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শমেূয়েলর ি বতীয় পু ক

দায়দূ শৗেলর মতৃু্য স েক জানেলন

১ ১ দায়দূ অমােলকীয়েদর পরািজত কের িস েগ িফের গেলন। শৗেলর মতৃু্যর িঠক পের দায়দূ িস েগ ’িদন থাকেলন।
২ ততৃীয় িদন একজন ত ণ সিনক িস েগ এেলা। লাকিটর জামাকাপড় ছঁডা়, মাথায় ধেূলাবািল ভি । * স দায়েূদর

কােছ এেস মাথা নত কের তাঁেক রণাম করেলা।
৩ দায়দূ তাঁেক িজ াসা করেলন, “তিুম কাথা থেক আসেছা?”
লাকিট দায়দূেক উ র িদেলা, “আিম এইমা র ই রােয়লীয় িশিবর থেক আসিছ।”

৪ দায়দূ তােক িজ াসা করেলন, “যেু কারা িজেতেছ বল?”
লাকিট উ র িদেলা, “আমােদর লাক যু ে র থেক পািলেয় গেছ। অেনক লাক যেু মারা গেছ। এমনিক শৗল এবং

তার পু র যানাথনও যেু মারা গেছ।”
৫ দায়দূ সিনকেক িজ াসা করেলন, “তিুম কমন কের জানেল য শৗল এবং তার পু র যানাথন মারা গেছ?”
৬ সিনক উ র িদেলা, “আিম তখন িগলেবায় পবেত িছলাম। আিম শৗলেক তার বশার উপর ভর িদেয় ঝুঁেক পডে়ত

দেখিছ। তখন পেল ীয় রথ ও অ বােরাহী সিনকরা রমশঃ শৗেলর কাছাকািছ এিগেয় আসিছেলা। ৭ শৗল িপছন িফের
আমােক দখেত পেলন, আমােক ডাকেলন এবং আিম সাডা় িদলাম। ৮ শৗল িজ াসা কেরিছেলন আিম ক। আিম বেলিছলাম
য আিম একজন অমােলকীয়। ৯ তখন শৗল বেলিছেলন, ‘আমােক মের ফল। আিম রচ ভােব আহত এবং আিম রায়

মরেত চেলিছ।’ ১০ িতিন এমন মারা কভােব আহত হেয়িছেলন য আিম বঝুলাম িতিন আর বাঁচেবন না। সতুরাং আিম তাঁেক
হ যা করলাম। তারপর আিম তাঁর মাথা থেক রাজমকুুট, বা থেক বালা খেুল িনেয়িছলাম। হ আমার মিনব, স িল িনেয়
এখন আিম আপনার কােছ এেসিছ।”

১১ তখন দায়দূ িনেজর ব র িছঁেড় ঃখ রকাশ করেলন এবং দায়েূদর সে যারা িছল, তারাও সই ভােব ঃখ রকাশ
করল। ১২ তারা ঃেখ কাঁদেত লাগল ও স যা পয উপবাস কের রইল। তারা শৗল এবং তার পু র যানাথেনর মতৃু্যর জ য
শাক রকাশ করেত লাগল। দায়দূ এবং তাঁর স ীরা, রভরু য সম লাকরা িনহত হেয়েছ তােদর জ য এবং ই রােয়েলর

জ য কাঁদেলন। কারণ শৗল এবং তাঁর পু র যানাথন এবং ব ই রােয়লীয় যেু মারা িগেয়িছল।

দায়দূ সই অমােলকীয়েক হ যার আেদশ িদেলন
১৩ তখন দায়দূ, য সিনক তােক শৗেলর মতৃু্যর সংবাদ িদেয়িছল, তার সে কথা বলেলন। দায়দূ িজ াসা করেলন, “তিুম

কাথা থেক আসেছা?”
সিনক উ র িদল, “আিম এক িবেদশীর ছেল। আিম একজন অমােলকীয়।”

১৪ দায়দূ তােক িজ াসা করেলন, “ রভরু অিভিষ রাজােক হ যা করেত তিুম ভয় পেল না কন?”
১৫–১৬ তখন দায়দূ সই অমােলকীয়েক বলেলন, “তিুমই তামার মতৃু্যর জ য দায়ী। তিুমই বেলিছেল য তিুম রভরু

অিভিষ রাজােক হ যা কেরছ। সতুরাং তামার িনেজর কথাই তামার অপরােধর রমাণ িদে ।” এরপর দায়দূ তাঁর এক
ত ণ ভ ৃ যেক ডেক এই অমােলকীয়েক হ যা করেত আেদশ িদেলন। তখন সই ই রােয়লীয় যবুক সই অমােলকীয়েক
হ যা করল।

শৗল এবং যানাথেনর স বে দায়েূদর শাক গীত
১৭ শৗল ও যানাথন স েক দায়দূ একিট শাক গীত গাইেলন। ১৮ সই গান িযহদূার অিধবাসীেদর িশিখেয় দবার জ য

দায়দূ তাঁর অনগুামীেদর আেদশ িদেলন। এ গান “ধন”ু নােম পিরিচত যা যােশর রে িলিপব আেছ।
১৯ “ হ ই রােয়ল, তামার পাহােড় তামার সৗ য িবন হেয়িছল।
হায়! সই বীরেদর কমন কের পতন হল!
২০ এ খবর গােত জািনও না।
অি েলােনর পেথ পেথ এ খবর রচার কেরা না।
এেত পেল ীয়রা উ াস করেব।

*১:২ লাকিটর … ভি এেত বাঝায় লাকিট খবুই ঃখী িছল।
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ঐ সব িবেদশীরা †আনি ত হেব।
২১ “িগ  েবায় পবেত উৎসগ র িলর ‡ওপের
যন কান বিৃ বা িশিশর কণা না পেড।়
সখােন বীরপু ষেদর ঢাল িলেত মরেচ পেডে়ছ।
শৗেলর ঢাল তল িদেয় ঘষা হয় িন।

২২ যানাথেনর ধনকু তার শ েদর হ যা কেরেছ।
শৗেলর তরবািরও শ েদর হ যা কেরেছ।
যানাথন ও শৗল পরা রা শ স যেদর র পাত ঘিটেয়েছ।

তাঁরা শি মান লাকেদর মদ মাংস িছ িভ কেরেছন।
২৩ “ শৗল এবং যানাথন এেক অপরেক ভােলাবাসেতন
এবং জীবনভর এেক অপেরর স উপেভাগ কেরিছেলন।
মতৃু্যও তাঁেদর আলাদা করেত পাের িন।
তাঁেদর গিত ঈগেলর থেকও তী র িছেলা।
তাঁরা িসংেহর থেকও বলবান িছেলন।
২৪ হ ই রােয়েলর ক যাগণ, শৗেলর জ য িবলাপ কর।
শৗল তামােদর সু র লাল পাষাক িদেয়েছন

এবং তা সানার অল াের ঢেক িদেয়েছন।
২৫ “বীরগণ যেু ভপূিতত হেলন।
যানাথন িগলেবায় পবেত মতৃু্যবরণ করেলন।

২৬ যানাথন, ভাই আমার, আিম তামার জ য শাকািভভতূ।
তিুম আমার সে খবু ভাল যবহার কেরছ।
আমার রিত তামার ভােলাবাসা
একজন নারীর ভােলাবাসার থেকও অনপুম িছল।
২৭ বীরগণ যেু ভপূিতত হেলন।
যেু র সকল অ র যু ে ে র হািরেয় িগেয়িছল।”

দায়দূ ও তাঁর স ীরা িহে রােণ গেলন

২ ১ পের দায়দূ রভরু কাছ থেক উপেদশ চাইেলন। দায়দূ িজ াসা করেলন, “আিম িক িযহদূার শহর িলর কান একিটর
িব ে যু করব?”
রভু দায়দূেক বলেলন, “ যাঁ।”

দায়দূ িজ াসা করেলন, “আিম কাথায় যাব?”
রভু বলেলন, “িহে রােণ।”

২ তখন দায়দূ এবং তাঁর ই রী িহে রােণ রওনা হেলন। (তাঁর রীরা িছেলন িযি রেয়েলর অহীেনায়ম এবং কি েলর
নাবেলর িবধবা প ী অবীগল।) ৩ দায়দূ তাঁর স ীগণ এবং তােদর পিরবারেকও সে িনেলন। তারা রে যেক িহে রাণ এবং
িনকটবতী শহর িলেত বসবাস করেত লাগল।

৪ িযহদূার লাকরা িহে রােণ এেস দায়দূেক িযহদূার রাজা েপ অিভিষ করল। তারপর তারা দায়দূেক বলল, “যােবশ
িগিলয়েদর লাকরা শৗলেক কবর িদেয়েছ।”

৫ দায়দূ যােবশ িগিলয়েদর লাকেদর কােছ বাতাবাহক পাঠােলন। বাতাবাহকরা যােবেশর লাকেদর বলল, “ রভু তামােদর
আশীবাদ ক ন কননা তামরা তামােদর শৗেলর ছাই ¶কবর িদেয় তাঁর রিত দয়া দিখেয়ছ। ৬ রভু তামােদর রিত
যায়স ত আচরণ করেবন এবং সদয় হেবন। আিমও তামােদর রিত সদয় হব। ৭ এখন তামরা শি শালী ও সাহসী হও।
তামােদর মিনব শৗল িনহত হেয়েছন। িক িযহদূার পিরবারেগা ী আমােক তােদর রাজা েপ অিভিষ কেরেছ।”

†১:২০ িবেদশী আ িরক অেথ, “যােদর সু ত করা হয় িন।” এেত বাঝায় য ই রােয়েলর ঈ বেরর সে চিু েত পেল ীয়রা
অংশ নয় িন।
‡১:২১ উৎসগ র িলর যু ে ে র যসব স য মারা গেছ।
¶২:৫ শৗেলর ছাই শৗল এবং যানাথন উভেয়র শরীর পেুড় িগেয়িছল।
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ঈ বাশ  রাজা হেলন
৮ নেরর পু র অেনর শৗেলর স যবািহনীর সনাপিত িছেলন। অেনর শৗেলর পু র ঈ বাশ  েক মহনিয়েম িনেয় গেলন

এবং ৯ তােক িগিলয়দ, অশরূীয়, িযিষেয়ল, ই রিয়ম, িব যামীন এবং সারা ই রােয়েলর রাজা কের িদেলন।
১০ ঈ বাশ  শৗেলর পু র িছেলন। যখন িতিন ই রােয়েলর শাসনভার নন, তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। িতিন ই রােয়েল

বছর রাজ ব কেরিছেলন। িক িযহদূার পিরবারেগা ী দায়দূেক অনসুরণ করল। ১১ দায়দূ িছেলন িহে রােণর রাজা। দায়দূ
িযহদূার পিরবারেগা ীর ওপর সাত বছর ছ’মাস শাসনকায চািলেয়িছেলন।

একিট মারা ক লডা়ই
১২ নেরর পু র অেনর এবং শৗেলর পু র ইে বাশেতর িকছ ু আিধকািরকগণ মহনিয়ম থেক িগিবেয়ােন গল। ১৩ স য়ার

পু র যায়াব এবং দায়েূদর আিধকািরকরাও িগিবেয়ােন গল। িগিবেয়ােনর এক পকুুেরর কােছ তােদর দখা হল। পকুুেরর
একিদেক অেনেরর দল এবং অ যিদেক যায়ােবর দল বসল।

১৪ অেনর যায়াবেক বলল, “আমােদর ত ণ যা ারা উেঠ দাঁডা়ক এবং তােদর মে য একটা লডা়ই হেয় যাক।”
যায়াব বলল, “িন য়ই, লডা়ই হা ।”

১৫ তখন ত ণ যা ারা উেঠ দাঁডা়ল। ই দশই, লডা়ইেয়র জ য তােদর কত লাকজন আেছ তা েন িনল। তারা
িব যামীেনর পিরবারেগা ী থেক শৗেলর পু র ঈে বাশেতর পে লডা়ইেয়র জ য বােরা জনেক বেছ িনেলা। অ যিদেক
যায়ােবর দল দায়েূদর আিধকািরকেদর মে য থেক বােরা জনেক বেছ িনল। ১৬ তােদর রে যেক রে যেকর রিত পে র

মাথা আঁকেড় ধের তােদর তরবাির িদেয় পােশ ঢিুকেয় িদল, তাই তারা একসে মািটেত পেড় গল। এই জ য এই জায়গােক
বলা হয় “ছিুরকা ভিূম।” এটা িগিবেয়ােনর একটা জায়গা।

১৭ সই লডা়ই একটা ভয় র যেু র প িনেয়িছল এবং দায়েূদর লাকজন সিদন অেনর এবং ই রােয়লীয়েদর হািরেয়
িদেয়িছল।

অেনর আসােহলেক হ যা করল
১৮ স য়ার িতন পু র িছল: যায়াব, অবীশয় এবং অসােহল। অসােহল খবু ত দৗডা়েত পারত। স ব য হিরেণর মতই
তগামী িছল. ১৯ অসােহল সাজা অেনেরর িদেক দৗেড় গল এবং তােক তাডা় করল। ২০ অেনর িপছেন তািকেয় তােক

িজ াসা করল, “তিুমই িক অসােহল?”
অসােহল বলেলন, “ যাঁ, আিমই অসােহল।”
২১ অেনর অসােহলেক আঘাত করেত চায় িন। তাই, অেনর অসােহলেক বলল, “আমােক তাডা় কর না। বরং একজন ত ণ

সিনকেক তাডা় কর। খবু সহেজই তিুম তার বমিট তামার জ য পেয় যেত পােরা।” িক অসােহল অবেনরেক তাডা় করা
থেক া হল না।

২২ অেনর আবার অসােহলেক বলল, “দাঁডা়ও, না হেল আিম তামােক হ যা করেত বা য হব। তাহেল কমন কের আিম
আবার তামার ভাই যায়ােবর মেুখর িদেক তাকােবা?”

২৩ িক অসােহল অেনরেক তাডা় করা থেক া হল না। তখন অেনর তার বশার গাডা়র িদকটা অসােহেলর পেট ঢিুকেয়
িদল। বশা তার পেট ঢেুক এেফাঁড় ওেফাঁড় হেয় গল এবং সখােনই অসােহেলর মতৃু্য হল।

যায়াব এবং অবীশয় অেনরেক তাডা় করেলা
অসােহেলর দহ মািটেত পেড় রইেলা। সই রা া িদেয় যারা ছেুট যাি ল তারা সবাই অসােহলেক দখার জ য দাঁিডে়য়

পডে়লা। ২৪ িক যায়াব এবং অবীশয় অেনরেক তাডা় করেত লাগল। যখন তারা অ া পাহােডর় কােছ এেলা তখন সযূ
অ যেত বেসেছ। (িগিবেয়ান ম ভিূমর িদেক যেত গীেহর সামেনই িছল অ া পাহাড।়) ২৫ পবেতর চডূা়য়, িব যামীেনর
পিরবারেগা ীর লাকরা অেনেরর চারিদেক একি রত হল।

২৬ অেনর িচৎকার কের যায়াবেক বলল, “আমরা িক িচরিদন লডা়ই কের এেক অপরেক হ যা কের যােবা? তিুম খবু ভােলা
কেরই জােনা য এর পিরণাম হেব ধইু ঃখ। এইসব লাকেদর বল তারা যন তােদর িনেজর ভাইেক তাডা় না কের।”

২৭ তখন যায়াব বলল, “এ কথা বেল তিুম খবু ভােলা করেল। যিদ তিুম িকছ ুনা বলেত, এইসব লাকরা সকাল পয তােদর
ভাইেক তাডা় করেত থাকত। ঈ বর যমন আেছন এ কথা যমন স য তমিন এটাও স য।” ২৮ তখন যায়াব একিট িশঙা
বাজাল এবং তার লাকরা ই রােয়লীয়েদর পছেন তাডা় করা ব করল। তারা ই রােয়লীয়েদর িব ে আর লডা়ই করার
চ াও করল না।
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২৯ অেনর এবং তার অনগুামীরা সারারাত ধের যদন উপ যকায় হঁেট যদন নদী পার হল এবং পরিদন সারা িদন হঁেট
মহানিয়েম উপি ত হল।

৩০ যায়াব অেনরেক তাডা় করা থেক িবরত হল ও িফের গল। যায়াব তার লাকেদর জেডা় করল এবং জানেত পারল
য অসােহল সহ দায়েূদর ১৯ জন আিধকািরকরা িনেখাঁজ। ৩১ িক দায়েূদর আিধকািরকরা, অেনেরর দল থেক িব যামীেনর

পিরবােরর ৩৬০ জনেক হ যা কেরিছল। ৩২ দায়েূদর আিধকািরকরা অসােহলেক িনেয় িগেয় বৎ েলেহেম তার িপতার কবের
কবর িদেলা।

যায়াব এবং তার স ীরা সারারাত ধের হঁেট চলল। যখন তারা িহে রােণ পৗঁছােলা তখন সকােলর সযূ সেব উেঠেছ।

ই রােয়ল ও িযহদূার মে য যু হল

৩ ১ শৗেলর পিরবার ও দায়েূদর পিরবােরর মে য বশ িকছিুদন ধের যু চলিছল। দায়দূ রমশঃই আেরা শি শালী হেয়
উঠিছেলন এবং শৗেলর পিরবার রমশঃই বল হেয় পডি়ছল।

িহে রােণ দায়েূদর ছয় স ােনর জ হল
২ দায়েূদর এইসব স ান িহে রােণ জ রহণ কেরিছল।

রথম স ান িছল অে ান। অে ােনর মা িছেলন িযি রেয়েলর অহীেনায়ম।
৩ ি বতীয় স ান িছল িকলাব। িকলােবর মা অবীগল িছেলন কি লীয় নাবেলর িবধবা প ী।
ততৃীয় স ােনর নাম অবশােলাম। অবশােলােমর মা িছেলন গশরূ রাে যর রাজা ত েয়র ক যা মাখা।
৪ চতথু স ান আেদািনয়। আেদািনয়র মা িছেলন হগীত।
প ম স ান শফিটয়। শফিটেয়র মােয়র নাম অবীটল।
৫ ষ স ােনর নাম িযি রয়ম। িযি রয়েমর মা িছেলন দায়েূদর রী ই া।
দায়েূদর এই কিট স ান িহে রােণ জে িছেলা।

অেনর দায়েূদর সে যাগ দবার িস া িনল
৬ শৗল এবং দায়েূদর পিরবােরর মে য যখন যু চলিছল তখন শৗেলর স যবািহনীেত অেনর রমশঃই শি শালী হেয়

উঠিছল। ৭ ির া নােম শৗেলর এক দাসী িছল। ির া িছল অয়ার ক যা। ঈে বাশ অেনরেক বলল, “আমার িপতার দাসীর
সে তিুম কন যৗন স ক করেল?”

৮ ঈে বাশেতর কথায় অেনর ভীষণভােব রেগ গল। অেনর বলল, “আিম শৗল এবং তার পিরবােরর রিত বরাবরই
অনগুত। আিম তামােক দায়েূদর হােত তেুল িদই িন। দায়দূেক তামার উপর জয়ী হেত িদই িন। িযহদূার অিধকারভু আিম
িব বাসঘাতক নই। িক এখন তিুম বলেছা য আিম এই অপকম কেরিছ। ৯–১০ আিম রিত া করিছ ঈ বর যা বেলেছন তা
িনি তভােব ঘটেব। রভু বেলেছন শৗেলর পিরবার থেক রা য িছিনেয় িনেয় িতিন দায়দূেক দেবন। রভু দায়দূেকই িযহদূা
এবং ই রােয়েলর রাজা করেবন। িতিন দান থেক ব - শবা পয §শাসন করেবন। আমার মেন হয় তা ঘটােত আিম যিদ
তৎপর না হই ঈ বর আমায় শাি দেবন।” ১১ ঈে বাশৎ অেনরেক আর িকছ ু বলেত পারেলন না। ঈে বাশৎ তােক খবু ভয়
পেতন।

১২ অেনর দায়দূেক বাতাবাহক পাঠাল। অেনর বলল, “এই দশ কার শাসন করা উিচৎ বেল আপিন মেন কেরন? আপিন
আমার সে চিু ক ন। আিম আপনােক ই রােয়েলর সম লােকর শাসক হেত সাহা য করেবা।”

১৩ দায়দূ উ ের জানােলন, “ বশ! আিম আপনার সে চিু করব। িক আিম আপনােক একটা কথা িজ াসা করেত চাই;
যত ণ পয আপিন শৗেলর ক যা মীখলেক আমার কােছ আনেত না পারেবন তত ণ পয আিম আপনার সে দখা করব
না।”

১৪ দায়দূ শৗেলর পু র ইে বাশেতর কােছ বাতাবাহক পাঠােলন। দায়দূ বলেলন, “আমার রী মীখলেক ফরত িদন। স
আমার কােছ রী িহেসেব রিত ত। তােক পাবার জ য আিম ১০০ পেল ীয় িশে র দাম িদেয়িছ।”

১৫ তখন ঈে বাশৎ সই লাকিটেক লিয়েশর পু র পি েয়ল নামক এক লােকর কাছ থেক মীখলেক িনেয় যেত বলেলন।
১৬ মীখেলর বামী পি েয়ল মীখেলর সে গল। ব রীেম যাবার সময় পি েয়ল মীখেলর িপছ ু িপছ ু যাি ল এবং কাঁদিছল।
িক অেনর পি েয়লেক বলল, “বাডী় িফের যাও।” তখন পি েয়ল বাডী় িফের গল।

§৩:৯-১০ দান … পয এর অথ সম র ই রােয়ল জািত, উ র ও দি ণ। দান িছল ই রােয়েলর উ রাংেশর একিট শহর ও
বর- শবা িছল িযহদূার দি ণ অংেশ।
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১৭ অেনর ই রােয়েলর নতােদর কােছ এই বাতা িদল। স বলল, “দীঘিদন ধের তামরা দায়দূেক তামােদর রাজা িহেসেব
চেয় আসছ। ১৮ এখন তা স াদন কর। রভু দায়দূ স েক বলার সময় বলেলন, ‘আিম আমার ই রােয়লীয় লাকেদর

পেল ীয় এবং অ যা য শ েদর হাত থেক র া করব। আিম দায়েূদর মা যেম এটা করােবা।’”
১৯ এসব কথা অেনর দায়দূেক িহে রােণ বেলিছল। এসব কথা স িব যামীন পিরবারেগা ীর লাকেদর কােছও বেলিছল।

অেনর যা বেলিছল স েলা িব যামীন পিরবারেগা ী এবং ই রােয়েলর সব লাকেদর কােছ ভাল লেগিছল।
২০ তখন অেনর িহে রােণ দায়েূদর কােছ চেল এল। অেনর তার সে ২০ জন লাক এেনিছল। অেনর এবং অেনেরর সে

যারা এেসিছল তােদর জ য দায়দূ একিট ভাজ িদেয়িছেলন।
২১ অেনর দায়দূেক বলল, “ হ আমার মিনব এবং রাজা, আমােক যেত িদন এবং সব ই রােয়লীয়েক আপনার কােছ আনেত

িদন। তারা আপনার সে চিু করেব। যমনিট আপিন চেয়িছেলন য আপিন সারা ই রােয়েলর উপর রাজ ব করেবন।”
তখন দায়দূ অেনরেক যেত িদেলন। অেনর শাি েত চেল গেলন।

অেনেরর মতৃু্য
২২ যায়াব এবং দায়েূদর আিধকািরকরা যু থেক িফের এল। তারা শ েদর কাছ থেক ব মূ যবান িজিনসপ র িছিনেয়

এেনিছল। দায়দূ সেবমা র অেনরেক শাি েত পািঠেয় িদেয়েছন, তাই অেনর দায়েূদর সে িহে রােণ িছেলন না। ২৩ যায়াব
তার স যসাম সহ িহে রােণ এেস পৗঁছল। স যরা যায়াবেক বলল, “ নেরর পু র অেনর রাজা দায়েূদর কােছ এেসিছল।
রাজা দায়দূ অেনরেক শাি েত যেত িদেয়েছন।”

২৪ যায়াব রাজােক বলল, “এ আপিন িক কেরেছন? অেনর আপনার কােছ এেলা আর আপিন তােক আঘাত না কেরই ছেড়
িদেলন। কন? ২৫ আপিন িক জােনন অেনর নেরর পু র? স আপনার সে চালািক করেত এেসিছল এবং আপিন িক িক
করেছন সই সম িবষেয় স িশখেত এেসিছল।”

২৬ যায়াব দায়েূদর কাছ থেক িফের গল এবং িসরা কুেয়ার কােছ অেনেরর কােছ বাতাবাহকেদর পাঠােলা। বাতাবাহক
অেনরেক িফিরেয় িনেয় এল। দায়দূ এসেবর িকছইু জানেত পারেলন না। ২৭ অেনর যখন িহে রােণ এল, তখন যায়াব তার
সে কথা বলেত চায় এইভােব তােক রেবশ পেথর মাঝখােন একধাের িনেয় গল। সখােন অেনেরর পেট ছিুরকাঘাত করল
এবং অেনর মারা গল। অেনর যায়ােবর ভাই অসােহলেক হ যা কেরিছল তাই যায়াব অেনরেক হ যা করল।

দায়দূ অেনেরর জ য কাঁদেলন
২৮ পের দায়দূ এই খবর নেলন। দায়দূ বলেলন, “ নেরর পু র অেনেরর মতৃু্যর যাপাের আিম এবং আমার রা য

এেকবাের িনেদাষ। রভু তা িন য়ই জােনন। ২৯ যায়াব এবং তার পিরবার এর জ য দায়ী এবং এই পিরবার িলেকই দাষ
দওয়া হেব। তােদর পিরবােরর ওপর ব স ট নেম আসকু। এই পিরবােরর লাকরা কু েরােগ আ রা হেব, প ু হেব, যেু

মারা যােব এবং ওেদর খা যাভাব হেব।”
৩০ যায়াব এবং তার ভাই অবীশয় অেনরেক হ যা করেলা কারণ অেনর তােদর ভাই অসােহলেক িগিবেয়ােনর যেু হ যা

