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1 েতর িববরণ ১:১৯

েতর িববরণ

িযহদূায় িভ

১ ১ ব কাল আেগ িবচারকেদর *রাজ ব কােল একবার বশ খারাপ সময় এেসিছল। সই সময় দেশ খা যাভাব দখা
িদেয়িছল। ইলীেমলক নােম একজন লাক িযহদূার বৎ েলহম থেক চেল িগেয়িছল। স রী ও ই পু রেক িনেয়

পাহািড় দশ মায়ােব চেল িগেয়িছল। ২ তার রীর নাম িছল নয়মী আর ই পেু রর নাম মহেলান ও িকিলেয়ান। এরা সব
বৎ েলহেমর ই রাথীয় পিরবােরর। এরা পাহািড় দশ মায়ােব বসবাস করেত লাগল।

৩ তারপর এক িদন নয়মীর বামী ইলীেমলক মারা গল। নয়মী আর তার ই পু র থেক গল। ৪ উভয় পু ররই মায়াব
দেশর ক যােদর সে িবেয় হেয়িছল। একজেনর রীর নাম অপা, আেরকজেনর নাম ৎ । তারা দশ বছর মায়ােব বাস

কেরিছল। ৫ মহেলান এবং িকিলেয়ান মারা গল। বামী আর পু রেদর হািরেয় নয়মী একাই পেড় রইল।

নয়মী দেশ িফের গল
৬ পাহািড় দশ মায়ােব থাকার সময় নয়মী নল রভু তাঁর লাকেদর সাহা য কেরিছেলন। িতিন িযহদূার লাকেদর খা য

িদেয়িছেলন েন নয়মী িঠক করেলা, মায়াব ছেড় স দেশ িফের যােব। তার পু রবধরূাও তার সে যেত চাইল। ৭ তারা
স দশ ছেড় পােয় হঁেট িযহদূায় িফের আসার জ য রওনা হল।

৮ নয়মী তার পু রবধেূদর বলল, “ তামরা জেনই দেশ মােয়র কােছ চেল যাও। আমার সে আর আমার পু রেদর সে
তামরা খবুই ভাল যবহার কের এেসেছা। তাই আিম রভরু কােছ রাথনা কির িতিনও যন তামােদর রিত সদয় হন।

৯ আিম আরও রাথনা কির, িতিন যন তামােদর বামী আর সু র একিট সেুখর ঘেরর যব া কের দন।” এই বেল নয়মী
তােদর চু বন করেলা। তারা কাঁদেত লাগল।

১০ পু রবধরূা বলল, “িক আমরা আপনার সে আপনার পিরবােরই যেত চাই।”
১১ নয়মী বলল, “না, মেয়রা, তামরা তামােদর বাডী়েতই িফের যাও। আমার সে িগেয় িক হেব? আিম তা তামােদর

কােনা উপকার করেত পারব না। আমার কােনা পু র নই য তামােদর িবেয় করেব। ১২ যাও, ঘের িফের যাও। আিম আর
এই ব ৃ বয়েস বর জাটােত পারেবা না। এমনিক নতনু কের িবেয় করার কথা ভাবেলও আিম তামােদর উপকার করেত পারব
না। ধেরা, রাে রই আিম গভবতী হলাম, ধেরা আমার - েটা পু রও হেয় গল, িক তােতও কােনা লাভ হেব না। ১৩ যতিদন
না তারা িবেয়র যা য হে ততিদন তামােদর অেপ া করেত হেব। িক আিম তামােদর এত দীঘ সময় অেপ া করেত
বলেত পাির না। সি যই এসব ভাবেল মেন ক হয়। এমিনেতই আিম যেথ ঃিখত। কারণ রভু আমার িব ে অেনক িকছ ু
কেরেছন।”

১৪ এই কথা েন তারা আবার কা াকািট করল। তারপর এক সময় অপা নয়মীেক চু বন কের িবদায় িনল। িক ৎ 
তােক জিডে়য় ধেরই থেক গল।

১৫ নয়মী বলল, “ তামার বডজ়া িনেজর লােকর কােছ এবং তার িনেজর দবতােদর কােছ চেল গল। তামারও তাই করা
উিচৎ ।”

