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शमएूलको
दो ो पसु्तक

दाऊदले शाऊल मरेको थाहा पाउछँन ्
1 दाऊदले अमालकेीहरूलाई हराएर पिछ िसकलग गए। यो शाऊलको मतृ्य ु

भएको केही िदन पिछको कुरा हो। दाऊद त्यहाँ दइु िदन बस।े 2 तब ते ो िदनमा
एउटा जवान सिैनक िसकलगमा आयो। त्यो मािनस शाऊलको छाउनीबाट आएको
िथयो। त्यसका लगुाहरू च्यितएको र िशरमा मलैा लागकेो िथयो। त्यसले दाऊदको
अिघ धोप्टो परेर उनलाई सम्मान गनर् दण्डवत ्गय ।

3 दाऊदले त्यसलाई सोध,े “ितमी कहाँबाट आयौ?”
त्यस मािनसले जवाफ िदयो, “म इ ाएली पालबाट आउँदछुै।”
4 दाऊदले भन,े “मलाई भन, के भयो?”
त्यसले भन्यो, “हा ा सबै सिैनकहरू भाग।े धरैे मािनसहरू मा रए। शाऊल र

ितनका छोरा जोनाथन पिन मरे।”
5 दाऊदले त्यस सिैनकलाई भन,े “ितमीले कसरी जान्यौ शाऊल र जोनाथन

मरेको कुरा?”
6 त्यो सिैनकले उ र िदयो, “म िगल्बो पवर्तमािथ िथएँ। मलैे शाऊललाई आफ्नो

भालामा झकेुको दखेें। प लश्ती सिैनकहरू घोडा र रथहरूमा चढरे शाऊलको
निजक आउँदै िथए। 7शाऊल व रप र घमुे अिन मलाई दखेे र उनले मलाई बोलाए।
8 तब शाऊलले मलाई को हो भनी सोध।े म अमालकेी हु ँ भिन मलैे उ र िदए।
9 अिन शाऊलले भन,े ‘म नरा ो घाइते भएँ। दया गरी मलाई मा रद।े म अधमरो
भइसकेको छु।’ 10 उनका चोटहरू अित नै खराब िथए मलैे िन य गरे िक उिन
जीउने छैन ्न। यसकारण मलैे रोिकएर उनलाई मारें। तब उनको िशरबाट मलैे मकुुट र
पाखरुाबाट बाज ू िनकालरे, अिन ती चीजहरू मरेो मा लक तपाईंको िन म्त ल्याएको
छु।”

11 दाऊदले आफू सा ै दःुखी छु भन्ने दखेाउनलाई लगाएका लगुा च्यात।े
अरू मािनसहरूले पिन त्यसै गरे। 12 ितनीहरू दःुखले रोए। साँझसम्म ितनीहरूले
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केिह खाएनन।् शाऊल र ितनका छोरा जोनाथन परम भकुा इ ाएली मािनसहरूको
मतृ्यकुो कारण ितनीहरू सा ै रोए।

दाऊदले त्यस अमालिेकलाई मान आदशे िदन्छन ्
13 तब दाऊदले शाऊललाई मारें भन्ने जवान सिैनकलाई सोध्छन,् “ितमी

कहाँबाट आउँदै छौ?”
त्यस सिैनकले भन्यो, “म िवदशेीको छोरा। एकजना अमालकेी हु।ँ”
14 दाऊदले सिैनकलाई भन,े “परम भ ारा राजा बनाउन छान्न ु भएका

मािनसलाई मानर् त ँ िकन डराईनस?्”
15-16 तब दाऊदले अमालकेीलाई भन,े “तरेो मतृ्यकुो िन म्त िजम्मवेार त ँ

आफै हुनपुछर्। परम भलुे छान्न ु भएका मािनसहरूलाई तैंले मारें भन्दछैस।् तरेो
आफ्नै भनाईमा त दोषी छस ्भन्ने बिुझन्छ।” त्यसकारण दाऊदले जवान नोकरलाई
बोलाएर त्यस अमालकेीलाई मानर् लगाए। यसकारण त्यो जवान इ ाएलीले त्यस
अमालकेीलाई माय ।

शाऊल र जोनाथनको लािग दाऊदको दःुखपणूर् गीत
17 शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनको शोकमा दाऊदले एउटा शोक गीत

गाए। 18 यहूदाका मािनसहरूलाई यो गीत गाउन िसकाउन ु भनी दाऊदले ितनका
मािनसहरूलाई अ ाए। यस गीतलाई “धन”ु भिनयो। याशारको पसु्तकमा * यो
ले खइएको छ।
19 “इ ाएल, कसरी तरेो मिहमा तरेो आफ्नै पहाडमा न ग रयो।

साँच्च,ै कसरी ती वीरहरू लड!े
20 गातमा यो समाचार नभन।

अश्कलोनका बाटाहरूमा यो चार नगर,
ती प लश्ती शहरहरूले खशुी मनाउछँन ्

ती िवदशेीहरू रमाउने छन।्
21 “म आशा गछुर् िक िगल्बोका पवर्तहरूमा

पानी अथवा शीत झन छैन।
* 1:18:
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म यो पिन आशा गछुर्
ती खतेहरूले केही पिन भटेी स्वरूप उब्जाउने छैनन।्

ती वीरहरूका ढालमा खया लाग्यो
शाऊलका ढालमा तले मो लएन।

22 जोनाथनको धनलुे आफ्नो भागमा परेको श हुरू माय
अिन शाऊलको तरवारले पिन आफ्नो अशंमा परेको क र् परूा गय ।

जबसम्म ितनीहरू मरेनन ्ितनीहरूले श हुरूको रगत बगाए।
ितनीहरूले ब लया मािनसहरूको बोसो काटे।
23 “शाऊल र जोनाथनले एक दो ोलाई मे गरे

र जीवनको आनन्द मनाए,
अिन मतृ्यलुे पिन ितनीहरूलाई छु ाउन सकेन।

ितनीहरू एउटा गरूड भन्दा िछटो िथए
र एउटा िसहं भन्दा ब लया िथए।

24 इ ाएलकी छोरीहरू, शाऊलको िन म्त रोओ शाऊलले
ितमीहरूलाई राता लगुाहरू िदए
र सनुका गहनाले ढािकिदए।

25 “ब लया मािनसहरू य ु मा ढल,े
जोनाथन िगल्बोको टाकुरामा मरे।

26 हे जोनाथन, मरेो सानो भाइ, मलैे ितमीलाई साँच्चै हराएँ।
मलैे ित ो िम ताको आनन्द धरैे लएँ

ितमीले मलाई िदएको मतृ्यकुो मे साँच्चै अचम्मकै िथयो,
ीको मेभन्दा पिन गिहरो िथयो।

27 ब लया यो ा रणभिूममा नै ढले
अब य ु का हितयारहरू रहनेन।्”

2
दाऊद र ितनका मािनस हे ोनतफर् लागे
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1 पिछ दाऊदले परम भसुगँ सल्लाह माग।े दाऊदले भन,े “के म यहूदाको कुनै
शहरमा जाऊँ?”

परम भलुे दाऊदलाई भन्न ु भो, “हो जाऊ।”
दाऊदले भन,े “त्यसो हो भने म कहाँ जाऊँ।”
परम भलुे भन्न ु भो, “हे ोनतफर् ।”
2 त्यसै कारण दाऊद आफ्ना दइुवटी प ी लएर हे ोनितर लाग।े (उसका

प ीहरू िय लेीबाटकी अहीनोअम र कमलको नाबाल की िवधवा अबीगले िथए।)
3 दाऊदले ितनका मािनस र उनीहरूका प रवारलाई पिन ल्याए। ितनी सबै हे ोन
शहरको छेउछाउमा बस।े

4 यहूदाका मािनसहरू हे ोनमा आए र दाऊदलाई यहूदाका राजाको रूपमा
अिभषके गरे। अिन ितनीहरूले भन,े “याबशे िगलादका मािनसहरूले नै शाऊलको
लासलाई गाडकेा हुन।्”

5 दाऊदले उसका दतूहरूलाई याबशे िगलादमा पठाए। याबशेमा दतूहरूले भन,े
“परम भलुे ितमीहरूलाई आशीवार्द िदउन।् तपाईंको स्वामी शाऊल खरानी भएको
कारण 6 परम भु तपाईं ित दयाल ु र िव ासयोग्य हुनहुुन्छ र म पिन तपाईं ित
दयाल ु हुनछुे िकनभने तपाईंले यस्तो दयाल ु कायर्हरू गन ुर् भएकोछ। 7 अब ब लयो
र सहासी बन्नहुोस।् तपाईंहरूका स्वामी शाऊल िब भुयो। तर यहूदाका प रवार
समहूले मलाई ितनीहरूका राजाको रूपमा अिभषके गरे।”

ईश्बोशते राजा भए
8 नरेका छोरा अबनरे शाऊलको फौजमा क ान िथए,अबनरेले शाऊलका छोरा

ईश्बोशतेलाई महनमै लग।े 9 िगलाद, अशरू, िय ले, ए मै, िबन्यामीन अिन सम्पणूर्
इ ाएलको राजा बनाए।

10 ईश्बोशते शाऊलका छोरा िथए। उसले इ ाएलमािथ शासन गदार् उनी 40
वषर्का िथए। उनले 2 वषर् शासन गरे। तर यहूदाका प रवार समहूले दाऊदलाई
पच् ाए। 11 दाऊद हे ोनमा राजा िथए। दाऊदले यहूदाका प रवार समहूलाई
साँढे सात वषर् शासन गरे।

कडा ित न्द
12 नरेका छोरा अबनरे र शाऊलका छोरा ईश्बोशतेका अिधकारीहरूले महनमै

त्यागे र िगबोन गए। 13 सरुूयाहका छोरा योआब र दाऊदका अिधकारीहरू
पिन िगबोन गए। ितनीहरूले अबनरे र ईश्बोशतेका अिधकारीहरूलाई िगबोनको
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पोखरीछेउमा भे ाए। अबनरेका मािनसहरू पोखरीको एक छेउमा िथए अिन
योआबका मािनसहरू अक छेउमा िथए।

14अबनरेले योआबलाई भन,े “यी सिैनकहरू माझ एउटा होडबाजी गराऔं।”
योआबले भन,े “ठीक छ होडबाजी होस।्”
15 यसकारण सिैनकहरू उठे। दइु समहूमा आफ्ना आफ्ना सिैनकहरूको सखं्या

िनधार्रण गरे। ितनीहरूले बा ा सिैनक िबन्यामीन समहूबाट शाऊलको छोराको
पक्षमा छान।े ितनीहरूले दाऊदका अिधकारीहरूबाट बा जना मािनसहरू छान।े
16 त्यके मािनसले श ु सनेाहरूको िशर समाते अिन उसको कोखामा आफ्नो
तरवार रोिपिदए। तब ितनीहरू लडे अिन एकैसाथ मरे। यसकैारणले यस ठाउँको
नाउ,ँ “धा रलो छु रहरूको मदैान।” भिनन था लयो। त्यो ठाउँ िगबोनमा छ।
17 त्यो होडबाजीले भयकंर य ु को रूप लयो अिन दाऊदका अिधकारीहरूले त्यस
िदन अबनरे र इ ाएलीहरूलाई हराए।

अबनरेले असाहलेलाई माछर्न
18 सरूयाहका तीनजना छोराहरू योआब, अबीशै र असाहले नामका िथए।

असाहले जगंली मगृ जस्तै कु सक्थ।े 19 असाहले िसधा अबनरे ितर दगरेु र
उसलाई खे थाल।े 20अबनरे पिछ फकर हरेे र सोध,े “अरे ितमी हौ असाहले?”

असाहलेले भन्यो, “हो, मै हु।ँ”
21 अबनरेले असाहलेलाई कुनै घात गनर् चाहकेा िथएनन।् यसकारण अबनरेले

भन,े “मलाई नखदे-बरू कुनै अक सिैनकलाई खदे। ितमीले उसलाई िज े छौ
अिन उसको हितयार लजैाऊ।” तर असाहलेले अबनरेलाई खे छोडनेन।्

22 फे र पिन अबनरेले भन,े “मरेो िपछा गनर् छािड दऊे, होइन भने मरेो हातबाट
ित ो हत्या हुन्छ। यिद ितमी मरेो हातबाट मा रयौ भने मलै े ित ा दाज्य ूयोआबलाई
कसरी मखु दखेाउन।ु”

23 तर असाहलेले उसलाई िपछा नगनर् इन्कार गरे। यसकारण अबनरेले आफ्ना
भालाको टुप्पोले असाहलेको भुडँीमा उिनिदयो। भाला असाहलेको पछािडप
िन स्कयो। अिन असाहले त्यहँी मय ।

योआब र अबीशलैे अबनरेलाई खदेे
असाहलेको लास भइँुमा लड ्यो। मािनसहरूले हतार-हतार गएर हरेे। 24 तर

योआब र अबीशलैे भने अबनरे कै पिछ लाग।े अम्मा पहाडको पिछल्लो ितर सयुर्
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अस्ताउदँै िथयो। (अम्मा पहाड गीहको अगािडितर िगबोन मरूभिूम जाने बाटो ितर
पथ्य ) 25 िबन्यामीन प रवार समहूका मािनसहरू पहाडमा अबनरे कहाँ आए अिन
अबनरेलाई सहायता गनर् भलेा भए।

26 अबनरेले योआबलाई िचच्याएर भनें, “के हामी सधैं एका-अकार्सगँ
िभिडरहन?े यसबाट दःुख बाहके केही हात लाग्दनै। मािनसहरूलाई आफ्नै दाय-ू
भाइहरूलाई नखे ु भनरे भन।”

27 तब योआबले भन्यो, “परमे रको नाममा ितमीले जे भन्दछैौ ठीक हो।
यिद ितमीले केही नभनकेो भए मािनसहरूले आफ्ना दाज-ुभाइलाई िबहान सम्मै
खिेदरहने िथए।” 28 यसकरण योआबले उसको तरुही फूक्यो अिन मािनसहरूले
इ ाएलीहरूलाई खे छोड।े ितनीहरूले फे र इ ाएलीहरूिसत य ु गन कोिशश
गरेनन।्

29अबनरे र ितनका मािनसहरू यदर्न बेंसी भएर रातभ र िहडं।े ितनीहरूले यदर्न
नदी पार गरी िदनभ रमा महनमै पगु।े

30 योआबले अबनरेलाई खे छोडे र फक। योआबले जब उसका मािनसहरू
भलेा गराए पिछ थाहा भयो असाहले बाहके दाऊदका 19 जना अिधकारीहरू
हराएकाछन।् 31 तर दाऊदका अिधकारीहरूले अबनरे िबन्यामीन प रवार समहूका
360 जना मािनसहरू मारेछन।् 32 दाऊदका अिधकारीहरूले असाहलेको
लासलाई उसकैा बाबकुो िचहानको छेउ बतेलेहमा गाड।े

योआब अिन उसका मािनसहरू रातभ र िहडं।े ितनीहरू हे ोन पगु्दा घाम भरखर
झलु्कँदै िथयो।

3
इ ाएल र यहूदाको माझमा य ु

1 शाऊलका प रवार र दाऊदका प रवार माझ धरैे लामो समयसम्म य ु भयो।
दाऊद िदन िदनै ब लया हुदँथै।े उता शाऊलका प रवारहरू भने कमजोर हुदँै गए।

हे ोनमा दाऊदका छ जना छोराहरू ज न्मए
2 दाऊदका छः जना छोराहरू हे ोनमा जन्म।े

अम्नोन जठेो छोरा िथए, ऊ अहीनोअमको िय लेीकी छोरा िथए।
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3 मािहलो छोरो िकलाब िथए। उसकी आमा कमलका नावालकी िवधवुी
अबीगले िथइन।्

साँिहलो छोरा अबशालोम िथए। अबशालोमकी आमा गशरूका राजा ितल्मकैी
छोरी माकाह िथइन।्

4 काँिहला छोरा अदोिनयाह िथए। अदोिनयाहकी आमा हग्गीत िथइन।्
अन्तरे छोरो रापत्याह िथए। उसकी आमा अिबतल िथइन।्
5 कान्छा छोरा य ो िथए। य ोकी आमा दाऊदकी प ी एग्ला िथइन।

अबनरेले दाऊदका टोलीमा सामले हुने िबचार गरे
6 जब शाऊलका प रवार समहू र दाऊदका प रवार समहूका बीच य ु भयो

अबनरे सा ै ब लया भए। 7 शाऊलकी एउटी नोकन एयाहकी छोरी रश्मा
िथई। ईश्बोशतेले अबनरेिसत भन,े “ितमीले मरेा बाबकुी नोकन िसत िकन सहवास
गय ?”

8 ईश्बोशतेका शब्दहरूले गदार् अबनरे सा ै रसाए। अबनरेले भन,े “म शाऊल
र ितनका प रवार ित इमानदारी छु। मलैे ितमीलाई दाऊदको हातमा िदइन। मलैे
दाऊदलाई ितमीलाई हराउन िदइन। म यहूदाको पक्षमा काम गन दशे ोही होइन।*
अिहले तपाईंले यस ीको िवषयमा मलाई दोष िदएर रीसउठाउन ु हुन्छ। 9-10अब
म ितज्ञा गछुर् म त्यो साच्चै नै बनाउछुँ िक परमे र जे कुराहरू भन्न ु हुन्छ त्यो
हुनछे। परम भलुे भन्न ु भएको छ िक उहाँले शाऊलको प रवारबाट राज्य खोसरे
दाऊदलाई िदन्छु। यहूदा र इ ाएलको राजा दाऊद हुन्छ भनरे परम भलुे सोिचसक्न ु
भएको छ। ितनले दानदे ख बशेबा सम्म शासन गनछन।् यिद मलैे त्यसो हुनलाई
सहयोग ग रन भने म आशा गछुर् परमे रले मलाई हािन गन ुर्हुन्छ।” 11 ईश्बोशतेले
केही भन्नकुो स ा डरायो।

12 अबनरेले दाऊदकहाँ दतू पठाए। अबनरेले खबर िदयो, “यो भिूममा कसले
शासन गन ुर् पछर् हामी िबचमा त्यहाँ एउटा स न्ध होस ्अिन म ितमीलाई इ ाएलका
शासक बन्नमा सहायता गछुर्।”

13 दाऊदले जवाफ िदए, “ठीक छ! म एउटा स न्ध गछुर्। तर म ितमीलाई एउटा
शतर् राख्छुः जब सम्म ितमी शाऊलकी छोरी मीकललाई लएर मकहाँ आउँदनैौ म
ितमीिसत भटे गन छौन।”
* 3:8: … “

?”
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14 दाऊदले शाऊलका छोरा ईश्बोशते कहाँ दतू पठाए। उसको सन्दशे िथयो,
“मरेी प ी मीकल मलाई फकार्ई दऊे। ितनी मरेो ितज्ञा िथइन।् ितनलाई पाउनँका
िन म्त मलैे एकसय प लश्तीहरू मारें।”

15 तब ईश्बोशतेले मािनसहरूलाई लशैका छोरा पलतीएल कहाँ गए र मीकल
ल्याउन ु भनरे अ ाए। 16 मीकलका लोग्ने पलतीएल रूँदै उसको पिछ बहूरीम सम्म
गए। तर अबनरेले पलतीएललाई, “उसको घर फकर जान”ु भनकेो हुनाले फिकर् ए।

17अबनरेले इ ाएलका अगवुाकहाँ खबर पठाए। ितनले भिनपठाए, “ितमीहरू
दाऊदलाई आफ्ना राजा बनाउन चािहरहकेा छौ। 18अब त्यो काम गर। परम भलुे
दाऊदका सम्बन्धमा भन्नभुएको छ, ‘म मरेा इ ाएलका मािनसहरूलाई प लश्ती
र अन्य अरू श हुरूबाट बचाउने छु। म यो काम मरेो सवेक दाऊदलाई लगाएर
गनछु।’ ”

19 अबनरे िबन्यामीनहरूिसत पिन यस िवषयमा बोले तब उसले हे ोनमा
इ ाएलका मािनसहरूले के गनर् चाहन्थे अिन िबन्यामीन कुल समहूले पिन के गनर्
चाहन्थे भन्नलाई दाऊद भएकहाँ गए।

20 त्यसपिछ अबनरे हे ोनमा दाऊदकाहाँ आए। ितनले बीस जना मािनसहरू
लएर आएका िथए। दाऊदले अबनरे र ितनका मािनसहरूको लािग भोज गराए।
21 अबनरेले दाऊदलाई भन,े “मरेा मा लक राजा, मलाई इ ाएलीहरू तपाईं

भएकाह ँ ल्याउन िदनहुोस।् त्यसपिछ ितनीहरूले तपाईंसगँ एउटा सम्झौता गनछन।्
अिन तपाईंले चाहान ु भए जस्तै इ ाएलमािथ शासन गन ुर्होस।्”

दाऊदले अबनरेलाई जानिदए। अिन अबनरे शान्तसगँ गए।
अबनरेको मतृ्य ु

22 योआब र दाऊदका अिधकारी य ु बाट फिकर् एर आए। ितनीहरूले
धरैे बहुमलू्य चीजहरू श पुक्षबाट जम्मा गरे। दाऊदले अबनरेलाई शान्तिसत
पठाईसकेका िथए। त्यसै कारण अबनरे हे ोनमा दाऊदसगँ िथएनन।् 23 योआब र
ितनका सम्पणूर् सिैनक हे ोन पगु।े मािनसहरूले योआबलाई भन,े “अबनरे ‘नरेका’
छोरा राजा दाऊद कहाँ आए अिन दाऊदले पिन अबनरेलाई शा न्तिसत छोिड िदए।”

24 योआब राजाकहाँ आएर भन,े “तपाईंले के गन ुर् भयो? अबनरे तपाईंिसत
भटे्न आयो तर तपाईंले त्यसलाई केही गन ुर् भएन िकन? 25 तपाईंले अबनरे
‘नरेका’ छोरालाई िचन्न ु हुन्छ। ती तपाईंलाई धोकािदन आएका हुन।् ती तपाईंको
कामकाजहरू अध्ययन गनर् आएका हुन।्”



2 शमएूल 3:26 ix 2 शमएूल 3:37

26 योआबले दाऊदलाई छोडरे गयो। उसले सीराको पोखरीको छेउमा भएका
दतूहरूलाई अबनरेकहाँ पठायो। दतूहरूले अबनरेलाई फकार्एर ल्याए तर यो कुरा
दाऊदले थाहा पाएनन।् 27 जब अबनरे हे ोन पगुे योआबले उसलाई मलू ारको
छेउमा ऊ िसत गोप्य कुरा गनर् भिन लागे अिन योआबले अबनरेको भुडँीमा छुरी
हान्यो। अबनरे तत्कालै मरे। अबनरेले योआबका भाई असाहलेलाई मारेका िथए।
यसकरण अिहले योआबले अबनरेलाई मारे।

अबनरेका मतृ्यमुा दाऊद रोए
28 पिछ दाऊदले यो सनु।े दाऊदले भन,े “म र मरेो राज्य अबनरेका मतृ्यबुारे

सदा-सवर्दा िनद ष छ। यो परम भलुे जान्नहुुन्छ। 29 योआब र उसका प रवारका
सदस्यहरू यसको दोषी छन।् उसका सम्पणूर् प रवारलाई यसको दोष िदन सिकन्छ।
मलाई आशा छ अब योआबका प रवारले सा ै क ठनाइका िदन दे ु पनछ। मलाई
परूा िव ास छ त्यसका प रवारका सम्पणूर् सदस्यमा कोरको िबमार सल्कने छ।
बशैाखी लगाएर िहडंने छन,् य ु मा मा रने छन ्अिन भोक भोकै रहन ु पनछ।”

30 अबनरेले ितनीहरूका भाई असाहलेलाई िगबोनको य ु मा मारेको कारण
योआब र उसको भाई अिबशलैे अबनरेलाई माय ।

31-32 दाऊदले योआब र ितनका सम्पणूर् मािनसहरूलाई भन,े “लगाएका
लगुाहरू च्यातरे शोकाकुल व धारण गर।” अबनरेलाई हे ोनमा गाड।े दाऊद
पिन मलामी गए। राजा दाऊद र सम्पणूर् मािनसहरू अबनरेको िचहानमा रोए।

33 राजा दाऊदले अबनरेको मलामी जाँदा दःुखको गीत गाएः

“के अबनरे मखूर् अपराधी झै मरे?
34 अबनरे, ित ा हातहरू बाँिधएका िथएनन।्
ित ा ख ु ाहरूमा साङ्गली बाँिधएको िथएन।

