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ରୂତ ପୁସ୍ତକ

Book of RUTH
(Draft- 1 Team Checked and updated on 5.8.2016)
Disclaimer: These are only drafts, hence should not be considered as materials ready for
publication. Having said that, we request for feedback and suggestions from viewers/readers
on these translations that will help us do justice to our translation work in the present day
Odia language based on CANA principles of Bible translation. CANA stands for Clarity,
Accuracy, Naturalness and Acceptability. Therefore, abiding by CANA principles, we will try
our best to present NOBO Bible. Thanks for reading!!!
ଏ ସମସ୍ତ କେବଳ ପ୍ରାଥମିେ କେଖା, କେଣୁ ଏହାେୁ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କବାେି ବିଚାର େରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦ୍ୱିେୀୟକର, ଆକେମାକନ ଏହାର
ପାଠେ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅନୁ ବାଦ ସମବନ୍ଧକର ମୋମେ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇବାେୁ ଆର୍ା େରୁଅଛୁ , କେପରି ଆକେମାକନ ବାଇବଲ୍
ଅନୁ ବାଦର CANA ନିୟମ ଅନୁ ସାକର, ବର୍ତ୍ଶମାନର ଓଡିଆ ଭାଷା ଅନୁ ସାକର, ୋହାେୁ ସଂକର୍ାଧନ େରିବୁ । CANA ର ଅଥଶ, ସ୍ପଷ୍ଠ
(Clarity), ସଠିେୋ (Accuracy), ପ୍ରାେୃ େେ
ି ୋ (Naturalness) ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟୋ (Acceptability) । ଆକେମାକନ
ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁ ବାଦର ନିୟମେୁ ଆଧାର େରି ନବ ଓଡିଆ ବାଇବଲ୍ ଅନୁ ବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ େରିବାେୁ କଚଷ୍ଟା େରୁଅଛୁ । ଏହା ପଢିବା
ନିମକନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୟବାଦ!!!

CHAPTER 1
\id RUT - ODIA OT
\h ରୂେ ପୁସ୍ତେ
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ରୂତ ପୁସ୍ତକ

\io1 ଉପକ୍ରମ : ଥକର ଇସ୍ରାଏେ କଦର୍କର ଦୁ ଭିକ୍ଷ କହବାରୁ ଏେି କମେେ ନାମେ ଜକଣ ଇସ୍ରାଏେୀୟ ବୟକ୍ତି ନିଜର ପରିବାର
କନଇ ପକଡାର୍ୀ କମାୟାବ କଦର୍େୁ ୋଇ ବାସ େକେ । କସଠାକର କସ ଓ ୋହାଙ୍କର ଦୁ ଇ ପୁତ୍ର ମୃେୁୟ ବରଣ େକେ ।
ଏହାପକର ୋହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନୟମୀ ନିଜର ଜକଣ ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କ ସହିେ ପୁଣି ଥକର ଇସ୍ରାଏେ କଦର୍େୁ କେରି ଆସିକେ । କସହି
ପୁତ୍ର ବଧୂ ଇସ୍ରାଏେ କୋେମାନଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁ ସାକର ନିଜ ମୃେ ସ୍ୱାମୀର ବଂର୍ ରକ୍ଷା େରିବା ନିମକନ୍ତ ୋଙ୍କ େୁ ଟୁମବର
କବାୟଜ ନାମେ ଜକଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ େକେ ଓ ଏେ ପୁତ୍ର ଜନମ େରି ମୃେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଂର୍ ରକ୍ଷା େକେ । କସହି ପୁତ୍ର
ସନ୍ତାନଙ୍କ ବଂର୍ରୁ ଦାଉଦ ନାମେ ଏେ ମହାରାଜା ଜନମ କହକେ । କସହି ଘଟଣା ରୂେ ପୁସ୍ତେକର ଉକେଖ େରାୋଇଛି ।
ପରବର୍ତ୍ଶୀ ସମୟକର କସହି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ବଂର୍ରୁ େୀର୍ୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନମ କହକେ ।
\io ଲେଖକ - ଅଜଣା, ସେବେଃ ର୍ାମୂକୟେ ।
\io1 ସମୟ - ବିଚାରେର୍ତ୍ଶାମାନଙ୍କ ସମୟ, ସେବେଃ ଗିଦୟ
ି ନଙ୍କ ସମୟକର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂବଶ ୧୩୭୫-୧୦୫୦ ମଧ୍ୟକର ।
\io1 ମଖ
ୂ ୟପଦ - ଏହା ର୍ୁଣି ରୂେ ୋନ୍ଦି ୋନ୍ଦି େହିକେ, େୁ େେୁ ଛାଡି କମା ପିୋମାୋଙ୍କ ଗୃହେୁ କେରିେିବା ପାଇଁ କମାକେ
େୁ ହ ନାହିଁ । େୁ କେ କେଉଁଠାେୁ େି ବ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ କସଠାେୁ େି ବ,ି େୁ କେ କେଉଁଠାକର ରହିବ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ କସହିଠାକର ରହିବ।ି େୁ େର
କୋେମାକନ କମାହର କୋେ କହକବ, ପୁଣି େୁ େର ପରକମଶ୍ୱର ହିଁ କମାହର ପରକମଶ୍ୱର କହକବ-୧: ୧୬ ।
\iot ରୂପଲରଖ
\io1 ୧. ଏେିକମେେ ପରିବାର ସହ କମାୟାବ କଦର୍େୁ ଗକେ - ୧ ଅଧ୍ୟାୟ
\io1 ୨. ରୂେ ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େରିବାେୁ କକ୍ଷେେୁ ଗକେ - ୨ ଅଧ୍ୟାୟ

\io1 ୩. ରୂେ, କବାୟଜଙ୍କ ନିେଟେୁ ଗକେ - ୩ ଅଧ୍ୟାୟ
\io1 ୪. କବାୟଜ ରୂେଙ୍କୁ ବିବାହ େକେ - ୪: ୧- ୧୨
\io1 ୫. କବାୟଜଙ୍କର ବଂର୍ାବଳୀ - ୪: ୧୩-୨୧
__________________________________________________________________________
\c 1
\ms ଏେି ଲମେକ ପରିବାର ସହ ଲମାୟାବ ଲଦଶକୁ ଗଲେ
