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य�द तपा�ले आफ्नो �पता पूखार् अ�न 
�तनीहरूको अ�भभावक अ�न तपा�भन्दा प�हले  

तपा�को प�रवारमा आउने मा�नसहरू  
भेट्नु भयो भने तपा� आष्चयर्च�कत  

हुनुहुन्छ �क कस्तो मा�नसहरू  
�तनीहरू �थए।  



बाइबलमा, येषू ख्रीश्टको मानव पूखार्हरू रूथ 
�थइन ्जो एक मोआबी स्त्री जसले म�ूतर्हरूलाई  

आराधना ग�थर्न।् 



�षमषोनको समयकाल प�छ रूथको कथा 
यरूषलेमदे�ख षुरू हुन्छ, जब परमेष्वरलाई 
आ�ा अ�न भरोसा गनर् परमेष्वरका 
मा�नसहरूलाई रो�करहेको �थयो। त्यहाँ  
डरलाग्दो अ�नकाल पछर्। तपा�लाई  
थाह छ अ�नकाल के हो? त्यो सत्य  
हो! अ�नकाल भनेको फल-फूल अथवा  
कुनै खानेकुरो नउम्रनु अ�न  
 
पषुरू र मा�नसहरू  
भोकले मनुर् हो। 



एक व्यिक्त एल�मेलेकले आफ्नो स्वास्नी अ�न 
दइु छोराहरूलाई �लएर खाना खोज्न बेतलेहेम  

छोड़।े �तनी मोआब देषमा आए जहाँ 
मा�नसहरू म�ूतर्लाई पुज्दथे। 



मोआबमा  
एल�मेलेक  
अ�न �तनको प�रवारको ला�ग कुनै कुरा  
असल भएको �थएन।् एल�मेलेक मरे र �तनी 
आफ्ना  
 
 
दइु  
छोराहरूसगं  
छो�ड़ए। �तनको स्वास्नी नाओमी अ�न  
�तनका छोराहरू र बुहार�हरू रूथ अ�न ओपार् 
जोहरू मोआबीहरू �थए, �तनीहरू छो�ड़ए। 

�कल्योन महलोन एल�मेलेक 



नाओमी, �बधवुीले सनेु �क परमेष्वरले आफ्नो 
मा�नसहरूलाई रोट� �दन भेट गनर् आउनुभयो।  

�तनले आफ्नो बासस्थानमा फकर् ने  
�नणर्य गरे। तर दइु स्त्रीहरूले के गन�  

छन ्र? नाओमीले  
�तनीहरूलाई  

मोआबमा बसेर  
फे�र अक�  
�ववाह गन�  

सझुाव 
 �दए। 



ओपार् आफ्नो प�रवारमा फक�  
तर रूथ चा�हँ मा�ननन।् यसको 
सट्टामा रूथले आफ्नो सासलूाई 
नछोड़ने दृढ़ सकंल्प गरे।  



नाओमीको पुरानो �मत्र खषुी भए  
�कन�क नाओमी फे�र बेतलेहेममा फक� र 

 आए। तर �तनले मलाई  
नाओमी (मीठो, असल)  
नभन। मलाई ‘‘मारा’’ 

 (तीतो) भन। ‘‘�कनभने  
परमप्रभलेु मसगं तीतो  
व्यवहार गरेका छन।्’’ 
 रूथ बाहेक नाओमीले 
 केह� न�लकन फक� ।  



यद्य�प रूथले मोआबमा अरू मा�नसहरूले 
म�ूतर्लाई पुजे झ� �तनले प�न पुज्थे 
 तर �तनी फक� र इस्राएलको िजउँदो 

परमेष्वरलाई आराधना गरे।  
नाओमीले धेरै खान पाओस ् 

भनेर रूथले धेरै प�रश्रम ग�रन।् 
                      हरेक �दन �तनी �षला-बाला  
                                      बटुल्न  
                                   जािन्थन।् 



बोअज, दाखबार�का  
मा�लक �थए, जब �तनले 
नाओमीप्र�त क�त असल 
रहे�छन ्भनी सनेु। जब उनले  

�तनलाई भेटे, बोअजले 
आफ्ना मा�नसहरूलाई  
�षला-बाला �टप्न देऊ 

 भनी आदेष �दए। 
 बोअजले रूथलाई 

 मनपराउन षुरू गरे। 



जब रूथले बोअज अ�न 
उनको दयाको �वशयमा 
नाओमीलाई भ�नन ्तब 
नाओमीले परमेष्वरको 

प्रषंसा गरे।  
‘‘�कनभने त्यो  

मा�नस ता 
 हाम्रा कुटुम्बका 
 मा�नस हुन।्’’ 



          जसर� समय �ब�तरहेको  
          �थयो, बोअजले रूथलाई  
              �ववाह गनर् अ�न  
                 नाओमी र  
                 �तनीहरूको  
                 घरबारलाई 
देखभाल गनर् चाहन्थे। तर अरू 
नातेदारहरूले प�हलो मौका पाए। 
रूथलाई आफ्नो स्वास्नी बनाउन  
होइन तर यो मा�नसले घरबारमात्र 
चाहन्थे। कानूनले भन्छ एक  
बाहेक अक� स्वास्नी पाउँदैन। 



ती �दनहरूमा मा�नसहरूले कुनै कुरा समझौता 
गदार् हात �मलाउँदैन �थए। बोअजले आफ्नो 
जŸु◌ा◌ा फुकाले अ�न मा�नसहरूको साम ु 
अक� व्यिक्तलाई �दए। तर सबै  
कुरा �मले अ�न रूथ उनको  
स्वास्नी हुन  
मजंरू  

भइन।्  
अब रूथ अ�न  

नाओमी बोअजको  
प�रवारको �हस्सा भइन।् 



बोअज अ�न 
रूथको प�हलो 
छोरो ओबेद भए। 
�तनी दाऊदको 
बाजे जो चा�हँ 
इस्राएलको महान ्
राजा ब�नए। 



तर अचम्भ प्रकारले ओबेद प्रभ ुयेषू ख्रीश्टको 
�पता पूखार् �थए। येषू दाऊदको घरानाबाट आए 
जो राजाहरूका राजा अ�न ससंारको 
उद्धारकरŸ्◌ा◌ा �थए। 

राजाहरूका 
राजा 
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;dfKt 



afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t  
k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  

agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 
 

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 
h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ 

k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 
lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q 

o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / 
:ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] . olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL 

u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf ug'{x'g]5 . clg pxf“ ltdLleq 
cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 



olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL  
ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 

Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] 
lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / clxn] k]ml/ hLljt 
x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] 

hLjgdf cfpg'xf];\ / d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] 
clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g ;j"“m . 
tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] 

lglDt lhpg dnfO{ ;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ .  
o"xGgf #M!^ 
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