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যুবক দায়ূদ পলাতক িছেলন। রাজা েশৗল তােক হতয্া করেত চাইিছল। দায়ূদ �া�ের
এক িবরাট গ�ের চারেশা অনুগামী িনেয় বাস করেত লাগল। কখনও কখনও রাজা
েশৗেলরর ৈসনয্রা তােদর �ায় েপেয় িগেয়িছল, িক� দায়ূদ পািলেয় েবড়াি�ল।
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দায়ূদ তা করেত বারণ করেলন। েশৗেলর বশর্া ও
মগ িনেয় তারা তাঁবু েথেক েবিরেয় েগল।
পাহােড়র রা�ার ধাের দায়ূদ িচৎকার করেত
লাগল, যত�ণ না েশৗল শনেত পায়। আর
একবার েশৗল েদখল য, দায়ূদ তােক হতয্া করেত
পারত, িক� কেরিন। আর একবার েশৗল বলল, 
দায়ূদেক হতয্ার েচ�া করার জনয্ েস দুঃিখত।
িক� দায়ূদ েশৗেলর কথায় িব�াস করল না।

েশৗল বলল, দায়ূদেক ক� েদওয়ার জনয্ েস দুঃিখত। িক� শী�ই তার পুরােনা রাগ
েবিরেয় এল ও িতন হাজার ৈসনয্েক দায়ূদেক হতয্া করেত পাঠােলন। এক রােত যখন
ৈসনয্রা ঘুিমেয় পেড়িছল, দায়ূদ ও তার এক ৈসনয্ অবীশয় রাজা েশৗেলর েশাওয়ার
ঘের ঢুেক পড়ল, েযখােন েশৗল ঘুমাি�ল।

একিদন েশৗল দাযূদেক
খঁুজিছল ও িঠক েযখােন
দায়ূদ ও তার েলাকরা
লুিকেয়িছল, েসখান িদেয়
েবিরেয় েগল। েশৗল একা
িছল!

অবীশয় িফসিফস কের বলল, 
“ঈ�র আজেকর িদেন েতামার
শ�েক েতামার হােত তুেল
িদেয়েছন। দয়া কের আমােক
একবােরর জনয্ বশর্া িনেয়
আঘাত করেত দাও, আিম
ি�তীয়বার আঘাত করব না।”

গরায় দায়ূদ সহেজ েশৗলেক
হতয্া করেত পারত। এর
পিরবেতর্ েস েশৗেলর
কােছ এল ও তার
ছুির িদেয় েশৗেলর
জামার কাপড়
েকেট িনল।

েশৗল েবিরেয় যাওয়ার পর, দায়ূদ তােক
েডেক বলল, “েতামার কাপেড়র িকছুটা
েকেট িনেয়িছ, িক� েতামােক হতয্া
কিরিন, জান ও েদখ েয, েতামার জনয্
আমার েকানও খারাপ ই�া েনই।”

েশৗেলর চাকর রাজােক বলল েয, পুেরািহতই দায়ূদেক পালােত সাহাযয্ কেরেছ। েশৗল
তােদর হতয্া করার আেদশ িদল। িক� একমা� েদােয়গ এই কাজ করেত চাইল! েস
তরবাির িনেয় পঁচািশ পুেরািহতেক এবং তােদর পিরবারেক হতয্া করল। এটা একটা
জঘনয্ কাজ িছল।
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েশৗল ও তার পু�েদর েদহ খঁুেজ
পাওয়া েগল। পেল�ীয়রা
ই�ােয়লীয়েদর অিধকৃত শহেরর
েদওয়ােল েদহগিল টাি�েয় িদেয়িছল।
িকছু সাহসী ই�ােয়লীয় তােদর
েদহগিল উ�ার করল। েদহগিলেক
বািড়েত িনেয় অনয্েদর কবর েদওয়ার
আেগই েসগেলা পুিড়েয় িদল।

পেল�ীয়রা ই�ােয়েলর িবরুে� লড়াই করল
এবং ঈ�েরর েলােকরা পািলেয় েগল। পেল�ীয়রা
দায়ূেদর ি�য় ব�ু েযানাথনসহ েশৗেলর
পু�েদর হতয্া করল।

েশৗল একিট মিহলােক আেদশ িদল, শমূেয়লেক কবর েথেক
ডাকেত। েসই রােত েশৗল একিট বাতর্ া েপল।

েশৗল তীেরর আঘােত খুব বােজভােব
আহত হল। েস তার বমর্বাহকেক
বলল, “েতামার তরবাির বার কের
আমােক হতয্া কর, পােছ ঐ দু�
েলাকরা এেস আমােক গালাগাল েদয়
ও মাের।” িক� বমর্বাহক তা করেব
না, কারণ েস খুব ভয় েপেয়িছল।
সুতরাং, েশৗল একিট তরবাির িনেলন
ও তার উপর পড়েলন।

“... ঈ�র েতামার মেধয্ িদেয় চেল েগেছন ও েতামার শ�
হেয়েছন ... ঈ�র েতামার হাত েথেক েতামার রাজয্ িনেয়
টুকেরা টুকেরা কেরেছন এবং েতামার �িতেবিশ দায়ূদেক
িদেয়ছন। আগামীকাল তুিম ও েতামার পু�রা আমার সােথ
থাকেব।” ঈ�র ই�ােয়েলর ৈসনয্েদরেক পেল�ীয়েদর হােত
েদেবন। যখন েশৗল এই কথা শনল, েস ভেয় পেড় েগল।

এইসময় শমূেয়ল মারা েগল। িতিন ভাববাদী
িছেলন, যােক ঈ�র েশৗলেক অিভিষ� করেত
বেলিছেলন। তারপর দায়ূদ ই�ােয়েলর রাজা হয়।
পেল�ীয়রা যখন ই�ােয়লেক আ�মণ করল, 
েশৗল এক অ�ুত কা� কেরিছল, যা ঈ�র তােক
করেত বারণ কেরিছেলন।
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যিদও েশৗল দায়ূদেক হতয্া করার েচ�া
কেরিছল, িক� দায়ূদ েশৗলেক ঈ�েরর একজন
অিভিষ� বয্ি� বেল েশষ পযর্� স�ান করত।
এখন ঈ�র দায়ূদেক স�ান করেলন, েশৗেলর
জায়গায় তােক রাজা করেলন।

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„Zz̈ , 
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„Zz̈ eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz̈ †_‡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

রাজা দায়ূদ (ভাগ ১)

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

১শমূেয়ল ২৪-৩১; ২শমূেয়ল ১-২

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó
MxZmswnZv 119:130

দায়ূদ যখন এই ভয়ানক খবরিট
েপল, েস দুঃখ েপল ও কাঁদল।
েশৗল, তার পু� েযানাথন ও ঈ�েরর
েলাকেদর জনয্ স�য্াকাল পযর্� েস
অনাহাের থাকল, কারণ তারা
তরবািরর �ারা িনহত হেয়িছল।
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