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१ इितहासको पसु्तक
1 आदम, शते, एनोश, 2 केनान, महलालले, यरेेद, 3 हनोक, मतशूलेह,

लमेके । 4 नोआका छोराहरू शमे, हाम र यपेते िथए । 5 यपेतेका छोराहरू
गोमरे, मागोग, माद,े यावान, तबूल, मशेके र तीरास िथए । 6 गोमरेका छोराहरू
अशकनज, रीपत र तोगमार् िथए । 7 यावानका छोराहरू एलीशाह, तश श,
िक ीम र रोदानीम िथए । 8 हामका छोराहरू कूश, िम इम, पतू र कनान िथए
। 9 कूशका छोराहरू सबेा, हवीला, सब् त, रामाह र सब् तका िथए । रामाका
छोराहरू शबेा र ददान िथए । 10 कूशचािहं िन ोदका िपता बन,े जो पथृ्वीका पिहलो
िवजतेा िथए । 11 िम इमचािहं लदूीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू र नप् तहूीहरू,
12 प सुीहरू, कस् लहूीहरू (जसबाट प लश् तीहरू आए) र कप् तोरीहरूका पखुार्
बने । 13 कनानचािहं ितनका जठेा छोरा सीदोन र िह ीहरूका िपता बने ।
14 ितनी यबसूीहरू, एमोरीहरू, िगगार्शीहरू, 15 िहव् वीहरू, अरकीहरू, िसनीहरू,
16 अवार्दीहरू, समारीहरू र हमातीहरूका पिन पखुार् बने । 17 शमेका छोराहरू
एलाम, अश् शरू, अपर्क्षद, लदू र अराम िथए । अरामका छोराहरू ऊज, हुल, गतेरे
र मशेके िथए । 18 अपर्क्षद शलेहका िपता िथए र शलेह एबरेका िपता िथए ।
19 एबरेका दईु जना छोराहरू िथए । एउटाको नाउँ पलेगे िथयो, िकनभने ितनको
समयमा पथृ् वीलाई िवभाजन ग रएको िथयो । ितनका भाइको नाउँ यो ान िथयो ।
20 यो ानचािहं अल् मोदद, शलेपे, हसमर्िवत, यरेह, 21 हदोरम, ऊजाल, िदक् ला,
22 ओबाल, अबमाएल, शबेा, 23 ओपीर, हवीला र योबाबका िपता बने । यी
सबै यो ानका सन्तित िथए । 24 शमे, अपर्क्षद, शलेह, 25 एबरे, पलेगे, रऊ,
26 सरूग, नाहोर, तरेह, 27 अ ाम जो अ ाहाम िथए । 28 अ ाहामका छोराहरू
इसहाक र इश् माएल िथए । 29 ितनीहरूका सन् तान यी नै हुन ्: इश् माएलका जठेा
नबायोत, त् यसपिछ केदार, अदबले, िमब् साम, 30 िमश् मा, दमुा, मस् सा, हदद, तमेा,
31 यतरू, नापीश र केदमा । ियनीहरू इश् माएलका छोराहरू िथए । 32 अ ाहामकी
उपपत् नी कतरूाका छोराहरू िज ान, योक्षान, मदान, िम ान, ियशबाक र शहू िथए ।
योक्षानका छोराहरू शबेा र ददान िथए । 33 िम ानका छोराहरू एपा, एपरे, हानोक,
अबीदा र एल् दा िथए । यी सबै कतरूाका सन् तान िथए । 34 अ ाहाम इसहाकका
िपता बने । इसहाकका छोराहरू एसाव र इ ाएल िथए । 35 एसावका छोराहरू
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एलीपज, रूएल, यऊेश, यालाम र कोरह िथए । 36 एलीपजका छोराहरू तमेान,
ओमार, सपो, गाताम, कनज, ितम् न र अमालके िथए । 37रूएलका छोराहरू नहत,
जरेह, शम् मा र िमज् जा िथए । 38 सइेरका छोराहरू: लोतान, शोबाल, िसबोन,
अना, दीशोन, एसरे, र दीशान िथए । 39 लोतानका छोराहरू होरी र हमेाम िथए,
अिन लोतानकी बिहनीको नाम तीम् न िथयो । 40 शोबालका छोराहरू अल् बान,
मानहत, एबाल, शपो र ओनाम िथए । िसबोनका छोराहरू अय् या र अना िथयो
। 41 अनाका छोरा दीशोन िथए । दीशोनका छोराहरू हमेदान, एश् बान, िय ान र
करान िथए । 42 एसरेका छोराहरू िबल् हान, जावान र अकान िथए । दीशानका
छोराहरू ऊज र आरान िथए । 43 इ ाएलमा कुनै पिन राजाले राज् य गन ुर्भन् दा
पिहले एदोममा राज् य गन राजाहरू यी नै िथएः बओरका छोरा बलेा, र ितनको
सहर िदन् हावा िथयो । 44 बलेा मरेपिछ ितनको ठाउँमा बो ाका जरेहका छोरा
योबाब राजा भए । 45 योबाब मरेपिछ ितनको ठाउँमा तमेानीहरूको दशेका हूशाम
राजा भए । 46 हूशाम मरेपिछ ितनको ठाउँमा बददका छोरा हदद राजा भए, जसले
मोआब दशेमा िम ानीहरूलाई परािजत गरे । ितनको सहरको नाउँ अवीत िथयो ।
47 हदद मरेपिछ ितनको ठाउँमा मा केाका सम् ला राजा भए । 48 सम् ला मरेपिछ
ितनको ठाउँमा नदीको िकनारमा भएको रहोबोतका शौल राजा भए । 49 शौल
मरेपिछ ितनको ठाउँमा अक् बोरका छोरा बाल-हानानले ितनको ठाउँमा राज्य गरे ।
50अक् बोरका छोरा बाल-हानान मरेपिछ ितनको ठाउँमा हददले राज्य गरे । ितनको
सहरको नाउँ पाऊ िथयो । ितनकी पत् नीको नाउँ म देकी छोरी महतेबले िथयो, जो
म-ेजाहाबकी नाितनी िथइन ्। 51 हदद मरे । एदोमका धानहरूमा धान तीम् न,
धान अल् वा, धान यतते, 52 धान ओहोलीबामा, धान एलाह, धान पीनोन,

53 धान कनज, धान तमेान, धान िमब्सार, 54 धान मग् दीएल र धान ईराम
िथए । एदोमका धानहरू यी नै िथए ।

2
1 इ ाएलका छोराहरू ियनै िथएः रूबने, िशिमयोन, लवेी, यहूदा, इस् साखार,

जबलूनू, 2 दान, योसफे, बने् यामीन, नप् ताली, गाद र आशरे । 3 यहूदाका छोराहरू
एर,् ओनान र शलेह जसलाई एक जना कनानी स् ी शआूले ितनीबाट जन् माइन ्।
यहूदाका जठेा छोरा एर ्परम भकुो द ृ ष् टमा दषु् ट भएका हुनाले परम भलुे ितनलाई
मान ुर्भयो । 4 ितनकी बहुारी तामारले ितनको िन म् त फारेस र जरेहलाई जन् माइन ्।
यहूदा जम् मा पाँच जना छोराहरू िथए । 5 फारेसका छोराहरू हे ोन र हामलू िथए
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। 6 जरेहका छोराहरू िज ी, एतान, हमेान, कलकोल र ददार्, जम् मा पाँच जना
िथए । 7 कम का छोरा आचारले परमशे् वरको िन म्त अपर्ण ग रएको कुरा चोरेर
इ ाएलमािथ कष् ट ल् याए । 8 एतानका छोरा अजयार्ह िथए । 9 हे ोनका छोराहरू
यरहमले, राम र कालबे िथए । 10 राम अम् मीनादाबका िपता बन,े र अम् मीनादाब
नहशोनका िपता बन,े जो यहूदाका एक अगवुा िथए । 11 नहशोन सल् मोनका िपता
बन,े र सल् मोन बोअजका िपता बने । 12 बोअज ओबदेका िपता बन,े र ओबदे
ियशकैा िपता बने । 13 ियशचैािहं जठेा एलीआब, मािहला अबीनादाब, सािहलंा
िशमअे, 14 कािहलंा नतनले, ठािहलंो रा ै, 15 अन् तरे ओसमे र कान् छा दाऊदका
िपता बने । 16 ितनीहरूका िददी-बिहनी सरूयाह र अबीगले िथए । सरूयाहका
तीन जना छोरा अबीश,ै योआब र असाहले िथए । 17 अबीगलेले अमासालाई
जन्माइन,् जसका िपता इश् माएली यतेरे िथए । 18 हे ोनका छोरा कालबेका आफ् नी
पत् नी अजबूाबाट र यरीअतबाट छोराछोरीका िपता भए । ितनका छोराहरू यशेरे,
शोबाब र अद न िथए । 19 अजबूा मतृ् य ु भएपिछ कालबेले ए ातलाई िववाह
गरे, जसले ितनका िन म् त हूरलाई जन् माइन ्। 20 हूर ऊरीका िपता बन,े र ऊरी
बजललेका िपता बने । 21 पिछ हे ोनले (जब ितनी साठी वषर्का िथए) िगलादका
िपता माकीरकी छोरीिसत िववाह गरे । ितनले उनका िन म् त सगबूलाई जन् माइन ्
। 22 सगबू याईरका िपता बन,े जसले िगलादका तईेस वटा सहरलाई अधीन गरे ।
23गशरू र अरामले हब् बात-याईर र केनातका साथै व रप रका साठी वटा सहर लए
। यी सबै बािसन् दा िगलादका िपता माकीरका सन् तान िथए । 24 हे ोनको मतृ्यपुिछ
आफ्ना िपता हे ोनकी पत् नी अिबयासगँ कालबेले सहवास गरे । उनले ितनको
िन म् त तकोका िपता अशहूरलाई जन्माइन ् । 25 हे ोनका जठेा छोरा यरहमलेका
छोराहरू, जठेा राम, बनूा, ओरेन, ओसमे र अिहयाह िथए । 26 यरहमलेकी अतारा
नाम गरेकी अक पत् नी िथइन ् । ितनी ओनामकी आमा िथइन ्। 27 यरहमलेका
जठेा छोरा रामका छोराहरू मास, यामीन र एकेर िथए । 28 ओनामका छोराहरू
शम् मै र यादा िथए । शम् मकैा छोराहरू नादाब र अबीशरू िथए । 29 अबीशरूकी
पत् नीको नाउँ अबीहले िथयो र उनले ितनको िन म् त अहबान र मोलीदलाई जन् माइन ्
। 30 नादाबका छोराहरू सलेदे र अप् पमे िथए, तर सलेदे सन्तानिबना नै मरे ।
31 अप् पमेका छोरा ियशी िथए । ियशीका छोरा शशेान िथए । शशेानका छोरा
अहलकैा िथए । 32 शम् मकैा भाइ यादाका छोराहरू यतेरे र जोनाथन िथए । यतेरे
सन् तानिबना नै मरे । 33 जोनाथनका छोराहरू पलेथे र जाजा िथए। यरहमलेका
सन् तानहरू िय नै िथए । 34 अब शशेानका चािहं छोरीहरू मा िथए, छोराहरू
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िथएनन ्। शशेानको यरहा नाउकँो एउटा िम ी दास िथयो । 35 शशेानले आफ्नी
छोरीको िववाह यही दास यरहािसत ग रिदए । ितनले त् यसको िन म् त अ लैाई
जन् माइन ् । 36 अ ै नातानका िपता र नातान जाबादका िपता बने । 37 जाबाद
एपलालका िपता र एपलाल ओबदेका िपता बने । 38 ओबदे यहेूका िपता र यहेू
अजयार्हका िपता बने । 39 अजयार्ह हलेसेका िपता बने र हलेसे एलासाका िपता
बने । 40 एलासा िसस् मकैा िपता बने र िसस् मै शल् लमूका िपता बने । 41 शल् लमू
यकम् याहका िपता बने र यकम् याह एलीशामाका िपता बने । 42 यरहमलेका भाइ
कालबेका छोराहरू जठेा मशेा, जो जीपका िपता िथए । उनका मािहला छोरा मारेशा,
जो हे ोनका िपता िथए । 43 हे ोनका छोराहरू कोरह, तप् पहू, रेकेम र शमेा िथए ।
44 शमेा रहमका िपता बन,े र जो योकार्मका िपता िथए । रेकेम शम् मकैा िपता बने
। 45 शम् मकैा छोरा माओन िथए, र माओन बथे-सरका िपता िथए । 46 कालबेकी
उपपत् नी एपाले हारान, मोस र गाजजेलाई जन्माइन ्। हारान गाजजेका िपता बने ।
47 यहदकैा छोराहरू रेगमे, योताम, गशेान, पलते, एपा र शाप िथए । 48कालबेकी
उपपत् नी माकाले शबेरे र ितहार्नालाई जन्माइन ् । 49 ितनले मद ्मन् नाका िपता
शापलाई अिन मक् बनेा र िगिबयाका िपता शबेालाई पिन जन् माइन ् । कालबेकी
छोरी अक् सा िथइन ् । कालबेका सन् तान यी नै िथए । 50 ए ाताका जठेा छोरा
हूरका छोराहरू िकयर्त-यारीमका िपता शोबाल, 51 बथेलहेमेका िपता सल् मा र
बथे-गादरेका िपता हारेप िथए । 52 िकयर्त-यारीमका िपता शोबालका सन् तानहरू
हारोए, मानहतीहरूका आधा, 53 र िकयर्त-यारीमका वशंहरू िय ीहरू, पथूीहरू,
शमुातीहरू र िम ातीहरू िथए । सोराती र एश् तोलीहरू ियनीहरूका सन् तान भए ।
54सल् माका वशंहरू बथेलहेमे, नतोपातीहरू,अ ोतबथे-योआब,आधा मानहतीहरू
र सोरीहरू, 55 अिन याबसेमा बस् ने शास् ीका वशंहरू ितरातीहरू, िशम् मतीहरू र
सकुातीहरू िथए । ियनीहरू रेकाबको घरानाका िपता हम् मतबाट आएका केनीहरू
हुन ्

3
1 हे ोनमा जन् मकेा दाऊदका छोराहरू यी नै हुन ्: ियजरेलकी अहीनोमबाट

जठेा छोरा अमनोन, कमलकी अबीगलेबाट मािहला दािनएल भए । 2 सािहलंा
अब् शालोम, जसकी आमा गशरूका राजा तल् मकैी छोरी माका िथइन,् कािहलंा
अदोिनयाह, जो हग् गीतका छोरा िथए । 3 अबीतलबाट ठािहलंा शपत् याह िथए, र
ितनकी पत् नी एग् लाबाट कान् छा िय ाम भए । 4 यी छ जनाचािहं दाऊदको लािग
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हे ोनमा जन् मकेा िथए, जहाँ दाऊदले सात वषर् छ मिहना राज् य गरे । त्यसपिछ
ितनले यरूशलमेमा तिे स वषर् राज् य गरे । 5 शम् मअू, शोबाब, नातान र सोलोमन
चार जना अम् मीएलकी छोरी बतशबेाबाट यरेूशलमेमा जन् मकेा िथए । 6 दाऊदमा
अरू नौ जनाचािहं ियभार, एलीशअू, एलीपलेते, 7नोगह, नपेगे, यापी, 8एलीशामा,
एल् यादा र एलीपलेते िथए । 9 दाऊदका छोराहरू ियनै िथए,जसमा उपपत् नीहरूका
छोराहरू समावशे छैनन ्। तामार ितनीहरूकी बिहनी िथइन ्। 10 सोलोमनका छोरा
रहबाम िथए । रहबामका छोरा अिबया िथए । अिबयाका छोरा आसा िथए ।
आसाका छोरा यहोशापात िथए । 11यहोशापातका छोरा यहोराम िथए । यहोरामका
छोरा अहज् याह िथए । अहज्याहका छोरा योआश िथए । 12 योआश का छोरा
अमस् याह िथए । अमस् याहका छोरा अजयार्ह िथए । अजयार्ह का छोरा योताम
िथए । 13 योतामका छोरा आहाज िथए । आहाजका छोरा िहजिकया िथए ।
िहजिकयाका छोरा मनश् शे िथए । 14 मनश्शकेा छोरा अमोन िथए । अमोनका
छोरा योिशयाह िथए । 15 योिशयाहका जठेा छोरा योहानान, मािहला यहोयाकीम,
सािहलंा िसदिकयाह, र कान् छा शल् लमू िथए । 16 यहोयाकीमका छोराहरू
यहोयाकीन र िसदिकयाह िथए । 17 कैदमा लिगएका यहोयाकीनका छोराहरू
शालितएल, 18 मल् कीराम, पदायाह, शनेस् सर, यकम् याह, होशामा र नदब् याह
िथए। 19 पदायाहका छोराहरू यरुबाबले र िशमी िथए । यरुबाबलेका छोराहरू
मशलु् लाम र हनन् याह िथए । ितनीहरूकी बिहनी शलोमीत िथइन ् । 20 ितनका
अरू पाँच जना छोराहरू हशबूा, ओहले, बरेेक् याह, हसदयाह र यशूप-हसेदे िथए
। 21 हनन् याहका छोराहरू पलत् याह र यशयाह िथए । ितनको छोरा रपायाह
िथए र अन्य सन्तानहरू अनार्न, ओबिदया र शकन् याह िथए । 22 शकन् याहका
छोरा शमायाह िथए । शमायाहका छोराहरू ह ूश, ियगाल, बारीह, नायार्ह र
शाफात िथए । 23 नायार्हका छोराहरू एल् योएन,ै िह स् कयाह र अ ीकाम िथए
। 24 एल् यहोएनकैा छोराहरू होदिबया, एल् यासीब, पलयाह, अक् कूब, योहानान,
दलायाह र अनानी गरी सात जना िथए ।

4
1 यहूदाका सन् तानहरू फारेस, हे ोन, कम , हूर र शोबाल िथए । 2 शोबाल

रायाहका िपता िथए । रायाह यहतका िपता िथए । यहत अहूमै र लहदका िपता
िथए । सोरातीहरूका वशं यी नै िथए । 3 एताम सहरका वशंहरूका पखुार्हरू ियनै
िथएः ियजरेल, ियश् मा, ियदबश । ितनीहरूकी बिहनीको नाउँ हस् सललेपोनी िथयो
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। 4 पनएूलचािहं गदोर सहरका वशंका पखुार् िथए । एसरे हूशका वशं सरुु गन
िथए । ए ातका जठेा छोरा र बथेलहेमेको सरुु गन हूरका सन्तान

िथए । 5 तकोका िपता अश् शरूका दईु पत् नीहरू हलेह र नारा िथए । 6 नाराले
ितनको िन म् त अहुज् जाम, हपेरे, तमेनेी र हाहशतारीलाई जन् माइन ् । नाराका
छोराहरू िय नै िथए । 7 हलेहका छोराहरू सरेेथ, सोहोर, एतनान, 8 र कोस
िथए । कोसचािहं आनबू र हज् जोबबेा अिन हारूमका छोरा अहहलबाट आएका
वशंहरूका िपता िथए । 9 याबसे आफ् ना दाजभुाइभन् दा आदरणीय िथए । ितनकी
आमाले ितनलाई याबसे नाउँ िदइन ् । ितनले बिनन,् “िकनभने मलै े त् यसलाई
वदेनामा जन् माएँ ।” 10 याबसेले इ ाएलीहरूका परमशे् वरलाई पकुारा गरे र यसो
भन,े “तपाईंले मलाई साँच् चै आिशष ्िदनहुुन् छ भन,े मरेो इलाका बढाउनहुोस,् र
तपाईंको हात ममािथ रहोस ् । तपाईंले यसो गन ुर्हुदँा तपाईंले मलाई जो खमबाट
जोगाउनहुुन् छ, जसले गदार् म पीडामकु् त हुन सक् छु ।” यसलैे परमशे् वरले ितनको
िबन् ती सनु् नभुयो । 11 शहूहका भाइ कलबू महेीरका िपता बन,े जो एश् तोनका िपता
िथए । 12 एश् तोन बथे-रापा, पसहे र इर-नाहशका िपता तिहन् नाका िपता बने ।
ियनीहरू रेकाका मािनसहरू िथए । 13 कनजका छोराहरू ओ त् नएल र सरायाह
िथए । ओ त् नएलका छोराहरू हतत र मोनोतै िथए । 14 मोनोतै ओ ाका िपता
बने र सरायाह योआबका िपता बन,े र ग-ेहरशीमको सरुु गन योआबका िपता बने
जसका मािनसहरू कारीगरहरू िथए । 15 यपनु् नकेा छोरा कालबेका छोराहरू ईरू,
एलाह र नआम िथए । एलाहका छोरा कनज िथए । 16 यहलललेका छोराहरू
जीप, जीपा, तीरया र असरेल िथए । 17 ए हका छोराहरू यतेरे, मरेेद, एपरे,
यालोन िथए । मरेेदले िववाह गरेकी िम ी िबत् याहले िम रयम, शम् मै र एश् तमोका
िपता ियश् बहलाई जन् माइन ् । 18 ियनीहरू मरेेदले िबहा गरेर ल्याएकी फारोकी
छोरी िबत्याहका छोराहरू िथए । मरेेदकी यहूदी पत् नीले गदोरका िपता यरेेद,
सोखोका िपता हबेरे र जानोहका िपता यकूतीएललाई जन्माइन ् । 19 नहमकी
बिहनी होिदयाहकी पत् नीका छोराहरूमध्ये एक गरेेमी कीलाहका िपता बने । अकार्
माकाती एश् तमो िथए । 20 िशमोनका छोराहरू अमनोन, रन् ना, बने-हानान र
तीलोन िथए । ियशीका छोराहरू जोहते र बने-जोहते िथए । 21 यहूदाका छोरा
शलेहका सन् तानहरू लकेाका िपता एर,् मारेशाका िपता लादा, र बथे-अश् बयेामा
मलमलका कपडा बनाउनहेरूका वशंहरू, 22 योकीम, कोजबेाका मािनसहरू, र
योआश र साराप, जसले मोआब र यशबूी-लहेमेमा राज् य गरे । (यो िववरण



