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ರೂತಳು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾರೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವು

ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರ ಾಯದ ಪ್ರ ಾರ ರೂತಳ
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನು ಬರೆದನು. ಇದು
ಹಿಂದೆಂದೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಾದ
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂತಿಮ
ಾಕ್ಯಗಳು ರೂತಳನು್ನ ಆಕೆಯ ಮರಿಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ತೆಗೂಡಿಸುತ್ತವೆ (ರೂತಳು 4:17-22), ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ

ಅಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಇದನು್ನ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,030 - 1,010 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಘಟನೆಗಳು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅವಧಿಗೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಘಟನೆಗಳ
ದಿ ಾಂಕವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದ
ದಿ ಾಂಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅವಧಿಯು
ವಿಜಯದೊಂದಿಗೆ (ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಕೆ) ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ

ಗುರುತಿಸ ಾಗಿಲ್ಲ. ಾವೀದನನು್ನ 4:22 ರಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಿರುವ
ಾರಣ ಇದನು್ನ ಮೂಲತಃ ಸಂಯುಕ್ತ ಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಾವಿಸಬಹುದು.
ಉದೆ್ದೕಶ
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ರೂತಳ ಪುಸ್ತಕವು ವಿಧೇಯತೆ ತರಬಲ್ಲಂತಹ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದು ಅವರ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯ,
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ
ರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸು ಾ್ತನೆಂದುಈಪುಸ್ತಕವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು

ಬೋಧಿಸುವುದನು್ನ ಅವನು ಅಭ್ಯಸಿಸು ಾ್ತನೆ. ಭವಿಷ ್ಯದ ಕುರಿತು
ಕಿಂಚಿತು್ತ ನಿರೀ ಯುಳ್ಳಂಥ ಇಬ್ಬರು ವಿಧವೆಯ ಾದ ನ ಮಿ
ಮತು್ತ ರೂತಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆತನ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನು್ನ
ಾಣು ಾಗ ಆತನು ಸ ಾಜದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥವರನು್ನ ಆತನು
ಆರೈಕೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಾವು ಕೂಡ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತನೆ (ಯೆರೆಮೀಯ 22:16;
ಾಕೋಬನು 1:27).
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ೕಚನೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ನ ಮಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವು ದುರಂತವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು— 1:1-22

2. ರೂತಳುನ ಮಿಯಸಂಬಂಧಿಕ ಾದಬೋವಜನನು್ನ ಅವನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯು ಾಗ ಭೇಟಿ ಾದಳು— 2:1-23

3. ಬೋವಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೂತಳಿಗೆ ನ ಮಿಯು
ಸೂಚಿಸಿದು್ದ— 3:1-18

4. ರೂತಳನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ನ ಮಿಯನು್ನ
ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಿದು್ದ— 4:1-22

ರೂತಳುಅತೆ್ತ ಡನೆಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
1 ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ

ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೊಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ ಸಹಿತ ಾಗಿ ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 2 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ
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ಹೆಸರು ಎಲೀಮೆಲೆಕ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನ ಮಿ. ಅವನ ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್. ಯೆಹೂದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇವರು
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದಗ 3 ನ ಮಿಯ

ಗಂಡ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನುಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಆಕೆಯು ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕ ಡನೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದಳು. 4ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಫಾರ್, ರೂತ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಸು ಾರು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 5 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ನ ಮಿಯ ಮಕ್ಕ ಾದ ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್
ಇಬ್ಬರೂ ತೀರಿಹೋದರು. ಹೀಗೆ ನ ಮಿ ಗಂಡನನೂ್ನ, ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದಳು.

6ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದ ನ ಮಿಯು
ತನ್ನ ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಯೆಹೂದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಳು. 7 ಆಕೆಯು ಇಬ್ಬರು
ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ 8ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ತವರುಮನೆಗಳಿಗೆಹೋಗಿರಿ, ನೀವುನನ್ನನೂ್ನ,ಮರಣಹೊಂದಿದ ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆತೋರಿಸಲಿ. 9 ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸುಖ ಾಗಿರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. 10 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತು್ತ ಾವೂ ನಿನ್ನ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಅನ್ನಲು, 11 ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನೊ್ನಡನೆ
ಬರುವುದೇಕೆ? ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. 12 ಾನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪುನಃ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಾ್ರಯವೂ ನನಗೆ
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ಾಟಿಹೋಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಿರೀ ಯಿಂದ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಾನು ಪುನಃ
ಮದುವೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ, 13 ಅವರು ದೊಡ್ಡವ ಾಗುವ
ತನಕ ನೀವು ಾದಿರುವಿರೋ? ಅಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೂ ಗಂಡಂದಿರಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವಿರೋ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಾಗೆ ಾಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತವು ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದಳು. 14 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ
ದುಃಖಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಒಫರ್ಳು ಅತೆ್ತಯನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಹೊರಟು ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹೋದಳು; ರೂತ ಾದರೋ ಅತೆ್ತಯನು್ನ
ತೊರೆದುಹೋಗದೆ ಅವ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದಳು. 15 ನ ಮಿಯು
ರೂತಳಿಗೆ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಓರಗಿತಿ್ತಯು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ,
ತನ್ನ ಕುಲ ದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಾ್ದಳೆ. ನೀನೂ ಆಕೆಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂ ಾಗ, 16 ಆಕೆಯು, “ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಾನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು; ನೀನು
ಾಸಿಸುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ ಾಸಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು;
ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು. 17 ನೀನು ಾಯುವಲೆ್ಲೕ ಾನೂ
ಾಯುವೆನು;ಅಲೆ್ಲೕ ನನಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಗಬೇಕು. ಮರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಶಿ ಸಲಿ” ಎಂದಳು. 18 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಧರ್ರಿಸಿ ಾ್ದಳೆಂದು ನ ಮಿಯು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮ ಾದಳು.
19 ಾಗೆಯೇ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಬಂದು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಕುತೂಹಲ
ಮೂಡಿತು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು, “ಈಕೆಯು ನ ಮಿಯಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಲು 20 ಆಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ನ ಮಿಯೆಂದು
ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನನು್ನ ‘ ಾ ಾ’ (ಕಹಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ ್ಣ ಾಗಿ ನನ್ನ
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ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಸಿರಿವಂತ ಾಗಿ ಹೋದೆನು;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಗತಿಹೀನಳ ಾ್ನಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ,

ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಾಧಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನ ಮಿಯೆಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯೇ”ಅಂದಳು.

22ಹೀಗೆ, ನ ಮಿಯು ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ರೂತ ಡನೆ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ಜವೆಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯು
ಾ್ರರಂಭ ಾಗಿತು್ತ.

2
ರೂತಳು ಬೋವಜನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯ್ದದು್ದ

1 ನ ಮಿಯ ಗಂಡ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬೋವಜನೆಂಬ ಬಹು ಧನವಂತ ಾದ ಒಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕನಿದ್ದನು.
2 ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು ನ ಮಿಗೆ, “ ಾನು ಹೋಗಿ,
ಹಕ್ಕಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವವರ
ಹೊಲದಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ನ ಮಿ “ಹೋಗಿ ಾ ಮಗಳೆ” ಅಂದಳು. 3 ಆಕೆಯು
ದೈವ ೕಗದಿಂದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರದವ ಾದ ಬೋವಜನ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿದ್ದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಹಕ್ಕ ಾಯು ಾ್ತ ಇದ್ದಳು. 4 ಆಗ ಬೋವಜನು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೊಯು್ಯವವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿ” ಅಂದನು. ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

