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ரூத்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தல் இதன் ஆச ரியர்

யார் என்று சரியாக குற ப்ப டவல்ைல.
பாரம்பரியம் இந்த புத்தகத்ைத தீர்க்கத்தரிச
சாமுேவல் எழிதனான் என்று கூறுகறது.
மிகவும் அழகான உண்ைமயான ச றய
கைத என்று அைழக்கப்படுக றது.
கைடச வசனங்கள் தாவீது அப ேஷகம்
ெசய்யப்பட்டப றகு எழுதப்பட்டது என்று
உறுதயாக றது.

எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 1,030 க்கும் 1,010 க

மு. க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. இந்த
புத்தகத்தன் ந கழ்ச கள் நயாயத பத கள்
காலத்தல்நடந்தது.
இைவகள்இஸ்ரேவலர்கள்வடுதைலயான

காலத்துக்கும் கானான் ேதசத்ைத
ெஜயத்தத ற்கும் சம்பத்தப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
யாருக்காக எழுதப்பட்டது என்று இந்த

புத்தகத்தல் ெதளிவாக கூறப்படவல்ைல.
தாவீதன் ெபயர் குற ப்ப ட்டு இருப்பதனால்
இஸ்ரேவலின் ஐக்கய இராஜ்ஜியத்தன்
காலத்தல்எழுதப்பட்டுஇருக்கலாம். 4:22.
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எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்

இந்த புத்தகம் ேதவனுக்கு கீழ்படிவதனால்
உண்டாகும் ஆச ர்வாதங்கைள காட்டுக றது.
ேதவனுைடய உண்ைமையயும் அன்ைபயும்
இது காட்டுக றது. ஜனங்களுைடய கண்ணீர்
ெஜபத்த ற்கு ேதவன் பதல் அளிப்பைதயும்
அவர் ெசான்னைத ெசய்க றவர் என்பைத
உறுத ப்படுத்துகறது. சமூகத்தனால்
ைகவ டப்பட்ட வைதைவகளான நேகாமி,
ரூத்ைத ேதவன் அற்புதவதமாக
ஆச ர்வத த்ததனால் எேரமியா, யாக்ேகாபல்
ெசால்லப்பட்டபடி நாம் கூட அவர்களுக்கு
உதவ ெசய்ய ெசால்லுகறார். எேரமியா
22:16;யாக்ேகாபு 1:27.

ைமயக்கருத்து

மீட்பு
ெபாருளடக்கம்
1. நேகாமியும் அவள் குடும்பத்தாரும்
துன்பத்ைத அனுபவக்க றார்கள் — 1:1-
22

2. வயலில் கத ர் ெபாறுக்கும்ேபாது
நேகாமியன் உறவனனான ேபாவாைச,
ரூத்சந்த க்க றாள்— 2:1-23

3. மறுபடியும் ேபாவாைச சந்த க்க நேகாமி,
ரூத்துக்குஆேலாசைனகூறுகறாள்— 3:1-
18

4. ரூத் மீட்கப்பட்டாள், நேகாமி மறுபடியும்
மக ழ்ச்ச ெபறுகறாள்— 4:1-22
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நேகாமியும்ரூத்தும்
1 நயாயாத பத கள்* நயாயம்

வ சாரித்துவந்த நாட்களில், ேதசத்தல் பஞ்சம்
உண்டானது; அப்ெபாழுது யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகம்† ஊைரச்ேசர்ந்த ஒரு மனிதன்
தன்னுைடய மைனவேயாடும், இரண்டு
மகன்கேளாடும் ேமாவாப் ேதசத்த ற்குப்
ேபாய் குடியருந்தான். 2அந்த மனிதனுைடய
ெபயர் எலிெமேலக்கு‡, அவனுைடய
மைனவயன் ெபயர் நேகாமி§, அவனுைடய
இரண்டு மகன்களில் ஒருவன் ெபயர்
மக்ேலான்*, மற்ெறாருவன் ெபயர்
கலிேயான்†; யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம்
ஊராகய எப்ப ராத்தயர்களாகய
அவர்கள் ேமாவாப் ேதசத்த ற்குப்
ேபாய், அங்ேக இருந்துவ ட்டார்கள்.
3 நேகாமியன் கணவனாகய எலிெமேலக்கு
இறந்துேபானான்; அவளும் அவளுைடய
இரண்டு மகன்கள்மட்டும் இருந்தார்கள்.
4 இவர்கள் ேமாவாப யப் ெபண்கைளத்
தருமணம் ெசய்தார்கள்; அவர்களில்
ஒருத்தயன் ெபயர் ஒர்பாள்‡, மற்றவளுைடய
ெபயர் ரூத்§; அங்ேக ஏறக்குைறய 10

