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শমূেয়েলর প্রথম পুস্তক

ইল্কানা পিরবােরর শীেলােত উপাসনা
1পাহাড়ী েদশ ইফ্রিয়েমর রামা অঞ্চেল ইল্কানা নােম একজন েলাক

িছল| ইল্কানা সূফ পিরবার েথেক এেসিছল; তার িপতার নাম িছল
িযেরাহম, িযেরাহেমর িপতা হেচ্ছ ইলীহূ, ইলীহূর িপতা েতাহূ, েতাহূর
িপতা সূফ| েস ইফ্রিয়েমর পিরবারেগাষ্ঠী েথেক এেসিছল|

2 ইল্কানার দুই স্ত্রী িছল| একজেনর নাম হান্না, অনয্ জেনর নাম
পিনন্না| পিনন্নার সন্তানািদ িছল, িকন্তু হান্না িছল িনঃসন্তান|

3প্রিত বছরই ইল্কানা রামা শহর েথেক শীেলােত চেল েযত| শীেলায়
িগেয় েস সবর্শিক্তমান প্রভুর উপাসনা করত ও তঁােক বিল িনেবদন
করত| েসখােন হফ্িন এবং পীনহস যাজক িহেসেব প্রভুর েসবা করত|
এরা দুই জন িছল এিলর পুত্র| 4 প্রেতয্কবার ইল্কানা বিল িদেয় এেস
তার একটা ভাগ তার স্ত্রী পিনন্নােক িদত এবং েস পিনন্নার সন্তানেদরও
িকছুটা ভাগ িদত| 5 ইল্কানা আর একটা সমান অংশ হান্নােকও িদত| প্রভু
হান্নার েকােল সন্তান না িদেলও ইল্কানা তােক বিলর ভাগ িদত, কারণ
েস হান্নােক সিতয্ই ভালবাসত|

পিনন্না হান্নােক িবরক্ত করল
6পিনন্না সব সময় হান্নােক িবরক্ত করত| এেত হান্নার খুব মন খারাপ

হত| হান্নার সন্তান হয়িন বেল পিনন্না তােক এই রকম করত| 7 বছেরর
পর বছর এই ঘটনা ঘটত| যখনই ইল্কানা তার পিরবােরর সেঙ্গ শীেলায়
প্রভুর গৃেহ উপাসনা করেত েযত, পিনন্না হান্নােক িবরক্তকরত|একিদন
ইল্কানা সবাইেক যখন বিলর ভাগ িদিচ্ছল, হান্না মেনর দুঃেখ েকঁেদ
েফলল| েস িকছুই েখল না| 8 ইল্কানা তােক বলল, “হান্না, তুিম কঁাদছ



1 শমূেয়ল 1:9 ii 1 শমূেয়ল 1:17

েকন? েকন তুিম িকছু খাচ্ছ না? িকেসর জনয্ েতামায় এমন শুকেনা
েদখােচ্ছ? েতামার জনয্ েতা আিম আিছ| আিম েতামার স্বামী| দশিট
পুেত্রর েচেয় আমােক েতামার েবশী ভাল বেল িবেবচনা করা উিচৎ |”

হান্নার প্রাথর্না
9 খাওয়া দাওয়া এবং পান েসের হান্না চুপচাপ উেঠ পড়ল| েস

প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত েগল| প্রভুর পিবত্র মিন্দেরর দরজার পােশ
একটা েচয়াের যাজক এিল বেসিছল| 10 দুঃিখনী হান্না প্রভুর কােছ
প্রাথর্নার সময় খুবই কঁাদল| 11 ঈশ্বেরর কােছ েস এক িবেশষ ধরেণর
মানত করল| েস বলল, “েহ সবর্শিক্তমান প্রভু, েদেখা আিম বড়
দুঃখী| আমােক ভুেল েযও না| আমােক মেন েরখ| তুিম যিদ আমােক
একিট পুত্র দাও, আিম েসই পুত্রেক েতামােকই উৎসগর্ করব| েস হেব
নাসরতীয়| েস দ্রাক্ষারস বা েকান রকম কড়া পানীয় পান করেব না|
েকউ কখনও তার চুল কাটেব না|” *

12অেনকক্ষণ ধের হান্না প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| হান্না যখন প্রাথর্না
করিছল তখন এিল তার মুখগহ্বেরর িদেক েদখিছল| 13 হান্না মেন মেন
প্রাথর্না করিছল| েস শব্দ কের িকছু বলিছল না, শুধু তার েঠঁাট দুেটা
নড়িছল| এিল মেন করল েয হান্না মাতাল হেয় েগেছ| 14 তাই এিল
হান্নােক বলল, “তুিম খুব েবশী পান কেরছ! এখন দ্রাক্ষারস সিরেয়
রাখার সময় হেয়েছ|”

15 হান্না বলল, “না মহাশয়, আিম দ্রাক্ষারস বা সুরা িকছুই পান কির
িন| আমার হৃদয় তীব্র েবদনায় কাতর| আিম প্রভুর কােছ আমার সব
কেষ্টর কথা জানািচ্ছলাম| 16ভাবেবন না েয আিম খারাপ েমেয়| আিম
সারাক্ষণ শুধু প্রাথর্নাই করিছলাম| কারণ আমার অেনক দুঃখ এবং
আিম খুবই িবচিলত|”

17 এিল বলল, “িনিশ্চেন্ত বািড় যাও| ইস্রােয়েলর ঈশ্বর েতামার
মেনাবাঞ্ছা পূরণ করুন|”
* 1:11: েকউ � না নাসরতীয় িছল েসই েলাকরা যারা ঈশ্বরেক এক িবেশষ উপােয় েসবা
করার প্রিতশ্রুিত িনেয়িছল| তারা তােদর চুল কাটত না| তারা দ্রাক্ষা েখত না এবং দ্রাক্ষারস
পান করত না|
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18 হান্না বলল, “আশা কির আমার ওপর আপিন সন্তুষ্ট হেয়েছন|”
এই বেল হান্না চেল েগল এবং পের িকছু মুেখ িদল| তারপর েথেক েস
আর দুঃখী িছল না|

19 পরিদন খুব সকােল ইল্কানার বািড়র সকেল ঘুম েথেক উঠল|
তারা সকেল প্রভুর উপাসনা করল| তারপর তারা রামায় িফের েগল|

শমূেয়েলর জন্ম
ইল্কানা হান্নার সেঙ্গ িমিলত হল| প্রভু হান্নােক মেন েরেখিছেলন|

20 পেরর বছর হান্না একিট পুত্র সন্তােনর জন্ম িদল| হান্না পুেত্রর নাম
রাখল, শমূেয়ল| েস বলল, “আিম প্রভুর কােছ এর জেনয্ প্রাথর্না
কেরিছলাম, তাই এর নাম িদেয়িছ শমূেয়ল|”

21 েসই বছর ইল্কানা শীেলােত েগল| ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত
পালেনর জনয্ এবং বিল িদেতই েস েসখােন সপিরবাের িগেয়িছল|
22 িকন্তু হান্না েযেত চাইল না| েস ইল্কানােক বলল, “যখন পুত্র বড়
হেব, শক্ত খাবার-দাবার েখেত িশখেব তখন আিম শীেলােত যাব|
শীেলায় িগেয় প্রভুর কােছ পুত্রেক দান করব| পুত্র হেব নাসরতীয়| েস
শীেলােতই থাকেব|”

23 ইল্কানা তার স্ত্রী হান্নােক বলল, “যা ভাল েবাঝ তাই কর| পুত্র
বড় না হওয়া পযর্ন্ত, তার শক্ত খাবার খাওয়ার শিক্ত না হওয়া পযর্ন্ত
বািড়েতই থাকেত পাের| প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত পূণর্ করুন|”†
সুতরাং পুত্র শক্ত খাবার খাওয়ার উপযুক্ত না হওয়া পযর্ন্ত হান্না

পুেত্রর েসবা শুশ্রূষার জনয্ বািড়েত েথেক েগল|

শমূেয়লেক িনেয় হান্না শীেলায় এিলর কােছ েগল
24 বালকিট যখন েবশ বড়সড় হল, খাবার িচেবােত িশখল, তখন

হান্না তােক িনেয় শীেলায় প্রভুর গৃেহ েগল| েস িতন বছেরর একটা
ষঁাড়ও সেঙ্গ িনল| এ ছাড়াও েস িনল 20 পাউণ্ড ছঁাকা ময়দা এবং এক
েবাতল দ্রাক্ষারস|
† 1:23: প্রভু � করুন সম্ভবতঃ এখােন ইল্কানা এিলর হান্নােক আশীবর্ােদর কথা বলেত
চাইেছন|
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25 তারা প্রভুর সামেন েগল| ইল্কানা ষঁাড়িটেক বিল িদল েযমন েস
সাধারণতঃ করত| তারপর হান্না এিলেক তার পুত্র িদল| 26 হান্না এিলেক
বলল, “মাজর্ না করেবন মহাশয়| আিমই েসই মিহলা েয একিদন
আপনার কােছ দঁািড়েয়িছলাম এবং প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছলাম|
িবশ্বাস করুন, আিম সিতয্ কথাই বলিছ| 27আিম এই েছেলর জেনয্ই
প্রাথর্না কেরিছলাম এবং প্রভুআমার েসই প্রাথর্নার উত্তর িদেয়েছন|প্রভু
এই েছেলেক আমায় িদেয়েছন| 28 আিম এখন েসই েছেলেক প্রভুর
কােছ উৎসগর্ করিছ| েস সারা জীবন তঁার েসবা করেব|”
এই কথা বেল, হান্না েছেলিটেক েসখােন রাখল এবং প্রভুর উপাসনা

করল|

2
হান্নার ধনয্বাদ জ্ঞাপন

1 হান্না বলল,

“প্রভুেতই আমার হৃদয় খুশী|
আিম আমার ঈশ্বের শিক্তশালী!

তাই আিম আমার শত্রু েদেখ হািস|
আিম েতামার প্রদত্ত পিরত্রােণ খুবই আনিন্দত|

2 প্রভুর মত পিবত্র আর েকান ঈশ্বর েনই|
তুিম ছাড়া আর েকান ঈশ্বর েনই|
আমােদর ঈশ্বেরর মত আর েকান িশলা েনই|

3আর দম্ভ কেরা না|
গেবর্র শব্দ েযন উচ্চািরত না হয়
কারণ প্রভু ঈশ্বর সবই জােনন|

ঈশ্বরই েলাকেদর চালনা ও িবচার কেরন|
4 বলবান ৈসনয্র ধনু েভেঙ্গ যায়

এবং দুবর্ল েলাক শিক্তশালী হয়|



1 শমূেয়ল 2:5 v 1 শমূেয়ল 2:10

5অতীেত যােদর প্রচুর খাদয্ িছল
এখন তােদর এক মুেঠা খােদয্র জনয্ কিঠন সংগ্রাম করেত হেব|

িকন্তু অতীেত যারা কু্ষধাতর্ িছল
তােদর এখন প্রচুর খাদয্ আেছ|

েয নারী িছল বন্ধয্া তার
এখন সাতিট সন্তান|

িকন্তু েয নারীর বহু সন্তান িছল এখন েস দুঃখী|
কারণ তার সন্তানরা চেল েগেছ|

6 প্রভুই মােরন ও বঁাচান,
প্রভুই কবের শািযত কেরন ও উেদ্ধর্ েতােলন|

7 প্রভুই কাউেক গরীব কেরন,
আবার কাউেক ধেন ভের েদন|

কাউেক নম্র কেরন,
আবার কাউেক সম্মান েদন|

8 প্রভু ধুিল েথেক দিরদ্রেদর েতােলন
এবং িতিন দুঃখ হরণ কের েনন|

িতিন তােদর গুরুত্বপূণর্ কের েতােলন
এবং তােদর রাজকুমারেদর সেঙ্গ বসান ও তােদর সম্মানীয়
আসন েদন|

প্রভু হেচ্ছন েসই জন িযিন সমগ্র িবশ্ব সৃষ্টি কেরেছন
এবং সমগ্র িবশ্ব যঁার অিধকারভুক্ত|

9 প্রভু তঁার পিবত্র েলাকেদর
েহঁাচট খাওয়া েথেক রক্ষা কেরন|

দুষ্ট েলাকরা অন্ধকাের ধ্বংস হেয় যােব|
তােদর ক্ষমতা তােদর িবজয়ী করেত পাের না|

10 প্রভু তঁার শত্রুেদর ধ্বংস কেরন|
িতিন তােদর িবরুেদ্ধ স্বেগর্ বজ্র িনেঘর্াষ ঘটােবন|

প্রভু দূেরর েদশগুিলরও িবচার করেবন|
িতিন তঁার রাজােক ক্ষমতা েদেবন
এবং তঁার অিভিষক্ত রাজােক শিক্তশালী করেবন|”
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11 ইল্কানা সপিরবাের তার িনেজর েদশ রামায় িফের এেলা| িকন্তু
েছেলিট শীেলায় েথেক েগল| েসখােন েস যাজক এিলর তত্ত্বাবধােন
প্রভুর েসবা কেরিছল|

এিলর দুষ্ট সন্তানগণ
12এিলর পুত্ররা িছল খুব মন্দ, তারা প্রভুেক মানেতা না| 13এমনিক

েলাকেদর সােথ যাজকেদর িকরূপ আচার বয্বহার করা উিচৎ েসই
িনেয় তারা িবনু্দমাত্র মাথা ঘামােতা না| যাজকেদর এইসব কাজ
করণীয় িছল; েলাক যখন েকান উৎসগর্ আনেব তখন যাজকেদর
েসই উৎসেগর্র মাংস একটা গরম জেলর পােত্র রাখেত হেব| তারপর
যাজেকর ভৃতয্ একটা িবেশষ ধরেণর িতন মুেখা কঁাটা চামচ আনেব|
14 যাজেকর ভৃতয্েক েসই পাত্র েথেক িকছুটা মাংস তুেল েনবার জনয্
কঁাটাটা বয্বহার করেত হেব| েসই কঁাটায় যতটুকু মাংস উঠত যাজক
শুধু েসই মাংসটুকুই েপত| েযসব ইস্রােয়লীয়রা শীেলােত বিল আনত
তােদর সকেলর প্রিত যাজকেদর এই কাজটা করেত হত|

15 িকন্তু এিলর পুত্ররা তা করত না| েবদীর ওপর চির্বর েপাড়ােনার
আেগই তােদর ভৃতয্ ভক্তেদর বলত, “যাজকেক িকছু মাংস দাও,
েসটা ঝলসােনা হেব| েস েসদ্ধ মাংস েনেব না|”

16 যিদ ভক্ত বলত, “আেগ চির্বটা েপাড়াই, তারপর যা চাও িদিচ্ছ|”
তার উত্তের ভৃতয্ বলত, “না, একু্ষিন মাংস দাও| না িদেল আিম
েতামােদর কাছ েথেক েকেড় েনেবা!”

17 এভােব হফ্িন ও পীনহস প্রভুর জনয্ েদওয়া বিলেক অসম্মান
করত| সেন্দহ েনই প্রভুর িবরুেদ্ধ এটা িছল খুবই মারাত্মক পাপ|

18 িকন্তু শমূেয়ল প্রভুর েসবা করত| েসই তরুণ সহকারী, যাজেকর
িবেশষ ধরেণর জামা এেফাদ পরত| 19প্রিত বছর শমূেয়েলর মা একটা
েছাট েপাশাক ৈতরী করত এবং েসটা তার জনয্ শীেলায় িনেয় েযত|
েস স্বামীর সােথ েসখােন প্রিত বছর বিল িদেত েযত|



1 শমূেয়ল 2:20 vii 1 শমূেয়ল 2:28

20 ইল্কানা আর তার স্ত্রীেক এিল আশীবর্াদ কের বলত, “প্রভু
েতামােক হান্নার মাধয্েম আরও সন্তান িদক| এরাই হান্নার মানত করা
েছেলর জায়গা েনেব|”
ইল্কানা তার স্ত্রীেক িনেয় বাড়ী িফের েগল| 21প্রভু হান্নার উপর সন্তুষ্ট

হেয়িছেলন| হান্নার িতনিট েছেল, দুিট েমেয় হল| এিদেক শমূেয়ল েতা
প্রভুর েসবা করেত করেতই পিবত্র স্থােন বড় হেয় উঠিছল|

দুষ্ট সন্তানেদর সামলােত এিল বয্থর্ হল
22এিল েবশ বৃদ্ধ হেয় িগেয়িছেলা| শীেলােত সমস্ত ইস্রােয়েলর প্রিত

পুত্ররা িক করত েস সম্বেন্ধ েস প্রায়ই শুনেত েপত| এিল এও শুেনিছল
েয সমাগম তঁাবুর প্রেবশ দ্বাের েয সব স্ত্রী েলাকরা েসবা করত তােদর
সেঙ্গ তার পুত্ররা শুেয় রাত কাটাত|

23 এিল তার পুত্রেদর বলল, “েলাকরা েতামােদর সম্বেন্ধ নানা
কথা আমায় বলেছ| েকন েতামরা এত বােজ কাজ করছ? 24 েশান
বাছারা, এরকম অনয্ায় কাজ েকােরা না| প্রভুর েলাকরা েতামােদর
িনেন্দ করেছন| 25 মানুষ যিদ মানুেষর কােছ পাপ কের ঈশ্বর তােক
ক্ষমা করেত পােরন, িকন্তু প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করেল েক তােক রক্ষা
করেব?”
িকন্তু পুত্ররা েকউ তােক গ্রাহয্ করল না| তাই প্রভু তােদর েশষ

করেবন বেল িস্থর করেলন|
26 অনয্িদেক শমূেয়ল বড় হেত লাগল| েস ঈশ্বর এবং েলাকেদর

কােছ আনন্দদায়ক িছল|

এিলর পিরবার সম্পেকর্ ভয়ঙ্কর ভিবষয্ৎবাণী
27ঈশ্বর একজন েলাকেক এিলর কােছ পাঠােলন| েলাকিট এিলেক

বলল, “প্রভু এই কথাগুিল বেলেছন, �েতামার পূবর্পুরুষরা িছল
ফেরৗণ কুেলর ক্রীতদাস িকন্তু তােদর কােছ আিম েদখা িদেয়িছলাম|
28 ইস্রােয়েলর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীর েভতর েথেকআমার যাজকসমূহ
হবার জনয্ আিম েতামার পিরবারেক িনবর্ািচত কেরিছলাম| আমার
েবদীেত বিল উৎসগর্ েদবার জনয্ েতামােদর মেনানীত কেরিছলাম|
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তারাই ধূপ জ্বালােব, তারাই পরেব এেফাদ| আিম এই জনয্ই তােদর
িনবর্াচন কেরিছলাম| আিমই েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠীেক অিধকার
িদেয়িছ েযন তারাই ইস্রােয়লীয়েদর েদওয়া বিলর মাংস পায়|
29 তাহেল েকন েতামরা এই সব বিল এবং ৈনেবদয্েক সম্মান করেব
না? তুিম আমার েচেয়ও েতামার পুত্রেদর েবশী সম্মান িদেয় থাক|
আমার েলাক, ইস্রােয়লীয়রা আমােক উৎসগীর্কৃত করবার জনয্ েয
মাংস িনেয় আেস তার েথেক সব েচেয় ভােলা অংশগুিল েখেয়
েতামরা েমাটা হেয় যােচ্ছা|�

30 “ইস্রােয়েলর প্রভু ঈশ্বর প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন েয েতামার
িপতার পিরবােরর েলাকরা তঁােক িচরকাল েসবা করেব| িকন্তু আজ
প্রভু এই কথা বলেছন, �না, তা আর কখনও হেব না| আিম তােদরই
সম্মান করব যারা আমােক সম্মান করেব| আর যারা আমায় সম্মান
করেত অস্বীকার করেব, তােদর অমঙ্গল হেব| 31 েসই সময় আসেছ
েযিদন আিম েতামােদর সমস্ত উত্তরপুরুষেদর িবনাশ করব| েতামার
ঘের েকউই বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত বঁাচেব না| 32 ইস্রােয়েল ভাল িজিনস
ঘটেব, িকন্তু খারাপ িজিনসগুিল েতামরা েতামােদর বাড়ীেত ঘটেত
েদখেব| েতামার ঘের েকউ বৃদ্ধ বয়স পযর্ন্ত বঁাচেব না| 33 একজন
মানুষেক আিম বঁাচাব| েসই আমার েবদীেত যাজেকর কাজ করেব|
েস দীঘর্জীবী হেব| যতিদন পযর্ন্ত তার দৃষ্টিশিক্ত থাকেব, শরীের শিক্ত
থাকেব ততিদন েস েবঁেচ থাকেব| েতামার উত্তরপুরুষরা তরবািরর
েকােপ মরেব| 34 আিম েতামােক এমন একিট িচহ্ন েদখাব যােত
বুঝেত পারেব েয এইসব কথা সতয্| একই িদেন েতামার দুই পুত্র
হফ্িন আর পীনহস মারা যােব| 35 িনেজর জনয্ আিম একজন িবশ্বস্ত
যাজক মেনানীত করব| েস আমার কথা শুনেব এবং আিম যা চাই
তাই করেব| আিম তার পিরবারেক শিক্তশালী করব| আমার মেনানীত
রাজার সামেন এই যাজক সবর্দা আমার েসবা করেব| 36 তারপর
েতামার পিরবােরর যারা েবঁেচ থাকেব তারা এই যাজেকর কােছ এেস
মাথা নীচু কের দঁাড়ােব| তারা কেয়ক টুকেরা রূেপা অথবা এক টুকেরা
রুিটর জনয্ িভেক্ষ চাইেব| তারা বলেব, “আমােক দয়া কের একটা
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যাজেকর কাজ দাও যােত দু মুেঠা েখেত পাির|” � ”

3
ঈশ্বর শমূেয়লেক ডাকেলন

1 এিলর অধীেন েথেক বালক শমূেয়ল প্রভুর েসবা করেত লাগল|
েসই সময় প্রভু প্রায়ই েলাকেদর সেঙ্গ সরাসির কথা বলেতন না| দশর্ন
িছল িবরল|

2 এিলর দৃষ্টিশিক্ত এত কেম িগেয়িছল েয এক রকম অন্ধই বলা
চেল| এক রািত্রেত েস শুেয় িছল, 3 শমূেয়ল প্রভুর পিবত্র মিন্দের
শুেয় িছল| েসখােনই ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িছল| প্রভুর প্রদীপ তখনও
জ্বলিছল| 4 প্রভু শমূেয়লেক ডাকেলন; শমূেয়ল সাড়া িদল, “এই েয,
আিম এখােন|” 5 শমূেয়ল মেন কেরিছল, এিল তােক ডাকেছ| তাই
েস ছুেট এিলর কােছ েগল| এিলেক বলল, “এই েয আিম| আপিন
আমােক ডাকিছেলন?”
এিল বলল, “কই, আিম েতা েতামােক ডািক িন, তুিম ঘুেমাও|”
শমূেয়ল চেল েগল| 6আবার প্রভু ডাকেলন, “শমূেয়ল!” শমূেয়ল

ছুেট েগল এিলর কােছ|এিলেক বলল, “এই েযআিম|আপিনআমােক
ডাকিছেলন?”
এিল বলল, “আিম েতামােক ডািক িন| তুিম ঘুেমাও|”
7 শমূেয়ল তখনও পযর্ন্ত প্রভুেক জানত না, িচনত না| কারণ প্রভু

তখনও তার সেঙ্গ সরাসির কথা বেলন িন|
8 প্রভু তৃতীয়বার শমূেয়লেক ডাকেলন| আবার শমূেয়ল উঠল,

এিলর কােছ আবার েগল| েস বলল, “এই েয আিম, আপিন আমােক
ডাকিছেলন?”
তখন এিল বুঝেত পারল েছেলিটেক আসেল স্বয়ং প্রভুই

েডেকেছন| 9 এিল শমূেয়লেক বলল, “এখন তুিম েশাও| এবার যিদ
েকউ েতামােক ডােক, তুিম তার কােছ িগেয় বলেব, �বলুন প্রভু,
আপনার দাস শুনেছ|� ”
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শমূেয়ল শুেত েগল| 10প্রভু েসখােন এেস দঁাড়ােলন| আবার িতিন
আেগর মেতা ডাকেলন: “শমূেয়ল, শমূেয়ল!”
এবার শমূেয়ল সাড়া িদল: “বলুন প্রভু, আপনার দাস শুনেছ|”
11 প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “েশােনা, আিম শীঘ্রই ইস্রােয়েল

একটা িকছু ঘটাব| যারা এই সম্বেন্ধ শুনেব তারা অিতশয় েবদনাহত
হেব| 12 এিল আর তার পিরবােরর িবরুেদ্ধ আিম যা যা করবার করব|
আিম এেকবাের েগাড়া েথেক শুরু কের েশষ পযর্ন্ত সব িকছুই করব|
13আিম এিলেক বেলিছলাম, ওর পিরবারেক িচরকােলর জেনয্ আিম
শািস্ত েদবই| আিম শািস্ত েদব, কারণ এিল জানত তার পুত্ররা ঈশ্বেরর
িবরুেদ্ধ পাপ কাজ করেছ| িকন্তু এিল তােদর সামলায় িন| 14তাইআিম
প্রিতজ্ঞা কেরিছলাম, যতই বিল আর শসয্ ৈনেবদয্ উৎসগর্ করা েহাক্◌্
না েকন, তােত এিলর পুত্রেদর পাপ ঘুচেব না|”

15 েভার পযর্ন্ত শমূেয়ল িবছানায় শুেয় রইল| েভার হেল েস প্রভুর
মিন্দেরর দরজা খুলল| দশর্েন িক েদেখছ এবং িক শুেনেছ তা এিলেক
জানােত শমূেয়ল সাহস করল না|

16 িকন্তু এিল শমূেয়লেক বলল, “শমূেয়ল, আমার পুত্র!”
শমূেয়ল বলল, “আিম এইখােন|”
17এিল িজজ্ঞাসা করল, “প্রভু েতামায় িক বেলেছন? আমার কােছ

িকছু লুিকও না| লুেকােল ঈশ্বর েতামােক শািস্ত েদেবন|”
18 অগতয্া শমূেয়ল এিলেক সব খুেল বলল, িকছুই েগাপন করল

না|
এিল বলল, “িতিন প্রভু, িতিন যা ভাল বুঝেবন তাই করুন|”
19 প্রভু শমূেয়েলর সেঙ্গ িছেলন আর শমূেয়ল বড় হেয় উঠেত

লাগল| শমূেয়েলর একিট কথােকও প্রভু িমথয্া প্রমািণত হেত িদেলন
না| 20 দান েথেক েবর্-েশবা পযর্ন্ত সমস্ত ইস্রােয়েলর েলাকরা
েজেন েগল েয শমূেয়ল প্রভুর একজন প্রকৃত ভাববাদী| 21 শীেলােত
শমূেয়েলর সামেন প্রভু প্রায়ই েদখা িদেত লাগেলন| প্রভু িনেজেক
শমূেয়েলর কােছ প্রভুর বাকয্ িহেসেব প্রকাশ করেলন|
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4
1শমূেয়েলর খবর সমস্ত ইস্রােয়েল জানাজািন হেয় েগল| এিল খুব

বৃদ্ধ হেয় েগল| তার পুত্ররা প্রভুর েচােখর সামেন অনয্ায় চািলেয় েযেত
থাকল|

পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর হারাল
েসই সময় পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ েবিরেয়

পড়ল| ইস্রােয়লীয়েদর তঁাবু পড়ল এবন্ এষের| পেলষ্টীয়রা তঁাবু গাড়ল
অেফেক| 2 পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লেক আক্রমেণর জনয্ প্রস্তুত হল| যুদ্ধ
শুরু হল|
পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর হািরেয় িদেয় 4000 ইস্রােয়লীয়

ৈসনয্েদর হতয্া করল| 3 ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা তােদর তঁাবুেত িফের
এল| তােদর প্রবীণরা জানেত চাইল, “েকন প্রভু পেলষ্টীয়েদর
কােছ আমােদর হািরেয় িদেলন? চেলা আমরা শীেলা েথেক প্রভুর
সাক্ষয্িসনু্দক আিন| িতিন যুেদ্ধ আমােদর সহায় হেবন| িতিনই শত্রুেদর
হাত েথেক আমােদর রক্ষা করেবন|”

4 শীেলায় েলাক পাঠােনা হল| তারা প্রভু সবর্শিক্তমােনর
সাক্ষয্িসনু্দক িনেয় িফের এল| িসনু্দেকর ওপর দুিট করূব, েযন প্রভুর
িসংহাসন| এিলর দুই পুত্র হফ্িন আর পীনহস েসই পিবত্র িসনু্দক িনেয়
এেসিছল|

5 িশিবের প্রভুর েসই সাক্ষয্ িসনু্দকআসার সেঙ্গ সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়রা
েজাের েচঁিচেয় উঠল| তােদর িচৎকাের মািট েকঁেপ উঠল|
6পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর েসই িচৎকার শুনেত েপল| তারা বলাবিল
করেত লাগল, “ইব্রীয়েদর িশিবেরর েলাকরা এত উেত্তিজত েকন?”
তারপর পেলষ্টীয়রা জানেত পারল ইস্রােয়লীয় িশিবের প্রভুর পিবত্র

িসনু্দক আনা হেয়েছ| 7 পেলষ্টীয়রা ভয় েপেয় েগল| তারা বলল,
“ঈশ্বর ওেদর িশিবের এেসেছন| আমােদর এখন েবশ িবপদ| এরকম
েতা আেগ কখনও হয় িন| 8 আমরা িবপেদ পেড়িছ| েক আমােদর
এই পরাক্রমী েদবতােদর হাত েথেক বঁাচােব? এই সব েদবতারা
িমশরীয়েদর নানা বয্ািধ, ভয়ঙ্কর সব অসুখ িদেয়িছেলন| 9 েহ
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পেলষ্টীয়রা, সাহস রােখা| বীেরর মেতা লড়াই কেরা| অতীেত ইব্রীয়রা
িছল আমােদর ক্রীতদাস| তাই বলিছ, বীেরর মেতা লড়াই চালাও,
নইেল েতামরাই তােদর ক্রীতদাস হেব!”

