
১৭. 
হযরত দাঊদ (আাইহহস সাাম) 

জাূত  তাূততর কাহনী এবং দাউতদর বীরত্ব 

হলক্ষণী হব 

দাউদ (অঃ)-এর কাহনী 
দাউদ (অঃ)-এর ববহলষ্ট্য মূ 

দাউদ (অঃ)-এর জীবতনর স্মরণী ঘটনাবী 
ংল হনরন 

দাউদ (অঃ)-এর জীবনীতত হলক্ষণী হব মূ 

হবপু লহি  রাষ্ট্রক্ষমতার হিকারী নবী হিতন মাত্র দু’জন। তাাঁরা ’লন হপতা  পুত্র 
দাউদ  ুামান (অঃ)। বতত মান হিহস্তীন  মগ্র আরাক  লাম (হহরা) এাকা 
তাাঁতদর রাজত্ব হি। পৃহথবীর তুনী ক্ষমতার হিকারী ত তাাঁরা হিতন বতদা অল্লার 
প্রহত নুগত  দা কৃতজ্ঞ। লকারণ অল্লা তার ললনবীতক ান্ত্বনা হদত বতন,  واْصِبْر َعَلى

ااٌب  ُ   َوَّن ص)-َ   َ  ُووُوَو َواْاُ ْر َعْبَ َ   َ اُووَ  َاا اْاَْ ِ   ِ َّن  ১৭)- ‘তারা লযব কথা বত তাতত তুহম িবর কর 
এবং অমার লহিলাী বান্দা দাউদতক স্মরণ কর। ল হি অমার প্রহত দা প্রতযাবতত নলী ’ 

(লিাাদ ৩৮/১৭)। দাউদ তন অল্লার একমাত্র বান্দা, যাতক খুলী ত হপতা অদম স্বী 
ব লথতক ৪০ বির লকতট তাতক দান করার জনয অল্লার হনকতট ুিাহরল কতরহিতন এবং 
লমতত দাউতদর ব ৬০ ’লত ১০০ বিতর বৃহি পা[1] 

ঈতল্লখয লয, যরত দাউদ (অঃ) ম্পতকত  কুরঅতনর ৯টি ূরা ২৩টি অাতত বহণতত 
ততি।[2] হতহন হিতন ললনবী (িাঃ)-এর অগমতনর প্রা লদড় াযার বিতরর পূতবতকার 
নবী[3] দাউদ লকব রাষ্ট্রক্ষমতা াতত লপতআ লহিলাী নহন, বরং হতহন জন্গতভাতবআ হিতন 
বদহকভাতব লহিলাী এবং একআ াতথ ইমানী লহিতত বহান। হনতনাি ঘটনা তা বহণতত 
ততি।- 

জাূত  তাূততর কাহনী এবং দাউতদর বীরত্ব : 
াগরডুহব লথতক নাজাত লপত মূা  ারূণ (অঃ) যখন বনু আস্রাইতদর হনত লাতম এতন 
এবং লাহিতত ববা করতত থাকতন, তখন অল্লা তাতদরতক তাতদর হপতৃভূহম হিহস্তীতন হিতর 
যাবার অতদল হদতন এবং হিহস্তীন দখকারী লহিলাী অমাতক্বাতদর তে হজাতদর হনতদতল 
হদতন। াতথ াতথ এ াদা হদতন লয, হজাতদ নামতআ লতামাতদর হবজ দান করা তব 
(মাতদা ৫/২৩)। হকন্তু এআ ভীতু  হজাদ হবমুখ হবাী জাহত তাতদর নবী মূাতক 



পহরষ্কার বত হদ,  َِا   ِ َّن  َ  ُ َ   َ  ِعُ ْوو  َ َ  َ او  ئ ة)-اْاَ ْا  َ َن َوَربُّب  ২৫)- ‘তুহম  লতামার রব হগত 
যুি কর লগ। অমরা এখাতন বত রআাম’ (মাতদা ৫/২৪)। এতবড় লবঅদবীর পতর মূা 
(অঃ) তাতদর বযাপাতর হনরাল ’লন এবং হকিু হদতনর মতিযআ দু’ভাআ পরপর হতন বিতরর 
বযবিাতন মৃতুয বরণ করতন। 

হজাতদর অতদল মানয করার লাহস্ত স্বরূপ হমর  লাতমর মিযবতী তী প্রািতর চহল্লল বির 
যাবত ঈন্িু কারাগাতর হতবাহত করার পর মূার হলয  ভাহগনা এবং পরবতীতত নবী 
আঈলা‘ হবন নূতনর লনতৃতত্ব হজাদ ংঘটিত  এবং অমাতক্বাতদর টিত তারা হিহস্তীন দখ 
কতর। হকন্তু হকিুহদতনর মতিয তারা পুনরা হবাহতা গা ভাহত লদ এবং নানাহবি 
নাচাতর হপ্ত । তখন অল্লা তাতদর ঈপতর পুনরা অমাতক্বাতদর চাহপত লদন। বনু 
আস্রাইরা অবার হনগৃীত ’লত থাতক। এভাতব বহু হদন লকতট যা। এক ম লযামুত 
 নবীর যুগ অত। লাতকরা বত অপহন অমাতদর জনয একজন লনাপহত দাতনর জনয (ش و ل)
অল্লার হনকট লদা‘অ করুন, যাতত অমরা অমাতদর পূতবতর ঐহতয হিতর পাআ এবং বতত মান 
দদুতলা লথতক মুহি পাআ। এআ ঘটনা অল্লা তার ললনবীতক শুহনততিন হনতনাি ভাা-  

 ََوْم َاَر  َِوى اْوَ إِل ِ و َبِ ي  ِْسَراِئ َل ِ و َبْعِ  ُ وَسى  ِْا َ  وُْوا وَِ ِبيٍّ وَّنُهُم اْبَعْث َوَ   َ لِ  ً ُ َ  ِاْل  ِي َسِب ِل هللِا َ  َل َ ْل َعَسْ ُاْم  ِْو ُ ِاَا 
َعَلْ ُ ُم اْو َِا ُل  اَلَّن ُاَ  ِالُْوا َ  وُْوا َوَ   َوَ    اَلَّن ُ َ  ِاَل  ِي َسِب ِل هللِا َوَ ْ   ُْخِرْجَ   ِ ْو ِ َ  ِرَ   َو َْبَ آِئَ   َ َل َّن  ُ ِاَا َعَلْ ِهُم اْو َِا ُل َاَووَّنْوا  اِلَّن 

ْ ُهْم َوهللاُ َعلِ مٌب ِب ولَّن وِِ ْ وَ  اوب رة)- َ لِ  ً  ِّم  ২৪৬)- 

‘তুহম হক মূার পতর বনু আস্রাইতদর একদ লনতাতক লদখহন, যখন তারা তাতদর নবীতক 
বতহি, অমাতদর জনয একজন লাক লপ্ররণ করুন, যাতত অমরা (তার লনতৃতত্ব) অল্লার পতথ 
যুি করতত পাহর। নবী বতন, লতামাতদর প্রহত হক এমন িারণা করা যা লয, ড়াআতর 
হনতদতল হদত লতামরা ড়াআ করতব? তারা ব, অমাতদর হক ততি লয, অমরা অল্লার পতথ 
ড়াআ করব না? থচ অমরা হবতাহড়ত তহি হনতজতদর ঘর-বাহড়  িান-িহত ’লত! 
তঃপর যখন ড়াআতর হনতদতল ’ তখন ামানয কতকজন িাড়া বাকীরা বাআ হিতর লগ। 
বস্ত্ততঃ অল্লা যাতমতদর ভা কতরআ জাতনন’ (বাক্বারা ২/২৪৬)। ঘটনাটি হি হননরূপ:- 

َو  ُهْم  ِوَّن هللَا َ ْ  َبَعَث َوُ ْم َط وُوَن َ لِ  ً َ  وُْوا  َ َّنى َ ُ وُو َوُ  اْوُ ْلُ  َعَلْ َ   َوَ ْحُو  ََحقُّب ِب ْوُ ْلِ  ِ ْ ُ  َوَوْم ُ ْؤَن َسَعًة  ِّم َوَ  َل َوُهْم َ ِب ُّب
ُهْم - اْوَ  ِل َ  َل  ِوَّن هللَا اْصَطَ  اُ َعَلْ ُ ْم َوَ اَ اُ َبْسَطًة  ِي اْوِعْلِم َواْوِجْسِم َوهللاُ ُ ْؤِاي ُ ْلَ ُ  َ و  َّنَشآُآ َوهللاُ َواِس ٌب َعلِ مٌب  َوَ  َل َوُهْم ِ ِب ُّب