4:23 vii १ इितहास 5:1

ाचीन लखेोटबाट लइएको हो ।) 23 िय कुमालहेरू नतमै र गदरेामा बस् थे र
राजाको िन म् त काम गथ । 24 िशिमयोनका सन् तानहरू नमएूल, यामीन, यारीब,
जरेह र शौल िथए । 25 शौलका छोरा शल् लमू िथए, शल् लमूका छोरा िमब् साम
िथए, र िमब् सामका छोरा िमश् मा िथए । 26 िमश् माका सन् तानहरू ितनका छोरा
हम् मएूल, ितनका नाित जक् कूर, ितनका पनाित िशमी िथए । 27 िशमीका सो
जना छोरा र छ जना छोरी िथए । ितनका भाइका धरैे छोराछोरी िथएनन ्। यसलैे
ितनीहरूको वशं यहूदाको वशं जित धरैे सखं् यामा बढने । 28 ितनीहरू बशेबा,
मोलादा र हसर-शआूलमा बसे । 29 ितनीहरू िबल् हा, एसमे, तोलद, 30 बतएूल,
होमार्, िसक् लग, 31 बथे-मकार्बोत, हसर-शसूीम, बथे-िबरी र शारैममा पिन बसे
। दाऊदले शासन नगरेसम् म ितनीहरूका सहरहरू यी नै िथए । 32 ितनीहरूका
पाँच बस् तीहरू एताम, ऐन, रम् मोन, तोकेन र आशान िथए, 33 साथै बालातसम् मै
व रप र ितनीहरूका गाउहँरू िथए । ितनीहरूका ब स् तहरू यी नै िथए, र ितनीहरूले
वशंा मको लखे राखे । 34 वशंका अगवुाहरू मशोबाब, यम् लके, अमस् याहका
छोरा योशा, 35योएल, योिशब् याहका छोरा यहेू, जो सरायाहका नाित र असीएलका
पनाित िथए, 36 एल् योएन,ै याकोबा, याशोहायाह, असायाह, अदीएल, यसीमीएल,
बनायाह, 37 र िशपीका छोरा जीजा, जो अल् लोनका नाित, यदायाहका पनाित,
िश ीका खनाित र शमायाहका जनाित िथए । 38 मािथ ले खएका मािनसहरू आ-
आफ् नो वशंका अगवुाहरू िथए, र ितनीहरूका वशं ज्यादै धरैे बढे । 39 ितनीहरू
आफ् ना बगालहरूका िन म् त खकर् खोज् दै बेसँीको पवूर्प गदोरको छेउसम्म गए ।
40 ितनीहरूले सस्त र रा ो खकर् भे ाए । त्यो भभुाग फरािकलो, शान् त र सनूसान
िथयो । अिघ त् यो ठाउँमा हामका मािनसहरू बसकेा िथए । 41 यहूदाका राजा
िहजिकयाको राजकालमा सचूीकृत यी मािनसहरू आए र त् यहाँ भएका हामका
मािनसहरू र मोनीहरूलाई आ मण गरे । ितनीहरूले उनीहरूलाई पणूर् रूपमा सखाप
पारे र आफ्ना बगालका लािग खकर् पाएको हुनाले ितनीहरू त्यहाँ बसोबास गरे
। 42 ितबाट, िशिमयोनका छोराहरू पलत् याह, नायार्ह, रपायाह र उज् जीएललाई
आफ् ना अगवुा बनाएर पाँच सय जित मािनसहरू सइेर पहाडमा गए । 43 ितनीहरूले
बाँचकेा अमालकेी शरणाथ हरू सबलैाई परािजत गरे, र आजको िदनसम् म त् यहाँ
बसकेा छन ्।

5
1 इ ाएलका जठेा छोरा रूबनेका छोराहरू— रूबने जठेा छोरा िथए, तर ितनको
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ज् यषे् ठ अिधकार इ ाएलका छोरा योसफेका छोराहरूलाई िदइयो, िकनभने ितनले
आफ् ना िपताको ओच् ान अपिव पारेका िथए । त्यसलैे जठेा छोराको रूपमा
ितनको िववरण रहने । 2 यहूदा आफ् ना दाजभुाइमध् ये सबभैन् दा ब लया िथए, र
ितनीबाट एक जना अगवुा आउनवेाला िथए । तर ज् यषे् ठ अिधकार योसफेको
िथयो— 3 इ ाएलका जठेा छोरा रूबनेका छोराहरू हानोक, पल् ल,ु हे ोन र
कम िथए । 4 योएलका सन् तान ियनै िथएः योएलका छोरा शमायाह िथए ।
शमायाहका छोरा गोग ितए । गोगका छोरा िशमी िथए । 5 िशमीका छोरा मीका
ितए । मीकाका छोरा रायाह िथए । रायाहक छोरा बाल िथए । 6 बालका छोरा
बीरह िथए, जसलाई अश् शरूका राजा ितग् लत-िपलसेरेले कैद गरेर लगे । बीरह
रूबनेी कुलका अगवुा िथए । 7 आ-आफ् ना वशंा मअनसुार सचूीकृत भएका
बीरहका आफन्तका वशंहरूः अगवुा यीएल, जक रया, र 8 योएलका पनाित,
शमेाका नाित र अजाजका छोरा बलेा िथए । नबेो र बाल-मोनसम्म फै लएर
अरोएरमा, 9 र पवूर्प य ू े टस नदीसम् म फै लएको उजाड-स् थानको छेउसम् म
नै ितनीहरू बसोबास गथ । ितनीहरूिसत िगलादमा पाल् त ु पशकुो सखं् या ज् यादै
बढकेो हुनाले यसो भयो । 10 शाऊलको समयमा रूबनेका वशंले ह ीहरूलाई
आ मण गरे र उनीहरूलाई िजते । ितनीहरूले िगलादको पवूर्प का सबै भभूागमा
भएका ह ीहरूका छाउनीहरूमा बसोबास गरे । 11 गादका वशंका सदस्यहरू
ितनीहरूका निजक बाशानमा सलकासम् मै बसकेा िथए । 12 योएल ितनीहरूका
अगवुा िथए । शापाम दो ो िथए । अिन बाशानमा यानै र शाफात । 13 ितनीहरूका
पखुार्का प रवारहरूको आधारमा ितनीहरूका आफन्तहरू िमखाएल, मशलु् लाम,
शबेा, योरै, यकान, जीआ र एबरे— जम् मा सात जना िथए । 14 यी मािथ नाउँ
ले खएका हरू अबीहलेका सन्तानहरू िथए, र अबीहले हूरीका छोरा िथए
। हूरी यारोहका छोरा िथए । यारोह िगलादका छोरा िथए । िगलाद िमखाएलका
छोरा िथए । िमखाएल यशीशकैा छोरा िथए । यशीशै यहदोका छोरा िथए । यहदो
बजूका छोरा िथए । 15 गनुीका छोरा अब् दीएलका छोरा अही ितनीहरूका िपताका
प रवारका म ु खया िथए । 16 ितनीहरू िगलादमा, बाशान र त् यसका नगरहरूमा,
र शारोनका सबै खकर् हरू फै लएका िसमानासम् मै बस् थे । 17 यी सबै यहूदाका
राजा योताम र इ ाएलका राजा यारोबामका राज् य गरेको समयमा वशंा मको
सचूीमा ले खएका िथए । 18रूबनेीहरू, गादीहरू र मनश् शकेो आधा कुलका य को
िन म् त ता लम ाप् त ४४,७६० िसपाहीहरू िथए, जसले ढाल र तरवार बोक् थ,े र
धन ु तान् न सक् थे । 19 ितनीहरूले ह ीहरू, यतरू, नापीश र नोदाबलाई आ मण
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गरे । 20 उनीहरूको िवरु लडाइँ गनर् ितनीहरूले परमशे् वरबाट सहायता पाए ।
यसरी ह ीहरू र उनीहरूसगँ भएका सबै परािजत भए । इ ाएलीहरूले उनीहरूको
िवरु लडाइँमा सहायताको िन म् त आफ् ना परमशे् वरलाई पकुारा गरे र उहाँले
ितनीहरूलाई जवाफ िदनभुयो, िकनकी ितनीहरूले उहाँमािथ आफ् नो भरोसा राखे
। 21 उनीहरूका गाईवस् त,ु पचास हजार ऊँट, दईु लाख पचास हजार भडेा,
दईु हजार गधा, र एक लाख जना मािनसलाई कब् जा गरे । 22 अरू धरैे जना
मा रए, िकनभने यो य ु परमशे् वरबाट भएको िथयो । ितनीहरू कैदमा नगरेसम् म
ितनीहरू त् यही दशेमा बसोबास गरे । 23 मनश् शकेा आधा कुल बाशानदे ख बाल-
हमे न र सनेीरसम् म (अथार्त ्हमे न पवर्त) बसोबास गरे । 24 ितनीहरूका िपताका
घरानाहरूका मु खयाहरू यी नै िथएः एपरे, ियशी, एलीएल, अ ीएल, यिमर्या,
होदिबया र यहदीएल । ितनीहरू वीर मािनसहरू र ख्यात मािनसहरू अिन
ितनीहरूका प रवारका म ु खयाहरू िथए । 25 तर ितनीहरू आफ् ना पखुार्हरूका
परमशे् वर ित िवश् वासयोग्य भएनन ् । बरु, ितनीहरूले त् यस दशेका मािनसहरूका
दवेताहरूको पजुा गरे, जसलाई परमशे् वरले ितनीहरूका साम ु नाश गन ुर्भएको िथयो
। 26 इ ाएलका परमशे् वरले अश् शरूका राजा पलूलाई (जसलाई अश् शरूका राजा
ितग् लत-िपलसेरे पिन भिनन्थ्यो) उक् साउनभुयो । उनले रूबने, गाद र मनश् शकेा
आधा कुलका मािनसहरूलाई कैदमा लगे । उनले ितनीहरूलाई हलह, हाबोर, हारा
र गोजान नदीका िकनारमा लग,े जाहाँ ितनीहरू आजको िदनसम् म छन ्।

6
1 लवेीका छोराहरू गशे न, कहात र मरारी िथए । 2 कहातका छोराहरू

अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल िथए । 3 अ ामका छोराछोरी हारून, मोशा
र िम रयम िथए । हारूनका छोराहरू नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामार िथए
। 4 एलाजार पीनहासका िपता भए, र पीनहास अबीशकूा िपता भए । 5 अबीश ू
बकु् कीका िपता भए, बकु् की उज् जीका िपता भए । 6 उज् जी जरयाहका िपता
भए, जरयाह मरायोतका िपता भए । 7 मरायोत अमयार्हका िपता भए, र अमयार्ह
अहीतबूका िपता भए । 8 अहीतबू सादोकका िपता भए, र सादोक अहीमासका
िपता भए । 9 अहीमास अजयार्हका िपता भए, र अजयार्ह योहानानका िपता भए
। 10 योहानान अजयार्हका िपता भए, जसले यरूशलमेमा सोलोमनले बनाएको
परम भकुो म न् दरमा सवेा गरे । 11 अजयार्ह अमयार्हका िपता भए, र अमयार्ह
अहीतबूका िपता भए । 12 अहीतबू सादोकका िपता भए, र सादोक शल् लमूका
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िपता भए । 13 शल् लमू िह ल् कयाहका िपता भए, र िह ल् कयाह अजयार्हका िपता
भए । 14 अजयार्ह सरायाहका िपता भए, र सरायाह यहोसादाकका िपता भए ।
15 परम भलुे यहूदा र यरूशलमेलाई नबकूदनसेरको हातबाट िनवार्सनमा लजैाँदा
यहोसादाक पिन कैदमा लिगए । 16 लवेीका छोराहरू गशे न, कहात र मरारी िथए
। 17 गशे नका छोराहरू लब् नी र िशमी िथए । 18 कहातका छोराहरू अ ाम,
ियसहार, हे ोन र उज् जीएल िथए । 19 मरारीका छोराहरू महली र मशूी िथए
। आ-आफ् ना पखुार्अनसुार ले खएका लवेीका वशंहरू यी नै हुन ्। 20 गशे नका
सन् तानहरू: ितनका छोरा लब् नी िथए । लब् नीका छोरा यहेाथ ितए । ितनका
छोरा िजम् माह िथए । 21 ितनका छोरा योआ िथए । ितनका छोरा इ ो िथए ।
ितनका छोरा जरेह ितए । ितनका छोरा यातरै िथए । 22 कहातका सन् तानहरूः
ितनका छोरा अम् मीनादाब िथए । ितनका छोरा कोरह िथए । ितनका छोरा अस् सीर
िथए । 23 ितनका छोरा एल् काना िथए । ितनका छोरा एब् यासाप िथए । ितनका
छोरा अस् सीर िथए । 24 ितनका छोरा तहत िथए । ितनका छोरा उरीएल िथए ।
ितनका छोरा उ ज् जयाह िथए । ितनका छोरा शौल िथए । 25 एल् कानाका छोराहरू
अमास,ै अहीमोत, 26 अिन एल् काना नाउकँो एक जना छोरा, ितनका छोरा सोफै,
ितनका छोरा नहत, 27 ितनका छोरा एलीआब, ितनका छोरा यरोहाम, ितनका
छोरा एल् काना िथए । 28 शमएूलका छोराहरू जठेा योएल र कान् छा अिबया िथए
। 29 मरारीका छोरा महली िथए । ितनका छोरा लब् नी िथए । ितनका छोरा िशमी
िथए । ितनका छोरा उज् जाह िथए । 30 ितनका छोरा िशमअे िथए । ितनका छोरा
ह ग् गयाह िथए । ितनका छोरा असायाह िथए । 31 सन् दकू परम भकुो म न् दरमा
राखपेिछ सङ्गीतको िजम् मा लनलाई दाऊदले िनय ु गरेका मािनसहरू यी नै हुन ्
। 32 सोलोमनले यरूशलमेमा परम भकुो म न् दर नबनाएसम् म पिव वासस् थान,
अथार्त ्भटे हुने पालको साम ु ितनीहरूले सङ्गीत गाएर सवेा गरे । ितनीहरूलाई
िदइएको िनदशनहरू अनसुार ितनीहरूले आफ्नो कतर् िनवार्ह गरे । 33 आ-
आफ् ना छोराहरूसगँ सवेा गनहरू यी नै िथए । कहातीहरूबाट सङ्गीतकार हमेान
आए । ितनका पखुार् यी नै िथएः हमेान योएलका छोरा िथए । योएल शमएूलका
छोरा िथए । 34 शमएूल एल् कानाका छोरा िथए । एल्काना यरोहामका छोरा
िथए । यरोहाम एलीएलका छोरा िथए । एलीएल तोहका छोरा िथए । 35 तोह
सपूका छोरा िथए । सपू एल् कानाका छोरा िथए । एल्काना महतका छोरा िथए
। महत अमासकैा छोरा िथए । अमासै एल् कानाका छोरा िथए । 36 एल्काना
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योएलका छोरा िथए । योएल अजयार्हका छोरा िथए । अजयार्ह सपन् याहका
छोरा िथए । 37 समपन्याह तहतका छोरा िथए । तहत अस् सीरका छोरा िथए ।
अस्सीर एब् यासापका छोरा िथए । एब् यासाप कोरहका छोरा िथए । 38 कोरह
ियसहारका छोरा िथए । ियसहार कहातका छोरा िथए । कहात लवेीका छोरा िथए
। लवेी इ ाएलका छोरा िथए । 39 हमेानका सहयोगी आसाप िथए, जो ितनको
दायाँतफर् खडा रहन् थे । आसाप बरेेक् याहका छोरा िथए । बरेेक्याह िशमअेका
छोरा िथए । 40 िशमअे िमखाएलका छोरा िथए । िमखाएल बासयेाहका छोरा िथए
। बासयेाह म ल् कयाहका छोरा िथए । 41 म ल्कयाह एत् नीका छोरा िथए । एत् नी
जरेहका छोरा िथए । जरेह अदायाहका छोरा िथए । 42 अदायाह एतानका छोरा
िथए । एतान िजम् माहका छोरा िथए । िजम्माह िशमीका छोरा िथए । 43 िशमी
यहतका छोरा िथए । यहत गशे नका छोरा िथए । गशे न लवेीका छोरा िथए ।
44 हमेानका बायाँतफर् ितनका सहयोगीहरू मरारीका छोराहरू िथए । ितनीहरूमा
कीशीका छोरा एतान िथए । कीशी अब् दीका छोरा िथए । अब्दी मल् लकूका छोरा
िथए । 45 मल्लकू हशब् याहका छोरा िथए । हशब्याह अमस् याहका छोरा िथए
। अमस्याह िह ल् कयाहका छोरा िथए । 46 िह ल्कयाह अम्सीका छोरा िथए ।
अम्सी बानीका छोरा िथए । बानी शमेरेका छोरा िथए । 47 शमेरे महलीका छोरा
िथए । महली मशूीका छोरा िथए । मशूी मरारीका छोरा िथए । मरारी लवेीका छोरा
िथए । 48 ितनीहरूका सहयोगी लवेीहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा भएको पिव
वासस् थानका सबै कामको िजम्मा िदइयो । 49 हारून र ितनका सन् तानहरूले वदेीमा
होमब लहरू, अिन महापिव स्थानमा हुने सबै कायर्को िन म्त धपू वदेीमा भटेीहरू
चढाए । यी भटेीहरू इ ाएलका पापका लािग ाय श् चत गनर्लाई परमशे् वरका
दास मोशाका आज्ञाअनसुार यी सबै भटेीहरू चढाइए । 50 हारूनका सन् तान
िनम् नानसुार िचिनन्थःे हारूनका छोरा एलाजार िथए । एलाजारका छोरा पीनहास
िथए । पीनहासका छोरा अबीश ू िथए । 51 अबीशकूा छोरा बकु् की िथए ।
बकु् कीका छोरा उज् जी िथए । उज् जीका छोरा जरयाह िथए । 52 जरयाहका छोरा
मरायोत िथए । मरायोतका छोरा अमयार्ह िथए । अमयार्हका छोरा अहीतबू िथए ।
53अहीतबूका छोरा सादोक िथए । सादोकका छोरा अहीमास िथए । 54 हारूनका
सन् तानको कहाती वशंलाई तोकेर िदएको इलाकामा ितनीहरूका स्थानहरू यी नै हुन ्
(िकनभने पिहलो िच ा कहातीहरूलाई नै परेको िथयो) । 55उनीहरूले ितनीहरूलाई
यहूदाको दशेमा भएको हे ोन र त् यसका खकर् हरू िदए, 56 तर त् यस सहरका
खतेबारी र त् यसका गाउहँरूचािहं ितनीहरूले यपनु् नकेा छोरा कालबेलाई िदए ।
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57 हारूनका सन् तानहरूलाई ितनीहरूले हे ोन (शरणस् थानको सहर) र लब् ना,
य ीर, र एश् तमोका खकर् हरूसिहत, 58 खकर् हरूसिहत हीलन र खकर् हरूसिहत
दबीर पिन िदए । 59 अिन ितनीहरूले हारूनका सन्तानलाई खकर् हरूसिहत
आशानका साथै खकर् हरूसिहत य ु ा र बथे-शमशे िदए । 60 अिन बने् यामीनको
कुलबाट ितनीहरूले खकर् हरूसिहत गबेा, खकर् हरूसिहत आलमेते, खकर् हरूसिहत
अनातोत िदए । ितनीहरूका सहरहरू जम् मा ते वटा िथए । यी सहरहरू कहातीका
ते वशंहरू माझमा बाँिडयो । 61 कहातका बाँकी सन् तानहरूलाई मनश् शकेो आधा
कुलबाट दश वटा सहरहरू बाँिडयो । 62 गशे नका सन् तानहरूलाई ितनीहरूका
वशंहरूमा इस् साखार, आशरे, नप् ताली र बाशानमा भएको मनश् शकेा कुलबाट
ते वटा सहरहरू िदइयो । 63 मरारीका सन् तानहरूलाई ितनीहरूका वशंअनसुार
रूबने, गाद र जबलूनूका कुलबाट बा सहरहरू िदइए । 64 यसरी इ ाएलीहरूले
लवेीहरूलाई यी सहरहरू ितनका खकर् हरूसिहत िदए । 65 मािथ उल्लखे ग रएका
सहरहरू यहूदा, िशिमयोन र बने् यामीनका कुलहरूबाट िच ाको माध्यमबाट
ितनीहरूलाई िदइयो । 66 कहातीका केही वशंहरूलाई ए ाइमको कुलबाट
सहरहरू िदइए । 67 ितनीहरूलाई ए ाइमको पहाडी दशेमा शकेमका खकर् हरूसिहत
(शरणस् थानको सहर) गजेरेका खकर् हरूसिहत, 68 खकर् हरूसिहत योक् माम र
खकर् हरूसिहत बथे-होरोन, 69 खकर् हरूसिहत अय् यालोन र खकर् हरूसिहत गात-
रम् मोन िदइयो । 70 मनश् शकेो आधा कुलले खकर् हरूसिहत आनरे र खकर् हरूसिहत

िबलाम कहातीका बाँकी वशंहरूलाई िदए । यी जिमनहरू बाँकी कोहाती वशंका
सम्पि बने । 71 गशे नीहरूलाई मनश् शकेा आधा कुलबाट खकर् हरूसिहत
बाशानमा भएको गोलान र खकर् हरूसिहत अस् तारोत िदए । 72 इस् साखारको
कुलले खकर् हरूसिहत केदशे, खकर् हरूसिहत दाबरत, 73 खकर् हरूसिहत रामोत र
खकर् हरूसिहत अनमे िदए । 74 इस्साखारले आशरेको कुलबाट खकर् हरूसिहत
माशाल, खकर् हरूसिहत अब् दोन, 75 खकर् हरूसिहत हूकोक र खकर् हरूसिहत रहोब
ाप् त गरे । 76 ितनीहरूले नप् तालीको कुलबाट खकर् हरूसिहत गालीलको केदशे,

खकर् हरूसिहत हम् मोन र खकर् हरूसिहत िकयार्तमै, ाप् त गरे । 77 मरारीका
बाँकी सन् तानहरूले जबलूनूको कुलबाट खकर् हरूसिहत योक् माम, कतर्ह, रम् मोनो
र खकर् हरूसिहत तबोर ाप् त गरे, 78 अिन यदर्न पा र यरीहोको पवूर्प
रूबनेको कुलबाट मरुभिूममा भएको बसेरे, यहसाह, 79 खकर् हरूसिहत कदमेोत
र खकर् हरूसिहत मपेात, 80 लवेीहरूले गादको कुलबाट खकर् हरूसिहत िगलादमा
भएको रामोत, खकर् हरूसिहत महनोम, 81 खकर् हरूसिहत हशे् बोन र खकर् हरूसिहत
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याजरे ाप् त गरे ।

