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দায়ূদ দি�ণ ই�ােয়লৰ িযহূদাৰ ৰজা
আিছল। িক� বাকী ই�ােয়লসকেল
েচৗলৰ পু� ই�বেছথক ৰজা
িহচােপ ৈলিছল। গৃহযু� সাত
বছৰ ধিৰ চিল আিছল। িক�
দায়ূদ অিধক শি�শালী
আৰু শি�শালী ৈহ উিঠল।



অৱেশষত ৰজা ইচেবােছথক েতওঁৰ িনজৰ দুজন ৈসনয্ই হতয্া কেৰ।



েতিতয়া ই�ােয়লৰ সকেলা জনজািত দায়ূদৰ ওচৰৈল আিহ
েতওঁক ই�ােয়লৰ ওপৰত ৰজা িহচােপ অিভিষ� কিৰেল।
অৱেশষত, দায়ূদ সকেলা জািতৰ ওপৰত ৰজা আিছল।



ৰজা দায়ূেদ �থম কামেটা কিৰিছল িযৰূচােলম দখল কৰা। ইয়াক দায়ূদৰ
চহৰ বুিল জনা যায়। েতওঁ ইয়াক শ�ৰ িবৰুে� দুগর্ িহচােপ পুনৰ িনমর্াণ
কিৰিছল। িযৰূচােলমৰ পৰা দায়ূদৰ ৈসনয্বািহনীেয় পেল�ীয় আৰু ই�ােয়লৰ
আন শ�সকলক জয় কিৰবৈল ওলাই ৈগিছল।



ইয়াৰ িপছত ৰজা দায়ূেদ
িযৰূচােলমৈল ঈ�ৰৰ জাহাজ খন
ৈল আিহল। ঈ�ৰৰ িস�ুকত ঈ�েৰ
েমািচক িদয়া দহটা আ�া আৰু
আন িনয়মৰ �িতিলিপ আিছল।
িস�ুেক ই�ােয়লসকলক ঈ�ৰৰ
পিব�তা আৰু েতওঁেলাকক মািন
চলা ৰখাৰ আৱশয্কতাৰ িবষেয়
েসাঁৱৰাই িদিছল।



চনত দায়ূেদ েতওঁৰ শাসনকালৰ আৰ�িণৰ
বছৰেবাৰত বহুেতা যু� ৈতয়াৰ কিৰব
লগীয়া ৈহিছল। েতওঁ এজন �ানী ৈসিনক
আৰু এজন ন� বয্ি� আিছল িযেয় ঈ�ৰৰ
িনেদর্ শনাৰ বােব �াথর্না কিৰিছল।



এইেটােৱ দায়ূদক আমিন
কিৰিছল েয ঈ�ৰৰ জাহাজখন
ত�ুত থকাৰ সময়ত েতওঁৰ বাস
কিৰবৈল এটা সু�ৰ ঘৰ আিছল।
দায়ূেদ এটা মি�ৰ িনমর্াণ কৰাৰ

িস�া� ৈলিছল। ঈ�ৰৰ
ভিৱষয্তব�া নাথেন
েতওঁক আগবািঢ়
যাবৈল ৈকিছল।



েসই িনশা ঈ�েৰ দায়ূদৈল
এইদেৰ বাৎতর্ া ে�ৰণ কিৰিছল: "েমাৰ

েসৱক দায়ূদ, �ভুেতা েতামােলাকক এটা ঘৰ বনাব। েযিতয়া আেপানাৰ িদনেবাৰ
পূৰণ হয় আৰু আপুিন আেপানাৰ েদউতাকৰ ৈসেত িব�াম লয়, মই আেপানাৰ
িপছত আেপানাৰ স�ানক ৰজা িহচােপ �াপন কিৰম। েতওঁ েমাৰ নামৰ বােব এটা
ঘৰ িনমর্াণ কিৰব আৰু মই িচৰকালৰ বােব েতওঁৰ ৰাজয্ৰ িসংহাসন �াপন কিৰম।"



দায়ূেদ চাউলৰ পিৰয়ালৰ িযেকােনা েলাকক সহায় কিৰব
িবচািৰিছল। েতওঁ েকৱল জনাথনৰ পু� েমিফেবােছথক
িবচািৰ পাইিছল, িয প�ু আিছল। দায়ূেদ এইদেৰ ৈকিছল: 
"েতওঁ েমাৰ েমজত ৰজাৰ পু�ৰ দেৰ খাব।" েডিভেদ
েমিফেবােছথৰ �িত সদয় আিছল কাৰণ জনাথন
েতওঁৰ আটাইতৈক ভাল ব�ু আিছল।



