
Telugu Bible    www.BibleNestam.com   !"

 
 

రూతు 
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నాయ్యాధిపతులు ఏలిన దినములయందు దేశములో కరవు కలుగగా యూదా బేతెల్హేమునుండి ఒక 

మనుషుయ్డు తన భారయ్ను తన యిదద్రు కుమారులను వెంట బెటుట్కొని మోయాబు దేశమున 

కాపురముండుటకు వెళెళ్ను. ఆ మనుషుయ్ని పేరు ఎలీమెలెకు, అతని భారయ్ పేరు నయోమి; అతని 

యిదద్రు కుమారుల పేళుల్ మహోల్ను కిలోయ్ను; వారు యూదా బేతెల్హేము వారైన ఎఫార్తీయులు; వారు 

మోయాబు దేశమునకు వెళిల్ అకక్డ కాపురముండిరి. నయోమి పెనిమిటియైన ఎలీమెలెకు చనిపోయిన 

తరువాత ఆమెయు ఆమె యిదద్రు కుమాళుల్ను నిలిచియుండిరి. వారు మోయాబు సతరీలను పెండిల్ 

చేసికొనిరి. వారిలో ఒకదాని పేరు ఓరాప్ రెండవదాని పేరు రూతు. వారు ఇంచుమించు పది 

సంవతస్రములు అకక్డ నివసించిన తరువాత మహోల్ను కిలోయ్నను ఇదద్రును చనిపోయిరి; కాగా ఆ సతరీ 

తాను కనిన యిదద్రు కుమారులును తన పెనిమిటియు లేనిదాయెను. వారికి ఆహారమిచుచ్టకు 

యెహోవా తన జనులను దరిశ్ంచెనని ఆమె మోయాబు దేశములో వినెను గనుక మోయాబు దేశము 

విడిచి వెళుల్టకై ఆమెయు ఆమె కోడండుర్ను పర్యాణమైరి. అపుప్డు ఆమెయునన్ సథ్లమునుండి ఆమెతో 

కూడ ఆమె యిదద్రు కోడండుర్ను బయలుదేరి యూదా దేశమునకు తిరిగిపోవలెనని మారగ్మున 

వెళుల్చుండగా నయోమి తన యిదద్రు కోడండర్ను చూచి మీరు మీ తలుల్ల యిండల్కు తిరిగివెళుల్డి; 

చనిపోయిన వారియెడలను నాయెడలను మీరు దయచూపినటుల్ యెహోవా మీయెడల దయచూపును 

గాక; మీలో ఒకొక్కక్తె పెండిల్ చేసికొని తన యింట నెమమ్ది నొందునటుల్ యెహోవా దయచేయును గాక 

అని వారితో చెపిప్ వారిని ముదుద్ పెటుట్కొనెను. అంతట వారు ఎలుగెతిత్ యేడిచ్ నీ పర్జలయొదద్కు 

నీతోకూడ వచెచ్దమని ఆమెతో చెపప్గా నయోమి నా కుమారెత్లారా, మీరు మరలుడి; నాతోకూడ మీరు 

రానేల? మిముమ్ను పెండిల్ చేసికొనుటకై యింక కుమారులు నా గరభ్మున నుందురా? నా 

కుమారెత్లారా, తిరిగి వెళుల్డి, నేను పురుషునితో నుండలేని ముసలిదానను; నాకు నమిమ్క కలదని చెపిప్ 

ఈ రాతిర్ పురుషునితోనుండి కుమారులను కనినను వారు పెదద్ వారగువరకు వారి కొరకు మీరు 

కనిపెటుట్కొందురా? మీరు వారికొరకు కనిపెటుట్కొని పురుషులు లేక యొంటరికతెత్లై యుందురా? నా 

కుమారెత్లారా, అది కూడదు; యెహోవా నాకు విరోధియాయెను; అది మిముమ్ను నొపిప్ంచినంత కంటె 

ననున్ మరి యెకుక్వగా నొపిప్ంచినదని వారితో చెపెప్ను. వారు ఎలుగెతిత్ యేడవ్గా ఓరాప్ తన అతత్ను 

ముదుద్ పెటుట్కొనెను, రూతు ఆమెను హతుత్కొనెను. ఇటుల్ండగా ఆమె ఇదిగో నీ తోడికోడలు తన 
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జనులయొదద్కును తన దేవునియొదద్కును తిరిగిపోయినదే; నీవును నీ తోడికోడలి వెంబడి వెళుల్మనెను. 

