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ரூத்தன்
சரித்த ரம்

யூதாவல்பஞ்சம்
௧ நயாயத பத களின் ஆட்ச க்காலத்தல்,

உண்ணக்கூட ேபாதுமான உணவல்லாத
ேமாசமான ஒரு பஞ்சம் யூதா நாட்டில்
ஏற்பட்டது. அப்ேபாது யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகைம வ ட்டு, எலிெமேலக்கு
என்பவன் தனது மைனவயுடனும், இரண்டு
மகன்களுடனும் மைலநாடான ேமாவாபுக்குச்
ெசன்றான். ௨அவனது மைனவயன் ெபயர்
நேகாமி. அவனது இரண்டு மகன்களின்
ெபயர்களும் மக்ேலான், கலிேயான்
என்பைவ ஆகும். இவர்கள் யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகமில் எப்ப ராத்தயர் வம்சத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். இக்குடும்பமானது மைல
நாடான ேமாவாபுக்கு ெசன்று அங்ேகேய
தங்கயது.
௩ பன்னர், நேகாமியன் கணவனான

எலிெமேலக்கு மரித்துப் ேபானான். எனேவ
நேகாமியும் அவளது இரண்டு மகன்களும்
மட்டுேம மீந்தருந்தார்கள். ௪ அவளது
மகன்கள் ேமாவாப் நாட்டிலுள்ள ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டனர். ஒருவனின் மைனவ
ெபயர் ஓர்பாள், இன்ெனாருவனின்
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மைனவ ெபயர் ரூத். அவர்கள் அங்ேக 10
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர். ௫ பன், மக்ேலானும்
கலிேயானும் கூட மரித்துவ ட்டனர்.
அதன்பன் கணவனும், மகன்களும்
இல்லாமல்நேகாமி தனித்தவளானாள்.

நேகாமி வீட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபாகுதல்
௬ மைலநாடான ேமாவாப்பல் நேகாமி

வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, கர்த்தர்
யூதாவல் தன் ஜனங்களுக்கு உணவு
ெகாடுத்தார் என்று அறந்தாள். எனேவ
நேகாமியும் மைலநாடான ேமாவாைப
வ ட்டுத் தன் ெசாந்த நாட்டிற்குப் ேபாக
முடிவு ெசய்தாள். அவளது மருமகள்களும்
அவேளாடு புறப்பட்டனர். ௭ அவர்கள் தாம்
வாழ்ந்த இடத்ைத வ ட்டுவ ட்டு யூதா நாட்ைட
ேநாக்க நடக்கஆரம்ப த்தனர்.
௮அப்ேபாது நேகாமி தன் மருமகள்களிடம்,

“நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய் வீட்டுக்ேகத்
தரும்ப ச் ெசல்லேவண்டும். நீங்கள்
என்ேனாடும், மரித்துப்ேபான எனது
மகன்கேளாடும் மிக அன்பாக இருந்தீர்கள்.
எனேவ கர்த்தரும் உங்களிடம் கருைண
காட்டுமாறு ேவண்டிக்ெகாள்ேவன். ௯உங்கள்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு நல்ல கணவனும்,
வீடும் கைடக்கேவண்டுெமன்று நான்
ேவண்டுேவன்” என்றாள். நேகாமி
அவர்கைள முத்தமிட்டேபாது, அவர்கள் அழ
ஆரம்ப த்தனர்.
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௧௦ ப றகு அவர்கள், “நாங்கள் உம்ேமாடு வர
வரும்புக ேறாம். உம்முைடய குடும்பத்தல்
ேசரேவவரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௧௧ ஆனால் நேகாமி, “ேவண்டாம்

மகள்கேள, உங்கள் தாய் வீட்டுக்ேக
தரும்ப ச் ெசல்லுங்கள். நீங்கள்
என்ேனாடு ஏன் வரேவண்டும்? என்னால்
உங்களுக்கு உதவமுடியாது. உங்கேளாடு
கணவனாக வாழேவறு மகன்களும்
என்னிடம் இல்ைல. ௧௨ உங்கள் வீட்டிற்குத்
தரும்ப ச் ெசல்லுங்கள்! ஒரு புதய
கணவைனப்ெபறமுடியாதஅளவற்குநானும்
முதயவளாகவ ட்ேடன். நான் மீண்டும்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்பனாலும், உங்களுக்கு உதவமுடியாது.
இன்று இரேவ நான் கர்ப்பமாக இரண்டு
ஆண் குழந்ைதகைளப் ெபற்றாலும் அது
உங்களுக்கு உதவாது. ௧௩ ஏெனன்றால்
அவர்கள் வளர்ந்து ஆளாகும்வைர நீங்கள்
காத்தருக்கேவண்டும். நான் அவ்வளவு
காலம் உங்கைளக் காக்கைவக்கக் கூடாது.
அது எனக்கு மிகவும் துக்கத்ைதத் தரும்!
எனக்காக கர்த்தர் ெசய்த பலகாரியத்துக்காக
நான் ஏற்ெகனேவ துக்கமாக இருக்க ேறன்!”
என்றாள்.
௧௪ எனேவ, அந்தப் ெபண்கள் ேமலும்

