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ରୂ ତର ବିବରଣ
େଲଖକ
ରୂ ତ ପୁ କର େଲଖକ ବିଷୟେର ଏହି ପୁ କ ନି

ଭାବେର ପ୍ର କାଶ କେର ନାହିଁ। କି ୁ ପାର ାରିକ ଭାବେର ବି ାସ
କରାଯାଏ େଯ ଏହି ପୁ କର େଲଖକ ଶାମୁେୟଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବ ା
ଅଟି । ଏହା କୁହାଯାଏ େଯ ଏହିପରି ଅତି ସୁ ର କୁ୍ଷଦ୍ର କାହାଣୀ
େକେବ େହଁ େଲଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପୁ କର େଶଷ ଅଂଶର
ବାକ୍ୟ ରୂ ତ ୁ ତାହା ର େପୗପୂତ୍ର ଦାଉଦ ସହ ସଂେଯାଗ କେର
(ରୂ ତ 4:17-22), େତଣୁ ଆେ ମାେନ ଜାଣୁ େଯ ଏହା ତାହା ର
େତୖଳାଭିଷି ପେର େଲଖାଯାଇଅଛି।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 1030-1010 ଖ୍ର ୀ ପୂବର୍ ମଧ୍ୟେର ଏହି ପୁ କ

େଲଖାଯାଇଅଛି।
ରୂ ତ ପୁ କେର ଥିବା ଘଟଣାବଳୀର ସମୟ ଏବଂ ାନ ଇସ୍ର ାଏଲ

େଲାକ ର ମିସରରୁ ପ୍ର ାନ ସମୟ ସହ େଯାଡିତ, କାରଣ
ରୂ ତ ପୁ କର ଘଟଣାବଳୀ ବିଚାରକ ର୍ ା ସମୟ ସହ ଏବଂ
ବିଚାରକ ର୍ ା ସମୟ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ସହ େଯାଡିତ ଅେଟ।

ପ୍ର ାପକ
ରୂ ତ ପୁ କର ମୂଳ ପ୍ର ାପକମାେନ କିଏ ତାହା ସୁ ଭାବେର

ପ୍ର କାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ ବତଃ, ଏହା ଏକତ୍ର ରାଜତ
ସମୟେରେଲଖାଯାଇଅଛି,କାରଣ 4:22ପଦେରଦାଉଦ ରନାମ
ଉେ ଖିତ ଅଛି।

ଉେ ଶ୍ୟ
ରୂ ତ ପୁ କ ଇସ୍ର ାଏଲ େଲାକମାନ ୁ େଦଖାଏ େଯ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା

ଆଶୀବର୍ ାଦ ଆଣି ପାେର। ଏହା େସମାନ ୁ େସମାନ ର
ପରେମ ର େପ୍ର ମ, ବି ଭାବକୁ େଦଖାଏ। ଏହି ପୁ କ
ପ୍ର କାଶ କେର େଯ ପରେମ ର ନିଜ େଲାକ ର ବିଳାପର ଉ ର
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ଦିଅି । େସ ଯାହା ପ୍ର ଚାର କରି େସ ତାହା ଅଭ୍ୟାସ କରି । ଏହି
ପୁ କ ପରେମ ର ୁ ନୟମୀ ଏବଂ ରୂ ତ, ଦୁଇ ବିଧବା ପାଇଁ
ଆେୟାଜନକାରୀ ଭାବେର ଉପ ାପନ କେର ଏବଂ େସ ସମାଜରୁ
ପରିତ୍ୟ େଲାକମାନ ର ଯ ନିଅି େଯପରି େସ ଆ ମାନ ୁ
କରିବାକୁ କହି (ଯିରି. 22:16; ଯାକୁବ 1:27)।

ବିଷୟବ ୁ
ଉ ାର

ରୂ ପେରଖା
1. ନୟମୀ ଓ ତାହା ପରିବାର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କେଲ — 1:1-
22

2. େଯେତେବେଳ ରୂ ତ, ତାହା ର ମୁି କ ର୍ ା େକ୍ଷତ୍ର େର
ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଉ ୁ ଥିେଲ, େସେତେବେଳ େସ େବାୟଜ
ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କେର — 2:1-23

3. େବାୟଜ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନୟମୀ ରୂ ତ ୁ ପରାମଶର୍ —
3:1-18

