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इितहासको
पिहलो पसु्तक

आदमदे ख नहूसम्मको वशंावली
1-3 आदम, सते, एनोश, केनान, महललले यरेेद, हनोक, मतशूलेह, लमेके,

नहू।
4 नहूका छोराहरू-शमे, हाम अिन यपेते िथए।

यपेतेका सन्तानहरू
5 यपेतेका छोराहरू-गोमरे, मागोग, माद,ै यावान, तबूल, मशेके अिन तीरास

िथए।
6 गोमरेका छोराहरू-अश्कनज, दीपत अिन तोगमार् िथए।
7 यावानका छोराहरू-एलीशा, तश श, िक ीम अिन रोदानीम िथए।

हामका सन्तानहरू
8 हामका छोराहरू- कूश, िम मे, पतू र कनान िथए।
9 कूशका छोराहरू- सबा, हवीला, सबता, रामा
अिन सबत ्का िथए। रामाको छोराहरू शबा अिन ददान िथए।
10 कूशका छोरा, िन ोद िथए जो पथृ्वीमा पिहलो साहसी यो ा बनकेा िथए।
11 िम मेबाट, लदूीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू अिन न हूीहरू, 12 प सुीहरू,

कस्लहूीहरू (जसबाट प लश्तीहरू आए) अिन क ोरीहरू िथए।
13 कनान सीदोनका िपता िथए। सीदोन ितनका जठेा छोरा िथए। कनान र हते,

14 यबसूी, एमोरी, िगगार्शी, 15 िहव्वी अरकी, सीनी, 16 अवार्दी, समारी
अिन हमातीहरूका पिन िपता िथए।

शमेका सन्तानहरू
17शमेका छोराहरू- एलाम,अश्शरू,अपर्क्षद, लदू अिन अराम िथए। अरामका

छोराहरू-ऊज, हूल, गतेरे मशेके िथए।
18 अपर्क्षद शलेहका िपता िथए। शलेह एबरेका िपता िथए।
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19 एबरेका दइु छोराहरू िथए। एउटा छोराको नाउँ पलेगे िथयो, िकनभने ितनको
जीवनकालमा पथृ्वीका मािनसहरूको िविभन्न भाषाहरूमा िवभाजन भएका
िथए। पलेगेको भाइको नाउँ यो ान िथयो। 20 (यो ान,अल्मोदाद, शलेपे,
हसमार्वते, यरेह, 21 हदोराम, ऊजाल, िदकला, 22 एबाल, अबीमाएल,
शबा, 23 ओपीर, हवीला र योबाबका यी सबै यो ानका छोराहरू िथए।)

24शमे, अपर्क्षद, शलेह, 25 एबरे, पलेगे, रऊ, 26सरूग, नाहोर, तरेह 27अिन
अ ाम (अ ामलाई अ ाहाम पिन भन्दछन।्)

अ ाहामका प रवार
28 अ ाहामका छोराहरू- इसहाक र इश्माएल िथए। 29 यी ितनीहरूका

सन्तानहरू िथए।इश्माएलका जठेा छोरा नबायोत िथए। इश्माएलका अरू
छोराहरू- केदार, अदबले, िमब्साब, 30 िमश्मा, दमूा, मस्सा, हदद, तमेा,
31 यतरू, नापीश अिन केदमा िथए। यी इश्माएलका छोराहरू िथए।

32 कतरूाका छोराहरू: कतरूा अ ाहामको उप-प ी िथईन। ितनले िज ान,
योक्षान, मदान, िम ान, ियश्बाक अिन शअूहलाई जन्म िदइन।

योक्षानका छोराहरू शबा र ददान िथए।
33 िम ानका छोराहरू- एपा, एपरे, हनोक, अबीदा अिन एल्दा िथए।
यी सबै कतरूाका छोराहरू िथए।

साराका छोराहरू
34 अ ाहाम इसहाकका िपता िथए, इसहाकका छोराहरू एसाव अिन इ ाएल

िथए।
35 एसावका छोराहरू- एलीपज, रूएल, यऊश, यालाम अिन कोरह िथए।
36 एलीपजका छोराहरू- तमेान, ओमार, एपी, गाताम र कनज िथए। एलीपज

अिन ितम्नाका अमालके नाउँ गरेको छोरा पिन िथए।
37 रूएलका छोराहरू- नहत, जरेह, शम्मा अिन िमज्जा िथए।

सइेरबाट एदोमीहरू
38सइेरका छोराहरू-लोतान, शोबाल, िसबोन,अना, दीशोन, एसरे अिन दीशान

िथए।
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39लोतानका छोराहरू- होरी र होमाम िथए। लोतानकी ितम्ना नाउँ गरेकी बिहनी
िथइन।्

40 शोबालका छोराहरू- अल्यान, मानहत, एबाल, शपी अिन ओनाम िथए।
िसबोनका छोराहरू- अयीया अिन अना िथए।
41 अनाको छोरा दीशोन िथए।
दीशोनका छोराहरू- ह ान, एश्बान, िय ान, अिन करान िथए।
42 एसरेका छोराहरू- िबल्हान, जावान अिन याकान िथए।
दीशानका छोराहरू ऊज अिन अरान िथए।

एदोमका राजाहरू
43 इ ाएलमा राजाहरू हुन ु भन्दा धरैे अिघ नै एदोममा राजाहरू िथए, एदोमका

राजाहरूका नाउँ यी हुनः
पिहलो राजा बओरको छोरा बलेा िथए। बलेाको शहरको नाउँ िदनहाबा िथयो।
44जब बलेाको मतृ्य ुभयो जरेहाका छोरा योबाब नयाँ राजा भए। योबाब बो ाका

छोरा िथए।
45 जब योबाबको मतृ्य ु भयो हूशाम नयाँ राजा भए। हूशाम तमेानी दशेका िथए।
46जब हूशामको मतृ्य ु भयो बददका छोरा हदद नयाँ राजा भए। हददले मोआब

दशेमा िम ानीहरूलाई परास्त गरे। हददको शहरको नाउँ अबीत िथयो।
47 जब हददको मतृ्य ु भए पिछ सम्ला नयाँ राजा भए। सम्ला मा केाका िथए।
48 सम्लाको मतृ्य ु पिछ शाऊल नयाँ राजा भए। शाऊल य ू े टस नदी िकनारमा

भएको रहोबोतका िथए।
49 जब शाऊलको मतृ्य ु भयो अकबोरका छोरा बाल-हनान नयाँ राजा भए।
50जब बालहनानको मतृ्य ु भयो हदद नयाँ राजा भए। हददको शहरको नाउँ पाई

िथयो। हददकी प ीको नाउँ महतबले िथयो। महतबले म देकी छोरी िथइन।्
म दे मजेाहाबकी छोरी िथइन।् 51 तब हददको मतृ्य ु भयो।

एदोमका अगवुाहरू ितम्ना, अल्या, यतते, 52 ओहोलीबामा, एला, पीनोन,
53 कनज, तमेान, िमबसार, 54 मग्दीएल अिन ईराम, िथए। एदोमका धान

हरूको सचूी यिह हो।
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2
इ ाएलका छोराहरू

1 इ ाएलका छोराहरू- रूबने, िशमोन, लवेी, यहूदा, इस्साकार, जबलूनू 2 दान,
यसूफु, िबन्यामीन, न ाली, गाद अिन आशरे िथए।

यहूदाका छोराहरू
3 यहूदाका छोराहरू- एर, ओनान अिन शलेा िथए। बतशअ ितनीहरूकी आमा

िथइन।् बतशअ कनान दशेकी ी िथइन।् परम भलुे दे ु भयो िक यहूदाका
जठेा छोरा एर द ु िथयो। यसकारण परम भलुे एरलाई मा रिदन ु भयो।
4यहूदाको बहुारी तामारले परेेस अिन जरेहलाई जन्म िदइन।् यसरी यहूदाका
पाँच छोराहरू िथए।

5 परेेसका छोराहरू- हे ोन र हामलू िथए।
6 जरेहका पाँचजना छोराहरू- िथए ितनीहरू िज ी, एतान, हमेान, कल्कोल

अिन दारा िथए।
7 िज ीका छोरा कम िथए। कम को छोरा आकान* िथए। आकान ती मािनस

िथए जसले इ ाएल मािथ धरैे क ल्याएका िथए। आकानले य ु मबाट
लएका चीजहरू राख।े उसले ती सबै िचजहरू परमे रलाई िदन ु पन िथयो।

8 एतानका छोरा अजयार्ह िथए।
9 हे ोनका छोराहरू यरहमले, राम अिन कालबे िथए।

रामका सन्तानहरू
10 राम अम्मीनादाबका िपता िथए, अम्मीनादाब नहशोनका िपता िथए। नहशोन

यहूदामा अगवुा िथए। 11 नहशोन सल्माका िपता िथए। सल्मा बोअजका
िपता िथए। 12 बोअज ओबदेका िपता िथए। ओबदे ियशकैा िपता िथए।
13 ियशै एलीआबका िपता िथए। एलीआब ियशकैा जठेा छोरा िथए। ियशकैा
मािहला छोरा अबीनादाब िथए। ितनका सािहलंा छोरा िशमा िथए। 14नतनले
ियशकैा कािहलंा छोरा िथए। ियशकैा अन्तरे छोरा र ै िथए। 15 ओसमे
ियशकै जन्तरे छोरा िथए अिन दाऊद कान्छा छोरा िथए। 16 ितनीहरूका
बिहनीहरू सरूयाह अिन अबीगले िथए। सरूयाहका तीन जना छोराहरू

* 2:7: “ ”
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अबीश,ै योआब अिन असाहले िथए। 17अबीगले अमासाका आमा िथइन।्
अमासाका िपता यतेरे िथए। यतेरे इश्माएली िथए।

कालबेका सन्तानहरू
18 कालबे हे ोनका छोरा िथए। कालबेकी प ी अजबूाबाट नानीहरू जन्म।े

अजबूाको नाउँ यरीओत पिन िथयो।† अजबूाका छोराहरू यशेरे, शोबाब
अिन अद न िथए। 19जब अजबूाको मतृ्य ुभयो,कालबेले ए ातलाई िववाह
गरे। कालबे अिन ए ातका एक छोरा िथए। ितनहरूले उसको नाउँ हूर राख।े
20 हूर ऊरीका िपता िथए। ऊरी बसललेका िपता िथए।

21 पिछ, जब हे ोन साठी बर्षका िथए, ितनले माकीरकी छोरीलाई िववाह
गरे। माकीर िगलादका िपता िथए। हे ोनले माकीरकी छोरीिसत शारी रक
सम्बन्ध गरे अिन ितनलेसगबूलाई जन्म िदइन।् 22सगबू याईरका िपता िथए।
याईरको िगलाद दशेमा तईेसवटा शहरहरू िथए। 23 तर गशरू र अरामले
याईरका गाउहँरू कब्जागरे। ितनीहरू मध्ये कनतर त्यसका व रप रका
सा-साना शहरहरू िथए। जम्मा साठीवटा सा-साना शहरहरू िथए। यी सबै
शहरहरू िगलादका िपता माकीरका छोराहरूका िथए।

24 हे ोनको मतृ्य ु ए ाताको कालबेको शहरमा भयो। ितनको मतृ्य ु भए पिछ,
ितनकी प ी अबीयाले ितनको िन म्त छोरो जन्माइन।् त्यो छोराको अशहूर
नाउँ िदएको िथयो अशहूर तकोका िपता िथए।

यरहमलेका सन्तानहरू
25 यरहमले हे ोनका जठेा छोरा िथए। यरहमलेका छोराहरू राम, बनूा, ओरेन,

ओसमे र अिहयाह िथए। राम यरहमलेका जठेा छोरा िथए। 26 यरहमलेकी
अक प ी अतारा िथइन।् ओनामकी आमा अतारा िथइन।्

27 यरहमलेका जठेा छोरा रामका छोराहरू िथए। ितनीहरू मास, यामीन अिन
एकेर िथए।

28 ओनामका छोराहरू शम्मै अिन यादा िथए। शम्मकैा छोराहरू नादाब अिन
अबीशरू हो।

† 2:18: …
“
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29 अबीशरूकी प ीको नाउँ अबीहले िथयो। ितनीहरूका दइु छोराहरू िथए।
ितनीहरूका नाउँ अहबान अिन मोलीद िथए।

30 नादाबका छोराहरू सलेदे अिन अप्पमे िथए। सलेदेको मतृ्य ु िबनासन्तान
भयो।

31 अप्पमेका छोरा ियशी िथए। ियशींका छोरा शशेान िथए। शशेानका छोरा
अहलै िथए।

32यादा शम्मकैा भाइ िथए। यादाका छोराहरू यतेरे अिन जोनाथन िथए। यतेरेको
मतृ्य ु सन्तान िबहीन भयो।

33 जोनाथनका छोराहरू पलेते र जाजा िथए। यो यरहमलेका सन्तानको सचूी
िथयो।

34 शशेानका छोराहरू िथएनन।् ितनका छोरीहरू मा िथए। शशेान कहाँ यहार्
नाउँ गरेका एउटा िम ी सवेक िथए।

35 शशेानले आफ्नी छोरीको िववाह यहार्िसत गरी िदए। ितनीहरूका एक छोरा
िथए। उसको नाउँ अ ै िथयो।

36 अ ै नातानका िपता िथए। नातान जाबादका िपता िथए। 37 जाबाद
एपलालका िपता िथए। एपलाल ओबदेका िपता िथए। 38ओबदे यहेूका िपता
िथए। यहेू अजयार्हका िपता िथए। 39 अजयार्ह हलेसेका िपता िथए। हलेसे
एलासाका िपता िथए। 40 एलासा िसम्मकैा िपता िथए। िसम्मै शल्लमूका
िपता िथए। 41शल्लमू यकम्याहका िपता िथए अिन यकम्याह एलीशामाका
िपता िथए।

42 कालबे यरहमलेका भाइ िथए। कालबेका छोराहरू यी िथएः ितनका जठेा
छोरा मशेा िथए। मशेा जीपका िपता िथए। मारेशा पिन कालबेका छोरा िथए।
मारेशा हे ोनका िपता िथए।

43 हे ोनका छोराहरू- कोरह, तम्पहू, रेकेम अिन शमेा िथए। 44 शमेा
रहमका िपता िथए। रहम योकार्मका िपता िथए। रेकेम शम्मकैा िपता िथए।
45 शम्मकैो छोरा माओन िथए। माओन बते्सरूका िपता िथए।

46 कालबेकी उप-प ीको नाउँ एपा िथयो। एपा हारान, मोसा अिन गाजजेकी
आमा िथइन।् हारान गाजजेका िपता िथए।

47 यहदकैा छोराहरू- रेगमे, योताम, गशेान, पलेते, एपा अिन शाम हुन।
48 माका कालबेकी अक उपप ी िथइन।् माका शबेरे अिन ितहार्नकी आमा

िथइन।् 49 माका, चाप अिन शबािक पिन आमा िथइन।् चाप मदमन्नाका
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िपता िथए। शबा मक्बनेा अिन िगबाका िपता िथए। कालबेकी छोरी अक्सा
िथइन।्

50 यो कालबेका सन्तानहरूको सिूच हो। हूर कालबेका जठेा छोरा िथए। ितनी
ए ाताबाट ज न्मएका हुन। हूरका छोराहरू िकयार्त-यारीमका ससं्थापक
शोबाल, 51 बतेलहेमेका ससं्थापक सल्मा अिन बते-गादरेका ससं्थापक
हारेप िथए।

52शोबाल िकयार्त-यारीमका ससं्थापक िथए। यो शोबालका सन्तानहरूको सचूी
हो- हारोए, मनहुोनीहरूका आधा मािनसहरू, 53 अिन िकयार्त यारीमका
प रवार समहू ियनीहरू- िय ी, पहूी, शमुाती अिन िम ाती मािनसहरू हुन।्
सोराती अिन एश्ताओलीहरू िम ानी मािनसहरूबाट आएका िथए।

54 यो सल्माका सन्तानहरूको सचूी हो- बतेलहेमेबाट मािनसहरू नतोपाती िथए,
अतारोत, बतेयोआब, मानहतका आधा जनसखं्याहरू, सोरी मािनसहरू,
िथए। 55अिन ती पजूाहरीहरूका प रवार जो याबशेमा, ितरातमा, िशमातमा
अिन सचुामा बस्थ।े यी शा ीहरू र केनी मािनसहरू हुन जो हम्मतबाट आए।
हम्मत बते-रेकाबका घरका ससं्थापक िथए।

3
दाऊदका छोराहरू

1 दाऊदका केही छोराहरूः हे ोन शहरमा जन्मकेा िथए। यो दाऊदका
छोराहरूको सचूी होः

दाऊदका जठेा छोरा अम्मोन हुन। अम्मोनकी आमा अहीनोअम िथइन।् ितनी
िय ले शहरकी हुन।्

मािहला छोरा दािनएल िथए। ितनकी आमा अबीगले यहूदाको कमलकी िथइन।्
2 सािहलंा छोरा अब्शालोम िथए। ितनकी आमा तल्मकैी छोरी माका िथइन।्

तल्मै गशरूका राजा िथए।
काँिहला छोरा अदोिनयाह िथए। ितनकी आमा हग्गीत िथइन।्
3 अन्तरे छोरा शपत्याह िथए। ितनकी आमा अबीतल िथइन।्
कान्छा छोरा िय ाम िथए। ितनकी आमा दाऊदकी प ी एग्ला िथइन।्

4 दाऊदका यी छ जना छोराहरू हे ोनमा ज न्मए।
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दाऊदले त्यहाँ सात वषर् छः महीना शासन गरे। दाऊदले यरूशलमेमा 33 वषर्
सम्म राज गरे।

5 यरूशलमेमा जन्मकेा दाऊदका छोराहरू यी हुन।्

दाऊदकी प ी बतेशबेा अम्मीएलकी छोरी िथइन।् बतेशबेाबाट चारजना छोरा
छोरीहरू भए, िशमा, शोबाब, नातान र सलुमेान। 6-8 अन्य नौ जना छोरा
छोरीहरू िथए, ियभार, एलीशअू, एलीपलेते, नोगह, नपेगे, यापी, एलीशामा,
एल्यादा अिन एलीशापलेते। 9 ितनीहरू सबै दाऊदका छोराहरू िथए।
दाऊदकी उप-प ीबाट अन्य छोराहरू िथए। तामार दाऊदकी छोरी िथइन।्

दाऊदको पिछ यहूदाका राजाहरू
10 सलुमेानका छोरा रहबाम िथए। अिन रहबामका छोरा अिबयाह

िथए। अिबयाहका छोरा आसा िथए। आसाका छोरा यहोशापात िथए।
11 यहोशापातका छोरा योराम िथए। योरामका छोरा अहज्याह िथए।
अहज्याहका छोरा योआश िथए। 12 योआशका छोरा अमस्याह िथए।
अमस्याहका छोरा अजयार्ह िथए। अजयार्हका छोरा योताम िथए।
13 योतामका छोरा आहाज िथए। आहाजका छोरा िहजिकयाह िथए।
िहजिकयाहका छोरा मनश्शे िथए। 14 मनश्शकेा छोरा आमोन िथए।
आमोनका छोरा योिशयाह िथए।

15यो योिशयाहका छोराहरूको सचूी यही होः जठेा छोरा योहानान िथए। मािहला
छोरा यहोयाकीम िथए। सािहलंा छोरा िसदिकयाह िथए अिन कान्छा छोरा
शल्लमू िथए।

16 यहोयाकीमका छोराहरू यकोन्याह, ितनका छोरा िसदिकयाह िथए।

बाबले कब्जा पिछ दाऊदको प रवार
17 यहोयाकीम बाबलेमा कैदी भए पिछ यहोयाकीमका छोरा-छोरीहरूको सचूी

यही हो। ितनका छोरा-छोरीहरू शालतीएल, 18 मल्कीराम, पदायाह,
शनेस्सर, यकन्याह, होशामा अिन नदब्याह िथए।

19 पदायाहका छोराहरू यरूबाबले अिन िशमी िथए। यरूबाबलेका छोराहरू
मशलु्लाम अिन हनन्याह िथए। शलोमीत ितनीहरूकी बिहनी िथइन।्
20 यरूबाबलेका अरू पिन पाँच जना छोरा िथए। ितनीहरूका नाउँ हशबूा,
ओहले, बरेेक्याह, हसयाह, अिन यशूप-हसेदे हो।
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21 हनन्याहका छोरा पलत्याह िथए ितनका छोरा यशयैाह िथए अिन ितनका
छोरा रपायाह िथए, अिन ितनका छोरा अनार्न िथए, ितनका छोरा ओबधाह,
ितनका छोरा शकन्याह िथए।

22 यो शकन्याहका सन्तानहरूको सचूी हो शमायाह शमायाहका छ जना
छोराहरू िथएः शमायाह, ह ूश, ियगाल, बारीह, नायार्ह अिन शापात।

23 नायार्हका तीन जना छोराहरू िथए। ती एल्योएन,ै िहजिकयाह अिन
अ ीकाम िथए।

24 एल्योएनकैा सात जना छोराहरू िथए। ती होदक्याह, एल्यासीब, पलयाह,
अक्कूब, योहानान, दलायाह र अनानी िथए।

4
यहूदाका अन्य कुल समहूहरू

1 यो यहूदाका छोराहरूको सचूी हो:

ती परेेस, हे ोन, कम , हूर अिन शोबाल िथए।
2 शोबालका छोरा रायाह िथए। रायाह यहतका िपता िथए। यहत अहूमै अिन

लहदका िपता िथए। सोराती मािनसहरू अहूमै अिन लहदका सन्तान िथए।
3 एतामका छोराहरू िय ले, ियश्मा अिन ियदबश िथए। अिन ितनीहरूकी

हस्सलले पोनी नाउकँी एक बिहनी िथइन।्
4 पनएूल गदोरका िपता िथए अिन एजरे हूशका िपता िथए।
यी हूरका छोराहरू िथए। हूर ए ातका जठेा छोरा िथए अिन ए ात बतेलहेमेका

ससं्थापक िथए।
5 तकोका िपता अश्शरू िथए। अश्शरूको दइु प ीहरू िथए। ितनीहरूको नाउँ

हलेा र नारा िथयो। 6 नाराका अहुज्जाम, हपेरे, तमेनी अिन हाहशतारी आमा
िथइन। ियनीहरू नारा ारा अश्शरूका पु हरू िथए। 7 हलेाका छोराहरू सरेेत,
ियसहार एतमान र कोस िथए। 8 कोस आनबू अिन सोबबेाका िपता िथए।
कोस अहहल प रवार समहूका पिन िपता िथए। अहहल हारूमका छोरा
िथए।

9 याबशे उसका दाज्य-ूभाइहरू भन्दा धरैे आदरणीय िथए। ितनकी आमाले
भ न्थन,् “मलैे उसको नाउँ याबशे राखे िकनभने जब मलैे उसलाई जन्म िददा म
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अित वदेनमा िथएँ।” 10 याबशेले इ ाएलका परमे रलाई ाथर्ना गरे र भन,े “म
चाहन्छु िक तपाईंले मलाई साँच्चै आशीवार्द िदनहुुनछे। म चाहन्छु तपाईंले मलाई
अिधक भिूम िदनहुुनछे। मरेो निजक रहन ु होस ्अिन मलाई चोट पयुार्उन कसलैाई
पिन निदनहुोस। तब मलाई कुनै पीडा हुने छैन।” अिन परमे रले याबशेलाई त्यही
िदन ु भयो जो ितनले मागकेा िथए।

11कलबू शअूका भाइ िथए। कलबू महीरका िपता िथए। महीर एश्तोनका िपता
िथए। 12 एश्तोन बते-रापा, पासहे अिन तिहन्नाका िपता िथए। तिहन्ना इर-
नाहशका िपता िथए। ती मािनसहरू रेकाका िथए।

13कनजका छोराहरू ओ ीएल अिन सरायाह िथए। ओ ीएलका छोराहरू हतत
अिन मोनोतै िथए। 14 मोनोतै ओ ाका िपता िथए। अिन सरायाह योआबका
िपता िथए। योआब गहरशीमीका ससं्थापक िथए। ती मािनसहरूलाई यो नाउँ
िदए िकनभने ितनीहरू कारीगरहरू िथए।

15 कालबे यपनू्नकेा छोरा िथए। कालबेका छोराहरू ईरू, एला, अिन नआम
िथए। एलाका छोरा कनज िथए।

16 यहलललेका छोराहरू-जीप, जीपा, ितरया अिन असरेल िथए।
17-18 ए ाका छोराहरू यतेरे, मरेेद, एपरे अिन यालोन िथए अिन िबत्याहले

िमयार्म, शम्मै अिन ियश्बहलाई जन्म िदए। ियश्बह एश्तमोका िपता िथए।
अिन उसकी प ी यहूदाबाटका िथइन ्जसले यरेद, हबेर र यकूतीएल जन्म
िदइन।् यरेद गदोरका पता िथए। हबेरे सोकोका िपता िथए अिन यकूतीएल
जानोका िपता िथए। यी सबै िफराउनकी छोरी िबत्याहका छोराहरू िथए ितनी
यहूदाकी प ी िथइन।्

19 मरेेदकी प ी नहमकी बिहनी िथइन।् मरेेदको प ी यहूदाकी िथइन।् मरेेदको
प ीका छोराहरू कीला र एश्तमोका िपता िथए। कीला गरेेमी मािनसहरूबाट
िथए। अिन एश्तमो माकाती मािनसहरूबाट िथए। 20 िशमोनका छोराहरू
अम्नोन, रन्ना, बने, हानान अिन तीलोन िथए।

ियशीकाछोराहरू जोहते अिन बने-जोहते िथए।
21-22 यहूदाका छोरा शलेा िथए। शलेाका छोराहरू- एर, लादा, योकीम,

कोजबेाका मािनसहरू, योआश अिन साराप िथए। एर लकेाका िपता िथए।
लादा मारेशा अिन बते अश्बयेाम मलमलका लगुा बनाउने प रवार समहूका
िपता िथए। योआश अिन सारापले मोआबी ीहरू िववाह गरे। तब ितनीहरू



1 इितहास 4:23 xi 1 इितहास 4:40

बतेलहेमे फक गए। यो प रवारको िवषयमा ले खएका कुराहरू अित परुाना
छन।् 23 शलेाका ती छोराहरू कम िथए जो माटोका सामानहरू बनाउथ।े
ितनीहरू नताईम अिन गदरेामा बस्थ।े ितनीहरू शहरमा बस्थे अिन राजाका
िन म्त काम गथ।

िशमोनका सन्तानहरू
24 िशमोनका छोराहरू नमएूल, यामीन, यारीब, जरेह अिन शाऊल िथए।

25 शाऊलका छोरा शल्लमू िथए। शल्लमूका छोरा िमब्साम िथए।
िमब्सामका छोरा िमश्मा िथए।

26 िमश्माका छोरा हम्मएूल िथए। हम्मएूलका छोरा जक्कूर िथए। जक्कूरका
छोरा िशमी िथए। 27 िशमीको सो जना छोरा र छ जना छोरीहरू िथए।
तर िशमीका भाइहरूका धरैे छोरा िथएनन।् िशमीका भाइहरूको प रवार
यहूदाका अन्य समहूहरूको जस्तै ितनीहरूको प रवार ठूलो िथएन।

28 िशमीका सन्तानहरू बशबा, मोलादा, हसरशआूल, 29 िबल्हा, एसमे, तोलाद,
30 बतएूल, होमार्, िसक्लग, 31 बते, मकार्बोत, हसरशसूीम, बते, िबरी अिन
शारेममा बस्थ।े ितनीहरू ती शहरमा दाऊद राजा नभए सम्म बस।े 32 यी
शहरहरू निजकका पाँचवटा गाउँ एताम, ऐन, रम्मोन, तोकेन अिन आशान
िथए। 33 त्यहाँ बलेा सम्म अन्य गाउहँरू पिन िथए। यहीं ितनीहरू बस्थे
अिन ितनीहरूले आफ्ना प रवारकोबारे इितहास पिन लखे।े

34-38 यो सचूी ती हरूको हो जो ितनीहरूका प रवार समहूका
धान िथए। ितनीहरू मशोबाब, यम्लके, अमस्याहका छोरा योशा,

