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रूथकोपसु्तक

यहूदािभ अिनकाल
1धरैे अिघ न्यायक ार्हरूले शासन गरेको समयमा त्यहाँ नरा ो समय िथयो जब

खानका िन म्त पयार् खा िथएन। एलीमलेके नाउकँा एक ले बतेलहेमे,
यहूदा छाड।े ितनी, ितनकी प ी अिन दइुजना छोराहरू मोआबको पावर्त्य दशेमा
बसाँई सरेर गए। 2 त्यो मािनसको नाउँ एलीमलेके िथयो अिन त्यो मािनसको
प ीको नाउँ नाओमी िथयो अिन दइु छोराहरूको नाउँ महलोन र िकल्योन िथयो। यी
मािनसहरू यहूदाको बतेलहेमेका,ओ ाती प रवारका िथए। त्यो प रवार मोआबको
खतेहरूमा या ा गरे अिन त्यहीं बसोबास गरे।

3 पिछ, नाओमीको पित एलीमलेकेको मतृ्य ु भयो। यसथर् नाओमी अिन ितनका
दइु छोराहरू मा रह।े 4 ितनका छोराहरूले मोआब दशेकी ीहरूसगँ िबवाह गरे।
एक जनाको प ीको नाउँ ओपार् अिन अक की प ीको नाउँ रूथ िथयो। ितनीहरू
मोआबमा लग-भग दशवषर् बस।े 5 अिन महलोन र िकल्योनको पिन मतृ्य ु भयो।
यसथर् आफ्ना पित अिन दइु छोराहरू िबना नाओमी एक्ली भइन।्

नाओमी घर जा न्छन ्
6 नाओमीले मोआबको खतेहरूमा हुदँा परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई

सहायता गन ुर् भएको िथयो भन्ने सिुनन।् उहाँले यहूदामा आफ्ना मािनसहरूलाई
भोजन िदन ु भएको िथयो। यसथर् नाओमीले मोआबको खतेहरू छाडी आफ्नो
घर फिकर् ने िन य ग रन।् ितनकी बहुारीहरूले पिन ितनीिसत जाने िन य गरे।
7 ितनीहरूले आफूहरू बिसरहकेो स्थान त्याग गरे अिन यहूदा दशेमा फकर् न थाल।े

8 तब नाओमीले आफ्ना बहुारीहरूलाई भिनन,् “ितमीहरू दबुै आफ्नी आमाको
घर फकर जानसक्छौ। ितमीहरूले म अिन मरेा मतृ छोराहरू ित दया गय । यसथर्
परम भु ितमीहरू ित त्यस्तै दयावान रहून ्भनी म ाथर्ना गछुर्। 9 म ाथर्नागछुर् िक
उहाँले ितमीहरूलाई एक-एक पित अिन रा ो घर ा गनर्मा सहायता गन ुर्हुनछे।”
नाओमीले आफ्ना बहुारीहरूलाई म्वाई खाईन अिन ती सबै रून थाल।े
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10 तब ती बहुारीहरूले भन,े “तर हामी तपाईंिसत तपाईंको कुलमा नै जान
चाहन्छौं।”

11 तर नाओमीले भिनन,् “होइन! छोरीहरू, ितमीहरू आफ्नै घरमा जाऊ।
मिसत िकन जान्छौ? म ितमीहरूलाई सहायता गनर् स न।ँ मिसत ितमीहरूका पित
बन्ने छोराहरू छैनन।् 12घर फक जाऊ। नयाँ पितिसत िववाह गनर्का िन म्त म ब ृ ा
भइसकेकी छु। यिद म फे र िबवाह गनर् सक्ने भए तापिन म ितमीहरूलाई सहायता
गनर् स न। यिद म आज राती गभर्वती भएर दइु छोराहरू जन्माएँ भने पिन त्यसले
केही सहयोग पयुार्उन स ै न। 13 ितनीहरूले ितमीहरूलाई िबवाह गनर् भन्दा पिहलो
ितनीहरू बढरे ठूलो नहुञ्जलेसम्म पखर्न ु पनछ। म ितमीहरूलाई पितहरूका िन म्त
त्यित लामो समयसम्म पखार्उन स न।ँ त्यसले म ितमीहरू भन्दा अझै शोकाकुल
हुनछुे। अिन म अिहले नै अित शोिकत छु िकनभने परम भलुे मलाई धरैे कुराहरू
गन ुर् भएको छ।”

