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രൂത്ത്
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരെനകുറിച്ച് പുസ്തകത്തില ്
്രപേത്യക പരാമര് ശങ്ങെളാന്നും തെന്നയില്ല
ശമുേവല ് ്രപവാചകൻ ആണ് ഈ
പുസ്തകത്തിന ്െറ എഴുത്തുകാരെനന്ന
പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിച്ച േപാരുന്നു
എഴുതെപ്പട്ടിട്ട ള്ളതില ് വച്ച് ഏറ്റവും
മേനാഹരമായ കഥഎന്നാണ്ഈ പുസ്തകെത്ത
വിളിച്ച വരുന്നത് പുസ്തകത്തിന ്െറ
അവസാനഭാഗത്ത് രൂത്തിെന്റ െപൗ്രതനാണ്
ദാവീദ് എന്ന പരാമർശം ഉള്ളതിനാൽ ഇത്
താൻ രാജ സ്ഥാനേത്തക്ക് അഭിഷിക്തൻ
ആയതിനുേശഷം എഴുതെപ്പട്ടതാണ്
എന്നനുമാനിക്കാം.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകി. മു. 1,030 - 1,010.
കാലഗണന ്രപകാരം പുറപ്പാടിെന്റകാലവുമായി
സാമ്യമുെണ്ടങ്കിലും സംഭവങ്ങള െട പശ്ചാത്തലം
ന്യായധിപന്മാരുെട കാലവുമായി ഒത്തു
േപാകുന്നുണ്ട.്
സ്വീകര ്ത്താവ്
ഈ പുസ്തകം ആർക്കുേവണ്ടി എഴുതെപ്പട്ട
എന്നുള്ളതിെനക്കുറിച്ച് സ്പഷ്ടമായ
െതളിവുകെളാന്നും തെന്നയില്ല എന്നാൽ
ദാവീദിെനെനക്കുറിച്ച ള്ള പരാമർശമുള്ളതിനാൽ
രാജഭരണകാലത്ത്എഴുതെപ്പട്ട . 4:22.
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ഉേദ്ദശം
അനുസരണം േനടിത്തരുന്ന നന്മകെളക്കുറിച്ച്
ഇ്രസാേയൽ ജനത്തിന് േബാധ്യെപ്പടുത്തി
െകാടുക്കുക. വിശ്വസ്തനും സ്േനഹവാനായ
ൈദവത്തിൻെറ ്രപകൃതിെയ െവളിെപ്പടുത്തുക.
തൻെറ ജനത്തിന ്െറ നിലവിളിക്ക് മറുപടി
തരുന്ന ൈദവമാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകം
ഉറപ്പിക്കുന്നു തൻെറ ഉടമ്പടികെള അക്ഷരം്രപതി
പാലിക്കുന്നവന് ഭാവിെയക്കുറിച്ച ള്ള എല്ലാ
്രപതീക്ഷകള ം നഷ്ടെപ്പട്ട വിധവകളായ
നേവാമിക്കും രൂത്തിനും ൈദവം സംരക്ഷണം
നൽകുന്നു അതിനാല് സമൂഹത്തിൽ
തിരസ്കൃരായവെര പരിപാലിക്കുന്ന
ൈദവെമന്നും അത് പരസ്പരം െചയ്യ വാന ്
മനുഷ്യെരആഹ്വാനം െചയ്യന്നു. (യിെരമ്യ. 22:16,
യാേക്കാ 1:27).
്രപേമയം
വീെണ്ടടുപ്പ്
സംേക്ഷപം
1. നേവാമിയും കുടുംബവും േനരിട്ട ദുരന്തങ്ങള ്

— 1:1-22
2. നേവാമിയുെട ചാര്ച്ചക്കാരനായ
േബാവസിെന രൂത്ത് വയലില ് വച്ച
കണ്ടുമുട്ട ന്നു — 2:1-23

3. നേവാമി രൂത്തിെന േബാവാസിെന്റ
അടുക്കേലക്ക്അയക്കുന്നു — 3:1-18

4. രൂത്തിെന്റ വീെണ്ടടുപ്പ,് നേവാമിയുെട
യഥാസ്ഥാനം — 4:1-22

1 ന്യായാധിപന്മാർ യി്രസേയലിൽ ഭരണം
നടത്തിയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ േദശത്തു ക്ഷാമം
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ഉണ്ടായി; െയഹൂദയിെല േബത്ത-്േലേഹമിലുള്ള
ഒരു ആൾ തെന്റ ഭാര്യയും രണ്ടു പു്രതന്മാരുമായി
േമാവാബ ്േദശത്ത് പാർപ്പാൻ േപായി. 2അവൻ
േബത്ത-്േലേഹമിൽ നിന്നുള്ള എ്രഫാത്യനായ
എലീേമെലക്ക് ആയിരുന്നു. ഭാര്യക്കു െനാെവാമി
എന്നും പു്രതന്മാർക്കു മേഹ്ലാൻ എന്നും കിേല്യാൻ
എന്നും േപർ. അവർ േമാവാബ ്േദശത്ത്
െചന്നു അവിെട താമസിച്ച . 3 അനന്തരം
െനാെവാമിയുെട ഭർത്താവായ എലീേമെലക്ക്
മരിച്ച ; അവള ം രണ്ടു പു്രതന്മാരും േശഷിച്ച .