4. ରୂ ତ ର ମୁି ଏବଂ ନୟମୀ ର ପୁନଃରୁ ାର — 4:1-22

େମାୟାବେର ଏଲିେମଲକର ପରିବାର
1 ବିଚାରକଗଣ ଶାସନ କରୁ ଥିବା ଏକ ସମୟେର େଦଶେର

ଦୁଭ କ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ତହିଁେର େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାର ଜେଣ େଲାକ
ନିଜ ୀ ଓ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ୁ େନଇ େମାୟାବ େଦଶେର ବାସ କରିବାକୁ
ଗେଲ। 2 େସ େଲାକର ନାମ ଏଲିେମଲକ ଓ ତାହାର ୀ ନାମ
ନୟମୀ, ପୁଣି ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନାମ ମହେଲାନ ଓ କିଲୀେୟାନ;
ଏମାେନ େବଥଲିହିମ-ଯିହୁ ଦାର ଇଫ୍ର ାଥୀୟ େଲାକ; ପୁଣି ଏମାେନ
େମାୟାବ େଦଶକୁ ଆସି େସଠାେର ରହିେଲ। 3 ଏଉ ାରୁ ନୟମୀର
ାମୀ ଏଲିେମଲକର ମୃତୁୁ ୍ୟ ହୁ ଅେ , େସ ଓ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର
ଅବଶି ରହିେଲ। 4ଏହି ପୁତ୍ର ମାେନ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ୀମାନ
ମଧ୍ୟରୁ ବିବାହ କେଲ,ଜଣକର ୀର ନାମ ଅପର୍ ା, ଅନ୍ୟ ଜଣରନାମ
ରୂ ତ; ପୁଣି େସମାେନ ପ୍ର ାୟ ଦଶ ବଷର୍ ଯାଏ େସଠାେର ବାସ କେଲ।
5ତହଁୁ ମହେଲାନ ଓ କିଲୀେୟାନ ଦୁଇ ଜଣ ର ମୃତୁୁ ୍ୟ ହୁ ଅେ , େସ
ୀ, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଓ ାମୀବିହୀନା େହାଇ ରହିଲା।
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ନୟମୀ ପ୍ର ତି ରୂ ତ ର େଫରିବା
6ପେର ନୟମୀ ନିଜର ପୁତ୍ର ବଧୂମାନ ୁ େନଇଁ େମାୟାବ େଦଶରୁ

ପ୍ର ାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା, େଯେହତୁ ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯ ନିଜ
େଲାକ ର ତ ାବଧାରଣ କରି ଆହାର େଦଇଅଛି , ଏହି କଥା
ନୟମୀ େମାୟାବ େଦଶେର ଥାଇ ଶୁଣିଲା। 7 ଏଣୁ ନିଜର ବାସ ାନ
ଛାଡ଼ି େସ ଓ ତାହା ସହିତ ତାହାର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଯିହୁ ଦା େଦଶକୁ
େଫରିଯିବା ପାଇଁ ପଥେର ଗମନ କେଲ। 8 ଏଥିେର ନୟମୀ ନିଜ
ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବଧୂ ୁ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ ନିଜ ନିଜର ମାତାର ଗୃହକୁ
େଫରିଯାଅ; ପୁଣି ମୃତମାନ ପ୍ର ତି ଓ ଆ ପ୍ର ତି ତୁ େ ମାେନ
େଯରୂ ପ ଦୟା କରିଅଛ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି େସହିପରି
ଦୟା କର ।ୁ 9 ତୁ େ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜର ାମୀ ଗୃହେର
େଯପରି ବିଶ୍ର ାମ ପାଅ,” ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି ଏପରି କୃପା
କର ୁ, ପୁଣି େସ େସମାନ ୁ ଚୁ ନ କଲା; ତହିଁେର େସମାେନ
ଉ ରେର େରାଦନ କେଲ। 10 ପୁଣି େସମାେନ ତାହାକୁ କହିେଲ,
“ନା, ଆେ ମାେନ ତୁ ସ େର ତୁ େଲାକମାନ ନିକଟକୁ
େଫରିଯିବା।” 11ନୟମୀଉ ରେଦେଲ, “େହଆ ରକନ୍ୟାମାେନ,
େଫରିଯାଅ, ଆ ସ େର କାହିଁକି ଯିବ? ତୁ ମାନ ାମୀ
େହବା ପାଇଁ ଏେବ େହଁ କି ଆ ଗଭର୍ େର ପୁତ୍ର ଅଛି? 12 େହ
ଆ ର କନ୍ୟାମାେନ, େଫରିଯାଅ, େଯେହତୁ ମୁଁ ବୃ ା, ପୁନବର୍ ାର
ବିବାହ କରି ନ ପାେର; ଆଉ େମାହର ଭରସା ଅଛି, ଏହା େବାଲି
ଯଦ୍ୟପି ଆଜି ରାତି୍ର େର ାମୀ ଗ୍ର ହଣ କେର ଓ ସ ାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ର ସବ
କେର, 13 େତେବ ତୁ େ ମାେନ କି େସମାନ ର ବୟସପ୍ର ାି ପଯର୍ ୍ୟ
ଅେପକ୍ଷା କରିବ? ତୁ େ ମାେନ କି ଏଥିନିମେ ଅନ୍ୟ ାମୀ ଗ୍ର ହଣ
କରିବାରୁ ନିବୃ େହବ? ନା, େହ େମାହର କନ୍ୟାମାେନ; କାରଣ
ତୁ ମାନ େହତୁ ରୁ େମାହର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ େହାଇଅଛି କାରଣ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ହ େମାʼ ବିରୁ େର ଉଠିଅଛି।” 14 ଏଥିେର େସମାେନ
ପୁନବର୍ ାରଉ ରେରେରାଦନକେଲ, ପୁଣି ଅପର୍ ା ନିଜଶାଶୁକୁ ଚୁ ନ
କଲା, ମାତ୍ର ରୂ ତ ତାକୁ ଧରି ରହିଲା।