* அத்த யாயம் 1:1 1:1அதகாரிகள் † அத்த யாயம் 1:1 1:1
அப்பத்தன்வீடு ‡ அத்த யாயம் 1:2 1:2 என் ேதவன் தான்

என் இராஜா § அத்த யாயம் 1:2 1:2 இனிைமயானவள்
* அத்த யாயம் 1:2 1:2 பலவீனமானவன் † அத்த யாயம்
1:2 1:2 ேதால்வ ‡ அத்த யாயம் 1:4 1:4 த மிர் ப டித்தவள்
§ அத்த யாயம் 1:4 1:4 ச ேநக த
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வருடங்கள் வாழ்ந்தார்கள். 5 பன்பு
மக்ேலான் கலிேயான் என்ற அவர்கள்
இருவரும் இறந்துேபானார்கள்; அந்தப்
ெபண் தன்னுைடய மகன்கள் இருவைரயும்
தன்னுைடய கணவைனயும் இழந்து
தனிைமயானாள். 6 ெயேகாவா தம்முைடய
மக்கைளச் சந்த த்து, அவர்களுக்கு
ஆகாரம் அருளினார் என்று அவள்
ேமாவாப்ேதசத்த ேல ேகள்வப்பட்டு;
தன்னுைடய மருமகள்கேளாடு ேமாவாப்
ேதசத்தலிருந்து தரும்பவரும்படி எழுந்து,
7 தன்னுைடய இரண்டு மருமகள்கேளாடு
தான் இருந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டாள்.
யூதா ேதசத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாக, அவர்கள்
வழிய ேல நடந்துேபாகும்ேபாது, 8 நேகாமி
தன்னுைடய இரண்டு மருமகள்கைளயும்
ேநாக்க : நீங்கள் இருவரும் உங்கள்
தாய்வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாங்கள்;
இறந்துேபானவர்களுக்கும் எனக்கும்
நீங்கள் தயவுெசய்ததுேபால, ெயேகாவா
உங்களுக்கும் தயவுெசய்வாராக.
9 ெயேகாவா உங்கள் இருவருக்கும்
கைடக்கும் கணவனுைடய வீட்டிேல நீங்கள்
சுகமாக வாழச் ெசய்வாராக என்று ெசால்லி,
அவர்கைள முத்தமிட்டாள். அப்ெபாழுது
அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுது, அவைளப்
பார்த்து: 10 உம்முைடய மக்களிடத்த ற்கு
உம்ேமாடு நாங்களும்வருேவாம் என்றார்கள்.
11 அதற்கு நேகாமி: என் பள்ைளகேள,
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நீங்கள் தரும்ப ப்ேபாங்கள்; என்ேனாடு
ஏன் வருகறீர்கள்? உங்களுக்குக்
கணவனாவதற்கு,இனிேமல்என்கர்ப்பத்தல்
எனக்கு மகன்கள் பறப்பார்கேளா? 12 என்
பள்ைளகேள, தரும்ப ப்ேபாங்கள்; நான்
வயதானவள்; ஒரு கணவேனாடு வாழத்
தகுதயுள்ளவள் அல்ல; அப்படிப்பட்ட
நம்ப க்ைக எனக்கு உண்டாக , நான் இன்று
இரவல் ஒரு கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்பட்டு,
மகன்கைளப் ெபற்ெறடுத்தாலும்,
13 அவர்கள் ெபரியவர்களாகும்வைர,
கணவனுக்கு வாழ்க்ைகப்படாமல் நீங்கள்
ெபாறுத்தருப்பீர்கேளா? அது முடியாது;
என் பள்ைளகேள, ெயேகாவாவுைடய ைக
எனக்கு வ ேராதமாக இருக்க றதனால்,
உங்கைளக் குறத்து எனக்கு மிகுந்த துக்கம்
இருக்க றது என்றாள். 14 அப்ெபாழுது
அவர்கள் சத்தமிட்டு அத கமாக அழுதார்கள்;
ஒர்பாள் தன்னுைடய மாமியாைர முத்தம்
ெசய்துவ ட்டுக் கடந்துேபானாள்; ரூத்ேதா
மாமியாைர வ டாமல் பற்ற க்ெகாண்டாள்.
15 அப்ெபாழுது அவள்: இேதா, உன்னுைடய
சேகாதரி தன்னுைடய மக்களிடத்த ற்கும்
தன்னுைடய ெதய்வங்களிடத்த ற்கும்
தரும்ப ப்ேபாய்வ ட்டாேள; நீயும் உன்
சேகாதரியன் பன்ேன தரும்ப ப்ேபா
என்றாள். 16 அதற்கு ரூத்: நான்
உம்ைமப் பன்பற்றாமல் உம்ைமவ ட்டுத்
தரும்ப ப் ேபாவைதக்குற த்து, என்ேனாடு
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ேபசேவண்டாம்; நீர் ேபாகும் இடத்த ற்கு
நானும் வருேவன்; நீர் தங்கும் இடத்த ேல
நானும் தங்குேவன்; உம்முைடய மக்கள்
என்னுைடய மக்கள்; உம்முைடய ேதவன்
என்னுைடய ேதவன். 17 நீர் மரணமைடயும்
இடத்தல் நானும் மரணமைடந்து,
அங்ேக அடக்கம்ெசய்யப்படுேவன்;
மரணத்ைதத்தவ ர ேவெறான்றும் உம்ைம
வ ட்டு என்ைனப் ப ரித்தால், ெயேகாவா
அதற்குச் சரியாகவும் அதற்கு அதகமாகவும்
எனக்குச் ெசய்யக்கடவர் என்றாள்.
18 அவள் தன்ேனாடு வர மனஉறுதயாக
இருக்க றைதக் கண்டு, அதன்பன்பு
அைதக்குறத்து அவேளாடு ஒன்றும்
ேபசவல்ைல. 19 அப்படிேய இருவரும்
ெபத்ெலேகம்வைரக்கும் நடந்துேபானார்கள்;
அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்கு வந்தேபாது, ஊர்
மக்கள் எல்ேலாரும் அவர்கைளக் குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டு, இவள் நேகாமிேயா என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள். 20 அதற்கு அவள்:
நீங்கள்என்ைனநேகாமி என்றுெசால்லாமல்,
மாராள்* என்று ெசால்லுங்கள்; சர்வவல்லவர்
எனக்கு மிகுந்த கசப்ைபக் கட்டைளய ட்டார்.
21 நான் நைறவுள்ளவளாகப் ேபாேனன்;
ெயேகாவா என்ைன ெவறுைமயாகத்
தரும்பவரச்ெசய்தார்; ெயேகாவா என்ைனச்
சறுைமப்படுத்த , சர்வவல்லவர் என்ைன