১৬ ৎ বলল, “আমােক তিুম তািডে়য় িদেয়া না মা! আমােক দেশ িফের যেত তিুম জার কেরা না। আিম তামার কােছই
থাকেবা। তিুম যখােন যােব, আিমও সখােন যাব। তিুম যখােন শােব, আিম সখােনই শাব। যারা তামার িনেজর লাক,
তারা আমারও িনেজর লাক। তামার ঈ বর হেবন আমারও ঈ বর। ১৭ তামার মতৃু্য যখােন, আমারও মতৃু্য সখােন।
সখােনই হেব আমার কবর। এই আমার রিত িত। যিদ আিম আমার রিত িত না রািখ, রভু আমায় শাি দেবন।

একমা র মতৃু্য ছাডা় কউ আমােক তামার কাছ থেক সিরেয় িনেত পারেব না।”

ঘের ফরা
১৮ নয়মী বঝুেলা ৎ ভীষণ ভােব তার সে যেত ই ুক। স আর তেক িকছ ু বলল না। ১৯ নয়মী আর ৎ বিরেয় পডল়।

যেত যেত তারা এেস পডল় বৎ েলহেম। বৎ েলহেম পা িদেতই সখানকার লাকরা তােদর দেখ উে িজত হেয় উঠেলা।
তারা বলল, “এই িক নয়মী?”

*১:১ িবচারকেদর ই রােয়েলর লাকেদর সাহা য এবং র া করার জ য ঈ বর বারা রিরত িবেশষ নতারা। এিট
ই রােয়েল রাজা হওয়ার পেূব হেয়িছল।
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২০ নয়মী তােদর বলল, “ তামরা আমােক নয়মী বেল ডেকা না। আমােক তামরা মারা বেলই ডােকা। এই নােমই তামরা
আমােক ডাকেব, কারণ সবশি মান ঈ বর আমার জীবন ঃেখ ভের িদেয়েছন। ২১ যখন চেল িগেয়িছলাম তখন যা চেয়িছ
সবই পেয়িছলাম। িক আজ রভু আমার জে য িনেজর দশ ছাডা় আর িকছইু দন িন। রভু আমায় ধু ঃখই িদেয়েছন।
তাই কন তামরা আমােক ‘সখুী’ বেল ডাকেব? সবশি মান ঈ বর আমায় অেশষ ক িদেয়েছন।”

২২ এইভােব নয়মী ও তার মায়াবীয়া পু রবধূ ৎ পাহািড় দশ মায়াব থেক িফের এল। এই জন নারী যখন বৎ েলহেম
এল তখন সখােন বািল শ য তালার পালা হেয়েছ।

ৎ ও বায়েসর পিরচয়

২ ১ বৎ েলহেম একজন ধনী বাস করত। তার নাম বায়স। ইলীেমলক পিরবােরর অ গত নয়মীর ঘিন আ ীয় বজনেদর
মে য বায়স িছল একজন।

২ এক িদন ৎ নয়মীেক বলল, “আিম ভাবিছ, মােঠ মােঠ একটু ঘেুর বডা়ই। এমিন কেরই হয়েতা এক িদন এমন কাউেক
পাব য আমায় দয়া করেব, য আমায় মােঠর পেড় থাকা শে যর দানা তেুল িনেত বলেব।”

নয়মী বলল, “আ া বাছা, যাও।”
৩ ৎ মােঠর িদেক চেল গল। যারা সখােন শ য কাটেছ তােদর সে সে ঘরুল। েতর পেড় থাকা শ য েলা স

সং রহ করল। †ঘটনা রেম এরকম একটা মােঠর মািলক িছল বায়স। বায়স িছল ইলীেমলক পিরবােরর একজন।
৪ এক িদন বৎ েলহম থেক বায়স তার জিমেত চেল এেলা। চাষীেদর স আদর ভালবাসা জািনেয় বলল, “ রভু তামােদর

সহায় হান!”
চাষীরাও বলল, “ রভু আপনার ম ল ক ন!”
৫ বায়েসর একজন ভ ৃ য চাষীেদর কােজর তদারিক করিছল। তেক দখেত পেয় বায়স ভ ৃ যেক িজ াসা করল, “এ