5 ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ರೂತಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೋವಜನು ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ
ಸೇವಕನನು್ನ, “ಈ ಹೆಂಗಸು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ ್ಕ 6ಅವನು
“ಈಕೆಯು ೕ ಾಬ್ ಸೀಮೆಯಿಂದ ನ ಮಿಯ ಸಂಗಡ ಬಂದ
ೕ ಾಬ್ ಸಿ್ತ ್ರೕ.” ಎಂದನು. 7ಇವಳು ತೆನೆ “ಕೊಯು್ಯವವರೊಂದಿಗೆ
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ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಂದವಳು ಇನೂ್ನ
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇ ಾ್ದಳೆ. ಸದ್ಯಕೆ ್ಕ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ”
ಅಂದನು. 8 ಆಗ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಕೇಳು;
ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ;
ನನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. 9 ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ತೆನೆ
ಕೊಯು್ಯವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತರೋ ಆ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ನೀನೂ ಹೋಗು. ನಿನ್ನನು್ನ ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದೆಂದು
ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಾ ಾರಿಕೆ ಾದರೆ
ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರೇ ತುಂಬಿಸಿದ ನೀರಿನ ಾತೆ್ರಗಳಿಂದ ನೀರು
ಕುಡಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ರೂತಳು ಅವನಿಗೆ
ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ “ಪರದೇಶಿ ಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇಷು್ಟ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಬೋವಜನು, “ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಣ
ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅತೆ್ತ ಾಗಿ ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ, ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಾಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ನಿನಗೆ ಅರಿಯದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿಯೆಂಬುದು ನನಗೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. 12 ನೀನು ಾಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ದ
ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ನೀನು ಾವ ದೇವರ ಕೃ ಾಶಿ ಾರ್ದದ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಲು
ಬಂದಿರುವೆ ೕ ಆ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆಗ ಆಕೆಯು, “ ಾ್ವಮೀ,
ಾವು ಾಸಿ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದಿ್ದೕರಿ; ಾನು ತಮ್ಮ
ಾಸಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿಸಿದಿರಿ” ಅಂದಳು. 14ಊಟದವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಬೋವಜನು “ಇಲಿ್ಲ ಾ; ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು
ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ತೆನೆ
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ಕೊಯು್ಯವವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಆಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ತಿಂದು ತೃಪ್ತ ಾಗಿ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 15ತರು ಾಯತಿರುಗಿಹಕ್ಕ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಏಳಲು
ಬೋವಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಕೆಯು ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ; 16 ಸಿವುಡುಗಳಿಂದ
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿರಿ; ಈಕೆಯು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಗದರಿಸಬೇಡಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 17 ರೂತಳು ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೂ
ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಬಡಿ ಾಗ ಸು ಾರು *ಮೂವತು್ತ
ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿ ಸಿಕಿ್ಕತು. 18 ಆಕೆಯು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಊರಿಗೆ ಬಂದು, ಆಕೆ ಹಕ್ಕ ಾಯ್ದದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ
ಅತೆ್ತಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು. ಾನು ಉಳಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಯನು್ನ
ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 19 ಅತೆ್ತಯು “ನೀನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಾರ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕ ಾಯಿ್ದ? ಎಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿದಿ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾ ಸಿದವನಿಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ” ಎನ್ನಲು ರೂತಳು ಾನು
ಹಕ್ಕ ಾಯ್ದ ಹೊಲದ ಯಜ ಾನನ ಹೆಸರು, ಬೋವಜನೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದಳು. 20ಆಗ ನ ಮಿಯು “ಸತ್ತವರಿಗೂ, ಬದುಕುವವರಿಗೂ
ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಆತನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮಗೆ ಹತಿ್ತರದ
ನೆಂಟ, ೕಷಿಸಬೇ ಾದವನು” ಎಂದು ರೂತಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
21 ಆಗ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳು “ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ನನಗೆ, ‘ಸುಗಿ್ಗ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆಳುಗಳ ತೆಯಲೆ್ಲೕ
ಇರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಎಂದಳು. 22 ನ ಮಿಯು ತನ್ನ
ಸೊಸೆ ಾದ ರೂತಳಿಗೆ “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ
ಸಂಗಡಲೇ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಬೇರೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದೀತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23ಅದರಂತೆಯೇ
ರೂತಳು ಅತೆ್ತಯ ತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಜವೆಗೋದಿಯ ಮತು್ತ
* 2:17 2:17 ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಅಥ ಾ ಸು ಾರು 12
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ ಬೋವಜನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ
ಸಂಗಡಲೇ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕ ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