योएल, योिशब्याहका छोरा यहेू, सरायाहका छोरा योिशब्याह, असीएलका
छोरा सरायाह, एल्मयोएन,ै याकोबा, याशोहायाह, असायाह, अदीएल,
यसीमीएल, बनायाह, अिन जीजा िशपीका छोरा िथए। िशमी अल्लोनका
छोरा िथए अिन अल्लोन यदायाहका छोरा िथए। यदायाह िश ीका छोरा
िथए अिन िश ी शमायाहका छोरा िथए।

यी मािनसहरूका प रवारहरू खबुै िवशाल भए। 39 ितनीहरू गदोर शहर
दे ख बािहर बेंसीको पवूर्ितरको क्षे मा गए। ितनीहरू त्यस स्थानमा आफ्ना भडेा
र गाई बस्तकुा िन म्त खर्क खोज्न गए। 40 ितनीहरूले त्यहाँ शस्त मा ामा
फलवान भिूम भे ाए। भिूम िवस्ततृ शा न्तपणूर् अिन सनूसान िथयो। अतीतमा यहाँ
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हामका सन्तानहरू बस्थ।े 41 यो त्यस समय िथयो जब िहजिकयाह यहूदाका
राजा िथए। ती मािनसहरू गदोरमा आए अिन हामीत मािनसहरूिसत य ु गरे।
ितनीहरूले हामीत मािनसहरूका छाउनीहरू न ग रिदए। ती मािनसहरू मिुन
जाितका मािनसहरूिसतपिन लडे जो त्यहाँ बस्थ।े यी मािनसहरूले समस्त मिुन
मािनसहरूलाई परास्त गरे। यो स्थानमा अिहले पिन कुनै मिुन जाितका मािनसहरू
छैनन।् यसथर् ती मािनसहरू त्यहाँ ब थाले िकनभने त्यो भिूममा ितनीहरूका
भडेाहरूका िन म्त घाँस िथयो।

42 िशमोन प रवार समहूबाट पाँच सय मािनसहरू सइेरको पहाडी दशेमा गए।
ियशीका छोराहरूले ितनीहरूको अगवुाइ गरे। ती छोराहरू पलत्याह, नायार्ह,
रपायाह अिन उज्जीएल िथए। िशमोनी जाितका मािनसहरू त्यस स्थानमा ब े
मािनसहरूिसत लड।े 43 त्यहाँ केही बाँचकेा अमालकेीहरू मा अझै बस्दै िथए।
यसकारण यी िशमोनीहरूले ितनीहरूलाई मा रिदए। त्यस समय दे ख अिहले सम्म
ती िशमोनीहरू सइेरमा बिसरहकेा छन।्

5
रूबनेका सन्तानहरू

1-3 इ ाएलका जठेा छोरा रूबने िथए। रूबनेले जठेो छोराले पाउन ु पन
िवशषे सिुवधाहरू, पाउन ु पन िथयो। तर रूबनेले आफ्ना िपताको उपप ीिसत
शारी रक सम्बन्ध राख।े यसथर् ती िवशषे सिुवधाहरू यसूफुका छोराहरूलाई िदइयो।
प रवा रक इितहासमा रूबनेको नाउँ जठेा छोराको रूपमा ले खएको छैन। यहूदा
आफ्ना भाइहरू भन्दा अिधक बलवान भए यसथर् ितनका प रवारबाट धानहरू
आए। तर यसूफुका प रवारले अन्य सिुवधाहरू पाए जो सबै भन्दा जठेा छोराले
पाउथँ।े

रूबनेका छोराहरू हनोक, पल्ल,ू हे ोन अिन कम िथए।
4 यी नाउहँरू योएलका सन्तानहरूका हुन ् योएलका छोरा शमायाह िथए।

शमायाहका छोरा गोग िथए। िशमी गोगका छोरा िथए। 5 िशमीका छोरा
मीका िथए। मीकाका छोरा रायाह िथए। रायाहका छोरा बाल िथए।
6 बालका छोरा बरेा िथए। अश्शरूका राजा ितग्लत-िपलसेरेले बरेालाई
आफ्नो घर छोड्न करलगाए। यसथर् बरेा राजाका कैदी भए। बीरह रूबने
प रवार समहूका एक अगवुा िथए।
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7योएलका भाइहरू अिन ितनका सबै प रवार समहूहरूलाई त्यसरी नै ले खएको
छ जसरी वशंावलीको सचूीमा ले खएको छ यीएल जठेा छोरा िथए,
त्यसपिछ जकयार्ह, 8 अिन बलेा, बलेा अजाजका छोरा िथए। अजाज
शमेाका छोरा िथए। शमेा योएलका छोरा िथए। ितनीहरू अरोएरको नबेो अिन
बाल-मोनसम्म फै लएको क्षे मा बस्थ।े 9बलेाका मािनसहरू पवूर्मा य ू े टस
नदीको पवूर् प को मरूभिूमको िकनारमा बस्थ।े िकनभने िगलाद ान्तमा
ितनीहरूका धरैे गाई-वस्तहूरु िथए। 10 जब शाऊल राजा िथए। बलेाका
मािनसहरूले हगारी मािनसहरूिसत य ु गरे। ितनीहरूले हगारी मािनसहरूलाई
परास्त गरे। त्यस बलेाका मािनसहरू तम्बहूरूमा बसे जो हगारी जाितका
िथए। ितनीहरू ती तम्बहूरूमा बसे अिन िगलादको पवूर्ितरको सम्पणूर् क्ष े मा
या ा गरे।

गादका सन्तानहरू
11 गाद कुल समहूका मािनसहरू रूबने कुल समहूका मािनसहरूको छेउमा

बस्थ।े गादी मािनसहरू बाशान क्षे मा सलका शहरसम्म बस्थ।े 12 बाशानमा
थम धान योएल भए। शापाम ि तीय धान िथए। त्यसपिछ यानै धान

भए। 13 ितनीहरूका प रवारका सात भाइहरू मीकाएल, अशलु्लाम, शबेा,
योरै, याकान, जीआ अिन एबरे िथए। 14 ती मािनसहरू अबीहलेका
सन्तान िथए। अबीहले हूरीका छोरा िथए। हूरी यारोहका छोरा िथए। यारोह
िगलादका छोरा िथए। िगलाद मीकाएलका छोरा िथए। मीकाएल यशीशकैा
छोरा िथए। यशीशै यहदोका छोरा िथए। यहदो बजूका छोरा िथए। 15अही
अब्दीएलका छोरा िथए। अब्दीएल गनूीका छोरा िथए। अही ितनीहरूको
प रवार समहूका धान िथए।

16 गाद प रवार समहूका मािनसहरू िगलाद क्षे मा बस्थ।े ितनीहरू बाशानको
क्षे मा बाशान व रप रका सा-साना शहरहरूमा अिन शारोन क्षे का
सीमानासम्म फै लएका सबै खर्कहरूमा बस्थ।े

17 योताम अिन यारोबामका समयमा यी सबै मािनसहरूका नाउँ गादका
वशंावलीका सिूचमा ले खएका िथए। योताम यहूदाका राजा िथए अिन
यारोबाम इ ाएलका राजा िथए।

य ु मा िनपणु केही सनै?कहरू
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18 मनश्शे कुल समहूका आधा कुल अिन रूबने र गादका कुल समहूहरूिसत
44,760 साहसी मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए। ितनीहरू य ु मा िनपणूर्
िथए। ितनीहरूले ढाल अिन तरवारहरू बोक्थे अिन ितनीहरू धन ु काँड चलाउन
पिन िसपाल ु िथए। 19 ितनीहरूले हगारीहरू र यतरू, नापीश अिन नोदाबका
मािनसहरूिसत य ु शरुू गरे। 20 मनश्श,े रूबने अिन गादका कुल समहूहरूका
ती मािनसहरूले य ु मा परमे रिसत ाथर्ना गरे। ितनीहरूले परमे रिसत
यहायता मागे िकनभने ितनीहरूले उहाँमा भरोसा गरेका िथए। यसथर् परमे रले
ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो। परमे रले ितनीहरूलाई ह ीहरूलाई हराउन
आिशष िदनभुयो। अिन ितनीहरूले अन्य मािनसहरूलाई पिन हराए जो ह ीहरूिसत
िथए। 21 ितनीहरूले हगारीहरूका पशहुरू लग।े ितनीहरूले 50,000 ऊँटहरू;
2,50,000 भडेाहरू; 2,000 गधाहरू; अिन 1,00,000 मािनसहरूलाई कैद
गरे। 22 धरैे हगारीहरू मा रए िकनभने परमे रले रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश्शकेो
आधाकुल समहूरूलाई य ु िज सहायता गन ुर्भएको िथयो। तब मनश्श,े रूबने अिन
गादका कुल समहूहरूका ती मािनसहरू हगारीहरूको भिूममा बस।े ितनीहरू त्यहाँ
त्यसबलेा सम्म बसे जबसम्म इ ाएलका मािनसहरूलाई कैद ग रएका िथएनन।्

23 मनश्शकेा आधा कुल समहूका मािनसहरू बाशान क्षे मा बाल-हमार्न, सनीर
अिन हम न पवर्त सम्म बस्थे ितनीहरू अनगन्ती िथए।

24 मनश्शकेा आधा कुल समहूका मखु्य मािनसहरू यी िथएः एपरे, ियशी,
एलीएल,अ ीएल, ियमर्याह होदिबयाह अिन यहदीएल। ती सबै बलवान र साहसी
मािनसहरू िथए। ती िस मािनसहरू िथए अिन ितनीहरू आफ्ना प रवारहरूका
मखु अगवुा िथए। 25 तर ती अगवुाहरूले ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले पजु्ने

परमे रको िवरू पाप गरे। ितनीहरूले त्यस भिूमका दवेताहरूको पजूा गनर् शरुू
गरे। परमे रले ती मािनसहरू जसलाई पिहले ध्वस्त गन ुर् भएको िथयो।

26 इ ाएलका परमे रले पलूलाई य ु मा जान इच्छुक तलु्याउन ु भयो। पलू
अश्शरूका राजा िथए। ितनलाई ितग्लत िपलसेरे पिन भिनन्थ्यो। ितनले मनश्श,े
रूबने अिन गाद कुल समहूका मािनसहरूिसत य ु गरे। ितनले उनीहरूलाई आफ्ना
घर छोड्न बाध्य तलु्याए अिन ितनीहरूलाई कैदी बनाए। पलूले ितनीहरूलाई
हलह, हाबोर, हारा अिन गोजान नदी निजकमा ल्याए। इ ाएलीको कुल समहू
ती स्थानहरूमा त्यस समय दे ख आजसम्म पिन बिसरहकेा छन।्
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6
लवेीका सन्तानहरू

1 लवेीका छोराहरूः गशे म, कहात अिन मरारी िथए।
2 कहातका छोराहरूः अ ाम, इसहार, हे ोन, अिन उज्जीएल िथए।
3 अ ामका छोरा-छोरीहरूः हारून, मोशा र म रयम िथए।
हारूनका छोराहरूः नादाब, अबीहू, एलाजार अिन ईतामार िथए। 4 एलाजार

पीनहासका िपता िथए। पीनहास अबीशकूा िपता िथए। 5 अबीश ू बकु्कीका
िपता िथए। बकु्की उज्जीका िपता िथए। 6 उज्जी जरयाहका िपता
िथए। जरयाह मरायोतका िपता िथए। 7 मरायोत अमयार्हका िपता िथए।
अमयार्ह अहीतबूका िपता िथए। 8 अहीतबू सादोकका िपता िथए। सादोक
अहीमासका िपता िथए। 9 अहीमास अजयार्हका िपता िथए। अजयार्ह
योहानानका िपता िथए। 10 योहानान अजयार्हका िपता िथए। (अजयार्ह
ती हुन जसले यरूशलमेमा सलुमेान ारा िनमार्ण ग रएको म न्दरमा
पजूाहारीको रूप सवेा गरेका िथए।) 11 अजयार्ह अमयार्हका िपता िथए।
अमयार्ह अहीतबूका िपता िथए। 12अहीतबू सादोकका िपता िथए। सादोक
शलु्लमूका िपता िथए। 13 शल्लमू िह ल्कयाहका िपता िथए। िह ल्कयाह
अजयार्हका िपता िथए। 14 अजयार्ह सरायाहका िपता िथए। सरायाह
यहोसादाकका िपता िथए।

15 यहोसादाकलाई उनको घर छोड्न बाध्य तलु्याइयो जब परम भलुे यहूदा
अिन यरूशलमेलाई टाढा पठाउन ु भयो। ती मािनसहरूलाई अक दशेमा
कैदी बनाइएको िथयो। परम भलुे यहूदा अिन यरूशलमेका मािनसहरूलाई
कैदी तलु्याउनको िन म्त नबकूदनसेरलाई योग गन ुर्भयो।

लवेीका अन्य सन्तानहरू
16 लवेीका छोराहरूः गशे म, कहात अिन मरारी िथए।
17 गशे मका छोराहरूको नाउ:ँ लब्नी र िशमी िथए।
18 कहातका छोराहरूः अ ाम, ियसहार, हे ोन अिन उज्जीएल िथए।
19 मरारीका छोराहरूः महली अिन मशूी िथए।
यी लवेीका कुल समहूका वशंावलीको सिूच हो ितनीहरूका नाउकँो अिघ

ितनीहरूका िपताहरूका नाउँ ले खएका छन।्
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20 यी गशे मका सन्तानहरू िथएः लब्नी गशे मका पु िथए। यहज लब्नीका
छोरा िथए। जीम्मा यहतका छोरा िथए। 21 योआह जीम्माहका छोरा िथए।
इ ो योआहका छोरा िथए। जरेह इ ोका छोरा िथए। यातरै जरेहका छोरा
िथए।

22 यी कहातका सन्तानहरू िथएः अम्मीनादाब कहातका छोरा िथए। कोरह
अम्मीनादाबका छोरा िथए। अस्सीर कोरहका छोरा िथए। 23 एल्काना
अस्सीरका छोरा िथए। एब्यासाप एल्कानाका छोरा िथए। अस्सीर
एब्यासापका छोरा िथए। 24जहत अस्सीरका छोरा िथए। ऊरीएल नहतका
छोरा िथए। उ ज्जयाह ऊरीएलका छोरा िथए। शाऊल उ ज्जयाहका छोरा
िथए।

25 एल्कानाका छोराहरू अमासै अिन अहीमोत िथए। 26 सोपे एल्कानाका
छोरा िथए। नहत सोपकेा छोरा िथए। 27 एलीआब नहतका छोरा िथए।
यरोहाम एलीआबका छोरा िथए। एल्काना यरोहामका छोरा िथए। शमएूल
एल्कानाका छोरा िथए। 28 शमएूलका जठेा छोरा योएल र कान्छ अब्याह
हुन।्

29 यी मरारीका छोराहरू हुन;् महली मरारीका छोरा िथए, लब्नी महलीका
छोरा िथए; िशमी लब्नीका छोरा िथए। उज्जा िशमीका छोरा िथए।
30 िशमी उज्जाका छोरा िथए। ह ग्गयाह िशमीअका छोरा िथए। असायाह
ह ग्गयाहका छोरा िथए।

म न्दरका सगंीतकारहरू
31 यी ती मािनसहरू हुन ् जसलाई दाऊदले परम भकुो म न्दरको पालमा

करारको सन्दकू राखपेिछ सङ्गीतको हरे- िवचारका िन म्त छान।े 32 यी
मािनसहरूले पिव पालमा गाएर सवेा गथ। पिव पाललाई भटेघाट गन
पालपिन भिनन्छ अिन यी मािनसहरूले सलुमेानले यरूशलमेमा परम भकुो
म न्दर नबनाउञ्जलेसम्म सवेा गरे। ितनीहरूले आफ्ना कामका िन म्त िदइएका
िनयमहरूको अनसुरण गद सवेा गरे।

33 यी नाउँ ती मािनसहरू अिन ितनीहरूका छोराहरूका हुन जसले सगंीत ारा
सवेा गरे।

कहात वशंका प रवारहरू िथएः सङ्गीतकार हमेान। हमेान योएलका छोरा
िथए। योएल शमएूलका छोरा िथए। 34 शमएूल एल्कानाका छोरा िथए।
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एल्काना यरोहामका छोरा िथए। यरोहाम एलीएलका छोरा िथए। एलीएल
तोहका छोरा िथए। 35 तोह सपूका छोरा िथए। सपू एल्कानाका छोरा िथए।
एल्काना योएलका छोरा िथए। 36 योएल अजयार्हका छोरा िथए, अजयार्ह
सपन्याहका छोरा िथए। 37 सपन्याह तहतका छोरा िथए। तहत अ स्सरका
छोरा िथए। अ स्सर एब्यासापका छोरा िथए। एब्यासाप कोरहका छोरा
िथए। 38 कोरह ियसहारका छोरा िथए। ियसहार कहातका छोरा िथए।
कहात लवेीका छोरा िथए। लवेी इ ाएलका छोरा िथए।

39 आसाप हमेानका आफन्त िथए। आसापले हमेानको दािहनिेतर बसरे सवेा
गथ। आसाप बरेाक्याहका छोरा िथए। बरेाक्याह िशमाअका छोरा िथए।
40 िशमाअ मीकाएलका छोरा िथए। मीकाएल बासयेाहाका छोरा िथए।
बसयेाह म ल्कयाहका छोरा िथए। 41 म ल्कयाह ए ीका छोरा िथए। ए ी
जरेहका छोरा िथए। जरेह अदायाहका छोरा िथए। 42 अदायाह एतानका
छोरा िथए। एतान जीम्माका छोरा िथए। िजम्मा िशमीका छोरा िथए।
43 िशमी यहतका छोरा िथए। यहत गशे मका छोरा िथए। गशे म लवेीका
छोरा िथए।

44 मरारीका सन्तानहरू हमेान अिन आसापका आफन्तहरू िथए। ितनीहरू
हमेानका दे िेतरका गायक समहू िथए। एतान कीशीका छोरा िथए। िकशी
अब्दीका छोरा िथए। अब्दी मल्लकूका छोरा िथए। 45मल्लकू हश्बयाहका
छोरा िथए। हश्बयाह अमस्याहका छोरा िथए। अमस्याह िह ल्कयाहका
छोरा िथए। 46 िह ल्कयाह अम्सीका छोरा िथए। अम्सी बानीका छोरा
िथए। बानी शमेरेका छोरा िथए। 47 शमेरे महलीका छोरा िथए। महली
मशूीका छोरा िथए। मशूी मरारीका छोरा िथए। मरारी लवेीका छोरा िथए।

48 हमेान अिन आसापका दाज्य-ूभाईहरू लवेीहरू िथए। लवेीहरूलाई पिव
पालमा काम गनर्को िन म्त चिुनएका िथए। पिव पाल परमे रको घर िथयो।
49 तर, हारूनका सन्तानहरूलाई मा होमब लको वदेीमा अिन धपूवदेीमा धपू बाल्ने
अनमुित िथयो। हारूनका सन्तानहरूले परमे रको म न्दरको अिन पिव स्थानमा
सबै कामहरू गथ। ितनीहरूले इ ाएलका मािनसहरूलाई श ु तलु्याउने रित पिन
गथ। ितनीहरूले ती सबै िनयमहरू अिन िविधहरू अनसुरण गदर्थे जसको िन म्त
मोशाले आज्ञा िदएका िथए। मोशा परमे रको दास िथए।

हारूनका सन्तानहरू
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50यी हारूनका छोरा िथए, एलाजार हारूनका छोरा िथए। पीनहास एलाजारका
छोरा िथए। अबीहू पीनहासका छोरा िथए। 51बकु्की अबीशकूा छोरा िथए।
उज्जी बकु्कीका छोरा िथए। जरायाह उज्जीका छोरा िथए। 52 मरायोत
जरायाहका छोरा िथए। अमयार्ह मरायोतका छोरा िथए। अहीतबू अमयार्हका
छोरा िथए। 53 सादोक अहीतबूका छोरा िथए। अहीमास सादोकका छोरा
िथए।

लवेी प रवारहरूका िन म्त घरहरू
54 यी ती स्थानहरू हुन ्जहाँ हारूनका सन्तानहरू बस्दथे ितनीहरूलाई िदएको

ितनीहरूको भिूममा आफ्ना छाउनी हालरे बस्थ।े कहातीहरूले त्यस भिूमको
पिहलो भाग पाए जो लवेीहरूलाई िदइएको िथयो। 55 ितनीहरूलाई हे ोन शहर
अिन त्यसका वरीप रका खतेहरू िदइएका िथए। यो यहूदाको ान्तमा िथयो।
56 तर शहर खतेहरू अिन हे ोन व रप रको गाउहँरू यपनु्नकेा छोरा कालबेलाई
िदइयो। 57हारूनका सन्तानहरूलाई सरुिक्षत-शहरहरू िदइयोः हे ोन, लब्ना, य ीर
एश्तमो, 58 हीलने, दबीर, 59आशान, यनु्ता अिन बते-शमेशे शहरहरू पिन िदईयो।
ितनीहरूले ती सबै शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू पाए। 60 िबन्यामीन
कुल समहूबाट ितनीहरूले िगबोन, गबेा, अल्लमेते अिन अनातोत शहरहरू पाए।
ितनीहरूले ती सबै शहरहरू अिन ती व रप रका खतेहरू पाए।

कहात वशंलाई ते वटा शहरहरू िदईयो।
61 कहातका बाकी सन्तानहरूले मनश्शकेा आधा कुल समहूबाट गोला हालरे

दशवटा शहरहरू पाए।
62 ती प रवार समहू जो गशे मका सन्तान िथए ितनीहरूले ते वटा शहरहरू

पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू इस्साकार, आशरे, न ाली अिन बाशानका क्षे मा ब े
मनश्शकेा कुल समहूका अशंबाट पाए।

63 प रवार समहू जो मराका सन्तानहरू िथए, ितनीहरूले बा वटा शहरहरू
पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू रूबने, गाद अिन जबलूनूका कुल समहूहरूबाट पाए।
ितनीहरूले ती शहरहरू िच ा ारा पाए।

64 यसरी इ ाएली मािनसहरूले ती शहरहरू अिन खतेहरू लवेी मािनसहरूलाई
िदए। 65 ितनीहरूले ितनीहरूलाई शहरहरू यहूदा, िशमोन अिन िबन्यामीन कुल
समहूहरूलाई गोला हालरे िदए। ती शहरहरू नाउँ ारा तोिकएका िथए।

66 ए मै कुल समहूले कहाती वशंलाई केही शहरहरू िदए। ती शहरहरू
िच ा ारा पाए। 67 ितनीहरूले ितनीहरूलाई सरुिक्षत शहरहरू रोकेम, गजेरे िदए।
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68 योकमाम, बथेहोरोन, 69 अय्यालोन अिन गात रम्मोन शहरहरूपिन िदइए।
ितनीहरूले ती शहरहरूसगँ खतेहरू पिन पाए। ती शहरहरू ए मैका पहाडी दशेमा
िथए। 70 अिन मनश्शे कुल समहूका आधाबाट इ ाएली मािनसहरूले आनरे अिन
िबलाम शहरहरू कहातका वशंहरूलाई िदए। ती कहात वशंहरूले शहरहरूसगंै
खतेहरू पिन पाए।

अन्य लवेी प रवारहरूले घरहरू ा गरे
71 गशे म प रवारहरूले बाशान क्षे बाट गोला अिन मनश्शकेा आधा कुल

समहूबाट अश्तारोतसगंै ितनीहरूले खतेहरू यी शहरहरू िसतै पाए।
72-73 गशे म प रवारहरूले केदशे, दाबरत, रामोत अिन अनमे शहरहरू पिन

इस्साकारका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरू निजकका खतेहरू पिन
यी शहरहरूिसतै पाए।

74-75 गशे म कुलहरूले माशाल, अब्दोन, हूकोक अिन रहोबले पिन आशरेका
कुल समहूबाट शहरहरू पाए। ितनीहरूले शहरहरूिसतै खतेहरु पिन पाए।

76 गशे म वशंहरूले गालीलको केदशे, हम्मोन अिन िकयार्तमै शहरहरू पिन
न ालीका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले शहरहरूिसतै खतेहरु पिन पाए।

77 बािकरहकेा रम्मोन अिन ताबोर शहरहरू जबलूनूका कुल समहूबाट पाए।
ितनीहरूले निजकैको खतेहरू पिन शहरहरूिसतै पाए।

78-79 मरारी प रवारहरूले मरूभिूमको बसेरे अिन यहसा, शहरहरू रूबनेका
कुल समहूबाट पाए। रूबनेका कुल समहू यदर्न नदी पा र यरीहो शहरको पवूर्मा
बस्थ।े यी मरारी प रवारहरूले ती शहरहरूिसतै निजकका खतेहरू पिन पाए।

80-81 अिन मरारी वशंहरूले िगलादको रामोत, महनमे, हशे्बोन, अिन याजरे
शहरहरू गादका कुल समहूबाट पाए। ितनीहरूले ती शहरहरूसगै निजकका खतेहरू
पिन पाए।

7
इस्साकारका सन्तानहरू

1 इस्साकारका चारजना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ तोला, पवूा, याशबू
अिन िश ोन िथयो।

2 तोलाका छोराहरू- उज्जी, रपायाह, यरीएल, यहम,ै ियब्साम अिन शमएूल
िथए। ती सबै ितनीहरूका प रवारहरूका धानहरू िथए। ती मािनसहरू अिन



1 इितहास 7:3 xx 1 इितहास 7:13

ितनीहरूका सन्तानहरू श शाली सिैनकहरू िथए। ितनीहरूका प रवारहरू
बढ्दै गए दाऊद राजा भएको समयमा 22,600 मािनसहरू य ु का िन म्त
तयार िथए।

3 उज्जीका छोरा िय याह िथए। िय याहका छोराहरू मीकाएल, ओबिदयाह
यीएल अिन ियशयाह िथए। ती पाँचै जना ितनीहरूका प रवारहरूका
अगवुाहरू िथए। 4 ितनीहरूका वशंावलीको सिूचले दखेाउछँ िक
ितनीहरूिसत 36,000 सनेाहरू य ु का िन म्त तयार िथए। ितनीहरूको
प रवार ठूलो िथयो िकनभने ितनीहरूका धरैे प ीहरू अिन छोरा छोरीहरू
िथए।

5 वशंावली सिूचले दखेाउछँ िक इस्सकारका कुल समहूमा 87,000
श शाली सिैनकहरू िथए।

िबन्यामीनका सन्तानहरू
6 िबन्यामीनका तीन जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ बलेा, बकेेर, अिन

यदीएल िथयो।
7बलेाका पाँच जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ एस्बोन, उज्जी, उज्जीएल,

यरीमोत अिन ईरी िथयो। ती ितनीहरूका प रवारहरूका अगवुाहरू िथए।
ितनीहरूका वशंावलीको सिूचले दखेाउछँ िक ितनीहरूिसत 22,034
सिैनकहरू िथए।

8 बकेेरका छोराहरू जमीरा, योआश, एलाजार, एल्योएन, ओ ी, यरेमोत,
अ ब्बयाह, अनातोत अिन आलमेते िथए। ती सबै बकेेरका छोरा छोरीहरू
िथए। 9 ितनीहरूका वशंावलीका सिूचले दखेाउछँ िक प रवारका अगवुाहरू
को को हुन।् अिन ितनीहरूको वशंावलीका सिूचले यो पिन दखेाउँ छ िक
ितनीहरूिसत 20,200 सनैकहरू िथए।

10 यदीएलका छोरा िबल्हान िथए। िबल्हानका छोराहरू- यऊूश, िबन्यामीन,
एहुद, कनाना जतेान, तश श अिन अहीशहरू िथए। 11 यदीएलका
सबै छोराहरू ितनीहरूका प रवारका मखु्य मािनसहरू िथए। ितनीहरूिसत
17,200 सनैिकहरू य ु का िन म्त तयार िथए।

12 शपु्पी अिन हुप्पीहरू ईरका सन्तानहरू िथए। हुशीम अहरेका छोरा िथए।
न ालीका सन्तानहरू

13 न ालीका छोराहरू यहसीएल, गनुी, यसेरे अिन शल्लमू िथए।
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अिन यी िबल्हाका सन्तानहरू िथए।
मनश्शकेा सन्तानहरू

