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অেনক বছর আেগ ইসর্ােয়েলর রাজা েশৗেলর িদেন। দায়দূ নােম একজন বালক 
তার সাত ভাইেক, তােদর বাবার পশুেদর েদখােশানার কােজ সাহাযয্ করিছল। 
যিদও েস সবেচেয় েছাট িছল, িকন্তু েস একজন শিক্তমান ও সাহসী বালক, েস 
ঈশব্রেক েপর্ম ও িবশব্াস করত। েস েবৎেলেহম নােম এক শহের থাকত। 



একসময় একিট িসংহ তার েমষপাল েথেক 
একটা েমষেক িছিনেয় েনয়। যবুক দায়দূ 
িসংহটােক আকর্মণ করল। েমষটােক েটেন িনেয় 
চেল েযেত চাইেল, েস েসই গজর্নকারী পশুর 
হাত েথেক েমষটােক বাচঁাল ও পশুিটেক হতয্া  
   করল। দায়দূ জানত, ঈশব্র তােক সাহাযয্  
     কেরিছেলন। 



রাজা েশৗল ঈশব্রেক ভুেল িগেয়িছল বেল, ঈশব্েরর ভাববাদী 
শমেূয়ল দুঃিখত িছেলন। ঈশব্র শমেূয়লেক বকেলন, “কতিদন 
েশৗেলর জনয্ দুঃখ করেব? আিম েতামােক িযশেয়র কােছ পাঠািচ্ছ,  
          তার পতুর্েদর মধয্ েথেক একজনেক আিম রাজাসব্রূপ  
           কেরিছ।” িযশয় দায়েূদর িপতা িছেলন। শমেূয়ল  
            জানত েয, তারা অনয্ রাজা খুঁজেছ বেল, েশৗল রাজা  
            তােক হতয্া করেত পাের, িকন্তু ভাববাদী ঈশব্রেক  
                                   মানয্ করেলন। 



শমেূয়ল যখন েপৗছঁােলন, িযশয় 
তার সাত পতুর্েক শমেূয়েলর 
সামেন িনেয় এল। শমেূয়ল 
িযশয়েক বলেলন, “ঈশব্র এেদর 
েবেছ েননিন।” সবেথেক েছাট 
েছেল দায়দূ একমাতর্ বাদ 
পেড়িছল। েস েভড়ােদর িনেয় 
বাইের িছল। তারা দায়দূেক িনেয় 
আনল এবং ঈশব্র বলেলন, “ওঠ, 
এেক অিভিষক্ত কর, এই হল 
েসই বয্িক্ত।” 



েশৗেলর রাজপর্াসােদ, ঈশব্েরর আত্মা 
েশৗেলর মধয্ েথেক চেল িগেয়িছলন 
এবং েস খবু অিস্থর হেয় পেড়িছল। 
তার চাকররা ভাবল েয, ভােলা গান 
হয়েতা তার মনেক িস্থর করেত 
পাের। তােদর মেধয্ একজন এক   
    যবুকেক জানত, েয খবু ভােলা  
     বীণা বাজােত পাের। তিুম িক  
       অনুমান করেত পার, েসই  
             বয্িক্ত েক িছল?  
               হয্াঁ, দায়দূ। 



দায়েূদর সঙ্গীত েশৗেলর মন িস্থর করল এবং 
তােক িস্থরভােব িচন্তা করেত সাহাযয্ করল। 
েশৗল িযশয়েক বলল, রাজার পিরচযর্ার জনয্ 
দায়দূ এখােনই থাক। যখনই েশৗেলর দুঃখ 
অথবা ভয় হত, দায়দূ তার জনয্ বীণা বাজাত 
এবং এটা তােক সাহাযয্ কেরিছল। 



দায়েূদর বািড় চেল যাবার পর, পেলস্টীয়েদর সােথ েশৗেলর এক িবরাট যদু্ধ 
হয়। দায়েূদর ভাইেয়রা েশৗেলর ৈসনয্বািহনীেত িছল। ভাইেদর জনয্ খাবার িনেয় 
েযেত ও তারা েকমন আেছ, তা েদখেত িযশয় দায়দূেক যদু্ধেক্ষেতর্ পাঠােলন। 



এক িবরাট পেলস্টীয় ৈদতয্, গিলয়াৎ সমস্ত ইসর্ােয়লীয় ৈসনয্েদর ভয় েদখািচ্ছল। 



গিলয়াৎ িচৎকার করল, “েতােদর মধয্ েথেক একিট েলাকেক েবেছ িনেয়, আমার 
কােছ পাঠা। যিদ েস আমার সােথ লড়েত পাের ও আমােক হতয্া কের, তাহেল 
আমরা েতােদর চাকর হব। িকন্তু যিদ আিম তােক হতয্া কির, তাহেল েতারা  
               আমার চাকর হিব ও আমােদর েসবা করিব।” ইসর্ােয়েলর সমস্ত  
                েলােকরা যখন ঐ ৈদতয্টােক েদখল, তারা ভয় েপল এবং তার  
                                                 কাছ িদেয় পািলেয় েগল। 