10 তাই পেলষ্টীয়রা প্রবল িবক্রেম যুদ্ধ কের ইস্রােয়লীয়েদর
পরািজত করল| ইস্রােয়লীয়েদর প্রেতয্কিট ৈসনয্ তঁাবুেত পািলেয়
েগল| ইস্রােয়লীয়েদর পেক্ষ এটা একটা মারাত্মক পরাজয় িছল|
30,000 ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ িনহত হল| 11 পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র
িসনু্দক িছিনেয় িনেয় এিলর পুত্র হফ্িন আর পীনহসেক হতয্া করল|

12 েসিদন িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর একজন েলাক যুদ্ধেক্ষত্র েথেক
পািলেয় এল| েস েয কত দুঃখী তা েবাঝােনার জেনয্ কাপড় েচাপড়
িঁছেড় েফলল, মাথায় ধূেলা মাখল| 13 নগেরর ফটেকর কােছ এিল
একটা েচয়াের বেসিছল|এমন সময়ঐ েলাকটা শীেলােত এল| ঈশ্বেরর
পিবত্র িসনু্দক িনেয় এিলর খুব দুিশ্চন্তা হিচ্ছল| েসই জনয্ েস বেস
বেস প্রতীক্ষা করিছেলা| তারপর ঐ িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাকিট শীেলায়
এেস দুঃসংবাদটা জানােল শহেরর সবাই েচঁিচেয় কঁাদেত শুরু করল|
14-15 আটানব্বই বছেরর বৃদ্ধ এিল েচােখ িকছু েদখেত েপেতা না|
িকন্তু েলাকেদর িচৎকার কের কান্না তার কােন আসিছল| েস িজেজ্ঞস
করল, “েলাকরা িকেসর জনয্ এত েচঁচােমিচ করেছ?”
িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাকিট েদৗেড় িগেয় এিলেক সব জানাল|

16 েসই েলাকটা এিলেক বলল, “যুদ্ধেক্ষত্র েথেক আিম এই মাত্র
এেসিছ| আিম আজ যুদ্ধেক্ষত্র েথেক পািলেয় এেসিছ|”
এিল িজেজ্ঞস করল, “িক হেয়িছল বাছা?”
17 িবনয্ামীন েগাষ্ঠীর েলাকিট বলল, “ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর

েদেখ পািলেয় িগেয়িছল| ইস্রােয়েলর অেনক ৈসনয্ মারা েগেছ|
েতামার দুই পুত্রও মারা েগেছ| আর পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক
িনেয় েগেছ|”

18 েলাকিটর মুখ েথেক ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দেকর কথা েশানা মাত্র
এিল েচয়ার েথেক দরজার কােছই পেড় েগল| তার ঘাড় েভেঙ্গ েগল|
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েস বৃদ্ধ এবং েমাটা িছল, তাই েস বঁাচল না| েস 20 বছর ইস্রােয়লেক
েনতৃত্ব িদেয়িছল|

েগৗরব অপসািরত হেয়েছ
19 এিলর পুত্রবধূ অথর্াৎ পীনহেসর স্ত্রী গভর্ বতী িছল| তার সন্তান

প্রসেবর সময় হেয় এেসিছল| েস জানেত পারল ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক
েবহাত হেয় েগেছ|আরওশুনেলা তঁার শ্বশুর এিলআর স্বামী পীনহসও
েবঁেচ েনই| খবর েশানার সেঙ্গ সেঙ্গই তার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল,
সন্তান ভূিমষ্ঠ হল| 20 েস যখন প্রায় মরণাপন্ন তখন েয সমস্ত স্ত্রীেলাক
তার েদখাশুনা করিছল তারা বলল, “দুঃখ কেরা না| েতামার পুত্র
হেয়েছ|”
িকন্তু এিলর পুত্রবধূ েস কথায় কান িদল না| 21 েস বলল,

“ইস্রােয়েলর মিহমা িছিনেয় েনওয়া হেয়েছ|” েস িশশুিটর নাম িদল
ঈখােবাদ যার অথর্ হল মিহমা েনই| েস এ কাজিট করল কারণ ঈশ্বেরর
পিবত্র িসনু্দক শত্রুর হােত িগেয়িছল এবং তার শ্বশুর ও স্বামী দুজেনই
মারা িগেয়িছল| 22 েস বলল, “ইস্রােয়েলর মিহমা িনেয় েনওয়া
হেয়েছ” কারণ পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক িনেয় িগেয়িছল|

5
পিবত্র িসনু্দক দ্বারা পেলষ্টীয়েদর যন্ত্রণা

1 পেলষ্টীয়রা এবন্-এষর েথেক অেস্দােদ ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক
িনেয় েগল| 2 পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দকিট দােগােনর মিন্দের
এেন েসটা দােগােনর মূির্ত্তর পােশ রাখল| 3 পরিদন সকােল
অেস্দােদর েলাকরা েদখল দােগােনর মূির্ত্তটা প্রভুর িসনু্দেকর সামেনই
মুখ থুবেড় মািটেত পেড় আেছ|
অেস্দােদর েলাকরা মূির্ত্তটােক তুেল তার জায়গায় িঠক কের

রাখল| 4 িকন্তু তার পেরর িদন ঘুম েথেক উেঠ তারা আবার েদখল,
দােগান আবার মািটেত পেড় আেছ| প্রভুর পিবত্র িসনু্দেকর সামেন
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দােগান উপুড় হেয় পেড় রেয়েছ| এবার দােগােনর মাথা এবং দুেটা
হাত ভাঙ্গা িছল এবং েচৗকােঠর ওপর পেড় িছল| শুধু েদহটাই আস্ত
রেয়েছ| 5এই কারেণ, এমনিক, আজও দােগােনর মিন্দেরর েচৗকােঠ
যাজক অথবা অনয্ানয্ েলাকরা েকউই পা মাড়ােত চায় না|

6 প্রভু এবার অেস্দােদর েলাকেদর এবং তােদর প্রিতেবশীেদর
জীবন দুির্বষহ কের তুলেলন| প্রভু তােদর যেথষ্ট িবপেদ েফলেলন|
তােদর গােয় জায়গায় জায়গায় িটউমার বা অবুর্দ েদখা িদল| সবই
তঁার আঘাত| তারপর িতিন ওেদর িদেক অসংখয্ ইঁদুর েছেড় িদেলন|
তারা জাহােজ এবং মািটেত েছাটাছুিট করেত লাগল| শহেরর েলাকরা
েবশ ভয় েপেয় েগল| 7 এইসব েদেখ অেস্দােদর েলাকরা বলাবিল
করল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক এখােন েযন না থােক,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােদর আর েদবতা দােগানেক শািস্ত িদেচ্ছন|”

8অেস্দােদর েলাকরা পঁাচজন পেলষ্টীয় শাসকেক ডাকল| তােদর
ওরা িজেজ্ঞস করল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর এই পিবত্র িসনু্দক িনেয়
আমােদর িক করা উিচৎ ?”
শাসকরা বলল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক গােত িনেয়

যাও|” েসই মেতা পেলষ্টীয়রা পিবত্র িসনু্দক েসখান েথেক সিরেয়
িদল|

9 িকন্তু তারা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক গােত িনেয় যাবার পর প্রভু
েসখানকার শহেরর েলাকেদর শািস্ত িদেলন| তারা েবশ ভয় েপেয়
েগল| তারা িবপেদ পড়ল| বালক বৃদ্ধ সকেলর গােয়ই িটউমার বা অবুর্দ
েদখা েগল| 10তাই পেলষ্টীয়রা ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক ইেক্রােণ পািঠেয়
িদল|
িকন্তু েসটা ইেক্রােণ এেল েসখানকার েলাকরা ক্রন্দন কের বলল,

“েকন েতামরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক আমােদর ইেক্রােণ
আনেল? েতামরা িক আমােদর ওআমােদর েলাকেদর েমের েফলেত
চাও?” 11 ইেক্রােণর েলাকরা পেলষ্টীয় শাসকেদর েডেক বলল,
“ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর িসনু্দক েযখােন িছল েসখােনই পািঠেয় দাও|
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এই িসনু্দক আমােদর এবং আমােদর েলাকেদর েমের েফলার আেগই
কাজটা কের েফল|”
সারা শহেরর েযখােনই ঈশ্বেরর হােতর আঘাত পেড়িছল েসখােন

ভয়ঙ্কর শািস্ত হেয়িছল| 12 বহু েলাক মারা েগল| আর যারা েবঁেচ রইল
তােদর গােয় আব েদখা িদল| স্বেগর্র িদেক তািকেয় তারা খুব কঁাদেত
শুরু করল|

6
ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক ঘের িফিরেয় েদওয়া হল

1 সাত মাস পেলষ্টীয়রা তােদর েদেশ পিবত্র িসনু্দকিটেক েরেখ
িদেয়িছল| 2 তারা যাজক আর যাদুকরেদর ডাকল| তােদর িজজ্ঞাসা
করল, “প্রভুর এই িসনু্দক িনেয় আমােদর িক করা উিচৎ ? িক কের
আমরা েসটা যথাস্থােন িফিরেয় িদেত পাির?”

3 যাজক আর যাদুকররা বলল, “যিদ েতামরা ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর
পিবত্র িসনু্দক িফিরেয় দাও তাহেল কখনও তা খািল পাঠােব না|
অবশয্ই েতামরা ৈনেবদয্ সািজেয় েদেব| তাহেলই ইস্রােয়েলর ঈশ্বর
েতামােদর পাপ মুক্ত করেবন| েতামরা সুস্থ হেব| যা বললাম তাই কেরা,
তাহেল ঈশ্বর েতামােদর আর শািস্ত েদেবন না|”

4 পেলষ্টীয়রা িজেজ্ঞস করল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর মাজর্ না েপেত
হেল িক ধরেণর উপহার িদেত হেব?”
যাজক আর যাদুকররা বলল, “পঁাচজন পেলষ্টীয় শাসক রেয়েছ|

এরা প্রেতয্েক এক একিট শহেরর েনতা| েতামােদর সমস্ত েলােকর
ও েনতােদর সমসয্া একই রকম| তাই এক কাজ কেরা, পঁাচটা
েসানার ইঁদুর আর পঁাচটা িটউমার ৈতরী কেরা| 5 িটউমারগুিলর
এবং ইঁদুেরর েসানার মূির্ত্ত ৈতরী কর যা েতামােদর েদশেক ধ্বংস
করেছ এবং তােদর ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর কােছ িনেবদন কেরা| তাহেল
হয়েতা িতিন েতামােদর আর েতামােদর েদবতােদর আর েসই সেঙ্গ
েতামােদর েদেশর ওপর সমস্ত শািস্ত রদ করেত পােরন| 6ফেরৗণআর
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িমশরীয়েদর মেতা কখনও হৃদয় অনমনীয় কেরা না| ঈশ্বর িমশরীয়েদর
শািস্ত িদেয়িছেলন, আর েসই জনয্ই িমশরীয়রা ইস্রােয়লীয়েদর িমশর
েছেড় চেল েযেত িদেয়িছল|

7 “েতামরা অবশয্ই একটা নতুন টানাগািড় ৈতরী কেরা আর
সদয্ িবেয়ােনা দুেটা গাভী েজাগাড় কেরা| গাভী দুেটা েযন মােঠ
কখনও কাজ না কের থােক| ওেদর গাড়ীর সেঙ্গ জুেড় দাও| তারপর
বাছুরগুেলােক েগায়ােল পুের দাও| িকছুেতই েযন তারা মােয়েদর িপছু
না েনয়| 8 গাড়ীর মেধয্ এবার প্রভুর পিবত্র িসনু্দকিট রােখা| আর
িসনু্দেকর পােশ থিলেত েসানার ছঁাচগুেলা রাখেব| েসানার ছঁাচগুেলা
ঈশ্বেরর প্রিত েতামােদর উপহার, যােত িতিন েতামােদর ক্ষমা কেরন|
তারপর গাড়ীটা েছেড় দাও| 9 গাড়ীটার িদেক লক্ষয্ রাখেব| যিদ েসটা
ইস্রােয়েলর ৈবৎ -েশমেশর িদেক যায় তাহেলই বুঝেব প্রভু আমােদর
এই ভয়ানক েরাগ িদেয়েছন| আর যিদ েসাজাসুিজ ৈবৎ -েশমেশর
িদেক না যায় তেব জানেব েয ইস্রােয়েলর ঈশ্বর আমােদর শািস্ত েদন
িন| তাহেল আমরা জানব আমােদর এমন েরাগ এমিনই হেয়েছ|”

10 পেলষ্টীয়রা যাজক ও যাদুকরেদর কথামত কাজ করল| সদয্
িবেয়ােনা গাভী তারা েপেয় েগল| গাভী দুেটা গাড়ীর সেঙ্গ জুেড়
িদল আর বাছুরেদর েগায়ােল ঢুিকেয় িদল| 11 তারপর পেলষ্টীয়রা
েভতের েরেখ িদল প্রভুর পিবত্র িসনু্দক| েসানার িটউমার আর ইঁদুেরর
ছঁাচগুেলার থিলটাও েরেখ িদল| 12 গাভীদুেটা েসাজা ৈবৎ -েশমেশর
িদেক েগল, সমস্ত রাস্তা তারা হাম্বা হাম্বা শব্দ কের চলল| ডাইেন িক
বঁােয় একবারও ঘুরল না| পেলষ্টীয় শাসকরা ৈবৎ -েশমেশর সীমানা
পযর্ন্ত গাভী দুেটার েপছেন েপছেন েগল|

13 ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা উপতয্কার েক্ষত্র েথেক গম তুলিছল|
তারা পিবত্র িসনু্দকটা েদেখ খুব খুশী হেয় িসনু্দকটা পাবার জনয্
ছুেট েগল| 14-15 মাঠটা িছল ৈবৎ -েশমেশর বািসন্দা িযেহাশূেয়র|
েসই মােঠর ওপর একটা বড় পাথেরর কােছ এেস গাড়ীটা থামল|
ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা গরুর গাড়ী েথেক গাড়ীটা আলাদা কের গাভী
দুেটােক েমের েফলল এবং েসগুেলা তারা প্রভুর কােছ িনেবদন করল|
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েলবীয়রা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক আর েসানার ছঁােচর থেলটা নািমেয়
আনল| তারা প্রভুর িসনু্দক আর থেলটা পাথেরর ওপর রাখল| েসিদন
ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা প্রভুেক েহামবিল িনেবদন করল|

16 পঁাচজন পেলষ্টীয় শাসক ৈবৎ -েশমেশ এই সমস্ত িক্রয়াকাণ্ড
েদেখ েসিদনই ইেক্রােণ িফের েগল|

17এভােবই পেলষ্টীয়রা প্রভুর কােছ েয পাপ কেরিছল তা স্খালেনর
জনয্ িটউমােরর েসানার ছঁাচগুেলা উপহার িহেসেব পািঠেয় িদেয়িছল|
তারা প্রেতয্ক পেলষ্টীয় শহের একিট কের িটউমােরর েসানার ছঁাচ
পািঠেয় িদেয়িছল| পেলষ্টীয়েদর এই শহরগুিল হেচ্ছ: অেস্দাদ, ঘসা,
অিস্কেলান, গাৎ এবং ইেক্রাণ| 18 পেলষ্টীয়রা েসানার ইঁদুেরর ছঁাচ
পািঠেয়িছল| পেলষ্টীয় শাসকেদর যতগুেলা শহর িছল, েসানার ৈতরী
ইঁদুরও িছল ততগুেলা| শহরগুেলা িছল পঁািচেল েঘরা| আবার প্রেতয্ক
শহর িছল গ্রাম িদেয় েঘরা|
ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক পাথর খেণ্ডর ওপর

েরেখ িদল| ৈবৎ -েশমেশর িযেহাশূেয়র মােঠ আজও েসই পাথর েদখা
যােব| 19 িকন্তু ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা যখন প্রভুর পিবত্র িসনু্দক
েদখেত েপল তখন েসখােন েকান যাজক িছল না| তাই ঈশ্বর ৈবৎ -
েশমেশর 70 জন েলাকেক হতয্া করেলন| প্রভুর এই কেঠার শািস্তর
জনয্ ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা খুব কঁাদল| 20 েলাকরা বলল, “এই
পিবত্র িসনু্দকিটর েদখােশানা করবার যাজক েকাথায়? এখান েথেক
সিরেয় িনেয় আমরা এটােক েকাথায় পাঠােবা?”

21 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম একজন যাজক িছল| ৈবৎ -েশমেশর েলাকরা
েসখােন দূত পাঠাল| দূতরা বলল, “পেলষ্টীয়রা প্রভুর পিবত্র িসনু্দক
িফিরেয় িদেয়েছ| এবার েতামরা েনেম এেসা| িসনু্দকিট েতামােদর
শহের িনেয় যাও|”

7
1 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেমর েলাকরা এেস েসই প্রভুর পিবত্র িসনু্দকিট

গ্রহণ করল| তারা েসটা পবর্েতর ওপর অবীনাদেবর বািড়েত িনেয়
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েগল| অবীনাদেবর পুত্র ইিলয়াসেক ৈতরী করবার জনয্ তারা একিট
িবেশষ অনুষ্ঠান করল যােত েস পিবত্র িসনু্দক পাহারা িদেত পাের|
2 িকিরয়ৎ-িযয়ারীেম িসনু্দকিট দীঘর্ 20 বছর ধের িছল|

প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা করেলন
ইস্রােয়লীয়রা আবার প্রভুেক অনুসরণ করেত শুরু করল|

3 শমূেয়ল ইস্রােয়লীয়েদর বলল, “যিদ েতামরা সিতয্ই মেন প্রােণ
প্রভুর কােছ িফের আেসা তাহেল িভেন্দশী অনয্ানয্ মূির্ত্তেক অবশয্ই
েতামােদর েফেল িদেত হেব| অষ্টােরােতর সমস্ত মূির্ত্তেক ছঁুেড় েফেল
িদেত হেব| প্রভুর েসবায় অবশয্ই েতামােদর সমূ্পণর্ভােব িনেজেক
সমপর্ণ করেত হেব| েতামােদর শুধু মাত্র প্রভুরই েসবা করেত হেব|
তাহেলই িতিন েতামােদর পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক রক্ষা করেবন|”

4 একথা শুেন ইস্রােয়লীয়রা বাল এবং অষ্টােরােতর মূির্ত্ত েফেল
িদেয় েকবলমাত্র প্রভুরই েসবা করেত লাগল|

5 শমূেয়ল বলল, “সমস্ত ইস্রােয়লীয়েক িমস্পায় জমােয়ত হেত
হেব| আিম েতামােদর জনয্ প্রভু ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না করব|”

6 ইস্রােয়লীয়রা িমস্পায় সমেবত হল| তারা জল তুলল এবং েসটা
প্রভুর সামেন েঢেল িদল| এই ভােব তারা উপবাস কাল শুরু করল|
েসই িদন তারা েকান খাদয্ গ্রহণ না কের সমস্ত পাপ স্বীকার করল|
তারা বলল, “আমরা প্রভুর কােছ পাপ কেরিছ|” এইভােব িমস্পায়
ইস্রােয়লীয়েদর িবচারক িহেসেব শমূেয়ল কাজ করেত লাগল|

7 পেলষ্টীয়রা জানেত পারল ইস্রােয়লীয়েদর িমস্পায় সমেবত
হবার খবর| ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ পেলষ্টীয় শাসকরা যুদ্ধ করেত
েগল| পেলষ্টীয়েদর আসার সংবােদ ইস্রােয়লীয়রা ভয় েপেয় েগল|
8 ইস্রােয়লীয়রা শমূেয়লেক বলল, “আমােদর জনয্, আমােদর প্রভু
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কেরা, েথেমা না! তঁােক বেলা, েহ প্রভু
পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক আমােদর বঁাচান!”

9 শমূেয়ল একটা েমষশাবক িনেয় এল| প্রভুেক েস এই েমষিট
একিট সমূ্পণর্ েহামবিল িহসােব িনেবদন করল| ইস্রােয়েলর জনয্
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শমূেয়ল প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেত লাগল| প্রভু েসই প্রাথর্নায় সাড়া
িদেলন| 10 শমূেয়ল যখন েমষিট েপাড়ািচ্ছল, েসই সময় পেলষ্টীয়রা
ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত এল| আর তখন প্রভু পেলষ্টীয়েদর
িদেক প্রচণ্ড শেব্দ বজ্রপাত করেলন| এেত তারা হতবুিদ্ধ হেয় পড়ল|
ভয় েপেয় েগল| ওেদর েনতারা ওেদরই সামলােত পারল না| তাই
যুেদ্ধ ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদল| 11 িমস্পা েথেক েবিরেয়
ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর তাড়া করল| ৈবৎ -কর পযর্ন্ত সারাটা রাস্তা
তািড়েয় িনেয় েগল| আর সমস্ত পেলষ্টীয় ৈসনয্েদর ওরা পেথ েমের
েফলল|

ইস্রােয়েল শািন্ত এল
12 এরপর শমূেয়ল একটা িবেশষ ধরেণর প্রস্তর স্থাপন করল|

উেদ্দশয্, েলাকরা যােত প্রভুর কমর্কাণ্ড ভুেল না যায়| পাথরটা
রইল িমস্পা এবং েসন এর মাঝখােন| শমূেয়ল পাথরিটর নাম িদল
“সাহােযয্র পাথর|” েস বলল, “প্রভু সমস্ত রাস্তা ঘুের আমােদর
এখােন আসেত সাহাযয্ কেরেছন!”

13 পেলষ্টীয়রা েহের েগল| তারা আর ইস্রােয়েল ঢুকল না|
শমূেয়েলর বািক জীবেন প্রভু পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ িছেলন|
14 পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িকছু শহর দখল কেরিছল| তারা ইেক্রাণ
েথেক গাৎ পযর্ন্ত সমস্ত শহর িনেয় িনেয়িছল| েস সব ইস্রােয়লীয়রা
আবার িফের েপল| এই শহরগুেলার চারপােশর ভূখণ্ডগুিলও তারা
িজেত িনল|
ইস্রােয়ল এবং ইেমারীয়েদর মেধয্ শািন্ত স্থািপত হল|
15 শমূেয়ল সারাজীবন ধের ইস্রােয়লেক েনতৃত্ব িদেয়িছল| 16 নানা

জায়গায় ঘুের ঘুের েস ইস্রােয়লীয়েদর িবচার করত| প্রেতয্ক বছর
েস সারা েদশ ঘুরত| ৈবেথল, িগল্গাল, আর িমস্পা এই সব জায়গায়
িগেয় ইস্রােয়েলর েলােকর শাসন ও িবচার করত| 17 শমূেয়েলর বাড়ী
িছল রামােত| তাই প্রেতয্কবার তােক রামায় িফের েযেত হত| ঐ শহর
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েথেকই েস ইস্রােয়ল শাসন করত, িবচােরর কাজকমর্ চালাত| রামায়
শমূেয়ল প্রভুর উেদ্দেশয্ একটা েবদী ৈতরী কেরিছল|

8
ইস্রােয়লীয়রা একজন রাজা চাইল

1 শমূেয়ল বৃদ্ধ হেল েস তার পুত্রেদর ইস্রােয়েলর িবচারক করল|
2 শমূেয়েলর প্রথম পুেত্রর নাম েযােয়ল| িদ্বতীয় পুেত্রর নাম অিবয়|
েযােয়ল ও অিবয় িছল েবর্-েশবার িবচারক| 3 পুত্ররা শমূেয়েলর মেতা
জীবনযাপন করত না| েযােয়ল ও অিবয় ঘুষ িনত, েগাপেন টাকা িনেয়
িবচারসভায় রায় বদেল িদত| এমন িক িবচারালেয় েলাক ঠকাত| 4এই
কারেণ ইস্রােয়েলর প্রবীণরা সবাই িমেল শমূেয়েলর সেঙ্গ েদখা করেত
রামায় েগল| 5 তারা শমূেয়লেক বলল, “আপিন বৃদ্ধ হেয়েছন, আর
আপনার পুত্ররা িঠকভােব জীবন কাটােচ্ছ না| তারা আপনার মেতা নয়|
তাই বলিছ,আপিনআমােদর একটা রাজার বয্বস্থা করুন,অনয্ানয্ সব
েদেশ েযমন থােক|”

6এই ভােব প্রবীণরা তােদর েনতৃত্ব িদেত পাের এমন একজন রাজা
চাইল| িকন্তু শমূেয়েলর মেন হল এটা একটা খারাপ িচন্তা| তাই িতিন
প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| 7প্রভু বলেলন, “েলাকরা যা বলেছ তাই
কেরা| তারা েতামােক প্রতয্াখয্ান কের িন| তারা আমােক প্রতয্াখয্ান
কেরেছ, কারণ তারা রাজা িহেসেব আমােক চায় না| 8অতীেতর মত
বার বার েসই একই কাজ তারা করেছ| আিম ওেদর িমশর েথেক বার
কের িনেয় এেসিছলাম; িকন্তু েসই ওরা আমােকই েছেড় িদেয় অনয্
সব েদবতার পূেজা কেরিছল| েতামার েক্ষেত্রও এরা েসই এক কাজ
করেছ| 9 িঠক আেছ, ওেদর কথা মেতাই চেলা; িকন্তু তােদর একবার
সাবধান কেরা, ওেদর বেল িদও একজন রাজা তােদর প্রিত িক বয্বহার
করেব এবং িকভােব একজন রাজা তােদর শাসন করেব|”

10 েলাকরা একজন রাজা চাইিছল| তখন শমূেয়ল তােদর কােছ
প্রভুর কিথত সমস্ত কথাই েশানাল| 11 শমূেয়ল বলল, “যিদ েতামরা
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রাজা চাও তাহেল েস িক িক করেব েশান| েস েতামােদর পুত্রেদর
েতামােদর কাছ েথেক িছিনেয় েনেব এবং েজার কের তােদর িদেয়
িনেজর েসবা কিরেয় েনেব| তােদর েজার কের ৈসনয্ করেব, রথ
আর অশ্ববািহনীেত ঢুিকেয় তােদর িদেয় লড়াই করােব| রাজার রথেক
সামলােনার জনয্ েসই রেথর সামেন ছুেট ছুেট তারা পাহারা েদেব|

12 “রাজা েতামােদর পুত্রেদর েজার কের ৈসনয্বািহনীেত েঢাকােব|
তােদর মেধয্ েকউ েকউ 1000 জেনর ওপর অিধকতর্ া হেব| আবার
েকউ েকউ 50 জেনর ওপর অিধকতর্ া হেব|

“তাছাড়া েস েতামােদর পুত্রেদর িদেয় েজার কের চাষ করােব,
ফসল েতালােব| েস েজার কের যুেদ্ধর জনয্ অস্ত্র ও রেথর জনয্
িজিনসপত্র ৈতরী করােব|

13 “একজন রাজা েতামােদর কনয্ােদর ধরেব এবং তােদর িনেয়
যােব| তােদর িদেয় রাজা িনেজর জনয্ সুগিন্ধ দ্রবয্ ৈতরী করােব|
এছাড়া তােদর দ্বারা রান্নাবান্না, রুিট বানােনা এইসব কাজও কিরেয়
েনেব|

14 “রাজা েতামােদর ভাল ভাল জিম, দ্রাক্ষা আর জলপাইেয়র
বাগান েকেড় িনেয় তা তার কমর্চারীেদর িবিলেয় েদেব| 15 েতামােদর
শসয্ আর দ্রাক্ষার দশভােগর একভাগ িনেয় তার কমর্চারী আর
ভৃতয্েদর িদেয় েদেব|

16 “একজন রাজা েতামােদর দাস ও দাসীেদর িনেয় েনেব| েস
েতামােদর সব েচেয় েসরা গবািদ পশু ও গাধােদর েনেব| েস
তার িনেজর উেদ্দেশয্ তােদর বয্বহার করেব| 17 েতামােদর পােলর
পশুেদর দশ ভােগর একভাগ রাজা িনেয় েনেব|

“আর েতামরা সবাই হেব রাজার ক্রীতদাস| 18 এমন একটা সময়
আসেব যখন েতামরা েতামােদর মেনানীত করা রাজার জনয্ কঁাদেব|
িকন্তু েসই সময় প্রভু েতামােদর ডােক সাড়া েদেবন না|”

19 িকন্তু শমূেয়েলর কথা েলাকরা শুনল না| তারা বলল, “না,
আমরা আমােদর শাসক িহেসেব একজন রাজাই চাইিছ| 20 রাজা
থাকেল আমরা সবাই অনয্ানয্ েদেশর েলাকেদর মেতা থাকেত পারব|
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আমােদর রাজাই আমােদর চালােবন| যুেদ্ধর সময় িতিন আমােদর
আেগ যােবন এবং আমােদর যুেদ্ধ লড়াই করেবন|”

21 এই শুেন শমূেয়ল প্রভুর কােছ েলােকর কথাগুেলা সব
েশানােলন| 22প্রভু বলেলন, “ওেদর কথা েশান! ওেদর জনয্ একজন
রাজার বয্বস্থা কের দাও|”
তখন শমূেয়ল ইস্রােয়লবাসীেদর বলল, “েবশ তাই হেব| েতামরা

একজন নতুন রাজা পােব| এখন েতামরা সবাই বািড় যাও|”

9
িপতার গাধাগুেলার েখঁােজ েশৗল

1 কীশ িছেলন িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীর একজন গণয্মানয্ বয্িক্ত|
কীেশর িপতার নাম অবীেয়ল| অবীেয়েলর িপতা সেরার| সেরােরর
িপতা বেখারত, বেখারেতর িপতা অফীহ, িতিন িবনয্ামীেনর েলাক|
2 কীেশর একজন পুত্র িছল, তার নাম েশৗল| সুদশর্ন যুবক েশৗেলর
মেতা এত সুন্দর আর েকউ িছল না| ইস্রােয়েলর সকেলর েচেয় েস
িছল মাথায় লম্বা|

3 একিদন কীেশর গাধা হািরেয় েগেল িতিন তঁার পুত্র েশৗলেক
বলেলন, “একজন ভৃতয্েক িনেয় গাধাগুেলা খঁুেজ আেনা|” 4 েশৗল
গাধাগুেলা খঁুজেত েবিরেয় েগল| েস ইফ্রিয়ম পাহােড়র মেধয্ এবং
শািলশার আেশপােশর জায়গার মেধয্ িদেয় েগল| িকন্তু েশৗল আর
তার ভৃতয্ গাধাগুেলা খঁুেজ েপল না| এবার তারা শালীেমর িদেক
হঁাটা শুরু করল, েসিদেকও গাধাগুেলার েখঁাজ েপল না| অগতয্া
েশৗল িবনয্ামীনেদর েদেশর িদেক রওনা হল| এমনিক েসখােনও তারা
গাধাগুেলা খঁুেজ েপল না|

5 অবেশেষ েশৗল ও তার ভৃতয্ সূফ শহের এল| েশৗল ভৃতয্িটেক
বলল, “চল আমরা বাড়ী িফির| আমার িপতা গাধাগুেলার জনয্ িচন্তা
থািমেয় তার পিরবেতর্ আমােদর িনেয় দুিশ্চন্তা শুরু করেবন|”
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6 ভৃতয্িট বলল, “এই শহেরই ঈশ্বেরর একজন ভাববাদী রেয়েছন
যােক েলাকরা খুবই ভিক্ত কের| িতিন যা বেলন তাই সতয্ হয়| চলুন
আমরা শহেরর েভতের যাই| িতিন হয়েতা আমােদর বেল িদেত পােরন,
এরপর আমােদর েকাথায় েযেত হেব|”

7 েশৗল তােক বলল, “েবশ, আমরা নয় শহেরর েভতের ঢুকলাম;
িকন্তু তােক আমরা িক িদেত পাির? তােক েদবার মত েকান উপহার
েতা আমােদর হােত েনই| এমন িকআমােদর ঝুিলেত খাদয্দ্রবয্ও েশষ|
িক েদব তােক?”

8 ভৃতয্িট েশৗলেক বলল, “েশান, আমার কােছ যৎ সামানয্ িকছু
অথর্ আেছ, েসটা আিম ঈশ্বেরর েলাকেক েদব| িতিনই আমােদর রাস্তা
বেল েদেবন|”

9-11 েশৗল বলল, “ভাল কথা, তাহেল চেলা|” তাই তারা েসই শহের
েগল, েযখােন ঈশ্বেরর ভাববাদী থাকত|
েশৗল ও তার ভৃতয্িট পবর্েতর পথ িদেয় শহেরর িদেক যািচ্ছল|

েসই সময় যুবতীরা জল িনেত আসেছ েদেখ তারা িজজ্ঞাসা করল,
“দশর্নকারী িক এই জায়গায় রেয়েছন?” (অতীেত ইস্রােয়েলর
েলাকরা ভাববাদীেক “দশর্নকারী” বেলও ডাকত| তাই ঈশ্বেরর কােছ
িকছু িবষেয় প্রশ্ন করেত চাইেল তারা বলত, “চেলা দশর্নকারীর কােছ
যাই|”)

12 যুবতীরা উত্তর িদেলা, “হঁয্া, দশর্নকারী এখােনই আেছন| িতিন
ওখােন আেছন, েতামােদর আেগ| িতিন আজ এই শহের এেসেছন|
িকছু েলাক মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার জনয্ আজ উপাসনা স্থােন
সমেবত হেচ্ছ| 13 তাই শহের েগেল েতামরা তঁার েদখা পােব| যিদ
েতামরা দ্রুত পথ চল তেব িতিন উপাসনার স্থােন েখেত বসার আেগই
েতামরা তঁার সেঙ্গ সাক্ষাৎ করেত পারেব| দশর্নকারী ৈনেবদয্ বিল
আশীবর্াদ কেরন| তাই িতিন েসখােন না েপৗছঁােনা পযর্ন্ত েলােক েখেত
বসেব না| তাড়াতািড় পথ চলেল েতামরা দশর্নকারীর েদখা পােব|”

14 েশৗল ও তার ভৃতয্ শহের যাবার জেনয্ পাহােড় উঠেল, শহের
েঢাকার সময়ই তারা েদখল শমূেয়ল তােদর িদেকই আসেছ| শমূেয়ল
তখন সেব উপাসনার স্থােন যাবার জেনয্ বার হেয়েছ|
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15 এর আেগর িদন প্রভু শমূেয়লেক বেলিছেলন, 16 “আগামীকাল
িঠক এই সমেয়ই আিম েতামার কােছ একজনেক পাঠােবা| েস
িবনয্ামীন পিরবােরর েলাক| তুিম তার অিভেষক কের তােক
ইস্রােয়েলর নতুন েনতা করেব| এই েলাকিটই পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক
আমার েলাকেদর রক্ষা করেব|আিম তােদর দুঃখ দুদর্ শা েদেখিছ, আিম
তােদর কান্না শুেনিছ|”

17 শমূেয়ল েশৗলেক েদখেত েপল এবং প্রভু শমূেয়লেক বলেলন,
“আিম এই েলাকটার কথাই েতামােক বেলিছলাম| েস আমার
েলাকেদর ওপর শাসন করেব|”

18 ফটেকর কােছ েশৗল একজন েলােকর কােছ পথ িনেদর্ শ
িজেজ্ঞস করেত েগল| ঘটনাচেক্র এই েলাকিট িছল শমূেয়ল| েশৗল
তােক িজজ্ঞাসা করল, “েকাথায় েসই দশর্নকারীর বািড় আমায় দয়া
কের বেল িদন|”

19 শমূেয়ল বলল, “আিমই েসই দশর্ক| আমার আেগ আেগ
উপাসনার স্থােনর িদেক এিগেয় যাও| তুিম েতামার ভৃতয্েক িনেয়আজ
আমার সেঙ্গ খােব|কাল সকােল েতামার বািড় েযও|আিম েতামার সব
প্রেশ্নরই উত্তর েদব| 20 িতন িদন আেগ েয গাধাগুেলা তুিম হািরেয়ছ,
তােদর িনেয় আর মন খারাপ কেরা না; তােদর পাওয়া েগেছ| এখন
ইস্রােয়েলর প্রেতয্েক একজনেক খঁুজেছ| তুিমই েসই বয্িক্ত| তারা
েতামােক এবং েতামার িপতার পিরবােরর সকলেক চায়|”

21 েশৗল বলল, “িকন্তু আিম েতা িবনয্ামীন পিরবােরর
একজন| ইস্রােয়েলর এটাই সবেচেয় েছাট পিরবারেগাষ্ঠী এবং এই
পিরবারেগাষ্ঠীর মেধয্ সবেচেয় েছাট হেচ্ছ আমার পিরবার| তেব
আপিন েকন বলেছন ইস্রােয়েলর আমােক প্রেয়াজন?”

