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ರೂತಳು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ

1 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ ಬಂತು. ಆಗ
ಎಲೀಮೆಲೆಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಡನೆ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು “ನೊ ಮಿ.” ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು:
ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್. ಅವರು ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತದ
ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳು. ಇವರು ೕ ಾಬ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು.

3 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ನೊ ಮಿಯ ಗಂಡ ಾದ
ಎಲೀಮೆಲೆಕನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನೊ ಮಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಅಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
4 ಆಕೆಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಒಫಾರ್, ಇನೊ್ನಬ್ಬನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ರೂತ್. ಅವರು ೕ ಾಬ್ ನಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ಹತು್ತ ವಷರ್ವಿದ್ದರು. 5 ಬಳಿಕ ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್ ಸಹ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀ ಾಗಿ ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನೂ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳಿದಳು.
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ನೊ ಮಿಯಪ್ರ ಾಣ

6 ನೊ ಮಿಯು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಕರುಣೆತೋರಿಆ ಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸಿರುವ
ಸುದಿ್ದಯು ನೊ ಮಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ೕ ಾಬ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಳು.
ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಸಹ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಹೋಗಲು



ರೂತಳು 1:7 ii ರೂತಳು 1:13

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು. 7ಅವಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಾವು
ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

8 ಆಗ ನೊ ಮಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ನನ್ನನೂ್ನ
ಸತು್ತಹೋದ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ನೋಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ತೋರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ ಎಂದು ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಳತೊಡಗಿದರು.

10 ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಜನರೊಡನೆ ಇರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

11 ಆದರೆ ನೊ ಮಿ, “ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀವೇಕೆ ಬರಬೇಕು? ಾನು
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವಂಥ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮ ತವರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ!
ಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಮದುವೆ ಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ
ತುಂ ಾ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡ ಾರೆ.
ಾನು ಇಂದು ಾತಿ್ರಯೇ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೆತ್ತರೂ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬೇ ಾದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಗೆ
ಾದುಕೊಂಡಿರಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಂಡಂದಿರ ಸಲು ಾಗಿ
ಅಷು್ಟ ಾಲ ಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ
ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಾನು ತುಂ ಾ
ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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14 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಒಫಾರ್ಳು
ನೊ ಮಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಆದರೆ ರೂತಳು
ಅವಳನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಕೆ ಂದಿಗೆಉಳಿದುಕೊಂಡಳು.

15ನೊ ಮಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಓರಗಿತಿ್ತಯುಮತೆ್ತ ತನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೂ ತನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ನೀನೂ
ಾಗೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
16 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಹೋಗೆಂದು ನನಗೆ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರೂ ಾನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. ನೀನು ಾಸಿಸುವಲೆ್ಲೕ
ಾನೂ ಾಸಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು; ನಿನ್ನ ದೇವರೇ
ನನ್ನ ದೇವರು. 17 ನೀನು ಾಯುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ ಾಯುವೆನು;
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನನಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾನು
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಿ ಸು ಎಂದು ಾನುಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಮರಣವು ಾತ್ರ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನು್ನ ಅಗಲಿಸಬಲ್ಲದು”
ಎಂದು ದೃಢ ಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.

ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಆಗಮನ
18 ರೂತಳು ತನ್ನ ತೆಗೆ ಬರಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿರುವುದು

ನೊ ಮಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೊ ಮಿಯು ರೂತ ಡನೆ
ಾದ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್
ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. “ಇವಳು ನೊ ಮಿಯೇ?” ಎಂದು
ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ನೊ ಮಿಯು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ನೊ ಮಿ
ಎಂದು ಕರೆಯದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ದುಃಖಕರವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗು ಾಗ ಾಗ ್ಯವಂತ ಾಗಿ

ಹೋದೆನು; ಆದರೆ ಈಗಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ
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ಕರೆತಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದುಃಖಿತಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀವೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ ‘ನೊ ಮಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು?
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಕಷ್ಟ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

22 ಹೀಗೆ ನೊ ಮಿ ಮತು್ತ ಅವಳ ಸೊಸೆ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ
ರೂತಳು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜವೆಗೋಧಿಯ
ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದರು.

2
ರೂತಳಿಗೆ ಬೋವಜನ ಭೇಟಿ

1 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೋವಜನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು.
ಬೋವಜನು ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದವ ಾಗಿದು್ದ ನೊ ಮಿಯ
ಸಮೀಪದ ಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದ್ದನು.