4 പു്രതന്മാർ േമാവാബ്യസ്്രതീകെള വിവാഹം
കഴിച്ച ; ഒരുത്തിക്കു ഒർപ്പാ എന്നും മറ്റവൾക്കു
രൂത്ത് എന്നും േപർ; അവർ ഏകേദശം പത്തു
സംവത്സരം അവിെട പാർത്തു. 5 പിെന്ന
മേഹ്ലാനും കിേല്യാനും മരിച്ച ; അങ്ങെന
രണ്ടു പു്രതന്മാരുെടയും ഭർത്താവിെന്റയും
മരണേശഷംആസ്്രതീ മാ്രതം േശഷിച്ച . 6പിന്നീട്
യേഹാവ തെന്റ ജനെത്ത സന്ദർശിച്ച ആഹാരം
െകാടുത്തവിധംഅവൾേമാവാബ ്േദശത്തുെവച്ച
േകട്ട . അങ്ങെന അവൾ മരുമക്കേളാടുകൂെട
േമാവാബ ്േദശം വിട്ട മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ
ഒരുങ്ങി. 7 അങ്ങെന അവൾ മരുമക്കള മായി
താമസസ്ഥലം വിട്ട െയഹൂദാേദശേത്തക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ യാ്രതയായി. 8 അേപ്പാൾ
െനാെവാമി മരുമക്കൾ ഇരുവേരാടും:
നിങ്ങൾ അമ്മയുെട ഭവനത്തിേലക്കു
മടങ്ങിേപ്പാകുവിൻ; മരിച്ചവേരാടും എേന്നാടും
നിങ്ങൾെചയ്തതുേപാെലയേഹാവനിങ്ങേളാടും
കരുണ െചയ്യ മാറാകെട്ട. 9 നിങ്ങൾ
വിവാഹിതരായി, ഓേരാരുത്തരും തങ്ങള െട
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ഭർത്താവിെന്റ ഭവനത്തിൽ ആശ്വാസം
്രപാപിേക്കണ്ടതിന് യേഹാവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ
നല്കുമാറാകെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു അവെര
ചുംബിച്ച ;അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു. 10അവർ
അവേളാടു: ഞങ്ങള ം നിേന്നാടുകൂെട നിെന്റ
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ േപാരുന്നു എന്നു
പറഞ്ഞു. 11 അതിന് െനാെവാമി പറഞ്ഞത:്
എെന്റ മക്കേള, മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾവിൻ;
എന്തിന് എേന്നാടുകൂെട േപാരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക്
ഭർത്താക്കന്മാരായിരിപ്പാൻ ഇനി എെന്റ
ഉദരത്തിൽ പു്രതന്മാർ ഉേണ്ടാ? 12എെന്റ മക്കേള,
മടങ്ങിെപ്പായ്െക്കാൾവിൻ; ഒരു ഭർത്താവിെന
സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ്രപായം കടന്നുേപായി;
അല്ല, അങ്ങെന ഞാൻ ആശിച്ചിട്ട ഈ രാ്രതി
തേന്ന ഒരു പുരുഷന് ഭാര്യയായി പു്രതന്മാെര
്രപസവിച്ചാലും 13 അവർക്ക് ്രപായമാകുേവാളം
നിങ്ങൾ അവർക്കായിട്ട കാത്തിരിക്കുേമാ?
നിങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ ഇല്ലാതിരിപ്പാൻ
സാധിക്കുേമാ? എെന്റ മക്കേള അത് േവണ്ട;
യേഹാവയുെട ൈക എനിക്ക് വിേരാധമായി
പുറെപ്പട്ടിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങെള ഓർത്ത് ഞാൻ
വളെര വ്യസനിക്കുന്നു. 14 അവർ പിെന്നയും
ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു; ഒർപ്പാ അമ്മാവിയമ്മെയ
ചുംബിച്ച പിരിഞ്ഞു; രൂേത്താ അവെള
വിട്ട പിരിയാെതനിന്നു. 15 അേപ്പാൾ അവൾ:
നിെന്റ സേഹാദരി തെന്റ ജനത്തിെന്റയും തെന്റ
േദവന്മാരുെടയും അടുക്കൽ മടങ്ങിേപ്പായേല്ലാ;
നീയും അങ്ങെന തെന്ന െപായ്െക്കാൾക
എന്നു പറഞ്ഞു. 16 അതിന് രൂത്ത:് നിെന്ന
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വിട്ട പിരിഞ്ഞു മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ എേന്നാട്
പറയരുേത; നീ േപാകുന്നിടത്ത് ഞാനും േപാകും;
നീ പാർക്കുേന്നടത്ത് ഞാനും പാർക്കും; നിെന്റ
ജനം എെന്റ ജനം, നിെന്റ ൈദവം എെന്റൈദവം.