* அத்த யாயம் 1:20 1:20 கசப்பு
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வருத்தப்படுத்தயருக்கும்ேபாது, நீங்கள்
என்ைன நேகாமி என்று ெசால்வது ஏன்
என்றாள். 22 இப்படி, நேகாமி ேமாவாப யப்
ெபண்ணாகய தன்னுைடய மருமகள்
ரூத்ேதாடு ேமாவாப் ேதசத்தலிருந்து
தரும்பவந்தாள்; வாற்ேகாதுைம அறுப்பன்
துவக்கத்தல் அவர்கள் ெபத்ெலேகமிற்கு
வந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 2
ரூத்ேபாவாைச சந்த த்தல்

1 நேகாமிக்கு அவளுைடய கணவனாகய
எலிெமேலக்கன் உறவன்முைறயல்*
ேபாவாஸ்† என்னும் ெபயருள்ள மிகுந்த
ஆஸ்தக்காரனாகய இனத்தான் ஒருவன்
இருந்தான். 2 ேமாவாப ய ெபண்ணாகய
ரூத் என்பவள் நேகாமிையப் பார்த்து:
நான் வயல்ெவளிக்குப் ேபாய், யாருைடய
கண்களில் எனக்குத் தயவு கைடக்குேமா,
அவர் பன்ேன ேபாய் கத ர்கைளப்
ெபாறுக்க க்ெகாண்டு வருக ேறன் என்றாள்;
அதற்கு இவள்: என் மகேள, ேபா
என்றாள். 3 அவள் ேபாய், வயல்ெவளியல்
அறுக்கறவர்கள் பன்ேன ெபாறுக்கனாள்;
தற்ெசயலாகஅவள்ெசன்றஅந்தவயல்நலம்
எலிெமேலக்கன் வம்சத்தானாகய

