭିନ୍ନ ଅଟ ।
27

ମହ ବିନୟାମିନ,
ତୁ ମମ ମହଉଛ ବିଦୀର୍ଣ୍୍କାରୀ ମହଟାବାଘ ପରି ।
y

ତୁ ମମ ସକାମଳ ତୁ ମର ଶତୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ,
ପୁଣ,ି ମସମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ଜିନଷ୍
ି
ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟମର ସନ୍ଧୟାମର ବାଣ୍ଟିବ ।
28

ଏମାମନ ମହଉଛତେ ି ଇସ୍ରାଏଲର ବାର ମଗାଷ୍ଠୀ । ମସମାନଙ୍କ ବାପା ମସମାନଙ୍କୁ ଆଶୀବ୍ାଦ କରିବା ସମୟମର, ର୍ଯାହାକୁ ର୍ଯାହା ଉପର୍ଯୁକ୍ତ, ମସ

ଅନୁ ସାମର ଆଶୀବ୍ାଦ କମଲ ।

ୋକୁ ବଙ୍କ ମୃ ତ୍ୁୟ ଓ ସମାଧି
29

ଏହାପମର ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦଇ କହିମଲ, ମଁୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟମର ମମାର ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶବ
ି ି । ତୁ ମମ୍ଭମାମନ

ମମାମତ ମମାର ବାପା ଓ ମଜମଜବାପାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆର୍ଯାଇଥିବା ହିତ୍ତୟ
ି ବଂଶର ଇମୋଣଙ୍କ ଜମିମର ଥିବା ଗୁମ୍ଫାମର ସମାଧି ମଦବ । 30 ଅବ୍ରାହାମ ଏହି
ଗୁମ୍ଫାକୁ ସ୍ଥାୟୀଭାବମର ସମାଧି ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ହିତ୍ତୟ
ି ବଂଶର ଇମୋଣଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିମଲ । ମସହି ଗୁମ୍ଫା କିଣାନ ମଦଶର ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନର ପୂବ୍
ଦିଗମର ମମକପଲା ଜମିମର ଅଛି । 31 ମମାର ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରାଙ୍କୁ ମସଠାମର ସମାଧି ଦିଆର୍ଯାଇଛି । ପୁଣି ମମାର ବାପା ଇସ୍ହାକ
ଓ ମାଆ ରିବକ
ି ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମସଠାମର ସମାଧି ଦିଆର୍ଯାଇଛି । ମଁୁ ମମାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଲୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମସଠାମର ସମାଧି ମଦଇଛି । 32 ମସହି ଜମି ଓ ଗୁମ୍ଫାକୁ ମମାର
ମଜମଜ ବାପା ଅବ୍ରାହାମ ହିତ୍ତୟ
ି ବଂଶର ମଲାକମାନଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିମଲ ।
33

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞାସବୁ ମଦବା ପମର, ଖଟ ଉପରକୁ ପାଦ ଉଠାଇ ମଶାଇମଲ ଓ ମଶଷ୍ ନିଶ୍ୱାସ ତୟାଗ କରି ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ୍ମାନଙ୍କ

ସହିତ ସଂଗୃହତ
ି ମହମଲ ।

50
1

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଧରି କାନ୍ଦିମଲ ଓ ଚୁମବନ କମଲ ।

2

ପୁଣି, ମୃତ ଶରୀର ସଢି ନଷ୍ଟ ନ ମହାଇ ମବଶି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ମର୍ଯଉଁ ଉପାୟମର ତାହା ସାଇତି ରଖୁଥିମଲ, ନିଜ

ବାପାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମସହି ଉପାୟମର ସାଇତି ରଖିବାକୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ରାଜ ପ୍ରସାଦର ମବୈଦୟମାନଙ୍କୁ ଆମଦଶ ମଦମଲ । ଏଣୁ ମସମାମନ ମସହି ମୃତ

49.25 ସ୍ତନ ଓ ଗଭ୍ର ଫଳ ମଦଇ ଆଶୀବ୍ାଦ କରତେ ୁ ।

x
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49.27 ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ କରିବା

ଶରୀରମର ମଲମ ଲଗାଇ ମସହି ଉପାୟମର ସାଇତି ରଖିମଲ ।
z

3

ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ଦିନ ଲାଗିଲା । ପୁଣି ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କ ପାଇଁ ସତୁ ରି ଦିନ କାନ୍ଦିମଲ ।

4

ମଶାକ କରିବାର ଦିନସବୁ ମଶଷ୍ ମହବା ପମର, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଫାମରାଙ୍କୁ ପରାମଶ୍ ମଦଉଥିବା କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ର୍ଯଦି ମଁୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିମର

ଅନୁ ଗ୍ରହ ପାଇଥାଏ, ମତମବ ଆପଣମାମନ ଦୟାକରି, ମମା ପାଇଁ ଫାମରାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଇଦିଅତେ ୁ, 5 ମମା ବାପା ମମାମତ ଶପଥ କରାଇ କହିଥିମଲ ମର୍ଯ,
ମମାର ମୃତୁୟ ମର୍ଯମକୌଣସି ସମୟମର ମହାଇପାମର, ମଁୁ ମରିବା ପମର, ମମାର ଶରୀରକୁ କିଣାନ ମଦଶକୁ ମନଇର୍ଯିବ । ପୁଣି ମଁୁ ମମା ପାଇଁ ମର୍ଯଉଁ ସମାଧି
ଗୁମ୍ଫା ମଖାଳିଅଛି, ମସଠାମର ମମାମତ ସମାଧି ମଦବ” । ମତଣୁ ଦୟାକରି ମମାମତ ଅନୁ ମତି ଦିଅତେ ୁ, ମର୍ଯପରି ମଁୁ ର୍ଯାଇ ମମା ବାପାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦବି ଓ ମଫରି
ଆସିବ ି ।
6

ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ କଥା ଫାମରାଙ୍କୁ ଜଣାଇମଲ, ପୁଣି ମସ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଅନୁ ମତି ମଦଇ କହିମଲ, ତୁ ମର ବାପା ମର୍ଯପରି ତୁ ମକୁ ଶପଥ

କରାଇଛତେ ି, ମସପରି ତୁ ମମ ର୍ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦଇ ମଫରିଆସ ।
7

ଏଣୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦବାକୁ ଗମଲ । ଫାମରାଙ୍କର ସବୁ କମ୍ଚାରୀ, ଫାମରାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରାଚୀନମାମନ ଏବଂ ମିସର ମଦଶର

ପ୍ରାଚୀନମାମନ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଗମଲ ।
8

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଭାଇମାମନ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ମଲାକ ମଧ୍ୟ ଗମଲ । ମକବଳ ମଛାଟ ପିଲାମାମନ ଓ ମସମାନଙ୍କ ପଶୁପଲ

ମଗାଶନ ପ୍ରମଦଶମର ରହିମଲ । 9 ରଥ ଓ ମଘାଡ଼ାଗୁଡ଼କ
ି ମର ବହୁ ସଂଖୟାମର ମଲାକମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ସହିତ ଗମଲ ।
10

ମର୍ଯମତମବମଳ ମସମାମନ ର୍ଯେ୍ନ ନଦୀର ଆରପମଟ ଥିବା ଅଟାଦ ନାମକ ସ୍ଥାନର ଖଳାମର ପହଞ୍ଚିମଲ, ମସମାମନ ମସଠାମର ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖମର ଉଚ୍ଚ

ସ୍ୱରମର କାନ୍ଦିମଲ । ପୁଣି ମସଠାମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ଦିନ ମଶାକ କମଲ ।
11

ମର୍ଯମତମବମଳ କିଣାନ ମଦଶର ମସହି ଅଞ୍ଚଳର ମଲାକମାମନ ମସମାମନ ଅଟାଦ ଖଳାମର ଏପରି କାନ୍ଦିବାର ମଦଖିମଲ, ମସମାମନ କହିମଲ, ପ୍ରକୃ ତମର

ଏହା ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାନଙ୍କର ବହୁ ତ ଦୁ ଃଖର କ୍ରନ୍ଦନ । ମସହି କାରଣରୁ ମସହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଆବଲ-ମିସ୍ରଇମ ମହଲା । ଏହା ର୍ଯେ୍ନ ନଦୀର
ଆରପମଟ ଅଛି ।
12

ର୍ଯାକୁ ବ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯପରି କହିଥିମଲ, ମସମାମନ କିଣାନ ମଦଶମର ପହଞ୍ଚି ମସପରି କମଲ ।

13

ମସମାମନ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଣାନ ମଦଶକୁ ମନଇ ମରି ନାମକ ସ୍ଥାନର ପୂବ୍ ଦିଗମର ମମକପଲା ନାମକ ମକ୍ଷତମର ଥିବା ଗୁମ୍ଫାମର ସମାଧି ମଦମଲ ।

ଅବ୍ରାହାମ ଏହି ଜମିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧି ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ହିତ୍ତୟ
ି ବଂଶର ଇମୋଣ ନାମକ ବୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କିଣିଥିମଲ ।

ଲୋଲଷଫ ନିଜର ିାଇମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଲଦଲେ
14

ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦବା ପମର, ନିଜର ଭାଇମାମନ ଓ ମର୍ଯଉଁମାମନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସମାଧି ମଦବାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଣାନ ମଦଶକୁ

ର୍ଯାଇଥିମଲ, ମସମାନଙ୍କ ସହିତ ମିସର ମଦଶକୁ ମଫରିମଲ ।
15

ମସମାନଙ୍କ ବାପା ମରିର୍ଯାଇଥିବାରୁ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିମଲ, ଏମବ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାମର, ପୁଣି

