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রূেতর িববরণ

িযহূদায় দুির্ভক্ষ
1 বহুকাল আেগ িবচারকেদর* রাজত্ব কােল একবার েবশ খারাপ

সময় এেসিছল| েসই সময় েদেশ খাদয্াভাব েদখা িদেয়িছল| ইলীেমলক
নােম একজন েলাক িযহূদার ৈবৎ েলহম েথেক চেল িগেয়িছল| েস স্ত্রী
ও দুই পুত্রেক িনেয় পাহািড় েদশ েমায়ােব চেল িগেয়িছল| 2 তার স্ত্রীর
নাম িছল নয়মী আর দুই পুেত্রর নাম মহেলান ও িকিলেয়ান| এরা সব
ৈবৎ েলহেমর ইফ্রাথীয় পিরবােরর| এরা পাহািড় েদশ েমায়ােব বসবাস
করেত লাগল|

3 তারপর এক িদন নয়মীর স্বামী ইলীেমলক মারা েগল| নয়মী আর
তার দুই পুত্র েথেক েগল| 4 উভয় পুত্ররই েমায়াব েদেশর কনয্ােদর
সেঙ্গ িবেয় হেয়িছল| একজেনর স্ত্রীর নাম অপর্া, আেরকজেনর
নাম রূৎ | তারা দশ বছর েমায়ােব বাস কেরিছল| 5 মহেলান এবং
িকিলেয়ান মারা েগল| স্বামী আর পুত্রেদর হািরেয় নয়মী একাই পেড়
রইল|

নয়মী েদেশ িফের েগল
6 পাহািড় েদশ েমায়ােব থাকার সময় নয়মী শুনল প্রভু তঁার

েলাকেদর সাহাযয্ কেরিছেলন| িতিন িযহূদার েলাকেদর খাদয্
িদেয়িছেলন শুেন নয়মী িঠক করেলা, েমায়াব েছেড় েস েদেশ িফের
যােব| তার পুত্রবধূরাও তার সেঙ্গ েযেত চাইল| 7 তারা েস েদশ েছেড়
পােয় েহঁেট িযহূদায় িফের আসার জনয্ রওনা হল|

* 1:1: িবচারকেদর ইস্রােয়েলর েলাকেদর সাহাযয্ এবং রক্ষা করার জনয্ ঈশ্বর দ্বারা
েপ্রিরত িবেশষ েনতারা| এিট ইস্রােয়েল রাজা হওয়ার পূেবর্ হেয়িছল|
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8 নয়মী তার পুত্রবধূেদর বলল, “েতামরা দুজেনই েদেশ মােয়র
কােছ চেল যাও| আমার সেঙ্গআরআমার পুত্রেদর সেঙ্গ েতামরা খুবই
ভাল বয্বহার কের এেসেছা| তাই আিম প্রভুর কােছ প্রাথর্না কির িতিনও
েযন েতামােদর প্রিত সদয় হন| 9আিম আরও প্রাথর্না কির, িতিন েযন
েতামােদর স্বামী আর সুন্দর একিট সুেখর ঘেরর বয্বস্থা কের েদন|”
এই বেল নয়মী তােদর চুম্বন করেলা| তারা কঁাদেত লাগল|

10 পুত্রবধূরা বলল, “িকন্তু আমরা আপনার সেঙ্গ আপনার
পিরবােরই েযেত চাই|”

11 নয়মী বলল, “না, েমেয়রা, েতামরা েতামােদর বাড়ীেতই িফের
যাও| আমার সেঙ্গ িগেয় িক হেব?” আিম েতা েতামােদর েকােনা
উপকার করেত পারব না| আমার েকােনা পুত্র েনই েয েতামােদর
িবেয় করেব| 12 যাও, ঘের িফের যাও| আিম আর এই বৃদ্ধ বয়েস
বর েজাটােত পারেবা না| এমনিক নতুন কের িবেয় করার কথা
ভাবেলও আিম েতামােদর উপকার করেত পারব না| ধেরা, রােত্রই
আিম গভর্ বতী হলাম, ধেরা আমার দু-দুেটা পুত্রও হেয় েগল, িকন্তু
তােতও েকােনা লাভ হেব না| 13 যতিদন না তারা িবেয়র েযাগয্ হেচ্ছ
ততিদন েতামােদর অেপক্ষা করেত হেব| িকন্তু আিম েতামােদর এত
দীঘর্ সময় অেপক্ষা করেত বলেত পাির না| সিতয্ই এসব ভাবেল মেন
কষ্ট হয়| এমিনেতই আিম যেথষ্ট দুঃিখত| কারণ প্রভু আমার িবরুেদ্ধ
অেনক িকছু কেরেছন|”