কােদর মেয়?”
৬ ভ ৃ যিট বলল, “ মেয়িট একজন মায়াবী। স নয়মীর সে মায়াব থেক এেসেছ। ৭ আজ খবু ভারেবলা স আমার কােছ

আেস অনমুিত চাইেত যােত চাষীেদর িপছ ু িপছ ু ঘেুর মাঠ থেক স শ য কুিডে়য় িনেত পাের। সই সকাল থেক স এই মােঠ
রেয়েছ। ঐ তা ওখােন তার বাডী়।”

৮ বায়স তখন তেক বলল, “ শােনা মেয়, তিুম এই েতই থেক যাও এবং তামার জ য শ য কুিডে়য় িনও। অ য
কাথাও আর তামােক যেত হেব না। আমার েতর দাসীেদর সে সে তিুম ঘরুেব। ৯ কা কা জিমেত তারা যাে
দখেব, তােদর সে থাকেব। যবুকেদর আিম সাবধান কের িদি , তারা যন তামায় িবর না কের। িপপাসা পেল আমার
লাকরা য মগ যবহার কের তিুমও তা যবহার করেত পােরা। বঝুেল?”

১০ ৎ মাথা নীচু কের র া জানাল। স বায়সেক বলল, “আমার মেতা একজন সামা য মেয়েকও আপিন ল ্য কেরেছন,
এেত আিম খবুই অবাক হেয় গিছ! যিদও আিম একজন অপিরিচত িক তবওু আপিন আমার রিত কত সদয়।”

১১ বায়স উ র িদল, “ তামার শা িড় নয়মীেক তিুম িক রকম সবা কেরছ আিম সবই জািন। আিম জািন তামার বামী
মারা গেলও তিুম তােক কত সাহা য কেরছ। আর আিম এও জািন মাতািপতা, িনেজর দশ সব িকছ ু ছেড় তিুম এখােন চেল
এেসছ। এেদেশর কাউেকই তিুম চন না, তা সেৎ বও নয়মীর সে তিুম এেদেশ এেসছ। ১২ তামার সৎ কােজর জ য রভু
তামায় পরু ার দেবন। তিুম যা িকছ ু কেরছ তার জ য রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর তামােক স ূণভােব পরু ৃত করেবন।

তিুম সরু ার জ য তাঁর কােছ এেসেছা, সতুরাং িতিন তামােক র া করেবন।”
১৩ ৎ বলল, “আপিন আমােক খবুই দয়া কেরেছন। আিম তা একজন দাসী মা র, তাও আপনার দাসীেদর মে য কারও

সমান নই। তবওু আপিন কত দরেদর কথা বেলেছন, আমায় সা বনা িদেয়েছন।”
১৪ পেুরর খাওয়ার সময় বায়স তেক বলল, “এিদেক এেসা! আমােদর িট থেক তিুমও কেয়কটা খাও। িসরকায়

তামার িট ডিুবেয় নাও।”
ৎ চাষীেদর পােশ বেস গল। বায়স তােক সঁকা শ য িদল। ৎ পট ভের খল। িকছ ু খাবার পেড় রইেলা।

১৫ খাবার পর ৎ আবার কােজ মেত উঠেলা।
বায়স ভ ৃ যেদর বলল, “শে যর গাদার পাশ থেকও তেক দানা কুিডে়য় িনেত িদও। ওেক বাধা িদও না। ১৬ িকছ ু দানা

ভরা শীষ তার জ য ফেল িদেয় তার কাজটা বরং আরও সহজ কের িদও। যাঁ তােক শ য কুেডা়েত িদও, বাধা িদও না।”

†২:৩ েতর … করল একিট িনয়ম িছল য কৃষক শ য সং রেহর সময় অব যই িকছ ু শ য তার মােঠ ফেল রাখেব। এই
শ য ফেল রাখা হত যােত গরীব লাকরা িকছ ু খেত পায়।
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নয়মী বায়েসর স বে নল
১৭ সে য পয ৎ মােঠ কাজকম করত। কােজর পর ভিুষ থেক শ যদানা বেছ আলাদা কের রাখত। স রায় ১/২