\p \v 1 ଇସ୍ରାଏେ କଦର୍କର ବିଚାରେର୍ତ୍ଶାମାନଙ୍କ ରାଜୁ େି ସମୟକର, ଥକର ଅେିର୍ୟ ଦୁ ଭିକ୍ଷ କହୋ। କେଣୁ େି ହୁଦା
ପ୍ରକଦର୍ର କବଥେିହମ
ି ନଗରର ଜକଣ ଇଫ୍ରାଥିୟ କୋେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କନଇ କମାୟାବ କଦର୍େୁ ୋଇ କସଠାକର
ବାସେକେ।
\p \v 2 କସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏେିକମେେ ଓ ୋହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନୟମୀ । ୋହାଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମହକୋନ ଓ
େିେିକୟାନ। କସମାକନ କମାୟାବକର ପହଞ୍ଚି କସଠାକର ବାସ େରିବାେୁ ୋଗିକେ ।
\p \v 3 େିଛ ି ଦିନ ପକର ଏେିକମେେଙ୍କର ମୃେୁୟ କହୋ ଓ ନୟମୀ ନିଜର ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିେ କସଠାକର ରହିକେ ।
\p \v 4 କସମାକନ କମାୟାବ କଦର୍କର ପ୍ରାୟ ଦର୍ ବଷଶ ବାସେକେ । ଆଉ ଏେି କମେେଙ୍କର ଦୁ ଇ ପୁତ୍ର କମାୟାବ କଦର୍ର
ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ େକେ । କସହି ଦୁ ଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଅପଶା ଓ ଅନୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ ରୂେ ।
\p \v 5 ପୁଣି ନୟମୀଙ୍କ ଦୁ ଇ ପୁତ୍ର ମହକୋନ ଓ େିେିକୟାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃେୁୟ କହୋ । ଏହିପରି ନୟମୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁ ଇ
ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇ କସଠାକର ରହିକେ।
\p \v 6 େିଛ ି ଦିନ ପକର, ନୟମୀ କମାୟାବ କଦର୍କର ଥାଇ ର୍ୁଣିକେ କେ, ସଦାପ୍ରଭୁ େିହୁଦା କଦର୍କର ଥିବା ନିଜ
କୋେମାନଙ୍କ ଦୁ ଃଖ କଦଖି କସମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ େରି କଦର୍ରୁ ଦୁ ଭିକ୍ଷ ଦୂ ର େରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆହାର କୋଗାଇଅଛନ୍ତି ।
\p \v 7 କେଣୁ, ନୟମୀ ଓ ୋହାଙ୍କର ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରବଧୂ କମାୟାବ କଦର୍ ଛାଡି େି ହୁଦା କଦର୍େୁ କେରିେିବାେୁ ଇଛାେରି କସଥି
ନିମକନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁ େ କହକେ। କସମାକନ କମାୟାବରୁ ବାହାରି କବଥେି ହମ
ି େୁ େି ବା ନିମକନ୍ତ ୋତ୍ରା ଆରେ େକେ ଓ େି ହୁଦା
କଦର୍େୁ ୋଇଥିବା ପଥକର ପହଞ୍ଚିକେ।
\p \v 8 କସଠାକର ନୟମୀ ନିଜର ଦୁ ଇ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ େହିକେ, କହ କମାହର ଝିଅମାକନ, େୁ କେମାକନ ନିଜ ନିଜ ପିୋମାୋଙ୍କ
ଗୃହେୁ କେରିୋଅ । ପୁଣି େୁ କେମାକନ େୁ େମାନଙ୍କର ମୃେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରେି ଓ କମା ପ୍ରେି କେପ୍ରୋକର ଦୟା କଦଖାଇଅଛ,
କସ ଅନୁ ସାକର ସଦାପ୍ରଭୁ େୁ େମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ । \v 9 ଆଉ, େୁ କେ ଦୁ କହଁ ପୁଣି ଥକର ବିବାହ େରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ
ଗୃହକର କେପରି ଭେକର ରହିପାରିବ, କସଥି ନିମକନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ େୁ େମାନଙ୍କୁ ଦୟା େରନ୍ତୁ । କସ ଏହା େହି ବିଦାୟ କଦବା
ନିମକନ୍ତ କସମାନଙ୍କୁ ଚୁମବନ େକେ ଓ କସମାକନ ସମକସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରକର କ୍ରନ୍ଦନ େକେ ।
\p \v 10 େିନ୍ତୁ ନୟମୀର ପୁତ୍ରବଧୂମାକନ ୋହାଙ୍କୁ େହିକେ, ନାହିଁ, ଆକେମାକନ ନିଜ ନିଜର ପିୋମାୋଙ୍କ ଗୃହେୁ େି ବୁ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର େୁ େ ସକେ େୁ େ କୋେମାନଙ୍କ ନିେଟେୁ େି ବୁ ।
\p \v 11 େିନ୍ତୁ, ନୟମୀ େହିକେ, କହ କମାହର ଝିଅମାକନ, େୁ କେମାକନ କମା ସହିେ ୋହିଁେି େି ବ? େୁ େମାନଙ୍କୁ ବିବାହ
େରିବା ପାଇଁ ମଁୁ େ’ଣ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜନମ େରି ପାକର? \v 12 ନାହିଁ, କମାହର ଝିଅମାକନ, େୁ କେମାକନ ନିଜ ନିଜର
ପିୋମାୋଙ୍କ ଗୃହେୁ କେରିୋଅ । ୋରଣ କମାହର ଆଉ ବିବାହ େରିବାର ବୟସ ନାହିଁ । ପୁଣି, ମଁୁ େଦି ସନ୍ତାନ ଜନମ
େରିବାେୁ ବିଶ୍ୱାସ େରି, ଆଜି ରାତ୍ରିକର ବିବାହ େକର ଓ ସନ୍ତାନ ଜନମେକର, କେକବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେୃ େକର େୁ େମାନଙ୍କର େ’ଣ ୋଭ
କହବ? \v 13 େୁ କେମାକନ ଅନୟମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ନ େରି କମାହର ଜନମ େରିବା ପୁତ୍ରମାକନ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ କହବା ୋଏଁ େଅଣ
ଅକପକ୍ଷା େରି ରହି ପାରିବ? କହ କମାହର ଝିଅମାକନ, କସପରି ମଧ୍ୟ କହାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପୁଣି େୁ େମାନଙ୍କଠାରୁ କମାହର