ةٌب  ِّم َّن  َاَرَ  آُل ُ ْوَسى َوآُل َ  ُروَو َاْحِ لُُ  اْوَ آلِئَ ُة  ِوَّن  ِي َاوَِ  ََلَ ًة  ُ ْم َوَب ِ َّن بِّم أِْاَ ُ ُم اواَّن ُبْوُن  ِْ ِ  َسِ ْ َ ةٌب  ِّمو رَّن  ِوَّن آَ َة ُ ْلِ ِ   َو  َّن

ْؤِ ِ ْ وَ  اوب رة)-وَّنُ ْم  ِْو ُ ْ ُام  ُّب  ২৪৭-২৪৮)- 

‘তাতদর নবী তাতদর বতন, হনশ্চআ অল্লা তাূততক লতামাতদর জনয লাক হনযুি কতরতিন। 
তারা ব, লটা লকমন কতর  লয, তার লান চতব অমাতদর ঈপতর। থচ অমরাআ লান 
ক্ষমতা পাার হিক কদার। তািাড়া ল িন-ম্পতদর হদক হদত চ্ছ ন। জাতব 
নবী বতন, হনশ্চআ অল্লা লতামাতদর ঈপতর তাতক মতনানীত কতরতিন এবং স্বাস্থ্য  জ্ঞাতনর 
হদক হদত তাতক প্রাচুযত দান কতরতিন। বস্ত্ততঃ অল্লা যাতক আচ্ছা রাজয দান কতরন। হতহন 
’লন প্রাচুযত দানকারী  বতজ্ঞ’। ‘নবী তাতদরতক বতন, তাূততর লনতৃতত্বর হনদলতন এআ লয, 

লতামাতদর কাতি (লতামাতদর কাংহখত) হন্দকুটি অতব লতামাতদর প্রভুর পক্ষ  ’লত লতামাতদর 
হৃদতর প্রলাহি রূতপ। অর তাতত থাকতব মূা, ারূণ  তাতদর পহরবার বতগতর বযবহৃত হকিু 
পহরতযি ামগ্রী। হন্দকুটিতক বন কতর অনতব লিতরলতাগণ। এততআ লতামাতদর (লাতকর) 
জনয হনহশ্চত হনদলতন রততি, যহদ লতামরা হবশ্বাী ’ (বাক্বারা ২/২৪৭-২৪৮)। 



হবটি এআ লয, বনু আস্রাইগতণর হনকতট একটা হন্দকু হি। যার মতিয তাতদর নবী মূা, 
ারূণ  তাাঁতদর পহরবাতরর বযবহৃত হকিু পহরতযি ামগ্রী হি। তারা এটাতক খুবআ বরকতম 
মতন করত এবং যুিকাত এতক ম্মুতখ রাখত। একবার অমাতক্বাতদর াতথ যুতির ম বনু 
আস্রাইগণ পরাহজত ’ল অমাতক্বাতদর বাদলা জাূত ঈি হন্দকুটি হনত যা। এক্ষতণ যখন 
বনু আস্রাইগণ পুনরা হজাতদর ংকল্প কর, তখন অল্লা তাতদরতক ঈি হন্দকু হিহরত হদতত 
মনস্থ্ করতন। তঃপর এআ হন্দকুটির মািযতম তাতদর মতিযকার লনতৃত্ব হনত ঝগড়ার হনরন 
কতরন। হন্দকুটি তাূততর বাড়ীতত অগমতনর ঘটনা এআ লয, জাূততর হনতদত তল কাতিররা 
লযখাতনআ হন্দকুটি রাতখ, লখাতনআ লদখা লদ মামারী  নযানয হবপদাপদ। এমহনভাতব তাতদর 
পাাঁচটি লর ধ্বং ত যা। বতলত হতষ্ট্ ত তারা এতক তার প্রকৃত মাহকতদর কাতি 
পাঠিত লদবার হিাি হন এবং গরুর গাড়ীতত ঈঠিত াাঁহকত হদ। তখন লিতরলতাগণ 
অল্লার হনতদতলমতত গরুর গাড়ীটিতক তাহড়ত এতন তাূততর ঘতরর ম্মুতখ লরতখ হদ। বনু 
আস্রাইগণ এআ দলৃয লদতখ বাআ একবাতকয তাূততর লনতৃতত্বর প্রহত অনুগতয প্রদলতন কর। 
তঃপর তাূত অমাতক্বাতদর হবরুতি যুি পহরচানার প্রস্ত্তহত শুরু করতন। 

ক প্রস্ত্তহত ম্পন্ন ’ল হতহন কহথত মতত ৮০,০০০ াযার লনাদ হনত রানা ন। 
আবনু কািীর এআ ংখযা তন্দ লপাণ কতর বতন, কু্ষদ্রাতন হিহস্তীন ভূহমতত এআ হবলা 
লনাদতর ংকুান াটা ম্ভব বযাপার।[4] ল্প বষ্ক তরুণ দাউদ হিতন ঈি লনা 
দতর দয। পহথমতিয লনাপহত তাূত তাতদর পরীক্ষা করতত চাআতন। ম্মুতখআ হি এক 
নদী। লমৌুম হি প্রচন্ড গরতমর। হপপাা হি বাআ কাতর। এ হবটি কুরঅন বণতনা 
কতরতি হননরূপ: 
ُ  ِ  ِّمْي  اِلَّن َ ِو اْغَاَرَف  َ َل َّن  َ َصَل َط وُْوُن ِب ْوُجُ ْوِ  َ  َل  ِوَّن هللَا ُ ْبَالِْ ُ ْم ِبَ َهٍر َ َ ْو َشِرَا ِ ْ ُ  َ َلْ َس ِ  ِّمي َوَ ْو وَّنْم َ ْطَعْ ُ  َ إِ َّن
ْ ُهْم َ َل َّن  َج َوَ اُ ُ َو َواوَّنِاْ َو آَ ُ ْوا َ َعُ  َ  وُْوا الَ َط َ َة َوَ   اْوَ ْوَم ِبَج وُْوَن َوُجُ ْوِ ِا َ  َل اوَّنِاْ َو  ُغْرَ ًة ِبَ ِ ِا َ َشِرُبْوا ِ ْ ُ   اِلَّن َ لِ  ً  ِّم

ُهم  ُّب َ ُو هللاِ  ْوَو  َ َّن ْو  َِئٍة َ لِْ َلٍة َغَلَبْن  َِئًة َ ِ ْ َرًة ِبإِْاِو هللِا َوهللاُ َ َ  اوصَّن ِبِرْ وَ : َ ُل ُّب اوب رة)-َ م  ِّم  ২৪৯)- 

‘তঃপর তাূত যখন বনযদ হনত লবর ’, তখন ল ব, হনশ্চআ অল্লা লতামাতদরতক 
পরীক্ষা করতবন একটি নদীর মািযতম। লয বযহি লআ নদী ’লত পান করতব, ল বযহি অমার 
দভুি ন। অর লয বযহি স্বাদ গ্রণ করতব না, লআ-আ অমার দভুি তব। ততব াততর 
এক াাাাঁ জা মাত্র। তঃপর বাআ ল পাহন লথতক পান কর, ামানয কতকজন বযতীত। 
পতর তাূত যখন নদী পার ’ এবং তার তে হি মাত্র কতকজন ইমানদার বযহি (তখন 
হিক পাহন পানকারী ংখযাগহরষ্ট্) লাতকরা বতত াগ, অজতকর হদতন জাূত  তার 
লনাবাহনীর াতথ যুি করার লহি অমাতদর লনআ। (পক্ষািতর) যাতদর হবশ্বা হি লয, 

অল্লার ম্মুতখ তাতদর একহদন ঈপহস্থ্ত ’লতআ তব, তারা ব, কত লিাট লিাট দ হবজী 
ততি বড় বড় দতর হবরুতি অল্লার হুকুতম। হনশ্চআ বিযতলীতদর াতথ অল্লা থাতকন ’ 