14 यी मनश्शकेा सन्तानहरू हुनः मनश्शकेो अरामी उप-प ीबाट जन्मकेा
छोराको नाउँ अ ीएल िथयो। ितनले माकीर जन्माइन।् माकीर िगलादका
िपता िथए। 15 माकीरले हुप्पी अिन शपु्पी मािनसहरूका समहूकी एउटी

ीलाई िववाह गरे। माकीरका बिहनीको नाउँ माका िथयो। अक को नाउँ
सलोफाद िथयो। सलोफादका छोरीहरू मा िथए। 16 माकीरकी प ी
माकाका एउटा छोरा िथए। माकाले यो छोराको नाउँ परेेस रा खन।् परेेसको
भाइको नाउँ शरेेश िथयो। शरेेशका छोराहरू ऊलाम अिन राकेम िथए।

17 ऊलामका छोरा बदान िथए।
यी िगलादका सन्तानहरू िथए। िगलाद माकीरका छोरा िथए। माकीर मनश्शकेा

छोरा िथए। 18 माकीरकी बिहनी हम्मोलकेेतका छोराहरूका नाउहँरू ईशोद,
अिबएजरे अिन महला िथए।

19 शमीदाका छोराहरू अिहयान, शकेेम, लखी अिन अनीआम िथए।
ए मैका सन्तानहरू

20 यी ए मैका सन्ताहरूका नाउहँरू यही हो। ए मैका छोरा शतूलेह िथए।
शतूलेहका छोरा बरेेद िथए। बरेेदका छोरा तहत िथए। 21 तहतका छोरा
एलादा िथए। एलादाका छोरा तहत िथए। तहतका छोरा जाबाद िथए।
जाबादका छोरा शतूलेह िथए।

केही मािनसहरू गात शहरमा गएका िथए, ितनीहरूले गातका मािनस एजरे अिन
एलालाई मारे। यसो भयो िकनभने एजरे र एला िग ी मािनसहरूका गाई
बस्त ु र भडेाहरू चोनर् गएका िथए। 22 ए मै एसरे अिन एलाका िपता िथए।
ितनी धरैे िदनसम्म एजरे र एलादको मतृ्यकुो कारण रोइरह।े ए मैका प रवार
उनलाई सान्त्वना िदन आए। 23 तब ए मैले आफ्नी प ीिसत सहवास गरे।
ए मैकी प ी गभर्वती भइन ्अिन एक छोरा जन्माइन।् ए मैले त्यो छोराको
नाउँ बरीआ राखे िकनभने ितनका प रवार मािथ केही नरा ो घटना घटेको
िथयो। 24 ए मैको छोरी शरेाह िथइन।् शरेाहले िनम्न बते होरोन र उच्च बते
होरोन अिन िनम्न उज्जने शरेाह र उच्च उज्जने शरेाह बनाइन।्

25 रेपा ए मैका छोरा िथए। रेशपे रेपाका छोरा िथए। तलेह रेशपेका छोरा
िथए। माहान तलेहका छोरा िथए। 26 लादान माहानका छोरा िथए।
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अम्मीहूद लादानका छोरा िथए। एलीशामा अम्मीहूकादा छोरा िथए। 27 ननू
एलीशामाका छोरा िथए। यहोश ू ननूका छोरा िथए।

28 यी ित शहर अिन दशेहरू हुन ्जहाँ ए मैका सन्तानहरू बस्थःे बतेले र यस
निजकका गाउहँरू पवूर्मा नारान, प ममा गजेरे अिन यस निजकका गाउहँरू शकेेम
र अज्जा र त्यसका निजकका गाउहँरू सम्म पगु।े 29 मनश्शकेा भिूमका सीमानामा
बते-शान, तानाक, मिगछो अिन दोर र ती निजकका सा-साना शहररूहरू िथए।
यसूफुका सन्तानहरू यी शहरहरूमा बस्थ।े यसूफु इ ाएलका छोरा िथए।

आशरेका सन्तानहरू
30आशरेका छोराहरू-ियम्ना, िय ा,अिन बरीआ िथए। ितनीहरूकी बिहनीको

नाउँ सरेाह िथयो।
31 बरीआका छोराहरू हबेरे अिन मल्कीएल िथए। मल्कीएल िबजतका िपता

िथए।
32 यपे्लते, शोमरे, होताम अिन ितनीहरूकी बिहनी शअुका िपता हबेरे िथए।
33 यप्लतेका छोराहरू पासक, िबम्हाल अिन अ ात िथए। यी यपे्लतेका

छोराहरू िथए।
34 शोमरेका छोराहरू अही, रोहगा, यहूब्बा अिन अराम िथयो।
35 शोमरेका भाइको नाउँ हलेमे िथए। हलेमेका छोराहरू सोपह, ियम्ना, शलेशे

अिन आमाल िथए।
36सोपहका छोराहरू सहू, हनेपरे, शआूल, बरेी, िय ाह, 37 बसेरे, होद, शम्मा,

िशल्शा, िय ान अिन बरेा िथए।
38 यतेरेका छोराहरू- यपनू्न,े िपस्पा अिन अरा िथए।
39 उल्लाका छोराहरू आरह, हन्नीएल अिन रिसया िथए।

40 यी सबै मािनसहरू आशरेका सन्तानहरू िथए। ितनीहरू ितनीहरूका
प रवारहरूका अगवुाहरू िथए। ितनीहरू िवशषे रूपले चिुनएका मािनसहरू िथए।
ितनीहरू महान ्सिैनकहरू अिन अगवुाहरू िथए। ितनीहरूका वशंावली इितहासले
बताउछँ िक ितनीहरूका 26,000 सनैिकहरू य ु का िन म्त तयार छन ्भनी।
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8
राजा शाऊलको प रवा रक इितहास

1 िबन्यामीन बलेाका िपता िथए। बलेा िबन्यामीनका जठेा छोरा िथए। असबले
िबन्यामीनका मािहला छोरा िथए। अहरह िबन्यामीनका साँिहला छोरा िथए।
2 नोहा िबन्यामीनका काँिहला छोरा िथए अिन रफा िबन्यामीनका कान्छा
छोरा िथए।

3-5 बलेाका छोराहरू अ ार, गरेा, अबीहूद, अबीश,ू नामान, अहोह, गरेा
शपपूान अिन हुराम िथए।

6-7 यी एहूदका सन्तानहरू िथए। ितनीहरू गबेामा ितनीहरूका प रवारका
अगवुाहरू िथए? ितनीहरूलाई आफ्ना घर छाड्न अिन मनहतमा जान बाध्य
तलु्याइएको िथयो। एहूदका सन्तानहरू नामान, अिहयाह अिन गरेा िथए
गरेाले ितनीहरूलाई घर छाड्न कर लगाए। गरेा उज्जा अिन अहीहूदका
िपता िथए।

8 शहरेमले आफ्नी प ीहरू हूशीम अिन बारालाई मोआबमा त्यागप िदए।
ितनले यसो गरे पिछ अक प ीबाट केही छोरा-छोरीहरूको जन्म भयो।
9-10 शहरेमका योबाब, िसब्या, मशेा, मल्काम, यसू, सािकया अिन िममार्
ितनकी प ी होदशेबाट ज न्मए ितनीहरू आफ्ना प रवारहरूका धानहरू
िथए। 11शहरेम अिन हुशीमका अबीतबू अिन एल्पाल नाउकँा दइु छोराहरू
भए।

12-13 एल्पालका छोराहरू एबरे, िमशाम, शमेदे, बरीअ अिन शमेा िथए।
शमेदेले ओनो र लोद शहरहरू अिन लोदको व रप र सा-साना शहरहरू
बसाए। बरीआ अिन शमेा अय्यालोनमा ब े प रवा-प रवारका अगवुाहरू
िथए। ती छोराहरूले गातमा ब े मािनसहरूलाई गात छाड्न बाध्य गराए।

14 बरीआका छोराहरू, अिहयो शाशक अिन यरेमोत िथए। 15 जबिदयाह,
अराद, एदरे, 16 िमखाएल, ियश्पा अिन योहा िथए। 17 एल्पालका छोराहरू
जबिदयाह, मशलु्लाम, िहज्की, शबेरे, 18 ियश्मरै, ियज्लीआ अिन योबाब
िथए।

19 िशमीका छोराहरू याकीम, िज ी, जब्दी, 20 एलीएन,ै िसल्लत,ै एलीएल,
21 अदायाह, बरायाह अिन िश ात िथए।

22 शाशकका छोराहरू- ियश्मान, एबरे, एलीएल, 23 अब्दोन, िज ी, हानान,
24 हनन्याह एलाम, अन्तोितयाह, 25 ियपिदया अिन पनएूल िथए।
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26 यरोहामका छोराहरू- शम्शरै, शहयार्ह, अतल्याह, 27 यारेश्याह, ए लया
अिन िज ी िथए।

28 यी सबै मािनसहरू आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू िथए। ितनीहरूको नाउँ
ितनीहरूको वशंावलीको सचूीमा धानहरूको रूपमा रा खएका छन।् ितनीहरू
यरूशलमेमा बस्थ।े

29 यीएल िगबोनका िपता िथए। ितनी िगबोन शहरमा बस्थ।े यीएलकी प ीको
नाउँ माका िथयो। 30 यीएलका सबै भन्दा जठेा छोरा अब्दोन िथए।
अन्य छोराहरू शरू, कीश, बाल, नरे, नादाब, 31 गदोर अिहयो, जकेेर
अिन िमक्लोत िथए। 32 िमक्लोत िशमाका िपता िथए। यी छोराहरू पिन
यरूशलमेमा आफ्ना आफन्तहरूका निजकमा बस्थ।े

33 नरे कीशका िपता िथए। कीश शाऊलका िपता िथए अिन शाऊल जोनाथन,
मल्कीश,ू अबीनादाब अिन एश्बालका िपता िथए।

34 जोनाथनको छोरा म रब्बाल िथए। म रब्बाल मीकाका िपता िथए।
35 मीकाका छोराहरू पीतोन, मलेके, तारे अिन आहाज िथए।
36आहाज यहोअदाका िपता िथए। यहोअदा आलमेते,अज्मावते अिन िज ीका

िपता िथए। िज ी मोसाका िपता िथए। 37 मोसा िबनाका िपता िथए। रापा
िबनाका छोरा िथए। एलासा रापाहका छोरा िथए अिन आसले एलासाका
छोरा िथए।

38 आसलेका छःजना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ अ ीकाम, बोकरू,
इश्माएल, शायार्ह, ओबिदयाह अिन हानान िथयो। यी सबै आसलेका छोरा
छोरीहरू िथए।

39 आसलेका भाइ एशके िथए। एशकेका केही छोराहरू िथए। यी एशकेका
छोराहरू िथएः ऊलाम एशकेका जठेा छोरा िथए। यऊेश एशकेका मािहला
छोरा िथए। एलीपलेते एशकेका कान्छा छोरा िथए। 40 ऊलामका छोराहरू
बलवान सिैनकहरू िथए जो धन ु काँड चलाउनमा खबूै िसपाल ु िथए।
ितनीहरूका धरैे छोराहरू अिन नाितहरू िथए। सबै जम्मा 150 जना छोरा
र नाितहरू िथए।

यी सबै मािनसहरू िबन्यामीन कुलका िथए।
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9
1 इ ाएलका सबै मािनसहरूको नाउँ ितनीहरूका वशंावलीको सचूीमा ले खएको

छ। त्यो वशंावलीको सचूी इ ाएलका राजाहरूको इितहासको पसु्तकमा ले खएको
छ।

यरूशलमेका मािनसहरू
यहूदाका मािनसहरूलाई कैदी बनाईयो र बाबलेमा जान बाध्य तलु्याइयो।

ितनीहरूलाई त्यस स्थानमा लिगयो िकनभने ितनीहरू परमे र ित िव ासनीय
िथएनन।् 2 सबै भन्दा पिहला फकर आउने अिन आफ्नै भिूम र शहरहरूमा ब े
मािनसहरू केही इ ाएलीहरू, पजूाहारी, लवेीहरू अिन सवेकहरू जो म न्दरमा काम
गछर्न ्ितनीहरू िथए।

3 यी मािनसहरू यहूदा, िबन्यामीन, ए मै अिन मनश्शे कुल समहूहरूका िथए
अिन ितनीहरू यरूशलमेमा बस्थ।े

4 ऊ ै अम्मीहूदका छोरा िथए। अम्मीहूद, ओ ीका छोरा िथए। ओ ी इ ीका
छोरा िथए। इ ी बानीका छोरा िथए। बानी परेेसका सन्तान िथए। परेेस
यहूदाका छोरा िथए।

5 शीलोनी मािनसहरू जो यरूशलमेमा बस्थे ितनीहरू यी िथएः असायाह सबै
भन्दा जठेा छोरा िथए अिन असायाहका छोराहरू। जरेहाका मािनसहरू यी
िथए जो यरूशलमेमा बस्थ।े

6 यएूल र ितनीहरूका आफन्तहरू। जम्मा 690 िथए।
7 यी मािनसहरू िबन्यामीन कुल समहूका हुन जो यरूशलमेमा बस्थे सल्ल ू

मशलु्लामका छोरा िथए। मशलु्लाम होदिबयाहका छोरा िथए। होदिबयाह
हस्सनआूका छोरा िथए। 8 िय ब्नयाह यरोहामका छोरा िथए। एला उज्जीका
छोरा िथए। उज्जी िम ीका छोरा िथए अिन मशलु्लाम शपत्याहका छोरा
िथए। शपत्याह रूएलका छोरा िथए। रूएल ियबिनयाका छोरा िथए।
9 िबन्यामीनको वशंावली इितहासले दखेाउछँ िक ितनीहरू 956 सखं्यामा
िथए अिन यरूशलमेमा बस्थ।े ितनीहरू सबै आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू
िथए।

10 यी ती पजूाहारीहरू हुन ् जो यरूशलमेमा बस्थ।े यदायाह, यहोयारीब,
याकीन अिन अजयार्ह। 11अजयार्ह िह ल्कयाहका छोरा िथए। िह ल्कयाह
मशलु्लामका छोरा िथए। मशलु्लाम सादोकका छोरा िथए। सादोक
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मरायोतका छोरा िथए। मरायोत अहीतबूका छोरा िथए। अहीतबू परमे रको
म न्दरका एक मखु्य अिधकारी िथए। 12 त्यहाँ यरोहामका छोरा अदायाह
पिन िथए। यरोहाम पशहूरका छोरा िथए। पशहूर म ल्कयाहका छोरा िथए
अिन त्यहाँ अदीएलका छोरा मसै पिन िथए। अदीएल यहजरेाका छोरा
िथए। यहजरेा मशलु्लामका छोरा िथए। मशलु्लाम मिशलमेीतका छोरा िथए।
मिशलमेीत इम्मरेका छोरा िथए।

13 त्यहाँ 1,760 जना पजूाहारीहरू िथए। ितनीहरू आफ्ना प रवारहरूका
अगवुाहरू िथए। ितनीहरू परमे रको म न्दरमा सवेाको िन म्त िजम्मावार
योग्य मािनसहरू िथए।

14यी लवेी कुल समहूका मािनसहरू हुन जो यरूशलमेमा बस्थे यश्शबूका छोरा,
शमायाह। यश्शबू अ ीकामका छोरा िथए। अ ीकाम हशब्याहका छोरा
िथए। हशब्याह मररीका सन्तान िथए। 15 यरूशलमेमा ब े बक् बक्कर,
हरेेश, गालाल अिन मतन्याह पिन िथए। मतन्याह मीकाका छोरा िथए।
िमका िज ीका छोरा िथए। िज ी आसापका छोरा िथए। 16 ओबिदया
शमायाहका छोरा िथए। शमायाह गाललका छोरा िथए। गालाल यदतूनूका
छोरा िथए। बरेेक्याह आसाका छोरा िथए। आसा एल्कानाका छोरा िथए।
बरेेक्याह नतोपाहतीहरूको निजकमा बस्थ।े

17 यी ारपालकहरू हुन जो यरूशलमेमा बस्थ।े शल्लमू, अक्कूब तल्मोन,
अहीमान अिन ितनीहरूका आफन्तहरू। शल्लमु ितनीहरूका धान िथए।
18 ितनीहरूले यी िदनहरूमा राजाको ारको पवूर्ितर सवेा गन। ितनीहरू
लवेी प रवार समहूबाटका ारपालकहरू िथए। 19 शल्लमू कोरेका छोरा
िथए। कोरे एब्यासापका छोरा िथए। एब्यासाप कोरहका छोरा िथए। शल्लमू
अिन उसका भाइहरू ारपालक िथए। ितनीहरू कोरहका प रवारका िथए।
अिन ितनीहरूको काम पिव पालका वशे ारहरूको रक्षा गन ुर् िथयो।
ितनीहरूले यो काम गरे जसरी ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूले ितनीहरूले भन्दा
अिघ गथ। ितनीहरूका िपता-पखुार्हरूका काम पिव पालको वशे ार रक्षा
गन ुर् िथयो। 20 अतीतमा पीनहास ारपालहरूका िनरीक्षक िथए। पीनहास
एलाजारको छोरा िथए। परम भु पीनहासको साथमा हुनहुन्थ्यो। 21जकयार्ह
जो मशेलेमे्याहका छोरा िथए भटे हुने पालको वशे ारका ारपालक िथए।

22 जम्मा 212 जना मािनसहरू भटे हुने पालको ार रक्षा गनर्का िन म्त
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चिुनएका िथए। ितनीहरूका नाउँ ितनीहरूका वशंावलीको इितहासमा ितनीहरूका
गाउँ अनसुार ले खएका िथए। दाऊद अिन दश शमएूलले ितनीहरूलाई छाने
िकनभने ितनीहरू िव ास योग्य िथए। 23 ारपालकहरू र ितनीहरूका सन्तानहरू
परम भकुो घर- ारहरूको रक्षा गन िजम्मा िथए त्यो पिव पालका हो। 24 त्यहाँ
चारितर ारहरू िथए। पवूर्, प म, उ र अिन दिक्षण। 25 ापालकका
आफन्तहरू जो साना शहरहरूमा बस्थे त्यके सात िदनमा आउन ु पथ्य मौकामा
ितनीहरूलाई सहयोग गन ुर् पथ्य । ितनीहरू आउँथे अिन हरेक पल्ट सात िदन सम्म
ारपालहेरूलाई सघाउँथ।े
26चारजना ारपालहेरू िथए जो सबै ारपालहेरूका धान िथए। ितनीहरू लवेी

समदूायका मािनसहरू िथए। ितनीहरूको काम परमे रको म न्दरका कोठाहरू अिन
कोषहरूको हरेचाह गन ुर् िथयो। 27 ितनीहरू परमे रको म न्दरको रक्षा गद रात भ र
जागा रहन्थ।े ितनीहरू अिन त्यके िबहान परमे रको म न्दर खोल्ने काम गथ।

28 केही ारपालकहरूको काम म न्दरको सवेाहरूमा चलाईने थालहरूको
हरेचाह गन ुर् िथयो। ितनीहरूले यी थालहरू िग न्त गथ जब ित ल्याइन्थ।े ितनीहरूले
पिछ पिन ती थालहरू िग न्त गथ जब ित बािहर लिगन्थ।े 29 केही ारपालकहरूले
सजाइने साम ीहरू अिन सबै पिव थालहरूको हरेचाह गनर्लाई िथए। ितनीहरूले
पीठो, दाखरस, तले, धपू अिन िवशषे तलेको हरेचाह गदर्थ।े 30 पजूाहारीहरूलाई
मा मसला िमसाउने काम िदएको िथयो।

31 मि त्याह नाउकँा एक लवेी मािनस िथए जसको काम भटेी चढाउनमा
योगग रने रोटी बनाउन ु िथयो। मि त्याह शल्लमूका सबै भन्दा जठेा छोरा िथए।

शल्लमू कोरह प रवारका िथए। 32 केही ारपालहेरू जो कोरहका प रवारमा िथए
ितनीहरूको काम हरेक िव ाम िदनमा मचेमा रा खने रोटी तयार पान ुर् िथयो।

33 लवेीहरू जो सङ्गीतकारहरू अिन आफ्ना प रवारहरूका अगवुाहरू िथए
म न्दरका कोठहरूमा बस्थ।े ितनीहरूका अरू काम केिह िथएन िकनभने ितनीहरू
िदन रात म न्दरको कामको िन म्त ब्यस्त िथए।

34 यी सबै लवेीहरूका आफ्ना अगवुाहरू िथए। धानहरूको रूपमा ितनीहरूको
वशंावलीको सचूीमा नाउँ ले खएका िथयो। ितनीहरू यरूशलमेमा बस्थ।े

राजा शाऊलको पा रवा रक इितहास
35 यीएल िगबोनका िपता िथए। यीएल िगबोन शहरमा बस्थ।े यीएलकी प ीको

नाउँ माका िथयो। 36 यीएलका सबै भन्दा जठेा छोरा अब्दोन िथए। अरू
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छोराहरू सरू, कीश, बाल, नरे, नादाब, 37 गदोर, अिहयो, जकयार्ह, अिन
िमक्लोत िथयो। 38 िमक्लोत िशमामका िपता िथए। यीएलका प रवार
यरूशलमेमा ितनीहरूका आफन्तहरूका निजक बस्थ।े

39 नरे कीशका िपता िथए। कीश शाऊलका िपता िथए अिन शाऊल जोनाथन,
मल्कीश,ू अबीनादाब अिन एश्बालका िपता िथए।

40 जोनाथनका छोरा म रब्बाल िथए। म रब्बाल मीकाका िपता िथए।
41 मीकाका छोराहरू पीतोन, मलेके, तहरै अिन आहाज िथए। 42 आहाज

यादाहका िपता िथए। याराह आलमेते, अज्मावते अिन िज ीका िपता िथए।
िज ी मोसाका िपता िथए। 43 मोसा िबनाका िपता िथए। रपायाह बीनाका
छोरा िथए। एलासा रपायाहका छोरा िथए अिन आसले एलासाका छोरा
िथए।

44 आसलेका छ जना छोराहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ िथएः अ ीकाम,
बोकारू, इश्माएल, शायार्ह, ओबिदयाह अिन हानान हो। ती आसलेका छोरा
छोरीहरू िथए।

10
राजा शाऊलको मतृ्य ु

1 प लश्ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरू िसत लड।े इ ाएलका मािनसहरू
प लश्ती मािनसहरू दे ख भाग।े धरैे इ ाएलीहरू िगल्बो डाँडामा मा रए।
2 प लश्तीहरूले शाऊल अिन उनका छोरालाई खे ै गए। ितनीहरूले उनीहरूलाई
भे ाए अिन मा रिदए। प लश्तीहरूले शाऊलका छोराहरू जोनाथन, अबीनादाब
अिन मल्कीशअूलाई मा रिदए। 3 शाऊलको चारैितर घमासान य ु भयो।
धनधुारीहरूले आफ्ना काँडले शाऊललाई हाने अिन उनलाई घाइततेलु्याए।

4 तब शाऊलले आफ्ना हितयार बोक्नलेाई भन,े “तरेो तरवार बािहर िनकाल
अिन मलाई मानर् योग गर। तब ती िवदशेीहरूले मलाई चोट पयुार्उने छैनन।् अिन
मलाई ल ज्जत बनाउने छैनन ्जब ितनीहरू आउँदा।”

शाऊलका हितयार बोक्ने डराए। ितनले शाऊललाई मानर् अस्वीकार गरे।
तब शाऊलले आफैलाई मानर् आपनै तरवार योग गरे। ितनी आफ्ना तरवारको
चचु्चोमा लड।े 5 हितयार बोक्नलेे शाऊलको मतृ्य ु भएको दखे।े तब उसले पिन
उ तरवारको चचु्चयोमा लडरे आत्माहत्या गरे। 6 यसरी शाऊल अिन ितनका तीन
जना छोराहरूको पनी मतृ्य ु भयो। शाऊलका प रवार सबकैो एकसाथ मतृ्य ु भयो।
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7 बेंसीमा ब े सबै इ ाएलका मािनसहरूले दखेे िक ितनीहरूका आफ्नै सनेा
भाग।े ितनीहरूले दखेे िक शाऊल अिन ितनका छोराहरू मरे। यसथर् ितनीहरूले
आफ्ना शहरहरू छोडे र भाग।े तब प लश्ती मािनसहरू इ ाएलका मािनसहरूले
छाडकेा शहरहरूमा आए अिन प लश्ती मािनसहरू ती शहर कब्जाग र बस।े

8 भो ल पल्ट प लश्ती मािनसहरू मतृ शरीरहरूबाट मलू्यवान चीजहरू
लन आए। ितनीहरूले शाऊलको शरीर अिन ितनका छोराहरूका शरीरहरू

िगल्बो डाँडामा पाए। 9 प लश्तीहरूले शाऊलको शरीरबाट मलू्यवान चीजहरू
िनकाली लग।े ितनीहरूले शाऊलको िशर अिन हितयारहरू पनी लग।े ितनीहरूले
उनीहरूका दशेभ र उनीहरूका असत्य दवेताहरू अिन उनीहरूका मािनसहरूलाई
खबर सनुाउनका िन म्त दतूहरू पठाए। 10 प लश्तीहरूले शाऊलको हितयारहरू
ितनीहरूका असत्य दवेताहरूको म न्दरमा राख।े ितनीहरूले शाऊलको िशर
दागोनको म न्दरमा झणु् ाए।

11 याबशे िगलाद शहरमा ब े सबै मािनसहरूले प लश्ती मािनसहरूले शाऊल
ित गरेका सबै कुराहरू सनु।े 12 याबशे िगलादको सबै साहसी मािनसहरू लएर

शाऊल अिन उसका छोराहरूका मतृदहेहरू लन गए। ितनीहरूले ती मतृदहेहरू
याबशे िगलादमा ल्याए। ितनीहरूले शाऊल अिन ितनका छोराहरूको ह ीहरू
याबशेमा एक िवशाल रूखमिुन गाड।े त्यस पिछ ितनीहरू सात िदनसम्म उपवास
बस।े

13 शाऊलको मतृ्य ु भयो िकनभने ितनी परम भु ित िव ासनीय भएनन।्
शाऊलले परम भकुा वचन पालन गरेनन।् शाऊलले परम भलुाई सोध्नकुो स ा
एउटा भतू ते खलेाउने कहाँ गए अिन ितनको सल्लाह माग।े 14 ितनले परम भकुो
सल्लाह लएनन।् त्यसै कारणले परम भलुे शाऊललाई मा रिदन ु भयो अिन राज्य
ियशकैो छोरा दाऊदलाई िदन ु भयो।

11
दाऊद इ ाएलका राजा हुन्छन ्

1 इ ाएलका सबै मािनसहरू हे ोन शहरमा दाऊदकहाँ आए। ितनीहरूले
दाऊदलाई भन,े “हामी तपाईकै मास ु र रगत हौं। 2 अतीतमा तपाईले हामीलाई
य ु मा अगवुाइ गन ुर् भयो। तपाईले शाऊल राजा हुदँा पिन हा ो अगवुाई गन ुर् भयो।
परम भलुे तपाईलाई भन्न ु भयो, ‘दाऊद त ँ इ ाएलका मरेा मािनसहरूलको गोठालो
हुनछेस।् त ँ मरेा मािनसहरूको धान हुनछेस।्’ ”
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3 इ ाएलका सबै बढूा- धानहरू हे ोन शहरमा दाऊद कहाँ आए। दाऊदले
हे ोनमा परम भु समक्ष ती बढूा- धानहरूिसत एक करार गरे अिन ती बढूा-
धानहरूले दाऊदलाई अिभषके गरे। ितनीहरूले ितनलाई इ ाएलका राजा बनाए।

परम भलुे यसो हुन्छ भनी वचन िदन ु भएको िथयो। परम भलुे त्यो वचन िदनकुा
िन म्त शमएूलाई योग गन ुर् भएको िथयो।

दाऊदले यरूशलमे कब्जा गरेका
4 दाऊद अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू यरूशलमे शहर गए। यरूशलमेलाई