7
1 इस् साखारका चार छोराहरू तोला, पवूा, याशबू र िश ोन िथए । 2 तोलाका

छोराहरू उज् जी, रपायाह, यरीएल, यहम,ै ियब् साम र शमएूल िथए । तोलाका
सन्तानबाट ितनीहरू आ-आफ्ना िपताहरूका घरानाहरूका मु खयाहरू िथए, र
आफ्ना पसु्ताका िबचमा ितनीहरू श शाली यो ाहरूका रूपमा सचूीकृत िथए ।
दाऊदको समयमा ितनीहरूको सखं् या २२,६०० िथयो । 3 उज् जीका छोरा ियज् यिह
िथए । ियज् यिहका छोराहरू िमखाएल, ओबिदया, योएल र ियश् याह िथए । यी
पाँच जना सबै वशंका म ु खयाहरू िथए । 4 ितनीहरूका साथै ितनीहरूसगँ पखुार्का
वशंअनसुार य ु गनर्लाई छि स हजार यो ाहरू िथए, िकनकी ितनीहरूका धरैे
पत् नीहरू र छोराहरू िथए । 5 इस् साखारका सबै वशंबाट ितनीहरूका आफन्तहरू
यो ाहरू िथए र ितनीहरूका वशंमा सचूीकृत भएअनसुार ितनीहरूका सङ् ख् या
जम् मा सतासी हजार यो ा िथए । 6 बने् यामीनका ितन जना छोराहरू बलेा, बकेेर र
यदेीएल िथए । 7 बलेाका पाँच छोराहरू यसम् बोन, उज् जी, उज् जीएल, यरीमोत
र ईरी िथए । ितनीहरू िसपाहीहरू र आ-आफ्ना िपताका घरानाहरूका मु खयाहरू
िथए । ितनीहरूका पखुार्का वशंमा सचूीकृत भएअनसुार ितनीहरूका यो ाहरूको
सखं् या २२,०३४ िथयो । 8 बकेेरका छोराहरू जमीरा, योआश, एलीएजर, एल् योएन,ै
ओ ी, यरेमोत, अिबया, अनातोत र आलमेते िथए । यी सबै ितनका छोराहरू िथए
। 9 ितनीहरूका पखुार्का घरानाहरूका मु खयाहरूको वशंहरू र यो ाहरू सङ् ख् या
२०,२०० र िथए । 10 यदेीएलका छोरा िबल् हान िथए । िबल् हानका छोराहरू यऊेश,
बने् यामीन, एहूद, केनाना, जतेान, तश श र अहीशहर िथए । 11 यी सबै यदेीएलका
छोराहरू िथए । ितनीहरूको वशंको सचूीमा १७,२०० घरानाका म ु खयाहरू र सिैनक
सवेाको िन म्त यो ाहरू िथए । 12 (शपु् पीहरू र हुप् पीहरू इरका छोराहरू िथए, र
हुशीहरू अहरेका छोराहरू िथए ।) 13 नप् तालीका छोराहरू यहसले, गनुी, यसेरे
र िशल् लमे िथए । यी िबल् हाका नाितहरू िथए । 14 मनश् शकेा अ ीएल नाम
गरेका छोरा िथए, जसलाई अरामी उपपत् नीले जन्माएकी िथइन ् । ितनले पिन
िगलादका िपता माकीरलाई जन् माइन ् । 15 माकीरले हुप् पीहरू र शपु् पीहरूबाट
एउटी पत् नी ल्याए । माकीरकी बिहनीको नाउँ माका िथयो । मनश्शकेा अकार्
सन्तानको नाउँ सलोफाद िथयो, जसका छोरीहरू मा िथए । 16 माकीरकी पत् नी
माकाले एउटा छोरो जन्माइन ्र ितनको नाउँ ितनले परेेश रा खन ्। ितनका भाइको
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नाउँ शरेेश िथयो, र ितनका छोराहरू ऊलाम र राकेम िथए । 17 ऊलामका छोरा
बदान िथए । मनश् शकेा नाित माकीरका छोरा िगलादका सन् तानहरू यी नै िथए ।
18 िगलादकी बिहनी हम् मोलकेेतले ईशोद, अबीएजरे र महलाल लाई जन्माइन ्।
19 शमीदाका छोराहरू अिहयन, शकेम, लखी र अनीआम िथए । 20 ए ाइमका
सन्तानहरू यस कार िथएः ए ाइमका छोरा शतूहेल िथए । शतूहेलका छोरा बरेेद
िथए । बरेेदका छोरा तहत िथए । तहतका छोरा एलादा िथए । एलदका छोरा
छोरा तहत िथए । 21 तहतका छोरा जाबाद िथए । जाबादका छोरा शतूहेल िथए
। (एसरे र एलादलाई चािहं गातका मिनसहरूका गाईबस् त ु लटु्न जाँदा त् यहाँका
आिदवासीले मारे ।) 22 ितनीहरूका िपता ए ाइमले ितनीहरूको िन म्त धरैे िदनसम्म
शोक गरे, र ितनका दाजभुाइ ितनलाई सान्त्वना िदन आए । 23 ितनले आफ् नी
पत् नीिसत सहवास गरे । ितनी गभर्वती भइन ् र एउटा छोरा जन् माइन ् । त् यसको
नाउँ ए ाइमले बरीआ राख,े िकनभने ितनको प रवारमा दःुख आएको िथयो
। 24 ितनकी छोरी शरेाह िथइन,् जसले तल् लो र मािथल् लो बथे-होरोन अिन
उज् जने-शरेाह बनाइन ्। 25 ितनका छोरा रपाह िथए । रपाहका छोरा रेशपे िथए ।
रेपशेका छोरा तलेह िथए । तलेहका छोरा तहन िथए । 26 तहनका छोरा लादान
िथए । लादानका छोरा अम् मीहूद िथए । अम्मीहूदका छोरा एलीशामा िथए ।
27 एलीशामाका छोरा ननू िथए । ननूका छोरा यहोश ू िथए । 28 ितनीहरूका
सम्पि र बसोबास गरेका ठाउँहरू बथेले र त् यसका व रपरीका गाउहँरू िथए ।
ितनीहरू पवूर्मा नारान, प श् चममा गजेरे र त् यसका बस् तीहरू, र शकेम र त् यसका
बस् तीहरू अय् याह र त् यसका बस् तीहरूसम् म फै लए । 29 मनश् शकेो िसमानामा
बथे-शान र त् यसका गाउहँरू, तानाक र त् यसका गाउहँरू, मिगछो र त् यसका
गाउहँरू र दोर र त् यसका गाउहँरू िथए । यी नगरहरूमा इ ाएलका छोरा योसफेका
सन् तानहरू बसोबास गरे । 30 आशरेका छोराहरू ियम् ना, ियश् वा, ियश् वी र बरीआ
िथए । ितनीहरूकी बिहनी सरेह िथइन ्। 31 बरीआका छोराहरू हबेरे र िबजतका
िपता मल् कीएल िथए । 32 हबेरेका छोराहरू यप् लते, शोमरे र होताम िथए ।
ितनीहरूकी बिहनी शअू िथइन ्। 33 यप् लतेका छोराहरू पासक, िबम् हाल र अश् वात
िथए । ियनीहरू यप्लतेका सन्तान िथए । 34 यप्लतेका भाइ शोमरेका छोराहरू
अही, रोहगा, हूब् बा र अराम िथए । 35 शोमरेका भाइ हलेमेका छोराहरू सोपह,
ियम् न, शलेशे र आमाल िथए । 36 सोपहका छोराहरू सहू, हनपरे, शआूल, बरी,
िय ाह, 37 बसेरे, होद, शामा, िशल् शा, िय ान र बीरा िथए । 38 यतेरेका छोराहरू
यपनु् न,े िपस् पा र अरा िथए । 39 उल् लाका छोराहरू आरा, हन् नीएल र रिसया
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िथए । 40 यी सबै आशरेका सन् तानहरू िथए । ितनीहरू वशं पखुार्हरू, िपताका
घरानाहरूका मु खयाहरू, िविशष् ट मािनसहरू, यो ाहरू, र अगवुाहरूका मु खया
िथए । ितनीहरूको वशंावलीको सचूीअनसुार सनेाको लािग योग्य मािनसहरूको
सखं् या छिबस हजार िथयो ।

8
1 बने् यामीन पाँच छोराहरूमा जठेा बलेा, अश् बले, अहरह, 2 नोहा र रफाका

िथए । 3 बलेाका छोराहरू अ ार, गरेा, अबीहूद, 4अबीश,ू नामान, अहोह, 5 गरेा,
शपपूान र हुराम िथएन । 6 एहूदका सन् तानहरू जो मानहतमा बसाइँ सनर् बाध्य
पा रएका गबेाका बािसन् दाहरूका पखुार्का घरानाहरूका मु खयाहरू िय नै िथए:
7 नामान, अिहयाह र गरेा । गरेाले ितनीहरूलाई सन बलेामा डोर् याएका िथए ।
ितनी उज् जा र अहीहूदका िपता िथए । 8 आफ् ना पत् नीहरू हुशीम र बारािसत
सम् बन् ध-िबच् छेद गरेपिछ मोआब दशेमा सहरेम छोराछोरीका िपता बने । 9 सहरेम
आफ् नी पत् नी होदशेबाट योबाब, िसिबअ, मशेा, मल् काम, 10 यसू, सािकया र
िममार्का िपता बने । आ-आफ्ना िपताका घरानाहरूका मु खहरू, अथार्त ् ितनका
छोराहरू िय नै िथए । 11 ितनी हुशीमबाट पिहले नै अबीतबू र एल् पालका िपता
भइसकेका िथए । 12 एल् पालका छोराहरू एबरे, िमशाम र शमेदे िथए (जसले
ओनो र लोदोलाई ती व रप रका गाउहँरूसिहत िनमार्ण गरे) । 13 बरीआ र
शमेा पिन त् यहाँ िथए । ितनीहरू गातका बािसन् दाहरूलाई िनकालरे अय् यालोनमा
बस् नहेरूका िपताहरूका घारानाका म ु खयाहरू िथए । 14 बरीआका छोराहरू िय
नै िथएः अिहयो, शाशक, यरेमोत, 15 जबिदयाह, आराद, एदरे, 16 िमखाएल,
ियश् पा र योहा बरीआका छोराहरू िथए । 17 एल्पालका छोराहरू िय नै िथएः
जबिदयाह, मशलु् लाम, िहज् की, हबेरे, 18 ियश् मरै, ियज् लीअ, र योबाब िथए ।
19 िशमीका छोराहरू िय नै िथएः याकीम, िज ी, जब् दी, 20 एलीएन,ै िसल् लत,ै
एलीएल, 21 अदायाह, बरायाह र िश ात िथए । 22 शाशकका छोराहरू िय नै
िथएः ियश् पान, एबरे, एलीएल, 23 अब् दोन, िज ी, हानान, 24 हनन् याह, एलाम,
अन् तोितयाह, 25 ियपिदया र पनएूल । 26 यरोहामका छोराहरू िय नै िथएः शम् शरै,
सहयार्ह, अतल् याह, 27 यारेश् याह, ए लया र िज ी । 28 ियनीहरू आ-आफ्ना
िपताका घरानाहरूका मु खयाहरू र यरूशलमेमा बस् नहेरूका मखु् य मािनसहरू िथए
। 29 िगबोनका िपता यीएलचािहं िगबोनमा बस् थ,े ितनकी पत् नीको नाउँ माका
िथयो । 30 ितनका जठेा छोरा अब् दोन, ितनीपिछ सरू, कीश, बाल, नरे, नादाब,
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31 गदोर, अिहयो, र जकेेर, िथए । 32 यीएलका अकार् छोरा िमक् लोत िथए,
जो िशमाहका िपता भए । ितनीहरू पिन यरूशलमेमा आफ् ना आफन्तहरूका निजक
बस् थे । 33 नरे कीशका िपता िथए । कीश शाऊलका िपता िथए । शाऊल जोनाथन,
मल् कीशअू, अबीनादाब र एश् बालका िपता िथए । 34 जोनाथनका छोरा मरीब् बाल
िथए । मरीब्बाल मीकाका िपता िथए । 35 मीकाका छोराहरू पीतोन, मलेके, तारे र
आहाज िथए । 36 आहाज यहोअदाका िपता बने । यहोअदा आलमेते, अज् मावते
र िज ीका िपता िथए । िज ी मोसका िपता िथए । 37 मोस िबनकेा िपता िथए ।
िबने रफाहका िपता िथए । रफाह एलासाका िपता िथए । एलासा आसलेका िपता
िथए । 38 आसलेका छ छोराहरू िथएः अ ीकाम, बोकरू, इश् माएल, शायार्ह,
ओबिदया र हानान । यी सबै आसलेका छोराहरू िथए । 39 ितनका भाइ एशकेका
छोराहरू जठेा ऊलाम, मािहला यऊेश र कान् छा एलीपलेते िथए । 40 ऊलामका
छोराहरू यो ाहरू र धनधुार्रीहरू िथए । ितनीहरूका धरैे , जम् मा १५० जना छोराहरू
र नाितहरू िथए । यी सबै जना बने् यामीनका सन् तानहरू िथए ।

9
1 यसरी सरा इ ाएलको वशंा मको लखे रा खयो । ती इ ाएलका राजाहरूका

पसु्तकमा ले खए । यहूदाचािहं आफ् नो पापले गदार् कैद गरेर बिेबलोनमा लिगयो
। 2 सहरहरूमा सबभैन् दा पिहले बसोबास गनचािहं कोही इ ाएलीहरू, पजुारीहरू,
लवेीहरू र म न् दरका सवेकहरू िथए । 3 यहूदा, बने् यामीनी, ए ाइम र मनश् शकेा
केही सन्तानहरू यरूशलमेमा बसोबास गरे । 4 बसोबास गनहरूमा अम् मीहूदका
छोरा उत,ै जो ओ ीका छोरा, जो इ ीका छोरा, जो बानीका छोरा, जो यहूदाका
छोरा फारेसका सन् तानमध्ये एक जना िथए । 5 शीलोनीहरूमा जठेा छोरा असायाह
र ितनका छोराहरू िथए । 6 जरेहाका सन्तानहरूमा यीएल पिन िथए । ितनीहरूका
सन्तानहरूको सखं्या ६९० िथयो । 7 बने् यामीनका सन्तानहरूमा मशलु्लामका छोरा
सल्ल,ु जो होदिबयाका छोरा, जो हस् सनेअूका छोरा िथए । 8 यरोहामका छोरा
िय ब् नयाह; उज् जीका छोरा एलाह, जो िम ीका छोरा िथए, अिन मशलु् लाम, जो
शपत् याहका छोरा, जो रूएलका छोरा, जो ियबिनयाका छोरा िथए । 9 वशंाव मको
सचूीमा ले खएका ितनीहरूका आफन्तहरूको सङ् ख् या ९५६ जना िथए । यी सबै
मािनसहरू आ-आफ् ना िपताका घरानाहरूका िन म् त म ु खयाहरू िथए । 10 यदायाह,
यहोयारीब, र याकीन पजुारीहरू िथए । 11 िह ल् कयाहका छोरा अजयार्ह, जो
मशलु् लामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो अहीतबूका
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छोरा, जसले परमशे् वरको म न् दरको िजम् मवेारी पाएका िथए । 12 अदायाह, जो
यरोहामका छोरा, जो पशहूरका छोरा, जो म ल् कयाहका छोरा िथए । अिन मास,ै जो
अदीएलका छोरा, जो यहजरेाका छोरा, जो मशलु् लामका छोरा, जो मिशलमेीतका
छोरा, जो इम् मरेका छोरा िथए । 13 आफ् ना िपताका घरका म ु खयाहरू भएका
ितनीहरूका आफन्तहरू १,७६० जना िथए । ितनीहरू परमशे् वरका भवनको
सवेासम् बन् धी काम गनर्लाई योग् यका मािनसहरू िथए । 14 लवेीहरूमा शमायाह,
जो हश् शबूका छोरा, जो अ ीकामका छोरा, जो हशब् याहका छोरा, जो मरारीका
सन् तानमध् यकेा िथए । 15 बक्बक् कर, हारेश, गालाल अिन म न् याह, जो मीकाका
छोरा जो िज ीका छोरा, जो आसापका छोरा पिन िथए । 16 अिन ओबिदया, जो
शमायाहका छोरा, जो गालालका छोरा, जो यदतूनूका छोरा िथए । अिन बरेेक् याह,
जो आसाका छोरा, जो एल् कानाका छोरा जो नतोपातीहरूका गाउहँरूमा बस् थे ।
17 शल् लमू, अक् कूब, तल् मोन, अहीमन र ितनीहरूका भाइहरू ढोकेहरू िथए ।
ितनीहरूका अगवुा शल् लमू िथए । 18 यस अिग ितनीहरू लवेीका सन् तानहरूका
छाउनीका िन म् त राजाको पवूर्प को मलू ढोकामा रक्षकहरू िथए । ितनीहरू
लवेीहरूको छाउनीका ारपालहरू िथए । 19 शल् लमू, जो कोरेका छोरा, जो
एब् यासापका छोरा, जो कोरहका छोरा िथए, र ितनका िपताका घरानाबाट ितनका
आफन्तहरू, कोरहीहरूले सरुक्षा सवेाका िजम् मवेारी पाएका िथए । ितनीहरूका
पखुार्हरूले परम भकुो छाउनीको सरुक्षा गरेझैं ितनीहरूले पालको ढोकाको सरुक्षा
गरे, र ितनीहरूले वशे ारको पिन सरुक्षा गरे । 20 पिहले एलाजारका छोरा पीनहास
ितनीहरूका िनरीक्षक िथए, र परम भु ितनीसगँ हुनहुुन् थ् यो । 21मशेलेमे् याहका छोरा
जक रया म न् दरको वशे ार, “भटे हुने पाल” का रक्षक िथए । 22 वशे ारका
रक्षक हुनलाई चिुनएका सबै जनाको सखं् या २१२ िथयो । ितनीहरूका नाउहँरू आ-
आफ्ना गाउकँा मािनसहरूको सचूीमा ले खएका िथए । दाऊद र दश शमएूलले
ितनीहरूलाई आफ् नो भरोसाको ओहदाहरूमा िनय ु गरेका िथए । 23 यसलैे
ितनीहरू र ितनीहरूका सन् तानले परम भकुो भवन अथार्त ् भटे हुने पालको मलू
ढोकाहरूको सरुक्षा गरे । 24 ती ढोकाका सरुक्षा गनहरूलाई पवूर्, प श् चम,
उ र, दिक्षण, चारैितर रा खएको िथयो । 25 आफ् ना गाउहँरूमा बस् ने ितनीहरूका
दाजभुाइ एक पल् टमा सात िदनका लािग पालपैालो आउँथे । 26 तर ढोकाका
सरुक्षा गनमध् यकेा चार जना लवेी अगवुाहरूलाई परमशे् वरको म न् दरमा भएका
कोठाहरू र भण् डारहरूका सरुक्षा गन िजम् मवेारी िदइयो । 27 ितनीहरू परमशे् वरको



9:28 xviii १ इितहास 10:3

भवनमा आ-आफ् ना िजम् मवेारीको ठाउँमा नै रात िबताउँथ,े िकनकी त्यसको सरुक्षा
गन ुर् ितनीहरूको िजम्मवेारी िथयो । ितनीहरूले हरेक िबहान त्यसलाई खोल्थे ।
28 ितमध् ये कोहीले म न् दरका सामानहरूको िजम्मवेार िथए । सरसामान िभ
ल् याउदँा र बािहर लजैाँदा ितनीहरूले ित गणना गथ । 29 ितमध् ये कोहीचािहं
पिव सामानहरू, अन्य सामानहरू र पीठो, दाखम , तले, धपू र मसलाजस्ता
सामानका रेखदखे गनर् ख टइएका िथए । 30 पजुारीहरूका छोराहरूमध् ये कसलैे
मसला िमसाउँथे । 31 कोरही शल् लमूका जठेा छोरा लवेी मि त् याहको भटेीका
रोटीहरू तयार गन कामका िनरीक्षक िथए । 32 ितनीहरूका दाजभुाइहरूमध्ये
कोही, कोहातीहरूका सन्तानहरू, हरेक शबाथ-िदनमा उप स् थितका रोटीहरू तयार
पान कामका िनरीक्षकहरू िथए । 33 गायकहरू र लवेीहरूका िपताका घरानाका
म ु खयाहरू आ-आफ्ना कामहरू नभएका बलेामा म न्दरका कोठाहरूमा बस्थ,े
िकनभने ितनीहरूले िदन-रात ितनीहरूलाई स ु म्पएको काम गन ुर्पथ्य । 34 ती सबै
जना आफ् ना वशंा मको सचूीमा ले खएका लवेी घरानाका मखु् य मािनसहरू िथए
। ितनीहरू यरूशलमेमा बस् थे । 35 िगबोनका िपता यीएल िगबोनमा बस् थ,े जसकी
पत् नीको नाउँ माका िथयो । 36 ितनका जठेा छोरा अब् दोन, अिन ितनका छोराहरू
सरू, कीश, बाल, नरे, नादाब, 37 गदोर, अिहयो, जक रया र िमक् लोत िथए ।
38 िमक् लोत िशमामका िपता िथए । ितनीहरू पिन यरूशलमेमा आफ् ना दाजभुाइको
निजकै बस् थे । 39 नरे कीशका िपता िथए । कीश शाऊलका िपता िथए । शाऊल
जोनाथन, मल् कीशअू, अबीनादाब र एश् बालका िपता िथए । 40 जोनाथनका छोरा
मरीब् बाल िथए । मरीब्बाल मीकाका िपता िथए । 41 मीकाका छोराहरू पीतोन,
मलेके, तहरै र आहाज िथए । 42 आहाज यादाहका िपता िथए । यादाह आलमेते,
अज् मावते र िज ीका िपता िथए । िज ी मोसका िपता िथए । 43 मोस बनेकेा िपता
िथए । बनेे रपायाहका िपता िथए । रपायाह एलासाका िपता िथए । एलासा आसलेका
िपता िथए । 44आसलेका छ जना छोराहरू अ ीकाम, बोकरू, इश् माएल, शायार्ह,
ओबिदया र हानान िथए । यी सबै आसलेका छोराहरू िथए ।

10
1 यित बलेा प लश् तीहरूले इ ाएलको िवरु मा य ु गरे । इ ाएलका हरेक

मािनस प लश् तीहरूको सामबुाट भागे र िगल् बो डाँडामा मरे । 2 प लश् तीहरूले
शाऊल र ितनका छोराहरूलाई निजकैबाट खदेे । प लश्तीहरूले ितनका छोराहरू
जोनाथन, अबीनादाब र मल् कीशअूलाई मारे । 3 शाऊलको िवरु मा य ु क ठन
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भयो, र धनधुार्रीहरूले ितनीमािथ जाइलाग,े र उनीहरूले ितनलाई घाइते बनाए
। 4 त्यसपिछ शाऊलले आफ् नो हितयार बोक् नलेाई भन,े “तरेो तरवार थतु ् र
मलाई घोच ् । न ता यी बखेतनहेरूले आउनछेन ् र मलाई दःुख िदनछेन ्।” तर
ितनको हितयार बोक् नलेे त् यसो गरेन, िकनिक ऊ धरैे डराएको िथयो । यसलैे
शाऊलले आफ्नो तरवार थतु े र त्यसमा छेिडए । 5 जब ितनको हितयार बोक् नलेे
शाऊल मरेका दखे् यो, तब ऊ पिन त्यसरी नै आफ् नो तरवारमा छेिडएर मर् यो ।
6 यसरी शाऊल र ितनका तीन जना छोराहरू मरे, यसै गरी ितनका प रवारका
सबै जना एकैपटक मरे । 7 जब मदैानमा भएका सबै इ ाएलीले आ-आफ् ना सनेा
भागकेा, अिन शाऊल र ितनका छोराहरू मरेका दखे,े तब ितनीहरू आफ् ना सहरहरू
छोडे र भागे । अिन प लश् तीहरू त् यहाँ आए र बसोबास गरे । 8 भो लपल् ट
यस् तो भयो, जब प लश् तीहरू मा रएकाहरूलाई लटु ्नलाई आए, तब उनीहरूले
शाऊल र ितनका छोराहरूलाई िगल् बो डाँडामा मरेका भे ाए । 9 उनीहरूले
ितनलाई नङ् ग् याए, ितनका टाउको र ितनका हितयारहरू लगे । त् यसपिछ उनीहरूले
प लश् तीहरूको दशेका चारैितर आफ् ना मिूतर्हरू र मािनसहरूलाई यो समाचार िदन
समाचारवाहकहरू पठाए । 10 उनीहरूले ितनका हितयारहरू आफ् ना दवेताहरूको
म न् दरमा राख,े र ितनको टाउको चािहं दागोनको म न् दरमा बाँध े । 11 जब याबशे-
िगलादमा भएका सबलैे प लश् तीहरूले शाऊललाई गरेका सबै कुरा सनु,े 12 तब
शाऊल र ितनका छोराहरूका मतृ शरीर ल् याउन सबै यो ाहरू गए, र ितनीहरूलाई
याबशेमा ल् याए । ितनीहरूका हड् डीहरू त् यहाँ फँलाटको रूखमिुन गाडे र सात
िदनसम् म उपवास बसे । 13 यसरी परम भु ितको िवश् वासहीनताको कारणले
शाऊल मरे । ितनले परम भकुो िनदशनहरूलाई पालन गरेनन,् तर मतृकहरूसगँ
कुराकानी गनहरूको सल्लाह लए। 14 ितनले परम भबुाट मागर्दशर्न खोजनेन,्
यसलैे परम भलुे ितनलाई मान ुर्भयो र ियशकैा छोरा दाऊदलाई राज् य समु् पनभुयो ।