(বাক্বারা ২/২৪৯)। 

বস্ত্ততঃ নদী পার া এআ স্বল্প ংখযক ইমানদারগতণর ংখযা হি মাত্র ৩১৩ জন , যা 
ললনবীর াতথ কাতিরতদর বদর যুিকাত যুিরত িাাবীগতণর ংখযার াতথ হমত যা। পাহন 
পানকারী াযাতরা বহনক নদী পাতর অতয ঘুহমত পড়। থচ পাহন পান করা লথতক হবরত 
থাকা স্বল্প ংখযক ইমানদার াথী হনতআ তাূত চতন লকাতর লরা লনাপহত  ললৌযত-



বীতযতর প্রতীক অমাতক্বাতদর বাদলা জাূততর হবরুতি। বস্ত্তবাদীগতণর হাব মতত এটা হি 
হনতািআ অত্মনতনর লাহম। এআ দতআ হিতন দাউদ। অল্লা বতন, 

َ بِّمْن  َْ َ اَ َ   َواْ ُصْرَ   َعَلى اْوَ ْوِم اْوَ   ِِرْ وَ  َ    َْ ِرْ  َعَلْ َ   َصْبراً وَّن اوب رة)-َوَو َّن  َبَرُ ْوا وَِج وُْوَن َوُجُ ْوِ ِا َ  وُْوا َربَّن  ২৫০)- 

‘অর যখন তারা জাূত  তার লনাবাহনীর ম্মুখীন ’, তখন তারা ব, ল অমাতদর 
পানকতত া! অমাতদর বিযত দান কর  অমাতদরতক দঢ়ৃপদ রাখ এবং অমাতদরতক তুহম কাহির 
ম্প্রদাতর হবরুতি াাযয কর’ (বাক্বারা ২/২৫০)। 

জাূত হবরাট াজ-জ্জা কতর াতীতত ার ত ামতন এত অস্ফান করতত াগ এবং 
ল যুতগর যুিরীহত নুযাী প্রহতপতক্ষর লরা লযািাতক অবান করতত থাক। ল্পবষ্ক বাক 
দাউদ হনতজতক লনাপহত তাূততর ামতন লপল করতন। তাূত তাতক পাঠাতত রাযী ’লন না। 
হকন্তু দাউদ নাতিাড় বান্দা। বতলত তাূত তাতক হনতজর তরবাহর হদত ঈৎাহত করতন 
এবং অল্লার নাতম জাূততর লমাকাহবা লপ্ররণ করতন। বহণতত অতি লয, হতহন এ লঘাণা 
অতগআ হদতহিতন লয, লয বযহি জাূততক বি কতর হিহস্তীন পুনরুিার করতত পারতব, তাতক 
রাজয পহরচানা লরীক করা তব। তে-লতে হজ্জত জাূততক মারা খুবআ কঠিন হি। 
লকননা তার ারা লদ হি লৌ বতমত অচ্ছাহদত। তাআ তরবাহর বা বল্লম হদত তাতক মারা 
ম্ভব হি। অল্লার আচ্ছা দাউদ হিতন পাথর লিাাঁড়া ঈস্তাদ। মবীতদর াতথ হতহন 
মাতঠ হগত হনলানা বরাবর পাথর মারা দক্ষতা জত ন কতরহিতন। দাউদ পতকট লথতক পাথর 
খন্ড লবর কতর াতীর হপতঠ বা জাূততর চকু্ষ বরাবর হনলানা কতর এমন লজাতর মারতন লয, 

তাততআ জাূততর লচাখশুি মাথা লিতট মগয লবহরত চত লগ। এভাতব জাূত মাটিতত ুটিত 
পড়ত তার বনযরা পাহত লগ। যুতি তাূত হবজ াভ করতন। লযমন অল্লা বতন, 

َ َهَ ُ ْوُ ْم ِبإِْاِو هللِا َوَ َاَل َ اُووُ  َج وُْوَن َوآَا اُ هللاُ اْوُ ْلَ  َواْوِحْ َ َة َوَعلَّنَ ُ  ِ  َّن  َ َشآُآ َوَوْوالَ َ ْ ُ  هللِا او َّن َس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض 

اوب رة)-وَّنَ َسَ ِن ااَْرُض َوَو ِ وَّن هللَا ُاْو َ ْضٍل َعَلى اْوَع َوِ ْ وَ   ২৫১)- 

‘তঃপর তারা অল্লার হুকুতম তাতদরতক পরাহজত কর এবং দাউদ জাূততক তযা কর। 
অর অল্লা দাউদতক দান করতন রাজয  দরূদহলততা এবং তাতক হলক্ষা দান করতন, যা হতহন 
চাআতন। বস্ত্ততঃ অল্লা যহদ এভাতব একজনতক পরজতনর দ্বারা প্রহতত না করততন , তা’ল 
পৃহথবী ধ্বং ত লযত। হকন্তু অল্লা হবশ্ববাীর প্রহত একািআ দালী’ (বাক্বারা ২/২৫১)। 

হলক্ষণী হব : 
(১) লনতৃতত্বর জনয বতাহিক প্রতাজন ’ জ্ঞান  বদহক স্বাস্থ্য, যা তাূততর মতিয হি। 

(২) লনতৃতত্বর জনয বংল  থত-ম্পতদর চাআতত বড় প্রতাজন দঢ়ৃ ইমান  অল্লার ঈপতর 
হনভত রলীতা। 

(৩) লনতার জনয বলয কতত বয ’ কমীতদর পরীক্ষার মািযতম বািাআ করা। লযমন তাূত 
কতরহিতন। 

(৪) হচরকা ংখযাঘু ইমানদারগণ ংখযাগুরু হবশ্বাীতদর হবরুতি জাভ কতর থাতক। যা 
তাূত  জাূততর ঘটনা প্রমাহণত । 

(৫) অল্লার ঈপতর হনভত রলী, দঢ়ৃ প্রহতজ্ঞ  কুলী লনাপহত এবং স্বল্পংখযক হনতবহদত প্রাণ 
লাকআ যতথষ্ট্  হবজ াতভর জনয। তাূত  দাউদ যার জাজ্জ্বযমান প্রমাণ। 

(৬) েব  জনবতর চাআতত ইমানী ব লযতকান হবজতর মূ লহি। 



(৭) ঈপতরাি ঘটনা অতরকটি হব প্রমাহণত  লয, তাূত কতৃত ক পরীক্ষা গ্রতণর িত 
তাাঁর অমতআ বনু আস্রাইগতণর মতিয দু’টি দতর ৃহষ্ট্ । একদ তাূততর নুগত মুহমন। 
যারা হনতজতদরতক ‘বনূ আস্রাই’ বতআ পহরহচত কতর। থত ‘অল্লার দা’-এর বংল। পর দ 
হি মুনাহিক- যাতদরতক ‘আাহুদী’ বা ’ত। প্রকৃত বনু আস্রাইগণ ‘আাহুদী’ নামতক ঘৃণার াতথ 
প্রতযাখযান কতরহিতন। অজ পৃহথবীতত তারা ঘৃহণত তআ অতি। তহদন হকামত তবনা 
যতহদন না মুমানরা এতক এতক এতদরতক তযা করতবন। গাি  পাথর পযতি এতদর পাহত 
থাকা বস্থ্ান মুমানতদর জাহনত লদতব।[5] 

দাউদ (অঃ)-এর কাহনী : 
তাূত ‘অমাতক্বা দখদারতদর টিত লাতমর লানকতত ার পদ াভ কতরন। তঃপর দাউদ 
কতহদন পতর নবী ন এবং তাূততর পতর কখন হতহন লানক্ষমতা অতন, এ হবত স্পষ্ট্ 
হকিু জানা যা না। ততব নযানয নবীতদর নযা হতহন চহল্লল বির বত নবুত াভ কতরন 
বত অমরা িতর হনতত পাতর। হতহন লতাু বযহি হিতন এবং তাাঁর পুত্র িাতনর ংখযা হি 
১৯ জন। তন্তিয ুামান (অঃ) নবুত  লান ক্ষমতা ঈভ হদক হদত (নম 
২৭/১৬) হপতার স্থ্াহভহি তহিতন। অল্লা হপতা  পুত্রতক ননয ববহলষ্ট্যমহন্ডত কতর 
ৃহষ্ট্ কতরহিতন। অমরা কুরঅন লথতক যা প্রাপ্ত তহি লটুকুআ লপল করব তযন্ধানী পাঠতকর 
জনয। মতন রাখা অবলযক লয, কুরঅন লকান গল্পগ্রন্থ ন। মানুতর লদাাততর জনয যতটুকু 
প্রতাজন, ততটুকুআ মাত্র লখাতন পাা যা। বাকী তথযাবীর ঈৎ ’ আস্রাইী বণতনা মূ, 