అందుకు రూతు నా వెంబడి రావదద్నియు ననున్ విడిచి పెటుట్మనియు ననున్ బర్తిమాలుకొనవదుద్. నీవు 

వెళుల్ చోటికే నేను వచెచ్దను, నీవు నివసించు చోటనే నేను నివసించెదను, నీ జనమే నా జనము నీ 

దేవుడే నా దేవుడు; నీవు మృతిబొందు చోటను నేను మృతిబొందెదను, అకక్డనే పాతిపెటట్బడెదను. 

మరణము తపప్ మరి ఏదైనను నినున్ ననున్ పర్తేయ్కించినయెడల యెహోవా నాకు ఎంత కీడైన 

చేయునుగాక అనెను. తనతో కూడ వచుచ్టకు ఆమెకు మనసుస్ కుదిరినదని నయోమి 

తెలిసికొనినపుప్డు అందును గురించి ఆమెతో మాటలాడుట మానెను గనుక వారిదద్రు బేతెల్హేమునకు 

వచుచ్వరకు పర్యాణము చేసిరి. వారు బేతెల్హేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆ ఊరి వారందరు వారియొదద్కు 

గుంపుకూడి వచిచ్ఈమె నయోమి గదా అని అనుకొనుచుండగా ఆమె సరవ్శకుత్డు నాకు చాలా 

దుఃఖము కలుగజేసెను గనుక ననున్ నయోమి అనక మారా అనుడి. నేను సమృధిద్గలదాననై వెళిల్తిని, 

యెహోవా ననున్ రికుత్రాలినిగా తిరిగి రాజేసెను. మీరు ననున్ నయోమి అని పిలువనేల? యెహోవా 

నామీద విరుదధ్ముగ సాక్షయ్ము పలికెను, సరవ్శకుత్డు ననున్ బాధపరచెను అని వారితో చెపెప్ను. అటుల్ 

నయోమియు ఆమెతోకూడ మోయాబీయురాలైన రూతు అను ఆమె కోడలును మోయాబు 

దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్రి. వారిదద్రు యవల కోత ఆరంభములో బేతెల్హేము చేరిరి.  
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నయోమి పెనిమిటికి బంధువుడొకడుండెను. అతడు చాల ఆసిత్పరుడు, అతడు ఎలీమెలెకు వంశపువాడై 

యుండెను, అతని పేరు బోయజు. మోయాబీయురాలైన రూతు నీ సెలవైనయెడల నేను పొలములోనికి 

పోయి, యెవని కటాక్షము పొందగలనో వాని వెనుక పరిగె నేరుకొందునని నయోమితో చెపప్గా 

ఆమెనా కూమారీ పొమమ్నెను. కాబటిట్ ఆమె వెళిల్ పొలములోనికి వచిచ్ చేను కోయువారి వెనుక 

పొలములో ఏరుకొనెను. ఆ పొలములో ఆమె పోయిన భాగము ఎలీమెలెకు వంశపువాడైన బోయజుది. 

బోయజు బేతెల్హేమునుండి వచిచ్ యెహోవా మీకు తోడై యుండును గాకని చేను కోయువారితో చెపప్గా 

వారు యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును గాకనిరి. అపుప్డు బోయజు కోయువారిమీద ఉంచబడిన తన 

పనివానిని చూచి ఈ చినన్ది ఎవరిదని అడుగగా కోయువారిమీద నుంచబడిన ఆ పనివాడు ఈమె 

మోయాబు దేశమునుండి నయోమితో కూడ తిరిగి వచిచ్న మోయాబీయురాలైన యౌవనురాలు. ఆమె 

నేను కోయువారి వెనుకకు పనల మధయ్ను ఏరుకొని కూరుచ్కొనుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమమ్ని 