17 നീ മരിച്ച് അടക്കെപ്പടുേന്നടത്ത് വരുംകാലത്ത്
ഞാനും മരിച്ച അടക്കെപ്പടും; മരണത്താലല്ലാെത
ഞാൻ നിെന്ന വിട്ട പിരിഞ്ഞാൽ യേഹാവ
എെന്ന അധികമായി ശിക്ഷിക്കെട്ട എന്നു
പറഞ്ഞു. 18 തേന്നാടുകൂെട േപാരുവാൻ അവൾ
ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടേപ്പാൾ അവൾ
അവേളാടു സംസാരിക്കുന്നത് മതിയാക്കി.
19 അങ്ങെന അവർ രണ്ടുേപരും േബത്ത-്
േലേഹമിൽ എത്തിേച്ചർന്നു; അേപ്പാൾ
പട്ടണത്തിലുള്ള ജനം മുഴുവനും അവെര
കണ്ടു അതിശയിച്ച ; ഇവൾ െനാെവാമിേയാ
എന്നു സ്്രതീജനം പറഞ്ഞു. 20 അവൾ
അവേരാടു പറഞ്ഞത:് െനാെവാമി എന്നല്ല
മാറാ എന്നു എെന്ന വിളിപ്പിൻ; സർവ്വശക്തൻ
എേന്നാട് ഏറ്റവും കയ്പായി ഇടെപട്ടിരിക്കുന്നു.
21 ഞാൻ എല്ലാം ഉള്ളവളായി േപായി,
ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി യേഹാവ എെന്ന മടക്കി
വരുത്തിയിരിക്കുന്നു; യേഹാവ എനിക്ക്
വിേരാധമായി സാക്ഷീകരിക്കയും സർവ്വശക്തൻ
എെന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കയും െചയ്തിരിെക്ക നിങ്ങൾ
എെന്ന െനാെവാമി എന്നു വിളിക്കുന്നത് എന്ത?്
22 ഇങ്ങെന െനാെവാമിയും േമാവാബ്യസ്്രതീയായ
രൂത്ത് എന്ന മരുമകള ം കൂടി േമാവാബ് േദശത്തു
നിന്നു യവെക്കായ്ത്തിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
േബത്ത-്േലേഹമിൽഎത്തി.
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2
1 െനാെവാമിക്കു തെന്റ ഭർത്താവായ
എലീേമെലക്കിെന്റ കുടുംബത്തിൽ
മഹാധനവാനായ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു;
അവന് േബാവസ് എന്നു േപർ.
2 േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്ത് െനാെവാമിേയാട:്
എേന്നാട് ദയ കാണിക്കുന്നവെന്റ വയലിൽ
െചന്ന് കതിർ െപറുക്കെട്ട എന്നു േചാദിച്ച .
െപായ്െക്കാൾക മകേള എന്നു അവൾ
അവേളാടു പറഞ്ഞു. 3 അങ്ങെന അവൾ
വയലിൽ െകായ്ത്തുകാരുെട പിന്നാെല നടന്നു
െപറുക്കി;എലീേമെലക്കിെന്റ കുടുംബക്കാരനായ
േബാവസിെന്റ വയലിൽ ആയിരുന്നു അവൾ
എത്തിേച്ചരാൻ ഇടയായത.് 4 അേപ്പാൾ ഇതാ,
േബാവസ് േബത്ത-്േലേഹമിൽനിന്നു വന്ന്
െകായ്ത്തുകാേരാട:് യേഹാവ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞു. യേഹാവ നിെന്ന
അനു്രഗഹിക്കെട്ട എന്നു അവർ അവേനാടും
പറഞ്ഞു. 5 െകായ്ത്തുകാരുെട ചുമതലയുള്ള
ദാസേനാട്: ഈ യുവതി ഏത് എന്നു േബാവസ്
േചാദിച്ച . 6 അതിന് ആ ദാസൻ: ഇവൾ
േമാവാബ് േദശത്തുനിന്ന് െനാെവാമിേയാടുകൂെട
വന്ന േമാവാബ്യയുവതിയാകുന്നു; 7 ഞാൻ
െകായ്ത്തുകാരുെട പിന്നാെല കറ്റകള െട
ഇടയിൽ െപറുക്കിെക്കാള്ളെട്ട എന്നു അവൾ
േചാദിച്ച ; അല്പേനരം വീട്ടിൽ വി്രശമിക്കുന്നതിന്
മുന് പ് അവൾ രാവിെല മുതൽ ഇേപ്പാൾ
വെര െപറുക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 8 േബാവസ് രൂത്തിേനാടു:
േകേട്ടാ മകേള, െപറുക്കുവാൻ േവെറാരു വയലിൽ
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േപാകണ്ടാ; ഇവിടം വിടുകയും േവണ്ടാ; ഇവിെട
എെന്റബാല്യക്കാരത്തികേളാടു േചർന്നുെകാൾക.
