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दाऊद यहूदाका राजा  
भए जो इस्राएलको  
उŸ◌ारपट्�ट �थयो।  
तर इस्राएल�को  
मा�नसहरूले  
षाऊलको  
छोरो  
ईष्बोषेतलाई  
राजा बनाए। 



नाग�रक लड़ाई  
उग्ररूपमा सात  
वशर्सम्म चले।  
तर दाऊद अझ  
ब�लयो अ�न  
ब�लयो हँुदै  
गए।  



अन्तमा राजा ईष्बोषेतलाई आफ्नै 
दइु सेनाहरूले मारे।  



त्यसप�छ सारा इस्राएलको कुलहरूले आएर 
दाऊदलाई अ�भशके गरे। सदासम्म राजा दाऊद  
                             सबै जा�तका राजा भए।  



प�हलो कुरा राजा दाऊदले यरूषलेमलाई  
जब्द गरे। त्यसलाई दाऊदको षहर भ�नन्थ्यो। 
यसलाई �तनले षत्रहुरूको �वरूद्धमा षिक्तषाल� 
पुन�नर्मार्ण गरे। 



यरूषलेमदे�ख दाऊदको सेना गएर सबै 
प�लष्तीहरू अ�न अरू इस्राएलको षत्रहुरूलाई 
�तनीहरूले िजते। 



अक�पल्ट, राजा 
दाऊदले परमेष्वरको 
सन्दकू यरूषलेममा 
ल्याए। त्यस 
सन्दकू�भत्र परमप्रभलेु  
मोषालाई �दनुभएको 
दष आ�ा अ�न अरू  
आ�ाहरू �थए। 



सन्दकूले 
परमप्रभकुो 
प�वत्रता अ�न 
�तनीहरूको 
आवष्यकतामा 
उहाँलाई आ�ा 
माने भनी 
सम्झना 
गराउँथे।   



दाऊदले �तनको 
षासनकालमा धेरैवटा 
लड़ाईहरू िजते। �तनी 
�ानी सेना अ�न नम्र 
मा�नस जो परमप्रभकुो  
अगुवाइमा प्राथर्ना  
गन� �थए। 



    यो कुराले दाऊदलाई �चन्ता भए �क �तनको                 
                               बस्ने ठाउँ असल 

 �थयो अ�न �तनीहरूले  
                                               परमेष्वरको सन्दकू  

चा�हँ डरेामा राखे।  
दाऊदले मिन्दर  
बनाउने �नणर्य 
 गरे। नाथान  

                                                                      परमेष्वरको  
                                                                    अगमवक्ता 

                                                     �थए। 



त्यो रात परमप्रभलेु दाऊदलाई सन्देष 
पठाउनुभयो ‘‘मेरो दास दाऊद,  
परमप्रभलेु �तम्रो घर बनाउनुहुनेछ। 



म तेरै घरानाको  
 एक जना, तेरै छोराहरूमध्येको एक जना, तेरो   
 उŸ◌ारा�धकार� हुनलाई बसाल्नेछु, र त्यसको  
 राज्य अनन्तसम्म िस्थर गराउनेछु।’’ 

जब तेरो  
�दन पूरा  
हुनेछ र  
तँ आफ्ना  
�पत्रहरूसगं  
�वश्राम  
गन�छस,् तब 



दाऊदले षाऊलको प�रवारमा 
बाँचेकाहरूलाई सहायता गनर्  
चाहे। �तनले खाल� जोनथनको 
छोरो मपीबोषेत जो  
चा�हँ अपंग �थए। 



‘‘�तनी मेरो छोराहरूझ� मेरो टेबलमा खानेछ’’ 
भनी दाऊदले भने। दाऊदले मपीबोषेतलाई  
दया देखाए कारण जोनथन  
�तनको असल  
�मत्र �थए।  



ज�त बेसी दाऊदले परमप्रभमुा 
भरोसा गरे अ�न आ�ा माने 
 त्य�तनै परमप्रभलेु 
 �तनलाई सफलता हुन 
 सहायता गनुर्भयो। तर 
 एक�दन डरलाग्दो छाँया 
 दाऊदको जीवनमा झरे।  



�तनले �तनको सेना 
लड़ाई गनर् पठाए जब 
�तनी यरूषलेममा 
बस्दथे। एक रात �तनी 
सतु्नैसकेनन।् यसलेै 
�तनी धरु�मा गएर सबै 
षहरलाई हेरे। 



दाऊदले एक सनु्द� 
स्त्रीलाई नुहाइरहेका  
देखे। �तनी बेतषेबा �थए। 
दाऊदले बेतषे◌ेबासगं पाप 
गरे जब�क �तनको प�त 
उ�रयाह �तनको एक 
साहसी सेना �थए। 



जब बेतषेबाले दाऊदलाई 
भने �क �तनको बालक 
उनको पेटमा छ तब 
दाऊदलाई थाह भयो �क 
उनको पापले �तनलाई धेरै 
समस्यामा पुÚयाउँछ।  



परमप्रभलुाई  
स्वीकार गनर्को  
सट्टा दाऊदले आफ्नो  
पाप डाक्न खोजे। त्यसले काम गरेन!  
�तनले उ�रयाहलाई लड़ाईको युद्धबाट घरमा  
बोलाए अ�न आषाले उ�रयाहले सोचे �क  
आउँदै गरेको बालक �तनको हो भनेर। 