14 এই কথা শুেন তারা আবার কান্নাকািট শুরু করল| তারপর এক
সময় অপর্া নয়মীেক চুম্বন কের িবদায় িনল| িকন্তু রূৎ তােক জিড়েয়
ধেরই েথেক েগল|

15 নয়মী বলল, “েতামার বড়জা িনেজর েলােকর কােছ এবং তার
িনেজর েদবতােদর কােছ চেল েগল| েতামারও তাই করা উিচৎ |”

16 রূৎ  বলল, “আমােক তুিম তািড়েয় িদেয়া না মা! আমােক
েদেশ িফের েযেত তুিম েজার কর না| আিম েতামার কােছই থাকেবা|
তুিম েযখােন যােব, আিমও েসখােন যাব| তুিম েযখােন েশােব, আিম
েসখােনই েশাব| যারা েতামার িনেজর েলাক, তারা আমারও িনেজর
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েলাক| েতামার ঈশ্বর হেবন আমারও ঈশ্বর| 17 েতামার মৃতুয্ েযখােন,
আমারও মৃতুয্ েসখােন| েসখােনই হেব আমার কবর| এই আমার
প্রিতশ্রুিত| যিদ আিম আমার প্রিতশ্রুিত না রািখ, প্রভু আমায় শািস্ত
েদেবন| একমাত্র মৃতুয্ ছাড়া েকউ আমােক েতামার কাছ েথেক সিরেয়
িনেত পারেব না|”

ঘের েফরা
18 নয়মী বুঝেলা রূৎ ভীষণ ভােব তার সেঙ্গ েযেত ইচু্ছক| েস

আর রূতেক িকছু বলল না| 19 নয়মী আর রূৎ েবিরেয় পড়ল| েযেত
েযেত তারা এেস পড়ল ৈবৎ েলহেম| ৈবৎ েলহেম পা িদেতই েসখানকার
েলাকরা তােদর েদেখ উেত্তিজত হেয় উঠেলা| তারা বলল, “এই িক
নয়মী?”

20 নয়মী তােদর বলল, “েতামরা আমােক নয়মী বেল েডেকা না|
আমােক েতামরা মারা বেলই ডােকা| এই নােমই েতামরা আমােক
ডাকেব, কারণ সবর্শিক্তমান ঈশ্বরআমার জীবন দুঃেখ ভের িদেয়েছন|
21 যখন চেল িগেয়িছলাম তখন যা েচেয়িছ সবই েপেয়িছলাম| িকন্তু
আজ প্রভু আমার জেনয্ িনেজর েদশ ছাড়া আর িকছুই েদন িন| প্রভু
আমায় শুধু দুঃখই িদেয়েছন| তাই েকন েতামরা আমােক �সুখী� বেল
ডাকেব? সবর্শিক্তমান ঈশ্বর আমায় অেশষ কষ্ট িদেয়েছন|”

22 এই ভােব নয়মী ও তার েমায়াবীয়া পুত্রবধূ রূৎ পাহািড় েদশ
েমায়াব েথেক িফের এল| এই দুজন নারী যখন ৈবৎ েলহেম এল তখন
েসখােন বািলর্ শসয্ েতালার পালা শুরু হেয়েছ|