होइन, अबनरे, ितमीलाई द ु मािनसहरू ारा मारीयो।”

तब सबै मािनसहरू ितनको मतृ्य ु शोकमा फे र रून थाल।े 35 िदनभ र नै
मािनसहरू आएर दाऊदलाई भोजन हण गनर् अनरुोध गरे। तर दाऊदले ितज्ञा
गरेका िथए। उसले भन,े “यिद घाम अस्ताउन ु अिघ मलैे भोजन हण गरें भने
परमे रले मलाई धरैे दःुखहरूले दण्ड िदऊन।्” 36 सबै मािनसहरूले हे ररहकेा
िथए अिन ितनीहरू राजा दाऊदले गरेका कायर्सगँ सन्त ु िथए। 37 यहूदा र
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इ ाएलका मािनसहरूले बझुे िक राजाको कुनै हात छैन नरेका छोरा अबनरेको
मतृ्यमुा।

38 राजा दाऊदले उसका अिधकारीहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई त्यो थाहा छैन
आज इ ाएलका एक महत्वपणूर् अगवुाको मतृ्यभुयो। 39 आज म नयाँ राजा भए
तापिन, कमजोर छु अिन यी सरूयाहको छोराहरू जसले मलाई धरैे दःुख िदएका
छन।् म आशा गछुर् परम भलुे यी द ु काम गनलाई ितनको द ु ताको िन म्त सजाय
िदनहुुनछे।”

4
शाऊलको प रवारमा समस्या

1 शाऊलका छोरा ईश्बोशतेले अबनरेको मतृ्यकुो खबर सनु्छ। ईश्बोशते र
ितनका सबै मािनसहरू डराए। 2 दइुजना मािनसहरू शाऊलका छोरा ईश्बोशतेलाई
भटे्न गए। ती दवुै मािनसहरू फौजका क ानहरू िथए। ितनीहरूका नाउँ रेकाब र
बाना िथयो। बरेोतका िशम्मोनका छोराहरू िथए ती दइु। (बरेोत िबन्यामीन कुल
प रवार समहूका अिधनस्त भएकोले ितनीहरू िबन्यामीनी िथए 3 तर बरेोतका सबै
मािनसहरू िग मैमा भागे र अिहले सम्म ितनीहरू त्यहीं छन।्)

4 शाऊलको छोरा जोनाथनका मपीबोशते नामका छोरा िथए। जब मपीबोशते
पाँच वषर्को हुदँा िय लेबाट शाऊल र जोनाथन मा रएको खबर उसको घरमा आयो।
ती श हुरू आइरहछे भनरे डराइन ् मपीबोशतेलाई स्याहानर् उसलाई समातरे टाढ
भािगन।् तर जब िछटो-िछटो भाग्न थालीन ्त्यो बालक भइँुमा लडयो। यसरी उसको
दवुै ख ु ा लङ्गडो भयो।

5 बरेोतीका रम्मोनका छोराहरू रकाब र बाना मध्यान्हमा ईश्बोशतेको घरमा
गए। ईश्बोशतेमा गम भएकोले आराम ग ररहकेा िथए। 6-7 रेकाब र बाना त्यस
घरिभ केही गहु ँ लने िनहुमा गए। ईश्बोशते आफ्ना ओ ानमा प ल्टरहकेा िथए।
रेकाब र बानाले ईश्बोशतेलाई छुरीले घोचरे मारे। तब ितनीहरूले त्यसको टाउको
काटेर ितनीहरूिसतै लएर गए। ितनीहरू रातभ र यदर्न बेंसी भएर िहडं।े 8 हे ोन
आइपगुे अिन दाऊदलाई ईश्बोशतेको टाउको समु्प।े

रेकाब र बानाले राजा दाऊदलाई भन,े “तपाईंका श ु शाऊलका छोरा
ईश्बोशतेको टाउको यहाँ छ। उसले तपाईंलाई मानर् चाहान्थ्यो। परम भलुे शाऊल
र उसका प रवारका मािनसहरूलाई आज तपाईंको खाितर सजाय िदनभुयो।”
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9 तर दाऊदले रेकाब र उसका भाइ बानालाई भन,े “परम भु शा त हुनहुुन्छ,
िन य नै उहाँले मलाई धरैे िबप ीहरूबाट बचाउन ु भएको छ। 10 तर पिहले
एकपल्ट एउटाले सोच्यो यो समचार मरेो िन म्त असल िथयो र भन्यो, उसले
भन्यो, ‘हने ुर् होस ् शाऊल मय ।’ उसले सोच्यो यो खबर सनुरे म उसलाई उिचत
परुस्कार िदन्छु। तर मलैे त्यसलाई िसकलगमा मा रिदएँ। 11 यसकैारण ितमीहरू,
द ु मािनसहरूले िनद ष मािनसलाई उसको घर िभ सिुतरहको बलेा माय , अब म
ितमीहरूलाई मारेर उसको मतृ्यकुो बद्ला लनछुे, अिन म ितमीहरूलाई यस भिूम
दे ख धपाइनिदनछुे।”

12 यसकारण दाऊदले उसको सिैनकहरूलाई रकाब र बन्नाहलाई मान आदशे
िदए। सिैनकहरूले रकाबको र शरीरलाई बन्नाहका हात खु ाहरू काटेर हे ोनको
पोखरीको छेउमा झणु् ाए। तब ितनीहरूले ईश्बोशतेको टाउकोलाई अबनरेको
िचहान िभ हे ोनमा गाड।े

5
इ ाएलीहरूले दाऊदलाई राजा बनाउछँन ्

1 त्यसपिछ इ ाएलका सबै प रवार समहूहरू हे ोनमा दाऊदलाई भटेनू आए।
ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं र हामी एउटै प रवारका हौ! 2 जब
शाऊल हा ा राजा िथए, त्यस समयमा पिन तपाईं इ ाएलका सिैनक अगवुा
हुनहुुन्थ्यो। तपाईंले हामीलाई य ु मा दो ोयाउनँ ु भयो अिन तपाईंले हामीलाई य ु बाट
पिछ फकार्एर ल्याउन ु भयो अिन परम भलुे पिन तपाइलाई घोषणा ग रसक्न ु
भएकै छ, ‘ितमी मरेा मािनसहरूको गोठालो हुनछेौ, र इ ाएलीहरू मािथ शासक
हुनछेौ।’ ”

3 यसरी इ ाएलका सबै अगवुाहरू हे ोनमा दाऊदलाई भटे्न आए। राजा
दाऊदले ती सबै अगवुाहरू सगँ परम भकुो सामनु्नमेा हे ोनमा एउटा स न्ध गरे।
त्यसपिछ ती सबै अगवुाहरूले दाऊदलाई राजाको रूपमा अिभषके गरे।

4 जब दाऊद राजा भए उिन 30 वषर्का िथए। 40 वषर्सम्म ितनले शासन गरे।
5 हे ोनमा ितनले यहूदामािथ साढे सात वषर् शासन गरे अिन इ ाएल र यहूदामािथ
यरूशलमेमा 33 वषर् शासन गरे।

दाऊदले यरूशलमे शहरलाई िजत्छन ्
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6 राजा र ितनका मािनसहरू यरूशलमेमा बिसरहकेा यबसूीहरूको िबरू मा गए।
यबसूीहरूले दाऊदलाई भन,े “ितमी हा ा शहरमा प सक्दनैौ। यहाँसम्म हा ा
अन्धा र लङ्गडाहरू नै ितमीलाई रोक्न यथे हुनछेन।” (ितनीहरूले िकन यसो
भनपेिछ दाऊद ितनीहरूको शहरिभ प सक्दनै भन्ने िवचार िथयो। 7 तर दाऊदले
िसयोन कै िकल्ला िजत।े त्यस िकल्लालाई दाऊद शहर बनाइयो।)

8 त्यस िदन दाऊदले उसका मािनसहरूलाई भन,े “यिद ितमीहरू यबसूीहरूलाई
हराउन चाहान्छौ भने पानी बगीरहकेो सरुूङको पखार्ल िभ भएर ‘अन्धा र
लङ्गडा’ श ु भएकहाँ पगु।” यसकारण मािनसहरूले भन्ने गछर्न,् “अन्धा र
लङ्गडाहरू पिव स्थानहरूमा आउन पाउदनै।”

9 दाऊद यिह िकल्लामा ब े गथ यसकारण यो ठाउँलाई “दाऊदको शहर” नाउँ
िदए। दाऊदले अक क्षे मा उन्नित गरे अिन यसलाई िमलो नाउँ िदए। त्यस शहर
िभ उसले धरैे भवनहरू पिन बनाए। 10 दाऊद सा ै श शाली भए त्यस कारण
सवर्श मान परम भलुे ितनको साथ िदनभुयो।

11 सोरका राजा हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाए। हीरामले दवेदारूको काठ
िसकम र डकम हरू पिन पठाए। ितनीहरूले दाऊदको लािग एउटा महल बनाए।
12 तब दाऊदले बझुिेक परम भलुे ितनलाई साँच्चै इ ाएलको राजा बनाउन ु भएका
छन।् दाऊदले यो पिन बझुे यहाँ पाए िक परम भलुे उहाँको राज्य महत्वपणूर्
परमे रको मािनस, इ ाएलका मािनसहरूको खाितर िदन ु भएको छ।

13 दाऊद हे ोनदे ख यरूशलमे गए। यरूशलमेमा उसले धरैे प ीहरू अिन उप-
प ीहरू पाए। केिह सन्तानहरू यरूशलमेमा ज न्मए। 14 यरूशलमेमा ज न्मएका
छोराहरू हुन;् शम्म,ू शोबाब, नातान, सलुमेान, 15 ियमार, एलीश,ू नपेगे, यािप,
16 एलीशमा, एल्यादा तथा एलीपलेते।

दाऊद प लस्तीहरू िबरू लडछन ्
17 प लस्तीहरूले इ ाएलको राजाको रूपमा दाऊदको अिभषके भएको खबर

सनु।े यसथर् दाऊदलाई मानर्को िन म्त प लश्तीहरू दाऊदको खोजी गनर् थाल।े
तर दाऊदले यो थाहा पाएर यरूशलमेको िकल्लामा गए। 18 प लश्तीहरू आएर
रपाईमको बेंसीमा डरेा जमाए।

19 दाऊदले परम भलुाई सोध्दै भन,े “के म प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् िनस्कौं?
प लश्तीहरूलाई हराउनका िन म्त मलाई सहयोग गन ुर्हुन्छ?”
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परम भलुे दाऊदलाई भन्न ु भयो, “िन य जाऊ, म प लश्तीहरूलाई परास्त गनर्
ितमीलाई सहायता गनछु।”

20 तब दाऊद बाल-पराजीम गए र प लश्तीहरूलाई त्यहीं हराए। दाऊदले भन,े
“परम भलुे मरेा श कुा सनेाहरूका बाँध भ त्कएर छताछुल्ल पो खएको पानी झैं
भगाउन ु भयो।” यही कारण दाऊदले त्यस ठाउँको नाउँ “बाल-पराजीम” राख।े
21 प लश्तीहरूले ितनीहरूको दवेताको मतू हरू त्यहीं छोडकेा िथए। दाऊद र
उसका मािनसहरूले ितनीहरू सबै हटाइ िदएँ।

22 फे र पिन प लश्तीहरूले रपाईमको बेंसीमा आएर पाल हाल।े
23 दाऊदले परम भमुा ाथर्ना गरे। त्यस समय परम भलुे दाऊदलाई

भन्नभुयो, “त्यहाँ मािथ नजाऊ। श कुा सनेाहरूलाई पछािडबाट आ मण
गर। पीपलका रूखको अक ितरबाट आ मण गर। 24 पीपलको रूखमािथ
प लश्तीहरू बिडरहकेो आवाज सिुननछे। त्यसबलेा चाँडो आ मण गर परम भलुे
प लश्तीहरूलाई हराउन सहयोग गन ुर् हुनछे।”

25 परम भलुे आज्ञा गरे जस्तै दाऊदले गरे। अिन ितनले प लश्तीहरूलाई हराए।
ितनले गबेा दे ख गजेरेसम्म खदेरे मारे।

6
परमे रको पिव सन्दकू यरूशलमे पयुार्इयो

1 दाऊदले इ ाएलका कुशल सनेाहरूलाई भलेा गराए। त्यहाँ 30,000
मािनसहरू भलेा भए। 2 तब दाऊद र ितनका मािनसहरू यहूदाको बालाथमा गए।
ितनीहरूले यहूदाको बालाथबाट परमे रको पिव सन्दकूलाई यरूशलमे पयुार्ए।
मािनसहरू परमे रको आराधना गनर् पिव सन्दकूको सामनु्ने गए। पिव सन्दकू
परम भकुो िसहंासन जस्तै हो। पिव सन्दकूको मािथल्लो भागमा करूब परीका
मतू हरू िबराजमान छन।् अिन परम भु चािहं यी परीहरूका माझमा राजा झै ब ु
भएको छ। 3 पहाडमािथ भएको पिव सन्दकूलाई अमीनादाबको घरबाट िनकाल।े
तब ितनीहरूले परमे रको भिनएको पिव सन्दकूलाई नयाँ गाडीमािथ राख।े उज्जा
र अहीयो नामका अबीनादाबका छोराहरूले उ गाडा हाँके।

4 यसरी पिव सन्दकूलाई पहाडको अमीनादाबको घरबाट िनकाले र उज्जाले
गाडामा पिव सन्दकू राखरे गाडा हाँके अहीओ अिघ-अिघ बाटोमा िहडंरे गाडालाई
मागर् दशर्न गरे। 5 दाऊद अिन इ ाएलीहरू नाच्दै र सगंीतमय बाजा-गाजाहरू
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बजाउदँै अिघ बढ।े ितनीहरूको बीचमा सगंीतमय साधनहरू वीणा, सारङ्गी,
खैंजडी, शकुंबाट काठका बाजाहरू अिन झ्यालीहरू िथए। 6 जब दाऊदका
मािनसहरू नाकोन खलामा आइपगु।े गाडा तान्ने ठेस ्खाए। गाडामा पिव सन्दकू
हुि एर झण्डै ल ो। तत्काल,ै उज्जाले पिव सन्दकूलाई लडनदे ख रक्षा गरे।
7 तर परम भु उज्जासगँ रसाउनभुयो र उज्जलाई मान ुर् भयो। उज्जाले पिव
सन्दकूलाई छोएर लापरवाही गय । 8 दाऊद सा ै ोिधत अिन खन्न भए िकनभने
परम भु ारा उज्जया मा रए। दाऊदले उ स्थानको नाउँ “परेेस उज्जा” राख।े
आज पिन उ स्थानको नाउँ परेेस उज्जा नै भिनन्छ।

9 त्यस िदन, दाऊद परम भसुगँ डराए। दाऊदले भन,े “अब कसरी परमे रको
पिव सन्दकू म कहाँ ल्याउन?े” 10 दाऊदले परम भकुो पिव सन्दकू दाऊदको
शहर िभ लजैान चाहनेन।् दाऊदले परमे रको पिव सन्दकूलाई गात दे ख
ओबदे-एदोमको घरमा रा े िनणर्य गरे। पिव सन्दकूलाई बाटोबाट ओबदे-एदोमको
घरमा लग।े 11 उ घरमा पिव सन्दकू तीन महीना सम्म र ो। परम भलुे ओबदे-
एदोम र ितनका प रवारलाई आशीवार्द िदनभुयो।

12 पिछ मािनसहरूले दाऊदलाई भन,े “परम भलुे ओबदे-एदोमका
प रवारालाई आशीवार्द िदनभुएको छ िकनभने उसले परम भकुो पिव सन्दकूलाई
उसको घरमा राखकेोछ।” तब दाऊद गए र परमे रको पिव सन्दकूलाई खशुी
अिन आनन्दको साथमा ओबदे-एदोमको घरबाट मािथ ल्याए। 13 जब मािनसहरू
पिव सन्दकू बोकेर छ कदम अिघ िहड,े दाऊदले ितनीहरूलाई रोके अिन एउटा
साँढे र मोटो बाछा ब ल चढाए। 14 परम भकुो अिघ दाऊद नाच।े दाऊदले एपोद
लगाएका िथए।

15 दाऊद र सारा इ ाएलीहरू दगंदास िथए परम भकुो पिव सन्दकूलाई शहर
िभ याउदँा तरुही बजाउदँैआनन्दको आवाज िनकाल।े 16शाऊलकी छोरी मीकलले
झ्यालबाट हदेिथइन।् जब परम भकुो पिव सन्दकूलाई शहरमा ल्याइयो दाऊद
नाच्द-ैउ ँ दै गनर्थाल।े मीकलले यो हे ररहकेी िथई र दाऊदसगँ रसाईन।् ितनले
सोिचनन ्ऊ आफैं ले आफैं लाई मखूर् बनाउदँछै।

17 दाऊदले पिव सन्दकूको िन म्त एउटा छाउनी बनाए। इ ाएलीहरूले
परम भकुो उ सन्दकूलाई त्यस छाउनीमा राख।े त्यसपिछ दाऊदले होमबली
र मलेबली चढाए।
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18 होमबली र मलेबली चढाइसके पिछ दाऊदले सवर्श मान परम भकुो
नाममा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए। 19 त्यकेलाई रोटी, िकशिमश र खजरूको
रोटी िदएका िथए। तब सबै मािनसहरू घर फक।

मीकलले दाऊदलाई गाली गर्िछन ्
20 दाऊद आफ्नो घरमा आशीवार्द िदन गए। तर शाऊलकी छोरी मीकल

ितनलाई भटेनू आइनन।् मीकलले भिनन,् “इ ाएलका राजाले आज आफैलाई
सम्मान गरेनन।् आफ्नै नोकन हरूका अिघ तपाईंले आफ्नो लगुा खोल्न ु भयो।
तपाईं त्यही मखूर् मध्यकेो एक हुनभुयो जसले नलजाई कपडाहरू खोल्छन।्”

21 तब दाऊदले मीकललाई भन,े “परम भु आफैले मलाई चनु्न ु भयो। न त
ित ा बाब ु न उनका प रवारबाट कसलैे परम भलुे मलाई इ ाएल अिन उहाँका
मािनसहरूमािथ शासन गनर् चनु्न ु भयो। त्यसै कारण म अझ पिन परम भकुो अिघ
नािचरहनछुे। 22 म यी कुराहरू गनछु त्यसले सबलैाई धरैे छक्क पानछ। ितमीले
मलाई सम्मान गन छैनौ, तर ीहरू जसको िवषयमा ितमी बात ग ररहकेाछौ। मरेो
गवर् हुनछे।”

23 शाऊलकी छोरी मीकलको एउटा पिन नानी भएन। ितनी नानी नजन्माई
मरीन।्

7
दाऊदले म न्दर बनाउन चाहे

1 राजा दाऊद आफ्नो नयाँ घरमा सरेपिछ, परम भलुे उसलाई इ ाएल
व रप रका सबै दशेका श हुरूबाट शा न्त िदन ु भयो। 2 राजा दाऊदले नातान
अगमव ालाई भन,े “हने ुर्होस,् म दवेदारको काठले बनकेो सनु्दर घरमा छु तर
परमे रको पिव सन्दकू भने पालमा छ। हामीले पिव सन्दकूको िनम्त सनु्दर
भवन बनाउन ु पछर्।”

3 नातानले राजा दाऊदलाई भन,े “तपाईंलाई जे रा ो लाग्छ त्यही गन ुर्होस।्
परम भु नै तपाईंिसत हुनहुुन्छ।”

4 तर त्यही रात परम भकुो आदशे नातानलाई आउँछ। परम भु भन्नहुुन्छ,
5 “मरेो सवेक दाऊद कहाँ गएर भिनदऊे, ‘परम भु के भन्न ु हुन्छ भन,े

मलाई ब घेर बनाउने ितमी होइनौ। 6 इ ाएलीहरूलाई िम बाट बािहर ल्याउदँा
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म किहले पिन घरमा बिसन। म सधैं पालमै िथएँ। पाल नै मरेो घर िथयो। 7 मलैे
इ ाएलका प रवार समहूलाई दवेदारको सनु्दर घर बनाइदओे भनरे किहले पिन
भिनन। म ितनीलाई यस्तो वचन िदन्छु िक ित ा वशं नै राजाहरू हुनछेन।्’

8 “मरेो सवेक दाऊदलाई भिनदऊेः ‘सवर्श मान परम भु भन्नहुुन्छः मलैे
ितमीलाई चनुे जब ितमी एउटा गोठाला जस्तै िथयौ। उहाँले ितमीलाई मरेा
मािनसहरू र इ ाएलको शासक बनाउनभुयो। 9 ितमी जहाँ जहाँ गयौ म ितमीिसतै
िथएँ। मलैे ित ी श हुरूलाई परास्त गरें। मलैे ितमीलाई पथृ्वीमा एउटा महत्वपणूर्

बनाएकोछु। 10-11 म इ ाएलीहरूको िन म्त एउटा यस्तो ठाउँ छान्ने
छु। म इ ाएलीहरूलाई ितनीहरूको आफ्नै स्थानमा िनय ु गनछु। अब दे ख
ितनीहरू िफरन्ते जीवन जीउने छैनन।् शरुूमा मलैे इ ाएली मािनसहरूको िन म्त
न्याय क ार् िनय ु गरें। तर नरा ा मािनसहरूले ितनीहरूलाई सा ै सताए। अब
यस्तो कुरा हुनछैेन। म यस्तो अवस्था सजृना गनछु त्यहाँ केही दःुख ितमीहरूका
श हुरूबाट हुने छैन।

12 “ ‘जब ित ो जीवन िस न्छ, ितमी मनछौ अिन ितमीलाई ित ा िपता-
पखूार्हरूिसतै गािडने छ। तर त्यस समय म ित ो आफ्नै एक जना नानीलाई
राजा बनाउनछुे। 13 उसलैे मरेो म न्दर िनमार्ण गनछ। अिन म उसको राज्यलाई
सदा सवर्दा एकदमै श शाली बनाउनछुे। 14 म उसको िपता हुनछुे र उ मरेो
छोरा हुनछे। जब उसले पाप गदार्, म अरू मािनसहरू ारा उसलाई दण्ड िदनछुे।
ितनीहरू मरेो यन् हरू हुने छन।् 15 तर म उसलाई मे गनर् छोडिदन।ँ मरेो
कृपा दिृ उ मािथ रहन्छ। मरेो माया र दया शाऊलबाट हटूय्ौ। मलैे ितमीलाई
काखी च्याप्दा शाऊललाई टाढा बनाएँ। म ित ा प रवारलाई चािह यसो गिदर्न।
16 ित ो वशं राजकीय वशंहुनछे ितमी त्यसमािथ िनभर्र हुन सक्छौ। त्यहाँ ित ो
राज्य ित ो िन म्त सदा-सवर्दा रहनछे। ित ो िसहंासन (राज्य) सदा-सवर्दा खडा
रहनछे।’ ”

17 नातानले दशर्नको िवषयमा दाऊदलाई भन।े उसले परमे रका वचनको
िवषयमा त्यके कुराहरू दाऊदलाई बताए।

दाऊदले परमे रलाई ाथर्ना गछर्न ्
18 तब राजा दाऊद परम भकुो सामनुे बस।े दाऊदले भन,े
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“हे परम भु तपाईंले मरेो प रवालाई हामीले चाहकेो भन्दा महत्वपणूर् बनाउन ु
भएको िन म्त तपाईंलाई धन्यवाद िदन्छु। तपाईंले िकन हामीलाई यस्तो उच्चा
स्थान िदनभुयो? 19 म एउटा सवेक भन्दा केिह होइन। तपाईं म ित यित दयाल ु
बन्न ु भयो। तर तपाईंले यस्तै कृपा मरेा सन्तानहरूलाई पिन गनछु भन्नभुयो। हे
सव च्च परम भ,ु के यो तपाईंको मािनसहरूिसत बातार्लाप गन सामान्य त रका
हो? 20मरेा मा लक, तपाईंलाई थाहै छ म सवेक बाहके केिह होइन। 21तपाईंले
यो महान काम गन ुर् हुनछे िकनभने तपाईंले त्यो गछुर् भन्न ुभएको छ,अिन तपाईंले
यो तपाईंको इच्छा अनसुार गन ुर् हुनछे। तपाईं चाहनहुुन्छ मलैे यी सबै कुराहरू
जान्न सकौ। 22 परम भु मरेो मा लक यही कारणले तपाईं महान ह्ुनहुुन्छ। तपाईं
अि तीय हुनहुुन्छ। तपाईंबाहके अक परमे र छैन। हामीलाई थाहा छ कारण
हामीले यी सब तपाईंले गन ुर् भएका कायर्हरू सनु्यौ।