அழுதனர். ப றகு ஓர்பாள் நேகாமிக்கு
முத்தமிட்டுவ ட்டுவலக ப் ேபானாள். ஆனால்
ரூத் அவைளக் கட்டி அைணத்துக்ெகாண்டு
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அவேளாடுதங்கவ ட்டாள்.
௧௫ நேகாமிேயா அவளிடம், “பார், உனது

சேகாதரி தனது ெசாந்த ஜனங்களிடமும்
ெதய்வங்களிடமும் ெசன்றாள். எனேவ,
நீயும் அவைளப் ேபான்ேற நடந்துெகாள்ள
ேவண்டும்” என்றாள்.
௧௬ஆனால் ரூத், “உம்ைமவ ட்டு வலகும்படி

என்ைன வற்புறுத்த ேவண்டாம்! என்
ெசாந்தக்காரர்களிடம் தரும்ப ப் ேபாகுமாறு
என்ைனக் கட்டாயப்படுத்த ேவண்டாம்.
என்ைன உம்ேமாடு வரவடும். நீர் ெசல்லும்
இடங்களுக்கு எல்லாம் நானும் உம்ேமாடு
வருேவன். நீர் உறங்கும் இடத்த ேலேய
நானும் உம்ேமாடு உறங்குேவன். உம்
ஜனங்கேள என் ஜனங்கள். உம்முைடய
ேதவேன என் ேதவன். ௧௭ நீர் மரிக்கும்
இடத்த ேலேய நானும் மரிப்ேபன்.
அேத இடத்தல்தான் நான் அடக்கம்
பண்ணப்பட ேவண்டும். நான் இந்த
வாக்குறுதையக் காப்பாற்றாவ ட்டால்
என்ைனத் தண்டிக்கும்படி கர்த்தரிடம்
ேகட்டுக்ெகாள்ேவன்: மரணம் ஒன்றுதான்
நம்ைமப் ப ரிக்கும்” என்றாள்.

வீட்டிற்குத்தரும்புதல்
௧௮ ரூத் தன்ேனாடு வர மிகவும்

வரும்புவைத நேகாமி அற ந்துக்ெகாண்டாள்.
எனேவ நேகாமி அவேளாடு வவாதம்
ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டாள். ௧௯ நேகாமியும்,
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ரூத்தும் ெபத்ெலேகம்வைர பயணம்
ெசய்தனர். அவர்கள் ெபத்ெலேகமிற்குள்
நுைழந்தேபாது அைனவரும்
ஆச்சரியப்பட்டார்கள், “இது நேகாமியா?”
என்றுேகட்டார்கள்.
௨௦ ஆனால் நேகாமிேயா ஜனங்களிடம்,

“என்ைன நேகாமி என்று அைழக்காதீர்கள்,
மாராள் என்று அைழயுங்கள். ஏெனன்றால்
எனது வாழ்க்ைகைய சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன் துக்கம் நைறந்ததாக்கவ ட்டார்.
௨௧ நான் இங்கருந்து ேபாகும்ேபாது
எனக்கு வருப்பமான அைனத்ைதயும்
ெபற்றருந்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது
நான் ெவறுைமயானவளாகும்படி
கர்த்தர் ெசய்துவ ட்டார். என்ைனத்
துக்கமுள்ளவளாகும்படி கர்த்தர் ெசய்தப றகு,
ஏன் என்ைன நேகாமி (மக ழ்ச்ச ) என்று
அைழக்க றீர்கள்? சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன் எனக்கு மிகுந்த துன்பத்ைதக்
ெகாடுத்துவ ட்டார்” என்றாள்.
௨௨ இவ்வாறு நேகாமியும் அவளது

மருமகளான ரூத்தும் மைலநாடான
ேமாவாபலிருந்துதரும்ப வந்தனர். இரண்டு
ெபண்களும் ெபத்ெலேகம் வந்தேபாது,
யூதாவல் வாற்ேகாதுைம அறுவைட
ெதாடங்கயது.