বেুশল বািল পত। ১৮ স ঐ শ য িল িনেয় শহের তার শা ডী়র কােছ যত। তাছাডা় তােক পােতর বাডি়ত খাবারটাবারও খেত
িদত।

১৯ শা ডী় তােক িজ াসা করল, “এইসব শ য কাে েক পেল? তিুম কাথায় কাজ কেরা? তামার রিত য সদয় হেয়িছল
তার ক যাণ হা ।”

তখন ৎ কার কােছ কাজ করেছ বলল। স বলল, “যার কােছ কাজ করিছ তার নাম বায়স।”
২০ নয়মী পু রবধেূক বলল, “ রভু তাঁর ম ল ক ন। িক জীিবত, িক মতৃ সকেলর রিতই তাঁর দয়ার শষ নই।” তারপর

স তেক বলল, “ বায়স আমােদর আ ীয়েদর একজন। বায়স আমােদর র াকতা।” ‡
২১ ৎ বলল, “ বায়স আমােক িফের আসেত বেলেছ। বেলেছ কাজ কের যেত। বায়স বেলেছ ফসল কাটার কাজ শষ

হওয়া অবিধ আিম যন তার ভ ৃ যেদর সে ভাল ভােব কাজকম কির।”
২২ নয়মী উ র িদল, “ বায়েসর ভ ৃ য দাসীেদর সে কাজ করাটা তামার পে ভাল। অ য কােনা েত কাজ করেল

হয়েতা কােনা ছেল তামার গােয় হাত িদত।” ২৩ অতএব ৎ বায়েসর দাসীেদর বািল এবং গম কাটার সময় পয থেক
গল। শা ডী়র সে ৎ থেক গল।

শ য মাডা়ইেয়র র

৩ ১ এক িদন নয়মী তেক বলল, “ওেগা মেয়, হয়েতা তামার জ য আমার একিট বর এবং একিট সু র বাডী় খাঁজা
উিচৎ । তামার ভালই হেব। ২ হয়েতা বায়সই উপযু পা র। স আমােদর খবু কােছর লাক। তিুম তার দাসীেদর সে

কাজ কেরা। আজ রাে র বায়স শ য মাডা়ই করার জায়গায় যব মাডা়ই করেব। ৩ যাও গা ধেুয় সাজেগাজ কেরা। বশ ভাল
জামাকাপড় পেরা। তারপর তিুম যখােন শ য ঝাডা়ই হয় সখােন অব যই যােব। িক বায়েসর রােতর খাওয়া না হওয়া
পয স যন তামায় দখেত না পায়। ৪ খাওয়ার পর স িব রাম করেব। দখেব কাথায় স শায়। তারপর সখােন িগেয়
তার পা থেক ঢাকাটা তেুল সখােন েয় পডে়ব। স তামােক বেল দেব িবেয়র যাপাের তিুম িক করেব।”

৫ ৎ বলল, “তাই করব।”
৬ শ য মাডা়ইেয়র জায়গায় ৎ চেল গল। শা ডী় যা বেলেছ সই মেতা সবই করল। ৭ খাওয়া-দাওয়ার পর বায়স বশ

খিুশ হেয় শে যর গাদার পােশ েত গল। তারপর ৎ চিুপচিুপ তার কােছ িগেয় পােয়র চাদরটা তেুল সখােন েয় পডে়লা।
৮ পের, ম যরাে র ঘেুমর মে য বায়স পাশ িফরেত গল আর তার ঘমু ভে গল। এবং তার পােয়র কােছ েয় থাকা

একজন নারীেক দেখ খবু আ য হেয় গল। ৯ বায়স িজ াসা করল, “ ক তিুম?”
নারী বলল, “আিম ৎ , আপনার দাসী। আপনার চাদর আমার গােয় িবিছেয় িদন। আপিন আমার র াকতা।”
১০ বায়স বলল, “ রভু তামার ম ল ক ন। আমার ওপর তিুম যেথ দয়া কেরছ। আেগ নয়মীেক তিুম যা দয়া করেত

