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शमएूलको
पिहलो पसु्तक

एल्काना र ितनका प रवारहरूले शीलोमा आराधाना
1 त्यहाँ एल्काना नाउँ भएका एकजना मािनस िथए। ितनी ए मैको पहाडी दशे

रामा शहरमा बस्थ।े ितनी सपूी प रवारका िथए। ितनका िपताको नाउँ यरोहाम,
बाजकेो नाउँ एलीहू र बराजकुो नाउँ तोहू िथयो। तोहू चािह सपूका छोरा िथए। सपू
ए मे प रवार समहूबाटका िथए।

2 एल्कानाका दइुवटी प ी िथए। एउटीको नाउँ हन्ना र अक को नाउँ पिनन्ना
िथयो। पिनन्नाका नानीहरू िथए, तर हन्नाका नानीहरू िथएनन।्

3 परम भु सवर्श मानको अिघ आराधना गनर् र ब ल चढाउन त्यके वषर्
एल्काना रामाबाट शीलोमा जाने गथ। शीलोमा परम भकुा पजूाहारीको रूपमा होप्नी
र पीनहासले सवेा गथ। यी दइु एलीका छोरा िथए। 4 जब एल्काना ब ल चढाउने
गथ, उसले उनकी प ी पिनन्नाह र उनका छोरा-छोरीलाई भाग िदने गथ। 5 उनले
हन्नालाई जिहले पिन बराबरी भाग भोजन िदन्थे उनले हन्नालाई बढी माया गथ
िकनभने परमे रले उनको कोख बन्द ग रिदन ु भएको िथयो।

हन्नालाई पिनन्नाले सताउथँी
6 परम भलुे हन्नालाई बाँझी पान ुर् भएको कारण पिनन्नाले ितनलाई रस उठाउने

गथ । 7शीलोमा त्यके वषर् जब त्यो प रवार परम भलुाई आराधना गनर् र ब लदान
चढाउन जान्थे तब पिनन्नाहले हन्नालाई दःुख िदने गर्िथन।् र खसालरे कुरा गन र
ितनलाई रूवाएर खाना नखानसेम्म बनाउदिथइन।् 8 यो सब दखेरे एल्काना उनका
पितले भन्थ,े “हन्ना ितमी िकन रून्छौ? िकन केही खाँिदनौ? ितमी िकन यित दःुखी
छौ? म ित ो लोग्ने हु ँ र म ित ै हु।ँ ितमीले सोच्न ु पछर् िक म दशजना छोराहरू भन्दा
बढता नै छु।”

हन्नाले ाथर्ना गर्िछन ्
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9 त्यसपिछ हन्ना चपुचाप उ ठन ् र परम भकुो साम ु ाथर्ना गनर् गइन।् त्यस
समय पजूाहारी एली परम भकुो पिव आराधनालयको दलैोकै छेउमा एउटा
कुस मा बिसरहकेा िथए। 10 हन्ना सा ै नै दःुखी िथइन।् यसथर् जब ितनले ाथर्ना
गनर् शरुू ग रन ितनी सा ै रोइन।् 11 ितनले परमे रलाई भाकल गद भिनन,् “हे
सवर्श मान परम भु म अफसोसमा छु। तपाईंले मलाई दया गन ुर्होस।् ममािथ
कृपाल ु हुनहुोस ् म तपाईंकी दासी हु।ँ यिद तपाईंले मलाई एउटा छोरा िदनभुयो
भने त्यो बाँचञु्जलेसम्म म त्यसलाई तपाईंकै सवेामा अपर्ण गनछु। त्यस बालकले
किहले पिन दाखरस िपउने छैन र त्यसको कपाल पिन काटीने छैन।्”*

12 हन्नाले धरैे बरेसम्म परम भलुाई ाथर्ना ग ररिहनन।् ाथर्ना गदार् एलीले
हन्नाका ओंठ आवाज िबनै च लरहकेा दखे।े 13 हन्नाले ओठ चलाए पिन आवाज
निनका लकन साँच्चै उनको हृदयमा ाथर्ना ग ररहकेी िथइन।् 14 हन्नाले ज्यादै
म पान गरेकी ठानरे एलीले भन,े “ितमीले ज्यादै िपएकी छौ। यो दाखरस छोडने
समय हो।”

15 हन्नाले उ र िदइन,् “महाशय, मलैे कुनै कारको म पान गरेकी छैन। म
सा ै दःुखमा परेकी छु। म त परम भसुगँ मरेो दःुखहरू पो िब न्त गदिथएँ। 16तपाईंले
मलाई नरा ी ी ठान्न ु हुदँनै। म सा ै ठूलो क मा परेकी छु र सा ै दःुखी भएकी
छु। मलैे धरैे बरेसम्म परमे रलाई ाथर्ना चढाएकी हु।ँ”

17 एलीले भन,े “यिद त्यसो हो भने शा न्तिसत जाऊ। इ ाएलका परमे रले
ित ो ाथर्ना अवश्य सनु्न ु हुनछे, अिन ित ो िवन्ती परूा गन ुर् हुनछे।”

18 हन्नाले भिनन,् “म आशा गछुर् तपाईं पिन मसगँ खशुी हुनहुुन्छ।” तब हन्ना
गइन ्र केही खाने कुरा खाइन।् ितनी फे र दःुखीत भइनन।्

19 भो लपल्ट िबहानै एल्कानाका प रवारका सदस्यहरू उठे अिन परम भकुो
आराधना गरे र आफ्नो घर रामामा फक।

शमएूलको जन्म
एल्कानाले आफ्नी प ी हन्नािसत सहवास गरे। परम भलुे पिछ हन्नालाई

सम्झन ु भयो। 20 ितनी गभर्वती भइन।् समय पगुपेिछ हन्नाले एउटा छोरो जन्माइन।्
* 1:11: … “ ”
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ितनले छोराको नाउँ शमएूल† रा खन।् ितनले भिनन,् “यसको नाउँ शामएूल हो
िकनभने यसलाई मलैे परम भिुसत मागकेी हु।ँ”

21 त्यस वषर् एल्कानाले परमे रिसत राखकेो भाकल परूा गनर् र ब ल चढाउन
(शीलोमा) गए। उनका प रवारका अरू सदस्यहरू पिन गए। 22 तर हन्ना गइनन।्
ितनले एल्कानालाई भिनन,् “बालकले जब दधू खान छोड्छ र ठोस आहार खान
थाल्छ, म यसलाई लएर शीलोमा जानछुे। तब म बालकलाई परम भमुा अपर्ण
गनछु। बालक सधैंलाई शीलोमा नै रहनछे।”

23हन्नाका लोग्ने एल्कानाले भन,े “ितमीलाई जे रा ो लाग्छ त्यही गर बालकले
ठोस भोजन गनर्सक्ने नभइञ्जले ितमी घरैमा बस। परम भलुे ित ो वचन‡ परूा
ग रिदउन।्” यसथर् ितनी छोराले आमाको दधू नछाडसेम्म घरैमा बिसन।्

हन्नाले शमएूललाई शीलोमा एली भएको ठाउँमा लजैा न्छन
24 जब नानी ठूलो भयो अिन ठोस भोजन खान थाल्यो हन्नाले नानीलाई

परम भकुो म न्दर शीलोमा लिगन।् हन्नाले आफूसगँ एउटा तीन वषर्को साँढ,े चार
पाथी पीठो र एक मसक दाखरस पिन लएर गइन।्

25 ितनीहरूले परम भकुो आराधना गरे। त्यसपिछ साँढलेाई ब ल चढाए प ात
ितनीहरूले नानी पजूाहारी एलीलाई िदए। 26हन्नाले बालकलाई एलीको अिघ ल्तर
लएर गइन ् र भिनन,् “महाशाय, मलाई क्षमा गन ुर् होला। म त्यही ी हु,ँ जो

परम भलुाई ाथर्ना गदार्गद तपाईंका साम ु उिभएकी िथएँ। मलैे साँचो भिनरहकेो छु।
27मलैे बालकको िन म्त ाथर्ना गरेकी िथएँ अिन परम भलुे मलाई बालक िदनभुयो
र आभारी तलु्याउन ु भयो। 28 अब यस बालकलाई परम भमुा अपर्ण गदछु। सारा
जीवन नै परम भकुो भएर यो यही रहनछे।”

तब हन्नाले बालकलाई त्यही छोडीिदइन ्अिन परम भकुो आराधना ग रन।्

2
हन्नाले धन्यवाद िद न्छन ्

† 1:20: “ ”
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“ ” -कतै शाऊल, शामएूल र माग्नकुो षे रूप बनकेो
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1 हन्नाले ाथर्ना ग रन,्

“परम भमुा, म खशुी छु!
परम भमुा म िवजयको अनभुव गछुर्।

तपाईंको म ु मा म खशुी छु,
अिन मरेो श हुरू मािथ धाक जमाउछुँ।

2 परम भु जस्तो पिव कोही छैन।
तपाईं बाहके कोही परमे र छैन।
हा ो परमे र बाहके यहाँ अरू कुनै आ य छैन।

3 अब अहकंार हुदनै!
अहकंारपणूर् वचनहरू अब छैन,

कारण परम भु परमे र सवर्ज्ञानी हुनहुुन्छ।
परमे रले मािनसका कायर्हरू तौलन ु हुन्छ।
4 शरूबीर र यो ाहरूका धन ु भाँिचएका छन ्

अिन दबुर्लहरू ब लया भएका छन।्
5 िवगतमा धरैे भोजन ा गनहरू

अब काम नगरी भोजन नपाउने भएका छन।्
तर िवगतमा जो भोक-भोकै िथए,

ितनीहरू अिहले भोजन खाएर मोटाएका छन।्
आमा बन्ने सौभाग्य नपाएकी ीहरू

अिहले सातवटाकी आमा बन्न सफल िछन!्
तर जनु ीका धरैे सन्तानहरू िथए,

ितनीहरू सबै गएकाले ती ी दःुखी िछन।्
6 परम भलुे कुनै मािनसहरूलाई मतृ्यमुा पान ुर्हुन्छ,

अिन परम भलुे नै कुनलैाई जीवन िदनहुुन्छ.
उहाँले कोही मािनसलाई तल पातालमा पठाउनहुुन्छ

अिन अरू कोहीलाई जीउनको िन म्त उठाउनहुुन्छ र जीवन िदनहुुन्छ।
7 परम भलुे मािनसहरूलाई गरीब तलु्याउन ु हुन्छ,

अिन उहाँले नै धनी बनाउनहुुन्छ,
परम भलुे मािनसहरूलाई तल पान ुर् हुन्छ
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र फे र उच्च आसनमा बसाउनहुुन्छ।
8 परम भलुे कंगालहरूलाई धलूोबाट उठाउँनहुुन्छ,

अिन दःुख हटाई िदनहुुन्छ।
परम भलुे कंगालीहरूलाई राजा सगं-सगंै बसाउनहुुन्छ।

परम भलुे कंगालीहरूलाई सम्मानको िसहंासनमा रा हुुन्छ।
परम भु उनी हुन जसले ससंारको जग बसाल्न ु भयो

अिन त्यसमािथ ससंार बनाउन ु भयो।
9 परम भलुे आफ्ना पिव मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ,

ठेस लागरे लड्नबाट उनीहरूलाई बचँाउन ु हुन्छ,
तर पापीहरू अन्धकारमा न भएर डुब्ने छन।्

ितनीहरूका श िवजय ा गनर्
सहायक िस हुनछैेन।
10 परम भलुे आफ्ना श हुरूलाई न पान ुर्हुन्छ।

सव च्च परमे र स्वगर्बाट उहाँको दशु्मनहरूका िवरू गजर्नहुुन्छ।
उहाँले सारा पथृ्वीको न्याय गन ुर्हुन्छ,

परम भलुे आफ्ना राजालाई ब लयो पान ुर्हुन्छ।
उहाँले चनुकेा राजालाई ब लयो पान ुर्हुन्छ।”

11 एल्काना र ितनका प रवारका सदस्यहरू सबै रामामा आफ्नो घर फक, तर
त्यो बालकचािह शीलोमा नै परम भकुो सवेा गनर् पजूाहारीको रेखदखेमा र ो।

एलीका द ु छोराहरू
12 एलीका छोराहरू द ु िथए। परम भु ित ितनीहरूको कुनै वास्ता िथएन।

13 यसरी ितनीहरूले मािनसहरूलाई द ु र्वहार गथ। पजूाहारीहरूको क र् यो
िथयोः जब कोही मािनस ब लदान चढाउँथ्यो तब पजूाहारीले एउटा भाँडाको
उम्लीएको पानीमा मास ु पकाउन ु पथ्य । तब पजूाहारीको सवेकले ि शलू लन ु
पथ्य । 14 पजूाहारीको सवेकले हातमा ितखो ि शलू लएर भाँडाको मासलुाई
काँटाले घोच्न ु पथ्य । सवेकहरूले काँटाले घोचे जितमा मास ु पजूाहारीको भाग
हुन्थ्यो। पजूाहारीले उनै इ ाएलीहरूका िन म्त यसो गन ुर्पथ्य जो शीलोमा ब लदान
चढाउन आउँथ।े 15 तर एलीका छोराहरूले यसो गरेनन।् बोसोलाई वदेीमा जलाउन ु
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अिघ नै पजूाहारीका सवेक आएर ब लदानको पिव भे ट यसरी भनरे सोध्ने गथ्य ,
“पजूाहारीको लािग पकाउनलाई केिह मास ु दऊे, पजूाहारीले पकाएको मास ु हण
गदनन ्खाली काँचो मास ु मा ।”

16 ब ल चढाउने मािनसले भन्थ्यो, “पिहले बोसोलाई जलाउँ त्यसपिछ
ितमीलाई चािहए जित लजैाऊ।” यिद यस्तो प र स्थितमा भने पजूाहारीको सवेकले
भन्थ्यो, “होइन, त्यो मलाई अिहले नै मास ु िदइहाल, यिद िददंनैौ भने म खोसरे
लजैानछुे।”

17 यस्तो कारले ती दइु पजूाहारी होप्नी र पीनहासले परम भु ित चढाइएको
ब लदानहरूमा ा दखेाएनन।् ितनीहरूले परम भकुो िवरू मा महा पाप गरे।

18 तर शमएूलले एउटा सहयोगीको रूपमा परम भकुो सवेा गथ्य । शमएूलले
एउटा िवशषे कारको मलमलको पोशाक लगाउथ्यो जसलाई एपोद भिनन्छ।
19 त्यके वषर् शमएूलकी आमाले उसलाई एउटा सानो भोटो बनाइ िद न्थन।ू त्यके
वषर् लोग्निेसत जब ब ल चढाउन शीलो जा न्थन त््यो भोटो शमएूलाई पयुार्इ िद न्थन।्

20 एलीले एल्काना र ितनकी प ीलाई आशीवार्द िदन्थ।े एलीले भन,े
“परम भलुे यो बालक जसलाई ितमीले परम भकुो सवेाको लािग माग्यौ यसको
ठाउँमा अरू धरैे नानीहरू परम भु ितनीहरूका साथ अिशष िदउन।्”

एल्काना र हन्ना घर फिकर् ए अिन 21 परम भकुो िनगाह हन्ना मािथ िथयो।
ितनले छोरा र दइु छोरी जन्माइन।् शमएूल भने परम भकुो सामनु्ने बढ्न थाल्यो।

एलीले द ु छोराहरूलाई तह लगाउन सकेनन ्
22 एली सा ै व ृ भएका िथए। उसले आफ्ना छोराहरू बार-बार शीलोमा

इ ाएलीहरूिसत गरेका वहार सनु।े भटे हुने पालको ढोकामा सवेा गन ीहरूसगँ
ितनीहरूले सहवास गरेको कुरा पिन एलीले सनु।े

23 एलीले आफ्ना छोराहरूलाई भन,े “ितमीहरूले गरेका द ु कायर् मािनसहरूले
मलाई सनुाउछँन।् त्यस्ता द ु कायर् िकन गछ ? 24 छोरा हो, त्यस्तो खराब कायर्
नगर। परम भकुा मािनसहरूले ितमीहरूका बारेमा नरा ो कुरा गदछन।् 25मािनसले
मािनसको िवरू मा द ु कायर् गरेकोमा परमे रले त्यसको न्याय गन ुर् हुनछे। तर
कसलैे परम भकुो िवरू मा पाप गछर् भन,े कसले उसलाईं परमे रिसत सहायता
गनछ?”
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तर एलीका द ु छोराहरूले िपताका कुरा सनु्न अस्वीकार गरे। तर परमे रले
पिहले नै िनणर्य लइसक्न ु भएको िथयो िक ितनीहरू मन िथए।

26बालक शमएूल भने िदन िदनै ठूलो हुदँै गयो। उसले परमे र र मािनसहरूलाई
सन्न पाथ्य ।

एलीको प रवारमा डरलाग्दो अगमवाणी
27 परमे रका एकजना दास आएर एलीलाई भन,े “परम भु भन्नहुुन्छ, ‘म

तरेो िपता-पखुार्हरू िम मा िफरऊनको दासत्वमा रहकेो समयमा म तरेो िपताको
प रवारमा कट भएँ। 28 इ ाएल भ रका कुलहरू मध्ये तरेो िपताको कुललाई
मरेो पजूाहारीको रूपमा चनुकेो िथएँ। मलैे ितनीहरूलाई मरेो वदेीमािथ धपू बाल्न र
मरेो उप स्थितमा एपोद लाउन छानकेो िथएँ। इ ाएलीहरूले चढाएका ब लको भाग
उनीहरूिसत मलैे बाँड।े 29 तर तैंले ती ब ल र भटेीहरूमा मरेो आदशे अनसुार आदर
ग रनस।् मलाई भन्दा ज्यादा तैंले तरेो छोराहरूलाई सम्मान िदइस।् इ ाएलका मरेा
मािनसहरूले मलाई चढाएको पिव ब लको भोजन खाएर त ँ मोटाएकोछस।्’

30 “परम भु इ ाएलका परमे रले ितज्ञा गन ुर्भयो त ँ अिन तरेा िपताको
सन्तानले सदा-सवर्दा मरेो सवेा गनछन।् तर परम भु अब यसो भन्नहुुन्छ, ‘यस्तो
किहले हुदँनै! मलाई जसले सम्मान गछर्न ्म ितनीहरूको सम्मान गछुर्। तर जसले
मरेो अनादर गछर् ऊ अपमािनत हुनछे। 31समय आउँदछै जब म तरेो सन्तानलाई न
गनछु। तरेो प रवारमा कसलैे पिन बढुो भइञ्जलेसम्म जीउने छैनन। 32 इ ाएलको
िन म्त असल िदन आउने छ, तर तलैे घरमा खराब िदन दे छेस।् तरेो प रवारमा
कोही पिन बढुो हुञ्जले बाँच्ने छैन। 33 तर तरेा सन्तानको एकजना मरेो
वदेीको पजूाहारीको रूपमा रहनछे। उसको आखँाको श रहुन्जले र शारी रक
शा कम्ती नहुञ्जले सम्म ऊ रहनछे। तरेा सन्तान तरवारले का टएको उसले
दे छे। 34 म तलँाई यो िचन्ह िदनछुे जसले गदार् त ैंले यो साँचो हो भनी जान्नछेस।ू
तरेा दवु ै छोरा होप्नी र पीनहास एकै िदनमा मनछन।् 35 म एउटा िव ासयोग्य
पजूाहारी िनय ु गनछु, जसलाई मलैे आदशे गरे अनसुार काम गनछ। म त्यस
पजूाहारीको प रवारलाई श शाली बनाउनछुे। उसले जीवनभरी मलैे चनुकेो
राजाको साम ु सवेा गनछ। 36 त्यसपिछ तरेो प रवारमा कोही बाँचे भने ितनीहरूले
पजूाहारीको अिघ आएर झकु्नछेन र् भन्नछेन,् “दया गरी मलाई पजूाहारीको रूपमा
िनय ु गन ुर्होस ्तािक म सगँ केही खाने चीज होस।्” ’ ”



1 शमएूल 3:1 viii 1 शमएूल 3:12

3
परमे रले शमएूललाई बोलाउन ु भयो

1 एलीको अधीनमा रहरे बालक शमएूलले परम भकुो सवेा गथ। त्यस बलेा
परम भु मािनसहरूसगं िसधै धरैे जस्तो बोल्नहुुन्थने। उहाँले धरैे मािनसहरूलाई
दशर्नहरू िदन ु भएन।

2 एली लगभग अन्धा जस्तै भइसकेका िथए। एक रात ितनी ओ ानमा
प ल्टरहकेा िथए। 3 शमएूल चािह पिव सन्दकू भएको परम भकुो म न्दरमा
सिुतरहकेा िथए। परम भकुो ब ी ज लरहकैे िथयो। 4 परम भलुे शमएूललाई
बोलाउन ु भयो। “म यहाँ हाजीर छु” शमएूलले उ र िदए। 5शमएूलले सोचे एलीले
उसलाई बोलाएको यसकारण शमएूल हतारीएर एलीकहाँ गए। शमएूलले आफ्नो
उप स्थित जाहरे गरेर भन,े “तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो, म यहाँ छु।”

तर एलीले भन,े “मलैे ितमीलाई बोलाएको होइन। आफ्नो ओ ानमा गएर
सतु”

शमएूल आफ्नो ओ ानमा गए। 6 परम भलुे फे र बोलाउन ु भयो, “शमएूल!”
शमएूल फे र एलीको ओ ानमा गएर भन,े “तपाईंले मलाई बोलाउन ु भएको हो,
म यहाँ छु।”

एलीले भन,े “मलैे बोलाएको छैन मरेो छोरा! जाऊ, गएर सतु।”
7 अिहलसेम्म शमएूलले गत रूपमा परम भलुाई िचनकेा िथएनन।्

परम भलुे शमएूल सगँ िसधै बातिचत गन ुर् भएको िथएन।
8 परम भलुे शमलूलाई ते ो चो ट बोलाउन ु भयो। शमएूल उठेर फे र एलीको

छेउ पगु।े शमएूलले भन,े “म यहाँ छु, तपाईंले मलाई बोलाउँन ु भयो।”
त्यि बलेा भने एलीले बझुे िक परम भलुे शमएूललाई बोलाउँदै हुनहुुन्थ्यो।

9 एलीले शमएूललाई भन,े “ओ ानमा जाऊ! यिद फे र बलेाउनँ ु भयो भने भन्न,ु
‘परम भु भन्नहुोस।् म तपाईंको दास हु ँ र तपाईंले भन्न ु भएको सनु्दछुै।’ ”

यसकारण शमएूल ओ ानमा गए। 10 परम भु त्यहाँ कट हुनभुयो र पिहलकेो
जस्तै बोलाउन ु भयो, “शमएूल, शमएूल!”

शमएूलले भन,े “भन्नहुोस!् परम भु म तपाईंको दास हु ँ अिन सनु्दछुै।”
11 परम भलुे शमएूललाई भन्नभुयो, “म इ ाएलमा केही अचम्मको काम

गनछु। जसले यस िवषयमा सनु्छ ितनीहरू सा ै अचम्मीत हुनछेन।् 12 मलैे एली
र त्यसको प रवारको िवरू मा जे जे गछुर् भनकेो िथएँ ती सब गनछु। म शरुू दे ख
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अन्त्यसम्म सबै गनछु। 13 मलैे एलीलाई भनकैे छु िक म त्यसको प रवारलाई
सधैंको लािग दण्ड िदनछुे। म त्यसो यसकारणले गदछु भिन एलीलाई थाह छ।
त्यसका छोराहरूले परमे रलाई िनन्दा गरे अिन उहाँिसत खराब आचरण गरे।
तर उसले ितनीहरूलाई िशक्षा िदएनन।् 14 यसकैारण मलैे एलीको प रवारलाई

ाप िदएको छु िक ब लभटेी र अन्नब लले ितनीहरूलाई पापबाट छुटकारा िदन
सक्दनैन।्”

15 िबहानसम्म शमएूल आफ्नो ओ ानमै प ल्टरहे उज्यालो हुन साथ झट्पट ्
उठेर परम भकुा म न्दरका ढोकाहरू खोल।े दशर्नको िवषयमा एलीलाई भन्न ितनी
डराएका िथए।

16 तर एलीले नै शमएूललाई भन,े “शमएूल, मरेो छोरा।”
शमएूलले जवाफ िदए, “भन्नहुोस,् म यहाँ छु।”
17 एलीले सोध,े “परम भलुे ितमीलाई के भन्न ु भयो! मलाई लकुाउने

काम छैन। यिद परमे रको सन्दशे सबलैाई नभनरे लकुायो भने परमे रले दण्ड
िदनहुुनछे।”

18 शमएूलले केही पिन नलकुाई सबै बताए। शमएूलले एलीबाट केही पिन
लकुाएनन.्

एलीले भन,े “उहाँ परम भु हुनहुुन्छ। उहाँलाई जे इच्छा लाग्छ त्यसै गन ुर्हुन्छ।”
19 शमएूल अझ ठूलो हुदँै गए। परम भु शमएूलिसत हुन ु हुन्थ्यो। परम भलुे

शमएूलको कुनै सन्दशेलाई पिन झटूो हुने मौका िदनभुएन। 20 त्यसबलेा सारा
इ ाएलका, (दान दे ख बशेबा सम्मका) मािनसहरूले शमएूल परम भकुा साँचो
अगमव ा भएको चाल पाए। 21 शीलोमा परम भु शमएूलकहाँ कट हुन ु भयो।
उहाँ आफै शमएूलको अिघ परम भकुो वचन जस्तै कट हुन ु भयो।

4
1 इ ाएलभरी शमएूलको िवषयमा समाचार फै लन थाल्यो। तर एली भने सा ै

बढुो भइसकेका िथए। तर उनका छोराहरूले भने अझै पिन परम भकुा अिघ द ु
कायर् ग रनै रह।े*

प लश्तीहरूले इ ाएलीहरूलाई हराए
* 4:1: …
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त्यस समय, इ ाएलीहरू प लश्तीहरूका िवरू मा य ु गनर्को िन म्त तयार भए।
इ ाएलीले एबने-एजरेमा छाउनी हाले अिन प लश्तीहरूले अपकेमा छाउनी हाल।े
2 प लश्तीहरू इ ाएलीहरू मािथ हमला गनर् तयार भए।

प लश्तीहरूले इ ाएलीहरूलाई हराए। प लश्तीहरूले इ ाएलका 4,000
सिैनकहरू मा रिदए। 3 बाँकी इ ाएली सिैनकहरू फकर छाउनीमा पगु।े इ ाएलका
बढूा धानले सोध,े “परम भलुे प लश्तीहरू ारा हामीलाई िकन हराउन िदनभुयो?
हामीले शीलोबाट परम भकुा करारको सन्दकू उठाएर ल्याऊ। यसो गरेपिछ
परमे र हामीसगँ य ु भिूममा जानहुुनछे र हामीलाई हा ो श बुाट बचाउनँ ु हुनछे।”

4 त्यसकारण ितनीहरूले शीलोमा मािनसहरू पठाए। सवर्श मान परम भकुो
करारको सन्दकू लएर मािनसहरू आए। सन्दकू मािथ करूब स्वगर्दतू िवराजमान
िथए अिन ितनीहरू त्यस्तो कारले बसकेा छन ् जसमािथ परम भलुे आसन
लनहुुन्थ्यो। एलीका छोरा होप्नी र पीनहास जो सन्दकूको रेखदखे गदर्थे ितनीहरू

पिन उ सन्दकूसगँै आए।
5 जब परम भकुो करारको सन्दकू छाउनी िभ ल्याइयो, इ ाएलीहरूले ठूलो

हल्ला गरे। त्यस हल्लाले भिूम नै ह ल्लयो। 6 प लश्तीहरूले पिन इ ाएलीहरूका
हल्ला सनु। ितनीहरूले सोध,े “िह हूरूका छाउनीमा यित सा ौ हल्ला िकन
हुदँछै?”

पिछ प लश्तीहरूलाई थाहा भयो िक इ ाएलीहरूका छाउनीमा करारको सन्दकू
आएको छ। 7 प लश्तीहरू डराएर भन,े “परमे र नै ितनीहरूका छाउनीमा आए!
अब हा ो के हुने हो। यस्तो पिहले किहले भएको िथएन। 8 हामी िच न्तत भयौ
यस्तो ब लयो दवेताबाट अब हामीलाई कसले बचाउछँ? यी ितनै दवेता हुन ्जसले
िम ीहरूलाई जगंलमा महामारी र भयंकर रोगहरू िदएका िथए। 9 प लश्तीहरू हो
सहासी बन! मदर् झैं काम गर, न ता िवगतमा िह हूरू हा ा दास िथए, भने अब
लडनेौं भने ितमीहरू उनीहरूका दास हुनछेौ।”

10 प लश्तीहरूले वीरताका साथ लडे र इ ाएलीहरूलाई परास्त पारे। त्यके
इ ाएली सनेा भागरे आफ्ना छाउनीमा लकु्न पगु।े इ ाएलको यो सा ै नरा ो पराजय
िथयो। जम्मा 30,000 इ ाएली सिैनकहरू मा रएका िथए। 11 प लश्तीहरूले
परमे रको पिव सन्दकू हात पारे र एलीका दवुै छोरा, होप्नी र पीनहासलाई मारे।

12 त्यस िदन िबन्यािमनी कूलका एकजना मािनस य ु भिूमबाट भागरे हारेको
शोक कट गनर् शरीरका ब हरू च्यातरे टाउकोभरी धलू-ैधलूो खन्याए र शीलोमा
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पगु।े 13 त्यस समय एली शहरको फाटकहरूको मलू बाटोमा आफ्नो आसनमा
बिसरहकेा िथए। ितनी परमे रको पिव सन्दकूको िवषयमा ज्यादै िच न्तत िथए
र समाचारको ितक्षा ग ररहकेा िथए। त्यो िबन्यामीनहरूले आए र दःुखी समाचार
शहरलाई िदयो। अिन सबै शहरवासी जोडले रून थाल।े 14-15 एली अन्ठानब्बे
वषर्का बढूा िथए अिन ितनी अन्धा िथए। जब एलीले रोएको स्वर सनुे ितनले सोध,े
“मािनसहरू िकन यसरी िचच्याइ-िचच्याइ रोईरहकेा?”