2 ಒಂದು ದಿನ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು ನೊ ಮಿಗೆ, “ ಾನು
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಾ ಾದರೂ ದಯೆತೋರಿ ತಮ್ಮ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಆರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು”
ಎಂದಳು.

3 ನೊ ಮಿಯು, “ಆಗಲಿ ಮಗಳೇ, ಾಗೆಯೇ ಾಡು”
ಅಂದಳು.
ರೂತಳು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ ಫಸಲು

ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕ ಾಯು ಾ್ತ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಬೋವಜನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.

4 ತರು ಾಯ ಬೋವಜನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹರಸಿದನು.
ಆ ಕೆಲಸ ಾರರು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲಿ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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5 ಆಗ ಬೋವಜನು ಕೊಯು್ಯವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಸೇವಕನನು್ನ, “ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಆ ಸೇವಕನು, “ಅವಳು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ನೊ ಮಿಯ ಸಂಗಡ ಬಂದ ೕ ಾಬ್ಯರ ಸಿ್ತ ್ರೕ. 7 ಅವಳು
ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಬಂದು, ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ
ಹಕ್ಕ ಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು. ಆಗಿನಿಂದ
ಅವಳು ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಾತ್ರ ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಆಗ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಾನ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸು. ನೀನುಬೇರೆಯವರಹೊಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀನು
ಹೋಗುತಿ್ತರು. 9 ಅವರು ಾವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು; ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಕೂಡದೆಂದು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ
ಾ ಾರಿಕೆ ಾದರೆ ನೀರಿನ ಕೊಡಗಳಬಳಿಗೆಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಳುಗಳು
ಸೇದುವ ನೀರನೆ್ನೕ ಕುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆಗ ರೂತಳು ತಲೆ ಾಗಿ ವಂದಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಬೋವಜನಿಗೆ,
“ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗುತ್ತದೆ. ಾನೊಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ” ಎಂದಳು.

11ಬೋವಜನು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಗೆ
ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ ಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಸತ್ತ

ಮೇಲೆಯೂ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ನಿನಗೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾರ ಪರಿಚಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ನೀನು ನೊ ಮಿಯ
ತೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವಿ. 12 ನೀನು ಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸ ಾ ್ಕಯರ್ಕೆ್ಕ

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆಸಂಪೂಣರ್ಪ್ರತಿಫಲಕೊಡುವನು; ಾಕೆಂದರೆ
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ನೀನು ಾ ಾತನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ* ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವಿ ೕ ಆತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಸ ಾ ಾನ ಪಡಿಸಿದನು.

13 ಆಗ ರೂತಳು, “ನನ್ನ ಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬ ದಯೆ
ತೋರಿದಿರಿ. ಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಾಸಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯ
ಸ ಾನಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕನಿಕರ
ತೋರಿದಿರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದಳು.

14 ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಾ,
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದಕೊಂಡು ತಿನು್ನ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ರೂತಳು ಕೆಲಸ ಾರರ ತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಬೋವಜನು

ಆಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ರೂತಳು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ಊಟ
ಾಡಿದಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರ ಉಳಿಯಿತು. 15ಆಗ ರೂತಳು ಎದು್ದ

ಪುನಃ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.
ಆಗ ಬೋವಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ರೂತಳು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ

ಸಿವುಡುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಕ್ಕಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅವಳನು್ನ
ತಡೆಯಬೇಡಿ. 16 ಅವಳಿ ಾಗಿ ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ತುಂಬು
ತೆನೆಗಳನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆ ಾನ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವಳನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ನೊ ಮಿಗೆ ಬೋವಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು
17 ರೂತಳು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಳು.
ಾಯಂ ಾಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಬಡಿದು ಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದಳು. ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಸೇರು† ಜವೆಗೋಧಿ ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ.
18 ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾನ್ಯವನು್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಾನು ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ಊಟ
ಾಡು ಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.