22 তারপর শমূেয়ল, েশৗল ও তার ভৃতয্েক িনেয় খাবার জায়গায়
েগল| বিলর ৈনেবদয্ ভাগ কের খাবার জনয্ প্রায় 30 জন েলাকেক
পংিক্ত েভাজেন িনমন্ত্রণ করা হেয়িছল| েশৗল ও তার ভৃতয্িটেক
শমূেয়ল েটিবেলর সবেচেয় গুরুত্বপূণর্ জায়গায় বসােলা| 23 শমূেয়ল
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পাচকেক বলল, “সিরেয় রাখার জনয্ েয মাংস আিম েতামােক
িদেয়িছলাম েসটা এবার আমায় দাও|”

24 পাচক ঊরু েদেশর মাংসটা েশৗেলর েটিবেলর সামেন েরেখ
িদেল শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “েতামার সামেন রাখা মাংসটা খাও|
আিম এটা েতামার জনয্ েরেখিছ| এই িবেশষ অনুষ্ঠােনর জনয্ আিম
এটা েরেখিছলাম|” তাই েসিদন েশৗল শমূেয়েলর সেঙ্গ খাওয়া দাওয়া
করল|

25 খাওয়ার পর তারা উপাসনার স্থান েথেক েনেম এেস শহের
িফের েগল| শমূেয়ল েশৗেলর জনয্ ছােদ িবছানা েপেতিছল| েশৗল
ঘুেমােত েগল| 26পরিদন েভাের শমূেয়ল েচঁিচেয় েশৗলেক ডাকেলন|
েস বলল, “উেঠ পেড়া| আিম েতামায় রাস্তায় েপৗেঁছ েদব|” েশৗল
উেঠ শমূেয়েলর সেঙ্গ বািড় েথেক েবিরেয় পড়ল|

27 শমূেয়ল, েশৗল ও তার ভৃতয্ সবাই িমেল শহেরর সীমানা পযর্ন্ত
েগল| তখন শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “েতামার ভৃতয্েক এিগেয় েযেত
বেলা| েতামােক একটা বাণী েদব| ঈশ্বেরর কাছ েথেক এই বাণী
এেসেছ|” তাই ভৃতয্িট এিগেয় েগল|

10
শমূেয়ল েশৗলেক অিভিষক্ত করল

1শমূেয়ল তার েতেলর েবাতল েশৗেলর মাথায় েঢেল িদল| তারপর
েস েশৗলেক চুমু েখেয় বলল, “প্রভু েতামােকই তঁার েলাকেদর েনতা
িহসােব মেনানীত কেরেছন| তুিমই প্রভুর েলাকেদর িনয়ন্ত্রণ করেব|
চতুির্দেক েয সব শত্রু আেছ তােদর হাত েথেক তুিম তােদর বঁাচােব|
এই িচহ্ন েথেক বুঝেব কথাটা সতয্| 2 আমার কাছ েথেক চেল
যাবার পর তুিম রােচেলর সমািধর কােছ িবনয্ামীন সীমানার েসল্সহেত
দুিট েলােকর সাক্ষাৎ পােব| ঐ েলাক দুেটা েতামােক বলেব, �েয
গাধাগুেলা েতামরা খঁুজছ তা েকান একজন েদখেত েপেয়েছ| েতামার
িপতা আর গাধাগুেলা িনেয় দুিশ্চন্তা করেছন না, বরং েতামােক িনেয়ই
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তঁার যত ভাবনা| শুধু বলেছন, আমার পুেত্রর বয্াপাের আিম িক
করব|� ”

3 শমূেয়ল বলল, “তারপর েযেত েযেত তােবােরর কােছ একটা
বড় ওক গাছ েদখেত পােব| েসখােন িতনজন েলাক েতামার সেঙ্গ
েদখা করেব| ঐ িতনজন ৈবেথেল ঈশ্বেরর উপাসনার জনয্ যােচ্ছ|
তুিম তােদর মেধয্ একজেনর সেঙ্গ িতনেট বাচ্চা ছাগল েদখেত পােব|
িদ্বতীয় জেনর কােছ থাকেব িতন টুকেরা রুিট| তৃতীয় জেনর কােছ
থাকেব এক েবাতল দ্রাক্ষারস| 4এই িতনজন েলাক েতামায় অিভবাদন
করেব| তারা েতামায় দু-টুকেরা রুিট েদেব| তুিম তােদর কাছ েথেক
েসটা েনেব| 5 তারপর তুিম যােব িগিবয়াথ এেলািহম| েসখােন একটা
পেলষ্টীয় দুগর্ আেছ| এই শহের তুিম যখন আসেব তখন একদল
ভাববাদী বার হেয় আসেব| তারা আসেব উপাসনার স্থান েথেক| তারা
ভাববাণী*করেত থাকেব| তারা বীণা, তমু্বরা, বঁািশ ও অনয্ানয্ তন্ত্রবাদয্
বাজােব| 6 তারপর প্রভুর আত্মা েতামার ওপর সবেল ভর করেবন|
তুিম বদেল যােব| তুিম একজন আলাদা বয্িক্তর মত হেব| তুিম অনয্
ভাববাদীেদর সেঙ্গ ভাববাণী করেত শুরু করেব| 7 যখন এইসব
িচহ্নগুিল পিরপূণর্ হেব, তখন তুিম যা চাইেব তাই করেত পারেব|কারণ
তখন ঈশ্বর েতামার সেঙ্গই িবরাজ করেবন|

8 “এবার আমার আেগ িগল্গেল যাও| আিম েতামােক েযেত েদখব|
তারপর আিম েসখােন েতামার সেঙ্গ েদখা করব| তারপর েহামবিল ও
মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করব; িকন্তু সাতিদন েতামায় অেপক্ষা করেত
হেব| তারপর আিম এেস েতামায় িক করেত হেব বেল েদব|”

েশৗল ভাববাদীেদর মত হেয় েগেলন
9 শমূেয়েলর কাছ েথেক িবদায় িনেয় েয মূহুেতর্ েশৗল ঘাড়

েফরােলন, ঈশ্বর েশৗেলর হৃদেয়র সমূ্পণর্ পিরবতর্ ন ঘটােলন| েসই িদন
ঐসব িচহ্নগুিল পিরপূণর্ হেয়িছল| 10 েশৗল আর তার ভৃতয্ িগিবয়াথ
* 10:5: ভাববাণী সম্ভবতঃ এর অথর্ “ঈশ্বেরর কথা বলা|” িকন্তু এখােন এর অথর্ প্রভুর
আত্মা একজন বয্িক্তেক নাচােব|
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এেলািহেম চেল েগল| েসখােন একদল ভাববাদীর সেঙ্গ েশৗেলর েদখা
হল| েসই সময় েশৗেলর ওপর সবেল ঈশ্বেরর আত্মা েনেম এল| অনয্
ভাববাদীেদর সেঙ্গ িতিনও ভাববাণী করেলন| 11 যারা েশৗলেকআেগই
জানত, তারা এখন েশৗলেক অনয্ ভাববাদীেদর সেঙ্গ ভাববাণী করেত
েদখল| তারা বলাবিল করল, “কীেশর পুত্রর এ িক হল? েশৗলও িক
একজন ভাববাদী হেয় েগল?”

12একিট েলাক েয িগিবয়াথ এেলািহেম থাকত, েস বলল, “ওেদর
িপতা েক?” েসই েথেক এই কথাটা একটা প্রিসদ্ধ প্রবােদ পিরণত
হেয়েছ: “েশৗলও িক ভাববাদীেদর মেধয্ একজন?”

েশৗল বাড়ী এেলন
13 ভাববাণী করবার পর, েস তার বািড়র কােছ উপাসনার জায়গায়

েপৗছঁল|
14 েশৗেলর কাকা েশৗলেক ও তার ভৃতয্েক িজজ্ঞাসা করল,

“েতামরা েকাথায় িছেল?”
েশৗল বলল, “আমরা গাধা খঁুজেত িগেয়িছলাম, িকন্তু গাধা খঁুেজ

না েপেয় আমরা শমূেয়েলর সেঙ্গ েদখা করেত িগেয়িছলাম|”
15 েশৗেলর কাকা বলল, “শমূেয়ল েতামায় িক বলল দয়া কের

বল|”
16 েশৗল বলল, “শমূেয়ল বলেছ গাধাগুেলা পাওয়া েগেছ|” েশৗল

তার কাকােক সবটা বলল না| রাজত্ব সম্বেন্ধ শমূেয়ল তােক যা বেলিছল
েস িবষেয় েশৗল িকছুই বলল না|

শমূেয়ল েশৗলেক রাজা বেল েঘাষণা করল
17 শমূেয়ল ইস্রােয়লবাসীেদর িমস্পায় প্রভুর সেঙ্গ িমিলত হবার

জনয্ বলল| 18 েস বলল, “ইস্রােয়লীয়েদর ঈশ্বর, আমােদর প্রভু
বেলন, �আিম ইস্রােয়লীয়েদর িমশর েথেক বার কের এেনিছ| আিম
েতামােদর িমশেরর ক্ষমতা েথেক এবং েয সমস্ত রাজয্গুিল েতামােদর
িনেষ্পিষত কের দুদর্ শাগ্রস্ত কেরিছল, তােদর েথেক বঁািচেয়িছ|�
19 িকন্তু আজ েতামরা েসই ঈশ্বরেক পিরতয্াগ কেরছ| ঈশ্বরই
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েতামােদর সব িবপদ ও িবপিত্ত েথেক উদ্ধার কেরেছন, িকন্তু েতামরা
বলছ, �আমােদর শাসন করবার জনয্ আমরা একজন রাজা চাই|�
েবশ তেব তাই েহাক্◌্| এখন েতামােদর পিরবারেগাষ্ঠী অনুসাের প্রভুর
সামেন দঁাড়াও|”

20 শমূেয়ল ইস্রােয়লবাসীেদর সমস্ত পিরবারেগাষ্ঠীেক তার কােছ
ডাকল| তারপর েস নতুন রাজা মেনানয়ন করেত শুরু করল| প্রথেম
বাছা হল িবনয্ামীন পিরবারেগাষ্ঠীেক| 21 েসই পিরবারেগাষ্ঠীর প্রেতয্ক
পিরবারেক শমূেয়ল তার সামেন িদেয় েহঁেট েযেত বলল| শমূেয়ল
এবার পছন্দ করল মট্রীয়েদর পিরবার| তারপর মট্রীয়েদর পিরবােরর
প্রেতয্কেক শমূেয়ল েহঁেট েযেত বলল| কীেশর পুত্র েশৗলেক েস
এবার মেনানীত করল|
িকন্তু েলাকরা যখন েশৗলেক খঁুজল, তারা তােক েপল না| 22তখন

তারা প্রভুেক িজজ্ঞাসা করল, “েশৗল িক এখােন এেসেছ?”
প্রভু বলেলন, “েশৗল িজিনসপেত্রর েপছেনই লুিকেয় রেয়েছ|”
23 েলাকরা ছুেট িগেয় েসখান েথেক েশৗলেক বার কের আনেল

েশৗল সকেলর মাঝখােন দঁাড়াল| সকেলর মেধয্ েশৗলই িছল লম্বায়
এক মাথা উঁচু|

24 শমূেয়ল সকলেক বলল, “এর িদেক তািকেয় েদখ| প্রভু এেকই
মেনানীত কেরেছন| েশৗেলর মেতা এখােন েতামােদর মেধয্ আর েকউ
েনই|”
েলাকরা বেল উঠল, “রাজা দীঘর্ায়ু েহান্|”
25 শমূেয়ল তােদর সমস্ত রাজকীয় িনয়ম ও িবিধগুিল বুিঝেয়

িদল| েস েসগুেলা একটা বইেয় িলেখ রাখল| পের প্রভুর সামেন েসই
বইখািন েরেখ শমূেয়ল সবাইেক বািড় চেল েযেত বলল|

26 েশৗলও িগিবয়ায় তার বািড় চেল েগল| ঈশ্বর সাহসীেদর হৃদয়
স্পশর্ করল| এই সাহসীরা েশৗলেক অনুসরণ করল| 27 িকন্তু িকছু
অশািন্ত সৃষ্টিকারী েলাক বলল, “এই েলাকটা িক কের আমােদর রক্ষা
করেব?” েশৗলেক িনেয় তারা িনন্দামন্দ করেত লাগল| তারা েশৗলেক
েকান উপহার িদন না| িকন্তু েশৗল এ িনেয় িকছু বলল না|
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অেম্মানেদর রাজা নাহশ
অেম্মানেদর রাজা নাহশ গাদ আর রূেবণ পিরবারেগাষ্ঠীর ওপর

িনযর্াতন চালাত| এেদর প্রেতয্েকরই ডান েচাখ েস উপেড় িনেয়িছল,
েকউ তােদর সাহাযয্ করুক নাহশ তা চাইত না| যদর্ ন নদীর পূবর্িদেক
েযসব ইস্রােয়লীয় বসবাস করত, তােদর ডান েচাখ েস উপেড়
িনেয়িছল| িকন্তু 7000 ইস্রােয়লীয় অেম্মানেদর হাত েথেক পািলেয়
িগেয় যােবশ িগিলয়েদ চেল িগেয়িছল|

11
1প্রায় একমাস পর অেম্মানেদর রাজা নাহশ তার ৈসনয্সামন্ত িনেয়

যােবশ িগিলয়দ িঘের েফলল| যােবেশর েলােকরা নাহশেক বলল,
“যিদ আমােদর সেঙ্গ তুিম একিট শািন্ত চুিক্ত কর তাহেল আমরা
েতামার েসবা করব|”

2 নাহশ বলল, “েতামােদর প্রেতয্েকর ডান েচাখ যিদ উপেড় িনেয়
িনেত পাির তাহেলই েতামােদর সেঙ্গ চুিক্ত করেত পাির| তেবই সমস্ত
ইস্রােয়লীয়রা লজ্জা পােব!”

3 যােবেশর েনতারা বলল, “সাতিদন সময় দাও| সমস্ত ইস্রােয়েল
আমরা দূত পাঠাব| যিদ েকউ সাহাযয্ করেত না আেস তাহেল আমরা
েতামার কােছ এেস আত্মসমপর্ণ করব|”

েশৗল যােবশ িগিলয়দেক বঁাচােলন
4 বাতর্ াবাহকরা িগিবয়ায় এল; েসখােনই েশৗল থাকেতন| তারা

েলাকেদর খবরিট জানােল েলাকরা েকঁেদ উঠল| 5 েশৗল তখন মােঠ
গরু চরােত িগেয়িছেলন| মাঠ েথেক িফের িতিন তােদর কান্না শুনেত
েপেলন| িতিন িজেজ্ঞস করেলন, “েতামােদর িক হেয়েছ? েতামরা
কঁাদছ েকন?”
তারা েশৗলেক যােবেশর বাতর্ াবাহকরা িক বেলিছল তা বলল|

6 েশৗল সব শুনেলন| তারপর ঈশ্বেরর আত্মা সবেল তার ওপর
এল| িতিন খুব েরেগ েগেলন| 7 এক েজাড়া বলদ িনেয় িতিন তােদর
েকেট টুকেরা টুকেরা করেলন| তারপর িতিন বাতর্ াবাহকেদর হােত
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েসই বলেদর টুকেরাগুেলা িদেয় তােদর েসই টুকেরাগুিল িনেয় সমস্ত
ইস্রােয়েল ঘুরেত বলেলন| ইস্রােয়লবাসীেদর কােছ বাতর্ াবাহকরা িক
বলেব তাও িতিন বেল িদেলন| এই িছল তার বাণী: “েতামরা সকেল
েশৗল এবং শমূেয়লেক অনুসরণ কর| যিদ েকউ তােদর সাহাযয্ না
কের তেব তােদর বলেদর অবস্থা হেব এই টুকেরার মেতা!”
েলাকেদর মেন প্রভুর প্রিত মহা ভয় এেলা এবং তারা সবাই িমেল

একিট মানুেষর একতা িনেয় বাইের এল| 8 েশৗল েবষেক সকলেক
একত্র করল| ইস্রােয়ল েথেক এেসিছল 300,000 েলাক, িযহূদা
েথেক 30,000 জন|

9 েশৗল এবং তার ৈসনয্রা যােবেশর বাতর্ াবাহকেদর বলল,
“িগিলয়েদ যােবেশর যত েলাক আেছ তােদর িগেয় বল, কাল দুপুেরর
মেধয্ই েতামােদর রক্ষা করা হেব|”
েশৗেলর বাণী বাতর্ াবাহকরা যােবেশর েলাকেদর েশানাল| শুেন

তারা খুব খুশী হল| 10 তারপর তারা অেম্মােনর রাজা নাহশেক বলল,
“আমরা কাল েতামার কােছ আসব| তখন তুিম আমােদর িনেয় যা চাও
তাই করেব|”

11 পরিদন সকােল েশৗল তার ৈসনয্েদর িতনেট দেল ভাগ করল|
সূযর্ উঠেল েশৗল সৈসেনয্ অেম্মানেদর িশিবর আক্রমণ করল| েসই
সময় ওেদর প্রহরীরা পালাবদল করিছল| দুপুেরর আেগই েশৗল
অেম্মানেদর পরািজত করল|অেম্মান ৈসনয্রা ছত্রভঙ্গ হেয় েয েযিদেক
পারল পািলেয় েগল| সবাই একা হেয় ছিড়েয় িছিটেয় েগল|

12 তারপর েলাকরা শমূেয়লেক বলল, “েকাথায় েগল েসইসব
েলাক যারা বেলিছল েশৗলেক রাজা িহেসেব আমরা চাই না? তােদর
েডেক িনেয় এেসা, আমরা তােদর হতয্া করব!”

13 িকন্তু েশৗল বলল, “না আজ কাউেক হতয্া েকােরা না| প্রভুআজ
ইস্রােয়লেক রক্ষা কেরেছন!”

14 তারপর শমূেয়ল েলাকেদর বলল, “চেলা, আমরা িগল্গেল যাই|
িগল্গেল িগেয় আমরা আবার েশৗলেক রাজা করব|”
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15সকেল িগল্গেল েগল| েসখােন প্রভুর সামেন তারা েশৗলেক রাজা
িহেসেব েঘাষণা করল| তারা প্রভুেক মঙ্গল ৈনেবদয্ উৎসগর্ করল|
েশৗল ও ইস্রােয়েলর সমস্ত েলাক মহাআনেন্দর সেঙ্গ অনুষ্ঠান করল|

12
শমূেয়ল রাজার সম্বেন্ধ কথা বলল

1 শমূেয়ল ইস্রােয়লীয়েদর বলল, “েতামরা যা েচেয়িছেল আিম
তার সবই কেরিছ| আিম েতামােদর জনয্ একজন রাজা এেন িদেয়িছ|
2 েতামােদর েনতৃত্ব েদবার জনয্ এখন েতামরা একজন রাজা েপেয়
েগছ| আিম বৃদ্ধ হেয়িছ; িকন্তু আমার পুত্ররা েতামােদর সেঙ্গ থাকেব|
আিম েসই েছাটেবলা েথেক েতামােদর েনতা হেয় আিছ| 3 আমােক
েতা েতামরা জােনা| যিদআিম েকান অনয্ায় কের থািক তাহেল িনশ্চয়ই
েতামরা েস কথা প্রভুর সামেন এবং মেনানীত রাজার সামেন বলেব|
আিম িক কােরা গাধা বা গরু চুির কেরিছ? আিম িক কাউেক আঘাত
কেরিছ বা ঠিকেয়িছ? আিম িক কােরা েদাষ ত্রুিটঅবজ্ঞা করবার জনয্
ঘুষ িনেয়িছ? যিদ তা কের থািক তেব আিম িনশ্চয়ই েসই অনয্ােয়র
প্রায়িশ্চত্ত করব|”

4 ইস্রােয়লবাসীরা বলল, “না আপিন কখেনাই েকান অনয্ায় কেরন
িন| আপিন কখনই আমােদর ঠকান িন বা েকান িকছু িনেয় যান িন!”

5 শমূেয়ল বলল, “আজ প্রভু আর তঁার মেনানীত রাজা সাক্ষী|
েতামরা যা বলেল তঁারা সবই শুেনেছন| তঁারা জানেলন েতামরা আমার
েকান েদাষ পাও িন|” সকেল বলল, “হঁয্া, প্রভুই সাক্ষী!”

6শমূেয়ল বলল, “যা যা হেয়েছ প্রভু সবই েদেখেছন| িতিনই েমািশ
এবং হােরাণেক মেনানীত কেরিছেলন| িতিনই েতামােদর পূবর্পুরুষেদর
িমশর েথেক এেনিছেলন| 7এবার এখােন দঁাড়াও এবং ঈশ্বর েতামােদর
জনয্ ও েতামােদর পূবর্পুরুষেদর জনয্ িক িক ভােলা কাজ কেরিছেলন
েস সম্বেন্ধ েশান|
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8 “যােকাব িমশের িগেয়িছল| পরবতীর্কােল িমশরীয়রা তার
উত্তরপুরুষেদর জীবন অিতষ্ঠ কের িদেয়িছল| তাই তারা প্রভুর কােছ
সাহােযয্র জনয্ প্রাথর্না কেরিছল| তখন প্রভু েমািশ আর হােরাণেক
পািঠেয়িছেলন| তারা েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িমশর েথেক িনেয়
এেসিছল এবং এই জায়গায় বাস করবার জনয্ েনতৃত্ব িদেয়িছল|

9 “িকন্তু েতামােদর পূবর্পুরুষরা তােদর প্রভু ঈশ্বেরর কথা ভুেল
েগল| ফেল ঈশ্বর তােদর সীষরার ক্রীতদাস কের িদেলন| সীষরা
িছল হাৎেসােরর ৈসনয্েদর অিধনায়ক| তারপর প্রভু তােদর পেলষ্টীয়
আর েমায়ােবর রাজার ক্রীতদাস কের িদেলন| তারা সবাই েতামােদর
পূবর্পুরুষেদর সেঙ্গ যুদ্ধ কেরিছল| 10 তখন পূবর্পুরুষরা প্রভুর কােছ
সাহাযয্ েচেয়িছল| তারা বেলিছল, �আমরা পাপ কেরিছ| আমরা
প্রভুেক তয্াগ কের বাল এবং অষ্টােরােতর মূির্ত্তর পূজা কেরিছ; িকন্তু
আজ শত্রুেদর হাত েথেক আমােদর বঁাচাও| আমরা েতামারই েসবা
করব|�

11“তখন প্রভু িযরুব্বাল (িগিদয়ন), বরাক, িযপ্তহ এবং শমূেয়লেক
পাঠােলন| প্রভু, েতামােদর চারপােশর শত্রুেদর হাত েথেক রক্ষা
করেলন| েতামরা িনরাপেদ বাস করিছেল| 12 িকন্তু তারপর েতামরা
েদখেল অেম্মানেদর রাজা নাহশ েতামােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত আসেছ|
অমিন বেল উঠেল, �না,আমরা একজন রাজা চাই েযআমােদর শাসন
করেব!� প্রভু, েতামােদর ঈশ্বর ইিতমেধয্ই েতামােদর রাজা থাকা
সেত্ত্বও েতামরা েসটা বেলিছেল| 13 এখন েতামরা েতামােদর ইেচ্ছ ও
পছন্দ অনুযায়ী একজন রাজা েপেয়ছ| প্রভু তােকই েতামােদর শাসন
করার ভার িদেয়েছন| 14 েতামােদর প্রভুেক ভয় ও সম্মান কের চলা
উিচৎ | েতামরা অবশয্ই তঁার েসবা করেব ও তঁার আজ্ঞা েমেন চলেব|
েতামরা তঁার িবরুদ্ধাচরণ করেব না| েতামরা সবাই আর েতামােদর
রাজা অবশয্ই েতামােদর প্রভু ও ঈশ্বেরর অনুগত থাকেব| তাহেলই
িতিন েতামােদর রক্ষা করেবন| 15 িকন্তু তঁার আেদশ অমানয্ করেল
অথবা তঁার িবরুদ্ধাচরণ করেল িতিন েতামােদর িবেরািধতা করেবন,
েযমন িতিন েতামােদর পূবর্পুরুষেদর িবরুেদ্ধ কেরিছেলন|
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16 “এখন িস্থর হেয় দঁাড়াও এবং প্রভু েতামােদর েচােখর সামেন
েয সব মহান িজিনসগুিল করেবন তা েদেখা| 17 এখন গম েতালবার
সময়| প্রভুর কােছ আিম প্রাথর্না করব বজ্র আর বৃষ্টির জনয্| তখনই
বুঝেত পারেব রাজা চাইেত িগেয় প্রভুর িবরুেদ্ধ েতামরা িক অনয্ায়
কেরছ|”

18 শমূেয়ল তাই প্রভুর কােছ প্রাথর্না করল| িঠক েসিদনই প্রভু বজ্র
আর বৃষ্টি িদেলন| েলাকরা প্রভু আর শমূেয়লেক ভয় েপল| 19 তারা
সবাই শমূেয়লেক বলল, “েতামার প্রভু ঈশ্বেরর কােছ তুিম আমােদর
জনয্ প্রাথর্না কেরা| আমরা েতামার ভৃতয্| আমরা েযন মারা না পিড়|
আমরা অেনকবার পাপ কেরিছ| এবার আবার আমরা রাজা েচেয়
পােপর েবাঝা বাড়ালাম|”

20 শমূেয়ল উত্তের বলল, “ভয় েপও না| এটা সিতয্, েতামরা এসব
অনয্ায় কেরিছেল| িকন্তু প্রভুর অনুসরণ কের চেলা, েথেমা না| মনপ্রাণ
িদেয় েতামরা তঁার েসবা করেব| 21 মূির্ত্ত কখনও েতামােদর সাহাযয্
করেত পাের না| মূির্ত্ত মূির্ত্তই, তাই ওগুেলার পূেজা কেরা না| ওগুেলা
েকান কােজরই নয়| মূির্ত্তরা েতামােদর সাহাযয্ বা রক্ষা করেত পাের
না|

22 “িকন্তু প্রভু কখনও তঁার েলাকেদর েছেড় যান না| েতামােদর
তঁার আপনজন কের িনেয় িতিন সন্তুষ্ট আেছন| তাই তঁার মহানােমর
গুেন কখনই িতিন েতামােদর েছেড় যােবন না| 23আমার িদক েথেক
বলেত পাির, আিম সবসময় েতামােদর হেয় প্রাথর্না করব| প্রাথর্না বন্ধ
করেল আিম প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ করব| আিম েতামােদর সতয্ পেথর
িবষেয় িশক্ষা িদেয় যাব েযন েতামরা সৎভােব জীবনযাপন করেত পার|
24 তেব েতামরা অবশয্ই প্রভুেক সম্মান করেব| েতামােদর জনয্ িতিন
েয সব মহৎ  কমর্ কেরেছন েসগুেলা মেন রাখেব| 25 িকন্তু েতামরা
যিদ মন্দ কাজ করেত থােকা তাহেল ঈশ্বর েতামােদর আর েতামােদর
রাজােক ধ্বংস করেবন|”
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েশৗেলর প্রথম ভুল
1 েসই সময় েশৗল সেব এক বছর রাজা হেয়েছন| ইস্রােয়েলর ওপর

দু-বছর রাজত্ব করবার পর,* 2 িতিন ইস্রােয়ল েথেক 3000 পুরুষেক
মেনানীত করেলন| ৈবেথেলর পাহােড় িমক্মস েদেশ েশৗেলর সেঙ্গ
রইল 2000 জন| 1000 জন রইল েযানাথেনর কােছ| তারা িছল
িবনয্ামীেনর িগিবয়া শহের| ৈসনয্দেলর বািক েলাকেদর িতিন বাড়ী
পািঠেয় িদেলন|

3 েযানাথন েগবা িশিবের পেলষ্টীয়েদর প্রধান েসনাপিতেক হতয্া
করল| এখবর শুেন পেলষ্টীয়রা বলল, “ইব্রীয়রা িবেদ্রাহ কেরেছ|”
েশৗল বলল, “িক হেয়েছ ইব্রীয়রা শুনুক|” েশৗল তার েলাকেদর

বলল সমস্ত ইস্রােয়েল তারা িশঙা বািজেয় িদক| 4 ইস্রােয়লীয়রা খবরটা
শুনল| তারা বলল, “েশৗল পেলষ্টীয় েনতােক হতয্া কেরেছ| এবার
পেলষ্টীয়রা সিতয্ই ইস্রােয়লীয়েদর ঘৃণা করেব!”
ইস্রােয়লীয়েদর বলা হল, তারা েযন িগল্গেল েশৗেলর সেঙ্গ েযাগ

েদয়| 5পেলষ্টীয়রা জেড়া হেয় ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত েগল|
পেলষ্টীয়েদর িছল 3000 রথ আর 6000 অশ্বােরাহী ৈসনয্| সমুেদ্রর
বািলর মত পেলষ্টীয়েদর অসংখয্ ৈসনয্ িছল| এেদর িশিবর পড়ল
িমক্মেস| িমক্মস হেচ্ছ ৈবৎ -আবেনর পূবর্ িদেক|

6 ইস্রােয়লীয়রা েদখল তারা িবপেদর মুেখ| ফঁােদ পেড়েছ বেল
মেন হল তােদর| তারা পািলেয় িগেয় গুহায়, পাহােড়র ফঁােক েফাকের
লুিকেয় রইল| লুিকেয় রইল কুেয়ায়, মািটর েভতের েয েকান গেতর্ র
মেধয্| 7 িকছু ইব্রীয় যদর্ ন নদী েপিরেয় গাদ আর িগিলয়েদর িদেকও
চেল েগল| েশৗল তখনও িগল্গেল| তার ৈসনয্রা সবাই ভেয় কঁাপেছ|
* 13:1: পদ 1 অথবা “েশৗল যখন রাজা হন, তখন তঁার বয়স িছল এক বছর| িতিন
দু বছর রাজত্ব কেরিছেলন|” এই পদিট িহব্রুেত েবাঝা খুব কিঠন| হয়েতা সংখয্াগুিলর িকছু
অংশ হািরেয় েগেছ এবং প্রাচীন গ্রীক অনুবােদ এই পদিট েনই|
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8 শমূেয়ল বলল েয েস িগল্গেল েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেব| েশৗল
তার জেনয্ সাতিদন অেপক্ষা কের রইেলন| িকন্তু শমূেয়ল তবুও
িগল্গেল এল না| ৈসনয্রা েশৗলেক েছেড় চেল েযেত লাগল| 9 তখন
েশৗল বলেলন, “আমার কােছ েহামবিল ও মঙ্গল ৈনেবদয্গুিল এেন
দাও|” তারপর েশৗল েসই েহামবিল উৎসগর্ করেলন| 10 েশৗেলর
েহামবিল উৎসগর্ করা েশষ করেতই শমূেয়ল এল| েশৗল তার সেঙ্গ
েদখা করেত েগেলন|

11 শমূেয়ল বলল, “এ িক কেরছ?”
েশৗল বলেলন, “েদখলাম ৈসনয্রা আমায় েছেড় চেল যােচ্ছ| তুিমও

সময় মেতা আেসা িন| ওিদেক পেলষ্টীয়রা িমক্মেস জেড়া হেয়েছ|
12 তখন আিম মেন মেন বললাম, �পেলষ্টীয়রা এখােন আসেব| ওরা
িগল্গেল আমােক আক্রমণ করেব| এখনও আিম প্রভুর কােছ সাহাযয্
প্রাথর্না কির িন| তাই অবেশেষ আিম িনেজই েজার কের েহামবিল
উৎসগর্ কেরিছ|� ”†

13 শমূেয়ল বলল, “খুব েবাকািম কেরছ! তুিম েতামার প্রভু
ঈশ্বেরর কথা েশান িন| তঁারআেদশশুনেল িতিন েতামােদর পিরবারেক
িচরকাল ইস্রােয়লেক শাসন করেত িদেতন| 14 িকন্তু এখন আর
েতামার রাজত্ব িস্থর থাকেব না| প্রভু এমনই একজনেক খঁুজিছেলন
েয তঁার কথা শুনেব| িতিন েসই েলাক েপেয় েগেছন| িতিন তঁার
প্রজােদর জনয্ নতুন েনতা িহেসেব তােকই মেনানীত কেরেছন| তুিম
প্রভুর কথার বাধয্ হও িন বেলই িতিন নতুন েনতা িনবর্াচন কেরেছন|”
15 এই বেল শমূেয়ল উেঠ দঁাড়াল এবং িগল্গল েথেক চেল েগল|

িমক্মেশ যুদ্ধ
বািক ৈসনয্েদর িনেয় েশৗল িগল্গল েছেড় িবনয্ামীেনর িগিবয়ায় চেল

েগেলন| েশৗল মাথা গুেন েদখেলন তঁার সেঙ্গ রেয়েছ প্রায় 600 জন|
16 েশৗল, তঁার পুত্র েযানাথন এবং ৈসনয্রা িবনয্ামীেনর িগিবয়ােত
েগল|
† 13:12: আিম � কেরিছ যাজক শমূেয়েলর পিরবেতর্ েশৗেলর ৈনেবদয্ উৎসগর্ করার
েকান অিধকার িছল না|



1 শমূেয়ল 13:17 xxxvi 1 শমূেয়ল 14:2

পেলষ্টীয়রা িমক্মেস তঁাবু েগেড়িছল| 17 েসখােন যত ইস্রােয়লীয়
িছল তােদর পেলষ্টীয়রা শােয়স্তা করেত চাইল| তােদর েসরা ৈসনয্রা
আক্রমেণর জনয্ ৈতরী হল| তারা িতনিট দেল ভাগ হেয় েগল| একটা
দল েগল উত্তের, শূয়ােলর কােছ অফ্রার রাস্তায়| 18 িদ্বতীয় দল
েগল দিক্ষণ পূবর্ িদেক, ৈবৎ -েহােরােণর রাস্তায়| তৃতীয় দল পূবর্িদেক,
সীমােন্তর পেথ| েসই পেথ মরুভূিমর িদেক িসেবািয়ম উপতয্কা েচােখ
পেড়|

19 ইস্রােয়েলর েকউই েলাহার িজিনসপত্র ৈতরী করেত পারত না|
ইস্রােয়েল েকান কামার িছল না| পেলষ্টীয়রা ওেদর এসব বানােত
েশখায়িন| কারণ তােদর ভয় িছল, ইস্রােয়লীয়রা তাহেল েলাহার
তরবাির আর বশর্া ৈতরী কের েফলেব| 20 পেলষ্টীয়রাই শুধু েলাহার
িজিনসপত্র ধার িদেত পারত| েসই জনয্ যিদ ইস্রােয়লীয়েদর লাঙল,
িনড়ািন, কুড়ুল, কােস্ত শান িদেত হত, তাহেল তােদর পেলষ্টীয়েদর
কােছই েযেত হত| 21 একটা লাঙল আর িনড়ািনর জেনয্ পেলষ্টীয়রা
মজুির িনত 1/3 আউন্স রূেপা| গঁাইিত, কুড়ুল, আর ষঁাড় েখঁাচােনা
শাবল ধার করার জনয্ িনত 1/6 আউন্স রূেপা| 22 তাই যুেদ্ধর িদন
েশৗেলর েকান ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ই েলাহার তরবাির বা বশর্া িনেয় যায়
িন| শুধুমাত্র েশৗল ও তঁার পুত্র েযানাথেনর কােছই েলাহার অস্ত্র িছল|

23 একদল পেলষ্টীয় ৈসনয্ িমক্মেসর িগিরপথ পাহারা িদিচ্ছল|

14
েযানাথন পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করল

1 েসিদন েশৗেলর পুত্র েযানাথন তার অস্ত্রবাহেকর সেঙ্গ কথা
বলিছল| েযানাথন বলল, “উপতয্কার অনয্িদেক পেলষ্টীয়েদর তঁাবু
েগেড়েছ| চেলা েসিদেক যাওয়া যাক|” িপতােক েস এ িবষেয় েকান
কথা বলল না|

2 েশৗল তখন পাহােড়র ধাের িমেগ্রান নােম একটা জায়গায় একটা
ডািলম গােছর নীেচ বেসিছেলন| এটা িছল েযখােন ফসল ঝাড়াই হয়
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তারই কােছ| েশৗেলর সেঙ্গ িছল প্রায় 600 জন েলাক| 3 একজেনর
নাম িছল অিহয়| এিল শীেলায় প্রভুর যাজক িছল| তার জায়গায়
এখন অিহয় নােম এক বয্িক্ত যাজক হল| েস পরল যাজেকর এেফাদ
নামক িবেশষ েপাশাক| অিহয় িছল ঈখােবােদর ভাই অহীটুেবর পুত্র|
ঈখােবােদর িপতার নাম পীনহস| পীনহেসর িপতা িছল এিল|
েলাকরা জানত না েয েযানাথন চেল িগেয়িছল| 4 িগিরপেথর উভয়

পােশ একটা বড় িশলা িছল| েযানাথন িঠক করল ঐ িগিরপথ িদেয় েস
পেলষ্টীয় িশিবের েপৗছঁেব, একটা িশলার নাম িছল েবাৎ েসস; অনয্
িশলািটর নাম িছল েসিন| 5 একিট িশলা উত্তের িমক্মস অিভমুেখ িছল
এবং অনয্িট িছল দিক্ষেণ েগবার িদেক মুখ করা|

6 েযানাথন তার অস্ত্রবাহক যুবক সহকারীেক বলল, “চেলা আমরা
ঐ িবেদশীেদর তঁাবুর িদেক যাই| হয়েতা ওেদর হািরেয় িদেত প্রভু
আমােদর সাহাযয্ করেত পােরন| প্রভুেক েকউই থামােত পাের না|
আমােদর ৈসনয্ কম েহাক্◌্ বা েবশী এেত িকছু যায় আেস না|”

7 অস্ত্রবাহক যুবকিট তােক বলল, “যা ভাল েবাঝ, কেরা| আিম
েতামার সেঙ্গ সমস্ত বয্াপাের থাকব|”

8 েযানাথন বলল, “চেলা এেগােনা যাক! আমরা উপতয্কা েপিরেয়
পেলষ্টীয়প্রহরীেদর িদেক যাব|এমনকরব েযন তারাআমােদর েদখেত
পায়| 9 যিদ তারা বেল, �আমরা না আসা পযর্ন্ত ওখােন দঁাড়াও,�
তাহেল েসখােনই দঁািড়েয় থাকব| আমরা ওেদর িদেক এেগাব না|
10 িকন্তু যিদ পেলষ্টীয় েলাকরা বেল, �এিদেক চেল এেসা,� তাহেল
আমরা পাহাড় িডিঙেয় তােদর িদেক চেল যাব| েকন? কারণ েসটাই
হেব ঈশ্বেরর েদওয়া িচহ্ন িবেশষ| এর অথর্ হেচ্ছ, প্রভু আমােদর সহায়
হেলন যােত ওেদর হািরেয় িদেত পাির|”

11 েসই মেতা েযানাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী পেলষ্টীয়েদর একটা
সুেযাগ কের িদল ওরা যােত তােদর েদখেত পায়| পেলষ্টীয় প্রহরীরা
বলল, “েদখ, গতর্ েথেক ইব্রীয়রা েবিরেয় আসেছ েযখােন তারা
লুিকেয় িছল!” 12 দুেগর্র েভতর েথেক পেলষ্টীয়রা েযানাথন ও
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তার অস্ত্রবহনকারীেক িচৎকার কের বলল, “এিগেয় এেসা| আমরা
েতামােদর উিচৎ িশক্ষা েদব!”
েযানাথন তার অস্ত্রবহনকারীেক বলল, “আিম পাহােড় উঠিছ|

আমার িপছন িপছন এেসা| প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর িদেয় পেলষ্টীয়েদর
পরািজত করেত িদেচ্ছন!”