* அத்த யாயம் 2:1 2:1 உபாகமம் 25:5-6 பார்க்கவும்
† அத்த யாயம் 2:1 2:1ெபலனுள்ளவன்
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ேபாவாசுைடயதாக இருந்தது. 4அப்ெபாழுது
ேபாவாஸ் ெபத்ெலேகமிலிருந்து வந்து,
அறுக்கறவர்கைளப் பார்த்து: ெயேகாவா
உங்கேளாடு இருப்பாராக என்றான்;
அதற்கு அவர்கள்: ெயேகாவா உம்ைம
ஆசீர்வத ப்பாராக என்றார்கள். 5 பன்பு
ேபாவாஸ் அறுக்கறவர்களின்ேமல்
கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட தன்
ேவைலக்காரைன ேநாக்க : இந்தப்
ெபண்பள்ைள யாருைடயவள் என்று
ேகட்டான். 6 அறுக்கறவர்களின்ேமல்
கண்காணியாக ைவக்கப்பட்ட அந்த
ேவைலக்காரன் மறுெமாழியாக:
இவள் ேமாவாப் ேதசத்தலிருந்து
நேகாமிேயாடு வந்த ேமாவாப யப்
ெபண்பள்ைள. 7 அறுக்கறவர்களின்
பன்ேனஅரிக்கட்டுகளிலிருந்துச ந்தனைதப்
ெபாறுக்க க்ெகாள்ளுக ேறன் என்று அவள்
என்னிடம் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்; காைல
துவங்க இதுவைரக்கும்இங்ேகஇருக்க றாள்;
இப்ெபாழுது அவள் குடிைசக்கு வந்து
ெகாஞ்சேநரம்தான் ஆனது என்றான்.
8 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ் ரூத்ைதப்பார்த்து:
மகேள, ேகள்; ெபாறுக்க க்ெகாள்ள
ேவறு வயலுக்கு ேபாகாமலும், இந்த
இடத்ைதவ ட்டுப் ேபாகாமலும், இங்ேக என்
ஊழியக்காரப்ெபண்கேளாடுஇரு. 9அவர்கள்
அறுப்பு அறுக்கும் வயைல நீ பார்த்து,
அவர்கள் பன்ேன ேபா; ஒருவரும் உன்ைனத்
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ெதாடாதபடிக்கு, ேவைலக்காரர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன்; உனக்குத் தாகம்
எடுத்தால், தண்ணீர்க்குடங்களிடத்த ற்குப்
ேபாய், ேவைலக்காரர்கள்ெமாண்டுெகாண்டு
வருகறத ேல குடிக்கலாம் என்றான்.
10 அப்ெபாழுது அவள் தைரய ேல
முகங்குப்புற வழுந்து வணங்க : நான்
அந்நய ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவளாக
இருக்க, நீர் என்ைன வசாரிக்கும்படி
எனக்கு எதனாேல உம்முைடய கண்களில்
தயவு கைடத்தது என்றாள். 11 அதற்கு
ேபாவாஸ் மறுெமாழியாக: உன்
கணவன் மரணமைடந்தபன்பு, நீ உன்
மாமியாருக்காகச் ெசய்ததும், நீ உன்
தகப்பைனயும், உன் தாையயும், நீ
ப றந்த ேதசத்ைதயும் வ ட்டு, இதற்கு
முன்ேன நீ அறயாத மக்களிடம்
வந்ததும் எல்லாம் எனக்கு வபரமாகத்
ெதரிவ க்கப்பட்டது. 12உன் ெசயல்களுக்குத்
தகுந்த பலைனக் ெயேகாவா உனக்குக்
கட்டைளயடுவாராக; இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
ச றகுகளின்கீழ் அைடக்கலமாக வந்த
உனக்கு அவராேல நைறவான பலன்
கைடப்பதாக என்றான். 13 அதற்கு அவள்:
என் ஆண்டவேன, உம்முைடய கண்களில்
எனக்குத் தயவு கைடக்கேவண்டும்;
நான் உம்முைடய ேவைலக்காரிகளில்
ஒருத்த க்கும் சமமாக இல்லாவ ட்டாலும்,
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நீர் எனக்கு ஆறுதல் ெசால்லி உம்முைடய
அடியாளாகய என்ேனாடு தயவாகப்
ேபசனீேர என்றாள். 14 பன்பு ேபாவாஸ்
சாப்பாட்டு ேநரத்தல் அவைளப் பார்த்து: நீ
இங்ேக வந்து, இந்த அப்பத்ைதப் சாப்ப ட,
புளிப்பான த ராட்ைச ரசத்த ேல உன் அப்பத்
துண்டுகைளத் ேதாய்த்துக்ெகாள் என்றான்.
அப்படிேய அவள் அறுப்பு அறுக்கறவர்களின்
அருகல் உட்கார்ந்தாள்; அவளுக்கு வறுத்த
ேகாதுைமையக் ெகாடுத்தான்; அவள்
சாப்ப ட்டு, தருப்தயைடந்து, மீதயானைத
ைவத்துக்ெகாண்டாள். 15 அவள் கத ர்
ெபாறுக்க க்ெகாள்ள எழுந்தேபாது,
ேபாவாஸ் தன்னுைடய ேவைலக்காரர்கைள
ேநாக்க : அவள் அரிக்கட்டுகள் நடுேவ
ெபாறுக்க க்ெகாள்ளட்டும்; அவைள
ஒன்றும் ெசால்லேவண்டாம். 16 அவள்
ெபாறுக்க க்ெகாள்ளும்படி அவளுக்காக
அரிகளிேல சலவற்ைறச் ச ந்தவடுங்கள்,
அவைள அதட்டாமல் இருங்கள் என்று
கட்டைளய ட்டான். 17 அப்படிேய அவள்
மாைலேநரம்வைரக்கும் வயலிேல கத ர்
ெபாறுக்கனாள்;ெபாறுக்கனைதஅவள்தட்டி
அடித்துமுடிக்கும்ேபாது, அது ஏறக்குைறய
ஒரு மரக்கால்‡ வாற்ேகாதுைமயாக
இருந்தது. 18அவள்அைத எடுத்துக்ெகாண்டு
ஊருக்குள் வந்தாள்; அவள் ெபாறுக்கனைத