उनै िबन्यािमनी मािनस एलीका सामनुे पर सारा घटना बताए। 16 ितनले भन,े
“म य ु भिूमबाट भागरे आएको हु!ँ”

एलीले फे र सोध,े “के भयो ह ँ छोरा?”
17 िबन्यािमनी मािनसले सार व ृ ान्त बताए, “इ ाएलीहरू प लश्तीहरूका अिघ

टक्न नसकेर भागे इ ाएली पक्षका धरैे सनेा य ु मा मा रए। तपाईंका दवुै छोरा,
होप्नी र पीनहास पिन मा रए अिन परमे रको पिव सन्दकू पिन प लश्तीहरूले
कब्जामा पारेका छन।्”

18 जब िबन्यािमनी मािनसले परमे रको पिव सन्दकूको घटना बताए, एली
ऊ बसकेो कुस बाट पिछ ल्तर लड,े र ितनको मनु्टो भाँिचयो, कारण एली सा ै
बढूा िथए र सा ै मोटा िथए, उनी त्यही मरे। एलीले चा लस वषर्सम्म इ ाएलाई
अगवुाइ गरेका िथए।

मिहमाको अन्त भयो
19 एलीकी बहुारी, पीनहासकी प ी त्यस समय गभर्वती िथईन।् ितनीको नानी

जन्माउने समय पिुगसकेको िथयो, परमे रको पिव सन्दकू कब्जा गरेको घटना
साथै ससरुा र लोग्नकेो पिन मतृ्य ु भएको खबर सनु्निेब ीकै सववदेना शरुू भयो,
यसकारण उसले घ ुडँा टेकी र तत्कालै एउटा छोरा जन्माईन।् 20 जब ितनी मन
लागकेी िथईन,् ितनलाई स्याहान आइमाईहरूले ितनलाई भन,े “नडराऊ! ित ो
एउटा छोरा भयो।”

तर एलीकी बहुारीलाई त्यस? खको खबरले कुनै असर गरेन। 21तर इ ाएलको
मिहमा हराएको सनुरे ितनले छोराको नाउँ ईकावोद रा खन,् अथर् “इ ाएलो मिहमा
लिगयो!” यसले यो नाउँ राखी परमे रको पिव सन्दकू ल ु टएको र आफ्ना ससरुा
अिन लोग्नकेो मतृ्य ु भएको कुरा सकेंत गराउँछ। 22 ितनले भिनन,् “इ ाएलको
मिहमा हरायो।” कारण प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकू कब्जा गरे।
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5
पिव सन्दकू प लश्तीहरूका िन म्त समस्या बन्यो

1 प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकूलाई एबने-एजरेबाट अश्दोद पयुार्ए।
2 प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकूलाई दागोनको म न्दरमा लगरे दागोनकै
मिूतर्को छेउमा राख।े 3 भो लपल्ट िबहान अश्दोदवासीहरूले दागोनको मिूतर् घोप्टो
परेर परमे रको पिव सन्दकू अिघ भईूमा लिडरहकेो दखे।े

अश्दोदका मािनसहरूले फे र त्यो मिूतर् त्यसको ठाउँमा उभ्याए।
4 अश्दोदवासीहरूले दागोनको मिूतर्लाई फे र त्यिह ठाउँमा राख।े तर फे र
अक िबहान अश्दोदवासीहरूले दागोनको मिूतर् त्यसरी नै परमे रको पिव
सन्दकू अिघ ल्तर लिडरहकेो भटेे। यस बलेा दागोनको टाउको र हातहरू भाँिचएर
सघंारको अिघ लिडरहकेो र जीउ मा त्यहाँ लिडरहकेो भे टयो। 5 त्यही वहार
आजसम्म चल्दछै िक अश्दोदमा दागोनका परुोिहत र म न्दरिभ प हेरू कसलैे
पिन दागोनको सघंारमा पाइला राख्दनैन।्

6 परम भलुे अश्दोदका मािनसहरू साथै िछमकेीहरूका जीवन पिन क पणूर्
बनाइिदनभुयो। परम भलुे ितनीहरूलाई असाध्यै दःुख िदनभुयो। िगखार्को रूढी
फैलाइ िदनभुयो। हुलका हुल मसूाहरू पठाउँनभुयो। मसूाहरू जहाज र जिमन
जताततै दग ु ररहन्थ।े शहरवासीहरू सबै डराउन थाल।े 7 जब अश्दोदवासीहरूले
यो दखेे ितनीहरूले भन,े “इ ाएलको परमे रको सन्दकू यहाँ रा सिकन्न।
परमे रले हा ा दवेता दागोनलाई मा होइन तर उहाँले हामीलाई पिन परूा दण्ड
िदनभुयो।”

8 अश्दोदका मािनसहरूले पि तीका सबै शासकहरूलाई बोलाए।
अश्दोदवासीहरूले ती शासकहरूलाई सोध,े “हामीले इ ाएलका परमे रको
पिव सन्दकूलाई अब के गन ुर् पन हो?”

शासकहरूले भन,े “इ ाएलका परमे रको पिव सन्दकूलाई अब गात शहरमा
पयुार्इयोस।्” यसरी प लश्तीहरूले परमे रको पिव सन्दकू हटाए।

9 फे र परमे रको पिव सन्दकू जब गातमा पगु्यो तब दे ख नै परम भलुे
त्यस शहरलाई सजाय िदन थाल्नभुयो। मािनसहरूमा खलैाबलैा भयो। परम भलुे के
बालक के व ृ सबलाई दःुख िदनथाल्न ु भयो। परमे रले गातवासीहरूमा िगखार्को
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रूढी फैलाइ िदनभुयो। 10 यसकारण प लश्तीहरूले परमे रको सन्दकूलाई ए ोन
पठाए।

जित बलेा परमे रको सन्दकू ए ोन आइपगु्यो मािनसहरू कराउन थाल,े
“इ ाएलका परमे रको सन्दकू िकन हा ो शहर ए ोनमा ल्याएको? के
ितमीहरूले हामीलाई र हा ा मािनसहरूलाई मानर् चाहन्छौ?” 11 ए ोनका
मािनसहरूले प लश्ती शासकहरूलाई एकसाथ बोलाएर भन,े “इ ाएलका
परमे रको सन्दकूलाई िछ ो भन्दा िछ ो आफ्नै ठाउँमा पठाइिदन ु होस।् न भने
यसले हामीहरूलाई न पानछ।”

ए ोनका मािनसहरू सा ै डराएका िथए। परमे रले त्यस शहरवासीहरूको
जीवन क मय बनाइिदन ु भयो। 12 मािनसहरू धरैे सखं्यामा मरे। जो मरेका िथएनन ्
ितनीहरूलाई िगखार्को रूढीले सताउन थाल्यो र ए ोनका मािनसहरूको रोदन
स्वगर्सम्मै पगु्यो।

6
परमे रको पिव सन्दकू फे र घर लिगयो

1 प लश्तीहरूले पिव सन्दकूलाई आफ्नो दशेमा सात महीनासम्म राख।े
2 प लश्तीहरूले आफ्ना परुोिहतहरू र ज्योितषीहरूलाई बोलाएर भन,े “हामीले
परम भकुो पिव सन्दकूलाई के गन ुर् पन हो? सझुाविदनहुोस,् कसरी सन्दकूलाई
फे र यसको आफ्नै घरमा पठाउन सिकन्छ?”

3 परुोिहतहरू र ज्योितषीहरूले सझुाव िदए, “यिद ितमीहरूले इ ाएलका
परमे रको पिव सन्दकूलाई पठाउन ुभयो भने सौगात नराखी नपठाऊ। ितमीहरूले
केही उपहार चढाउनै पछर्, जसले ितमीहरूको पाप मोचन हुनछे। त्यसपिछ ितमीहरू
स्वस्थ्य र पिव हुनछेौ। ितमीहरूले यसो गनपछर् अिन मा परमे रले ितमीहरूलाई
द ण्डत हुनबाट बचाउनँ ु हुनछे।”

4 प लश्तीहरूले सोध,े “इ ाएलका परमे रलाई कस्तो कारका भटेीहरू
िदएमा हामीलाई क्षमा िमल्ने छ?”

परुोिहतहरू र ज्योितषीहरूले भन,े “यहाँ प लश्तीहरूका शहरका एक-एकजना
मखु गरेर जम्मा पाँचजना मखु छन।् ितमी जस्तै ित ो सबै मखुहरूले एउटै

िवमार भोग्न ु प ररहछे। यसथर् ितमीहरूले पाँचवटा सनुका िगखार्को नमनूा तयार
गर। त्यसरी नै पाँचवटा सनुका मसूाको नमनूा पिन तयार गर। 5 िगखार्हरू र मसूाका
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नमनूाहरू बनाऊ त्यसले दशेलाई न ग ररहकेो छ। इ ाएलका परमे रलाई ती
सनुका नमनूाहरू भु ानीको रूपमा दान गर। त्यसपिछ यो हुन सक्ला इ ाएलका
परमे रले ितमीहरू, ितमीहरूका दवेता र ितमीहरूको दशेमा दण्ड िदन बन्द गन ुर्
हुनछे। 6 िफरऊन र िम ीहरू जस्तै हठी स्वभावका नबन। परमे रले िम ीहरूलाई
दण्ड िदनभुयो। यसो गदार् मा िम ीहरूले इ ाएलीहरूलाई िम छोड्निदए।

7 “ितमीहरूले एउटा गाडा बनाउन ु पछर् र किहले खते नजोतकेा दइुवटा
दहुुना गाई बन्दोबस्त गन ुर्पछर्। ती दइुवटा गाईलाई गाडा तान्ने गरी नारेर त्यसका
बाछाहरूलाई भने गोठिभ थिुनिदनपुछर्। त्यसो गदार् बाछाले माऊलाई प ाउँन
पाउदँनैन।् 8 परम भकुो पिव सन्दकूलाई त्यस गाढा िभ रा खिदन।ु त्यसकैो
छेउमा नमनूाको थलैो पिन रा ख िदन।ु त्यो नमनूा चाँिह ित ो पाप मोचनका िन म्त
परमे रलाई भटेी हो। बन्द गाडालाई सोझो बाटो लगाई दऊे। 9 त्यसपिछ गाडा
कता जान्छ ख्याल राख। यिद गाडा बते-शमेशेप अिघ बढरे इ ाएलको भिूमितर
गयो भने त्यसले यो सकेंत िदन्छ, परम भलुे नै हामीलाई त्यस्तो ठूलो रोग िदनभुएको
हो। तर गाई बते-शमेशे ितर गएन भने हामीले बझु्नछेौं िक त्यो दण्ड स्वरूप भिनएको
दशेान इ ाएलका परमे रबाट भएको होइन। हामीले त्यो िबमार आफै फै लएको
हो भनरे जान्नपुय ।”

10 प लश्तीहरूले परूोिहत र ज्योितषीहरूले भने झैं गरे। प लश्तीहरूले भरखरै
ब्याएका दइुवटा गाई खोजरे ल्याए। गाडामा ती गाईहरू नारे र बाछाहरूलाई गोठमा
थिुनिदए। 11 त्यसपिछ प लश्तीहरूले गाडामा परम भकुो पिव सन्दकू राख।े
सनुका मसूाहरू र िगखार्को नमनूाहरू हालकेो थलैो गाडामा (सन्दकुो छेउमा) राख।े
12 गाई गाडा तान्दै सोझै बते-शमेशेितर लग।े गाईहरू कराउँदै सडकदे ख दािहने
दे े कतै नताकी अिघ बिढरह।े प लश्ती शासकहरू पिन बते-शमेशेको सीमासम्म
पिछ-पिछ गए।

13 बते-शमेशेका मािनसहरू बेंसीमा धमाधम गहूकँो फसल का टरहकेा िथए।
ितनीहरूले िशर उठाएर हदेार् पिव सन्दकू दखे।े ितनीहरूले त्यस सन्दकूलाई फे र
दखे्दा सा ै रमाए र दौडरे लन गए। 14-15 गाडा सोझै बते-शमेशेका यहोशकूो
खतेमा एउटा ठूलो च ान अगािड रोिकयो।

बते-शमेशेका मािनसहरूले त्यो गाडा टु ा-टु ा पारे। गाईहरूलाई मारेर
परम भलुाई ब लको रूपमा चढाए।
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लवेी कुल समहूका मािनसहरूले परम भकुो पिव सन्दकू उठाए। ितनीहरूले
सन्दकू र सनुका नमनूाहरू रा खएका थौला उठाएर त्यो च ानमािथ राख।े

त्यस िदन बते-शमेशेका मािनसहरूले परम भलुाई होमब ल चढाए।
16 प लश्ती शासकहरूले बते-शमेशेमा घटेका सम्पणूर् घटना हरेेर त्यही िदन

ए ोनितर लाग।े
17 यस कार प लश्तीहरूले आफूले गरेका पापबाट क्षमा पाउनलाई परम भमुा

िगखार्को सनुको नमनूा उपहार स्वरूप पठाए। ितनीहरूले पाँचवटा सनुका िगखार्को
नमनूा त्यके प लश्ती शहरमा एक एकवटा पठाए। ती शहरहरू हुन ् अश्दोद,
गाजा, अश्कलोन, गात र ए ोन। 18 प लश्तीहरूले सनुका मसूाहरूको नमनूा पिन
पठाए। सनुका मसूाहरूको नमनूा पिन त्यित नै सखं्यामा िथयो जित ती पाँचै प लश्ती
शासकहरूको शहरको सखं्या िथयो। ती शहरहरूका व रप र पखार्लहरू िथए अिन
त्यके शहरका व रप र बस्तीहरू िथए।

बते-शमेशेका मािनसहरूले परम भकुो पिव सन्दकूलाई जनु च ानमा राख,े
त्यो च ान अिहले पिन बते-शमेशेका यहोशकूो खतेमा छ। 19 जब बते-
शमेशेका मािनसहरूले परम भकुो पिव सन्दकू दखेे त्यो हरेचाह गनर् ितनीहरूलाई
िसकाउने त्यहाँ कुनै पजूाहारी िथएन। यसकारणले बते-शमेशेकेा स रीजना
मािनसहरूलाई परमे रले मान ुर्भयो। परम भलुे कठोर दण्ड िदनभुयो भनरे
बते-शमेशेका मािनसहरूले अलाप िवलाप गनर् थाल।े 20 यसलैे बते-शमेशेका
मािनसहरूले भन,े “यस पिव सन्दकूलाई हरेचाह गन पजूाहारी कहाँ छन?् अब
यहाँबाट सन्दकू कता लजैाने हो?”

21 िकयार्त-्यारीममा एकजना पजूाहारी छन।् बते-शमेशेका मािनसहरूले
िकयार्त-्यारीमका मािनसहरू भएितर दतू पठाए। दतूले गएर भन,े “प लश्तीहरूले
परम भकुो पिव सन्दकू िफतार् ग रिदए। तल आएर तपाईंहरूले त्यो आफ्नो शहरमा
लान ु होस।्”

7
1 िकयार्त-ूयारीमका मािनसहरू आए र परम भकुो पिव सन्दकू लएर गए।

ितनीहरूले परम भकुो सन्दकूलाई पहाडमा भएको अबीनादाबको घरमा लग।े
ितनीहरूले अबीनादाबको छोरा एलाजारलाई परम भकुो सन्दकूको रक्षा गन
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तयारीको सम्बन्धमा एउटा िवशषे उत्सव मनाए। 2 िकयार्त-ूयारीमा उ सन्दकू
बीस वषर्सम्म र ो।

परम भलुे इ ाएलीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुन्छ
इ ाएलका मािनसहरूले परमे रको िन म्त चाहना गरे र फे र परम भकैु

अनशुरण गनर् शरुू गरे। 3 शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “यिद
ितमीहरू साँचो हृदयले परम भकुो शरणमा फकर् न्छौ भने ितमीहरूका माझबाट
िवदशेी दवेताहरूलाई फ्याकी िदनपुछर्। ितमीहरूले अश्तारोतका मिूतर् फ्याँिक दऊे।
परम भमुा सम्पणूर् रूपले समि त गन ुर्पछर्। ितनीहरूले परम भु कै मा सवेा गन ुर्पछर्!
त्यसपिछ परम भलुे ितमीहरूलाई प लश्तीहरूका हातबाट बचाउनँ ु हुनछे।”

4 यसरी इ ाएलीहरूले बाल अिन अश्तारोतका मिूतर्हरू फ्याँिकिदए।
इ ाएलीहरूले परम भकैु मा सवेा गनर्थाल।े

5 शमएूलले भन,े “सबै इ ाएलका मािनसहरूलाई िमस्पामा भलेा गर। म
ितमीहरूका िन म्त परम भसुगँ ाथर्ना गछुर्।”

6 इ ाएलका मािनसहरू िमस्पामा भलेा भए। ितनीहरू परम भकुो साम ु पानी
खन्याएर चो खए। यसरी ितनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरे अिन िदनभरी उपवास
बसरे ितनीहरूले भन,े “हामीले परम भकुा िवरू मा पाप काम गय ं।” यसरी
शमएूल इ ाएलको न्यायक ार् र नायक भए।

7 प लश्तीहरूले इ ाएलीहरू िमस्पामा भलेा हुदँछैन ् भन्ने कुरो थाहा पाए।
प लश्ती शासकहरू इ ाएलीहरू िवरू य ु लड्न गए। इ ाएलीहरू पिन
प लश्तीहरू आउँदछैन ्भन्ने सनुरे डराउन थाल।े 8 इ ाएलीहरूले शमएूललाई भन,े
“परम भु हा ा परमे रिसत ाथर्ना गन ुर्होस।् हामीहरूलाई प लश्तीहरूबाट रक्षा
गन ुर्होस ्भिन परम भिुसत भन्नहुोस।्”

9 शमएूलले एउटा भडेाको पाठो लए। उनले परम भलुाई होमब ल अपर्ण
गद भडेाको पाठोलाई पणूर् रूपले जलाई िदए। शमएूलले इ ाएलका परम भलुाई
ाथर्ना चढाए। परम भलुे शमएूलको ाथर्नाको जवाफ िदनभुयो। 10 जब

शमएूलले होमब ल अपर्ण गदिथए प लश्तीहरू य ु गनर् अिघ बढ।े तर परम भलुे
प लश्तीहरूका छेवमैा चण्ड गजर्न उत्पन्न गराउनभुयो। प लश्तीहरूले बझु्नै
सकेनन।् त्यस गजर्नले प लश्तीहरू डराए र िततर-िबतर भए। ितनीहरूका
शासकले पिन त्यो अवस्थालाई िनयन् ण गनर् सकेनन।् यसरी इ ाएलीहरूले
प लश्तीहरूलाई हराए। 11 इ ाएलका मािनसहरूले िमस्पाबाट प लश्तीहरूलाई
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खदे ्दै गए। ितनीहरूले प लश्तीहरूलाई आ मण गरे अिन बते-करसम्मै खदे।े बाटै
भरी ितनीहरूले प लश्ती सिैनकहरूलाई मारे।

इ ाएलमा शा न्त फिकर् यो
12 त्यस पिछ शमएूलले एउटा िवशषे ढुङ्गालाई स्मारकको रूपमा िमस्पा र

शनेको गाऊँको बीचमा राखे र “सहायताको च ान”* नाउँ िदए। शमएूलले भन,े
“परम भलुे यस ठाउँसम्म बाटोभरी नै हामीलाई सहायता गन ुर्भयो।”

13 प लश्तीहरूको परैू हार भयो। ितनीहरूले फे र इ ाएलका भिूममा वशे
गरेनन।् शमएूलको जीवनभरी नै परम भु प लश्तीहरूको िवरू मा रहनभुयो।
14 प लश्तीहरूले इ ाएलका शहरहरू लएका िथए। ए ोन दे ख गातसम्मका
शहरहरू र त्यसका छेउ छाउका क्षे हरू पिन िफतार् लए।

त्यहाँ अमोरीतास र इ ाएली बीच पिन शा न्त िथयो।
15 शमएूलले आफ्नो सम्पणूर् जीवनभरी नै इ ाएलीहरूलाई मागर्दशर्न िदए।

16शमएूलले इ ाएलका एक ठाउँ दे ख अक ठाउँ सम्मका सम्पणूर् मािनसहरूलाई
न्याय िदलाए। त्यके वषर् दशेको एक कूनादे ख अक कुनासम्म या ा गरे। उनी
िगलगल, बतेले र िमस्पाको फेरो माथ। यसरी शमएूलले इ ाएलमा कुशल र न्याय
पवूर्क शासन गरे। 17 शमएूलको घर भने रामामा िथयो। यसथर् ितनी सधं ै त्यहाँ
जान्थ।े शमएूलले त्यस शहर दे ख नै इ ाएलको न्याय र शासन गथ। परम भकुा
िन म्त शमएूलले रामामा एउटा वदेी बनाए।

8
इ ाएलीहरूले राजाको माग गरे

1 शमएूल जब व ृ भए, ितनले आफ्ना छोराहरूलाई इ ाएलका न्यायक ार्
िनय ु गरे। 2 शमएूलका जठेा छोराको नाउँ योएल िथयो। मािहला छोराको नाउँ
चािहं अिबयाह िथयो। योएल र अिबयाह बशेर्बामा न्यायकतार् िथए। 3तर शमएूलका
छोराहरू बाबकुो चालमा िहडनेन ् योएल र अिबयाहले घसू खाने गथ। चपुचाप
घसू लएर न्यायलयमा अन्याय गथ। 4 यसथर् इ ाएलका सबै बढूा- धानहरू
शमएूललाई भटे्न रामामा भलेा भए। 5 बढूा- धानहरूले शमएूललाई भन,े “तपाईं
* 7:12: “ -एजरे” हो।
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बढूा हुनभुयो, तपाईंका छोराहरू तपाईं जस्ता ठीक बाटामा छैनन।् अब, हामीलाई
शासन अिन न्याय गनर् अरू दशेहरूको जस्तै राजा िदनहुोस।्”

6 यसरी बढूा- धानहरूले ितनीहरूलाई मागर् दशर्न गन एउटा राजा माग।े
शमएूलले ठाने यो य ु गलत छ। यसथर् शमएूलले परम भमुा ाथर्ना गरे।
7 शमएूललाई परम भलुे भन्नभुयो, “मािनसहरूले जसो भन्छन ् त्यसै गर।
ितनीहरूले तलँाई अस्वीकार गरेका छैनन।् बरू मलाई अस्वीकार गदछन।्
ितनीहरूले मलाई ितनीहरूको राजा हुन अस्वीकार ग ररहकेा छन।् 8 ितनीहरूले
सधैं जे गथ त्यही गदछन।् मलैे ितनीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याएँ। तर ितनीहरूले
आज मलाई छाडरे अन्य दवेताहरूको सवेा गरे। ितनीहरूले तलँाई पिन त्यस्तै
गदछन।् 9 यसथर् मािनसहरूका कुरा सनुरे ितनीहरूले भने झैं गर। तर ितनीहरूलाई
एउटा चतेावनी भने िदन।ू ितनीहरूलाई भिनिदन ु राजाले ितनीहरूलाई के गछर्। एउटा
राजाले मािनसहरूलाई कसरी शासन गछर्न।्”

10 ती मािनसहरूले एउटा राजाको माग गरे। यसकारण परम भलुे भन्न ु
भएका सम्पणूर् कुराहरू शमएूलले मािनसहरूलाई बताए। 11 शमएूलले भन,े “यिद
ितमीहरू ितमीहरूमािथ शासन गन राजा चाहान्छौ भने राजाले यसो गनछन।् उसले
ितमीहरूको छोराहरूलाई लाने छन ् अिन उसको सवेा गनर् ितनीहरूलाई िववश
पानछन।् राजाले ितमीहरूका छोराहरूलाई सिैनक बनाएर उनका रथ सगँसगँै दौडन
लगाउनँे छन ्र घोडचढी बनाएर आफ्नो सिैनकमा रा छेन।् ितमीहरूका छोरालाई
आफ्ना रथको अिघ दौडने रक्षक बनाउने छन।्

12“राजाले ित ो छोराहरूलाई सिैनक बन्न वाध्य गराउने छन।् त्यसमध्ये कोही
1,000 मािनसहरूका अिधकारी बन्ने छन अिन अरू 50 जना भन्दा ज्यादा
मािनसका।

“राजाले ित ा छोरालाई उनको खते जो र फसल काट्न बाध्य गराउनछेन।्
कितलाई फे र य ु को िन म्त हातहितयार बनाउन लाउनछेन।् कितलाई रथको
चीजहरू बनाउनँ लाउनँछेन।्

13 “राजाले ितमीहरूका छोरीहरूलाई पिन लानछेन।् ितनीहरूमध्ये कितलाई
खाना पकाउन र रोटी पकाउन िववश गनछन।् अिन कसलैाई अ र बनाउन बाध्य
गनछन।्

14 “राजाले ितमीहरूको सबभन्दा असल खतेहरू, दाखको बगचैा र भ ाक्षका
रूखहरू लानछेन।् अिन ितनीहरूलाई उसको सवेकहरूको हातमा स ु म्पिदनछेन।्
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15 ितमीहरूको अन्न र दाखको फसलको दशौ भाग राजाले लनछेन।् अिन
अिधकारीहरू अिन सवेकहरूको हातमा स ु म्पिदनछेन।्

16“राजाले ितमीहरूका कमारा-कमारीहरूलाई पिन लजैाने छन।् उनले असल
जातका पशु र गधाहरू पिन ितमीहरूबाट लनछेन।् यी सबै लगरे आफ्नै योगमा
लगाउनँे छन।् 17 ितमीहरूका भडेा बा ाको दशौ भाग पिन ितनले लनछेन।्

“अिन ितमी आफै पिन राजाको दास बिननछेौ। 18 तब ितनीहरू आफूले चनुकेो
राजाबाट छुटकाराको िन म्त रूनछेौ। तर त्यस समय परम भलुे कुनै जवाफ िदनहुुने
छैन।”

19 तर मािनसहरूले शमएूलको कुरा सनु्दसैनुने।् ितनीहरूले भन,े “होइन!
हामीलाई शासन गन एउटा राजा नै चािहन्छ। 20 तब हामी पिन अरू दशे सरह
हुनछेौ, हामीलाई नतेतृ्व िदन,े हा ो अिघ य ु लडन,े हा ा िन म्त य ु गन हा ा
राजा हुनछेन।्”

21 शमएूलले मािनसहरूको भनाइ सनुे पिछ शमएूलले परम भलुाई ितनीहरूका
कुरा दोहोयार्इिदए। 22 परम भलुे जवाफ िदन ु भयो, “ितनीहरूले चाहे जस्त!ै
ितनीहरूलाई एउटा राजा दऊे।”

तब शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “ठीकै छ! ितमीहरूले एउटा
राजा पाउनँे भयौ। अिहले सबै ितमीहरूको शहरमा जाऊ।”

9
शाऊलले िपताका गधाहरूको खोजी गछर्

1कीश िबन्यािमनी कुलका एकजना महत्वपणूर् मािनस िथए। कीश अबीएलका
छोरा िथए। अबीएल जरोरका छोरा िथए। जरोर बकोरतका छोरा िथए। बकोरत,
िबन्यामीन प रवारका मािनस ओपीहकका छोरा िथए। 2कीशका एकजना शाऊल
नाउँ गरेका छोरा िथए। शाऊल अत्यन्तै सनु्दर िथए। त्यहाँ शाऊल जस्तो सनु्दर
कोही पिन िथएनन।् उिभदँा शाऊल इ ाएलमा अन्य मािनसहरू भन्दा अग्ला िथए।

3 एक िदन शाऊलका िपता कीशले आफ्ना गधाहरू हराए। यसकारण कीशले
आफ्ना छोरा शाऊललाई भन,े “एकजना नोकरलाई साथमा लएर गधा खोज्न
जा।” 4 शाऊलले गधाहरू खोज्न शरुू गरे। शाऊल ए मैका पहाडी दशे हुदै
शलीशको इलाकाितर पगु।े तर शाऊल र नोकरले कीशका गधाहरूको प ो लगाउन
सकेनन।् ती दइुजना गधाहरू खोज्दै शालमेका चारैितर घमु।े तर त्यहाँ पिन गधाहरू
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िथएनन।् यसकारण ितनीहरूले िबन्यािमनीको दशेमा पिन गधा खोज्दै या ा गरे तर
त्यहाँ पिन गधाहरू भे ाउन सकेनन।्

5अन्त्यमा, शाऊल र उनका नोकर सपू नाउकँा शहरमा पगु।े शाऊलले आफ्ना
नोकरलाई भन,े “हामीहरू फक । अब िपताजीलाई गधाहरूको भन्दा हा ो िचन्ता
ज्यादा भइसक्यो होला।”

6 तर नोकरले भन्यो, “यस शहरमा परमे रका एकजना मािनस हुनहुुन्छ।
मािनसहरूले उहाँलाई धरैे मान्छन।् उहाँले जे भन्नहुुन्छ त्यो पगु्छ। यसकारण
हामीहरू शहरमा जाऔ। हुनसक्छ परमे रका मािनसले हामीलाई अब कता
जानपुन हो भिनिदनहुुन्छ होला।”

7 शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भन,े “ठीकै हो, हामी शहरमा जानसक्छौ। तर
हामीले त्यस मािनसलाई के िदनसक्छौ र? हामीले बोकेका थलैाका भोजन पिन
त सिकसक्यो। हा ोमा परमे रका मािनसलाई िदने केहीभेंटी पिन छैन। हामी सगँ
िदने लायकको के छ र!”

8 फे र पिन त्यस नोकरले शाऊललाई भन्यो, “हने ुर्होस,् मसगँ अ लकित धनको
रूपमा चाँदीको एक चौथाइ शकेेल छ। यही हामीले ती परमे रका मािनसलाई
चढायौं भने उहाँले हामीलाई कता जानपुन हो बताउनहुुन्छ।”

9-10शाऊलले आफ्ना नोकरलाई भन,े “त्यो असल सझुाव हो! हामी जाऔं!”
यसरी ितनीहरू शहरमा गए जहाँ परमे रका मािनस िथए।

11शाऊल र ितनका नोकर पहाड उक्लदँै शहरितर जाँदै िथए। ितनीहरूले केही
जवान ीहरूलाई बाटोमा भेंटे जो पानी भनर् आएका िथइन।् शाऊल र ितनका
नोकरले ती ठटीहरूलाई सोध,े “के दश घरैमा हुनहुुन्छ?” ( ाचीन समयमा
अगमव ालाई “दश ” भन्थ।े)

12 ठटीहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू उहाँ हुनहुुन्छ। उहाँ तपाईंहरू भन्दा अिघ
जादै हुनहुन्छ। उहाँ आजै शहरमा आउँनभुयो। मािनसहरूले भलेा भएर उच्च
स्थानहरूमा मलेब ल चढाउने भएका छन।् 13 कृपया जानहुोस ्र उहाँलाई शहरमा
भटे्नहुुन्छ। यिद तपाईंहरूले चाँडो गन ुर्भयो भने उहाँ दश लाई आराधनालयमा
खान जानभुन्दा पिहले भे टहाल्नहुुन्छ। िकनभने दश ले ब लदानलाई आशीवार्द
िदनपुछर्। मािनसहरूले उहाँ त्यहाँ नपगुञ्जले भोजन हण गदनन।् यसकारण चाडो
जानहुोस।्”
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14 शाऊल र ितनका नोकर शहर पगु्न पहाडको बाटो उक्लन थाल।े जस्तो
ितनीहरू शहरिभ पस्दै िथए, त्यस्तै शमएूल उनीहरूका अिघ ल्तर दखेा परे।
शमएूल आराधना स्थानितर जानलाग्दै िथए।

15 एक िदन अगािड परम भलुे शमएूललाई भन्नभुएको िथयो, 16 “भो ल
म यही समय पारेर एउटा मािनसलाई त ँ कहाँ पठाउनछुे। यो मािनस िबन्यािमनी
कुलको सदस्य हो। तैंले त्यसलाई अिभषके ग रिदनपुछर्। त्यसपिछ त्यो मािनस
मरेा इ ाएली मािनसहरूका मखु हुनछे। त्यस मािनसले हा ा मािनसहरूलाई
प लश्तीहरूबाट बचाउनँे छ। मलैे मरेा मािनसहरूको क दखेे र रोदन सनुकेोछु।”

17 शमएूलले शाऊललाई दखेे अिन परम भलुे भन्न ु भयो, “मलैे तलँाई भनकेो
मािनस यही हो। यसलैे नै मरेो मािनसहरूलाई शासन गनछ।”

18शाऊलले मलू- ारमा शमएूल कहाँ आएर भन,े “कृपया दश कहाँ हुनहुुन्छ,
बताइ िदनहुुन्छ िक?”