11
1 त् यसपिछ सबै इ ाएल हे ोनमा दाऊदकहाँ आए र भन,े “हने ुर्होस,् हामीहरू

तपाईंकै हाडनाता हौ । 2 हालमैा िबतकेा समयमा, जब शाऊल हा ा राजा िथए,
तब तपाईंले नै इ ाएलको सनेाको नतेतृ् व गन ुर्भयो । परम भु तपाईंका परमशे् वरले
तपाईंलाई यसो भन् नभुयो, ‘तैंले नै मरेा मािनस इ ाएलको रेखदखे गनछस,् र त ँ
नै मरेा मािनस इ ाएलको शासक हुनछेस ्’ ।” 3 त्यसलैे इ ाएलका सबै धमर्-
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गरुुहरू हे ोनमा दाऊद राजाकहाँ आए, र त् यहीं नै दाऊदले परम भकुो सामनु् ने
ितनीहरूिसत करार गरे । ितनीहरूले दाऊदलाई इ ाएलमािथ राजा अिभषके गरे
। यसरी शमएूल ारा घोषणा ग रएको परम भकुो वचन परुा भयो । 4 दाऊद
र सारा इ ाएल यरूशलमेमा (अथार्त ् यबसूमा) गए । यित बलेा त् यस दशेका
बिसन् दा यबसूीहरू त् यहाँ िथए । 5 यबसूका बिसन् दाहरूले दाऊदलाई भन,े “तपाईं
यहाँ किहल् यै आउनहुुनछैेन ।” तर दाऊदले िसयोनको िकल् ला अथार्त ् दाऊदको
सहरलाई लए । 6 दाऊदले भनकेा िथए, “यबसूीहरूलाई जोसकैुले सबभन् दा
पिहले आ मण गछर् त् यो नै म ु खया र कमान् डर हुनछे ।” यसलैे सरूयाहका छोरा
योआबले सबभन् दा पिहले आ मण गरे, त्यसलैे ितनलाई मु खया बनाइयो । 7 तब
दाऊद त्यही िकल् लामा बसोबास गनर् थाले । यसलैे ितनीहरूले त् यसलाई दाऊदको
सहर नामाकरण गरे । 8 टेवा िदने गाराहरू र पछािडबाट चारैितरको पखार्लसम् म
िकल् लाको व रप र ितनले सहर बनाए । योआबले चािहं बाँकी सहरको पनुिनर्मार्ण
गरे । 9 दाऊद झन ्-झन ् श शाली हुदँै गए िकनभने सवर्श मान ् परम भु
ितनीिसत हुनहुुन् थ् यो । 10 इ ाएलको िवषयमा परम भकुो वचन पालन गद
दाऊदको राज् यमा ितनको साथमा ितनलाई राजा बनाउनलाई जम् मै इ ाएलसगँै
िमलरे आफूलाई सामथ् यर्वान ् दखेाउने ितनका अगवुाहरू यी नै िथए 11 दाऊदका
श शाली मािनसहरूको सचूी यही होः हक् मोनी याशोबाम अिधकारीहरूका
कमान् डर िथए । ितनले एकपल् ट ितन सय जनालाई भालाले मारेका िथए ।
12 ितनीपिछ अहोही दोदकैा छोरा एलाजार िथए, जो तीन जना वीर मािनसमध् ये
एक िथए । 13 ितनी दाऊदसगँ पास-दम् मीममा िथए, जहाँ जौको एउटा खतेमा
प लश् तीहरू य ु को िन म् त भलेा भए र प लश्तीहरूदे ख सनेा भाग्यो । 14 ितनीहरू
खतेको िबचमा खडा भए । ितनीहरूले त्यसको रक्षा गरे, र प लश्तीहरूलाई काटे र
परम भलुे ठूलो िवजय िदनभुएर ितनीहरूको उ ार गन ुर्भयो । 15 तब ती ितस जना
मखु् य अगवुामध् ये यी ितन जना अदलु् लामको ओडारमा भएको पहरामा दाऊद
भएका ठाउँमा गए । प लश् तीहरूका सनेा रपाईहरूको मदैानमा छाउनी हालरे बसकेा
िथए । 16 त् यस बलेा दाऊदचािहं आफ् नो िकल्ला अथार्त ् एउटा गफुामा िथए,
जबकी प लश् तीहरूले बथेलहेमेमा आफ् नो छाउनी हालकेा िथए । 17 दाऊदलाई
ितखार् लाकेको िथयो र ितनले भन,े “कसलैे बथेलहेमेको मलू ढोकाको छेउमा
भएको इनारबाट पानी ल्याएर िपउन िदए हुन् थ् यो!” 18 यसलैे ती तीन जना वीर
मािनसले प लश् तीहरूका सनेाको िबचबाट गएर बथेलहेमेको मलू ढोकाको छेउको
इनारबाट पानी उघाए । ितनीहरूले त् यो पानी लए र त् यो दाऊदकहाँ ल् याए, तर
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ितनले त् यो िपउन इन् कार गरे । बरु, ितनले त् यो परम भमुा खन् याए । 19 तब
ितनले भन,े “मलैे यसो किहले पिन नगन ुर्परोस ् ! के मलैे िय मािनसहरूको रगत
िपउन,ू जसले आफ्नो जीवनलाई नै खतरामा हालकेा छन?्” ितनीहरूले आफ्नो
जीवन जो खममा पारेका हुनाल,े दाऊदले त् यो िपउन इन्कार गरे । यी तीन जना वीर
मािनसका कामहरू यी नै िथए । 20 योआबका भाइ अबीशै ती तीन जनाका मखु
िथए । एकपल् ट ितनले ितन सय जनाको िवरु भालाको योग गरे र ितनीहरूलाई
मारे । ती ितन जनासगँै ितनको पिन उल् लखे ग रएको छ । 21 ितन जनामध्ये
ितनलाई दोब्बर सम्मान िदइयो र ितनीहरूका मखु भए, तापिन ितनी ितमध् यकेा
एक जना भने िथएनन ्। 22 यहोयादाका छोरा बनायाह कब् सलेका वीर यो ा िथए,
जसले महान ् कामहरू गरे । ितनले मोआबका ए रएलका दईु छोरालाई मारे ।
ितनी एक िदन एउटा खाडलिभ गए र िहउँ प ररहकेो बलेामा एउटा िसहंलाई
मारे । 23 ितनले पाँच हात अल् गो एक जना िम ीलाई पिन मारे । त्यस िम ीको
भाला कपडा बनु् ने जलुाहाको डन् डा ज ो िथयो, तर ियनी एउटा लौरो मा लएर
त्योसगँ लड ्न गए । ितनले त् यो िम ीको हातबाट उसकै भाला खोसे र उसको
आफ् नै बालाले उसलाई मारे । 24 यहोयादाका छोरा बनायाहले यस्ता वीरताका
काम गरे, र ती ितन जनासगँ ितनको नाउँ उल् लखे ग रयो । 25 ितस जना सामान् य
सनेाभन्दा बढी सम्मान ितनलाई िदइयो, तर ती तीन जना वीर मािनसजि कै सम् मान
भने ितनलाई िदइएनन ्। तापिन दाऊदले ितनलाई आफ् ना अङ्गरक्षकका िनरीक्षक
तलु् याए । 26 वीर मािनसहरूमा योआबका भाइ असाहले, बथेलहेमेका दोदकैा
छोरो एल् हानान, 27 हारोरी शम् मोत, पलेोनी हलेसे, 28 तकोका इक् केशका छोरा
ईरा, अनातोतका अबीएजरे, 29 हूशाती िसब् बकै, अहोही ईल,ै 30 नतोपाती महरै,
नतोपाती बानका छोरा हलेदे, 31 बने् यामीनको िगबाका रीबकैो छोरा ईथ,ै िपरातोनी
बनायाह, 32 गाश उपत् यकाका हूरै, अबार्ती अबीएल, 33 बहूरीमी अज् मावते,
शाल् बोनी एल् याहबा, 34 गीजोनी हाशमेका छोराहरू, हरारी शागकेा छोरा जोनाथन,
35 हरारी साकारका छोरा अहीआम, ऊरका छोरा एलीपाल, 36 मकेराती हपेरे,
पलेोनी अिहयाह, 37कमलका हे ो, एज् बकैा छोरा नारै, 38 नातानका भाइ योएल,
ह ीका छोरा िमभार, 39अम् मोनी सलेके, बरेोती नहरै (सरूयाहका छोरा योआबका
हितयार बोक् ने व् य क् त), 40 िय ी ईरा, िय ी गारेब, 41 िह ी उ रयाह, अहलकैा
छोरा जाबाद, 42 रूबनेी शीजाका छोरा अदीना (रूबनेीहरूका धान) र ितनीसगँ
भएका ितस जना, 43 माकाका छोरा हानान, िमत् नी योशापात, 44 अस् तरेाती
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उज् जीया, अरोएरका होतामका छोराहरू शमा र यीएल, 45 िश ीका छोरा यदेीएल,
ितजी योहा (ितनका भाइ), 46 महाबी एलीएल, एल् नामका छोराहरू यरीबै र
योशब् याह, मोआबी ियत् मा, 47 एलीएल, ओबदे र मजेोबी यासीएल िथए ।

12
1 कीशका छोरा शाऊलको उप स् थितबाट दाऊद िनकाला भएकै अवस् थामा

िसक् लगमा यी मािनसहरू ितनीकहाँ आए । ियनीहरू य ु ितनलाई सहयोग गन
िसपाहीहरू िथए । 2 ियनीहरू धनहुरू बोक् थ,े अिन घयुें ोले ढुङ् गा हान् न र
धनबुाट काँड हान् न दािहने र दे े दवु ै हात चलाउन सक् थे । ियनीहरू शाऊलका
कुल बने् यामीनका िथए । 3 ितनीहरूका धान अहीएजरे त्यसपिछ योआश, दवुै
जना िगिबयाती शमेाहका छोराहरू िथए । अज् मावतेका छोराहरू यजीएल र पलते
िथए । बराकाह, अनातोती यहेू, 4 िगबोनी ियश् मायाह, जो ितस जनामध् यकेा एक
िसपाही िथए (र ितस जनाका कमाण् डर िथए), यिमर्या, यहासले, योहानान र गदरेाती
योजाबाद, 5 एलजू,ै यरीमोत, बाल् याह, शमरयाह, हारूपी शपत् याह, 6 कोरहवशंी
एल् काना, ियश् याह, अ ले, योएजरे र याशोबाम, 7 गदोरका यरोहामका छोराहरू
योएलह र जबिदयाह िथए । 8 कोही गादीहरू पिन उजाड-स् थानको िकल्लामा
दाऊदसगँ सहभागी भए । ितनीहरू य ु का िन म्त ता लम ाप् त यो ाहरू िथए,
जसले ढाल र भाला चलाउन सक्थ,े जसका अनहुारहरू िसहंका अनहुारहरूजस् तै
डरलाग्दा िथए । ितनीहरू पहाडहरूमा ह रणझैं तिेजला िथए । 9 एसरे ितनीहरूका
अगवुा िथए, दो ा ओबिदया, ते ा ए लआब, 10 चौथा िमश् मन् ना, पाँचौं यिमर्या,
11 छैटौं अ ,ै सातौं एलीएल, 12 आठौं योहानान, नवौं एल् जाबाद, 13 दशौं
यिमर्या र एघारौं मकबन् ने िथए । 14 गादका यी छोराहरू सनेाका अगवुाहरू
िथए । तल् लो दजार्ले सय जना र मािथल् लो दजार्ले हजार जनाको नतेतृ्व गरे ।
15 पिहलो मिहनामा बढीले िकनारै ढाकेको बलेामा ियनीहरूले यदर्न तरे, अिन
उपत् यकाको पवूर् र प श् चम दवुतैफर् बस् ने सबलैाई लखटेे । 16 बने् यामीन र
यहूदाका केही मािनसहरू दाऊदकहाँ िकल्लामा आए । 17 ितनीहरूलाई भटे ्न
दाऊद बािहर िनस् केर गए र यसो भनरे सम् बोधन गरे, “ितमीहरू मकहाँ शा न् तमा
मलाई सहायता गनर् आएका हौ भन,े ितमीहरू मिसत सहभागी हुन सक् छौ ।
तर धोकाबाजी गरेर मरेा श हुरूका हातमा मलाई स ु म् पिदन ितमीहरू आएका
हौ भन,े हा ा पखुार्हरूका परमशे् वरले हने ुर्हुन् छ र ितमीहरूलाई हप् काउनहुुन् छ,
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िकनिक मलैे कुनै खराबी गरेको छैन ।” 18 तब अमासमैा आत्मा आउनभुयो, जो
ती ितस जनामध् यकेा अगवुा िथए । अमासलैे भन,े “ए दाऊद, हामी तपाईंका
हौं । ए ियशकैा छोरा, हामी तपाईंको पक्षमा छौं । तपाईंलाई सहायता गन
जोसकैुमा शा न्त होस ् । तपाईंका सहयोगीहरूमा शा न् त होस,् िकनिक तपाईंका
परमशे् वरले तपाईंलाई सहायता ग ररहनभुएको छ ।” तब दाऊदले ितनीहरूलाई
हण गरे र आफ् ना मािनसहरूका कमाण्डरहरू तलु् याए । 19 प लश् तीहरूसगँ िमलरे

दाऊदले शाऊलको िवरु लड ्न जाँदा, मनश् शकेा केही मािनसहरूसमते दाऊदतफर्
लागे । तापिन ितनीहरूले प लश् तीहरूलाई मदत गरेनन,् िकनभने प लश् तीहरूका
शासकहरूले एकआपसमा सल् लाह गरे र दाऊदलाई फकार्इिदए । ितनीहरूले
भन,े “हा ो जीवन जो खमपणूर् हुदँा ितनले आफ् ना मा लक शाऊलको साथ
िदएर हामीलाई त् याग् नछेन ् ।” 20 ितनी िसक् लगमा जाँदा ितनीतफर् लागरे आउने
मनश् शकेा मािनसहरू अदनाह, योजाबाद, यदेीएल, िमखाएल, योजाबाद, एलीहू र
िसल् लतै िथए । िय मनश् शकेा हजार-हजार जनाका सनेानीहरू िथए । 21 ियनीहरूले
नै लटूपीट गनहरूका िवरु मा वीरतासगँ दाऊदका साथ िदए, िकनिक ितनीहरू
यो ाहरू िथए । पिछ ितनीहरू सनेाका कमाण् डरहरू भए । 22 परमशे् वरको सनेाजस्तै
ठूलो दाऊदको सनेा नहुन्जले िदनिदनै ितनलाई सहायता गनर् मािनसहरू ितनीकहाँ
आए । 23 शाऊलको राज् यािधकार दाऊदलाई िदएर परम भकुो वचन परूा
गनर्लाई हितयारले ससु ज् जत भएर हे ोनमा दाऊदसगँ िमल् न आएका िसपाहीहरूका
सचूीको लखे यही हो । 24 ढाल बोक् ने र भाला चलाउने यहूदाबाट ६,८०० जना
हितयारले ससु ज् जतहरू िथए । 25 िशिमयोनबाट लडाइँ गनर् सक् ने ७,१०० यो ाहरू
िथए । 26 लवेीहरूबाट लडाइँ गनर् सक् ने ४,६०० यो ाहरू िथए । 27 तीबाहके
हारूनको घरानाका म ु खया यहोयादाको साथमा ३,७०० मािनसहरू िथए । 28 अिन
एक जना जवान, ब लयो र साहसी मािनस सादोकको साथमा उसका आफ् नै बाबकुा
प रवारका बाईस जना अगवुा िथए । 29 शाऊलका कुल बने् यामीनबाट ितन हजार
जना िथए । ितमध् यकेा धरैेजसो त् यस बलेासम् म शाऊल ित िनष् ठावान ् िथए ।
30 ए ाइमबाट मािनसहरूबाट २०,८०० य ाहरू, जो आफ् ना िपताका प रवारमा
िस िथए । 31 मनश् शबेाट आधा कुलका १८,००० ख्यात मािनसहरू दाऊदलाई

राजा बनाउनलाई आए । 32 इस् साखारबाट २०० जना अगवुाहरू जो समयलाई
बझु्दथे र इ ाएलले के गन ुर्पछर् सो जान्दथे । ितनीहरूका सबै आफन्त ितनीहरूका
अधीनमा िथए । 33 जबलूनूबाट सबै िकिसमका हितयारसिहत लडाइँको िन म् त
तयार भएका र एकिच िकिसमले िनष् ठावान ् हुन तयार ५०,००० यो ाहरू िथए ।
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34 नप् तालीबाट १,००० अिधकारीहरू, र ितनीहरूका साथमा ढाल र भाला बोक् ने
३७,००० मािनसहरू िथए । 35 दानबाट लडाइँको िन म् त तयार भएका २८,६००
मािनसहरू िथए । 36 आशरेबाट लडाइँको िन म् त तयार भएका ४०,००० यो ाहरू
िथए । 37 यदर्न अक प का रूबने, गाद र मनश् शकेो आधा कुलबाट य ु को
िन म् त सबै िकिसमका हितयारले ससु ज् जत भएका १,२०,००० मािनसहरू िथए
। 38 य ु को िन म् त ससु ज् जत यी सबै यो ाहरू दाऊदलाई सारा इ ाएलमािथ
राजा बनाउने दढ़ृ सङ्कल् प गरेर हे ोनमा आए । इ ाएलका बाँकी सबै पिन
दाऊदलाई राजा बनाउनलाई सहमत भए । 39 ितनीहरूले त् यहाँ खाँद ै र िपउँदै ितन
िदनसम् म दाऊदसगँ िबताए, िकनिक ितनीहरूका आफन्तहरूले ितनीहरूका िन म् त
खानपानको बन् दोबस् त गरेर पठाएका िथए । 40 यसबाहके, ितनीहरूका निजक
हुनहेरू, इस् साखार, जबलूनू र नप् तालीसम् मले गधा, ऊँट, खच् चर र गोरुहरूमा
खानकुेरा र नभेाराका डल् ला, िकसिमसका झपु् पा, दाखम , तले, गाई-गोरुहरू,
भडेाहरू ल्याए, िकनिक इ ाएलले उत्सव मनाउदँै िथयो ।

13
1 दाऊदले आफ् ना हजार र सयका कमाण् डरहरू, हरेक अगवुाहरूसगँ सल् लाह

लए । 2 तब ितनले इ ाएलका जम् मै समदुायलाई भन,े “तपाईंहरूलाई असल
लाग्छ भन,े र यो परम भु हा ा परमशे् वरबाट आएको हो भन,े इ ाएलका हरेक
इलाकामा बाँकी रहकेा हा ा आफन्तहरू, र ितनीहरूका सहरहरूमा बसोबास गन
पजूाहारी र लवेीहरूकहाँ हामी समाचार पठाऔं । हामीसगँ सहभगी हुन ितनीहरूलाई
भिनयोस ् । 3 हा ा परमशे् वरको सन् दकूलाई हामी आफूकहाँ फकार्एर ल् याऔं,
िकनिक शाऊलको राज् यकालका समयमा हामीले उहाँको इच्छा खोजनेौं ।”
4 तब सबै समदुायले त् यसो गनर् सहमती िदए, िकनभने सबै मािनसको द ृ ष् टमा ती
कुरा उिचत लाग्यो । 5 यसलैे िकयर्त-यारीमबाट परमशे् वरको सन् दकू ल् याउनलाई
िम दशेको िशहोर नदीदे ख लबेो-हमातसम् मका सारा इ ाएललाई दाऊदले भलेा
गराए । 6 तब करूबहरूका बीचमा िवराजमान हुनहुुने परम भकुो आफ् नै नाउलँे
परम भु भनर पकुारा ग रएको परमशे् वरको सन् दकू ल् याउनलाई दाऊद र सारा
इ ाएल यहूदामा पन बाला, अथार्त ् िकयर्त-यारीममा उक् लरे गए । 7 त्यसलैे
ितनीहरूले परमशे् वरको सन् दकूलाई एउटा नयाँ गाडामा राखे । अबीनादाबको
घरबाट ितनीहरूले त्यो लएर आए । उज् जाह र अिहयोले उक् त गाडा धकेल् दै
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िथए । 8 दाऊद र सम् पणूर् इ ाएलले परमशे् वरको साम ु आफ् नो सारा श ले
उत्सव मनाइरहकेा िथए । ितनीहरू वीणा, सारङ्गी, खैंजडी, झ् याली र तरुहीको
साथमा गाउदँै िथए । 9 जब ितनीहरू कीदोनको खलामा पगु,े तब उज् जाहले
सन् दकू समात् नलाई आफ् नो हात बढाए, िकनभने गोरुहरूलाई ठेस लाग् यो । 10 तब
परम भकुो ोध उज् जाहको िवरु द न्कयो, र परमशे् वरले ितनलाई मान ुर्भयो,
िकनिक उज् जाहले आफ् नो हात बढाएर सन् दकू छोएका िथए । ितनी परमशे् वरको
साम ु त् यहीं मरे । 11 परम भलुे उज् जाहलाई गन ुर् भएको हारको कारणले दाऊद
रसाए । त्यस ठाउँलाई आजको िदनसम्म फारेस-उज् जाह भिनन्छ । 12 त् यो िदन

दाऊद परमशे् वरसगँ डराए । ितनले भन,े “परमशे् वरको सन् दकूलाई कसरी मकहाँ
घरमा ल् याउन म सक् छु?” 13 यसलैे दाऊदले उक् त सन् दकूलाई दाऊदको सहरमा
सारेनन,् तर एकाितर लागरे िग ी ओबदे-एदोमको घरमा राखे । 14 यसरी सन् दकू
ओबदे-एदोमको घरानािसत ितनकै घरमा तीन मिहनासम् म रह् यो । यसलैे परम भलुे
ितनको घर र ितनीसगँ भएका सबै कुरामा आिशष ् िदनभुयो ।

14
1 तब टुरोसका राजा हीरामले दाऊदकहाँ दतूहरूका साथै दवेदारुका काठहरू,

िसकम हरू र डकम हरू पठाए । ितनीहरूले ितनको िन म् त एउटा महल बनाए
। 2 अब परम भलुे आफूलाई इ ाएलमािथ राजा तलु् याउनभुयो र उहाँको मािनस
इ ाएलको खाितर आफ् नो राज्यलाई उच् च पान ुर्भयो भनी दाऊदलाई थाहा भयो
। 3 यरूशलमेमा दाऊदले अझै अरू पत् नीहरू ल् याए, र ितनी धरैे जना छोराहरू र
छोरीहरूका बाब ु भए । 4 यरूशलमेमा जन् मकेा ितनका छोराछोरीका नाउँ यी नै हुन ्:
शम् मअू, शोबाब, नातान, सोलोमन, 5 ियभार, एलीशअू, एल् पलेते, 6 नोगह, नपेगे,
यापी, 7 एलीशामा, बलेीयादा र एलीपलेते । 8 अब दाऊद सम् पणूर् इ ाएलमािथ
राजा अिभषके भए भनी जब प लश् तीहरूले सनु,े तब उनीहरू सबै ितनलाई
खोज् न िनस् के । तर दाऊदले यसको बारेमा सनुे र उनीहरूको िवरु िन स् कए
। 9 अब प लश् तीहरूले आएका र रपाईहरूको बसेीमा आ मण गरेका िथए ।
10 तब दाऊदले परमशे् वरसगँ मदत मागे । ितनले सोध,े “के म प लश् तीहरूलाई
आ मण गरूँ? के तपाईंले उनीहरूमािथ िवजय िदनहुुन्छ?” परम भलुे ितनलाई
भन् नभुयो, “आ मण गर,् म उनीहरूलाई िनश् चय नै तरेो हातमा स ु म् पिदनछुे
।” 11 यसलैे ितनीहरू बाल-पराजीमसम् म आए, र त्यहाँ ितनले उनीहरूलाई
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परािजत गरे । ितनले भन,े “वगेले बग् ने बाढीले िकनार भत्काएझैं परमशे् वरले
मरेा श हुरूलाई म ारा भत् काउनभुयो ।” यसलैे त् यस ठाउँको नाउँ बाल-पराजीम
रह् यो । 12 प लश् तीहरूले आफ् ना दवेताहरू त् यहीं छोडे र ितनलाई जलाउन ु भन् ने
हुकुम दाऊदले िदए । 13 तब प लश् तीहरूले फे र पिन उक् त बेंसीमा आ मण गरे
। 14 त्यसलैे दाऊदले फे र पिन परमशे् वरसगँ मदत मागे । परमशे् वरले ितनलाई
भन् नभुयो, “तैंले अगािडबाट आ मण गन ुर्हुदँनै, तर उनीहरूको पिछ ल् तर घरेा
लगा र लहरे-पीपलका रूखहरू भएका ठाउँबाट उनीहरूकहाँ जा । 15 जब तैंले
लहरे-पीपलका रूखका टुप् पाहरूमा हावा लाग्दा आउने परेडको आवाज सनु्छस,्
तब फौजसिहत आ मण गर ्। यसो गर ्िकनभने परमशे् वर ितमीहरूका अिगअिग
प लश् तीको सनेालाई आ मण गनर् जानहुुनछे ।” 16 यसलैे परमशे् वरले आज्ञा
गन ुर्भएझैं दाऊदले गरे । ितनले प लश् तीहरूका सनेालाई िगबोनदे ख गजेरेसम् मै
परािजत गरे । 17 तब दाऊदको ख् याित हरेक दशेमा फै लयो, र परम भलुे सबै
जाितहरूमािथ ितनको डर हा लिदनभुयो ।