কেরিছল।
৩১–৩২ যায়াব এবং তার লাকেদর দায়দূ বলেলন, “ তামােদর জামাকাপড় িছঁেড় ফল এবং শাক রকাশ পায় এমন

জামাকাপড় পর। অেনেরর জ য কাঁদ।” তারা অেনরেক িহে রােণ কবর িদল। দায়দূও অে যি ি রয়ােত গেলন। রাজা
দায়দূ এবং অ যা য সব লাক অেনেরর অে যি েত কাঁদেলন।

৩৩ রাজা দায়দূ অেনেরর অে যি ি রয়ােত এই শাকগীত গাইেলন:
“অবেনর িক কেয়কজন অপরাধীেদর মত মারা গল?
৩৪ অেনর, তামার হাত বাঁধা িছল না।
তামার পােয় কান িশকল িছল না।

না, অেনর, ম লাকরা তামােক হ যা কেরেছ।”
রে যেক আবার অেনেরর জ য কাঁদল। ৩৫ সারািদন ধের লাকরা এেস দায়দূেক িকছ ু খাবার জ য উৎসাহ িদল। িক

দায়দূ একটা িবেশষ রিত া কেরিছেলন। িতিন বলেলন, “ হ আমার ঈ বর, যিদ আিম সযূ ডাবার আেগ িট বা অ য িকছ ু
খাই তেব তিুম আমােক শাি িদও এবং ব সম যার মে য ফেলা।” ৩৬ এরপর িক ঘটেলা তা সব লাকরা দখল এবং রাজা
দায়দূ যা কেরিছেলন তােত সবাই খবু খশুী হল। ৩৭ িযহদূা এবং ই রােয়েলর সম লাক বঝুেত পারেলা য রাজা দায়দূ নেরর
পু র অেনরেক হ যার আেদশ দন িন।
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৩৮ রাজা দায়দূ তাঁর আিধকািরকেদর বলেলন, “ তামরা িক জােনা য একজন অ য বপণূ নতা আজ ই রােয়েল
মারা গেছ? ৩৯ য িদন আিম রাজা িহেসেব অিভিষ হেয়িছ এ ঘটনা িঠক সই িদনই ঘেটেছ। স য়ার এইসব স ান আমােক
ব অসিুবধায় ফেলেছ। আিম আশা কির য শাি তােদর রা য, রভু ওেদর তা দেবন।”

শৗেলর পিরবাের সম যা ঘিনেয় এেলা

৪ ১ শৗেলর পু র ঈ বাশ নেলন য িহে রােণ অেনর মারা গেছন। ঈ  েবাশৎ এবং তাঁর লাকরা ভীষণ ভয় পেয়
গল। ২ জন লাক শৗেলর পু র ঈে বাশেতর সে দখা করেত গল। ঐ জন লাক স যবািহনীর রধান িছল।

তারা িছল বেরাতীয় িরে ােণর পু র রখব এবং বানা। (এরা িছল িব যামীনীয় যেহতু বেরাত শহর িব যামীন পিরবারেগা ীর
িছল। ৩ িক বেরােতর সব লাক িগ িয়েম পািলেয় িগেয়িছল এবং এখনও পয তারা সখােনই বসবাস করেছ।)

৪ শৗেলর পু র যানাথেনর মফীেবাশৎ নােম একিট পু র িছল। শৗল এবং যানাথন িনহত হেয়েছন এই খবর যখন
িযি রেয়ল থেক এল তখন মফীেবাশেতর বয়স পাঁচ বছর। মফীেবাশৎেক য মিহলা দখােশানা করেতা এই সংবােদ স
অ য ভীত হল এবং শ রা আসেছ এই ভেব স মফীেবাশতেক িনেয় পািলেয় গল। িক দৗেড় পালাবার সময়, স
ছেলিটেক ফেল িদল, তাই তার েটা পা-ই প ু।

৫ িরে ােণর পু ররা রখব ও বানা িবেরাত থেক পরু বলায় ঈ  েবাশেতর বাডী় িগেয়িছল। রচ গরম িছল বেল ঈ  েবাশৎ
িব রাম করিছেলন। ৬–৭ রখব ও বানা এমন ভােব বাডী়েত এল যন তারা িকছ ু গম িনেত এেসেছ। ঈ  েবাশৎ শায়ার ঘের
তাঁর িবছানায় েয়িছেলন। রখব ও বানা ছিুর িব কের তাঁেক হ যা করল। তারা তাঁর মাথা কেট সে িনেয় িনল। এরপর
সারারাত তারা যদন উপ যকার ম য িদেয় হাঁটল। ৮ তারা িহে রােণ এেলা এবং মাথািট দায়দূেক িদল।

রখব এবং বানা রাজা দায়দূেক বলল, “এই য আপনার শ শৗেলর পু র ঈে বাশেতর মাথা। স আপনােক হ যার
চ া করিছল। আপনার জ য, শৗল এবং তার পিরবারেক রভু আজ শাি িদেলন।”

৯ িক দায়দূ রখব এবং তার ভাই বানােক বলেলন, “এ কথা জীিবত রভরু মতই স য য িতিন সব সম যা থেক
আমােক র া কেরেছন। ১০ এর আেগ একবার এক যি ভেবিছল স আমার কােছ সসুংবাদ আনেব। স বেলিছল, ‘ দখনু
শৗল মারা গেছ।’ স ভেবিছল য আমার কােছ এই খবর আনার জ য আিম তােক পরু ার দব। িক আিম এই লাকিটেক

ধের ফেলিছলাম এবং তােক িস েগ হ যা কির। ১১ সই মত আিম তামােদর হ যা কের এই দশ থেক সিরেয় দব। কন?
কারণ একজন সৎ লাকেক তার বাডী়েত, তার িবছানায় ঘমু অব ায়, তামরা ম লাকরা হ যা কেরছ।”

১২ তখন দায়দূ রখব ও বানােক হ যা করার জ য ত ণ সনােদর আেদশ িদেলন। সনারা রখব ও বানার হাত পা কেট
িনল এবং িহে রােণর একিট পকুুেরর পােড় তােদর দহ ঝিুলেয় িদল। তারপর তারা ঈে বাশেতর মাথািট িনেয় িহে রােণ িঠক
সখােনই কবর িদল যখােন অেনরেক কবর দওয়া হেয়িছল।

ই রােয়লীয়রা দায়দূেক রাজা মেনানীত করল

৫ ১ তারপর ই রােয়েলর সব কিট পিরবারেগা ী িহে রােণ দায়েূদর কােছ এল এবং তারা তাঁেক বলল, “ দখনু, আমরা
একই পিরবারভু । **২ এমন িক শৗল যখন আমােদর রাজা িছেলন, তখনও যেু আপিন আমােদর নত ৃ ব িদেয়েছন

এবং আপিনই ই রােয়লেক যু থেক িফিরেয় িনেয় এেসেছন। এমনিক রভু বয়ং আপনােক বেলেছন ‘তিুমই আমার রজা
সকেলর মষপালক হেব। তিুমই ই রােয়েলর শাসনকতা হেব।’”

৩ তাই ই রােয়েলর নতারা রাজা দায়েূদর সে দখা করেত িহে রােণ এেলন। রাজা দায়দূ রভরু সামেন, সই নতােদর
সে একটা চিু করেলন। তারপর ঐ নতারা দায়দূেক ই রােয়েলর রাজা েপ অিভিষ করেলন।

৪ দায়েূদর যখন ৩০ বছর বয়স তখন িতিন শাসনকায কেরন এবং ৪০ বছর ধের িতিন রাজা িহেসেব বহাল িছেলন।
৫ িহে রােণ িতিন ৭ বছর ৬ মাস ধের িযহদূা শাসন কেরন এবং জ শােলেম থাকার সময় ই রােয়ল ও িযহদূােক ৩৩ বছর
শাসন কেরন।

দায়দূ জ শােলম শহর জয় করেলন
৬ রাজা দায়দূ এবং তাঁর অনচুররা, জ শােলেম বসবাসকারী িযবষূীয়েদর িব ে লডা়ই করেত গেলন। িযবষূীয়রা দায়দূেক

বলল, “তিুম এই শহের ঢকুেতই পারেব না। ††আমােদর অ ও প ু লাকরাই তামােক আটেক দেব।” (তারা এই কথা

**৫:১ একই পিরবারভু আ িরক অেথ, “ তামার মাংস এবং র ।”
††৫:৬ তিুম … পারেব না জ শােলম শহরিট একিট পাহােডর় উপের িনিমত িছল এবং এই শহেরর চারিদেক উঁচু পাঁিচল
িছল। সতুরাং এিট অিধকার করা খবু শ িছল।
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বেলিছল কারণ তারা ভেবিছল দায়দূ তােদর শহের ঢকুেত পারেবন না। ৭ িক দায়দূ িসেয়ান গ দখল করেলন। এই গিট
দায়েূদর শহর হল।)

৮ সইিদন দায়দূ তাঁর স ীেদর বলেলন, “যিদ তামরা িযবষুীয়েদর হারােত চাও তেব জেলর সডু় ‡‡পথ িদেয় সই সব
‘প ু ও অ ’ শ েদর কােছ পৗঁেছ যাও।” এই জ য লােক বেল, “অ ও প ুরা মি ের ঢকুেত পাের না।”

৯ দায়দূ সই েগ বাস করেত লাগেলন এবং সই শহরেক “দায়েূদর শহর” বলেলন। দায়দূ িমে া নােম একিট অ ল
িনমাণ করেলন। িতিন শহেরর মে য আরও অেনক বাডী় তরী করেলন। ১০ দায়দূ রমশঃই শি শালী হেয় উঠেলন কারণ
সবশি মান রভু তার সে িছেলন।

১১ সােরর রাজা হীরম দায়েূদর কােছ বাতাবাহক পাঠােলন। হীরম এরস গাছসমহূ, ছেুতার িম রীগণ এবং পাথর িদেয়
বাডী় তরীর িম রীও পাঠােলন। তারা দায়েূদর জ য একটা বাডী় তরী করল। ১২ তখন দায়দূ বঝুেত পারেলন, য রভু
সি যসি যই তাঁেক ই রােয়েলর রাজা কেরেছন এবং তাঁর রা যেক (দায়েূদর রা যেক), তাঁর লাকেদর, ই রােয়লীয়েদর
জ য উ ীত কেরেছন।

১৩ দায়দূ িহে রাণ থেক জ শােলেম এেলন। জ শােলেম এেস দায়দূ আরও রী এবং দাসী পেলন। জ শােলেম
দায়েূদর আরও স ানািদ হল। ১৪ জ শােলেম দায়েূদর য সব পু র জে িছল তােদর নাম: স ূয়, শাবব, নাথন, শেলামন,
১৫ িযভর ইলীশয়ূ, নফগ, যািফয়, ১৬ ইিলয়াদা, ইলীশামা এবং ইলীেফলট।

দায়দূ পেল ীয়েদর িব ে যু করেলন
১৭ পেল ীয়রা নল য ই রােয়লীয়রা দায়দূেক তােদর রাজা েপ অিভিষ কেরেছ। সইজ য পেল ীয়রা দায়দূেক হ যা

করবার জ য খুঁেজ বডা়েত লাগল। দায়দূ তা জানেত পের জ শােলেমর েগর মে য চেল গেলন। ১৮ পেল ীয়রা এেস
রফায়ীম উপ যকায় তাঁবু গাডে়লা।

১৯ দায়দূ রভেুক িজ াসা করেলন, “আিম িক পেল ীয়েদর িব ে যু করেত যাব? পেল ীয়েদর হারােত আপিন িক
আমায় সাহা য করেবন?”

রভু দায়দূেক উ র িদেলন, “ যাঁ, পেল ীয়েদর হারােত আিম িন য়ই তামােক সাহা য করব।”
২০ তখন দায়দূ বাল পরাসীেম িগেয় সই জায়গায় পেল ীয়েদর পরািজত করেলন। দায়দূ বলেলন, “ রভু আমার শ েদর

িঠক তমনভােবই ভদ করেলন যমন ভােব ব যার জল একিট বাঁেধর মে য িদেয় সবেল পথ কের বিরেয় যায়।” এই কারেণ
দায়দূ এই জায়গার নাম “বাল পরাসীম” রাখেলন। ২১ পেল ীয়রা বা -পরাসীেম তােদর দবতােদর মিূ ফেল িগেয়িছল।
দায়দূ এবং তাঁর লাকরা সইসব মিূ িনেয় গেলন।

২২ পেল ীয়রা আবার এেস রফায়ীম উপ যকায় তাঁবু গেড় বসল।
২৩ দায়দূ রভরু কােছ রাথনা করেলন। এবাের রভু দায়দূেক বলেলন, “ওখােন যও না। তিুম ওেদর স যবািহনীর

িপছন িদেক যাও। তিুম বালসাম গােছর উে া িদক থেক ওেদর আ রমণ কর। ২৪ বালসাম গাছ েলার ওপর থেক তামরা
পেল ীয়েদর যু ে র যাবার কুচকাওয়ােজর শদ নেত পােব। সই সময় তামরা তাডা়তািড় করেব, কারণ সই সময়
তামােদর জ য পেল ীয়েদর পরািজত করেত রভু তামােদর সামেন সামেন যােবন।”

২৫ রভু যা যা করার আেদশ িদেলন, দায়দূ সইমত করেলন এবং িতিন পেল ীয়েদর হািরেয় িদেলন। িতিন গবা থেক
গষর পয পেল ীয়েদর তাডা় করেত করেত এবং হ যা করেত করেত গেলন।

ঈ বেরর পিব র িস ুক জ শােলেম িনেয় যাওয়া হল

৬ ১ দায়দূ তার মেনানীত স যেদর আবার ই রােয়েল জড় করেলন। তােদর সং যা িছল ৩০,০০০। ২ তারপর দায়দূ এবং
তাঁর স যরা িযহদূার বালােত গেলন। এরপর তারা ঈ বেরর পিব র িস ুকেক িযহদূার বালা থেক জ শােলেম

িনেয় এেলন। লাকরা রভরু উপাসনার জ য পিব র িস ুেকর কােছ যত। পিব র িস ুকিট রভরু িসংহাসন ব প। এর
মাথায় ক বদূতেদর মিূ িল আেছ। রভু এই দূতেদর মাঝখােন রাজার মত বেসন। ৩ দায়েূদর লাকরা পিব র িস ুকিটেক
পাহােডর় উপিরি ত অবীনাদেবর বাডী় থেক বার কের িনেয় এল। ঈ বেরর পিব র িস ুকিটেক তারা একিট নতনু শকেট
রাখল। অবীনাদেবর ই পু র উষ এবং অিহেয়া সই শকট চািলেয়িছল।

৪ এইভােব তারা পিব র িস ুক পাহােডর় ওপের অবীনাদেবর বাডী় থেক বার কের িনেয় এেসিছল। উষ পিব র িস ুেকর
সে সই শকেট িছল এবং অিহেয়া পিব র িস ুেকর সামেন সামেন হাঁটিছল। ৫ দায়দূ এবং সব ই রােয়লীয়, রভরু
‡‡৫:৮ জেলর সডু় একিট জলভরা নালা িছল যটা রাচীন জ শােলম শহের দওয়ােলর নীেচ িদেয় যত এবং তারপর একিট
স নালা সাজা শহর পয যত। শহেরর লাকরা এিটেক কুেয়ার মত যবহার করত। দায়েূদর একজন লাক স বতঃ এই
নালা বেয় শহেরর ভতের যাবার জ য উেঠিছল।
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সামেন নাচিছল এবং নানা বা যয র বাজাি ল। এেদর মে য বীণা, ঢাকেঢাল, খ নী, ঝাঁঝ করতাল এবং দবদা কােঠর
বা যয় রািদ িছল। ৬ দায়েূদর লাকরা যখন নােখােনর শ য মাডা়ইেয়র উঠােনর কােছ এল, তখন গ েলা মিড় খেয়
পডল় এবং ঈ বেরর পিব র িস ুক শকট থেক পেড় যাবার উপ রম হল। উষ পিব র িস ুকিট ধের ফলল। ৭ িক রভু
উেষর রিত হেলন এবং তােক হ যা করেলন। ¶¶উষ যখন পিব র িস ুক ছ ুঁেয়িছেলা তখন স পিব র িস ুেকর রিত
যেথািচত স ান দখায় িন। ঈ বেরর পিব র িস ুেকর পােশ উষ মারা গল। ৮ রভু উষেক মের ফেলিছেলন বেল দায়দূ

হেয়িছেলন। দায়দূ সই জায়গার নাম রাখেলন “ পরস উষ।” সই জায়গােক আজও পরস উষ বলা হয়।
৯ দায়দূ সইিদন রভেুক ভীষণ ভয় পেয়িছেলন। দায়দূ বলেলন, “এখন আিম িক কের ঈ বেরর পিব র িস ুক এখােন

িনেয় আসব?” ১০ দায়দূ পিব র িস ুকিটেক জ শােলেম িনেয় গেলন না। দায়দূ পিব র িস ুকিটেক গাত থেক ওেবদ
ইেদােমর বাডী়েত রাখেলন। দায়দূ পিব র িস ুকেক গাতীয় ওেবদ ইেদােমর বাডী়েত িনেয় এেলন। ১১ ওেবদ ইেদােমর
বাডী়েত রভরু পিব র িস ুক িতন মাস িছল। রভু ওেবদ ইেদাম এবং তার পিরবােরর সকলেক আশীবাদ করেলন।

১২ পের লাকরা দায়দূেক বলল, “ রভু ওেবদ ইেদােমর পিরবার এবং তার সব িকছেুকই আশীবাদ ধ য কেরেছন। কারণ
পিব র িস ুকিট তার বাডী়েত িছল।” তখন দায়দূ সখােন িগেয় ঈ বেরর পিব র িস ুক িনেয় এেলন। সই িদন দায়দূ রচ
আনি ত ও উে িজত িছেলন। ১৩ যারা রভরু পিব র িস ুক বেয় িনেয় যাি ল তারা ছ-পা এিগেয় িগেয় থেম গল, তখন
দায়দূ একিট ষাঁড় ও বা যবান বাছরুেক বিল িদেলন। ১৪ দায়দূ রভরু সামেন তাঁর সবশি িদেয় নাচিছেলন। িতিন একিট
রশেমর এেফাদ পেরিছেলন।

১৫ দায়দূ এবং সব ই রােয়লীয় সিদন আনে উে িজত িছেলন। তারা িচৎকার করেত করেত এবং িশঙা বাজােত বাজােত
রভরু পিব র িস ুক শহের এেনিছল। ১৬ শৗেলর ক যা মীখল জানালা িদেয় তা দখিছেলন। যখন রভরু পিব র িস ুক

শহের আনা হি ল তখন দায়দূ রভরু সামেন লাফাি েলন ও নাচিছেলন। তা দেখ মীখল দায়েূদর রিত িবর হেলন। িতিন
ভাবেলন দায়দূ বাকার মত আচরণ করেছন।

১৭ পিব র িস ুেকর জ য দায়দূ একটা তাঁবু ফলেলন। ই রােয়লীয়রা রভরু পিব র িস ুকেক তাঁবরু মে য রাখল।
তারপর দায়দূ রভরু সামেন হামবিল এবং ম ল নেব য িনেবদন করেলন।

১৮ হামবিল এবং ম ল নেব য িনেবদন শষ কের দায়দূ সকলেক সবশি মান রভরু নােম আশীবাদ করেলন। ১৯ তারপর
িতিন ই রােয়েলর রে যক মিহলা এবং পু ষেক একটা গাটা িট, িকি েসর িপেঠ এবং খজরু িপেঠ িবতরণ করেলন।
তারপর সকেল বাডী় িফের গল।

মীখল দায়দূেক িতর ার করেলন
২০ এরপর দায়দূ বাডী়র সকলেক আশীবাদ করেত গেলন। শৗেলর ক যা মীখল তাঁর সামেন বিরেয় এেলন। মীখল

বলেলন, “ই রােয়েলর রাজা আজ িনেজর রিত যেথািচত স ান দখান িন। আপিন আপনার দাসীেদর সামেনই িনেজর
পাশাক খেুল ফেলেছন। আপিন সই বাকােদর মত আচরণ করেলন যারা িনল ভােব িনেজর পাশাক খেুল ফেল।”

২১ তখন দায়দূ মীখলেক বলেলন, “ রভু বয়ং আমােক মেনানীত কেরেছন, তামার িপতােক বা তাঁর পিরবােরর কান
যি েক নয়। রভু ই রােয়েলর লাকেদর জ য আমােক নতা েপ মেনানীত কেরেছন। তাই আিম তাঁর সামেন নাচ করব

এবং উৎসব পালন করব। ২২ আিম এমন কাজও করব যা আরও িবড় বনাদায়ক। হেত পাের তিুম আমায় স ান করেব না।
িক য মেয়েদর কথা তিুম বলছ, তারা আমার স েক গিবত।”

২৩ শৗেলর ক যা মীখেলর কান স ান িছল না। িতিন িনঃস ান অব ায় মারা গেছন।

দায়দূ একিট মি র িনমাণ করেত চান

৭ ১ রাজা দায়দূ নতনু রাসােদ ানা িরত হবার পর, রভু তাঁেক তাঁর সব শ র থেক মিু িদেলন। ২ রাজা দায়দূ
ভাববাদী নাথনেক বলেলন, “ দখনু, আিম কােঠর একটা সদু ৃ য ঘের বাস কির, আর ঈ বেরর পিব র িস ুক একটা

তাঁবরু মে য পেড় রেয়েছ। আমরা পিব র িস ুকিটর জ য একটা সু র মি র িনমাণ করব।”
৩ নাথন রাজা দায়দূেক বলেলন, “আপনার যমন মেন হয় তমন ক ন। রভু সবদা আপনার সে থাকেবন।”
৪ িক সই রােত, নাথন রভরু কাছ থেক বাতা পেলন।

৫ রভু বলেলন, “যাও। আমার দাস দায়দূেক বল, ‘ রভু বেলেছন; তিুম আমার থাকার জ য মি র তরী করবার
লাক নও। ৬ ই রােয়লীয়েদর িমশর থেক আনার সময় আিম মি ের িছলাম না। না, আিম তাঁবেুত ঘেুরিছ। তাঁবেুকই

¶¶৬:৭ রভু … করেলন কবলমা র লবীয়রা ঈ বেরর পিব র িস ুক অথবা পিব র তাঁবরু অ যা য আসবাবপ র বহন
করেত পারত। উষ লবীয় িছল না।
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আিম গহৃ িহসােব যবহার কেরিছ। ৭ আিম আমার থাকার জ য, ই রােয়েলর কান পিরবারেগা ীেকই এরস কােঠর
সদু ৃ য ঘর তরী করেত বিল িন।’

৮ “তিুম অব যই আমার দাস দায়দূেক বলেব: ‘সবশি মান রভু বেলন: যখন তিুম চারণভিূমেত মষেদর দখা না
করিছেল তখন আিম তামায় মেনানীত কেরিছ। সখান থেক তেুল এেন, আিম তামােক আমার স ান ই রােয়লীয়েদর
রাজা কেরিছ। ৯ যখােন যখােন তিুম িগেয়িছেল, আিম সবসময় তামার সে িছলাম। তামার জ য আিম তামার
শ েদর পরািজত কেরিছ। আিম তামােক পিৃথবীর িব যাত লাকেদর একজন তরী করব। ১০–১১ আিম আমার লাক
ই রােয়লীয়েদর জ য একটা জায়গা বেছ িনেয়িছ। আিম ই রােয়লীয়েদর রিতি ত কেরিছ-আিম তােদর থাকার
জ য একিট জায়গা িদেয়িছ। আিম সরকম কেরিছ যােত এক জায়গা থেক আর এক জায়গায় তােদর ঘরুেত না হয়।
অতীেত ই রােয়লীয়েদর পথ দখােনার জ য আিম িবচারকেদর পািঠেয়িছলাম। িক ম লাকরা তােদর বশ অসিুবধায়
ফেলিছল। এখন আর তা হেব না। আিম তামার সব শ থেক তামােক শাি িদলাম। আিম শপথ করিছ, তামার

পিরবারেক আিম রাজার পিরবাের পিরণত করব।
১২ “‘ তামার আয়ু শষ হেল যখন তিুম মারা যােব, তখন তামার পবূপু ষেদর মে য তামােক কবর দওয়া হেব।

তামার একিট পু রেক আিম রাজা েপ িনযু করব এবং তার রা য রিতি ত কের দব। ১৩ স আমার নােম একটা
মি র তরী করেব এবং আিম তার রা যেক িচরিদেনর জ য শি শালী করব। ১৪ স আমার পু র এবং আিম তার
িপতা হব। §§যখন স পাপ করেব আিম অ য লােকর মা যেম তােক শাি দব। তারা আমার চাবকু হেব। ১৫ িক
স আমার ভালবাসা থেক বি ত হেব না। আিম তার রিত সবদা দয়াময় থাকব। শৗেলর থেক আিম আমার রম

ও দয়া তেুল িনেয়িছ। যখন আিম তামার িদেক িফরলাম, তখন আিম শৗলেক দূের সিরেয় িদেয়িছ। তামার পিরবােরর
রিত আিম তা করেবা না। ১৬ তামার রাজপিরবার িচরকাল থাকেব। তামার জ য তামার রাজ ব িচর ায়ী হেব।

তামার িসংহাসন িচরিদন অটটু থাকেব।’”
১৭ নাথন দায়দূেক এই দশেনর কথা বলেলন। ঈ বর যা যা বেলেছন দায়দূেক িতিন সবই বলেলন।

দায়দূ ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন
১৮ তখন দায়দূ রভরু সামেন িগেয় বসেলন এবং বলেলন,

