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रूथको पसु्तक
1 न्यायकतार्हरूले शासन गरेको समयमा मलुकुमा अिनकाल पर् यो । यहूदाको

बथेलहेमेको एक जना मािनस आफ्नी पत् नी र दईु जना छोराहरूसगँ मोआब दशेितर
गए । 2 ती मािनसको नाउँ एलीमलेके िथयो, र ितनकी पत् नीको नाउँ नाओमी िथयो
। ितनका दईु जना छोराहरूको नाउँ महलोन र िकल्योन िथयो । ितनीहरू यहूदाको
बथेलहेमेका ए ातीहरू िथए । ितनीहरू मोआब दशेमा आइपगुे र त्यहाँ बोसबास गरे
। 3 त्यसपिछ नाओमीका पित एलीमलेके मरे र ितनी आफ् ना दईु छोराहरूसिहत
छोिडइन ् । 4 यी छोराहरूले मोआबका मिहलाहरूमध्यबेाट पत् नीहरू ल्याए ।
एउटीको नाउँ ओपार् र अक को नाउँ रूथ िथयो । ितनीहरू त्यहाँ झण्डै दश वषर् जित
बसे । 5 त्यसपिछ नाओमीलाई पित र आफ्ना दईु सन्तानिवहीन पारेर महलोन र
िकल्योन दवुै मरे । 6 त्यसपिछ नाओमीलेआफ्ना बहुारीहरूसगँै मोआब छोडरे यहूदा
फकर् ने िनणर्य ग रन,् िकनभने परम भलुे आफ् ना मािनसहरूलाई आवश्यकतामा
सहायता गन ुर्भएको र ितनीहरूलाई खाने कुरा िदनभुएको कुरा ितनले मोआब दशेमा
सिुनन ् । 7 त्यसलैे ितनले आफ्ना दईु बहुारीहरूसगँ बस्दै आएको ठाउँ छोिडन ्
र ितनीहरू यहूदाको मलुकुमा फकर् नलाई बाटो लागे । 8 नाओमीले आफ्ना दईु
बहुारीहरूलाई भिनन,् “ितमीहरू हरेक आ-आफ्नो आमाको घरमा फकर जाओ
। जसरी ितमीहरूले मतृहरू ित र म ित दया दखेाएका छौ, त्यसरी परम भलुे
ितमीहरूलाई पिन दया दखेाउनभुएको होस ्। 9 परम भलुे ितमीहरू हरेकलाई अक
पितको घरमा िव ाम िदनभुएको होस,् ।” त्यसपिछ ितनले ितनीहरूलाई चमु्बन
ग रन ् र ितनीहरू ठुलो स्वरमा रोए । 10 ितनीहरूले ितनलाई भन,े “होइन, हामी
तपाईंसगँै तपाईंका मािनसहरूकहाँ फकर् नछेौँ ।” 11 तर नाओमीले भिनन,् “मरेा
छोरीहरू, फकर् ! ितमीहरू मसगँ िकन जान्छौ? के ितमीहरूका पित हुनलाई
मरेो कोखमा छोराहरू छन ् र? 12 मरेा छोरीहरू, फकर् , आ-आफ्नो बाटो लाग,
िकनभने पित पाउनलाई म धरैे व ृ भइसकेकी छु । यिद मलै,े आज राित नै पित
पाउछुँ भन् ने आशा गछुर्,' भने ँ र छोराहरू जन्माएँ भने पिन, 13 के ितमीहरूले
ितनीहरूको उमरे पगुसेम्म पखर्न्छौ? के ितमीहरूले िववाह गनर् एउटा पित चनु्दनैौ
र? होइन, मरेा छोरीहरू! यो त ितमीहरूको खाितर मलाई अित नै तीतो हुन्छ,
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परम भकुो हात मरेो िवरु मा लागकेो छ ।” 14 त्यसपिछ ितनका बहुारीहरू ठुलो
स्वरमा रोए । ओपार्ले ितनकी सासलूाई िबदाइको चमु्बन ग रन,् तर रूथ ितनीसगँै
टाँिसरिहन ् । 15 नाओमीले भिनन,् “सनु, ित ी बिहनी त आफ्ना मािनसहरू र
आफ्ना दवेताहरूकहाँ गइन ् । ित ी बिहनीसगँै फकर जाऊ ।” 16 रूथले भिनन,्
“मलाई तपाईंबाट जान नलगाउनहुोस,् िकनभने तपाईं जहाँ जानहुुन्छ, म त्यहाँ
नै जानछुे; तपाईं जहाँ बस् नहुुन्छ, म त्यहाँ नै बस् नछुे; तपाईंका मािनसहरू मरेा
मािनसहरू हुनछेन ् र तपाईंका परमशे् वर मरेा परमशे् वर हुनहुुनछे । 17 तपाईं जहाँ
मन ुर्हुन्छ, म त्यहाँ नै मनछु, र म त्यहीँ नै गािडनछुे । यिद मतृ्यबुाहके कुनै कुराले
हामीलाई अलग गछर् भने परम भलुे मलाई दण्ड िदनभुएको होस ् र अझ यो
भन्दा धरैै गन ुर्भएको होस ्।” 18 जब नाओमीले रूथ ितनीसगँै जानलाई दढृ िथइन ्
भन् ने दे खन,् ितनले ितनीसगँ तकर् गनर् छोिडन ्। 19 त्यसलैे ितनीहरू बथेलहेमेको
नगरसम्म या ा गरे । ितनीहरू बथेलहेमेमा आइपगु्दा सारा नगर नै ितनीहरूको िन म्त
धरैे उत्सािहत िथयो । मािहलाहरूले भन,े “के ियनी नाओमी नै हुन?्” 20 तर
ितनले ितनीहरूलाई भिनन,् “मलाई नाओमी नभन । मलाई िततो भन, िकनभने
सवर्श मानले मसगँ धरैे ितक् ततापणूर् रूपमा वहार गन ुर्भएको छ । 21 म पणूर्
भएर गएँ, तर परम भलुे मलाई फे र र ो पारेर घरमा ल्याउनभुएको छ । त्यसलैे
परम भलुे मलाई दण्ड िदनभुएको र सवर्श मानले ममािथ िवपि ल्याउनभुएको
दखेरे पिन ितमीहरूले मलाई िकन नाओमी भन्छौ?” 22 यसरी ितिन र ितनकी
मोआबी बहुारी रूथ मोआब दशेबाट फक । ितनीहरू बथेलहेमेमा जौको कटनी सरुु
हुने समयमा आइपगुे ।