అడిగెను. ఆమె వచిచ్ ఉదయము మొదలుకొని యిదివరకు ఏరుకొను చుండెను, కొంతసేపు మాతర్ము 

ఆమె యింట కూరుచ్ండెనని వాడు చెపెప్ను. అపుప్డు బోయజు రూతుతో నా కుమారీ, నా మాట 

వినుము; వేరొక పొలములో ఏరుకొనుటకు పోవదుద్, దీనిని విడిచి పోవదుద్, ఇచచ్ట నా పనికతెత్లయొదద్ 

నిలకడగా ఉండుము. వారు కోయు చేను కనిపెటిట్ వారిని వెంబడించుము, నినున్ ముటట్కూడదని 

యౌవనసుథ్లకు ఆజాఞ్పించియునాన్ను, నీకు దాహమగునపుప్డు కుండలయొదద్కు పోయి పనివారు 

చేదిన నీళుల్ తార్గుమని చెపెప్ను. అందుకు ఆమె సాగిలపడి తల వంచుకొని ఏమి తెలిసి పరదేశినైన 

నాయందు లక్షయ్ముంచునటుల్ నీకు కటాక్షము కలిగెనో అని చెపప్గా బోయజు నీ పెనిమిటి మరణమైన 

తరువాత నీవు నీ అతత్కు చేసినదంతయు నాకు తెలియబడెను. నీవు నీ తలిదండుర్లను నీ జనమ్భూమిని 

విడిచి, యింతకుముందు నీవు ఎరుగని జనము నొదద్కు వచిచ్తివి. యెహోవా నీవు చేసినదానికి 

పర్తిఫలమిచుచ్ను; ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా రెకక్లకిర్ంద సురకిష్తముగా నుండునటుల్ నీవు 

వచిచ్తివి; ఆయన నీకు సంపూరణ్మైన బహుమానమిచుచ్నని ఆమె కుతత్రమిచెచ్ను. అందుకు ఆమె నా 

యేలిన వాడా, నేను నీ పనికతెత్లలో ఒకదానను కాకపోయినను, నీవు ననాన్దరించి నీ దాసురాలినగు 

నాయందు పేర్మగలిగి మాటలాడితివి గనుక నాయెడల నీకు కటాక్షము కలుగనిమమ్ని చెపెప్ను. 

బోయజు భోజనకాలమున నీ వికక్డికి వచిచ్ భోజనముచేసి, చిరకలో నీ ముకక్ ముంచి, తినుమని 
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ఆమెతో చెపప్గా, చేను కోయువారియొదద్ ఆమె కూరుచ్ండెను. అతడు ఆమెకు పేలాలు అందియయ్గా 

ఆమె తిని తృపిత్పొంది కొనిన్ మిగిలెచ్ను. ఆమె యేరు కొనుటకు లేచినపుప్డు బోయజు ఆమె 

పనలమధయ్ను ఏరుకొనవచుచ్ను, ఆమెను అవమానపరచకుడి మరియు ఆమె కొరకు పిడికెళుల్ పడవేసి 

ఆమె యేరుకొనునటుల్ విడిచిపెటుట్డి, ఆమెను గదిద్ంపవదద్ని తన దాసుల కాజాఞ్పించెను. కాబటిట్ ఆమె 

అసత్మయము వరకు ఆ చేనిలో ఏరుకొనుచు, తాను ఏరుకొనిన దానిని దులల్కొటట్గా అవి దాదాపు 

తూమెడు యవలాయెను. ఆమె వాటిని ఎతిత్కొని ఊరిలోనికి వచిచ్నపుప్డు ఆమె అతత్ ఆమె యేరుకొనిన 

వాటిని చూచెను. ఆమె తిని తృపిత్పొందిన తరువాత తాను మిగిలిచ్న దానిని చూపించి ఆమెకిచెచ్ను. 

