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१ शमएूलको पसु्तक
1 ए ाइमको पहाडी दशेको सपूीहरूका रामतमैबाट आएका एक जना मािनस

िथए । ितनी ए ाइमी सपूका जनाित तोहूको पनाित एलीहूको नाित यरोहामका छोरा
एल्काना िथए । 2 ितनका दईु वटी पत् नीहरू िथए । पिहलोको नाउँ हन् नाह र दो ोको
नाउँ पिनन् नाह िथयो । पिनन् नाहका छोराछोरी िथए तर हन् नाहका िथएन । 3 ियनी
आफ् नो सहरबाट सवर्श मान ्परम भकुो िन म्त ब लदान चढाउन र आरधना गनर्
हरेक वषर् शीलोमा जन्थे । त् यहाँ एलीका दईु जना छोराहरू होप् नी र पीनहास
परम भकुा पजुारीहरू िथए । 4 जब एल् कानाले हरेक वषर्झैं ब लदान गन समय
आयो, ितनले सदवै ितनकी पत् नी पिनन् नाह र ितनका सबै छोरा र छोरीलाई मासकुो
भागहरू िदन्थे । 5 तर ितनले हन् नाहलाई सदवै दोब् बर भाग िदन्थ,े िकनभने ितनले
उनलाई माया गथ, य िप परम भलुे उनको गभर् बन् द गन ुर्भएको िथयो । 6 उनको
सौताले उनलाई रस उठाउनलाई उनलाई सा ै िच ाउिँथन,् िकनभने परम भलुे
उनको गभर् बन् द गन ुर्भएको िथयो । 7 त्यसलैे वष िपच्छे, उनी आफ्नो प रवारसगँ
परम भकुो भवनमा जाँदा उनको सौताले ितनलाई सदवै िच ाउिँथन ्। यसकारण,
उनी रु न् थन ् र केही पिन खाँदनैिथन ् । 8 उनका पित एल्कानाले सदवै उनलाई
भन्थ,े”ए हन् नाह, ितमी िकन रुन् ौ? ितमी िकन खाँिदनौ? ित ो हृदय िकन यित
धरैे िनराश हुन्छ? के म ित ो िन म् त दस जना छोराभन्दा उ म छैन र?” 9 िय
अवसरमध्ये एकपल् ट ितनीहरूले शीलोमा खाने र िपउने काम सकेपिछ हन् नाह
उ ठन ् । यित बलेा पजुारी एली परम भकुो म न्दरको ढोकामा आफ् नो आसनमा
बिसरहकेा िथए । 10 उनी अित नै ाकुल भएकी िथइन ् । उनले परम भसुगँ
ाथर्ना ग रन ्र धरुुधरुु रोइन ्। 11 उनले भाकल ग रन ्र भिनन,् “हे सवर्श मान ्

परम भ,ु तपाईंले आफ्नी दासीको वदेनालाई हने ुर्हुन् छ, मलाई याद गन ुर्हुन् छ र
आफ् नो दासीलाई िबसर्नहुुन् न, तर तपाईंको दासीलाई एउटा छोरा िदनहुुन्छ भन,े
उसको सम्पणूर् जीवनभ र म उसलाई परम भकुो िन म्त िदनछुे र उसको िशरमा
कुनै छुराले कदािप छुनछैेन ।” 12 उनले परम भकुो साम ु ाथर्ना ग ररहदँा एलीले
ितनको मखुलाई हरेे । 13 हन् नाह आफ् नो हृदयमा बो लन ्। उनका ओठहरू चल,े
तर उनको सोर सिुनएन । यसकारण, उनी म ले मातकेी िथइन ्भनी एलीले िवचार
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गरे । 14 एलीले उनलाई भन,े “ितमी किहलसेम् म म ले माितरहन् छ् यौ? आफ् नो
म को आदत छोिडदऊे।” 15 हन् नाहले जवाफ िदईन,् “होइन, मरेा मा लक, म
दःुखी आत् मा भएको स् ी हु ँ । मलैे न दाखम न त कडा म नै िपएकी छु,
तर मलैे परम भकुो साम ु मरेो मनको दःुख खन्याइरहकेी छु । 16 हजकूी दासीलाई
एउटी िनलर्ज् ज स् ी भएकी िवचार नगन ुर्होस ्। ठुलो िचन्ता र धरैे अपमानले गदार् म
बो लरहकेी छु ।” 17तब एलीलेजवाफ िदए र भन,े “शा न्तसगँ जाऊ । इ ाएलका
परमशे् वरसगँ ितमीले गरेकी िबन्तीको जावफ उहाँले ितमीलाई दऊेन ्।” 18 उनले
भिनन,् “तपाईंकी दासीलाई तपाईंको नजरमा कृपा िमलोस ्।” अिन ती स् ी गईन ्
र खाइन ्। उनको अनहुार फे र किहल्यै िनराश भएन । 19 ितनीहरू िबहान सबरैे
उठे र परम भकुो आराधना गरे, अिन ितनीहरू फे र रामामा भएको आफ्नो घरमा
फक । आफ्नो पत् नी हन् नाहसगँ एल्कनाले सहवास गरे र परम भलुे उनलाई याद
गन ुर्भयो । 20 जब समय आयो, तब हन् नाहले गभर् धारण ग रन ् र एउटा छोरा
जन्माइन ् । उनले उसको नाउँ शमएूल रा खन,् िकनिक उनले भिनन,् “िकनभने
मलै े यसलाई परम भसुगँ मागकेी हु।ँ” 21 फे र एकपल् ट, एल्काना र ितनका सबै
घराना वष िपच् छेको ब लदान परम भलुाई चढाउन र आफ् नो भाकल परुा गनर् गए
। 22 तर हन् नाह गइनन ् । उनले आफ् नो पितलाई यसो भनकेी िथइन,् “बालकले
दधू नछोडसेम्म म जानछैेन ँ । त्यसपिछ म उसलाई लानछुे, तािक ऊ परम भकुो
साम ु दखेा परोस ्र सदासवर्दा त्यहीं बसोस ्।” 23 उनका पित एल्कानाले उनलाई
भन,े “ितमीलाई जे असल लाग्छ सो गर । उसले दधू नछोडसेम्म पखर् । परम भलुे
आफ् नो वचन मा परुा गन ुर्भएको होस ्।” यसलैे ती स् ी बिसन ्र उनको छोराले दधू
नछोडसेम्म उसलाई दधू खवुाइन ्। 24 जब उनले उसलाई दधू छोडाइन,् तब उनले
ितन वष साँढ,े पाँच पाथी िपठो, एक मशक दाखम को साथमा उसलाई आफूसगँै
लएर गइन,् अिन उसलाई शीलो भएकोमा परम भकुो भवनमा ल्याइन ्। यित बलेा

त् यो बालक सानै िथयो । 25 ितनीहरूले साँढलेाई मारे र बलकलाई एलीकहाँ ल्याए
। 26 उनले भिनन,् “हे मरेो मा लक, मरेो मा लक जीिवत हुनभुएझैं, यहाँ तपाईंको
छेउमा खडा भएर ाथर्ना गन स् ी म नै हु ँ । 27यही बलकको िन म्त मलैे ाथर्ना गरें
र मलैे परम भमुा गरेको बन्ती सनुरे उहाँले मलाई जवाफ िदनभुयो । 28मलैे उसलाई
परम भमुा अपर्ण गरेको छु, ऊ जीिवत रहसेम् म उसलाई परम भमुा िदइएको छ ।”
तब ितनीहरूले त् यहाँ परम भकुो आराधना गरे ।
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2
1 हन् नाहले ाथर्ना ग रन ् र यसो भिनन,् “ परम भमुा मरेो हृदय आन न् दत

हुन् छ । परम भमुा मरेो सीङ उच् च पा रन्छ । मरेो मखुले मरेा श हुरूमािथ
गभर् गछर्, िकनभने म तपाईंको म ु क् तमा आन न्दत हुन्छु । 2 परम भझुैं पिव
कोही छैन, िकनिक तपाईंबाहके कोही पिन छैन । हा ो परमशे् वरजस्तो कुनै
च ान छैन । 3 यित धरैै घमण्ड गरेर अहकंारी नहो । तरेो मखुबाट अहकंारका
कुनै कुरा निनस् कोस ् । िकनिक परम भु ज्ञानका परमशे् वर हुनहुुन्छ । उहाँ ारा
नै कामहरू जो खन् छन ् । 4 श शाली मािनसहरूका धनहुरू भाँिचएका छन,्
तर ठेस खाएकाहरूले श लाई कम्मर-पटेीझैं लगाउछँन ् । 5 भ रपणूर् हुनहेरूले
आफैलाई ज्यालामा लगाएका छन ् । भोकाएकाहरू भोकाउन हुन छोडकेा छन ्
। बाँझीले समते सात जना सन्तानहरू जन्माउिँछन,् तर धरैे सन्तान हुने स् ी
िशिथल हु न्छन ् । 6 परम भलुे मान ुर्हुन्छ र जीवन िदनहुुन्छ । उहाँले िचहानमा
परु् याउनहुुन्छ र उठाउनहुुन्छ । 7 परम भलुे केही मािनसलाई गरीब र केहीलाई
धनी बनाउनहुुन्छ । उहाँले न तलु्याउनहुुन्छ, तर उहाँले पिन उचाल्नहुुन्छ ।
8 उहाँले गरीबलाई धलूोबाट उठाउनहुुन्छ । खाँचोमा परेकाहरूलाई शासकहरूसगँ
बसाल्न र इज् जको ओहदा पाउने बनाउन उहाँले ितनीहरूलाई खरानीको थु ोबाट
उठाउनहुुन्छ । िकनिक पथृ्वीका जगहरू परम भकुा हुन र् उहाँले ससंारलाई ितमािथ
बसाल्नभुएको छ । 9 उहाँले आफ् ना िवश् वासयोग्य मािनसहरूका पाउहरूको
रक्षा गन ुर्हुन्छ, दषु् टहरूलाई अन्धकारको शनु्यतामा रा खनछे, िकनिक बल ारा
कसलैे िजत् न सक् नछैेन । 10 परम भकुो िवरोध गनहरू टु ा-टु ा हुने छन ् ।
ितनीहरूका िवरु मा उहाँ स्वगर्बाट गजर्नहुुनछे । परम भलुे पथृ्वीको अन् तसम्म नै
न्याय गन ुर्हुनछे । उहाँले आफ्नो राजालाई बल िदनहुुनछे र आफ्नो अिभिषक् तको
सीङ उच् च पान ुर्हुनछे । 11 त्यसपिछ एल्काना आफ्नो घर रामामा गए । त्यो
बालकले पजुारी एलीको साम ु परम भकुो सवेा गर् यो । 12 यित बलेासम् म एलीका
छोराहरू अयोग्य मािनहरू भएका िथए । ितनीहरूले परम भलुाई िचननेन ् ।
13 मािनसहरूसगँ पजुारीहरूको चलन यस्तो िथयो, जब कुनै मािनसले ब लदान
चढाउँथ्यो, तब पजुारीका सवेक मास ु उमाल्दै गदार् नै आफ्नो हातमा ि शलूसिहत
आउँथ्यो । 14 उसले ताप् के वा कराही वा तसला वा भाँडोमा नै घोच्थ्यो ।
त्यो ि शलूमा आउने सबै पजुारीले आफ् नो िन म्त लान्थ्यो । ितनीहरूले शीलोमा
आउने सबै इ ाएलीहरूसगँ यसै गथ । 15 अझ नरा ो त, ितनीहरूले बोसो
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जलाउनअिग नै पजुारीको सवेक आउँथ्यो र ब लदान ग ररहकेा मािनसलाई भन्थ्यो,
“पजुारीको िन म्त पोल्नलाई मास ु दऊे, िकनिक ितमीबाट उनले उमालकेो मास ु
स्वीकार गन ुर्हुन् न, तर काँचो मा लनहुुन् छ ।” 16 त्यो मािनसले यसो भन्यो भन,े
“ितनीहरूले पिहले बोसो जलाउनपुछर्, र तब तपाईंले इच् छा गरेजित लानहुोस ्।”
तब उसले भन्थ्यो, “हुदँनै, ितमीले यो मलाई अिहले नै दऊे । होइन भन,े मलैे
जबरजस् ती गरेर लानछुे ।” 17 यी जवानहरूको पाप परम भकुो साम ु िनकै ठुलो
िथयो, िकनिक ितनीहरूले परम भकुो ब लदानलाई तचु् छ ठाने । 18 तर शामएूलले
बालकको रूपमा मलमलको एपोद लगाएर परम भकुो सवेा गरे । 19 ितनको
आमाले आफ्नो पितको साथमा वािषर्क ब लदान चढाउन आउँदा वषिपच्छे ितनको
िन म् त एउटा सानो लगुा बनाउिँथन ्र ितनलाई ल्याइिद न्थन ्। 20 एलीले एल्काना
र ितनकी पत् नीलाई यसरी आिशष ् िदएर भन् थ,े “यी स् ीले परम भसुगँ िबन्ती
गरेकी कारणले परम भलुे यी स् ी ारा ितमीहरूलाई धरैे सन्तानहरू दऊेन ् ।”
त्यसपिछ ितनीहरू आफ्नो घरमा नै फकर् न्थे । 21 परम भलुे हन् नाहलाई फे र
सहायता गन ुर्भयो र ितनी फे र गभर्वित भइन ्। ितनले ितन छोराहरू र दईु छोरीहरू
जन्माइन ् । यसिैबच, बालक शमएूल परम भकुो साम ु बढ्दै गए । 22 यित बलेा
एली िनकै व ृ भए । ितनले आफ्ना छोराहरूले सबै इ ाएलसगँ गरेका सबै कुरा र
ितनीहरू भटे हुने पालको वशे ारमा सवेा गन स् ीहरूसगँ कसरी सतु े भन् ने कुरा सनुे
। 23 ितनले उनीहरूलाई भन,े “ितमीहरूले िकन यस् ता कुराहरू गछ ? िकनिक
मलैे ितमीहरूको दषु् ट कामहरू यी सबै मािनसहरूबाट सनु् दछुै ।” 24 हुदँनै, ए मरेा
छोराहरू हो । िकनिक मलैे सनुकेो कुरा असल खबर होइन । ितमीहरूले परम भकुा
मािनसहरूलाई अनाज्ञाकारी बनाउछँौ । 25“एक जना मािनसले अकार्को िवरु पाप
गर् यो भन,े परमशे् वरले उसको न्याय गन ुर्हुन् छ, तर मािनसले परम भकुो िवरु पाप
गछर् भन,े उसको िन म्त कसले बो लिदन्छ?” तर ितनीहरूले आफ् ना बबुाको कुरा
सनुनेन,् िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई मान इच्छा गन ुर्भयो । 26 बालक शमएूल
बढ् दै गए, र परम भु र मािनसहरूको िनगाहमा हुिकर् ए । 27 यित बलेा परमशे् वरका
एक जना मािनस एलीकहाँ आए र ितनलाई भन,े “परम भुभन् नहुुन्छ, 'तरेा पखुार्हरू
िम दशेमा फारोको घरमा दासत्वमा हुदँा, के मलैे ितनीहरूकहाँ आफूलाई कट
ग रन र? 28 मरेो पजुारी हुन, मरेो वदेीमा जान, र धपू बाल्न र मरेो साम ु एपोद
लगाउनलाई मलैे इ ाएलको सारा कुलहरूबाट उसलाई चनुें । मलैे इ ाएलका
मािनसहरूले आगो ारा चढाएका सबै ब लदानहरू तरेो पखुार्को घरानालाई िदएँ
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। 29 तब िकन मरेो बासस् थानमा मलाई आवश्यक मरेा ब लदानहरू र भटेीहरूलाई
तैंले िकन तचु् छ ठान्छस?् इ ाएलका मरेा मािनसहरूको हरेक ब लदानको उ म
थोक ारा आफैलाई मोटो बनाएर तैंले आफ्ना छोराहरूलाई िकन मलाई भन्दा बढी
आदर गछर्स?्' 30 िकनिक परम भु इ ाएलका परमशे् वर भन् नहुुन्छ, 'तरेो घराना
र तरेो पखुार्को घराना सदाको िन म्त मरेो साम ु िहडं्नपुछर् भनी मलैे ितज्ञा गरें ।' तर
अब परम भु भन् नहुुन्छ, 'यसो गन कुरा मबाट टाढै रहोस,् िकनिक मलाई आदर
गनलाई म आदर गछुर्, तर जसले मलाई तचु् छ ठान्छ उसको आदर घट्नछे । 31 हरे,्
मलैे तरेो बल र तरेो िपताको घरानाको बल नाश पान समय आउँदछै, तािक तरेो
घरानामा कोही व ृ मािनस हुनछैेन । 32 मरो बासस् थानमा नै तलै े सकंष् ट दखे् नछेस ्
। इ ाएललाई असल कुरा िदइए तापिन, तरेो घरानामा कोही व ृ मािनस हुनछैेन ।
33 आफ् नो वदेीबाट मलैे व ञ् चत तरेा कुनै पिन व् य क् तका आखँा धिम लनछेन ् र
तरेो जीवनको िन म्त म कष् ट ल्याउनछुे । तरेो प रवारमा जन्मका सबै मािनसहरू
मनछन ् । 34 तरेा दईु छोराहरू होप् नी र पीनहासमािथ आईपन िचन्ह यो हुनछेः
ितनीहरू दवुै एकै िदनमा मनछन ् । 35 म आफ् नो िन म्त एक जना िवश् वासयोग्य
पजुारी िनयक् त गनछु जसले मरेो हृदय र मरेो ाणमा जे छ सो गनछ । उसको
घराना िनमार्ण गनछु, अिन ऊ नै मरेो अिभिषक् त राजाको साम ु सधैं िहडं् नछे ।
36 तरेो घरानामा बाँकी रहकेा हरेक मािनस चाँदीको एक टु ा र रोटीको एक टु ा
माग् न उसकहाँ आउनछेन ् र घोप्टो पनछन ् र यसो भन् नछेन,् “कृपया, मलाई पिन
पजुारीको कुनै काम िदनहुोस,् तािक म पिन एक टु ा खान पाउनछुे ।”

3
1 बालक शमएूलले एलीको अधीनमा रहरे परम भकुो सवेा गरे । ती िदनहरूमा

परम भकुो वचन दलुर्भ िथयो । त्यहाँ कुनै िकिसमको िनयिमत अगमवाणीको दशर्न
िथएन । 2 त्यस बलेा एलीका आखँाहरू धिमला हुन थालकेा हुनाले ितनले रा री
नदखे् ने भएर आफ्नै ओ ानमा प ल्टरहकेा िथए । 3 परमशे् वरको ब ी अझसैम् म
िनभकेो िथएन, र शमएूल परम भकुो म न्दरमा सतु् नलाई प ल्टरहकेा िथए, जहाँ
परमशे् वरको सन्दकु िथयो । 4 परम भलुे शमएूललाई बोलाउनभुयो, जसले भन,े
“म यहाँ छु ।” 5शमएूल कुदरे एलीकहाँ गए र भन,े “म यहाँ छु, िकनिक तपाईंले
मलाई बोलाउनभुयो ।” एलीले भन,े “मलैे तलँाई बोलाइन ँ । फे र सतु ।” त्यसलैे
शमएूल गए र सतु े । 6 परम भलुे फे र बोलाउनभुयो, “ए शमएूल ।” फे र शमएूल
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उठे र एलीकहाँ गए र भन,े “म यहाँ छु, िकनिक तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो ।
एलीले जवाफ िदए, हे मरेो छोरो, मलैे तलँाई बोलाइन ँ । फे र सतु ।” 7 अझसैम् म
शमएूलसगँ परम भकुो बारेमा कुनै अनभुव िथएन, न त ितनलाई परम भकुो
शन्दशे किहल्यै कट ग रएको िथयो । 8 परम भलुे शमएूललाई फे र ते ोपल् ट
बोलाउनभुयो । फे र शमएूल उठे र एलीकहाँ गए र भन,े “म यहाँ छु, िकनिक
तपाईंले मलाई बोलाउनभुयो ।” तब परम भलुे त् यो केटोलाई बोलाउनभुएको िथयो
भनी एलीले महससु गरे । 9 तब एलीले शमएूललाई भन,े “जा र फे र सतु । उहाँले
तलँाई फे र बोलाउनभुयो भन,े तैंले यसो भन,् 'बोल्नहुोस,् हे परम भ,ु िकनिक
तपाईंको दासले सिुनरहकेो छ' ।” त्यसलैे शमएूल गए र फे र एकपल् ट ितनको
आफ्नै ठाउँमा पल्टे । 10 परम भुआउनभुयो र खडा हुनभुयो । उहाँले अरू समयमा
झैं बोलाउनभुयो, “ए शमएूल, शमएूल ।” तब शमएूलले भन,े “बोल्नहुोस,् िकनिक
तपाईंको दासले सिुनरहकेो छ ।” 11 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “हरे,् म
इ ाएलमा केही कुरा गनर् लागकेो छु, जनु कुरा सनु् ने हरेकको कान झ स् कनछे ।
12 त्यस िदन एलीको घरानाको िवरु मलैे भनकेा हरेक कुरा सरुुदे ख अन् तसम्म नै म
परुा गनछु । 13 म उसको घरानाको िवरु सधैंको लािग एकैपल् ट न्याय गनर् लागकेो
छु भनी मलैे उसलाई भनकेो छु, िकनभने उसका छोराहरूले आफैमािथ सराप ल्याए
र उसले ितनीहरूलाई रोकेन । 14 यसकारणले गदार् एलीको घरानाका पापहरू
ब लदान वा भटेी ारा किहल्यै पिन ाय श् चत ग रनछैेन भनी मलैे उसको घरनासगँ
शपथ खाएको छु ।” 15शमएूल िबहानसम्म नै प ल्टरहे । अिन ितनले परम भकुो
भवनका ढोकाहरू खोले । तर त् यो दशर्नको बारेमा एलीलाई बताउन शमएूल डराए ।
16 त्यसपिछ एलीले शमएूललाई बोलाए र भन,े “ए मरेो छोरो शमएूल ।” शमएूलले
भन,े “म यहाँ छु ।” 17 ितनले भन,े “उहाँले तलँाई भन् नभुएको वचन के िथयो?
कृपया त् यो मबाट नलकुा । उहाँले तसँगँ बोल् नभुएका सबै वचनमध् ये तैंले मबाट
कुनै पिन कुरा लकुाइस ्भने परमशे् वरले तलँाई त् यसै र त् योभन्दा अझ धरैे गन ुर्भएको
होस ्।” 18 शमएूलले ितनलाई हरेक कुरा बताए । उनले ितनीबाट कुनै पिन कुरा
लकुाएनन ्। एलीले भन,े “उहाँ परम भु हुनहुुन्छ । उहाँलाई जे असल लाग्छ सो
गन ुर्भएको होस ्।” 19शमएूल बढे र परम भु ितनीसगँ हुनहुुन्थ्यो, र उहाँले आफ्नो
भिवष्यवाणीका वचनहरू कुनै पिन अपणूर् रहने । 20परम भकुो अगमव ा हुनलाई
शमएूललाई िनयकु् त ग रएको कुरा दानदे ख बशेबासम्मका सबै इ एलीहरूले थाहा
पाए । 21 परम भु फे र पिन शीलोमा दखेा पन ुर्भयो, िकनभने आफ्नो वचन ारा
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शीलोमा शमएूलकहाँ उहाँ कट हुनभुयो ।

4
1सम् पणूर् इ ाएलभ र शामएूलले वचन िदए । यित बलेा इ ाएल प लश्तीहरूका

िवरु मा लडाइँ गनर् गयो । ितनीहरूले एबने-एजरेमा छाउनी हाले र प लश् तीहरूले
अपकेमा छाउनी हाले । 2 इ ाएल िवरु य ु गनर् प लश्तीहरू प ङ्तब भए । जब
य ु फै लयो, प लश्तीहरू ारा इ ाएल पराजीत भयो, जसले य ु मदैानमा झण्डै चार
हजार मािनसहरू मारे । 3जब मािनसहरू छाउनीमा आए, इ ाएलका धमर्-गरुुहरूले
भन,े “आज परम भलुे हामीलाई प लश् तीहरूको साम ु िकन पराजीत गन ुर्भयो?
परम भकुो करारको सन्दकुलाई शीलोबाट यहाँ ल्याऔं, तािक त् यो हामीसगँ यहाँ
नै रहोस,् जसले हामीलाई आफ् ना श हुरूका हातबाट सरुिक्षत राखोस ्।” 4 त्यसलैे
मािनसहरूले शीलोमा मािनसहरू पठाए । ितनीहरूले त्यहाँबाट सवर्शक् तमान ्
परम भकुो करारको सन्दकु बोके, जो करूबहरूमािथ िवराजमान हुनहुुन्छ । एलीका
दईु जना छोराहरू होप् नी र पीनहास त्यहाँ परमशे् वरको करारको सन्दकुसगँै िथए ।
5 जब परम भकुो करारको सन्दकु छउनीमा ल् याइयो, इ ाएलका सबै मािनसहरू
ठुलो सोरमा कराए र पथृ्वी नै ग ु ञ् जयो । 6जब प लश्तीहरूले कराएको यो आवाज
सनु,े ितनीहरूले भन,े “िह हूरूको छाउनीमा यित ठुलो कराएको आवाजको अथर्
के हो?” तब छाउनीमा परम भकुो सन्दकु ल् याइएको िथयो भन् ने कुरा ितनीहरूले
थाहा पाए । 7 प लश्तीहरू डराए । ितनीहरूले भन,े “छाउनीमा एउटा दवेता
आएको छ ।” ितनीहरूले भन,े “हामीलाई िधक् कार छ! पिहले यस्तो कुनै कुरा
भएको छैन । 8 हामीलाई िधक् कार छ! यी श शाली दवेताहरूको श बाट
हामीलाई कसले सरुक्षा िदन्छ? िम ीहरूलाई उजाड-स् थानमा िविभन् न िकिसमका
िवपि हरूले हार गन दवेताहरू ियनै हुन ् । 9 ए प लश्तीहरू हो, साहसी होओ
र परुुषाथ बन, न जसरी िह हूरू ितमीहरूका दासहरू भएका छन ् त्यसरी नै
ितमीहरू ितनीहरूका दासहरू बन् नछेौ ।” 10 प लश्तीहरूले य लड,े र इ ाएल
परािजत भयो । हरेक मािनस आफ्नो घर भाग् यो र ठुलो नरसहंार भयो । िकनिक
इ ाएलका ितस हजार पदैल िसपाहीहरू मरे । 11 परमशे् वरको सन्दकु लिगयो र
एलीका दईु छोरा होप् नी र पीनहास मरे । 12 बने्यामीनको एक जना मािनस य ु
मदैानबाट आफ्नो लगुा च्याितएको र िशरमा माटो लागकेो अवस् थामा नै दौडे र त् यसै
िदन शीलोमा आए। 13 त्यो आउँदा, एली आफ्नो आसनमा बाटोको छेवमैा बसरे
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हे ररहकेा िथए, िकनभने परमशे् वरको सन्दकुो िचन्ताले ितनको हृदय काम्यो । जब
त्यो मािनस सहर वशे गर् यो र त् यो खबर भन् यो, तब सारा सहरमा रुवाबासी भयो
। 14 जब एलीले रुवाबासीको हल्ला सनु,े तब ितनले सोध,े “यो हल्लाखल्लाको
अथर् के हो?” त्यो मािनस दौडरे आयो र एलीलाई भन्यो । 15 यित बलेा एली
अन्ठानब्बे वषर् भएका िथए । ितनका आखँाहरू धिमला भएका िथए र ितनले दखे् न
सक्दनैथे । 16 त्यो मािनसले एलीलाई भन्यो, “य ु मदैानबाट आउने मािनस म
नै हु ँ । म य ु बाट आज नै भागकेो हु ँ ।” एलीले भन,े “हे मरेो छोरो, त् यो कस्तो
भयो त?” 17 सामाचार ल्याउने मािनसले जवाफ िदयो र भन् यो, “ प लश्तीहरूको
सामबुाट इ ाएली भागे । मािनसहरूका माझमा ठुलो पराजय पिन भएको छ ।
तपाईंका दईु छोरा होप् नी र पीनहास पिन मरे, र परमशे् वरको सन्दकु कब्जा गरेर
लिगएको छ । 18 जब उसले परमशे् वरको सन्दकुको बारेमा भन् यो, तब एली
ढोकाको छेउमा भएको आफ्नो आसनबाट पछाडीितर लडे । ितनको घाँटी भाँिचयो
र ितनी मरे, िकनभने ितनी व ृ र ग ौं िथए । ितनी चा लस वषर्सम्म इ ाएलका
न्यायकतार् भएका िथए । 19 ितनकी बहुारी, पीनहासकी पत् नी गभर्वती िथइन ् र
बालक जन्माउने बलेा बएको िथयो । जब ितनले परमशे् वरको सन्दकु कब् जा गरेको,
ितनको ससरुा र ितनको पित मरेको समाचार सिुनन,् तब ितनले घ ुडँा टेिकन र् बालक
जन्माइन,् तर ितनको सव वदेना ितनलाई स ै पीडा भयो । 20 ितनको मतृ्य ु हुने
बलेामा ितनलाई सवेा िदने स् ीले भिनन ् “नडराऊ, िकनिक ितमीले एउटा छोरा
जन्माएकी ौ ।” तर ितनले जवाफ िदइनन ् न त ितनीहरूले भनकेा कुरालाई नै
मनमा रा खन ।् 21“इ ाएलबाट मिहमा गएको छ” भन्दै त्यो बालकको नाउँ ितनले
ईकाबोद रा खन,् िकनिक परमशे् वरको सन्दकु कब्जा ग रएको, अिन ितनका पित
र ससरुाको मतृ्य ु भएको िथयो । 22 ितनले भिनन,् “मिहमा इ ाएलबाट गएको छ,
िकनभने परमशे् वरको सन्दकु कब्जा ग रएको छ ।”