14 यसथर् ती ीहरू फे र एकदमै रोए। तब ओपार्ले नाओमीलाई म्वाई खाईन
अिन गइन।् तर रूथले ितनलाई अगंालो हा लन र छोिडनन।्

15 नाओमीले भिनन,् “हरे ित ी जठेानी आफ्ना मािनसहरू अिन आफ्ना
परमे र कहाँ फकर गइन।् यसथर् ितमीले पिन त्यसै गन ुर्पछर्।”

16 तर रूथले भिनन,् “तपाईंलाई छाडन मलाई कर नलगाउन ु होस।् मलाई
मरेा मािनसहरू तफर् फिकर् र जान कर नगन ुर् होस।् मलाई तपाईंिसत नै जानिदन ु
होस।् तपाईं जहाँ जानहुुन्छ, म त्यहीं जानछुे। तपाईं जहाँ स ु ु हुन्छ, म त्यहीं
सु छुे। तपाईंका मािनसहरू मरेा मािनसहरू हुनछेन।् तपाईंका परमे र मरेा परमे र
हुनछेन।् 17 तपाईंको जहाँ मतृ्य ु हुन्छ म त्यहीं मनछु। अिन म त्यहीं गािडनछुे।
यिद मलैे यो ितज्ञा पालन ग रन भने म परम भिुसत दण्डको याचना गछुर् केवल
मतृ्यलुे मा हामीलाई छु ाउने छ।”

घर फकार्इ
18 नाओमीले दे खन ्िक रूथ ितनीिसत जान खबूै चाह न्छन।् यसथर् नाओमीले

ितनीिसत बहस गनर् छािडन।् 19 नाओमी र रूथ बतेलहेमे शहर आई नपगुसेम्म या ा
गरे। जब ती दईु ीहरूले बतेलहेमेमा वशे गरे सबै मािनसहरू अत्यन्त उत्सािहत
भए। ितनीहरूले भन,े “के यो नाओमी हो?”

20 तर नाओमीले मािनसहरूलाई भिनन,् “मलाई ‘नाओमी’ भिन नबोलाऊ,
मलाई ‘मारा’ भिन बोलाऊ। यो नाउँ योग गर िकनभने सवर्श मान परमे रले
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मरेो जीवनलाई उदास तलु्याइिदन ु भएको छ। 21जब म गएँ त्यसबलेा मलैे चाहकेा
हरेक कुरा मिसत िथयो। तर अिहल,े परम भले मलाई र ो ल्याउन ु भएको छ।
परम भु मरेो िवरोधमा हुनहुुन्छ। यसथर् ितमीहरूले मलाई िकन ‘सखुी’ भन्छौं?
सवर्श मान परमे रले मलाई दण्ड िदन ु भएको छ।”

22 यसरी नाओमी अिन ितनकी बहुारी, रूथ (मोआबकी प ी) मोआबका
खतेहरूबाट फिकर् ए ती दइु ीहरू जौं को बाली कट्ने समयमा बतेलेममा आए।

2
रूथले बोअजनलाई भे ट्छन ्

1 बतेलहेमेमा एकजना धनी मािनस िथए। ितनको नाउँ बोअज िथयो। बोआज
नाओमीका एलीमकेका प रवारका निजकका आफन्तहरू मध्ये एक िथए।

2 एकिदन रूथले (मोआबी ी) नाओमीलाई भिनन,् “म खतेहरूितर जानलाई
सोच्दछुै। हुन सक्छ म कसलैाई भटे्ने छु जो म ित दयाल ु हुने छन ्अिन उनले
आफ्नो खतेमा अन्न मलाई िसला गनर् िदनछेन।्”

