દાિવદ ગોવા ળયો અને ગો યાથ રા સ
(ફાધર વગ સ પોલ)

ે માં રહેતા ઈશાઈનો સૌથી નાનો દીકરો હતો. તે પોતાના બાપ ઈશાઈનાં ઘેટાં ચરાવતો હતો. તે એક સારોગોવાિળયો હતો.
દાિવદ બેથલેહમ
પોતાનાં બાપ ઈશાઈનાં ઘેટાં ચરાવતો હતો. તે એક સારો ગોવાિળયો હતો. પોતાનાં સૌ ઘેટાંને તે નામથી ઓળખતો હતો. એને પોતાનાં
ઘેટાં ખ ૂબ વહાલાં હતાં. વાઘવરુ આવી ચઢે તો તે કદી ભાગી જતો નહોતો.

દાિવદ ખ ૂબ બહાદુર માણસ હતો. એના ત્રણ મોટાભાઈઓ રાજા શાઉલ સાથે યુ માં ગયા હતા. દાિવદ અવારનવાર તેના બાપનાં ઘેટાંની
સંભાળ રાખવા શાઉલની છાવણી અને બેથલહેમ વ ચે આવજા કરતો હતો. એક િદવસ ઈશાઈએ દાિવદને ક ,ું “તારા ભાઈઓ માટે આ
બે મણ ઘાણી અને દસ રોટી છાવણીમાં છોડતો જા અને આ દસ પનીર સેનાપિત માટે લઈ જા. તારા ભાઈઓના કુશળ સમાચાર જાણીને
અને તેમની કંઈ એંધાણી લઈને પાછો આવ. રાજા શાઉલ, તારા ભાઈઓ અને બધા ઈસાયલીઓ એલાની ખીણમાં પિલ તીઓ સામે લડી
ર ા છે .”

બી

િદવસે વારે ઘેટાં સંભાળવાનુ ં કામ રખેવાળને સ પીને દાિવદ છાવણીએ આવી પહ યો. દાઉદે પોટલું કોઠાર સાચવનાર અમલદારને

સ યુ ં અને યુ ભ ૂિમ ઉપર દોડી જઈ પોતાના ભાઈઓને કુશળ સમાચાર પ ૂછવા લાગ્યો.

તે સમયે રોજ મુજબ પિલ તી યો ા ગો યાથે સેનામાંથી બહાર આવીને ઈસાયલીઓને પડકાર ફક્યો. દાિવદે એ સાંભ યુ.ં ઈસાયલીઓ
“ગો યાથને જોઈને ભયના માયાર્ નાસવા લાગ્યા, તેઓ કહેવા લાગ્યા, ગો યાથી ઈસાયલીઓને પકડવા આ યો છે . એને

મારી નાખી

તેને રાજા મોટું ઈનામ આપશે, પોતાની કુંવરી પરણાવશે અને તેના કુટુંબને રાજાની સેવામાંથી મુિક્ત આપશે.”

દાિવદે જોયુ ં કે ગો યાથ ઈસાયલીઓની તેમજ તેમના ઈ રની મ કરી કરી ર ો હતો. પણ ગો યાથ જોડે બાથ ભીડવા એકેય ઈસાયલીમા
િહંમત નહોતી. દાિવદ છાવણીમાં આ યાની વાત સાંભળીને રાજા શાઉલે તેને તેડા યો.

“િહંમત હારવાની જ ર નથી. એ પિલ તી સાથે આ સેવક લડવા જશે.” દાિવદે રાજાને ક .ું

“તુ ં તો નાનો છોકરે છે અને એણે તો નાનપણથી આખી િજંદગી લડવામાં જ ગાળી છો. શાઉલે ક .ું ”

“નામદાર, હુ ં મારા બાપનાં ઘેટાં ચારું

.ં કોઈ વાર િસંહ કે રીંછ આવીને અમારા ટોળામાંથી ઘેટું ઉપાડી જાય છે . તો હુ ં તેની પઠં ૂ ે પડીને