* 2:12: ಆಶ್ರಯಅಕ್ಷರಶಃ,ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಮರೆಯನು್ನ. † 2:17: ಮೂವತು್ತ ಸೇರು
ಅಕ್ಷರಶಃ, ಒಂದು ಏಫಾ.
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19ಅವಳ ಅತೆ್ತಯು ಅವಳಿಗೆ, “ಈ ಾನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಶೇಖರಿಸಿದೆ? ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ? ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ
ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎಂದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ ಾನು ಇಂದು ಾರ ಹತಿ್ತರ ಕೆಲಸ
ಾಡಿದೆನೋ ಆಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು ಬೋವಜ”ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
20 ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು

ಅವನಿಗೆ ಕೃಪೆತೋರಲಿ. ಯೆಹೋವನು ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೂ
ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆಮೇಲೆ ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ, “ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ

ಸಂಬಂಧಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧುವೂ ನಮ್ಮ
ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತನ್ನ
ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೋವಜನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆಗ ನೊ ಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ರೂತಳಿಗೆ, “ನೀನು
ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು
ಬೇರೆಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಗಬಹುದು”ಎಂದಳು.
23 ರೂತಳು ಬೋವಜನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಗೋಧಿಯ ಮತು್ತ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ
ಹಕ್ಕ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು. ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಯ
ಸಂಗಡಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.

3
ಕಣ

1 ರೂತಳ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಯು ಅವಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ,
ನೀನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ತ ಾಗಿರುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದು. 2 ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಹಕ್ಕ ಾಯಿ್ದರುವೆ.
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ಇಂದು ಾತಿ್ರ ಅವನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವನು.
3ನೀನು ಾ್ನನ ಾಡಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿರು. 4 ಊಟ ಾದ
ಮೇಲೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಮಲಗು ಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಮಲಗು ಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನ ಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಮಲಗಿಕೋ. ನೀನು ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದಳು.

5 ಆಗ ರೂತಳು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

6ರೂತಳು ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. ಅತೆ್ತಯು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ರೂತಳು
ಾಡಿದಳು. 7 ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ

ಬೋವಜನು ಾನ್ಯದ ಾಶಿಯ ಹತಿ್ತರ ಮಲಗಲು ಹೋದನು.
ಆಗ ರೂತಳು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಾದಗಳ ಮೇಲಿನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಅವನ ಾದಗಳಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇಮಲಗಿದಳು.

8 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯ ಸು ಾರಿನಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಹೊರ ಾಡಿ ಎಚೆ್ಚತ್ತನು. ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು.
9 “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಬೋವಜನು ಕೇಳಿದನು.

“ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾಸಿ ಾದ ರೂತಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕ. ನಿನ್ನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನನ್ನಮೇಲೆ ಾಕು”ಎಂದುಅವಳುಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

10 ಆಗ ಬೋವಜನು, “ಯುವತಿಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ದಯೆತೋರಲಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿರುವೆ. ನೀನು ದಲು ನೊ ಮಿಗೆ ತೋರಿದ
ಕರುಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿರುವೆ.
ನೀನು ಒಬ್ಬ ತರುಣನನು್ನ ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿರಲಿ ಅಥ ಾ
ಶಿ್ರೕಮಂತ ಾಗಿರಲಿ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
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ನೀನು ಾಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ತರುಣಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ
ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. 12 ಾನು ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ
ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನೋ ಎಂಬುದನು್ನ ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ನೋಡೋಣ. ಅವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಪಿ್ಪದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ರೂತಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಬೋವಜನ ಾದಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇಮಲಗಿದು್ದ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಎದ್ದಳು.
ಬೋವಜನುಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನೆ್ನ ಾತಿ್ರ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆಬಂದಿದೆ್ದ ಎಂಬ

ಸಂಗತಿಯು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15ಬೋವಜನು,
“ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಗಲ ಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೋ” ಎಂದನು.
ರೂತಳು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅಗಲ ಾಡಿ ಹಿಡಿದಳು.

ಬೋವಜನು ಆರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಸುರಿದು
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಊರೊಳಗೆ
ಹೋದಳು.

16 ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾದ ನೊ ಮಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು.
ನೊ ಮಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ಾಯರ್ವೇ ಾಯಿತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ರೂತಳು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೂ್ನ ಬೋವಜನು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ

ಅತೆ್ತಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 17 ಅಲ್ಲದೆ “ನೀನು ಅತೆ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಿಗೈಲಿ
ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಆರು ಸೇರು ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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18 ನೊ ಮಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈ ಾಯರ್ದ ಫಲಿ ಾಂಶ
ಗೊ ಾ್ತಗುವವರೆಗೆ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. ಈ ಹೊತು್ತ ಅದನು್ನ
ಇತ್ಯಥರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

