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বহু আগেত ই�ােয়লৰ ৰজা চাউলৰ িদনত দায়ূদ নামৰ এজন লৰা েতওঁৰ সাতজন
ভাতৃক েতওঁেলাকৰ িপতৃৰ জাকৰ যৎন েলাৱাত সহায় কিৰিছল। যিদও েতওঁ কিন�
আিছল, তথািপও দায়ূদ এজন শি�শালী, সাহসী লৰা আিছল িয ঈ�ৰক ে�ম আৰু
িব�াস কিৰিছল। েতওঁ েবথেলেহম চহৰত বাস কিৰিছল।



এবাৰ এটা িসংহই জাকেটাক আ�মণ কিৰ
ৰািতৰ আহাৰৰ বােব এটা সৰু েভড়া কািঢ়
িনিছল। েডকা দায়ূেদ আ�মণকাৰীজনক
আ�মণ কিৰিছল। েমকুৰীেটাক আতঁৰাই
আিন েতওঁ �ািলর্ং জ�েটাক দািড়েৰ ধিৰ
হতয্া কিৰেল। দায়ূেদ জািনিছল েয ঈ�েৰ
েতওঁক সহায় কিৰিছল।



ঈ�ৰৰ ভিৱষয্তব�া চমূেৱেল েতিতয়াও দুিখত আিছল েয ৰজা েচৗেল ঈ�ৰক ইমান
েবয়াৈক িবফল কিৰিছল। "আপুিন চাউলৰ বােব িকমান িদন েশাক কিৰব?" ঈ�েৰ

েচমুেৱলক গািল পািৰেল। "মই েতামাক েজিছৈল পিঠয়াইেছাঁ. . . কাৰণ
মই িনজেক েতওঁৰ পু�সকলৰ মাজত এজন ৰজা �দান
কিৰেছাঁ।" েজিছ েডিভদৰ েদউতাক আিছল। যিদও
চমূেৱেল জািনিছল েয ৰজা চাউেল আন এজন ৰজাক
িবচািৰ েপাৱাৰ বােব েতওঁক হতয্া কিৰব পােৰ, তথািপও

ভিৱষয্তব�াই ঈ�ৰৰ আ�া পালন কিৰেল।



েযিতয়া েচমুেৱল আিহিছল, েজিছেয়
েতওঁৰ সাতজন পু�ক েচমুেৱলৰ
আগত পাৰ কিৰিছল। আৰু েচমুেৱেল
েজিছক ৈকিছল, "�ভুেয় এইেবাৰ
বাছিন কৰা নাই।" এইেটােৱ েকৱল
কিন� তম দায়ূদক এিৰ িদিছল। েতওঁ
েভড়ােবাৰৰ ৈসেত বািহৰৈল ৈগিছল।
েতওঁেলােক দায়ূদক িভতৰৈল ৈল
আিহিছল। আৰু �ভুেয় ৈকিছল, 
"উ�ৱ হওক, েতওঁক অিভিষ�
কৰক; িকয়েনা এইেটােৱই।"



েচৗলৰ �াসাদত �ভুৰ আৎমাই েচৗলৰ পৰা
িবদায় লয় আৰু েতওঁ এজন অিত শংিকত
বয্ি� ৈহ পেৰ। েতওঁৰ েসৱকসকেল
ভািবিছল েয ভাল সংগীেত চাউলৰ মন
ি�ৰ কিৰব পােৰ। েতওঁেলাকৰ এজেন

এজন যুৱকক িচিন পাইিছল িযেয়
বীণােটা ভালদেৰ বজাইিছল।

আপুিন অনুমান কিৰব
পািৰবেন েসই যুৱকজন
েকান আিছল? হয়, দায়ূদ।



চনত দায়ূদৰ সংগীেত চাউলক শা� কিৰিছল আৰু
েতওঁক েপানপটীয়াৈক িচ�া কৰাত সহায় কিৰিছল।
চাউেল েজিছক দায়ূদক ৰজাৰ েসৱাত থািকবৈল
িদবৈল ৈকিছল। েযিতয়াই চাউেল হতাশা বা ভয়ৰ
আ�মণ কিৰিছল, েতিতয়াই দায়ূেদ েতওঁৰ বােব
বীণা বজাইিছল। ই সহায় কিৰিছল।



দায়ূদ ঘৰৈল েযাৱাৰ িপছত চাউেল পেল�ীয়সকলৰ ৈসেত এক ডাঙৰ
যু� কিৰিছল। দায়ূদৰ ভাতৃসকেল েচৗলৰ ৈসনয্বািহনীত যঁুজ িদিছল।
েজিছেয় দায়ূদক যু�ৰ স�ুখৈল পিঠয়াই িছল যােত েতওঁেলাক েকেন
আিছল জািনবৈল েতওঁৰ ভাতৃসকলৰ ওচৰৈল খাদয্ ৈল যায়।



এজন িবশাল পেলি�ন ৈদতয্, েগািলয়ােথ সকেলা ইজৰাইলী ৈসনয্ক ভয় খুৱাইিছল।



"িনজৰ বােব এজন মানুহ বাছিন কৰক, আৰু েতওঁক েমাৰ ওচৰৈল নািম আিহবৈল
িদয়ক!" েগািলয়ােথ িচঞিৰ উিঠল। "যিদ েতওঁ েমাৰ ৈসেত যঁুিজ েমাক হতয্া কিৰবৈল
স�ম হয়, েতে� আিম আেপানাৰ েসৱক হম। িক� যিদ মই েতওঁক হতয্া