௨
ரூத்ேபாவாைஸசந்த த்தல்
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௧ ெபத்ெலேகமில் ஒரு பணக்காரன்
வாழ்ந்துவந்தான். அவனதுெபயர் ேபாவாஸ்.
அவன் நேகாமியன் ெநருங்கய உறவனன்.
அவன் எலிெமேலக்கன் குடும்பத்ைதச்
சார்ந்தவன்.
௨ ஒருநாள் ரூத் (ேமாவாபலிருந்து வந்த

ெபண்) நேகாமிய டம், “நான் வயலுக்குப்
ேபாகலாம் என்றும், என்மீது இரக்கம்
காட்டக்கூடிய ஒருவைரக் காண முடியும்
என்றும், வயலில் ச தற க் க டக்கும்
தானியங்கைளச் ேசகரித்துக்ெகாள்ள
அவர் அனுமதக்கக் கூடும் என்றும்
எண்ணுகன்ேறன்” என்றாள்.
௩ நேகாமி, “நல்லது மகேள, ேபாய்

வா” என்றாள். எனேவ ரூத் வயலுக்குப்
ேபாய், தானியங்கைள அறுவைட ெசய்யும்
ேவைலக்காரர்களுக்குப் பன்னால்
ேபானாள். ச தற க்க டக்கும் தானியங்கைளச்
ேசகரித்தாள். அந்த வயலின் ஒரு
பகுத ேபாவாஸுக்கு உரியது. அவன்
எலிெமேலக்கன்குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௪ ப றகு ேபாவாஸ் ெபத்ெலேகமிலிருந்து

வயலுக்கு வந்தான். அவன்
ேவைலக்காரர்கைள வாழ்த்த , “கர்த்தர்
உங்கேளாடுஇருக்கட்டும்” என்றுகூறனான்.
அதற்கு ேவைலக்காரர்களும், “கர்த்தர்

உங்கைளஆசீர்வத க்கட்டும்!” என்றனர்.
௫ ப றகு, ேபாவாஸ் தனது

ேவைலக்காரர்களிடம், “அந்தப் ெபண் யார்?”
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என்றுேகட்டான்.
௬ ேவைலக்காரன் அதற்கு, “அவள்

ேமாவாப ய ெபண். அவள் மைலநாடான
ேமாவாபலிருந்து நேகாமிேயாடு
வந்தருக்க றாள். ௭ அவள் அதகாைலயல்
என்னிடம் வந்து, ேவைலக்காரர்களின்
பன்னால் ேபாய், ச தறும் தானியங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டுமா? என்று ேகட்டாள்.
இதுவைர இங்ேகேய இருக்க றாள். அவளது
குடிைசயும் இங்ேகதான் இருக்கறது”
என்றான்.
௮ ப றகு ேபாவாஸ் ரூத்த டம், “ெபண்ேண

கவனி, நீ என் வயலிேலேய தங்கயருந்து
ச தறும் தானியங்கைள எல்லாம் ேசகரித்து
உனக்காக எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
மற்றவர்களின் வயலுக்குப் ேபாக ேவண்டிய
அவசயம் இல்ைல. ெதாடர்ந்து ெபண்
ேவைலக்காரர்களின் பன்னால் ேபா.
௯ அவர்கள் எந்த வயலுக்குப் ேபாக றார்கள்
என்பைதப் பார்த்தருந்து, அவர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல். உனக்குத் ெதாந்தரவு
ெசய்யாதபடி இங்குள்ள இைளஞர்கைள
எச்சரித்தருக்க ேறன். உனக்குத் தாகமாக
இருக்கும்ேபாது, எனது ஆட்கள் குடிக்கும்
ஜாடியல்இருந்ேத நீயும் தண்ணீைரஎடுத்துக்
குடிக்கலாம்” என்றான்.
௧௦ ரூத் தைரயல் பணிந்து வணங்கனாள்.