দায়দূ েশৗলেক বলল, “েকানও মানুষ এর 
আতেঙ্ক মারা না যাক। েতামার এই দাস িগেয় ঐ 
পেলস্টীেয়র সােথ লড়াই করেব।” েশৗল 
চাইিছল, দায়দূ তার যেুদ্ধর েপাশাক ও হােত 
তরবাির িনক। এর পিরবেতর্ দায়দূ তার গুলিত ও 
নদীর পাশ েথেক পাঁচিট সাধারণ পাথর িনল। 



গিলয়াৎ যখন েদখল েয, 
যবুকিট আত্মরক্ষার জনয্ বমর্ 
পেরিন, েস হাঁসল। েস গজর্ন 
কের উঠল, “আিম েতার মাংস 
আকােশর পািখেদর ও মােঠর 
পশুেদর েদব।” দায়দূ উত্তর 
িদল, “আিম ঈশব্েরর নাম 
িনেয় েতামার কােছ আসিছ। 
আজেকর িদেন ঈশব্র েতামােক 
আমার হােত সমপর্ণ করেব, 
এই যদু্ধ ঈশব্েরর!” 



দায়দূ েসাজা 
গিলয়ােতর িদেক 
েদৗড়াল। েদৗড়ােত 
েদৗড়ােত েস একিট 
পাথর িনেয় তার 
গুলিত েথেক িঠক 
গিলয়ােতর কপােল 
মারল। গিলয়াৎ পেড় 
েগল। 



দায়দূ তাড়াতািড় গিলয়ােতর িবরাট তেরায়ালটা বার 
কের িনল ও তার মণু্ডটুা েকেট িদল। পেলস্টীয়রা যখন 
েদখল েয, গিলয়াত মতৃ, তারা তােদর জীবেনর ভেয় 
পালাল। 



রাজা েশৗল মেন করেত পারল না েয, এই েসই 
দায়দূ েয, তােক বীণা শুিনেয় আরাম িদত। িতিন 
দায়দূেক তার ৈসনয্দেলর অধয্ক্ষ করেলন। 
েলােকরা যখন দায়েূদর িবজয়েক সম্মান করিছল, 
িতিন ঈষর্ািনব্ত হেলন। েশৗল িচন্তা করল, “রাজয্ 
ছাড়া তার কােছ এখন আর কী আেছ?” সুতরাং 
েসিদন েথেক েশৗেলর েচাখ দায়েূদর উপর 
পেড়িছল। 



আবার রাজা েশৗেলর মন অিস্থর হেয় পেড়িছল। সুতরাং দায়দূ বীণা বািজেয় 
তােক সুিস্থর করেত েচষ্টা করেত েচেয়িছল। েস িতনবার দায়েূদর পর্িত বশর্া ছেুড় 
েমেরিছল, িকন্তু দায়দূ পর্িতবাের েবেঁচ িগেয়িছল। েশৗল দায়দূেক ভয় করত, 
কারণ েস জানত েয ঈশব্র দায়েূদর সােথ িছেলন, িকন্তু িতিন েশৗেলর কাছ েথেক                    
                                               দেূর চেল িগেয়িছেলন। 



িকন্তু েশৗেলর পতুর্ েযানাথন, দায়দূেক ভাইেয়র মেতা 
ভােলাবাসত। েস দায়দূেক সাবধান কের িদল, “আমার বাবা 
েতামােক হতয্া করেব বেল খুঁজেছ।” সুতরাং দায়দূ পািলেয় 
েগল। তার স্তর্ী দায়েূদর এক নকল বািনেয় িবছানার উপর েরেখ 
িদল এবং মধয্ রােত তােক জানালা িদেয় নািমেয় িদল। সকােল 
যখন েশৗেলর েলােকরা এল, দায়দূ পািলেয় েগিছল। 



দায়দূ, েশৗেলর কাছ েথেক অেনক দেূর পািলেয় িগেয়িছল। যাওয়ার আেগ, েস ও 
েযানাথন একটা চিুক্ত কেরিছেলন। তারা পর্িতজ্ঞা কেরিছল েয, তারা সবসমেয় 
এেক-অপরেক সাহাযয্ করেব। দুঃিখতভােব, দুই বন্ধ ুএেক-অপরেক িবদায় 
জানাল। িনরাপেদ থাকার জনয্ দায়দূ েবিরেয় পড়ল, েযখােন েশৗেলর ৈসনয্রা  
          খুঁেজ পােব না। 



দায়দূ একজন েমষপালক 
 

 Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

১শমেূয়ল ১৬-২০ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

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

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

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

 

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

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

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 
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