যার লকান হনভত রতযাগয হভহত লনআ। বরং লখাতন নযানয নবীগতণর নযা দাউদ  ুামাতনর 
চহরত্রতক মীহপ্ত করা ততি। অর লআব লনাংরা কাহনীতক হভহত কতর অরবী, ঈদূত , িাী 
এমনহক বাংা ভাা হহখত ততি ‘নবীতদর কাহনী’ নাতম বহু বাতজ বআ-পুহস্তকা। নবীগতণর 
হনষ্পাপতত্ব হবশ্বাী ইমানদার পাঠকগণ ঐব বআপত্র লথতক দতূর থাকতবন, এটাআ অমরা 
একািভাতব কামনা করব। বরং অমাতদর পরামলত থাকতব, ঐব ঈদ্ভট  লনাংরা গল্পগুজতব ভরা 
তথাকহথত িমী (?) বআ-পত্র অগুতন পুহড়ত হনহশ্চহ্ন কতর হদন। তাতত হনতজর  পহরবাতরর 
এবং নযতদর ইমান ক্ষহতগ্রস্ত া লথতক লবাঁতচ যাতব। 

দাউদ (অঃ)-এর ববহলষ্ট্য মূ : 
অল্লা প্রততযক নবীতক স্বতন্ত্র হকিু ববহলষ্ট্য দান কতরতিন। লমতত দাউদ (অঃ)-লক প্রদত 
ববহলষ্ট্য মূ হনতন হববৃত ’।- 

১. অল্লা দাউদ (অঃ)-লক অিযাহত্মক  বদহক লহিতত বহান কতর ৃহষ্ট্ কতরহিতন। 
লযমন অল্লা বতন, 

ااٌب  ُ   َوَّن ص)-َواْاُ ْر َعْبَ َ   َ اُووَ  َاا اْاَْ ِ   ِ َّن  ১৭)- ‘স্মরণ কর, অমার বান্দা দাউদতক। ল হি লহিলাী 
এবং অমার প্রহত দা প্রতযাবতত নলী’ (লিাাদ ৩৮/১৭)। অাততর প্রথমাংতল তাাঁর বদহক  
দহুনাবী লান লহির কথা বা ততি এবং ললাংতল তাাঁর অিযাহত্মক লহির কথা বা 
ততি। এজনয লয, হবরাট  প্রহতদ্বন্দ্বী বাদলা া তে হতহন বতদা অল্লার প্রহত 
হনতবহদতপ্রাণ হিতন। ক কাতজ তাাঁর হদতকআ হিতর লযততন। 

বুখারী  মুহতমর এক াদীতি রাূুল্লা (িাঃ) বতন , অল্লা তা‘অার হনকতট বতাহিক 
পন্দনী িাাত ’ দাউদ (অঃ)-এর িাাত এবং বতাহিক পন্দনী হিাম হি দাউদ 



(অঃ)-এর হিাম। হতহন িতরাহত্র পযতি ঘুমাততন। তঃপর এক তৃতীাংল িাাতত কাটাততন 
এবং লল ষ্ট্াংতল হনদ্রা লযততন। হতহন একহদন ির একহদন হিাম রাখততন। লত্রুর 
লমাকাহবা হতহন কখতনা পশ্চাদপরণ করততন না’।[6] 

২. পাাড়  পক্ষীকু তাাঁর নুগত হি। লযমন অল্লা বতন, ْرَ   اْوِجَب َل َ َعُ  ُ َسبِّمْحَو ِب ْوَعِشيِّم  ِ َّن  َسخَّن

ااٌب - َواْاِْشَراقِ  ْ َر َ ْحُشْوَرًة  ُ لٌّل وَّنُ   َوَّن ص)-َواوطَّن  ১৮-১৯)- 

‘অমরা পবততমাাতক তার নুগত কতর হদতহিাম। তারা কা-ন্ধযা তার াতথ পহবত্রতা 
বণতনা করত’। ‘অর পক্ষীকুতক, যারা তার কাতি মতবত ’ত। বাআ হি তার প্রহত 
প্রতযাবতত নলী’ (লিাাদ ৩৮/১৮-১৯)। একআ মতমত বিবয এততি ূরা াবা ১০ অাতত। 
নযহদতক অল্লা দাউদ-পুত্র ুামাতনর িীনস্ত কতর হদতহিতন বাুতক  হজনতক। পাাড়  
পক্ষীকু যরত দাউদ (অঃ)-এর হকভাতব অনুগতয করত- ল হবত লকান বিবয কুরঅতন 
অতহন। তািীরহবদগণ নানাহবি ম্ভাবনা বযি কতরতিন। অমরা লগুহতক এহড়ত লগাম। 
লকননা আবনু অববা (রাঃ) বততিন,  َُْبِهُ وا َ    َْبَهَ ُ  هللا  ‘অল্লা লয হবতক স্পষ্ট্ লরতখতিন, 

লতামরা তাতক স্পষ্ট্ থাকতত দা’।[7] 

৩, ৪  ৫. তাাঁতক লদা তহি ুদঢ়ৃ াম্রাজয, গভীর প্রজ্ঞা  ননয বাহিতা। লযমন অল্লা 
বতন, 

ص)-َوَشَ ْ َ   ُ ْلَ ُ  َوآَاْ َ  اُ اْوِحْ َ َة َوَ ْصَل اْوِخَط اِ   ২০)- ‘অমরা তার াম্রাজযতক ুদঢ়ৃ কতরহিাম এবং 
তাতক হদতহিাম প্রজ্ঞা  িািাাকারী বাহিতা’ (লিাাদ ৩৮/২০)। ঈতল্লখয, অবু মূা 
অল‘অরী (রাঃ)  আমাম লাবী বতন লয, ‘হতহনআ বতপ্রথম বিৃতা াম্দ  িাাততর পর     
 লব্দ যুি কতরন’।[8] পূতবতআ অমরা বতহি লয, তাাঁর এআ াম্রাজয হি লাম  (’তঃপর‘) بع 
আরাক বযাপী। যা অিুহনক হহরা, লবানন, জডত ান, হিহস্তীন  আরাকতক লাহম কতর। অল্লা 
বতন, 

ِبِ  اْوَهَوى َ ُ ِضلَّنَ  َعْو َسِبْ ِل هللِا  ِوَّن اوَّنِاْ َو َ ِضلُّبْوَو َعْو  َ   َ اُووُ   ِ َّن  َجَعْلَ  َ  َخلِْ َ ًة  ِي اْاَْرِض َ  ْحُ ْم َبْ َو او َّن ِس ِب ْوَحقِّم َواَل َااَّن

ص)-َسِبْ ِل هللِا َوُهْم َعَاااٌب َشِ ْ  ٌب ِبَ   َ ُسْوا َ ْوَم اْوِحَس اِ   ২৬)- 

‘ল দাউদ! অমরা লতামাতক পৃহথবীতত খীিা কতরহি। তএব তুহম মানুতর মাতঝ নযােত 
িািাা কর এবং লখা-খুলীর নুরণ কর না। তা’ল তা লতামাতক অল্লার পথ ’লত 
হবচুযত করতব। হনশ্চআ যারা অল্লার পথ ’লত হবচুযত , তাতদর জনয রততি কতঠার লাহস্ত 
এ কারতণ লয, তারা হাব হদবতক ভুত যা’ (লিাাদ ৩৮/২৬)। 

৬. লাাতক অল্লা তাাঁর জনয নরম কতর হদতহিতন। লযমন অল্লা বতন, 

ْ َر َو ََو َّن  َوُ  اْوَحِ ْ  َ  ِبْي َ َعُ  َواوطَّن ْرِ  َواْعَ لُْوا َص وِح ً - َوَوَ ْ  آَاْ َ   َ اُووَ  ِ  َّن  َ ْض ً َ   ِجَب ُل  َوِّم ْر  ِي اوسَّن  َِو اْعَ ْل َس ِبَغ ٍن َوَ  ِّم