नाओमीले भिनन, “रा ो छोरी, जान सक्छौ।”
3 यसथर् रूथ खतेमा गइन।् ितनी काम गनहरूको पिछ-पिछ लािगन ्अिन ितनले

त्यहाँ छािडएका अन्नहरू जम्मा ग रन।् यस्तो भयो िक ितनी खतेको त्यस भागमा
पिुगन ्जो एलीमलेकेका प रवारको बोअजको खते िथयो।

4 पिछ, बोअज बतेलहेमेबाट खतेमा आए। ितनले काम गनहरूलाई अिभवादन
गरे। ितनले भन,े “परम भु ितमीहरूका साथ रहून।्”

अिन कामदारहरूले उ र िदए, “परम भलुे तपाईलाई आिशष िदऊन।्”
5 तब बोअजले ितनका सवेक जो कामदारको नाईकेसगँ कुरा गरे र सोध,े “त्यो

कसकी छोरी हो?”
6 ती नोकरले उ रिदए, “यी मोआबी ी हुन जो मोआबको खतेहरूबाट

नाओमीिसतआएकी िछन।् 7तीआज िबहानैआईनअिन ितनले मलाई कम हरूको
पिछलागरे भइँूमा छािडएका अन्नहरू जम्मा गनर् सक्छु भनी सोधीन अिन त्यितबलेा
दे ख ितनीले काम गद िछन।् ऊपरको घर उसको हो।”

8 तब बोअजले रूथलाई भन,े “सनु नानी। आफ्नो िन म्त अन्न सं ह गनर्
यहाँ मरेो खतेमा बस। ितमीलाई अरू मािनसको खतेमा जान खाँचो छैन। मरेा ी
खतेालाहरूको िपछा गर। 9 कुन खतेमा ितनीहरू जान्छन ् हरे अिन ितनीहरूलाई
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प ाऊ। ितमीलाई िदक्दारी निदन ुभनी मलैे जवान मािनसहरूलाई चतेावनी िदएको
छु। जब ितमीलाई ितखार् लाग्छ, मरेा मािनसहरूले पानी िपउने घलैाबाट नै िपउन।ु”

10 तब रूथले भइँू ितर िनहु रएर िशर झकुाइन।् ितनले बोअजलाई भिनन,्
“मलाई आ यर्लाग्यो तपाईंले मलाई ध्यानिदन ु भयो। म एक नौली मिहला हु।ँ
तर तपाईंले मलाई खबूै दया गन ुर् भयो।”

11 बोअजले ितनलाई उ र िदए, “ितमीले नाओमी, ित ी आमालाई सहायता
गरेको िवषयमा मलाई सबै थाहा छ। म जान्दछु ित ा पितको मतृ्य ु भएपिछ पिन
ितमीले उनलाई सहायता गय । अिन म जान्दछु िक ितमीले आफ्ना िपता-माता एवं
आफ्नै दशे पिन त्याग गय र यस दशेमा आयौ। ितमीले यस दशेका कुनै लाई
िचन्दनै िथयौ, तर ितमी नाओमी िसत यहाँ आयौ। 12 ितमीले गरेका सबै असल
कुराको िन म्त परम भलुे ितमीलाई परुष्कृत तलु्याउन ु हुनछे। इ ाएलका परम भु
परमे रले ितमीलाई शस्त िदनहुुनछे। ितमी उहाँ कहाँ सरुक्षाको िन म्त आयौ अिन
उहाँले ित ो सरुक्षा गन ुर् हुनछे।”

13 तब रूथले भिनन,् “महाशय, तपाईं मरेो िन म्त अत्यन्त दयावन्त हुन ुभयो। म
केवल एक सिेवका हु।ँ म तपाईंका यी ी कामदार जितको पिन छुईन।ँ तर तपाईंले
मलाई दयापणूर् वचन भनरे मलाई सान्त्वना िदनभुयो।”

14 िदनको खानको समयमा बोअजले रूथलाई भन,े “यहाँ आऊ, हामीिसत
केही रोटी खाऊ। रोटी िसकार्मा िभजाएर खाऊ।”