9 അവർ െകായ്യന്ന നിലത്തിേന്മൽ ്രശദ്ധവച്ച്
അവരുെട പിന്നാെല െപായ്െക്കാൾക;
ബാല്യക്കാർ നിെന്ന െതാടരുെതന്ന് ഞാൻ
അവേരാടു കല്പിച്ചിട്ട ണ്ട് നിനക്ക് ദാഹിക്കുേമ്പാൾ
പാ്രതങ്ങൾക്കരിെക െചന്നു ബാല്യക്കാർ
േകാരിവച്ചതിൽനിന്ന് കുടിച്ച െകാൾക എന്ന്
പറഞ്ഞു. 10 എന്നാെറ അവൾ നിലത്തു
കവിണ്ണ വീണു നമസ്കരിച്ച െകാണ്ട് അവേനാട്:
അന്യേദശക്കാരത്തി ആയ എെന്ന കരുതിയതും
എേന്നാട് ദയ കാണിച്ചതും എന്തുെകാണ്ട്
എന്നു േചാദിച്ച . 11 േബാവസ് അവേളാടു:
നിെന്റ ഭർത്താവിെന്റ മരണേശഷം നീ നിെന്റ
അമ്മാവിയെമ്മക്കു െചയ്തിരിക്കുന്നതും
നിെന്റ അപ്പെനയും അമ്മെയയും സ്വന്ത
േദശെത്തയും വിട്ട , മുെമ്പ അറിയാത്ത ഒരു
ജനത്തിെന്റ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നതുമായ
വിവരെമാെക്കയും ഞാൻ േകട്ടിരിക്കുന്നു.
12 നിെന്റ ്രപവൃത്തിക്കു യേഹാവ പകരം
നൽകുമാറാകെട്ട; യി്രസാേയലിെന്റ
ൈദവമായ യേഹാവയുെട ചിറകിൻ കീഴിൽ
നീ ആ്രശയിച്ച വന്നിരിക്കുന്നതു െകാണ്ട്
അവിടുന്ന് നിനക്ക് പൂർണ്ണ്രപതിഫലം
തരുമാറാകെട്ട എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. 13അതിന്
അവൾ: യജമാനേന, നിെന്റ ദാസിമാരിൽ
ഒരുത്തിെയേപ്പാെലയല്ല എങ്കിലും നീ എെന്ന
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അടിയേനാടു ദയേവാെട
സംസാരിക്കുകയും െചയ്യ വാൻ തക്കവണ്ണം
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എേന്നാട് നിനക്ക് കൃപ േതാന്നിയേല്ലാ.
14 ഭക്ഷണസമയത്തു േബാവസ് അവേളാട:്
ഇവിെട വന്നു ഭക്ഷണംകഴിക്ക; അപ്പക്കഷണം
ചാറിൽ മുക്കിെക്കാൾക എന്നു പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന അവൾ െകായ്ത്തുകാരുെട
അരിെക ഇരുന്നു; അവൻ അവൾക്കു മലർ
െകാടുത്തു; അവൾ തിന്നു തൃപ്തയായി
േശഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. 15 അവൾ
െപറുക്കുവാൻ എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ േബാവസ്
തെന്റ ബാല്യക്കാേരാടു: അവൾ കറ്റകള െട
ഇടയിൽതേന്ന െപറുക്കിെക്കാള്ളെട്ട;
അവെള ശകാരിക്കരുത.് 16 കൂടാെത,
െപറുേക്കണ്ടതിന്നു അവൾക്കായിട്ട്
കറ്റകളിൽനിന്നു മാറ്റിയിേട്ടക്കണം; അവെള
ശാസിക്കരുത് എന്നും കല്പിച്ച . 17 ഇങ്ങെന
അവൾ ൈവകുേന്നരംവെര െപറുക്കി;
അത് െമതിച്ചേപ്പാൾ ഏകേദശം പ്രന്തണ്ട്
കിേലാ്രഗാം* ഉണ്ടായിരുന്നു. 18 അവൾ അത്
എടുത്തുെകാണ്ട്പട്ടണത്തിേലക്ക്േപായി;അവൾ
െപറുക്കിെക്കാണ്ടുവന്നത് അമ്മാവിയമ്മ കണ്ടു;
താൻതിന്നു േശഷിപ്പിച്ചിരുന്നതുംഅവൾഎടുത്തു
അവൾക്കു െകാടുത്തു. 19 അമ്മാവിയമ്മ
അവേളാടു: നീ ഇന്ന് എവിെടയായിരുന്നു
െപറുക്കിയത?് എവിെടയായിരുന്നു േവല
െചയ്തത്? നിേന്നാട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ
അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. താൻ
േബാവസ്എെന്നാരുആള െടഅടുക്കലായിരുന്നു
ഇന്ന് േവല െചയ്തത് എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു.