તેના ઉપર હુમલો કરી તેના મ માથી તેને છોડાવી લાવુ ં

.ં મેં િસહોને અને રીંછોને માયાર્ છે અને જીવતાજાગતી દે વની સેનાનુ ં અપમાન

કરનાર આ કાફર પિલ તીઓના પણ એ જ હાલ કરીશ.” દાિવદે ક .ું

“તો ભલે જા. પ્રભુ તારું રક્ષણ કરો.” શાઉલે ક .ું પછી શાઉલે દાિવદને પોતાનુ ં બખ્તર પહેરા યુ.ં દાઉદે બખ્તર સાથે ચાલવાનો પ્રય ન
કય . પણ તેને ફા યુ ં નિહં એટલે તેણે બખ્તર ઉતારી નાખ્યુ.ં દાિવદે પોતાની ડાંગ હાથમાં લીધી અને નદીના વહેણમાંથી પાંચ સુવાળા
ં
પથરા ઉપાડીને થેલામાં મ ૂક્યા અને હાથમાં ગોફણ લઈને તે પેલા પિલ તીનો સામનો કરવા ઉપડી ગયો.

દાિવદને જોઈને ગો યાથના મનમાં િતર કાર જ યો. કારણ, દાિવદ તો ક ગલગોટા

વો

પાળો છોકરડો હતો. તેણે દાિવદને પડકાર

ફક્યો, “આવી જા, હુ ં તારું માંસ આકાશનાં પક્ષીઓને અને વગડાનાં પ્રાણોને ખાવા આપીશ.”

પણ દાિવદે જવાબ આ યો. “તુ ં મારી સામે તલવાર, ભાલો અને કટાર લઈને આ યો છે , પણ હુ ં તારી સામે
અપમાન કયુર્ં છે તેના ઈ ર સવર્શિક્તમાન પ્રભુને નામે આ યો

.ં આ

ઈસાયલી સેનાનુ ં તે

જ પ્રભુ તને મારા હાથમાં સ પી દે શે અને હુ ં તારો જીવ લઈશ.

આખી દુિનયાને ખાતરી શકે કે, ઈસાયલનો પણ દે વ છે . અહીં ભેગા થયેલા સૌ કોઈ જોશે કે, પ્રભુન ુ ં રક્ષણ કરવા માટે નથી તલવારની
જ ર કે નથી ભાલાની જ ર, યુ માં િવજય પ્રભુનો છે .”

ગો યાથ ફરી દાિવદ તરફ આગળ વ યો. યાં દાિવદ પિ સતીઓની સેના તરફ તેનો સામનો કરવા દોડી ગયો. દાિવદે થેલીમાં હાથ
નાખીને એક પથરો કાઢયો અને તે ગોફણમાં મ ૂકી પિલ તીના કપાળમાં માય . પથરો તેના કપાળમાં પેસી ગયો. અને તે ઊંઘે માથે ભ ય
પર પછડાઈ પડયો. પથી તેણે તેની પાસે દોડી જઈને તેના શરીર ઉપર ઊભા રહી તેની યાનમાંથી તલવાર ખેંચી કાઢી તેન ુ ં માથુ ં ઉડાવી
દઈ તેનો અંત આ યો. પોતાના યુ વીરને મરે લો જોઈને પિલ તીઓ બધા ઊભી પછડીએ
ંૂ
ભાગી ગયા અને ઈસાયલીઓ સાથે લડવાની
ખો ભ ૂલી ગયા.

દાિવદે પિલ તી ગો યાથને માયાર્ પછી એ લોકો પાછા ફરતા હતા યારે ર તે આવતાં ઈસાયલના બધાં જ શહેરોને

ીઓ રાજા શાઉલને

વધાવવા ખંજરી અને વીણા વગાડતી વગાડતી નાચતી અને અનંદના ગીતો ગાતી બહાર આવતી. ઉ સવના ઉ લાસમાં તેઓ એવુ ં ગીત
ગાતી હતીતે, “શાઉલે હજારોનો ઘાણ કાઢી નાખ્યો છે , પણ દાિવદે તો લાખોનો.”

આ સાંભળીને રાજા શાઉલ ગુ સે થયો અને બો યો, “દાિવદને એ લોકો લાખોનુ ં
રાજા થવુ ં જ બાકી છે .” તે િદવસથી શાઉલે દાિવદની ઈ યાર્ કરવા માંડી.