5
1 यित बलेा प लश् तीहरूले परमशे् वरको सन्दकु कब्जा गरेका, र ितनीहरूले

त् यो एबने-एजरेबाट अश्दोदमा ल्याएका िथए । 2 प लश्तीहरूले परमशे् वरको
सन्दकु लग,े दागोनको म न् दरमा त् यो ल्याए र दागोनको निजकै राखे । 3 जब
अश्दोदका मािनसहरू अक िदन िबहान सबरैे उठे, हरे, दागोन त परम भकुो
सन्दकुको साम ु घोप्टो परेर ढलकेो िथयो । त्यसलैे ितनीहरूले दागोनलाई उठाए
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र त्यसलाई आफ् नै स्थानमा खडा गरे । 4 तर जब ितनीहरू अक िबहान सबरैे उठे,
हरे, दागोन परम भकुो सन्दकुको साम ु घोप्टो परेर ढलकेो िथयो । दागोनको िशर
र दवुै हातहरू टुि एर ढोकामा अलप िथयो । दागोनको िजउ मा बाँकी रहकेो
िथयो । 5 यसकैारण आज पिन दागोनको भवनमा आउने दागोनका पजुारीहरू र
कसलैे पिन अश्दोदको दागोनको ढोकामा टेक्दनैन ्। 6 अश्दोदका मािनसहरूमािथ
परम भकुो हात भारी भयो । उहाँले ितनीहरूलाई िवनाश पान ुर्भयो, अिन अश्दोद
र त् यसको व रप र क्षे हरूमा िगखार्को रूढीले हार गन ुर्भयो । 7 जे भइरहकेो
िथयो त् यो कुरा जब अश्दोदका मािनसहरूले थाहा पाए, तब ितनीहरूले भन,े
“इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकु हामीसगँ रहन ु हुदँनै, िकनभने हामी र हा ो
दवेता दागोनको िवरु मा उहाँको हात भारी भएको छ ।” 8 त्यसलैे ितनीहरूले
बोलाउन पठाए र प लश्तीहरूका सबै शासकहरूलाई एकसाथ भलेा गरे । ितनीहरूले
उनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई हामीले के गन ुर्पछर्?”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई गातमा नै ल्याइयोस ्
।” त्यसलैे ितनीहरूले इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई बोकेर त्यहाँ ल्याए ।
9 तर ितनीहरूले त्यो व रप र ल्याएपिछ, परम भकुो हात त् यो सहरको िवरु मा परेर
ठुलो गोलमाल गोलमाल भयो । उहाँले सहरका साना र ठुला सबै मािनसहरूलाई
हार गन ुर्भयो । अिन ितनीहरूमा िगखार्को रूढी फै लयो । 10 त्यसलैे ितनीहरूले

परमशे् वरको सन्दकुलाई ए ोनमा पठाए । तर परमशे् वरको सन्दकु ए ोनमा आउने
िबि कै, ए ोनीहरूले यसो भन् दै कराए, “ितनीहरूले हामी र हा ा मािनसहरूलाई
मानर्लाई इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकु हामीकहाँ ल्याएका छन ् ।” 11 त्यसलैे
ितनीहरूले प लश्तीहरूका सबै शासकहरूलाई बोलाए र भलेा गरे । ितनीहरूले
उनीहरूलाई भन,े “इ ाएलका परमशे् वरको सन्दकुलाई पठाइिदनहुोस,् र यो आफ्नै
ठाउँितर फक स,् तािक त् यसले हामी र हा ा मािनसहरूलाई नमारोस ् ।” िकनिक
सहरभ र भयङ्कर मतृ् यकुो ास फै लएको िथयो । त्यहाँ परमशे् वरको हात धरैे
भारी पर् यो । 12 नमरेका मािनसहरूमा िगखार्को रूढी आइपर् यो र सहरको न्दन
आकाशसम् मै पगु्यो ।

6
1 अिन प लश्तीहरूको दशेमा परम भकुो सन्दकु सात मिहनासम्म रह् यो ।

2 त्यसपिछ प लश्ती मािनसहरूले पजुारीहरू र जोखाना हनेहरूलाई बोलाए ।
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ितनीहरूले उनीहरूलाई भन,े “परम भकुो सन्दकुलाई हामीले के गन ुर्पछर्? हामीले
त् यसको आफ्नै दशेमा त् यो कसरी पठाउनपुछर् हामीलाई भन् नहुोस ् । 3 पजुारीहरू
र जोखाना हनेहरूले भन,े “तपाईंहरूले परमशे् वरको सन्दकु िफतार् पठाउन ु हुन्छ
भन,े कुनै उपहारिवना नपठाउनहुोस ् । कुनै पिन हालतमा उहाँलाई दोषब लसिहत
पठाउनहुोस ्। तब तपाईंहरू िनको हुनहुुनछे र अिहलसेम्म उहाँको हात तपाईंहरूबाट
िकन नहटाइएको रहछे भनी तपाईंहरूले जान् नहुुनछे ।” 4 तब ितनीहरूले भन,े
“हामीले उहाँलाई फकार्इ रहदँा दोषब ल के हुनपुछर्?” ितनीहरूले जवाफ
िदए, “प लश्तीहरूको शासकहरूको सखं्या जित छ त् यित नै सङ् ख् यामा सनुका
पाँच िगखार् र सनुका पाँच मसूाहरू बनाउनहुोस ् । िकनिक तपाईंहरू र तपाईंका
शासकहरूलाई त् यही रूढीले हार गर् यो । 5यसलैे तपाईंहरूले आफ् ना िगखार्हरूको
नमनूाहरू र दशेलाई नाश पान आफ् ना मसूाहरूको नमनूाहरू बनाउनपुछर् र इ ाएलका
परमशे् वरलाई मिहमा िदनपुछर् । सायद उहाँले आफ् नो हात तपाईंहरूबाट, तपाईंका
दवेाताहरूबाट र तपाईंको दशेबाट हटाउनहुुनछे । 6 जसरी िम ीहरू र फारोले
आफ्नो हृदय कठोर पारे त् यसरी तपाईंहरूले िकन आफ् नो हृदय कठोर पान ुर्हुन्छ?
त् यस बलेा परमशे् वरले ितनीहरूसगँ कठोर वहार गन ुर्भयो । के िम ीहरूले
मािनसहरू पठाएनन,्अिन ितनीहरूलेछोडरे आएनन र्? 7अब एउटा नयाँ गाडासगँै
किहल्यै जवुा नलागाइएका दईु वटा दहुुना गाई तयार पान ुर्होस ् । गाईहरूलाई
गाडामा बाँध् नहुोस,् तर ितनीहरूका बाछाबाछीलाई ितनीहरूबाट छु ाएर घरमा नै
राख् नहुोस ् । 8 तब परम भकुो सन्दकु लनहुोस ् र त् यसलाई गाडामा राख् नहुोस ्
। तपाईंहरूले दोषब लको रूपमा उहाँलाई फकार्उने ती सनुका आकृितहरूलाई
त् यसको छेउमा एउटा बाकसमा राख् नहुोस ्। अिन त् यसलाई पठाउनहुोस ्र यसलाई
आफ्नो बाटो जान िदनहुोस ् । 9 त्यसपिछ हने ुर्होस,् त् यो बथे-शमेशेितर आफ्नै
दशेको बाटो जान्छ भन,े य ो ठुलो िवपि परम भलुे नै ल्याउनभुएको रहछे
। तर होइन भन,े हामीले जान् नछेौं िक हामीलाई हार गन उहाँको हात होइन
। बरु, सयंोगले त् यसो भएको रहछे भनी हामी जान् नछेौं । 10 मािनसहरूलाई
भनअेनसुार उनीहरूले गरे । उनीहरूले दईु वटा दहुुना गाईहरू लए र ितनका
बाछाबाछीलाई घरमा नै थनुे । 11 उनीहरूले परम भकुो सन्दकु , साथै सनुका
मसूाहरू र उनीहरूका िगखार्को आकृितहरू भएको बाकसलाई उक् त गाडामा राखे
। 12 गाईहरू सोझै बथे-शमेशेको िदशाितर गए । ती गाईहरू कराउँदै गए तर दाँया र
बाँया कतिैतर नलागी, ितनीहरू लोकमागर् हुदँ ै गए । पा लश् तीहरूका शासकहरू
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बथे-शमेशेको िसमानासम्म नै ितनीहरूको पिछ-पिछ गए । 13 यित बलेा बथे-
शमेशेका मािनसहरूले बसेीमा गाहुकँो कटानी ग ररहकेा िथए। ितनीहरूले आफ् ना
आखँा उठाए र सन्दकुलाई हरेे र ितनीहरू आन न् दत भए । 14 बथे-शमेशेको
नगरबाट त् यो गाडा यहोशकूो खतेमा आयो र त्यहाँ नै रोिकयो । त्यहाँ एउटा
ठुलो ढुङ्गा िथयो, र ितनीहरूले गाडाको काठ िचरे र ती गाईहरूलाई परम भकुो
िन म्त होमब ल चढाए । 15 लवेीहरूले परम भकुो सन्दकु र यससगँकैो सनुका
आकृितहरू भएको बाकसलाई िनकाले र ितनलाई त् यो ठुलो ढुङ्गामािथ राखे ।
बथे-शमेशेका मािनसहरूले परम भलुाई त्यसै िदन होमब ल र ब लदानहरू चढाए ।
16जब प लश्तीहरूका पाँच जना शासकहरूले यो दखे,े तब ितनीहरू ए ोनमा फक
। 17 प लश्तीहरूले अश्दोदको िन म्त एउटा, गाजाको िन म्त एउटा, अश्कलोनको
िन म्त एउटा, गातको िन म्त एउटा र ए ोनको िन म्त एउटा गरी परम भलुाई
दोषब लको रूपमा फकार्एका सनुका िगखार्हरू ियनै हुन ् । 18 सनुका मसूाहरू
प लश्ती शासकहरूका अधीनमा रहकेा सबै िकल्लाबन् दी ग रएका सहरहरू र
गाउहँरूको सखं्याअनसुार िथए । ितनीहरूले परम भकुो सन्दकु राखकेा त्यो ठुलो
ढुङ्गा बथेशमेशेीका यहोशकूो खतेमा आजको िदनसम्म पिन साक्षीको रूपमा
रहकेो छ । 19 परम भलुे बथे-शमेशेका केही मािनसहरूलाई आ मण गन ुर्भयो
िकनभने ितनीहरूले परम भकुो सन्दकुिभ हरेेका िथए । उहाँले पचास हजार स री
मािनसहरू मान ुर्भयो । मािनसहरूले िवलाप गरे, िकनभने परम भलुे मािनसहरूलाई
ठुलो आघात परु् याउनभुएको िथयो । 20बथे-शमेशेका मािनसहरूले भन,े “यो पिव
परम भकुो परमशे् वर साम ु को खडा हुन सक्छ? तो सन्दकु हामीबाट कसकहाँ
जानछे? 21 िकयर्त-यारीमका बािसन्दाहरूकहाँ यसो भनरे ितनीहरूले दतूहरू पठाए,
“प लश्तीहरूले परम भकुो सन्दकु िफतार् ल्याएका छन ् । तल आउनहुोस ् र त् यो
आफ् नो साथमा लानहुोस ्।”

7
1 िकयर्त-यारीमका मानिसहरू आएर परम भकुो सन्दकुलाई उठाए र डाँडामा

भएको अबीनादाबको घरमा त् यो ल् याए । परम भकुो सन्दकुको रेखदखे गनर् ितनको
छोरा एलाजारलाई ितनीहरूले अलग गरे । 2 त् यो बलेादे ख लामो समयसम्म अथार्त ्
िबस वषर्सम्म त् यो सन्दकु िकयर्त-यारीममा र ो । इ ाएलका सबै घरानाले िवलाप
गरे र परम भिुतर फकर् ने इच्छा गरे । 3 शमएूलले इ ाएलका सारा घरानालाई
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भन,े “ितमीहरू आफ्ना सारा हृदयले परम भिुतर फिकर् न्छौ, िवदशेी दवेताहरू
र अश्तोरेतलाईितमीहरूका माझबाट हटाउछँौ, आफ् नो हृदयलाई परम भिुतर
फकार्उँछौ र उहाँको मा आराधना गछ भन,े उहाँले ितमीहरूलाई प लश् तीहरूको
हातबाट छुटकारा िदनहुुनछे ।” 4 त्यसपिछ ए ाएलका मािनसहरूले बाल र
अश्तोरेत हटाए र परम भकुो मा आराधना गरे । 5 तब शमएूलले भन,े “सबै
इ ाएललाई िमस् पामा भलेा गर र म ितमीहरूका िन म्त परम भसुगँ ाथर्ना गनछु
।” 6 ितनीहरू िमस् पामा भलेा भए, पानी भरे र परम भकुो साम ु खन्याए । त्यस
िदन ितनीहरू उपवास बसे र भन,े “हामीले परम भकुो िवरु मा पाप गरेका छौं
।” शमएूलले त्यहाँ नै इ ाएलका मािनसहरूको िववादहरूमा फैसला गरे अिन
मािनसहरूलाई नतेतृ्व गरे । 7जब इ ाएलका मािनसहरू िमस्पामा भला भएका छन ्
भन् ने प लश्तीहरूले सनु,े प लश्तीहरूका शासकहरूले इ ाएललाई आ मण गरे ।
जब इ ाएलका मािनसहरूले यो सनु,े ितनीहरू प लश्तीहरूसगँ डराए । 8 त्यसपिछ
इ ाएलका मािनसहरूले शमएूललाई भन,े “हा ो िन म्त परम भसुगँ पकुारा गनर्
नछोड्नहुोस,् तािक उहाँले हामीलाई प लश्तीहरूका हातबट बचाउनहुुनछे ।”
9शमएूलले दधू े थमुालाई लए र यसलाई परम भकुो िन म्त परैु होमब लको रूपमा
चढाए । तब शमएूलले इ ाएलको िन म्त परम भसुगँ पकुारा गरे र परम भलुे
जवाफ िदनभुयो । 10 शमएूलले होमब ल चढाउँदै गदार् प लश्तीहरू इ ाएललाई
आ मण गनर् आए । तर त्यस िदन प लश्तीहरूको िवरु मा ठुलो गजर्नसिहत परम भु
गजर्नभुयो र ितनीहरूलाई गोलमालमा पान ुर्भयो, र ितनीहरू इ ाएलको सामबुाट
भागे । 11 इ ाएलका मािनसहरू िमस्पाबाट गए र ितनीहरूले प लश्तीहरूलाई
लखटेे र उनीहरूलाई बथे-करको मिुनसम्म मारे । 12 त्यसपिछ शमएूलले एउटा
ढुङ्गा लए र िमस्पा र शनेको िबचमा त् यो खडा गरे । ितनले यसो भन,े “परम भलुे
हामीलाई यहाँसम्म सहायता गन ुर्भएको छ ।” 13 यसरी प लश्तीहरूलाई अधीन
ग रयो र ितनीहरू इ ाएलको िसमानािभ वशे गरेनन ् । शमएूलको समयभ र नै
परम भकुो हात प लश्तीहरूको िवरु मा िथयो । 14 प लश्तीहरूले इ ाएलबाट
कब्जा गरेका ए ोनदे ख गातसम्मका नगरहरू पनुस्थर्पना ग रयो । इ ाएलले
प लश्तीहरूबाट आफ् ना इलाका िफतार् लयो । अिन इ ाएल र एमोरीहरू िबच
शा न्त िथयो । 15 शमएूलले आफ् नो जीवनकालभ र नै इ ाएलको न्याय गरे ।
16 ितनी हरेक वषर् बथेले, िगलगाल र िमस्पाको फेरो माथ । यी सबै ठाउँहरूमा
इ ाएलका िन म्त ितनले झगडाहरूको फैसला गथ । 17 त्यसपिछ ितनी रामामा
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फकर् न्थ,े िकनभने ितनको घर त्यहाँ िथयो । अिन त्यहाँ पिन ितनले इ ाएलका
िन म्त झगडाको फैसला गथ । ितनले त्यहाँ परम भकुो िन म्त एउटा वदेी पिन
िनमार्ण गरे ।

8
1 जब शमएूल व ृ भए, ितनले आफ्ना दईु छोरालाई इ ाएलका न्यायकतार्हरू

बनाए । 2 ितनको जठेा छोराको नाउँ योएल िथयो र मिहलोको नाउँ अिबया िथयो
। ितनीहरू बशेबामा न्यायकतार्हरू िथए । 3 ितनका छोराहरू ितनका मागर्हरूमा
िहडंनेन,् तर बइेमानपणूर् लाभको पिछ लागे । ितनीहरूले घसू लए र न्यायलाई ष् ट
बनाए । 4 त्यसपिछ इ ाएलका सारा धमर्-गरुुहरू भलेा भए र रामामा शमएूलकहाँ
आए । 5 उनीहरूले ितनलाई भन,े “हने ुर्होस,् तपाईं व ृ हुनभुयो, र तपाईंका
छोराहरू तपाईंका मगर्हरूमा िहडं्दनैन ् । सबै जाितझैं हा ो न्याय गनर् हा ा िन म्त
एक जना राजा िनयकु् त गन ुर्होस ् ।” 6 तर त् यसले शमएूललाई दःुख लाग् यो,
जब ितनीहरूले भन,े “हा ो न्याय गनर् हामीलाई एक जना राजा िदनहुोस ् ।”
त्यसलैे शमएूलले परम भसुगँ ाथर्ना गरे । 7 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो,
“मािनसहरूले तलँाई भनकेा ितनीहरूका सबै कुरा पालन गर ।् िकनिक ितनीहरूले
तलँाई इन्कार गरेका होइनन,् तर ितनीहरूमािथ राजा हुनबाट ितनीहरूले मलाई
इन्कार गरेका छन ् । 8 ितनीहरूले मलाई त्यागकेा र अरू दवेताहरूको सवेा
गरेर मलैे ितनीहरूलाई िम बाट ल्याएदे ख गरेजस्तै ितनीहरूले ग ररहकेा छन,्
र त्यसलैे ितनीहरूले तलँाई पिन त्यसै गदछन ्। 9 अब ितनीहरूको कुरा सनु । तर
ितनीहरूलाई गम्भीरपवूर्क चतेाउनी दे र राजाले जसरी ितनीहरूमािथ राज् य गनछन,्
त् यो ितनीहरूले रा री जाननू ् ।” 10 त्यसलैे शमएूलले राजाको माग ग ररहकेा
मािनसहरूलाई परम भकुा सबै वचन सनुाए । 11 ितनले भन,े “ितमीहरूमािथ
राज् य गन राजाको चलन यस्तो हुनछे । उनले ितमीहरूका छोराहरूलाई लानछेन ्
र आफ् ना रथहरूका िन म्त र घोडचढी हुनलाई र आफ् ना रथहरूको अिग-
अिग दौडनलाई उनले ितनीहरूलाई िनयकु् त गन छन ् । 12 उनले आफ् नो िन म्त
हजारका कप् तानहरू र पचासका कप् तानहरू िनयकु् त गनछन ् । कसलैाई आफ्नो
जिमन जोत् न, कसलैाई आफ् नो अन् न कटानी गनर् र कसलैाई आफ्नो य ु को
हितयारहरू अिन आफ्ना रथहरूको सरसामान बनाउन लगाउनछेन ् । 13 उनले
ितमीहरूका छोरीहरूलाई अ र बनाउन,े खाना बनाउने र रोटी बनाउने हुनलाई
लनछेन ्। 14 उनले ितमीहरूका उ म खतेहरू, दाखबारीहरू र जतैनूका बगैंचाहरू
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लनछेन ् र ती आफ्ना सवेकहरूलाई िदनछेन ् । 15 उनले ितमीहरूका अन् नको र
दाखबारीहरूको दशौं भाग लनछेन र् आफ्ना अिधकारीहरू र आफ्ना सवेकहरूलाई
िदनछेन ् । 16 उनले ितमीहरूका सवेक-सिेवकाहरू, र ितमीहरूका उ म जवान
परुुषहरू तथा ितमीहरूका गधाहरू लनछेन ् । ितनीहरू सबलैाई उनले आफ् नो
काममा लगाउनछेन ् । 17 उनले ितमीहरूका बगालहरूको दशौं भाग लनछेन,् र
ितमीहरू उनका दासहरू हुनछेौ । 18 त्यसपिछ त् यो िदन आफ्नो िन म्त छानकेा
ितमीहरूका राजाको कारणले ितमीहरूले पकुारा गनछौ । तर परम भलुे त्यो िदनमा
ितमीहरूलाई जवाफ िदनहुुनछैेन ।” 19 तर मािनसहरूले शमएूलको कुरा सनु् न
इन्कार गरे । ितनीहरूले भन,े “होइन, हामीमािथ एक जना राजा हुनपैछर् । 20 तािक
हामी अरू जाितहरूजस्तै हुन सक् नछेौं,अिन यसरी हा ा राजाले हा ो न्याय गनछन ्
र हा ो िन म्त य ु गनर् हा ो अिग-अिग जानछेन ।्” 21जब शमएूलले मािनसहरूको
सबै कुरा सनु,े तब ितनले ती परम भलुे सनु् ने गरी दोहोर् याए । 22 परम भलुे
शमएूललाई भन् नभुयो, “ितनीहरूका कुरा पालन गर ्र कसलैाई ितनीहरूका राजा
बना ।” त्यसलैे शमएूलले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “हरेक मािनस आ-
आफ्नो सहर जानपुछर् ।”

9
1 बने्यामीन कुलका एक जना भावशाली मािनस िथए । ितनी बन्यामीनका

खनाित, अपीहका जनाित, बकोरतका पनाित, जरोरका नाित अबीएलका छोरा
कीश िथए । 2 ितनको शाऊल नाउँ गरेका एक जना सनु्दर जवान छोरा िथए ।
इ ाएलका मािनसहरू माझ ितनीभन्दा सनु्दर मािनस अरू कोही िथएनन ्। ितनका
कुमबाट मािथ ितनी सबै मािनसहरूभन् दा अग् ला िथए । 3 शाऊलका बबुा कीशका
गधाहरू हराएका िथए । त्यसलैे कीशले आफ् ना छोरा शाऊललाई भन,े “एक
जना सवेकलाई आफ् नो साथमा लजैाऊ । उठ् र गधाहरूलाई खोज् न जाऊ ।”
4 त्यसलैे शाऊल ए ाइमको पहाडी दशेबाट भएर गए र सा लसाको दशेबाट भएर
गए, तर ितनीहरूले ती भे ाएनन ्। तब ितनीहरू शालीमको दशे पार गरे, तर ती त् यहाँ
िथएनन ् । त् यसपिछ ितनी बने्यामीनहरूका भभूागबाट भएर गए तर ितनीहरूले ती
भे ाएनन ् । 5 जब ितनीहरू सपूको दशेमा आए, तब शाऊलले आफूसगँ भएका
आफ्नो सवेकलाई भन,े “आऊ, हामी फकर जाऔं, न मरेो बबुाले गधाको
िचन्ता लन छोडरे हा ो बारे िचन्ता गलार्न ् ।” 6 तर सवेकले ितनलाई भन,े
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“सनु् नहुोस,् यो सहरमा एक जना परमशे् वरका मािनस हुनहुुन्छ । ितनी आदर
पाएका मािनस हुन ् । ितनले भनकेा हरेक कुरा परुा हुन्छ । हामी त्यहाँ जाऔं ।
सायद हामी कुन बाटो जानपुछर् भनी ितनले हामीलाई भन् नछेन ्।” 7 तब शाऊलले
आफ्नो सवेकलाई भन,े “तर हामी त्यहाँ गयौं भन,े हामीले त्यो मािनसलाई के
लएर जाने ? िकनभने हा ो झोलामा भएको रोटी सिकएको छ र परमशे् वरका

मािनसलाई िदने कुनै उपहार हामीसगँ छैन । हामीसगँ के छ र?” 8 त् यो सवेकले
शाऊललाई जवाफ िदयो र भन् यो, “यहाँ, मसगँ एक चौथाइ शकेेल चाँदी छ,
जनु हामीले कुन बाटो जानपुछर् बताउनलाई म परमशे् वरका मािनसलाई िदनछुे
।” 9 (इ ाएलमा पिहल,े जब मािनसले परमशे् वरको इच्छा खोज् न जान्थ,े तब
ितनले भन्थ,े “आऊ, हामी दश कहाँ जाऔं ।” िकनिक आजका अगमव ालाई
पिहले दश भिनन्थ्यो ।) 10 तब शाऊलले आफ्नो सवेकलाई भन,े “रा ो भन्यौ
। आऊ, हामी जाऔं ।” त्यसलैे ितनीहरू त् यस सहरमा गए जहाँ परमशे् वरका
मािनस बस् थे । 11 जब ितनीहरू सहरितर जानलाई पहाड चढ,े ितनीहरूले पानी
लन आउने जवान स् ीहरूलाई भटेे । शाऊल र ितनका सवेकले ितनीहरूलाई सोध,े

“के दश यहाँ हुनहुुन्छ?” 12 ितनीहरूले जवाफ िदए र भन,े “उहाँ हुनहुुन्छ ।
हने ुर्होस,् उहाँ तपाईंहरूकै अगािड हुनहुुन्छ । िछटो जानहुोस,् िकनिक मािनसहरूले
आज उच् च स्थानमा ब लदान चढाउने हुनाले उहाँ आज सहर जाँदै हुनहुुन् छ ।
13 खानलाई उहाँ उच् च स्थानमा जानअुिघ न,ै तपाईंहरूले सहर पस् निेबि कै
उहाँलाई भटे्नहुुनछे । उहाँ नआएसम्म मािनसहरूले खाने छैनन,् िकनभने उहाँले
ब लदानलाई आिशवार्द िदनहुुनछे । त्यसपिछ मा िनम्ताइएकाहरूले खानछेन ् ।
अिहले मािथ गइहाल्नहुोस,् तपाईंहरूले उहाँलाई तरुुन्तै भटे्नहुुनछे ।” 14 त्यसलैे
ितनीहरू सहरमा गए । ितनीहरू सहर पस् नलैाग् दा, उच् च स्थनामा जानलाई शमएूल
आफूतफर् आउँदै गरेको ितनीहरूले दखेे । 15 अब शाऊल आउनभुन्दा अिगल्लो
िदन नै परम भलुे शमएूललाई कट गन ुर्भएको िथयोः 16 “भो ल क रब यित
बलेा, म बने्यामीनको इलाकाबाट एक जना मािनसलाई पठाउनछुे र मरेा मािनस
इ ाएलका शासक हुनलाई तैंले उसलाई अिभषके गन ूर् । उसले मरेा मािनसहरूलाई
प लश्तीहरूका हातहरूबाट बाचाउनछेन ् । िकनिक मलैे आफ् ना मािनसहरूलाई
दयाद ृ ष् टले हरेेको छु िकनभने मदतको लािग ितनीहरूले गरेको पकुारा मलैे सनुकेो
छु ।” 17 जब शमएूलले शाऊललाई दखे,े तब परम भलुे ितनलाई भन् नभुयो,
“मलैे तलँाई भनकेो मािनस यही हो । मरेा मािनसहरूमािथ राज् य गन मािनस यही
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हो ।” 18 तब शाऊल वशे ारमा शमएूलको निजक आए र भन,े “दश को घर
कहाँ छ मलाई भन् नहुोस ्?” 19 शमएूलले शाऊललाई जवाफ िदए र भन,े “दश
म नै हु ँ । मभन् दा अिग-अिग उच् च स्थानमा जानहुोस,् िकनिक आज तपाईंले
मसगँ खानहुुनछे । िबहान भएपिछ म तपाईंलाई जान िदनछुे, र तपाईंको मनमा
भएका हरेक कुरा म तपाईंलाई भिनिदनछुे । 20 ितन िदनअिघ हराएका तपाईंका
गधाहरूको बारेमा, ितनको बारेमा िचन्ता नगन ुर्होस,् िकनिक ती भे ाइएका छन ्
। अिन इ ाएलको सबै इच् छाहरू कसमािथ छ? के तपाईं र तपाईंका बबुाको
घरानामािथ होइन?” 21शाऊललेजवाफ िदए र भन,े “के इ ाएलका कुलहरूमध्ये
सबभन्दा सानो बने्यामीनको म होइन? के बने्यामीनको कुलमा पिन मरेो वशं
सबभन्दा सानो होइन र? अिन तपाईंले मलाई िकन यसो भन् नहुुन् छ ?” 22 त्यसलैे
शमएूलले शाऊल र ितनको सवेकलाई लगे र ितनीहरूलाई एउटा कोठािभ ल्याए र
क रब ितस जना िनम् तो पाएकाहरूमध्यकेो उनीहरूलाई मखू आशनमा ितनले राखे
। 23 शमएूलले भान्सलेाई भन,े “'अलग्गै राख' भनी मलैे ितमीलाई भनकेो भाग
ल् याऊ ।” 24 त्यसलैे भान्सलेे िफला र यसमा भएको सबै ल्याए र शाऊलको साम ु
रा खिदए । तब शमएूलले भन,े “हने ुर्होस,् जे अलग रा खएको िथयो सो तपाईंको
अिग रा खएको छ । यो खानहुोस,् िकनभन,े 'मलैे मािनसहरूलाई बोलाएको छु'
भनरे मलैे भनकेो समयदे ख तोिकएको समयसम्म यसलाई तपाईंको िन म्त अलग्गै
रा खएको छ ।” त्यसलैे त्यस िदन शाऊलले शमएूलसगँ खाए । 25 जब ितनीहरू
उच् च स्थानबाट सहरमा आएका िथए, शमएूलले शाऊलसगँ छतमािथ कुरा गरे ।
26 त्यसपिछ शामएूलले शाऊललाई िबहान छतमािथ बोलाए र भन,े “उठ्नहुोस,्
यसरी म तपाईंलाई आफ् नो बाटो पठाउनछुे ।” त्यसलैे शाऊल उठे, अिन ितनी र
शामएूल दवुै जना गल्लीितर गए । 27 जसै ितनीहरू सहरको छेउितर पगु् नै लाग,े
शमएूलले शाऊललाई भन,े “सवेकलाई हामीभन् दा अिग जाने आज्ञा गन ुर्होस”्— र
ऊ अिग गयो— “तर तपाईं केही क्षण यहीं रहनपुछर्, तािक तपाईंलाई परमशे् वरको
सन्दशे म भन् नछुे ।”