* 2. 17 പ്രന്തണ്ട്കിേലാ്രഗാം ഒരു പറയവം - ഒരുഏഫാ
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20 െനാെവാമി മരുമകേളാട:് ജീവനുള്ളവേരാടും
മരിച്ചവേരാടും ദയ മാറ്റാതിരിക്കുന്ന
യേഹാവയാൽ അവൻ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൻ
എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ നമ്മുെട ബന്ധുവും
വീെണ്ടടുപ്പ കാരിൽ ഒരുവനും ആകുന്നു എന്നും
െനാെവാമി അവേളാടു പറഞ്ഞു. 21 എെന്റ
ബാല്യക്കാർ െകായ്െത്തല്ലാം തീർക്കുേവാളം
അവേരാടു േചര് ന്നിരിക്കുക എന്നു കൂെട അവൻ
എേന്നാട് പറഞ്ഞു എന്നു േമാവാബ്യസ്്രതീയായ
രൂത്ത് പറഞ്ഞു. 22െനാെവാമി തെന്റ മരുമകളായ
രൂത്തിേനാട:് മകേള, െവെറാരു വയലിൽവച്ച്
ആരും നിെന്ന ഉപ്രദവിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് നീ
അവെന്റ ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു കൂെട തെന്ന
േപാകുന്നത് നല്ലത് എന്നു പറഞ്ഞു. 23അങ്ങെന
അവൾ യവെക്കായ്ത്തും േഗാതമ്പുെകായ്ത്തും
തീരുേവാളം െപറുക്കുവാൻ േബാവസിെന്റ
ബാല്യക്കാരത്തികേളാടു േചർന്നിരിക്കയും
അമ്മാവിയമ്മേയാടുകൂെട പാർക്കയും െചയ്തു.

3
1 അനന്തരം അവള െട അമ്മാവിയമ്മയായ
െനാെവാമി അവേളാടു പറഞ്ഞത:് മകേള, നിെന്റ
നന്മക്കുേവണ്ടിഞാൻനിനക്ക്ഒരുവി്രശാമസ്ഥലം
അേന്വഷിേക്കണ്ടേയാ? 2 നീ േചർന്നിരുന്ന
ബാല്യക്കാരത്തികള െട യജമാനനായ േബാവസ്
നമ്മുെട ബന്ധു അല്ലേയാ? അവൻ ഇന്ന് രാ്രതി
കളത്തിൽ യവം പാറ്റ ന്നു. 3 ആകയാൽ നീ
കുളിച്ച ൈതലം പൂശി നല്ല വസ്്രതം ധരിച്ച
കളത്തിൽ െചല്ല ക; എന്നാൽ അയാൾ
തിന്നുകുടിച്ച കഴിയുംവെര നിെന്ന കാണരുത.്
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4അവൻ ഉറങ്ങുവാൻ േപാകുേമ്പാൾ കിടക്കുന്ന
സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കുക; എന്നിട്ട് അവെന്റ
കാലിെല പുതപ്പ് മാറ്റി അവിെട കിടന്നുെകാൾക;
എന്നാൽ നീ എന്ത് െചേയ്യണെമന്ന് അവൻ
നിനക്ക് പറഞ്ഞുതരും. 5 അതിന് അവൾ:
നീ പറയുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്യാം
എന്നു അവേളാടു പറഞ്ഞു. 6 അങ്ങെന
അവൾ കളത്തിൽ െചന്ന് അമ്മാവിയമ്മ
പറഞ്ഞതുേപാെല ഒെക്കയും െചയ്തു.