यसथर् रूथ ती कामदारहरूसगँ बिसन।् बोअजले ितनलाई केही भटेूका अन्न
िदए। रूथले नअघाएसम्म खाइन ्अिन त्यहाँ केही भोजन उि ए। 15 तब रूथ उ ठन ्
अिन काममा फिकर् गइन।्

तब बोअजलेआफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “रूथलाई अन्नका िबटा व रप र पिन
अन्न सं ह गनर् दऊे। उसलाई नरोक्न।ु 16 अिन उसलाई केही दानाले भ रएका
बाली काटेर उसको काम हलकुा ग रदऊे। उसलाई त्यो अन्न जम्मा गनर् दऊे।
उसलाई नरोक।”

नाओमीले बोअजको बारेमा स ु न्छन ्
17 साँझ नपरेसम्म रूथले खतेमा काम ग र रिहन।् त्यसपिछ ितनले भसूबाट

अन्न अलग ग रन।् त्यहाँ लगभग एक एपा जित जौं िथयो। 18 रूथले सासलूाई
िदईन अिन त्यो अन्न बोकेर शहर ितर लािगन।् ितनले उनलाई त्यो भोजन पिन
िदइन ्जो िदनको खाजाबाट उि एको िथयो।
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19 ितनकी सासलुे ितनलाई सोिधन,् “ितमीले कहाँबाट यी सबै अन्न जम्मा
गय ? ितमीले कहाँ काम गय ? त्यस मािनसलाई धन्य होस ् जसले ितमीलाई
ध्यान िदए।”

तब रूथले ितनले को िसत काम गरेकी िथइन ्सो बताइन।् ितनीले भिनन,् “आज
मलैे जनु मािनसिसत काम गरें त्यो मािनसको नाउँ बोअज हो।”

20 तब नाओमीले आफ्नी बहुारीलाई भिनन,् “परम भलुे उलाई आशीवार्द
िदऊन।् उनले जीिवत र मतृहरू ितआफ्नो दया दखेाउने काम जारी राखकेा छन!्”
तब नाओमीले आफ्नी बहुारीलाई भिनन,् “बोअज हा ा एक आफन्त हुन।् बोअज
हा ा एक रक्षक हुन।्”

21 तब मोआबी रूथले भिनन,् “बोअजले मलाई फिकर् आउन ु अिन काम
गद गन ुर् पिन भनकेाछन।् फसल कटाई खतम नभएसम्म बोअजले मलाई उनका
कामदारहरूिसतै काम गन ुर् भनकेाछन।्”

22 तब नाओमीले आफ्नी बहुारी रूथलाई भिनन,् “मरेी छोरी, उसकी
नोकन हरूसगं िनरन्तर कामगन ुर् ित ो िन म्त असल हुन्छ। यिद ितमीले अकार्को
खतेहरूमा काम गय भने कोही मािनसहरूले ित ो हानी गनर् सक्लान।” 23 यसथर्
रूथले बोअजका ी कामदारहरू निजक रहरे काम ग ररिहन।् ितनले गहुकँो
बाली कटाइ निस एसम्म अन्न जम्मा ग रन।् ितनले त्यहाँ गहुकँो बाली कटाइको
अन्तसम्म पिन काम ग रन।् रूथ आफ्नी सास ू नाओमीको साथ बिसन।्

