
ચ વત  દાિવદ અને પયગબંર નાથાન  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

 

ઈસાયલીઓના પ્રથમ રાજા શાઉસના મરણ પછી દાિવદ બહારવટંુ જીવન છોડીને પોતાના બે પ નીઓ, ઈઝરેલની અિહનોમ અને 

કામેલર્ના નાબાલની િવધવા અિબગાઈલને લઈને હબેોન ગયો. દાઉદ પોતાના સાથેના માણસોને પણ તેમના ં કુટંુબ સાથે લઈ ગયો. 

અને તેઓ હબેોનના કસબાઓમા ંવ યા. યાર પછી યહદૂાના લોકોએ યા ંઆવીને દાિવદનો યહદૂાના વશંના રાજા તરીકે અિભષેક કય . 

 

દાિવદે હબેોનમા ંરહીને યહદૂા ઉપર સાડાસાત વષર્ રા ય કયુર્ં હત ુ.ં સમયના વહણેમા ંઈસાયલના બીજા બધા વશંજોએ હબેોનમા ંદાિવદ 

પાસે આવીને તેને ક ુ,ં “અમે તારા ંજ રક્તમાસં છીએ. ભતૂકાળમા ં યારે શાઉલ અમારો રાજા હતો યારે પણ યુ મા ંતમે જ ઈસાયલી 

સેનાની આગેવાની લેતા હતા. પ્રભએુ તમને જ સમગ્ર ઈસાયલીઓના શાસનકતાર્ તરીકે પસદં કયાર્ છે.” આથી દાિવદે ઈસાયિલઓના 

બધા આગેવાનો સાથે પ્રભનુી સાક્ષીએ કરાર કય  અને તેમણે આખી ઈસાયલના રાજા તરીકે દાિવદનો અિભષેક કય . 

 

આમ, આખા ઈસાયલીઓના રાજા બ યા પછી દાિવદ અને તેના માણસોએ યરુશાલેમ જઈને યા ંમળૂ વતની યબસૂીઓ ઉપર હમુલો 

કય  અને યરુશાલેમ કબ  કયુર્ં. 

 

યરુશાલેમમા ંિસયોનનો ગઢ જીતીને રાજા દાિવદે તેની ફરતે કોટ બાં યો અને યા ંરહવેા ગો અને એમણે યરુશાલેમને પોતાના રા યનુ ં

પાટનગર બના યુ.ં એ જમાનામા ંસામાિજક મોભો વધારવા માટે પોતાના ઘરમા ંઘણી ીઓને રાખવાની પ્રથા મોટા માણસોમા ંહતી. 

દાિવદે પણ રાજાની પ્રિત ઠાને શોભે એ રીતે યરુશાલેમમાથંી વધારે ીઓ અને રખાતો રાખી અને તેને ઘણા ંછોકરા ંથયા.ં 

 

પિલ તીઓએ સાભં યુ ં કે દાિવદનો આખા ઈસાયલના રાજા તરીકે અિભષેક કરવામા ંઆ યો છે, યારે તેઓએ ઈસાયલ ઉપર હુમલો 

કય . પણ દાિવદે તેમને હરા યા. એટલુ ંજ નિહ પણ તેમની પાસેથી દેશનો કબજો લઈ લીધો. 

 

દાિવદ પોતાના બધા દુ મનો ઉપર િવજય મેળવીને રાજધાની યરુશાલેમમા ંસહીસલામત િ થર થયા યારે તેમને લાગ્યુ ં કે ઈ રની 

મજૂંષા પણ લાવીને યરુશાલેમને એક ધમર્નગરી બનાવવી જોઈએ. એટલે દાિવદ ત્રીસ હજાર ચનુદંા યો ાઓને લઈને.  પ્રભનુુ ંનામ 

ધરાવે છે ને ની ઉપર સવર્શિક્તમાન પ્રભ ુિવરા  છે તે ઈ રની મજૂંષા લઈ આવવા માટે યહદુામા ંઆવેલા બાલા મકુામે ગયા. લોકો 

ટેકરી ઉપર આવેલા અિબનાદાબના ઘરમાથંી લઈને મજૂંષાને નવા બળદ ગાડામા ંચડાવી. અિબનાદાબના દાકરીઓ ઉઝઝા અને 

અિહયો ગાડાને હાકંતા હતા દાિવદ અને બધા ંઈસાલીઓ પ્રભ ુસમક્ષ વીણા, સારંગી, ખજંરી, કરતાલ અને મજંીરા ંવગાડતા વગાડતા 

જોરશોરથી નાચતા અને ગાતા. 