10
1 त्यसपिछ शमएूलले एक ढुङ् ो तले लए, त् यो शाऊलको िशरमािथ खन्याए,

ितनलाई चमु् बन गरे । ितनले भन,े “के परम भलुे उहाँको उ रािधकारको शासक
हुनलाई तपाईंलाई अिभषके गन ुर्भएको हनै र? 2 जब तपाईं आज जानहुुनछे,
बने्यामीनको सले्सहको इलाकामा राहलेको िचहान निजक तपाईंले दईु जना
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मािनसहरू भे ाउनहुुनछे । ितनीहरूले तपाईंलाई भन् नछेन,् 'तपाईंले खोिजरहकेा
गधाहरू भे ाइएका छन ्। अिहले तपाईंको बबुाले गधाहरू बारेमा िचन्ता गनर् छोडरे
“मरेो छोराको बारेमा म के गरौं” भन् दै तपाईंको बारेमा िचन्ता गद हुनहुुन् छ ।' 3 तब
तपाईं त्यहाँबाट अिग जानहुुदँा, तपाईं तबोरको फलाँटको रूखमा आउनहुुनछे । एक
जनाले ितनवटा पाठा,अक ले ितन वटा रोटी र अक ले एक मशक दाखम बोकेर
बथेलेमा परमशे् वरकहाँ गइरहकेा ितन जना मािनसहरूलाई तपाईंले भे ाउनहुुनछे ।
4 ितनीहरूले तपाईंलाई अिभादन गनछन ् र तपाईंलाई दईु वटा रोटी िदनछेन,् जनु
तपाईंले ितनीहरूका हातबाट लनहुुनछे । 5 त्यसपिछ तपाईं परम भकुो पवर्तमा
आउनहुुनछे, जहाँ प लस्तीहरूको चौकी छ । जब तपाईं सहरमा आइपगु् नहुुनछे,
तब तपाईंले वीणा, खैंजडी, बाँसरुी र िसतार अिगअिग बजाउदँै तल आइरहकेो
भे ाउनहुुनछे । ितनीहरूले अगमवाणी ग ररहकेा हुनछेन ् । 6 परम भकुो आत्मा
तपाईंमािथ आउनहुुनछे र ितनीहरूसगँै तपाईंले पिन अगमवाणी बोल् नहुुनछे, र
तपाईं एक जना अक मािनस बद्लनहुुनछे । 7 त् यित बलेा जब यी िचन्हहरू
तपाईंमा हुनछेन,् तब तपाईंको हातले जे भे ाउछँ सो गन ुर्होस,् िकनिक परमशे् वर
तपाईंसगँ हुनहुुन् छ । 8 मरेो अिग तल िगलगालमा जानहुोस ्। त्यसपिछ म होमब ल
र मलेब ल चढाउन म तपाईंकहाँ तल आउनछुे । म नआएसम्म र तपाईंले के
गन ुर्पछर् भनी तपाईंलाई नदखेाएसम् म सात िदनसम्म पखर्नहुोस ् ।” 9 शमएूलबाट
िवदा हुनलाई जब शाऊलले िप ुँ फकार्ए, तब परमशे् वरले ितनलाई अक हृदय
िदनभुयो । तब ती सबै िचन्हहरू त्यसै िदन परुा भयो । 10 जब ितनीहरू डाँडामा
आए, अगमव ाको एक समहूले ितनलाई भटेे र परमशे् वरको आत्मा ितनीमािथ
आउनभुयो तािक ितनले उनीहरूसगँै भिवष्यवाणी बोले । 11 जब ितनलाई पिहले
िचनकेाहरूले हरेकले ितनलाई अगमव ाहरूका साथमा अगमवाणी बो लरहकेो
दखे,े तब मािनसहरूले एक-आपसमा भन,े “कीशका छोरालाई के भएको छ?
के शाऊल अब अगमव ाहरूमध्ये एक जना भएछन?्” 12 त्यही ठाउँका
एक जना मािनसले जवाफ िदए, “तब ितनका बबुा को हुन?” यही कारणले
गदार् “के शाऊल पिन अगमव ाहरूमध्ये एक जना भएछन?्” भन् ने भनाइ
चल् यो । 13 जब ितनले अगमवाणी बोलरे सके, तब ितनी उच् च स्थानमा आए
। 14 त्यसपिछ शाऊलका काकाले ितनी र ितनको सवेकलाई सोध,े “ितमीहरू
कहाँ गयौ?” ितनले जवाफ िदए, “गधाहरू खोज् नलाई । जब ती भे ाउन
नसक् ने हामीले दखे्यौं, तब हामी शमएूलकहाँ गयौं ।” 15 शऊलका काकाले
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भन,े “शमएूलले ितमीलाई के भने कृपया मलाई भन ।” 16 शऊलले आफ्नो
काकालाई जवाफ िदए, “गधाहरू भे ाइएका छन ् भनी ितनले हामीलाई ष् ट
रूपमा भने ।” तर शमएूलले भनकेा राज्यको िवषयमा भने ितनले उनलाई भननेन ्
। 17 शमएूलले मािनसहरूलाई िमस् पामा परम भकुो साम ु एकसाथ भलेा गरे ।
18 ितनले इ ाएलका मािनसहरूलाई भन,े “परम भु इ ाएलका परमशे् वर यसो
भन् नहुुन्छः ‘मलैे इ ाएललाई िम दशेबाट ल्याएँ र मलैे ितमीहरूलाई िम ीहरूका
हातबाट र ितमीहरूको िवरोध गन सबै राज्यहरू श बाट छुटकारा िदएँ ।'
19 तर ितमीहरूका सबै िवपि हरू र ितमीहरूका कष् टबाट बचाउनहुुने ितमीहरूका
परमशे् वरलाई आज ितमीहरूले इन्कार गरेका छौ । अिन ितमीहरूले उनलाई भनकेा
छौ, हामीमािथ एक जना राजा खडा गन ुर्होस ् ।' अब आ-आफ्ना वशंअनसुार
र कुलअनसुार आफैलाई परम भकुो साम ु स्ततु गर ।” 20 त्यसलैे शमएूलले
इ ाएलका सबै कुललाई निजक ल्याए र बने्यामीनको कुल चिुनयो । 21 अिन
ितनले बने्यामीनको कुललाई आफ् ना वशंअनसुार ल्याए । अिन म ीको वशं
चिुनयो, र कीशका छोरा शाऊललाई चिुनयो । तर जब ितनीहरू उनलाई खोज्न
गए तब उनी भे ाइएनन ् । 22 तब मािनसहरूले परमशे् वरलाई अझै श् न सोध् ने
इच् छा गरे, “के अझै अक मािनस आउनै छ?” परम भलुे जवाफ िदनभुयो,
“ितनले आफैलाई सर-सामानाका िबचमा लकुाएका छन ्।” 23 तब ितनीहरू दौडे
र शाऊललाई त्यहाँबाट िनकाले । जब ितनी मािनसहरू माझमा खडा भए, तब ितनी
अरू कुनै पिन मािनसभन्दा ितनको कुमभन् दामािथ अग्ला िथए । 24 शामएूलले
मािनसहरूलाई भन,े “के परम भलुे चनु् नभुएको मािनसलाई ितमीहरूले दखे् दछैौ?
सबै मािनसहरूका माझमा ितनीजस्ता अरू कोही छैन ।” सबै मािनसहरू यसो
भन् दै कराए, “राजा अमर रहून”् । 25 तब शमएूलले राजाको शासनको चलन
र िनयमहरूका बारेमा मािनसहरूलाई भन,े ितनलाई एउटा पसु्तकमा लखेे र त् यो
परम भकुो साम ु रा खिदए । अिन शमएूलले सबै मािनसलाई आ-आफ्नै घरमा
पठाइिदए । 26 शाऊल पिन िगबामा आफ्नो घरमा गए र ितनको साथमा केही
ब लया मािनसहरू गए, जसका हृदयहरूमा परमशे् वरले छुनभुएको िथयो । 27 तर
केही बदमासहरूले भन,े “यो मािनसले हामीलाई कसरी बचाउन सक्छ?” यी
मािनसहरूले शऊललाई घणृा गरे र ितनलाई कुनै उपहारहरू िदएनन ्। तर शाऊल
शान् त बसे ।
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11
1 त्यसपिछ अम्मोनी नाहाश गए र याबशे-िगलादलाई घरेा हाले । याबशेका सबै

मािनसले नाहाशलाई भन,े “हामीसगँ एउटा करार गन ुर्होस ् र हामी तपाईंको सवेा
गनछौं ।” 2 अम्मोनी नाहाशले जवाफ िदए, “ितमीहरूसगँ म यस शतर्मा सम्झौता
गनछु, िक म ितमीहरूको दािहने आखँा िनका लिदनछुे, र यसरी सारा इ ाएलमािथ
म अपमान ल्याउनछुे ।” 3 तब याबशेका धमर्-गरुुहरूले ितनलाई जवाफ िदए,
“हामीलाई सात िदनसम्म छोिडिदनहुोस,् तािक इ ाएलका सबै इलाकामा हामी
दतूहरू पठाउनछेौं । तब हामीलाई बचाउने कोही भएन भने हामी तपाईंकहाँ
आत्मासमपर्ण गनछौं । 4 ती दतूहरू िगबामा आए जहाँ शाऊल बस्थे र जे भएको
िथयो सो मािनसहरूलाई भने । सबै मािनसहरू धरुुधरुु रोए । 5 यित बलेा शाऊल
खतबेाट गोरुहरू लएर आउँदै िथयो । शऊलले भन,े “मािनसहरूलाई के खराबी
भयो जसले गदार् ितनीहरू रुँदछैन?्” याबशेका मािनसहरूले जे भनकेा िथए सो
ितनीहरूले शाऊललाई भने । 6 जब ितनीहरूले भनकेा कुरा शाऊलले सनु,े तब
ितनीमािथ परमशे् वरको आत्मा आउनभुयो र ितनी सा ै रसाए । 7 ितनले एक
हल गोरु लए र ितनलाई टु ा-ट ा गरी काटे र ती इ ाएलको सबै इलाकामा ती
दतूहरूसगँै पठाए । ितनले भन,े “शाऊल र शमएूलको पिछ नआउने क् तको
गोरुलाई यसै ग रनछे ।” अिन परम भकुो भय मािनसहरूमािथ पर् यो र ितनीहरू
एक जना मािनसझैं एकसाथ िनस्केर आए । 8 जब उनीहरूलाई ितनले बजेकेमा
भलेा पारे, तब इ ाएलका मिनसहरू ितन लाख जना िथए र यहूदाका मािनसहरू ितस
हजार जना िथए । 9 ितनीहरूले त्यहाँ आएका दतूहरूलाई भन,े “ितमीहरूले याबशे-
िगलादका मािनसहरूलाई यसो भन, 'भो ल यित बलेा मध् यन् हसम्ममा, ितमीहरूको
छु कारा हुनछे,’ ।” त्यसलैे दतूहरू गए र याबशे-िगलादका मािनसहरूलाई भन,े
र ितनीहरू खसुी भए । 10 तब याबशेका मािनसहरूले नाहाशलाई भन,े “भो ल
हामी तपाईंकहाँ आत्मासमपर्ण गनछौं, र तपाईंलाई जे असल लाग्छ सो हामीमािथ
गन ुर्होस ् ।” 11 भो लपल्ट शाऊलले मािनसहरूलाई ितन समहूमा िवभाजन गरे
। िबहानको पहरमा ितनीहरू छाउनी िबचमा आए र ितनीहरूले आ मण गरे र
मध् यन् हसम्ममा अम्मोनीहरूलाई परािजत गरे । ती जीिवत रहकेाहरू सबै यसरी
छरपष् ट भए, िक ितनीहरू कोही पिन दईु जना सगँै रहनेन ् । 12 तब मािनसहरूले
शमएूललाई भन,े “ती को िथए जसले यसो भने 'के शाऊलले हामीमािथ राज् य
गनछ र?’ ती मािनसहरूलाई ल्याउनहुोस,् तािक हामीले ितनीहरूलाई मानछौं ।”
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13तर शाऊलले भन,े “आजको िदन कसलैाई मा रनछैेन, िकनभने परम भलुे आज
इ ाएललाई छुटकारा िदनभुएको छ ।” 14 त्यसपिछ शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े
“आओ, हामी िगलगामा जानछेौं र त्यहाँ राजस ा ित फे र भ क् त जानउनछेौं ।”
15 त्यसलैे सबै मािनसहरू िगलगालमा गए र िगलगामा परम भकुो साम ु शाऊललाई
राजा बनाए । ितनीहरूले त्यहाँ परम भकुो साम ु मलेब लहरू चढाए, र शाऊल र
इ ाएलका सबै मािनसहरू धरैे आन न् दत भए ।

12
1 शमएूलले सबै इ ाएलीलाई भन,े “ितमीहरूले मलाई भनेका हरेक कुरा मलैे

सनुकेो छु र मलैे ितमीहरूमािथ एक जना राजा िनयकु् त गरेको छु । 2 अब यहाँ
ितमीहरूको साम ु राहा िहडं् दछैन ् । अिन म व ृ भएको छु र मरेो कपाल फुलकेो
छ । अिन मरेा छोराहरू ितमीहरूसगँै छन ् । मरेो बाल्यकालदे ख आजसम्म पिन
म ितमीहरूका साम ु िहडंकेोछु । 3 म यहाँ छु । परम भु र उहाँको अिभिषक् त
जनको साम ु मरेो िवरु गवाही दओे । मलैे कसकैो गोरु लएको छु? मलैे कसकैो
गधा लएको छु? मलैे कसलैाई ठगकेो छु? मलैे कसलैाई िथचोिमचो गरेको
छु? मरेा आखँाहरूलाई अन्धा तलु्याउन मलैे कसबैाट घसू लएको छु? मरेो
िवरु गवाही दओे र म ितमीहरूलाई त् यो फकार्इिदनछुे ।” 4 ितनीहरूले भन,े
“तपाईंले हामीलाई ठग् नभुएको वा, िथचोिमचो गन ुर्भएको वा कुनै मािनसको
हातबाट कुनै पिन कुरा चोन ुर्भएको छैन ।” 5 ितनले उनीहरूलाई भन,े “परम भु
ितमीहरू िवरु साक्षी हुनहुुन्छ र आज उहाँका अिभिषक् त जन साक्षी छन,् िक
ितमीहरूले मरेो हातमा कुनै कुरा भे ाएका छैनौ ।” ितनीहरूले जवाफ िदए,
“परम भु साक्षी हुनहुुन्छ ।” 6 शमएूलले मािनसहरूलाई भन,े “मोशा र हारूनलाई
िनयकु् त गन ुर्हुने र ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशेबाट ल्याउनहुुने परम भु नै
हुनहुुन्छ । 7 त् यसो हो भने अब आफैलाई हािजर गराऊ तािक मलैे ितमीहरू
सगँै परम भकुा सबै धािमर्क कायर्हरूबारे उहाँको साम ु िनवदेन गनछु जनु उहाँले
ितमीहरू र ितमीहरूका पखुार्हरूका िन म्त गन ुर्भयो । 8 जब याकूब िम दशेमा गए,
र ितमीहरूका पखुार्हरूले परम भसुगँ पकुारा गरे तब परम भलुे मोशा र हारून
पठाउनभुयो जसले ितमीहरूका पखुार्हरूलाई िम दशैबाट बािहर ल्याए र ितनीहरू
यस ठाउँमा बसोबास गरे । 9 तर ितनीहरूले परम भु आफ् ना परमशे् वरलाई िबस ।
उहाँले ितनीहरूलाई हासोरका कप् तान िससरेाको हातमा, प लश्तीहरूका हातमा र
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मोआबका राजाको हातमा बचे्नभुयो । यी सबलैे ितमीहरूका पखुार्हरू िवरु य ु गरे
। 10 ितनीहरूले परम भलुाई पकुारा गरे र भन,े 'हामीले पाप गरेका छौं, िकनभने
हामीले परम भलुाई त्यागकेा छौं र बाल र अश्तोरेत दवेताहरूको सवेा गरेका छौं
। तर अब हामीलाई हा ा श हुरूका हातबाट छुटकारा िदनहुोस ्र हामीले तपाईंको
सवेा गनछौं ।’ 11 त्यसलैे परम भलुे यरूब-बाल, बाराक, ियप् ता र शमएूललाई
पठाउनभुयो र ितमीहरू व रप रका सबै श मुािथ िवजय िदनभुयो, तािक ितमीहरू
सरुक्षामा बसोबास गनर् पाओ । 12 जब ितमीहरूले अम्मोनका मािनसहरूका राजा
नाहाश ितमीहरू िवरु आएको दखे्यौ, तब ितमीहरूले मलाई भन्यौ, 'होइन, बरु
हामीमािथ राजाले राज् य गन ुर्पछर्,’— य िप परम भु ितमीहरूका परमशे् वर नै
ितमीहरूका राजा हुनहुुन्थ्यो । 13अब ितमीहरूले चनुकेा र ितमीहरूले मागकेा राजा
यहाँ छन ्जसलाई परम भलुे ितमीहरूमािथ राजाको रूपमा िनयकु् त गन ुर्भएको छ
। 14 ितमीहरूले परम भकुो भय मान्यौ, उहाँको सवेा गर् यौ र परम भकुो आज्ञा
िवरु िव ोह गरेनौ भन,े ितमीहरू र ितमीहरूमािथ राज् य गन राजा दवुलै े परम भु
ितमीहरूका परमशे् वरको अनसुरण गनछौ । 15 ितमीहरूले परम भकुो आवाज
पालन गदनौ, तर परम भकुो आज्ञाको िवरु वोि ह गछ भन,े परम भकुो हात
ितमीहरूको िवरु मा हुनछे, जसरी त् यो ितमीहरूका पखुार्हरूको िवरु मा िथयो ।
16 अब आफैलाई हािजर गराओ र परम भलुे ितमीहरूका आखँा साम ु गन ुर्हुने यो
महान ् कुरालाई हरे । 17 के आज गहुँ कटानीको समय होइन? म परम भलुाई
पकुाछुर् तािक उहाँले गजर्न र झरी पठाउनहुुनछे । तब ितमीहरूको दषु् टता माहन ्
छ भनी ितमीहरूले जान् ने र दखे् नछेौ, जनु ितमीहरूले आफ्नो िन म्त राजा मागरे
परम भकुो द ृ ष् टमा गरेका छौ ।” 18 त्यसलैे शमएूलले परम भलुाई पकुारा
गरे । अिन त्यसै िदन परम भलुे गजर्न र झरी पठाउनभुयो । तब सबै मािनस
परम भु र शमएूलको भय धरैे भयो । 19 तब सबै मािनसले शमएूललाई भन,े
“तपाईंका सवेकहरूका िन म्त परम भु आफ् ना परमशे् वरसगँ ाथर्ना ग रिदनहुोस,्
तािक हामी मनछैनौं । िकनिक हामीले आफ् नो िन म्त राजा मागरे हा ा सबै
पापमािथ यो दषु् टता थपकेा छौं । 20 शमएूलले जवाफ िदए, “नडराओ ।
ितमीहरूले यी सबै दषु् टता गरेकाछौ, तर परम भबुाट नफकर् , र आफ् ना सारा
हृदयले परम भकुो सवेा गर । 21 ितमीहरूलाई फाइदा नहुने र छुटकारा िदन नसक् ने
र ा कुराहरू नलाग, िकनभने ितनीहरू ाथर् हुन ् । 22 उहाँको माहन ् नाउकँो

कारणले परम भलुे आफ् ना मािनसहरूलाई त्याग् नहुुनछैेन, िकनभने ितमीहरूलाई
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आफ्नो मािनस बनाउन परम भु शन् न हुनहुुन् छ । 23 मरेो बारेमा, मलैे ितमीहरूको
िन म्त ाथर्ना गनर् छोडरे परम भकुो िवरु मा पाप गन कुरा मबाट परै रहोस ् ।
बरु म ितमीहरूलाई असल र ठक मागर् िसकाउनछुे । 24 आफ् ना सारा हृदायले
परम भकुो मा भय मान र उहाँको सवेा गर । उहाँले ितमीहरूका िन म्त गन ुर्भएको
महान ्कुराहरूका बारेमा िवचार गर । 25 तर ितमीहरू दषु् टतामा लािगरहन्छौ भन,े
ितमीहरू र ितमीहरूका राजा दवुै नष् ट पा रनछेौ ।

13
1 शाऊलले राज् य गनर् सरुु गदार् ितनी ितस वषर्का िथए । ितनले इ ालमािथ

चा लस वषर् राज् य गरेका िथए, 2 ितनले इ ाएलका ितन हजार जना मािनसहरूलाई
चनुे । दईु हजार जना मािनसहरू ितनीसगँै िमकमाशमा र बथेलेको पहाडी दशेमा
िथए, जबिक एक हजार जना मािनसहरू बने्यामीनको िगबामा जोनाथनसगँ िथए ।
िसपाहीहरूमध् ये बाँकीलाई ितनले आ-आफ्नो घरमा पठाए । 3 जोनातनले िगबामा
भएको प लश् तीहरूका चौकीलाई परािजत गरे र प लश्तीहरूले यो सनुे । तब
शाऊलले “िह हूरूले सनुनू”् भन्दै दशेभ र तरुही फुके । 4शऊलले प लश्तीहरूका
चौकीलाई हराए र अझै इ ाएल प लश्तीहरूको िन म्त दगुर्न्ध बनकेा िथए भन् ने
सबै इ ाएलले सनुे । तब िगलगालमा शऊलकहाँ आउन सबै िसपाहरूलाई बोलाइयो
। 5 प लश्तीहरू ितन हजार रथहरू, छ हजार रथ हाँक् नहेरू र समु िकनारको
बालवुा सरी असखं्या सनेाहरू लएर इ ाएलको िवरु मा लडाइँ गनर् एकसाथ भलेा
भए । ितनीहरू मािथ आए र बथे-आवनको पवूर्मा िमकमाशमा छाउनी हाले ।
6 जब इ ाएलका मािनसहरूले आफूहरू कष् टमा परेको दखे,े िकनभने मािनसहरू

ाकुल िथए, मािनसहरू ओढारहरूितर, झाडीहरूिभ , च ानहरूमा, इनारहरूमा
र खाल्डोहरूमा लकेु । 7 केही िह हूरू यदर्न पा र गाद र िगलादको भभूागितर
गए । तर शाऊल अझ पिन िगगालमा नै िथए र सबै मािनसहरू डरले काम्दै
ितनको पिछ लागे । 8 ितनले शमएूलले तोकेका समय सात िदनसम्म पख । तर
शमएूल िगलगालमा आएनन ्र मािनसहरू शाऊलदे ख िततरिबतर भइरहकेा िथए ।
9 शाऊलले भन,े “मलाई होमब ल र मलेब ल ल्याओ ।” अिन ितनले होमब ल
चढाए । 10 ितनले होमब ल चढाउन िसद्ध्याउने िबि कै शमएूल आइपगुे । शाऊल
ितनलाई भटे्न र अिभवादन गनर् िनस्के । 11 त्यसपिछ शमएूलले भन,े “तपाईंले
यो के गन ुर्भएको?” शाऊलले जवाफ िदए, “जब मािनसहरूले मलाई छोिडरहकेो
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मलैे दखेें र तोिकएको समयिभ तपाईं आउनभुएन र प लश्तीहरू िमकमाशमा भलेा
भएका िथए, 12 मलैे भन,े 'अब प लश्तीहरू िगलगालमा मरेो िवरु मा आउनछेन ्
र मलैे परम भकुो िनगाह खोजकेो छैन ।' त्यसलैे होमब ल चढाउन मलैे आफैलाई
दवाव िदएँ ।” 13 तब शमएूलले शाऊललाई भन,े “तपाईंले मखूर्तापवूर्क काम
गन ुर्भएको छ । परम भु आफ् ना परमशे् वरले िदनभुएको आज्ञा तपाईंले पालन
गन ुर्भएको छैन । त् यसो गरेको भए परम भलुे इ ाएलमािथ तपाईंको शासन सदाको
िन म् त स्थािपत गन ुर्हुनिेथयो । 14 तर अब तपाईंको शासनले िनरन्तरता पाउनछैेन
। परम भलुे आफ् नोजस् तो हृदय भएको एक जना मािनसको खोजी गन ुर्भएको छ
र परम भलुे आफ् ना मािनसहरूका शासक हुन ितनलाई िनयकु् त गन ुर्भएको छ,
िकनभने उहाँले तपाईंलाई िदनभुएको आज्ञा तपाईंले पालन गन ुर्भएको छैन ।” 15तब
शमएूल उठे र िगलगालबाट बने्यामीनको िगबाितर गए । तब शाऊलले आफूसगँ
भएका मािनसहरूको गन्ती गरे, ितनीहरू झण्डै छ सय जना मािनसहरू िथए ।
16 शाऊल, ितनको छोरा जोनाथन र ितनीहरूसगँ भएका मािनसहरू बने्यामीनको
िगबामा नै बसे । तर प लश्तीहरूले िमकमाशमा छाउनी हाले । 17 प लश्तीहरूका
छाउनीबाट लटु्ने ितन समहू आए । एउटा समहू शआूलको भिूम ओ ाितर लागे ।
18 अक समहू बथे-होरोनितर गए र अक समहू उजाड-स् थानितर सबोईंको बेंसी
दे खने िसमानाितर लागे । 19 इ ाएलभ र कुनै फलामको काम गन मािनसहरू
भे ाउन सिकंदनैथ्यौ, िकनभने प लश्तीहरूले भन,े “न ता िह हूरूले आफ् ना
िन म् त भालाहरू र तरवारहरू बनाउछँन ्।” 20 तर इ ाएलका सबै मािनसहरू आ-
आफ् ना फाली, कोदालो, बन्चरो र हिँसया अजार्प् न तल प लश् तीहरूकहाँ जाने गथ
। 21फाली र कोदालो अजार्प् नको िन म्त दईु ितहाइ शकेेल अिन बन्चरो अजार्प् नको
र फाली अडाउने करुवा सोझ्याउन एक तीहाइ शकेेल ज्याला िथयो । 22 त्यसलैे
य ु को िदनमा शाऊल र जोनाथनसगँ भएका िसपाहरूका हातमा कुनै तरवार वा बाला
िथएन । शाऊल र ितनका छोरा जोनाथनसगँ मा ती िथए । 23प लश्तीहरूको फौज
िमकमाशको घाटीमा गयो ।