4
ಬೋವಜಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕನು

1ಬೋವಜನು ನಗರ ಾ್ವರದಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಾನು
ಹೇಳಿದ್ದ ಸಮೀಪಬಂಧುವುಅಲಿ್ಲಂದ ಾದುಹೋಗುವವರೆಗೆಅವನು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಬೋವಜನು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ
ಇಲಿ್ಲ ಾ, ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

2ಆಮೇಲೆ ಬೋವಜನು ನಗರದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಹತು್ತಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

3 ಆಗ ಬೋವಜನು ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ,
“ನೊ ಮಿಯು ೕ ಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಹೊಲವನು್ನ ಾರುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. 4 ಾನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಈ ಜನರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನುಆಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ
ಕೊಂಡುಕೋ. ನಿನಗೆಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆನನಗೆಹೇಳು.
ನಿನ್ನ ಬಳಿಕ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕು ್ಕ ನನಗಿದೆ. ನೀನು
ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾನು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.”
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಸರಿ, ಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದನು.

5ಅದಕೆ್ಕ ಬೋವಜನು, “ನೀನು ನೊ ಮಿಯಿಂದಆಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ೕ ಾಬ್ಯಳೂ ಆಗಿರುವ
ರೂತಳನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ರೂತಳಿಗೆ ಜನಿಸುವ
ಮಗನು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹಕು ್ಕ ಾರ ಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯು
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ಸತು್ತ ಹೋದವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು, “ ಾನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಆ ಹೊಲ ನನಗೆ ಸೇರಬೇ ಾದರೂ
ಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ಾನು
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಲವನೆ್ನೕ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 7 (ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಪೂವರ್ ಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಾವು ಾದರೊಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ
ಾತನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆರವನು್ನ

ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.) 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು,
“ನೀನೇ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೆರವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಬೋವಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆಗ ಬೋವಜನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ, “ ಾನು
ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ಕಿಲೊ್ಯೕನ್, ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನೊ ಮಿಯಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಾ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ೕ ಾಬ್ಯಳೂ ಮಹೊ್ಲೕನನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ರೂತಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಸತು್ತಹೋದಮನುಷ ್ಯನಆಸಿ್ತಯುಅವನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಉಳಿಯಲೆಂದು
ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವನ
ಹೆಸರು ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ
ಉಳಿಯುವುದು. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಾ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ನುಡಿದನು.

11 ನಗರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು
ಾ ಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಳು.
ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ಾಹೇಲಳಂತೆಯೂ ಲೇ ಾಳಂತೆಯೂ
ಾಡಲಿ. ಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಲೇ ಾಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮನೆಯನು್ನ
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ಕಟಿ್ಟದರು. ಎಫಾ್ರತಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾವ ಾಲಿ ಾಗು! ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗು! 12 ಾ ಾರಳು ಯೆಹೂದನ ಮಗ ಾದ ಪೆರೆಚನಿಗೆ
ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅದರಿಂದಅವನಕುಟುಂಬವುಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿತು.
ಾಗೆಯೇ ರೂತಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹಲ ಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡಲಿ; ಅವನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಲಿ”
ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

13 ಬೋವಜನು ರೂತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಯೆಹೋವನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ರೂತಳು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಗಂಡುಮಗನಿಗೆ
ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. 14 ನಗರದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನೊ ಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಈ
ಾಧ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಈ ಮಗು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗಲಿ. 15 ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಉಜಿ್ಜೕವಿಸ ಾಡುವನು. ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕ ಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ನಿನ ಾಗಿ ಈ ಮಗುವನು್ನ
ಹೆತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ನಿನಗೆ, ಏಳುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ನೊ ಮಿಯು ಆ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಉಡಿಲಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಾಕಿಸಲುಹಿದಳು. 17 ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, “ನೊ ಮಿಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದರು.
ನೆರೆಯವರು ಓಬೇದನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಓಬೇದನು ಇಷಯನ
ತಂದೆ, ಇಷಯನು ಾಜ ಾದ ಾವೀದನ ತಂದೆ.

ರೂತ್ಮತು್ತ ಬೋವಜನ ವಂಶವೃಕ್ಷ
18ಪೆರೆಚನ ವಂ ಾವಳಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
19ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಾಮನ ತಂದೆ.
ಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ತಂದೆ.

20ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
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ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
21ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ.
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ.
22ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
ಇಷಯನು ಾವೀದನ ತಂದೆ.
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