15
1 दाऊदले आफ् नो िन म् त दाऊदको सहरमा भवनहरू बनाए । ितनले

परमशे् वरका सन् दकूको िन म् त एउटा ठाउँ तयार गरे र त् यसको लािग एउटा पाल
टाँगे । 2 तब दाऊदले भन,े “परमशे् वरको सन्दकू लवेीहरूले मा बोकून, िकनिक
परम भकुो सन् दकू बोक् न र सदासवर्दा उहाँको सवेा गनर् परम भलुे ितनीहरूलाई
नै चनु् नभुएको िथयो ।” 3 त्यसपिछ परम भकुो सन् दकूलाई त् यसको िन म् त
तयार ग रएको ठाउँमा ल् याउनलाई दाऊदले सारा इ ाएललाई यरूशलमेमा भलेा
गराए । 4 दाऊदले हारूनका सन् तानहरू र लवेीहरूलाई एकसाथ भलेा गराए ।
5 कहातका सन् तानबाट मु खया उरीएल र ितनका आफन्तहरू १२० जना िथए ।
6 मरारीका सन् तानबाट मु खया असायाह र ितनका आफन्तहरू २२० जना िथए
। 7 गशे नका सन् तानबाट मु खया योएल र ितनका आफन्तहरू १३० जना िथए
। 8 एलीजापानका सन् तानबाट मु खया शमायाह र ितनका आफन्तहरू २०० जना
िथए । 9 हे ोनका सन् तानबाट एलीएल मु खया र ितनका आफन्तहरू ८० जना
िथए । 10 उज् जीएलका सन् तानबाट मु खया अम् मीनादाब र ितनका आफन्तहरू
११२ जना िथए । 11 दाऊदले सादोक र अिबयाथार पजुारीहरू, अिन लवेी
उरीएल, असायाह, योएल, शमायाह, एलीएल र अम् मीनादाबलाई बोलाए ।
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12 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरू लवेीहरूका प रवारका म ु खयाहरू हौ ।
ितमीहरू र ितमीहरूका दाजभुाइले आफूलाई पिव गर, तािक परम भु इ ाएलका
परमशे् वरको सन् दकू राख् न मलैे तयार पारेको ठाउँमा ितमीहरूले त् यसलाई ल्याउन
सक् छौ । 13 ितमीहरूले यसलाई पिहलो पल् ट बोकेनौ । यसलैे परम भु हा ा
परमशे् वर हामीमािथ ोिधत हुनभुयो, िकनिक हामीले उहाँको खोजी गरेनौं
वा उहाँको आज्ञा पालन गरेनौं ।” 14 यसलैे परम भु इ ाएलका परमशे् वरको
सन् दकूलाई ितनीहरूले ल् याउन सकून ् भनरे पजुारीहरू र लवेीहरूले आफैलाई
पिव गरे । 15 यसलैे परम भकुो वचनको अनरुण गरेर मोशाले आज्ञा िदएझैं
लवेीहरूले परमशे् वरको सन् दकूलाई आ-आफ् ना काँधमा डन् डाले बोकेर ल् याए
। 16 लवेीहरूका मु खयाहरूले आ-आफ् ना दाजभुाइलाई बाजा, सारङ्गी, वीणा
र झ् यालीको साथ ठुलो स्वरमा र आफ्ना स्वरहरू उचालरे आनन्दका साथ
सङ्गीत बजाउनको िन म्त िनय ु गरून ् भनी दाऊदले हुकुम िदए । 17 यसलैे
लवेीहरूले योएलका छोरा हमेान, र ितनका दाजभुाइमध्ये बरेेक् याहका छोरा
आसापलाई िनयकु् त गरे । ितनीहरूले मरारीहरूको सन्तानका आफन्त कूशायाहका
छोरा एतानलाई पिन िनयकु् त गरे । 18 ितनीहरूसगँै दो ो दजार्का आफन्तहरू
िथएः जक रया, याजीएल, शमीरामोत, यहीएल, उन् नी, एलीआब, बनायाह,
मासयेाह, मि त् याह, एलीपलहेू, िमक् नयेाह, अिन ढोकाका सरुक्षा गाडर्हरू ओबदे-
एदोम र यीएल । 19 सङ्गीतकार हमेान, आसाप र एतानलाई ठुलो आवाज
िनकाल्ने काँसका झ् यालीहरू बजाउन िनय ु ग रयो । 20 जक रया, अजीएल,
शमीरामोत, यहीएल, उन् नी, एलीआब, मासयेाह र बनायाहले सारङ्गीमा अलामोत
राग बजाए । 21 मि त् याह, एलीपलहेू, िमक् नयेाह, ओबदे-एदोम, यीएल र
अजज् याहले वीणामा िशिमिनथ राग बजाएर बाटोमा अिग लागे । 22 लवेीहरूका
अगवुा कनन् याह सङ्गीतका िनदशक िथए, िकनिक ितनी सङ्गीत गरुु िथए ।
23 बरेेक् याह र एल् काना सन् दकूका गाडर्हरू िथए । 24शबन् याह, योशापात, नतनले,
अमास,ै जक रया, बनायाह र एलीएजर पजुारीहरूले परमशे् वरका सन् दकूको
अिग तरुही बजाउनपुथ्य । ओबदे-एदोम र यिेहयाह पिन सन् दकूका गाडर्हरू
िथए । 25 यसलैे दाऊद र इ ाएलका धमर्-गरुुहरू र हजार-हजारका फौजका
कमाण् डरहरू ओबदे-एदोमको घरबाट परम भकुा करारको सन् दकू ल् याउनलाई
रमाउँदै गए । 26 परम भकुा करारको सन् दकू बोक् ने लवेीहरूलाई परमशे् वरले
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सहायता गन ुर्भएको हुनाले ितनीहरूले सात वटा साँढे र सात वटा भडेा ब लदान
चढाए । 27 सन् दकू बोक् ने लवेीहरू, गायकहरू र गायकका मु खया कनन् याहले
जस् तै दाऊदले पिन असल मलमलका लगुा लाएका िथए । दाऊदले मलमलको
एपोद लाएका िथए । 28यसरी सबै इ ाएललेआनन्दलेकराउँदै सीङ र तरुहीहरूका
आवाजमा र झ् याली, सारङ्गी र वीणा बजाउदँै परम भकुा करारको सन् दकू ल्याए
। 29 तर जब परम भकुा करारको सन् दकू दाऊदको सहरमा ल्याइयो, शाऊलकी
छोरी मीकलले झ् यालबाट बािहर हे रन ् । उनले दाऊद राजालाई नाच् दै र उत्सव
मनाउदँै गरेका दे खन ्। तब उनले आफ् नो मनमा ितनलाई तचु् छ ठािनन ्।

16
1 ितनीहरूले परमशे् वरको सन् दकू ल् याए, अिन त् यसको िन म् त दाऊदले टाँगकेो

पालिभ िबचमा राखे । तब ितनीहरूले परमशे् वरको साम ु होमब ल र मलेब ल
चढाए । 2 दाऊदले होमबल र मलेब ल चढाइसकेपिछ, ितनले परम भकुो नाउमँा
मािनसहरूलाई आशीवार्द िदए । 3 ितनले हरेक इ ाएली, परुुष र स् ी दबुलैाई एउटा
रोटी, एक टु ा मास ु र िकसिमसको केक खान िदए । 4 परम भकुा सन् दकूअिघ
सवेा गनर्, र परम भु इ ाएलका परमशे् वरको उत् सव मनाउन, धन् यवाद चढाउन
र शसंा गनर् दाऊदले केही लवेीहरूलाई िनय ु गरे । 5 ती लवेीहरू अगवुा
आसाप, ितनीपिछ दो ा जक रया, यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मि त् याह,
एलीआब, बनायाह, ओबदे-एदोम र यीएल िथए । ितनीहरूले सारङ्गी र वीणा
बजाउथँे । आसापले चािहं ठुलो स्वरमा झ् याली बजाउनपुथ्य । 6 बनायाह
र यहासले पजुारीहरूले परमशे् वरका करारको सन् दकूको अिग िनरन् तर रूपमा
तरुही बजाउनपुथ्य । 7 तब त् यस िदन दाऊदले पिहलो पल् ट आसाप र ितनका
दाजभुाइलाई परम भकुो िन म् त धन् यवादको यो गीत गाउनलाई िनय ु गरे ।
8 परम भलुाई धन् यवाद चढाओ, उहाँका नाउकँो पकुारा गर, जाितहरूका बीचमा
उहाँका कायर्हरू चार गर । 9 उहाँको िन म् त गाओ, उहाँको स् तिुत गाओ, उहाँका
सबै अचम्मका कायर्हरूको बयान गर । 10 उहाँको पिव नाउमँा गौरव गर ।
परम भकुो खोजी गनहरूको हृदय आन न् दत होस ्। 11 परम भु र उहाँका श को
खोजी गर । िनरन् तर उहाँको उप स् थित खोज । 12 उहाँले गन ुर्भएका अचम् मका
कामहरू, उहाँका आश् चयर्कमर् र उहाँले सनुाउनभुएका फैसलाहरू स् मरण गर,
13 ए उहाँका दास इ ाएलका सन्तान हो, ए याकूबका मािनसहरू, उहाँका



16:14 xxix १ इितहास 16:35

चिुनएकाहरू हो । 14 उहाँ परम भु हा ा परमशे् वर हुनहुुन् छ, समस् त पथृ् वीमा
उहाँका फैसलाहरू रहन् छन ् । 15 आफ् नो करारलाई उहाँले सदासवर्दा स् मरण
गन ुर्हुन् छ, हजार पसु् तालाई उहाँले आज्ञा गनर्भएका वचन सम् झनहुुन् छ। 16 उहाँले
अ ाहामिसत बाँध् नभुएको करार र इसहाकसगँ गन ुर्भएको ितज्ञा सम्झनहुुन्छ ।
17यस कुरालाई उहाँले आदशेको रूपमा याकूबिसत, र इ ाएलसगँ अनन् त करारको
रूपमा प ु ष् ट गन ुर्भयो । 18 उहाँले भन् नभुयो “तरेो उ रािधकारको तरेो अशंको
रूपमा, तलँाई म कनान दशे िदनछुे ।” 19 ितनीहरू थोरै सङ्ख्यामा मा हुदँा, सा ै
थोरै हुदँा र ितनीहरू त् यो दशेमा िवदशेीहरू िथए, 20 ितनीहरू एक जाितबाट अक
जाितमा, र एक राज् यबाट अक राज् यमा िफरन् ता भए । 21 उहाँले कसलैाई पिन
ितनीहरूमािथ अत् याचार गनर् िदनभुएन । ितनीहरूका खाितर उहाँले राजाहरूलाई
दण्ड िदनभुयो । 22 उहाँले भन् नभुयो, “मरेा अिभिष जनहरूलाई नछोओ, र मरेा
अगमव ाहरूलाई केही हािन नगर ।” 23 हे सारा पथृ् वी, परम भकुो िन म् त गाओ,
िदनहु ँ उहाँले िदनभुएको उ ारको घोषणा गर । 24 जाितहरूका िबचमा उहाँका
मिहमाको घोषणा गर, सारा जाितहरूका िबचमा उहाँका अचम् मका कामहरूको
वणर्न गर । 25 िकनिक परम भु महान ्हुनहुुन् छ, र उच् च शसंा हुनपुछर्, र सारा
दवेताहरूभन् दा बढी उहाँकै भय रा खनपुछर् । 26 िकनिक जाितहरूका सबै दवेताहरू
केवल मिूतर् मा हुन,् तर परम भलुे त आकाशको स ृ ष् ट गन ुर्भयो । 27 उहाँको
उप स् थितमा ताप र गौरव छन,् उहाँको वासस् थानमा श र मिहमा छन ् ।
28 मािनसहरूका वशं हो, परम भलुाई शसंा चढाओ, परम भलुाई मिहमा र श
चढाओ । 29 परम भलुाई उहाँको नाउअँनसुारको मिहमा चढाओ । भटेी ल् याओ
र उहाँको साम ु आओ । पिव ताको वभैवमा परम भलुाई दण् डवत ्गर । 30 हे सारा
पथृ् वी, उहाँको साम ु थरथरी हो । ससंार पिन स्थािपत भएको छ । यसलाई हल् लाउन
सिकंदनै । 31 स् वगर् आन न् दत होस,् र पथृ् वी रमाओस ्। ितनले जाितहरूका बीचमा
भननू,् “परम भु नै राज् य गन ुर्हुन् छ ।” 32 समु गिजर्योस ् र ितनमा भ रएका सबै
थोकले हषर्नाद गरून ् । जिमन र त् यसमा भएका सबै कुरा उल् लिसत होऊन ् ।
33 अिन जङ्गलमा भएका रूखहरू परम भकुो सम्मखु आनन्दले गाउन,् िकनिक
उहाँ पथृ् वीको न् याय गनर् आउँदै हुनहुुन्छ । 34 परम भलुाई धन् यवाद दओे, िकनिक
उहाँ असल हुनहुुन् छ, िकनिक उहाँको करारको िवश् वस् तताको सदासवर्दा रहन् छ ।
35 तब यसो भन, “हे हा ा उ ारका परमशे् वर, हामीलाई बचाउनहुोस ्। हामीलाई
एकसाथ भलेा गन ुर्होस,् र अरू जाितहरूबाट छुटकारा हामीलाई िदनहुोस,् तािक
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हामी तपाईंको पिव नाउलँाई धन् यवाद िदन, र तपाईंको शसंामा मिहमा िदन
सकौं ।” 36 परम भु इ ाएलका परमशे् वरको, सदासवर्दै शसंा होस ् । सबै
मािनसहरूले “आमने” भने र परम भकुो स् तिुत गरे ।” 37 यसलैे दाऊदले िदन-
िदनको आवश् यक काम िनरन् तर रूपमा गनर् त् यहाँ परम भकुा करारको सन् दकूको
साम ु आसाप र ितनका दाजभुाइलाई राखे । 38 ओबदे-एदोम र ितनका अठस ी
जना आफन्तहरू पिन समावशे ग रएका िथए । यददूनूका छोरा ओबदे-एदोम र होसा
ारपालहरू भए । 39 सादोक पजुारी र ितनका िम पजुारीहरूलर िगबोन डाँडामा

भएको परम भकुो पिव वासस् थानको साम ु सवेा गन ुर्पथ् य । 40 परम भकुो
व् यवस् थामा ले खएका सबै कुराबमोिजम ितनीहरूले िबहान र बलेकुी िनरन् तर रूपमा
परम भकुो िन म् त वदेीमा होमब ल चढाउनपुथ्य । यो कुरा उहाँले इ ाएललाई
आज्ञाको रूपमा िदनभुयो । 41 ितनीहरूसगँै हमेान र यदतूनू र नाउँ लएर चिुनएका
मािनसहरू परम भलुाई धन् यवाद चढाउन खटाइए, िकनभने उहाँ करार िवश् वस् तता
सदासवर्दै रिहरहन् छ । 42 पिव भजनको िन म् त तरुहीहरू र झ् यालीहरू र अरू
बाजाहरू बजाउनकेा िनरीक्षक हमेान र यदतूनू िथए । यदतूनूका छोराहरूले मलू
ढोकाको रेखदखे गथ । 43 तब सबै मािनसहरू आ-आफ् नो घर फक, र दाऊदचािहं
आफ् नो प रवारलाई आशीवार्द िदन गए ।

17
1 राजा आफ् नो महलमा बसपेिछ उनले नातान अगमव ालाई भन,े “हने ुर्होस,् म

दवेदारुको घरमा बस् दछुै, तर परम भकुो करारको सन् दकूचािहं पालमिुन रा खएको
छ ।” 2 तब नातानले दाऊदलाई जवाफ िदए, “ जानहुोस,् आफ् नो मनमा जे छ त् यो
गन ुर्होस,् िकनिक परमशे् वर तपाईंसगँ हुनहुुन् छ ।” 3 तर त् यही रात परमशे् वरको
यो वचन नातानकहाँ यसो भनरे आयो, 4 “जा र मरेो दास दाऊदलाई यसो भन,्
‘परम भु यसो भन् नहुुन् छ: तैंले मरेो लािग बस् ने घर बनाउनछैेनस ् । 5 िकनिक
इ ाएललाई िम दशेबाट ल् याएको िदनदे ख यता आजको िदनसम् म म किहल् यै
घरमा बसकेो छैन ँ । बरू, िविभन् न ठाउँमा पिव पालसम् म म बस् दआैएको छु
। 6 सारा इ ाएलसगँ सबै ठाउँमा म सरेको बलेामा, मरेा मािनसहरूको रेखदखे
गनर्लाई मलैे िनयकु् त गरेका इ ाएलका कुनै अगवुालाई के मलैे यसो भनें, “मरेो
िन म् त दवेदारुको घर िकन बनाएको छैनस?्” 7 “अब मरेो दास दाऊदलाई यसो
भन,् “सवर्श मान ् परम भु यसो भन् नहुुन् छ: त ँ मरेा मािनस इ ाएलको राजा
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हुनलाई मलैे तलँाई खकर् मा भडेाहरू पिछपिछ िहडं् नबाट बोलाएँ । 8 त ँ जहाँ गए
पिन म तसँगँै छु र तरेो सामबुाट तरेा श हुरूलाई हटाएको छु, अिन तरेो नाउलँाई
म पथृ् वीमा भएका महान ् व् य हरूझैं िस तलु् याउनछुे । 9 म आफ् ना मािनस
इ ाएलको िन म् त एउटा ठाउँ तोक् नछुे तािक ितनीहरू आफ् नै दशेमा बसनू ् र फे र
कष् टमा नपरून ् । दषु् ट मािनसहरूले पिहले गरेझैं फे र ितनीहरूलाई िथचोिमचो
गनछैनन,् 10 जसरी मलैे आफ् ना मािनस इ ाएलमािथ न् यायकतार्हरू िनय ु गरेको
समयदे ख नै ितनीहरूले गद आएका िथए । त्यसपिछ तरेा सबै श हुरूलाई म वशमा
पानछु । साथै म तलँाई भन् दछु, िक म परम भलुे तरेो िन म्त घर बनाउनछुे ।
11 जब तरेो जीवन परुा हुनछे, र त ँ तरेा पखुार्हरूिसत िमल् न जानछेस,् तब तपँिछ
म तरैे सन्तानलाई खडा गनछु, र तरैे एक सन्तानमध् ये एक जनाको राज्यलाई म
स्थािपत गनछु । 12 उसलैे मरेो लािग एउटा म न् दर बनाउनछे, र उसको िसहंासन
सदाको िन म् त स् थािपत गनछु । 13 म उसको िपता हुनछुे र ऊ मरेो छोरो हुनछे
। तभँन् दा पिहले राज् य गन शाऊलबाट मरेो आफ् नो करारको िवश् वस् तता िफतार्
लएझैं म ऊदे ख िफतार् लनछैेन ँ । 14 उसलाई म आफ् नो म न् दर र मरेो राज् यमािथ

सधैंको िन म् त राख् नछुे, र उसको िसहंासन सदासवर्दाको िन म् त स् थािपत हुनछे
।” 15 नातानले दाऊदसगँ कुरा गरे र यी सबै वचन सनुाए, र सबै दशर्नको बारेमा
उनले ितनलाई बताए । 16 तब दाऊद राजा िभ गए र परम भकुो साम ु बसे ।
ितनले भन,े “हे परम भु परमशे् वर, म को हु ँ अिन मरेो घराना के हो, र तपाईंले
मलाई यहाँसम् म ल् याउनभुएको छ? 17 िकनिक हे परमशे् वर, तपाईंको द ृ ष् टमा
यो त सानो कुरा िथयो । हे परम भु परमशे् वर, तपाईंले आफ् नो दासको घरानालाई
भिवष्यको बारेमा बोल् नभुएको छ, र मलाई भिवष्यका पसु्ताहरू दखेाउनभुएको छ
। 18 म दाऊदले तपाईंलाई योभन्दा बढी के नै भन् न सक्छु र? तपाईंले आफ् नो
दासलाई िवशषे आदर गन ुर्भएको छ । 19 हे परम भ,ु तपाईंको दासको खाितर र
तपाईंको आफ्नै उ ेश्य परुा गनर्लाई आफ् ना सबै महान ्कामहरू कट होऊन ्भनरे
नै तपाईंले यो महान ्काम गन ुर्भएको छ । 20 हे परम भ,ु तपाईंजस् तो अरू कोही
छैन । हामीले सधैंभ र सनुकेा छौं िक तपाईंबाहके अरू कोही परमशे् वर छैन ।
21 िकनिक तपाईंका मािनस इ ाएलजस्तै यस पथृ्वीमा कुन जाित छ र, जसलाई
तपाईं परमशे् वरले महान ् र भयानक कायर्हरू ारा आफ् नो नाउकँो िन म्त आफ्ना
मािनस बनाउनलाई िम दशेबाट छुटकारा िदनभुयो? िम दशेबाट तपाईंले छुटकारा
िदनभुएका आफ् ना मािनसहरूको सामबुाट तपाईंले जाितहरूलाई धपाउनभुयो ।
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22 तपाईंले इ ाएललाई सदाको िन म्त आफ् नो मािनसहरू बनाउनभुयो र तपाईं, हे
परम भ,ु ितनीहरूका परमशे् वर हुनभुएको छ । 23 यसलैे अब हे परम भ,ु आफ् नो
दास र उसको घरानाको िन म् त तपाईंले गन ुर्भएको ितज्ञा सदाको लािग स्थािपत होस ्
। तपाईंले जस् तो भन् नभुएको छ त् यस् तै गन ुर्होस ् । 24 तपाईंको नाम सदासवर्दाको
िन म् त स्थािपत होस ्र महान ्होस,् तािक म तपाईंको दास दाऊदको घराना तपाईंको
साम ु स् थािपत हुदँा मािनसहरूले यसो भननू,् ‘सवर्श मान ् परम भु नै इ ाएलका
परमशे् वर हुनहुुन्छ ।,’ 25 िकनिक, हे मरेा परमशे् वर, तपाईंले आफ् नो दासको
घर बनाउन ु हुनछे भनी उसलाई कट गन ुर्भएको छ । यसकारण तपाईंको दास,
मलैे तपाईंको साम ु ाथर्ना चढाउने साहस गरेको छु । 26 अब हे परम भ,ु तपाईं नै
परमशे् वर हुनहुुन् छ, र आफ् नो दासिसत यो असल ितज्ञा गन ुर्भएको छः 27 तपाईंको
दासको घराना तपाईंको साम ु सदा िनरन्तर रहोस ्भनी आिशष ्िदने इच्छा तपाईंलाई
भयो । तपाईं परम भलुे त् यसलाई आिशष ् िदनभुएको छ, र त् यो सदाको िन म्त
आिशिषत हुनछे ।”