ેય આપે છે ,

યારે મને માત્ર હજારોનુ ં જ! હવે તો એને

દાિવદ અમુક કાળ શાઉલ રાજા દરબારમાં ર ો. શાઉલ ઘણી વાર ઉદાસ થઈ જતો. એ વખતે હંમેશાં દાિવદ વીણા વગાડતો હતો. વીણા
સાંભળીને શાઉલ ફરી પ્રસ

બની જતો. એક િદવસ શાઉલ ઉદાસ બ યો યારે હંમેશની માફક દાિવદ વીમા વગાડતો હતો અને શાઉલના

હાથમાં ભાલો હતો. “હુ ં તેને ભાલાથી ભીંતે જડી દઉં.” એમ િવચારીને શાઉલે તેના ભણી બે વાર ભાલો ફક્યો, પણ દાિવદે બંને વાર ઘા
ુ ને હરાવી
ચ ૂક યો. યારથી શાઉલ દાિવદથી ડરવા લાગ્યો, કારણ, પ્રભુ દાિવદને સાથ આપતો હતો એટલે દાિવદ તેમના તમામ શ ઓ
દે તો હતો. તેથી શાઉલે તેને પોતાના સેનાપિત બના યો.

એક િદવસ શાઉલે દાિવદને ક ,ું “આ મારી મોટી દીકરી મેરાબ છે . એને હુ ં તારી સાથે પરણાવુ ં જો તુ ં યુ માં બહાદુરી અને વફાદારીપ ૂવર્ક
મારી સેવા બજાવતો હોય અને પ્રભુના યુ
એને મારવો નિહ પડે. પણ

લડતો હોય.” શાઉલના મનમાં એમ કે, આ રીતે એ પિલ તીઓને હાથે માય જશે અને મારે

યારે શાઉલની દીકરી મેરાબને દાિવદ સાથે પરણાવવાનો સમય આ યો યારે તેને મહોલાના અિદ્રયેલ સાથે

પરણાવી દે વામાં આવી.

શાઉલની બીજી દીકરી િમખાલ દાિવદના પ્રેમમાં પડી અને શાઉલને

યારે આની ખબર પજી યારે તે બહુ રાજી થયો. તેણે િવચાયુ,ર્ં “હુ ં

િમખાલને દાિવદ સાથે પરાવીશ. તે દાિવદને ફસાવશે અને પિલ તીઓને હાથે દાિવદ મરશે.” આથી શાઉલે બીજી વાર દાિવદને ક ,ું
“તારે મારા જમાઈ થવાનુ ં છે .”

રાજા શાઉલના હેત ુ િવશે દાિવદને શંકા હતી. પરં ત ુ રાજાના દરબારીઓ અને અમલદારોએ દાિવદને સમજા યુ ં કે તે પ લામાં રાજાના
દુ મન પિલ તીઓમાંથી સો જણને મારી નાખીને રાજાના જમાઈ બની શકે છે . રાજાના જમાઈ થવાની વાત દાિવદને પસંદ પડી. એટલે
ઠરાવેલા િદવસ પહેલાં દાિવદ અને તેના માણસોએ જઈને બસો પિલ તીઓને મારી નાખ્યા. આશા શાઉલે પોતાની દીકરી િમખાલ
દાિવદને પરણાવી.

શાઉલ પ ટ સમજી ગયો કે પોતાની દીકરી િમખાલ દાિવદના પ્રેમમાં છે અને પ્રભુ દાિવદની સહાયમાં છે , આથી તે દાિવદથી વધુ અને
વધુ ડરવા લાગ્યો અને તેનો જીવભરનો દુ મન બની ગયો.

શાઉલે પોતાના દીકરા યોનાથાનને અને પોતાના બધા અમલદારોને દાિવદને મારી નાખવાના પોતાના ઈરાદાની વાત કરી. પણ
યોનાથાનને દાિવદ ઉપર ખ ૂબ હેત હતુ.ં તેથી તેણે દાિવદને ચેત યો. પછી યોનાથને શાઉલ આગળ દાિવદનાં વખાણ કયાર્ અને ક ,ું
“મુર બી, તમારે તામાર સેવક દાિવદને અ યાય ન કરવો જોઈએ.” યોનાથાનની વાત માનીને શાઉલે પ્રભુને નામે પ્રિતજ્ઞા કરી કે, “મારે
દાિવદને મારવો નિહ.” એટલે યોનાથાન દાિવદને શાઉલ પાસે લઈ ગોય. અને દાિવદ પહેલાંની માફક રાજાની સેવા કરવા લાગ્યો.