2
রূৎ ও েবায়েসর পিরচয়

1 ৈবৎ েলহেম একজন ধনী বাস করত| তার নাম েবায়স| ইলীেমলক
পিরবােরর অন্তগর্ত নয়মীর ঘিনষ্ঠ আত্মীয়স্বজনেদর মেধয্ েবায়স িছল
একজন|
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2 এক িদন রূৎ নয়মীেক বলল, “আিম ভাবিছ, মােঠ মােঠ একটু
ঘুের েবড়াই| এমিন কেরই হয়েতা এক িদন এমন কাউেক পাব েয
আমায় দয়া করেব, েয আমায় মােঠর পেড় থাকা শেসয্র দানা তুেল
িনেত বলেব|”
নয়মী বলল, “আচ্ছা বাছা, যাও|”
3 রূৎ মােঠর িদেক চেল েগল| যারা েসখােন শসয্ কাটেছ তােদর

সেঙ্গ সেঙ্গ ঘুরল| েক্ষেতর পেড় থাকা শসয্গুেলা েস সংগ্রহ করল|*
ঘটনাক্রেম এরকম একটা মােঠর মািলক িছল েবায়স| েবায়স িছল
ইলীেমলক পিরবােরর একজন|

4 এক িদন ৈবৎ েলহম েথেক েবায়স তার জিমেত চেল এেলা|
চাষীেদর েস আদর ভালবাসা জািনেয় বলল, “প্রভু েতামােদর সহায়
েহান!”
চাষীরাও বলল, “প্রভু আপনার মঙ্গল করুন!”
5 েবায়েসর একজন ভৃতয্ চাষীেদর কােজর তদারিক করিছল|

রূতেক েদখেত েপেয় েবায়স ভৃতয্েক িজজ্ঞাসা করল, “এ কােদর
েমেয়?”

6 ভৃতয্িট বলল, “েমেয়িট একজন েমায়াবী| েস নয়মীর সেঙ্গ
েমায়াব েথেক এেসেছ| 7আজ খুব েভারেবলা েস আমার কােছ আেস
অনুমিত চাইেত যােত চাষীেদর িপছু িপছু ঘুের মাঠ েথেক েস শসয্
কুিড়েয় িনেত পাের| েসই সকাল েথেক েস এই মােঠ রেয়েছ| ঐ েতা
ওখােন তার বাড়ী|”

8 েবায়স তখন রূতেক বলল, “েশােনা েমেয়, তুিম এই েক্ষেতই
েথেক যাও এবং েতামার জনয্ শসয্ কুিড়েয় িনও| অনয্ েকাথাও
আর েতামােক েযেত হেব না| আমার েক্ষেতর দাসীেদর সেঙ্গ সেঙ্গ
তুিম ঘুরেব| 9 েকান্ েকান্ জিমেত তারা যােচ্ছ েদখেব, তােদর সেঙ্গ
থাকেব| যুবকেদরআিম সাবধান কের িদিচ্ছ, তারা েযন েতামায় িবরক্ত
* 2:3: েক্ষেতর � করল একিট িনয়ম িছল েয কৃষক শসয্ সংগ্রেহর সময় অবশয্ই িকছু
শসয্ তার মােঠ েফেল রাখেব| এই শসয্ েফেল রাখা হত যােত গরীব েলাকরা িকছু েখেত
পায়|



রূেতর িববরণ 2:10 v রূেতর িববরণ 2:16

না কের| িপপাসা েপেল আমার েলাকরা েয মগ বয্বহার কের তুিমও
তা বয্বহার করেত পােরা| বুঝেল?”

10রূৎ মাথা নীচু কের শ্রদ্ধা জানাল| েস েবায়সেক বলল, “আমার
মেতা একজন সামানয্ েমেয়েকও আপিন লক্ষয্ কেরেছন, এেত আিম
খুবই অবাক হেয় েগিছ! যিদও আিম একজন অপিরিচত িকন্তু তবুও
আপিন আমার প্রিত কত সদয়|”

11 েবায়স উত্তর িদল, “েতামার শাশুিড় নয়মীেক তুিম িক রকম
েসবা কেরছ আিম সবই জািন| আিম জািন েতামার স্বামী মারা েগেলও
তুিম তােক কত সাহাযয্ কেরছ| আর আিম এও জািন মাতািপতা,
িনেজর েদশ সব িকছু েছেড় তুিম এখােন চেল এেসছ| এেদেশর
কাউেকই তুিম েচন না, তা সেত্ত্বও নয়মীর সেঙ্গ তুিম এেদেশ এেসছ|
12 েতামার সৎ কােজর জনয্ প্রভু েতামায় পুরস্কার েদেবন| তুিম যা
িকছু কেরছ তার জনয্ প্রভু, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামােক সমূ্পণর্ ভােব
পুরসৃ্কত করেবন| তুিম সুরক্ষার জনয্ তঁার কােছ এেসেছা, সুতরাং িতিন
েতামােক রক্ষা করেবন|”