“ রভু আমার মিনব, কন আিম আপনার কােছ এত বপণূ? কনই বা আমার পিরবার এত বপণূ? কন
আপিন আমােক এত বপণূ করেলন? ১৯ আিম আপনার দাস ছাডা় িকছইু নই। আপিন আমার রিত সদয় িছেলন।
িক আমার ভিব যৎ পিরবােরর স েকও আপিন এই দয়ার কথা িল বেলেছন। রভু আমার রভ,ু এটােতা মানেুষর
িবিধ নয়, তাই নয় িক? ২০ আিম িকভােব আপনার সে কথাবাতা চািলেয় যাব? রভু আমার রভু আপিন জােনন আিম
একজন দাস। ২১ এইসব িব য়কর িজিনস আপিন করেবন কারণ আপিন বেলেছন আপিন তা করেবন, কারণ আপিন তা
করেত চান। এবং আপিন ি র কেরেছন এইসব িবষয় আপিন আমােক জানােবন। ২২ রভ,ু আমার রভু এইসব কারেণ
আপিন এত মহান! আপনার মত আর কউ নই। আপিন ছাডা় আর কান ঈ বর নই। আমরা তা জািন কারণ য সব
কাজ আপিন কেরেছন, তা আমরা িনেজরাই েনিছ।

২৩ “পিৃথবীেত আপনার লাক, ই রােয়লীয়েদর মত অ য কান জািত নই। তারা িবেশষ লাক। তারা রীতদাস
িছল। আপিন তােদর িমশর থেক িনেয় এেস মু কেরেছন। আপিন তােদর আপনার স ান কের িনেয়েছন। আপিন
ই রােয়লীয়েদর জ য অেনক িব য়কর এবং মহৎ  কাজ কেরেছন। আপনার ভখূে র জ য আপিন অেনক িব য়কর
কাজ কেরেছন। ২৪ ই রােয়েলর লাকেদর আপিন িচরিদেনর জ য আপনার খবু কােছর স ান কের িনেয়েছন। হ রভু
আপিন তােদর ঈ বর হেয়েছন।

২৫ “ রভু ঈ বর, এখন আপিন আপনার দাস, আমার জ য এবং আমার পিরবােরর জ য িকছ ু করার রিত া
কেরেছন। আপিন যা রিত া কেরেছন এখন তা পালন ক ন। আমার পিরবারেক িচরিদেনর জ য রাজপিরবার বািনেয়
িদন। ২৬ তারপর আপনার নাম িচরিদেনর জ য স ািনত হেব। লাকরা বলেব, ‘সবশি মান রভু ঈ বর ই রােয়ল
শাসন কেরেছন। আপনার দাস দায়েূদর পিরবার আপনার সবায় অ যাহতভােব শি শালী থাকুক।’

২৭ “ হ সবশি মান রভ,ু ই রােয়েলর ঈ বর, আপিন আমার কােছ অেনক িকছ ু রকাশ কেরেছন। আপিন বেলেছন,
‘আিম তামার পিরবারেক মহান করব।’ সইজ য আিম, আপনার দাস, আপনার কােছ এই রাথনা জানােত মনি র
কেরিছ। ২৮ রভ,ু আমার সদা রভ,ু আপিনই ঈ বর। আপিন যা বেলন তা আিম িব বাস কির। আপিন এও বেলেছন
য এইসব ভােলা িজিনস িল আপনার এই দােসর ে র ফল রসূ হেব। ২৯ এখন আমার পিরবারেক আশীবাদ ক ন,

§§৭:১৪ আিম … হব ঈ বর দায়েূদর পিরবার থেক রাজােক “দ ক” িনেয়িছেলন এবং তারা তার “পু র।”
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তােদর আপনার সামেন এেস দাঁডা়েত িদন এবং িচরিদন আপনার সবা করার সেুযাগ কের িদন। রভু আমার, আপিন
িনেজর মেুখই এসব কথা বেলেছন। আপিন আমার পিরবারেক অন কালীন েভ া িদেয় আশীবাদ কেরেছন।”

দায়দূ ব যেু জয়ী হেলন

৮ ১ পের, দায়দূ যেু পেল ীয়েদর পরািজত করেলন। পেল ীয়েদর রাজধানী শহেরর অধীেন ব জিম জায়গা িছল। দায়দূ
সইসব জিমজায়গা িনেজর অধীেন আনেলন। ২ দায়দূ মায়াবীয় লাকেদরও পরািজত করেলন। সই সময় িতিন তােদর

মািটেত েয় পডে়ত বা য কেরন। তারপর িতিন দিডর় সাহাে য তােদর সািরব ভােব আলাদা কেরন। িট সািরর লাকেদর
হ যা করা হয়। িক ততৃীয় সািরর লাকেদর বাঁচেত দওয়া হয়। এইভােব মায়াবীয়রা দায়েূদর দােস পিরণত হল। তারা
তাঁেক নেব য িদল।

৩ সাবার রাজা রেহােবর পেু রর নাম িছল হদেদষর। যখন দায়দূ ফরাৎ নদীর িনকটবতী অ ল দখল করেত গেলন তখন
িতিন হদেদষরেক পরািজত করেলন। ৪ দায়দূ হদেদষেরর কাছ থেক ১,৭০০ অ বােরাহী স য এবং ২০,০০০ পদািতক স য
িছিনেয় িনেলন। দায়দূ ১০০িট রথ ছাডা়, বাকী সম রথ িল ন কের িদেলন।

৫ সাবার রাজা হদেদষরেক সাহা য করার জ য দে শেকর অরামীয়রা এল। িক দায়দূ ২২,০০০ অরামীয়েক পরািজত
করেলন। ৬ তারপর দায়দূ দে শেকর অরােম িকছ ু স যেক রেখ িদেলন। অরামীয়রা দায়েূদর দােস পিরণত হল এবং তার
জ য উপেঢৗকন িনেয় এল। দায়দূ য িদেক গেলন, রভু স িদেকই তাঁেক জয়ী করেলন।

৭ হদেদষেরর দাসেদর কােছ য সব সানার ঢাল িছল, দায়দূ স িল িনেয় িনেলন। সই ঢাল িল িনেয় দায়দূ জ শােলেম
এেলন। ৮ এছাডা়ও দায়দূ, বটহ ও বেরাথা শহর থেক ব তামার িজিনসপ র এেনিছেলন। ( বটহ এবং বেরাথা িছল
হদেদষেরর অধীন িট নগরী।)

৯ হমােতর রাজা তিয় খবর পেলন য দায়দূ হদেদষেরর স যদলেক পরািজত কেরেছন। ১০ তখন তিয় িনেজর পু র
যারামেক দায়েূদর কােছ পাঠােলন। হদেদষেরর িব ে দায়দূ যু কেরেছন এবং তােদর পরািজত কেরেছন বেল যারাম

দায়দূেক অিভন ন জানােলন এবং আশীবাদ করেলন। এর আেগ হদেদষর তিয়র িব ে যু কেরিছল। যারাম েপা, সানা
এবং তামার তরী িজিনসপ র সে কের এেনিছেলন। ১১ দায়দূ সই সব িজিনসপ র রহণ করেলন এবং স িল রভরু
উে ে য িনেবদন করেলন। রভেুক উৎসগ করা অ যা য িজিনেসর সে িতিন সই িজিনস িল রেখ িদেলন। িতিন য সব
জািতেক পরািজত কেরিছেলন, সই সব জািতর কাছ থেক িতিন ঐ সব িজিনসপ র এেনিছেলন। ১২ অরাম, মায়াব, অে ান,
পেল ীয় এবং অমােলক এইসব জািতেক দায়দূ পরািজত কেরিছেলন। এছাডা়ও িতিন সাবার রাজা, রেহােবর পু র হদেদষরেক
পরািজত কেরিছেলন। ১৩ দায়দূ ১৮,০০০ অরামীয়েক লবণ উপ যকায় পরািজত কেরন। যখন িতিন বাডী় িফের এেলন তখন
িতিন িব যাত হেয় গেলন। ১৪ দায়দূ কেয়ক দল স যেক ইেদােম রাখেলন। ইেদােমর সব লাকরা দায়েূদর দাস হেয় গল।
দায়দূ যখােন যখােন গেলন, সখােনই রভু তাঁেক জয়ী হেত সাহা য করেলন।

দায়েূদর শাসনকাল
১৫ দায়দূ সম র ই রােয়েলর ওপর শাসন কেরিছেলন। িতিন তাঁর লাকেদর জ য ভাল এবং যা য িস া িদেয়িছেলন।

১৬ স য়ার পু র যায়াব সনা রধান হেয়িছল। অহীলেূদর পু র িযেহাশাফট িছেলন ঐিতহািসক। ১৭ অহীটেুবর পু র সােদাক
এবং অবীয়াথেরর পু র অহীেমলক িছেলন যাজকগণ। সরায় িছেলন সিচব। ১৮ িযেহায়াদার পু র বনায় কেরথীয় এবং
পেলথীয়েদর দািয় ব রা িছেলন। আর দায়েূদর ই পু র িছেলন বপণূ নতা। *

দায়দূ শৗেলর পিরবােরর রিত সদয় হেলন

৯ ১ দায়দূ িজ াসা করেলন, “ শৗেলর পিরবােরর কান লাক িক এখনও রেয় গেছ? আিম তার রিত দয়া দখােত চাই।
এটা আিম যানাথেনর জ য করব।”

২ সীবঃ নােম শৗেলর পিরবােরর এক দাস িছল। দায়েূদর দাস সীবঃেক দায়েূদর কােছ িনেয় এল। রাজা দায়দূ িজ াসা
করল, “তিুম িক সীবঃ?”

সীবঃ উ র িদল, “ যাঁ, আিম আপনার দাস সীবঃ।”
৩ রাজা বলেলন, “ শৗেলর পিরবােরর কান লাক িক বঁেচ আেছ? আিম তার রিত ঈ বেরর দয়া দখােত চাই।”
সীবঃ রাজা দায়দূেক বলেলন, “ যানাথেনর একজন পু র এখনও বঁেচ আেছ। তার পা-ই প ু।”
৪ রাজা সীবঃেক িজ াসা করেলন, “ সই ছেলিট কাথায় আেছ?”

*৮:১৮ বপণূ নতা আ িরক অেথ, “যাজক।”
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সীবঃ উ র িদল, “ স লা-দবাের, অ ীেয়েলর পু র মাখীেরর বাডী়েত আেছ।”
৫ তখন রাজা দায়দূ তাঁর কেয়কজন আিধকািরকেক লা-দবাের অ ীেয়েলর পু র মাখীেরর বাডী়েত পাঠােলন, যানাথেনর

পু রেক িনেয় আসার জ য। ৬ যানাথেনর পু র মফীেবাশৎ দায়েূদর কােছ এেলা এবং মািটেত মাথা নত কের রণাম করল।
দায়দূ িজ াসা করল, “তিুম িক মফীেবাশৎ ?”
মফীেবাশৎ উ র িদল, “ যাঁ, আিম আপনার দাস মফীেবাশৎ ।”
৭ দায়দূ মফীেবাশতেক বলল, “ভয় পও না। আিম তামার রিত সদয় হব। আিম তামার িপতা যানাথেনর জ যই এটা

করব। আিম তামার িপতামহ শৗেলর সব জিম তামােক িফিরেয় দব। তিুম সবসমযই আমার সে একাসেন বেস আহার
করেত পারেব।”

৮ মফীেবাশৎ পনুরায় দায়দূেক রণাম করল। মফীেবাশৎ বলল, “একটা মরা কুকুেরর থেক আিম কান অংেশ ভাল নই,
িক আপিন আমার রিত অ য সদয় হেয়েছন।”

৯ তখন রাজা দায়দূ শৗেলর দাস সীবঃেক ডাকেলন। দায়দূ সীবঃেক বলেলন, “আিম তামার মিনেবর নািত মফীেবাশতেক
শৗেলর পিরবােরর যা িকছ ু আমার কােছ িছল সব িফিরেয় িদেয়িছ। ১০ মফীেবাশেতর জ য তিুম সই জিম চাষ করেব।

মফীেবাশেতর জ য তিুম এবং তামার পু ররা এটা করেব। তামরা ফসল ফলােব। তাহেল তামার মিনেবর নািত মফীেবাশেতর
অে র জ য রচরু খা যশ য হেব। িক তামার মিনেবর নািত মফীেবাশৎ সবসমেয়ই আমার সে একাসেন বেস আহার
করেত পারেব।”

সীবঃ এর ১৫ জন ছেল এবং ২০ জন দাস িছল। ১১ সীবঃ উ র িদল, “আিম আপনার দাস। আমার মিনব যা যা আেদশ
কেরন আিম তাই তাই করব।”

মফীেবাশৎ দায়েূদর সে একাসেন বেস, রাজার একজন ছেলর মতই আহার করল। ১২ মীখা নােম মফীেবাশেতর একটা
িকেশার ছেল িছল। সীবঃর পিরবােরর রে যেক মফীেবাশেতর দাস হেয় গল। ১৩ মফীেবাশেতর পা-ই প ু িছল।
মফীেবাশৎ জ শােলেম থাকত। রে যকিদন মফীেবাশৎ রাজার সে একাসেন আহার করত।

হাননূ দায়েূদর লাকেদর অপমান করল

১০ ১ পের অে ানীয়েদর রাজা নাহশ মারা গেলন। তাঁর পু র হাননূ, তারপের নতনু রাজা হেলন। ২ দায়দূ বলেলন, “নাহশ
আমার রিত সদয় িছেলন। আিমও তার পু র হানেূনর রিত সদয় হব।” অতএব দায়দূ হানেূনর িপতার মতৃু্য স েক

সা বনা জািনেয় তাঁর আিধকািরকেদর পাঠােলন।
তাই দায়েূদর আিধকািরকরা অে ানীয়েদর রাে য চেল গল। ৩ িক অে ানীয়েদর নতারা তােদর মিনব হাননূেক বলল,

“আপিন িক মেন কেরন কেয়কজন লাক পািঠেয় দায়দূ আপনার িপতার রিত স ান দখােত ও আপনােক সা বনা িদেত
চান? না! দায়দূ এই লাক েলােক পািঠেয়েছন আপনার শহর স েক গাপেন জেন যেত ও খাঁজ খবর িনেত। তারা আপনার
িব ে যেু র ফি আঁটেছ।”

৪ তখন হাননূ দায়েূদর লাকেদর ধের তােদর অেধক দািড় কািমেয় িদল এবং তােদর জামাকাপড় পাছা পয কেট িদল।
তারপর তােদর পািঠেয় িদল।

৫ লাকরা যারা দায়দূেক এই খবর িদল, িতিন সই আিধকািরকেদর সে দখা করার জ য বাতাবাহক পাঠােলন। িতিন এটা
কেরিছেলন কারণ সই লাক িল খবুই লি ত হেয়িছল। রাজা দায়দূ বলেলন, “যতিদন না তামােদর দািড় গজায়, ততিদন
িযরীেহােত অেপ া কর, তারপর জ শােলেম িফের এেসা।”

অে ানীয়েদর িব ে যু
৬ অে ানীয়রা দখল তারা দায়েূদর শ েত পিরণত হেয়েছ। তখন অে ানীয়রা বৎ -রেহাব এবং সাবা থেক অরামীয়েদর

ভাডা় কের িনেয় এল। তােদর মে য মাট ২০,০০০ পদািতক স য িছল। এছাডা় অে ানীয়রা ১০০০ লাক সহ মাখার রাজা
এবং টৗব থেক ১২,০০০ লাকেক ভাডা় কেরিছল।

৭ দায়দূ এই সবই নেলন। তাই িতিন যায়াব এবং শি শালী লাকজন সহ গাটা স যবািহনীেক পাঠােলন। ৮ অে ানীয়রা
বিরেয় এল এবং যেু র জ য র ত হল। তারা শহেরর রেবশ বােরর কােছ দাঁিডে়য়িছল। সাব ও রেহােবর অরামীয় স যরা

এবং টাব ও মাখার স যরা শহেরর বাইেরর মােঠ সমেবত হল।
৯ যায়াব দখেলন তাঁর সামেন িপছেন শ । তখন যায়াব র ই রােয়লীয়েদর বেছ িনেয়, তােদর অরামীয়েদর

িব ে যেু র জ য সািরব ভােব দাঁড় কিরেয় িদেলন। ১০ অে ানীয়েদর িব ে নত ৃ ব দওয়ার জ য িতিন তাঁর আর এক
ভাই অবীশেয়র উপর দািয় ব িদেলন। ১১ যায়াব অবীশয়েক বলেলন, “যিদ অরামীয়রা আমােদর থেক বশী শি শালী বেল
মেন হয়, তিুম আমােক সাহা য করেব। যিদ অরামীয়রা তামার কােছ বশী শি শালী হেয় ওেঠ—আিম এেস তামােক সাহা য
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করব। ১২ এেসা, আমরা শি শালী হই এবং সাহিসকতার সে আমােদর লাকেদর জ য এবং আমােদর ঈ বেরর শহর িলর
জ য লডা়ই কির। রভু যা সিঠক িবেবচনা কেরন, তাই করেবন।”

১৩ তারপর যায়াব এবং তাঁর লাকরা অরামীয়েদর আ রমণ করেলন। অরামীয়রা যায়াব এবং তাঁর লাকেদর কাছ থেক
পািলেয় গল। ১৪ অে ানীয়রা দখল অরামীয়রা দৗেড় পালাে , তখন তারাও অবীশেয়র থেক দৗেড় পালােলা এবং তােদর
শহের িফের গল।

তাই যায়াব, যু ে র থেক অে ানীয়েদর সে িফের এেলন এবং জ শােলেম িফের গেলন।

অরামীয়রা আবার যু করার িস া িনল
১৫ অরামীয়রা দখেলা ই রােয়লীয়রা তােদর পরািজত কেরেছ। তখন তারা একসে জমােয়ত হেয় একটা স যবািহনী গেড়

তলুল। ১৬ ফরাৎ নদীর অপর পাের য সব অরামীয় বাস করত, তােদর আনবার জ য হদেদষর তার বাতাবাহকেদর পাঠাল।
সই অরামীয়রা হলেম এেলা। তােদর নতা িছল শাবক, হদেদষেরর স যবািহনীর সনাপিত।

১৭ দায়দূ সব নেলন। িতিন সব ই রােয়লীয়েদর জড় করেলন। তারা যদন নদী পিরেয় হলেম িগেয় হািজর হল।
তখন অরামীয়রা যেু র জ য র ত িছল এবং আ রমণ করল। ১৮ িক যেু অরামীয়রা পরািজত হল এবং অরামীয়রা

ই রােয়লীয়েদর থেক দূের পািলেয় গল। দায়দূ ৭০০ রথচালক, ৪০,০০০ অ বােরাহী স যেক হ যা করেলন। দায়দূ
অরামীয় সনাপিত শাবকেকও হ যা করেলন।

১৯ হদেদষেরর অধীন রাজারা যখন দখল, ই রােয়লীয়রা তােদর পরািজত কেরেছ তখন তারা ই রােয়লীয়েদর সে শাি
চিু করল এবং তােদর দােস পিরণত হল। অরামীয়রা অে ানীয়েদর আবার সাহা য করেত ভয় পল।

দায়দূ বৎ েশবার সে িমিলত হেলন

১১ ১ বসে র সময়, যখন রাজারা যেু যান, তখন দায়দূ যায়াব, তাঁর আিধকািরকেদর এবং সম ই রােয়লীয় স যেদর
অে ানীয়েদর বংস করেত পাঠােলন। যায়ােবর স যরা অে ানেদর রাজধানী শহর র বাও আ রমণ করল।

িক দায়দূ জ শােলেমই রইেলন। ২ স যায়, িতিন িবছানা ছেড় উঠেলন এবং রাজবাডী়র ছােদ পায়চাির করেত লাগেলন।
দায়দূ যখন ছােদ পায়চাির করিছেলন, তখন িতিন এক মিহলােক ান করেত দখেলন। সই মিহলা িছল পরমা সু রী। ৩ দায়দূ
তাঁর আিধকািরকেক ঐ মিহলািটর স বে খাঁজ িনেত পাঠােলন। এক আিধকািরক উ র িদল, “ মেয়িট ইিলয়ােমর ক যা
বৎ েশবা। স িহ ীয় ঊিরেয়র রী।”

৪ দায়দূ লাক পািঠেয় বৎ েশবােক তাঁর কােছ আনেলন। যখন বৎ েশবা দায়েূদর কােছ এল, দায়দূ তার সে শারীিরক স েক
িল হেলন। বৎ েশবা ান কের বাডী় িফের গল। ৫ বৎ েশবা গভবতী হল। স দায়দূেক জানােলা, “আিম গভবতী।”

দায়দূ তাঁর পাপ লেুকােত চাইেলন
৬ দায়দূ যায়ােবর কােছ খবর পাঠােলন, “িহ ীয় ঊিরয়েক আমার কােছ পািঠেয় দাও।”
যায়াব ঊিরয়েক দায়েূদর কােছ পািঠেয় িদল। ৭ ঊিরয় দায়েূদর কােছ এল। দায়দূ ঊিরয়েক িজ াসা করেলন, “ যায়াব

কমন আেছ।” সিনকরা কমন আেছ এবং যু কমন হল ই যািদ। ৮ তারপর দায়দূ ঊিরয়েক বলেলন, “বাডী় িগেয় িব রাম
কর।”

ঊিরয় রাজার বাডী় থেক চেল গল। রাজা (দায়দূ) ঊিরেয়র জ য উপহার পাঠােলন। ৯ িক ঊিরয় বাডী় গল না। ঊিরয়
রাজবাডী়র দরজার সামেন ঘিুমেয় পডে়লা। রাজার ভেৃ যর মতই স সখােন ঘমুােলা। ১০ এক দাস দায়দূেক খবর িদল, “ঊিরয়
বাডী় যায় িন।”

দায়দূ ঊিরয়েক বলেলন, “তিুম দীঘ সফর থেক িফের এেসছ। কন তিুম বাডী়েত গেল না?”
১১ ঊিরয় দায়দূেক বলল, “পিব র িস ুকিট এবং ই রােয়ল ও িযহদূার স যরা তাঁবু িলেত রেয়েছ। আমার মিনব যায়াব

এবং আমার মিনেবর (রাজা দায়দূ) আিধকািরকরা িশিবর গেড় মােঠ তাঁবু ফেলেছন। সতুরাং আমার পে বাডী় িগেয় পান
আহার কের রীর সে শয়ন করা িঠক নয়।”

১২ দায়দূ ঊিরয়েক বলেলন, “আজেকর িদনটা এখােন থেক যাও। কাল আিম তামােক যেু ফরৎ পাঠাব।” সই িদন
ঊিরয় জ শােলেম থেক গল। পরিদন সকাল পয স জ শােলেম থাকল। ১৩ দায়দূ ঊিরয়েক তাঁর সে দখা করার জ য
ডেক পাঠােলন। ঊিরয় দায়েূদর সে পানাহার করল। দায়দূ ঊিরয়েক রা ারস পান করােলন। তবওু ঊিরয় বাডী় গল না।
সই স যায়, ঊিরয় রাজার ফটেকর বাইের রাজার অ য ভ ৃ যেদর সে ঘিুমেয়িছল।
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দায়দূ ঊিরেয়র মতৃু্যর পিরক না করেলন
১৪ পরিদন সকােল দায়দূ যায়াবেক একখানা িচিঠ িলখেলন। দায়দূ িচিঠটােক ঊিরয়েক িদেয় পাঠাবার যব া করেলন।

১৫ িচিঠেত দায়দূ িলেখিছেলন, “ঊিরয়েক রথম সািরর িঠক সইখােন দাঁড় করােব যখােন লডা়ইটা কিঠনতম। তারপর ওেক
একা ফেল পািলেয় আসেব এবং ওেক যু ে রই মরেত দেব।”

১৬ পরিদন যায়াব সারা শহর ঘেুর দখেলন কাথায় সব থেক সাহসী ও শি শালী অে ানীয়রা রেয়েছ। সইখােন যাবার
জ য িতিন ঊিরয়েক িনবাচন করেলন। ১৭ র বা শহেরর লাকরা যায়ােবর িব ে লডা়ই করেত এল। দায়েূদর িকছ ু লাক
মারা গল। িহ ীয় ঊিরয় তােদরই মে য একজন।

১৮ তারপর যায়াব, যেু িক হেয়েছ সই িবষেয় দায়দূেক সংবাদ িদেলন। ১৯ যেু যা যা ঘেটেছ তা দায়দূেক বলার জ য
যায়াব এক বাতাবাহকেক আেদশ করেলন। ২০ “হয়েতা বা রাজা হেবন এবং িজ াসা করেবন, ‘লডা়ইেয়র জ য যায়ােবর
সনারা শহেরর অত কােছ কন গল? িতিন িন য়ই জােনন য শহেরর রাচীেরর ওপের ধনধুররা আেছ যারা তার লাকেদর

শরাঘােত ইেয় িদেত পাের? ২১ তাঁর িন য়ই রেণ আেছ য এক মিহলা িয ে বশেতর পু র অবীেমলকেক হ যা কেরিছল।
ঘটনািট তেবেষ ঘেটিছল। মিহলািট নগরীর রাচীেরর ওপর থেক অবীেমলেকর ওপর একটা চাকীর ওপেরর পাথর ফেল
িদেয়িছল। তাই কন তারা রাচীেরর অত কােছ গল?’ যিদ রাজা দায়দূ ওই ধরেণর িকছ ু বেলন তিুম অব যই তাঁেক এই খবর
দেব: ‘আপনার লাক িহ ীয় ঊিরয় মারা গেছ।’”

২২ বাতাবাহক দায়েূদর কােছ গল এবং যায়াব বাতাবাহকেক যা যা বলেত বেলিছেলন স সব িকছইু দায়দূেক বলল।
২৩ বাতাবাহক দায়দূেক বলল, “অে ানেদর লাকরা যু ে ে র আমােদর আ রমণ কের। আমরা লডা়ই কের, তােদর শহেরর

রেবশ বার পয তাডা় কির। ২৪ তখন নগর রাচীেরর ওপর থেক িবপে র লাকরা আপনার লাকেদর ওপর তীর চালায়।
এেত আপনার িকছ ু লাক মারা যায়। আপনার আিধকািরক িহ ীয় ঊিরয় তােদর মে য একজন।”

২৫ দায়দূ বাতাবাহকেক বলেলন, “ যায়াবেক িগেয় বল, ‘এ িনেয় অিতির িবমষ হেয়া না। একটা তরবাির একজেনর
পর আর একজনেক হ যা করেত পাের। রাজােদর িব ে আরও জারদার আ রমণ চালাও— তামােদর জয় হেবই।’ এই
কথা িল বেল যায়াবেক উৎসািহত কর।”