15 େସ ତାକୁ କହିଲା, “େଦଖ, ତୁ ର ଜାଆ ନିଜ େଲାକମାନ
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ଓ ନିଜ େଦବତା ନିକଟକୁ େଫରିଗଲା, ତୁ େ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାଆ
ପେଛ େଫରିଯାଅ।” 16 ରୂ ତ କହିଲା, “ତୁ କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁ ର
ପ ାଦ୍ ଗମନ କରି େଫରି ଯିବାକୁ େମାେତ ବିନୟ ନ କର,
େଯେହତୁ ତୁ େ େଯଉଁଠାକୁ ଯିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହିଠାକୁ ଯିବି;
ତୁ େ େଯଉଁଠାେର ରହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ େସହିଠାେର ରହିବି; ତୁ ର
େଲାକ ହିଁ େମାହର େଲାକ ଓ ତୁ ର ପରେମ ର ହିଁ େମାହର
ପରେମ ର େହେବ। 17 ତୁ େ େଯଉଁଠାେର ମରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ
େସହିଠାେର ମରିବି ଓ େସହିଠାେର େମାହର କବର େହବ; େକବଳ
ମୃତୁୁ ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ େଯେବ ତୁ କୁ ଓ େମାେତ ବିେ ଦ
କରଇ, େତେବସଦାପ୍ର ଭୁ େସହିଦ ,ମଧ୍ୟତହିଁରୁ ଅଧିକ େମାେତ
େଦଉ ।ୁ” 18 ଏରୂ େପ ତାହା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ରୂ ତ ଦୃଢ଼ମନ
ଅେଟ, ଏହା େଦଖି େସ ତାହାକୁ ତକର୍ ନ କରି ଶା େହଲା।

19 ଏଣୁ େସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଯାଉ େବଥଲିହିମେର ଉପି ତ
େହେଲ। ପୁଣି େଯେତେବେଳ େସମାେନ େବଥଲିହିମେର ଉପି ତ
େହେଲ, େସେତେବେଳ େସମାନ ବିଷୟେର ନଗରଯାକ ଜନରବ
ହୁ ଅେ , ୀେଲାକମାେନ କହିେଲ, “ଏ କି ନୟମୀ?” 20 େତଣୁ େସ
େସମାନ ୁ କହିଲା, “େମାେତ ନୟମୀ (ମଧୁର) େବାଲି ନ ଡାକ, ପୁଣି
ମାରା (ତି ) େବାଲି ଡାକ; େଯେହତୁ ସବର୍ ଶି ମାନ େମାʼ ପ୍ର ତି ଅତି
ତି ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି ।

21 ମୁଁ ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ଯାତ୍ର ା କରିଥିଲି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ର ଭୁ
େମାେତ ଶୂନ୍ୟ କରି େଫରାଇ ଆଣିଅଛି । ସଦାପ୍ର ଭୁ େଯେବ େମାʼ
ପ୍ର ତିକୂଳେର ପ୍ର ମାଣ େଦଇଅଛି ଓ ସବର୍ ଶି ମାନ େଯେବ େମାେତ
ଦୁଃଖ େଦଇଅଛି , େତେବ େମାେତ ନୟମୀ େବାଲି କାହିଁକି
ଡାକୁଅଛ?” 22 ଏହିରୂ େପ ନୟମୀ ଓ େମାୟାବ େଦଶରୁ ଆସି ଥିବା
ତାହାର ପୁତ୍ର ବଧୂ େସହି େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂ ତ େଫରି ଆସି େଲ;
େସମାେନ ଯବ-ଶସ୍ୟେ ଦନର ଆର ସମୟେର େବଥଲିହିମେର
ଉପି ତ େହେଲ।

2
େବାୟଜ େକ୍ଷତେର ରୂ ତ
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1ନୟମୀର ାମୀ ଏଲିେମଲକବଂଶୀୟେବାୟଜନାମେରଜେଣ
ଧନୀ ଓ ପ୍ର ଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟି ଥିଲା। 2 ତହଁୁ େମାୟାବ େଦଶୀୟା
ରୂ ତ ନୟମୀକି କହିଲା, “େମାେତ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଯାହାର
ଦୃି େର ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଇବି, ତାହାର ପେଛ ପେଛ ବଳକା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ସାଉି ବି,” ତହିଁେର େସ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେହ ଆ ର
କନ୍ୟା, ଯାଅ।” 3 ଏଥିେର େସ ଯାଇ େକ୍ଷତ୍ର େର ଉପି ତ େହାଇ
ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନ ର ପେଛ ପେଛ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ
ଲାଗିଲା; ଆଉ ଘଟଣାକ୍ର େମ େସ ଏଲିେମଲକ ବଂଶୀୟ େବାୟଜର
େକ୍ଷତ୍ର ଖ େର ପହଁି ଲା। 4ଆଉ େଦଖ, େବାୟଜ େବଥଲିହିମଠାରୁ
ଆସି ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନ ୁ କହିଲା, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ ମାନ ସହିତ
ଥାଉ ,ୁ” େସମାେନ ଉ ର କେଲ, “ସଦାପ୍ର ଭୁ ଆପଣ ୁ ଆଶୀବର୍ ାଦ
କର ୁ।” 5 େତେବ େବାୟଜ ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନ ଉପେର ନିଯୁ
ନିଜ ଯୁବାକୁ ପଚାରିଲା, “ଏହି ଯୁବତୀଟି କାହାର?” 6 ତହିଁେର
ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନ ଉପେର ନିଯୁ ଯୁବା ଉ ର େଦଇ କହିଲା,
“େଯଉଁ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ଯୁବତୀ ନୟମୀ ସହିତ େମାୟାବ
େଦଶରୁ ଆସି ଅଛି, େସ ଏହି। 7 ଆଉ େସ େମାେତ କହିଲା, ‘ମୁଁ
ବିନତି କରୁ ଅଛି, ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନ ର ପେଛ ପେଛ ବିଡ଼ାର ମେଧ୍ୟ
ମେଧ୍ୟ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ େମାେତ ଦିଅ;’ ଏଣୁ େସଆସି
ସକାଳରୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ଏଠାେର ରହିଅଛି; େକବଳ ଅ ସମୟ େସ
ଗୃହେର ବସି ରହିଥିଲା।”