ଅବସ୍ଥା ଅଧିେ ମନ୍ଦ କହାଇଅଛି, ୋରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାେ କମା ବିରୁଦ୍ଧକର ଉଠିଅଛି ।
\p \v 14 ଆଉ, କସମାକନ ସମକସ୍ତ ପୁଣି ଥକର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରକର କ୍ରନ୍ଦନ େକେ । ପୁଣି ଅପଶା ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କୁ ଚୁମବନ େରି ନିଜ
ଗୃହେୁ ଚାେିଗକେ, ମାତ୍ର ରୂେ ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କୁ ଧରି ରହିକେ ।

\p \v 15 ଏହା କଦଖି ନୟମୀ ରୂେଙ୍କୁ େହିକେ, କଦଖ, କମାହର ଝିଅ, କୋହର ୋଆ, ଅପଶା ୋହାର ନିଜ କୋେମାନଙ୍କ
ନିେଟେୁ ଓ ନିଜ କଦବୋମାନଙ୍କ ନିେଟେୁ କେରିଗୋ, କେଣୁ େୁ କେ ମଧ୍ୟ କେରିୋଅ ।
\p \v 16 ଏହା ର୍ୁଣି ରୂେ ୋନ୍ଦି ୋନ୍ଦି େହିକେ, େୁ େେୁ ଛାଡି କମା ପିୋମାୋଙ୍କ ଗୃହେୁ କେରିେିବା ପାଇଁ କମାକେ େୁ ହ ନାହିଁ
। େୁ କେ କେଉଁଠାେୁ େି ବ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ କସଠାେୁ େି ବ,ି େୁ କେ କେଉଁଠାକର ରହିବ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ କସହିଠାକର ରହିବ।ି େୁ େର
କୋେମାକନ କମାହର କୋେ କହକବ, ପୁଣି େୁ େର ପରକମଶ୍ୱର ହିଁ କମାହର ପରକମଶ୍ୱର କହକବ । \v 17 େୁ କେ
କେଉଁଠାକର ମରିବ, ମଁୁ ମଧ୍ୟ କସହିଠାକର ମରିବି ଓ କସହିଠାକର ସମାଧି ପାଇବି । କେବଳ ମୃେୁୟ ଆେ ଦୁ ହଙ୍କ
ିଁ ୁ ଅେଗା େରୁ
। େଦି ମୃେୁୟ ଛଡା ଅନୟ କେୌଣସି ବିଷୟ କମାକେ େୁ େଠାରୁ ଅେଗା େକର, କେକବ ସଦାପ୍ରଭୁ କମାକେ ଅେିର୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ
।
\p \v 18 ଏହି ରୂକପ ୋହାଙ୍କ ସହିେ େିବା ନିମକନ୍ତ ରୂେର ଦୃ ଢ ନିଷ୍ପେି କଦଖି ନୟମୀ ରୂେଙ୍କୁ େିଛ ି େହି ନ ପାରି ନୀରବ
ରହିକେ ।
\p \v 19 ଏଣୁ, ନୟମୀ ଓ ରୂେ ଦୁ ଇ ଜଣ କବଥେିହମ
ି େୁ କେରିକେ । ନୟମୀ କେରିବା ଖବର କସହି ନଗର ସାରା ବୟାପି
ଗୋ, ପୁଣି ଏହା ର୍ୁଣି ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀକୋେମାକନ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟକର େହିକେ, ଏ େ’ଣ କସହି ନୟମୀ?
\p \v 20 େିନ୍ତୁ ନୟମୀ ଅେୟନ୍ତ ଦୁ ଃଖକର କସମାନଙ୍କୁ େହିକେ, କମାକେ ଆଉ ନୟମୀ (ମଧୁର) କବାେି ନ ଡାେି ମାରା
(ପିୋ) କବାେି ଡାେ । ୋରଣ କମା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ପିୋକର ପୂର୍ଣ୍ଶ କହାଇଅଛି । \v 21 ମଁୁ ପୂର୍ଣ୍ଶ କହାଇ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ
ୋଇଥିେି , େିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କମାକେ ଖାେି ହାେକର କେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି । କେକବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଛାକର ମଁୁ ଦୁ ଃଖ କଭାଗ
େରୁଅଛି, ପୁଣି ସବଶର୍କ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର କମା ଉପରେୁ ଏପରି ଦୁ ଃଖ ପଠାଇଅଛନ୍ତି, କେକବ, ଏପରି ସମୟକର େୁ କେମାକନ
କମାକେ ଆଉ ନୟମୀ କବାେି ୋହିଁେି ଡାେୁ ଅଛ?
\p \v 22 ଏହି ରୂକପ ନୟମୀ ଓ ୋହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂ ରୂେ କମାୟାବରୁ କବଥେି ହମ
ି େୁ କେରିକେ । ଆଉ କସହି ସମୟକର
େିହୁଦା କଦର୍କର ର୍ସୟ ଅମଳ େରିବା ସମୟ କହାଇଥିୋ ।
CHAPTER 2
\c 2
\ms ରୂତ ଶସୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲେତକୁ ଗଲେ
\p \v 1 ନୟମିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏେିକମେେଙ୍କ ବଂର୍ର କବାୟଜ ନାମେ ଜକଣ ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ବୟକ୍ତି କବଥେିହମ
ି କର
ଥିକେ ।
\p \v 2 ଦିକନ, କମାୟାବ କଦର୍ରୁ ଆସିଥିବା ରୂେ ନିଜ ର୍ାର୍ୁ ନୟମୀଙ୍କୁ େହିକେ, ମଁୁ ର୍ସୟ ସାଉଁଣ୍ଟବ
ି ା ନିମକନ୍ତ କକ୍ଷେେୁ
ୋଉଅଛି । କେଉଁମାକନ କମାକେ ଦୟା େରିକବ, ମଁୁ କସମାନଙ୍କ କକ୍ଷେେୁ ୋଇ, ର୍ସୟ େଟାଳିମାନଙ୍କ ପକଛ ପକଛ
ର୍ସୟର୍ିଷାa ସାଉଁଣ୍ଟବ
ି ି । େହିଁକର ନୟମୀ ୋହାଙ୍କୁ େହିକେ, ଏହା େ ଭେ େଥା, େୁ କେ କେପରି େହିେ, କସପରି େର ।
\p \v 3 କେଣୁ, ରୂେ ର୍ସୟ େଟାଳିମାନଙ୍କ ପକଛ ପକଛ ର୍ିଷା ସାଉଁଣ୍ଟବ
ି ା ନିମକନ୍ତ ଗକେ । କସ ୋଉ ୋଉ କବାୟଜଙ୍କ
କକ୍ଷେକର ପହଞ୍ଚିକେ, େିଏ ରୂେଙ୍କର ନିଜ ର୍ର୍ୁର ଏେି କମେେଙ୍କ ବଂର୍ର କୋେ ଥିକେ ।
\p \v 4 ଆଉ କଦଖ, ରୂେ କସଠାକର ର୍ିଷା ସାଉଁଣ୍ଟୁଥିବା କବକଳ, କବାୟଜ କବଥେି ହମ
ି ରୁ ଆସି ର୍ସୟ େଟାଳିମାନଙ୍କୁ
ନମସ୍କାର େରି େହିକେ, ସଦାପ୍ରଭୁ େୁ େମାନଙ୍କ ସହିେ ରୁହନ୍ତୁ । ର୍ସୟ େଟାଳିମାକନ କବାୟଜଙ୍କୁ କେରି ନମସ୍କାର େରି
େହିକେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ିବଶାଦ େରନ୍ତୁ ।
\p \v 5 ଏହାପକର ରୂେଙ୍କୁ କଦଖି କବାୟଜ ର୍ସୟେଟାଳିମାନଙ୍କ ଦାୟୀତ୍ୱକର ଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିକେ, ଏହି େୁବେୀ େିଏ ?