দায়দূ বৎ েশবােক িবেয় করেলন
২৬ বৎ েশবা তাঁর বামীর মতৃু্যর খবর পেলন এবং তাঁর জ য কাঁদেলন। ২৭ তাঁর ঃেখর িদন অিত রা হেল, দায়দূ তাঁেক

তাঁর বাডী়েত িনেয় যাবার জ য ভ ৃ য পাঠােলন। িতিন দায়েূদর প ী হেলন এবং দায়েূদর জ য একটা স ােনর জ িদেলন।
িক দায়েূদর এই পাপ রভু পছ করেলন না।

নাথন দায়েূদর সে কথা বলেলন

১২ ১ রভু নাথনেক দায়েূদর কােছ পাঠােলন। নাথন দায়েূদর কােছ গেলন। নাথন বললেন, “এক শহের ’জন লাক
িছল। একজন িছল ধনী, অ যজন দির র। ২ ধনী লাকিটর অেনক মষ ও গবািদ প িছল। ৩ দির র লাকিটর একটা

রী মষ ছাডা় আর িকছইু িছল না। দির র লাকিট মষটােক খাওয়ােতা। মষটা ঐ দির র লাক ও তার স ান-স িতেদর
সে ই বড় হল। মষটা গরীব লাকটার থেকই খাবার খত এবং তার পয়ালা থেকই পান করত। মষটা ঐ লাকিটর বেুকর
ওপর ঘমুােতা। মষটা লাকিটর মেয়র মতই িছল।

৪ “একিদন এক পিথক ধনী লাকিটর সে দখা করেত এেলা। ধনী লাকিট পিথকেক িকছ ু খাবার িদেত চাইেলা। িক
পিথকেক দবার জ য ধনী লাকিট তার মষ বা গবািদ প র থেক িকছইু িনেত চাইল না। ধনী লাকিট, দির র লাকিটর
মষটা িনেয় এেলা এবং তােক কেট পিথেকর জ য রা া করেলা।”

৫ দায়দূ ধনী লাকিটর ওপর ভীষণ রেগ গেলন। িতিন নাথনেক বলেলন, “এ কথা জীব রভরু মতই স য য, য লাক
এ কাজ কেরেছ স অব যই মারা যােব। ৬ তােক ঐ মেষর মেূ যর চার ণ বশী িদেত হেব কারণ স এমন ভয়াবহ কাজ
কেরেছ এবং তার কান ক ণা িছল না।”

নাথন দায়দূেক তার পাপকেমর কথা বলেলন
৭ নাথন দায়দূেক বলেলন, “তিুমই সই ধনী যি । রভু ই রােয়েলর ঈ বর এই কথাই বেলন, ‘আিম তামােক

ই রােয়েলর রাজা েপ মেনানীত কেরিছ। আিম তামােক শৗেলর হাত থেক র া কেরিছ। ৮ আিমই তামােক তার পিরবার
এবং রীগণেক িদেয়িছ। এবং আিম তামােক ই রােয়ল এবং িযহদূার রাজা কেরিছলাম। তাও যন যেথ িছল না, আিম
তামােক আেরা আেরা অেনক িকছ ু িদেয়িছ। ৯ িক কন তিুম রভরু আেদশ অমা য করেল? কন তিুম সই কাজ করেল যা
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িতিন (ঈ বর) গিহত বেল ঘাষণা কেরেছন? তিুম িহ ীয় ঊিরয়েক অে ানেদর বারা হ যা করােল এবং তার রীেক িছিনেয়
িনেল। এইভােব তিুম তরবািরর বারা ঊিরয়েক হ যা করােল। ১০ এই কারেণ তামার পিরবারও তরবাির থেক র া পােব
না। তিুম ঊিরয় িহ ীেয়র রীেক তামার রী করার জ য িনেয় এেসছ। এইভােব তিুম বিুঝেয় িদেয়ছ য তিুম আমায় ঘণৃা
কেরছ।’

১১ “ রভু এ কথাই বেলন: ‘আিম তামােক সম যায় ফলব। এই সম যা তামার িনেজর পিরবার থেকই আসেব। আিম
তামার রীেদর তামার কাছ থেক িছিনেয় িনেয় যােবা এবং তামারই ঘিন ব ুেদর একজনেক িদেয় দব। স তােদর সে

শয়ন করেব এবং রে যেক তা িদেনর আেলার মত জানেত পারেব। ১২ তিুম বৎ েশবার সে গাপেন শয়ন কেরিছেল। িক
আিম তামােক এমন শাি দব যােত সব ই রােয়লীয় তা জানেত পাের।’” †

১৩ তখন দায়দূ নাথনেক বলেলন, “আিম রভরু িব ে পাপ কেরিছ।”
নাথন দায়দূেক বলেলন, “এই পােপর জ যও রভু তামায় মা কের দেবন। তিুম মরেব না। ১৪ িক তিুম এমন কাজ

কেরছ যােত রভরু িবেরাধীরা তাঁর ওপর থেক র া হািরেয়েছ। তাই তামার িশ স ান মারা যােব।”

দায়দূ ও বৎ েশবার স ান মারা গল
১৫ তারপর নাথন বাডী় চেল গেলন। দায়দূ এবং বৎ েশবার য িশ পু র জে িছল, রভু তােক অসু করেলন। ১৬ িশ

স ানিটর জ য দায়দূ ঈ বেরর কােছ রাথনা করেলন। দায়দূ খাওয়া দাওয়া যাগ করেলন। িতিন ঘেরর িভতের িগেয়
সারারাত সখােন থাকেলন। সারারাত িতিন মেঝেত েয় কাটােলন।

১৭ দায়েূদর পিরবােরর লাকরা এেস তাঁেক মেঝ থেক ওঠােনার চ া করল। িতিন সই সব নতােদর সে খাবার খেত
অ বীকার করেলন। ১৮ স ম িদেন, িশ িট মারা গল। িশ িট য মারা গেছ এ কথা দায়েূদর ভ ৃ যরা দায়দূেক বলেত ভয়
পল। তারা বলল, “ দখ, িশ িট যখন বঁেচিছল তখন আমরা দায়েূদর সে কথা বলার চ া কেরিছলাম। িতিন িক আমােদর

কথা নেত চান িন। যিদ আমরা বিল য িশ িট মারা গেছ, হয়েতা িতিন িনেজর িত করেবন।”
১৯ দায়দূ তাঁর ভ ৃ যেদর িফসিফস কের কথা বলেত দখেলন। তখন িতিন বঝুেত পারেলন িশ িট মারা গেছ। দায়দূ তাঁর

ভ ৃ যেদর িজ াসা করেলন, “িশ িট িক মারা গেছ?”
ভ ৃ যরা উ র িদল, “ যাঁ, স মারা গেছ।”
২০ তখন দায়দূ মেঝ থেক উেঠ পডে়লন। িতিন ান করেলন। জামাকাপড় বদল কের, অ য কাপড় পরেলন। রভরু

উপাসনার জ য িতিন রভরু ঘের গেলন। তারপর িতিন বাডী় গেলন এবং িকছ ু খাবার চাইেলন। তাঁর ভ ৃ যরা তাঁেক িকছ ু
খাবার এেন িদল এবং িতিন খেলন।

২১ দায়েূদর দাসরা তাঁেক বলল, “ কন আপিন এইসব কাজ করেছন? িশ িট যখন বঁেচিছল তখন আপিন িকছ ু খেলন না।
আপিন কাঁদেলন। িক িশ িট মারা যেত আপিন উঠেলন এবং খাবার খেলন।”

২২ দায়দূ বলল, “িশ িট যখন বঁেচিছল তখন আিম আহার যাগ কেরিছলাম এবং কঁেদিছলাম কারণ আিম ভেবিছলাম,
‘ ক বলেত পাের? হয়েতা রভু আমার রিত ক ণা করেবন এবং িশ িটেক বাঁচেত দেবন।’ ২৩ িক এখন তা িশ িট মতৃ।
তাই আিম িক আহার যাগ করব? আিম িক িশ িটেক আর িফের পােবা? না! একিদন আিম তার সে িমিলত হব, িক স
আমার কােছ িফের আসেত পাের না।”

শেলামেনর জ হল
২৪ দায়দূ তাঁর রী বৎ েশবােক সা বনা িদেলন। িতিন তাঁর সে েলন এবং িমিলত হেলন। বৎ েশবা পনুবার গভবতী

হেলন। তাঁর আর একিট স ান হল। দায়দূ তার নাম রাখেলন শেলামন। ২৫ রভু ভাববাদী নাথেনর মারফৎ তাঁর বাতা
পাঠােলন। নাথন শেলামেনর নাম রাখেলন িযদীদীয়। রভরু জে যই নাথন এই কাজ করেলন।

দায়দূ র বা অিধকার করেলন
২৬ র বা অে ানেদর রাজধানী শহর িছল। যায়াব র বার িব ে যু কের তা দখল কেরন। ২৭ যায়াব দায়েূদর কােছ

বাতাবাহক পাঠােলন এবং বলেলন, “আিম র বার জেলর শহরিট যু কের জয় কেরিছ। ২৮ এখন অ যা য লাকেদর পািঠেয়
এই শহর আ রমণ ক ন। আিম অিধকার করবার আেগই আপনােক এই শহর দখল করেত হেব। যিদ আিম এই শহর দখল
কির তেব এই শহর আমার নােম পিরিচত হেব।”

†১২:১২ আিম … পাের আ িরক অেথ, “ই রােয়েলর সকেলর সামেন এবং সেূযর সামেন।”



২ শমেূয়ল ১২:২৯ 15 ২ শমেূয়ল ১৩:১৭

২৯ তখন দায়দূ সব লাকেদর একসে জেডা় করেলন এবং র বার উে ে য রওনা হেলন। িতিন র বার িব ে লডা়ই
করেলন এবং র বা শহর দখল করেলন। ৩০ দায়দূ তােদর রাজার মাথা ‡ থেক মকুুট কেড় িনেলন। মকুুটিটেত রায় ৭৫
পাউ সানা িছল। মকুুটিটেত অেনক মূ যবান মিনমেু া িছল। তারা সই মকুুট দায়েূদর মাথায় পিরেয় িদল। সই শহর থেক
দায়দূ অেনক মূ যবান িজিনসপ র িনেয় এেসিছেলন।

৩১ দায়দূ র বার লাকেদরও বার কের আেনন এবং তােদর িদেয় করাত, গাঁইিত ও কুড়লু িদেয় কাজ কিরেয়িছেলন। িতিন
তােদর ইঁট িদেয় গাঁথিুনর কাজ করেত বা য কেরিছেলন। অে ানেদর শহর েলার সকেলর সে দায়দূ এই একই রকম কাজ
কেরিছেলন। তারপর দায়দূ এবং তাঁর সব স যসাম জ শােলেম িফের িগেয়িছল।

অে ান এবং তামর

১৩ ১ অবশােলাম নােম দায়েূদর এক পু র িছল। অবশােলােমর বান িছল তামর। তামর িছল অ য সু রী। দায়েূদর
আর এক পু র অে ান ২ তামরেক ভােলােবেসিছল। তামর িছল কুমারী। অে ান কখনও ভােব িন য স তামেরর রিত

কান খারাপ যবহার করেব। িক অে ান তােক রচ ভােব চাইত। অে ান তামর স েক খবু িচ া করত এবং একসময় স
ভান কের িনেজেক অসু কের তলুল।

৩ িশিমেয়র পু র যানাদব অে ােনর ব ু িছল। (িশিময় িছল দায়েূদর ভাই।) যানাদব রচ চালাক িছল। ৪ যানাদব তােক
বলল, “ রিতিদনই তিুম রাগা হেয় যা ! তিুম তা রাজার পু র। তামার তা খাওয়ার অভাব নই, তাহেল কন তামার

বা য খারাপ হে ? আমােক বল!”
অে ান যানাদবেক বলল, “আিম তামরেক ভােলাবািস। িক স আমার ভাই অবশােলােমর বান।”
৫ যানাদব অে ানেক বলল, “যাও, িবছানায় েয় অসু তার ভান কর। যখন তামার িপতা তামােক দখেত আসেবন তখন

তােক বলেব, ‘তামরেক আমার কােছ আসেত িদন। স আমার জ য খাবার আনকু। স আমার সামেন আহার র ত ক ক।
আিম তার রা া করা দখব এবং তার হােত খাব।’”

৬ এরপর অে ান িবছানায় েয় পেড় অসু তার ভান করল। রাজা দায়দূ তােক দখেত এেলন। অে ান রাজা দায়দূেক বলল,
“আমার বান তামরেক আমার কােছ আসেত িদন। আমার সামেন তােক েটা িপেঠ বানােত িদন। তারপর আিম ওর হােতই
িপেঠ খাব।”

৭ দায়দূ তামেরর বাডী়েত বাতাবাহক পাঠােলন। বাতাবাহক িগেয় তামরেক বলল, “ তামার ভাই অে ােনর বাডী় যাও এবং
তার জ য খাবার তরী কর।”

৮ তখন তামর তার ভাই অে ােনর বাডী় গল। অে ান িবছানায় েয় িছল। তামর এক তাল ময়দা িনেয় হােত মেখ িপেঠ
তরী করল। স যখন এইসব করিছল তখন অে ান দখিছল। ৯ তারপর তামর চাটু থেক িপেঠ িলেক অে ােনর জ য উিঠেয়

আনেলা। িক অে ান তা খল না। অে ান তার ভ ৃ যেদর বলল, “এখান থেক বিরেয় যাও। আমােক একা থাকেত দাও।”
তখন তার সব ভ ৃ য ঘর থেক বিরেয় গল।

অে ান তামরেক ধষণ করল
১০ তখন অে ান তামরেক বলল, “খাবার িল আমার শাবার ঘের িনেয় এেসা এবং আমােক িনেজ হােত খাইেয় দাও।”
তখন তামর তার তরী করা িপেঠ িল িনেয় তার ভাইেয়র শাবার ঘের গল। ১১ স যখন অে ানেক খাওয়ােত কেরেছ

তখন অে ান তার হাত চেপ ধরল। স তােক বলল, “ বান, এেসা আমার সে শাও।”
১২ তামর অে ানেক বলল, “না ভাই! আমােক এইসব করেত বা য কেরা না। এই ধরেণর ল াজনক কাজ কেরা না। এই

ধরেণর ভয়াবহ কাজ ই রােয়েল হওয়া উিচৎ নয়। ১৩ আিম আমার ল া থেক কানিদন মিু পাব না। লাকরা ভাবেব য
তিুম অপরাধীেদর একজন। রাজার সে কথা বল, িতিন তামােক আমায় িবেয় করেত অনমুিত দেবন।”

১৪ িক অে ান তামেরর কথা নল না। স তামেরর থেক শি শালী িছল। স তােক িনেজর সে শারীিরক স েক িল
হেত বা য করল। ১৫ তারপর অে ান তামরেক ঘণৃা করেত করল। অে ান আেগ তামরেক যতখািন ভােলােবেসিছল এখন
তার থেক বশী ঘণৃা করেত লাগল। অে ান তামরেক বলল, “ওেঠা এবং এখান থেক বিরেয় যাও।”

১৬ তামর অে ানেক বলল, “না! আমােক এইভােব তািডে়য় িদও না। এমনিক আমার সে একটু আেগ যা করেল তার থেকও
সটা খারাপ কাজ হেব।”

অে ান তার কথা নল না। ১৭ অে ান তার ভ ৃ যেদর ডেক বলল, “এই মেয়টােক এখিুন আমার ঘর থেক দূর কের দাও
এবং দরজা ব কের দাও।”

‡১২:৩০ তােদর রাজার মাথা অথবা “িম েমর মাথা।” অে ানীয়রা িম েমর মিূ র পজূা করত।
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১৮ তখন অে ােনর ভ ৃ যরা তামরেক ঘর থেক দূর কের িদেয় দরজা ব কের িদল।
তামর ব রেঙ রিঙন একটা বড় কাপড় পেরিছল। রাজার কুমারী মেয়রা এই ধরেণর কাপড় পরেতা। ১৯ তামর সই কাপড়

িছঁেড় ফলল এবং মাথায় িকছটুা ছাই িদল। তারপর স িনেজর মাথায় হাত িদেয় কাঁদেত লাগল।
২০ তখন তামেরর ভাই অবশােলাম তােক িজ াসা করল, “তিুম িক তামার ভাই অে ােনর কােছ িছেল? স িক তামায়

আঘাত িদেয়েছ? বান আমার, এখন শা হও। ¶অে ান তামার ভাই, তাই এই যাপারটা আমরা ভেব দখব। তিুম িকছ ু িচ া
কেরা না।” তাই তামর িকছ ু না বেল চপুচাপ তার ভাই অবশােলােমর বাডী় গল এবং সই খােনই থাকল।

২১ এই সংবাদ েন রাজা দায়দূ রচ রেগ গেলন। ২২ অবশােলাম অে ানেক ঘণৃা করেত করল। অবশােলাম অে ানেক
ভােলা বা ম কান কথাই বলল না। অবশােলাম অে ানেক ঘণৃা করেত লাগল কারণ অে ান তার বান তামরেক ধষণ কেরিছল।

অবশােলােমর রিতেশাধ
২৩ বছর পের, অবশােলােমর লাকরা তােদর মেষর গা থেক পশম কাটেত বা -হাৎেসাের এেলা। অবশােলাম তা

পযেব ণ করার জ য রাজার সব স ানেদর ডাকল। ২৪ অবশােলাম রাজার কােছ িগেয় বলল, “আমার িকছ ু লাকরা আমার
মষ িলর গা থেক লাম কাটেত আসেছ। দয়া কের আপনার ভ ৃ যেদর সে িনেয় এেস দখনু।”

২৫ রাজা দায়দূ অবশােলামেক বলল, “না, পু র। আমরা যাব না। তােত তামার সম যাই বাডে়ব।”
অবশােলাম, দায়দূেক যাওয়ার জ য অেনক অননুয় িবনয় করেলা। িক দায়দূ গেলন না, িতিন তােক তাঁর আশীবাদ িদেলন।
২৬ অবশােলাম বলল, “যিদ আপিন যেত না চান তাহেল আমার ভাই অে ানেক আমার সে যেত িদন।”
রাজা দায়দূ অবশােলামেক িজ াসা করেলন, “ কন স তামার সে যােব?”
২৭ অবশােলাম দায়েূদর কােছ অননুয় কেরই চলল। সব শেষ দায়দূ, অে ান এবং রাজার অ যা য স ানেদর অবশােলােমর

সে যেত িদেত রাজী হেলন।

অে ান িনহত হল
২৮ তারপর অবশােলাম তার ভ ৃ যেদর এই িনেদশ িদল, “অে ানেক নজের রাখ। যখন দখেব স রা ারস পান কের

মজােজ আেছ তখন আিম তামােদর িনেদশ দব। তামরা অব যই অে ানেক আ রমণ করেব এবং হ যা করেব। তামরা
কউ শাি পাবার ভয় কেরা না। সেবাপির তামরা তা কবল আমার আেদশ পালন করেব। বীেরর মত সাহসী হও।”

২৯ অতএব অবশােলােমর স যরা তাই করল যা স তােদর করেত বেলিছল। তারা অে ানেক হ যা করল। িক দায়েূদর
অ যা য পু ররা পািলেয় গল। রিতিট পু র তােদর খ ের চেড় পালাল।

দায়দূ অে ােনর মতৃু্যর খবর নেলন
৩০ রাজার ছেলরা তখনও নগরীর পেথই রেয়েছ। িক িক ঘেটেছ তা রাজা দায়দূ সংবাদ পেয় গেছন। িক িতিন এ রকম

ভলু সংবাদ পেয়িছেলন: “অবশােলাম রাজার সব ছেলেদরই হ যা কেরেছ এবং একটা ছেলও বঁেচ নই।”
৩১ রাজা দায়দূ শােক ঃেখ িনেজর জামাকাপড় িছঁেড় ফলেলন এবং মািটেত েয় পডে়লন। দায়েূদর য সব আিধকািরক

তাঁর কােছ দাঁিডে়য়িছল তারাও িনেজেদর জামাকাপড় িছঁেড় ফলল।
৩২ িক , তখন যানাদব, িশিময়র পু র য দায়েূদর একজন ভাই িছল, স বলল, “একথা ভাবেবন না য রাজার সব ছেলই

মারা গেছ। একমা র অে ানই মারা গেছ। য িদন অে ান তামরেক ধষণ কের সিদন থেকই অবশােলাম এই ঘটনা ঘটােনার
জ য ফি আঁটিছেলা। ৩৩ হ আমার মিনব এবং রাজা, আপিন ভাবেবন না য আপনার সব ছেল মারা গেছ, ধমুা র অে ানই
মারা গেছ।”

৩৪ অবশােলাম দৗেড় পািলেয় গল।
নগরীর রাচীের একজন রহরী দাঁিডে়য়িছল। স দখল পাহােডর় ওিদক থেক ব লাকজন আসেছ। ৩৫ তখন যানাদব

রাজা দায়দূেক বলল, “ দখনু, আিম িক বেলিছ! রাজার পু ররা আসেছ।”
৩৬ যানাদব এই কথা বলার রায় সে সে ই রাজার পু ররা এেস পডল়। তারা উ বের কাঁদিছল। দায়দূ এবং তাঁর সব

আিধকািরকরাও কাঁদেত কের িদল। তারা সকেল উথািল পাথািল হেয় কাঁদল। ৩৭ দায়দূ রিতিদনই তাঁর পু র অে ােনর
জ য কাঁদেতন।

¶১৩:২০ বান … হও অবশােলাম তােক এই কথা সকেলর সামেন রকাশ করেত না বলল। স বতঃ িতিন িনেজর পিরবােরর
সদ যেদর মে য সমাধােনর চ া করেলন যােত লাকেদর জব এবং ল া এডা়েনা যায়।
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অবশােলাম গশেূর পালােলন
অবশােলাম গশেূরর রাজা, অ ীহেূরর পু র ত েয়র কােছ পািলেয় গল। ৩৮ গশেূর পািলেয় যাবার পর অবশােলাম সখােন

িতন বছর িছল। ৩৯ অে ােনর মতৃু্যেত রাজা দায়দূেক সা বনা দওয়া হেয়িছল িক িতিন অবশােলােমর অভাব রচ ভােব
অনভুব কেরিছেলন।

যায়াব দায়েূদর কােছ একজন ানী মিহলােক পাঠােলন

১৪ ১ স য়ার পু র যায়াব জানেতন য রাজা দায়দূ রচ ভােব অবশােলােমর অভাব বাধ করেছন। ২ যায়াব তেকােয়েত
সখান থেক একজন ানী মিহলােক আনেত আেদশ িদেয় বাতাবাহকেদর পাঠােলন। যায়াব সই ানী মিহলােক

বলেলন, “ রচ ঃেখর ভান কর এবং িবমষ লােগ এমন জামাকাপড় পর। একদম সাজ- গাজ কেরা না। এমন িনপণু অিভনয়
করেব যন দেখ মেন হয়, তিুম দীঘিদন ধের কাঁদছ। ৩ রাজার কােছ যাও এবং তােক িঠক এ কথা েলাই বলেব যা আিম
তামায় িশিখেয় িদি ।” তারপর যায়াব, সই ানী মিহলািটেক িক িক বলেত হেব তা বেল িদেলন।

৪ তখন তেকােয়র সই মিহলা রাজার সে কথা বলল। মািটর িদেক মাথা নত কের স বলল, “রাজা, দয়া কের আমায়
বাঁচান।”

৫ রাজা দায়দূ তােক বলেলন, “ তামার সম যা িক?”
মিহলা বলল, “আিম একজন িবধবা। আমার বামী মারা গেছ। ৬ আমার িট পু র িছল। তারা মােঠ লডা়ই করিছল।

তােদর বাধা দবার মত কউ িছল না। আমার এক পু র আর এক পু রেক হ যা কেরেছ। ৭ এখন গাটা পিরবার আমার
িব ে । তারা আমােক বলল, ‘ সই পু রেক িনেয় এেসা য তার ভাইেক মেরেছ—আমরাও তােক মের ফলেবা। কন?
কারণ স তার ভাইেক হ যা কেরেছ।’ আমার আ েনর শষ ুিলে র মত যিদ ওরা আমার পু রেক মের ফেল তাহেল সই
আ ন বেল শষ হেয় যােব। সই একমা র জীিবত স ান য তার িপতার স ি র উ রািধকারী হেব। অ যাথায়, আমার

বামীর স ি ভলু হােত পডে়ব এবং তার নাম সই জিম থেক মেুছ যােব।”
৮ তখন রাজা সই মিহলােক বলেলন, “বাডী় চেল যাও, আিম তামার িবষয় িল দখব।”
৯ তেকােয়র মিহলা রাজােক বলল, “আমার মিনব এবং রাজা, সব দাষ আমার ওপর এবং আমার পিরবােরর ওপর আসকু।

আপিন এবং আপনার রাজ ব িনেদাষ হা ।”
১০ রাজা দায়দূ বলেলন, “ কউ যিদ তামােক খারাপ িকছ ু বেল, তােক আমার কােছ িনেয় এেসা। স ি বতীয়বার তামােক

বালাতন করেব না।”
১১ মিহলা বলল, “আপনার রভু ঈ বেরর নােম শপথ কের বলনু য আপিন সই সব লাকেদর বাধা দেবন। তারা আমার

পু রেক তার ভাইেক হ যা করার জ য শাি িদেত চাইেছ। আপিন শপথ ক ন য ঐ লাকেদর আপিন আমার পু রেক হ যা
করেত দেবন না।”

দায়দূ বলেলন, “অি বময় রভরু নােম শপথ িনেয় বলিছ, কউ তামার পেু রর িত করেত পারেব না। এমনিক তার
মাথার একটা চলুও মািটেত পডে়ব না।”

১২ মিহলা বলল, “ হ আমার মিনব এবং রাজা, আপনােক আর কেয়কটা কথা বলেত িদন।”
রাজা বলেলন, “বল।”
১৩ তারপর সই মিহলা বলল, “ কন আপিন ঈ বেরর লাকেদর িব ে ষডয় র কেরিছেলন? যাঁ, যখন আপিন এই ধরেণর