8 ତହିଁେର େବାୟଜ ରୂ ତକୁ କହିଲା, “ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା,
େମାରକଥା କି ଶୁଣୁ ନାହଁ? ତୁ େ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ପାଇଁ
ଅନ୍ୟ େକ୍ଷତ୍ର କୁ ନ ଯାଅ, ପୁଣି ଏହି ାନରୁ ନ ଯାଅ, ମାତ୍ର ଏଠାେର
େମାର ଦାସୀଗଣର ସେ ସେ ଥାଅ। 9ଶସ୍ୟକଟାଳିମାେନ େଯଉଁ
େକ୍ଷତ୍ର ର ଶସ୍ୟ କାଟିେବ, ତାହା ପ୍ର ତି ଦୃି ରଖି ତୁ େ ଦାସୀଗଣର
ପେଛ ଯାଅ, ତୁ କୁ ଶର୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କି େସ ଯୁବାମାନ ୁ ନିେଷଧ
କରି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁ େ ତୃ ଷିତ େହେଲ, ପାତ୍ର ନିକଟକୁ ଯାଇ
ଯୁବାମାନ ର କାଢ଼ିବା ଜଳରୁ ପାନ କର।” 10 ଏଥିେର େସ ମୁହଁ
ମାଡ଼ି ଭୂ ମିେର ପଡ଼ି ତାହାକୁ କହିଲା, “ମୁଁ ବିେଦଶିନୀ େହେଲ େହଁ
ଆପଣ େମାହର ପରିଚୟ େନଉଅଛି , ଆପଣ ଦୃି େର ଏେତ
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ଅନୁଗ୍ର ହ ମୁଁ କିପରି ପାଇଲି?” 11 େବାୟଜ ତାହାକୁ ଉ ର େଦଇ
କହିଲା, “ତୁ ାମୀର ମୃତୁୁ ୍ୟ ଉ ାେର ତୁ େ ନିଜ ଶାଶୁ ପ୍ର ତି
େଯରୂ ପ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ପୁଣି ନିଜ ପିତା ଓ ନିଜ ମାତା ଓ ନିଜ
ଜନ୍ମ େଦଶ ତ୍ୟାଗ କରି ପୂେବର୍ େଯଉଁମାନ ୁ ଜାଣିଲ ନାହିଁ, ଏପରି
େଲାକ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଛ, ଏହିସବୁ କଥା େମାେତ ସ ୂ ର୍ ରୂ େପ
କୁହାଯାଇଅଛି। 12ସଦାପ୍ର ଭୁ ତୁ କମର୍ ର ଫଳ େଦଉ ୁ;ଇସ୍ର ାଏଲର
େଯଉଁ ସଦାପ୍ର ଭୁ ପରେମ ର ପକ୍ଷ ତେଳ ତୁ େ ଆଶ୍ର ୟ େନବାକୁ
ଆସି ଅଛ, େସ ତୁ କୁ ସ ୂ ର୍ ପୁର ାର େଦଉ ୁ।” 13 ଏଥିେର େସ
କହିଲା, “େହ େମାହର ପ୍ର େଭା,ଆପଣ ଦୃି େର ମୁଁ ଅନୁଗ୍ର ହ ପାଏ;
ଆପଣ େମାେତ ସା ନା କେଲ, ପୁଣି ଆପଣ ର ଏହି ଦାସୀ ପ୍ର ତି
କରୁ ଣାର କଥା କହିେଲ, ମୁଁ ତଆପଣ ରଏକଦାସୀ ତୁ ଲ୍ୟ ନୁେହଁ।”

14 େଭାଜନ ସମୟେର େବାୟଜ ତାହାକୁ କହିଲା, “ତୁ େ
ଏଠାକୁ ଆସି ରୁ ଟି େଭାଜନ କର ଓ ନିଜ ରୁ ଟିଖ ଅମ୍ଳ ରସେର
ବୁଡ଼ାଅ,” ତହିଁେର େସ ଶସ୍ୟକଟାଳିମାନ ନିକଟେର ବସି ଲା;
ପୁଣି (େବାୟଜ) ତାହାକୁ ଭଜା ଶସ୍ୟ ଆଣି େଦଲା; ତହିଁେର
େସ େଭାଜନ କରି ତୃ େହଲା ଓ କିଛି ବଳକା ରଖିଲା। 15 ତହଁୁ
େସ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବାକୁ ଉଠେ , େବାୟଜ ତାହାର
ଯୁବାଗଣକୁ ଆଜ୍ଞା େଦଇ କହିଲା, “ଏହାକୁ ବିଡ଼ା ମଧ୍ୟେର ସୁ ା
ସାଉି ବାକୁ ଦିଅ, ପୁଣି ତାହାକୁ ଲ ା ଦିଅ ନାହିଁ। 16 ପୁଣି ଏହା
ପାଇଁ ବିଡ଼ାରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇ ଯାଅ, େସ ତାହା ସାଉ ୁ , ଆଉ
ତାହାକୁ ଧମକାଅ ନାହିଁ।”