2
1 नाओमीका पितका नातदेार अथार्त ्एलीमलेकेका कुलका बोअज नाउँ गरेको

एक जना हुन-ेखाने मािनस िथए । 2 मोआबी मिहला रूथले नाओमीलाई भिनन,्
“खतेहरूका अन् नका बालाहरूमाझ रहकेा िशला-बाला खोज्न मलाई जान िदनहुोस ्
। मलैे जसको द ृ ष् टमा कृपा पाउछुँ, म ितनलाई नै प ाउनछुे ।” त्यसलैे नाओमीले
ितनलाई भिनन,् “जाऊ, मरेी छोरी ।” 3 रूथ गइन ् र ितनीहरूले कटनी गरेपिछ
रहकेा अन् नहरूको िशला-बाला खोिजन ्। ितनी ए लमलेकेका कुलका बोअजको
खतेका खण्डमा आइपिुगन ्। 4 बोअज बथेलहेमेबाट आएर कटनी गनहरूलाई भन,े
“परम भु ितमीहरूसगँ हुनभुएको होस ् ।” ितनीहरूले जवाफ िदए, “परम भलुे



2:5 iii रूथ 2:17

तपाईंलाई आिशष ् िदनभुएको होस ् ।” 5 त्यसपिछ बोअजले कटनी गनहरूको
िनरक्षण गन ितनका नोकरलाई भन,े “यो मिहला कुन परुुषकी हुन?्” 6 कटनी
गनहरूको िनरीक्षण गन नोकरले जवाफ िदएर भन,े “यी जवान मिहला मोआबको
मलुकबाट नाओमीसगँ फकर आएकी मिहला हुन ।् 7 ितनले मलाई भिनन,् “कृपया,
कामदारहरूले अन् न कटनी गरेपिछ खतेमा बाँकी रहकेाहरूको िशला-बाला खोज् न
मलाई िदनहुोस ्।' त्यसलैे ितनी यहाँ आइन ्र ितनले घरमा थोरै िव ाम गरेबाहके,
िबहानदे ख अिहलसेम्म िनरन्तर लािगरहकेी िछन ् ।” 8 बोअजले रूथलाई भन,े
“मरेी छोरी, ितमीले मरेो कुरा सनु्दछैौ? िशला-बाला जम्मा गनर् अरुको खतेहरूमा
नजाऊ; मरेो खते नछोड । बरु, यहाँ नै बस र मरेा मिहला कामदारहरूसगँै काम
गर । 9 मािनसहरूले कटनी गरेको ठाउँमा हे रराख र अरु मिहलाहरूलाई प ाऊ
। के मलैे परुुषहरूलाई ितमीलाई नछुन ू भनी िनदशन ् िदएको छैन र? ितमीलाई
ितखार् लागकेो बलेा घलैाहरू भएको ठाउँमा जाऊ र मािनसहरूले भरेर ल्याएका
पानी िपऊ ।” 10 तब ितनी बोअजको साम ु झिुकन ् र घोप्टो परेर दण्डवत ग रन ्
। ितनले उनलाई भिनन,् “म िवदशेी ित तपाईं िच न्तत हुने गरी तपाईंको नजरमा
मलैे िकन कृपा पाएकी छु?” 11 बोअजले जवाफ िदए र ितनलाई भन,े “ित ा
पितको मतृ्यदुे ख ितमीले गरेका सबै कुरा मलाई भिनएको छ । आफ्नो सासलूाई
प ाउन र ितमीले निचनको मािनसहरूकहाँ आउन ितमीले आफ्ना बबुा-आमा र
आफ् नो जन्म थलो छोडकेी ौ । 12 परम भलुे ित ो कामको ईनाम िदनभुएको
होस ् । ितमीले जसको पखटेामिुन शरण पाएकी ौ उही परम भु इ ाएलका