त्यस समयमा यबसू भिनन्थ्यो। त्यो शहरमा ब े मािनसहरूलाई यबसूी भिनन्थ्यो।
त्यो शहरमा 5 जो मािनसहरू बस्थे ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “तपाई हा ो शहर
िभ आउन सक्न ु हुन्न।” तर दाऊदले ती मािनसहरूलाई परास्त ग रिदए। दाऊदले
िसयोनको िकल्ला लए। यो स्थान दाऊदको शहर बन्यो।

6 दाऊदले भन,े “त्यो जसले यबसूी मािनसहरू मािथ आ मण गछर्, मरेा
सम्पणूर् सनेाको सनेापित हुनछे।” यसथर् योआबले आ मणको अगवुाई गरे। योआब
सरूयाहका छोरा िथए। योआब सनेाका सनेापित बन।े

7 तब दाऊदले िकल्लामा आफ्ना घर बनाए। त्यसै कारणले यसलाई दाऊदको
शहर नाउँ िदइएको हो। 8 दाऊदले िकल्ला व रप र शहर बसाए। ितनले यो
िमल्लो दे ख शहर व रप रको सबै ठाउँमा पखार्ल बनाए। योआबले शहरका अन्य
भागको ममर्त गरे। 9 दाऊद लगातार सफल हुदँगैए। सवर्श मान परम भु ितनीिसत
हुनहुुन्थ्यो।

तीन वीरहरू
10 यो सचूी दाऊदका िवशषे सनेापितहरूको हो। यी बीरहरू दाऊदिसत ितनका

राज्यमा अित श शाली बन।े ितनीहरू र इ ाएलका सबै मािनसहरूले दाऊदलाई
सहयोग गरे अिन ितनलाई राजा बनाए। यो परमे रले वचन िदन ु भए जस्तै भयो।

11 यो सचूी दाऊदका िवशषे सिैनकहरूको होः
याशोबाम हक्मोनी िथए। याशोबाम अिधकारीहरूका अगवुा िथए। याशोबामले

एकै पल्टमा तीन सय मािनसहरूलाई आफ्नो भाला योग गरेर मारे।
12 अक अहोही दोदोका छोरा एलाजार िथए। एलाजार ती तीन वीरहरू मध्ये

एक िथए। 13 एलाजार पास-दम्मीममा दाऊदसगँ िथए। प लश्तीहरू य ु लडन
तयारीको िन म्त त्यस स्थानमा आएका िथए। त्यस स्थान एक जौंले भ रएको खते
िथयो। इ ाएलीहरू प लश्तीहरू दे ख भाग।े 14 तर ती तीन बीरहरू त्यही खतेमा
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बसीरहे अिन त्यसलाई रक्षा गरे। ितनीहरूले प लश्तीहरूलाई परास्त गरे। परम भलुे
इ ाएलका मािनसहरूलाई महान िवजय िदनभुयो।

15 एकपल्ट, दाऊद अद ्दलुामको ओडारमा िथए, अिन प लश्ती सनेा तल
रपाईमको बेंसीमा िथए। तीसजना वीरहरू मध्ये तीनजना वीरहरू दाऊदलाई ङेट्न
ओडारसम्म पगु।े

16 अक समय, दाऊद िकल्लामा िथए, अिन प लश्ती सनेाका एकदल
बतेलहेमेमा िथए। 17 दाऊद ितखार्एका िथए आफ्ना शहरको पानीका िन म्त यसथर्
ितनलेभन,े “म चाहन्छु िक कसलैे मलाई बतेलहेमे शहरको ार निजकको कूवाबाट
केही पानी दओेस।्” दाऊदले वास्तवमा त्यो चाहकेा िथएनन ्ितनी केवल कुरा मा
गरेका िथए। 18 तर ती तीन जना वीरहरूले प लश्ती सनेाहरूको बीच भएर य ु गद
बाटो पलै्याए र यी तीन हरूले बतेलहेमेको शहर ार छेउको कूवाबाट केही
पानी लए। तब ती तीन वीरहरूले ल्याएको पानी दाऊदकहाँ ल्याए। दाऊदले पानी
िपउन अस्वीकार गरे। ितनले त्यो पानी परम भलुाई भटेीको रूपमा भइँूमा खन्याए।
19 दाऊदले भन,े “परमे र, म यो पानी िपउँन स न।ँ यो पानी मलैे िपएँ भने ती

हरूको रगत िपएको जस्तो हुनछे जसले मरेो िन म्त यो पानी ल्याउनँ आफ्ना
जीवन खतरामा पारे।” त्यस कारण दाऊदले पानी िपउन अस्वीकार गरे। ती तीन
जना वीरहरूले यस्ता अनके साहसी कायर्हरू गरे।

अन्य वीर सिैनकहरू
20 योआबका भाइ अबीशै यी तीन बीरहरूका धान िथए। ितनले आफ्ना भाला

ारा 300 मािनसहरूिसत य ु गरे अिन ितनीहरूलाई मा रिदए। अबीशै ती तीन
वीरहरू जस्तै िस िथए। 21 अबीशै ती तीस जना वीरहरू भन्दा दोबर िस
िथए। ितनी ती तीन वीरहरू मध्ये एक नभएता पिन ितनी तीसजनाका अगवुा िथए।

22 यहोयादाका छोरा, बनायाह श शाली “मािनस” िथए। उनी
कबसलेबाटका िथए। बनायाहले मोआब दशेका दईुजना महान ् वीरहरूलाई
मारे। एक िदन िहउँ पद िथयो, बनायाह भइँूमा भएको खाडल िभ पस।े अिन
एक िसहंलाई मारे। 23 अिन बनायाहले एक ठूलो िम दशेका सिैनकहरूलाई
मारे। ती ायः साडे सात फीट अग्ला िथए। त्यस िम दशेकाहरूसगं एउटा
भाला िथयो त्यो खबूै ठूलो अिन ग ौं। िथयो। त्यो जलुाहाको तानको डण्डा जस्तै
ठूलो िथयो। बनायाहिसत एउटा लहुरो मा िथयो। बनायाहले त्यो िम ीको हातमा
भएको भाला अ ँ ाए र उसको हातबाट खोस।े तब बनायाहले त्यस िम दशेीलाई
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उसको आफ्नै भाला ारा मा रिदए। 24 बनायाह यहोयादाका छोराले अनके यस्ता
साहसी कायर् गरे। बनायाह ती तीन वीरहरू जस्तै िस िथए। 25 बनायाह ती
तीसजना वीरहरू भन्दा अिधक िस िथए, तर पनी तीन वीरहरू मध्यकेा एकजना
ितनी िथएनन।् दाऊदले बनायाहलाई आफ्ना अङ्गरक्षकहरूका धान बनाए।

तीस जना वीरहरू
26 परा मी सनैकहरूका तीस जना बीर यो ा यी हुनः

योआबका भाई असाहले,
बतेलहेमे, दोदोका छोरा एल्हानान;
27 शम्मोत, हारोद,
हलेसे, पलेोनी,
28 ईरा, तकोईका ईक्केशका छोरा;
अनातोतका अबीएजरे,
29 िसब्बकै हुशाती;
ईल,ै अहोही;
30 नतोपाका महरै;
नतोपाकै बानाका छोरा हलेदे,
31 िबन्यामीनको िगबाका रीबकैा छोरा;
इत,ै िपरातोनका, बनायाह,
32 गाशका खोल्चाहरूका
हुरै, अवार्तीका अबीएल,
33 बहरीमका अज्माबते;
शाल्बोनका, एल्याहबा,
34 गीजोनी हाशमेका छोराहरू;
जोनाथन, हरारी शागकेा छोरा;
35 अहीआम, हरारी साकारका छोरा;
एलीपाल, ऊरका छोरा,
36 मकेराहका हपेरे,
अिहयाह, पलेोनी,
37 कामली हे ो,
एज्बकैा छोरा; नारै,
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38 नातानका भाइ;
योएल, ह ीका छोरा; िमभार,
39 अम्मोनी; सलेके, बरेोतका;
नहरै, नहरैले सरूयाहका छोरा योआबको कवच बोकेका िथए।
40 यतेरेी, ईरा,
सत ी, गारेब,
41 अहलकैा छोरा िह ी,
उ रयाह, जाबाद,
42 अदीन, रूबनेको कुल समहूका शीजाका छोरा; अदीना रूबनेको कुल

समहूका अगवुा िथए, अिन उिसत तीस वीरहरू िथए।
43 हानान, माकाका छोरा;
िम ी, योशापात,
44 उज्जीयाह, अश्तरेाती;
होतामका छोराहरू शामा अिन यीएल, अरोएका
45 यदीएल, िश ीका छोरा
अिन ितनका भाइ ितजी योहा,
46 महाबी, एदीएल, यरीबै अिन योशब्याह,
एल्नामका छोराहरू,
ियत्मा, मोआबी;
47 एलीएल; ओबदे अिन योबाका यासीएल।

12
दाऊदसगँ भएका साहसी मािनसहरू

1 यो मािनसहरूको सचूी िथयो जो दाऊद कहाँ सिम लत हुन आएका िथए जब
ितनी िसक्लगमा िथए। यो त्यस समयको कुरा िथयो जब दाऊद कीशका छोरा
शाऊलबाट लकेुका िथए। यी मािनसहरूले दाऊदलाई य ु मा सहायता गरेका िथए।
2 यी मािनसहरू आफ्ना दािहने वा दे हेातले आफ्ना धनहुरूबाट काँड हान्न िसपाल ू
िथए। ितनीहरूले दवुै हातले आफ्ना घयु े ो ारा पिन ढुङँ्ग हान्न सक्थ।े ितनीहरू
िबन्यामीनका कुल समहूका शाऊलका आफन्तहरू िथए। ितनीहरू िथए!
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3 अहीएजरे, ितनीहरूका धान अिन योआश; अहीएजरे अिन योआश
िगबीयाती शमेाहका छोराहरू िथए। यजीएल अिन पलेते; यजीएल र
पलेते अज्मावतेका छोराहरू िथए। बराका र यहेू अनातोत शहरका िथए।
4 ियश्मायाह िगबोन शहरका िथए। ियश्मायाह तीन वीरहरू मध्य एक िथए
अिन ितनी तीन वीरहरूका धान पिन िथए। ियमर्याह, यहजीएल, योहानान
अिन योजाबाद- गदरेा ती मािनसहरूबाट; 5 एलजू-ै यरीमोत, बाल्याह, अिन
शमयार्ह, शपत्याह, हारूपी, 6 एल्काना, ियिशयाह अ ले, योएजरे अिन
याशोबाम, सबै कोरहका प रवार समहूका; 7योएलह अिन जबिदयाह, गदेोर
शहरका यरोहामका छोराहरू हुन।

गादी मािनसहरू
8 गाद कुल समहूका एक भाग दाऊदसगँ मरूभिूममा ितनका िकल्लामा आएर

िमल।े ितनीहरू य ु का िन म्त िशक्षा पाएका साहसी सिैनकहरू िथए। ितनीहरू ढाल
अिन भाला चलाउनमा िसपाल ु िथए। ितनीहरू िसहं जस्तै भीषण दे खन्थ।े अिन
ितनीहरू पवर्तमा मगृजस्तै िछटो दगनुर् सक्थ।े

9 एजरे गाद कुल समहूबाट सनेाका धान िथए। ओबिदयाह अिधकारमा दो ो
दजार्का िथए। ए लआब अिधकारमा ते ो दजार्का िथए। 10 िमश्मन्ना अिधकारमा
चौथा दजार्का िथए। ियमर्याह अिधकारमा पाँचौं दजार्का िथए। 11अ ै अिधकारमा
छैटौं दजार्का िथए। एलीएल अिधकारमा सातौं दजार्का िथए। 12 योहानान
अिधकारमा आठौं दजार्का िथए। एल्जाबाद अिधकारमा नवौं दजार्का िथए।
13 ियमर्याह अिधकारमा दशौं दजार्का िथए। मकबन्नै अिधकारमा एघारौं दजार्का
िथए।

14 ती मािनसहरू गादी सनेाका धानहरू िथए। त्यस समहूका सबभैन्दा कमजोर
सिैनकले पिन श कुा एकसय सिैनकहरूिसत य ु गनर् सक्थ।े त्यो प रवार समहूका
सबै भन्दा बलवान सिैनक श कुा एकहजार सिैनकहरूिसत य ु गनर्सक्थ।े 15 गाद
कुल समहूका मािनसहरू सिैनक िथए जो वषर्को पिहलो महीना यदर्न नदी पारी
जान्थ।े त्यो वषार्को समय िथयो जब यदर्न नदीमा बाढी आइरहथे्यो। ितनीहरूले
बेंसीहरूमा ब े सबै मािनसहरूलाई खदेी पठाए। ितनीहरूले ती मािनसहरूलाई पवूर्
र प म ितर खदे।े

दाऊदसगँ अन्य सिैनकहरू िमले
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16 िबन्यामीन र यहूदाका कुल समहूहरूबाट अन्य मािनसहरू िकल्लामा
दाऊदकहाँ आए। 17 दाऊद ितनीहरूलाई भटे्न बािहर गए। दाऊदले ितनीहरूलाई
भन,े “यिद ितमीहरू शा न्तिसत मलाई सहायता गनर् आएका हौ भने म ितमीहरूलाई
स्वागत गछुर्। मरेो साथ बस। तर यिद ितमीहरू मरेो जाससूी गनर् आएका हौ भन,े
जब मलैे केही नरा ो गरेको छैन ्तब हा ा िपता-पखुार्हरूका परमे रले हने ुर् हुनछे
ितमीहरूले के गय भनी अिन ितमीहरूलाई दण्ड िदन ु हुनछे।”

18 अमासै तीस बीरहरूका अगवुा िथए। तब, आत्मा ारा बोल्यो अिन भन्यो।

“दाऊद, हामी तपाईका हौं।
ियशकैा छोरा, हामी तपाईिसत छौं,

तपाईलाई शा न्त, शा न्त होस!्
ती मािनसहरूलाई शा न्त होस जसले तपाईलाई सहायता गरे! िकन?

िकनभने तपाईको परमे रले तपाईलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।”

यसकारण दाऊदले यी मािनसहरूलाई आफ्ना समहूमा स्वागत गरे अिन
ितनीहरूलाई उसका सनेाहरूका अिधकारीहरू बनाए।

19मनश्शकेा कुल समहूका केही मािनसहरू पिन दाऊदिसत िमल।े जब ितनीहरू
दाऊदिसत िमले तब ितनी प लश्तीहरूका साथ शाऊलिसत य ु गनर् गए। तर दाऊद
अिन ितनका मािनसहरूले प लश्तीहरूलाई वास्तवमा सहायता गरेनन।् प लश्ती
धानहरूले ितनीहरूलाई दाऊदले सहायता ग ररहछेन ्भन्ने िवषयमा कुरा गरे, तब

ितनीहरूले ितनलाई पठाइिदने िन य गरे। ती शासकहरूले भन,े “यिद दाऊद
ितनका मा लक शाऊल कहाँ फक भने हा ा िशरहरू का टने छन।्” 20 यी
मनश्शकेा मािनसहरू िथए जो दाऊदसगँ िमलकेा िथए जब ितनी िसक्लग शहर गएः
अदनाह, योजाबाद, यदीएल, मीकाएल, योजाबाद, एलीहू अिन िसल्लत।ै यी सबै
जना मनश्शकेा कुल समहूबाट सनेा अध्यक्षहरू िथए। 21 ितनीहरूले दाऊदलाई
नरा ा मािनसहरूिसत लड्न सहायता गरेका िथए। ती नरा ा मािनसहरू दशेको
चारै ितर गएर मािनसहरूका सामानहरू चोथ। मनश्शकेा यी सबै मािनसहरू साहसी
सिैनकहरू िथए। ितनीहरू दाऊदका सनेा धानहरू भए।

22 धरैे भन्दा धरैे मािनसहरू िदन ितिदन दाऊदलाई सहायता गनर्आए। यसरी
दाऊदका धरैे श शाली सनेाहरू भए।
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अन्य मािनसहरू हे ोनमा दाऊद सगं िमले
23 यी सखं्याहरू ती मािनसहरूका हुन जो हे ोन शहरमा दाऊद कहाँ आए। यी

मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए। ितनीहरू शाऊलको राज्यािधकार दाऊदलाई
िदन आए। यो त्यही कुरा िथयो जो हुने छ भनी परम भलुे भन्न ु भएको िथयो। यो
ितनीहरूको सखं्या होः

24 यहूदाका कुल समहूबाट य ु का िन म्त 6,800 मािनसहरू तयार िथए।
ितनीहरूले ढाल र भालाहरू बोक्थ।े

25 िशमोनका कुल समहूबाट 7,100 मािनसहरू िथए। ितनीहरू य ु का िन म्त
तयार साहासी सिैनकहरू िथए।

26 लवेीका कुल समहूबाट 4,600 मािनसहरू िथए। 27 यहोयादा त्यो
समहूमा िथए। ितनी हारून प रवारका अगवुा िथए। यहोयादािसत 3,700
मािनसहरू िथए।

28 सादोक पिन त्यस समहूमा िथए। ितनी एक साहसी यवुा सनैिक िथए। ितनी
आफ्ना प रवारका बाईस जना अिधकारीहरूिसत आए।

29 िबन्यामीन कुल समहूबाट 3,000 मािनसहरू िथए। ितनीहरू शाऊलका
आफन्तहरू िथए। धरैे जसो यी मािनसहरू त्यस बलेासम्म शाऊलका प रवार
ित िव सनीय रह।े

30ए मै कुल समहूबाट 20,800 मािनसहरू िथए। ितनीहरू साहसी सिैनकहरू
िथए। ितनीहरू आफ्ना गो अनसुार िस मािनसहरू िथए।

31 मनश्शे कुल समहूका आधाबाट 18,000 मािनसहरू िथए। ितनीहरूलाई
नाउँ ारा आउन ु अिन दाऊदलाई राजा बनाउन बोलाइयो।

32 इस्साकार कुल समहूबाट 200 ब ु मान अगवुाहरू िथए। ती मािनसहरूले
उिचत समयमा इ ाएलले गन ुर् पन ठीक कुराहरू जान्दथ।े ितनीहरूका
आफन्तहरूले ितनीहरूको आदशे भन्द िथए।

33 जबलूनू कुल समहूमा 50,000 िशिक्षत सिैनकहरू िथए। ितनीहरू सबै
िकिसमका हितयारहरू चलाउनमा िसपाल ू िथए। ितनीहरू दाऊद ित खबुै
बफादारी िथए।

34न ली कुल समहूबाट 1,000अिधकारीहरू िथए। ितनीहरूिसत 37,000
मािनसहरू िथए। ती मािनसहरू ढाल अिन भालाहरू बोक्थ।े

35 दान कुल समहूबाट 28,600 मािनसहरू य ु का िन म्त तयार िथए।
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36 आशरे कुल समहूबाट य ु का िन म्त 40,000 िशिक्षत सिैनकहरू तयार
िथए।

37 यदर्न नदीको पवूर् तफर् बाट रूबने गाद अिन मनश्शकेा आधा कुल
समहूबाट 1,20,000 मािनसहरू िथए। ती मािनसहरूिसत सबै िकिसमका
हितयारहरू िथए।

38 ती सबै मािनसहरू साहसी लडाकुहरू िथए। ितनीहरू दाऊदलाई राजा
तलु्याउन दढृ सकंल्प गरेर हे ोनमा आएका िथए। समस्त इ ाएलका राजा बनाउन
पणूर् सहमत भएर हे ोन शहरमा इ ाएलका अन्य सबै मािनसहरू पिन दाऊद राजा
हुन ुपछर्, भन्ने कुरामा सहमत िथए। 39ती मािनसहरूले दाऊदिसत हे ोनमा तीन िदन
िबताए। ितनीहरूले खाए अिन िपए िकनभने ितनीहरूका आफन्तहरूले ितनीहरूका
िन म्त खाने कुरा तयार गरेका िथए। 40 ितनीहरूका ती क्षे का िछमकेीहरूले
पिन जहाँ इस्साकार, जबलूनू अिन न ालीका कुल समहूहरू बस्थ!े खाने कुरा,
गधा, ऊँट, खच्चर अिन गोरूहरूमा लएर आए। ितनीहरूले शस्त मा ामा पीठो,
नभेाराका डल्ला, िकसिमसका झपु्पा, दाखका डल्ला, दाखरस, तले गाई गोरूहरू
अिन भडेाहरू ल्याए। इ ाएलका मािनसहरू अत्यन्त सन्न िथए।

13
करारको सन्दकू फकार्ई ल्याएको

1 दाऊदले आफ्ना सनेाका सबै अिधकारीहरूिसत कुरा-कानी गरे। 2 तब
दाऊदले इ ाएली मािनहसहरूलाई एक साथ बोलाए। ितनले उनीहरूलाई भन,े
“यिद ितमीहरूले रा ो िवचार हो भन्ने सम्झन्छौ भन,े अिन यिद परम भु यही
चाहनहुुन्छ इ ाएलका सबै क्षे मा हा ा दाज्य-ूभाईहरूलाई हामी सन्दशे पठाऔं
साथै पजूाहारीहरू अिन लवेीहरू कहाँ पिन सन्दशे पठाऔं जो हा ा दाज्य-ू
भाईहरूिसत आफ्ना शहरहरू र ती शहर निजकका खतेहरूमा बस्छन।् सन्दशेमा
ितनीहरूलाई आउनु अिन हा ो साथ रहन ु भिनयोस।् 3 करारको सन्दकूलाई
यरूशलमेमा हामीकहाँ फकार्इ ल्याऔ। हामीले करारको सन्दकूको वास्ता गरेका
िथएनौं जब शाऊल राजा िथए।” 4 यसथर् इ ाएलका सबै मािनसहरू दाऊदसगँ
सहमत भए। ितनीहरू सबलैे सोचे यसो गन ुर् नै उिचत हुनछे।
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5 यसथर् दाऊदले िम दशेको िशहोर नदी दे ख लबेो हमात शहर सम्मका
सबै इ ाएलका मािनसहरूलाई भलेा गरे। करारको सन्दकूलाई िकयर्त-यारीमबाट
फकार्ई ल्याउदँा ितनीहरू साथमा आए। 6 दाऊद र ितनका साथमा सबै इ ाएलका
मािनसहरू यहूदाको बालाहामा गए। (बालाहा, िकयर्त यारीमको अक नाउँ हो।)
ितनीहरू करारको सन्दकू बािहर ल्याउनका िन म्त त्यहाँ गए। त्यो करारको सन्दकू
परम भु परमे रको सन्दकू हो। उहाँ करूब स्वगर् दतूहरूको मािथ ब हुुन्छ। यो
त्यो सन्दकू हो जसलाई परम भकुो नाउँ ारा पकुा रन्छ।

7 मािनसहरूले अबीनादाबको घरबाट करारको सन्दकू सारे। ितनीहरूले
सन्दकूलाई नयाँ रथमा राख।े उज्जाह अिन अिहयोले रथ हाँक्दै लग।े

8 दाऊद अिन इ ाएलका सबै मािनसहरू परमे रको समक्ष उत्सव मनाइरहकेा
िथए। ितनीहरूले परमे रको स्तिुत गद िथए अिन गीतहरू गाउदँै िथए। ितनीरू
साराङ्गी, वीणा, ढोल, झ्याली, खैंजडी अिन तरुही बजाउदँै िथए।

9 ितनीहरू िकदोनको खलामा आए। रथ तान्ने साँढहेरू ठो क्कए अिन करारको
सन्दकू झण्डै लडयो। उज्जाहले सन्दकू समा हात बढाए। 10परम भु उज्जाहिसत
खबुै रसाउन ु भयो। परम भलुे उज्जाहलाई मा रिदन ु भयो िकनभने उसले सन्दकू
छोएका िथए। यसरी उज्जाह त्यितनखैरे परमे रको समक्ष मरे। 11 परमे रले
उहाँको ोध उज्जाह ित दखेाउन ु भयो अिन यसले दाऊदलाई अ शन्त तलु्यायो।
त्यस समय दे ख अिहले सम्म त्यस स्थानलाई “परेेस-उज्जाह” भिनन्छ।

12 दाऊद त्यस िदन परमे र दखेी भयभीत भए। दाऊदले भन,े “म करारको
सन्दकू यहाँ मरेोमा ल्याउन स न।ँ” 13यसथर् दाऊदले करारको सन्दकू आफूिसत
दाऊदको शहरमा लगनेन ् तर ितनले एकाितर लगे िगन्ती ओबदे-एदोमको घरमा
छोड।े 14 करारको सन्दकू ओबदे-एदोमका प रवारिसत उनको घरमा तीन महीना
सम्म र ो। परम भलुे ओबदे-एदोमका प रवारलाई अिन ओबदे एदोमका हरेक
वस्तलुाई आिशष िदनभुयो।

14
दाऊदको राज्य िबस्तार हुन्छ

1 हीराम सोर शहरका राजा िथए। हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए। हीरामले
दवेदार बकृ्षका मढूाहरू, डकम र िसकम हरू पिन दाऊद कहाँ पठाए। हीरामले ती
दाऊदको िन म्त महल िनमार्ण गनर्लाई पठाए। 2 तब दाऊदले दखेे िक परम भलुे
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साँच्चै नै ितनलाई इ ाएलका राजा बनाउन ु भयो। परम भलुे दाऊदको राज्यलाई
खबुै िवशाल अिन श शाली तलु्याइिदन ु भयो। परमे रले यसो गन ुर्भयो िकनभने
उहाँले दाऊदलाई अिन इ ाएलका मािनसहरूलाई मे गन ुर्हुन्थ्यो।

3 दाऊदले यरूशलमे शहरमा धरैे ीहरूलाई िववाह गरे। अिन ितनका धरैे छोरा
छोरीहरू भए। 4 यरूशलमेमा जन्म भएका दाऊदका छोरा छोरीहरूका नाँउ यी हुन;्
शम्मअू, शोबाब, नातान, सलुमेान, 5 ियभार, एलीशअू, एल्पलेते, 6 नोगह, नपेगे,
यापी, 7 एलीशामा, बलेीयादा अिन एलीपलेते।

दाऊदले प लश्तीहरूलाई परािजत गछर्न ्
8 प लश्ती मािनसहरूले सनुे िक दाऊद इ ाएलका राजा चिुनएकाछन।् यसथर्

सबै प लश्ती मािनसहरू दाऊदको खोिजमा गए। दाऊदले यस िवषयमा सनु।े तब
ितनी प लश्ती मािनसहरूिसत य ु गनर् िनक्ल।े 9 प लश्ती मािनसहरूले रपाईमको
बेंसीमा ब े मािनसहरू मािथ आ मण गरे अिन ितनीहरूका सर सामानहरू चोरे।
10 दाऊदले परमे रलाई सोध,े “के म जाऊँ अिन प लश्ती मािनसहरूिसत य ु
गरुू? के मलाई तपाईले उनीहरूलाई परास्त गन ुर् िदनहुुन्छ?”