3
खलामा

1 तब नाओमी, रूथकी सासलूे रूथलाई भिनन,् “मरेो छोरी, सम्भवत म ित ो
िन म्त एक असल पित अिन घर पाउन सकँू। त्यो ित ो िन म्त असल हुनछे।
2सम्भवत बोअज नै सही ी हुन सक्छन।् बोअज हा ो निजककोआफन्त हुन।
ितमीले उसका ी सिेवकाहरूका साथ काम गय । आज राती उनी खलामा काम
ग ररहकेा हुनछेन।् 3 जाऊ नहुाइ-धवुाइ गर अिन रा ो व रा री लगाऊ। अिन
तल ढीकी कुट्ने ठाउँमा जाऊ। तर बोअजिसत दखेा नपर जबसम्म ितनले रातको
भोजन ग र स ै नन।् 4 ितनले भोजन ग र सकेपिछ ितनी िव ाम गनर्लाई कहाँ
जान्छन।् ितनलाई हरे ितनीकहाँ स ु छेन ् ितमीले दे सक्ने छौ। त्यहाँ जाऊ अिन
ितनको पाउबाट ओढने व उठाऊ। तब त्यहाँ बोअजिसत सतु। ितनले िबवाहको
िवषयमा गन ुर्पन कुरो ितमीलाई भन्ने छन।्”
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5 तब रूथले भिनन,् “तपाईंले भन्न ु भएको कुरो म गन छु।”
6 यसथर् रूथ तल ढीकी कुट्ने ठाउँमा गइन।् रूथले आफ्नी सासलूे ितनलाई

गन ुर् भनकेा सबै कुरा ग रन।् 7खाई-िपई सकेपिछ बोअज िनक्कै सन्त ु िथए। ऊ
अन्नको थु ोको छेउमा स ु गए। तब रूथ चपूचापिसत उनीकहाँ गइन ्अिन ितनको
खु ाबाट ओढ्ने उचा लन ्र त्यहाँ ढ ल्कन।्

8आधारात ितर बोअज िनन् ाबाट ूिँझए। ितनी अत्यन्त आ यर् चिकत भए।
आफ्नो खु ाको छेउमा एक ी सिुतरहकेी िथइन।् 9 बोअजले भन,े “ितमी को
हौ?”

ितनले भिनन,् “म रूथ हु,ँ तपाईंकी दासी केटी। तपाईंको ओढने ममािथ पिन
फैलाउन ु होस।् तपाईं मरेा रक्षक हुनहुुन्छ।”

10 तब बोअजले भन,े “परम भलुे ितमीलाई आश वार्द िदऊन,् जवान ी।
ितमीले मलाई खबूै दया दखेायौ। ित ो दया मरेो िन म्त ितमीले नाओमीलाई शरुूमा
दखेाएको दया भन्दा महान छ। ितमीले िबवाह गनर्का िन म्त धनी वा गरीब जवान
मािनसलाई खोज्न सक्थ्यौ। तर ितमीले खोिजनौं। 11 अब, जवान ी, भयभीत
न बन। ितमीले सोधकेा (भनकेा) कुराहरू म गन छु। हा ो शहरका सबै मािनस
जान्दछन ् िक ितमी एक अत्यन्त असल ी हौ। 12 अिन यो सत्य हो। म एक
निजकको आफन्त हु।ँ तर एकजना मान्छे छ जो ितमीिसत म भन्दा निजकको
आफन्त हो। 13 आज राती ितमी यहीं बस। भो ल िबहान हामी हने छौ उसले
ितमीलाई सहयोग गनर् सक्छ िक! यो रा ो हुन्छ यिद उसले ितमीलाई सहयोग गन
िनणर्य गछर्। यिद उसले ितमीलाई सहयोग िदन अस्वीकार गछर् भने परम भकुो
शपथ खाएर म यो ितज्ञा गछुर् िक म ितमीलाई िबवाह गन छु अिन ित ो िन म्त
एलीमलेकेको भिूम यसको दाम ितरेर फकार्इ ल्याउछुँ। यसथर्, िवहान न भएसम्म
यहीं ढल्क।”

14 यसथर् िबहान नभएसम्म रूथ बोअजको खु ाको निजकमा सिुतन।्
मािनसहरूले एक अकार्लाई िचन्न नसक्ने िझसिमसमेानै ितनी उ ठन।्

बोअजले ितनलाई भन,े “ितमी िहजो राती मकहाँ आयौ भन्ने कुरा हामी ग ु
राख्छौं।” 15 तब बोअजले भन,े “ित ो ओढने मकहाँ ल्याऊ। अब त्यसलाई
खोलरे समात।”
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यसथर् रूथले आफ्नो ओढने खोलरे समाितन ्अिन बोअजले छः पाथी* जस्तो
जौं नापरे, नाओमी, ितनकी सासकूा िन म्त भेंट स्वरूप पठाए। तब बोअजले
त्यसलाई रूथको ओढनमेा कुम्लोपारे अिन उसको िप ूँमा रा ख िदए। त्यसपिछ
ितनी शहरितर गए।

16 रूथ आफ्नी सास ू नाओमीको घर गइन।् नाओमी ढोकासम्म आइन ् अिन
सोिधन,् “त्यहाँ को छ?”