আমােক তার চেয় বিশ দয়া করছ। তিুম একজন গরীব িকংবা ধনী যবুকেক িবেয় করেত পারেত। িক তিুম তা কর িন।
১১ শােনা যবুতী, ভয় পও না। তিুম যা চাইছ স রকমই আিম করব। আমার শহেরর সকেলই জােন তিুম খবু ভাল মেয়।
১২ এটাও সি য য, আিম তামার একজন ঘিন আ ীয়। িক আমার চেয়ও ঘিন লাক তামার আেছ। ১৩ আজ রাতটা
এখােন থােকা। সকাল হেল দখব সই লাকিট তামােক সাহা য করেত পাের িক না। যিদ কের, খবুই ভাল। আর যিদ না
কের তাহেল রিত িত িদি , আিমই তামােক িবেয় করেবা। ইলীেমলেকর জিম-জায়গা ছািডে়য় িনেয় তামার হােত তেুল
দব। সকাল অবিধ তিুম এখােন থেক যাও।”

১৪ সতুরাং সকাল হওয়া পয বায়েসর পােয়র কােছ ৎ েয় থাকল। অ কার থাকেত থাকেতই স যাবার জ য উেঠ
পডে়লা যােত লােক তােক িচনেত না পাের।

বায়স তােক বলল, “কাল রাে র য তিুম আমার কােছ এেসিছেল স কথা আমরা গাপন রাখেবা।” ১৫ তারপর বায়স
বলল, “ তামার শালটা আমায় দাও তা। ওটােক খেুল ধেরা।”

ৎ তাই করেলা। বায়স নয়মীেক দেব বেল আ ােজ এক বেুশল বািল ওজন করল। তারপর েতর শােল বািল মেুড় তার
িপেঠ চািপেয় িদেলা। বায়স শহের বিরেয় গল।

১৬ ৎ তার শা ডী় নয়মীর বাডী় চেল গল। নয়মী দরজার কােছ িগেয় িজ াসা করল, “ ক ওখােন?”

‡২:২০ র াকতা অথবা “িহতকারী” য যি মতৃ আ ীেয়র পিরবােরর য নয় এবং তােদর র া কের। রায়শঃই এই
যি দির র আ ীয়জনেক রীতদাস ব থেক িকেন ফরত নয় এবং তােদর আবার বাধীন কের দয়।
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ৎ ভতের িগেয় বায়স িক িক কেরেছ সব নয়মীেক বলল। ১৭ স বলল, “ বায়স তামার জ য এই বািল উপহার িদেয়েছ।
স বেলেছ উপহার না িনেয় যন তামার কােছ না আিস।”

১৮ নয়মী বলল, “বাছা, ধয্য ধেরা। বায়স যা করেব বেল মেন কের তা না করা পয ওর মেন শাি নই। িদন ফেুরাবার
আেগ িক ঘেট আমরা জানেত পারব।”

বায়স ও অ য আ ীয়িট

৪ ১ শহেরর ফটেকর কােছ যখােন লাকরা সব জেডা় হেয়েছ সখােন বায়স গল। সখােন স বেস রইল যত ণ না সই
ঘিন আ ীয়িট আেস। এর কথাই স তেক বেলিছল। তারপর এক সময় সই লাকিট তার সামেন িদেয় চেল যাি ল।

বায়স তােক ডাকল, “ব ু এই য শােনা, এখােন বেসা!”
২ তারপর বায়স কেয়ক জন সাথী জাগাড় করল। শহেরর দশ জন রবীণ লাকেক স ডাকল। তােদর বলল, “বেসা!”

তারা বসল।
৩ তারপর বায়স সই ঘিন আ ীয়িটেক বলল, “পাহািড় দশ মায়াব থেক নয়মী িফের এেসেছ। আমােদর আ ীয়

ইলীেমলেকর জিম স িব রী করেছ। ৪ এই শহেরর লাকেদর ও রবীণ যি েদর সামেন আিম তামােক এই কথা বলিছ।
যিদ তিুম সই জিম িকেন িনেত চাও, কেনা। আর যিদ জিমটা ছািডে়য় িনেত না চাও, তাও বেলা। তিুম না পারেল আিমই
ছািডে়য় নব।”