কথাবাতা বেলন তখন আপিন বিুঝেয় দন য আপিন অপরাধী। কন? কারণ য স ানেক আপিন ঘর থেক বিরেয় যেত
বা য কেরেছন, তােক আপিন ঘের িফিরেয় আেনন িন। ১৪ আমরা রে যেকই একিদন না একিদন মরব। আমরা রে যেকই
মািটেত ফেল দওয়া জেলর মত হব। সই জলেক কউই পনুরায় মািট থেক তেুল আনেত পাের না। আপিন জােনন ঈ বর
মানষুেক মা কেরন। যারা িনরাপ ার জ য পািলেয় যেত বা য হয়, ঈ বর তােদর জ য পিরক না কেরিছেলন। ঈ বর
তাঁর কাছ থেক পািলেয় যাবার জ য কাউেক বা য কেরন না। ১৫ হ আমার মিনব এবং রাজা এই কথাই আিম আপনােক বলেত
এেসিছ। কন? কারণ লাকরা আমােক ভয় পাইেয় িদেয়েছ। আিম িনেজেকই বললাম, ‘আিম রাজার সে কথা বলব। হয়েতা
রাজা আমােক সাহা য করেত পারেবন। ১৬ রাজা আমার কথা নেবন এবং যারা আমােক ও আমার পু রেক মের ফলেত
চাইেছ তােদর হাত থেক আমােদর র া করেবন। ঈ বর আমােদর যা িদেয়িছেলন, সই লাকিট তা পাওয়া থেক আমােদর
বি ত করেত চায়।’ ১৭ আিম জািন আমার মিনব রাজার কথা আমােক বি দেব, কারণ আপিন ঈ বেরর দূেতর মত। আপিন
ভাল এবং ম েটা িবষেয়ই অবগত আেছন এবং রভ,ু আপনার ঈ বর আপনার সে ই উপি ত আেছন।”

১৮ রাজা দায়দূ রতু্য ের সই মিহলােক বলেলন, “আিম য র করব তিুম অব যই তার উ র দেব।”
মিহলািট বলল, “ হ , আমার রাজা, আপনার র ক ন।”
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১৯ রাজা দায়দূ িজ াসা করেলন, “ যায়াব িক তামােক এইসব কথা বলেত বেলেছ?”
মিহলা উ র িদল, “আপনার িদি য, হ আমার মিনব রাজা, আপিন িঠকই বেলেছন। আপনার আিধকািরক যায়াবই আমােক

এইসব কথা আপনােক বলেত বেলেছ। ২০ যায়াব এই কাজ িল কেরেছ যােত আপিন এই ঘটনা িলেক অ যভােব দখেত
পান। হ আমার মিনব, আপিন ঈ বেরর দূেতর মতই ানী। এই পিৃথবীেত যা যা ঘেট আপিন তার সবই জােনন।”

অবশােলাম জ শােলেম িফের এল
২১ রাজা যায়াবেক বলেলন, “ দখ, আিম যা রিত া কেরিছ, আিম তাই করব। ত ণ অবশােলামেক িফিরেয় িনেয় এস।”
২২ যায়াব নত হেলন এবং রাজা দায়দূেক আশীবাদ করেলন। িতিন রাজােক বলেলন, “আজ আিম জানেত পারলাম আপিন

আমার রিত রস , কারণ আিম যা চেয়িছলাম আপিন তাই কেরেছন।”
২৩ তারপর যায়াব উেঠ পডে়লন এবং গশেূর িগেয় অবশােলামেক জ শােলেম িনেয় এেলন। ২৪ িক রাজা দায়দূ বলেলন,

“অবশােলাম তার িনেজর বাডী়েত িফের যেত পাের। স আমার সে দখা করেত পারেব না।” তখন অবশােলাম িনেজর
বাডী়েত িফের গল। অবশােলাম রাজার কােছ দখা করেত যেত পারল না।

২৫ লাক অবশােলােমর সৗ েয্যর রশংসা করত। অবশােলােমর মত সদুশন গাটা ই রােয়েল কউ িছল না। পা থেক
মাথা পয অবশােলােমর কাথাও কান খুঁত িছল না। ২৬ বছেরর শেষ অবশােলাম তার মাথা থেক চলু কেট ফলত এবং
সই চলু ওজন করত। সই চলু ওজেন রায় আডা়ই সেরর মত হত। ২৭ অবশােলােমর িতনিট পু র এবং একিট ক যা িছল।

তার ক যার নাম িছল তামর। তামর অতীব সু রী িছল।

অবশােলাম যায়াবেক তার সে দখা করেত বা য করল
২৮ অবশােলাম পেুরা বছর জ শােলেম িছল। এই সমেয় রাজা দায়েূদর সে তার দখা করার অনমুিত িছল না।

২৯ অবশােলাম যায়ােবর কােছ বাতাবাহক পাঠােলা। বাতাবাহক যায়াবেক বলল অবশােলামেক রাজার কােছ পাঠােত। িক
যায়াব অবশােলােমর কােছ এেলন না। ি বতীয়বার অবশােলাম খবর পাঠাল। এবারও যায়াব এেলন না।

৩০ তখন অবশােলাম তার ভ ৃ যেদর বলল, “ দখ, আমার জিমর পােশই যায়ােবর জিম। স তার েত যব ফিলেয়েছ।
তামরা িগেয় আ ন ধিরেয় দাও।”

তখন অবশােলােমর ভ ৃ যরা িগেয় যায়ােবর জিমেত আ ন ধিরেয় িদল। ৩১ যায়াব অবশােলােমর বাডী় এেলন। যায়াব
অবশােলামেক বলেলন, “ কন তামার ভ ৃ যরা আমার জিমেত আ ন িদেয়েছ?”

৩২ অবশােলাম যায়াবেক বলল, “আিম তামােক একটা খবর পািঠেয়িছলাম, এখােন আসেত বেলিছলাম। আিম তামােক
রাজার কােছ পাঠােত চেয়িছলাম। আিম চেয়িছলাম তিুম তাঁেক িজ াসা কর কন িতিন আমােক গশরূ থেক ঘের িফের আসেত
বেলিছেলন। যেহতু আমার তাঁর সে দখা করার অনমুিত নই, কােজই আমার পে সখােন থেক যাওয়াই ভাল হত। এখন
আমােক রাজার সে দখা করেত দাও। যিদ আিম কান অ যায় কের থািক, তেব িতিন আমায় হ যা করেত পােরন।”

রাজা দায়েূদর সে অবশােলাম দখা করেলন
৩৩ যায়াব রাজার কােছ এেস অবশােলােমর সব কথা বলেলন। রাজা অবশােলামেক ডেক পাঠােলন। অবশােলাম রাজার

কােছ এেলা। রাজার সামেন এেস অবশােলাম মািটেত নত হেয় রাজােক রণাম করল এবং রাজা অবশােলামেক চু বন করেলন।

অবশােলাম অেনকেক ব ু কের িনল

১৫ ১ এরপর অবশােলাম িনেজর জ য একটা রথ এবং অেনক েলা ঘাডা় িনল। যখন স রথ চািলেয় যত তখন তার রেথর
সামেন দৗডা়বার জ য ৫০ জন লাকও থাকত। ২ অবশােলাম রিতিদন সকােল খবু ভাের উেঠ ফটেকর কােছ §এেস

দাঁডা়ত। অবশােলাম এমন একজনেক খুঁজত য তার সম যা িনেয় িবচােরর জ য রাজা দায়েূদর কােছ যাে । অবশােলাম
তার সে কথা বলত। অবশােলাম বলত, “ কান শহর থেক তিুম আসছ?” লাকটা হয়েতা বলত, “আিম ই রােয়েলর অমকূ
পিরবারেগা ীর অমকূ পিরবােরর লাক।” ৩ তখন অবশােলাম তােক বলত, “ দখ, তিুম িঠক বেলছ িক রাজা তা তামার কথা
নেবন না।”

৪ অবশােলাম বলত, “আহা, আমার ই া হয় কউ বশ আমােক এই দেশর িবচারক কের িদত। তাহেল যারা সম যা
িনেয় আমার কােছ আসত তােদর রে যকেক আিম সাহা য করেত পারতাম। তার সম যার সু সমাধান পেত আিম তােক
সাহা য করেত পারতাম।”

§১৫:২ ফটেকর কােছ এিট সই জায়গা যখােন লাকরা যবসার জ য আসত এবং িকছ ু মামলা সমা করত।
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৫ যিদ কান যি অবশােলােমর কােছ এেস মাথা নীচু কের, তাহেল স তার সে তার সবেচেয় ভাল ব ুর মতই যবহার
করত। আবশােলাম িগেয় তােক হাত বািডে়য় জিডে়য় ধরত এবং চু বন করত। ৬ সম ই রােয়লীয়রা, যারা রাজা দায়েূদর কােছ
যােয়র জ য আসত তােদর রে যেকর সে ই অবশােলাম একই রকম আচরণ করত। এইভােব অবশােলাম ই রােয়েলর
লাকেদর মন জয় কেরিছল।

অবশােলাম দায়েূদর রা য অিধকার করার পিরক না করল
৭ চার বছর **পর অবশােলাম রাজা দায়দূেক বলল, “িহে রােণ থাকার সময় রভরু কােছ য িবেশষ রিত া কেরিছলাম

তা পরূণ করার জ য আমােক যেত িদন। ৮ অরােমর গশেূর থাকার সমেয়ও আিম সই একই রিত িত কেরিছলাম। আিম
বেলিছলাম, ‘ রভু যিদ আমােক জ শােলেম িফিরেয় আেনন, আিম রভরু সবা করব।’”

৯ রাজা দায়দূ বেলন, “শাি েত যাও।”
অবশােলাম িহে রােণ চেল গেলন। ১০ িক অবশােলাম ই রােয়েলর রে যকটা পিরবারেগা ীর কােছ চর পাঠাল।

চররা লাকেদর বলেত লাগল, “যখন তামরা িশঙার রব নেব তখন বলেব ‘অবশােলাম িহে রােণর রাজা হেয়েছ।’”
১১ অবশােলাম তার সে যাবার জ য ২০০ জন লাকেক ডাকল। তারা তার সে জ শােলম থেক চেল গল িক তারা

জােন না, স িক পিরক না কেরেছ। ১২ অহীেথাফল দায়েূদর অ যতম একজন পরামশদাতা িছল। অহীেথাফল িছল গীেলা
শহেরর লাক। অবশােলাম যখন উৎসগ িনেবদন কেরিছল তখন স অহীেথাফলেক তার শহর গীেলা থেক ডেক পাঠাল।
অবশােলােমর ফি খবু ভালভােবই কাযকরী হেয়িছল এবং ব লাক তােক সমথন কেরিছল।

দায়দূ অবশােলােমর পিরক না জানেত পারেলন
১৩ দায়দূেক সংবাদ িদেত একজন লাক এেলা। স বলল, “ই রােয়েলর লাকরা অবশােলামেক অনসুরণ করেত

কেরেছ।”
১৪ তারপর দায়দূ জ শােলেম বসবাসকারী তাঁর সব আিধকািরকেদর বলেলন, “আমরা পািলেয় যাব। আমরা যিদ পািলেয়

না যাই, অবশােলাম আমােদর যেত দেব না। তাডা়তািড় কর, যন অবশােলাম আমােদর ধরেত না পাের। স আমােদর এবং
জ শােলেমর সব লাকেক মের ফলেব।”

১৫ রাজার আিধকািরকরা তাঁেক বলল, “আপিন আমােদর যা বলেবন, আমরা তাই করব।”

দায়দূ এবং তাঁর লাকরা পািলেয় গল
১৬ রাজা দায়দূ লাকজন সহ পািলেয় গেলন। রাজা তাঁর বাডী় দখােশানা করার জ য তাঁর দশজন উপপ ীেক রেখ

গেলন। ১৭ রাজা চেল যেত সব লাকরাও তাঁেক অনসুরণ করল। শষ বাডী়েত িগেয় তারা থামল। ১৮ তাঁর সম আিধকািরক
তাঁর সামেন িদেয় হঁেট সবেল গল। কেরথীয়, পেলথীয় এবং (গােতর ৬০০ পু ষ) রাজার সামেন দাঁডা়ল।

১৯ রাজা গােতর ই য়েক বলেলন, “ কন তিুমও আমােদর সে যা ? িফের যাও। নতনু রাজা অবশােলােমর সে যাগ
দাও। তিুম একজন িভন দশী। এটা তামার দশ নয়। ২০ কবলমা র গতকাল তিুম আমােদর সে যাগ িদেয়ছ। তিুম িন য়ই
আমার সে এক জায়গা থেক আর এক জায়গায় ঘেুর বডা়েব না? তিুম তামার ভাইেদর নাও এবং যাও। তামার রিত দয়া
ও আনগু য রদিশত হা ।”

২১ িক ই য় রাজােক উ র িদল, “আিম রভরু নােম শপথ িনেয় বলিছ, আপিন যতিদন বঁেচ থাকেবন ততিদন আিম
আপনার সে ই থাকব!”

২২ দায়দূ ই য়েক বলেলন, “এেসা, আমরা িকে রাণ রাত পার হেয় যাই।”
তখন গােতর ই য় এবং তার সব লাক তােদর ছেল- মেয়সহ িকে রাণ রাত পার হেয় গল। ২৩ সব লাকরা উৈ বের

কাঁদিছল। রাজা দায়দূ িকে রাণ রাত পার হেয় গেলন। তারপর সব লাক ম ভিূমর পেথ পা বাডা়ল। ২৪ সােদাক এবং তার
সে অ যা য লবীয়রা ঈ বেরর পিব র িস ুক বেয় িনেয় যাি ল। তারা ঈ বেরর পিব র িস ুক নািমেয় রাখল। যত ণ
পয না সব লাক জ শােলম যাগ করল, তত ণ পয অিবয়াথর পিব র িস ুেকর পােশ দাঁিডে়য় রইেলন এবং রাথনা
করেলন।

২৫ রাজা দায়দূ সােদাকেক বলেলন, “ঈ বেরর পিব র িস ুক জ শােলেম িনেয় যাও। রভু যিদ আমার রিত রস
হন, িতিন আবার আমায় জ শােলেম িফিরেয় আনেবন এবং আমােক জ শােলম ও তাঁর আবাস ান দখেত দেবন। ২৬ আর
যিদ রভু আমার রিত রস না হন, িতিন আমার রিত তাঁর যা ই া তাই করেত পােরন।”

**১৫:৭ চার বছর িকছ ু রাচীন লখায় আেছ “৪০ বছর।”
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২৭ রাজা যাজক সােদাকেক বলেলন, “তিুমও একজন ভাববাদী। তিুম শাি েত নগরীেত িফের যাও। তামার পু র অহীমাস
এবং অবীয়াথেরর পু র যানাথনেক সে িনেয় এস। ২৮ ম ভিূমেত যাবার জ য য জায়গায় সবাই নদী পার হয়, সখােন
আিম তামার কাছ থেক কান খবর না পাওয়া পয অেপ া করব।”

২৯ সই মত, সােদাক এবং অবীয়াথর ঈ বেরর পিব র িস ুক জ শােলেম িনেয় িগেয় রেখ িদল।

দায়দূ অহীেথাফেলর িব ে রাথনা করেলন
৩০ দায়দূ জতনু পবেত উঠেলন। িতিন কাঁদিছেলন। িতিন মাথা ঢেক খািল পােয় গেলন। অ যা য সকেল মাথা ঢেক

দায়েূদর সে গল। তারাও কাঁদেত কাঁদেত দায়েূদর সে গল।
৩১ একজন লাক দায়দূেক বলল, “যারা অবশােলােমর সে ফি আঁটেছ অহীেথাফল তােদর মে য একজন।” তখন দায়দূ

রাথনা করেলন, “ রভু আমরা তামার কােছ রাথনা কির তিুম অহীেথাফেলর চ রা যথ কর।” ৩২ দায়দূ পবেতর িশখের
এেলন। এখান থেক িতিন মােঝ মােঝ ঈ বেরর উপাসনা করেতন। সই সময় অকীয় হশূয় তাঁর কােছ এল। তার মাথায়
ধেূলাবািল এবং পরেণ িছ ব র।

৩৩ দায়দূ হশূয়েক বলেলন, “যিদ তিুম আমার সে যাও তাহেল আমােক দখােশানা করবার জ য তিুম হেব আর একজন
যি । ৩৪ িক যিদ তিুম জ শােলেম িফের যাও তেব তিুম অহীেথাফেলর চ রা েক যথ করেত পারেব। অবশােলামেক

িগেয় বল, ‘ হ রাজা আিম আপনার দাস। আিম আপনার িপতার সবা কেরিছ। এখন আিম আপনার সবা করব।’ ৩৫ সােদাক
এবং অিবয়াথর যাজকগণ তামার সে থাকেবন। রাজার বাডী়েত তিুম যা যা েনছ, তিুম অব যই তােদর সবই বেল দেব।
৩৬ সােদােকর পু র অহীমাস এবং অিবয়াথেরর পু র যানাথন তােদর সে থাকেব। তিুম রাজার রাসােদ যা িকছ ু নেব, তা
ওেদর মা যেম আমােক জানােত থাকেব।”

৩৭ তারপর দায়েূদর ব ু হশূয় সই শহের চেল গল। অবশােলামও জ শােলেম এল।

সীবঃ দায়েূদর সে দখা করল

১৬ ১ দায়দূ জতনু পবেতর চডূা়র িদেক যখন িকছটুা উেঠেছন, তখন মফীেবাশেতর ভ ৃ য সীবঃর সে দায়েূদর দখা হল।
সীবঃর গাধা িট তােদর িপেঠ ব াভরা িজিনস বেয় িনেয় যাি ল। তােত ২০০টা িট, ১০০ থাকা িকি , ১০০টা

রীে র মর মী ফলসহ এক কূপা রা ারস িছল। ২ রাজা দায়দূ সীবঃেক িজ াসা করেলন, “এই িজিনস েলা িক কােজ
লাগেব?”

সীবঃ উ র িদল, “গাধা িল রাজপিরবােরর লাকেদর চডা়র জ য। িট এবং রীে র ফল েলা রাজার আিধকািরকেদর
খাওয়ার জ য। ম ভিূমর পেথ কউ যিদ বল হেয় পেড় স এই রা ারস পান করেত পাের।”

৩ তখন রাজা িজ াসা করেলন, “মফীেবাশৎ কাথায়?”
সীবঃ উ র িদল, “মফীেবাশৎ এখন জ শােলেম রেয়েছ। স ভাবেছ, ‘ই রােয়লীয়রা আজ আমার দা র রাজ ব আমায়

িফিরেয় দেব।’”
৪ তখন রাজা সীবঃেক বলেলন, “ সই কারেণ মফীেবাশেতর যা িকছ ু আেছ তা আিম তামােক িদলাম।”
সীবঃ বলল, “আিম আপনােক রণাম কির। আমার িব বাস, আিম সবদাই আপনােক স রাখেত পারব।”

িশিমিয় দায়দূেক অিভশাপ িদল
৫ দায়দূ ব রীেম এেলন। শৗেলর পিরবােরর একজন লাক ব রীম থেক এল। লাকটার নাম িশিমিয়— স গরার পু র।

িশিমিয় দায়েূদর উে ে য অিহতকর কথা বলেত বলেত বিরেয় এল। এবং বার বার স খারাপ কথাই বলেত থাকল।
৬ িশিমিয় দায়দূ এবং তাঁর আিধকািরকেদর িদেক পাথর ছ ুঁডি়ছল। িক সব লাক এবং স যরা দায়দূেক িঘের দাঁডা়ল এবং

তাঁর চারিদেক জেডা় হল। ৭ িশিমিয় দায়দূেক এই বেল অিভশাপ িদল: “ বিরেয় যাও, বিরেয় যাও, তিুম একজন জঘ য
খনুী! ৮ রভু তামায় শাি িদে ন। কন? কারণ তিুম শৗেলর পিরবােরর লাকেদর মের ফেলছ। তিুম চিুর কের শৗেলর
জায়গায় রাজা হেয় বেসছ। এখন সরকমই খারাপ িকছ ু তামার িনেজর ে র ঘটেছ। রভু তামার রাজ ব তামার পু র
অবশােলামেক িদেয়েছন। কন? কারণ তিুম একজন খনুী।”

৯ স য়ার পু র অবীশয় রাজােক বলল, “এই মরা কুকুরটা কন আপনােক অিভশাপ করেব? হ রাজা, রভু আমার, আমােক
যেত িদন, আিম িগেয় িশিমিয়র মু ু কেট উিডে়য় িদই।”

১০ িক রাজা উ র িদেলন, “ওেহ স য়ার পু র, এটা তামার কান যাপার নয়। স তা আমােক অিভশাপ িদে । রভু
তােক বেলেছন আমােক অিভশাপ িদেত। রভু যা কেরন স িবষেয় ক তাঁেক র করেত পাের?”
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১১ দায়দূ অবীশয় এবং তাঁর ভ ৃ যেদর আরও বলেলন, “ দখ, আমার িনেজর পু র অবশােলাম আমােক হ যা করেত চাইেছ।
িব যামীন পিরবারেগা ীর এই যি র (িশিমিয়) আমােক হ যা করার অেনক বশী অিধকার আেছ। ওেক একা ছেড় দাও।
ওেক আমায় অিভশাপ িদেয় যেত দাও। রভু ওেক এই কাজ করেত বেলেছন। ১২ হয়েতা আমার রিত যা িকছ ু ভলু করা
হেয়েছ রভু তা দখেবন। তাহেল িশিমিয় আজ আমার িব ে যা যা খারাপ কথা বেলেছ, রভু হয়েতা তার জ য আমােক
ভাল িকছ ু দেবন।”

১৩ অতএব দায়দূ এবং তাঁর লাকরা রা া িদেয় পনুরায় চলেত লাগল। িক িশিমিয় দায়দূেক অনসুরণ করেত থাকেলা।
রা ার অ যিদক িদেয় স পাহােডর় ধাের ধাের চলেত থাকেলা। পেথ যেত যেত িশিমিয় দায়েূদর উে ে য খারাপ খারাপ
কথা বলেত থাকেলা। িশিমিয় দায়েূদর উে ে য পাথর এবং কাদা ছ ুঁডে়ত লাগল।

১৪ রাজা দায়দূ এবং তাঁর সব লাকরা যদন নদীর কােছ এেস পৗঁছেলন। রাজা এবং তাঁর লাকরা খবু া িছেলন। তাঁরা
সখােন িব রাম িনেয় িনেজেদর খািনকটা চা া কের িনেলন।

১৫ অবশােলাম, অহীেথাফল এবং ই রােয়েলর সব লাক জ শােলেম এল। ১৬ দায়েূদর ব ু অকীয় হশূয় অবশােলােমর
কােছ এল। হশূয় অবশােলামেক বলল, “রাজা দীঘজীবী হা ! রাজা দীঘজীবী হা !”

১৭ অবশােলাম উ র িদল, “তিুম তামার ব ু দায়েূদর রিত একিন নও কন? তিুম তামার ব ুর সে জ শােলম থেক
চেল গেল না কন?”