\p \v 6 େହିଁକର ର୍ସୟ େଟାଳିମାନଙ୍କ ଦାୟୀତ୍ୱକର ଥିବା ବୟକ୍ତି କବାୟଜଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ର କଦଇ େହିକେ, କସ କହଉଛି କମାୟାବ
କଦର୍ରୁ ନୟମୀଙ୍କ ସହିେ ଆସିଥିବା ୋହାଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ରୂେ । \v 7 ଆଉ, କସ ଆଜି ସୋକଳ ଆସି କମାକେ ବିନେି େରି

େହିକେ, ଅନୁ ଗ୍ରହ େରି ର୍ସୟ େଟାଳିମାନଙ୍କ ପକଛ ପକଛ ୋଇ େକଳ ପଡିଥିବା ର୍ସୟ ସାଉଁଣ୍ଟବ
ି ା ନିମକନ୍ତ କମାକେ ଅନୁ ମେି
ଦିଅନ୍ତୁ । େହିଁକର ମଁୁ ୋହାଙ୍କୁ ଅନୁ ମେି କଦେି ଓ କସ ସୋଳଠାରୁ ଏୋଏଁ େୁ ଡଆ
ି କର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ େରି
କକ୍ଷେକର ରହି ର୍ସୟ ସାଉଁଣ୍ଟବ
ି ା ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ େରୁଅଛି।
\p \v 8 ଏହା ର୍ୁଣି କବାୟଜ ରୂେଙ୍କ ନିେଟେୁ ୋଇ େହିକେ, କହ କମାହର େନୟା, କମାହର େଥା ର୍ୁଣ, େୁ କମ ର୍ିଷା
ସାଉଁଣ୍ଟବ
ି ା ପାଇଁ ଅନୟ କେୌଣସି କକ୍ଷେେୁ ୋଅ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କମାହର ଏହି କକ୍ଷେକର କମାହର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିେ ରହି
ର୍ସୟେଟାଳିମାକନ ର୍ସୟ ୋଟିବା ସମୟକର କସମାନଙ୍କ ପକଛ ପକଛ ୋଇ ର୍ିଷା ସଂଗ୍ରହ େର । \v 9 ର୍ସୟ େଟାଳିମାକନ
କେଉଁ ଆଡେୁ ର୍ସୟ ୋଟିବାେୁ େି କବ, େୁ କମ ୋହା କଦଖ, ପୁଣି କମାହର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିେ କସଠାେୁ ୋଇ, କସମାନଙ୍କ
ପକଛ ପକଛ ର୍ିଷା ସଂଗ୍ରହ େର । ମଁୁ ଏଠାକର ୋେଶୟ େରୁଥିବା େୁବାମାନଙ୍କୁ େୁ ମ ବିଷୟକର ଆଜ୍ଞା କଦଇଅଛି, କସମାକନ
େୁ ମେୁ ଛୁ ଇଁକବ ନାହିଁ । େୁ ମେୁ କର୍ାଷ ୋଗିକେ, କସମାକନ କେଉଁ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ୋଢି ପିଉଛନ୍ତି, େୁ କମ ୋଇ କସହି
ମାଠିଆରୁ ପାଣି ୋଢି ପିଅ ।
\p \v 10 ଏହା ର୍ୁଣି ରୂେ େକଳ ପଡି କବାୟଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ େରି େହିକେ, ମଁୁ ବିକଦର୍ରୁ ଆସିଥିକେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମା ପ୍ରେି
ୋହିଁେି ଏକେ ଦୟା କଦଖାଉଛନ୍ତି?
\p \v 11 କବାୟଜ ୋହାଙ୍କୁ େହିକେ, କହ କମାହର େନୟା, େୁ କମ େୁ ମ ସ୍ୱାମୀର ମୃେୁୟ ପକର, େୁ ମ ର୍ାର୍ୁ ପ୍ରେି କେପରି
ଉର୍ତ୍ମ ବୟବହାର େରିଅଛ, ପୁଣି ପୂବଶରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର କୋେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ଥିକେ ସୁଦ୍ଧା, ନିଜର ପିୋମାୋ ଓ ଜନମସ୍ଥାନ
ଛାଡି କେରୂକପ ଏହି ସ୍ଥାନେୁ ଆସିଅଛ, କସସମସ୍ତ େଥା ମଁୁ ର୍ୁଣିଅଛି । \v 12 େୁ କମ ୋହା େରିଅଛ, କସହି ସେଳ େମଶ
ନିମକନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଇସ୍ରାଏେର ପରକମଶ୍ୱର େୁ ମେୁ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ, ୋହାଙ୍କ ବାହୁ େକଳ େୁ କମ ଆଶ୍ରୟ କନବାେୁ
ଆସିଅଛ ।
\p \v 13 ରୂେ କବାୟଜଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ର କଦଇ େହିକେ, କହ କମାହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁ ଗ୍ରହ କମା ପ୍ରେି ସବଶଦା ଏପରି ଥାଉ
। ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରି ନ କହକେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ କମା ପ୍ରେି ଦୟା କଦଖାଇ କମାକେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନେ
େଥା େହିଅଛନ୍ତି ।
\p \v 14 ଖାଇବା ସମୟକର କବାୟଜ ରୂେେୁ େହିକେ, କହ କମାହର େନୟା, େୁ କମ ଏଠାେୁ ଆସି କଭାଜନ େର, େୁ ମର
କରାଟୀ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକର ବୁ ଡାଇ ଖାଅ । ଏହା ର୍ୁଣି ରୂେ ର୍ସୟେଟାଳିମାନଙ୍କ ସହିେ କଭାଜନକର ବସିକେ, ପୁଣି କବାୟଜ
େିଛ ି ଭଜା ର୍ସୟ ଆଣି ରୂେଙ୍କୁ କଦକେ । ରୂେ କସଥିରୁ ନିଜର କପଟ ପୁରିବା ୋଏଁ ଖାଇକେ ଓ େିଛ ି ବଳୋ ଖାଦୟ ନିଜ
ପାଖକର ରଖିକେ ।
\p \v 15 ଏହାପକର, ରୂେ ପୁଣି ଥକର ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େରିବାେୁ ଚାେି ଗକେ । ଆଉ କବାୟଜ ର୍ସୟେଟାଳିମାନଙ୍କୁ େହିକେ,
କସ େଦି ର୍ସୟ ବିଡା ଥିବା ସ୍ଥାନକର ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େକର, େଥାପି ୋହାେୁ ମନା େରନାହିଁ । \v 16 ପୁଣି, ର୍ସୟ ବିଡାରୁ େିଛ ି
େିଛ ି ଟାଣି ୋହା ନିମକନ୍ତ ପୋଇଦିଅ, କସ ୋହା ସଂଗ୍ରହ େରୁ, ୋହାେୁ େଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ।
\p \v 17 େହିଁକର ରୂେ ସନ୍ଧୟା ୋଏଁ ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େକେ, ପୁଣି ସନ୍ଧୟା ସମୟକର କସ ସଂଗ୍ରହ େରିଥିବା ର୍ସୟ ମନ୍ଥିବାରୁ
ୋହା କଗାଟିଏ କଟାକେଇ ପୂର୍ଣ୍ଶ କହୋ । \v 18 ପୁଣି କସ କସହି ର୍ସୟ କନଇ ଘରେୁ କେରିଗକେ ଓ ୋହା ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କୁ
କଦଖାଇକେ । ପୁଣି କସ କବାୟଜ କଦଇଥିବା ଭଜା ର୍ସୟ ଖାଇବା ପକର ନିଜ ପାଖକର ୋହା ବଳୋ ରଖିଥିକେ, ୋହା