14
1 एक िदन शाऊलका जोनाथनले आफ् नो हितयार बोक् ने जवानलाई भन,े

“आऊ, हामी पल्लोप भएको प लश् तीहरूको चौकीमा जाऔं ।” तर ितनले
आफ्नो बबुालाई चािहं भननेन ्। 2 शऊलचािहं मो ोनमा भएको अनारको बोटमिुन
िगबाको छेउमा बिसरहकेो िथयो । ितनीसगँ झण्डै छ सय मािनस िथए, 3 एपोद
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लगाउने शीलोमा परम भकुो पजुारी एलीका पनाित, पीनहासका नाित, अहीतबूका
छोरा (ईकाबोदका भाइ) अिहयाहसिहत । जोनाथान गएको िथए भन् ने कुरा
मािनसहरूलाई थाहा िथएन । 4 प लश् तीहरूको चौकीमा पगु् नलाई जोनाथनले
जान चाहकेा घाटीको एकाप एउटा पत्थरको पहरो िथयो भन,े अक प अक
पत्थरको पहरो िथयो । एउटा पत्थरको पहरोलाई बोससे र अक पत्थरको पहरोलाई
सनेहे भिनन् थ् यो । 5 पत्थरको एउटा पहरो उ रमा िमकमाशको सामनु् ने र अक
दिक्षणमा गबेाको सामनु् ने िथयो । 6 जोनाथनले आफ्नो हितयार बोक् ने जवानलाई
भन,े “आऊ, यी बखेतनाहरूका चौकीमा पा र जाऔं । सायद परम भलुे हा ो
पक्षमा काम गनर् सक् नहुुनछे, िकनिक धरैे वा थोरै जनाबाट बचाउन परम भलुाई
कुनै कुराले रोक् न सक्दनै ।” 7 ितनका हितयार बोक् नलेे जवाफ िदए, “आफ् नो
मनमा जे लागकेो छ सो गन ुर्होस ् । अिग बढ्नहुोस,् हने ुर्होस,् तपाईंका सबै आज्ञा
पालन गनर् म तपाईंको साथमा छु ।” 8 तब जोनाथनले भन,े “हामी ती मािनसकहाँ
पा र जानछेौं र हामी आफै ितनीहरकहाँ दखेा पनछौं । 9 ितनीहरूले भन् छन,्
‘ितमीहरूकहाँ हामी नआएसम्म त्यहीं पखर्,' भन—े हामी आफ्नै ठाउँमा बस् नछेौं र
हामी ितनीहरूकहाँ पा र जानछैेनौं । 10 तर ितनीहरूले जवाफ िदन् छन,् 'हामीकहाँ
वा र आओ' भन,े हामी पा र तनछौं । िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई हा ो हातमा
िदनभुएको छ । यो हा ो िन म्त िचन्ह हुनछे ।” 11 त्यसलैे ितनीहरू दवुलै े आफूलाई
प लश् तीहरूको चौकीमा कट गरे । प लश् तीहरूले भन,े “हरे, िह हूरू आफू
लकेुका प्वालहरूबाट िन स्करहकेा छन ।्” 12 तब चौकीका मािनसहरूले जोनाथन
र ितनको हितयार बोक् नलेाई बोलाए र भन,े “हामीकहाँ आओ र ितमीहरूलाई
हामी केही कुरा दखेाउनछेौं ।” जोनाथनले आफ्नो हितयार बोक् नलेाई भन,े “मरेो
पिछ आऊ, िकनभने परम भलुे ितनीहरूलाई इ ाएलको हातमा िदनभुएको छ ।”
13 जोनाथन आफ् ना हात र खु ा टेकेर चढे र ितनको हितयार बोक् नलेे ितनको
पिछ गए । जोनाथनको साम ु प लश् तीहरू मा रए र ितनको पछाडी ितनको हितयार
बोक् नलेे कित जनालाई मारे । 14जोनाथन र ितनको हितयार बोक् नलेे गरेको पिहलो
आ मणमा चार रोपनी जितको क्षे मा झण्डै िबस जना मािनस मा रए । 15छाउनी,
मदैान र मािनसहरू माझ ास फै लयो । चौकीहरू र लटु्ने टोलीहरू पिन ािसत
भए । पथृ्वी ह ल्लयो र त्यहाँ ठुलो ास छायो । 16 त्यसपिछ बने्यामीनको िगबामा
रहकेो शाऊलका पहरा बस् नलेे दखे्यो । प लश् ती िसपाहीहरूका भीड िततरिबतर
भइरहकेो िथयो र ितनीहरू यताउता ग ररहकेा िथए । 17 तब शाऊलले आफूसगँ
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भएका मािनसहरूलाई भन,े “हा ो िबचबाट को हराएको छ, गनरे हरे ।” जब
ितनीहरूले गन्ती गरे, जोनाथन र ितनको हितयार बोक् ने हराएको थाहा भयो ।
18 शाऊलले अिहयाहलाई भन,े “परमशे् वरको सन्दकु यहाँ ल्याऊ,” िकनिक
त्यस बलेा यो इ ाएलका मािनसहरूसगँ िथयो । 19 शाऊल पजुारीसगँ बो लरहदँा
प लश् तीहरूको छाउनीको हल्ला झन ्बढ्दै िथयो । तब शाऊलले पजुारीलाई भन,े
“ित ो हात िझक ।” 20 शाऊल र ितनीसगँ भएका सबै मािनसहरू भलेा भए र
लडाइँ गनर् गए । हरेक प लश् तीले आ-आफ्नो साथीलाई तरवारले हार ग ररहकेो
िथयो र त्यहाँ ठुलो अन्योलता िथयो । 21 अब पिहले प लश् तीहरूसगँ रहकेा ती
िह हूरू जो ितनीहरूका छाउनीमा गएका िथए, ितनीहरू पिन इ ाएलीहरू, शाऊल र
जोनाथनकहाँ आए । 22 जब ए ाइम निजकको पहाडितर लकेुका इ ाएलका सबै
मािनसले प लश् तीहरू भािगरहकेा छन ्भनी सनु,े तब ितनीहरूले पिन उनीहरूलाई
य ु मा खदेे । 23 यसरी परम भलुे त्यस िदन इ ाएललाई छुटकाटा िदनभुयो र य ु
बथे-अवन पा रसम्म नै फै लयो । 24 त्यस िदन इ ाएलका मािनसहरू ाकुल
भएका िथए िकनभन,े “साँझसम्म र मलैे आफ् ना श हुरूमािथ बद् ला न लएसम्म
खाना खाने कुनै पिन मािनस ािपत होस”् भनरे शाऊलले मािनसहरूलाई शपथ
खान लगाएका िथए । त्यसलैे फौजका कुनै पिन व् य क् तले खाना चाखकेा िथएनन ्
। 25 त्यसपिछ सबै मािनसहरू जङ्गिभ पसे र त्यहाँ जिमनमा मह िथयो । 26जब
मािनसहरू जङ्गलिभ पस,े तब मह बग् न थाल्यो, तर कसलैे पिन महमा हात
लगाएन, िकनभने मािनसहरू शपथदे ख डराएका िथए । 27 तर जोनाथनले आफ् ना
बबुाले मािनसहरूलाई शपथ खान लगाएको कुरा सनुकेा िथएनन ्। ितनले आफ्नो
हातमा भएको ल ी पसारे र यसले महको चाकामा घोचे । ितनले आफ्नो हात
आफ् नो मखुमा लगे र ितनका आखँामा तजे आयो । 28 तब मािनसहरूमध्ये एक
जनाले भन,े “ तपाईंको बबुाले 'आजको िदन खाना खाने मािनस ािपत होस'् भनी
मािनसहरूलाई कडा शपथ खान लगाउनभुयो, य िप मािनसहरू भोकले कमजोर
भएका छन ् । 29 तब जोनाथनल भन,े “मरेो बबुाले दशेलाई कष् ट िदनभुएको
छ । हरे, मलैे यो थोरै मह चाखरे मरेा आखँाहरू कित तिेजला भएका छन ्
। 30 मािनसहरूले आफ् ना श हुरूको लटूबाट स् वतन् भएर खाएका भए कित
धरैे रा ो हुन्थ्यो? िकनभने अिहले पा लश् तीहरूका माझमा ठुलो सहंार भएको
छैन ।” 31 ितनीहरूले त्यस िदन प लश् तीहरूलाई िमकमाशदे ख अय्यालोनसम्म
आ मण गरे । मािनसहरू धरैे थिकत भए । 32 मािनसहरू लटूहरूमा लोभ गरेर
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झु म्मए, अिन भडेाहरू, गोरुहरू र पाठाहरू लए र ितनलाई जिमनमा मारे ।
मािनसहरूले ितनीहरूलाई रगतसगँै खाए । 33 तब ितनीहरूले शाऊललाई भन,े
“हने ुर्होस,् मािनसहरूले रगतसगँै खाएर परम भकुो िवरु मा पाप ग ररहकेा छन ्
।” शाऊलले भन,े “ितमीहरूले अिवश् वसी किसमले काम गरेका छौ । अब यहाँ
मकहाँ एउटा ठुलो ढुङ्गा ल् याओ ।” 34 शाऊलले भन,े “मािनसहरूको िबचमा
जाओ र ितनीहरूलाई भन, 'हरेक मािनसले आ-आफ्नो गोरु र भडेहरू यहाँ ल्याओस ्
र मारोस ् र खाओस ् । रगतसगँै खाएर परम भकुो िवरु मा पाप नगर' ।” त्यसलैे
हरेक मािनसले आ-आफ्ना गोरु आफूसगँ ल्याए र यसलाई त्यहाँ मारे । 35शाऊलले
परम भकुो िन म्त एउटा वदेी वनाए, जनु ितनले परम भकुो िन म्त बनाएका पिहको
वदेी िथयो । 36 तब शाऊलले भन,े “प लश् तीहरूलाई राती गएर िपछा गरौं र
िबहानसम्ममा ितनीहरूलाई लटूौं । ितनीहरूलाई एउटै पिन जीिवत नछोडौं ।”
ितनीहरूले जवाफ िदए, “तपाईंलाई जे असल लाग्छ सो गन ुर्होस ् ।” तर पजुारी
भन,े “यहाँ परमशे् वरकहाँ जाऔं ।” 37 शाऊलले परमशे् वरलाई सोध,े “के म
प लश् तीहरूको िपछा गरौं? के तपाईंले ितनीहरूलाई इ ाएलको हातमा समु्पनहुुने
छ?” तर परमशे् वरले त्यस िदन ितनलाई जवाफ िदनभुएन । 38 तब शाऊलले भन,े
“मािनसहरूका सबै अगवुाहरू यहाँ आओ । आज यो पाप कसरी ग रयो िसक र हरे
। 39 िकनिक जसरी इ ाएललाई छुटकारा िदनहुुने परम भुजीिवत हुनहुुन्छ, यो मरेो
छोरा जोनाथन नै भए पिन िनश् चय नै मनछ ।” तर सबै मािनसमध्यकेा कुनलैे पिन
ितनलाई जवाफ िदएन । 40 तब ितनले सबै इ ाएललाई भन,े “ितमीहरू एकप
खडा हुनपुछर्,अिन म र मरेो छोरा जोनाथन अक प खडा हुनछेौं ।” मािनसहरूले
शाऊललाई भन,े “तपाईंलाई जे असल लाग्छ सो गन ुर्होस ् ।” 41 शाऊलले भन,े
“हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, यो पाप म वा मरेो छोरा जोनाथनले गरेको हो
भन,े हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर मलाई ऊरीम िदनहुोस ्। तर यो पाप तपाईंका
मािनस इ ाएलले गरेका हुन ् भने तमु्मीम िदनहुोस ् ।” अिन िच ाले जोनाथन र
शाऊललाई पार् यो, तर फौजलाई अलग गर् यौ । 42 त्यसपिछ शाउलले भन,े “म र
मरेो छोरा जोनाथनको िबचमा िच ा हाल ।” अिन िच ाले जोनाथनलाई छान्यो ।
43 शाऊलले जोनाथनलाई भन,े “ितमीले के गरेका छौ मलाई भन ।” जोनाथनले
ितनले भन,े “मलैे मरेो हातमा भएको ल ीको टुप्पोले थोरै मह चाखें । म यहाँ
छु । म मनछु ।” 44 शाऊलले भन,े “ए जोनाथन, ितमी मरेनौ भन,े परमशे् वरले
मलाई त् यसै वा त् योभन्दा बढी गन ुर्भएको होस ्।” 45 तब मािनसहरूले शाऊललाई
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भन,े “इ ाएलको िन म्त य ो िवजय ल्याउने जोनाथन मन ुर्पछर्? यस् तो हुदँ ै नहोस ्
! परम भु जीिवत हुनभुएझैं, ितनको िशरबाट एउटा कपाल पिन झनछैन, िकनिक
आज ितनले परमशे् वरसगँ काम गरेका छन ।्” यसरी मािनसहरूले जोनाथनको उ ार
गरे तािक ितनी मरेनन ्। 46 त् यसपिछ शाऊलले प लश्तीहरूको िपछा गनर् छोडे र
प लश्तीहरू आ-आफ्ना घरमा गए । 47 जब शाऊलले इ ाएलमािथ राज् य गनर्
सरुु गरे, तब ितनले सबिैतरका आफ् ना श हुरूको िवरु मा य ु गरे । ितनले मोआब,
अम्मोनीहरू, एदोम, सोबका राजाहरू र प लश्तीहरूको िवरु मा य ु गरे । ितनी जता
फिकर् ए, त् यतै ितनले उनीहरूलाई दण्ड िदए । 48 ितनले ठुलो साहसले काम गरे र
अमालकेीहरूलाई परािजत गरे । ितनले इ ाएललाई लटु्नहेरूको हातबाट छुटकारा
िदए । 49 शाऊलका छोराहरू जोनाथन, ियश् वी र मल्कीशअू िथए । ितनकी जठेी
छोरीहरूको नाउँ मरेाब र कान्छीको नाउँ िमकल िथयो । 50 शाऊलको पत् नीको
नाउँ अिहनोम िथयो । ितनी अहीमासकी छोरी िथइन ्। ितनको फौजको कप् तानको
नाउँ शाऊलका काका नरेका छोरा अबनरे िथयो । 51 कीश शाउलका बबुा िथए ।
अिन अबनरेका बबुा नरे अबीएलका छोरा िथए । 52शाऊलको जीवनकालभ र नै
प लश्तीहरूसगँ कडा य ु च लर ो । जब शाऊलले कुनै वीर वा ब लयो मािनसलाई
दखे्थ,े तब ितनले उसलाई आफूसगँै राख्थे ।

15
1 शमएूलले शऊललाई भन,े “ तपाईंलाई परम भकुा मािनसहरूका राजा हुन

अिभषके गनर्लाई उहाँले मलाई पठाउनभुयो । अब परम भकुो वचन सनु् नहुोस ् ।
2 सवर्श मान ् परम भु परमशे् वर यसो भन् नहुुन्छ, 'इ ाएल िम दशेबाट आउँदा
बाटोमा ितनीहरूको िवरोध गन अमालकेका कुरालाई मलैे ध् यान िदएको छु । 3अब
जा र अमालकेलाई आ मण गर ्र ितनीहरूसगँ भएका सबै थोकलाई नाश गर ्।
ितनीहरूलाई नछोड,् तर परुुष र स् ी, बालक र िसस,ु गोरु र भडेा, ऊँट र गधा
सबलैाई मार ्' ।” 4 शाऊलले मािनसहरूलाई बोलाए र तलेमैको सहरमा ितनको
सङ्ख् या गन,े ितनीहरू दईु लाख पदैल िसपाही र यहूदाका दश हजार परुुषहरू
िथए । 5 तब शाऊल अमालकेको सहरमा आए र मदैानमा पख । 6 शाऊलले
केनीहरूलाई भन,े “जाऊ, िवदा होओ, अमालकेीहरूबाट बािहर िनस्की आओ,
तािक मलैे उनीहरूसगँै ितमीहरूलाई नष् ट गनछैन । िकनिक ितमीहरूले इ ाएलका
मािनसहरू िम दशेबाट आउँदा ितनीहरूलाई दया दखेायौ ।” त्यसलैे केनीहरू
अमालकेीहरूबाट टाढा गए । 7 त्यसपिछ शाऊलले हिवलादे ख िम दशेको पवूर्मा
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पन शरूसम्म नै आ मण गरे । 8 तब ितनले अमालकेीहरूका राजा अगागलाई
जीिवतै राखे । ितनले सबै मािनसलाई तरवारको धारले पणू र् रूपमा नाश गरे । 9 तर
शाऊल र ितनका मािनसहरूले अगागलाई र रा ा भडेाहरू, गोरुहरू, मोटा बाछाहरू
र थमुाहरूलाई बचाई राखे । हरेक असल कुरालाई ितनीहरूले नाश गरेनन ् । तर
घिृणत र तचु् छ कुनै पिन कुरालाई ितनीहरूले पणू र् रूपमा नाश गरे । 10 परम भकुो
वचन शमएूलकहाँ यसो आयो, 11 “शाऊललाई राजा बनाएकोमा म दःुखी छु,
िकनिक मरेो अनसुरण गनर्बाट ऊ फिकर् एको छ र मरेा आज्ञाहरू पालन गरेको
छैन ।” शमएूल रसाए । ितनले रातभ र परम भमुा पकुारे । 12 शाऊललाई
भटे्न शमएूल िबहान सबरैे उठे । शमएूललाई भिनयो, “शाऊल कामलमा आए
र आफ्नो िन म्त ितनले स्मारक खडा गरे र त् यसपिछ पक र तल िगलगालितर गए
।” 13 तब शमएूल शाऊलकहाँ आए, र शाऊलले ितनलाई भन,े “परम भु ारा
तपाईंलाई आिशष ्िमलोस ्! मलैे परम भकुो आज्ञा परुा गरेको छु ।” 14शमएूलले
भन,े “त् यसो भए मरेो कानले सनुकेो भडेाहरू कराएको र गोरुहरू कराएको यो
के हो?” 15 शाऊलले जवाफ िदए, “ितनीहरूले अमालकेीहरूबाट ती ल्याएका
छन ् । िकनभने मािनसहरूले परम भु तपाईंको परमशे् वरलाई िबलदान चढाउन
असल भडेाहरू र गोरुहरू बचाएर राखकेा छन ् । बाँकीचािहं हामीले पणू र् रूपमा
नाश गरेका छौं ।” 16 तब शमएूलले शाऊललाई भन,े “पखर्नहुोस,् र परम भलुे
मल ाई आज राती के भन् नभुयो सो म तपाईंलाई भन् नछुे ।” शाऊलले ितनलाई
भन,े “भन् नहुोस ् ।” 17 शमएूलले भन,े “तपाईं आफ्नै द ृ ष् टमा सानो हुनहुुन्छ,
तापिन के तपाईंलाई इ ाएलको कुलहरूका िशर बनाइएको िथएन र? तब परम भलुे
तपाईंलाई इ ाएलका राजा अिभषके गन ुर्भयो, 18 र परम भलुे तपाईंलाई आफ्नो
बाटोमा पठाउनभुयो र भन् नभुयो, 'जा र पापीहरू अथार्त ् अमालकेीहरूलाई पणूर्
रूपमा नाश गर ्र ितनीहरू नाश नभएसम्म ितनीहरूका िवरु य ु गर ।' 19 तपाईंले
परम भकुो आज्ञालाई िकन पालन गन ुर्भएन, तर बरु लटूका माल कब् जा गन ुर्भयो र
परम भकुो द ृ ष् टमा जे खराब िथयो त्यही गन ुर्भयो?” 20 तब शाऊलले शमएूललाई
भन,े “मलैे साँच् चै नै परम भकुो आज्ञा पालन गरेको छु र परम भलुे मलाई
पठाउनभुएको मागर्मा गएको छु । मलैे अमालकेको राजा अगागलाई कब्जामा
लएको छु र अमालकेीहरूलाई पणूर् रूपमा नाश गरेको छु । 21 तर मािनसहरूले

परम भु तपाईंका परमशे् वरलाई िगलगालमा ब लदान चढाउन भनरे िवनाशका
िन म्त अलग ग रएका असल थोकहरू, भडेाहरू र गोरुहरू जस्ता केही लटुका
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मालहरू लए ।” 22 शमएूलले जवाफ िदए, “परम भकुो आज्ञापालन गदार्झैं
होमब लहरू र ब लदानहरूमा परम भु शन् न हुनहुुन्छ र? आज्ञा पालन ब लदान
भन्दा उ म हो र सनु् नचुािहं भडेाको बोसो भन्दा उ म हो । 23 िकनभने िव ोह
गन ुर् मन् तन् को पापजस्तै हो अिन हठचािहं दषु् टता र अधमर्जस्तै हो । तपाईंले
परम भकुो वचनलाई इन्कार गन ुर्भएको कारणल,े उहाँले पिन तपाईंलाई राजा
हुनबाट इन्कार गन ुर्भएको छ । 24 तब शाऊलले शमएूललाई भन,े “मलैे पाप
गरेको छु । िकनिक मलैे परम भकुो आज्ञा र तपाईंको वचन तोडकेो छु, िकनभने
म मािनसहरूदे ख डराएको िथएँ र मलैे ितनीहरूको कुरा मानें । 25 अब कृपया
मरेो पाप क्षमा गन ुर्होस ् र मसगँै फकर् नहुोस ्तािक म परम भकुो आराधना गनर् सकँू
। 26 शमएूलले शाऊललाई भन,े “म फकर तपाईंसगँ जानछैेन । िकनिक तपाईंले
परम भकुो वचन इन्कार गन ुर्भएको छ र परम भलुे तपाईंलाई इ ाएलका राजा
हुनबाट इन्कार गन ुर्भएको छ ।” 27 जसै शमएूल जानलाई फकर् ंए, शाऊलले
ितनको कपडाको छेउ समाते र त् यो च्याितयो । 28 शमएूलले ितनलाई भन,े
“परम भलुे आज इ ाएल राज्यलाई तपाईंबाट च्यात् नभुएको छ र त् यो तपाईंभन्दा
उ म तपाईंको एक जना िछमकेीलाई िदनभुएको छ । 29 साथै इ ाएलका श ले
न ढाट्न ु हुन्छ न त आफ् नो मन बदल् न ु नै हुन्छ । िकनभने आफ्नो मन बद्लने उहाँ
मािनस हुनहुुन् न। 30 त्यसपिछ शाऊलले भन,े “मलैे पाप गरेको छु । तर कृपया
मरेा मािनसहरूका धमर्-गरुुहरूका साम ु र इ ाएलको साम ु मरेो इज् जत गन ुर्होस ् ।
फे र मसगँ फकर् नहुोस,् तािक मलैे परम भु तपाईंका परमशे् वरको आराधना गनर्
सकँू । 31 त्यसलैे शमएूल शाऊलसगँै फक, र शाऊलले परम भकुो आराधना
गरे । 32 तब शमएूलले भन,े “अमालकेीहरूका राजा अगागलाई यहाँ मकहाँ
ल् याउनहुोस ् ।” अगाग साङ्लाले बाँिधएकै अवस्थामा आए र भन,े “िनश् चय
नै मतृ्य ु तीक् तता टरेको छ ।” 33 शमएूलले जवाफ िदए, “जसरी तरेो तरवारले
स् ीहरूलाई बालकहीन बनाएको छ, त्यसरी नै तरेो आमा पिन स् ीहरूका माझमा
बालकहीन हुनछेे ।” अिन शमएूलले अगागलाई िगलगालमा टु ा-टु ा बनाए ।
34शमएूल रामामा गए र शाऊल िगबाको आफ्नै घरमा गए । 35शमएूलले आफ् नो
मतृ्यकुो िदनसम्म नै शाऊललाई भटेेनन,् िकनिक ितनले शाऊलको िन म्त शोक गरे
। परम भलुे शाऊललाई इ ाएलका राजा बनाउनभुएकोमा उहाँ दःुखी हुनभुयो ।
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16
1 परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “मलैे शाऊललाई इ ाएलको राजा हुनबाट

इन्कार गरेको कारणले त ँ उसको िन म्त किहलसेम्म िवलाप गनछस?् तरेो सीङ् मा
तले भर ्र जा । म तलँाई बथेलहेमेको ियशकैहाँ पठाउनछुे, िकनिक मलैे त्यसका
छोराहरूका िबचबाट एक जनालाई मरेो िन म्त राजा चनुकेो छु ।” 2 शमएूलले
सोध,े “म कसरी जान सक् छु? शाऊलले यो सनुे भन,े उसले मलाई मानछ
।” परम भलुे भन् नभुयो, “तसँगँै एउटा कोरली लजैा र भन,् 'म परम भलुाई
ब लदान चढाउन आएको छु ।' 3 ियशलैाई पिन ब लदानमा बोला र तैंले के
गन ुर्पनछ म तलँाई दखेाउनछुे । मलैे तलँाई दखेाएको एक जनालाई तैंले अिभषके
गनछस ् ।” 4 शमएूलले परम भलुे भन् नभुएझैं गरे र बथेलहेमे गए । सहरका
धमर्-गरुुहरू ितनलाई भटे्न आउँदा ितनीहरू डरले कािमरहकेा िथए र भन,े “के
तपाईं शा न्तमा नै आउँदै हुनहुुन्छ?” 5 ितनले भन,े “शा न्तमा नै हो । म
परम भलुाई िबलदान चढाउन आएको छु । आफैलाई अलग गनर् तयार होओ
र मसगँै ब लदानमा आओ ।” ितनले ियशै र ितनका छोराहरूलाई अलग गरे र
ितनीहरूलाई ब लदानमा िनमन् णा गरे । 6जब ितनीहरू आए, ितनले एलीआबलाई
हरेे र मनमनै भने परम भकुो अिभिषक् त जन िनश् चय नै ितनको साम ु उिभरहकेा
िथए । 7 तर परम भलुे शमएूललाई भन् नभुयो, “त्यसको बा स्वरूप वा त्यसको
कदको उचाइलाई नहरे,् िकनभने मलै े त्यसलाई इन्कार गरेको छु । िकनभने
परम भलुे मािनसले झैं हेन् ुर्हुन् न । मािनसले बािहरी स्वरूपलाई हछेर्, तर परम भलुे
हृदयलाई हने ुर्हुन्छ ।” 8 ियशलैे अबीनादाबलाई बोलाए र शमएूलको सामनु् ने
िहडं्न लगाए । तब शमएूलले भन,े “परम भलुे यसलाई पिन चनु् नभुएको छैन
।” 9 ियशलैे शम्मालाई िन िहडं्न लगाए, तर शमएूलले भन,े “परम भलुे यसलाई
पिन चनु् नभुएको छैन ।” 10 ियशलैे ितनका सातै जना छोराहरूलाई शमएूलको
साम ु िहडं्न लगाए । शमएूलले ियशलैाई भन,े “परम भलुे ियनीहरू कुनलैाई पिन
चनु् नभुएको छैन ।” 11 तब शमएूलले ियशलैाई भन,े “के तपाईंका छोराहरू सबै
जना यहाँ नै छन?्” ितनले जवाफ िदए, “अझै कान्छो बाँकी नै छ, तर उसले
भडेाको गोठाला ग ररहकेो छ ।” शमएूलले ियशलैाई भन,े “कसलैाई पठाउनहुोस ्
र ितनलाई िझकाउनहुोस ् । ितनी यहाँ नआएसम्म, हामी बस् नछैेनौं ।” 12 ियशलैे
कसलैाई पठाए र ितनलाई ल्याए । यो छोराको राता गाला, सनु्दर आखँा र सनु्दर
स्वरूप िथयो । परम भलुे भन् नभुयो, “उठ,् त्यसलाई अिभषके गर ।् िकनभने यही
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नै हो ।” 13 अिन शमएूलले तले भएको सीङ् लए र ितनलाई आफ् ना दाजहुरूका
माझमा अिभषके गरे । त्यस िदनदे ख परम भकुो आत्मा दाऊदमािथ आउनभुयो
। त्यसपिछ शमएूल उठे र रामाितर गए । 14 परम भकुो आत्माले शाऊललाई
छोड्नभुयो र परम भकुो हािनकारक आत्माले ितनलाई दःुख िदयो । 15शाऊलका
सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हेन् ुर्होस,् परम भकुो हािनकारक आत्माले तपाईंलाई
दःुख िदन्छ । 16 तपाईंको साम ु भएका सवेकहरूलाई कोही वीणा बजाउन िनपणु

क् तलाई खोज् न हा ो मा लकले आज्ञा गन ुर्होस ् । जब परम भकुो हािनकारक
आत्मा तपाईंमािथ आउँछ, त्यसले वीणा बजाउनछे, र तपाईं ठीक हुनहुुनछे ।”
17 शाऊलले ितनका सवेकहरूलाई भन,े “बजाउन िनपणु एक जना मािनस मरेो
िन म्त खोज र त्यसलाई मकहाँ ल्याऊ ।” 18 जवानहरूमध्ये एक जनाले जवाफ
िदए, “मलैे बथेलहेमका ियशकैा छोरा बजाउनमा िनपणु, ब लयो, साहसी, लडाकु,
बोलीवचनमा चतरु, सनु् दर मािनस दखेकेो छु । अिन परम भु ितनीसगँ हुनहुुन्छ ।”
19 त्यसलैे शाऊलले ियशकैहाँ दतूहरू पठाए र भन,े “भडेाहरूसगँ भएको ित ो छोरा
दाऊदलाई मकहाँ पठाऊ ।” 20 ियशलैे रोटी, दाखम को भाँडो, एउटा पाठोलाई
गधामा बोकाए र आफ् नो छोरा दाऊदसगँै ती शाऊलकहाँ पठाए । 21 तब दाऊद
शाऊलकहाँ आए र ितनको सवेामा वशे गरे । शाऊलले ितनलाई धरैे मे गरे र ितनी
उनको हितयार बोक् ने बने । 22 “दाऊद मरेो साम ु खडा रहोस,् िकनभने उसले मरेो
द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छ” भन् ने सामाचार शाऊलले ियशलैाई पठाए । 23 जब-
जब शाऊलमािथ परमशे् वरको हािनकारक आत्मा आउँथ्यो, दाऊदले वीणा लन्थे
र त् यो बजाउथँे । यसरी शाऊल पनुः ताजा र सञ् चो हुन्थ,े र हािनकारक आत्माले
ितनीलाई छोड् थ् यो।