‡ அத்த யாயம் 2:17 2:17 12 க ேலா
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அவளுைடய மாமியார் பார்த்தாள்;
தான் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு மீதயாக
ைவத்தைதயும் எடுத்து அவளுக்குக்
ெகாடுத்தாள். 19 அப்ெபாழுது
அவளுைடய மாமியார்: இன்று எங்ேக
கத ர்ெபாறுக்கனாய், எந்த இடத்தல்
ேவைலெசய்தாய் என்று அவளிடம்
ேகட்டு; உன்ைன வசாரித்தவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுவானாக என்றாள்;
அப்ெபாழுது அவள் இன்னாரிடத்த ேல
ேவைலெசய்ேதன் என்று தன் மாமியாருக்கு
அறவத்து: நான் இன்று ேவைலெசய்த
வயல்காரனுைடயெபயர் ேபாவாஸ்என்றாள்.
20 அப்ெபாழுது நேகாமி தன் மருமகைளப்
பார்த்து: உய ேராடிருக்க றவர்களுக்கும்
மரித்தவர்களுக்கும் தயவு ெசய்க ற
ெயேகாவாவாேலஅவன்ஆசீர்வத க்கப்படுவானாக
என்றாள்; பன்னும் நேகாமி அவைளப்
பார்த்து: அந்த மனிதன் நமக்கு
ெநருங்கன உறவன் முைறயானும்
நம்ைம ஆதரிக்க ற பங்காளிகளில்
ஒருவனுமாக இருக்க றான் என்றாள்.
21 பன்னும் ேமாவாப ய ெபண்ணாகய
ரூத்: அவர் என்ைன ேநாக்க , என்னுைடய
அறுவைட எல்லாம் முடியும்வைரக்கும், நீ
என் ேவைலக்காரிகேளாடு இரு என்று
ெசான்னார் என்றாள். 22 அப்ெபாழுது
நேகாமி தன் மருமகளாகய ரூத்ைதப்
பார்த்து: என் மகேள, ேவெறாரு வயலிேல
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மனிதர்கள் உன்ைன எத ர்க்காதபடி
நீ அவனுைடய ேவைலக்காரிகேளாடு
ேபாக றது நல்லது என்றாள். 23 அப்படிேய
ேகாதுைம அறுப்பும் வாற்ேகாதுைம
அறுப்பும் முடியும்வைரக்கும் அவள்
கத ர் ெபாறுக்கும்படிக்கு, ேபாவாசுைடய
ேவைலக்காரிகேளாடு இருந்து, தன்
மாமியாேராடுவாழ்ந்தாள்.