13 রূৎ বলল, “আপিন আমােক খুবই দয়া কেরেছন| আিম েতা
একজন দাসী মাত্র, তাও আপনার দাসীেদর মেধয্ কারও সমান নই|
তবুও আপিন কত দরেদর কথা বেলেছন, আমায় সান্ত্বনা িদেয়েছন|”

14 দুপুেরর খাওয়ার সময় েবায়স রূতেক বলল, “এিদেক এেসা!
আমােদর রুিট েথেক তুিমও কেয়কটা খাও| িসরকায়় েতামার রুিট
ডুিবেয় নাও|”
রূৎ চাষীেদর পােশ বেস েগল| েবায়স তােক েসঁকা শসয্ িদল| রূৎ 

েপট ভের েখল| িকছু খাবার পেড় রইেলা|
15 খাবার পর রূৎ আবার কােজ েমেত উঠেলা|
েবায়স ভৃতয্েদর বলল, “শেসয্র গাদার পাশ েথেকও রূতেক দানা

কুিড়েয় িনেত িদও| ওেক বাধা িদও না| 16 িকছু দানা ভরা শীষ তার
জনয্ েফেল িদেয় তার কাজটা বরং আরও সহজ কের িদও| হঁয্া তােক
শসয্ কুেড়ােত িদও, বাধা িদও না|”
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নয়মী েবায়েসর সম্বেন্ধ শুনল
17 সেন্ধয্ পযর্ন্ত রূৎ মােঠ কাজকমর্ করত| কােজর পর ভুিষ েথেক

শসয্দানা েবেছ আলাদা কের রাখত| েস প্রায় ১⁄২ বুেশল বািলর্ েপত|
18 েস ঐ শসয্গুিল িনেয় শহের তার শাশুড়ীর কােছ েযত| তাছাড়া
তােক পােতর বাড়িত খাবারটাবারও েখেত িদত|

19শাশুড়ী তােক িজজ্ঞাসা করল, “এই সব শসয্ েকােত্থেক েপেল?
তুিম েকাথায় কাজ কেরা? েতামার প্রিত েয সদয় হেয়িছল তার কলয্াণ
েহাক্|”
তখন রূৎ কার কােছ কাজ করেছ বলল| েস বলল, “যার কােছ

কাজ করিছ তার নাম েবায়স|”
20 নয়মী পুত্রবধূেক বলল, “প্রভু তঁার মঙ্গল করুন| িক জীিবত,

িক মৃত সকেলর প্রিতই তঁার দয়ার েশষ েনই|” তারপর েস রূতেক
বলল, “েবায়স আমােদর আত্মীয়েদর একজন| েবায়স আমােদর
রক্ষাকতর্ া|”†

21 রূৎ বলল, “েবায়স আমােক িফের আসেত বেলেছ| বেলেছ
কাজকের েযেত| েবায়স বেলেছ ফসলকাটার কাজ েশষ হওয়া অবিধ
আিম েযন তার ভৃতয্েদর সেঙ্গ ভাল ভােব কাজকমর্ কির|”

22 নয়মী উত্তর িদল, “েবায়েসর ভৃতয্ দাসীেদর সেঙ্গ কাজ করাটা
েতামার পেক্ষ ভাল| অনয্ েকােনা েক্ষেত কাজ করেল হয়েতা েকােনা
েছেল েতামার গােয় হাত িদত|” 23 অতএব রূৎ েবায়েসর দাসীেদর
বািলর্ এবং গম কাটার সময় পযর্ন্ত েথেক েগল| শাশুড়ীর সেঙ্গ রূৎ 
েথেক েগল|