परम भलुे दाऊदलाई उ र िदन ुभयो, “जाउ, म ितमीलाई ती प लश्ती मािनसहरु
मािथ िबजय गराउनछुे।”

11 तब दाऊद र ितनका मािनसहरू बाल पराजीम शहरसम्म गए। त्यहाँ दाऊद
अिन ितनका मािनसहरूले प लश्ती मािनसहरूलाई परास्त गरे। दाऊदले भन,े
“भत्केको बाँधबाट पानी छुट्छ। त्यही कारले परमे रले मरेो श हुरू मािथ छुट्न ु
भयो। परमे रले मरेो माध्यमबाट यसो गन ुर्भयो।” त्यसैकारणले त्यस स्थानको नाउँ
बाल-पराजीम रा खएको हो। 12 प लश्ती मािनसहरूले बाल पराजीममा आफ्ना
मिूतर्हरू छाडकेा िथए। दाऊदले आफ्ना मािनसहरू ती मिूतर्हरूलाई जलाउने आदशे
िदए।

प लश्ती मािनसहरू मािथ अक िवजय
13 प लश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा ब े मािनसहरू माथी फे र आ मण गरे।

14 दाऊदले फेरी परमे रिसत ाथर्ना गरे। परमे रले दाऊदको ाथर्नाको उ र
िदनभुयो। परमे रले भन्न ु भयो, “दाऊद, जब त ँ आ मण गदार् प लश्तीहरूको
पिछ पहाड ितर नलाग। त्यसको साटो ितनीहरूको चारै ितर जा अिन पीपलका
रूखहरूका पहाड प ी लकु। 15अिन त्यस समयमा ितमीले िकम्बकूो टुप्पोहरूबाट
िहडीरहकेो आवाज सनु्ने छौ। तब ितमीले प लश्तीहरू मािथ आ मण गन ुर् नै पछर्।
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ितमीले यसो अवश्यै गन ुर् पछर्। परमे र आफैं ितमीहरूका अिघ अिघ प लश्तीका
सनेाहरूलाई हार गनर् जानहुुनछे।” 16 दाऊदले त्यसै गरे जो परमे रले ितनलाई
गन ुर् भन्नभुएको िथयो। यसरी दाऊद अिन ितनका मािनसहरूले प लश्ती सनेालाई
परास्त गरे। ितनीहरूले िगबोन शहरदे ख गजेरे शहर सम्मका सबै प लश्ती सनेालाई
परास्त गरे। ितनीहरूले िगबोन शहरदे ख गजेरे शहर सम्मका सबै प लश्ती
सनेाहरूलाई मारे। 17 यसरी दाऊद सबै दशेहरूमा िस भए। परम भलुे सबै
रा हरूलाई दाऊददखेी भयभीत तलु ्याउन ु भयो।

15
यरूशलमेमा करारको सन्दकू

1 दाऊदले आपने िन म्त दाऊदशहरमा राजमहलहरू बनाए। तब ितनले करारको
सन्दकू रा लाई एउटा स्थान बनाए। ितनले त्यसका िन म्त पाल टाँग।े 2 तब
दाऊदले भन,े “लवेीहरूलाई मा करारको सन्दकू बोक्ने अनमुित छ। िकनभने
ितनीहरू हुन ्जसलाई परम भलुे करारको सन्दकू बोक्न अिन सदा सवर्दा उहाँको
सवेा गनर्का िन म्त छान्न ु भएको िथयो।”

3 दाऊदले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई यरूशलमेमा एकसाथ भटे्न ु भने जब
लवेीहरूले करारको सन्दकूलाई बोकेर ितनले यसको िन म्त बनाएको स्थान मा
ल्याउने छन।् 4 दाऊदले हारूनका सन्तानहरू र लवेीहरूलाई एक साथ बोलाए।

5 कहातका प रवार समहूबाट 120 मािनसहरू िथए। ऊरीएल ितनीहरूका
मु खया िथए।

6 मरारीका प रवार समहूबाट 220 मािनसहरू िथए। असायाह ितनीहरूका
अगवुा िथए।

7 गशे मका प रवार समहूबाट 130 जना मािनसहरू िथए। योएल ितनीहरूका
अगवुा िथए।

8 एलीसापानका प रवार समहूबाट 200 मािनसहरू िथए। शमायाह ितनीहरूका
मु खया िथए।

9 हे ोनका प रवार समहूबाट 80 जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूका मु खया
एलीएल िथए।
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10 उज्जीएलका प रवार समहूबाट 112 जना मािनसहरू िथए। ितनीहरूका
मु खया अम्मोनीदाब िथए।

पजूाहारी र लवेीहरूिसत दाऊद कुराकानी गछर्न ्
11 तब दाऊदले पजूाहारीहरू, सादोक अिन अिबयाथारलाई ितनी कहाँ आउन ु

भन।े दाऊदले यी लवेीहरूलाई पिन ितनी कहाँ आउन ु भन,े उरीएल, असायाह,
योएल, शमायाह, एलीएल अिन अम्मीनादाब। 12 दाऊदले ितनीहरूलाई भन,े
“ितमीहरू लवेी कुल समहूका अगवुाहरू हौ। ितमीहरू र अन्य लवेीहरूले आफैं लाई
पिव बनाउन ु पछर्। त्यसपिछ करारको सन्दकूलाई मलैे त्यसको िन म्त बनाएको
स्थानमा ल्याउन ु पछर्। 13 अिघल्लो पल्ट करारको सन्दकू कसरी बोक्न ु पन
भनी हामीले परम भलुाई सोधनेौं। ितमी लवेीहरूले त्यो बोकेनौ अिन त्यसै कारण
परम भलुे हामीलाई दण्ड िदनभुयो।”

14 तब पजूाहारी र लवेीहरूले स्वयमंलाई पिव तलु्याए जस ारा ितनीहरूले
परम भु इ ाएलका परमे रको करारको सन्दकू बोक्न सके। 15 लवेीहरूले
मोशाले आदशे गरे झैं करारको सन्दकूलाई आफ्ना काँधमा बोक्नमा िन म्त िवशषे
डन्डा योग गरे। ितनीहरूले करारको सन्दकू परम भलुे भन्न ु भए अनसुार बोके।

सङ्गीतकारहरू
16 दाऊदले लवेीहरूलाई आफ्ना सङ्गीतकार दाज्य-ूभाईहरूलाई ल्याउन ु भन।े

सङ्गीतकारहरूले बाजा, वीणा, सारङ्गी अिन झ्यालीहरू ल्याउन ु पन अिन
खशुीको गीत गाउन ु पन िथयो।

17 तब लवेीहरूले हमेान अिन उसका दाज्य-ूभाईहरू आसाप अिन एतानलाई
ल्याए। हमेान योएलका छोरा िथए। आसाप बरेेक्याहका छोरा िथए। एतान
कुशायाहका छोरा िथए। यी मािनसहरू मरारीका प रवार समहूका िथए।
18 ितनीहरूको प रवारमा दो ो दजार्का िथए। ितनीहरू जकयार्ह, याजीएल,
शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआब, बनायाह, मासयेाह, मि त्याह, एलीपलहेु,
िमक्नयेाह ओबदे एदोम र यीएल यी मािनसहरू ार पालहरू िथए।

19 सङ्गीतकार हमेान, आसाप अिन एतानले काँसाका झ्यालीहरू बजाए।
20 जकयार्ह, अजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलीआब, मासयेाह अिन
बनायाहले अलामोत सारङ्गी बजाए। 21मि त्याह, एलीपलहेू िमक्नयेाह,ओबदे-
एदोम यीएल अिन अजज्याहले िशमीनीत िनदशेक अनसुार वीणा बजाए। यो
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ितनीहरूको ितिदनको कायर् िथयो। 22लवेी मखू कनन्याह गाउने िजम्मामा िथए।
कनन्याहले यो काम पाए िकनभने ितनी गाउनमा खबूै िनपणु िथए।

23 बरेेक्याह अिन एल्काना करारको सन्दकूका दइु रक्षकहरू िथए।
24 पजूाहारीहरू शबन्याह, योशापात, नतनले, अमास,ै जकयार्ह, बनायाह अिन
एलीएजरेको काम करारको सन्दकू अिघ-अिघ िहडंदा तरुही बजाउने िथयो।
ओबदे-एदोम अिन यिहयाह करारको सन्दकूका अन्य रक्षकहरू िथए।

25 दाऊद, इ ाएलका बढूा- धानहरू अिन सनेाका क ानहरू करारको सन्दकू
लन गए। ितनीहरूले त्यसलाई ओबदे एदोमको घर बािहर िनकाल।े त्यके

खशुी िथए। 26 परमे रले लवेीहरूलाई सहायता गन ुर् भयो जसले करारको
सन्दकू बोकेका िथए। ितनीहरूले सातवटा साढे र सातवटा भडेाहरूको ब लिदए।
27 सबै लवेीहरू जसले करारको सन्दकू बोकेका िथए ितनीहरूले मलमलका रा ा
पोशाक लगाएका िथए। कनन्याह, गाउने िजम्माका अिन सबै गायकहरूका
मलमलका रा ा पोशाकहरूमा िथए। दाऊदले पिन मलमल ारािनिमर्त रा ा पोशाक
लगाएका िथए। अिन दाऊदले उ म मलमल ारा िनिमर्त एपोद पिन लाएका िथए।

28यसरी इ ाएलका सबै मािनसहरूले करारको सन्दकू ल्याए। ितनीहरूले जय-
जयकार गरे, ितनीहरूले नरिसङ्गा तरुहीहरू र झ्याली, वीणा अिन साराङ्गीहरू
बजाए।

29 जब करारको सन्दकू दाऊदको शहरमा ल्याइपयुार्इयो, मीकलले झ्यालबाट
हे रन।् मीकल शाऊलकी छोरी िथइन।् तब ितनले राजा दाऊदलाई नाच्दै गरेका
अिन बा -बाजाहरू बजाउदँै गरेका दे खन,् अिन ितनले दाऊद ितको आफ्नो ा
हराइन अिन ितनले सोिचन दाऊदले आफैं लाई मखूर् बनाइरहछेन।्

16
1 लवेीहरूले करारको सन्दकू ल्याए अिन त्यसलाई दाऊदले टाँगकेो पालिभ

राख।े त्यस पिछ ितनीहरूले परमे रलाई होमब ल र मलेब ल अपर्ण गरे।
2 दाऊदले होमब ल अिन मलेब ल चढाइसकेपिछ ितनले परम भकुो नाउमँा
मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। 3 त्यस पिछ ितनले हरेक इ ाएली परुूष र

ीहरूलाई एउटा-एउटा रोटी, केही खजरूका झपु्पा अिन िकसिमसहरू िदए।
4 तब दाऊदले करारको सन्दकूको अिघ सवेा गनर् का िन म्त केही लवेीहरूलाई

चनु।े ती लवेीहरूको काम उत्सव मनाउन,े धन्यवाद िदने अिन इ ाएलका परम भु
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परमे रको स्तिुत गाउने िथयो। 5 आसाप पिहलो दलका मखु िथए। आसापका
दलले झ्याली बजाए। जकयार्ह दो ो दलका धान िथए। अन्य लवेीहरू यीएल,
शमीरामोत, यहीएल, मि त्याह, एलीआब, बनायाह, ओबदे एदोम अिन यीएल
िथए। यी मािनसहरूले वीणा, अिन सारङ्गी बजाए। 6 बनायाह अिन यहजीएल
पजूाहारीहरू िथए जसलेसदवै करारको सन्दकू अिघ तरुही बजाउथ।े 7यो त्यसबलेा
िथयो जब दाऊदले पिहलो पल्ट आसाप अिन उनका भाइहरूलाई परम भकुो
स्तिुतगान गन काम िदएका िथए।

दाऊदको धन्यवादको गीत
8 परम भकुो स्तिुत गर। उहाँको नाउँ पकुार।

मािनसहरूलाई ती महान कायर्हरूको बारेमा भन जो परम भलुे गन ुर् भएको
छ।

9 परम भकुो िन म्त गाओ। परम भकुो िन म्त स्तिुत गान गर।
उहाँका आ यर्कमर्हरूको िवषयमा सनुाऊ।

10 परम भकुो पिव नाउकँो गौरव गर।
परम भु तफर् आउने सबै मािनसहरू, सन्न होऊ।

11 परम भु र उहाँको श तफर् हरे।
परम भु कहाँ जाऊ अिन उहाँको सहायता सधै खोज।

12 ती अचम्मका कामहरू सम्झ जो परम भलुे गन ुर् भएको छ।
उहाँका फैसलाहरू अिन उहाँले गन ुर् भएका श शाली कायर्हरूको स्मरण

गर।
13 इ ाएलका मािनसहरू परम भकुा दास हुन।्

याकूबका सन्तानहरू परम भकुा चिुनएका मािनसहरू हुन।्
14 परम भु हा ा परमे र हुनहुुन्छ।

उहाँले ससंार भ र नै न्याय रा ु हुन्छ।
15 उहाँको करार सदवै सम्झ।

उहाँले ती आज्ञाहरू हजारौ पसु्ताहरूका िन म्त िदनभुएको छ।
16 त्यो करारलाई सम्झ जो परम भलुे अ ाहामिसत गन ुर् भएको िथयो।

उहाँले इसहाकिसत गन ुर् भएको ितज्ञा सम्झ।
17 परम भलुे यसलाई याकूबको िन म्त िविध बनाउन ु भयो।

यो करार इ ाएलिसतको हो जो सदवै लगातार च लरहन्छ।
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18 परम भलुे इ ाएललाई भन्न ु भयोः “मलैे ितमीलाई यो कनानको भिूम स ु म्प
िदएँ।

यो ित ो पतैकृ सम्पि को भाग हुनछे।”

19 जब ितनीहरू एउटा सानो सखं्याका मािनसहरू मा िथए,
अिन केही समयको लािग अन्य राज्यहरूसगँ बिस रह।े

20 ितनीहरू एक रा दे ख अक रा मा गए।
ितनीहरू एक राज्य दे ख अक राज्यमा गए।

21 तर परम भलुे कसलैाईपिन ितनीहरू मािथ चोट पयुार्उन िदन ु भएन।
परम भलुे ितनीहरूलाई चोट नपुयार्उन ुभनी राजाहरूलाई चतेावनी िदनभुयो।

22 परम भलुे ती राजाहरूलाई भन्न ु भयो, “मरेो अिभषके भएका हरूलाई
चोट नदऊे।

मरेा अगमव ाहरूलाई चोट नदऊे।”
23 सारा पथृ्वीका मािनस हो, परम भकुो िन म्त गाओ।

हामीलाई बचाउनँे परम भकुो बारेमा हरेक िदन ितमीले असल समाचार
भन्नपुछर्।

24 सबै रा लाई परम भकुो मिहमाको िवषयमा घोषणा गर।
हरेकलाई भन उहाँ कित अ तु हुनहुुन्छ।

25 परम भु महान ्हुनहुुन्छ, अिन धरैेले उहाँको मिहमा गाउछँन,्
परम भकुो डर सबै दवेताहरूका भन्दा धरैे भयिभत हुन्छ।

26 िकन? िकनभने ससंारमा सबै दवेताहरू केवल थर्का मिूतर्हरू हुन।्
तर परम भलुे आकाश बनाउन ु भयो।

27 परम भकुो मिहमा अिन गौरव छ।
श र आनन्दले ठाउँ भदर्छ जहाँ उहाँ ब ु हुन्छ।

28 प रवारहरू अिन समहूहरू,
परम भकुो मिहमा र श को शसंा गर।

29 परम भकुो शसंा र उहाँको नाउकँो मिहमा होस।्
परम भु ित ितमीहरूका भटेीहरू ल्याऊ।
परम भु अिन उहाँको पिव सनु्दरताको आराधना गर।

30 उहाँको सामनुे डराओ, जो सबै पथृ्वीमािथ छ।
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जितसक्दो ससंार दढृ िनमाणर् ग रएको छ। यो ह ल्लने छैन।
31 पथृ्वी अिन आकाश शन्न होऊन!्

सबिैतरका मािनसहरूले भननू,् “परम भलुे शासन गन ुर्हुन्छ।”
32 समु अिन यसमा भएका सबै वस्तहुरूले जय-जयकार गरून!्

खतेहरू र ितनीहरूमा भएका हरेक थोकहरूले आनन्द दखेाऊन।्
33 तब जङं्गलका वकृ्षहरूले गाउने छन।् िकन? िकनभने परम भु आउन ु हुदँछै।

उहाँ पथृ्वीको न्याय गनर् आउन ु हुदँछै।
34 परम भलुाई धन्यवाद दओे, िकनभने उहाँ असल हुनहुुन्छ,

हो परम भकुो मे सदा-सवर्दा लगातार बगीरहन्छ।
35 परम भिुसत भनः

“हा ो परमे र हा ा उ ारकतार् हामीलाई बचाउनँहुोस ्
हामीलाई एकसाथ पा रिदनहुोस ्

र हामीलाई अन्य दशेहरूबाट बचाउन ु होस।्
यसकारण हामी तपाईको पिव नाउकँो स्तिुत अिन मिहमा गनर् सकौं

जब तपाईको स्तिुत गछ ं।”
36 परम भु इ ाएलका परमे रको सदा सवर्दा स्तिुत भइरहोस,् जसरी सदा-सवर्दा

उहाँको स्तिुत भइरहकेोछ।

तब सबै मािनसहरूले परम भकुो स्तिुत गद भन,े “आिमन।”
37 त्यस पिछ दाऊदले आसाप अिन उनका भाइहरूलाई करारको सन्दकूको

साम ु छाड।े दाऊदले ितनीहरूलाई त्यसको अिघ हरेक िदन सवेा गनर् भनी छोडकेा
िथए। 38 दाऊदले ओबदे-एदोमलाई र 68 जना अन्य लवेीहरूलाई पिन आसाप
अिन ितनका भाइहरूिसत सवेा गनर्का िन म्त छाड।े ओबदे एदोम र होस्सा रक्षकहरू
िथए। ओबदे-एदोम यदतूनूका छोरा िथए।

39 दाऊदले पजूाहारी सादोक अिन अन्य पजूाहारीहरू जसले ितनीिसत
िगबोनको उच्च स्थानमा परम भकुो पाल अिघ सवेा गरेका िथए। 40 हरेक
िबहान र साँझमा सादोक अिन अन्य पजूाहारीहरू होमब लको बदेीमा होमब ल
चढाउँथ।े ितनीहरूले परम भकुो वस्थामा ले खएका िनयमहरू जो परम भलुे
इ ाएलीहरूलाई िदन ुभएको िथयो, पालन गनर्लाई यसो गथ। 41 हमेान यदतूनू अिन
अन्य सबै लवेीहरूलाई स्तिुत गान गाउदँ,ै “परम भकुो स्तिुत गर, िकनभने उहाँको
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मे सदासवर्दा रिहरहन्छ।” 42 गायक नाउँ अनसुार चिुनएका िथए। हमेान अिन
यदतूनू ितनीहरूका साथ िथए। ितनीहरूको काम तरुही फुक्न ु अिन झ्याली बजाउन ु
िथयो। जब परम भकुा िन म्त भजन गाइन्थ्यो ितनीहरूले अन्य वाध्ययन् हरू पिन
बजाउने गथ। यदतूनूका छोराहरूले ारको रक्षा गदर्थ।े

43 समारोह पिछ, सबै मािनसहरू आफ्नो-आफ्नो घर गए। अिन दाऊद पिन
आफ्ना प रवारलाई आशीवार्द िदन घर गए।

17
परमे रको दाऊदलाई ितज्ञा

1 दाऊद आफ्ना घर गए पिछ ितनले अगमव ा नातानलाई भन,े “हरे, म
दवेदारको काठले बनाएको घरमा बिसरहछुे, तर करारको सन्दकू पाल मिुन राखकेो
छ। म परमे रको िन म्त एउटा म न्दर बनाउन चाहन्छु।”

2नातानले दाऊदलाई उ र िदए, “तपाई जे गनर् चाहनहुुन्छ त्यो गनर् सक्न ु हुन्छ।
परमे र तपाईिसत हुनहुुन्छ।”

3 तर त्यो रात परमे रको वचन नातान कहाँ आयो। 4 परमे रले भन्न ु भयो,

“जा, अिन यी कुराहरू मरेो दास दाऊदलाई भनः परम भलुे भन्न ु
हुन्छ, ‘दाऊद म ब को िन म्त मरेो म न्दर िनमार्ण गन त ँ होइनस।्
5-6 इ ाएललाई मलैे िम दशेबाट बािहर ल्याएको समय दखेी आज सम्म
म म न्दरमा बसकेो छैन। म पालको चारैितर घिुमरहछुे। मलैे मािनसहरूलाई
इ ाएलका मािनसहरूका िवशषे अगवुाहरू हुनलाई छानें। ती अगवुाहरू मरेा
मािनसहरूका िन म्त गोठालाहरू तलु्य छन।् जब म इ ाएलका चारैितर िविभन्न
स्थानमा घिुमरहथेें। त्यसबलेा कुनै पिन ती अगवुाहरूलाई मलैेकिहले पिन भिनन
िकन ितमीहरूले मरेो िन म्त दवेदारू काठको म न्दर िनमार्ण गरेनौ?’

7“यसकारण अब, यी सबै कुराहरू मरेो सवेक दाऊदलाई भन, सवर्श मान
परम भु भन्नहुुन्छ, ‘मलैे तलँाई गोठाला हुदँा खतेबाट ल्याएँ। मलैे तलँाई मरेा
इ ाएल मािनसहरूका राजा बनाएँ। 8 त ँ जहाँ गए ता पिन म तरेो साथ िथएँ।
म त ँ भन्दा अिघ गएँ र तरेा श ु हरूलाई मा रिदएँ। अब म तलँाई पथृ्वीको एक
िस मािनस बनाउनछुे। 9 म यो भिूम मरेो इ ाएली मािनसहरूलाई िदरहकेोछु।

म उिनहरूलाई यस भिूममा स्थापना गनछु अिन ितनीहरू त्यहां ब छेन।् कसलैे
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ितनीहरूलाई िदक्दारी िदनछैेन। नरा ा मािनसहरूले ितनीहरूलाई चोट पयुार्उने
छैनन।् जसरी ितनीहरूले पिहले गरेका िथए। 10 ती नरा ा कुराहरू भए, तर
मलैे मरेा इ ाएली मािनसहरूको हरेचाहको िन म्त मखुहरू चनुे अिन म तरेा
सबै श हुरूलाई पिन परास्त गनछु।

“ ‘म तलँाई भन्छु िक परम भलुे तरेो िन म्त एउटा राजकीय घरना िनमार्ण
ग रिदन ु हुनछे। 11 जब तरेो मतृ्य ु हुनछे अिन त ँ तरेा िपता-पखुार्हरूिसत
िमल्नछेस म तरेो आफ्नै छोरालाई नयाँ राजा बनाउनछे। नयाँ राजा तरेा छोराहरू
मध्ये एक जना हुनछे। अिन म उसको राज्यलाई श शाली बनाउनछुे। 12 तरेो
छोराले मरेो िन म्त एक म न्दर िनमार्ण गनछ। म तरेो प रवारालाई सवर्दा शासन
गन बनाउनछुे। 13 म उसको िपता हुनछुे अिन उ मरेो छोरा हुनछे। तरेो अिघ
शाऊल राजा िथयो। अिन मलैे मरेो सहयोग शाऊलबाट हटाएँ। तर म तरेो
छोरालाई मे गनर् किहले पिन छाडने छैन। 14 म उसलाई मरेो म न्दर अिन
राज्यको िजम्मामा सवर्दा रा े छु। उसको शासन सवर्दा च लरहने छ।’ ”

15 नातानले यो दशर्नबाट परमे रले भन्न ु भएका सबै कुराहरूको िवषयमा
दाऊदलाई भन।े

दाऊदको ाथर्ना
16 तब, राजा दाऊद पिव पालमा गए र परम भु समक्ष बस।े दाऊदले भन,े

“हे परम भु परमे र तपाईले मरेा िन म्त अिन मरेा प रवारका िन म्त यित
िबघ्न वास्ता ग रिदन ु भयो। म यो िकन ब ु झ्दन? 17 ियनीहरू बाहके तपाईंले
मलाई जान्न िदन ु भयो िक भिवष्यमा मरेा प रवारको भाग्य के हुन्छ भिन।
तपाईले मलाई सधैं एउटा अिन िस लाई जस्तै वहार गन ुर्भयो। 18यो
भन्दा धरैे म के भन्न सक्छु र? तपाईले मरेो िन म्त यित धरैे ग रिदन ु भयो। अिन
म तपाईको मा दास हु।ँ तपाईंले मलाई जान्नहुुन्छ। 19 हे परम भ,ु तपाईंले मरेा
िन म्त यो अ तु कायर् ग रिदन ु भयो। तपाईले यसो गन ुर्भयो िकनभने तपाई यो
चाहन ु हुन्थ्यो। 20 हे परम भु तपाई जस्तो अन्य कोही हुने छैन। तपाई बाहके
अन्य ई र छैन। हामीले किहले पिन कुनै ई रले यस्तो अ तु कायर् गरेको
सनुकेा छैनौ। 21 इ ाएल जस्तै अन्य कुनै रा छ? छैन पथृ्वीमा इ ाएल मा
यस्तो रा हो जसको िन म्त तपाईंले यस्ता अ तु कायर्हरू गन ुर् भयो। हामीलाई



1 इितहास 17:22 xlviii 1 इितहास 18:4

िम दशेबािहर िनकाल्नभुयो अिन तपाईले हामीलाई स्वतन् बनाउन ु भयो।
तपाईले आफैं स्वयलंाई िस तलु्याउन ु भयो। तपाईले तपाईका मािनसहरूका
अिघ जान ु भयो अिन अन्य मािनसहरूलाई हा ो िन म्त ितनीहरूको दशे छोड्न
बाध्य तलु्याउन ु भयो। 22 तपाईंले तपाईका इ ाएली मािनसहरूलाई सदा-सवर्दा
तपाईंको बनाउनभुयो। अिन तपाई परम भु ितनीहरूको परमे र बन्न ु भयो।

23 “त्यसकैारण परम भु तपाईले म अिन मरेो सन्तानहरूको िवषयमा के
भन्नभुयो यो सदा-सव दा सत्य रहोस।् तपाईले के भन्नभुयो त्यो गन ुर्होस ्तपाईले
गन ुर् हुनछे। 24 तपाईका वचन रा हुोस ्जस ारा मािनसहरूले सदवै तपाईको
नाउकँो सम्मान गनछन।् तब मािनसहरूले भन्ने छन,् ‘सवर्श मान परम भु
इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ।’ अिन दाऊद तपाईंको दासको सा ाज्य तपाईंको
सामनु्ने स्थािपत होस।्

25“तपाईं आफैलेमलाई कट गन ुर् भएकोछ। त्यो तपाईंले मरेो प रवारलाई,
राजाहरूको प रवार बनाउनँ ु हुनछे। त्यसै कराण म िनधर्क्क साथ तपाईलाई
दयाहरू मािगरहछुे। 26 यसकरण अब मरेो परम भ,ु तपाई नै परमे र हुनहुुन्छ।
परमे र तपाई स्वयलंे मरेा िन म्त यी असल कुराहरू ग रिदन्छु भनी ितज्ञा गन ुर्
भएको छ। 27 त्यसकारण मरेो परम भलुाई इच्छा भए तपाईंले तपाईंको दासको
राजवशंलाई आिशष िदनहुोस ् यो तपाईंको उप स्थमा सदा-सवर्दा लगातार
रहनछे। कारण परम भु तपाईं आफैले यसलाई आशीवार्द िदन ु भएको छ। अिन
तपाईंले जे आशीवार्द िदनभुयो सदा-सवर्दै आशीष हुनछे।”

18
दाऊदले िविभन्न रा हरू िजत्छन ्

1 पिछ दाऊदले प लश्ती मािनसहरूलाई आ मण गरे। ितनले प लश्तीहरूलाई
परास्त गरे। ितनले गात शहर अिन त्यसका व रप रका सा-साना अरू शहरहरू
प लश्ती मािनसहरूबाट लए।

2 त्यस पिछ दाऊदले मोआब दशेलाई परास्त गरे। मोआबीहरू दाऊदका सवेक
बन।े ितनीहरूले दाऊदलाई कर ितथ।

3 दाऊदले हदर-एजरेको सनेाहरू िवरू पिन य ु गरे। हदर-एजरे सोबाका
राजा िथए। दाऊद ती सनेाहरूिसत हमात शहरसम्म लड।े दाऊदले यसो गरे
िकनभने हदर-एजरेले आफ्नो राज्य य ू े टस नदी सम्म फैलाउने चे ा गरेका िथए।
4 दाऊदले हदर-एजरेका 1,000 रथहरू, 7,000 सारिथहरू अिन 20,000
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पदैल सनैिकहरू कब्जामा लए। दाऊदले हदर-एजरेका ब लया घोडाहरू पिन
अपाङ्ग बनाइिदए जनु चाँही रथ तान्नमा योगग रएका िथए। तर दाऊदले 100
वटा रथहरू तान्ने शस्त घोडाहरू आफ्नो िन म्त बचाइिदए।

5अरामी मािनसहरू दमीशक शहरबाट हदर-एजरेलाई सहायता गनर् आए। हदर-
एजरे सोबाका राजा िथए। तर दाऊदले ितनलाई परास्त गरे र 22,000 अरामी
सिैनकहरूलाई मा रिदए। 6 दाऊदले अराममीहरूको राज्य दमीशका शहरमा सनेा
लगरे बसाए। अरामी मािनसहरू दाऊदका सवेक भए अिन ितनीकहाँ कर ल्याउन
थाल।े यसरी परम भलुे दाऊदलाई जहाँ गए ता पिन िवजय गराउनभुयो।