13-14 তাই েযানাথন হামাগুিড় িদেয় পাহােড় উঠল| তার
অস্ত্রবহনকারী িঠক তার িপছেন| েযানাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী
েসখােন িছল না| ওরা দুজেন পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ করল| প্রথম
েচােটই তারা আধ একর জুেড় 20 জন পেলষ্টীয়েক হতয্া করল|
সামেন েথেক যারা আক্রমণ করেত আসিছল েযানাথন তােদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করল| আর তার অস্ত্রবহনকারী িপছন িপছন এেস যারা শুধু আহত
হেয়িছল তােদর েমের েফলল|

15পেলষ্টীয় ৈসনয্রা সকেলই েবশ ভয় েপেয় েগল| মােঠ, িশিবের,
দুেগর্ েয সব ৈসনয্ িছল সকেলই ভয় েপেয় েগল, এমনিক সবেচেয়
সাহসী যারা তারাও| মািট কঁাপেত লাগল এবং তােত পেলষ্টীয় বািহনী
সিতয্ই েবশ ভয় েপেয় েগল|

16 েশৗেলর প্রহরীরা িছল িবনয্ামীেনর িগিবয়ায়| তারা েদখল
পেলষ্টীয়রা েযিদেক পারেছ পালােচ্ছ| 17 েশৗল ৈসনয্েদর বলেলন,
“েলাকগুেলােক েগান| ক�জন িশিবর েছেড় েগেছ েদখেত চাই|”
ওরা েলাক গুনেত শুরু করল| েযানাথন ও তার অস্ত্রবহনকারী

েসখােন িছল না|
18 েশৗল অিহয়েক বলেলন, “এবার ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দকআেনা|”

(েসই সময় ঈশ্বেরর পিবত্র িসনু্দক ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ িছল|)
19 েশৗল যাজক অিহয়র সেঙ্গ কথা বলিছেলন| ঈশ্বেরর উপেদেশর
জনয্ িতিন অেপক্ষা করিছেলন| িকন্তু পেলষ্টীয়েদর িশিবের েগালমাল
আর েচঁচােমিচ ক্রমশঃ েবেড়ই চেলিছল| েশৗল অৈধযর্য্ হেয় পড়েলন|
অবেশেষ িতিন যাজক অিহয়েক বলেলন, “আর নয়, এবার হাত
নামাও| প্রাথর্না েশষ কেরা|”

20 ৈসনয্সামন্ত জেড়া কের িনেয় েশৗল যুদ্ধ করেত েগেলন|
পেলষ্টীয় ৈসনয্রা িবভ্রান্ত হেয় েগল| এমনিক তারা তােদর তরবাির
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বয্বহার কের এেক অপেরর সেঙ্গ লড়াই করিছল| 21 িকছু ইব্রীয়
আেগ পেলষ্টীয়েদর েসবা করত এবং তােদর িশিবেরই থাকত| িকন্তু
এখন তারা েশৗল আর েযানাথেনর সেঙ্গ িমেশ েগল| তারা এখন
ইস্রােয়লীয়েদর দেল িভেড় েগল| 22 ইফ্রিয়েমর পাবর্তয্ েদেশ েযসব
ইস্রােয়লীয় লুিকেয়িছল তারা পেলষ্টীয়েদর পািলেয় যাবার খবর শুনল|
এখন এই ইস্রােয়লীয়রাও যুেদ্ধ েনেম পেলষ্টীয়েদর তািড়েয় িদেত শুরু
করল|

23 এই ভােব প্রভু েসিদন ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা করেলন| যুদ্ধ
চলেলা ৈবৎ -আবন ছািড়েয়| সমস্ত ৈসনয্ এখন েশৗেলর সেঙ্গ| তারা
সংখয্ায় প্রায় 10,000 জন পুরুষ| পাহাড়ী অঞ্চেল ইফ্রিয়েমর সমস্ত
শহরগুিলেত যুদ্ধ ছিড়েয় পড়ল|

েশৗেলর আেরকিট ভুল
24 িকন্তু েসিদন েশৗল একটা মস্ত ভুল কেরিছেলন| ইস্রােয়লীয়রা

ক্লান্ত ও কু্ষধাতর্ হেয় পেড়িছল| এর কারণ েশৗল| িতিন তােদর িদেয় এই
প্রিতশ্রুিত কিরেয়িছেলন, “সন্ধয্ার আেগ এবং আিম শত্রুেদর হািরেয়
েদবার আেগ যিদ েকউ খায় তাহেল তােক শািস্ত েদওয়া হেব|” তাই
েকান ইস্রােয়লীয় ৈসনয্ িকছু খায় িন|

25-26 যুদ্ধ করেত িগেয় তারা েবশ িকছু জঙ্গেলর মেধয্ ঢুেক
পেড়িছল| তারপর তারা এক জায়গায় মািটর ওপের একিট েমৗচাক
েদখল, িকন্তু েমৗচােকর কােছ িগেয়ও েখল না| প্রিতশ্রুিত ভাঙ্গেত
তােদর ভয় করিছল| 27 িকন্তু েযানাথন এই প্রিতশ্রুিতর কথা জানত
না| েস জানত না েয তার িপতা ৈসনয্েদর েজার কের এই প্রিতশ্রুিত
কিরেয়েছন| েযানাথেনর হােত িছল একিট লািঠ| েস লািঠটার একটা
িদক েমৗচােকর মেধয্ ঢুিকেয় িদেয় িকছু মধু বার কের আনেলা| মধু
েখেয় েস িকছুটা ভাল েবাধ করল|

28 ৈসনয্েদর একজন েযানাথনেক বলল, “েতামার িপতা ৈসনয্েদর
এই িবেশষ প্রিতশ্রুিত করেত বাধয্ কেরিছেলন| েতামার িপতা
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বেলিছেলন েকউ আজ েখেল শািস্ত পােব| তাই েকউ িকছু খায় িন|
েসই জনয্ সকেল দুবর্ল হেয় পেড়েছ|”

29 েযানাথন বলল, “আমার িপতা এই েদেশ অেনক অশািন্ত িনেয়
এেসেছ| এই েদখ সামানয্ একটু মধু েখেয়ই আিম েকমন সুস্থ েবাধ
করিছ| 30 শত্রুেদর কাছ েথেক খাবার আদায় কের যিদ েলাকরা
েখেয় িনত তাহেল অেনক ভাল হেতা| তাহেল আমরা আেরা অেনক
পেলষ্টীয়েদর হতয্া কেত পারতাম!”

31 েসিদন ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদল| িমক্মস েথেক
অয়ােলান পযর্ন্ত সমস্ত জায়গায় ওরা পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়াই
চািলেয়িছল|ফেল তারা ক্লান্ত ও কু্ষধাতর্ হেয় পেড়িছল| 32পেলষ্টীয়েদর
েমষ, গরু, বাছুর সব তারা িনেয় িনেয়িছল| এখন ইস্রােয়েলর েলাকরা
প্রবল কু্ষধায় েসগুেলা মািটেত েফেল হতয্া কের রক্তশুদ্ধ েখেত
লাগল|

33 েশৗলেক একজন বলল, “এই েদখ| েলাকগুেলা আবার প্রভুর
িবরুেদ্ধ পাপ করেছ| রক্ত েলেগ থাকা মাংস ওরা খােচ্ছ!”
তখন েশৗল বলেলন, “েতামরা পাপ কেরছ| এখােন একটা বড়

পাথর গিড়েয় দাও|” 34 তারপর েশৗল বলেলন, “যাও ওেদর কােছ
িগেয় বেলা, প্রেতয্েকই তার ষঁাড় আর েমষ েযন আমার কােছ িনেয়
আেস| তারপর ওরা এখােন এেস েস সব জন্তুেক েযন মাের| েতামরা
প্রভুর িবরুেদ্ধ পাপ েকােরা না| কখনও রক্ত মাখােনা মাংস েখও না|”
েসই রােত্র প্রেতয্েকই িনেজেদর পশু েসখােন িনেয় এেস বিল িদল|

35তারপর েশৗল প্রভুর জনয্ একটা েবদী ৈতরী করেলন| েশৗল িনেজই
এই কাজটা করেত লাগেলন|

36 েশৗল বলেলন, “আজ রােত্র চেলা আমরা পেলষ্টীয়েদর
আক্রমণ কির| তােদর সবিকছু আমরা েকেড় িনেয় এেকবাের েশষ
কের িদই|”
ৈসনয্রা বলল, “যা ভাল েবাঝ কেরা|”
িকন্তু যাজক বলল, “ঈশ্বরেক িজেজ্ঞস কের েদখা যাক|”
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37 তখন েশৗল ঈশ্বরেক িজজ্ঞাসা করল, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর
িপছু িনেয় ওেদর হিটেয় েদব? আপিন িক ওেদর পরাজেয় আমােদর
সাহাযয্ করেবন?” িকন্তু ঈশ্বর েসিদন েকান উত্তর িদেলন না|

38 তখন েশৗল বলেলন, “সমস্ত েনতােক আমার কােছ েডেক
আেনা| খঁুেজ েদখা যাক আজ েক পাপ কেরেছ| 39 ইস্রােয়লেক িযিন
রক্ষা কেরন, েসই প্রভুর নােমআিম শপথ কের বলিছ, পাপ যিদআমার
পুত্র েযানাথনও কের থােক তেব তােকও মরেত হেব|” েকউ েকান
কথা বলল না|

40 েশৗল সমস্ত ইস্রােয়লীয়েদর বলেলন, “েতামরা এিদকটায়
দঁাড়াও, আিম আর েযানাথন ওিদেক দঁাড়ািচ্ছ|”
ৈসনয্রা বলল, “যা বলেবন তাই হেব|”
41 তারপর েশৗল প্রাথর্না শুরু করেলন| িতিন বলেলন, “েহ প্রভু,

ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, েকনআজ েতামার ভৃতয্েক েকােনা উত্তর িদেল না?
যিদ আিম বা আমার পুত্র েকান েদাষ কের থািক, তেব প্রভু ইস্রােয়েলর
ঈশ্বরআমােদর উরীম দাও| যিদ েতামার ইস্রােয়লীয়রা েকান পাপ কের
থােক, তুিম তেব তুম্মীম দাও| উরীম আর তুম্মীম ছঁুেড় েদওয়া হল|”
েশৗল ও েযানাথন ধরা পড়ল এবং েলাকরা বাদ পড়ল| 42 েশৗল

বলেলন, “আবার ওগুেলা ছঁুেড় েদেখা েক েদাষী, আিম না আমার
পুত্র েযানাথন?” এবার েযানাথন ধরা পড়ল|

43 েশৗল েযানাথনেক বলেলন, “িক কেরছ বেলা?”
েযানাথন বলল, “লািঠর মাথায় শুধু একটু মধু িনেয় েখেয়িছ| এর

জনয্ িক আমােক মরেত হেব?”
44 েশৗল বলেলন, “আিম েয প্রিতশ্রুিত কেরিছ| প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ

করেল ঈশ্বর আমােক শািস্ত েদেবন| সুতরাং েযানাথন মরেবই|”
45 তখন ৈসনয্রা েশৗলেক বলল, “েযানাথন আজ ইস্রােয়েলর

জেয়র নায়ক| তােক িক মরেতই হেব? কখেনাই না| আমরা জীবন্ত
ঈশ্বেরর নােম িদিবয্ কের বলিছ, েকউ েযানাথেনর গােয় হাত েদব
না| তার একিট চুলও মািটেত পড়েব না| স্বয়ং ঈশ্বর েযানাথনেক
পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত সাহাযয্ কেরেছন|” এইভােব তারা
েযানাথনেক বঁাচাল| তােক আর মরেত হল না|
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46 েশৗল পেলষ্টীয়েদর িপছু িনেলন না| পেলষ্টীয়রা িনেজেদর
জায়গায় িফের এেলা|

ইস্রােয়েলর শত্রুেদর সেঙ্গ েশৗেলর যুদ্ধ
47 ইস্রােয়েলর সমূ্পণর্ কতৃ্তর্ ত্ব েশৗল িনেজর হােত িনেলন|

ইস্রােয়েলর চািরিদেক যত শত্রু িছল, তােদর সেঙ্গ িতিন যুদ্ধ চালােলন|
িতিন েমায়াব, অেম্মানীয়, েসাবার রাজা ইেদাম এবং পেলষ্টীয়েদর
সেঙ্গ যুদ্ধ করেলন| েশৗল েযখােন েগেলন েসখােনই ইস্রােয়েলর
শত্রুেদর হািরেয় িদেলন| 48 েশৗল খুব সাহসী িছেলন| সমস্ত শত্রু,
যারা ইস্রােয়লীয়েদর লুঠ করেত চাইিছল, তােদর হাত েথেক েশৗল
ইস্রােয়লীয়েদর রক্ষা কেরিছেলন| এমনিক অমােলক েগাষ্ঠীেকও িতিন
হািরেয় িদেয়িছেলন|

49 েশৗেলর পুত্রেদর নাম েযানাথন, িযশিব এবং মল্কীশূয়| তঁার
বড় েমেয়র নাম েমরব, েছাট েমেয় মীখল| 50 েশৗেলর স্ত্রীর নাম
অহীেনায়ম| অহীেনায়েমর িপতা হেচ্ছ অহীমাস|
েশৗেলর েসনাপিত অবেনর, েস িছল েনেরর পুত্র| েনর েশৗেলর

কাকা| 51 েশৗেলর িপতা কীশ এবং অেব্নেরর িপতা েনব এঁরা দুজেন
অবীেয়েলর পুত্র|

52 েশৗল আজীবন সাহসী িছেলন| িতিন পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ
প্রবলভােব যুদ্ধ কেরিছেলন| যখনই িতিন একিট শক্ত সমথর্ বা সাহসী
েলাক েদখেত েপেতন, তােক তঁার ৈসনয্দেল যুক্ত কের িনেতন| এরা
তঁার েদহরক্ষী িহেসেব কাছাকািছ থাকত|

15
েপৗল অমােলকীয়েদর ধ্বংস কের িদেলন

1 একিদন শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “প্রভু েতামায় ইস্রােয়েল তঁার
েলাকেদর রাজা িহসােব অিভেষক করেত আমােক পািঠেয়িছেলন|
তাই এখন প্রভুর বাতর্ া েশােনা| 2 সবর্শিক্তমান প্রভু বেলেছন: �যখন
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ইস্রােয়লীয়রা িমশর েথেক েবিরেয় আসিছল তখন অমােলকীয়রা
তােদর কনােন েযেত বাধা িদেয়িছল| অমােলকীয়রা িক কেরেছ আিম
সব েদেখিছ| 3এখন যাও, অমােলকীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরা| ওেদর
েতামরা এেকবাের েশষ কের দাও, ওেদর সব িকছু েভেঙ্গ চুের তছনছ
কের দাও| কাউেক বঁাচেত িদও না| েছেল েমেয় কাউেক বাদ েদেব
না| তােদর সমস্ত গরু, েমষ উটও েতামরা েশষ কের েদেব|� ”

4 েশৗল টলায়ীেম সমস্ত ৈসনয্ জেড়া করেলন| পদািতক ৈসনয্
200,000 জন আর অনয্ানয্রা 10,000 জন| এেদর মেধয্ িযহূদার
েলাকরাও িছল| 5তারপর েশৗল চেল েগেলন অমােলকীয়েদর শহের|
উপতয্কায় িগেয় িতিন অেপক্ষা করেত লাগেলন| 6 েকনীয়েদর েশৗল
বলল, “েতামরা সবাই অমােলকীয়েদর েছেড় িদেয় চেল যাও| তাহেল
আিম ওেদর সেঙ্গ েতামােদর িবনষ্ট করব না| যখন ইস্রােয়লীয়রা
িমশর েছেড় চেল আসিছল, েতামরা ইস্রােয়লীয়েদর দয়াদািক্ষণয্
েদিখেয়িছেল|” একথা শুেন েকনীয়রা অমােলকীয়েদর েছেড় চেল
েগল|

7 েশৗল অমােলকীয়েদর হািরেয় িদেলন| তােদর তািড়েয় িনেয়
েগেলন েসই হবীলা েথেক শূর অবিধ েযখােন িমশেরর সীমানা|
8অমােলকীয়েদর রাজা িছল অগাগ| েশৗল জীিবত অবস্থায় অগাগেক
বন্দী কেরিছেলন এবং বাকী অমােলকীয়েদর হতয্া কেরিছেলন| 9 সব
িকছু ধ্বংস করেত েশৗেলর এবং ইস্রােয়লীয়েদর মন চাইল না|
েসইজনয্ তারা অগাগেক েমের েফেল িন| তাছাড়া পুষ্ট গাভী, েসরা
েমষগুেলােকওতারা জীিবত েরেখিছল| েসই সেঙ্গআর েয সব িজিনস
েরেখ েদবার মেতা, েসগুেলাও েরেখ িদেয়িছল| ঐগুেলা তারা নষ্ট
করেত চায় িন| েযগুেলা রাখার েযাগয্ নয়, েসগুেলােক তারা নষ্ট কের
িদেয়িছল|

শমূেয়ল েশৗলেক তার পােপর কথা বলল
10 শমূেয়ল প্রভুর কাছ েথেক একিট বাতর্ া েপল| 11 প্রভু বলেলন,

“েশৗল আমােক মানেছ না| ওেক রাজা কেরিছলাম বেল আমার
অনুেশাচনা হেচ্ছ| েস আমার কথামত কাজ করেছ না|” শমূেয়ল
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একথা শুেন কু্রদ্ধ হল| সারারাত ধের েকঁেদ েকঁেদ েস প্রভুর কােছ
প্রাথর্না করল|

12 পরিদন খুব েভাের শমূেয়ল েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত েগল|
িকন্তু েলাকরা শমূেয়লেক বলল, “েশৗল িযহূদার কির্মল শহের চেল
েগেছন| েসখােন িতিন িনেজর সম্মান বাড়ােত একটা পাথেরর মূির্ত্ত
ৈতরী কেরেছন| িতিন এখন নানা জায়গায় ঘুের েবড়ােচ্ছন| সবেশেষ
িতিন িগল্গেল যােবন|”
তােদর কথা শুেন শমূেয়ল েশৗল েযখােন িছেলন েসখােন েগল|

তখন েশৗল সেব অমােলকীয়েদর কাছ েথেক েনওয়া িজিনসগুেলার
প্রথম অংশ প্রভুেক িনেবদন কেরিছল| এগুেলা সবই েশৗল েহামবিল
রূেপ প্রভুেক উৎসগর্ কেরিছল| 13শমূেয়ল েশৗেলর কােছ েগল| েশৗল
তােক বলেলন, “প্রভু েতামার মঙ্গল করুন| আিম প্রভুর িনেদর্ শ পালন
কেরিছ|”

14 তখন শমূেয়ল বলল, “তাহেল আিম িকেসর শব্দ শুনলাম?
আিম েকন েমষ আর গরুর ডাক শুনেত েপলাম?”

15 েশৗল বলেলন, “ওগুেলা ৈসনয্রা অমােলকীয়েদর কাছ েথেক
িনেয় এেসেছ| তারা েতামােদর প্রভু ঈশ্বেরর কােছ েহামবিল িহেসেব
উৎসগর্ করবার জনয্ সবেচেয় উৎকৃষ্ট েমষ আর গবািদ পশু প্রদান
কেরিছল| িকন্তু বািক সবিকছুই আমরা েশষ কের িদেয়িছ|”

16 শমূেয়ল বলল, “চুপ কেরা| গত রােত্র প্রভু আমােক যা
বেলিছেলন েশােনা|”
েশৗল বলেলন, “েবশ, বেলা িতিন িক বেলিছেলন|”
17 শমূেয়ল বলল, “অতীেত তুিম ভাবেত তুিম গুরুত্বহীন িছেল|

িকন্তু পের তুিম হেয় েগেল ইস্রােয়েলর পিরবারেগাষ্ঠীর েনতা| প্রভু
ইস্রােয়েলর রাজা িহসােব েতামােক মেনানীত কেরিছেলন| 18 প্রভু
েতামােক একটা িবেশষ কােজ পািঠেয়িছেলন| প্রভু বলেলন, �যাও,
সমস্ত অমােলকীয়েদর হতয্া কর| কারণ তারা সবাই পাপী| সবাইেক
েশষ কের দাও| তারা িনঃেশেষ িবনষ্ট না হওয়া পযর্ন্ত যুদ্ধ চািলেয়
যাও|� 19 িকন্তু তুিম প্রভুর েস কথা েশান িন| কারণ তুিম িজিনসপত্র
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িনেজর কােছ েরেখ িদেত েচেয়িছেল, তাই প্রভুর কথা অনুযায়ী কাজ
কেরা িন| তঁার মেত যা খারাপ, েসই কাজ তুিম কেরছ!”

20 েশৗল বলেলন, “িকন্তু আিম েতা প্রভুর কথা পালন কেরিছ|
িতিন আমায় েযখােন েযেত বেলিছেলন েসখােন িগেয়িছলাম| আিম
অমােলকীয়েদর সবাইেক হতয্া কেরিছ| েকবলমাত্র একজনেকইআিম
এেন েরেখিছ| িতিন হেচ্ছন তােদর রাজা, অগাগ| 21 আর ৈসনয্রা
িনেয়েছ েসরা েমষ এবং গরু| তােদর বিল িদেত হেব িগল্গেল েতামার
প্রভু ঈশ্বেরর কােছ|”

22 শমূেয়ল বলল, “িকন্তু প্রভু িকেস সবেচেয় েবশী খুশী হন?
েহামবিলেত না তঁার আেদশ পালেন? বিলর েচেয় তঁার আেদশ পালন
করাই েশ্রয| েভড়ার চির্ব উৎসগর্ করার েচেয় ঈশ্বেরর বাধয্ হওয়া
অেনক ভােলা| 23 ঈশ্বেরর অবাধয্তা করা মায়ািবদয্ার পােপর মেতাই
খারাপ| একগঁুেয়িম করা এবং তুিম যা চাও তা করা মূির্ত্ত পূেজা করার
পােপর মেতাই ততটা খারাপ| প্রভুর আেদশ তুিম অমানয্ কেরছ| তাই
িতিন েতামােক রাজা িহেসেব েমেন িনেত অস্বীকার করেছন|”

24 এর উত্তের েশৗল শমূেয়লেক বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ|
প্রভুর আেদশ আিম শুিন িন, েতামার কথাও আিম শুিন িন| েলাকেদর
আিম ভয় পাই, তারা যা চায় আিম তাই কেরিছ| 25আমার এই পােপর
জনয্ েতামার কােছ ক্ষমা চাইিছ| আমার সেঙ্গ িফের চেলা, েযন আিম
প্রভুেক উপাসনা করেত পাির|”

26 শমূেয়ল বলল, “না েতামার সেঙ্গ যাব না| তুিম প্রভুর আেদশ
মােনা িন| তাই প্রভুও ইস্রােয়েলর রাজা িহসােব েতামােক অস্বীকার
কেরেছন|”

27শমূেয়ল যখন যাবার জনয্ পা বািড়েয়েছ, এমন সময় েশৗল তঁার
েপাশাকিট খপকের ধের েফলেলন এবং েসিট িঁছেড় েগল| 28শমূেয়ল
েশৗলেক বলল, “তুিম েযভােব আমার আলখাল্লা িঁছেড় িনেয়ছ েসই
ভােবই প্রভু আজ ইস্রােয়ল রাজয্ েতামার কাছ েথেক িনেয় িনেয়েছন|
িতিন এই রাজয্ িদেয়েছন েতামারই বনু্ধেদর মেধয্ একজনেক| েস
েতামার েচেয় ভাল েলাক| 29 প্রভু হেচ্ছন ইস্রােয়েলর ঈশ্বর| িতিন
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অমর| িতিন িমথয্া বেলন না, মত বদলান না| িতিন মানুেষর মেতা নন|
মানুষই ঘন ঘন মত বদলায়|”

30 েশৗল বলেলন, “স্বীকার করিছ, আিম পাপ কেরিছ| িকন্তু দয়া
কেরআমার সেঙ্গ িফেরআসুন|প্রবীণেদর এবং ইস্রােয়েলর েলাকেদর
সামেনআমার সম্মান রাখুন েযনআিমআপনার প্রভু ও ঈশ্বরেক প্রণাম
করেত পাির|” 31 শমূেয়ল েশৗেলর সেঙ্গ িফের এেল েশৗল প্রভুেক
উপাসনা করেলন|

32 শমূেয়ল বলল, “অমােলকীয়েদর রাজা অগাগেক আমার কােছ
িনেয় এেসা|”
অগাগ শমূেয়েলর কােছ এল| তােক িশকল িদেয় বঁাধা হেয়িছল|

অগাগ মেন করল, “েস িনশ্চয়ই আমােক েমের েফলেব না|”
33 িকন্তু শমূেয়ল অগাগেক বলল, “েতামার তরবাির কত মােয়র

েকাল খািল কেরেছ| এবার েতামার মােয়রও েসই দশা হেব|” এই বেল
শমূেয়ল িগল্গেল প্রভুর সামেন অগাগেক টুকেরা টুকেরা কের েকেট
েফলল|

34 তারপর শমূেয়ল রামােত চেল েগল| েশৗল িগিবয়ায় তঁার
বািড়েত চেল েগেলন| 35 এরপর শমূেয়ল তার জীবেন আর কখনও
েশৗলেক েদখেত পায় িন| েস েশৗেলর জেনয্ খুব দুঃখ েবাধ করল|
এমনিক প্রভুও েশৗলেক ইস্রােয়েলর রাজা কেরিছেলন বেল খুব দুঃখ
েপেয়িছেলন|

16
শমূেয়ল ৈবৎ েলহেম েগল

1প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “েশৗেলর জনয্ আর কতিদন তুিম দুঃখ
েবাধ করেব? েশৗলেক আিম ইস্রােয়েলর রাজা িহসােব অস্বীকার
কেরিছ একথা েতামােক বলবার পরও তুিম ওর জনয্ দুঃখ করছ|
িশঙায় েতল ভির্ত্ত কের ৈবৎ েলেহেম যাও| েতামােক আিম একজেনর
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কােছ পাঠািচ্ছ| তার নাম িযশয়। ও ৈবৎ েলহেমই থােক| তারই একজন
পুত্রেক আিম নতুন রাজা িহসােব মেনানীত কেরিছ|”

2তখন শমূেয়ল বলল, “আিম যিদ যাই তেব েশৗল জানেত পারেব|
তখন েস আমায় হতয্া করেত চাইেব|”
প্রভু বলেলন, “তুিম ৈবৎ েলহেম যাও| সেঙ্গ একটা বাছুরেক িনও|

তুিম বলেব, �আিম প্রভুর কােছ এেক বিল িদেত এেসিছ|� 3 িযশয়েক
এই বিল েদখেতআমন্ত্রণ জানােব| তারপর িক করেব আিম বেল েদব|
যােক আিম েদিখেয় েদব তার মাথায় জলপাই েতল েঢেল িদও|”

4প্রভুর কথামেতা শমূেয়ল যা যা করার করল| েস ৈবৎ েলহেম চেল
েগল| েসখানকার প্রবীণরা ভেয় কঁাপেত কঁাপেত এল| শমূেয়েলর সেঙ্গ
েদখা কের তারা বলল, “আপিন িক শািন্তর ভাব িনেয় এেসেছন?”