అంతట ఆమె అతత్ ఆమెతోనేడు నీవెకక్డ ఏరుకొంటివి? ఎకక్డ పనిచేసితివి? నీయందు లక్షయ్ముంచిన 

వాడు దీవింపబడును గాక అనగా, ఆమె తాను ఎవనియొదద్ పనిచేసెనో అది తన అతత్కు తెలియచెపిప్ 

ఎవని యదద్ నేడు పనిచేసితినో అతని పేరు బోయజు అనెను. నయోమి బర్దికియునన్ వారికిని 

చచిచ్నవారికిని ఉపకారము చేయుట మానని యితడు యెహోవాచేత ఆశీరవ్దింపబడును గాక అని తన 

కోడలితో అనెను. మరియు నయోమి ఆ మనుషుయ్డు మనకు సమీప బంధువుడు, అతడు మనలను 

విడిపింపగల వారిలో ఒకడని చెపప్గా మోయాబీయురాలైన రూతు అంతేకాదు, అతడు ననున్ చూచి, 

తనకు కలిగిన పంటకోత అంతయు ముగించువరకు తన పని వారియొదద్ నిలకడగా ఉండుమని నాతో 

చెపెప్ననెను. అపుప్డు నయోమి తన కోడలైన రూతుతో నా కుమారీ, అతని పనికతెత్లతో కూడనే 

బయలుదేరుచు వేరొక చేనిలోనివారికి నీవు కనబడకపోవుట మంచిదనెను. కాబటిట్ యవల కోతయు 

గోధుమల కోతయు ముగియువరకు ఆమె యేరుకొనుచు బోయజు పనికతెత్లయొదద్ నిలకడగానుండి 

తన అతత్ యింట నివసించెను.  
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ఆమె అతత్యైన నయోమి నా కుమారీ, నీకు మేలు కలుగునటుల్ నేను నీ కొరకు విశార్ంతి 

విచారింపవలసిన దానను గదా. ఎవని పనికతెత్లయొదద్ నీవు ఉంటివో ఆ బోయజు మనకు బంధువుడు. 

ఇదిగో యీ రాతిర్ అతడు కళల్మున యవలు తూరాప్రబటిట్ంప బోవుచునాన్డు. నీవు సాన్నముచేసి 

తైలము రాచుకొని నీ బటట్లు కటుట్కొని ఆ కళల్మునకు వెళుల్ము; అతడు అనన్పానములు పుచుచ్కొనుట 

చాలించువరకు నీవు అతనికి మరుగైయుండుము. అతడు పండుకొనిన తరువాత అతడు పండుకొనిన 

సథ్లమును గురెత్రిగి లోపలికిపోయి అతని కాళల్మీద నునన్ బటట్ తీసి పండుకొనవలెను; నీవు 

చేయవలసిన దానిని అతడు నీకు తెలియజేయునని ఆమెతో అనగా ఆమె నీవు సెలవిచిచ్నదంతయు 

చేసెదనని చెపిప్ ఆ కళల్ము నొదద్కు పోయి తన అతత్ ఆజాఞ్పించినదంతయు చేసెను. బోయజు మనసుస్న 

సంతోషించునటుల్ అనన్పానములు పుచుచ్కొని లోపలికి పోయి ధానయ్పు కుపప్యొదద్ పండుకొనినపుప్డు 

ఆమె మెలల్గా పోయి అతని కాళల్మీదనునన్ బటట్ తీసి పండుకొనెను. మధయ్రాతిర్యందు అతడు 

ఉలికిపడి తిరిగి చూచినపుప్డు, ఒక సతరీ అతని కాళల్యొదద్ పండుకొనియుండెను. అతడునీ వెవరవని 

అడుగగా ఆమె నేను రూతు అను నీ దాసురాలిని; నీవు నాకు సమీప బంధువుడవు గనుక నీ దాసురాలి 

మీద నీ కొంగు కపుప్మనగా అతడు నా కుమారీ, యెహోవాచేత నీవు దీవెన నొందినదానవు; 

కొదిద్వారినే గాని గొపప్వారినే గాని యౌవనసుథ్లను నీవు వెంబడింపక యుండుటవలన నీ మునుపటి 

సత పర్వరత్న కంటె వెనుకటి సత పర్వరత్న మరి ఎకుక్వైనది. కాబటిట్ నా కుమారీ, భయపడకుము; నీవు 

చెపిప్నదంతయు నీకు చేసెదను. నీవు యోగుయ్రాలవని నా జనులందరు ఎరుగుదురు. నేను నినున్ 

విడిపింపగల వాడనను మాట వాసత్వమే; అయితే నీకు నాకంటె సమీపమైన బంధువుడొకడునాన్డు. ఈ 

రాతిర్ యుండుము; ఉదయమున అతడు నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరిపినయెడల సరి, అతడు 