7 दाऊदले हदर-एजरेका सनेा धानहरूबाट सनुका ढालहरू लए अिन ती
यरूशलमेमा ल्याए। 8 दाऊदले तबेह अिन कून-शहरहरूबाट धरैे मा ामा काँसा पिन
ल्याए। ती शहरहरू हदर-एजरेका िथए। पिछ सलुमेानले त्यो काँसालाई काँसाको
कुण्ड,काँसाका स्तम्भ र काँसाका िविभन्न भाँडाहरू म न्दरको िनमाणर् गनर्को िन म्त
योगगरे।
9 तोऊ हमात शहरका राजा िथए। हदर-एजरे सोबाका राजा िथए। तोऊले हदर-

एजरेका सबै सनेालाई दाऊदले परास्त पारे भन्ने कुरा सनु।े 10 यसकारण तोऊले
उसको छोरा हदोरामलाई दाऊद कहाँ उसलाई उसको िवजयमा अिभनन्दन गनर् अिन
बधाई िदन पठाए। ितनले यसो गरे िकन भने दाऊद हदर-एजरेका िवरू लडकेा
िथए अिन ितनलाई परास्त गरेका िथए। हदर-एजरेका अिघ तोऊ सगँ य ु गरेका
िथए। हदोरामले दाऊदलाई सनु, चाँदी अिन कांसा ारा िनिमर्त धरैे िकिसमका
चीज बीजहरू िदए। 11 दाऊदले ती वस्तहुरूलाई पिव तलु्याए र परम भलुाई
चढाए। दाऊदले एदोम, मोआब,अम्मोनीहरू, प लश्तीहरू अिन अमालकेीहरूबाट
ल ्याएका सबै चाँदी अिन सनु पिन त्यसै गरे।

12अबीश,ै सरूयाहका छोराले18,000 एदोमी मािनसहरूलाई ननूको बेंसीमा
मारे। 13अबीशलैे एदोममा िकल्लाहरू बसाए अिन सबै एदोमीहरू दाऊदका सवेक
बनाए। परम भलुे दाऊदलाई ितनी जहाँ सकैु गए पिन िवजय िदलाउन ु भयो।

दाऊदका मखु अधीकारीहरू
14 दाऊद सम्पणूर् इ ाएलका राजा िथए। ितनले त्यही गरे जो हरेकका िन म्त

उिचत अिन उ म िथयो। 15 योआब सरूयाहका छोरा दाऊदका सनेाका सनेापित
िथए। यहोशापात, अहीलदूको छोरा दाऊदले गरेका कायर्हरूको िवषयमा लखे।े
16 सादोक अिन अबीमलेके पजूाहारीहरू िथए। सादोक अहीतबूका छोरा िथए
अिन अहीमलेके एिबयातारका छोरा िथए। शब्शा लखेपाल िथए। 17 बनायाह
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करेती अिन पलेथेीहरूका अगवुाइ गन िजम्मामा िथए। बनायाह यहोयादाका छोरा
िथए। अिन दाऊदका छोराहरू मखु्य अिधकारीहरू िथए। ितनीहरू राजा दाऊद सगं
सवेागथ।

19
अम्मोनीहरूले दाऊदका मािनसहरूलाई ल ज्जत तलु्याउछँन ्

1 नाहाश अम्मोनी मािनसहरूका राजा िथए। केही समयपिछ नाहाशको मतृ्य ु
भयो र ितनको स ामा उनका छोरा नयाँ राजा भए। 2 तब दाऊदले भन,े “नाहाश
म ित दयाल ु िथए, यसथर् म हाननू, नाहाशका छोरा ित दयाल ु हुनछुे।” यसथर्
दाऊदले ितनको िपताको मतृ्य ु ित हाननूलाई सान्त्वना िदनका िन म्त दतूहरू पठाए।
दाऊदका दतूहरू अम्मोन दशेमा हाननूलाई सान्त्वना िदन गए।

3तर अम्मोनी धानहरूले हाननूलाई भन,े “मखूर् नबन्नहुोस।् दाऊदले वास्तवमा
यी मािनसहरू तपाईलाई सहानभुिूत िदन वा तपाईंका मतृ िपता ित सम्मान जनाउन
पठाएका होइनन,् दाऊदले ितनका समाचारवाहकहरूलाई तपाईंको दशेको जाससूी
गनर् भनी पठाएका हुन। दाऊदले वास्तवमा तपाईंको दशेलाई ध्वशं पानर् चाहन्छन।्”
4 यसथर् हाननूले दाऊदका समाचारवाहकहरूलाई प े अिन ितनीहरूका दा ी र
कपाल का टिदए। हाननूले ितनीहरूका ब हरू पिन कम्मर सम्म का ट िदए। त्यस
पिछ ितनले ितनीहरूलाई पठाइिदए।

5 दाऊदका मािनसहरूलाई घर जान अप्ठेरो पय । केही मािनसहरू दाऊद
कहाँ गए अिन ितनका मािनसहरू ित के घटना घटयो सो भन।े यसथर् राजा
दाऊदलेआफ्ना मािनसहरूलाई यो समाचार पठाए “ितनीहरू ितमीहरूको दा ी फे र
नबढुञ्जले यरीहो शहरमै ब ।ु त्यस पिछ ितमीहरू घर फकर आउन सक्छौ।”

6 अम्मोनीहरूले सोचे िक दाऊदले ितनीहरूलाई उसको श ु हो भन्ने िवचार
गरे। तब ितनीहरूले1,000 तोडा चाँदी योग गरेर िमसपुतुािमयाबाट रथहरू अिन
सारिथहरू ज्यालामा ल्याए। ितनीहरूले अराम-माका अिन सोबाबाट पिन रथहरू
अिन सारिथहरू ज्यालामा ल्याए। 7 अम्मोनीहरूले 32,000 रथहरू ज्यालामा
ल्याए। ितनीहरूले मकाका राजा अिन ितनका सनेालाई सहायता गनर् आउन ु भनी
ितनीहरूलाई ज्याला िदए। माकाका राजा र उसका सिैनकहरू आए अिन मदेबा
शहरको निजकमा छाउनी बसाए। अम्मोनीहरू आफैं आफ्ना शहरहरू बाट बािहर
आए र य ु का िन म्त तयार भए।
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8 दाऊदले सनुे िक अम्मोनी मािनसहरू य ु का िन म्त तयार हुदँछैन।् यसथर् ितनले
योआब अिन इ ाएलका समस्त सनेालाई अम्मोनी मािनसहरूिसत य ु गनर् पठाए।
9 अम्मोनीहरू बािहर आए अिन य ु का िन म्त तयार बस।े ितनीहरू शहर ारको
निजक िथए। जो राजाहरू सहायता गनर् आएका िथए ितनीहरू आफै बािहर मदैान
ितर बस।े

10 योआबले दखेे िक ितनीिसत लड्नका िन म्त दइु सनै्यदलहरू तयार िथए।
एक दल ितनको सामनु्ने िथयो अिन अक दल ितनका पिछल्लितर िथयो। यसथर्
योआबले इ ाएलका केही सव म सिैनकहरूलाई छान।े ितनले ितनीहरूलाई
अरामका सनेा िवरू लड्न पठाए। 11 योआबले इ ाएलका सिैनकहरूलाई
अबीशकैो अधीनमा रहने आदशे िदए। अबीशै योआबका भाइ िथए। ती सिैनकहरू
अम्मोनी सनेा िबरू लडन गए। 12 योअबले अबीशलैाई भन,े “यिद अरामका
सिैनक मरेा िन म्त अित श शाली भए तब ितमीले मलाई सहायता गन ुर्पछर्। यिद
अम्मोनी सिैनक ित ा िन म्त अित श शाली भए भने म ितमीलाई सहायता गनछु।
13 हामी साहसी अिन श शाली बनौं जब हामी हा ा मािनसहरूका िन म्त अिन
हा ा परमे रको शहरहरूका िन म्त लड्छौ। परम भलुे त्यही गरून ् जो उहाँले
उिचत ठान्नहुुन्छ।”

14 योआब अिन ितनीिसत भएका सनेाले अरामका सनेालाई आ मण गरे।
अरामका सनेाहरू योआब अिन ितनका सनेाहरू दे ख भाग।े 15अम्मोनी सनेाहरूले
अरामका सनेाहरू भािगरहकेो दखेे यसथर् ितनीहरू पिन भाग।े ितनीहरू अबीशै र
ितनका सनेा दे ख भाग।े अम्मोनीहरू आफ्ना शहरमा फक अिन योआब यरूशलमे
फकर गए।

16 अरामी धानहरूले दखेे िक इ ाएलीहरूले ितनीहरूलाई परास्त गरे।
यसथर् ितनीहरूले य ू े टस नदीको पवूर्ितर बसकेा अरामी मािनसहरू बाट सहायता
पाउनका िन म्त दतूहरू पठाए। शोपक अरामका हदर-एजरेका सनेापित िथए।
शोपकले ती अन्य अरामी सिैनकहरूको पिन अगवुाइ गरे।

17 दाऊदले समाचार सनुे िक अरामका मािनसहरू य ु का िन म्त एकि त
भइरहकेा छन।् यसथर् दाऊदले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई एकजटु गराए।
दाऊदले ितनीहरूलाई यदर्न नदी पारी लग।े ितनीहरू अरामीहरूको आमन-ेसामने
भए। दाऊदले आफ्ना सनेालाई य ु का िन म्त तयार हुन ु हुकुम गरे अिन ितनीहरूले
अरामीहरूलाई आ मण गरे। 18अरामीहरू इ ाएलीहरूबाट भाग।े दाऊद र ितनका
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सनेाले 7,000 सारिथहरू अिन 40,000 अरामी सिैनकहरूलाई मारे। दाऊद
अिन ितनका सनेाले अरामी सनेाका सनेापित शोपकलाई पिन मा रिदए।

19 जब हदर-एजरेका अधीकारीहरूले ितनीहरूलाई इ ाएलले परास्त पारेका
दखे,े ितनीहरूले दाऊदिसत स न्ध गरे। ितनीहरू दाऊदका सवेक बन।े यसथर्
अरामीहरूले अम्मोनीहरूलाई फे र सहायता गनर् अस्वीकार गरे।

20
योआबले अम्मोनीहरूलाई न पादर्छन ्

1बसन्त ऋतमुा, योअबले इ ाएलका सिैनकहरूलाई य ु मा लगरे गए। यो वषर्को
त्यो समय िथयो जब राजाहरू य ु मा जान्थ,े तर दाऊद यरूशलमे मै बस।े इ ाएलका
सिैनकहरू अम्मोन दशेमा गए अिन त्यसलाई ध्वशं पारे। त्यस पिछ ितनीहरू रब्बा
शहरमा गए। सिैनकहरू शहरको चारैितर छाउनीमा ितनीहरू जानबाट रोक्नलाई
मािनसहरूलाई शहरको िभ वा बािहर त्यहाँ बस।े योआब अिन इ ाएलका सनेा
रब्बा शहरको िवरू त्यसलाई ध्वशं नपारूञ्जले सम्म लड।े

2 दाऊदले ितनीहरूका राजाको िशरबाट ीपचे िनकाल।े त्यो सनुको ीपचे
लगभग एक तोडा* िथयो। ीपचेचमा मलू्यवान र हरू िथए। ीपचे दाऊदको
िशरमा लगाइयो। तब दाऊदले रब्बा शहरबाट धरैे मलू्यवान बस्तहुरू पाए।
3 दाऊदले रब्बाका मािनसहरूलाई ल्याए अिन ितनीहरूलाई आरा, फलामका गल
अिन बञ्चरो ारा काम गनर् लगाए। दाऊदले अम्मोनीहरूका सबै शहरहरूलाई पिन
त्यसै गनर् लगाए। त्यस पिछ दाऊद अिन सबै सनेा यरूशलमे फक।

प लश्ती दैंत्यहरू मा रन्छन ्
4 पिछ इ ाएलीहरूको प लश्ती मािनसहरूिसत गजेरे शहरमा य ु भयो। त्यस

समय हूशाका िसब्बकैले िसप्पलैाई मारे। िसप्पै दैंत्यहरूका (रपाईहरूका) एकजना
छोरा िथए। यसरी ती प लश्ती मािनसहरू इ ाएली मािनसहरूका दास सरह भए।

5 फे र त्यहाँ इ ाएलीहरू अिन प लश्तीहरूको बीचमा य ु भयो। एल्हानान,
याएरका छोरालेलहमीलाई मारे। लहमी गोल्यतका भाइ िथए। गोल्यत गात शहरका
िथए। लहमीको भाला अत्यन्त ठूलो अिन ग ौ िथयो। त्यो तानको िवशाल डन्डा
जस्तै िथयो।
* 20:2: “75 पाउण्ड” वा “चौंतीस िकलो ाम।”
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6 पिछ, इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूिसत गात शहरमा य ु लड।े यो शहरमा
एकजना दैंत्य मािनस िथयो। त्यसको हात अिन खु ामा चौबीसवटा औंलाहरू
िथए। त्यस मािनसको त्यके हातमा छः वटा औंलाहरू अिन त्यके खु ामा छ
वटा औंलाहरू िथए। त्यो पिन दतै्यहरूको छोरा िथयो। 7 यसरी जब त्यस मािनसले
इ ाएललाई िनन्दा गय , तब जोनाथनले त्यसलाई मा रिदए। जोनाथन िशमअेका
छोरा िथए। िशमअे दाऊदका दाज्य ू िथए।

8 ती प लश्ती मािनसहरू गात शहरका दैंत्यहरूका (रफाका सन्तान) छोराहरू
िथए। दाऊद अिन ितनका सवेकहरूले ती दैंत्य मािनसलाई मारे।

21
इ ाएलीहरूको गन्ती गरेर दाऊदले पाप गछर्न

1 शतैान इ ाएलका मािनसहरूको िवरू िथयो। त्यसले दाऊदलाई इ ाएलका
मािनसहरूको गन्ती गनर् उत्सािहत तलु्यायो। 2 यसथर् दाऊदले योआब र
मािनसहरूका अगवुाहरूलाई भन,े “जाऊ अिन इ ाएलका सबै मािनसहरूको गणना
गर। दशेमा भएका हरेकको िगन्तीगर। बशेबा शहरदे ख दान शहरसम्म। तब मलाई
भन, जस ारा त्यहाँ कित जना मािनसहरू छन ्म जान्ने छु।”

3 तर योआबले भन,े “परम भलुे उहाँको रा लाई सय गणुा िवशाल बनाउन।्
हजरू, इ ाएलका सबै मािनसहरू तपाईका दास हुन।् तपाई िकन यो काम गनर्
चाहनहुुन्छ, मरेा परम भु राजा तपाईले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई पापको दोषी
तलु्याउन ु हुनछे।”

4 तर राजा दाऊद ढीट िथए। योआबले त्यसै गन ुर् पय जो राजाले भन।े
यसथर् योआब गए अिन मािनसहरूको िगन्ती गद दशे भ र घमु।े त्यस पिछ
योआब यरूशलमे फक आए। 5 अिन कितजना मािनसहरू िथए सो दाऊदलाई
भन।े इ ाएलमा 11,00,000 मािनसहरू िथए जो तरवार चलाउन सक्थ।े अिन
4,70,000 मािनसहरू यहूदामा िथए जो तरवार चलाउन सक्थ।े 6 योआबले
लवेी अिन िबन्यामीनका कुल समहूहरूको िगन्ती लएनन।् योआबले ती अिन
प रवार समहूहरूको गणना गरेनन ् िकनभने ितनलाई दाऊदको आदशे मनपरेन।
7 परमे रको नजरमा दाऊदले नरा ो कायर् गरेका िथए। यसथर् परमे रले
इ ाएललाई दण्ड िदन ु भयो।

परमे रले इ ाएललाई दण्ड िदन ु हुन्छ
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8 तब दाऊदले परमे रलाई भन,े “मलैे अित मखूर्ता पणू र् काम गरेकोछु। मलैे
इ ाएलका मािनसहरूको गणना गरेर अित नरा ो पाप गरेका छु। त्यसकारण म
तपाईको दासबाट यो पाप हटाई िदनहुोस ्भनी याचना गछुर्।”

9 गाद दाऊदका दश िथए। परम भलुे गादलाई भन्नभुयो, 10 “जा, अिन
दाऊदलाई भनः ‘परम भलुे जे भन्नहुुन्छ त्यो यो होः म तलँाई तीनवटा रोजाइ
िददंछुै। तैंले ती मध्ये एउटा रोज्न ु पछर्। तब म तैंले रोजे अनसुार दण्ड िदनछुे।’ ”

11 तब गाद दाऊद कहाँ गए। गादले दाऊदलाई भन,े “परम भु यही भन्नहुुन्छ,
‘दाऊद रोज कुन दण्ड त ँ चाहन्छस?् 12 शस्त आहर िबना तीन वषर्, वा तीन
महीनासम्म, तरेो श हुरू दे ख भागी िहडंन ु जब ितनीहरू आफ्ना तरवार लएर
तलँाई खे नछेन ्परम भबुाट तीन िदनको दण्ड। भयानक रूिड दशे भ र फैलने छ
अिन परम भकुा स्वगर्दतूले मािनसहरूलाई ध्वशं गद इ ाएलको चारैितर जानछेन।्’
दाऊद परमे रले मलाई पठाउन ु भएको हो। अब तपाईले िनणर्य गन ुर्होस ्कुन उ र
मलैे उहाँलाई िदन?ु”

13 दाऊदले गादलाई भन,े “म सकं मा परेको छु। म कुनै मािनसहले मलाई
दण्ड िदएको फैसला चाहिँदन। परम भु दयाल ू हुनहुुन्छ यसकारण मलाई उहाँको
हातमा पनर् िदनोस।्”

14 यसथर् परम भलुे इ ाएलमा भयकंर रोगहरू पठाउनभुयो अिन 70,000
मािनसहरू मरे। 15 परमे रले एउटा स्वगर्दतूलाई यरूशलमे ध्वशं त गनर् पठाउन ु
भयो। तर जब ती स्वगर् दतूले यरूशलमेलाई ध्वशंत गनर् शरुू गरे परम भलुे त्यो दे ु
भयो अिन उहाँलाई दःुख लाग्यो यसथर् परम भलुे यरूशलमेलाई नाश नपान िन य
गन ुर्भयो। परम भलुे स्वगर्दतूलाई जो नाश गद िथए, भन्नभुयो, “रोक! यित नै
पयार् छ।” परम भकुा स्वगर्दतू यबसूी ओनार्नको खलामा उिभएका िथए।

16 दाऊदले मािथितर हरेे अिन परम भकुा स्वगर्दतूलाई आकाशमा दखे।े
स्वगर्दतूले ितनको तरवार यरूशलमे शहर मािथ समाितरहकेा िथए। तब दाऊद
अिन बढूा- धानहरूले आफ्ना िशरलाई भइँूछुने ग र झकुाएर णाम गरे। दाऊद
अिन बढूा- धानहरूले आफ्ना दःुख कट गनर्का िन म्त िवशषे व पिहरेका िथए।
17 दाऊदले परमे रलाई भन,े “म त्यही एक हुँ जसले पाप गय । मािनसहरूको
िगन्ती गनर्का िन म्त मलैे नै आदशे गरेको िथएँ। म अन्जानमा िथएँ। इ ाएलका
मािनसहरूले केही भलू गरेका िथएनन।् परम भु मरेा परमे र, मलाई र मरेो
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प रवारलाई दण्ड िदनहुोस।् तर यो भयानक रोगहरूलाई रोक्नहुोस ्जसले तपाईका
मािनसहरूलाई मा ररहछे।”

18 तब परम भकुा स्वगर्दतूले गादलाई भन।े ितनले भन,े “दाऊदलाई
परम भकुो आराधना गनर्का िन म्त एक वदेी िनमार्ण गन ुर् भन। दाऊदले त्यो बदेी
यबसूीका ओनार्नको खलाको निजक िनमार्ण गन ुर्पछर्।” 19 गादले ती कुराहरू
दाऊदलाई भने अिन दाऊद ओनार्नको खला ितर गए।

20 ओनार्न गहू ँ कुट्दै िथए। ओनार्न फक अिन स्वगर्दतूलाई दखे।े ओनार्नका
चारजना छोराहरू लकु्नलाई कुद।े 21 दाऊद ओनार्न डाँडा ितर उकालो लाग।े
ओनार्नले ितनलाई दखेे र खला छाड।े ितनी दाऊद भए ितर गए अिन ितनको सामनु्ने
भइँूछुने गरी िशर झकुाई णाम गरे।

22 दाऊदले ओनार्नलाई भन,े “ित ो खला मलाई बचे। म ितमीलाई परूा दाम
िदनछुे। तब म यो जग्गालाई परम भकुो अराधना गनर्को िन म्त बदेी िनमार्ण गनर्
योग गन छु। तब यी भयानक रोगहरू बन्द हुनछेन।्”
23ओनार्नले दाऊदलाई भन,े “यो खला लनहुोस।् तपाई मरेो स्वामी, महाराजा

हुनहुुन्छ। तपाईंलाई जे इच्छ लाग्छ त्यही गन ुर् होस।् तपाईलाई होम ब लहरूका
िन म्त गाई-गोरूहरू पिन िदनछुे। म तपाईलाई खलाको तखताहरू दाउराको रूपमा
िदनछुे। म अन्न ब ल चढाउनको िन म्त गहु ँ र यी सबै सामानहरू तपाईलाई िदनछुे।”

24 तर राजा दाऊदले ओनार्नलाई उ र िदए, “होइन, म ितमीलाई परूा दाम
िदन्छु। परम भलुाई अपर्ण गनर्का िन म्त म ित ो केही चीज लिंदन। म त्यो भटे
अपर्ण गिदर्न जसको कुनै मलू्य िदन ु पदन।”

25 यसथर् दाऊदले ओनार्नलाई त्यो स्थानको िन म्त 600 शकेेल जित सनु
िदए। 26 दाऊदले त्यहाँ परम भकुो आराधना गनर्का िन म्त एउटा बदेी िनमार्ण
गरे। दाऊदलले होमब ल र मलेब ल चढाए। दाऊदले परम भिुसत ाथर्ना गरे।
परम भलुे स्वगर्बाट आगो पठाएर दाऊदलाई उ र िदनभुयो। त्यो आगो तल
होमब लको बदेीमा झय । 27 तब परम भलुे स्वगर्दतूलाई ितनको तरवार म्यानमा
हाल्न ु भनी आज्ञा िदनभुयो।

28 दाऊदले दखेे िक परम भलुे ओनार्नको खलामा ितनलाई उ र िदनभुयो।
यसथर् दाऊदले परम भकुो िन म्त ब ल चढाए। 29 (पिव पाल अिन होमब लको
वदेी िगबोन शहरको उच्च स्थानमा िथयो। मोशाले त्यो पिव पाल िनमार्ण
गरेका िथए जब इ ाएलका मािनसहरू मरूभिूममा िथए। 30 दाऊद परमे रिसत
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कुरा-कानी गनर् पिव पालमा जान सकेनन ् िकनभने ितनी भयभीत िथए। दाऊद
परम भकुा स्वगर्दतू अिन ितनको तरवारिसत भयभीत िथए।)

22
1 दाऊदले भन,े “परम भु परमे रको म न्दर अिन इ ाएलका मािनसहरूका

िन म्त भटेीहरू जलाउने बदेी यहाँ िनमार्ण ग रने छ।”
दाऊदले म न्दर िनमाणर्को िन म्त योजना बनाउछन ्

2 दाऊदले इ ाएलमा ब े सबै िवदशेीहरूलाई एकसाथ भलेा हुने आदशे
िदए। दाऊदले िवदशेीहरूबाट ढुङं्गा काट्नहेरू मािनसहरु छान।े ितनीहरूको काम
परमे रको म न्दर बनाउनका िन म्त ढुङं्गा काटेर तयार गन िथयो। 3 दाऊदले
फाटकको ढोकाहरूका िन म्त काँटी अिन कब्जाहरू बनाउन फलाम ल्याए।
दाऊदले जो पिन नसिकने मा ामा चरु काँसा ल्याए। 4अिन दाऊदले िगन्ती गनर्
नसिकने िहसाबमा दवेदारूका मढूाहरू ल्याए। सीदोन अिन सोर शहरका मािनहरूले
पिन दाऊद कहाँ धरैे दवेदारूका मढूाहरू ल्याए।

5 दाऊदले भन,े “हा ा परम भकुो िन म्त हामीले अत्यन्त िवशाल म न्दर
बनाउन ु पछर्। तर मरेो छोरा सलुमेान सानै छ यसथर् त्यसले ती कुराहरू िसकेको छैन
जो त्यसले जान्न ु पछर्। परम भकुो म न्दर अत्यन्त िवशाल हुन ु पछर्। यो यसको
िवशाल अिन सनु्दरताको िन म्त सबै रा हरूमा िस अिन उज्जवल हुनपुछर्।
त्यसै कारण म परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर्को लािग योजनाहरू बनाउने छु।”
यसकारण उनको मतृ्य ु अिघ दाऊदले म न्दर िनमाणर्को िन म्त धरैे योजनाहरू बनाए
र साम ीहरू िदए।

6 त्यस पिछ दाऊदले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई बोलाए उनलाई इ ाएलका
परम भु परमे रको िन म्त म न्दर बनाउनँ ु भन।े 7 दाऊदले सलुमेानलाई भन,े “मरेो
छोरो, परम भु मरेा परमे रको िन म्त म एउटा म न्दर बनाउन चाहन्थें। 8 तर
परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘दाऊद, तैंले धरैे य ु हरू लडकेो छस ्र धरैे मािनसहरू
मारेको छस।् यसथर् मरेो नाउकँो िन म्त तैंले म न्दर बनाउन स ै नस।् 9 तर ित ो
छोराहरू मध्ये एकजना जो शा न्त ि य हो। म शा न्तको समय दान गनछु।
त्यसका व रप रका श हुरूले त्यसलाई आ मण गन छैनन।् त्यसको नाउँ सलुमेान
हो। म इ ाएललाई उ राजा भएको समयमा शा न्त र आरम दान गनछु। 10सलुमेान
एउटा हो जसले मरेो िन म्त अवश्यै म न्दर बनाउनछे। सलुमेान मरेो छोरा हुनछे
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अिन म उसको िपता हुनछुेन।् अिन म उसको राजवशंलाई श शाली तलु्याउने छु
र उसको सन्तानहरूले इ ाएलमा सदासवर्दा शासन गन छ।’ ”

11दाऊदले यो पिन भने अब छोरा, “परम भुतरेो साथ रहून!् त ँसफल बन अ्िन
तैंले म न्दर बनाउने छस ्भनी परम भलुे भन्न ु भए जस्तै परम भु तरेो परमे रको
िन म्त म न्दर िनमार्ण गर। 12 जसरी पिन परम भलुे तपाईंलाई ज्ञान र ब ु िदउन।्
तािक जब उहाँले तलँाई इ ाएल मािथ अिधकार िदन ु हुन्छ, तलैे होिसयारी साथ
परम भु तरेो परमे रको आज्ञा पालन गन छस।् 13 यिद तैंले होिशयारी साथ ती
िनयम अिन वस्थाहरू पालन ग रस भन,े परम भलुे मोशालाई जो िदन ु भएको
िथयो, तैंले त्यो सफलता ा गन छस।् बलवान र साहसी बन। नडरा िनरूत्सािहत
नहो।

14 “सलुमेान, मलैे परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनर् क ठन प र म गरेको छु।
मलैे एक लाख तोडा* सनु िदएको छु। अिन लगभग दश लाख तोडा† चाँदी िदएको
छु। मलैे यितिबघ्न काँसा र फलाम िदएको छु जसको तौल गनर् सिकंदनै। साथै मलै े
काठपात र ढुङ्गाहरू िदएकोछु। सलुमेान तैंले त्यस मािथ थप्न सक्छस।् 15 तिँसत
धरैे कारीगरहरू, डकम हरू अिन िसकम हरू छन।् तिँसत हरेक कारको काम गनर्
िसपाल ुमािनसहरू छन।् 16 ितनीहरू सनु, चाँदी, काँसा अिन फलामका काम गनर्मा
िसपाल ुछन।् तिँसत अिधक िनपणु कम हरू छन ्जसको गन्ती लन सिकंदनै। अब
काम शरुू गर। अिन परम भु तरेो साथ रहून।्”