23 “तपाईंका मािनसहरू जस्ता इ ाएल र त्यहाँ पथृ्वीमािथ अक जाित
छैन। ितनीहरू िवशषे मानिसहरू हुन।् ितनीहरू दास दासी िथए। तर तपाईंले
िम बाट बािहर ल्याएर स्वतन् बनाइिदन ु भयो। ितनीहरूलाई तपाईंका मािनस
बनाउनको िन म्त अिन तपाईंको आफ्नै नाउँ बनाउनका िन म्त। आफ्ना
मािनसहरू अिन भिूमको खाितर तपाईंले महान भए योग्य कायर्हरू गन ुर् भयो।
24 तपाईंले इ ाएलका मािनसहरूलाई सधैंको िन म्त आफ्नो बनाउन ुभयो। अिन
परम भ,ु तपाईं ितनीहरूका परमे र हुनभुयो।

25 “अिहल,े परम भु परमे र, तपाईंले मरेो िन म्त केही ग रिदने वचन
िददंहैुनहुुन्छ, तपाईंको सवेकलाई र मरेा प रवारका सन्तानलाई। यसबलेा
दया गरी आफ्नो वचनलाई परूा गद मरेा प रवारलाई राजवशं बनाइिदनहुोस।्
26 तब तपाईंको नाउँ सदा-सवर्दा सम्मािनत हुनछे। मािनसहरूले भन्नछेन,्
‘सवर्श मान ् परम भु परमे रले इ ाएललाई शासन गन ुर्हुन्छ। अिन यस्तो
होस ्िक दाऊद प रवार तपाईंको सामनु्ने स्थािपत होस।्’

27 “तपाईं सवर्श मान,् इ ाएलका परमे र, मलाई धरैे कुरा दखेाउन ु
भयो। तपाईंले भन्न ु भयो, ‘तरेो प रवारलाई महान बनाइिदन्छु।’ यसलैे गदार् म,
तपाईंको सवेक, यस्तो ाथर्ना गन िवचार लएँ। 28 परम भु मरेा मा लक, तपाईं
परमे र हुनहुुन्छ। तपाईंले भन्न ु भएका कुराहरूमा म सत्य मान्न सक्छु। अिन
तपाईंले भन्न ु भयो यी असल कुराहरू मसगँ घटनूे छन।् 29 मरेा प रवारलाई
आशीवार्द िदनहुोस।् ितनीहरूलाई सधैं तपाईंको सामनु्ने उिभएर सवेा गनर्
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िदनहुोस।् परम भु मरेा मा लक, तपाईं आफैले यसो भन्न ु भएको िथयो। तपाईं
आफैले मरेा प रवारलाई सधैं भ रको िन म्त आशीवार्द िदनभुयो।”

8
दाऊदले धरैे य ु हरू िजत्छन ्

1 पिछ, दाऊदले प लश्तीहरूलाई िजत्छन।् प लश्तीहरूको राजधानी शहरले
ठूलो भ-ूभाग िनयमन् णमा राखकेा िथए। दाऊदले त्यस भ-ूभाग मािथ अिधकार
जमाए। 2दाऊदले मोआबका जनतालाई पिन हराए। ितनीहरूलाई जिमनमा लमतन्न
सु बा बनाए। तब ितनले एउटा डोरीले नाप।े त्यके दइु नापिभ पनर् आएकालाई
मानर् अ ाए र ते ो नापमा परेकालाई छोिडिदए। यसरी मोआबका मािनसहरू
दाऊदका सवेक बिनए। ितनीहरूले उनलाई राजस्व बझुाए।

3 रहोबका छोरा हददजेरे सोआका राजा िथए। य ू े टस नदी क्षे मा अिधकार
जमाउन लाग्दा दाऊदले हददजेरेलाई परास्त गरे। 4 दाऊदले हददजेरेबाट 1,700
घोडसवार सिैनक र 20,000 पदैल सनेा कब्जामा पारे। 100 बाहके सबै
घोडाहरूलाई दाऊदले लङ्गडा बनाईिदए।

5 दिमशकका अरामीहरू सोबाका राजा हददजेरेलाई सहायता पयुार्उन आए। तर
दाऊदले ती 22,000अरामीहरूलाई परास्त गरे। 6 त्यसपिछ दाऊदले दिमशकको
अराममा सनेाको एउटा छाउनी बनाए। अरामीहरू दाऊदका सवेक भए र राजस्व
ल्याए। परम भलुे दाऊदलाई जता-ततै िवजय गराउन ु भयो।

7 दाऊदले हददजेरेका सवेकहरूबाट सनुका ढालहरू लए। दाऊदले ती ढालहरू
यरेूशलमेमा ल्याए। 8 दाऊदले काँसका धरैे-धरैे सामानहरू तबेह र बरेौतबैाट ा
गरे। (तवेहर बरेौतै शहरूहरू हददजेरेका अिधनमा िथए।)

9 हमातका राजा तोईले हददजेरेका सम्पणूर् सनेालाई दाऊदले परास्त गरेको खबर
सनु।े 10 यसकारण तोईले आफ्ना छोरा योरामलाई दाऊदकहाँ पठाए। दाऊदले
हददजेरेलाई परास्त गरेकोले योरामले दाऊदलाई अिभनन्दन गद आशीवार्द िदए,
हददजेरेले तोईसगँ पिहले धरैे चो ट य ु लडकेा िथए। योरामले सनु, चाँदी र
काँसका सामानहरू ल्याएका िथए। 11 दाऊदले ती सम्पणूर् सामानहरू परम भमुा
अपर्ण गरे। दाऊदले पिहले धरैे रा हरूलाई परािजत गरी ल्याएर अपणर्गरेका
सामानहरूसगँै ती सामानहरूराख।े 12 दाऊदले अराम, मोआब, अम्मोन, प लश्ती
अमालकेहरूलाई हराए। सोबाका राजा रहोबको छोरा हददजेरेलाई पिन हराए।
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13 दाऊदले 18,000 अरामीहरूलाई खारको बसेीमा मारे। ितनी घर फकर् दा
सा ै ख्याती कमाए। 14 दाऊदले एदोममा सिैनक छाउनीहरू बनाए। एदोमका
सम्पणूर् क्ष े मा सिैनक छाउनी बनाए। एदोमका सबै मािनसहरू दाऊदका सवेक बन।े
परम भलुे दाऊदलाई जता ततै िवजय िदलाउन ु भयो।

दाऊदको शासन
15 दाऊदले इ ाएलभ र नै शासन गरे। दाऊदले आफ्ना मािनसहरूलाई असल र

िनष्पक्ष न्याय िदन्थ।े 16सरूयाहका छोरा योआब सनेाका क ान िथए। अिहलदूका
छोरा यहोशापात लखेपाल िथए। 17अहीतबूका छोरा सादोक र एबीयातारका छोरा
अहीमलेके पजूाहारीहरू िथए। सरायाह सिचव िथए। 18यहोयादाका छोरा बनायाह
करेती र पलतेीहरूका िन म्त अिधकारी िथए। अिन दाऊदका छोराहरू चािह मखु
िथए।

9
शाऊलका प रवार ित दाऊद दयाल ु बन्छन ्

1 दाऊदले सोध,े “के शाऊलका प रवारका कुनै सदस्य जीिवत छन?्
जोनाथनको कारणले म उ ित दयाल ु बन्न चाहान्छु।”

2 शाऊलका प रवारमा एकजना सीबा नामका नोकर िथए। दाऊदका
सवेकहरूले सीबालाई दाऊदको अिघ बोलाए। राजा दाऊदले सीबालाई भन,े “के
ितमी नै सीबा हौ?”

सीबाले भन,े “ज्य,ू म तपाईंको सवेक सीबा हु।ँ”
3 राजाले भन,े “के शाऊलका प रवारका कुनै सन्तान बाँचकेा छन? यिद छन ्

भने म परमे रको दया उसलाई दखेाउन चाहान्छु।”
सीबाले राजा दाऊदलाई भन,े “जोनाथनका एकजा छोरा अझै जीिवत छन।् तर

उसका दवुै ख ु ा लङ्गडो छन।”
4 राजाले सीबालाई भन,े “त्यो छोरा कहाँ छ?”
सीबाले राजालाई भन,े “उनी लो-दबेारका अम्मीएलका छोरा मकीरका घरमा

छन।्”
5 त्यसपिछ राजा दाऊदले आफ्ना केही अिधकारीहरूलाई अम्मीएलका छोरा

मकीरका घरबाट जोनाथनका छोरालाई ल्याउन लो-दबेार पठाए। 6 जोनाथनका
छोरा मपीबोशते दाऊदका सामनुे िशर झकुाएर दण्डवत गरे।

दाऊदले भन,े “मपीबोशथे?”
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मपीबोशतेले भन,े “ज्य ूहजरु, मै हु, तपाईंको सवेक मपीबोशते।”
7 दाऊदले मपीबोशतेलाई भन,े “डराउने काम छैन। म ितमीलाई दया गछुर्। ित ो

िपताको कारणले म ितमी ित दयाल ु रहनछुे। ित ा बाजकेा जित पिन जग्गा जिमन
िथयो म सबै ितमीलाई िफतार् िदन्छु। ितमी सधै मसगँै टेबलमा बसरे खानछेौ।”

8 मपीबोशतेले फे र केही झकेुर दाऊदलाई भन,े “म मरेको कुकुर जि पिन
भइन तर पिन तपाईं यित दयाल ु बन्न ु भयो।”

9 त्यसपिछ राजा दाऊदलेशाऊलका नोकर सीबालाई बोलाएर भन,े “शाऊलका
जे जित जथेा िथए ती सब मलैे ित ो मा लकका नाित (मपीबोशते)लाई िदएँ।
10 ितमीले मपीबोशतेको जमीनमा ित ो छोराहरू अिन नोकरहरूिसत खतेी गन
छौ अिन बाली काटनूे छौ तब ित ा मा लकको नाितको लािग चरु भोजन हुनछे।
तर ित ा मा लकका नाितले सधे मिसत खाना खानछेन।्”

सीबाका 15 छोरा र 20 जना नोकरहरू िथए। 11 सीबाले राजा दाऊदलाई
भन,े “म तपाईंको सवेक हु,ँ तपाईंले जे आदशे िदन ु हुन्छ म गनछु।”

यसथर् मपीबोशते दाऊदका छोराले जस्तै दाऊदसगँै खाना खान थाल।े
12 मपीबोशतेका जवान छोराको नाउँ मीका िथयो। सीबाका सबै प रवारका
सदस्यहरू मपीबोशतेका सवेक बन।े 13 मपीबोशतेका दवुै ख ु ा लङ्गडा िथए।
मपीबोशते यरूशलमेमा बसे र त्यके िदन राजासगँै खान थाल।े

10
हाननूले दाऊदका मािनसहरूलाई ल ज्जत बनाउछँन ्

1 पिछ अम्मोनीहरूका राजा नाहाश मरे। ितनको मतृ्यपुिछ ितनका छोरा हाननू
नयाँ राजा भए। 2 दाऊदले भन,े “नाहाश म ित उदार िथए। यसलैे मलै े पिन ितनका
छोरा हाननू ित उ ार बन्नपुछर्।” त्यसलैे हाननूलाई उसका िपताको मतृ्यकुो बारे
सान्त्वना दान गनर् दाऊदले आफ्ना अिधकारीहरू पठाए।

यसथर् दाऊका अिधकारीहरू अम्मोनीहरूको दशेमा गए। 3 तर अम्मोनी
अिधकारीहरूले हाननूलाई भन,े “दाऊदले आफ्ना मािनसहरू तपाईंको िपताको
मतृ्यमुा तपाईंलाई सान्तवना िदन भनरे पठाएका हुन ्भनी तपाईं मान्न ु हुन्छ? िन य
होइन! दाऊदले त यी मािनसहरूलाई तपाईंको शहरको जानकारी लन पठाएका
हुन।् तपाईं िवरू य ु गन योजना हो।”
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4यसकारणले हाननूले ती अिधकारीहरूलाई प े र आधा दा ी अिन कम्बरदे ख
तलको लगुा काटेर खदे।े

5 जब मािनसहरूले दाऊदलाई सनुाए, उनले उसका दतूहरूलाई ती ल ज्जत
हरू कहाँ पठाए। राजा दाऊदले खबरमा भन,े “दा ी लामो नभइञ्जलेसम्म

ितमीहरू यरीहोमा नै ब छेौ। तब पछी यरूशलमे आउँछौ।”
अम्मोनीहरूको िवरू मा य ु

6 अम्मोनीहरूले त्यो सम्झे दाऊदले ितनीहरूलाई उसको श ु सोच।े यसकारले
गदार् ितनीहरूले बते-शहोब र सोबाबाट अरामीहरूलाई ज्यालामा िझकाए। ितनीहरू
20,000अरामीहरू पदैल सनेाहरू आए। अम्मोनीहरूले पिन माकाका राजासिहत
1,000 मािनसहरू र तोबबाट 12,000 मािनसहरू ज्यालामा िझकाए।

7 दाऊदले यी सबै थाहा पाए। यसलैे योआब र धरैे श शाली सनेालाई पठाए।
8 अम्मोनीहरू बािहर आए अिन य ु को िन म्त तयार भए। ितनीहरू शहरको ारमा
खडा भए। अरामी सिैनकहरू सोबा र रहोबबाट ती तोब र माका शहरबाट बािहरका
खतेमा जम्मा भएका िथए।

9 योआबले दखेे ितनीहरू दवुिैतरबाट घदे आए। यसकारण योआबले केही
असल इ ाएली सिैनकहरूलाई तहलगाएर अरामीहरूका िवरू य ु गरे। 10 तब
उसले बाँकी मािनसहरूलाई उसको भाइ अवीशकैो अिधकारमा लगाए अिन
ितनीहरूलाई अम्मोनीहरूको िवरू मा खटाए। 11 योआबले अबीशलैाई भन,े
“यिद अरामीहरू मभन्दा श शाली भए भने तैंले मलाई साथ िदनछेस।् र उता
अम्मोनीहरू तभँन्दा श शाली िन स्कए म तलँाई सहायता पयुार्उनछुे। 12 हामी
श शाली हौं, हा ो मािनसहरू, र परमे रको शहरको बचाउका िन म्त सहासी
भएर य ु लडौं परम भलुे त्यही गन ुर् हुन्छ जो उहाँलाई ठीक लाग्छ।”

13 त्यसपिछ योआब र ितनका मािनसहरूले अरामीहरूसगँ य ु लड।े अरामीहरू
भाग।े 14 अम्मोनीहरूले अरामीहरू भागकेा दखेरे आफू पिन भाग्नथाल।े

यसरी ितनीहरू आफ्ना शहर फिकर् ए। यसरी योआब अम्मोनीहरूसगँ लडरे
यरूशलमे फिकर् ए।

अरामीहरूको फे र य ु लड्ने िवचार
15अरामीहरूले इ ाएलीबाट हारेको थाहा गनर् थाल।े यसकारण ितनीहरूले फे र

ठूलो फौज भलेा गरे। 16 हददजेरेले य ु े टस नदी पारी टाढा पठाएर अरामीहरूलाई
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बोलाउन पठाए। ती अरामीहरू हलेाममा आए। शोबक ितनीहरूका अगवुा िथए जो
हददजेरेका सनेाका क ान िथए।

17 दाऊदले यी सब सनु।े यसथर् ितनले सबै इ ाएलीहरूलाई भलेा गराए।
ितनीहरू यदर्न नदी तरेर हलेम पगु।े

अरामीहरू तयारै िथए र धावा बोल।े 18 तर दाऊदले अरामीहरूलाई हराए
अिन अरािमहरू भागरे गए। दाऊदले700 रथका चालक र 40,000 घोडसवार
सिैनकलाई मारे। दाऊदले शोबाक, अरामी सिैनकहरूका क ानलाई पिन मारे।

19 हददजेरेलाई सवेा पयु इरहकेो राजाहरूले दखेे इ ाएलीहरू ारा परास्त
भएको कुरा। यसलैे ितनीहरूले इ ाएलीहरूसगँ शा न्त सम्झौता गरे र
इ ाएलीहरूका सवेक बन।े अरामीहरूले फे र-फे र अम्मोनीहरूलाई सहयोग
पयुार्उन डराए।

11
दाऊद बतेशबेासगँ िमल्छन ्

1 बसन्त ऋतकुो समय जब राजाहरू य ु का िन म्त बािहर आए र दाऊदले
योआब, ितनका अिधकारीहरू र सारा इ ाएली सिैनकहरूलाई अम्मोनीहरू न
गनर् पठाउन ु भयो। योआबका सनेाहरूले ितनीहरूको राजधानी रब्बा शहरमा पिन
आ मण गरे।

तर दाऊद यरूशलमेमा नै बस।े 2 साँझमा ितनी ओ ानबाट उठे र राजभवनको
कौिशमा टहल्नथाल।े त्यिह समय दाऊदले कौिशबाट एउटी ीलाई नहुाउदँ ै गरेको
दखे।े ितनी सा ै सनु्दरी िथईन।् 3 त्यसकैारण दाऊदले ितनको िवषयमा जान्नका
िन म्त आफ्ना अिधकारीहरू पठाए। एकजना अिधकारीले बझुरे खबर िदए, “त्यो

ी एलीआमको छोरी र िह ीका उ रयाहकी प ी बतेशबेा हुन।्”
4 दाऊदले उसका दतूहरूलाई त्यो ी बोलाउन पठाए। जब ती ी आइन,्

दाऊदले ितनीसगँ सहवास गरे। ितनको मािसक धमर्को समय शषे भयो। तब ितनी
गइहालीन।् 5 र बतेशबेा गभर्बती भइन।् ितनले दाऊदलाई, “म गभर्वती भएँ” भनरे
खबर पठाइन।्

दाऊदले आफ्नो पाप लकुाउन चाहे
6 दाऊदले योआबकहाँ खबर पठाए, “िह ीका उ रहालाई मकहाँ पठाउन।ू”
यसलैे योआबले ऊ रयालाई दाऊदकहाँ पठाए। 7 उ रयाह दाऊदकहाँ आए।

दाऊदले उ रयाहसगँ योआबको िवषयमा सोध।े सिैनकहरूको हाल खबर सोधे र
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य ु को िवषयमा जान्न चाह।े 8 तब दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “आराम गर र
आन न्दत हौ।”

उ रयाहले राजभवन छोड।े राजाले उसलाई उपहारहरू पिन िदए। 9 तर उ रयाह
उसको घरमा गएनन।् उ रयाह राजभवनको बािहर दलैोमा सतु।े राजाका अन्य
नोकर चाकर झैं ितनी सतु।े 10 नोकर चाकरले दाऊदलाई भन,े “उ रयाह घर
गएनन।्”

त्यसपिछ दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “ितमी टाढाबाट आएका िथयौ िकन घर
गएनौ?”

11 उ रयाहले दाऊदलाई भन,े “परम भकुो पिव सन्दकू अिन इ ाएलका
सिैनकहरू र यहूदाका सिैनक सबै तम्बमूा बस्छन।् मरेा स्वामी योआब, अिन राजा
दाऊदका अिधकारीहरू सबै खलु्ला मदैानमा डरेा गरेर बस्छन।् यसलैे म घर गएर
खाई िपई प ीसगँ स ु ु ठीक हनै।”

12 दाऊदले उ रयाहलाई भन,े “आज यहीं बस। भो ल म ितमीलाई य ु भिूममा
पठाउँछु।”

उ रयाह त्यस िदन रातभ र यरूशलमेमा नै बस।े 13 त्यसपिछ दाऊदले
उ रयाहलाई उनलाई भटे्न ु भन।े उ रयाहले दाऊदसगँै खान-िपन गरे। दाऊदले
उ रयाहलाई धरैे मताए। तरै पिन उ रयाह उसको घरमा गएनन।् ितनी अन्य
सवेकहरू झैं राजमहलको वशे ार बािहर सतु।े

दाऊदको उ रयाहलाई मान योजना
14 अक िबहान दाऊदले योआबलाई प लखे।े दाऊदले उ रयाहलाई नै प

थमाए। 15 प मा दाऊदले लखेकेा िथएः “उ रयाहलाई जहाँ घमासन य ु हुन्छ
त्यही पठाउन।ु एक्लो छोिडिदन ु अिन य ु मा नै मरोस।्”

16 जब योआबले शहरलाई कब्जा गरे, उसले जहाँ साहसी अम्मोनीहरू िथए
ती भे ाए। उनले उ रयाहलाई त्यही ठाउँमा जान छान।े 17 रब्बाका मािनसहरू
योआबको िवरू य ु गनर् आए। दाऊदका कितपय मािनसहरू मरे। मनहरूमा
उ रयाह पिन िथए।

18 तब योआबले दाऊदलाई य ु को िवषयमा खबर पठाए। 19योआबले दतूलाई
य ु मा के भएको िथयो भन्न ु भनरे पठाए। 20 योआबले भन,े “हुनसक्छ राजा
रसाउन ु हुनछे अिन सोध्न ु हुनछेन,् ‘योआबका सनेाहरू शहरका पखार्ल निजक

िकन लड?े साँच्चनैै योआबलाई थाहा हुनपुन पखार्लमािथबाट मािनसहरूले
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तल वाण चलाउन सक्छन।् 21 के उसलाई थाहा छैन यरूब्बशेतेका छोरा
अबीमलेकेलाई कसले माय ? एउटी आइमाईले जाँतोको ढुङ्गाले हानरे
अबीमलेके मरेका िथए। त्यस्तो जान्दा-जान्दै पिन िकन पखार्लकै निजक गएको?’
यिद राजाले यी कुराहरू सोधे भने भन्न,ु ‘तपाईंको अिधकारी उ रयाह पिन मरे।’ ”

22 दतू गएर योआबले आज्ञा िदएका कुरा सबै दाऊदलाई सनुाए। 23 दतूहरूले
दाऊदलाई भन,े “अम्मोनका मािनसहरूले हामीलाई मदैानमा धावा बोल।े हामी
ल ौं र शहरको फाटकसम्म खदे ्दै भगायौं। 24 तब शहरको पखार्लबाट तपाईंका
अिधकारीहरूलाई मािनसहरूले बाण चलाए। तपाईंका केही अिधकारीहरू मरे।
तपाईंका अिधकारी उ रययाह पिन यसरी मरे।”

25 दाऊदले दतूहरूलाई योआब कहाँ खबर पठाएः “दःुख मान्ने केही कारण
छैन। तरवारले एकजना मािनस पिन मानर् सक्छ अक पिन। रब्बाको िबरू मा
श शाली आ मण चलाएर िवजय ा गर। यी शब्दहरूले योआबलाई उत्साह
दान गर।”

दाऊदले बतेशबेालाई िववाह गछर्न
26 बतेशबेाले आफ्ना पित उ रयाह मरेको थाहा पाउिँछन।् आफ्ना लोग्नकेो

िनम्त रोइकराई गर्िछन।् 27 ितनले शोकाकुल अवस्था पार गरेपिछ दाऊदले
नोकरलाई बोलाउन पठाउँछन।् ितनी दाऊदकी प ी ब न्छन ् र दाऊदको छोरा
जन्माउिँछन।् तर परम भलुाई दाऊदको कुकमर् ठीक लागकेो िथएन।

12
नातानको दाऊदसगँ कुराकानी

1 परम भलुे नातानलाई दाऊदकहाँ पठाउनभुयो। नातान दाऊदकहाँ गए।
नातानले भन,े “एउटा शहरमा दइुजना मािनसहरू िथए। एकजना धनी अक
एकजना ग रब। 2 त्यस धनी मािनसका धरैे भडेा र पशहुरू िथए। 3 तर त्यस
ग रब मािनसको एउटा िकनकेो भडेाको सानो पाठी बाहके केही िथएन त्यस ग रब
मािनसले त्यो पाठीलाई खवुाउथँ्यो। पाठी िबस्तारै ठूलो हुदँै गयो। त्यस ग रब
मािनसकै भागबाट पाठी खान्थ्यो र िपउँथ्यो। पाठी त्यस ग रबको छातीमा सतु्थ्यो।
यहाँसम्म पाठी त्यस ग रबको छोरी समान िथयो।

4“तब एकजना या ी धनी मािनसलाई भटे्न आए। धनी मािनसहरूले या ीलाई
भोजन गराउन चाहान्थ।े तर आफ्ना भडेा अथवा पशहुरू मारेर खवुाउन चाहाँदनै
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िथए। यसलैे धनी मािनसले त्यस ग रब मािनसको भडेाको पाठी ल्याएर या ीलाई
खवुाए।”