उनी िभ गइन ् र बोअजले उनको लािग गरेका सबै कुरा उनलाई भिनन।्
17 ितनले भिनन,् “बोअजले तपाईंलाई भेंट स्वरूप यो जौं पठाइिदए। तपाईंको
िन म्त कोसलेी न लई मलैे घर जान ु हुदँनै भनी बोअजले भन।े”

18 नाओमीले भिनन,् “छोरी, के हुन्छ हामीले त्यो नसनुसेम्म धयैर् धारण गर।
बोअजले त्यसबलेासम्म िव ाम लनछैेनन ज्बसम्म ितनले गन ुर् पन कुरा पणू र् गदनन।्
िदनको अन्त हुन को अिघबाट नै हामीले जान्ने छौं के हुनछे।”

4
बोअज अिन अन्य आफन्त

1 बोअज त्यो स्थानमा गए जहाँ शहर ारको निजक मािनसहरू भलेा हुन्छन।्
बोअजका निजकको आफन्त पार नभएसम्म बोअज त्यहाँ बस।े बोअजले
उनीहरूलाई भन,े “यहाँ आऊ साथी! यहाँ बस।”

2 तब बोअजले केही गवाहीहरू भलेा गरे। बोअजले शहरका दशजना
अगवुाहरूलाई भलेा गरे। ितनले उनीहरूलाई भन,े “यहाँ ब ु होस।्” यसथर् ितनीहरू
बस।े

3 तब बोअजले त्यो निजकको आफन्तलाई भन,े “नाओमी मोआबको
खतेहरूबाट फिकर् आएकी िछन।् उनले त्यो भिूम िब ी गद िछन ्जो हा ो आफन्त
एलीमकेको हो। 4 ितमीलाई यहाँ बसकेा मािनसहरू अिन मरेा मािनसहरू बढूा
पाका अगवुाहरूका समक्ष भन्ने मलै े िन य गरें। यिद ितमी त्यो भिूमलाई फकार्उन
चाहन्छौ भने ितमी त्यो फकार्उ यिद त्यो भिूम ितमी िफतार् लन चाहदँनैौ भने मलाई
भन। म जान्दछु िक ितमीपिछ त्यो भिूमलाई ऋण मु तलु्याउन ुसक्ने अक
मै हु।ँ यिद ितमी त्यो भिूमलाई िकनरे िफतार् लन चाहदँनैौ भने म िकन्ने छु।”
* 3:15: “ ” “21.772 िकलो ाम जौं।”
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5 तब बोअजले भन,े “यिद ितमीले त्यो भिूम नाओमी बाट िकन्यौ भन,े ितमीले
त्यो मतृ की प ी, मोआबी ी रूथ पिन पाउने छौ। जब रूथको नानी हुन्छ
त्यो नानीले त्यो भिूम पाउनछे। त्यसरी त्यो मतृ मािनसको नाम प रवारमा रहनेछ।”

6 त्यो निजकको आफन्तले उ र िदए, “म त्यो भिूम िफतार् गनर् स न। त्यो
भिूम मरेो हुनपुछर्, तर म त्यो िकन्न स न। यिद मलैे त्यो िकनभेने मलै े मरेो आफ्नै
भिूम गमुाउन सक्छु। तपाईंले मरेो पनुः िकन्ने अिधकार लन सक्न ुहुनछे। यसकारण
तपाईंले त्यो भिूम िकन्न,ु होस ् िकनभने म यो िकन्न सि न।ँ” 7 (धरैे समय अिघ
इ ाएलमा जब मािनसहरूले सम्पि िकन्थे वा ऋण मु गथ, एक लेआफ्नो
जु ा खोल्थ्यो अिन अक लाई िदन्थ्यो। त्यो ितनीहरूको िकन बचेको माण
हुन्थ्यो।) 8यसथर् त्यो निजककोआफन्तले भन,े “त्यो भिूम िकन।” अिन त्यसपिछ
त्यो निजकको आफन्तले आफ्नो जु ा खोले र बोअजलाई िदए।