17 तब दाऊदले इ ाएलका समस्त अगवुाहरूलाई ितनका छोरा सलुमेानलाई
सहायता गन ुर् भनी आदशे िदए। 18 दाऊदले ती अगवुाहरूलाई भन,े “साच्चै नै
परम भु ितमीहरूका साथ हुनहुुन्छ। अिन उहाँले ितमीहरूलाई राजनीितक शा न्त
िदनभुएको छ। िकनभने उहाँले यस भिूम िनवासीहरूलाई परास्ता गनर् मलाई सहायता
गन ुर् भएकोछ अब परम भु र उहाँका मािनसहरूले यस भिूममािथ अिधकार गनछन।्
19 अब ितमीहरूको तन मन अिन धन परम भु ित ा परमे र ित लगाऊ, अिन
उहाँले भन्न ु भएका कामहरू गर। परम भु परमे रको पिव स्थान र परम भकुो
िन म्त म न्दर िनमार्ण गर। त्यस पिछ करारको सन्दकू अिन अन्य सबै पिव बस्तहुरू
म न्दरमा ल्याओ।”
* 22:14: “ 3,750 टन।” † 22:14:

“ 37,500 टन।”
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23
लवेीहरूका िन म्त म न्दरमा सवेाकायर्का योजनाहरू

1 दाऊद व ृ भए, यसथर् ितनले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई इ ाएलका नयाँ राजा
बनाए। 2 दाऊदले इ ाएलका समस्त अगवुा पजूाहारीहरू अिन लवेीहरूलाई पिन
भलेा गरे। 3 दाऊदले तीस बर्ष अिन त्यस भन्दा अिधक उमरे भएका लवेीहरूको
िगन्ती लए। जम्मा 38,000 लवेीहरू िथए। 4 दाऊदले भन,े “24,000
लवेीहरूले परम भकुो म न्दर िनमार्ण कायर्को हरेचाह गनछन।् 6,000 लवेीहरू
सरुक्षा कम अिन न्यायक ार्हरू हुनछेन।् 5चारहजार लवेीहरू ार-पालक हुनछेन ्
अिन 4,000 िवशषे वाध्य-यन् लवेीहरू बनाएको छु। ती यन् हरू ितनीहरूले
परम भकुो स्तिुतका िन म्त योग गनछन।्”

6 दाऊदले लवेीहरूलाई तीन समहूमा िवभाजन गरे। ती लवेीका तीन जना
छोराहरू गशे न, कहात र मरारीका प रवार समहूहरू िथए।

गश नका प रवार समहू
7 गशे नको प रवार समहूबाट लादान र िशमी िथए। 8 लादानका तीन जना

छोराहरू िथए। ितनका सबै भन्दा जठेा छोरा यहीएल िथए। ितनका अन्य
छोराहरू जतेाम अिन योएल िथए। 9 िशमीका छोराहरू शलोमोत, हजीएल
अिन हारान िथए। यी तीन छोराहरू लादानको प रवारका अगवुाहरू िथए।

10 िशमीका चार जना छोराहरू यहत, जीजा, यऊेश अिन बरीआ िथए। 11यहत
सबै भन्दा जठेा छोरा िथए अिन जीजा मिहला छोरा यऊेश अिन बरीआलाई
एकै प रवारको रूपमा गन्ती ग रन्थ्यो।

कहातका प रवार समहू
12 कहातका चार जना छोराहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन अिन उज्जीएल

िथए। 13 अ ामका छोराहरू हारून अिन मोशा िथए। हारूनलाई अित
िविश हुनको िन म्त चिुनएको िथयो। हारून अिन ितनका सन्तानहरूलाई
सदासवर्दा िविश हुनको िन म्त चिुनएको िथयो। ितनीहरू परम भकुो
सवेाको िन म्त सबै पिव साम ीहरू तयार गनर्लाई चिुनएका िथए। हारून
अिन ितनका सन्तानहरू परम भकुो समक्ष धपू बाल्नकुो िन म्त चिुनएका
िथए। ितनीहरू परम भकुो सवेाका िन म्त पजूाहारीरूको रूपमा चिुनएका
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िथए। ितनीहरूलाई परम भकुो पिव नाउमँा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन
सदाका िन म्त चिुनएको िथयो।

14 जहाँ सम्म परम भकुा जन मोशा सम्ब न्धत उसका छोराहरू लवेी कुल
समहूमा गािभए। 15 मोशाका छोराहरू गशे म अिन एलीएजर िथए।
16 गशे मका सबै भन्दा जठेा छोरा। शबएूल िथए। 17 एलीएजरेका सबै
भन्दा जठेा छोरा रहब्याह िथए। एलीएजरेका अन्य छोराहरू िथएनन।् तर
रहब्याहका धरैे छोराहरू िथए।

18 ियसहारका सबै भन्दा जठेा छोरा शलोमीत िथए।
19 हे ोनका सबै भन्दा जठेा छोरा य रयाह, मािहला छोरा अमयार्ह िथए।

यहजीएल सािहलंा छोरा िथए अिन यक्माम कान्छा छोरा िथए।
20 उज्जीएलका सबै भन्दा जठेा छोरा मीका अिन ियिशयाह कान्छा छोरा िथए।

मरारीका प रवार समहू
21 मरारीका छोराहरूः महली र मशूी िथए। महलीका छोराहरूः एलाजार अिन

कीश िथए। 22 एलाजारको छोराहरू नभई मतृ्य ु भयो। ितनका छोरीहरू
मा िथए। एलाजारका छोरीहरूले आफन्तहरूिसत िववाह गरे। ितनीहरूका
आफन्तहरू कीशका छोराहरू िथए। 23 मशूीका छोराहरूः महली, एदरे र
यरीमोत गरी। जम्मा तीन जना छोराहरू िथए।

लवेीका कायर्हरू
24 यी लवेीका सन्तानहरू िथए। सचूीमा ितनीहरूको नाउँ आफ्ना प रवार-

प रवार अनसुार िथयो। ती प रवारका धानहरू िथए। त्यके को नाउँ
सचूीमा ले खएको िथयो। सचूीमा ले खएका हरू बीस वषर् वा त्यस भन्दा
मािथका िथए। ितनीहरू परम भकुो म न्दरमा सवेा गथ।

25 दाऊदले भनकेा िथए, “परम भु इ ाएलका परमे रले उहाँका
मािनसहरूलाई शा न्त िदनभुएको छ। परम भु सदा सवर्दा रहनको िन म्त
यरूशलमेमा आउनभुएको छ। 26 यसथर् लवेीहरूले पिव पाल वा सवेामा
योगग रने कुनै पिन साम ी बोक्न ु पनछैन।”
27 इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त दाऊदका अ न्तम िनदशन लवेी कुल

समहूका सन्तानहरूको गन्ती गन ुर् पन िथयो। ितनीहरूले ती लवेी मािनसहरूको गन्ती
लए जो बीस अिन त्यस भन्दा बढ्ता उमरेका िथए।
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28लवेीहरूको काम हारूनका सन्तानहरूलाई परम भकुो म न्दरको सवेाकायर्मा
सहायता गन ुर्िथयो। लवेीहरूले म न्दरको आगँान अिन म न्दरका छेउका
कोठाहरूको पिन हरेचाह गथ। ितनीहरूको काम सबै पिव चीज बीजहरूलाई
श ु गन ुर् अिन परमे रको म न्दरमा सवेागन काम िथयो। 29 म न्दरको टेिबलमा
िवशषे रोटी रा े ितनीहरू िजम्मा िथयो। ितनीहरू पीठो, अन्नब ल र अखिमरी
रोटी पोलकेा अिन िमि त भटेीहरूको पिन िजम्मामा िथए। ितनीहरूले सबै कुराको
नाप-तौल गथ। 30 लवेीहरू हरेक िबहान उिभन्थे अिन परम भु ित धन्यवाद
चढाउँथे र स्तिुत गथ। ितनीहरूले यो पिन हरेक साँझ गथ। 31 शाबाथ अिन
अरू चाडका िदनहरूमा अिन औंसी उत्सवमा ितनीहरूले होमब लहरू तयार गथ।
परम भकुो अिघ ितनीहरू होमब लहरू तयार गथ। परम भकुो अिघ ितनीहरू
हरेक िदन सवेा गथ। त्यहाँ िनयमहरू िथए कित जना लवेीहरूले सवेा गन ुर् पथ्य ।
32 ितनीहरूले पिव पाल साथै पिव स्थानको हरेचाह गथ। ितनीहरूले आफ्ना
पजूाहारी, हारूनका सन्तानहरूलाई सहायता गथ। लवेीहरूले परम भकुो म न्दरका
कामहरू ारा पजूाहारीहरूलाई सहायता गथ।

24
पजूाहारीहरूका समहूहरू

1 हारूनका छोराहरूका समहूहरू यी िथएः हारूनका छोराहरू नादाब, अबीहू,
एलाजार अिन ईतामार िथए। 2 तर नादाब र अबीहू आफ्ना िपताको मतृ्य ु हुन
भन्दा अिघनै मरे। अिन नादाब र अबीहूका छोराहरू िथएनन।् यसथर् एलाजार अिन
ईतामारले पजूाहारीको रूपमा काम गरे। 3 दाऊदले एलाजार र ईतामारका प रवार
समहूलाई दइु िभन्न समहूहरूमा िवभाजन गरे। दाऊदले यसो गरे की समहूहरूले
ितनीहरूलाई गनर् िदइएका कायर्हरू गनर् सकुन।् दाऊदले सादोक र अहीमलेकेको
सहायता ारा यसो गरे। सादोक एलाजारका सन्तान िथए। तर अहीमलेके ईतामारका
सन्तान िथए। 4 एलाजारका प रवारमा ईतामारका प रवारमा भन्दा धरैे म ु खयाहरू
िथए। एलाजारका प रवामा सो जना म ु खयाहरू िथए अिन ईतामारका प रवारमा
आठजना म ु खयाहरू िथए। 5मािनसहरू हरेक प रवारमा चिुनएका िथए। ितनीलाई
िच ा ारा चिुनएको िथयो। केही मािनसहरूलाई पिव स्थानको िजम्मा लनको
िन म्त चिुनएको िथयो। अिन अन्य मािनसहरूलाई पजूाहारीको रूपमा सवेा गनर्को
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िन म्त चिुनएको िथयो। यी सबै मािनसहरू एलाजार अिन ईतामारका प रवारहरूबाट
िथए।

6 शमायाह मु खया िथए। ितनी नतनलेका छोरा िथए। शमायाह लवेी कुल
समहूबाट िथए। शमायाहले ती सन्तानहरूका नाउँ लखेकेा िथए। ितनीले ती नाउहँरू
राजा दाऊद अिन यी म ु खयाहरूका सामनु्ने लखेकेा िथएः पजूाहारी सादोक,
अहीमलेके अिन पजूाहारीहरू र लवेीहरूका प रवार-प रवारका म ु खयाहरू।
अहीमलेके अिबयाथारका छोरा िथए। हरेक पल्ट िच ा लगाउथँे अिन एक
छािनन्थ्यो, र शमायाहले त्यस को नाउँ लखे्थ।े यसरी ितनीहरूले एलाजार
अिन ईतामारको प रवारका मािनसहरू बीच काम िवभाजन ग रिदएको िथयो।

7 पिहलो यहोयारीबको दल िथयो।
दो ो दल यदायाहको िथयो।
8 ते ो हारीमको दल िथयो।
चौथो दल सोरीमको िथयो।
9 पाँचौं म ल्कयाहको दल िथयो।
छैटौं दल िमयामीनको िथयो।
10 सातौं हक्कोसको दल िथयो।
आठौं दल अिबयाको िथयो।
11 नवौं यशेअूको दल िथयो।
दशौं दल शकन्याहको िथयो।
12 एघारौं एल्यासीबको दल िथयो।
बा ौं दल याकीमको िथयो।
13 ते ौं हुप्पाको दल िथयो।
चौधौं दल यशेबेाबको िथयो।
14 पन् ौं िबल्गाको दल िथयो।
सो ौं दल इम्मरेको िथयो।
15 स ौं हजेीरको दल िथयो।
अठारौं दल ह प्पससेको िथयो।
16 उन्नाईसौं पतिहयाहको दल िथयो।
बीसौं दल यहजेकेलको िथयो।
17 एक्काईसौं याकीनको दल िथयो।
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बाईसौं दल गमरूालको िथयो।
18 तईेसौं दलायाहको दल िथयो।
चौबीसौं दल माज्याहको िथयो।
19 यी परम भकुो म न्दरमा सवेा गनर्का िन म्त छािनएका दलहरू िथए।

ितनीहरूले म न्दरमा सवेा गनर्का िन म्त हारूनका िविध-िवधानहरू पालन गरे।
परम भु इ ाएलका परमे रले ती िवधानहरू हारूनलाई िदन ु भएको िथयो

20 बाँकी रहकेा लवेीका सन्तानहरूका नाउँ यी हुन:्
अ ामका सन्तानबाट शबूाएल
शबूाएलका सन्तानबाट यहेदयाह।
21 रहब्याहका सन्तानबाटः ियिशयाह ियिशयाह सबै भन्दा जठेो छोरो िथए।
22 ियसहार वशंबाटः शलोमोत।
शलोमोतका वशंबाटः यहत।
23 हे ोनका सबै भन्दा जठेा छोरा य रयाह िथए।
अमयार्ह हे ोनका मािहला छोरा िथए।
यहजीएल ितनका साँिहला छोरा
अिन यक्माम कान्छा छोरा िथए।
24 उज्जीएलका छोरा मीका िथए।
मीकाका छोरा शमीर िथए।
25 ियश्याह मीकाका भाइ िथए।
ियश्याहका छोरा जकयार्ह िथए।
26 मरारीक सन्तानहरू महली, मशूी र ितनका छोरा यिजयाह िथए।
27 मरारीका छोराहरू यिजयाबाटः बनो, शोहम जक्कूर र इ ी नाउकँा िथए।
28 महलीका छोरा एलाजार िथए। तर एलाजारका छोराहरू िथएनन।्
29 कीशका कीशबाट छोरा यरहमले िथए।
30 मशूीका छोराहरू महली, एदरे अिन यरीमोत िथए।

ती लवेी प रवारहरूका मु खयाहरू हुन।् ितनीहरूको नाउँ आ-आफ्ना
प रवारहरूका सचूीमा ले खएको छ। 31 ितनीहरू िवशषे कायर् गनर्का िन म्त
चिुनएका िथए। ितनीहरूले पिन आफ्ना पजूाहारीहरूले झैं िच ाहाल्थ।े पजूाहारीहरू
हारूनका सन्तान िथए। ितनीहरूले राजा दाऊद, सादोक, अहीमलेके अिन
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पजूाहारीहरू अगवुाहरू अिन लवेीहरू समक्ष िच ा हाल।े जब ितनीहरूलाई कायर्
गनर्को िन म्त चनुे तर ठूला र साना प रवारहरूलाई एकै कारको हार गरे।

25
सगंीतकारहरू

1 दाऊद र सनेापितहरूले आसापका छोराहरू हमेान अिन यदतूनूलाई िवशषे
कायर् गनर्का िन म्त छानकेा िथए। ितनीहरूको िवशषे काम सारङ्गी, वीणा अिन
झ्यालीहरूको योग गरी परमे रको वचनको अगमवाणी गन ुर् िथयो। यस कारले
सवेा गन मािनसहरूको सचूी यहाँ छः

2 आसापका प रवारबाटः जक्कूर, योसफे, नतन्याह अिन अशरेला। राजा
दाऊदले आसापलाई अगमवाणी गनर्का िन म्त चनुे अिन आसापले आफ्ना
छोराहरूको अगवुाइ गरे।

3 यदतूनूका प रवारबाटः गदल्याह, सरी, यशयाह, िशमी, हशिबयाह र
मि त्याह। ती छः जना िथए। यदतूनूले आफ्ना छोराहरूको अगवुाइ गरे।
यदतूनूलेअगमवाणी गनर्का िन म्त परम भलुाई धन्यवाद िदन र उहाँको स्तिुत
गनर्का िन म्त वीणाको योगगरे।

4 हमेानका छोराहरू जसले सवेा गरे ती ब ु क्कयाह, म न्याह, उज्जीएल,
शबएूल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलीआता, िग लती, रोममती-एजरे,
योश्बाकाशा, मल्लोती, होतीर अिन महजीओत िथए। 5 यी सबै मािनसहरू
हमेानका छोराहरू िथए। हमेान दाऊदका दश िथए। परमे रले हमेानलाई
श शाली बनाउने वचन िदन ु भएको िथयो। यसथर् हमेानका धरैे छोराहरू
भए। परमे रले हमेानलाई चौध छोरा अिन तीन जना छोरीहरू िदन ु भयो।

6 हमेानले परम भकुो म न्दरमा गाउन आफ्ना छोराहरूको अगवुाइ गरे। ती
छोराहरूले झ्याली, वीणा अिन साराङ्गीहरू योग गरे। राजाको आज्ञा अनसुार
आसाप यदतू अिन हमेनले परमे रको म न्दरमा सवेा गन त्यो ितनीहरूको
यही त रका िथयो। 7 ती मािनसहरू अिन लवेीका कुल समहूका ितनीहरूका
आफन्तहरूलाई परम भकुो मिहमा गाउनमा ता लम िदइएको िथयो। त्यहाँ 288
जना मािनसहरू िथए। 8 हरेक ले गन ुर् पन िविभन्न िकिसमका कामहरू छान्न
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ितनीहरूले िच ा लगाए। हरेक लाई समान वहार ग रन्थ्यो। जवान अिन
बढूा मािनसहरू ित एकसमान वहार ग रन्थ्यो। अिन गरुूलाई िशष्यलाई जस्तै
समान वहार ग रन्थ्यो।

9 पिहलो-आसापका छोराहरू (योसफे)
अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए। दो ो-गदल्याहका

छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका िथए।
10 ते ो-जवकूरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
11चौथो-िय ीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका

िथए।
12 पाँचौं-नतन्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
13 छैटौं-ब ु क्कयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
14 सातौं-यसरेलाका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा हरू चिुनएका

िथए।
15 आठौं-यशयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
16 नवौं-म न्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
17 दशौं-िशमीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू चिुनएका

िथए।
18 एघारौं-अ लेका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
19 बा ौं-हशिबयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
20 ते ौं-शबूाएलका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।
21 चौधौं-मि त्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू

चिुनएका िथए।



1 इितहास 25:22 lxv 1 इितहास 26:3

22 पन् ौं-यरेमोतका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

23 सो ौं-हन्नयाहका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

24 स ौं-योशबकाशाका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

25 अठारौं-हनानीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

26 उन्नाईसौं मल्लोतीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

27 बीसौं-ए लयाताका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

28 एक्काईसौं-होतीरका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

29 बाईसौं-िग लतीका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

30 तईेसौं-महजीओतका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना हरू
चिुनएका िथए।

31 चौबीसौं-रोम्मती, एजरेका छोराहरू अिन आफन्तहरूबाट बा जना
हरू चिुनएका िथए।

26
वार पालकहरूको समहू

1 कोरहका प रवारबाट ारपालकहरू यी हुन:्

मशेलेमे्याह अिन ितनका छोराहरू। मशेलेमे्याह कोरेका छोरा िथए। ितनी
आसापका प रवार समहूका िथए। 2 मशेलेमे्याहका छोराहरू िथएः जकयार्ह
सबै भन्दा जठेा छोरा िथए। यदीएल मािहला छोरा िथए। जबिदयाह सिँहलंा
छोरा िथए। य ीएल काँिहला छोरा िथए। 3 एलाम अन्तरे छोरा िथए।
यहोहानान जन्तरे छोरा िथए अिन एल्यहोनै कान्छा छोरा िथए।
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4 ओबदे-एदोम अिन ितनका छोराहरूः ओबदे-एदोमका सबै भन्दा जठेा छोरा
शमायाह िथए। यहोजाबाद ितनका मािहला छोरा िथए। योआह ितनका
सािहला छोरा िथए। साकार ितनका कािहला छोरा िथए। नतनले ितनका
अन्तरे छोरा िथए। 5 अम्मीएल ितनका जन्तरे छोरा िथए। ियस्सारकार
ितनका खन्तरे छोरा िथए अिन पलु्लतै ितनका कान्छा छोरा िथए। परमे रले
साँच्चै नै ओबदे एदोमलाई बरदान िदन ु भएको िथयो। 6 ओबदे-एदोमका
छोरा शमायाह िथए; शमायाहका पिन छोराहरू िथए। शमायाका छोराहरू
ितिनहरूका िपताका प रवारका अगवुाहरू िथए िकनभने ितनीहरू योग्य
मािनसहरू िथए। 7शमायाहका छोराहरू ओ ी, रफाएल,ओबदे, एल्जाबाद,
एलीहू, अिन समिकयाह िथए। एल्जाबादका आफन्तहरू सामथ्यर्वान
मािनसहरू िथए। 8 यी सबै मािनसहरू ओबदे-एदोमका सन्तानहरू िथए। ती
मािनसहरू अिन ितनीहरूका छोराहरू र आफन्तहरू श शाली मािनसहरू
िथए। ितनीहरू असल रक्षकहरू िथए। ओबदे एदोमका 62 जना छोराहरू
िथए।

9 मशेलेमे्याहका छोराहरू अिन आफन्तहरू िथए, जो श शाली हरू
िथए। जम्मा 18 जना छोराहरू अिन आफन्तहरू िथए।

10 यी मरारीका प रवारका ारपालकहरू िथए। त्यसमा होसा एक िथए। िश ी
जठेो छोरो अगवुा िथए। य िप िश ी पिहला जन्मकेो छोरा िथएन, उसलाई
उसको िपताले अगवुा चनु।े 11 िह ल्कयाह ितनका मािहला छोरा िथए।
तब लयाह ितनका सािहलंा छोरा िथए, अिन जकयार्ह ितनका कान्छा छोरा
िथए। होसाका जम्मा 13 छोरा र आफन्तहरू िथए।

12 यी ारपालकहरूका समहूहरूमा धानहरू िथए। ारपालकहरूले
परम भकुो म न्दरमा सवेा गन िवशषे त रका िथयो जस्तो ितनीहरूका आफन्तहरूले
गथ। 13 हरेक प रवारलाई एउटा ारको रक्षा गनर् िदइएको िथयो। एउटा प रवारको
िन म्त ार छान्न िच ा लगाएको िथयो। जवान र ब ृ हरू ित समान वहार
ग रन्थ्यो।

14 मशेलेमे्याह पवूर् ारको रक्षाका िन म्त चिुनएका िथए। त्यसपिछ
मशेलेमे्याहका छोरा जकयार्हका िन म्त िच ा लगाए। जक रया एक ब ु मान
सल्लाहकार िथए। जक रया उ र ारका िन म्त चिुनए। 15 ओबदे-एदोम दिक्षण
ाराका िन म्त चिुनए अिन ओबदे-एदोमका छोराहरू त्यस म न्दरको रक्षाका िन म्त
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चिुनए जहाँ मलू्यवान चीज-बीजहरू रा खएका िथए। 16 शपु्पीम अिन होसा
प म ार र मािथल्लो सडकको शल्लकेेत ाराका िन म्त चिुनए।

रक्षकहरू एक-अकार्को छेउ छेउमा उिभन्थ।े 17 छः जना लवेीहरू हरेक िदन
रक्षामा पवूर् ार ितर उिभन्थ।े चार जना लवेीहरू हरेकिदन रक्षामा उ र ारितर
उिभन्थ।े चारजना लवेीहरू रक्षामा दिक्षण ार ितर उिभन्थे अिन दइुजना लवेीहरूले
त्यस म न्दरको रक्षा गथ जहाँ मलू्यवान बस्तहुरू रा खएको िथयो। 18 जित सक्दो
प मी (कचहरीको बाटोमा) चार जना रक्षकहरू िथए अिन दइुजना रक्षकहरू
कचहरीमा नै बस्थ।े

19यी, ारपालकहरूका समहूहरू िथए। ती ारपालकहरू कोरह अिन मरारीका
प रवारहरूबाट िथए।

भण्डारे र अिधकारीहरू
20 अिहयाह लवेी कुल समहूबाट िथए। अिहयाहले परमे रको म न्दरका

बहुमलू्य वस्तहुरूको हरे चाहको िजम्मा लएका िथए। जहाँ पिव बस्तहुरू
रा खएका िथए।

21लादान गशेन प रवारका िथए। यहीएली लादान प रवार समहूका म ु खयाहरू
मध्ये एक िथए। 22 यहीएलीका छोराहरू जतेाम अिन जतेामको भाइ योएल िथए।
ितनीहरूले परम भकुो म न्दरका मलू्यवान वस्तहुरूको िजम्मा लएका िथए।

23 अन्य मु खयाहरू अ ाम, ियसहार, हे ोन अिन उज्जीएल कुल समहूका
िथए।

24 शबएूल परम भकुो म न्दरका मलू्यवान बस्तहुरूको िजम्मवेार धान
िथए। शबूाएल गशे मका छोरा िथए। गशे म मोशाका छोरा िथए। 25 यी
शबएूलका आफन्तहरू िथएः एलाजारबाट ितनका आफन्तहरूः रहब्याह-
एलीजरका छोरा, यशियया-रहब्याहका छोरा, योराम-यशिययाका छोरा,
िजं ी-योरामका छोरा अिन शलोमीत-िज ीका छोरा। 26 यी शलोमीत र
ितनका आफन्तहरू दाऊदले सं ह गरेका बस्तहुरूको िजम्मामावाल िथए।

सनेाका अिधकारीहरूले पिन चीज बीजहरू म न्दरका िन म्त िदए।
27 ितनीहरूले य ु मा लएका कितपय वस्तहुरू िदए। ितनीहरूले ती वस्तहुरू
परम भकुो म न्दरको सचंालनको लािग िनदशन िदए। 28शलोमीत र ितनका
आफन्तहरूले दश शमएूल कीशका छोरा शाऊल, नरेका छोरा अबनरे
अिन सरूयाहका छोरा योआबले िदएका पिव वस्तहुरूको पिन हरेचाह गरे।
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शलोमीत अिन ितनका आफन्तहरूले सबै पिव वस्तहुरूको हरेचाह गरे जनु
मािनसहरूले परम भलुाई िदएका िथए।

29 केनन्याह ियसहारका प रवारका िथए। केनन्याह अिन ितनका छोराहरू
म न्दर बािहर काम गदर्थ।े ितनीहरूले इ ाएलका िविभन्न भागमाहरूमा
बन्धक अिधकारी र न्यायक ार्हरूका रूपमा काम गदथ।े 30 हशब्याह

हे ोन प रवारका िथए। हशब्याह अिन ितनका आफन्तहरूले परम भकुा
सबै कायर् गदर्थे अिन इ ाएलको यदर्न नदीको प म ितर राजाको
काम-काजको िजम्मावाला पिन िथए। हशब्याहका समहूमा 1,700 जना
योग्य मािनसहरू िथए। 31 हे ोन प रवारको वशंावलीले यो दखेाउछँ िक
य रयाह ितनीहरूका अगवुा िथए। दाऊद राजाको चालीसौं वषर्को शासन
कालमा उसले उसको अिधकारीहरूलाई बलवान अिन कुशल मािनसहरूको
प रवा रक वशंवाली खोज्ने आज्ञा गरे केही योग्य मािनसहरू हे ोनीहरूले
बीचमा यारजे र िगलादमा पाए। 32 य रयाहका 2,700 जना आफन्तहरू
िथए, जो श शाली हरू प रवारहरूका मु खयाहरू िथए। राजा
दाऊदले ती 2,700जना आफन्तहरूलाई रूबने, गाद अिन मनश्शकेा आधा
कुल समहूहरूलाई परम भकुो कायर् अिन राजाको काम-काजको हरे चाह
गनर्मा अगवुाइ गन िजम्मा िदए।

27

सनै्य समहूहरू
1 यी इ ाएलीहरूको सचूी हो जसले सनेामा राजाको सवेा गथ। त्यके समहूले

त्यके वषर् एक महीना काम गदर्थ।ै त्यहाँ प रवारका अगवुाहरू हजार जना
सनेाध्यक्षहरू, सहायक सनेाध्यक्षहरू, अिधकारीहरू, जसले राजाको सवेा गथ।
त्यके सनै्य समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।
2 याशोबाम पिहलो समहूको पिहलो महीनाको िजम्मामावाल िथए। याशोबाम