19शमएूलले भन,े “म नै दश हु।ँ म भन्दा पिहले नै आराधनाको ठाउँमा जाऊ।
ितमी र ित ा सवेकले आज मिसत खाना खानछेौ। म ितमीलाई भो ल िबहान घर
जानिदनछुे र जे सोध्न ु छ िबहानै सोध्न।ु 20 ती गधाहरूको िचन्ता नगर जो तीन
िदन पिहले हराएका िथए। ती गधाहरू फेला प रसकेका छन।् अब ितमीलाई
सारा इ ाएलले नै खोिजरहकेोछ। ितनीहरूले ितमी र ित ा िपताका प रवारलाई
नै चाहान्छन।्”

21शाऊललेजवाफ िदए, “तर म त िबन्यािमनी कुलको सदस्य हु।ँ हा ो प रवार
इ ाएलको सबै भन्दा सानो प रवार समहू हो। त्यस मािथ पिन िबन्यािमनी कुलिभ
पिन हा ो प रवार समहू सबभैन्दा सानो छ। तपाई िकन भन्नहुुन्छ िक इ ाएलले
मलाई चाहन्छ?”

22 त्यसपिछ शमएूलले शाऊल र ितनका नोकरलाई भोजनालयितर लएर
गए। लगभग तीस जना मािनसहरू एकसाथ खाना खान र ब लदानमा भाग गनर्
िनम्त्याइएका िथए। शमएूलले शाऊल र ितनका नोकरलाई महात्वपणूर् स्थानमा
बसाए। 23 शमएूलले भान्सलेाई भन,े “जो मलैे ितमीलाई िदएको िथए त्यो मास ु
ल्याउन।ु त्यो मासकुो अशं मलैे ितमीलाई सरुिक्षत रा भनेंको िथएँ।”

24भान्सलेे िफला ल्यायो अिन शाऊलको अिघ टेबलमा राख्यो। शमएूलले भन,े
“यो त्यही मास ु हो जनु मलैे ित ो िन म्त सरुिक्षत राखकेो िथएँ। यो खाऊ कारण यो
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यस्तै िवशषे िदनको िन म्त ित ो सम्मानको लािग सरुिक्षत राखकेो िथयो।” यसरी
त्यस िदन शाऊलले शमएूलसगंै खाना खाए।

25 खाना खाइसके पिछ आराधनालयबाट झद ितनीहरू शहरितर लाग।े
शमएूलले शाऊलका िन म्त कौसीमा ओ ान लगाए शाऊल त्यहीं सतुें।

26 भो लपल्ट िबहानै शमएूलले शाऊललाई उठाउँदै भनें, “उठ, म ितमीलाई
बाटो दखेाइिदन्छु।” शाऊल उठे अिन शमएूलकासाथ घरबाट बािह रए।

27 शहरको िकनारितर शाऊल, ितनका नोकर र शमएूल अिघ बढदै िथए।
शमएूलले शाऊललाई भन,े “तपाईंको नोकरलाई हामी भन्दा अिघ िहडन ुभन्नहुोस।्
मलैे तपाईंलाई परमे रको सदंशे सनुाउन बाँकी नै छ।” नोकर ितनीहरू भन्दा केही
अिघ िहडं्न थाल्यो।

10
शमएूलले शाऊललाई अिभषके ग रिदए

1 शमएूलले एक ढु ँ ो िवशषे तले लए र शाऊलको टाउकोमा खन्याई िदए।
शमएूलले म्वाई खाँदै भन,े “परम भलुे तपाईंलाई आफ्ना मािनसहरूका अगवुाको
रूपमा अिभषके गन ुर्भएको छ। तपाईंले परम भकुा मािनसहरूलाई शासन गन ुर्हुनछे
तपाईंले ितनीहरूलाई चारैितरका श बुाट रक्षा गन ुर्पछर्। परम भलुे तपाईंलाई आफ्नो
मािनसहरूको शासकको रूपमा अिभषके गन ुर्भएको हो। यहाँ एउटा सकेंत छ त्यसले
यो सत्य हो भिन माण िदइने छ। 2 आज तपाईंले मबाट िबदा भएर जान ु भएपिछ
िबन्यािमनीको िसमानामा भएको राहलेको िचहाननरे सलेमहमा दइुजना मािनसहरू
भे ाउन ु हुनछे। ती दइुजना मािनसहरूले भन्नछेन,् ‘तपाईंले खोिजरहन ु भएको
गधाहरू कसलैे पाएको छ। तपाईंका िपता गधाहरूबारे िच न्तत हुन छाडरे तपाईंको
िन म्त सतुार् गद भन्दै हुनहुुन्छ, अब म मरेो छोराको लािग के गरूँ?’ ”

3 तब शमएूलले भन,े “तपाईंहरू ताबरेमा ब ाँठको रूख नआइञ्जलेसम्म अिघ
बढ्नहुोस।् त्यहाँ तीनजना मािनसहरू भटे्नहुुनछे। ितनीहरू बतेलेमा परमे रको
आराधना गनर् गइरहकेा हुनछेन।् ती मध्यकेो पिहलोले तीनवटा पाठा बोकेको
हुनछे। दो ोले तीनवटा रोटी र ते ोले एक मशक दाखरस बोकेको हुनछेन।्
4 ती तीनै जना मािनसले तपाईंलाई अिभवादन गनछन।् ितनीहरूले दइुवटा रोटी
िदनछेन।् ती दइुवटै रोटी तपाईंले स्वीकार गन ुर्पछर्। 5 त्यहाँबाट तपाईं िगिबयत
एलोिहम जानपुछर्। त्यहाँ प लश्तीहरूको एउटा चौकी छ। जब तपाईं त्यस शहरमा
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पगु्नहुुन्छ केही अगमव ाहरू िनक्लदै गरेको भटे्न ु हुनछे। ती अगमव ाहरू
आराधनास्थानबाट झद गरेका हुनछेन।् ितनीहरूले अगमवाणीहरू बो लरहकेा
हुनछेन।् ितनीहरूलेखैंजडी, ढोलक, बाँसरुी र वीणा बजाउदँै गरेका हुनछेन।् 6 त्यित
बलेा परम भकुो आत्मा तपाईंमािथ उ नहुुनछे र तपाईंलाई श िदनहुुनछे, तपाईं
प रवतर्न हुनहुुनछे। तपाईं िभन्न मािनस हुनहुुनछे। तपाईं पिन ती अगमव ाहरूिसतै
अगमवाणी बोल्नसक्ने हुनहुुन्छ। 7यी घटनाहरू घ टसके पिछ तपाईं जे चाहनहुुन्छ
गनर् सक्नहुुन्छ। िकन? िकनकी परमे र तपाईंिसत हुनहुुनछे।

8 “म भन्दा पिहले िगलगाल जानहुोस।् त्यसपिछ म तपाईं भएकोमा आउने छु।
म त्यहाँ होमब ल र मलेब ल चढाउँनछुे। तर तपाईंले सात िदन पखर्न ु पनछ। तब म
आउनछुे अिन तपाईंले के गन ुर्पछर् म बताँउनछुे।”

शाऊल अगमव ाको रूपमा
9 जब शाऊल शमएूलबाट िबदा लन फक, परमे रले शाऊलको जीवन नै

अक बनाइिदनभुयो। त्यही िदन यी सबै घटनाहरू घटे। 10 शाऊल र ितनको
नोकर िगिबयथ एलोिहम गए। त्यहाँ शाऊलले अगमव ाहरूको एक समहूलाई
भटेे। परमे रको आत्मा श साथ शाऊलमािथ तरुून्तै उि यो अिन शाऊलले
पिन ती अगमव ाहरूको समहूमा अगमवाणी गन ुर्भयो। 11 ित-जसले शाऊललाई
पिहले दे ख िचन्थे उनीहरूले शाऊललाई अगमवाणी गरेका दखे।े यसथर् ितनीहरूले
एक अकार्िसत गनर् थाल,े “कीशको छोरालाई के भयो? के शाऊल पिन
अगमव ाहरू मध्ये एउटा हो?”

12 िगिबयथ एलोिहमका एकजनाले भन,े “हो! यस्तो दे खदंछै, ऊ नै
ितनीहरूका गरुू हुन।्” यसकैारण यो भनाइ च लत छः “के शाऊल पिन एउटा
अगमव ा नै हो?”

शाऊल घर पगु्छन ्
13 शाऊलले अगमवाणी बोल्न छोडपेिछ घरकै छेउको स्थानमा आराधना गनर्

गए।
14 शऊलका काकाले शाऊललाई र त्यस नोकरलाई भन,े “कता गएका

िथयौ?”
शाऊलले भन,े “हामी गधाका खोजीमा िथयौं। जब हामीहरूले ितनीहरूलाई

पाउनँ सकेनौ त्यसपिछ हामी शमएूललाई भटे्न गयौं।”
15 शाऊलका काकाले भन,े “मलाई भन त, शमएूलले के-के भन?े”
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16 शाऊललेे भन,े “शमएूलले हामीलाई गधाहरू पाइसकेको छ भन।े”
शाऊलले त्यके कुराहरू बताएनन।् राज्यको बारेमा शमएूलले भनकेो कुरा
बताएनन।्

शमएूलले शाऊललाई राजा घोिषत गछर्न ्
17 शमएूलले सबै इ ाएलका मािनसहरूलाई िमस्पामा परम भकुहाँ भलेा हुन

बोलाए। 18 शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका
परमे र भन्नहुुन्छ, ‘मलैे इ ाएललाई िम बाट बािहर ल्याएँ। मलैे ितमीहरूलाई
िम को अधीनबाट बचाएँ र अन्य रा हरूबाट पिन बचाएँ जसले ितमीहरूलाई चोट
पयुार्उन चाहन्थ।े’ 19 तर आज ितमीहरूले आफ्नो परमे रलाई अस्वीकार गय ।
ितमीहरूका परमे रले ितमीहरूलाई सबै दःुख र क हरूबाट बचाउनभुयो। तर
ितमीहरू भन्छौ, ‘होइन, हामीलाई शासन गन एउटा राजा चािहन्छ।’ यसकैारणले
अब परम भकुो अगािड प रवारका सदस्यहरू र प रवार समहूहरू लएर उप स्थत
होऊ।”

20 शमएूलले इ ाएलका सबै प रवार समहूलाई उप स्थत गराए। त्यसपिछ
शमएूलले नयाँ राजा छान्न थाल।े पिहलो िबन्यािमनी कुल समहू चिुनयो।
21शमएूलले िबन्यािमनी कुलसमहूका त्यकेलाई एक-एकजना गरेर अगािड जान ु
भन।े त्यसपिछ मन् ीको प रवारालाई चिुनयो। त्यसपिछ त्यही मन् ी प रवारको
त्यकेलाई एक एकजना गरेर अगािड जान ु भन।े यसरी कीशका छोरा शाऊललाई

चिुनयो।
जब मािनसहरूले शाऊललाई खोज,े त्यहाँ शाऊललाई भे ाएनन।् 22 अिन

ितनीहरूले परम भिुसत सोध,े “शाऊल यहाँ अझै आइपगुकैे छैनन?्”
परम भलुे भन्नभुयो, “त्यो त्यहाँ भटेी चढाइएका सामानहरूको पिछ

लकेुकोछ।”
23 मािनसहरूले शाऊललाई सामानहरूको पछािडबाट खोजरे िनकाल।े शाऊल

मािनसहरूका माझमा खडा भए। त्यहाँ शाऊल अरू भन्दा अग्ला िथए।
24शमएूलले सबै मािनसहरूलाई भन,े “परम भलुे चनु्न ुभएको मािनसलाई हरे।

मािनसहरूमा शाऊल जस्तो मािनस अक कोही छैन।”
त्यसपिछ मािनसहरूले नारा लगाए, “हा ा राजा दीघार्य ु रहुन।्”
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25 शमएूलले राज्यका िनयमहरू मािनसहरूलाई बझुाए। यो एउटा पसु्तकमा
पिन लखेे र यस वस्थाको पसु्तकलाई परम भकुो अिघ राख।े तब ितनले
मािनसहरूलाई घर जान ु भन।े

26 शाऊल पिन िगबामा आफ्ना घर गए। अिन केही वीरपरुूषहरू शाऊलिसत
गए। अिन परमे रले यी वीर परुूषहरूको हृदय छुनभुयो। 27 तर कोही
बद ्माशहरूले भन,े “यो मािनसले हामीलाई कसरी रक्षा गछर्?” ितनीहरूले
शाऊलको िवरू मा नरा ो भन्न थाले र उपहार निदनभेए। तर शाऊलबाट कुनै
िति या भएन।

अम्मोनीहरूका राजा नाहाश
अम्मोनीका राजा नाहाशले गाद र रूबने कुल समहूरूलाई सताईरहकेा िथए।

नाहाशले त्यके परुूषको एउटा दािहने आखँा िनकाल्न लगायो। नाहाशले ितनीहरू
कसलैाई पिन सहायता गनर् िदएनन।् अम्मोनीका राजा नाहाशले यदर्न नदीको पवूर्ितर
ब े त्यके इ ाएली मािनसहरूको दािहने आखँा िनकाल।े तर 7,000 इ ाएली
मािनसहरू अम्मोनीबाट भागरे याबशे िगलाद आए।

11
1झण्डै एक मिहना पिछ अम्मोनी नाहाश र ितनका सनेाहरूले याबशे िगलादलाई

चारैितरबाट घरेे। याबशेका सबै मािनसहरूले नाहाशलाई भन,े “यिद तपाईंले
हामीसगँ स न्ध गन ुर्भयो भने हामी तपाईंका जा बन्न तयार छौ।”

2 तर अम्मोनी नाहाशले भन,े “यिद मलैे जम्मै इ ाएलीहरूका दािहने आखँा
घोंचरे िनकाल्न सकें भने म ितमीहरूिसत स न्ध गनछु। तब मा सारा इ ाएलको
बइेज्जत हुनछे।”

3 याबशेका मखुले भन,े “हामीलाई सात िदनको समय िदनहुोस।् सारा
इ ाएलमा हामी दतू पठाउँछौ। यिद कोही पिन सहायता गनर् आएनन ् भने हामी
आएर तपाईंको अिघ समिपर्त हुनछेौं।”

शाऊलले याबशे िगलादलाई बचाउछँन ्
4 ती दतूहरू िगबामा आए जहाँ शाऊल बस्थ।े ितनीहरूले मािनसहरूलाई

समाचार िदए। मािनसहरू समाचार सनुरे रून थाल।े 5 शाऊल आफ्ना खतेबाट
गाईहरू लएर फकर् ंद ै िथए। शाऊलले खतेको अिघ आउँदा मािनसहरू रोइरहकेा
सनु।े शाऊलले भन,े “मािनसहरूले के क भयो? िकन रोइरहकेाछन।्”
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मािनसहरूले याबशेका दतूहरूले जे खबर ल्याएका िथए शाऊललाई बताए।
6 शाऊले ध्यान िदएर सबै सनु।े त्यित नै बलेा शाऊलमािथ परमे रको आत्मा
उि नभुयो। शाऊल सा ै रसाए। 7 शाऊलले एक जोडी गाई ल्याए अिन टु ा-
टु ा पारे। अिन ती मासकुा टु ाहरू सबै ती खबर ल्याउने दतूहरूलाई िदए। ितनले
ती सबै मासकुो टु ाहरू इ ाएलभरी पयुार्उन दतूहरूलाई आदशे िदए। यो सन्दशे
इ ाएलीहरूलाई िदनभुिन ितनीहरूलाई भन,े “आऊ अिन शाऊल र शमएूललाई
अनशुरण गर। यिद कसलैे यसो गदन भिन ितनीहरूलाई पिन उसको गाईलाई गरेको

वहार ग रनछे!”
परम भबुाट मािनसहरूमा ज्यादै डर पस्यो। यसकारण मािनसहरू एकसाथ सबै

एउटै मािनसजस्ता भई िनस्के। 8 शाऊलले सबै मािनसहरूलाई बजेकेमा एकसाथ
भलेा गराए। त्यहाँ इ ाएलका 3,00,000 र यहूदाका 30,000 मािनसभलेा
भए।

9शाऊल र ितनका सिैनकहरूलेयाबशेका दतूहरूलाई भन,े “िगलादमा याबशेका
मािनसहरूलाई भन भो ल मधं्यान्हिभ ितमीहरूको उ ार हुनछे।”

दतूहरूले शाऊलको स-ुसन्दशे याबशेका मािनसहरूलाई िदए। याबशेका
मािनसहरू अितनै खशुी भए। 10 त्यसपिछ याबशेका मािनसहरूले अम्मोनी
नाहाशलाई भन,े “भो ल हामी तपाईंकहाँ आउनछेौं। तपाईंलाई जे इच्छा लाग्छ
हमीलाई त्यही गन ुर्होस।्”

11भो लपल्ट शाऊलले आफ्ना सिैनकहरूलाई तीन खण्डमा बाँड।े सयू दयको
समयपिछ शाऊल र ितनका सिैनकहरू अम्मोनीहरूको छाउनी िभ पस।े जब
शाऊलले आ मण गरे यो रातमा ब े रक्षक दलको अदला-बदली गन समय िथयो,
शाऊल र ितनका सिैनकहरूले अम्मोनीहरूलाई मध्या भन्दा पिहले नै हराए। सबै
अम्मोनी सिैनकहरू िततर-िवतर भए। दइुजना अम्मोनी सिैनक एकसाथ हुने मौका
कतै पाएनन।्

12 तब मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “ती मािनसहरू कहाँ छन ् जसले
शाऊललाई राजाको रूपमा शासन गरेको हनेर् चाहनेन।् ती मािनसहरू हा ा साम ु
िझकाईउन।् हामी ितनीहरूलाई माछ ।”

13 तर शाऊलले भन,े “होइन, आज कसलैाई मान ुर् हुदँनै। आज परम भलुे
इ ाएलको रक्षा गन ुर् भएको छ।”
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14 त्यसपिछ शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े “आऊ, हामी िगलगाल जाऊँ।
िगलगालमा हामी शाऊललाई फे र राजाकोरूपमा घोषणा गरौं।”

15यसरी सबै िगलगाल गए। त्यहाँ परम भकुो अगािड शाऊललाई मािनसहरूले
राजा बनाए। ितनीहरूले परम भलुाई मलेब ल पिन चढाए। शाऊल र सबै
इ ाएलीहरूले ठूलो हर्षमा उत्सव मनाए।

12
शमएूलले राजाबारे बताए

1 शमएूलले सबै इ ाएलीहरूलाई भनःे “ितमीहरूले भनकेो त्यके कुरा मलैे
गरे। ितमीहरू मािथ राजा िनय ु गरे। 2 अब ितमीहरूलाई अगवुाई गनर्को िन म्त
राजा हुनहुुन्छ। म बढुो भएँ तर मरेा छोराहरू ितमीहरूिसत छन।् जब म एउटा ठीटो
िथएँ, त्यस बलेा दे ख ितमीहरूका अगवुा भएर िथएँ, त्यस बलेा दे ख ितमीहरूका
अगवुा भएर आएँ। 3 अिहले म यहाँ छु। यिद मलैे कुनै भलूचकु गरेको भए
परम भकुो अिघ अिन परम भलुे चनु्न ु भएको राजाअिघ ितमीहरूले भन्नपुछर्।
के मलैे कसकैो गाई अथवा गधा चोरें? कसलैाई ठगे वा क पयुार्एँ? के मलैे पसैा
अथवा एक जोडी जु ा किहले घसु लएकोछु? यिद मलैे यस्तो केही गरेको भए
त्यसलाई म सच्याउनछुे।”

4 सबै इ ाएलीहरूले जवाफ िदए, “होइन! तपाईंले हामी कसलैाई पिन केही
नरा ो गन ुर्भएन। हामीलाई किहले पिन ठग्नभुएन र केही पिन लनभुएन।”

5शमएूलले इ ाएलीहरूलाई भन,े “परम भु र उहाँले चनु्न ु भएको राजा गवाही
हुनहुुन्छ। ितमीहरूले ज-ेजे भन्दछैौ उहाँ दइुजनाले सनु्दहैुनहुुन्छ। उहाँहरूलाई पिन
थाहा भयो ितमीहरूले मलाई कुनै दोष िदएनौ।” सबै मािनसहरूले एकसाथ जवाफ
िदए, “साँच्चै हो! परम भु नै गवाही हुनहुुन्छ!”

6 तब शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े “हो परम भु हा ो गवाही हुनहुुन्छ।
परम भलुे नै मोशा र हारूनलाई चनु्नभुयो। अिन उहाँ नै हुनहुुन्छ जसले ित ा िपता-
पखुार्हरूलाई िम बाट बािहर ल्याउन ु भयो। 7 अब ितमीहरू त्यहाँ खडा होऊ, म
ितमीहरूलाई परम भलुे ित ा िपता-पखुार्हरू र ितमीहरूका लािग गन ुर्भएका ती रा ा
अथर्हरू बताउछुँ।

8 “याकूब िम गए पिछ िम बासीहरूले उसका सन्तानहरूको जीवनलाई धरैे
क मय बनाए। यसथर् ितनीहरूले परम भलुाई सहायताको िन म्त रोइकराइ गरे।
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परम भलुे मोशा र हारूनलाई पठाउन ु भयो। मोशा र हारूनले ितमीहरूका िपता-
पखुार्हरूलाई िम बाट बािहर लएर आए अिन यही ठाउँमा ब े वस्था िमलाई
िदए।

9“तर ित ा िपता-पखुार्हरूले परम भु परमे रलाई त्याग।े यसकारण परम भलुे
ितनीहरूलाई सीसराका दास हुन िदनभुयो। सीसरा हासोरका सनेाका सनेापित
िथए। त्यसपिछ परम भलुे ितनीहरूलाई प लश्ती र मोआबका राजाका हातमा
स ु म्पिदनभुयो। ितनीहरू सबै ित ा िपता-पखुार्हरूको िवरू लड।े 10तर ितमीहरूका
िपता-पखुार्हरूले रूँदै परम भलुाई सहायता माग।े ितनीहरूले भन,े ‘हामीले पाप
गय । हामीले परम भलुाई छाडरे झटूो दवेता बाल र दवेी अश्तारोतको सवेा गय ।
अब हामीलाई हा ा श हुरूबाट बचाउनहुोस,् हामी तपाईंका सवेक बन्नछेौ।’

11 “यसकारण परम भलुे यरूब्बाल, बाराक, िय ह अिन शमएूललाई त्यहाँ
पठाउनभुयो। परम भलुे ितमीहरूको चारैितरका श हुरूबाट ितमीहरूलाई रक्षा
गन ुर्भयो यसकारण ितमीहरू सरुिक्षत र ौ। 12 त्यस समयमा पिन अम्मोनीको
राजा नाहाश ितमीहरूको िवरू लडन आएको दखे्यौ। ितमीहरूले भन्यौ, ‘होइन,
हामीहरूमािथ शासन गन राजा नै चािहन्छ।’ ितमीहरूले यही भन्यौ य िप परम भु
ितमीहरूका परमे र नै राजा हुनहुुन्थ्यो। 13अब ितमीहरूले चनुकेा राजा यहाँ छन।्
परम भलुे ितमीहरूमािथ राजालाई िनय ु गन ुर्भयो। 14 यिद ितमीहरूले उहाँलाई
सम्मान गय भने परम भलुे ितमीहरूको रक्षा गन ुर् हुन्छ। तर ितमीहरूले परम भकुो
डर राख्दै सम्मान गन ुर् पनछ। आदशे पालनगद सवेा गन ुर्पन छ। उहाँको िवरू मा जाने
छैनौ। ितमीहरूका साथै ितमीहरूलाई शासन गन राजाले पिन परम भु ितमीहरूका
परमे रको अनसुरण गन ुर्पछर्। यिद ितमीहरूलाई भनकेा कुराहरू पालन गछ भने
परमे रले ितमीहरूलाई रक्षा गन ुर्हुनछे। 15 तर यिद परम भलुे भनकेा ितमीहरूले
माननेौ र उहाँको िवरू मा गयौ भन,े उहाँ पिन ितमीहरू र ितमीहरूका शासकको
िवरू मा जानहुुनछे।

16 “अब अझै चपुचाप उिभएर त्यो अचम्मको कामलाई हरे, जनु परम भलुे
ितमीहरूका आखँा अगािड गन ुर्हुनछे। 17 यो गहुकँो फसल काट्ने समय हो। म
परम भसुगँ ाथर्ना गनछु। म उहाँसगँ िबजलुी चम्कँदै पानी पान िबन्ती गनछु। तब
ितमीहरूलाई यो थाहा लाग्ने छ िक ितमीहरूले परम भकुो िवरू मा राजा मागरे भलू
काम गरेका छौ।”



1 शमएूल 12:18 xxix 1 शमएूल 13:3

18 यसकारण शमएूलले परम भसुगँ ाथर्ना गरे। त्यही िदन परम भलुे मघे
गजर्निसत पानी बसार्उन ु भयो। यसकारणले गदार् मािनसहरू परम भु र शमएूलसगं
सा ै डराए। 19 सबै मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “दया गरेर परम भु तपाईंका
परमे रलाई हा ो िन म्त ाथर्ना ग रिदन ु होस,् तपाईंका सवेकहरूका िन म्त
हामीहरूलाई न हुन निदन ु होस।् हामीले धरैे चोटी पाप गरेका छौ। हामीले राजा
मागरे फे र अक पाप थपकेा छौं।”

20 शमएूलले जवाफ िदए, “नडराऊ! यो सत्य हो! ितमीहरूले त्यस्ता नरा ा
कामहरू गय । तर परम भलुाई पछ्उन नछोड। हृदय दे ख नै परम भकुो सवेा
गर। 21 दवेताका मिूतर्हरू केवल मिूतर् मा हुन।् त्यसले ितमीहरूलाई सहायता
गदन। यसथर् त्यसको पजूा नगर। दवेताका मिूतर्हरूले न त ितमीहरूलाई सहायता
गनर् सक्छन ्न त रक्षा नै गरन सक्छन।् ितनीहरू केिह होइनन।्

22 “तर परम भलुे आफ्ना मािनसहरूलाई छोडन ु हुदँनै। परम भु ितनीहरूलाई
आफ्नो मािनस बनाएर सन्न हुनहुुन्थयो। यसथर् उहाँले आफ्नो नाउकँो खाितर
ितनीहरूलाई त्याग्न ु हुनछैेन। 23 अिन म ितमीहरूका िन म्त ाथर्ना गनर् छोडने
छैन। यिद मलैे ितमीहरूका लािग ाथर्ना ग रन ँ भने परम भु िवरू मरेो पाप
हुनछे। म ितमीहरूलाई िशक्षा िदइरहन्छु तािक ितमीहरूले रा ो र सही जीवन
िजउनछेौ। 24 तर ितमीहरूले परम भकुो डर अिन आदर गनपछर्। ितमीहरूको
सम्पणूर् हृदयले परम भकुो सवेा हुनपुछर्। उहाँले ितमीहरूका िन म्त गन ुर्भएको
अचम्मका कायर्हरूलाई सम्झौं। 25 तर यिद ितमीहरूले हठी र लगातार द ु कायर्
ग रर ौ भनःे परमे रले ितमीहरू र ितमीहरूका राजालाई न गन ुर् हुनछे।”

13
शऊलले पिहलो भलू गछर्न ्

1 त्यसबलेा शाऊलले राजाको रूपमा एक वषर् िवताइसकेका िथए। जब
इ ाएलमा शासन गरेको दइु वषर् भएको िथयो, 2 ितनले इ ाएलबाट 3,000
परुूषलाई छान।े त्यसमध्ये 2,000 परुूष िमकमाशमा बतेलेको पहाडी दशेमा
रहनथाल।े त्यहाँ 1,000 मािनसहरू िबन्यामीनको अन्तरगत िगबामा जोनाथनिसत
रहनथाल।े बाँकी रहकेा सिैनकहरूलाई घर पठाइिदए।

3 जोनाथन िगबामा गए र प लश्तीहरूलाई ितनीहरूकै छाउनीमा हराए।
प लश्तीहरूले यो सनु।े ितनीहरूले भन,े “िह हूरूले िव ोह गरे।”
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शाऊलले मािनसहरूलाई सारा इ ाएल भरी तरुही फुक्न आज्ञा गरे र भन,े “जे
भएको छ िह हूरूले सनुोस।्” 4 सबै इ ाएलीहरूले यो खबर सनु।े ितनीहरूले
भन,े “शाऊलले प लश्तीका अगवुाहरूलाई मारे। अब भने प लश्तीहरूले साँच्चै
इ ाएलीहरूलाई घणृा गनछन।्”

इ ाएलीहरूलाई शाऊलसगँ भटे्नका िन म्त िगलगालमा बोलाइयो।
5 प लश्तीहरू इ ाएलिसत लडनलाई भलेा हुनथाल।े प लश्तीहरूसगँ 3,000
रथ र 6,000 घोडसवारी िथए। बालवुाका कण िकनारमा थिु ए झैं प लश्ती
सिैनकहरू थिु एका िथए। िमकमाशमा प लश्तीहरूले छाउनी हालकेा िथए।
(िमकमाश बते-आवनेको पवूर्ितर पछर्।)

6 इ ाएलीहरूले बझुे िक ितनीहरू खतरामा िथए। ितनीहरूलाई प लश्तीहरूले
धरेा हालकेा िथए अिन ितनीहरू गफुा चक एको च ानमा दगरेुर गए कुवा र अरू
दलुोहरू ितर लकेु। 7 कोही िह हूरू त यदर्न नदी पार गरेर गाद अथवा भागरे
िगलाद ितर पगु।े शाऊल भने िगलगालमा नै िथए। ितनका सम्पणूर् सिैनकहरू डरले
कािमरहकेा िथए।

8 शमएूलले भने उनी शाऊलिसत िगलगालमा भटे्ने छन।् शाऊलले सात
िदनसम्म पख। तर शमएूल िगलगाल जाँदै गएनन ्यसथर् शाऊललाई सिैनकहरूले
छोड्न शरुू गरे। 9 त्यित बलेा शाऊलले भन,े “मरेो िन म्त होमब ल र मलेब ल
जटुाइदऊे।” त्यसपिछ शाऊलले होमब ल चढाए। 10 तब शाऊलले ब ल भटेी
चढाऊन सके, शमएूल पिन त्यहाँ आइपगु।े शाऊल ितनीलाई भटे्न गए।

11 शमएूलले सोध,े “तपाईंले यो के गन ुर्भयो?”
शाऊलले जवाफ िदए, “धमाधम सिैनकहरूले मलाई छोड्नलाग।े तपाईं पिन

यहाँ हुनहुुन्न िथयो, अिन प लश्तीहरू िमकमाशमा भ रएका िथए। 12 मलैे सोचें,
‘प लश्तीहरू यहाँ िगलगालमा आएर मलाई आ मण गनछन।् मलैे अिहलसेम्म
परम भलुाई सहायताको िन म्त िबन्ती पिन ग रन। अन्त्यमा बाध्य भएर मलैे
होमब ल चढाएँ।’ ”