அவள் ேபாவாஸிடம், “என்ைனப்
ெபாருட்படுத்த கவனித்ததுபற்ற
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ஆச்சரியப்படுக ேறன். நான் அந்நய
ேதசத்தாளாயருந்தும் என் மீது கருைண
காட்டுக றீர்” என்றாள்.
௧௧ ேபாவாஸ் அவளுக்குப் பதலாக, “நீ உன்

மாமியாரான நேகாமிக்குச் ெசய்துவரும்
உதவையப் பற்ற , நானும் அற ந்துள்ேளன்.
உன் கணவன் மரித்தப் ப றகும் நீ அவளுக்கு
உதவ வருகறாய். நீ உனது தந்ைத, தாய்,
உறவனர், நாடு அைனத்ைதயும் வ ட்டு
வ ட்டு இங்ேக வந்தருக்க றாய். இங்குள்ள
எவைரயும் உனக்குத் ெதரியாது. எனினும்
நீ நேகாமிேயாடு இங்ேக வந்துவ ட்டாய்.
நீ ெசய்த நல்ல ெசயல்களுக்ெகல்லாம்
கர்த்தர் உனக்கு நன்ைமச் ெசய்வார்.
௧௨ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்
உனக்கு முழுைமயான பலைனத் தருவார்.
அவரிடம் பாதுகாப்புக்காக வந்தருக்க றாய்.
அவர்உன்ைனப்பாதுகாப்பார்” என்றான்.
௧௩ ப றகு ரூத், “நீங்கள் என்னிடம் மிகுந்த

கருைணேயாடு இருக்கறீர்கள். நான் ஒரு
சாதாரண ேவைலக்காரி. நான் உங்கள்
ேவைலக்காரிகளுள் ஒருத்த க்குக்கூட
சமமானவள் அல்ல. ஆனால் நீங்கள்
என்னிடம் கருைணயான வார்த்ைதகைளக்
கூற ஆறுதலைடயச் ெசய்துள்ளீர்கள்”
என்றாள்.
௧௪ மதய உணவு ேநரத்தல், ேபாவாஸ்,

“இங்ேக வா! எங்களிடம் இருக்கும்
அப்பத்தல், நீயும் ெகாஞ்சம் சாப்படு. உன்
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அப்பத்ைத இந்த காடிய ேல ேதாய்த்துக்
ெகாள்” என்றுரூத்த டம்ெசான்னான்.
எனேவ ரூத் ேவைலக்காரர்கேளாடு

உட்கார்ந்தாள். ேபாவாஸ் அவளுக்குக்
ெகாஞ்சம் வறுத்த ேகாதுைமையக்
ெகாடுத்தான். அவள் வயறு நைறய
சாப்ப ட்டாள். எனினும் உணவு மிஞ்சயது.
௧௫ ப றகு அவள் எழுந்து தன் ேவைலக்குத்
தரும்ப ப் ேபானாள்.
பன்னர்ேபாவாஸ்தன்ேவைலக்காரர்களிடம்,

“அவள் அறுத்த கட்டுகளின் நடுேவ
இருக்கும் தானியங்கைளயுங்கூடச்
ேசகரித்துக்ெகாள்ளட்டும். அவைளத்
தடுக்க ேவண்டாம். ௧௬ அவளுக்கு எளிதாக
இருக்கும்படி, அறுக்கும்ேபாேத சல தானியக்
கத ர்கைள வ ட்டுச் ெசல்லுங்கள். அவள்
அவற்ைற ேசகரித்துக்ெகாள்ளட்டும்.
ேசகரிக்கும் ேவைலைய நறுத்தும்படி
ெசால்ல ேவண்டாம்” என்றான்.

நேகாமி ேபாவாைஸப்பற்ற க்
ேகள்வப்படுதல்
௧௭ ரூத் மாைலவைர வயல்களில்

ேவைல ெசய்தாள். ப றகு அவள்
தான் ெபாறுக்கயைத தட்டி அடித்துப்
புைடத்தாள். அது ஏறக்குைறய ஒரு மரக்கால்
வாற்ேகாதுைம இருந்தது. ௧௮ ரூத் அதைன
எடுத்துக்ெகாண்டு நகரத்துக்குள் ேபாய்
தன் மாமியாரிடம் அவற்ைறக் காட்டினாள்.
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அத்துடன் தன்னிடம் மீதயருந்த மதய
உணைவயும்அவளுக்குக்ெகாடுத்தாள்.
௧௯அவளதுமாமியாேராஅவளிடம், “நீஇந்த

தானியத்ைத எங்ேக ேசகரித்தாய்? எங்ேக
ேவைல ெசய்தாய்? உன்ைன வசாரித்தவன்
ஆசீர்வத க்கப்படுவான்” என்றாள்.
ரூத் அவளிடம் தான் யாேராடு ேவைல

ெசய்தாள் என்பைதக் கூறனாள். அவள்,
“இன்ைறக்கு நான் ேவைலெசய்த
வயல்காரனின்ெபயர் ேபாவாஸ்” என்றாள்.
௨௦ நேகாமி தன் மருமகளிடம்,