سب )-  ِ ِّمْي ِبَ   َاْعَ لُْوَو َبِصْ رٌب   ১০-১১)- 

‘…এবং অমরা তার জনয লাাতক নরম কতর হদতহিাম’ ‘এবং তাতক বতহিাম প্রলস্ত বমত 
বতরী কর  কড়ামূ যথাযথভাতব ংযুি কর এবং লতামরা ৎকমত ম্পাদন কর। লতামরা 
যা হকিু কর, তা অমরা লদতখ থাহক’ (াবা ৩৪/১০-১১)। 

ঈতল্লখয লয, যরত দাউদ (অঃ) একজন দক্ষ কমতকার হিতন। হবতল কতর লত্রুর লমাকাহবার 
জনয ঈন্নত মাতনর বমত হনমতাতণ হতহন হিতন একজন কুলী কাহরগর। যা হবহি কতর হতহন 
ংার যাত্রা হনবতা করততন। রাষ্ট্রী লকাাগার লথতক হনতজর ভরণতপাতণর জনয হকিুআ হনততন 



না। যহদ লটা লনা লকান লদাতর হি না। এখাতন লাাতক বাস্ততব লমাতমর মত নরম 
করার প্রকালয থত হনত লটা তব তাাঁর জনয মু‘লজযা স্বরূপ, যা লমাতটআ ম্ভব ন। বলয 
নরম কতর লদার থত লাাতক তজ আচ্ছামত রূপ লদার  ঈন্নতমাতনর হনমতাণ লকৌল 
হলক্ষাদান ’লত পাতর। লযমন নযত্র অল্লা বতন, 

ْو َبأِْسُ ْم َ َهْل  َْ ُاْم َش ِ ُرْووَ  اا ب  آ)-َوَعلَّنْ َ  اُ َصْ َعَة َوُبْوٍس وَّنُ ْم وُِاْحِصَ ُ ْم  ِّم  ৮০)- 

‘অর অমরা তাতক লতামাতদর জনয বমত হনমতাণ লকৌল হলক্ষা হদতহিাম, যাতত তা যুতির ম 
লতামাতদরতক রক্ষা কতর। তএব লতামরা হক কৃতজ্ঞ তব? (অহিা ২১/৮০)। 

আহতা লথতক জানা যা লয, ভারতবততর বাদলা অরেতযব (১৬৫৮-১৭০৭ খৃ:) হনজ াতত 
টুপী লাআ কতর তা বাজাতর হবহি কতর জীহবকা হনবতা করততন। রাষ্ট্রী লকাাগার লথতক 
হকিুআ হনততন না। বস্ত্ততঃ নবী-রাূগণআ হিতন ক ঈন্নত চহরতত্রর পহথকৃৎ। 

৭. অল্লা পাক দাউদতক নবুত দান কতরন এবং তাতক এাী হকতাব ‘যবূর’ দান কতর 
হকতাবিারী রাূতর মযতাদা হভহি কতরন। লযমন হতহন বতন, - ًَوآَاْ َ   َ اُووَ  َ ُبْورا ‘অমরা 
দাউদতক ‘যবূর’ প্রদান কতরহিাম’ (হনা ৪/১৬৩)। যরত দাউদতক লয অল্লা তুনী 
াম্রাজয দান করহিতন, লটা লযন যবূতরর ভহবযদ্বাণীরআ বাস্তব রূপ। লকননা যবূতর অল্লা 
তাাঁর ৎকমতলী বান্দাতদরতক পৃহথবীর হিকারী ার ুংবাদ হদততিন। লযমন অল্লা 
বতন, 

ْ ِر  َوَّن اْاَْرَض َ ِرُ َه  ِعَب ِ َ  اوصَّن وُِحْووَ  ُبْوِر ِ ْو َبْعِ  اواِّم اا ب  آ)-َوَوَ ْ  َ َاْبَ    ِي او َّن  ১০৫)- 

‘অমরা হবহভন্ন ঈপতদতলর পর যবূতর একথা হতখ হদতহি লয, অমার ৎকমতলী বান্দাগণ 
বতলত পৃহথবীর ঈতরাহিকারী তব’ (অহিা ২১/১০৫)। 

৮. তাাঁতক পূবত ুমিুর কণ্ঠস্বর দান করা তহি। যখন হতহন যবূর লতাাত করততন, 

তখন লকব মানু ন, পাাড়  পক্ষীকু পযতি তা একমতন শুনত। এ হদতক আহেত কতরআ 
অল্লা বতন, 

ْ َر َو ََو َّن  َوُ  اْوَحِ ْ  َ  ِبْي َ َعُ  َواوطَّن سب )- َوَوَ ْ  آَاْ َ   َ اُووَ  ِ  َّن  َ ْض ً َ   ِجَب ُل  َوِّم  ১০)- 

‘অমরা দাউতদর প্রহত অমাতদর পক্ষ ’লত নুগ্র প্রদান কতরহিাম এআ মতমত অতদল দান কতর 
লয, ল পবততমাা! লতামরা দাউতদর াতথ বারবার তাবী মূ অবৃহত কর এবং (একআ 
হনতদতল হদতহিাম অমরা) পক্ষীকুতক …’ (াবা ৩৪/১০)। অিুহনক হবজ্ঞান প্রমাণ কতর 
হদততি লয, পাাড়  মাটির এক িরতনর জীবন রততি, যা তাতদর জনয ঈপতযাগী।[9] এ 
হবটি অল্লা নযত্র বতন এভাতব, 

ْ َر َوُ  َّن  َ  ِعلِْ وَ  ْرَ   َ َ  َ اُووَ  اْوِجَب َل ُ َسبِّمْحَو َواوطَّن اا ب  آ)-َوَسخَّن  ৭৯)- 

‘অমরা পাাড়তক  পক্ষীকুতক দাউতদর নুগত কতর হদতহিাম, তারা তাবী পাঠ করত 
এবং অমরা এটা কতর থাহক’ (অহিা ২১/৭৯)। 

তএব দাউতদর কণ্ঠস্বর ললানা, তাাঁর নুগত া  অল্লার বাণী যবূতরর অাতমূতর 
প্রহত মতনাতযাগী া এবং অল্লার পহবত্রতা লঘাণা করা পাাড়  পক্ষীকুতর জনয লমাতটআ 
অশ্চতযতর হব ন। ললনবী মুাম্মাদ (িাঃ)-এর জনয বতনর পশু , পাাড়, বৃক্ষ তাাঁর ামতন 
মাথা নুআততি  িাা কতরতি, এমনহক স্বস্থ্ান লথতক ঈতঠ এত বৃক্ষ তাাঁর ম্মুতখ দাাঁহড়ততি, 

এগুহ ব চাকু্ষ ঘটনা।[10] একদা রাূুল্লা (িাঃ)  তাাঁর হতন াথী অবুবকর, মর  



িমান একটি পাাতড় ঈঠতন। তখন পাাড়টি কাাঁপতত শুরু কর। রাূুল্লা (িাঃ) 
পাাড়টিতক িমক হদত বতন, হস্থ্র ! লতামার ঈপতর অতিন একজন নবী, একজন হিদ্দীক্ব 
 দ’ুজন লীদ’।[11] এর দ্বারা ঈহদ্ভদ  পবতততর জীবন  নুভূহত প্রমাহণত । তএব 
অল্লার পর নবী দাউদ (অঃ)-এর জনয পাাড়, পক্ষী, লৌ আতযাহদ নুগত তব, এতত 
হবস্মতর হকিু লনআ। যহদ বস্ত্তবাদীরা হচরকা তন্দতর ন্ধকাতর লথতকতি, অজ থাকতব। 
অল্লার রমত না ’ল রা ন্ধকাতরর হিহমকীট তআ মরতব। 

দাউদ (অঃ)-এর জীবতনর স্মরণী ঘটনাবী : 
(১) িাগপা  লযতক্ষততর মাহতকর হবচার: আমাম বাগাভী যরত অবু্দল্লা আবতন অববা , 