5 শমূেয়ল জবাব িদল, “হঁয্া, আিম শািন্তর ভাব িনেয়ই এেসিছ|
আিম প্রভুর কােছ একটা বিল িদেত এেসিছ| েতামরা ৈতরী হও| আমার
সেঙ্গ বিলদােন এেসা|” শমূেয়ল িযশয় আর তার পুত্রেদর প্রস্তুত কের
বিলদােনর অনুষ্ঠান েদখবার জনয্ েডেক আনল|

6 িযশয় তার পুত্রেদর িনেয় েপৗছঁেল শমূেয়ল ইিলয়াবেক েদখেত
েপল| শমূেয়ল ভাবল, “এই েসই যােক প্রভু িবেশষভােব পছন্দ
কেরেছন|”

7 িকন্তু প্রভু শমূেয়লেক বলেলন, “ইলীয়াব লম্বা আর সুন্দর েদখেত
হেলও এভােব বয্াপারটা েদেখা না| েলােক েযভােব েকান িজিনস
েদেখ িবচার কের ঈশ্বর েসভােব কেরন না| েলাকরা মানুেষর বাইেরর
রূপটাই েদেখ, িকন্তু ঈশ্বর েদেখন তার অন্তেরর রূপ| েসিদক েথেক
ইলীয়াব উপযুক্ত েলাক নয়|”

8 তখন িযশয় তার িদ্বতীয় পুত্র অবীনাদবেক ডাকেলা| অবীনাদব
শমূেয়েলর পাশ িদেয় েহঁেট েগল| শমূেয়ল বলল, “না এেকও প্রভু
মেনানীত কেরন িন|”

9 একথা শুেন িযশয় শম্মেক শমূেয়েলর পােশ আসেত বলল|
শমূেয়ল বলল, “না এও চলেব না|”
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10 িযশয় শমূেয়লেক তার সাত পুত্রেক েদখাল| শমূেয়ল বলল,
“প্রভু এেদর একজনেকও মেনানীত কেরন িন|”

11 শমূেয়ল বলল, “েতামার পুত্র বলেত এরাই িক সব?”
িযশয় বলল, “না আমার আেরকটা পুত্র আেছ| েস সবেচেয় েছাট,

িকন্তু েস এখন েমষ চরােচ্ছ|”
শমূেয়ল বলল, “তােক েডেক িনেয় এেসা| েস না আসা পযর্ন্ত

আমরা েকউ েখেত বসব না|”
12 িযশয় একজনেক পাঠােলা তার েছাট েছেলিটেক েডেক

আনেত| তার েছাট েছেলিট েদখেত ভাল, রক্ত বেণর্র যুবক|
প্রভু শমূেয়লেক বলল, “এই েতা েসই েছেল| ওেঠা, এেক

অিভেষক কেরা|”
13 শমূেয়ল েতল ভির্ত্ত িশঙাটা িনেয় িযশেয়র সব েচেয় েছাট

েছেলটার মাথায় েঢেল িদল| তার ভাই়রা এই ঘটনা েদখল| েসিদন
েথেকই প্রভুর আত্মা মহাশিক্তেত দায়ূেদর ওপর এল| এরপর শমূেয়ল
রামায় িফের এল|

একিট দুষ্ট আত্মা েশৗলেক িবরক্ত করল
14প্রভুর আত্মা েশৗলেক েছেড় চেল েগেলন| তখন েশৗেলর কােছ

প্রভু এক দুষ্ট আত্মা পাঠােলন| এর ফেল িতিন েবশ মুশিকেল পড়েলন|
15 েশৗেলর ভৃতয্রা তঁােক বলল, “ঈশ্বেরর কাছ েথেক এক দুষ্ট আত্মা
এেস আপনােক উিদ্বগ্ন করেছ| 16 যিদ আপিন আেদশ কেরন তাহেল
একজন বীণা বািজেয়েক খঁুেজ আিন| প্রভুর কাছ েথেক দুষ্ট আত্মা
এেল েস বীণা বাজােব| তখন আপিন েবশ ভােলা েবাধ করেবন|”

17 েশৗল বলেলন, “তাহেল একজন ভােলা বািজেয়েক আমার
কােছ িনেয় এেসা|”

18 একজন ভৃতয্ বলল, “িযশয় নােম এক বয্িক্ত আেছন িযিন
ৈবৎ েলহেম বাস কেরন| আিম িযশেয়র পুত্রেক েদেখিছ েস বীণা
বাজােত জােন| েস সাহসী এবং যুদ্ধ করেতও জােন| েস চতুর,
েদখেতও সুন্দর| স্বয়ং প্রভু তার সহায়|”
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19তাই েশৗল িযশেয়র কােছ কেয়কজন দূত পাঠাল| তারা িযশয়েক
বলল, “েতামার দায়ুদ নােম একজন পুত্র আেছ, েস েতামার েমষেদর
েদখােশানা কের| ওেক আমােদর কােছ েডেক আেনা|”

20 িযশয় েশৗেলর জনয্ িকছু উপহার েজাগাড় করেলা| িযশয়
একটা গাধা, িকছু রুিট, এক েবাতল দ্রাক্ষারস আর একটা কিচ
ছাগল দায়ূেদর হােত কের েশৗেলর কােছ পাঠােলা| 21 দায়ুদ েশৗেলর
সামেন িগেয় দঁাড়ােল েশৗল দায়ুদেক খুব ভালেবেস েফলেলন| দায়ুদ
েশৗেলর সহকারী হেয় েশৗেলর অস্ত্র বইেত লাগল| 22 েশৗল িযশেয়র
কােছ খবর পািঠেয় জািনেয় িদেলন, “দায়ুদ এখােনই থাকুক, আমার
কাজকমর্ করুক| আমার ওেক খুব ভাল েলেগেছ|”

23 যখনই ঈশ্বর হেত েশৗেলর ওপর দুষ্ট আত্মা আসত, তখন দায়ুদ
বীণা তুেল িনেয় বাজােতন| সেঙ্গ সেঙ্গ দুষ্টআত্মা েশৗলেক েছেড় েযত,
আর িতিন আরাম েবাধ করেতন|

17
গিলয়াৎ ইস্রােয়লেক যুেদ্ধ আহ্বান করল

1 পেলষ্টীয়রা যুেদ্ধর জেনয্ ৈসনয্ জেড়া করেত লাগল| িযহূদার
েসােখােত তারা জেড়া হল| েসােখার আর অেসকার মাঝখােন তােদর
তঁাবু পড়েলা| জায়গাটা িছল এফস্দম্মীম নােম একটা শহের|

2 েশৗল এবং ইস্রােয়েলর ৈসনয্রা একত্র হল| এলা উপতয্কায়
তােদর তঁাবু পড়ল| েশৗেলর ৈসনয্রা পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ যুেদ্ধর জেনয্
ৈতরী হল| 3 পেলষ্টীয়রা একটা পাহােড়, ইস্রােয়লীয়রা আর একটােত|
উপতয্কাটা এই দুেটা পাহােড়র মাঝখােন|

4 পেলষ্টীয়েদর মেধয্ একজন িবজয়ী েযাদ্ধা িছল| তার নাম
গিলয়াৎ | েস গাৎ েথেক এেসিছল| তার েদহ িবশাল লম্বা িছল। 9
ফুেটরও েবশী| পেলষ্টীয় িশিবর েথেক েস েবিরেয় এেলা| 5তার মাথায়
িপতেলর িশরস্ত্রাণ| গােয় মােছর আঁেশর মেতা েদখেত একটা বমর্ েসটা
িছল িপতেলর ৈতরী, ওজন প্রায় 125 পাউণ্ড| 6 গিলয়ােতর পােয়ও
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িছল িপতেলর বমর্ তার িপেঠ িছল িপতেলর বশর্া| 7 তার বশর্ার কােঠর
দণ্ডটা িছল তঁািতর লািঠর মেতা লম্বা| বশর্ার ফলেকর ওজন 15পাউণ্ড|
গিলয়ােতর ঢাল িনেয় তার সহকারী আেগ আেগ হঁাটত|

8 প্রেতয্কিদন গিলয়াৎ েবিরেয় এেস ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর িদেক
যুেদ্ধর হুঙ্কার িদেয় বলত, “েকন েতামরা যুেদ্ধর জনয্ সারবিন্দ
দঁািড়েয়? েতামরা েশৗেলর ভৃতয্| আিম একজন পেলষ্টীয়| একজনেক
েতামরা েবেছ নাও, তােক আমার সেঙ্গ লড়বার জনয্ পািঠেয় দাও|
9 যিদ েস আমােক হতয্া কের তাহেল আমরা পেলষ্টীয়রা সকেলই
েতামােদর ক্রীতদাস হব| িকন্তু আিম যিদ তােক হতয্া কির, তাহেল
েতামােদর সবাইেকআমােদরক্রীতদাস হেত হেব এবংআমােদর েসবা
করেত হেব|”

10পেলষ্টীয়রা আেরা বলল, “এই আিম এখােন দঁািড়েয় ইস্রােয়লীয়
ৈসনয্েদর িনেয় ঠাট্টা তামাশা করিছ| সাহস থােক েতা একজনেক
পািঠেয় দাও| আমার সেঙ্গ হেয় যাক এক হাত লড়াই|”

11 েশৗল এবং ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা গিলয়ােতর এই সব আস্ফালন
শুেন েবশ ভয় েপেয় েগল|

দায়ুদ যুদ্ধ েক্ষেত্র েগেলন
12 দায়ুদ িছেলন িযশেয়র পুত্র| িযশয় িযহূদার ৈবৎ েলহেম ইফ্রাথা

বংেশর েলাক| তার আট জন পুত্র িছল| েশৗেলর আমেল িযশয় বৃদ্ধ
হেয় িগেয়িছেলন| 13 িযশেয়র প্রথম িতনিট পুত্র েশৗেলর সেঙ্গ যুেদ্ধ
িগেয়িছল| প্রথম পুেত্রর নাম ইলীয়াব| িদ্বতীয় জেনর নাম অমীনাদব,
তৃতীয় নাম শম্ম| 14 সবেচেয় েয েছাট তার নাম দায়ুদ| ওঁর িতন
দাদা েশৗেলর ৈসনয্দেল েযাগ িদেয়িছল| 15 িকন্তু দায়ুদ মােঝ মেধয্ই
েশৗলেক েছেড় ৈবৎ েলহেম তঁার িপতার কােছ চেল েযেতন| েসখােন
িতিন েমষগুেলার েদখাশুনা করেতন|

16 েসই পেলষ্টীয় (গিলয়াৎ ) প্রিতিদন সকােল আর সন্ধয্ায় েবিরেয়
এেস ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর সামেন দঁািড়েয় হািস মস্করা করত|এইভােব
40 িদন েকেট েগল|
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17 একিদন িযশয় তঁার পুত্র দায়ুদেক বলেলন, “এক ঝুিড় ভাজা
শসয্ আর দশটা েগাটা পঁাউরুিট িনেয় িশিবের েতামার দাদােদর কােছ
যাও| 18 তাছাড়া দশ টুকেরা পিনরও িনেয় েযও| েতামােদর দাদারা
যার অধীেন যুদ্ধ করেছ েসই েসনাপিতেক এটা েদেব| েস 1000
জন ৈসেনয্র েসনাপিত| েতামার ভাইেদর কুশল সংবাদ নাও| ওরা
েয ভাল আেছ েস রকম িকছু িচহ্ন িনেয় এেসা| 19 েতামার ভাইরা
এলা উপতয্কায় েশৗল আর ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর সেঙ্গ রেয়েছ| তারা
েসখােন পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করার জনয্ রেয়েছ|”

20 িযশেয়র কথা মেতা েভারেবলায় দায়ুদ একজন রাখােলর ওপর
েমষগুেলা েদখােশানার দািয়ত্ব িদেয় খাবার দাবার িনেয় চেল েগেলন|
দায়ুদ িশিবের েঠলাগাড়ী চািলেয় িনেয় েগেলন| েসখােন েপৗেঁছ িতিন
েদখেলন ৈসনয্রা যুেদ্ধর জনয্ েবিরেয় যােচ্ছ| ওরা িসংহনাদ িদেত
থাকল| 21 ইস্রােয়লীয়রা ও পেলষ্টীয়রা সািরবদ্ধ হেয়িছল এবং যুেদ্ধর
জনয্ ৈতরী হেয়িছল|

22 েয খাবার-দাবার েযাগান েদয় তার কােছ সব িকছু েরেখ িদেয়
দায়ুদ েবিরেয় পড়েলন| েযিদেক ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা দঁািড়েয়িছল,
েসিদেক িতিন দ্রুত চেল েগেলন| েসখােন িগেয় িতিন দাদােদর েখঁাজ
খবর িনেলন| 23 তারপর ওেদর সেঙ্গ েদখা কের দায়ুদ কথা বলেত
লাগেলন| তারপর গােতর েসরা েযাদ্ধা গিলয়াৎ তঁাবু েথেক েবিরেয়
এেলা এবং যথারীিত ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ গজর্ ােত লাগল| তার
কথাগুেলা দায়ুদ সবই শুনেলন|

24 গিলয়াতেক েদেখ ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা ভয় েপেয় পািলেয় েগল|
25 একজন ইস্রােয়লীয় বলল, “েলাকটােক েদেখছ? একবার ওর
িদেক েদখ| গিলয়াৎ বারবার েবিরেয় আসিছল এবং ইস্রােয়লেক িনেয়
মজা করিছল| েয ওেক েমের েফলেব তােক রাজা েশৗল প্রচুর টাকা
পয়সা েদেব| গিলয়াতেক েয হতয্া করেব, তার সেঙ্গ েশৗল তার কনয্ার
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িবেয় েদেব| শুধু তাই নয়, েশৗল তার পিরবারেক ইস্রােয়েল স্বাধীন*
হেয় থাকেত েদেব|”

26কােছ দঁািড়েয় থাকা েলাকিটেক দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “ও িক
বলেছ? পেলষ্টীয়েক হতয্া করেল, এবং ইস্রােয়লীয়েদর লজ্জা মুেছ
িদেত পারেল িক পুরস্কার েদওয়া হেব? গিলয়াৎ েলাকটা েক? েস
েতা একজন িবেদশী ছাড়া েকউ নয়| েস একজন পেলষ্টীয় এই যা| েস
িক কের ভাবেত পারল েয জীবন্ত ঈশ্বেরর ৈসনয্েদর িবরুেদ্ধ গালমন্দ
করেত পাের?”

27 একথা শুেন ইস্রােয়লীয়রা গিলয়াতেক মারেল িক পুরস্কার
পাওয়া যােব েসসব দায়ুদেক জানাল| 28 দায়ূেদর বড়দা ইলীয়াব যখন
শুনেলা দায়ুদ ৈসনয্েদর সেঙ্গ কথাবাতর্ া বলেছ, তখন েস েরেগ েগল|
েস দায়ুদেক বলল, “তুিম এখােন েকন? কার হােত তুিম মরুভূিম
অঞ্চেল েমষগুেলার েদখাশুনার দািয়ত্ব িদেয় এেল? েকন এখােন
এেসছ েসিক আিম জািন না েভেবছ? েতামােক যা বলা হেয়িছল
েসগুেলা তুিম করেত চাও না| তুিম শুধু যুদ্ধ েদখবার জনয্ই এখােন
আসেত েচেয়ছ|”

29 দায়ুদ বলেলন, “আিম িক কেরিছ? আিম েতা েকান অনয্ায়
কির িন, শুধু কথা বলিছলাম মাত্র|” 30 এই কথা বেল দায়ুদ অনয্ানয্
েলােকর িদেক িফের েসই একই কথা িজেজ্ঞস করেলন| তারা তঁােক
আেগর মত ঐ একই উত্তর িদল|

31 কেয়ক জন েলাক দায়ুদেক কথা বলেত েদখল| তারা দায়ুদেক
েশৗেলর কােছ িনেয় েগেলা| েশৗলেক তারা বলল, দায়ুদ িক বেলিছল|
32 দায়ুদ েশৗলেক বলেলন, “েলাকরা েযন গিলয়াতেক িনরুৎসািহত
কের না েদয়| আিম েতামার ভৃতয্| আিম এই পেলষ্টীেয়র সেঙ্গ যুদ্ধ
করেত চাই|”

* 17:25: ইস্রােয়েল স্বাধীন সম্ভবতঃ এর অথর্ রাজার চািপেয় েদওয়া কর এবং কিঠন
পিরশ্রেমর হাত েথেক রক্ষা পাওয়া|
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33 েশৗল বলেলন, “তুিম তা করেত পােরা না| তুিম েতা একজন
ৈসিনকও নও|† আর গিলয়াৎ েতা েছাটেবলা েথেকই যুদ্ধ করেছ|”

34 তখন দায়ুদ েশৗলেক বলেলন, “আিম েতামার ভৃতয্, িপতার
েমষগুেলার েদখাশুনা করিছলাম| একটা িসংহ আর একটা ভালু্লক
পাল েথেক একটা েমষ িনেয় েগল| 35 আিম ঐ জন্তুটার েপছেন
ধাওয়া কের ওটার মুখ েথেক েমষটােক েটেন বার কের িনেয় এলাম|
জন্তুটা আমার ওপর ঝঁািপেয় পড়ল| তখন আিম ওর দািড় ধের
েটেন েজাের এমন আঘাত করলাম েয েসটা মের েগল| 36 একটা
িসংহ আর একটা ভালু্লকেক আিম েশষ কের িদেয়িছ| এরপর আিম
এই িবেদশী গিলয়াতেক ওেদর মেতাই হতয্া করব| গিলয়াৎ মরেবই
কারণ েস জীবন্ত ঈশ্বেরর ৈসনয্বািহনীেক িনেয় ঠাট্টা তামাশা কেরেছ|
37 প্রভু আমােক িসংহ আর ভালু্লেকর হাত েথেক বঁািচেয়েছন| এই
পেলষ্টীয়েদর হাত েথেক িতিন আমায় রক্ষা করেবন|”
েশৗল দায়ুদেক বলেলন, “তেব যাও| প্রভু েতামার সহায় েহান|”

38 এই বেল েশৗল তঁার েপাশাক দায়ুদেক পিরেয় িদেলন| ওর মাথায়
চিড়েয় িদেলন িপতেলর িশরস্ত্রাণ আর েদেহ িদেলন িপতেলর বমর্|
39 দায়ুদ েকামের তরবাির িনেলন| একটু ঘুের িফের েবিড়েয েদখেলন
সব িঠক আেছ িক না| িতিন েশৗেলর েপাশাকটা পরার েচষ্টা করেলন
িকন্তু িতিন এমন ভারী িজিনস পরেত অভয্স্ত িছেলন না|
তাই িতিন েশৗলেক বলেলন, “আিম এইসব িজিনস িনেয় লড়াই

করেত পারব না|আিম ওগুেলােত অভয্স্ত নই|” তারপর িতিন ওগুেলা
সব খুেল েফলেলন| 40তারপর িতিন তঁার েবড়ােনার ছিড়টা হােত িনেয়
নদীর ধাের িগেয় পঁাচটা িনেটাল নুিড় পাথর তুেল িনেলন| েসগুেলা
িতিন েমষপালেকর থেলেত রাখেলন| হােত গুলিত িনেয় েগেলন
গিলয়ােতর মুেখামুিখ হেত|

দায়ুদ গিলয়াতেক হতয্া করেলন
† 17:33: তুিম েতা � নও অথবা “তুিম একজন বালক মাত্র|” িহব্রুেত “বালক” শেব্দর
অথর্ “ভৃতয্” অথবা “একিট বয্িক্ত েয একজন ৈসনয্র অস্ত্র-শস্ত্র বহন কের|”
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41 পেলষ্টীয় ধীের ধীের দায়ূেদর িদেক এিগেয় এেলা| গিলয়ােতর
অস্ত্রবাহক ঢাল িনেয় ওর আেগ-আেগ চলেলা| 42 দায়ুদেক েদেখ
গিলয়াৎ হাসেলা| েস েদখল দায়ুদ িঠক ৈসনয্ নয়, িকন্তু লাল মুেখা
একজন সুদশর্ন বালক| 43 গিলয়াৎ দায়ুদেক িজজ্ঞাসা করল, “এই
লািঠটা িকেসর জনয্? তুিম িক এটা িদেয় কুকুেরর মেতা আমায়
তাড়ােব?” এই বেল েস তার েদবতােদর নাম িনেয় দায়ুদেক গালমন্দ
করেত লাগল| 44 গিলয়াৎ বলল, “আয় েতার েদহটােক িনেয় পািখ
আর জােনায়ারেদর খাওয়াই|”

45 দায়ুদ পেলষ্টীয়েক বলেলন, “তুিম েতা তরবাির, বশর্া, বল্লম
িনেয় আমার কােছ এেসছ| িকন্তু আিম এেসিছ সবর্শিক্তমান প্রভুর
নাম িনেয়| এই প্রভুই ইস্রােয়লীয় ৈসনয্েদর ঈশ্বর| তুিম তঁােক িনেয়
অেনক অকথা কুকথা বেলছ| 46 আজ প্রভুর দয়ায় আিম েতামােক
পরািজত করব| েতামােক আজ আিম হতয্া করব| েতামার মুণ্ড েকেট
িনেয় জন্তু জােনায়ারেদর আর পাখীেদর খাওয়াব| শুধু তুিম নয়,
সব পেলষ্টীয়েদর ঐ একই অবস্থা করব| তখন পৃিথবীর সমস্ত মানুষ
জানেব, ইস্রােয়েল একজন ঈশ্বর আেছন| 47 এখােন যারা এেসেছ
তারা সবাই জানেব েয মানুষেক বঁাচােত প্রভুর েকান তরবাির বা
বল্লেমর দরকার হয় না| এটােতা প্রভুরই যুদ্ধ| পেলষ্টীয়েদর হারােত
প্রভুই আমােদর সহায়ক|”

48 গিলয়াৎ দায়ুদেক আক্রমণ করেত উদয্ত হল| েস একটু একটু
কের দায়ূেদর কােছ েঘঁেষ এল| তখন দায়ুদ ওর িদেক ছুেট েগেলন|

49 দায়ুদ থেল েথেক একটা পাথর েবর করেলন| েসটােক তঁার
গুলিতর মেধয্ েরেখ িতিন ছঁুড়েলন| গুলিত েথেক পাথরিট িছটেক
িগেয় এেকবাের গিলয়ােতর দু েচােখর মাঝখােন পেড় ওর মাথার
েভতর অেনকখািন ঢুেক েগল| গিলয়াৎ মুখ থুবেড় মািটেত পেড় েগল|

50 এইভােব শুধু একটা গুলিত আর একিট পাথর িদেয়ই দায়ুদ
এই পেলষ্টীয়েক হািরেয় িদেলন এবং আঘাত কের েমের েফলেলন|
দায়ূেদর হােত েকান তরবাির িছল না| 51 তাই দায়ুদ গিলয়ােতর
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শরীেরর কােছ েদৗেড় েগেলন| িতিন গিলয়ােতর তরবািরর খাপ েথেক
তরবাির বার কের গিলয়ােতর মুণ্ড েকেট েফলেলন| এই ভােবই িতিন
গিলয়াতেক হতয্া করেলন|
তােদর নায়কেক মৃত েদেখ অনয্ানয্ পেলষ্টীয়রা েদৗড় লাগাল|

52 ইস্রােয়লীয়রা আর িযহূদার ৈসনয্রা ৈহ-ৈহ করেত করেত
পেলষ্টীয়েদর তাড়া করল| এই ভােব তারা ধাওয়া করল গাৎ শহেরর
সীমানা আর ইেক্রােণর ফটক পযর্ন্ত| তারা অেনক পেলষ্টীয়েক
হতয্া করল| শারাইেমর রাস্তা ধের গাৎ আর ইেক্রাণ পযর্ন্ত তােদর
মৃতেদহ ছিড়েয় পেড়িছল| 53 পেলষ্টীয়েদর তািড়েয় িনেয় যাবার পর
ইস্রােয়লীয়রা পেলষ্টীয়েদর িশিবের িফের এেস অেনক িজিনসপত্র লুঠ
করল|

54 গিলয়ােতর মুণ্ড িনেয় দায়ুদ েজরুশােলেম চেল এেলন| িতিন
গিলয়ােতর অস্ত্রশস্ত্রগুেলা িনেজর তঁাবুেত েরেখ িদেলন|

েপৗল দায়ুদেক ভয় েপেত লাগেলন
55 েশৗল দায়ুদেক গিলয়ােতর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ েযেত েদখেলন|

েসনাপিত অবেনরেক েশৗল িজজ্ঞাসা করেলন, “অেব্নর, এ
বালকিটর িপতা েক বেলা েতা?”
অেব্নর বলল, “িদবয্ কের বলিছ, আিম জািন না.”
56 রাজা েশৗল বলেলন, “ওর িপতােক খঁুেজ বার কেরা|”
57 গিলয়াতেক হতয্া কের দায়ুদ যখন িফের এেলন তখন অবেনর

তােক েশৗেলর কােছ িনেয় এেলা| দায়ূেদর হােত তখন গিলয়ােতর
কাটা মুণ্ড|

58 েশৗল দায়ুদেক িজজ্ঞাসা করেলন, “যুবক েতামার িপতা েক?”
দায়ুদ উত্তর িদেলন, “আিম আপনার ভৃতয্ ৈবৎ েলহেমর িযশেয়র

পুত্র|”
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18
দায়ুদ ও েযানাথেনর মেধয্ ঘিনষ্ঠ বনু্ধত্ব

1-2 েশৗেলর সেঙ্গ দায়ূেদর কথাবাতর্ ার পর েশৗল দায়ূেদর েবশ
অন্তরঙ্গ হেয় উঠেলন| িতিন িনেজেক যতটা ভালবাসেতন, দায়ুদেকও
ততটা ভালেবেসিছেলন| েস িদন েথেক, েশৗল দায়ুদেক তঁার কােছ
েরেখ িদেলন| িতিন দায়ুদেক তঁার িপতার কােছ িফের েযেত িদেলন
না| 3 েযানাথন দায়ুদেক খুব ভালবাসত| েস দায়ুেদর সেঙ্গ একটা চুিক্ত
করল| 4 েযানাথন িনেজর গা েথেক েকাট খুেল দায়ুদেক িদল| তার
েপাশাকও েস দায়ুদেক িদেয় িদল| এমন িক েস তার ধনুক, তরবাির
ও েকামরবন্ধও ওঁেক িদেয় িদল|

েশৗল দায়ূেদর সাফলয্ লক্ষয্ করেলন
5 েশৗল দায়ুদেক নানা জায়গায় যুদ্ধ করেত পাঠােলন| প্রেতয্ক

েক্ষেত্রই দায়ুদ ভালভােবই সফল হেলন| তারপর েশৗল তঁােক ৈসনয্েদর
অিধনায়ক কের িদেলন| এেত সকেলই খুশী হল, এমনিক েশৗেলর
ৈসনয্বািহনীর পদস্থ কমীর্রাও| 6 দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ
করেত িগেয়িছেলন| যুদ্ধ েথেক েফরার পেথ ইস্রােয়েলর প্রিতিট শহর
েথেক েমেয়রা তঁােক েদখবার জনয্ েবিরেয় এল| তারা তবলা ও বীণা
বািজেয় আনন্দ উল্লাস করল এবং নাচল| তারা এসব েশৗেলর সামেনই
করল| 7 স্ত্রীেলাকরা গাইল,

“েশৗল বিধেলন শত্রু হাজাের হাজাের,
আর দায়ুদ বিধেলন অযুেত অযুেত|”

8 তােদর এই গান শুেন েশৗেলর মন খারাপ হেয় েগল| িতিন খুব
েরেগ েগেলন| িতিন ভাবেলন, “স্ত্রীেলাকরা ভাবেছ েয দায়ুদ লােখ
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লােখ শত্রু বধ করেছ আর আিম েমেরিছ েকবল হাজাের হাজাের|
রাজত্ব ছাড়া আর িক েস েপেত পাের?” 9 এরপর েসই িদন েথেক
েশৗল দায়ুদেক খুব সতকর্ ভােব লক্ষয্ করেত লাগেলন|

েশৗল দায়ুদেক ভয় েপেলন
10 ঈশ্বেরর কাছ েথেক এক দুষ্ট আত্মা এেস পরিদন েশৗেলর ওপর

ভর করল| েশৗল বািড়েত প্রলাপ বকেত লাগেলন| দায়ুদ েরাজকার
মত বীণা বাজােলন| 11 িকন্তু েশৗেলর হােত বশর্া িছল| িতিন মেন মেন
ভাবেলন, “আিম দায়ুদেক েদওয়ােলর সেঙ্গ েগঁেথ েদব|” িতিন দু-
দুবার দায়ূেদর িদেক বশর্া ছঁুেড়ও িদেলন| িকন্তু দুবারই দায়ুদ িনেজেক
বঁািচেয়িছেলন|

12 প্রভু দায়ূেদর সহায় িছেলন| িতিন েশৗলেক তয্াগ কেরিছেলন|
েশৗল তাই দায়ুদেক ভয় করেতন| 13 িতিন দায়ুদেক তঁার কাছ েথেক
দূর কের িদেলন| েশৗল তঁােক 1000 ৈসেনয্র অিধনায়ক কেরিছেলন|
দায়ুদ যুেদ্ধ তঁােদর েনতৃত্ব িদেলন| 14প্রভু িছেলন দায়ুেদর সহায়| তাই
দায়ুদ সব কােজই সফল হেতন| 15 েশৗল দায়ূেদর সাফলয্ েদখেত
েদখেত দায়ুদেক আরও েবশী ভয় করেত লাগেলন| 16 িকন্তু ইস্রােয়ল
ও িযহূদার সমস্ত েলাক দায়ুদেক ভােলাবাসত| কারণ দায়ুদ তােদর
যুদ্ধেক্ষেত্র িনেয় েযেতন এবং তােদর হেয় যুদ্ধ করেতন|

েশৗল তঁার কনয্ার সেঙ্গ দায়ুেদর িবেয় িদেত চাইেলন
17 এিদেক েশৗল দায়ুদেক মারেত চান| িতিন একটা মতলব

আঁটেলন| িতিন দায়ুদেক বলেলন, “আমার বড় েমেয়র নাম েমরব|
তুিম তােক িবেয় কর| তাহেল তুিম আরও শিক্তশালী ৈসনয্ হেত
পারেব| তুিম আমার পুেত্রর মেতা হেব| প্রভুর জনয্ সব যুদ্ধেক্ষেত্র
তুিম যুদ্ধ করেব!” এসব িছল েশৗেলর ছল চাতুির| আসেল িতিন
েভেবিছেলন, “আমােক আর দায়ুদেক মারেত হেব না| পেলষ্টীয়েদরই
এিগেয় েদব আমার হেয় ওেক মারবার জনয্|”
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18 দায়ুদ বলেলন, “আিম খুব একটা গুরুত্বপূণর্ পিরবার েথেক
আিস িন| আিম েকান গণয্মানয্ বয্িক্ত নই| আিম রাজকনয্ােক িবেয়
করার েযাগয্ নই|”

19 তাই দায়ূেদর সেঙ্গ েশৗেলর কনয্া েমরেবর িবেয়র সময় হেল
েশৗল মেহালা েদেশর অদ্রীেয়েলর সেঙ্গ তার িবেয় িদেলন|

20 েশৗেলর আেরকিট কনয্া মীখল দায়ুদেক ভালবাসত| েলাকরা
েশৗলেক জানাল, মীখল দায়ুদেক ভালবােস| েশৗল শুেন খুশী হেলন|
21 েশৗল িচন্তা করেলন, “আিম এবার মীখলেক ফঁাদ িহেসেব বয্বহার
করব| আিম দায়ুেদর সেঙ্গ ওর িবেয় েদব| তারপর পেলষ্টীয়রা ওেক
েমের েফলেব|” এই েভেব িতিন দায়ুদেক িদ্বতীয় বার বলেলন,
“আমার কনয্ােক তুিম আজই িবেয় কেরা|”

22 েশৗল তঁার পদস্থ কমর্চারীেদর আেদশ িদেলন দায়ুেদর সেঙ্গ
আলাদা কের েগাপনভােব কথা বলেব| তােক বলেব, “রাজার
েতামােক খুব পছন্দ হেয়েছ| তঁার উচ্চপদস্থ কমর্চারীরাও েতামােক
পছন্দ কের| রাজার কনয্ােক তুিম িবেয় কেরা|”

23আিধকািরকরা দায়ুদেক েসইমত সব িকছু বলল| দায়ুদ বলেলন,
“তুিম িক মেন কর রাজার জামাতা হওয়া েসাজা কথা? রাজকনয্ার
উপযুক্ত টাকাপয়সা খরচ করার সাধয্ আমার েনই| আিম েনহাত
একজন সামানয্ গরীব েছেল|”

24 তারা েশৗলেক দায়ূেদর উত্তর জানাল| 25 েশৗল তােদর
বলেলন, “েতামরা দায়ুদেক বলেব, �দায়ুদ, রাজকনয্ার িবেয়েত েকান
টাকপয়সা েনেবন না| েশৗল তঁার শত্রুেদর শােয়স্তা করেত চান| তাই
কেনর দাম হেব 100 পেলষ্টীেয়র িলঙ্গত্বক,� ” এটাই িছল েশৗেলর
েগাপন মতলব| েস েভেবিছল এর ফেল পেলষ্টীয়রা তােক হতয্া করেব|

26 েশৗেলরআিধকািরকরা দায়ুদেক এ সম্বেন্ধ জানাল| দায়ুদ রাজার
জামাতা হবার সুেযাগ েপেয় খুশী হেলন| েসই জনয্ই িতিন সেঙ্গ সেঙ্গ
িকছু করেত চাইেলন| 27দায়ুদ তঁার েলাকেদর িনেয় পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ
যুদ্ধ করেত েগেলন| িতিন 200 জন পেলষ্টীয়েক হতয্া করেলন| আর
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তােদর িলঙ্গত্বক েশৗলেক উপহার িদেলন| তঁােক রাজার জামাতা হবার
জনয্, এই মূলয্ িদেত হল|
েশৗেলর কনয্া মীখেলর সেঙ্গ দায়ূেদর িবেয় হেয় েগল| 28 েশৗল

বুঝেত পারেলন, প্রভু দায়ুেদর সহায়| িতিন বুঝেত পারেলন মীখল
দায়ুদেক ভালবােস| 29 তাই েশৗল দায়ুদেক আরও েবশী ভয় েপেয়
েগেলন এবং সারাজীবন তঁার শত্রু িহেসেব রেয় েগেলন|

30পেলষ্টীয় েসনাপিতরা ইস্রােয়লীয়েদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেতই থাকল|
িকন্তু প্রিতবারই দায়ুদ তােদর যুেদ্ধ হািরেয় িদেলন| এই ভােব িতিন
েশৗেলর সবেচেয় েসরা অিধকতর্ া হেয় উঠেলন| দায়ুদ েবশ িবখয্াত
হেয় েগেলন|

19

েযানাথন দায়ুদেক সাহাযয্ করল
1 েশৗল তঁার পুত্র েযানাথনেক এবং আিধকািরকেদর দায়ুদেক

হতয্া করবার আেদশ িদেলন| িকন্তু েযানাথন দায়ুদেক ভালবাসত|
2-3 েযানাথন দায়ুদেক সাবধান কের বলল, “সাবধান! েশৗল েতামােক
মারবার সুেযাগ খঁুজেছ| সকাল েবলা মােঠ িগেয় লুিকেয় েথেকা|আিম
িপতােক িনেয় েসই মােঠ আসব এবং তুিম েযখােন লুিকেয় থাকেব
তার কােছ িগেয় দঁাড়াব|আিম েতামার বয্াপাের িপতার সেঙ্গকথা বলব|
তারপর আিম িক জানলাম তা েতামােক জানাব|”

4 িপতার সেঙ্গ েযানাথন কথা বলেত লাগল| েস দায়ূেদর গুণগান
করল| েস িপতােক বলল, “তুিম হচ্ছ রাজা| দায়ুদ েতামার দাস| েস
েতামার েকান ক্ষিত কের িন, সুতরাং তার প্রিত তুিম অনয্ায় বয্বহার
কেরা না| েস েতা সবর্দা েতামার ভালই কেরেছ| 5 পেলষ্টীয়েক হতয্া
করেত িগেয় েস তার জীবন িবপন্ন কেরিছল|আর প্রভু ইস্রােয়লীয়েদর
জনয্ মহািবজয় এেনিছেলন| তুিম স্বচেক্ষ এসব েদেখিছেল, তুিম
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খুিশও হেয়িছেল| তাহেল েকন তুিম দায়ুদেক মারেত চাও? েস
িনেদর্ াষ| তােক েমের েফলার েকান কারণই েদখিছ না|”