 



પ્રભનુી મજૂંષા દાિવદ-નગર યરુશાલેમમા ંદાખલ થતી હતી. યારે શાઉલની દીકરી િમખાલે એક બારીમાથંી જોયુ ંતો રાજા દાિવદ પ્રભ ુ

સમક્ષ નાચતો અને કદૂતો હતો અને તેના િદલમા ંરાજા પ્ર યે નફરત જાગી. 

 

તે લોકોએ પ્રભનુી મજૂંષાને લાવીને દાિવદે એને માટે ઊભા કરેલા તબંમુા ંયોગ્ય થાને ગોઠવી. યાર પછી દાિવદે પ્રભનેુ આહિુત અને 

નૈવે ય ધરા યા ંઅને લોકોને પ્રભનેુ નામે આશીવાર્દ આ યા. યારે દાિવદ પાછો ઘરે આ યો. યારે શાઉલની દીકરી િમખાલે િતર કારમા ં

દાિવદને ક ુ,ં “આ  ઈસાયલના રાજાએ પોતાના અમલદારોની લાડીઓ આગળ રંગલાની મ પોતાની જાતને ઉઘાડી કરીને કેવી મોટી 

કીતીર્ પ્રા ત કરી.” 

 

દાિવદે જવાબમા ંક ુ,ં “હુ ંતો પ્રભનુી સમક્ષ નાચતો હતો, ણે પોતાના લોકો ઈસાયલીઓના રાજા તરીકે મારી િનમણકૂ કરી છે. તેની 

આગળ હુ ંનાચીશ પણ ખરો અને ગાઈશ પણ ખરો. તુ ંભલે મને તારી નજરમા ંમામલૂી ગણી કાઢેઃ પણ તુ ં  લાડીઓની વાત કરે છે. 

તેઓ તો એ માટે જ મને માન આપશે.”  વાત પછી બાઈબલ ન ધે છે કે, “શાઉલની દીકરી િમખાલને મરતા ંસધુી કંઈ સતંાન નહોત ુ ં

થયુ.ં” 

 

રાજા દાિવદ પોતાના મહલેમા ંઠરીઠામ થયા અને ચારેબાજુના દુ મનો તાબે થયા યારે તબંમૂા ંપડી રહલેી ઈ રની મજૂંષા માટે રાજાને 

એક મકાન બનાવવાનો િવચાર આ યો. તેમણે પયગબંર નાથાનને એની વાત કરી. 

 

તે જ રાતે નાથાનને પ્રભનુી વાણી સભંળાઈ. ભિવ યવાણી સભંળાવા ંનાથાને દાિવદને ક ુ ંકે સવર્શિક્તમાન પ્રભનુા ંઆ વચન છેઃ “તુ ં

ચરામા ંઘેટા ંચારતો હતો યાથંી લઈને મેં તમને મારા લોકો ઈસાયલીઓનો આગેવાન બના યો હતો. હુ ંતને પપ ૃ વીના મહાપરુુષોના 

વો િવખ્યાત બનાવીશ. હુ ંમારા લોકો ઈસાયવીઓ માટે એક થાન મકુકર કરીશ અને તેઓને તેમા ં િ થર કરીને વસાવીશ. હુ ંતમને 

તમારા બધા દુ મનોથી રાહત આપીશ અને તારો વશં થાપીશ. યારે તારી આવરદા પરૂી થાય યારે હુ ંતારા પોતાના દીકરાને તાર  

પછી ગાદીએ બેસાડીશ અને તે જ મારા નામનુ ંમિંદર બધંાવશે અને હુ ંતેની રાજગાદીને કાયમ કરીશ. તારો વશં અને તારંુ રાજય મારી 

નજર સમક્ષ કાયમ રહશેે અને તાકી રાજગાદી યાવ ચદં્ર-િદવાકરૌ અચળ રહશેે.” 

 

આથી ઈસાયલી લોકો સમજી ગયા કે ઈ રે  મિુક્તદાતા મોકલવાનુ ંવચન આ યુ ંહત ુ.ં તે મિુક્તદાતા દાિવદના વશંમા ંપેદા થવનો 

હતો. 