13 शमएूलले भन,े “तपाईंले मखूर्ता पणू र् काम गन ुर्भयो। तपाईंले परम भु
तपाईंका परमे रको आदशेको पालन गन ुर्भएन! यिद तपाईंले परमे रको आदशेको
उङ्घन नगरेको भए परमे रले तपाईंको प रवारलाई सदाको िन म्त इ ाएलको
शासन िदनहुुन्थ्यो। 14अब तपाईंको शासन अझ अिघ बडने छैन। परम भलुे यस्तो
मािनस खोज्न ु भएको िथयो जसले उहाँको आदशे पालन गछर्। परम भलुे उहाँले
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चाहकेो जस्तो मािनस भटे् ाउन ु भएको छ र परम भलुे त्यही मािनसलाई आफ्ना
मािनसहरूको मखु बनाउनँ ु हुनछे। तपाईंले परम भकुो आदशे पालन गन ुर् भएन
यसकारण उहाँले अक नया राजा छान्न ु हुनछे।” 15 त्यसपिछ शमएूल उठे र
िगलगाल छाडरे गए।

िमकमाशको य ु
शाऊल र उसका केही बचँकेा सिैनकहरूले िगलगाल छोड।े ितनीहरू

िबन्यामीनको िगबाितर गए। शाऊलले अिहलसेम्म आफ्ना साथ नछोडने
मािनसहरूको गन्ती गरे। ितनीहरू ायः 600 जित रहछेन।् 16 शाऊल, ितनका
छोरा जोनाथन र उनीिसत भएका सिैनकहरू िबन्यामीन कहाँ िगबामा गए।

प लश्तीहरूले िमकमाशमा छाउनी हालकेा िथए। 17 प लश्तीहरूले त्यहाँ
रहकेा इ ाएलीहरूलाई दण्ड िदने िन य गरे। ितनीहरूका श शाली सिैनकहरूले
आ मण शरुू गरे। प लश्ती सिैनकहरू तीन भागमा बाँिडएका िथए। पिहलो दल
उ रितरको ओ ा जाने सडकबाट शआूल तफर् लाग।े 18 दो ो दिक्षण पवूर् बथे-
होरोन जाने सडक तफर् लागे त े ो दल चािह पवूर्ितरको सीमासम्म पगु्ने सडकितर
लाग।े यो सडक सबोइमको बेंसीमा मरूभिूम तफर् फै लएर गएको िथयो।

19 इ ाएलका मािनसहरूले फलामका हात हितयार बनाउन जान्दनैथ।े त्यस
समय इ ाएलमा लोहार पाइँदनैथ्यो। प लश्तीहरूले इ ाएलीहरूलाई फलामको हात
हितयार बनाउन िसकाएनन ् कारण इ ाएलीहरू आफैं ले फलामको हात हितयार
बनाए भने प लश्तीहरूलाई खतरा हुन्छ। 20 प लश्तीहरूले मा हात हितयारमा
उध्याउथँ।े यिद इ ाएलीहरूलाई आ-आफ्ना हात हितयार जस्त,ै फाली, कोदालो,
बञ्चरो र हिँसया उध्याउनँ ु पय भने ितनीहरू प लश्तीहरू भएको मै जानपुथ्य ।
21 प लश्ती लोहारहरूले फाली र कोदालोमा साँध लगाउन शकेेलको दइु-ितहाई
चाँदी लन्थे भने बञ्चरो र गोरू धपाउने अकुंसे िमलाउनलाई शकेेलको एक-ितहाई
लाग्थ्यो। 22 यसथर् य ु का िदनहरूमा शाऊलका सिैनकिसत न त फलामको तरवार
िथयो न त भाला न।ै खा ल शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनिसत फलामको हितयार
िथयो।

23 प लश्तीहरूको एक दल सिैनकले िमकमाशको बेंसीलाई पणूर् सरुिक्षत
तलु्याइरहकेा िथए।
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14
जोनाथनले प लश्तीहरूमािथ आ मण गछर्न ्

1 एक िदन शाऊलका छोरा जोनाथनले ितनका हितयार बोक्ने यवुकलाई भन,े
“िहडंे र बेंसीको पल्लो प प लश्तीहरूको छाउनीमा जाऔं।” तर जोनाथनले यो
कुरा आफ्ना िपतालाई भनने।

2शाऊल पहाडको िकनारा िम ोनमा एउटा अनारको रूखमिुन बिसरहकेा िथए।
छेवमैा खला पिन िथयो। शाऊलसगँ ाय 600 मािनसहरू िथए। 3 एकजनाको
नाउँ अिहयाह िथयो। अिहया ईकाबोदका भाइ अहीतबूका छोरा िथए। ईकाबोद
पीनहासका छोरा िथए। पीनहास एलीका छोरा िथए। अिहले एली शीलोमा
परम भकुो पजूाहारी िथए। अिहयाह पजूाहारी िथए अिन ितनले एपोद लगाएका
िथए।

यी मािनसहरूले जोनाथन गइसकेको कुरा चाल पाएनन।् 4 वाटोको दवुै प
ठूला-ठूला च ानहरू िथए। जोनाथनले त्यही बेंसीको बाटो भएर प लश्तीहरूको
छाउनीमा पगु्ने िन य गरे। बाटोको एकाप बोससे नाउँ भएको एउटा ठूला च ान
िथयो र अक तफर् सने नाउँ गरेको अक च ान िथयो। 5 एउटा ठूलो च ान
भने उ रितर िमकमाशलाई हे ररहे झैं दे खन्थ्यो। अक च ानले भने दिक्षणितर
िगबालाई हे ररहे झैं दे खन्थ्यो।

6 जोनाथनले आफ्नो हितयार बोक्ने यवुा सहयोगीलाई भन,े “आऊ, ती
िवदशेीहरूको छाउनीमा जाऔ। हुन सक्छ, परम भलुे ितनीहरूलाई डराउनको
िन म्त हामीलाई योग गन ुर्हुनछे। हामीसगँ ज्यादा सिैनक होस ् िक नहोस ्
परम भलुाई कसलैे रोक्न सक्दनै।”

7 जोनाथनको हितयार बोक्ने यवुकले भन्यो, “तपाईंलाई जे रा ो लाग्छ त्यिह
गन ुर्होस।् म त तपाईंको साथमा छदँछुै।”

8 जोनाथनले भन्यो, “जाऔ! त्यो बेंसीबाट भएर िसधै प लश्ती रक्षकहरू
भएितर जाऔं। हामी ितनीहरूले दे े गरी अिघ बढौं। 9 यिद ितनीहरूले हामीलाई,
‘ितमीहरू त्यही उिभन ु जबसम्म हामी त्यहाँ आइपगु्दनैौं’ भन्छन ्भने हामी जिहकंो
तहीं उिभनछेौं। हामी अिघ बढ्दनैौं। 10 तर यिद प लश्तीहरूले हामीहरूलाई
‘अगािड बढ’ भन,े हामी ितनीहरू भएसम्म चढछौं। िकनभने यो परमे रको िचन्ह
हो यो िचन्हको अथर् हुनछे परम भलुे ितनीहरूलाई हराउन ु हुनछे।”
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11 यसथर् जोनाथन र ितनका सहयोगी प लश्तीहरूले दे े गरी उिभए। प लश्ती
रक्षकहरूले भन,े “हरे! िह हूरू लकेुको खाल्टोबाट िनस्केर आउँदछैन।्”
12 िकल्लाको रक्षक प लश्तीहरूले जोनाथन र ितनका सहायकलाई कराएर भन,े
“यहाँ आऊ, ितमीहरूलाई हामी पाठ िसकाउँने छौं।”

जोनाथनले आफ्नो सहयोगीलाई भन्यो, “पहाड चढ्दा मरेो पिछ आउन,ु
परमे रले यसरी िमलाउन ु भएको छ िक इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूलाई हराउने
छ।”

13-14 जोनाथन हात खु ा टेकेर पहाडमािथ उकल।े ितनका सहायक पिन
पिछ लाग।े जोनाथन र ितनका सहायकले प लश्तीहरूलाई आ मण गरे। पिहलो
आ मणमा ितनीहरूले बीसजना प लश्तीहरूलाई आधा एकर जमीनमा मारे।
जोनाथनले उसको अघािड आएकाहरूिसत लडाई ग रनै रह।े पछािडबाट ितनका
सहायक आए अिन घाईतहेरूलाई मारे।

15मदैान, छाउनीमा र िकल्लामा भएका सबै प लश्ती सिैनकहरू डराउन थाल।े
यहाँसम्म भयो िक प लश्तीहरूका वीरभन्दा वीर सिैनक पिन डराए। जमीन काम्यो
र प लश्ती सिैनकहरू सा ै नै डराए।

16शाऊलका रक्षकहरूले िबन्यामीन दशेको िगबामा भएका प लश्ती सिैनकहरू
चारै िदशाितर भाग-भाग गरेको दखे।े 17 शाऊलले आफ्ना छेवमैा भएका
सिैनकहरूलाई भन,े “सिैनकहरूको गन्ती गर। म यो जान्न चाहन्छु िक कसले
छाउनी छोड।े”

ितनीहरूले गन्ती गरे। छाउनीमा जोनाथन र ितनका सहायक िथएनन।्
18 शाऊलले अिहयाहलाई भन,े “परमे रको पिव सन्दकू ल्याऊ!” (त्यस

समय सन्दकू इ ाएलीहरूसगँ नै िथयो।) 19 शाऊल पजूाहारी अिहयाहसगँ कुरा
गदिथए। शाऊलले परमे रको सझुाव प खर्रहकेा िथए। तर प लश्तीहरूको
छाउनीमा होहल्ला र अशान्ती अझै बढ्दै िथयो। शाऊलको धयैर् खतम भइसकेको
िथयो। अन्त्यमा पजूाहारी अिहयालाई शाऊलले भन,े “अब भयो ाथर्ना गनर् बन्द
गर, हात तल झार।”

20 शाऊलले आफ्ना सिैनकहरूलाई एकि त पारे र य ु को िन म्त िन स्कए।
प लश्ती सनेाहरू साँच्चै नै अलमल्ल प ररहकेा िथए। ितनीहरूले एक-
अकार्मा ितनीहरूको तरवार लएर झगडा गनर् शरुू गरे। 21 केही िह हूरू पिन
प लश्तीहरूिसत ितनीहरूका नोकरहरू जस्तै त्यही छाउनीमा िथए। ितनीहरूले पिन
प लश्तीहरूलाई आ मण गरे। ितनीहरू पिन इ ाएली शाऊल र जोनाथनिसत िमल।े
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22 प लश्ती सिैनकहरू भाग्दै छन ्भन्ने खबर ए मैका पहाडी दशेमा लकेुका सबै
इ ाएलीहरूले सनु।े यसलैे ती इ ाएलीहरू पिन य ु मा सामले भएर प लश्तीहरूलाई
खे थाल।े

23 यसरी परम भलुे इ ाएलीहरूलाई त्यस िदन रक्षा गन ुर्भयो। ितनीहरूले बते-
आवनेको पा रसम्मै लडाँईं लड।े सबै सिैनकहरू शाऊलका साथ िथए त्यहाँ झण्डै
10,000 परुूष िथए। ए मैका पहाडी दशेको त्यके शहरमा य ु फै लयो।

शाऊलले दो ो चो ट भलू गछर्न ्
24 त्यस िदन शाऊलले ठूलो भलू गरे। इ ाएलीहरू भोका र थिकत िथए, कारण

शाऊलले शपथ खान लगाएका िथए, शाऊलको शपथ िथयो, साँझ अिघ कसलैे
केही खाने छैन। “अथवा मलैे मरेो श हुरूलाई परािजत नगरूञ्जलेसम्म खानकुेरा
खाए त्यसलाई दण्ड िदइनछे।” यसथर् कुनै इ ाएली सिैनकले केही खाएनन।्

25-26 य ु को कारणले मािनसहरू जगंलमा गए। ितनीहरूले भईुमा महको
चाको दखे।े मह भएसम्म ितनीहरू पगुरे पिन मह खाएनन।् शपथ तोिडने हुनाले
डराए। 27 तर जोनाथनलाई शपथ बारे केही थाह िथएन। जोनाथनले आफ्ना
िपताले जबरदस्ती मािनसहरूलाई शपथ खवुाएको कुरा सनुकेा िथएनन।् एउटा ल ी
जोनाथनसगँ िथयो। उनले महको चाकामा ल ी घसुारे र ल ीमा मह ल्याएर केही
मह खाए र फूितर्लो अनभुव गरे।

28 एउटा सिैनकले जोनाथनलाई भन्यो, “तपाईंका िपताले मािनसहरूलाई एउटा
शपथ खान लगाए। तपाईंका िपताले मािनसहरूलाई केही खाएमा द ण्डत ग रने
शपथ खवुाए। यसलैे मािनसहरू भोकभोकै छन।् यसलैे गदार् मािनसहरू कमजोरी
भए।”

29 जोनाथनले भन,े “मरेो िपताले दशेलाई समस्यामा हाल्नभुयो। हरे त मलैे
अ लकित मह चाखकेो मा िथएँ कस्तो फूितर्लो भएँ। 30 आज मािनसहरूले श ु
पक्षबाट ज-ेजे भोजन ल्याएका िथए, ती सब खान पाएका भए कित रा ो हुन्थ्यो।
हामीले अझ धरैे प लश्तीहरूलाई मानर् सक्थ्यौं।”

31 त्यस िदन इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूलाई हराए। ितनीहरू िमकमाश दे ख
अय्यालोन सम्मका बाटोभरी लड।े यसलैे मािनसहरू थिकत र भोका िथए।
32 ितनीहरूले प लश्तीहरूबाट भडेा, गाई र बाछाहरू खोसकेा िथए। त्यस बलेा
इ ाएलका मािनसहरू यित भोका िथए िक ितनीहरूले ती पशहुरूलाई त्यही जिमनमा
मारे र खाए। जबसम्म पशहुरूमा रगत िथयो।
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33 शाऊललाई एउटा मािनसले भन्यो, “हने ुर्होस!् मािनसहरूले परम भकुो
िवरू मा पाप गदछन।् ितनीहरूले रगतै समते मास ु खाँदछैन!्”

शाऊलले भन,े “ितमीहरूले पाप गदछौ। यहाँ एउटा ठूलो ढुङ्गालाई पल्टाऊ।”
34 फे र शाऊलले भन,े “मािनसहरूलाई गएर भन िक त्यके मािनसले साँढे र भडेा
लएर मकहाँ आओस।् यहाँ ितनीहरूलेआफ्ना साँढे र भडेा मान ुर्पछर्। परम भु िवरू

पाप काम नगर! रगतै समतेको मास ु नखाओ।”
त्यस रात त्यकेले आ-आफ्नो पशहुरू ल्याएर त्यहाँ मारे। 35 शाऊलले

परम भकुो िन म्त वदेी बनाए। शाऊल आफैले वदेी बनाउन शरुू गरे।
36 शाऊलले भन,े “आज राती हामी प लश्तीहरूलाई लखटे्ने छौं। हामीले

ितनीहरूबाट त्यके बस्त ु खो े छौं। हामीले ितनीहरू सबलैाई मान छौं।”
सिैनकहरूले जवाफ िदए, “तपाईंलाई जे रा ो लाग्छ, त्यही गन ुर्होस।्”
तर पजूाहारीले भन,े “परमे रलाई सोध।”
37 यसकारण शाऊलले परमे रलाई सोध,े “के म प लश्तीहरूलाई प ाउँदै

खदेौं? के मलाई प लश्तीहरूलाई हराउन िदनहुुन्छ?” तर परमे रबाट कुनै
जवाफ आएन।

38 यसले गदार् शाऊलले भन,े “सबै नतेाहरूलाई मरेो समक्ष बोलाउन,ु आज
कसले पाप काम गय , बझुौ। 39 म इ ाएलको रक्षा गन परम भकुो शपथ खाँदै यो
ितज्ञा गछुर्, यहाँ सम्म िक मरेो छोरा जोनाथनले नै पाप गरेको छ भने पिन छोिडने

छैन मन छ।” तर कसलैे पिन उनलाई केही भननेन।्
40 यसकारण शाऊलले सबै इ ाएलीहरूलाई भन,े “ितमीहरू सबै एकितर

उिभन।ु म र मरेो छोरा जोनाथन अक ितर उिभन्छौ।”
सबै सिैनकले भन,े “तपाईंको जो इच्छा हजरु।”
41 तब शाऊलले ाथर्ना गनर् लाग,े “परम भ,ु इ ाएलको परमे र, तपाईंले

दासलाई आज िकन जवाफ िदनभुएन, यिद मलैे अथवा मरेो छोरा जोनाथनले
कुनै पाप गरेको भए परम भु इ ाएलका परमे र ऊरीम िदनहुोस।् यिद तपाईंका
इ ाएली मािनसहरूले पाप गरेका भए तमु्मीम िदनहुोस।्”

यस कारले शाऊल र जोनाथन चिुनएका िथए अन्य मािनसहरू चिुनएका
िथएनन।् 42 शाऊलले भन,े “अब म र मरेो छोरामा कसलाई दोष िदन ु पन हो?
को दोषी हो?” जोनाथन चिुनएका िथए।

43 शाऊलले जोनाथनलाई भन,े “मलाई भन,् तलैे के ग रस।्”
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जोनाथनले शाऊललाई भन्यो, “मलैे अ ल कित ल ीमा लागकेो मह चाखें।
यि ले नै म मन ुर् पन?”

44 शाऊलले भन,े “यिद मलैे गरेको ितज्ञा परूा ग रन ँ भने परमे रले मलाई
खबूै नरा ो गन ुर्हुनछे। यसथर् जोनाथन मन पछर्।”

45 तर सबै सिैनकाहरूले भन,े “आज जोनाथनले इ ाएललाई िवजयी गरायो।
के जोनाथन मन पन? होइन! हामी जीिवत परमे रको नाउमँा शपथ खान्छौ
िक जोनाथनलाई कसलैे हािन गनर् सक्दनै, उसको िशरको एउटा केशसम्म कसलैे
हल्लाउन सक्ने छैन। परमे रले आज प लश्तीहरूसगँको य ु मा जोनाथनलाई
सहायता गन ुर्भएको छ।” यसरी मािनसहरूले जोनाथनलाई बचाए। ितनलाई
मतृ्यदुण्ड िदइएन।

46 शाऊलले प लश्तीहरूलाई खदेनेन।् प लश्तीहरू आफ्नै ठाउँमा फिकर् ए।

शाऊल इ ाएलका श सुगँ लडे
47 शऊलले इ ाएलमा परूा अिधकार जमाए। शाऊल इ ाएल व रप रका

श हुरूिसत लड।े शाऊल मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीबाका राजा र
प लश्तीहरूसगं लड।े जहाँ-जहाँ गएर लडे शाऊलले इ ाएलका श हुरूलाई हराए।
48 शाऊल अत्यन्तै सहासी िथए। शाऊलले इ ाएलका मािनसहरूबाट सामान
चीज-बीज खो खोज्नहरूको हातबाट पिन इ ाएलीहरूलाई बचाए, शाऊलले यहाँ
सम्म िक अमालकेीहरूलाई पिन हराए।

49 शाऊलको छोराहरू जोनाथन, िय ी र मल्कीशअू िथए। शाऊलकी जठेी
छोरीको नाउँ मरेाब र कान्छी छोरीको नाउँ मीकल िथयो। 50 शाऊलकी प ीको
नाउँ अहीनोम िथयो। अहीनोमचािह अहीमासकी छोरी िथइन।्

शाऊलका सनेापित नरेका छोरा अबनरे िथए। नरेचािहं शाऊलका काका िथए।
51 शाऊलका िपता कीश र अबनरेका िपता नरेचािह अबीएलका छोराहरू िथए।

52 शाऊल जीवनभरी नै साहसी िथए। प लश्तीहरू िवरू क ठन य ु लड।े
जिहले पिन कुनै वीरलाई दखेमेा शाऊलले आफ्नो सिैनक दलमा त्यसलाई सामले
गथ र आफ्नो छेवमैा राखरे राजाको रक्षक बनाउथँ।े

15
शाऊलले अमालकेीहरूलाई न गरे
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1 एक िदन शमएूलले शाऊललाई भन,े “परम भलुे मलाई उहाँका इ ाएली
मािनसहरूको राजाको रूपमा ितमीलाई अिभषके गनर् पठाउन ु भएको िथयो। अब
परम भकुो भनाइ सनु। 2 सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छ, ‘जब इ ाएलीहरू
िम बाट बािहर आए तब अमालकेीहरूले ितनीहरूलाई कनान जानलाग्दा रोक्ने
चे ा गरे। अमालकेीहरूले जे गरे मलैे दखे।े 3 अब गएर अमालकेीहरूिसत य ु
गर। अमालकेीहरूिसत जे जित छ सम्पणूर् रूपले न गर। कसलैाई िजउँदो नछाड।
ितमीहरूले ती सबलाई मान ुर् पछर्, लोग्ने मािनसहरू होस ् िक ीहरू केटा-केटीहरू
होस ् िक काखका नानी। सबलाई मार गाई-गोरू, भडेा ऊँट गधा केही बाँकी
नराख।’ ”

4 शाऊलले सबै सनेाहरूलाई तलेमैमा भलेा गराए। त्यहाँ 2,00,000 पदैल
सनेा र 10,000 अन्य मािनसहरू िथए। यसमा यहूदाका मािनसहरू पिन िथए।
5 त्यसपिछ शाऊल अमालके शहरितर लागे र बेंसीमा पखर बस।े 6 शाऊलले
केनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू सबलैे अमालकेीहरूलाई छोडी दऊे। म ितमीहरूलाई
अमालकेीहरूिसत मािदर्न। कारण ितमीहरूले िम बाट आउँदा इ ाएलीहरूलाई दया
गरेका िथयौ।” यसपिछ केनीहरूले अमालकेीहरूलाई छोड।े

7 शाऊलले अमालकेीहरूलाई हराए, ितनले हवीलाबाट शरूतक िम को
सीमानासम्म अमालकेीहरूलाई खद ्दै गए। 8 शाऊलले अमालकेीहरूका राजा
अगागलाई िजउँदै प े र अगागका सबै सिैनकलाई मारे। 9 शाऊल र इ ाएली
सिैनकहरूले सम्पणूर् कुराहरू न गदार् नरा ो मन गरे। यसथर् ितनीहरूले अगागलाई
मारेनन ् र ब लया गाईहरू रा ा जातका भडेा र पाठाहरू पिन बचाएर राख।े रा
योग्यका सामानहरू राखरे काम नलाग्ने जित न गरे।

शमएूलले शाऊलबाट भएको पाप बताइिदए
10 शमएूलले परम भबुाट खबर पाए। 11 परम भलुे भन्नभुयो, “शाऊलले

मलाई प ाउन छोडीिदयो। यसथर् म शाऊललाई राजा बनाएर आफै दःुखी छु।
म जे भन्छु त्यसले त्यो गदन।” शमएूल धरैे रसाए र रातभरी परम भिुसत ाथर्ना
गरे।

12 शमएूल भो लपल्ट िबहान चाँडै नै उठे र शाऊललाई भटे्न गए। तर
मािनसलहरूलेशमएूललाई भन,े “शाऊल यहूदाको कमल भन्ने ठाउँमा गएका छन।्
शाऊल त्यहाँ उसको सम्मानमा एउटा स्मारक स्थािपत गनर् गएका छन।् त्यसपिछ
धरैे ठाउँ मण गरेर ितनी अन्त्यमा िगलगाल जानछेन।्”
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त्यसपिछ शमएूल शाऊल भएको ठाउँमा गए। अमालकेीहरूबाट लएका
चीजिबजको पिहलो अशं शाऊलले भेंटीको रूपमा चढाए, शाऊलले ितनीहरूलाई
परम भकुो अिघ एउटा होमब ल जस्तै चढाए।* 13 शमएूल शाऊलको निजक
गए। शाऊलले स्वागत जनाएर भन,े “परम भकुो आशीवार्द तपाईंमा रहोस।् मलैे
परम भकुो आज्ञा पालन गरें।”

14शमएूलले भन,े “त्यसो हो भने म यो के सनु्दछुै। िकन मलैे भडेा र पशहुरूको
आवाज सनुकेो?”

15 शाऊलले भन्यो, “सिैनकहरूले अमालकेीहरूबाट पशहुरू लए।
सिैनकहरूले रा ा भडेा र पशहुरू परम भु तपाईंको परमे रमा ब लचढाउन भनरे
बचाए। तर हामीले अरू सबै चीज न पाय ।”

16 शमएूलले शाऊललाई भन,े “चपु लाग! िहजो राती परम भलुे मलाई के
भन्नभुयो त्यो म तपाईंलाई बताउनछुे।”

शाऊलले भन,े “ठीक छ, के भन्न ु भयो भन्नहुोस।्”
17 शमएूलले भन,े “िवगतमा, तपाईंले आफैलाई तचु्छ सम्झन ु हुन्थ्यो। तर

त्यसपिछ तपाईं इ ाएलका कुलहरूका अगवुा हुनभुयो। इ ाएलको राजाको
रूपमा परम भलुे तपाईंलाई चनु्नभुयो। 18 परम भलुे तपाईंलाई एउटा िवशषे
सवेाकायर्को िन म्त पठाउन ु भयो। परम भलुे भन्नभुयो, ‘अमालकेीहरूकहाँ जाऊ,
अिन ितनीहरूलाई न पार िकनभने ितनीहरू खराब मािनस हुन।्’ 19 तपाईंले
परम भकुो कुरा सनु्न ुभएन। िकन? तपाईंले ती चीजहरू रा चाहनहुुन्छ। तपाईंको
यो परम भकुो इच्छा िवरू कायर् भयो।”

20शऊलले भन,े “तर मलैे त परम भकुो सबै कुरा माने मलाई जहाँ पठाउन ुभयो
त्यही गए। मलैे अमालकेीहरू सबलैाई न गरे। मलैे खाली साथमा एकजना मािनस
ल्याएँ ितनीहरूका राजा अगाग। 21 िगलगालमा परम भु तपाईंका परमे रलाई
ब ल चढाउन भनरे। सिैनकहरूले रा ा-रा ा भडेा र पशहुरू लए।”

22 शमएूलले जवाफ िदए, “परम भलुाई के ले खशुी पाछर् होमब ल र
ब लदानहरू चढाएर िक उहाँको आज्ञालाई पालन गरेर? उहाँलाई ब ल भटे िदएर
भन्दा उहाँको त्यके आदशेलाई पालन गन ुर् रा ो हो। भडेाको बोसो चढाउन ु भन्दा
पिहले परमे रको वचन सनु्न ु नै रा ो हो। 23आज्ञा पालन नगन ुर् चािह तन् मन् को
* 15:12: …
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पाप जस्तै हो। हठी स्वभावको हुन ु र आफ्नै इच्छानसुार िहडँ्नचुािह मिूतर् पजूा गरे
झैं पाप हो। तपाईंले परम भकुो आज्ञा मान्न इन्कार गन ुर्भयो। यही कारणल,े अब
परम भलुे पिन तपाईंलाई राजाको रूपमा इन्कार गन ुर्भयो।”

24 शाऊलले शमएूललाई भन,े “मलैे पाप गरे। मलैे परम भकुो आज्ञा तपाईंले
भन्न ु भए जस्तै ग रन। म मािनसहरूिसत सा ै डराएँ अिन ितनीहरूले जे भने मान।े
25अब म िबन्ती गदर्छु यो पाप गरेको िन म्त मलाई क्षमा ग रिदनहुोस।् मितर फिकर् न ु
होस,् यसकारण म परम भकुो आराधाना गनर् सकौं।”

26 तर शमएूलले शाऊललाई भन,े “म तपाईंसगँ जाँिदन। तपाईंले परम भकुो
वचनलाई उलघंन गन ुर्भयो अिन अिहले परम भलुे पिन राजा अस्वीकार
ग रिदनभुएको छ।”

27जब शमएूले शाऊललाई छोडरे िहडं्न खोज,े शाऊलले शमएूलको खास्टोको
िकनार समाते र त्यो च्याितयो। 28 शमएूलले शाऊललाई भन,े “जसरी तपाईंले
मरेो खास्टो च्याित िदनभुयो। यसरी नै परम भलुे आज इ ाएलको राज्य तपाईंबाट
च्या ु भएकोछ। परम भलुे इ ाएलको राज्य तपाईंको साथीहरू मध्ये एकजनालाई
िदनभुयो। त्यो मािनस तपाईं भन्दा असल छ। 29 परम भु इ ाएलका परमे र
हुनहुुन्छ। परम भु शा त हुनहुुन्छ। परम भु न त झ ू ो बोल्न ु हुन्छ न त िवचार
बदल्न ु हुन्छ। परम भु मािनस जस्तै िछन-िछनमा िवचार बदल्ने हुनहुुन्न।”

30 शाऊलले भन,े “ठीक छ, मलैे पाप गरे। दया गरी मिसत आइिदनहुोस।्
इ ाएलका नतेाहरू र मािनसहरूका अिघ मरेो केही इज्जत रा खिदन ु होस।् मिसत
आइिदन ु होस।् तािक म परम भु तपाईंको परमे रलाई आराधना गनर् सकँू।”
31 शमएूल शाऊलसगँ गए अिन शाऊलले परम भलुाई आराधना गरे।

32 शमएूलले भन,े “अमालकेीहरूका राजा अगागलाई मरेो साम ु ल्याऊ।”
अगागलाई शमएूलको अिघ ल्याइयो। साङ्गलाले बाँिधएको अगागको मनमा

िथयो, “मलाई िन य पिन मादनन ्होला भनरे।”
33 तर शमएूलले अगागलाई भन,े “तरेो तरवारले नानीहरूलाई आमाको

काखबाट खोस्यो। त्यसकारण अब तरेो आमाले ितनका छोरा-छोरीहरू गमुाउने
छन।्” यित भनरे िगलगालमा परम भकुो अिघ शामएूलले अगागलाई टु ा-टु ा
बनाएर का टिदए।

34 त्यसपिछ शमएूल त्यहाँबाट िहडंे र रामा गए। शाऊल चािह िगबामा आफ्नो
घर फक। 35 त्यसपिछ शमएूलले शाऊललाई जीवनभरी किहले भटेेनन।् शमएूल
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शाऊलसगँ सा ै दःुखी िथए। परम भु पिन शाऊललाई इ ाएलका राजा बनाएकोमा
दःुखी हुनहुुन्थ्यो।

16
शमएूल बतेलहेमे जान्छन ्

1 परम भलुे शमएूललाई भन्नहुुन्छ, “कित िदन शाऊलको िन म्त दःुखीत
भइरहन्छस?ू शाऊललाई मलैे इ ाएलको राजापदबाट हटाइसके तरै पिन त्यसको
दःुख मािनरहन्छस।् तिँसत भएको सींङ तलेले भर र बतेलहेमे जा। म तलँाई
बतेलहेमेको ियशै नाउकँो मािनसकहाँ पठाउँदछुै। ियशै बतेलहेमेमा बस्छ। मलैे
त्यसकै एकजना छोरालाई नयाँ राजाको रूपमा चनुें।”

2 शमएूलले भन,े “यिद म गएँ भने यो समाचार शाऊलले सनु्ने छ र मलाई मान
छ।”

परम भलुे भन्नभुयो, “बतेलहेमेमा जा साथमा एउटा बाछा पिन लान ु र
भन्न,ु ‘परम भलुाई ब ल चढाउन आएको।’ 3 ियशलैाई ब ल चढाउन बोलाउन।ु
त्यसपिछ म तलँाई के गन ुर् पछर् भन्ने छु। तैंले त्यस मािनसलाई अिभषके गन ुर् जनु म
तलँाई दखेाउनँछुे।”

4 शमएूलले त्यसै गरे जो परम भलुे ितनलाई गन ुर् भन्न ु भएको िथयो। शमएूल
बतेलहेमे गए। बतेलहेमेका बढूा- धानहरू डरले काम।े ितनीहरूले शमएूललाई भटेे
र सोध,े “के तपाईं शा न्त पवूर्क आउँन ु भयो?”