6 েশৗল েযানাথেনর কথা শুনেলন| শুেন িতিন প্রিতজ্ঞা কের
বলেলন, “েযমন প্রভুর অিস্তত্ব িনিশ্চত েতমনই িনিশ্চত হও েয
দায়ুদেক হতয্া করা হেব না|”

7 েযানাথন দায়ুদেক েডেক সব বলল| েস দায়ুদেক েশৗেলর কােছ
েডেক আনল| তাই দায়ুদ আেগর মতই েশৗেলর কােছ েথেক েগেলন|

েশৗল আবার দায়ুদেক হতয্া করেত চাইেলন
8 আবার যুদ্ধ শুরু হল| দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়েত েগেলন|

িতিন তােদর হািরেয় িদেলন| তারা পািলেয় েগল| 9 িকন্তু প্রভুর কাছ
েথেক এক দুষ্ট আত্মা েশৗেলর উপর এল| িতিন ঘের বেসিছেলন|
তঁার হােত িছল বল্লম| দায়ুদ বীণা বাজািচ্ছেলন| 10 েশৗল বল্লম ছঁুেড়
দায়ুদেক েদওয়ােল েগঁেথ িদেত েগেলন, িকন্তু দায়ুদ লাফ িদেয় সের
েগেলন| বল্লম ফসেক িগেয় েদওয়ােল িঁবেধ েগল| েসই রােত্র দায়ুদ
পািলেয় েগেলন|

11 দায়ুেদর বািড়েত েশৗল েলাক পাঠােলন| তারা সারারাত দায়ুেদর
বািড়র কাছাকািছ পাহারা িদল| তারা সকােল দায়ুদেক হতয্া করেব
বেল অেপক্ষা করিছল| িকন্তু দায়ুেদর স্ত্রী মীখল দায়ুদেক সাবধান
কের িদেয়িছল| েস বলল, “আজ রােত্রই তুিম পািলেয় িগেয় িনেজেক
বঁাচাও, না হেল ওরা কালই েতামােক েমের েফলেব|” 12 মীখল
দায়ুদেক জানালা িদেয় নীেচ নামেত সাহাযয্ করল| দায়ুদ পািলেয়
িগেয় রক্ষা েপেলন| 13 মীখল গৃহেদবতােক িনেয় তােক কাপড় পরাল|
তারপর িবছানার ওপর মূির্ত্তটােক রাখল| মূির্ত্তর মাথায় িকছু ছাগেলর
চুলও ছিড়েয় িদল|

14 েশৗল দায়ুদেক ধের আনার জনয্ েলাক পাঠােলন| িকন্তু মীখল
বলল, “দায়ুেদর অসুখ কেরেছ|”
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15 েলাকরা েশৗলেক একথা বলেত েশৗল আবার তােদর দায়ুদেক
আনার জনয্ পাঠােলন| েশৗল তােদর বেল িদেলন, “দায়ুদেক শুেয়
থাকা অবস্থােতই িনেয় আসেব| আিম তােক হতয্া করব|”

16আবার তারা দায়ুেদর বািড় েগল| বািড়র েভতর ঢুেক ঘের িগেয়
েদখল িবছানার ওপর েদবতার মূির্ত্ত, মূির্ত্তর মাথায় ছাগেলর চুল|

17 েশৗল মীখলেক বলেলন, “তুিম েকন আমার সেঙ্গ এইভােব
চালািক করেল? েকন তুিম আমার শত্রুেক পালােত িদেল? দায়ুদ
েতা পািলেয় েগেছ!”
মীখল বলল, “দায়ুদ বেলিছেলন, আিম যিদ ওেক পালােত সাহাযয্

না কির তাহেল িতিন আমােক হতয্া করেবন|”

দায়ুদ রামায় িশিবের েগেলন
18 দায়ুদ পািলেয় িগেয় রামায় শমূেয়েলর কােছ এেলন| েশৗল

তঁার প্রিত িক কেরেছন েস সব দায়ুদ শমূেয়লেক বলেলন| তারপর
তারা দুজন তঁাবুগুেলার িদেক েগেলন| েসখােন ভাববাদীরা থাকত|
েসখােনই দায়ুদ েথেক েগেলন|

19 েশৗল েজেনিছেলন দায়ুদ রামার কাছাকািছ তঁাবুগুেলার মেধয্ই
আেছন| 20 েশৗল দায়ুদেক বন্দী কের আনার জনয্ েলাক পাঠােলন|
িকন্তু তারা যখন েসখােন এেলা, তখন একদল ভাববাদী ভাববাণী
করিছল| তােদর েনতা শমূেয়ল েসখােন দঁািড়েয়| েশৗেলর েলাকেদর
ওপরও ঈশ্বেরর আত্মা এেলন, তাই তারাও ভাববাণী করেত শুরু
করল|

21 েশৗেলর কােন এ খবর েপৗছঁল| িতিন তখন অনয্ একদল েলাক
পাঠােলন| তারাও েসখােন িগেয় ভাববাণী করেত শুরু করল| তারপর
েশৗল তৃতীয় একদল প্রিতিনিধ পাঠােলন| তারাও ভাববাণী করেত শুরু
করল| 22 অবেশেষ েশৗল িনেজই রামায় েগেলন| েযখােন ফসল
ঝাড়াই হয় তার পােশ একিট বড় কুেয়ার িদেক েশৗল চেল এেলন|
কুেয়াটা িছল েসখু নােম একটা জায়গায়| েশৗল েসখােন িগেয় িজেজ্ঞস
করেলন, “শমূেয়ল আর দায়ুদ েকাথায়?”
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েলাকরা বলল, “তারা রামার কােছ তঁাবুগুেলােত রেয়েছ|”
23 েশৗল তখন রামার কােছ তঁাবুগুেলার িদেক েগেলন| এবার

েশৗেলর উপরও ঈশ্বেরর আত্মা েনেম এেলা| েশৗল ভাববাণী করেত
শুরু করেলন| রামার তঁাবুগুেলার িদেক রাস্তায় যতই এেগােলন ততই
িতিন আেরা েবশী কের ভাববাণী করেত লাগেলন| 24 তারপর েশৗল
তঁার েপাশাক খুেল েফলেলন এবং শমূেয়েলর সামেনই ভাববাণী
করেত লাগেলন| সমস্ত িদন সমস্ত রাত িতিন নগ্ন হেয় পেড় রইেলন|
েসই জনয্ েলােক বেল, “েশৗল িক তেব ভাববাদীেদর মেধয্

একজন?”

20
দায়ুদ ও েযানাথন একিট চুিক্ত করেলন

1 রামার তঁাবুগুেলা েথেক দায়ুদ পািলেয় েগেলন| েযানাথেনর কােছ
িগেয় িতিন তােক িজেজ্ঞস করেলন, “আিম িক অনয্ায় কেরিছ? িক
আমার অপরাধ? েকন েতামার িপতা আমায় হতয্া করেত চাইেছ?”

2 েযানাথন বলল, “এ হেতই পাের না| আমার িপতা েতামােক হতয্া
করার েচষ্টা করেছ না| আমােক িকছু না বেল েস েকান কাজই কের
না| েস কাজ যতই সামানয্ েহাক্, িক জরুরীই েহাক্, আমােক েস সবই
বেল| তাহেল েতামােক মারার কথাই বা আমােক েস বলেব না েকন?
না, েতামার কথা িঠক নয়|”

3 িকন্তু দায়ুদ বলেলন, “েতামার িপতা ভালভােবই জােন েয আিম
েতামার বনু্ধ| েতামার িপতা মেন মেন েভেবেছ, েযানাথন েযন আমার
মতলব জানেত না পাের| যিদ েস এর সম্পেকর্ জানেত পাের, তার
হৃদয় দুঃেখ ভের যােব এবং েস দায়ুদেক জািনেয় েদেব| িকন্তু তুিম
এবং প্রভু েযমন িনিশ্চতভােব জীিবত েসই রকম িনিশ্চতভােবই আমার
মৃতুয্ ঘিনেয় আসেছ|”

4 েযানাথন বলল, “তুিম যা বলেব আিম তাই করব|”
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5 দায়ুদ বলেলন, “েশান, কাল অমাবসয্ার উৎসব| আমার রাজার
সেঙ্গ খাবার কথা আেছ| িকন্তু সেন্ধয্ অবিধ আমায় মােঠ লুিকেয়
থাকেত হেব| 6 যিদ েতামার িপতার েচােখ পেড় েয আিম েনই তেব
তঁােক েবােলা, �দায়ুদ ৈবৎ েলহেম বািড়েত েযেত চাইিছল, কারণ
এই উপলেক্ষয্ ওর বািড়েত খাওয়া দাওয়া আেছ| েস আমার কােছ
ৈবৎ েলহেম তার পিরবােরর কােছ যাবার অনুমিত েচেয়িছল|� 7 যিদ
েতামার িপতা বেলন, �ভালই েতা� তেবই বুঝব আমার িবপদ েকেট
েগেছ| আর যিদ েরেগ যান তাহেল েজেন েরেখা িতিন আমায়
মারেবনই| 8 েযানাথন আমায় দয়া কেরা| আিম েতামার ভৃতয্| প্রভুর
সামেন তুিম আমার সেঙ্গ একিট চুিক্ত কেরিছেল| যিদ আিম েদাষী হই,
তুিম েতামার িনেজর হােতআমােক হতয্া েকােরা, িকন্তু েতামার িপতার
কােছ আমােক িনেয় েযও না|”

9 েযানাথন বলল, “না না, এ হেতই পাের না| যিদ িপতার েতামােক
মারার মতলবআিম জানেত পাির তাহেল েতামায় সাবধান কের েদব|”

10 দায়ুদ বলেলন, “েতামার িপতা যিদ েতামােক ককর্ শভােব উত্তর
েদন তাহেল েক আমায় সাবধান করেব?”

11 েযানাথন বলল, “চেলা, মােঠ যাওয়া যাক|” েযানাথন আর
দায়ুদ মােঠ েগল|

12 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, প্রভুর সামেন
আিম িদবয্ িদেয় বলিছ, িপতা েতামােক িনেয় িক ভােবন সব আিম
েজেন েনব; েতামার ভাল চাইেলও জানেত পারব, মন্দ চাইেলও
জানেত পারব| তারপর িতন িদেনর মেধয্ েতামার কােছ মােঠ খবর
পাঠাব| 13 িপতা েতামােক মারেত চাইেল েতামায় জানাব| তুিম তখন
িবনা বাধায পালােত পারেব| আমার কথা রাখেত না পারেল প্রভু
আমায় শািস্ত েদেবন| প্রভু েতামার সহায় েহান, েযমন িতিন আমার
িপতার সহায়| 14-15যতিদন েবঁেচ থাকেবআমার প্রিত দয়াশীল েথেকা|
আমার মৃতুয্র পর আমার পিরবারেক েতামার দয়া েদখােত ভুেলা না|
প্রভু েতামার সমস্ত শত্রুেক পৃিথবী েথেক উিচ্ছন্ন করেবন|” 16 তখন



1 শমূেয়ল 20:17 lxiv 1 শমূেয়ল 20:26

েযানাথন দায়ূেদর পিরবােরর সেঙ্গ এই মেমর্ এক চুিক্ত করল: দায়ূেদর
শত্রুেদর প্রভু েযন শািস্ত েদন|

17 এই বেল েযানাথন দায়ুেদর কাছ েথেক আবার শুনেত চাইল
ভালবাসার েসই অঙ্গীকার| েযানাথন দায়ুদেক ভালবােস, েযমন েস
িনেজেক ভালবােস|

18 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “কাল অমাবসয্ার উৎসব| েতামার
আসন ফঁাকা থাকেব| তাহেলই আমার িপতা বুঝেব েয তুিম চেল েগছ|
19 তৃতীয় িদেন ঐ একই জায়গায় তুিম লুিকেয় থাকেব| েসিদন ঝােমলা
হেত পাের| পাহােড়র ধাের অেপক্ষা করেব| 20ঐ িদন আিম পাহােড়
উঠেবা| েদখাব েয আিম তীর ছঁুেড় লক্ষয্েভদ করিছ| আিম কেয়কিট
তীর ছঁুড়েবা| 21 তারপর িঠক্ঠাক্ চলেল আিম ওেক বলব, �তুই বহু
দূের চেল েগিছস, তীরগুেলা েতা আমার অেনক কােছই রেয়েছ| যা
আবার িফের এেস ওগুেলা িনেয় আয়|� যিদ তা বিল তেব তুিম আর
লুিকেয় েথেকা না| প্রভুর িদবয্ েসেক্ষেত্র েতামার েকান িবপদ হেব
না| 22 িকন্তু িবপদ যিদ থােক তাহেল েছেলিটেক বলেবা, �তীরগুেলা
আেরা দূের পেড় আেছ| যা ওগুেলা িনেয় আয়|� তখন তুিম অবশয্ই
চেল যােব|কারণ প্রভুই েতামােক দূের পাঠােচ্ছন| 23 েতামার ওআমার
মেধয্ এই চুিক্ত হল, তা মেন েরেখা| প্রভু িচরজীবন আমােদর মেধয্
সাক্ষী রইেলন|”

24 দায়ুদ মােঠ লুিকেয় পড়েলন|

উৎসেব েশৗেলর মেনাভাব
অমাবসয্ার উৎসেবর িদন এেল রাজা েখেত বসেলন|

25 েদওয়ােলর পােশই সচরাচর েয আসেনেত বসেতন রাজা েসই
আসেনই বসেলন| েযানাথন েশৗেলর মুেখামুিখ বেসিছল| েশৗেলর
পােশ বেসিছল অেব্নর| িকন্তু দায়ূেদর জায়গাটা খািল িছল| 26 েসিদন
েশৗল িকছুই বলেলন না| ভাবেলন, “িনশ্চয়ই দায়ুেদর িকছু হেয়েছ|
তাই েস শুিচ হেত পাের িন|”
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27 পরিদন মােসর েদাসরা| েসিদনও আবার দায়ুেদর জায়গা খািল
রইল| েশৗল তঁার পুত্র েযানাথনেক বলেলন, “িযশেয়র পুত্রেক কাল
েদিখ িন, আজও েদখিছ না েকন? অমাবসয্ার উৎসেব েস আসেছ
না েকন?”

28 েযানাথন বলল, “দায়ুদ আমােক বেলিছল ও ৈবৎ েলহেম যােব|
29 েস বেলিছল, �আিম যাব, তুিম অনুমিত দাও| ৈবৎ েলেহেম আমার
বািড়র সকেল যেজ্ঞ বিল েদেব| আমার ভাই েযেত বেলেছ| আিম যিদ
েতামার বনু্ধ হই তাহেল আমােক তুিম েযেত দাও, ভাইেদর সেঙ্গ েদখা
হেব|� তাই ও রাজার েটিবেল েখেত আেস িন|”

30 েশৗল েযানাথেনর উপর খুব েরেগ েগেলন| িতিন তােক বলেলন,
“িনেবর্াধ, হতভাগা ক্রীতদাসীর পুত্র| আিম জািন তুিম দায়ূেদর পেক্ষ|
তুিম, েতামার িনেজর কলঙ্ক, েতামার মােয়রও কলঙ্ক| 31 যতিদন
িযশেয়র পুত্র েবঁেচ থাকেব, ততিদন তুিম না হেব রাজা, না পােব রাজয্|
যাও, একু্ষিন দায়ুদেক ধের িনেয় এেসা কারণ েস মৃতুয্র সন্তান|”

32 েযানাথন বলল, “েকন দায়ুদেক মারেত হেব? েস িক
কেরেছ?”

33 এই কথা শুেন েশৗল েযানাথেনর িদেক বল্লমটা ছঁুেড় মারেলন|
উেদ্দশয্ তােকই েমের েফলা| এই েথেক েযানাথন বুঝেত পারল, তার
িপতা দায়ুদেক সিতয্ েমের েফলেত চান| 34 েযানাথন েরেগ েগল| েস
েটিবল েছেড় উেঠ পড়ল| িপতার বয্াপাের েস এত মুষেড় পড়ল আর
এত েরেগ েগল েয িদ্বতীয় িদেনর েভাজ সভায় েস িকছু েখল না|
তার রােগর কারণ, িপতা তােক অপমান কেরিছল এবং দায়ুদেক হতয্া
করেত চায়|

দায়ুদ ও েযানাথন পরস্পরেক িবদায় জানাল
35 পরিদন সকােল দায়ুেদর সেঙ্গ েযমন বয্বস্থা হেয়িছল েসভােব

েযানাথন মােঠ েগল| েযানাথন, একটা বালকেক সেঙ্গ িনেয় িগেয়িছল|
36 েস বালকিটেক বলল, “যা, েয তীরগুেলা আিম ছঁুড়িছ েসগুেলা
কুিড়েয় িনেয় আয়|” বালকিট ছুটেত লাগল, আর েযানাথন তার
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মাথার উপর িদেয় তীর ছঁুড়ল| 37তীরগুেলা েযখােন পেড়েছ েস িদেক
বালকিট ছুেট েগল| িকন্তু েযানাথন বলল, “তীর েতা আরও দূের|”
38 েযানাথন েচঁিচেয় বলল, “তাড়াতািড় কর| তীরগুেলা িনেয় আয়|
ওখােন দঁািড়েয় থািকস না|” বালকিটতীরগুেলা কুিড়েয় মিনেবর কােছ
এেন িদল| 39 িক হেচ্ছ তার েস িকছুই বুঝল না| জানত শুধু েযানাথন
আর দায়ুদ| 40 েযানাথন তীরধনুক বালকিটর হােত িদল| তারপর ওেক
বলল, “যা! শহের িফের যা|”

41 বালকিট চেল েগেল দায়ুদ পাহােড়র ওপােশ লুেকােনা জায়গা
েথেক েবিরেয় এেলা| েযানাথেনর কােছ এেস দায়ুদ মািটেত মাথা
েনায়ােলন| এরকম িতনবার িতিন মাথা েনায়ােলন| তারপর দুজন
দুজনেক চুম্বন করল| দুজেনই খুব কান্নাকািট করল| তেব দায়ুদই
কঁাদেলন েবশী|

42 েযানাথন দায়ুদেক বলল, “যাও শািন্তেত যাও| প্রভুর নাম িনেয়
আমরা বনু্ধ হেয়িছলাম| বেলিছলাম, িতিনই হেবন আমােদর দুজন ও
পরবতীর্ উত্তরপুরুষেদর মেধয্ বনু্ধেদর িচরকােলর সাক্ষী|”

21
যাজক অহীেমলেকর সেঙ্গ দায়ুদ েদখা করেত েগেলন

1 দায়ুদ চেল েগেলন| েযানাথন শহের িফের এেলা| দায়ুদ েনাব
শহের যাজক অহীেমলেকর সেঙ্গ েদখা করেত েগেলন|
অহীেমলক দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত েবিরেয় এেলন| িতিন েতা

ভেয় কঁাপিছেলন| িতিন দায়ুদেক িজেজ্ঞস করেলন, “িক বয্াপার, তুিম
একা েকন? েতামার সেঙ্গ কাউেক েদখিছ না েকন?”

2 দায়ুদ বলেলন, “রাজা আমােক একিট িবেশষ আেদশ িদেয়েছন|
িতিন আমােক বেলেছন, �এইআসার উেদ্দশয্ িনেয় তুিম কাউেক িকছু
জানােব না| আিম েতামােক িক বলিছ েকউ েযন জানেত না পাের|�
আমার েলাকেদর বলিছ েকাথায় ওরা আমার সেঙ্গ েদখা করেব|
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3 এখন বেলা, েতামার সেঙ্গ িক খাবার আেছ? েতামার কােছ থাকেল
পঁাচিট েগাটা রুিট আমােক দাও, না হেল অনয্ িকছু েখেত দাও|”

4 যাজক বলেলন, “আমার কােছ েতা সাধারণ েকান রুিট েনই,
িকন্তু পিবত্র রুিট আেছ| েতামার েলাকরা তা েখেত পাের, অবশয্ যিদ
েকান নারীর সেঙ্গ তােদর েযৗন সম্পকর্ না েথেক থােক|”

5 দায়ুদ যাজকেক বলেলন, “না, এরকম েকান বয্াপার েনই| যুেদ্ধ
যাবার সময় এবং সাধারণ কােজর সময়ও তারা তােদর েদহগুিলেক
শুদ্ধ রােখ| তাছাড়া এখনআমরা একিট িবেশষ কােজ এেসিছ, সুতরাং
অশুদ্ধ থাকার প্রশ্নই ওেঠ না|”

6 পিবত্র রুিট ছাড়া েসখােন অনয্ েকান রুিট িছল না| যাজক
দায়ুদেক তা-ই িদেলন| এই রুিটই তারা প্রভুর সামেন পিবত্র েটিবেল
েরেখ িদত| প্রিতিদন তারা এগুেলা বদেল টাটকা রুিট েরেখ িদত|

7 েসিদন েসখােন েশৗেলর একজন অনুচর উপিস্থত িছল| েস িছল
ইেদাম বংশীয়, তার নাম েদােয়গ| েস িছল েশৗেলর প্রধান েমষপালক|
েদােয়গেক েসখােন প্রভুর সামেন রাখা হেয়িছল|

8 দায়ুদ অহীেমলকেক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার কােছ িক বল্লম
বা তরবাির িকছু একটাআেছ| রাজার কাজটা জরুির তাই তাড়াতািড়েত
আিম সেঙ্গ েকােনা তরবাির বা অস্ত্রশস্ত্র আিন িন|”

9 যাজক বলেলন, “এখােন েতা মাত্র একটাই তরবাির আেছ,
েসটা পেলষ্টীয় গিলয়ােতর তরবাির| তুিম এলা উপতয্কায় তােক হতয্া
করার সময় ওর হাত েথেকই এটা েকেড় িনেয়িছেল| ওটা কাপেড়
মুেড় এেফােদর েপছেন রাখা আেছ| ইচ্ছা হেল এটা তুিম িনেয় েযেত
পােরা|”
দায়ুদ বলেলন, “ওটাই তুিম আমােক দাও| গিলয়ােতর তরবািরর

মেতা তরবাির আর েকাথাও পাওয়া যােব না|”

দায়ুদ এক শত্রুর কাছ েথেক পািলেয় গােত েগেলন
10 েসিদন েশৗেলর কাছ েথেক দায়ুদ পািলেয় েগেলন| িতিন গােতর

রাজা আখীেশর কােছ েগেলন| 11আখীেশর অনুচররা এটা ভাল মেন
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করেলা না| তারা বলল, “ইিন হেচ্ছন দায়ুদ, ইস্রােয়েলর রাজা| এঁেক
িনেয়ই ওেদর েলােকরা গান গায়| ওরা েনেচ েনেচ এই গানটা কের:

“দায়ুদ েমেরেছ শত্রু অযুেত অযুেত
েশৗল েতা েকবল হাজাের হাজাের|”

12 তােদর কথাগুেলা দায়ুদ েবশ মন িদেয় শুনেলন| গােতর রাজা
আখীশেক িতিন ভয় করেত লাগেলন| 13 েশেষ আখীশ ও তার
অনুচরেদর সামেন দায়ুদ পাগেলর ভান করেলন| ওেদর কােছ িতিন
ইেচ্ছ কের পাগলািম করেত লাগেলন| িতিন দরজায় থুতু িছটােত
লাগেলন| তঁার দািড় িদেয় থুতু গড়ােত িদেলন|

14আখীশ তার অনুচরেদর বলল, “আের েলাকটােক েদেখা, সিতয্
মাথা খারাপ| এেক আমার কােছ এেনছ েকন? 15আমার আশপােশ
যেথষ্ট পাগল রেয়েছ|আমার কােছ ঐজাতীয় েলাকআর েবশী আনার
দরকার েনই| এটােক আবার আমার বািড়েত ঢুিকও না|”

22
দায়ুদ িবিভন্ন জায়গায় েগেলন

1 দায়ুদ গাৎ েথেক চেল েগেলন| িতিন পািলেয় অদুল্লেমর গুহায়
েগেলন| দায়ূেদর ভাই আরআত্মীয়স্বজনরা এই সংবাদ জানেত পারল|
তারা েসখােন দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| 2 অেনক েলাক
দায়ূেদর সেঙ্গ যুক্ত হল| তােদর মেধয্ েকউ েকউ েকান িবপেদ
পেড়িছল, েকউ অেনক টাকা ধার কেরিছল, আবার েকউ জীবেন সুখ
শািন্ত পািচ্ছল না| এরা সকেলই দায়ূেদর সেঙ্গ েযাগ িদল| দায়ুদ হেলন
তােদর েনতা| তঁার সেঙ্গ িছল এরকম 400 জন পুরুষ|
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3অদুল্লম েথেক দায়ুদ েগেলন িমস্পােত| িমস্পা েমায়ােবর একটা
জায়গা| েমায়ােবর রাজােক দায়ুদ বলেলন, “যতিদন না আিম জানেত
পারিছ ঈশ্বর আমার জনয্ িক করেবন, ততিদন দয়া কের আপিন
আমার িপতা-মাতােক আপনার কােছ থাকেত িদন|” 4 তারপর দায়ুদ
েমায়ােবর রাজার কােছ তঁার িপতামাতােক েরেখ চেল েগেলন| যতিদন
দায়ুদ দুেগর্ েথেকিছেলন ততিদন তঁার িপতামাতা েমায়ােবর রাজার
কােছ রইেলন|

5 িকন্তু ভাববাদী গাদ দায়ুদেক বলেলন, “দুেগর্ েথেকা না| িযহূদা
েদেশ চেল যাও|” দায়ুদ েসইমত দুগর্ েছেড় েহরৎ অরেণয্ চেল
েগেলন|

েশৗল অহীেমলেকর পিরবার ধ্বংস করেলন
6 েশৗল শুনেত েপেলন েয দায়ুদআর তঁার সঙ্গীেদর সম্বেন্ধ েলাকরা

খবর েপেয়েছ| িগিবয়ার পাহােড় একটা গােছর নীেচ েশৗল বল্লম হােত
িনেয় বেসিছেলন| তঁার চারপােশ অনুচররা তঁােক িঘের দঁািড়েয় িছল|
7 েশৗল তােদর বলেলন, “িবনয্ামীেনর েলাকরা েশান, েতামরা িক মেন
কেরা িযশেয়র পুত্র (দায়ুদ) েতামােদর েক্ষত এবং দ্রাক্ষা েক্ষতগুিল
েদেব? েতামরা িক মেন কেরা দায়ুদ েতামােদর চাকিরর উন্নিত কের
েদেব এবং 1000 েলােকর উপর বা 100 েলােকর উপের েতামােদর
িনযুক্ত করেব? 8 েতামরা আমার িবরুেদ্ধ চক্রান্ত করেছা| েতামরা
চুিপচুিপ আমার িবরুেদ্ধ েগাপেন মতলব আঁটছ| েতামােদর মেধয্
একজনওআমােক বলিন েযআমার পুত্র েযানাথন দায়ুদেক উৎসািহত
কেরেছ| েতামরা েকউ আমােক গ্রাহয্ কেরা না| েতামরা েকউ বলিন
আমার পুত্র েযানাথন দায়ুদেক উৎসাহ িদেয়েছ| েযানাথন আমার ভৃতয্
দায়ুদেক গা ঢাকা িদেত বেলিছল, যােত েস আমােক আক্রমণ করেত
পাের| আর দায়ুদ এখন িঠক এটাই কের যােচ্ছ|”

9 ইেদাম পিরবােরর েদােয়গ েসখােন েশৗেলর আিধকািরকেদর
সেঙ্গ দঁািড়েয়িছল| েদােয়গ বলেলন, “আিম িযশেয়র পুত্রেক েনােব
েদেখিছলাম| েস অহীটুেবর পুত্র অহীেমলেকর সেঙ্গ েদখা করেত
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এেসিছল| 10অহীেমলক দায়ূেদর জনয্ প্রভুর কােছ প্রাথর্না কেরিছল|
েস দায়ুদেক খাবারও িদেয়িছল| তাছাড়া পেলষ্টীয় গিলয়ােতর
তরবািরও িদেয়িছল|”

11 অতঃপর রাজা েশৗল যাজকেক েডেক আনেত কেয়কজনেক
পাঠােলন| িতিন অহীটুেবর পুত্র অহীেমলক এবং তার সকল
আত্মীয়েদর েডেক পাঠােলন| তঁারা সকেলই েনােবর যাজক িছেলন|
তঁারা সকেলই রাজা েশৗেলর কােছ এেলন| 12 েশৗল অহীেমলকেক
বলেলন, “েশােনা অহীটুেবর পুত্র|”
অহীেমলক বলেলন, “বলুন|”
13 েশৗল বলেলন, “েকন তুিম আর িযশেয়র পুত্র আমার িবরুেদ্ধ

েগাপেন চক্রান্ত করছ? তুিম দায়ুদেক রুিট িদেয়িছেল| শুধু তাই
নয়, একা তরবািরও িদেয়িছেল| তুিম তার হেয় ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না
কেরিছেল| আর এখন দায়ুদ আমােক আক্রমণ করার জনয্ সময়
গুনেছ!”