ବାହାର େରି ର୍ାର୍ୁଙ୍କୁ କଦକେ ।
\p \v 19 େହିଁକର ନୟମୀ ୋହାଙ୍କୁ ପଚାରିକେ, େୁ କମ ଆଜି କେଉଁଠାକର ଏକେ ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େେ ? ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ
େରିବାେୁ େୁ କମ ୋହା କକ୍ଷେେୁ ଗେ ? େିଏ େୁ ମେୁ ସାହାେୟ େୋ, ଈଶ୍ୱର ୋହାଙ୍କୁ ଆର୍ିବଶାଦ େରନ୍ତୁ । ଏହାପକର ରୂେ
ୋହାଙ୍କ କକ୍ଷେକର ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େକେ, କସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟକର ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କୁ େହିକେ, ଆଜି ୋହାଙ୍କ କକ୍ଷେକର ମଁୁ ର୍ସୟ
ସାଂଉଁଣ୍ଟେ
ି ି କସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କବାୟଜ ।

\p \v 20 ଏହା ର୍ୁଣି ନୟମୀ ୋହାଙ୍କୁ େହିକେ, ପରକମଶ୍ୱର କସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ିବଶାଦ େରନ୍ତୁ । କସ ଆେମାନଙ୍କୁ େଥା
େୁ ମର ମୃେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେି ମଧ୍ୟ ଦୟା କଦଖାଇଛନ୍ତି । କସହି ବୟକ୍ତି ଆେ େୁ ଟୁମବର ନିେଟ କୋେ, କସ ଆେ ବଂର୍େୁ ରକ୍ଷା
େରିବା ବୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ।
\p \v 21 ପୁଣି ରୂେ ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କୁ େହିକେ, କସହି ବୟକ୍ତି କମାକେ େହିକେ, େୁ କମ ଆଉ ୋହାର କକ୍ଷେେୁ ୋଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
କମାହର କକ୍ଷେକର ୋମ େରୁଥିବା କମାହର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିେ ରହି ର୍ସୟ ଅମଳ କର୍ଷ କହବା ପେଶୟନ୍ତ ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ
େର ।
\p \v 22 ଏଥିକର ନୟମୀ ଖୁସି କହାଇ ରୂେଙ୍କୁ େହିକେ, କହ କମାହର ଝିଅ, ଏହା େ ଭେ େଥା, କସ କେପରି େହିକେ,
କସପରି େର । ଆଉ େୁ କମ ଗହମ ଅମଳ କର୍ଷ କହବା ପେଶୟନ୍ତ କବାୟଜର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିେ ରହି ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େର ।
ଅନୟ ୋହାର କକ୍ଷେେୁ ଗକେ, କସଠାକର କୋେମାକନ େୁ ମେୁ ଅପମାନ େରି ପାରନ୍ତି, େିନ୍ତୁ କବାୟଜଙ୍କ କକ୍ଷେକର େୁ ମର
େିଛ ି ଅସୁବଧ
ି ା କହବ ନାହିଁ ।
\p \v 23 ଏଣୁ, ରୂେ ର୍ସୟ ଅମଳ କର୍ଷ କହବା ୋଏଁ କବାୟଜର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିେ ରହି ୋହାର କକ୍ଷେକର େବ ସଂଗ୍ରହ
େକେ । ଏହା ସହିେ ପରବର୍ତ୍ଶୀ ଗହମ ଅମଳ ଆରେ କହବା ପେଶୟନ୍ତ ୋହାଙ୍କ କକ୍ଷେେୁ ୋଇ କସଠାକର ଗହମ ସଂଗ୍ରହ
େକେ, ପୁଣି କସ ନିଜର ର୍ାର୍ୁ ନୟମୀଙ୍କ ସହିେ ବାସେକେ ।
CHAPTER 3
\c 3
\ms ରୂତ, ଲବାୟଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ
\p \v 1 ଦିକନ, ନୟମୀ ରୂେଙ୍କୁ େହିକେ, କହ କମାହର ଝିଅ, କେଉଁଠାକର େୁ କମ ସବୁ ଦନ
ି ସୁରକ୍ଷିେ ରହିପାରିବ, କସପରି
ଏେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ େୁ ମ ନିମକନ୍ତ କଖାଜିବାେୁ ମଁୁ େଅଣ କଚଷ୍ଟା େରିବି ନାହିଁ ? \v 2 କେଉଁ କବାୟଜ ୋହାଙ୍କ ର୍ସୟ କକ୍ଷତ୍ରକର
ନିଜର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସହିେ ର୍ସୟ ସଂଗ୍ରହ େରିବାେୁ େୁ ମେୁ ଦୟା କଦଖାଇଛନ୍ତି, କସ ଆେ ପରିବାରର ନିେଟ େୁ ଟୁମବକୋେ ।
କଦଖ, ଆଜି ରାତ୍ରିକର କସ େବ ଝାଡିବା ପାଇଁ ନିଜ ର୍ସୟ ଖଳାକର ରହିକବ । \v 3 ଏଣୁ, ଏକବ ମଁୁ େୁ ମେୁ ୋହା େହୁ ଅଛି,
କସପରି େର । ୋଅ, ଉର୍ତ୍ମ ରୂକପ ସ୍ନାନ େର, ପୁଣି କେୈଳ େଗାଅ, ଆଉ େୁ ମର ସବୁ ଠାରୁ ଭେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ ଓ ଅେର େଗାଇ
ୋହାଙ୍କ ଖଳାେୁ ୋଅ । କବାୟଜ କଭାଜନପାନ କର୍ଷ ନ େରିବା ପେଶୟନ୍ତ ୋହାଙ୍କୁ କଦଖା ଦିଅ ନାହିଁ । \v 4 ଆଉ, କସ
କେକେକବକଳ ର୍ୟନ େରିବାେୁ େିକବ, କସକେକବକଳ କସ କେଉଁ ସ୍ଥାନକର ର୍ୟନ େରିବାେୁ ୋଉଛନ୍ତି ୋହା େକ୍ଷ େର,
ପୁଣି, କସଠାେୁ ୋଇ, ୋହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖକର ର୍ୟନ େର । କସ ଉଠିବା ପକର େୁ ମେୁ େଅଣ େରିବାେୁ କହବ କସହି େଥା
କସ େହିକବ ।
\p \v 5 ନୟମୀଙ୍କର େଥା ର୍ୁଣି ରୂେ େହିକେ, େୁ କମ କେପରି େହିେ, ମଁୁ କସପରି େରିବି ।
\p \v 6 ପୁଣି, ରୂେ କସହି ରାତ୍ରିକର କବାୟଜଙ୍କର ର୍ସୟ ଖଳାେୁ ଗକେ ଓ ୋହାଙ୍କ ର୍ାର୍ୁ କେପରି େରିବାେୁ େହିଥିକେ କସ
କସହିପରି େକେ ।
\p \v 7 କବାୟଜ କଭାଜନପାନ େରି ଖୁସି ମନକର ୋଇ ର୍ସୟ ରଖାୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ଏେ କୋଣକର ର୍ୟନ େକେ ।
ଏହାପକର ରୂେ ଅେି ଧିକର ୋଇ କବାୟଜଙ୍କ ପାଦ ପାଖକର ର୍ୟନ େକେ ।
\p \v 8 ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିକର କବାୟଜ ଉଠି କଦଖିକେ କେ, ୋହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖକର ଜକଣ ସ୍ତ୍ରୀକୋେ ର୍ୟନ େରିଅଛି । କସ
ୋହାଙ୍କୁ କଦଖି ଚମେି ପଡିକେ, ଆଉ କସହି ସ୍ତ୍ରୀକୋେେୁ ପଚାରିକେ, େୁ କମ େିଏ ?