3
ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದು್ದ

1 ನ ಮಿಯು ಸೊಸೆಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀನು ಗೃಹಿಣಿ ಾಗಿ
ಸುಖದಿಂದಿರುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?
2 ಈಗ ನೀನು ಾರ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕ ೕ ಆ
ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಈ ಾತಿ್ರ
ಕಣದಲಿ್ಲ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ತೂರುವನು. 3 ನೀನು ಾ್ನನ ಾಡಿ,
ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು; ಅವನು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೂ
ಮರೆ ಾಗಿದು್ದ. 4 ಅವನು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಾಲುಗಳ ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟು್ಟ
ಅಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೋ; ಆ ಮೇಲೆ ಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು” ಅಂದಳು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು “ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಾಗೆಯೇ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಅತೆ್ತಯ ಆ ಯಂತೆಯೇ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 7 ಬೋವಜನು

ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಶಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಾಲುಗಳ
ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಾಲ್ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದಳು.
8 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಾ ಾಗ ಬೋವಜನು ತನ್ನ ಾಲುಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಕಂಡು, 9 ಹೆದರಿ ಆಕೆಯನು್ನ
“ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು “ ಾನು ನಿನ್ನ
ಾಸಿ ಾದ ರೂತಳು, *ನೀನು ಸಮೀಪಬಂಧು ಾಗಿರುವುದರಿಂದ

* 3:9 3:9 ನೀನು ಸಮೀಪಬಂಧು ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸುವ ಹಕು ್ಕ
ನಿನಗುಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು.
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ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಂಚನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಾಕು” ಅಂದಳು. 10ಆಗ
ಅವನು “ಮಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಲಿ;
ನೀನು ಬಡವರೂ ಅಥ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ ಆದ ೌವನಸ್ಥರ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪತಿಭಕಿ್ತಯು ದಲಗಿಂತ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಯಿತು. 11 ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈಗ
ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಗುಣವಂತೆಯೆಂಬುದು ಊರಿನವರಿಗೆ ಾ್ಲ
ತಿಳಿದಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವೆನು.
12 ಾನು ಸಮೀಪಬಂಧುವೆಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೂ ನನಗಿಂತ
ಸಮೀಪ ಬಂಧು ಒಬ್ಬನಿ ಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು;
ಾಳೆ ಅವನು ಮೈದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಸರಿ;
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ಾನೇ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಬೆಳ ಾಗುವ ತನಕ ಇಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆಕೆಯು ಆ ವರೆಗೂ ಅವನ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಳೆಂಬುವುದು
ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗ ಾರದೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುತು

ಹಿಡಿಯ ಾರದಷು್ಟ ಕತ್ತಲಿರು ಾಗಲೇ ಆಕೆಯು ಎದ್ದಳು. 15 ಆಗ
ಅವನುಆಕೆಗೆ “ನಿನ್ನಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಸು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು,
ಆಕೆ ಾಸಲು ಅದರಲಿ್ಲ †ಆರು ಪಡಿ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ಾಕಿ ಹೊರಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. 16 ಅತೆ್ತಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಅತೆ್ತಯು “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದ
ಾಯರ್ವೇ ಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿ, 17 “ ‘ನೀನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಅತೆ್ತಯ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು’ ಹೇಳಿ ಈ ಆರು ಪಡಿ ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು” ಅಂದಳು. 18 ಅತೆ್ತಯು “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈ ಾಯರ್ವು
ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವವರೆಗೂಸುಮ್ಮನಿರು;ಈವಿಷಯವನು್ನ
ಇತ್ಯಥರ್ ಾಡುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸ ಾ ಾನವಿರ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
† 3:15 3:15 24 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.