तर �तनी घरमा बस्नैसकेनन ्जब�क 
�तनीहरूका �मत्र सेनाहरू लड़ाईमा �थए। 
उ�रयाह राजाको ढोकामा सतुेका �थए।  



यसलेै दाऊदले अझ दशु्ट काम गरे। 
�तनले उ�रयाहलाई पत्र  
�दएर लड़ाईको मदैानमा  
पठाए। पत्रमा  
हा�कमलाई भ�नएको  
�थयो �क उ�रयाह  
साँच्च ैलड़ाईमा मनर्  
पछर्। जब उ�रयाह  
मा�रए तब बेतषेबालाई  
�तनको स्वास्नी हुन  
 

भनी ल्याए। 



परमप्रभलेु �तनको दास नाथानलाई दाऊदको 
पाप देखाउन भनी पठाए। नाथानले दाऊदलाई  
धनी अ�न गर�ब मा�नसको कथा सनुाए। धनी   
                                             मा�नसकोमा सयबटा  

                                  भेड़ाहरू �थए 
                                    तर गर�बकोमा  

                                         एउटा पाठो मात्र  
                                             �थए, जनु छोर�को  

                                   धनझ� �थयो। 



जब यात्री ती धनी मा�नसकहाँ आए तब  
धनी मा�नसले �तनलाई खवुाउन एउटै भेड़ा 
प�न काटेनन।् यसको सट्टामा �तनले गर�ब  
मा�नसको पाठो ल्याएर काटे।  



दाऊद धनी मा�नसको 
स्वाथ�पनाप्र�त �रसाए। 
उनले �वलाप गरे, 
‘‘जसले यी गरे ती 
साँच्चनैै मन�छ।’’ 



‘‘त्यो मा�नस �तमी ह�’’ भनी साहसी नाथानले 
दाऊदलाई भने। कथामा धनी मा�नसले गरेझ�  
                          दशु्ट दाऊदले  
                          के गरे। 



परमप्रभलेु दाऊद क�तको दशु्ट छ सो उहाँले 
देखाउनुभयो। अ�न दाऊदले �तनको  

                                               पापको �मा मागे।  
                                                 �तनले परमप्रभलुाई  

भने, ‘‘मलेै तपा�को  
                                          �वरूद्धमा पाप  

                                            अ�न दशु्ट गरे।’’ 



अ�न परमप्रभलेु 
�तनको पाप 
�मा गनुर्भयो। 
तर बेतषेबाको 
बालक �वमार� 
भए अ�न जन्मने 
�ब�तकै मरे। 



परमप्रभलेु दाऊदको डरलाग्दो पाप �मा 
गनुर्भयो। त्यसप�छ बेतषेबाको अक� छोरा 

 भए सलेुमान जो दाऊदप�छ  
महान ्राजा ब�नए। तर  

                               राजा दाऊदको अरू धेरै  
                        बालकहरू भए अ�न  
                        क�तले �तनमा ठूलो  
                                दःुखहरू ल्याए। 
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afOansf] of] syfn] xfd|f cb\e"t  
k/d]Zj/sf] af/]df atfp“b5 h;n] xfdLnfO{  

agfpg'eof] . ltdLn] pxf“nfO{ lrg eGg] pxf“ rfxg'x'G5 . 
 

xfdLn] v/fa sfdx¿ u/]sf 5f}+ eGg] k/d]Zj/ hfGg'x'G5 
h;nfO{ pxf“ kfk eGg'x'G5 . kfksf] ;hfo d[To' xf], t/ 

k/d]Zj/n] ltdLnfO{ olt w]/} k|]d ug'{x'G5 ls ltd|f kfksf] 
lglDt j|"m;df d/]/ ;hfo ef]Ug pxf“n] cfk\mgf Psdfq k'q 

o]z"nfO{ k7fpg'eof] . To;kl5 k|e' o]z" k]ml/ hLljt x'g'eof] / 
:ju{sf] cfk\mgf] 3/df hfg'eof] . olb ltdLn] k|e' o]z"df 
ljZjf; u¥of} / ltd|f kfkx¿ Ifdf ul/lbg pxf“;“u laGtL 

u¥of} eg] pxf“n] ltdLnfO{ Ifdf ug'{x'g]5 . clg pxf“ ltdLleq 
cfP/ jf; ug'{x'G5 / ltdL ;w}+el/ pxf“;“u} a:g]5f} . 



olb ltdL of] j'm/f ;f“rf] xf] egL  
ljZjf; u5f}{ eg] k/d]Zj/nfO{ o;f] egM 

Kof/f] k|e' o]z", tkfO{+ k/d]Zj/ x'g'x'G5, d]/f kfkx¿sf] 
lglDt dg{ tkfO{+ dflg; aGg'eof] / clxn] k]ml/ hLljt 
x'g'ePsf] 5 egL d ljZjf; ub{5' . j[mkf u/L d]/f] 

hLjgdf cfpg'xf];\ / d]/f kfkx¿ Ifdf ug'{xf];\ tfls d}n] 
clxn] gof“ hLjg kfpg / ;w}+el/ tkfO{+;“u a:g ;j"“m . 
tkfO{+sf] cf1f kfng ug{ / tkfO{+sf] ;Gtfg eP/ tkfO{+sf] 

lglDt lhpg dnfO{ ;xfotf ug'{xf];\ . cfd]g .  
 

lbgx'“ afOan k9 / k/d]Zj/;“u j'm/fsfgL u/ .  
o"xGgf #M!^ 
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