14 অহীেমলক বলেলন, “দায়ুদ আপনার খুবই অনুগত| আপনার
েকােনা অনুচরই দায়ূেদর মেতা প্রভু ভক্ত নয়, েস আপনার জামাতা|
আপনার রক্ষীেদর দলপিত| আপনােদর বাড়ীর সকেলই দায়ুদেক
সম্মান কের| 15 দায়ূেদর জনয্ আিম ঈশ্বেরর কােছ এই প্রথমবারই
েয প্রাথর্না কেরিছ তা নয়| এর জনয্, আমায় অথবা আমার েকান
আত্মীয়েক আপিন েদাষী করেবন না| আমরা আপনার ভৃতয্| িক হেচ্ছ
আিম তার িকছুই জািন না|”

16 তবু রাজা বলেলন, “অহীেমলক, তুিম আর েতামার
আত্মীয়স্বজন সকলেকই মরেত হেব|” 17রাজা প্রহরীেদর কােছ েডেক
বলেলন, “যাও প্রভুর সমস্ত যাজকেদর হতয্া কের এেসা| তােদর হতয্া
কেরা, কারণ তারা দায়ূেদর দেল| তারা জানত দায়ুদ পািলেয় যােচ্ছ,
তবুও তারা আমােক িকছু বেলিন|”
িকন্তু েকউই প্রভুর যাজকেদর আঘাত করেত রািজ হল না|
18 তখন রাজা েদােয়গেক আেদশ িদেলন| েশৗল বলেলন,

“েদােয়গ, তুিম যাজকেদর হতয্া কেরা|” েদােয়গ িগেয় যাজকেদর
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হতয্া করেলা| েসই িদন েস 85 জন যাজকেক হতয্া করল| 19 েনাব
িছল যাজকেদর শহর| শহেরর সকলেকই েদােয়গ হতয্া করল| পুরুষ,
নারী, িশশু সকলেকই েস তরবািরর েকােপ েশষ কের িদল| েসই সেঙ্গ
েমের েফলল তােদর গরু, গাধা আর েমষগুেলােকও|

20 শুধু েবঁেচ েগেলন অিবয়াথর| তার িপতা অহীেমলক|
অহীেমলেকর িপতা অহীটুব| অিবয়াথর পািলেয় িগেয় দায়ূেদর সেঙ্গ
েযাগ িদেলন| 21 িতিন দায়ুদেক বলেলন েশৗল সমস্ত যাজকেদর হতয্া
কেরেছ| 22 দায়ুদ বলেলন, “আিম েসিদন েনােব ইেদামীয় েদােয়গেক
েদেখিছলাম| আিম জানতাম েশৗলেক েস সব বলেব| েতামার িপতার
পিরবােরর সকেলর মৃতুয্র জনয্ আিমই দায়ী| 23 েয েলাকটা েতামােক
হতয্া করেত চায়, েসআমােকও হতয্া করেত চায়|আমার সেঙ্গ থােকা,
ভয় েপও না| তুিম িনরাপেদই থাকেব|”

23
িকয়ীলায় দায়ুদ

1 েলাকরা দায়ুদেক বলল, “েদখুন, পেলষ্টীয়রা িকয়ীলার িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেছ| তারা ফসল ঝাড়াইেয়র জায়গা েথেক সব ফসল লুঠপাট
কের িনেচ্ছ|”

2 দায়ুদ প্রভুেক িজজ্ঞাসা করেলন, “আিম িক পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ
লড়াই করব?”
প্রভু উত্তর িদেলন, “হঁয্া, িকয়ীলােক বঁাচাও| পেলষ্টীয়েদর আক্রমণ

কর|”
3এিদেক দায়ুেদর েলাকরা দায়ুদেক বলল, “শুনুন, আমরা িযহূদায়

থাকেতই েবশ ভয় পািচ্ছ| তাহেল িচন্তা করুন পেলষ্টীয় ৈসনয্েদর সেঙ্গ
মুেখামুিখ লড়াইেত আমরা আরও কতখািন ভয় েপেত পাির|”

4 দায়ুদ আবার প্রভুেক িজেজ্ঞস করেলা| প্রভু বলেলন, “িকয়ীলায়
চেল যাও| আিম েতামােক পেলষ্টীয়েদর হারােত সাহাযয্ করব|” 5তাই
সঙ্গীেদর িনেয় দায়ুদ িকয়ীলায় েগেলন| তঁার সঙ্গীরা পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ
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যুদ্ধ করল| যুেদ্ধ তারা পেলষ্টীয়েদর হািরেয় তােদর গরু, েমাষ সব
দখল কের িনল| এভােবই দায়ুদ িকয়ীলার েলাকেদর বঁাচােলন| 6 (যখন
অিবয়াথর দায়ূেদর কােছ িগেয়িছেলন, তখন িতিন তঁার সেঙ্গ একটা
এেফাদ িনেয়িছেলন|)

7 েলাকরা েশৗলেক বলল, “দায়ুদ এখন িকয়ীলায় আেছ|” েশৗল
বলেলন, “ঈশ্বর দায়ুদেক আমার হােতই িদেয়েছন| দায়ুদ িনেজর
জােলই িনেজেক জিড়েয়েছ| েস এমন একটা শহের েগল েযখােন
অেনক ফটক এবং ফটক বন্ধ করার অেনক িখলআেছ|” 8 েশৗল তঁার
সব ৈসনয্েদর যুদ্ধ করার জনয্ ডাকেলন| তারা দায়ুদ ও তঁার েলাকেদর
আক্রমণ করার জনয্ িকয়ীলায় যাবার জনয্ প্রস্তুত হেলা|

9 েশৗেলর এই মতলব দায়ুদ জানেত পারেলন| িতিন যাজক
অিবয়াথরেক বলেলন, “এইখােন েসই এেফাদ আেনা|”

10 দায়ুদ প্রাথর্না করেলা, “েহ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আিম শুেনিছ
েশৗল আমার জনয্ িকয়ীলায় এেস শহর ধ্বংস করার মতলব কেরেছ|
11 েশৗল িক িকয়ীলায় আসেব? িকয়ীলায় েলাকরা িক ওর হােত
আমায় তুেল েদেব? েহ প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বর, আিমআপনার েসবক|
দয়া কের আমায় বলুন!”
প্রভু বলেলন, “েশৗল আসেব|”
12 আবার দায়ুদ িজেজ্ঞস করেলা, “িকয়ীলার েলাকরা িক আমায়

এবং আমার েলাকেদর েশৗেলর হােত ধিরেয় েদেব?”
প্রভু বলেলন, “হঁয্া, ধিরেয় েদেব|” 13 তখন দায়ুদ সঙ্গীেদর িনেয়

িকয়ীলা েছেড় চেল েগেলন| দায়ূেদর সেঙ্গ িছল 600 জন পুরুষ|
তারা িবিভন্ন জায়গায় চেল েগল| েশৗল জানেত পারেলন দায়ুদ িকয়ীলা
েথেক চেল েগেছন| তাই িতিন আর ওখােন েগেলন না|

েশৗল দ্বারা দায়ুেদর পশ্চাদ্ধাবন
14 দায়ুদ মরুভূিমেত িগেয় েসখানকার উঁচু পঁািচল েঘরা দুগর্

নগের িকছুকাল েথেক েগেলন| িতিন সীফ মরুভূিমর পাহািড় েদেশও
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থাকেলন| প্রিতিদন েশৗল দায়ুদেদর েখঁাজ করেতন; িকন্তু প্রভু
েশৗেলর হােত দায়ুদেক সঁেপ িদেলন না|

15সীফ মরুভূিমর েহােরেশ দায়ুদ েগেলন| েশৗল তােক হতয্া করেত
আসেছন বেল িতিন েবশ ভয় েপেয় িগেয়িছেলন| 16 িকন্তু েশৗেলর
পুত্র েযানাথন েহােরেশ দায়ূেদর সেঙ্গ েদখা করেত েগল| েযানাথন
দায়ুদেক ঈশ্বেরর ওপর িবশ্বাস রাখেত সাহাযয্ কেরিছেলা| 17 েযানাথন
দায়ুদেক বলল, “ভয় েপও না| আমার িপতা েশৗল েতামােক মারেব
না| তুিম হেব ইস্রােয়েলর রাজা|আিম হব েতামার িদ্বতীয় জন| এমনিক
আমার িপতাও েসটা জােন|”

18 েযানাথন এবং দায়ুদ দুজেন প্রভুর সামেন এক চুিক্ত করেলা|
তারপর েযানাথন ঘের িফের েগেলা| দায়ুদ েহােরেশ েথেক েগেলন|

সীেফর বািসন্দারা েশৗলেক দায়ুেদর কথা বেল িদল
19 সীেফর বািসন্দারা েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত িগবায়ায় এল|

তারা েশৗলেক বলল, “দায়ুদ আমােদর েদেশই লুিকেয় আেছ| দায়ুদ
েযিশেমােনর দিক্ষেণ হখীলা পাহােড়র ওপর েহােরেশর দুেগর্ রেয়েছন|
20 সুতরাং েহ রাজন, েয েকান িদন আপিন আমােদর এখােন চেল
আসুন| দায়ুদেক আপনার হােত ধিরেয় েদওয়া আমােদর কতর্ বয্|”

21 েশৗল বলেলন, “েতামরা আমােক সাহাযয্ কেরছ| প্রভু
েতামােদর মঙ্গল করুন| 22 যাও, দায়ুদ সম্বেন্ধ আরও েখঁাজখবর
কেরা| েদখ, েকাথায় েস রেয়েছ, েক েক দায়ুদেক েসখােন েদেখেছ|
েশৗল ভাবেলন, �দায়ুদ চালাক ও চতুর তাই হয়েতা আমার সেঙ্গ
চালািক করেত চাইেছ|� 23 েশৗল বলেলন, “দায়ুেদর লুেকােনার সমস্ত
জায়গা খঁুেজ বার কেরা| তারপর িফের এেস আমােক সমস্ত জানাও|
জানার পর আিম েতামােদর সেঙ্গ যাব| দায়ুদ এখােন থাকেল আিম
তােক খঁুেজ বার করবই| িযহূদায় বাড়ী বাড়ী েখঁাজ করেলও ওেক
আিম েপেয় যাব|”

24 সীেফর বািসন্দারা সীেফ িফের েগল| পের েশৗল েসখােন
েগেলন|
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দায়ুদ আর তঁার েলাকরা থাকেতন মােয়ান মরুভূিমেত| জায়গাটা
িছল েযিশেমােনর দিক্ষেণ| 25 েশৗল তঁার েলাকেদর িনেয় দায়ূেদর
েখঁাজ করেত লাগেলন| িকন্তু এখােন েলাকরা দায়ুদেক সাবধান কের
িদল েয েশৗল তঁােক খঁুজেছ| দায়ুদ যখন এটা শুনেলন িতিন মােয়ান
মরুভূিমর “রক”অঞ্চেল চেল েগেলন| এ খবর েশৗেলর কােছ েপৗেঁছ
েগল| েসখােন দায়ুদেক ধরেত ছুটেলন|

26 একই পাহােড়র একিদেক েশৗল আর উেল্টািদেক দায়ুদ ও তঁার
সঙ্গীরা| দায়ুদ েশৗেলর কােছ েথেক পািলেয় যাবার জনয্ তীব্রেবেগ
ছুটিছেলন| েশৗলও দায়ুদেক ধরবার জনয্ ৈসনয্েদর িনেয় পাহােড়র
চািরিদক িঘের েফলেলন|

27 েসই সময় েশৗেলর কােছ একজন দূত এেস বলল, “িশিগ্গর
এেসা, পেলষ্টীয়রা আমােদর আক্রমণ করেত আসেছ|”

28 তখন েশৗল দায়ূেদর িপছু েনওয়া বন্ধ করেলন| িতিন
পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ লড়াই করেত েগেলন| েসই কারেণ েলাকরা ঐ
জায়গার নাম িদেয়িছল “িপছল িশলা|” 29 দায়ুদ মােয়ান মরুভূিম
েথেক চেল েগেলন সুরিক্ষত দুগর্ নগরগুেলায়| েসগুিল ঐন-গদীর
কাছাকািছ অবিস্থত|

24
দায়ুদ েশৗলেক লজ্জায় েফলেলন

1 েশৗল পেলষ্টীয়েদর হািরেয় িদেলন| এরপর েলাকরা তঁােক
জানাল, “দায়ুদ ঐন্-গদীর কাছাকািছ একটা মরুভূিম অঞ্চেল
রেয়েছ|”

2 তখন েশৗল ইস্রােয়ল েথক 3000 জন পুরুষ েবেছ িনেলন|
েশৗল তােদর সেঙ্গ বুেনা ছাগেলর িশলার কােছ দায়ুদ ও তঁার সঙ্গীেদর
েখঁাজ করেত লাগেলন| 3 েশৗল রাস্তার ধাের একটা েমেষর েগায়ােল
এেস পড়েলন| কাছাকািছ একটা গুহা িছল| েশৗল হাল্কা হেত গুহািটর
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িভতর েগেলন| দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা গুহার িভতের অেনক দূের
লুিকেয় িছল| 4 সঙ্গীরা দায়ুদেক বলল, “প্রভু আজেকর িদনটার
কথাই বেলিছেলন| িতিনআপনােক বেলিছেলন, �আিমআপনার কােছ
আপনার শত্রুেক এেন েদব| তারপর আপিন এেক িনেয় যা খুিশ তাই
করুন|� ”
দায়ুদ হামাগুিড় িদেয় এেস ক্রেম েশৗেলর েবশ কােছ এেস

পড়েলন| তারপর িতিন েশৗেলর জামার একটা েকাণ েকেট েফলেলন|
েশৗল দায়ুদেক েদখেত পান িন| 5 পের এর জনয্ দায়ূেদর মন খারাপ
হেয় েগল| 6 দায়ুদ তঁার সঙ্গীেদর বলেলন, “আিম আশা কির আমার
মিনেবর িবরুেদ্ধ এই ধরেণর কাজ প্রভু আর আমায় করেত েদেবন
না| েশৗল হেচ্ছন প্রভুর মেনানীত রাজা| আিম তঁার িবরুেদ্ধ িকছু করব
না|” 7 এই কথা বেল দায়ুদ তঁার সঙ্গীেদর থািমেয় িদেলন| েশৗলেক
আঘাত করেত তােদর িনেষধ কের িদেলন|
েশৗল গুহা েছেড় িনজ রাস্তায় চলেলন| 8 দায়ুদ গুহা েথেক েবিরেয়

এেস েচঁিচেয় েশৗলেক ডাকেলন, “েহ রাজা, েহ মিনব|”
েশৗল েপছন িফের তাকােলন| দায়ুদআভূিম মাথা েনায়ােলন| 9 িতিন

েশৗলেক বলেলন, “েলাকরা যখন বেল, �দায়ুদ আপনােক হতয্া
করেত চায়, তখন েস কথায় আপিন কান েদন েকন?� 10 আিম
আপনােক মারেত চাই না| আপিন িনেজর েচােখই েদেখ িনন| এই
গুহােত আজ প্রভু আপনােক আমার হােত তুেল িদেয়িছেলন| িকন্তু
আিম আপনােক হতয্া করেত চাই না| আিম আপনার ওপর সদয়
িছলাম| আিম বললাম, �আিম আমার মিনবেক হতয্া করেত চাই না|
েশৗল হেচ্ছন প্রভুর অিভিষক্ত রাজা|� 11 আমার হােতর এই টুকেরা
কাপড়টার িদেক েচেয় েদখুন| আপনার েপাশাক েথেক আিম এটা
েকেট িনেয়িছলাম| আিম আপনােক হতয্া করেত পারতাম, িকন্তু
কিরিন|একটা বয্াপারআিমআপনােক েবাঝােত চাই|আপনার িবরুেদ্ধ
আিম েকান ষড়যন্ত্র কির িন| আপনার প্রিত আিম েকান অনয্ায় কির
িন বরং আপিনই আমােক খঁুেজ েবড়ােচ্ছন, আমায় হতয্া করার জনয্|
12স্বয়ং প্রভুই এর িবচার করেবন| িতিনই আমার ওপর অিবচার করার
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জনয্ আপনােক শািস্ত েদেবন| আিম িনেজ আপনার সেঙ্গ যুদ্ধ করব
না| 13 একটা পুরােনা প্রবাদ আেছ:

�মন্দ েলাকেদর কাছ েথেকই মন্দ িজিনসগুেলা আেস|�

“আিম আপনার ওপর েকােনা মন্দ কাজ কির িন, আিম আপনার
ক্ষিত করেবা না| 14 কার েপছেন আপিন ধাওয়া করেছন? কার সেঙ্গ
ইস্রােয়েলর রাজা যুদ্ধ করেত চেলেছন? আপনােক আঘাত করেব
এমন কােরার েপছেন আপিন ছুটেছন না| মেন হেচ্ছ আপিন েযন
একটা মৃত কুকুর অথবা একটা নীল মািছর েপছেন তাড়া করেছন|
15 প্রভু এর সুিবচার করুন| িতিনই িঠক করুন আপনার এবং আমার
মেধয্ েক ভাল, েক খারাপ| প্রভু আমােক সমথর্ন করেবন এবং প্রমাণ
করেবন েয আিম িঠক কাজিট কেরিছ| প্রভু আপনার হাত েথেক
আমােক রক্ষা করেবন|”

16 দায়ুদ থামেলন| েশৗল িজেজ্ঞস করেলন, “দায়ুদ পুত্র আমার,
এ িক েতামার স্বর? এ কার স্বর শুনিছ?” এই বেল েশৗল কঁাদেত
শুরু করেলন| িতিন খুব কঁাদেত লাগেলন| 17 েশৗল বলেলন, “তুিমই
িঠক,আিম ভুল কেরিছ| তুিম আমার সেঙ্গ ভাল বয্বহার করেলওআিম
েতামার সেঙ্গ খারাপ বয্বহার কেরিছ| 18 যা যা ভােলা তুিম কেরছ সবই
আমােক বেলছ| প্রভু আমােক েতামার কােছ এেন িদেয়িছেলন, িকন্তু
তুিম আমােক হতয্া কেরা িন| 19 এেতই প্রমাণ হয় েয আিম েতামার
শত্রু নই| একবার শত্রুেক ধরেল েকউ আবার তােক েছেড় েদয়?
শত্রুর জনয্ েস কখনও ভােলা কাজ কের না| আজ তুিম আমায় েয
অনুগ্রহ করেল তার জনয্ প্রভু েতামায় পুরসৃ্কত করেবন| 20আিম জািন
তুিম ইস্রােয়েলর রাজা হেব| আিম জািন েয তুিম ইস্রােয়ল রােজয্র
ওপর শাসন করেব| 21আমােক তুিম কথা দাও, প্রভুর নােম এই শপথ
কেরা, কথা দাও আমার উত্তরপুরুষেদর কাউেক তুিম হতয্া করেব না|
কথা দাও, আমার নাম আমােদর বংশ েথেক তুিম মুেছ েদেব না|”
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22 দায়ুদ েশৗলেক প্রিতশ্রুিত িদেলন| িতিন প্রিতশ্রুিত িদেলন িতিন
েশৗেলর পিরবােরর কাউেক হতয্া করেবন না| তারপর েশৗল িফের
েগেলন| দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা দুেগর্ চেল েগেলা|

25
দায়ুদ ও িনষু্ঠর নাবল

1 শমূেয়ল মারা েগল| সমস্ত ইস্রােয়লবাসীরা একিত্রত হল এবং
শমূেয়েলর মৃতুয্র জনয্ েশাক প্রকাশ করল| তারা শমূেয়লেক রামায়
তার বািড়েত কবর িদল|
তারপর দায়ুদ পারণ মরুভূিমর িদেক চেল েগেলন| 2 মােয়ান শহের

এক মস্ত বড় ধনী বাস করত| তার 3000 েমষআর 1000 ছাগল িছল|
েস তার েমষেদর েথেক পশম ছঁাটবার জনয্ কিম্মর্েল িগেয়িছল| 3 েসই
বয্িক্তর নাম নাবল, েস কােলব পিরবােরর েলাক| নাবেলর স্ত্রীর নাম
অবীগল| েস েযমন জ্ঞানী েতমিন সুন্দরী| িকন্তু নাবল িছল অতয্ন্ত নীচ
প্রকৃিতর আর িনষু্ঠর ধরেণর বয্িক্ত|

4 দায়ুদ মরুভূিমেত থাকেত থাকেতই শুেনিছেলন নাবল েমেষর
গা েথেক পশম ছঁাটেছ| 5 দায়ুদ দশজন যুবকেক নাবেলর সেঙ্গ
আেলাচনার জনয্ পািঠেয়িছেলন| িতিন বলেলন, “কিম্মর্েল িগেয়
নাবলেক খঁুেজ বার কেরা| তারপর তােক আমার হেয় অিভবাদন
জািনও|” 6 দায়ুদ নাবেলর জনয্ এই বাতর্ া িদেলন, “আশা করিছ তুিম
ও েতামার পিরবােরর সকেল ভালআেছা| েতামােদর যা যা আেছ সবই
ভাল আেছ| 7শুনলাম, তুিম নািক েমেষর গা েথেক পশম েছঁেট িনচ্ছ|
েতামার েমষপালকরা আমােদর কােছ িকছুিদন িছল| আমরা তােদর
েকান ক্ষিত কির িন| তারা যখন কিম্মর্েল িছল তখন তােদর কাছ েথেক
আমরা িকছুই িনইিন| 8 েতামার ভৃতয্েদর িজেজ্ঞস কের েদখেব কথাটা
কতখািন সতয্| অনুগ্রহ কের আমার পাঠােনা যুবকেদর সেঙ্গ ভাল
বয্বহার করেব| এই শুভ িদেন আমরা েতামার কােছ এেসিছ| এেদর
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যথাসাধয্ দান কেরা|আশা কিরআমার জনয্ এটুকু করেব| ইিত েতামার
বনু্ধ* দায়ুদ|”

9 দায়ুেদর েলাকরা নাবেলর কােছ িগেয় বাতর্ াটা িদল| 10 িকন্তু নাবল
তােদর সেঙ্গ জঘনয্ বয্বহার করল| েস বলল, “েক দায়ুদ? িযশেয়র
পুত্র েক? কত ক্রীতদাস েয মিনেবর কাছ েথেক আজকাল পািলেয়
যােচ্ছ| 11আমার কােছ রুিটআেছ, জলআেছ, মাংসওআেছ|আমার
ভৃতয্েদর জনয্ পশু বিল িদেয় েসই মাংেসর বয্বস্থা কেরিছ| তারা
আমার েমষগুেলার গা েথেক পশম েকেট েনয়| িকন্তু যােদর আিম
িচিন না, তােদর িকছুেতই তা েদব না|”

12 দায়ুেদর েলাকরা িফের এেলা| যা যা হেয়েছ সব তারা দায়ুদেক
বলল| 13 সব শুেন দায়ুদ বলেলন, “এবার তরবাির নাও|” দায়ুদ ও
তঁার েলাকরা েকামের তরবাির এঁেট িনল| প্রায় 400জন দায়ূেদর সেঙ্গ
েগল| দ্রবয্সামগ্রী রক্ষার জেনয্ 200 জন রইল|

অবীগল িবপদ আটকাল
14 নাবেলর একজন ভৃতয্ নাবেলর স্ত্রী অবীগলেক বলল, “দায়ুদ

মরুভূিম েথেক দূত পািঠেয়িছেলন আমােদর মিনেবর (নাবেলর)
কােছ| িকন্তু নাবল তােদর সেঙ্গ ভাল বয্বহার কেরিন| 15 অথচ তারা
আমােদর সেঙ্গ যেথষ্ট ভাল বয্বহার কেরিছল| আমরা যখন মােঠ েমষ
চরােত েযতাম তখন দায়ূেদর েলাকরা সবসময় আমােদর সেঙ্গ সেঙ্গ
থাকত| ওরা কখনও েকান অনয্ায় কের িন| আমােদর িকছু চুিরও যায়
িন| 16 দায়ুেদর েলাকরা আমােদর িদন রাত পাহারা িদত| আমােদর
চারপােশ ওরা িছল প্রাচীেরর মেতা| আমরা যখন েমষেদর েদখাশুনা
করতাম তখন ওরা আমােদর রক্ষা করত| 17 এখন েভেব েদখুন,
আপিন িক করেত পােরন| নাবল এেতা পাষণ্ড েয তার সেঙ্গ কথা
বেল তার মন পিরবতর্ ন করােনা অসম্ভব| আমােদর মিনব আর তার
সংসাের েঘার দুেযর্াগ ঘিনেয় আসেছ|”
* 25:8: বনু্ধ আক্ষিরক অেথর্, “পুত্র|”
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18অবীগল এই শুেন আর িবনু্দমাত্র েদরী না কের 200 রুিট, দুেটা
থেল ভির্ত্ত দ্রাক্ষারস, পঁাচটা েমেষর রান্নাকরা মাংস, প্রায় এক বুেশল
রান্না ডাল, 2 েকায়াটর্ িকিস্মস, 200িট ডুমুেরর িপেঠ এই সব েজাগাড়
কের গাধার িপেঠ চািপেয় িদল| 19 তারপর অবীগল ভৃতয্েদর বলল,
“েতামরা এিগেয় যাও| আিম েতামােদর েপছন েপছন আসিছ|” এ
কথা েস তার স্বামীেক বলল না|

20 অবীগল তার গাধার িপেঠ চড়ল এবং পবর্েতর অনয্ িদেক
েনেম চেল েগল| অনয্িদক েথেক দায়ুদ তঁার েলাকেদর সেঙ্গ িনেয়
আসিছেলন|

21অবীগেলর সেঙ্গ েদখা হবার আেগ দায়ুদ বলেলন, “মরুভূিমেত
আিম নাবেলর সম্পিত্ত রক্ষা কেরিছলাম| তার একটাও েমষ যােত
হািরেয় না যায় েসই িদেক কড়া নজর েরেখিছলাম| িকন্তু এত উপকার
েকান কােজই লাগল না| আিম তার ভাল করেলও েস আমার সেঙ্গ
খারাপ বয্বহার করল| 22এবার নাবেলর বািড়র একজনেকও যিদ কাল
সকাল পযর্ন্ত বঁািচেয় রািখ তাহেল ঈশ্বর েযন আমােক শািস্ত েদন|”

23 িঠক তখনই অবীগল তার কােছ এেস েগল| দায়ুদেক েদেখ মাথা
নীচু কের দায়ুেদর পােয় পড়ল| 24 দায়ুেদর পােয় পেড় অবীগল বলল,
“মহাশয়, দয়া কের আমােক িকছু বলেত অনুমিত িদন| আমার কথা
শুনুন| যা হেয়েছ তার জনয্ আপিন আমােক েদাষী করুন| 25 আিম
আপনার দূতেদর েদিখ িন| এ অপদাথর্ েলাকটােক আপিন েমােটই
গ্রাহয্ করেবন না| তার েযমন নাম, েস েতমিন েলাক| তার নােমর
অথর্ �দুষ্ট� আর েস সিতয্ই মন্দ কাজ কের| 26 প্রভু আপনােক িনরীহ
েলাকেদর হতয্া করেত েদন িন| জীবন্ত প্রভুর িদবয্ এবং আপনার
জীিবত প্রােণর িদবয্, যারা আপনার শত্রু, যারা আপনার ক্ষিত করেত
চায় তারা সকেলই নাবেলর মেতা েহাক্◌্| 27 এখন আিম আপনার
জনয্ এই উপহার এেনিছ|আপিনআপনার যুবকেদর এসব দান করুন|
28আিম েয অনয্ায় কেরিছ তার জনয্ আপিন অনুগ্রহ কের আমােক
ক্ষমা করুন| প্রভু আপনার পিরবােরর সকলেক শিক্তশালী করেবন|
আপনার পিরবার েথেকই আিবভর্ াব হেব অেনক রাজার| প্রভু এটাই
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করেবন, কারণ আপিন তঁার হেয় যুদ্ধ কেরন| যতিদন আপিন েবঁেচ
আেছন েলােক আপনার েকান েদাষ খঁুেজ পােব না| 29 যিদ েকউ
আপনােক হতয্া করেত আেস, প্রভু আপনার ঈশ্বরই, আপনােক রক্ষা
করেবন| আপনার শত্রুেদর িতিন গুলিতর িঢেলর মেতা ছঁুেড় েফেল
েদেবন| 30 প্রভু আপনার জনয্ অেনক ভাল িকছু করবার প্রিতশ্রুিত
কেরেছন এবং িতিন অবশয্ই তঁার সকল প্রিতশ্রুিত রাখেবন| িতিন
আপনােক ইস্রােয়েলর েনতা করেবন| 31 িনরীহ মানুষেক হতয্া কের
পােপর ভাগী আপিন হেবন না| েসই ফঁােদ আপিন পা েদেবন না| প্রভু
আপনােক যখনজয়যুক্তকরেবন তখনআপিন দয়া কেরআমায় স্মরণ
করেবন|”

32 দায়ুদ অবীগলেক বলেলন, “প্রভু ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর প্রশংসা
কর| িতিন েতামােক আমার কােছ পািঠেয়েছন বেল তঁার প্রশংসা কর|
33 েতামার সুিবচােরর জনয্ ঈশ্বর েতামায় আশীবর্াদ করুন| আজ তুিম
িনরীহ মানুষেদর হতয্া করার পাপ েথেক আমােক বঁাচােল| 34 প্রভু,
ইস্রােয়েলর ঈশ্বেরর নােম আিম শপথ করিছ, তুিম যিদ আমার সেঙ্গ
তাড়াতািড় েদখা করেত না আসেত তাহেল নাবেলর বািড়র েলাকরা
েকউ কাল সকাল পযর্ন্ত েবঁেচ থাকত না|”

35 দায়ুদ অবীগেলর উপহার গ্রহণ করেলন| িতিন তােক বলেলন,
“তুিম শািন্তেত বাড়ী যাও| আিম েতামার অনুেরাধ শুেনিছ| তুিম যা
িকছু েচেয়ছ আিম তা করব|”

নাবেলর মৃতুয্
36অবীগল নাবেলর কােছ িফের এেলা| নাবল তখন বািড়েত রাজার

মেতা তার খাবার খািচ্ছল| েস মাতাল িছল এবং খুশী িছল| তাই সকাল
না হওয়া পযর্ন্ত অবীগল তােক িকছু বলল না| 37 পরিদন সকােল
নাবেলর হঁুশ িফের এল| তখন অবীগল তােক সব কথা খুেল বলল|
তখন নাবল হৃদেরােগ আক্রান্ত হল| দশ িদন ধের েস পাথেরর মেতা
অনড় হেয় রইল| 38 প্রায় দশ িদন পর প্রভু নাবেলর মৃতুয্ ঘটােলন|
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39নাবেলর মৃতুয্ সংবাদ শুেন দায়ুদ বলেলন, “প্রভুর প্রশংসা কেরা|
নাবল আমার সম্পেকর্ খারাপ কথা বেলিছল, িকন্তু প্রভু আমােক
সমথর্ন করেলন| িতিন আমায় েকান অনয্ায় করেত েদন িন| নাবল
অনয্ায় কেরিছল বেলই িতিন তার মৃতুয্ ঘটােলন|”
তারপর দায়ুদ অবীগলেক একটা িচিঠ পাঠােলন| তােক তঁার স্ত্রী

িহসােব পাবার জনয্ প্রস্তাব করেলন| 40 দায়ুেদর অনুচররা কিম্মর্েল
িগেয় অবীগলেক বলল, “আপনােক িনেয় যাবার জনয্ দায়ুদআমােদর
পািঠেয়েছন| িতিন আপনােক িববাহ করেত চান|”

41অবীগল মািটেত উপুড় হেয় প্রণাম কের বলল, “আিম েতামােদর
দাসী| েতামােদর েসবা করেত আিম প্রস্তুত| আমার মিনেবর (দায়ুেদর)
েসবকেদর পা ধুেয় িদেত আিম প্রস্তুত|”

42 অবীগল আর েদরী না কের দায়ুেদর অনুচরেদর সেঙ্গ একটা
গাধার িপেঠ চেড় রওনা হল| তার সেঙ্গ িছল পঁাচ দাসী| অবীগল,
দায়ুেদর স্ত্রী হেলন| 43 দায়ুদ িযিষ্রেয়লীয় অহীেনায়মেকও িববাহ
কেরিছেলন| অবীগল আর অহীেনায়ম দুজেনই দায়ুেদর স্ত্রী হল|
44 দায়ুদ েশৗেলর কনয্া মীখলেকও িববাহ কেরিছেলন| িকন্তু েশৗল
দায়ুেদর কােছ েথেক তার কনয্ােক সিরেয় এেন তার সেঙ্গ পিল্টর িবেয়
িদেলন| পিল্টর িপতার নাম লািযশ| পিল্টর বািড় িছল গল্লীম শহের|

26

েশৗেলর িশিবের দায়ুদ ও অবীশেয়র প্রেবশ
1 সীেফর েলাকরা েশৗেলর সেঙ্গ েদখা করেত িগিবয়ায় েগল| তারা

েশৗলেক বলল, “দায়ুদ হখীলার পাহােড় লুিকেয় রেয়েছ| েযিশেমােনর
িঠক অপর িদেকই েসই পাহাড়|”

2 সীেফর মরুভূিমেত েশৗল েনেম এেলন| সমস্ত ইস্রােয়ল েথেক
েশৗল 3000 ৈসনয্ েবেছ িনেয়িছেলন| এেদর িনেয় েশৗল সীেফর
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মরু অঞ্চেল দায়ুদেক খঁুজেত লাগেলন| 3 হখীলা পাহােড় েশৗল তঁাবু
বসােলন| েযিশেমােনর রাস্তার ধােরই িছল েসই তঁাবু|
দায়ুদ মরুভূিমর মেধয্ বাস করেতন| িতিন জানেত পারেলন েয

েশৗল েসখােনও তার িপছু িনেয়েছন| 4 তখন িতিন গুপ্তচর পাঠােলন|
েশৗল েয হখীলায় এেসেছন েস খবর িতিন জানেতন| 5 দায়ুদ
েশৗেলর িশিবের উপিস্থত হেলন| িতিন েদখেলন েকাথায় েশৗল আর
অেব্নর ঘুমািচ্ছেলন| (অেব্নর, েশৗেলর েসনাপিত, েনেরর পুত্র|)
েশৗল িশিবেরর মাঝখােন ঘুেমািচ্ছেলন| ৈসনয্রা তঁার চারপােশ িছল|

6 দায়ুদ িহত্তীয় অহীেমলক আর সরূয়ার পুত্র অবীশেয়র সেঙ্গ কথা
বলেলন| (অবীশয় েযায়ােবর ভাই|) িতিন তােদর বলেলন, “েকআমার
সেঙ্গ েশৗেলর িশিবের যােব?”
অবীশয় উত্তের বলল, “আিম েতামার সেঙ্গ যাব|”
7 রাত হেল দায়ুদ ও অবীশয় েশৗেলর িশিবের েগেলন| েশৗল

িশিবেরর মাঝখােন ঘুেমািচ্ছেলন| তঁার মাথার কােছ মািটেত তঁার বশর্া
গঁাথা িছল| অেব্নর ও অনয্ানয্ ৈসনয্রা েশৗেলর চারপােশ ঘুমািচ্ছল|
8 অবীশয় দায়ুদেক বলল, “আজ ঈশ্বেরর দয়ায় আপিন শত্রু জয়
করেবন| েশৗেলর বশর্া িদেয় েশৗলেক মািটেত েগঁেথ িদেত চাই| শুধু
একবার আপিন এই কাজটা আমায় করেত িদন|”

9 দায়ুদ অবীশয়েক বলেলন, “েশৗলেক হতয্া েকােরা না| প্রভু
যােক রাজা বেল মেনানীত কেরেছন তােক েকউ েযন আঘাত না
কের| আঘাত করেল েস অবশয্ই শািস্ত পােব| 10 প্রভু যখন আেছন
তখন িতিন িনশ্চয়ই িনেজই েশৗলেক শািস্ত েদেবন| তাছাড়া েশৗেলর
স্বাভািবক মৃতুয্ও হেত পাের| িকংবা এও হেত পাের যুেদ্ধই েশৗল মারা
যােবন| 11 েস যাই েহাক্◌্ আিম চাই না েয প্রভু তঁার িনবর্ািচত রাজােক
আমার হাত িদেয় হত হেত েদন| এখন েশৗেলর মাথার কােছ বশর্া আর
জেলর জায়গাটা তুেল নাও| তারপর আমরা চেল যাব|”

12 েসই মত দায়ুদ বশর্া আর কঁুেজা েনবার পর অবীশয়েক সেঙ্গ
িনেয় তঁাবু েথেক বাইের এেলন| েকউ িকছু জানেত পারল না| েকউ



1 শমূেয়ল 26:13 lxxxiii 1 শমূেয়ল 26:19

ঘুম েথেক েজেগও উঠল না| েশৗল আর ৈসনয্রা সকেলই গাঢ় ঘুেম
ঢেল পেড়িছল কারণ প্রভু তােদর গাঢ় ঘুেম আক্রান্ত কেরিছেলন|

দায়ুদ আবার েশৗলেক অপ্রস্তুেত েফলেলন
13 দায়ুদ উপতয্কা েপিরেয় পাহােড়র িশখের িগেয় দঁাড়ােলন| েসই

জায়গা েথেক েশৗেলর িশিবর অেনক দূের িছল| 14 দায়ুদ ৈসনয্সামন্ত
আর েনেরর পুত্র অেব্নেরর িদেক িচৎকার কের বলেলন, “অেব্নর
জবাব দাও|”
অেব্নর উত্তর িদেলা, “েক তুিম? েকন তুিম রাজােক ডাকছ?”
15 দায়ুদ বলেলন, “তুিম েতা একজন মানুষ, তাই না? ইস্রােয়েলর

আর পঁাচটা মানুেষর েচেয় তুিম েসরা, িঠক িক না? তাহেল েকন তুিম
েতামার মিনবেক পাহারা িদেল না? একজন সাধারণ মানুষ তঁাবুেত
ঢুেক েতামােদর মিনবেক খুন করেত এেসিছল| 16 তুিম মস্ত বড় ভুল
কেরছ| আিম প্রভুর নােম শপথ কের বলিছ, েতামােক আর েতামার
েলাকেদর অবশয্ই মরেত হেব| তুিম িক জােনা েকন? কারণ তুিম
প্রভুর িনবর্ািচত রাজা অথর্াৎ েতামার মিনবেক রক্ষা কর িন| েশৗেলর
মাথার কােছ েকাথায় রাজার বশর্া আর জেলর কঁুেজা আেছ? খঁুেজ
েদেখা, েকাথায়?”