3
শসয্ মাড়াইেয়র েক্ষত্র

† 2:20: রক্ষাকতর্ া অথবা “িহতকারী” েয বয্িক্ত মৃত আত্মীেয়র পিরবােরর যত্ন েনয় এবং
তােদর রক্ষা কের| প্রায়শঃই এই বয্িক্ত দিরদ্র আত্মীয়জনেক ক্রীতদাসত্ব েথেক িকেন েফরত
েনয় এবং তােদর আবার স্বাধীন কের েদয়|
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1এক িদন নয়মী রূতেক বলল, “ওেগা েমেয়, হয়েতা েতামার জনয্
আমার একিট বর এবং একিট সুন্দর বাড়ী েখঁাজা উিচৎ | েতামার
ভালই হেব| 2 হয়েতা েবায়সই উপযুক্ত পাত্র| েস আমােদর খুব কােছর
েলাক| তুিম তার দাসীেদর সেঙ্গ কাজ কেরা| আজ রােত্র েবায়স শসয্
মাড়াই করার জায়গায় যব মাড়াই করেব| 3 যাও গা ধুেয় সাজেগাজ
কেরা| েবশ ভাল জামাকাপড় পেরা| তারপর তুিম েযখােন শসয্ ঝাড়াই
হয় েসখােন অবশয্ই যােব| িকন্তু েবায়েসর রােতর খাওয়া না হওয়া
পযর্ন্ত েস েযন েতামায় েদখেত না পায়| 4 খাওয়ার পর েস িবশ্রাম
করেব| েদখেব েকাথায় েস েশায়| তারপর েসখােন িগেয় তার পা
েথেক ঢাকাটা তুেল েসখােন শুেয় পড়েব| েস েতামােক বেল েদেব
িবেয়র বয্াপাের তুিম িক করেব|”

5 রূৎ বলল, “তাই করব|”
6শসয্ মাড়াইেয়র জায়গায় রূৎ চেল েগল| শাশুড়ী যা বেলেছ েসই

মেতা সবই করল| 7খাওয়া-দাওয়ার পর েবায়স েবশ খুিশ হেয় শেসয্র
গাদার পােশ শুেত েগল| তারপর রূৎ চুিপচুিপ তার কােছ িগেয় পােয়র
চাদরটা তুেল েসখােন শুেয় পড়েলা|

8 পের, মধয্রােত্র ঘুেমর মেধয্ েবায়স পাশ িফরেত েগল আর তার
ঘুম েভেঙ্গ েগল| এবং তার পােয়র কােছ শুেয় থাকা একজন নারীেক
েদেখ খুব আশ্চযর্য্ হেয় েগল| 9 েবায়স িজজ্ঞাসা করল, “েক তুিম?”
নারী বলল, “আিম রূৎ ,আপনার দাসী|আপনার চাদরআমার গােয়

িবিছেয় িদন| আপিন আমার রক্ষাকতর্ া|”
10 েবায়স বলল, “প্রভু েতামার মঙ্গল করুন| আমার ওপর তুিম

যেথষ্ট দয়া কেরছ| আেগ নয়মীেক তুিম যা দয়া করেত আমােক তার
েচেয় েবিশ দয়া করছ| তুিম একজন গরীব িকংবা ধনী যুবকেক িবেয়
করেত পারেত| িকন্তু তুিম তা কর িন| 11 েশােনা যুবতী, ভয় েপও না|
তুিম যা চাইছ েস রকমই আিম করব| আমার শহেরর সকেলই জােন
তুিম খুব ভাল েমেয়| 12এটাও সিতয্ েয, আিম েতামার একজন ঘিনষ্ঠ
আত্মীয়| িকন্তু আমার েচেয়ও ঘিনষ্ঠ েলাক েতামার আেছ| 13 আজ
রাতটা এখােন থােকা| সকাল হেল েদখব েসই েলাকিট েতামােক



রূেতর িববরণ 3:14 viii রূেতর িববরণ 4:1

সাহাযয্ করেত পাের িক না| যিদ কের, খুবই ভাল| আর যিদ না কের
তাহেল প্রিতশ্রুিত িদিচ্ছ, আিমই েতামােক িবেয় করেবা| ইলীেমলেকর
জিম-জায়গা ছািড়েয় িনেয় েতামার হােত তুেল েদব| সকাল অবিধ
তুিম এখােন েথেক যাও|”

