
সুদশর্ন েবাকা রাজা

wkï‡`i Rb¨ evB‡ej
wb‡e`b Ki‡Q 



‡jLK: Edward Hughes
wPÎvsKb: Janie Forest; Alastair Paterson

Awf‡hvRb: Lyn Doerksen
Abyev`K: Manab Biswas

cÖ‡hvRbvq: wkï‡`i Rb¨ evB‡ej 
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc
¯̂ËvwaKvi: MíwUi Abywjwc ev wcÖ›U e¨envi Kiv hv‡e Z‡e weµq Kiv hv‡ebv| 



ই�ােয়েলর িবচারক এবং েনতা শমূেয়ল
এখন বয়� বয্ি�। ঈ�েরর কাজ করার
জনয্, িতিন তার পু�েদর ই�ােয়েলর
িবচারকরেপ িনযু� করেলন। িক�
শমূেয়েলর পু�রা দু� িছল। তারা
টাকা-পয়সা ভােলাবাসত এবং
অসৎভােব টাকা-পয়সা আয়
করার জনয্ তােদর �মতােক
বয্বহার করত।



তার দুই দু� পুে�র জনয্ ই�ােয়লীয়রা �িত�� হেয়িছল। আদালত অবয্ব�ার মেধয্
রেয়িছল। েলােকরা সাহােযয্র জনয্ যতবার শমূেয়েলর পু�েদর কােছ আসত, ততবার
তােদর টাকা িদেত হত। একিদন তােদর িকছু করেত হেব। ই�ােয়েলর েনতৃবগর্ এক�

হল এবং শমূেয়লেক সাহােযয্র জনয্ িজ�াসা করল।



েনতারা দািব করল, “আমােদর উপর িবচার করার জনয্ একজন রাজা িদন।” 
তারা চাইিছল না শমূেয়েলর পু�রা তােদর উপর িবচার করুক। পা�র্বত�
অনয্ানয্ েদেশ েযমন রাজা িছল, তারা েতমন চাইিছল।



শমূেয়ল �ু� হল।ই�ােয়েল আেগই একটা রাজা িছল! ঈ�র সবর্শি�মান,
অন�কালীন িতিন ই�ােয়েলর উপর রাজ� করেছন। অেনক বছর আেগ িতিন
তােদর িমশেরর দাস� েথেক মু� কেরিছেলন। তােদর র�া করার জনয্ িতিন
েলািহত সাগর খুেল িদেয়িছেলন।



তারপর িতিন
ই�ােয়লীয়েদর এক
সু�র েদশ িদেয়িছেলন।



শমূেয়ল যখন �াথর্না করিছল, ঈ�র বলেলন “তারা েতামায় �তয্াখয্ান কেরিন, 
িক� তারা আমায় �তয্াখয্ান কেরেছ েয, আিম তােদর উপর রাজ� করব না।
তারা অনয্ েদবতার উপাসনা কেরেছ। তারা তােদর কথায় মেনােযাগ িদেয়েছ ও

তােদর রাজা বািনেয়েছ।”



ঈ�র শমূেয়লেক েলাকেদর
সাবধান করেত বলেলন েয, 
তােদর পািথর্ব রাজা কেরর
মাধয্েম তােদর টাকা-পয়সা
েনেব। তােদর সু�র জিম ও
�া�াে�� িনেয় িনেজর
সাহাযয্ করেব ও তােদর
পু�েদর ৈসনয্েত িনযু�
করেব। এবং তােদর কনয্ােদর
তার জনয্ কাজ করেত
আেদশ করেব।



িক� যাই েহাক না
েকন, েলােকরা রাজা
চাইিছল।



ঈ�র শমূেয়েলেক একিট ভ�, 
সু�র যুবেকর িদেক চািলত
করেলন। েস িছল লাজুক ও ল�া।
েয েকানও েলােকর েচেয় ল�া।
তার নাম িছল েশৗল। শমূেয়ল
যখন েশৗলেক েদখল, ঈ�র
বলেলন, “এই আমার েলাকেদর
উপর শাসন করুক।”



বাধয্তা সহকাের শমূেয়ল েশৗলেক
ই�ােয়েলর রাজা�রপ পিব�
করেলন। যখন িতিন েশৗলেক
তােদর রাজা িহসােব �াপন
করেলন, তারা িচৎকার কের
উঠল, “রাজা দীঘর্জীিব েহাক।”



শী� রাজা েশৗল পরী�ার মেধয্ পড়ল। অে�ানীয় রাজা, েয ই�ােয়লরেদরেক ঘৃণা
করত, েস ই�ােয়লেদর শহর িঘের ভয় েদখাল েয, �েতয্কিট মানুেষর ডান েচাখ
তুেল েনেব। এটা একটা িন�ুর পিরক�না িছল! এই ভেয়র খবর রাজা েশৗেলর কােছ
েপৗঁছাল। েস তার ৈসনয্ ��ত করল।



দুই ৈসনয্দল যখন একসােথ
সা�াৎ করল, েশৗল
অে�ানীয়েদর �ংস কের
শহরিট উ�ার করল। েশৗল
ঈ�েরর ধনয্বাদ কের বলল, 
“ঈ�র আজেক ই�ােয়েলর
উপর পির�াণ এেনেছন।”



ঐিদন ঈ�র েশৗলেক এক িবরাট জয় �দান কেরিছেলন, িক� েশৗল সবর্সমেয়
ঈ�রেক মানয্ করল না। একিদন পেল�ীয়েদর সােথ যুে�র আেগ েশৗল ঈ�রেক
এক বিলদান চড়াল। েস জানত েয, ঐটা শমূেয়েলর কাজ। েস জানত েয, যত�ণ

না শমূেয়ল এটা করেত আেসন, 
ঈ�র তােক অেপ�া করেত বেলেছন।
িক� েশৗল ঈ�রেক অমানয্ করল।



শমূেয়ল েপৗঁেছ েশৗলেক বলেলন, “তুিম েবাকার মেতা কাজ কেরছ। তুিম
েতামার �ভু ঈ�েরর আ�া মানয্ করিন। এখন েতামার রাজয্ �মাগত চলেত
নাও পাের।” েশৗল হয়েতা মেন করেত পাের েয, এিট একটা েছা� পাপ। িক�

ঈ�েরর অবাধয্ হওয়া হল একটা গরু�পূণর্ পাপ।



অনয্ এক সময়, দু� অমােলকীয়
েলাকেদর �ংস করার জনয্ ঈ�র
েশৗলেক আেদশ িদেলন। িক� েশৗল
ও েলােকরা অমােলেকর রাজা অগাগেক
�ংস করেত চাইল না।এছাড়া তারা

তােদর কােছ
ষাঁড়, েভড়া
েরেখ িদেয়িছল।
েশৗল বেলিছল েয,
তারা এইসব
িজিনসগেলা
ঈ�েরর উেদ্দেশয্
বিল েদওয়ার
জনয্ েরেখেছ।



শমূেয়ল েশৗলেক বলেলন, “বিলদান
অেপ�া আ�া পালন উৎতম। তুিম
ঈ�েরর বাকয্েক �তয্াখয্ান কেরছ, 
এবং ঈ�র েতামােক ই�ােয়েলর
রাজা হওয়া েথেক বি�ত
কেরেছন।” েদির হেয় িগেয়িছল।
ঈ�েরর বাধয্ না হওয়ােত েশৗেলর
পরবত� জীবন সুখকর িছল না।
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Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

১শমূেয়ল ৮-১৬

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



18 60

mgvß



evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

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

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

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

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

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

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