યારબાદ એક રાત્રે શાઉલે દાિવદના ઘર ઉપર નજર રાખવાને માણસો મોક યા. તેનો ઈરાદો સવારમાં તેને મારી નાખવાનો હતો. પરં ત ુ
દાિવદની પ ની િમખાલે તેને ચેતવીને તેણે દાિવદને રાતોરાત એક બારીમાંથી નીચે ઉતાય અને દાિવદ ભાગી ગયો. ઘણાં વષ સુધી

દાિવદ અને તેના સાથીઓ શાઉલથી લપાતા

પાતા ર ા. કોઈક વાર પોતાના ગાઢ િમત્ર યોનાથાનની મદદથી દાિવદ રાજા શાઉલના

હાથમાંથી છટકી શકતો.

એક વાર શાઉલ આખા ઈસાયલમાંથી ચટં ૂ ી કાઢેલા ત્રણ હજાર માણસો લઈને દાિવદા અને તેના માણસોની શોધમાં નીકળી પડયા. જગમાં
ં
ક ગુફા હતી યાં શાઉલ કુદરતી હાજતે ગયો. એ જ ગુફાની ઠેઠ અંદરના ભાગમાં દાિવદ અને તેના માણસો સંતાયેલા હતા. દાિવદે ઊભા
થઈને ખબર ન પડે એ રીતે શાઉલના ઝ ભાની ચાળ કાપી લીધી. પણ દાિવદે પોતાના માણસોને રોક્યો અને શાઉલ ઉપર હુમલો કરવા
દીધો નિહ.

શાઉલ ગુફા છોડીને ર તે પડયો યારે દાિવદે ગુફામાંથી બહાર આવી તેને બ ૂમ પાડી, “રાજા સાહેબ!” શાઉલે પાછા ફરીને જોયુ ં એટલુ
દાિવદે ભ ય પર લાંબા થઈ પ્રણામ કરીને ક .ું “દાવદ આપને મારવા ફરે છે ” એવુ ં કહેનાર લોકોનુ ં તમે શુ ં કરવા સાંભળો છો? આ
પ્રભુએ આપને ગુફામાં મારા હાથમાં સ પી દીધા હતા અને કેટલાકે મને આપને મારી નાખવાનુ ં ક ું ખરું, પણ મેં આપને જવા દીધા. જુઓ
બાપજી, આ આપના ઝ ભાની ચાળ મારા હાથમાંથી રહી. મેં એ કાપી લીધી, પણ આપનો વધ ન કય .

દાિવદ બોલી ર ો એટલે શાઉલે ક ,ું “આ મારો દીકરો દાિવદ બોલે છે ? તેં મારું કેટલું બધુ ં ભલું કયુર્ં છે ,
છે ! એનો પ્રભુ તને બદલો આપો.” પછી શાઉલ પાછો ઘેર ગયો,

યારે મેં તારું કેટલું બધુ ં બ ૂરું કયુર્ં

યારે દાિવદ અને તેના માણસો પાછા જગલમાં
ં
ભરાઈ ગયા.

તે અરસામાં પિલ તીઓ ફરી એક વાર ઈસાયલીઓ સામે યુ ે ચડયા. શાઉલની આસપાસ ખખ
ં ૂ ાર યુ મ યુ.ં પિલ તીઓએ શાઉલનો અને
તેના ત્રણ દીકરીઓનો પીછો પકડયો અને ત્રણેય દીકરાને મારી નાખ્યા. શાઉલ પણ સખત રીતે ઘાયલ થયો. શાઉલ પિલ તીઓના
હાથમાં પડવાની બીકથી પોતાની તલવાર પડતુ ં મેલીને મ ૃ યુ પા યો.

દાિવદને શાઉસ અને યોનાથાનના મ ૃ યુના સમાચાર મળતાં તે અને તેના માણસો છાતી કૂટીને રોવા લાગ્યા અને સાંજ થતાં સુધી તેમણે
ઉપવાસ કય .

(છે લે બદ યાની તારીખઃ 16-12-2006)
(ફરી બદ યાની તારીખઃ 01-01-2007)
ફાધર વગીર્,સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2006