েযিতয়াৈলেক দায়ূেদ ঈ�ৰক িব�াস কিৰিছল
আৰু েতওঁৰ আ�া পালন কিৰিছল, 
েতিতয়াৈলেক ঈ�েৰ দায়ূদক উ�িত কিৰবৈল
সহায় কিৰিছল। িক� এিদন দায়ূদৰ জীৱনত
এক ভয়ংকৰ ছাঁ পিৰল। িযৰূচােলমত থকাৰ
সময়ত েতওঁ িনজৰ ৈসনয্বািহনীক যঁুজ
িদবৈল বািহৰৈল পিঠয়াইিছল। এিদন
ৰািত, েতওঁ শব েনাৱািৰেল। েসেয়েহ
েতওঁ িনজৰ ছাদৰ ওপৰৰ ফােল েখাজ
কািঢ় চহৰখনৰ ওপেৰেৰ চােল।



দায়ূেদ এগৰাকী ধুনীয়া মিহলাক গা ধুই থকা
েদিখিছল। তাইৰ নাম আিছল বাথেছবা। দায়ূেদ
বাথেছবাৰ ৈসেত পাপ কিৰিছল যিদও েতওঁৰ
�ামী উিৰয়া দায়ূদৰ এজন সাহসী ৈসিনক
আিছল। েযিতয়া বাথেছবাই িপছত েডিভদক
ৈকিছল েয তাই েতওঁৰ স�ান জ� িদব, 
েডিভেদ জািনিছল েয েতওঁৰ পােপ অিধক
সমসয্াৰ সৃি� কিৰেছ|



ঈ�ৰৰ ওচৰত �ীকাৰ কৰাৰ পিৰৱেতর্ দায়ূেদ িনজৰ পাপ ঢািকবৈল েচ�া কিৰেল। ই
েকিতয়াও কাম নকেৰ! েতওঁ উিৰয়াক যু�ে��ৰ পৰা ঘৰৈল মািতিছল, এই আশাত
েয উিৰয়াই আিহ থকা েকঁচুৱােটাক েতওঁৰ বুিল ভািবব। িক� উিৰয়াহ েতওঁৰ সহ-
ৈসনয্সকেল যু�ত থকাৰ সময়ত ঘৰত নাথািকব। উিৰয়া ৰজাৰ ঘৰৰ দুৱাৰত শইিছল।



গিতেক দায়ূেদ আৰু অিধক দু�
কাম কিৰিছল। েতওঁ উিৰয়াক
এখন িচিঠ ৈল যু�ে��ৈল
ঘূৰাই পিঠয়াইিছল। প�খনত
েসনাপিতক েকাৱা ৈহিছল েয
উিৰয়াৰ যু�ত মৃতুয্ েহাৱােটা
িনি�ত কিৰব। েযিতয়া উিৰয়াক
হতয্া কৰা ৈহিছল, েতিতয়া
দায়ূেদ বাথেছবাক েতওঁৰ
পৎনী বুিল ৈলিছল।



ঈ�েৰ েতওঁৰ েসৱক নাথনক
দায়ূদক েতওঁৰ পাপ েদখুৱাবৈল
পিঠয়াইিছল। নাথেন দায়ূদক
এজন ধনী বয্ি� আৰু এজন
অিত দিৰ� েলাকৰ িবষেয় এটা
কািহনী ৈকিছল। ধনী মানুহজনৰ
শ শ েভড়া আিছল। িক� দিৰ�
মানুহজনৰ মা� এটা সৰু েমকুৰী
আিছল, িযেটা েতওঁ েছাৱালীৰ
দেৰ মূলয্ৱান আিছল।



েযিতয়া এজন �মণকাৰী ধনী বয্ি�ৰ ওচৰৈল আিহিছল, ধনী বয্ি�জেন
েতওঁৰ এটা েভড়াক খুৱাবৈল হতয্া কৰা নািছল। তাৰ পিৰৱেতর্ , েতওঁ
দিৰ� মানুহজনৰ েভড়ােটা কিঢ়য়াই ৈল হতয্া কিৰেল।



দায়ূেদ ধনী বয্ি�জনৰ �াথর্পৰতাৰ ওপৰত খং
কিৰিছল। েতওঁ কাি� কাি� ৈকিছল, "িযজেন
এেন কিৰেছ েতওঁ িনি�তভােৱ মিৰব।"