7 േബാവസ് തിന്ന് കുടിച്ച് സേന്താഷഭരിതനായി,
യവക്കൂമ്പാരത്തിെന്റ ഒരു വശത്ത് െചന്ന്
കിടന്നു; അവള ം സാവധാനം െചന്ന് അവെന്റ
കാലിേന്മലുള്ള പുതപ്പ് മാറ്റി അവിെട കിടന്നു.
8 അർദ്ധരാ്രതിയിൽ അവൻ െഞട്ടിത്തിരിഞ്ഞു,
തെന്റ കാല്ക്കൽ ഒരു സ്്രതീ കിടക്കുന്നത്
കണ്ടു. നീ ആരാകുന്നു എന്നു അവൻ േചാദിച്ച .
9ഞാൻ നിെന്റ ദാസിയായ രൂത്ത;് നിെന്റ പുതപ്പ്
അറ്റം എെന്റ േമൽ ഇേടണേമ; നീ അടുത്ത
വീെണ്ടടുപ്പ കാരനാണേല്ലാ* എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. 10അതിന് അവൻ പറഞ്ഞത:് മകേള,
നീ യേഹാവയാൽ അനു്രഗഹിക്കെപ്പട്ടവൾ;
ദരി്രദന്മാേരാ ധനവാന്മാേരാആയയൗവനക്കാെര
നീ പിന്തുടരാതിരിക്കുകയാൽതുടക്കേത്തക്കാള ം
അധികം ദയ ഒടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
11 ആകയാൽ മകേള ഭയെപ്പേടണ്ടാ; നീ
േചാദിക്കുന്നെതാെക്കയും ഞാൻ െചയ്തുതരാം;
നീ സ്വഭാവഗുണമുള്ള സ്്രതീ എന്നു എെന്റ

* 3. 9 വീെണ്ടടുപ്പ കാരനാണേല്ലാ നീ എെന്ന വീെണ്ടടുക്കുവാന ്
തക്കവണ്ണം ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു ആയതുെകാണ്ട് എേന്ന
വിവാഹം െചേയ്യണേമ
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ജനമായ പട്ടണക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കുംഅറിയാം.
12 ഞാൻ നിെന്റ അടുത്ത ബന്ധു എന്നത്
സത്യംതേന്ന; എങ്കിലും എെന്നക്കാൾ അടുത്ത
ബന്ധുവായ ഒരു വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ നിനക്ക്
ഉണ്ട്. 13 ഈ രാ്രതി താമസിക്ക; നാെള
അവൻ നിനക്ക് വീെണ്ടടുപ്പ കാരെന്റ ചുമതല
നിർവഹിച്ചാൽ നന്ന്; അവൻ അത് െചയ്യെട്ട;
അത് നിർവഹിപ്പാൻ അവന് മനസ്സിെല്ലങ്കിേലാ
യേഹാവയാണ ഞാൻ നിനക്ക് ആ ചുമതല
നിർവഹിച്ച തരും; രാവിെലവെര കിടന്നുെകാൾക.
14 അങ്ങെന അവൾ രാവിെലവെര അവെന്റ
കാല്ക്കൽ കിടന്നു; ഒരു സ്്രതീ കളത്തിൽ
വന്നത് ആരും അറിയരുെതന്ന് അവൻ
പറഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ട് ആളറിയാറാകുംമുെമ്പ
അവൾ എഴുേന്നറ്റ . 15 നീ പുതച്ചിരിക്കുന്ന
പുതപ്പ് െകാണ്ടുവന്നു പിടിക്ക എന്നു അവൻ
പറഞ്ഞു. അവൾ അത് പിടിച്ചേപ്പാൾ അവൻ 24
കിേലാ്രഗാംബാര് ലി†അതിൽഅളന്നുെകാടുത്തു;
അവൾ പട്ടണത്തിേലക്ക് േപായി. 16 അവൾ
അമ്മാവിയമ്മയുെട അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ:
നിെന്റ കാര്യം എന്തായി മകേള എന്നു അവൾ
േചാദിച്ച ;അയാൾതനിക്കു െചയ്തെതാെക്കയും
അവൾ അറിയിച്ച . 17 അമ്മാവിയമ്മയുെട
അടുക്കൽ െവറും കേയ്യാെട േപാകരുത്
എന്നു അവൻ എേന്നാട് പറഞ്ഞു ഈ ആറ്
പറ യവവും എനിക്ക് തന്നു എന്ന് അവൾ
പറഞ്ഞു. 18 അതിന് അവൾ: എെന്റ മകേള,
ഈ കാര്യം എന്താകുെമന്ന് അറിയുേവാളം

† 3. 15 24കിേലാ്രഗാംബാര് ലിആറ് ഇടങ്ങഴി യവം
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നീ അനങ്ങാതിരിക്ക; ഇതിനു പരിഹാരം
കാണുന്നതുവെരഅയാൾസ്വസ്ഥമായിരിക്കയില്ല
എന്നുപറഞ്ഞു.