அத்த யாயம் 3
ேகாதுைமக்களத்தல்ரூத்தும் ேபாவாசும்

1 பன்பு அவள் மாமியாராக ய நேகாமி
அவைள ேநாக்க : என் மகேள, நீ
சுகமாக வாழ்ந்தருக்கும்படி நான் உனக்கு
சவுக்கயத்ைதத் ேதடாமல் இருப்ேபேனா?
2 நீ ேபாவாசன் ேவைலக்காரிகேளாடு
இருந்தாேய, அவன் நம்முைடய உறவனன்
அல்லவா? இேதா, அவன் இன்று இரவு
களத்த ேல வாற்ேகாதுைம தூற்றுவான்.
3 நீ குளித்து, எண்ெணய் பூச , உன்னுைடய
ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாண்டு, அந்தக்
களத்த ற்குப்ேபா; அந்த மனிதன்
சாப்ப ட்டுக் குடித்து முடிக்கும்வைரக்கும்
அவனுைடய கண்களுக்கு எத ர்ப்படாமல்
இரு. 4 அவன் படுத்துக்ெகாண்டபன்பு,
அவன் படுத்தருக்கும் இடத்ைத நீ பார்த்து
ேபாய், அவனுைடய கால்களின்ேமல்
மூடியருக்க ற ேபார்ைவைய வலக்க
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நீ படுத்துக்ெகாள்; அப்ெபாழுது நீ
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று
அவன் உனக்குச் ெசால்லுவான்
என்றாள். 5 இதற்கு அவள்: நீர் எனக்குச்
ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்ேவன் என்றாள்.
6 அவள் களத்த ற்குப்ேபாய், தன் மாமியார்
தனக்குச் ெசான்னபடிெயல்லாம் ெசய்தாள்.
7 ேபாவாஸ் சாப்ப ட்டுக் குடித்து, மக ழ்ச்ச யாக
இருந்து, ஒரு அம்பாரத்தன் அடிய ேல
வந்து படுத்துக்ெகாண்டான். அப்ெபாழுது
அவள்: ெமதுவாகச்ெசன்று, அவனுைடய
கால்களின்ேமல்மூடியருக்க ற ேபார்ைவைய
வலக்க ப் படுத்துக்ெகாண்டாள்.
8 நடுஇரவ ேல, அந்த மனிதன் தடுக்க ட்டுத்
தரும்ப , ஒரு ெபண் தன்னுைடய பாதத்தன்
அருக ேல படுத்தருக்க றைதக் கண்டு,
9 நீ யார் என்று ேகட்டான்; அவள், நான்
உம்முைடய அடியாளாகய ரூத்; நீர்
உம்முைடய அடியாளின்ேமல் உம்முைடய
ேபார்ைவைய வ ரியும்; நீர் உறவனன்
என்றாள். 10 அதற்கு அவன்: மகேள, நீ
ெயேகாவாவால் ஆசீர்வத க்கப்படுவாயாக;
நீ ஏைழகளும் பணக்காரர்களுமான
வாலிபர்களின் பன்ேன ேபாகாததனால்,
உன்னுைடய முந்தன நற்குணத்ைதவ ட
உன்னுைடய ப ந்தன நற்குணம் உத்தமமாக
இருக்க றது. 11 இப்ேபாதும் மகேள, நீ
பயப்படாேத;உனக்கு ேவண்டியபடிெயல்லாம்
ெசய்ேவன்; நீ குணசாலி என்பைத என்
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மக்களாகயஊரார் எல்ேலாரும்அறவார்கள்.
12 நான் உறவனன் என்பது உண்ைமதான்;
ஆனாலும் என்ைனவட ெநருங்கன
உறவனன் ஒருவன் இருக்கறான்.
13 இன்று இரவு தங்கயரு; நாைளக்கு
அவன் உன்ைன உறவன்முைறப்படித்
தருமணம்ெசய்யச் சம்மத த்தால்
நல்லது, அவன் தருமணம் ெசய்யட்டும்;
அவன் உன்ைனத் தருமணம்ெசய்ய
வருப்பமில்லாதருந்தால் நான் உன்ைன
உறவன்முைறப்படித் தருமணம்ெசய்ேவன்
என்றுெயேகாவாவுைடயஜீவைனக்ெகாண்டு
ஆைணயடுக ேறன்; வடியற்காலம்வைர
படுத்துக்ெகாண்டிரு என்றான். 14 அவள்
வடியற்காலம்வைரக்கும் அவனுைடய
பாதத்தன் அருேக படுத்தருந்து, களத்த ற்கு
ஒரு ெபண் வந்ததாக ஒருவருக்கும்
ெதரிவ க்கேவண்டாம் என்று அவன்
ெசால்லியருந்தபடியால், ஒருவர் முகம்
ஒருவருக்குத் ெதரிவதற்கு முன்ேன
எழுந்தருந்தாள். 15 அவன் அவைள
ேநாக்க : நீ ேபார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற
ேபார்ைவைய வ ரித்துப்ப டி என்றான்;
அவள் அைதப் ப டித்தேபாது, அவன்
அத ேல ஆறுபடி* வாற்ேகாதுைமைய
அளந்துேபாட்டு, அவள்ேமல் தூக்கவ ட்டு,
பட்டணத்தற்குப் புறப்பட்டுவந்தான். 16அவள்

* அத்த யாயம் 3:15 3:15 24 க ேலா
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தன் மாமியாரிடம் வந்தேபாது, அவள்: என்
மகேள, உன் ெசய்த என்ன என்று ேகட்டாள்;
அப்ெபாழுது அவள்: அந்த மனிதன் தனக்குச்
ெசய்தைவகைளெயல்லாம் அவளுக்கு
வவரித்துச் ெசான்னாள். 17 ேமலும் அவர்,
நீ உன் மாமியாரிடத்த ற்கு ெவறுைமயாகப்
ேபாகேவண்டாம் என்று ெசால்லி, இந்த
ஆறுபடி வாற்ேகாதுைமைய எனக்குக்
ெகாடுத்தார் என்றாள். 18அப்ெபாழுதுஅவள்:
என் மகேள, இந்தக் காரியம் என்னவாக
முடியும்என்றுநீஅறயும்வைரெபாறுைமயாக
இரு; அந்த மனிதன் இன்ைறக்கு இந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்து முடிக்கும்முன்
ஓயமாட்டான்என்றாள்.