जब्दीएलका छोरा िथए। याशोबामको समहूमा 24,000 हरू िथए।
3 याशोबाम परेेसका सन्तानहरूमा एक अगवुाजन िथए। याशोबाम पिहलो
महीनाको िन म्त सबै सनै्य अिधकारीहरूका मखु िथए।
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4 दोदै दो ो महीनाका िन म्त सनै्य समहूका िजम्मावाला िथए। ितनी आहोहका
िथए। त्यहाँ उसको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए। िमकलट उनका
समहूका अगवुा िथए।

5 ते ो सनेापित बनायाह यहोयादाका छोरा बनायाह ते ो महीनाका िन म्त
सनेापित िथए। यहोयादा मखु्य पजूाहारी िथए। बनायाहको समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए। 6 ियनी उही बनायाह िथए, जो तीस यो ाका
एक साहसी सिैनक िथए। बनायाहले ती मािनसहरूको अगवुाई गरे।
बनायाहका छोरा अम्मीजाबाद बनायाहको समहूका िजम्मामा िथए।

7 चौथो सनेापित योआबका भाइ असाहले िथए। असाहले चौथो महीनाका
िन म्त सनेापित िथए। पिछ असाहलेका छोरा जबिदयाहले सनेापितको रूपमा
ितनको स्थान लए। असाहलेका समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

8 पाँचौं सनेापित शम्हूत िथए। शम्हूत पाँचौं महीनाको िन म्त सनेापित िथए।
शम्हूत जरेह प रवारका िथए। शम्हूतका समहूमा 24,000 हरू
िथए।

9 छैटौं सनेापित ईरा िथए। ईरा छैटौं महीनाको िन म्त सनेापित िथए।
ईरा इक्केशका छोरा िथए। इक्केश तको शहरका िथए। ईराको समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए।

10सातौं सनेापित हलेसे िथए। हलेसे सातौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। ितनी
पालोनी मािनसहरूबाट िथए अिन ए मैका सन्तान िथए। हलेसेको समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए।

11 आठौं सनेापित िसब्बकै िथए। िसब्बकै आठौं महीनाका िन म्त सनेापित
िथए। िसब्बकै हूशाहबाट िथए। िसब्बकै जरेह प रवारका िथए। िसब्बकैको
समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

12 नवौं सनेापित अबीएजरे िथए। अबीएजरे नवौं महीनाका िन म्त सनेापित
िथए। अबीएजरे अनातोत शहरका िथए। अबीएजरे िबन्यामीन कुल समहूका
िथए। अबीएजरेको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।

13 दशौं सनेापित महरै िथए। महरै दशौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए। महरै
नतोपाहका िथए। ितनी जरेह प रवारका िथए। महरैको समहूमा 24,000
मािनसहरू िथए।

14 एघारौं सनेापित बनायाह िथए। बनायाह एघारौं महीनाका िन म्त सनेापित
िथए। बनायाह िपरातोनका िथए। बनायाह ए मैका कुल समहूका िथए।
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बनायाहको समहूमा 24,000 मािनसहरू िथए।
15 बा ौं सनेापित हले्दै िथए। हले्दै बा ौं महीनाका िन म्त सनेापित िथए।

हले्दै नतोपाहका िथए। हले्दै ओ ीएल प रवारबाट िथए। हले्दकैो समहूमा
24,000 मािनसहरू िथए।

कुल समहूका धानहरू
16 इ ाएलका कुल समहूहरूका मु खयाहरू यी नै िथएः

रूबनेकाः िज ीका छोरा एलीएजर।
िशमोयोनकाः शपत्याह माकाको छोरा।
17 लवेीकाः कमएूलका छोरा हशब्याह।
हारूनकाः सादोक।
18 यहूदाकाः एलीहू (एलीहू दाऊदका भाइहरू मध्ये एक जना िथए)

इस्सकारकाः
मीकाएलका ओ ी छोरा।
19 जबलूनूकाः ओबिदयाका छोरा ियश्मायाह।
न ालीकाः यरीमोत अ ीएलका छोरा।
20 ए इैमकाः अज्जयाहका छोरा होशयेा।
प म मनश्शकेाः योएल पदायाहका छोरा।
21 पवूर् मनश्शकेाः जकयार्हका छोरा इ ो।
िबन्यामीनकाः यसीएल अबनरेका छोरा।
22 दानकाः यरोहामका छोरा अ ले।

यी इ ाएली कुल समहूका म ु खयाहरू िथए।
दाऊदले इ ाएलीहरूको गन्ती गछर्न ्

23 दाऊदले इ ाएलका मािनसहरूको गन्ती गन िन य गरे। त्यहाँ अित धरैे
मािनसहरू िथए िकनभने परमे रले इ ाएलका मािनसहरूलाई आकाशमा भएका
ताराहरू जस्तै धरैे बनाउने ितज्ञा गन ुर् भएको िथयो। यसथर् दाऊदले ती मािनसहरूको
मा गणना गरे जो बीस वषर् अिन त्यस भन्दा मािथका िथए। 24योआब, सरूयाहका
छोराले मािनसहरू गन्ती गनर् शरुू गरे, तर ितनले सकेनन।् परमे र इ ाएलका
मािनसहरूिसत ोिधत हुन ु भयो। त्यसै कारणले गदार् राजा दाऊदको इितहासको
पसु्तकमा मािनसहरूको सखं्या ले खएन।
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राजाका शासकहरू
25यो ती मािनसहरूको सचूी हो जसले राजाका सम्पि को िजम्मा लएका िथएः

अज्मावते, अदीएलका छोरा राजा भण्डार कक्षको िजम्मामा िथए।
जोनाथन, उ ज्जयाहका छोरा सा-साना शहर, गाउ,ँ खते अिन बजुार्हरूका

भण्डार कक्षका िजम्मामा िथए।
26 ए ी कलबूका छोरा कृषकहरूको िजम्मा लएका िथए।
27 रामा शहरका िशमी दाखबारीको िजम्मा मा िथए।
शपेमेका जब्दी दाखबारीहरूबाट आउने दाखरसको हरेचाह अिन भण्डारको

िजम्मा मा िथए।
28 गदेरेका बाल हानान प मी पहाड दशेका भ ाक्ष अिन अञ्जीरको

बकृ्षहरूका
िजम्मावाला िथए। योआश भ ाक्षको तलेको भण्डारको िजम्मावाला िथए।
29 शारोनका िश ै शारोन व रप रका गाई वस्तकुा िजम्मा मा िथए।
अदलूकेा छोरा शापात बेंसीमा गाई वस्तहुरूका िजम्मा मा िथए।
30 इश्माएलले ओबील ऊँटहरूका िजम्मामा िथए।
मरेोनोती यहेदयाह गधाहरूका िजम्मामा िथए।
31 हगरीका याजीज भडेा-बा ाहरूका िजम्मामा िथए।

यी सबै मािनसहरू धान िथए, जसले राजा दाऊदका सम्पि हरूका हरे चाह गदर्थ।े
32जोनाथन एक बु मानी, सल्लाहकार र लखेापाल िथए। जोनाथन दाऊदका

भतीजा िथए। हक्मोनीका छोरा यहीएल राजाका छोराहरू को हरेचाह गदर्थ।े
33 अहीतोपले राजाका सल्लाहकार िथए। हूशै राजाका िम िथए। हूशै एरकी
मािनसहरूबाट िथए। 34 यहोयादा र एबीयातारले पिछ राजाका सल्लाहकारको
रूपमा अहीतोपलेले स्थान लए। यहोयादा बनायाहका छोरा िथए। योआब राजाका
सनेापित िथए।

28
म न्दरको िन म्त दाऊदका योजनाहरू

1 दाऊदले इ ाएलीहरूका सबै अगवुाहरूलाई एकि त गरे। ितनले ती सबै
अगवुाहरूलाई यरूशलमेमा आउन भिन हुकूम िदए। उनले कुल समहूहरूका
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सबै अगवुाहरूलाई, राजाका सवेामा रहकेा सनै्यका सनेापितहरू, हजारहरूको
सनेाध्यक्षहरू, सयहरूका सनेाध्यक्षकहरू, राजा अिन ितनका छोराहरूका सम्पि
अिन पशहुरूको हरेचाह गन अिधकारीहरू, राजाका धान अिधकारीहरू, बीरहरू
अिन सबै साहसी सनैीकहरूलाई बोलाए।

2 राजा दाऊद उठे र भन,े “मरेा दाज्य-ूभाईहरू अिन मरेा मािनसहरू, मरेा कुरा
सनु। म परम भकुो करारको सन्दकूको िन म्त एउटा िव ामस्थान िनमार्ण गनर् अितनै
चाहन्थें, एउटा स्थान जो हा ो परम भकुो खु ् ाको पाउदान हुन सकोस ्मलै े म न्दर
िनमार्ण गनर्लाई धरैे तयारीहरू गरें। 3 तर परम भलुे मलाई भन्नभुयो, ‘अह,ँ दाऊद,
तैंले मरेो नाउमँा म न्दर बनाउन ु पदन। तैंले त्यसो गन ुर् हुदँनै िकनभने त ँ एक सिैनक
होस,् र तैंले धरैे मािनसहरूलाई मारेको छस।्’

4 “परम भु इ ाएलका परमे रले इ ाएलका बा कुल समहूहरूको अगवुाइ
गनर्का िन म्त यहूदाका कुल समहूलाई चनु्न ुभयो। अिन त्यसपिछ प रवार समहूबाट
परम भलुे मरेा िपताका प रवारलाई चनु्न ु भयो। र त्यो प रवारबाट परमे रले
मलाई सदाको िन म्त इ ाएलका राजा चनु्नभुयो। परमे रले मलाई इ ाएलको
राजा बनाउन चाहन ु भयो। 5 परम भलुे मलाई धरैे छोराहरू िदन ु भएको छ। अिन
ती सबै छोराहरूबाट परम भलुे सलुमेानलाई इ ाएलको नयाँ राजा बनाउन िन म्त
छान्नभुयो। वास्तवमा, इ ाएल परम भकुो राज्य हो। 6 परम भलुे मलाई भन्नभुयो,
‘दाऊद, तरेो छोरा सलुमेान त्यही एउटा हो जसले मरेो िन म्त म न्दर र त्यसका
चोकहरू बनाउनछे। िकन? िकनभने मलै े सलुमेानलाई मरेो छोरा हुन चनुकेोछु अिन
म त्यसको िपता हुनछुे। 7 सलुमेानले मरेा िनयमहरू र आदशेहरू अिहले पालन गद
छ। यिद उसले मरेा िनयमहरू पालन ग रर ो भने,् तब म सलुमेानको राज्यलाई
सदा सवर्दाका िन म्त श शाली बनाउने छु।’ ”

8 दाऊदले भन,े “यसकैारण अब सारा इ ाएलीहरू अिन परमे रका समदुायको
समक्ष म ितमीहरूलाई यी कुराहरू भन्दछुः परम भु ितमीहरूका परमे रका सबै
आज्ञाहरू पालन गनर्मा सावधान बन। तब मा ितमीहरूले यो असल भिूम सदा-
सवर्दा रा सक्ने छौ। अिन ितमीहरूले यसलाई ितमीहरूका सन्तानहरूलाई सदा-
सवर्दाका िन म्त िदन सक्नछेौ।

9“अिन त,ँ मरेो छोरो सलुमेान,आफ्नो िपताका परमे रलाई िचन।् परमे रको
सवेा श ु हृदयले गर।् परमे रको सवेा गनर् हृदयबाट नै खशुी बन।् िकन? िकनभने
परम भलुे हरेक हृदय जाँच्नहुुन्छ। परम भलुे तैंले सोचको हरेक कुराहरू बझु्न ु
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हुन्छ। यिद त ँ सहायताको िन म्त परम भु कहाँ गइस ्भने तैंले उ र पाउने छस।् तर
यिद त ँ परम भु दे ख टाढा फिकर् स ्भने उहाँले तलँाई सदाको िन म्त त्याग्न ु हुनछे।
10 सलुमेान, तैंले यो बझु्न ु पछर् िक परमे रले उहाँको पिव स्थान अथार्त म न्दर
िनमार्ण गनर्को िन म्त तलँाई चनु्न ु भएको छ। श शाली बन ्र काम पणूर् गर।्”

11 त्यसपिछ दाऊदले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई म न्दर िनमार्ण गन योजनाहरू
िदए। ती योजनाहरू म न्दरको चारै ितरका दलान अिन त्यसका भण्डार कक्षहरू,
मािथल्ला कोठाहरू, िभ ी कोठाहरू अिन दया आसनका स्थानको िन म्त पिन
िथए। 12 दाऊदले म न्दरका सबै अशंका योजनाहरू बनाएका िथए। दाऊदले ती
योजनाहरू सलुमेानलाई िदए। दाऊदले ितनलाई परम भकुो म न्दर व रप रका
आगँान अिन त्यस व रप रका सबै कोठाहरूका योजनाहरू िदए। दाऊदले ितनलाई
म न्दरको भण्डार कक्षहरू अिन ती भण्डार कक्षहरू जहाँ म न्दरमा योग ग रने
पिव वस्तहुरू राख्थे त्यसका योजनाहरू िदए। 13 दाऊदले सलुमेानलाई पजूाहारी
अिन लवेीहरूको समहू बारे भन।े दाऊदले सलुमेानलाई परम भकुो म न्दरको
सवेाका सबै कायर्हरू अिन म न्दरको सवेामा योग ग रने सबै चीज-बीजहरूको
बारेमा भन।े 14 दाऊदले सलुमेानलाई म न्दरमा योग ग रने वस्तहुरू बनाउन
कित सनु अिन चाँदी योग गन ुर् पछर्-त्यस िवषयमा पिन भन।े 15 सनुका
िदयो र सामदानहरूका िन म्त योजना बनाएका िथए, अिन चाँदीका िदयो अिन
सामदानहरूका िन म्त योजानहरू िथए। दाऊदले सलुमेानलाई त्यके सामदान अिन
िदयोका िन म्त कित सनु वा चाँदी योगगन ुर् पछर् सो भन।े जहाँ िभन्दा िभन्दै
सामदानहरू आवश्यक हुन्छ त्यहाँ योग गन ुर्पन िथयो। 16 पिव रोटीको िन म्त
योगग रने त्यके टेबलको िन म्त कित सनु योगगन ुर् पछर् सो दाऊदले भन।े

चाँदीका मचेका िन म्त कित चाँदी योगगन ुर् पछर् सो दाऊदले भन।े 17काँटा, छकर् ने
कचौरा, अिन कलशहरू बनाउन कित शु सनु योगगन ुर् पछर् दाऊदले सो पिन
भन।े त्यके सनुका थाली बनाउन कित सनु योगगन ुर् पछर् अिन त्यके चाँदीका
रकाबी बनाउन कित चाँदी योगगन ुर्पन सो दाऊदले भन।े 18 दाऊदले भन,े

धपू-वदेी बनाउनलाई श ु सनु योगगन िवषयमा पिन भन।े दाऊदले सलुमेानलाई
करूबहरूकोलािग सनुको रथको िवषयमा पिन वणर्न गरे। ितनीहरूका पखटेाहरू
परम भकुो करारको सन्दकू मािथ फै लन ु पछर्। ती करूब स्वगर्दतूहरू सनुले
बिनएका िथए।

19 दाऊदले भन,े “यी सबै योजनाहरू परम भलुे मलाई अगवुाइ गन ुर्भए अनसुार
ले खएका हुन।् परम भलुे मलाई योजनामा भएका हरेक चीज बझु्नमा म त
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गन ुर्भयो।”
20 दाऊदले आफ्ना छोरा सलुमेानलाई यो पिन भन,े “श शाली र साहसी बन

अिन यो काम पणूर् गर। नडराऊ र िनरूत्सािहत नहोऊ िकनभने परम भु मरेा परमे र
तिँसत हुनहुुन्छ। सबै कायर् पणू र् नभएसम्म उहाँले तलँाई सहायता गन ुर् हुनछे। उहाँले
तरेो साथ छोड्न ु हुनछैेन। तैंले परम भकुो म न्दर िनमार्ण गनछस।् 21 यहाँ पजूाहारी
र लवेीहरूको समहू छन ्जो परमे रको म न्दरमा सबै कायर्हरू गनर्को िन म्त तयार
छन।् सबै िसपाल ु कम हरू सबै कायर्हरूमा तलँाई सहायता गनर् तयार छन। सबै
अिधकारीहरू र सबै मािनसहरूले तपाईको हुकूम मान्नछेन।्”

29
म न्दर बनाउनका िन म्त भटेीहरू

1 राजा दाऊदले इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई भने जो एकसाथ एकि त भएका
िथए, “परमे रले मरेो छोरा सलुमेानलाई मा चनु्न ु भएको छ। सलुमेान सानै छ
अिन यो काम गनर्का िन म्त चािहने सबै कुरा त्यसले जान्दनै। तर यो काम अत्यन्त
महत्वपणूर् छ। यो म न्दर मािनसहरूका िन म्त होइन, तर परम भु परमे रको िन म्त
हो। 2 मलैे परमे रको म न्दर िनमार्णका िन म्त योजना बनाउन मलैे मरेो पणू र् श
लगाएको छु। सनुका वस्तहुरू बनाउनकुा िन म्त मलैे सनु िदएको छु। चाँदीका चीज-
बीजहरू बनाउनकुा िन म्त मलैे चाँदी िदएको छु। काँसाका साम ीहरू बनाउनकुा
िन म्त मलैे काँसा िदएको छु। फलामका वस्तहुरू बनाउनकुा िन म्त मलैे फलाम
िदएको छु। काठका साम ीहरू बनाउनकुा िन म्त मलैे काठ िदएको छु। मलैे जोडने
स्थानका िन म्त गोमदेक र , अलकृंत ईटे, सबै कारका िभन्न-िभन्न रङ्गका
बहुमलू्य र हरू र सतेो सगं ममर्रहरू पिन िदएको छु। मलैे परम भकुो म न्दरको
िन म्त यस्ता धरैे-धरैे चीज-बीजहरू िदएको छु। 3 मलैे मरेो परम भकुो म न्दरको
िन म्त जे िदएको बाहके म मरेो आफ्नै ढुकुटीबाट सनु र चाँदी िददछुै िकनभने
म पिव म न्दर िनमार्ण गनर्लाई ल भएको छु। 4 मलैे ओपरेको 3,000 तोडा
श ु सनु िदएको छु। मलैे 7,000 तोडा श ु चाँदी िदएको छु। चाँदी म न्दरका
िभ ाहरूमा लगाउनको िन म्त हो। 5 मलैे सनु र चाँदीका सबै चीज बीजका िन म्त
सनु र चाँदी िदएको छु। जसमा िक कुशल कम हरूले म न्दरका िन म्त सबै िभन्न-
िभन्न कारका चीज बीजहरू बनाउनँ सक्ने छन।् अब, इ ाएलका मािनसहरू,
ितमीहरू कितजना आज परम भकुा िन म्त स्वयलंाई अपर्ण गनर् तयार छौ?”
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6 प रवारहरूका अगवुाहरू, इ ाएली कुल समहूका अगवुाहरू, एकहजारका
सनेाध्यक्षहरू, सयहरूका सनेाध्यक्षहरू र अिधकारीहरू स्त भएका सबै तयार
िथए। अिन ितनीहरू सबलैे आफ्ना मलू्यवान वस्तहुरू अपर्ण गरे। 7 यी ती वस्तहुरू
हुन ्जो ितनीहरूले परमे रको म न्दरका िन म्त अपर्ण गरेका िथएः 5,000 तोडा
सनु, 10,000* असफ ,† 10,000 तोडा चाँदी, 18,000 तोडा काँसा,
अिन 1,00,000 तोडा फलाम। 8 मािनसहरू जोिसत मलू्यवान र हरू िथए ती
परम भकुो म न्दरको िन म्त अपर्ण गरे। यहीएलले ती मलू्यवान र हरूको हरेचाह
गरे। यहीएल गशे न प रवारका िथए। 9 मािनसहरू अित आन न्दत िथए िकनभने
ितनीहरूले राजीखसुीिसत िदएका िथए। अगवुाहरूले खलुा हृदयले स्वतन् ता पवूर्क
अपर्ण गरेकािथए र ितनीहरू आन न्दत िथए। राजा दाऊद पिन अत्यन्तै आन न्दत
िथए।

दाऊदको सनु्दर ाथर्ना
10 त्यस पिछ दाऊदले सबै मािनसहरूलाई परम भकुो शसंा गनर् भलेा गराएका

िथए। दाऊदले भनःे

“परम भु इ ाएलका परमे र, हे हा ा िपता,
सदा सवर्दाका िन म्त तपाईको शसंा होईरहोस।्

11 महानता, श गौरव, िवजय अिन सम्मान तपाई कै हुन।
िकन? िकनभने पथृ्वी अिन स्वगर्का सबै कुरा तपाईकै हुन।्

हे परम भ,ु राज्य तपाईकै हो
तपाई िशर हुनहुुन्छ, हरेक बस्त ु मािथ शासक हुनहुुन्छ।

12 धन अिन सम्मान तपाई बाट नै आउँछन।्
तपाई सबमैािथ शासन गन ुर्हुन्छ।

परा म अिन श तपाईकै हातमा छन।्
अिन कसलैाई पिन महान अिन श शाली बनाउने श तपाईकै हातमा

छन।्
13 यसकारण अब हा ा परमे र, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं,

अिन हामी तपाईको मिहिमत नाउकँो शसंा गछ ं।
* 29:7: 10,000 अथर्त “345 मे ीक टन।” † 29:7: 10,000 असफ
इ ानीमा-दा रक। (एक कारको बहुमलू्य धात।ु)
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14 सबै सत्य कुराहरू चाँिह म अिन मरेा मािनसहरूबाट आएका होइनन।्
यी सबै कुराहरू तपाईबाट मा आएका हुन।्

हामी केवल तपाईबाट आएका कुराहरू तपाईलाई नै अपर्ण ग ररहकेाछौं।
15 िकनभने हामी हा ा िपता-पखुार्हरू जस्तै यो ससंारमा या ा गन परदशेी मा हौं।
यो पथृ्वीमा हा ो समय क्षिणक छन ्िवतीजाने छाया जस्तो

हामी यसलाई रोक्ने आशा गदनौ।
16 हे परम भु हा ा परमे र, हामीले यी सबै िचजहरू तपाईको म न्दर िनमार्ण

गनर्का िन म्त जम्मा गय ं।
हामीले यो म न्दर तपाईको नाउकँो सम्मान गनर्का िन म्त िनमार्ण गदर्छौं।

तर यी सबै वस्तहुरू तपाईबाट आएका हुन।्
हरेक थोक तपाईकै हुन।्

17 मरेा परमे र, म जान्दछु
िक तपाईले आफ्ना मािनसहरूको जाँज गन ुर्हुन्छ

अिन तपाईंले धािमर्कता मन पराउन ु हुन्छ।
म यी सबै वस्तहुरू स्वच्छ अिन ईमान्दार हृदयले तपाई ित अपर्ण गछुर्।

तपाईका मािनसहरू यहाँ एकि त भएका म दखे्छु
र तपाईलाई यी वस्तहुरू अपर्ण गनर् ितनीहरू खशुीछन।्

18 हे परम भु तपाई हा ा पखुार्
अ ाहाम, इसहाक अिन इ ाएलका परमे र हुनहुुन्छ।

कृपया तपाईका मािनसहरूलाई तपाईको काम गनर्मा सहायता गन ुर्होस।्
ितनीहरूलाई तपाई ित धन्यवादी हुनमा सहायता गन ुर्होस।्

19 अिन मरेो छोरो सलुमेानलाई तपाई ित सत्य रहन सहायता गन ुर्होस।्
तपाईको हुकूमहरू वस्था अिन िनयमहरूको सदा पालन गनर्मा सधैं

त्यसलाई सहायता गन ुर्होस।्
सलुमेानलाई यी कुराहरू सम्पन्न गनर्मा सहायता िदनहुोस ्

अिन यो िकल्ला जो मलैे योजना गरेकोछु, िनमार्ण गनर्मा त्यसलाई सहायता
िदनहुोस।्”

20 तब दाऊदले भलेा भएका सबै समहूका मािनसहरूलाई भन,े “अब परम भु
ितमीहरूका परमे र ित शसंा अपर्ण गर।” यसथर् सारा समदुायले परम भुआफ्ना
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पखुार्हरूको परमे रको शसंा अिन आराधना गरे! ितनीहरूले परम भु अिन राजा
ित सम्मान जनाउन आफ्ना िशर भ ूइँितर झकुाए।

सलुमेान राजा हुन्छन ्
21 अक िदन मािनसहरूले परम भु ित ितनीहरूको ब लहरू चढाए।

ितनीहरूले होमब ल अपर्ण गरे। ितनीहरूले 1,000 साँढहेरू, 1,000 भडेाहरू,
1,000 थमुाहरू अिन ितनीहरू साथमा चल्ने अघर्-बली अपर्ण गरे। ितनीहरूले
धरैे ब लहरू इ ाएलका मािनसहरूका िन म्त अपर्ण गरे। 22 त्यस िदन मािनसहरू
अत्यन्त खशुी िथए िकनभने ितनीहरूले त्यहाँ परम भकुा साथ खानपीन गरे।

अिन ितनीहरूले दाऊदका छोरा सलुमेानलाई दो ो पल्ट राजा बनाए। ितनीहरूले
सलुमेानलाई राजाको रूपमा िनय ु गरे साथै सादोकलाई पिन पजूाहारीको रूपमा
िनय ु गरे। ितनीहरूले यो काम त्यस स्थानमा परम भकुो सामनु्ने गरे। 23 तब
सलुमेान राजाको रूपमा परम भकुो िसहंासनमा बस।े सलुमेानले आफ्ना िपताको
स्थान लए। सलुमेान खबूै सफल भए। इ ाएलका सम्पणूर् मािनसहरूले सलुमेानको
आज्ञा पालन गरे। 24 सबै अगवुाहरू, यो ाहरू अिन दाऊदका सबै छोराहरूले पिन
उसलाई राजाको रूपमा स्वीकार गरे र ितनको हुकुम पालन गरे।

25 परम भलुे सलुमेानलाई अत्यन्त महान तलु्याउन ु भयो। इ ाएलका सबै
मािनसहरू जान्दिथए िक परम भलुे सलुमेानलाई महान बनाउदँै हुनहुुन्छ। परम भलुे
सलुमेानलाई राजाले पाउनपुन सम्मान दान गन ुर्भयो। सलुमेान अिघ इ ाएलका
कुनै पिन राजाले यस्तो सम्मान पाएका िथएनन।्

दाऊदको मतृ्य ु
26 यसकारण ियशकैा छोरा दाऊद सम्पणूर् इ ाएल मािथ चालीस वषर्सम्म राजा

िथए। 27 दाऊद हे ोन शहरमा सात वषर्सम्म राज्य गरे। तब उनी यरूशलमे शहरमा
ते ीस वषर्सम्म राज्य गरे। 28 दाऊदको त्यस बलेा मतृ्य ु भयो जब ितनी ब ृ भए।
दाऊदले एक असल र दीघर् जीवन िबताएका िथए। दाऊदका अनके सम्पि हरू
अिन ित ाहरू िथए। अिन दाऊदका छोरा सलुमेान ितनी पिछ नयाँ राजा भए।

29 राजा दाऊदले शरुूदे ख अन्त सम्म जो कामहरू गरे ती दश शमएूल,
अगमव ा नातान अिन दश गाद ारा ल खत पसु्तकहरूमा छन।् 30 ती
लखेहरूले इ ाएलका राजाको रूपमा दाऊदले गरेका कामहरूको बारेमा बताउछँन।्
ितनीहरूले दाऊदका परा म अिन ितनी मािथ घटेका घटनूाहरूको बारेमा
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दखेाउदँछ। अिन ितनीहरूले इ ाएल र यसका व रप रका राज्यहरूमा जे भयो
त्यसको बारेमा दखेाउदँछ।
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