“கர்த்தர் அவைன ஆசீர்வத க்கட்டும்!
உயருடன் இருப்பவர்களுக்கும்,
மரித்துப்ேபானவர்களுக்கும் ெதாடர்ந்து
தன் கருைணைய அவேர காட்டி வருகறார்”
என்றாள். அத்துடன் “ேபாவாஸ் நமது
உறவனர்களில் ஒருவன், ேபாவாஸ் நமது
பாதுகாவலர்களிலும்*ஒருவன்” என்றாள்.
௨௧ ப றகு ரூத், “மீண்டும் வரும்படியும்,

வயலில் ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்யும்படியும்
ேபாவாஸ் என்னிடம் ெசான்னார்.
அறுவைடக்காலம் முடியும்வைர அவரது
ேவைலக்காரர்களுடேனேய நானும் ேவைல
ெசய்யலாம் என்றார்” என்றுெசான்னாள்.

* ௨:௨௦: பாதுகாவலர்(கள்) அல்லது ‘மீட்பர்” மரித்துேபான
உறவனருைடய குடும்பத்ைத பாதுகாத்த மற்றும் பராமரித்த
ஒரு நபர். அடிக்கடி இந்த நபர் ஏைழயான உறவனர்கைள
அடிைமத்தனத்தலிருந்து வாங்க (மீட்டு) மறுப்படியும்
சுதந்த ரமானவர்களாக்கனான்.
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௨௨ ப றகு நேகாமி தன் மருமகளிடம்,
“அவனது ெபண் ேவைலக்காரிகேளாடு
ேசர்ந்து ேவைல ெசய்வது உனக்கும்
நல்லது. நீ ேவறு ஏதாவது வயலில் ேவைல
ெசய்தால், யாராவது உனக்குத் ெதால்ைல
ெகாடுக்கக் கூடும்” என்றாள். ௨௩ எனேவ
ரூத், ேபாவாஸின் ேவைலக்காரிகேளாடு
ேசர்ந்து ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்துவந்தாள்.
வாற் ேகாதுைமயன் அறுவைட முடியும்
வைர அவள் தானியத்ைதச் ேசகரித்து
வந்தாள். ேகாதுைம அறுவைடக் காலம்
முடியும்வைரயும் அங்கு ேவைலெசய்தாள்.
ரூத் தனது மாமியாரான நேகாமிேயாடு
ெதாடர்ந்துவாழ்ந்துவந்தாள்.

௩
தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும்இடம்
௧ ப றகு நேகாமி ரூத்த டம், “என் மகேள,

உனக்காக நான் ஒரு நல்ல கணவைனயும்,
ச றந்த வீட்ைடயும் ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்.
அதுதான் உனக்கும் நல்லது. ௨ அதற்கு
ேபாவாஸ் சரியான மனிதனாக இருக்கலாம்.
ேபாவாஸ் நமது ெநருக்கமான உறவனன்.
நீ அவனது ேவைலக்காரிகேளாடு ேவைல
ெசய்தருக்க றாய். இன்று இரவு களத்தல்
தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும் இடத்தல் அவன்
ேவைல ெசய்வான். ௩ நீ குளித்து நன்றாக
ஆைட அணிந்துெகாள். தானியத்ைத
ேபாரடிக்கும் களத்த ற்குப் ேபா. அவன்
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இரவு உண்டு முடிக்கும்வைர ேபாவாஸின்
கண்ணில் படாமல் இரு. ௪ அவன் உண்டு
முடித்ததும், ஓய்வுக்காகப் படுப்பான்.
அவைனேய கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தால்
அவன் படுக்கும் இடத்ைத நீ அற ந்து
ெகாள்ள முடியும். அங்ேகேபாய்
அவனது காைல மூடியருக்கும்
ேபார்ைவைய ஒதுக்கவ ட்டு அவேனாடு
படுத்துக்ெகாள். நீ தருமணத்துக்காகச்
ெசய்யேவண்டியைதப்பற்ற அவன்உனக்குக்
கூறுவான்” என்றாள்.
௫ ப றகு ரூத், “நீங்கள் ெசான்னபடிேய நான்

ெசய்ேவன்” என்றுபதல்ெசான்னாள்.
௬ எனேவ ரூத் தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும்