அத்த யாயம் 4
ேபாவாஸ்ரூத்ைதத்தருமணம்ெசய்தல்

1 ேபாவாஸ் பட்டணவாசலில் ேபாய்,
உட்கார்ந்து ெகாண்டிருந்தான்; அப்ெபாழுது
ேபாவாஸ் ெசால்லியருந்த அந்த உறவனன்
அந்த வழிேய வந்தான்; அவைன ேநாக்க :
ஓ அண்ேண, என்று ெபயர் ெசால்லிக்
கூப்ப ட்டு, இங்ேக வந்து சற்று உட்காரும்
என்றான்; அவன் வந்து உட்கார்ந்தான்.
2 அப்ெபாழுது அவன் பட்டணத்தன்
ெபரியவர்களில் பத்துப்ேபைர அைழத்து,
இங்ேக உட்காருங்கள் என்றான்; அவர்களும்
உட்கார்ந்தார்கள். 3 அப்ெபாழுது அவன்
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அந்த உறவனைன ேநாக்க : எலிெமேலக்
என்னும் நம்முைடய சேகாதரனுக்கு
இருந்த வயல்நலத்தன் பங்ைக, ேமாவாப்
ேதசத்தலிருந்து தரும்ப வந்த நேகாமி
வ ற்கப்ேபாக றாள். 4 ஆகேவ, நீர்
அைத ஊர் மக்களுக்கு முன்பாகவும்,
என்னுைடய மக்களின் ெபரியவர்களுக்கு
முன்பாகவும் வாங்க க்ெகாள்ளும்படி
உமக்குத் ெதரிவ க்கேவண்டும்
என்றருந்ேதன்; நீர் அைத உறவுமுைறயாக
மீட்டுக்ெகாள்ள வருப்பமாக இருந்தால்,
மீட்டுக்ெகாள்ளும்; அைத மீட்டுக்ெகாள்ள
வருப்பமில்லாதருந்தால், நான் அைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளும்படி எனக்குச் ெசால்லும்;
உம்ைமயும்உமக்குப்பன்புஎன்ைனயும்தவ ர,
அைத மீட்கக்கூடியவன் ேவெறாருவனும்
இல்ைல என்றான்; அதற்கு அவன்:
நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்
என்றான். 5 அப்ெபாழுது ேபாவாஸ்:
நீர் நேகாமியன் ைகய ேல அந்த
வயல்நலத்ைத வாங்குகற நாளிேல
மரித்தவனுைடய சுதந்தரத்தல் அவனுைடய
ெபயைர நைலநற்கச்ெசய்யும்படிக்கு,
மரித்தவனுைடய மைனவயாகய
ேமாவாப யப் ெபண்ணாகய ரூத்ைதத்
தருமணம் ெசய்யேவண்டும் என்றான்.
6 அப்ெபாழுது அந்த உறவனன்: நான்
என் சுதந்த ரத்ைதக் ெகடுக்காதபடிக்கு,
நான் அைத மீட்டுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்;
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நான் மீட்கேவண்டியைத நீர்
மீட்டுக்ெகாள்ளும்; நான் அைத
மீட்டுக்ெகாள்ளமாட்ேடன் என்றான்.
7 மீட்க றதலும் மாற்றுகறதலும் எல்லாக்
காரியத்ைதயும் உறுத ப்படுத்தும்படிக்கு,
இஸ்ரேவலிேல பூர்வகால வழக்கம்
என்னெவன்றால், ஒருவன் தன்னுைடய
காலணிையக் கழற்ற , மற்றவனுக்குக்
ெகாடுப்பான், இது இஸ்ரேவலிேல
வழக்கமாக இருந்த உறுத ப்பாடு. 8அப்படிேய
அந்த உறவனன் ேபாவாைச ேநாக்க :
நீர் அைத வாங்க க்ெகாள்ளும் என்று
ெசால்லி, தன்னுைடய காலணிையக்
கழற்ற ப்ேபாட்டான். 9 அப்ெபாழுது
ேபாவாஸ் ெபரியவர்கைளயும் எல்லா
மக்கைளயும் ேநாக்க : எலிெமேலக்குக்கு
இருந்த எல்லாவற்ைறயும் கலிேயானுக்கும்
மக்ேலானுக்கும் இருந்த எல்லாவற்ைறயும்
நேகாமியன்ைகய ேலவாங்க க்ெகாண்ேடன்
என்பதற்கு இன்ைறயதனம் நீங்கள்
சாட்ச . 10 இதுவுமல்லாமல்,
இறந்தவனுைடய சேகாதரர்களுக்குள்ளும்,
ஊரார்களுக்குள்ளும், அவனுைடய ெபயர்
அற்றுப்ேபாகாமல், மரித்தவனுைடய
சுதந்த ரத்த ேல அவனுைடய ெபயைர
நைலநறுத்த, நான் மக்ேலானின்
மைனவயாக இருந்த ேமாவாப யப்
ெபண்ணானரூத்ைத எனக்கு மைனவயாகக்
ெகாண்ேடன்; அதற்கும் இன்ைறயதனம்
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நீங்கள் சாட்ச என்றான். 11 அப்ெபாழுது
ஒலிமுகவாசலில் இருக்கற எல்லா மக்களும்
ெபரியவர்களும் அவைன ேநாக்க : நாங்கள்
சாட்ச தான்; உன்னுைடய வீட்டிற்கு வருகற
மைனவையக் ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
வீட்ைடக் கட்டின இரண்டுேபராக ய
ராேகைலப்ேபாலவும் ேலயாைளப்ேபாலவும்
வாழ்ந்தருக்கச் ெசய்வாராக; நீ
எப்ப ராத்தாவ ேல பாக்கயவானாக இருந்து,
ெபத்ெலேகமிேல புகழ்ெபற்றருக்கக்கடவாய்.
12 இந்தப் ெபண்ணிடம் ெயேகாவா உனக்கு
அருளிச்ெசய்யப்ேபாக ற சந்ததயனாேல,
உன்னுைடய வீடு தாமார் யூதாவுக்குப் ெபற்ற
ேபேரசன் வீட்ைடப்ேபால ஆகக்கடவது
என்றார்கள்.