14 সুতরাং সকাল হওয়া পযর্ন্ত েবায়েসর পােয়র কােছ রূৎ শুেয়
থাকল| অন্ধকার থাকেত থাকেতই েস যাবার জনয্ উেঠ পড়েলা যােত
েলােক তােক িচনেত না পাের|
েবায়স তােক বলল, “কাল রােত্র েয তুিম আমার কােছ এেসিছেল

েস কথা আমরা েগাপন রাখেবা|” 15 তারপর েবায়স বলল, “েতামার
শালটা আমায় দাও েতা| ওটােক খুেল ধেরা|”
রূৎ তাই করেলা| েবায়স নয়মীেক েদেব বেলআন্দােজ এক বুেশল

বািলর্ ওজন করল| তারপর রূেতর শােল বািলর্ মুেড় তার িপেঠ চািপেয়
িদেলা| েবায়স শহের েবিরেয় েগল|

16 রূৎ তার শাশুড়ী নয়মীর বাড়ী চেল েগল| নয়মী দরজার কােছ
িগেয় িজজ্ঞাসা করল, “েক ওখােন?”
রূৎ েভতের িগেয় েবায়স িক িক কেরেছ সব নয়মীেক বলল| 17 েস

বলল, “েবায়স েতামার জনয্ এই বািলর্ উপহার িদেয়েছ| েস বেলেছ
উপহার না িনেয় েযন েতামার কােছ না আিস|”

18 নয়মী বলল, “বাছা, ৈধযর্য্ ধেরা| েবায়স যা করেব বেল মেন
কের তা না করা পযর্ন্ত ওর মেন শািন্ত েনই| িদন ফুেরাবার আেগ িক
ঘেট আমরা জানেত পারব|”

4
েবায়স ও অনয্ আত্মীয়িট

1 শহেরর ফটেকর কােছ েযখােন েলাকরা সব জেড়া হেয়েছ
েসখােন েবায়স েগল| েসখােন েস বেস রইল যতক্ষণ না েসই ঘিনষ্ঠ
আত্মীয়িট আেস| এর কথাই েস রূতেক বেলিছল| তারপর এক সময়
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েসই েলাকিট তার সামেন িদেয় চেল যািচ্ছল| েবায়স তােক ডাকল,
“বনু্ধ এই েয েশােনা, এখােন বেসা!”

2তারপর েবায়স কেয়কজন সাথী েজাগাড় করল| শহেরর দশ জন
প্রবীণ েলাকেক েস ডাকল| তােদর বলল, “বেসা!” তারা বসল|

3 তারপর েবায়স েসই ঘিনষ্ঠ আত্মীয়িটেক বলল, “পাহািড় েদশ
েমায়াব েথেক নয়মী িফের এেসেছ| আমােদর আত্মীয় ইলীেমলেকর
জিম েস িবক্রী করেছ| 4 এই শহেরর েলাকেদর ও প্রবীণ বয্িক্তেদর
সামেনআিম েতামােক এই কথা বলিছ| যিদ তুিম েসই জিম িকেন িনেত
চাও, েকেনা| আর যিদ জিমটা ছািড়েয় িনেত না চাও, তাও বেলা| তুিম
না পারেল আিমই ছািড়েয় েনব|”

5 েবায়স আরও বলল, “নয়মীর জিম িকেন িনেল তুিম
েমায়াবীয়া িবধবা রূতেকও েপেয় যােব| যিদ েমায়াবীয়া রূেতর সন্তান
হয় েসই হেব জিমর মািলক| এই ভােব জিমটা ওেদর পিরবােরই েথেক
যােব|”

6 আত্মীয়িট বলল, “আিম ঐ জিম িকনেবা না| ওটা েতা আমারই
হওয়ার কথা| িকনেলআমার িনেজরজিমই েখায়াব|ও তুিমই েকেনা|”
7 (বহুকাল আেগ ইস্রােয়েল েকউ েকােনা সম্পিত্ত িকনেল বা ছািড়েয়
িনেল একজন েলাক তার জুেতা খুেল খেদ্দরেক িদেয় িদত| এটাই িছল
েবচা-েকনার প্রমাণ|) 8 েসই মেতা ঘিনষ্ঠ আত্মীয়িট বলল, “জিম তুিম
িকেন নাও|” তারপর েস তার জুেতা খুেল েবায়সেক িদল|