களத்த ற்குச் ெசன்றாள். ரூத் தனது
மாமியார் ெசான்னபடிேய எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்து முடித்தாள். ௭ உணைவ
உண்டு, குடித்தபன் ேபாவாஸ் மிகவும்
மனநைறேவாடு இருந்தான். அவன்
ஒரு தானிய அம்பாரத்துக்கு அடிய ேல
படுத்துக்ெகாண்டான். ப றகு ரூத்
அைமதயாக அவன் அருக ேல ெசன்று
காலருேக ேபார்ைவைய வலக்கவ ட்டு
படுத்துக்ெகாண்டாள்.
௮ நடு இரவல் ேபாவாஸ் தூக்கத்தல்

புரண்டு படுத்தான். அப்ேபாது வழிப்பு
வந்தது. தன் காலடியல் ஒரு ெபண்
படுத்தருப்பைதக் கண்டு அவனுக்கு
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ஆச்சரியமாக இருந்தது. ௯ ேபாவாஸ்
அவளிடம், “யார் நீ?” என்றுேகட்டான்.
அவேளா, “நான் உங்கள்

ேவைலக்காரியான ரூத். உங்கள்
ேபார்ைவைய என்ேமல் மூடுங்கள். நீங்கேள
எனதுபாதுகாவலர்” என்றாள்.
௧௦ ப றகு ேபாவாஸ், “இளம்ெபண்ேண!

கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வத க்கட்டும்.
நீ என்னிடம் கருைண உைடயவளாய்
இருக்க றாய். நீ உன் மாமியாரின் ேபரில்
ைவத்தருக்கும் கருைணையவட என்மீது
ைவத்தருக்கும் கருைண மிகவும் உயர்ந்தது.
ஏைழேயா பணக்காரேனா, உன்னால் ஒரு
இைளஞைனமணந்தருக்க முடியும். ஆனால்
நீ அவ்வாறு ெசய்யவல்ைல. ௧௧ இளம்
ெபண்ேண, இனிேமல் நீ பயப்பட ேவண்டாம்.
நீ ேகட்கும் உதவைய உனக்குச் ெசய்ேவன்.
நீ மிகவும் ச றந்த ெபண் என்பைத நகரத்தல்
உள்ள அைனவரும் அறவார்கள். ௧௨ நான்
உனது ெநருங்கய உறவனன் என்பதும்
உண்ைமதான். ஆனால் என்ைனவட
ெநருக்கமான உறவனன் ஒருவன் உனக்கு
இருக்கறான். ௧௩ இன்று இரவு இங்ேகேய
தங்கயரு. காைலயல் அவன் உனக்கு
உதவுவானா என்று பார்க்கலாம். அவன்
உனக்கு உதவுவதாகத் தீர்மானித்துவ ட்டால்
அதுமிகவும்நல்லதாகஇருக்கும். ஒருேவைள
அவன் மறுத்துவ ட்டால், ப றகு கர்த்தருைடய
ேபரால் ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன், நாேன
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உன்ைன மணந்துெகாள்ேவன். உனக்காக
எலிெமேலக்கன் நலத்ைதயும் வாங்க த்
தருேவன். எனேவ காைலவைர இங்ேகேய
படுத்தரு” என்றான்.
௧௪ எனேவ ரூத், ேபாவாஸின் காலருேக

காைலவைர படுத்தருந்தாள். வடியும் முன்,
இருள்இருக்கும்ேபாேதரூத்எழுந்தாள்.
ேபாவாஸ் அவளிடம், “ேநற்று இரவு நீ

இங்ேக வந்தது. நமக்குள் இரகச யமாக
இருக்கட்டும்” என்று கூறனான். ௧௫ ேமலும்
அவன், “உனதுேபார்ைவையக்ெகாண்டுவா.
அதைனவ ரித்துப்ப டி” என்றுகூறனான்.
எனேவ ரூத் ேபார்ைவைய வ ரித்துப்

ப டித்தாள், ேபாவாஸ் அதல் ஆறுபடி
வாற்ேகாதுைமைய அளந்துேபாட்டான்.
அைத நேகாமிக்குத் தனது அன்பளிப்பாகக்
ெகாடுக்கச் ெசான்னான். ப றகு அைத
அவளது முதுகல் ஏற்றவ ட்டு, நகரத்ைத
ேநாக்க ேபாவாஸ்ேபானான்.
௧௬ரூத்தனதுமாமியாரானநேகாமி இருந்த

வீட்டிற்குப் ேபானாள். நேகாமி கதவருேக
வந்து, “யாரங்ேக?” என்றுேகட்டாள்.
ரூத் வீட்டிற்குள்ேள ேபாய் ேபாவாஸ்