5शमएूलले भन,े “ज्य,ू म शा न्त पवूर्क आएँ। म परम भलुाई ब लदान चढाउन
आएको हु।ँ तपाईंहरू पिन पजूाका िन म्त तयार भएर ब लदान चढाउन मिसत आउनु
होस।्” शमएूलले ियशै र ितनका छोराहरूलाई तयार पारे। त्यस पिछ शमएूलले
ितनीहरूलाई ब लदान चढाउन बोलाए।

6 जब ियशै र ितनका छोराहरू आइ पगु,े शमएूलले एलीआबलाई दखे।े
शमएूलले सोच,े “िन य पिन परम भलुे छान्न ु भएको मािनस ियनै हुन ु पछर्।”

7 तर परम भलुे शमएूललाई भन्न ु भयो, “एलीआब अग्लो र सनु्दर छ। तर
यस्तो िवचार गन ुर् हुदनै। परमे रले ती चीजहरू हने ुर् हुन्न हो मािनसहरूले हछेर्न।्
मािनसले बािहरी रूप मा हछेर्, तर परम भलुे उसको हृदय हने ुर्हुन्छ। एलीआब त्यो
ठीक मािनस होइन।”
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8 त्यसपिछ ियशलैे ितनका दो ो छोरा अबीनादाबलाई बोलाए। अबीनादाब
शमएूलकै छेउ भएर िहडं।े तर शमएूलले भन,े “होइन, यसलाई पिन परम भलुे
चनु्न ु भएको छैन।”

9 त्यसपिछ ियशलैे शम्मालाई शमएूलको छेउमा बोलाए। तर शमएूलले भन,े
“होइन, यसलाई पिन परम भलुे चनु्न ु भएको होइन।”

10 ियशलैे सातौ छोरा दखेाए। तर शमएूलले ियशलैाई भन,े “परम भलुे ियनीहरू
मध्ये कसलैाई पिन चनु्न ु भएको छैन।”

11 शमएूले ियशलैाई सोध,े “के तपाईंका छोराहरू यित नै हुन?्”
ियशलैे भन,े “होइन अक छोरा छ सब भन्दा कान्छो, तर अिहले भडेा

चराउदँछै।”
शमएूलले भन,े “उसलाई यहाँ तरुून्तै लन पठाऊ। उ नआइञ्जले सम्म हामी

खान ब े छैनौं।”
12 ियशलैे कान्छो छोरा लन तरुून्तै कसलैाई पठाए। त्यो छोरा हदे रा ो िथयो,

रातो वणर्को यवुक। उ साँच्चै सनु्दर िथयो।
परम भलुे शमएूललाई भन्न ु भयो, “उठेर उसलाई अिभषके गर। त्यिह एउटा

हो।”
13 शमएूलले सीङबाट तले िनकालरे ियशकैो कान्छा छोराको िशरमा

दाजहूरूका अगाडी खन्याई िदए। परम भकुो आत्मा एकदमै श को साथ
दाऊदमािथ त्यस िदन दे ख उि यो। त्यस पिछ शमएूल रामा घरितर फक।

शाऊललाई द ु आत्माले सताउन थाल्यो
14 परम भकुो आत्माले शाऊललाई त्यािग िदयो। परम भलुे द ु आत्मा शाऊल

कहाँ पठाउँन ु भयो। त्यसले शाऊललाई सा ै सतायो। 15 शाऊलको नोकरले
भन्यो, “परमे र ारा पठाउँन ु भएको द ु आत्माले तपाईंलाई सा ै दःुख िदयो।
16 हामीलाई आदशे िदनहुोस हामीले कुनै त्यस्तो खोज्न सकौं जसले वीणा
बजाउन सक्छ। यिद परम भबुाट आएको त्यस द ु आत्माले तपाईंलाई सताउन
थालछे भने त्यस मािनसले वीणा बजाउन थाल्नछे र तपाईंलाई आराम अनभुव
हुनछे।”

17 शाऊलले नोकर-चाकरहरूलाई भन,े “एउटा मािनसलाई मरेो िन म्त खोज
जसले असल त रकाले सगंीत बजाउछँ। त्यसलाई म कहाँ ल्याऊ।”
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18एउटा नोकरलेभन्यो, “एउटा ियशै नाउकँा मािनस छन।् बतेलहेमेमा बस्छन।्
मलैे दखेकेो छु ियशकैो छोरा। उसले कसरी वीणा बजाउन ु पछर् जान्दछ। उ सा ै
वीर र य ु गनर् जान्दछ। उ सा ै फुितर्लो र सनु्दर छ। परम भु पिन उसकैो साथ
हुनहुुन्छ।”

19 यसकारण शाऊलले समाचार िदने मािनसलाई ियशकैहाँ पठाए। ितनीहरूले
ियशलैाई भन,े “ित ो दाऊद नाउकँो छोरा छ। जसले ित ा भडेाहरू चराउछँ।
उसलाई मकहाँ पठाऊ।”

20 ियशलैे शाऊलका िन म्त उपहारको बन्दोबस्त गय । ियशलैे उपहारको रूपमा
एउटा गधा, केही रोटी, एक मशक दाखरस र एउटा बा ाको पाठो तयार पाय ।
ियशलैे ती चीजहरू दाऊदका साथ लगाएर शाऊल कहाँ पठायो। 21 यसरी दाऊद
शाऊल कहाँ गयो र ितनका अगािड हािजर भयो। शाऊलले दाऊदलाई धरैे मे गरे।
दाऊद शाऊलको अ बोक्ने सहयोगी भए। 22 शाऊलले ियशलैाई खबर पठाए,
“दाऊद बसरे मरेो सवेा गरोस।् ऊ मलाई असाध्यै मन पय ।”

23 जब परमे रले पठाएको द ु आत्माले शाऊललाई दःुख िदन थाल्थ्यो,
दाऊदले हातमा वीणा लएर बजाउनँ थाल्दथे र द ु आत्माले शाऊललाई छोिड
हाल्थ्यो र शाऊल असल हुन्थ।े

17
गोल्यतको इ ाएली मािथ चनुौती

1 प लश्तीहरूले आफ्ना सिैनकहरूलाई य ु को िन म्त भलेा गराए। ितनीहरू
यहूदा स्थत सोकोहमा भलेा भए। ितनीहरूको छाउनी सोकोह र अजकेाको बीचमा
एपसेदम्मीम नाउकँा शहरमा िथयो।

2शाऊल र इ ाएली सिैनकहरू पिन एक ठाउँमा भलेा भए। ितनीहरूको छाउनी
एला बेंसीमा िथयो। शाऊलका सिैनकहरूले पं बाँध े प लश्तीहरूिसत य ु गनर्
तयार िथए। 3 प लश्तीहरू एउटा पहाड मािथ िथए, र इ ाएलीहरू अक पहाड
मािथ िथए। दवुै पक्षका बीचमा बेंसी िथयो।

4 प लश्तीहरूको गोल्यात नाउँ भएको एउटा वीर यो ा िथयो। गोल्यात गात
िनवासी िथयो। गोल्यात झण्डै नौ फीट अग्लो िथयो। गोल्यत प लश्तीहरूका
छाउनीबाट बािह रयो। 5 िशरमा काँसाको टोपी लगाएको िथयो। शरीरमा माछाको
कत्ला जस्तै कवच कोट लगाएको िथयो। त्यो रक्षा कवच काँसाको नै िथयो
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यसको ओजन 5,000 शकेेलको िथयो। 6 गोल्यतले ख ु ाितर पिन काँसाकै कवच
लगाएको िथयो। काँसाकै भाला िप ूँमा बोकेको। 7भालाको ल ी जलुाहाको लगुा
बनु्ने डण्डा ज ो िथयो। भालाको ओजन 600 शकेेलको िथयो। गोल्यतको हात-
हितयार बोक्ने ितनको अिघ-अिघ िहडंथ्यो।

8 त्यके िदन गोल्यत बािहर िनस्कन्थ्यो र इ ाएली सिैनकहरूलाई चनुौती
िदनथ्यो। उसको चनुौित िथयो, “िकन ितमीहरूले य ु को िन म्त पं कसकेो?
ितमीहरू शाऊलका नोकर हौ म त प लश्ती हु।ँ एउटा मािनस छानरे मरेो िवरू मा
लडनलाई पठाऊ। 9यिद त्यस मािनसले मलाई माय भने तब हामी सबै प लश्तीहरू
ितमीहरूका दास बन्नछेौ। तर यिद मलैे त्यस मािनसलाई मारे भने मलै े िजतकेो हुनछे
र ितमीहरू हा ो दास हुनछेौ। ितमीहरूले हा ा सवेा गन ुर्पछर्।”

10 प लश्तीले यसो पिन भन्यो, “आज म इ ाएली सनेाहरूलाई िगल्ला गछुर्।
एउटा मािनस पठाइदऊे तािक म त्यसिसत लडन सकँु।”

11 शाऊल र इ ाएली सिैनकहरूले प लश्तीले भनकेो यी सब सनु्थे र सा ै
डराउथँ।े

दाऊद रणभिूममा जान्छन ्
12 दाऊद ियशकैा छोरा िथए। ियशै इ ातीका छोरा िथए जो बतेलहेमेको,

यहूदाका िथए। ियशकैा आठजना छोराहरू िथए। शाऊलका समयमा ियशै बढूा
भइसकेका िथए। 13 ियशकैा जठेा, मािहला र सािहलंा छोराहरू शाऊलिसत
रणभिूममा गएका िथए। जठेा छोराको नाउँ एलीआब िथयो। मािहला छोराको नाउँ
अबीनादाब र साँिहला छोराको नाउँ शम्मा िथयो। 14 दाऊद चािहं कान्छो छोरा
िथए। जठेा, मािहला र साँिहला चािहं शाऊलको सनेामा िथए। 15 कान्छा छोरा
दाऊद शाऊलको छाउनी र बतेलहेमेमा आफ्ना िपताका भडेाहरू हरेचाह गनर् आउने
जानगेथ।

16 त्यो प लश्ती गोल्यत त्यके िदन िबहानै बलेकुी इ ाएलीहरूका छाउनीमा
आएर ठ ा गथ्य । 40 िदनसम्म त्यसले सधैं त्यस्तै गय ।

17 एक िदन ियशलैे दाऊदलाई भन,े “यस फुल ुर्ङमा चार पाथी (एक एपा)
िचउरा र दशवटा रोटी छन ि्त ा दाज्यहूरूलाई छाउनीमा लिग दऊे। 18यो10 टु ा
पनीर पिन लए जाऊ। ित ा दाज्यहूरूको 1,000 सनेाको समहूलाई आदशे गन
अिधकारीलाई दऊे। दाज्यहूरूले के गद छन ्हरे। दाज्यहूरू ठीक-ठाक नै छन ्भन्ने
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माण पिन लएर आउन।ु 19 ित ो दाज्यहूरू र सबै इ ाएली सिैनकहरू शाऊलिसत
एला बेंसीमा छन।् ितनीहरू त्यहाँ प लश्तीहरूसगँ लड्दछैन।्”

20 िबहानै दाऊदले अक एउटा गोठालोलाई भडेाहरू िजम्मा लगायो। दाऊदले
भोजन लयो र ियशलैे भने अनसुार िहडं ्यो। दाऊदले गाडा सोझै छाउनीमा लएर
गयो। सिैनकहरू य ु पं मा गएका िथए अिन य ु गनर् लागे झैं हल्ला ग ररहकेा
िथए। 21 इ ाएली र प लश्ती दवुिैतरका सिैनकहरू य ु गनर् तयार रह।े

22दाऊदलेभोजन र सामानहरू भण्डारेको हातमा स ु म्पयो र इ ाएली सिैनकहरू
भए ितर अगािडको पं मा दगयु अिन आफ्नो दाजहूरूको िवषयमा सोध्यो।
23 जस्तो दाऊदले आफ्ना दाज्यहूरूसगँ कुरा गरेको बलेा त्यो े यो ा प लश्ती
गोल्यत प लश्ती सिैनकबाट िनस्केर आयो। गोल्यतले सधैं झैं इ ाएललाई गाली
िदन थाल्यो। दाऊदले पिन गोल्यातले भनकेो कुरा सनु्यो।

24 इ ाएली सिैनकहरू त गोल्यतलाई दखेे पिछ भाग्न थाल।े सबै नै भयिभत
िथए। 25 एकजना इ ाएलीले भन,े “त्यसलाई दखे्यौ त्यसले के ग ररहछे रा री
हरे? त्यो गोल्यत घ र-घ र आएर इ ाएलीहरूलाई यसरी नै गाली गछर्। जसले
यसलाई माछर् त्यो धरैे धनी हुनछे। राजा शाऊलले धरैे सम्पि िदनहुुनछे। शाऊलले
उसकी छोरी पिन िववाह गनर् िदनछेन ज्सले त्यसलाई मानर् सक्छ। शाऊलले उसको
प रवारलाई इ ाएलमा स्वतन् बनाउनछेन।्”

26 दाऊदले छेवकैा मािनसलाई सोध्यो, “त्यसले के भन्यो? यिद कसलैे यो
प लश्तीलाई माछर् अिन इ ाएलको इज्जत बचाउछँ भने एउटा िवदशेी मा त हो,
उसले के इनाम पाउनछे? यो गोल्यत के हो र? गोल्यत एकजना प लश्ती भन्दा बढी
केही होइन। त्यसले यो के सोिचरहछे? उसले जीिवत परमे रका सिैनकहरूलाई
धम्काउन सक्छ।”

27 यसलैे इ ाएलीहरूले गोल्यतलाई मानको इनामबारे दाऊदलाई बताउछँन।्
28 दाऊदका जठेा दाज्य ू एलीआबले दाऊद सिैनकहरूिसत बात गद गरेको सनु।े
एलीआब दाऊदसगँ रसाउछँ। एलीआबले दाऊदलाई भग्न,े “त ँयहाँ िकन आइस?्
भडेाहरू मरूभिूममा कसलाई छोडरे आइस?् त ँ यहाँ आउनकुो कारण मलैे जान।े
तलँाई जे गनर् पठाइएको हो त्यो गनर् त ँ चाहदँनैस।् त ँ यहाँ खा ल य ु हनेर्लाई मा
आउन चाह न्थस।्”
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29 दाऊदले भन्यो, “मलैे त्यस्तो के गरे र? मलैे कुनै नरा ो काम ग रन म
खा ल कुरा गद िथएँ।” 30 दाऊद चारैितर दौिडएर अरू सनेाहरूिसत त्यही हरू
सोध्न थाल्यो। ितनीहरूले पिन दाऊदलाई त्यही पिहले कै जस्तो उ र िदए।

31 केही मािनसहरूले दाऊदलाई कुरा गद गरेको सनु।े ितनीहरूले दाऊदलाई
शाऊल कहाँ पयुार्एर दाऊदले गरेको कुरा सबलैाई सनुाए। 32 दाऊदले शाऊललाई
भन्यो, “त्यस प लश्ती गोल्यतको कारण तपाईं हतास नहुनहुोस।् म तपाईंको सवेक
हु।ँ त्यस प लश्तीसगँ म लडने छु।”

33 शाऊलले भन,े “ितमी गएर त्यस प लश्तीसगँ लड्न सक्ने छैनौ। ितमी
सिैनक पिन त होइनौ। ितमी सानै छौ तर गोल्यत सानै दे ख य ु भिूममा लड्दै आएको
हो।”

34 तर दाऊदले शाऊललाई फे र भन्यो, “म, तपाईंको सवेक हु ँ र मरेो िपताको
भडेा पिन चराउने गछुर्। भडेाका बथानबाट िसहं र भाल ूआएर भडेा लजैान्थ।े 35 म
त्यस्ता जगंली पशहुरूलाई खे ै जान्थे र ितनीहरूका मखुबाट भडेा खोसरे ल्याउथँ।े
यिद जगंली जन्तलुे मलाई आ मण गरे त्यसको मखु मिुनको भतु्ला समात्थें र
त्यसलाई िहकार्उथें। 36 मलैे िसहं र भाल ू मारेको छु। म त्यस िवदशेी गोल्यतलाई
त्यसरी नै मानछु। गोल्यत मन ुर् नै पछर् िकनिक त्यसलेजीिवत परमे रका सनेाहरूको
ठ ा गरेको छ। 37 परम भलुे मलाई िसहं र भालहूरूबाट बचाउन ु भएको छ।
परम भलुे यी प लश्ती गोल्यतबाट पिन बचाउन ु हुनछे।”

शाऊलले दाऊदलाई भन,े “ठीक छ जाऊ? परम भु ित ो साथमा रहुन।्”
38 शाऊलले दाऊदलाई आफ्नै पोशाक पिहराइ िदए। शाऊलले काँसाको टोपी
दाऊदको िशरमा अिन आफ्नो हातहितयर शरीरमा लगाइ िदए। 39 दाऊदले तरवार
िभरेर यताउता िहडँ्ने चे ा गय । यसरी शाऊलको पोशाकले दाऊदलाई सा ै
असिजलो बनायो। यस्तो पोशाकको अभ्यास दाऊदलाई िथएन।

दाऊदले शाऊललाई भन्यो, “म यसरी लडनू स क्दन मलैे ितनीहरूको योग
गरेको छैन।” यसथर् दाऊदले सबै फूकाल।े 40 दाऊदले हातमा एउटा टेकने लौरो
लयो र खोलाबाट िचल्लो पाँचवटा ढुङ्गा टप्यो। गोठालाको झोलािभ को

थलैीमा उ पाँचवटा ढुङ्गा हाल्यो र घयु े ो हातमा बोक्यो। त्यसपिछ त्यो प लश्ती
गोल्यतलाई हाँक िदन बढ ्यो।

दाऊदले गोल्यतलाई माछर्न ्
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41 प लश्ती गोल्यत िवस्तारै दाऊदकहाँ आयो। गोल्यतको सहायक अिघ-अिघ
ढाल बोकेर िहडंदू ै िथयो। 42 गोल्यतले दाऊदलाई हये र हाँस्यो। गोल्यतले सोच्यो
यो सिैनक होइन, खा ल सनु्दर र रातोवणर्को केटो हो। 43 गोल्यतले दाऊदलाई
भन्यो, “यो लौरो केको िन म्त हो? कुकुरलाई जस्तै मलाई खदे्त चाहन्छौ?”
अिन गोल्यतले आफ्ना दवेताहरूको नाउँ उच्चारण गरेर दाऊदलाई सराप्न थाल्यो।
44 गोल्यतले दाऊदलाई भन्यो, “यता आइज, म तरेो मास ु चराहरू र जगंली
जनावरहरूलाई खवुाउनँछुे।”

45 दाऊदले प लश्ती गोल्यतलाई भन्यो, “त ँमकहाँ तरवार, बछार् र भाला योग
गनर् आइस।् तर म त ँकहाँ इ ाएलका सनेाहरूका परमे र सवर्श मान परम भकुा
नाउँ मा लएर आएको छु। तैंले उहाँको िवरू मा नरा ो वचन बोलीस।् 46 आज
परम भलुे मलाई तमँािथ िवजय िदलाउन ु हुन्छ! म तलँाई माछुर्। आज तरेो टाउको
काटेर चरा र जगंली जनावरहरूलाई खवुाउछुँ। हामी अन्य प लश्तीहरूलाई पिन
यसै गछ ं। त्यसपिछ ससंारले नै बझु्नछे इ ाएलमा परमे र हुनहुुन्छ भनरे। 47यहाँ
जम्मा भएका सबै मािनसहरूले बझु्ने छन ् िक परम भलुाई आफ्ना मािनसहरूलाई
बचाउनँका िन म्त तरवार र भाला चांिहदनै भनरे। य ु परम भकुो हो अिन ितमी
प लश्तीहरूलाई हराउनमा परम भलुे हामीलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।”

48 प लश्ती गोल्यत दाऊदलाई आ मण गनर् स ु रयो। र िबस्तारै दाऊद अिघ
बढन थाल्यो। त्यि नै बलेा दाऊद दौिडएर लडन चाडै अिघ सय ।

49 दाऊदले आफ्नो झोलाबाट एउटा ढुङ्गा िनकाल्यो र घ ुयँ े ोमा राखरे
मच्चायो। घयु े ोको ढुङ्गा गएर गोल्यतको आखँा िबच िनधारमा लाग्यो। गोल्यत
घोप्टो परेर भईूंमा ल ो।

50 यसरी दाऊदले प लश्तीलाई घ ुयँ े ोको ढुङ्गाले िहकार्एर हरायो। उसले
ढुङ्गाले िहकार्यो अिन प लश्तीलाई माय । दाऊदसगं तरवार िथएन। 51 यसथर्
उ दौिडएर प लश्तीको छेउमा गयो। त्यसपिछ दाऊदले गोल्यतकै म्यानबाट तरवार
िझकेर गोल्यतको टाउको िछनायो। यसरी दाऊदले गोल्यतलाई माय ।

जब अरू प लश्तीले उनीहरूको वीर नै मरेको दखेे अिन डरले भाग्न थाल।े
52 इ ाएल र यहूदाका सिैनकहरूले जयघोषणा गद दगदु प लश्तीहरूलाई खे
थाल।े इ ाएलीहरूले प लश्तीहरूलाई खे ै-खे ै गातको िसमाना र ए ोनको
ढोकासम्म पयुार्ए र धरैे सखं्यामा प लश्तीहरू मारे। प लश्तीहरूको लाश गात र
ए ोनको शारेमसम्म सडकभरी छरप िथयो। 53 प लश्तीहरूलाई खे ै िसमाना
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कटाए पिछ इ ाएलीहरू फकर प लश्तीहरूका छाउनीमा पसे र त्यहाँ धरैे सामानहरू
फेला पारे।

54 दाऊदले प लश्तीको टाउको यरूशलमेमा नै पयुार्यो। प लश्तीको हात-
हितयार पिन आफ्नै पालमा राख्यो।

शाऊल दाऊद सगँ डराउन थाल्छन ्
55 शाऊलले दाऊदलाई गोल्यतसगँ लड्न गएको दखेकेा िथए। शाऊलले

सनेाका सनेापित अबनरेसगँ सोध,े “अबनरे, त्यस केटोको बाब ु चािहं को हुन?्”
अबनरेले भन,े “मरेो राजा, शपथ लएर भन्दछुै, मलाई थाहा छैन।”
56 राजा शाऊले भन,े “त्यसको बाबकुो चािहकंो रहछे खोजी गर।”
57 जब दाऊद गोल्यतलाई मारेर फक, अबनरेले उसलाई शाऊल कहाँ लग्यो।

दाऊदको हातमा अझै पिन त्यस प लश्तीको टाउको झु ण्डरहकेो िथयो।
58 शाऊलले उसलाई सोध,े “यवुक, ित ो बाब ु को हुन?्”
दाऊदले जवाफ िदए, “म तपाईं कै सवेक बतेलहेमेका ियशकैो छोरा हु।ँ”

18
दाऊद र जोनाथनको घिन िम ता

1 दाऊदले शाऊलसगँ कुरा ग रसके पिछ जोनाथन र दाऊदको बीचमा िम मा
शरुू भयो। जोनाथनले दाऊदलाई त्यित नै मे गथ्य जित उसले आफूलाई गथ्य
2 शाऊलले दाऊदलाई त्यस िदनदे ख आफूसगँै रा थाल्यो। शाऊलले दाऊदलाई
आफ्नो बाबकुो घर जान िदएन 3 जोनाथनले दाऊदलाई असाध्यै मे गरको हुनाले
उसले दाऊदिसत एउटा िवशषे स न्ध गय । 4 आफूले लगारहकेो कोट फुकालरे
जोनाथनले दाऊदलाई िदयो। जोनाथनले आफ्नो वर्िदसमते धन,ु तरवार र पटेी
दाऊदलाई िदयो।

दाऊदको सफलतामा शाऊलको ध्यान
5 शाऊलले दाऊदलाई अरू धरैे य ु हरूमा पठाए। त्यके य ु मा दाऊदले नै

सफलता पाए। त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई सिैनकहरूको िजम्मा िदए। यसो हुदँा
सबै खशुी भए, यहाँ सम्म शाऊलका सबै अिधकारी पिन खशुी भए। 6 दाऊद
प लश्तीहरू िवरू य ु लड्न जाने गथ्य । य ु भिूमबाट घरितर फकर् ंदा दाऊदलाई
इ ाएलको त्यके शहरबाट ीहरू स्वागत जनाउन आउँथ।े ती ीहरू नाँच्थ,े
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गाउथँ,े िसतारा र ढोलक बजाउथँ।े ितनीहरूलेशाऊलकै छेउमा यसो गरे। 7 ीहरूले
यसरी गाउथँ,े

“शाऊलले हजार श हुरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मारे।”

8 ती ीहरूका गीतले शाऊललाई खन्न बनाउथँ्यो र ितनी रसाउथँ।े शाऊलले
सोच,े “ती ीहरूले भन्छन ्दाऊदले दश हजार श ु माय र मलैे खा ल हजार मा
मारे।” 9 त्यसपिछ शाऊलले दाऊदको गितिविधलाई धरैे निजकबाट ख्याल रा
थाल।े

शाऊल दाऊदसगँ भयभीत भए
10 अक िदन परमे रले पठाउन ु भएको द ु आत्माले शाऊललाई पकय ।

शाऊलले आफ्नै घरमा अगमवाणी गद िथए। दाऊदले सधैं झै वीणा बजाए। 11 तर
शाऊलको हातमा भाला िथयो। शाऊलले सोच,े “म दाऊदलाई िभ मैा टसँाई
िदन्छु।” शाऊलले दइु पल्ट भाला हाने तर दाऊद दवुै चो ट तिकर् ए।

12 परम भु दाऊदिसत हुनहुुन्थ्यो अिन परम भलुे शाऊललाई त्याग्न ु भएको
िथयो। यसकारण शाऊल दाऊद सगँ भयभीत िथए। 13 शाऊलले दाऊदलाई आफू
दे ख पर गनर् चाहे र 1,000 सिैनकका सनेापित बनाइ िदए। दाऊदले आफ्नो
सिैनकलाई य ु मा अगवुाई गरे। 14 परम भु दाऊदिसत हुनहुुन्थ्यो यसकारण दाऊद
त्यके कुरामा सफल भए। 15 शाऊलले बझुे दाऊद सफल र योग्य िथए जसको

कारण शाऊल दाऊदिसत झन ्ज्यादा भयभीत हुनथाल।े 16 तर इ ाएल र यहूदाका
सबै मािनसहरूले दाऊदलाई मे गथ िकनभने उसले ितनीहरूलाई य ु मा डो ाए
अिन ितनीहरूको िन म्त य ु गरे।

शाऊलले आफ्नी छोरीको िववाह दाऊदसगँ ग रिदन चाहे
17 तर शाऊलले दाऊदलाई मान चाहन्थ,े शाऊलले दाऊदलाई एउटा जालमा

पान योजना सोच।े शाऊलले दाऊदलाई भन,े “म मरेी जठेी छोरी मरेाबको िववाह
ितमीिसत ग रिदने छु। त्यस पिछ ितमी एउटा श शाली सिैनक हुनछेौ। ितमी मरेो
छोरा जस्तै छौ। त्यस पिछ ितमीले परम भकुो य ु हरूमा सिैनक भएर लडने छौ।”
यो खा ल धतु्यार्इँ मा िथयो। शाऊलले साँच्चै सोच्दै िथए, “अब मलैे दाऊदलाई
मान ुर् पदन। म उसलाई मरेो िन म्त प लश्तीहरूलाई मानर् लगाउछुँ।”
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18 तर दाऊदले भन,े “म कुनै महत्वपणूर् सन्तानबाटको अिन महत्वपणूर्
होइन। म राजाकी छोरीलाई िववाह गनर् स क्दन।”

19जब शाऊलकी छोरी मरेाबको िववाह दाऊदसगँ गन िदन आयो तब दाऊदले
महोलका अ ीएलसगँ मरेाबको िववाह ग रिदए।

20 शाऊलकी अक छोरी मीकलले दाऊदसगँ मे गथ । केही मािनसहरूले
शाऊललाई मीकल र दाऊदको मेको िवषयमा सनुाए। यस खबरले शाऊल
आनन्दीत भए। 21 शाऊलले सोच,े “म दाऊदलाई फसाउन मीकाललाई
लगाउनँछुे। म दाऊदलाई मीकलसगँ िववाह गनर् िदनछुे। त्यस पिछ प लश्तीहरू ारा
उसलाई मानछु।” यसथर् शाऊलले दाऊदलाई दो ो पल्ट भन,े “आज नै ितमीले
मरेी छोरीसगँ िववाह गनर् सक्छौ।”

22 शाऊलले आफ्ना अिधकारीहरूलाई आदशे िदएर भन,े “दाऊदलाई एकान्त
पारेर भन्न,ु ‘हरे! राजाले ितमीलाई सा ै मन पराउँन ु हुन्छ। उहाँका अिधकारीहरूले
पिन ितमीलाई मन पराउँछन।् ितमीले उहाँकी छोरीलाई िववाह गन ुर् पछर्।’ ”

23 शाऊलका अिधकारीहरूले दाऊदलाई त्यही भन।े तर दाऊदले जवाफ िदए,
“के तपाईंहरू सोच्नहुुन्छ राजाको ज्वाइँ बन्न सिजलो छ? मरेो त्यि धन छैन, जो
म राजाकी छोरीलाई िदऊँ। म त एउटा साधारण गरीब मािनस मा हु।ँ”

24अिधकारीहरूले राजालाई दाऊदको सबै कुरा बताइिदए। 25शाऊलले फे र
भन,े “दाऊदलाई भन, ‘दाऊद, राजाले उसका छोरीका िन म्त ितमीबाट दलुहीको
दाम लन चाहन ु हुन्न, तर राजा आफ्ना श हुरूिसत बद्ला लन चाहनहुुन्छ।
यसथर् राजाले रूिपयाँको स ा एक सय प लश्तीहरूका खल ी मा ितमीसगँ
माग्नहुुन्छ।’ ” यो शाऊलको धतुर् षड ्यन् िथयो। शाऊलले सोच्थे प लश्तीहरूले
दाऊदलाई मान छन ्भनरे।

26अिधकारीहरूले दाऊदलाई सबै कुरो बताए। दाऊद खशुी भए। राजाको ज्वाइँ
हुने यो रा ो अवसरलाई छोपरे दाऊदले त्यो कायर् गरे। 27 दाऊद र अरू मािनसहरू
प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् िहड।े ितनीहरूले 200 प लश्तीहरूलाई मारे। दाऊदले
प लश्तीहरूका खल ी शाऊल कहाँ पयुार्ए। राजाका ज्वाइँ हुनलाई दाऊदले यस्तो
गरे।

शाऊलले मीकलको िववाह दाऊदसगँ गराए। 28 शाऊलले बझुे िक परम भु
दाऊदसगँ हुनहुुन्छ। शाऊलले यो पिन बझु,े छोरी मीकलले दाऊदलाई मे गर्िथन।
29 यसथर् शाऊल झन-्झन ्दाऊदसगँ डराउन थाल।े शाऊल सधैं दाऊदको िवरोधी
भए।
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30 प लश्ती सनेापितले बारबार इ ाएलीहरू मािथ लडाईं गथ। तर त्यके पल्ट
नै दाऊदले ितनीहरूलाई हराइिदन्थ।े दाऊद शाऊलका अिधकारीहरू मध्ये सबभैन्दा
सफल अिधकारी िथए यसलैे दाऊद िस भए।