17
1 यित बलेा प लश् तीहरूले य ु को िन म्त आफ् ना फौजहरू भलेा गरे । ितनीहरू

सोकोमा भलेा भए जनु यहूदाको क्षे हो । ितनीहरूले सोको र आजकेाको
िबचमा एपसे-दम्मीममा छाउनी हाले । 2 शाऊल र इ ाएलका मािनसहरू भलेा
भए र एलाहको मदैानमा छाउनी हाले र प लश् तीहरूसगँ य ु गनर् पङ्तीब भए
। 3 प लश् तीहरू पहाडको एकाप र इ ाएल पहाडको अक प मदैानलाई
ितनीहरूका िबचमा पारेर खडा भए । 4गातको गोल्यत नाउँ गरेको एक जना ब लयो
मािनस प लश् तीहरूको छाउनीबाट आयो, जसको उचाइ ितन िमटर िथयो । 5 उसले
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आफ् नो िशरमा काँसाको टोप लगाएको िथयो, त्यो िझलमले ससु ज् जत िथयो ।
उसको काँसाको िझलमको तौल साठी िकलो िथयो । 6 उसको खु ामा काँसाको
िझलम िथयो र त्यसको कुमहरूको िबचमा भाला िथयो । 7 उसको भालाको डण्डा
कपडा बनु् ने जलुाहको थरुीजस्तै ठुलो िथयो । उसको भालाको टुप् पो सात िकलो
फलामको िथयो । उसको ढाल बोक् ने त्यसको अिग-अिग गयो । 8 ऊ खडा भयो
र इ ाएलको फौजितर िचच्याए, “ितमीहरू लडाइँको िन म्त पङ्तीब हुन िकन
आएका छौ? के म एक जना प लश् ती होइन र ितमीहरू शाऊलको सवेकहरू
होइनौ र? आफ्नो िन म्त एक जना मािनसलाई चनु र ऊ मकहाँ तल आओस ् ।
9 मसगँ लडरे उसले मलाई िजत् यो भन,े हामी ितमीहरूका सवेकहरू हुनछेौं । तर
मलैे त्यसलाई हराएँ भन,े ितमीहरू हा ो सवेकहरू हुनछेौ र हा ो सवेा गनछौ ।”
10 त् यो प लश् तीले फे र भन् यो, “म इ ाएलको फौजलाई आज चनुौती िदन्छु ।
मलाई एउटा मािनस दओे, तािक हामीसगँै लड्न सकौं ।” 11 जब शाऊल र सारा
इ ाएलले त् यो प लश् तीले भनकेो कुरा सनु,े ितनीहरू िनरुत्सािहत भए र सा ै डराए
। 12 दाऊदचािहं यहूदाका बथेलहेमेको ए ातीका छोरा िथए जसको नाम ियशै िथयो
। ितनका आठ भाइ छोरा िथए । शाऊलको समयमा ियशै ब ृ मािनस, मािनसहरू
माझ धरैे व ृ िथए । 13 ियशकैा ितन जना ठुला छोराहरू य ु मा शाऊलको पिछ
लागकेा िथए । ितन छोराहरूका नाउहँरू जठेा एलीआब, मािहला अबीनादाब र
सािहलंा शम्मा िथए । 14 दाऊदचािहं कान्छा िथए । ितन जना दाजहुरू शाऊलको
पिछ लागे । 15 अिहले दाऊद बथेलहेमेमा भएका भडेाहरूलाई चराउनको िन म्त
र शाऊलका फौज िबच आउने र जाने गथ । 16 चा लस िदनसम्म त्यो ब लयो
प लश् ती िबहान र साँझ आफूलाई य ु को िन म्त स्ततु गनर् दखेा परे । 17 तब
ियशलैे ितनका छोरा दाऊदलाई भन,े “यो भटेुको अन् न र दस वटा रोटी लऊे र
ितनीहरूलाई ित ा दाजहुरूका िन म्त छाउनीमा चाँडो बोकेर लजैाऊ । 18 साथै यी
दस वटा पनीर हजार जनाको कप् तानको िन म्त लजैाऊ । ित ा दाजहुरू कस्ता
छन,् ितनीहरू रा ै छन ् भन् ने केही माण लऊे । 19 ित ा दाजहुरू शाऊलसगँ र
इ ाएलका सबै मािनसहरू एलाहको मदैानमा प लश् तीहरूसगँ लिडरहकेा छन ्।”
20 दाऊद िबहान सबरैे उठे र भडेाहरू गोठालाहरूको हातमा हरेचाहमा छोडे ।
ितनले खा न् नहरू लए र ियशलैे ितनलाई आज्ञा गरेझैं गए । ितनी फौजहरू य ु -
ध्विनका साथ य ु मदैानमा जाँदै गदार् छाउनीमा आए । 21 इ ाएल र प लश् तीहरू
य ु को िन म्त फौजको िवरु फौज प ङ्तब भए । 22सामानहरू राख् नकेो िजम्मामा
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दाऊदले आफ्ना सामानहरू छोड,े फौजहरूितर दौड,े र आफ्ना दाजहुरूलाई ढोग
गरे । 23 ितनी उनीहरूसगँ कुरा ग ररहदँा, गोल्यत नाउँ गरेको त्यो ब लयो प लश् ती
प लश् तीहरूको फौजबाट आयो र पिहलकेो जस्तै शब्दहरू भन् यो र दाऊदले त्यो
सनुे । 24जब इ ाएलका सबै मािनसहरूले त्यो मािनसलाई दखे,े ितनीहरू त्यसदे ख
भागे र सा ै भयभीत भए । 25 इ ाएलका मािनसहरूले भन,े “के मािथ आएको
यो मािनसलाई तपाईंले दखे् नभुएको छ? ऊ इ ाएललाई चनुौती िदन आएको छ
। उसलाई मानलाई राजाले धरैे सम्पि िदनछेन,् ितनले ितनलाई आफ्नो छोरी
िववाह गनर् िदनछेन ्र इ ाएलमा ितनको बबुाको घरानालाई करबाट मकु् त गनछन ्
।” 26 दाऊदले आफ् नो छेउमा उिभएका मािनसहरूलाई सोध,े “यो प लश्तीलाई
मान र इ ाएलबाट िनन्दा दरु गनलाई के ग रनछे? जीिवत परमशे् वरको फौजलाई
धम्की िदने यो बखेतनाको प लश्ती को हो?” 27 अिन मािनसहरूले भिनरहकेा
कुरालाई नै दोहोर् याए र ितनलाई भन,े “उसलाई मानलाई यसै ग रनछे ।” 28 ितनले
मािनसहरूसगँ कुरा गदार् ितनका जठेा दाजु एलीआबले सनुे । एलीआबको रस
दाऊदमािथ द न्कयो, र ितनले भन,े “त ँ यहाँ िकन आइस?् उजाड-स् थानमा भएका
ती थोरै भडेाहरूलाई कसको साथमा छोिडस?् तरेो घमण्ड र तरेो हृदयको कु टलता
मलाई थाहा छ । िकनिक य ु हनेर् भनरे त ँ यहाँ तल आएको होस ्।” 29 दाऊदले
भन,े “मलैे अिहले के गरेको छु? के यो एउटा श् न मा िथएन?” 30ऊबाट ितनी
अक ितर नै तिकर् ए र त्यसरी नै कुरा गरे । मािनसहरूले पिहलकेो जस्तै गरी उही
जवाफ िदए । 31 जब िसपाहीहरूले दाऊदले भनकेा कुराहरू सनु,े तब ितनीहरूले
त्यो कुरा शाऊललाई बताए र ितनले दाऊदलाई लन पठाए । 32 तब दाऊदले
शाऊललाई भन,े “त्यो प लश्तीको कारणले कसकैो हृदय हतास नहोस ्। तपाईंको
दास जानछे र यो प लश्तीसगँ लड्नछे ।” 33 शाऊलले दाऊदलाई भन,े “ितमी
यो प लश्तीको िवरु मा लाड्न जान सक्षम छैनौ । िकनभने ितमी भखर्रको केटा
मा हौ र ऊ आफ् नो जवानीदे ख नै य ु मा छ ।” 34 तर दाऊदले शाऊललाई
भन,े “तपाईंको दासले आफ्ना बबुाका भडेाहरूको हरेचाह गन गथ्य । जब िसहं
वा भाल ु आएर भडेालाई बगालबाट लान्थ्यो, 35 म त्यसलाई लखटे्थें र त्यसलाई
आ मण गथं र त्यसको मखुबाट यसलाई छुटकारा िदन्थें । जब त्यो मरेो िवरु
आइलाग्थ्यो, मलैे त्यसको दा ीमा समातरे त्यसलाई हार गथं र माथं । 36 तपाईंको
दासले िसहं र भाल ु दवु ै मारेको छ । यो प लश्ती पिन ितनीहरूमध्ये एउटाझैं हुनछे,
िकनभने यसले जीिवत परमशे् वरको फौजलाई चनुौती िदएको छ ।” 37 दाऊदले
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भन,े “परम भलुे मलाई िसहं र भालकुो पञ् जाबाट बचाउनभुएको छ । उहाँले नै यो
प लश् तीको हातबाट पिन मलाई बचाउनहुुने छ ।” त्यसपिछ शाऊलले दाऊदलाई
भन,े “जाऊ, र परम भु ितमीसगँ हुनभुएको होस ् ।” 38 शाऊलले दाऊदलाई
आफ् नो पोशाक लगाइिदए । ितनले उनको िशरमा काँसाको टोप लगाइिदए । ितनले
उनलाई िझलम पिहर् याइिदए । 39 दाऊदले ितनको तरवार ितनको िझलममािथ िभरे
। तर उनी िहडं्न सकेनन,् िकनभने ती लगाएर िहडं् ने ता लम ितनलाई िथएन ।
अिन दाऊदले शाऊललाई भन,े “िय लगाएर म लड्न जान स क् दन,ँ िकनभने यी
लगाएर िहडं् ने ता लम मलैे लएको छैन ।” त्यसलैे दाऊदले ती फुकाले । 40 ितनले
आफ्नो ल ी हातमा लए र खोलाबाट पाँच वटा िचल् लो ढुङ्गा छाने । ितनले ती
आफ्नो गोठालोको झोलामा हाले । त् यो प लश्तीसगँ िभड् न जाँदा ितनको हातमा
घयुें ो िथयो । 41 त् यो प ल श् त आयो र दाऊदको निजक गयो । उसको हितयार
बोक् ने उसको अिग िथयो । 42 जब त् यो प लश् तीले अिघ हरे् यो र दाऊदलाई
दखे् यो, तब उसले ितनलाई तचु्छ ठान् यो, िकनिक ितनी राता गाला भएका सनु् दर
स्वरूपका एउटा सानो केटा मा िथए । 43 तब त् यो प लश् तीले दाऊदलाई भन् यो,
“के म कुकुर हो र त ँ ल ी लएर आइस?्,” र प लश् तीले आफ् नो दवेताहरूको
नाउमँा सराप् यो । 44 त् यो प लश्तीले दाऊदलाई भन् यो, “मकहाँ आइज, र म
तरेो मास ु आकाशका चराहरू र जिमनका पशहुरूलाई िदनछुे ।” 45 दाऊदले
त् यो प ल श् तलाई जवाफ िदए, “त ँ त तरवार, भाला र बछार्िसत मकहाँ आइस ्
। तर म त सवर्श मान ्परम भ,ु इ ाएलको फौजका परमशे् वरको नाउमँा तकँहाँ
आउँछु, जसको तैंले िवरोध गरेको छस ्। 46आज परम भलुे मलाई तमँािथ िवजय
िदनहुुनछे र म तलँाई मानछु र तरेो िशरलाई तरेो शरीरबाट अलग गनछु । आज
म प लश् ती फौजको मतृ शरीरहरूलाई आकाशको चराहरू र पथृ्वीका जङ्गली
जनावरहरूलाई िदनछुे, तािक इ ाएलमा परमशे् वर हुनहुुन्छ भनी सारा पथृ्वीले
जान् न सकोस,् 47 साथै भलेा भएका यी सबलैे जाननू ् िक परम भलुे तरवार वा
भालाले िवजन िदनहुुन् न । िकनिक य ु परम भकुो हो र उहाँले नै तलँाई मरेो
हातमा िदनहुुनछे । 48 जब त् यो प लश्ती उठ् यो र दाऊदको निजक जान लाग् यो,
तब उसलाई भटे्न दाऊद िछटो दौडरे श कुा फौजितर गए । 49 दाऊदले आफ्नो
झोलामा आफ् नो हात हाल,े त् यसबाट एउटा ढुङ्गा लए, त्यसलाई घयुें ोमा घमुाए
र प लश्तीको िनधारमा िहकार्ए । त् यो ढुङ्गा उक् त प लश् तीको िनधारमै गािडयो र
ऊ घोप्टो परेर जिमनमा ढल् यो । 50 त् यो प लश्तीलाई एउटा घयुें र एउटा ढुङ्गाले
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दाउदले हराए । ितनले त् यो प लस्तीलाई िहकार्ए र उसलाई मारे । दाऊदको हातमा
कुनै तरवार िथएन । 51 अिन दाऊद दौडरे गए र त्यो प लश्तीमािथ खडा भए,
उसको तरवारलाई त् यसको म्यानबाट िझके, उसलाई मारे र त् यसले उसको िशर
काटे । जब प लश्तीहरूले आफ् नो वीर मािनस मरेको दखे,े तब ितनीहरू भागे ।
52 त्यसपिछ इ ाएलका र यहूदका मािनसहरू िचच्याहटसगँै उठे प लश्तीहरूलाई
मदैान र ए ोनको ढोकासम् म लखटेे । प लश्तीहरूका मतृ शरीर शारैम जाने
बाटोदे ख गात र ए ोन जाने बाटोभ र छ रएको िथयो । 53 इ ाएलका मािनसहरू
प लश्तीहरूलाई खदेरे फक र ितनीहरूले उनीहरूको छाउनी लटेू । 54 दाऊदले त् यो
प लश्तीको िशर लए र त् यो यरूशलमेमा ल्याए, तर उसको हितयारचािहं ितनले
आफ्नो पालमा राखे । 55 जब दाऊद त् यो प लश्तीको िवरु मा िनस्केको शाऊलले
दखे,े तब ितनले फौजको कप् तान अबनरेलाई भन,े “अबनरे, यो जवान केटा कसको
छोरा हो?” अबनरेले भन,े “हे महाराजा, तपाईं जीिवत हुनभुएझैं, मलाई थाहा छैन
।” 56 राजाले भन,े “त्यो केटा कसका छोरा हुन ् िचन् नहेरूलाई सोध ।” 57 जब
त् यो प लश् तीलाई मारेर दाऊद फक, अबनरेले ितनलाई लग,े र ितनको हातमा त् यो
प लश्तीको िशरसगँै ितनलाई शाऊलको साम ु ल्याए । 58 शाऊलले ितनलाई सोध,े
“हे जवान मािनस, ितमी कसका छोरा हौ?” दाऊदले जवाफ िदए, “म तपाईंको
दास बथेलहेमेी ियशकैो छोरा हु ँ ।”

18
1 जब ितनले शाऊलसगँ कुरा ग रसकेका िथए, तब जोनाथनको ाण दाऊदको

ाणसगँ बाँिधयो र जोनाथनले ितनलाई आफ् नै ाणलाई झैं मे गरे । 2 त्यस
िदन शाऊलले दाऊदलाई आफ्नो सवेामा लए । उनले ितनलाई आफ् नो बबुाको
घरमा फकर् न िदएनन ्। 3 तब जोनाथन र दाऊदले िम ताको करार बाँध,े िकनभने
जोनाथनले ितनलाई आफ्नै ाणलाई झैं मे गरे । 4जोनाथनले आफूले लगाइरहकेा
पोशाक फुकाले र आफ्नो हितयार, तरवार, धन ु र पटेी सिहत त् यो ितनले दाऊदलाई
िदए । 5 शाऊलले जहाँ पठाए पिन दाऊद जान्थ,े र ितनी सफल भए । शाऊलले
ितनलाई य ु गन मािनसहरूको उच् च पदमा स्थािपत गरे । सबै मािनसहरू र
शाऊलका सवेकहरूकै द ृ ष् टमा पिन यो कुरा असलै लाग् यो । 6 जब ितनीहरू
प लश्तीहरूलाई परािजत गरेर आए, तब इ ाएलका सहरहरूबाट स् ीहरू खैंजडी
र अन्य सा ङ्गितक साधनहरूसगँै आनन्द साथ गाउदँै र चाँच्दै िनस्के शाऊल
राजालाई भटे् न आए । 7 ती स् ीहरूले सगंीतका साधनहरू बजाउदँै एकसाथ
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गीतहरू गाए । ितनीहरूले यसरी गाएः “शाऊलले हजारौंलाई मारेका छन ् र
दाऊदले दसौं हजारलाई मारेका छन ् ।” 8 शाऊल रसले चरु भए र यो िगतले
ितनलाई अ सन् न बनायो । ितनलले भन,े “ितनीहरूले दाऊदलाई दसौं हजारको

ये िदए, तर ितनीहरूले मलाई भने हजारौं मा को ये िदए । राजाको दजार्बाहके
अब अरू बढी उसले के पाउन ु छ र?” 9 शाऊलले त्यस िदनदे ख दाऊदलाई
शकंाको द ृ ष् टे हरेे । 10 भो ल पल्ट शाऊलमा परमशे् वरबाटको हािनकारक आत्मा
आयो र ितनले घरिभ नै अगमवाणी बोले । त्यसलैे दाऊदले हरेक िदन गरेझैं
आफ् नो सङ्गीतको साधन बजाए । शाऊलको हातमा भाला िथयो । 11 शाऊलले
भाला हान,े िकनिक ितनले सोच,े “म दाऊदलाई िभ ामा छेिडिदन् छु ।” तर
त् यो िदन दाऊद दईुपल् ट यसरी नै शाऊलको उप स्थितबाट उम्के । 12 परम भु
दाऊदसगँ हुनहुुन् थ् यो, तर शाऊलसगँ फे र हुनभुएन, यसलैे शाऊल ितनीसगँ डराए
। 13 त्यसलैे शाऊलले ितनलाई आफ्नो उप स्थितबाट हटाए र ितनलाई हजारको
कमाण् डरमा िनयकु् त गरे । यसरी दाऊद बािहर िनस्के र मािनसहरूको साम ु आए
। 14 दाऊद आफ् ना मागर्मा सफलता पाए, िकनभने परम भु ितनीसगँ हुनहुुन्थ्यो
। 15 जब शाऊलले ितनको फ लफाप भएको दखे,े तब उनलाई ितनको डर भयो
। 16 तर सारा इ ाएल र यहूदाले दाऊदलाई मे गरे, िकनभने उनीहरूका साम ु
ितनी िभ -बािहर गथ । 17 तब शाऊलले दाऊदलाई भन,े “मरेी जठेी छोरी मरेाब
यहाँ िछन ् । ितनलाई म ित ो पत् नी हुनलाई िदनछुे । मरेो िन म्त मा साहसी हुन ु
र परम भकुो य ु लड्नपुछर् ।” िकनिक शाऊलले सोच,े “ितनीमािथ मरेो हात
नपरोस,् तर ितनीमािथ प लश्तीहरूको हात परोस ्।” 18 दाऊदले शाऊललाई भन,े
“म राजाको ज्वाइँ बन् न, म को हु ँ र मरेा नातदेारहरू वा इ ाएलमा मरेो बबुाको
कुल को हो र?” 19 तर शाऊलकी छोरी मरेाबलाई दाऊदलाई पत् नीको रूपमा
िदने बलेामा, ितनलाई महोलाको अि एलको पत् नीको रूपमा िदइयो । 20 तर
शाऊलकी छोरी मीकलले दाऊदलाई मे गिथर्न ् । ितनीहरूलले दाऊदलाई भने
र यो कुराले ितनी खसुी भए । 21 तब शाऊलले सोच,े “दाऊदसगँ म त् यसकै
िववाह ग रिदनछुे, तािक त् यसको िन म्त यो एउटा पासो होस ् र प लश्तीहरूका
हात उसको िवरु मा परोस ् ।” यसरी शाऊलले दाऊदलाई दो ोपल् ट यसो भन,े
“ितमी मरेो ज् वाइँ हुनछेौ ।” 22 शाऊललले आफ्ना सवेकहरूलाई आज्ञा िदए,
“दाऊदसगँ गोप्यमा कुरा गर र यसो भन, 'हरे, राजा ितमीसगँ खसुी हुनहुुन्छ, र
उनका सबै सवेकहरूले तपाईंलाई मन पराउँछन ्। त् यसो हो भन,े अब राजाको ज्वाइँ
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हुनहुोस'् ।” 23 त्यसलैे शाऊलका सवेकहरूले यी कुराहरू दाऊदलाई भने । तब
दाऊदले भन,े “के राजाको ज्वाइँ हुन ु तपाईंहरूका िन म् त सानो कुरा हो, िकनिक म
त गरीब र तचु्छ मािनस हु?ँ” 24 शाऊलका सवेहरूले दाऊदले भनकेा यी कुराहरू
उनलाई बताए । 25 त्यसपिछ शाऊललेभन,े “दाऊदलाई यसो भन, 'राजालेआफ्ना
श हुरूमािथ बद् ला लनलाई दलुहीको मलू्य प लश्तीहरूको सयवटा खलडीबाहके
कुनै कुरा चाहनहुुन् न' ।” दाऊद प लश्तीहरूको हातबाट मरून ् भन् ने शाऊलको
िवचार िथयो । 26 जब ितनका सवेकहरूले दाऊदलाई यी कुराहरू बताए, तब
दाऊद राजाको ज्वाइँ हुन राजी भए । 27 ती िदन िस नअिग न,ै दाऊद आफ्ना
मािनसहरूसगँ गए र दईु सय जना प लश्तीहरूलाई मारे । दाऊदले ितनीहरूका
खलडी ल्याए र ितनीहरूले राजालाई त्यो पणूर् सखं्यामा िदए, तािक ितनी राजाका
ज् वाइँ हुन सकून ्। त्यसलैे शाऊलले ितनकी छोरी मीकललाई उनको पत् नी हुनलाई
िदए । 28 परम भु दाऊदसगँ हुनभुएको र शाऊलकी छोरी मीकलले ितनलाई मे
गरेको जब शाऊलले दखेे र थाहा पाए, 29 तब दाऊदसगँ शाऊल झन ्धरैे डराए ।
शाऊल िनरन् तर रूपमा दाऊदका श ु भए । 30 त्यसपिछ प लश्तीहरूका शासकहरू
य ु गनर् आए र ितनीहरू जित पटक य ु गनर् आए पिन दाऊदचािहं ितनीहरूमािथ
शाऊलका अन्य सवेकहरूभन्दा धरैे सफल भए, जसले गदार् ितनको नाउकँो उच् च
कदर ग रएको िथयो ।

19
1 आफ् ना छोरा जोनाथन र आफ् ना सबै सवेकलाई शाऊलले हुकुम गरे िक

ितनीहरूले दाऊदलाई मान ुर्पछर् । तर शाऊलका छोरा जोनाथन दाऊदसगँ धरैै खसुी
िथए । 2 त्यसलैे जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “मरेा बबुा शाऊलले तपाईंलाई
मानर् खोज् दछैन ् । यसकारण िबहान सजग हुनहुोस ् र आफूलाई कुनै गोप्य ठाउँमा
लकुाउनहुोस ् । 3 म बािहर जाने छु र तपाईं भएकै ठाउँमा म मरेो बबुाको छेउमा
खडा हुनछुे र म मरेो बबुासगँ तपाईंको बारेमा कुरा गनछु । मलैे कुनै कुरा थाहा
पाएँ भन,े म तपाईंलाई भन् नछुे ।” 4 जोनथानले ितनका बबुा शाऊलसगँ दाऊदको
बारेमा असल कुरा गरे र उनलाई भन,े “राजाले उनका सवेक दाऊदको िवरु मा पाप
नगन ुर्होस ् । िकनिक ितनले तपाईंको िवरु पाप गरेका छैनन ् र ितनका कामहरूले
तपाईंको भलो भएको छ । 5 िकनिक ितनले आफ्नो जीवनलाई खतरामा राखे र
त् यो प लश्ती मारे । परम भलुे सारा इ ाएलको िन म्त ठुलो िवजय ल्याउनभुयो ।
तपाईंले त् यो दखे् नभुयो र आन न्दत हुनभुयो । तपाईंले दाऊदलाई िवनाकारण मारेर
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िनद ष रगतको िवरु िकन पाप गन ुर्हुन्छ? 6 शाऊलले जोनाथनको कुरा सनुे ।
शाऊलले शपथ खाए, “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितनलाई मा रनछैेन ।”
7 तब जोनाथनले दाऊदलाई बोलाए र जोनाथनले यी सबै कुरा भने । जोनाथनले
दाऊदलाई शाऊलकहाँ ल्याए, र ितनी उनको उप स्थितमा अिगझैं भए । 8 फे र पिन
य ु भयो र दाऊद प लश्तीहरूसगँ य ु गनर् गए र ठुलो सहंारका साथ ितनीहरूलाई
परािजत गरे । उनीहरू ितनको सामबुाट भागे । 9शाऊलमािथ आफ् नो हातमा भाला
लएर आफ्नो घरमा बसकेो र ऊदले आफ्नो सङ्गीतको साधन बजाइरहकेा बलेामा

परम भकुो हािनकारक आत्मा ितनीमािथ आयो । 10शाऊलले दाऊदलाई भालाले
िभ ामा नै छेिडिदन खोज,े तर ितनी शाऊलको उप स्थितबाट उम्के, तािक शाऊले
भाला िभ ामा रोपे । दाऊद त्यस रात भागे र बाँचे । 11 शाऊलले दाऊदको घरमा
ितनको चवेा गनर् दतूहरू पठाए, तािक उनले ितनलाई िबहान ्मानर् सकून ्। दाऊदकी
पत् नी मीकलले ितनलाई भिनन,् “तपाईंले आफ्नो जीवन आज राती बचाउनभुएन
भने तपाईंलाई भो ल मा रनहुुनछे ।” 12 त्यसलैे मीकलले दाऊदलाई झ्यालबाट
तल झा रन ् । ितनी गए र भागे र बाँचे । 13 मीकलले घरानाको मतू लइन ्
र त् यसलाई ओ ानमा रा खन ् । ितनले यसको िशरमा बा ाको रौं रा खन ् र
त् यसलाई लगुाले छोिपन ् । 14 जब शाऊलले दाऊदलाई ल्याउन दतूहरू पठाए,
तब ितनले भिनन,् “ितनी िबरामी छन ्।” 15 तब शाऊलले दाऊदलाई हनेर् दतूहरू
पठाए । उनले भन,े “त्यसलाई ओ ामा नै मकहाँ ल् याऊ, तािक म त्यसलाई
मानछु ।” 16जब दतूहरू हनेर्लाई आए, हरे, िशरमा बा ाको रौंको िसरानी बनाएको
घरानाको मतू ओ ानमा िथयो । 17शाऊलले मीकललाई भन,े “तैंले मलाई िकन
छल ग रस ्र मरेो श लुाई जान िदइस,् तािक ऊ बाँच् यो?” मीकलले शाऊललाई
जवाफ िदइन,् “उहाँले मलाई भन् नभुयो, 'मलाई जान दऊे । मलैे ितमीलाई िकन
मान ुर्?'” 18 अब दाऊद भागे र बाँच,े र रामामा शमएूलकहाँ गए र शाऊलले
ितनलाई गरेका सबै कुरा उनलाई सनुाए । त्यसपिछ ितनी र शमएूल नयैोतमा बसे
। 19 शाऊललाई यसो भनरे खबर ग रयो, “हने ुर्होस,् दाऊद रामाको नयैोतमा छन ्
।” 20 तब शाऊलले दाऊदलाई समात् न दतूहरू पठाए । अगमव ाहरूका समहूले
अगमवाणी ग ररहकेो र शमएूल ितनीहरूका अगवुाको रूपमा खडा भएका जब
ितनीहरूले दखे,े तब शाऊलका दतूहरूमािथ पिन परमशे् वरको आत्मा आउनभुयो र
ितनीहरूले पिन अगमवाणी गरे । 21 जब शाऊललाई यो कुरा भिनयो, तब उनले
अरू दतूहरूलाई पठाए, र ितनीहरूले पिन अगमवाणी गरे । त्यसलैे शाऊलले फे र
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पिन ते ो पटक दतूहरूलाई पठाए र ितनीहरूले पिन अगमवाणी गरे । 22 त्यसपिछ
उनी पिन रामामा गए र सकूेमा भएको गिहरो इनारमा आए । उनले भन,े “शमएूल
र दाऊद कहाँ छन?्” कसलैे भन्यो, “हने ुर्होस,् ितनीहरू रामाको नयैोतमा छन ्।”
23 शाऊल रामाको नयैोतमा गए । तब परमशे् वरको आत्मा उनीमािथ आउनभुयो
र जसै उनी जाँदै िथए, उनी रामाको नयैोतमा नपगुसेम्म नै उनले अगमवाणी गरे
। 24 उनले आफ्ना लगुा फुकाले र शमएूलको साम ु अगमवाणी गरे । उनी त्यो
िदनभ र र रातभ र नाङ्गै बसे । यसकैारण ितनीहरूले भन् छन,् “के शाऊल पिन
अगमव ाहरूकै माझमा छन?्”