9 तब बोअजले अगवुाहरू अिन समस्त मािनसहरूलाई भन,े “तपाईंहरू आज
साक्षी हुनहुुन्छ िक नाओमीबाट हरेक चीज म िकनी रहछुे। जो एलीमलेके, िकल्योन
अिन महलोनको िथयो। 10 म मरेी प ी बनाउनका िन म्त, महलोनकी िवधवा प ी,
रूथलाई पिन िकनी रहछुे। म यसो गदछु तािक त्यो मतृ मािनसको सम्पि उसको
आफ्नै प रवारमा रहन्छ। यस कारले मतृ मािनसको नाउँ आफ्ना प रवार अिन
आफ्नो दशेबाट अलग हुनछैेन। आज तपाईंहरू यसको साक्षी हुनहुुन्छ।”

11 यसथर् समस्त मािनसहरू अिन अगवुाहरू जो शहर ारको छेउमा िथए, साक्षी
भए। ितनीहरूले भन,े

“मरेो परम भलुे यो ीलाई,
जो ित ो घरमा आउँदै िछन,्

ितनलाई राहले अिन लआे जस्तै तलु्याउन।्
जसले इ ाएलको वशं िनमार्ण गरे।

ितमी इ ाएलमा श शा ल बन।
बतेलहेमेमा िस बन।

12 तामारले यहूदाका छोरा परेेसलाई जन्म िदईन
अिन ितनको प रवार महान बन्यो।

त्यही कारले परम भलुे ितमीलाई रूथ ारा धरैे-धरैे सन्तानहरू िदउन।्
अिन ित ो प रवार उहाँको जस्तै महान बनोस।्”
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13 यसथर् बोअजले रूथलाई िबवाह गरे। परम भलुे रूथलाई गभर्वती बन्निदन ु
भयो। अिन ितनले एक छोरालाई जन्म िदइन।् 14 शहरका ीहरूले नाओमीलाई
भनःे
“परम भु हुनहुुन्छ जसले ितमीलाई यो नानी िदनभुयो वहाँ ित कृतज्ञ होऊ।

ऊ इ ाएलमा िस होस।्
15 यसले ितमीलाई फे र जीवन िदनछे

अिन ित ो व ृ ा अवस्थामा ित ो हरेचाह गनछ।
ित ी बहुारीले यस्तो गराउन सिकन ्

ितनले ित ो िन म्त यो बालकलाई गभर्धारण ग रन।्
ितनले ितमीलाई मे गर्िछन,्

अिन ित ो िन म्त ितनी सातजना छोराहरू भन्दा उ म िछन।्”
16 नाओमीले बालकलाई बोिकन र आफ्नो अगंालोमा लइन ् अिन उसको

हरेचाह ग रन।् 17 िछमकेीहरूले बालकको नाउँ रा ख िदए। ती ीहरूले भन,े
“नाओमीको अब एउटा छोरा छ।” अिन ितनीहरूले उसलाई ओबदे नाउिँदए।
ओबदे ियशकैा िपता िथए। अिन ियशै राजा दाऊदका िपता िथए।

रूथ अिन बोअजका प रवार
18 परेेसको पा रवा रक इितहास यो होः

परेेस हे ोनका िपता िथए।
19 हे ोन एरामका िपता िथए।
एराम अम्मीनादाबका िपता िथए।
20अम्मीनादाब नहशोनका िपता िथए।
नहशोन सल्मोनका िपता िथए।
21 सलमोन बोअजका िपता िथए।
बोअज ओबदेका िपता िथए।
22ओबदे ियशकैा िपता िथए।
ियशै दाऊदका िपता िथए।
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