5 दाऊद धनी मािनसको अत्याचारमा सा ै रसाएर। ितनले नातानलाई भन,े
“परम भकुो कसम जसले त्यसो गय त्यो मछर् न।ै 6उसले भडेाको पाठीको दामको
चार दोब्बर दाम ितन ुर्पछर् कारण उसले त्यस्तो डरलाग्दो कायर् कुनै दयामाया बगेरै
गय ।”

नातानले दाऊदलाई उसको पाप कमर्बारे भने
7 तब नातानले दाऊदलाई भन,े “त्यो धनी मािनस ितमी नै हौ। परम भु

इ ाएलका परमे र भन्नहुुन्छः ‘मलैे ितमीलाई इ ाएलको राजाको रूपमा छान।े
शाऊलबाट ितमीलाई बचाएँ। 8 मलैे ितमीलाई उसकी प ीहरू र प रवार लन
अिधकार िदएँ। अिन मलैे ितमीलाई इ ाएल र यहूदाको राजा बनाएँ। यिद त्यो
एकदमै क म्त भए म ितमीलाई अझ ज्यादा िदने िथए। 9 यसकारण िकन ितमीले
परम भकुो आदशेलाई घणृा गय ? ितमीले परमे रले जो भलू बताउन ु हुन्छ
ितमी िकन त्यही गछ ? िह ी उ रयाहको मतृ्यलुाई अम्मोनीहरूको तरवारको
कारण बनायौ। अिन ितमीले उसकी प ीलाई ित ो आफ्नै बनाउन लयौ। यस्तो
कारले उ रयाहलाई तरवारले मान ित ो िजम्मा हो? 10 यसकारण तरवारले ित ा

प रवारका कसलैाई त्यही गित बनाउने छ। ितमीले उ रयाहकी प ी लग्यौ। यसरी
नै थाहा हुन्छ मरेो कुनै वास्तानै गरेनौ।’

11 “परम भु यसो भन्नहुुन्छः ‘म ितमीमा िवपि ल्याइिदन्छु। त्यो िवपि
आफ्नै प रवारबाट आउनछे। म ित ो प ीहरूलाई ित ो एउटा धरैे निजकका

लाई िदनछुे। त्यो मािनस ित ी प ीहरूसगँ स ु छे र सबलैे त्यो कुरा जान्नछेन।्
12 ितमी त ग ु रूपमा बतेशबेासगँ सतु्यौ। तर म ितमीलाई इ ाएलका मािनसहरूले
थाहा पाउने गरी सजाय िदन्छु।’ ”

13 तब दाऊदले नातानलाई भन,े “मलैे परम भकुो िवरू मा पाप गरें।”
नातानले दाऊदलाई भन,े “ितमीले य ो ठूलो पाप गरेर पिन परम भलुे क्षमा

गनछन।् ितमी मन छैनौ। 14 तर ितमीले जे गय त्यसले गदार् परम भकुा श हुरूले
उहाँलाई आदर गनर् छोड।े यही कारण ित ो काखको छोरा मनछ।”

दाऊद र बतेशबेाको काखे नानी मछर्
15 त्यसपिछ नातान घर गए। परम भलुे दाऊद र उ रयाहकी प ीबाट जनु

छोरा ज न्मयो, त्यसलाई सा ै िबमारी बनाइिदन ु भयो। 16 दाऊदले िशशकुो िन म्त



2 शमएूल 12:17 xxvi 2 शमएूल 12:25

परमे रमा ाथर्ना गरे। दाऊदले खान िपउन नै छोड।े उनी घर गएर िभ ै ब थाल।े
रातभ र भइँूमा नै लिडरहन थाल।े

17 दाऊदका घरका ठूला बडाले दाऊदलाई बलपवूर्क उठाउन खोज।े तर दाऊद
उठ्न माननेन।् उनले खाना खान पिन मानने।् 18 सातौं िदनको िदन िशशु मय ।
दाऊदका नोकरहरूले दाऊदलाई िशशु मरेको खबर भन्न सा ै डराए। ितनीहरूले
भन,े “हने ुर्होस,् िशश ु जब िजउँदै िथयो त्यस समय त हामीले दाऊदसगँ कुरा गनर्
सकेनौं। हा ो कुरा सनु्नै चाहान ु भएन। यिद हामीले िशश ु मरेको खबर िदयौं भने
आफैं ले आत्महत्या गनर् सक्लान।्”

19 तर दाऊदले नोकरहरूले कानखेशुी गरेको थाहा पाए। तब दाऊदले िशश ु
मरेको अन्दाज गरे। यसलैे दाऊदले नोकरलाई सोध,े “के िशशु मय ?”

नोकरहरूले जवाफ िदए, “ज्य,ू मय ।”
20 त्यसपिछ दाऊद भुइँबाट उठे। आफू ान। लगुाहरू लगाएर तयार भए।

त्यसपिछ परम भकुो पिव स्थानमा आराधना गनर् गए। फकर आई खानकुेरा के
छ भनरे माग।े नोकर चाकरले खाना ट ाए, ितनले खाए।

21दाऊदका नोकरहरूले ितनलाई सोध,े “तपाईंले यसो िकनगन ुर् भयो? जबसम्म
िशशु िजउँदै िथयो तपाईंले केही पिन खानभुएन। तपाईं रोइरहन ु भयो। तर जब िशशु
मय अिन उठेर खाना खानभुयो।”

22 दाऊदले भन,े “जबसम्म िशशु जीिवत र ो मलैे केही खाइन। र रोइ मा रहे
कारण मलैे सोचें, ‘कसलाई थाहा छ? हुनसक्छ परम भु मरेो िन म्त दःुखी हुनहुुन्छ
र िशशलुाई बचाइरा ु हुन्छ।’ 23 तर अिहले िशश ु मय । अब पिन म िकन नखाई
ब ?े के म िशशलुाई जीउदँो पाउन सक्छु? सिकंदनै। कुनै िदन म त्यो भएकहाँ
जाउलँा, तर त्यो यहाँ मकहाँ आउन सक्दनै।”

सलुमेानको जन्म
24 त्यसपिछ दाऊदले आफ्नी प ी बतेशबेालाई सान्त्वना िदए। ितनले प ीसगँ

शा ररीक सम्बन्ध पिन स्थािपत गरे। बतेशबेा फे र गभर्वती भइन।् अक छोरा
जन्माइन।् दाऊदले छोराको नाउँ सलुमेान राख।े परम भलुे सलुमेानलाई मे
गन ुर् भयो। 25 परम भलुे अगमव ा नातान ारा सन्दशे पठाउनभुयो, नातानले
सलुमेानको नाउँ यददीया राख।े नातानले परम भकुो िन म्त यसो गरे।

दाऊदले रब्बामािथ अिधकार जमाउछँन
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26 रब्बा शहर अम्मोनीहरूको राजधानी िथयो। योआबले रब्बामािथ लडाईं
गरेर अिधकार जमाए। 27 योआबले दाऊदकहाँ दतूहरू पठाएर खबर भन,े “मलैे
रब्बा िबरू लडाईं गरें। मलैे पानीको शहर िजतें। 28 अब अरू सिैनकहरू ल्याएर
रब्बामािथ अिधकार जमाउनहुोस ् न यिद मलैे शहरमािथ अिधकार जमाए भने
शहरको नाउँ मरेो आफ्नो नाममा हुनछे।”

29 यसलैे दाऊदले मािनसहरू भलेा पारेर रब्बाितर लाग।े ितनले रब्बामा धावा
बोलरे आफ्नो अिधकार जमाए। 30 दाऊदले उनीहरूका राजाको मकुुट िझिकिदए।
उ मकुुटको ओजन झण्डै एक तोडा* सनुको िथयो। त्यसमा बहुमलू्य पत्थरहरू
पिन जिडत िथए। ितनीहरूले दाऊदको िशरमा उ मकुुट पिहयार्ए। दाऊदले
शहरबाट धरैे बहुमलू्य सम्पि हात पारे।

31 दाऊदले रब्बा शहरदे ख मािनसहरू बािहर ल्याए। ितनीहरूलाई आरा,
गल र बञ्चरोहरूले काम गनर् लगाए। ईंटाको काम गनर् लगाए। दाऊदले सबै
अम्मोनीहरूका शहरमा एउटै वहार गरे। त्यसपिछ दाऊद र ितनका फौज
यरूशलमे फिकर् ए।

13
अम्नोन र तामार

1 दाऊदका अब्शालोम नामका एका छोरा िथए। अब्शालोमकी सानी बिहनी
तामार नामकी िथई। तामार असाध्यै रा ी िथई। दाऊदका अकार् एकजना अम्मोन
नाउँ गरेको छोरा िथयो जसले तामारसगँ मे गरेको िथयो। 2 तामार कुमारी
िथई। अम्नोनले उसको कन्यापन पानर् सक्छ भन्ने सोचकेा िथएनन।् तरैं पिन
अम्नोनले उनलाई सा ै चाहान्थ्यो। अम्नोनले उनलाई सधैं स म्झरहने भएकोले
आफैं िबरामी भयो।

3अम्नोनका एउटा िम को नाउँ योनादाब िथयो जो िशमीका छोरा िथए। (िशमी
दाऊदका दाजु िथए।) योनादाब सा ै चलाक िथए। 4 योनादाबले अम्नोनलाई सोध,े
“ त्यके िदन ितमी दबु्लाउदँै गइरहकेा छौ। ितमी त राजकुमार हौ। खान लाउनकुो
कुनै अभाव छैन, तरै पिन दबु्लाउदँै छौ? मलाई भन त! िकन?”

अम्नोनले योनादाबलाई भन,े “म तामारलाई मे गछुर्। जो अब्शालोमकी बिहनी
हुन ्तर म ितमीहरूको सौतलेो भाइ हु।ँ”
* 12:30: “75 पाउण्ड” वा “34.5 िकलो ाम।”
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5 योनादाबले अम्नोनलाई भन,े “ओ ानमा सतु र िबमारीले गरे झैं गर।
त्यसपिछ ित ा िपताजी ितमीलाई हनेर् आउनहुुन्छ। उहाँलाई भन, ‘दया गरी मरेी
बिहनी तामारलाई आउन िदएर मलाई खाना खवुाउन ु भन्नहुोस।् मरैे अगािड खाना
तयार गनर् लगाउन ु होस।् म त्यो हनेछु र उनकै हातले खाना खानछुे।’ ”

6 त्यसरी अम्नोन ओ ानमा लडरे िबमारीले जस्तै गनर् थाल।े राजा दाऊद
उसका छोरालाई हनेर् आए। अम्नोनले दाऊदलाई भन,े “दया गरी तामार बिहनीलाई
मरेो कोठा िभ आउन अनमुित िदनहुोस।् दया गरी भिनिदन ु होस ्मरेो अिघ ल्तर
दइुवटा रोटी बनाइिदनहुोस।् त्यसपिछ म ितनकै हातबाट खान्छु।”

7 दाऊदले तामारको घरमा दतूहरू पठाए। दतूहरूले तामारलाई भन,े “ित ा दाइ
अम्नोनका घर गएर खाना बनाइिदन ु अरे।”

8 यसकारण तामार अम्नोनको घर गइन।् अम्नोन ओ ानमा लिडरहकेा िथए।
तामारले मछेुको आटँा हातमा लएर िथच्दै रोटी पकाइिदइन।् अम्नोनले हदेार्
हदे ितनीले रोटी बनाइन।् 9 त्यसपिछ तावाबाट रोटी िनकालरे अम्नोनलाई भाग
लगाइिदन।् तर अम्नोनले खान माननेन।् अम्नोनले आफ्ना नोकरहरूलाई बािहर
जान ु भन,े यसलैे सबै बािहर गए।

अम्नोनले तामारलाई बलात्कार गछर्
10 तब अम्नोनले तामारलाई भन्छन,् “सु े कोठामा खाना ल्याएर मलाई आफ्नै

हातले खवुाइदऊे।”
त्यसरी तामारले आफूले बनाएको रोटी लएर दाइको स ु केोठामा गइन।्

11 उनले अम्नोनलाई खवुाउन मा थालकेी िथइन,् तर अम्नोनले उनको हात
समात।े ितनले उनलाई भन,े “बिहनी, आऊ मसगँ सतु।”

12 तामारले अम्नोनलाई भिनन,् “होइन, दाज!ु मलाई जबरजस्ती नगन ुर्होस।्
यस्तो लाजमद काम नगन ुर्होस।् यस्तो भयानक कायर् इ ाएलमा किहले हुनसैक्दनै।
13 यस्तो लाजमद अवस्थाबाट म किहले पिन म ु पाउने छैन। मािनसहरूले
सोच्नछेन ्तपाईं एउटा साधारण द ु जस्तैं बन्न ु भयो। दया गरी राजासगँ भन्नहुोस।्
उहाँले हामी दवुलैाई िववाह गनर् िदनहुुनछे।”

14 तर अम्नोन तामारका कुरा सनु्न पटक्कै राजी भएनन।् ितनी तामारभन्दा
ब लया िथए। उसले शारी रक सम्बन्ध रा जबरजस्ती गरे। 15 त्यसपिछ
अम्नोनले तामारलाई घणृा गनर् थाल।े पिहले जित माया गथ त्योभन्दा ज्यादा घणृा
गनर्थाल।े अम्नोनले तामारलाई भन,े “उठेर यहाँबाट गइहाल।”
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16तामारलेअम्नोनलाई भिनन,् “होइन! यसरी मलाई निनकाल। ितमीले मलाई
केही क्षण अिघ जे गय त्योभन्दा खराब भएर जानछे।”

तर अम्नोनले तामारका कुरा पटक्कै सनुनेन।् 17 अम्नोनले आफ्ना नोकरहरू
बोलाए र भन,े “अिहले नै यस केटीलाई कोठाबाट िनकाल! त्यसपिछ दलैो बन्द
गर।”

18 अम्नोनका नोकरले तामारलाई िनकालरे दलैो बन्द ग रिदए।
तामारले कन्यकेटीहरूले राजदरवारमा लगाउने लगुा जस्तो लामो बाहुला भएको

रङ्गी-िबरङ्गी लगुा लगाएकी िथईन।् 19 तामारले लगाएका िविभन्न रंगको लगुा
च्यातरे टाउकोभ र खरानी द लन।् अिन टाउकोमा हात राखरे रून था लन।

20 तब, तामारका दाज ूअब्शालोमले ितनलाई भन,े “के तरेो ठूलो दाजु अम्नोन
तिँसत िथए? उसले तलँाईं चोट पयुार्यो? अब, शान्त हो बिहनी। अम्नोन तरैे
दाज्य ू हो। अब यी कुरा तरेो हृदयमा नली।” त्यसपिछ तामार चपु लािगन।् ितनी
अपमािनत ी भई अब्शालोमको घरमा बिसन।्

21 राजा दाऊदले त्यो कुरा सनुरे सा ै रसाए तर दाऊदले ितनको पिहला
जम्मकेा अिति य छोरो अम्मोनलाई भड्काउँन चाहनेन ् यसकारण केही गरेनन।्
22 अब्शालोमले अम्नोनलाई घणृा गनर्थाल।े अम्नोनका बारे रा ो नरा ो कुनै कुरै
गरेनन ्अब्शालोमल।े आफ्नी बिहनीलाई अम्नोनले िवचार गरेको हुनाले घणृा
गरे।

अब्शालोमको ितशोध
23 दइु वषर् पिछ केही मािनसहरू बाल्हासोरमा अब्शालोमका भडेाका ऊन

का आए। यस समय अब्शालोमले राजाका सबै छोराहरूलाई िनम्त्याए।
24अब्शालोमले राजालाई भन,े “मलैे भडेाको ऊन का केही मािनसहरू बोलाएको
छु। दया गरी राजा अिन उसका अिधकारीहरू पिन आइिदन ु होस।्”

25 राजाले अब्शालोमलाई भन,े “होइन, छोरा। हामी सबै जाँदनैौं। यसले
ितमीलाई धरैे बोझ हुनछे।”

अब्शालोमले अनके िब न्त गरे। दाऊद नजाने नै भए, तर उसले आशीवार्द िदए।
26 अब्शालोमले भन,े “तपाईं जान ु हुदँनै भने मरेा भाइ अम्नोनलाई मसगँ

जानिदनहुोस।्”
राजा दाऊदले भन,े “िकन उ ितमीसगँ जान?े”
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27अब्शालोमले दाऊदलाई धरैे िबन्ती चढाएपिछ अन्त्यमा दाऊदले अम्नोन र
अरू छोराहरूलाई जान िदने भए।

अम्नोनको हत्या हुन्छ
28 तब अब्शालोमले आफ्ना सवेकहरूलाई आदशे िदए, “अम्नोनलाई होिशयार

साथ ख्याल रा ।ु जब उ मातरे बहेोस हुन्छ म आदशे िदन्छु। ितमीहरूले अवश्यै
अम्नोनलाई मा रिदन।ु दण्ड पाउने डर न लन।ू मलैे आदशे िदएकोले ितमीलाई कुनै
सजायय हुनछैेन। अब ब लया र सहासी बन।”

29अब्शालोमका जवान िसपाहीहरूले आदशेको पालन गरे। अम्नोनलाई मारे।
दाऊदका अरू छोराहरू आ-आफ्ना खच्चरमा चढरे भाग।े

दाऊदले अम्नोनको मतृ्यकुो खबर सनुे
30 राजकुमारहरू शहरमा अझ आइपगुकेा िथएनन।् तर राजा दाऊदले घट्नाको

खबर पाइहाल।े तर उसले सनुकेो खबर िथयो, “अब्शालोमले राजाका सबै
छोराहरूको हत्या ग रिदए। कुनै पिन छोराहरू जीिवत छैनन।्”

31 राजा दाऊदले लगाएको लगुा सबै च्यातरे भ ुइँमा पछा रए। राजाका सबै
अिधकारीहरूले पिन आ-आफ्ना लगाएका लगुा च्यात।े

32 तर दाऊदका दाज्य ू िशमीका छोरा योनादाबले भन,े “राजाका सबै छोरा
मा रइएका छन ्भनरे नसोचौं। खा ल अम्नोन मा रइएको हो। अब्शालोमले जनु
िदन अम्नोनले आफ्नी बिहनीको िवचार गरेको िथयो त्यसै िदन दे ख योजना
बनाएको हो। 33 मरेा मा लक राजा, तपाईं यो नसोच्नहुोस ्सबै छोरा मा रए। खा ल
अम्नोन मय ।”

34 अब्शालोम भाग।े
शहरको पखार्लमािथ एउटा रक्षक उिभरहकेा िथए। ितनले धरैे मािनसहरू

पहाडको अक भागवाट आउँदै गरेका दखे।े 35 यसलैे योनादाबले राजा दाऊदलाई
भन,े “हने ुर्होस,् मलैे भनकेो कस्तो लाग्यो। राजाका छोराहरू आउँदै छन।्”

36 योनादाबले भन्दा भन्दै राजकुमारहरू आइपगु।े उनीहरू जोड-तोडले रून
लाग।े दाऊद र अन्य अिधकारीहरू पिन रून थाल।े ितनीहरू सा ै रोए। 37 दाऊद
त्यके िदन आफ्ना छोरा अम्नोनका लािग रून्थ।े

अब्शालोम भागरे गशेरु गए
अब्शालोम भागरे अम्मीहूदका छोरा तल्मकैहाँ गए। तल्मै गशेरूका राजा िथए।

38 भागरे गएपिछ अब्शालोम तीन बर्षसम्म गशरूमा बस।े 39 राजा दाऊदको
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अम्नोनको मतृ्य ु मािथ शोक घटयूो, तर उसले अब्शालोलाई एकदमै हराए अिन
उसलाई अितनै हनेर् चाहन्थ।े

14
योआबले दाऊदकहाँ एउटी ज्ञानी मिहला पठाउँछन ्

1सरूयाहका छोरा योआबले राजा अब्शालोमका बारेमा सा ै िच न्तत छन ्भन्ने
थाहा पाए। 2यसलैे योआबले टुकोमाबाट एउटी ज्ञानी मिहलालाई लन भनरे दतूहरू
पठाए। योआबले त्यस ज्ञानी मिहलालाई भन,े “दया गरी सा ै शोिकत अवस्थाको
बहना गर। पिहरण पिन त्यस्तै लगाऊ। िच टक्क पन काम छैन। धरैे िदनदे ख
आफन्त मरेर रोइरहकेी ी झै अिभनय गर। 3 राजाको अिघ गएर म ज-ेजे भन्छु
त्यही कुरा गर।” त्यसपिछ योआबले त्यस मिहलालाई कुरा िसकाए।

4 टुकोबाट आएकी त्यस मिहलाले झकेुर भुइँितर अनहुार पाद राजालाई भिनन,्
“महाराज, मलाई दया गन ुर्होस।्”

5 राजा दाऊदले त्यसलाई भन,े “ित ो के असिुवधा छ?”
मिहलाले भिनन,् “म िवधवुा हु।ँ मरेा लोग्ने मरे। 6 मरेो दइुजना छोराहरू िथए।

दवुजैना एक-दो ोमा बािहर मदैानमा लडाईं लड।े त्यहाँ छु ाउने कोही िथएनन।्
एउटा छोराले अक लाई माय । 7 अिहले सबै प रवारका सदस्यहरू मरेो िवरू मा
छन।् ितनीहरू भन्छन,् ‘त्यस हत्यारा छोरालाई हा ो अिघ ल्याऊ, हामी। पिन
त्यसलाई माछ । िकनभने त्यसले आफ्ना भाइ माय ।’ मरेो छोरा घरको ब ी हो।
यिद ितनीहरूले त्यसलाई मा रिदए भने त्यो अ न्तम ब ी पिन िनभ्नछे। बाबकुो
सम्पि को हकदार त्यही एउटै त बाँिचरहकेो छ। यिद त्यो मा रयो भने मरेो पितको
नाउँ यस पथृ्वीबाट नाउँ िनश नै मे टने छ।”

8 तब राजाले त्यस ीलाई भन,े “ितमी घर जाऊ। ित ो पक्षमा आदशे िदनछुे।”
9 टकोमाकी त्यस मिहलाले राजालाई भिनन,् “हे मा लक राजा ठीकै छ दोष

मलाई नै आवोस।् तर तपाईं र तपाईंको राज्य भने िनद ष छ।”
10 राजाले भन,े “यिद कसलैे ितमीलाई केही नरा ो भन्दछै भने त्यसलाई मरेो

अिघ हािजर गराऊ। त्यसपिछ त्यसले ितमीलाई त्यसरी सताउने छैन।”
11 त्यस ीले भनी, “दया गरी तपाईंले आफ्ना परम भु तपाईंको परमे रको

नाउँ लएर शपथ िदनोस ् तपाईंले ितनीलाई रोिक िदनहुनछे। ितनीहरूले उसकै
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भाइको मतृ्यकुो बदलामा मरेो छोरालाई मानर् चाहन्छन।् दया गरेर मलाई िव ास
िदलाउनहुोस ्िक मरेो छोरालाई ितनीहरूबाट बचाउन ु हुनछे।”

दाऊले भन,े “म ितमीलाई परम भकुो जीउदँो नाममा भिनहरेछु कसलैे पिन
ित ो छोरालाई चोट पयुार्उन छैन। ित ो छोरोको िशरबाट एउटा केश पिन भईूमा
ख े छैन।”

12 त्यस मिहलाले भिनन,् “मा लक राजा, मलाई केही कुरा भन्न िदनहुोस।्”
राजाले भन,े “भन।”
13 तब ीले भिनन,् “परमे रका मािनसहरूका िवरू मा तपाईंले यो योजना

िकन बनाउन ु भयो? ज्य,ू जब तपाईं नै यसो भन्दै हुनहुुन्छ भने तपाईंनै दोषी दे खइन ु
भयो। िकनभने तपाईंको छोरो जसलाई घर छोडन वाध्य गराइएको िथयो, उसलाई
फकर आउनु भिनएको छैन। 14 एक िदन हामी सबै मन नै हौं हामी भ◌ँुइमा
पोखीएको पानी जस्तै छौ जसलाई कसलैे पिन जम्मा गनर् सक्दनै। परमे रले
क्षमा िदनहुुन्छ। भागरे जाने मािनसहरूको िन म्त परमे रको योजना छ। उहाँले
ितनीहरूले फकर आउँने भन्ने इच्छ गन ुर् हुन्छ। 15 मरेो मा लक राजा, म यित भन्न
आएकी हु।ँ जस्तो मािनसहरूले मलाई धम्क्याए। म आफैं ले सोचें, ‘म राजालाई
भन्नछुे। हुनसक्छ राजाले मरेो सहायता गलार्न। 16 मलाई सनुरे राजाले मरेो
छोरालाई बचाउन ु हुनछे। परमे रले दान गन ुर्भएको कुराहरूबाट त्यो मािनसले
हामीलाई ब ञ्चत गराउने यास ग ररहकेोछ।’ 17म िन त िथए िक मरेो राजाको
वचनले मलाई सहयोग हुनछे। कारण तपाईं त परमे रको दतू जस्तै हुनहुुन्छ।
तपाईंलाई रा ो र नरा ो के हो थाहै छ। परम भु तपाईंका परमे र तपाईंको साथमा
रहून।्”