4
1 അനന്തരം േബാവസ് പട്ടണവാതില്ക്കൽ
െചന്ന് അവിെട ഇരുന്നു; േബാവസ്
പറഞ്ഞിരുന്ന ബന്ധുവായ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ
കടന്നുേപാകുന്നത് കണ്ടു: സ്േനഹിതാ, വന്ന്
ഇവിെട ഇരിക്ക എന്നു അവേനാട് പറഞ്ഞു.
അവൻെചന്നുഅവിെട ഇരുന്നു. 2പിെന്നഅവൻ
പട്ടണത്തിെല മൂപ്പന്മാരിൽ പത്തുേപെര വരുത്തി;
ഇവിെട ഇരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; അവരും
ഇരുന്നു. 3 അേപ്പാൾ അവൻ ആ ബന്ധുവായ
വീെണ്ടടുപ്പ കാരേനാട് പറഞ്ഞത:് േമാവാബ്
േദശത്തു നിന്നു മടങ്ങിവന്നിരിക്കുന്ന െനാെവാമി
നമ്മുെട സേഹാദരനായ എലീേമെലക്കിെന്റ
വയൽ വില്ക്കുന്നു. ആകയാൽ നിേന്നാട്
അത് അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച ;
ഇവിെട ഇരിക്കുന്നവരുെടയും ജനത്തിെന്റ
മൂപ്പന്മാരുെടയും മുമ്പാെക നീ അത്
വിെലക്കു വാങ്ങുക; 4 നിനക്ക് വീെണ്ടടുപ്പാൻ
മനസ്സ െണ്ടങ്കിൽ വീെണ്ടടുക്കുക; ഇെല്ലങ്കിൽ
ഞാൻ അറിേയണ്ടതിന്ന് എേന്നാട് പറയുക;
നീയും നീ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അല്ലാെത
വീെണ്ടടുപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ല. 5 അതിന് അവൻ:
ഞാൻ വീെണ്ടടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു.
അേപ്പാൾ േബാവസ:് നീ െനാെവാമിേയാടു
വയൽ വാങ്ങുേമ്പാൾ തെന്ന, മരിച്ചവെന്റ
േപർ അവെന്റ അവകാശത്തിേന്മൽ
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നിലനിർേത്തണ്ടതിന് അത് അവെന്റ ഭാര്യ
േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്തിെനയും വാങ്ങണം
എന്നു പറഞ്ഞു. 6 അതിന് ആ അടുത്ത
വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ: എനിക്ക്അത് വീെണ്ടടുപ്പാൻ
കഴിയുകയില്ല; അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ സ്വന്ത
അവകാശം നഷ്ടെപ്പടുേത്തണ്ടിവരും;
ആകയാൽ ഞാൻ വീെണ്ടടുേക്കണ്ടത് നീ
വീെണ്ടടുത്തുെകാള്ള ക; എെന്തന്നാൽ
എനിക്ക് വീെണ്ടടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല
എന്നു പറഞ്ഞു. 7 എന്നാൽ വീെണ്ടടുപ്പ ം
ൈകമാറ്റവും സംബന്ധിച്ച ള്ള കാര്യത്തിെന്റ
ഉറപ്പിനായി ഒരുവൻ തെന്റ കാലിെല െചരിപ്പ രി
മേറ്റയാൾക്ക് െകാടുക്കുന്നത് യി്രസാേയലിെല
പഴയആചാരംആയിരുന്നു; ഇത് ഉറപ്പിനു േവണ്ടി
യി്രസാേയലിൽ െചയ്തിരുന്നു. 8 അങ്ങെന
ആ വീെണ്ടടുപ്പ കാരൻ േബാവസിേനാട:് നീ
അത് വാങ്ങിെക്കാള്ള ക എന്നു പറഞ്ഞ് തെന്റ
െചരിപ്പ രിെക്കാടുത്തു. 9 അേപ്പാൾ േബാവസ്
മൂപ്പന്മാേരാടും സകലജനേത്താടും പറഞ്ഞത:്
എലീേമെലക്കിനും കിേല്യാന്നും മേഹ്ലാനും
ഉള്ളെതാെക്കയും ഞാൻ െനാെവാമിേയാടു
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇന്ന്
സാക്ഷികൾ ആകുന്നു. 10 അ്രതയുമല്ല,
മരിച്ചവെന്റ അവകാശം നിലനിർത്തുന്നതിനും
