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রাজা দায়ূদ ঈ্�েরর এক মহান েলাক িছল। রাজা েশৗেলর
সময়কাল েথেক রাজা দায়্ূেদর সময়কাল দশগণ েবিশ বৃি�

েপেয়িছল।



িক� িতিন এখন আর শাসন করেত পারেলন না। দায়ূদ বৃ�, 
�া� ও অসু� হেয় পেড়িছল। তাঁর জীবেনর �ািয়�

�িণেকর িদন মা�।



দায়ূেদর অেনক পুে�র
মেধয্ একজন, আেদািনয়
ই�ােয়লীয়েদর বলল,
এখন েস রাজা হেব। যিদও
তার নােমর মােন িছল
“আমার �ভু ঈ�র।” 
আেদািনয় খুব ভােলা
েলাক িছল না।



েস রাজিসংহাসন চুির
করেত েচেয়িছল। েস
জানত েয, এিটেক বাধা
েদওয়ার জনয্ দায়ূদ খুবই
দুবর্ল। িক� ঈ�েরর অনয্
একিট পিরক�না িছল।



দায়ূেদর �ী বৎেশবা জানত েয, তার
স�ান শেলামেনর রাজা হওয়া
উিচত। েস দায়ূদেক আেদািনেয়র
পিরক�নার কথা বলল।
অসু� অব�ায় দায়ূদ তার
েনতােদর একি�ত করল
এবং জনতার সামেন
শেলামনেক ই�ােয়েলর
রাজা িহসােব
অিভিষ� করল।



আেদািনেয়র সােথ শেলামেনর আর েকানও সমসয্া হয়িন, 
কারণ ই�ােয়েলর েলােকরা দায়ূদেক িব�াস করত। দায়ূদ
তােদর বলল েয, শেলামন রাজা হওয়ার জনয্ ঈ�র তােক
মেনানীত কেরেছন। এর িকছু সময় পর দায়ূদ মারা েগেলন।



দায়ূদ মারা যাবার আেগ, িতিন
শেলামনেক ঈ�েরর বাধয্ হওয়া ও
ভােলা রাজা হওয়ার িবষয়
বেলিছেলন। দায়ূদ তার েছেলেক
বলল, “ঈ�েরর পেথ চল, আর
তুিম যা করেব, ওটাই েতামােক
সাফলয্ েদেব।” এটা একটা ভােলা
উপেদশ িছল। তারপর শেলামন
তার িপতা দায়ূেদর আসেন বসল
এবং তার রাজয্ দৃঢ়ভােব �াপন
করল।



এক রােত শেলামন এক �� েদখল, �ে� ঈ�র তার কােছ
েনেম এেলন এবং বলেলন, “বল! আিম
েতামােক কী েদব? তুিম
কী চা্ও?” শেলামন
ভালা রাজা হওয়ার
জনয্ �ান চাইল।
নবিনযু�
রাজার
অনুেরােধ
ঈ�র খুিশ
হেলন।



শেলামন যা েচেয়িছল, তাই েপেলন, িক�
ঈ�র তােক �িত�া
কেরিছেলন েয, 
িতিন ধনবান
ও স�ানীয়
রাজা
হেবন।



শেলামেনর �ােনর কথা জানেত েলাকেদর েবিশ সময়
লােগিন। একিদন, দু’জন মা একিট িশশেক িনেয় তার কােছ

এল। এক মিহলা বলল, “এই মিহলার পু� রােতই
মারা িগেয়িছল এবং জীব� িশশ পাওয়ার
জনয্ েস তার মৃত িশশেক পিরবতর্ ন
কেরেছ।”অনয্ মিহলািট বলল, “না!
জীব� িশশিট আমার ও মৃতিট
েতামার পু�।” েসই িশশিটর
সিতয্কােরর মা েক, তা েকমন

কের রাজা বলেলন?



রাজা বলেলন, “আমার কােছ একিট তরবাির আন।” সুতরাং
তারা রাজার কােছ একিট তরবাির িনেয় এল। তুিম কী ভাবছ, 
রাজা েসই তরবািরটা িনেয়
কী পিরক�না
কেরিছল?