9 তখন েবায়স সমেবত েলাকেদর এবং প্রবীণ বয্িক্তেদর বলল,
“েতামরা সকেল সাক্ষী রইেল েয আিম ইলীেমলক, িকিলেযান এবং
মহেলােনর এই সমস্ত জিমজমা নয়মীর কাছ েথেক িকেন িনলাম|
10 েসইসেঙ্গ রূতেকও আমার স্ত্রী িহেসেব িকেন িনলাম| এর ফেল
মৃত স্বামীর সব সম্পিত্তর অিধকারী হেব তারই পিরবােরর েলাকরা|
এভােবই তার নাম তার জিমর ও পিরবার েথেক সিরেয় েদওয়া হেব
না| েতামরা আজ সকেলই সাক্ষী থাকেল|”
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11 সকেলই সাক্ষী েথেক েগল| তারা বলল, “ইস্রােয়েলর গৃহ যারা
ৈতরী* কেরিছল েসই রােহল এবং েলয়ার মত কের প্রভু েযন গেড়
েতােলন এই নারীেক েয েতামার বাড়ীেত আসেছ| তুিম ইফ্রাথােত
শিক্তশালী হও| তুিম ৈবৎ েলহেমও িবখয্াত হও| 12 তামর িযহূদার
পুত্র েপরসেক জন্ম িদেয়িছল এবং তার পিরবার মহান হেয়িছল| প্রভু
েযন েতমিন কেরই েতামােকও রূেতর গভর্ জাত বহু সন্তান েদন| এবং
েতামার পিরবারও েপরেসর মেতাই মহান হেয় ওেঠ|”

13 েবায়স রূতেক িবেয় করেলা| প্রভুর আশীবর্ােদ রূৎ গভর্ বতী
হল| েস একিট পুেত্রর জন্ম িদল| 14 শহেরর রমনীরা নয়মীেক
বলল, “প্রশংসা কেরা প্রভুেক িযিন েতামােক উপহার িহেসেব এই
মহান পুত্র িদেলন| েস ইস্রােয়েল িবখয্াত হেব| 15 এই েতামােক
পুনজীর্িবত করেব এবং েতামার বৃদ্ধ বয়েস েদখােশানা করেব| েতামার
পুত্রবধূর সুবােদই তােক েপেল| েতামারই জনয্ েস এই েছেলেক
জন্ম িদেয়েছ| েস েতামায় ভালবােস এবং েস েতামায় সাতিট েছেলর
েচেয় েঢর েবিশ ভালবােস|”

16নয়মী েছেলেক েকােল তুেল িনেলা এবং তােকআদর-যত্ন করল|
17 পাড়া প্রিতেবশীরা তার একটা নাম িদল| এই স্ত্রীেলাকরা বলল,
“এখন নয়মীর একিট পুত্র আেছ!” তারা পুত্রিটর নাম রাখল ওেবদ|
ওেবেদর পুেত্রর নাম িযশয়| িযশেয়র পুেত্রর নাম দায়ুদ|

রূৎ ও েবায়েসর পিরবার
18 এই হেচ্ছ েপরেসর পিরবােরর বংশপিরচয়:

েপরেসর পুত্র িহেষ্রাণ|
19 িহেষ্রােণর পুত্র রাম|
রােমর পুত্র অম্মীনাদব|
20অম্মীনাদেবর পুত্র নহেশান|

* 4:11: ইস্রােয়েলর � ৈতরী িহব্রীয় শব্দ “ৈতরী” হেচ্ছ একিট শেব্দর মত যার অথর্,
“পুেত্রর জন্ম িদেয়েছ|”
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নহেশােনর পুত্র সেল্মান|
21 সেল্মােনর পুত্র েবায়স|
েবায়েসর পুত্র ওেবদ|
22 ওেবেদর পুত্র িযশয়|
িযশেয়র পুত্র দায়ুদ|
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