ক্বাতাদা  যুরী লথতক বণতনা কতরন লয, একদা দ’ুজন লাক যরত দাউতদর হনকতট একটি 
হবত মীমাংার জনয অত। তাতদর একজন হি িাগপাতর মাহক এবং নযজন হি লয 
লক্ষততর মাহক। লযতক্ষততর মাহক িাগপাতর মাহতকর হনকট দাবী লপল কর লয, তার 
িাগপা রাহত্রকাত অমার লযতক্ষতত চড়া ত মূ্পণত ি হবনষ্ট্ কতর হদততি। অহম এর 
প্রহতকার চাআ। ম্ভবতঃ লতযর মূয  িাগতর মূতযর হাব মান হবতবচনা কতর যরত 
দাউদ (অঃ) লযতক্ষততর মাহকতক তার হবনষ্ট্ িতর হবহনম মূয হাতব পুরা িাগপা 
লযতক্ষততর মাহকতক হদত হদতত বতন। বাদী  হববাদী ঈভত বাদলা দাউদ-এর অদাত 
লথতক লবহরত অার ম দরজার মুতখ পুত্র ুামাতনর াতথ লদখা । হতহন লমাকদ্দমার 
রা ম্পতকত  হজতজ্ঞ করত তারা ব খুত ব। হতহন হপতা দাউতদর কাতি হগত বতন , 

অহম রা হদত তা হভন্নরূপ ’ত এবং ঈভতর জনয কযাণকর ’ত’। তঃপর হপতার হনতদত তল 
হতহন বতন, িাগপা লযতক্ষততর মাহকতক ামহকভাতব হদত লদা ঈক। ল এগুতার দিু , 

পলম আতযাহদ দ্বারা ঈপকার াভ করুক। পক্ষািতর লযতক্ষতটি িাগপাতর মাহকতক পতণ করা 
ঈক। ল তাতত লয ঈৎপাদন করুক। তঃপর লযতক্ষত্র যখন িাগপাত হবনষ্ট্ করার পূতবতর 
বস্থ্া লপৌাঁতি যাতব, তখন তা লক্ষততর মাহকতক হিহরত লদা তব এবং িাগপা তার 
মাহকতক লিরৎ লদা তব’। যরত দাউদ (অঃ) রাটি হিক ঈতম গণয কতর লটাতকআ 
কাযতকর করার হনতদতল লদন। এআ ঘটনার প্রহত আহেত কতর অল্লা বতন, 

ْ َ  َ   ُسَلْ َ  َو َوُ  ًّ آَاْ َ   ُحْ   ً - َوَ اُووَ  َوُسَلْ َ  َو  ِْا َ ْحُ َ  ِو  ِي اْوَحْرِث  ِْا َ َ َشْن  ِ ِ  َغَ ُم اْوَ ْوِم َوُ  َّن  وُِحْ ِ ِهْم َش ِ ِ  وَ  َ َ هَّن

ِعْل  ً  اا ب  آ)- وَّن  ৭৮-৭৯)- 

‘অর স্মরণ কর দাউদ  ুামানতক, যখন তারা একটি লযতক্ষত ম্পতকত  হবচার কতরহি, 

যাতত রাহত্রকাত কারু লমপা ঢুতক পতড়হি। অর তাতদর হবচারকাযত অমাতদর ম্মুতখআ 
হচ্ছ’। ‘তঃপর অমরা ুামানতক লমাকদ্দমাটির িািাা বুহঝত হদাম এবং অমরা 
ঈভতক প্রজ্ঞা  জ্ঞান দান কতরহিাম’ (অহিা ২১/৭৮-৭৯)। 

বস্ত্ততঃ ঈভতর রা ঠিক  ুিারণা প্রূত হি। হকন্তু হিক ঈতম হবতবচনা যরত 
দাউদ স্বী পুতত্রর লদা পরামলততকআ কাযতকর করার হনতদতল লদন। অর লকারতণআ অল্লা 
ঈভতক মগুতণ ভূহত কতর বততিন লয, ‘অমরা ঈভতক জ্ঞান  প্রজ্ঞা দান কতরহি’। এর 
দ্বারা প্রমাহণত  লয, হবচারক ঈতম মতন করত তার পূতবতর রা বাহত কতর নতুন রা 
প্রদান করতত পাতরন। 



(২) আবাদত খানা প্রতবলকারী বাদী-হববাদীর হবচার: যরত দাউদ (অঃ) লযতকান ঘটনা 
যহদ বুঝততন লয, এটি অল্লার তরি লথতক পরীক্ষা, তা’ল হতহন াতথ াতথ অল্লার হদতক 
রুজ ু’লতন  ক্ষমা প্রাথতনা রত ’লতন। এরআ একটি ঈদারণ বহণতত ততি হনতনাি 
অাতগুহতত। লযমন অল্লা বতন, 

ُروا اْوِ ْحَرااَ   ِْا َ َخلُْوا َعَلى َ اُووَ  َ َ ِ َع ِ ْ ُهْم َ  وُْوا الَ َاَخْف َخْصَ  ِو َبَغى َبْعُضَ   َعَلى - َوَ ْل  ََا َ  َ َبأُ اْوَخْصِم  ِْا َاَسوَّن
َراطِ   ِوَّن َ َاا  َِخْي َوُ  ِاْس ٌب َوِاْسُعْوَو َ ْعَجًة َووَِي َ ْعَجةٌب َواِحَ ةٌب َ َ  َل - َبْعٍض َ  ْحُ م َبْ َ َ   ِب ْوَحقِّم َوالَ ُاْشِطْط َواْ ِ َ    َِوى َسَواِآ اوصِّم

ِ ْي  ِي اْوِخَط اِ  َو اْوُخَلَط ِآ َوَ ْبِغْي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض -  َْ  ِْلِ ْ َه  َوَع َّن َ  َل َوَ ْ  َلَلَ َ  ِبُسَؤاِل َ ْعَجِاَ   َِوى ِ َع ِجِ  َو ِوَّن َ ِ ْ راً  ِّم
ُ  َوَخرَّن َراِ ع ً وَّن ََ  اَ  َ   َ َا َّن اُ َ  ْسَاْغَ َر َربَّن َ َغَ ْرَ   َوُ  َاوَِ  َو ِوَّن -  اِلَّن اوَّنِاْ َو آَ ُ ْوا َوَعِ لُوا اوصَّن وَِح ِن َوَ لِْ لٌب  َّن  ُ ْم َوَلوَّن َ اُووُ   َ َّن

ص)َوُ  ِعْ َ َ   َوُ ْوَ ى َوُحْسَو َ آٍا   ২১-২৫)- 

‘অপনার কাতি হক লআ বাদী-হববাদীর খবর লপৌাঁতিতি, যখন তারা পাাঁহচ টপহকত দাউতদর 
আবাদতখানা ঢুতক পতড়হি’? (লিাাদ ২১) ‘যখন তারা দাউতদর কাতি নুপ্রতবল কর এবং 
দাউদ তাতদর লথতক ভীত ত পড়, তখন তারা ব, অপহন ভ পাতবন না, অমরা দ’ুজন 
হববদমান পক্ষ। অমরা এতক পতরর প্রহত বাড়াবাহড় কতরহি। তএব অমাতদর মতিয নযা 
হবচার করুন, হবচার করতবন না। অমাতদরতক র পথ প্রদলতন করুন’ (২২)। ‘(হবটি এআ 
লয,) ল অমার ভাআ। ল ৯৯টি দিুার মাহক অর অহম মাত্র একটি মাদী দিুার মাহক। 
এরপর ল বত লয, এটি অমাতক হদত দা। ল অমার ঈপতর কতঠার ভাা প্রতাগ কতর ’ 

(২৩)। ‘দাউদ ব, ল লতামার দিুাটিতক হনতজর দিুাগুহর াতথ যুি করার দাবী কতর 
লতামার প্রহত হবচার কতরতি। লরীকতদর তনতক এতক পতরর প্রহত বাড়াবাহড় কতর থাতক , 

লকব তারা বযতীত, যারা ইমান অতন  ৎকমত কতর। বলয এরূপ লাতকর ংখযা কম। 
(ত্র ঘটনা) দাউদ িারণা কর লয, অমরা তাতক পরীক্ষা করহি। তঃপর ল তার 
পানকতত ার হনকতট ক্ষমা প্রাথতনা কর এবং হজদা ুটিত পড়  অমার হদতক প্রণত  ’’ 

(২৪)। তঃপর অমরা তাতক ক্ষমা কতর হদাম। হনশ্চআ তার জনয অমাতদর হনকতট রততি 
বনকটয  ুন্দর প্রতযাবতত ন স্থ্’ (লিাাদ ৩৮/২১-২৫)। 