17 েশৗল দায়ূেদর স্বর িচনেতন| িতিন বলেলন, “বৎস দায়ুদ, তুিমই
িক কথা বলছ?”
দায়ুদ উত্তর িদেলন, “েহ প্রভু, েহ রাজন, আপিন আমারই কন্ঠস্বর

শুনেছন|” 18 দায়ুদ আবার বলেলন, “আপিন েকন আমার িপছু
িনেয়েছন? আিম িক অনয্ায় কেরিছ? িকআমার েদাষ? 19 েহ আমার
মিনব, েহ রাজা, আমার কথা শুনুন| আপিন যিদ আমার ওপর রাগ
কের থােকন এবং প্রভু যিদ এর কারণ হেয় থােকন তাহেল তঁােক তঁার
ৈনেবদয্ গ্রহণ করেত িদন| িকন্তু যিদ েলাকেদর কারেণ আপিন আমার
ওপর রাগ কের থােকন, তাহেল প্রভু েযন তােদর মন্দ কেরন| প্রভু
আমায় েয েদশ দান কেরেছন েসই েদশ আিম েলাকেদরই চােপ তয্াগ
করেত বাধয্ হেয়িছ| তারা আমায় বেলেছ, যাও, িভনেদশীেদর সেঙ্গ
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বাস কেরা| েসখােন িগেয় অনয্ মূির্ত্তর পূজা কেরা| 20 শুনুন, প্রভুর
সািন্নধয্ েথেক দূের সিরেয় িনেয় আমায় মরেত েদেবন না| ইস্রােয়েলর
রাজা একটা নীল মািছ খঁুজেত েবিরেয় এেসেছন| েযমন েকউ পবর্েত
উেঠ সামানয্ একটা িতিতর পাখীেক তাড়া কের িশকার কের|”

21 তখন েশৗল বলেলন, “আিম পাপ কেরিছ| বৎস দায়ুদ, তুিম
িফের এেসা| আজ তুিম েদখােল, েতামার কােছ আমার জীবন কত
প্রেয়াজনীয়| আিম েতামােক হতয্া করব না| আিম েবাকার মত কাজ
কেরিছ| িক ভুলই আিম কেরিছ!”

22 দায়ুদ বলেলন, “এই েদখুন রাজার বশর্া| আপনার একজন
যুবকেক এখােন পািঠেয় িদন| েস এটা িনেয় যাক্| 23 প্রভু প্রিতিট
মানুষেক তার কেমর্র জনয্ প্রিতদান িদেয় থােকন| যিদ েস উিচৎ 
কাজ কের তাহেল িতিন তােক পুরস্কার েদন আর যিদ েস অনয্ায়
কের তাহেল িতিন তােক শািস্ত েদন| আজ িতিন আপনােক হারােনার
জনয্ আমােক পািঠেয়েছন| িকন্তু আিম তঁার মেনানীত রাজােক
িকছুেতই আঘাত করেত পাির না| 24আজ আপনােক আিম েদখালাম
েয, আপনার জীবন আমার কােছ কত মূলয্বান| একইভােব প্রভুও
েদখােবন, তঁার কােছ আমার জীবনও কত মূলয্বান| প্রভু আমােক সব
রকম িবপদ েথেক রক্ষা করেবন|”

25 েশৗল দায়ুদেক বলেলন, “বৎস দায়ুদ, ঈশ্বর েতামার মঙ্গল
করুন| তুিম অেনক মহৎ  কমর্ করেব এবং তুিম সফল হেব|”
দায়ুদ িনেজর পেথ চেল েগেলন, আর েশৗল তঁার জায়গায় িফের

েগেলন|

27
দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ বসবাস করেলন

1 দায়ুদ মেন মেন বলেলন, “একিদন না একিদন েশৗল আমােক
িনশ্চয়ই ধরেবন| সবেচেয় ভাল হয় যিদ আিম পেলষ্টীয়েদর েদেশ
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চেল যাই| তাহেল েশৗল আমােক ইস্রােয়েল খঁুজেত খঁুজেত ক্লান্ত হেয়
পড়েবন| এভােব আিম েশৗেলর হাত েথেক েবিরেয় আসেত পারেবা|”

2 সুতরাং 600জন পুরুষ িনেয় দায়ুদ ইস্রােয়ল েছেড় চেল েগেলন|
তারা মােয়ােকর পুত্র আখীেশর কােছ েগেলন| আখীশ তখন গােতর
রাজা| 3 দায়ুদ সপিরবাের তঁার যুবকেদর সেঙ্গ গােতর আখীেশর
সেঙ্গ েথেক েগেলন| দায়ূেদর সেঙ্গ িছল তঁার দুই স্ত্রী| িযিষ্রেয়েলর
অহীেনায়ম আর কিম্মর্লীয় অবীগল| অবীগল নাবেলর িবধবা পত্নী|
4 সবাই েশৗলেক বলল, দায়ুদ গাৎ েদেশ পািলেয় েগেছ| তাই েশৗল
আর দায়ুদেক খঁুজেলন না|

5 দায়ুদ আখীশেক বলেলন, “আপিন যিদ আমার ওপর প্রসন্ন হন,
তেব আপনার েয েকান একটা শহের আমােক থাকেত িদন| আিম
আপনার একজন ভৃতয্ মাত্র| েসখােনই আমার উপযুক্ত জায়গা| এই
রাজধানীেত আপনার কােছ থাকা আমার মানায় না|”

6 েসিদন আখীশ দায়ুদেক িসক্লগ শহের পাঠােলন| েসেহতু িসক্লগ
আজ পযর্ন্ত িযহূদা রাজােদর শহর হেয় আেছ| 7 এক বছর চার মাস
দায়ুদ পেলষ্টীয়েদর সেঙ্গ িছেলন|

দায়ুদ আখীশেক েবাকা বানােলন
8 দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা অমােলকীয়, গশূরীয়, িগষীর্য়

অিধবাসীেদর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ করেত েগেলন, যারা েসই িমশর পযর্ন্ত
শূেরর কােছ েটেলম অঞ্চেল বাস করত| দায়ুেদর কােছ তারা পরািজত
হল| তােদর সব ধনসম্পদ দায়ুেদর হােত েগেলা| 9 ঐ অঞ্চেলর
সকলেক হািরেয় দায়ুদ তােদর েমষ, গরু, গাধা, উট, বস্ত্র সবিকছু
িনেয় আখীেশর কােছ তুেল িদেলন| িকন্তু দায়ুদ এই েলাকেদর মেধয্
একজনেকও জীিবত রাখেলন না|

10 এরকম লড়াই দায়ুদ অেনকবার কেরিছেলন| প্রেতয্কবারই
আখীশ দায়ুদেক িজজ্ঞাসা করেতন েকাথায় েস যুদ্ধ কের এত সব
িজিনস এেনেছ| দায়ুদ বলেতন, “আিম যুদ্ধ কেরিছ এবং িযহূদার
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দিক্ষণ অঞ্চল িজেতিছ|” অথবা “আিম যুদ্ধ কের িযরহমীেলর দিক্ষণ
িদক িজেতিছ,” অথবা বলেতন, “আিম েকনীয়েদর দিক্ষেণ লড়াই
কের িজেতিছ|” 11 দায়ুদ গােত কাউেকই জীিবত আনেতন না| িতিন
ভাবেলন, “যিদ আমরা কাউেক জীিবত রািখ তাহেল েস আখীশেক
বেল েদেব আিম িক কেরিছ|”
পেলষ্টীয়েদর েদেশ থাকার সময় দায়ুদ সব সময় এই ধরেণর কাজ

করেতন| 12আখীশ দায়ুদেক িবশ্বাস করেত শুরু কেরিছেলন| আখীশ
মেন মেন বলেতন, “িনেজর েলাকরাই এখন দায়ুদেক ঘৃণা করেছ|
ইস্রােয়লীয়রা তােক এেকবােরই েদখেত পাের না| এখন েথেক িচরিদন
দায়ুদ আমার েসবা করেব|”

28
পেলষ্টীয়রা যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হল

1 পের পেলষ্টীয়রা ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধর জনয্ ৈসনয্ সংগ্রহ
করেত লাগল| আখীশ দায়ুদেক বলেলন, “েলাকেদর িনেয় তুিম
আমার সেঙ্গ ইস্রােয়লীয়েদর িবরুেদ্ধ যােব, বুঝেত েপেরছ?”

2 দায়ুদ বলেলন, “িনশ্চয়ই, েদখেবন আিম িক কির|”
আখীশ বলেলন, “েবশ! তুিম হেব আমার েদহরক্ষী| সবসময় তুিম

আমােক রক্ষা করেব|”

ঐন্-েদাের েশৗল এবং একজন স্ত্রীেলাক
3 শমূেয়ল মারা েগল| তার মৃতুয্েত ইস্রােয়লীয়রা সকেলই েশাক

প্রকাশ করল| তারা তােক তার িনেজর েদশ রামায় কবর িদল
যারা েপ্রতাত্মা নামায় আর ভিবষয্ৎ বলেত পাের তােদর সকলেক

েশৗল বলপূবর্ক ইস্রােয়ল েথেক সিরেয় িদেয়িছেলন|
4 পেলষ্টীয়রা যুেদ্ধর জনয্ ৈতরী হল| তারা শূেনেম তঁাবু খাটাল|

ইস্রােয়লীয়েদর িনেয় েশৗল িগলেবায় তঁাবু খাটােলন| 5 পেলষ্টীয়
ৈসনয্েদর েদেখ েশৗল ভয় েপেয় েগেলন| ভেয় তঁার বুক কঁাপেত
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লাগেলা| 6 েশৗল, প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন| িকন্তু প্রভু েস প্রাথর্নার
েকান উত্তর িদেলন না| স্বেপ্নর মেধয্ও ঈশ্বর েশৗলেক িকছু বলেলন না|
ঊরীেমর দ্বারাও ঈশ্বর উত্তর িদেলন না| েকােনা ভাববাদীর মাধয্েমও
ঈশ্বর েশৗেলর উেদ্দেশয্ েকান বাণী েশানােলন না| 7অবেশেষ, েশৗল
তঁার আিধকািরকেদর বলেলন, “একজন স্ত্রীেলােকর েখঁাজ কর েয
একজন েপ্রতাত্মার মাধয্ম| তােক িজেজ্ঞস করব যুেদ্ধ িক হেত পাের|”
তারা বলল, “ঐন্-েদাের এরকম একজন আেছ|”

8 েশৗল নানারকম েপাশােক সাজেলন যােত েকউ তঁােক িচনেত না
পাের| েসই রােত্র েশৗল দুজন েলাক িনেয় েসই স্ত্রীেলাকিটেক েদখেত
েগেলন| তারপর তার েদখা েপেয় েশৗল বলেলন, “আিম চাই তুিম
একা আত্মােক উিঠেয় আন| েস আমায় ভিবষয্েত িক হেব না হেব তা
বলেব| আিম যার নাম বলব তুিম তােক েডেক আনেব|”

9 েসই স্ত্রীেলাকিট বলল, “েশৗল যা কেরেছন তার সবই আপিন
জােনন| িতিন েতা ইস্রােয়েলর েথেক সব েজয্ািতষী আর ভূত নামােনা
মাধয্মেদর েজার কের তািড়েয় িদেয়েছন| আপিন আমায় আসেল
ফঁােদ েফেল েমের েফলেত চাইেছন|”

10 েশৗল প্রভুর নােম শপথ কের েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলেলন,
“প্রভুর িদবয্ িদেয় বলিছ েয তুিম এর জনয্ শািস্ত েভাগ করেব না|”

11 স্ত্রীেলাকিট বলল, “আপনার জনয্ কােক এেন িদেত হেব?”
েশৗল বলেলন, “শমূেয়লেক উিঠেয় আন|”
12 তাই হল| স্ত্রীেলাকিট শমূেয়লেক েদখেত েপেয় িচৎকার কের

উঠল| েস েশৗলেক বলল, “তুিম আমােক প্রতারণা কেরছ, তুিমই েতা
েশৗল|”

13 রাজা েসই স্ত্রীেলাকিটেক বলল, “ভয় েপও না| তুিম িক
েদখছ?”
স্ত্রীেলাকিট বলল, “আিম েদখিছ একটা আত্মা ভূিম েথেক উেঠ

আসেছ|”*

* 28:13: ভূিম অথবা “িশওল, মৃতুয্র স্থান|”
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14 েশৗল বলল, “তােক কার মেতা েদখেত?” স্ত্রীেলাকিট বলল,
“তােক েদখেত িবেশষ েপাশাক পরা একজন বৃদ্ধেলােকর মেতা|”
েশৗল বুঝেত পারেলন উিন হেচ্ছন শমূেয়ল| েশৗল মাথা েনায়ােলন|

মািটেত উপুড় হেয় শুেয় পড়েলন| 15 শমূেয়ল েশৗলেক বলল, “তুিম
েকন আমােক িবরক্ত করছ? েকন আমােক তুেল আনেল?”
েশৗল বলেলন, “আিম িবপেদ পেড়িছ| পেলষ্টীয়রা আমার িবরুেদ্ধ

যুদ্ধ করেত এেসেছ, িকন্তু ঈশ্বর আমায় তয্াগ কেরেছন| িতিন আমার
ডােক আর সাড়া িদেচ্ছন না| েকােনা ভাববাদী বা েকােনা স্বেপ্নর মেধয্
িদেয়ও িতিন উত্তর িদেচ্ছন না| তাই আিম আপনােক েডেকিছ| আপিন
বলুন আমােক িক করেত হেব?”

16 শমূেয়ল বলেলন, “প্রভু েতামায় তয্াগ কেরেছন| িতিন এখন
েতামার প্রিতেবশী (দায়ুেদর) কােছ| তেব েকন আমায় জ্বালাতন
করছ? 17 আমার মাধয্েম প্রভু েতামােক জািনেয়েছন িতিন িক
করেবন| এখন িতিন তঁার কথা অনুযায়ী কাজ করেছন| িতিন েতামার
হাত েথেক রাজত্ব েকেড় িনেচ্ছন| িতিন েতামার একজন প্রিতেবশীেক
েসই রাজয্ সমপর্ণ করেছন| েসই প্রিতেবশীর নাম দায়ুদ| 18 তুিম প্রভুর
কথা মানয্ কেরা িন| তুিম অমােলকীয়েদর ধ্বংস কেরা িন এবং তােদর
েদখাও িন েয প্রভু তােদর ওপর কত কু্রদ্ধ িছেলন| তাই িতিন েতামার
সেঙ্গ এমন বয্বহার করেছন| 19 তঁার ইচ্ছােতই পেলষ্টীয়রা েতামােক
আর ইস্রােয়লীয় েযাদ্ধােদর পরািজত করেব| আগামীকাল তুিম আর
েতামার পুত্ররা এখােন আমার কােছ আসেব|”

20 েশৗল সেঙ্গ সেঙ্গ মািটেত পেড় েগেলন| িতিন শুেয় রইেলন|
শমূেয়েলর কথায় িতিন েবশ ভয় েপেয়িছেলন| তাছাড়া সারািদন
সারারাত িকছু না েখেয় িতিন খুব দুবর্ল হেয় পেড়িছেলন|

21 স্ত্রীেলাকিট েশৗেলর কােছ এেস েদখল েশৗল সিতয্ই েবশ ভয়
েপেয় েগেছন| েস তােক বলল, “শুনুন আিম আপনার দাসী| আপনার
আেদশ আিম পালন কেরিছ| িনেজর জীবেনর ঝঁুিক িনেয় আপনার
কথা আিম শুেনিছ| 22 এখন দয়া কের আমার কথা শুনুন| আিম
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আপনােক িকছু েখেত িদিচ্ছ| আপিন েখেয় শিক্ত সঞ্চয় করুন যােত
পেথ চলেত িফরেত পােরন|”

23 িকন্তু েশৗল কথা শুনেলন না| িতিন বলেলন, “আিম খাব না|”
এমনিক েশৗেলর আিধকািরকরাও স্ত্রীেলাকিটর সেঙ্গ যুক্ত হেয়

েশৗলেক খাবার জেনয্ িমনিত করেত লাগল| েশষ পযর্ন্ত েশৗল
তােদর কথা শুনেলন| িতিন মািট েথেক উেঠ িবছানার ওপর বসেলন|
24 স্ত্রীেলাকিটর বািড়েত একিট েমাটােসাটা বাছুর িছল| েস চট্পট্
বাছুরিটেক জবাই করল| িকছু ময়দা খািমর না িদেয় েমেখ হােত েলিচ
ৈতরী কের েসঁেক েফলল| 25 েশৗল ও কমর্চারীেদর েস েখেত িদল|
তারা খাওয়া দাওয়া কের েসই রােত্র উেঠ েবিরেয় পড়ল|

29
“দায়ুদেক সেঙ্গ িনেত আপিত্ত”

1পেলষ্টীয়রা অেফেক ৈসনয্ জেড়া করল| ইস্রােয়লীয়রা তঁাবু গাড়ল
িযিষ্রেয়ল ঝণর্ার পােশ| 2 পেলষ্টীয় শাসকরা 100 জন ৈসনয্ এবং
1000 জন ৈসেনয্র এক এক দল িনেয় কুচকাওয়াজ কের অগ্রসর
হেলন| েপছেন েপছেন আখীেশর সেঙ্গ রইল দায়ুদ ও তার েলাকরা|
3 পেলষ্টীয় েসনাপিতরা িজজ্ঞাসা করল, “এই ইব্রীয়রা এখােন িক
করেছ?”
আখীশ বলেলন, “এ হেচ্ছ দায়ুদ, েশৗেলর একজন উচ্চপদস্থ

আিধকািরক| আমার সেঙ্গ ও অেনকিদন রেয়েছ| েশৗলেক েছেড়
েদবার পর েথেক যতিদন দায়ুদ আমার কােছ রেয়েছ ততিদন ওর
মেধয্ খারাপ িকছু েদিখ িন|”

4 তবুও পেলষ্টীয় েসনাপিতরা আখীেশর ওপর েরেগ েগল| তারা
বলল, “দায়ুদেক েফরত পািঠেয় দাও| ওেক েয শহের তুিম থাকেত
িদেয়ছ, েসখােন ওেক িফের েযেতই হেব| আমােদর সেঙ্গ েস যুেদ্ধ
যােব না| ওেক রাখা মােন একজন শত্রুেকই রাখা| েস আমােদর
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ৈসনয্েদর েমের তার রাজা েশৗলেকই খুশী করেব| 5 দায়ুদেক িনেয়
ইস্রােয়লীয়রা এই গান েগেয় নাচানািচ কের:

�েশৗল েমেরেছ শত্রু হাজাের হাজাের|
দায়ুদ েমেরেছ অযুেত অযুেত!� ”

6 তাই দায়ুদেক েডেক আখীশ বলেলন, “প্রভুর অিস্তেত্বর মেতাই
িনিশ্চত েয তুিম আমার অনুগত| েতামােক আমার ৈসনয্েদর মেধয্
রাখেল আিম খুিশ হতাম| েযিদন েথেক তুিম আমার কােছ, আিম
েতামার েকান অনয্ায় েদিখ িন| িকন্তু পেলষ্টীয় শাসকরা েতামােক
সমথর্ন কের িন| 7 তুিম িফের যাও| পেলষ্টীয় রাজােদর িবরুেদ্ধ তুিম
িকছু কেরা না|”

8 দায়ুদ বলেলন, “আিম িক এমন অনয্ায় কেরিছ? আজ পযর্ন্ত
যতিদন আপনার সামেন আিছ, আপিন িক এই দােসর েকান েদাষ
েপেয়েছন? তেব েকন আমার মিনব মহারােজর শত্রুেদর িবরুেদ্ধ
যুদ্ধ করেত েদেবন না?”

9 আখীশ উত্তর িদেলন, “আিম েতামায় একজন ভােলা মানুষ
িহসােব গণয্ কির| তুিম একজন ঈশ্বেরর দূেতর মেতা| িকন্তু িক করব,
পেলষ্টীয় েসনাপিতরা বলেছ, �দায়ুদ আমােদর সেঙ্গ যুদ্ধ করেত যােব
না|� 10 খুব সকােল তুিম েলাকেদর িনেয় েয শহর আিম েতামােক
িদেয়িছ েসই শহের িফের যাও| েসনাপিতরা েতামার নােম েযসব িনন্দা
কেরেছ েসসেব কান িদও না| তুিম ভাল েলাক| তাই সূযর্ ওঠার সেঙ্গ
সেঙ্গ তুিম চেল যােব|”

11 অবেশেষ দায়ুদ এবং তঁার সঙ্গীরা খুব সকােল পেলষ্টীয়েদর
েদেশ িফের েগল এবং পেলষ্টীয়রা িযিষ্রেয়ল পযর্ন্ত েগল|
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30
অমােলকীয়রা িসক্লগ আক্রমণ করল

1 তৃতীয় িদেন দায়ুদ িসক্লেগ উপিস্থত হল| েসখােন িগেয় তারা
েদখল অমােলকীয়রা িসক্লগ শহর আক্রমণ কেরেছ| তারা েনেগভ
অঞ্চেল হানা িদেয়িছল| িসক্লগ শহর তারা পুিড়েয় ছারখার কের
িদেয়িছল| 2 িসক্লেগর স্ত্রীেলাকেদর তারা বন্দী িহসােব ধের িনেয়
িগেয়িছল| যুবক বৃদ্ধ সকলেক ধের িনেয় িগেয়িছল, িকন্তু তােদর
কাউেক হতয্া কের িন|

3 দায়ুদ েলাকেদর সেঙ্গ িনেয় িসক্লেগ এেস েদখেলন শহরটা
দাউ দাউ কের জ্বলেছ| তােদর স্ত্রীেদর, েছেলেমেয় সকলেকই
অমােলকীয়রা ধের িনেয় েগেছ| 4 দায়ুদ এবং তঁার েলাকরা িচৎকার
কের কঁাদেত কঁাদেত এেকবাের কািহল হেয় পড়ল| েশেষ দুবর্লতায়
আর িচৎকার করেত পারল না| 5অমােলকীয়রা দায়ূেদর দুই স্ত্রীেকই,
িযিষ্রেয়লীয় অহীেনায়ম আর নাবেলর িবধবা অবীগলেক, ধের িনেয়
িগেয়িছল|

6সব ৈসনয্রা দুঃেখ আর রােগ অধীর হেয় পেড়িছল, কারণ তােদর
েছেল েমেয়েদর যুদ্ধ বন্দী িহসােব িনেয় যাওয়া হেয়িছল| তাই তারা
দায়ুদেক আক্রমণ করবার ও পাথর ছঁুেড় েমের েফলবার িসদ্ধান্ত িনল|
দায়ুদ এসব শুেন মুষেড় পড়েলন| িকন্তু প্রভু ঈশ্বেরই দায়ুদ তঁার শিক্ত
খঁুেজ েপেলন| 7 দায়ুদ যাজকঅিবয়াথরেক বলেলন, “এেফাদিট এেন
দাও” এবং অিবয়াথর দায়ুদেক েসটা এেন িদেলন|

8 তারপর দায়ুদ প্রভুর কােছ প্রাথর্না করেলন, “যারা আমােদর
েছেলেমেয়েদর ধের িনেয় েগেছ, আিম িক তােদর িপছু েনব? আিম
িক তােদর ধরেত পারব?”
প্রভু বলেলন, “যাও ওেদর িপছু নাও| তুিম ওেদর ধরেত পারেব|

তুিম েতামার সকল পিরবারগুিলেক রক্ষা করেত পারেব|”

দায়ুদ একজন িমশরীয় ক্রীতদাসেক েদখেত েপেলন
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9-10 দায়ুদ 600জন েলাক িনেয় িবেষার েস্রােতর কােছ েপৗছঁেলন|
েসখােন তঁার েলাকেদর প্রায় 200 জন থাকল| তারা খুব দুবর্ল আর
ক্লান্ত হেয় পেড়িছল| তারা আর চলেত পারিছল না| তাই 400 জন
পুরুষ িনেয় দায়ুদ অমােলকীয়েদর তাড়া করেলন|

11 দায়ুেদর েলাকরা মােঠর মেধয্ একজন িমশরীয়েক েদখেত
েপল| তারা তােক দায়ূেদর কােছ িনেয় এেস জল আর িকছু খাবার
িদল| 12 ডুমুেরর িপেঠ আর দুমুেঠা িকিস্মস্ ওেক েখেত িদল| খাওয়া
দাওয়ার পর েস একটু ভাল েবাধ করল| িতনিদন িতনরাত েস েকান
িকছু েখেত পায় িন বা পান করেত পায় িন|

13 িমশরীয় েলাকটােক দায়ুদ িজজ্ঞাসা করেলন, “েক েতামার
মিনব? েকাথা েথেক তুিম আসছ?”
েলাকিট বলল, “আিম একজন িমশরীয়| অমােলেকর ক্রীতদাস|

িতনিদন আেগ আিম অসুস্থ হওয়ায় আমার মিনব আমােক েছেড়
িদেয় চেল যায়| 14 আমরা েনেগভ আক্রমণ কেরিছলাম| ওখােন
কেরথীয়রা থােক| আমরা িযহূদা আর েনেগভ অঞ্চল আক্রমণ
কেরিছলাম| েনেগেভ কােলেবর েলাকরা থােক| আমরা িসক্লগও
পুিড়েয় িদেয়িছলাম|”

15 দায়ুদ তােক িজজ্ঞাসা করেলন, “যারা আমােদর পিরবারগুিলেক
িনেয় িনেয়েছ তুিম িক তােদর কােছ আমােদর িনেয় যােব?”
িমশরীয় েলাকিট বলল, “যিদ ঈশ্বেরর কােছ প্রিতশ্রুিত কেরা েয

তুিম আমায় হতয্া করেব না বা আমােক আমার মিনেবর কােছ িফিরেয়
েদেব না, তাহেল আিম েতামােক সাহাযয্ করেবা|”

দায়ুদ অমােলকীয়েদর হািরেয় িদেলন
16 িমশরীয় েলাকিট দায়ুদেক অমােলকীয়েদর কােছ েপৗেঁছ িদল|

েসই সময় তারা মািটেত চািরিদেক ছিড়েয় গড়াগিড় িদিচ্ছল, খাওয়া
দাওয়া ও পান করিছল| পেলষ্টীয়েদর েদশ আর িযহূদা েথেক যা
লুঠপাট কের এেনিছল েস সব িনেয় ওরা ফূির্ত করিছল| 17 দায়ুদ
তােদর আক্রমণ কের হতয্া করেলন| সূেযর্াদয় েথেক পরিদন সেন্ধয্
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পযর্ন্ত তারা যুদ্ধ করেলা| 400 জন অমােলক যুবক ঝঁাপ িদেয়, উেট
চেড় পািলেয় েগল| বাকীরা সকেল িনহত হল|

18 অমােলকীয়রা যা যা িনেয়িছল দায়ুদ তার সব িফের েপেলন|
িতিন তঁার দুই স্ত্রীও িফের েগেলন| 19 িকছুই েখায়া যায় িন| িশশু
বৃদ্ধ সকলেকই িফের পাওয়া েগল| তারা তােদর সব েছেল েমেয়েদর
এবং তােদর দামী িজিনসপত্র সব িফের েপল| দায়ুদ সব িফিরেয় িনেয়
এেলন| 20 দায়ুদ সমস্ত েমষপাল ও েগা-পাল িনেলন| দায়ুেদর েলাকরা
এইসব পশুেক আেগ আেগ চালাল| দায়ূেদর েলাকরা বলল, “এইসব
হেচ্ছ দায়ুেদর পুরস্কার|”

সকেল সমানভােব সব িকছু পােব
21 িবেষার েস্রােতর ধাের েয 200 জন েথেক িগেয়িছল তােদর

কােছ দায়ুদ এেলন| এরা খুব ক্লান্তআর দুবর্ল বেল দায়ূেদর সেঙ্গ েযেত
পাের িন| তারা দায়ুদ ও তঁার সঙ্গীেদর সেঙ্গ েদখা করেত এল| তারা
কােছ আসেতই িবেষার েস্রােতর ধােরর েলাকরা অিভবাদন জানাল|
22 িকন্তু দায়ূেদর েলাকেদর মেধয্ দুষ্ট েলাকও িছল| তারা ঝােমলা
বাধাত| তারা বলল, “এই 200 জন েলাক আমােদর সেঙ্গ আেস িন|
তাই এেদর আমরা যা এেনিছ তার ভাগ েদব না| এরা শুধু িনেজেদর
স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর েফরত পােব|”

23 দায়ুদ বলেলন, “ভাইসব, এইরকম কাজ করা িঠক নয়| প্রভু
আমােদর িক িদেয়েছন একবার েভেব েদেখা| িতিন আমােদর িবরুেদ্ধ
আসা শত্রুেদর হািরেয় িদেয়েছন| 24 েতামােদর কথা েকউ শুনেব না|
যারা দ্রবয্সামগ্রী আগেলিছল আর যারা যুেদ্ধ েযাগ িদেয়িছল সকেলই
সমান দািবদার| প্রেতয্েকই সমান ভাগ পােব|” 25 দায়ুদ ইস্রােয়েলর
জনয্ এই িবিধ ও শাসন িস্থর করেলন| এই িবধান আজও চালু আেছ|

26 দায়ুদ িসক্লেগ এেস েপৗছঁােলন| অমােলকীয়েদর কাছ েথেক
পাওয়া িকছু িজিনসপত্র তঁার বনু্ধেদর কােছ পািঠেয় িদেলন| এরা
সব িযহূদার দলপিত| দায়ুদ বলেলন, “েতামােদর জনয্ িকছু উপহার
এেনিছ| প্রভুর শত্রুেদর কাছ েথেক এইসব আমরা েপেয়িছ|”
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27 দায়ুদ অমােলকীয়েদর কাছ েথেক েনওয়া িজিনসপত্র
েথেক িকছু ৈবেথল, েনেগেভর রােমাৎ এবং যত্তীেরর েনতােদর
কােছ পাঠােলন| 28 অেরােয়র, িশফেমাৎ, ইষ্টিেমায়, 29 রাখল,
িযরহেমলীয়েদর নগরগুিলেত, েকনীয়েদর নগরগুিলেত 30 হম্মর্া,
েকার-আশন, অথাক, 31এবং িহেব্রাণ শহেরর েনতােদর কােছ দায়ুদ
উপহার পাঠােলন| তাছাড়া আর েয েয েদেশ দায়ুদ ও তঁার েলাকরা
িছল, েসইসব েদেশর েনতােদর কােছও িতিন উপহার পাঠােলন|

31
েশৗেলর মৃতুয্

1 ইস্রােয়েলর িবরুেদ্ধ যুেদ্ধ পেলষ্টীয়রা িজেত েগল| ইস্রােয়লীয়রা
পেলষ্টীয়েদর কাছ েথেক পািলেয় েগল| িগেল্বায় পবর্েতর চূড়ায় অেনক
ইস্রােয়লীয় মারা েগল| 2 েশৗল আর তঁার পুত্রেদর িবরুেদ্ধ পেলষ্টীয়রা
একটা দুদর্ ান্ত যুদ্ধ চািলেয়িছল| েশৗেলর িতন পুত্র েযানাথন, অবীনাদব
আর মল্কী-শূয়েক পেলষ্টীয়রা হতয্া করল|

3 যুেদ্ধর অবস্থা েশৗেলর পেক্ষ খারাপ েথেক আরও খারাপ হেত
লাগল| তীরন্দাজরা তীর ছঁুেড় েশৗলেক গুরুতরভােব আহত করল|
4 েশৗল তঁার বমর্বহনকারী ভৃতয্েক বলেলন, “আমায় েতামার তরবাির
িদেয় েমের েফল| তাহেল িবেদশীরা আর আমায় েমের মজা করেত
পারেব না|” িকন্তু ভৃতয্ েস কথা শুনেলা না| েস েবশ ভয় েপেয়
িগেয়িছল| তাই েশৗল িনেজর তরবাির িদেয় িনেজেক হতয্া করেলন|

5 ভৃতয্িট যখন েদখল েশৗল মারা েগেছ, তখন েসও িনেজর
তরবাির িদেয় আত্মহতয্া করল| েশৗেলর সেঙ্গ েসও েসখােন পেড়
রইল| 6 এই ভােব একই িদেন েশৗল ও তঁার িতন পুত্র আর বমর্ধারী
ভৃতয্ একই সেঙ্গ মারা েগল|

পেলষ্টীয়রা েশৗেলর মৃতুয্েত আনন্দ করল
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7 উপতয্কার অনয্িদেক বসবাসকারী ইস্রােয়লীয়রা েদখেলা
ইস্রােয়লীয় ৈসনয্রা েদৗেড় পালােচ্ছ| তারা েদখল েশৗল আর তার িতন
পুত্র মারা েগেছ| এবার তারাও শহর েছেড় পালাল| তারপর পেলষ্টীয়রা
এেলা এবং ঐ শহরগুিলেত বসবাস করল|

8 পরিদন পেলষ্টীয়রা মৃতেদর েদহ েথেক িজিনস লুঠ করেত চেল
েগল| িগেল্বায় পবর্ত চূড়ায় েস তারা েশৗল আর তঁার িতন পুেত্রর
মৃতেদহ েদখেত েপল| 9 তারা েশৗেলর মাথাটা েকেট িনল| েশৗেলর
বমর্ িনেয় িনল| তারা পেলষ্টীয়েদর কােছ খবর িদেয় িদল| তােদর
মূির্ত্তসমূেহর মিন্দেরও তারা এই খবর িনেয় েগল| 10অষ্টােরাৎ মূির্ত্তর
মিন্দের তারা েশৗেলর বমর্ েরেখ িদল| েশৗেলর েদহ তারা ঝুিলেয় রাখল
েবথ শােনর েদওয়ােল|

11 পেলষ্টীয়েদর েশৗেলর প্রিত কৃতকেমর্র কথা যােবশ িগিলয়েদর
েলাকরা জানেত পারেলা| 12 েসখানকার ৈসনয্রা ৈবৎ -শােন েগল|
তারা সারা রাত ধের দৃঢ় পদেক্ষেপ অগ্রসর হল| েসখানকার েদওয়াল
েথেক তারা েশৗেলর েদহ তুেল িনল| েশৗেলর পুত্রেদর েদহও তারা
নািমেয় আনল| তারপর তারা েদহগুেলা িনেয় যােবেশ েগল| যােবেশর
েলাকরা এইসব েদহ দাহ করেলা| 13এেদর অিস্থগুেলা যােবেশ একটা
িবশাল গােছর তলায় তারা কবর িদল| যােবেশর মানুষ সাতিদন উপবাস
কের েশাক পালন করল|
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