18 राजाले त्यस ीलाई जवाफमा भन,े “म ितमीलाई एउटा गछुर्, मरेो
को उ र दऊे।”
त्यस ीले भनी, “मरेो परम भु राजा तपाईं तपाईंको सोध्न ु होस।्”
19 राजाले भन,े “योआबले यी सब भन्न ु भनकेा िथए ितमीलाई।?”
त्यस मिहलाले भिनन,् “मरेा मा लक राजा, तपाईंको शपथ खादै भन्छु,

तपाईंले ठक भन्नभुयो। तपाईंका अिधकारी योआबले मलाई सब िसकाएका हुन।्
20योआबले त्यसो गन ुर्को कारण घट्नालाई अक कारले तपाईंलाई बझु्न लगाउन ु
हो। मरेो मा लक तपाईं परमे रका दतू झै ज्ञानी हुनहुुन्छ। पथृ्वीमा के हुदँछै
तपाईंलाई सबै थाहा हुन्छ।”
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अब्शालोम यरूशलमे फकर् न्छ
21 राजाले योआबलाई भन,े “मलैे अिघनै िनणर्य गरी सकेको छु। अब जाऊ

अिन अब्शालोमलाई लएर आऊ।”
22 योआबले भ ुइँितर अनहुार झकुाए र ितनले राजा दाऊद ित आभार गद

भन,े “आज तपाईं म ित खशुी हुनहुुन्छ मलैे बझुें तपाईंले मरेो कुरा सनु्नभुयो।”
23 तब योआब गशेरू गएर अब्शालोमलाई यरूशलमे लएर आए। 24 तर

राजा दाऊदले भन,े “अब्शालोम उसको आफ्नै घर जानसक्छ। उ मलाई भटेनू
नआवोस।्” यसलैे अब्शालोम आफ्नै घर गए। अब्शालोम राजालाई भटेनू जान
सकेन।

25 मािनसहरूले अब्शालोमको सनु्दरताको सा ै शसंा गथ। इ ाएलमा
अब्शालोम जित सनु्दर अरू कोही िथएन। टाउको दे ख पतैाला सम्मै कतै खोट
लगाउने ठाउँ िथएन। 26 त्यके वषर्को अन्तमा अब्शालोमले टाउकोको कपाल
काटथूे र तौलन्थ।े कपालको ओजन झण्डै 200 शकेेल हुन्थ्यो। 27अब्शालोमका
तीनजना छोराहरू र एउटी छोरी िथए। छोरीको नाउँ तामार िथयो। तामार सा ै सनु्दर
िथई।

अब्शालोमले योआबलाई भटे गनर् बाध्य गराउँछ
28 अब्शालोम परूा दइु वषर् यरूशलमेमा राजासगँ भटे नगरी बस।े

29अब्शालोमले योआबकहाँ दतू पठाए। दतूहरूले योआबलाई भने अब्शालोमलाई
राजासगँ भटे गराइ दऊे। तर योआब अब्शालोम कहाँ आएनन।् दो ो चो ट पिन
अब्शालोमले खबर पठाए। तर योआब आउन माननेन।्

30 त्यसपिछ अब्शालोमले नोकरहरूलाई अ ाए, “हरे, मरेो खतेकै छेउमा
योआबको जौंको बाली पािकरहकेो छ। गएर त्यसमा आगो लगादऊे।”

यसरी अब्शालोमका नोकरहरू गएर आगो लगाइिदए। 31 योआब
अब्शालोमका घर आए। योआबले अब्शालोमलाई भन,े “ित ा नोकरहरूले
मरेो खतेीमा िकन आगो लगाए?”

32 अब्शालोमले योआबलाई भन,े “मलैे ितमीकहाँ खबर पठाएँ मलैे ितनीलाई
यहाँ आउन ु भन।े म ितमीलाई राजाकहाँ पठाउन चाहान्थ।े म ितमी ारा राजालाई
सोध्न चाहान्थे मलाई गशेरूबाट यहाँ ल्याउ। यो मलाई असल हुने िथयो यिद म
त्यही भएको भए, मलाई राजािसत भटेनू दऊे यिद मलैे पाप गरेको भए उसले मलाई
मारून।्”
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अब्शालोमले राजा दाऊदको दशर्न गछर्न ्
33 तब योआब राजाकहाँ आएर अब्शालोमका सबै कुरा बताउछँन।् राजाले

अब्शालोमलाई बोलाउँछन।् त्यसपिछ अब्शालोम राजालाई भटेनू आउँछन।्
राजाका अिघ अब्शालोम झकेुर उिभन्छन।् अिन राजाले अब्शालोमलाई म्वाईं
खान्छन।्

15
अब्शालोमले धरैे िम हरू बनाउछँन ्

1 त्यसपिछ अब्शालोमले एउटा रथ र घोडाहरू राख्छन।् जब रथमा सवार गथ
त्यस बलेा 50 जना मािनसहरू आफू अिघ िहडंाउथँ।े 2 िबहानै उठेर अब्शालोम
फाटकमा उिभन्थ।े अब्शालोमले राजाकहाँ न्यायको िन म्त समस्या लएर जाने
कोही मािनसको िनधो लन्थ।े तब अब्शालोमले उ लाई सोध्थ,े “कुन
शहरको वािसन्दा हुनहुुन्छ तपाईं?” त्यस ले जवाफ िदन्थ,े “म फलना-
फलना इ ाएलको प रवार समहूबाट आएको हु।ँ” 3 तब अब्शालोमले भन्न,े “गथ
तपाईं आफ्नो मामला िज े योग्य हुनहुुन्छ, तर राजा दाऊदले तपाईंहरूको कुरै
सनु्दनैन।्”

4 अब्शालोमले यो पिन भन्थ,े “अहो, कसलैे मलाई यस दशेको न्यायधीश
िनय ु ग रिदएको भए म त्यकेलाई साँचो न्याय िदनसक्थें।”

5 अिन यिद कोही पिन एकजना मािनस अब्शालोमको अिघ आएर झकेुर
अिभवादन गरे भन,े अब्शालोमले अिघ बढरे साथी जस्तो वहार गरेर हात
िमलाउने गथ। 6 अब्शालोमले ती कुराहरू योग गथ अिन त्यकेलाई म्वाईं
खान्थे जो राजा कहाँ न्यायको िन म्त आउँद िथए। यसरी अब्शालोमले इ ाएलका
त्यकेलाई मखुर् बनाए।

अब्शालोमले दाऊदको राज्य लने योजना बनाउछँ
7 चार वषर्पिछ, अब्शालोमले राजा दाऊदलाई भन,े “दया गरी मलाई मलैे

हे ोनको परम भलुाई गरेको ितज्ञा परूा गनर् जान िदनहुोस।् 8 मलैे त्यो ितज्ञा म
गशेरूणमा बसकेो समयमा गरेको िथएँ। मरेो ितज्ञा िथयो, ‘यिद परम भलुे मलाई
यरूशलमे िफतार् गराउन ु भयो भने म परम भकुो सवेा गनछु।’ ”

9 राजा दाऊदले भन,े “शा न्तिसत जाऊ।”
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अब्शालोम हे ोन गए 10 तर अब्शोलोमले इ ाएलका सबै प रवार समहूमा
ग ु चर पठाए। ती ग ु चरहरूले मािनसहरूलाई भन,े “जब ितमीहरूले तरुही बजकेो
सनु्छौ, भन्न,ु ‘अब्शालोम हे ोनमा राजा भएका छन।्’ ”

11 अब्शालोमले 200 मािनसहरूलाई ितनको साथ लानलाई आम न् त गरे।
ती मािनसहरूले यरूशलमे छोडे अिन ितनीिसतै हे ोन गए। तर ितनको योजना
बारे उनीहरू अनिभज्ञ िथए। 12 अहीतोपले दाऊदका एकजना सल्लाहकार िथए।
अहीतोपले गीलोह शहरका बािसन्दा िथए। जब अब्शालोमले ब लदान चढाउन पगुे
तब गीलोह शहरबाट अहीतोपलेलाई पिन बोलाए। अब्शालोमको योजना ठीकसगँ
कायर् न्वत हुदँै िथयो अिन धरैे भन्दा धरैे मािनसहरू ितनको पक्षमा लाग्नथाल।े

दाऊदले अब्शालोमको षड ्यन् बझुे
13 दाऊदलाई खबर िदन भनरे एकजना मािनस दाऊदकहाँ आए। ती मािनसहले

भन,े “इ ाएलका मािनसहरूले अब्शालोमको नतेतृ्वलाई प ाउन थालकेा छन।्”
14 तब दाऊदले आफूसगँ यरूशलमेमा छाडीएका अिधकारीहरूलाई भन,े

“हामी चाँडै जाऊँ। यिद भागनेौं भने अब्शालोमले हामीलाई छोडने छैन। िछटो
गरी यहाँबाट भागौं होइन भने अब्शालोम आइपगु्छ। हामीलाई ख म गनछ। अिन
त्यसले यरूशलमेका सबै मािनसहरूलाई मानछ।”

15 राजाका अिधकारीहरूले भन,े “तपाईंले जे भन्नहुुन्छ हामी त्यसै गनछौं।”

दाऊद र ितनका मािनसहरू भाग्छन ्
16 राजा दाऊद उसको महलमा ब े जित सबलैाई लएर महलबाट िनक्लन्छन।्

तर राजाले उसका दश जना उप-प ीहरूलाई महलका हरेचाह गनर् राखे 17 राजा
आफ्ना मािनसहरूका साथमा िहडं।े अ न्तम महलमा पगुरे ितनी रोिकए। 18 त्यहाँ
द े ख सबै अिधकारीहरू राजाको अिघ लाग।े (अघाडी 600 िग ीहरू राजािसत
आए।) गातमा उनी बसकेो समय दे ख त्यहाँ ितनीहरू उिनसगँ िथए अिन करेतीहरू
र पलतेीहरू राजाको अघाडी गए।

19 राजाले िग ीबाट आएका ह लैाई भन,े “ितमीहरू िकन हामीसगँ िहडंदछैौ?
फकर नयाँ राजा (अब्शालोम) सगँ बस। ितमीहरू िवदशेी हौ। यो ितमीहरूको
मातभृिूम होइन। 20क्षिणक समय अिघ ितमीहरू म सगँ सामले हुन आएका हौ। अब
ितमीहरू मसगँ एक ठाउँदे ख अक ठाउँ गद घिुमरहन ु पछर्। आफ्ना दाज्य-ूभाइहरू
लएर फकर् । दया र िव ास ितमीहरूलाई दखेाउन।्”
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21 तर ह लैे राजालाई भन,े “जबसम्म तपाईं परम भु बाच्नहुुन्छ म तपाईंकै
साथमा रहने छु। यिद म मन ुर् परेता पिन तपाईंिसतै मनछु।”

22 दाऊदले ह लैाई भन,े “आऊ, हामी िक ोन बेंसी तरौं।”
त्यसकारण सबै इ ै र ितनका मािनसहरू अिन ितनीहरूका प रवारहरूले िक ोन

बेंसी तरे। 23 सबै मािनसहरू िचच्चाई रहका िथए। राजा दाऊद र ितनका
मािनसहरू मरूभिूम अिघ बढदै जब िक ोन बेंसी तरे ितनीहरू रोए। 24 सादोक
र ितनीसगं भएका लवेीनीहरूले परमे रको करारको सन्दकू बोकेका िथए।
ितनीहरूले परमे रको पिव सन्दकूलाई राख।े अिन एबीयातारले मािनसहरूले
दाऊदिसत यरूशलमे नछाडुन्जलेसम्म ाथर्ना गरे।

25 राजा दाऊदले सादोकलाई भन,े “परमे रको पिव सन्दकूलाई यरूशलमेमा
नै छोड। यिद परम भु मिसत खशुी हुनहुुन्छ भने मलाई यरूशलमे र उहाँको
म न्दरलाई हने मौका िदनहुुन्छ। 26 तर यिद परम भु मिसत खशुी हुनहुुन्न ् भने
उहाँले मलाई जे पिन गनर्सक्न ु हुन्छ।”

27 राजाले पजूाहारी सादोकलाई भन,े “ितमी एकजना ा (अगमव ाको
अक नाम) पिन हौ। शान्तिसत शहर फकर् । साथमा ित ो छोरा अहीमास
र एबीयातारका छोरा जोनाथन पिन लजैाऊ। 28 ितमीबाट सनु्नलाई म त्यहाँ
प खर्रहनछुे जहाँ मरूभिूम पा र मािनसहरू नदी तछर्न।्”

29 यसलैे सादोक र एब्यातारले पिव सन्दकूलाई यरूशलमेमा िफतार् लगे र
त्यहीं बस।े

दाऊद अहीतोपलेको िबरू मा ाथर्ना गछर्न ्
30 दाऊद जतैनू डाँडा उक्ल।े ितनी रोए। टाउको ढाकेर खाली खु ै िहडं।े

दाऊदका साथमा भएका अन्य मािनसहरूले पिन टाउको ढाके। ितनीहरू पिन रूँदै
दाऊदसगँ गए।

31 एकजना मािनसले दाऊदलाई भन,े “अहीतोपले त्यो एउटा हो जसले
अब्शालोमसगँ षडयन् मा भाग लयो।” तब दाऊदले ाथर्नामा भन,े “परम भ,ु म
भन्दछुै अहीतोपलेको सल्लाह अनरुूपको कायर् िवफल होस।्” 32 दाऊद पहाडको
चचुरुोमा उक्ल।े जहाँ दाऊदले किहलकेाहीं परमे रलाई आराधना अचर्ना गथ।
त्यही समय एरेकी हूशै फाटेको कोट अिन टाउकोभ र धलुो हालरे ितनका अिघ
आए।
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33 दाऊदले हूशलैाई भन,े “यिद ितमी मिसत गयौ भने अक हरेचाह गन
हुनछेौ। 34 तर यिद ितमी यरूशलमे फिकर् यौ भने ितमीले अहीतोपलेको सल्लाहलाई
िवफल पानर् सक्छौ। अब्शालोमलाई भन्न,ु ‘राजा म तपाईंको सवेक हू।ँ मलैे
तपाईंको िपतालाई सवेा गरे। अब म तपाईंको सवेा गनछु।’ 35 पजूाहारी सादोक
र एबीयातार पिन ितमी िसतै हुनछेन।् राजदरवारमा सनुकेा कुरा सबै ितनीहरूलाई
बताउने छौ। 36 सादोकका छोरा अहीमास र एबीयातारका छोरा जोनाथन ितनीहरू
िसतै हुनछेन।् ितमी ज-ेजे सनु्छौ ितनीहरू ारा ितमीले मलाई बझु्नदऊे।”

37 तब दाऊदका साथी हुशै शहर गए। अिन अब्शालोम यरूशलमे पगु।े

16
सीबाले दाऊदलाई भटेछून

1 दाऊद जतैनु डाँडाको टापमुा अ लक पर मा पगुकेा िथए, मपीबोशतेको
नोकर सीबाले दाऊदलाई भटेे। सीबासगँ जीन लगाम क स्सएका दइुवटा गधा िथए।
गधामा 200 रोटी, 100 झपु्पा िकसिमस, 100 ीष्मफल र दाखरस लािदएको
एउटा मसक िथयो। 2 राजा दाऊदले सीबालाई सोध,े “यी चीज िकन ल्यायौ?”

सीबाले जवाफ िदए, “गधाहरू राजाको प रवारलाई चढनको िन म्त ल्याएको
हो। रोटी र ीष्मफलहरू अिधकारीहरूलाई खाना भनरे अिन मरूभिूममा िहडंदा
जो कमजोरी भएर िहडंन सक्दनैन ्ितनीहरूका िन म्त दाखरस ल्याएको।”

3 राजाले सोध,े “मपीबोशते खै कहाँ छन।्?”
सीबाले जवाफ िदए, “मपीबोशते यरूशलमेमा नै बस।े ितनले सोच,े ‘अब

इ ाएलीहरूले मरेा िपताका राज्य मलाई िदन्छन।्’ ”
4 तब राजाले सीबालाई भन,े “यही कारणले मपेीबोशथेका जाय जथेा अब म

ितमीलाई िदन्छु।”
सीबाले भन,े “म तपाईंसगँ नतमस्तक छु। मलाई िव ास छ म तपाईंलाई सधैं

रझाउनसक्छु।”
िशमीले दाऊदलाई सराप्छ

5 दाऊद बहूरीममा आए। बहूरीमबाट शाऊलका प रवारका एकजना मािनस
िन स्कए। त्यसको नाउँ िशमी िथयो, जो गरेाका छोरा िथए। िशमीले दाऊदलाई धरैे
सराप्दै आए। लगातार नरा ो नामले सराप्दै िथए।
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6 िशमीले दाऊद र ितनका अिधकारीहरूलाई ढुङ्गाले हान्न शरुू गरे। तर
मािनसहरू र िसपाहीहरूले दाऊदलाई घरेे। 7 िशमीले दाऊदलाई सराप िदए। उनले
भन,े “ए हत्यारा, भाग यहाँबाट िछटो भाग। 8 परम भलुे तलाईं सजाय िददछैन।्
िकन थाहा छ? कारण तलैे शाऊलका प रवारलाई मा रस।् तैंले शाऊलको
राजिसहंासन चो रस।् तर अिहले ठीक यस्तो गित हुदँछै तरेो। परम भलुे तरेो राज्य
तरेो छोरा अब्शालोमलाई िदनभुयो। िकन थाहा छ? कारण त ँ हत्यारा होस।्”

9 सरूयाहका छोरा अबीशलैे राजालाई भन,े “हे मरेो मा लक राजा यो मरेको
कुकुरले िकन तपाईंलाई सराप्दछै? दया गरी मलाई उसको टाउको िछनाउन
िदनहुोस।्”

10 तर राजाले जवाफ िदए, “सरूयाहका छोराहरू िकन ितमीहरू मरेो
मामलाहरूमा हात हाल्छौ? साँच्चो हो, िशमीले मलाई सराप्दै छ। तर सायद
परम भलुे मलाई सराप्न ु उसलाई भन्न ु भएको होला। कसले परम भलुाई उहाँले
गन ुर् भएको िवषयमा गनर् सक्छ र?” 11 दाऊदले अबीशै र सारा नोकरहरूलाई
भन,े “हरे, मरेो आफ्नै छोरा (अब्शालोम) ले मलाई मानर् खोज्दछै। यो मािनस
(िशमी) िबन्यामीन कुल समहूले मलाई मान अिधकार ज्यादा ा गछर्। उसलाई
एक्लै रहन दऊे। मलाई मनप र भन्न दऊे। परम भलुे नै त्यसो गन ुर् भन्न ु भएको
हो। 12 यो हुनसक्छ, परम भलुे मलै े िशमी ारा गा ल खाएको दखेरे म ित दया
गद रा ो गन ुर्हुन्छ।”

13 यसकारण दाऊद र ितनका मािनसहरू आफ्नो बाटो लाग।े तर िशमीले
दाऊदलाई प ाए। पहाडको बाटोको अक ितर भएर िशमी िहडं्न थाल्यो।
या ाभ र दाऊदलाई गाली गद िशमी िहडयो। िशमीले दाऊदलाई ढुङ्गा र धलूोले
पिन हान्यो।

14 राजा दाऊद र ितनका अनयुायीहरू यदर्न नदी पगु।े राजा र अनयुायीहरू
थिकत िथए। त्यहाँ ितनीहरूले आराम गरे र आफूलाई थकावट मु पारे।

15अब्शालोम, अहीतोपलेे र अन्य मािनसहरू जो इ ाएलवासी िथए यरूशलमे
आए। 16 दाऊदका एरेकी हूशै नामक साथी अब्शालोमलाई भटेनू आए। उसले
अब्शालोमलाई भन,े “राजाको िचराय ु होस।् राजाको िचराय ु होस।्”

17 अब्शालोमले सोध,े “ितमी ित ा िम दाऊदको िव ासपा िकन बननेौ?
यरूशलमे छोडरे िकन दाऊदसगं गएनौ?”
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18 हूशलैे भन,े “म परम भलुे छान्न ु भएको मािनसका अधीनमा बस्छु। यी
मािनसहरू अिन इ ाएलका मािनसहरूले तपाईंलाई छान।े म तपाईंसगँै बस्छु।
19 पिहले मलैे तपाईंका िपताको सवेा गरें। अब म तपाईंको सवेा गनछु तपाईं
दाऊदका छोरा हुनहुन्छ।”

अब्शालोमले अहीतोपलेबाट सल्लाह लन्छन ्
20 अब्शालोमले अहीतोपलेलाई भन्छन,् “कृपया अब हामीले के गन ुर् पछर्

भन।”
21 अहीतोपलेले े अब्शालोमलाई भन,े “ित ा िपताजीले उहाँका केही

प ीहरूलाई आफ्नो घर रेखदखे गनर् छोडन ु भएको छ। जाऊ र ितनीहरूिसत
शारी रक सम्बन्ध राख। त्यसपिछ त्यके इ ाएलीलाई यो थाहा हुनछे िक
ितमीलाई ित ा िपताले घणृा गछर्न ् भनरे। अिन ती सबै मािनसहरूले ितमीलाई
सहयोग पयुार्उन उत्सािहत हुनछेन।्”

22 तब अब्शालोमको िन म्त ितनीहरूले महलको छानामा एउटा पाल हाल।े
अिन अब्शालोमले आफ्ना िपताका रखौटी प ीहरूिसत शारी रक सम्बन्ध राख।े
सबै इ ाएलीहरूले यो दखे।े 23 त्यस समय अहीतोपलेको सल्लाह दाऊद र
अब्शालोम दवुकैा िन म्त सा ै महत्वपणूर् िथयो। ितनीहरूले सोचे िक यो त्यित
महत्वपणूर्को हो जित परमे रको वचन एउटा मािनसको िन म्त हुन्छ।

17
अहीतोपलेले दाऊदबारे सल्लाह िदन्छन ्

1 अहीतोपलेले अब्शालोमलाई भन,े “दया ग र मलाई 12,000 मािनस
छान्न िदनहुोस।् म आज राती नै दाऊदको खदेो गछुर्। 2 जब उ थाकेर कमजोर
भएको हुन्छ म उसलाई प नछुे। म त्यसलाई धम्काउछुँ। तब उसका मािनसहरू
सबै भाग्नछेन।् तर म खा ल दाऊदलाई मा मानछु। 3 त्यसपिछ उसका सनेालाई
तपाईंको अनगुामी बनाइिदन्छु। यिद दाऊद मरे भने सबै मािनसहरू शा न्तिसत
तपाईंको पिछ आउनछेन।्”

4 यो योजना अब्शालोम र इ ाएलका अगवुाहरूलाई रा ो लाग्यो। 5 तर
अब्शालोमले भन,े “अिहले एरेकी हूशलैाई बोलाऊ। म उसलाई पिन सोध्छु, उसले
के भन्छ सनुौं।”

हूशलैे अहीतोपलेको सल्लाहलाई खतम पा रिदन्छ
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6 हुशै अब्शालोम भएकहाँ आए। अब्शालोमले हुशलैाई भन,े “यो
अहीतोपलेको योजना हो। के यो योजनालाई हामी कायर्मा ल्याउन सक्छौं? अथवा
सक्दनैौं दया गरेर तपाईंको िवचार भन्नहुोस।्”

7 हुशलैे भन,े “यस समय अहीतोपलेको सल्लाह ठीक छैन। 8 तपाईंलाई थाहै
छ तपाईंका िपता र उहाँसगँ भएका मािनसहरू धरैे ब लयाछन।् ितनीहरू बच्चाहरू
खोिसएका भाल ूजस्तै िह क छन ्तपाईंका िपता िनपणु यो ा हुनहुुन्छ। उहाँ रातभरी
सिैनकहरू िसत रहन ु हुन्न। 9 जहाँसम्म उहाँ त कुनै गफुा अथवा अरू कुनै ठाउँमा
लिुकसक्न ुभयो। यिद तपाईंका िपताजीले तपाईंका मािनसहरू मािथ धावा बोल्नभुयो
भने मािनसहरूले यो खबर सनु्नछेन।् अिन ितनीहरूले सोच्ने छन,् ‘अब्शालोमका
अनयुायीहरू हादछन।्’ 10 तब िसहं जस्ता सहासी मािनसहरू पिन डराउने छन।
िकनभन?े इ ाएलका सबै मािनसहरूलाई थाहै छ िक तपाईंका िपता ब लया लडाकु
हुन, अिन उनका मािनसहरू धरैे साहसी छन।्