19
जोनाथनले दाऊदलाई सहायता गरे

1 शाऊलले आफ्ना छोरा जोनाथन र उसका सबै अिधकारीहरूलाई दाऊदको
हत्या गन ुर् भन।े तर जोनाथनले दाऊदलाई एक्दमै मे गथ। 2-3 जोनाथनले
दाऊदलाई होिसयार गराए, “सावधान बस! शाऊलले ितमीलाई मान मौका
खजे्दछैन।् िबहानै खतेमा गएर लकु्न।ु म मरेो िपतासगँ खतेमा आउँछु। हामीहरू
ितमी लकेुकै छेउको खतेमा उिभने छौं। म िपतासगँ ित ो बारेमा चचार् गछुर्।
त्यसपिछ जे थाहाँ पाउछुँ ितमीलाई बताउछुँ।”

4 जोनाथनले आफ्ना िपता शाऊलसगँ कुरा गरे। जोनाथनले दाऊदको रा ो
पक्षको चचार् गरे। जोनाथनले भन,े “तपाईं राजा हुनहुुन्छ। दाऊद खा ल तपाईंको
सवेक मा हो। दाऊदले तपाईंलाई कुनै रीितले हािन गरेको छैन। तपाईंले पिन
उसको हािन गन ुर् हुदँनै। दाऊदले सधै तपाईंको पक्षमा काम गरे। 5 प लश्ती
गो लयतलाई मादार् पिन दाऊदले आफ्नो जीवन खतरामा हालकेा िथए। परम भलुे
सबै इ ाएललाई महान िवजय िदलाउन ु भयो। यो सब दखेरे तपाईं खशुी हुनभुयो।
अब दाऊदलाई िकन मानर् चाहनहुुन्छ! दाऊद िनद ष छ। दाऊदको हत्या गन कुनै
कारण नै छैन।”

6 शाऊलले जोनाथनको कुरा सनु्यो। शाऊलले शपथ खाए, “परम भु जीिवत
रहन ु भए झैं दाऊद मा रने छैन।”

7 यसथर् जोनाथनले दाऊदलाई बोलाए र सबै कुरा सनुाए। त्यसपिछ जोनाथनले
दाऊदलाई शाऊल कहाँ लग।े यस पिछ शाऊल र दाऊद पिहलकेो जस्तै भए।

शाऊलले फे र दाऊदलाई मानर् चाहे
8 य ु फे र शरुू भयो अिन दाऊद प लश्तीहरूसगँ लडन गए। दाऊदले

प लश्तीहरूलाई परास्त गरे र ितनीहरू भाग।े 9 परम भबुाटको द ु आत्माले
शाऊलमा वेश गय । शाऊल घरैमा बिसरहकेा िथए। शाऊलको हातमा भाला
िथयो। दाऊदले वीणा बजाउदँै िथए। 10 शाऊलले भाला हानरे दाऊदलाई िभ मैा
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उिनिदने यास गरे। तर दाऊद उि एर बाँच।े भाला गएर िभ ामा गािडयो। त्यही
रात दाऊद त्यहाँबाट भाग।े

11 शाऊलले दाऊदको घरमा मािनस पठाए! मािनसहरूले दाऊदको घरलाई
पहरा िदए। ितनीहरू रातभरी त्यही बस।े िबहानी पख दाऊदलाई मारौंला भन।े तर
दाऊदकी प ी मीकलले उसलाई सावधानी गराउँदै भिनन,् “आज राती भाग्न ु होस ्
र आफ्नो ज्यान बचाउनँ ु होस।् यिद भाग्न ु भएन भने भो ल िवहान तपाईं मा रन ु
हुनछे।” 12 त्यसपिछ मीकलले झ्यालबाट झरेर भाग्न लगाईन।् 13 मीकलले
एउटा प रवा रक मिूतर्लाई ओध्यानमा सतुाएर टाउकोमा बा ाको रौं राखरे लगुाले
ढािकिदईन।्

14 शाऊलले दाऊदलाई बन्दी बनाउनलाई दतू पठाए। तर मीकलले भनी,
“दाऊद िबरामी हुनहुुन्छ।”

15 शाऊलले दतूलाई फे र दाऊद पिछ पठाए र भन,े “दाऊदलाई यहाँ ल्याउनँ ु
यिद ितमीले उसलाई आफ्नो आ ानमा सिुतरहकेो अवस्थामा ल्याऊ ता की म
उसलाई मानर् सकँू।”

16 ती दतू फे र दाऊदको घर गए। ितनीहरू दाऊदलाई प न भनरे िभ गए।
तर त्यहाँ गएर दखेे ओ ानमा त एउटा मिूतर्को कपाल बा ाको रौं पो रहछे।

17 शाऊलले मीकललाई सोध,े “तलैे मलाई यसरी धोका िकन िदइस?् तैंले
मरेो श लुाई भगाइस।् दाऊद भाग्यो।”

मीकलले शाऊललाई भनी, “यिद मलैे दाऊदलाई भाग्नमा सहायता ग रन भने
मलाई नै माछुर् भन्यो।”

दाऊद भागरे रामा डरेामा पगुे
18 दाऊद भागरे शमएूल भएको ठाउँ रामामा पगु।े दाऊदले ितनी मािथ

शाऊलले गरेको त्यके कुरा शमएूललाई सनुाए। त्यसपिछ दाऊद र शमएूल दवुै
अगमव ाहरू बसकेा डरेामा पगु।े दाऊद त्यहीं ब थाल।े

19 शाऊलले सनुे िक दाऊद रामाको एउटा डरेामा बस्दछैन।् 20 शाऊलले
दाऊदलाई पि न मािनस पठाए। तर त्यस डरेामा मािनसहरूले अगमव हरू
अगमवाणी ग ररहकेा दखे।े त्यस दलको माझमा उिभएर शमएूलले नतेतृ्व िददं ै
िथए। परमे रको आत्मा शाऊलका दतूहरूमा उि यो र ितनीहरूले पिन अगमवाणी
गनर्थाल।े
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21 शाऊलले यो खबर पिन सनुे र अरू दतूहरू पठाए। तर ितनीहरूले पिन
अगमवाणी गनर् थाल।े ते ो चो ट पिन शाऊलले दतूहरू पठाए तर ितनीहरूले पिहलो
त रका अप्नाए अिन अगमवाणी गनर् लाग।े 22 अन्त्यमा, शाऊल आफै रामा गए।
शाऊल सकूेको खलाको छेऊमा एउटा ठूलो कूवा भएितर आइपगुे र “शमएूल र
दाऊद कहाँ छन”् भनी सोध।े

मािनसहरूले जवाफ िदए, “रामाको छाउनी छेऊमा।”
23 त्यसपिछ शाऊल रामाको त्यस डरेामा पगु।े परमे रको आत्मा पिन

शाऊलमा उि यो। शाऊलले पिन अगमवाणी गनर् थाल।े शाऊललेबाटोदे ख रामाको
डरेा सम्मै अगमवाणी बोल।े 24 त्यसपिछ शाऊलले आफ्नो लगुाहरू खोल्न थाल।े
शमएूलको अिघ पिन शाऊलले अगमवाणी ग ररह।े शाऊल त्यहाँ िदन रात नाङ्गै
लिडरह।े

यही कारणले मािनसहरू भन्ने गछर्न,् “के शाऊल पिन अगमव ाहरू मध्ये कै
एकजना हो?”

20
दाऊद र जोनाथनले एउटा स न्ध गछर्न ्

1 रामाको छेऊ डरेाबाट दाऊद दगदु जोनाथनकहाँ गए। दाऊदले जोनाथनलाई
भन,े “मलैे के भलू गरें? मरेो दोष के हो? ित ा िपताले मलाई िकन मानर् चाहन ु
हुन्छ?”

2 जोनाथनले भन,े “त्यो सत्य हुन सक्दनै। ितमी मा रने छैनौ। मरेो िपताले
मलाई नबताई कुनै काम पिन गन ुर् हुदँनै। उहाँले मलाई मखु्य अिन साधारण सचूना
भन्नहुुन्छ। यसकारण मरेो िपताले र यिद ितमीलाई मान योजना बनाएको भए मलाई
िकन भन्नहुुन्न र? यो हुनै सक्दनै।”

3 तर दाऊदले भन,े “म ित ो िम हु,ँ भन्ने कुरा ित ो िपतालाई रा री थाह छ।
ित ा िपताले सायद सोच्नहुुन्छ होला, ‘जोनाथनले यो कुरा थाह पाउनँ ु हुदँनै। यिद
त्यसले थाहा पायो भने दाऊदलाई भन्छ।’ परम भु र तपाईं जीिवत रहसेम्म, नै यो
सत्य हो मरेो मतृ्य ु निजकै छ।”

4 जोनाथनले भन,े “तपाईंले मलाई जसो भन्नहुुन्छ म त्यसगैछुर्।”
5 त्यसपिछ दाऊदले भन,े “हरे भो ल औंसीको चाड छ। मलैे राजासगँ खाना

खानपुछर्। तर साँझ सम्म मलाई खतेमा लकेुर ब दऊे। 6 यिद ित ा बबुाले म
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यहाँ उप स्थत छैन भन्ने थाहा पाउनभुयो भन,े त्यि बलेा ितमीले भन्न,ु ‘दाऊद
बतेलहेमे घरमा जान चाहन्थ्यो। ितनका प रवारले नै मािसक ब ल चढाउने कुरा
छ। यसकारण दाऊदले मलाई बतेलहेमे झनर् र प रवारसगँ भटेन दऊे भन।े’ 7 यिद
ित ा िपताल,े ‘ठीक छ’ भन्न ु भयो भने म बाँच।े तर रसाउन ु भयो भने बझु्नहुोस
िक उहाँले मलाई घात गनर् चाहनहुुन्छ। 8 म मािथ दया गर जोनाथन, म ित ो सवेक
हु।ँ परम भकुो अगािड ितमीले मसगँ सम्झौता गरेका छौ। यिद म दोषी छु भने तब
तपाईंले नै मलाई मान ुर् होस।् तर मलाई ित ा बबुा कहाँ नलजैाऊ।”

9जोनाथनले भन,े “त्यसो त किहले पिन होइन। यिद मरेा िपताले ितमीलाई घात
गनर् खोज्न,ु भएको मलैे थाह पाएँ भने म ितमीलाई सावधान गराउनछुे।”

10दाऊदलेभन,े “यिद तपाईंलाई तपाईंका िपताले गाली गरे भने मलाई सावधान
कसले गराउँछ?”

11 तब जोनाथनले भन,े “िहडं खतेितर जाऔं।” त्यसपिछ दवुजैनासगँै खतेितर
लाग।े

12 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “म इ ाएलका परमे र परम भकुो अगािड
ितज्ञा गछुर्। मरेा िपताको तपाईंको बारेमा कस्तो सोचाइ छ म त्यो थाह गन
ितज्ञा गछुर्। साँच्चै खराबै सोच्न ु भएको छ िक असल सोच्न ु भएको छ तीन

िदनिभ म तपाईंलाई खतेमा खबर पठाउँछु। 13 यिद मरेा िपताले तपाईंलाई चोट
पयुार्उन चाहनभुएको हो भने म तपाईंलाई भन्नछुे म यहाँबाट तपाईंलाई सरुिक्षत
जानिदनछुे। ितज्ञा गरेको काम मलैे ग रन भने परम भलुे मलाई सजाय िदनहुुन्छ।
परम भु ितमीसगँ रहून ्जसरी उहाँ मरेा िपतासगँ हुनहुुन्छ। 14 जबसम्म म जीिवत
रहन्छु मलाई दया गन ुर् अिन म मरेपिछ 15 मरेा सन्तान मािथ दया गनर् नछोड।
परम भलुे पथृ्वीमा भएका तपाईंका सबै श हुरूलाई न गन ुर्हुनछे। 16 त्यस समय
यिद जोनाथनको प रवार दाऊदबाट अलग्गै हुन्छ भने पिन हबस।् परम भलुे चािहं
दाऊदका श हुरूलाई सजाय िदउन।्”

17 त्यसपिछ जोनाथनले दाऊदलाई ितनीहरूको बीचमा भएको मेको
ितज्ञालाई नवीकरण गन ुर् भिन सोधे िकनकी जोनाथनले दाऊदलाई आफू भन्दा

ज्यादै मे गथ।
18 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “भो ल औंसीको चाड हो। तपाईंको ठाउँ र ो

दखेरे मरेा िपताले तपाईं कहाँ जानभुयो भिन सोच्नहुुनछे। 19 ते ो िदनमा पिन
तपाईं जानहुोस ् अिन त्यही ठाउँमा लकु्न ु जहाँ तपाईं पिहला लकु्न ु भएको िथयो
जब यो समस्या शरुू हुन्छ त्यहीं पहाडको छेउमा प खर्न्छु। 20 ते ो िदन म त्यही
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पहाडमा िनशान हान्ने बहनामा आउनछुे र म काँड हान्ने छु। 21 म एउटा केटालाई
काँड खोज्न पठाउँनछुे। यिद सबै ठीक-ठाक छ भने म केटोलाई भन्ने छु, ‘हरे
काँड निजकै छ! त ँ धरैे पर गइस।् मरेो निजक काँड खोज।’ त्यस बलेा लकेुको
ठाउँबाट ितमी िनस्कन सक्छौ। शपत खाएर भन्छु िक जसरी परम भुसत्य र जीिवत
हुनहुुन्छ, ितमी सरुिक्षत छौ। त्यहाँ कुनै खतरा हुनछैेन। 22 तर यिद स्थित ठीक छैन
भने म केटोलाई भन्नछुे ‘काँड धरैे पर पगुकेो छ। उता गएर खोजरे आइज।्’ यिद
मलैे यसो भनरे अ ाएँ भने ितमी भाग्नै पछर्। परम भलुे नै ितमीलाई टाढा पठाउन ु
भएको हो। 23 दया गरेर ित ो र मरेो बीचको सम्झौता चािह नभलु्न।ू परम भु सधँ ै
भरी हा ो साक्षी हुनहुुन्छ।”

24 त्यसपिछ दाऊद खतेमा लकु्न गए।
उत्सवमा शाऊलको मनोभाव

औंसीको चाड आयो। अिन राजा भोजनको िन म्त आफ्ना आसनमा बस।े
25 राजा पखार्ल कै छेउमा सधैं झैं बस।े उनको ठीक अगािड जोनाथन बस।े
अबनरे राजाको अ लक उता बसे र दाऊदको ठाउँ चािह र ो िथयो। 26 त्यस
िदन शाऊलले केही पिन भननेन।् उनले सोच,े “दाऊदलाई केही भयो होला अथवा
रीितपवूर्क शु छैन होला।”

27 तर भो लपल्ट मिहनाको दो ो िदन, दाऊदको ठाँउ अझै खाली नै िथयो।
त्यसपिछ शाऊलले आफ्ना छोरा जोनाथनलाई सोध,े “िहजो र आज औंसीको
चाडमा ियशकैो छोरा िकन उप स्थत भएन?”

28जोनाथनले भन,े “दाऊदले बतेलहेमे घर जान्छु भनरे मिसत अनमुित माग्यो।
29उसले भन्यो, ‘मरेो प रवारले हा ो शहरमा ब लदान चढाउँदछैन ्अरे, यसकारण
मलाई घरमा जान िदनहुोस।् मलाई त्यहाँ जान ु भनी दाज्यलूे हुकूम िदएका छन ्यिद
म तपाईंको साथी हु ँभने जान िदनहुोस ्र दाजहूरूसगँ भटे्न िदनहुोस।्’ त्यही कारणले
दाऊद यहाँ राजाको भोजमा आएन।”

30 शाऊल जोनाथनसगँ सा ै ोिधत भए। उसले जोनाथनलाई भन,े “त ँ द ु
आइमाईको छोरा होस, जसले भनकेो मान्दनै। अिन त्यो तरेो स्वभाव पिन हो मलाई
थाहा छ तैंले दाऊदको पक्ष लएको छस।् त ँ तरेो जन्म िदने आमा र तरेो आफ्नै
लािग पिन लाज पाछर्स।् 31 जब सम्म ियशकैो छोरा िजउँदो छ तबसम्म त ँ राजा
हुने छैनस ् नत तरेो राज्य पिन हुने छ। अब दाऊदलाई मकहाँ लएर आइज। त्यो
एउटा मरेको मािनस हो।”
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32 जोनाथनले िपतालाई भन,े “दाऊदलाई चािहं िकन मान? उसले के भलू
गरेको छ?”

33 तर शाऊलले उसको छोरोलाई हत्या गन ुर्को लािग भालाले हान्यो।
यसबाट जोनाथनलाई थाहा लाग्यो िक उसका िपताले दाऊदलाई मान चाहन्थ्यो।
34 जोनाथन रसाएर टेिबल छोडरे िहडँ।े जोनाथनलाई सा ै अशा न्त लाग्यो िक
आफ्नो िपतािसत रसाएर दो ो िदनको भोजन पिन उसले खाएनन।् उसको िपताले
उसलाई अपमान गरे। ती उसका िपतािसत सा ै ोिधत िथए अिन एकदमै दःुखी
भए िकनभने शाऊलले दाऊदलाई मानर् चाहन्थ।े

जोनाथनसगँ दाऊदको िबदावारी
35 भो लपल्ट िबहान जोनाथन खतेमा गए। जब ितनीहरू एक मत भएका

िथए जोनाथन एउटा केटालाई साथमा लएर दाऊद भए कहाँ गए। 36 जोनाथनले
केटोलाई भन,े “कुद ्दै गएर मलैे हानकेो काँड लएर आउँन।ु” जब केटो कु थाल्यो
जोनाथनले त्यस केटाको टाउको मा स्तर आकाशितर काँड हान।े 37 काँड झरेको
ितर केटो दगयु । तर जोनाथनलेकराएर भन,े “काँड त ँभएदे ख धरैे पर पगुकेो छ।”
38 फे र जोनाथन िचच्यायो, “िछटो गर। काँड लन जा। त्यहाँ उिभने होइन।”
केटोले काँड ल्याएर आफ्नो मा लकलाई िदयो। 39 यी सब के भइरहछे केटोलाई
केही थाहा भएन। खा ल जोनाथन र दाऊदलाई मा थाहा िथयो। 40 जोनाथनले
धनकुाँड केटोलाई बोक्न िदए। त्यसपिछ जोनाथनले केटोलाई “शहर जा” भनरे
पठाए।

41 केटो गयो अिन पहाडको अक प बाट दाऊद आए। दाऊदले िशर भईूितर
झकुाएर तीन पटक जोनाथनलाई अिभवादन गरे। त्यसपिछ दाऊद र जोनाथनले
एक-अकार्मा म्वाई खाए र दवुै रोए। जोनाथन भन्दा दाऊद ज्यादा रोए।

42 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “शा न्तिसत जाऊ। हामीले परम भकुो नाउमँा
एका-दो ोलाई इमानदारी साथी हौं भिन ितज्ञा ग ररहकेा छौ। हामी र हा ा
सन्तानहरूका िन म्त पिन परम भु सधैं भरी साक्षी रहन ु हुनछे।”

21
पजूाहारी अिहमलेकेसगँ दाऊदको भटे

1 त्यसपिछ दाऊद गए जोनाथन शहरमा फिकर् ए। दाऊद पजूाहारी
अहीमलेकेलाई भटे्न नोब नाउकँो शहरमा गए।
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अहीमलेके दाऊदलाई भटे्न बािहर गए। अहीमलेके डरले कािमरहकेा िथए।
अहीमलेकेले दाऊदलाई भन,े “तपाईं िकन एकलै हुनहुुन्छ? तपाईंिसत कोही पिन
छैनन?्”

2 दाऊदले अहीमलेकेलाई जवाफ िदए, “राजाले मलाई िवशषे आदशे
िदनभुएको छ। उहाँले भन्न ु भएको छ, ‘यो या ाको उ ेश्य कसलैे पिन थाहा
नपाओस।् कुनै पिन मािनसले थाहा नपाओस।्’ जो मलैे भन।े मलैे आफ्ना
मािनसहरूलाई कहाँ भटे्नपुन हो बताइिदएको छु। 3अब यो भन ‘ित ोमा खानकुेरो
के छ?’ मलाई पाँचवटा रोटी वा जे छ दऊे।”

4 पजूाहारीले दाऊदलाई भन,े “मरेोमा त्यस्तो साधारण रोटी छैन। तर मसगँ
केही पिव रोटी छन,् यिद तपाईंका अिधकारीहरूले कुनै ीहरूसगँ सहवास गरेका
छैनन,् भने यो रोटी खान सक्छन।्”

5 दाऊदले पजूाहारीलाई जवाफ िदए, “आज भो ल हामीले कुनै ी साथमा
राखकेा छैनौ। य ु मा जाँदा हा ा मािनसहरू सधैं पिव भएर जान्छन ् यहाँसम्म
साधारण उ ेश्य सोध्न जाँदा पिन। आज त यो कुरा झन ्साँचो हो कारण अित िवशषे
कुरा सोध्न ु छ।”

6 त्यहाँ पिव रोटी बाहके अरू कुनै रोटी िथएन। यसथर् पजूाहारीले दाऊदलाई
त्यही रोटी िदए। यो त्यही रोटी िथयो जो पजूाहारीले परम भमुा चढाएका िथए।
पजूाहारीले त्यके िदन त्यो रोटी बािहर राखरे त्यसको स ामा ताजा रोटी राख्थ।े

7 त्यस िदन शाऊलका अिधकारीहरू मध्ये एकजना त्यहीं िथए। उनी हुन
एदोमी दोएग। दोएगलाई त्यहाँ परम भकुो अिघ राखकेो िथयो।* दोएग शाऊलका
गोठालाहरूका मखु िथए।

8 दाऊदले अहीमलेकेलाई सोध,े “यहाँ एउटा भाला अथवा तरवार केही छ?
राजाको ज्यादै जरूरी काम छ। मलाई िछटै जान ु छ। मलैे तरवार अथवा अन्य कुनै
श साथमा लएर आइन।ँ”

9 पजूाहारीले भन,े “यहाँ खा ल एउटा तरवार छ त्यो पिन प लश्ती गोल्यतको
हो। तपाईंले एलाको बेंसीमा त्यसलाई मारेर लएको तरवार हो। त्यो तरवार एउटा
लगुामा बे रे एपोदको पछािड राखकेो छ। यिद तपाईंलाई चािहन्छ भने लए
हुन्छ।”
* 21:7: … : दोएग परमे रको
िवशषे ितज्ञाको एक भाग िथयो। अथवा कुनै अन्य उ ेशको लािग यसको अथर् यो पिन हुनसक्यो िक उसले
अपराध गरेको हुनाले ऊ त्यहाँ रा खएको िथयो जस्तै कसलैाई अचानक मारेको अिभयोगमा।
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दाऊदले भन,े “त्यो मलाई दऊे। गोल्यतको जस्तो तरवार अरू कसकैो छैन।”
दाऊद गातमा भागरे श ु कहाँ गए

10 शाऊलबाट भागरे दाऊद गातका राजा आकीश कहाँ पगु।े 11 आकीशका
अिधकारीहरूलाई यो रा ो लागने। ितनीहरूले भन्छन,् “यो दाऊद हो, इ ाएली
भिूमको राजा। यो त्यही हो जसको गीत इ ाएलीहरू गाउछँन।् ितनीहरू
नाच्दै उसको बारेमा यस्तो गाउछँन;्

“शाऊलले हजार श हुरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मारे।”

12 ितनीहरूले के भन्दछैन ्दाऊदले ध्यान िदए। दाऊद गातका राजा आकीशसगँ
डराए। 13 यसथर् दाऊदले आकीश र ितनका अिधकारीहरू अिघ बौलाहाको बहाना
गरे। ितनीहरूका अिघ दाऊदले बौलाहा भएको नाटक गरे। उनले मलू दोकामा नै
थकेु र दा ीमा थकु चहुुन ु िदए।

14आकीशले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भन,े “हरे यो मािनसलाई! यो त पागल
हो। यस मािनसलाई मरेो उप स्थितमा पागल कायर् गनर् यहाँ ल्याउन ु अवश्यक
छैन। भिवष्यमा फे र यो मािनसलाई मरेो घरमा नल्याउन।ु 15 मसगँ यस्ता बौलाहा
मािनसहरू धरैे छन।् मलाई ितमीहरूले यसलाई यहाँ ल्याउने कुनै काम िथयो भन्ने
लाग्दनै। फे र-फे र यसलाई यहाँ मरेो घरमा नल्याउन!ू”

22
दाऊद िविभन्न ठाउँहरूमा जान्छन ्

1 दाऊदले गात छोडरे भाग।े दाऊद आदलु्लामको गफुामा पगु।े दाऊदका दाज्य-ू
भाइहरू र आफन्तहरूले दाऊद आदलु्लाममा छ भनी सनु।े ितनीहरू दाऊदलाई भटे्न
गए। 2 धरैे मािनसहरूले दाऊदलाई साथ िदएका िथए। दाऊदलाई साथ िदनहेरूमा
ितनीहरू िथए जो केही न केही समस्यामा परेका िथए। कोही ऋणमा डुबकेाहरू
िथए कोही आफ्नै िजन्दगीसगँ असन्तिु िथए। ियनीहरूले दाऊदलाई साथ िदए र
ितनीहरूका नतेा दाऊद िथए। त्यहाँ लगभग 400 परुूषहरू दाऊदसगँ िथए।

3 मोआबमा िमस्पा जाँदा दाऊदले आदलु्लाम छोड।े मोआबका राजालाई
दाऊदले भन,े “मलाई परमे रले के ग ररहन ु भएको छ भिन नजानञु्जलेसम्म
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मरेा आमा बाबलुाई तपाईंले यहाँ ब े अनमुित िदनहुोस।्” 4 यस कार दाऊदले
उसका आमा-बबुालाई मोआबका राजा कहाँ ल्याए। जबसम्म दाऊद िकल्लामा रहे
तबसम्म उनका आमा बाब ु मोआबका राजासगं बस।े

5 तर अगमव ा गादले दाऊदलाई भन,े “िकल्लामा नब ु होस।् बरू यहूदाको
भिूममा जानहुोस।्” यसथर् दाऊद त्यहाँबाट हारेतको बन ितर गए।

शाऊलले अहीमलेकेको प रवारलाई न गरे
6शाऊलले सनुे िक उसका मािनसहरूले दाऊद र उनका मािनसहरू कताितर छन ्

भन्ने थाहा पाए। शाऊल िगबाको टाकुरामा एउटा रूखको छाहारीमिुन बिसरहकेा
िथए। शाऊलले हातमा भाला लएका िथए। ितनका सबै अिधकारीहरू व रप र
उिभएका िथए। 7 शाऊलले आफ्ना व रप र उिभएका अिधकारीहरूलाई भन,े
“िबन्यामीनका मािनसहरू हो सनु, ितमीहरूले िवचार गरेका छौ, ियशकैो छोरा
दाऊदले ितमीहरूलाई खते तथा दाखका बगान िदएको छ? ितमीहरूले यो पिन
सोचकेा छौ िक दाऊदले ितमीहरूको उन्नित गराउने छ अिन 1,000 र 100
मािनसहरूका अिधकारी बनाउने छ? 8 ितमीहरू सबलैे मरेो िवरू षड ्यन् रच्दछैौ।
ितमीहरू कसलैे पिन छोरा जोनाथनले ियशकैा छोरासगँ स न्ध गरेको छ भनरे भननेौ
कसलैे मरेो वास्ता गरेनौ। मरेो छोरा जोनाथनले दाऊद मरेो नोकरलाई सहायता गरेको
कुरा कसलैे पिन भननेौ। जोनाथनले दाऊदलाई लकेुर रहन ु भन्ने गथ्य तािक उसले
मलाई आ मण गनर् सकोस।् अिन दाऊदले अिहले त्यही नै गदछ।”

9 एदोमी दोएग शाऊलका अिधकारीहरूसगँै उिभरहकेो िथयो। दोएगले भन्यो,
“मलैे ियशकैा छोरा दाऊदलाई नोब भन्ने ठाउँमा दखेें। दाऊद अहीतबूका छोरा
अहीमलेकेलाई भटे्न आएका िथए। 10 अहीमलेकेले परम भसुगँ दाऊदका लािग
ाथर्ना गरे। ितनले दाऊदलाई भोजन पिन िदए। अिन अहीमलेकेले दाऊदलाई

प लश्ती गोल्यतको त्यो तरवार पिन िदए।”
11 त्यस पिछ राजा शाऊलले पजूाहारीहरूलाई हािजर गराउन ु भनरे

मािनसहरूलाई आदशे िदए। शाऊलले अहीतबूका छोरा अहीमलेकेलाई ितनका
आफन्तहरूिसतै लएर आउनु भन्ने आदशे िदए। अहीमलेकेका आफन्तहरू
नोबमा पजूाहारी िथए। ितनीहरू सबै राजाका अगािड हािजर भए। 12 शाऊलले
अहीमलेकेलाई भन,े “हे अहीतबूका छोरा, सनु।”

अहीमलेकेले जवाफ िदए, “भन्नहुोस, मरेो भ।ु”
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13 शाऊलले अहीमलेकेलाई भन,े “ितमी र ियशकैा छोरा दाऊदले मरेो िवरू
िकन षड ्यन् रच्यौ? ितमीले दाऊदलाई रोटी र तरवार िदयौ। परमे रसगँ ितमीले
उसको लािग िवन्तीभाउ पिन गय । अिन अिहले दाऊद सोझै मलाई आ मण गन
मौका हदेछ।”

14 अहीमलेकेले जवाफ िदए, “दाऊद तपाईंको सबभन्दा भरोसा गनर् योग्यको
पा हो। तपाईंका कुनै अिधकारी पिन दाऊद जस्ता िव ासी छैनन।् दाऊद त
तपाईंका आफ्नै ज्वाइँ हुन।् साथै दाऊद तपाईंका अगंरक्षकहरूका क ान पिन हुन।ू
तपाईंका प रवारका सबलैे दाऊदलाई आदर गछर्न।् 15 दाऊदको लािग मलैे ाथर्ना
गरेको यो थमचो ट होइन। मलाई र मरेा आफन्तहरूलाई दोष निदनहुोस।् हामी त
तपाईंका सवेक हौं। कहाँ के भइरहछे मलाई केही थाहा छैन।”

16 तर राजाले भन,े “अहीमलेके, ितमी र ित ा आफन्तहरू मा रन ु नै पछर्।”
17 अिन राजाले आफ्ना छेऊमा उिभएको रक्षकलाई आदशे िदए, “जाऊ,
परम भकुा ती पजूाहारीहरूलाई मार। यसो गन पछर् कारण ितनीहरू दाऊदका
मािनसहरू हुन।् दाऊद भाग्दै िथयो भन्ने जान्दा जान्दै पिन ितनीहरूले मलाई
बताएनन।्”

तर राजाका अिधकारीहरूले परम भकुा ती पजूाहारीहरूलाई मानर् अस्वीकार
गरे 18 यसथर् राजाले दोएगलाई आदशे िदए। शाऊलले भन,े “दोएग, ितमी गएर
पजूाहारीहरूलाई मार।” एदोमी दोएग गएर पजूाहारीहरूको हत्या गरे। त्यस िदन
दोएगले 85 जना पजूाहारीहरूलाई मारे। 19 नोब पजूाहारीहरूको शहर िथयो।
दोएगले नोबका सम्पणूर् मािनसहरूलाई मारे। दोएगले तरवारले परुूष, ी बालक
र िशशु लगायत सबलैाई मारे। यहाँ सम्म दोएगले गाईं गोरू गधा र भडेा समते बाँकी
राखनेन।्