അവെന്റ േപർസേഹാദരന്മാരുെട ഇടയിൽനിന്നും
അവെന്റ സ്ഥാനം പട്ടണവാതില്ക്കൽനിന്നും
മാറ്റെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിനും മേഹ്ലാെന്റ
വിധവ േമാവാബ്യസ്്രതീയായ രൂത്തിെനയും
ഞാൻ ഭാര്യയായി എടുത്തിരിക്കുന്നു
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എന്നതിന്നും നിങ്ങൾ ഇന്ന് സാക്ഷികൾ
ആകുന്നു. 11 അതിന് പട്ടണവാതില്ക്കൽ
ഇരുന്ന സകലജനവും മൂപ്പന്മാരും പറഞ്ഞത:്
ഞങ്ങൾ സാക്ഷികൾ തേന്ന; നിെന്റ
ഭവനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്്രതീെയ
യേഹാവ യാേക്കാബിന് അനവധി മക്കെള
െകാടുക്കുവാന ് ഇടയാക്കിയതും യി്രസേയൽ
ഗൃഹം* പണിയുവാന ് മുഖാന്തിരമാക്കിയതുമായ
റാേഹലിെനേപ്പാെലയും േലയെയേപ്പാെലയും
ആക്കിതീര് ക്കെട്ട; നീ േബത്ത-്േലേഹമിൽ,
്രപസിദ്ധനാകയും, എ്രഫാത്തയിൽ
അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുകയും െചയ്യെട്ട 12 ഈ
യുവതിയിൽനിന്നു യേഹാവ നിനക്ക് നല്കുന്ന
സന്തതിയാൽ നിെന്റ ഗൃഹം താമാർ െയഹൂെദക്കു
്രപസവിച്ച േപെരസിെന്റ† ഗൃഹം േപാെല
ആയിത്തീരെട്ട. 13ഇങ്ങെന േബാവസ് രൂത്തിെന
ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച ; അവൻ അവള െട
അടുക്കൽ െചന്നേപ്പാൾ യേഹാവ അവൾക്കു
ഗർഭം നല്കി; അവൾ ഒരു മകെന ്രപസവിച്ച .
14 അതിന് സ്്രതീകൾ െനാെവാമിേയാട:്
ഇന്ന് നിെന്ന ഉേപക്ഷിക്കാെത നിനക്ക് ഒരു
വീെണ്ടടുപ്പ കാരെന നൽകിയ യേഹാവ
വാഴ്ത്തെപ്പട്ടവൻ; അവെന്റ േപർ യി്രസാേയലിൽ
്രപസിദ്ധമാകെട്ട. 15 അവൻ നിനക്ക്
ആശ്വാസ്രപദനും നിെന്റ വാർദ്ധക്യത്തിങ്കൽ
നിെന്ന േപാഷിപ്പിക്കുന്നവനും ആകെട്ട. നിെന്ന
സ്േനഹിക്കുന്നവള ം ഏഴു പു്രതന്മാെരക്കാൾ

* 4. 11 യി്രസേയൽ ഗൃഹം യി്രസേയലിെന്റ എല്ലാ േഗാ്രതങ്ങള ം
† 4. 12 േപെരസിെന്റഎ്രഫാത്ത്കുലത്തിെന്റപൂര ്വ്വപിതാവ്
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നിനക്ക് നല്ലവള മായ നിെന്റ മരുമകളേല്ലാ
അവെന ്രപസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 16അങ്ങെന
െനാെവാമികുഞ്ഞിെനഎടുത്ത് മടിയിൽകിടത്തി
അവന് ശു്രശൂഷകയായിത്തീർന്നു. 17അവള െട
അയല്ക്കാരത്തികൾ: െനാെവാമിക്കു ഒരു മകൻ
ജനിച്ച എന്നു പറഞ്ഞു അവന് ഓേബദ് എന്നു
േപർവിളിച്ച ; ദാവീദിെന്റഅപ്പനായയിശ്ശായിയുെട
അപ്പൻഇവൻതേന്ന.

18 േപെരസിെന്റ വംശപാരമ്പര്യം ഇ്രപകാരമാണ:്
േപെരസ് െഹേ്രസാെന ജനിപ്പിച്ച . െഹേ്രസാൻ
രാമിെന ജനിപ്പിച്ച . 19 രാം അമ്മീനാദാബിെന
ജനിപ്പിച്ച . 20 അമ്മീനാദാബ് നഹേശാെന
ജനിപ്പിച്ച ; നഹേശാൻ സല്േമാെന ജനിപ്പിച്ച .
21സല്േമാൻ േബാവസിെന ജനിപ്പിച്ച ; േബാവസ്
ഓേബദിെന ജനിപ്പിച്ച . 22ഓേബദ് യിശ്ശായിെയ
ജനിപ്പിച്ച ;യിശ്ശായി ദാവീദിെനജനിപ്പിച്ച .
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