அவளுக்காகச் ெசய்தைத எல்லாம் எடுத்துச்
ெசான்னாள். ௧௭ அவள், “ேபாவாஸ்
உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக இைத என்னிடம்
ெகாடுத்தார். உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக
எைதயும் எடுத்துச் ெசல்லாமல் நான்
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வீட்டுக்குப்ேபாகக்கூடாதுஎன்றுெசான்னார்”
என்றாள்.
௧௮ அதற்கு நேகாமி, “மகேள, என்ன

நடக்க றதுஎன்பைதஅற ந்துெகாள்ளும்வைர
ெபாறுைமயாக இருப்ேபாம். தான் ெசய்ய
ேவண்டியவற்ைற ேபாவாஸ் ெசய்து
முடிக்கும்வைர ஓய்ெவடுக்கமாட்டான்.
என்ன நடக்கப் ேபாக றது என்பைத இன்று
இரவுக்குள்நாமற ேவாம்” என்றாள்.

௪
ேபாவாஸும்மற்றஉறவனனும்
௧நகரவாசலில்ஜனங்கள்கூடும்இடத்த ற்கு

ேபாவாஸ் ெசன்றான். தான் ெசான்ன
உறவனன் வரும்வைர அங்ேகேய அவன்
காத்தருந்தான். அவன்வந்ததும், “நண்பேன!
வா,இங்ேகஉட்காரு!” என்றான்.
௨ ப றகு ேபாவாஸ் சல சாட்ச கைளயும்

அருகல் அைழத்தான். நகரத்தலுள்ள
10 மூப்பர்கைளயும் அைழத்து, “இங்கு
உட்காருங்கள்!” என்றான். அவர்களும்
உட்கார்ந்தனர்.
௩ ப றகு ேபாவாஸ் ெநருங்கய

உறவனனிடம், “ேமாவாபன் மைல
நகரத்தலிருந்து நேகாமி வந்தருக்க றாள்.
எலிெமேலக்கன் நலத்ைத அவள் வற்கப்
ேபாக றாள். ௪ நான் இங்ேக வாழும்
ஜனங்களின் முன்னிைலயலும் நமது
மூப்பர்களின் முன்னிைலயலும் இைதக்கூற
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முடிவு ெசய்ேதன். நீ அதைனத் தரும்ப மீட்க
ேவண்டுெமனவரும்பனால்வாங்க க்ெகாள்!
நீ அந்த நலத்ைத மீட்டுக்ெகாள்ள
வரும்பாவ ட்டால் என்னிடம் கூறு. நாேன
அைத மீட்டுக்ெகாள்ளும் இரண்டாவது
உரிைமயாளன். நீ அதைனத் தரும்ப
மீட்டுக் ெகாள்ளாவ ட்டால் நான் வாங்க க்
ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௫ ப றகு ேபாவாஸ், “நீ நேகாமிய டமிருந்து

நலத்ைத வாங்கும்ேபாேத நீ மரித்துப்
ேபானவனின் மைனவையயும் ெபறுவாய்,
அவள் ேமாவாப ய ெபண்ணான ரூத்.
அவளுக்குக் குழந்ைத ப றந்தால், இந்த
நலமும் அதற்கு உரியதாகும். இதன்
மூலம், அந்த நலம் மரித்துப்ேபானவனின்
குடும்பத்த ற்குரியதாகேவ வளங்கும்”
என்றான்.
௬ அந்த ெநருங்கய உறவனேனா,

“என்னால் அந்த நலத்ைதத் தரும்ப
வாங்க க் ெகாள்ள முடியாது. அது எனக்ேக
உரியதாகேவண்டும். ஆனால் என்னால்
வைலெகாடுத்து வாங்கமுடியாது. நான்
அவ்வாறு ெசய்தால் என் நலத்ைத
இழந்துேபானவன் ஆக ேறன். நீங்கேள
அந்நலத்ைத வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள்”
என்றான். ௭ (இஸ்ரேவலில் முற்காலத்தல்,
ஒருவன் ஒரு ெசாத்ைத வாங்கனாேலா
மீட்டுக் ெகாண்டாேலா, ஒருவன் தனது
பாதரட்ைசைய எடுத்து மற்றவனிடம்
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ெகாடுக்கேவண்டும். இது வாங்கயதற்கான
ஒரு சான்றாக வளங்கும்.) ௮ எனேவ
ெநருக்கமான உறவனன், “நலத்ைத
வாங்க க்ெகாள்” என்று கூற , தனது
பாதரட்ைசைய எடுத்து ேபாவாஸிடம்
ெகாடுத்தான்.
௯ ப றகு ேபாவாஸ் மூப்பர்களிடமும்,