\p \v 9 େହିଁକର ରୂେ ଉର୍ତ୍ର କଦଇ େହିକେ, ମଁୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ରୂେ । ଏକବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ େୁ ଗା କମା ଉପକର
ପୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କମା ମୃେ ସ୍ୱାମୀର ବଂର୍ ରକ୍ଷା େରନ୍ତୁ, ୋରଣ ଆପଣ କମା ମୃେ ସ୍ୱାମୀର ନିେଟ େୁ ଟୁମବ କୋେ ।

\p \v 10 କବାୟଜ ରୂେଙ୍କୁ େହିକେ, କହ କମାହର େନୟା, େୁ ମେୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆର୍ୀବଶାଦ େରନ୍ତୁ । କେକହେୁ , େୁ କମ େୁ ମ
ପରିବାର ପ୍ରେି ପ୍ରଥକମ କେେିେି ସାଧୁୋ କଦଖାଇଅଛ, ୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକବ ଅଧିେ ସାଧୁୋ କଦଖାଉଅଛ । ୋରଣ େୁ କମ
ଧନୀ େିମବା ଗରୀବ ଅନୟ କେୌଣସି େୁବାକୋେ ପଛକର ଗେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କମା ନିେଟେୁ ଆସିଅଛ । \v 11 କହ କମାହର
େନୟା, ଏକବ େୁ କମ ଆଉ ଭୟ େର ନାହିଁ, େୁ କମ ୋହା େହିେ, େୁ ମ ପାଇଁ ଆବର୍ୟେ କସସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଁୁ େରିବି ।
ୋରଣ, େୁ କମ କେ ଜକଣ ଗୁଣବେୀ ଓ ଉର୍ତ୍ମ ଚରିତ୍ରର ମହିଳା ଅଟ, ଏହା ନଗରର ସମସ୍ତ କୋେ ଜାଣନ୍ତି । \v 12 ପୁଣି,
ମଁୁ େୁ ମ ମୃେ ସ୍ୱାମୀର ନିେଟ େୁ ଟୁମବ କୋେ ଅକଟ ଏହା ସେୟ, ମାତ୍ର, କମାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜକଣ ଅଧିେ ନିେଟ େୁ ଟୁମବ
କୋେ ଅଛନ୍ତି । \v 13 ଆଜି ରାେିକର େୁ କମ ଏଠାକର ରୁହ, ଆଉ ଆସନ୍ତା ୋେି ସୋକଳ ମଁୁ େୁ ମ ବିଷୟକର କସହି ବୟକ୍ତିଙ୍କ
ସହିେ େଥା କହବି । େଦି, କସ େୁ ମେୁ ବିବାହ େରିବାେୁ ଇଛା େରନ୍ତି, କେକବ ଭେ େଥା, କସ େୁ ମେୁ ବିବାହ େରନ୍ତୁ । େିନ୍ତୁ,
େଦି କସ େୁ ମେୁ ବିବାହ େରିବାେୁ ଇଛା େରିକବ ନାହିଁ, କେକବ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିେ ଥିବା ପ୍ରମାକଣ ମଁୁ େୁ ମେୁ େହୁ ଅଛି, ମଁୁ
େୁ ମେୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ େରିବି । ଏକବ େୁ କମ ସୋଳ ପେଶୟନ୍ତ ଏଠାକର ର୍ୟନ େର ।
\p \v 14 େହିଁକର ରୂେ କସଠାକର ୋହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖକର ର୍ୟନ େକେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଶ ସୋଳ କହବା ପୂବଶରୁ ଉଠିକେ । ୋରଣ
କସପରି ଉଠିବାେୁ କବାୟଜ ୋହାଙ୍କୁ େହିଥିକେ । କେକହେୁ କବାୟାଜ ଚାହଁୁଥିକେ କେ, ଜକଣ ସ୍ତ୍ରୀକୋେ ରାେିକର କସହି
ଖଳାକର କର୍ାଇଥିୋ, କସହି େଥା କେହି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣୁ ।
\p \v 15 ପୁଣି, ରୂେ ଉଠି େି ବାେୁ ବାହାରିବା କବକଳ, କବାୟଜ ୋହାଙ୍କୁ େହିକେ, କହ କମାହର େନୟା, ନିଅ, େୁ ମ େୁ ଗାକର
ଏହା ଧର । ଏହା େହି କବାୟଜ ୋହାେୁ ଛଅ ପାତ୍ର େବ କଦକେ, ପୁଣି, ରୂେ ୋହା କନଇ ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କ ପାଖେୁ ଚାେି ଗକେ ।
\p \v 16 କେକେକବକଳ ରୂେ ନିଜ ର୍ାର୍ୁଙ୍କ ନିେଟେୁ କେରିକେ, ୋହାର ର୍ାର୍ୁ ରୁେେୁ ପଚାରିକେ, କହ କମାହର ଝିଅ,
କମାକେ େୁ ହ, କସଠାକର େଅଣ ସବୁ ଘଟିୋ ? କସଥିକର କବାୟଜ ୋହାଙ୍କ ପ୍ରେି କେପରି ବୟବହାର େକେ, କସସମସ୍ତ
େଥା ରୂେ ନିଜର ର୍ାର୍ୁ ନୟମୀଙ୍କୁ େହିକେ ।
\p \v 17 ପୁଣି, ରୂେ ଆହୁ ରି େହିକେ, ଆଉ କସହି ବୟକ୍ତି କମାକେ ଏହି ଛଅ ପାତ୍ର େବ କଦଇ େହିକେ, େୁ କମ େୁ ମର
ର୍ାର୍ୁଙ୍କ ନିେଟେୁ ଖାେି ହାେକର ୋଅ ନାହିଁ ।
\p \v 18 େହିଁକର ରୂେେୁ ନୟମୀ େହିକେ, କହ କମାହର ଝିଅ, ଏକବ େଅଣ ଘଟିବ ୋହା ଆକେମାକନ ଜାଣିବା ୋଏଁ
େୁ କମ କଧୈେଶୟ ଧରି ରୁହ, ୋରଣ କସହି ବୟକ୍ତି କେପରି େହିଛନ୍ତି, କସପରି କସହି ୋେଶୟ କର୍ଷ ନ େରିବା ୋଏଁ ବିଶ୍ରାମ
େରିକବ ନାହିଁ ।