17ତହିଁେର େସ ସ ୍ୟା ପଯର୍ ୍ୟ େସହି େକ୍ଷତ୍ର େର ବଳକା ଶସ୍ୟ
ସଂଗ୍ର ହ କଲା; ପୁଣି ନିଜ ସାଉି ଲା ଶସ୍ୟ ମଳେ , ପ୍ର ାୟ ଏକ
ଐଫା* ଯବ େହଲା। 18 େସ ତାହା େନଇ ନଗରକୁ ଗଲା; ଆଉ
େସ ଯାହା ସାଉି ଥିଲା, ତାହାର ଶାଶୁ ତାହା େଦଖିଲା ଓ େଭାଜନ
ସମୟେର ତୃ େହଲା ଉ ାେର ଯାହା ବଳକା ରଖିଥିଲା ତାହା
ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ତାହାକୁ େଦଲା। 19 ତହଁୁ ତାହାର ଶାଶୁ ତାହାକୁ
ପଚାରିଲା, “ତୁ େ ଆଜି େକଉଁଠାେର ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କଲ?
* 2:17 ଏକ ଐଫା ପ୍ର ାୟ ୧୨ କିେଲା
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ଓ େକଉଁଠାେର କମର୍ କଲ? େଯ ତୁ ର ପରିଚୟ େନଲା, େସ
ଧନ୍ୟ େହଉ।” େତଣୁ େସ ଯାହା ପାଖେର କମର୍ କରିଥିଲା, ତାହା
ଶାଶୁକୁ ଜଣାଇ କହିଲା, “ଯାହା ପାଖେର ଆଜି କମର୍ କଲି, ତାହାର
ନାମ େବାୟଜ।” 20 ଏଥିେର ନୟମୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ କହିଲା,
“େଯ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ େଲାକମାନ ପ୍ର ତି ଅନୁଗ୍ର ହ ନିବୃ କରି
ନାହାି , େସହି ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ େସ ଆଶୀବର୍ ାଦ ପ୍ର ା େହଉ।”
ନୟମୀ ଆହୁ ରି କହିଲା, “େସ ଜଣ ଆ ମାନ ର ନିକଟ-କୁଟୁ ,
ଆ ମାନ ର ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତିମାନ ମଧ୍ୟେର ଜେଣ ଅଟଇ।”
21 େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂ ତ କହିଲା, “େସ େମାେତ ଆହୁ ରି କହିେଲ,
‘େମାହର ସବୁ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମା ନ େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ତୁ େ େମାʼ
ଯୁବାମାନ ସ େର ଥାଅ।’ ” 22ତହିଁେର ନୟମୀ ନିଜ ପୁତ୍ର ବଧୂ
ରୂ ତକୁ କହିଲା, “ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା, ତୁ େ ତାହାର ଦାସୀଗଣ
ସ େର ଗେଲଭଲ; ତାହାେହେଲ, ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େକ୍ଷତ୍ର େର େକହି
ତୁ ର ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ।” 23 ଏଣୁ ଯବ ଓ ଗହମ ଶସ୍ୟ
କାଟିବା ସମାି ପଯର୍ ୍ୟ େସ ବଳକା ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ର ହ କରିବା ପାଇଁ
େବାୟଜର ଦାସୀଗଣ ସ େର ରହିଲା, ପୁଣି ନିଜ ଶାଶୁ ସହିତ ବାସ
କଲା।

3
ରୂ ତ ନିମେ ନୟମୀ େଯାଜନା

1 ଏଥିଉ ାେର ତାହାର ଶାଶୁ ନୟମୀ ତାହାକୁ କହିଲା, “ଆେହ
େମାହର କନ୍ୟା, େଯଉଁଥିେର ତୁ ର ମ ଳ େହବ, ଏପରି ଆଶ୍ର ୟ
ାନ ମୁଁ କି ତୁ ପାଇଁ େଚ ା କରିବି ନାହିଁ? 2 ତୁ େ େଯଉଁ
େବାୟଜର ଦାସୀଗଣ ସ େର ଥିଲ, େସ କି ଆ ମାନ ଜ୍ଞାତି
ନୁେହଁ? େଦଖ, େସଆଜି ରାତି୍ର ନିଜ ଖଳାେର ଯବ ଝାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ
ଅଛି। 3 ଏଣୁ ତୁ େ ଏେବ ାନ କର ଓ େତୖଳ ମ ର୍ ନ କର ଓ ନିଜ
(ଉ ମ) ବ ପରିଧାନ କରି େସହି ଖଳାକୁ ଯାଅ; ମାତ୍ର େସ ମନୁଷ୍ୟ
େଭାଜନପାନ ନ ସାରିବା ପଯର୍ ୍ୟ ତାହାକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଅ
ନାହିଁ। 4 େସ େଯେତେବେଳ ଶୟନ କରିବ, େସେତେବେଳ ତୁ େ
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ତାହାର ଶୟନ ାନ େଦଖି ନି ର୍ ୟ କର; ତହଁୁ େସଠାକୁ ଯାଇ ତାହାର
ଚରଣ ସମୀପ ାନ ଅନାବୃତ କରି ଶୟନକର, ତହିଁେର ତୁ କୁ
କʼଣ କରିବାକୁ େହବ, ତାହା େସ ଜଣାଇବ।” 5 େସ ଉ ର କଲା,
“ତୁ େ ଯାହା କହୁ ଅଛ, େସସମ ମୁଁ କରିବି।” 6 ଏଣୁ େସ େସହି
ଖଳାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଶାଶୁର ଆେଦଶାନୁସାେର ସମ କମର୍ କଲା।
7 ପୁଣି େଭାଜନପାନ ସାରି େବାୟଜର ମନ ଆନ ି ତ ହୁ ଅେ , େସ
ଶସ୍ୟରାଶିର ଏକ ପ୍ର ା ଭାଗେର ଶୟନ କରିବାକୁ ଗଲା, ତହିଁେର
ରୂ ତ ଧୀେର ଧୀେର ଯାଇ ତାହାର ଚରଣ ସମୀପ ାନ ଅନାବୃତ
କରି ଶୟନକଲା। 8ତହଁୁ ମଧ୍ୟରାତି୍ର ସମୟେର େସ ପୁରୁ ଷ ଚମୃ ତ
େହାଇ ଉଠି ଅନାଇଲା, ଆଉ େଦଖ, ତାହାର ପାଦ ନିକଟେର ଜେଣ
ୀ ଶୟନ କରିଅଛି। ତହିଁେର େସ ପଚାରିଲା, “ତୁ େ କିଏ?”