11 “म यो सझुाव िदन्छुः दानदे ख बशेबासम्मका सबै इ ाएलीहरूलाई भलेा
गराउन ु होस।् मािनसहरू समु का िकनारका बालवुा जस्तै हुनछेन।् त्यसपिछ तपाईं
आफै य ु भिूममा जानहुोस।् 12 हामीले दाऊदलाई लकेुकै ठाउँमा समाउने छौं।
दाऊदलाई धरैे िसपाहीहरूको साथमा जाइलाग्न ु पछर्। हा ो सखं्या भ ुइँमा खसकेो
शीतका थोपाहरू जस्तो हुनपुछर्। हामीले दाऊदलाई उसका मािनसहरूसगँै मान ुर् पछर्।
कसलैाई िजउँदो छाडने होइन। 13 तर यिद दाऊद कुनै शहरमा भाग्यो भन,े सबै
इ ाएलीहरूले डोरी ल्याउने छन ्अिन हामी शहरको पखार्ललाई बेंसीको तल तान्ने
छौ एउटा सानो ढुङ्गा सम्म पिन छोिडने छैन।्”

14अब्शालोम अिन इ ाएलीहरूले भन,े “एरेकी हूशकैो सल्लाह अहीतोपलेको
भन्दा रा ो छ।” ितनीहरूले िकन यसो भन्यो भने यो परम भु कै योजना हो।
परम भलुे अहीतोपलेको रा ो सल्लाहलाई न पा रिदन ु भयो। कसरी परम भलुे
अब्शालोमलाई सजाय िदनभुयो।

हुशलैे दाऊदलाई चतेावनी पठाउँछन ्
15 हुशलैे ती कुराहरू पजूाहारी सादोक र एबीयातारलाई भन।े हूशलैे

अहीतोपलेको अब्शालोम र इ ाएलका अिधकारीलाई िदएको सल्लाहबारे भन।े
हुशलैे आफूले िदएको सल्लाहको पिन उल्लखे गरे। हुशलैे भन,े 16 “दाऊदलाई
िछटो खबर पठाऊ। ितनलाई मािनसहरूले जहाँ मरूभिूम पार गछर्न ् त्यहाँ नब ु
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भन्न।ु चाँडै यदर्न नदी पार गन ुर् भन्न।ु यिद नदी पार गरे भने राजा र ितनका मािनसहरू
समाितने छैनन।्”

17 पजूाहारीका छोरा जोनाथन अिन अहीमास एन-रोगलेमा प खर्एका िथए।
शहरिभ आफू नदखेनु ्भनरे ितनीहरू चाहान्थ,े यसलैे एउटी नोकन ितनीहरूकहाँ
आइन ्र ितनले खबर िदइन।् तब जोनाथन र अहीमास दाऊदलाई खबर भन्न िहड।े

18 तर एउटा केटोले जोनाथन र अहीमासलाई दखे।े त्यो केटो अब्शालोमलाई
भन्न दौ ो। जोनाथन र अहीमास चाँडो-चाँडो भाग।े ितनीहरू बहूरीमका
एकजनाको घरमा आइपगु।े जसको आगँनमा एउटा कुवा िथयो। जोनाथन र
अहीमास कुवािभ गए। 19 त्यस मािनसकी प ीले च्यादरले कुवा ढािकिदइन।्
तब ितनले त्यो च्यादरलाई अन्नले ढािकन। कुवा अन्नको राश जस्तो दे खइयो।
यसकारण कसलैे पिन जोनाथन र अहीमास त्यहाँ लकेुका छन ्भनरे सोच्नै सकेनन।्
20अब्शालोमको नोकर त्यस मिहलाको घरमा आएर सोध,े “अिहमास र जोनाथन
कहाँ छन?्”

त्यस मिहलाले अब्शालोमको नोकरलाई भिनन,् “ितनीहरूले त खोला त रसके
होला।”

अब्शालोमको नोकर जोनाथन र अहीमासको खोजीमा अिघ बढयो। तर
ितनीहरूलाई भटेनू सकेनन ्यसथर् अब्शालोमको नोकर यरूशलमे फिकर् यो।

21 अब्शालोमको नोकर िहडपेिछ जोनाथन र अहीमास कुवाबाट िन स्कए।
ितनीहरू दाऊदलाई खबर भन्न गए। ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “िछटो, नदी पार
ग रहाल्न ु होस।् अहीतोपलेले तपाईंको िवरू मा यस्तो योजना बनाएको छ।”

22 तब दाऊद र उसका सबै मािनसहरूले यदर्न नदी तरे सयुर् उदय हुन अिघ,
दाऊदका मािनसहरू त्यकेले यदर्न नदी पार गरे।

अहीतोपलेले आत्माहत्या गछर्न ्
23 अहीतोपलेले बझुे िक कुनै इ ाएलीले पिन उनको सल्लाह माननेन।्

अहीतोपले आफ्नो गधामा चढरे आफ्नो शहरको घर गए। प रवारका लािग केही
योजना बनाएर आफू पासो लागरे मरे। ितनको मतृ्यपुिछ मािनसहरूले उनकैा िपताको
िचहानको छेउमा गाड।े

अब्शालोमले यदर्न नदी पार गरे
24दाऊद महनमै पगु।े अब्शालोम र उनका साथमा रहकेा इ ाएलीहरू यदर्न नदी

पार गरेर गए। 25अब्शालोमले आमासालाई सनेाका नयाँ क ान बनाए। आमासाले
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योआबको ठाउँ लए। आमासा इश्माएली िय का छोरा िथए। आमासाकी आमा
अबीगले सरूयाहकी बिहनी नाहाशकी छोरी िथइन।् सरूया योआबकी आमा िथइन।्
26 अब्शालोम र इ ाएलीहरूले िगलादमा छाउनी बसाए।

शोबी, मािकर अिन बर्िजलै
27 दाऊद महनमै पगु।े शोबी, माकीर र बर्िजलाइहरू त्यस ठाउँमा िथए। शोबी

रब्बाको अम्मोनी नाहाशका छोरा िथए। माकीरचािह लोदबारको अमीएलका छोरा
िथए। बर्िजलाइ िगलादका रोग्लीमबाट िथए। 28-29 ती तीनै जना मािनसहरूले
भन,े “यस मरूभिूम ारा जाने मािनसहरू सा ै थिकत र भोक प्यासी छन।्” यसलैे
ितनीहरूले दाऊद र उनका मािनसहरूका िन म्त धरैे थोक ल्याए। ितनीहरूले ओढ्न-े
ओ ान, र अन्य भाँडा-कँुडाको बन्दबस्त िमलाइिदए। ितनीहरूले गहु,ँ जौं,आटँा,
उिसनकेो फल, िसमी, सकेुको िवजन, मह, नौनी, भडेा अिन गाईको दधूबाट बनकेो
िचज ल्याइ िदए।

18
दाऊद य ु को िन म्त तयार हुन्छन ्

1 दाऊदले आफ्ना मािनसहरू गन।े ितनले ती मािनसहरूलाई नतेतृ्व गनर्1,000
र 100 को मािथ क ानहरू छान।े 2 दाऊदले मािनसहरूलाई तीन भागमा छु ाए।
अिन दाऊदले मािनसहरू पठाए। योआबको एक ितहाइ सिैनकहरूलाई नतेतृ्व
गरे। अक तीन भागको एक ितहाई सिैनकहरू योआबका सानो भाइ अबीशकैो
अिधकारमा िथए अिन तीन भागको अ न्तम ितहाई ई बैाटका िग ीको अिधकारमा
िथए।

राजा दाऊदले मािनसहरूलाई भन,े “म पिन ितमीहरूिसत जानछुे।”
3 तर मािनसहरूले भन,े “होइन! तपाईं हामीिसत नजानहुोस।् कारण के हो

भन,े यिद हामी य ु भिूमबाट िवमखु भयौं भने अब्शालोमका मािनसहरूलाई भाव
पदन। यिद हामी आधा नै मय भने पिन त्यि फरक पदन। तर तपाईं 10,000
को सखं्याका हामीभन्दा महत्वपणूर् हुनहुुन्छ। तपाईं यही शहरमा ब ु भए असल
हुन्छ। यिद हामीलाई दरकार पय भने सहयोग पयुार्उनहुोस।्”

4 राजाले मािनसहरूलाई भन,े “ितमीहरूलाई जे रा ो लाग्छ म त्यही गछुर्।”
तब राजा ारमा खडा भए। फौज अिघ ब ो। सय र हजारको समहूमा ितनीहरू

िहड।े
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5 योआब, अबीशै र ई लैाई दाऊदले आदशे िदए। उसले भन,े “मरेो खाितर
जवान अब्शालोम ित दयाल ू बन्न।ु” राजाले क ानहरूलाई के भने सिैनकहरूले
सबै सनु।े

दाऊदका सनेाले अब्शालोमका सनेालाई हराउछँन ्
6 दाऊदका सिैनकहरूले अब्शालोमका इ ाएलीहरूलाई आ मण गरे।

ितनीहरूले ए मैको जङ्गलिभ लडाईं गरे। 7दाऊदका सनेाहरूले इ ाएलीहरूलाई
परास्त गरे। त्यस िदन 20,000 मािनसहरू मा रए। 8 दशेभ र य ु फै लयो।
तरवारले भन्दा ज्यादा मािनस जङ्गलमा मरे।

9 अब्शालोमले दाऊदका अिधकारीहरूलाई भटेे। अब्शालोम एउटा खच्चरमा
चढरे टाढ भाग्ने चे ा गरे। खच्चर बजराठको रूखको हाँगाहरू मिुन भाग्यो।
त्यो हाँगो मोटो िथयो, अब्शालोमको टाउको हाँगामा अ ल्झयो। खच्चर लगातार
दौिडर ो अिन ऊ जमीन मािथ हाँगामा झु ण्डए।

10 एकजना मािनसले यो घटना दखे।े उसले योआबलाई भन,े “मलैे बाजको
रूखमा अब्शालोम झु ण्डरहकेो दखे।े”

11 योआबले त्यस मािनसलाई भन,े “तैंले मारेर त्यसलाई रूखबाट भइँुमा िकन
झा रनस?् म तलँाई एउटा पटेी र चाँदीको दश टु ा िदने िथएँ!”

12 त्यस मािनसले योआबलाइ भन,े “यिद मलाई 1,000 चाँदीको टु ा
िदएको भएता पिन म राजाको छोरालाई केही गन िथइन। कारण राजाले तपाईं
अबीशै र इ लैाई भएको आदशे हामीले सनु्यौ। राजाले भनकेा िथए, ‘नौजवान
अब्शालोमलाई चोट नपयुार्उन।ु’ 13 यिद मलैे उसलाई मारेको भए राजाले प ो
लगाउन ु हुने िथयो। अिन तपाईं, याओबल,े मरेो रक्षागन ुर् हुने िथएन।”

14 योआबले भन,े “म यहाँ तसँगं समय बरबाद गिदर्न।”
अब्शालोम अझै जीिवतै बाजको रूखमा झु ण्डरहकेो िथए। योआबले तीनवटा

भाला िनकालरे अब्शालोमलाई हान।े भाला गएर अब्शालोमको मटुुमै रोिपयो।
15 योआबका दशजना जवान िसपाही िथए जो योआबका अगंरक्षक हुन। ती
दशजना मािनस अब्शालोमको व रपरी भलेा भएर उसलाई मारे।

16 अब्शालोमका सनेाहरूलाई नखे ु भन्नाका खाितर योआबले तरुही
फूके। 17 योआबका मािनसहरूले अब्शालोमको लाश जङ्गलको ठूलो दलूोमा
फ्याँिकिदए। ितनीहरूले लाश हालरे उ दलूोलाई ढुङ्गाले प ु रिदए।

अब्शालोमका जित पिन इ ाएली अनयुायीहरू िथए भागरे घर गए।
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18 जब अब्शालोम जीिवत िथए ितनले राजाको बेंसीमा एउटा स्तम्भ खडा
गरेका िथए। अब्शालोमले भनकेा िथए, “मरेो नाउँ जीिवत रा े कुनै छोरा छैन।”
यसलैे ितनले त्यस स्तम्भको नाउँ आफ्नो नाममा राख।े आज पिन उ स्तम्भलाई,
“अब्शालोम स्मिृत-िचन्ह” भिनन्छ।

योआबले दाऊदलाई समाचार पठाउँछन ्
19 सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई भन,े “राजा दाऊदलाई खबर िदन

मलाई िनय ु गन ुर् होस।् म उहाँलाई परम भलुे उहाँको श लुाई न ग रिदन ु भयो
भनरे स ्चना िदन्छु।”

20 योआबले अहीमासलाई जवाफ िदए, “होइन, आज यो खबर लएर दाऊद
कहाँ जाने ितमी एक छैनौ। ितमीले यो खबर राजा भए कहाँ अरू कुनै िदनमा लएर
जाऊ। िकन? िकनभने राजाका छोरा मा रएका छन।्”

21 तब योआबले कूशबाट आएका मािनसलाई भन,े “जाऊ अिन ितमीले जे
जित दखेकेा छौ राजालाई स ्चना गर।”

कूशीले योआबलाई िशर झकुाएर तब दाऊदलाई खबर िदन दगरेु।
22 तर सादोकका छोरा अहीमासले योआबलाई िबन्ती गरे, “जसरी हुन्छ,

दयागरी त्यस कूशीिसत समाचार पयुार्उन मलाई पिन पठाउनहुोस।्”
योआबले भन,े “यो खबर त ँ िकन लान्छस?् यो समाचारहरू िददा तैंले कुनै

परुस्कार पाउने छैनस।्”
23 अहीमासले जवाफ िदए, “जसरी भएता पिन म दाऊदकहाँ जान्छु।”
योआबले भन,े “ठीक छ, यिद त ँ दाऊद कहाँ जान्छस ्भने जा।”
तब अहीमास यदर्न बेंसी भएर कूशीलाई नाघरे गए।

दाऊदले खबर सनु्छन ्
24 दाऊद शहरका दइु ारको बीचमा बिसरहकेा िथए। पहरादार पखार्लहरूको

ारको छप्परमािथ चढ।े पहरादारले एउटा मािनस एक्लै कुद ्दै आइरहकेो दखे।े
25 पहरादारले िचच्याएर राजा दाऊदलाई भन।े

राजा दाऊदले भन,े “यिद मािनस एक्लै छ भने त्यसले खबर ल्याउदँछै।”
शहरको निजकै त्यो मािनस आइपगु्यो। 26 पहरादारले अक मािनस पिन कुद ्दै

गरेको दखे।े त्यो पहरादारले ढोकेलाई भने हरे त्यो मािनस पिन एकलै कुदरे
आइरहछे।
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राजाले भन,े “उसले पिन समाचार ल्याइरहकेोछ।”
27 त्यस पहरादारले भन,े “मलाई लाग्दछै त्यो पिहला कुद ्दै आउने चािहं

सादोकका छोरा अहीमास हुनपुछर्।”
राजाले भन,े “अहीमास रा ो मािनस हो। उसले रा ो खबर ल्याउदँछै।”
28 अहीमासले राजालाई भन,े “सबै रा ै छ।” राजाका अिघ िशर झकुाएर

अहीमासले भन,े “परम भु राजाका परमे रको मिहमा गाऔ! परम भलुे तपाईंको
िवरोधीलाई हराउनभुयो, मरेो मा लक राजा।”

29 राजाले भन,े “नौजवान अब्शालोम ठीकै छ त?”
अहीमासले जवाफ िदए, “जब मलाई योआबले पठाए, मलैे ठूलो उत्साह दखेें।

तर के भयो मलाई थाहा छैन।”
30 तब राजाले भन,े “यहाँ उभ र पखर्।” अहीमास त्यहाँ उिभए र प खर्ए।
31 कूशी आए। उनले भन,े “मरेा मा लक राजालाई खबर छ। आज परम भलुे

तपाईंका िवरोधीहरूलाई दण्ड िदनभुयो।”
32 राजाले कूशीलाई सोध,े “के अब्शालोम ठीक छ त?”
कूशीले जवाफ िदए, “म िव ास गछुर् जो तपाईंका िबरू मा िथए ती सबलैे त्यो

जवान केटो (अब्शालोम)ले पाएको जस्तै सजाय पाउने छन।्”
33 तब राजाले अब्शालोम मरे भनरे थाहा पाए। राजा सा ै दःुखी भए। ऊ

ारबाट कोठामा गएर रोए। कोठामा जाँदा रूँदै गए। ितनले भन्दिैथए, “हे मरेो
छोरा अब्शालोम, ित ो स ामा म मन ुर् असल िथयो। हे अब्शालोम, मरेो छोरा,
छोरा!”

19
योआबले दाऊदलाई गाली गछर्न ्

1 मािनसहरूले योआबलाई खबर सनुाउछँन।् ितनीहरूले योआबलाई भन्छन,्
“हने ुर्होस,् राजा अब्शालोमको लािग दःुखी भएर रोइरहकेाछन।्” 2 दाऊदका
सनेाले त्यस िदन य ु िजत।े तरै पिन मािनसहरूलाई उ िदन पटक्कै चनै भएन।
कारण मािनसहरूले सनु,े “राजा आफ्ना छोराको िन म्त सा ै दःुखी छन।्”

3 मािनसहरू चपुचाप शहरमा िभि ए। परािजत भएर भागरे आएका मािनसहरू
जस्तै भए। 4 राजाले अनहुार ढाकेका िथए। हे मरेो छोरा “अब्शालोम, मरेो छोरा
भन्दै राजा जोडजोडले रोइरहकेा िथए।”
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5 योआब राजाका घरमा आए। योआबले राजालाई भन,े “तपाईंले आफ्ना सबै
अिधकारीहरूको बजे्जत गदहुनहुुन्छ। हने ुर्होस,् ती अिधकारीहरूले आज तपाईंको
ाण बचाए। अिन ितनीहरूले तपाईंका छोरा छोरी, प ीहरू र नोकन हरूलाई

पिन बचाए। 6 जसले तपाईंलाई घणृा गय उसलैाई माया गन ुर्हुन्छ। आज तपाईंले
तपाईंका अिधकारीहरू र आफ्ना मािनसहरूलाई केही जस्तो नठानकेो माण भयो।
मलाई यस्तो लाग्दछै यिद अब्शालोम चािहं बाँचरे हामी सबै मा रएको भए तपाईं
खशुी हुनहुुन्थ्यो। 7 अब उठेर तपाईंका अिधकारहरूलाई उत्साहका केही शब्द
भन्नहुोस।् म परम भकुो शपथ खाएर भन्छु यिद तपाईं झ ै बािहर िनस्कन ु भएन
भने रात हुन अिघ कसलैे पिन तपाईंलाई सहयोग गन छैन। तपाईंको बाल्यकाल
दे खको िवप ीहरूमा सबभन्दा नरा ो िवप ी यो हुनछे।”

8 त्यसपिछ राजा शहरको फाटकमा गए। त्यि नै बलेा राजा फाटकमा सवारी
भए भनरे हल्ला चारैत र फै लयो। यसलैे सबै मािनसहरू राजालाई हनेर् आए।
अब्शालोमका अनयुायी भएका सबै इ ाएलीहरू भागरे घर गए।

दाऊद फे र राजा भए
9 इ ाएलका सबै कुल र प रवार समहूका मािनसहरूले तकर् िबतकर् गरे।

ितनीहरूले भन,े “राजा दाऊदले हामीलाई प लश्ती र अन्य श हुरूबाट बचाए।
दाऊद अब्शालोमको अिघबाट भाग।े 10 यसलैे हामीले अब्शालोमको शासन
छान्यौ। तर अिहले अब्शालोम मरे। उ य ु मा मा रए। यसथर् हामीले दाऊदलाइ
फे र राजा बनाउन ु पछर्।”

11 राजा दाऊदले पजूाहारीहरू सादोक र एबीयातारकहाँ खबर पठाए। दाऊदल,े
“यहूदाका अिधकारीहरूलाई भन।े ‘िकन ितमीहरू दाऊदलाई राजिसहंासनमा फे र
बसाउन िकन अ न्तम प रवार समहू भयौ? हरे, इ ाएलीहरूले राजालाई फकार्एर
ल्याउने बारेमा भन,े अिन राजाको डरेामा पगु।े 12 ितमीहरू मरेो एउटै प रवार
समहूका भाइहरू हौ। ितमीहरू मरेो आफ्नै प रवार छौ। तब िकन ितमीहरू राजालाई
फकार्एर ल्याउने अ न्तम प रवार भयो।’ 13 अिन आमासालाई भन, ‘ितमी मरेो
कुल समहूका हौ। यिद मलैे ितमीलाई योआबको स्थानमा सनेाको क ान बनाइन
भने परमे रले मलाई दण्ड िदउन।्’ ”

14दाऊदलेयहूदावासीहरूको हृदयमा हे पाए यसलैे ितनीहरूले एउटै मािनसको
रूपमा मत कट गरे। यहूदाका मािनसहरूले राजालाई खबर पठाए। ितनीहरूले भन,े
“तपाईं र तपाईंका अिधकारीहरू आउनहुोस।्”
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15 तब राजा दाऊद यदर्न नदी आए। यहूदाका मािनसहरू िगलगालमा राजालाई
भटेनू आए र उहाँलाई यदर्न नदी पा र लग।े

िशमीले राजा दाऊदसगँ क्षमा मागे
16 गरेाका छोरा िशमी िबन्यामीन प रवार समहूका िथए। ितनी बहूरीममा बस्थ।े

िशमीलाई राजा दाऊद भटेनू हतार लाग्यो। िशमी यहूदाका मािनसहरूसगँ आए।
17 झण्डै 1,000 मािनसहरू िबन्यामीन कुल समहूका िशमीिसत आए। सीबा
शाऊलका नोकर पिन आए। सीबाले 15 छोराहरू र 20 नोकरहरू पिन साथमा
ल्याए। यी सबै मािनसहरू यदर्न नदी पगुी राजा दाऊदलाई हनेर् हतारीएका िथए।

18 ती मािनसहरू यदर्न नदी तरेर राजाका प रवार यहूदामा िफतार् गराउन गए।
मािनसहरूले राजाले जे चाहन्थे त्यही गरे। जब राजा नदी तदिथए, गरेाका छोरा
िशमी ितनलाई भटेनू आए। 19 राजाको अिघ भुइंितर झकेुर िशमीले भन,े “मरेा
मा लक, मलैे जे गरें त्यसलाई भलू नबिुझिदनहोस।् मरेा मा लक राजा, जब तपाईं
यरूशलमे छोडरे जानभुयो मलैे गरेका कुकमर्हरू नसम्झनहुोस।् 20 मलाई थाहा छ
मलैे पाप गरें। यही कारणले यसूफु प रवारबाट तपाईंलाई भटेनूे म पिहलो
हु,ँ मरेा मा लक राजा।”

21 तर सरूयाहका छोरा अबीशलैे भन,े “िशमी जसले परम भु ारा चिुनएका
राजालाई ापे अवश्यै मान ुर् पछर्।”

22 दाऊदले भन,े “सरूयाहका छोरा म ितमीिसत के गरौं? आज ितमी मरेो
िवरू मा छौ। इ ाएलमा कसलैाई पिन मान ुर् हुदँनै। आज म जान्दछु इ ाएलको
राजा म हु।ँ”

23तब राजाले िशमीलाई भन,े “ितमी मन छैनौ।” राजाले िशमीलाई म ितमीलाई
मािदर्न भिन वचन िदए।

मपीबोशते दाऊदलाई भटे्न जान्छन ्
24 शाऊलको नाित मपीबोशते दाऊदलाई भटे्न आए। राजा गए प ात

यरूशलमे फकर नआइञ्जले सम्म मपीबोशतेले ख ु ाको वास्ता गरेनन।् दा ी जुगंा
काटेनन ् र लगुाफाटा धोएनन।् 25 जब मपीवोशतेले राजालाई यरूशलमेमा भटेे
राजाले उनलाई भन,े “जब म यरूशलमेबाट जाँदै िथए त ँ िकन मसगँ गइनस?्”