CHAPTER: 4
\c 4
\ms ଲବାୟଜ ରୂତକୁ ବିବାହ କଲେ
\p \v 1 ଏହାପକର କବାୟଜ ନଗରର ସଭା ବସିବା ସ୍ଥାନେୁ ୋଇ ବସିକେ ଓ ଏେି କମେେର କେଉଁ ନିେଟ େୁ ଟୁମବ କୋେ
ବିଷୟକର କସ ରୂେଙ୍କୁ େହିଥିକେ, କସହି ବୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କସହି ସ୍ଥାନେୁ ଆସିୋ । େହିଁକର କବାୟଜ ୋହାଙ୍କୁ େହିକେ, କହ ବନ୍ଧୁ ,
ଏଠାେୁ ଆସି ବସ, ୋରଣ େୁ ମ ସହିେ କମାର େିଛ ି େଥା କହବାର ଅଛି । େହିଁକର କବାୟଜ ଓ କସହି ବୟକ୍ତି କସଠାକର ଏେତ୍ର
ବସିକେ ।
\p \v 2 ଆହୁ ରି କବାୟଜ ନଗରର ଦର୍ ଜଣ ମୁଖୟ କୋେଙ୍କୁ ଡାେି ସାକ୍ଷୀ ରୂକପ କସଠାକର ବସିବାେୁ ଅନୁ କରାଧ େକେ,
ପୁଣି କସମାକନ ମଧ୍ୟ ଆସି କସଠାକର ବସିକେ ।
\p \v 3 ଏହା ପକର କବାୟଜ ଏେିକମେେର କସହି ନିେଟ େୁ ଟୁମବ ବୟକ୍ତିେୁ େହିକେ, େୁ କମ କମାୟାବରୁ କେରି ଆସିଥିବା
ନୟମୀେୁ ଜାଣ । କସ ନିଜର ମୃେ ସ୍ୱାମୀ, ଆେର ନିେଟ େୁ ଟୁମବ ଏେି କମେେର ଜମି ବିକ୍ରି େରିବାେୁ ଇଛା େରୁଛି। \v 4 ଏଣୁ,
ମଁୁ ଏ ବିଷୟକର େୁ ମ ସହ େଥା କହବାେୁ ଉଚିତ୍ ମକନେେି । ୋରଣ େୁ କମ ଚାହିଁକେ ୋହାେୁ କ୍ରୟ େରି ମୁକ୍ତ େରି ପାର ।

େଦି େୁ କମ କସହି ଜମି କ୍ରୟ େରିବାେୁ ଇଛାେର, କେକବ ଏଠାକର ଥିବା ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିେକି ର ୋହା କ୍ରୟେର । େଦି
େୁ କମ କ୍ରୟ େରିବାେୁ ଚାହଁୁନାହିଁ, କେକବ, ଏକବ କମାକେ େୁ ହ । ୋରଣ େୁ ମ ଉର୍ତ୍ାକର ମଁୁ କହଉଛି କସହି ପରିବାରର ନିେଟ
େୁ ଟୁମବ କୋେ, ପୁଣି ମଁୁ ୋହା କ୍ରୟ େରି ପାରିବି । କସହି ବୟକ୍ତି ଉର୍ତ୍ର କଦଇ େହିୋ, ମଁୁ କସହି ଜମି କ୍ରୟ େରିବି ।
\p \v 5 େହିଁକର କବାୟଜ କସହି ବୟକ୍ତିେୁ େହିକେ, େଦି େୁ କମ କସହି ଜମି ନୟମୀଠାରୁ କ୍ରୟ େରିବ, କେକବ ପ୍ରେୃ େକର
ନୟମୀର ପୁତ୍ର ବଧୂ, କମାୟାବ କଦର୍ୀୟା ରୂେଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ୋହା କ୍ରୟ େରିବାେୁ କହବ, ପୁଣି େୁ ମେୁ ରୂେେୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ
େରିବାେୁ କହବ । ୋହା େଳକର, କସ କେଉଁ ସନ୍ତାନେୁ େୁ ମ ଦ୍ୱାରା ଜନମ େରିବ, କସହି ସନ୍ତାନ କସହି ଜମିର ଉର୍ତ୍ରାଧିୋରୀ
କହବ ଓ ରୂେର ମୃେ ସ୍ୱାମିର ବଂର୍େୁ ରକ୍ଷା େରିବ, ଏଣୁ ୋହାର ବଂର୍ର ନାମ କୋପ କହବ ନାହିଁ ।
\p \v 6 ଏହା ର୍ୁଣି କସହି ବୟକ୍ତି େହିୋ, ଏପରି କହକେ, ମଁୁ ନୟମୀର କସହି ଜମି କ୍ରୟ େରି ପାରିବି ନାହିଁ । ୋରଣ ଏହା
େକେ, କମାହର ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ଷେି କହବ । େୁ କମ କମା ବଦଳକର ୋହା କ୍ରୟ େର, ୋରଣ ମଁୁ ୋହା କ୍ରୟ େରି
ପାରିବି ନାହିଁ ।
\p \v 7 କସହି ୋଳକର ଇସ୍ରାଏେ କଦର୍କର ଏହି ନିୟମ ଥିୋ କେ, କେହି େଦି ନିଜ ନିେଟ େୁ ଟୁମବ କୋେର ଜମି ନିକଜ
କ୍ରୟ ନ େରି, କସହି ଜମି କ୍ରୟ େରିବାର ଅଧିୋର ଅନୟ ବୟକ୍ତିେୁ କଦବାେୁ ଚାହଁୁଥିୋ, କେକବ କସ ନିଜ ପାଦରୁ କଜାୋ
ବାହାର େରି କସହି ଜମି େିଣିବାେୁ ଇଛା େରୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୋହା କଦଉଥିୋ । ଆଉ ଏହା ଇସ୍ରାଏେୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର
ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂକପ କହଉଥିୋ ।
\p \v 8 ଏହା ପକର ଏେି କମେେର ନିେଟ େୁ ଟୁମବକୋେ ନିଜ ପାଦରୁ କଜାୋ ବାହାର େରି ୋହା କବାୟଜଙ୍କୁ କଦଇ େହିୋ,
ନିଅ, ଏେିକମେେର କସହି ଜମି େିଣିବାର ଅଧିୋର ମଁୁ େୁ ମେୁ କଦଉଅଛି ।
\p \v 9 େହିଁକର କବାୟଜ କସଠାକର ଉପସ୍ଥିେ ଥିବା ମୁଖୟମାନଙ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତ କୋେଙ୍କୁ େହିକେ, ଆଜି ମଁୁ ନୟମୀଠାରୁ
ଏେିକମେେ େଥା ୋହାର ଦୁ ଇ ପୁତ୍ର େିେିକୟାନ ଏବଂ ମହକୋନର ଭୂମି ଓ ଅନୟ ୋହା ୋହା ଅଛି, କସସମସ୍ତ କ୍ରୟ େେି ।