परमशे् वरबाट परुा भकु् तानी पाउन सक ।” 13 ितनले भिनन,् “मरेा मा लक,
तपाईंको द ृ ष् टमा मलैे कृपा पाउन सकँू, िकनभने म तपाईंका नोकन हरूमध्यकेी
नभए तापिन तपाईंले मलाई सान्त्वना िदनभुएको छ र तपाईंले मसगँ दयापवूर्क कुरा
गन ुर्भएको छ ।” 14खाने बलेामा बोअजले रूथलाई भन,े “यहाँ आऊ, र केही रोटी
खाऊ र ित ो रोटीको टु ा िसकार्मा चोप ।” ितनी कटनी गनहरूको छेउमा बिसन ्र
ितनले ितनलाई केही भटेुको अन् न िदए । ितनले अघाइन्ञ् जलेसम्म खाइन ्र केही
उबा रन ् । 15 ितनी अन् न बटुल्न उठ्दा, बोअजले ितनका जवान मािनसहरूलाई
यसो भन् दै आज्ञा िदए, “ितनलाई िबटाहरूको िबचितर पिन अन् न बटुल्न दऊे
र ितनलाई नबटुल नभन ् । 16 साथै िबटाहरूबाट ितनको िन म्त केही अन् नका
बालाहरू थतुरे िनकाल, र ितनलाई बटुल् नको िन म्त ितनीहरूलाई छोिडदऊे अिन
ितनलाई नहप्काऊ ।” 17 त्यसलैे ितनले खतेमा साँझसम्म िशला-बाला बटु लन ्।
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ितनले बटुलकेी अन् नका बालाहरू कु टन ् र अन् न झण्डै पाँच पाथी जित भयो ।
18 ितनले यसलाई उठाइन ् र शहरितर गइन ् । ितनकी सासलुे ितनले जे बटुलकेी
िथइन ् सो दे खन ् । रूथले आफ्नो खाजाबाट उबारेकी भटेुको अन् न िनका लन ्
र ितनलाई िदइन ् । 19 ितनकी सासलुे ितनलाई भिनन,् “ितमीले आज िशला-
बाला कहाँ बटुल्यौ? ितमी काम गनर् कहाँ गयौ? ितमीलाई सहायता गन मािनस
आिशिषत होस ्।” रूथले आफूले काम गरेको खतेको मा लकबारे ितनकी सासलुाई
बताइन ् । ितनले भिनन,् “मलैे आज काम गरेको खतेको मा लकको नाउँ बोअज
हो ।” 20 नाओमीले ितनकी बहुारीलाई भिनन,् “जीिवत र मतृक ित आफ्नो
िवश् वासनीयता नछोड्नहुुने परम भु ारा ितनी आिशिषत होऊन ् ।” नाओमीले
ितनलाई भिनन,् “ती मािनस मोल ितरेर छु ाउनमेध्यकेा हा ो नजीकका एक
कुटुम्ब हुन ् ।” 21 मोआबी मिहला रूथले भिनन,् “ ितनले मलाई भन,े 'मरेा
जवान मािनसहरूले कटनी निसध्याएसम्म ितमी ितनीहरूको निजक रिहरहनपुछर्'
।” 22 नाओमीले ितनकी बहुारी रूथलाई भिनन,् “मरेी छोरी, ितमी ितनका जवान
मिहला कामदारहरूसगँ जान ु असल हुन्छ, तािक ितमीलाई अरुको खतेमा जो खम
नआओस ्।” 23 त्यसलैे ितनी जौ र गहूकँो कटनीको अन्तसम्म िशला-बाला जम्मा
गनर् बोअजका मिहला कामदारहरूको निजकै रिहन ्।