విడిపింపవచుచ్ను. నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరుపుటకు అతనికి ఇషట్ము లేక పోయినయెడల, 

యెహోవా జీవము తోడు నేనే నీకు బంధువుని ధరమ్ము జరిపెదను; ఉదయమువరకు పండుకొనుమని 

చెపెప్ను. కాబటిట్ ఆమె ఉదయము వరకు అతని కాళల్యొదద్ పండుకొని, ఒకనినొకడు గురిత్ంచుపాటి 

వెలుగు రాకముందే లేచెను. అపుప్డు అతడు ఆ సతరీ కళల్మునకు వచిచ్న సంగతి తెలియజేయకుడని 

చెపెప్ను. మరియు అతడు నీవు వేసికొనిన దుపప్టి తెచిచ్ పటుట్కొనుమని చెపప్గా ఆమె దాని పటెట్ను. 

అతడు ఆరుకొలల యవలను కొలచి ఆమె భుజముమీద నుంచగా ఆమె పురములోనికి వెళెల్ను. ఆమె 
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తన అతత్ యింటికి వచిచ్నపుప్డు అతత్ నా కుమారీ, నీ పని యెటుల్ జరిగెనని యడుగగా, ఆమె ఆ 

మనుషుయ్డు తనకు చేసినదంతయు తెలియజేసి నీవు వటిట్చేతులతో నీ అతత్ యింటికి పోవదద్ని చెపిప్ 

అతడు ఈ ఆరు కొలల యవలను నాకిచెచ్ననెను. అపుప్డు ఆమె నా కుమారీ, యీ సంగతి 

నేటిదినమున నెరవేరిచ్తేనే కాని ఆ మనుషుయ్డు ఊరకుండడు గనుక యిది ఏలాగు జరుగునో నీకు 

తెలియువరకు ఊరకుండుమనెను.  
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బోయజు పురదావ్రము నొదద్కు పోయి అకక్డ కూరుచ్ండగా, బోయజు చెపిప్న బంధువుడు ఆ తోర్వను 

పోవుచుండెను గనుక బోయజు ఓయి, యీతటుట్ తిరిగి ఇకక్డ కూరుచ్ండుమని అతని పిలువగా అతడు 

వచిచ్ కూరుచ్ండెను. బోయజు ఆ ఊరి పెదద్లలో పదిమందిని పిలిపించుకొని, ఇకక్డ కూరుచ్ండుడని 

చెపప్గా వారును కూరుచ్ండిరి. అతడు మోయాబు దేశమునుండి తిరిగి వచిచ్న నయోమి మన 

సహోదరుడైన ఎలీమెలెకునకు కలిగిన భూభాగమును అమిమ్వేయుచునన్ది గనుక నీవు చెవులార 

వినునటుల్ నేనొక సంగతి తెలియజేయవలెనని యునాన్ను. ఈ పుర నివాసుల యెదుటను నా జనుల 

పెదద్ల యెదుటను ఆ భూమిని సంపాదించుకొనుము; ఏమనగా దాని విడిపించుటకు నీవు 

ఒపుప్కొనినయెడల విడిపింపుము, దాని విడిపింపనొలల్నియెడల అది సప్షట్ముగా నాతో చెపుప్ము. నీవు 

గాక దాని విడిపింపవలసిన బంధువుడెవడును లేడు; నీ తరువాతి వాడను నేనే అని బంధువునితో 

చెపెప్ను. అందుకతడు నేను విడిపించెదననెను. బోయజు నీవు నయోమిచేతినుండి ఆ పొలమును 

సంపాదించు దినమున చనిపోయినవాని పేరట అతని సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ చనిపోయినవాని 

భారయ్యైన రూతు అను మోయాబీయురాలియొదద్నుండియు దాని సంపాదింపవలెనని చెపప్గా ఆ 

బంధువుడు నేను దానిని విడిపించుకొనలేను, నా సావ్సథ్య్మును పోగొటుట్కొందునేమో, నేను దాని 

విడిపింపలేను గనుక నీవే నాకు పర్తిగా బంధువుని ధరమ్ము జరిగించుమని చెపెప్ను. 