18
1 यसपिछ दाऊदले प लश् तीहरूलाई आ मण गरे र ितनीहरूलाई िजते । ितनले

गात र त् यसका व रप रका गाउहँरू ितनीहरूबाट लए । 2 तब ितनले मोआबलाई
िजते र मोआबीहरू ितनका सवेक भए र ितनलाई कर ितरे । 3 सोबाका राजा
हददजेरे य ू े टस नदीको िकनारमा आफ् नो राज् य स् थािपत गनर् जाँद ै गदार् दाऊदले
हददजेरेलाई हमातमा परािजत गरे । 4 एक हजार रथहरू, सात हजार घोडचढीहरू
र बीस हजार पदैल िसपाहीहरूलाई दाऊदले ितनीबाट कब् जा गरे । दाऊदले रथका
सबै घोडाका नशा काटे, तर सयवटा रथहरूका लािग आवश्यक पन घोडाहरू
मा बचाएर राखे । 5 जब सोबाका राजा हददजेरेलाई सहायता गनर् दमस् कसका
अरामीहरू आए, तब दाऊदले बाईस हजार जना अरामीलाई मारे । 6 तब दाऊदले
दमस् कसमा अराममा सनेाको छाउनी राख,े र आरामीहरू ितनका सवेक भए र
ितनलाई कर ितरे । दाऊद जहाँ गए त्यहाँ परम भलुे ितनलाई िवजयी िदनभुयो ।
7 हददजेरेका सवेकहरूले िभरेका सनुका ढालहरू दाऊदले खोसे र ती यरूशलमेमा
ल् याए । 8 ितनले हददजेरेका सहरहरू तबेह र कूनबाट पिन धरैे मा ामा काँसा ल् याए
। यसबैाट सोलोमनले पिछ “खड्कँुलो” भिनने काँसाको एउटा िवशाल बाटा,
स् तम् भहरू र काँसाका िविभन् न भाँडाहरू बनाए । 9 जब दाऊदले सोबाका राजा
हददजेरेका जम् मै सनेालाई परास् त गरेको कुरा हमातका राजा तोऊले सनु,े 10 तब
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दाऊद राजालाई अिभवादन गनर् र बधाई िदन तोऊले आफ् ना छोरा हदोरमलाई
ितनीकहाँ पठाए । दाऊदले हददजेरेलाई आ मण गरेको र परािजत गरेको, अिन
हददजेरे र तोऊका िबचमा ाय य ु चल् ने गरेको कारण ितनले यसो गरे । तोऊले
सनु, चाँदी र काँसबाट बनकेा िविभन् न िकिसमका सरसामान पिन दाऊदकहाँ पठाए
। 11 दाऊद राजाले यी भाँडाहरू परम भकुो िन म्त अलग गरे, साथमा ितनले सबै
जाितहरूः एदोम, मोआब, अम् मोनका मािनसहरू, प लश् तीहरू र अमालकेबाट
लएका सनु र चाँदी पिन अगल गरे । 12 सरूयाहका छोरा अबीशलैे ननूको

उपत् यकामा अठा हजार एदोमीलाई मारे । 13 ितनले एदोममा सनेाको छाउनी
राख,े र सबै एदोमी अब दाऊदका सवेक भए । दाऊद जहाँ गए त् यहाँ परम भलुे
ितनलाई िवजय िदनभुयो । 14 दाऊदले सारा इ ाएलमािथ राज् य गरे, र आफ् ना सबै
मािनसहरूको न् याय र धामर्कता कायम गरे । 15 सरूयाहका छोरा योआब सनेाका
कमाण् डर िथए, र अहीलदूका छोरा यहोशापात लखेापाल िथए । 16 अहीतबूका
छोरा सादोक र अिबयाथारका छोरा अहीमलेके पजुारीहरू िथए, र शब् शा सिचव
िथए । 17 यहोयादाका छोरा बनायाह करेती र पलेथेीहरूका िनरीक्षक िथए ।
दाऊदका छोराहरूचािहं राजाका मखु् य अिधकारीहरू िथए ।

19
1 त्यसको केही समयपिछ अम् मोनीहरूका राजा नाहाशको मतृ् य ु भयो, र ितनको

स ामा ितनका छोरा राजा भए । 2 दाऊदले भन,े “म नाहाशका छोरा हाननूलाई दया
दखेाउनछुे, िकनिक ितनका िपताले मलाई दया दखेाए ।” यसलैे ितनका िपताको
बारेमा सहानभुिूत कट गनर् दाऊदले दतूहरू पठाए । दाऊदका दतूहरू हाननूलाई
सहानभुिूत कट गनर् अम् मोनीहरूको दशेमा पसे । 3 तर अम् मोनी राजकुमारहरूले
हाननूलाई भन,े “दाऊदले तपाईंलाई सहानभुिूत कट गनर् मािनसहरू पठाउँदा
ितनले तपाईंका िपतालाई आदर गरेका हुन ्भनी के तपाईं सम् झनहुुन् छ? तपाईंको
दशेलाई परािजत गनर्को िन म्त जाँच गनर्लाई ितनका सवेकहरू आएका होइनन ्
र?” 4 यसकारण हाननूले दाऊदका सवेकहरूलाई समात,े ितनीहरूका कपाल
खौ रिदए, र काँधदे ख कम्मरसम् म ितनीहरूका आधा लगुा काटेर ितनीहरूलाई
पठाइिदए । 5जब ितनीहरूले यो कुरा दाऊदलाई वणर्न ग रिदए, ितनले ितनीहरूिसत
भटे गनर् पठाए, िकनिक ितनीहरूको सा ै लाजमा पा रएका िथए । राजाले भन,े
“ितमीहरूका दा ी फे र नबढुञ् जले यरीहोमा नै बस र त्यसपिछ फकर् ।” 6 जब
अम् मोनीहरूले आफूहरूला दाऊदको द ृ ष् टमा दघुर् न्दत भएको दखे,े तब हाननू
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र अम् मोनीहरूले अराम-नाहारैम, अराम-माका र सोबाबाट रथहरू र सारिथहरू
ज् यालामा ल् याउन एक हजार तोडा चाँदी पठाए । 7 उनीहरूले ब ीस हजार रथ र
सारिथहरू, अिन माकाका राजा र उनका मािनसहरूलाई ज् यालामा लए, र उनीहरू
आएर मदेबाको सामनु् ने छाउनी बनाए । त्यसपिछ अम् मोनीहरूचािहं आ-आफ् ना
सहरहरूबाट भलेा भएर लडाइँ गनर् आए । 8 जब दाऊदले यो कुरा सनु,े ितनले
योआब र जम् मै सनेालाई ितनीहरूसगँ भटे गनर् पठाए । 9 अम् मोनका मािनसहरू
आए र सहरको मलू ढोकामा लडाइँको िन म्त प ङ् व भए । सहायताका िन म्त
आएका राजाहरू भने खलुा मदैानमा िथए । 10जब योआबलेआफूलाई अिग र पिछ
दवुिैतर लडाइँले घरेेको थाहा पाए, तब ितनले केही असल इ ाएली फौजलाई लए
र अरामीहरूको िवरु तयार पारे । 11 ितनका अरू बाँकी फौजलाई ितनले आफ् ना
भाइ अबीशकैो कमाण् डमा िदए, र उनीहरूलाई ितनले अम् मोनीहरूको िवरु य मा
खडा गरे । 12 योआबले भन,े “अरामीहरू मरेो िन म् त सा ै श शाली भए भने
अबीशै ितमीले मरेो उ ार गन ुर्पछर् । अम् मोनीहरू ित ो िन म् त सा ै श शाली भए
भने म आएर ित ो उ ार गनछु । 13 साहिसलो होऊ! हामी आफ् ना मािनस र हा ा
परमशे् वरका सहरहरूका िन म् त साहिसलो होऔं, िकनिक परम भकुो द ृ ष् टमा जे
असल छ उहाँले त् यही गन ुर्हुनछे ।” 14 यसलैे योआब र ितनका सनेाका फौज
अरामीहरूका िवरु अगािड बढे । ितनीहरू इ ाएलको सनेाको सामबुाट भाग् न
बाध्य पा रए । 15जब अम् मोनका सनेाले अरामीहरूलाई भागकेा दखे,े तब उनीहरू
पिन ितनका भाइ अबीशकैो सामबुाट भागे र सहरिभ फक । यसकारण योआब
अम्मोनका मािनसहरूबाट फक र यरूशलमेमा िफतार् गए । 16 जब अरामीहरूले
आफू इ ाएल ारा परास् त भएका दखे,े तब ितनीहरूले य ू े टस नदीको पा रबाट
हददजेरेका कमाण् डर शोपकको कमाण् डमा भएका अरू अरामी सनेालाई बोलाए ।
17जब दाऊदलाई यसको बारेमा बताइयो, ितनलेजम्मै इ ाएललाई जम्मा गरे, यदर्न
नदी पार गरे र उनीहरूकहाँ गए । ितनले आरामीहरूको िवरु लडाइँ गनर् सनेाको
तयारी गरे र ितनीहरूले ितनीसगँ य ु गरे । 18 आरामीहरू इ ाएलदे ख भाग,े र
दाऊदले अरामीहरूका सात हजार सारिथहरू र चालीस हजार पदैल िसपाहीहरू
मारे । ितनले सनेाका कमाण् डर शोपकलाई पिन मारे । 19 हददजेरेका अधीनमा
भएका राजाहरूले जब आफू इ ाएल ारा परास् त भएका दखे,े तब ितनीहरूले
दाऊदसगँ स न् ध गरे र ितनको सवेा गरे । यसलैे अरामका मािनसहरूले फे र
किहल् यै अम् मोनीहरूलाई सहायता िदनलाई राजी भएनन ्।
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20
1 बसन् त ऋतकुो समय, अथार्त ् समान् यतया राजाहरू लडाइँ गनर् जाने समयमा

योआबले सनेालाई य ु गनर् लगे र अम् मोनीहरूको दशेलाई उजाड पारे । ितनले
गए र रब् बालाई घरेा हाले । दाऊदचािहं यरूशलमेमा नै रहे । योआबले रब्बालाई
आ मण गरे र त्यसलाई परािजत गरे । 2 दाऊदले उनीहरूका राजाको िशरबाट
िशरपचे लग,े र त् यसको तौल सनुको एक तोडा भएको भे ाए, र त् यसमा बहुमलू् य
रत् नहरू जिडएका िथए । त् यो िशरपचे दाऊदको आफ् नो िशरमा लाइयो, र ितनले
त् यस सहरबाट धरैे प रणाममा लटुपाट गरे । 3 त् यस सहरमा भएका मािनसहरूलाई
ितनले लएर आए र उनीहरूलाई आरा र फलामका औजारहरू तथा बन् चराहरूका
काममा लगाए । दाऊदलेअम् मोनीहरूका सबै सहरका मािनसहरूलाई यस् तो कामका
लगाए । तब दाऊद र ितनका सबै सनेा यरूशलमेमा फक । 4यसको केही समयपिछ
गजेरेमा प लश् तीहरूसगँ लडाइँ भयो । हूशाती िसब् बकैले रपाईहरूका सन् तानमध् ये
एक िसप् पलैाई मारे, र प लश् तीहरूलाई अधीन ग रयो । 5 प लश् तीहरूसगँको अक
एउटा य ु मा याईरका छोरा एल् हानानले िग ीको गोल् यतको भाइ लहमीलाई मारे,
जसको भालाको बींड कपडा बनु् ने जलुाहाको डन् डा ज ो िथयो । 6 गातमा भएको
अक य ु मा हरेक हातमा छवटा औंला र हरेक खु ामा छवटा औंला भएको एक
जना धरैे अग्लो मािनस िथयो । त् यो पिन रफाको सन् तान िथयो । 7 जब त् यसले
इ ाएललाई िनन् दा गर् यो, तब दाऊदका दाजु िशमअेका छोरा जोनाथनले त् यसलाई
मारे । 8 ितनीहरू गातका रफाका सन् तानहरू िथए, र ितनीहरू सबै दाऊदका हातबाट
र ितनका िसपाहीहरूका हातबाट मा रए ।

21
1 इ ाएलको िवरु एउटा दशु् मन खडा भयो र आफ् ना मािनसहरूको

सङ्ख् या गन् नलाई दाऊदलाई सरु् यायो । 2 दाऊदले योआब र आफ् ना फौजका
कमान्डरहरूलाई भन,े “जाओ, बशेबादे ख दानसम् मका इ ाएलका मािनसहरूको
सङ् खया गन् ती गर र मलाई बताओ, तािक म ितनीहरूको सखं् या जान् न सकँू ।”
3 योआबले भन,े “परम भलुे आफ् ना फौजलाई सय गणुा बढाउनभुएको होस ्। तर
हे मरेा मा लक राजा, के ितनीहरूले मरेा मा लकको सवेा गदनन ्र? इ ाएलमािथ
िकन दोष ल् याउनहुुन् छ?” 4 तर राजाको वचन योआबको िवरु मा लाग ू भयो ।
त्यसलैे योआब त्यहाँबाट िहडंे र सारा इ ाएलभरी गए । तब ितनी यरूशलमेमा
फकर आए । 5 त्यसपिछ योआबले दाऊदलाई यो ाहरूको जम्मा सखं्या बताए



21:6 xxxvi १ इितहास 21:19

। इ ाएलमा तरवार चलाउन सक् नहेरू इ ाएलमा ११ लाख िथए । यहूदामा मा
४ लाख ७० हजार सनेा िथए । 6 तर लवेी र बने् यामीनलाई ितनीहरूसगँ गन् ती
ग रएन, िकनिक राजाको हुकुमले योआबलाई सा ै खन् न पारेको िथयो । 7 यो
कामबाट परमशे् वर अ सन् न हुनभुयो, अिन उहाँले इ ाएललाई आ मण गन ुर्भयो
। 8 दाऊदले परमशे् वरलाई भन,े “मलैे यसो गरेर ठुलो पाप गरेको छु । अब
आफ् नो दासको दोषलाई हटाउनहुोस,् िकनिक मलैे धरैे मखूर्तापणू र् काम गरेको छु ।”
9 परम भलुे दाऊदका अगमव ा गादलाई भन् नभुयो, 10 “गएर दाऊदलाई भन,्
‘परम भु यसो भन् नहुुन् छः तलँाई म ितनवटा कुरा रोज् न िदन् छु । ितमध्ये एउटा रोज
।’ ” 11 यसलैे गाद दाऊदकहाँ गए र ितनलाई भन,े “परम भु यही भन् नहुुन् छ,
‘ियमध्ये एउटा रोज: 12 ितन वषर्सम् मको अिनकालको कुरा, वा तरेा श हुरूले
तीन मिहनासम् म खदे् ने र उनीहरूका तरवारले मा रने कुरा, वा ितन िदनको लािग
परम भकुो तरवार, अथार्त ् परम भकुा दतूले इ ाएलका सम् पणूर् ठाउँमा िवनाश
ल् याउने एउटा िवपि को कुरा ।’ त् यसो हो भन,े मलाई पठाउनहुुनकेहाँ मलै े के
जवाफ लानपुन हो सो अब िनणर्य गन ुर्होस ्।” 13 तब दाऊदले गादलाई भन,े “म
सा ै सङ्कष् टमा परेको छु! मािनसको हातमा पन ुर्भन्दा मलाई परम भकुो हातमा
नै पनर् दऊे, िकनिक उहाँका करुणामय कामहरू धरैे महान ् छन ् ।” 14 त्यसलैे
परम भलुे इ ाएलमा एउटा िवपि पठाउनभुयो, र स री हजार मािनसहरू मरे ।
15 परमशे् वरले यरूशलमे िवनाश गनर् एउटा स् वगर्दतू पठाउनभुयो । ितनले त् यो नाश
गनर् लाग् दा परम भलुे त् यो दखेरे त् यस सवर्नाशदे ख मन बदल् नभुयो । ती नाश गन
स् वगर्दतूलाई उहाँले भन् नभुयो, “अब भयो! ित ो हात थाम ।” त् यस बलेा ती
स् वगर्दतू यबसूी अरौनाका खलाको छेउमा उिभरहकेा िथए । 16 दाऊदले मा स् तर
हरेे र परम भकुा स् वगर्दतूले आफ् नो हातमा नाङ्गो तरवार लएर यरूशलमेमािथ
ताकेर आकाश र पथृ् वीका बीचमा खडा भएको दखेे । तब भाङ् ा लागाएका
दाऊद र धमर्-गरुुहरू भइँूमा घोप् टो परे । 17 दाऊदले परमशे् वरलाई भन,े “सनेाको
गन् ती गर ्भनरे हुकुम िदने म होइन ँ र? मलैे यो दषु् ट काम गरें । तर िबचरा यी
भडेाहरूले के नै पो गरेका छन ् र? हे परम भु मरेा परमशे् वर!, तपाईंको हातले म
र मरेो घरानालाई हार गरोस,् तर तर यो िवपि तपाईंका मािनसहरूमािथ नरहोस ्
।” 18 यसलैे दाऊदलाई यबसूी अरौनाको खलामा गएर परम भकुो िन म् त एउटा
वदेी बनाउन भन ्भनी परम भकुा स्वगर्दतूले गादलाई भने । 19 यसलैे परम भकुो
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नाउमँा गादले हुकुम गरेझैं गनर्लाइ दाऊद त् यहाँ उक् लरे गए । 20 अरौनाले आफ् नो
गहू ँ चटु्दै गरेका समयमा, ितनी पिछ फक, र स् वगर्दतूलाई दखेे । ितनी र ितनका
चार जना छोराहरू आफूलाई लकुाए । 21 दाऊद अरौनाकहाँ आउँदा, अरौनाले हरेे
र दाऊदलाई दखेे । ितनी खलाबाट बािहर आए र आफ् नो अनहुार भइँुमा घोप् टो
पारेर दाऊदको अिघ घुडँा टेके । 22 तब दाऊदले अरौनालाई भन,े “मलाई यो
खला बचे तािक यहाँ म परम भकुो िन म् त एउटा वदेी बनाउन सकँू । म परैु दाम
ितनछु, तािक मािनसहरूबाट यो िवपि ह टजाओस ् ।” 23 अरौनाले दाऊदलाई
भन,े “त् यो तपाईंको आफ्नै ठानरे लनहुोस,् मरेा मा लक महाराजा । हजरुो नजरमा
जस्तो असल लाग्छ सो त् यहाँ गन ुर्होस ्। हने ुर्होस,् म तपाईंलाई होमब लको िन म् त
गोरुहरू, दाउराको िन म् त काठहरू र अन् नब लको िन म् त गहू ँ िदन्छु । यो सबै
थोक म तपाईंलाई िदनछुे ।” 24 दाऊद राजाले औरानलाई भन,े “होइन, परैु दाम
ितरेर नै म यसलाई िकन्छु । ित ो जे छ त् यो लने अिन मरेो दाम नपरी त् यो
िस ैंमा परम भलुाई होमबलीको रूपमा चढाउने काम म गिदर्न ।” 25 यसलैे त् यस
जग् गाको िन म् त दाऊदले अरौनालाई छ सय सनुका िसक् का ितरे । 26 दाऊदले
त् यहाँ परम भकुो िन म् त एउटा वदेी बनाए र त् यसमािथ होमब ल र मलेब ल
चढाए । ितनले परम भमुा पकुारा गरे, जसले ितनलाई स् वगर्बाट होमब लको
वदेीमा आगो बसार्एर जवाफ िदनभुयो । 27 तब परम भलुे त् यो स् वगर्दतूलाई आज्ञा
िदनभुयो र स् वगर्दतूले आफ्नो तरवारलाई त् यसको म् यानमा राखे । 28 जब दाऊदले
यबसूी अरौनाको खलामा परम भलुे जवाफ िदनभुएको दखे,े तब ितनले त्यही बलेा
ब लदानहरू चढाए । 29 त्यस बलेा, मोशाले उजाड-स् थानमा बनाएको परम भकुो
पिव वासस् थान र होमब लको वदेी िगबोनको डाँडाको उच् च स् थानमा नै िथए
। 30 तापिन परम भकुो अगवुाइ माग् न दाऊद त् यहाँ जान सकेनन,् िकनिक ती
स् वगर्दतूको तरवारसगँ ितनी सा ै डराएका िथए ।

22
1 तब दाऊदले भन,े “इ ाएलको िन म् त होमब लको वदेी सिहतको परम भु

परमशे् वरका म न् दरको ठाउँ यहीं हुनछे ।” 2 यसलैे दाऊदले आफ्ना सवेकहरूलाई
इ ाएलमा बसोबास गन परदशेीहरूलाई भलेा गराउने हुकुम गरे । ितनले उनीहरूलाई
परमशे् वरको म न्दर बनाउन ढुङ्गा काटेर तयार गन काममा खटाए । 3 ितनले
ढोकाहरू र चौकोसहरूका लािग कीला बनाउनका िन म् त धरैे मा ामा फलाम
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िदए । ितनले जोख् न सक् नभेन् दा धरैे काँसा, 4 र गन् न सक् नभेन् दा धरैे दवेदारुका
काठ पिन िदए (सीदोनी र टुरोसका मािनसहरूले गन् नै नसक् ने गरी शस् त मा ामा
दवेदारु दाऊदकहाँ ल् याइिदए) । 5 दाऊदले भन,े “मरेो छोरो सोलोमन क ललै र
अनभुवहीन छ, र परम भकुो िन म् त िनमार्ण ग रने भवन िवशषे रूपले भ हुनपुछर्,
तािक यो अरू सबै दशेमा िस र मिहिमत हुनछे । यसलैे यसको भवन िनमार्णको
तयारी म नै गनछु ।” यसलैे दाऊदले आफ् नो मतृ् य ु हुनअुिग ठुलो तयारी गरे ।
6 तब ितनले आफ् नो छोरा सोलोमनलाई बोलाए र परम भु इ ाएलका परमशे् वरको
िन म् त एउटा म न् दर बनाउने आज्ञा िदए । 7 दाऊदले सोलोमनलाई भन,े “ए मरेो
छोरो, परम भु मरेा परमशे् वरका नाउकँो िन म् त एउटा म न् दर बनाउने मरेो इच् छा
िथयो । 8 तर परम भलुे मकहाँ आउनभुयो र भन् नभुयो, ‘तैंले धरैे र पात गरेको
र धरैे य ु गरेको छस ्। मरेो नाउकँो िन म् त म न् दर तैंले बनाउनछैेनन,् िकनभने मरेो
द ृ ष् टमा तैंले पथृ् वीमा धरैे रगत बगाएको छस ्। 9 तापिन, तरेो एउटा छोरो हुनछे जो
शा न्ति य मािनस हुनछे । उसका चारैितरका श हुरूबाट म उसलाई आराम िदनछुे
। िकनिक उसको नाउँ सोलोमन हुनछे, र उसको समयमा म इ ाएललाई शा न् त र
चनै िदनछुे । 10 मरेो नाउकँो िन म् त एउटा म न्दर उसलैे बनाउनछे । ऊ मरेो छोरो
हुनछे, र म उसका िपता हुनछुे । म उसको राज्यको िसहंासन इ ाएलमा सदासवर्दाको
स्थािपत गनछु ।’ 11 अब ए मरेो छोरो, परम भु तसँगँ रहनभुएको होस ् र तलँाई
सफलता िदनभुएको होस ् । परम भु तरेा परमशे् वरको म न् दर तैंले नै बनाउनछेस ्
भनी उहाँले भन् नभुएझैं तैंले त् यो बनाउनछेस।् 12 परम भलुे नै तलँाई अन्तद ृर् ष् ट
र समझ िदनभुएको होस,् तािक उहाँले तलँाई इ ाएलमािथ अिधकार िदनहुुदँा तैंले
परम भु तरेा परमशे् वरको व् यवस् था पालन गनछस ् । 13 तब इ ाएलको िन म् त
परम भलुे मोशालाई िदनभुएका िविध र िनयमहरूलाई तैंले होिशयारसाथ पालन
ग रस ्भने त ँ सफल हुनछेस ् । ब लयो र साहसी हो । नडरा वा िनरुत् सािहत नहो
। 14 अब हरे,् ज् यादै यत् नका साथ मलैे परम भकुा म न् दरको िन म् त एक लाख
तोडा सनु, दश लाख तोडा चाँदी, धरैे मा ामा काँसा र फलाम तयार गरेको छु ।
मलैे काठपात र ढुङ्गा पिन तयार ग रराखकेो छु । यी सबमैा तैंले अरू थप् नपुछर् ।
15 तिँसत धरैे कामगन मािनसहरू छन:् ढुङ्गा काट ्नहेरू, डकम हरू, िसकम हरू,
र हरेक िकिसमका िशल्पकारहरू अनिगन्ती छन,् 16 जसले सनु, चाँदी, काँसा र
फलामका काम गनर् सक्छन ्। उठ् र काम सरुु गर,् र परम भु तिँसत हुनभुएको होस ्
।” 17 दाऊदले इ ाएलका सबै अगवुाहरूलाई आफ् ना छोरा सोलोमनलाई सघाउन
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भनी यसो भनरे आदशे िदए, 18 “परम भु ितमीहरूका परमशे् वर ितमीहरूसगँ
हुनहुुन् छ र उहाँले ितमीहरूलाई चारैितरबाट शा न् त िदनभुएको छ । उहाँले यस
क्षे का बािसन् दाहरूलाई मरेो हातमा िदनभुएको छ । यो क्षे परम भु र उहाँका
मािनसहरूका अधीनमा छन ्। 19अब आफ् नो सारा हृदय र आफ् नो ाणले परम भु
आफ् ना परमशे् वरको खोजी गर । उठ र परम भु परमशे् वरको पिव स् थान िनमार्ण
गर । त्यसपिछ ितमीहरूले परम भकुा करारको सन् दकू र परमशे् वरका पिव
कुराहरू परमशे् वरको नाउकँो िन म् त बनाइएको म न् दरमा ल् याओ ।”