ঈপতরাি পাাঁচটি অাতত বা নয লকাথা এরূপ লকান বযাখযা লদা হন লয, ল পরীক্ষা হক 
হি, দাউদ (অঃ) হক ভু কতরহিতন, লয কারতণ হতহন ক্ষমা প্রাথতনা কতরহিতন এবং যা 
অল্লা তাতক ক্ষমা কতর হদতহিতন। িত লআ প্রাচীন যুতগর লকান ঘটনার বযাখযা নবী বযতীত 
নয কারু পতক্ষ এ যুতগ লদা ম্ভব ন। তাআ িারণা  কল্পনার মািযতম লযটাআ বা তব , 

তাতত ভ্রাহির অলংকা লথতকআ যাতব। হকন্তু পথভ্রষ্ট্ আহুদী পহন্ডততরা তাতদর স্বতগাত্রী এআ 
মযতাদাবান নবীর ঈি ঘটনাতক এমন লনাংরাভাতব লপল কতরতি, যা কল্পনা করতত গা হলঈতর 
তঠ। বা ততি, দাউদ (অঃ)-এর নাহক ৯৯ জন েী হি। এ তে হতহন তাাঁর এক 
বতনযর েীতক লজারপূবতক পরণ কতরন। তঃপর ঈি বহনকতক তযা কতর তার েীতক হবত 
কতরন। এআ ঘটনার হনন্দা জাহনত অল্লা দু’জন লিতরলতাতক বাদী  হববাদীর লবতল পাঠিত 
তাতক হলক্ষা লদন (নাউযুহবল্লা)। 

(৩) লহনবার াাতদর পহরণহত: বনু আস্রাইতদর জনয লহনবার হি াপ্তাহক িুটির হদন 
এবং আবাদততর জনয হনহদতষ্ট্  পহবত্র হদন। এ হদন তাতদর জনয মৎয হলকার হনহি হি। 
তারা মুতদ্রাপকুতর বাহন্দা হি এবং মৎয হলকার হি তাতদর লপলা। িত দাউদ (অঃ)-
এর হনতিাজ্ঞা মানয কতরআ তারা ঐহদন মৎয হলকার করতত থাতক। এতত তাতদর ঈপতর 



অল্লার পক্ষ ’লত ‘মস্খ’ বা অকৃহত পহরবতত তনর লাহস্ত লনতম অত এবং হতনহদতনর মতিযআ তারা 
বাআ মৃতুয মুতখ পহতত । ঘটনাটি পহবত্র কুরঅতন হননরূতপ বহণতত ততি। লযমন অল্লা 
মদীনার আহুদীতদর ঈতদ্দতলয বতন, 

ْبِن َ  ُْلَ   َوُهْم ُ ْوُ ْوا  َِرَ ًة َخ ِسِئْ وَ  َ َجَعْلَ  َ   َ َ  الً وِّمَ   َبْ َو َ َ ْ َه  َوَ   َخْلَ َه  َوَ ْوِعَلًة - َوَوَ ْ  َعلِْ ُاُم اوَّنِاْ َو اْعَاَ ْوا ِ ْ ُ ْم  ِي اوسَّن

اوب رة)- وِّمْلُ اَّن ِْ وَ   ৬৫-৬৬)- 

‘অর লতামরা লতা তাতদরতক ভাভাতব জাতনা, যারা লহনবাতরর বযাপাতর ীমা ংঘন কতরহি। 
অমরা তাতদর বতহিাম, লতামরা হনকৃষ্ট্ বানর ত যা’। ‘তঃপর অমরা এ ঘটনাতক তাতদর 
মামহক  পরবতীতদর জনয দষৃ্ট্াি হাতব এবং অল্লাভীরুতদর জনয ঈপতদল হাতব লরতখ 
হদাম’ (বাক্বারা ২/৬৫-৬৬)। 

তািীতর কুরতুবীতত বা ততি লয, আহুদীরা প্রথতম লগাপতন  হবহভন্ন লকৌলত এবং পতর 
বযাপকভাতব হনহি হদতন মৎয হলকার করতত থাতক। এতত তারা দু’দত হবভি ত যা। ৎ 
 হবজ্ঞ লাতকরা একাতজ বািা লদন। পরদ বািা মানয কতর মাি িরতত থাতক। িত 
প্রথম দতর লাতকরা ললতািতদর লথতক পৃথক ত যান। তাতদর াতথ ম্পকত  হিন্ন কতরন। 
এমনহক তাতদর বাস্থ্ান পৃথক কতর লনন। একহদন তারা বািযতদর এাকা চরম নীরবতা 
ক্ষয কতরন। তঃপর তারা লখাতন লপৌাঁতি লদখতন লয, বাআ বানর  লূকতর পহরণত ত 
লগতি। ক্বাতাদা বতন লয, বৃিরা লূকতর এবং যুবতকরা বানতর পহরণত তহি। রূপািহরত 
বানতররা হনজ হনজ অত্মী-স্বজনতক হচনতত লপতরহি এবং তাতদর কাতি হগত তঝার নতন 
শ্রু হবজত ন কতরহি। 

ঈি হবত ূরা অ‘রাতির ১৬৪-৬৫ অাততর বণতনা প্রতীমান  লয, লখাতন তৃতী 
অতরকটি দ হি, যারা ঈপতদল দানকারীতদর ঈপতদল দাতন হবরত রাখার লচষ্ট্া করত। বাযতঃ 
এরা হি লাহিবাদী এবং   ুহবিাবাদী। এরা িাতকতদর াতথ লূকর-বানতর পহরণত 
  ধ্বং ত যা। লযমন অল্লা বতন, 

ُ ْم َوَوَعلَّنُهْم َ اَّن ُووَ  ُبُهْم َعَااب ً َشِ   اً  َ  وُْوا َ ْعِاَرًة  َِوى َربِّم ْ ُهْم وَِم َاِعُلوَو َ ْو  ً هللَاُ ُ ْهلُِ ُهْم  َْو ُ َعاِّم ةٌب  ِّم َ َل َّن  َ ُسْوا َ   - َو َِا َ  َوْن  ُ َّن

وِآ َو ََخْاَ   اوَّنِا َو َلَلُ ْوا ِبَعَااٍا َبِئ ٍس ِبَ   َ  ُ ْوا َ ْ ُس ُووَ  ُرْوا ِبِ   َ َجْ َ   اوَّنِا َو َ ْ َهْوَو َعِو اوسُّب ااعراف)- ُا ِّم  ১৬৪-১৬৫)- 

‘অর যখন তাতদর মিযকার একদ ব, লকন অপনারা ঐ লাকতদর ঈপতদল হদতচ্ছন, যাতদরতক 
অল্লা ধ্বং কতর হদতত চান হকংবা তাতদর অযাব হদতত চান কঠিন অযাব? ইমানদারগণ 
ব, লতামাতদর পানকতত ার হনকট যর লপল করার জনয এবং এজনয যাতত রা তকত   ’। 
‘তঃপর তারা যখন ঈপতদল ভুত লগ, যা তাতদরতক লদা তহি, তখন অমরা লব 
লাকতদর মুহি হদাম, যারা মন্দ কাজ লথতক হনতি করত এবং পাকড়া করাম যাতমতদরতক 
হনকৃষ্ট্ অযাতবর মািযতম তাতদর পাপাচাতরর কারতণ’ (অ‘রাি ৭/১৬৪-৬৫)। 

এতত স্পষ্ট্ বুহঝত লদা ততি লয, নযাতর অতদল  নযাতর হনতিকারীতদর পক্ষাবিন না 
কতর হনরতপক্ষতা বিনকারী বযহিগণ যাতম  িাতকতদর াতথআ অল্লার গযতব ধ্বং 
তব। তএব কপন্থীতদর জনয জীবতনর বততক্ষতত্র অমর হব মা ‘রূি  নাহ ‘অহন মুনকার 
বযতীত নয লকান পথ লখাা লনআ। 

িী মুহতম যরত অবু্দল্লা আবতন মা‘উদ (রাঃ) ’লত বহণতত ততি লয, একদা কতকজন 
িাাবী রাূুল্লা (িাঃ)-লক হজতজ্ঞ করতন, ল রাূ! এ যুতগর বানর-লূকরগুতা হক লআ 