20
1 तब दाऊद रामाको नयैोतबाट भागे र जोनाथनकहाँ आए र भन,े “मलैे के

गरेको छु? मरेो अपराध के हो? तपाईंको बबुाको साम ु मलै े गरेको पाप हो,जसको
कारणले उहाँले मरेो ज्यान लन खोज्नहुुन्छ?” 2 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े
“यो कुरा दरू होस ् । तपाईं मन ुर्हुन् न । मरेो बबुाले मलाई नभनी सानो वा ठुलो
कुनै पिन कुरा गन ुर्हुन् न । मरेो बबुाले यो कुरा िकन लकुाउनहुुन्छ? यो यस्तो
होइन?” 3 तापिन दाऊदले फे र शपथ खाए र भन,े “मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा
िनगाह पाएको छु भनरे तपाईंको बबुाले रा री थाहा पाउनभुएको छ । उहाँले
भन् नभुएको छ, 'जोनाथनले यो कुरा थाहा पाउनहुुदँनै न ऊ दःु खत हुनछे ।'
तर जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ र तपाईं जीिवत हुनहुुन्छ, म र मतृ्य ु िबच एक
कदम मा छ ।” 4 तब जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “तपाईंले मलाई जे भन् नहुुन्छ,
म तपाईंको िन म्त त्यही गनछु ।” 5 दाऊदले जोनाथनलाई भन,े “भो ल औंसी
हो, म राजासगँ खान बस् नपुछर् । तर मलाई जान िदनहुोस,् तािक ते ो िदनको
साँझसम्म म आफै खतेमा लकु् न सकँू । 6 तपाईंका बबुाले म नहुदँा खन् न महससु
गन ुर्भयो भन,े यसो भन् नहुोस,् 'दाऊदले आफ्नो सहर बथेलहेमेमा जान पाऊँ भनी
ितनले मसगँ ज् यादै िबन् ती गरेर िवदा मागे । िकनभने त् यहाँ सबै कुलको वािषर्क
ब लदान हुदँछै ।' 7 उहाँल,े ' ठकै छ' भन् नहुुन् छ भन,े तपाईंको दासलाई शा न्त
हुनछे । तर उहाँ रसले चरु हुनभुयो भन,े उहाँले कुनै खराब गन अठोट गन ुर्भएको
छ भनी जान् नहुोस ् । 8 यसकारण आफ् नो दासमािथ दायपवूर्क वहार गन ुर्होस ्
। िकनभने तपाईंले आफ्नो दासलाई आफूसगँै परम भकुो करारमा ल्याउनभुएको
छ । तर ममा कुनै पाप छ भन,े मलाई तपाईं आफैले मान ुर्होस ् । िकनिक मलाई
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िकन तपाईंको बबुाकहाँ ल्याउनहुुन्छ?” 9 जोनाथनले भन,े “यो कुरा तपाईंबाट
दरू रहोस!् मरेा बबुाले तपाईंमािथ हािन ल्याउने अठोट गन ुर्भएको छ भनी मलैे
थाहा पाएँ भन,े के म तपाईंलाई भ न्दन ँ र?” 10 तब दाऊदले जोनाथनलाई भन,े
“तपाईंका बबुाले तपाईंलाई कतैख ो िकिसमको जवाफ िदनभुयो भने मलाई कसले
भिनिदन?े” 11 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “आउनहुोस,् हामी खतेमा जाऔं ।”
त्यसलैे ितनीहरू दवुै जना खतेमा गए । 12जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “परम भकुो
इ ाएलको परमशे् वर नै साक्षी हुनभुएको होस ्। जब भो ल वा पिसर् मलै े मरेो बबुालाई
श् न गरेपिछ, हने ुर्होस,् दाऊद ित शभुचे्छा छ भन,े के म तपाईंकहाँ कसलैाई

पठाउने र त् यो कुराको जानकारी तपाईंलाई िदनछैेन र? 13 मरेो बबुाले तपाईंलाई
हािन गन इच्छा गन ुर्भएको रहछे, र तपाईं शा न्तमा जान सक् नभुएको होस ् भनी
मलैे तपाईंलाई थाहा िदइन,ँ र तपाईंलाई पठाइन ँ भन,े परम भलुे जोनाथनलाई यसै
र अझ बढी गन ुर्भएको होस ्। परम भु जसरी मरेो बबुासगँ हुनहुुन् छ, त्यसरी नै उहाँ
तपाईंसगँ रहनभुएको होस ् । 14 म जीिवत रहें भने के तपाईंले मलाई परम भकुो
करारको िवश् वस् तता दखेाउनहुुनछैेन र तािक म मनछैन? 15 परम भलुे दाऊदका
श हुरूलाई पथृ्वीको सतहबाट िनिम ान् न पान ुर्हुदँा पिन मरेो घरानाबाट तपाईंको
करारको िवश् वस् तता नहटाउनहुोला ।” 16 त्यसलैे जोनाथनले दाऊदको घरानासगँ
करार बाँध े र भन,े “परम भलुे दाऊदका श हुरूबाट लखे लनभुएको होस ् ।”
17 जोनाथानले दाऊद ितको ितनको मेले गदार् फे र ितनले शपथ खाए, िकनभने
ितनलाई आफ्नो ाणलाई झैं उनले मे गरे । 18 तब जोनाथनले ितनलाई भन,े
“भो ल औंसी हो । तपाईं नहुदँा खन् न महससु हुनछे, िकनभने तपाईंको आसन
खाली हुनछे । 19 जब तपाईं ितन िदन लकेुपिछ, तरुुन् तै तल जानहुोस ् र यो कुरा
सरुु भयो भने तपाईं लकु् नभुएकै ठाउँमा आउनहुोस,् अिन एजले ढुङ्गाको छेउमा
बस् नहुोस ् । 20 मलैे कुनै कुरालाई तारो बनाएर हानझेैं, म यसको छेउमा ितन वटा
काँडहरू हान् नछुे । 21 तब म आफ् नो जवान केटोलाई यसो भन् नछुे र पठाउनछुे,
'जा र काँडहरू टपरे ले ।'मलैे त्यो जवानलाई, 'हरे,् काँडहरू तरेो यताप छन,् ित
लएर आइज” तब आउनहुोस ्। िकनभने परम भु जीिवत हुनभुएझैं त्यहाँ तपाईंको

िन म्त सरुक्षा हुनछे, र हािन हुनछैेन । 22 “तर मलैे त्यो जवानलाई यसो भनें, 'हरे,्
काँडहरू तरेो उताप छन,्' तब तपाईं आफ्नो बाटो लाग् नहुोस,् िकनिक परम भलुे
तपाईंलाई टाढा पठाउनभुएको छ ।” 23 म र तपाईंले गरेको सहमितको बारेमा,
हने ुर्होस,् परम भु तपाईं र मरेो िबचमा सदासवर्दा साक्षी हुनहुुन्छ' ।” 24 त्यसलैे
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दाऊदले आफूलाई खतेमा लकुाए । जब औंसी आयो, तब राजा खानलाई बसे
। 25 सदाझैं राजा आफ्नो आसनमा िभ ाको छेउमा बसे । जोनातन खडा भए,
र अबनरे शाऊलको छेउमा बसे । तर दाऊदको ठाउँ खाली िथयो । 26 तापिन
शाऊलले त्यस िदन केही पिन भननेन,् िकनभने ितनले सोच,े “ितनलाई केही
भएको छ । ितनी श ु छैनन ् । िनश् चय नै ितनी श ु छैनन ् ।” 27 तर औंसीको
भो ल पल्ट दाऊदको ठाउँ खाली िथयो । शाऊलले जोनाथनलाई भन,े “ियशकैा
छोरा खानलाई िहजो वा आज िकन आएको छैन?्” 28 जोनाथनले शाऊललाई
जवाफ िदए, “दाऊदले बथेलहेमे जानलाई मसगँ ज् यादै िबन् ती गरेर अनमुती मागे
। 29 ितनले भन,े “कृपया मलाई जान िदनहुोस ्। िकनिक हा ो प रवारको सहरमा
एउटा ब लदान छ, र म त्यहाँ हुनपुछर् भनी मरेो दाजलुे मलाई आदशे िदएका छन ्
। मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको छु भन,े कृपया मलाई जान र आफ् ना
दाजहुरूलाई भटे्न िदनहुोस ्।' यसकारण ितनी राजासगँ खानलाई टेबलमा आएका
छैनन ् ।” 30 तब जोनाथनको िवरु मा शाऊल रस द न् कयो र ितनले उनलाई
भन,े “त ँ पथ ष् ट र िव ोही स् ी को छोरो! तैंले ियशकैा छोरालाई आफ्नै शमर् र
आफ्नो आमाको नग् नताको शमर्को िन म्त रोजकेो छस ्भन् ने के मलाई थाहा छैन?
31 िकनिक ियशकैा छोरा पथृ्वीमा रहसेम् म, न त ँ रहनेछेस ्न त तरेो राज्य नै रहनछे
। अब कसलैाई पठा र त्यसलाई मकहाँ लएर आइज, िकनिक त्यो म रनपैछर्
।” 32 जोनाथनले आफ्नो बबुा शाऊललाई जवाफ िदए, “के कराणले ितनलाई
मा रनपुन? ितनले के गरेका छन?्” 33 तब शाऊलले ितनलाई मानर् आफ्नो
भालाले हाने । यसरी आफ्नो बबुाले दाऊदलाई मानर् अठोट गरेका कुरा जोनाथनलाई
पक् का थाहा भयो । 34जोनाथन रसले आगो भएर टेबलबाट उठे र मिहनाको दो ो
िदन कुनै खाने कुरा खाएनन,् िकनिक दाऊदको िन म् त ितनी शोिकत भए, िकनिक
ितनका बबुाले उनको अनादर गरेका िथए । 35भो लपल् ट िबहान दाऊदलाई भनकेो
समयमा भटे गनर् जोनाथन खतेमा गए र एक जना जवान मािनस ितनीसगँै िथयो ।
36 ितनले आफ् नो जवान मािनसलाई भन,े “दौडी र मलैे हानकेा काँडहरू खोजरे
ले ।” त् यो जवान मािनस जाँदगैदार् ितनले उसको पिछ ल् तर काँड हान।े 37 जब
जोनाथने हानकेा काँडहरू भएको ठाउँमा जवान मािनस पगु् यो, तब जोनातनले त् यो
जवान मािनसलाई बोलाए र भन,े “के काँड तरेो पिछ ल्तर छैनन ् र?” 38 तब
जोनाथनले त् यो जवान मािनसलाई भन,े “िछटो गर,् िछटो गर,् नबस ् । त्यसलैे
जोनाथनको जवान केटाले काँडहरू जम् मा गर् यो र आफ्नो मा लककहाँ आयो ।
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39 तर त् यो जवान मािनसलाई अरू कुनै कुरा थाहा िथएन । जोनाथन र दाऊदले
मा सो कुरा जान्दथे । 40 जोनाथनले आफ्ना हितयारहरू आफ्नो जवान मािनस
िदए र त्यसलाई भन,े “जा, ित सहरमा लजैा ।” 41 त् यो जवान मािनस जानिेबि कै,
दाऊद िढस्कोको पछािडबाट उठे, जिमनमा घोप्टो परे र िशर झकुाएर ितन पटक
दण्डवत गरे । ितनीहरूले एकआपसमा चमु्बन गरे र सगँसगँै रोए, अिन दाऊद झन ्
धरैे रोए । 42 जोनाथनले दाऊदलाई भन,े “शा न्तसगँ जानहुोस,् िकनभन,े 'तपाईं र
म, तपाईंका सन्तान र मरेा सन्तान िबचमा परम भु सदाको िन म्त हुनभुएको होस'्
भनी परम भकुो नाउमँा हामी दवुलै े शपथ खाएका छौं ।” तब दाऊद उठे, र गए र
जोनाथन सहरमा फक ।

21
1 पजुारी अहीमलेकेलाई भटे्न दाऊद नोबमा गए । अहीमलेके डरले काम्दै

दाऊदलाई भटे्न आए र ितनलाई भन,े “तपाईं िकन एक् लै हुनहुुन् छ र तपाईंसगँ
कोही पिन छैनन?्” 2 दाऊदले पजुारी अहीमलेकेलाई भन,े “राजाले मलाई
एउटा काममा पठाउनभुएको छ र यस् तो हुकुम गन ुर्भएको छ, 'जनु कामको बारेमा
मलैे ितमीलाई पठाएको छु र मलैे ितमीलाई जे आज्ञा गरेको छु त् यसको बारेमा
कसलैाई थाहा नहोस ् ।' कुनै िन श् चत ठाउँमा आउन मलैे जवान मािनसहरूलाई
िनदशन िदएको छु । 3 अिहले तपाईंसगँ के छ? पाँच वटा रोटी वा यहाँ जे छ
सो मलाई िदनहुोस ् ।” 4 पजुारीले दाऊदलाई जवाफ िदए र भन,े “मसगँ कुनै
साधारण रोटी त छैन, तर ती जवान मािनहरू स् ीहरूबाट अलग बसकेा छन ्भने
यहाँ पिव रोटी छ । 5 दाऊदले पजुारीलाई जवाफ िदए, “सदाझैं बािहर म जाँदा
हामीबाट ितन िदनदे ख स् ीहरू अलग ग रएको छन ्। साधारण काममा जाँदा समते
मािनसिसत सम् ब न् धत कुरालाई ितनीहरूले श ु राखकेा छन ्। ितनीहरूसगँ भएका
कुरालाई आज ितनीहरूले अझ धरैे श ु राखकेा छन ।्” 6 त्यसलैे पजुारीले ितनलाई
चढाइएको रोटी िदए । िकनिक त्यहाँ उप स्थितको रोटीबाहके अरू कुनै रोटी िथएन,
जनु रोटी परम भकुो सामबुाट हटाएर त् यसको स ामा तातो रोटी रा खएको िथयो ।
7 त्यस िदन शाऊलका सवेकहरूमध् ये एक जना परम भकुो साम ु रोिकएको िथयो ।
त्यसको नाउँ एदोमी दोएग िथयो, जो शाऊलका गोठालाको मखु िथयो । 8दाऊदले
अहीमलेकेलाई भन,े “के यहाँ कुनै भाला वा तरवार छैन? िकनिक मलैे न त मरेो
तरवार न हितयार नै ल्याएँ, िकनभने राजाको काम जरूरी िथयो ।” 9 पजुारीले भन,े
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“तपाईंले एलाहको बसेीमा मान ुर्भएको प लश् ती गोल्यतको तरवार एपोद पछाडी
कपडाले बे रे रा खएको छ । तपाईंलाई त् यो लाने इच् छा हुन्छ भने त् यो लानहुोस,्
िकनिक यहाँ अरू कुनै हितयार छैन ।” दाऊदले भन,े “त्यो जस् तो अरू कुनै
तरवार छैन । त् यो मलाई िदनहुोस ्।” 10 त्यस िदन दाऊद उठे र शाऊलदे ख भागे
र गातका राजा आकीशकहाँ गए । 11 आकीशका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “के
ियनी दशेका राजा दाऊद होइनन?् के ितनीहरूले नाचहरूमा एक-आपसमा यसो
भनी गाएनन,् 'शाऊलले हजारौलाई मारेका छन,् र दाऊदले दसौं हजारलाई मारेका
छन ् ?'” 12 दाऊदले यस कुरालाई मन लए र गातका राजा आकीशसगँ धरैे
डराए । 13 उनीहरूको साम ु ितनले आफ् नो व् यवहार बदले र ितनीहरूकहाँ पागल
भएको बाहाना गरे । ितनले वशे ारको ढोकाहरूमा लखेे र आफ् नो र् याल दा ीभ र
चहुाए । 14 तब आकीशले आफ्ना सवेकहरूलाई भन,े “हरे, यो मािनस पागल
भएको ितमीहरू दखे् दछैौ । यसलाई ितमीहरूले मकहाँ िकन ल्याएको हौ? 15 के
मसगँ पागल मािनसको कमी छ, तािक ितमीहरूले यसलाई मरेो उप स्थितमा त् यस् तै

वहार गनर्लाई ल्याएको हौ? के यो मािनस साँच् चै नै मरेो घरमा आउनछे?”

22
1यसलैे दाऊद त्यहाँबाट भागे र अदलु् लामको गफुामा गए । जब ितनका दाजहुरू

र ितनका बबुाका सबै घरानाले यो सनु,े ितनीहरू ितनीकहाँ तल गए । 2 कष् टमा
परेका हरेक, ऋणमा परेका हरेक र असन्तषु् ट हरेक, ती सबै ितनीकहाँ भलेा भए
। दाऊद ितनीहरूका कप् तान भए । ितनीसगँ क रब चार सय जना मािनस िथए
। 3 तब दाऊद त्यहाँबाट मोआबको िमस्पामा गए । ितनले मोआबको राजालाई
भन,े “कृपया, परमशे् वरले मरेो िन म्त के गन ुर्हुन्छ भनी मलैे थाहा नपाएसम् म
मरेो बबुा र मरेो आमालाई तपाईंकहाँ रहन िदनहुोस ् ।” 4 ितनले ितनीहरूलाई
मोआबको राजासगँ छोडे । दाऊद िकल्लामा रहदँा ितनका बबुा र आमा परुा समय
ितनीसगँै बसे । 5 तब गाद अगमव ाले दाऊदलाई भन,े “तपाईंको िकल्लामा
नबस् नहुोस ् । छोडरे यहूदाको दशेमा जानहुोस ् ।” त्यसलैे दाऊद त्यहाँबाट िनस्के
र हारेतको वनमा गए । 6 दाऊदलाई ितनीसगँ भएका मािनसहरूसिहत भे टए भन् ने
कुरा शाऊलले सनुे । अिहले शाऊल रामामा भएको झ्याउको रूखमिुन आफ्नो
हातमा भाला लएर बिसरहकेा िथए र ितनका सवेकहरू ितनका व रप र खडा िथए
। 7 शाऊलले आफ्नो व रप र खडा भएका सवेकहरूलाई भन,े “हे बने्यामीनका
मािनसहरू हो, सनु ! के ियशकैा छोराले ितमीहरू हरेकलाई खते र दाखबारीहरू
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िदनछे? के उसले ितमीहरू सबलैाई हजारका कप् तानहरू र सयका कप् तानहरू
बनाउनछे, 8 जसको बदलामा ितमीहरू मरेो िवरु मा ष ान् गदछौ? मरेो छोराले
ियशकैा छोरासगँ करार गदार् ितमीहरू कसलैे पिन मलाई जानकारी िदएनौ । मरेो
िन म् त ितमीहरू कोही पिन दःुखी छैनौ । मरेो छोराले मरेो सवेक दाऊदलाई मरेो
िवरु मा उक् साएको कुरा ितमीहरू कसलैे पिन मलाई जानकारी िदएनौ । आज ऊ
लकु्छ र मलाई आ मण गनर् मलाई हरेेर बस् छ ।” 9 तब शाऊलका सवेकहरूसगँै
खडा भएका एदोमी दोएगले जवाफ िदयो, “ियशकैा छोरा नोबमा अहीतबूका छोरा
अहीमलेकेकहाँ आएको मलैे दखेें । 10 परम भबुाट उसलाई सहायता िमलोस ्भनी
ितनले उसको िन म्त ाथर्ना गरे, र ितनले उसलाई खानकुेरा र प लश् ती गोल्यतको
तरवार िदए ।” 11 अिन शाऊलले अहीतबूका छोरा पजुारी अहीमलेके, र ितनका
बबुाको घरानाका सब,ै नोबमा भएका पजुारीहरूलाई बोलाउन कसलैाई पठाए ।
ितनीहरू सबै जना राजाकहाँ आए । 12 शाऊलले भन,े “अिहतबूका छोरा सनु ्
।” ितनले जवाफ िदए, “म यहाँ छु मा लक ।” 13 शाऊलले ितनलाई भन,े
“तैंल,े तैंले र ियशकैा छोराले िकन मरेो िवरु मा षडयन् रचकेो छस,् जसमा तैंले
उसलाई रोटी र तरवार िदइस ् र परम भलुे उसलाई सहायता गन ुर्भएको होस ्भनी
ाथर्ना ग रस,् जसले गदार् मरेो िवरु मा खडा हुनलाई ऊ गपु् तमा लकु् न सकोस,्

जस् तो आज उसले गरेको छ ?” 14 अिन अहीमलेकले राजालाई जवाफ िदए
र भन,े “तपाईंका सवेकहरूमध्ये दाऊदजस्तो िवश् वासयोग्य, जो राजाका ज्वाइँ,
तपाईंको अङ्गरक्षकका कप् तान र तपाईंको घरानामा आदर ग रएको अरू को
छ? 15 ितनलाई सहायता िमलोस ् भनी मलैे परमशे् वरमा ाथर्ना गरेको के आझ
नै पिहलो पटक हो र? यो मबाट दरु होस!् राजाले आफ्नो सवेक वा मरेो
बबुाको सारा घरानालाई कुनै दोष नलगाउनहुोला । िकनिक तपाईंको सवेकलाई
यी कुरा केही पिन थाहा छैन ।” 16 राजाले जवाफ िदए, “अहीमलेके, त ँ र तरेा
बबुाको घरानाका सबै जना िनश् चय नै मनछौ ।” 17 राजाले ितनका व रप र खडा
बएका अङ्गरक्षकलाई भन,े “फकर् र परम भकुो पजुारीहरूलाई मार ्। िकनभने
ितनीहरूका हात पिन दाऊदसगँै छन,् र िकनभने ितनी भागकेा िथए भनी ितनीहरूले
थाहा पाए, तर त् यो कुरा मलाई कट गरेनन ्।” तर राजाका सवेकहरूले परम भकुो
पजुारीहरूलाई मानर्लाई आफ् ना हात हालनेन ् । 18 तब राजाले दोएगलाई भन,े
“फक र पजुारीहरूलाई मार ् ।” त्यसलैे एदोमी दोएग फक र पजुारीहरूलाई
आ मण गरे । त्यस िदन एपोद लाउने पचासी जना मािनसहरूलाई उसले मार् यो
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। 19 उसले पजुारीहरूको सहर नोबलाई पिन तरवारले आ मण गर् यो । परुुष र
स् ी, बालक र दधू े बालक, गोरुहरू र गधाहरू र भडेाहरू सबलैाई उसले तरवारले
मार् यो । 20 तर अहीतबूका छोरा अहीमलेकेका छोराहरूमध्ये अबीयाथार नाउकँा
एक जना उम्के र दाऊदकहाँ गए । 21 शाऊलले परम भकुा पजुारीहरूलाई मरेको
कुरा अबीयाथारले दाऊदलाई सनुाए । 22 दाऊदले अबीयाथारलाई भन,े “एदोमी
दोएगलाई त्यहाँ दखे्दा नै मलाई त्यसै िदन थाहा िथयो, िक उसले िनश् चय पिन
शाऊललाई भन् नछे । ित ो बबुाको प रवारको हरेकको मतृ्यकुो िन म्त म िजम्मवेार
छु । 23 मसगँ बस र नडराऊ । ित ो ज्यान लन खोज् नलेे मरेो पिन ज्यान मानर्
खोजकेो छ । ितमी मसगँ सरुिक्षत हुनछेौ ।”

23
1 ितनीहरूले दाऊदलाई भन,े “हने ुर्होस,् प लश्तीहरूले कीलाह िवरु

लिडरहकेा छन ् र अन् नका खलाहरू ल ू टरहकेा छन ् ।” 2 त्यसलैे दाऊदले
परम भसुगँ सहायताको िन म्त ाथर्ना गरे र उहाँलाई भन,े “के म जाऊँ र
प लश् तीहरूलाई आ मण गरूँ?” परम भलुे दाऊदलाई भन् नभुयो, “जा,
प लश्तीहरूलाई आ मण गर ् र कीलाहलाई बचा ।” 3 दाऊदका मािनसहरूले
ितनलाई भन,े “हेन् ुर्होस,् हामी यहाँ यहूदामा डराएका छौं । हामी कीलाहमा
प लश्तीहरूका फौजको िवरु मा गयौं भने झन ् कित धरैे डराउनछेौं? 4 तब
दाऊदले परम भसुगँ सहायताको िन म्त फे र ाथर्ना गरे । परम भलुे ितनलाई
भन् नभुयो, “उठ,् तल कीलाहमा जा । िकनिक म तलँाई प लश्तीहरूमािथ िवजय
िदनछुे ।” 5 दाऊद र ितनका मािनसहरू कीलाहमा गए र प लश्तीहरूसगँ लडे ।
ितनले उनीहरूका गाईवस्तहुरू लगे र ठुलो सहंारसिहत ितनीहरूलाई हार गरे ।
यसरी दाऊदले कीलाहका बािसन्दाहरूलाई बचाए । 6 जब अहीमलेकेका छोरा
अबीयाथार भागरे कीलाहमा दाऊदकहाँ जाँदा, ितनी एपोदसिहत तल आएका
िथए । 7 दाऊद कीलाहमा गएका िथए भनी शाऊललाई भिनयो । शाऊलले भन,े
“परमशे् वरले उसलाई मरेो हातमा िदनभुएको छ । िकनिक ऊ थिुनएको छ, िकनभने
ढोकाहरू र बारहरू भएको सहरमा ऊ पसकेो छ 8 य ु को िन म्त तल कीलाहमा
जान, दाऊद र ितनका मािनसहरूलाई घरेा हाल्न शाऊलले आफ् ना सबै फौजलाई
बोलाए । 9 शाऊलले आफ् नो िवरु मा ष ान् ग ररहकेा कुरा दाऊदलाई थाहा
िथयो । ितनले पजुारी अबीयाथारलाई भन,े “एपोद यहाँ ल्याऊ ।” 10 तब दाऊदले
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भन,े “हे परम भ,ु इ ाएलका परमशे् वर, शाऊल मरेो कारणले सहरलाई नाश पानर्
कीलाहमा आउन खोज्छ भन् ने तपाईंको दासले सनुकेो छ । 11 के कीलाहका
मािनसहरूले मलाई ितनको हातमा समु् पनछेन?् के तपाईंको दासले सनुजेस्तै
शाऊल तल आउनछेन?् हे परम भु इ ाएलका परमशे् वर, म तपाईंसगँ िबन्ती गछुर्,
कृपया आफ् नो दासलाई भन् नहुोस ्।” परम भलुे भन् नभुयो, “ऊ तल आउनछे ।”
12 तब दाऊदले भन,े “के कीलाहका मािनसहरूले मलाई र मरेा मािनसहरूलाई
शाऊलको हातमा समु्पनछेन?्” परम भलुे भन् नभुयो, “ितनीहरूले ितमीहरूलाई
समु् पनछेन ्।” 13 तब दाऊद र ितनीसगँ भएका क रब छ सय जना मािनसहरू उठे
र कीलाहबाट टाढा गए र ितनीहरू ठाउँ-ठाउँमा गए । दाऊद कीलाहबाट उम्के भनी
शाऊललाई भिनयो र ितनलले िपछा गनर् छोडे । 14 दाऊद उजाड-स् थान भएका
िकल्लाहरूमा, जीपको उजाड-स् थानको पडाडी दशेमा बसे । शाऊलले ितनलाई
हरेक िदन खोज,े तर परमशे् वरले ितनलाई उनको हातमा िदनभुएन । 15 शाऊलले
ितनको ज्यान खोज्दै आएका कुरा दाऊदले दखेे । यित बलेा दाऊद जीपमा भएको
होरेशको उजाड-स् थान िथए । 16 तब शाऊलका छोरा जोनाथन उठे र होरेशमा
दाऊदकहाँ गए र परमशे् वरमा ितनको हातलाई ब लयो बनाए । 17 उनले ितनलाई
भन,े “नडराउनहुोस ्। िकनिक मरेा बबुा शाऊलका हातले तपाईंलाई भे ाउनछैेन ।
तपाईं इ ाएलको राजा हुनहुुनछे र म तपाईंको दो ो हुनछुे । मरेा बबुा शाऊललाई
पिन यो कुरा थाहा छ ।” 18 ितनीहरूले परम भकुो साम ु करार गरे । दाऊद होरेशमा
नै रहे र जोनाथन घर गए । 19 त्यसपिछ जीपीहरू िगबामा शाऊलकहाँ आए र
भन,े “के दाऊद यशीमोनको दिक्षणितरका हकीला पहाडको होरेशका िकल्लाहरू
लिुकरहकेा छैन र? 20 अब हे राजा तल आउनहुोस,् तपाईंको इच्छाअनसुार
तल आउनहुोस ् । हा ो काम भनकेो ितनलाई राजाको हातमा समु् पने हुनछे ।”
21 शाऊलले भन,े “ितमीहरूलाई परम भलुे आिशष ् दऊेन ् । िकनिक ितमीहरूले
ममािथ दया गरेका छौ । 22 जाओ, अझै पक् का गर । ितनको लकु् ने ठाउँ कहाँ छ
अिन त्यहाँ उसलाई कसले दखेकेो हो थाहा पाओ र प ा लगाओ । ऊ धरैे चतरु
छ भनी मलाई भिनएको छ । 23 त्यसलैे हरे र उसले आफूलाई कहाँ लकुाउँछ सबै
ठाउँ प ा लगाओ । पक् का सचूना लएर मकहाँ फक आओ, अिन त् यसपिछ
ितमीहरूसगँै म फकर जानछुे । ऊ त्यस ठाउँमा छ भन,े म उसलाई हजारौं यहूदाका
माझमा सबिैतर खोज् नछुे ।” 24 तब ितनीहरू उठे र शाऊलभन्दा अिग जीपमा
गए । दाऊद र ितनीसगँ भएका मािनसहरू यशीमोनको दिक्षणितरको अराबाको
माओनको उजाड-स् थानमा िथए । 25 शाऊल र उनका मािनसहरू ितनलाई खोज् न
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गए । तर दाऊदलाई यो कुरा भिनएको िथयो, त्यसलैे ितनी तल च ानको पहाडितर
गए र माओनको उजाड-स् थानमा बसे । जब शाऊलले त् यो कुरा सनु,े तब ितनले
दाऊदलाई माओनको उजाड-स् थानमा लखटेे । 26 शाऊल पहाडको एकप िहडंे
र दाऊद र ितनका मािनसहरू पहाडको अक प िहिंडरहकेा िथए । शाऊलबाट
टाढा जानलाई दाऊद हता रए । जसै शाऊल र ितनका मािनसहरूले दाऊद र ितनका
मािनसहरूलाई समात् न घरेा लगाउँदै िथए, 27 एक जना दतू शाऊलकहाँ आयो र
भन् यो, “िछटो गन ुर्होस ् र आउनहुोस,् िकनिक प लश् तीहरूले दशे लटेुका छन ्।”
28 त्यसलैे शाऊल दाउदलाई खदे् न छोडरे फक र प लश्तीहरूका िवरु लड्न गए
। यसकारण त्यस ठाउँलाई बाँचकेो च ान भिनयो । 29 त्यहाँबाट दाऊद मािथ गए
र एन-गदीका िकल्लाहरूमा बसे ।