23
1 जब दाऊद व ृ भएका र आफ्नो जीवनको अ न्तम क्षणमा िथए, तब ितनले

आफ् ना छोरा सोलोमनलाई इ ाएलमािथ राजा बनाए । 2पजूाहारीहरू र लवेीहरूसगँै
ितनले इ ाएलका सबै अगवुाहरूलाई भलेा गराए । 3 तीस वषर् र त् योभन् दा बढी
उमरेका लवेीहरूको सङ् ख् याको गणना भयो । ितनीहरूको सखं्या अठ्तीस हजार
िथयो । 4 “ितमध् यकेा चौबीस हजारको काम परम भकुा म न् दरको कामको
रेखदखे गन िथयो, र छ हजार अिधकारीहरू र न् यायकतार्हरू िथए । 5 चार
हजार ारपालहरू, र चार हजारले मलै े िदएका बाजा बजाएर परम भकुो स् तिुतगान
गनर्पछर्,” दाऊदले भने । 6 ितनले उनीहरूलाई लवेीका छोराहरू गशे न, कहात
र मरारीका नाउबँमोिजम िवभाजन गरे । 7 लादान र िशमी गशे नका वशंका िथए
। 8 लादानका तीन छोराहरू: अगवुा यहीएल, जतेाम र योएल िथए । 9 िशमीका
ितन छोराहरू: शलोमोत, हजीएल र हारान िथए । लादानका वशंका म ु खयाहरू
यी नै िथए । 10 िशमीका चार छोराहरूः यहत, जीजा, यऊेश र बरीआ िथए ।
11 यहत जठेा िथए, जीजा माइला, तर यऊेश र बरीआका धरैे छोराहरू िथएनन,्
त्यसलैे ितनीहरू एउटै कामको िन म् त एकै वशंको रूपमा गिनए । 12 कहातका
चार छोराहरू: अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएल िथए । 13 अ ामका छोराहरू
हारून र मोशा िथए । अित पिव कुराहरू अलग गनर् हारूनलाई चिुनएका िथयो
। ितनी र ितनका सन्तानहरूले परम भकुो साम ु धपू चढाउन,ु उहाँको सवेा गन ुर् र
उहाँको नाउमँा सधैं आशीवार्द िदनपुथ्य । 14 तर परमशे् वरका मािनस मोशाका
छोराहरू भने लवेीकै कुलका मािनए । 15 मोशाका छोराहरू गशे म र एलीएजर
िथए । 16 गशे मका सन् तानमा शबूाएल जठेा िथए । 17 एलीएजरका सन् तान
रहब् याह िथए । एलीएजरका अरू छोरा िथएनन,् तर रहब् याहका धरैे सन्तानहरू
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िथए । 18 ियसहारका छोरा अगवुा शलोमीत िथए । 19 हे ोनका छोराहरू य रयाह
जठेा, अमयार्ह माइला, यहासले साँइला र यकमाम कान् छ िथए । 20 उज् जीएलका
छोराहरू मीका जठेा र ियिशयाह माइला िथए । 21 मरारीका छोराहरू महली र
मशूी िथए । महलीका छोराहरू एलाजार र कीश िथए । 22 एलाजार छोराहरू
नभै मरे । ितनका छोरीहरू मा िथए । कीशका छोराहरूले ितनीहरूलाई िववाह
गरे । 23 मशूीका ितन छोराहरू महली, एदरे र यरीमोत िथए । 24 आ-आफ्ना
वशंअनसुार लवेीका सन्तानहरू यी नै िथए । परम भकुो भवनमा सवेाको काम
गन वशंका नामअनसुार गिनएका र सिूचकृत ग रएका बीस वषर् र त् योभन् दा
बढी उमरेका अगवुाहरू ितनीहरू िथए । 25 िकनिक दाऊदले भन,े “परम भु
इ ाएलका परमशे् वरले आफ् नो मािनसहरूलाई आराम िदनभुएको छ । उहाँले
सदासवर्दाको िन म् त यरूशलमेमा आफ्नो म न्दर बनाउनहुुन्छ । 26 लवेीहरूले
फे र किहल् यै पिव वासस् थान अथवा त् यसको सवेामा योग ग रने भाँडाहरू
बोक् नपुदन ।” 27 िकनिक दाऊदका अ न् तम वचन ारा बीस वषर् र त् यसभन् दा
बढी उमरेका लवेीहरूको सङ्ख् या गिनए । 28 ितनीहरूको काम परम भकुा
म न् दरको सवेामा हारूनका सन् तानहरूलाई सघाउनपुन िथयो । ितनीहरूले चोक
र कोठाहरूको रेखदखे गन ुर्पन, परम भकुा सबै पिव थोकहरू शु पान ुर्पन, र
परमशे् वरका म न् दरका सवेामा अरू काम गन ुर्पन िथयो । 29 उप स् थितको रोटी,
अन् नब लको मिसनो पीठो, पातला अखिमरी रोटी, पोलकेा र तलेमा पकाएका
भटेीहरूको हरेिवचार गन ुर्पन, अिन िविभन् न कुराहरू नाप् नको िन म्त ढक र तराज ू
तयार गन ुर्पन िजम् मा पिन ितनीहरूको िथयो । 30 हरेक िबहान परम भलुाई धन्यवाद
िदन र शसंा चढाउन पिन ितनीहरू खडा हुन्थे । ितनीहरूले बलेकुा, 31 र शबाथ र
औंसीका चाडमा र चाडका िदनहरूमा परम भकुो िन म् त होमब ल चढाउने बलेामा
पिन यसै गरे । तोिकएको सखं्यामा िनयमअनसुार िजम्मा िदइएकाहरू परम भकुो
साम ु उप स् थत हुनपुथ्य । 32 ितनीहरूको िजम्मामा भटे हुने पाल र पिव स् थान
िथए, र आफ्ना आफन्त हारूनका सन् तानहरूलाई परम भकुा म न् दरको सवेामा
सहयोग गथ ।

24
1 हारूनका सन्तानहरूको आधारमा िवभाजन ग रएका काम गन समहूहरू

यी नै िथएः नादाब, अबीहू, एलाजार र ईतामार । 2 नादाब र अबीहू आफ् ना
िपताको मतृ् य ु हुनभुन् दा अगािड नै मरे । ितनीहरूका कुनै सन्तान िथएनन,् त्यसलैे
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एलाजार र ईतामारले पजुारीहरूको रूपमा सवेा गरे । 3 दाऊदले एलाजारका सन् तान
सादोक र ईतामारका सन् तान अहीमलेकेको साथमा ितनीहरूलाई पजुारीहरूका
काम िवभाजन गरे । 4 ईतामारको सन्तानका िबचमा भन् दा एलाजारका सन्तानमा
धरैे अगवुाहरू िथए, त्यसलैे ितनीहरूले एलाजारका सन् तानलाई सो समहूमा
िवभाजन गरे । ितनीहरूले यो काम वशंका म ु खया र ईतामारका सन् तानबाट
गरेका िथए । यो िवभाजन वशं-वशं अनसुार आठ िथयो । 5 ितनले ितनीहरू
पक्षपात नगरी िच ा हालरे उनीहरूको िवभाजन गरे, िकनिक एलाजार र ईतामार
दवुकैा सन् तानमध् यबेाट ितनीहरू पिव स् थानका अिधकारीहरू र परमशे् वरका
अिधकारीहरू िथए । 6 नतनलेका छोरा शमायाहल,े एक जना लवेी र शास् ीले
राजा, अिधकारीहरू, सादोक पजूाहारी, अिबयाथारका छोरा अहीमलेके, पजुारी
र लवेीहरूका प रवारहरूका मु खयाहरूका सामनु् ने ितनीहरूका नाउहँरू लखेे ।
एलाजारका सन् तानबाट र ईतामारका सन् तानबाट पालो-पालो एक-एक प रवारको
िच ा तािनयो । 7 पिहलो िच ा यहोयारीबको, दो ो यदायाहको, 8 ते ो
हारीमको, चौथो सोरीमको, 9 पाँचौं म ल् कयाहको, छैटौं िमयामीनको, 10 सातौं
हक् कोसको, आठौं अिबयाको, 11 नवौं यशेअूको, दशौं शकन् याहको, 12 एघारौं
एल् यासीबको, बा ौं याकीमको, 13 ते ौं हुप् पाको, चौधौं यशेबेाबको, 14 पन् ौं
िबल् गाको, सो ौं इम् मरेको, 15 स ौं हजेीरको, अठारौं ह प् पससेको, 16 उन् नाईसौं
पतिहयाहको, बीसौं यहजेकेलको, 17 एक् काईसौं याकीनको, बाईसौं गमएूलको,
18 तईेसौं दलायाहको र चौबीसौं माज् याहको नाउमँा िनस् क् यो । 19 परम भु
इ ाएलका परमशे् वरले ितनीहरूका पखुार् हारूनलाई िदनभुएको िनदशनअनसुार
ितनले उनीहरूलाई िदएका ि याको अनसुरण गरेर ितनीहरूले परम भकुो
म न् दरमा गन आफ् नो सवेाको कामको म यही िथयो । 20 बाँकी लवेीका
सन्तानहरू यी नै िथएः अ ामका छोराहरूबाट: शबूाएल; शबूाएलका छोराहरूबाट
यहेदयाह । 21 रहब् याहका छोराहरूबाटः अगवुा ियिशयाह । 22 ियसहारबाटः
शलोमोत, शलोमोतबाट: यहत । 23 हे ोनका छोराहरू: अगवुा य रयाह, माइला
अमयार्ह, साँिहलंा यहासले, कान् छा यकमाम । 24 उज् जीएलका छोरा मीका;
मीकाका छोराहरूबाट: शामीर । 25 मीकाका भाइः ियश् याह । ियश् याहका
छोराहरूबाट: जक रया । 26 मरारीका छोराहरू: महली र मशूी । यिजयाहका
छोराबाटः बनो । 27 यिजयाहबाट मरारीका छोराहरू: बनो, शोहम, जक् कूर र इ ी
। 28 महलीबाट: एलाजार, जसका छोराहरू िथएनन ्। 29 कीशबाट: कीशका
छोराः यरहमले । 30 मशूीका छोराहरू: महली, एदरे र यरीमोत । आ-आफ्ना
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प रवारहरूअनसुार सिूचकृत ग रएका लवेीहरू ियनै िथए । 31आ-आफ्ना िपताका
प रवारका अगवुाहरू र ितनीहरूका भाइहरूले राजा दाऊद, सादोक, अहीमलेके,
अिन पजूाहारी र लवेीका म ु खयाहरूको उप स् थितमा िच ा हाले । ितनीहरूले
हारूनका सन् तानहरूले गरेझैं िच ा हाले ।

25
1 दाऊद र सनेाका अगवुाहरूले आसाप, हमेान र यदतूनूका छोराहरूमध् ये

कसलैाई वीणा, सारङ्गी र झ् यालीहरूका साथमा अगमवाणी गनर्को िन म्त
छाने । यो सवेा गन मािनसहरूको सचूी यहाँ छः 2 आसापका छोराहरूबाटः
जक् कूर, योसफे, नतन् याह र असरेला, आसापका अधीनमा भएका आसापका
छोराहरू जसले राजाको सपु रवके्षणमा अगमवाणी बोले । 3यदतूनूका छोराहरूबाटः
गदल् याह, सरेी, यशयाह, िशमी, हशब् याह र मि त् याह, आफ् ना िपता यदतूनूका
िनदशनमा जम्मा छ जना, जसले परम भलुाई धन् यवाद र स् तिुत गनर्को िन म्त वीणा
बजाउथँे । 4 हमेानका छोराहरूबाटः ब ु क् कयाह, म न् याह, उज् जीएल, शबूाएल,
यरीमोत, हनन् याह, हनानी, एलीआता, िग लती, रोममती-एजरे, योश् बाकाशा,
मल् लोती, होतीर र महजीओत । 5 यी सबै राजाका अगमव ा हमेानका छोराहरू
िथए । परमशे् वरले हमेानको िसङ्लाई उच् च पानर्को िन म्त चौध छोराहरू र
ितन छोरीहरू िदनभुयो । 6 ितनीहरू सबै आफ्ना िपताकोहरूको िनदशनमा िथए
। ितनीहरू परम भकुो म न् दरका सङ्गीतकारहरू िथए, जसले परमशे् वरको
म न् दरको सवेा गदार् झ् याली, सारङ्गी र वीणा बजाउथँे । आसाप, यदतूनू र
हमेानचािहं राजाको सपु रवके्षणमा िथए । 7 सङ्गीतमा िनपणू र ता लम पाएका
ितनीहरू र ितनीहरूका दाजभुाइको सखं् या २८८ जना िथयो । 8 जवान र बढूा, गरुु र
िसकारु दवुलै े ितनीहरूका कामको िन म् त िच ा हाल् थे । 9 आसापका छोराहरूको
बारेः पिहलो िच ा योसफेको प रवारलाई पर् यो । दो ो िच ा गदल् याहको
प रवारलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 10 ते ो िच ा जक् कूर र ितनका छोराहरू र
आफन्तलाई पर् यो, जम्मा १२ जना, 11चौथो िय ी र ितनका छोराहरू र आफन्तलाई
पर् यो, जम्मा १२ जना, 12 पाँचौं नतन् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई
पर् यो, जम्मा १२ जना, 13 छैटौं ब ु क् कयाह र ितनका छोराहरू र लाई पर् यो,
जम्मा १२ जना, 14 सातौं यसरेला र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो,
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जम्मा १२ जना, 15 आठौं यशयाह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो,
जम्मा १२ जना, 16 नवौं म न् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो,
जम्मा १२ जना, 17 दशौं िशमीका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा बा
जना, 18 एघारौं अ ले र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२
जना, 19 बा ौं हशब् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२
जना, 20 ते ौं शबूाएल र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
21 चौधौं मि त् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
22 पन् ौं यरीमोत र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
23 सो ौं हनन् याह र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
24 स ौं योश् बाकाशा र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
25 अठारौं हनानी र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
26 उन् नाईसौं मल् लोती र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
27 िबसौं एलीआता र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
28 एक् काईसौं होतीर र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
29 बाईसौं िग लती र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
30 तईेसौं महजीओत र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२ जना,
31 चौबीसौं रोममती-एजरे र ितनका छोराहरू र आफन्तहरूलाई पर् यो, जम्मा १२
जना ।

26
1 ारपालहरूका िवभाजन यस कार िथयोः कोरहीहरूबाट, कोरेका छोरा

मशेलेमे् याह, जो आसापका छोरा िथए । 2 मशेलेमे् याहका छोराहरूः जठेा जक रया,
मािहला यदेीएल, सािहलंा जबिदयाह, कािहलंा यत् नीएल, 3 ठाइँला एलाम, अन् तरे
यहेोहानान, र कान् छा एल् यहोएनै िथए । 4 ओबदे-एदोमका छोराहरू िथएः जठेा
शमायाह, मािहला यहोजाबाद, सािहलंा योआ, कािहलंा साकार, ठाइँला नतनले,
5 अन् तरे अम् मीएल, जन् तरे इस् साखार र कान् छा पलु् लत,ै िकनिक परमशे् वरले
ओबदे एदोमलाई आिशष ्िदनभुएको िथयो । 6 ितनका छोरा शमायाहका छोराहरू
जन्मे जसले आ-आफ् ना प रवारहरूमािथ शासन गरे । ितनीहरू धरैे क्षमता भएका
मािनसहरू िथए । 7 शमायाहका छोराहरू ओत् नी, रपाएल, ओबदे, र एल् जाबाद
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िथए । ितनका आफन्तहरू एलीहू र समक् याह पिन धरैे क्षमता भएका मािनसहरू
िथए । 8 यी सबै ओबदे एदोमका सन् तानहरू िथए । ितनीहरू र ितनीहरूका
छोराहरू र आफन्तहरू पिव पालमा काम गन योग् यता भएका मािनसहरू िथए ।
ओबदे एदोमसगँ सम्ब न्धत मािनसहरूको सङ् ख् या ६२ जना िथए । 9 मशलेमे् याहका
छोराहरू र आफन्तहरू सबै योग् यता भएका मािनसहरू िथए । ितनीहरूको सबै
सङ् ख् या १८ जना िथए । 10मरारीका सन् तान होसाका छोराहरूः अगवुा िश ी (ितनी
जठेा नभए तापिन ितनका बाबलुे ितनलाई अगवुा बनाए), 11 मािहला िह ल् कयाह,
सािहलंा तब लयाह र कान् छा जक रया िथए । होसाका सबै छोराहरू र दाजभुाइका
जम् मा सङ् ख् या १३ जना िथए । 12 ितनीहरूका अगवुाहरूअनसुार ारपालका यी
दलहरूले आफ् ना आफन्तहरूझैं परम भकुो म न् दरको सवेा गन ुर्पथ्य । 13 ितनीहरू
जवान र बढ़ूा दवुलै े आ-आफ् ना घरानाअनसुार हरेक वशे ारको िन म् त िच ा
हाले । 14 जब पवूर् ढोकाको लािग िच ा हा लयो, तब त् यो शलेमे् याहको नाउमँा
पर् यो । तब ितनका छोरा ब ु मान ्सल् लाहकार जक रयाको िन म्त ितनीहरूले
िच ा हाल,े र उ र ढोकाको िन म् त ितनलाई िच ा पर् यो । 15 ओबदे एदोमलाई
दिक्षण ढोका िदइयो, र ितनका छोराहरूलाई ढुकुटीहरू िदइयो । 16 शपु् पीम र
होसालाई प श् चम ढोका र मािथल्लो बाटोको शल् केत वशे ार पर् यो । हरेक
प रवारबाट रक्षकको वस्था ग रयो । 17 पवूर्ितर छ जना लवेीहरू िथए,
उ रितर िदनमा चार जना, दिक्षणितर िदनमा चार जना र ढुकुटीमा दईु जना
पहरा बस् थे । 18 प श् चमको स्तम्भमा बाटोमा चार जना र स्तम्भमा दईु जनालाई
खटाइएको िथयो । 19 ारपालका दलहरू यी नै िथए । ितनीहरू कोरह र मरारीका
सन् तानहरूबाट भ रएको िथयो । 20 लवेीहरूमध्यबेाट अहीजा परमशे् वरको
म न् दरका भण् डारहरू र परम भकुा अपर्ण ग रएका थोकहरूका भण् डारका
िजम्मावाल िथए । 21 लादानका सन् तानहरू, जो लादानबाट ज न् मएका गशे नीहरू
िथए र गशे नी लादानका घरानाहरूका अगवुाहरू िथए, यहीएली र 22 यहीएलीका
छोराहरू, र जतेाम र ितनका भाइ योएल । ितनीहरू परम भकुो म न् दरका
भण् डारहरूका िजम् मावाल िथए । 23 अ ाम, ियसहार, हे ोन र उज् जीएलका
वशंहरूबाटः 24 मोशाका छोरा गशे मका छोरा शबूाएल भण् डारहरूका सपु रवके्षक
िथए । 25 एलीएजरबाट ितनका आफन्तहरूमा ितनका छोरा रहब् याह, रहब्याहका
छोरा यशयाह, यशयाहका छोरा योराम, योरामका छोरा िज ी, िज ीका छोरा
शलोमीत िथए । 26 दाऊद राजा, प रवारका म ु खयाहरू, हजार र सयका फौजका
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कमाण् डरहरू र सनेाका अरू कमाण् डरहरूले परम भकुा समपर्ण गरेका थोकका
भण् डारहरूका लािग सबै िजम् मा यी नै शलोमीत र ितनका आफन्तहरूलाई िदइएको
िथयो । 27 ितनीहरूले लडाइँमा लएका लटूका मालहरू परम भकुो म न् दरका
मरम् मतको िन म् त छु ाएका िथए । 28 अगमव ा शमएूल, कीशका छोरा
शाऊल, नरेका छोरा अबनरे र सरूयाहका छोरा योआबले परम भकुो िन म् त
छु ाएका सबै थोक ितनीहरूका िजम्मामा िथयो । छु ाइएका अरू सबै थोकहरू
शलोमीत र ितनका ितनीहरूका िजम् मामा िथए । 29 ियसहारीका सन्तानहरूबाट,
कनन् याह र ितनका छोराहरूलाई इ ाएलको नाग रक मामलाहरूको िजम्मा
िदइएको िथयो । ितनीहरू अिधकारीहरू र न्यायकतार्हरू िथए । 30 हे ोनका
सन्तानहरूबाट, हशब् याह र ितनका दाजभुाइ १,७०० योग् य मािनसहरू परम भु
र राजाका कामका िनरीक्षकहरू िथए । ितनीहरू यदर्न नदीका प श् चमितर
िथए । 31 हे ोनका सन्तानहरूबाट, य रयाहचािहं ितनीहरूका प रवारहरूका
सचूीबाट गिनएका सन्तानहरूका अगवुा िथए । दाऊदका शासनको चालीसौं वषर्मा
हे ोनीहरूको वशंावलीमा खोजतलाश ग रयो, र िगलादको याजरेमा ितनीहरूका
योग् यका मािनसहरू भे ाइए । 32 य रयाहका २,७०० आफन्तहरू िथए, जो
प रवारका योग्य अगवुाहरू िथए । ियनीहरूलाई दाऊद राजाले रूबनेीहरू, गादीहरू
र मनश् शकेा आधा कुलमािथ परमशे् वरसम् बन् धी हरेक कुरा र राज् य-शासनका
कामको हरेिवचार गनहरू बनाए ।