অকৃহত পহরবহতত ত আহুদী ম্প্রদা? হতহন বতন, অল্লা তা‘অা যখন লকান ম্প্রদাতক ধ্বং 
কতরন, হকংবা তাতদর ঈপতর অকৃহত পহরবতত তনর অযাব নাহয কতরন, তখন তাতদর বংলিারা 
থাতক না। অর বানর-লূকর পৃহথবীতত পূতবত হি, ভহবযতত থাকতব।[12] আবনু অববা 
(রাঃ) বতন, তারা খা না, পান কতর না এবং হতন হদতনর লবলী বাাঁতচ না।[13] 

তাূততর পতর বনু আস্রাইগতণর বস্থ্া িতমআ ললাচনী পযতাত চত যা। যাতম বাদলাতদর 
দ্বারা তারা লাম লদল ’লত হবতাহড়ত । হবতল কতর পারযরাজ বুখতানির যখন তাতদরতক 
লাম লথতক বহষ্কার করতন, তখন তাতদর একদ লজাতয হগত ববাতর হিাি হন। এআ 
ঈতদ্দতলয লয, অমরা দাউদ  ুামাতনর হনহমতত বাতু মুক্বাদ্দা াহরতহি। িত এক্ষতণ 
অমরা অমাতদর পূবতপুরু আবরাীম-আমাইতর হনহমতত কা‘বা গৃতর ঈতদ্দতলয যাত্রা কহর। যাতত 
অমরা বা অমাতদর বংলিররা ললনবীর াক্ষাৎ াতভ িনয । লমতত তারা অরতব হজরত 
কতর এবং আািহরতব ববা শুরু কতর। 

ংল হনরন 

(১) দাউদ (অঃ)-এর ঈপতর প্রদত লতামত : 
লিাাদ ২৪ :  َُا َّن ا َ   َ  দাউদ িারণা কর লয, অমরা তাতক পরীক্ষা করহি’। ঈি‘ َوَلوَّن َ اُوْوُ   َ َّن
অাততর বযাখযা তািীতর জাাাআতন বা ততি, و ع  ا  ي  ة ة  ى بل ة ب حبةا ةو  او ر ة  ‘থতাৎ 
ঈি মহার প্রহত অহির মািযতম অমরা তাতক পরীক্ষা লিতহি’। হভহতীন এআ তািীতরর 
মািযতম নবীগতণর ঈচ্চ মযতাদাতক ভূুহণ্ঠত করা ততি। হবতল কতর দাউদ (অঃ)-এর মত 
একজন মান রাূতর ঈপতর পরনারীর প্রহত অি ার মাজত নী লতামত অতরাপ করা 
ততি। থচ এটি পহরষ্কারভাতব আহুদী-নািারাতদর বাতনাাট গল্প বযতীত হকিুআ ন। যারা 
তাতদর নবীতদর হবরুতি চুহর, লযনা  নুরূপ ংখয লনাংরা লতামত াহগততি  াযার 
াযার নবীতক তযা কতরতি (বাক্বারা ৯১)। তাতদর রহচত তথাকহথত তরাত-আঞ্জী মূ 
(বাক্বারা ৭৯) এ িরতনর কুৎা ভরপুর ত অতি।  

(২) একআ ূরা ২২ অাততর বযাখযা মাননী তািীরকার বনতনা কতরতিন লয, দাউদ 
(অঃ)-এর ৯৯ জন েী হি। থচ হতহন নযজতনর একমাত্র েীতক তব কতরন এবং তাতক 
হববা কতরন  তার াতথ বা কতরন’ (নাউযুহবল্লা)। একাজটি লয নযা হি, লটা 
বুঝাতনার জনয দ’ুজন লিতরলতা মানুতর লবল িতর বাদী-হববাদী লতজ তহকত তভাতব তাাঁর 
এবাদতখানা প্রতবল কতর। তঃপর হববাদী তাতক বত লয, ল অমার ভাআ। ল ৯৯টি দিুার 
মাহক অর অহম মাত্র একটি দিুার মাহক। এরপতর ল বত এটি অমাতক হদত দা এবং 
কথাবাতত া অমার ঈপতর কতঠারতা অতরাপ কতর’ (লিাাদ ২৩)। দাউদ (অঃ) এটিতক নযা 
হাতব বণতনা বণতনা করতন। তঃপর হতহন বুঝতত পারতন লয, এর মািযতম তাাঁতক পরীক্ষা 
করা ততি। িত হতহন অল্লার হনকট ক্ষমা প্রাথতনা করতন  হজদা ুটিত পড়তন , যা 
২৪ অাতত বহণতত ততি। 

এ ঘটনাটিতক াদা লচাতখ লদখত এতকবাতরআ স্বাভাহবক হব বত মতন  তব , যা ািারণতঃ 
লযতকান হবচারতকর হনকতট বা রাজদরবাতর ত থাতক। থচ কাল্পহনকভাতব দু’জনতক লিতরলতা 
াহজত  দিুাতক েী কল্পনা কতর তািীতরর নাতম রাতা গল্প পহরতবলন করা ততি। 

প্রশ্ন ’লত পাতর, তা’ল দাউদ (অঃ)-এর ক্ষমা প্রাথতনা করার কারণ হক? 



জবাব এআ লয, দাউদ (অঃ) অল্লার আবাদততর জনয একটা ম হনহদতষ্ট্ কতরহিতন। ঐ 
মটুকু হতহন লকব আবাদততআ রত থাকততন। হকন্তু ঠাৎ পাাঁহচ টপহকত দু’জন পহরহচত 
লাক আবাদতখানা প্রতবল করা হতহন ভড়তক যান। হকন্তু পতর তাতদর হবটি বুঝতত পাতরন 
 িািাা কতর লদন। তাতদর লথতক ভীত ার হবটি যহদ লকান লদাতর বযাপার হি 
না, তবু এটাতক হতহন অল্লার ঈপতর তাাকু্কতর লখাি মতন কতর হজ্জত ন এবং বুঝতত 
পাতরন লয, এআ ঘটনার দ্বারা অল্লা তাাঁর তাাকু্কতর পরীক্ষা হনতন। হদ্বতীতঃ হিক 
আবাদততর কারতণ প্রজাস্বাতথতর ক্ষহত তচ্ছ মতন কতর হতহন হজ্জত ন এবং এজনয অল্লার হনকতট 
ক্ষমা প্রাথতনা কতরন  হজদা ুটিত পতড়ন। 

দাউদ (অঃ)-এর জীবনীতত হলক্ষণী হব মূ : 
১. লনতৃতত্বর জনয প্রতাজন স্বাস্থ্যবান  অমানতদার া। অর প্রতাজন প্রজ্ঞা, নযাহনষ্ঠা  
ঈন্নতমাতনর বাহিতা। যার ব কটি গুণ যরত দাউদ (অঃ)-এর মতিয বতাহিক পহরমাতণ 
হি। 

২. এাী হবিান দ্বীন  দহুনা দু’টিতকআ হনন্ত্রণ  পহরচানা কতর। বরং দ্বীনদার লাতকর 
াততআ দহুনা লাহিম  হনরাপদ থাতক। যরত দাউদ-এর লানকা তার জাজ্জ্বযমান প্রমাণ। 

৩. দ্বীনদার লাকতক অল্লা বারবার পরীক্ষা কতরন। যাতত তার দ্বীনদারী কু্ষণ্ণ থাতক। দাউদ 
(অঃ) ল পরীক্ষা হদততিন এবং ঈতীণত ততিন। বস্ত্ততঃ হতহন হিতন অল্লার হদতক দা 
প্রতযাবতত নলী। 

৪. লয লাক যত লবলী অল্লার শুকরগুযারী কতরন, অল্লা তার প্রহত তত লবলী দ ন 
এবং ঐ রাতজয লাহি  মৃহি নাহয কতরন। বস্ত্ততঃ দাউদ (অঃ) বতাহিক আবাদতগুযার 
হিতন এবং একহদন ির একহদন হিাম পান করততন। 

৫. লয লাক অল্লার প্রহত নুগত ন, অল্লা দহুনার ক ৃহষ্ট্তক তার প্রহত নুগত কতর 
লদন। লযমন দাউদ (অঃ)-এর জনয পাাড়-পবতত, পক্ষীকু এবং লাাতক নুগত কতর লদা 
তহি। 
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