தாவீதன்வம்சவரலாறு
13 ேபாவாஸ் ரூத்ைதத் தருமணம்

ெசய்தான்; அவள் அவனுக்கு
மைனவயானாள்; அவன் அவளுடன்
வாழ்ந்தேபாது, அவள் கர்ப்பமைடந்து,
ஒரு ஆண்பள்ைளையப் ெபற்ெறடுக்கக்
ெயேகாவா அருள்ெசய்தார். 14 அப்ெபாழுது
ெபண்கள் நேகாமிையப் பார்த்து: உறவனன்
இல்லாமல்ேபாகாதபடிக்கு இன்று உனக்குத்
தயவுெசய்த ெயேகாவாவுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்;
அவனுைடய ெபயர் இஸ்ரேவலிேல
ப ரபலமாகக்கடவது. 15 அவன் உன்
ஆத்துமாவுக்குஆறுதல் ெசய்க றவனும்,உன்
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முத ர்வயத ேலஉன்ைனஆதரிக்க றவனுமாக
இருப்பானாக; உன்ைனச் ச ேநக த்து,
ஏழு மகன்கைளப்பார்க்கலும் உனக்கு
அருைமயாக இருக்க ற உன் மருமகள்
அவைனப் ெபற்ெறடுத்தாேள என்றார்கள்.
16 நேகாமி அந்தப் பள்ைளைய எடுத்து,
தன் மடிய ேல ைவத்து, அைத வளர்க்க ற
தாயானாள். 17 அயல்வீட்டுக்காரிகள்
நேகாமிக்கு ஒரு ஆண்பள்ைள பறந்தது
என்று வாழ்த்த , அதற்கு ஓேபத்* என்று
ெபயரிட்டார்கள்; அவன் தாவீதன்†

தகப்பனாகய ஈசாயன்‡ தகப்பன்.
18 ேபேரசுைடய சந்ததயன்வரலாறு: ேபேரஸ்
எஸ்ேராைனப் ெபற்றான். 19 எஸ்ேரான்
ராைமப் ெபற்றான்; ராம் அம்மினதாைபப்
ெபற்றான். 20 அம்மினதாப் நகேசாைனப்
ெபற்றான்; நகேசான் சல்ேமாைனப்
ெபற்றான். 21 சல்ேமான் ேபாவாைசப்
ெபற்றான்; ேபாவாஸ் ஓேபைதப் ெபற்றான்.
22 ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான்; ஈசாய்
தாவீைதப்ெபற்றான்.

* அத்த யாயம் 4:17 4:17 ஆராதைன ெசய்க றவன்
† அத்த யாயம் 4:17 4:17 ப ரியமானவன் ‡ அத்த யாயம்
4:17 4:17 ேதவனுைடய ஈவு
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