26 मपीबोशतेले जवाफ िदए, “मरेा मा लक राजा, मरेो नोकरले मलाई
झकु्कायो। म लङ्गडो भएको हुनाले मलै े मरेो नोकर सीबालाई भनें, ‘गधामा
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जीन लगाम कस म चढरे राजालाई भटेनू जान्छु।’ 27 तर मरेो नोकरले मलाई
छक्कायो। ितनीहरूले मलाई धोका िदएर तपाईंलाई भटेनू गए अिन ितनले अिघ
मलाई गाली गरे। तर मरेो मा लक राजा तपाईं त परमे रका दतू जस्तै हुनहुुन्छ
तपाईंलाई जस्तो ठीक लाग्छ गन ुर्होस।् 28 तपाईंले मरेा बाजकेा सबै सन्तानहरूलाई
मानर् सक्न ु हुन्थ्यो। तर तपाईंले त्यसो गन ुर्भएन। तपाईंसगँै टेबलमाखान मलाई स्थान
िदनहुुन्छ। यसलैे तपाईंलाई गनुासो गन मरेो अिधकारै छैन।”

29 राजाले मपीबोशतेलाई भन,े “यो भन्दा ज्यादा समस्याहरू मलाई नभन। मलैे
आदशे िदएः िसबा र ितमीले जिमन भाग गनछौ।”

30 मपीबोशतेले राजालाई भन,े “मरेो मा लक राजा, तपाईं शा न्तिसत घर
फकर् नभुएको नै यथे छ। जमीन सीबाले नै लगोस।्”

दाऊदले बर्िजतलाई डाके
31 िगलादीको बर्िजतले रागलीमबाट आए। ितनी यदर्न नदीदे ख राजासगँै आए।

उसले राजािसतै नदी पार गनर् साथ िदए। 32 बर्िजतले 80 वषर् पगुकेा सा ै ब ृ
मािनस िथए। दाऊद महनमैमा भएका बखत राजालाई खाना िपना र अन्य सामानहरू
ितनलैे जटुाइिदए। बर्िजतले यो कायर् सिजलै गनर् सक्थे कारण ितनी सा ै धनी िथए।
33 दाऊदले बर्िजतलाई भन,े “नदी तरेर मिसत आऊ। यहीं यरूशलमेमा मिसत बस
म ख्याल रा े छु भन।े”

34 तर बर्िज? तले राजालाई भन,े “तपाईंलाई थाहा छ म कित वषर् पगुें? म
तपाईंिसत यरूशलमे जानसक्छु भनरे तपाईंलाई लाग्छ? 35 म 80 वषर्को मािनस
हू।ँ म रा ो र नरा ो छु ाउन नसक्ने गरी बढूो भएँ। मलाई खान-िपनको स्वाद थाहा
हुदँनै। लोग्ने मािनस र ीको स्वर छु ाउन नसक्ने गरी बढूो भएँ। तपाईंले मरेो िन म्त
िकन दःुख उठाउन चाहान ु हुन्छ? 36 तपाईंबाट मलाई कुनै कुरा चािहएको छैन। म
तपाईंिसत यदर्न नदी पार गछुर्। 37 तर दया गरी मलाई फकर आउँन िदनहुोस।् तब
म मरेो आफ्नै शहरमा मनछु र मरेो आमा-बाबकुो िचहानहरूको छेउमा गािडनछुे।
तर िकमहाम तपाईंको सवेक हुनसक्छ; उसलाई तपाईंसगँै लग्नहुोस,् मरेो मा लक
राजा। तपाईंको इच्छा अनसुार उसलाई उपयोग गनर् सक्न ु हुन्छ।”

38 राजाले जवाफ िदए, “िकमहाम मिसतै फकर् न्छ। तपाईंको खाितर म उ ित
दयाल ु बन्छु। तपाईंलाई जे पिन म गणु लगाउछुँ।”

दाऊद घर फकर् न्छन ्
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39 राजाले बर्िजतलाई म्वाई खाए र आशीवार्द िदए। अिन राजा र अरू मािनसहरू
नदी पार गए। बरसीलै घर फिकर् ए।

40 राजाले िगलगालको िन म्त यदर्न नदी पार गरे। िकमहाम ितनीिसतै गए।
यहूदाका सबै मािनसहरू र इ ाएलका आधा जनताले दाऊदलाई नदी पार गराए।

इ ाएलीहरूले यहूदाका मािनसहरूसगँ तकर् गछर्न ्
41 सबै इ ाएलीहरू राजा कहाँ आए, “हा ो दाज्य-ूभाईहरू यहूदाका

मािनसहरूले तपाईंलाई तपाइका सबै मािनसहरूिसतै यदर्न नदी पा र ग ु मा लएर
भाग।े िकन?”

42यहूदाका सबै मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई जवाफ िदए, “कारण राजा हा ा
निजकका नातदेार हुन।् यसको िन म्त ितमीहरू िकन रसाउछँौ? हामीले राजाको
खचर्मा खाना खाएका छैनौं। राजाले हामीलाई कुनै उपहार पिन िदएका छैनन।्”

43 इ ाएलीहरूले जवाफ िदए, “दाऊदको राज्यको बा भागमा दश भाग
हामीसगँ छ। यसलैे तपाईंहरूको भन्दा बढता अिधकार हा ो छ। तर ितमीहरूले
हामीलाई ध्यान िदएनौं िकन? राजालाई ल्याउन ु पछर् भन्ने पिहलो मािनसहरू हामी
नै िथयौं।”

तर यहूदाका मािनसहरूले इ ाएलीहरूलाई नरा ो जवाफ िदए। यहूदाका
मािनसहरूको वचनहरू ती इ ाएलीहरूको भन्दा ज्यादा कठोर िथयौ।

20
शबेाले इ ाएलीहरूलाई दाऊदबाट छु ै अगवुाई गछर्न

1 त्यहाँ िब ीका छोरा शबेा नाउँ गरेको द ु विृतका िबन्यामीन कुल समहूका
एकजना मािनस िथए। शबेाले तरुही फुकेर मािनसहरू भलेा गन भए। तब उसले
भन,े

“हामीिसत दाऊदको भाग छैन
ियशकैो छोरामा हा ो कुनै अशं छैन

इ ाएल, हामी सबै घर जाऔं आफ्नो पालमा।”
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2 यसलैे सबै इ ाएलीहरू दाऊदलाई छोडरे िब ीका छोरा शबेाकापिछ लाग।े
तर यहूदाका सबै मािनसहरू यदर्न नदी दे ख यरूशलमेसम्मै बाटोमा राजाका साथ
बस।े

3 दाऊद उनको महल यरूशलमे फिकर् एर आए। दाऊदले आफ्ना 10 जना उप-
प ीहरूलाई महलको हरेचार गनर्का िन म्त छोडकेा िथए। तब दाऊदले ती उप-
प ीहरूलाई िवशषे महलमा राखकेा िथए। यो घरको सरुक्षा ग ररहन ारपालहेरू
त्यहाँ िथए। ती ीहरू नम रञ्जलेसम्म त्यहीं बस।े दाऊदले ितनीहरूका िन म्त
भोजनको बन्दोबस्त ग रिदएका िथए, तर शारी रक सम्बन्ध भने गरेन ्न। ितनीहरूले
िवधवुाको जस्तै जीवन िबताए।

4 राजाले आमासालाई भन,े “यहूदाका मािनसहरूलाई तीन िदन िभ मलाई
भटे्न ु भन्न।ु अिन त्यहाँ ितमी पिन हुने छौ।”

5 आमासाले यहूदाका मािनसहरू भलेा गनर् गए। तर राजाले िदएको समयभन्दा
ज्यादा लगाए।

दाऊदले अबीशलैाई शबेाको हत्या गनर् अ ाउछँन ्
6 दाऊदले अबीशलैाई भन,े “िब ीको छोरा शबेा हा ो िन म्त अब्शालोम भन्दा

डरलाग्दो हो। मरेा अिधकारीहरूिसत शबेालाई प ाऊ। शहरको पखार्लमा प ु
भन्दा अिघ उसलाई समात। यिद शबेाले सरुिक्षत शहरमा वशे गय भने हामीले
त्यसलाई भटे्न सक्दनैौ।”

7 यसकैारण योआब अिन अबीशै िब ीको छोरा शवेाको िपछा गनर् यरूशलमे
छोड।े योआबले आफ्ना साथमा करेती, पलतेी र अरू िसपाहीहरू लग।े

योआबले अमासालाई माछर्न ्
8 जब िगबोनका ठूला च ानमा योआब र ितनका िसपाहीहरू आए, अमासा

ितनीहरूलाई भटेनू आए। योआबले आफ्नो पोषाक लगाएका िथए। योआबले पटेी
कसकेा िथए अिन म्यानमा तरवार िभरेका िथए। जस्तो योआब अमासालाई भटेनू
गए त्यस्तै योआबको म्यानबाट तरवार खस्यो। योआबले तरवार टपरे हातमा लए।
9 योआबले अमासालाई सोध,े “भाइ, जाती नै छौ?” तब योआबले दािहने हातले
अमासाको दा ी समातरे म्वाई खान खोज।े 10 अमासाले योआबको दे े हातमा
भएको तरवार ख्यालै गरेनन।् त्यही मौकामा योआबले तरवार ारा अमासाको भुडँी
रोिपिदन्छ। अमासाको आन् ा भुडँी भ ुइँभ र हुन्छ। योआबले अक चो ट रोप्न परेन
ऊ म रसकेको िथयो।
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दाऊदका मािनसहरूले अझै शबेाको खोजी गछर्न ्
तब योआब र ितनका भाइ अबीशलैे िब ीको छोरा शबेाको लगातार खोजी

गछर्न।् 11 योआबका एकजना जवान िसपाही अमासाको लाशको छेउमा उिभएका
िथए। त्यस जवान िसपाहीले भन,े “ज-जसले योआब र दाऊदलाई समथर्न गदर्छौ,
ितमीहरू योआबलाई प ाऊ।”

12 अमासाको शरीर बाटोको बीचमा रगतमा मिुछएर लिडरहकेो िथयो। त्यस
जवान िसपाहीलाई लाग्यो िक अमासाको लाश हनेर् सबै त्यहाँ रोिकए। यसलैे उसले
लाशलाई बाटोबाट खतेितर पल्टाइिदयो। तब उसले यस लाशलाई लगुाले ढािक
िदयो। 13 बाटोबाट अमासाको लाश हटाएपिछ मािनसहरू योआबको पिछ-पिछ
लाग।े योआबलाई भटेेपिछ िब ीको छोरा शबेाको खोजीमा लाग।े

शबेा भागरे आबले-बतेामाका लाग्छन ्
14 िब ीको छोरा शबेा सबै इ ाएल कुल समहूबाट हुदँै आबले-बते-माका ितर

लाग।े सबै मािनसहरू जम्मा भए अिन शबेाको अनशुरण गरे।
15 योआब र ितनका मािनसहरू आबले बते-माका आए। योआबका सनेाले

शहरलाई घरेे। ितनीहरूले पखार्लको छेउमा माटो थपुारे, जस ारा पखार्ललाई नाग्न
सिकयोस।् योआबका मािनसहरूले पखार्लका ढुङ्गाहरू फुटाउन थाल,े जसले
पखार्ललाई लडाउनँ सिकयोस।्

16 तर त्यस शहरमा एउटी ज्ञानी ी िथई। ितनले याओबलाई शहरिभ बाट
कराइन।् ितनले भिनन,् “मरेो कुरा सनु्नहुोस,् योआबलाई यहाँ आउन ुभन। म ऊिसत
कुरा गनर् चाहान्छु।”

17 त्यस मिहलासगँ कुरा गनर् योआब गए। त्यस मिहलाले योआबलाई भिनन,्
“तपाईं नै योआब हुनहुुन्छ?”

योआबले जवाफ िदए, “ज्य,ू म नै हु।ँ”
तब त्यस मिहलाले भिनन, “मरेो कुरा सनु्नहुोस।्”
योआबले भन,े “म सनु्दछुै।”
18 तब त्यस मिहलाले भिनन,् “पिहले पिहले मािनसहरू भन्ने गथ, ‘आबले-

बतेमा सहायता माग जे जस्तो समस्या पिन हल हुन्छ।’ 19म यस शहरका शा न्ति य
र राजभ मािनसहरूमध्ये एकजना हु।ँ इ ाएलको एउटा महत्वपणूर् शहर न गन
चे ामा छौ। िकन तपाईं परम भकुो सम्पि न गनर् चाहान ु हुन्छ?”
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20 योआबले जवाफ िदए, “होइन, मलैे केही न गनर् चािहरहकेो छैन। मलैे
ित ो शहरलाई पिन न गिदर्न। 21 तर ए मैको एकजना मािनस ित ो यस शहरमा
छ। उसको नाउँ शबेा हो, ऊ िब ीको छोरा हो। त्यसले राजा दाऊदको िवरू मा
जाने चे ा गय । त्यसलाई मरेो िजम्मा लगाइदऊे, म शहर छोिडहाल्छु।”

त्यस मिहलाले योआबलाई भिनन,् “ठीक छ। त्यसको टाउको पखार्लबाट
तपाईंलाई िदइने छ।”

22 तब त्यस मिहलाले ब ु मानी तवरले शहरका सबै मािनसहरूलाई भिनन।्
मािनसहरूले िब ीको छोरा शबेाको टाउको िछनाए। त्यसपिछ पखार्लबाट शबेाको
टाउको योआबको िन म्त हुत्याइिदए।

त्यसपिछ योआबले तरुही फुके अिन सनेाहरूले शहर छोड।े िसपाहीहरू घर गए,
अिन योआब यरूशलमेमा राजाकहाँ गए।

दाऊदका अिधकारीबगर्
23 योआब इ ाएली सनेाका क ान िथए। यहोयादाका छोरा बनायाहाले करेती

र पलतेीहरूका सनेापित िथए। 24 अदोिनराम ती क ठन काम गनर् बाध्य ग रएका
मािनसहरूका नाईके िथए। अहीलदूका छोरा यहोशापात इितहासकार िथए। 25शबेा
सिचव िथए। सादोक र एबीयातार दवुै पजूाहारी िथए। 26 अिन याइरी ईराचािह
दाऊदका मखु्य सल्लाहाकार िथए।

21
शाऊलको प रवारलाई सजाय हुन्छ

1 दाऊद राजा भएको समयमा अिनकाल लाग्यो। यस्तो भोकमारी तीन वषर्सम्म
र ो। दाऊदले परम भलुाई ाथर्ना गरे अिन परम भलुे जवाफ िदन ु भयो।
परम भलुे भन्न ुभयो, “शाऊल र ितनका प रवार हत्या हुनाले गदार् यस्तो प र स्थित
झले्न ु परेको हो। शाऊलले िगबोनीहरू मारेकोले गदार् यो अिनकाल लागकेो
हो।” 2 (िगबोनीहरू इ ाएली िथएनन।् ितनीहरू त अमोरीहरू समहूका िथए।
इ ाएलीहरूले िगबोनीहरूलाई केही घात नगन वचन िदएका िथए। तर शाऊलले
िगबोनीहरूलाई मानर् चाहे कारण िथयो शाऊलको इ ाएली र यहूदा ित ज्यादा
झकुाव।)
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राजा दाऊदले िगबोनीहरूलाई भलेा गराए र कुरा गरे। 3 दाऊदले िगबोनीहरूलाई
भन,े “म ितमीहरूको िन म्त के गनर् सक्छु? इ ाएलको पापलाई कसरी ध ुदँा
ितमीहरूले परम भकुा मािनसहरूलाई आशीवार्द िदन सक्छौ?”

4 िगबोनीहरूले भन,े “शाऊलका प रवारले गरेको कायर्को मलू्य चकुाउने त्यित
सनु चाँदी छैन। अिन हामीलाई कुनै पिन मािनसको हत्या गन अिधकार छैन।”

दाऊदले भन,े “ठीक छ, म ितमीहरूको िन म्त के गनर्सक्छु?”
5 िगबोनीहरूले राजा दाऊदलाई भन,े “शाऊलले हा ो िबरू योजना बनायो।

इ ाएलमा ब े हा ा सबै मािनसहरूलाई खतम गनर् चाहकेो िथयो। 6 दया ग र
शाऊलका सातै छोराहरू हामीलाई िदनहुोस।् शाऊल परम भलुे छान्न ु भएको राजा
िथए। यसलैे हामी उसका छोराहरूलाई शाऊलको िगबा पवर्तमा परम भकुो अगािड
झणु् ाउँछौं।”

राजा दाऊदले भन,े “ठीक छ, म ितनीहरू ितमीलाई स ु म्पिदनछुे।” 7 तर
राजाले जोनाथनको छोरा मपीबोशतेलाई बचाए। जोनाथन शाऊलका छोरा िथए।
परम भकुो साक्षी राख्दै दाऊदले जोनाथनलाई वचन िदएका िथए। यसलैे राजाले
मपीबोशतेलाई ितनीहरूबाट आघात पानर्बाट बचाए। 8 दाऊदले आरमोनी र
मपीबोशते* ितनीहरूलाई स ु म्पए। ितनीहरू शाऊलका र रश्पाका छोराहरू िथए।
शाऊलकी एउटी छोरी मरेाब नाउकँी िथई। महोलाका बर्िजतका छोरा अ ीएलसगँ
शाऊलकी उ छोरीको िववाह भएको िथयो। यसलैे दाऊदले मरेाब र अ ीएलका
पाँच जना छोराहरू लए। 9 दाऊदले यी सातजैनालाई िगबोनीहरूलाई िदए।
िगबोनीहरूले ती सातजैनालाई िगबा पवर्तमा परम भकुो अिघ फाँसी िदए। ती
सातजैना सगँै मरे। जौंको फसल काट्नभुन्दा एक िदन अिघ उनीहरूलाई मा रयो।

दाऊद र रश्पा
10 रस्पा, एयाइकी छोरीले भाडरा आफ्नै िन म्त च ानमािथ रा खन।् भाडरा

च ामािथ फसल का टने शरुू दे ख लएर वषार्को शरुू नहुञ्जले सम्म बिसन।्
रश्पाले रात िदन मतृ्य शरीरको ख्याल ग रन।् िदन समयमा कुनै चराहरूलाई

लाशको छेउमा आउँन िदइनन ्रातमा पिन ितनले जङ्गली जनावरहरूलाई लाशको
छेउमा आउँन िदइनन।्
* 21:8:
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11 मािनसहरूले दाऊदलाई रश्पाको यस्तो गित-िवधीमािथ सबै जानकारी
गराए। 12 तब दाऊदले याबशे िगलादको मािनसहरू शाऊल र जोनाथनका ह ीहरू
ल्याए पिछ याबशेक मािनसहरूले ितनीहरूको शरीर बते-शानका सावर्जिनक
ठाउँबाट चोरेर ल्याए, (जहाँ प लश्तीहरूले शाऊल र जोनाथनलाई मारे पिछ
ग ल्बम झणु्डाएका िथए।) 13 दाऊदले याबशे िगलादबाट शाऊल र जोनाथनका
ह ीहरूल्याए। जो सातजना झणु्डायाइएका िथए उनीहरूका लाशहरू पिन पाए।
14 िबन्यामीन क्षे मा शाऊल र जोनाथनका ह ीहरू ितनीहरूले गाड।े शाऊलका
िपता िकशको िचहानको निजक सरुूङमा मािनसहरूले गाड।े राजाको आदशे
अनसुार ितनीहरूले काम गरे। तब परमे रले ितनीहरूको ाथर्ना सनु्नभुयो।

प लश्तीहरूसगँ य ु
15 प लश्तीहरूले इ ाएलसगँ अक य ु शरुू गरे। दाऊद र ितनका मािनसहरू

प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् गए। तर दाऊद सा ै कमजोर र थिकत िथए। 16 इशिब-
बनेोब रपाईम जाितका िथए। इशिब-बनेोबको भालाको ओजन 300 शकेेलको
िथयो। उसको नयाँ तरवार पिन िथयो। उसले दाऊदलाई मान कोिशश गय । 17 तर
सरूयाहका छोरा अबीशलैे त्यस प लश्तीलाई मारेर दाऊदको ज्यान बचाए।

तब दाऊदका मािनसहरूले दाऊदसगँ ितज्ञा गरे। उनीहरूले ितनलाई भन,े
“तपाईं अबदे ख हामीसगँ य ु गनर् जानहुुने छैन। यिद जानभुयो भन,े इ ाएलले
सा ै ठूला नतेा हराउने छन।”

18 पिछ, अक एउटा य ु गोबमा प लश्तीहरूसगँ भयो। हूशाका िसब्बकैले
त्यहाँ एउटा रपाईम वशंी सफको हत्या गरे।

19 फे र पिछ गोबमा प लश्तीहरूसगँ य ु भयो। बतेलहेमे याईर िगबका छोरा
एल्हनानले गातको गोल्यत िगि का भाई लहमीलाई मारे उसको भाला जलुाहाको
लगुा बनु्ने डण्डा ज ो ठूलो िथयो।

20 गातमा अक य ु भयो। त्यहाँ एउटा ठूलो मान्छे िथयो। त्यस मान्छेको दवुै
हातमा 6-6 वटा औंला िथए र खु ामा पिन 6-6 वटा औंला गरेर जम्मा 24औला
िथए। त्यो मािनस पिन रपाइम वशंकै िथयो। 21 त्यो मािनसले इ ाएलीलाई धम्की
िदयो र ितनीहरूको खल्ली उडायो। तर जोनाथनले त्यस मािनसको हत्या गरे।
(जोनाथन चािहं दाऊदका भाइ िशमीका छोरा िथए।)

22 यी चारैजना मािनसहरू गातको रपाईमका िथए। ितनीहरू दाऊद र ितनका
मािनसहरू ारा मा रए।
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22
परम भु ित दाऊदको स्तिुत गीत

1 परम भलुे दाऊदलाई शाऊल र ितनका अन्य श हुरूबाट सरुिक्षत रा भुएको
बलेा दाऊदले गाएको स्तिुत गीत यस्तो छ।

2 परम भु मरेो च ान मरेो िकल्ला मरेो िनभर्यस्थल हुनहुुन्छ।
3 उहाँ नै मरेो परमे र, मरेो बचाउकँो िन म्त म च ानमा दौडन्छु,परमे र

मरेो सरुक्षा कवच।
उहाँको परमश ले मलाई बचाउछँ।

परम भु मरेो शरणस्थल हुनहुुन्छ,
मरेो सरुक्षाको स्थान र मरेो उच्च टाकुरा हुनहुुन्छ,

िनदर्यी श हुरूबाट मलाई बचाउनँहुुन्छ।
4 ितनीहरूले मरेो खल्ली उडाए

तर मलैे सहायताको िन म्त परम भलुाई पकुारें,
अिन म मरेा श हुरूबाट सरुिक्षत रहें।

5 मरेा श हुरूले मलाई मानर् प खर्रहकेा छन।् मतृ्यकुो छालहरू मरेा व रप र छन।्
धरैे बाढले म खल्ब लएँ िवपि ले मलाई ाकुल बनायो। बाढीले मलाई

मतृ्य ु स्थानमा लिगरहकेो िथयो।
6 िचहानको साङ्गलोले म बिे ए

मतृ्यकुो पासो मरेो अिघ ल्तर पय
7 हो, मलैे परम भलुाई पकुारें जब म खतरामा िथए,

मलैे परमे रलाई पकुारें। परमे र उहाँको म न्दरमा हुनहुुन्थ्यो।
उहाँले मरेो आवाज सनु्न ु भयो।

मरेो सहायताको िचच्याई उहाँले सनु्न ु भयो।
8 पथृ्वी ह ल्लयो, भईुचालो गयो

आकाशको आधार ह ल्लयो िकन?
िकनभने परम भु रसाउन ु भएको िथयो।

9 परमे रको नाकबाट धवूाँ िनस्क्यो
मखुबाट ब लरहकेो ज्वाला िनस्क्यो
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उहाँबाट आगोको भङु् ो िनस्क्यो।
10 परम भु आकाश च्यातरे तल आउनभुयो!

उहाँ बाक्लो कालो बादलमा उिभनभुयो!
11 उहाँ उड्ने दतूहरूमािथ

हावामा उिडरहन ु भएको िथयो।
12 परम भलुे कालो बादललाई तम्ब ूजस्तै आफूलाई बने ुर्भयो

उहाँले बाक्लो बादलबाट पानी जम्मा गन ुर्भयो।
13 उहाँको अिघ

बल्दै गरेको आगो जस्तै ब ी बाल्यो।
14 परम भु स्वगर्बाट गजर्न ु भयो!