3
1 ितनकी सास ू नाओमीले ितनलाई भिनन,् “मरेी छोरी, ित ो भलाइको िन म्त

के मलैे ितमीले िव ाम गन ठाउँ खोज्न ु पदन? 2 ितमीले जसका मिहला
कामदारहरूिसत काम गरेकी ौ उही बोअज हा ो कुटुम्ब होइनन ्र? हरे, ितनले
आज राती खलामा जौ ब ाउनछेन ।् 3यसकारण, नहुाऊ, तले लगाऊ र ित ो उ म
लगुा लगाऊ र तल खलामा जाऊ । तर ितनलेखान र िपउन नसकेसम्म ती मािनससगँ
दखेा नपर । 4 तर जब ितनी सतु्छन ् ितनी सतु् ने ठाउँ ख्याल गर, तािक पिछ
ितमी ितनीकहाँ गएर ितनको खु ाितरको ओढ्ने उठाएर त्यहाँ सतु् न सक्छौ । अिन
ितमीले के गन ुर्पछर् त्यो ितनले बताउनछेन ।्” 5रूथले नाओमीलाई भिनन,् “तपाईंले
भन् नभुएका सबै कुरा म गछुर् ।” 6 त्यसलैे ितनी तल खलामा गइन ्र ितनले ितनकी
सासलूे ितनलाई िदएका िनदशनहरूअनसुार ग रन ्। 7 जब बोअजले खाए र िपए,
ितनको हृदय खसुी भयो, ितनी अन् नको थु ोको छेउमा गएर सतु े । त्यसपिछ ितनी
िबस्तारै आइन ्र ितनको खु ाको ओढ्ने उठाएर सिुतन ्। 8 मध्यरातितर ती मािनस
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झसङ्ग भए । ितनी फक र त्यहाँ एउटी मिहला ितनको खु ा छेउमा सिुतरहकेी िथइन ्
। 9 ितनले भन,े “ितमी को हौ?” ितनले जवाफ िदइन,् “म तपाईंकी दासी रूथ
हु ँ । तपाईंकी दासीलाई तपाईंको खास् टो लगाइिदनहुोस,् िकनिक तपाईं निजकको
कुटुम्ब हुनहुुन्छ ।” 10 बोअजले भन,े “मरेी छोरी, ितमी परम भु ारा आिशिषत
होऊ । ितमीले सरुुभन्दा अन्तमा अझ धरैै दया दखेाएकी ौ, िकनभने ितमी धनी
होस व्ा गरीब कुनै पिन जवान मािनसको पिछ लागकेी छैनौ । 11मरेी छोरी, नडराऊ
! मलैे ित ो िन म्त ितमीले भनकेी सबै कुरा गछुर्, िकनभने ितमी लायककी ौ
भन् ने सारा शहरका मािनसहरूले जान्दछन ् । 12 म कुटम्ब हु ँ भन् ने कुरा सत्य हो,
तर मभन्दा निजकका एक जना कुटुम्ब हुनहुुन्छ । 13 आज राित यहीँ बस, िबहान
यिद ितनले कुटम्बको कतर् परुा गछर्न ्भने ठकै छ, ितनले नै कुटुम्बको कतर्
परुा गरून ् । तर यिद ितनले ित ो िन म्त एउटा कुटुम्बको कतर् परुा गरेनन ्भने
त्यसपिछ मलैे यो गनछु भनी म परम भकुो जीवन ारा शपथ खान्छु । िबहानसम्म
सतु । 14 ितनी िबहानसम्म नै ितनको खु ाको छेउमा सिुतरिहन ्। तर ितनी एउटाले
अक मािनसलाई िचन् न सक् ने हुनअेिग नै उ ठन ्। िकनभने बोअजले भन,े “कुनै
मिहला खलामा आइन ्भनी कसलैे थाहा नपाओस ्।” 15 त्यसपिछ बोअजले भन,े
“ित ो ओढ्ने लऊे र त्यसमा थाप ।” जब ितनले ओड्ने थािपन,् ितनले छ पाथी
जित जौ नापरे िदए र ितनलाई बोकाइिदए । त्यसपिछ ितनी शहरितर गइन ्। 16जब
रूथ ितनको सासकूहाँ आइन,् ितनले भिनन,् “कस्तो भयो मरेी छोरी?” अिन रूथले
त्यो मािनसले भनकेा सबै कुरा ितनलाई बताइन ्। 17 ितनले भिनन,् “ितनले मलाई
यी छ पाथी जौ िदए, िकनभने ितनले भन,े 'ित ी सासकूहाँ र ो हात नजाऊ' ।”
18अिन नाओमीले भिनन,् “मरेी छोरी, कुरा के हुन्छ भनी ितमीले नजानसेम्म यहीँ
बस, िकनभने यो कुरा आज नै निसध्याएसम्म ती मािनसले िव ाम गनछैनन ्।”