১৮ হশূয় বলল, “ রভু যােক বেছ নন আিম তা তারই। লাকরা এবং ই রােয়েলর সব লাকরা আপনােক বেছ িনেয়েছ।
আিম আপনার সে অব যই থাকব। ১৯ অতীেত আিম আপনার িপতার সবা কেরিছ। অতএব এখন আিম দায়েূদর পেু রর
সবা করব। আিম আপনারই সবা করব।”

অবশােলাম অহীেথাফেলর কাছ থেক উপেদশ চাইল
২০ অবশােলাম অহীেথাফলেক িজ াসা করল, “বল, এখন িক করা উিচৎ ।”
২১ অহীেথাফল অবশােলামেক বলল, “ তামার িপতা এখােন ঘর-বাডী় দখােশানা করার জ য তাঁর কেয়কজন উপপ ীেদর

রেখ গেছন। যাও এবং তােদর সে শারীিরক স ক াপন কর। তখন সব ই রােয়লীয় জানেব তামার িপতা তামােক ঘণৃা
কের। তামার সব লাকরা তামােক সমথন করেত উৎসািহত হেব এবং তামােক তােদর পণূ সমথন দেব।”

২২ তখন তারা বাডী়র ছােদ অবশােলােমর জ য একটা তাঁবু ফলল। অবশােলাম তার িপতার উপপ ীেদর সে যৗন স ক
করল। সব ই রােয়লীয়ই তা দখল। ২৩ সই সময় থেক অহীেথাফেলর উপেদশ অবশােলাম এবং দায়দূ উভেয়র কােছ

বপণূ িছল। তা িছল মানেুষর কােছ ঈ বেরর বাে যর মতই বপণূ।

দায়দূ স েক অহীেথাফেলর উপেদশ

১৭ ১ অহীেথাফল অবশােলামেক বলল, “আমােক ১২,০০০ লাক বেছ িনেত দাও। আজ রােতই আিম দায়দূেক তাডা়
করব। ২ যখন স া ও বল হেয় যােব তখন আিম তােক ধরব। আিম তােক ভীত ও আতি ত কের তলুব। তার

সব লাকরা দৗেড় পািলেয় যােব। িক আিম ধু রাজা দায়দূেকই হ যা করব। ৩ তারপর আিম সব লাকেক তামার কােছ
িফিরেয় িনেয় আসব। যিদ দায়দূ মারা যায়, তাহেল সব লাকরা শাি েত িফের আসেব।”

৪ অবশােলাম এবং ই রােয়েলর সব নতার কােছই এই র াব ভাল বেল মেন হল। ৫ িক অবশােলাম বলল, “এখন আিম
অকীয় হশূয়েক ডািক। স িক বেল তাও আিম নেত চাই।”

হশূয় অহীেথাফেলর র াব প কের িদল
৬ হশূয় অবশােলােমর কােছ এল। অবশােলাম হশূয়েক বলল, “অহীেথাফল এই পরামশ িদেয়েছ। আমরা িক এটাই অনসুরণ

করব? তা যিদ না হয় তাহেল বল িক করা উিচৎ ?”
৭ হশূয় অবশােলামেক বলল, “অহীেথাফেলর উপেদশ এই সমেয় উপেযাগী নয়।” ৮ হশূয় আরও বলল, “তিুম জােনা য

তামার িপতা এবং তার লাকরা খবুই শি শালী। বা া কেড় িনেল বেুনা ভা ুক যমন িহং র হেয় ওেঠ ওরাও তমিনই
ভয় র। তামার িপতা একজন দ যা া। িতিন কখনও সারারাত ওই লাকেদর সে থাকেবন না। ৯ স বতঃ িতিন কান

হা বা অ য কাথাও ইিতমে য লিুকেয় পেডে়ছন। যিদ তামার িপতা তামার লাকেদর আেগ আ রমণ কের, লাক এই
সংবাদ জানেত পারেব। এবং তারা ভাবেব, ‘অবশােলােমর লাকরা হের যাে !’ ১০ তখন িসংেহর মত সাহসী যা ারাও ভীত
ও আতি ত হেব। কন? কারণ গাটা ই রােয়ল এই কথা জােন য তামার িপতা শি শালী যা া এবং তাঁর লাকরা অ য
সাহসী।
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১১ “আমার র াব হল এই: তিুম অব যই দান থেক ব - শবা পয সব ই রােয়লীয়েদর একসে জেডা় করেব। সমেু র
যমন অ নিত বািল থােক সরকমই সখােন অেনক লাক হেব। তারপর, তিুম িনেজ অব যই যেু যােব। ১২ দায়দূ যখােন

লিুকেয় আেছ সখােনই আমরা তােক ধরব। অগিণত স যসহ আমরা দায়দূেক আ রমণ করব। ভিূমেক ঢেক দওয়া অসং য
িশিশর কণার মত আমরা ওেদর ঢেক দব। আমরা দায়দূ এবং তাঁর লাকেদর হ যা করব। কাউেক জীিবত ছাডা় হেব না।
১৩ যিদ দায়দূ নগেরর িভতের পািলেয় যান সকল ই রােয়লীয় িমেল দিড় িদেয় আমরা নগেরর রাচীর ভে দব। তােদর
সবাইেক আমরা উপ যকায় টেন নামাব। নগেরর একটা ছা পাথর পয আমরা রাখেত দব না।”

১৪ অবশােলাম এবং সকল ই রােয়লীয় বলল, “অকীয় হশূেয়র উপেদশ অহীেথাফেলর উপেদেশর চেয় ভাল।” তারা একথা
বলল কারণ তা িছল রভরু পিরক না। অবশােলামেক শাি দবার জ য রভু অহীেথাফেলর সৎ উপেদশেক িবফল করার
ফি এঁেটিছেলন।

হশূয় দায়দূেক একিট সাবধানবাণী পাঠাল
১৫ ঐ সব কথা হশূয় সােদাক এবং অবীয়াথর এই ই যাজকেদর বলল। অহীেথাফল অবশােলাম এবং ই রােয়েলর নতােদর

য পরামশ িদেয়েছ হশূয় তাও বলল। হশূয় িনেজ যা যা পরামশ িদেয়িছল তাও তােদর বলল। হশূয় বেলিছল, ১৬ “খবু শী র
দায়দূেক এই খবর দাও। তাঁেক বল, যখান িদেয় নদী পার হেয় লােক ম ভিূমেত ঢােক িতিন যন সখােন আজ রােত না
থােকন। তাঁেক এখিুন যদন নদী পার হেয় যেত বল। যিদ িতিন নদী পার হেয় চেল যান তেব রাজা এবং তাঁর লাকরা ধরা
পডে়ব না।”

১৭ যাজেকর ই পু র যানাথন এবং অহীমাস ঐ - রােগেল অেপ া করিছল। তারা চাইত না কউ তােদর শহের রেবশ
করেত দখকু। ধমুা র এক দাসী এেস তােদর সব খবরাখবর িদেয় যত। তারপর যানাথন এবং অহীমাস রাজা দায়েূদর
কােছ িগেয় সব কথা বলত।

১৮ িক এক বালক যানাথন এবং অহীমাসেক দেখ ফলল। এই ঘটনা অবশােলামেক বলার জ য বালকিট ছেুট চেল গল।
যানাথন এবং অহীমাসও তাডা়তািড় দৗেড় পালাল এবং ব রীেম এক লােকর বাডী়েত এেস উপি ত হল। লাকটার বাডী়র

বাইেরর রা েণ একটা কুেয়া িছল। যানাথন এবং অহীমাস সই কুেয়ােত নেম গল। ১৯ সই লাকিটর রী কুেয়ার ওপর
একটা আ াদন রেখ িদল। তারপর স সই কুেয়ার ওপর গেমর বীজ িবিছেয় িদল, তাই সিট শে যর েপর মতই দখেত
লাগিছল। তাই লাকরা জানেত পারল না য যানাথন এবং অহীমাস তার মে য লিুকেয় রেয়েছ। ২০ অবশােলােমর ভ ৃ যরা
সই বাডী়েত এেস সই মিহলােক িজ াসা করল, “অহীমাস এবং যানাথন কাথায়?”

মিহলা অবশােলােমর ভ ৃ যেদর বলল, “ইিতমে যই তারা নদী পার হেয় গেছ।”
তখন অবশােলােমর ভ ৃ যরা যানাথন ও অহীমােসর স ােন চেল গল। িক তারা তােক খুঁেজ পল না। অতঃপর

অবশােলােমর ভ ৃ যরা জ শােলেম িফের এল।
২১ অবশােলােমর ভ ৃ যরা চেল যাওয়ার পর, যানাথন ও অহীমাস কুেয়া থেক বাইের বিরেয় এল। তারা রাজা দায়েূদর

কােছ গল এবং দায়দূেক বলল, “খবু তাডা়তািড় নদী পার হেয় চেল যান। অহীেথাফল আপনার িব ে এইসব ষডয় র
কেরেছ।”

২২ তখন দায়দূ এবং তাঁর লাকরা যদন নদী পার হেয় গল। সেূযাদেয়র আেগই দায়েূদর সব লাকরা যদন নদী পার হেয়
গল।

অহীেথাফল আ হ যা করল
২৩ অহীেথাফল দখল য তার উপেদশ ই রােয়লীয়রা রহণ কের িন। স তার গাধার িপেঠ িজন চিডে়য় তার িনেজর নগের

িফের এল। তার পিরবােরর যথািবিহত যব া কের স গলায় দিড় িদল। অহীেথাফল মারা গেল লাকরা তােক তার িপতার
কবেরই কবর িদল।

অবশােলাম যদন নদী পার হল
২৪ দায়দূ মহনিয়েম এেলন।
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অবশােলাম এবং তার সে য সব ই রােয়লীয়রা িছল তারা যদন নদী পার হেয় গল। ২৫ অবশােলাম অমাসােক তার
স যদেলর অিধনায়ক েপ িনযু করল। অমাসা যায়ােবর জায়গা িনল। অমাসা িছল িয র, একজন ই ােয়লীয় †† ছেল।

অমাসার মােয়র নাম অবীগল। স স য়ার বান নাহেশর মেয়। স য়া িছল যায়ােবর মা।
২৬ অবশােলাম এবং ই রােয়লীয়রা িগিলয়েদ তাঁবু ফেল অব ান করল।

শািব, মাখীর এবং বিস য়
২৭ দায়দূ মহনিয়েম এেলন। শািব, মাখীর এবং বিস য় সইখােনই িছল। শািব অে ানেদর র বা শহেরর নাহেশর পু র।

মাখীর হল লাদবার িনবাসী অ ীেয়েলর পু র। আর বিস য় িগিলয়েদর, রাগলীেমর থেক এেসিছল। ২৮–২৯ সই িতনজন
লাক বলল, “ম ভিূমেত য লাকরা রেয়েছ তারা া , ুধাত এবং ত ৃ াত।” তাই তারা দায়েূদর জ য এবং তাঁর সে য
লাকরা িছল তােদর জ য অেনক িকছ ু িজিনস এেনিছল। তারা িবছানা এবং অ যা য পা রািদ এেনিছল। এছাডা়ও তারা গম,

যব, ময়দা, ভাজা শ য, বীন, শাক, কেনা বীজ, মধ,ু মাখন, মষ এবং পনীর এেনিছল।

দায়দূ যেু র র িত করেলন

১৮ ১ দায়দূ তাঁর লাকেদর একবার েন িনেলন। িতিন ১০০০ জন এবং ১০০ জন কের লাক ভাগ কের রিতিট দেলর
জ য একজন অিধনায়ক িনযু করেলন। ২ দায়দূ তাঁর লাকেদর িতনেট দেল ভাগ কের িদেলন এবং তারপর তােদর

পািঠেয় িদেলন। যায়াব এক ততৃীয়াংশ লােকর নতেৃ ব িছল। যায়ােবর ভাই স য়ার পু র অবীশয় অপর একভাগ লাকেক
নত ৃ ব িদেয়িছল। এবং গােতর ই য় বাকী অংেশর নতেৃ ব িছল।

রাজা দায়দূ তাঁেদর বলেলন, “আিমও তামােদর সে যাব।”
৩ িক লাকরা বেল উঠল, “না! আপিন আমােদর সে একদম আসেবন না। কন? কারণ আমরা যিদ যু ে র থেক

পািলেয় যাই, তাহেল অবশােলােমর লাকরা ধতে যর মে যই আনেব না। এমনিক, আমােদর অেধক লাক যিদ মারাও যায়
তােতও অবশােলােমর লাকেদর িকছ ুএেস যােব না, িক আপিন আমােদর ১০,০০০ লাকর সমান। তাই আপনার পে শহের
থাকাই ভাল। তখন আমরা সাহা য চাইেল আপিন আমােদর সাহা য করেত পারেবন।”

৪ রাজা তােদর বলেলন, “ তামরা যা ভাল বাঝ আিম তাই করব।”
তখন রাজা ফটেকর একিদেক দাঁডা়েলন। স যবািহনী বিরেয় গল। শ’ য় শ’ য় এবং হাজাের হাজাের সনাবািহনী বিরেয়

এল।
৫ যায়াব, অবীশয় এবং ই য়েক রাজা আেদশ িদেলন। িতিন বলেলন, “আমার মখু চেয় তামরা এই কাজ কর। ত ণ

অবশােলােমর সে সংযত ও ভাল আচরণ কর।” সব লাক দাঁিডে়য় নল য অিধনায়েকর রিত অবশােলাম স েক রাজা
আেদশ িদেলন।

দায়েূদর স য অবশােলােমর স যেদর হািরেয় িদল
৬ অবশােলােমর পে র ই রােয়লীয়েদর িব ে লডা়ই করার জ য দায়েূদর স যরা যু ে ে র রওনা হল। তারা

ই রিয়েমর অরে য যু করল। ৭ দায়েূদর লাকরা ই রােয়লীয়েদর পরািজত করল। সিদন ২০,০০০ স যেক হ যা করা
হেয়িছল। ৮ সারা দেশ সই যু ছিডে়য় পেডি়ছল। িক স িদন যু ে ে রর চেয় অরে যই বশী লাক মারা িগেয়িছল।

৯ এমন হল য অবশােলাম দায়েূদর আিধকািরকেদর মেুখামিুখ হল। অবশােলাম তার খ েরর ওপর লািফেয় পেড় পালােত
চ া করল। খ রটা একটা বড় ওক গােছর ডােলর তলা িদেয় যেত চ া করল। অবশােলােমর মাথাটা গােছর ডােল আটেক
গল। খ রটা তলা িদেয় পািলেয় গল। আবশােলাম গােছর ডােল ঝেুল রইল। ‡‡

১০ একজন যি এই ঘটনা ঘটেত দখল। স যায়াবেক বলল, “আিম অবশােলামেক একটা ওক গােছ ঝলুেত দেখিছ।”
১১ যায়াব তােক িজ াসা করল: “ কন তিুম তােক হ যা করেল না এবং তােক মািটেত ফেল িদেল না? তাহেল আিম

তামােক একটা কামরব ও দশটা রৗ য মু রা িদতাম।”
১২ যি িট যায়াবেক বলল, “তিুম আমােক ১০০০ রজত মু রা িদেলও আিম রাজার পু রেক আঘাত করার চ া

করতাম না। কন? কারণ তামার রিত অবীশয় এবং ই েয়র রিত রাজার আেদশ েনিছ। রাজা বেলেছন, ‘ দেখা, ত ণ

††১৭:২৫ ই ােয়লীয় িহ েত আেছ “ই রােয়লীয়।” িক ১ম বংশাবিল ২:১৭ এবং রাচীন রীক অনবুােদ আেছ
“ই ােয়লীয়।”
‡‡১৮:৯ আবশােলাম … রইল আ িরক অেথ, “ বগ ও মেত্যর মাঝখােন।”
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অবশােলামেক আঘাত কেরা না।’ ১৩ যিদ আিম অবশােলামেক হ যা করতাম রাজা িনেজই আমােক খুঁেজ বর করেতন এবং
তিুম আমােক শাি িদেত।”

১৪ যায়াব বলল, “ তামার সে এখােন আিম সময় ন করব না।”
অবশােলাম তখনও দবদা গােছ ঝেুল িছল এবং তখনও বঁেচিছল। যায়াব িতনেট বশা িনেয় অবশােলােমর িদেক ছ ুঁেড়

িদল। বশা িল অবশােলােমর বকু িবদীণ কের িদল। ১৫ দশজন ত ণ স য যায়াবেক যেু সাহা য করত। তারা দশজেন
িমেল অবশােলামেক িঘের দাঁডা়ল ও তােক হ যা করল।

১৬ যায়াব তযূ বাজাল এবং তার লাকেদর ই রােয়লীয়েদর তাডা় না করেত আেদশ িদল। ১৭ তারপর যায়ােবর লাকরা
অবশােলােমর দহিট জ েলর খােদ ফেল িদল। সই খাদিট তারা বড় বড় পাথর িদেয় বিুজেয় িদল।

সব ই রােয়লীয় যারা অবশােলামেক অনসুরণ করিছল তারা পািলেয় িগেয় য যার বাডী় চেল গল।
১৮ অবশােলােমর জীবনকােল রাজার উপ যকায় স একটা তরী কেরিছল এবং সটা িনেজর নােম নাম িদেয়িছল কারণ

স ভেবিছল: “আমার নাম র া করার জ য আমার কান স ানািদ নই।” আজও িটেক “অবশােলােমর ” বলা হয়।

যায়াব দায়দূেক এই সংবাদ পািঠেয় িদল
১৯ সােদােকর পু র অহীমাস যায়াবেক বলল, “আমােক দৗেড় িগেয় রাজা দায়দূেক এই খবর জানােত দাও। আিম তাঁেক

বলব আপনার জ য রভু আপনার শ েক হ যা কেরেছন।”
২০ যায়াব অহীমাসেক উ র িদল, “না, আজ এই খবর তিুম রাজা দায়দূেক দেব না। অ যিদেন তিুম এই খবর িদেত পার

িক আজ নয়। কন? কারণ রাজার ছেল মারা গেছ।”
২১ তখন যায়াব কূশীয়েক বলল, “যাও এবং তিুম যা যা দেখছ তা রাজােক বল।”
তখন সই কূশীয় যায়াবেক রণাম কের রাজা দায়েূদর উে ে য রওনা হল।
২২ িক সােদােকর পু র অহীমাস আবার যায়ােবর কােছ অনেুরাধ করল, “যা ঘেট গেছ তা িনেয় িচি ত হেয়া না, আমােকও

ঐ কূশীয়র িপছেন ছেুট যেত দাও!”
যায়াব িজ াসা করল, “পু র, কন তিুম এই সংবাদ িনেয় যেত চাইছ? এই সংবােদর জ য তিুম কান পরু ার পােব

না।”
২৩ অহীমাস উ র িদল, “যাই ঘটকু না কন তা িনেয় িচ া কির না। আিম দায়েূদর কােছ দৗেড় যাব।”
যায়াব অহীমাসেক বলল, “ভাল, দায়েূদর কােছ দৗেড় যাও।”

তখন অহীমাস যদন উপ যকার মে য িদেয় দৗডে়লা এবং কূশীয় বাতাবাহকেক অিত রম কের গল।

দায়দূ এই সংবাদ নেলন
২৪ শহেরর ই িসংহ বােরর মাঝামািঝ দায়দূ বেসিছেলন। একজন রহরী িসংহ বার সংল রাচীেরর ওপর উেঠ দখল

একজন লাক একা দৗেডা়ে । ২৫ রহরী িচৎকার কের দায়দূেক স কথা বলল।
রাজা দায়দূ বলেলন, “যিদ লাকটা একা হয় তা হেল স সংবাদ িনেয় আসেছ।”
লাকটা রেম নগেরর কােছ এেস গল। ২৬ তখন রহরী দখল আরও একজন দৗেড় আসেছ। রহরী বারর ীেক ডেক

বলল, “ দখ আরও একজন লাক একা ছেুট আসেছ।”
রাজা বলেলন, “ওই লাকিটও সংবাদ িনেয় আসেছ।”
২৭ রহরী বলল, “আমার মেন হয় রথম লাকিট সােদােকর পু র অহীমােসর মত দৗেডা়য়।”
রাজা বলল, “ স একজন ভাল লাক। স িন য়ই ভ সংবাদ িনেয় আসেছ।”
২৮ অহীমাস রাজােক বলল, “সবই কুশল!” অহীমাস রাজােক রণাম করল এবং তাঁেক বলল, “আপনার রভ,ু ঈ বেরর

রশংসা ক ন! হ আমার মিনব, যারা আপনার িবেরাধী িছল রভু তােদর পরািজত কেরেছন।”
২৯ রাজা িজ াসা করেলন, “অবশােলাম কমন আেছ?”
অহীমাস উ র িদল, “ যায়াব যখন আমােক পািঠেয়িছল, আিম একদল লাকেক দেখিছলাম এবং তারা িব রা িছল। িক

িক যাপাের তারা উে িজত তা আিম জািন না।”
৩০ তখন রাজা বলেলন, “তিুম একটু সের দাঁডা়ও এবং অেপ া কর।” অহীমাস সের গল এবং দাঁিডে়য় অেপ া করল।
৩১ সই কূশীয় এল। স বলল, “ হ আমার রভু এবং রাজা, আপনার জ য সংবাদ আেছ। যারা আপনার িব ে িছল রভু

তােদর আজ শাি িদেয়েছন।”
৩২ রাজা সই কূশীয়েক িজ াসা করেলন, “অবশােলাম ভােলা আেছ তা?”
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কূশীয়িট উ র িদল, “আপনার শ রা এবং সইসব লাকরা যারা আপনােক আঘাত করবার চ া করেছ তােদর যন শাি
হয় এবং তােদর ভা য যন অবশােলােমর মত হয় আিম এই কামনা কির।”

৩৩ তখন রাজা জানেত পারেলন অবশােলাম মারা গেছ। রাজা ভীষণভােব ভে পডে়লন। শহের িসংহ বােরর ওপর ঘের
িগেয় কাঁদেলন। সই সবেচেয় ওপর তলায় যেত যেত িতিন িবলাপ কের কাঁদেত লাগেলন, “হায় অবশােলাম! হায় আমার
পু র অবশােলাম! তামার বদেল যিদ আিম মরতাম! হায়ের অবশােলাম! হায় আমার পু র!”

যায়াব দায়দূেক ভ  সনা করল

১৯ ১ লাকরা যায়াবেক এেস সংবাদ িদেয় বলল, “রাজা দায়দূ অবশােলােমর জ য ঃেখ ভে পেডে়ছন এবং কাঁদেছন।”
২ সিদন দায়েূদর স যরা যেু জয়ী হেয়িছল। িক সই জয় তােদর সকেলর কােছ একটা িবষােদর িদন হেয় উেঠিছল।

তা িবষ তার িদন িছল কারণ লাকরা জানেত পারল, “রাজা তাঁর পেু রর জ য শাকম ।”
৩ লাকরা িবমষ হেয় সই শহের এল। তারা যেু যারা পরািজত হেয়েছ এবং ল ায় যারা ছেুট পািলেয় গেছ সই লাকেদর

মত যবহার করল। ৪ রাজা তাঁর মখু ঢেক রেখিছেলন। িতিন উ বের কাঁদিছেলন, “অবশােলাম, অবশােলাম, হায় পু র,
পু র আমার!”

৫ যায়াব রাজার রাসােদ গল। স রাজােক বলল, “আপিন আপনার রে যকিট আিধকািরকেদর অবমাননা করেছন।
দখনু ঐ আিধকািরকরা আজ আপনার রাণ বাঁিচেয়েছ। তারা আপনার ছেল- মেয়, রী এবং দাসীেদরও রাণ বাঁিচেয়েছ।

৬ যারা আপনােক ঘণৃা কের তােদর আপিন ভােলাবােসন এবং যারা আপনােক ভােলাবােস তােদর আপিন ঘণৃা কেরন। আপিন
আজ পির ার কের বিুঝেয় িদেলন য আপনার আিধকািরক এবং অ যা য লাকরা আপনার কােছ একা ই অথহীন। আিম বঝুেত
পারিছ আমরা সকেল মারা িগেয় অবশােলাম বঁেচ থাকেল আপিন রকৃতই সখুী হেতন। ৭ এখন উঠনু, আপনার আিধকািরকেদর
সে কথা বলনু। ওেদর উৎসািহত ক ন। আিম রভরু নােম শপথ কের বলিছ, যিদ আপিন এখনই বাইের িগেয় এই কাজ
না কেরন, আজ রােত আপনার সে একজন লাকেকও পােবন না। এবং তা যিদ হয় তাহেল শশবকাল থেক আপিন য সব
সম যায় পেডে়ছন, এটা হেব তােদর তলুনায় কিঠনতম সম যা।”

৮ তখন রাজা িগেয় নগরীর রেবশ পেথ বসেলন। রাজা য নগর বােরর বাইের এেসেছন এই খবর ছিডে়য় পডল়। তাই
লাকরা তাঁর সে দখা করেত এল। ই রােয়লীয়রা যারা অবশােলামেক অনসুরণ করিছল তারা সকেল দৗেড় পািলেয় য যার

বাডী় চেল গল।

দায়দূ পনুরায় রাজা হেলন
৯ রে যক পিরবারেগা ীর রে যকিট লাক িনেজেদর মে য কলহ কের িদল। তারা বলল, “রাজা দায়দূ আমােদর

পেল ীয় এবং অ যা য শ েদর থেক বাঁিচেয়েছন। দায়দূ অবশােলােমর হাত থেক পািলেয় গেছন। ১০ তাই আমরা
অবশােলামেক আমােদর শাসক েপ বেছ িনেয়িছলাম। িক এখন অবশােলাম মারা গেছ। স যেু হত হেয়েছ। তাই দায়দূেক
আমরা আবার রাজা িহেসেব রহণ করব।”

১১ রাজা দায়দূ সােদাক এবং অিবয়াথর এই ই যাজকেক বাতা পাঠােলন। দায়দূ বলেলন, “িযহদূার নতােদর সে কথা
বল। তােদর বল, ‘রাজা দায়দূেক তাঁর রাসােদ িফিরেয় আনার যাপাের তামরা সব চেয় শষ পিরবারেগা ী কন? দখ, সারা
ই রােয়েলর লাক রাজা দায়দূেক তাঁর ব ােন িফিরেয় আনার যাপাের বলাবিল করেছ। ১২ তামরা আমার ভাই, তামরাই
আমার পিরবার। তেব রাজােক ব ােন িফিরেয় আনার যাপাের কন তামরা িপিছেয় থাকা পিরবার হেব?’ ১৩ অমাসােক িগেয়
বল, ‘তিুম আমার পিরবােরর একজন। যিদ আিম তামােক যায়ােবর জায়গায় আমার সিনকেদর সনাপিত না কির, তেব
ঈ বর যন আমায় শাি দন।’”

১৪ দায়দূ িযহদূার সব লােকর দয় শ করেলন এবং তারা সকেল একা হেয় স িত জানাল। িযহদূার লাকরা রাজার
কােছ বাতা পাঠাল। তারা বলল, “আপিন এবং আপনার সব আিধকািরকরা িফের আসনু।”

১৫ রাজা দায়দূ যদন নদীর কােছ এেলন। িযহদূার লাকরা রাজার সে দখা করার জ য এবং তাঁেক যদন নদী পার কের
িনেয় যাবার জ য িগল ্গেল এেস উপি ত হল।

িশিমিয় দায়েূদর কােছ মা চাইল
১৬ গরার পু র িশিমিয় িব যামীেনর পিরবােরর একজন। স ব রীেম বাস করত। দায়েূদর সে দখা করার জ য স

তাডা়তািড় এল। স িযহদূার লাকেদর সে এল। ১৭ িশিমিয়র সে িব যামীেনর পিরবারেগা ী থেক আরও ১০০০ জন লাক
এেসিছল, শৗেলর পিরবােরর দাস সীবঃও এেসিছেলা। সীবঃ তার ১৫ জন পু র এবং ২০ জন ভ ৃ যেক সে এেনিছল। এইসব
লাক রাজা দায়েূদর সে দখা করার জ য তাডা়তািড় যদন নদীর তীের এেস উপি ত হল।
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১৮ রাজার পিরবারেক িযহদূায় িফিরেয় আনার জ য লাকরা সাহা য করেত নদীর ওপাের চেল গল। রাজা যা যা বলেলন
লাকরা তাই করল। যখন রাজা নদী পার হে ন তখন গরার পু র িশিমিয় তার সে দখা করেত এল। িশিমিয় এেস রাজােক
রণাম করল। ১৯ িশিমিয় রাজােক বলল, “ হ আমার রভ,ু আিম যা ভলু কেরিছ তা িনেয় ভাবেবন না। হ রাজা, যখন আপিন

জ শােলম ছেড় চেল িগেয়িছেলন তখন আপনার সে য য খারাপ আচরণ কেরিছ তা আর মেন রাখেবন না। ২০ আপিন
জােনন আিম পাপ কেরিছ। সই জ যই যােষেফর পিরবার থেক আিমই রথম আপনার সে দখা করেত এেসিছ।”

২১ িক স য়ার পু র অবীশয় বলল, “আমরা িশিমিয়েক অব যই হ যা করব কারণ রভরু বারা অিভিষ রাজােক স
অিভশাপ িদেয়িছল।”

২২ দায়দূ বলেলন, “স য়ার পু র, তামার িক যাপার বল তা, য তিুম আমার িব াচরণ করছ? ই রােয়েল কাউেক
মতৃু্যদ দওয়া হেব না। আজ আিম জািন য আিম সম র ই রােয়েলর রাজা।”

২৩ তখন রাজা িশিমিয়েক বলেলন, “ তামােক হ যা করা হেব না।” রাজা িশিমিয়র কােছ রিত া করেলন য িতিন িনেজ
িশিমিয়েক হ যা করেবন না। ¶¶

মফীেবাশৎ দায়েূদর সে দখা করেত গল
২৪ শৗেলর বড় নািত মফীেবাশৎ রাজা দায়েূদর সে দখা করেত এল। রাজা জ শােলম যাগ করা থেক িনি ে িফের

আসা পয মফীেবাশৎ তার পােয়র য নয় িন, দািড় কামায িন, এমনিক কাপডও় ধায িন। ২৫ মফীেবাশৎ যখন জ শােলেম
রাজার সে দখা করল তখন রাজা বলেলন, “যখন আিম জ শােলম থেক চেল গলাম তখন তিুম আমার সে গেল না
কন?”