"আপুিন মানুহ!" সাহসী নাথেন দায়ূদক ৈকিছল। দায়ূেদ িয কিৰিছল েসয়া
কািহনীেটাত ধনী বয্ি�জেন কৰা কামতৈক বহুত েবয়া আিছল।



ঈ�েৰ দায়ূদক েদখুৱাইিছল েয েতওঁ
িকমান দু� আিছল। আৰু দায়ূেদ
েতওঁৰ পাপৰ বােব দুঃিখত ৈহিছল।
েতওঁ ঈ�ৰক এইদেৰ ৈকিছল: 
"েতামাৰ িবপৰীেত মই পাপ কিৰ এই
দু�তা কিৰেছাঁ।" আৰু ঈ�েৰ দায়ূদৰ
পাপ �মা কিৰেল। িক� বাথেছবাৰ
েকঁচুৱােটা বৰ অসু� আিছল, আৰু
জ�ৰ িপছেত মৃতুয্ বৰণ কিৰিছল।



ঈ�েৰ দায়ূদক েতওঁৰ ভয়ানক পাপত
�মা কিৰেল। েতিতয়া বাথেছবাৰ আন এটা
স�ান আিছল, চেলামন, িয দায়ূদৰ িপছত
এজন মহান ৰজা হ'ব লািগিছল। িক� ৰজা
দায়ূদৰ আন বহুেতা স�ান আিছল, যাৰ
িকছুমােন েতওঁক বহুত দুখ িদিছল।



ৰজা দায়ূদ (অংশ ২)

ঈ�ৰৰ বাকয্, বাইেবলত

এই কািহনী েপাৱা যায়

২ েচমুেৱল ১-১২

“েতামাৰ বাকয্ �কােশ দীি� িদেয়৷”
গীতমালা ১১৯:১৩০ পদ



সমা�



বাইেবলৰ এই কািহনীেয় আমাক আমাৰ আ�যর্য্জনক ঈ�ৰৰ িবষেয় কয়, 
িযজনাই আমাক িন�র্ াণ কিৰেল আৰু িয জনাই আিম েতওঁৰ িবষেয় জনােতা বা�া কেৰ৷

ঈ�েৰ জােন েয আিম েবয়া কাম কিৰেলা, যাক েতওঁ পাপ বুিল আখয্া িদেছ৷ পাপৰ শাি� ৈহেছ মৃতুয্, িক�
ঈ�েৰ েতামাক ইমান ে�ম কেৰ েয, েতওঁ িনজৰ একমা� পু� যীচুক পঠাই িদিছল, যােত েতওঁ েতামাৰ
পাপৰ কাৰেণ শাি� পাই �ুচত মৃতুয্ বৰণ কেৰ৷ তাৰ িপছত যীচু জীিৱত হ’ল আৰু েতওঁৰ ঘৰ �গর্ৈল গ’ল৷
তুিম যিদ যীচুত িব�াস কৰা আৰু েতামাৰ পাপেবাৰ �মা কিৰবৈল েকাৱা, েতিতয়া েতওঁ িন�েয় কিৰব! 

েতওঁ এিতয়াই আিহ েতামাত িনবাস কিৰব, আৰু তুিম িচৰকাল েতওঁৰ লগত িনবাস কিৰবা৷

তুিম যিদ এই সতয্ত িব�াস কৰা, েতিতয়া ঈ�ৰক এইদেৰ েকাৱা:
ি�য় যীচু, মই িব�াস কেৰা েয, আপুিন ঈ�ৰ, েমাৰ পাপৰ কাৰেণ মৃতুয্ বৰণ
কিৰবৈল আপুিন মানুহৰ ৰূপ ধাৰণ কিৰেল, আৰু এিতয়া আপুিন আেকৗ জীিৱত৷
েমাৰ জীৱনৈল আহঁক আৰু েমাৰ পাপেবাৰ �মা কৰক, যােত এিতয়া মই নতুন
জীৱন পাব পােৰা, আৰু এিদন িচৰিদনৰ কাৰেণ আেপানাৰ লগত থািকবৈল
আেপানাৰ ওচৰৈল যাব পােৰা৷ আেপানাৰ বাধয্ ৈহ আেপানাৰ স�ানৰ দেৰ

আেপানাৰ কাৰেণ জীয়াই থািকবৈল েমাক সহায় কৰক৷ আেমন৷

বাইেবলখন পঢ়া আৰু �িতিদেন ঈ�ৰৰ লগত কেথাপকথন কৰা! 
েযাহন ৩:১৬ পদ৷
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