 

એક વસતં સમયે યારે રાજાઓ મલુકગીરી માટે નીકળી પડે છે યારે મલુકગીરી માટે નીકળી પડેલી ઈસાયલી સેનાએ ર બાનગરને 

ઘરેો ઘા યો. પણ દાિવદ યરુશાલેમમા ંજ ર ો. એક િદવસ દાિવદ પોતાના મહલેના ધાબા ઉપર ટા મારતો હતો યારે તેણે એક ીને 

નાહતી જોઈ તે ખબૂ પાળી હતી. દાિવદે તપાસ કરાવી તો તેને જાણવા મ યુ ંકે, “એ તો બાથશેબા છે. એિલયામની દાકરી અને િહ  



ઉિરયાની વહ.ુ” પછી દાિવદે તેને લઈ આવવા માણસો મોક યા અને તે આવી એટલે દાિવદે તેની સાથે સભંોગ કય . પછી તે પાછી ઘેર 

ગઈ. તે બાઈને ગભર્ ર ો અને તેણે દાિવદને સદેંશ મોક યો કે, “મને ગભર્ ર ો છે.” 

 

દાિવદે પોતાના સેનાપિત યોઆબને સદેંશો મોક યો અનો યોબાએ િહ ી ઉિરયાને દાિવદ પાસે મોકલી આ યો. યારે ઉિરયા આ યો 

યારે દાિવદ તેને યોઆબની અને તેની લ કરની ખબર પછૂી. લડાઈ િવશે જાણેની રાજાએ િહ ી ઉિરયાને ક ુ,ં “તારે ઘરે જઈને આરામ 

કર.” 

 

પણ ઉિરયા ઘેર ન ગયો અને મહલેના દરવા  રાજાના અંગરક્ષો ભેગો સઈૂ ર ો. આની રાજાને જાણ થતા ંબી  િદવસે રાજાએ ઉિરયાને 

પોતાની સાથે ખાણીપીણી માટે બોલા યો અને ખબૂ દા  પાઈ ઘેનમા ંનાખ્યો. પણ સાં  ઉિરયા ઘેર ન ગયો તે ન ગયો. એટલે રાજાએ 

પોતાના સેનાપિત યોઆબને એક પત્ર લખીને ઉિરયા સાથે મોકલી આ યો. પત્રમા ંતેણે લખ્યુ.ં “ યા ંભારેમા ંભારે યુ  ચાલતુ ંહોય યા ં

મોખરે ઉિરયાને મકૂવો અને પછી તમારે પાછા હઠી જવુ ંઅને એને મરવા દેવો.” 

 

યોબાએ રાજાના આદેશ મજુબ દુ મનોના શરૂામા ંશરૂા યો ો યા ંહતા એવે થાને ઉિરયાને મોક યો. દુ મનોએ ઘી આવીને યોઆબ 

ઉપર હમુલો કય  અને દાિવદના કેટલાક અમલદારો માયાર્ ગયા. િહ ી ઉિરયા પણ મરાયો. યારે ઉિરયાની વહુએ જા યુ ંકે તેનો પિત 

મરી ગયો છે યારે તેણે તેનો શોક પા યો. યારે શોક સમય પરૂો થયો યારે દાિવદે તેને પોતાના ઘરા ંતેડાવી લીઘી. તે તેની પ ની 

થઈને રહી અને તેને એક પતુ્ર જ યો. 

 

પછી પ્રભનુા પે્રયાર્ નબી નાથાને દાિવદ પાસે આવીને ક ુ,ં “કોઈ એક શહરેમા ંબે માણસો રહતેા હતા. એક પૈસાદાર અને બીજો ગરીબ. 

પૈસાદાર માણસ પાસે ઘટેાબંકરાનંા ંમોટા ંમોટા ંટોળા ંહતા.ં પણ પેલા ગરીબ માણસ પાસે એક નાની ઘટેી િસવાય કંઈ નહોત ુ.ં તે તેના 

ઘરમા ંતેના છોકરાઓ ભેગી જ મોટી થતી હતી. તે તેની દીકરી વી હતી. એક િદવસ કોઈ મસુાફર પેલા પૈસાદાર માણસ પાસે આ યો, 

પણ પોતાના ંઘેટાબંકરામંાથંી કોઈને લઈને રાઘંવાનો તેનો જીવ ન ચા યો. એટલ ે તેણે પેલા ગરીબ માણસની ઘેટી લઈને પોતાના 

મહમેાન માટે રાધંી.” 