24
1 जब प लश् तीहरूलाई लखटेेर शाऊल फक, तब ितनलाई भिनयो, “दाऊद

एन-गदीको उजाड-स् थानमा छन ् ।” 2 त्यसपिछ शाऊलले सबै इ ाएलबाट ितन
हजार मािनसहरू छानरे लए र दाऊद अिन ितनका मािनसहरूलाई खोज् न घोरलको
च ानमा गए । 3 ितनी बाटोमा भडेा-गोठहरूमा आए जहाँ एउटा गफुा िथयो ।
शाऊल िदसा गनर् िभ गए । दाऊद र ितनका मािनसहरू गफुाको पल्लो कुनामा
बिसरहकेा िथए । 4 दाऊदका मािनसहरूले ितनलाई भन,े “तैंले जे चाहन्छस ्सो
गनर्, म तरेो श लुाई तरेो हातमा समु् पने छु' भनी परम भलुे तपाईंलाई भन् नभुएको
िदन यही हो ।” अिन दऊद उठे र िबस्तारै अिग बढे र शाऊलको वस् को छेउ
काटे । 5 पिछ दाऊदको हृदयमा कष् ट भयो िकनभने ितनले शाऊलको वस् को
छेउ काटेका िथए । 6 ितनले आफ्ना मािनसहरूलाई भन,े “परम भकुा अिभिषक् त
जन, उहाँ परम भकुा अिभिषक् त जन भनी दखेरे पिन उहाँको िवरु मा मलैे हात
उठाउने कुरालाई परम भलुे नै रोक् नभुएको होस ् ।” 7 त्यसलैे दाऊदले आफ्ना
मािनसहरूलाई यी कुराहरू भनरे हप् काए र शाऊललाई आ मण गनर् ितनीहरूलाई
अनमुित िदएनन ् । शाऊल उठे, गफुाबाट बािहर िनस्के र आफ्नो बाटो लागे ।
8 पिछ दाऊद पिन उठे, गफुा बािहर गए र शाऊललाई कराएर भनःे “हे मरेो मा लक
महाराजा ।” जब शाऊलले पछाडी फकर हरेे, दाऊद भइँुमा घोप्टो परे र उनलाई
आदर गरे । 9 दाऊदले शाऊललाई भन,े “'हने ुर्होस,् दाऊदले तपाइंको हािन गनर्
खोज्दछै' भन् ने मािनसहरूको कुरा तपाईंले िकन सनु् नहुुन्छ? 10 तपाईं गफुामा
हुनहुुदँा परम भलुे तपाईंलाई मरेो हातमा समु्पनभुएको कुरा आज तपाईंले आफ्नै
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आखँाले दखे् नभुएको छ । तपाईंलाई मानर् कसलैे मलाई भन,े तर मलैे तपाईंलाई
बचाएँ । मलैे भन,े 'म मरेो मा लकको िवरु मा हात उठाउँिदन ँ । िकनिक उहाँ
परम भकुो अिभिषक् त जन हुनहुुन्छ ।' 11 हने ुर्होस ्हे मरेा िपता, तपाईंको वस् को
छेउ मरेो हातमा हने ुर्होस ् । तपाईंको वस् को छेउ मलैे काटेको र मलैे तपाईंलाई
नमारेको कुराल,े मरेो हातमा कुनै खराबी वा दशे ोह छैन, र मलैे तपाईंको िवरु मा
पाप गरेको छैन, तापिन तपाईंले मरेो ज्यान लन खोज् नहुुन्छ । 12 तपाईं र मरेो
िबचमा परम भलुे नै न्याय गन ुर्भएको होस ् र तपाईंको िवरु मा म भए परम भलुे
नै बद् ला लनभुएको होस,् तर मरेो हात तपाईंको िवरु हुनछैेन । 13 जस् तो परुानो
उखान छ, 'दषु् टबाट नै दषु् टता िनस् कन् छ ।' तर मरेा हात तपाईंको िवरु मा हुनछैेन ।
14 इ ाएलका राजा कसको पिछ आएका छन?् कसलाई तपाईंले खदे् दै हुनहुुन्छ?
एउटा मरेको कुकुरलाई होइन र! एउटा उिपयाँलाई होइन र! 15 परम भु नै
न्यायकतार् हुनभुएको होस ् र तपाईं र मरेो िबचमा फैसला गन ुर्भएको होस,् र यो
हने ुर्भएको होस,् मरेो पक्षमा वहस गन ुर्भएको होस ्र तपाईंको हातबाट उम्कन मलाई
अनमुित िदनभुएको होस ् । 16 जब दाऊदले यी कुराहरू शाऊललाई भिनसकेका
िथए, तब शाऊलले भन,े “मरेो छोरा दाऊद, के यो ित ो सोर हो?” शाऊलले
डाँको छोडरे रोए । 17 ितनले दाऊदलाई भन,े “मभन्दा ितमी धरैे धम रहछेौ ।
िकनिक ितमीले मलाई असल कुराले बदला लएका छौ भन,े मलैे ितमीलाई खराब
कुराले बदला लएको छु । 18 ितमीले म ित कित असल गरेका छौ भनी ितमीले
आज घोषणा गरेका छौ, िकनिक परम भलुे मलाई ित ो कृपामा छोड्नहुुदँा पिन
ितमीले मलाई मारेनौ । 19 िकनिक कुनै मािनसले आफ्नो श लुाई भे ायो भन,े के
त् यसलाई उसले सरुिक्षत साथ जान िदनछे र? ितमीले आज मरेो िन म्त जे गरेका
छौ त्यसको िन म्त परम भलुे ितमीलाई असल इनाम िदनभुएको होस ् । 20 अब
मलाई थाहा भयो िक ितमी साँच् चै नै राजा हुनछेौ र इ ाएलको राज्य ित ै हातमा
स्थािपत हुनछे । 21 ितमीले मपिछका मरेा सन्तानहरूलाई ख म पानछैनौ र मरेो
िपताको घरानाबाट मरेो नाउँ नाश पानछैनौ भनी मसगँ परम भकुो नाउमँा शपथ
खाऊ । 22 त्यसलैे दाऊदले शाऊलिसत शपथ खाए । अिन शाऊल घर गए, तर
दाऊद र ितनका मािनसहरू मािथ िकल्लामा गए ।

25
1 शमएूल मरे । सबै इ ाएल भलेा भए र ितनको िन म्त िवलाप गरे र ितनलाई
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आफ्नै घर रामामा दफन गरे । त्यसपिछ दाऊद उठे र पारानको उजाड-स् थानमा
तल झरे । 2 माओनमा एक जना मािनस िथए जसको सम् पि कामलमा िथयो
। त्यो मािनस धरैे धनी िथयो । उसको ितन हजार भडेा र एक हजार बा ाहरू
िथए । उसले कामलमा भडेाको ऊन क दँै िथयो । 3 त्यो मािनसको नाउँ नाबाल
िथयो । उसकी पत् नीको नाउँ अबीगले िथयो । ती स् ी ब ु मती र दखे् नमा सनु्दरी
िथइन ्। तर त्यो मािनस आफ् नो ावहारमा कठोर र खराब िथयो । ऊ कालबेको
घरानाको सन्तान िथयो । 4 नाबालले उजाड-स् थानमा भडेाको ऊन क दँछैन ्भनी
दाऊदले सनुे । 5 त्यसलैे दाऊदले दस जना जवान मािनसलाई पठाए । दाऊदले
ती जवान मािनसहरूलाई भन,े “कामलमा मािथ जाओ, नाबालकहाँ जाओ र
मरेो नाउमँा ितनलाई अिभवादन गर । 6 ितमीहरूले ितनलाई भन् न,ु “सम ृ मा
िजउनहुोस ।् तपाईंलाई शा न्त िमलोस,् तपाईंका घरानामा शा न्त छाओस र् तपाईंसगँ
भएका सबलैाई शा न् त होस ् । 7 तपाईंसगँ ऊन क नहेरू छन ् भनी म सनु्छु ।
तपाईंका गोठालाहरू हामीसगँ छन ् र हामीले ितनीहरूलाई कुनै हािन गरेनौं र
ितनीहरू कामलमा हुदँा ितनीहरूले कुनै पिन कुरा गमुाएनन ् । 8 तपाईंका जवान
मािनसहरूलाई सोध् नहुोस ्र ितनीहरूले तपाईंलाई भन् नछेन ्। अब मरेा जवानहरूले
तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाऊन,् िकनिक हामी आज उत्सवको समयमा आएका
छौं । कृपया तपाईंको हातमा जे छ सो तपाईंका सवेकहरू र तपाईंका छोरा
दाऊदलाई िदनहुोस ् ।” 9 जब दाऊदका जवान मािनसहरू आइपगु,े ितनीहरूले
यी सबै कुरा दाऊदको तफर् बाट नाबाललाई भने र ितक्षा गरे । 10 नाबालले
दाऊदका सवेकहरूलाई जवाफ िदए, “दाऊद को हुन ् र ियशकैा छोरा को हुन?्
आजभो ल आफ्ना मा लकहरूबाट भाग् ने धरैे जना सवेकहरू छन ् । 11 के मलैे
आफ् ना ऊन क नहेरूका िन म्त काटेका मास,ु मरेो रोटी र मरेो पानी कहाँबाट
आएका हुन ्भनी मलैे निचनकेो मािनसहरूलाई िदनपुछर्?” 12 त्यसलैे दाऊदका
मािनसहरू फकर आए र भिनएका हरेक कुरा ितनलाई बताए । 13 दाऊदले ितनका
मािनसहरूलाई भन,े “हरेक मािनसले आ -आफ्नो तरवार िभर ।” त्यसलैे हरेक
मािनसले आ-आफ्नो तरवार िभरे । दाऊदले पिन आफ्नो तरवार िभरे । झण्डै
चार सय मािनसहरू दाऊदको पिछ लागे र दईु सय जनाचािहं सरसामानसगँै बसे
। 14 तर ती जवान मािनसहरूमध्ये एक जनाले नाबालकी पत् नी अबीगलेलाई भने
। ितनले भन,े “दाऊदले उजाड-स् थानबाट हा ा मा लकसगँ भटे गनर् दतूहरू पठाए
र ितनले उनीहरूको अपमान गरे । 15 तापिन ती मािनसहरू हामी ित धरैे असल
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िथए । हामी बािहर चरनमा हुदँा ितनीहरूसगँ जाँदा र हामीलाई कुनै हािन भएन र
कुनै कुरा पिन गाुमएनौं । 16 हामीले ितनीहरूसगँै भडेाहरू चराउदँा ितनीहरू हा ा
िन म्त िदन र रात दवुै समयमा पखार्ल नै भएका िथए । 17 यसकारण यो कुरा
जान् नहुोस ् र तपाईंले के गन ुर्पन हो सो िवचार गन ुर्होस,् िकनिक हा ा मा लक र
उहाँका सारा घरानाका िवरु खराब ष न् रिचएको छ । उहाँ यस्तो वकेामको
मािनस हुनहुुन् छ, उहासगँ कसलैे वहस गनर् सक्दनै ।” 18 अिन अबीगलेले हतार
ग रन ् र दईु सय रोटी, दईु मशक दाखम , पिहले नै तयार पाँच वटा भडेा, आठ
पाथी सकेुको अन् न, एक सय झपु् पा िकशिमश, दईु सय डल्ला सकेुको नभेारा
लए र ितनलाई गधामािथ रा खन ् । 19 ितनले आफ्ना जवान मािनसहरूलाई

भिनन,् “मरेो अिगअिग जाओ र म ितमीहरूको पिछपिछ आउनछुे ।” तर ितनले
आफ्नो पित नाबाललाई यो कुरा भिननन ् । 20 जसै ितनी आफ् नो गधामा चिढन ्
र पहाडको िबचितर आइपिुगन,् दाऊद र ितनका मािनसहरू ितनीकहाँ तल आए र
ितनले ितनीहरूलाई भे टन ् । 21 दाऊदले भनकेा िथए, “िनश् चय नै यो मािनसगँ
उजाड-स् थानमा भएका सबै थोकलाई मलैे ाथर्मा सरुक्षा िदएको रहछुे, तािक
उसगँ भएका कुनै पिन कुरा हराएनन ् र उसले मलाई असलको स ामा खराब
िफतार् िदएको छ । 22 भो ल िबहानसम्म यससगँ भएका सबै परुुषहरूमध्ये एक
जनालाई पिन मलैे छोडें भने म दाऊदलाई यस् तै र यो भन्दा बढ्ता होस ्।” 23 जब
अबीगलेले दाऊदलाई दे खन,् ितनी हतार ग रन ् र आफ्नो गधाबाट ओ लर्न ् र
दाऊदको साम ु ितनले िशर तल ग रन ्र जिमनमा घोप्टो प रन ्। 24 ितनी दाऊदको
पाउमा प रन ् र भिनन,् “हे मरेो मा लक, सारा दोष ममािथ नै परोस ् । कृपया
आफ्नो दासीलाई तपाईंसगँ बोल्न िदनहुोस ् र आफ् नो दासीको कुरा सनु् नहुोस ् ।
25 मरेो मा लकले यो वकेामको मािनस नाबालको ख्याल नगन ुर्होस,् िकनिक जस् तो
उसको नाम छ ऊ त्यस्तै छ । उसको नाम नाबाल हो र उससगँ मखूर्ता छ । तर
मरेो मा लकले पठाउनभुएका हजरुका जवान मािनसहरूलाई म तपाईंकी दासीले
दे खन । 26 अब, हे मरेा मा लक, जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ र हजरू जीिवत
हुनहुुन्छ, िकनिक परम भलुे तपाईंलाई रक् तपात गनर् र आफ्नो श मुािथ आफ् नै
हातले बद् ला लनबाट रोक् नभुएको छ, अब हे मरेा मा लक, तपाईंका स हुरू र
तपाईंको खराबी गनर् खोज् ने सबै नाबालजस्तै होऊन ् । 27 अब तपाईंकी दासीले
ल्याएकी यो उपहार मरेो मा लकका पिछ िहडं् ने जवान मािनसहरूलाई िदइयोस ्।
28 कृपया आफ् नो दासीको अपराध क्षमा गन ुर्होस,् िकनिक परम भलुे िनश् चय
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नै मरेो मा लकको िन म्त अटल घराना बनाउनहुुनछे, िकनिक मरेो मा लकले
परम भकुो य ु लिडरहनभुएको छ । र तपाईं िजिवत बएसम् म तपाईंमा कुनै खराबी
भे ाइने छैन । 29 तपाईंको ज्यान लनलाई मािनसहरूले तपाईंलाई लखटेे तापिन
मरेो मा लकको जीवनलाई परम भु तपाईंका परमशे् वरले जीिवतहरूको मु ामा
बाँध् नहुुनछे । अिन उहाँले तपाईंका श हुरूको जीवनलाई घ ुयँ ोको पाकेटबाट
फालझेैं फाल् नहुुनछे । 30 परम भलुे तपाईंलाई ितज्ञा गन ुर्भएको हरेक कुरा उहाँले
मरेो मा लकको िन म्त परुा गन ुर्हुनछे, र तपाईंलाई इ ाएलमािथ अगवुा िनयकु् त
गन ुर्भएको छ । 31 तपाईंले िनद ष रगत बगाउनभुएको वा मरेो मा लकले आफ् नो
उ ार आफैले गरेकोले यो तपाईंको िन म्त पछुताउनपुन बोझ हुनछैेन । िकनिक
परम भलुे मरेो मा लकको िन म्त असल गन ुर्हुदँा आफ्नो दासीलाई पिन सम्झनहुोस ्
।” 32 दाऊदले अबीगलेलाई भन,े “इ ाएलका परम भु परमशे् वरले ितमीलाई
आिशष ् दऊेन,् जसले आज मलाई भटे्न ितमीलाई पठाउनभुयो । 33 ित ो ब ु
धन्यको होस ्र ितमी धन्यकी हौ, िकनभने ितमीले आज मलाई रक् तपात र आफ्नो
िन म्त आफ्नै हातले बद् ला लनबाट बचाएकी ौ ! 34 िकनिक साँचो भन्दा,
जस्तो परम भु इ ाएलका परमशे् वर जीिवत हुनहुुन्छ, जसले मलाई ितमीलाई चोट
परु् याउनबाट बचाउनभुयो, ितमी मलाई भटे् न नआएको भए भो ल िबहानसम्ममा
नाबालसगँ एउटा परुुष बालक पिन बाँकी रहने िथएन ।” 35 त्यसलैे ितनले जे
ल्याएकी िथइन ् सो ितनको हातबाट दाऊदले हण गरे । ितनले उनलाई भन,े
“आफ्नो घरमा शा न्तसगँ जाऊ । हरे, मलैे ित ो कुरा सनुकेो छु र ितमीलाई स्वीकार
गरेको छु ।” 36 अबीगले नाबालकहाँ फकर गइन ् । हरे, उसले आफ्नो घरमा
राजाको भोजजस्तै भोज िदइरहकेो िथयो । नाबालको हृदय आफैमा हिषर्त िथयो,
िकनिक उसले धरैे िपएको िथयो । त्यसलैे ितनले भो लपल् ट िबहान नभएसम्म
उसलाई केही पिन भिननन ्। 37 िबहान यसो भयो, जब नाबाललाई म ले छोडकेो
िथयो, तब उसकी पत् नीले उसलाई यी कुराहरू भिनन ् । उसको हृदय आफैिभ
मर् यो र ऊ ढुङ्गाजस्तो भयो । 38 दस िदनपिछ परम भलुे नाबाललाई हार
गन ुर्भयो तािक ऊ मर् यो । 39 जब नाबाल मर् यो भन् ने दाऊदले सनु,े ितनले भन,े
“परम भु धन्यको होऊन,् जसले नाबालको हातबाट आएको मरेो अपमानको
मामला लनभुएको छ र आफ्नो दासलाई खराबी गनर्बाट बचाउनभुएको छ । उहाँले
नाबालको दषु् ट कामलाई उसकैो आफ् नै िशरमा खन् याउनभुएको छ ।” तब दाऊदले
अबीगलेलाई आफ् नी पत् नीको रूपमा लन कुरा गनर् मािनसहरू पठाए । 40 जब
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दाऊदका सवेकहरू कामलमा अबीगलेकहाँ आए, तब ितनीहरूले उनीसगँ कुरा गरे
र भन,े “दाऊदले तपाईंलाई आफ् नो पत् नीको रूपमा लन हामीलाई पठाउनभुएको
छ ।” 41 उनी उ ठन,् आफ् नो अनहुार जिमनमा घोप्टो पा रन ्र भिनन,् “हने ुर्होस,्
तपाईंकी दासी मरेो मा लकको सवेकहरूका खु ा धनुे दासी हु ँ ।” 42 अबीगलेले
हतार ग रन ्र उ ठन ्र आफूसगँै लान आफ् ना पाँच जना दासीहरूसगँै गधामा बिसन,्
अिन उनी दाऊदको दतूहरूको पिछ लािगन ्र ितनकी पत् नी भइन ्। 43 यित बलेा
दाऊदले ियजरेलकी अहीनोमलाई पिन पत् नीको रूपमा लएका िथए । ती दवुै
जना ितनकी पत् नीहरू भए । 44 साथै शाऊलले आफ्नी छोरी, दाऊदकी पत् नी
मीकललाई गलीमका लशेका छोरा प ल्तएललाई िदएका िथए ।

26
1 जीपीहरू िगबामा शाऊलकहाँ आए र भन,े “के दाऊद यशीमोन सामनु् नकेो

हकीलाहको पहाडमा लिुकरहकेा छैनन ् ?” 2 तब शाऊल उठे र इ ाएलका
चिुनएका ितन हजार मािनसलाई आफूिसत लएर जीपको उजाड-स् थानमा
दाऊदलाई खोज्न तल गए । 3 शाऊलले हकीलाहको पहाडमा छाउनी हाल,े
जनु यशीमोनको अगाडीितर बाटोको छेउमा छ । तर दाऊदचािहं उजाड-स् थानमा
बिसरहकेा िथए र शाऊल ितनको पिछपिछ उजाड-स् थानमा आएको ितनले दखेे ।
4 त्यसलैे शाऊल साँच् चै नै आएका िथए भनी थाहा पाउनलाई दाऊदले गपु् तचरहरू
पठाए । 5 दाऊद उठे र शाऊलले छाउनी हालकेो ठाउँमा गए । शाऊल र ितनका
फौजका सनेापित नरेका छोरा अबनरे कहाँ सतुकेा ठाउँ दखेे । शाऊल छाउनीमा
सतु े र मािनसहरूले ितनका व रप र छाउनी हालकेा िथए र सबै मस् त िन ामा िथए
। 6 तब दाऊदले िह ी अहीमलेके, योआबका भाइ सरूयाहका छोरा अबीशलैाई
भन,े “शाऊलको छाउनीमा तल मसगँ को जानछे?” अबीशलैे भन,े “म ! म
तपाईंसगँ जानछुे ।” 7 त्यसलैे दाऊद र अबीशै राती फौज भएको ठाउँितर गए
। शाऊल आफ्नो भाला आफ्नो िशर निजकै भइँूमा गाडरे छाउनीिभ सिुतरहकेा
िथए । अबनरे र ितनका िसपाहीहरू ितनको व रप र सतुकेा िथए । 8 अबीशलैे
दाऊदलाई भन,े “परमशे् वरले आज तपाईंको श लुाई तपाइईंको हातमा िदनभुएको
छ । कृपया, ितनलाई एकै हारमा भालाले भइँूमा रोप् न मलाई िदनहुोस ् । म
ितनलाई दो ो पटक हार गिदर्न ँ ।” 9 दाऊदले अबीशलैाई भन,े “ितनलाई नाश
नगर । िकनिक परम भकुो अिभिषक् त जनमािथ हात उठाएर कोचािहं दोषरिहत
हुन सक्छ?” 10 दाऊदले भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, परम भलुे नै
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ितनलाई मान ुर्हुनछे वा मनर्लाई ितनको िदन आउनछे वा ितनी य ु मा जानछेन ् र
नाश हुनछेन ्। 11 परम भकुो अिभिषक् त जनामािथ मलैे आफ् नो हात उठाउने कुरा
उहाँले दरू गन ुर्भएको होस ।् तर अब म ितमीलाई अनरुोध गछुर्, ितनको िशरमा भएको
भाला र पानीको सरुाही लऊे र हामी जाऔं ।” 12 त्यसलैे दाऊदले भाला र पानीको
सरुाही शाऊलको िशरनरेबाट लए र ितनीहरू गए । ितनीहरूलाई कसलैे दखेने वा यो
कसलैे थाहा पाएन, न त कोही ब्य ुिँझए, िकनिक ितनीहरू सबै मस् त िनदाएका िथए,
िकनिक परम भबुाट आएको गिहरो िन ा ितनीहरूमािथ परेको िथयो । 13तब दाऊद
पा रप गए र टाढा पहाडको टाकुरमा खडा भए । ितनीहरू िबच लामो दरूी िथयो
। 14 दाऊदले मािनसहरू र नरेका छोरा अबनरेलाई कराए । ितनले भन,े “ए अबनरे
के ितमीले जवाफ िददंनैौ?” तब अबनरेले जवाफ िदए र भन,े “राजामािथ कराउने
ितमी को हौ?” 15 दाऊदले अबनरेलाई भन,े “के ितमी साहसी मािनस होइनौ?
इ ाएलमा ितमी जस्तो को छ? ितमीले आफ्नो मा लक राजाको िकन हरेचाह
गरेनौ? िकनिक ित ो मा लक राजालाई मानर् कोही आयो । 16 ितमीले गरेको यो
कुरा ठीक छैन । जस् तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितमी मनर् योग् यका छौ िकनभने
ितमीले परम भकुा अिभिषक् त जन ित ो मा लकको हरेचाह गरेका छैनौ । राजाको
िशरनरे भएको भाला र पानीको सरुाही कहाँ छ, हरे !” 17शाऊलले दाऊदको सोर
िचने र भन,े “ए मरेो छोरा दाऊद, के यो ित ो सोर हो?” दाऊदले भन,े “हो मरेो
मा लक, राजा, यो मरेो सोर हो ।” 18 ितनले भन,े “मरेो मा लकले आफ्नो दासको
िकन खदेो गन ुर्हुन्छ? मलैे के गरेको छु? मरेो हातमा के खराबी छ? 19 यसकारण
अब, म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, मरेो मा लक राजाले आफ्नो दासको कुरा सनु् नहुोस ्
। परम भलुे नै तपाईंलाई मरेो िवरु मा उक्साउनभुएको हो भन,े उहाँले ब लदान
हण गन ुर्भएको होस ्। तर यो मानवजाित हो भन,े ितनीहरू परम भकुो साम ु ािपत

होऊन,् िकनिक ितनीहरूले मलाई आज बािहर धपाएका छन,् तािक म परम भकुो
उ रािधकारमा रहन नसकौं । ितनीहरूले मलाई भनकेा छन,् 'अरू दवेताहरूको
पजुा गनर् जाऊ ।' 20 यसकारण अभ, मरेो रगत परम भकुो उप स्थितबाट टाढा
पथृ्वीमा नबगोस ् । िकनभने इ ाएलका राजा िशकारीले ित ालाई पहाडहरूमा
खदेझेैं एउटा उिपयाँलाई खोज् न िनस्केर आएका छन ् ।” 21 तब शाऊलले भन,े
“मलैे पाप गरेको छु । ए मरेा छोरा दाऊद फकर् । िकनिक अब ित ो हािन गनछैन,
िकनभने ित ो द ृ ष् टमा मरेो जीवन बहुमलू्य िथयो । हरे, मलैे मखूर्ता गरेको छु र
धरैे ठुलो गल्ती गरेको छु ।” 22 दाऊदले जवाफ िदए र भन,े “हने ुर्होस,् हे राजा,
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तपाईंको भाला यहाँ छ ! जवान मािनसमध्ये एक जना यता आओस ् र यसलाई
तपाईंकहाँ लजैाओस ् । 23 हरेक मािनसलाई आफ् नो धािमर्कता र िवश् वस् तताको
िन म्त परम भलुे नै इनाम िदनभुएको होस ।् िकनभने परम भलुे तपाईंलाई आज मरेो
हातमा िदनभुयो, तर मलैे उहाँको अिभिषक् त जनलाई हार ग रन ँ । 24 हने ुर्होस,्
आज मरेो द ृ ष् टमा जसरी तपाईंको जीवन बहुमलू्य िथयो, त्यसरी नै मरेो जीवन
परम भकुो द ृ ष् टमा धरैे मलू्यवान होस ् र उहाँले नै मलाई मरेा सबै कष् टहरूबाट
छुटकारा िदनभुएको होस ्। 25 तब शाऊलले दाऊदलाई भन,े “ए मरेा छोरा दाऊद,
ितमीलाई आिशष ् िमलोस!् ितमीले िनश् चय नै ठुला कुराहरू गनछौ र ितनमा ितमी
सफल हुनछेौ ।” त्यसलैे दाऊद आफ्नो बाटो लागे र शाऊल आफ्नै ठाउँितर फक
।