রাজা বলল, “িশশিটেক দুইভােগ ভাগ কর, একজনেক
অেধর্ক দাও, আর অনয্জনেক অেধর্ক দাও।” জীব� িশশিটর
মা বলল, “ওেহ আমার �ভু, িশশিটেক ওেকই িদেয় িদন

এবং ওেক হতয্া করেবন না।”



িক� অনয্জন বলল, “না আমার
থাকুক, না েতামার, িক�
িশশিটেক ভাগ করুন।”



সুতরাং রাজা িশশিট �থম
মিহলািটেক িদল, েসই
�কৃত মা। সম� ই�ােয়ল
এই িবচারটা শনল এবং
তারা কৃত�তার সােথ
রাজােক স�ান করেত
লাগল। তারা েদখল েয, 
ঈ�েরর �ান তার মেধয্
িছল।



ঈ�েরর উপাসনা করার জনয্
ই�ােয়লীয়েদর েকানও মি�র িছল
না।



যখন দায়ূদ এটা বানােনার পিরক�না
করিছল, ঈ�র বলেলন, “েতামার স�ান
আমার নােমর জনয্ গৃহ বানাক।” সুতরাং
শেলামন রুশােলেম একিট িব�য়কর

মি�র বানােনা
শরু করেলন।



মি�রটা বানােত ল�া সাত
বছর সময় েলেগিছল, িক�
েসই মহান িদন এল, যখন
িতিন সবাইেক একি�ত কের
ঈ�েরর মি�র উৎসগর্
করেলন।



এক আ�যর্জনক
�াথর্নার পর, রাজা
আর তার েলােকরা

হাজার বিলদান
িদেলন

এবং এক
িবরাট েভাজ
�ায় দুই স�াহ

ধের চেলিছল।



এর পের ঈ�র
আবার শেলামেনর
কােছ উপি�ত হেলন
এবং �িত�া করেলন েয, 

েস ও ই�ােয়ল
যতিদন তাঁর বাধয্
থাকেব, ততিদন িতিন
তােদর আশীবর্াদ করেবন।



দুঃখজনকভােব, না শেলামন, না ই�ােয়েলর
েলােকরা সবসময় ঈ�েরর বাধয্ হেয়িছল। রাজা
এমন অেনক মিহলােক িবেয় কেরিছল, 
যা ঈ�র কখনও চানিন। করেত উৎসািহত
কেরিছল এবং তার হৃদয় তার বাবা
দায়ূেদর মেতা ঈ�র �ভুর
�িত িব�� িছল না।



শেলামন যখন ঈ�েরর বাধয্ হওয়ার সুেযাগটা ন� করল, 
তার এক আিধকািরক যারিবয়ােমর এক অ�ুত অিভ�তা
হেয়িছল। এক ভাববাদী তােক বলেলন, ঈ�র শেলামেনর
রাজয্েক ...



... ভাগ করেবন এবং বােরাটা জািতর মেধয্ যারিবয়াম দশটা
জািতেক শাসন করেবন। যারিবয়াম তাড়াতািড় িমশের
পািলেয় েগল। েস জানত েয, যিদ েস েসখােন থােক, 
তাহেল শেলামন তােক হতয্া করেব।



অবেশেষ, শেলামন মারা েগেলন। তার
পু� রহিবয়াম শেলামেনর েথেকও
বােজভােব েলাকেদর কাছ িদেয়
কর আদায় করত। দশটা জািত তার
িবরুে� িবে�াহ করল এবং যারিবয়ামেক
তােদর েনতা িহসােব েবেছ িনল।

শেলামেনর মহান রাজ� দুই
ভােগ ভাগ হেয় গল, েযমন
ঈ�েরর ভাববাদী বেলিছেলন।

ঈ�র অবাধয্তােক
আশীবর্াদ কেরন না।



�ানী রাজা শেলামন

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,

‡hLv‡b cvIqv hvq 

১রাজাবিল 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„Zz̈ , 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 µz‡k g„Zz̈ eib K‡ib| Gi 
ci hxï g„Zz̈ †_‡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
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