২৬ মফীেবাশৎ উ র িদল, “ হ আমার মিনব, আমার দাস আমার সে রতারণা কেরেছ। আিম প ু তাই আিম আমার দাস
সীবঃেক বেলিছলাম, ‘আমার গাধার িপেঠ একটা িজন পিরেয় দাও। আিম তােত চেড় রাজার সে যাব।’ ২৭ িক আমার দাস
আমার সে রতারণা কেরেছ। স একাই আপনার কােছ এেসেছ এবং আমার স েক আপনার কােছ িন াবাদ কেরেছ। হ
আমার রভ,ু আপিন ঈ বেরর দূেতর মত। যা ভােলা মেন হয় আপিন তাই ক ন। ২৮ আপিন আমার দা র পিরবােরর সব
লাকেকই মের ফলেত পারেতন। িক আপিন তা কেরন িন। বরং আপিন আমােক তােদর সে ান িদেয়েছন যারা আপনার

সে একাসেন বেস আহার কের। অতএব কান িবষেয়ই রাজার কােছ কান অিভেযাগ করার অিধকার আমার নই।”
২৯ রাজা মফীেবাশতেক বলেলন, “ তামার সম যা স েক আর বশী িকছ ু বেলা না। আিম ি র কেরিছ; তিুম এবং সীবঃ

জিম ভাগ কের নেব।”
৩০ মফীেবাশৎ রাজােক বলেলন, “ হ আমার রাজা, হ রভ,ু আপিন য িনিবে ঘের িফের এেসেছন এই আমার কােছ

যেথ । জিম সীবঃেকই িনেত িদন।”

দায়দূ বিস য়েক তাঁর সে যেত বলেলন
৩১ বিস য় িগিলয়দীয় রাগলীম থেক িফের এল। স দায়েূদর সে যদন নদীর ধার পয এল। স নদীর অপর পার পয

রাজােক পাহারা িদেয় িনেয় যােব। ৩২ বিস য় অ য ব ৃ িছল। তার বয়স ৮০ বছর। দায়দূ যখন মহনিয়েম িছেলন তখন স
তােক খাবার এবং অ যা য র যািদ িদেয়িছল। বিস য় এইসব করেত পেরিছল কারণ স বশ ধনী যি িছল। ৩৩ দায়দূ
বিস য়েক বলেলন, “আমার সে নদীর অ য পােড় এস। যিদ তিুম আমার সে জ শােলেম থাক আিম তামার িবষেয় য
নব।”

৩৪ িক বিস য় রাজােক বলল, “আপিন িক জােনন আমার বয়স কত? ৩৫ আমার বয়স ৮০ বছর। আিম যেথ ব ৃ , তাই
ভাল ম কানটাই বলা আমার পে স ব নয়। এমনিক আমার পান-আহােরর বাদ িক তা বলাও আমার পে অস ব। নারী
বা পু েষর গােনর সরুও আিম আর নেত পাই না। কন আপিন আমােক সে িনেয় িগেয় সম যায় পডে়ত চাইেছন? ৩৬ আপিন
আমােক যা যা িদেত চান তার িকছরুই আমার রেয়াজন নই। আিম আপনার সে যদন নদী পার হেয় যাব। ৩৭ দয়া কের
আমােক বাডী় িফের যেত িদন। তাহেল আিম আমার িনেজর শহের মরেত পারব এবং আমার মাতা-িপতার কবেরই সমািধ রা
হেত পারব। হ আমার মিনব এবং রাজা, িক হম আপনার ভ ৃ য হেত পাের। তােক আপনার সে যেত িদন। তার সে আপিন
যমন খিুশ যবহার করেবন।”

৩৮ রাজা উ র িদেলন, “িক হম আমার সে িফের যােব। তামার জ য আিম ওর রিত সদয় হব। তিুম যা বলেব তামার
জ য আিম তাই করব।”

¶¶১৯:২৩ রাজা … না দায়দূ িশিমিয়েক হ যা কের িন। িক কেয়ক বছর পের দায়েূদর পু র শেলামন িশিমিয়েক হ যা করার
আেদশ িদেয়িছল।
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দায়দূ ঘের িফের গেলন
৩৯ রাজা বিস য়েক চমুু খেলন এবং আশীবাদ করেলন। বিস য় ঘের িফের গল। রাজা এবং তাঁর সব লাক নদী পার হেয়

গল।
৪০ রাজা নদী পার হেয় িগল ্গেল গেলন। িক হম তাঁর সে গল। িযহদূার সব লাক এবং ই রােয়েলর অেধক লাক

দায়দূেক নদী পার কের িনেয় গল।

ই রােয়লীয়েদর সে িযহদূার লাকরা তক করল
৪১ সব ই রােয়লীয় রাজার কােছ এল। তারা রাজােক বলল, “আমােদর িযহদূাবাসী ভাইরা কন আপনােক চিুর কের আনল

এবং আপনার লাকজন সহ আপনার পিরবােরর সকলেক যদন নদী পার কিরেয় িনেয় এল?”
৪২ িযহদূার সব লাক ই রােয়লীয়েদর উ র িদল, “কারণ রাজা আমােদর িনকট আ ীয়। রাজার যাপাের কন তামরা

আমােদর রিত হ ? আমরা রাজার পয়সায় িকছ ু খাই িন। রাজা আমােদর কান উপহারও দন িন।”
৪৩ ই রােয়লীয়রা উ র িদেলা, “রাজার ওপর আমােদর এক দশমাংেশর অিধকার আেছ। তাই রাজার রিত তামােদর

থেক আমােদর দাবী বশী। িক তামরা আমােদর দাবী উেপ া করছ। কন? আমরাই তারা যারা রথম আমােদর রাজােক
িফিরেয় আনবার কথা িজ াসা কেরিছলাম।”

িক িযহদূার লাকরা ই রােয়লীয়েদর খবু ককশভােব উ র িদল। তারা, ই রােয়লীয়রা যা বেলিছল তার চেয়ও বশী
ককশ িছল।

শবঃ ই রােয়লেক দায়েূদর কাছ থেক িবি করল

২০ ১ সই খােন িবি রেয়র পু র শবঃ নােম একিট লাক িছল। শবঃ িব যামীেনর পিরবারেগা ীর এক অকাল কু া ।
ধু অ যেদর জ য সম যা সিৃ করত। শবঃ সকলেক একসে জেডা় করার জ য িশঙা বাজাল এবং বলল,

“দায়েূদর ওপর আমােদর কান অিধকার নই।
িযশেয়র পেু রর ওপেরও আমােদর কান অিধকার নই।
হ ই রােয়লবাসী, চল আমরা িনেজেদর তাঁবেুত িফের যাই।”

২–৩ তখন ই রােয়লীয়রা §§দায়দূেক ছেড় শবঃেক অনসুরণ করল। িক িযহদূার লাকরা সকেলই যদন নদী থেক
জ শােলেমর সারা পথ দায়েূদর সে িছল। দায়দূ তাঁর জ শােলেমর বাডী়েত িফের গেলন। দায়দূ তাঁর বাডী় দখােশানা

করার জ য দশজন উপপ ী রেখিছেলন। দায়দূ সই মিহলােদর এক িবেশষ বাডী়েত রেখ এেসিছেলন। সই বাডী়র চারিদেক
িতিন রহরী মাতােয়ন কেরিছেলন। মতৃু্যর আেগ পয সই মিহলারা সই বাডী়েতই িছল। দায়দূ সই মিহলােদর রিত
খয়াল রাখেতন। িতিন তােদর খাবার পাঠােতন, িক তােদর সে কান যৗন স ক কেরন িন। মতৃু্যর আেগ পয তারা
সখােন িবধবার মতই থাকত।

৪ রাজা অমাসােক বলেলন, “িযহদূার লাকেদর বল তারা যন িতন িদেনর মে য আমার সে দখা কের এবং তিুমও তােদর
সে থাকেব।”

৫ তখন অমাসা িযহদূার লাকেদর একসে জমােয়ত করেত চেল গল। িক রাজা য সময় তােক িদেয়িছেলন স তার
থেকও বশী সময় িনল।

দায়দূ অবীশয়েক বলেলন শবঃেক হ যা করেত
৬ দায়দূ অবীশয়েক বলেলন, “িবি রেয়র পু র শবঃ আমােদর পে অবশােলােমর চেয়ও ভয় র। তাই আমার

আিধকািরকেদর সে নাও এবং শবঃেক তাডা় কর। কান রাচীর ঘরা শহের স রেবশ করার আেগই এই কাজ কর।
যিদ স কান সরুি ত শহের ঢেুক পেড় আমরা তােক আর ধরেত পারব না।”

৭ সতুরাং িবি রেয়র পু র শবঃেক তাডা় করার জ য যায়াব জ শােলম যাগ করল। যায়াব তার িনেজর লাক ছাডা়ও
কেরথীয়, পেলথীয় ও অ যা য স যেদর তার সে িনল।

§§২০:২-৩ ই রােয়লীয়রা এখােন ইহার অথ িযহদূার সে যু নয় এমন পিরবারেগা ী।
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যায়াব অমাসােক হ যা করল
৮ যায়াব এবং তার স যরা যখন িগিবেয়ান রা েরর কােছ পৗঁছল, অমাসা তােদর সে দখা করেত এল। যায়াব তখন

সিনেকর পাশাক পেরিছল। যায়াব একটা কিটব পরল এবং একটা খােপ তার তরবাির কিটবে আটকােনা িছেলা। যায়াব
যখন অমাসার সে দখা করার জ য যাি ল, তখন যায়ােবর তরবাির খাপ থেক পেড় গল। যায়াব তরবািরিট তেুল িনেয়
তার হােত ধের রইেলা। ৯ যায়াব অমাসােক িজ াসা করল, “ কমন আেছা ভাই?” তারপর যায়াব ডান হাত িদেয় চু বন
করার ভ ীেত অমাসার গলা জিডে়য় ধরল। ১০ যায়ােবর বাঁ হােত য তরবাির রেয়েছ স িদেক অমাসা কান নজরই দয় িন।
িক যায়াব অমাসার পেট তরবাির বিসেয় িদল। অমাসার নািডভ়ুঁিড় বিরেয় মািটেত পেড় গল। যায়াবেক ি বতীয়বার আর
তরবাির চালােত হল না—ইিতমে যই স মারা গেছ।

দায়েূদর লাকজন শবঃেক খুঁজেত থাকল
তারপর যায়াব এবং তার ভাই অবীশয় আবার িবি রেয়র পু র শবঃেক তাডা় করেত থাকল। ১১ যায়ােবর এক ত ণ

স য অমাসার দেহর পােশ দাঁিডে়য়িছল। স বলল, “ তামরা সকেল যারা দায়দূ এবং যায়াবেক সমথন কর তারা সবাই এস,
আমরা যায়াবেক অনসুরণ কির।”

১২ অমাসা র া হেয় রা ার মাঝখােন পেডি়ছল। ত ণ স যিট ল ্য করিছল য সম লাকই দখার জ য থেম
যাে । তখন স দহিটেক রা ার ধাের মােঠর িদেক গিডে়য় িদল এবং একটা কাপড় িদেয় দহিট ঢেক িদল। ১৩ অমাসার দহ
রা া থেক সিরেয় নওয়ার পর, লাকরা যায়াবেক অনসুরণ কের, িবি রেয়র পু র শবঃর িপছেন তাডা় করেত চেল গল।

শবঃ আেবল ও বৎ মাখায় পািলেয় গল
১৪ িবি রেয়র পু র শবঃ আেবল ও বৎ মাখায় যাবার সময় ই রােয়েলর সব পিরবারেগা ীর মে য িদেয়ই গল। সব বরীয়

এক সে জড় হেয় শবঃেক অনসুরণ করল।
১৫ যায়াব এবং তার লাকরা আেবল বৎ মাখায় উপি ত হল। যায়ােবর স য শহরেক িঘের ফলল। শহেরর রাচীেরর

পােশ তারা উঁচু কের ময়লা জেডা় করল যােত তারা শহেরর রাচীের উঠেত পাের। যায়ােবর লাকরা রাচীরটােক ফেল
দবার জ য রাচীেরর ইঁট পাথর ভা া করল।

১৬ িক সই শহের একজন রচ বিু মতী রীেলাক িছল। স শহর থেক িচৎকার কের বলল, “আমার কথা শান!
যায়াবেক এখােন আসেত বল। আিম তার সে কথা বলেত চাই।”

১৭ যায়াব সই রীেলাকিটর সে কথা বলেত গল। রীেলাকিট তােক িজ াসা করল, “তিুমই িক যায়াব?”
যায়াব বলল, “ যাঁ, আিমই যায়াব।”

রীেলাকিট বলল, “আমার কথা শান।”
যায়াব বলল, “আিম নিছ।”

১৮ তখন সই রীেলাকিট বলল, “অতীেত লাকরা বলত ‘সাহাে যর জ য আেবল যাও, তামার যা দরকার তা পােব।’
১৯ আিম এই শহেরর ব শাি ি রয় ও িন াবান লাকেদর একজন। তিুম ই রােয়েলর এক বপণূ শহর বংস করেত চ া
করছ। কন তিুম রভরু স ি ন করেত চাইছ?”

২০ যায়াব উ র িদল, “না, আিম কান িকছ ু বংস করেত চাই িন। ২১ িক ই রিয়েমর একজন লাক এই শহের আেছ,
স িবি রেয়র পু র, নাম শবঃ। স রাজা দায়েূদর িব ে িবে রাহ কেরেছ। তােক আমার কােছ এেন দাও। আিম এই শহর
ছেড় চেল যাব।”

সই রীেলাকিট যায়াবেক বলল, “িঠক আেছ। তার মাথা দওয়ােলর ওপাের তামােদর ছ ুঁেড় দওয়া হেব।”
২২ তখন সই রীেলাকিট খবু িবচ ণতা সহকাের শহেরর সব লােকর সে কথা বলল। লাকরা িবি রেয়র পু র শবঃর

মাথা কেট ফলল। তারপর লাকজন সই কাটা মাথা শহেরর দওয়ােলর ওপােশ যায়ােবর িদেক ছ ুঁেড় িদল।
তখন যায়াব িশঙা বাজােলা এবং স যরা শহর ছেড় চেল গল। স যরা বাডী় িফের গল এবং যায়াব জ শােলেম

রাজার কােছ িফের এল।
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দায়েূদর সহকারীগণ
২৩ যায়াব ই রােয়েলর স যবািহনীর রধান িছল। িযেহায়াদার পু র বনায় কেরথীয় ও পেলথীয়েদর নত ৃ ব িদেয়িছল।

২৪ যােদর কেঠার পির রম করেত বা য করা হেয়িছল, অেদারাম তােদর নতেৃ ব িছল। অহীলেূদর পু র িযেহাশাফট িছল
ঐিতহািসক। ২৫ শবা িছল সিচব। সােদাক এবং অিবয়াথর িছল যাজক। ২৬ যায়ীরীয় ঈরা দায়েূদর রধান ভ ৃ য *িছল।

শৗেলর পিরবার শাি পল

২১ ১ দায়দূ যখন রাজা িছেলন তখন একটা িভ হেয়িছল। সই িভ কবিলত অনাহােরর িদন টানা িতন বছর চেলিছল।
দায়দূ রভরু কােছ রাথনা করেলন এবং রভু তার উ র িদেলন। রভু বলেলন, “ শৗল এবং তার খনুী পিরবারই

এই িভে র কারণ। শৗল িগিবেয়ানীয়েদর মের ফেলেছ বেল এই িভ এেসেছ।” ২ িগিবেয়ানীয়রা ই রােয়লী িছল না।
তারা ইেমারীয়েদর একিট গা ী। ই রােয়লীয়রা শপথ কেরিছল য তারা িগিবেয়ানীয়েদর আঘাত করেব না। িক শৗল
িগিবেয়ানীয়েদর হ যা করার চ া কেরিছল। শৗল এ কাজ কেরিছল কারণ ই রােয়ল এবং িযহদূার লাকেদর স েক তার
ভাবানভুিূত অ য তী র িছল।

রাজা দায়দূ িগিবেয়ানীয়েদর একসে ডেক তােদর সে কথা বলেলন। ৩ দায়দূ িগিবেয়ানীয়েদর বলেলন, “ তামােদর জ য
আিম িক করেত পাির? ই রােয়েলর পাপ খ েনর জ য আিম িক করেল তামরা রভরু স ানেদর আশীবাদ করেব?”

৪ িগিবেয়ানীয়রা দায়দূেক বলল, “ শৗেলর পিরবােরর লাকরা যা কেরেছ তার মূ য দওয়ার জ য তােদর পিরবােরর যেথ
সানা ও েপা নই। িক আমােদর কান অিধকার নই য ই রােয়েলর কান লাকেক হ যা কির।”

দায়দূ বলল, “ বশ, তা হেল আিম তামােদর জ য িক করব?”
৫ িগিবেয়ানীয়রা উ র িদল, “ শৗল আমােদর িব ে ষডয় র কেরেছ। আমােদর যত লাক ই রােয়েল বাস কের তােদর

সকলেক স হ যা করেত চেয়িছল। ৬ শৗেলর ছেল- মেয়েদর মে য থেক সাতিট পু র আমােদর দাও। শৗল রভরু
মেনানীত রাজা িছল। তাই আমরা শৗেলর িগিবয়া পবেত, রভরু সামেন তার ছেলেদর ফাঁিস দব।”

রাজা দায়দূ বলেলন, “উ ম, তােদর আিম তামােদর হােত সঁেপ দব।” ৭ িক যানাথেনর পু র মফীেবাশতেক রাজা
িনরাপ া িদেলন। যানাথনও শৗেলর পু র, িক রাজা যানাথেনর কােছ রভরু নােম একিট শপথ রহণ কেরিছেলন।
†৮ দায়দূ অেমািণ এবং মফীেবাশতেক ‡তােদর হােত তেুল িদেলন। এরা িছল শৗল এবং তার রী ির ার পু র। মরাব
নােম শৗেলর এক ক যাও িছল। মেহালাতীয় বিস েয়র পু র অ রীেয়েলর সে তার িবেয় হেয়িছল। দায়দূ মরাব এবং
অ রীেয়েলর পাঁচ ছেলেক িনেলন। ৯ দায়দূ এই সাতজন পু ষেক িগিবেয়ানীয়েদর িদেয় িদেলন যারা তােদর িগিবয়া পবেত
িনেয় িগেয়িছল এবং রভরু সামেন ফাঁিস িদেয়িছল। এই সাতজন পু ষ একই সে মারা গল। ফসল তালার রথম িদেকই
তােদর হ যা করা হল। সময়টা িছল বস কাল এবং এটা িছল যেবর ফসল তালার গাডা়র িদেক।

দায়দূ এবং ির া
১০ অয়ার ক যা ির া ঃেখর পাশাক রহণ করল এবং িশলার উপের তা রাখল। চাষবােসর র সময় থেক বিৃ আসা

পয সই ঃেখর পাশাক সই পাথেরই পেড় রইল। ির া িদনরাত সই দহ িল পাহারা িদত। িদেনর বলায় কান িহং র
পাখী বা রােতর বলায় কান িহং র রাণীেক স দহ িলর কােছ আসেত িদত না।

১১ শৗেলর দাসী ির া যা করেছ, স স েক লাকরা রাজা দায়দূেক বলল। ১২ তখন রাজা দায়দূ শৗল ও যানাথেনর
হাড় েলা যােবশ িগিলয়েদর কাছ থেক িনেয় িনেলন। ( শৗল ও যানাথেনর িগ  েবায়ােত মতৃু্যর পর যােবশ িগিলয়দরা সই
হাড় িল এেনিছল। পেল ীয়রা শৗল ও যানাথেনর দহ িট বৎ শােনর (িনকট ) দওয়ােল ঝিুলেয় রেখিছল। িক বৎ শােনর
লাকরা সখােন িগেয় দহ িল চিুর কের আেন।) ১৩ যােবশ িগিলয়েদর কাছ থেক দায়দূ শৗল এবং তার পু র যানাথেনর

হাড় িল িনেয় আেসন। সই সাত জন যােদর ফাঁিস িদেয় হ যা করা হেয়িছল, তােদর দহও তারা িনেয় িগেয়িছল। ১৪ শৗল
এবং যানাথেনর হাড় তারা িব যামীন দেশ কবর করল। শৗেলর িপতা কীেশর কবেরর মে য তারা তােদর কবর িদল। রাজা
যা যা বেলিছেলন, লাকরা িঠক তাই তাই করল। তাই ঈ বর সই দেশর লােকর রাথনা নেলন।

*২০:২৬ রধান ভ ৃ য অথবা “উপেদ া।” আ িরক অেথ, “যাজক।”
†২১:৭ িক … কেরিছেলন দায়দূ এবং যানাথন পর েরর কােছ রিত িত কেরিছল য তারা এেক অে যর পিরবােরর

িত করেব না।
‡২১:৮ মফীেবাশৎ এ আর একজন লাক যার নাম মফীেবাশৎ । যানাথেনর পু র নয়।
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পেল ীয়েদর সে যু
১৫ পেল ীয়রা ই রােয়লীয়েদর সে আর একিট যেু িল হল। দায়দূ এবং তার লাকরা পেল ীয়েদর সে লডা়ই করেত

গেলন। িক দায়দূ রচ া ও বল হেয় পডে়লন। ১৬ িয বী-বেনাব একজন দ য িছল। তার বশার ওজন িছল রায়
৭.৫ পাউ িপতল। তার একটা নতনু তরবাির িছল। স দায়দূেক হ যা করার চ া করল। ১৭ িক স য়ার পু র অবীশয় সই
পেল ীয়েক হ যা কের দায়দূেক বাঁিচেয় িদল।

তখন দায়েূদর লাকরা দায়েূদর কােছ একটা শপথ করল। তারা তাঁেক বলল, “আপিন আর কানভােবই আমােদর সে যেু
যেত পারেবন না। যিদ যান তাহেল ই রােয়ল হয়েতা তার মহান নতােক হারােব।”

১৮ পের গাব নামক ােন পেল ীয়েদর সে আর একিট যু হল। হশূাতীয় িস বখয় দ যেদর মে য সফ নােম আর
একজনেক হ যা করল।

১৯ পের পেল ীয়েদর িব ে গাব নামক ােন আর একটা যু হয়। সই যু বৎ েলহমবাসী যােরওরগীেমর পু র ইলহানন,
গাতীয় গিলয়াতেক হ যা করল। তার বশা তাঁিতর তাঁেতর দে র মতই বড় িছল।

২০ গােত আরও একটা যু হয়। একজন খবু ল বা চহারার লাক িছল যার রে যকিট হােত এবং পােয়র পাতায় ছটা কের,
মাট ২৪টা আ ুল িছল। এই লাকটাও একজন রাফার স ান। ২১ ঐ লাকটা ই রােয়লেক িব প করল (িক যানাথন,

িশিমিয়র পু র য িছল দায়েূদর ভাই, তােক হ যা করল।)
২২ এই চারজন রে যেকই দ যেদর স ান এবং এরা গাত থেক এেসিছল। তারা দায়দূ এবং তার লাকেদর বারা িনহত

হেয়িছল।

রভরু উে ে য দায়েূদর রশংসা গীত

২২ ১ রভু যখন দায়দূেক শৗল এবং অ যা য শ েদর হাত থেক র া করেলন তখন দায়দূ এই গীত গাইেলন:
২ রভু আমার িশলা, আমার গ, আমার িনরাপদ আ রয়।

৩ আমার ঈ বর হে ন আমার িশলা যার কােছ আিম িনরাপ ার জ য ছেুট যাই।
ঈ বর আমার ঢাল, তাঁর মতা আমায় র া কের।

রভু আমার লিুকেয় থাকার জায়গা।
উঁচু পাহােড,় িতিন আমার িনরাপদ ান।
নশৃংস শ র থেক িতিন আমায় র া কেরন।
৪ রভু রশংসার যা য।
আিম রভরু কােছ সাহা য চেয়িছ
এবং িতিন আমােক আমার শ র কাছ থেক র া কেরেছন।
৫ আমার শ রা আমায় হ যা করেত চাইিছল।
আমার চারপােশ মতৃু্যর তর মালার উ িসত কালাহল অদ য রােত আিম মতৃু্যর িদেক ভেস যাি লাম।
৬ আমার সামেন মতৃু্যর ফাঁদ,
আমার চারপােশ কবেরর দিড।়
৭ ব আিম, আমার রভরু কােছ সাহাে যর জ য রাথনা করলাম,
যাঁ, আমার ঈ বরেক ডাকলাম।

ঈ বর তাঁর মি ের িছেলন। িতিন আমার ডাক নেলন।
আমার সাহাে যর জ য রাথনা তাঁর কােন গল।
৮ তখন মািট কঁেপ উঠল।
অ রীে র িভত নেড় উঠল।
কন? কারণ, রভু রাধাি বত হেলন।