ଆମମ୍ଭମାମନ ତା ପ୍ରତି ମର୍ଯପରି ମନ୍ଦ ବୟବହାର କରିଥିଲୁ , ତା ବଦଳମର ମସ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିମଶାଧ ମନଇପାମର ।
16

ମତଣୁ, ମସମାମନ ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇମଲ, “ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମରିବା ଆଗରୁ, ଏହି ଆମଦଶ ମଦଇଥିମଲ, 17 ‘ତୁ ମମ୍ଭମାମନ

ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବ, ତୁ ମର ଭାଇମାମନ ତୁ ମ ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ବୟବହାର କରି ତୁ ମ ବିରୁଦ୍ଧମର ମର୍ଯଉଁ ଅପରାଧ ଓ ପାପ କରିଛତେ ି, ମସଥିପାଇଁ
ମସମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ।’
z

50.2 ଔଷ୍ଧର୍ଯୁକ୍ତ ମଲମ

ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାମନ, ଆମମ୍ଭମାମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁ ମରାଧ କରୁଅଛୁ , ଏମବ ଆପଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରତେ ୁ ।”
ମର୍ଯମତମବମଳ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଏହି ସମବାଦ ପାଇମଲ, ମସମତମବମଳ ମସ କାନ୍ଦି ପକାଇମଲ ।
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ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ଭାଇମାମନ ନିମଜ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିମଲ ଏବଂ ଭୂମିମର ମୁହଁମାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କମଲ ଓ କହିମଲ, ଆମମ୍ଭମାମନ

ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ।
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ମା୍ ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ଭୟ କର ନାହିଁ । ମଁୁ କଅଣ ପରମମଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନମର ଅଛି ? 20 ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ

ମର୍ଯାଜନା କଲ, ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର ମସ ସବୁ ମର ମଙ୍ଗଳ କମଲ, ମର୍ଯପରି ଅମନକ ମଲାକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ । ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ତୁ ମମ୍ଭମାମନ
ମଦଖୁଅଛ । 21 ମତଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ । ମଁୁ ନିମଜ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ର୍ଯତ୍ନ ମନବି । ଏହିପରି, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ମସମାନଙ୍କୁ
ସା୍ତ୍ୱନନାର କଥା କହିମଲ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ମଦମଲ ।
a

ଲୋଲଷଫ ମୃତ୍ୁୟବରଣ କଲେ
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ଏହିପରି, ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମିସର ମଦଶମର ବାସକମଲ । ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ୧୧୦ ବଷ୍୍ ବଞ୍ଚିମଲ । 23 ମସ ନିଜ ପୁଅ

ଇେି ୟମଙ୍କ ନାତି ନାତୁ ଣୀମାନଙ୍କୁ ମଦଖିମଲ ଏବଂ ମନଃଶିଙ୍କ ପୁଅ ମାକିରଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମସ ନିଜର ପୁଅଝିଅ ରୂମପ ଗ୍ରହଣ କମଲ ।
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ପୁଣି ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିମଲ, ମମାର ମରିବା ସମୟ ନିକଟ ମହାଇ ଆସିଲାଣି । ମା୍ ପରମମଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ

କରିମବ ଏବଂ ଏହି ମିସର ମଦଶରୁ ବାହାରକରି, ଅବ୍ରାହାମ, ଇସ୍ହାକ ଓ ର୍ଯାକୁ ବଙ୍କୁ ମର୍ଯଉଁ ମଦଶ ମଦବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିମଲ, ମସହି ମଦଶକୁ
ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନଇ ର୍ଯିମବ ।
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ଏହାପମର ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଶପଥ କରାଇ କହିମଲ, ମର୍ଯମତମବମଳ ପରମମଶ୍ୱର ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାର୍ଯୟ କରିବାକୁ ଆସିମବ ଓ

ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଣାନ ମଦଶକୁ ମଫରାଇମନମବ, ମସମତମବମଳ ତୁ ମମ୍ଭମାମନ ମମାର ହାଡ଼ ତୁ ମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମନଇର୍ଯିବ । 26 ମର୍ଯାମଷ୍ଫ ୧୧୦ ବଷ୍୍
ବୟସମର ମୃତୁୟବରଣ କମଲ । ମୃତ ଶରୀର ସଢି ନଷ୍ଟ ନ ମହାଇ ମବଶି ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ମିସର ମଦଶର ମଲାକମାମନ ମର୍ଯଉଁ ଉପାୟମର ତାହା ସାଇତି
ରଖୁଥିମଲ, ମର୍ଯାମଷ୍ଫଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ମସହି ଉପାୟମର ସାଇତି ରଖିବାକୁ ମବୈଦୟମାମନ ମସଥିମର ମଲମ ଲଗାଇମଲ ଓ ତାହା ମପଡ଼ିମର ମିସର
ମଦଶମର ରଖିମଲ ।

a

50.21 ଭରସା