 

નબી નાથાનની આ વાત સાભંળીને રાજા દાિવદે એકદમ ગુ સે થઈને ક ુ,ં “પ્રભનુા કસમ, આવુ ંકરનાર માણસ, તો મરવો જ જોઈએ! 

તે આટલી રતાથી વ ય  છે. એટલે તેણે એ ઘટેીના ચાર ગણો બદલો આપવો જ પડશે.” 

 

 “એ માણસ તુ ંજ છે.” નાથાને દાિવદને ક ુ.ં દાિવદને પોતાના ગનુાનો પરૂો ખ્યાલ આ યો અને તેણે નાથને ક ુ.ં મેં પ્રભનુો ગનુો કય  

છે. 

 



ઉિરયાની પ નીને દાિવદથી  પતુ્ર અવતય  હતો તે સખત માદંો પડયો અને મરી ગયો. દાિવદે પોતાની પ ની બાથશેબાને આ ાસન 

આ યુ.ં તેની પાસે જઈને તેને ઋતદુાન કયુર્ં અને તેણે એક પતુ્રને જ મ આ યો અને દાિવદે તેનુ ંનામ શલોમોન પાડયુ.ં દાિવદ ત્રીસ 

વષર્ની ઉંમરે રાજા બ યો. તેણે ચાલીસ વષર્ રા ય કયુર્ં. એના પછી એનો દીકરો શલોમોન ગાદીએ આ યો. 

 

આખા જૂના કરારમા ંદાિવદના પાત્રને સૌથી વધારે િવકસાવવામા ંઆ યુ ં છે. જ મથી મરણ સધુી દાિવદના જીવનના બધા ંપાસાનેં 

િસિ ઓ અને નબળાઈઓ સાથે ચીતરવામા ંઆ યા ંછે. દાિવદ એક કસાયેલા યો ા છે. મુ સદી રાજકતાર્ છે. પે્રમાળ પિત ને િપતા છે. તે 

પાપી અને ભક્ત છે. તે એકી સાથે ર અને કોમળ છે. સ દયર્ અને પે્રમ પ્ર ય એને પક્ષપાત છે. સગંીત અને કિવતામા ંએ રાચે છે. 

િહંમત અને ચતરુાઈ એમના આગવા ગણુો છે. ઈ ર પર વેની એમની ઊંડી ા અને નમ્રતા િવશેષ યાન ખેંચે છે. એમના ગનુાઓ 

અને પાપો એમના પાત્રને પરેૂપરંુુ વા તિવક ઠરાવે છે. ઈસાયલના પ્રથમ રાજા શાઉલે બાર જૂથોને એકિત્રત કરીને થાપેલુ.ં રા ય 

દાિવદના સમયમા ંસાગરથી રણભિૂમ સધુી િવ તરેલુ ંએક શિક્તશાળી સામ્રા ય બ યુ ંહત ુ ંઅને દાિવદ ઈસાયલના રા યના િવધાતા 

બ યા હતા. 

 

દાિવદ એક સુદંર સગંીતકાર તથા કિવ પણ હતા. તેમણે રચેલા ંઘણા ંગીતો બાઈબલના તોત્રસિંહતા, ગ્રથંમા ંસમાયેલા ં છે. તેમણે 

રચેલા ંભજનોમાથંી એક ભજન અહીં િવશેષ યાનાહર્ છે. 

 

પ્રભમુારો ગોવાળ છે જાતે, 

મને ઊણુ ંન લાગે કોઈ વાતે, 

લીલડુી વાડીમા ંિવરામ કરાવતો, 

શીતલ ને શાતં ઝરણાતટે લાવતો, 

મારે અંતિરયે જોમ છલકાવતો, 

સળવે મારગ અને એ જ લઈ આવતો, 

પોતાના નામનુ ંિબરુદ સભંળાવતો, 

િતિમર ધન કોતરમા ંઘમૂવાનુ ંથાય રે, 

કોઈ ડર તોય મને લાગે ન ક્યાયં રે, 

પ્રભ,ુ મારી સગં સગં તુ ંજ ચાલે સાથમા.ં 

હૈ યે િનરાતં વળે ડાગં જોઈ હાથમા.ં 

 



(છે લે બદ યાની તારીખઃ 01-01-2007) 

(ફરી બદ યાની તારીખઃ 16-01-2007) 

ફાધર વગીર્સ પોલ (ઝ) કોપીરાઈટ 2007 

 

 

 