ರೂತಳು 4:1 x ರೂತಳು 4:7

4
ರೂತಳು ಬೋವಜನನು್ನ ಮದುವೆ ಾದದು್ದ

1 ಬೋವಜನು ಊರ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಆ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕಂಡು, ಬೋವಜನು ಅವನಿಗೆ

“ ಾರ ಾ್ಪ, ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂದು ಕರೆಯಲು
ಅವನು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ಅವರೂ ಬಂದು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 3 ಆಗ ಅವನು ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೆ,
“ ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವ ನ ಮಿಯು
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲವನು್ನ
ಾರಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದಳೆ. 4 ಾನು ನಿನಗೆಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇನಂದರೆ

‘ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಂಡುಕೋ.’ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸು; ಇದು ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಬೇಕು. ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ತರು ಾಯ
ಾನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಾಧ್ಯರು ಬೇರೆ ಾರೂ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು “ ಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. 5 ಆಗ ಬೋವಜನು “ನೀನು ನ ಮಿಯಿಂದ ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಹೊಲದ ಾತೆಯೂ ಆಕೆಯ
ಸತು್ತಹೋದ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಯುದಿರುವಂತೆ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ ರೂತಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು “ ಾ ಾದರೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರೆನು; ಆ
ಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ನೀನೇ ವಹಿಸಿಕೋ; ನನಿ್ನಂ ಾಗದು”ಅಂದನು.
7 ಾವು ಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ,

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೂ, ಕೊಡು ಾಗಲೂ ಾತನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದ
ಇದ್ದ ಪದ್ಧತಿ ಾವುದಂದರೆ, ಕೊಡುವವನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ
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ತನ್ನ ಾದರ ಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಕೊಡಬೇಕು; ಇದರಿಂದ ಾತು
ದೃಢ ಾಯಿತೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 8 ಾಗೆಯೇ
ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಬೋವಜನಿಗೆ “ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಾದರ ಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆಗ ಬೋವಜನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ “ ಾನು
ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ಕಿಲೊ್ಯೕನ್, ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬುವರಿಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನ ಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಲದ
ಾತೆಯು ಸತು್ತಹೋದ ಮಹೊ್ಲೕನನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದು,

ಅವನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಸಂ ಾನವು
ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ೕ ಾಬ್ಯ ಾದ
ರೂತಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಾ ಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ “ ೌದು, ಾವೇ ಾ ಗಳು;
*ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ. ಾಹೇಲ್,
ಲೇ ಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಹೇಗೋ ಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರುವ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗು. 12 ಯೆಹೋವನು ಈ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂ ಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯು ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಾ ಾರಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ †ಪೆರೆಚನ ಮನೆಗೆ
ಸ ಾನ ಾಗಲಿ”ಅಂದರು.

13 ಬೋವಜನು ರೂತಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಮಗನನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 14 ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ನ ಮಿಗೆ “ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನಗೆ
ಾಧ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.
ಈ ಮಗನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾತ್ಯ ಾಗಲಿ. 15 ಇವನು ನಿನಗೆ
* 4:11 4:11 ಯೆಹೋವನು ಾಹೇಲ್, ಲೇ ಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಾಕೋಬನ
ಮೂಲಕ ಅನೇಕಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದನು. † 4:12 4:12ಎಫಾ್ರತ್ ಗೋತ್ರದ
ಪೂವಿರ್ಕನು.



ರೂತಳು 4:16 xii ರೂತಳು 4:22

ನವಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿ ಪುನಜರ್ನ್ಮ ಹೊಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು,
ವೃ ಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕ ಾಗಿರುವನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ೌರವಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ಇವನನು್ನ ಹೆತ್ತಳ ಾ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

16 ನ ಮಿಯೇ ಆ ಮಗುವನು್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಾಕುತಿ್ತದ್ದಳು. 17ನೆರೆಹೊರೆಯಹೆಂಗಸರುನ ಮಿಗೆ “ಒಬ್ಬಮಗನು
ಹುಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು” ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಓಬೇದನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಇವನೇ ಇಷಯನಿಗೆ ತಂದೆಯೂ, ಾವೀದನಿಗೆ ಅಜ್ಜನೂ ಆದನು.

ಾವೀದನ ವಂ ಾವಳಿ
18 ಪೆರೆಚನ ವಂ ಾವಳಿ: ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನನು್ನ

ಪಡೆದನು; 19 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಾಮನು
ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು; 20 ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನು
ನಹಶೋನನನು್ನ ಪಡೆದನು; ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನನು್ನ
ಪಡೆದನು; 21 ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಬೋವಜನು
ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು; 22 ಓಬೇದನು ಇಷಯನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಇಷಯನು ಾವೀದನನು್ನ ಪಡೆದನು.
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