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দায়ূদ, ই ােয়েলর 
দিক্ষণ া  িযহূদার 
রাজা িছেলন। 
বািক রােজয্ 
েশৗেলর পু  
ঈশেবাশৎ 
রাজ  
করত।



ঘেরায়া লড়াই সাত 
বছর ধের চলিছল, 
িক  দায়ূদ 
আরও 
শিক্তশালী 
হেত 
লাগল।



অবেশেষ ঈশেবাশৎ তার
 দইু ৈসনয্ ারা

 হতয্া হল।



তারপর সম  ই ােয়ল জািত দায়ূেদর কােছ 
এেস তােক ই ােয়েলর রাজা েপ অিভিষক্ত 

করল।



দায়ূদ থেম েজ শােলমেক দখল করল। 
এটা দায়ূেদর ঘর িহসােব পিরিচত হল।



শ র হাত েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্ 
শহরটােক আরও মজবতু করা হল।



েজ শােলম েথেক দায়ূেদর ৈসনয্রা 
পেল ীয়েদর ও েজ শােলেমর শ েদর 
উপর জয় করেত বিরেয় পড়ল।



পের দায়ূদ ঈ েরর 
িনয়ম িস কু 
েজ শােলেম িনেয় 
এল। িনয়ম 
িস েুকর েভতর 
দশ আ া ও 
অনয্ানয্ আইন, 
যা ঈ র েমািশেক 

িদেয়িছেলন, 
েস েলা িছল।



িনয়ম িস কু 
ই ােয়লীয়েদর
েক ঈ েরর 
পিব তা ও 
েয়াজেনর 

সময় তাঁর 
বাধয্ হওয়ার 
িবষয়েক রণ 
কিরেয় িদত।



তার 
রাজ কােলর 
থম িদেক 

দায়ূদেক অেনক 
যু  লড়েত 
হেয়িছল।



িতিন একজন িব  
ৈসনয্ ও ন  বয্িক্ত 
িছেলন, িযিন 
ঈ েরর িনেদর্ েশর 
জনয্ াথর্না 
করেতন।



তার থাকার জনয্ 
সু র বািড় িছল, 

িক  ঈ েরর 
িনয়ম িস কু 
তা ুর েভতর 
থাকত, এই 

িবষয়টা
 দায়ূদেক

 ক  িদত।



দায়ূদ ি র 
করেলন, িতিন 
একিট মি র 
বানােবন। ঈ েরর 

ভাববাদী নাথন 
তােক বলেলন,
 এই িবষেয় 

এেগােনা 
উিচত।



েসই রােত,
 ঈ র দায়ূদেক

 একিট বাতর্ া িদেলন, “আমার দাস দায়ূদ,
ঈ র েতামােক এক গৃহ প করেবন।



যখন েতামার
 িদন স ূণর্
 হেয় যােব,
 ও তুিম
 েতামার
 িপতার

 সােথ শািয়ত
 হেব, তখন আিম

েতামার েছেলেক রাজা করব। েস আমার 
নােম একটা গৃহ বানােব এবং আিম তাঁর 
িসংহাসন িচরিদেনর জনয্ াপন করব।”



দায়ূদ, েশৗেলর েবেঁচ 
যাওয়া পিরবারেক সাহাযয্ 
করেত চাইিছল। িতিন 
েযানাথেনর একমা  
পু  মফীেবাশৎেক 
েদখেত েপেলন, 
েয েখাঁড়া 
িছল।



দায়ূদ বলল, “েস আমার 
েটিবেল একজন রাজার মেতা 
সহভািগতা ক ক”। দায়ূদ 
মফীেবাশেতর িত 
দয়াল ুিচেলন, কারণ 
েযানাথন তার 
ি য় ব ু 
িছল।



দায়ূদ যতিদন 
ঈ রেক িব াস ও 
মানয্ কেরিছেলন, 
ততিদন ঈ র 
দায়ূদেক সফলতা 
িদেয়িছেলন।



িক  একিদন এক 
ভয়ানক অ কার 
দায়ূেদর জীবেন েনেম 
এল। িতিন তার 
ৈসনয্েদর যুে র জনয্ 
পাঠােলন, িক  িনেজ 
েজ শােলেম থাকেলন।



এক রােত িতিন 
ঘুমােত পারিছেলন না। 
সুতরাং িতিন তার 
ছােদর উপের উঠেলন 
ও শহেরর চািরিদেক 
তািকেয় েদখেলন।



দায়ূদ েদখল, এক পরমা 
সু রী ান করেছ। তার 
নাম বৎেশবা। দায়ূদ 
বৎেশবার সােথ পাপ 
করল, যিদও তার ামী 
ঊিরয় দায়ূেদর একজন 