20 तर एबीयातार उम्केर भाग,े एबीयातार अहीमलेकेका छोरा िथए।
अहीमलेके चािह अहीतबूका छोरा िथए। एबीयातार भागरे गए र दाऊदसगँ
िमल।े 21 एबीयातारले दाऊदलाई शाऊलले पजूाहारीहरू मारेको वतृान्त बताए।
22 त्यसपिछ दाऊदले एबीयातारलाई भन,े “त्यस िदन नोबमा मलैे एदोमी दोएगलाई
दखेकेो िथएँ। मलाई थाहा िथयो त्यसले शाऊललाई बताउने छ भनरे। ित ा िपताको
प रवालाई मारेकोमा म आफूलाई िजममवेारी ठान्छु। 23 त्यो मािनस (शाऊलल)े
तपाईंलाई मानर् चाहान्छ र मलाई पिन। ितमी यहीं बस नडराऊ। ितमी यहाँ मसगँ
सरुिक्षत रहने छौ।”
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23
दाऊद कीलाको नगरमा

1 मािनसहरूले दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् प लश्तीहरूले कीलाको शहरमािथ
आ मण ग ररहकेा छन।् खलाबाट ितनीहरूले अन्न लटू्न शरुू गरे।”

2 दाऊदले परम भलुाई सोध,े “के मलैे प लश्तीहरू िवरू य ु गनर् जान?ु”
परम भु परमे रले दाऊदलाई भन्न ु भयो, “जाऊ र प लश्तीहरूमािथ जाइ लाग

अिन कीला शहरको रक्षा गर।”
3 तर दाऊदका मािनसहरूले भन,े “हने ुर्होस,् हामी यहाँ यहूदामा डराएर

बिसरहकेा छौ। साँच्चै प लश्ती सनेाहरू अिघ पगु्दा हामी झन ्ज्यादा डराउने छौं।”
4 दाऊदले फे र परम भलुाई सोधे अिन परम भलुे जवाफ िदनभुयो, “कीलामा

जाऊ। म प लश्तीहरूलाई हराउन म सहयोग गन छु।” 5 यसरी दाऊद र ितनका
मािनसहरू कीलामा गए। दाऊद र ितनका मािनसहरू प लश्तीसगँ लड।े दाऊदका
मािनसहरूले प लश्तीहरूलाई हराए अिन ितनीहरूका पशु लए। यसरी दाऊदले
कीलाका मािनसहरूलाई बचँाए। 6 (जब एबीयातार भागरे दाऊदकहाँ पगुे ितनले
आफूसगँ एउटा एपोद पिन लगकेा िथए।)

7 मािनसहरूले शाऊललाई अिहले दाऊद कीलामा छ भनरे सनुाए। शाऊलले
भन,े “परमे रले दाऊदलाई मरेा हातमा स ु म्पन ु भएको छ। दाऊद फन्दामा
परेकोछ। उ यस्तो शहरमा पस्यो जहाँ ढोकाहरू छन ्र ढोकाहरूमा ताला लगाउने
बारहरू छन।्” 8 शाऊलले आफ्ना सारा सनेाहरूलाई लडाईकोलािग भलेा गराए।
ती सनेाहरू कीलामा दाऊदका मािनसहरूसगँ य ु गनर् तयार रह।े

9 शाऊलले दाऊदको िवरू मा बनाएको योजना उसलाई थाहा भयो। दाऊदले
पजूाहारी एबीयातारलाई भन,े “एपोद ल्याऊ।”

10 दाऊदले ाथर्ना गरे, “हे परम भु इ ाएलका परमे र, मलैे सनुें िक मरेो
कारण शाऊलले यो शहर न गन योजना बनाउदँछै। 11 के साँच्चै हुन आउँछ?
के िकलाका मािनसहरूले म र मरेो मािनसहरूलाई शाऊलको हातमा समु्पी दलेान?्
परम भु इ ाएलका परमे र, म तपाईंको दास हु।ँ मलाई बताउनँहुोस।्”

परम भलुे भन्न ु भयो, “शाऊल यो हुन आउँछ।”
12 दाऊदले फे र आफ्नो दोहोयार्ए, “के कीलाका मािनसहरूले मलाई

शाऊलका हातमा स ु म्पनछेन?्”
परम भलुे भन्न ु भयो, “ितनीहरूले त्यसै गनछन।्”
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13 त्यसथर् दाऊद र ितनका मािनसहरूले कीला छोिडिदए। दाऊदसगँै जानहेरू
ायः 600 मािनस िथए। दाऊदको र उसका मािनसहरू एक ठाउँ दे ख अक ठाउँ

हुदँै घिुमरह।े शाऊलले दाऊद िकलाबाट भागे भन्ने थाहा पाए। यसथर् शाऊल त्यस
शहरितर गएनन।्

शाऊलले दाऊदको खदेो गछर्न ्
14 दाऊद मरूभिूमको िकल्लामा ब पगु।े दाऊद जीपको मरूभिूमको पहाडी

क्षे मा गए। शाऊललेसधै नै दाऊदको खोजी गथ, तर परम भलुे शाऊलको हातबाट
दाऊदलाई जोगाउन ु हुन्थ्यो।

15 दाऊद जीपको मरूभिूमको होरेश भन्ने ठाउँमा िथए। त्यहाँ शाऊल
दाऊदललाई मानर् आइरहकेाले ितनी सा ै डराए। 16 तर शाऊलको छोरा जोनाथन
दाऊदलाई भटे्न होरेश गए। जोनाथनले दाऊदलाई परमे रलाई िव ास गनर् अझ
जोड गरे। 17 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “डराउन ु पदन। मरेा िपता शाऊलले
तपाईंलाई हािन गन छैनन।् तपाईं इ ाएलका राजा हुनहुुनछे। मचािहं तपाईं पिछको
हुनछुे। यो कुरा मरेा िपताले पिन जान्दछन।्”

18 जोनाथन र दाऊद दवुलै े परम भु अिघ एउटा बाचा-बन्धन गरे। त्यसपिछ
जोनाथन घरितर लागे अिन दाऊद होरेशमानै बस।े

जीपका मािनसहरूले शाऊललाई दाऊदबारे बताउछँन ्
19जीपका बािसन्दाहरू िगबामा शाऊललाई भटे्न आए। ितनीहरूले शाऊललाई

भन,े “दाऊद हा ै क्ष े मा लकेुरहकेा छन।् ऊ हकीला पहाडको होरेश नाउकँो
िकल्लामा छन,् जो यशीमोनको दिक्षणमा पछर्। 20 अब, महाराज, तपाईं जिहले
आए पिन हुन्छ। दाऊदलाई तपाईंको िजम्मा लगाउने काम हा ो भयो।”

21 शाऊलले जवाफ िदए, “परम भलुे मलाई सहायता गरेकोमा ितमीहरूलाई
आशीवार्द िदऊन।् 22 जाऊ र उसको बारे अझ जानकारी लऊे। दाऊद कहाँ बस्छ
थाहा गर। दाऊदलाई त्यहाँ कसले दखे्छ त्यो पिन बिुझराख। शाऊलले मनमनै
िवचारे, ‘दाऊद सा ै चलाक छ। उसले मलाई छक्याउन सक्छ।’ 23 दाऊद
लकेुको ठाउँहरू प ा लगाऊ। त्यसपिछ आएर मलाई वतृान्त बताऊ। त्यस पिछ
म ितमीहरूिसत जानछुे। यिद दाऊद ती ठाँउहरूमा कतै छ भने यहूदाको त्यके
घरहरूमा छापामारेर म त्यसलाई प ालगाउनँछुे।”

24 अिन जीपका मािनसहरू जीपमा फिकर् ए पिछ शाऊल त्यहाँ गए।
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दाऊद र ितनका मािनसहरू यशीमोनको दिक्षणमा भएको अराबाको माओन
वनमा िथए। 25 शाऊल र ितनका मािनसहरू दाऊदको खोजीमा गए। तर
मािनसहरूले दाऊदलाई होिसयार गराए। शाऊलले ितमीलाई खोज्दै छ भनरे खबर
िदए। त्यसपिछ दाऊद माओनको मरूभिूमको तल च ानितर गए। शाऊलले दाऊद
माओनको मरूभिूमितर गएको कुरा थाहा पाए। यसरी शाऊल दाऊदको खोजीमा
त्यस ठाउँितर गए।

26शाऊल पहाडको एकाप िथए, त्यही पहाडको अक प दाऊद र ितनका
मािनसहरू िथए। दाऊद शाऊलको पञ्जाबाट बाँच्न हता रदै िथए। शाऊल र उसका
िसपाहीहरू दाऊदलाई प न पहाडको चारैितर घिुमरहकेा िथए।

27 त्यि नै बलेा एउटा समाचार-वाहक शाऊल कहाँ आयो अिन जानकारी
िदयो, “चाँडो आउनहुोस ्प लश्तीहरूले हामीलाई आ मण गदछन।्”

28 यसकारण शाऊलले दाऊदको िपछा गनर् छोडे अिन प लश्तीहरूसगँ लडन
गए। यही कारण मािनसहरूले त्यस ठाउँको नाउँ “छु याउने च ान” भन्न थाल।े
29 दाऊद माओनको मरूभिूम त्यागरे एनगदीको छेउको िकल्लामा गए।

24
दाऊदले शाऊललाई लाजमद बनाएको

1 शाऊलले प लश्तीहरूलाई खिेदसकेपिछ मािनसहरूले शाऊललाई भन,े
“दाऊद त एनगदीको निजककै मरूभिूममा छ।”

2 सारा इ ाएलबाट शाऊलले 3,000 मािनसहरूलाई छान।े शाऊलले ती
छािनएका मािनसहरू लएर दाऊद र ितनका मािनसहरूको खोजी गनर् थाल।े
ितनीहरूले घोरल-च ानको छेउछाउमा खोज।े 3 शाऊल बाटो छेउको भडेा गोठमा
आए। त्यहाँ छेउमा एउटा गफुा िथयो। शाऊल आफैलाई लकुाउन गफुा िभ पस।े
दाऊद र ितनका मािनसहरू धरैे पर गफुािभ लिुकरहकेा िथए। 4 मािनसहरूले
दाऊदलाई भन,े “आज परम भलुे भन्न ु भएको िदन होइन?ू उहाँले तपाईंलाई
भन्न ु भएको िथयो, ‘ित ो श लुाई म ित ो हातमा स ु म्पिदनछुे, त्यसपिछ ित ो
इच्छानसुार ित ो श लुाई जे गछ गर।’ ”

त्यसपिछ दाऊद घ दँ-ैघ दँै शाऊलको छेउ पगु।े दाऊदले शाऊलको खास्टोको
एक टु ा चाल नपाई का टिदए। 5 पिछ दाऊदलाई शाऊलको टु ा खास्टो
काटेकोमा नरा ो लाग्यो। 6दाऊदले मािनसहरूलाई भन,े “परम भलुे मलाई आफ्नो
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मा लकलाई क्षित गनर्बाट रोकुन।् शाऊल परम भलुे छान्न ु भएको राजा हुन र मलैे
त्यसो नगरको भए हुने िथयो।” 7 दाऊदले यसो भनरे आफ्ना मािनसहरूलाई रोकी
राख।े उसले ितनीहरूलाई शाऊललाई हािन गनर् अनमुित िदएनन।्

शाऊल गफुा छोडरे आफ्नै बाटो लाग।े 8 दाऊद गफुाबाट िन स्कएर आए र
शाऊललाई बोलाउँदै भन,े “हे मरेो भ!ु महाराजा!”

शाऊलले पिछ फकर हरेे। दाऊदले िशर झकुाए। 9 दाऊदले शाऊललाई भन,े
“जब मािनसहरूले भन्छन,् ‘दाऊदले तपाईंलाई चोट पयुार्उने योजना बनाइरहछे’?
तपाईंले िकन ितनीहरूको कुरा सनु्नभुयो। 10 म तपाईंलाई हािन पयुार्उने छैन। तपाईं
आफ्नै आखँाले दे सक्नहुुन्छ। परम भलुे तपाईंलाई आज मरेो हातमा गफुामै
स ु म्पिदन ु भएको िथयो। तर मलैे तपाईंको हत्या ग रन। तपाईंमािथ म कृपाल ु भएँ।
मलैे भनें, ‘म मरेो मा लकलाई हािन गन छैन। िकनभने उनी परम भलुे छान्न ु
भएको राजा हुन।ू’ 11 यो लगुाको टु ा मरेो हातमा हने ुर्होस।् मलैे यो टु ा तपाईंको
खास्टोबाट काटेको हु।ँ म तपाईंलाई मानर् सक्थें, तर मलैे त्यसो ग रन। यो कुरा
तपाईंलाई थाहा होस ् भन्ने म चाहान्छु। म तपाईंलाई यो जनाउन चाहान्छु िक
तपाईंको िवरू मा मलैे कुनै योजना बनाएको छैन। मलैे तपाईंलाई कुनै अिन गरेको
छैन। तर तपाईं मरेो पिछ लागरे मलाई मानर् चाहानहुुन्छ। 12 परम भलुे नै यसको
न्याय गन ुर्हुन्छ। मलाई गन ुर् भएको अत्यचारको बद्ला परम भलुे तपाईंलाई द ण्डत
तलु्याउन ुहुनछे। तर म आफैं तपाईंको िवरू मा जाँिदन। 13 त्यहाँ एउटा परूानो भनाइ
नै छ,

‘खराब कुरा द ु मािनसहरूबाट फै लन्छ।’

“मलैे कुनै नरा ो ग रन। म द ु मािनस पिन त होइन। म तपाईंलाई हािन गनछैन।
14 तपाईंले कसलाई खदेो गन ुर् भएको छ? इ ाएलका राजा कसको िवरू मा
आ मणमा ओ लर्एका छन?् तपाईंले आफ्ना वास्तिवक श लुाई खिेदरहन ु भएको
छैन। तपाईं मरेको कुकुर अथवा उिपयाँको पिछ लाग्न ु जस्तै हो। 15 परम भलुे
यस मामलामा न्याय गन ुर्हुनछे। उहाँले नै हामी दईु बीचमा िनणर्य गरून।् जब उहाँले
तपाईंबाट मलाई जोगाउन ु हुन्छ परम भु आफैले दखेाउन ु हुनछे िक म सही छु।”

16 दाऊद चपु्प लागे अिन शाऊलले सोध,े “यो ित ो आवाज हो, मरेो छोरा
दाऊद?” त्यसपिछ शाऊल रूनथाले शाऊल धरैे नै रोए। 17 शाऊलले भन,े
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“ितमी म भन्दा धम अिन असल छौ ितमीले म ित असल काम गय , तर
म नै ित ो िवरू मा िथएँ। 18 मरेो लािग गरेका असल कामहरूका बारे ितमीले
भन्यौ। परम भलुे नै मलाई ित ो साम ु ल्याउन ु भयो। तर ितमीले मलाई केही गरेनौ।
19 यसले यो दखेाउछँ म ित ो श ु होइन। मािनसले श लुाई सहजै प न सक्दनै र
सहजै छोडदनै पिन उसले श लुाई रा ो गदन। परम भलुे ितमीलाई इनाम िदनहुुन्छ,
कारण ितमीले मलाई केही गरेनौ। 20 म जान्दछु ितमी राजा हुने नै छौ। ितमीले
इ ाएल मािथ शासन गन नै छौ। 21 अब मलाई एउटा वचन दऊे। परम भकुो
शपथ खाएर वचन दऊे िक मरेो सन्तानहरू कसलैाई पिन मान छैनौ। मरेा िपताको
प रवारबाट मरेो नाउँ िनशान हटाउनँे छैनौ।”

22 दाऊदले शाऊलसगँ शपथ खाए। दाऊदले शाऊलका सन्ताहरू कसलैाई
पिन मान छैनन ्भन्ने वचन सनुरे शाऊल घरितर फक। दाऊद र ितनका मािनसहरू
िकल्लाितर लाग।े

25
दाऊद र मखूर् नाबाल

1 शमएूलको मतृ्य ु भयो। सारा इ ाएलीहरू भलेा भएर शमएूलको मतृ्यमुा दःुख
कट गरे। ितनीहरूले शमएूललाई ितनको आफ्नै घर रामामा गाड।े

त्यसपिछ दाऊद पारानको मरूभिूमितर लागे 2 माओनमा एकजना असाध्यै धनी
मािनस िथए। ऊिसत 3,000 भडेाहरू र 1,000 बा ाहरू िथए। उसको कमलमा
धन-सम्पि िथयो। ऊ त्यहाँ आफ्नो भडेाको ऊन क न गयो। 3 त्यस मािनसको
नाउँ नाबाल िथयो। ऊ कालबे सन्तानको िथयो। नाबालकी प ी अबीगले िथईन, ऊ
सनु्दरी र ब ु मती िथईन।् तर नाबाल, अित िन ुर र नीच स्वभावको मािनस िथयो।

4 नाबालले भडेाको ऊन क दँछै भन्ने खबर दाऊदले मरूभिूमको क्षे मा नै सनु।े
5 दाऊदले दशजना यवुकहरूलाई नाबालकहाँ पठाए। दाऊदले ितनीहरूलाई भन,े
“कमलम जाऊ र नाबाललाई मरेो नाउमँा ‘अिभवादन’ गर।” 6 उसलाई भन,
“म आशा गछुर् िक तपाईंको प रवार र तपाईं अिधकार गन ुर् भएका सबै असलै
होलान।् 7 मलैे थाहाँ पाएँ िक तपाईं आफ्नो भडेाको ऊन क दँै हुनहुुन्छ। तपाईंका
गोठालाहरू केही समयदे ख हामीिसत िथए। हामीले ितनीहरूिसत खराब वहार
गरेनौ। जब ितनीहरू कमलमा िथए ितनीहरूको केही पिन हराएन अथवा चोरेनन।्
8 तपाईंले सवेकहरूलाई सोध्नहुोस ्अिन ितनीहरूले सत्य बोल्ने छन।् मरेो जवान
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मािनसहरू ित दया गन ुर्होस।् अिहले उत्सवको समय भएको कारण, तपाईंले जे
गन ुर् सक्नहुुन्छ मरेो सनेाहरूलाई ग रिदनहुोस।् मरेो िन म्त यित काम ग रिदनहुोस,्
तपाईंको िम दाऊद।”

9 दाऊदका मािनसहरू नाबालकहाँ गए। ितनीहरूले दाऊदको समाचार
नाबाललाई सनुाए। 10 तर नाबालले द ु आचारण दखेाए र भन्न,े “दाऊद को
हो? यो ियशकैो छोरो को हो? आज भो ल धरैे कमाराहरू आफ्ना मा लक छोडरे
भाग्दछैन।् 11 मसगँ रोटी-पानी छ। म सगँ मास ु पिन छ जनु मलैे मरेो भडेाहरूबाट
ऊन क नँे नोकरहरूका िन म्त तयार पारेकोछु। तर म यो मास ु रोटी अिन पानी
निचनकेो मािनसहरूलाई िदने छैन।ू”

12 दाऊदका मािनसहरू फकर गएर नाबालले भनकेा सबै कुराहरू दाऊदलाई
सनुाए। 13 त्यसपिछ दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “आफ्नो-आफ्नो तरवार
िभर।” यसरी दाऊद र उनका मािनसहरूले तरवार िभरे। झण्डै 400 मािनसहरू
दाऊदसगँ गए। 200 मािनसहरू मा सर-सामानसगँ बस।े

अबीगलेले िवप ी टा रन
14 नाबालको एउटा नोकरले नाबालकी प ी अबीगलेलाई भन्यो, “दाऊदले

आफ्ना समाचार-वाहकहरूलाई हा ा मा लक नाबाल भए ठाउँसम्म पठाए। तर
नाबाल ितनीहरू ित तचु्छ िथए। 15 ती मािनसहरू हा ा िन म्त सा ै असल
िथए। जब हामी भडेाहरू मदैानमा लएर जान्थ्यौ। दाऊदका मािनसहरू हामीिसतै
िदनभरी हुन्थ।े अिन ितनीहरूले हा ो कुनै नोक्सान गरेनन।् ितनीहरूले किहले पिन
केही चोरेनन।् 16 दाऊदका मािनसहरूले िदन रात हा ो रक्षा गथ। हामीले भडेा
चराइरहकेो समयमा पिन ितनीहरूले हा ो चारैितरबाट पखार्लले झैं रक्षा गय ।
17 यसको िवषयमा सोचरे केही गन ुर्होस।् नाबाल सा ै मखूर् छन ्ऊिसत कुरा गनर्
सिकंदनै अिन आउने िवपि को िवषयमा उसलाई चतेाउनी िदन सिकंदनै। अब
नाबाल र ितनका सन्तानमािथ ठूलो िवप ी आइलाग्नछे।”

18 अबीगलेले हतार हतार 200 वटा रोटी, दइु मशक दाखरस पाँचवटा
पकाएको भडेा, पाँच पाथी पकाएको िचउरा 100 झपु्पा िकसिमस र सकुाएको
200 झपु्पा नभेारा तयार पारी गधाहरूमा लदाइन।् 19 त्यसपिछ नोकरहरूलाई
भिनन,् “यो लएर जाऊ। म पिछ-पिछ आउँदै छु।” तर यी सब ितनले आफ्नो
लोग्नलेाई भिननन।्
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20 गधामा चढरे अबीगले त्यस पहाडको अक प को पखरेामा गइन।् ितनले
दाऊदलाई आफ्ना मािनसहरूसगँ पहाडको अक प बाट आउँदै गरेका भे टन।्

21 अबीगलेलाई भटे्न भन्दा अिघ दाऊदले भन्दै िथए, “मलैे त्यस मरूभिूममा
नाबालको सम्पि रक्षा गरें। मलैे यित सरुक्षा गरें िक नाबालले केही नोक्सान
भोगनेन।् मलैे गरेको सबै थर् भयो। मलैे भलाई गरें तर त्यसले त द ु र्वहार गय ।
22 यिद मलैे नाबालको प रवारका कुनै पिन परुूषलाई भो ल िबहान सम्म जीिवत
रहन िदएँ भने मलाई परमे रले दण्ड िदउन।्”

23 त्यित नै बलेा अबीगले आइपिुगन।् अबीगलेले दाऊदलाई दे साथ गधाबाट
ओ लर्न ्र दाऊदको अिघ िशर झकुाईन।् 24 ितनको अनहुार दाऊदको अिघ भ ूइँमा
िनहुराए र अबीगलेले भिनन,् “महाशय कृपया, मलाई केही भन्न िदनहुोस।् मलैे
भनकेा कुरा सिुनिदनहुोस।् जे भयो त्यसका िन म्त मलाई दोषी ठहराउनहुोस।्
25 तपाईंले पठाउँन ु भएका मािनसहरू मलैे दे खन।ँ महाशय त्यो काम नलाग्ने
नाबालको कुरामा ध्यान निदनहुोस।् जस्तो उसको नाउँ छ मािनस पिन त्यस्तै
छ। उसको नाउकँो अथर् ‘मखूर्,’ भए जस्तो उ पिन मखूर् नै छ। 26 परम भलुे
तपाईंलाई िनद ष मािनसहरूको हत्या गनर्बाट जोगाउन ुभयो। जस्तो परम भुजीिवत
हुनहुुन्छ त्यस्तै तपाईं पिन जीिवत हुनहुुन्छ। म ाथर्ना गछुर् िक तपाईंका सबै
श हुरू अिन जसले तपाईंलाई क्षित गराउँन चाहन्छन ् ितनीहरू सबै नाबाल जस्तै
होउन।् 27 मलैे तपाईंलाई केही उपहार ल्याएकी छु। तपाईंका मािनसहरूलाई
िदनहुोस।् 28 मरेो भलूमा क्षमा िदन ु होस।् मलाई थाहा छ परम भलुे तपाईंको
प रवारालाई श शाली तलु्याउन ु हुनछे र धरैे राजाहरू तपाईंकै प रवारबाट
आउनछेन।् परम भलुे यसो गन ुर् हुनछे कारण तपाईंले उहाँको िन म्त य ु गन ुर्
भएको छ। यसथर् तपाईं बाँचञु्जले मािनसहरूले तपाईमा कुनै खोट पाउने छैनन।्
29यिद कसलैे तपाईंलाई मानर् खदेो गय भने परम भु तपाईंको परमे रले तपाईंको
जीवनलाई बचाउनँ ु हुनछे। तर घ ुयँ े ोबाट ढुङ्गा फ्याँिकए झैं परम भलुे तपाईंका
श हुरूलाई फ्याँक्न ु हुनछे। 30 तपाईंलाई परम भलुे धरैे रा ो कायर् गन वचन िदन ु
भएको छ। उहाँले आफ्नो वचन परूा गन ुर्हुनछे। परमे रले तपाईंलाई इ ाएलको
अगवुा बनाउनहुुनछे। 31 तर तपाईं िनद ष मािनसहरूको हत्या गरेर भलू नगन ुर्होस।्
अझै भड्खालोमा नप हुोस।् परम भलुे तपाईंलाई जब सफलता हािसल गराउन ु
हुन्छ दया गरी मलाई सम्झनहुोला।”
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32 दाऊदले अबीगलेलाई जवाफ िदए, “परम भु इ ाएलका परमे रको
शसंा गर। आज उहाँले ितमीलाई म भए कहाँ पठाउन ु भएको िन म्त शसंा गर।

33 ित ो सही िवचारको िन म्त परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदऊन।ू आज िनद ष
मािनसहरूको हत्या गनर्बाट ितमीले मलाई रोक्यौ। 34साँच्चै नै परम भु इ ाएलका
परमे र जीिवत हुनहुुन्छ म त्यो भन्छु। यिद ितमी ठीक समयमा नआइपगुकेा भए
भो ल िबहान सम्ममा नाबालका एउटै मािनस पिन जीिवत रहने िथएनन।्”

35 त्यसपिछ दाऊदले उपहार स्वीकार गरे। दाऊदले भन,े “शा न्तिसत घर
जाऊ। मलैे ित ा सबै कुरा सनुे र म ितमीले भने जस्तै गनछु।”

नाबालको मतृ्य ु
36अबीगले घर फिकर् न।े नाबाल घरैमा भोज मनाइरहकेा िथयो। नाबाल राजाले

जस्तै भोजन खाँदै िथए। उ मग्न िथए अिन खबूै िपएका िथए। यसथर् भो ल िबहान
नहुञ्जले अबीगलेले केही भिनन।् 37 भो ल पल्ट िबहान नाबाल शान्त िथयो।
यसथर् उसकी प ीले सबै बताइन।् त्यि नै बलेा नाबाल मटुुको वदेनाले पीिडत
भयो। 38 झण्डै दश िदनपिछ परम भलुे नाबाललाई मतृ्य ु दण्ड िदनभुयो।

39 दाऊदले नाबालको मतृ्यकुो खबर सनु।े दाऊदले भन,े “परम भकुो मिहमा
होस।् नाबालले मरेो िवषयमा द ु कुरा गरे, तर परम भु परमे रले मरेो पक्ष
लनभुयो। परम भलुे मलाई पाप गनर्बाट बचाउनँ ु भयो अिन परम भलुे नाबाललाई

उसका अपराधको िन म्त मतृ्य ु दण्ड िदनभुयो।”
त्यसपिछ दाऊदले अबीगलेलाई समाचार पठाउन ु भयो अिन दाऊदले उनलाई

आफ्नी प ी हुने स्ताव रा भुयो। 40 दाऊदका नोकरहरू कमलमा आएर
अबीगलेलाई भन,े “दाऊदले हामीलाई पठाउन ु भएको छ। तपाईं उहाँकी प ी
हुनहुोस ्भन्न ु भनी उहाँले समाचार पठाउन ु भएको छ।”

41 अबीगलेले िशर झकुाइन ्र भिनन,् “म तपाईंको दासी हु।ँ म तपाईंको सवेा
गनर् राजी छु। म मरेो स्वामी दाऊदका सवेकहरूका खु ा धनु तयार छु।”

42 हतार-हतार तयार भएर गधामा चढी ती दतूहरूसगँ अबीगले बाटो लािगन।्
अबीगलेले आफूिसत पाँचजना सहलेीहरू लिगन ् र आफू दाऊदकी प ी भइन।्
43 दाऊदले िय लेकी अहीनोमलाई पिन िववाह गरेका िथए। दाऊदका अहीनोम
र अबीगले दवुै प ी भए। 44 दाऊदले शाऊलकी छोरी मीकललाई पिन िववाह
गरेका िथए। तर शाऊलले ितनलाई दाऊदबाट खोस।े शाऊलले गल्लीमको लशेको
छोरा प लश्तीलाई मीकल िदएका िथए।
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26
दाऊद र अबीशै शाऊलको छाउनीमा पसे

1जीपीका मािनसहरू शाऊललाई भटे्न िगबा गए। ितनीहरूले शाऊललाई भन,े
“हकीलाको पहाडमा दाऊद लकु्दछै। यो पहाड यशीमोन दे ख पा र पछर्।”

2 शाऊल जीपको मरूभिूमितर गए। शाऊलले 3,000 सनेाहरू इ ाएलबाट
छानरे लग।े शाऊल र उसका सनेाहरूले जीपको मरूभिूमितर दाऊदलाई खोज।े
3 शाऊलले उसको छाउनी हकीलाको पहाडमािथ बाटोको छेउमा यशीमोन ितर
फकार्एर बनाए।

दाऊद त्यही मरूभिूममा िथए। शाऊलले पीछा गदछन ्भन्ने कुरा ितनलाई थाहा
िथयो। 4 यसथर् दाऊदले चवेाहरू पठाए। दाऊदलाई थाहा लाग्यो शाऊल हकीलामा
छ भनरे। 5 दाऊद शाऊलको छाउनीमा गए। शाऊल र अबनरे कहाँ सिुतरहकेा िथए
दाऊदले दखे।े (नरेका छोरो अबनरे शाऊलका सनेाको सनेापित िथए।) शाऊल
छाउनीको बीचमा सतु।े सनेाहरू शाऊलको व रप र सतुी रहकेा िथए।

6 दाऊदले िह ी अहीमलेके र सरूयाहका छोरा अबीशिैसत बात गरे। (अबीशै
योआबका भाइ िथए।) ितनले भन,े “मसगँ शाऊलको छाउनीमा को जान्छ?”