৫ বায়স আরও বলল, “নয়মীর জিম িকেন িনেল তিুম মায়াবীয়া িবধবা তেকও পেয় যােব। যিদ মায়াবীয়া েতর স ান
হয় সই হেব জিমর মািলক। এইভােব জিমটা ওেদর পিরবােরই থেক যােব।”

৬ আ ীয়িট বলল, “আিম ঐ জিম িকনেবা না। ওটা তা আমারই হওয়ার কথা। িকনেল আমার িনেজর জিমই খায়াব। ও
তিুমই কেনা।” ৭ (ব কাল আেগ ই রােয়েল কউ কােনা স ি িকনেল বা ছািডে়য় িনেল একজন লাক তার জেুতা খেুল
খে রেক িদেয় িদত। এটাই িছল বচা- কনার রমাণ।) ৮ সই মেতা ঘিন আ ীয়িট বলল, “জিম তিুম িকেন নাও।” তারপর
স তার জেুতা খেুল বায়সেক িদল।

৯ তখন বায়স সমেবত লাকেদর এবং রবীণ যি েদর বলল, “ তামরা সকেল সা ী রইেল য আিম ইলীেমলক,
িকিলেয়ান এবং মহেলােনর এই সম জিমজমা নয়মীর কাছ থেক িকেন িনলাম। ১০ সইসে তেকও আমার রী িহেসেব
িকেন িনলাম। এর ফেল মতৃ বামীর সব স ি র অিধকারী হেব তারই পিরবােরর লাকরা। এভােবই তার নাম তার জিমর ও
পিরবার থেক সিরেয় দওয়া হেব না। তামরা আজ সকেলই সা ী থাকেল।”

১১ সকেলই সা ী থেক গল। তারা বলল, “ই রােয়েলর গহৃ যারা তরী ¶কেরিছল সই রােহল এবং লয়ার মত কের
রভু যন গেড় তােলন এই নারীেক য তামার বাডী়েত আসেছ। তিুম ই রাথােত শি শালী হও। তিুম বৎ েলহেমও িব যাত

হও। ১২ তামর িযহদূার পু র পরসেক জ িদেয়িছল এবং তার পিরবার মহান হেয়িছল। রভু যন তমিন কেরই তামােকও
েতর গভজাত ব স ান দন। এবং তামার পিরবারও পরেসর মেতাই মহান হেয় ওেঠ।”

১৩ বায়স তেক িবেয় করেলা। রভরু আশীবােদ ৎ গভবতী হল। স একিট পেু রর জ িদল। ১৪ শহেরর রমনীরা
নয়মীেক বলল, “ রশংসা কেরা রভেুক িযিন তামােক উপহার িহেসেব এই মহান পু র িদেলন। স ই রােয়েল িব যাত
হেব। ১৫ এই তামােক পনুজীিবত করেব এবং তামার ব ৃ বয়েস দখােশানা করেব। তামার পু রবধরূ সবুােদই তােক পেল।
তামারই জ য স এই ছেলেক জ িদেয়েছ। স তামায় ভালবােস এবং স তামায় সাতিট ছেলর চেয় ঢর বিশ ভালবােস।”

১৬ নয়মী ছেলেক কােল তেুল িনেলা এবং তােক আদর-য করল। ১৭ পাডা় রিতেবশীরা তার একটা নাম িদল। এই
রীেলাকরা বলল, “এখন নয়মীর একিট পু র আেছ!” তারা পু রিটর নাম রাখল ওেবদ। ওেবেদর পেু রর নাম িযশয়।

িযশেয়র পেু রর নাম দায়দূ।

ৎ ও বায়েসর পিরবার
১৮ এই হে পরেসর পিরবােরর বংশপিরচয়:

পরেসর পু র িহে রাণ।
১৯ িহে রােণর পু র রাম।
রােমর পু র অ ীনাদব।
২০ অ ীনাদেবর পু র নহেশান।
নহেশােনর পু র স  েমান।

¶৪:১১ ই রােয়েলর … তরী িহ রীয় শদ “ তরী” হে একিট শেদর মত যার অথ, “পেু রর জ িদেয়েছ।”
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২১ স  েমােনর পু র বায়স।
বায়েসর পু র ওেবদ।

২২ ওেবেদর পু র িযশয়।
িযশেয়র পু র দায়দূ।
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