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¯Ë̂vwaKvi: MíwUi Abywjwc ev wcÖ›U e¨envi Kiv hv‡e Z‡e weµq Kiv hv‡ebv|  

তিুম যিদ েতামার ঠাকুরদা-ঠাকুমা, তােদর মা-বাবা এবং েতামার পিরবাের যতজন 
েতামার আেগ এেসেছ, তােদর সােথ েদখা করেত পারেত, তাহেল তিুম হেয়তা 
অবাক হেয় েযেত েয, তারা কী ধরেনর েলাক িছল। বাইেবেল যীশুর পবূর্পরুুষ 
িছল একজন েমায়াবীয় নারী েয, পর্িতমা পজূা করত। তার নাম িছল রুৎ। 
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নয়মী েবৎেলেহেম িফের আসায়, তার পরুােনা বন্ধরুা খবু খিুশ হেয়িছল। িকন্তু 
িতিন তােদর বলেলন, তােক “নয়মীর” (আনন্দ) পিরবেতর্ “মারা” (েতেতা) বেল 
ডাকেত। কারণ সবর্শিক্তমান তার সােথ বেড়া িতক্ত বয্বহার কেরেছন। রুৎেক  
                                  বাদ িদেল, নয়মী খািল হােত িফেরেছন। 

নয়মী এখন িবধবা, িতিন শুনেলন েয, ঈশব্র তাঁর েলাকেদর কােছ িফের 
এেসেছন ও তােদর খাবার িদেচ্ছন। তাই নয়মী তার মাতভূৃিমেত িফের যাওয়ার  
               কথা িচন্তা করল। িকন্তু এই দুিট েমেয় কী করেব? নয়মী তােদর  
                  উপেদশ িদল, েতামরা েমায়াব েদেশ েথেক যাও এবং িবেয়  
                                         কের নাও। 

ইলীেমলক নােম একজন েলাক েবৎেলেহম েছেড় তার দুই পতুর্েক ও স্তর্ীেক িনেয় 
খাদয্ সংগর্েহর জনয্ বার হল। েশেষ িতিন েমায়ােব েপৗঁছােলন। েসই েদেশ সমস্ত 
মানুষ পর্িতমা পজূা করত। 

অপর্া তার িনেজর পিরবাের িফের েগল, িকন্তু রুৎ পর্তয্াখয্ান করল। তার 
পিরবেতর্ রূৎ একটা সুন্দর কিবতা েশানাল, যােত েস পর্িতজ্ঞা করল েয, েস তার 
শব্াশুিড়েক ছাড়েব না। 

েমায়ােব ইলীেমলক ও  
তার পিরবাের ভােলা িদন যািচ্ছল না। িতিন মারা েগেলন। পের  
তার দুই পতুর্ মারা েগল। তার স্তর্ী নয়মী তার দুই পেুতর্র স্তর্ী রুৎ ও  
অপর্ােক েরেখ েগেলন। তার েবৗমারা েমায়াব েদেশর মিহলা িছল। 

ইসর্ােয়েল রূেতর গল্প শুরু হেয়িছল িশমেশােনর সমেয়র পের, তখন ঈশব্েরর 
েলােকরা ঈশব্রেক িবশব্াস ও মানয্ করত না। েদেশেত এক ভীষণ দুিভর্ক্ষ েদখা 
েদয়। তিুম িক জান, দুিভর্ক্ষ িক? ঐটা িঠক। দুিভর্ক্ষ হল যখন েকানও শসয্, ফল 
জন্মায় না এবং জীবজন্তু, এমনিক মানুষও না েখেত েপেয় মারা যায়। 
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েবায়স ও রূৎ তার পর্থম 
সন্তানেক ওেবদ বেল 
ডাকল। িতিন িছেলন 
ইসর্ােয়েলর িবখয্াত রাজা 
দায়েূদর ঠাকুরদা। 

সময় যত এেগােত লাগল, েবায়স রূৎেক িবেয় করেত 
চাইল। িকন্তু এিদেক তার এক আত্মীয় রুৎেক পছন্দ 
কেরিছল। এই েলাকিট রূেতর জিম চাইিছল, িকন্তু রুৎেক 
তার স্তর্ী িহসােব িনেত চাইিছল না। আইন বলেছ েয, 
একিট ছাড়া েস অনয্িটেক িনেত পাের না। 

জিমর মািলক েবায়স শুনল েয, 
রুৎ তার শব্াশুিড়র পর্িত কত 
ভােলা। িতিন যখন তার সােথ 
সাক্ষাৎ করেলন, তখন িতিন 
রুৎেক সাহাযয্ করার জনয্ শসয্ 
সংগর্হকারীেদর এক মেুঠা শসয্ 
েছেড় েদওয়ার আেদশ িদেলন। 
েবায়স রূৎেক পছন্দ করেত 
লাগল। 

তখনকার িদেন েলােকরা চিুক্ত সম্পাদন করেত হাত িমলাত না। েবায়স তার 
একিট চিট খেুল, চিুক্তসব্রূপ েসই েলাকিটেক সবার সামেন িদল। বয্বসািয়ক 
চিুক্ত সম্পণূর্ হল। রূৎ, েবায়েসর স্তর্ীরূেপ গণয্ হল। েস ও নয়মী  
এখন েবায়েসর পিরবােরর আত্মীয় হল। 

রূৎ যখন নয়মীেক 
েবায়েসর দয়ার কথা 
বলল, তখন নয়মী 
ঈশব্েরর পর্শংসা 
করল। “েস আমােদর 
আত্মীয়, আমােদর 
েগাষ্ঠীর একজন।” 

যিদও রুৎ েমায়ােবর অনয্েদর মেতা পর্িতমা 
পজূা করত। িকন্তু েসখান েথেক িফের েস 
ইসর্ােয়েলর জীবন্ত ঈশব্েরর উপাসনা করেত 
শুরু করল। নয়মীর খােদয্র জনয্ রুৎ কিঠন 
পিরশর্ম করত। েস পর্িতিদন মােঠ িগেয় 
শসয্গর্াহীেদর অনুসরণ করত ও তােদর পেড় 
যাওয়া শসয্ েথেক কুড়াত। 
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯‡̂M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|  

 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:  
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš —vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|    

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 
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 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

রুৎ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 
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িক্ন্তু আরও আশ্চযর্জনকভােব, িশশু ওেবদ িছল যীশু খর্ীেস্টর পবূর্পরুুষ। যীশু 
দায়েূদর পিরবােরর সীমােরখা ধের রাজােদর রাজা ও জগেতর মিুক্তদাতা হেয় 
এেসিছেলন। 

15 16

17 18