কেৰাঁ, েতে� আপুিন আমাৰ েসৱক হ'ব আৰু আমাক েসৱা কিৰব।" 
ই�ােয়লৰ সকেলা মানুেহ েযিতয়া ৈদতয্েটাক েদিখিছল, েতিতয়া

েতওঁেলাক েতওঁৰ পৰা
পলাই ৈগিছল আৰু
ভয়ংকৰভােৱ ভয়

খাইিছল।



েতিতয়া দায়ূেদ চাউলক এইদেৰ ৈকিছল: "েতওঁৰ বােব েকােনা
মানুহৰ হৃদয় িবফল নহওঁক; আেপানাৰ েসৱেক ৈগ এই পেলি�নৰ
ৈসেত যঁুজ িদব।" চাউেল িবচািৰিছল েয দায়ূেদ ব� িপি�
তেৰাৱাল এখন ৈল যাওঁক। তাৰ পিৰৱেতর্ দায়ূেদ িনজৰ
ি�ং েটা ৈল �কৰ পৰা পাঁচটা মসৃণ িশল তুিল লেল।



গিলয়ােথ হাঁিহিছল েযিতয়া েতওঁ
েদিখিছল েয েডকা দায়ূেদ
আনিক কবচ িপি� নািছল। "মই
েতামাৰ মাংস বতাহৰ চৰাই আৰু
পথাৰৰ জ�েবাৰক িদম!" েতওঁ
গজর্ ন কিৰেল। "মই �ভুৰ নামত
আেপানাৰ ওচৰৈল আেহা!" 
দায়ূেদ উৎতৰ িদেল। "আিজৰ
িদনেটাত �ভুেয় আেপানাক
েমাৰ হাতত �দান কিৰব. . .
িকয়েনা যু�েটা �ভুৰ!"



েতিতয়া দায়ূেদ েপানপটীয়াৈক
েগািলয়াথৰ ফােল েদৗিৰিছল।
েদৗিৰ যাওঁেত, েতওঁ েতওঁৰ
ি�ংৰ পৰা এটা িশল িনে�প
কিৰেল - িঠক েগািলয়াথৰ
কপালত। েগািলয়াথ পিৰল!



েডিভেদ লেগ লেগ েগািলয়াথৰ িবশাল তেৰাৱাল আঁিক
মূৰেটা কািট েপলােল। েযিতয়া পেল�ীয়সকেল
েগািলয়াথক মৃত অৱ�াত েদিখিছল, েতিতয়া
েতওঁেলােক িনজৰ জীৱনৰ বােব েদৗিৰিছল।



ৰজা চাউেল মনত নাৰািখিছল েয েসই দায়ূেদেতওঁক বীণােৰ শা� কিৰিছল। েতওঁ
দায়ূদক েতওঁৰ ৈসনয্বািহনীৰ দািয়� ৈতয়াৰ কিৰিছল - তাৰ িপছত েযিতয়া মানুেহ

দায়ূদৰ িবজয়ক স�ান জনাইিছল েতিতয়া
ঈষর্া ৈহিছল। "এিতয়া েতওঁ ৰাজয্ৰ বািহেৰ
আৰু িক থািকব পােৰ?" চাউেল ভািবেল।
গিতেক েসইিদনাৰ পৰা চাউেল দায়ূদক
আগৈল চাই িছল।



আেকৗ ৰজা চাউলৰ মনত অসুিবধা ৈহিছল। গিতেক দায়ূেদ েতওঁক শা� কিৰবৈল
সংগীত বজাইিছল। িতিনবাৰ চাউেল দায়ূদৰ ফােল বশর্া দিলয়াইিছল। িক� দায়ূেদ
�িতবােৰই পলাই ৈগিছল। েচৗেল দায়ূদক ভয় কিৰিছল, িকয়েনা েতওঁ জািনিছল েয

�ভু েতওঁৰ ৈসেত আেছ, িক� েতওঁ েচৗলৰ পৰা আতঁিৰ ৈগিছল।



িক� চাউলৰ পু� জনাথেন দায়ূদক ভাতৃ িহচােপ ভাল পাইিছল। েতওঁ
দায়ূদক সতকর্ কিৰ ৈকিছল: "েমাৰ েদউতা েকৗেল েতামাক হতয্া
কিৰব িবচািৰেছ।" গিতেক দায়ূদ পলাই গ'ল। েতওঁৰ পৎনীেয় েতওঁৰ
িবচনাত এটা ডািম ৰািখিছল, আৰু মাজিনশা দায়ূদক িখিৰকীৰ পৰা
তলৈল নািম আিহিছল। েযিতয়া ৰািতপুৱা চাউলৰ
েলাকসকল আিহিছল, েতিতয়া দায়ূদ গিচ ৈগিছল।



দায়ূেদ চাউলৰ পৰা বহু দূৰত পলাই যাব লগা ৈহিছল। েতওঁ কৰাৰ আগেত েতওঁ
আৰু জনাথেন এেকলেগ এক চুি� কিৰিছল। েতওঁেলােক �িত�িত িদিছল েয
েতওঁেলােক সদায় ইজেন িসজনক সহায় কিৰব। দুখৰ িবষয় েয দুেয়াজন ব�ুেৱ
িবদায় ল'েল। দায়ূেদ েচৗলৰ ৈসনয্সকেল েতওঁক িবচািৰ েপাৱাৰ ভয় েনােহাৱাৈক

থািকব পৰা ঠাই িবচািৰ বৈল ওলাইিছল।



গৰখীয়া লৰা দায়ূদ

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

১ েচমুেৱল ১৬-২০

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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