27
1 यो इ ाएली प रवारका अगवुाहरू, हजार र सयका कामण् डरहरू, अिन

िविभन् न िकिसमले राजाको सवेा गन सनेाका अिधकारीहरू सचूी हो । हरेक
सनेाको दलले एक मिहनापिछ अक मिहनामा गद वषर्भ र सवेा गथ । हरेक दलमा
चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 2 पिहलो मिहनाको भाग जब् दीएलका छोरा
याशोबामको िथयो । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 3 ितनी
फारेसका सन् तान िथए, अिन पिहलो मिहनाको लािग सनेाका अिधकारीहरूका
िनरीक्षक िथए । 4 अहोहाका कुलका दोदै दो ो मिहनाको लािग त् यस भागका
सनेापित भए । िमक् लोत दो ो दजार्मा िथए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना
मािनसहरू िथए । 5 अगवुा र पजूाहारी यहोयादाका छोरा बनायाह ते ो मिहनाको
लािग ते ा कमाण् डर िथए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए
। 6 ियनी ती नै बनायाह िथए, जो ितस जनाका अगवुा िथए र ितस जना मािथ
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िथए । ितनका छोरा अम् मीजाबाद ितनको दलमा िथए । 7 चौथो मिहनाको
लािग योआबका भाइ असाहले सनेापित भए । ितनीपिछ ितनका छोरा जबिदयाह
कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 8 पाँचौं
मिहनाको लािग ियज् याहका सन्तान शम् हूत कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस
हजार जना मािनसहरू िथए । 9 छैटौं मिहनाको लािग तकोका मािनस इक् केशका
छोरा ईरा कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए
। 10 सातौं मिहनाको लािग ए ाइमका पलेोनी हलेसे कमाण् डर भए । ितनको
भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 11 आठौं मिहनाको लािग जरेहको
घरानाका हूशाती िसब् बकै कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना
मािनसहरू िथए । 12 नवौं मिहनाको लािग बने् यामीन कुलका अनातोती अबीएजरे
कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 13 दशौं
मिहनाको लािग जरेहको घरानाका नतोपा सहरका महरै कमाण् डर भए । ितनको
भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए । 14 एघारौं मिहनाको लािग ए ाइमका
िपरातोन सहरका बनायाह कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना
मािनसहरू िथए । 15 बा ौं मिहनाको लािग ओ त् नएलको घरानाका नतोपात
सहरका हले् दै कमाण् डर भए । ितनको भागमा चौिबस हजार जना मािनसहरू िथए ।
16 इ ाएलका कुलहरूका अगवुाहरू यी नै िथएः रूबनेको कुलका िन म्त िज ीका
छोरा एलीएजर अगवुा िथए । िशिमयोनका कुलका िन म्त माकाका छोरा शपत् याह
अगवुा िथए । 17 लवेीका कुलका िन म्त कमएूलका छोरा हशब् याह अगवुा िथए,
अिन हारूनका कुलका िन म्त सादोक अगवुा िथए । 18 यहूदाका कुलका िन म्त
दाऊदका दाजु एलीहू अगवुा िथए । इस् साखारका कुलका िन म्त िमखाएलका छोरा
ओ ी अगवुा िथए । 19 जबलूनूका कुलका िन म्त ओबिदयाका छोरा ियश् मायाह
अगवुा िथए । नप् तालीका कुलका िन म्त अ ीएलका छोरा यरीमोत अगवुा
िथए । 20 ए ाइमका कुलका िन म्त अजज् याहका छोरा होिशया अगवुा िथए ।
मनश् शकेो आधा कुलका िन म्त पदायाहका छोरा योएल अगवुा िथए । 21 िगलादमा
भएका मनश् शकेो आधाकुलका िन म्त जक रयाका छोरा इ ो अगवुा िथए ।
बने् यामीनका कुलका िन म्त अबनरेका छोरा यासीएल अगवुा िथए । 22 दानका
कुलका िन म्त अबनरेका छोरा यहोराम अगवुा िथए । इ ाएलका कुलहरूका
अगवुाहरू ियनै िथए । 23 दाऊदले बीस वषर्दे ख मिुनकाहरूको जनसखं् या
लएनन,् िकनभने परम भलुे इ ाएलको सखं् या आकाशका ताराहरूझैं बढाउने
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ितज्ञा गन ुर्भएको िथयो । 24 सरूयाहका छोरा योआबले जनसखं् या लन सरुु गरे,
तर ितनले त् यो काम िसद्ध्याएनन ्। यसले गदार् इ ाएलमािथ ोध आइपर् यो ।
यो जनसखं् या दाऊद राजाको इितहासमा ले खएन । 25 राजाका भण् डारहरूको
िजम् मा अदीएलका छोरा अज् मावतेलाई िदइयो । दशेका, सहरहरूका, गाउहँरूका र
िकल् ला भएका सहरहरूका भण् डारहरू उ ज् जयाहका छोरा जोनाथनको िजम् मामा
िदइयो । 26 दशेमा जिमन जोत्दै खतेी-िकसानी गनहरू कलबूको छोरा ए ीको
िजम् मामा िथए । 27 दाखबारीहरू रामती िशमीको िजम् मामा िथए, अिन दाख र
दाखम व् यापारीको िजम् मा शपेमेी जब् दीको िदइयो । 28 तराईमा भएका भ ाक्ष र
अञ् जीरको हरेचाह गन गदेरेी बाल-हानान िथए, र तले राख् ने भण् डार योआशको
िजम् मामा िथयो । 29 शारोनमा चन गाईबस् त ु शारोनी िश कैो िजम् मामा िथए,
र बसेीमा चन गाईबस् त ु अदलकैा छोरा शाफातको िजम् मामा िथए । 30 ऊँटहरू
इश् माएली ओबीलको िजम् मामा िथए, र गधाहरू मरेोनोती यहेदयाहको िजम् मामा
िथए । भडेाबा ा ह ी याजीजको िजम् मामा िथए । 31 ह ी याजीज भडेाबा ाका
िनरीक्षक िथए। यी अिधकारीहरू दाऊद राजाका सम् पि का िनरीक्षक िथए ।
32 दाऊदका काका जोनाथन सल् लाहकार िथए, िकनिक ितनी ब ु मानी र
शास् ी िथए । हक् मोनीका छोरा यहीएलले राजाका छोराहरूको रेखदखे गरे
। 33 अहीतोपले राजाका सल् लाहकार िथए, र अरकी मािनसका हूशै राजाका
व् य क् तगत सल् लाहकार िथए । 34 अहीतोपलेको पद बनायाहका छोरा यहोयादा
र अिबयाथारले लए । योआब राजाका सनेाका कमाण् डर िथए ।

28
1 दाऊदले इ ाएलका सबै अिधकारीलाईः कुलहरूका अिधकारीहरू, राजाको

सवेामा आफूलाई तोिकएका समयको काममा लाग् ने दलहरूका अिधकारीहरू,
हजार र सयका कमाण् डरहरू, राजा र ितनका छोराहरूका सबै सम् पि मािथका
व् यवस् थापकहरू, अिन अिधकारीहरू र सबभैन्दा िसपालहुरू वीर यो ाहरू
यरूशलमेमा भलेा गरे । 2 तब दाऊद राजा खडा भए र यसो भन,े “ए मरेा दाजभुाइ
र मरेा मािनसहरू हो, मरेा कुरा सनु् नहुोस ् । परम भकुो करारका सन् दकूको िन म् त
एउटा म न् दर, हा ा परमशे् वरको िन म् त एउटा पाउदान बनाउने मरेो इच् छा िथयो,
अिन मलैे त् यो िनमार्ण गनर्लाई तयारी पिन गरें । 3 तर परमशे् वरले मलाई भन् नभुयो,
‘मरेो नाउकँो िन म् त तैंले म न् दर बनाउनछैेनस,् िकनभने त ँ लडाइँ गन मािनस होस,्
र तैंले र पात गरेको छस ्।’ 4 तापिन परम भु इ ाएलका परमशे् वरले मरेा िपताका
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सबै प रवारबाट सदासवर्दाको िन म् त इ ाएलमािथ राज् य गनर् मलाई चनु् नभुयो ।
उहाँले यहूदाको कुललाई अगवुाको रूपमा चनु् नभुएको छ । यहूदाको कुलमा, र मरेो
िपताको प रवारमा, मरेा िपताका छोराहरूमध् यबेाट सारा इ ाएलमा राजा हुनलाई
उहाँले मलाई चनु् नभुयो । 5 परम भलुे मलाई िदनभुएका धरैे जना छोरामध् ये
इ ाएलमािथ परम भकुो राज् यको िसहंासनमा बस् न उहाँले मरेो छोरो सोलोमनलाई
चनु् नभुयो । 6 उहाँले मलाई भन् नभुयो, ‘तरेो छोरा सोलोमनले नै मरेो म न् दर र
मरेा चोकहरू बनाउनछे, िकनिक मलैे त् यसलाई मरेो छोरा हुनलाई चनुकेो छु र म
उसका िपता हुनछुे । 7 आजको िदनसम् म तैंले गरेझैं उसले मरेा आज्ञा र िवधानहरू
दढृतापवूर्क पालन गर् यो भन,े म उसको राज् य सदासवर्दाको िन म् त स्थािपत
गनछु ।’ 8 अब सारा इ ाएलको नजरमा परम भकुो िन म्त र हा ा परमशे् वरको
उप स् थतीमा भएको यो सभामा ितमीहरू सबलैे परम भु आफ् ना परमशे् वरका
आज्ञाहरू पालना गन ुर् र िनरन्तरता िदनपुछर् । यसो गर तािक ितमीहरू यस असल
दशेलाई अिधकार गनछौ र आफ् नो पतैकृअशंझैं ितमीहरूपिछका सन् तानहरूलाई
िदन सक् नछेौ । 9 ए मरेा छोरा सोलोमन, आफ् ना बबुाका परमशे् वरको आज्ञा पालन
गर, र आफ् ना सारा हृदय र राजीखशुीले उहाँको सवेा गर । यसो गर, िकनभने
परम भलुे सबै हृदयलाई खोतल् नहुुन् छ र हरेक व् य क् तको िवचारहरूका हरेक
उदशे् य बझु् नहुुन् छ । ितमीले उहाँलाई खोज् यौ भने ितमीले उहाँलाई भे ाउनछेौ,
तर ितमीले उहाँलाई त् याग् यौ भन,े उहाँले ितमीलाई सधैंको िन म् त इन् कार गन ुर्हुनछे
। 10 यसलैे याद राख, यो म न् दरलाई परम भकुो पिव स् थानको रूपमा िनमार्ण
गनर् उहाँले ितमीलाई नै चनु् नभुएको छ । ब लयो होऊ, र यो काम गर ।”
11 तब दाऊदले आफ् ना छोरा सोलोमनलाई म न् दरको दलान र त् यसका भवन,
भण् डारहरू, कौसीहरू, िभ ी कोठाहरू र ाय श् चत गन कोठाका नक् शा िदए ।
12 ितनले परम भकुो म न् दरका चोकहरू र चारैप का कोठाहरू, परमशे् वरको
म न् दरका भण् डारहरू र परम भकुा अपर्ण ग रएका भटेी राख् ने भण् डारहरूका
िन म् त नक् शाहरू िदए । 13 उनले ितनलाई लवेी र पजुारीहरूका दल-दलका
िन म् त र परम भकुो म न् दरका सवेामा ग रने सबै काम र त् यसमा योग ग रने सबै
भाँडाहरूका िन म् त िनदशनहरू िदए । 14 हरेक सवेामा योग ग रने सबै सनुका
भाँडाहरूका तौल, र सबै चाँदीका भाँडाहरूका तौल ितनले तोिकिदए, 15 सबै
सनुका सामानहरूको िन म्त सनुको तौल, सामदान र ितनका िदयाहरूका िन म् त,
हरेक सामदानका िन म्त सनुको तौल, चाँदीका सामदान र ितनका िदयाहरूका



28:16 xlix १ इितहास 29:3

िन म् त सवेामा योग गरेअनरुूप चािहदंो तौल तोिकिदए । 16 उप स् थितको रोटीको
हरेक टेबलको िन म् त सनुको तौल, र चाँदीका टेबलहरूका िन म् त चाँदीको तौल
ितनले तोिकिदए । 17 ितनले मासकुा काँटाहरू, छकर् ने बाटाहरू र कचौराहरूका
िन म् त िनखरु सनुको तौल िदए । ितनले हरेक सनु र चाँदीको भाँडाको िन म् त
सनुचाँदीको चािहदंो तौल तोिकिदए । 18 ितनले धपू-वदेीको िन म् त पिन िनखरु
सनुको तौल तोिकिदए, अथार्त ्आफ् ना पखटेाहरू फैलाएर परम भकुा करारको
सन् दकूलाई छेक् ने सनुका करूबहरूका िन म् त पिन ितनले सनुको तौल िदए ।
19 दाऊदले भन,े “जसरी परम भलुे मलाई िनदशन िदनभुयो र नक्साको समझ
मलाई िदनभुयो त् यसरी नै मलै े यी सबै कुराहरू लखेकेो छु ।” 20 दाऊदले आफ् ना
छोरा सोलोमनलाई भन,े “ब लयो र साहसी होऊ । यो काम गर । नडराऊ
र िनरुत् सािहत नहोऊ, िकनिक परम भु परमशे् वर, मरेा परमशे् वर ित ो साथमा
हुनहुुन्छ । परम भकुो म न् दरका सवेाको िन म् त सबै काम ितमीले परूा नगरुञ् जले
उहाँले न त ितमीलाई छोड् नहुुनछे न ितमीलाई त् याग् नहुुनछे । 21 हरे, परम भकुो
म न् दरका सबै सवेा गनर् पजुारी र लवेीका दलहरू तयार छन ्। ित ो काममा सहायता
गनर् र सवेाको काम गनर्लाई ितनीहरू र खशुीसाथ कुनै पिन काम गन िसपाल ु
मािनसहरू ित ो साथमा हुनछेन ्। अिधकारीहरू र सबै मािनसहरू ित ो हरेक आज्ञा
िशरोपर गनर् तयार छन ्।”

29
1 राजा दाऊदले सारा सभालाई भन,े “परमशे् वरले चनु् नभुएको मरेा छोरो

सोलोमन अिहले पिन सानै छ र कामचािहं महान ् छ । िकनिक यो म न् दर
मािनसहरूका िन म् त होइन तर परम भु परमशे् वरको िन म् त हो । 2 यसलैे मरेा
परमशे् वरको म न्दरको िन म्त सामा ी जटुाउन मलैे सकेसम् म यास गरेको छु
। सनुबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त सनु, चाँदीबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त
चाँदी, काँसाबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त काँसा, फलामबाट बनाइने कुराहरूका
िन म्त फलाम, र काठबाट बनाइने कुराहरूका िन म्त काठ म िददंछुै । पत्थरको
कामको िन म् त आिनक् स, िफरोजा, िविभन् न रङ्गका पत् थरहरू— सबै िकिसमका
बहुमलू् य पत् थरहरू पिन म शस् त मा ामा िददंछुै । 3 अब, मरेा परमशे् वरको
म न् दरमा मरेो आनन्दको कारणले यसको िन म् त आफ् नो िनजी भण् डारबाट सनु
र चाँदी म िददंछुै । यस पिव म न् दरको िन म् त मलैे तयार गरेका सबै कुराहरूमा
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अरू थपः 4 ओिपरको सनु ितन हजार तोडा र िभ ामा जलप लागाउनका िन म्त
सात हजार तोडा िनखरु चाँदी म िददंछुै । 5 सनुबाट बनाउने कुराहरूका िन म् त
सनु र चाँदीबाट बनाउने कुराहरूका िन म् त चाँदी, र अिन िनपणु कारीगरले गन
कामलाई चािहने सबै िकिसमका कुराहरू म िददंछुै । आज परम भलुाई योगदान
गनर् र आफैलाई उहाँमा अपर्ण गनर् इच् छा गन अरू कोही छ?” 6 तब आफ्ना
पखुार्हरूका प रवारका अगवुाहरू, इ ाएलका कुलहरूका अगवुाहरू, हजार र
सयका कमाण् डरहरू र राजाका सवेाको िजम् मामा रहकेा अिधकारीहरूले स् वइच् छा
भटेी चढाए । 7 ितनीहरूले परमशे् वरको म न् दरको सवेाको िन म्त पाँच हजार तोडा
र असी िकलो ाम सनु, दस हजार तोडा चाँदी, अठार हजार तोडा काँसो र एक
लाख तोडा फलाम िदए । 8 बहुमलू् या रत् नहरू आफूसगँ भएकाहरूले ती गशे नका
सन् तान यहीएलको िजम् मामा परम भकुो म न् दरका भण् डारको िन म् त िदए । 9 यी
स् वइच् छा भटेीका कारणले मािनसहरूले आनन् द मनाए, िकनभने ितनीहरूले सम् पणूर्
हृदयले परम भकुो िन म् त िदएका िथए । दाऊद राजा पिन सा ै आन न् दत भए ।
10 दाऊदले सबै सभाको उप स् थितमा परम भलुाई धन् यवाद िदए । ितनले भन,े
“हे परम भ,ु हा ा पखुार्हरूका परमशे् वर, सदासवर्दा तपाईंको शसंा होस ्। 11 हे
परम भ,ु महान ्ता, श , मिहमा, िवजय र ऐश् वयर् तपाईंकै हुन ्। िकनिक आकाश
र पथृ् वीमा भएका सबै कुरा तपाईंकै हुन ्। हे परम भ,ु राज् य तपाईंकै हो, र तपाईं
नै सबभैन्दा मािथको शासकको रूपमा उच् च पा रनभुएको छ । 12 धन र मान दबुै
तपाईंबाट नै आउँछन ्, र तपाईंले सबै मािनसमािथ राज् य गन ुर्हुन् छ । परा म र श
तपाईंकै बाहुलीमा छन ् । मािनसहरूलाई उच् च पानर् र श िदन तपाईंकै हातमा
बल र श छन ्। 13 अब हे हा ा परमशे् वर, हामी तपाईंलाई धन् यवाद िदन् छौं,
र तपाईंको मिहिमत नाउकँो शसंा गछ ं । 14 तर म को हु,ँ र मरेा मािनसहरू को
हुन ्र हामीले स् वइच् छाले यी कुराहरू िदन सक् छौं? वास्तवमा सबै कुरा तपाईंबाटै
आउँछन,् र तपाईंका जे हुन त्ी तपाईंलाई हामीले िफतार् िदएका मा ै हौं । 15 िकनिक
तपाईंको साम ु हामी परदशेी र घमुन् तहेरू हौं । हा ा सबै पखुार्हरू पिन त् यस् तै िथए
। पथृ् वीमा हा ा िदन छायाजस् तो हो र पथृ्वीमा रिहरहने आशा छदँछैैन । 16 हे
परम भु हा ा परमशे् वर, तपाईंको पिव नाउकँा सम् मान गनर् म न् दर बनाउन हामीले
जम् मा गरेका यी सबै धन तपाईंबाट नै आउँछन,् र तपाईंकै हुन ्। 17 हे मरेा परमशे् वर,
म यो पिन जान् दछु िक तपाईंले हृदयको जाँच गन ुर्हुन् छ, र सोझोपनामा खशुी
हुनहुुन् छ । मरेो बारेमा,मरेो हृदयको सोझोपनामा मलैे स् वइच् छाले यी सबै कुराहरू
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तपाईंमा चढाएको छु, र यहाँ उप स् थत तपाईंका मािनसहरूले स् वइच् छाले चढाएको
कुरा दखेरे म आन न्दत भएको छु । 18 हे परम भ,ु हा ा पखुार् अ ाहाम, इसहाक
र इ ाएलका परमशे् वर, यस्तो िवचारको मन तपाईंका मािनसहरूमा सधैंभ र रहोस ्
। ितनीहरूका हृदयलाई तपाईंितर लगाउनहुोस ् । 19 मरेा छोरा सोलोमनलाई
तपाईंका आज्ञाहरू, तपाईंका धािमर्क िनयमहरू र तपाईंका िविधहरू भ साथ
पालन र मलैे जटुाएका कुराले एउटा स् थान बनाउने योजना परुा गनर् सम् पणूर्
हृदयको इच्छा िदनहुोस ् ।” 20 दाऊदले सम् पणूर् सभालाई भन,े “अब परम भु
आफ् ना परमशे् वरलाई धन् यवाद दओे ।” सम् पणूर् समदुायले आफ् ना पखुार्हरूका
परमशे् वरलाई धन् यवाद िदए, आफ्ना िशर िनहुराएर परम भकुो आराधना गरे र
राजाको साम ु घोप् टो परेर दण् डवत ् गरे । 21 भो लपल् ट ितनीहरूले परम भकुो
िन म् त ब लदान गरे, र उहाँलाई होमब ल चढाए । ितनीहरूले एक हजार साँढ,े एक
हजार भडेा, एक हजार थमुा, र ितनका साथै आफ् ना अघर्ब ल र सबै इ ाएलको
िन म् त अरू शस् त ब लदान चढाए । 22 त् यो िदनमा, ितनीहरूले ठुलो उत् सव
मनाउदँै परम भकुो साम ु त् यस िदन खाए र िपए । ितनीहरूले दो ो पटक दाऊदका
छोरा सोलोमनलाई राजा बनाए, र परम भकुो अिधकारमा ितनलाई राजा अिभषके
गरे । ितनीहरूले सादोकलाई पजूाहारी अिभषके पिन गरे । 23 त्यसपिछ सोलोमन
आफ् ना िपता दाऊदको स ा परम भकुो िसहंासनमा राजा भएर बसे । ितनको उन् नित
भयो र सबै इ ाएलले ितनको हुकुम पालन गरे । 24 सबै अगवुाहरू, सनेाहरू, र
दाऊद राजाका सबै छोराहरूले पिन सोलोमन राजालाई आफ् नो राजभ दखेाए
। 25 सारा इ ाएलका नजरमा परम भलुे सोलोमनलाई सम्मािनत तलु्याउनभुयो र
ितनी अिघका इ ाएलका राजाको भन् दा महान ्श उहाँले ितनलाई िदनभुयो ।
26 ियशकैा छोरा दाऊदले सारा इ ाएलमािथ राज् य गरे । 27 दाऊदले इ ाएलमािथ
चा लस वषर्सम्म राज् य गरे । ितनले हे ोनमा सात वषर् र यरूशलमेमा तिे स वषर्
राज् य गरे । 28 ितनी िदघर् जीवन, धन-सम् पि र मानमा आनन्द भई व ृ ावस् थामा
मरे । ितनीपिछ ितनका छोरा सोलोमन राजा भए । 29 शमएूल अगमव ाको
इितहास, नतान अगमव ा इितहास र गाद अगमव ाका इितहासमा दाऊद राजाका
उपल ब्धहरूका बारेमा ले खएका छन ् । 30 त्यहाँ ितनको शासनको समयका
कामहरू, ितनका उपल ब्धहरू र ितनलाई असर पारेका घटनाहरू, इ ाएल, र
अन्य दशेका राज्यहरूको बारेमा त् यहाँ ले खएका छन ्।
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