மற்ற ஜனங்களிடமும், “இன்று நான்
நேகாமிய டமிருந்து எலிெமேலக்குக்கும்,
கலிேயானுக்கும், மக்ேலானுக்கும்
ெசாந்தமாக இருந்த எல்லாவற்ைறயும்
வாங்க க்ெகாள்க ேறன். ௧௦ நான்
ரூத்ைதயும் என் மைனவயாகப்
ெபற்றுக்ெகாள்க ேறன். இவ்வாறு நான்
ெசய்வதால், மரித்துப்ேபானவனின்
ெசாத்தானது அவனது குடும்பத்துக்கு
உரியதாகேவ வளங்கும். இதன்
மூலம் அவனது ெபயரானது அவனது
குடும்பத்ைதயும் ெசாத்துக்கைளயும் வ ட்டு
ப ரிக்கப்படாமல் இருக்கும். இன்று இதற்கு
நீங்கேள சாட்ச களாக இருக்க றீர்கள்”
என்றான்.
௧௧ நகரவாசலில் உள்ள ஜனங்களும்

மூப்பர்களும், சாட்ச களாக இருந்தவர்களும்,
“உனது வீட்டிற்கு வருகற இந்தப்
ெபண்ைண இஸ்ரேவல் வீட்ைடக் கட்டுவத்த
ராேகைலப் ேபாலவும், ேலயாைளப்
ேபாலவும் கர்த்தர் ஆக்குவாராக. நீ
எப்ப ராத்தாவ ேல அத காரத்ைதப்
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ெபறுவாயாக! ெபத்ெலேகமில் புகழ்
ெபறுவாயாக! ௧௨ தாமார் யூதாவுக்குப்
ேபேரைச மகனாகப் ெபற்றாள். அதனால்
அந்தக் குடும்பம் உயர்வு ெபற்றது.
அைதப்ேபாலேவ, ரூத் மூலமாக கர்த்தர்
உனக்கு நைறய பள்ைளகைளத் தரட்டும்.
உனது குடும்பமும் அைதப்ேபாலேவ,
உயர்ைவப்ெபறட்டும்” என்றனர்.
௧௩ எனேவ ேபாவாஸ் ரூத்ைத

மணந்துெகாண்டான். அவள் கர்ப்பவதயாக
கர்த்தர் கருைண ெசய்தார். அவள்
ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். ௧௪ நகரத்தல்
உள்ள ெபண்கள் நேகாமிய டம், “உனக்குப்
பள்ைளையக் ெகாடுத்த கர்த்தருக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். அவன் இஸ்ரேவலில்
மிகுந்த புகைழப் ெபறுவான். ௧௫ அவன்
மீண்டும் உன்ைன வாழைவப்பான்,
உனது முதயவயதல் அவன் உன்ைனக்
கவனித்துக்ெகாள்வான். இவ்வாறு
நடக்குமாறு உனது மருமகள் ெசய்தாள்.
அவள் உனக்காகேவ இந்தக் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள். அவள் உன்மீது அன்புைடயவள்.
அவள் 7 ஆண் மகன்கைளயும்வ ட உனக்கு
ேமலானவள்” என்றனர்.
௧௬ நேகாமி ப ள்ைளைய எடுத்துத் தனது

ைககளில் ஏந்த அவைனக் கவனித்துக்
ெகாண்டாள். ௧௭ அயல் வீட்டுப் ெபண்கள்,
“இந்த ைபயன் நேகாமிக்காக ப றந்தவன்”
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என்றனர். அவர்கள் அவனுக்கு ஓேபத் என்று
ேபரிட்டனர். அவன்ஈசாயன்தந்ைதயானான்.
ஈசாய்அரசனானதாவீதன்தந்ைதயானான்.
ரூத்மற்றும் ேபாவாஸின்குடும்பம்
௧௮ இது ேபேரசுைடய குடும்பத்தன்

வரலாறு:

ேபேரஸ்எஸ்ேரானின்தந்ைதயானான்.
௧௯எஸ்ேரான் ராமின்தந்ைதயானான்.
ராம்அம்மினதாபன்தந்ைதயானான்.
௨௦ அம்மினதாப் நகேசானின்
தந்ைதயானான்.

நகேசான்சல்ேமானின்தந்ைதயானான்.
௨௧சல்ேமான்ேபாவாஸின்தந்ைதயானான்.
ேபாவாஸ்ஓேபதன்தந்ைதயானான்.
௨௨ஓேபத் ஈசாயன்தந்ைதயானான்.
ஈசாய் தாவீதன்தந்ைதயானான்.
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