4
1 बोअज मािथ वशे ारमा गए र त्यहाँ बसे । चाँडै नै बोअजले भनकेा,

निजकका कुटुम्ब आए । बोअजले ितनलाई भन,े “हे मरेा िम , यहाँ आउनहुोस ्र
बस् नहुोस ् ।” त्यो मािनस आए र बसे । 2 अिन बोअजले त्यस शहरका दश जना
धमर्गरुुहरूलाई लए र भन,े “ यहाँ बस् नहुोस ्।” त्यसलैे ितनीहरू बसे । 3 बोअजले
निजकका कुटुम्बलाई भन,े “मोआब दशेबाट फकर आएकी नाओमीले हा ो दाज्य ू
एलीमलेकेको जग्गाको टु ा बचे्दिैछन ्। 4 'यहाँ बिसरहकेाहरूको उप स्थितमा र
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मरेा मािनसहरूको धमर्गरुुहरूको उप स्थितमा यसलाई िकन् नहुोस'् भनी तपाईंलाई
जानकारी िदने मलै े िवचार गरेँ । यिद तपाईंले यसलाई छु ाउन चाहनहुुन्छ भन,े
छु ाउन ु होस,् ताकी मलैे जान् न सकँु, िकनभने तपाईं र तपाईंपिछ मबाहके
यसलाई छु ाउने कोही छैन ।” अक मािनसले भन,े “म यसलाई छु ाउछुँ ।”
5 त्यसपिछ बोअजले भन,े “तपाईंले नाओमीबाट जग्गा िकनकेो िदनमा नै मतृकको
उ रािधकारको नाउलँाई उठाउनको िन म्त मतृ मािनसको िवधवा मोआबी रूथलाई
पिन लानपुछर् ।” 6अिन निजकका कुटम्बले भन,े “आफ्नो उ रािधकारलाई हािन
नगरी मलैे यो आफ्नो िन म्त छु ाउन स क्दन ँ। तपाईंले नै मरेो छुटकाराको अिधकार
लनहुोस,् िकनभने मलै े छु ाउन स क्दन ँ ।” 7 छुट्कारा र मालसामानको स ाप ा