9 େସ ଉ ର କଲା, “ମୁଁ ଆପଣ ର ଦାସୀ ରୂ ତ; ଏଣୁ ନିଜ ଚାଦର
ଆପଣ ଦାସୀ ଉପେର ବି ାର କର ୁ,* କାରଣ ଆପଣ ମୁି କ ର୍ ା
ଜ୍ଞାତି ଅଟି ।” 10 େସ କହିଲା, “ଆେହ େମାହର କନ୍ୟା, ତୁ େ
ସଦାପ୍ର ଭୁ ର ଆଶୀବର୍ ାଦପାତ୍ର ୀ ହୁ ଅ, େଯେହତୁ ତୁ େ ଧନବାନ କି
ଦରିଦ୍ର େକୗଣସି ଯୁବାପୁରୁ ଷର ଅନୁଗାମିନୀ ନ େହାଇ ପ୍ର ଥମାେପକ୍ଷା
େଶଷେର ଅଧିକ ସାଧୁତା େଦଖାଇଅଛ। 11 ଏଣୁ ଆେହ େମାହର
କନ୍ୟା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁ େ ଯାହା କହିଲ, ମୁଁ ତୁ ପାଇଁ
େସସମ କରିବି; 12 େଯେହତୁ ତୁ େ େଯ ସ ାନୀୟ ୀ, ଏହା
େମାହର ନଗର ସମ େଲାକ ଜାଣି । ମୁଁ ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତି ଅେଟ,
ଏହା ସତ୍ୟ,ମାତ୍ର େମାʼଠାରୁ ନିକଟ ସ କର୍ ୀୟଆଉଜେଣ ମୁି କ ର୍ ା
ଜ୍ଞାତି ଅଛି। 13 ଏହି ରାତି୍ର ଥାଅ; ସକାେଳ େସ େଯେବ ତୁ କୁ ମୁ
କେର, େତେବ ଭଲ, େସ ମୁ କରୁ ; ମାତ୍ର େଯେବ େସ ତୁ କୁ ମୁ
ନ କେର, େତେବ ଜୀବିତ ସଦାପ୍ର ଭୁ ନାମେର ସତ୍ୟ କହୁ ଅଛି େଯ,
ମୁଁ ତୁ କୁ ମୁ କରିବି; ତୁ େ ସକାଳ ପଯର୍ ୍ୟ ଶୟନ କର।”

14ତହିଁେର ରୂ ତ ସକାଳ ଯାଏ ତାହାର ପାଦ ନିକଟେର େଶାଇ
ରହିଲା, ପୁଣି େକହି କାହାକୁ ଚିି ପାରିବା ସମୟ ପୂେବର୍ େସ ଉଠିଲା
କାରଣ େବାୟଜ କହିଲା, “ଖଳାକୁ ଏ ୀ େଯ ଆସି ଥିଲା, ଏହା ଜଣା
* 3:9 ଏଣୁ ନିଜ ଚାଦର ଆପଣ ଦାସୀ ଉପେର ବି ାର କର ,ୁ ଅଥର୍ ାତ୍ େମାେତ ବିବାହ
କର ୁ
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ନ ଯାଉ।” 15 େସଆହୁ ରି କହିଲା, “ତୁ ର ଆବରଣୀୟ ବ ବିଛାଇ
ଧର,” ତହିଁେର ରୂ ତ ତାହା ବିଛାଇ ଧରେ , େସ ଛଅ ପାତ୍ର † ଯବ
ମାପି ତାହାର ମ କେର େଦଇ ନଗରକୁ ଚାଲିଗଲା। 16 ତହଁୁ ରୂ ତ
ନିଜ ଶାଶୁ ନିକଟକୁ ଆସେ , େସ କହିଲା, “ଆେହ ଆ ର କନ୍ୟା,
କଅଣ େହଲା?” ତହିଁେର େସ ନିଜ ପ୍ର ତି େସହି ପୁରୁ ଷର କୃତ
ସମ କମର୍ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲା। 17 ପୁଣି ଆହୁ ରି କହିଲା, “ଶାଶୁ
ନିକଟକୁ ମୁ ହ େର ନ ଯାଅ” େବାଲି କହି େସ େମାେତ ଏହି
ଛଅ ପାତ୍ର ଯବ େଦଇଅଛି । 18ତହଁୁ ତାହାର ଶାଶୁ ତାହାକୁ କହିଲା,
“ଆେହ ଆ ର କନ୍ୟା, ଏ ବିଷୟ କʼଣ େହବ, ଏହା ତୁ କୁ ଜଣା
େହବା ପଯର୍ ୍ୟ ବସି ଥାଅ; କାରଣ େସ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏ କମର୍ ସମା
ନ କରି ବିଶ୍ର ାମ କରିବ ନାହିଁ।”