৯ ঈ বেরর নাক থেক ধাঁয়া বিরেয় এল।
তাঁর মখু থেক অি িশখা
এবং ুিল িব ুিরত হেত লাগল।
১০ রভু গগনম ল িবদীণ কের নীেচ নেম এেলন।
একিট গাঢ় কৃ বণ মেঘর ওপর িতিন দাঁডা়েলন।
১১ িতিন ক ব দূতগেণর িপেঠ চেড়
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এবং বাতােস ভর িদেয় উেড় বডা়ি েলন।
১২ তাঁর চারপােশ, একটা তাঁবরু মত গাঢ় কাল মঘ িদেয় রভু িনেজেক িঘের রেখিছেলন।
সই ব র িব ্যৎময় মেঘ, িতিন জলরািশ জমা কেরিছেলন।

১৩ তাঁর চারপাশ থেক বল কয়লার মত
আেলাকমালা িবকীণ হেত লাগল।
১৪ রভু আকাশ থেক ব রপাত করেলন।
পরাৎ  পর তাঁর ক বর িতেগাচর করেলন।
১৫ রভু শ েদর িছ িভ করবার জ য তাঁর শর িনে প করেলন।

রভু িব ্যৎ ররণ করেলন এবং লাকরা িব রা হেয় ছিডে়য় পডে়লা।
১৬ হ রভ,ু আপিন দঢৃ়কে কথা বেলিছেলন।
তাঁর মখু থেক তী রগিত বাতাস বেয় িগেয়িছল এবং জলেক িপছেন ঠেল িদেয়িছেলন।
সিদন আমরা সমেু রর তলেদশ দেখিছলাম।

আমরা সিদন পিৃথবীর িভি ভিূমও দেখিছলাম।
১৭ সইভােব রভু আমােকও সাহা য কেরিছেলন। রভু ওপর থেক আমার কােছ নেম এেসিছেলন।

রভু তাঁর িট হাত িদেয় আমায় জিডে়য় ধের িবপদ থেক টেন উ ার কেরিছেলন।
১৮ আমার শ রা আমার চেয় শি শালী িছল। সই লাকরা আমায় ঘণৃা করত।
আমার শ রা আমার পে একটু বশী শি শালীই িছল, তাই ঈ বর আমায় র া করেলন।
১৯ যখন আিম সম যায় জজিরত তখন শ রা আমায় আ রমণ কের।
িক , একমা র রভইু আমার পােশ িছেলন।
২০ রভু আমায় ভােলাবােসন, িতিন আমায় উ ার কেরেছন।
িতিন আমায় িনরাপদ আ রেয় িনেয় গেছন।
২১ রভু আমােক আমার পরু ার দেবন, কারণ যা স য আিম তাই কেরিছ।
তাই িতিন আমার ভাল করেবন।
২২ কন? কারণ আিম রভেুক মা য কের চেলিছ।
আমার রভরু িব ে আিম কান পাপ কির িন।
২৩ আিম সবদাই রভরু িস া সকল রেণ রািখ
ও তাঁর িবিধ িল অনসুরণ কির।
২৪ তাঁর সামেন আিম িনেজেক সবদাই
িচ এবং িনেদাষ রািখ।

২৫ এই জ য রভু আমােক আমার পরু ার দেবন। কন? কারণ যা স য আিম তাই কেরিছ।
আিম কান অ যায় কির িন, তাই িতিন আমার ম ল করেবন।
২৬ যিদ কান যি আপনােক রকৃতই ভালবােস, তাহেল তার রিত আপিন রকৃত ভােলাবাসা দখােবন।
যিদ কান যি আপনার রিত িন াবান হন তাহেল তার রিত আপিনও িন াবান হন।
২৭ হ রভ,ু যারা িচ এবং ভাল আপিনও তােদর রিত িচ ও ভাল।
িক আপিন চতরু ও কুচ রী যি েক পরা করেত স ম।
২৮ হ রভ,ু সরল সৎ লাকেদর আপিন সাহা য কেরন।
িক অহ ারীেদর আপিন লি ত কেরন।
২৯ হ রভ,ু আপিন আমার বল বীপ,

রভু আমার চারপােশর অ কারেক আেলািকত কেরন।
৩০ হ রভ,ু আপনার সহায়তায় আিম স যেদর সে দৗডে়ত পাির।
ঈ বেরর সহায়তায় আিম শ পে র দওয়াল অিত রম করেত পাির।
৩১ ঈ বেরর পথই পিরপণূ।

রভরু বা য পরীি ত স য।
যারা তাঁেক িব বাস কের, িতিন তােদর র া কেরন।
৩২ রভু ছাডা় ি বতীয় কান ঈ বর নই।
আমােদর ঈ বর যতীত অ য কান িশলা নই।
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৩৩ ঈ বরই আমার দূগ।
িতিন সৎ মানষুেক জীবেনর সিঠক পথ দখান।
৩৪ রভু আমােক হিরেণর মত ত দৗডা়েত সাহা য কেরন।
উ ােন িতিন আমায় অিবচল রােখন।
৩৫ রভু আমােক যু িব যা িশিখেয়িছেলন।
সই কারেণ আমার বা একিট শি শালী শর িনে প করেত পাের।

৩৬ হ রভ!ু আপিন আমায় র া কেরেছন। আপিন আমােক জয়ী হেত সাহা য কেরেছন।
আপিন আমার শ েক পরািজত করেত সাহা য কেরেছন।
৩৭ আমার হাঁটু এবং পা িটেক সবল কের িদন
যন না খুঁিডে়য় ত দৗডা়েত পাির।

৩৮ আমার শ েদর িনধন না করা পয আিম তােদর তাডা় করেত চাই।
তারা বংস রা না হওয়া পয আিম িফের আসেত চাই না।
৩৯ আিম আমার শ েদর বংস কেরিছ
আিম তােদর পরািজত কেরিছ।
তারা আর উেঠ দাঁডা়েব না।
যাঁ, আমার শ রা আমার পােয়র কােছ লিুটেয় পেডে়ছ।

৪০ হ ঈ বর, আপিনই আমায় যেু শি শালী কেরেছন,
আপিনই আমার শ েদর আমার পােয়র কােছ লিুটেয় িদেয়েছন।
৪১ আমার শ র গলা কেট তােদর লিুটেয় ফলার সেুযাগ
আপিনই আমােক িদেয়েছন।
৪২ আমার শ রা সাহা য চেয়িছল িক তােদর সাহা য করার কউ িছল না।
এমনিক তারা রভরু কােছও সাহা য চেয়িছল িক রভু তার কান উ র দন িন।
৪৩ আিম শ েদর িছ িভ কের
তােদর ধেূলায় পিরণত কেরিছ।
তােদর আিম চণূিবচণূ কেরিছ।
রা ার কাদার মত আিম তােদর মািডে়য় িগেয়িছ।
৪৪ আমার িব ে আমার িনেজর লাক যারা লডা়ই কেরেছ, হ রভ,ু আপিন তােদর হাত থেক আমায় র া কেরেছন।
আপিন আমােক জািতর শাসক কেরেছন।
য লাকেদর আিম জানতাম না, তারা এখন আমার সবা কের।

৪৫ অ য দেশর লাকরাও আমায় মা য কেরেছ। যখন তারা আমার িনেদশ েনেছ, তৎ নাৎ তারা তা পালন কেরেছ।
সই সব িবেদশীরা আমােক ভয় কেরেছ।

৪৬ সই সব িবেদশীরা ভেয় িকেয় গেছ।
ভেয় ভীত হেয় তারা গাপন আ ানা থেক বিরেয় এেসেছ।
৪৭ রভু জীিবত!
আিম আমার িশলােক রশংসা কির!
ঈ বর মহান! িতিনই সই িশলা িযিন আমােক র া কেরন।
৪৮ িতিন সই ঈ বর িযিন আমার জ য আমার শ েদর শাি িদেয়েছন।
লাকেদর িতিন আমার শাসেনর অ ভু কেরেছন।

৪৯ হ ঈ বর, আপিন আমায় শ েদর থেক র া কেরেছন।
যারা আমার িবেরািধতা কেরিছল তােদর পরািজত করেত আপিন আমায় সাহা য কেরেছন।
শ েদর হাত থেক আপিন আমায় র া কেরেছন।
৫০ তাই হ রভ,ু আিম জািত িলর মে য আপনার রশংসা কির!
এই কারেণ আিম আপনার নােম গান গাই।
৫১ রভু তাঁর মেনানীত রাজােক য কান যেু জয়ী হেত সাহা য কেরন।
তাঁর মেনানীত রাজার জ য রভু তাঁর ক ণা বষণ কেরন।
িতিন দায়েূদর রিত এবং তাঁর উ রসরূীেদর রিত সবদা িব ব থাকেবন।
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দায়েূদর শষ বা য

২৩ ১ এই িল হল িযশেয়র পু র দায়েূদর শষ বা য।
“এই বাতা এেসেছ সই লাকিটর কাছ থেক

যােক ঈ বর মহান কেরেছন।
িযিন যােকােবর ঈ বেরর মেনানীত রাজা,
ই রােয়েলর সমুধরু গায়ক, এই িল তাঁর বাণী।
২ রভরু আ া আমার ম য িদেয় কথা বেলেছন।
আমার মখু িদেয় তাঁর বা য উ ািরত হেয়েছ।
৩ ই রােয়েলর ঈ বর কথা বেলেছন।
ই রােয়েলর ঈ বর আমায় বেলেছন,
‘ সই যি িযিন সৎ ভােব শাসন কেরন।
৪ সই যি য ঈ বের র া রেখ শাসন কের।
সই যি ঊষাকােলর রভাত িকরেণর মত,

পির ার আকােশর মত, বিৃ র পর সযূ িকরেণর মত,
সই বিৃ র মত যার ছাঁয়ায় মািটর ওপর নতনু ঘাস জ নয়।’

৫ “ঈ বর আমার পিরবারেক শি শালী এবং সরুি ত কেরেছন।
আমার সে িতিন িচরিদেনর জ য একিট চিু কেরেছন।
এই চিু েক ঈ বর সবিদক থেক
সরুি ত ও সিুনি ত কেরেছন।
তাই, িনি তভােব িতিন আমায় সকল জয় ও সাফ য দেবন।
আিম যা চাই তার সবই িতিন আমায় দেবন।
৬ “িক ম লাকরা কাঁটার মত।
লাক কাঁটা রােখ না;

তারা কাঁটা েলা ছ ুঁেড় ফেল দয়।
৭ লাক যখন সই কাঁটা িল শ কের,
তারা কােঠর বশার মত অথবা লাহার ডা ার মত িনেজেদর আহত কের।
যাঁ, সইসব লাক কাঁটার মত।

তােদর আ েন িনে প করা হেব,
তারা স ূণ েপ ভ ীভতূ হেব।”

িতনজন বীর যা া
৮ এই িল হল দায়েূদর বীর সিনেকর নাম:
তখেমানীয় যােশব-বেশবৎ  । যােশব-বেশবৎ  িতনজন শৗয্যপণূ সনার অিধনায়ক িছল। তােক ই ীয আদীেনা বেল ডাকা

হত। যােশব-বেশবৎ  একসে ৮০০ লাকেক হ যা কেরিছল।
৯ পরব ী বীর হল, অেহাহীেয়র অিধবাসী, দাদেয়র পু র ইিলয়াসর। ইিলয়াসর সই িতনজন যা ােদর একজন যারা

পেল ীয়েদর িব ে যেু র সময় দায়েূদর সে িছল। তারা যেু র জ য জমােয়ত হেয়িছল িক ই রােয়লীয় সনারা দৗেড়
পািলেয় িগেয়িছল। ১০ ইিলয়াসর রচ অবস হওয়ার আেগ পয পেল ীয়েদর িব ে যু কেরিছল। স দঢৃ়ভােব তরবাির
ধের যু চািলেয় িগেয়িছল। সই িদন রভু ই রােয়লেক একটা বড় জয় এেন িদেলন। ইিলয়াসর যেু জয়ী হেল লাকরা
সকেল িফের এল। িক তারা ধমুা র মতৃ শ েদর থেক িজিনসপ র িনেত এেসিছল।

১১ পরবতী বীর শ । স হরারীয় আিগর স ান। পেল ীয়রা একসে যু করেত এল। একিট মসুরু েত তােদর লডা়ই
হল। পেল ীয়েদর কাছ থেক লাকরা ছেুট পািলেয় গল। ১২ িক শ যু ে ে রর মােঝ দাঁিডে়য় রিতেরাধ করল। স
পেল ীয়েদর পরািজত করল। সই িদন, রভু ই রােয়লেক এক মহান িবজয় এেন িদেলন।
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১৩ একিদন, দায়দূ অ ম হােত অব ান করিছেলন এবং পেল ীয়রা রফায়ীম উপ যকায় িছল। দায়েূদর খবু ঘিন ি রশ
জন বীর যা ার ¶ম য থেক এই িতন জন মািটেত ল বা হেয় েয় পেড় সরীসেৃপর মত বেুক ভর িদেয় দায়েূদর হায় পৗঁেছ
িগেয়িছল এবং দায়েূদর সে যাগ িদেয়িছল।

১৪ অ য আর এক সময়, দায়দূ এক েগর মে য িছেলন এবং সই সময় একদল পেল ীয় সনা বৎ েলহেম িছল। ১৫ একটু
জেলর জ য দায়দূ ত ৃ াত িছেলন। িতিন বলেলন, “আমার ই া, বৎ েলহেমর নগর বােরর কুেয়া থেক কউ আমায় খািনকটা
জল এেন িদক!” আসেল দায়দূ রকৃতই জল চান িন, িতিন এমিন স কথা বেলিছেলন।

১৬ িক সই িতনজন শৗয্যপণূ যা া পেল ীয় সনােদর মে য িদেয় যু করল এবং িগেয় বৎ েলহম শহেরর ফটেকর
কােছ কুেয়া থেক জল এেনিছল। তারা সই জল দায়েূদর কােছ পৗঁেছ িদেয়িছল। িক দায়দূ সই জল পান করেত অ বীকার
করেলন। িতিন সই জল মািটেত ঢেল িদেয় তা রভরু কােছ উৎসগ করেলন। ১৭ দায়দূ বলেলন, “ হ রভ,ু এই জল আিম
পান করেত পাির না। যিদ আিম এই জল পান কির, তাহেল তা তােদর র পান করার মতই অ যায় কাজ হেব, যারা আমার
জ য জীবেনর ঝুঁিক িনেয় এই জল এেনেছ।” এই কারেণ দায়দূ সই জল পান করেত অ বীকার কেরন। এই িতন জন বীর
এই রকম আরও অেনক সাহিসকতার পিরচয় িদেয়েছ।

অ যা য বীর স যেদর কথা
১৮ যায়ােবর ভাই এবং স য়ার পেু রর নাম অবীশয়। অবীশয় এই িতনজন যা ার নতা িছল। অবীশয় ৩০০ শ র

িব ে তার বশােক যবহার কেরেছ এবং তােদর হ যা কেরেছ। সও এই িতন জন বীর যা ার মতই িব যাত হেয়িছল।
১৯ অবীশয় ঐ িতন জন বীেরর মতই িব যাত হেয়িছল। যিদও স ঐ িতন জন বীেরর একজনও নয় তবু স ঐ িতন বীেরর নতা
হেয় িগেয়িছল।

২০ এছাডা় িযেহায়াদার পু র বনায় িছল আর এক বীর। স এক পরা রমশালী িপতার স ান। স ক  েসল থেক এেসিছল।
বনায় অেনক িল ঃসাহেসর কাজ কেরিছল। মায়াবীয় অরীেয়েলর ই পু রেক স হ যা কেরিছল। একিদন যখন তষুারপাত
হে , বনায় মািটর একটা গেতর মে য ঢেুক এক িসংহেক বধ কের। ২১ বনায় এক িমশরীয় স যেকও হ যা কের। িমশরীয়
স যিটর হােত একটা বশা িছল। িক বনােয়র হােত একিট মা র মু র িছল। বনায় িমশরীয় স যিটর বশাটা মেুঠা কের চেপ

ধের এবং তার কাছ থেক তা িছিনেয় নয়। তারপর তার িনেজর বশা িদেয় সই িমশরীয় স যেক হ যা কের। ২২ িযেহায়াদার
পু র বনায় এই রকম নানা ঃসাহিসক কাজ কেরিছল। স সই িতন বীরপু েষর মতই িব যাত িছল। ২৩ বনায় সই ি রশ
জন বীেরর থেকও িব যাত িছল, িক স সই িতন জন বীরপু েষর একজন িছল না। দায়দূ বনায়েক তার দহর ীেদর নতা

েপ মেনানীত কেরন।

িতিরশ জন বীেরর কথা
২৪ ি রশ জন যা ার অ যা য বীররা হল:

যায়ােবর ভাই অসােহল;
বৎ েলহেমর দাদেয়র পু র ই হানন;

২৫ হেরাদীয় শ ;
সহেরাদীয় ইলীকা;
২৬ প ীয় হল ;
তেকায়ীয় ইে েশর পু র ঈরা;
২৭ অনােথাতীয় অবীেয়ষর;
হশূাতীয় মবু য়;
২৮ অেহাহীয় স  েমান;
নেটাফাতীয় মহরয়;
২৯ নেটাফৎ থেক বানা এর পু র হলব;
িগিবয়ার িব যামীেনর রীবেয়র পু র ই য়;
৩০ িপিরয়ােথানীয় বনায়;
গাশ উপ যকা িনবাসী িহ য়;
৩১ অবতীয় অিব-যলেবান;

¶২৩:১৩ ি রশ … যা ার এই লাকরা দায়দূ গা ীর িব যাত বীর যা া।
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বরহমূীয় অ াবৎ;
৩২ শাে বানীয় ইিলয়হবা;
যােশেনর পু ররা;
৩৩ হরার থেক শে র পু র যানাথন;
হরার থেক সারেরর পু র অহীয়াম;
৩৪ মাখাথীয় অহসবেয়র পু র ইলীেফলট;
গীেলানীয় অহীেথাফেলর পু র ইলীয়াম;
৩৫ কিমলীয় িহ রয়;
অ বীয় পারয়;
৩৬ সাবা িনবাসী নাথেনর পু র িযগাল;
গাদীয় বানী;
৩৭ অে ানীয় সলক;
বেরাতীয় নহরয় ( য স য়ার পু র যায়ােবর বম বহন কেরিছল।)

৩৮ িয রীয় ঈরা;
িয রীয় গােরব;
৩৯ এবং িহ ীয় ঊিরয়।
সই দেল মাট ৩৭জন িছল।

দায়দূ তাঁর স য গণনার িস া িনেলন

২৪ ১ রভু ই রােয়েলর িব ে আবার হেলন। রভু দায়দূেক ই রােয়লীয়েদর িব ে রেরািচত করেলন। িতিন
দায়দূেক বলেলন, “যাও, িগেয় ই রােয়ল এবং িযহদূার লাকসং যা গণনা কর।”

২ রাজা দায়দূ তাঁর সনাপিত যায়াবেক বলেলন, “যাও, দান থেক বর- শবা পয লাকসং যা গণনা কের এেসা। তাহেল
আিম জানেত পারব সখােন কত লাকজন আেছ।”

৩ যায়াব রাজােক বলেলন, “িঠক কত সং যক লাক আেছ তােত িকছ ুএেস যায় না। রভ,ু আপনার ঈ বর যন তার ১০০
ণ বশী লাকজন আপনােক দন। এই ঘটনা িল যন আপিন িনেজর চােখ ঘটেত দেখন। িক কন আপিন এই গণনার

কাজ করেত চাইেছন?”
৪ রাজা দায়দূ বশ দঢৃ়তার সে তাঁর সনাপিতেদর এবং যায়াবেক লাকগণনার কুম িদেলন। তখন যায়াব এবং সনাপিত

রাজার কাছ থেক চেল গল এবং লাকগণনার কাজ করেত লাগল। ৫ তারা যদন নদী পার হেয় গল। অেরােয়র নামক ােন
তারা ঘাঁিট গাডে়লা। তােদর ঘাঁিট শহেরর ডানিদেক অবি ত িছল। (এই শহরিট যােসেরর পেথ যেত গাদ উপ যকার মে য
অবি ত িছল।)

৬ তারপর তারা পবূিদেক িগেয় তহতীম-হি শ দেশর িদেক িগিলয়েদ এল। তারপর তারা উ রিদেক দান-যান হেয় সীেদান
পয গল। ৭ তারা সার দূেগও িগেয়িছল। তারা িহ বীয় ও কনানীয়েদর রে যকিট শহের িগেয়িছল। দি ণ িদেক তারা
িযহদূার দি ণ ব - শবা পয িগেয়িছল। ৮ গাটা দেশ যেত তােদর ৯ মাস ২০ িদন সময় লেগিছল। তারা ৯ মাস ২০
িদন পের জ শােলেম িফের এেসিছল।

৯ যায়াব রাজার হােত লাকসং যার তািলকা তেুল িদল। তরবাির যবহার করেত পাের এমন লােকর সং যা ই রােয়েল
িছল ৮০০,০০০ এবং িযহদূার লাকসং যা িছল ৫০০,০০০ জন।

রভু দায়দূেক শাি িদেলন
১০ লাকসং যা গণনার পর দায়দূ লি ত হেলন। দায়দূ রভেুক বলেলন, “আিম যা কেরিছ তােত আমার ম বড় পাপ

হেয়েছ। হ রভ,ু িমনিত কির, আপিন আমার পাপ মা কের িদন। আিম সি য বাকার মত কাজ কেরিছ।”
১১ দায়দূ যখন সকােল ঘমু থেক উঠেলন, তখন দায়েূদর ভাববাদী গােদর কােছ রভরু বা য নেম এল। ১২ রভু গাদেক

বলেলন, “যাও িগেয় দায়দূেক বল, ‘ রভু এই কথাই বলেলন: আিম তামােক িতনিট িবষয় িদি । তিুম পছ কর কানটা
আিম তামার রিত বরা করব।’”

১৩ গাদ দায়েূদর কােছ এেস বলল, “িতনিট িবষেয়র মে য থেক একটা বেছ নাও: তামার রাে য সাত বছেরর িভ ।
তামার শ রা িতন মাস ধের তামায় তাডা় করেব। তামার দেশ িতন িদেনর মহামারী আসেব। এ িবষেয় িচ া কের,
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িতনেটর মে য একটা িবষয় বেছ নাও। তামার কানটা পছ হল স স েক আিম রভেুক বলব। রভু আমােক তামার
কােছ পািঠেয়েছন।”

১৪ দায়দূ গাদেক বলল, “আিম সি যই খবু সম যায় পেডি়ছ। িক রভু সি য বড় মাশীল। সতুরাং রভইু আমােদর
শাি িদন। আমার শাি যন লাকেদর কাছ থেক না আেস।”

১৫ অতএব রভু ই রােয়েল একিট মহামারী পাঠােলন। এই মহামারী সকােল হল এবং মেনানীত সময় পয চলল।
দান থেক ব - শবা পয সারা ই রােয়েলর ৭০,০০০ লাক মারা গল। ১৬ দবদূত জ শােলমেক বংস করার জ য তাঁর
বা ওপের ওঠােলন। ঈ বর শাি র যাপাের তাঁর মন পিরবতন করেলন। য দূত বংস করিছেলন, রভু তাঁেক বলেলন,
“অেনক হেয়েছ। তামার হাত িটেয় নাও।” সই সময় তাঁরা িযবষূীয় অেরৗনার খামােরর কােছ িছেলন।

দায়দূ অেরৗণার শ য মাডা়েনার জিম িকনেলন
১৭ য দূত লাকেদর হ যা করিছল দায়দূ তােক দখেলন। দায়দূ রভরু সে কথা বলেলন। দায়দূ বলেলন, “আিম পাপ

কেরিছ। আিম গিহত কাজ কেরিছ। আিম ওেদর যা করেত বেলিছ এইসব লাক তাই কেরেছ। তারা বা য মেষর মত আমায়
অনসুরণ কেরেছ। তারা কান ভলু কের িন। দয়া কের আপনার শাি আমােক এবং আমার িপতার পিরবারেক িদন।”

১৮ সই িদন গাদ দায়েূদর কােছ এল। গাদ দায়দূেক বলল, “যাও, িযবষূীয় অেরৗণার শ য মাডা়েনার জিমেত রভরু জ য
একিট বদী তরী কর।” ১৯ যমন গাদ তােক বলল সইমত দায়দূ করল। রভু যা চান দায়দূ িঠক তাই করল। দায়দূ অেরৗণার
সে দখা করেত গেলন। ২০ অেরৗণা দখল য রাজা দায়দূ এবং তাঁর আিধকািরকরা তার সে দখা করেত আসেছ। অেরৗণা
বাইের বিরেয় িগেয় মাথা নত কের রণাম করল। ২১ অেরৗণা বলল, “আমার এবং রাজা কন আমার কােছ এেসেছন?”

দায়দূ উ র িদেলন, “আিম তামার কাছ থেক খামার বাডী়িট িকনেত এেসিছ। তারপর আিম রভরু জ য একটা বদী
বানাব। তাহেল এই মহামারী ব হেয় যােব।”

২২ অেরৗণা দায়দূেক বলল, “ হ আমার এবং রাজা, ঈ বেরর উে ে য উৎসগ িহেসেব আপিন যা খশুী তাই িনেত
পােরন। এখােন হামবিলর জ য িকছ ু গ এবং কােঠর জ য এই ধান ঝাডা়ইেয়র পাটাতন এবং বাঁক েলাও িদেয় িদি ।
২৩ হ রাজা, এইসব আিম আপনােক িদেয় িদি !” অেরৗণা রাজােক আরও বলল, “ রভ,ু আপনার ঈ বর, যন আপনার রিত

রস হন।”
২৪ িক রাজা অেরৗণােক বলেলন, “না! আিম তামােক এই জিমর দাম িদেয় দব। আিম আমার রভু ঈ বরেক হামবিল

উৎসগ করব না যার জ য আিম কান অথ িদইিন।”
তখন দায়দূ ৫০ শেকল েপার িবিনমেয় সই ঢঁিক এবং গ েলা িকেন িনেলন। ২৫ তারপর দায়দূ রভরু উে ে য

সখােন এক বদী িনমাণ করেলন। িতিন তার ওপের হামবিল এবং ম লাথক বিল উৎসগ করেলন।
সারা দেশর জ য দায়েূদর রাথনায় রভু সাডা় িদেলন। রভু সই মহামারীেক ই রােয়েল থািমেয় িদেলন।
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