সাহসী ৈসনয্ িছল।



বৎেশবা যখন দায়ূদেক 
বলল েয, েস তার 
স ােনর জ  িদেত 
চেলেছ। দায়ূদ বঝুেত 
পারল েয, তার পাপ 
একটা িবরাট সমসয্ার 

সৃি  কেরেছ।



ঈ েরর কােছ 
ীকার করার 

পিরবেতর্ , দায়ূদ তার পাপেক 
ঢাকেত েচ া করল। এটা কখনই কাজ 
কের না। িতিন ঊিরয়েক যু েক্ষ  
েথেক ঘের েডেক পাঠােলন।



আশা করিছেলন 
েয, ঊিরয় ভাবেবন 
েয আগত স ান তার িছল। িক  
তার ৈসনয্রা যখন যু েক্ষে  থাকত, 
তখন ঊিরয় ঘের থাকত না। ঊিরয় 
রাজার বািড়র দরজার কােছ ঘুমাত।



সুতরাং দায়ূদ আর 
এক েবাকািমর কাজ 
করল। িতিন 
ঊিরয়ক একিট 
িচিঠ ধিরেয় 
যু েক্ষে  
পািঠেয় 
িদেলন।



িচিঠেত তার ধানেক 
বলা িছল, ঊিরয় 
েযন যু েক্ষ  
মারা যায়। 
ঊিরয় যখন 
মারা িগেয়িছল, 
দায়ূদ বৎেশবােক 
তার ী িহসােব 
গ্রহণ করেলন।



দায়ূেদর পাপেক 
েদখােত, ঈ র 
তার েসবক 
নাথনেক পাঠােলন। 
নাথন দায়ূেক 
একিট ধনী েলাক 
ও একিট গিরব 
েলােকর গ  
বলেলন।



ধনী বয্িক্তর 
একেশািট েভড়া 
িছল, িক  
গিরব েলকিটর 
মা  একিট 
েভড়া, েযটােক 
েস তার েমেয়র 
মেতা েরেখিছল।



একজন আত্মীয় যখন ধনী বয্িক্তর কােছ 
এল, ধনী বয্িক্ত তােক খাওয়ােনার জনয্ 
তার েমষশাবকেক হতয্া করল না, পিরবেতর্  

গিরব েলাকিটর েমষশাবকেক
 হতয্া করল।



দায়ূদ ধনী বয্িক্তর 
াথর্পরতা েদেখ 

খুব ক্র  হেয়িছল। 
িতিন িচৎকার 
কের উঠেলন, “েয 
মানষুিট এই কাজ 
কেরেছ, তার 
অবশয্ই মতৃুয্ 
হওয়া আবশয্ক”।



সাহসী নাথন দায়ূদেক বলল, “আপিনই েসই 
বয্িক্ত”। গে  ধনী বয্িক্ত যা কেরিছল, 

দায়ূদ তার েথেক 
অিধকতর ম  
কাজ কেরিছল।



ঈ র দায়ূদেক 
েদখােলন েয, েস 
কত দু  িছল। 
এবং দায়ূদ তার 
পােপর জনয্ 
দঃুিখত িছল।



েস ঈ রেক বলল, 
“েতামার িব ে  
আিম পাপ কেরিছ 
এবং এই জঘনয্ 
কাজ কেরিছ” এবং 
ঈ র দায়ূেদর পাপ 

ক্ষমা করেলন।



িক  বৎেশবার 
স ান অেনক 
দবুর্ল িছল এবং 
জ ােনার পেরই 
েস মারা েগল।



ঈ র দায়ূদেক তার 
ভয়ানক পােপর জনয্ 
ক্ষমা করেলন। তারপর 
বৎেশবা আবার একিট 
স ােনর জ  িদল। তার 
নাম শেলামন, েয দায়ূেদর 

পের একজন িবরাট
 রাজা হেয়িছল।



িক  দায়ূেদর আরও 
অেনক স ান িছল, 
তােদর মেধয্ অেনেক 
তােক দঃুখ িদেয়িছল।



রাজা দায়ূদ (ভাগ ২)

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

২শমূেয়ল ১-১২

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



mgvß



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

Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb| 

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

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯^iƒc wZwb μ z‡k g„Zz¨eib K‡ib| 
Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K RxweZ n‡jb Ges ¯^‡M© P‡j 

†M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 
cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| 

wZwb Avm‡eb Ges Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges 
AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|



Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨
GB K_v¸‡jv ejyb: 

wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi 
cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi 

RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b G‡mv Ges 
Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, 

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

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