4
େବାୟଜ-ରୂ ତ ବିବାହ

1ଏଥିଉ ାେର େବାୟଜ ନଗର- ାରକୁ ଯାଇ େସଠାେର ବସି ଲା,
ତହିଁେର େଦଖ, େସ େଯଉଁ ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତି ବିଷୟ କହିଥିଲା,
େସ େସଠାକୁ ଆସେ , େବାୟଜ ତାହାକୁ ଡାକି କହିଲା, “େହ ବୁ ,
ଏଠିକି ଆସି ବସ,” ଏଣୁ େସ ଆସି େସଠାେର ବସି ଲା। 2 ତହଁୁ
େସ ନଗର ଦଶ ଜଣ ପ୍ର ାଚୀନ ୁ େନଇ କହିଲା, “ତୁ େ ମାେନ
ଏଠାେରବସ,” େତଣୁ େସମାେନବସି େଲ। 3ଏଥିେର େବାୟଜ େସହି
ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତିକୁ କହିଲା, “ଆ ମାନ ଭ୍ର ାତା ଏଲିେମଲକରେଯଉଁ
ଭୂ ମିଖ ଥିଲା, ତାହା େମାୟାବ େଦଶରୁ େଫରି ଆସି ଥିବା ନୟମୀ
ବିକ୍ର ୟ କରୁ ଅଛି। 4 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁ କୁ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ମନ କଲି,
‘ତୁ େ ନଗର- ାରେର ଉପି ତ େଲାକମାନ ସାକ୍ଷାତେର ଓ ଆ
ବଂଶୀୟପ୍ର ାଚୀନଗଣରସାକ୍ଷାତେରତାହା କ୍ର ୟକର।’ େଯେବତୁ େ
ମୁ କରିବ, େତେବ କର, ମାତ୍ର େଯେବ ନ କରିବ, େତେବ େମାେତ
ଜଣାଅ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାେହଁ; େଯେହତୁ ତୁ େ ମୁ କେଲ ଆଉ
େକହି କରି ନ ପାେର, ମାତ୍ର ତୁ ଉ ାେର ମୁଁ ଅଛି।” ତହିଁେର େସ
† 3:15 ଛଅ ପାତ୍ର ପ୍ର ାୟ ଚାରି କିେଲା
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କହିଲା, “ମୁଁ ତାହା ମୁ କରିବି।” 5େତେବ େବାୟଜକହିଲା, “ତୁ େ
େଯଉଁ ଦିନ ନୟମୀର ହ ରୁ େସହି େକ୍ଷତ୍ର କିଣିବ, େସହି ଦିନ ମୃତ
େଲାକର ଅଧିକାରେର ତାହାର ନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମେ ତାହାର
ୀ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂ ତଠାରୁ ହିଁ ତାହା କିଣିବାକୁ େହବ।”

6ଏଥିେର େସହି ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତି କହିଲା, “ମୁଁ ନିଜ ନିମେ ତାହା ମୁ
କରି ନ ପାେର, ତାହା କେଲ, େମାହର ନିଜ ଅଧିକାରର କ୍ଷତି େହବ;
ତୁ େ େମାହର ମୁି କରିବା କ୍ଷମତା ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ମୁ କରି ନ
ପାେର।”

7 ମୁି ଓ ପାଲଟ ବିଷୟକ ସବୁ କଥା ି ର କରିବା ପାଇଁ
ପୂବର୍ କାଳେରଇସ୍ର ାଏଲବଂଶରଏହିରୂ ପ ରୀତି ଥିଲା େଯ,ଜେଣ ନିଜ
ପାଦୁକା କାଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ େଦଲା, ଆଉ ଏହା ଇସ୍ର ାଏଲ ମଧ୍ୟେର
ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂ ପ େହଲା। 8 ଏଣୁ େସ ମୁି କ ର୍ ା ଜ୍ଞାତି େଯେତେବେଳ
େବାୟଜକୁ କହିଲା, “ତୁ େ ଆେପ ତାହା କିଣ,” େସେତେବେଳ
େସ ନିଜ ପାଦୁକା କାଢ଼ି େଦଲା। 9 ତହଁୁ େବାୟଜ ପ୍ର ାଚୀନଗଣକୁ
ଓ ସମ େଲାକ ୁ କହିଲା, “ଏଲିେମଲକର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା
ଓ କିଲୀେୟାନର ଓ ମହେଲାନର ଯାହା ଯାହା ଥିଲା, ତାହା ମୁଁ
ନୟମୀଠାରୁ କ୍ର ୟ କଲି, ଏ ବିଷୟେର ତୁ େ ମାେନ ଆଜି େମାହର
ସାକ୍ଷୀ େହଲ। 10 ଆହୁ ରି ନିଜ ଭ୍ର ାତୃ ଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ନିଜ ବସତି
ାନର ାରରୁ େସହି ମୃତ ବ୍ୟି ର ନାମ େଯପରି େଲାପ େନାହିବ,
ଏଥିପାଇଁ େସହି ମୃତ େଲାକର ଅଧିକାରେର ତାହାର ନାମ ରକ୍ଷା
କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହେଲାନର ୀ େମାୟାବ େଦଶୀୟା ରୂ ତକୁ ନିଜ
ୀ ରୂ େପ ଲାଭ କଲି ଆଜି ତୁ େ ମାେନ ଏ ବିଷୟର ସାକ୍ଷୀ େହଲ।”