अबीशलैे जवाफ िदए, “म तपाईंसगँ जानछुे।”
7 जब रात पय दाऊद र अबीशै शाऊलको छाउनीमा गए। शाऊल छाउनीको

मध्य भागमा मस्त सिुतरहकेा िथए। ितनको भाला ितनको िशर नरे भ ूईँमा गािडएको
िथयो। अबनरे अरू सिैनकहरूसगंै शाऊलको व रपरी मस्त सिुतरहकेा िथए।
8 अबीशलैे दाऊदलाई भन,े “आज परमे रले तपाईंको श लुाई तपाईंको हातमा
स ु म्पन ु भएकोछ उसको भालाले उसलैाई रोप्न मलाई िदनहुोस।् म एकै खपेमा काम
िसध्याउछुँ।”

9 तर दाऊदले अबीशलैाई भन,े “शाऊललाई नमार! परमे रले छान्न ु भएको
राजालाई घात गदार् दण्ड पाइन्छ। 10 साँच्चै नै परमे र जीिवत हुनहुुन्छ परम भु
आफैले शाऊललाई दण्ड िदनहुुनछे। शाऊल य ु भिूममा मरोस अथवा स्वभािवक
मतृ्य ु होस।् 11 तर म परम भलुे उहाँका चिुनएका राजालाई केही नोक्सान नपयुार्उन
भनी उहाँलाई िव न्त गछुर्। शाऊलको िशरमा भएको भाला र पानीको सरुाही उठाउ
अिन हामी जानछेौ।”

12 यसरी दाऊदले भाला र पानीको सरुाही शाऊलको िशरकै छेउबाट लए।
त्यसपिछ दाऊद र अबीशै छाउनीबाट िन स्कए। ितनीहरूले के गरे कसलैे पिन थाहा
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पाएन। न कसलैे दखे्यो न त कोही ब्य ूझँ्यो। शाऊल र ितनका सिैनकहरू गिहरो
िन ामा परेको कारण परम भलुे नै ितनीहरूलाई गिहरो िन ामा पा रिदनभुएको
िथयो।

दाऊदले फे र पिन शाऊललाई लाजमद बनाए
13 दाऊद बेंसी पार गरेर पा रप पगु।े शाऊलको छाउनीबाट पारी पहाडको

टाकुरामा पगु।े दाऊद र शाऊलका छाउनीहरू धरैे टाढा-टाढा िथए। 14 दाऊदले
सनेा र खास गरी नरेका छोरा अबनरेलाई ठूलो स्वरमा कराएर भन,े “अबनरे, मलाई
जवाफ दऊे!”

अबनरेले जवाफ िदए, “ितमी को हौ? िकन महाराजलाई डािकरहछेौ?”
15 दाऊदले भन,े “ितमी मािनस हौ, िक होइनौ? अिन इ ाएल भरी सबभन्दा

महान ितमी नै छौ। के यो सत्य होइन? त्यसो हो भने आफ्नो भु महाराजको
रक्षा िकन ठकिसत गरेनौ? एउटा साधारण मािनसले ित ो राजालाई मानर् छाउनी
िभ आयो। 16 ितमीले एकदमै नरा ो काम गय । जस्तो िक परम भु जीिवत
हुनहुुन्छ, ितमी र ित ा मािनसहरू मन ुर् पछर्। िकनभने ितमीहरूले आफ्ना परम भकुा
अिभिष राजाको रक्षा गरेनौ। अब हरे राजाको िसरानी छेउको भाला र पानी िपउने
सरुाही। खोई कहाँ छन?्”

17शाऊलले दाऊदको स्वर िचन।े शाऊलले भन,े “मरेो छोरा दाऊद के यो स्वर
ित ो हो?”

दाऊदले जवाफ िदए, “ज्य,ू यो मरैे आवाज हो, मरेो भ ु महाराजा।”
18 दाऊदले फे र भन,े “हे मरेा भ,ु तपाईंले मरेो खदेो िकन गन ुर् हुदछै? मलैे के भलू
गरें? मरेो के कसरु छ? 19 हे मरेो मा लक राजा म तपाईंको नोकरलाई सनु्न ु होस ्
यिद परम भलुे नै तपाईंलाई म मािथ रस उठाउनभुएको हो भने एउटा भटे स्वीकार
ग रिदनहुोस।् तर यिद मािनसले तपाईंलाई म मािथ रस उठाउन ु भएको हो भन,े
परम भलुे ितमीहरूलाई केही नरा ो गन ुर्हुनछे। परम भलुे िदनभुएको भिूम त्याग्न
मलाई मािनसहरूले जबरजस्ती गरे। ितनीहरूले मलाई भन,े ‘जाऊ र िवदशेीसगँ बस
र िवदशेी दवेतालाई पजूागर।’ 20 मलाई परम भबुाट टाढा मनर् नदऊे। इ ाएलका
राजा झींङ्गाको पिछ लाग्दछै। तपाईं पहाडमा भ्याग ु ाहरूको पिछ लागकेो मािनस
जस्तो हुनभुयो।”
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21 तब शाऊलले भन,े “मलैे पाप गरें। मरेो छोरा दाऊद यता आऊ आज मलाई
माण गरेर दखेाइ दऊे। ित ो िन म्त मरेो ज्यान महत्वपणूर् छ। अब म ितमीलाई

चोट पयुार्उने छैन। मलैे मखूर्ले झैं ठूलो भलू गरें।”
22 दाऊदले जवाफमा भन,े “राजाको भाला यहाँ छ। यो लन कुनै एक जना

जवानलाई पठाउनहुोस।् 23 परम भलुे हरेक मािनसहरूलाई उसको धािमर्कता र
िव सनीयताको िन म्त इनाम िदनहुुन्छ। उहाँले रा ो काम गन मािनसलाई इनाम
िदनहुुन्छ र नरा ो कायर् गनलाई दण्ड िदनहुुन्छ। परम भलुे तपाईंलाई हराउन आज
मलाई मौका िदनभुयो। तर म परम भकुा अिभिष राजालाई हािन गनर् चाहिदन।
24 आज मलैे माण गरें िक मरेो िन म्त तपाईंको जीवन महत्वपणूर् छ। यस्तै कार
परम भलुे पिन दे ु हुनछे मरेो ाण उहाँलाई महत्वपणूर् छ। परम भलुे मलाई त्यके
खतराबाट बचाउनँ ु हुनछे।”

25 त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई भन,े “परमे रले ितमीलाई आशीवार्द िदउन,्
मरेो छोरा दाऊद। ितमीले ठूला-ठूला कायर्हरू गनछौ र सफलता पिन पाउनँछेौ।”

दाऊद आफ्नो बाटो लागे र शाऊल घरितर फिकर् ए।

27
दाऊद प लश्तीहरूसगँ रहन थाले

1तर दाऊदलेआफैं सोच,े “शाऊललेमलाई एक िदन पि एर मान छ। सबभन्दा
रा ो मलाई यो हुन्छ प लश्तीहरू भएकोमा भागरे जान ु त्यसपिछ शाऊलले मलाई
इ ाएलमा खोज्न छोड्ने छ। त्यसरी म शाऊलबाट उम्कन सक्नछुे।”

2यसरी दाऊद र ितनका600 मािनसहरूले इ ाएल त्याग।े ितनीहरू माओकका
छोरा आकीशकाँ गए। आकीश गातका राजा िथए, 3 दाऊद, ितनका मािनसहरू
र ितनका प रवार गातमा आकीशसगँ बस।े दाऊदकी दवुै प ी ितनीिसतै िथए।
ितनीहरू िय लेी अनहीनोअम अिन कमली अबीगले िथए। अबीगले नबालकी
िवधवा िथईन।् 4 मािनसहरूले शाऊललाई भने िक दाऊद भागरे गात गए। यसथर्
शाऊलले दाऊदको िपछा गनर् छोड।े

5 दाऊदले आकीशसगँ भन,े “यिद तपाईं मसगँ सन्न हुनहुुन्छ भने मलाई
शहरमा एउटा ठाउँ तोिकिदनहुोस।् म तपाईंको सवेक मा हु।ँ म त्यहाँ ब छुे, यहाँ
राजधानीमा होइन।”
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6 त्यस िदन आकीशले दाऊदलाई िसकलग शहर िदए। िसकलग चािह त्यही
िदन दे ख यहूदा राजाहरूको वशंमा रहकेोछ। 7 दाऊद प लश्तीहरूसगँ एक वषर्
चार मिहना बस।े

दाऊदले आकीश राजालाई छक्काए
8 दाऊद र ितनका मािनसहरूले िम मा अव स्थत तलमै दे ख शरूका अमालकेी

गशरू र िग ीहरूिसत य ु गरे। दाऊदले ितनीहरूलाई हराएर सम्पि लटेु। 9दाऊदले
त्यस इलाकाका मािनसहरूलाई हराए अिन सबलैाई मारे दाऊदले त्यहाँ भडेा, गाई-
गोरू, गधा ऊँठ र लगुाहरू लटेु। ऊ फिकर् ए पिछ यी लटेुकाहरू आकीशलाई िदए।

10 दाऊदले धरैे पल्ट यसो गरे। त्यके चो ट नै आकीशले कता कोसगँ य ु
गय भनरे सोध्थ।े दाऊदले भन्थ,े “मलैे दिक्षणप को यहूदमािथ” अथवा “मलैे
दिक्षणप को यरहमलेीमा,” अथवा “दिक्षणप को केनीहरूमािथ आ मण गरें*
।” 11 दाऊदले गातमा किहले पिन कुनै लोग्ने मािनस अथवा ीहरू िजउँदो
ल्याएनन।् दाऊदले ठान्थ,े “यिद मलैे िजउँदो मािनस ल्याएँ भने वास्तवमा म के
गदछु, आकीशले थाहा पाउनछे।”

जब सम्म दाऊद प लश्तीको भिूममा बसे ितनले त्यसो गरे। 12 आकीशले
दाऊदलाई पत्याउन थाल।े आकीशले आफैलाई भन्थ,े “अब दाऊदलाई आफ्नै
मािनसहरूले घणृा गन छन।् इ ाएलीहरूले दाऊदलाई सा ै घणृा गनछन।् अब
दाऊदले सधैं मरेो सवेा गनछ।”

28
प लश्तीहरू य ु को िन म्त तयार

1 त्यस बलेा प लश्तीहरूले इ ाएलमािथ आ मण गनर् सनेाहरू भलेा गराए।
आकीशले दाऊदलाई भन,े “तपाईंले त्यो जान्न ु पछर् तपाईं र तपाईंका मािनसहरू
इ ाएलको िवरू य ु मा मसगँ जानपुछर्।”

2 दाऊदले जवाफ िदए, “िन य! तपाईंले दे हुुन्छ म के गन ुर् सक्छु।”
आकीशले भन,े “रा ो, म तपाईंलाई मरेो अगंरक्षक बनाउछुँ। सधैं मरेो रक्षा

गन ुर्होस।्”
* 27:10: …
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शाऊल र एउटी ी एन्दोरमा
3 शमएूल मरे। शमएूलको मतृ्यमुा सम्पणूर् इ ाएलीहरूले दःुख कट गरे।

ितनीहरूले शमएूललाई उनकै शहर रामामा गाड।े पिहला शाऊलले भतु ते
खलेाउनहेरू र ज्योितषीहरूलाई इ ाएल छोड्न वाध्य गरेका िथए।

4 प लश्तीहरू य ु को िन म्त तयार िथए। ितनीहरू शनूमेमा आएर त्यहीं छाउनी
बनाए। शाऊलले पिन सबै इ ाएलीहरूलाई भलेा गराएर िगल्बोमा छाउनी हाल्न
लगाए। 5शाऊल प लश्ती सनेाहरू दखेरे डराए। ितनको मटुु नै काम्यो। 6शाऊलले
परम भमुा ाथर्ना गरे तर परम भलुे जवाफ िदनभुएन। परम भु परमे रले दशर्नमा
पिन केही उ र िदनभुएन। परमे रले न त उरीम न ता अगमव ा ारा नै शाऊललाई
जवाफ िदनभुयो। 7 अन्त्यमा शाऊलले आफ्ना अिधकारीहरूलाई भन,े “मलाई
एउटी तं -मं गन मिहला ल्याइदऊे, म त्यसलाई सोध्छु यो य ु को फल के हुन्छ।”

ितनका अिधकारीहरूले जवाफ िदए, “एन्दोरमा त्यस्ती एउटी ी छे।”
8 शाऊलले भषे बद्लाउनको िन म्त िभन्नै लगुा लगाए यसकारण उसलाई

निचनोस।ू त्यो रात शाऊल दइुजना मािनस लएर त्यस ीलाई भटे्न गए। शाऊलले
त्यस ीलाई भन,े “म ितमीलाई भन्नछुे मरेो भिवष्य बताउने आत्मा बोलाऊ। म
जसको नाउँ िदन्छु त्यसकैो आत्मा जगाउन।ु”

9 तर त्यस ीले भनी, “ितमी जान्दछौ शाऊलले के गय । सबै झाँ ी र
ज्योितषीहरूलाई उसले इ ाएलबाट धपायो। ितमीले मलाई अप्ठेरोमा पारेर ज्यान
लन चाहान्छौ।”
10शाऊलले परम भकुो नाउमँा शपथ खाएर त्यसलाई भन,े “ितमीले कुनै दण्ड

सामना गन ुर् पन छैन।”
11 ीले सोधी, “ितमीले कसलाई बोलाउन ु लाउछँौ?”
शाऊलले भन,े “शमएूलको आत्मालाई बोलाऊ।”
12 शमएूलको आत्मा ितनको अिघ दखेा पय । शमएूललाई दखेरे त्यो ीले

जोडले िचच्याई। ितनले शाऊललाई भिनन,् “मलाई धोखा िदनभुयो! तपाईं नै
शाऊल हुनहुुन्छ।”

13 राजाले ीलाई भन,े “नडराऊ। ितमीले के दखे्यौ?”
ीले भनी, “मलैे आत्मा भइँुबाट िन स्कएको दखे।े”

14 शाऊलले सोध,े “को जस्तो दे खन्छ?”
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ीले जवाफ िदइ, “खास िकिसमको लबदेा ओढकेो एउटा व ृ मािनस जस्तो
दे खन्छ।”

त्यसपिछ शाऊलले थाहा पाए शमएूल नै हो भनरे। शाऊलले भइँूितर िशर झकुाए
उसलाई अिभवादन गरे 15शमएूलले शाऊललाई भन,े “मलाई िकन दखुः िदएको?
मलाई िकन बोलाएको?”

शाऊलले भन,े “म सकंटमा छु। प लश्तीहरू म सगँ य ु गनर् आउँदछैन,् अब
परमे र मिसत हुन ु हुन्न। परमे रले मलाई केही िदनहुुन्न। न त उहाँले कुनै
अगमव ा न सपनामा केही भन्न ु हुन्छ। यसकारण तपाईंलाई बोलाएको छु मलाई
भन्नहुोस ्म के गरौ?”

16 शमएूलले भन,े “परम भु ितमीिसत हुनहुुन्न। उहाँ ित ो िछमकेी दाऊदसगँ
हुनहुुन्छ। यसकारण मलाई िकन झन्झट िदएको? 17 परम भलुे के गन ुर् हुनछे त्यो
भन्न उहाँले मलाई एकपटक आज्ञा गन ुर्भयो। अिहले परम भलुे त्यही गद हुनहुुन्छ।
परम भलुे ित ो हातबाट राजधानी खोस्दै हुनहुुन्छ। अिन उहाँले ित ो िछमकेीको
हातमा स ु म्पिदनहुुनछे। त्यो िछमकेी चािहं दाऊद हो। 18 ितमीले परम भकुो आज्ञा
पालन गरेनौ। ितमीलेअमालकेीहरूलाई पणूर् न गरेनौ ितनीहरूलाई यो कुरा दखेाउन
िक ितनीहरूसगं परमे र कित ोिधत हुनहुुन्थ्यो। यसकारण आज परम भलुे
ितमीलाई यसो गन ुर् हुदँछै। 19 परम भलुे प लश्तीहरू ारा ितमीलाई र इ ाएलका
सनेालाई आज हराउन ु हुन्छ। अिन भो ल, ितमी र ित ा छोरा मिसत हुनछेौ।”

20 शाऊल तत्कालै लडे र भइँूमा पसा रए। शमएूलको कुरा सनुरे शाऊल सा ै
डराए। शाऊल कमजोर भइसकेका िथए कारण िहजो दे ख रात-िदन उनले केही
खाएकै िथएनन।्

21 ी शाऊलको छेउमा आईन। शाऊल सा ै डराएको दखेी। ितनले भनी,
“हने ुर्होस ्म तपाईंकी सिेवका। मलैे तपाईंको आज्ञापालन गरें। मलैे मरेो ज्यानलाई
जो खममा हाले र तपाईंलेभने झैं गरें। 22अब मरेो कुरा सनु्नहुोस।् म तपाईंलाई खाने
कुरा िदन्छु। तपाईंले खानपैछर्। त्यसपिछ आफ्नो कायर् गनर् श पाउन ु हुनछे।”

23 तर शाऊलले माननेन।् ितनले भन,े “मलाई खान चाहींदनै।”
शाऊलका अिधकारीहरूले पिन ीसगँै केही खान ु भनी अनरुोध गरे। अन्त्यमा

शाऊलले ितनीहरूका कुरा मान।े भइँुबाट उठेर िबस्तरामा बस।े 24 त्यस ीले
आफूसगँ भएको ब लयो बाच्छो मारी। त्यस ीले अ लकित िपठो मछुी र खमीर
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िबनाको रोटी पकाई। 25 र त्यस ीले भोजन शाऊल र ितनका अिधकारीहरूलाई
प स्क। ितनीहरूले भोजन खाए र त्यही रात ितनीहरू उठेर गए।

29
दाऊद हामीिसत आउनसक्दनै

1 प लश्तीहरूले अपकेमा ितनीहरूका सबै सिैनक भलेा गराए। इ ाएलीहरूले
िय लेको पानीको महुान नरे छाउनी हाल।े 2 प लश्ती अगवुाहरूले सय र हजारको
सखं्यामा मािनसहरूलाई अिघ बढाए। दाऊद र ितनका मािनसहरू आकीशको
पिछ ल्तर लाग।े

3 प लश्ती क ानहरूले सोध,े “यी िह हूरूले यहाँ के गदछन?्”
आकीशले ती क ानहरूलाई भन,े “ियनी दाऊद हुन।ू दाऊद शाऊलका

अिधकारीहरू मध्ये एकजना िथए। दाऊद मसगँ धरैे अिघदे ख छन।् शाऊललाई
त्यागरे आए र मसगँ ब थाले यता मलैे कुनै भलू- टुी दाऊदमा पाइन।ँ”

4 तर प लश्ती क ानहरू आकीशसगँ रसाए। ितनीहरूले भन,े “दाऊदलाई
फकार्उनहुोस।् तपाईंले िदनभुएको शहरमा उ फकर् न ु पछर्। रणभिूममा उ हामीिसत
जान सक्दनै। न भने हा ो आफ्नै छाउनी िभ श ु हुनछे। उसले आफ्नो राजालाई
खशुी पानर् हा ै मािनस मानछ। 5 दाऊद त्यही मािनस हो जसको िवषयमा
इ ाएलीहरू यसो भनरे गीत गाउदँै नाच्थःे

‘शाऊलले हजार श हुरू मारे
तर दाऊदले दश हजार मारे।’ ”

6 यसकारण आकीशले दाऊदलाई बोलाएर भन,े “जीिवत परम भकुो नाउमँा,
ितमी मरेो भ छौ। म अित सन्नहुने िथएँ यिद ितमीले मरेा सनेामा योगदान िदएको
भए। शरुूदे ख नै ितमी भरपद भएका छौ। तर प लश्ती सनेाहरूले ितमीलाई सहमित
गनर् चाँहदनैन।् 7 शा न्तिसत फकर् , प लश्ती क ानहरूका िवरू मा कुनै गलत काम
नगर।”

8 दाऊदले सोध,े “मरेो गल्ती के हो? जबदे ख म तपाईंकहाँ आएँ मरेो केही
दोष पाउन ु हुन्छ? मरेा मा लक मरेा परम भु राजाको श हुरूिसत य ु गनर् मलाई
िकन बाधा िदनहुुन्छ?”
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9 आकीशले जवाफमा भन,े “मलाई थाहा छ ितमी असल मािनस हौ। ितमी
परमे रका स्वगर्दतू हौ। तर प लश्ती सनेापितहरूले भन्दछैन,् ‘दाऊद हामीिसत य ु
भिूममा जान सक्दनै।’ 10 भो ल िबहानै ितमी र ित ा मािनसहरूिसत मलैे िदएको
शहरमा फकर जाऊ। यसकरण घाम झलु्कन ु अिघ नै फकर जाउ।”

11 यसकारण दाऊद र ितनका मािनसहरू िबहानै उठेर प लश्ती दशेितर फक।
बीचमा यता प लश्तीहरू चािहं िय ले ितर ब ।े

30
अमालकेीहरूले िसकलगमािथ आ मण गरे

1 ते ो िदन दाऊद र ितनका मािनसहरू िसकलग आए अिन यो भष्म भएको
दखे।े जब अमालकेीहरूले नगेभे क्षे मा आ मण गरे? ितनीहरूले िसकलगमा
आ मण गरे अिन शहरमा आगो लगाइिदए। 2 ितनीहरूले िसकलगका ीहरूलाई
बन्दी बनाए। बढूा अथवा जवान सबै मािनसहरूलाई समात।े ितनीहरूले कसलैाई
पिन मारेनन।् बन्दी मा बनाए।

3 जब दाऊद र ितनका मािनसहरू िसकलग आए शहर ज लरहकेो पाए।
ितनीहरूका प ीहरू छोरा-छोरीहरू सबै अमालकेीहरूले लगकेाले कोही िथएनन।्
4 त्यसलैे दाऊद र अरू मािनसहरू धरैे रोए। 5अमालकेीहरूले दाऊदका दवुै प ीहरू
िय लेी अहीनोअम र कमली नाबालकी िवधवा अबीगलेलाई पिन हरेर लगछेन।्

6 सनेाका सबै मािनसहरू आफ्ना छोरा छोरी सबै बन्दी बनाइएकोमा दःुखी
भई रसाए। मािनसहरूले दाऊदलाई ढुङ्गाले िहकार्एर मान कुरा गदथ।े यसले
दाऊदलाई सा ै नरा ो लाग्यो। तर दाऊदले परम भु उनका परमे रबाट श
पाए। 7 दाऊदले पजूाहारी एबीयातारलाई भन,े “एपोद ल्याउनहुोस।”

8 दाऊदले परम भलुाई िबन्ती गरे, “मरेो प रवारका सदस्यहरूलाई हरण
गनहरूलाई के म खदेौ? म ितनीहरूलाई प न सक्छु?”

परम भलुे भन्न ु भयो, “प ाऊ ितनीहरूलाई। प न सक्छौ र ित ो प रवारका
सदस्यहरूलाई बचाउन सक्छौ।”

दाऊद र ितनका मािनसहरूले िम ी दासलाई पाउछँन ्
9-10 दाऊद आफ्ना साथमा 600 मािनसहरू लएर बसोर खोल्सामा गए।

त्यो ठाउँमा झण्डै 200 मािनस त्यहीं बस।े त्यहाँ ब कुो कारण ितनीहरू धरैे
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कमजोर िथए र थाकेका पिन िथए, यसकारण दाऊद 400 मािनसहरू लएर
अमालकेीहरूलाई लगातार प ाउन थाल।े

11 दाऊदका मािनसहरूले खतेमा एउटा िम ीलाई भटेे। त्यस िम ीलाई
ितनीहरूले दाऊदका साम ु हािजर गराए। ितनीहरूले त्यस िम ीलाई पानी र भोजन
िदए। 12 ितनीहरूले एउटा टु ा नभेाराको रोटी र दइु झपु्पा िकसिमस पिन िदए।
खाना खाए पिछ उनी फुत ला भए। तीन िदन तीन रातदे ख न त खाना खाए, न
पानी िपए।

13 दाऊदले त्यस िम ीलाई सोध,े “ित ो मा लक को हो? ितमी कहाँबाट
आयौ?”

त्यस िम ीले जवाफ िदए, “म एकजना िम ी हु।ँ म एकजना अमालकेीको दास
हु।ँ तीन िदनअिघ म िबरामी भएँ र मा लकले मलाई त्यािगिदए। 14 हामीले नगेवे
इलाकामा आ मण गय ं जहाँ करेतीहरू बस्थ।े हामीले यहूदा र नगेवेमा आ मण
गय जहाँ कालबेी जाित बस्थ।े हामीले िसकलगलाई जलायौ।”

15 दाऊदले भन,े “के ितमी मलाई ितनीहरूकहाँ पयुार्इिदन सक्छौ जसले हा ा
प रवारका सदस्यहरूलाई समातकेा छन?्”

त्यस िम ीले भन,े “परमे रको अिघ यिद तपाईंले मलाई मािदर्न अथवा मरेो
मा लकको घरमा मलाई िफतार् िदने वचन िदनभुयो भने म तपाईंलाई सहयोग गछुर्।”

दाऊदले अमालकेीहरूलाई हराउछँन ्
16 त्यस िम ीले दाऊदलाई अमालकेीहरू भएको ठाउँमा पयुार्यो। त्यसबलेा

अमालकेीहरू खाँदै र िपउँदै भइँुमा प ल्टरहकेा िथए। ितनीहरूले प लश्ती
र यहूदाका क्षे बाट ज-ेजे लटेूका िथए त्यहीसगँ रमाइलो मनाइरहकेा िथए।
17 दाऊदले ितनीहरू मािथ आ मण गरे र मारे। ितनीहरू घाम झलु्के दे ख अक
िदनको साँझसम्म लड।े अमालकेीहरू कोही भाग्नसकेनन।् खा ल 400 सनेाहरू
ितनीहरूका ऊँठमा च रे गए।

18अमालकेीहरूले लटेुका जित सबै उनका दइुटी प ीहरू सिहत दाऊदले उ ार
गरे। 19 कोही पिन हराएनन।् बढूा र जवान सबै पनुः ा गरे। सबकैा छोरा छोरी
पिन पाइए। अमालकेीहरूले लटेुका त्यके चीज दाऊदले पनुः ा गरे। 20 सबै
भडेा, बा ा, गाई-गोरू दाऊदले िफतार् लए। दाऊदका मािनसहरूले ती पशहुरूलाई
अिघ लगाए। ितनीहरूले भन,े “यी सबै दाऊदका उपहार हुन।्”

भागबण्डा सबमैा बराबर हुने
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21 दाऊद बसोर खोल्सामा ती 200 मािनसहरू बसकेो ठाउँमा आए। यी
मािनसहरू सा ै कमजोर र थाकेका हुनाले दाऊदसगँ जान सकेका िथएनन।्
यी मािनसहरू दाऊद र सिैनकहरूलाई भटे्न बािहर आए। ितनीहरूले दाऊद र
सिैनकहरूलाई अिभवादन गरे जब ितनीहरू निजक आए। 22 दाऊदसगँ केही द ु
मािनसहरू पिन गएका िथए अिन जसले समस्या उब्जाइ रहन्थ।े ती द ु हरूले भन,े
“यी 200 मािनसहरू हामीिसत गएका होइनन।् ियनीहरूले आफ्ना प ी र छोरा-
छोरीहरू िसवाय केही पिन पाउने छैनन।्”

23 दाऊदले जवाफ िदए, “होइन, मरेा भाइ हो। त्यसो गन ुर् हुदँनै। िबचार गर
त परम भलुे हामीलाई के िदनभुयो! परम भलुे हामीलाई श ु हराउन सहयोग
गन ुर्भयो जसले हामी मािथ आ मण गय । 24 ितमीले जे भन्छौ त्यसमा कसलैे
ध्यान िदनछैेन। जो लडाईंको मदैानमा जान्छन ् र जो यहाँ बसरे माल-समानको
रक्षा गनले ितनीहरूको लािग बराबर भागबण्डा हुनछे। सबलैे बराबर भाग बण्डा
पाउने छन।्” 25 दाऊदले यो आदशे िदए र इ ाएलमा शासन गरे अिन आज पिन
इ ाएलमा यही िनयम लाग ूछ।

26 दाऊद िसकलग आइपगु।े ितनले अमालकेीहरूबाट पाएका सामानहरू
यहूदाका आफ्ना िम हरू र नतेाहरूलाई पठाइिदए। दाऊदले भन,े “परम भकुा
श बुाट खोसकेा चीजहरू तपाईंलाई उपहार स्वरूप छ।”

27 दाऊदले त्यसरी नै ती सामानहरू बतेलेका नतेाहरूलाई, नगेबेका रमोत,
यतीरमा, 28अरोएर, िसपमोत, एस्तमो, 29 राकालमा भएकाहरूलाई, यरहमलैीहरू
र केनीहरूका शहरहरूमा, 30 होमार्मा, बोराशानमा, अ ाकमा, 31 अिन हे ोनमा
भएकाहरूलाई पठाइिदए। दाऊदले ितनका मािनसहरू जहाँ-जहाँ गएका िथए ती
सबै ठाउँका नतेाहरूलाई पठाइिदए।

31
शाऊलको मतृ्य ु

1 प लश्तीहरू इ ाएलको िवरू मा लडे अिन इ ाएलीहरू हारेर भाग।े िगल्बो
पवर्तमा धरैे इ ाएलीहरू मा रए। 2 प लश्तीहरू शाऊल र ितनका छोराहरू िवरू
ती ता पवूर्क लड।े प लश्तीहरूले शाऊलका छोरा जोनाथन, अबीनादाब र
मल्कीशअूलाई मारे।
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3 त्यो य ु शाऊलको िवरू चारैितर म च्चयो। धन-ुधारीको काँडले शाऊललाई
िहकार्यो अिन ितनी नरा ो घाइते भए। 4 शाऊलले ितनको हातहितयार बोक्ने
नोकरलाई भन,े “ित ो तरवार िनकालरे मलाई मार। ती िवदशेीहरूको हातबाट म
घाइते हुन ुअथवा ितनीहरूको हाँसोको पा बन्न म चाहिँदन।” तर शाऊलको नोकर
डराएर त्यसो गनर् सकेन। यसथर् शाऊलले आफ्नो तरवार िनकालरे आत्माहत्या गरे।

5 नोकरले शाऊल मरेको दखेरे तरवार िनकालरे आफू पिन शाऊलसगँै मय ।
6 यसरी शाऊल, ितनका तीनजना छोरा र हितयार बोक्ने केटो त्यस िदन सगँै मरे।

प लश्तीहरूले शाऊलको मतृ्यमुा आनन्द मनाए
7 बेंसीको अक प भएका इ ाएलीहरूले इ ाएलका सिैनकहरू भाग्दै गरेको

दखे।े ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरू मरेको दखे।े यो दखेरे ती इ ाएलीहरू
आफ्नो शहर छाडरे भाग।े त्यसपिछ प लश्तीहरू ती शहरहरूमा आएर ब लाग।े

8अक िदन, प लश्तीहरू मरेका लाशहरूबाट चीज िबज लटु्न गए। ितनीहरूले
िगल्बो पवर्तमा शाऊल र ितनका छोराहरू मरेका पाए। 9 प लश्तीहरूले शाऊलको
टाउको काटे र ितनको हितयार लग।े ितनीहरूले प लश्ती र ितनीहरूले पजूा
गन दवेताको म न्दर सम्म उ समाचार पयुार्ए। 10 ितनीहरूले शाऊलको हात-
हितयारहरू अश्तारोतको म न्दरमा राख।े शाऊलको लासचािहं बतेशानको िभ ामा
झणु्डाए।

11 याबशे िगलादका मािनसहरूले प लश्ती ारा शाऊल मािथ घटेका घटनाहरू
सनु।े 12 यसलैे याबशेका सबै सिैनकहरू बते-शान गए। रातभरी ितनीहरू िहडं।े
त्यसपिछ ितनीहरूले बतेशानको िभ ाबाट शाऊलको लाश िझके। ितनीहरूले
शाऊलका छोराहरूका लाश पिन िझके। त्यसपिछ ती लाशहरू याबशे पयुार्ए।
याबशेका मािनसहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूका लाशलाई जलाइ िदए।
13 त्यसपिछ ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूका ह ीहरू िनकाले अिन
याबशेमा एउटा ठूलो रूखमिुन गाड।े यसरी याबशेका मािनसहरूले ितनीहरूको दःुख

गरे। ितनीहरूले सात िदनसम्म केही पिन खाएनन।्
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