ଏବିଷୟକର ଆପଣମାକନ ସମକସ୍ତ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି । \v 10 ଏହି ଜମି ସହିେ ମହକୋନଙ୍କ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, କମାୟାବ
କଦର୍ୀୟା ରୂେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଁୁ କମାହର ନିଜର ଭାେଶୟା ରୂକପ ଗ୍ରହଣ େରୁଅଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କସ ନିଜର ମୃେ ସ୍ୱାମୀର ନାମ
କୋପ ନ କହାଇ ରକ୍ଷା ପାଇବାେୁ ଓ ୋହାର ସମ୍ପେିର ଉର୍ତ୍ରାଧିୋରୀ କହବାେୁ କମା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନମ େରି ପାରିବ ।
ଆପଣମାକନ ସମକସ୍ତ ଏ ସମସ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ।
\p \v 11 େହିଁକର କସଠାକର ଥିବା ମୂଖୟମାକନ ଓ ସମସ୍ତ କୋେ େହିକେ, ଆକେମାକନ ଆଜି ଏ ସମସ୍ତର ସାକ୍ଷୀ କହେୁ ।
ଆପଣ ନିଜର ଭାେଶୟା ରୂକପ ଗ୍ରହଣ େରୁଥିବା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୋେେୁ ଈଶ୍ୱର ଆେମାନଙ୍କର ପିେୃପୁରୁଷ, ୋେୁ ବର ଭାେଶୟାଗଣ,
କେୟା ଓ ରାକହେ ପରି ଆର୍ିବଶାଦ େରନ୍ତୁ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏେ ଜାେି ଜାେ କହୋ । ଆପଣ ଏଫ୍ରାଥାକର
ସମୃଦ୍ଧର୍
ି ାଳୀ ହୁ ଅନ୍ତୁ ଓ କବଥେି ହମ
ି କର ଆପଣଙ୍କର ସୁଖୟାେି କହଉ । \v 12 ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ
ନିମକନ୍ତ ବହୁ ବଂର୍ ଉତ୍ପନ େରନ୍ତୁ, େିଏ ୋମର ଓ େି ହୁଦାଙ୍କଠାରୁ ଜାେ ଆେମାନଙ୍କର ପିେୃପୁରୁଷ କେରସଙ୍କ ପରି କହବ ।
\ms କବାୟଜର ବଂର୍ାବଳୀ
\p \v 13 ଏହି ରୂକପ କବାୟଜ ରୂେେୁ ବିବାହ େରି ଆପଣା ଗୃହେୁ କନଇଗକେ । ପୁଣି କବାୟଜ ରୂେର ସହବାସ େରକନ୍ତ,
ସଦାପ୍ରଭୁ ରୂେେୁ ଗଭଶଧାରଣ ର୍କ୍ତି ପ୍ରଦାନ େକେ ଓ କସ ଏେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ େୋ।
\p \v 14 େହିଁକର କସହି ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀକୋେମାକନ ନୟମୀେୁ େହିକେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧନୟ କହଉ, େି ଏ େୁ ମେୁ ଏେ
ପୁତ୍ର କଦଇଛନ୍ତି । କେଉଁ ପୁତ୍ର େୁ ମ ପରିବାରର ବଂର୍ ରକ୍ଷାୋରୀ କହବ । ଏହି ସନ୍ତାନ ଇସ୍ରାଏେ ମଧ୍ୟକର ବିଖୟାେ କହଉ ।
\v 15 ୋହାଙ୍କ କୋଗଁୁ େୁ ମର େୁବାବସ୍ଥାର ବଳ ଓ ଆନନ୍ଦ କେରିଆସୁ ଓ କସ େୁ େର ବୃ ଦ୍ଧାବସ୍ଥାକର େୁ େର ପ୍ରେିପାଳେ କହଉ
। ୋରଣ ଏହି ବାଳେ େୁ ମ ପୁତ୍ର ବଧୂର ସନ୍ତାନ, କେଉଁ ପୁତ୍ରବଧୂ େୁ ମେୁ ଅେୟନ୍ତ ଭେ ପାଏ ଓ ସାେ ପୁତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅେି
ଉର୍ତ୍ମ ଅକଟ ।
\p \v 16 ଆଉ ନୟମୀ କସହି ର୍ିର୍ୁେୁ ନିଜ କୋଳକର ଧରିକେ ଓ ନିଜର ପୁତ୍ର େୁ େୟ ୋହାେୁ ୋଳନପାଳନ େକେ ।

\p \v 17 ଏହା କଦଖି ନୟମୀର କପାଡର୍ୀ ସ୍ତ୍ରୀକୋେମାକନ େହିକେ, ପରିକର୍ଷକର ନୟମୀ ପୁନବଶାର ଏେ ପୁତ୍ର ୋଭ େୋ
। ପୁଣି କସମାକନ କସହି ପୁତ୍ରର ନାମ ଓକବଦ ରଖିକେ । ଏହି ଓକବଦଙ୍କଠାରୁ େି ର୍ି ଜନମ କହକେ ଓ େିର୍ଙ୍କ
ି ଠାରୁ ଦାଉଦ ଜନମ
କହକେ ।
\p \v 18 କେରସଙ୍କ ବଂର୍ାବଳୀ ଏହି: କେରସଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିକରାଣ,
\p \v 19 ହିକରାଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରାମ ଓ ଅରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅମିନାଦବ;
\p \v 20 ଅମିନାଦବଙ୍କ ପୁତ୍ର ନହକର୍ାନ୍ ଓ ନହକର୍ାନ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ର୍େମନ;
\p \v 21 ର୍େମନଙ୍କଙ୍କ ପୁତ୍ର କବାୟଜ ଓ କବାୟଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓକବଦ, ଓକବଦଙ୍କ ପୁତ୍ର େି ର୍ି ଓ େି ର୍ଙ୍କ
ି ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ।