सम्ब न्ध इ ाएलको पिहलकेो समयमा यस्तो चलन िथयो । यी सबै कुराहरूको
पु ष् ट गनर् एक जनाले आफ्नो जु ा फुकाल्थ्यो र त्यो आफ्नो िछमकेीलाई िदन्थ्यो;
यो नै इ ाएलमा वधैािनक सम्झौता गन शलैी िथयो । 8 त्यसलैे निजकको कुटुम्बले
बोअजलाई भन,े “यो तपाईं आफैले िकन् नहुोस,्” र ितनले आफ्नो जु ा फुकाले ।
9 त्यसपिछ बोअजले धमर्गरुुहरू र सबै मािनसहरूलाई भन,े “मलैे एलीमलेकेको,
िकल्योन र महलोनको सबै थोक मलैे आज िकने ँ भन् ने कुराको साक्षी तपाईंहरू
हुनहुुन्छ ।” 10 साथै त्यसको उ रािधकारमा मतृ मािनसको नाउलँाई मलैे उठाउन
सकँू भनी महलोनकी पत् नी मोआबी मिहला रूथलाई मलैे मरेी पत् नीको रूपमा ाप् त
गरेको छु, तािक त्यसको नाउँ आफ्ना दाज्यभूाइहरु माझबाट र त्यसको ठाउँको
वशे ारबाट नहराओस ्। आज तपाईंहरू साक्षी हुनहुुन्छ ।” 11 वशे ारमा भएका

सबै मािनसहरू र धमर्गरुुहरूले भन,े “हामी साक्षीहरू छौँ । परम भलुे तपाईंको
घरमा आउने मिहलालाई इ ाएलको घराना िनमार्ण गन दईु जना राहले र लआेजस्तै
तलु्याउनभुएको होस;् र तपाईं ए ातामा फ लफाप हुनहुोस ् र बथेलहेमेमा िस
हुनहुोस ् । 12 परम भलुे तपाईंलाई िदनहुुने यो मिहला ारा तपाईंको घर फारेसको
घरानाजस्तै होस,् जसलाई यहूदाको िन म्त तामारले जन् माएकी िथइन ्। 13 त्यसलैे
बोअजले रूथलाई लगे र ितनी ितनकी पत् नी भइन ् । ितनले ितनीसगँ सहवास
गरे र परम भलुे ितनलाई गभर्वती हुन िदनभुयो र ितनले एउटा छोरा जन्माइन ्
। 14 मिहलाहरूले नाओमीलाई भन,े “परम भकुो शसंा होस ् जसले तपाईंलाई
निजकको कुटुम्बिवहीन अथार्त ् यो बालकिवहीन छोड्नभुएन । उहाँको त्यसको
नाउँ इ ाएलमा िस होस ् । 15 त्यो तपाईंलाई नयाँ जीवन िदने र र तपाईंको
पालनपोषण गन हुन सकोस,् िकनिक तपाईंकी बहुारी जसलाई तपाईंले मे गन ुर्हुन्छ,
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ितनी सात जना छोराहरूभन्दा पिन असल िछन,् ितनले ियनलाई जन्म िदएकी िछन ्
। 16 नाओमीले बालकलाई लइन,् आफ् नो काखमा रा खन ् र ितनको हरेचाह
ग रन ् । 17 िछमकेका मिहलाहरूले ितनलाई यसो भन,े “नाओमीको एउटा छोरा
भयो । ितनहरूले त्यसको नाउँ ओबदे राखे । ितनी ियशकैो बबुा भए, जो दाऊदको
बबुा भए । 18 फारेसका सन्तानहरू ियनै हुनः् फारेस हे ोनका बबुा बन,े 19 हे ोन
आरामका बबुा बन,े आराम अम्मीनादाबको बबुा बन,े 20 अम्मीनादाब नहशोनका
बबुा बन,े नहशोन सल्मोनको बबुा बन,े 21 सल्मोन बोअजका बबुा बन,े बोअज
ओबदेको बबुा बन,े 22 ओबदे ियशकैा बबुा बने र ियशै दाऊदको बबुा बने ।
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