11 ତହିଁେର ନଗର ାରବ ର୍ ୀ ସମ େଲାକ ଓ ପ୍ର ାଚୀନଗଣ
କହିେଲ, “ଆେ ମାେନ ସାକ୍ଷୀ େହଲୁ, ସଦାପ୍ର ଭୁ ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର*
ବୃ ି କାରିଣୀ ରାେହଲ ଓ େଲୟା, ଦୁଇ ୀର ତୁ ଲ୍ୟ ତୁ ଗୃହକୁ
ଆଗତାଏହି ୀକୁ କର ;ୁଆଉ,ତୁ େ ଇଫ୍ର ାଥାେର ବିକ୍ର ମଶାଳୀହୁ ଅ
ଓ େବଥଲିହିମେରତୁ ର ବିଖ୍ୟାତ େହଉ। 12ସଦାପ୍ର ଭୁ ଏହି ଯୁବତୀ
ାରା ତୁ କୁ େଯଉଁସ ାନ େଦେବ,ତାହା ାରା ତୁ ରବଂଶତାମର

* 4:11 ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶର ଅଥର୍ ାତ୍ ଇସ୍ର ାଏଲର ବାରେଗା ୀ
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ଗଭର୍ େର ଯିହୁ ଦାର ଜନି୍ମ ତ େପରସର ବଂଶ ତୁ ଲ୍ୟ େହଉ।”
େବାୟଜ ଏବଂ ତା ବଂଶଧର

13 ଏରୂ େପ େବାୟଜ ରୂ ତକୁ ବିବାହ କରେ , େସ ତାହାର ୀ
େହଲା, ପୁଣି ତାହାର ସହବାସ କରେ , େସ ସଦାପ୍ର ଭୁ ଠାରୁ
ଗଭର୍ ଧାରଣ ଶି ପାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ର ସବ କଲା। 14 ଏଣୁ ୀମାେନ
ନୟମୀକି କହିେଲ, “ଧନ୍ୟ ସଦାପ୍ର ଭୁ , େସ ଆଜି ତୁ କୁ ମୁି କ ର୍ ା
ଜ୍ଞାତିହୀନ କରି ନାହାି ; ଇସ୍ର ାଏଲ ବଂଶେର ଏହି ବାଳକର ନାମ
ବିଖ୍ୟାତ େହଉ। 15 ପୁଣି େସ ତୁ ର ପ୍ର ାଣ ସଜୀବକାରୀ ଓ ତୁ
ବୃ ାବ ାେରତୁ ରପ୍ର ତିପାଳକେହବ; େଯେହତୁ େଯତୁ କୁ େପ୍ର ମ
କେର ଓ ସାତ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ତୁ ପ୍ର ତି ଅଧିକ ଉ ମ େଯ ତୁ ର
ପୁତ୍ର ବଧୂ, େସ ତାହାକୁ ପ୍ର ସବ କରିଅଛି।” 16 େସେତେବେଳ ନୟମୀ
ବାଳକକୁ େଘନି ନିଜ େକାଳେର ରଖିଲା ଓ ତାହାକୁ ପ୍ର ତିପାଳନ
କଲା। 17 “ଏଉ ାରୁ ନୟମୀର ଏକ ପୁତ୍ର ଜନି୍ମ ଅଛି,” ଏହି କଥା କହି
ପ୍ର ତିବାସି ନୀ ୀମାେନତାହାରନାମକରଣକେଲ; େସମାେନତାହାର
ନାମ ଓେବଦ୍ (େସବକ) ରଖିେଲ। େସ ଦାଉଦର ପିତାମହ ଯିଶୀର
ପିତାମହ।

ଦାଉଦ ର ବଂଶାବଳୀ
18 େପରସର ବଂଶାବଳୀ ଏହି, େପରସର ପୁତ୍ର ହିେଷ୍ର ାଣ;

19 ହିେଷ୍ର ାଣର ପୁତ୍ର ରାମ୍ ଓ ରାମ୍ ର ପୁତ୍ର ଅ ୀନାଦବ 20 ଓ
ଅ ୀନାଦବର ପୁତ୍ର ନହେଶାନ ଓ ନହେଶାନର ପୁତ୍ର ସଲେମାନ
21 ଓ ସଲେମାନର ପୁତ୍ର େବାୟଜ ଓ େବାୟଜର ପୁତ୍ର ଓେବଦ୍ 
22ଓେବଦ୍ ର ପୁତ୍ର ଯିଶୀ ଓ ଯିଶୀର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ।
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