27
1 दाऊदले आफ् नो मनमा भन,े “म कुनै िदन शाऊलको हातबाट नष् ट हुन्छु ।

मलाई प लश् तीहरूको दशेमा उम्केर जानभुन्दा उ म अरू केही हुदँनै । शाऊलले
इ ाएलको सबै िसमानािभ मलाई खोज् न छोड्नछे । यसरी म ितनको हातबाट
उम्कनछुे ।” 2 दाऊद उठे र आफू र आफूसगँ भएका छ सय मािनससगँै गातका
राजा माओकका छोरा आकीशकहाँ गए । 3 दाऊद र ितनीसगँ भएका मािनसहरू,
ितनका आफ्नै घरानाका हरेक मािनस, र दाऊदका आफ्नी दई जना पत् नी ियजरेली
अहीनोम र नाबालकी पत् नी कामली स् ी अबीगले गातमा आकीशसगँ बसे ।
4 दाऊद गातमा भागरे गयो भनी शाऊललाई भिनयो, त्यसलैे उनले ितनलाई खोज् न
छोडे । 5 दाऊदले आकीशलाई भन,े “मलैे तपाईंको द ृ ष् टमा िनगाह पाएको
छु भन,े दशेिभ का सहरमध्ये मलाई एउटा ठाउँ िदनहुोस,् तािक म त्यहाँ बस् न
सकँू । तपाईंको दास तपाईंसगँ राजकीय सहरमा िकन बस् न?ु” 6 त्यसलैे त्यो
िदन आकीशले ितनलाई िसक् लग िदए । त्यसलैे िसक् लग आजको िदनसम्म पिन
यहूदाका राजाहरूको अधीनमा छ । 7 दाऊद प लश् तीहरूको दशेमा परुा एक
वषर् चार मिहनासम्म बसे । 8 दाऊद र ितनका मािनसहरूले िविभन् न ठाउँहरू
आ मण गरेर गशरूीहरू, िग ीहरू र अमालकेीहरूलाई लटेू । िकनभने ितनीहरू
शरूितर जाँदा िम दशेसम्म बस् ने त्यस दशेका बािसन्दाहरू िथए । ितनीहरू त्यस
दशेमा ाचीनकालदे ख बस्दै आएका िथए । 9 दाऊदले त्यो दशेलाई आ मण
गरे र न परुुष न त स् ीलाई जीिवत राखे । ितनले भडेाहरू, गोरुहरू, गधाहरू,
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ऊँटहरू र लगुाफाटा लगे । ितनी फकर् न् थे र आकीशकहाँ आउँथे । 10 आकीशले
भन्थ,े “आज ितमीले कसलाई ल ु ौ?” दाऊदले जवाफ दन्थ,े “यहूदाको
दिक्षणितर” वा “यरहमलेीहरूको दिक्षणितर” वा “केनीहरूको दिक्षणितर ।”
11 दाऊदल,े “ितनीहरूले हा ोबारे 'दाऊदले यसो-यसो गरे' भन् न नसकून”् भनरे
गातमा ल्याउनलाई न परुुष न त स् ीलाई जीिवत राख्थे । ितनी प लश्तीहरूको
दशेमा बस्दा ितनले गरेका सबै कुरा यही िथयो । 12आकीशले यसो भन् दै दाऊदलाई
िवश् वास गरे, “इ ाएलका मािनसले ितनलाई पणूर् रूपमा घणृा गन ितनले बनाएका
छन ्। यसकारण ितनी सदाको िन म्त मरेो सवेक हुनछेन ्।”

28
1 ती िदनहरूमा प लश् तीहरूले इ एलसगँ य ु गनर् आफ्नो फौज सगँै भलेा पारे

। आकीशले दाऊदलाई भन,े “ितमी र ित ा मािनसहरू मसगँै सनेामा जानछेौ भन् ने
जानी राख ।” 2 दाऊदले आकीशलाई भन,े “तपाईंको दासले के गनर् सक्छ भन् ने
तपाईंले जान् न ु हुनछे ।” आकीशले दाऊदलाई भन,े “त्यसलैे म ितमीलाई ित ो
जीवनकाल भ र नै मरेो अङ्गरक्षक बनाउनछुे ।” 3 यित बलेा शमएूल म रसकेका
िथए, र सारा इ ाएलले ितनको िन म्त िवलाप गरेका र ितनलाई आफ्नै सहर रामामा
दफन गरेका िथए । शाऊलले मतृक र आत्माहरूसगँ कुरा गनहरूलाई दशेमा िनषधे
गरेका िथए । 4 तब प लश् तीहरू आफूलाई एकसाथ भलेा पारे र शनूमेमा आएर
छाउनी हाले । अिन शाऊलले सबै इ ाएललाई एकसाथ भलेा पारे र ितनीहरूले
िगल्बोमा छाउनी हाले । 5जब शाऊलले प लश् तीहरूको फौज दखे,े तब ितनी डराए
र ितनको हृदय अित नै डरायो । 6 शाऊलले परम भसुगँ ाथर्ना गरे तर परम भलुे
न सपनामा, न त ऊरीममा, न त अगमव ाहरू ारा नै कुनै जवाफ िदनभुयो ।
7 तब शाऊलले आफ्नो सवेकहरूलाई भन,े “मतृकसगँ कुरा गन एक जना स् ी
मरेो िन म्त खोजरे ल् याओ, तािक त्यसकहाँ म जान र त्यसको सल्लाह खोज् न
सकँू ।” ितनका सवेकहरूले ितनलाई भन,े “हेन् ुर्होस,् मतृकसगँ कुरा गनर् सक् ने
दाबी गन एक जना स् ी एन्दोरमा िछन ् ।” 8 शाऊलले आफू भषे बदले र अक
पोशाक लगाएर, ितनी र ितनीसगँ भएका दईु जना मािनसहरू गए । ितनीहरू त्यो
स् ी कहाँ राती गए । ितनले भन,े “म िबन्ती गछुर् मरेो िन म्त आत्मासगँ कुरा ग र
दऊे र मलैे जसको नाउँ भन् छु त्यो मलाई ल्याइदऊे ।” 9 स् ीले ितनलाई भिनन,्
“हने ुर्होस,् शाऊलले के गन ुर्भएको छ सो तपाईंहरूलाई थाहा छ, उनले मतृक वा
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आत्माहरूसगँ कुरा गनहरूलाई कसरी दशेबाट िनष्काषण गन ुर्भएको छ । त्यसलैे
मलाई मनर्लाई िकन मरेो जीवनलाई जालमा फसाउदँै हुनहुुन्छ?” 10 शाऊलले
परम भकुो नाउमँा शपथ खाए र भन,े “जस् तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितमीलाई
यो कुराको िन म्त कुनै दण्ड हुनछैेन ।” 11 तब ती स् ीले भिनन,् “म तपाईंको िन म्त
कसलाई ल्याउ?ँ” शाऊलले भन,े “मरेो िन म्त शमएूललाई ल्याइदऊे ।” 12 जब
ती स् ीले शमएूल दे खन,् तब ितनले ठुलो सोरले िचच्याइन ् र भिनन,् “तपाईंले
मलाई िकन छल गन ुर्भयो? िकनिक तपाईं नै शाऊल हुनहुुन्छ ।” 13 राजाले
उनलाई भन,े “नडराऊ । ितमीले के दखे्छौ?” ती स् ीले शाऊललाई भिनन,्
“पथृ्वीबाट एउटा दवेता आइरहकेो म दखे्छु ।” 14 ितनले उनलाई भन,े “त् यो
कस्तो छ?” उनले भिनन,् “एउटा व ृ मािनस मािथ आइरहकेा छन ् । ियनले
खा्सटो ओढकेा छन ् ।” ियनी शमएूल हुन ् भनी शाऊलले भनी बझुे र ितनले
घोप् टो परेर दण्डवत गरे र आदर कट गरे । 15 शमएूलले शाऊललाई भन,े
“ितमीले िकन मरेो शा न्त भङ्ग गर् यौ र मलाई मािथ ल्यायौ?” शाऊलले जवाफ
िदए, “म अित नै ाकुल छु, िकनभने प लश् तीहरूले मरेो िवरु य ु ग ररहकेा
छन,् र परमशे् वरले मलाई छोड्नभुएको छ र मलाई न अगमव ाहरू ारा न त
सपनाहरू ारा नै जवाफ िदनहुुन्छ । यसकारण मलैे तपाईंलाई बोलाएको हु,ँ तािक
मलैे के गन ुर्पन हो सो तपाईंले मलाई कट गन ुर्होस ् ।” 16 शमएूलले भन,े “तब
परम भलुे ितमीलाई छोड्नभुएको र उहाँ नै ित ो श ु हुनभुएको हुनाले ितमीले
मलाई के सोध्छौ ? 17 परम भलुे जे गछुर् भन् नभुएको छ सो उहाँले गन ुर्भएको छ ।
परम भलुे राज्यलाई ित ो हातबाट खोस् नभुएको छ र उहाँले अरू कसलैाई अथार्त ्
दाऊदलाई िदनभुएको छ । 18 िकनभने ितमीले परम भकुो आवाज पालन गरेनौ
र अमालकेमािथ उहाँको भयङ्कर ोध परुा गरेनौ, यसकारण उहाँले ितमीलाई
आज यसो गन ुर्भएको छ । 19 परम भलुे ितमीसगँै इ ाएललाई प लश् तीहरूको
हातमा समु् पनहुुनछे, र भो ल ितमी र ित ो छोराहरू मसगँ हुनछेौ । परम भलुे
इ ाएको फौजलाई पिन प लश् तीहरूको हातमा िदनहुुनछे ।” 20 तब शाऊल तरुुन्तै
भइँूमा लम्पसार परेर लमतन् न परे र शमएूलको कुराले अित नै डराए । ितनमा कुनै
बल नै िथएन, िकनिक ितनले त्यो िदनभ र र रातमा पिन कुनै खाने कुरा खाएका
िथएनन ्। 21 ती स् ी शाऊलकहाँ आइन ्र ितनी सा ै ठुलो कष् टमा परेको दे खन,्
उनलले ितनलाई भिनन,् “हने ुर्होस,् तपाईंकी दासीले तपाईंको कुरा सनुकेी िछन ्
। मरेो जीवनलाई मलैे जो खममा पारेको छु र तपाईंले भन् नभुएको कुरा पालन
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गरेकी छु । 22 यसकारण अब म तपाईंलाई िबन्ती गछुर्, तपाईंकी दासीको कुरा
सनु् नहुोस ्र तपाईंलाई थोरै खाने कुरा िदन अनमुित िदनहुोस ्। खानहुोस ्तािक तपाईं
बाटो जानहुुदँा तपाईंलाई श िमलोस ् ।” 23 तर शाऊलले इन्कार गरे र भन,े
“मलैे खाने छैन ।” तर ती स् ीसिहत ितनका सवेकहरूले ितनलाई बाध्य बनाए र
ितनले ितनीहरूको कुरा माने । त्यसलैे ितनी भइँूबाट उठे र ओ ानमा बसे । 24 ती
स् ीको घरमा पालकेो एउटा बाछो िथयो । उनले त्यसलाई हतार का टन ्। उनले
िपठो लइन ्र मिुछन ्अिन यसको अखिमरी रोटी पकाइन ्। 25 उनले यो शाऊल र
ितनका सवेकहरूकहाँ ल्याइन ्र ितनीहरूले खाए । त्यसपिछ ितनीहरू उठे र त् यही
रातमा िन स् कए ।

29
1 अब प लश् तीहरूले आफ् ना सारा फौजलाई अपकेमा एकसाथ भलेा पारे

। इ एलीहरूले ियजरेलको पानीको मलूनरे छाउनी हाले । 2 प लश् तीहरूका
शासकहरू सय र हजारको प ङ्तमा अिघ बढे । दाऊद र ितनका मािनसहरू
आकीशका पिछ ल्तरका अङ् गरक्षकहरू िथए । 3 तब प लश्तीहरूका शासकहरूले
भन,े “यी िह हूरूले यहाँ के ग ररहकेा छन?्” आकीशले प लश्तीहरूका अरू
शासकहरूलाई भन,े “ियनी इ ाएलका राजा शाऊलका सवेक दाऊद होइन ् जो
मकहाँ आएको िदनदे ख आजसम्म मलैे कुनै दोष भे ाएको छैन जो यी िदनहरू वा
वषर्हरूमा मसगँ बसकेा छन?्” 4 तर प लश् तीहरूका शासकहरू ितनीसगँ रसाए
र भन,े “उसलाई िफतार् पठाउनहुोस,् िक उसलाई िदइएको ठाउँमा फक स ् । ऊ
हामीसगँ य ु जानछैेन, िकनिक ऊ य ु को समयमा हा ै िवरु मा जाइलग् नछे ।
िकनिक उसले हा ा मािनसहरूको िशर काट्नभुन्दा अरू कसरी आफ्नो मा लक ित
आफूलाई स्वीकारयोग्य बनाउन सक् छ र? 5 के ियनै दाऊद होइनन ्जसको बारेमा
ितनीहरूले यसो भनरे एकआपस नाँच्दै गएका िथए, 'शाऊलले हजारौंलाई मारे
र दाऊदले दसौं हजारलाई मारे'?” 6 त्यसपिछ आकीशले दाऊदलाई बलाए र
ितनलाई भन,े “जस्तो परम भु जीिवत हुनहुुन्छ, ितमी असल भएका छौ र ितमी
मरेो फौजसगँै बािहर जाने र िभ आउने कुरा मरेो द ृ ष् टमा असल नै छ । िकनिक
ितमी आएको िदनदे ख आजको िदनसम्म मलैे ितमीसगँ कुनै खराबी भे ाएको छैन
। तापिन शासकहरूले ितमीलाई रुचाउदँनैन ् । 7 त्यसलैे अब फकर् र शा न्तसगँ
जाऊ, तािक ितमीले प लश् ती शासकहरूलाई अ शन् न तलु्याउनछैेनौ । 8 दाऊदले
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आकीशलाई भन,े “तर मलैे के गरेको छु? म तपाईंको सामनु् ने आजको िदनसम्म
बस् दा तपाईंले आफ्नो दासमा के भे ाउनभुएको छ, तािक म मरेा मा लक राजाका
श हुरू िवरु जान र य ु गनर् स क् दन ?” 9 आकीशले दाऊदलाई जवाफ िदए र
भन,े “ितमी मरेो द ृ ष् टमा परमशे् वरको दतू जि कै दोषरिहत छौ । तापिन प लश् ती
शासकहरूले भनकेा छन,् 'ियनी हामीसगँ य ु मा जानहुुदँनै ।' 10 त्यसलैे ितमीसगँ
आएका आफ्नो मा लकका सवेकहरूसगँै िबहान सबरैे उठ । िबहान जित सक् दो
सबरैे र उज्यालो हुनअुिघ नै गइहाल ।” 11 त्यसलैे दाऊद िबहान सबरैे उठे, ितनी र
ितनका मािनसहरू प लश्तीहरूको दशेमा फकर् न िबहान सबरैे िहडंे । तर प लश्तीहरू
मािथ ियजरेलितर गए ।

30
1जब दाऊद र ितनका मािनसहरू ते ो िदनमा िसक्लगमा आए,अमालकेीहरूले

नगेवे र िसक्लगलाई लटेूका िथए । ितनीहरूले िसग् लगलाई आ मण गरे र
त् यसलाई आगोले लगाए, 2 र यसमा भएका स् ीहरू र साना-ठुला हरेकलाई
कब्जा गरे । ितनीहरूले कसलैाई पिन मारेनन,् तर ितनीहरू आफ्नो बाटो जाँदा
ितनीहरूलाई लएर गए । 3 जब दाऊद र ितनका मािनसहरू त्यो सहरमा आए,
यसलाई जलाइएको िथयो र ितनीहरूका पत् नीहरू, छोराहरू र छोरीहरूलाई कैदीको
रूपमा लिगएका िथयो । 4 जब दाऊद र ितनीसगँ भएका मािनसहरू डाँको छोडरे
ितनीहरूमा रुने श नै नभएसम्म रोए । 5 दाऊदका दवुै पत् नीहरू ियजरेली
अहीनोम र कामली नाबालकी पत् नी अबीगलेलाई कैदीको रूपमा लिगएका िथयो
। 6 दाऊद सा ै ाकु भए, िकनभने मािनसहरूले ितनलाई ढुङ्गाले हान् ने कुरा
ग ररहकेा िथए, िकनिक सबै मािनसहरूको मन आ-आफ्नो छोराहरू र छोरीहरूका
िन म्त िततो भएको िथयो । तर दाऊदले परम भु परमशे् वरमा आफूलाई श शाली
बनाए । 7 दाऊदले पजुारी अहीमलेकेका छोरा अबीयाथारलाई भन,े “िबन्ती छ,
यहाँ मकहाँ एपोद ल्याऊ ।” अबीयाथारले दाऊदकहाँ एपोद ल्याए । 8 दाऊदले
िनदशनको िन म्त परम भसुगँ यसरी ाथर्ना गरे, “के मलैे यो फौजको िपछा गरे
भन,े म ितनीहरूलाई भे ाउन सक् छु?” परम भलुे ितनलाई जवाफ िदनभुयो,
“खदेरे जा, िकनिक तैंले ितनीहरूलाई िनश् चय नै भे ाउनछेस ् र तैंले िनश् चय
नै सबै थोक छुटाउनछेस ् ।” 9 त्यसलैे दाऊद, आफू र आफूसगँ भएका छ सय
जना मािनस लएर गए । ितनीहरू बसोरको खोल्सामा आए, जहाँ छोिडएकाहरू
बसकेा िथए । 10 तर दाऊदले आफू र आफूसगँ भएका चार सय जान मािनसले
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िपछा ग ररह,े िकनिक दईु सय जना पछाडी नै बस,े जो यित धरैे थाकेका िथए,
िक ितनीहरू बसोर खोल्सा पा र जान सकेनन ्। 11 ितनीहरूले एक जना िम ीलाई
खतेमा भे ाए र उसलाई दाऊदकहाँ ल्याए । ितनीहरूले उसलाई रोटी िदए र उसले
खायो । ितनीहरूले उसलाई पानी िपउन िदए । 12 र ितनीहरूले उसलाई एक
डल्लो नभेारा र दईु झपु्पा िकशिमश िदए । जब उसले ती खाइसक् यो, उसले
फे र श पायो, िकनिक उसले ितन िदन र ितन रातदे ख रोटी खाएको वा पानी
िपएको िथएन । 13 दाऊदले उसलाई सोध,े “ितमी को हौ? ितमी कहाँबाट आएका
हौ?” उसले भन् यो, “म िम को एक जना जवान मािनस, अमालकेीको सवेक हु ँ
। मरेो मा लकले मलाई छोड,े िकनभने ितन िदनअिघ म िबरामी भएँ । 14 हामीले
करेतीहरूको नगेवे, यहूदाको भाग, कालबेको नगेवेलाई ल ू ौं र िसग्लगमा आगो
लगायौं ।” 15 दाऊदले उसलाई भन,े “के ितमीले मलाई यो लटूपाट गन समहूकहाँ
लजैान सक्छौ?” त् यो िम ीले भन,े “तपाईंले मलाई मान ुर्हुन् न वा मलाई मरेो
मा लकको हातमा समु् पनहुुन् न भनी परमशे् वरको नाउमँा शपथ खानहुोस ् र म
तपाईंलाई यो लटूपाट गन समहूकहाँ लानछुे ।” 16 जब त् यो िम ीले दाऊदलाई
तल ल्याए, तब लटूपाट गनहरू मदैानभ र छ रएर ितनीहरूले प लश् तीहरूको दशे र
यहूदाको दशेबाट लएका सबै लटूका मालको कारणले खाँद,ै िपउँदै र नाच्दै िथए ।
17 दाऊदले ितनीहरूलाई िबहान सबरैैदे ख अक िदनको साँझसम्म नै ितनीहरूलाई
आ मण गरे । ऊँटमा चढरे भागकेा चार सय जना जवान मािनसबाहके एक जना
पिन उम्केनन ् । 18 अमालकेीहरूले लगकेा सबै थोक दाऊदले पनुः ाप् त गरे ।
अिन दाऊदले आफ् नी दईु जना पत् नीलाई पिन छुटाए । 19 कुनै पिन कुरा पिन
गमुनेन,् न साना न त ठुला, न छोराहरू न त छोरीहरू, न त लटूपाट गनहरूले
कब्जा गरेका कुनै कुरा नै गमु् यो । दाऊदले हरेक कुरा िफतार् ल्याए । 20 दाऊदले
सबै बडेाबा ा र गाईवस्त ु ल्याए, जसलाई मािनसहरूले अरू गाइवस्तकुो अिग
धपाए । ितनीहरूले भन,े “यो दाऊदको लटूको माल हो ।” 21 दाऊदको पिछ
जानलाई सा ै कमजोर भएका दईु सय जना मािनसकहाँ ितनी आए, जसलाई
अरूले बसोरको खोल्सामा नै बस् न लगाएका िथए । दाऊद र ितनीसगँ भएका
मानिसहरूलाई भटे्न यी मािनसहरू अगािड गए । जब दाऊद यी मािनसकहाँ आए,
तब ितनले उनीहरूलाई अिभवादन गरे । 22 तब दाऊदसगँ गएका सबै दषु् ट र
वकेामका मािनसले भन,े “यी मािनसहरू हामीसगँ नगएका हुनाले हामीले िफतार्
ल् याएका कुनै पिन लटूका मालहरू हामी ितनीहरूलाई िदनछैेनौं । हरेक मािनसले
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आफ्ना पत् नी र छोराछोरी लन र ितनीहरूलाई लएर जान सक्छ ।” 23 तब
दाऊदले भन,े “ मरेा भाइ हो, परम भलुे हामीलाई िदनभुएको कुरामा ितमीहरूले
यस् तो व् यवहार गन ुर्हुदँनै । उहाँले हा ो सरुक्षा गन ुर्भएको छ र हा ो िवरु मा आउने
लटूपाट गनहरूलाई हा ो हातमा समु्पनभुएको छ । 24 ितमीहरूको यो कुरा कसले
सनु् नछे? िकनभने य ु मा जानहेरूको िहस् सा जि हुन्छ सामानहरू कुनहरूको
िहस् सा पिन त् यि नै हुनछे । ितनीहरूले बाँड् नछेन ् अिन बराबर बाँड् नछेन ् ।”
25 त्यस िदनदे ख आजको िदनसम्म यस्तै चलन छ, िकनभने दाऊदले यसलाई
इ ाएलको िन म्त िनयम र आदशे नै बनाए । 26जब दाऊद िसक्लगमा आए, ितनले
आफ् ना िम हरू अथार्त ् यहूदाका धमर्-गरुुहरुलाई केही लटूका मालहरू पठाएर
भन,े “हने ुर्होस,् परम भकुा श हरूबाट लइएका लटुका मालबाट तपाईंहरूका
िन म् त उपहार यहाँ छ ।” 27 ितनले बथेलेमा भएका, दिक्षणको रामोतमा, य ीरमा
भएकाहरू, 28 र अरोएरमा भएका, िसपमोतमा भएका, एश्तािममा भएका धमर्-
गरुुहरुलाई केही पठाए । 29 ितनले केही कुरा राकालमा भएका, यरहमलेीहरूका
सहरहरूमा भएका, केनीहरूका सहरमा भएका, 30 होमार्मा भएका, बोर-आशानमा
भएका,अ ाकमा भएका, 31 र हे ोनमा भएका र दाऊद आफै र आफ् ना मािनसहरू
सधैं जाने गरेका सबै ठाउँितर पिन केही पठाए ।

31
1 यित बलेा प लश् तीहरूले इ ाएलको िवरु मा य ु गरे । इ ाएलका मािनसहरू

प लश् तीहरूका सामबुाट भागे र िगल्बो डाँडामा मरे । 2 प लश् तीहरूले शाऊल र
ितनका छोराहरूलाई निजकैबाट खदेे । प लश् तीहरूले ितनका छोराहरू जोनाथन,
अबीनादाब र मल्कीशअूलाई मारे । 3 य ु शाऊलको िवरु मा िनकै भारी पर् यो र
धनधुार्रीहरूले ितनलाई भे ाए । ितनीहरूका कारणले गदार् ितनी घोर पीडामा परे ।
4 तब शाऊलले आफ्नो हितयार बोक् नलेाई भन,े “तरेो तरवार थतु र त् यसले मलाई
छेिडदे । न ता यी बखेतनाहरू आउनछेन ्र मलाई द ु र्वहार गनछन ्।” तर ितनका
हितयार बोक् नलेे त्यसो गरेन, िकनिक ऊ सा ै डराएका िथयो । त्यसलैे शाऊलले
आफ्नै तरवार लए र यसमािथ उिनए । 5 जब ितनका हितयार बोक् नलेे शाऊल
मरेको दखे,े ितनी पिन त्यसगैरी आफ्नो तरवारमा उिनएर ितनीसगँै मरे । 6 यसरी
शाऊल, ितनका ितन जना छोरा र ितनका हितयार बोक् ने मरे— यी मािनसहरू सबै
त्यसै िदन मरे । 7 जब मदैानको पारीप भएका इ ाएलका मािनसहरू र यदर्नको
पा रप भएकाहरूले इ ाएलका मािनसहरू भागकेा, र शाऊल र ितनका छोराहरू
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मरेका दखे,े तब ितनीहरूले आफ् ना सहरहरू छाडे र भाग,े अिन प लश् तीहरू आए र
ितनीहरूमा बसोबास गरे । 8 भो लपल् ट यसो भयो, जब प लश् तीहरू मतृकहरूलाई
लटू्न आए तब ितनीहरूले शाऊल र ितनका छोराहरूलाई िगल्बो डाँडामा मतृ फेला
पारे । 9 ितनीहरूले उनको िशर काटे, उनको हितयार लटेू र आफ् ना मतू हरूका
म न्दरहरू र मािनसहरूकहाँ समाचार लजैानलाई प लश् तीहरूका दशेभ र दतूहरू
पठाए । 10 उनका हितयारलाई ितनीहरूले अश्तोरेतको म न्दरमा राखे र ितनीहरूले
उनको शरीरलाई बथे-शानको सहरको पकार्लमा बाँध े । 11 जब याबशे-िगलादका
बािसन्दाहरूले प लश् तीहरूले शाऊललाई गरेका कुरा सनु,े 12 तब सबै लडाकु
मािनसहरू उठे र रातभ र या ा गरेर गए अिन शाऊल र ितनका छोराहरूको शरीर
बथे-शानको पखार्लबाट ल्याए । ितनीहरू याबशेमा गए र ितनीहरूलाई जलाए ।
13 त्यसपिछ ितनीहरूले उनीहरूका हड् डीहरू लए र ितनलाई याबशेको झ्याउको
रूखमिुन गाडे अिन ितनीहरू सात िदनसम्म उपवास बसे ।



lxii

पिव बाइबल
The Holy Bible in the Nepali language, Unlocked Literal

Bible translation.
copyright © 2019 Door43 World Missions Community

Language: नपेाली (Nepali)
Translation by: Door43 World Missions Community

Contributor: Aliya Shrestha, Ananda Khadka, Deepak Raj Giri, Devendra
Bhattarai, Dinesh Rai, Diwash Tamang, Hari Prasad Regmi, Hum Lamtari,
Krishna B Bahora, Kumar Bardewa, Mohan Rai, Nabin Darmali, Prem
Krishna Maharjan, Ramesh Basnet, Salome Bhatta, Samuel Mabohang,
Shailendra Subba, Sharan Kumar Rai, Simon Magarati, Titak Basnet,
Utter Kumar Rai, Yogendra Thapa, Amos Gajmer, Hari Prasad Regmi, Lok
Bahadur Sunuwar, Mrs. Sareeta Giri, Pastor Ait Bahadur Tumbahangphe,
Jesus Family Church, Pastor Bishnu Basnet, Anugraha Jyoti Church, Pastor
Philip Subedi, Rev. Rajendra Malla, Rev. Shiva Hari Bhattarai, National
Churches Fellowship of Nepal, Rev. Sunder Bahadur Thapa

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2020-06-10

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 10 Jun 2020
f5ef3ec6-22be-58b2-a7e8-51ed3f6ae8c8

https://door43.org/
http://www.ethnologue.org/language/npi
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	१ शमूएल