ఇశార్యేలీయులలో బంధు ధరమ్మునుగూరిచ్గాని, కర్యవికర్యములనుగూరిచ్గాని, పర్తి సంగతిని 

సిథ్రపరచుటకు పూరవ్మున జరిగిన మరాయ్ద ఏదనగా, ఒకడు తన చెపుప్ తీసి తన పొరుగువాని 

కిచుచ్టయే. ఈ పని ఇశార్యేలీయులలో పర్మాణముగా ఎంచబడెను. ఆ బంధువుడు నీవు దానిని 

సంపాదించుకొనుమని బోయజుతో చెపిప్ తన చెపుప్ తీయగా బోయజు ఎలీమెలెకునకు కలిగినది 

యావతుత్ను కిలోయ్నుకును మహోల్నుకును కలిగినది యావతుత్ను నయోమిచేతినుండి సంపాదించితినని 

నేననన్ందుకు మీరు ఈ దినమున సాకుష్లై యునాన్రు. మరియు చనిపోయినవాని పేరట అతని 

సావ్సథ్య్మును సిథ్రపరచునటుల్ను, చనిపోయినవాని పేరు అతని సహోదరులలోనుండియు, అతని 

సథ్లము యొకక్ దావ్రమునుండియు కొటిట్వేయబడక యుండునటుల్ను, నేను మహోల్ను భారయ్యైన 

రూతను మోయాబీయురాలిని సంపాదించుకొని పెండిల్ చేసికొనుచునాన్ను. దీనికి మీరు ఈ దినమున 

సాకుష్లైయునాన్రని పెదద్లతోను పర్జలందరితోను చెపెప్ను. అందుకు పురదావ్రముననుండిన 
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పర్జలందరును పెదద్లును మేము సాకుష్లము, యెహోవా నీ యింటికి వచిచ్న ఆ సతరీని ఇశార్యేలీయుల 

వంశమును వరిధ్లల్జేసిన రాహేలును పోలిన దానిగాను లేయాను పోలిన దానిగాను చేయును గాక; 

ఎఫార్తాలో నీవు కేష్మాభివృదిధ్ కలిగినవాడవై బేతెల్హేములో నీవు ఖాయ్తి నొందుదువు గాక; యెహోవా 

యీ యౌవనురాలివలన నీకు దయచేయు సంతానమును నీ కుటుంబమును తామారు యూదాకు 

కనిన పెరెసు కుటుంబమువలె నుండును గాక అనిరి. కాబటిట్ బోయజు రూతును పెండిల్ చేసికొని 

ఆమెయొదద్కు పోయినపుప్డు యెహోవా ఆమె గరభ్వతి యగునటుల్ అనుగర్హించెను గనుక ఆమె 

కుమారుని కనెను. అపుప్డు సతరీలుఈ దినమున నీకు బంధువుడు లేకుండ చేయని యెహోవా 

సుత్తినొందు గాక; ఆయన నామము ఇశార్యేలీయులలో పర్కటింపబడును గాక. నినున్ పేర్మించి 

యేడుగురు కుమారులకంటె నీకెకుక్వగా నునన్ నీ కోడలు ఇతని కనెను; ఇతడు నీ పార్ణము నోదారిచ్ 

ముసలితనమున నీకు పోషకుడగునని నయోమితో చెపిప్రి. అపుప్డు నయోమి ఆ బిడ డ్ను తీసికొని 

కౌగిటనుంచుకొని వానికి దాదిగా నుండెను. ఆమె పొరుగు సతరీలు నయోమి కొరకు కుమారుడు పుటెట్నని 

చెపిప్ అతనికి ఓబేదను పేరు పెటిట్రి. అతడు దావీదునకు తండిర్యైన యెషష్యియొకక్ తండిర్. పెరెసు 

వంశావళి యేదనగా పెరెసు హెసోర్నును కనెను,  హెసోర్ను రామును కనెను, రాము అమిమ్నాదాబును 

కనెను, అమిమ్నాదాబు నయసోస్నును కనెను, నయసోస్ను శలామ్నును కనెను, శలామ్ను బోయజును 

కనెను, బోయజు ఓబేదును కనెను, ఓబేదు యెషష్యిని కనెను, యెషష్యి దావీదును కనెను. యెషష్యి 

దావీదును కనెను.  
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