र अित उच्च परमे रको चक स्वर सिुनयो।
15 परम भलुे आफ्ना काँडहरू हान्नभुयो र आफ्ना श हुरूलाई छरपस्ट

पा रिदनभुयो।
परम भकुो च ाङ ारा मािनसहरू सा ै डराए।

16 परम भ,ु तपाईं जोडले बोल्नहुुदँा श शाली हावा तपाईंको मखुबाट बह् यो
र पानी जित सबै प न्छयो,

यसलैे हामीले समु को फेदलाई दे
र धत को आधारलाई दे सक्ने भयौं।

17 परम भलुे मलाई सहायता गनर् मािथबाट तल आइपगु्नभुयो
परम भलुे गिहरो पानीबाट समातरे मलाई बािहर िनकाल्न ु भयो।

18 मरेा श हुरू मभन्दा ब लया िथए ितनीहरूले मलाई घणृा गथ मरेो लािग श हुरू
ब लया िथए.

यसलैे परमे रले मलाई बचाउनँभुयो।
19 म िवपि मा िथएँ अिन मरेा श हुरूले मलाई हमला गरे।

तर परम भचुािहं मरेो पक्षमा त्यहाँ हुनहुुन्थ्यो!
20 परम भलुे मलाई माया गन ुर्हुन्छ यसलैे उहाँले मलाई बचाउन ु भयो।

उहाँले मलाई सरुिक्षत स्थानमा पयुार्उन ु भयो।
21 परम भलुे मलाई परुस्कृत गन ुर्हुन्छ कारण मलैे सत्यकायर् गरें मलै े कुनै नरा ो

कायर् ग रन,



2 शमएूल 22:22 lvii 2 शमएूल 22:33

यसलैे उहाँले मलाई रा ै गन ुर्हुन्छ।
22 के कारण मलैे परम भकुो आज्ञा पालन गरें भन,े

परमे रको िवरू मलैे पाप ग रन।ँ
23 म सधै परम भकुो िनणर्यलाई ध्यान िदन्छु

म उहाँको िनयमलाई पालन गछुर्
24 उहाँको अिघ म पिव

र िनद ष रहन्छु।
25 यसलैे परम भु ारा म परुस्कृत हुनछुे। िकन? िकनभने मलै े ठकबाहके केही

ग रन!
उहाँले दे हुुन्छ, मरेा रा ा कायर्हरू यसलैे उहाँले मरेो भलाई गन ुर्हुन्छ।

26 यिद कसलैे ितमीलाई साँच्चै मे गछर् तब ितमीले पिन उसलाई साँच्चो मे
दखेाउन ु पछर्।

कोही ित ो िन म्त िव ासी छ भने ितमी पिन ितनीहरूमा िव ासी
रहने छौ।

27 परम भ,ु तपाईं असल र पिव हुनहुुन्छ जो साँच्चै असल र पिव हुनकेो िन म्त
तर जो खराब छ उसको िन म्त तपाईं चतरु हुनहुुन्छ

28 परम भ,ु तपाईंले दीन िहन मािनसहरूको सहायता गन ुर्हुन्छ
तर अहङ्कारीको धज्जी उडाउनहुुन्छ।

29 परम भ,ु तपाईं मरेो आलोक
परम भकुो ज्योितले मरेा अधँ्यारो भाग्नछे।

30 तपाईंको सहयोगले परम भु म िसपाहीहरूिसत दौडन सक्छु
परमे रको सहायताले म श हुरूको िकल्ला र पखार्ल नाघ्नसक्छु।

31 परमे रको बाटो ठीक छ
परम भकुो वचनको कसी लगाइयो
उहाँलाई प ाउँने मािनसहरूको रक्षा गन ुर्हुन्छ

32 परम भु भन्दा अक ई र छैन
हा ा परम भु भन्दा अक सरुिक्षत स्थान कतै छैन।

33 परमे र नै मरेो ब लयो िकल्ला हुनहुुन्छ।
उहाँले पिव मािनसहरूको सहायता गन ुर्हुन्छ जो उहाँको बाटोमा िहडं्छन।
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34 परमे रले जरायो दौिडएको गितमा मलाई सहायता गन ुर्हुन्छ।
उहाँले उच्च स्थानहरूमा मलाई दढृ बनाउन ु हुन्छ।

35 परमे रले मलाई य ु को ता लम िदनहुुन्छ
यसलैे मरेा हातले काँसको धन ु झकुाउँनसक्छु।

36 परमे र, तपाईंले मलाई रक्षा गद िवजयी तलु्याउन ु हुन्छ
मरेो श लुाई पराजय बनाउन ु हुन्छ

37 मरेा गोडा ब लया बनाई कुनै धरमर नगरी
बसे्सरी दौडनसकँु

38 म मरेा श हुरूलाई न नगरीञ्जले सम्म
फकर आउँिदन!

39 मलैे श ु न पारे।
ितनीहरूलाई हराएँ!

ितनीहरू फे र उठ्न सक्दनैन ्
मरेा श हुरू मरेा शरणमा परे।

40 परमे र, तपाईंले मलाई य ु को िन म्त श शाली बनाउन ु भयो
तपाईंले श हुरूलाई मरेो समक्ष भगाउनभुयो।

41 तपाईंले मलाई श कुो गदर्नमा हान्ने मौका िदनभुयो,
अिन मलैे िछनाएँ।

42 मरेा श हुरूले सहायताको अपके्षा राखे
तर ितनीहरूले कुनै सहायता पाएनन ्

ितनीहरूले परम भिुतर पिन आशा गरे
तर कुनै जवाफ पाएनन ्

43 मलैे श लुाई धलूोिपठो हुनगेरी ठटाएँ
ितनीहरू धलूो जस्तै भ ुइँमा परे

गल्लीको िहलो टेके जस्तै
मलै े ितनीहरूलाई िकिचिमची पारें।

44 तपाईंले मरेो िबरू उठेका मािनसहरूबाट मलाई बचाउनँ ु भयो।
तपाईंले मलाई रा को शासक बनाउन ु भयो
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मलैे निचनकेा मािनसहरूले पिन अिहले मरेो सवेा गदछन।्
45 िवदशेी मािनसहरूले मलाई मान्छन!् जब ितनीहरूले मरेो आदशे सनु्छन,्

ितनीहरूले आज्ञा ग ररहाल्छन।् िवदशेीहरू मिसत डराउछँन।्
46 िवदशेीहरू डरले कमजोर हुनछेन।्

लकेुका ठाउँबाट डरले काम्दै बािहर िनस्कन्छन।्

47 परम भु जीिवत हुनहुुन्छ; म मरेो च ानको स्तिुत गाउछुँ
परमे र उच्च हुनहुुन्छ।
उहाँ नै मरेो च ान अिन मरेो रक्षक हुनहुुन्छ।

48 उहाँ नै परमे र हुनहुुन्छ, जसले मरेा श हुरूलाई द ण्डत तलु्याउनहुुन्छ
मािनसहरूलाई मरेा शासनको अिधनमा रा हुुन्छ।
49 परमे र, तपाईंले मलाई श बुाट बचाउन ु भयो! जो मरेो िबरू मा उठे,

ितनीहरूलाई परािजत गराउन मलाई सहयोग पयुार्उन ु भयो
िनदर्यीहरूबाट मलाई बचाउन ु भयो।

50 परम भ,ु यही कारणले म रा को बीचमा तपाईंको गणु गाउछुँ
यही कारणले म तपाईंको स्तिुत गीत गाउछुँ।

51 परम भलुे उहाँको राजालाई िवजयी गराउन सहायता गन ुर्हुन्छ।
परम भलुे चनु्न ु भएको राजालाई मे गन ुर्हुन्छ।
उहाँ दाऊद र ितनका सन्तान ित सदा-सवर्दा दयाल ु हुनहुुन्छ।

23
दाऊदका आ खरी वचनहरू

1 यी दाऊदका अ न्तम वचनहरू:

“ियनै ियशकैा छोरा दाऊदको सन्दशे हो यो।
यो सन्दशे ितनकैो हो-जसलाई परमे रले महान ्बनाउनभुयो,

जो याकूबको परमशेवर ारा छािनएका राजा
जो इ ाएलको मधरु गीतका गायक।
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2 परम भकुो आत्माले म ारा बोल्न ु भयो।
उहाँका वचनहरू मरेो मखुमा िथए।

3 इ ाएलको परमे रले भन्न ु भयो।
इ ाएलको चटानले मलाई भन्नभुयो,

‘जसले मािनसलाई न्यायपवूर्क शासन गछर्,
जसले परमे रको सम्मान िदएर शासन गछर्,

4 त्यस्ता हुनछे स ्र्योदय जस्त;ै
बादल नभएको िबहान जस्त;ै

पानी परेपिछको घाम जस्त;ै
जनु पानीले धत मा क लला घाँस उमाछर्।’

5 “परमे रले मरेा प रवारलाई श शाली र सरुिक्षत बनाउनभुयो।
उहाँले मसगँ सधैंको िन म्त करार गन ुर्भयो।

परमे रले त्यो करार अनमुोदन गन ुर् भयो
र रा ो बनाउन ु भयो।

अिन उहाँले मलाई िवजय िदनहुुन्छ।
म जे इच्छा गछुर् उहाँले त्यही पयुार्इिदन ु हुन्छ।

6 “तर द ु मािनसहरू काँढा जस्तै हुन ्
मािनसले काँढा समात्दनैन ्
बरू कतै फ्याँक्छन।्

7 यिद कसलैे त्यसलाई छोयो भने
त्यसले भालाले जस्तै घोच्छ

त्यो भाला काठको होस ्िक फलामको
साँच्चै ती मािनसहरू काँढा जस्तै हुन।्
ितनीहरूलाई आगोमा फ्याँिकन्छ र जलरे खारानी बन्छन।्”

तीन वीरहरू
8तहकमोिन योशबै्बश्शबेतेका अिधकारमा भएका िसपाहीका नामहरू यस कार

छन:
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दाऊदका योशबै्बश्शबेते तीनजना वीरहरूका क ान िथए। योशबै्बश्शबेतेले
एकैचो टमा 800 मािनसहरूलाई मारे।

9दो ो अहोहीबाट दोदोका छोरा एलाजार िथए। तीनजना वीरहरू मध्ये एलाजार
एकजना िथए ितनी दाऊदिसत िथए जब ितनीहरूले पलश्तीहरूलाई मकुािबला
गरेका िथए जो य ु का िन म्त जम्मा भए तर इ ाएली सिैनकहरू पिछ हटे।
10 एलाजारले आफू नथाकुन्जले प लश्तीहरूसगँ सामना गरे। ितनले हातमा तरवार
म ु ाएर लडी नै रह।े परम भलुे त्यस िदन इ ाएलीहरूलाई ठूलो िवजय गराइिदन ु
भयो। एलाजार एक्ललैे िवजय ा गरेपिछ मािनसहरू आएका िथए, र आउनकुो
एक मा कारणचािहं एलाजारले मारेका श पुक्षका सनेाहरूबाट मालसमान लटु्न ु
मा िथयो।

11 अकार् िथए हरार िनवासी आ ीका छोरा शम्मा। प लस्तीहरू एकब भएर
लडन आएका िथए। दालको खतेमा य ु लडे प लश्तीहरूल।े प लश्तीहरूले
मािनसहरूलाई भगाए। 12 तर शम्मा खतेको मध्यभागमा उिभएर सामना गरे। ितनले
प लश्तीहरूलाई हराए। त्यस िदन पिन परम भलुे इ ाएलीहरूलाई ठूलो िवजय
गराउनभुयो।

13 एकपल्ट, दाऊद अदलूामको ओढारमा िथए अिन प लश्ती सिैनकहरू चािहं
तल रपाईम बेंसीमा िथए। दाऊदका तीस वीर सिैनकहरूमध्ये तीन जनाचािहं घि दं ै
दाऊद भएको गफुामा आए।

14 अक एकचो ट, दाऊद िकल्लामा िथए अिन एकसमहू प लश्ती
सिैनकचािहं बतेलहेमेमा िथए। 15 दाऊदले उसको शहरको पानी िपउनलाई एकदमै
इच्छा गरे। दाऊदले भन,े “म आशा गछुर् कसलैे मलाई बतेलहेमे शहरछेऊको
इनारबाट खाने पानी ल्याइिदओस ्भन्ने इच्छा गछुर्!”

16 तर ती तीन वीरहरू प लश्ती फौजको सामना गद अिघ बढे र बतेलहेमे
शहरको फाटक छेउमा भएको इनारबाट पानी ल्याएर दाऊदलाई िदए। तर दाऊदले
उ पानी खान माननेन।् ितनले परम भलुाई चढाएको पानी जस्तै भइँुमा घोप्टाए।
17 दाऊदले भन,े “परम भ,ु म यो पानी खान स क्दन। यिद यो पानी खाएँ भन,े
जसले ाणको वास्ता नगरी पानी ल्याए, उनीहरूको रगत खाएको बराबर हुन्छ।”
यही कारणले दाऊदले उ पानी खान चाहनेन।् यस्तै धरैे बहादरुीपणू र् कामहरू
गरेका िथए ती तीनजना वीरहरूल।े

अरू बहादरु सिैनकहरू



2 शमएूल 23:18 lxii 2 शमएूल 23:30

18 सरूयाहाका छोरा, योआबका भाइ अबीशै िथए अबीशै तीसजना वीरहरूका
अगवुा िथए। अबीशलैे आफ्नो भाला योग गरेर 300 श हुरूलाई मारे। 19 ती
30 जना वीरहरू मध्ये अबीशै सब भन्दा िस भए। ितनीहरूका नतेा भए य िप
ितनीहरू ितनमा बराबरी ख्याित हुन सकेन।

20 यहोयादाका छोरा बनायाह पिन एकजना श शाली मािनस िथए। उनी
कब्सलेवासी िथए। बनायाहले धरैे ठूला ठूला बहादरुी कायर् गरेका िथए। बनायाहले
मोआबको अ रयलका दइुजना छोरालाई मारेका िथए। बनायाहले एउटा िसहं
मारेका िथए। िहउ परेको समयमा िसहं एउटा जिमन िभ को खाडलमा िथयो।
21 बनायाहले एउटा ठूलो शरीर गरेको िम ी सनेालाई मारे। िम ीको हातमा भाला
िथयो। तर बनायाहको हातमा एउटा लौरो िथयो। बनायाहले त्यस िम ीको हातबाट
भाला खोसेअिन त्यही भालाले त्यो िम ीलाई मारे। 22यहोयादाका छोरा बनायाहले
यस्ता धरैे बहाद ु रपणू र् कायर् गरे। बनायाह पिन ती तीनजना वीरहरू जस्तै िथए।
23 बनायाह त अझ ती तीसजना वीरहरूभन्दा ज्यादा िस िथए। तर पिन उनी ती
तीनजना वीरहरूका सदस्य बननेन।् बनायाहलाई दाऊदले आफ्ना अगरंक्षक क ान
बनाए।

तीसजना वीरहरू
24 योआबका भाइ असाहले ती तीस जना वीरहरूमध्ये एक िथए। ती तीस जना

वीरहरूको समहूमा अन्य वीरहरू यस कारका िथएः

बतेलहेमेका दोदोका छोरा एल्हानान,्
25 हरेोदाका शम्मा,
हरेोदका एलीका,
26 बतेपलेतेका हलेसे,
तकोइका इक्केशका छोरा ईरा,
27 अनातीतका छोरा अबीएजरे,
हुशातका मबनू्न,े
28 अदोही सल्मोन,
नतोपाका महरै,
29 नतोपाका बानाका छोरा हलेबे,
िगबाका िबन्यामीन प रवार समहूको रीबकैा छोरा इ ,ै
30 िपरातोनका बनायाह,
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गाशका खोल्वाहरूका िहदद,ै
31 बते-अराबाका अबी-अल्बोन,
बहूरीमका अजमावते,
32 शाल्बोनका एल्याहबा,
िगजोनी योशनेहरारी, शम्माका छोराहरू जोनाथन,
33 हरारी शम्मका छोरा;
हरारी शरारका छोरा अहीआम;
34 मकातीका आहसबकैा छोरा एलीपलेते,
िगलोनी अहीतोपलेका छोरा एलीआम,
35 कमलका हे ो,
अब पारै,
36 सोबाका नातानका छोरा ियगाल,
गादी बानी,
37 अम्मानी सलेके,
बरेोतका नहरै (नहरैले सरूयाहाका छोरा योआबको हितयार बोक्ने िथए);
38 यतेरी ईरा;
यतेरी गारेब;
39 अिन िह ी उ रयाह।

जम्मा िमलाउँदा 37 जना िथए।

24
दाऊदले आफ्ना सनेाको सखं्या गन्ती गनर् चाहे

1 परम भु फे र एकपल्ट इ ाएलिसत रसाउन ु भयो। परम भलुे दाऊदलाई
इ ाएलीहरूको िबरोधी बनाइिदन ु भयो। दाऊदले भन,े “इ ाएल र यहूदाका
मािनसहरू कित छन ्गन्ती गर।”

2 राजा दाऊदले सनेाका क ान योआबलाई भन,े “इ ाएलको दानदे ख
बशेबासम्मका सबै वशं प रवार समहूका बीचमा गएर मािनसहरू कित छन ्गन्ती
गर। त्यसपिछ कित मािनस छन ्भनरे मलाई थाहा हुनछे।”
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3 तर योआबले राजालाई भन,े “परम भु परमे रले तपाईंलाई 100 गणुा
ज्यादा मािनस िदए र आशीवार्द िदऊन।् अिन तपाईंका आफ्नै आखँाले ती सबै
घटेको दे पाओस।् तर तपाईं िकन यसो गनर् चाहान ु हुन्छ?”

4 राजा दाऊदले योआब र सनेाका क ानहरूलाई कडाईका साथ जनगणना गन
आदशे िदए। यसलैे योआब र सनेाका क ानहरू इ ाएलमा जनगणना गनर् राजाबाट
िवदा लएर गए। 5 ितनीहरूले यदर्न नदी पार गरे। ितनीहरूले अरोएरमा डरेा हाल।े
ितनीहरूको डरेा शहरको दािहने भागितर िथयो। (शहर गाद बेंसी बीचमा अव स्थत
छ र याजरेितर लाग्ने बाटोकै छेउमा पछर्।)

6 तब ितनीहरू िगलाद र ताहतीम होदशीितर गए। फे र ितनीहरू उ रितरको
दान, यान अिन सीदोनितर लाग।े 7सोरको िकल्ला पिन पगु।े िहव्वी र कनानीहरूका
सबै शहरहरू भ्याए। त्यसपिछ दिक्षणितर बशेबा यहूदाको दिक्षणी क्षे सम्म गए।
8 यसरी दशेको सबै क्षे भ्याउन ितनीहरूलाई नौ महीना 20 िदन लाग्यो। नौ महीना
20 िदन िबताए पिछ ितनीहरू यरूशलमे फिकर् ए।

9 योआबले राजालाई मािनसहरूको स ्ची बझुाए। इ ाएलमा जम्मा
8,00,000 मािनसहरूले तरवार चलाउन सक्ने रहछेन।् त्यसरी नै यहूदामा पिन
5,00,000 मािनस रहछेन।्

परम भलुे दाऊदलाई सजाय िदनहुुन्छ
10 जनगणना ग रसकेपिछ दाऊदलाई लाज भयो। दाऊदले परम भलुाई भन,े

“मलैे नगन काम गरेर ठूलो पाप गरें! परम भ,ु म िबन्ती गछुर् मरेो पाप कायर्लाई
क्षमा ग रिदनहुोस।् मलैे ठूलो मखूर्ता गरें।”

11जब भो लपल्ट िबहान दाऊद उठे, त्यस बलेासम्म दाऊदको गाद अगमव ा
कहाँ परम भकुो वचन आइसकेको िथयो। 12 परम भलुे गादलाई भन्न ु भयो,
“दाऊदलाई गएर भन, ‘परम भु के भन्नहुुन्छ भनःे म तीनवटा िवकल्प िदन्छु।
त्यसमध्ये कुनै एउटालाई छान्न ु जो म गनछु।’ ”

13 गाद गएर दाऊदलाई भन,े “कुनै तीनवटा मध्ये एउटा छान्नःु तपाईं र
तपाईंको दशेमा सात वषर् सम्म अिनकाल लाग्नछे। तपाईंका श हुरूले तपाईंलाई
तीन महीनासम्म खे े छन।् दशेमा तीन िदनसम्म महामारी फै लनछे। िवचार गरेर
कुनै एउटा छान्नहुोस।् जसमा म परम भलुाई तपाईंको इच्छा जनाउन सकँू। यसकैो
िन म्त परम भलुे मलाई तपाईंकहाँ पठाउन ु भएको हो।”
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14 दाऊदले गादलाई भन,े “म साँच्चै नै अप्ठेरोमा परें। तर परम भु सा ै दयाल ु
हुनहुुन्छ। यसलैे हामीलाई परम भलुे जे दण्ड िदए पिन हुन्छ। तर मािनसहरूले
चािह द ण्डत नतलु्याओस।्”

15 यसलैे परम भलुे इ ाएलमा महामारी फैलाइिदन ु भयो। महामारी फै लन
िबहानदे ख शरुू भएर तोकेको समय नभइञ्जले थािमएन। दानदे ख बशेबासम्म
70,000 मािनसहरू मरे। 16 स्वगर्दतूले यरूशलमे न पानर्लाई आफ्ना हात उठाए
तर परम भलुे यो नरा ो कुरा भएकोमा दःु खत हुन ु हुन्थ्यो। यसकराण परम भलुे
स्वगर्दतूलाई मािनसहरू न गरेको दखेी भन्न ु भयो, “अब भयो। अब अझ ध्वशं
नहोस,् हात थाम।” परम भकुो दतू यबसूी अरौनाका खलाको छेउमा िथए।

दाऊदले अरौनांका खला िकन्छन ्
17 दाऊदले स्वगर्दतूले मािनसहरूलाई मारेको दखे्यो। दाऊदले परम भलुाई

भन,े “मलैे पाप गरें! मलैे अपराध गरें। अिन यी मािनसहरूले मरेो आज्ञा पालन
गरे, ितनीहरूले मलाई भडेाले झै पच् ाए। ितनीहरूको कुनै अपराध छैन। दया
गरी मरेा िपताका सन्तानहरूलाई र मलाई दण्ड िदनहुोस।्”

18 त्यस िदन गाद दाऊदकहाँ गए। गादले भन,े “यबसूी अरौनाको खलामा
परम भकुा िन म्त एउटा वदेी बनाउनहुोस।्” 19 दाऊदले गादको सझुाव मान।े
परम भलुे के चाहन ु हुन्थ्यो दाऊदले त्यही गरे। दाऊद अरौनालाई भटे्न गए।
20 अरौनाले दाऊद र ितनका अिधकारीहरू आउँदै गरेको दखे।े अरौनाले
िशर झकुाएर णाम गरे। 21 अरौनांले भन,े “मरेा मा लक राजा मरेोमा िकन
पाल्नभुयो?”

दाऊदले जवाफ िदए, “म ित ो खला िकन्न भनरे आएको हु।ँ म त्यहाँ
परम भकुो िन म्त वदेी बनाउछुँ। तब यो महामारी बन्द हुन्छ।”

22 अरौनाले दाऊदलाई भन,े “मरेो मा लक राजा ब लदान चढाउनको िन म्त
तपाईंले जे लगे पिन हुन्छ। होमब लको िन म्त मसगँ गोरूहरू छन,् दाउराका िन म्त
दाइँ गन काठ र जवुा लानहुोस।् 23 राजा, मसगँ भएका सबै लग्नहुोस।् परम भु
ितमीहरूका परमे र तपाईंसगँ खशुी रहुन।्”

24 तर राजाले अरौनालाई भन,े “होइन! म ितमीलाई साँचो भन्छु, म त्यस
भिूमको पसैा िदन्छु। परम भु परमे रलाई िबनामलू्यको म केही पिन होमब ल
चढाउँिदन।ँ”



2 शमएूल 24:25 lxvi 2 शमएूल 24:25

यसलैे दाऊदले खला र गोरूहरूको मलू्य चाँदीको 50 शकेेल बझुाए।
25 त्यसपिछ दाऊदले परम भकुो िन म्त एउटा वदेी त्यहाँ बनाए। दाऊदले होमब ल
र मलेब लहरू चढाए।

परम भलुे उनले दशेको िन म्त गरेको ाथर्ना स्वीकार गन ुर्भयो। परम भलुे
महामारीको कोपबाट इ ाएललाई बचाउन ु भयो।
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to-Read VersionTM in English) must appear at the end of each quotation.
Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For
additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text
on aWeb site, or for clarification of any of the above, please contactWorld
Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.
World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182,
USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail:

http://www.wbtc.org
http://www.ethnologue.org/language/npi
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